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عمان:  - بتونيا زهرة المجرة/ نعمة عبدهللا محمد الزعبي .
 . 2021دارالرواية العربية للنشر و التوزيع، 

 2021\7\3706رقم اإليداع:

 العصر الحديث/  // األدب العربي //  الروايات العربيةالمواصفات: 

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال  
يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أوأي جهة  

 حكومية أخرى. 
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ما الاحتضان أ و الطالق". -   "اإ

ىل املطبخ, فمل أ عد أ حمتل   أ كرث, عرش  قلُت مجليت هذه و وليت متجهًة اإ

وأ عيش   أ م,  أ كون  أ ن  أ طلب حقي يف  لتجعلين  اكفية؛  س نوات اكنت 

تفاصيل هذه اللكمة, اكنت ُأمنييت الوحيدة أ ن يُقال يل: "مربوك أ نِت  

 حامل". 

 "هل تذكري ما قلُت كِل يف املايض؟" - 

 قال هذا: وهو يصفق الباب, ويرمقين بنظرات اللوم واحلرسة. 

الصرب -  اكتفيت من  لكنين  املُسبب  "نعم,  أ نين  عائلتك يل عىل  , ولوم 

أ مل تمتىن ذكل   أ ريد طفاًل يناديين ماما.  أ طلب منك الكثري,  بلعقم, مل 

 قط؟." 

 " وهل تظين أ نين مل أ طرح فكرة الاحتضان أ مام وادليت؟" - 

 " وماذا قالت؟" - 

ىل ميينه موليين ظهره وقال:   التفت اإ

م, مث أ هنت الكهما  "َرفََضت, وزجمرت, وخافت من الكم الناس, وظنوهن- 

ذا فعلهتا. حىت أ هنا طلبت مين الزواج بأ خرى. ماذا   بأ هنا ال تُريدين؛ اإ

 أ فعل؟ أ عطين حاًل مناس بًا؟" 

 " ال ُُنربها بأ ننا س نحتضُن طفاًل " - 
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جراءات الاحتضان حتتاج لوقت, وشوط كثرية." -   " وكيف ذكل؟ اإ

 قاطعته هنا, ولكي حامس بأ نه يوافقين الرأ ي : 

 رب, مث نقرر, أ رجوك."  "دعنا ن -   

 وبعد حواٍر طال قال: 

ذا مل يمت هذا ال مر؛ س ُتغلقني قصة الاحتضان  -  " عىل بركة هللا. لكن اإ

 لكها." 
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ن ُأجاريه لشويق للكمة ماما, حنن االإانث منذ نشأ تنا حنمل   الا اإ ما حيليت اإ

ىل أ ن نزتوج فيصبح ِحلُمنا الوحيد  بل مومة: فرتاان نرعى ادلىم,   وندارهيا, اإ

ِطفل نبيع ادلنيا ل جهل, ننتظره بفارغ الصرب, فكيف هبذا الانتظار عىل  

 سدى؟. مك ذرفُت ِمَن ادلموع خفيًة عن زويج؛ يك ال أ شعرُه بذلنب . 

 أ ذكر قبل س نني حيامن صارحْت أ يم بأ ين أ ريد الطالق, قالت يل: 

ايَك اي ابنيت! هذا امتحاٌن كِل اكمرأ ة, جيب أ ن تُظهري الوفاء هل. "      "اإ

ُقلُت لها : لكنين أ ريد طفاًل. أ نِت ال تعلمني حبايل وأ ان أ قف أ مام مدارس  

ال طفال, يف احلدائق, املطامع, بلك ماكن. وأ ان ُأراقب ال طفال, وَأحَتَرس  

 عىل حايل. عادت وصفعتين بلكامهتا: 

 اس, أ ال ختافني من لكمة مطلقة؟." " والكم الن 

ومن بعد هذا احلديث مل أ فتح موضوع ال طفال قط, وال حىت مع زويج.  

 أ ما اليوم فقد طفح الكيل. 

يف اليوم التايل اصطحبين زويج اإىل مديرية التمنية الاجامتعية, قدمنا  

للمس تقبل,   حتس بًا  هذا  أ راد  زويج  ل ن  طفةل؛  الحتضان  طلب 

فةل همام اكن ستبقى يف املزنل, أ مام انظرينا. طلبوا منا  وملعتقداته بأ ن الط

واثئق عدة: كدفرت عائةل, وجحة اإسالم, وصورة عن عقد الزواج, وتقرير  

 طيب عن جعز زويج, وأ ن يكون دخلنا جيدًا.  
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و بعد مرور أ س بوع.. زارتنا أ خصائية اجامتعية؛ لالطمئنان عىل وضعنا  

خربتنا أ ن ننتظر دوران, ال ٌأخفيمك  الاجامتعي, والاقتصادي, والسكين, وأ  

 فرحيت اكنت ال توصف, وأ حاليم قيد التحقيق. 

 

 "حياة..." - 

 رفعُت عيناي عن كتاب العناية بل طفال, وحدقْت به.  

أ ىت دوران يف الاحتضان؟ وكام تعلمني, ال  -  ذا  اإ "ماذا س نخرب وادليت 

يف   كذبتنا  س تفتضح  أ ي  الس نة؛  معر  من  أ قل  أ طفال  دلهيم  يوجد 

 دايهتا." ب

"ما رأ يك يف أ ن نسافر لبدلٍة جماورٍة؟ هكذا لن تكشف كذبتنا, ُنتفي  - 

 عن ال نظار لفرتة, وخالل هذه املدة ُُنربها بأ نين حامل." 

" أ تظنني أ ن هذا بل مر السهل؟ ومعيل ماذا أ فعل به؟ وما الكذبة  - 

 اليت سأ خربها هبا؛ لتصدق أ مر السفر؟ " 

تُغري  -  ال  أ رجوك  ذكل,  منرشح  "نتدبر  تكن  أ مل  الرسعة,  هبذه  قرارك 

 الصدر قبل أ ايم؟ أ تركها للموىل. " 

كنت أ قول لكاميت وقليب يرجتف, هل س يغري رأ يه؟ هل س ُيحطم حلمي  

ين مغلوٌب فانترص".   قبل أ ن يتحقق؟. اي رب "اللهم اإ
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اليوم التايل.. خرج زايد اإىل معهل, وأ ان ذهبت ل مت أ عامل املطبخ:   يف 

املساء سزتور  أ وراق  ففي  لف  غارقٌة يف  وأ ان  زايد, وشقيقته.  وادلة  ان 

العنب, وأ فاكري اليت ال هناية لها, ودموعي اليت تُبلل وهجيي, مسعت  

حدى الطالبات اللوايت يسكن   ذ هبا اإ طرقًا عىل الباب, ذهبت ل فتح؛ فاإ

 جبانبنا.  

 " تفضيل بدلخول. " - 

سأ سأ كل: هل    "حنان: أ عتذر, لقد أ زجعتِك يف هذا الوقت الباكر, كنت - 

 عندك شٌك أ نِك أ حىل, وأ غىل امرأ ٍة يف ادلنيا؟" 

اكن أ خر ما أ توقعه, أ ن أ حضك يف وضع كهذا, أ خرجت قهقهات مل أ جرهبا  

 منذ زمن. 

"حياة: جزاِك هللا عين خريًا, لقد أ حضكتين وأ ان يف مزاجٍ يسء. تفضيل  - 

 بدلخول." 

أ ن َأْْصو قبل  "حنان: أ شكرِك. نفذ النب من عندان, وأ ان ال أ س تطيع  - 

 أ ن أ شب ك سًا من القهوة " 

ذًا سنرشهبا معًا؛ قبل أ ن أ عطيِك النب" -   " حياة: تفضيل بدلخول. اإ

ىل املطبخ: مقر ادلموع, والغصات خاصيت. نسيت أ ن أ خربمك:   توهجنا اإ

حنان من دوةل جماورة؛ أ تت لتدرس هنا, وأ ظن أ ن هذه يه الس نة  

 ال خرية لها هنا. توهجت بسؤالها: 
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 " كيف وجدِت احلياة هنا؟" - 

" مجيةًل بشلك ال يصدق: بدون عائةل, وال أ وامر, وال حدود. أ فعل ما  - 

 أ شاء" 

جابة عن أ س ئةل حنان.    ىل أ خر, حىت حان دوري لالإ  ومن سؤال اإ

 "حنان: مايل أ راِك عابسًة ُمثقةًل بهلموم, ومنتفخة اجلفون؟" - 

 مصتُّ قليال مث قلت: 

 بح أ م " " أ ريد طفل. أ ريد أ ن أ ص - 

وحدثهتا بلك يشء: كنت أ حتاج ملن يس متع اإيل دون أ ن أ كون حمقوقة,  

 وبعد حديٍث طال, ودموعٍ ِاهنمرت, قالت: 

 " أ س تطيع مساعدتك." - 

 "كيف بهلل عليك؟" - 

 " حنان: صديقيت بلسكن حامل يف شهرها اخلامس" - 

 ُصعقت مبا مسعت!  

 " كيف؟" - 

لت أ ن جتهض, وذهبت اإىل  "حنان: ال داعِ ُلخربِك كيف؟ لكهنا حاو - 

ال طباء واحدًا تلو ال خر, وك هنم اتفقوا عىل االإجابة: معر اجلنبني يتعدى  
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ن    العمر القانوين لالإهجاض. مل يتبقى يشء عىل عودتنا, وعائلهتا حمافظة اإ

 علموا بأ مرها: س يقتلوهنا " 

 مل أ عي شيئًا مما قالته, ويف وسط أ فاكري املتداخةل قالت: 

تُريب الطفةل؛ فصديقيت تريد أ ن تتخلص مهنا, لكن تريد  " أ ريدِك أ ن  - 

هل   املال.  هبذا  ديوهنا  ستسدد  ذكل؛  مقابل  دينار  أ الف  عرشة 

 ستساعديهنا؟" 

"حياة: حلظة, ال أ س تطيع استيعاب ما تقولني. ِلَم لتتخلص من جنيهنا؟  - 

 هذه جرمية, واملبلغ اذلي تطلبه كبري جدًا" 

 مث قالت:   مهَّت بلهنوض متجاهةًل أ س ئليت,

قناع زوجِك والسالم" -   " أ نتظر ردِك. ُُكُّ ما عليِك اإ

ودعهتا, وعدت أ غوص بأ فاكٍر أ كرث تعقيدًا, وأ عد لكاميت؛ الإقناعِ زايد, ال  

 ُأخفيمك اعتلت البسمة شفايه, ورحت أ معل بنشاٍط مثل الفراشة . 

عندما عاد زايد مساًء كنت قد أ عددت مائدًة ال تاكد ختلو من صنف.  

الطعام,    زويج  نتناول  مجيعًا  جلس نا  أ فعهل.  يشٍء  بلك  يهُبر  وكعادته 

ونتشارك احلديث, وبعد فراغ امجليع من الطعام, انتقلوا اإىل غرفة املعيشة.  

تُغرز   اكدلببيس  لكامهتا  اكنت  الشاي.  أ كواب  أ محل  قليل  بعد  وافيهتم 

 بفؤادي: 
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وى  "هل من يشٍء عىل الطريق اي حياة؟ أ نِت جُتيدين ُك يشء, س - 

ناب ال طفال"   اإ

 أ جبهتا وادلموع تتجمع يف مقليتَّ : 

ن شاء هللا." -   " هللا كرمي, قريبًا.. اإ

واجتهت اإىل مطبخي ُألقي بلس يول, اليت بللت وجنتاي. تبعتين مىن؛    

 أ تت حتتضنين, وتربت عىل كتفاي, وتواسيين. 

صباحًا,   معي  حدث  ما  بلك  أ خربته  وأ خته.  زايد,  وادلة  مغادرة  بعد 

ليه, اكن رده ليس بأ قل من رد وادلته:   واس تدررت عطفه, وتوسلت اإ

ن مل يمت. هذا ُك ما يف  " حياة أ نِت وعدتين أ ن تُغلقي هذا  -  املوضوع اإ

 جعبيت كِل. " 

ذن طلقين..." -   "اإ

مل أ عي ما خرج من مفي: ذهبت برسعة الربق اإىل غرفيت, تناولت حقيبة,  

وبدأ ت أ فرغ هبا أ متعيت. أ ودايج تاكد تتشقق من شدة الغضب, أ ختبط  

 هنا وهناك ال أ دري ماذا أ فعل؟. 

 "كام تُريدين."  - 

 ومصت... 

 س ُتطلقين؟" "مىت  - 
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 "كام تريدين, سرنيب الطفل." - 

ذ بعينيه ُمتجمرتني, تنسكب مهنام ادلموع.   ليه أ حتقق مما يقول: فاإ التفت اإ

اقرتبت منه, ووضعت يداي عىل خديه, فرفعهام بيديه, وأ سقطهام تامتيالن  

مام اترًة, وللخلف اترًة أ خرى, مث قال:   لل 

 " لن أ نىس كِل هذا ما حييت."    

 وخرج... 

 

 صباح اليوم التايل.. ذهبُت أ ان وزايد اإىل وادلته, وأ خربانها حبميل؛  يف 

فانفرجت أ سارير وهجها, واعتذرت مين عىل الكم البارحة. رأ يت مهنا  

ابتسامت مل أ عهدها, ومدحي مل يس بق يل أ ن مسعته, طبعًا من بعد حتقيٍق  

 طويل, ظننته لن ينهتيي. 

ذا اكنت أ نىث" -   "حياة: سأمُسهيا بتونيا اإ

 "هل س ُتطلقني علهيا امسي؟" - 

ذا قبليت هبذا اي أ يم." -   " اإ

 "ِلَم ال اقبل, هذا لطٌف منِك عزيزيت " - 

حىت زويج الغاضب ابتسم, وأ ثىن عيل, مث أ خربهتا أ نين حامل بلشهر  

أ نين   أ خربهتا  الهناية  يف  أ خر.  حتقيق  بدون  ال مر  مير  مل  طبعًا  الثالث. 
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عائليت, عند  محيل  من  تبقى  ما  لكهنا    سأُميض  ال مر,  بدئ  تقبل  مل 

 استسلمت لرغبتنا. 

 

موعد   وزويج  أ نتظر  املزنل؛  حبيسة  وأ ان  والشهور,  ال سابيع,  مرت 

الوالدة. ها يه ال ن يف شهرها التاسع, وكام تعمل وادلة زايد يف السابع.  

اكن زايد قد هجَّز ُك ما خيص بتونيا الصغرية: من دىم, ومالبس. أ صبح  

 ة, املهبجة, اكنت من أ هبيى غرف مزنلنا. دلهيا غرفهتا اخلاص 

 صوت رنني الهاتف.. انطلقت مرسعًة:  

 "حنان, ماذا حصل؟ هل أ نمت خبري؟" - 

 "حنان: متهيل مل حيدث يشء, غدًا سأُحرض كِل الطفةل" - 

 أ جبهتا وقليب ينتفض فرحًا, وجسدي يرجتف:  

 يزيت " "  امحلد هلل..امحلد هلل. وأ خريًا. أ نتظرك غدًا بفارغ الصرب عز - 

 " لكن ال تنيس أ مر النقود. " - 

 " بلتأ كيد. سأ نتظرك غدًا" - 

 أ غلقت الهاتف, وطلبت زايد, أ جابين: 

 "ما أ خبارك عزيزيت؟" - 

 " ُودِلت الطفةل اي زايد, ودلت بتونيا" - 
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هبا    فرحيت  اكنت  احتضنهتا,  مهنا,  أ خذهتا  الصغرية:  حتمل  حنان  أ تت 

لها. امحلد هللا كثريًا   عارمة, حىت زايد محلها, وسالت دموعه اس تقبااًل 

 أ صبح دلينا طفةل. 

 " هذا املبلغ اذلي طلبَّتَّ " - 

العمر   من  تبلغ  اكنت  الطفةل  خرجت.  مث  بلطفةل,  ووصتنا  شكرتنا 

ومل  قالت:  كام  ُك    أ س بوعًا,  عىل  املدة؟  هذه  ُك  ختربان  مل  ِلَم  أ عمل 

يك   احلليب:  الإدرار  هبرموانت؛  ُحِقنت  قد  كنت  أ مًا.  حال..أ صبحُت 

رضاع الصغرية, ول صبح أ هما بلرضاعة, وحتل لزويج.   أ س تطيع اإ

 

ذهب زايد وأ حرض وادلته, وأ خته. كنت أ رى حيايت تبهتج من جديد,  

. ومرت الس نني والطفةل  لون من أ مجل أ لوان الطيف يقطن يف مزنلنا 

 تكرب بكنفنا بلك سعادة: بس تثناء أ خر مخس س نوات. 

ها يه ال ن طفليت تبلغ من العمر س تة عرش عامًا: فتاة مشاكسة, عنيدة  

وحادة الطباع, لكهنا تزداد جاماًل يومًا بعد ال خر: بيضاء, شعرها كستنايئا  

د, ختتلفان بللون  اللون, متوسط الطول, عيناها واسعتني ك هنام عينا زاي 

 وطول الرموش؛ فصغرييت متتكل رموشًا اكلسهام, يقطر من بيهنام العسل.  
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 "ماما.. ماذا حرضِت لنا اليوم؟" - 

 " ُُك ما تش هتيه نفسِك عزيزيت" - 

 "بتونيا: هل تعلمني اي أ يم أ نين أ حبِك أ كرث من أ ي يشٍء يف ادلنيا؟" - 

 " بيت؟!" - 

 اليوم؟" "أ يم, هل نزور بيت جديت - 

 " ماذا يدور برأ سك أ يهتا اخلبيثة؟" - 

 "حس نًا. وعدت سلمى أ ن ندرس سواًي اليوم " - 

 " حياة: صديقة جديدة؟" - 

"بتونيا: ال اي أ يم, تعرفت علهيا منذ بداية الس نة ادلراس ية؛ لكن اليوم  - 

 بلصدفة علمت أ هنا تُقمي بقرب مزنل جديت. " 

 "ُأطليب االإذن من وادلك, ال شأ ن يل" - 

 ابتين بتهنيدة: أ ج

 "أ نِت تعرفني أ يب, يعارض ُك يشٍء خيصين" - 

 "ال اي عزيزيت, خياف عليِك ال أ كرث" - 

 "من ماذا؟ وملا؟ هذه أ ول مرٍة أ طلب اذلهاب لبيت صديقٍة يل" - 
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"حياة: حس نا اي بيت اذهيب, واغسيل يديِك؛ لنتناول الطعام, مث أ تلكم  - 

 مع وادلِك" 

 "تعيش أ يم..." - 

 

                                    ***** 

يَْعلُو الرصاخ اكلعادة من أ جيل, لقد مللت من حاهلم, فأ يب يعارض ُك  

ما أ رغب به, يريد مين أ ن أ كون مثالية بلك يشء: من درجات, وأ خالق  

قلياًل   انتظروا  التلفاز.  مشاهدة  من  منعين  مؤخرًا  حىت  وهتذيب. 

 س يحرمين املدرسة أ يضًا. "أ س تغفر هللا العظمي". 

 قطع حبل أ فاكري صوت أ يب: 

 "بتونيا!" - 

 ركضت بجتاهه: 

 "ماذا تريد اي أ يب؟" - 

 " س نذهب ال ن لزايرة جدتك؛ لكنِك لن تذهيب لبيت سلمى" - 

 "لكن اي أ يب ..." - 

 قاطعين صوته: 

ن كنامت تنواين ادلراسة." -   " لتأ يت يه لبيت جدتك؛ اإ
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 هاتفِك؟" "بتونيا: حس نًا سأ خربها, أ يم هالَّ أ عطيتين - 

 وادلي بزجمرة:  

 "ماذا تُريدين به؟ أ مل أ خربِك أ نه الهاتف ممنوع؟ " - 

 أ جبته بيأ س: 

 " كنت سأ طلب سلمى؛ ل خربها أ ن تأ يت اإىل مزنل جديت بعد ساعة." - 

 "زايد: أ طليب الرمق, أ ان سأ خربها" - 

ماذا يُريد وادلي؟ مل أ عد أ حمتل قةل ثقته يب, هل هذا خوٌف عيل كام  

 ؟.  تقنعين وادليت 

 "بتونيا!"  - 

 انتهبت لصوته... 

نه ُمسجل بمسها عىل هاتف ماما" -   "اإ

 "زايد: اذهيب وارتدي جحابك " - 

 "بتونيا: كام تريد" - 

 ذهبت اإىل غرفيت أ مطر من دموعي عىل وجنتاي: أ هتدد, وأ توعد 

ال لها. أ تت وادليت متسح     نه ال يس متع اإ سأ خرب جديت مبعاملته هذه يل, اإ

 مث قالت بعطف:   عىل شعري وحتتضنين,
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 "أ رجوِك اي طفليت, ال تغضيب منه, هو حيبك, و ..." - 

 قاطعهتا:  

" وال يثق يب, خياف أ ن أ رتكب ال خطاء. ُك يوٍم حُيذرين, ويتوعد  - 

أ ان سأُخرب   ذا أ خطأ ت, هل هذا هو حبه يل؟,  اإ بأ قىس العقوبت  يل 

 جديت عنه" 

 أ مسكت بلكتا يداي وقالت بتوسل: 

 أ رسار مزنلنا, ال يصح أ ن ُُنرب هبا أ حد. اصربي قلياًل" "بنييت, هذه من  - 

ليه:   أ يم ختاف من يشء, ال أ س تطيع الوصول اإ

" اإىل مىت اي أ يم؟ مرَّ أ كرث من مخس س نوات, وهو يعاملين بقسوة,  - 

 يعتذر ويعود اإىل عهده" 

 قاطعنا اكلعادة صوت وادلي مزجمرًا: 

 " هيا, سأ تأ خر عىل معيل" - 

ببتسامة ينرشح لها القلب, وأ دخلتنا اإىل غرفة املعيشة,  اس تقبلتنا جديت  

النصِف ساعة, مث اس تأ ذن ومهَّ بخلروج, وقبل   أ يب معنا قرابة  جلس 

خروجه رمقين بنظرٍة أ صبحت أ عي معناها, ووىل خارجًا. أ وه لقد أ تعبين  

وادلي كثريًا, بعض ال حيان أ جده حنون بشلك ال يصدق, وجفأ ة ينقلب  

 ماذا؟ ال ادري.  حاهل ملا؟ وعىل 
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 "بتونيا: أ يم, هل أ س تطيع اخلروج؟" - 

"حياة: حس نًا, لكن لن تتأ خري, وأ جلسا يف حديقة جدتك, ال تبتعدي  - 

 أ رجوِك" 

 "بتونيا: أ وف أ يم, كام تريدين " - 

ذ هبا تُلِوح يل بيدها من   ىل الفناء اخلاريج؛ أ نتظر سلمى فاإ خرجُت اإ

زنهلم جبانب مزنل جديت,  بب بيهتم: تدعوين للحضور, ذهبت مرسعًة, م

 يفصل بيهنام سوٌر عاٍل . 

 "بتونيا: ِلَم مْل تأ يت؟ " - 

"سلمى: وادليت صنعت قالبًا من احللوى من أ جلنا, أ ريد أ ن نتناول منه  - 

 معًا" 

 "بتونيا: تعلمني أ نين ال أ س تطيع؛ أ خاف أ ن حيرض وادلي جفأ ة" - 

 "سلمى:هيا أ رجوِك, لن نتأ خر" - 

ىل  اقتنعت أ خريًا, مع ذكل ق ليب غري مطمنئ, أ شعر بسوٍء يقرتب. دخلنا اإ

املطبخ, أ لقيت أ لتحية عىل وادلة سلمى, مث جلس نا حول الطاوةل, وبدأ ان  

الطاوةل   بلهتام احللوى. كنُت قد خلعت جحايب, ووضعته عىل طرف 

أ خر من سلمى. بعد فراغنا من احللوى لونت وجه سلمى   حلاحٍ  بعد اإ

فردهتا يل, بقينا نعبث مع بعضنا, ونضحك,    بلشوكوالتة اليت تزين القالب, 

 ومل نشعر بلوقت. 
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ىل املطبخ شاب وس مي, وعاٍل جدًا؛ رمبا ل نين جالسه, هه     جفأ ة دخل اإ

حىت لو وقفت هو أ يضًا مرتفع, أ عتقد أ نه شقيق سلمى. تذكرُت رسيعًا  

ىل الصاةل, فلحقت   جحايب ووضعته عىل وهجيي؛ يك أ خفيه, مث أ رسعت اإ

نظر  يب.  الشوكوالته,  سلمى  أ اثر  من  ملوث  به  ذ  فاإ جحايب  اإىل  ت 

اصطحبتين ال خرية اإىل امحلام: نظفت وهجيي مما علق به, واس تعرت جحاًب  

أ وقفين صوت ذو طبقة حادة, أ قرب   من وادلهتا, مث مهمت بخلروج. 

ىل"التينور" :   اإ

 "لو مسحِت" - 

ىل الصوت بفزع:   التفت اإ

 "أ ان!" - 

 "أ جل, أ نِت" - 

 " "نعم, ماذا تريد؟- 

"طوكِل بطول سايق ِلَم ختجلني مين؟ صدقيين ليس من هوااييت أ ُك  - 

 حلوم البرش " 

ليه   ْصيح هو أ طول مين بثالثِة أ ضعاف: لكنه وحق, وبغيض. نظرت اإ

 نظرة اس تحقار, وقلت: 

 "ُُك طويٍل هبيل, وُُك قصرٍي نقري" - 

 " تقصدين ُُك قصرٍي مكري " - 
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 "انبليون قصري, وهزم المنسا, وروس يا " - 

 ك بس هتزاء, وقال: حض

 "ْصيح, اتِق ش من قرب من ال رض " - 

 لقد شعرت بلغيظ منه, من يظن نفسه؟  

ن بُليت بشخٍص ال ِخالق هل   ***  فكن ك نك مل تسمع و مل يقل"-   "واإ

 

أ خهيا, واكنت   وقاحة  تعتذر عن  تبعتين سلمى؛  هذا وخرجت,  قلت 

جديت, مث عاد برسعٍة  الصدمة عندما توقفت س يارة وادلي أ مام مزنل  

ىل الوراء. اتك ت عىل الباب؛ علين أ س ند نفيس: قليب انزلق أ رضًا من   اإ

شدة اخلفقان, قشعريرة رست باكمل جسدي, حاليت يُرىث لها. صوت  

أ يب يعلو من جديد, أ ىت مرسعًا, انقض عىل يدي, اكن ممتعضًا, أ طرافه  

ىل الس يارة, وهو يش مت, ويوخب.   ترجتف, حسبين اإ

 

                                  ***** 

أ ن  -  أ ُظن  يُقال عهنا,  أ قل ما  اللسان, قوية, هذا  "وس مي: فتاة سليطة 

 وادلهيا أ مهال تربيهتا يف الثالثة من معرها." 

 "ران: أ نت من بدأ ت اي وس مي, تس تحق ُُكَّ ما قيل حبقك" - 
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 حضكت من أ عامق قليب, وقلت: 

أ كرتث سوى بلشعر اذلي قالته, ب -  لرمغ من البالهة اليت تبدو  " مل 

ال أ هنا عىل اإطالع "   علهيا, اإ

 أ ردفت: 

 " أ ان أ راها ل ول مرٍة يف مزنلنا, هل يه صديقٌة جديدٌة لسلمى؟" 

هنا حفيدة أ م زايد جارتنا" -   "ران: ال, ليست جديدة, اإ

حدى املرات,  -  "وس مي: هذه أ ول مرٍة أ راها: أ و أ هنا أ نسلت من أ مايم اإ

 مهتا" ومل ُأبرصها؛ لقرص قا 

 "ران: وس مي!" - 

بعد أ قل من دقيقة: مسعنا صوَت ُُصاخٍ يف اخلارج, نظرت من النافذة  

ذ برجٍل يشدها, ويهنال علهيا بس يٍل من الش تامئ,   املطةل عىل املدخل: واإ

مث ينطلق مبركبته, ويتوقف أ مام مزنِل جرياننا. عندما حطَّ من س يارته,  

ىل ادلاخل, ما    اذلي حدث بأ قل من دقائق؟! أ خذ  يشدها مرًة أ خرى اإ

لهيا ُأشع الباب,     عدت أ درايج ل نقل اخلرب لوادليت, وأ ان يف طريقي اإ

 ودخلت سلمى: بوجٍه ُمصفر, وجسٍد يرجتف. سارعت بلسؤال: 

 "ما بِك اي عزيزيت؟ ماذا حدث بخلارج؟" - 

 "سلمى: أ خاف أ ن يؤذهيا " - 
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 "من هو؟" - 

نه رجٌل متسلط, خيتلق  -   املشأُك, ويوخبها بس مترار" "سلمى: وادلها؛ اإ

 وادليت سأ لت: 

 " ملاذا اكن يرصخ علهيا قبل قليل؟ ماذا فعلت؟." - 

" مينعها من ُك يشء اي أ يم: الهاتف, اخلروج, اللعب, حىت من التنفس  - 

ذنه. يعتقد أ نه حيمهيا هكذا, بلرمغ من أ هنا وحيدته"   دون اإ

 أ يم حبمكة: 

دة ال تُفيد يف هذا السن احلرج,  " خياف عىل ابنته  اي عزيزيت, لكن الش- 

 ادعي هللا هل بلهداية " 

 قاطعت أ يم بهتمك: 

ىل ال دب, من الواجب عليه اإصالهحا" -   " الرجل ُمحق ابنته تفتقر اإ

 ردت سلمى بقسوة: 

 " وس مي املتعجرف, ُأشفق عليك يف بعض ال حيان" - 

ُحهبا   رس  ما  أ دري  ال  غرفهتا,  اإىل  ُمتجهًة  لهذه  وانرصفت  املفاجئ, 

 اخلرقاء." 
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                                    ***** 

ىل ادلاخل, مث أ سقطين أ رضًا: أ ما الباقني فاحتشدوا حولنا, أ يم   ين اإ جرَّ

لهيا, وجديت أ صبحت تفصل بيننا, وبينه ؛لكهنا   أ مسكت يب, وجذبتين اإ

ين  مل تس تطع كبح ِجامحِ غضبه, بغهتا, وصفعين عىل وهجيي, َدفَعته ع

 بقوة وساعدهتا معيت مىن. 

اصطحبتين أ يم اإىل غرفة معيت, مل تزنل دموعي بسبب ال مل؛ بل ل نه   

قلل من شأ ين أ مام جديت, ومعيت. اكنت املرة ال وىل اليت يصفعين هبا  

أ مام احد. اكنت أ يم متسح دموعي اترًة ومتسح عىل رأ يس اترًة أ خرى.  

 يت: تلكمت ولكاميت خترج متقطعًة من شدِة شهقا

 "ملاذا ال حيبين؟ ِلَم يُعاملين مكرشدة؟ مل أ عد أ شعر أ نه وادلي " - 

"حياة: أ رجوِك اي ابنيت ال تُفكري هكذا؛ بل من شدِة حبِه كل خياف  - 

 أ ن ختطيئ " 

" وما اخلطأ  يف اجللوس مع صديقيت؟, وتناول احللوى اليت ُحرضت  - 

 من أ جيل. " 

 قاطعتنا معيت مىن بطرقها عىل الباب, وقالت: 

 "عزيزيت بيت ستبقي هنا هذه الليةل" - 

 قالت أ يم بتعجب: 

 " وِلَم لتبقى؟! " - 
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 "ال أ عمل, هكذا أ تفق أ يخ, وأ يم " - 

 أ ردفت: 

 "وزايد ينتظرك ال ن يف ال سفل؛ لُتغادرا" - 

 مهَّت أ يم بلوقوف, احتضنتين, وقالت: 

 "انتهبيي لنفسك, س ُيحل ُك يشٍء غدًا, س يعتذر منِك أ عدِك اي أ بنيت" - 

ىل النافذة أ راقهبام, اكن أ يب حاد املالمح  وشع  ت بخلروج, انطلقُت اإ

مغتاظ, أ ما وادليت يغلب علهيا احلزن, واليأ س. بعد أ ن غادرا جلسُت  

عىل ال رض, حتت النافذة, وانسكبت دموعي قهرًا, عىل ما ًأعايشه منذ  

مخس س نوات. كيف حلنوٍن ك يب أ ن ينقلب اإىل هذا الشخص اهلمجي  

 املتوحش؟. 

عد حني, أ تت جديت تُقبل رأ يس, ومتسكين بيدهيا؛ ل مه واقفًة, واكلعادة   ب

ىل املطبخ عىل نية   واستين بلكامهتا الرقيقة القريبة من القلب, مث ذهبنا اإ

حتضري السرييالك: الوجبة الوحيدة اليت ال زلت أ تناولها بهنم, وبخلفية  

 لطفولية. عن وادلي اذلي يؤذيين بالكمه, واس هتزاءه من عادايت ا 

أ هنيت وجبيت, وشاهدان التلفاز معًا, اكن يُعرض عليه فيمل ش بايب, أ ين   

ىل   أ يب عين؟ أ وه... حىت وهو بعيد ال خيرج من عقيل, مىت س يعود اإ

 عهده اي تُرى؟ أ سكت جضيج أ فاكري صوت معيت مىن: 

 "بتونيا! أ تريدين اخلروج اإىل حديقة املزنل لنتبادل اهلموم؟" - 
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 "من؟ أ ان؟!" - 

 ال, أ يم" "مىن:  - 

ذا عمل بذكل..." -   "بتونيا: لكن أ يب, اإ

 جديت مقاطعًة حلدييث: 

 " ال عليِك منه, من س ُيخربه؟ هيا اي ابنيت ُأخريج ورفهيي عن نفسك" - 

نسينا   ال حاديث,  ونتبادل  النساكفيه,  حنتيس  الطاوةل  حول  جلس نا 

ىل البشوش الضاحك.   أ نفس نا, وحضكنا, تبدل وهجيي الساخط اإ

الهات  رنني  أ محد  صوت  هذا  بلتأ كيد  واس تأ ذنت,  معيت  ابتسمت  ف, 

 خطيهبا,  

ايلسعادهتا! أ هكذا يكون حال من حُيب؟ احلب مبفهويم ليس ُمكمتل  

خشصًا   أ جد  مل  لكنين  الرومنس ية,  الرواايت  من  الكثري  أ قرأ   أ نين  مع 

 يس تحق احلب, أ و رمبا ل نين ال زلت صغرية عىل ذكل. 

ب, وبل طفال؟, ِلَم أ حاور نفيس  أ ال حُيب الصغار؟, هه وما شأ ين بحل 

قيد   عىل  وأ ان  وادلي  س يدفنين  ُأحب:  أ ن  لوهةٍل  فكرت  ذا  واإ بغباء؟ 

احلياة, ومن يس تحق أ ن يس تحوذ عىل قليب؟ حىت أ يب أ ود أ ن ُأخرجه  

 منه, ال أ عمل كيف يظهر وادلي حىت حبواري ادلاخيل؟. 

 حِضكْت عىل سذاجيت. 
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ري يف هذا الوقت املتأ خر  أ عوذ بهلل من الش يطان الرجمي, صوُت صف

من الليل, اس تدرت ميينًا, مث يسارًا, هنضت, ومللمت فناجني النساكفيه,  

ىل املدخل, أ وقفين صوٌت َشلَّ أ طرايف عن احِلراك:   واجتهت اإ

 "يه, اي عقةل االإصبع. ماذا تفعلني يف اخلارج يف هذه الساعة املتأ خرة؟"- 

ىل الوراء, ورفعت برصي ملصدر الصوت  , مل يُساورين الشك  التفت اإ

 يف أ ن يكون شقيق سلمى املُتغطرس, هو صاحب الصوت: 

 "عفوًا س يد ششبيل, وما شأ نك؟ " - 

 حضك بسخرية, وقال: 

" كنت أ نتظر أ ن تُطلقي عيل) صاحب الظل الطويل( لكن ششبيل  - 

أ يضًا, يدل عىل وجكل مين اي س نفور مفكر, واعرتافك بقرص   أ جعبين 

 قامتك"   

 ًا, وقلت: استشطت منه غضب 

 " ُكُّ ذي عاهٍة جبار"  - 

ىل املزنل, وأ ان أ ش مته, اكنت معىت مىن تواصل احلديث   أ مكلت طريقي اإ

أ حبث عن   االإنرتنت؛  ىل  اإ اللويح ودخلت  التابلت  أ خذت  أ محد.  ىل  اإ

الوقت   بعض  أ مضيت  القامة,  طول  يف  تُساعد  ومأ كوالت  وصفات, 

ىل املطبخ, مقت بسلق عرشين بيض  ة, ويف تكل  أ س تكشف, مث اجتهت اإ

ال لبان,   ُمش تقات  امللفوف,  واملوز,  البازيالء,  أ تناول  كنت  ال ثناء 
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وال جبان, البطاطس, ُك يشٍء هل عالقة بلطول, واكنت اخلامتة للبيض.  

 كنت أ شعر بالمتالء لكنين مرصة عىل أ ن يزيد طويل بليةٍل واحدة.  

حاديثنا. أ وه  اكنت معيت قد أ هنت حديهثا عىل الهاتف, جالس هتا واتبعنا أ  

ابتلعته,   ما  أ خرج ُك  امحلام؛  اإىل  انطلقت مرسعًة  سأ تقيأ ,  بأ ين  أ شعر 

شديد   سهال  اإ أ صابين  امحلام,  من  والعودة  اذلهاب  ساعًة يف  أ مضيت 

)أ جلمك هللا( معديت تنئ من شدة ال مل, احنلَّ جسدي, وجفأ ة أ صابتين  

 امحلى, وأ ش تد عيل املرض برسعٍة قياس ية. 

نفيس بملستشفى, حُتاوُطين عائليت, وادليت    عندما استيقظت وجدت 

جتلس اإىل جانيب, وتُمسك بيدي, جديت تُمسك بكتاب هللا وتتلو منه,  

أ يب يقف حماذاة النافذة, ويبدو عليه القلق, أ ما معيت فال تزال ممسكًة  

هباتفها, وتقوم بلبث  املباش ل محد, شددت عىل يد أ يم, وطلبت مهنا  

 املاء.  بصوٍت متقطع ك سًا من 

 "حياة: امحلد هلل, استيقظت " - 

ًا   أ يم حّياِ فأ فسحت هل  أ يب مين  اقرتب  يداي, ووهجيي,  تُقبل  أ خذت 

يل, توترت, واضطربت, أ مسك بيدي فسحبهتا, قليب ينتفض   للوصول اإ

 خوفًا منه.  

 قال بقةل حيةل: 
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عليِك   قسوت  ساحميين,  أ رجوِك  عيناي,  ونور  وحيديت,  بيت,  "ابنيت 

 د, تعلمني أ ن ُك ما أ فعهل خوفًا عليِك " كثريًا, مل أ قص

كتفه,   عىل  أ يم  ربتت  بالهنامر,  دموعه  وتسابقت  بلكامته,  غصَّ 

 واصطحبته خارج الغرفة.  

 سأ لت بس تغراب:    

 "ماذا حدث اي معيت؟ ِلَم أ ان هنا؟!" - 

 أ جابت: 

 "تسمم غذايئ, أ جروا كِل غس يًل للمعدة" - 

ال   وتناولته؛ هبدف زايدِة الطول, أ وف أ شعر  تذكرت أ نين مل أ ترك شيئَا اإ

 بغبايئ بسبب املتخلف العقيل ذاك. 

 "مىن: هل كنت جائعًة اإىل هذا احلد اي بيت؟" - 

قالت هذا وحضكت, مل أ جد جواًب للرد علهيا, فبادلهتا الضحك, ووضعت  

رأ يس عىل الوسادة, أ مغضت عيناي, مل أ كن انمئة: كنت أ س متع ِلام يقولونه,  

 , أ جعبين خوف أ يب وقلقه عيل, شعرت حببه يل.  ال أ خفيمك 

ىل املزنل, اكن الهدوء يعم املركبة طوال   يف الصباح غادران املستشفى اإ

الطريق, عند وصولنا طلبت االإذن, واجتهت اإىل غرفيت, انداين وادلي,  

يمتمه   مل  ما  س ُيمكل  أ نه  بداخيل  فكرت  بعرويق,  ادلماء  جفت  لوهةٍل 

 .  البارحة: من رضٍب, وُصاخ 
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ليِك" -   "بتونيا اجليس بقريب اي أ بنيت, أ ريد أ ن أ حتدث اإ

 جررت قدماي اإىل ماكن تكومه, وجلست, قال: 

أ نين بلغت يف  -  أ عمل  ما بدر مين,  أ عتذر منِك عىل  "صغرييت امجليةل 

نتحار."    حاميتك, وحسابك, لكن مل يكن هديف أ ن أ بعثك بيديا لالإ

 "أ ان..." - 

 أ سكتين بقوهل:  

.ساحميين, أ عدك أ ن أ درس ترصفايت معك, وأ ن ال يتكرر  "بيت الصغرية. - 

ال   كنِت  كيف  أ تذكرين  مدلليت.  فرحيت,  أ ول  أ نِت  البارحة,  ما حصل 

تفارقينين يف صغرك؟ كيف كنِت تنتظرين قدويم بفارغ الصرب؛ لترسدي  

 عيل ما حدث يف يومك؟ اش تقت لتكل ال وقات اي بيت." 

بدموع   ممتلئٌة  وعينيه  يتلكم  الكمه,  اكن  طريقة  اس تغربت  الس نني, 

 وهدوءه يف احلديث, جفأ ًة أ حاطين بذراعيه, وقال: 

 " كنت لن أ سامح نفيس لو تأ ذيِت, عزيزيت أ نِت هبجُة حيايت" - 

أ يب   معامةِل  عىل  طوياًل  وقتًا  مرَّ  االإهنامر,  من  دموعي  منع  أ س تطع  مل 

 القاس ية معي, هل هذا ما يُدعى )بصفحٍة جديدة(؟ 
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يع وال مور بيننا تسري عىل أ فضل ما يرام, ال أ خفيمك اكنت  توالت ال ساب 

تكل ال ايم من أ مجل أ ايم حيايت, اكنت السعادة تغمر قليب, كنت أ دعوا  

 هللا كثريًا أ ن يُدمي السعادة, واحلب بيننا.  

 " بتونيا! " - 

 "نعم أ يم, ماذا تريدين؟ " - 

 "حياة: أ مل تهُنيي فروضِك بعد؟" - 

 نونيت" "بتونيا: بقي القليل ح - 

 "هيا عزيزيت, تمًكلهيا بعد عودتنا من زايرة جدتك" - 

 "كام تريدين, سأًبدل مالبيس, وأ حلق بِك" - 

يوم ميالدي, س ُيصبح معري س بعة   اليوم  أ ن  تذكر  أ يم ال  أ ن  أ عتقد 

عرش عامًا, وأ يب سّييد الضغط عيل أ كرث, أ وه.. سأ فكر بل مور اجليدة,  

 يت, ويه بدورها ختربهام.  كيف سأ نبه أ يم لعيد ميالدي؟ سأُخرب مع

الرصاخ   الباب مسعت صوت  من  ولويج  وقبل  جديت,  لبيت  وصلنا 

والتصفيق, اكنت أ يم قد مجعت صديقايت, وأ قاموا حفل عيد ميالٍد يل  

أ هنم نسوا موعد والديت, اكنت سعاديت   أ عتقد  يف مزنل جديت, كنت 

 ستبقى ال مجل. عارمة, أ خربتمك سابقًا أ هنا أ مجل أ ايم حيايت, وأ عتقد أ هنا  

مين     طلبت  وصولنا  عند  مزنلها,  اإىل  سلمى  رافقت  احلفل  هناية  يف 

 ادلخول فقلت لها: 
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 " أ رجوِك ال حُترجيين, وعدت أ يم أ ن ُأوصكل, وأ عود" - 

 "سلمى: أ مل ختربيين أ ن وادلِك قد تغري؟ " - 

 "أ جل, أ صبحت معاملته أ فضل, لكنين ال أ راهن عىل هذه ال مور " - 

 تشائني " "سلمى: كام  - 

ِظلٌّ كبري خُيمي عىل املاكن, قبل أ ن أ لتفت اإىل مصدر الظالم, مسعت  

 صواًت أ مشزئ منه: 

 "عقةل االإصبع, ماذا تفعلني هنا؟ أ م أ ن وادلك ال يعمل؟" - 

حنوه,   اس تدرت  الوس مي,  البغيض  ذلاك  الظل  هذا  بأ ن  تأ كدت  ال ن 

 وقلت: 

 يب "خُياطبين السفيه بلك قبٍح.....فأ كره أ ن أ كون هل جم - 

جابته السكوت"   ذا نطق السفيه فال جتيبه.....خفرٌي من اإ  اإ

 

أ ن تفهمي  -  أ ظن أ نك حتفظني الشعر دون  "وس مي: اي كل من ممتلقة, 

 مغزاه" 

 "بتونيا: ما أ دراك؟ رمبا أ حفظه للرد عىل اجلاهلني أ مثاكل" - 
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قطب   بلقوة,  وتظاهرت  أ ملي,  كمتت  ولواه,  يدي  معصم  عىل  قبض 

ة, شعرت بتسارع نبضات قليب, حىت أ نين ظننت  حاجبيه ونظر اإيل حبد

, ضاق نفيس, وبدأ ت أ لهث, قال:   بأ نه خيفق بأُذينَّ

ال..." -  ايِك أ ن تس هتيين يب! وتس تصغري عقيل مرة أ خرى و اإ  " اإ

 اكن هذا أ خر ما مسعته قبل أ ن أ فقد الوعي. 

 

                                   ***** 

جفأ ةً  لها,  حدث  ي  اذلَّ ما  أ عمل  يف  ال  زالت  ما  ويدها  أ رضًا,  سقطت   

ىل ادلاخل, وضعهتا عىل ال ريكة,   ىل ال سفل ومحلهتا اإ قبضيت, احننيت اإ

 أ تت أ يم همروةًل تتساءل عام حدث للفتاة؟ أ جبهتا: 

 "ال أ عمل, فقدت وعهيا يف اخلارج" - 

 "سلمى: بلتأ كيد هذا ما حدث, ِلَم ال ختربها من املتسبب بذكل؟" - 

لهيا حبدة,   وقطعُت نظريت؛ لتعود بجتاه كتةل البالء املكومة عىل  نظرُت اإ

 ال ريكة.  

 :ران: سلمى, أ حرضي يل كوًب من املاء " - 

أ ن   خفت  أ خفيمك  ال  بصمت,  ُأاتبع  أ ان  لل عىل,  قدمهيا  برفع  قامت  مث 

 حيدث لها خطٌب ما بسبيب, صوت أ يم مرة أ خرى: 
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 " وس مي, اصعد لغرفتك, سأ نزع عهنا جحاهبا" 

مو  رأ يس  قرابة   هززت  جلست  أ نين  أ عتقد  غرفيت,  اإىل  واجتهت  افقًا, 

 امخلسة عرش دقيقٍة, وأ ان أ نتظر.   

استيقظت ال   لو  استيقظت, هه حىت  رمبا  تتحدث,  أ يم  أ مسع صوت 

ال عندما تذهب كتةل البالء, عقةل ال صبع.   أ س تطيع اخلروج اإ

شتت أ فاكري صوت طرق الباب, خرجت من غرفيت, اكنت سلمى    

الباب  فتحت  االإصبع, وادلها اكن يرصخ حىت  قد  هنام وادلين عقةل  اإ  ,

شعرت أ ن اجلدران ستتصدع, اكن يتوعد, ويهتدد, وزوجته حُتاول كبح  

 جامح غضبه, نزلت ادلرج متجهًا حنومه, مسعته يقول: 

 " أ ين جحابك؟ ارتديه برسعة؟" - 

توقفت قلياًل, انتظرت بضعة دقائق, وخرجت. عندما رأ ين ُجنَّ جنونه,    

بدأ  يسب ابنته, ويس تصغر من شأ هنا أ مامنا, مث انقض عىل يدها, وحسهبا  

ىل اخلارج, وصفق الباب خلفه.   اإ

 " ماذا جيري هنا؟" - 

 " سلمى: ُك ما أ صاب الفتاة وس يصيهبا بسببك" - 

اللوم   تلقي فهيا  أ ن جتيب؛ لكهنا رمقتين بنظرٍة  أ يم منتظرًا  ىل  اإ نظرت 

ىل اخلارج, جتولت يف الشوارع قلياًل, مث اجتهت   عيل, انسحبُت من بيهنام اإ

حدى املقاعد أ شاهد   ىل امللعب, اكن هناك لعبة كرة سةل, جلست عىل اإ اإ
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ماذا   االإصبع,  عقةل  عند  وتفكريي  حنومه,  مصوب  نظري  الالعبني, 

لن  س   لكنين  أ كرهها,  أ نين  بسبيب؟ ْصيح  س يؤذهيا  هل  لها؟  يحصل 

 أ حتمل تأ نيب الضمري.  

 " يه, مبا تُفكر؟" - 

 "وس مي : زيد! ماذا تفعل هنا؟" - 

 "زيد: أ ان من سأ لتك يف البداية" - 

 "وس مي: ال يشء, رأ يس مشوش قلياًل" - 

ي يشغل بكل؟" -   "زيد: أ فيض ما جبعبتك اي وس مي, ما اذلَّ

ما حدث من البداية, انزاح قلياًل من اهلم عن اكهيل,    رسدت عليه ُك 

 فزيد  صديقي, وأ يخ, وأ بن معي, ويعمل كيف حُيسن من مزايج؟. 

ىل املزنل يف وقٍت متأ خر, صعدت اإىل غرفيت, اكن امجليع نيام,     عدُت اإ

وامجليع هنا: مه أ يم, وأ خيت. أ ما وادلي؛ فقد فقدانه حبادث سرٍي قبل  

اب أ يب كرس ظهري, أ صبحت احلايم ل يم, وأ خيت  عامني, ال أ خفيمك غي 

ليه, اكن قدويت, وموهجيي معلمي ال ول, ارحتل   بعد هللا. ما زلت أ ش تاق اإ

عين يف منتصف الطريق, ال أ ان اكتفيت من وجوده, وال أ ان اس تطعت  

 حتمل أ عباء ما تركه يل. 
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التقطت البوم الصور, ورحت أ رسح يف حنااي أ ايم عودهتا حماةل, كنت   

اول ُصف ال فاكر السوداوية من بيل, ولكامت سلمى ترن يف ُأذاني   أ ح

 )ُكَّ ما أ صاب الفتاة وس يصيهبا بسببك(  تُرى ماذا س يصيهبا؟! 

                  

                                  ***** 

 

 استيقظت عىل صوت وادلة سلمى اكنت تسأ لين:   

 "هل أ نِت خبري عزيزيت؟"  - 

ا, أ عادت طرح السؤال مرة أ خرى, رفعت رأ يس ببطئ,  عندما مل أ جهب

 وقلت : 

 "خبري"  - 

 صوت رنني جرس املزنل... 

ارتبكت, ال بل قليب هبط بني قديم, رمبا شعرت مبا س ُيصيبين, انطلقت   

نه صوُت أ يب " اي رب أ لطف يب"   سلمى تفتح الباب, اإ

 "بتونيا..." - 

ع من جديد  ارتعدت قدماي, وضاق نفيس, عادت نبضات قليب تتسار 

 , حىت أ نين مل أ قوى عىل الوقوف. صوت أ يب يصدح بعنف: 
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 " ماذا تفعلني هنا؟ وأ ين جحابك؟ ارتديه برسعة" - 

ايه, أ يم اكنت   التفت بحثًة عن جحايب, أ خذته وادلة سلمى, وأ عطتين اإ

تُمسك بيد وادلي؛ خوفًا من أ ن ينقض عيل أ مام امجليع, ارتديت جحايب  

, دخل وس مي, عندما رأ ه وادلي: قطب ما  وتوقفت, ويف هذه اللحظة

بني عيناه, وبدأ  يش متين, تقدم مرسعًا حنوي, أ مسكين من نفس املعصم  

ىل املركبة, وأ لقاين عىل   ىل اخلارج: حسبين اإ ي لواه البغيض, وشدين اإ اذلَّ

 املقعد اخللفي, مث قاد املركبة برسعة, وهو يهتدد, ويتوعد.  

 

 جيعل غضبه بردًا, وسالمًا عيل.  طوال الطريق كنت أ دعوا هللا :أ ن 

نبضاٍت   أ مسع  أ عد  مل  ببطء,  أ مام املزنل, جررت قدماي  أ صبحنا  ال ن 

هيدأ ,   أ ن  ليه  اإ وتتوسل  وادلي,  تتبع  املسكينة  أ يم  توقف.  رمبا  لقليب, 

 ويفكر بروية قبل أ ن حُياسبين.  

وعىل الباب خلع حزامه: وأ خذ يرضبين, وادليت حُتاول دفعه عين؛ لكهنا  

منه, رضبين حىت امحر   المتكن  تس تطع  منه بجتاه  مل  جسدي, هربُت 

غرفيت, فلحق يب, ومل يكتفي بلرضب, والش مت, أ خذ املقص وبدأ  يُقمل  

شعري, ولوال أ يم ملا تبقى يل شيئًا منه, مث خرج وأ غلق بب غرفيت  

 بملفتاح. اكنت حاليت يُرىث لها.  
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ىل الشعر املتناثر   ما املصيبة اليت ارتكبهتا ل عاقب هبذه القسوة؟ نظرت اإ

الط الغرفة, وخنقتين العربة, أ مسكت خبصالٍت قريبة مين: مضمهتا  عىل ب

ىل قليب, ورحت أ حنب. مل أ جترئ حىت عىل رفع نفيس؛ فأ اليم غلبت   اإ

فضويل لرؤية نفيس بشعٍر قصري, ال بل قصرٍي جدًا, أ خذت أ حتسس  

اكره   أ ن  حيهنا:  نفيس  عاهدت  ينقبض.  وقليب  ترجتفان,  يداي  رأ يس, 

 أ بدًا. أ ما وس مي فانتقايم منه س يكون ُمختلف.  وادلي, وال أ غفر هل  

أ ذان الفجر, اكن قد غلبين النعاس يف ماكين,   استيقظت عىل صوت 

 عىل ال رض, وبلقرب من شعري. 

متسكُت      وحتدي.  قوة,  نظرُة  اكنت  املرة,  هذه  خمتلفة  نظريت  اكنت 

بطرف الرسير أ ساعد نفيس عىل الهنوض, اجتهت اإىل امحلام: توضأ ت,  

أ رتدي مالبس الصالة, أ متمت صاليت, ورفعت يداي اإىل هللا,    وأ خذت

 مل أ كن أ دري مبا أ دعوه, رفعهتام, واكتفيت بذرف ادلموع.  

قرتب   انبلق الباب وبن منه وادلي, عندما رأ يته؛ أ عرضت بوهجيي عنه, اإ

 مين, ومسح عىل رأ يس, أ مسكت بيده ودفعهتا.  

 "أ ان أ عتذر, مل يكن قصدي أ ن أ ؤذيك " - 

 ق حبرف اتك ت عىل ال رض, ووقفت, سأ لين: مل أ نط 

ىل املستشفى؟" -   "أ تشعرين بل مل؟ هل تُريدي أ ن أ صطحبك اإ
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اجتهت لرسيري, اس تلقيت عليه بصعوبة, وضعت الغطاء عىل وهجيي,  

 وأ مغضت عيناي. 

 قال: 

 "هل ستنامني مبالبس الصالة؟" - 

 أ جبته وعيناي ُمقفلتني: 

ذا قلت نعم؟ أ م س تحلق  -   يل ما تبقى من شعري؟" " وهل س ترضبين اإ

" ابنيت! حقيقًة مل أ كن ُأدرك ما أ فعل, غضيب أ معى بصرييت, أ عرتف أ نين  - 

أ ي يشٍء   أ رجوِك ساحميين واطليب مين ما شئِت,  بلغت بردة فعيل, 

 تُريدينه س يحرض"  

 "أ ريد أ ن أ انم. لو مسحت " - 

ىل اخلارج, عدت وأ مغضت   اإ أ قدامه متجهًة  بعد دقيقة مسعت صوت 

ه  مل  عيناي.  ل رى؛  اس تدرت  رأ يس,  عىل  متسح  دافئٌة  يٌد  املرة  ذه 

يُساورين الشك أ هنا أ يم, حنونة رويح, اكنت جفوهنا منتفخة, وبنت  

 عروٌق محراء يف عينهيا.  

 "هل أ نِت خبري عزيزيت؟ ماذا يؤملك أ خربيين؟" - 

 أ مسكت بيدها, ووضعهتا عىل حنجريت. 

