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دخلت عليه. ألفته نائما. هزته  .توجهت إىل خيمته .تسللت يف جنح الدجى

 قائلة :

 .كيف يعقل أنك ما تزال نائما ،استيقظ -

 :قالسح على عينيه ميوهو  مثاقال،استيقظ 

 .اعتقدتك كنت متزحني أو تتآمرين ضدي لتعريف نوياي -

لثم ثغرها األشنب. دفعته برفق خشية أن تستسلم له لطمت آدميه بلطف، 

دى إح تبثبدا وكأنه استشعر خطورة املوقف فتيقظ.  ،هروبهمافيؤجالن فكرة 

رادت أن حتمل عنه احلقيبة أ ،ومحل األخرى بني يديه ،احلقائب على ظهره

خرجا  ،أي امرأة كانت ما ال تطيق ،رأةلكنه امتنع. مروءته تأبى أن حيمل امل ،األخرى

وكأنه مل  بل ،كأنه يف نزهةيسري خبطى متئدة  محيد ،ن على عجلمن اخليمة يسريا

املوقف ا بهذ استخفافهمن هو نفسه استغرب  ،وابنته الوحيدةيسرق من سيده ماله 

افة بني . حبيبته ختونها املسكل احليطة واحلذر، والتزام الذي يقتضي شد األعصاب

ا من أهل هي تعرف أنه ،يف قلبها الفزع األكرب ،طوات كأنها تتعلم املشي ألول مرةاخل

القبور لو ضبطها والدها باجلرم املشهود. لكن بعض األلوان من املشاعر تضطرنا 

 ولو كانت ستلقي بنا يف اهلاوية. ،ببعض املغامراتللقبول 

حيلو  ،مدت يدها متسك بشحمة أذنه ،افة طويلة خيم الصمت فيها بينهماسارا مس

ها، أحاطها مل تبلغ احللم بعد، ابتسم يف وجه وتلعب بها مثل صبية ،هلا أن تضغط عليها

 بذراعه وانطلقا..
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 ،يقول الطرهكذا قال عندما اشتكت له العياء وط ،الليل تطوى له املسافات

 فقالت : ،ابتسمت معجبة بإجابته

 السرعةب سنصل أننا يعين ال هذا لكن ،املسافات له تطوى الليل أن هب -

 أرى يوإن ،املشي من ساعات أمامنا ،سليمانإىل  بلقيس عرش بها وصل اليت

 .حياتكعن  فيها حتدثين اليت األوقات خري الساعات هذه أن

 ال شيء يف حياتي يستحق عناء السرد. -

 .مصرة على أن أعرف، وأستحق أن أعرف كل شيء ابل أن -

 عزيزتي يا تريدين ما لك -

 آالمه، لمن ثق خففيتل بداخله ما ليفرغ فرصة ووجدها ،هواه الفكرة وافقت رمبا

 يفهخي الصحراء هدوء حيب الذي بالقدرف ،للوقت التزجية بعض أيضا ذلك ويف

 .املطبق وصمتها هاسكون

 األطلس جبال من النافع غري املغرب من أني عزيزتي يا اعلمي -

 ،طفوليت وقضيت نشأت هناك املغرب، بوسط تقع منطقة وهي املتوسط،

 سين ثةحدا عن أذكر ال. هنا إىل األقدار تسوقين أن قبل الشباب من ونصيبا

 ألن لدةالب أعجوبة والدتي كانت. والدي عند عنقود آخر كنت ،الكثري الشيء

 وهمت أو ،نضوب رمحها توهمت لعلها أو ،اليأس سن مشارف على كانت والدتي

 وتيإخحتى  ،عندما حبلت بي وسخرية اهزء منها بعضهم فاختذ ذلك، الناس

 مضاضة داألش ذهلااع ولعل ،مثلبة إجنابها يف ورأوا. شديدا عذال والدتي عذلوا

 يف األمر فتفهمت املتزوجة أخيت أما ،البلديات بإحدى املوظف أخي هو
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 لعلهم مل ،ذاته املوقف يف نفسها جتد قد ما فيوما ،امرأة لكونها النهاية

 .الوجود هذا إىل أخرج أن لي مقدرا كان أنه يستحضروا

 اأحيان. عمري من اخلامسة يف وأنا البقاء لدار رحل والدي أن لي قيل

 ظنأ ما كثريا إذ ،مشكوكة أحداث لكنها. عنه املتفرقة األحداث بعض أتذكر

 الديو رحيل كان.. عنه مسعتها اليت األحاديث كل من اختلقتها ذاكرتي أن

 اجةحب وصارت حاهلا ساء. والدتي بسقوط إيذانا السنني لتلك أمي ووحدة

 احللول نع وحتدثا. عليه اتفقا معلوم ميقات يف وأخيت أخي اجتمع.. للعناية

 فالعط بعض افيه نظرات أخيت إلي نظرت. منهما مقربة على وأنا ،املمكنة

 منه تشعرأس ومل إلي، يلتفت فلم أخي أما. فيه احكم قد مصريي وكأن. والتحسر

 ؤولاملس كأني. العامل شرور كل مصدر كأني ملينيعا كان. إحساس أدنى يوما

 قوةب ضمتين. منها اقرتبت. أخيت ونادتين حديثهما أنهيا. شيء كل على

  .أذني يف وهمست

 .أمنا تشفى أن إىل أخاك سرتافق -

 تتكفلس أخيت املرياث، يقتسم كما أخوي بني ووالدتي ناأ اقتسامي مت

 وأخي .وموافقته زوجها رضا بعد خصوصا رعايتها على الناس أقدر فهي بأمنا

 يسأل ال احلاالت هذه مثل يف لكن. هزوج رضا عن بعد نعلم وال ،بي سيتكفل

بد  ال املرأة بعكس. الرجولة من انتقاصا ذلك يف ألن ،هزوج رضا عن الرجل

 بسيمال كانت املساء حبلول. من موافقة زوجها، رمبا ألن األمر مرتبط باإلنفاق

 ال امب كلف كمن أمامه يسوقين أخي .أبي إرث من جلدية حقيبة يف موضبة
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 الناس أدرى لكنها. والدتي أمام باالهتمام التظاهر على حرص وإن. يعنيه

 .هابنظرات للخارج تشيعين وهي بالدموع عيناها اغرورقت لذلك .بطباعه

 جاء اليت اتهاذ احلقيبة إنها يديه، بني حيملها اليت احلقيبة ىلإ خدجيتو نظرت 

 ذهخ على كفها فمررت. عليه رتاأش كما منها يتخلص أن رفض مل اآلن فهمت بها،

 : فقالت. يدها راحة وقبل ،املضمر اعتذارها قبل. الصفح تطلب

 .البقية أعرف أن أحب أكمل، -

 منزله بلغنا .يشتغل كان فهناك. أزيالل ملدينة احلافلة وركبنا أخي رافقت -

 كبري أدبب حييتها ،التلفاز تشاهد مستلقية حديثا تزوجها اليت هزوج ووجدنا

 أخي منها لبط ،إلي النظر عناء حتى نفسها تكلف مل. صغري بأدب فردت التحية

. يحاتهماص تعالت وهناك ،اجلبني مقطبة وهي استجابت ،نومهما لغرفة تتبعه أن

 دلينو أتبعه، أشار إلي أن. شفتيه بني روحه بها حترتق وسيجارة أخي خرج

 القليل، اعيمت عليها ألقى وطاولة األفرشة بعض أعطاني ،ةاجلديد غرفيت على

 .باالنصراف وهم

 أشاهد أخي زوجة بقرب وجلست خرجت. حدث ما لكل أكثرت مل

 إىل التلفاز شاهدأ وبقيت ،حني بعد لغرفتها قامت ،وجتاهلتها جتاهلتين. التلفاز

 انتك. لغرفيت بالتوجه يأمرني وهو أخي صوت على استيقظت. غفوت أن

 ،النوم يجفان ،فراشي يف واستلقيت لغرفيت قمت. بالكحول معطرة أنفاسه

 نوم غرفة من تصدر كانت اليت املتقطعة واألصوات التأوهات أرقي يف وزاد

. أنساه لن قهر. واحلرمان القهر من طويل تاريخ بداية الليلة تلك كانت ،أخي

 ..نفسي يف جامثة تزال ما النفسية أثاره ألن
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 نحبز تشي كانت صوته نربات. سكوته واحرتمت املباح الكالم عن سكت

. فقاأل يف الطريق هلما الح ساعة بعد. بذراعه متسك وهي صمت يف سارا.. عميق

 انقباضا جيتوخد فؤاد انقبض.. البحر يف السفينة املالح يبصر كما الشاحنة وأبصرا

 : قال ثم. دهشا يتأملها محيد ووقف ،مكانها تسمرت. شديدا

 ؟ مرافقيت تريدين أال ؟ بك ما -

 .قاءالطل من أنت ،محيد يا اذهب -

، التفتت بالدموعاغرورقت عينا خدجيتو  ،غيضا يتفجر ليكاد حتى لونه امتقع

 ليرح هل. عروقه يف الدم جتمد محيد، يلحقها مل. أتت حيث من للعودة وركضت

 العصافري تبين وهل ؟ قفص يف عشه ويبين يبقى أم ،القفار هذه يف نصفه ويرتك

 صغارها تورث ال حتى تفعل أن هلا ينبغي وال تفعل ال إنها. كال األقفاص؟ يف أعشاشها

 باجتاه ضاراك الرملية اهلضبة هبط اختفت، حتى حزينة بنظرات تابعها. العبودية

 بسرعة  دجيتوخ أثر تتبععاد ي ثم ،ودار بينهما حديث قصري املال بعض نقده. السائق

 ،لاالرم فوق ظهرها على وارمتت ،لألمل استسلمتيف مكان غري بعيد  ألفاها ،الربق

 لتبدو تىح الرمل حبات على نوره ينعكس الذي والبدر ،السماء جنوم  تتأمالن عيناها

 هي. انقتهوع عانقها. من مقلتيها لؤلؤا استمطرتف ليقعدها إليها يده مد، الذهب كأنها

 : سألته. أجلها من حريته عن ختلى رجال جتزي كيف تدري ال

 ؟ عدت ملا -

 .أحبك ألني -

 ؟... حريتك لكن -
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 وضع سبابته فوق شفتيها ثم قال :

 حرية مين سلبت جميئي عند ،أجلك من بها أضحي إني. أعرف -

 أعوض توكن ،عنها أسلو لعلي شيء كل يف الالمباالة مسلك فسلكت ،جسدي

 النفس ههذ لكن ،السفاسف كل عن بها أترفع كنت اليت النفس حبرية عنها

 دكوال ،طواعية عن رتهااخت الرق من جديدا لونا فخربت بك وتعلقت ،هوت

 وروحي نفسي استعبدت وأنت. قهرا خلدمته وسخره جسدي استعبد

 ونألك أكن مل لكين اهلرب فكرة أغرتين لقد ،مين طواعية عن وأحاسيسي

 هائمة ستظل روحي لكن ،اجلسد حرية على سأحصل أني صحيح ،حاال أحسن

 ءهنا أستحسن وإني ،.. اخلطوب من لتخبئيها دائما حولك ستحوم. هنا ها

 .اجلسد هناء على الروح

 يطوي الليلو عادا ،..فبطنا بطنا، فصدرا صدرا، فشفة شفة التصقا حتى عانقته

 يفي ىحت املال بعض الشاحنة سائق نقد أنه الطريق يف أخربها ،املسافات هلما

 أنقذتهو بل ،والدها وجه ماء وحفظت ،اهلرب فكرة تنفذ مل ألنها سعيدة كانت. بوعده

 :له قالت ثم. حلياته حد وضع من

 ؟ أنا اي قصتك ببقية فحدثين. املنزل بلوغ قبل الوقت بعض أمامنا  -

 .يا سيدتي شيء كل معرفة اآلن لك حيق -

 : متذمرة وقالت صدره على ضربته -

 .بيننا املسافات تصطنع إنك هكذا، تناديين ال -

 ..وتبسم خدجيتو، يا حسنا -
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 القهر من تاريخ بداية كانت أخي مبنزل لي ليلة أول أن لك قلت -

 امللبس من يل وليس. الثالثة السنة اإلعدادي بالتعليم التحقت فقد. واحلرمان

 ليناع طلع حتى الدراسي املوسم يف تقدمنا إن وما. منزلنا من به جئت ما إال

 ووجدتين ،ربدال تقيهم اليت الشتوية للمالبس الناس فزع. والثلج الربد موسم

 نىاستغ قد كان معطفا فأعطاني ألخي حالي شكوت. املالبس هذه من صفرا

 اهلل ومحدت تورضي به قبلت ،جلبابا ألبس وكأني بالكامل فغطاني لبسته. عنه

 يف ساخرةال املرتفنيأشباه  بعض نظرات جتاهلت الدفء، ببعض نعمت يألن

 ألةمس ذكرتينآنذاك،  لي بالنسبة شيء أهم الدفء كان ،وخارجها املؤسسة

 األطلس جبال يف أمازيغي رجل عن والدتي حتكيها كانت طريفة بقصة ءالدف

 نماوحي نارا أوقد منزله وجل وعندما ،شديدا وجعا الربد فأوجعه ليحطب خرج

 : وقال للسماء يديه رفع الدفء عمه

 .والدتي قرب يف النار هذه مثل اجعل اللهم -

 دالرب لفحين عندما لكن ،الرجل سذاجة من فأعجب تلك قصته أمسع كنت

 ففي تلك اللحظة تراءت له النار نعيما، ال وسيلة عذاب.. ،دعوته بصدق أحسست

 تقل ال مشكلة وتبقت ،أقاسيها كنت اليت الربد أوجاع من املعطف خفف -

 كانت ،أهلكتاه، الربد واجلوع مصيبتان إذا اجتمعتا على إنسان األكل ،خطورة

. خادمهو أخيه على البحرتي الشاعر تقطري املأكل يف علي تقطر أخي زوج

 من الغرفة نأل سبيال إليه أجد فال نومها غرفة يف اخلبز ختبئ كانت ما وكثريا

. هناك إقاميت مدة طول الداخل من رأيتها وال أجلها مل فأنا ،احملظورات
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 ،يناح واهلمس هاتوآبالت ارتبطت غرفة. إلي بالنسبة ارألسرا غرفة كانت

 الذي اجلوع عن أخي أحدث مل بالطبع آخر، حينا والصراخ وبالضرب

 أمثالي نيللمعذب ويسخر رحيم اهلل لكن. فرقا ليحدث يكن مل فهو ،يفرتسين

، وجهه يف الدنيا ضحكت قائد خليفة ابن األخيار هؤالء ومن ،األخيار بعض

. واهتمام عناية حمط بأنه يشي أنيق هندامهوتيسرت له سبل العيش بفضل أبيه، 

 علي عطفي وكان. يشتهيه ما كل شراء له تيسر نقدية قطع من خيلو ال وجيبه

 رافقته ومي وذات ،ذلك شابه وما ،حلوى من يشرتيه مما ببعض إلي فيلقي أحيانا

. لبهك حيث املنزل لباحة اجتهنا. اخلادمة سوى باملنزل يكن مل. منزله إىل

 لتوق. باستغراب إليه نظرت. الكلب ليطعم السردين علب من عددا أخرج

 : دهشا

 ؟ هذه السردين علب من الكلب تطعم هل -

  .سؤالي واستنكر. نعم قال

 : له قلت برباءة

 ؟.أحوج من كلبك لبعض هذه العلب آخر كلب أال أدلك على -

 نظر إلي باستغراب وقال :

 أين؟ -

 إنه أمامك. -

 ! أتقصد نفسك -

 نعم. -
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و أ ،استهزاء قولي من ضحكه حسبت وال أغضب، مل أرضا، سقط حتى ضحك

 لي صوخص. كلبني يطعم صار اليوم ذلك ومنذ الضحك، شاركته بلاعتربته إهانة 

 ضمنت ذلكب. لغدل النصفب وأحتفظ النصف فأكل ،بها يأتيين يومني كل سردين علبة

 إذ. املورد كذل انقطع الثانية السنة يف لكن ،السنة طوال الغذاء من ينقصين كان ما

 فكانت ،معه احملسن ابنه رحتلاو عني فيها قائدا، أخرى ملنطقة القائد خليفة انتقل

 .مسبغة ذات سنة

 آنذاك وكنت. رياكب شأوا القهر من بلغت قد نفسي ألفيت الثالثة السنة يف -

 من ثريةك أضربا وخربت. الدروس عن التغيب يف شرعت باكالوريا، األوىل يف

 أياما لديج على فعكف أخي اخلرب بلغ ،التمرد من كنوع السوء ورفقاء التسكع

 سويال غري سلوكي فرصة أخي زوجة اغتنمت ،أمر كما استقمت حتى متتابعة

 ،بدوأز أخي أرغد. بالسرقة واتهمتين ،يوم ذات أخي راتب نصف فاختلست

 ده،ي، استجوبين وحزامه اجللدي يف املفقود املال عن يستفسرني إلي اجته

 رفةغ ودخل استدار ،األميان بأغلظ قسمييف و دموعي يفالصدق  استشعر

 أكون أن املمكن من كان ،اعرتفت حتى قاسيا جلدا زوجه جلد ،نومه

 حتى لكبريا باللص لست أني حدس لعله. فراسته نهخت مل أخي لكن ،الضحية

 عيين ليهاع تقع مل اليت نومه غرفة اقتحام على القدرة لي أو ،راتبه نصف أسرق

 ما افكثري. دائما أخي سوط من النجاة من الرباءة لي تشفع مل ،األيام من يوما

 يوما أذكر وإني. أخي زوجة ملكائد فريسة وسقطت ،وعدوانا ظلما جلدت

 يف ما أخي ظالح وعندما. فخاطته البالستيكي املائدة غطاء فيه أتلفت عصيبا

 ،ديداش غضبا غضب ،ضرر من قلبه على والغالي السوق يف الرخيص الغطاء
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 أني ديدش مبكر أقنعته ألنها املعاقب، أنا وكنت ،يعاقب أن ألحدنا البد وكان

 انتك مما أو ،لي تدبره كانت مما فقط يسري ونزر ،فيض من غيض هذا ،الفاعل

 ذكرأ. معي احملاسبة شديدة أيضا أخي كان لقد. إياه وحتملين منه تتربأ

 به خلاصةا احلالقة شفرات استعملت كلما بها علي ينهال كان اليت الصفعات

 جديدة ةمرحل دخولي على معلنة ذقين يف املنتشرة املعدودة الشعريات جلز

 ،واحدا فلسا يعطيين يكن مل!  يفكر كان كيف أدري ال. والشباب الفتوة من

 ! به اخلاصة احلالقة معدات أسرق ال فكيف

 عودسأ. اذهيب ،الكالم عن أتوقف أن لي وآن. املنزل بلغنا أننا يبدو -

 .خليميت

 ،خدجيتو خلتد إن ما الليلة، حيدث مل شيئا كأن افرتقا ،بقليل الفجر بعد وصال

 صعقت ،الدتهاو كانت ،بكتفها متسك بيد ْتَتُبِغ حتى أصابعها أطراف على متشي وهي

 : قالت ثم شيء بكل واجهتها. للمطبخ تتبعها بأن األم هلا أشارت ،الصدمة من

  ؟محيد  مع تفعلني كنت وماذا كنت؟ أين -

 .الصمت خدجيتو التزمت

 .عنيفالت أو بالضرب يوما تؤدبها مل اليت وهي ،روشع دون من والدتها صفعتها

 شك ال وهو ،املرض يصارع والدك أن تعلمني. حيدث مبا أخربيين -

 توأن. ما خطبا استشعر إن محيد لقاتل وإنه. شرفه يسوء مبا علم إن هالك

 . به الناس أدرى
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 ومل ،جلهار حياة على وخافت ،أبيها على أشفقتف ابنتها عاطفة األم استمالت

 أن يفوك ،باهلر حماولة عن حدثتها ،شيء بكل لوالدتها لتعرتف بد من هناك يكن

 يف توغرق ،رأسها األم أحنت. أبيها وشرف احلب سبيل يف حريته اسرتخص محيد

 : البنتها قالت ثم.. عميق تفكري

 .بعد حني هذا يف سنتحدث ،للنوم اخلدي. لغرفتك اذهيب -

 على وجلست فقامت. جفاها النوم لكن ازوجه جبانب واضطجعت األم عادت

 حتى اعاتس حاهلاعلى  ظلت. التفكري يف غارقة وهي ،كفها على رأسها تسند كرسي

 .فقالت حاهلا عن استفسر. وجومها من استغرب. القوم سيد استيقظ

 .خطري أمر يف معك أحتدث أن أريد قم -

ة تتحدث ، فهو مل يسمع الغاليبه يرتبص الذي والعجز العياء يقاوم وهو مستويا قام

 بهذه النربة منذ عهد طويل.

 خريا يا امرأة؟  -

 خدجيتو.  -

 ما بها خدجيتو ؟ هل أصابها سوء؟  -

 حفظها اهلل من كل سوء.  -

 ما بها إذن ؟ -

 .محيدخدجيتو يف عالقة مع  -

عيناه و ،ده ببندقيتهمنها أن متقام بكل قوته مزجمرا يطلب خلرب. صدم هلول ا

أن هذا الصباح هو آخر عهده باحلياة.  محيدمتوعدا  ،متقدتان بشرارة من النار
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ى أقعدته عل ،دفعت زوجه إليه وهي تهدأ من روعه قبل أن يتهادى ويسقط أرضانا

 السرير تطمئنه أنه مل حيدث شيء بينهما:

 محيدواهدأ يا سيد القوم. إن ابنتك عاقلة متزنة ال تقدم على ما يشينك.  -

دمث األخالق. ولوال طيبة سجاياه ودماثة أخالقه  ،طيب السجايا ،رجل شريف

امسع  ،ببندقيتكالصحراء ولو حبثت عنه  ،وصدق مشاعره ملا وجدت له أثرا

روبهما الليلة دبرا هل اعلم أنه وخدجيتو  مين مبا حدث أوال ثم لك احلكم،

واتفقا مع صاحب شاحنة أن ينتظرهما يف الطريق. ووجداه يف  ،املاضية

ثرت حب آاالنتظار. لو استقال الشاحنة الختفيا إىل يوم البعث. لكن خدجيتو 

. وملا حلميدوأشفقت عليك فعادت ونكثت بوعدها  ،األب على حب العشيق

ثر هو اآلخر حبه على حريته. وإني أنتظر آ تراجعت إشفاقا عليك محيدرآها 

 منك أن تكون حكيما يف أي قرار تتخذه. 

ما سيقدم عليه. أمامه اختياران أحالهما مر. فإما شرد ذهنه وطفق يفكر طويال في

وهو أعلم الناس بأنه يضحي بها ويسلمها للجالد عن  ،أن يزوج ابنته البن أخيه

يكون ارتد عن األعراف  وبهذا ،يزوجهماو حبميدأو أن يبارك عالقتها  ،طواعية

العداوة بينه وبني عشريته. إذ لن يوافقوا على هذه الزجية ألنهم  وأوقد نار ،والتقاليد

ة وإن كانت احلقيقة املغيبة هو خشي ،بائهمآم وإرث سيتذرعون بأنها تطيح بأصوهل

ته وهو يعلم نالغريب. سيد القوم حيب اب محيدوانتهاؤها بيد  ،ضياع ثروة سيد القوم

حق العلم أن حبل حياته يتآكل. وما هي إال أيام أو أشهر حتى يقعده املرض ويسلمه 

لربه. خياف أن يتخذ قرارا يندم عليه ندما يلحقه حتى يف قربه. نظر إىل زوجه وقال 

 آمرا :
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 اخرجي ؟ ال أريد أن أرى أحدا. -

 اهدأ يا سيد القوم، أنت مريض؟ -

 أخرجي .. -

ة ال تبقي غرفة زوجها وهي تنتحب، وعقلها يصور هلا نهايات قامت لغاليةغادرت ا

بكيان تعند خدجيتو وهي تولول، بكت خدجيتو أيضا ظلتا  وال تذر، دخلت الغالية

كون ، ختشيان معا يف سرهما أن يشيئا حاله، واألب يف غرفته ال تعلمان عن كل ساعة

 ئنانحام غرفة سيد القوم لالطمقد أقدم على إيذاء نفسه، تنازعهما نفسيهما إىل اقت

لكن ال واحدة منهما متتلك الشجاعة لذلك، بعد ساعات مسعت الغالية سيد  ،عليه

القوم ينادي بامسها، هرولت حنو غرفته واقتحمتها، ألفته مسندا رأسه على كفه مقطب 

 اجلبني، قال دون أن ينظر إليها :

 .خدجيتو فلتدخل -

 .أو أخربني على األقل ما تنوي فعله ،جل املوضوع أرجوكفلتؤ -

فقامت زوجه بتلبية أمره. أما  ،بلهجة آمرة أشد من األوىل أعاد طلب خدجيتو 

يف تلك األثناء فلم يتوجس خيفة من تلك الليلة العصيبة بل دخل خليمته  محيد

  و خدجيتعلى األم  نادت، الصحراء الشاسعةإبله لريعاها يف  ثم قاد ،وأخذ زاده

 ، ب الوالد هلابعها يف حضرة استجواأوصتها ببعض الوصايا اليت تت ،تها بكل شيءوأنبأ

دعت ربها قبل أن تدخل عليه أن يفك  ،حلجرة على والدها والرهبة تغشاهادخلت ا

اوى من وقفت أمامه وجسدها يكاد يته ،أسباب اإلقدام على فعلتها  ليفقهعقدة لسانها 

يلة قد كربت بني ل شعر كأن خدجيتو  ،أملهاوف. رفع سيد القوم رأسه يتشدة اخل
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وضحاها. فهو الذي كان ينظر إليها حتى البارحة كالطفلة. تغريت نظرته إليها وصار 

خدت أ ،زاد صمته من فزع خدجيتو ،حتتاج رجال بعد أن وقعت يف احلب يراها امرأة

حذرة  اقرتبت خبطى ،أشار إليها أن تقرتب منه ف،شفتها السفلى ترتعش من اخلو

ها لكن العطف الذي أظهره اجتاه ،على رأسها ث بها الوجل. أجلسها بقربه ومسحيعب

بصره إىل ل هلا بعدما شخص بقا طربة،ضتتسرب ألعماقها اململ يشفع للطمأنينة بأن 

  :األرض

تعلمني يا ابنيت أنك أعز ما أملك يف هذا الوجود. وأني حاولت كل  -

ألني وإن قصرت ف ،تك. إن وفقت فهذا ما كنت أبتغيهجهدي ألتفانى يف رعاي

وقد  ،إنسان غري كامل. وتعلمني يا ابنيت أنه مل يتبق يف عمري الشيء الكثري

علم  أعلم نتوإن ك ساعة بعد ساعة، كنت أؤجل مسألة احلسم يف مستقبلك

النهاية تدنو شيئا فشيئا ألني كنت أخشى تسليمك البن عمك. وأنا  اليقني أن

بل وأنك ال تضمرين له  ،الناس أنه سيحب مال أبيك أكثر مما سيحبك أعلم

عاطفة أو أي شعور. وقد كان أكثر ما أخشاه هو أن ألفظ آخر أنفاسي قبل أن 

 أؤمن مستقبلك أنت وأمك فأموت ويف قليب آالف احلسرات. 

يد القوم سيب الزوج اليت عز عليها أن ترى قبل أن يسرتسل يف كالمه ارتفع حن

ذا االنكسار والضعف وهو القوي صاحب البأس الذي يفزع لبندقيته كلما أشكل به

يها وأثر ف ،يف هذه احلال من الوهن منذ أن ارتبطت بهها جزولرؤية  تأملتأمر.  عليه

انشغاله العميق يف صمت مبآل أسرته. أما خدجيتو فانقلب كل خوفها دموعا سالت 

 وقال : اورأسها مطمور يف حضن والدها. ربت على كتفيه ،على خديها منهمرة
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 ميةاحل أن أخفيك ال وإني. املاضية الليلة بوقائع والدتك حدثتين لقد -

 لك صدره يف ألفرغت أمامي محيد كان ولو بداخلي اشتعلت والعصبية

 امنمك محيد يف رأيت روعي وهدأ استكنت بعدما لكين. بندقييت رصاص

 يراجلد وحده هو حببه حريته قايض رجال إن. بك الناس أوىل وأنه. الشرف

 كعم ابن اآلخر اجلانب ويف. العني قرير وأنا إليه بك أعهد وحده وهو ،بك

 أن يقتضي للتقاليد والوفاء ،وعشريتك أهلك ومن الدم رابطة به جتمعك

 ولن ،ءشي كل قبل املال حب يؤثر فهو ،لطباعه أرتاح ال لكين ،به ترتبطي

 عقلهب للدنيا منصرف إنه إذ ،حاجاتك ويرضي خيالك يشبع ما فيه جتدي

 . إلنسان قلبه يف مكان وال وأحاسيسه

 تتعلق ماك بأهدابها تتعلق والدموع األرض إىل ببصرها شاخصة خدجيتو ظلت

 تقابلت حتى رأسها ورفع ذقنها حتت سبابته وضع. السنابل برؤوس الندى قطرات

 : رخيم بصوت قال ثم عيناهما

رتت وإن اخ ،فأنا إىل صفك محيدخرتت ا إن. ابنيت يا االختيار لك إن -

 ابن عمك فأنا أدعمك. 

 ..ظلت صامتة ال تقوى على الكالم

 اختاري يا ابنيت. أنا بانتظار جوابك.  -

يا أبي. لكن عقلي يرفض فكرة اإلساءة إىل امسك  محيد أريد العيش مع -

 بين جلدتك. واحد من فيقال بأنك اخرتت غريبا على  ،بعد رحيلك
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ال يا ابنيت. إن اهتمامنا مبا قد يقال بعد رحيلنا أكرب خطأ نرتكبه. عندما  -

نا بعد تكرمي  ما يفيدينرحل عن هذه احلياة الدنيا فإن كل شيء ينقطع. ف

ال شيء. وإن من احلماقة أن نرتك وراءنا من يتعذب ألجل أن نذكر  ؟، املوت

سبب يف شقاء شخص حنبه ولو كان سيخلدنا خبري. بل إنه من التفاهة أن نت

التاريخ. تلك أشياء ال تفيد امليت يف شيء.. سأرحل. وأريد أن تكوني أنت 

 وأمك سعيدتني. ال أن ترضى عين عشريتي فتشقيان.. 

 يا أبي.  محيدأختار  -

 لك ما شئت يا ابنيت.  -

تو يف املساء يسوق إبله مطمئن البال مثل عادته. الحت له خدجي محيدعاد 

يف األفق تنتظره بشغف وشوق كما تنتظر املرأة زوجها العائد من ساحة الوغى. 

جتاهلها واستدار منشغال باإلبل فنادته. وطلبت منه القدوم. وقف أمامها وانتظر منها 

طلبها. أمسكت بيده وساقته للداخل. مل يسأل عن السبب. كانت الالمباالة اليت تطبع 

به لحظة اليت تستدعي التوجس واحلذر. قالت له مبا يشحياته حاضرة حتى يف تلك ال

 اهلمس :

 أبي يريد التحدث إليك.  -

 اءة تعرب عن املوافقة. ميمل يسأهلا عن مناسبة هذا احلديث. بل اكتفى بإ

على سيد القوم بعدما آذن له بذلك. كان قد عرف صدره منذ حلظة  محيددخل 

ييه باحرتام فيه أنفة كما اعتاد أن حي محيدحياه  ،بعض الراحة بعد نوبة سعال شديدة
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دائما. طلب منه سيد القوم بنربة أبوة أن يدنو منه. فدنا. أمسك مبعصمه وأجلسه بقربه 

 على السرير فقال :

لقد علمت بكل شيء. وال أدري هل حيق لي أن أطلب منك شيئا بعد  -

الذي فعلته بك. لكين على يقني أنك حتب خدجيتو. وأنك ستبذل حياتك 

داء يف سبيل محايتها. اعلم يا بين أني أريد أن أزوجكما قبل أن أرحل عن ف

 ولكما أن تنتقال حيث ،هذه الدنيا. وقد فكرت أن أبيع كل شيء وأمكنكما منه

 شئتما.

محيد، تأثر حلال الرجل، مل يره بهذا االنكسار يوما، ويعلم ظهر التأثر على حميا 

ي ظرف، حتت ألن تفارق أباها  خدجيتو ف ققأيضا أن الفكرة املطروحة متعذرة التح

 يقلب املسألة على وجوهها، قال سيد القوم: وبينما هو مطرق 

 ، وإن شئت الرحيل. إن شئت زوجتك ابنيتمحيدأنت حر يف قرارك يا  -

 فأنت حر طليق.

اعلم يا سيدي أني لو وددت الرحيل لرحلت منذ زمن. ولكين أحببت  -

سحر املكان. وأهل املكان. هنا فقط استطعت أن أتصاحل مع ذاتي وأكتشفها.. 

، لمن قب فراقكشق عليها يل مع خدجيتو متعذرة كل التعذر. رحالمسألة 

 وسيشق عليها يف كل حني.. 

ا ألفكار اليت كان مستعدإن اإلنسان يتخلى عن الكثري من ا ،يا بين -

هي األفكار وواألفكار اليت ال يتخلى عنها تقتله.  ،ليموت من أجلها يف وقت ما

 اليت تكون كالوشم.
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  .إن أفكار خدجيتو مثل الوشم. لن ترحل بدونك -

 .الياغجيتو . وفيما بعد ستلتحق بكما السأبقى هنا وسرتحل مع خد -

 لكن ملا ال ترحل معنا منذ اآلن؟ -

بقائي هنا هو من تلك األفكار اليت كالوشم ال تزول. ال جتادلين يف هذا  -

 هذه الرمال فقط ستضم عظامي .محيديا 

 كما تشاء سيدي -

 .هناك أمر ما يزال يقلقين محيد -

 .وانتظر أن يفصح سيده عن هذا األمر الذي يقلقه محيدصمت 

نذ اآلن. م غري نافعة محيديا  اأو تتلبسه ،هذه الالمباالة اليت تتلبسك -

 .ألنك مل تعد وحدك. صرت مسؤوال عن أشخاص آخرين

إنه  ،لكنه محلها على حممل اجلد. صحيح ،من هذه املؤاخذة محيداستغرب 

 .مسؤول اآلن عن أشخاص أخرين

 .اطمئن يا سيدي -

 :لينصرف. فاستبقاه سيد القوم وقال  محيدقام 

املدينة ننجز عقد قرانك  غدا نتوجه إىل ،اإلبل يف الغدال ترعى  -

قرب وقت. أعلينا أن نعد كل شيء يف  ،وتفتحان حسابا بنكيا مشرتكا ،خبدجيتو

قدام ليستشريهما فيما هو على وشك اإل ،اليا وخدجيتوغنادى سيد القوم على ال

 عليه. 
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اكتفت ف الياغالطار قلب خدجيتو من الفرح عندما مسعت خبرب عقد القران. أما 

ابنته و حلميدباالبتسامة ومعانقة ابنتها مهنئة هاشة يف وجهها. أشار سيد القوم 

 :ليها نظر اخلبري بنفسيتها ثم قالنظر إ االيغباالنصراف. واستبقى ال

اليا. أحس مبرارتك. وأعلم علم اليقني أنك حتبني خدجيتو غاجلسي يا ل -

ة لو أنك كنت لتكوني سعيدأعلم  ،وحتبني أن تزوجيها وفق الطقوس والعادات

زوجته ملعرفة مدى تعلقه ب محيدكان يف عرس ابنتنا  )الرتواغ( حيث  سيمتحن 

وحبه هلا، إذ ستتبعني قدر ما يبذل من جهد يف البحث عنها بعد أن ختبئها 

صديقاتها ويطوي من املسافات يف سبيل ذلك ويتصبب منه العرق، وقدر ما 

 دجيتو، فتقيسني من كل ذلك مقياسينفق ويستجيب من شروط صديقات خ

حبه هلا وتعلقه بها. أو تلومينه إذا أظهر عدم اهتمام باملوضوع، أو مل يبذل 

جهودًا يف البحث عنها، حتى ال يكون ذلك دليال على برودة حبه هلا، وال 

يشكل نقيصة تعيَّر بها العروس بني صديقاتها يف املستقبل. لكن كل هذا ال 

تلك الليلة. لقد برهن على حبه دون شهود يف  محيدوقف يساوي شيئا أمام م

 .حضرة الرمل والقمر

 .الرأي تهبرأسها تعبريا عن موافق ةاليغلاأومأت له 

أعلم أيضا أنك تستشعرين النقص يف هذا الزواج ألن عائلة العريس غائبة  -

 ،يئا عن أهلهبل ال نعلم ش ،وليس العريس من أبناء عمومتنا  وال قرابة بيننا وبينه

ال إعالن  به أحد.وأن العرس لن يكون بالبذخ املعهود يف جمتمعنا بل لن يعلم 
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 لكن ابنتنا ستكون سعيدة يا الغالية. تعلمني أنها حساسةرقص..  والج وال أهازي

 ، ال أحب كسر خاطرها.إنها حساسة ومدللة ،جدا

ان وخدجيتو وإن ك محيدد قران وعق ،حبلول الغد ذهب سيد القوم إىل املدينة

روسان عقد فقد حضر الع ،وليس كما تفرض التقاليد ،القران عقد بالطريقة احلديثة

قرانهما وحفلة الزفاف مل تنطلق بعد إمتام العقد وقراءة الفاحتة، ومل تطلق النساء 

زغاريدهن اليت تكسر صمت الليل الصحراوي. وقد جرت العادة أن تتم كل العقود 

هو العروس الزي التقليدي، و تلبسن عقدهما جرى يف الصباح. مل ساء، لكيف امل

عبارة عن ملحفة سوداء عليها شال أبيض، وتتزين وختضب يديها باحلناء، وتتحلى 

حبلي تقليدية مصنوعة من الذهب واألحجار الكرمية. ومل يرتد العريس دراعته  

لكن  ،البيضاء وهي دشداشة واسعة، ويطوق عنقه بلثام أسود. كل هذا كان غائبا

فتح هلما سيد القوم حسابا بنكيا مشرتكا حول إليه كل ما ميلك  ،ئنةالقلوب كانت مطم

يف البنك.. عادوا أدراجهم وكان سيد القوم يقود سيارته بشق األنفس. استسلم يف 

مكانه وطلب منه أن ميلي عليه ما يفعله. فأملى  محيدنصف الطريق فتوقف. أخذ 

محيد  ياقةيندهش من سالقوم سيد  جعلتباحرتافية  محيدعليه خطوات السياقة وقاد 

حك إىل خيمته. ض محيدلسياقة. بلغوا املنزل. واجته ل رغم عدم توفره على رخصة

 سيد القوم حتى ظهرت نواجده ثم ناداه. 

هذه هذه ليلة عرسك. اذهب مع زوجك. املنزل منزلك محيد يا   -

 أحد ال ينبغي أن يعرف الليلة، فمع حلول الصباح سيعود كل شيء كما كان،

 مبا جرى.
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 بذلك أوصى سيد القوم زوجه وابنته.و

على زوجه. حتدثا. أراد أن يباشرها فتمنعت خلوف أو عدم  محيددخل 

وافق بكل أدب. أمخد متنعها نريان الشهوة  ،طلبت منه تأجيل األمر ،استعداد

نه ومحدت ربها على هذه األعطية. ثم طلبت م ،املشتعلة بداخله. كرب يف عينيها أكثر

أن يقص عليها بقية قصة حياته وكذلك الظروف اليت مجعته بوالدها وساقته إليها. 

 :أحاطها بذراعيه ووضع رأسه فوق صدرها ثم قال 

يشي مع أخي. لك ما تريدين. لن أحدثك بأكثر مما حدثتك به عن ع -

قيت مل ألن فيها أملا كثريا. بن األخرية يف بعض اجلسأختصر لك تلك السنو

 ثانيةالعشرة من العمر. وكنت يف مستوى  الثامنةيف كنف أخي حتى بلغت 

باكالوريا. ذات مساء دخل أخي املنزل دامع العينني. عانقين وبكى. طلب 

ه ال يكون ما أفكر فيسها للرحيل. رجوت اهلل يف سري أمن زوجه أن جتهز نف

 أعد شعرت أني مل ،ن أمي توفيت. صمتتصحيحا. استفسرت أخي فأخربني أ

ذلك املراهق بل شخت فجأة. فاضت عيين بالدموع. قبل أن خنرج من 

املنزل أمدتين زوجة أخي مبحفظة مالبسي. كأن مقامي هنالك سيطول. 

ا ما وكثري ،كاملتشرد أعيش على عطف الناس وصرتأمسكتها. دفنا والدتي 

تغيبت عن املنزل وحدث أن تغيبت لثالثة أيام قضيتها عند صديق طفولة 

حاول أن خيفف عين أمل الفقد واليتم. عدت للمنزل ووجدت أخي قد رحل 

وأوصى أخيت بأن تبعثين إليه. أخيت امرأة حنونة لكن أوالدها وعائلة زوجها 

يت . مجعت قوالب السكر الوال أريد أن أزيدها ثقال ،استنفذوا قواها العاطفية

أتى بها املعزون. بعتها. ويف الصباح محلت حقيبيت اجللدية واجتهت إىل 
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يب فيها شباب وشابات األطلس العيش الطمدينة أكادير. املدينة اليت يتوسم 

 ترجلت من احلافلة ،فيخيب ظنهم ويقايضون سنني عمرهم بدراهم معدودات

بتلع قد تاليت كبرية الغرية أرحم من صال ندامليف مدينة إنزكان ظننت أن 

إليها. ابتعدت قليال عن احملطة الطرقية. جلست حتت شجرة. أتى  الوافدين

من أهل سوس. يلبس قميصا تقليديا ويضع قلنسوة  هإلي رجل يظهر عليه أن

مزركشة. كان خطيبا مفوها. وكأنه حيفظ ما يقوله. سألين إن كنت أحبث عن 

نه سيجمعين بأحدهم سيشغلين مقابل أن أعطيه عمل. قلت له نعم. قال أ

مخسون درهما مقابل خدمته. وافقت بعدما أغراني أني لن أصرف مليما يف 

زقة بعض الدروب واأل يف ههذا العمل. وأن املشغل سيوفر لي كل شيء. رافقت

حتى بلغنا باب مطعم صغري. طلب مين أن أمده باخلمسني درهما. ففعلت. 

فسه ن لداخل املطعم. عرفين على املشغل الذي مل يكلفوأشار لي أن أتبعه 

وفري وقال انتظرني يف سيارة الند ر السيارة، مفاتيحعناء احلوار بل ألقى إلي 

 ..ابن عمكاملركونة باخلارج. كان هذا املشغل هو 

 

أنهما يغادران مدينة أكادير فظن أن الضيعة تقع  محيدانطلقا بالسيارة، الحظ 

 ،يف أقاصي املدينة، لكن املسري استمر لساعات دون أن ينبس السائق ببنت شفة

 ، واستفسر السائق بلهجة حادة،محيدساورت الشكوك 

 إىل أين حنن ذاهبون؟ -
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بها حنو صو، فتح باب الصندوق وأخرج بندقيته ثم ركن السيارة وقفز خارجها 

أمامه صامدا وجها لوجه مل يبد أدنى خوف،  محيدأن يرتجل، وقف  آمرا إياه محيد

 عرف الرجل أن مسعاه يف ختويفه قد فشل فقال بلهجة استعالء :

 رأسك.ال حتدثين بتلك الطريقة جمددا وإال نسفت  -

طلب منه أن جيلس باملقعد اخللفي ليأمن أي هجوم مل يرد محيد على كالمه، 

د السالح، ضيق، امتثل حتت تهدي، ألن بني مقعد السائق واملقاعد اخللفية شباك  همن

كان ل، أنه مقتاد قسرا ملصري جمهو دمحيوانطلقت السيارة تلتهم الطريق التهاما، عرف 

لديه يقني أنه سيباع يف السوق السوداء، لكن ألي غرض، رمبا سيوظفونه يف التهريب 

، اء البشريةلتجار األعض انية، أو رمبا سيبيعون أعضاءهبني احلدود املغربية واملوريط

لكن شعاعا من األمل الح له يف األفق، إن الطريق البد أن يصادفوا فيها حواجز 

. لكن مل مير للشرطة أو الدرك، كان هذا األمل الوحيد لفتى أعزل أمام رجل مسلح

أمل، واستسلم  كلوقت كثري حتى جنح السائق بسيارته إىل الصحراء الشاسعة فضاع 

محيد لقدره احملتوم، وحبلول املساء، وجد نفسه يسلم لرجل كما تسلم السلعة أو 

 بنظرات حادة وهو يفكر كيف لفتى ناعم الكفني الرجل الذي تسلمهتفحصه املتاع، 

 وليه بعض الظنون بشأن ابن أخيه فهأحلت ع. كهذا أن يرعى اجلمال يف الصحراء

راد أن يتأكد أ. أنه قادر على اإلتيان مبا ال يقدر عليه غريهيعرفه حق املعرفة ويعرف 

ق بل لقد كان يعرف أن أسئلته اليت سيلقيها غري كافية حمل. ليدفع عنه هذه الظنون

 . ثم سأله. ظنونه لكنه أراد أن يريح ضمريه ولو أوهمه بذلك

 ما امسك ؟  -
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 . محيدامسي  -

  ؟ وكم عمرك -

 .يف العشرين -

 ؟ هل سبق أن متدرست -

 ثم انقطعت.نعم بلغت البكالوريا  -

خشي أن يستمر يف األسئلة فتتأكد له ظنونه بأن ابن أخيه قد اختطف محيد 

 : فاخنفضت حدة كالمه وهو يقول حلميد دون أن ينظر يف عينيه مباشرة

عملنا هنا وإن كان ال حيتاج ثقافة إال أنه يسعدني أنك أصبت حظا من  -

 . التعليم

لقى تعليما ولو هل والذي تافبالنسبة إليه ال يستوي اجل ،بالفعل لقد أسعده ذلك

 :  حبزم محيد القوم سيد سأل. كان قليال

  ؟محيد  يا بك الوثوق أستطيع هل

  ؟ سيدي يا نعم

 ؟ عندي العمل تقبل وهل

. خمتطف نهأ وخيربه ،وجهه يف ينفجر أنه لو دََّو. القبول على داللة برأسه له أومأ 

 يدس وقاده اهلل إىل أمره فوض ؟ أخيه ابن مثل أمامه الواقف الرجل أن يدريه ما لكن

 ويسرة نةمي التفت. إليه املوكولة باملهام يتعلق شيء كل له شرح خيمته إىل القوم

 سط اخليمة،و مريح لسرير مقابل تلفاز هناك. انتباهه حمتوياتها لفتت اخليمة داخل

 فقط هحول جدران بنيت لو ،العصري املطبخ يشبه ما جهة اليمني أقصاها من ويف
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. ماء نيةآمن اليسار خزانة مالبس من اخلشب و اآلخر اجلانب ويف. بالفعل عصريا لصار

 صحراء،ال هذه يف العيش وسائل من اإلنسان حيتاجه قد ما كل اخليمة يف كان لقد

 .  حلميد قال القوم سيد ينصرف أن قبل

 فركس من لقيت تكون لعلك منه تصيب وشراب بطعام سآتيك. اسرتح -

 . نصبا

 بسهمال ،جدا حار اجلو. حيدث ما بعد يستوعب مل فهو. قذفا تتقاذفه األفكار

 أتاه ،سخطال كل وضعه على وساخط أفكاره يف غارق وهو حتبس أنفاسه تكاد الضيقة

 قليل عدب سأعود له قال ثم. حاجته فوق وبأكل فضفاض صحراوي بلباس القوم سيد

بعض  ، غري مالبسه وأصابمعها سيكون تعاملك فأكثر األسرة على وأعرفك ألصطحبك

 يمتهخ عن تبعد اليت اخليمة إىل محيد واصطحب القوم سيد عاد مدة بعد الطعام،

 هذا من محيد تعجب وقد مثلث، شكل على مصممة خيمة وهي خطوات ببعض

 الزوابع من يمةاخل يقي ألنه مقصود تصميم أنه بعد فيما علم لكنه األمر بداية التصميم

 . األمطار وهطول الرملية

 يدمح من وطلب اخليمة إىل القوم سيد دلف الشرق، حنو مفتوح اخليمة باب

 ثثةمؤ اخليمة ،كتاب من اقتطفت أسطورية خيمة وكأنها اخليمة سحرته. يدخل نأ

. تقريبا رتم بارتفاع اخلشب من مصنوعة طاولة بها حمليا، املصنوعة والزرابي بالسجاد

  : القوم سيد له قال، فنية مجيلة وبها تلفاز ولوحات

 .ليهمع لتتعرف األسرة أفراد على سأنادي. اجلس. الضيوف خيمة هذه -
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جلس محيد القرفصاء داخل اخليمة. وهو ال يعرف حتى الذين سيلتقيهم. بعد 

خليمة ادقائق دخل سيد القوم وأشار حلميد بالوقوف فامتثل لألمر. دخلت امرأتان 

وال يظهر منهما سوى العيون. حدس محيد أنهما امرأتان  وهما يف لباسهما الصحراوي

متفاوتتان يف العمر لعلهما األم واالبنة. قال سيد القوم بلهجة آمرة صارمة تلك زوجيت 

. أما حدود حينما أغيب عن املنزليف ك ابنيت خدجيتو. ستتعامل معهما الغالية وتل

مة شرة. مل يرد عليه محيد بل اكتفى بتحريك رأسه عاليف حضوري فستتعامل معي مبا

قطنونها. اليت ي األخرىاملوافقة. ثم طلب سيد القوم من زوجه وابنته العودة للخيمة 

وطلب من محيد أن يتبعه. على بعد عشرات األمتار تنتشر خيام أخرى ألبناء عمومة 

يد القوم وا عليه. وجد سوليتعرف ،سيد القوم. قاده إىل هناك ليعرفه على ذوي قرابته

ى اخلادم أخاه عل َفرَّالتحية بكثري من السرور. َع اأخاه وابنه أمام اخليمة فحياهما ورد

اجلديد فتفحصه بأعني ثاقبة أما االبن فلم يكن حباجة ليتعرف على محيد ألنه هو 

هلذه الفيايف يف األصل. وضع األخ يده على خاصرة سيد القوم وهو  أودى بهالذي 

 ،بينما صرخ الغيث مناديا خادمه جالل الذي ظهر بسرعة الربق ،يقوده لداخل اخليمة

ظر إليه نوهو شاب يقارب سن األربعني قوي البنية. مييل إىل السمرة. يشق على من ي

وطلب منه مرافقة محيد  ،بأي شيءمالحمه جامدة ال تشي ، أن يقدر من أي طينة هو

إىل خيمته. دعا جالل محيد وأشار له بأن يتبعه. بلغا اخليمة. طلب جالل من محيد 

 اجللوس. ومد إليه كأس شاي بارد. 

 . ؟ أنت بالد أي من -

 .األطلس من -

 إىل هنا ؟ أحضرك ومن -
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 الذي نداك. الرجل أحضرني -

 الط كلما أكثر عليه ستتعرف. سيدك أخ ابن وهو. الغيث امسه -

 . ؟ لقد اختطفك أليس كذلك ،هنا املقام بك

 .خدعين. نعم -

 هو هذا التأقلم وحاول مضى فيما تفكر ال أن حاول. بأس ال -

 . الوضع مع للتعايش الوحيد السبيل

كثرية  ألن أشياء خمتلفةيف أحاديث فخاضا جالل ومحيد رفعت الكلفة بني 

قال  ،صوت الغيث املتحشرجنداءات بوجداها تربط بينهما. قطع عليهما حديثهما 

 وهو يستعجل القيام من موضعه : جالل حلميد

دا حاديث كثرية. سنلتقي غأستجمع بيننا  بسيدك، والتحق قم -

 ألننا سنرعى اإلبل معا. سرتافقين ملدة حتى تألف العمل وتألف هذه الصحراء. 

 اووأشار سيد القوم حلميد بأن يتقدمه. الغيث يبدو مزه ،خرجا من اخليمة

 رهن نهأ يفهمه أن حياول وكأنه ،إليه قدمها اليت اخلدمة بأهمية عمه يشعر أن وحياول

 يوما كني مل القوم سيد لكن. به يرزق مل الذي بناال وأنه ،حيتاجه ما كل يف إشارته

 .فحسب معه الود يتصنع تراه لذلك ،لطباعه اطمئن وال أخيه البن مرتاحا

 النوم لكن فجرا االستيقاظ على عزم قد كان ،عميق نوم يف محيد غط الغد يف 

. األشياء من ريالكث علمته اليت الرعي رحلة يف هورافق ، مثاقال قام ،جالل أيقظه ، غلبه

 .... أيضا إياه يعلمه جالل كان ما إىل إضافة
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 كنت ومل. زوجها غياب يف دائما بالطعام محيد تزود اليت هي الغالية كانت

 ومع .وجهها عن تكشف ال خمتمرة وهي إال ابنها عمر يف أنه رغم محيد خليمة تتوجه

. تهوعف سلوكه وحسن أخالقه دماثة من شهدوه ملا حلميد األسرة اطمأنت الوقت مرور

 ثم طعامه منها تسلمفي خيرج. فتناديه بالباب تقف. بطعامه تأتيه أحيانا خدجيتو فصارت

باعه ط أنمع مرور الوقت  محيد أحس. دون أن يرفع بصره إليها اخليمة لداخل يعود

 جتاهل. اجتاهله حاول لكنه خدجيتو اجتاه بداخله تولد أحاسيسبدأت تتغري، وأن 

بذل يف  أو أن يتربأ منها ولو ، فال أحد استطاع يوما أن يتنكر ألحاسيسه،شلفبال باء

 ذلك جهدا كثريا.

 وال ،اإليه نظره يرفع أن دون طعامه من خدجيتو يتسلم أنمحيد  اعتاد بعد أن 

 تشكر فأضحت شفتاه عليه متردت ثم. النظرات إليها يسرتق صار. شفة ببنت ينبس أن

 بتسمت وطفقت التمرد يف شفتاه متادت قد بل ،صنيعا إليه أسدت كلما خدجيتو

 سوى هيشغل يعد ومل ،التمرد هذا بعد خياله نشط. أعينهما التقت كلما خلدجيتو

، خصوصا بعد أن استشعر جتاوب نظراته مع نظراتها، لكنه أحيانا يف خلواته خدجيتو

 خياالته عنه فعويد ،باهلل يستعيذ فكان بالسوء أمارة النفس أن كان حياول إقناع عقله 

 أتته يوم تذا. بانتظاره كان كبريا استسالما لكن. تارة أخرى ولينا عنيفا تارة دفعا

لى كل ثره عته بصوتها الذي يستعذبه ويؤوقفت كعادتها وناد ،بطعامه خدجيتو

 يتسلم أن أراد اليت اللحظة يف مبتسما كعادته تلك األيام، و  عندها خرج ،تاألصوا

 آنية بقيت. وجهها فانكشف ا وكأنه تواطأ مع محيد ضدها،مخاره انسدل طعامه

 وبني ،مخارها ةتسوي بني احلائرة خدجيتو يدي متسكها اهلواء يف معلقة بينهما الطعام

 حوله مبا ورالشع فقد لعله أو ،طعامه تسلم يف التماطل يتعمد محيد. الطعام قدر إفالت
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 يفكر نأ دون مسحورا قال ،اهليئات أالف يف دائما تصورها اليت خدجيتو يتأمل وهو

 : خيشاها أو عاقبة أي يف

 .منك أمجل قط رأيت ما ؟ أمجلك ما

 كانت هل. مبتعدة وركضت أرضا القدر فوضعت خدجيتو وجنتا امحرت 

 ذلك بكل خدجيتو تكن مل كال، قط؟ منها أمجل محيد رأى وما ،مجيلة خدجيتو

 ، جسمها ممتلئ ويف وجنتيها بعضاحلسن متوسطة ،مقبولة فتاة كانت بل ،اجلمال

االمتالء، أما أنفها فليس بتلك الدقة املنشودة، إال أن يف عينيها حور يشفع هلا يف كل 

ت ، فهو منذ أشهر كثرية اقتصربالنظر إىل وضعه صائبا كان محيد حكم لكنشيء..، 

مل  اوعلى منابت الشيح والعرعار، ومنذ أن جاء هن ،وبعض الرجال ،رؤيته على النوق

 خدجيتو يف يرى أن شيء يف الغريب من وليسينظر يف عيين امرأة بشكل مباشر، 

 هو صحراءال هذه يف مقلتاه أبصرته الذي اجلميل الوحيد الشيء ألن، النساء أمجل

، وهل يف الصحراء والفيايف ما هو أمجل من مربقعة يراها ان اعتاد اليت  خدجيتو

 ! املرأة

 أنفقت ليالي طويلة تفكر يفف ،خدجيتوأحدثته كلمات محيد يف أثر عظيم 

حاولت أن تقنع نفسها أن محيد أتى أمرا نكرا وجتاوز حدوده، لكنها ما تلبث  ،هكالم

تطمئن  المه،كيف  هاستشعرتوالصدق الذي أن تستحضر نظرته النفادة إىل األعماق، 

ا ا أمجل النساء كما قال هلفكرة أنه رافضة لكالمه ساعة وتعود لتكذبه ساعة أخرى

د تنتهي إىل التسليم واإلميان حبميلكنها يف كل الليالي كانت  ،املزعوم عاشقها

 وحبديثه ووجنتيها حتمران خجال.
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منذ أيام مل تقرتب من خيمة محيد، صارت والدتها هي من ميده بطعامه، رأها 

 غري ما مرة فلم يلتفت حنوها، وإن كانت هي تنتظر أن يفعل
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تفرغت خدجيتو للقراءة بعدما انشغل زوجها بشؤون احلياة. املشاريع الصغرية 

اليت ابتدأها تأخذ منه كل وقته. حتى أن خدجيتو شعرت بالسأم من الوضع وسولت 

ر يؤثر جتارته على زوجه. لكنها تعود لتحكم العقل فتلتمس له األعذا محيدهلا نفسها أن 

ال يرتك هلا فرصة لتتذمر من أي شيء. بل هو  محيدوتتفهم طموحه. وفوق كل شيء 

 على استعداد دائم لينفذ مجيع طلباتها. فرغباتها أوامر كما يقول هلا دائما. 