 " هنا يؤملين كثريًا, أ شعر بأ نين أ ختنق " - 
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 أ طلقت رساح دموعي بعدما تناثرت دموع أ يم عىل وهجيي: 

" أ يم, أ خربيين بحلقيقة, ِلَم أ يب يُعاملين بقسوة؟ ال يثق يب؟ أ شعر بأ نه  - 

 ليس وادلي " 

"حياة: طفليت أ رجوك أ خريج هذه ال فاكر من ُمخيلتك, تعلمني كيف  - 

 ينقلب حاهل عندما يغضب" 

 "أ يم, انيم جبانيب " - 

 صغرييت "   "حياة: كام تشائني- 

دفنت وهجيي حبضن أ يم ورحت أ غطُ بنوٍم معيق, راحئهتا اكنت أ فضل  

 من ُك ال دوية املهدئة. 

 أ يقظتين يف الساعة الواحدة ظهرًا, اكن يبدو علهيا الشحوب والتعب. 

 "بيت هيا صغرييت اهنيض, سلمى هنا تريد الاطمئنان عنك" - 

اإىل غرفة الضيوف حىت   أ غسل  هنضت من رسيري, واجتهت  أ نين مل 

 وهجيي. 

 "سلمى: بيت ماذا حدث لوهجك؟ هل رضبك؟ " - 

 "بتونيا: ال هتمتي يل, اجليس سأُحرض كِل ك سًا من العصري" - 

 "سلمى: ال أ ريد شيئًا, أ خربيين ماذا حصل؟" - 
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رفعت عن يداي وقدماي, وأ ريهتا ال لوان اليت ُصبغ هبا جسدي, رأ يت  

عينهيا, وأ خريًا خلعُت احلجاب  اذلهول يف وهجها, جتمعت بعض القطرات ب 

لتفرتش   دلموعها  العنان  وأ طلقت  نفسها,  تامتكل  مل  حيهنا  رأ يس؛  عن 

 وهجها, أ حاطتين بذراعهيا وأ خذت تنحب, سأ لهتا: 

 " هل تغري مظهري كثريًا؟" - 

 " ال, ًأبدا, أ صبحِت أ مجل " - 

بأ س  -  ال  لكن  سلمى,  اي  بعضهم  عىل  يكذبون  ال  ال صدقاء  "بتونيا: 

 نت أ خيت, لست صديقيت حفسب" أ عذرك؛ فأ  

"حياة: بتونيا. صدقًا اي ابنيت أ صبحت أ مجل, الق عليك الشعر القصري,  

 حيتاج القليل من الهتذيب ال أ كرث " 

 أ ردفت : 

 " هيا أ ذهيب وأ رتدي ثيابك؛ ل صطحبك اإىل صالون التجميل" - 

 "بتونيا: وأ يب؟ " - 

 "حياة: ال هتمتي عزيزيت هو من طلب ذكل " - 

 قتل القتيل ومييش جبنازته" "بتونيا: ي - 

نه يشعر بذلنب, وال يدري ما يفعل؟  -  "حياة: بيت أ رجوك ال تُطييل؛ اإ

 لتساحميه." 
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ذن, وأ ان سأ رافقكام؛ اإن مسحت يل اخلاةل حياة" -   "سلمى: اإ

 " حياة: بلتأ كيد تس تطيعني عزيزيت, لكن ماذا عن عائلتك؟ " - 

 ا بعد انهتاء ادلوام" "سلمى: أ خربت أ يم يف الصباح أ نين سأ زور بتوني - 

ذن ُحلَّ املوضوع, هيا صغرييت بديل مالبسك" -   " حياة: اإ

اجتهنا اإىل صالون التجميل القريب من حينا, جلس نا مدًة ليست بقصرية  

 عىل مقاعد الانتظار. اقرتبت منا صاحبة الصالون, وقالت: 

 " أ عتذر عىل االإطاةل؛ فكام ترون الزبئن كرث اليوم" - 

 ة دلينا" "حياة: ال مشلك- 

 "تفضلن مبن سأ بدأ ؟" - 

 وقبل أ ن أ قول أ ان, نطقتا بذات الوقت وقالتا: 

 "حياة: أ ان " - 

 "سلمى: أ ان " - 

لهين نظرة شكر, وامتنان, وحب.   بنت ابتساميت, ونظرت اإ

نسان أ ن حيمل يف نفس القلب أ كرث من شعور, أ كرث   غريب كيف لالإ

اس تجامع أ نفس نا بعد ُك  من غصة, وأ كرث من ُحمل. بل كيف نس تطيع  

انكسار, وقةل حيةل, وهل تتسع عضةٌل كعضةِل القلب اليت حبجم الكف  

 أ ن تتحمل ما تعانيه أ جسادان, وأ رواحنا من صدوع؟ 
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أ م أ نه ال شأ ن هل مبا نعتقده عنه, ال أ عمل ِلَم نربط املشاعر هبذه العضةل   

, يعين مل نسمع  الصغرية :اليت وظيفهتا يه نقل ادلم اإىل مجيع أ جزاء اجلسم 

 أ هنا توزع احلب, أ و احلقد مثاًل.  

دامئًا ما خيطر ببايل هذا السؤال, ِلَم املشاعر ترتبط بلقلب؟ مع أ ن املخ  

هو من يفرز الهرموانت, يعين أ ن املخ هو من حيب ويكره. ما شأ ن  

القلب بلقوة؟ ِلَم ال نقول خمه قوي عوضًا عن قلبه قوي ؟ يف الهناية  

خل...  املخ من يفرز   هرموانت اخلوف, أ و القلق, اجلوع, اإ

ي   نازاهتا للقلب اذلَّ ال أ دري ِلَم هنضم حق هذه الكتةل العظمية؟ ونعطي اإ

مشاعران   نش تاق,  وملن  نفرتق,  من  وعن  حنب,  مبن  عالقٌة  هل  ليس 

 وأ حاسيس نا جزء ال يتجزأ  من املخ.  

 "حياة: بيت هيا اي ابنيت, حان دورك " - 

هذا امجلال اي حنونيت؟ أ صبحت أ مجل مما كنِت عليه.  " بتونيا: أ وه ما  - 

 وأ نت أ يضًا اي سلمى, شعرك لطيف جدًا" 

ذن لرنى كيف سيبدو عليك؟ " -   "اإ

بس تغراب,   حنوي  تنظر  الصالون  صاحبة  اكنت  جحايب.  خبلع  مهمت 

 وذهول, وقبل أ ن تبادر بلسؤال, قلت: 

هل  -  بذكل,  أ فلح  مل  لكنين  وقصصته؛  شعري  من  جضرت  لقد   "

 تس تطيعني اإصالح ما تبقى منه؟" 
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 " ال هتمتي, اجليس عىل الكريس ل رى" - 

اكنت املرة ال وىل اليت أ قف فهيا أ مام املرأ ة بعد حادثة ال مس, شعرت  

أ نين مل أ عد أ ش به نفيس, لكن هل يتبدل مظهر االإنسان بعد أ ن يقص  

 شعره؟  أ م أ ن ما تبدل اكن بداخيل؟  

 يدة؟" "ما رأ يك؟ هل أ جعبتك القصة اجلد - 

 "نعم, أ جعبتين, أ شعر بأ نين قوية " - 

 "ما شأ ن الشعر بلقوة؟ " - 

نىث, وعىل ال غلب مع ُك  -  "بتونيا: قص الشعر؛ يعين بداية جديدة لل 

شعرة تبرت تزداد ال نىث قوة, وتتخلص من قيودها. بخملترص تشعر بأ هنا  

 حرة " 

 " أ عتقد أ نك من ُمحيب املطالعة" - 

 "حياة: فأ رة كتب " - 

 ى: بن جامل وهجك اي بيت " "سلم- 

بعد خروجنا من صالون التجميل أ وصلنا سلمى اإىل مزنلها, وحنن هنمُّ  

بذلهاب, خرجت وادلة سلمى, ولوحت لنا بيدها, توقفت أ يم ونزلت  

من املركبة, وبعد السالم اس تدعتنا لدلاخل, مل تقبل أ يم بدئ ال مر, مث  

 بعد االإُصار وافقت. 
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ا, أ ما أ يم فتجالس اخلاةل ران يف ال سفل, أ عتقد  رافقت سلمى اإىل غرفهت

 أ نين سأ كون حمور احلديث. 

 "سلمى: سأ طلعك عىل أ خر رسومايت؛ لتُشاركيين رأ يك. " - 

تناولت ادلفرت, وأ خذت أ قلب الواحدة تلو ال خرى, هذه الفتاة موهوبة,  

هنا تُش هبين, ال بل   حدى الرسومات, تأ ملهتا: اإ أ انملها حسرية, اس توقفتين اإ

 أ ان, حىت أ دق التفاصيل موجودة. 

 "سلمى! " - 

 "ماذا؟ هل أ متمهتا؟ " - 

ايها"   أ مسكت الورقة, وأ ريهتا اإ

 "بتونيا: أ نِت مبدعة, فعاًل تُش هبين " - 

ذن أ جعبتك رسومايت" -   "سلمى: اإ

 "بتونيا: طبعًا أ جعبتين, بل أ هبرتين, أ نت موهوبة اي صديقيت" - 

رأ يك  -  عىل  أ شكرك  العصري  "سلمى:  ُلحرض كل  سأ ذهب  االإجيايب. 

 مكاكفأ ة. " 

 حضكنا سواًي, مث انطلقت قاصدًة املطبخ, عدت أ تأ مل بقية الرسومات.   

 فُتح الباب وظهر منه أ خر خشص أ متىن رؤيته, بل ال أ متىن أ بدًا. 
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 "سمل..., عقةل االإصبع!؟ ماذا تفعلني هنا؟" - 

 "بتونيا: ماذا ترى؟ " - 

 عمل؟ " "وس مي: يعين هل وادلك ي- 

 "بتونيا: أ يم جتالس وادلتك يف ال سفل" - 

 "وس مي: ماذا أ صاب وهجك؟ هل رضبك جمددًا؟ " - 

بلسجادة,   أ حدق  ورحت  ال سفل,  ىل  اإ عيناي  أ نزلت  أ جب,  مل 

 وأ تفحصها, أ حاول منع نفيس من قتهل واالإس تحامم بدمه. 

 "وس مي: أ عتذر منك, مل أ كن أ عمل أ ن هذا ما س يحدث" - 

 لقد نسيت " "بتونيا: ال عليك,  - 

 "سلمى: ماذا تفعل هنا؟ أ مل تكتفي مبا س ببته لها؟ " - 

 "وس مي: قصصِت شعرك! هل أ نت جمنونة؟" - 

 "سلمى: نعم, جمنونة" - 

"وس مي: سلمى تلكمي بأ دب, مث ما شأ ين أ ان؟ وماذا س ببت لها؟ وادلها  - 

 يرضهبا بسبب أ و بدون" 

أ ان    وضعت الصينية عىل الطاوةل, وأ خذت ترسد عليه ما حصل معي, 

 كنت أ س متع, وأ حدق بلسجادة, ويف داخيل أ متىن متزيق أ حشائه. 
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"وس مي : لكن ما شأ ين أ ان بلك هذا؟ يه اس تصغرتين, وأ ان أ ردت أ ن  - 

أ رهيا حدودها يف الالكم معي, بلهناية يه من غابت عن الوعي, ووادلها  

 ُمترسع وال يثق هبا, أ ين موقعي يف ال عراب؟ " 

 "سلمى: بغيض" - 

 أ ال تسمعي أ يم تناديك؟ كفي عن الرثثرة وانرصيف" "وس مي:  - 

 خرجت سلمى ُمتثاقةل, والرش خيرج من عينهيا, انهتزت الفرصة وقلت: 

 "مسعت أ نك متتكل مكتبًة كبرية بغرفتك؟"  

 "وس مي : نعم, من معر الثالثة عرش وأ ان أ مجع الكتب" - 

أ جد دليك  "بتونيا: وأ ان أ متكل مكتبة صغرية يف غرفيت أ يضًا, تُرى هل  - 

 كتاب صاحب الظل الطويل؟ حبثت عنه كثريًا؛ لكين مل أ جده" 

 أ جابين بتفاخر وغطرسة: 

نه كتايب املفضل, لكن برشط أ ن   اإ بلتأ كيد, وهل ميكن أ ن ال يكون؟ 

هذا   وس يكون  ششبيل,  عن  بداًل  الطويل  الظل  بصاحب  تُلقبيين 

 الكتاب كل " 

سأُريك كيف س تصبح    ال يعمل ماذا س يحل به هذا الطويل الهبيل؟ أ ان 

 املعتوه الطويل؟ 

 "بتونيا: اتفقنا" - 
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الشعر خاصة   وأ حرضت زيت من زيوت  انطلقت  لغرفته  بعد دخوهل 

سلمى, مث أ رسعت اإىل عتبة السمل, ومسحته بلزيت, ونزلت لل سفل  

 حبذر. 

بعد مدٍة ليست بلطويةل, مسعنا صوت ارتطام, أ رسعنا مجيعًا لرنى ما  

أ ان  ي سقط؟ طبعًا  أ رتطم بل رض, اكن    اذلَّ ي  اذلَّ اليشء  أ عمل طبيعة 

أ مري.   يُكشف  أ ن  وخفت  لوهةل ٍارتبكت,  يصدع,  و  ينترش  صوته 

طلبت أ يم االإسعاف, واخلاةل ران تنوح خوفًا عىل ابهنا املتغطرس, بعد  

قدوم س يارة االإسعاف طلبت مين أ يم اصطحاب سلمى ملزنل جديت,  

 اإىل حني عودهتا.  

 وأ حرض حقيبيت مث ُنرج" "بتونيا: أ يم, سأ صعد  - 

 "حياة: أ رسعي عزيزيت, ال ترتكهيا لوحدها" - 

صعدت مرسعًة وتوقفت عند العتبة, أ خرجت خرقًة من جييب, ونظفت  

 فهيا بُقع الزيت, مث نزلت لل سفل.  

اكنوا قد ذهبوا؛ أ ما سلمى تس ند نفسها عىل الباب اخلاريج للمزنل,    

ن علهيا ال مر, ويف داخيل  اجتهت حنوها, وبدأ ت أ هدئ من روعها, وأ هو 

اكن قليب يعترص خوفًا من أ ن حيدث يشء أ ندم عليه ما تبقى من معري,  

ت بداخيل العنف واحلقد.   ساحمك هللا اي أ يب هذه نتاجئ قسوتك, ودلَّ

 "اي رب أ لطف يب" 
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أ خذت سلمى اإىل مزنل جديت, جلست قرابة الساعة أ واس هيا, مث غلب  

 علهيا النعاس.  

 ًا. الهاتف يرن وأ خري 

 "بتونيا: مرحبا أ يم, أ خربينا ماذا حصل؟" - 

"حياة: ُأصيب املسكني بكرس يف احلوض, ووضعوا هل حزامًا خاصَا  - 

 بتكل املنطقة " 

 "بتونيا: أ يم, هل س مييش بعد هذه احلادثة" - 

ن شاء هللا, أ خربان الطبيب أ هنم سيبقونه أ س بوع يف املستشفى  -  "حياة: اإ

 يف املزنل, ويبدأ  بلعالج الطبيعي "   وبعدها سرياتح ملدة س تة أ سابيع 

ي   شعرت برغبٍة شديدة بلباكء, هل ُأعدم مضريي اإىل هذا احلد؟ ما اذلَّ

 فعلته؟ لقد تس ببت مبرض الس ند الوحيد لسلمى وأ هما.  

 "حياة: بيت.. بيت " - 

 "بتونيا: نعم أ يم" - 

 "حياة : ال عليك اي أ بنيت, سيُشفى" - 

للحال   أ ملًا  ينقبض  بقليب  أ وايس  أ شعر  كيف  أ عمل  ال  لها,  اليت وصلت 

 سلمى وأ ان املذنبة؟  

 "سلمى: كيف أ صبح أ يخ؟" - 
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 "بتونيا: خبري, ال تقلقي, سيشفى قريبًا " - 

وهو  -  مبكروه  أ صيب  لو  نفيس  أ سامح  لن  كنت  هلل,  امحلد  "سلمى: 

 مس تاء مين" 

 "بتونيا: اطمئين اي صديقيت, سيتجاوز هذه الضائقة" - 

 سلمى. خالتك وأ بنهتا ينتظرانك يف اخلارج" "مىن: صغرييت  - 

 ذهبت سلمى اإىل مزنل خالهتا, وأ ان بقيت أ نتظر وادليت. 

ىل املزنل, اكن أ يب جيلس يف الصاةل,   يف املساء عادت أ يم واصطحبتين اإ

يزال   ال  شعري  اكن  غرفيت,  اإىل  وانطلقت  ال رض  ىل  اإ عيناي  أ نزلت 

 ُمفرتشًا ال رض.  

 , س مييض" "حياة: ال عليك اي صغرييت- 

بشان تنظيف الغرفة من الشعر, وعندما انهتينا, ذهبت أ يم لتحرض  

أ غوص يف ال فاكر وأ س تغفر   أ ما أ ان فاس تلقيت عىل رسيري؛  العشاء, 

 ريب ملا اقرتفت من ذنب. 

 "حياة: بيت, هيا صغرييت. العشاء جاهز" - 

 "بتونيا: هل أ يب س يجلس معنا؟ " - 

 " "حياة: ال, تناول طعامه يف اخلارج - 



~ 56 ~ 
 

أ هنيت طعايم واجتهت اإىل غرفيت؛ يك ال أ صدف وادلي, اكنت ليةل   

 طويةل وعصيبة. 

يف الصباح استيقظت بكرًا, وارتديت مالبيس, وانطلقت اإىل مدرس يت  

 قبل استيقاظ وادلي, وطوال الطريق أ س تغفر ريب" 

 "شهد: بتونيا. ما بك شاردة الفكر؟" - 

 انتهبت لها مؤخرًا:  

 ودك" " أ سفة, مل أ نتبه لوج - 

 "شهد: مباذا تفكرين؟ " - 

 "بتونيا: ال يشء, أ نتظر سلمى " - 

 "سلمى: ال أ ظن أ هنا س تأ يت اليوم؛ بسبب ما حدث لشقيقها" - 

 "سلمى: بنات ماذا تفعلن هنا؟" - 

 "بتونيا: كنا بنتظارك, هل هناك أ خبار جديدة؟" - 

 قصرية" "سلمى: حالته جيدة, ولكن يتوجب عليه البقاء بملشفى ملدة - 

 "بتونيا: أ رحتين, مل أ س تطع النوم جيدًا, غلبين التفكري به" - 

 "شهد: سلمى احرتيس, رمبا بيت حتب شقيقك" - 

لهيا بذهول, وانفجران يف الضحك  نظران اإ
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"سلمى: ال هتذي اي عزيزيت, لو لَْم يسقط من تلقاء نفسه لقتلته, لكهنا  - 

 متتكل قلبًا أ بيض من احلليب " 

مني اي صديقيت أ ن يل قلبًا أ سود من سواد الليل, وأ نين  "بتونيا: لو تعل- 

 أ حقد اكمجلل ملا جالستين دقيقة" 

"سلمى: تتلكمني هكذا ل ن أ ملك ال زال حديثًا, اصربي س يعود وضعك  - 

 اكلسابق مع وادلك " 

 شهد مقاطعًة للحديث: 

 " بصفيت بطيئة الاستيعاب, ما هو حقد امجلل؟ " - 

أ كرث  -  من  امجلل  ينىس,  "بتونيا:  ال  أ ذاه صاحبه  ذا  فاإ احليواانت حقدًا 

ىل أ ن ينتقم"  ن مرت س نني يُبقي بداخهل اإ  حىت واإ

 "شهد: معلومة جديدة ُك يوم, هذا ما أ تعلمه من ْصبتك" - 

"بتونيا: حُيىك أ ن مجل تلقى رضًب مربحًا من صاحبه,  ول ن صاحبه  - 

ينتقل   وامجلل  س نني  عرش  ومضت  ببيعه,  قام  امجلال,  حبقد  من  يعمل 

صاحب ل خر, و يف يوم من ال ايم سافر صاحب امجلل القدمي, و مر  

رأ ى امجلل   الصباح  فهيا, ويف  لينام  اس تضافوه, ونصبوا هل خمية  بقبيةل 

صاحبه, وعرف ُك مهنام ال خر, ويف الليل أ حرض صاحب امجلل القدمي  

الرمل و ال جحار ومجعها يف خميته, وخلع مالبسه, ووضعها داخل الرمل,  

ب, فامي بعد قام امجلل بفك قيوده, وانطلق خلمية صاحبه, وبرك عىل  وهر 
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كومة الرمل, وصار يطحن ُك ما حتته ممزقا املالبس, وهكذا اطمأ ن أ نه  

قتهل, ومرت الس نني, واكن صاحب امجلل بلسوق, فرأ ى امجلل, وعندما  

 وقعت عني امجلل عىل صاحبه سقط ميتًا من احلزن وكامتنه هل." 

يعقل حليوان كهذا أ ن يكمت احلقد بداخهل لس نني؟ أ شعر  "سلمى: هل  - 

 بدلهشة ملا أ مسعه" 

 "شهد: بيت, هل تُفكرين بقتل وادلك بعد بضعة س نني؟!" - 

"سلمى: أ حضكتين اي شهد, تتجنب السري بقرب المنل؛ يك ال تدوسه  - 

 بخلطأ , لتقتل وادلها" 

 "بتونيا: أ جعبتين الفكرة, ِلَم ال, سأ خطط لها" - 

اجتهنا اإىل غرفة الصف, وبعد انهتاء ادلوام تفرقنا, ُكٌّ منا اإىل  حضكنا و 

بيته, وبلطبع كنت أ سري مشتتة ال فاكر ضائعة, وصلت اإىل مزنيل, اكن  

ىل املدخل    أ يب جيلس يف احلديقة, جتاوزته اإ

 "زايد: بتونيا..." - 

 ال أ خفيمك جتمد ادلم بعرويق, أ جبت بصوٍت مرجتف ياكد يسمعه  

 "نعم" 

 اقرتيب, واجليس هنا"  "زايد: - 
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ىل املقعد املواجه ملقعده, اجتهت حنوه متثاقةل, وقليب يوشك عىل   وأ شار اإ

نفطار    االإ

"زايد: اعذريين اي ابنيت عىل طبعي املُترسع, واملنفعل, لكنين أ خاف  - 

عليك من هذا الزمان وما حيويه, ال أ ريدك أ ن تقرتيف أ خطاء ال أ س تطيع  

 ليب, معري امجليل" أ ن أ ساحمك علهيا, أ نت ابنة ق

ليه بعينني ساكنتني, وجسد مضطرب, أ مسك يداي وقال:   كنت أ نظر اإ

 " هل ختافني مين اي بيت؟" 

 أ نزلت برصي لل سفل, وأ جبت: 

 "أ جل, أ خافك" 

 تهند تهنيدًة يأ س, وقال: 

"ما زلِت صغرية وقليةل التجربة, ضعيفة جسامنيًا, أ ضعف من اذلكور,  

ض أ حدمه كل, أ ان رجل شيق خياف  أ خاف عليك مهنم, أ خاف أ ن يتعر 

عىل ابنته من النسمة, لهذا يكون ردي قاس يًا عىل أ خطائك, ال أ ريد أ ن  

اتزاين   أ فقد  جيعلين  عليك؛  هذا  خويف  وتكرب,  ال خطاء  تكل  تتطور 

أ حيااًن, وقسويت لتكوين أ قوى وتعي ما يدور حوكل من خماطر بزماننا  

 هذا " 

ليه, وأ ردف:     مث مضَّين اإ
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أ ميل ومس تقبيل, اغفري يل زاليت, تفهمي خويف من   أ نت  "صغرييت, 

أ جكل, وال ختافيين, فأ ان وهللا ما أ حببت من دنياي كام أ حببتك, وأ عدك  

 أ ن أ ضبط نفيس ويتبدل حايل لل فضل" 

ىل ادلاخل الطعام جاهز" -   "حياة: ماذا تفعالن هنا؟ هيا اإ

أ ع  أ خافه,  أ خفيمك ال زلت  ىل ادلاخل, ال  اإ أ ول خطأ   ترافقنا  أ نه عند  مل 

 س ينىس ُك ُحبه يل, ولن يتغري حاهل. 

مل   وأ يب  وس مي,  عىل  لنطمنئ  املشفى؛  ىل  اإ أ يم  اصطحبتين  املساء  يف 

ىل الغرفة حاولت االإختباء خلف أ يم؛   يُعارض خرويج. عند دخولنا اإ

 يك ال أ رى وس مي, ظنًا مين أ نه يعمل أ نين املسبب حبادثته. 

 أ يضًا؟" "سلمى: بيت! هل أ نت هنا - 

 أ مسكتين من يدي وجرتين بجتاه وس مي.  

 "بتونيا: شافاك هللا وعافاك" - 

منك  -  أ عتذر  أ ن  وأ ود  ما حدث,  بعد  أ شكرك عىل جميئك   : "وس مي 

 أ يضًا, أ عتقد أ ن ما أ صابين من أ جل قةل هتذييب, وما س ببته كل" 

ذًا هو ال يعمل أ نين   ارتبكت كنت أ نتظر س ياًل من التوبيخ, والهتديد. اإ

نتقام هنا. امل   سبب بسقوطه, عىل ال قل سرياتح قليب, وينهتيي احلقد واالإ

 "بتونيا: ال عليك, اكن اخلطأ  متبادل" - 
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ذن حل السالم بينكام"-   "سلمى: أ وه ما هذه التطورات العجيبة, اإ

 "بتونيا: عيل اللحاق بوادليت " - 

 "سلمى: سأ رافقك للخارج" - 

 حبق أ حد  اكنت دقائق صعبة, من ال ن لن أ رتكب ال خطاء 

 "سلمى: بيت مبا تفكرين؟" - 

 " بتونيا: وادلي اعتذر." - 

 "سلمى: ليعاود االإساءة كل الحقًا " - 

 "بتونيا: ال عليك, لنرتك ما ختبئه ال ايم يل. أ ين خالتك وأ بنهتا؟" - 

 "سلمى: يف مزنلنا س تأ يت خاليت بعد قليل لنعود معها " - 

 "بتونيا: ومن سريافق وس مي؟" - 

 معي؛ هام يف نفس التخصص وال يفرتقان" "سلمى: زيد أ بن - 

 "بتونيا: وما هو ختصصه؟" - 

 "سلمى: صيدةل؛ هذه الس نة اخلامسة, وأ ظن أ هنا س تؤجل " - 

ذا اكن وس مي طالب, مفن يؤمن مصاريفمك؟" -   " بتونيا:عذرًا لتطفيل, اإ

"سلمى: أ يم معلمه كام تعرفني, و دلينا متجر أ لبسة كبري, يتشارك به  - 

 وفاة أ يب أ صبح وس مي يعمل هناك مساًء برفقة زيد" أ يب ومعي, وبعد  
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 "حياة: بيت هيا عزيزيت, وادلِك ينتظران " - 

ىل املزنل, اكن أ يب ُمبهتج يبتسم من تلقاء نفسه,   ودعُت سلمى و توهجنا اإ

اكن قد أ حرض معه معدات الشواء, ودعا جديت, معيت, وخطيهبا لسهرٍة  

 لن تُنىس كام قال.  

العمر, أ يب اس تمل الشواء, وأ محد اكن ميلئ ال س ياخ  اكنت ليةل من ليايل 

تُدندن   السلطة, جديت اكنت  أ يم ومعيت فتقامسن معدات  أ ما  بللحم: 

 ال غاين القدمية, وأ ان ُأحرضاِ املائدة وأ شاركها الغناء. 

 أ طلنا السهر, والضحك. ال أ خفيمك اكن قليب يرقص فرحًا  

 , وأ مك" "زايد: بتونيا أ نظري ماذا أ حرضان كِل: أ ان - 

وأ خرج علبًة محراء, يف داخلها سلسةل ذهبية بديعة املنظر تتدىل مهنا  

زهور بتونيا صغرية, بنفسجية اللون, وأ خرى وردية, ُذهلت هبا, أ خذت  

 قليب تكل القالدة. 

 "حياة: هل أ جعبتك اي ابنيت؟" - 

الفرح  -  من  أ طري  أ اكد  البتونيا,  اجملرة  زهرة  تقولني؟  ماذا  أ يم  "بتونيا: 

 أ شكرمك من أ عامق قليب, انتظرهتا كثريًا" 

وأ رسعت اإىل حضن أ يم, ومن مث اجتهت حنو وادلي, أ حاطين بذراعيه,  

 وقال: 
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" أ طليب ما تشائني اي ابنيت, أ نت وحيديت, وقرة عيين, لو طلبت رويح  

ايها بال تردد "   أ هبك اإ

 "بتونيا: أ يب الغايل أ حبك جدًا, أ دامك هللا س ندًا يل" - 

 ؟ أ ال حتبينين؟ بفضيل حصلِت عىل هذا الامس املمّي" "جديت: وأ ان - 

ذن يعود الفضل لوادلك اي أ يم" -   "مىن: ماما تشعر بلغرية, اإ

 حضكت وحضكنا معها, فعاًل اكنت ليةل ال تنىس  

مر شهر وأ ان أ رتدي قالديت, حىت عند النوم, أ صبحت جزء مين, أ حببهتا  

 جدًا وأ حببت طباع أ يب اجلديدة, أ مل أ ن يبقى عىل حاهل.  

 "بيت" - 

 "نعم اي أ يم " - 

 "حياة: هل س تذهبني معي غدًا؟" - 

ىل أ ين؟" -   "بتونيا: بلطبع, قديم ستس بق قدمك لكن اإ

بة شفاء ابهنا, وقبل قليل دعتنا  "حياة: أ م وس مي تقمي مأ دبة غداٍء مبناس  - 

 للحضور" 

الوقت؛ لمييش  -  أ مامه املزيد من  "بتونيا:  لكنه مل يشفى متامًا, ال زال 

 بشلك طبيعي " 
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ثيابك  -  وأ حرضي  اذهيب  هيا  تشاء.  ما  لتفعل  هبا؟  شأ نك  ما  "حياة: 

 املتسخة ل هنيي أ عامل املزنل بكرًا" 

دلي -  معك,  اذهب  لن  رأ يي  غريت  ْصيح,  من    "بتونيا:  الكثري 

 الواجبات" 

 "حياة: ما اذلي غري رأ يك هبذه الرسعة؟ " - 

من  -  العديد  هناك  س يكون  التجمعات,  هذه  أ حب  ال  أ يم  "بتونيا: 

 النساء"  

"حياة: بااااايت منذ مىت ال حتبني التجمعات؟ هل هناك خالف بينك  - 

 وبني سلمى؟" 

 "بتونيا: ال اي أ يم, ال يوجد يشء بيننا " - 

س -    ذن  اإ هذه  "حياة:  مثل  اإىل  لوحدي  اذلهاب  أ حب  ال  رتافقينين, 

 املناس بات" 

 "بتونيا: متام أ يم, سأ ذهب معك, أ مري هلل" - 

ملا ترُصين عىل ذهايب اي أ يم, لو تعلمني ماذا فعلت لقتلتين! سأ ذهب  

وأ قيض وقيت بغرفة سلمى, ممن سأ خاف؟ وس مي قارب عىل الشفاء التام,  

 وال أ حد يدري عن القصة, تصافينا. 
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 ***** 

أ وه.. ما هذا االإزعاج منذ الصباح الباكر؟, محلت وساديت ولففهتا حول  

وهجيي؛ لتسد أ طرافها أ ذاني, عبث.. صوت زغاريد خاليت وأ بنهتا يُصدع  

اجلدران, ماذا س يفعل بوسادة من البوليسرت؟ ساحمك هللا اي أ يم, هل  

 هذا وقته؟ 

غريها؟    عيل  سيتطفل  من  شك!  بال  رزان  الباب..  طرق  صوت 

 أ مسكت الغطاء وسرتت به رأ يس, فتحت الباب, وبدأ ت الكهما: 

 "استيقظ اي حمب النوم, ُك هذه التحضريات من أ جكل" 

حاولت كمت نَفيس لكن عبث, اقرتبت وحسبت الغطاء عن وهجيي ليظهر  

 أ ماهما وهو متجهم. 

 بس الوجه؟ هيا اهنض" "رزان: ما بك؟ ِلَم أ نت عا - 

"وس مي: ماذا تريدين اي رزان؟ ادلعوة للنساء؟ هل تعتقدين أ ين رغد  - 

 مثال؟ " 

 " رزان: لكن ادلعوة من أ جكل, هل ستبقى يف الفراش؟ " - 

"وس مي: حسب معلومايت؛ فأ ان مريض مكسور احلوض, هل سأ هنض  - 

 ل شاركك ادلبكة والزغاريد؟ " 

أ رجاء املنطقة  بدأ ت تضحك وتوزع رنني صوهتا يف أ ر  جاء الغرفة, بل 

 لكها" 
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 "سلمى: ما اذلي حيدث هنا؟ ما بك تصهلني اي رزان؟" - 

 ها قد جاءت منقذيت, أ خيت العزيزة. 

 "رزان: ال يشء, كنا نتحادث قلياًل" - 

فأ تيت  -  االإحتفال؛  بدأ مت  ظننتمك  حمادثة؟  اكنت  هذه  هل  سلمى:   "

 ل رقص عىل صوت صهيكل" 

الضح من  نفيس  منع  أ س تطع  من  مل  أ عىل  ُأرسل حضاكت  أ خذُت  ك, 

 صهيل رزان كام ش هبته سلمى. 

 "رزان: أ نامت االثنني تفيضان قذارًة " - 

رضبت الباب بشدة, وخرجت, عدان لنقهقه بصوت أ عىل من ذي قبل؛  

نسانة مس تفزة عىل وجه ال رض.    فرزان أ كرث اإ

 "سلمى: ال أ حب التجمعات بسبهبا" - 

 س متضني وقتك مع عقةل االإصبع" "وس مي: ال عليِك؛ فأ نت  - 

ال من  -  "سلمى: ال أ عتقد, رمبا لن تأ يت, امحلد هلل أ ن شهد موجودة؛ و اإ

 سيتحمل خفة دم ابنة خالتك" 

كيف  -  املعجبني يب,  أ كرب  من  فهيي  هذا غريب؟  تأ يت  لن  ملا  "وس مي: 

 س تفوت فرصة اللقاء؟" 

 "سلمى: وس مي! ال تبدأ  أ رجوك" - 



~ 67 ~ 
 

 سب, انهتيى اخلالف بيننا" "وس مي: حارض, لقد مازحتك و ح - 

 "سلمى: امحلد هلل, ال أ ريد أ ن أ قف بينكام, أ رجوك" - 

 "وس مي: اطمئين عزيزيت سأ تزوهجا أ يضًا؛ ل رضيِك" - 

أ ان فعدت ل دفن رأ يس حتت وساديت, هذه    أ ما  ابتسمت وخرجت: 

عقةل   بيل  من  خترج  ال  ِلَم  أ فاكري,  من صوت  النوم  أ س تطع  مل  املرة 

االإصبع؟ منذ حادثيت: وأ ان أ راها يف أ حاليم, وأ فكر هبا يف يقظيت, هل  

هذا يعين أ نين بدأ ت أ جعب هبا؟ عقيل بدأ  خيرج عن الس يطرة, وس مي  

تأ ثرت بقصهتا, ووضع حياهتا, ورمبا ل نين منذ نشأ يت مل    واحلب هه, رمبا

 يُعاندين أ حد كعقةل االإصبع.  

الباب يطرق من جديد.. أ مغضت عيناي ل بدأ  المتثيل, ورحت أ غط  

 بنوٍم معيق دون أ ن أ شعر. 

ْصوت يف الثالثة عرصًا, اكن صوت املوس يقى يقرع رأ يس بعنف, أ ريد  

علبة  أ خرجت  كيف؟  لكن  ل س تفيق,  السجائر خاصيت, وبدأ ت    قهوة 

 أ حسب ادلخان وال فاكر اإىل داخيل, وأ نفهثا مرًة أ خرى ِلُتحيطا يب. 

مرًة     أ خهيا  نقاذ  الإ لتأ يت  الهاتف؛  وجدهتا.. سأ طلب سلمى عن طريق 

 أ خرى 

                                  ***** 
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وصلنا ال ن ملزنل أ م وس مي, أ لقيت التحية عىل معيت مىن, واخلاةل ران,  

 صعدت اإىل غرفة سلمى.  و 

حداكن أ تت " -   "سلمى: وأ خريًا, اإ

أ صبح  -  اليوم؟ وكيف  أ خربيين كيف حاكل  ذن.  اإ "بتونيا: هناية سعيدة 

 ششبيل؟" 

امجليل, سوى  -  أ مل جتدي ل يخ   , بيديا "سلمى: بيت سأُخرج شعرك 

 ششبيل لكقب؟" 

"بتونيا: كنت أ ود أ ن أ طلق عليه صاحب الظل الطويل؛ لكن تعلمني  - 

 ينا" ماض 

"سلمى: ظننت أ ن اخلالف انهتيى بينكام, هل ما زلِت حتملني بقلبك  - 

 عليه؟" 

 "بتونيا: ال اي عزيزيت, أ مازحك.. لقد تصافينا" - 

 "سلمى: كيف تصافيمت؟ أ تقصدين أ ن حادثة أ يخ تُعترب كسداد دين؟" - 

 "بتونيا: ما بك اي سلمى؟ أ مازحك هل غضبِت مين؟" - 

 سلمى ويه تضحك: 

  عزيزيت " "وأ ان أ مازحك اي 
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قطع حديثنا صوت طرق الباب.. أ عتقد أ ن شهد حلقت حبديثنا اجلاد  

 املُنكَِّه بملزاح.  

 "رزان: مرحبًا, سلمى خاليت ران تريدك حااًل" - 

لتصاحفين,   يدها  ومدت  فاقرتبت  رزان  أ ما  همروةًل,  سلمى  خرجت 

 وقالت: 

 "أ عتقد أ نك عقةل االإصبع املشهورة؟" 

ه الفتاة, هل تتحدث هكذا مع من ترامه  كنت سأ لوي يدها, بغيضة هذ 

 ل ول مرة؟ صدقت سلمى عندما قالت: أ هنا ُمس تفزة. 

 "امسي بتونيا.. ببببتوووونياااا" - 

 " رزان: ما بك؟ أ مازحك, وماذا يعين امسك؟" - 

"بتونيا: نوع من أ نواع الزهور اليت تمنو بفصل الش تاء, زهور زينة أ طلق  - 

 وتندرج حتت الزهور الباذنانية" الفرنس يني علهيا امس البيتونيا,  

 "رزان: يعين أ نت بذنانة " - 

وأ خذت تضحك هبس ترياي, شعرت جبسدي يتصبُب عرقًا, أ ضفهتا لقامئة  

 ال شخاص اذلين سأ قتلهم. 

 "سلمى: هل جيب أ ن أ يت دومًا عىل صهيكل اي أ نسة رزان ؟" - 
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ادلعابة؟  "رزان: ملاذا تغارين مين اي سوسو؟ هل ل نين أ متكل روح  - 

 عىل خالفك أ نت وصديقتك الباذنانة." 

املنفوش   ال محر  أ مزق شعرها  أ ن  أ ريد  تضحك,  البلهاء ويه  خرجت 

 كصوف اخلروف.  

اململ  -  بلتفصيل  امسك  معىن  أ خربهتا  بذنانة؟  قالت  هل  سلمى:   "

ذن"   اإ

رزان,   من خروج  دقائق  بعد مخس  شهد  أ تت  وانفجران ضاحاكت. 

بعد نصف ساعة, رن هاتف سلمى اكن  جلس نا نتحادث, و نرقص, و 

 املتصل ششبيل. 

 "سلمى: سأ عود بعد قليل" - 

 "شهد: س بيس تون, قناة ش باب املس تقبل" - 

 تشاركنا الضحك, وانطلقت سلمى همروةًل بجتاه غرفة وس مي" 

 ترددت قلياًل, مث قلت: 

"شهد, أ ريد أ ن أ عرتف كل بيشء, أ متىن أ ن تُسدي يل بنصيحة ترحيين  

 أ فاكري" من تداخل 

 "شهد: ما بك؟ هل من جديد بينك وبني وادلك؟" - 
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أ نين بسببه  -  أ تعلمني  أ حقادي,  أ يب هو سبب ُك  أ ه من  أ يب,  "بتونيا: 

 فعلت شيئًا لن أ سامح نفيس عليه؟" 

 شهد متسائةل: 

 "ماذا فعلِت اي بيت؟" 

 "بتونيا: حادثة وس مي أ ان املتسببة هبا" - 

ىل أ ي حاٍل أ وصلته؟  "شهد: ماذا تفضلِت؟ أ جننِت أ نت؟ أ مل ت -  ري اإ

نتقام, وأ نت تعلمني أ نه الس ند الوحيد لعائلته,   أ مل جتدي سوى هذا االإ

 هل أ جعبتك فعلتك اي صديقيت؟ " 

مِحاًل  -  أ مِحُل  أ ريد نصيحة,  فعلت,  ماذا  أ عمل  أ ان  أ رجوك,  "بتونيا: شهد 

 ثقياًل أ رهق اكهالي, ال أ س تطيع العيش معه وتقبهل" 

ذ -  اإ نصيحيت,  تريدين  تعمل  "شهد:  أ ن  قبل  سلمى  وأ خربي  اذهيب  ن 

 متأ خرًا؛ يك ال خترسي صديقتك بسبب أ مراضك النفس ية" 

"بتونيا: أ جننِت؟ كيف سأ خربها؟ بلتأ كيد سأ خرسها, لن أ س تطيع فعل  - 

 ذكل" 

ن مل خُتربهيا أ نِت  -  "شهد: كنِت فكري هبذا قبل أ ن تفقدي عقكل, مث اإ

 أ علمي هذا"   سأ خربها أ ان؛ فأ ان ال أ خون صديقيت اي صديقيت, 

 "بتونيا: شهد أ رجوِك, أ خربتك لتساندينين ال لهُتدديين" - 
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 "شهد: أ ساندِك أ م ُأصبح شيكًة كِل؟ أ ان ذاهبة ال ن" - 

ىل أ ين؟ أ رجوِك أ همليين املزيد من الوقت؛ ل رتب لكاميت" -   "بتونيا: اإ

"شهد: سأ ذهب لبييت ال ختايف, لكن أ همكل فقط يومني, لو مسحِت ال  - 

ىل اللقاء" أ ريد أ ن أ خت   ار بينكام. اإ

ال ن    أ شعر  بصدري,  كبري  وراهئا ضيق  خملفًة  العاصفة  مثل  انطلقت 

 مبدى جدية املوقف, كيف سأ جابه هذا الوضع لوحدي؟. 

بعد ثواين قليةل من خروج شهد دخلت رزان, اكنت ترتسم عىل شفاهها  

ذن ال ن انهتت صداقيت    ابتسامة صفراء, وك هنا اسرتقت السمع حلديثنا؛ اإ

 بسلمى.  

 "رزان: ما بك ارتبكِت عند رؤييت؟" - 

 أ جبهتا وأ ان أ شعر أ ن قليب ينبض بعنقي:  

 "ِلَم ل رتبك؟ ُك ما يف ال مر أ نين مل أ س تلطفك"

"رزان: سأ جعكل تدفعني مثن ُجرأ تك هذه اي بذنانة؟ مث ِلَم مْل حُتبيين؟  - 

أ م   منِك؟  أ مجل  ل نين  هل  االإجابة,  ختمني  أ س تطيع  ل نين  انتظري.. 

 أ طول؟ " 

 "بتونيا: ما فائدة جامكِل وأ نِت تفتقرين للهتذيب؟" - 

 "رزان: سرنى بعد قليل من يفتقر للهتذيب؟ ومن ال مضري هل أ ساسًا؟" - 
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يساندين,   من  أ جد  مل  رب..  اي  وتدندن.  بتفاخر,  تامتيل  ويه  ذهبت 

ساعدين و أ خرجين من هذه الورطة اليت أ وقعت نفيس هبا؟ تُرى هل  

 ن؟ اي وييل هذه املرة س يدفنين أ يب. سأ دخل السج

 قطع صوت أ فاكري صوت أ قرب الناس يل, سلمى 

 " ما بِك اي س نفور مفكر؟ مبا متلئني عقكِل الكبري؟ " - 

 حضكت وأ ردفت: 

 " مث أ ين ذهبت شهد؟ هل نزلت لل سفل؟" 

 " اضطرت لذلهاب عىل جعل" - 

ي حصل؟ هل هناك خطٌب ما؟" -   "سلمى: ما اذلَّ

اهديئ, -  س تذهب    "بتونيا:  أ هنا  ال مر؛  يف  ما  هناك يشء, ُك  ليس 

 للتسوق مع وادلهتا " 

                                   ***** 

 مىت س ينهتيي هذا اليوم الطويل؟ أ ين أ نِت اي ُمقةل عيين؟ 

 انبلق الباب وظهرت منه ماليك العزيز 

 "وس مي: ِلَم تأ خرِت اي سلمى؟" - 
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ا -  كل  وحرضت  للمطبخ,  ذهبت  أ واًل  كل  "سلمى:  ووضعت  لقهوة, 

علب   لها  ل حرض  ران؛  السلطانة  طلبتين  ال ثناء  تكل  ويف  الطعام,  

 املناديل من غرفهتا, مث صعدت و.." 

 "وس مي: أ رجوِك أ مصيت, أ شكرك عىل تعبك من أ جيل اي عزيزيت" - 

اليوم,  -  بك  أ ريد الانشغال  ال  يربد,  أ ن  قبل  طعامك  تناول  "سلمى: 

 سأ عود ل رى صديقايت" 

 صدين عقةل االإصبع, أ م أ هنا مل تأ يت؟" " وس مي: تق- 

نين  -  "سلمى: أ خربين ماذا حيصل كل؟ ِلَم تتساءل كثريًا عن بيت؟ مث اإ

 قلت: صديقايت مل أ قل صديقيت" 

ذن, أ تعلمني أ نه مل خيطر ببايل  -  "وس مي: ماذا؟ ماذا ؟ بيت! امسها بيت اإ

مل أ كن  أ ن أ سأ كل من قبل عن امسها؟ حىت عندما  كنِت تتحدثني عهنا  

ذن بيت "   أ س متع كل, وأ حاول أ ن أ غلق أ ذاني... اإ

 "سلمى: امسها بتونيا, واملقربون مهنا يُطلقون علهيا بيت " - 

 "وس مي: بتونيا! بتونيا امس مجيل." - 

 " سلمى: بسم هللا, هل جننت اي أ يخ؟" - 

أ شعر أ ين أ بدو مكعتوه أ مام أ خيت, لكن امسها ممّي أ جعبين, أ سكهتا وطلبت  

الطويل,   الظل  صاحب  كتاب  ل عطهيا  االإصبع؛  عقةل  حُترض  أ ن  مهنا 

 اكنت قد طلبته مين ُقبيل احلادثة, عاندتين قلياًل مث قبلت.  
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بدلت مالبيس ورششت الكثري من العطر, حىت شعرت بدلوار, أ ين  

 ين اختفى؟ أ وه.. هل هذا وقته؟ مشطي اي تُرى؟ أ  

س يخرج   قليب  أ ن  وأ شعر  أ رجتف,  أ صابين؟  ماذا  يُطرق..  الباب 

أ أ أ ه..   الس تقبالها, سأ جلس هنا, حسبت الكريس ورميت نفيس عليه, 

صابيت, فتحت   أ شعر أ ن عظايم تفتت من جديد, حىت أ نين نسيت اإ

ب  حاسويب الشخيص وتظاهرت بهامتيم به, أ ما قليب فيجلس أ مام البا

 ينتظر بتونيا صاحبة االإمس امجليل. 

هنا رزان. ء أ وف.. ما هذا احلظ اليس   ؟ اإ

 "رزان: عندي كل خرب سصيدمك" - 

ي س يصدمين؟ تفضيل." -   " وس مي: وما هو هذا اخلرب اذلَّ

 "رزان: بتون.." - 

وقبل أ ن تمكل دخلت سلمى, وبتونيا, اكن يبدو علهيام احلزن, ال بل اكن  

 , تُرى ماذا حصل؟ هناك بقااي دموع يف أ عيهنن 

بدلموع؟  -  ممتلئة  عيناِك  ِلَم  سلمى؟  اي  بِك  ما  جيري؟  ماذا  "وس مي: 

 أ خفتين. 

 "سلمى: ال عليك, كنا نُشاهد فيمل رومانيس, وُأثريت عواطفنا" - 

 "وس مي: أ كرث من أ كره من النساء العاطفيات, ذوات املشاعر اجلياشة"- 
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أ   ببايل؟  خيطر  ما  عكس  بلساين  أ قول  ِلَم  أ دري  التعجرف  ال  صطنع 

 وأ تظاهر بلقوة أ ماهما, وأ ان كعجينة البسكويت. 

 ساد الصمت لثواين, مث قلت وأ ان ُمندهش: 

"غريب, عقةل االإصبع اليت أ عرفها اكنت تُعيد لكاميت يل, وترضبين بأ قىس  - 

 مهنا, ماذا حيصل كِل؟ هل ال مور تسري عىل ما يرام بينك وبني وادلك؟ 

 بل, مث أ نزلت رأ سها, وأ جابت بتلعمث: حشب وهجها وذبل أ كرث من ذي ق 

 "أ ن.. أ ان أ س أ سفة" 

عيناي حُتدقان هبا بس تغراب, مل أ فهم ِلَم ُك هذه الريبة اليت يه فهيا؟  

 أ وجعين قليب حلالها.  

ينفذ صربي؟  -  أ ن  قبل  ماذا حيدث هنا  أ حد  "وس مي: هل س يخربين 

 سلمى؟!" 

 " سلمى: أ يخ بتو.." - 

 ل: قاطعهتا رزان رسيعًا قبل أ ن تمك

 "بتونيا السبب حبادثتك, مسعهتا ويه تُفيض لصديقهتا بغرفة سلمى" 

"سلمى: أ يخ مل تكن تقصد ذكل, اكنت حلظة غضب, أ رجوك لنتحدث  - 

 هبدوء, لترشح كل ال مر" 

 "وس مي: وأ نِت تعلمني ذكل منذ البداية اي أ خيت, وتدافعني عهنا؟"  - 
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أ خربتين  -  قليل  قبل  أ عمل,  أ كن  مل  أ مامك؛  "سلمى: ال وهللا,  وها حنن 

أ نفها, كنت سأ حيك كل القصة   لنخربك بلك يشء, لو مل حترش رزان 

 بروية" 

أ قوى عىل   مل  أ نين  يقتلع عيين, حىت  ياكد  فظيع  بدوار وصداع  أ شعر 

 الوقوف, وك ن املقعد يلتف حويل ومينعين من الهنوض, ومن التفكري. 

بساط    عىل  بدموعها  تريم  اكنت  االإصبع,  لعقةل  مطوةًل  نظرًة  نظرت 

ي أ جلس عليه, وِمْن   غرفيت, وك هنا نريان تنترش وتسري حنو املقعد اذلَّ

مقعدي متجهًة حنو قليب: أ حرقته, وصريته رمادًا, مث  صعدت حنو عيناي,  

تطاير شر دموعها من ُمقلتاي, ال ن أ س تطيع أ ن أ هنض وأ نفث نرياهنا  

 بوهجها.              

                                   ***** 

فكرت كثريًا: وقررت أ ن أ خرب سلمى  بلك يشء, لن أ دع رزان تفسد  

 عالقيت بصديقيت, أ فسدها أ ان وال يفسدها غريي. 

"سلمى: أ تعلمني اي بيت؟ أ شعر بل ىس حلال أ يخ, أ صبح جسني غرفته,  - 

جائر, وال يقبل أ ن يزوره أ صدقائه؛ يك  وأ فاكره, حىت أ نه بدأ  برشب الس

ال يروا جعزه كام يقول, حىت زيد صديق معره صار يهترب منه, ويفرش  

 أ مامه احلجج يك ال يراه" 



~ 78 ~ 
 

كيف سأ خربها ال ن؟ أ شعر بخلوف من ردة فعلها, قليب ينتفض بأ مل, مع  

 ُك نبضة غصة.  

 "سلمى: بيت..بيت.. يه بتونيا" - 

 : أ فقت لواقعي املرير, وقلت 

 " أ ان السبب حبادثة وس مي" - 

لهيا برهبة منتظرًة ردها, جتمدت يف أ رضها   وبدأ ت أ ذرف ادلموع, وأ نظر اإ

 دون أ ن تنطق بيشء. 

"بتونيا: أ ان أ سفه, مل أ كن أ عمل نتاجئ فعليت, أ رجوِك ال تصميت, وخبيين,  - 

 ارضبيين أ ان راضيًة حبمكك" 

 أ جابتين ويه مكسورة اخلاطر, وعينهيا تذرفان ادلموع:  

" أ نِت اي صديقيت السبب؟! هل أ رحِت مضريك ال ن؟ هل أ فضيِت  

 ضغينتك من وادلِك بوس مي؟ " 

كثريًا, صدقًا  -  نفيس  بفعليت, وصفعت  كثريًا  فكرت  أ سفه,  أ ان  "بتونيا: 

 تأ ملت أ ضعاف أ الم وس مي" 

اكن ال يس تطيع النوم من شدة    "سلمى: أ ين أ نِت من أ الم وس مي عندما - 

الوجع؟ ال يتناول طعامه, وال حيادث أ صدقائه, ينفث السم اإىل داخهل  

من   للتخفيف  املسكنة؛  ال دوية  من  أ كوامًا  ويبتلع  جسائره,  خالل  من 

أ وجاعه, أ يخ املُحب للحياة أ صبح منغلقًا عىل نفسه, يُفكر مطواًل حباهل,  
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ال حياته, أ ين أ نِت من هذا لكه  وخياف أ ن يبقى مس نودًا عىل عاكٍز طو 

 اي صديقيت؟ 

ومن  -  منِك,  بخلجل  أ شعر  أ قول؟  ماذا  أ دري  ال  أ سفة,  أ ان  "بتونيا: 

 عائلتك" 

أ مسكت بيدي   أ لتقط املقبض,  أ ن  الباب, وقبل  هنضت واجتهت حنو 

ودفعتين اإىل اجلدار, وبدأ ت تصفعين وهتزين, وتش متين, وأ ان خاضعٌة لها,  

, مث    أ مسكت بيدي وقالت: وأ طلق العنان لعيينَّ

 "س تذهبني معي ال ن لغرفة وس مي, وختربيه بلك يشء" - 

 "بتونيا: ال, أ رجوِك, ال أ س تطيع أ ن أ فعل هذا, ال أ س تطيع" - 

"سلمى: س تأ يت معي وس يكون هذا عقابك, أ يخ ينتظرك لُيقدم كل  - 

الكتاب اذلي طلبتِه منه ذاك اليوم, وهو يشعر بخلجل من ترصفاته  

 ال يعمل أ نك مجل حقود ويسء" السابقة معك, و 

ن أ خربته اي سلمى؟" -   "بتونيا: هل ستساحمينين اإ

 أ شاحت بوهجها عين وقالت: 

 " املهم ال ن أ ن يعمل أ يخ مبكيدتك, وبعد ذكل أ تفرغ كل" - 

 "بتونيا: أ ريد أ ن أ خربك بيشء أ خر " - 

 "سلمى: ماذا فعلِت أ يضًا؟" - 
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وأ صبحت تعمل بتكل  "بتونيا: رزان اسرتقت السمع حلدييث أ ان وشهد,  - 

 الواقعة" 

"سلمى: ماذا تقولني؟ هل ختربيين هبذا ال ن؟ تعايل لنرسع قبل أ ن  - 

 تُفيش رسك" 

توهجنا اإىل غرفة وس مي, وُكٌّ منا يف حاةٍل يرىث لها, اكن الباب مفتوح,  

ان وس مي, اس هتل وهجه, و بدأ  يسأ ل:   أ برَصَ ورزان يف ادلاخل, عندما 

يُثري غضيب ظنًَّا منه أ ين سأ جيب, لكنين أ نزلت  عن حالنا, وحاول أ ن  

رأ يس أ حبث عن خمرج, أ و أ ةٍل ترسع الزمن, وبقي ُملحًا يف سؤاهل: عن  

ماذا حيدث لنا؟ اكدت سلمى أ ن ختربه بلقصة, لوال تدخل رزان الغبية.  

ذا مس ين أ حد,   ازداد جخيل وضعفت قويت, أ شعر بأ ين سأ فقد الوعي اإ

نظر لقديما خوفًا من النظر يف عينيه, وأ نتظر  دموعي تقطر من مقلتاي, أ  

 ردة فعهل. 