ستحسنا ا محيدوالدتها وتسجلت خدجيتو يف اجلامعة لتحقق أحالمها القدمية. 

رغبتها وشجعاها على املضي قدما. اندثر ما كانت تشعر به من فراغ بني احلني 

أما اجلمعة  ،اخلميسحتى االثنني من واحلني. فهي يف اجلامعة تتلقى احملاضرات 

قد صارت شديدة ف ،رياضةالأما السبت فتذهب لصالون  ،فتتفرغ إلعداد الغذاء وللصالة

ما األحد . أنفسها قواما ممشوقالها وتصر إصرارا شديدا على أن تنحث العناية مبظهر

. إن امرأة ترتدد محيد هان التجميل لتخرج للعشاء رفقة زوجفتخصصه للزينة يف صالو

ممن  قاتيعلى صالة الرياضة وعلى صالون التجميل البد هلا أن تكتسب بعض الصد

عمر أثناء على فتاة تقاربها يف ال . وبالفعل تعرفت خدجيتويرتددن على هذه األمكنة

مرسل  شعرها أسود طويل ،ترددها على صالة الرياضة. فتاة مجيلة احمليا هادئة ناعمة

 عر :أما ثغرها فال يصفه حق الوصف إال قول الشا ،منساب صففته واعتنت به الطبيعة

 ثغر كمثل األقحوان منور                             

 نقي الثنايا أشنب غري أثعل..                                                      

أما األنف ففيه بعض االرتفاع وضيق يف املنخرين مع استقامة فيه كاستقامة 

 خدجيتو ويف أعني كل من يتأملها. اتصلت األسباب عيينالسيف. كانت مجيلة يف 

تو. صارت صديقة خلدجيهذا هو اسم الغادة اجلميلة اليت  ،بني خدجيتو وبني هبة
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 ة،تغيبها عن حصة الرياض خبدجيتو تطمئن عليها بعدهبة اتصلت  أحدذات يوم 

 أنها يف الطريق، انتهت حصة الرياضة واتفقتا على اللقاء يف صالونخدجيتو  أخربتها

واتي حيت النسوة الل، الذي تدخله ألول مرة الصالونهبة لغت التجميل يوم غذ، ب

تظر دورها، وهي تنظر يف ساعتها، بعد وقت وجيز دخلت تنيتجملن ثم جلست 

 ت صاحبة الصالون اليتّيثم َح ،خدجيتو فنظرت إىل هبة نظرة تشي باالعتذار

انب جبستبشرت بقدوم خدجيتو استبشارها بكل زبائنها الدائمني، جلست خدجيتو ا

 ،معتذرة عن تأخرها بالكلمات بعد أن اعتذرت بلغة اجلسد يف مقاعد االنتظارهبة 

 قالت هبة :

 ظننتك لن تأتي ؟ -

 أن أفوت كل شيء إال التجمل اليوم.أستطيع  -

 تساءلت هبة مبكر أنثوي :

  وما املميز اليوم ؟ -

يوم خروجي مع زوجي، فنحن نتناول العشاء معا كل مساء أحد  إنه -

 هلذه املناسبة جتمال خاصا. اآلحادوأحب أن أجتمل أيام  ،خارج البيت

ل سأحجز لكما أفضدي. فأنا أملك مطعما. عن العشاء تتناوال أن يسرني -

 طاولة لدي.

هذا من لطفك عزيزتي. تسرنا زيارتك. وستكون تلك فرصة لتتعريف على  -

 زوجي.

 وأختطفه منك. ،احذري أن أغريه  -
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قالتها وهي واثقة من نفسها كل  ال عليك. إنه الوحيد الذي أثق به.  -

 الوثوق.

. ديقتهاص مطعم يف العشاء يتناوال أن محيد على خدجيتو اقرتحت املساء يف 

طعم هبة وجداها خلف الصراف. خرجت وقبلت م بلغا. مسرورين وخرجا تأنقا. وافق

. رحبت بهما وطلبت منهما اختيار الطاولة محيدخدجيتو على وجنتيها ثم صافحت 

وقهما ثم أوصت النادل بهما خريا. ما إن جلسا الحظت خدجيتو بعض التوتر اليت تر

 : سألتهف ،زوجهاباديا على آديم 

 املكان؟ يعجبك أال. بك ما -

ة اليت أجتمع بك فيها تكون عزيزة علي ألني األمكن كل. عزيزتي يا ال -

 أراها بعينيك.

 . بك ما إذن -

 . عزيزتي يا فقط العمل مشاكل -

 . الكثري منك يأخذ عملك إن ،معا وحنن العمل غيِّْب أمور -

 .عزيزتي يا مسؤول أنا -

لقبلته حبرارة، حتب فيه شعوره مررت كفها على خذه ولوال أنهما يف مكان عام، 

 : املضاعف باملسؤولية، ثم قالت وهي متسك بيده

 ما الذي يشغل بالك يا عزيزي ؟ -

 مواد تلسخي من هناك أن بلغين ،األيام هذه فيها استثمرنا اليت البنايات  -

لك ستحدث كارثة بعد تسلم أصحاب الشقق شققهم كذ األمر استمر وإذا. البناء
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أزهقت  وحساب الضمري إذا والدنيا اآلخرةال قدر اهلل. وأنا لست مستعدا حلساب 

 أرواح بريئة. 

 كفها الرقيقة على وجهه وقالت :  يررأعادت مت

وصدقك  ،حياتك ويف ،عملك يف صدقك فيك أحب. محيد يا أحبك -

 يف احلب.. 

 وجهز ثم آذنت له ،ن هاتفه جتاهلهرذه وقبلها قبلة حارة. سحب كفها من فوق خ

 :. نظر إليها يتأكد من ابتسامتها اليت تعرب عن الرضى. فقالتبابتسامة

 . سالبأ لكن. لنا الوقت هذا ختصص أنك أعلم. عزيزي يا أجب  -

ن والبد م متلبسني، أخربوه أن املختلسني قد ضبطوا ،محل هاتفه وأجاب

 :نظر إىل زوجته يستقرئ مالحمها. فقالت ،لألمن من عدمه محضوره ليتقرر تقدميه

 لوقت ما يزال مبكرا سأنتظرك حلني العودة.ا. عزيزي اذهب -

ه. زوج وغادر يسابق الزمن ليعود إىلقبلها بني عينيها وقام مسرعا. ركب سيارته  

املتعجل وبقاء خدجيتو. فانتابها الفضول وأشفقت على  محيدبة خروج الحظت ه

وبني زوجها، فكثريا ما شهدت مثل تلك   األنها ظنت أن شنآنا حدث بينه صديقتها

يف  لكنها ألفت خدجيتو منتشية غارقة. عليهاتوجهت إليها تطمئن  األمور يف املطعم،

جيتو خد انتهى بإعجاب طويلعان ما غرقتا يف حديث نسائي وسرتأمالت احلب، 

 . قائلة، مطعم مجيل طعمبامل

بهما حن، وقضيا من والدي. لقد تعرضا حلادثة سري تبقى ما كل إنه. نعم -

 .افيه
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 يفتو. كذلك اليتم خربت لقد هبة عزيزتي شعورك أعرف اهلل رمحهما -

 .اللئام مأدبة يف لضعت محيد ولوال قريب وقت منذ أبي

 : هاتفها وأرت صورة والدها هلبة قائلة أخرجت خدجيتو 

 . القوم سيد أبي هذا -

 .معلقة على الصورةهبة  قالت

اهلل فسيح جنانه. تشبهينه كثريا. انظري إىل هناك. تلك صورة أبي  أسكنه -

 مصطفى وأمي حليمة. 

 .عليهما اهلل رمحة. كثريا بعضهما حيبان كان أنهما يبدو مجيل -

 : ةفقالت هبأنها حتاول أن تتذكر شيئا، وك ،شردت خدجيتو لبعض الوقت 

و ، هل تعلمني أني كثريا ما وددت لفلننسى كل هذا وأخربيين عن أوقاتك باجلامعة

ختصصت يف األدب؟ كانت والدتي رغم ثقافتها احملدودة حتفظ بعض األبيات من 

 الشعر، وبعض املقوالت يف األدب.

  :تنبهت خدجيتو لسؤاهلا ثم قالت 

 امسه رجل عن تحدثي شهور منذ قرأته روايةخطوط مب يذكرني هذا -

صغرية هبة. ولوال ال تهماا مصطفى وحليمة وطفلمن زوجني امسهوع. مجال

خاصة وأن تلك الرواية حيضر فيها جانب  ،علمي بأن السرد أحداث متخيلة

اخليال واملاورائيات لقلت أن وصف الشخصيتني حليمة ومصطفى ينطبق على 

 الكاتب كان ينظر إىل صورتهما حينما كان يؤلف.  والديك. يبدو وكأن

  وأنشأت تقول: ملء فيها، ضحكت هبة
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. ألدبا قراءة على يوما أتشجع ومل ،العلوم شعبة ختصصي أن تعلمني -

 لكن. علي صعبا ذلك كان وإن إياها أعرتين لو حتما الرواية هذه سأقرأ لكين

 قراءتها. على تشجعيين علك مبلخصها حديثيين ذلك قبل

 جمها بعدما وظيفته من طرده متامسه مجال  أستاذ عن تتحدث الرواية  -

 حبا زوجأحبها قبل أن تت كان قد له زميلة على اعتدى ألنه ضربا وأبرحه تلميذا

 يف ةحليم امسها امرأة عن العمل تعرف علىعندما ألفى نفسه عاطال  .شديدا

وألن ظروفهما كانت مريرة قررا أن يسافرا ويهربا  ،االجتماعي التواصل وسائل

 عمل إذ .هناك واستقرا ،أكادير مدينةلعلها جيدان عوضا عما فارقاه، سافرا إىل 

 من صارو فقيهابعدها املطرود يف احلقول وذاق ويالتها، ثم اشتغل  األستاذ

وال  ،سيالت احلياة دون حترجبعدما كان ممن يواقعون ُع العباد الناسكني

لكن امرأته حليمة ستصادق إحدى النساء، وسيتضح أنها تعرف  حماسبة للنفس،

مجال حق املعرفة، بعدما رأت صورته، خشية أن يعثر عليه أهله قرر التضحية 

بة ر يف اختطاف ابنتها هفكف ،زواجا عرفياليمة اليت تزوجها من أجل حبه حل

 ، ويف السجن تبدلتكمصطفى. وقد سجن إثر حماولته ذل من زوجها السابق

أحواله وطرأت على حياته الكثري من األمور، فقد ضاق به املكان، وتاقت روحه 

 حرر فاضطر الستحضار جين امسه حسن مستعينا مبا قرأه يف الكتب الصفرللت

كف حتقق له ذلك، لكن هذا اجلين ع ليساعده على االتصال بالعامل اخلارجي،

السجن  وبعد خروجه من هد املربم بينهما،على تعذيبه كل صبح بعدما نقض الع

. ثم عاد لنقطة هيأ كل الظروف لذلكحليمة إىل زوجها مصطفى بعدما  عادأ



41 
 

تطلقت  اليت تبط بزميلته األستاذةروا ،عاد ليحيي حبه القديم ،االنطالق

 وحبثت عنه يف كل مكان حتى وجدته.

سأقرأها يبدو وكأن الكاتب كان يعرفنا حقا. لكن والدي مل يفرتقا يوما.    -

 ثم ضحكت ضحكة مجيلة تسر الناظرين. ،حدهم حاول خطفيأوال أتذكر أن 

 :املطعم أبصرته هبة قادما فقامت لتنصرف موصية خدجيتو محيددخل 

 .القادم لقائنا يف الرواية تنسي ال  -

يف مقعده ومالمح الغضب مل تفارق وجهه بعد. حاولت خدجيتو  محيدجلس  

فقد  ،ثم نادت النادل أن آتنا عشاءنا ،ف عنه فأمسكت بيديه وضغطت عليهماأن ختف

 .ونصبا لقي زوجها من خروجه غضبا

 . محيد يا األخبار ما  -

 قظبالتي كلفتهم الذين الرجال قبل من العمال أولئك ضبط مت لقد -

 . واحلراسة

 .للشرطة قدمتهم وهل -

 .ال  -

 قبل. يعلم اهلل كم سرقوا منإن يكونوا سرقوا اآلن، . وملا -

 بزغ أوالدهم ألفيت عنهم حتريت وعندما ،عزيزتي يا استعطفوني -

 . خصاصة بهم وأن احلواصل

 . فعلتهم يربر ال هذا لكن -



42 
 

 يف همزج. العمل من وصرفهم عنهم العفو قررت لكين. عزيزتي يا صحيح -

 . رأخ مكان يف للتوبة فرصة أعطيهم وأنا. قهرا عائالتهم سيزيد السجن

 .عزيزي أدرى أنت -

فلتناول عشاءنا وإني أعتذر على هذا احلادث غري املتوقع ثم قبل   -

 أيضا. ايدها. فأخذت يده وقبلته

 :احلالقة. تزينتا ثم قالت هبة خلدجيتوبهبة يف صالون  التقت خدجيتو 

 ،لعشاء يف مطعمي هذا األسبوعا تكرار ميكنكما بالسأم تشعرا مل إن -

 سأسعد باستضافتكما.

 .خصم دون كامال الوجبة مثن سنؤدي هبة يا بشرط -

 ثم قالت خدجيتو، ابتسمت هبة ووافقت على الشرط 

 .اهلل شاء إن سنأتي -

 أعطتهاوالرواية أخرجتها من حقيبتها. خمطوط قبل أن تفرتقا تذكرت خدجيتو  

 :هلبة قائلة

وخذي بالك مع النهاية. فهي نهاية مفتوحة.  وعدتك بها الرواية اليت -

ولك أنت باعتبارك قارئة حرية احلكم. هل كان مجال مريضا نفسيا أم أنه روحاني 

 تواصل مع اجلن.ي

  .هذه جمرد مذكرة وليست رواية -

نعم أنت حمقة، سبق لي أن قلت أنها خمطوط فقط، فهي مل تنشر بعد  -

هذه املذكرة مع بعض الكتب  محيدذات يوم أحضر ، كاتبهاوال حتمل حتى اسم 
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 يف إحدى اقد وجده املهرتئة، قال أن حارس املباني اليت تنشؤها مقاولته

على  يدمح أشفقولعل أحدهم نسيها هناك، وقد  ،غادرها عمال البناءاليت  الشقق

ب الكتب وألنه يعلم أني أح  ليال، للتدفئة حيرقها احلارس تلك الكتب وخشي أن 

 ، وقد استهواني املكتوب يف هذه املذكرة فقرأتها حتى آخرها..حضرها ليأ

 اها. ينسأن تتصفحها. سأنساك. من هذه اليت يود البطل هبة املذكرة  أخذت

 . حليمة نسيان يريد -

 وهل نسيها؟ -

 اقرئي الرواية لتعريف. -

على وجنتها  قبلتهاثم . خدجيتو شكرا. الرواية لقراءة أكثر تشوقينين أنت -

 قبلة خفيفة.

ركبت هبة سيارتها ويف الطريق الحظت أنها تسري بسرعة أكرب مما اعتادت أن 

تسري به. كانت متشوقة ملطالعة الرواية. بلغت شقتها ارمتت على كرسي يف الصالون. 

فحة يف الصإىل فاطمة املوجه . قرأت اإلهداء فتحتها. هاتتصفح باملذكرةأمسكت 

م شرعت يف ث يف الصفحة الثانية، األندلسي عن الفراقثم بيت ابن شهيد األوىل 

قدماه متورمتان. االمتقاع بني على حمياه. جسده مسه " قراءة أول صفحة

الكثري من النصب. يركز نظره على اجلروح اليت يف رجليه وقلبه ينتابه األمل. 

هذه الرحلة اليت تتكرر معه كل صبح جتعله حيس أن ال فرق بينه وبني أهل 

م، فأولئك تبدل جلودهم كلما نضجت جبلود غريها. وهو يطاف به جهن

مكرها يف اجلبال والقفار حايف القدمني صبح كل يوم دون أن حيدث أن 
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يتأخر حسن عن موعده أو يغيب، إن قرارات اإلنسان هي اليت تلقي به إىل 

نبه مريم مستلقية جبازوجه جحيم اآلخرة أو إىل مثل هذا اجلحيم الدنيوي. 

هذه  ما عرفته من أمره يؤرقها حاله بعدى السرير ال يغمض هلا جفن، عل

 "...الليلة

الصفحة اليت حيكي فيها السارد عن لقاء مجال حبليمة. إن أوصاف  هبة بلغت 

واحي لضها. ثم قرأت عن سفر مجال وحليمة حليمة مطابقة بالفعل ألوصاف والدت

 ،همازواج ،معا الظروف اليت مرا منهاحيث تنتشر احلقول، وكذلك عن أكادير مدينة 

. وقرأت اعرتاف حليمة الذي ثم توليه اإلمامة يف املسجد ،وعمل مجال يف احلقول

رددت على ت لنيتشه حيكي حياتها فبكت  تأثرا من هول ما قرأته. وعندما قرأت مقولة

 هو اجملنون"لسان بطل الرواية صدمت. وجتمد الدم يف عروقها. كانت املقولة هي 

ابها . إنها العبارة نفسها اليت مسعتها كثريا من والدتها.  انت"الذي فقد كل شيء إال عقله

 فلرمبا قرأت والدتها الرواية ما عليه، اعلها جتد تارخي املخطوطالذعر. تفحصت 

ا. تتضمن تارخي ال ميكن أن ، لكن هذه ليست برواية إنها جمرد مذكرة؟وتأثرت بها

ة قرأت عن حياة مجال ومآسيه فتعاطفت معه. قرأت عن قررت أن متضي يف القراء

ودخوله السجن حملاولة االختطاف وكيف حماولته خطف هبة ليهنأ قلب حليمة 

استطاع مجال أن يهيئ الظروف من داخل السجن ليجمع بني حليمة ومصطفى 

. قرأت كل شيء حتى بلغت النهاية اليت حارت يف تفسريها كما ويعود هو ملريم

إىل ذلك خدجيتو. هل مجال مريض نفسي اختلق كل األحداث. أم أنه عرف نبهتها 

اجلين حسن فعال واستحضره. شعرت بشخصية مجال مألوفة كأن بعضا من تصرفاته 

كانت تصرفات والدتها. اختل توازنها. قامت تبحث يف أغراض والديها وهي اليت مل 

ي . دخلت غرفتهما وكمن ميشتقربها منذ أن قضيا حنبهما ملا كانت تشعر به من رهبة
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أثناء نومه. فتحت خزانة املالبس. مل تعثر على شيء ذي بال. اجتهت للخزانة 

لذي يف الدرج ا الصغرية قرب السرير حبثت يف كل األدراج. كانت كلها مفتوحة إال

األسفل. كان مغلقا وال أثر ملفتاحه. كسرت هبة هذا الدرج بعصبية كبرية. اخلوف 

تصرفاتها ختشى أن يكون كل ما قرأته صحيحا. أخرجت من الدرج يسيطر على كل 

ورقة صغرية مكتوب عليها اسم مريم ورقم هاتفي. تهادت. شعرت بدوار .ولو رآها 

لورقة ا تأملت ،اإلنسان حلسبها شبحا. أخذت بعض الوقت حتى استجمعت قواها

م. فكان قوركضت للصالون فأخرجت هاتفها من احلقيبة بيد ترجتف. اتصلت بالر

 خارج اخلدمة. اتصلت برقم آخر. 

 . تأتي أن أرجو. خدجيتو. الو -

 . هبة يا يرام ما على أنت هل. األمر ما -

 عال حنيبها.

 خدجيتو، أحتاجك. يا فلتأتي -

حت ختربه بزيارتها الطارئة لصديقتها. بلغت شقتها. فت ميدحب اتصلت خدجيتو 

هلا هبة الباب وما إن خطت للداخل حتى عانقتها وهي تبكي. اختلطت األصباغ وكل 

 وصار وجهها كلوحة فنان مبتدئ.  ،زينة الصباح يف وجهها

 .خربيين عليك باهلل. هبة يا حدث ماذا -

 دجيتو عانقتها وطفقت متسحأقعدتها خ ،ا دموعهاهكلما أرادت اإلفصاح غلبت 

 على ظهرها لتهدأ من روعها. 

 نها الرواية. كل ما جاء فيها صحيح. إ. هبة يا بك ما -
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 حداثأ تلك. حقيقة اخليال لك صور ما عزيزتي يا فقط لوالديك حبك -

 باجلين ضاأي تؤمنني هل. الصدفة مبحض منه اقرتبت وإن الواقع تطابق ال سردية

 قالت .هبة لتطمئن تبتسم وهي األخرية مجلتها قالت. مجال خيدم الذي حسن

 : هبة

 وحليمة األخري يف املطعم. مجال لقاء تذكرين هل -

 .نعم -

 .خلسة حليمة يد يف مجال دسها اليت الورقة تذكرين هل -

 .نعم -

وجدتها قد خبأتها والدتي يف مكان حمكم.  ،إنها الورقة نفسها ،انظري -

ويف حلظة ما خشيت أن أكون شخصية من ورق  ،اتصلت بك ألني كدت أجن

 أيضا. شخصية يف كتاب.

ضي والديك. ما عن أخربيين لكن. ودم حلم من أنت عزيزتييا  ال -

 ؟ ..األصدقاء.، أقاربهما

 ن دائما. ال ميلكان إالييدحقارب هلما يا خدجيتو. عرفتهما وأ ال والدي -

بعضهما وال يعيشان إال من أجلي وأجلهما. وحتى األصدقاء ال أصدقاء لنا سوى 

عائلة واحدة منذ أن بدأت أعي العامل وأسباب الصداقة متصلة بيننا. إنها أسرة 

 رضى صديق والدي وجيهان أخته صديقة والدتي. 

سم رضى وضعت خدجيتو كفها على شفتيها من هول الصدمة، إن ا -

مذكور يف تلك املذكرة أيضا، انتاب الذعر هبة أيضا واستغربت من عدم تنبهها 
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إىل دور عائلة رضى يف حياة حليمة، قالت خدجيتو وهي تعانق هبة اليت 

 استحال لونها أصفرا كأنها رأت عاملا من األشباح.

  .لة العالقة هناكأسرة رضى، كل اإلجابات عن األسئ فلنزر -

 أخته لكن. الكبري االحرتام على مبنية به عالقيت كثوم شخص رضى -

 أن أخاف. توخدجي يا إليها رافقيين. عندها احلقيقة سأتوسل. والدتي مثل جيهان

 .وأسقط أنهار

تقدمت ، لعبت السنون جبيهان. ! ركبتا السيارة وذهبتا عند جيهان. سبحان اهلل 

هدها. أوالد لعلهم من استنفذ جيف العمر أكثر مما ينبغي أن تتقدم فيه. أجنبت مخسة 

على  ةبظن الذي كانت عليه يف الشباب. موالكنها ما تزال على التدين احلس

واألذكار راضية باألقدار مطمئنة هلا. الحظت احلمرة تكسو عيين هبة فهبت  ،الصلوات

تضمها مستفسرة عما أصابها. جيهان كانت وال تزال أقرب الناس إليها بعد والديها. 

 وألقتها أمام جيهان. مل تفهم جيهان شيئا مما حيدث. فقالت املذكرةهبة أخرجت 

 . ابنيت يا بك ما -

 .والدي عن تعرفني ماذا -

كما ينكس العلم حزنا على فقدان عظيم يف  رأسها جيهان نكست -

 .استخباراتية معلومات عن ئلتُس وكأنها ،الوطن، والتزمت الصمت

 .خالصا حبا أحبك من وأكثر. الناس خري كانا لقد -

 علم. لكن أخربيين ماذا تعرفني عنهما.أ أجل -

 . ابنيت يا تعرفينه مما أكثر عنهما أعرف ال -
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مذكور هنا. كل شيء.  شيء عنهما كل، ذلك من واثقة أنا. تعرفني بل -

وحدثتها مبلخص الرواية. ما ال أفهمه فقط هو ملا أخفيا ذلك عين. واندفعت يف 

 موجة بكاء.

 ن أجلك بكل شيء مثلما ضحىم ضحيا لقد. ابنيت يا والديك تلومي ال -

 كل الصالت. بعد نقاش امجال من قبل. فقد اهتديا بعد اجتماعهما أن يقطع

توصال إىل أن عائلتيهما هما السبب يف فراقهما األول. وخشية أن يفرتقا  طويل،

ة اشرتى مصطفى حص ، فقدعالقاتهماكل  النأي بك عنجمددا ويضيعانك قررا 

ومل يأخذ حليمة يوما لقريته. كان يزور والدته مرة كل سنة ليوم  ،املطعم أخيه يف

ويعود. وكذلك والدتك نسيت أمها وعجزت عن نسيان إخوتها. لكنها  أو يومني

كان االتصال باإلخوة سيفضي مباشرة إىل االتصال باألم. وحليمة  ،كانت عاجزة

 ت من تكونيحيات. نسخافت أن تتذمر حياتها اجلديدة اليت بذلت فيها التض

 ،وكذلك فعل مصطفى تفرغا حلب بعضهما ولرعايتك. ناقشتهما يف األمر ،مضطرة

 وأن قطع صلة األرحام أمر مذموم،ذلك النهج.  اوأنه ليس من الصواب أن ينهج

 . تتصورين أكثر مما قد لكنهما كانا مقتنعني بفكرتهما. لقد أحبك والديك يا ابنيت

جيهان  نظرتاألفكار يف رأسها ال تدري مبا جتيب.  مشهد عصيب. هبة تتناطح

نها مل تقدر. لك ،ودت لو تسأهلا من تكون وكأنها تنبهت لوجودها للتو، هبة إىل صديقة 

أحست خدجيتو بالسؤال الذي يدور يف عقل جيهان وتعجز شفتاها عن النطق به 

 تفاديا لإلحراج فقالت. 

 أنا صديقة هبة.  -

 عنك من قبل. هبة مل حتدثين  -
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 تعارفنا حديثا.  -

  لدقائق.ينناعذر ،هال وسهال يا ابنيتأ -

. هبة مصدومة ال تدري كؤوس القهوةوهي حتمل  برهةعد بغابت جيهان لتعود  

بأي أرض هي. كانت صورة والديها شفافة مستقرة كصفحة املاء ثم ألقت هذه الرواية 

 ،رج. اعتذرت وقامت لتخالقهوةقدح الروع يف هذه الصفحة فاهتزت. ناولتها جيهان 

سح متقاءها لكن هبة أصرت على الرحيل. خرجت وخدجيتو بحاولت جيهان است

لكنها  ،.. ركبتا السيارة ودت خدجيتو لو ختفف بعضا من آالم هبة وصدمتهاعلى ظهرها

. فهي مل تفهم بعد كيف حدث كل هذا. وال تدري أهي مذنبة بتقدميها ؟ ال تعرف كيف

الرواية هلبة أم أنها أسدتها معروفا. لكن الكفة األوىل كانت أرجح. رمبا مل يكن قلب 

 هبة لينكسر لو مل ختربها عن الرواية أو تعطيها إياها. 

 .أسفة أنا. هبة -

 . تأسفني ماذا على -

 . إليه صرت فيما السبب أنا -

 حيدةو لست. العائلي تارخيي من خفيا جانبا كشفت. أشكرك إني بل -

 يدحو أنه اإلنسان شعور بؤس ختيلي. لي أقارب هناك. خدجيتو يا توهمت كما

. ال تلومي نفسك يف شيء.. سأوصلك للمنزل. ال أريدك أن تفوتي العامل هذا يف

 موعدك مع زوجك.

 .هبة يا املوعد وإلغاء معك البقاء ميكنين -

 زوريين. تعيسة أنا كنت إن زوجك ذنب ما ،أوال املوعد. عزيزتي يا ال -

  .جبانيب أحدا أحتاج. برفقتك سعيدة سأكون. الغد من بدءا وقت أي يف
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يف الغد أصابت احلمى ابنة خدجيتو. وأنساها انشغاهلا بابنتها االتصال بهبة 

 ختلت عنها فلم تهاتفها. أمضت يوم االثنني واالطمئنان عليها. ظنت هبة أن خدجيتو

 مكتئبة يف شقتها مل تغادرها قط. ويف يوم الثالثاء حتسنت حال ابنة خدجيتو 

هاتفتها ومل يكن هاتفها يف اخلدمة. خافت أن يكون مكروها ما قد  ،وتذكرت هبة

نت افانتقلت إىل شقتها. دقت جرس الباب وفتحت هبة. ك ،أو أصابت نفسها به ،أصابها

يف حال سيئة وكأنها حزنت ألربعة وعشرين عاما. كل ساعة بعام. دلفت خدجيتو 

تنعم ببعض السالم الداخلي. قالت هبة دون  هاوطفقت ترفه عن هبة لعل ،للداخل

 مناسبة. 

 .مجال عن سأحبث -

 ثم قالت يف ذهول :استغربت خدجيتو من رغبتها استغرابا شديدا  

 هل ستبحثني عن شخصية من ورق؟  -

 سأذهب. ما مكان يف أنه ريب ال. وجود له بل. ورق من شخصية ليس -

 . مجال فسأجد وجدتها إن مريم عن وأحبث مالل لبين

لكن املعلومات اليت متتلكينها عنهما ال تكفي. البحث عنهما كالبحث عن إبرة 

 يف كومة قش. 

  ولو كانت يف كومة قش. ،نه هناك إبرة فهناك فرصة للعثور عليهاأ مادام -

 ناه إنه السجن حارس حممد أتذكرين. أخرى فكرة لدي هبة يا انتظري -

 .اجتماعهما يف السبب وهو. ومريم مجال ويعرف ،البيضاء بسجن

د هو املفتاح. شكرا ملقد غاب عين ذلك. حارس السجن حم نعم -

 غاب عين ذلك. سأسأل عنه منذ الغد. كيف خدجيتو. 
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وقد  ،هبة. لكن تلك االبتسامة خري من ال شيء عاد شبح ابتسامة قامتة آلديم

ها عشجعت خدجيتو على أن تطلب منها بلهجة حادة أن تقوم لالستحمام واخلروج م

، استجابت هلا هبة فقد كانت بأمس احلاجة لبعض لتزجية بعض الوقت يف اخلارج

 الرفقة والرتفيه.

اعب فوق السرير وهي تد محيدشعرها وارمتت جبانب   خدجيتو  سرحت

  :محيدخصالت شعره مبتسمة. سأهلا 

 . االبتسامة هذه سر ما -

 .ايةاحلك تصدق أخالك وال ،قبل من تسمعه مل عجيب بشيء سأحدثك -

 جربي -

 .هل تؤمن باملصادفة أم بالقدر -

 .ال وجود لشيء امسه املصادفة يا عزيزتي، هناك قدر فحسب -

 عمها،مطإذن امسع، هل تعرف صديقيت هبة اليت تناولنا العشاء يف  -

 نعم، أعرفها -

 ن. استغرب كثريا مما مسعه ولو مل تكحلميد بأكملها القصة خدجيتو حكت

 هي راوية اخلرب ملا صدق ذلك. خدجيتو 

 ،زارت هبة سجن البيضاء تسأل عن احلارس حممد زميل مجال يف اجلامعة 

ال  ألن قوانني اإلدارة وامتنعوا عن إخبارها بالوجهة ،فأخربوها بعد ألي أنه انتقل

وكأن شعاع األمل الذي كانت متلكه انطفأ. حدثت  ،مكتئبة تعاد تسمح بذلك،

 :خدجيتو بذلك يف اهلاتف. بعد برهة ساد الصمت فيها بينهما قالت
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أن يسأل عن وجهة  محيدسأطلب من  ،أمامنا فرصة أخرى خدجيتو، -

ق أن سجن فقد سبخصوصا يف ال ،لديه معارف قد يفيدونه ،انتقال احلارس

 قامت مقاولته ببعض املشاريع داخل املؤسسة.

فقد متكن من معرفة الوجهة اليت انتقل  ،عند حسن ظن خدجيتو محيدكان  

ررت زم. قي واددينة إليها احلارس حممد. كان قد انتقل إىل املؤسسة السجنية مب

يف  وجهاز هبة أن تزوره لعله يساعدها يف العثور على ضالتها. استأذنت خدجيتو

هذا  أنه غري راض عن بذكائها علمت خدجيتو ،مرافقة هبة. حتفظ ومل يدلي بأي رأي

 .السفر

 فرافقنا. ،يإن مل تكن مرتاحا لذهاب محيد -

 أنا مشغول يا عزيزتي. -

حنن جزء من هذه القصة يا عزيزي. القدر اختارنا لنكون منها. أمل تقل  -

 قدر فحسب.هناك لي ذات يوم أنه ال وجود للمصادفات بل 

 بذلك آمنت وما أزال. ،نعم -

قات إن أقسى األو ،زي. هبة وحيدة وهي يف حاجة إلينارافقنا يا عزي إذن -

اليت متر مبن يعيش وحيدا  هي األوقات اليت يواجه فيها اخلطوب فال جيد 

 أحدا جبانبه. حينها يتضاعف يف قلبه األمل.

 حسنا نزوال عند رغبتك عزيزتي. سنذهب.  -

حست هبة . أسريافقهما محيدن بأجيتو هاتفها واتصلت بهبة تبشرها خدمحلت 

ا بأن توكأن بعض سحب الوحدة انقشعت من حياتها. اتفق ،بلون من السرور اخلفي

 .  زم يف الغدي إىل وادرفقة محيد  رحال ت
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 طوابري من الناس تنتظر لزيارة النزالء. احلراس يف ،بلغا باب املؤسسة السجنية

عدوانية. عض البهذه الزيارات تضغط على أعصابهم فتصيبهم ب ،انشغال عمن حوهلم

ولن  ،ن حممد أخربه أن مناوبته بالداخلوسأله ع ،حنو أحد احلراس محيدتوجه 

رأتني د املطلب رقم هاتفه فأبى احلارس أن ميده به. ثم عاد عن ،بعةخيرج قبل الرا

 :خدجيتو قالت  ،دث. ينبغي أن ينتظرا حتى الرابعةفحدثهما مبا ح

 الوقت ما يزال مبكرا. فلنتعرف على املدينة.  -

طلبت هبة منهما أن ينتظراها لدقيقة توجهت حنو حارس البوابة دار بينهما 

واستدارت لتعود وابتسامة الظفر على  ،اهدونت رقم حممد يف هاتف ،حديث قصري

 :ميدحلشفتيها. قالت خدجيتو 

 يبدو أنها حصلت على رقم اهلاتف الذي عجزت عن حتصيله. -

 :متهكما محيدقال  

 ومن يرفض طلب امرأة مجيلة مثلها. -

 :لصدره فلم يصدها. عرف زلته فقال وجهت له خدجيتو ضربة 

 عينيك.أنت أمجل النساء. وال امرأة متلك مثل  -

ى السيارة فاتصلت هبة مبحمد. اتفقت معه عل وافهدأت. استقل خدجيتو  رضيت  

 هاللقاء مع الرابعة وانطلقوا يتعرفون على املدينة. بعد لقائهم مبحمد مساء أخربهم أن

لكنه يستطيع إرشادهم للحي الذي تسكنه مريم. فإن عثروا  ،ال يعلم شيئا عن مجال

 ال. كتب هلم العنوان وودعهم.على مريم فسيعثرون على مج
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  وهبة تنازعها نفسها لتكمل البحث. نظرت ،متعجل للعودة للبيضاء محيد 

ه هلا ووافق. فالن قلب ،تستعطفه مرافقتهما عن أعني هبة يف خفاء محيدإىل  خدجيتو 

 لتكسر حلظة الصمت السائدة: قالت خدجيتو

 بين مالل قريبة من هنا أليس كذلك. -

 محيد :قال  

 ساعة ونصف على أبعد تقدير بالسيارة. ،نعم -

 .واحلماس يعرتيها بيد هبةخدجيتو أمسكت  

 لنذهب ونعثر على مجال.  -

وا يسألون وطفق بلغوه ،ي الذي تقطنه مريماحلبلغوا مدينة بين مالل وسألوا عن 

د للمواستاذة امسها مريم. بعد ألي أرشدهم صاحب حمل أعن املنزل الذي تقطنه 

و حدست خدجيت ،دقوا جرس الباب. فخرجت إليهم امرأة ناضجة ،لمنزلل الغذائية

 وهبة أنها مريم. فأوصاف مريم يف رواية سأنساك تنطبق على هذه املرأة. قالت هبة.

 ؟مريم -

 هل أستطيع مساعدتكم؟  ،نعم -

لكن امسحي لي أوال أن أقدم لك نفسي. امسي هبة.  ذلك ما أرجوه، -

 .محيدوهذه صديقيت خدجيتو وزوجها 

 تشرفت مبعرفتكم.  -
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 ،جئنا حبثا عنك بعدما أرشدنا حممد حارس السجن إليك. هنا امتقع لون مريم

 يفوضاق صدرها. أحست أن يف األمر ما يريب. لكن أخالقها مل تسمح هلا بإبقائهم 

 :فتحت الباب على مصراعيه ثم قالت ،عتبة الباب

 تفضلوا.  

واستأذن زوجه باالنتظار يف السيارة.  ،فاعتذر محيددخلت هبة وخدجيتو أما 

وهي  ،مريم تنهشها األسئلة املؤرقة. ماذا يريد هؤالء الناس؟ وملا أرسلهم حممد إليها

  :اليت مل تتواصل معه منذ زمن. الحظت هبة ما بها من شرود وتفكري فقالت

أعتذر عن اجمليء يف هذا الوقت. لكين كنت مضطرة لذلك. لقد سبق  -

ين كنت آنذاك طفلة صغرية. أنا هبة ابنة حليمة. ارتفعا حاجباي أن التقينا لك

مريم من الدهشة. مل تتوقع أن تكون الشابة اجلميلة اليت أمامها هي هبة تلك 

 املخلوقة الصغرية اليت تسببت يف األحداث اجلسام.

لقد كربت ما شاء اهلل يا هبة. أتذكر لقائي بك يف مطعم والدك كنت  -

 سبة كيف حال والدك.صغرية جدا. باملنا

هي ومصطفى كان وضعهما  .حليمةومل تسأل عن  ،سألت مريم عن مصطفى 

ة على ردت هب ،اسرتداه ناقصا ،وعندما اسرتداه ،حلظة ما متشابهني. فقدا حبهما يف

 : سؤاهلا

 يف حادثة سري.  قضى هو ووالدتيلقد  -

 اهلل أكرب. تغمدهما اهلل برمحته.  -
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ى حقدت عليها حت عاشت حاقدة على حليمة حتى اليوم. ،شعرت مريم بالندم

رمبا آن اآلوان لتتخلص من هذا احلقد. ساد صمت عميق  بعد مماتها دون أن تعلم،

 :قالت مريم ،بني اجلميع

 . نتشرب ماذا اسفة -

 : قالت هبة

 حبث عن مجال.أال شيء. جئت  -

 .مل يعد يقطن معي ،مستشفى األمراض العقلية والنفسيةمجال يف  -

 لكن ما الذي حدث؟ أمل تكونا معا سعيدين. -

لنا بعض السعادة يف بداية زواجنا. لكن تصرفات مجال كانت بلى لقد حصَّ 

تبعث على الريبة والشك. يستيقظ دائما متعبا وتؤمله رجاله وكلما سألته عن األمر 

وكان ميضي اليوم بأكمله داخل املنزل. وبعدما  ،تهرب من اجلواب. رفض أن يعمل

يئست منه اتصلت مبحمد احلارس يف السجن فأخربني أن مجال كان يعاني من 

 وكان يتعاطى الدواء. أجربته على زيارة طبيب نفسي. وكنت ،مشكالت نفسية بالسجن

أتأكد كل ليلة من تعاطيه الدواء كما كان حيرص معي أيضا على تعاطي حبوب منع 

احلمل ألنه لطاملا آمن أن جمنونا مثله غري قادر على تربية طفل. لكن األيام جعلت 

 يعينه عمل نع بحثلي حينا همته أشحن كنت. فشيئا شيئا خيمد متقد حبما بيننا من 

 إىل دفعينت الغرية كانت وأحيانا ،عنه وينأى حديثي، من فيتربم الفراغ قتل على

 ومي وذات. جييب وال الصمت يلتزم فكان. والدتك حب أسري يزال ما بأنه اتهامه

 اقشتهمن حاولت. يكن مل شيئا كأن تظاهر عاد، ثم أليام غاب أجده، فلم للمنزل عدت

 يف ءالغذا وجبة أعد كنت يوم وذات. اختفائه حوادث تكررت ابعده فأبى، األمر يف
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. دةاملوق النار على كفه وضع ثم. اخللف من عانقين. مبجيئه أشعر مل. املطبخ

. للمستشفى أخذته. غايلب ضررا وتضررت كفه احرتقت. وارتعبت صوتي بأعلى صرخت

 طبيب على يعرض بأن فأوصى ،كفه احرتاق سبب عن الطبيب حدثت هناك

 يف به حتفاظاال يتم أن أيضا هو وأوصى عليه عرض. يف املشكالت النفسية اختصاصي

 ، كدت أجن من هول الصدمةاألخريني نفسه أو لكي ال يؤذ النفسية األمراض جناح

وددت الصراخ بأعلى صوتي يف وجه الطبيب ألخربه أن مجال ال ميكنه أن يؤدي 

خملوقا تدب فيه احلياة، لكن فيما كان سينفع صراخي أمام تشخيص املعاجل، كان 

 .ليذهب أدراج الرياح

 هدوء أكثر كان. باملغادرة له مسحوا ثم التطبيب من يوما يوم عشر مخسة أمضى 

 قبل ؤاديف بنصيحة عمال نفسه أذية على يقدم أن خشية كبري بلطف عاملهأ صرت

 صوم لكالما عن صام معا خرجنا وكلما باملنزل نفسه ضاقت أيام بعد. الطبيب نصيحة

 ليلة ذاتو. عليه أعرضها مسألة أي يف رأيا يبدي وال ،سألته إن جييب فال. زكرياء

 النوم غرفة من خرج بالنوم تظاهرت ،به فشعرت. بقليل الفجر قبل النوم من استيقظ

 فزعة قمت. نفسه به ليشنق املروحة يف وعلقه بإتقان فتله حبال حيمل قليل بعد وعاد

 فوقه تارمتي. عنقه حول احلبل يلف أن قبل الكرسي فوق من وأسقطته ،فراشي من

 على رةقاد غري محقاء إنسانة أني شعرت. قبل من أبِك مل كما بشدة بكيت. وبكيت

 ختلىأ مل لو. الذنب وأمحلها نفسي أجلد ما دائما كنت سري ويف. احلياة وال احلب

 بقيت. جاوبيت مل. وجنتيه على تسقط عرباتي كانت. هذا كل حصل ملا البدء يف عنه

 ببصره اخصاش يزال ما به إذا ساعة بعد استيقظت. للنوم استسلمت حتى أنتحب فوقه

 له تركأ أن أشأ مل. معا وأفطرنا استحممنا. يوقظين أن خشية يتحرك مل. السقف يف

 يومها ومن. ليتعاجل اجلناح جمددا أدخله. الطبيب عند أخذته. وحده ليبقى فرصة أي
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 نم ليتمكن حباسوبه أتيه أن يوم ذات مين طلب. هناك جديدا عاملا وجد. يعد مل

 الورق ىعل للكتابة حبه أعلم ألني بالورق أتيه أن عليه اقرتحت. خواطره كتابة

 :قال. ورق من اليت الكتب ولقراءة

. التعديلو احلذف يف سهولة من يتيحه ملا احلاسوب على الكتابة أفضل -

 عيدوت فتشطب الورقي أما. كتبته ما كل من فتتخلص فقط واحدة زر ضغطة

 يف النار إشعال أحب ال وأنا. فقط إحراق بل. حذف من هناك وليس الكتابة

  الكلمات..

. األخرى يف وأبى ،الزيارات بعض يف استقبلين ،كثريا زرته. حباسوبه زودته

 ريمم قامت. بها سأتيك انتظري. بها أحتفظ ومازلت منه رسالة وصلتين يوم ذات

 فأذنت تهاقراء يف مريم واستأذنت فتحتها هلبة أعطتها. خزانتها من الرسالة وأحضرت

 . هلا

 

 .مريم عزيزتي

 م، 7711أسوق إليك يف بداية حديثي مثال أوروبيا قدميا يعود إىل العام 

"إننا نعلن حقيقة ثابتة نؤمن بها وهي أنه ال ميكن للحب أن ينشأ بني 

املتزوجني أو أن تؤثر قوته فيهم، إذ إن العاشقني يهبان بعضهما كل شيء 

مان فهما ملز كل ضرورة أو قسر، أما الزوجان تأثري طوعا واختيارا بعيدا عن

حبكم الواجب أن ينزال نزوال كليا عند رغبات بعضهما وأال يضن أحدهما 

 "بشيء على اآلخر



59 
 

 أحبك لكن ال أستطيع العيش معك.                                        

وقد  ،عزيزتي مريم قد تندهشني من هذه العبارة اليت استهليت بها رساليت

يل. لكن كوني على بينة أني مل أكتبها إال بعد تفكري طو ،تنكرينها أشد ما يكون اإلنكار

وهو أمر ال حيتاج لربهان أو تأكيد.  ،فأما أني أحبك فهو شيء قديم وليس باجلديد

ميان. أما عليه بأغلظ األ لو بعثت لشهدت على حبنا وأقسمت ،فكل حلظة مجعتنا معا

تطيع العيش معك فهو شيء طارئ مستجد.. شيء أنكره احلس ني مل أعد أسأمسألة 

 ،الشيطان فاستعذت باهلل من همزاته تاثظننت هذا من نف ،الشعور قبل العقلو

ووطنت نفسي على دفع هذه الفكرة دفعا عنيفا عن خاطري قبل أن حتكم سيطرتها 

نفسي  وطفقت تتخذ هلا يف ،علي. لكنها فكرة واجهت دفعي العنيف هلا بعنف أكرب

 حيزا إىل أن صار أمر إنكارها ضربا من اجلحود والوهم.

إني أعرف فيما تفكرين وقد بلغت هذه األسطر بالقراءة. أعرف أنك تظنني  

قولي هذا اندفاعات من اندفاعاتي املزاجية وأني البد منكر كل هذه األشياء غدا أو 

أمين  وكم ،ي أني أرجو مثل رجائك وأكثروأني عائد إليك. صدقي يا عزيزت ،بعد غد

أعود و ،النفس أن أمزق هذه الورقة اليت أمحلها من املشاعر املتناقضة ما ال تطيق

ما ترجوه  لفى املليئة باجملانني. لكن ليس كإليك أحسن مما غادرتك هلذه املستش

اد زال أدري هل  ،. لقد طرأ علي شيء جديد يف هذا املكان يا مريمُهالنفس جتْد

ني أم أنه شفي. ال أستطيع حتديد وضعه بالذات. إ ،أم أنه اعتل للتو ،اعتالل تفكريي

لو كنت ما أزال يف كنفك تضمين حلظة هل كنت ألختذ قرار مفارقتك أتساءل كل 

ني بل أل ،ذراعيك كل مساء؟ أظن أني كنت ألفعل يا مريم. ليس ألني مل أعد أحبك

 لك؟ ذآنفا. ترين أن كالمي ليس منطقيا اليس ك مل أعد أستطيع العيش معك كما قلت
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. أعرف ؟حبك ثم أدعي يف اآلن نفسه أني ال أستطيع العيش معككيف لي أن أدعي 

 بذل التضحياتل من حيب، ومدفوع مضطر للعيش معأنك تؤمنني أن الذي حيب 

قولي . . إياه فصبئت كاإلميان. أو قولي أني كنت أشارك يف سبيله. وأنا أشاركك هذا

 ،إن شئت يا مريم إني رجل استنفذ رصيده من التضحيات. رجل استيقظ ذات صباح

وفكر أنه آن الوقت ليعيش كيفما يريد دون قيود. أعرف أن كلمة قيود هذه ستغضبك 

غضبا شديدا. ألنك مقتنعة أنك مل تضعي يف عنقي قيودا وال أغالال. لكن ما أشد 

قومني به أنا. بالنسبة إلي يا مريم كان كل ما ت ستهحسأبني ما الفارق بني ما تعتقدينه و

حياصرني أكثر. هوسك باملستقبل عذبين أشد العذاب. حديثك عن وقتنا الضائع يف 

وأيقظ مشاعر الندم اليت وأدتها منذ زمن بداخلي. هوسك بالنسل  ،احلياة آملين

يدني كانت تزوببناء أسرة وتوفري الضروريات هلا والعمل اجلاد.. كل هذه األشياء 

ي بل إن ،يوما بها رهقا. كنت أتظاهر فقط مبشاركتك أفكارك وهواجسك ومل أقتنع 

أن تضعي  ،كنت أرجو يف كثري من األحيان أن تتوقفي عن الكالم وأن تقبليين فقط

حسب دون شقاء فوحنقق كل ما تقولينه يف خيالينا  ،شفتيك فوق شفيت ونغمض أعيننا

 تلك األشياء تكون أمجل يف اخليال ألنها ال  منزال..نبين ،نربي ،ننجب وال نصب،

يف أن أطيل  ليست لي رغبةأما يف الواقع فنقايضها بسنني من عمرنا..  ،تكلفنا شيئا

 وال قدميا.. ما أقوله بالقياس إليك جديداأكثر ولن يكون  ،فأنت شديدة املعرفة بي

ل اهليام بأشدها قوة مثتبدأ عالقات احلب بأقل احلاالت عنفا وهي الود وتنتهي 

 والشغف، حنن بدأنا من حيث ينبغي أن ننتهي..

 .حبكأ هل هذا يعني أني توقفت عن حبك؟ كال يا عزيزتي ، أحببتك وما أزال وسأظل                               
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وقفت هبة يف الباب ختتلس النظر إىل رجل على األرض، ووجهه حمشور يف 

 : ينها وبني نفسهاكتاب بني يديه، تساءلت ب

 هل هذا هو مجال؟ -

مشلها شعور بالرهبة انطالقا مما قرأت عنه، عجزت عن النطق أو اخلطو، انتشلها 

صوت متزن مما غشيها من رهبة وارتباك، نادى عليها مجال دون أن يرفع مقلتاه عن 

 .الكتاب الذي بني يديه

 تقدمي يا هبة. -

شلت حركتها، كيف ينادي عليها بامسها دون أن ينظر إليها، أو يعرف من تكون، 

ظلت متسمرة مكانها، وضع الكتاب جانبا واجته حنوها، أمسك بيدها الباردة برودة 

الثلج، ودلف بها إىل الغرفة وكأنه ينقل صنما، أقعدها جبانبه على السرير، نظر يف 

 شاعر اليت لو أردت أن تفصل بينها ما استطعتمن امل امزجي حتملعينيها نظرة نافذة 

انكفأت على نفسها مهما أوتيت من خربة يف هذا الفصل، مرر كفه على خذها و

 : ، وأنشأ يقول شاخصا ببصره إىل األرضة، سالت عربات على خذهولكالطفلة اخلج

لقد كربت يا هبة؟ ما شاء اهلل، كان والديك ليكونا أسعد الناس بك اآلن،  -

 .ل شيء بالنسبة هلماكنت ك

عقدت الدهشة لسان هبة، رجت أن يكون هذا اللقاء حلما، أو أنها أحداث 

تقرأها يف رواية فتماهت معها، فما جيري ال يتقبله عقل وال حيتمله منطق، أنى جلمال 

 أن يعرف كل شيء عنها منذ أول لقاء، امسها؟ وفاة والديها؟.

 : قائال هبة بكف وأمسك جملسه من مجال قام
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 قعت اليت الساحة أحب أرحب، فضاء إىل اجلدران هذه بني من لنخرج -

  أكرب. حبرية تشعرني املستشفى، طرف يف

 من التحايا عليه يلقون املرضى كان شفة، ببنت تنبس أن دون خبضوع تبعته

 غابل عندما منهم، واحد كأنه رؤوسهم من بإمياءات حييونه املمرضون األبواب، خلف

 احلارس، ىعل التحية مجال ألقى النفسية، األمراض جناح خارج يفضي الذي الباب

 عليهم ظرحي الذين النزالء معاملة عاملُي مل الباب، له فتح ثم منها، بأحسن وبادله

 يواءاإل أماكن كل تضم اليت الكبرية البناية خلف اجتها املكان، هذا خارج اخلطو

 املكان صفن ألن باحلديقة، تسميتها التجاوز من أنه قل أو الصغرية، احلديقة حيث

 اجته ترتيب، الو تنسيق غري من الورود بعض فيه نثرت اآلخر والنصف ،االمسنت تغطيه

 ملكان،ا هلذا حج كلما عليه اجللوس اعتاد وكأنه ،بعينه امسنيت كرسي حنو مجال

 فابتسم بالهة،ب إليه تنظر فألفاها إليها نظر بقربه، لنفسها مكانا تتخذ أن هبة من طلب

 : قائال كفها على ضغط ثم لطيفة ابتسامة

 أليينتس وال فلنرجئها، هبة، يا بذهنك تطوف األسئلة عشرات أن أعلم -

 يف ستجمعنا اليت احملادثات ثنايا يف ذكرا أمرها من لك أحدث حتى عنها

 .األيام من املقبل

 أليس ،بالفعل جمنون لعله الرجل، يقصدها حمادثات أيقالت تناجي نفسها : 

فردة، تعجبت من قرارته املن ،ملما به أن على دليال العقلية األمراض جناح يف وجوده

ها ال تستطيع لكن ،يقرر مكانها حق بأيذكرتها طريقته مبعاملته لوالدتها، فهي ال تدري 



63 
 

معارضته على كل حال، خييل هلا أنه عامل جدير باالكتشاف، يف أعماقها تود لو تكون 

 زء كبري من والدتها..عامله، ففي عامله ج جزءا من

 هاتتجاذب اليت اخلواطر استشعر  بعدما هبة عند واحننى مكانه من مجال قام

 .أذنها يف همس ثمواستغراقها يف التفكري، 

 .وانصرف. عنها لنتحدث كثرية أشياء هناك صباحا، غدا زوريين -

 

عادت هبة يف اليوم الثاني لتزور مجال وكلها شوق للقائه. كان حبها ألمها كبريا 

وهذا هو اإلرث الوحيد املتبقي من أمها. إرثها العاطفي. وهي إىل اآلن ال تدري ملا 

جعلت بداية البحث عن جذورها هو هذا الغريب الذي ليس من حلمها ودمها. فقد 

 وأمها. لكن شيئا ما دفعها إىل البحث عن مجال كان الصواب أن تبحث عن عائلة أبيها

أوال. رمبا ألنه يستحق كما تظن يف أعماقها. فلواله لعاشت دون أم وعلم اهلل أي حياة 

كانت ستعيش. دخلت املستشفى وتوجهت للجناح الذي ينزل به مجال. مسح هلا 

لها حبفاوة بالبواب بالدخول ألن مجال أنبأه بزيارتها. دخلت عنده إىل غرفته. استق

أمسك بيدها وأطال حتى شعرت هبة باإلحراج. لكنه مل ينتبه. جلس على حافة السرير 

وغرق يف التفكري. ظنت هبة أن هذه حالة من حاالت الشرود اليت تأتيه دائما. 