 قال موهجًا سؤاهل لسلمى: 

 "وس مي: وأ نِت تعلمني ذكل من البداية اي أ خيت, وتدافعني عهنا"  - 

أ مامك؛  -  أ خربتين وها حنن  قليل  قبل  أ عمل,  أ كن  مل  "سلمى: ال وهللا, 

الق أ نفها, كنت سأ حيك كل  صة  لنخربك بلك يشء, لو مل حترش رزان 

 بروية" 

 "وس مي: سرنى ال ن ما س تخربانين به؟ " - 
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 مث اس تدار حنو رزان وقال: 

ال سأ جعكل عربًة   " رزان, أ خريج لو مسحِت, وال ختربي أ يم بيشء, واإ

 ملن ُأعُترب" 

 خرجت رزان من الغرفة ويه تمتمت, وترميين بنظرات انتصار قذرة. 

زه اخلش يب,  تقدم وس مي حنو الباب ورضبه بشدة, اكن يستند عىل ُعاك   

بأ مٍل   ال ن  أ شعر  واحننت.  قدماه,  خانته  أ ن  ىل  اإ السري مرسعًا,  وحياول 

 يُمزق ُك خليٍة جبسدي, كيف يل أ ن أ فعل فعليت هذه معه؟ 

عىل   ليس تقر  طريقه,  وأ مكل  بيدها,  فرىم  مساعدته؛  سلمى  حاولت 

 طرف رسيره 

 "وس مي: تلكمي اي ُعقةل االإصبع, كيف فعلِت هذا يب؟" - 

حاجبيه, وتشلكت بعض التجاعيد فوق عظمة أ نفه: أ ما    اكن قد أ خفض 

أ نفايس, هل   عيناه اخلرضاء فقد ضاقتا, وانبلق مهنام بريٌق حيرق حىت 

 هذه أ خر أ ايم حيايت؟ 

 عاد وُصخ: 

 "ِلَم ال جتيبني؟" 

بلكامت   أ جبته  ُمتعرقتني,  يداي  وراحتا  خوفًا,  يرتعش  جسدي  اكن 

 ُمتقطعة: 
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 ." " وضعت قلياًل من الزيت أ عىل.. 

 أ سكتين مقاطعًا بصوٍت يُصدع جدران الغرفة, ويُصدع قليب: 

 "ملاذا؟" 

ًا من نربته:   مث أ خفض صوته ُمغرياِ

"أ حقًا تظنني أ نين السبب مبعامةل وادلِك السيئة كل؟ وهل اكنت معاملته  

 كل أ فضل قبل أ ن تعرفيين؟" 

وك نه زرع سكينه يف منتصف قليب؛ فأ يب اكن وال زال مصدر أ حقادي,  

ة ضعفي, مل يكن قدوة, بل اكن رجًل ال أ متىن أ ن أ رى عىل شألكته  نُقط

 يف حيايت لكها. 

درايك, اكنت حلظة غضب." -   "بتونيا: أ ان أ سفة, مل أ كن يف اكمل وعيي, واإ

تعمل مراهقات, وما زلنا ال  -  أ رجوك ساحمنا؛ فنحن كام  أ يخ,  "سلمى: 

د, وقسوة ليست  ندرك سوء أ فعالنا, بيت طيبة القلب؛ لكهنا ممتلئة بأ حقا 

ال ردُة فعٍل لطريقة أ بهيا بلرتبية "   يه اإ

ال ن أ رىخ ظهره مس تلقيًا عىل رسيره, وأ مغض عينيه, تُرى مباذا يفكر؟  

وهل لكامت سلمى س تؤثر به؟ نظرت بجتاه سلمى: يه ال خرى اكنت  

 قد أ غلقت عينهيا, وبدأ ت تمتمت بأ دعيٍة؛ علها تتخلص من غضبه. 

 بعد دقائق معدودة, رفع رأ سه وعاد جالسًا, مث قال:   
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 " أ نامت االثنتني س تخدمانين ساعًة يف اليوم ملدة أ س بوعني" 

 ُصعقت مبا مسعت, ماذا هيذي؟ 

اجمليء   أ س تطيع  ال  وتشدده,  أ يب,  طباع  تعلمون  أ س تطيع,  لن  "لكنين 

 لبيتمك يوميًا, مس تحيل" 

 س تخدمين ساعًة يف املساء" "وس مي: مل أ مكل حدييث, سلمى  - 

 "سلمى: كام تُريد أ يخ, لكن بيت حقًا لن تس تطيع" - 

 "وس مي : ال, بل تس تطيع, عند خروهجا للمدرسة ستتوجه ملزنلنا" - 

بطايئ عن املدرسة " -   "بتونيا: أ جننت؟ س يقتلين أ يب لو عمل بإ

املدرسة,  -  مديرة  بن  اإ بصديقي  هاتفيًا  سأ تواصل  يعمل,  لن  "وس مي: 

  االإذن لساعٍة يوميًا " وس متنحكام 

"بتونيا: لن أ س تطيع, هذا خطر جدًا, ال, هذه املرة س يدفنين أ يب وأ ان  - 

 عىل قيد احلياة" 

 "وس مي : كام تُريدين, أ نِت أ درى" - 

 "سلمى: أ يخ أ رجوك ال تكن قاس يًا, اخرت لها عقاًب أ خر" - 

تشعر  -  أ ن  أ ريدها  عقايب,  ُأغري  ولن  ل س بوع,  املُدة  "وس مي: سأُخفض 

ي تس ببت يل به, وأ ن تُعاين ولو القليل مما أ عاين" ب   لعجز اذلَّ
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كيف   ال ن؟  سأ فعل  ماذا  أ يب,  من  أ سوء  بل  نسان يسء,  اإ نه  اإ يسء 

 سأ نو من بني يدهيام؟ يف لكتا احلالتني أ ان املترضرة.  

 "بتونيا: سأ فكر " - 

ايها   خرجت من الغرفة مكن خيرج من قبٍو مظمل, اجتهت حنو أ يم راجية اإ

علهيا    العودة  لُنلقي  بيت جديت؛  ىل  اإ مرران  الرأ ي.  وافقتين  املزنل,  ىل  اإ

حِبجر جديت؛   رأ يس  قد وضعت  كنت  الساعة,  قرابة  جلس نا  التحية, 

 لتتلو عيل أ ايٍت من القرأ ن الكرمي؛ علين أ راتح من ختبط أ فاكري. 

ليه؛   اإ أ جلس مقابةًل هل, وأ نظر  وافاان أ يب ُقبيل غروب الشمس, كنت 

 ًا لطباعه القاس ية, أ و لتقلبه من حال ل خر  علين أ س تكشف سبب 

 "زايد: حياة ما بك عزيزيت؟ هل تسمعينين؟" - 

يقاظ وادليت اليت فقدت الوعي, مجيعنا حولها: أ ان   قال هذا أ يب: حماواًل اإ

 أ محل اللكونيا, ومعيت مىن حتمل كوًب من املاء, وجديت تدعو ل يم. 

 هجها بهت, أ جابتنا: بعد عدة حماوالت الإيقاظها أ فاقت, اكن لون و 

أ رهقت   والوهن,  بدلوار,  أ شعر  الصباح  منذ  لكنين  تقلقوا,  ال  "خبري, 

 نفيس كثريًا اليوم, رمبا لهذا السبب" 

ىل املشفى؛ ليطمنئ قلبه    أ ُص وادلي أ ن يصطحهبا اإ

تكل   بيديه  حيمل  الطبيب  جاء  التحاليل,  نتاجئ  انتظار  من  ساعة  بعد 

 ال وراق وقال: 
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 امل" " مربوك املدام ح 

مل أ عمل يف مثل هذا الوقت ماذا أ فعل؟ أ أ فرح؟ أ م أ حزن؟ اكنت حاةل  

حاجبني   ُمتسع,  عينهيام  بياض  اكن  جدًا.  غريبة  بل  غريبة,  وادلاي 

بعضهام  ىل  اإ ينظران  التعابري,  نفس  متدلية,  السفىل  والشفة  مرفوعني, 

البعض مصعوقني, ال ن بدأ ت ادلموع تهنمر, أ خذ أ يب حُييط أ يم بذراعيه  

 يقول: و 

ي طاملا انتظرانه"   " أ خريًا.. أ خريًا اي حياة, أ نِت حامل ببننا اذلَّ

هنا يف مثل هذا املوقف شعرت بأ نين اليشء, كنت ال يشء بلنس بة  

لوادلي. أ ان ال ن وحيدة, حىت أ يم رسقها مين, رحت أ حبث عن مقعد  

ت  جماور أ ريم بثقيل عليه, هل أ يب اكن يُريدين ذكرًا؟ أ لهذا السبب اكن 

أ يم   أ قبلت  السيئة,  لل فاكر  اجملال  أ فتح  أ ن  وقبل  أ نين...  أ م  قسوته؟ 

 حنوي, احتضنتين وقالت: 

اي   هذا  تعلمني  ذرة,  مبقدار  ولو  حمبيت كل,  من  يغري  لن  هذا  "محيل 

 بيت؟" 

ىل املزنل,   جياًب, لكن قليب اكن يرفض الفكرة بأ مكلها, عدان اإ هززت رأ يس اإ

بلك غصات اليوم, عىل شلك دموع,  توهجت اإىل غرفيت ورحت أ فيض  

وتهنيدات تاكد جترح حنجريت, كنت أ حنب بصمت, خوفًا من تنغيص  

فرحة وادلاي. غدًا سأ بدأ  بسداد ديين لوس مي, وسأ بدأ  مرحةًل جديدًة يف  

 مزنلنا, هللا املس تعان عىل حيايت ومن فهيا. 
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                                   ***** 

عقاب كهذا لعقةل االإصبع؟, رمبا هذا ما يسمونه  ال تسأ لوين ِلَم اخرتت  

الانتقام احللو, أ و أ نين فعاًل ُأحسق حتت أ حاسييس اليت مل تُفارقين منذ  

شهر, رمبا أ جد يف فكرة الانتقام ما أ حبث عنه, ال أ عمل العواقب لكنين  

لست   أ نين  يعين  ال  بلطبع  وهذا  هذا الانتقام,  حيال  بمحلاس  أ شعر 

 أ حدثت نَدبًة بقليب قبل قدماي .   مس تاًء مهنا, فهيي

بتونيا     أ ن  أ هنا تعمل  أ خيت, بلرمغ من  أ مل فاكنت من  أ كرب خيبة  أ ما 

السبب, مل هتدم ادلنيا فوق رأ سها, وأ ثرت ادلفاع عهنا, ال أ عمل ملا حنن  

من   تس تحق  ما  نعطهيا  أ ن  نس تطيع  وال  الفتاة؟  بتكل  عالقان  االثنان 

تحمهيا هكذا, لكن أ عمل أ نين ال أ زال  عقاب, ال أ دري مدى قرهبا مهنا ل 

 حديث العهد يف الهوى, فمِلَ أ فعل هذا؟ صدقًا ال أ عمل. 

 خرجت من غرفيت وقالت: 

 "سأ فكر" 

لهيا ويه تسري برتحن, وك هنا ستسقط من فرط   أ طلقت رساح نظري اإ

ال خرى, ويه   للخطة  لالنتقال  وأ ضطر  تأ يت؟  لن  تُراها  هل  فهيا,  ما 

نتقام املدمر امليل  ء بحلقد والضغينة. االإ

ىل احلائط,   أ فقت من أ فاكري لتقع عيين عىل سلمى: اليت تقف مستندًة اإ

 وتنظر يل خبجل. 
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"وس مي: هالا خرجِت اي سلمى؟ سأ انم, وال أ ريد ل حد أ ن يزجعين, ال  - 

 أ حد حىت أ يم " 

"سلمى: وس مي أ ان أ سفة, علمت بحلادثة قبل نصف ساعة ال أ كرث, مث  - 

نين مل أ قف وراهئا؛  بل رحت أ صفعها, وأ هزها, وأ ش متها, لكن عندما    اإ

يقاع هبا مل أ حمتل"   رأ يت حامس رزان لالإ

 "وس مي: هل جننِت لترضبهيا؟ أ ال يكفهيا ما تتلقاه من أ بهيا؟" - 

عهنا  -  دافعت  عندما  سأ رضيك؟  كيف  أ دري  ال  حقًا  أ يخ  "سلمى: 

ها  زجرتين, وغضبت مين, وال ن تفعل ذات اليشء, أ خربين ِلَم لَْم تساحم 

ذن؟ مبا أ نك تُدرك ما تُعانيه"   اإ

ىل اخلارج" -   "وس مي :ال تتدخيل, هيا اإ

 قلت هذا وأ ان أ دفعها حنو الباب, أ وقفتين بسؤالها: 

 "وأ يم؟ كيف س تخربها مبا حصل؟ هل ستُبقي هذه املهمة لرزان؟" 

"وس مي: ماما لن تعمل بيشء, يه جبميع ال حوال خترج بكرًا كام تعلمني,  - 

 رزان فال تقلقي, أ ان سأُسكهتا" أ ما خبصوص  

 تهندت تهنيدة طويةل, وقالت ويه تفتح الباب: 

 "حقًا مل أ عد أ فهمك, أ نت غريب, بل أ صبحت غريب جدًا" 

 حىت أ ان مل أ عد أ فهم نفيس, لسِت مبفردك 
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يف املساء توهجت اإىل شفة غرفيت مستندًا عىل ُعاكزي, قبعُت عىل    

ُأبعرث نظري بني النجوم,    مقعدي, ورفعت برصي حنو السامء, ورحت 

 هل تُراها تنظر ال ن اإىل تكل النجوم اليت ترجتف ومتلئ السامء هبجة؟  

ال ن وهجت نظري حنو نمٍة مل أ رى من أ خواهتا مثلام رأ يت هبا, اكنت   

الفرتة   يف  خيايل  يفارق  مل  أ حدًا  تُش به  رسيعًا,  تومض  بشدة,  ترجتف 

مك حتدثني بفؤادي براكني, وزالزل,  ال خرية, أ ه اي شقيقة القلب, لو تعلمني  

 مل حتدث عىل جمرتنا, ومل تعهدها هذه ال رض.          

يف صباح اليوم التايل استيقظت عىل صوت توديع سلمى ل يم, وادليت  

السادسِة   للخروج يف  فتضطر  اليشء,  بعض  بعيدٍة  مدرسٍة  تعمل يف 

ا ال ن تذهب  والنصف: أ ما سلمى فُقبيل احلادثة كنت أ قلها بس ياريت, أ م 

 سريًا عىل ال قدام. 

 طرقات خفية عىل الباب:  

 "أ دخيل اي سلمى" 

 "سلمى: صباح اخلري أ يخ" - 

 "وس مي: صباح اخلري, هل س تأ يت صديقتك اليوم؟" - 

ذا كنت تريد شيئًا" -   "سلمى: ال أ عمل, جئت ل سأ كل اإ

 "وس مي: ال أ ريد, عندما تأ يت عقةل االإصبع سأ طلب مهنا" - 
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أ رجوك..ِلَم تفعل هذا؟ أ خربين مبا جيول بداخكل؟ أ شعر  "سلمى: أ يخ  - 

 وك ن هذا العقاب مدخل لعقاب أ كرث قسوة" 

"وس مي: هل تعتقدين أ نين فقدت مضريي كصديقتك؟ مث ال ختايف, ال  - 

 أ فكر بأ كرث من هذا كعقاب, طبعًا يف حال جميهئا" 

أ تت عقةل االإصبع, س تكون بداية حافةل,    ذن  اإ صوت جرس املزنل.. 

رت سلمى الغرفة مرسعًة, ورحت أ تبعها دون أ ن تشعر, مث توقفت  غاد 

 عند أ عىل ادلرج؛ ل سرتق السمع هلام.  

 "سلمى: تفضيل بتونيا" - 

 "بتونيا: ماذا سأ فعل؟ هل أ خربك من أ ين سأ بدأ ؟" - 

"سلمى: متهيل ِلَم هذه العجةل؟ مث ما بِك ِلام جفونِك ُمنتفخة, وعيناِك  - 

 محراوين؟ هل هناك يشء؟" 

 بتونيا: ال عليك, ال يوجد يشء همم" " - 

عاودت أ درايج مرسعًا, ورحت أ جلس عىل طرف رسيري, اكن جبانيب    

قرعات   صوت  مع  وتركّيي  بأ وراقه,  ُأحبلق  ورحت  تناولته  كتاب, 

 قدمهيا, وك هنا تُقرع برويح.  

 "سلمى: أ يخ, بتونيا أ تت, ماذا س تطلب مهنا؟" - 

 تفضيل بدلخول" "وس مي: أ ليس لها لسان لتسأ ل؟ بتونيا  - 
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تقدمت عىل اس تحياء, اكنت حباةل ُمزرية, وك هنا أ مضت ليلهتا بلباكء,  

 تُرى هل أ ان السبب؟ 

 "بتونيا: تفضل ما يه أ وامرك س يد وس مي؟" - 

 فهمت سنتواصل بشلك رمسي:   

" يف البداية أ ريد أ ن تغسيل مالبيس تكل عىل يديِك, مث س ُتعدين يل  

 االإفطار, بعد ذكل س..." 

 ين سلمى:  قاطعت

 " دلينا ساعة واحدة فقط اي أ يخ" 

ذا أ متمهتا عودي؛ ُلخربك بقية  -  "وس مي : افعيل ما أ خربتك به ال ن, مث اإ

 مطاليب" 

مياٍء يف الرأ س, تبعهتا سلمى,   أ خذت سةل الغس يل, وخرجت دون حىت اإ

 فقلت عىل مسمعٍ من بتونيا: 

ذا فعلِت هذا؛ سأ رفع املُدة ل س بوعني   " " لن تُساعدهيا, اإ

مضت أ ول نصف ساعٍة وك هنا دهٌر بأ مكهل, كنت أ شعر بأ مٍل يف معديت,  

لكنه أ مل ذليذ, أ عتقد أ نه أ مل احلب, أ شعر أ ن الفراشات ترتاقص داخيل  

 حمدثًة تكل ال الم. 
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جاءت أ خيت لتخربين أ ن أ وامري مت تنفيذها, مث دخلت عقةل االإصبع  

تظرًة ما تبقى من  لتضع الطعام عىل الطاوةل, مث توقفت بقرب الباب من 

طلبات, دون أ ن تنبس حبرف. ال عليِك, سأ جعكل تتلكمني حىت لو  

 بالإجبار. 

 "وس مي: اجلسا عىل ال ريكة " - 

ي تظاهرت أ نين أ قرأ ه قبل قليل, وأ عطيته لها,   أ خذت ذاك الكتاب اذلَّ

مع   تتلكم  تكن  مل  أ هنا  ال سفل, حىت  ىل  اإ رأ سها  ُمطأ طأ ًة  اكنت جتلس 

 تعاِقُبنا ال حنن.   سلمى, وك هنا يه من 

فطاري, وأ نِت س تقرئني يل " -   "وس مي: ال ن أ ريد أ ن أ تناول اإ

 "بتونيا: من أ ين سأ بدأ ؟" - 

حدى الصفحات بشلك عشوايئ,   تناولت الكتاب مهنا, وفتحت عىل اإ

 مث نََظَرت حنوي وقالت: 

 "لو مسحت, هالا أ عطيتين حاسوبك الشخيص؟" - 

تقرأ , ال ن أ صبحت أ عمل ذائقهتا  َأَخذته ووضعت أ غنية لفريوز وبدأ ت  

ذن أ نِت فريوزية الهوى اي س يديت الصغرية.   املوس يقية, اإ

 اكنت فريوز تُرمن بصوٍت عذب: 

 )بعيونك حنني وبسكوتك حنني لو بعرف حبييب بتفكر مبني( 
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ي أ وصلها لتكل احلاةل   وأ ان أ نظر حنوها وأ تساءل مبن ومبا تفكر؟ وما اذلَّ

 من الربود؟. 

ىل غادة السامن( اكن   الكتاب لغادة السامن )رسائل غسان كنفاين اإ

ليك, وأ عرف أ ن اللكامت املكتوبة  -  "بتونيا: )أ عرف أ ن الكثريين كتبوا اإ

ذا اكنت تُعاش .. وحتس وتزنف   ختفي عادًة حقيقة ال ش ياء خصوصًا اإ

املاضيني...   ال س بوعني  يف  عش ناها  اليت  النادرة  الكثيفة  الصورة  عىل 

حفني أ مسكت هذه الورقة ل كتب كنت أ عرف أ ن شيئا    ورمغ ذكل,

واحد فقط أ س تطيع أ ن أ قوهل وأ ان أ ثق من صدقه ومعقه وكثافته ورمبا  

يل ال ن أ هنا اكنت شيئا حمتوما, وس تظل اكل قدار   مالصقته اليت خييل اإ

نين أ حبك.(   اليت صنعتنا: اإ

يصال مشاعره   نين أ حبك " أ شعر بلغبطة من غسان لقدرته عىل اإ "اإ

لغادة بتكل السالسة, ليتين أ س تطيع الرشح عام يف داخيل لبتونيا, أ ن  

أ خربها مك أ صبحت خشصًا مأ لوفًا لقليب, بل وأ صبحت رويح هتوى اإمسها  

ورمسها. دون أ ن أ شعر كنت ُأحدق هبا جبمود, أ فقت من نشوة أ حاليم  

 عىل صوهتا: 

 "ما بك تنظر اإيل هكذا؟" - 

لهيا  اإ متلبٌس بلنظر  وأ ان  أ صفُّ لكامٍت  أ مسكت يب  تلعمثت, ورحت   ,

 ليست لها معىن: 
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" أ نِت ال تعرفني القراءة بشلك ْصيح, فوجئت: كنت أ عتقد أ نِك أ كرث  

 همارًة, مبا أ نِك عىل اإطالع وتقرئني الكثري من الكتب" 

لهيا, أ قول   ال أ عرف مبا أ هذي, ُأحاول أ ن أ خلص نفيس من هتمة النظر اإ

أ  بصوٍت عذب, ولكامٍت تنساب  بلساين عكس ما أ خفي بقليب, اكنت تقر 

 اكملاء دون حىت أ ن خُتطئ بضمة أ و فتحة.   

 "بتونيا: )يزيد سفاهًة فأ زيد ُحلامً... كعوٍد زاده االإحراق طيبًا(" - 

 أ وه ما أ قساها! لكنين أ س تحق ذكل 

ال أ بلعتك لكامتك تكل"-   "وس مي: ك نين مل أ مسع ما قلِت, اتبعي القراءة, واإ

لهيا. عادت تنظر يف الكتاب, و   عدت أ ان أ واصل النظر اإ

                                    ***** 

كنت أ جيب ما يطلبه دون أ ن أ نطق, ومل أ ظهر هل حىت استيايئ منه,  

طلب مين أ ن اقرأ  هل صفحات من كتاب لغادة السامن, مل يكن الكتاب  

ن مل تكن لكها, كنت أ حاول   غريبًا عيل, فأ ان أ حفظ نصف اقتباساته, اإ

يي الوقت اخملصص دون ُمشادات الكمية, لكنين مل أ نح بذكل  أ ن أ هن 

ىل احد أ حالمه: بشغف, وابتسامة, دون أ ن   ,اكن ينظر يل وك نه ينظر اإ

يرف هل جفن, بغتين قليب قبل لساين بلرد, وراح ينتفض رسيعًا, تُرى  

هل أ ان حقًا غاضبة من نظراته تكل؟, ال أ عمل, ال ن تدخل عقيل وشعرت  

 قء عينيه, قلت مس تاءًة: برغبٍة بف 
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 "ما بك تنظر اإيل هكذا؟" -   

 أ جابين بشفتني مرتددتني قلياًل, متلعامثً, قبل أ ن يُفكر بلكامته حىت: 

أ عتقد  -  فوجئت كنت  القراءة بشلك ْصيح,  تعرفني  ال  أ نِت  "وس مي: 

 أ نِك أ كرث همارٍة, مبا أ نك عىل اإطالع, وتقرئني الكثري من الكتب" 

 فكري صغري: فرددت رسيعًا دون أ ي ت

 " )يزيد سفاهًة فأ زيد ُحلامً... كعوٍد زاده االإحراق طيبًا(" - 

ال أ بلعتك لكامتك تكل"-   "وس مي: ك نين مل أ مسع ما قلت, اتبعي القراءة, واإ

أ س متع   أ كن  القراءة, ومل  أ اتبع  أ وقعتين؟ رحت  أ ين  تَرى  أ يب, هل  أ ه اي 

مبرور الوقت,  لصويت بقدر ما اكنت أ ُذاني مع فريوز, ودون أ ن أ شعر  

 ْصوت من غفليت عىل يد سلمى هَتُزين وتقول: 

عىل  -  سنتأ خر  لنهنض  هيا  الرتكّي؟  هذا  ُك  ما  بتونيا؟  اي  بك  "ما 

 املدرسة" 

 أ غلقت الكتاب ورددت: 

 "عفوًا, مل أ مسعك " 

هنضت عىل جعل, وتناولت حقيبيت, ورحت أ ركض كغزاٍل شارد, حىت  

 أ نين مل أ نتظر سلمى.  
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ا بك اليوم اكلبلهاء؟ ماذا حيدث كل؟ انتظريين عىل  "سلمى: بتونيا, م - 

 ال قل" 

 توقفت عند ُمقدمة ادَلَرج, ورددت ُمجددًا: 

 "عفوًا, مل أ نتبه" 

"سلمى: ما بك؟ عفوًا..عفوًا, وضعك مل يعجبين, هل هناك يشء ال  - 

 أ عرفه؟ أ م أ نك تعاقبيين؛ ل ن أ يخ يُعاقبك؟" 

 "بتونيا: أ خربك يف الطريق, هالا أ رسعيت؟" - 

ذهبت لُتحرض حقيبهتا, اكن وس مي يقف عند بب غرفته, ويتابع حديثنا,  

 مث غرد البلبل وقال: 

نسان يفهم,   ذا كنت تُريدين حاًل من اإ خباري مبشلكتك: اإ " تس تطيعني اإ

 وميتكل عقاًل يكرب عقكل بقياسات" 

يأ يت به؟ ال   أ ين  الهتذيب؛ لكن من  القليل من  أ نه ميتكل  أ ظن  كنت 

ال رزان,    وافق شنن طبقا. يُش به اإ

"بتونيا: أ كرب من عقيل, لكنه نظيف وما زال بُعلبته, مل تس تخدمه, وال  - 

 أ ظن أ نه يعمل أ صاًل مكنتجات الصني" 

 "وس مي: أ نِت فعاًل مريضة نفس يًا" - 

 "سلمى: أ ان جاهزة, هيا بنا" - 
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 خرجنا والبلبل حياول أ ن يُلممل جهبته اليت حُتلاِق يف أ رجاء املزنل. 

املدرسة, أ خذت سلمى تس تجوبين؛ لتعمل ما يب, فأ خربهتا    يف طريقنا اإىل 

 مبا حدث.  

نيس اجلانب الس ئي, وانظري  -  "سلمى: ِلَم احلزن عىل هذا املوضوع؟ اإ

ىل الطرف امجليل, س يكون دليك أ خت أ و أ خ ,يُشاركك ُك يشء,   اإ

ميلئ عليمك املزنل هبًج, ورمبا جميئه س ُيلطف ال جواء املشحونة يف مزنلمك,  

 وادلك ما يُلهيه عنك" وجيد  

يغلب  -  فالطبع  يُغريه يشء,  لن  أ يب,  فأ يب هو  أ عتقد ذكل؛  :ال  "بتونيا 

 التطبع اي عزيزيت" 

"سلمى: امسحي يل, أ نت تُبالغني, ِلَم حُتملني نفسك أ كرث من طاقتك؟  - 

 فكري بنفسك, وكيف تتجاوزين هذا ال س بوع بسالمة؟" 

ىل   ىل املدرسة, وانطلقنا اإ ُغرفة الصف, اكنت شهد قد قطعت  وصلنا اإ

عقدت   سواًي  رأ تنا  عندما  بلسوء,  تُفكر  وبدأ ت  جميئنا,  من  ال مل 

 حاجبهيا, وهنضت عن مقعدها, وقالت: 

 " ماذا حيصل؟ ووهجت نظرها يل" 

 "بتونيا: ال ختايف, أ صبحت تعمل" - 



~ 97 ~ 
 

وانسحبت من بيهنام, اتركًة هلام احلديث؛ ل ن قليب مل يعد حيمتل, رحت  

 مقعدي, وُأحدق بملعلامت, تدخُل واحدًة, وخترج ُأخرى,  أ جلس عىل 

 وتفكريي مشتت بني محل أ يم, وعقاب ششبيل. 

عداد الطعام, وأ يب مل يأ يت بعد,   ىل املزنل, اكنت أ يم مشغوةًل يف اإ عدت اإ

 رحُت أ حضن أ يم من اخللف: 

االإطالق؟, هبجة  -  أ فضل من يف حيايت عىل  أ نك  تعلمني  "أ يم, هل 

 رويح أ نِت " 

 "حياة: بُنييت ما بِك؟ هل ُهناك يشء يُزجعك؟" - 

 "ال اي أ يم؛ فقط اش تقت كل كثريًا, هل أ ساعدك بيشء؟" 

 "حياة: نعم, اذهيب بديل مالبسك, وصيل, وتعايل لُنحرضاِ املائدة" - 

ىل أ يم, أ تعلمون؟ أ شعر وك نين سأ فارقها قريبًا؛   أ هنيت صاليت وعدت اإ

لها اجلديد وتنساين, أ حاول أ ن أ ش بع  رمبا ل نين أ خاف فعاًل أ ن تتعلق بطف 

 نفيس حُبهبا واهامتهما. 

وضعنا الطعام عىل الطاوةل. ها قد أ ىت وادلي, ذهب حنو أ يم: قبلها من  

مل   ُمنذ والديت  اذلي  مقعده  وأ جلسها عىل  بيدها,  أ مسك  مث  وجنتهيا. 

جيلس غريه عليه, وأ خرج من جيب معطفه حذاء أ طفال أ زرق اللون.  

وتبيك يف أ ٍن واحد, هل أ يم أ يضًا مثل وادلي اكنت  راحت أ يم تضحك  

 تمتىن أ ن أ كون ذكرًا؟ 
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 رفعُت نفيس عن الُكريس بصعوبة, وقلت: 

 "أ س تأ ذنكام, ال شهية يل" 

 ورحت أ سري اإىل غرفيت   

 "زايد: بتونياا" - 

 امحلد هلل, وأ خريًا أ حدمه شعر بوجودي. 

 "نعم اي أ يب" 

من ال ن وصاعدًا أ نِت من   "زايد: اجليس, وانتظري أ ن نهُنيي طعامنا,- 

 ستتولني نظافة املزنل, وحىت أ نِت س ُتعدين الطعام, وتعتنني بأ مك" 

خدمة   يكفيين  أ ال  بييت,  يف  خادمًة  سأ صبح  ال ن  يعين  أ ان!   ماذا؟ 

 ششبيل, ضغطُت عىل قبضيت, وقلت: 

" لكين ال ُأجيد الطبخ, ومدرس يت؟, وواجبايت املدرس ية؟ كيف سأ فعل  

 هذا؟" 

 ادلك ياُمزحك اي ابنيت" " حياة: و - 

 قاطعها قائاًل: 

للمدرسة,   تذهب  لن  ال ن وصاعدًا  من  بوضوح,  أ تلكم  أ ان  أ مزح,  "ال 

شهادهتا,   اإىل  حتتاج  ولن  س تزتوج  الهناية  يف  وبملزنل,  بك,  وس هتمت 

 وواجباهتا " 
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نساٍن ُمتعمل؟ كنت أ قف   َصعقين أ يب بالكمه, هل هذا الكم يصدر من اإ

 ادلنيا أ غلقت مجيع أ بواهبا بوهجيي.     جبمود, وخبيبة, أ شعر أ ن 

"حياة: لن أ قبل هبذا أ بدًا ما حييت, بتونيا س تمكل دراس هتا, لن أ مسح  - 

 كل هبدم مس تقبلها؛ من أ جل طفٍل مل يودل بعد" 

 "زايد: أ رجوِك, ال تُتعيب نفسك بلالكم, اهديئ قلياًل" - 

دون حراك,    وأ خذا يتلكامن, ويتناقشان, وتعلو أ صواهتام, وأ ان أ بيك, وأ قف 

 وادلمعة جتر ادلمعة. 

ي لنا كوبني من الشاي" -   "زايد: بتونيا اذهيب وحرضاِ

اكن يقول ذكل والطعام ما زال متجمعًا بفمه, اس تجبت ل مره, ورحت    

 أ صنع أ تعس شاي أ عددته حبيايت, ُمحمل بدموع عيناي, وغصة رويح  

لهيام, توقفت ل سرتق السمع, لكنين مل أ مسع ش  يئًا, وك هنام  قبل أ ن أ خرج اإ

 يتلكامن بأ ذان بعضهام البعض. 

أ خرجت اكسات الشاي هلام, ووضعهتام عىل مائدة الطعام, وأ خذت أ رفع  

ما   الغس يل, ووضعت  بأ ةل  املطبخ, مث وضعهتا  ىل  اإ وأ رسلها  الصحون, 

تبقى من الطعام يف الثالجة, مث ذهبت اإىل وادلاي, اكان قد أ هنيا جداهلام,  

 ي أ عددته. يرشبن شاي الغصات اذلَّ 

 " أ هنيت تنظيف املطبخ, ماذا تريدين أ ن أ فعل؟" 

ىل ال رض منتظرًة رده.   قلت هذا وأ ان أ نظر اإ
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"حياة: اذهيب عزيزيت أ هنيي واجباتك املدرس ية وانيم, لن ُُنرجك من  - 

 املدرسة " 

ىل أ يب؛ ل تأ كد فرمقين بنظرة لن أ نساها ما حييت, وك نين أ جلس   نظرت اإ

 وجودي بيهنام هو سبب تعاس هتام, مث قال: عىل قلبه, وك ن  

ذا حدث   "س تعودين, لكن هذا ال يعين أ نك لن هتمتي بأ عامل املزنل, واإ

ومسعت عنك شيئًا, أ و تقاعسِت عن ال عامل املزنلية؟ سأ بقيِك بدون  

 مدرسة" 

 "بتونيا: والطعام  كيف سأ عده؟ أ ان حقًا ال أ عرف" - 

بُنييت,  -  اي  ال هتمتي  سأ طبخ  أ ان  تنايم  "حياة:  وال  لغرفتك,  اذهيب  هيا 

 وأ نت جائعة " 

امحلد هلل أ ن يل أ مًا تقف بظهري دومًا, يل أ م أ فتخر بأ هنا أ يم, تركهتام  

انر   وأ نفث  وساديت  وأ عانق  عىل رسيري,  بنفيس  أ ريم  خلفي, رحت 

 صدري هبا, رويح حترتق, وحترق معها طموحايت وأ حاليم. 

ا عىل الطاوةل, مث    بعد ساعة, أ تت وادليت حتمل صينية الطعام,    َوَضعهتَّ

 اقرتبت مين, وعانقتين, وأ خذت تبيك: 

"ساحميين اي ابنيت, أ ان السبب مبا تعانيه, أ ان من أ حرضتك لتاليق تكل  

 القسوة من وادلك" 

 "بتونيا: أ خريًا اي أ يم تعرتفني أ ن أ يب قاٍس " - 
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ذن  -  هللا,  "حياة: ال عليك, ما دمت أ ان عىل قيد احلياة, لن تُضايم بإ

 أ نِت قليب اي بيت " 

 "بتونيا : لكن اي أ يم, كيف سأ همت بملزنل واملدرسة معًا؟" - 

"حياة: ال ختايف, سأ نز أ كرب قدٍر من ال عامل ووادلك بلعمل, وأ بقي  - 

 كل أ خفها" 

 "بتونيا :أ ه اي أ يم, مك أ حبك! " - 

"حياة: وأ ان اي عزيزيت, هيا اهنيض, كفكفي دموعك, وتناويل طعامك,  - 

 هنيي واجباتك املدرس ية" وأ  

هل   يب؟  س يفعل  ماذا  وس مي؟  بأ مر  أ يب  عمل  لو  ماذا  ليلهتا,  أ من  مل 

أ وصلين   بسببه, هو من  س يحرمين من مس تقبيل؟ ُك ما حيصل يل 

 لهذه احلال.  

هنضُت يف السادسة, رتبت املزنل وارتديت مالبيس, اكن أ يب مستيقظًا,  

ضب, يمتىن أ ن يُمسك بزةٍل  يرتدي جواربه, ويُراقبين بعينني مليئتني بلغ

 واحدٍة يل. 

ي يل القهوة" -   "زايد: اذهيب وحرضاِ

 أ حرضهتا هل, وانتظرت أ مرًا أ خر, فقال: 

 " ما هذا املعطف اذلي ترتديه؟" 
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نه ساتر, وفضفاض؟ " -   "بتونيا: ما به معطفي اي أ يب؟ اإ

كنت أ رتدي معطفًا طوياًل ميتد ل سفل ُركبيتا خبمسة أ صابع, فوق زيي  

 , اكن بنفسجي اللون, واملهم أ نه ساتر, فمِلَ يعرتض عليه؟ املدريس

 " اذهيب وارتدي معطفًا أ خر, هذا اللون ُملفت للنظر" - 

"بتونيا : لكنك أ نت من اخرتته يل, وأ خربتين حيهنا: أ نين البتونيا, وجيب  - 

 أ ن أ عطي امسي الفرح اذلي حيتويه " 

ت رأ يي, اذهيب وارتدي ال سود" -   "زايد: غريَّ

أ ذعنت لل مر اكرهًة, انتظرت خروجه من املزنل, مث ذهبت اإىل مزنل   

سلمى, مل يكن يبعد عن مزنلنا سوى عرشة دقائق سريًا عىل ال قدام,  

 عند وصويل بدأ ت سلمى بس تجوايب من جديد.  

 "بتونيا: أ خربك فامي بعد اي سلمى, ل هنيي هذه الساعة أ واًل "  - 

ىل  ىل الطابق العلوي, مث اإ غرفة وس مي, طرقنا الباب مث دخلنا,    توهجنا اإ

تناديه, وهتزه. رمبا   اكن ال يزال انمئًا, استيقظ عىل صوت سلمى ويه 

لهيا بعينني نصف مفتوحتني, وقال:   أ طال السهر ليةل البارحة, نظر اإ

 "ماذا حيدث اي سلمى؟ ما بك؟" 

ل جلس ته, وخلل أ صابعه بني ُخصالت شعره؛   انتبه مؤخرًا لوجودي فعدَّ

مه, مث طلب منا اخلروج؛ ليغسل وهجه. اكن ينظر ببالهة وك نه  لُينظ

 نيس متامًا موضوع العقاب, اي ليته يفقد ذاكرته ونراتح.  
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 بعد عرش دقائق صاح لنا لنأ يت, اكن صوُت فريوز يصدح:  

يف   ادُلري  الكوكب  ..ك هنا  الغسق  غهيب  يف  معذبيت  )جاءت 

 شيِت من احلراس يف الطرق( اُلفق..فقلُت نورتين اي خري زائرٍة ..أ ما خ 

أ نه شغل هذه القصيدة قاصدًا, مث تراجعت   تلقائيًا, شعرت  ابتسمت 

 رسيعًا عن تفكريي ال خرق هذا. 

"وس مي: ال ن ستبدئني برتتيب مكتبيت, هيا أ رسعي, لن ختريج قبل  - 

 أ ن أ ستس يغ شلكها" 

هذا اخمللوق ليس هل أ ي داعٍ عىل هذه ال رض: برد, متحجر القلب,  

ن س يكون رقيق الفؤاد لو كنا جزء من حاكايت عاملية؟ اكمجليةل  هل اك 

 والوحش مثاًل, ال أ عتقد ذكل؛ مفن ُودِل عىل جسيٍة مات علهيا. 

نزال مجيع الكتب, ووضعهتا عىل ال رض, اكنت ثقيةل,   اس تفتحت معيل بإ

وُمنوعة جدًا, أ هبََجت قليب, لكنه ال يس تحقها, أ يُعقل أ ن هُيملها هكذا,  

البغيض,  نظفت ر  أ رتهبا حسب ما طلب مين  املكتبة, ورحت  فوف 

غريت ترتيهبا ثالث مرات, وما زال يُغري رأ يه, وأ ان صربي قارب عىل  

النفاذ: أ ما سلمى فاكنت جتلس عىل ال ريكة, وتنسخ من دفرتي فرض  

اللغة العربية. ششبيل اكن جيلس عىل مقعده, ويُصدر أ وامره, ويتنقل  

 بني أ غنيات فريوز. 
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زالت  "س-  ما  هل  امحلل؟  مع  وادلتك  وضع  أ صبح  كيف  بيت  لمى: 

 مريضة؟" 

 "بتونيا: عىل حالها " - 

س يفعلون  -  ماذا  معرها!,  من  بمخلسني  ويه  حامل  وادلتك  "وس مي: 

 بطفٍل مبثل هذا العمر؟ بلتأ كيد س تكونني أ نِت املربية" 

ما   هذا  بأ ن  أ شعر  أ فاكري,  توافق  أ فاكره  ال وىل  للمرة  أ خفيمك  ال 

, جيب أ ن أ تزوج رسيعًا؛ ل ختلص مهنم, حضكت بداخيل وراح  س يحصل 

 صويت يرتفع بلضحك.  

ختاره هللا" -   "سلمى: ال تكرتيث ل يخ, كام أ خربتك: اخلرية فامي اإ

دموعي    غلبت  بيأ س, مث  لهيا  اإ ونظرت  ماكنه,  كتاب يف  أ خر  وضعت 

 صوت حضاكيت. وقلت: 

أ ن  -  أ خربين  ال مس  مساء  اي صديقيت؛  أ عتقد ذكل  املزنل  "ال  أ عامل 

ىل املدرسة لوال تدخل   أ صبحت يل, حىت أ نه أ ُصَّ عىل عدم ذهايب اإ

املزنل,   يف  سأ بقى  يل,  خطأ   أ ول  يف  أ نه  ُصاحة  بلك  وأ خربين  أ يم, 

وسأ تزوج بأ ول عريٍس يطرق ببنا, حىت لو اكن من معره, وبدأ  حماوالته  

 " صباحًا يف التحجج عىل لون معطفي. ما رأ يك؟ هل حقًا أ ان أ بلغ؟ 
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عنقي,   وطوقت  حنوي,  واجتهت  يدهيا,  بني  من  ادلفاتر  سلمى  تركت 

وأ خذان نبيك حبرقٍة وك نه مل يكفين ما حُنت به البارحة, حىت نسيت وجود  

ىل أ ن أ صدر صوته:   وس مي اإ

 "وِلَم ال تذهيب عند جدتك وختربهيا؟ علها تضُع حدًا هل " 

أ فضل من يس تطيع  "سلمى: حقًا اي بيت, ِلَم ال تس تعيين هبا؟ رمبا يه  - 

 مساعدتك" 

"بتونيا: ال أ عتقد ذكل؛ جفديت ال تس تطيع أ ن تأ خذ منه حقًا, أ و بطاًل.  - 

 س يجرين بيديه لالنتحار, لوال أ ين أ خاف هللا؛ لفعلهتا منذ زمن" 

"وس مي: ماذا هتذين؟ أ تظنني أ نك س ترُضينه بقدر ما تُدمرين نفسك؟  - 

تكس يب  لن  وأ يضًا  احلياة,  تكس يب  مل  هبا,  هذا  فكري  ِلام ُك  ال خرة,   

بنته: فليذهب اإىل اجلحمي, وِلَم   ن مل يكن ال ب س نًد الإ اخلوف منه؟ اإ

لتخضعي هل بلك يشء؟ ال جتعليه حُيدد مسري حياتك, أ نت ُقلهتا اكن  

ذن فاحلل موجود, ُُكُّ كبرٍي هُل   سيبقيك يف املزنل لوال تدخل وادلتك؛ اإ

ذا احتدت أ مك وجدتك, وكبار عائلتك, لن يس تطيع أ ن جيربك    كبري, اإ

ن رأ يت أ ن ال مور تتعقد أ كرث, بلك بساطة تذهبني محلاية   عىل يشء, واإ

 ال رسة, وحتُصلني عىل اكمل حقوقك" 

وك نه غرس خنجرًا بصدري, أ ان ال أ جرؤ حىت عىل التفكري مبثل هذه  

 ال فاكر, فكيف سأ طبقها؟ 
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ا -  أ وصلها  أ ين  ىل  اإ ُأنظر  أ يخ,  اي  بحلقد  متلهئا  ال  اإىل  "سلمى:  حلقد, 

 خدمتك, فأ ين س يوصلها الكمك؟" 

 مث وهجت خطاهبا يل: 

املدرسة,   عن  أ بعدك  ذا  واإ ل وانه,  سابق  احلديث  حاكل,  ابقي عىل   "

 حيهنا نُفكر بحلل, ال حتريق نفسك بنفسك" 

 "وس مي: ال تُثريي غضيب اي سلمى, أ نت أ صغر من أ ن تُفكري حبلول" - 

 عامًا ليس بس تة." "سلمى: وك نك تكرُبين بعرشين  - 

 ِضقت ذرعًا من نقاشهام, وضاق نََفيس, فقلت هلام بستياء: 

 " كفاكام, أ ال يكفيين ما أ عيشه؟ لن أ حمتل حىت جدالكام هبذا املوضوع" 

عاصفًة      أ ثرت  أ شعر وك نين  عارم,  بغضٍب  تناولت حقيبيت وخرجت 

 خلفي. 

                                   ***** 

يكفهيا ما تعانيه, ِلَم لنتأ مر علهيا مجيعًا؟, ونزيد من    هنرت نفيس بعنف,

 أ الهما وخيباهتا. 

 "سلمى! هيا اتبعهيا برسعة, حاويل أ ن تُنس هيا مهوهما, وال ترتكهيا وحيدة" - 

أ ذرع   رحت  هبا.  تلحق  أ ن  أ مل  ببتونيا,  للحاق  تركض  سلمى  ذهبت 

ايًب؛ علين أ جد خمرجًا لتكل الفتاة من قبض ة أ بهيا, منذ أ ن  الغرفة ذهاًب واإ
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ليتين   أ اي  تتأ جج.  يؤملين, وانر صدري  وقليب  تبيك حبرقة,  رأ يهتا ويه 

 كنت وادلها. 

مضت عىل تكل احلادثة ثالثة أ ايم, ويف ال ايم الثالث اكنت تنفذ ال وامر  

حماوالتنا   بءت  انتباهها؛  جذب  وسلمى  أ ان  حاولنا  ولكام  اتم,  بصمت 

 بيشء.  بلفشل, وحىت ِجدالنا مل يكن يعنهيا 

مل يدخل النوم لعيينا منذ باكءها ال خري, وك نين أ صبحت حارسًا؛ ُأفكر     

حبلول لعقةل االإصبع خاصيت, أ صبحت أ عيش يف منتصف خدها ال مين,  

من   قليب  يضحك  تضحك  عندما  الصغرية,  الغامزة  تكل  وبلتحديد يف 

فعات  أ عامقه, وُأدفن وأ منو يف تكل الغامزة: كزهرة ش تاٍء قاس ية, حتارب ص

 الرايح, واهنيال ال مطار علهيا, تقف بشموخ زاهية ال لوان كبتونيا. 

أ حهبا,     أ صبحت  رزان  حىت  فريوز,  وصوت  الش تاء,  أ حب  بدأ ت 

أ دخلت عىل حيايت الرمادية أ لواهنا الرباقة, الساطعة, كيف سأ ميض بقية  

أ اييم من دوهنا؟ مل يتبقى سوى يومني لتنهتيي هذه العقوبة امجليةل, أ عتقد  

ولو   مين,  تشمزئ  أ هنا  أ عمل  ال  وك نين  ببتونيا,  نفيس  أ عاقب  كنت  أ نين 

 أ عطيهتا ملعقًة من املاء ل غرقتين هبا.  

يف املساء زارتنا خاليت جمد وابنهتا ذات الشعر ال محر املنفوش: رزان.  

النقود؛ ليرصفهنا عىل مراكز    زوج خاليت يعمل يف اخلارج ويرسل هلام 

كسسوارات. رزان تصغرين بعام واحد وعىل  التجميل, واملالبس, واالإ 

حسب خمططات أ يم, وخاليت, وأ حالهمام, حتاوالن جاهدتني لّيوجنين  
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رزان, لكن لن أ ترك لهن الساحة للتفكري مبس تقبيل, وتس يري حيايت كام  

يُِردن, وهل أ ان عقةل االإصبع؟ ُلذعن لل وامر دون دفاعٍ عن أ حاليم,  

 وأ أ أ ٍه من عقةل االإصبع. 

يُطرق بعنف.. جاءت ال نسة اللطيفة, ومك الفرق شاسع بيهنا وبني  الباب  

 بتونيا.  

 " أ دخيل اي رزان" 

 قلُت هذا وأ ان جمرب؛ ل هنا بلك ال حوال س تفتح الباب, وتقتحم غرفيت. 

 "رزان: هيا انزل لرُتافقنا, أ حرضان كل احللوى اليت حُتهبا " - 

يد س يأ يت ليأ خذين  "وس مي: سأ نزل ُللقي التحية عىل خاليت وأ خرج, ز - 

ىل امللعب"   اإ

تزال  -  ال  نك  اإ مث  موعدك؟  تُلغي  مْل  ِلَم  مبجيئنا,  تعمل  لكنك  "رزان: 

 عاجزًا؟" 

أ اثرت غضيب هذه امحلقاء, أ ال يكفي أ هنا سيئة القلب, وأ يضًا ال تعرف  

أ دًب للحديث, مل أ عرها انتباهًا حىت, وأ خذت أ رسح شعري مث خرجت.  

 ن دون اس تخدام عاكزاي.    هذه املرة سأ عمتد عىل نفيس م

توهجت حنو أ يم, قبلت رأ سها, مث قبلت خاليت من وجنتهيا, وبدأ  الالكم  

 اذلي ال أ حبه أ بدًا.  

 "مىت سرناك عريسًا؟" 
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 "أ صبحت شاًب مجيال,ً وجيب أ ن ند كل عروسًا: مجيةل, وهمذبة" 

 وطبعًا امجليةل, واملهذبة من وهجة نظرهن يه رزان. 

بمليش عىل قدميك, وال ن جيب أ ن تمكل نصف  " امحلد هلل, بدأ ت  

 دينك" 

هامتم لالكهمام,   أ ان كنت أ تناول احللوى اليت أ حرضهتا خاليت, وال أ عري اإ

قرتبت سلمى من أ ذين وقالت هبمس:   اإ

 " أ يخ بدأ ت ساعيت, ماذا تريد مين؟" 

لهيا وقد ارتسمت ابتسامة بس يطة عىل شفتاي, مث قلت:   نظرت اإ

 طليقة" " اذهيب فأ نِت 

واملوجودين   وتشكرين,  تعانقين,  وراحت  الفرح,  من  نفسها  تامتكل  مل 

لينا؛ علنا ُُنربمه سبب حضكنا, وعناقنا.    طبعًا, ينظرون اإ

 "ران: بسم هللا, هل ُجننامت لتضحاك بدون سبب؟" - 

 "وس مي: ال اي أ يم, حضكنا لسبب, لكننا س نحتفظ به ل نفس نا" - 

 ما زالت تأ يت لزايرتك اي سلمى؟"   "رزان: ما أ خبار الباذنانة؟ هل - 

اس تفزازان,   علهيا؛ ذلكل حتاول  أ ننا حضكنا  سؤالها ملغوم, ورمبا ظنت 

 فأ جبهتا أ ان: 

 " ال اي عزيزيت, ِلَم لتأ يت؟ " 
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 "سلمى: ما دخكل أ نت؟ فهيي صديقيت, تأ يت مىت تريد؟" - 

بلطبع,   يل  فامتثلت  لتصمت,  بنظرٍة  رمقهتا  أ نين  لوال  س تجيهبا  اكنت 

 لها أ ن تُعارضين؟ فكيف  

بعد مخسة دقائق, أ ىت زيد, وبدء يضغط عىل بوق س يارته, وك نه يُقمي  

حتفااًل, أ لقيت التحية علهين, ووليت خارجًا.   اإ

 " زيد: اي أ هاًل, اي أ هاًل, وأ خريًا تنازلت عن عنادك, وقررت أ ن تراين" - 

يًا,  حضكت عىل الكمه وتعانقنا عناقًا طوياًل, زيد اذلي اكن يرافقين يوم 

 لياًل وهنارًا, وأ ان ال أ راه منذ شهر تقريبًا, وفعاًل اش تقت هل كثريًا. 

"وس مي: هيا لنذهب أ رجوك, أ شعر بأ نين سأ نفجر من البقاء يف املزنل,  - 

 ومن رزان" 

 رد ضاحاكً: 

" رزان ها, وخالتك, ومىت سرناك عريسًا اي وس مي؟ أ صبحت بطول  

 النخةل وعقكل كعقل... " 

قال هذا ُمقدلًا خلاليت, متقنًا نربة الصوت, وطريقة الالكم. أ خذت أ حضك  

 هبس ترياي, وك نين مجعت حصيةل هذا الشهر, وأ طلقهتا دفعًة واحدة.  

ىل أ ين تريد اذلهاب؟ أ ؤمرين ل طيعك" -   "زيد : تفضل اي س يد وس مي, اإ



~ 111 ~ 
 

ىل  -  اإ اش تقت  فقد  البدلة؛  يف  جتولين  أ ن  أ ريد  البداية  يف   : "وس مي 

 عها, وانسها, ومن مث س نذهب اإىل متجران" شوار 

ليه ال ن؟ مث أ يب يديره  -  "زيد: املتجر! هل أ نت مريض؟ ِلَم لنذهب اإ

 يف هذا الوقت, ال أ ريد أ ن أ راه, فنحن ال نتفق يف الفرتة ال خرية" 

 "وس مي: ما بك أ نت أ يضًا؟ وما مشلكة ال بء يف هذه الفرتة؟" - 

ختِطهُبا يل؟ لنتحد سواًي وننتقم  "زيد: تقصد عقةل االإصبع, هل تُراك  - 

 من وادلينا " 

معىن,   ذات  ابتسامة  يف  ال عىل  ىل  اإ خببث  اليرسى  مفه  زاوية  وحرك 

ِاكفهر وهجيي, ورحت   منه حذاء,  لو سلخت جدله وصنعت  وددت 

ليه بنظرة غضب"   أ نظر اإ

 "زيد: ما بك حتدق يب هكذا؟ أ شعر وك نك س تصفعين بعد قليل" - 

 لبًا " "وس مي: هذا ما س يحدث غا - 

 ِاتسعت حدقتا عينيه, وفغر فاه, وقال: 

 " حُتهبا أ ليس كذكل؟!" 

 أ رخيت عضالت وهجيي, وِابتسمت؛ فشلك وهجه املذهول مضحك" 

 "وس مي: نعم, أ حهبا, هل تُعارض ذكل؟ " - 
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أ وقف س يارته بلقرب من حديقٍة صغرية, مث أ شار يل بيده؛ ل ترجل من  

 الس يارة, حقًا ذهوهل أ اثر يف قليب املرسة, وأ حضكين.  