اقرتبت منه هبة. رفعت رأسه وإذا بالدمع يسيل على خذيه. سألته عن سبب بكائه وهو 

لدتك يا هبة. عيناك تسافران بي إىل العهد الذي مجعين الرجل القوي. تشبهني وا

ية يا يف الرواية. أي روا قرأته ،بها. أمل تقل هلا أنك ستنساها. هل أخربتك بذلك. ال

هبة. الرواية اليت كتبتها. عن أي رواية تتحدثني. بدا مصدوما من قول هبة. أخرجت 

تريي. ته موجة من الضحك اهليسمن حقيبتها وقدمتها له. تصفحها. وانتاب املذكرةهبة 
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فعلها الوغد. لقد تالعب بي. ال يكفيه كل ما عانيته. قام وهو يضرب احلائط بقبضته 

سم وصا عندما ذكر اصالعنا حسن. أشفقت عليه هبة وخافت منه يف اآلن نفسه. خ

حسن. تساءلت هبة يف سريرتها كيف يعقل أن يؤمن شخص مثل مجال جبين خيدمه 

و احلظ من الثقافة. لكن أنى له أن يعرف بعض األشياء اليت مل يطلع وهو املتعلم ذ

علم مبجيئي  وقد ،عليها يف رسائله ألبي من السجن كان يعلم باحتفاظي بصورة ألمي

ت الهذا السيل من التساؤوبوفاة والدي قبل أن أحدثه بذلك. أوقفت هبة  ،إليه

ه. استحي من هبة بسبب املؤرقة وتقدمت من مجال فعانقته بقوة حتى هدأ روع

  :النوبة اليت أصابته. قال هلا دون أن يرفع رأسه

 ابنيت. أنا جمنون.  يا أسف -

 :قالت له بصوت عذب

 ."عقله إال شيء كل فقد الذي هو اجملنون"  -

 .املذكرة يف هذا قرأت هل -

. ائماد تكررها والدتي كانت. الصغر منذ القولة أحفظ كنت لكين. نعم -

أثرت بك أفكارك. ت ما احتفظت بها ذاكرتها من  . وتقتات علىبلسانك تتكلم كانت

حلد كبري. مل أفهم شخصيتها كما ينبغي إال بعدما قرأت الرواية. لقد أحبتك حبا 

 صادقا. ولوال وجودي ما كانت لتفارقك.

 . أيضا أحببتها لقد -

 سألته هبة مبكر.

 . ؟أكثر من مريم -
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صريح. بإمكانك لن أجيبك عن هذا السؤال املاكر بشكل  -

 اكتشاف ذلك بنفسك. تأملي عنوان تلك الرواية بإمكانه أن يرشدك.

 نظرت إليه وابتسمت.  

 . عرفت اجلواب -

 نسيانها؟ أردت ملا لكن -

 أجلك من -

 وهل أفلحت؟ -

 كال. -

 . حسن عن أخربني مجال -

. كذل تالحظني أال. جمنون أنا هبة؟ يا حسن امسه جين وجود تصدقني وهل

. بالفصام مصاب أني يقولون األطباء. فيه كنت الذي اهليجان قليل منذ تالحظي أمل

 .الرأي أوافقهم فأنا الذاتي تقديري ويف

 .شيئا عنه أعلم ال لكين باملرض، مسعت -

 إذ ،له معني سبب حتديد على الباحثون يتفق ملإنه مرض مثري  -

 فالذين ،نفسية عوامل إىليردونه  آخرونو ،عضوية أسباب إىل بعضهم يرجعه

 إىل ملرضا لنشوء تربيرهم يف يستندون عضويه أسباب إىل الفصام يرجعون

 عضب ضمور أو تآكل املرض سبب أن ترىما  منها تتبلور، مل خمتلفة نظريات

 فرازاتإ يف االختالل من أساس على املرض تفسر أخرى ونظرية ،املخ خاليا

 أما ،وساتالفري بإحدى اإلصابة إىل املرض ترجع ثالثة ونظرية.  الصماء الغدد
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 ظرياتن على بدورهم يستندون فإنهم نفسيه عوامل إىل املرض يعزون الذين

 الالشعور يف مكظومة عقد عن ينتج املرض نإ تقول نظرية منها متعددة

 أن رىت ونظرية. مستندين يف ذلك لنظريات أب التحليل النفسي فرويد

 ونظرية ئته،بي مع نفسه تكييف عن العجز يف الشخص استمرار نتيجة هو املرض

 نفسهمأ على ينطوون الذين ألولئك طبيعية نهاية املرض يف ترى ثالثة

 ذابه النظريات أرجح ولعل.  الواقع عن ويبتعدون الناس عن وينعزلون

 لفصاما أن يرون الذين النفسي، التحليل مذهب أنصار نظرية هي اخلصوص

 يف الطفولة إىل فريتد ، مواجهته عن املريض يعجز واقعي صراع عن ناشئ

 عن نعزالم اخلاص عامله يف فينطوي ، الصراع هذا من تهربا والسلوك التفكري

 . بيئته

بقيت تتأمله وهو حيدثها عن هذا املرض الذي يعذب الكثري من الناس، تأثرت  

 أسهر على مسحتبعذوبة سرده للمواضيع واألحداث، شعرت أنها تعرفه منذ زمن، 

. بك أؤمن كما. حسن بوجود أؤمن. أصدقك أنا. قالت ثم كتفه على رأسها وأسندت

 .بالفصام مريضا لست أنك وأعرف

 إني .جبولة فلنقم. أيضا لتصدقين كانت قلبها، أمك عن ورثت -

 . طويلة مدة واحد مكان مالزمة أستطيع ال. األمكنة من أيأس

تلك املذكرة اليت تضم بني دفتيها  عن أوال أخربني ذلك قبل -

 . لك ذكرتها عندما اهتجت ملا. ؟روايتك 

 . فقط عصبية نوبة كانت األمر انسي -

  .األطفال بإصرار قالتها. ختربني حتى هذا مكاننا نربح لن -
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 . بسر سأخربك مصرة دمت ما -

 من يف كثري والدتها مع يستعملها مجال كان فقد. العبارة هذه تسمع أن راقها

 .أذنها يف همس. األحوال

 . املذكرةلقد سرقت مين تلك  -

 . منك سرقها ومن -

 . لي التعذيب من جديدا نوعا ذلك يف توسم. سرقها أحدهم -

 قال ثم. تنياملمتلئ شفتيها على سبابته فوضع آخر شيء عن تسأل أن هبة أرادت

 .أحد يسمعه أن خيشى كأنه هادئ بصوت

. ناآل تغادري أن ينبغي. أكثر األمر عن نتحدث لن. يكفي هذا -

 . غدا كاأر

 تطمئن هبةب خدجيتو اتصلت. لغرفته عاد ثم. بسكون وودعها الباب حتى اقتادها

 لسماع اأيض خدجيتو حتمست. جبمال لقائها عن كبري حبماس هبة حدثتها. عليها

 . خدجيتو قالت. الورق على عرفته الذي الرجل هذا أخبار

 فيها رغأف اليت املرات من الكثري يف حلمي كان لقد. يوما به أجتمع لو أمتنى

 . الرواية داخل من بشخصية بالك فما. مؤلفه لتقيأ أن كتاب قراءة من

 . ستلتقينه أنك أظن -

 . ذلك كيف -

 . البيضاء إىل يرافقين أن منه وسأطلب غدا سأزوره -
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 .سيقبل أنه تظنني وهل -

 .سأسرقه رفض وإن .القبول على سأراوده يقبل أن عليه -

 واألخرية ةالثالث الزيارة موعد الغد انتظار يف املدينة على تتعرف أن هبة قررت 

 حر فهو .مجال رفقة املدينة على تتعرف أن هلا خطر بعدما ذلك ألغت لكنها. جلمال

 بفارغ الغد تنتظر  بالفندق غرفتها يف اعتكفت. شاء متى املستشفى مغادرة ميكنه

 ظرتانت الصالة، يف املرضى يؤم  مجال أن احلارس أخربها الغد يف زارته. الصرب

 تسبحان وشفتاه فجاء مجال، على األمن حارس نادى ،صالتهم من فرغوا حتى

 يعقوب انك كما حليمة ريح هبة يف جيد لعله كبري بشوق  قابلها وتكربان، وحتمدان

 .التحية فرد حيته. السالم عليهما يوسف ريح جيد

 . ابنيت يا حالك كيف -

 .خبري -

 موضوع يف إليك أحتدث أن أريد ألني للقائك متشوقة كنت -

 .مهم

 . صاغية آذان كلي ابنيت يا تفضلي -

 لو ةسعيد وسأكون للبيضاء أعود أن ينبغي. هنا لي يوم آخر هذا -

 . سندي تكون أن وأريدك. اآلن وحيدة أعيش أنا. ترافقين

 . ذلك ستطيعأ ليتين. هبة يا أستطيع ال أسف، -

 ريمم حتى. هنا يبقيك ما لديك ليس يضاأ أنت. مينعك الذي ما -

 . عنها انفصلت
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. متالص هبة التزمت. مريم ذكر بعد الشدة بعض مالحمه واكتست مزاجه انقلب

 طافا على .عليهم أعرفك دعيين. إلي حباجة هنا أشخاص هناك قائال بكفها وأمسك قام

 أحس بعدما مجال هلا قال .ارتعبت هبة من نظرات بعض املرضى. املرضى غرف

 :خبوفها

 حادة دائما تكون جدا، مميزة ينيانالنفس املرضى نظرات إن -

 األمراض لك عزيزتي، يا ختايف أن ينبغي وال تفسريها، يصعب مشوشة ملغومة

 يف ملرضىا الناس هؤالء كل اإلكتئاب، بداية فاخلوف باخلوف، تبدأ النفسية

 التلالعتال فريسة فسقطوا ،الالزم من أكثر يوم ذات ما شيء من خافوا العامل

 ،املرضى بني الكثري هو الصنف وهذا ،املوت من خاف بعضهم النفسية،

 ...املال خسارة خاف والبعض حبيب، خسارة خاف والبعض

 يعانيان أنهما عليهما يظهر مل. نودودي مريضني أبصرت الثانية الغرفة أشار هلا إىل

 ، قال مجال حيدث هبة عنهما :عاديني كانا. نفسية مشكالت

 عليه وانهال ،الصراخ كثري عنيفا مرة ألول جاء عندما أحدهما كان لقد

 بدأت أن ذومن. الصراخ يواصل حتى يستفيق إن ما فكان. املهدئة باحلقن املمرضون

 وصف الطبيب. عذابه املمرضني وكفى ،احلاد صراخه من اجلناح رتاحإ إليه أحتدث

 لديه لرجلفا. فقط حواسه خيدر كان العالج لكن. العالج يقتضيه ما حسب الدواء له

 ،متسلطة ةبامرأ وتزوج بالبنك موظفا كان فقد يرفض اإلفصاح عنها، حقيقية مشكلة

 يف غاص تىح والقروض لالستدانة دفعته متطلبة كانت وألنها ،أوالد ثالثة له أجنبت

 ونكد ،عقله شغلت للمال املستمرة حاجته أعصابه. اهدَّ التعبو العمل ضغط. مستنقعها
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 ارتص يوم ذات. سليمان عصا تنخر األرض دابة كانت كما متاسكه  ينخر كان زوجته

 مسامل نسانإ وألنه ،بينهما الشيطان نزغ كلما تهديدها يف متادت بل ،بالطالق تهدده

 هوو ،جهزو طلقته إن مصريه السجن أن نفسه له وسوست ،املألوف عن اخلروج خياف

 اليت الالعي نفقة سيؤدي ينأ فمن ،راتبه نصف من أقل إال يقبض يكاد ال مفلس

 وبعد هذه اهلواجس صارت نفسه تسول له قتل زوجه كلما ،القانون بقوة عليه ستفرض

هددته بطلب الطالق، عجز عن صد خماوفه وصد فكرة القتل اليت يعرف أنه عاجز 

 قاده املكن مبرور األي. وال ممن يرتادون السجون اجملرمني من عن تنفيذها ألنه ليس

  صامالف فيعاني معه الذي املريض أما ،للجنون قاده. السجن من أسوأ ملكان خوفه

 ،النفعاليةا والبالدة الواقع من واالنسحاب العزلة إىل املريض يدفع الذي البسيط

 ثريك املريض وهذا. النفسية العناية وإهمال املباالة وعدم ،الذهن وشرود ،واخلمول

 لكنه ،ىاملستشف يف املكوث يستدعي وال احلادة األعراض من خيلو فمرضه ،االدعاء

 وثهملك احلاد املرض ادعائه سبب إىل النفاذ استطعت وقد ،البقاء على يصر

 حيرض ،النفسي املرض امسه بشيء يعرتف ال جاهل، متجرب أخ لديه باملستشفى،

 كلما احلقول يف للعمل ويقتاده بل للمال، مضيعة ألنه الدواء له يشرتوا أال على والديه

 أن هو يضاملر يصادف قد ما أخطر للمستشفى، بيته من الجئ إنه ، حتسنا فيه ملس

 عن اشيئ أعرف ال أني وتظاهرت حالته، عن الطبيب حدثين اجلهال، بني ميرض

 ذكائهب الطبيب لكن اخلارجي، العامل على خطورته مدعيا بالبقاء املريض متسك

 عليه أشفقت الذي املريض أما. تقدير أقصى على يومني بعد أو ،غدا وسيصرفه اكتشفه

 ودمج مظاهره ومن السباتي النمط من كذلك الفصام من فيعاني مشلول أنه وظننت

 حمتفظا ىيبقفهو  ويسقيه، فيطعمه بأمره، يعتين من إىل حيتاج إذ املريض، وصمت
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 دون نفسه لقاءت من التصنعية األوضاع بعض يتخذأنه أحيانا  كما فيه، يوضع وضع بأي

 هذا ومثل ،وقتا طويال تدوم فرتة الوضع بهذا وحيتفظ ذراعيه إحدى يرفع كأن ،مربر

 ذلكل وجدت كلما كذلك به أعتين ان أحاول. املمرضني عناية تكفيه ال املريض

 فيه ربزت:  اهلذائي بالفصام فمصاب صراخه كثرة الحظت الذي املريض أما ،سبيال

 هلذاءاتا هذه أن غري ، اإلعتاللية أو اإلضطهادية أو االستعالئية اهلذاءات بوضوح

 فهو ،حالة لىع يستقر ال اهلذائي بالفصام املصابألن  ، ومتغرية ومفككة طارئة تكون

 .ملتغريةوا املتعددة وهذاءاته املفككة لشخصيته تبعا وأعماله أقواله يف متقلب

 . صامبالف املصابني عن إال حتدثين وال ،املرضى تنتقي راكأ -

 قراءاتي وأكثر ،املرض بهذا مهتم ألنيهذا . أنت حمقة أجل -

 . به شخصوني الذي املرض فهو. عنه

 ساد الذي الصمت هبة ولتكسر. سؤاهلا عن صمت يف تعتذر نهاكأ هبة سكتت

 قالت: بينهما

 . الناس على خطر ذووا أراهم ال إني هوالء سجن يتم ملا  -

 .نتتصوري مما أخطر بالفصام املرضى بعض إن هبة يا بالعكس -

 ،جرامباإل صلة كثرهاوأ العقلية، األمراض أخطر من الفصام أن عليه املتفق من

 يتعذرو ،قساب تدبري ودون روية، بال يرتكبها اندفاعية تكون جرائمه معظم املفصومف

 يف يعجز سهنف هو بل ،املريض اقرتفها اليت للجرمية منطقي مربر إىل التوصل غالبا

 أن اناأحي وحيدث ه،تجرمي ارتكاب إىل دفعه الذي السبب بيان عن كثرية أحوال

 يهاجم كأن هذاءاته، أو هالوسه من بدافع اجلرمية ارتكاب على املريض يقدم
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 ذلك أنب عتقادهال أو ،يسمعها أنه يتوهم اليت لألوامر استجابة به ويفتك شخصا

 اجملين قتل أنه كزعمه غريبة اتريتفس أحيانا جرائمه يفسر كما ،قتله ينوي الشخص

 تتغري فقد ة،االنفعالي البالدة من املريض يعرتي ما ورغم ،ذلك بعد إحيائه بقصد عليه

 ،تنتابه اليت يةالبصر أو السمعية اهلالوس بعض بتأثري ة،فجأ األوقات بعض يف حالته

 وقد ،يهف يوجد الذي املكان يف النار شعالإ على أقدم ورمبا هياجه، ويشتد فيصرخ

 خصاش يذبح كأن بشعة وبطريقة ةريخط جرمية املفصوم يرتكب أن أحيانا حيدث

، نبذ أي يرتكب مل كمن مطمئنا ساكنا ذلك عقب يبدو ثم ، جسده عن رأسه بفصل

 ،حتفظ دون هايرتكب ألنه واضحة جلية تبدو فإنها ، املفصوم يرتكبها اليت السرقات أما

 احتياطات دجمر تكون أن تعدو ال فإنها ،الغرض هلذا التدابري بعض اختذ وإذا تدبري أو

 كبح ىعل قدرته عدم املريض شخصية تفكك عن ينجم قد كذلك ومشوشة، بدائية

 . اغتصاب جرمية ارتكاب إىل فيندفع اجلنسية غريزته مجاح

 هانفس اللحظة يف ارتّد ثم ضاحكا قابلك الذي الشاب عن ماذا -

  أيضا؟ بالفصام مصاب هو هل باكيا

 نفسيال ضطراباال من النوع بهذا واملصاب كتئابياال باهلوس مصاب بل ،ال

 احلزن إىل ،الشديد الفرح حالة من فينتقل املزاج، يف فجائية تغريات من يعاني

 ذلك وكل امية،نتقاال أو نتحاريةاال األفكار إىل ،واملستقبل باحلياة األمل من الشديد،

 هذا وأسباب ،القطب ثنائي ضطراباال املرض هذا يسمى لذلك حلظات، غضون يف

 سودهاي مرحلة أويف احلياة   صعبة فرتةب مبرور املريض متعلقة أو ،وراثية املرض

 . الشديد احلزن
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 .األمراض هذه عن الكثري تعرف أنك يبدو -

 ما مساعدتهم أحاول. نفسه اآلن يف احلاالت وأعاين أقرأ إني -

 كما أحاول مساعدتي نفسي. .ذلك أمكنين

 . ذلك يف تفلح وهل -

مسع أ هاأقضي اليت  سواء يف األوقات الطمأنينة، إلجياد دفعهم أحاول. نعم

وكيف يتوجهون  ،أمور دينهمفيها  أعلمهم شكاويهم وهمومهم، أو يف األوقات اليت

 كما الدعاء افةبثق نتشبع مل فنحن عليهم، ويتوب يشفيهم أن عسى بالدعاء خلالقهم

 حنتاج ال حنن عليها، أبناءهم يربوا أن واألمهات اآلباء على ثقافة الدعاء ينبغي،

 ، بل حنتاجه يف كل األوقات.فقط العصيبة األوقات يف الدعاء

 ؟، أما زلت مصرا على البقاء هنامجيل. أنت إنسان طيب يا مجال -

 مرافقتك ألني سأجعل حياتك جحيما.أعتذر يا هبة ال أستطيع  -

 ملا تقول هذا ؟ -

 سأشقيك..أنا مريض نفسي،  -

 أعرف، أتظنين أجهلك األمر. -

 لست مصابا بالفصام يا هبة. -

 نت مصاب إذن ؟بأي شيء أ -

  سأخربك سرا.  -

  اقرتبت منه، ثم همس يف أذنها :
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أنا لست مصابا بالفصام كما مت تشخيصي، بل أعاني من اضطراب  -

  طف املومسي.العوا

م ثجتاري طفال صغريا يف حديثه،  وكأنهارفعت هبة حاجبيها عالمة الدهشة 

 :قالت

 ! مرض هذا ؟ مل أمسع به من قبلأي  -

أ وينتهي يبد ،نوع من االكتئاب املرتبط بالتغيُّرات املومسيةإنه  -

يف اخلريف وتستمر طوال أشهر أعراضه تبدأ  يف نفس األوقات من كل عام.

وإن كان  .هلخبتقلب املزاج بدا اوباعثًة شعور ة املريضالشتاء، مستنزفًة طاق

 ،قلياًل ما يتسبب يف حدوث اكتئاب يف الربيع أو بواكري الصيف هذا املرض

الكارثة أني أصاب بذلك االكتئاب حتى يف الربيع وبواكري الصيف، فال فإن 

 .فصل لي ألعيشه مطمئنا يا هبة

أنت خبري، وحنن يف عز الصيف، رافقين وامكث معي حتى  -

 ثم ارحل بعدها إن شئت. ،اخلريف

إن أعراض املرض تظهر علي يف كل الفصول يا ابنيت، وإن  -

 كانت خفيفة يف الصيف لكنها تظهر.

 ؟خطريةأعراض هي هل  -

مع  أعراض جتعل التعايشخطرية على صاحبها وليس على اآلخرين، فهي ، عمن

بكل مام االهت انفقدو، أغلب األياميف الشعور باالكتئاب اآلخرين أمرا صعبا، منها 

صعوبة ذلك وك، الشعور باخلمول أو االهتياجو ،وجود مشكالت تتعلق بالنومو، نشطةاأل
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ق أو الشعور بالضيمع ، تردُّد أفكار حول املوت أو االنتحارواألخطر من ذلك ، الرتكيز

 ى هواملستشفهذا إن الشقاء يا هبة،  ، وال أظنك تريدين حتمل شخص بهذاالقلق

 .الذي أنتمي إليهاملكان الوحيد 

 ،ك على مرافقيت يا مجال. إني أحرتم قرارك بالبقاءلن أجرب -

وحماولة مساعدة هؤالء الناس. لكن لي طلب واحد قبل أن أغادر وال أظن 

 أنك سرتفضه لي.

 تفضلي. طلباتك أوامر إن كانت يف االستطاعة.  -

أن أزور بعض األماكن اليت متيز هذه املدينة. لكين ال أريد أن  ُتِددتعلم أني َو

أنت خري من  ،ة صغرية تعرفين فيها على املدينةأفعل ذلك لوحدي. رافقين يف جول

 هنا. أرافق

 وقتما شئت يا عزيزتي نزور كل األمكنة اليت نازعتك إليها نفسك. -

 .؟اآلن -

  .ألني سأغادر اليوم ،نعم اآلن -

ي شيء لكن أ ،خيلت إليه نفسه أنها ستمكث أطول قرارها باملغادرة.أربكه خرب 

وها هي  ،دتها حبالقد يدفعها لذلك. كانت تريد أن تتعرف على الرجل الذي أغدق وا

كذا حدثته ه من أمثاله، ذي تقابل ذكرى إنسان يف مستشفى للمجانني واملخبولني

 نفسه. 

 اآلن. هيا بنا.  -
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مرا لكنه ظل متس ،. انتظرته أن يركبالسيارة خرجا من املستشفى ركبت هبة

لب عليه قائلة حبماس يغ الباب، هوفتحت ل ،كأنه ينتظر إذنها. ضحكت يف استغراب

 التعجب.

 اركب. -

طلبت منه أن يضع حزامه. قال و ،ركب وابتسامة تعلو وجهه. وضعت حزام أمانها 

 :هلا

 نذهب إىل عني أسردون أوال. -

ظن  ،غلق أوتوماكياوأومأت له بالقبول. مسع صوت الباب قد أ ،ابتسمت مبكر 

أن هبة تفعل هذا من باب االحتياط واألمان. انطلقت بأقصى سرعة ال تلوي على 

عد أن ب ،ا الذي يقدمه أو يؤخره يف الكالمسرعة عقدت لسان مجال فلم يدر م ،شيء

 : اسرتجع أنفاسه قال هلا

هتنا وج ،السرعة. كما أنك أخطأت الطريقيف هوني عليك إنك تبالغني  ،هبة 

ه على شفتيها تأمر اووضعت سبابته ،نظرت إليه نظرات جمنونة ،من هنا ليست

املقبل  طق. نظراتإنها نظرات تفتقد ألي من ،تلك النظرات مل ختف عليه ،بالسكوت

نظرات من ال خيشى شيئا.. أراد أن يتحدث فأعادت أمرها  .على أمر ذي خطر

 .ي تضع سبابتها على شفتيها اللتني لو ضغطت عليهما لتفجر الدم منهماوهبالسكوت 

 رضخ وسكت. اقرتبا من مدخل الطريق السيار الذي يقود حنو البيضاء مرورا خبريبكة

. وجدا حاجزا لرجال شعر مجال أن األمر ليس مزحة، هبة ختتطفه وتعاكس إرادته

ر هلا الدركي يسمح باملرور. أشا ،خففت هبة من سرعتهايف مدخل الطريق،  الدرك

 ،احكاوانفجر ض تراجعليخلصه مما هو فيه. لكنه  ،الدركيب يستغيثفكر مجال أن 
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يديها   استغربت هبة من فعله. وما إن استقرت السيارة يف الطريق السيار حتى رفعت

سأهلا ما الذي يضحكك.  ،من سرعتها ثم انفجرت ضاحكة أيضا عن املقود وخففت

  : قالت

أعهدها يف نفسي. كنت أظن نفسي جبانة ال مل هذه اجلرأة اليت  -

، ومل أتصور يوما أني قد أقدم على شيء در على اإلتيان مبا هو غري معقولتق

 . ما الذي أضحككوأنت  ،وإذا بي أختطف رجال مثل هذا،

 املوقف قبلألختلص من هذا ، رجال الدركب أستغيثفكرت أن  -

أو  ،موراين خمونسيعتقد ،همخشيت ردة فعل لكين ،أن تضعي حدا حلياتينا

إذا  ونينيعتقل م قدأني خمتطف. وال ريب أنه مإن أخربته  حتت تأثري خمدر

ت نيف اخلاطف. فال أحد سيصدق أن شابة مجيلة ختتطف كهال. ك وانظر

 .ألفعل ذلك لو كنت مكان الدركي

قوله مجال بى، ساد بعض الصمت بينهما، وقطعه ضحكا معا وقد نسيا ما قد مض 

 ..وهو يضغط على أصابع يديه بعصبية

 .أنت تشبهني والدتك يا هبة -

يانها، عن نسأي شيء يدفعه لتذكر حليمة يف هذه اللحظة ؟، طوال سنني عجز 

ليمة فَيْزَورُّ ح وصور وإن كان قد أوهم نفسه بالنسيان، كان فيما مضى ترتاءى له خياالت

ح تفكري يف امرأة متزوجة، لكنه اليوم مل يعد يشيعنها ازورارا شديدا، حتى ال يأثم بال

اع منها فكلما ضبل صار يتوق إليها توقا شديدا، والصور، بآدميه عن هذه اخلياالت 

 شيء استلهمه من هبة، فلها ابتسامتها، عينيها، مرحها، شعرها ..
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 ،غا البيضاءبلمل تعقب ألنها أكثر الناس إميانا أنها تشبه والدتها. و كتت هبةس

 :أرادت هبة أن تتجه مباشرة للمطعم. عرف مجال ذلك. فقال

 هل تسمحني هلذا املختطف بطلب. -

 طلباته أوامر.  ،نعم -

 إنها تواجهه بأساليبه نفسها.

 خذيين للمنزل أوال. ثم اذهيب بعدها للمطعم إن شئت. -

 ا كما تشاء.حسن -

عد عودة به نسخة من املفتاح. ثم ودعته واعدة إياه بالأعطت ،أخذته للمنزل 

طل ها قالت له ورأسها ياالطمئنان على سري أمور املطعم. قبل أن تصفق الباب وراء

 السيارة كما يطل البدر على الدنيا : بابمن 

 البيت بيتك. فافعل ما تشاء.  -

وشغل التلفاز  ،استحم باملاء البارد ليشعر ببعض االنتعاش. ثم ارمتى فوق األريكة

عة وحوادثها املستجدة. بعد سا ،فكم هو كلف مبتابعة أخبار الدول ،ليشاهد األخبار

 أن شعره ما يزال مبلال. عادت هبة. الحظت 

 ت.مهل استحم -

 نعم. -

 مل تغري مالبسك. ذاوملا -

 . أي مالبستعلمني. أني مل أحضر معي  -
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طفى. لدها مصاأسرعت يف اخلطو حنو غرفة والديها ومحلت إليه بعض مالبس و

عرف أنها مالبس مصطفى، ترحم عليه سرا، ثم قال هلبة وهو مطأطأ تأملها مجال. 

 . رأسه

 يا هبة. ال أستطيع إرتداءها. ملكانها أعيديها  -

والح هلا مدى احلزن الذي يف عينيه. عادت للغرفة لتعيد  ،تفهمت هبة موقفه

أصابت سكها فمها بيدها. قدمتها له. أنة. ولتعود وصورة والدتامالبس مصطفى للخز

 وسقطت الصورة على األرض. وبكى حتى سالت الدموع على وجنتيه ،يهرعشة يد

 ،تيهيف وجه هبة فحشر رأسه بني ركبعجز عن النظر  ،انكفأ على نفسهفسيال عظيما. 

 ،هدأ من روعهتاستدارت وجلست جبانبه على األريكة وعانقته  ،كانت هبة تقف خلفه

شاعره فانفجرت هي األخرى استشعرت صدق م ،شعرت بدمعه دافئا يف جيدها

كفها  ثم مدت ،بالبكاء. بكيا حتى جفت أدمعهما. ساد الصمت بينهما لبعض الوقت

 قائلة وكأنها حتدث طفال صغريا. متسح دموعه 

 نتوسل يف احلاضر سلوا للماضي. قمكفانا بكاء.  -

 خرجا واجتهت هبة حنو سيارتها. باغثها مجال قائال.  

 فلنتمشى.  -

املشي على الركوب ألنك تعتقد أن أحسن أعرف أنك تؤثر  -

األفكار تأتينا وحنن منشي كما يزعم فيلسوفك نيتشه. لكننا اآلن لسنا حباجة 

 ألفكار عظيمة. سنتوجه فقط لشراء بعض املالبس لك. 

أطرق برأسه خجال. ويف قرارة نفسه ندم كبري على استسالمه هلذا االختطاف. 

 وب.وطلبت منه الرك بقبضتها الصغريةشعرت هبة بهواجسه. ضربت على صدره 
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 من معروف إني مهما قدمت لك ،أنت تسيء لي بإطراقتك تلك -

 . معا ا يف كنف والديا مدينة لك بسنوات من احلب قضيتهلن أوفيك حقك. أن

لست مدينة لي بأي شيء. فعلت ما حتمه علي الواجب  وحيب  -

 لوالدتك. 

 من أجلي. زعمت يف روايتك أن كل ما فعلته كان؟ وأنا  -

إفحام  إن ،نتصر شعرت أنها أفحمتهومل جيب. ابتسمت هبة ابتسامة امل سكت 

يطرتها ا نزعة خفية إلحكام سيف أعماقه ،ات مصدر سرور كبري بالنسبة إليهامجال بالذ

ية الثمن فقد كانت غال ،مجال أن يعرتض على جلها تبضعا مالبس كثرية حاول ،عليه

 مل يكناألنثوي لكن إصرار هبة  ،بساطة والزهدشيء هو مييل إىل ال وفوق كل

ا مممل تكن تأخذ برأيه بل كل ما اشرتاه كان مما استحسنته ذائقتها ال  ،يقاومل

كان مجال  ام كثريا ،من متجر املالبس وجتوال يف املدينة اخرج ،استحسنته ذائقته

ليت كوته ا الشرود أثناء تلك اجلولة. فقد طافت بذكرياته كل احلوادث اجلسام وافر

 ،للمنزل. استلقى على األريكة يسرتيح من عبئه النفسي اعاد ،هذه املدينة بنريانها

دل على وشعرها منس ،واختفت هبة لبعض الوقت لتعود وهي مغتسلة يف وجهها نظارة

قد ل، كانت هبة يف غاية احلسن واجلمال، افعلت به قطرات املاء فعلهكتفيها وقد 

وحلمه وثباته أمام كل مغرية  ،لوال رجاحة عقل مجالو خلقت يف أحسن تقويم..،

لكنه على  ،اجلمال املغري إغراء ال حدود له كيانه أمام ذلك القدر من النهار وهدَّ

ر إليها نظرة ظكان ينبل  ،مل يكن ينظر هلبة نظرة فيها شهوةعا، وكان وِر تقديره للجمال

يذ ووضعت رأسها على كتفه واطمئنان لذ ،جلست جبانبه على األريكة ،األب البنته

تنبه إىل أن  بعد فرتة ،حاله مل يتحرك ومل ينبس ببنت شفةيساورها. بقي مجال على 

 انسل من مكانه بهدوء كبري وهو ميسك ،مت للنوم أو أن النوم استسلم هلاهبة استسل
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 ،طفأ التلفازثم أ ،بهلقاعدة األريكة. دخل غرفتها وأتى بغطاء دثرها برأسها حتى أسلمه 

نوم وعيناه تتأمالن الظالم. جفاه ال ،لنفسه مكانا فوق أريكة أخرى اتخذم رأطفأ األنواو

 : رق. تذكر قول األعشىغشيه األو

 هذا السهاد املؤرق         وما أرقت                        

 وما بي من سقم وما بي معشق                                                                

الشيء نفسه حيدث معه ما به من سقم. وما به معشق فيأرق. لكنه يف قرارة نفسه  

 مؤمن أن مثله يأرق.. 
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سأم ي مجال يشعر بالسأم. فهو يقضي أغلب أوقاته يف فراغ. حتى املطعم صار

 و األحاديث اليت جتمعه مع خدجيتوال خيفف عليه وحشة املكان إال ،الرتدد عليه

ة حنو ويوجهها خري وجه ،حيب أن يناقشها يف دروس الفلسفة كلما ترددت على هبة،

ويدفعها للتعلق بهذه املؤلفات. وكم حتب هي  ،ومراجع يذكر هلا شذرات منها ،مصادر

هذه الشخصية اليت عرفتها أول مرة على الورق قبل أن تعرف  ،أيضا أحاديث مجال

بة مبا يكابده بل وتلتقيها. أسر مجال هل، ا البشرية حقيقية تسري بني الناسأن نسخته

من سأم وقلق. ملح هلا بدون قصد أنه حيب لو يعود ملدينته ويكون بني أصدقائه 

لقدامى ليواجهوا مصريهم ورحل ا ،اجملانني فال شك أن العديد من النزالء وفدوا

عوا الشفاء ويصربوا على أفكارهم السوداء ضاربني عليها أسوارا من جديد. فإما أن يدَّ

وجيهروا بهالوسهم وهواجسهم فيعودوا للمستشفى إن  ،واحأو أن يفص ،من الكتمان

. هبة نبأها حدسها أن مجال مل يعد يطيق هذه احلياة يأويهموجدوا سريرا أو حيزا 

ة املنعمة. عاش مكافحا كادحا والبد له من عمل شيء حتى تنشغل عنه اجلديد

 .لذيذ نظرت إليه مبتسمة يف خبث ،أو ينشغل هو عنها أفكاره،

 .؟ ألست حتب هذه املهنة ؟، ما رأيك يف أن تعود للتدريس ،مجال 

يسمع كلمة التدريس ألول مرة يف حياته. ثم رد  هوكأن ،اندهش حتى فغر فاه 

 عليها.

 .هنةامل تلك من طردت أنق علمني أنه ال ميكنين ذلك. فقد سبت -
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 يف حنن. خاصة ثانوية يف تدرس أن ميكنك ،لكن. أعرف -

 ربةجت ذو أستاذ مع العمل ستحب اليت املؤسسات هذه أكثر وما ،البيضاء

 .مثلك

 ال شعور. مصدره يدري ال غريب شعور ساوره قد كان وإن ،هواه الفكرة وافقت 

 ، ثم قال هلا :ووجل توجس من خيلو

 لست يف مزاج يسمح بالبحث. -

 ،املدرسي الدخول مشارف على أننا تعلم. باألمرلقد تكفلت  -

 .األمور لتلك أصلح أعد مل. هبة يا األمر نسيإ -

 دواردإل املثقف صور كتاب يقرأ طاولة إىل جيلس املطعم يف كان أيام مرور بعد 

 غمضانت ناعمتني بكفني شعر فجأة ،العامل عن منقطعا القراءة يف غارقا كان سعيد

 . وقال فقبلها اليمنى الكف جذب ثم ابتسم ،عينيه

 .هبة يا جبانيب واجلسي تعالي -

  خيربك؟ الذي هو حسن ألعله. دائما تكتشفين كيف لكن -

 . تتأمالنها وعيناه قال ثم خالصة ابتسامة ابتسم -

 . دائما يفضحك الذي هو عطرك إن -

تاذ يا أس مسعا ،العطر مسألة نسيت ،العجب بطل السبب ظهر ذاإ -

 . داستع. يومني بعد العمل ستبدأ. ثانوية يف عمل على لك عثرت لقد

 هوة بنائها أو ،الدروس إلقاء وبني ،وبينه ! سيتسعد شيء ألي ،اخلرب صدمه

مسعتها  ةاملؤسس. تنصرف وهي أذنه يف همست ،التعقيب فرصة له ترتك مل ،سحيقة
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 طمأنتين هقوكير لن، يسري وأمر أولئك التالميذ ،فقط املستويات بعض ستدرس ،طيبة

 سدا وضع خلربا لكن. للتو مسعه ما ثناياه يف ينسى لعله الكتاب فتح ،بذلك املديرة

 .. دواردإ وبني بينه منيعا

ستاذ وفيها كل ما حيتاجه األ ،اقتنتها له هبةاجللدية اليت  تهمحل مجال حمفظ

سألته  .فالحظت هبة ذلك ،معها يف السيارة استغرقه التفكريركب . من وثائق وأقالم

  : قالف. عما يشغل باله

شعور  .ينتابين الشعور نفسه عند أول يوم توجهت فيه للمؤسسة -

هل ما أزال قادرا على تأدية مثل  ،إني ال أدري يا هبة ،الرهبة واالستكشاف

 .هذه املهام أم ال

 . بقدراتكو بكأنا أثق . أنت قادر على ذلك. اطمئن -

زاهية األلوان  الثانوية. بعد أن ركنا السيارة دخال إليهاف ،بلغا الثانوية املنشودة

لطة كل شيء يبدو أن عينا رقيبة خفية مس. تتكون من طابقني وساحة حتيط بها الورود

واستدارا ميينا  ،دخال من الباب الكبري. املشتغلون باملؤسسة يف حركة ال تتوقف ،عليه

 ت املديرة رأسها عن األوراقعما إن رف ،طرقت هبة بابه املفتوح ،تب املديرةحنو مك

وعانقتها  فقامت الستقباهلا ،اليت كانت تتفحصها حتى تهللت أساريرها لرؤية هبة

انتبهت لوجود مجال الذي كان يبدوا يف غاية اهلدوء والوقار فصافحته  ،حبرارة

ثم  ،تني كله جمامالت ال بد منهاأاملردار حديث قصري بني . وطلبت منه اجللوس

 :ركزت املديرة بصرها على مجال قائلة
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أن تكون قيمة مضافة للمؤسسة وأن نرجو . مرحبا بك أستاذ -

 .ستفيد من جتربتكن

 . إن شاء اهلل. شكرا لك -

هذا استعمال الزمن اخلاص بك منذ الغد ميكنك أن تشرع يف  -

 . عملك

 . شكرا -

بأحد مستخدمي اإلدارة الذي حضر قبل أت تضع رفعت مساعة اهلاتف واتصلت 

طلبت منه أن يأخذ مجال يف جولة يتعرف فيها على مرافق . املديرة السماعة

 ريثما املديرةوظلت هبة تتجاذب أطراف احلديث مع  ،فقام مجال معه، املؤسسة

ا   ورأى يف وجوههم ضنكبعض املستخدمني ، وعلىتعرف مجال على القاعات. يعود

ثم  ،صافحها شاكرا ،عاد ملكتب املديرة. خفاءه وراء ابتسامات مصطنعةإ حياولون

األقل  فعلى ،بدت هبة سعيدة ومتحمسة ألن مجال حصل على عمل ،خرج ينتظر هبة

هبة  ركبا السيارة أدارت. ومن هذه املدينة ،سيشغله هذا عن التفكري يف املروق منها

بل  ،لمل يبد مجال أي ردة فع. جنتهمفتاح التشغيل ثم مالت على مجال وقبلته من و

وبأنه  ،انطلقت هبة وهي تعدد له مزايا العمل اجلديد. تسمرا كأنه صنم ال يتأثرمظل 

فكان هو يكتفي بكلمات مقتضبة . سيرتكه يف عالقة دائمة مع القراءة واالطالع

 : فجأة قال هلا مجال ،يوافقها فيها على ما تقول

 وال إىل املنزل؟ ،ملطعمهبة حنن لسنا ذاهبني ال إىل ا -

 . ذاهبان للبحر. أعلم -

 وما حاجتنا للبحر؟ -
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. خيفف من الضغوط النفسية التأمل فيهن إيقال  ،لنا فيه حاجة -

 . ن الضغوط تثقل كاهلكأوإني أشعر 

ب أح. إن كان ال بد من ذلك فلنتأمل البحر بالقرب من املسجد -

 . كما تشاء -. ذلك املكان

جلسا على  ،وترجال يتمشيان حتى بلغا املسجدركنا سيارتهما بعيدا  -

سن توجه إليهما طفل صغري ال ،مقعد امسنيت من املقاعد املنتشرة يف الساحة

ه واشرتت من ،جتاهله مجال ،حيمل بعض الورود وهو يلح عليهما يف الشراء

 اندهشت هبة من سلوكه. شكرها ثم ألقى بالوردة بعيدا .هبة وردة أهدتها له

 . األرعن

 هذا ما تفعله مع من يهديك ورودا؟  هل -

  .ودفع مثنها لذا فال قيمة هلا ،هذه وردة ملستها الكثري من األيدي -

 ..نظرت إليه باستغراب

 . ما هكذا تهدى الورود -

 . وكيف تهدى إذن -

 . سأريك حينما حيني الوقت -

نوع وهل متلك غري اخل. تبعته يف خنوع. لنتأمل البحر ،وأمسك بيد هبة ،نهض

حتى خر آوالرقيق حينا  ،أمامه وهو املتجرب حينا حتى لتكاد تنكر من معرفته كل شيء

  : تأمال البحر يف خشوع وصمت ثم قال. لتخشى عليه أن ميوت رقة

 . لندخل ونصلي -
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 . مل حين الوقت بعد -

أن بة علمت ه. ال تنسي والديك من دعائك. الصلوات غري املفروضة ال وقت هلا

 : حنت هامتها ثم قالت. القصد من صالته الدعاء حلليمة

 . حاضر -

إن حب  .والدعاء لوالدتها ،كيف فاتها هي أن تفكر يف الدخول للمسجد للصالة

مجال لوالدتها، حب عظيم، فهي مل تر رجال من قبل تستمطر مقلتاه دمعا غزيرا من 

العبارات اخلاصة جبمال  أجل امرأة، حتى والدتها لقد أحبت مجال حبا عميقا، وما

 ناليت كانت تتكرر يف أحاديثها، وشغفها باألدب، وحرصها على الصلوات، إال عربو

 حلب البائد بينهما.اوفاء لذلك 
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التحق مجال بعمله اجلديد، وسرعان ما تأقلم مع املتعلمني وعادت إليه شخصية 

والرتبية  ،األستاذ القدمية، وفوق كل شيء، كان التالميذ من ذوي السلوكات السوية

ال حيتاجون الكثري من الصرامة لالنضباط، أحبهم، فأحبوه، فكانت حصصه احلسنة، 

وينها، القيم، أما الدروس فكان يطلب منهم تدفضاء للمناقشة والتعبري والرتبية على 

 واالجتماع..ليتفرغوا للخوض معا يف قضايا الفكر واألدب 

اطمأنت املديرة إليه، ووثقت به بعدما استقت آراء املتعلمني فوجدتهم 

يؤثرونه، ويكنون له احلب واالحرتام، ومل ينقض وقت طويل حتى تعرف على 

اخلوض يف سفاسف القول والدسائس مرتفعا عن  اجلميع، وبادهلم الود واالحرتام

 اليت جييدها بعض ضعاف النفوس.

كانت عالقته مع اجلميع تقتصر على التحايا املقتضبة، اليت ال تشجع أحدا من 

لعل والعاملني باملؤسسة على مد جسور التواصل أو نسج الصداقات املتينة معه، 

ه يوسف، يف ذلك، إال أن زميال له  امس اا كبريلشخصيته املتحفظة وتركه ما ال يعنيه دور

استطاع أن يصادقه بعدما رفعت الكلفة بينهما، واطمأن كل واحد منهما لآلخر بعدما 

  ما يرضيه. رأى كل واحد منهما من أخالق صاحبه

 ،ركةنشيط احل ،يوسف أستاذ ملادة االجتماعيات حنيف حلو تقاسيم الوجه

اليت  حري بكل األعمال. الكل بدماثة األخالق يشهد له ،خفيف الروح كثري الدعابة

يت حيبه تالمذته حبا كبريا ويلجأون إليه يف خلية اإلنصات ال، توكل إليه وقادر عليها

إال أن دوري يف هذه اخللية ما هو إال حرب على ورق  ،وقد أشركين فيها أيضا ،يتزعمها

يت أو سع ،وال حرصت على ذلك ،مل أنصت يوما ألي من املتعلمنيألني  ،فحسب
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بعد  ويعود له الفضل ،أما يوسف فيحرص على أن يقوم بدوره على أحسن وجه. إليه

اهلل تعاىل يف إنقاد كثري من املتعلمني واملتعلمات من خطوب عظيمة كانوا على 

وبعضها كذلك  ،فقد كان لثقتهم به دور كبري يف اعرتافاتهم اليت يرونها خطرية ،مشارفها

املديرة وأسر لنا أن إحدى  حبضوريوم مجع يوسف أعضاء اخللية  فعل فذاتبال

وأنها مقبلة على وضع حد حلياتها خوفا من  ،املتعلمات أفصحت له بأنها حامل

تدعاء مت االتفاق على اس ، نزل اخلرب على اجلميع كالصاعقة،ومن اجملتمع ،والديها

ا على فتدخلت مصر. املصاب اجلللوالديها ألن األمر يقتضي أن حياطوا علما بهذا 

ن ينبغي أ ان بعض زمالئي رأوا أن العكس هو ملك ،استدعاء األم لوحدها دون األب

رع الذي زالشرير شرحت هلم أن املسؤول احلقيقي هو  ،فاألب هو املسؤول ،يكون

فاألم  ،وأن استدعاء األم عوض األب له ما يربره ،تلك البذرة يف أحشاء هذه املراهقة

معنا يف جمت وأننا التماس األعذار للبنت من األب،أقدر على ، ودر على التفهمأق

وتسويات  صل إىل حلولتَووكثريا ما ُي ،وتبعات أخطاء أبنائها، حتمل النساء مسؤولية

 .وإن علموا ال يعرفون من األمر غري ظاهره ،يف اخلفاء دون أن يعلم الرجال بأي شيء

 ،رة أوىلم ومت استدعاء األم فألقي إليها اخلرب فكذبته ،وافقتين املديرة على الفكرة

 ،ت بكاء شديدابك. ومسعت من ابنتها ،بعدما طابق الواقعيف الثالثة ثم صدقته  ،وثانية

نظر إلي  ،فسهثم يقتل ن ،ورجتنا أن نكتم األمر ألن والد التلميذة إن علم باألمر سيقتلها

فقنا على ات. ةمتأخر املوافقة ته ولو جاءاجلميع وكأنهم يوافقونين الرأي فيما طرحت

عندما  وهو أنه ،فاهتدينا ألحدهارفقة األم، كتمان األمر وشرعنا يف البحث عن حلول 

سيبدأ بطن التلميذة باالنتفاخ ستنقل لدار رعاية األمهات العازبات اليت تديرها 

بنة عن االأما فيما خيص تربير غياب . إحدى اجلمعيات اليت تواصلت معها املديرة
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وكذلك ما خيص متابعة اجلاهل الشرير الذي  ،منزل األسرة فرتك ألمها تدبري ذلك

أما ما تعلق باملخدرات فكان يوسف بارعا يف انتشال املتعلمني .. تسبب يف املشكلة

وعلم اهلل كم من املتعلمني قد رد للطريق . من براثن تلك اآلفات بكل احرتافية

 .. املستقيم
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كان مجال يقضي بعض األوقات أحيانا مع يوسف يف املقهى بعد انتهاء دوام 

بكسر الرتابة اليت كانت حتيط حبياته، مل يعد يعاني من ذلك العمل، وقد مسح له هذا 

الفراغ القاتل، فحياته موزعة بني املؤسسة واملطعم واملنزل ثم املقهى أحيانا، لكن 

وهو بال هبة فقد  ،إال أن باال آخر مل يعرف الراحةهذا األمر إن كان قد أراح باله 

على  قتصرتت اللقاءات بينهما بل إنها اشعرت أن مجال يبتعد عنها شيئا فشيئا، فقد قل

 املنزل يف كثري من األحيان.

طلب يوسف قدحا من ذات يوم جلس مجال مع يوسف يف املقهى املعتاد، 

طلب  .تنبه إىل أن يرتك له االختيار لوال أنه ،القهوة وكاد أن يطلب املثل جلمال

 .ر إليه يوسف ببعض االستغرابظن. مجال كأس حليب فقط

 ها كفيل بأنمن واحد قدحلرجل مثلك أال يشرب القهوة، كيف  -

 . أعصابك بعد ساعات العمل الشاقة هذه أتهد

فهي تهيج أعصابي عوض أن . إني مل أشرب القهوة منذ زمن -

 . تهدءها

أما  .بطلبهما فطفق يوسف خيلط السكر بالقهوة بعصبية ظاهرةأتاهما النادل 

أحس مجال بعبء ثقيل . وهو يرتشف حليبه ،مجال فكان يف غاية اهلدوء

ال مجال ق. يوسف فآثر أن يفاحته يف نقاش لعله خيفف عنه بعض الوجع  يعذب

 . خماطبا زميله بلهجة الناصح الصادق
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عل هازنا العصيب ال يفإن الرب يغتفر كل األخطاء لكن ج. يوسف -

وإني أراك خترب جهازك العصيب يوما . ذلك أبدا كما قال أحد علماء النفس

ال أدري طبيعة معاناتك وال . علم يا صديقي أن مثن ذلك غال جداأو. بعد يوم

علة قلقك املستمر لكين أرجو أن ترأف بنفسك وختفف من تناول هذه السجائر 

 . اليت تسرق من حلظات حياتك

إن خيبات األمل هي أشد ما قد حيطم . خيبات األمل يا مجال -

وعندما خييب األمل يف احلبيب خييب يف حبيبه خاب أمله  ؤوأنا امر. املرأ

 .يف احلياة ألننا إمنا نرى الدنيا من خالل عيونه

حاول . اآلن علم أن وراء مأساة الرجل امرأة. صحت تنبؤات مجال حول زميله 

 : فقال. عن سره أن يستدرجه لإلفصاح

  أبو ماضي لذلك أهديتك قصيدة إيليا. ابتسم -

 :يوسف  قال

 صاَرْت لنفسي يف الغرامِ جــهّنما اليت كانت مسائي يف اهلوى  -

 لقضيت عــــمرك كــله متأملا ابتسم و اطرب فلو قارنتها -

 :ثم قال  ،أسفرت شفتا يوسف عن ابتسامة جمنونة

ها وما لكين ما أزال مع. فارقتهاكان جوابك هذا ليصح لو أني  -

 .خرباآلدنا حتزال رابطة الزواج تقيد أ

 . أعتذر يا صديقي على جوابي الذي مل يكن يف حمله -

 . ال عليك -
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فقد ظن أن الرجل كان يتحدث عن امرأة  ،وكأنه يعتذر صمتا ،صمت مجال

ا نفسا وأخذ منه ،وليقطع يوسف هذا الصمت أشعل سيجارة جديدة. عابرة يف حياته

 :عميقا ثم مال بكرسيه للوراء وقال 

. قة معاكنا ندرس يف أحد معاهد الفند. لقد أحببنا بعضنا حبا جارفا أيام كنا طلبة 

شيء  إال أن كل ،كنت ناقما على توجهي هلذا املعهد بعدما أنهيت دراسيت اجلامعية

الزمتها . ليبأحب األشياء لق بها من يتصلوكل ما  ،صارت الفندقة ،تغري بعدما التقيتها

انت تنقصنا ك. كنا أزواجا. منذ نشأة عالقتنا كنا نقضي كل األوقات مع بعض ،والزمتين

وألننا كنا نؤمن يف قرارة أنفسنا أننا متزوجني أوهمنا . وثيقة اعرتاف بذلك فقط

حفلة و ،وابتعنا خامتني نسجت حوهلما سارة قصصا عن اخلطوبة ،اآلخرين بذلك

فرتد  ،هنا ينظرن للخامت يف أصبعها فتبارك هلا بعضتهفكنت ترى زميال. ج الصغريةالزوا

مر فتقسم بأغلظ األميان أن األ ،عذهلا بعضهن على عدم دعوتهنتثم  ،خبجل وبراءة

وأن ال احد حضر غري العائلتني قاطعة وعودا صلبة على دعوتهن للعرس  ،كان مفاجأة

مل يتبق لنا و ، أمام العامل املصغر الذي نعيش بهلقد صرنا زوجني. بعد التخرج والعمل

الفعل قمنا وب ،فقنا أن ننتقل للعيش معاتلذلك ا. غري أن نعيش كما يعيش األزواج

. التحصيليف الدرس و وجنّد ،أمضينا فرتة التكوين نرتوي من عسيالت احلياة. بذلك

ارة يف وحلت س ،حللت يف املرتبة األوىل يف نهاية التكوين ،وكان لنا كل شيء

سيق وكان املعهد يتكلف بتشغيل الذين حيلون يف املراتب األوىل بتن ،املرتبة الثانية

 ،سوق الشغل مباشرة غمرت السعادة سارة واطمأن قلبها ألننا سنلج. مع شركائهم

وظلت مصدومة من جناحنا الساحق رغم أننا كنا خنصص  ،وسنتزوج زواجا حقيقيا

 .للدرس والتحصيلخنصصه كنا للحب ضعف ما 
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ابتسم مجال وود لو خيرب يوسف باجلواب على سؤال سارة لكنه احتفظ به  

يوسف وسارة أشبعا جوع اجلسد فكيف ال ينكبان على . خشية أن يتوجس منه الرجل

 .سرده ألحداث حياته ارتشف يوسف رشفة من قهوته وأكمل. ؟إشباع جوع العقل

وعملت سارة  ،من مخسة جنوم عملت ساقيا يف فندق. وجلنا سوق الشغل 

 ،ما إن قبضنا أجرة الشهر األول حتى أصرت سارة على جعل زواجنا حقيقة. باملطبخ

وحصلنا  ،سرفتم كل شيء بكل ي سريعا، التنسيق بني األسرتني متر، وافقت بكل سرو

ضاء على تلك الوثيقة اليت مل تغري شيئا يف حياتنا غري أننا صرنا مسجلني يف سجالت الق