جلس نا عىل مقعد خش يب جبانب بعضنا البعض, مث قال يل وأ اثر ادلهشة  

 ما زالت ترتسم عىل وهجه: 

ذن أ نت ال متازحين, مىت حدثت ُك تكل التطورات؟ أ نت صدي -  ق  " اإ

 خائن اي وس مي " 

بدأ ت أ قص عليه قصيت مع عقةل االإصبع, اكن قليب يرقص عىل لساين,  

ُأفصح   اليت  ال وىل  املرة  فهذه  أ طري؛  أ اكد  عارمة,  بفرحٍة  أ شعر  كنت 

ل حدمه عن مشاعري, مل نشعر بلوقت وهو مييض, أ صبحت الساعة  

ييث  الثانية بعد منتصف الليل, ومل نذهب ال ملتجر وال مللعب, اكن حد

عن بتونيا يغرس حهبا بفؤادي أ كرث وأ كرث, صدقًا شعرت أ نين ذهبت  

ىل أ خر العامل, وأ ان أ حلق من الفرح.   اإ

كنسخة  -  تراك  أ هنا  وأ عتقد  باًل,  تلقي كل  وال  حُتبك,  ال  لكهنا  "زيد: 

 مصغرة لوادلها" 

وك نه أ خذين من شعري جرًا؛ ليعيدين من أ خر العامل ,ل قبع من جديد  

 يقة املهتاكل, فأ جبته بعد تهنيدٍة طويةل: عىل مقعد احلد 

"أ ه اي صديقي, لرتاين كيفام تشاء, املهم هو أ ن أ جد طريقًة لرُييخ وادلها  

 يده ولسانه عهنا " 
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عاشقًا,  -  س ُتصبح  أ نك  مىض  فامي  أ خربوين  لو  وس مي  اي  وهللا  زيد:   "

 ولبتونيا ملا صدقت هذا أ بدًا " 

 تأ خر الوقت كثريًا"   "وس مي: أ نىس اي صديقي, هيا لنهنض, فقد- 

ىل البيت متأ خرًا, فتسللت هبدوء متجهًا حنو غرفيت. مخنوا مبن   عدت اإ

 اصطدمت؟ لقد اكنت رزان, ما اذلي يبقهيا هنا؟ 

 "رزان: ما بك مرعوب؟ هل أ خفتك؟" - 

 " وس مي: نعم, أ خفتين بشعرك املنتفخ اكجلنيات, مث ِلَم ال تزالني هنا؟" - 

 تسمح لنا خاليت ران بذلهاب يف وقٍت  " رزان: سنبقى الليةل هنا, مل - 

 متأ خر من الليل" 

 أ ه منِك اي أ يم, هل هذا وقتك؟ 

ذن" -   "وس مي: تُصبحني عىل خري اإ

بلتأ كيد   جتبين,  فمل  سلمى,  غرفة  بب  أ طرق  رحت  هارًب,  ووليت 

اإيل   ونظرت  وأ يقظهتا, هنضت,  الباب  فتحت  ال حالم,  بعامل  أ صبحت 

 بفزع, وقالت: 

 هل حدث كل يشء؟"   " ما بك اي وس مي؟ 

 "وس مي: أ تعلمني أ ن رزان, وخاليت ستبقيان يف مزنلنا هذه الليةل؟" - 

 انتفضت جالسة, ومصعوقة: 
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أ سكتناها,   ذا  واإ غدًا,  ماذا؟ وبتونيا. اي وييل س تفضحنا رزان  "ماذا؟ 

 ستتوىل املهمة خاليت, ماذا س نفعل؟" 

 "وس مي: هل تس تطيعي مراسلهتا ال ن؟" - 

وادلها؟ ما مربري حملادثهتا يف هذا الوقت  "سلمى: أ جننت أ نت؟ و - 

 املتأ خر؟ هل تُريد أ ن تُسِبَب لها املتاعب لياًل؟" 

ذن سنستيقظ بكرًا قبل أ ن تأ يت بتونيا, وتقرع اجلرس " -   "وس مي: اإ

ننام اي عزيزي؛ فأ ان ال أ عدك بأ ين سأ ستيقظ مبكرًا, فها  -  "سلمى: لن 

 تأ خر" أ نت ترى, مل أ من سوى نصف ساعة, والوقت  

ذن اذهيب, وأ حرضي لنا شطريتني, وكوبني من الشاي" -   " وس مي: اإ

 "سلمى: هل أ عدتين للخدمة اي وس مي؟" - 

"وس مي: ال اي صغرييت, لكنين صعدت السالمل بصعوبة بلغة, واليوم  - 

 أ ول يوِم أ خرج فيه من املزنل, وتعلمي.." 

 وضعت يدها عىل مفي ل مصت, وهنضت. 

وعودي هبدوء, ال نريد أ ن منيض هذه الليةل مع  "وس مي: أ رجوِك أ ذهيب  - 

 رزان." 

 ذهبت ويه تضحك, و تردد: 
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ال   فهم  فأ غشينامه  سدًا  خلفهم  من  و  سدًا  أ يدهيم  بني  من  )وجعلنا 

 يبرصون( 

بأ غراض   أ عبث  رحت  مث  لفريوز,  أ غنية  ووضعت  هباتفي,  أ مسكت 

سلمى, وأ جرب أ دوات التجميل خاصهتا, طبعًا من امللل, مث لفت نظري  

فقد   رسوماهتا,  من  شيئًا  أ رى  مل  أ كرث  أ و  س نة  منذ  رسوماهتا,  دفرت 

أ صبحت منغلقًا عىل نفيس, وعدايئ, ويه أ صبحت جمنونة. فرتة املراهقة  

 اللعينة أ بعدتنا عن بعضنا, ومجعتنا بتونيا من جديد.  

ُصت أ قلب صفحات دفرتها, وأ متعن برسوماهتا, فعاًل أ صبحت موهوبة,  

أ يم و  قد رمست:  ,  اكنت  حلاِجيِبا عاقدًا  فرمستين  أ ان  أ ما  مبتسامن,  أ يب 

غضبان, هل تراين هكذا؟ أ عتقد أ ن هناك مشلكة جدية بيننا, جيب  

ذ بعقةل االإصبع تنظر يل بعينني   عيل اإصالهحا, أ مكلت تصفح أ وراقها: واإ

أ مجلها من مالمح! وك هنا   ما  عسليتني, واسعتني, ووجنتني ورديتان, 

معرها, وهجها ُطُفويلا للغاية, أ ما شعرها    مازالت يف السابعة عرش من

 فكستنايئا اللون, وطويل.  

مثانية   قبل  اكن  لتارخيها  ِانتهبت  أ شهر,  قبل  ُرمست  فهذه  ذن  اإ طويل! 

أ خر   فوجدهتا  غاييت,  أ لقى  علين  أ وراقها؛  بقية  أ تصفح  أ خذت  شهور. 

أ عىل   بدا قصريًا جدًا,  أ تفحصها: شعرها هنا  ورقٍة يف دفرتها, وبدأ ت 

وأ مجلهن  كتف قصري,  أ و  طويل,  بشعٍر  حاالهتا,  بلك  مجيةل  لكهنا  هيا, 

 بحلجاب.   
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عندما نظرت لشعرها القصري بدأ ت أ فهم حقدها جتايه, وأ عطهيا احلق   

 بالنتقام مين, وك ين ُصت أ نظر لنفيس بعيهنا.  

ِانبلق الباب وظهرت منه سلمى, فعدت اإىل صوريت, ول خفي جريم  

ي فعلته قبل قليل,  أ عمل أ نه اكن عيل أ ن أ غضا من برصي, لكنين مل  اذلا

حديثة؛   أ خرى  صورٍة  عن  للبحث  يسحبين  اكن  فضويل  أ س تطع, 

 ل حفظها مبُخيليت, مث ِانتهبت أ نين أ رهيا صوريت, وقلت: 

 " هل أ ان عاقد احلاجبني, ومنفعل هكذا دومًا؟" 

 مضت شفتهيا مبتسمًة ابتسامة خفيفة, مث وضعت الصينية أ مايم, وقالت: 

سأ كون     حتبين,  ال  وك نك  وممتعض,  حانق,  دومًا  أ يخ,  اي  أ نت  "هذا 

ال   أ نت  ْصيح  بيت,  بوادل  ال حيان  بعض  يف  هِبَُك  ُأش َ معك,  ُصحيًة 

ترضب, وال تش مت, لكنك تفتعل املشأُك, وتعاندين, وترص عىل التقليل  

 من شأ ين, ومن شأ ن من أ صادق, وأ قرب مثال: بتونيا " 

نسان أ نزجع منه؟ هل يعقل أ ن بتونيا    صعقت! هل أ ان ال ن شبهياً  ل كرث اإ

 تكرهين؛ ل هنا فعاًل تش هبين بوادلها؟ كام ش هبتين به أ قرب الناس يل؟ 

 "وس مي: لكن أ ان.." - 

 جلست عىل ركبتهيا أ مايم, مث قالت مقاطعًة يل : 

" أ نت ال ن تغريت اي أ يخ, مل تعد كام عهدتك, أ صبحت بشوش الوجه,  

فعاًل تغيري مفاجئ, رمبا احلادثة املشؤومة  مجيل القلب, وحنون, وهذا  
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أ نت   أ رجوك ابقى عىل ما  بتغيريك لل فضل, ال أ عمل لكن  يه السبب 

 عليه, حىت بتونيا اليت اكنت تبغضك أ صبحت تأ لفك قلياًل" 

 "وس مي: أ صبحت تأ لفين؟ هل متزحني؟" - 

"سلمى: ال, ال أ مزح, يه فعاًل بدأ ت تغيري ِانطباعها عنك بعد احلادثة,  - 

 بل خص يف ال ايم ال خرية, بلرمغ من عقابك لها" و 

هذه فعاًل أ سعد ليةٍل مرت عيل منذ زمن بعيد, زمن اكن فيه أ يب عىل  

قيد احلياة. أ خذان احلديث ورحنا نتلكم عن ذكرايتنا, وطفولتنا, عن أ يب,  

أ دينا   أ ن  وبعد  الفجر,  اإىل صالة  احلال  هذه  عىل  وبقينا  وفاته,  وفرتة 

لنعاس, فمنت أ ان عىل ال ريكة, وأ خيت عىل رسيرها, ظننا  صالتنا غلبنا ا 

أ ننا لن ننام, فقط سنس تلقي قلياًل, ونمكل حديثنا, لكن أ صبحنا يف عداد  

 القتىل بغضون دقائق. 

سلمى   وِانطلقت  مفزوعني,  هنضنا  املزنل,  جرس  صوت  عىل  ْصوان 

ىل ال سفل, لكن بعد فوات ال وان, اكنت رزان قد س بقهتا,    مرسعًة اإ

 ال أ عمل ماذا حدث, لكهنا عادت بوجه مضطرب: تهتدد, وتتوعد.  

 "وس مي: ماذا حيدث هنا؟ ما بِك تمتمتني؟" - 

ذًا؟ تفعلون  -  اإ الباذنانة  ِلَم لتسأ ل عنك  "رزان: أ نت تعمل ما حيدث, 

 شيئًا بخلفية, وسأ عرفه ال ن" 

 "وس مي: عن ماذا تتلكمني أ نِت؟" - 
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تتوعد, وهتدد, وال ن تأ يت ملزنلمك,  "رزان:  يف ال س بوع املايض كنت  - 

 وتسأ ل عنك ال عن سلمى " 

"وس مي: ال أ عمل ملا سأ لت عين, لكنين ما زلت عىل حايل, وأ فكر لها  - 

 بعقاٍب شديد, ال عليِك أ نِت" 

ذن" -   "رزان: دعين أ ساعدك أ ان يف العقاب اإ

"وس مي: ال أ رجوِك, أ نت فقط الزتيم الصمت, وال عليِك, هيا اذهيب  - 

 للنوم" 

 بعد أ ن تأ كدت من ذهاهبا, نزلُت قاصدًا بب املزنل, حيث تقف بتونيا 

 "وس مي: صباح اخلري بتونيا " - 

 "بتونيا: صباح اخلري, ماذا سأ فعل اليوم؟" - 

 "وس مي: لن تفعيل يشء, ال اليوم وال الغد, لقد عفوت عنكام"- 

 نظرت يل بس تغراب: 

املفاجئ؟ هل خوفاً  الكرم  وِلَم  أ ان!,  تساحمين  تفضحك    "أ نت  أ ن  من 

 رزان؟" 

ال  -  "بتونيا: أ خاف أ ن تفضحك أ نت, و تسبب كِل املتاعب, ال أ فكر اإ

 بك " 
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بلتحديد, رميت   اإىل رسيري  اإىل غرفيت,  أ وليهتا ظهري, وصعدت  مث 

عليه جسدي املتش نج من النوم عىل ال ريكة, أ خذت وساديت, وأ خفيت  

 أ جد لها سوى  وهجيي هِبا؛ علين أ دفن لكاميت اليت فضحتين بخلارج, أ مل 

 هذه االإجابة؟ مك أ نت مغفل اي وس مي؟ 

                                    ***** 

أ و بدون, اكن   بداعٍ  أ يب, وغضبه  انفعاالت  السابقة من  أ اييم  مل ختلوا 

ن   يدقق  عيل ُك ما أ فعهل, حىت لو شبت املاء: لسأ لين ِلام ترشبيه؟ واإ

 فئًا؟ ِضقُت ذرعًا منه. اكن بردًا, لقال يل ِلَم ال ترشبيه دا 

وصلت ال ن أ مام بيت سلمى, أ دعو هللا أ ن متيض هذه ال ايم رسيعًا,  

 قبل أ ن يشعر وادلي, قرعت اجلرس وانتظرت. 

مل     لكن  مس متر,  اجلرس بشلك  ِلَم ال جييبون هؤالء؟ رحت اضغط 

وأ تصل   ملدرس يت,  ال ن  سأ ذهب  ما,  رمبا حدث يشء  أ حد,  يفتح يل 

 بسلمى يف املساء. 

منه  اِ  وبنت  الباب,  فُتح  أ خطو,  أ ن  وقبل  بطريقي,  ل ميض  س تدرت 

 الشمطاء اخلبيثة. 

 "رزان: ماذا تفعلني هنا اي بذنانة؟" - 

نظرت لها بس تغراب, كيف أ تت هذه اإىل هنا؟ ال ن أ صبحت قصيت  

 عىل ُك لسان. 
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 "بتونيا: حتديث بحرتام قلياًل؟" - 

 أ س تطيع أ ن أ وقظها كِل" "رزان: سلمى ال تزال انمئة, وال - 

 "بتونيا: هل وس مي مستيقظ؟" - 

 "رزان: وس مي؟ وماذا تريدين منه؟" - 

ال كنت سأ خربها.   نقاذي. واإ  امحلد هلل, أ ن سلمى أ تت الإ

وأ يت  -  مالبيس,  سأ رتدي  قلياًل  ِانتظريين  العزيزة,  صديقيت  "سلمى: 

 برسعة" 

 "رزان: صديقتك العزيزة اكنت تسأ ل عن وس مي ال عنك" - 

 "سلمى: لتغيظِك فقط, فأ نِت مس تفزة كثريًا اي رزان " - 

 اراتح قليب قلياًل, وقلت موهجًا الكيم لسلمى: 

" هيا اي سلمى أ رسعي يف ارتداء مالبسك, وال تنيس أ ن توصيل ساليم  

 لوس مي " 

مث ذهبت ويه تش تعل, حىت أ ن شعرها ال محر اكن يلهتب من الغيظ,  

 كل املغفةل, بعد دقائق أ ىت وس مي  نظرت اإىل سلمى, وحضكنا معًا عىل ت

 "وس مي: صباح اخلري بتونيا " - 

 "بتونيا: صباح اخلري, ماذا سأ فعل اليوم؟" - 

 "وس مي :لن تفعيل يشء, ال اليوم وال الغد, لقد عفوت عنكام"- 
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 نظرت هل بدهشة, ماذا ختطط ال ن اي وس مي؟ 

تفضحك أ ن  من  خوفًا  هل  املفاجئ؟  الكرم  وِلَم  أ ان,  تساحمين    "أ نت 

 رزان؟" 

ال  -  أ فكر اإ أ نِت, وتسبب كِل املتاعب, ال  "بتونيا: أ خاف أ ن تفضحِك 

 بك " 

أ عتقد ذكل,   ال  ال,  انه.. ؟  يعين  ال بك؟ هل  اإ أ فكر  بال  يقصد  ماذا 

تشوش عقيل ال ن, ماذا حيدث لهذا ال بهل؟ قطع صوت أ فاكري صوت  

 سلمى:  

 " انتظريين يف ادلاخل اي بيت لن أ تأ خر" 

 وِك, ال أ ريد أ ن أ جتادل مع ابنة خالتك اجملنونة" "بتونيا: ال أ رج - 

 "سلمى: كام تريدين" - 

ِلَم   قاهل وس مي:  مبا  أ فكر  املزنل,  عتبة  وأ ان جلست عىل  ذهبت سلمى 

ليفكر يب؟ وهل بقي اخلوف عيل هل؟ أ وه أ ال يكفيين ما أ فكر به يوميًا؟  

 ليدخل ششبيل ل فاكري.  

ىل اجلانب امجليل, ختلصت منه, وم  ن تأ نيب الضمري, تبقت دلي  ل نظر اإ

 مشلكة واحدة ال ن: ويه أ يب.  

بعد انهتاء دوايم ودعت صديقايت, وأ مكلت طريقي مع شهد, وسلمى,  

ىل الباب اخلاريج للمدرسة: اكن أ يب يصطف   اكلعادة. عندما وصلنا اإ



~ 122 ~ 
 

بس يارته عىل جانب الطريق, ال أ خفيمك أ خافين, منذ زمن مل يأ يت ليأ خذين  

 من مدرس يت.  

ىل الس يارة, ولوحت لسلمى وشهد بيدي, وابتسمت,  ذهب    ت مرسعًة اإ

يف ذات الوقت مر من أ مايم شابن؛ فأ يب العزيز مل حيسن الظن طبعًا,  

يل نظرًة صلبتين مباكين, كنت   ذا غريها, نظر اإ ِلَم ليغري عاداته؟ س ميرض اإ

ىل   قد فتحت بب الس يارة قبل أ ن أ جتمد, فقبض عىل يدي وحسبين اإ

 ة, وراح يهتدد, ويتوعد, ويش مت, ال ن انهتت أ حاليم.  داخل الس يار 

ىل املزنل وهو يرضب بيده عىل ظهري, اكنت يده ثقيةل: مكطرقة   أ دخلين اإ

تزنل بثقلها عىل مسامٍر صغري؛ فيحنيه, مث بدأ  ينادي عىل وادليت, ليبلغها  

ذ بأ يم تتلوى وتتأ مل, ذهبت أ ركض حنوها   اخلرب السعيد اذلي ينتظره, واإ

ادلي, مث سارعت اإىل غرفهتا, وأ حرضت لباس الصالة, أ لبس ناها  أ ان وو 

ىل املستشفى, اكن أ يب يقود برسعٍة كبريٍة, وأ ان أ بيك أ ملًا,   ايه, وأ رسعنا اإ اإ

اترًة عىل أ يم, واترًة أ خرى عىل ظهري املفتت, كنت أ بيك قسوة أ يب,  

 غري املربرة, وأ خذت أ دعو هللا أ ن تنقلب الس يارة بنا ومنوت مجيعًا.  

خرج   فرتة  وبعد  للطوارئ,  أ يم  أ دخلوا  املُستشفى  ىل  اإ وصلنا  عندما 

بأ ن أ يم أ هجضت طفلها, وأ نه من البداية اكن يتوقع   الطبيب؛ ليخربان 

ه أ يب   ي ودلَّ حدوث ذكل: ملشلكة ذكرها مل أ عرها انتباهًا, وك ن احلقد اذلا

 بداخيل هو من جعل أ يم جتهض. 
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ووضع يديه عىل وهجه ليخفيه,    جلس أ يب عىل املقعد اذلي يقبع خلفه,  

أ شفق عليه؛ ل نه مل يشفق عيل, عندما رضبين,   وأ خذ يبيك حبرقة, مل 

وضل يبحث عن خطأ  ليحاسبين عليه؛ فأ خذ هللا حقي منه, بقيت تكل  

القلب, وك هنا تفقد   الليةل يف املستشفى جبانب أ يم, اكن وضعها يديم 

 أ ول جنني لها.  

طوق بصدرها,  مكبوت  باكؤها  تبلل  اكن  دموعها  وبدأ ت  بذراعي,  هتا 

 مالبيس.  

"بتونيا: أ يم أ رجوك كفي عن الباكء, قدر هللا وما شاء فعل, هلل حمكٌة  - 

 يف هذا " 

 أ جابتين ورأ سها ما زال مغمورًا بصدري: 

" اإين وهللا مل أ عرتض عىل حمكه, لكنين كنت أ متىن أ ن أ رى صغريي,  

 وأ حتضنه اي بيت" 

 رفعت رأ سها بيديا ومسحت دموعها مث قلت:  

" اخلرية فامي اختاره هللا, رمبا كنِت س متوتني وأ نت تضعينه, أ و أ ن يكون  

أ ن يعوضك   يبدكل خريًا منه و  أ ن  يسء اخلُلق, ويتعبك, ادعي هللا 

 بل فضل" 

"حياة: اي رب, بتونيا.. ماذا حصل؟ نسيت أ ن أ سأ كل ِلَم وادلك اكن  - 

 من املدرسة؟" يرضبك عند عودتك 
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"بتونيا: أ ال تعلمني طباع أ يب؟, منذ أ ن عمل حبمكل وهو يبحث عن  - 

أ خذ الطفل منه؛ ليعاقبه عىل ما   زةٍل؛ ليبقيين كخادمة ملزنهل, رمبا هللا 

 يفعهل يب" 

يل أ يم نظرة يأ س, وتهندت تهنيدًة متقطعًة, مث اهنارت من الباكء,   نظرت اإ

ا أ ننا يف املستشفى؛ ليفحص  اكنت تراودين نفيس أ ن اذهب للطبيب, مب

ظهري, ال أ س تطيع أ ن أ س نده اإىل اخللف من شدة ال مل, اكنت أ يم تغط  

يف نوٍم معيق بعد أ ن تناولت أ دويهتا, فوضعت رأ يس عىل طرف الرسير  

 وأ ان ال أ زال جالسة عىل املقعد. 

نصف   بعينني  لهيا  اإ نظرت  مىن,  صوت معيت  عىل  صباحًا  استيقظت 

 مفتوحتني, وقلت: 

 باح اخلري,معيت مل أ شعر بوجودك" "ص - 

 فردت جديت: 

 "وأ ان اي صغرييت, أ مل تريين؟" 

 فعدلت ظهري بصعوبة بلغة, حىت أ نين تأ وهت من ال مل 

 "مىن: طبعًا س يؤملك ظهرك, كيف تنامني هكذا؟" - 

ذهبت وقبلت رأ س جديت, وعانقت معيت, مث دخلت اإىل رسير أ يم,  

ووضعت رأ يس عىل صدرها, وأ مغضت عيناي, ويه بدورها وضعت  

 يدها عىل رأ يس وبدأ ت تقرأ  ما تيرس من القرأ ن الكرمي.  
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 دخل أ يب وقبل أ ن أ هنض, أ خذ يرصخ: 

 " هل جننِت أ نِت؟ هل أ بقيتك عندها, لتنايم عىل رسيرها وتضايقهيا؟" 

 "حياة: أ رجوك اي زايد ليس وقته, مىت سأ خرج من املستشفى؟" - 

 "ال ن س نخرج هيا اس تعدي, سأ هنيي بقية ال وراق, وأ عود" 

 

ىل املزنل, ورافقتنا جديت, ومعيت. اكن الوضع مس تقر؛ فأ يب الزتم   عدان اإ

الصمت, طبعًا مل خيلو ال مر من نظراته, وأ وامره, يف املساء أ ىت أ محد  

قلياًل من    خطيب معيت, وجلس  فارحتت  الضيوف,  أ يب يف غرفة  مع 

رسال الضيافة هلم.    أ يب؛ ل ن معيت اكنت تتوىل هممة اإ

يف السادسة مساًء رن هاتف أ يم, اكنت املتصةل سلمى, فأ خذت الهاتف  

 ل حادهثا عىل جعل؛ يك ال ميسك يب وادلي. 

 "بتونيا: أ هاًل اي سلمى, كيف حاكل اليوم؟" - 

 أ نِت, ماذا حدث البارحة؟ " "سلمى: خبري, أ خربيين - 

الليةل  -  برفقهتا  وبقيت  اجلنني,  أ هجضت  أ يم  مين,  عليِك  ال  "بتونيا: 

 املاضية" 

ذن سزنورمك غدًا, أ ان ووادليت" -   "سلمى: امحلد هلل عىل السالمة, اإ

 "بتونيا: أ هاًل وسهاًل, بنتظارمك اي عزيزيت" - 
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 "انتظري ال تُغلقي, هل فعل كل شيئًا البارحة؟" - 

ي يطرح السؤال؟ ُصِعقت.. هل سلمى أ خربته مبا حدث   اكن وس مي اذلا

 أ مام املدرسة؟ سأ نتف شعرك عندما أ راِك اي سلمى" 

 "وس مي: أ جييب اي بتونيا ماذا حدث؟" - 

" بتونيا: مل حيدث يشء, سأ غلق.. لقد جاء وادلي, وأ قفلت الهاتف,  - 

 حظٍ كبري. اكن وادلي يقف خلفي, س تقوم القيامة ال ن, اي هل من سوء 

 "مع من تتلكمني؟ أ مل أ خربِك أ ن الهاتف ممنوٌع عليِك؟ هل تُعاندينين؟" - 

 مث تدخلت وادليت قائةل: 

" هذه سلمى, اكنت تريد االإطمئنان علهيا؛ لتغيهبا اليوم عن املدرسة,  

 وسزتوران غدًا يه ووادلهتا" 

وأ ان  "زايد: ال اي عزيزيت, لن يزوران أ حد, وابنتك هذه تفتقر للرتبية,  - 

 ال ن سأ ربهيا" 

بدأ  يصفعين, ويرلكين, ومل يس تطع أ حد مهنم أ ن يُفرقه عين, حىت دموُع    

أ يم مل تكفي لُيزِنل أ يب يده, مل يكن أ ب بل اكن وحشًا اكرسًا, مسعت  

 جديت تقول: 

"اللعنة عىل أ ٍب مثكل, حس يب هللا ونعم الوكيل, هل رأ يت حمكة هللا  

 يف اإهجاض حياة جلنيهنا؟ " 
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ديه أ خريًا, ال أ عمل أ أ نزهلام خوفًا من دعاء جديت أ م ليلتقط أ نفاسه؟  أ نزل ي  

ال بقدمه ترلكين ل هوي   وقفت أ ان؛ ل حاول الهرب اإىل غرفيت, مل أ شعر اإ

 أ رضًا, اكن رأ يس قد اصطدم بل رض بقوة, مث فقدت الوعي. 

الصداع   عندما استيقظت كنت بملستشفى: ممددًة عىل الرسير, اكن 

حتفاالً   برأ يس, ومل أ ذكر ملا أ ان بملستشفى, أ شعر بتعٍب شديد, ومل  يُقمي اإ

 يبقى جزء من جسدي مل يتأ ذى. 

 "أ يم.. ماذا حدث يل؟" - 

 "حياة: ال ختايف اي ابنيت, أ نِت خبري " - 

 "لكن رأ يس يؤملين بشدة.. وجسدي.. أ ٍه اي أ يم" - 

أ يم متسح عىل   أ خذت  أ يب يب,  أ تأ وه وأ بيك, وتذكرت ما صنعه  بدأ ت 

عيل,  رأ يس,   ليطمئنا  وجديت؛  دخلت معيت  دقائق  بعد   . يديا وتُقبل 

 ويرافقهام أ محد, أ ما أ يب فمل أ ره. 

"أ محد: عزيزيت بيت.. الرشطة هنا؛ يريدون أ ن يعرفوا كيف سقطِت  - 

 عن السالمل؟" 

 ما به؟ هل فقد عقهل؟ 

 "لكن أ يب هو.." 

  قََبضت أ يم عىل يدي, وأ مغضت عيناها ترجوين أ ن أ مصت, ويف نظراهتم

مجيعًا خوٌف, ورجاء. ال أ عمل ِلَم تذكرت حديث وس مي؟ عندما قال يل:  
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ن مل أ جد من يردعه, وها مه ِعوضًا عن ِعقابه يقفون   أ ن ُأخرب الرشطة اإ

 ُمتاكتفني اإىل جانبه. 

 "س يدي..سأ خرُبك بلك ما حدث" 

حاوطتين نظراهتم املرعوبة واملُخيفة بذات الوقت, أ خذت أ ختلُق حادثًة,  

للرشطي, بعد أ ن أ هنيُت حدييث خرج ُممتنيًا يل السالمة. تهند   وُأخرِبَها 

امجليع يف أ ٍن واحد, أ مغضت عيناي واهنرت من الباكء, ومل أ قبل مواساة  

 أ حٍد مهنم: حىت أ يم. 

يف اليوم التايل.. أ ىت الطبيب للتفقد: فأ خرب وادليت أ ن وضعي ُمس تقر,  

أ صابين اكن ارجتاج بدلماغ, مث اقرتب مين ما   وقال: امسعيين اي  وأ ن 

ابنيت وال ختايف, ليس ُهناك ما هو خطري, لكنك يف املس تقبل س ُتعانني  

الرتكّي   من  قلياًل  س ُتعانني  الوعي,  تفقدين  ورمبا  الصداع,  من  كثريًا 

والنس يان, س ُيصاحبك طنني يف اُلذن ويقء, ويكون استيعابِك بطيء  

عن لتعلمي  بل  لتخايف؛  هذا  أ خرُبِك  ال  اليشء,  أ ي  بعض  بك  ميرُّ  دما 

عرض من هذه ال عراض التالية, أ نه طبيعي, ومن احلادثة, بالإضافة اإىل  

والشم,   التذوق,  النوم,  يف  واضطرابت  الشديدين  واالإرهاق  التعب 

انفعالية   سزتيد حساسيتك جتاه الضوء, وال صوات املرتفعة, وتصبحني 

 . وعصبية, أ ما ال ن ستبقي يف املُستشفى؛ لنطمنئ عليِك أ كرث 

الفعل, وغريها, بعد ذكل بدأ    للرؤية, والسمع, وردود  مث بدء الفحص 

يطرح عيل ال س ئةل؛ ليتأ كد من ذاكريت, وتركّيي. أ مضيت وقًت طويل  
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لكنين   مميت,  ادلماغ  ارجتاج  أ ن  أ عتقد  كنت  س بق  فامي  الطبيب,  مع 

 اكتشفت أ نه مرض كغريه...  

, وأ خاف أ ن  أ تعلمون؟ لقد شعرت بخلوف من أ عراض املرض الكثرية 

أ بقى هكذا ما حييت, أ يم اكنت جتلس عىل مقعٍد بعيد قلياًل عين, وأ يب  

اكن يقف عىل الباب؛ يك ال أ راه, لكنين أ شعر بوجوده كخطٍر يقرتب  

 مين.   

أ ين   أ خربه  وادلي,  لُيحادث  الباب؛  عند  توقف  الطبيب  عندما خرج 

من  التخفيف  وجيب  وعقليًا,  جسداًي,  التامة,  للراحة  الفروض    حباجٍة 

الهاتف,   اس تخدام  من  حىت  واحلركة  الرايضة,  ومن  املدرس ية, 

ال حني   اإ يراتح  لن  أ يب  لكنه  ل يب,  حديثه وشحه  طال  واحلاسوب. 

 يقتلين بيديه. 

ي بقيَّ ينتظُر   يف املساء..أ تت سلمى ووادلهتا لزايريت, وطبعًا وس مي اذلا

هلل أ نه لن يعود,  خارج الغرفة, أ يب اكن قد ذهب لرياتح يف املزنل, وامحلد  

 ل نمك تعلمون عواقب اجامتعه بوس مي اليت أ بتلعها أ ان. 

                                 ***** 

بعد خروج سلمى ملدرس هتا, أ قفلت بب غرفيت بملفتاح؛ يك أ منع رزان  

من تنغيص هناري, وضعُت مسَّاعيت يف أ ذاني, وأ خذت أ س متع لفريوز,  

مس تغامني بعنوان )عابر رسير( وقرأ ت الكثري من  تناولت كتاب ل حالم  

 الصفحات, حىت وصلت اإىل هذا الاقتباس, اقرأ وا بهلل عليمك. 
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)عاودتين تكل ال منية ذاهتا: ليت صوهتا يُباع يف الصيدليات ل شرتيه ..  

نين أ حتاج صوهتا ل عيش.. أ حتاج أ ن أ تناوهل ثالث مراٍت يف اليوم..   اإ

النوم, ومرة عندما هيجم عيل احلُزن, أ و الفرح  مرة عىل الريق, ومرة قبل  

كام ال ن .. أ ي عمٍل هذا اذلي مل يس تطع حىت ال ن أ ن يضع أ صوات من  

حنب يف أ قراص, أ و يف زجاجة دواء نتناولها رسا, عندما نُصاب بوعكٍة  

ليه(   عاطفية بدون أ ن يدري صاحهبا مك حنن حنتاج اإ

يُنغَّ  يوميًا  أ راها  لن  بأ نين  وحده  حباجٍة  التفكري  لست  أ وقايت,  ُُكَّ  ُص 

لتدخل من رزان, سأ نتظر ال ن الفرتات املتباعدة ُللقي علهيا السالم  

 فقط, اي رب أ عمل أ هنا من ضلعي, أ شعر هبذا فعجل التئامنا.  

يف الثانيِة عرصًا, عادت سلمى من مدرس هتا, اجَتَهت حنوي مباشًة دون  

 وأ يم, وصاحبة الشعر  أ ن تُلقي السالم, كنت حيهنا أ جلس مع خاليت 

 املُنتفش, احننت ُمقرتبًة من ُأُذين, مث قالت ُمرجتفة الصوت: 

 "هالا أ تيت معي؟" 

ىل     اكن امجليع ينظرون حنوها متسائلني, لكهنا مل تُعرمه انتباهًا, وذهبت اإ

 غرفهتا. 

 "ران: ماذا أ خربتك؟ ما هبا؟" - 

 "وس مي: ال أ عمل اي أ يم, ال ن سأ صعد ل رى ما هبا " - 
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ال بشق ال نفس؛ فقد اكنت قدماي تؤملانين بشدة,    مل  أ صل اإىل غرفهتا اإ

عندما ُصعُت الباب وجدهُتا جتلُس عىل ال ريكة: ُمصفرة الوجِه, ُمرجتفة  

 اجلسد. 

 "وس مي: ما بِك اي صغرييت؟ أ خربيين ما هذه احلاةل؟" - 

 "سلمى: با..يت" - 

  قد أ صابين.  انزلق قليب اإىل قدماي خوفًا, وك ن ما أ صاب سلمى من هلعٍ 

 "ماذا حدث لها؟ هيا تلكمي" 

أ خربتين مبا حصل أ مام مدرس هتا, اش تعلت النار بداخيل, ماذا س نفعل  

 ال ن؟ كيف سنتدخل؟ 

حِلقت بنا وادليت؛ لتعمل ماذا حيدث؟ فأ عادت سلمى رسد احلادثِة عىل  

ُمتشابكتان,  يداي  يسارًا,  ميينًا  ايًب,  واإ ذهاًب,  الُغرفة  أ ذرُع  وأ ان    أ يم, 

تُراه   اي  هل  أ معايئ,  مع  وال مل  بلنبض  يتسابق  قليب  ُمتعرق,  وبطهنام 

 يؤذهيا؟ 

َأَخَذت أ يم تُطبطب عىل سلمى, وهُتدأ  من روعها, وأ ان اي أ يم, أ ال تعلمني  

 بمكية احلريق اذلي جيتاُح جويف؟  

اإصطحبتنا أ يم معها لنتناول طعام الغداء؛ لكننا بقينا حُنِرك املالعق يف  

 ن أ ن نُقرهبا من أ فواهنا حىت. أ طباقنا دو 
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اعتذرت أ ان وصعدت اإىل غرفيت, وحلقت يب سلمى, بقينا نفكر حبٍل,  

 لكننا مل ند, يف املساء غادرت خاليت, ومل نزنل لنودعها. 

 بقينا هكذا لليوم التايل, مث أ ُصيُت عىل سلمى أ ن تتصل هبا.  

 "سلمى, هالا اتصلِت بوادلة بتونيا؟ " 

 أ خاف أ ن أ زيد الطني ِبةل"  "سلمى: ال أ س تطيع, - 

 " أ رجوِك. هيا املهم هو أ ن نطمنئ علهيا" - 

أ خذت سلمى هاتفها تطلب وادلة بيت, فردت علهيا ُعقةل االإصبع, أ خذت  

حنوي   ال خريُة  نََظَرت  الصوت,  ُمكرب  وفتحُت  سلمى,  من  الهاتف 

صبع الس بابة حبركة دائرية أ مام مفي؛ لتتذكر   بس تغراب مث حركُت لها اإ

  اتصلت هبا؟. ِلمَ 

 "بتونيا: أ هاًل اي سلمى, كيف حاكل اليوم؟" - 

 "سلمى: خبري, أ خربيين أ نِت, ماذا حدث البارحة؟ " - 

 "بتونيا: ال عليِك مين, أ يم أ هجضت اجلنني وبقيُت برفقهتا الليةل املاضية" - 

ِي أ هنا خبري.   محدُت هللا كثريًا يف رسا

 سزنورمك غدًا, أ ان ووادليت" "سلمى: امحلد هلل عىل السالمة,  - 

 "بتونيا: أ هاًل وسهاًل, بنتظارمك اي عزيزيت" - 

 تناولت الهاتف من يد سلمى, ورحُت أ سأ لها بنفعال: 
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"انتظري..ال تُغلقي, هل فعل كِل شيئًا البارحة؟ أ جييب اي بتونيا, ماذا  - 

 حدث؟" 

فؤاد؟ ِلَم  مث اعتذرت مين وأ غلقت الهاتف, ِلَم مْل تُرحيي قليب اي ُمهجة ال

 ترتكيين حائرًا اتهئًا بني اإحامتالت وفرضيات سيئة؟ 

ُمكرِب  -  يفتح  أ يضًا  وادلها  لو اكن  ماذا  فعلته؟  اذلي  هذا  ما  "سلمى: 

 الصوت؟" 

توقف قليب وجلست عىل رسيرها بقةِل حيةل, هل سأ بقى أ ان املُسبب  

 بل م تكل الفتاة املهُنكة؟ 

أ   ُركبتهيا  عىل  وجلست  سلمى حنوي  عينهيا يف  اقرتبت  وركزت  مايم, 

 ُمنتصف القزحية, يف بيايب عيناي بلتحديد متسائةل:  

 " أ ان صديقهتا وحيق يل القلق علهيا؛ أ ما أ نت مفن تكون لها؟" 

ىل ال سفل؛ ل راوغ بالإجابة, وقبل أ ن أ بدأ  بلتلفيق قالت:   أ نزلُت عيناي اإ

 " حُتهبا, أ نت وهللا حُتهبا" 

ن أ خربتِك أ ين ُأحهب-   ا, ماذا س تفعلني؟" "وس مي: واإ

ال متكل  -  وادلتك,  ورزان, وخمططات  تاُمزحين؟  هل  وس مي!  "سلمى: 

نَّ بتونيا صاحبة الشأ ن ال تعمل بعد "   بصيص أ مٍل حىت, مَث اإ

 "وس مي: هل ُأخرِبك هبذا؛ لُتحطمي أ مايل؟" - 
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"سلمى: ال ُأحطم أ ماكل اي أ يخ؛ لكن هناك يشء يُدعى: املنطق, أ مل  - 

 تسمع به ؟" 

 "وس مي: هيا اي عزيزيت اإىل غرفتك, ال ُأريد أ ن أ رى وهجِك اليوم " -   

 "سلمى: اي وس مي اس متع يل, أ لن ُأحب كل اخلري مثاًل؟ لكن ..." - 

 أ سكهتا وقلت وأ ان أ فتح الباب؛ ل خرهجا: 

ىل اخلارج"   "هذا احلديث سابق ل وانه, هيا اإ

ال هللا, كنت أ نتظر اليوم الت  ايل بفارغ الصرب,  أ مضيت ليةًل ال يعمل هبا اإ

يف داخيل شعور يسء للغاية, هل شعر أ حدمك يومًا بأ مٍل يعترُص أ معائه  

عندما خياف, أ و يتوتر؟ ال أ عمل؛ لكنه اإحساس قبيح, ويسء, ويس هتكل  

 حىت نََفَس االإنسان. 

قبل صالة   االإفطار  لتناول طعام  اجمتعنا  امجلعة,  يوم  التايل  اليوم  اكن 

املسجد القريب من مزنلنا, وبعد الصالة    الظهر, مث توضأ ت واجتهت اإىل 

عدت ملزنيل عىل جعل؛ علين ُأقنع وادليت بذلهاب معها, حىت لو بقيت  

 أ حرس الباب. 

 "وس مي: أ يم, أ ين أ نِت؟" - 

اكن صوهتا يأ يت من املطبخ؛ فاجتهت حنوها, اكنت جتلس برفقة سلمى,  

ء والصابون,  ومن الواحض أ ن هناك محةل تنظيف كبرية؛ فال رض ممتلئة بملا

كام خزائن املطبخ. جلست عىل مقعٍد جبانب سلمى اليت منذ استيقاظنا  
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ويه تنظر حنوي حبرية, أ عتقد أ هنا أ ْصَبَحت تعمل سبب التغيري املُفاجئ  

أ تراجع وسأ بقى   لن  ذن  اإ أ تغري؟  أ ن ال  أ مل خُتربين يه  ي طرأ  عيل,  اذلا

 مصمم؛ للحصول عىل ما أ ريد.  

  لزايرة وادلة بتونيا؟" "وس مي: أ يم, مىت س تذهبني - 

 "ران: ال أ عمل اي عزيزي, رمبا بعد صالة العرص" - 

ذن سأ رافقكام"-   "وس مي: اإ

 "ران: ِلَم لرتافقنا؟ أ تُريد أ ن يقتكل وادلها؟ أ عطشت ل جكل اي بين؟" - 

 "وس مي: سأ نتظركام بخلارج اي أ يم " - 

 "ران: لن تذهب معنا اي وس مي, وانهتيى النقاش هنا " - 

استشطت غضبًا, وخرجت اإىل غرفة اجللوس ُأفكر كيف سأ حلق هبام؟  

فأ ان ال أ س تطيع قيادة الس يارة بتكل القدمني الباليتني, مث الح يف تفكريي  

نه ُمنقذي الوحيد.    صورة ابن معي العزيز زيد, اإ

وافتين سلمى بعد دقائق حتمل كوًب من الشاي, وضعته عىل الطاوةل  

ملقعد املواجه ملقعدي, وراحت حُتدق يب, مث  أ مايم, مث اس تقرت عىل ا 

 قالت: 

ي حتاول فعهل اي أ يخ؟ أ نت ال تزال يف ُمقتبل معرك, ملا لرتيم  -  " ما اذلا

 بنفسك يف نريان لن تتحمل هبوها؟" 
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"وس مي: ال أ دري كيف سأ وحض كل حقيقة ما أ شعر به اي أ خيت؟ بتونيا:  - 

من منظوٍر أ خر,  يه السبب بتغري حايل لل فضل, أ صبحُت أ رى الناس  

أ رهقتين بعد موت وادلان. بدأ ُت ُأحب   أ ن أ حيا تكل احلياة اليت  أ ريد 

أ رقص   لقد ُصت  منه؛  أ نزجع  كنت  اذلي  العصافري  الصباح, وصوت 

فرحًا عىل أ نغامه, أ حببت الليل ونومه, حىت أ نين بدأ ت أ حب صوت  

أ تفهمها,  لقاءها بدأ ت  البغيضة اليت كنا نتجنب  الليل, رزان    ُصاصري 

 وأ تفهم حهبا املس متيت يل؛ ل نين أ عيش ذات املشاعر لغريها.  

بيدها,   أ مسكت  أ خيت,  بقرب  أ جلس  ورحت  ماكين,  من  هَنَضُت 

 ووضعهتا عىل صدري وقلت: 

, أ ال ترين   ذا وجدهتا طبيعية فانظري لعيينا "أ ال تشعرين بنبضات قليب؟ اإ

داخل صدري,  بريقهام؟ تفحصهيام جيدًا, سرتين أ ن بتونيا تقبع داخلهام, و 

 وفكري, وأ حاليم " 

 مل أ مكل حىت ما بدأ ت من الكم, أ خذت تُعانقين بشدة وتقول: 

س ُتحهبا:  -  من  عىل  ُأشفق  كنت  البغيض,  أ يخ  اي  عاشق  ذن..أ نت  "اإ

لكنين ال ن أ شعر براحٍة كبرية تسكنين. أ يخ أ حبب بتونيا بلك ما دليك؛  

 ل هنا حتتاج اإىل من حُيهبا ويقدرها" 

الكبري من املشاعر, تناولنا طعام الغداء. بعد صالة  وبعد هذا الفيض  

أ ن خترج وادليت,   وقبل  لتبديل مالبسهام,  أ يم وسلمى  العرص ذهبت 

ذا اكن    أ َخَذت الهاتف وَطلَبت وادلة بيت, أ لقت التحية علهيا, وسأ لهتا اإ
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َد ادلم   ُأخفيمك جتمَّ ماكهنا زايرهتا, مث فتحت مفها وعينهيا مصعوقة, ال  بإ

 , حصل لها مكروٌه ما, أ شعُر بذكل من البارحة.  برشايين 

ذًا   اإ أ خربهتا به اخلاةل حياة,  أ غلقت أ يم هاتفها. وأ خذت تقصُّ علينا ما 

 ارجتاج دماغي اي مفرتي.  

 "سأ قتكل اي زايد.. سأ قتكل" 

قلت هذا وأ ان أ مهُّ بخلروج من املزنل, اكن الغضب قد متكل ما متلكه  

النريان املتطايرة, حلقتا يب أ يم وسلمى  مين, ُأغيش عىل عيناي من شدة  

لو   أ ود  كنت  رافقهتام,  مث  قلياًل  هدأ ت  جنوين,  ِجامح  كبح  حماوالٍت 

أ س تطيع قيادة الس يارة؛ ل طري وأ حلق لرؤية ُقرة عيين, واالإطمئنان عىل  

ذاعٍة   حالها, بداًل من قيادة أ يم املتباطئة, اكنت قد فتحت املذايع عىل اإ

هتدئة لكينا: أ ان وسلمى, اكنت حاةل سلمى يُرىث  للقرأ ن الكرمي قاصدًة  

 لها, ساكنة, ُمصفرة الوجه, جسدها يرجتف, وشفتاها تمتمت بذلكر وادلعاء. 

عيل   مر  أ نه  ال  اإ دقائق؛  العرش  يتجاوز  مل  أ نه  رمغ  طال,  طريٍق  وبعد 

غرفهتا   حنو  متوهجني  العربة  من  ترجلنا  قاس يات,  أ عواٍم  كعرشة 

 مسكتين أ يم من يدي وأ وقفتين:  بملستشفى, وعىل بهبا أ  

 "حنن س ندخل, وأ نت انتظران هنا" - 

ىل الغرفة ويه ترمقين بنظرٍة ُمدركًة ملا أ شعر به جتاه بتونيا"   مهَّت اإ
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بعد عرشين دقيقة أ قبل وادلها, نظرت اإىل بالط املمر ُمتجنبًا رؤيته؛  

  ليك ال أ نقضَّ عليه, وأ هشم وهجه املس تفز, ليس من أ جهل بل خوفًا عىل 

 عقةل االإصبع من بطشه. 

 اجته حنوي وقال : 

 "يه أ نت, ماذا تفعل هنا؟ " - 

 أ جبته واحلقد يتطاير من ُك شعرٍة جبسدي: 

 " أ نتظر وادليت وأ خيت. هل دليك أ ي اعرتاض؟" - 

 "زايد: وهل تربيت عىل الانتظار أ مام أ بواب الغرف؟" - 

أ دعو هل,  "وس مي: ال تقلق, لقد تربيت عىل يد رجٍل لو أ مضيُت معري  - 

 لن أ وفيه جزًء من حقه" 

ىل أ ين س تصل بتكل الوقاحة؟" -   "زايد: ماذا تقصد؟ اإ

"وس مي: وهل ترى اخلوف عىل ال بناء, واحتضاهنم والوقوف خلفهم و  - 

 خلف أ حالهمم وقاحة؟" 

 قطب بني عيناه واقرتب مين, مث قال: 

 " انرصف من أ مايم يك ال.." - 

 لية:  وأ سكته مقاطعًا بنظرة غضب, وبنربٍة عا 

 "ماذا س تفعل؟ ها.. ماذا؟ أ خربين ل عمل" 
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 ابتعد عين قلياًل, مث قال: 

 "هل تزتوج ابنيت؟ أ م أ جد لها رُجاًل أ خر, أ كرث نضجًا منك؟" - 

اكن هذا أ خر يشٍء يُمكن أ ن ُأفكر به حبيايت, بل لن خيطر عىل بيل  

 أ بدًا. 

ابنتك ال تزال صغرية, كيف تُفكر  -  أ نت؟  بتدمري  "وس مي: ماذا هتذي 

 حياهتا؟ أ ال يكفهيا ما عانته منك؟ ِلَم ترُص عىل قتل ابنتك بيديك؟" 

ذا كنت تريد أ ن ال تُعاين ما تُعانيه, أ و أ ن  -  "زايد: لن أ خربك السبب, اإ

ليست   تقبل, وابنيت  أ ن  فعليك  عامًا؛  يكرُبها بعرشين  تعانيه مع زوجٍ 

 بطفةل معرها س بعة عرش عامًا" 

زلن -  ما  ُجننت؟  هل  ل بنتك  "وس مي:  ترىض  وكيف  لنزتوج,  أ طفال  ا 

 الزواج من شاٍب ما زال يدرس؟" 

أ ن  -  املقابل  أ واًل, وس يكون  اخلطوبة  لتحصل  حااًل,  تزتوجا  ال  "زايد: 

أ خفف عهنا ما تعانيه, أ شعر بأ نك س تكون س ندًا البنيت, أ رجوك ال أ ريد  

ت  أ ن أ زوهجا رجٌل يكربها بأ عوام, أ عمل أ نين ُأدمر حياهتا. أ خاف أ ن متو 

عىل يديا وأ ان حتت تأ ثري الغضب, أ درك أ نك ال زلت شاًب, كام أ درك  

عىل   يفهمون  الرجال  تعمل  وكام  حُتهبا,  أ نك  وأ شعر  أ جلها,  من  غضبك 

 بعضهم" 
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تُدمر  -  أ نك  تعمل  أ فهمك,  أ ن  أ س تطيع  ال  رُجاًل؟  أ نك  أ تظن  "وس مي: 

 حياهتا, ومس تقبلها, وترُص عىل أ ن تؤذهيا من ِقبل خشٍص أ خر" 

 : عرضُت عليك عريض, وُأريد االإجابة قبل أ ن تُغادر املشفى" "زايد - 

؛ علين أ جد مقعدًا أ ريم بثقيل, وِثقل قليب عليه,   رحُت ُأجول انظريَّ

لكنين مل أ جد سوى البالط نفسه اذلي كنت أ حدق به. انزلقت جالسًا  

عىل ال رض, أ س ندت رأ يس عىل احلائط, ورحت أ فكر, ل ول مرٍة أ شعر  

عىل اختاذ القرار, ماذا سأ فعل؟ ماذا س يحدث ؟ ال أ عمل.  أ نين غري قادر  

اإىل واقعي   أ عادين  االإحساس,  التفكري, وعن  وك ن دماغي توقف عن 

 صوت وادليت: 

 "ران: وس مي.. ما بك اي بين؟ ما حالتك هذه؟" - 

 ومن دون أ ن أ فكر حىت, نظرت حنوها وقلت عىل مسمعٍ من زايد:   

 " " طلبت بتونيا من وادلها؛ وقبل طليب - 

مل يكن بس تطاعيت النظر لوجه أ يم وأ خيت, ال, ال ُأريد حىت أ ن أ رى  

ردات الفعل. أ عمل أ نين أ فعل شيئًا جمنواًن, لكين لن أ س تطيع أ ن ُأفرط  

 مبُهجة الفؤاد, قصبِة الُسكر؟ لن أ تركها لهذا الظامل؟ 

تنبسا   أ ن  دون  سلمى  هبا  وحلقت  للخارج,  ُمتجهًة  ظهرها  أ يم  أ ولتين 

 حبرٍف واحد. 
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 أ ىت زايد وجلس بقريب مث قال: 

"أ عمل أ نك تكرهين, ال ن سأ خربك برس؛ لكنه سيبقى بيننا, رمبا تعمل حيهنا  

 سبب شيك وخويف ادلامئ" 

 نظرت حنوه منتظرًا ما س يقوهل, واي ليته مل خُيربين؟ 

حدى طالبات السكن اجلامعي, وال  -  "بتونيا ليست ابنيت, أ خذهتا من اإ

وادلهتا. ُك خويف, وحريص علهيا؛ ل نين ال أ ريد أ ن  أ حد يعمل: سوى  

ب,   ذا تزَوَجت؛ سأ راتح, ال ُأريدها أ ن حُتِ تصبح ك هما اليت أ نبهتا, فاإ

أ ن   أ ريد  ال  ابنيت,  بلهناية  ُمسِلام, يه  املُِحب ملن حُيب  أ ن  أ عمل  ل نين 

سأ شعر   بجلنون,  يُصيبين  أ خرسها  أ ن  من  وخويف  رضر,  يُصيهبا 

 خطبهتا, وزواهجا" بلطمأ نينة عند  

ال أ عمل كيف سأ صف لمك حاليت, الصدمات اليت تلقيهتا اليوم أ و حىت  

خالل ساعة؛ تكفي لقتيل. كيف هلم أ ن يلعبوا مبصريها؟ و كيف يل أ ن  

أ محل هذا الرس؟ ال أ س تطيع أ ن أ خربها به, ال أ س تطيع أ ن أ دمر ُك ما  

 تؤمن به؟ و بل خص وادلهتا. 

حيةل,   بقةل  زايد  حنو  وك نين  نظرت  أ بيك  كنت  ثيايب,  تُغرق  وادلموع 

 فقدت أ يب مرًة أ خرى. حل اللغز أ صبح معي اي بيت.  

 "وس مي: ما امس وادلهتا؟ وأ ين يه ال ن؟" - 

 "زايد: امسها الاكمل, وامس مدينهتا هبذِه الورقة" - 
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 ومد حنوي ورقًة صغرية صفراء, ُمهتالكة مث قال: 

ن مدينة جماورة, أ تت لتدرس  " ال نعمل عهنا سوى ما يف الورقة, يه م - 

ُهنا وقبل أ ن تعود ملدينهتا وضعت بتونيا, بعهتا لنا مقابل مبلغٍ من املال,  

 ول ننا مل نُرزق بل طفال قبلنا " 

كل,  -  أ بقهيا  لن  منكام,  سأ نزتعها  ُمجرَِمني,  أ نامت  حياهتا.  "وس مي: رسقمت 

 سرتى" 

د جسدي  مهمت بلهنوض مث وضعت يدي عىل اجلدار أ متسك به ليس ن

 املثقل, ليس ند قليب مما عرفت, كيف سأ حتمل هذا العبء؟ 

 وقبل أ ن أ خرج من بب املشفى ُصخ ينادي: 

 "زايد: اي شاب.. ال تنىس أ ن حُترض عائلتك لزايرتنا" - 

أ مام   تنتظرين  تزال  ال  وادليت  اكنت  طريقي,  أ مكلت  مث  ليه,  اإ نظرت 

 ال. املستشفى, تعلمون قلب ال م, مل تس تطع تريك هبذه احل

طوال   الصمت  وساد  اخللفي,  املقعد  عىل  وجلست  الباب  فتحُت 

 الطريق. 

                                   ***** 

عىل   مسحت  حنوي,  مرسعًة  أ تت  احلاةل؛  بتكل  سلمى  رأ تين  عندما 

ةًل جلبيين, حىت أ ن دموعها بللت جبيين, وشعري.   شعري, واحننت ُمقباِ
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مما فبالرمغ  مهنا  أ شعر بخلجل  ىل    كنت  اإ تقف  لشقيقها, الزالت  فعلته 

 جانيب يف ُك مشألكي, اكنت تفيض رقًة اي رفاق.  

السيئة   الساعة, اكن ُجلَّ احلديث عن وادلي, ومعاملته  جلس نا قرابة 

 يل, اعتذرت اخلاةل ران, وطلبت االإذن؛ ل ن وس مي ينتظرهن بخلارج.  

ىل الغرفة, متمت بيشٍء لوادليت ا    ذلي اكفهر  بعد خروهجن دخل وادلي اإ

 وهجها, مث نظر حنوي وقال: 

أ ايم   بنتظارِك  املشفى, وس يكون  أ ايم سيمت خترجيك من  ثالثة  بعد   "

 سعيدة " 

كنت أ جتنب النظر اإىل عيناه, هذه املرة لن أ قع بفخ طيبته الزائفة, أ شعر  

أ ن ال ايم القادمة س تكون أ كرث سوًء, اي رب لطفك يب, مل أ عد أ حمتل,  

 اي ترى ما خمططاته؟. 