ولو أن  ،وحب ،وكدح ،عمل ،أما حياتنا فاستمرت كما هي. تزوجنيمن امللى أننا ع

فقد سرق العمل الكثري من  ،ارسته عن أيام التكوينظروف مم تهذا احلب اختلف

. ات حبنابل كنا نغتنم أي فرصة لنزيد يف جرع ،لكننا مل نستسلم يوما. متعته وحيويته

 وكان ،كل ما حيتاجه املتزوجون لديناكان  ا،بعد مضي عام كان كل شيء متوفر

اب قررنا اإلجن. مثرة حلبنا اجلارف. كان ينقصنا شيء واحد. وضعنا املادي مرحيا

 إىل أن خرجت إكرامشيئا فشيئا وزرعت بذرة يف سارة أخذت بالنمو أمام أعيننا 

مع جميء إكرام عرفت حياتنا . هكذا أمسيناها إكراما للحب الذي مجعنا. للوجود

 ترتتب فاستطعنا التغلب على كل املشاق اليت ،التغري الذي يرافق ميالد األبناء بعض

ى أن تكرب كنت أخش. مل أستطع التغلب عليه اواحد ئالكن شي ،عن اشتغال الوالدين

ال  .لقد واجهت كل عائليت احملافظة عندما حتفظوا عن عملي واعتربوه آمثا ،إكرام

أل األقداح مخرا آناء الليل حينا وأطراف النهار أحد منهم استساغ أن أكون ساقيا أم

لست و. لن أقدر على مواجهة تساؤالتها عن عملي ،خرآلكن ابنيت شيء . حينا آخر

إىل  ظلت الفكرة تعذبين.. فهمها أن عملي عادي ال حرج فيهبالقادر أيضا على أن ُأ



95 
 

ين جتعل ،حلسمرهفة ا ،وقد كانت متقدة الذكاء ،أن بلغت إكرام السادسة من العمر

 وكأنها تتنزه عن مكر األطفال ،خلوقة مهذبة تهذيبا شديدا. أفخر لكوني والدها

كان يؤذيين أن أجيء للمنزل ورائحة اخلمور والسجائر مبختلف أنواعها . وشقاوتهم

لما ك. لذلك كنت أحرص على التطيب والتعطر قبل دخولي املنزل ،تفوح مين

أناديها  كنت. وتأبى أن تفارقين ولو للحظةدخلت كانت جتري حنوي فتعانقين 

خربتين أو .ذات يوم عدت من العمل بعد منتصف الليل. صديقيت وتناديين بالصديق

تها قبلتها توجهت حنو غرف ،كانت تسأل عين حتى استسلمت للنوم ،سارة أن صديقيت

رف أني عوأنا أتساءل ماذا سيكون موقفها بعد أن تكرب وت ،وتأملتها جليا ،قبلة خفيفة

ألنك  .فأن تكون ساقيا ليس باألمر اليسري ،جمرد ساق يف حانة؟ استبد بي التعب

إما يف  ،مبتغاهم يصلوامتضي كل الساعات حريصا على إشباع ظمإ السكارى حتى 

 . أو إرضاء نزعة كاذبة، سعادةأو يف خلق حلظة  ،أو السلو من عشق ،النسيان

 ستسلمتوا ،شفة ببنت أنبس نأ دون السرير على ارمتيت النوم لغرفة توجهت

 اراإلفط هلا ألجهز توقظين وهي ،إكرام صوت على إال منه أستيقظ مل لذيذ لنوم

 رفضت نهالك أخرى لساعة ننام أن منها وطلبت عانقتها. باكرا لعملها توجهت فوالدتها

 : قائلة الصغريتني بيديها صدري تضرب وأخذت

 .انهض الكسول أيها نهضا -

 من قومن أن وقبل ،معا وتناولناه اإلفطار هيأت. محاسها وقع على مسرورا نهضت 

 .صديقيت لي قالت مقامنا
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 هكذا. عملك ملكان األحد يوم معك تأخذني أن أريدك أبي -

 .كامال معك األحد يوم سأقضي

 يف ذتاخت قد كنت لكين عليها أرد مل. نفسه اآلن يف وخطريا ،صادما طلبا كان 

 تفعيله ىعل قادرا أكن مل لكين زمن منذ اختذته أني قل بل. كبريا قرارا نفسي قرارة

. خرجناو أيضا هندامها إكرام وألبست مالبسي لبست. أسرة عن مسؤول ألني فحسب

 الفندق هافي أجل اليت القليلة املرات من هذه ،فيه أشتغل الذي للفندق توجهنا

 فبادرني ،يهعل التحية ألقيت مكتبه يف املدير ألفيت. البار عوض لإلدارة فأتوجه

. ذلككوشكْرتُه  تُهشكَر ،ورقة نقدية وأهداها ،لطيف بشكل إكرام مع حتدث ،مبثلها

 عن وعجزت بنيتا ميالد منذ كتبتها قدكنت  رسالة. مكتبه على استقاليت رسالة وضعت

 إن سرواستف ،القرار هذا على إقدامي من املدير استغرب ،سنوات ست طوال تقدميها

 إال ،خبري اجلميع مع عالقيت أن أخربته لكين ،شنآن املوظفني أحد وبني بيين كان

 من عين عهد ملابكل السبل  استبقائي حاول ،العمل بهذا القيام أستطيع أعد مل أني

.. هالعودت جمال ال املنطلقة كالرصاصة انك قراري لكن. العمل يف وتفان مواظبة

 كانيم حيل جديدا ساقيا جيدون ريثما األيام لبعض االستمرار املدير مين طلب

 زيارتناب املاما خترب الأ منها وطلبت ،وصديقيت أنا للمنزل عدنا. باملوافقة فأومأت

 أرسل. يمكان حللي جديد ساقب جاؤوا يومني بعد. بذلك عهدا لي فقطعت للفندق

 وإن داج سعيدا كنت. وانصرفت شكرته ،كامال حسابي وأعطاني طليب يف املدير

 انك وإن ،سكارى ضجيج وال ،اليوم بعد سجائر رائحة ال ،عملي فقدت قد كنت

 نتهيتاأني  املهم. سكرهم يف حتى التهذيب يصطنعون ممن فندقنا يف السكارى
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 ليوما بعد. أسقيه أن يأمرني اليوم بعد أمامي كأسه أحدهم يضع لن ،العامل ذلك من

 .حالل من ومشربي مأكلي سيكون

 فرحت ،ليعم من استقلت أني ألخربهم بعائليت اتصلت البيت أبلغ أن قبل

 ،عين أبي طسخ من سيخفف اخلرب ألن بل استقلت ألني ليس ،شديدا فرحا والدتي

 يوما يزرني مل وفه. ويصفح يسامح لعله أبي عند لي تتوسط أن منها طلبت ،يرفعه قد أو

 أحاديث مهل زياراتي يف جتمعنا اليت األحاديث كانت ،مطوال حديثا إلي حتدث وال

 ،داواح درهما مين والدي يقبل مل السنوات هذه وطوال ،شعور وال فيها وّد ال عادية

 ومي وذات. خصاصة بهم أن ولو ،أي شيء مين تأخذ أن أيضا والدتي على حرم بل

 أجد مل هلم رىاألخ زيارتي ويف ،الربد أيام يف بها رأفة تصبني آلة لوالدتي اشرتيت

. ثوابا وال أجرا ال منها يرجو ال كان وإن ،بها تصدق أبي أن والدتي فأخربتين ،أثرا هلا

 .منها التخلص وجب أذيةيف نظره  اآللة هذه كانت

 تمتاعاالس وحاولت باختاذي هلذا القرار اخلطري، نفسي عن بالرضا شعرت آه،

 ،إكرام مع ألعب فوجدتين سارة عادت. املوضوع يف سارة أفاتح أن قبل الرضا بهذا

 ماتوعال فجأة توقفت ثم ،اللعب يف معنا انهمكت. علينا بادية السرور وعالمات

 لبتط. خطأ الوقت بهذا املنزل يف وجودي أن انتبهت ألنها عليها بادية الدهشة

 صوته من عترف بعدما التلفاز تشاهد أن إكرام من وطلبت ،النوم لغرفة تسبقين أن منها

 : ةسار سألت الغرفة دخلت ،أصواتنا ارتفعت ما إذا جلدالنا تنتبه أن خشية

 اخلرب؟ ما -

 .العمل من استقلت لقد -
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 .متازحين ؟هل ماذا -

 .أقول فيما جدي أنا بل -

 . قرارك يف تشركين مل وملاذا -

 أعتذر لكين ،والرتاجع قاءبالب لتقنعيين كنت أنك يقني على ألني -

 .ذلالع السيفسبق  لكن ،إخبارك علي كان، هذا ال يربر انفرادي بالقرار

 أن إال وأبت ،وهيسترييا بكاء نوبة وانتابتها وأزبدت سارة أرغدت 

 من ستزيد أقوهلاس كلمة أي أن عرفت. حياتينا لتدمري أسعى وبأني بالتقصري  تتهمين

 لقتهات اليت الصدمة هول رغم.. للخارج واندفعت الصمت فالتزمت الوضع تأجيج

 من بنوع ستأحس بل ،ضمري تأنيب بأي أشعر مل عظيما اعتربته الذي النبإ إثر زوجيت

 لكن ،فسين على انتصرت كأنين الشارع يف أمتشى وأنا خببث ابتسم وكنت ،السرور

 وأنا ،األيام مرت ،والكآبة اليأس خمالب نهشتها إذ طويال لتستمر تكن مل االبتسامة تلك

 معرفيت ولوال ،زوجيت تصرفات يف كبري بتغري أحسست ،عمل دون باملنزل جالس

 .تصرفاتها كل عليها ألنكرتاحلقة بها 

 الذي حنالص عن عينيها ترفع أن دون سألتين عشاءنا نصيب وحنن ليلة ذات 

 . هاأنكر غفلة من أيقظين سؤاهلا كأن. عمل عن أحبث كنت إن أمامها

 . لكين سأفعل. ال -

 ال أستطيع أن أقوم بكل شؤون، أن تفعل حتى ال نصرف مما ادخرناهمن األفضل 

 حياتنا. 

 نعم أعلم ذلك. أنت حمقة سأبدأ منذ الغد. -
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 ،نربة جديدة تلك اليت حتدثت بها سارة، وكأننا متعاقدين إلنشاء أسرة فحسب

ف شيء، بل إن املواق واقف هي اليت تكشف الستار عن كلوليس بيننا حب، امل

قفا و؟ كال، مل أختذ منها ممتوقفت منهان من سكرة اهلوى، هل هي اليت توقظ اإلنسا

بل التمست هلا األعذار، فقد تعلمت أن على اإلنسان أن يلتمس األعذار ألخيه 

 شرعت حبلول الغد يف البحث عناإلنسان، فما بالك بالزوج، فهو األوىل واألحق، 

عمل واستمر حبثي لشهر كامل دون أن أوفق. بعض الفنادق أغلقت كل أبوابها يف 

وبعضها فتح لي بابا واحدا يؤدي بي إىل العامل الذي صبئت منه. عامل  ،وجهي

ن وقصصهم احلزينة اليت تتكرر كل ليلة. ومل يك ،األقداح والكؤوس وضجيج السكارى

ولعل  ،ساق أنيوهي  ،ذلك بالشيء الغريب إذ إن سريتي املهنية تشي بتجربة واحدة

وشكواها تتضخم مع  يوم، ما بعدتصرفات زوجيت تزداد حدة يو ،ذلك كل ما أجيده

وشكواها باإلهمال  ،حتى اضطررت جملابهة حدتها حبدة أكرب، كل إنفاق تنفقه

حبا  ورأيت أن ما كنا نظنه ،ويف حلظة من اللحظات سفهت احلب ولعنته ،والالمباالة

ع لكين عندما أنظر يف عيين ابنيت أتراج ،بيننا مل يكن سوى توافق يف املصاحل

 أللتمس بعدهاثم أعود  ،ألن هذه االبنة هي مثرة حب صادق مجع بيننا ،وأستغفر اهلل

 عدنا لكننا أوجه بيننا يصل اخلالف كان سود بأيام مررنا أنه أنكر وال ،األعذار لزوجيت

 لي رتيس بعدما احلياة أمواج تالطم أمام الصمود حناول ذا حنن وها ،الدفة الستالم

 كنت ندماع أجنيه كنت ما ثلث حتى يبلغ ال األجر كان وإن ،املؤسسة هذه يف العمل

 .  األجرة احتساب دون ساقيا
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 آلنا علمُت أنت ،نفسك عن راضيا دمت ما صديقي يا األجر يهم ال -

 صرت. هاإلي يدفعون قد اليت السفاسف من وتنتشلهم ،خالدة قيما الناشئة

 . يغتنون ال واملصلحون ،مصلحا

 . ابتسم -

 مساع من أهون الصغار هؤالء تعليم إن. مجال يا ،حمق أنت نعم -

 . سهموأحاسي بعواطفهم وتالعبت ،بألبابهم اخلمرة ذهبت وقد الكبار ثرثرة

 وارتياد للشرب الناس يدفع ما أكثر واألحاسيس العواطف إن -

 انك ما أكثر أن حظت ال قد الطويلة جتربتك من ولعلك. يوسف يا احلانات

 وينذر ،واإلحساس بالشعور تعلق ما هو الكرمة بنت معاقرة إىل زبناءكم يدفع

 . اخلمر ملعاقرة الناس العقل يدفع أن

 عليك يظهر كان وإن ،مجال يا أيضا الفئة بهذه خبري أنك لي يبدو -

 .الوقار

ومل ينبس ، دائرية حركات أمامه الذي املاء كأس حيرك وأخذ مجال ابتسم 

 ، ثم أردف يوسف قائال :ببنت شفة

 ألحاسيس ووأد انتحار عمليات عديدة ليالي طوال شهدت لقد حمق أنت 

 واتيالل النساء أو معشوقاتهم صور ونخيرج بعضهم فكان ،أصحابها أرهقت ومشاعر

 يف أشالءها ويرمون ،اإرب إربا فيمزقونها من احملافظ، حياتهم يف صخبا أحدثن

 بواملرات ،املراكز وأعرف ،املعرفة حق بعضهم أعرف كنت وألني ،السجائر منافض

 هزمونين كيف العجب غاية أعجب كنت فقد ،االجتماعي السلم يف بلغوها اليت

الناس  وهم املستأسدون على ،يرتشفونها كأس كل مع حثيثا دبيبا الوهن فيهم ويدب
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 أولئك أحد حطمت اليت املرأة صنف ملعرفة الفضول قادني ما وكثريايف مكاتبهم، 

 من لينتق الذي مساعدي وهو ،موحى أن إال ،مجيلة امرأة بتخيلها فأكتفي ،الرجال

 املتخيلة صورال تلك حول ملبيا كل الطلبات بابتسامة عريضة كالريشة ألخرى طاولة

 على نحصلل مجعها ونعيد ،الصور تلك أشالء جيمع كان فقد ،كثرية أحيانا حقيقة إىل

 من هنومن ،اجلمال متوسطات منهن بل ،مجيالت النساء كل تكن مل ،كاملة الصورة

 قطف اجلميالت ليست" ، ومنهن أطالل نساء ذوات مجال بائد.حسن من هلا حظ ال

 كان هذا حكم موحى بعد جتميعه ألشالء عشرات الصور، "،الرجال قلوب يأسرن من

 اخلمرة حتكمت كلما كان كبري موظف وهو ،الدائمني زبنائنا أحد أذكر وإني 

 يرتك وال ،عجيبا إسهابا معشوقته عن احلديث يف أسهب ،عقله وغيبت ،وجدانه يف

 مع املالتع يف كبرية خربة اكتسب ،ماكرا موحى كانو ،إليها نسبه إال حممودا وصفا

. به وهونيتف أو ،يفرتونه ما كل يف صواب على وأنهم ،بالبطوالت وإيهامهم ،السكارى

 اديةع امرأة الصورة خالل من وتبدو ،علينا معشوقته صورة عرض إىل الرجل فدفع

 غري موطنا وجدت ما فيها اجلمال مواطن تتلمس أن أردت ولو السمرة إىل متيل

يح لكن وظيفة موحى هي جتميل القبيح وتقب. الدقيق وأنفها املمتلئتني شفتيها

 ،زوجةلل األعذار والتمس ،للخلفاء الشعراء مدح الرجل معشوقة موحى مدحاحلسن، 

 بالرضا عورللش قاده موحى ألن الرجل أسارير تهللتمؤكدا أن املرأتني معا تستحقانه، 

 أمر ناه ،اخلطأ عن الرجل ونزه ،والعشيقة الزوجة بني التوازن من نوعا خلق بعدما

 دليل يثةخب ابتسامة مبتسما موحى إلي نظر ،وموحى أنا لي نبيذ بقنينيت الرجل

 من كسبي يصلحهل منكسر آخر خاطر عن يبحث الطاوالت بني واختفى ،االنتصار

 ،ربنش وموحى أنا نكن مل ،يوم كل كبرية كانت يلنامداخ أن أخفيك وال ،ماال ورائه
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كان موحى خبريا بالناس، قادرا  ،مثنه نقبض ونبيذ مخر من إلينا يهدى ما كل وكان

على دفعهم للشعور بالرضا والطمأنينة، مل يكن يعارضهم يف أي شيء، بل كان يزكي 

بقصص مشابهة انتهت نهايات سعيدة، وأغلب الظن أن كل قصصه كانت كذبا مواقفهم 

  ة؟الثقاف من حظا أصاب أنه لو ليكون موحى كان كيف ختيلت ما كثرياوافرتاء، 

 .النفس تهذب فالثقافة ،ليصطلح كان -

 . رمبا نعم -

أو أغلب الظن كان ليزداد خطورة، فقد  ،أو كان ليبقى كما هو -

 يأتون مبا ال يأتي به الدهماء. .عرفت مثقفني

 .صحيح يا مجال، عاينت بعضهم أيضا -

 يذر التدريس غري آخر عمال وجدت إذا هل يوسف يا أخربني -

 .به تقبل ،به املتحكم أنت تكون رحبا عليك

 عذال حةالطاف سارة نظرات من ليعفيين ذلك كان. صديقي يا طبعا -

 . وتقريظا

  الذي تناولنا فيه غذاءنا ذلك اليوم، طعمامل تسيري عليك أعرض -

 هل تقصد ذلك املطعم الكبري بالذات ؟ -

 .نعم، هو بعينه -

 ومن يرفض عرضا كهذا يا مجال ؟ -

 انتك كلما باألرباح سريتبط بل. شهري أجربعملك لن يرتبط  -

 سنتفق على نسبة مئوية مرضية لك.. أكرب نصيبك كان ،أكرب األرباح

 .هذا كثري يا مجال -
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ولي كامل الثقة أنك ستبلي البالء  ،أنت رجل صاحل يا يوسف -

 يف تسيري هذا املطعم. احلسن

 الفكرة أستحسن. موافق -

 .املطعم صاحبة أستشري أن بد ال. إذن األمر يف نتحدث غدا -

 .اتفقنا

 .يعرب عن امتنانه مجال يد على يوسف شد

 . شكرا مجال شكرا -

 : مجال فقال الفكرة من التحفظ بعض فأبدت باألمر هبة مجال ثحّد

 بأيد كونسي املطعم. ولدراستك هبة يا حلياتك تتفرغي أن ينبغي -

 .به أقوم ما أعرف. أمينة

 . الثقة كل بك أثق أني تعلم ،تشاء ما افعل بيدك األمر -

 . يوسف مع سنلتقي غدا. حسنا -

 حياناأ. وقتك كل يأخذ أنه يبدو. العمل أمور تسري كيف. تشاء كما -

 .إلي لتعود خلسة فصلك يف أتسبب أن يف أفكر

 . ضاحكا قوهلا من تبسم 

 . خبري شيء كل نأ أرجو دراستك؟ تسري كيف وأنت -

 خبري -

 .جبانبه األريكة على ارمتت ثم 
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 نع بالسؤال لي مسموحا كان إن هبة يا العاطفية حياتك عن ماذا -

  الناحية؟ هذه

 هلعل أو ،حياتي يف رجل ال اآلن. مجال يا شيء بكل لك مسموح -

 أختلى توكن ،أليام مقتضبة معرفة الشبان بعض عرفت أن سبق، أبدا يكن مل

 .لبالفع كذلك اكانو أنهم أو ،سخيفون أنهم إلي خييل أن بعد مجيعا عنهم

 أن نبغيوي ،والعشرين الرابعة بلغت وقد ،هبة يا يافعة شابة أنت -

 هو حياته يف اإلنسان يصنعه ما أمجل فإن ،اخلاصة حياتك تأسيس يف تفكري

 .سعادة وتغمره ،حتتويه أسرة كوينت

 .أسرتي أنت -

 تكوينها يف فشلت وقد ،هلا أهال فلست األسرة أما ،سندك اعتربيين -

 .من قبل

 : قالت ثم عليه رأسها وأسندت يديها بكلتا بذراعه أمسكت 

 .سندي أنت ،إذن -

 هبة؟ يا صاحل زوج عن لك نبحث أن رأيك ما -

 . باستغراب إليه ونظرت ذراعه أفلتت 

  تقول؟ فيما جدي أنت هل -

 . نعم -

 . القدمية اإلمام لشخصية عدت. أغربك ما -
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 منه اقرتبت. التفكري يف فغرق ،للسطح فطفت املاضي لذكريات منفذا قوهلا فتح

، تتأسف يف خفاء على اإلشارة للماضي الذي يتالفى صدره على رأسها ووضعت أكثر

 : حزين بصوت تلهجمجال احلديث عنه دوما، ثم قالت وهي 

 . جمددا بها حتدثين وال لنفسك هذه حبلولك احتفظ  -

 . أذنها يف همس ثم حبنان رأسها على مسح

 . ابنته أب أي به حيدث أن ميكن مبا حدثتك -

 ،عليها اوأغلقته غرفتها صوب وركضت حضنه من انفلتت حتى قوله مسعت إن ما

 ..خطفا خطفا األفكار تتخاطفه مكانه يف وامجا فظل
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سارة  ،يوسف يتفانى يف عمله ويفرد له كل وقته ،املطعم تسري أحواله لألحسن

صارا مطمئنني على ابنتهما ألنها تلتحق بهما يف  ،تعمل معه يف املطعم أصبحت

وذاك أمر كان متعذرا يف السابق. جاء مجال وهبة يف وقت  ،املطعم وقتما شاءت

نادى على  ،قفال برتحاب كبريلإلاستقبلهما يوسف الذي كان يستعد   ،متأخر للمطعم

 وجنتيها بقبل على سارة اليت  أسرعت يف اخلروج متجهة حنو هبة حتييها يف حرارة

ا نشأ هذا االحرتام مما حدثها به يوسف. رمب ،بينما صافحت مجال يف احرتام كبري

اجته مجال حنو إحدى الطاوالت رفقة يوسف بينما رافقت هبة سارة للمطبخ لرتى 

التجديد الذي طاله. فمنذ أيام حينما توىل يوسف شؤون املطعم بدأ االشتغال 

ادل حتى أنه فكر يف استبدال الن ،وسعى إىل التجديد يف كل شيء ،حبماس كبري

ن لك ،بنادل شاب كله حيوية ونشاط ،وفرت محاسه ،حظ أنه قد كرب يف العمرالذي ال

سأل  ،لنقاشبل رفض حتى اخلوض يف ذلك ا ،مجال عارض الفكرة معارضة شديدة

ي لكن تعابري وجهه كانت تش ،مجال يوسف عن سري العمل فطمأنه أن كل شيء خبري

 فقال :  ،فطن مجال لألمر منه، أن هناك حديثا يريد أن يلقيه لكنه يتحرج

 أصدقين القول. ؟ما الذي يزعجك يا يوسف -

 األمر.  انس ،ال شيء -

 النادل؟ أليس كذلك.  -

 . تهعرف أنك ال تريد مناقشأ ،األمر نسالكن  ،نعم -

نناقش اتفاق العمل. فما جئنا إال لنضع أن ناقش األمر بعد تسن -

 األمور يف نصابها. 



107 
 

 قام يوسف ،ل أن تنادي على سارة أيضانها مجافطلب م ،التحقت بهما هبة

جلس  ،تواضعا منها لكنها أصرت ،ليناديها وهو يطلب من هبة أن جتلس احرتاما هلا

تستعد  سيحية  وهيامل سراألكالصمت الذي يسود بني  ،األربعة وساد الصمت بينهم

 إىل أن كسر  مجال هذا الصمت بقوله وهو ينظر إىل يوسف. ،لتالوة صالة املائدة

 حنو األفضل. وأنا أحييك أنت وزوجك على ريإن املطعم يس -

يقول املناطقة، لقد أجلنا عقد اتفاق جهودكما. لكن ال بد مما ال بد منه كما 

 ،ضعكم وقّيوُت ،م لتألف فيها املطعمأردت أن أعطيك بعض األيا العمل ألني

. نايعليك وعل وإن أردت االنسحاب هان ذلك ،فإن كنت راضيا عقدنا اتفاقنا

 .تود االستمرار يف تسيري املطعم؟ فما رأيك إذن يا يوسف؟ هل

 نعم. أكيد. -

 إذن سأقرتح عليك االتفاق لنناقشه.  -

 تفضل. -

 وإني ال ،حسنا. االقرتاح كاآلتي. زوجك ستأخذ أجرها الشهري -

 تأخذس أنت بينما. السابق عملها يف تأخذه نتأرى بأسا إن كان مثل الذي كا

 .؟ كرأي فما. األرباح ربع نسبة عليك أقرتح وأنا. األرباح من مئوية نسبة

 . مجال يا شئت ما افعل -

 تريده ،االستسالم هذا كل منه تنتظر مل ،زوجها تصفع لو وودت لونها امتقع سارة

 المج ،بازدراء يوسف إىل سارة نظرت ،مجال من يستحيي يوسف لكن ،يفاوض أن

 تجنبام الطاولة على نظره واستقر ،هامته أحنى الذي يوسف إىل نظر ،شيء كل فهم

  :قال ثم ،اللوامة زوجته عيين يف النظر
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 .؟ الثلث بنسبة رأيك ما ،ترضيك مل النسبة أن أظن ،يوسف -

 مجال قال. زوجها من يأسا وجهها اصفر بعدما سارة آديم إىل الدماء عادت 

 . رضاال ابتسامة مبتسما

 . اهلل شاء ان خريا. موافق

 تبداهلاواس الربع نسبة عن مجال تنازل يرقها مل. بصمت شيء كل تتابع هبة

 : مجال قال. له أمورها كل فوضت قد فهي. به تثق لكنها ،بالثلث

 لنقاش وسفي حواس تنبهت. النادل مسألة وهي. الثانية املسألة إىل اآلن ننتقل 

 يف يبقىس النادل. املطعم أرباح رفع على وعازم الشابة بالطاقات مؤمن فهو ،املسألة

 هذه به ناوتربط ،نفسية حالة باملكان تربطه ،طرده إىل سبيل ال. لألبد املطعم هذا

 ادالن وظف ،املطعم شرايني يف جديدة دماء تضخول هو منا وحنن منه، .كذلك احلالة

 الذي حرتامواال احلسنة املعاملة بنفس وسيحظى. السابق على سنبقي لكن ،جديدا

يكون هو سوألنه كرب ومل يعد قادرا على التنقل بني الطاوالت ف، به يقابل أن اعتاد

 واحلسابات. ؤول عن الصرافاملس

سارة انقلب احرتامها جلمال إىل توجس وما يشبه البغض، حدسها األنثوي 

ل القديم مسؤوال عن كللنادل  ن الرجل ذكي يعرف ما يصنع، فتعيينهخيربها أ

وزوجها يف إدارة املطعم، أما يوسف فلم تراوده هذه احلسابات حيد من حريتها هي 

اهلواجس أبدا، فهو متحمس للعمل ولتطويره، وأمر احلسابات ال يهمه ما دام ال ينوي 

ويف ذلك ما  ،وال أكل مال احلرام، هو يعرف أن أرباحه مرتبطة جبده ،االختالس

 يطمئن، فرد على مجال: 
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 .ذلك يف إشكال ال حسنا -

 يكون أن ينبغي هذا عملنا. قانونية مسألة وهي الثالثة املسألة -

 .املطعم صاحبة وبني بينك عقدة ستربم. قانونيا

 . مجال يا يرحيكم األمر كان إن بذلك بأس ال -

 وسفي قرأها ،ليوسف وناوهلا كتبها اليت العقدة وأخرج حمفظته مجال فتح

 عدماب يده من الورقة سارة خطفت، عزيز وفاة نبأ تلقى كأنه وجهه مالمح فتغريت

 للك خطط مجال ،شيئا تعلم ال هي شيئا مما حيدث، تفهم مل هبة. وجومه الحظت

  .يوسف إىل ينظر وهو مجال قال ،وحده شيء

  العقد؟ يف كتب مما حتفظ أي لديك هل. صديقي يا األمر ما -

 أجر مقابل فحسب كنادل املطعم يف سأشتغل أني العقد يف ورد -

 . شهري

 .يوسف يا ، بالضبطنعم -

 . مجال يا بي تثق أال -

 . بالثقة تتعلق ال املسألة لكن. بك أثق -

 . املطعم يف شريكا ألست -

 . األوراق على شريكا لست لكن ،الواقع يف كذلك نتأ نعم -

 ا بعده وأتعرض ،املطعم تطوير يف جهدي كل بذلت لو ماذا لكن -

 . للطرد

 ،الرحيل تشاء نأ إىل عملك يف ستستمر. ذلك حيدث الأ أعدك -

 بفتطل صوابك تفقد أن حيتمل مثلما ،احتمال جمرد الطرد يف وتفكريك
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 ،األوراق على هفي شريك أنك إثبات مت أنه لو يوم ذات املطعم من نصيبك

، وفوق كل ونللظن تستسلم الأ راجيا صديقي يا للتقرير الوقت كل اعطيك وأنا

 اخلاصشيء ستجمع ثروة صغرية يف وقت وجيز متكنك من إجناز مشروعك 

 إن قررت التخلي عن هذا العمل.

اللهجة اليت يتحدث بها مجال هلجة جديدة على يوسف، فقد اعتاده الرجل 

ه بهذه ينيها أكثر، فهي األخرى مل تعتد علين القول، أما هبة فكرب مجال يف عوديعا ليِّ

فيه تغليبه العقل على الشعور يف املواطن اليت تقتضي ذلك،  بالصرامة، وكم حت

 االحرتامف كسها هي اليت مل تفلح يوما يف جعل الشعور حتت سلطة العقل، أما سارةبع

 لكن ،هفي تراه صارت ما هذا ،ماكر ثعلب إنه ،وبغضا حنقا انقلب مالجل أكنته الذي

 أمور كل يهإل وكلُت وملاذا ،املطعم صاحبة الشابة بهذه عالقته ما ،يعذبها واحدا سؤاال

 انيالتف هذا بكل مصلحتها يف هو يفكر وملاذا ،هكذا أمامه عاجزة هي ملاذا ،حياتها

 ..جوابا هلا جتد فال اهبذهن تعصف كانت التساؤالت تلك كل تقان؟واإل

 ظرةن مجال إىل هبة نظرت ،للتشاور وسارة هو االنصراف يف يوسف استأذن 

 شعريه، على وجنت منه غفلة يف قبلته ثم. اهليام من شيء فيها نظرة هي بل ،إعجاب

. رغم أن املطعم كان فارغا إليه ونينظر املطعم يف  الناس أن وتوهم ،باحلرج

 . أذنها يف همس ثم. كتفه على رأسها ووضعت بذراعه أمسكت

 .بنا الظن حتى ال يساء. التصرف هذا مثل تعيدي ال -

 . هوزوج صديقك غري هنا أحد ال -

  الظنون؟ من منزهني أنهما تظنني وهل -
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 . ابظنونهم أهتم ال -

 تنظر وهي فقالت ،صغرية طفلة يهذب كأنه ،والعتاب اللوم يصطنع وهو اإليه نظر

 . حاملة طفولية نظرة إليه

 . جمددا ذلك أفعل لن حسنا -

 . مجيل -

 .عينيك أغمض -

  ؟ ملاذا -

 . شيئا عطيكأ أن أريد -

 ؟ هو ما -

 األعني يمغمض نستقبلها اجلميلة األشياء. وستعلم عينيك أغمض -

 .دائما

 . هذا من ننتهي حتى ذلك فلنؤجل -

 بإصرار طفولي قالت :

 . اآلن بل -

 .حسنا -

 ،شفتيه على تنطبقان دافئتني بشفتني وإذا ،اهلدية فانتظر عينيه مجال أغمض 

 الغرق نم ينتشل كمن بقوة شهق ،شديد بعنف هبة ودفع كالطري املذبوح، انتفض

 هبة دتأرا ،شديد غضب وانتابه قلبه ضربات تسارعت. املوت روحه المست أن بعد

 حتىو ،بعنف حبة شرب ،دواء قارورة جيبه من أخرج ،بالصمت هلا فأشار حتدثه نأ
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 متتص أن إليها فأشار تتحدث أن هبة أرادت ،بعنف الطاولة على وضعه الكأس

. هوغضب انفعاله البصر ملح يف خيفي أن مجال وحاول وسارة يوسف عاد. جمددا

 .مصطنعا اهلدوء مجال قال ثم. الطاولة إىل جلسا

 . ؟ القرار ما -

 . مجال ملصافحة يده ميد وهو يوسف رد

 .صديقي الظن حسن عند نكون أن أرجو -

 . ليوسف يقول وهو لينصرف مجال قام 

 . السالمة مع. شيء كل بتسوية وسنقوم ،أيضا غدا سارة عمل عقدسآتي ب

 ببنت ينبس ومل السيارة ركب.. به للحاق سارة توديع يف تسرع وهبة انصرف

 كادت ،شديدا وجوما وامجا جتدهكانت و الطريق يف مرة من أكثر إليه نظرت. شفة

مجال  رجلت. املنزل بلغا ،الصمت تلتزم فكانت غضبه أخافها ،مرة من أكثر حتدثه أن

   هو دلف ،املقود على رأسها مسندة ،التفكري يف غارقة هي بقيت بينما السيارة من

 تنهش هبة قبلة ،الدافئ للماء جسده سلمأ ،احلمام إىل توجه ومباشرة ،الداخل إىل

ما يتخلص من آثار تلك القبلة ف ، غسل شفتيه، حاول أنالعذاب أشد وتعذبه روحه

 هبة ،! بها وه يتعذب فكيف ،القبل تلك مبثل يسعدون الناس  وجد إىل ذلك سبيال،

 قبلتها انتك هل ،عليه تثور أم ،تعتذر هل تدري ال ،لتحادثه خروجه تنتظر الردهة يف

 ذلك كل فيه بثتو ،رفضها ألنه عليه تثورأنها ينبغي أن  أم ؟ عليها تعتذر أن تستحق له

 حربمطأطأ الرأس كمن انهزم يف  غرفته إىل وتوجه ،احلمام من مجال خرج ،الروع

 عنها تدفع أن حاولت ،غرفتها دخلت، هذا تصرفه آملها ،هبة إىل ينظر أن دون
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 ،ففشلت للنوم تستسلم وأن ، وكل الغضب الذي يتأجج به صدرها،الشيطان وساوس

 قساب دون عنوة دخلت بل ،الباب تطرق مل مرة وألول ،مجال لغرفة وتوجهت قامت

، أتكون هي جرأة العشق ؟ ، من أين هلا كل هذه اجلرأةالغرفة اقتحمت لقد ،إنذار

 إن ما هوجه يف تنفجر نأ نيتها يف كان. تثور أن قررت هذا بفعلها لعلها واحلب ؟

زبر  نم، ألن تصرفاته غري مقبولة معها، تريد أن تعرف ملا يقيم بينهما سدا الغرفة تدخل

 الذي ما اءلتوتس. جليا تأملته ،غفا قد به فإذا. إليه نظرت قد أفرغ عليه قطرا، احلديد

 يف ألثرا هذا له صار كيف. ؟ اجتاهه حتملها اليت املشاعر طبيعة ما الرجل؟ من تريده

 رجل هوو ،صغرية شابة هي ؟، أمها تعلق مثل به تعلقها أن املعقول من هل. ؟ حياتها

 مثل يعتربها هو كان إن اجنذابها أهمية وما ؟،إليه اجنذبت فكيف التجارب أضنته

 فكيف ،عقله كمحي وهو عاطفتها حتكم هي ،هنفس الشعور يبادهلا أن يستطيع وال ،ابنته

 . اخلاصة سبله منهما ولكل ؟ والشعور العقل يتوافق

 روعها من تهدئ أن حتاول وهي من جديد، تتأمله السرير طرف على جلست

 أن إىل حلظة يف دفعتها اليت مشاعرها ،ملشاعرها أعمق فهم إىل االهتداء تنشد

 بصوت تقول وهي ،صدره فوق رأسها تضع أن وإىل ،السرير يف مجال مع تندس

 : مستسلمة مهموس

 . أحبك أني هو عرفهأ ما كل -

 صالتخب نظره واصطدم عينيه فتحثم أغمضت عينيها واستسلمت لنوم عميق، 

 ال ىحت أنفاسه يضبط أن حاول، ومسمعه تتجاوز أن أحبك لكلمة يسمح مل. شعرها

 جعلته بكأح كلمة وأن ،مستيقظ أنه هبة فتكتشف ،وينخفض صدره فيعلو تتسارع
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 حتى. الصباح حتى السقف إىل ببصره شاخصا ظل. فجفاه النوم حاول.. يضطرب

 .اجلامعة إىل لتتجه هبة قامت

قام مجال من فراشه منكسرا، استحم باملاء البارد، خرج من احلمام ثم تناول 

أو أن  ،ورقة وقلما، خط رسالة وجد صعوبة كبرية يف كتابتها، كأنه سيكتب ألول مرة

ح الرسالة فوق الطاولة، ثم خرج وألقى باملفاتيأحدهم يصوب بندقية حنو رأسه، وضع 

 من شباك صغري أعلى الباب.

عادت هبة وما إن ختطت عتبة الباب حتى فوجئت مبفاتيح مجال على األرض، 

خفق فؤادها خفقانا شديدا، عرفت أنه فر من األسر، خرجت جتري لعلها جتده ما 

لى ، جلست عما صدر منهايزال قريبا، لكنها عادت جتر أذيال اخليبة ولندم على 

األريكة تغطي وجهها بكفيها تستمطر من عينيها لؤلؤا، وما إن نزعت كفيها عن وجهها 

قل فتسمرت، حارت اليد بني أمر العحتى تراءت هلا رسالة مجال، مدت يدها لتلتقطها 

بالتقاط الورقة وبني وجل الفؤاد مما هو مكتوب فيها، لريجح الفضول كفة أوامر العقل 

ايف، الكايف واجلواب الش لة اليت تومست أن جتد فيها الشرحلتقط هبة الرساوت

 فطفقت تقرأ الرسالة : 

 

 لست عاملي                                                      

 . وأنت تقرئني هذه الرسالة فذلك يعين أني رحلت

لكين مضطر  ،نفسك ومتقتهوإن كنت تكرهني ذلك  ،أناديك بابنيت. بنييت هبة

لك، أو  فأنت حتبني لو أني ترب .ألنه الصواب وألنه عني العقل. أن أناديك بابنيت
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لعلك تتخيلينين كذلك، واحلقيقة أني رجل عجوز، وأنت كاعب يف عمر الزهور، وال 

 أظنين أجانب الصواب إن ناديتك بابنيت.

حي األعذار، وتصفوأرجو أن تلتمسي لي  ،الكالم عما أريد اإلفصاح عنه صعب 

أي  القلم يرجتف بيدي ال يدري. عن كل السقطات والزالت الي قد يتضمنها كالمي

أم أ خط معها اخلواطر  ،ط األفكار وحدهاخيوهل . األفكار املضطربة يف فكري خيط

سأكتب وأطوي الورقة دون أن ألقي على  ،وما يتأجج به الوجدان؟ سأكتب فحسب

تغرينا  .ما نكتبه دائما يثري فينا رغبة قاسية لتغيري املكتوب مراجعة ،أسطرها نظرة أخرية

 األخرية أن تعبث بها أيديوال أريد لكلماتي .. هذه املراجعة باحلذف والتعديل

 ، أريدها عذراء..يلالتعد

قد تستغربني و. لست عاملي بكسر التاءهبة.  يا رسالة للعنوان أن تفطنت لعلك  

ما يلست عاملي ف ،وهذا خطأ ،لك شعورا أبدا ّنمل أِكهلذا العنوان فتتوجسني أني 

أحببتك أول  ،االبنة اليت مل أجنبهاأنت  ،عاملي لكن كابنة فأنت ،يتعلق حبب العشاق

با وأفردت لك ح دون أن أراك، تبنيتك يف خيالي ،مرة يف أحاديث والدتك حليمة

ل لكين احتياطات منع احلملقد كانت والدتك أحيانا ترتاخى يف اختاذ   ،أبويا كبريا

ألني مل أشأ أن ينقص حبها لك مبجيء مولود  ،كنت أعوض تراخيها باحلرص الشديد

وشاركت  ،ألني تبنيتك يف خيالي كما قلت ،مولود مل أكن يف حاجة إليه أيضا ،جديد

 الثالثة نحن لنكون ،اختطافك حماوليت إىل دفعين الذي احلب ولعله ،والدتك حبك

 كان اورمب ،..معا الثالثة أنتم تكونوا أن اختار ،أخرى حكاية له كانت القدر لكن ،معا

 بعد نابين مجعت جديدة حكاية للقدر أن ترين نتوأ ،واملنطق العقل عني هو ذلك

 .الزمن من باليسري ليس ردح
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 لدنياا هذه لَفأْأ أن مبساعدتك استطعت هبة إن لك فضال كبريا علي، فقد 

من أمجل البدايات وكم أأسف على  بداياتنا كانت ،احلياة هذه وأساير اجلديدة

 نام واحد كل واطمأن منذ اللقاءات األوىل الكلفة بيننا رفعتلقد  هذه النهاية،

 شبهنيت األيام مع بك وإذا ،تفكريك أغوار سرب على وقادر أفهمك أني ظننت ،لصاحبه

 ،للنصوص وفهمي قراءتي وفهمك قراءتك حاولت ،وإلغازك غموضك يف النصوص

 نأ وهو ،واحدأحالين دائما على شيء  تأويل. تأويل جمرد كانت فهم أو، قراءة وكل

 ،أمك هأحبت الذي للرجل االستسالم إىل بك وتتجه ،عليك تتمرد بدأت  مشاعرك

 منهك وزعج لرجل ىأّن لكن ،أحيانا األب دور بلعب لنصابها مشاعرك أعيد أن حاولت

 سرعان عابرة نزوات جمرد أنها أظن كنت ،كمشاعرك؟ فتية مشاعر ويغري ،يصد أن مثلي

 أنك افقد بد. خاطئا كان ظين لكن ،والتجاهل باإلعراض واجهتها أنا إن ستندثر ما

 أو عيالوا للعقل ختضع أن من أكرب مشاعرك كانت ،الرتاجع على مصممة تكوني مل

 ،شاعركم لثورة األول التجلي املطعم يف لي قبلتك كانت ،هلا لتجاهلي تأبه أن

 أني معتقدة مساه حتبينين أنك باعرتافك نفسه اليوم يف الثاني التجلي لينبثق

 .النوم يف مستغرق

 اديانفر أدعي ولست ،بداخلي الفوضى فتيل أوقدو ،اعرتافك آملين لقد 

 ملا السبيل ونجيد فال يسعون عندما يتأملون فالناس ،أيضا بأملك أعلم إني بل ،األملب

 لك يسل لكن ،يديك وبني بل ،أمامك حتبينه وما ،أنت أملك سيكون فكيف. حيبونه

 هبة، اي عليك أطيل لن ،األمل هذا وأسباب ظروف اختالف رغم معا تأملنا. فيه احلق

 فيها لكي أمسح مين رسالة ستصلك أيام ثالثة بعد ،أبدا عين بالبحث نفسك تشغلي ال

 .بانتظارك سأكون. تفعلي أن وأرجو. بزيارتي

 مجال:  املخلص                                                                                                    
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عرف ت حطم القلوب ومصلحها، فهي الالذي عرفت فيه مجال ُم ما أضيع اليوَم

بكت ما  ،أتكرهه أم تتعلق به أكثر، وضعت بينها وبني التفكري سدا، ثم تفرغت للبكاء

لتقسو  له األعذار حينا، ثم تعود لتمستهي فشاء هلا اهلل أن تبكي، بكت حظها الشؤم، 

ة ، إنه يدفعها لتخرب كل ألوان املشاعر، أمضت األيام الثالثعليه وعلى نفسها حينا آخر

ل مجال رهينة احملبسني، نفسها ومنزهلا، تنظر الرسالة املوعودة اليت اليت تلت رحي

 وال يقف عند حد. ط،به حبا ال يقيده شرميكن أن جتمعها بعاشقها الذي حت

ت بانتظرت الرسالة بلهفة كبرية، فلم تتوصل بشيء، ويف املساء، رن هاتفها، فأجا

ما كانت لرتد على أي  ولو خوفها من أن يكون املتصل هو مجال ،تردد وألي بعد

مكاملة تردها، كان النادل هو املتصل، أخربها أن رسالة قد جاءتها من مجال، طلبت 

  منه بلهجة حادة أن يأتيها بالرسالة حاال، فنفذ األمر على عجل.

 

لداخل وهي ثم ركضت ل وببعض الوثائق األخرى، تسلمتها أتاها النادل بالرسالة،

 قراءتها، أمسكت يدها املرتعشة بالورقة ثم قرأت :تفض الرسالة مستعجلة 

 

يوسف ومعها عقد العمل اخلاص ب ،بالرسالة توصلت قد أنك شك ال العزيزة ابنيت

لعلك تتساءلني ملا أرسلت هذه الرسالة للمطعم عوض املنزل، فعلت ذلك  وسارة،

صيت ولسبب بسيط، أعلم علم اليقني أنك مل تربحي املنزل منذ أن غادرت، لقد أ

ان ويف ذلك لون من االطمئن النادل أن يتصل بك بعد أن يستلم الرسالة مباشرة،

 عليك.
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 به لياتص هاتفي رقٌم الرسالة هامش يف. لرؤييت باجمليء لك أأذن اآلن إني

 . أكون يثح الرقم صاحب وسيأخذك. الرسالة ظهر على املدون العنوان تبلغني عندما

 

 املخلص : مجال                                                                                       
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إن أنهت هبة قراءة الرسالة حتى، هدأ روعها وعادت نفسها تتغنى باألمل رغم ما 

ا عروس وكأنهكل اجلراح، إنه يأذن هلا بلقائه، قضت ليلها كله حتلم بهذا املوعد، 

تنتظر أن تزف لزوجها، نامت وقتا قليال مضطرة، ويف الصباح الباكر كانت تتجه ملدينة 

دينة، بعد أن تسري منذ أيام هلذه امل هامالل اليت بلغتها بعد ألي، فقد خيل إليها أن بين

 ىأقصتوجهت حنو العنوان املكتوب يف املظروف وهي منطقة تقع يف  هابلغت

بالرقم املوجود يف الرسالة، فرد عليها شاب بالغ التهذيب، وما إن ، اتصلت املدينة

 شرعت تشرح سبب اتصاهلا حتى قال هلا بأدب جم :

 عرفتك، أين أنت ؟ -

 ، على قارعة الطريق يفالرسالةأنا يف البلدة اليت دونت على  -

 سيارة محراء اللون.

 انتظريين، دقائق فقط وسأكون عندك. -

دقائق فقط حتى ظهر شاب وسيم مهذب الشوق،  هبة متشوقة للقاء مجال كل

 أمام سيارتها، اقرتب منها وألقى عليها التحية :

 أنت هبة ؟ -

 نعم. -

 هل تسمحني لي أن أستقل السيارة، حتى أخذك لوجهتك. -

 نعم تفضل. -

 شكرا -
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تسري  عن الوجهة، فأشار هلا أن أدارت هبة حمرك السيارة ونظرت للفتى تستفسره

مباشرة حنو األمام، فامتثلت، وابتسامة تعلو شفتيها شغفا بقرب اللقاء، ولتكسر الصمت 

 الذي ساد بينها وبني الفتى الذي جبانبها قالت :

 مجال ؟ هل أنت قريب -

 أنا أخوه. -

ائلته، مسحت على رأس دهشت دهشة عظيمة، فجمال مل حيدثها يوما عن ع

ى احرتام، طلب منها الفت مبحبة، فكل ما ميت جلمال بصلة ستكن له ومودة الفتى

أن تنعطف يسارا يف طريق غري معبدة، غري مأهولة بالسكان فاستجابت، احتماالت 

كثرية تدور يف خلدها، أقواها أن مجال معتكف يف إحدى املغارات ميارسه طقوسه 

وطلب  ه فرتجل الفتى من السيارة،التأملية، وصلت السيارة ملكان ال ميكن أن جتتاز

دم الفتى املقربة، تقسارا حوالي مسافة نصف كيلومرت، حتى بلغا  ،من هبة أن تتبعه

ودلف إليها وطلب من هبة أن تتبعه، ضربات قلبها تتسارع، انتابها ما يشبه اهللع، لكنها 

ثاله ممتسكت وهي متن النفس أن مجال هنا معتكف يف مكان ما، فكثريا ما يعتكف أ

يف مثل هذه األماكن ملا توفره هلم من الطمأنينة والسكينة واهلدوء، سار الفتى حتى 

وقف عند قرب صاحبه حديث عهد بالدفن، وأشار بأصبعه للقرب ثم قال ودمعة ترتقرق 

 من عينيه. 

 هنا يرقد مجال -

محلقت هبة يف الفتى تتأكد أنها ليست يف حلم، لكن عربات الفتى اليت تسيل 

خديه مل ترتك هلا جماال للشك، فتهادت وسقطت أرضا، ركض الفتى حنوها، ولوال على 

أن تشجع وجتلد لوىل فرارا، فقد كانت هبة تبدو جثة ال حتتاج إال جلدث، أحضر 
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جرة بباب املقربة وضعت لعابري السبيل، سكب املاء على الفتى بعض املاء من 

قد وارمتت على قرب مجال تقبل ترابه، ووجهها واخلوف يقتله، استيقظت هبة مفزوعة، 

امتزج بدموعها، وصيحاتها تندثر بني شواهد القبور، ساعدها الفتى على االنسحاب، 

فمشت معه وهي تنتحب تسقط أرضا بني احلني واحلني، جتلد الفتى، وصرب ما وسعه 

 يفيبها، حتى أشفق أحدهما على اآلخر، فتعانقا يواسيان بعضهما فشاركها حن ،الصرب

 فقدان األخ واحلبيب..

بلغا السيارة، أعادت هبة الفتى للمكان الذي أخذته منه، قبل أن ينزل من 

السيارة، تذكر شيئا، أخرج مظروفا من جيبه، وقدمه هلبة، ثم أسرع يف اخلطو حتى 

اختفى عن ناظريها، قررت أن تؤجل قراءة ما يف املظروف حتى تبلغ البيضاء، مل 

هذه املرة، سرعان ما بلغت البيضاء، إن الزمن يقصر ويطول تبعا تكن املسافة طويلة 

 روف وقرأت :ت املظوحاهلا يبعث على الشفقة، فّضحلالتنا الشعورية، دخلت منزهلا، 

            

 . العزيزة ابنيت

 ،العينني دامعة مفجوعة تقرئينها أنك أعلم فإني الرسالة هذه تقرئني كنت ما إذا

 كل فأعر. التعقيد شديدة صعبة بأوقات ستمرين أنك وأعرف ،احلزن أشد حزينة

 مل ،ليرحي من بد ال كانلعلك تتساءلني ملا رحلت، أقول لك يا عزيزتي أنه  ،ذلك

 عندما هو احلياة يف باإلنسان مير ما أقسى إن. تعبت ،حل من أمامي يكن

 .واألمل التعب بني عيشه يتأرجح

 نيتشه وأن ،يتأمل أن يريد ال وهو ،أمل ألنها احلياة رفض شوبنهاور أن تعلمني هل 

 ،املوت على احلياة آثر لقد بل. آالمها أجل ومن بل ،آالمها رغم احلياة عن رضي
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 ألولا الفيلسوف رفضها كما احلياة أرفض أال حاولت أما أنا فقد متعددة، مرات وأرادها

 لكين لسبلا بكل أطلبها عليها فأقبلت بنيتشه التشبه وحاولت ،أمل من فيها ما رغم

 مل واألفكار، اهلواجس عذبتين أسلك، قطرال أي أعرف أكن مليف مسعاي،  فشلت

 أطيق عدأ مل حسن اجلين حتى اآليلة، قالعي وانهارت انهرت، ،الصمود أستطيع أعد

 بأن وميثاق هدع والدتك وبني ،بينه أنه يدعي فهو جديد، من لتعذييب عاد لقد رؤيته،

 ضلف صاحب أنه ويرى اخلفي، حارسك وأنه الدنيا، عن غابت هي إن بك يعتين

نت مستعدا ك ،لطلباتك أستجب مل إن األول من أكرب بعذاب يتوعدني إنه علي، كبري

 ،لعشاقا يتبادله الذي احلب أبادلك أن لكنألبقى معك وأستجيب ألي طلب منك، 

 خالف، من جسده قطع ولو ،ذلك يفعل أن ألب كان ما عنه، وأعجز عجزت ما هذا

 حينا، ودهبوج مؤمنة أنك أعرف ،؟ بالفعل حقيقي حسن هل تتساءلني أظنك انتظري،

 وقد ،بالفعل موجود حسن ابنيت، يا اجلواب أعطيك اليوم آخر، حينا مرتددة شاكة

 حسن فحسب، ليال أحالمهم يف يأتيهم يعد ومل الناس، خيالط أصبح لقد قبل، من رأيته

 مين سرق وقد خدجيتو، صديقتك وهي ،زوجا لنفسه واختذ ،محيد دور تقمص

 كل خرتعاوا ،زوجته استخدم إليك وليصل سأنساك، رواية فيها كتبت اليت املذكرة

 ميهدا نأ واستطاعا ،عن حياتها هي ومحيد خدجيتو بها حدثتك اليت القصص تلك

 أن مأعل لوالهما ما استطعت أن جتديين وال أن تعلمي بوجودي، إلي، لك الطريق

 أثرا يجتد لن حينما ستتأكدين لكن منطق، قبلهي وال ،عقل يسلم به ال كالمي

 لقد را،أث هلما جتدي ولن عنهما ستسألني محيد، لزوجها وال ،خدجيتو لصديقتك

، لقد كانا معي حتى عندما كنت أهيء االنتصار لذة حرمتهما خمططاتهما، كل خربت

باجلنب، قاال أني ال أمتلك الشجاعة ألضع حدا حبل املشنقة، سخرا مين، واتهماني 

 بينت زيف اتهامهما.. حلياتي، لكين
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قد تتساءلني ملا اخرتت املوت يف بلدتي بالذات، ملا مل أضع حدا حلياتي يف 

منزلك أو بالقرب منك، صدقيين لقد فكرت يف ذلك، أحببت أن تكوني أنت من 

يقة وأنت املرهفة احلس الرقيدفنين، لكين خشيت عليك من استجواب السلطات، 

النتحارية ا مبيوالتي يعلمونالشعور، على األقل هنا يف بلدتي لن يتهم أحد، أهلي 

 دمت عليه.مما أقاليت ال ختفى عليهم، كما أني تركت ورقة يف جييب تربأ كل الناس 

أعرف أنك مقبلة على حزن كبري سيلهيك عن نفسك وعن دراستك وعن املطعم، 

و أن فأرج ، أما الدراسةفإنك ستجدينين معك كلما أغمضت عينيك فأما عن نفسك

سويت  حتى اآلخر للعامل سفري تجلتتداركي ما قد يفوتك منها، أما املطعم فإني أ

 معها يعتض لن قوية ضمانات مقابل باملطعم يوسف تكليف على حرصت فقد ،أمره

 أبدا. حقوقك

 كلما وجدت لذلك سبيال.زوريين                                     

 أحبك                                                                                                    

 

بب موته حسن س، هل اجلين ؟ التساؤالت تعصف بهبة، هل ما قاله مجال حقيقي

اجلين حسن تقمص شخصية محيد مجال يدعي أن ، واألدهى من ذلك هو أن ؟ حقا

مريض نفسي كما مت  هل مجال ،تهاوأنه موكل حبماي زوج صديقتها خدجيتو،

أم أن ما يقوله عن حسن حقيقي ؟ مجال يقول يف رسالته أنها لن جتد أثرا  ،تشخيصه

 لصديقتها خدجيتو بعد موته. 

دجيتو، خبهناك طريقة واحدة تقودها للحقيقة، محلت مساعة اهلاتف واتصلت 

 ..بعد حلظات مسعت صوت خدجيتو : فاطمأن قلبها
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