 وقفت أ يم أ مايم وقالت: 

 " لن حيصل ما تفكر به, ولو لكفين هذا غاليًا "  

 ما اذلي لن حيصل؟ ما هذا الغموض؟ 

 مث عاد أ يب ونظر حنوي, وقال: 

 " س ُنقمي حفاًل صغريًا مبناس بة خطوبتك لشقيق سلمى" 
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ِلَم   املرة,  لقراراته هذه  أ رخض  لن  أ يب؟ ال,  ماذا هيذي  أ صدق,  نعم! ال 

أ مايل,  وأ حاليم؟ بقيت ُأحدق به مدًة ال تزيد عن دقيقة, مث  لُيحطم  

 فقدت الوعي. 

بيدي, وجنتهيا   بلقرب مين, ومتسك  أ يم جتلس  أ فقت: اكنت  عندما 

 مبللتان بأ هنر عينهيا العظميتني, وقبل أ ن أ طرح سؤايل قالت: 

" ال تذعري عبثًا اي صغرييت, هذه املرة سأ كون أ ان من مينعه, لقد طفح  

 الكيل, حىت لو اضطررت للطالق منه" 

نه يغضب ويثور, مث  -  "بتونيا: ال اي أ يم, ال تقويل هذا, أ ال تعرفني أ يب؟ اإ

 يعود ويعتذر" 

كنت أ حاول هتدئة وادليت يك ال تتخذ قرارًا مصرياًي بسبيب, لكن بداخيل  

 متنيت أ ن تُطلقه, ونعيش أ ان ويه سواًي, بعيدًا عنه, وعن تعقيداته. 

كنه ُمرص عىل رأ يه اي ابنيت, بل هو من طلب من وس مي أ ن  "حياة: ل - 

 خيطبِك, أ ي أ هنا مل تكن رغبة وس مي" 

ال هنا وكفى. ِلَم لرييم يب لوس مي؟ وملاذا يقبل وس مي طلبه؟   ال. اإ

"بتونيا: أ يم, ماذا حيدث؟ ملا ُك هذه احلاكية؟ لوس مي! وس مي ال حُيبين  - 

وجين من وس مي اذلي ال  اي أ يم, كيف قبل طلب أ يب؟ ووادلي ِلَم لُّي 

 يتحمل حىت رؤيته؟ حقًا مل أ عد أ فهم شيئًا " 

 "حياة: اهديئ اي ابنيت, لن حيدث يشء من هذا " - 
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"بتونيا: لن حيدث ها, أ نت تعلمني أ ن وادلي عندما يضع شيئًا ما يف  - 

بهل يطبقه, كام فعل ليبعدين عن مدرس يت, أ يم, أ يب يظلمين كثريًا, أ نت  

ذا فعل ما يفكر به؛ سأ ذهب اإىل مركز ال من,  تعلمني هذا وتصمت ني, اإ

 لن أ مصت هذه املرة, وملن؟ لوس مي.. لن حيصل هذا أ بدًا." 

أ مضيت ليليت أ فكر, ِلَم ليوافق وس مي عىل طلب وادلي؟ ما اذلي خيفونه  

عين؟. اكن الصداع يُدمر خالاي دماغي, صداع ال أ حمتهل, حىت أ نين مل  

ت من  خوفًا  ؛  عيينا فتح  هذه  أ س تطيع  ُك  مع  سأ عيش  هل  ال مل,  فامق 

ايه وادلي؟ أ ه.. لو أ س تطيع الهرب منه   ال الم؟ أ ال يكفيين ما يُطعمين اإ

ىل أ بعد ماكٍن يف ادلنيا.    اإ

                                ***** 

أ فكر   أ ن  أ س تطيع  ال  املشفى,  يقطن  دماغي  زال  وال  املزنل  ىل  اإ عدان 

لوس, أ ما وادليت فذهبت لتبدل  بيشء, جلست عىل ال ريكة يف غرفة اجل

مالبسها, اقرتبت سلمى مين ووضعت يدها عىل كتفي, تُربت خبفة, مث  

 قالت : 

" ماذا حدث اي أ يخ؟ كيف اختذت هذا القرار؟ بل كيف لوادلها أ ن  

 يقبل بذكل؟ " 

 تهندت تهنيدًة ُمتقطعة, مث أ جبهتا: 
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ىل    " أ رجوِك اي صغرييت يكفيين ما يب, أ ريد منك أ ن تُسانديين  وتقفي اإ

 جانيب الإقناع أ يم " 

رزان  -  أ ن  أ نسيت  ورزان؟  توافق,  لن  أ هنا  تعمل  أ نت  "سلمى: 

ىل الزناع اذلي س ينشب بني أ يم وخاليت. ال مر   س تفضحنا؟ بالإضافة اإ

 ُمعقد" 

ذا مل  -  أ و أ كرث؛ اإ "وس مي: سلمى.. سّيوهجا برجٍل يكربها بعرشين عام 

 أ تزوهجا أ ان, س يدمر ما تبقى من حياهتا" 

أ نه ظامل  وال خياف هللا,  "س-  ُأقسم  الرجل جمنون,  هذا  ماذا؟  لمى: 

 وأ نت طبعًا لن ترتكها لرجٍل كوادلها" 

"وس مي: ال أ س تطيع التفريط هبا, حىت لو افرتضت أ نين ال زلت أ بغضها,  - 

 فكيف ويه شقيقة القلب, لن أ س تطيع أ ن أ تركها هلم" 

ت عىل مقدمة  اكنت وادليت تس متع حلديثنا دون أ ن نشعر, مث أ تت وان قضَّ

 مقييص, وأ خذت هتزين وتزجرين:  

"ِلَم لتكون أ نت كبش الفداء؟ لّيوج ابنته مبن يُريد, لن أ ضعك ُطعامً  

 هلم, مث ماذا تفهم أ نت بحلب؟ لن أ مسح كل بلزواج مهنا" 

"وس مي: البارحة كنِت تُريدين تزوجيي برزان, وأ نِت تعلمني أ ين أ بغضها,  - 

ن تريدين؟ أ يم.. مل أ عد طفكل ذو امخلسة أ عوام  ِلَم لتجربيين بلزواج مب

 كربت, بل كربان " 
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 أ نزلت يداها عن مقييص وجلست أ مايم, مث قالت ويه تنحب:   

, واهجت َطَمَع معمك وحماوةل   "لقد كنت أ ًب وأ مًا لكام, ربيتكام بدمع عيينا

أ لكه حلقوقنا وأ موالنا, كنت لكام الس ند واحلضن ادلائف, أ ال حيق يل أ ن  

 ختار زوجًة كل؟ أ ال حيق يل أ ن أ عارض اختياراتمك اخلاطئة؟" أ  

 "وس مي: أ ين اخلطأ  اي أ يم؟ أ حهبا, بل أ همي عشقًا هبا " 

"ران: حب ماذا اذلي تتلكم عنه؟ ما زال معرك اثنان وعرشون عامًا,  - 

 كيف س تزتوج؟" 

"وس مي: وهل معري يكفي لرزان فقط؟ أ يم اختذت قراري, أ ان أ حب  - 

ال أ نين  بتونيا, ولن أ د  عها تُعاين املزيد, أ رجوِك تقبيل قراري, بالإضافة اإ

لن أ تزوهجا حااًل, س ُنقمي حفل خطوبة ال ن, ونزتوج بعد أ ن يُصبح معرها  

مثانية عرش عامًا؛ أ ي بعد عام من ال ن, رمبا اإىل حيهنا ستتقبلني الفكرة,  

 أ س تأ ذنكام. سأ انم قلياًل" 

جرًا من فرط ما يب, تركت أ يم تندب  توهجت اإىل غرفيت وأ ان أ جرُّ نفيس  

 حظي, وتبيك ُجرأ يت عىل عصيان أ وامرها. 

انر صدري   ايًب,  واإ ذهاًب  الغرفة  أ ذرع  رحت  ومتعب,  شاقًا  يومًا  اكن 

تتأ جج, اكنت مشاعري ُمختلطة, مل أ كن أ عي الكيم عندما قلت أ هنا من  

أ ن  أ بواب السامء اكنت مفتوحة حني دعوت هللا  أ ن    ضلعي, ومل أ عمل 

 يُعجل التحامنا.  
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يف العاشة مساًء ُقرع جرس املزنل, وأ عتقد أ نمك تعلمون َمْن القادم؟, مل  

يساورين الشك أ بدا يف أ ن تكون خاليت. بعد دقائق ُطرق بيب, اكنت  

 الطرقات خفيفة "طرقات سلمى" قلت: 

 "أ دخيل عزيزيت" - 

أ مام  فتحت الباب ودخلت, مث أ غلقته بملفتاح, أ حرضت مقعدًا ووضعته  

رسيري وجلست, مث أ خذت حُتدق يب, أ عمل أ هنا تعي انكساري, وتعمل  

أ ن هناك ما أ خفيه؛ لكنين ال أ س تطيع البوح كِل, أ خاف أ ن أ خرس فكرة  

لكن   والسيئة:  الغريبة  ال حداث  من  بلرمغ  رويح,  بشقيقة  الارتباط 

داخيل فرحة لطيفة, تفيض ومتلئ ُك النخور يف رويح, هل س تكون  

أ ربع زهور  بتونيا يه   أ و  أ طفايل؟ هل س يكون يل ثالث  أ م  زوجيت 

 بتونيا صغار؟ جمرد التفكري هبذه الفكرة ينعش رويح. 

 مث خرجت أ خيت عن مصهتا وقطعت سلسةل أ فاكري الزاهية:  

 "أ يخ.. هل هناك ما ال أ عرفه؟ أ نت ختفي شيئًا ما" - 

 "وس مي: ال اي سلمى, أ خربتك مبا حدث" - 

ردها؟ أ نت حتهبا وهذا يشء جيد, لكن  "سلمى: هل فكرت ببتونيا و - 

 ال تنىس أ نه مل مييض عىل عقابك لها سوى يومني, أ ي ال زالت تبغضك"

"وس مي: أ رجوك اي سلمى, رمبا ند اخلري بداخل الرش فكري هبا من  - 

ىل أ نين أ حهبا"   منظوري, أ ان سأ محهيا من وادلها, بالإضافة اإ



~ 149 ~ 
 

رصاخ والاحتجاجات  "سلمى: خاليت يف ال سفل, بعد قليل ستسمع ال - 

 " 

مر الواقع يف الهناية, فكري جيدًا, أ ترين  -  "وس مي: ال عليِك, سرتخض لل 

 رزان مناس بًة يل أ م بتونيا؟" 

ذا أ خربت أ يم  -  "سلمى: طبعًا بتونيا, لكنك نسيت رزان وأ ملها بك, واإ

مبا فعلته بتونيا معك حفامتً أ يم سرتفض, بل ورمبا تُبلغ الرشطة عهنا؛ يك  

 الزواج هبا" متنعك من  

 "وس مي: ال تقلقي, أ ان سأ سكهتا بطريقيت" - 

تنتظرها   أ هنا  أ خربهتا  املتصةل شهد صديقهتا:  رن هاتف سلمى.. اكنت 

 بل سفل, بعد أ ن أ غلقت الهاتف, ويه هتم بلهنوض قالت: 

 "هل أ نت مرٌص عىل قرارك؟" 

 "وس مي: لن أ غري رأ يي, لقد اختذت قراري ولن أ تراجع عنه" - 

ذن لن أ شغكل أ كرث, بالإذن  -  "سلمى: أ عمل أ ن رأ سك ميلء مبا يكفي, اإ

سأ ذهب الس تقبال شهد, سأ صطحهبا لغرفيت؛ يك ال تسمع املُشادات  

 الالكمية بني أ يم وخاليت" 

خرجت سلمى.. وأ تت رزان.. أ ٍه من هذا اليوم اذلي لن ينهتيي. اكن  

أ ع أ دل  ك ين  يل  تنظر  مضمومتان,  وشفتهيا  ُمتجهم,  ولو  وهجها  داهئا, 

مسس هتا ستبيك, جتاهلت نظراهتا وعدت أ جلس عىل رسيري, مث طلبت  
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مهنا أ ن جتلس أ مايم عىل املقعد اذلي َوَضعته سلمى, أ تت ويه تنتفض,  

جلست أ مايم وبدأ ت تهتدد وتتوعد, تركهتا تُفيض ما هبا, وبعد انهتاهئا  

 قلت: 

 "ُك ما أ فعهل لالنتقام من بتونيا" 

 أ م تس تصغر عقيل؟"  "رزان: هل متازحين؟ - 

 "وس مي: ال اي عزيزيت, أ ريد أ ن أ عاقهبا عقاًب لن تنساه " - 

ذن" -   "رزان: وكيف س تكون اخلطوبة منك عقوبة؟ عاقبين أ ان اإ

لن  -  ببايل؛  يدور  ما  هناك  قلياًل,  أ فهميين  أ رجوِك  رزان..  اي  "وس مي: 

ذا فعلته"  ال اإ  أ راتح اإ

ها ك سًا من املاء؛  شعرت أ هنا اقتنعت, مث هنضت عن رسيري ُلحرض ل 

علها هتدأ , وقبل أ ن أ جل من الباب, حملت شهد اليت اضطربت قلياًل حني  

رأ تين, أ لقيت علهيا التحية فمل جُتب, مث أ رسعت اإىل غرفة سلمى, هل  

 اي تُرى مسعت ما أ خربت رزان به؟  

ىل املطبخ؛ فأ وقفين صوت   ال, ال أ عتقد, رمبا جخلت مين, أ مكلُت طريقي اإ

 هتتف يل: خاليت, ويه  

 " انتظر, أ ريد أ ن أ حادثك قلياًل " 

أ ماهما,   لل مر, وقفت  ُمذعنًا  أ ايم حيايت, ذهبت  أ سوأ   من  فعاًل  أ وه.. 

نظرت اإىل وهجها وركزت برصي عىل بؤبؤهيا, مث رسحت خبيايل. يكفيين  
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ما مسعته اليوم, لن أ دع أ حدمه يُغري رأ يي وتفكريي, جيب أ ن أ نقذ ِقبةل  

 رويح من امجليع. لن هيدأ  يل باًل قبل أ ن أ ضعها حتت جنايح. 

عىل خاليت ويه تُمسكين من كتفاي وهتزين, وك نين سافرت  ْصوت  

اإىل ماكٍن بعيد, حبيث أ نين مل أ س متع وال حلرٍف صغري, وال حىت هلمزة  

 قالت: 

ذا كنت جخل ِلَم لتفعل هذا أ نت وأ مك؟"   "ما بك ال جتيب؟ اإ

"وس مي: خاليت.. أ رجوِك, هذا قراري ووادليت ال شأ ن لها, حىت أ ن رأ هيا  - 

 هناية هذه حيايت, و لن أ دعمك  تتدخلون بأ موري " كرأ يك, يف ال

 أ متمت طريقي للمطبخ, وأ حرضت كوبني من املاء, أ عطيهتن خلاليت 

 "هذه الك س كِل, وال خر أ عطِه لرزان" 

 مث نظرُت حنو أ يم قائاًل: 

 "سأ ذهب ل خرب معي عن املوضوع, ورمبا أ تأ خر" 

كفيين ما  أ رسعت خطاي للهروب مهنن, أ صبح اللك يضغط عيل, أ ال ي 

احملمول   هاتفي  أ خرجت  املزنل,  عتبة  عىل  جلست  بصدري.  أ خفيه 

 وطلبت زيد وأ خربته أ ين أ نتظره. 

أ قل من عرش دقائق أ ىت, نزل من س يارته همرواًل حنوي؛ حماواًل   بعد 

معرفة ما أ خبئه, أ خربته بلك يشء, ورميت حبميل عليه, كنت أ نتظر  
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اإىل داخل ع  أ هيل؛ نظر  بقية  كردود  لن  منه ردًا  يناي وقال يل الكمًا 

 أ نساه ما حييت: 

نقاذ تكل الزهرة من   "أ نت أ مل بتونيا الوحيد لزتهر, أ نت مرسال هللا الإ

أ هنا سزتهر   وترعاها, وسرتى  تأ خذها  أ ن  عليك  ما  السايق, ُك  سوء 

أ هداه هللا هذه الزهرة فأ هلكها بقةل املاء,   معك وبك, ال ترتكها لرجٍل 

السام أ نت  كن  احلرارة.  لها  وشدة  كن  بل  اللطيفة,  لرتاهبا, كن مشسها  د 

رِوها ودارهيا؛ لرتى حهبا اي رفيقي, فاحلب اهامتم   فصل الش تاء بأ مكهل: اإ

 واهامتم واهامتم" 

ال أ ن عانقته بشدة, وأ طلت عناقه؛ وك ين أ س متد قويت منه,   مفا اكن مين اإ

ََّت عىل كتفي وقال:   رب

يس كوادلتك وخالتك,  "هيا لنخرب وادلي, وتعمل وادلي وشدته, وأ نه ل 

ىل ال بد هيا اهنض"   لكن ال عليك, أ ان معك اإ

ثين عن هدااي هللا, وال يعمل أ نه من أ مجل الهدااي املرسةل يل,   اكن حُيداِ

 ابن مع ُمنكاه بأ خ, ولو اكن يل أ خ لن أ حبه كحيب لزيد. 

 

معي و أ ٍه من معي: هذا الاكئن املتسلط, اذلي يريد أ ن يأ ُك اجلَمل مبا  

ولوال خوفه من خسارة ابنه؛ ل ُك أ موالنا منذ عامني, ليس من  حيمل,  

أ نه اكن خيربان   فقد اكن بملرصاد هل, حىت  أ يخ,  زيد  أ ن  ُأخربمك  عبث 
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من   وك هنام  به  ليس  ما  زيد  أ ورث  احلذر,  لنتوىخ  وادله؛  مبخططات 

أ ن معي   أ جزم  أ اكد  عاملني خمتلفني, فالصدق وال مانة اليت ميتلكهام زيد 

 ام شيئًا. ميتكل مهن

ىل املتجر وكعادته حني رأ ين, أ نزل رأ سه ورفع عينيه, وجانب   وصلنا اإ

 مفه ال يرس لل عىل. 

 "وس مي: السالم عليمك" - 

ن شاء هللا. ملاذا أ تيت حبالتك هذه؟" -   "أ بو زيد: وعليمك. خري اإ

 "وس مي: أ ريد أ ن أ حدثك بيشء همم"  - 

 "زيد: أ يب, وس مي يريد أ ن خيطب... " - 

ا؟ هل جننت؟, وماذا تعرف أ نت بملسؤولية؟ وادلتك  "أ بو زيد: ماذ- 

 وأ ختك ال تس تطيع رعايهتام؛ لُتحرِضَ ابنة الناس أ يضًا" 

"وس مي: تُرى من يرعاهام؟ هل أ نت اي معي؟. حنن منذ وفاة وادلي مل  - 

 نرى منك حىت رغيف خزٍب ايبس" 

ِلَم ل عطيمك َرغيف خزًب  -  تأ خذون نصيبمك من ادلاكن؟,  أ ال  "أ بو زيد: 

 ايبس؟" 

"وس مي: أ نت قلهتا: نصيبنا وحقنا, ولن أ تركه كل... أ ان أ تيت؛ ل خربك  - 

لتقف اإىل جانيب يف يويم السعيد، لكنين عندما ُدست عتبة املتجر,  
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تذكرت أ نك مل تساندان يف أ ايمنا السيئة, فكيف كل أ ن تقف معنا يف  

 أ فراحنا؟" 

تربيت حتت يد امرأ ٍة  "أ بو زيد: ما قةل الرتبية هذه؟ ال أ لومك فأ نت  - 

 ليس لها كبري" 

فار ديم حيهنا. ورحت أ سري حنوه, وأ ودايج تاكد أ ن تتشقق, وقف  

وأ نه سيبلغ   يعمل قسوته و جربوته,  ل نه  لمينعين عن وادله؛  زيد  أ مايم 

 الرشطة عين لو ملس ته, مث التفت اإىل وادله وقال: 

ذا كنت لن تأ يت؛ فأ ان سأ قمي ببي -  ت معي ابتداًء  "أ ان سأ رافق ابن معي, اإ

 من هذه الليةل" 

 وحنن هنم بخلروج من املتجر هتف: 

 "سأ ذهب معمك أ خرباين ابنة من؟ ومىت املوعد؟" 

بدأ  زيد خيربه عن أ هل بتونيا, وأ ين يقطنون, اتفقنا بيننا عىل اليوم, بقي  

 أ ن ُنرب أ يم؛ لتتواصل مع وادلة بيت, وختربها مبوعد الزايرة.  

 قبل أ ن أ غادر املتجر, التفتت اإىل معي وقلت: 

دارة املتجر, وأ عيد   "من الغد سأ عود للعمل, وسأ غري االتفاق بيننا عىل اإ

 واالإيرادات"   تدقيق ُك املصاريف 

 "أ بو زيد: ماذا تقصد بالكمك؟ هل أ ان أ رسقمك؟" - 
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وصاعدًا  -  ال ن  من  وادلي,  رزق  ل طمنئ عىل  فقط  شيئًا,  أ قصد  "ال 

سأ كون معك صباحًا ومساًء, أ جلت دراس يت وسأ تفرغ لعميل, وكام قلت  

 أ نت: مبا أ نين ال أ عرف شيئًا عن املسؤولية فسأ تعلمها منك " 

ق يب زيد ليوصلين ملزنيل. اكن يويم عصيبًا,  خرجت دون أ ن أ ودعه, حل 

منذ والديت مل أ عش يومًا كثيفًا, مليئًا بل حداث, والنقاشات, واخلالفات  

ال نوار مغلقة, رميت جسدي   اإىل غرفيت, اكنت  اليوم. صعدت  كهذا 

 عىل فرايش, دون أ ن أ خلع حذايئ, منت كام أ ان من فرط التعب. 

ًا بعد ذهاب سلمى ملدرس هتا, اكنت أ يم  يف اليوم التايل.. استيقظت بكر 

ت لها القهوة, رحت أ يُقظها, اكنت متسك   ُمجازة, ذهبت للمطبخ وحرضَّ

حتت   وجملهتا  نفسها  ودفنت  عيناها  أ مغضت  رأ تين؛  وعندما  مبجةل, 

 الغطاء, جلست عىل طرف الرسير وقلت: 

"أ يم, أ ان أ عتذر عىل الكيم البارحة, أ رجوِك ساحميين, وال تطليب مين  

 تركها لوادلها, ال أ س تطيع" 

 "ران: وما رس هذا احلب املفاجئ؟ وهل حيدث بيوم وليةل؟"  - 

"وس مي: أ يم, ما اعرتاضك عىل بتونيا؟, ضعي أ حالمك الوردية بزتوجيي  - 

 لرزان جانبًا" 
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ذن: أ واًل مل تتجاوز الثامنة عرش من معرها, اثنيًا ال حتبك,  -  "ران: سأ بدأ  اإ

بعًا من شدة وادلها علهيا, ماذا تريد أ كرث من  اثلثًا غري سوية نفس يًا؛ ط 

 ذكل؟" 

عائلتك  -  حاربِت  كيف  أ نِت  أ مل ختربيين  أ يم,  اي  شيئًا  أ ريد  ال  "وس مي: 

وعائةل وادلي للزواج به؟ فلام حُتاولني فرض رأ يك عيل, وأ نت تعلمني  

أ ين لو تزوجت من رزان س تصبح حيايت هجمن, تعلمني هذا وترصين  

 خاليت؟ وهل سرتاتحني حلياتنا البائسة؟"   عليه, هل ل نِك وعدِت 

ولو   أ حهبا,  حقًا  أ ان  وادلها,  بطش  من  أ نقذها  دعيين  أ رجوِك  "أ يم, 

زوجتين نساء ال رض واحدًة تلوى ال خرى, لن أ رىض سواها زوجًة  

عهدي   بداية  امجليةل,  العمر  خطوة  يل:  بلنس بة  بتونيا  أ يم,  وحبيبًة, 

 ال وىل"   بلهوى, أ حاليم ومس تقبيل, نبضة قليب 

شعرت أ ن وادليت النت قلياًل, مضَّت شفتهيا وابتسمت ابتسامة صغرية,  

نظرت حنوي وك هنا تسمع أ غنيًة تُطرب روهحا, هنضت أ ان عن طرف  

 الرسير, وقبلت جبيهنا, مث قلت: 

ما   معك,  بلتسكع  اليوم  القهوة, سأُميض  ُت كل  أ هنيض, حرضَّ هيا   "

 رأ يك؟" 

قوف, س بقهتا حنو املطبخ ووضعت أ غنيًة  تهندت وابتسمت مث مهَّت بلو 

 لفريوز, ورحت أ دندن معها. 



~ 157 ~ 
 

                              ***** 

والسكوت   بلتفكري  أ مضيهتن  املستشفى,  من  أ ايم خرجت  ثالثة  بعد 

وال   الرضا,  عالمة  السكوت  أ ن  لها:  يقول  أ يم  زوج  مسعت  التام, 

يل بصةل, اكنت أ اييم  تس تغربوا قويل: )زوج أ يم( فمل أ عد أ شعر أ نه ميت  

املاضية مسمومة, أ ما عن سكويت؛ فمل يكن رضا أ بدًا, كنت أ فكر كيف  

سأ خلص نفيس من تكل الورطة؟ فكرت أ ن أ هرب عند خايل, لكن  

كيف سأ صل؟ فبيهتم مبحافظٍة أ خرى, ومل يكن ل يم سوى هذا ال خ,  

  لكنين فكرت فامي بعد أ ن زوجته لن تقبل, وس تخرب وادلاي قبل أ ن أ جل 

 مزنهلم.  

ترخض   بدأ ت  تهتدد,  اليت اكنت  أ يم  نفيس, حىت  سأ نقذ  كيف  أ عمل  ال 

مر الواقع, أ ما معيت مىن فتوافق أ خاها وهذه اكنت صدمٌة أ خرى مل   لل 

اليت اكنت تزورين   أ حد سوى سلمى,  يتبقى يل  مل  أ نه  اشعر  أ توقعها. 

ىل أ ين   يوميًا, وتطبطب عىل جرايح, أ خربهتا أ ين أ ريد الهروب, لكن اإ

ال ادري, فاكنت نصيحهتا يل:أ ن أ قبل هبذه اخلطوبة, وأ خربتين: أ نه ليس  

ال هبا, وأ هنا مؤقتة, أ شعر أ هنا تُسايرين, وحتاول التخفيف   يل خالص اإ

عين؛ يك ال أ رتكب خطأً أ ندم عليه ما تبقى من معري, فأ فاكري اكنت  

يف ُك   أ خربمك:  أ ن  نسيت  بالإنتحار.  فكرت  أ ين  حىت  جدًا  سوداويه 

رات اليت زارتين هبا اكن يرافقها وس مي, لكنه اكن ينتظرها يف اخلارج,  امل 

وس مي اذلي أ عرفه يدخل ويُلقي بسمومه مث يذهب, ما اذلي جعهل يوافق  
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أ يب؟, هناك يشء ما خلف تكل احلاكية, جيب أ ن أ عرفه, رمبا غايته أ ن  

ينقذين من يد وادلي؛ فوس مي رجل من هذا النوع, بلرمغ من أ نين ال  

تلطفه, لكنه ذو قلٍب طيب, وحنون وادلليل عىل هذا, أ نه مل يمُكل  أ س  

 عقابه يل, ومل خُيرب وادلي أ و حىت وادلته مبا فعلت.  

ىل املزنل, اكنت جديت ومعيت جتلسان يف الصاةل تنتظران   عندما وصلنا اإ

لهيا برجاء؛ علها   اإ أ نظر  وصولنا, ذهبت بجتاه جديت, حضنهتا ورحت 

هنا حركت وهجها ميينًا ويسارًا بقةِل حيةل, خرجت  تقف بوجه وادلي, لك

ل ن   تنتظر  اكنت  اليت  متجاوزًة معيت,  لغرفيت  وذهبت  يدهيا  بني  من 

أ خذها بل حضان, لكن ال, ُك من يقف بطريق سعاديت سأ مسحه من  

 حيايت. 

بعد أ قل من ساعة, أ تت أ يم لالإطمئنان عىل وضعي, كنت قد أ هنيت  

يوين تهنمر, اقرتبت مين ومسحت عىل  صالة احلاجة, وأ دعو هللا وع 

 رأ يس مث قالت: 

 "رمبا خالصك اي عزيزيت؛ هو الزواج من وس مي" - 

 نظرْت حنوها مستنكرًة ما تقول:  

" ِلَم مْل تقفي يف وهجه كام قليت؟ ِلَم تقفني أ مايم ال ن؛ الإقناعي بلزواج؟  - 

هل تظنني أ ن زوايج من وس مي س يخلصين من وادلي؟ أ مل تفرتيض  

 يكون وس مي كوادلي, أ و أ سوأ  منه؟" أ ن  
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ال ِلَم ليقبل بطلب وادلك؟ " -   "حياة: وس مي حيبك اي بيت؛ واإ

"بتونيا: هذا يعين أ نه يُريد أ ن خُيلصين من ظمل وادلي, اجليس ل خربك  - 

ذا اكن حيبين أ م ال"   ماذا فعلت به, وأ نِت قرري اإ

بهامت  يل  تس متع  اكنت  البداية,  من  حدث  ما  ُك  لها  أ رسد  م,  رحت 

 ودهشة  

ذن؟" -   "حياة: أ نِت اي بتونيا فعلِت هذا؟ مباذا ختتلفني عن وادلك اإ

"بتونيا: مل أ خربك هذا؛ لتلوميين بل لتعلمي أ نه من املس تحيل أ ن يوافق  - 

 وس مي عىل هذا الزواج ل نه حيبين, رمبا يريد أ ن يعاقبين عقوبًة أ كرب" 

يديت, لن أ فرط بك  "حياة: ال ختايف اي عزيزيت, أ ان سأ ساندك. أ نِت وح - 

ذا حصل يشًء ما "   فقط أ خربيين, اإ

"بتونيا: ها أ ان ُأخربك: أ يب يريد أ ن يزوجين وأ ان يف هذا العمر, تفضيل  - 

 ماذا س تفعلني؟" 

 تأ وهت أ يم وقالت بضيق: 

 " أ ه اي عزيزيت, هذا ال فضل من أ جكل, هناك خري يف ُك ش" 

 نه عين؟ " "بتونيا: أ يم, أ مل حين الوقت؛ لتخربيين مبا ختفو - 

 "حياة: ال ُُنفي عنِك شيئًا, ِلَم لتفكري هبذه الطريقة؟" - 
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ذكل,  -  من  تأ كدْت  ذا  اإ حييت,  ما  كِل  أ غفر  لن  أ ين  تعلمني  "بتونيا: 

 أ رجوِك أ خربيين ال ن, ال أ ريد أ ن أ كرهِك أ نِت أ يضًا" 

 "حياة: أ ان اي بيت؟ وهل تس تطيعني ذكل؟" - 

 ومبا افعهل." "بتونيا: ال أ عمل, أ نِت أ درى بتفكريي,  - 

 اضطربت وهنضت, أ ولتين ظهرها وقالت ويه هتم بخلروج من غرفيت: 

أ هل   س يأ تون  ذبول وهجك,  لُتخفي  قلياًل؛  وتزيين  مالبسك  " غريي 

 وس مي بعد صالة املغرب, أ رجوِك ال أ ريد املزيد من اهلموم." 

يه أ غلقت الباب, وأ ان أ خذت أ رضب بقديمَّ ال رض, وأ لطم وهجيي, ال  

بنهتم, ووحيدهتم, قرة عيهنم ال وىل  أ صدق ما ي فعلونه يب, وك ين لست اإ

 وال خرية. 

توهجت اإىل خزانيت, أ خرجت تنورة خرضاء, ومقيص بنفسجي, وجحاب  

 قرمزي اللون, ووضعت الكثري من ال لوان عىل وهجيي.  

 جرس املزنل يُقرع... اقرتب أ جيل اي هللا. كن بعوين  

بعد نصف ساعة أ تت أ يم تُناديين للخروج, عندما رأ تين فتحت مفها و  

ي يظهر أ ماهما, هتفت:   عينهيا مصعوقًة, من قوس قزح اذلَّ

بديل  -  ابنيت  اي  أ رجوك  أ ماهمم؟  س تفضحيننا  هل  بيت؟  اي  هذا  ما   "

و  عن  ال لوان  تكل  وامسحي  هنم  مالبسك,  اإ أ رسعي,  هيا  هجك, 

 بنتظارك" 
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 "بتونيا: هكذا سأ خرج ولن أ بدل شيئًا" - 

 "حياة: أ نِت أ درى, سأ هتف لوادلك ليتدبر أ مرك" - 

خرجْت, وبعد أ قل من دقيقة أ ىت وادلي, نظر حنوي بغضب, مث التقط  

 ذراعي بشدة, وراح يوخبين, أ شعر بأ ن ذراعي تهتشم بني يديه, 

ليه, مث   قلت: رفعت رأ يس ل نظر اإ

فعل ما تشاء"   "لن أ خرج, ولن أ تزوج, اإ

 و قبل أ ن أ مت مجليت, نزلت يدُه عىل وهجيي اكلصاعقة, مث قال: 

ال سأُبرحِك رضًب أ ماهمم, بل سأ زوجِك اليوم   "بديل مالبسك رسيعًا, واإ

 وِمْن صديقي هشام " 

أ فلَت ذراعي ووىل خارجًا, اكنت أ يم تقف أ مام الباب, أ غلقت الباب  

شعرة حلزهنا. مل أ س تطع منع دموعي من السقوط, أ خرجت    ومل تتحرك يل 

فس تااًن أ سود, وِحجاب بنفسجي اللون, نَظفت وهجيي من املكياج, ومل  

 أ بيل بمحرار وهجيي, وال بأ صابعه اليت ُومِشت عىل خدي ال مين. 

الصينية؛   محلت  القهوة,  ت  قد حرضَّ اكنت معيت  املطبخ:  ىل  اإ ذهبت 

 ل خرج فقالت يل: 

اي بيت؟ وهجك ذابل, ِلَم مل تضعي شيئًا لُّيهر قلياًل؟, أ و    " ما هذا- 

ي يصِبُغ خدك"   عىل ال قل لُتخفي الامحرار اذلا
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 مل أ عر الكهما أ ي اهامتم, محلْت صينييت, وتوهجت اإىل غرفة الضيوف. 

                                   ***** 

ع أ حناء  استيقظت بكرًا ولكي حامس, اكن صوت فريوز يصدح يف مجي 

فطاري, مث ودعت وادليت وذهبت   املزنل, ارتديت مالبيس وتناولت اإ

ىل   اإ عدت  مث  وحلييت,  شعري  هذبت  زيد,  برفقة  الرجال  صالون  اإىل 

ىل ال سفل, اكن   املزنل. اس تحممت وارتديت بذليت السوداء, مث نزلت اإ

زيد جيلس مع وادليت وأ خيت, حني وصلت اهنالت عيل لكامت املدحي,  

 ن. قالت أ يم:  والاس تحسا 

ل مالبسك يك ال تلوهثا " -   " ما هذه العجةل اي بين؟ بداِ

نين متحمس جدًا " -   "وس مي: ما بك اي أ يم؟ مل أ عد طفاًل, مث اإ

"زيد: اتركيه يفعل ما يشاء اي معيت, لو اكن ال مر بيده ذلهبنا نطلب  - 

 يدها يف املستشفى"

الِعنان دلموعها, اجتهت حنو  ها وأ حطهتا  نظرت سلمى حنوي وأ طلقت 

, وأ مطرت عيناي أ مطار خسية, انضمت أ يم اإىل حفةل ادلموع   بذراعيا

 خاصتنا.  

 "زيد: ما بمك؟ ِلَم ُك هذه ادلموع ؟ اليوم فرحة, بل عيد " - 
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أ نت ال تعمل اي صديقي أ ننا نبيك وادلان, ال تعمل مك هو رضوري وجود  

ديقة جافة,  ال ب مبثل هذه املناس بات, وال تعمل أ يضًا أ ننا من دونه كح 

 غابت غيوهما, وأ صبحت ْصراء انشفة متشققة.  

أ دينا صالة املغرب, وذهبت ُلحرض بقًة من الورود البيضاء, وطبقًا  

من الشوكوالتة الفاخرة, وقبل أ ن نتجه اإىل مزنل بتونيا, شَّف الس يد  

 معي.  

أ ن     اكن زايد ينتظران بخلارج, ولو اكن ال مر بيده ل عطاان بيت قبل 

 هبا, رحب بنا وأ دخلنا اإىل غرفة الضيوف. نطل

ذ مل يتبقى ماكن لتجلس به عقةل    رحت ُأجيل برصي بتكل الغرفة, اإ

االإصبع خاصيت. اعذروا فرحيت؛ فقد مر أ س بوع دون أ ن أ راها, وال أ عمل  

 عن حالها يشء بعد أ ن خرجت من املستشفى.  

طبعًا مثرة فاسدة,  بدأ  احلديث بني معي وزايد, وك هنام ِفلقتان لمثرة واحدة,  

دار بيهنام احلديث املعتاد ملرامس طلب الفتاة: من همر, ومصاغ, وغريه,  

ومل يكن بيل معهم ... كنت أ نظر حنو بب الغرفة منتظرًا شوق مشيس,  

أ عد   مل  القلب,  بشقيقة  س تأ يت  ال ن  وخرجت,  بتونيا  وادلة  اس تأ ذنت 

 أ شعر بنبضات قليب, وال أ س تطيع اللحاق برسعهتا.  

ىل اخلارج, ماذا حيصل؟   بعد دقائق عادت اخلاةل حياة, وطلبت زايد اإ

 هل ما زالت متوعكة؟ مل يَُطل غيابه, عاد وهو يضحك, ويقول: 
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 " دالل الفتيات وما أ درامك به؟ س تأ يت ال ن" - 

والثواين أ صبحت أ عوام, وال ن انبلق الباب, وبن منه مقري, ومشيس,  

زيزيت؟ اكنت ُمصفرة الوجه شاحبة,  وزهرة أ حاليم, ما هذا اذلبول اي ع

وتظهر عالمة محراء عىل خدها  ال مين, أ خذت توزع فناجني القهوة بعد  

أ ن أ لقت التحية, أ ما أ ان فأ رسلت نظري اإىل زايد, ورمقته بنظرة غضب؛  

فابتسم ابتسامة صفراء, ولوال خويف من أ ن يُغري رأ يه ويزوهجا لشخٍص  

 أ خر, لهشمت وهجه. 

أ مايم  أ كاممه ُمطرزة  ال ن وقفت  أ سود طويل,  , اكنت ترتدي فس تان 

خبيطان بنفسجية اللون, ويلتف حول وهجها الصغري جحاب لونه بلون  

اخليطان اليت تُطرز ثوهبا, أ ما وهجها, وأ ٍه من وهجها, يبدو لكوحٍة بهتة,  

ال اللون الوردي اذلي ينطبع عىل خدها ال مين, كنت   من دون أ لوان اإ

ت أ نين جيب أ ن أ مد يدي ل ُخَذ ِفنجاين, اكن زيد  أ تأ ملها بصمت, و نسي

وتناولت   فأ فقت  بأ صابعه,  لكزين  رأ ى شودي  عندما  بقريب,  جيلس 

الفناجني, مث   فأ مكلت توزيع  أ ما يه  أ خفضت رأ يس يف جخل,  فنجاين, 

 هتفت لها وادلهتا: لتجلس بقرهبا, فأ ذعنت لل مر خبجل. 

اهئا, وتتفحصه وك نه هو  مىض ربع ساعة عىل جميهِئا, اكنت تنظر اإىل حذ

أ ان وبتونيا سواًي   أ ن نلس  أ ان. ال ن يطلب معي من زايد  العريس ال 

أ نين   غيبًا, حىت  أ بصم مالحمها  أ اكد  أ عرفها؟,  أ ال  بعضنا,  لنتعرف عىل 

 أ صبحت أ عمل أ رسارًا عن حياهتا ال تدري عهنا شيئًا. 
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ىل الصاةل, جلست أ ان عىل الكنبة, ويه   بقيت واقفة,  توهجت برفقهتا اإ

بتوتر, قلت   حدى ساقهيا  اإ أ مام صدرها, وأ خذت هَتزُّ  َعقَّدت ذراعهيا 

 ل لطف اجلو قلياًل: 

"هل ختجلني مين اي عقةل االإصبع؟, اقرتيب واجليس أ مايم, بتونيا اليت  

 أ عرفها ال ختجل" 

تنظر يل   عيناها اكمجلر وجاحظتني,  متأ بطة شًا, اكنت  أ قبلت حنوي 

مث اس تقرت عىل الكريس وأ عادت نفس وضعيهتا  ك ين عدوها الدلود,  

 السابقة, لكن ويه جالسة, حركة قدهما زادتين توتر, فقلت لها: 

 "هالَّ توقفِت عن هذه احلركة؟" - 

 ُصَّت أ س ناهنا حبقد, وقالت: 

طلب  -  عىل  لتوافق  ِلَم  املدينة؟  هذه  ُك  يف  بنات  كل  يتبقى  أ مل   "

 وادلي؟ ما يه غايتك؟" 

 ُك ما أ فعهل من أ جكل" "وس مي: رويدك عيل,  - 

 "بتونيا: ومن أ خربك أ نين أ ريد مساعدتك؟ مث ماذا ستس تفيد؟" - 

"وس مي: اس متعي يل أ رجوِك, ال أ ريد شيئًا منِك, وادلك اكن سّيوجك  - 

بصديقه ذو ال ربعني س نة, أ هذا يُرضيِك؟ مل يتحمل عقيل تكل الفكرة  
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دلِك بأ نه خمطئ  وقررت أ ن أ ساعدِك, ال ختايف فقط ملدة قصرية, ليقتنع وا 

 " 

 أ جابت بلهجة تشوهبا خُسرية: 

ذا كنت تفكر هكذا فس تجدين زوجًة   " من وادلي؟! وس يغري رأ يه! اإ

كل, وأ ٌم ل طفاكل عىل ال كيد, ال تراهن عىل مضري وادلي؛ فأ نت ال تعمل  

 كيف يفكر" 

ن أ صبحِت زوجًة يل, أ نت ال تعلمني ماذا   أ ه.. س يكون يوم سعدي اإ

 بفراغات رويح, وُنور قليب؟ أ حدثِت  

"وس مي: أ نِت اقبيل ال ن, وال عليِك, ال تعلمني ماذا ختئب كِل احلياة,  - 

 وال مه من ذكل, زايد وعدين أ نه لن يرضبِك, ولن مينعك من مدرس تك" 

 اسرتخت مالحمها وقالت: 

"ِلَم لتفعل معي مثل هذا املعروف بعد ُك ما فعلته بك؟ ورزان؟ ال  - 

أ فعل   أ كرهها؛ فهيي حتبك وتطمح  أ س تطيع أ ن  هذا هبا, حىت لو كنت 

 للزواج منك, حىت وادلتك تُريدها زوجًة كل, لن أ قبل بذكل" 

 "وس مي :ِلَم تشغيل بكل بتكل ال مور؟ ال عليك, حتدثت معها وأ قنعهتا" - 

ما  -  تصديق  أ س تطيع  ال  اعذرين,  واقتنعت؟!  رزان,  أ قنعت  "بتونيا: 

 تقول" 
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أ رجوكِ -  االإصبع  عقةل  أ نِت    "وس مي:  اخلطوبة,  بتكل  اقبيل  تُطييل,  ال 

 اخلارسة الوحيدة من عدم قبوكل" 

 "بتونيا: ماذا س يفعل؟ هل س يقتلين؟ مل أ عد أ همت, ليفعل ما يشاء" - 

 "وس مي: لن يقتكل سّيوجك بغريي, وبدون أ ن تمكيل تعلميِك حىت " - 

تفهم لكاميت, وحتاول ابتالعها, فرحت   اكنت تنظر يل برشود وك هنا مل 

بغضب,  أ نك  حنوي  ونظرت  شودها  من  أ فاقت  حبذايئ,  ِحذاهئا  ز 

 وهتفت: 

 "ماذا تفعل؟ س تلوث حذايئ اي أ بهل" 

 ابتسمت وأ شت حلذاهئا قائاًل: 

الضيوف   لغرفة  دخوكل  مفنذ  املنتظر؛  عريسك  تعتقدينه  أ نِك  "أ ظن 

 وأ نِت تتفحصينه" 

 ابتسمت وبنت غامزهتا اليت مل أ راها منذ مدة, وقالت: 

 نت أ مجل مهنا بقليل, كنت أ حبث عن الفروق بينكام""ال تقلق, أ  

 ممتلقة هذه الفتاة, أ حضكين ردها.  

 "وس مي: اي كِل من محقاء. ْصيح.. كيف أ صبحت حالتِك الصحية؟" - 
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"بتونيا: قد بلغ الوهن مين مبلغه, وبلرمغ من ذكل قبل قليل رضبين  - 

أ شعر وك ن رأ يس  عىل وهجيي, وك نه ال يعمل بل مراض اليت سبهبا يل,  

 س يخرج من ماكنه من شدة ال مل" 

 "وس مي: مريض نفيس, وِلَم ليرضبِك؟ ماذا فعلِت؟" - 

املكياج,  -  من  بلكثري  وهجيي  ولطخت  فاقعة,  أ لوان  ارتديت  "بتونيا: 

وحني أ خربته أ ين لن أ بدل وال أ ريد الزواج صفعين, ال عليك, اعتدت  

 باكمل عقكل؟ فرصتك  عىل يده. املهم ال ن, هل أ نت تُريد الزواج يب 

 ال خرية للرفض" 

"وس مي: بعد ما أ خربتين به ال ن تُريدينين أ ن ُأغري رأ يي, ال, ال حتلمي  - 

ذن هللا سأ خلصك من شه"   بذكل, بإ

التفتنا اإىل صوت ُصير الباب وهو يُفتح, اكنت سلمى صاحبة الفضل  

 يف ظهور بتونيا حبيايت. 

                                 ***** 

 س تأ ذنت سلمى, وأ تت حنوي لتتفحص وهجيي, مث قالت: ا 

 "كرس هللا يديه, امحلد هلل, ستتخلصني من بطشه" 

 عانقتين وأ ضافت: 

 "ماذا قلِت؟ هل توافقني عىل الارتباط بأ يخ؟" 
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 "بتونيا: جمرٌب أ خاك ال بطل, سأ وافق فقط ل رى هل سيتغري أ م ال؟" - 

 أ لقى وس مي نظرة احتجاج تشوهبا خسرية, وقال: 

من  "جم ِلام يل  الطويل,  الظل  بصاحب  ال ن  تُلقبيين  أ ن  ها, جيب  رٌب 

 فضٍل عليِك" 

متخلف عقيل لكنين لن أ زجعه بالكيم؛ ل نه بفعلته هذه ال يفضل عيل  

وحسب, بل سأ مكل تعلميي بسببه, ل دخل سن البلوغ فقط, وسريى  

 وادلي ما سأ فعهل؟ 

 "كام تريد اي صاحب الظل الهبيل" 

ا نسينا الضيوف يف الغرفة اجملاورة, وِلتسمل معيت  أ خذان نضحك حىت أ نن

 مىن أ تت لُتذكران هبذا: 

 " بتونيا, هيا ِلَم أ طلمت؟ ينتظرونمك بخلارج" - 

لهيم, مث وهجت نظري اإىل وادلي وهززت رأ يس لل سفل موافقًة,   ذهبنا اإ

مث جلست يف ماكين, قرأ وا سورة الفاحتة عىل نية التيسري, وتواعدوا يف  

الِقران, ل ن  الغد؛ لذله  اب لفحص ادلم, وبعدها س نعود ملزنلنا؛ لنعقد 

ذا ذهبنا اإىل احملمكة الرشعية لن يقبلوا بزواجنا, حىت لو   أ يب يعمل أ نه اإ

 اكنت خطوبة مطوةل.  

بعد ذهاهبم توهجت اإىل غرفيت دون أ ن أ تلقى هتاين وال حىت تعازي,  

ت  مث  أ حد,  يدخل  ال  تني؛ يك  مرَّ بيب  وأ وصدت  غرفيت  ناولت  دخلت 
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ي ياُلزمين, أ خفضُت االإانرة,   حبوب مسكنة للتخفيف من الصداع اذلا

رأ يس,   حتت  كفاي  واضعًة  عىل رسيري  واس تلقيت  مالبيس,  بدلت 

 وأ مغضت عيناي ل فكر مبا حدث. 

مل يكن ال مر صعب كام توقعته, بل اعرتتين فرحة غريبة, رمبا سأ نو من  

 وادلي هذه املرة.  

التايل..   اليوم  صباح  أ هجز  يف  أ ن  مين  وطلبت  بكرًا,  وادليت  أ يقظتين 

اخلطوبة شًا يل   ذا اكنت هذه  اإ الفحص, اي رب  ىل  اإ لنذهب  نفيس؛ 

 فأ فسدها بدون تدخل مين.  

ارتديت مالبيس وجلست يف الصاةل, أ نتظر وادلاي, وبعد خروهجام من  

بجتاه   خطاي  وأ رسعت  أ بعدهتا,  لكنين  لتحتضنين  أ يم  أ تت  الغرفة, 

ىل املركز الصحي  املركبة, اكن   الصمت خُيمي علينا طوال الطريق, وصلنا اإ

 فاكن وس مي ووادلته قد س بقوان.  

تقدم   ىل ادلاخل,  اإ اجتهنا  علينا, مث  التحية  أ لقى  ُمقباًل حنوان,  مهَّ وس مي 

ششبيل قبيل حني رأ ين أ قف بزاوية الغرفة؛ ليُشعرين أ ن ال مر بس يط,  

 ت حنوي بعطف, وقالت: وعندما حان دوري أ مسكت بيد أ يم, فنََظرَ 

 "ال ختايف اي ابنيت, ليس بيشٍء مل جتربيه من قبل" - 
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قواي   اس تجمعت  هنا,  وجودي  بسبب  ذكرتين  فقد  أ يم  اي  سلمِت 

وأ عطيهتا يدي, مل أ شعر بيشء, مفا كنت أ تعرض هل من تعنيف يشفع  

 لتكل االإبرة. 

سأ صبح     أ نين  يعين  مما  جياًب,  اإ نتاجئنا  بطويةل ظهرت  ليست  مدة  بعد 

خطيبته ال حمال, بعد الفحص ذهبنا لرشاء املصاغ, تولت املهمة وادليت  

جياًب: أ ما وس مي   واخلاةل ران, ولكام سأَلَتين لتأ خذ رأ يي كنت أ هز رأ يس اإ

امت  فاكن يقف أ مام خوامت اخلطوبة يتفحص ويبحث جبد, ولكام أ جعبه خ 

ايه ُلجربه.   أ عطاين اإ

 "وس مي: وهذا ال خري, هيا جربيه" - 

 اقرتبت منه ومهست هل: 

 "ملا جتعلين أ جرب ُك هذا؟ يف الهناية سننفصل, أ جمنوٌن أ نت؟" 

"وس مي: هيا جربيه وال تدعهيم ياُلحظون, مث يف الهناية سأ بقيه هديًة  - 

 كل لتذكريين" 

يف محلها به, وضعت اخلامت    أ بهل.. أ قسم أ ن وادلته اكنت تتومح عىل حامر 

ليه:   ورفعت يدي حنو عينيه, عاد اإىل اخللف, مث قال وهو ينظر اإ

 " هذا هو املطلوب, هيا اخلعيه " 

أ ن يكتب داخل خوامت اخلطوبة, وال     منه  الصائغ وطلب  ذهب حنو 

بيهنم وجلست   هُيِمين ال مر حىت, انسحبت من  قال, وال  أ دري ماذا 
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ع يمتركز يف مقدمة رأ يس, رحت أ ضع  عىل كريس خش يب, اكن الصدا 

أ صابعي عىل أ طراف جبيين وُأدكل بشلٍك دائري, فتقدم وادلي حنوي  

 وقال: 

ىل املشفى؟"   "هل يؤملِك كثريًا؟ هل أ خذِك اإ

ليه نظرًة مطوةل خالية من أ ي مشاعر, وقلت:   نظرت اإ

 " شكرًا, عندما أ تزوج س يأ خذين زويج " 

جابيت, مث انس  ىل الوراء. بعد أ ن أ هنينا  تسمر ماكنه مصدوم من اإ حب اإ

ىل املزنل, واكن امجليع ينتظروننا هناك, والش يخ أ يضًا, اكن   معلنا عدان اإ

 قد أ حرضه أ محد خطيب معيت.  

متامنا لعقد القران, وقف وس مي ومد يده لُيصاحفين, فمل أ عرف ماذا   بعد اإ

قال   علهم يشورون عيل, مث  املوجودين؛  ىل  اإ أ نظر  أ ترصف؟ ورحت 

 د زوج أ يم: وادلي أ قص

 "هيا اي ابنيت ال ختايف " 

ال أ ن طبع ُقبةًل عىل جبيين: تسمرت   مددت يدي وصاحفته, وما اكن منه اإ

ماكين من اذلهول, ماذا يفعل هذا؟ صعََّدت ادلماء اإىل وهجيي, وتوردُت  

 جخاًل, مث فقدت الوعي.  

                                        ***** 
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لهيا؛ ل محلها,  َسَقَطت أ رضًا ويدها بقي  ت ُمعلقًة بكفي مرًة أ خرى, نزلت اإ

 أ ذكر أ ين ِعشت مشهدًا ُمشاهبًا لهذا, اكن بدايًة للك يشء.  

ىل ال ريكة اجملاورة, تقدمت اخلاةل حياة حنوها, مث خلعت عهنا   رفعهتا اإ

أ حدمه اخلروج, بعد مدة قصرية   جحاهبا, لكن هذه املرة مل يطلب مين 

لوس, ُصِدَمت أ هنا بال جحاب, فأ خذت خُتفي  أ فاقت, وعندما مهَّت بجل

 وهجها بلوسادة, وقالت: 

 " ماذا تفعل هنا؟ هيا أ خرج" 

ال أ ان حضكت من أ عامق قليب, حبيبيت البلهاء   نظر حنوها امجليع بذهول, اإ

مهنا سلمى   اقرتبت  ال ن؟,  بعد  تتقبل وجودي حبياهتا  سأ جعلها  كيف 

 وقالت: 

 ك, س تعتادين من ال ن وصاعدًا" " ِلَم اخلجل اي بيت؟ أ صبح خطيب

 "زايد: بتونيا اي ابنيت ال تذعري؛ فوس مي ال ن نصف زوجٍ كل " - 

بعد حواٍر طال اعتذرت وادليت وأ هل زايد, وانرصفوا: أ ما أ ان فبقيت؛  

 ل نين كام قال زايد أ صبحت صهره, وسأ تناول معهم طعام الغداء. 

ته هو, بيت واخلاةل  جلسُت مدة ساعٍة أ و أ كرث برفقة زايد, وك نين خطب 

حياة اكنتا تُعدان الطعام يف املطبخ, والرواحئ الزكية تترسب اإىل ماكن  

جلوس نا, أ شعر أ ن معديت تاكد تنفطر جوعًا, بنت ِقبةل رويح ال ن,  
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وصارت ال طباق تهنال عىل طاوةل الطعام, جلست مقاباًل لبتونيا, اكنت  

 تنظر بطبقها خبجل.  

 , ال ختجل فالبيت أ صبح بيتك " "زايد: هيا تفضل اي وس مي - 

هززت رأ يس أ شكره, ال أ خفيمك أ كرهه, ولو بس تطاعيت لسلخت جدله,  

اكنت بيت حُترك الشوكة يف طبقها دون أ ن تضع شيئًا بفمها, رحت أ لكز  

ال أ ن جفلت ونظرت حنوي   قدهما بقديم من حتت الطاوةل, مفا اكن مهنا اإ

َمت قصدي وأ عادت يل الرلكة  بس تغراب, فأ شت بعيينَّ اإىل طبقها, فهِ

 بأ قوى مهنا, فتأ وهت, قالت ُمضطربة: 

 " أ ان أ سفة, نسيت أ مر قَدميك" 

 "زايد: ماذا حيدث؟ ما بكام؟" - 

 "وس مي: مل حيدث يشء, رلكت قديم بخلطأ , فتأ ملت" - 

ىل قدميه وأ نِت هبذا الطول؟"  -   "حياة: ما بِك اي بيت؟ وكيف وصلِت اإ

 "بتونيا: أ يم! أ نِت ما بك؟ طويل كطوكل, ِلَم لتعايرينين؟" - 

 "زايد: هذا يكفي, هيا تناولوا طعاممك " - 

من   بأ مٍر  طبعًا  املغاسل,  ىل  اإ بيت  اصطحبتين  طعايم  أ هنيت  أ ن  بعد 

منةل. وادلها, ولو بقي ال مر لها ملا حترك   ت قيد اإ

 "بتونيا: ما بك اي أ بهل؟ ِلَم لرتُك قديم؟" - 
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 "وس مي: اذلنب ذنيب؛ ل نين ذكَّرتُك بطعامك اذلي كنِت تلعبني به" - 

وأ نرصف, ما هذا؟ هل ستبات عندان  -  يديك  أ هنيي غس يل  "بتونيا: 

 اليوم؟" 

 أ جبهتا بسخرية: 

 "ِلَم ال, فكرة جيدة" - 

 خرى, وقالت: نََظَرت حنوي بغضب, ورلكت قديم مرًة أ  

 "لقد اس تحقيت هذا بملرتني" 

                                 ***** 

ما هذا الاكئن الغيب؟ أ هنيى طعامه وال يزال هنا, ما قةل اذلوق هذه؟  

أ متمت ُصنع الشاي ووضعته أ مامه, مث اعتذرت؛ لذلهاب لغرفيت, لكن  

 زوج أ يم هل سرُيضيه ترصيف هذا؟ 

 قلياًل, ِلَم هذه العجةل؟" "تعايل وجاليس خطيبك - 

, وُأحِرك   أ ذعنت لل مر اكرهًة, وجلست مقابةًل هل, وبدأ ت أ رفع حاجيبَّ

, وهو ينظر يل ويتجاهلين, أ ريد أ ن أ كرس أ س نانه اليت مل   يديا وقديما

 تنسرت بشفاهه منذ أ ن ُعقد ِقراننا, ما به؟ هل أ جعبته اللعبة وصدقها؟. 

 ا بك صامتة؟" "حياة: شاركينا احلديث اي بيت, م - 

 "بتونيا: رأ يس يؤملين, وأ زجعين الضوء كثريًا" - 



~ 176 ~ 
 

 مهَّ واقفًا وأ خريًا, مث قال: 

 " اس تأ ذنمك.. جيب أ ن أ غادر, هذا يكفي لليوم" - 

 ؟ هل سّيوران يوميًا؟ ُأقسم أ نين سأ قتهل لو فعلها" ( لليوم ) ماذا يقصد ب 

 قال موهجًا الكمه يل: 

, كوين جاهزة يف الساعة  " غدًا سأ يت ل صطحبك اإىل صالون التجميل 

 العاشة صباحًا" 

 "بتونيا: وِلَم صالون التجميل؟" - 

"حياة: ما بك اي ابنيت, غدًا س نقمي حفل خطوبة لكام؛ ليعمل اجلريان  - 

 وال قارب أ نك خطبِت" 

 "بتونيا: وما ادلاعي ذلاكل؟ أ خربهيم بلهاتف؟" - 

وتنغصني فرحتنا بِك؟ ِلَم  "زايد: بيت ما بِك؟ ِلَم ترفضني ُك يشء,  - 

 ُك هذا العناد؟" 

ليه وس مي وقال:   احتد صوته وهو يلكمين, فنظر اإ

 " لُتعاند وتترصف كيفام تشاء, فرحهتا ويه أ درى هبا" 

 أ ما أ يب فاراتحت مالحمه وقال: 

 " أ ان أ حتدث من أ جكل, أ نمت أ درى" 
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  وانسحب من بيننا اإىل غرفته, ما اذلي حيدث؟ أ ه اي رأ يس س يقتالنين 

 هذين االإثنني. 

ىل الباب, وقلت:   رافقت وس مي اإ

" ماذا حيدث بينكام؟ أ رى وادلي للمرة ال وىل يترصف هكذا, أ خربين  

 ماذا ختفيان؟" 

"وس مي: ال ُنفي شيئًا, لكنك ال ن أ صبحِت خطيبيت, وال حيق هل فرض  - 

وسلمى   أ ان  س نأ يت  العاشة,  يف  مس تعدة  كوين  عليك, ْصيح  قراراته 

 الصطحابك" 

 نيا: هيا اذهب قبل أ ن أ رتكب جرميًة حبقك" "بتو - 

  , أ ن ُأصادف وادليا أ ريد  اإىل غرفيت, ال  الباب ورائه, وعدت  أ غلقت 

اليوم كثريًا,   تعبت  لقد  العقاب,  املتخلف عن  أ عاقهبام مبفهويم  أ ن  أ ريد 

 وجيب أ ن أ انم, فينتظرين غدًا يوٌم طويل. 

ينتظرهنا ُك  اليت  املرحةل  تكل  أ عيش  أ ن  أ يُعقل  هكذا,    أ ه..  الفتيات 

 بالإجبار وهبذا العمر؟ سأ ساير اجلو ل رى ما العقبات التالية؟  

 

توهجت   مث  وصليت,  توضأ ت  الفجر,  أ ذان  صوت  عىل  استيقظت 

للمطبخ ل تناول شيئًا قبل استيقاظهام, وحيامن مهمت ُلخرج اخلزُب, دخل  
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من   بخلروج  ومهمت  أ دراجه,  أ عدته  العاثر؟  احلظ  هذا  ما  وادلي. 

 بخ,  املط 

 أ مسك وادلي بيدي, وقال: 

 "هالَّ جلس يت لنتحدث قلياًل؟" 

 "بتونيا: أ ريد أ ن أ انم؛ فاليوم س يكون ُمتعب كام تعمل" - 

 "زايد: لن ُأطيل عليِك, هيا اجليس" - 

 "بتونيا: تفضل, ها أ ان أ س متع" - 

"زايد: أ عتذر منِك اي ابنيت, أ ان أ عرتف أ نين قسوت عليِك كثريًا, أ عمل  - 

ابنيت س تعلمني  أ نِك تريين كو  يُدمر مس تقبكل وحياتك, لكن اي  حٍش 

قليب؛   س يطمنئ  ال ن  عليِك,  فعلته من خويف وحريص  ما  أ ن  الحقًا 

بنيت أ مانًة   فوس مي شاب طموح عطوف, قوي القلب, أ س تطيع أ ن أ ضع اإ

 دليه." 

 أ طرق للحظات ُمفكرًا, مث قال: 

أ عمل أ نين    "أ شعر اي ابنيت أ ن أ جيل يقرتب, ال أ ريد أ ن أ تركِك دون س ند, 

ال ال مس, عندما صفعتين بلكامتك   مل أ كن س ندًا كِل, وهذا ال مر مل أ راه اإ

اليت ُغِرزت بصدري, وحني رأ يت خوف وس مي ولهفته عليِك ارحتت؛  

 ل نين أ عمل أ ين سأ تركِك لرجٍل حيفظك, ويقف بظهرك اكجلبل" 
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ي حل يب؟, رست قشعرير  ة  عندما قال أ يب: أ جيل يقرتب, ال أ عمل ما اذلا

ال أ نين   باكمل جسدي, وشعرُت بداخيل أ ين أ حبه بلرمغ مما فعهل يب, اإ

أ كذب عىل نفيس وأ ان أ قول زوج أ يم وليس أ يب؛ فأ ان وهللا ال أ رىض  

متالزمة   من  ُأعاين  أ ان  هل  داخيل,  يف  فكرت  مكروه.  يُصيبه  أ ن 

ي يُدمر حيايت؟   أ تعاطف مع الشخيص اذلا أ ن  س توكهومل؟ هل يُعقل 

عىل يد وادلي اليت حطت عىل يداي املتشابكتني  ْصوت من شودي  

 عىل الطاوةل, وهتف: 

"أ عمل أ نِك تكرهينين, لكن هذه املرة أ عدك أ هنا ال خرية, س يتبدل حايل,  

 وسأ كون أ ًب, وس ندًا كِل مرًة أ خرى, هل تقبلني ذكل اي ابنيت؟" 

 "بتونيا: هل س ُتطلقين من وس مي وتدعين ُأمكل تعلميي؟" - 

منه  "زايد:  -  تطلقِت  ذا  اإ وس مي,  مبوضوع  حتدثنا  لقد  ابنيت,  اي  أ رجوِك 

فسأ كون أ سوأ  من ذي قبل, وسأ زوجك هبشام أ يضًا, اريض بنصيبك  

 من ادلنيا, ولنكسب بعضنا من جديد" 

حسبت يديا من أ سفل يديه بقوة, مث وقفت, وتأ كدت أ نين ال ُأعاين من  

 أ ية ُمتالزمة: 

ذن لن أ ساحمك ما حييت, سأ حميك من    حيايت بعد زوايج من وس مي" "اإ

 وليت خارجًة, واصطدمت بأ يم يف الرواق, سأ لتين: 

 "ما بِك؟ ماذا حيصل بينكام؟" 
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 نظرُت اإىل عينهيا, مث هززت رأ يس ميينًا ويسارًا, وهتفت: 

نسانية"   "أ كرهمك مجيعًا, أ نمت تفتقرون لالإ

مث أ مكلت طريقي اإىل غرفيت, فتحت انفذيت ورحت ُأحدق بأ لوان السامء  

ند الرشوق, مل أ س تطع التدقيق جيدًا؛ فنظري هبت بسببه, والصداع  ع 

  .  ال يفارق رأ يس. عُدت اإىل رسيري ومنت وادلموع معلقة مبُقليتا

 استيقظت عىل صوت خبيط الباب؛ فانتفضت بفزع, اكنت سلمى:  

  "هيا اهنيض تأ خران " 

 "بتونيا: ما بِك اي جمنونة؟ عىل ماذا تأ خران؟" - 

 عقكل اي ابنيت؟ أ م هذا  تأ ثري مرضِك ال خري؟"   "سلمى: هل ترضر - 

صدقًا  ك ن ذاكريت قد ُمسحت, نظرُت أ لهيا ببالهة, مث دخل وس مي اإىل  

 الغرفة: 

 " صباح اخلري" 

 "بتونيا: يه, ماذا تفعل هنا؟ أ ُجننت؟ ما قةل الرتبية هذه؟" - 

ا,  مل يُعر الكيم أ دىن انتباه جلس عىل طاوليت, وفوق الكتب املتناثرة علهي

مام وللخلف, مث قال:   وراح حُيرك قدماه لل 

الواجب   من  اي محقاء؟  ملاذا ترصخني عيل  ال ن,  "أ صبحِت خطيبيت 

 عليِك احرتام زوجك" 
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تصلب نظري حنوه لربهٍة, مث تناولت الكتاب اذلي أ ضعه بقريب, ورميته  

عليه, وقفت وتوهجت حنوه, أ مسكت بيده وأ خرجته اإىل خارج الغرفة,  

 نين ُأخربه بطرفة, وقبل أ ن ُأغلق الباب قال ساخرًا: اكن يضحك وك  

الشعر   رزان صاحبة  عن  نقول  يوميًا؟ وحنن  هكذا  تستيقظني  "هل 

 املنكوش" 

الباب حبنق, انطلقت    عال صوت حضكته, نظرت حنوه حبقد وأ غلقت 

مرسعًة حنو املرأ ة, اكن شعري يتناثر كشعر الساحرات, ووهجيي أ صفر  

أ ما بيجاميت: فيال العار, البيجامة اليت أ راتح هبا واليت أ لبسها    بهت, 

ال أ هنا عادة   دومًا بلرمغ من وجود كومٍة من مالبس النوم يف اخلزانة, اإ

الفتيات, أ و الناس أ مجعني يشرتون الكثري والقليل, وال يرتدون يف املزنل  

الفتيات, فأ ان ال   أ ن هيرتئ, أ صاًل ال أ حسب نفيس من  ىل  اإ ال املرحي  اإ

يق التجميل, وال للمالبس اليت يرتدهيا امجليع وك هنم توامئ,  أ همت ملساح 

مفاذا   دواخلهم,  جامل  اإىل  بل  أ لبس هتم,  جامل  اإىل  أ نظر  ال  أ ين  حىت 

 سأ س تفيد من أ لبس هتم امجليةل؟ وداخلهم يضج بلسواد. 

ىل أ ين ذهبِت اي بيت؟ مباذا تفكرين؟" -   "سلمى: اإ

أ رت لها مث فتحت خزانيت ل ختار شيئًا  ديه, نظرت حنو سلمى,  انتهبت 

 اكنت حُتدق يب وتكمت حضاكهتا, وما أ ن قلت لها: 

 "خري, أ حضكيين معِك؟" 
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حىت انفجرت قهقهاهتا تُصدع جدران غرفيت, وأ خذُت أ حضك معها عىل   

 هيأ يت. 

اللسان, كيف  -  أ خاِك هذا, سليط  أ خربِك, سأ قتل  "بتونيا: ال تقويل مل 

 يدخل اإىل غرفيت هبذا الشلك؟" 

"سلمى: وادلك من أ دخهل, مث ما هبا؟ فهو خطيبك ال ن, ِلَم لتصعيب  - 

 ال مر اإىل هذه ادلرجة؟" 

لن  -  أ نين  تعلمني  فقط,  الورق  عىل  تبديئ,  ال  أ رجوِك  سلمى  "بتونيا: 

 أ تزوجه" 

 "سلمى: كام تريدين, سأ خرج ال ن, بديل مالبسِك براحتك" - 

ويعجبين كشاب:    شعرت أ ن الكيم مل يُعجهبا, نعم خشصية وس مي ظريفة, 

ال معي, وس ند بلك ما تعنيه اللكمة من معىن؛   مجيل, وهمذب مع اللك اإ

لكين ال أ حبه, ولن أ تزوج به, وليفعلوا ما يشاءون, هه.. ششبيل طويل  

 اللسان. 

                                      ***** 

هل       الفتاة؟  هذه  تفعل  ماذا  بقصرية,  ليست  زمنية  مدًة  انتظرانها 

غاظيت؟. ت   تعمد اإ

 "حياة: هل ُك يشء جاهز اي بين؟" - 

 "وس مي: ال تقلقي, مل يتبقى سوى حضور العروس" - 
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ذهيب واس تعجلهيا" -   "حياة: سلمى صغرييت اإ

"حياة: وس مي أ ريد أ ن أ خربك بيشء, أ ان أ عمل عن احلادثة, أ خربتين بتونيا  - 

فهيي متتكل علهيا؛  أ رجوك ال حتقد  كثريًا,  أ عتذر منك  أ ان  قلبًا  حديثًا,   

 أ بيض, لكهنا جمنونة قلياًل ومترسعة" 

 "وس مي: ال عليك اي خاةل, لقد نسيت احلادثة منذ زمن " - 

"حياة: أ عمل أ ن زايد أ خربك بأ مر بتونيا, ال أ ريدك أ ن تظن أ نين قرصت  - 

أ حببهتا,   لن ُأحهبم كام  أ طفال  أ نبت عرشة  لو  معها بيشء, ف وهللا 

أ يضًا حيهبا بشلك مريض, أ عمل  أ ذاها جسداًي ونفس يًا, لكن    وزايد  أ نه 

 من خوفه أ ن ترتكب خطأ  وادلهتا " 

"وس مي: هذا ختلف, تعلمني أ ن زوجك هُيني الفتاة ويُلحق الرضر هبا,  - 

وتس مترين بلسكوت أ مامه, هل مسعِت قط أ ن احملب ميكن أ ن يرُض  

دومًا,   بصفه  تقفني  وأ نِت  مريض  لو اكن خمطئ؟ زوجك  حبيبه حىت 

لبتونيا؟ ِلَم ال ختربهيا أ هنا ليست ابنتكام؛ لتتخلص من  أ ليس هذا ظلامً  

 ظلمه وتسلطه؟" 

"حياة: أ رجوك اي وس مي ال ختربها بذكل, ابنيت مرهفة احلس, س تقيض  - 

علهيا لو علمت, مث ماذا س نخربها؟ هل أ نَّ وادلهتا بعهتا لنا مقابل مبلغ  

ابنهت  ا لعادت  مايل قليل؟ ال نعمل سوى امسها ومدينهتا, لو اكنت تريد 

منذ زمن لتأ خذها, أ رجوك ال حترمين من طفليت, كنت أ قف بصف زايد  

 دومًا يك ال خُيربها احلقيقة, ال أ س تطيع أ ن أ خرسها, ال أ ان وال زايد " 
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ذا  -  "وس مي: ال ختايف, لن أ تسبب بأ ذيهتا, لكن اعلمي أ ينا لن أ سكت هل اإ

 أ ذاها مرًة أ خرى, ولن أ نظر دلموعك وال لرجائك هذا " 

 ياة: ال تقلق, اكن مهه الوحيد أ ن يسرت علهيا بزوجٍ يُسعدها ال أ كرث" "ح - 

 "وس مي: أ متىن ذكل" - 

 خميَّ الصمت عىل املاكن دلقائق, مث أ تت الفتااتن وحضك س ين 

 "بتونيا: أ يم.. ما بك؟ ِلَم ُك هذه ادلموع؟" - 

قةل  -  اعذري  أ ساندِك,  أ ن  أ س تطع  مل  منِك اي صغرييت,  أ عتذر  "حياة: 

 حيليت" 

 "بتونيا: ال أ رجوِك اي أ يم, ال حتزين, ال أ حمتل رؤية دموعك " - 

وأ خذت حتتضن وادلهتا وادلموع تفيض وتبلل مالبسهام, حىت تدخلت  

 أ ان 

 "خاةل حياة, ماذا س ُتحرضين لنا عىل العشاء؟" 

ن شاء هللا, لن حُنرضاِ العشاء هذه الليةل" -   "بتونيا: لتأ ُك الزقوم اإ

 هنا اي وس مي, أ طلب ما تريد. " "حياة: ال عليك م- 

انتفضت من ماكهنا دون أ ن تنبس حبرف, وتوهجت حنو بب املزنل هتم  

 بخلروج, فاس تأ ذان اخلاةل حياة, وتبعناها أ ان وسلمى. 
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اكنت تنتظران بقرب املركبة. أ وصلهتام اإىل مركز التجميل, مث انطلقت حنو  

أ خربت معي   كام  لتدقيق احلسابت  كثريًا, ذهبت  أ مهلته  املتجر اذلي 

ىل الثانية عرش ظهرًا, هناك وقت طويل؛   سابقًا, اكنت الساعة تُشري اإ

 حففل اخلطوبة يف التاسعة مساًء, أ س تطيع تدقيقها اإىل ذاك الوقت.  

ضاعة   عندما وصلت املتجر مل يكن معي موجود؛ فبدأ ت رسيعًا دون اإ

الوقت, اكنت الفروق واحضة, هناك زايدة ملحوظة عىل املبالغ اليت كنا  

نتقامسها شهراًي, هل اكن معي يرسق أ موالنا دون أ ن نعمل؟ سأ ريه كيف  

عندما   رمقه,  وطلبت  ال وراق  حتت  املس ترت  هاتفي  أ خذت  خيدعنا؟ 

ىل املتجر رسيعًا, مل أ نتظره طوياًل, بعد عرشة  أ جاب أ خربته  : أ ن يأ يت اإ

 دقائق اكن يقف أ مايم. 

" أ بو زيد: ما بك؟ ِلَم لتطلبين عىل جعل؟ مث أ ليست حفةل خطوبتك  - 

 بعد ساعتني؟ ماذا تفعل هنا؟ وما تكل ال وراق املتناثرة؟" 

واحلسابت  -  املتناثرة,  ال وراق  هذه  عن  ل حدثك  جلس؛  اإ "وس مي: 

 فة " الزائ

 "أ بو زيد: زائفة؟ ماذا تقصد اي ودل؟ هل أ ان أ رسقمك؟" - 

ن مل تكن ترسقنا؛ فأ ين  -  "وس مي: تفضل أ نظر, ها يه ال رقام أ مايم, اإ

 تذهب تكل ال موال؟" 

 "أ بو زيد: ال تقلل احرتام, فالفائض كنت ُأصلح به املتجر" - 
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جور  "وس مي: وأ ين التصليحات اليت تتحدث عهنا؟ ِلَم مْل تُسجل تكل ال  - 

 هنا يف هذه ادلفاتر؟" 

 "أ بو زيد: صاحل.. صاحل " - 

 "صاحل: تفضل ماذا تأ مرين؟" - 

اإىل   واذهب  املتجر,  أ غلق  الوحق,  هذا  يذهب  أ ن  بعد  ال ن,  سأ خرج 

 مزنكل, مث أ مغض عينيه مطواًل وذهب.  

نظرْت بجتاه صاحل نظرة تساؤل عام حيدث, فهز كتفيه لل عىل, ومض  

 قائاًل:  شفته العليا وأ خرج السفىل

 "ال أ دري" 

رن هاتفي احملمول.. اكنت املتصةل سلمى تريدين أ ن أ ذهب الصطحاهبم   

اإىل مزنل بيت, أ خربهتا أ نين قادم حااًل, ودعت صاحل وخرجت. مل أ ميش  

أ كرث من مرٍت واحد, مث شعرت بيشٍء صلب يرتطم مبؤخرة رأ يس, اجمتع  

 , وفقدت الوعي. حويل عدة ش بان واهنالوا عيل رضًب, حىت هويت أ رضاً 

                                 ***** 

مل أ عد أ حمتل, منذ ساعٍة وحنن ننتظر ترشيف الس يد وس مي, أ عمل أ نه  

 يفعل ذكل متعمدا؛ً ل نين تأ خرت عليه صباحًا. 

نرتدي  -  أ ن  جيب  به,  االتصال  عاودي  عزيزيت,  هيا  سلمى  "بتونيا: 

 مالبس نا قبل أ ن يأ يت املدعوين " 
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  جييب, رمبا حدث هل يشٌء ما, ماذا س نفعل؟" "سلمى: ال - 

 بدأ ت أ شعر بلسوء:  

 "هاتفي وادلتك رمبا يف املزنل" 

أ خذت سلمى تطلب وادلهتا, مث أ خربهتا أ ن وس مي مل يأ يت بعد, وطلبت  

مث   ران,  اخلاةل  أ تت  قصرية,  مدٍة  بعد  املزنل,  ىل  اإ لتأ خذان  تأ يت  أ ن  مهنا 

اكنت احلديقة ُمزينة وزاهية ال لوان  توهجنا ملزنيل اذلي س نقمي به احلفل.  

واملقاعد, تنترش فهيا بشلٍك لطيف, هنا س يجلس الرجال, أ ما يف ادلاخل  

 فللنساء طبعًا. 

ال خرى,   تلوى  الواحدة  الزغاريد,  وتطلق  الباب  أ مام  تقف  أ يم  اكنت 

بدلموع,   ومتتلئ  ل   تتل  فاكنت  عينيه  أ ما  ويبتسم:  حنوي  ينظر  وأ يب 

  , بذراعيا أ يم  ومعيت,  أ حطت  جديت,  الكرمية:  العائةل  عيل  هتافتت  مث 

خايل, وزوجته, وبعض ال قارب البعيدون, أ ما أ يب فال يزال يقف مباكنه  

 جبمود. خرجت من بيهنم بصعوبة وتوهجت حنوه مث قلت: 

 "أ برك كل مبناس بة خطوبيت, أ دامك هللا س ندًا يل " 

يب,   لتلحق  لسلمى  أ شُت  لغرفيت,  وذهبت  رأ سه  قبَّلت  ارتديت  مث 

فس تاين الليليك اللون, اكن ذو أ كامٍم طويةل, وهل حزام صغري انمع, كنت  

ُأحدق حبذايئ   عاٍل. رحت  كعب  ذو  ارتديت حذاء  ديزين,  ك مريات 

 تذكرت وس مي وابتسمت. 
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 "سلمى: ما بك اي بلهاء؟ تنظرين اإىل حذائك وتبتسمني" - 

 "بتونيا: تذكرت وس مي" - 

 "سلمى: غبية" - 

حضكنا سواًي مث خرجنا لالطمئنان عىل الوضع يف اخلارج, بدأ ت النساء   

بحلضور, وأ صبح املزنل يكتظ هبن, توهجنا حنو أ يم واخلاةل ران فقد اكن  

 يبدو علهين القلق. 

 "سلمى: أ يم! ماذا حيدث؟ أ مل يأ يت وس مي؟" - 

 "ران: مل يأ يت بعد, منذ ساعٍة وزيد وبقية رفاقه يبحثون عنه" - 

 ا: هل ذهبوا اإىل صالون احلالقة؟" "بتوني - 

ليه, وهذا ما يقلقين " -   "ران: مل يذهب اإ

 "سلمى: رمبا ذهب ملتجران؟" - 

"ران: ال أ عتقد ذكل, ِلَم ليذهب للمتجر يف مثل هذا اليوم؟ مث معك  - 

 هنا وصاحل أ يضًا, هذا يعين أ نه مغلق" 

 "بتونيا: مع ذكل ليبحثوا هناك, رمبا تراجع أ و خاف " - 

بزيد, مل  -  "ران: من؟ وس مي يرتاجع عنِك؟ مس تحيل, لكنين سأ تصل 

 يبقى وقت" 
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ال حنن, ال أ خفيمك اكن قليب يرتعد من   بدأ ان بلرقص, واكن امجليع مبهتج, اإ

أ ن حيصل هل مكروٌه ما, بعد ساعٍة من احلفل بدأ  احلضور يتساءلون  

ن املتصل  عن العريس, اجتهت حنو اخلاةل ران؛ ل سأ ل عنه فرن هاتفها, اك 

 زيد أ خربها: أ هنم وجدوه, وها مه قادمون, ابهتجنا مجيعًا مث عدان للرقص.  

العريس   أ ن  النساء  لتخرب  سلمى؛  أ تت  دقائق  عرش  من  أ قل  بعد 

س يدخل, أ طلقت برصي حنو سلمى فرأ يهتا من بعيد قد تصلبت, وتنظر  

اريد  حنو املدخل بذهول, تُرى ما هبا؟ مث حتركت ومل أ عد أ راها, بدأ ت الزغ 

تنطلق, أ تت وادليت لتقف بقريب وهتذب بعض الشعرات املمتردات, مث  

ال   وتس نده يك  عىل خرصه,  يدها  تلف  ران  اخلاةل  اكنت  أ مايم.  ظهر 

 يسقط. 

الوجه   أ عرفه من ال لوان اليت تصبغ وهجه, تغري من وس مي صاحب  مل 

,  امجليل, اإىل وس مي املشوه, اقرتب مين وقبَّل جبيين, مث نظر اإىل عيينا 

 وقال: 

"وهللا مل أ رى عىل وجه هذه ال رض من يه أ مجل منِك, لون هذا  - 

 الفس تان يُش هبِك جدًا, يُش به خشصيتك, أ نِت تربقني فعاًل " 

كنت قد جتمدت مباكين ومل أ س تطع فتح مفي؛ ل وخبه عىل تقبيل جبيين,  

نظرت حنوه مطواًل؛ عهل خيربين, لكنه هتاوى عىل املقعد وأ مسك بيدي,  

 بقربه وأ ان ما زلت أ نظر حنوه اكلبلهاء. أ جلس ين  

 عادت ال غاين, وبدأ  امجليع بلتصفيق والرقص, وك ن ال مر طبيعي. 
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"بتونيا: ماذا حيدث اي وس مي؟ ما هذه اجلروح اليت متلئ وهجك؟ أ ين  - 

ي شوهك هكذا؟"  ختفيت؟ ومن اذلا  اإ

 أ طلق حضكًة صغرية مل يمُكلها من ال مل, وضع يده عىل فكه وقال: 

 شقٍي للشقي نسيب( ُأصبت بلعدوى منِك, ماذا لو رأ يِت بقية  ")ُُكُّ 

 جسدي املُزَرق؟" 

أ ان أ سأ ل من الرشق, وأ نت  -  جابتك عىل سؤايل؟  "بتونيا: هل هذه اإ

 جُتيب من الغرب, أ خربين ما ال مر؟ وهل ل يب يد يف حالتك هذه؟" 

 "وس مي: من أ ين تأ تني هبذا؟ ُأخربك الحقًا, هيا اهنيض سرنقص" - 

ايك أ ن حت..." " -  ايك مث اإ  بتونيا: لن نرقص, اإ

ىل   اإ واجتهنا  بيدي  أ مسك  حبلقي,  لكاميت  وأ بقى  بصعوبة,  واقفًا  مهَّ  مث 

منتصف الصاةل, جتمعت النساء حولنا وأ خذن يصفقن, ويُطلقن الزغاريد  

بكرثة, ال أ خفيمك, هذه املرة ال وىل اليت أ رقص هبا, كنت أ قف بثبات  

 داي وحُيركهن ميينًا ويسارًا. مباكين, والبغيض يُمسك بي

بلرمغ من الصعوبة اليت يواهجها وهو يرقص, اكن وهجه مبتسم, شعرت    

وك ن الفرحة تغمره, بدأ ت أ راتب, ماذا لو اكن حيبين فعاًل؟ ماذا سأ فعل  

حيهنا؟ كيف سأ كرس قلبه عندما أ فسخ اخلطوبة؟ شدت بأ حاليم, ال  

 جللب انتباه الفتيات.   أ عتقد هذا؛ فوس مي ُممتلق, رمبا يفعل هذا 
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فقرة     أ خرى ويه  فقرة  مقاعدان, وبدأ ت  ىل  اإ ال غنية عدان  انهتاء  وبعد 

تلبيس املصاغ, كنت أ شعر بلضجر, وعاد أ مل الرأ س واضطراب الرؤية,  

النساء   مجوع  أ خذت  ساعٍة  مرور  بعد  وطويةل,  جدًا  ممةل  فقرٌة  اكنت 

 بلتفرق, ومل يبقى سوى أ فراد العائلتني فقط.  

                                  ***** 

انهتت احلفةل وبدأ  التحقيق: أ يم وأ خيت, حىت زايد, ُك واحٍد مهنم يطرح  

 سؤال, أ ما عقةل االإصبع خاصيت فاكنت تنظر حنوي, تنتظر أ ن أ جيب.  

"ال داعي للك هذا القلق, مل أ رى أ حدًا مهنم, كنت أ خرج من املتجر,  

وأ ىت أ حدمه ورضبين عىل مؤخرة رأ يس, مث جتمع حويل شابني أ و ثالثة,   

ىل املزنل, بدلت  و  اهنالوا عيل رضًب, استيقظت يف مركبة زيد, مث توهجنا اإ

 مالبيس وأ تيتمك, هذا ُك ما يف ال مر" 

"ران: ملاذا تس تصغر ال مر اي بين؟ دعنا ُُنرب الرشطة؛ لنعمل ما غايهتم؟  - 

 مبا أ هنا مل تكن رسقة" 

أ جاًل, هيا لن-  أ م  عود  "وس مي: ال عليِك اي أ يم, س يقعون بيدي عاجاًل 

 للمزنل لن أ س تطيع الصمود كثريًا" 

املسبب   هو  معي  بأ ن  أ شعر  املزنل,  ىل  اإ وانطلقنا  بيت  عائةل  ودعنا 

أ ايم   أ حىل  يُنِغص عيل  أ ن  يس تطيع  كيف  الندم,  أ شدَّ  يندم  وسأ جعهل 

حيايت؟ ما هذا القلب النَّت اذلي حيمهل بني ضلوعه؟ من ال ن وصاعدًا  
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 اجملال ليس تغبيين أ كرث, أ ول معل  سأ كون جبانبه طوال اليوم, لن أ فسح هل 

 سأ فعهل غدًا هو تركيب اكمريات يف املتجر. 

أ تت وادليت لتتفقدين وأ حرضت معها كوًب من عصري الربتقال, انولتين  

ايه, مث بدأ ت تنظر حنوي وتبتسم بأ ىس.   اإ

 "وس مي: ما بِك اي سلطانيت؟ ِلَم ُك هذه التعاسة؟" - 

ي يُقطع  "ران: ال أ عمل عىل ماذا سأ فرح اي  -  ودلي, هل عىل حاكل اذلا

ىل ماذا جترُّ نفسك؟"   قليب؟ أ م عىل خطوبتك من طفةل؟ هل تُدرك اإ

"وس مي: أ رجوِك أ يم ليس وقته, لقد تلكمنا هبذا املوضوع سابقًا, وأ نِت  - 

ما   ووعهيا, وحىت شلكها. هل  تفكريها  ويُعجبك  االإصبع,  عقةل  حتبني 

 يعيق ال مر فقط معرها؟" 

هذا أ كرث ما خُييفين, الرجل معتوه, مريض نفيس, مل    "ران: ووادلها؟ - 

 أ رى عىل شألكته حبيايت" 

 "وس مي: ال عليك اي حبيبيت, أ ريد أ ن أ سأ كِل اي أ يم " - 

 "ران: تفضل اي ودلي, ماذا جيول خباطرك؟" - 

 "وس مي: ما رأ يك أ ن نشرتي حصة معي؟ أ و نبيعه نصيبنا من املتجر." - 

 : اضطربت أ يم وبن القلق عىل وهجها 

 " هو من فعل هذا بك أ ليس كذكل؟ أ جبين اي وس مي" - 
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 "وس مي: لست متأ كدًا من ذكل, لكنين أ شك به؟ - 

"ران: س يكون أ ول معل كل غدًا أ ن تُبلغ ال من عنه, لن أ بقيك لقمًة  - 

 سهةًل هل" 

أ ريد  -  بلتأ كيد,  نفسه  الفكرة, س ُيخلص  أ يم, انيس هذه  "وس مي: ال اي 

 طريقًة لنس تعيد حق وادلي." 

ذا اكن ذاك املتجر سيسبب  "ر -  ذن س نذهب غدًا لنتفاوض معه, اإ ان: اإ

املشأُك لنا, فال أ ريده, لنبعه حصتنا ونشرتي كل صيدلية تُديرها أ نت,  

 ويُصبح مالنا لنا " 

جنا  -  خترُّ وبعد  سواًي,  وزيد  أ ان  نُديرها  الفكرة,  أ جعبتين  ال,  ِلَم  "وس مي: 

 نزاول همنة الصيدةل " 

أ ان  ورحت  لتنام  أ يم  من  ذهبت  بلكثري  ُأفكر  فرايش,  يف  أ تقلب   

ال ش ياء, وأ ولها الصيدلية: ُحمل حيايت. هل س يقبل برشاء حصتنا من  

 املتجر أ م ال؟ مىت س يأ يت الغد وأ راتح؟  

نسيت متامًا عقةل االإصبع, لقد تركهتا متسائةًل واحلريُة ترتسم عىل معامل  

, و ُك احلي,  وهجها امجليل, اكنت كُشعةل من نور تيُضء البيت, وقليب 

 نالء العينني, صغرية الشفتني ك هنا حورية أ ضاعت طريق اجلنة.  

 َسَكنُت قلياًل وطيفها يلوح ببايل, ورحت أ دندن: 

 ) خايف أ قول اليل يف قليب تثقل وتعند واياي 



~ 194 ~ 
 

 ولو داريت عنك ُحيب تفضحين عيين يف هوااي 

 أ ان زارين طيفك يف منايم قبل ما حبك    

 طمعين بلوصل وسابين و أ ان مشغول بك( 

 

يف صباح اليوم التايل.. استيقظت ولكي نشاط, وبعد أ ن تناولنا طعام    

ىل املتجر, اكن معي يقبع خلف مكتبه ويُلقي   االإفطار انطلقت ووادليت اإ

ي لوال ِرزُقه لقتهل منذ زمن, عندما أ برصان وقف   أ وامره عىل صاحل اذلا

 بذهول:  

معن-  تعمل  أ ن  سوى  يتبقى  مل  هنا؟  اإىل  بوادلتك  تأ يت  كيف  بني  "  ا 

 الرجال" 

"ران: ِلَم ال؟ عىل ال قل ال أ رسق مال غريي, وال أ كيد املاكئد الإبن أ يخ  - 

 اذلي أ وصاين به شقيقي" 

 اختفى اللون من وهجه, وشد قلياًل مث قال: 

 "ماذا هتذين اي امرأ ة؟ ال أ لومك, ال يوجد من يُغلق مفك املشؤوم هذا" - 

ل ل دب؟ تقدمت ممساكً  فار ادلم بعرويق, ما هذا الرجل اذلي يفتقر 

 مبقدمة معطفه وقلت: 

 " أ مل أ نهبك أ ن ال تتعرض لوادليت؟ وال بأ ي شلٍك من ال شاكل؟ " - 
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معطفه   فسحب  معي  أ ما  الوراء,  ىل  اإ لُتعيدين  بيدي؛  أ يم  أ مسكت 

 .  بصعوبة من بني يديا

"أ بو زيد: سأ خرب الرشطة, سأ ريك كيف تتطاول عىل أ س يادك وأ ولياء  - 

 نعمتك؟" 

ذا كنت جترؤ: فأ خربمه لرنى من  "وس مي: أ ولي -  اء ماذا؟ وأ س ياد من؟ اإ

س يقبع بلسجن؟ وتُصبح قصته عىل ُك لسان, هل تظنين مغفل وال  

 أ دري أ نك من أ رسلت الرجال لرضيب يف ال مس؟" 

 تلعمثت اللكامت عىل لسانه وقال: 

 " ما دليكل عىل هذا؟ " 

 مث ِْصت بصوٍت مرتفع:  

 "امحد...." 

ي, اكن أ حد ش باب ال مس؛ لكنه يف الصباح  ظهر أ محد وتعرف عليه مع

 الباكر أ ىت ُمعتذرًا, وأ خربين بأ ن معي قد هدده بقطع رزقه, هو ومن معه.  

 نظر معي حنوي بقةِل حيةل وهتف: 

 "ماذا تُريدان مين ال ن؟" 

ما أ ن تبعنا حصتك بملتجر, أ و أ ن تشرتي ما لنا" -   "وس مي: اإ
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ل الاكيف ل شرتي نصيبمك, أ ما  "أ بو زيد: لكن ال أ س تطيع, ال أ مكل املا - 

أ ن أ بيع ما هو مليك مفس تحيل؛ منذ ش بايب وأ ان أ معل هنا, ولن أ تركه  

 لمك" 

أ ن  -  "ران: تدبر أ مرك, اقرتض من أ صدقائك, افعل ما تشاء, ال نريد 

 نُبقي تكل الرشاكة معك" 

 "أ بو زيد: أ همالين بعض الوقت؛ ل فكر وأ هجز املبلغ لمك" - 

أ شعر بلنرص, أ ما أ يم فقد غلب علهيا احلزن؛  انطلقت من املتجر وأ ان  

فهذا املاكن من راحئة وادلي, تعبه وعرقه هنا, أ حالمه اكنت هنا, اكن  

 ال مر صعبًا, لكن لن حنمتل أ ن يرسق حقنا أ كرث. 

 "وس مي: أ يم ما رأ يك يف أ ن نزور كنتك الصغرية املُعقدة نفس يًا؟" - 

 ا, مث انفجرت ضاحكة: نظرت اإيل وال تزال بعض ادلموع عالقة مبُقلتهي

 "معتوه, ال أ عمل كيف س تزتوج وتكون عائهل؟" 

                                 ***** 

اكن يويم طويل وثقيل, ما بل أ اييم تهبت؟ لكام مر يوم ِزدُت شقاًء  

ي جرى معه اليوم؟ وِلَم   وتعاسة, مىت سأ انم قريرة العني؟ ووس مي ما اذلا

مْل خيربان بيشء؟ أ عتقد أ نين أ عطيته من تعاس يت؛ فالتعاسة عدوى أ يضًا,  

نصييب   يكون وس مي  أ ن  أ يعقل  نسيب,  للشقي  قال: ُك شقٍي  كام  أ و 
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ىل أ خر معري؟ أ س ئةل كبرية وكثرية تدور يف رأ يس اذلي أ صبح  و  نسييب اإ

 رمادًا, احرتقت دارات دماغي منذ زمن, والفضل لوادلي العزيز. 

الشعر,   دببيس  أ حسب  ورحت  جانبًا,  خمي  ودارات  أ س ئليت  تركت 

ال أ ن صاحبة صالون التجميل مل تُبقي شعرًة   وبلرمغ من شعري القصري, اإ

ب تثبهتا  أ ن  ي  دون  الشعر اذلا بكفة ومثبت  دبوس, ُك هذه ادلببيس 

مساحيق   عن  طبعًا  أ خربمك  مل  أ خرى,  بكفٍة  شعري  أ جزاء  صلََّب ُك 

الهناية رسقت   أ زيلها, يف  وأ ان  الساعة  قرابة  أ خذت مين  اليت  التجميل 

ىل النوم دون هز.    محَّامًا دافئًا, مث خدلت اإ

بعًا ال خيلو يويم من  يف الصباح أ يقظتين أ يم لتناول طعام االإفطار, ط 

الهبيل,   الظل  العزيز صاحب  الس يد  املائدة  املُنغصات, سريافقنا عىل 

 ووادلته.  

ودخلت   علهيام  التحية  أ لقيت  خرجت,  مث  بيجاميت  وبدلت  أ رسعت 

ىل   اإ خرج  قد  وادلي  اكن  الطاوةل,  ىل  اإ ال طباق  بنقل  وادليت  ل ساعد 

 العمل بكرًا . 

 الإفطار من حتت يداِك اي بيت" "ران: كنت أ ود أ ن أ تناول طعام ا - 

ما هبا هذه؟ هل بدأ ان مبعاانة الكنة وامحلاة؟ هذا ما اكن ينقصين, اي ليته  

 أ لتف احلبل الرسي حول ُعنقي, ومل أ خرج اإىل هذه ادلنيا العصيبة.   

ن شاء هللا" -   "حياة: يف املرة القادمة اإ
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 بل: تهندت تهنيدة مكتومة, وابتسمت ابتسامة صفراء, مث غرد البل 

 " خطيبيت العزيزة هالَّ حرضيت يل بيض بلطامطم؟ اش هتيته ال ن" 

هل يس تفزين هذا ال بهل؟ هل أ صبحت خادمته جمددًا؟ سأ نتف شعر  

 ذقنك اي معتوه. 

صفراء   ابتسامة  ابتسمت  جابة,  اإ ينتظرون  حنوي  ينظرون  امجليع  اكن 

 أ خرى وقلت: 

 تُريد شيئًا أ خر؟" " طبعًا سأ حرضه, أ طلب ومتىن اي خطييب العزيز, هل  

 "وس مي: ال, فقط أ رسعي؛ ل نين جائع, من البارحة مل أ تناول شيئًا" - 

املطبخ,   ىل  اإ انطلقت  مث  والتحدي.  بحلقد,  تفيض  نظرًة  حنوه  نظرت 

 سأ ريك ال ن ماذا سأ فعل بك؟  

امللح   من  كبرية  مكية  به  وضعت  لكنين  بلطامطم  البيض  ُصنع  أ متمُت 

ن شا   ء هللا. والفلفل, ليأ ُك الزقوم اإ

 " تفضل بلعافية" - 

اكن فعاًل كذئٍب جائع, عند عوديت اكنت ال طباق أ مامه فارغة, ولوال  

احلياء لتناول ال طباق أ يضًا, أ خذ قطعة ُخزٍب كبرية عىل أ ن تكون لقمة,  

 ويصعب حىت أ ن تدخل مفه, مث ملهئا خبلطيت السحرية وأ بتلعها.  
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سعل بشدة, راحت عينيه  حتول وهجه ال بيض اإىل قرمزي اللون, وأ خذ ي 

 اخلرضاء ترتقرق بدلمع.  

لن  -  ببطء  طعامك  تناول  بك؟  ما  ودلي,  اي  عليك  بسم هللا  "ران: 

 نشاركك به, ال ختف" 

 "حياة: بتونيا.. أ رسعي وأ حرضي املاء لوس مي " - 

ىل املطبخ, وانفجرت بضحاكت مكتومة, حىت أ ن قليب   ذهبُت همروةًل اإ

يح تسارعت النبضات, أ خذت  فرح بشلٍك ال يُصدق, ومن شدة فر 

 كوب املاء وبصقت فيه؛ لُمكل انتقايم. 

مين   تناوهل  أ فعهل,  ما  أ درك  وك نه  حنوي  نظر  لوس مي,  الك س  مددت 

 ووضعه أ مامه عىل الطاوةل. 

 "حياة: اشب املاء اي بين؛ لهيدأ  سعاكل" - 

 "وس مي: ال أ حب املاء كثريًا اي خاةل, سأ شب الشاي ِعوضًا عنه" - 

اإىل  طبعًا   ال واين  ننقل  وحنن  توخبين  وراحت  القصة,  فهمت  وادليت 

 املطبخ: 

أ هكذا   حىت,  حُيمتل  وال  يؤُك  ال  البيض  هذا  ابنيت؟  اي  ختجلني  "أ ال 

 ربيتك؟" 

"بتونيا: لقد اس تحقها اي أ يم, البارحة اكنت خطبتنا, واليوم يُلقي عيل  - 

 ال وامر" 
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 "حياة: وك س املاء هل وضعِت فيه شيئًا؟" - 

خبارك" "بتوني -   ا :ال أ س تطيع اإ

 "حياة: ال تقويل أ نك بصقت يف الك س" - 

جياًب, وانفجران ضاحاكت:   أ ومأ ت برأ يس اإ

"هذه أ خر مرة, لن تفعيل شيئًا كهذا مرًة أ خرى, مث أ مل تريه كيف اكن  

ايِك أ ن ترتكيب حامقة كهذه!   يأ ُك برشاهة؟ وك نه مل يأ ُك من شهر, اإ

وحت بل  وادلك,  طلبات  بلك  ريض  وحنقك,  الشاب  غطرس تك  مل 

 أ هكذا تردي املعروف؟."  

شعرت بذلنب, أ جل ما يفعهل يل ال يفعهل أ حد, وأ ان أ صبحت الشخصية  

الرشيرة يف حاكيته, أ س تغفر هللا, سأ ذهب وأ ضع هل القليل من الكيك  

ي تبقى من حفةل ال مس, أ خذت الطبق, ووضعته أ مامه, مل يعرين   اذلا

انتباه, اكن ميسك هباتفه احمل أ ما  أ دىن  أ رقام, وميسح أ خرى:  مول ويضع 

بتقيمي جمرايت حفل   وبدأ نَّ  فقد جلس تا بحلديقة,  وادليت واخلاةل ران, 

 البارحة. 

 "بتونيا: وس مي أ ان أ سفه, مل أ قصد, سقط مين امللح والفلفل بخلطأ " - 

 تناول شوكته وشع بل ُك دون أ ن ينظر حنوي, وك ين غري مرئية. 

 ا بك ال جتيب؟" "بتونيا: يه.. ششبيل, م- 

 "وس مي: ُأفكر قلياًل؟ هل تسمحني يل؟" - 
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 "هل دليك دماغ لتفكر؟" - 

ايه؛ ل ن دماغك اتلف" -   "ال طبعًا, فقد أ عطيتِك اإ

مْل تُعلق  -  ِلَم  أ بتسم حىت؟ ماذا حيصل؟  أ نين مل  "بتونيا: هل الحظت 

 عىل الطعام؟" 

لكن    "وس مي: وهل تريدين أ ن أ وخبك؟ انهتيى ال مر وليس بيشٍء يُذكر, - 

 كوب املاء مل أ شبه, فهمت نظراتك اللعينة, اكنت هواييت يف الطفوةل" 

"بتونيا: أ عمل أ نك كنت وما زلت تفيض بخلبث, أ خربين ال ن ماذا جتمع  - 

 وتطرح؟" 

 "وس مي: سنشرتي صيدلية " - 

 " ومعكل بملتجر؟" - 

 "وس مي: سأ بيع حصة وادلي لعمي " - 

 "بتونيا: وجامعتك؟" - 

عليِك,  -  ال  شهادة  "وس مي:  بدون  بلصيدلية  أ معل  لن  تعلميي,  سأ مكل 

 طبعًا " 

 أ ردف: 

 "غدًا سأ شرتي كِل هاتف " 

 "بتونيا: ال أ ريد منك شيئًا, يكفي ما أ نفقته من أ جيل, لن أ قبل به" - 
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 "وس مي: مل أ سأ كل عن رأ يك, أ خربك فقط" - 

"بتونيا :مث ِلَم لتأ يت غدًا؟ هل س تعيش يف مزنلنا؟ يكفي اي أ يخ, أ ريد  - 

 أ راتح من وهجك الصبوح, وطلتك الهبية" أ ن  

"وس مي: مل أ رى معي زايد العزيز, اش تقت هل وأ ريد أ ن ُأذهب مرارة  - 

 شويق" 

 "بتونيا: )معى ادِلببة(" - 

حضكنا ببالهة, ال أ خفيمك بدأ ت أ شعر بقرب وس مي مين, وك نه هدية   

أ نه س يكون جبانيب   أ شعر  لكن  الزمن,  ماذا خيفي يل  أ عمل  هللا يل, ال 

 دومًا.  

                                    ***** 

ها قد مرَّ أ س بوع عىل أ خر لقاء لنا, كنت قد أ صدرت قرارًا بعد زايريت  

يا: أ ن أ غيب عهنا أ س بوع يك ال متلين, وبعد غياٍب طال  ال خرية ملزنل بتون 

 طرقت بهبم, هذه املرة رافقتين سلمى.  

أ مواكل عىل  -  أ ن ترصف  أ يعقل  بين؟  اي  الهدااي  ما ُك هذه  زايد:   "

 بيت؟ ال تزال يف بداية الطريق " 

طلبت  -  ولو  شيئًا,  علهيا  ُأنقص  ال  أ ن  املهم  مشلكة دلي,  ال  "وس مي: 

 ها" رويح لقدمهتا ل 

خرتتك أ نت لُتصبح زوهجا؟ " -   "زايد: جزاَك هللا خريًا, أ تعمل ال ن ِلام اإ
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"وس مي: ال تُعدان اإىل تكل املسأ ةل لو مسحت؛ ل نين ال زلت أ محل بقليب  - 

 عليك " 

"زايد: كام تريد, لكن أ ريد أ ن أ وصيك ببنيت, ال ترتكها ل حد أ رجوك,  - 

ايك أ ن تتخىل عهنا ح   ىت لو اكنت تكل رغبهتا!" كن س ندها, كن لها أ ًب, اإ

 "وس مي: ماذا حيدث كل؟ هل ُهناك خطٌب ما؟ أ قلقتين" - 

 "زايد: ال عليك, فقط أ س تودع ابنيت هلل وأ بقهيا أ مانًة دليك " - 

 "وس مي: ال تقلق, بتونيا بأ ايدي أ مينه" - 

 أ قلقين هذا احلديث, وشعرت بسوٍء يقرتب, مل أ فهم ما غايته.  

 " هيا تفضل اي بين " - 

اإ  يدي  تقدمت  اخلاةل حياة, مث مددت  رأ س  قبَّلت  اجللوس,  غرفة  ىل 

ل صاحف عقةل االإصبع اليت اكنت مبلةل بملاء من رأ سها حىت أ مخص قدمهيا,  

 اكنت يدها بردة بل ُمتجمدة, سأ لهتا: 

 "ما هذا؟ هل كنِت بخلارج يف هذا اجلو املاطر؟" 

 أ جابتين: 

قة كل يب, أ فعل ما  "وما رأ يك؟ مغفل, تعمل االإجابة وتسأ ل, مث ال عال 

 حيلو يل" 

 "زايد: بتونيا تأ ديب قلياًل اي ابنيت" - 
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ىل   اإ أ عيدها  أ ن  الفتاة حمتدة وقاس ية دومًا؟, كيف يل  ِلَم هذه  أ عمل  ال 

طبيعهتا اخلام؟ سأ لهتا بدافع اخلوف ال أ كرث, ُأعطي احلق لوادليت عندما  

أ تيت  اليت  الفرحة  أ بلعتين  نفس يًا,  املريضة  لقب  علهيا  هبا,    تُطلق 

ي   اذلا وأ ان  غياب؟  بعد  من  تس تقبلين  أ هكذا  لها,  بشويق  وغصصت 

حرمت نفيس من رؤيهتا يك تراتح من وهجيي الصبوح, انتهبت لصوت  

 زايد بعد شوٍد خفيف. 

 "اجلس اي بين" - 

أ رسعت سلمى وانتشلت ال كياس من يداي, مث رافقت عقةل االإصبع  

 اإىل غرفهتا. 

اك  وادلهيا,  مع  الساعة  قرابة   بل  جلست  جدًا,  لطيف  بيننا  احلوار  ن 

النقاش مع وادلها أ اثر دهش يت, ميتكل مكية معلومات ال أ بلغ لو أ خربتمك  

أ هنا تتجاوز حمراكت حبث الانرتنت, واكتشفت خشصًا أ خر؛ وك ن خوفه  

 املس متيت عىل بتونيا قلب حاهل وحوهل اإىل وحش.  

ىل ال سفل, وعدت   أ مكل احلديث  أ تت الفتاتني بعد مدة, أ نزلُت نظري اإ

من حيث توقفه, هذه املرة كنت ممتعضًا مهنا, نََظَرت حنوي وقالت ويه  

 جتلس عىل ال ريكة: 

 " مل يكن هناك داعٍ للك تكل الهدااي, شكرًا كل" - 

 مل أ نظر حىت حنوها, وأ جبهتا بربود: 
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 " العفو" 

ىل   عُدت أ مكل حدييث الش يق مع زايد. هنضت يه وسلمى متوهجاٍت اإ

املطبخ, اكنت قد بدلت مالبسها املبتةل, وارتدت فس تااًن طويل ال كامم,  

أ كواب   حتمل  عادت  الزاهية,  ال لوان  تكل  هبا  تليق  مك  اللون,  مكوين 

 العصري, عندما مدت الصينية أ مايم قلت: 

 "ال. شكرًا, ال أ ريد " 

نه من صنع خطيبتك العزيزة " -   "حياة: ِلَم ال تريد اي وس مي؟ اإ

 ال ختف, ال يوجد به يشء, سلمى اكنت برفقيت" "بتونيا:  - 

 "وس مي: حقًا ال أ ريد, َمِعَديت تؤملين" - 

 أ ردفت موهجًا الكيم ل خيت: 

ىل املزنل "   "هيا اي سلمى اشيب العصري برسعة, س نعود اإ

بقى قلياًل, مث انك مل تُطل جلوسك" -   "زايد: ال يزال الوقت بكرًا, اإ

ن  "وس مي: تركنا وادليت  -  لوحدها اي معي, هذا يكفي, يف املرات القادمة اإ

 شاء هللا " 

َّبت   مهمت واقفًا مولهيا ظهري, وخرجت دون أ ن أ لقي التحية علهيا, َذن

 نفيس؛ لكن أ ي خشص يف ماكين اكن ِليُّظهر ردة الفعل نفسها  

ي فعلته بدلاخل؟" -   "سلمى: ما هذا اذلَّ
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عهنا, ُأنظري ماذا أ فعل    "وس مي: سلمى ..لو مسحِت, لن أ حمتل دفاعكِ - 

 ُلهبجها؟ وماذا تفعل يه؟" 

" سلمى: أ يخ.. أ رجوك مل تقصد ذكل, يه فقط ال تس تطيع التعبري  - 

عن مشاعرها بوضوح, وال زالت ختاف فكرة الارتباط بك, وال تنىس  

 أ هنا يف سن املراهقة " 

من  -  علهيا  أ خاف  خطأ ؟  حالها  عن  سؤايل  هل  أ ان؟  فعلت  وماذا   "

احلزن, من الهواء, وال تسأ ليين مىت وصلت لهذه احلال؟  املرض, من  

 ل نين ال أ عمل؛ و ك ن حهبا لعنٌة نزلت عيل " 

 أ خذت تضحك ببالهة: 

 "اش تقت اإىل وس مي اجملنون, وتشابهيه العظمية" 

 "وس مي: هل تُريدين أ ن أ عود اإىل سابق عاهدي؟" - 

 "سلمى: ال, أ رجوك" - 

 تين بلرضا ولو قلياًل" أ مكلت حضاكهتا اليت يف هناية ال مر أ شعر 

                                ***** 

أ ين   أ عمل من  الفظ مع وس مي, صدقوين ال  تلومونين عىل ُأسلويب  أ عمل 

خترج تكل الفظاظة بوجوده؟ لكنين شعرت بلسوء عندما عَاَمليَن جبفاء  

وزجاجة   نقال,  هاتف  أ حرض يل  جدًا,  لطيفة  هداايه  اكنت  أ س تحقه. 

ظهر والراحئة, وسلسةل ذهبية يُكتب علهيا امسي, هذا غري  عطر ممّية امل 
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املالبس, وأ دوات التجميل, وغريها. هل أ ان مزنجعة من غيابه الطويل  

عين؟ مل أ كن أ عمل ِلَم أ جبتُه بقسوة؟ لكن ما أ علمه أ نين جخةل لترصيف  

 هذا. 

طرقات خفيفة عىل الباب.. اكن وادلي الطارق, دخل بعد أ ن أ ِذنُت هل,  

ي اكن مرتوسًا هبدااي وس مي, أ مسك  اقرت  ب وجلس عىل حافة الرسير اذلا

 يدي بني كفيه مث قال: 

الفىت   تقسني عىل  أ نِك  أ عمل  برعشة,  أ جل  من  الغطاء لكه  "ال حتريق 

بسبيب, لكنك ال ترين اجلزء املهم من القصة, وس مي اي ابنيت حُيبك, ولوال  

 ُحبه كِل ملا بقي دلقائق برفقتك" 

حُيدثين عن احلب! هل اي تُرى أ صابه اجلنون؟ أ مكل  ُصِعقت! وادلي  

 حديثه: 

تمتنيهنا, لكنين وهللا   أ قدم كِل احلياة اليت  ابنيت؛ ل ين مل  أ سف اي  "أ ان 

ذكل   مع  تطلبينه,  ما  ُك  كل  ل وفر  كثريًا,  وتعبت  كثريًا,  جاهدت 

اكتشفت مؤخرًا أ نِك مل تكوين حباجة املال, أ و الهدااي, كنِت حباجة أ ب  

أ فسدته,   ُأحاول اإصالح ما  أ نين حرمتك من هذا, لكنين  أ عرتف  وأ ان 

 أ عدك هذه املرة ال خرية, سيتحسن ُك يشء, سأ فعل ما تريدينه فقط" 

ال أ ن أ فسخ خطوبيت؟" -   " بتونيا: اإ
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يف  -  بملرأ ة,  نفسك  ىل  اإ أ نظري  وس مي,  حتبني  بأ نك  تأ كدت  بل  "أ عمل 

 فرح ميلئ قلبك, ومقلتاِك" ال س بوع ال خري تغري حاكِل كثريًا بل أ صبح ال

ما  -  مث  نفيس؟,  من  أ كرث  دواخيل  عن  تعمل  هل  مس تحيل.  "بتونيا: 

 تفسريك لفظاظيت معه اليوم؟" 

أ تعلمني؟ عندما  -  الفظاظة,  تأ كدت من حبك هل بسبب هذه  "زايد: 

دخلت اإىل غرفتك قبل قليل اكن وهجك يكسوه احلزن, ملاذا؟ ل نك  

مبلغ أ نفق  ي  اذلا أ جل  كرسِت خباطره وهو  بقليل من  ليس  املال  ًا من 

سعادك "   اإ

أ شعر   ال  لكنين  متلبسة؟  وأ ان  عيل  القبض  ُألقي  هل  قلياًل,  ارتبكت 

 بذكل, ولست متأ كدًة من ْصِة املشاعر اليت تعرتيين. 

 "بتونيا: أ نبين مضريي ال أ كرث" - 

تس تطيعني فسخ  -  أ نِك  أ تيت ل خربك  أ ان  متأ كد من ذكل,  أ ان  "زايد: 

 اخلطوبة من وس مي" 

 "ماذا؟ هل أ نت متأ كد؟" - 

لتتأ كدي من  -  أ س بوعني؛  أ طلب منك همةل  لكن  " زايد: كام مسعِت, 

 مشاعرك اليت تتجاهليهنا بكربايء " 

أ يب حُيدثين عن   مهَّ خارجًا و تركين يف دوامٍة من املشاعر املتخابطة, 

ي   ماكنية فسخ اخلطوبة! ما اذلا احلب! وبلك هدوء! وفوق ذكل خيربين بإ
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هل  هل؟  أ فكر,    حيصل  مبا  أ عمل  ال  بيننا؟  ي  اذلَّ الرشخ  اإصالح  ينوي 

ال مر   هذا  حيبين؟  وس مي  حقًا  وهل  اخلطوبة؟  هذه  سأهُنيي  وكيف 

لينقذين,   ما فعهل  قلبه بعد ُك  س يصعب عيل الطالق, كيف سأ كرس 

 وقد أ نقذين فعاًل. 

 بعرث أ فاكري صوت أ يم: 

 " ما بِك ال جُتيبني؟ طرقت الباب كثريًا" 

 شاردة قلياًل, أ تعلمني مباذا أ خربين أ يب؟" "بتونيا: كنت  - 

 "حياة: أ عمل وقد أ خربته بقصتك مع وس مي من البداية" - 

 "بتونيا: ماذا اي أ يم؟ ِلَم لتخربيه؟ كيف سأ نظر هل ال ن؟" - 

 "حياة: ال عليِك, نظرِت وانهتيى ال مر" - 

 هنضت عن رسيري وعانقت وادليت:  

أ خاف من ع  ي غري وادلي هكذا؟  اقبة ال مر, ل ول مرة  "أ يم. ما اذلا

احلب   عن  حُيدثين  اكن  أ تعلمني؟  الرقيق,  الشلك  هبذا  معي  يتحدث 

 واملشاعر" 

 أ نَزلَت يديا عن كتفهيا, ونظرت اإيل مث قالت: 

ذًا ال زلت ال تعلمني من وادلِك؟ هذا العاشق املَُخرضم"   "اإ



~ 210 ~ 
 

ذا فََرضُت أ نه  -  "بتونيا: أ يم, ماذا أ فعل؟ أ خاف أ ن أ كرس قلب وس مي؛ اإ

ين حقًا, وأ خاف بعد طاليق منه أ ن يعود أ يب اإىل عهده, ال أ عمل ماذا  حيب 

 سأ قرر؟" 

زايد  -  بأ ن  أ شعر  أ نِت,  ِت  تغريَّ مثلام  تغري  لقد  لوادلك  بلنس بة  "حياة: 

ىل الساحة, رمبا ما فعهل وس مي من أ جكل أ اثر اخلجل بداخهل,   القدمي يعود اإ

ايِك    والعجةل!" أ ما القرار؛ فيعود كِل, متهيل وفكري مليًا, اإ

 "بتونيا: سأ سأ كل سؤااًل أ خري, هل أ ان تغريت فعاًل؟" - 

 ابتسمت أ يم ابتسامًة أ لكت قليب لكه, ايلِسحر ابتسامهتا مث قالت: 

 "ال أ عمل, اسأ يل نفسك" 

قَبَّلَتين عىل جبيين, مث خرجت وتركتين يه ال خرى حبريٍة, ال يعمل هبا  

ال هللا.   اإ

لوس مي دون أ ن أ شعر به أ ان؟ هل أ ان ُأحبه  كيف لوادليا أ ن يعلامن حبيب  

ىل الفرتة ال خرية؛ فشعوري الس ئي حنوه تضائل, وقل   فعاًل؟ بلنظر اإ

كثريًا, بل اختفى. هل أ فكر به؟  نعم, أ فكر به و يشغل حّي كبري يف  

 دماغي, لكين مل أ شعر بأ ين أ حبه, رمبا هذا امتناين هل عىل مساعديت. 

نسان صاحل, ن   قي القلب, وساذج, يُضحكين غباُءه كثريًا,  ِلَم ال؟ فهو اإ

مع أ نه شعةُل ذاكء, لكن ال أ عمل كيف يزنل عليه الغباء جفأ ة عند لقايئ؟.  

اي ترى هل حُيبين كام يقول وادلي؟, أ يب مل يتحدث عن يشء ال يعرفه  
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أ فاكري, فكرت قلياًل, مث قررت:   حبياته لكها. عُدت أ س بح يف متاهة 

 مي.  سأ رسل رساةل اعتذار لوس 

أ عتذر كثريًا منك, أ ان ُعقةُل االإصبع الساحرة, هل س تعفو عين اي صاحب  

 الظل الطويل؟" 

                                    ***** 

اجتهت اإىل غرفيت عىل جعل؛ يك ال تراين وادليت عىل هذا احلال, أ لقيت  

جبسدي املهتاكل عىل الرسير؛ أ حاول النوم, لكن أ فاكري كثرية وأ حاليم  

برية, كنت أ دفن رأ يس حتت وساديت؛ ل وقف تكل ال فاكر, لكن من  ك 

 أ وقفها مل تكن الوسادة: بل رساةل نصية من ُمهجة الفؤاد اجلارحة.  

اكنت تعتذر مين عىل خطأ ها, كيف سأ رد علهيا ال ن؟ فأ ان اي رفاق كام  

تعلمون مل أ عد وس مي سليط اللسان, ال أ عمل كيف أ صبحُت رقيق القلب,  

 امت؟  دائف اللك

 أ جبهتا: 

ذن, ال عليِك, ساحمتك. تس تطيعني النوم براحة   عرتفِت أ نك ساحرة اإ "اإ

 اتمة. تُصبحني عىل خري اي عقةل االإصبع" 

وغرقت أ ان بنوٍم معيق, استيقظت يف الواحدة ُظهرًا, ول ول مرة أ غطُ  

أ س ناين,   ونظفت  وهجيي  غسلت  أ حد,  يُزجعين  أ ن  دون  هائن  بنوٍم 

ىل الطابق الس اإ فيل, حيث يقع املطبخ. اكن املزنل فارغ: أ يم  واجتهت 
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وسلمى يف املدرسة, صنعت شطرية, مث تناولت هاتفي وطلبت رمق بيت؛  

جازة من املدرسة؛ بسبب ارجتاج   لالإطمئنان علهيا, فهيي ال زالت يف اإ

ي أ صاهبا مؤخرًا.   ادلماغ اذلا

 رن الهاتف طوياًل, أ يُعقل أ ن تنام لل ن؟ 

 وس مي؟" "بتونيا: ماذا تريد اي  - 

هل  -  عليِك,  االإطمئنان  ُأريد  بلُطف؟  تلكمِت  ذا  اإ أ متوتني  "وس مي: 

 مرضِت؟" 

"بتونيا: ال, مل أ مرض, وحىت لو مرضت, لن ُأخربك؛ لتشمت يب, أ صاًل  - 

 تكفيين ال مراض اليت تاُلزمين يف املدة ال خرية."  

 "وس مي: ما هذا الصوت؟ هل أ نِت يف اخلارج؟" - 

 دليا اإىل مدينة ال لعاب" "بتونيا: أ جل, خرجُت مع وا - 

ُأصدق ذكل,  -  لن  وال لعاب,  وأ نِت,  وادلِك,  تاُمزحينين؟  هل  "وس مي: 

 حىت لو رأ يتكام بأ م عيين" 

ذن تفضل لرتى بعينيك, ننتظرك.. ال تتأ خر" -   "بتونيا: اإ

ي حيصل لزايد؟ ما هذا التغيري املفاجئ   أ غلقت الهاتف بذهول, ما اذلا

ىل  والكبري؟ هل يُعقل أ ن يفسخ اخلط وبة أ يضًا؟ ال, لن يفعلها, ليس اإ

 هذا احلد.. سأ ذهب ل رى.  
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لت مالبيس وخرجت من املزنل عىل جعل؛ يك ال أ تأ خر عىل احلبيبة.   بدَّ

اجتهت   لوحدها,  مقعٍد  عىل  جتلس  حياة  اخلاةل  اكنت  وصلت  عندما 

 حنوها, رحبت يب مث سأ لهتا: 

ذن؟"   "أ ين بيت ومعي زايد اإ

حدى ال ل ىل اإ عاب, اكان جيلسان بقرب بعضهام, وصوت  أ شارت بيدها اإ

يلعبون   ين  اذلا ال شخاص  بني عرشات  من  يظهر  ُُصاخهام وحضاكهتام 

 ذات اللعبة.  

نظرت حنو اخلاةل حياة, اكنت تنظر حنوهام, ويه تضحك اترًة, وتبيك  

 اترًة ُأخرى. 

 "وس مي: ما اذلي حيصل اي خاليت؟ مباذا يُفكر العم زايد هذه املرة؟" - 

 بيدي وأ جلستين عىل املقعد أ ماهما, مث قالت: أ مَسَكْت  

 "أ ن يُطلقها منك ويس تعيد ابنته" 

صعد ادلم اإىل رأ يس, واصطكت أ س ناين, وأ خذ قليب ينبض بشدة, بن  

ي حشب برسعة الربق, مث نطق لساين ُمثقاًل:   اخلوف عىل وهجيي اذلَّ

 "نعم؟" 

 "حياة: ال ختف اي بين, ِلَم تغري لون وهجك؟" - 
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"وس مي: هل تريدين مين أ ن أ حضك عىل هذا احلال؟  س يأ خذ بتونيا  - 

 مين, مث س يعود اإىل شدته, لن أ قبل هبذا, ال.. مس تحيل, لن أ مسح لكام" 

"حياة: اهدأ  اي بين, لن حيصل هذا, زايد َأحبك كثريًا, ورأ ى ش بابه  - 

 فيك, لن يتخىل عنك" 

ذًا؟ ماذا يُريد أ ن يفعل؟" -   "وس مي: عىل ماذا ينوي اإ

"حياة:عاد زايد القدمي, وأ نت رسُّ هذا التغيري املًفاجئ, بفضكل اي ودلي  - 

تعود حياتنا اإىل الاتزان, أ عدت الهبجة واحلب اإىل مزنلنا, ال مه من ذكل  

عودة املياه اإىل جمارهيا بني زايد وبيت, يف ال مس أ خربته عن قصتك مع  

بنته ل  لقسوة, رمبا اكنت  صغرييت, لو رأ يته كيف بىك اكلثلكى؛ ل نه جرَّ اإ

ال ن س تكون يف حاٍل أ خر بعد احلادث, وابنيت يف السجن, ختيل! فكََّر  

حىت هبذا االإحامتل, وأ خربين أ نه لن يس تطيع أ ن يفقدها بعد ُك هذا  

 التعب؛ محلايهتا واخلوف املكتوم اذلي اكن يعيشه" 

"وس مي: مع هذا لن أ مسح لكام بأ خذها, وحىت لو أ صبح أ فضل أ ب يف  - 

 , بتونيا س تصبح زوجيت, هل فهمِت؟" العامل 

 وقفت أ لتف حول نفيس, وُأفكر بالإحامتالت اجلديدة, مث قلت: 

ماكهنا الطالق مين؟" -   " هل أ خربها أ نُه بإ

 "حياة: هالَّ جلست؟ لقد أ شعرتين بدلوار." - 

 بعد أ ن جلست يف ماكين عادت تمُكل حديهثا: 
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 "أ جل, أ خربها" 

 "وس مي: وماذا قالت؟" - 

ُك  -  بعد  قلبك  تكرس  أ ن  ختاف  تفكر,  زالت  ال  جُتب,  مل  "حياة: 

مهتا من أ جلها, لكن زايد أ عطاها أ س بوعني؛ لتأ خذ   املساعدات اليت قدَّ

 قرارها عىل همل" 

 "وس مي: أ س بوعني ها " - 

أ مغضت عيينا بأ مل, ورحت أ حاول ضبط دموعي من االإنفجار, كنت  

ا س تكون هبذه الرسعة,  أ عمل أ ن هذه اخلطوبة س تنهتيي, لكن مل أ فكر أ هن

ىل ما   ماذا سأ فعل؟ كيف سأُطيُق احلياة بدوهنا؟ وزايد ماذا لو عاد اإ

 اكن عليه؟ 

حياة   اخلاةل  عادت  املاكن,  ُلغادر  مقعدي؛  عن  بصعوبة  هنضت 

 وأ مسكت ذراعي, مث قالت: 

بعد تضحياتك   لن تتخىل عنك  فابنيت  تتطلقا  لن  "ال ختف اي وس مي, 

 من ُحهبا كل"  ل جلها, حىت أ نين متأ كدة 

"وس مي: أ متزحني اي خاةل؟ أ مل تكوين شاهدة عىل حادثة البارحة؟ هل  - 

أ هنا س تنتظر هذين   تعلمني  أ نِت  يُعامل حبيبه حبقد؟ مث  ُمِحبًا  رأ يِت 

الالكم,   يف  ِلرُتاوغي  ِلَم  وترتكين,  بروية  املوضوع  لُتبلغين  ال س بوعني؛ 



~ 216 ~ 
 

ال م  نيس  اإ عليِك,  ال  مس تحيل,  أ مًل  داخيل  خريًا.  وتزرعي  لعهل  ر؛ 

 سأ ذهب ال ن, أ رامك الحقًا" 

مث رضب يف الوسط الصوت املفضل دلي, أ لطف من أ لطف موس يقى  

 يف العامل. 

ىل أ ين؟ هل س تذهب قبل أ ن تراان؟" -   "بتونيا: اإ

اس تدرت حنوها: اكنت تفيض بحلياة, تقاس مي وهجها تشُع فرحًا, خفت  

فاجأ تين بيدها اليت متتد    أ ن ُألوث هذه اللوحة الاكمةل حبزين, وأ مل قليب, 

أ م   أ أ فرح؟  أ عيشها ال ن؟  اليت  املشاعر  ختالطات  اإ ملصاحفة يدي, ما 

ال انمل   ذات  الصغرية  يدها  والتقطت  يدي  مددت  أ عمل,  ال  أ موت؟ 

ين وهو يُفِلت حضكة   الرقيقة, مث مد زايد يده مصاحفًا وحسبين حنوه, مضَّ

 من أ نفه, مث هتف: 

 برفقتنا " "لن أ دعك تذهب, س ُتميض اليوم  

"وس مي: ال اي معي, لن أ س تطيع, طرأ  يل أ مرًا عاجاًل, جيب أ ن أ ذهب  - 

 ال ن" 

"زايد: لن تذهب اإىل ماكن, مث ال تقلق لن حيصل ما تُفكر به, أ رح  - 

 دماغك اي رجل" 

ي لن حيدث اي أ يب؟" -   "بتونيا: ما اذلَّ
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لنا  -  واشرتي  اذهيب  هيا  تتدخيل,  ال  فتاة,  اي  كبار  شيئًا  "زايد: الكم 

 نتناوهل, مِعَديت تنئ من الصباح, هيا اي وس مي رافقها" 

 وهللا اإين اتئه, ال أ عمل مبا سأ فكر؟ ومبا أ جيب؟  

 "بتونيا: أ أ نت ُمتأ كد اي أ يب؟ " - 

 "زايد: ُأريد أ ن أ جلس مع زوجيت مبفردان, هل تسمحني لنا؟" - 

 وبلحظٍة مفاجئة قََبَضت عىل معصمي, وقالت : 

ذن, س تأ لكون عىل  ذويق اليوم"   "هيا اإ

شدتين من يدي ل قرتب اإىل جانهبا؛ وك ين طفل ضائع عاد اإىل وادلته  

بعد ساعٍة من البحث عنه, هلل مشاعري وما أ ان عليه ال ن, أ اكد أ موت  

ي يقرتب   من دهش يت, قليب يرفرف اي رفاق, حىت أ نين نسيت اخلََطر اذلَّ

نتفوه حبرف,  أ ن  دون  بلساحِة: مكجانني  نركض  تُمسك    مين, ورحنا 

 بيدي وقليب يف ذات الوقت.  

                                    ***** 

أ شعر وك نين أ دخل فصاًل جديدًا من حيايت, فصل سعيد, بل سعيد  

يَد وس مي وأ ميش معه, مث   أ تتين اجلُرأ ة؛ ل لتقط  أ ين  أ عمل من  جدًا, ال 

بذات   لُيصبح  وأ شد وس مي؛  أ عدو,  قليب ورحت  من  الهبجة  اندفعت 

ي أ ان عليه, ورحنا حُنِلق كعصافرٍي رأ وا بب قفصهم مفتوح,  امل  س توى اذلا
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بعد جسٍن طويل, ال نعمل ما خُتفي لنا احلياة: خائفني, ُمضطربني, وفرحني  

 جدًا.  

 وصلنا اإىل مطعم صغري بقرب مدينة ال لعاب, أ فلتُّ يد وس مي, مث قلت: 

 " "أ نت س تطلب, أ ان ال أ عرف ماذا سأ فعل؟ هذه أ ول مرٍة يل 

 حضك وس مي عىل توتري مث رد: 

نسانة   اإ أ كرث  أ نِت  تفعلهيا,  أ ن  وتس تطيعني  نفسك,  س يدُة  ال ن  "أ نِت 

جبانة وضعيفة عرفهتا حبيايت, وحان وقت الشجاعة, حان وقت التغيري  

 والصالبة" 

 ماذا يفعل هذا؟ هل يتحداين؟ 

بقى هنا" -   "بتونيا: سرتى ال ن اي بغيض من الشجاع؟ اإ

ي يس تمل الطلبات, وقلت: اجتهت حنو    الرجل اذلا

 " لو مسحت, أ ريد أ ن أ طلب الطعام" - 

 حضك الرجل ورد: 

 "ماذا تريدين بلتحديد؟" 

 "بتونيا: ال أ عمل, ماذا تبيعون هنا" - 

عاود الضحك بزناقة؛ فشعرت بغبايئ, ُك هذا ووس مي يراقب عن قرب,  

 ويبتسم ساخرًا. 
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ختاري كام تريدين    " "تفضيل.. هذه القامئة, اإ

 "بتونيا: بيزتا, أ ريد بيزتا"  - 

 "امحلد هلل كنات أ ُظن هذا لن ينهتيي" 

مث نظرت حنو وس مي بتفاخر, رحت أ سري حنوه بمتلق, وقلت يف لهجٍة  

 تشوهبا خُسرية: 

 "هل تظن الشجاعة يه فقط أ ن تطلب الطعام اي رقيق؟" 

 "وس مي: ال تراوغي, رأ يت توترك وتلعمثك بلالكم " - 

 ْصيح, ُأريد أ ن ُأخربك بيشء" "بتونيا:  - 

ال أ دري ماذا حدث هل؟ ارتعدت أ طرافه, وجفل, مث هتاكل عىل املقعد  

 اذلي خلفه, وأ خفض رأ سه دون أ ن ينطق. 

 "بتونيا: ماذا حصل كل؟ هل ُأحرض كل كوًب من املاء؟" - 

 أ جابين بتلعمث: 

خباري به؟"   "ال, ال ُأريد, هالا أ جلِت اليشء اذلي تُريدين اإ

 يا: كنت سأ سأ كل ماذا تريد أ ن ترشب مع الطعام؟" " بتون - 

 تهند برتباك, ورد: 

 "مرشوب غازي" 
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ليه بغضون اثنيتني, ما به اليوم؟ وضعه ال   أ خافين احلال اذلي وصل اإ

ليه بعد أ قل من مخسة دقائق,   يعجبين, انطلقت ل خذ الطعام, وعدت اإ

وضع متوترًا  تناول ال كياس مين وعدان نسري معًا, لكن هذه املرة اكن ال 

بدرت   لكرسته.  هواء؛  نسمة  هبت  ولو  برتحن,  مييش  اكن  قلياًل, 

 بحلديث: 

بأ نه يعود يل بعد س تة   لها أ يب, أ شعر  " ال ُأصدق احلال اذلي وصل 

س نني جعاف, يُمطرين بحلب, والرعاية, أ يب يتغري بشلك مجيل جدًا,  

ل شرتي    وهذه املرة ُمختلفة جدًا ليست كسابقاهتا, أ ترى كيف أ رسلين

 الطعام؟" 

 "وس مي: نعم رأ يُت ذكل, أ هنئِك من قليب, عاد كل وادلِك جمددًا " - 

 مث عدت أ قبض عىل يده؛ اليت ختلو من ال كياس, بلكتا يداي, 

اكنت ُجرأ يت غريبة, هل أ ان أ قع فريسة أ وهام أ يب, بأ ن وس مي حُيبين وأ ان  

 ُأحبه؟ ال أ عمل أ ي يشء.  

غريت ال وضاع, ال أ عرف كيف سأ رد  "أ شكرك من ُك قليب, لوالك ملا ت

 كل هذا املعروف" 

ىل اللون القرمزي, حسب   اكن ينظر حنوي ببالهة اتمة, ووهجه يتحول اإ

يده املُتعرقة بلطف من بني يداي, ال أ دري أ يه يدُه املُتعرقة؟ أ م كفاي  
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القابضتان علهيا؟ راح قليب يسقط بني قديما من فرط توتري وجخيل,  

 سارع نبضات قليب املضطربة.  وخفت أ ن يسمع صوت ت 

 "ال عليك, مل أ فعل شيئًا يُذكر, أ نت تس تحقني ال فضل دومًا " 

مث غضَّ برصه عين وعدان نمكل السري معًا, عند وصولنا اكن وادلاي  

يتحاداثن بطريقة تُفرح القلب, وضعنا الطعام عىل الطاوةل, ورحنا نتناول  

أ مضينا   نأ ُك منذ والدتنا,  مل  يومًا مجياًل, حضكنا, تسامران  بهنم, وك ننا 

 ولعبنا, وافرتقنا يف التاسعة مساًء.  

مر أ س بوعني ال يُعقالن, اكن لطيف جدًا, وهادئ, كنت ك نين أ تعرف  

عىل وادلي من جديد, مل أ كن أ عمل ما ينتظرين, مك كنت أ شعر بسعادٍة  

تفوق أ حاليم, ويف هذه املدة؛ تأ كدت من حيب لوس مي, كنت أ همي به  

وأ خربت وادلاي بأ نين لن أ فسخ هذه اخلطوبة, اكن الفرح يِفُر  عشقًا,  

من ُك أ جزاء جسدي, لكن طبعًا مل ُأخرب وس مي حبقيقة مشاعري حنوه,  

 أ جمنونٌة أ ان؟ ِلُيفصح يل هو أ واًل. 

 

 "زايد:بيت, تعايل شاهدي ماذا أ حرضت كل؟" - 

 رحت أ ركض مرتحنًة حنوه بفضول: 

 جدًا "   "الااا, أ يب.. شكرًا, أ حبك جدًا, 

 "حياة: ِلَم ُك هذه اجللبة؟ عىل ماذا ترصخان؟" - 
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؟" -   "بتونيا: أ نظري اي أ يم, ماذا أ حرض يل وادليا

 "حياة: تقصدين ماذا أ حرضان كِل؟" - 

عانقت وادليت, وارمتيت بني ذراعهيا؛ وك ن هذه املشاعر تعرتيين للمرة  

م صوري مع وادلاي منذ   ال وىل, اكنت الهدية عبارة عن أ لبوم صور, يضُّ

ىل ال ن, وصور خطوبيت من وس مي, أ ما الهدية ال خرى   أ عوايم ال وىل اإ

َتين فرحًا: اكنت عبارًة عن دفرت يوميات ُمزين, غالفه   صورة  اليت طريَّ

يل مع وادلاي ووس مي, اكان قد كتبا عىل أ ول مائة صفحة, ُك صفحٍة  

ما نصيحة, أ و أ ية قرأ نيه مكواساة ربنية, أ ما بقية ادلفرت:   حتتوي أ مرًا ما, اإ

فهو يل؛ ل كتب عليه اللحظات السعيدة, وطبعًا جعالين ُأقسم عىل أ ن  

 أ قرأ  ُك يوم صفحة واحدة فقط.  

فاكن  ال خرية,  الهدية  َصَدفة  أ ما  عبارة عن قالدة فضية عىل شلك  ت 

توجد داخلها أ ية الكريس, أ صبحت أ متكل مجموعًة من السالسل القياِمة:  

ايها وس مي واليت يتدىل مهنا   ال وىل اكنت زهرة اجملرة, الثانية اليت أ هداين اإ

 امسي, وهذه الثالثة, وضعهتا أ يم بعنقي وقالت يل: 

ال عند دخول امحلام"   "لن ختلعهيا اإ

 "بتونيا: أ مرِك اي حنونة قليب, أ طليب معري ل هديه كل" - 

 "زايد: وأ ان!, أ لن تعطيين شيئًا ما؟" - 

, وقلت:   أ حطت خرصه بذراعيا
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 "خذ ما تشاء اي أ يب " 

 "زايد: ممتلقة, وادلتك تعطهيا معرك, وأ ان ل ختار ما أ شاء" - 

 "بتونيا: ال اي أ يب, خذ معري, وقليب, وُك ما أ مكل" - 

 ُأمازحِك اي صغرييت, أ ريد أ ن أ خذ وادلتك, هل تسمحني يل؟" "زايد:  - 

ىل أ ين من دوين؟" -   "بتونيا: اإ

 "حياة: س ُيعلمين قيادة الس يارة" - 

 "بتونيا: بعد هذا العمر ستتعلمني, السِت كبرية قلياًل عىل التعمل؟" - 

 "زايد: وما شأ نِك أ نِت؟ وهل العمل يقترص عىل معٍر معني" - 

ذًن علمين -   أ ان"   "بتونيا: اإ

 "زايد: ال زلِت صغرية عىل قيادة الس يارة" - 

"بتونيا: وهل العمل يقترص عىل معٍر معني؟ مث العمل يف الصغر اكلنقش  - 

 بحلجر" 

 "زايد: أ مل أ قل كل أ نِك ممتلقة؟" - 

تبادلنا الضحاكت مث ذهبنا لالس تعداد؛ لزايرة بيت جديت اليت دعتنا  

ىل أ محد وعائ  ةل وس مي, لهذا مت تأ جيل درس  اإىل طعام العشاء, بالإضافة اإ

 القيادة للغد 
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                                   ***** 

يف الفرتة املاضية فضضنا الرشاكة بيننا وبني معي, واشرتينا صيدلية دخلها  

جيد, ولها جامهريية كبرية, اكن صاحهبا يبيع ممتلاكته مغادرًا البدل, فشعرت  

اذلي وحظي  يل,  هللا  من  هديٌة  أ ما    وك هنا  جديد,  من  يضحك  بدأ  

أ وضاعي مع عقةل االإصبع؛ فهيي عىل ما يرام, حىت أ هنا مل تلمح يل عن  

أ صبحنا نمتع   مين,  قرًب  زادت  متامًا,  العكس  بل عىل  الطالق,  فكرة 

 يوميًا, حىت أ نين أ صبحت املدرس اخلاص لها ولسلمى.  

أ ت تصبح  أ ما اليوم: فقد دعتنا جدة بتونيا اإىل طعام العشاء, احلياة بد

ظفني كفؤ؛ ل نين سأ همت   امتلكت صيدلية, ووظفت هبا موَّ مجيةل يل, 

بدراس يت أ واًل, ومجيةل امجليالت س تصبح زوجيت, وال مه من هذا لكه  

 أ نين خرجت من حتت س يطرة معي.  

 جرس مزنلنا يُقرع, من اي ترى؟هل يُعقل أ ن تكون بتونيا؟ 

 زة, والرشيرة امحلراء ابنهتا. نََزلت مرسعًا ل فتح الباب, اكنت خاليت العزي 

 "رزان: ما بك تنظر وك نك رأ يت ش بحًا؟" - 

 "وس مي: تفضال اإىل غرفة املعيشة" - 

أ تت أ يم تُرحب هبام, ما زالت ال وضاع بيننا مضطربة, تركهتن و توهجت  

فاكنت   سلمى  أ ما  واحلسابت,  بلعمل  متحججًا  مس تأ ذاًن,  غرفيت  اإىل 

 جتلس يف غرفهتا برفقة شهد.  
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الطويل,     الظل  صاحب  كتاب  أ مايم  فوقع  مبكتبيت,  أ عبث  بدأ ت 

رشش ته   مث  به,  العالق  الغبار  من  فته  نظَّ و  ي  التقطته,  اذلا بعطري 

ُشفيت,   يف  أ ضعها  اليت  الزهور  من  صغرية  زهرة  قطفت  أ س تخدمه, 

 وأ دخلهتا بني صفحات الكتاب.  

سأ عطيه اليوم لبتونيا, فامي أ ان ُمنشغل بكتايب دخلت رزان غرفيت, اكنت  

حدى ساقهيا بغضب.   ُممتقعة الوجه, تضع يدها عىل خرصها, وهتز اإ

 بيشء؟ "وس مي: ما بك اي بلهاء؟ هل أ زجعتك  - 

ي عاقبهتا به؟ أ تس تصغر  -  "رزان: مىت س ُتطلق بتونيا؟ مث ما العقاب اذلا

 عقيل؟" 

نتقام يؤُك  -  "وس مي: ال ختايف, سأ نتقم مهنا أ شد انتقام, ال تتعجيل, مث االإ

 بردًا" 

 "رزان: اإىل مىت سأ نتظر؟ لقد طال املوضوع" - 

 "وس مي: ال تقلقي, س ينهتيي قريبًا" - 

الغرفة وأ ان الكتاب هارًب من رزان, ومرًة  مث خرجت من بب   أ محل 

أ خرى صادفت شهد هترب. ماذا تفعل هذه الفتاة؟ هل تسرتق السمع  

لينا؟   اإ

 نزلت لل سفل متجاوزًا هذا احلدث اذلي اعتربته غري همم.  

 "وس مي: أ يم, سأ س بقكام اإىل مزنل أ م زايد" - 
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 "ران: لن نس تطيع القدوم اي ودلي, أ رسل ساليم للجميع" - 

 سلمى؟ أ لن تأ يت؟" "وس مي: و - 

 "ران: ال تزال يف ال عىل برفقة شهد, ال تس تطيع أ ن ترتكها وخترج" - 

ذن" -  ىل اللقاء اإ  "وس مي: كام تريدان, اإ

أ رسعت خطاي بعد ما رأ يت س يارة معي زايد؛ شوقًا لرؤية عامد قليب,  

قصبة الُسكر, صاحفت امجليع  ورحبت هبم, مث اجتهنا اإىل مدخل املزنل,  

 ري قاصدًا, فعادت بتونيا لرتى ما يب؟.  تباطأ ت يف الس

 " ما بك اي أ محق؟ ملا متيش اكلسلحفاة؟" 

 "وس مي: أ ان أ محق اي غبية, أ نظري ماذا أ حرضت كل؟" - 

الزهرة,   أ مسكت  رسيعًا,  تَصفَّحته  تبتسم,  ويه  مين  الكتاب  تناولت 

 نظرت حنوي بتعجب, وقالت: 

 ًا يف الكتب؟" " وما هذه ؟ا! أ يليق بك أ ن تكون عاطفي, وتضع زهور

متثااًل بِك؟  -  "وس مي: وهل هذا يُعيبين؟ أ جيب أ ن يفتقر امجليع للمشاعر اإ

هنا ليست من أ جكل, وضعهتا منذ مدة"   مث اإ

 حضكت بصوٍت ُمرتفع, وردت: 

وبلك   مامتسكة  تزال  ال  قليل,  قبل  ُقِطفت  وك هنا  جدًا,  واحض  هذا   "

 حيويهتا" 
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مْل أ فكر قبل أ ن أ لقي لكاميت؟ ما هذا  مل أ دري مبا ُأجيهبا؟ ايل غبايئ, ِلَم 

 املخ التالف؟ 

 "وس مي: بقرة مهتورة " - 

 "بتونيا: نصف العقل ُمداراة الناس, وُك العقل مداراة السفهاء" - 

ىل البداية؟ مث أ ال حتفظني سوى  -  "وس مي: ُعقةل االإصبع, هل س تعيديننا اإ

 هذه ال قوال العدائية؟" 

ذا -   أ ردت " "بتونيا: ال طبعًا, جربين اإ

ىل ادلاخل قبل أ ن يوخبنا وادلك" -   "وس مي: ليس ال ن, هيا اإ

أ ما احلضور   أ دري مما سأ تناول,  مل  الطعام متنوع وال طباق كثرية,  اكن 

شدة   من  ال خر؛  أ حدان  يسمع  وال  مس تبرشين,  ضاحكني  فاكنوا 

 الضجيج. 

وك ننا    ونصفق؛  نُغين  بدأ ان  احلديقة,  وخرجنا نلس يف  طعامنا  أ هنينا 

ل, مث اختلطت الناكت بل لغاز, واحلاكايت الساخرة, انتقلنا بعدها  أ طفا 

 اإىل قسم احلاكايت القدمية اليت روهتا اجلدة أ م زايد.  

بقينا نتسامر اإىل وقِت متأ خر من الليل, أ ول املُغادرين اكن خطيب مىن  

املتعجرف, مث بدأ ت أ م زايد تتأ مل من اجللوس الطويل عىل الكريس؛  

ىل املزنل, أ ما مىن: فأ خذت  فساعداها وادليا   عقةل االإصبع يف ادلخول اإ
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املاكن   نرتب  وبيت  أ ان  هنضنا  املزنل,  ىل  اإ وتدخلها  ال كواب,  تلممل 

 لنساعدها.  

 "وس مي: يه, عقةل االإصبع, سأ خربك شيئًا همم " - 

 انتهبت يل بلك جوارهحا.  

 "رزان..." 

ضب, مث  عندما مَسَِعت امس رزان, تش نجت أ طرافها ورفعت عينهيا بغ

 قالت: 

 "ال هُيمين سامع أ ي يشء عهنا, ولو مبقدار ذرة" 

أ ربكتين ِحدهتا, كنت سأ خربها: بأ نين أ لهيي رزان قلياًل؛ يك ال تيش هبا  

ىل   أ ن تنقل حديثنا اإ القيامة, وال مر ال خر شهد, وخويف  ل يم, وتقوم 

 بيت, وتيُسء فهمي, ويف وسط حرييت قالت: 

ىل املزنل, أ صبح ا   جلو بردًا س تصاب بلربد " "هيا اذهب اإ

ذن" -   "وس مي: ال تريدين أ ن تسمعي اإ

 "بتونيا: ال, لن أ فسد مزايج اجليد بسامع القصص عهنا" - 

 "كام تشائني, سأ ذهب, تُصبحني عىل خري, أ راك غدًا" - 

 "بتونيا: انتظر, سأ خربك أ ان شيئًا " - 

 "وس مي: وهل أ ان أ ريد أ ن أ س متع؟" - 
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 اح اليوم أ ديت صالة الفجر مرتني " "بتونيا: ال تتساخف أ رجوك, صب - 

 "وس مي: ملاذا؟ هل فقدِت اذلاكرة؟" - 

"بتونيا: ال اي ذيك, أ ديت الثانية عنك, شعرت أ نك منت ومل تصلهيا,  - 

 ودعوت هللا أ ن يتقبلها منَّا, أ ريد أ ن أ سأ كل هل صليهتا أ م ال؟" 

ت لكامهتا ِشغاف قليب, ماذا   للمرة ال وىل, مسَّ به  أ شعر  أ خر  وشعور 

 فعل يب هذه الفتاة ُمرهفة احلس؟ تسمرت ماكين من الصدمة. ت

 "بتونيا: يه, ما بك؟ أ لن جتيب؟" - 

الاستيقاظ  -  أ س تطع  ومل  الليل,  من  متأ خرة  ساعٍة  يف  منت  "وس مي: 

 للصالة" 

 ابتسمت بنرشاح وردت: 

ىل املزنل, وضع العديد من التنبهيات؛ يك ال تفوتك صالة الفجر"   " هيا اإ

  , تفوتين صالٌة قط  ال  أ ن  نفيس  بني  و  بيين  أ عاهد هللا  وأ ان  غادرت 

وصلت مزنيل توضأ ت وأ مقت الليل, اكنت هذه البداية الثابتة حبيايت,  

 ومدخل فرحٍ جديد.  

                                   ***** 

وادلاي   اكن  ال مس,  ليةل  النوم  يف  تأ خران  من  بلرمغ  بكرًا  استيقظنا 

ان  طعام االإفطار, وأ ان أ عد عصري الربتقال عىل جعل؛ فاليوم سأ عود    حُيرضاِ
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ىل املدرسة, وجيب أ ن أ بتعد عن الكسل؛ ل هنيي هذا الفصل ادلرايس,   اإ

 وابدأ  مبعاانة الثانوية العامة. 

 "حياة: أ ين س تذهبني بعد عودتك من املدرسة اي بيت؟" - 

ىل أ ين سأ ذهب؟" -  ىل املزنل طبعًا, اإ  "بتونيا: اإ

ىل املساء" "زايد:  -   ال اي صغرييت, اليوم ستبقي يف مزنل جدتك اإ

 "بتونيا: ملاذا؟ أ ان ال أ ريد" - 

"زايد: سأ درب وادلتك عىل قيادة الس يارة كام تعلمني, ورمبا نتأ خر يف  - 

ىل املزنل"   العودة اإ

ىل املدرسة" -  ذًا سأ رافقكام, ويف الغد أ عود اإ  "بتونيا: اإ

ىل    " حياة: ترين هذا بأ حالمك, من اليوم و -  صاعدًا لن تذهيب معنا اإ

 ماكن, س تنتهبني دلروسك, أ تفهمني؟" 

 "بتونيا: حارض اي أ يم, كام تشائني " - 

فت ال طباق عىل املائدة, مث جلست بقرب وادليت, ورضبهُتا بلطف   رصَّ

 عىل كتفها, مث هتفت: 

 " ماذا س ُتعدين لنا عىل طعام الغداء؟" - 

فطارك أ واًل, مث فكري -  بلغداء. لن تصنع شيئًا س ُنحرض  "زايد: أ مكيل اإ

 الطعام معنا من اخلارج" 
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تُعدينه من  -  )املنسف( كثريًا, هل  أ ش هتيي  أ رجوِك,  أ يم  اي  "بتونيا: ال 

 أ جيل؟" 

 "حياة: كام تُريدين اي أ مرية, سأ طهوه ال ن وأ حفظه يف الثالجة للمساء" - 

 "بتونيا: اصنعي الكثري منه, أ ريد أ ن أ ُك منه طوال هذا ال س بوع" - 

"زايد: ال ختايف, لن نشاركك فيه حىت, لكن س تأ لكينه لكه حىت لو  - 

 انفجرت بكية" 

حضكنا كثريًا, مث مهمت واقفة, قبلهتام وعانقهتام مث خرجت عىل جعل؛ ل نين  

تلك ت كثريًا يف املزنل, رحب امجليع يب؛ وك نين غبت عهنن لس نة, بعد  

, فرنة صوهتا وتلعمثها  انهتاء ادلروس ودعنا شهد اليت خُتفي عين شيئًا ما 

 بلالكم أ مايم يدالن عىل ذكل. 

تركهتا للغد, مث أ مكلت السري برفقة سلمى, كنا منيش برتحن وك ننا حنمل    

ملت عىل سلمى, وقبضت عىل   جفأ ة  كتًب,  ليس  جحارًا عىل ظهوران 

 معصمها؛ خوفًا من أ ن أ سقط. 

 "سلمى: ما بك اي بلهاء؟ كنِت س توقعينين" - 

 عمل, ُقبض قليب لوهةل, وأ ظلمت عيناي" "بتونيا: ال أ  - 

أ هجدت نفسِك  -  قلياًل, فلقد  "سلمى: لنجلس عىل الرصيف, اراتيح 

 كثريًا اليوم" 



~ 232 ~ 
 

"بتونيا: ال أ ريد, أ ان خبري, لنرسع.. ُأفضل الوقوع حبضن جديت عىل أ ن  - 

 أ مسح مبالبيس أ تربة الطريق" 

ي -  أ ن  ىل  اإ عندي  ستبقي  بذكل,  أ مسح كل  لن  ال وهللا,  أ يت  "سلمى: 

 وادلاك" 

 "بتونيا: ال أ رجوك, ال أ ريد أ ن يوخباين, دعيين أ بقى يف بر ال مان" - 

"سلمى: لن أ نصت كِل؟ س تأ يت معي, وسأ طلب من أ يم أ ن تبلغهام,  - 

 وتطلب االإذن كل." 

 "بتونيا: حس نًا اي صديقيت, لنذهب" - 

لها,   فانضممت  الطعام,  تعد  ران  اخلاةل  اكنت  املزنل  وصلنا  عندما 

اإىل غرفهتا؛   أ ما سلمى: فقد توهجت  ال واين,  تنظيف  واس تلمت هممة 

 لتبدل مالبسها.  

 "ران: كيف أ صبحِت اي بيت؟" - 

"بتونيا: امحلد هلل, عىل أ فضل حال, ال خيلو ال مر من الصداع, وادلوار  - 

 والقليل من الزهامير" 

 ت, ومسحت عىل رأ يس بيدها, مث قالت: حضك

 "ال ختايف, سزتول اكفة أ المك, الزمن كفيل هبذا" - 
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"بتونيا: خاليت, هالا طلبيت يل االإذن من وادلاي؟ فأ ان مل أ خربهام بقدويم  - 

ليمك, مل أ شأ  أ ن أ كرس خباطر سلمى"   اإ

 "ران: ال عليِك, سأ خربهام ال ن, اذهيب واخلعي عنك الزي املدريس " - 

اولت هاتفها تطلب وادليت فمل تس تطع الوصول لها, وكذكل وادلي  مث تن  

رمبا ال يوجد ش بكة حيث جيلسون, هنضت وبدلت مالبيس, وأ خذت  

 مالبس نظيفة من خزانة سلمى, مث توضأ ت ل صيل الظهر. 

بعد قرابة الساعة أ ىت ششبيل, كنا نلس يف غرفة املعيشة, واخلاةل ران  

جابة وا  دلاي, أ رسلت رساةل نصية لعميت مىن؛  بعد أ ن قطعت ال مل بإ

 الإخبارها بوجودي عندها.   

 "وس مي: السالم عليمك, أ وه.. عقةل االإصبع يف مزنلنا, اي مرحبًا اي مرحبًا" - 

منا   اقرتب  منخفض,  بصوٍت  عليه  السالم  رددت  مث  ابتسمت حبب 

 وجلس أ مايم, مث قال خياطبين: 

 ك؟" "مل أ رى مركبة وادلِك يف اخلارج, أ جئِت لوحد - 

 "بتونيا: نعم, أ تيت برفقة سلمى, ووادلاي يف اخلارج " - 

 "وس مي: أ يعلامن بوجودك هنا؟" - 

 "سلمى: ال جييبان عىل الهاتف" - 

 "وس مي: اي حبييب, ال ن احرتقنا, هيا اذهيب ملزنل جدتك قبل أ ن يصال" - 
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 "سلمى: أ جمنوٌن أ نت؟ كيف تطردها من املزنل؟" - 

 ب " "وس مي: طرد ماذا؟ فقط احلذر واج - 

ذا  -  "بتونيا: معه حق اي سلمى, سأ رتدي مالبيس وأ ذهب اإىل جديت, اإ

 أ ردِت تعايل معي" 

 "ران: لن تتحريك قبل تناول الطعام" - 

"بتونيا: ال أ س تطيع اي خاةل, فقد طلبت من أ يم أ ن حُترضاِ الطعام من  - 

ذا مل أ تناوهل لكه"   أ جيل, وس يدفنين أ يب اإ

 حضكت قائةل: 

 بلش بع"   "لُقمٌة واحدة لن تُشعرك 

بقيت مرصًة عىل موقفي, ومل أ تناول سوى لقمة؛ يك ال أ رد هجود اخلاةل  

قناعي, ومهمت أ رتدي مالبيس, ويف هذه ال ثناء انتهبت لهاتفي,   ران يف اإ

 اكن وادلاي قد اتصال عدة مرات, نزلت ادلرج مرسعًة. 

 "سلمى: متهيل ما بك؟ ستسقطني" - 

االتصاالت الفائتة من وادلاي, جيب أ ن أ خرج  "بتونيا: هناك العديد من  - 

 قبل وصوهلام" 

ذًا" -   "وس مي: هيا أ رسعي اإ
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املزنل,   بب  عىل  الشديدة  الطرقات  اهنالت  حذايئ  أ رتدي  أ ن  وقبل 

ىل احلائط وركض وس مي   ارتعدت أ طرايف, وفقدت اتزاين, مث استندت اإ

 ليفتح الباب: اكن الطارق أ محد.  

 " "وس مي: ما بك؟ ما هذا اذلعر؟- 

 "امحد: أ ين بتونيا؟" - 

 "وس مي: ماذا تريد مهنا؟ ماذا حصل؟" - 

 "امحد: زايد وحياة فارقا احلياة يف حادٍث أ لمي قبل ساعة" - 

 "بتونيا: الااااا ,الاااا, وادلاي! مس تحيل ,ال أ صدق " - 

 وفقدت الوعي. 

                                  ***** 

عل  اخلرب  وقع  فقد  ُأخربمك,  ماذا  أ عمل  أ محد  ال  أ خربان  ينا اكلصاعقة, حني 

ت بيت عىل ال رض غائبًة عن الوعي, ازدردت ريقي بفزع,   بخلرب؛ خرَّ

مرارًا   ُركبيت, مث هتفت بمسها  رأ سها فوق  والتقطهتا رافعًا  لهيا  اإ هرعت 

وتكرارًا, انفلتت مين ادلموع تقطر عىل وهجها, أ تت وادليت بملاء وبدأ ت  

غرييت, نظرت حنو سلمى اليت تصلبت  تضعه عىل يدها, ومتسح وجه ص

 عىل الكريس تذرف ادلموع دون أ ن تُصدر صواًت, مث قلت: 

 "سلمى, هالا أ تيِت اإىل جانب بتونيا؟ سأ ذهب اإىل مزنل أ م زايد" 



~ 236 ~ 
 

برفق   أ نزلهتا  غرفيت,  اإىل  هبا  وصعدت  ال رض,  عن  بتونيا  رفعت  مث 

البيت    وأ خذت أ عدو؛ ل رى ما ال مر, عندما وصلت مزنل أ م زايد: اكن

 ممتلئ بلنساء اللوايت حياولن هتدئة الوضع.  

مىن اكن حالها يُديم القلب: اكنت تنوح, وترصخ بلرمغ من احملاوالت  

جتر   دمعًة  ادلموع  تذرف  فاكنت  بتونيا,  اجلدة  أ ما  هتدئهتا,  يف  اجلبارة 

 ال خرى, وتمتمت: 

ال بهلل, لقد ذهب أ والدي "   "ال حول وال قوة اإ

 كت يدهيا املرجتفتني؛ أ هدئ من روعها: اجتهت حنوها وأ مس

 "رمحهم هللا اي جدة, أ رجوِك اصربي, وادعي أ ن يثبهتام هللا عند السؤال" 

أ نين سأ عيش هذا  -  أ عتقد حبيايت  مل  لقد س بقوين اي وس مي,  "أ م زايد: 

 ال مل" 

 قبَّلت رأ سها, وقلت مواس يًا: 

 متاسيك  "هلل ما أ خذ وهل ما أ عطى, ُك يشٍء عنده بأ جٍل مسمى, أ رجوكِ 

 " 

ال بهلل" -   "أ م زايد: أ ٍه اي أ والدي. ال حول وال قوة اإ

 "وس مي: سأ ذهب ل طمنئ عىل بيت وأ عود" - 

 "أ م زايد: بتونيا صغرييت الثلكى, هل يه خبري؟ " - 
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 "وس مي: فاقدة للوعي, سأ ذهب ُلحرضها" - 

نذار" -   "أ م زايد: أ ه اي صغرييت, أ صبحِت بال أ م وال أ ب دون سابق اإ

ال أ خفي عليمك اكن احلاصل أ كرب مين, قليب مل حيمتل هذا اخلرب ال لمي؛  

فهام أ صبحا من أ فراد عائليت, لوهةٍل شعرت بأ نين حصلُت عىل أ ٍب جمددًا,  

حىت أ ن بتونيا نفسها مل تكتفي منه, ها يه تفقد وادلهيا جمددًا, أ ه اي عقةل  

 يين.  االإصبع, ال أ عمل كيف سأ واس يِك؟ وأ ان أ حتاج ملن يواس 

اكن صوت حنيهبا يُصدع اجلدران, اقشعر جسدي عندما مسعته,  وجلت  

من الباب هرعًا, اكنت ترمتي بأ حضان وادليت تبيك حبرقة, وأ يم, وسلمى  

رأ سها يف صدري,   دفنت  رأ تين  حالها, ركضُت حنوها وعندما  يبكيان 

بذراعي   ُأحيطها  كنت  لها,  يرىث  حاةٍل  اكنت يف  نش يجها,  يرتفع  وراح 

  دون أ ن أ نبس حبرف, تركت لها ُحرية التعبري عن أ ملها. وأ بيك 

" وس مي, هل حقًا مات وادلاي؟ أ لن أ راهام مرًة ُأخرى؟ كيف سأ مكل  

لهيام, رمبا يستيقظان عند   اإ أ رجوك خذين  أ ريد أ يم وأ يب,  حيايت ال ن؟ 

 سامع صويت, أ رجوك." 

 التقطت وهجها بني كفاي ماحسًا دموعها بأ صابعي, وأ جبت: 

اإىل مزنل جدتك, مث    "متاليك  أ واًل  لنذهب  أ رجوِك,  اي عزيزيت  نفسك 

 نقرر ماذا نفعل" 

 "بتونيا: دعين, ال ُأريد أ ن أ رى أ حد, سأ ذهب مبفردي" - 
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يدافع عن صغاره, سارت    انتفضت كقطٍ  بيديا عن وهجها, مث  رمت 

 عىل جعل ويه تُسوي غطاء رأ سها, ومقلتاها تفيض بدلمع.  

هبا, ال ترتكها لوحدها, وحنن س نذهب ملزنل    "ران : أ رجوك اي بين احلق - 

 أ م زايد ال ن " 

 ركضت خلفها مث أ مسكت مبعصمها صارخًا: 

" كام تريدين, دعيين أ تصل بأ محد ل سأ هل عن املستشفى اذلي يقبعان  

 فيه" 

ُقدت الس يارة برسعٍة قاصدًا املشفى اذلي أ خربين أ محد عنه, وطلبت  

س تطيع الس يطرة عىل بيت ويه  منه اإحضار مىن, وأ م زايد؛ ل نين ال أ  

 عىل هذه احلال. 

حدى املوظفات, تسأ لها عن   ىل اإ عندما وصلنا املستشفى أ رسعت بيت اإ

القسم   هذا  اإىل  دخولنا  عند  املوىت,  ثالجة  اإىل  فاصطحبتنا  وادلهيا: 

أ س ندت ظهري   الواقعة سابقًا,  تذكرت وادلي, وكيف رأ يته مبثل هذه 

ىل الباب و قليب يمتزق, ال أ عمل  عىل من أ بيك, أ شعر أ ن االإنسان حيتاج    اإ

اإىل وادليه ليساندوه يف مثل هذه املواقف الصعبة, ويواسوه عىل فراقه  

ىل ادلاخل.    هلم, مث تغلبت عىل خويف, ورافقت بتونيا اإ

                                  ***** 
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ل  قليب يؤملين اي رفاق؛ فاليوم فقدت وادلاي االثنني دفعًة واحدة, أ يُعق

أ اي ليتين رافقتكام, تركامتين وحيدة, أ يم   أ ن يعيش املرء شعورًا كهذا؟ 

حبيبيت من س يوقظين صباحًا؟ من س ُيحرضاِ يل الشاي وأ ان أ درس؟  

 من س ميسح عىل رأ يس حني أ حزن ويُذكرين مبواعيد الصالة؟ 

أ يب, كيف تذهب قبل أ ن أ ش بع منك؟ كيف ترُتكين بال س ند؟ أ رجوك,  

 بيل, يكفي أ ن تعودا يل. حىت لو قتلتين لن أ  

ايمه, ال أ ذاقمك هللا   دخلت اإىل ثالجة املوىت أ نتظر املوظفة أ ن تريين اإ

شعوري, احرتت اإىل من أ نظر؟ وعىل من أ بيك؟ مل تطاوعين يداي أ ن  

 أ رفع الغطاء عن وجوههم, ال أ ريد أ ن أ رامه عىل غري هيأ هتم صباحًا. 

ًا, حاهل مل يكن أ قل  اقرتب مين وس مي واضعًا ذراعه عىل كتفي مواس ي  

من حايل: عيناه متجمرتني, ووهجه شاحب, وعىل خده ال مين تقبع دمعٌة  

ُمعلقٌة, بعد مخس دقائق أ تت جديت ومعيت, ركضت حنوهام, واندثرت  

 يف ُحضن جديت بكية, مستنجدة هبا؛ علها تعيدهام يل.  

أ صدقهم, أ رجوِك  "جديت يقولون أ ن وادلاي قد فارقا احلياة, ال أ ريد أ ن  

 قويل شيئًا, أ سكتهيم" 

 "أ م زايد: وِحدي هللا اي صغرييت, رمحهم هللا" - 

معيت   تشجعت  تُمحى,  ال  نَدبًة  بداخيل  تراك  لقد  أ فعل؟  ماذا  وأ ٍه.. 

الباكء. عندما حملهتام طارت   أ صوات  وكشفت عن وهجهيام, واختلطت 
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وانكبت ُك  ُك أ مايل, رست يف البداية حنو أ يم, قبلت وهجها املُزرق,  

 دموع ال رض فوقها:  

"ال ترتكيين اي همجة الفؤاد, كيف سأ قف عىل قدماي؟ كيف سأ عيش ما  

أ والدي وميسح عىل رؤوسهم؟   تبقى من معري بدونكام؟ من سرُييب 

 من سرُيقهيم؟ " 

أ بعدين عن وادليت, ومسح ادلموع   عندما رأ ين وس مي عىل هذه احلال 

 بيك راجيًا: املتناثرة عىل وجنتاي, مث قال وهو ي 

 "يكفي هذا, جيب أ ن ُنرج, لن يسمحوا لنا بلبقاء أ كرث, هيا عزيزيت" 

أ قصيته عين بيديا وركضت حنو وادلي, أ بعدت معيت والتقطت وهجه  

 بلكتا يداي, وعانقته وأ ان أ نوح: 

ىل املزنل؟ وعدتين بأ ش ياء كثرية, مل أ ش بع من   "أ يب, أ لن تذهب معي اإ

أ تسمعين؟ أ رجوك اهنض, هل تشعر بلربد؟ املاكن  حنانك بعد, أ يب..  

أ رجوك   أ ذهب معكام؟ ملن تركتين؟  ِلَم  مْل تدعين  أ يب  هنا برد جدًا, 

 استيقظ" 

ُأثريت أ عصايب كثريًا خاصًة عندما فََقدت جديت الوعي, أ صبحت أ ُصخ  

ُغرف   حدى  اإ ىل  اإ أ خذوين  أ خرى,  اترًة  ووس مي  اترًة,  معيت  وأ رضب 

أ ان وجديت هبا, مث رحت أ غط يف النوم بعد احلُقنة  املشفى اليت تشاركت  

 اليت ُحقنت هبا. 
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                                ***** 

يف املساء وصل مراد خال بتونيا و زوجته, َوَدع شقيقته للمرِة ال خرية,  

وبعد النقاش قرر دفهنام ظهر الغد, أ ما هذه الليةل فسأ بقى برفقة زهور  

والصغرية  الكبرية  فقد  اجملرة  بتونيا  خال  أ ما  مزنلنا,  يف  ستبقى  ومىن   ,

 أ رسلناه ملزنل أ م زايد.  

سأ ترصف؟   وكيف  سأ صفه؟  كيف  أ عمل  ال  ُمرِهقًا,  عصيبًا,  اليوم  اكن 

نرضت حنو صغرييت اليت تنام كطفٍل أ رهقه اللعب: جفوهنا منتفخة, وأ نفها  

دق  أ صبح قرمزاًي من شدة باُكءها, ومفها يتدىل لل سفل بأ ىس, بقيت ُأح 

هبا حىت غلبين النعاس عىل مقعدي, ومل أ عد أ شعر مبا حويل, ال أ عمل مك  

 من الوقت غفوت؟  

حدى املمرضات الهلعات:   استيقظت عىل صوت اإ

 " لو مسحت اي أ يخ, اهنض أ رجوك" 

 رفعت رأ يس فورًا. وتنهبت اإىل وجودها: 

ن شاء هللا, ماذا حيدث؟"   "خري اإ

 الصبية اليت تنام هنا" "أ تيت ل طمنئ عىل املريضتان, فمل أ جد  

ىل الرسير اذلي اكنت تس تقر عليه بيت, انتفضت واقفًا:    وأ شارت بيدها اإ

 " هل حبثت يف دورة املياه؟" 
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 " مل أ جدها, وال حىت يف القسم لكه" 

أ يقنت حيهنا أ هنا قد ذهبت اإىل وادلهيا, وأ رسعت خطاي, ُصت أ ركض  

وضللت  سويعات,  قبل  فيه  كنا  اذلي  القسم  عن  عدة    بحثًا  طريقي 

مرات, كنت مرتباكً وخائفًا, كيف تفعل هذا؟ من أ ين أ تت هبذه اجلرأ ة؟  

 لتذهب اإىل ثالجة املوىت؟  

متأ خر,   فالوقت  ادلخول؛  من  املسؤول  منعين  القسم  وصلت  عندما 

 فأ خربته: أ نين أ حبث عن خطيبيت, مل يصدقين وقال: 

 ؟" "مل يدخل أ حد اإىل هنا, كيف س تنسل من أ مايم دون أ ن أ راها 

 عندما رجوته كثريًا, رق حلايل:  

 "تفضل لرنى " 

وجدانها جتلس عىل ال رض بني اجلرارين اذلي يمتدد فهيام وادلهيا, وقد  

حدى يدهيا الباردتني, مث هززهتا   غلهبا النوم من فرط تعهبا, أ مسكت اإ

 بلطف حىت َجِفلت, وهُييأ  يل أ نين مسعت صوت رضبت قلهبا اخلائفة: 

ىل الغرفة" "كيف جترؤين عىل ف   عل هذا اي بيت؟ هيا أ رجوك لنعد اإ

 "بتونيا: لن أ ذهب اإىل ماكن, سأ بقى معهام هنا." - 

"وس مي: أ رجوِك لقد انفطر قليب حلاكل, لنذهب ال ن ونعود غدًا عندما  - 

 حيل الصباح." 
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حتت  -  وهام  سأ عانقهام  كيف  ال بد,  ىل  اإ سأ فقدهام  الصباح  يف  "بتونيا: 

 معك"   الرتاب؟ دعين وشأ ين, لن أ يت

"وس مي: كيف س متضني الليل هنا؟ س تصابني بجلنون, ال تفعيل هذا  - 

من فضكل, هيا ال تكرسي خباطري, مث أ عدك عند طلوع الفجر س نأ يت  

لهيام"   اإ

عىل   وحثثهتا  بيدها  أ مسكت  ُمكرهًة.  لرجايئ,  ُمذعنًة  برأ سها  أ ومأ ت 

,  السري معي, اكنت تسري خبطوات متثاقةل, وتنظر اإىل اخللف تبيك بأ مل 

 من اكن يصدق أ ن هذا س يحصل؟  

انمئة,   ويه  وهتذي  تنئ  زايد  أ م  اجلدة  اكنت  الرسير,  عىل  اس تلقت 

اس تدارت بتونيا وأ ولتين ظهرها, عدت ُأراقب اُنفاض جسدها املرجتف  

وارتفاعه, مك يه مهنكة؟ حىت ظننت أ هنا انمت من ادلقيقة ال وىل, مث  

املكبوتة, تناولت هاتفي    مسعت باُكءها اذلي تكمته بصدرها, و شهقاهتا 

ووضعت سورة البقرة, مل تكن املدة طويةل, فقد سكنت وانمت بغضون  

 دقائق. 

كبندول   يسارًا؛  ميينًا  الغرفة  أ ذرع  رحت  جفن,  يل  يغمض  فمل  أ ان  أ ما 

الساعة, أ حبث عن حلول, وأ فكر بيوم الغد, مث ذهبت وتوضأ ت؛ ل قمي  

هللا قلوب أ هلهيام, وخاصًة ِضامد قليب  الليل, اكن ُجلُّ دعايئ: أ ن يُسكاِن  

ىل أ ذان الفجر, مث أ يقظهتا   املُهرتئ, همجة الفؤاد املنطفئة, بقيت هكذا اإ

 يه واجلدة أ م زايد؛ لتأ دية الصالة. 
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صلينا جامعة مث اصطحبت بتونيا كام وعدهتا اإىل وادلهيا, واجلدة أ م زايد  

أ   اس تعرته  اذلي  هللا  كتاب  وتناولت  رسيرها,  حدى  عاودت  اإ من  ان 

 املوظفات, وبدأ ت تتلو بصوٍت رقيق تشوبه مرارة. 

ىل الثالجة, مل نرى أ حدًا, فدخلنا ُمرِسعنَي خوفًا من أ ن     عند وصولنا اإ

يُمِسك أ حدمه بنا, حَسََبْت اجلرار ال ول اذلي ينام وادلها فيه, فنظرت  

 حنوي واهزت صوهتا قائةل: 

 "هيا أ رسع اإحسب خاصة أ يم س تختنق " - 

تنو  بَت  هل  ِاقرَتَ وحسبته,  ل مرها  امتثلت  بيت؟  اي  فؤادي  عرص  ين 

رأ س   عىل  ال مين  كفها  عن وهجها, مث وضعت بطن  الغطاء  وكشفت 

وادلها, وبطن كفها ال يرس عىل رأ س وادلهتا, وبدأ ت تمتمت أ ايت هللا,  

 مث قالت: 

ال   اإ شفاء  ال  الشايف,  وأ نت  اشف  البأ س,  أ ذهب  الناس,  رب  "اللهم 

 ال يغادر سقام"   شفاؤك, شفاءً 

 أ مسكت ذراعها بلطف وقلت: 

 "هل منيش حبديقة املشفى قلياًل؟" 

 ردت وادلموع تُعاود جتمعها يف مقلتهيا املتجمراتن: 
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"ال أ ريد أ ن أ تركهام, هذا اليوم ال خري يل برفقهتام, أ ريد أ ن ُأش بع انظريا  

 مهنام"

 "وس مي: هيا بتونيا, س نعود ال تقلقي" - 

ىل   اإ الرتاب  رافقتين  وراحئة  مبلوةل,  وال رض  بردًا,  اجلو  اكن  احلديقة, 

املمزتجة بملاء شهية جدًا. راحت تس تنشق هواء الفجر النقي, تتنفس  

بعمٍق شديد, مث تصدر زفريًا من مفها, ويتناثر الكثري من البخار ويويل  

 هارًب. 

يلتف    اذلي  رأ سها  عىل  بيدي  الباهت, ومسحت  اإىل وهجها  نظرت 

تهنمر  حوهل غطا  زالت  اليت ال  العربات  حاكم, مث مسحت  بإ الرأ س  ء 

بطريقٍة قاس يٍة جدًا, أ مل ينفذ خزان عيناِك اي مجيليت؟ أ يُعقل أ ن يصبح  

 االإنسان بديعًا اإىل هذا احلد عند الباكء؟ اس تجمعت قواي وقلت: 

"أ تعلمني اي بيت أ ن هللا عز وجل يريد أ ن يرفع درجاتك؟ هذا املصاب  

ب  ذا أ حب عبدًا  اذلي أ صابنا اإ تالء منه, ابتالك بأ حب ما متلكني, وهللا اإ

ن شاء هللا   ابتاله, فكيف مبثل هذا الابتالء؟ س منوت مجيعًا اي بيت, واإ

 س نجمتع هبام يف جنانه" 

"بتونيا: يبدو أ ن هذا الابتالء س يفقدين السعادة؟ كيف سأ مكل بدوهنام  - 

أ بيك عىل نفيس ال علهيام أ نين  أ شعر  أ تعمل؟  , فهام س يذهبان  طريقي؟, 

لهيام من ال ن,   جلوار الرحمي, لن يكون أ حن مين علهيام, لكنين أ ش تاق اإ
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من   اإىل  س نوات؟  عرش  بعد  س نة,  بعد  أ س بوع,  بعد  سأ فعل  ماذا 

 سأ لتجئ عند تعيب؟ من س يعتين يب يف مريض؟" 

"وس مي: ال ختايف, سأ بقى جبانبك, لن أ تركك حىت لو أ ردت ذكل, وحىت  - 

قتنا احلياة,   سأ بقى معك برويح "   لو فرَّ

 قالت ويه تكفكف دموعها: 

" ما هذا الالكم؟ لن أ حتمل فقدانك أ يضًا, أ رجومك يكفيين فراق وادلاي  - 

ىل أ خر معري"   اذلي س يؤملين اإ

 " وس مي: ال ختايف, ها أ ان جبانبك, وس منوت سواًي أ يضًا مثل وادليِك " - 

أ  -  أ ن  أ ريد  يأ خذين خايل معه, ال  أ ن  أ خاف  بييت,  "بتونيا: وس مي,  ترك 

 ووادلاي" 

"وس مي: ال عليك, ستبقني عند جدتك, مسعت حديثه مع زوجته اليت  - 

ىل بيهتام"   مل تسمح هل بصطحابك اإ

 "بتونيا: امحلد هلل" - 

اكن الربد قد انل منا ما انل, فقد جتمدت أ طرافنا, وتصلبت ادلماء يف  

ىل السابعة, كيف مل نشعر بلوقت و   حنن  شايننا. الساعة ال ن تشري اإ

 منيش هبذا الطقس املتجمد؟  

عدان أ دراجنا فصادفنا موظف أ خر غري اذلي اكن مينعنا من ادلخول,  

مسح لنا عىل أ ن ال نطيل, هذه املرة مل تقرتب مهنام, وك هنا أ يقنت ال ن  



~ 247 ~ 
 

ادلموع,   وذرف  ال رض  عىل  بجللوس  اكتفت  احلياة,  فارقا  قد  أ هنام 

, هذه املر  ة تلوت أ ان علهيا ما تيرس من  جفلست بقرهبا أ حيطها بذراعيا

 اذلكر احلكمي . 

اصطحبهتا عائدين اإىل غرفة اجلدة, فوجدان مىن وأ محد جُيالساهنا, وال م  

ُحضن   مىن  وشاركت  لهيام  اإ بيت  انضمت  زايد,  وتندبن  ابنهتا  حتتضن 

 جدهتا, رحنا حنن لُنمكل بعض ال وراق اليت ختصُّ املستشفى.  

ىل املزنل مس تعدين لفتح بيت العزاء, تركت بتونيا يف   بعد ساعة عدان اإ

أ مانة وادليت ورحنا لنهنيي أ خر اخلطوات قبيل دفهنام, قبل صالة الظهر  

أ حرضان اجلُثتني؛ ليودعهام أ هل املزنل الوداع ال خري, حيث انفجر املزنل  

 من صوت النساء الباكيات.  

                                    ***** 

الصدمة كبرية, مل أ س تطع أ ن أ خرج مهنا, بلرمغ من ُك املواسني, وداع  

جديت لوادليا أ دىم قليب, اكنت تبيك وادليت وك هنا أ هما, وأ ان ُأراقب عن  

 قرب دون أ ن أ حترك, اندتين جديت قائةًل بصوٍت جياش: 

 " هيا اي ابنيت, ودعي وادليِك, س يأ خذوهنام ال ن, هيا اي صغرييت" - 

مت حنوهام أ جر قدماي من فرط تعيب, وضيق قليب, جلست بيهنام  تقد

ىل ال رض, ُصت أ ُصخ   اإ , و أ خفضت رأ يس  وأ حطت الكهام بيديا

 وأ نوح:  
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"ال اي أ يم, ال تذهيب اي حبيبة معري, اي حنونيت, أ يب ما زلت صغريًا  

 عىل املوت, ال ترتكين لو مسحت" 

دت نفيس عىل  زدت يف ُصايخ  حىت فقدت الوعي, عندما أ فقت وج   

رسير معيت, أ زحت الغطاء عين وقفزت, اكن صوت تالوة القرأ ن ميلئ  

ىل الثالثة عرصًا, توسدت ال رض   املزنل, نظرت اإىل ساعيت اكنت تشري اإ

 أ حنب من جديد, ذهبا بدوين هذه املرة, ذهبا حقًا.  

وارتديت   نبيك سواًي, مث هنضت  عانقتين وُصان  تركض,  أ تت سلمى 

لوال  عباءيت وجحايب,   الباب  من  ال سفل, مهمت بخلروج  ىل  اإ ونزلت 

 ُصاخ معيت: 

ين؟ "  ىل اإ  "اإ

 " سأ ذهب اإىل وادلاي" - 

من  -  امجلوع  هذه  مام  اإ تفضحينا  ال  ادلاخل,  ىل  اإ ارجعي  بتونيا  "مىن: 

 الناس" 

عمل   جتاهلت الكهما ومهمت خارجة, رست عىل جعل, ترافقين سلمى, ال اإ

 ان.  كيف حملنا وس مي؟ أ ىت مرسعًا اخلطى حنو 

ىل أ ين؟" -   "وس مي: ماذا تفعلن هنا؟ بتونيا, اإ

 "بتونيا: ال تتدخل, ال أ ريد ل حد التدخل يب " - 

 أ مكلت السري موليًة ظهري هل.  
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تذهبان  -  أ دعكام  لن  س ياريت,  ل حرض  انتظري؛  ال قل  عىل  "وس مي: 

 لوحدكام" 

  عندما وصلنا املقربة أ رهبين املنظر, هذه املرة ال وىل اليت أ دخلها, أ خذت 

ُأجيل نظري يف املاكن حبثًا عهنام, فوقفت حائرًة أ نظر حنو وس مي اذلي  

نظرت   ماكهنام,  اإىل  بيده  توقف مشريًا  مث  أ مامنا,  وسار  مقصدي  فهم 

حنوهام مطواًل, اكن ال مل يعترص رويح اليت يقبع جزأ ين مهنا يف الرتاب  

ويساًر, مث  ال ن, احننيت جالسًة عىل ركبتاي بيهنام مرًة أ خرى, أ نظر ميينًا  

ىل ال عىل ل لتقط أ نفايس املتعبة, اكنت يداي تنغمران يف ذرات الرتاب,   اإ

بشدة, ومرغت وهجيي هبام,   تراب قربهيام  قبضت عىل حفنتني من  مث 

وأ ان   ال رض,  عن  رفعي  وحتاول  تنفض وهجيي,  سلمى حنوي  أ رسعت 

أ متسك بشدة يف أ ريض وك ين جشرُة زيتون عتيقة يصعب قلعها, رويح  

رادًة مين. قد شا  خت دون أ ن أ شعر, ومن غري اإ

أ قبل وس مي حنوي, رفعين من أ ريض وك نين نبتة صغرية بدون جذور,  

جذوري بقيت يف أ رض املقربة, وأ ان ال ن سأ عيش بدون جذور, هل  

يعقل هذا؟ مك سأ حمتل دون جذوري؟ نظرت حنو وادلاي مرًة أ خرية  

ىل اخلارج, وهتفت:   قبل أ ن جيراين وس مي وسلمى اإ

أ عود ال تقلقا, اعتنيا بنفس يكام, سأ صبح كام تُريدان, وسأ بقى أ زوركام,  "س 

ال أ دري بأ ي وجٍه سأ قول لكام: ال تنس ياين من ادلعاء؛ ل نين أ عمل أ نكام  

من   أ كرثا  أ رجوكام  موتكام,  بعد  حىت  يل  وس تدعون  جبانيب,  ستبقيان 
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بدونك وحديت  أ حمتل  لن  فأ ان  فرايق,  تُطيال  ال  ال حالم,  يف  ام,  زايريت 

 أ حبكام كثريًا, أ حبكام كثريًا..." 

عيناه   اغرورقت  وس مي  املكتومة, حىت  سلمى  شهقات  مسعت صوت 

ىل العربة, اس تأ ذن قلياًل, مث دخل املقربة مرًة   بدلموع,  عندما صعدان اإ

ذكراه   وادلاي  عىل  وحرقيت  باكيئ  رمبا  هنا,  عزيزًا  هل  أ ن  أ عمل  أ خرى, 

 بشخٍص تركه هنا منذ زمن. 

نبقى جبانبك تعلمني هذا, أ ان صديقتك, وأ ختك وعضيدتك  "سلمى: س - 

ذن هللا"   بإ

 "بتونيا: أ عمل اي صديقيت, أ عمل" - 

مل    يفيض بحلزن,  ي  اذلا املزنل  ىل  اإ عدان  كتفها, مث  برأ يس عىل  رميت 

أ حمتل هذا المك الهائل من السواد, ورحت أ ختئب بلغرفة اليت س تصبح  

 غرفيت اجلديدة. 

لت اخلاةل ران حتمل صينية الطعام, لكنين مل أ قبل,  بعد صالة املغرب, أ قب  

ال أ ش هتيي شيئًا, أ ريد أ ن أ موت, وأ حلق هبام, ال أ ريد حياًة خالية من حياة  

أ رسلوا   امجليع بلفشل,  احلبيب, عندما بءت حماوالت  احلنونة, وزايد 

 وس مي؛ الإقناعي, لكنين مصممة, ال أ ريد.  

 قدر هللا, أ ال تؤمنني بلقدر؟" "وس مي: ملا تفعلني هذا اي بيت؟ هذا - 

 "بتونيا: امحلد هلل دامئًا وأ بدًا, لكنين ال أ ش هتيي الطعام, أ رجوك افهمين" - 
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 "وس مي: من ال مس مل تأ لكي يشء, هذا ال جيوز" - 

 "بتونيا: دعوين وشأ ين من فضلمك, أ ريد أ ن أ انم" - 

خرج امجليع وعدت أ س بح بدموع الليةل ال وىل لوادليا يف القرب, اي رب  

 ثبهتام عند السؤال, اي رب أ دخلهام جنتك.  

                                  ***** 

ىل بتونيا؛ ل تفقد   ال بعض ال قارب, صعدت اإ ىل بيوهتم, اإ انفضَّ الناس اإ

باب, اكنت تنئ  حالها, طرقت الباب ثالث مرات فمل جتب, مث فتحت ال 

 وترجتف, وتلف نفسها بغطاٍء ثقيل.  

 "بتونيا هل أ نِت خبري؟" - 

مل جتبين وبقيت تنئ وهتذي, وضعت بطن يدي عىل جبيهنا أ حتسس  

هنا حترتق, حاولت رفع الغطاء عهنا فمل   حرارهتا؛ فهُيأ  يل أ نين لُِسعت, اإ

وة  تدعين, رحت أ صيح ل يم ومىن, فهرع امجليع فزعني, مث حاولت النس

مرسعًا,   الصيدلية  ىل  اإ ذهبت  تشأ ,  فمل  املشفى,  ىل  اإ بذلهاب  قناعها  اإ

 وتناولت خافض حرارة ومسكنًا, مث عدت. 

 "أ م زايد: جيب أ ن تأ لكي و لو قلياًل قبل أ ن ترشيب ادلواء" - 

 " بتونيا: ال أ ريد دواء, أ ريد وادلاي " - 

 وعادت هتذي جمددًا. بأ هما وأ بهيا. 
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حرضت كل احلساء, س يجعكل تتحس نني,  "ران: اهنيض عزيزيت, لقد  - 

 س يفيدك كثريًا, هيا اي صغرييت" 

 بقيت تنئ:  

 "ال أ ريد, أ ريد أ يب وأ يم, أ ريد أ ن أ موت" 

 "وس مي: اتركوها وشأ هنا, ال ترصوا علهيا" - 

مث خرج امجليع وبقيت أ ان واجلدة بتونيا, أ شبناها ادلواء, مث وضعنا لها  

دات من املاء البارد, طلبُت من   اجلدة النوم عىل الرسير اجملاور لرسير  َّمكَّ

جُتادلين,   فمل  اذلابةل,  مالحمها  يكتيس  التعب  رأ يت  أ ن  بعد  بتونيا 

وانصاعت مرسعًة, وبقيت أ ان أ قبع عىل الكريس, وُأبدل الكامدات بأ خرى  

مبلةل رسعان ما يتبخر ماهئا البارد, بعد أ ن يلمس جبني بيت, ها يه  

أ ن أ انم, بقيت ُأقاوم حىت انل مين التعب بعد  الليةل الثانية اليت متر دون  

صالة الفجر, فقد أ يقظت اجلدة للصالة, ومنت أ ان ماكهنا؛ لتس تمل ادلور  

بملناوبة, ورحت أ غط بنوٍم معيق, استيقظت يف التاسعة صباحًا عىل  

تنحنحت   تقبعان عىل الرسير بقرب بيت,  اللتان  صويت سلمى وشهد 

 جالسًا. 

 اي أ يخ" "سلمى: صباح اخلري - 

 " صباح اخلري, كيف أ صبحت بتونيا؟" - 

 "شهد: امحلد هلل, اُنفضت حرارهتا " - 
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امحلد هلل, خرجت وتركهتن اإىل جانهبا, اكنت ال تزال انمئة, ذهبت اإىل  

مزنلنا؛ ل س تحم وأ بدل ثيايب, مث تناولت طعام االإفطار مع وادليت, ترافقنا  

ددًا, وعند موعد الغداء  بعدها اإىل مزنل جرياننا, بدأ  الناس يتجمعون جم 

 انسللت من بيهنم؛ ل طمنئ عىل قصبة السكر املرة.  

طرقت الباب ففتحت يل سلمى. اكنت بتونيا قد استيقظت من نوهما,  

ال أ هنا ال زالت تعارض تناول   واس تحمت, بعد أ ن اُنفضت حرارهتا, اإ

شارة من   الطعام, أ مرت سلمى بخلروج دون  أ ن أ نطق حبرف, فقط بإ

 عيناي. 

 "وس مي: ما رأ يِك؟" - 

 "بتونيا: مباذا؟" - 

ي حرضته اخلاةل حياة  -  "هل نذهب اإىل مزنكل لتتناويل من الطعام اذلا

 كل؟ 

قفزت برسعة عن رسيرها, وارتدت معطفها, ووضعت جحاهبا دون أ ن  

 جتيب. 

 "بتونيا: أ ان جاهزة, هيا بنا" - 

 "وس مي: لكن قبل أ ن نذهب, لن نطيل, س تأ لكني الطعام مث س نعود" - 

 "بتونيا: كام تريد, لكن أ ريد أ ن ُأحرض مالبيس, وكتيب " - 

 انطلقنا اإىل مزنلها دون أ ن ُنرب أ حد.  
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                              ***** 

اكنت القشعريرة ترسي جبسدي, اجلو برد وماطر, وقليب يرجتف كيديا  

كيف سأ دخل ملزنيل ال ن دون أ ن أ رى أ يم مرحبًة يب؟ ووادلي ممتدد  

 ريكة يشاهد التلفاز, ماذا سأ فعل ال ن؟ عىل ال  

 وقفت أ مام بب املزنل متصلبة, أ س ند يدي عىل يد وس مي.  

 "وس مي: س تكونني قوية كام اتفقنا, هيا سأ فتح الباب ال ن" 

الضوء,   وس مي  أ شعل  مطفئة,  ال نوار  اكنت  احلزين,  مزنيل  دخلت 

اإ  اجتهت  مث  أ جده,  فمل  أ يب  عن  بحثًة  املعيشة  غرفة  اإىل  ىل  فركضت 

 املطبخ ومل أ جد أ يم, فسقطت أ رضًا ورحت أ ُصخ: 

"أ يب... أ يم, هيا أ خرجا, ال تطيال اللعب معي, أ يم أ ان جائعة وأ عمل أ نكام  

تشعران بجلوع مثيل, تعاليا أ رجوكام, أ يب, لن أ س تطيع تناول هذا الطعام  

لكنين   بكية,  أ نفجر  أ ان  ها  ليك,  اإ أ توسل  به,  شاركين  هيا  لوحدي, 

 ام, سأ لكه لكه؛ فهو أ خر ما صنعته أ يم يل" سأ تناول الطع

وك نين كنت أ شعر بذهاهبا؛ لهذا طلبت أ ن تطبخ يل الكثري من طبقي  

 املفضل. 

أ شاء,   أ ُصخ كام  ينظر حنوي حبرسة, تركين  املقعد  جلس وس مي عىل 

وأ بيك كام حيلو يل دون أ ن ينطق بلكمة, فقط عيناه اخلرضاء اليت اكنت  

 ت اهنمرت.  تس تجيب لرصايخ؛ فلكام ُصخ 
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بقيت هكذا نصف ساعة, مث تعبت وجفت ادلموع يف مقليت, هنضت  

حداهام   اإ الثالجة وفتحهتا, اكن هناك ِقدران  ىل  اإ بقةل حيةل, مث اجتهت 

حيوي: ال رز, وال خر حيوي اللنب, اس تدرت حنو وس مي وقلت بصوٍت  

 مبحوح ياكد يظهر: 

 " أ تود أ ن تشاركين الطعام؟" 

حىت أ نين سأ شاركك به طوال هذا ال س بوع,    "وس مي: طبعًا سأ شاركك,- 

ىل أ ن ينفذ"   ما رأ يك؟ س نأ يت يوميًا لنأ ُك الطعام هنا, اإ

هززت رأ يس موافقًة, ووضعت القليل من الطعام بأ طباق وخسنهتا, ال  

قلت   أ اننييت حني  ُأعَاقب عىل  بغصة, وك نين  تناولهتا  لقمٍة  أ خفيمك ُك 

 لوادليا أ ين سأ تناول الطعام مبفردي. 

عام وادليت, اي هل من طعام اي رفاق, هل يُعقل أ ن ال هيمي املرء عشقًا  ط 

بطعام وادلته؟ حىت ك س املاء من يدهيا هل مذاٌق خمتلف, هذه النكهة  

الطعام؛ يك   اليت رش هتا عىل  ال روهحا  اإ ما يه  نشعر هبا؛  اليت  املمّية 

هاها  تس تقر يف أ فئدتنا, وتبقى راخسة, ولو جربنا أ شهيى ال طعمة اليت ط 

 أ شهر الطباخني: س يأ يت علينا يوم نش هتيي شاهيا وحنن اإىل خزبها.  

 

توىل وس مي هممة جيل ال طباق, ودخلت أ ان غرفيت أ ململ مالبيس وكتيب,  

يف   مجعهتا  وسالسيل  مؤخرًا,  يل  أ حرضاه  اذلي  الصور  أ لبوم  تناولت 
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احلقيبة وأ خريًا أ خذت ادلفرت اذلي أ هداه يل وادلاي, فتحت أ ول صفحٍة  

 منه, اكن يكتب علهيا أ يٌة قرأ نية. 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

منا يوىف    الصابرون أ جرمه بغري حساب( )اإ

 صدق هللا العظمي 

 اكن يُكتب يف هناية الصفحة:  

 "اكتفي اليوم هبذه الصفحة" 

امجلةل اليت ُكتبت عىل ُك صفحات ادلفرت, وتذكرت حيهنا أ نين أ قسمت  

ي   عىل أ ن أ قرأ  صفحة واحدة يوميًا, أ غلقت دفرتي وتنهبت لوس مي اذلا

 ر بختالجات صدري. يقف قرب الباب, يراقب ردة فعيل, ويشع

 "بتونيا: أ هنيت معيل, لنذهب ال ن " - 

محل وس مي احلقيبة, وبقيت أ ان أ حتضن دفرتي, أ طفأ ت ال نوار, مث تذكرت  

أ ن أ خذ شيئًا من مالبس وادلاي من سةل الغس يل, أ أ رسعت اإىل غرفهتام  

 وتناولت قطعتني من املالبس, مث عدان اإىل مزنل جديت. 

 أ قبلت سلمى تسأ ل: 

 كنت اي ابنيت؟ قلقت كثريًا عليِك؟" " أ ين  

 "بتونيا: ذهبت ُلحرض مالبيس" - 
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 "سلمى: اجلدة أ م زايد يف املطبخ, اذهيب وأ خربهيا بعودتك" - 

ىل املطبخ واحتضنت جديت من اخللف, مك كنت أ حب احتضان   اجتهت اإ

 أ يم هكذا. 

 "أ م زايد: صغرييت, أ ين كنِت؟" - 

 تناولت الطعام, وها أ ان هنا" "بتونيا: ذهبت ملزنيل وأ خذت أ ش يايئ, مث  

 "أ م زايد: أ ي طعام؟" - 

"بتونيا: أ مل أ خربك أ ن وادليت قد طهت الكثري من )املنسف( من أ جيل؟  - 

أ تعلمني سأ ذهب يوميًا برفقة وس مي؛ ل تناول الطعام هناك, حىت تنفذ  

 المكية" 

رادهتا, عادت   أ مغضت عيناها لمتنع دمعها من السقوط؛ ففاضتا دون اإ

 وقبَّلت جبيين, مث قالت: واحتضنتين  

 "أ حبك كثريًا اي حفيديت العنيدة" 

يزال احلزن مسرتساًل يف   ال  وفاة وادلاي اكن  أ شهر عىل  أ ربعة  مرت 

مزنل جديت, ويف قليب, أ هنيت اختبارات الفصل ال ول و عالمايت جيدة,  

ولوال مساعدة وس مي وسلمى يل ملا أ هنيهتا. أ تعلمون من اكبويس اجلديد؟  

هنا معيت مىن, أ شعر بأ هنا أ صبحت تغار مين, بل تكرهين:  لن تصدقوا  , اإ

من   يزورين  من  وأ مام  وس مي,  أ مام  خُتجليُن  تسكتين,  حدييث  عند 

صديقايت, ختتلق يل ال عامل حني تراين أ رمتي حبجر جديت, وعندما أ بيك  
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ُها بدموع الامتس يح, ال أ عمل كيف انقلب   تْنَعُتين بلاكذبة, ودموعي تُش هباِ

كذا, تظنُّ أ نين أ خذُت ماكهنا يف قلب جديت, وتراين كرضٍة لها,  حالها ه

مل أ عد أ حمتل َحنََقها ادلامِئ حنوي, حىت أ هنا ختتلق احِلَجج؛ يك ال يزوران  

ليتين   املتعجرف,  خطيهبا  هو  واحملرض  لها  الساند  أ ن  أ شعر  وس مي, 

 أ س تطيع العيش مبزنلنا لوحدي, أ اي ليتين كنت فوق السن القانوين.  

ت هذه ال شهر عصيبًة عيل, ُكنت ُأميض ُُكَّ ليةٍل بلباكء والنحيب,  مرَّ 

ٌأبقي عُلبًة صغرية بقرب رسيري: حتوي خوامت وادلاي, وساعتهيام, سلسةل  

وادليت, وحمفظة وادلي, هذه ال ش ياء  اليت اس تلمناها من املشفى ُقبيل  

, ُُكُّ ليةٍل أ مش أ غراضهم, وأ حتضن مالبسهم, ك  يف ترتاكين  خترجي وادليا

 لعميت؟ 

اي   للعيش يف مزنهلم؟  ويأ خذين  أ ن يزتوجين  يقبل وس مي  تُرى  اي  هل 

بشكواي,   مؤخرًا  أ زجعته  مك  تسلط معيت,  من  أ ختلص  أ ن  املهم  ليت, 

و   الطويل,  املرأ ة  ُحزن  حيمتلون  ال  الرجال  أ ن  أ عتقد  بباكيئ,  وأ رهقته 

ال وس مي يود لو نبقى جالسان ويس متع اإىل شكواي   ىل  ميلوهنا, اإ وحنييب اإ

حدى ال ايم اليت هربت هبا من مزنل جديت   ال بد, هذا ما قاهل يل يف اإ

اإىل مزنلنا, حيهنا دخلت اإىل غرفة وادلاي وحضنت وسائدهام, وبكيت  

 بصوٍت مرتفع, مث رسقين النوم عىل رسيري ادلائف.  

أ فقت وقهتا عىل صوت رنني اجلرس, اكن يقف وس مي أ مام الباب الهثًا  

طرًب. عندما فتحت الباب عانقين عناقًا طوياًل, شعرت ك ن  خائفًا, ومظ
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عظايم تتفتت بني ذراعيه, مث أ فلتين وأ خذ يرصخ عيل: كيف أ ترك املزنل  

خبار أ حد؟ كنت قد هربت من معيت اليت ترصخ  دامئًا, وتسبين   دون اإ

عىل أ تفه ال س باب, وتزنجع لباكيئ, أ خربين وس مي يوهما قبل أ ن يُعيدين  

   اإىل جديت: 

وحزنك,   أ حمتل ُصاخك  أ ان  القادمة,  املرات  يف  اإيل  أ هريب  "أ رجوِك 

يل,   اإ أ هريب  فقط  فقدانك,  ال  اإ يشء  ُك  أ حمتل  املتعبة,  ونفسيتك 

 وسأ نرصك دومًا وأ قف أ مام ُك من س يؤذيك, ِثقي يب." 

أ لزتم ُحجريت, وأ ختئب عن اللك؛ ل جتنب رؤية معيت   ومن وقهتا وأ ان 

أ حظى جبديت براحة بل, وأ زور مزنل    وأ س تغل فرصة خروهجا للعمل يك 

 سلمى؛ ل جمتع بصديقايت دون توبيخ. 

 أ ما اليوم اي رفاق, فاكن القشة اليت قصمت ظهر البعري. 

                                 ***** 

بعد مرور عدة أ شهر عىل احلادثة الكبرية, أ ْصبحُت ك ب رويح لصغرييت  

دارهيا مكن يُداري طفاًل مدلاًل,  بيت, شعرت بملسؤولية جتاهها, كنت أُ 

وعنيد, تشاركنا معًا ادلموع, والليايل الكئيبة, والصعاب اليت تعيشها مع  

نفسها, منذ وفاة وادلهيا ويه تردد   أ ن تؤذي  أ خاف  أ خفيمك  معهتا, ال 

اليت   لها, وحنان جدهتا  أ ان وعائليت  لوال نصاحئي ودمعي  الفكرة,  ذات 

 لئمية؛ للِحَقت بوادلهيا من ال س بوع ال ول. ترُسف فيه علهيا بغياب مىن ال 
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بغمضِة عني,     أ ن يتحول لش يطان  أ ن مالك مكىن ميكن  يومًا  أ فكر  مل 

ليه يه وخطيهبا, اذلي يرنو الغتصاب   أ فهم حتولها جيدًا, وأ عي ما تصبو اإ

ال وهجان لعمةٍل واحدة.    أ مواٍل ليست من حقه, مفا هو ومعي اإ

ًا عىل صغرييت, أ صبحت ُأقمي عىل شفة  أ انم واضعًا يدي عىل قليب؛ خوف 

مزنيل, وأ عتكف عىل الكريس أ راقب مزنل جدهتا, كنا نسهر سواًي عىل  

واليت   لها,  ُأهدهيا  اليت  بل غنيات  يصدح  احلاسوب  وصوت  الهاتف, 

 تسمعها من خالل انفذة غرفهتا, تقمي يه عىل النافذة وأ ان عىل ُشفيت. 

مزق قليب, مازال قلهبا يتوحش بحلزن, تأ ىب  أ واس هيا وتؤِلُمين, ُأحِضُكها وتُ  

الضحك خوفًا من االإساءة لرحيل وادلهيا, ال أ عمل ماذا أ فعل من أ جلها؟  

أ صبحت أ عمل أ هنا حتبين, بل تأ كدت من ذكل, ويه تعمل ما ُأِكنُّ لها من  

أ س بايب   أ ما  أ س باهبا,  أ عمل  ال  لل خر,  أ حدان  يُفصح  مل  لكن  مشاعر, 

ال شفقة  فواحضة, أ خىش أ ن ال تُ  صدقين, أ ن تفكر أ ن مشاعري ما يه اإ

حلالها, أ خىش أ ن تصدين, تعلمون أ هنا من النوع العدايئ اذلي يتكور  

 حول نفسه صادًا أ ي جهوم, أ و مساعدة, أ و حىت حب. 

أ نوي   وأ درس هبمٍة ونشاط؛  قهويت,  أ شب  كنت جالسًا عىل شفيت 

ودخ  ُأموران حتسنت,  همنيت,  ل زاول  الس نة  هذه  الصيدلية  التخرج  ل 

جيد, من ال ن وصاعدًا لن أ دع أ حدمه يسحُقين, ويس تغبيين, ولن ُأصبح  

أ ن تعمي عيناي   اإىل معي, وأ خاف  أ حتول  أ ن  أ خاف كثريًا من  كعمي, 
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النقود كام فعلت به ومبىن. رسقين رنني هاتفي من أ فاكري اخمليفة, اكنت  

 بتونيا املتصةل, أ جبت رسيعًا:  

مساعديت يف دروسك؟ أ ال أ عمل أ ان صعوبة  "أ مل ُأخربك أ نِك س تطلبني  

 كتب الثانوية العامة؟" 

 بغتين صوهتا البايك قبل أ ن أ حضك بسخرية: 

لينا "   "وس مي أ رجوك تعال اإ

 "وس مي: ماذا حيدث كِل؟ هل معتك مرًة ُأخرى؟" - 

"بتونيا: ال أ عمل ما ال مر؟ احملايم هنا برفقة جديت ومعيت, لكن الوضع  - 

ال رجاء,   ميلئ  معيت  وُصاخ  تنحب,  الغرفة  داخل  يف  يت  جدَّ ُمريب, 

 عندما طرقت الباب ل سأ ل عام يدور؟ قالت يل معيت:  

 "سنتحاسب بعد قليل"  

ك  مث أ غلقت الباب, ال أ عمل ماذا جيري؟ وعىل ماذا س ُتحاسبين؟ أ رجو 

 تعال" 

"وس مي: اهديئ اي بيت, ال تبيك, ها أ ان قادم ال ن, ال ختايف لن يس تطيع  - 

 أ حد أ ن يؤذيِك بوجودي" 

أ رسعت همرواًل حىت كدت أ سقط عن السمل, هل يُعقل أ ن ينكشف  

 الرس ال ن؟ اي رب ال ختتربها هبذه املصيبة ال ن, قلهبا لن حيمتل. 
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رأ تين أ رسعت اإيل حتَتِضُنين وتبيك  اكنت تنتظرين يف احلديقة, عندما  

 ماضهيا بأ مكهل, مل أ قوى عىل سؤالها عام حدث. 

ىل املزنل,   ة بتونيا تُنادي بيت برجاء أ ن تدخل اإ بعد حلظات خرجت اجلدَّ

 ولكام اندهتا تش بثت يب أ كرث, ختلصت من ترُددي سائاًل: 

 "ماذا حيدث هنا, هالَّ أ خربمتاين؟" 

ىل املزن -   ل أ واًل وسأُخربك " "أ م زايد: لندخل اإ

وأ بت   بذراعي  تعلقت  لكهنا  معي,  السري  عىل  أ حهثا  بيدها  أ مسكت 

 احِلراك, مث قالت بصوٍت تتقطع هُل القلوب: 

 "وادلاي.." 

واسرتسلت بباكٍء مرير, فهمت حيهنا أ ن ما أ خافه  قد حدث, احتضنهتا  

 ومسحت عىل رأ سها مث هتفت: 

يشء, لندخل ال ن ونرى ما  " أ نِت قوية وجشاعة كام اتفقنا, لن يكرسك  

 املوضوع؟" 

ىل املزنل بصعوبة, ومبجرد ولوجنا من الباب أ خذ صوت مىن   جررهُتا اإ

 يصدح: 

"ال ُأريدها يف مزنيل, لتأ خذ حقيبهتا وتذهب دلار رعاية ال يتام, يكفي  

 ما أ هدران علهيا من أ موال" 
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 وقفت مصعوقًا مما تقوهل, دار أ يتام ماذا؟ 

 واذهيب لغرفتك, ُأريد أ ن أ حتدث مع بيت" "أ م زايد: مىن أ مصيت  - 

 "مىن: بيت .. حىت هذا الامس ليس من حقها" - 

 مل أ س تطع متاكل أ عصايب, ورحت أ ركض حنوها وأ قبض عىل معصمها.

 " لن أ مسح كل بأ ن حُتادثهيا هبذه الطريقة, احرتيم معرك" 

 حَسََبت يدها من قبضيت بتوتر وردت: 

ال كنت   سأ رميك يف السجن"   "سأ سكت من أ جل وادلتك, واإ

بتونيا   انتهبت حلال  يتطاير مهنا,  العلوي, والرشر  الطابق  ىل  اإ صعدت 

اليت اتك ت بظهرها عىل بب املزنل دون ِحراك, وال حىت دموع, عدت  

 حنوها, أ مسكت بيدها وقلت: 

ىل بييت اي بيت, هيا لُنحرضاِ حقيبتك"   "لنذهب اإ

مياٍء بلرأ س, اقرتبت اجل  ة مهنا واحتضنهتا, وأ خذات  مل جتبين وال حىت بإ دا

 بلنحيب. 

"بتونيا: ملاذا؟ ماذا فعلت لمك مجيعًا؟ ِلَم لُيخفي وادلاي عين مثل هذه  - 

 احلقيقة؟" 
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بنيت اهديئ, حايل ليس بأ قل من حاكل, و وهللا  -  "أ م زايد: أ رجوِك اي اإ

ال أ دري ماذا أ قول؟ وكيف أ واس يك وأ ان حباجٍة ملواساة؟  ُُكُّ ما أ علمه  

 أ هنام تراك رساةل كل مع احملايم." 

 "بتونيا: رساةل؟! هل خُيرباين هذه احلقيقة املؤملة برساةل؟ " - 

 سارعت بسؤالها: 

 "أ ين يه الرساةل؟" 

أ َخَرجهتا من جيب ثوهبا ومدهتا حنوي, تناولهتا مهنا وأ خذت بيد بيت  

اليت ترجتف كطرٍي جرحي برُِت جناحيه, وأ جلس هتا عىل ال ريكة وانثنيت  

 جالسًا عىل ال رض أ مام ركبتهيا, مث قلت: 

 " أ تسمحني يل بقراءهتا؟" 

جياًب وادلمع يهنمر ويغمر مسامات وهجها, فتحت الورقة   هزت رأ سها اإ

 املطوية, وبدأ ت: 

 )بسم هللا الرمحن الرحمي 

من   تكوين  مل  لو  الروح, حىت  حبيبة  قلوبنا,  ابنة  بيت..  احلبيبة  ابنتنا 

الية, الضوء اذلي أ انر عمتة أ ايمنا, نعتذر منك اي  ُصلبنا, أ نِت ابنتنا الغ 

خبارك حبقيقٍة كهذه, كنِت مبثابة هديٍة وماكفأ ٍة من   صغرييت, مل نس تطع اإ

هللا عىل صربان. كربان معك, فرحت قلوبنا بك, لونت حياتنا اي بيت, ال  

ي تأ كدان من أ نه غري موجود,   نعمل عن عائلتك سوى امس وادلتك اذلَّ
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ىل  وأ نه ُمجرد   اإ أ يضًا عادت  لنا, وهذه  الفتاة اليت بعتك  امٍس اختلقته 

مدينهتا, وانقطعت أ خبارها عنا بعد أ س بوع من أ خذان كل, ما أ ريدك أ ن  

تعلميه أ نه وبلرمغ من شديت و قسويت عليك كنت أ حبك كثريًا, وأ خاف  

عليك كثريًا, كنت أ ِهُبك معري لو أ ردِت, لكن خويف من أ ن تنجري  

 اكن يس يطر عيل, أ ان أ سف  كنت أ ترصف معك عكس  جلينات وادليكِ 

ما أ شعر, لكن وهللا اي ابنيت لو أ نبُت قبيةًل من حياة, ملا أ حببهتم كام  

 أ حببتك. 

أ ان   أ حبك,  أ نين  تعلمني  الرساةل,  ل مكل  ال ن  دوري  ومدلليت,  طفليت 

ي خطر   متأ كدة من ذكل, وأ عمل أ نِك لن تكرهينا أ بدًا, مل ندري ما اذلَّ

كتب مثل هذه الرساةل؟ رمبا ُناف أ ن ال تسمعينا وتصدي عنا  لنا لن 

القراءة   تمُتني  ُمختلف,  طعٌم  دامئًا  فللورق  لوجه؛  وهجًا  ُنربك  عندما 

خبارك, ُناف أ ن ال تسمعي   وتفهمني, مث تفكرين مبا تشائني؟ كنا ُناف اإ

سوى ما ترغبني به, ولهذا مل نكن نرؤ عىل ذكل, ففضلنا الكتابة كِل,  

غالييت بيتنا ال ن ملكك, وهناك مبلغ جيد أ خفيناه مع جدتك, ال    ابنيت 

نعمل كيف س نَؤِمن كِل احلياة الرغيدة؟ لكن هذا ما منكل, اعتين بوس مي  

جيدًا, أ عمل أ نك حتبينه, وهو أ يضًا حُيبك أ كرث من أ ي يشء حبياته, كوان  

,  الس ند لبعضكام. أ رجوك ال تكرهينا, ستس تلمني هذه الرساةل بعد مويت 

 أ و موت وادلِك, ال قدرة لنا أ ن نرى حزنك علينا يف حياتنا.   

 حنبك كثريًا اي بيت( 
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توسدت كفهيا وأ مغضت عينهيا, واسرتسلت بباكٍء يٌديم القلوب, ما هذا  

احلظ الس ئي؟ هل يُعقل أ ن ميتكل االإنسان حظً يسء لهذه ادلرجة؟  

ن أ جلها  هل تس تطيع هذه الطفةل محل ُك هذه ال الم؟ ماذا سأ فعل م

 اي هللا؟ 

ة بذراعهيا, وأ خذت متسح عىل رأ سها وتواس هيا:   أ حاطهتا اجلدَّ

ما عرفته من رأ سك, مفهام   " ال تبيك اي طفليت, هام وادلاِك, امسحي 

 اكن, هام ذهبا خلالقهام, أ رجوِك ساحمهيم, أ رجوِك" 

 متلاَِصت من ُحضِن جدهتا ويه تُكفكف دموعها صارخًة: 

أ ساحمهام عىل ماذا؟   رسقا حيايت مين, مل خيرباين حبقيقيت, هل هذا  " 

يشفع لوادلي عىل س نوات قسوته معي؟ ِلَم مل خيرباين؟ كيف يكرسان  

 قليب مرتني كبريتني يف مدة قصرية؟ ماذا سأ فعل ال ن؟" 

 َخَرَجْت مىن من غرفهتا ترصخ: 

" أ تعلمني ماذا س تفعلني؟ س ترتكني ُك يشء وتذهبني اإىل دار ال يتام,  

 ي أ ن تأ خذي فلسًا واحدًا من أ مالك أ يخ" ال حتلُم

ال عىل ُجثيَت " -   "أ م زايد: ماذا تقولني اي ابنيت؟ لن خترج من املزنل اإ

أ مواكل,  -  عن  ال ن  يل  تتنازيل  مل  ذا  اإ أ يم,  اي  بذكل  س تقبلني  "مىن: 

ووصايتك لبتونيا, سأُقدم بالغًا للرشطة, حيهنا سأ حسب مهنا حىت امس  

لهيا زورًا, أ تعلمني ماذا حيصل حيهنا؟ بعد  وادلها, والعائةل اليت تُ  نسب اإ
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أ ن يُعرف أ هنا لقيطة, وتصبح جمهوةل النسب, لن جتد وظيفًة بسهوةل,  

وأ نِت   البهنا,  ترضاها  لن  وس مي  وادلة  طبيعية, حىت  حياًة  تعيش  ولن 

النسب يف مدينتنا؟ وكيف حياهتم   يُعامل جمهويل  تدرين اي أ يم كيف 

 يدتك املُزيفة" هممشة؟ وال ترضني هذا حلف 

 أ خذت بيت ترجتف, وتشهق وكعادهتا فقدت الوعي.  

 هنضُت من ماكين متوهجًا حنو مىن اليت بدأ ت بلضحك عىل حال بيت. 

"ما بِك أ نت؟ كيف تصبحني هبذا السوء؟ أ ال ختافني عذاب هللا؟ كيف  

 س تأ لكني مال اليتمي؟ أ ُأعدم مضريك؟" 

 أ جابتين بسخرية: 

 وادلهيا, أ ما هذا املال فل يخ, وُمليك. مل أ ُك مال أ حد" " يتمية  

 مث نظرت حنو اجلدة, وقالت: 

 " ها ما رأ يك؟ هل ترضني أ ن ُأدمر ُمس تقبل حفيدتك الغالية؟" 

 "أ م زايد: ال أ س تطيع التصديق, أ أ نِت ابنيت احلنونة؟" - 

قعني هذه -   الورقة؟" "مىن: احلنون ال يبقى عىل حاهل اي أ يم, هل س توَّ

مث تناولت قلامً ومدت الورقة للجدة أ م زايد؛ فوقعهتا دون تردد وادلمع  

 ينساب من مقلتهيا, ك هنا فقدت عائلهتا أ مجع. 

 "أ م زايد: لن أ ساحمك ما حييت, لعنك هللا " - 
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 "مىن: ال أ ريد أ ن أ راها يف مزنيل عندما أ ستيقظ " - 

ىل ُغرفهتا ضاربًة الباب خلفها, وتركتنا    نُصارع أ فاكران وخماوفنا  و دخلت اإ

                                 ***** 

أ فقت عىل خيبٍة جديدة, خيبٍة ُمميتة, أ خذت مين وادلاي, وجديت, بييت  

وحيايت, الشوارع, وال حالم, قتلت داخيل الفرحة, كيف سأ حمتل؟ كيف  

سأ حىي هذه احلياة بعد ال ن؟ أ تشعرون حبايل؟ هل حقًا سأ ذهب دلار  

ال يتام؟ ال أ ريد, مل أ عتد بعد عىل مزنل جديت, أ ين أ نت اي أ يب؟  رعاية  

 تعال أ رجوك, اإحسقين حتت قدميك, لكن َأعدين اإىل غرفيت.  

مللمت حقيبيت أ ان ووس مي؛ ليصطحبين معه اإىل مزنهل, كيف س يكون  

 رد اخلاةل ران؟ أ خاف كثريًا, اي رب ساعدين.  

ة وتبكيين حبرقة, وك نين  انتهبت اإىل جديت اليت تقف ساَدًة بب الغرف 

مزنيل   جديت,  وزايدي,  حيايت,  فقدت  ْصيح:  وهذا  احلياة,  فقدت 

 وغرفيت, وأ حاليم, فقدت ال مل.  

أ رحت   بصعوبة,  قدماي  أ جرُّ  اخلاطر,  مكسورة  حنوها  أ ميش  رحت 

 رأ يس عىل صدرها, وقلت: 

أ تركك وهللا, سأ زورك بعد خروج معيت من   أ رجوِك ال حتزين, لن   "

 أ قاطعك"   املزنل, لن
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" أ م زايد: كيف سأ تركك للمجهول اي طفليت؟ وصية أ بنايئ أ نِت, كيف  - 

 سأ خربمه عن أ مانهتم؟" 

"بتونيا: ليس خطأ ِك, أ نت ختليت عن ُك يشء من أ جل أ ن أ حتفظ  - 

مِت يل الكثري اي جديت, و   بمس وادلي, وعائليت عىل ال وراق, أ نت قدَّ

 ا املعروف؟" وهللا أ ين ُأحبك, وال أ عمل كيف سأ رد كل هذ

 أ خرجت من جيهبا ُرزمًة من ادلاننري, وقالت: 

 "هذا ما تركه وادلاِك كل اي ابنيت, خذي وخبئهيا جيدًا" 

"بتونيا: ال اي جديت لن أ قبل هبا, أ رجوك ال ُأريد لعميت أ ن حُتزنك, لن  - 

 أ ُخذ ِقرشًا واحدًا" 

 أ عمل مىت  "أ م زايد: اي ابنيت أ رجوك, هذه أ مانة وادلاك, ال مانة صعبة, ال - 

 سأ فارق احلياة؟" 

به, سأ خذ  -  أ شعر  ما  يكفيين  تقويل هذا,  بعد معٍر طويل, ال  "بتونيا: 

ليِك لكام احتجت"   ِقسامً منه وُأخفي البقية معك, سأ عود اإ

 "أ م زايد: كام تشائني, ال تُطييل غيابك عين, أ رجوك" - 

أ خذت تبكيين وأ ان أ بيك ما خرسته برفة عني, ودعهتا وخرجت برفقة  

 س مي, اذلي اكن هادئًا جدًا ومرعوب. و 

عندما دخلنا املزنل ركضت سلمى حنوي تسأ لين عام حصل؟ وأ قبلت  

اخلاةل ران مس تغربة, أ شار وس مي لسلمى لتأ خذين اإىل غرفهتا, رست وأ ان  
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أ تكئ علهيا, اإىل مىت سأ بقى هنا؟ هل س تقبل يب وادلة وس مي بعد أ ن  

ة, بدأ ت أ س ئةل سلمى, مل  تعمل حبقيقيت؟ و قبل أ ن أ جل من بب الغرف 

 أ س تطع أ ن ُأجيهبا, ومل أ دري مبا سأ خربها؟  

 "سلمى أ رجوك ُأريد أ ن أ انم ال ن, عندما أ ستيقظ سأ خربك " 

"سلمى: ماذا فعلت كل مىن؟ هذه املرة تبدين منكرسة, وك ننا عُدان  - 

ىل يوم وفاة وادليِك"   اإ

 ليسا وادلاي.  أ ٍه اي سلمى لو تعلمني مبا أ شعر, أ خ اي صديقيت, وادلاي  

 "بتونيا: عندما أ ستيقظ سأ خربك " - 

اندثرت بغطاهئا وكمتت نََفيس حىت َخَرَجت من الغرفة, وأ غلقت الباب,   

حيهنا رفعت الغطاء ودفنت رأ يس حتت الوسادة, وأ خذت أ بيك دون  

 أ ن ًأصدر صواًت.  

                              ***** 

أ خذت وادليت تس تجوبين وأ ان ال أ زال واقفًا أ مام بب املزنل, مل أ عمل مباذا  

تُطل سلمى, ونزلت  سأ جيهبا؟   فعلها قاس ية, مل  أ ن تكون ردة  أ خاف 

ال أ ن أ ختلق قصًة جديدة:  لينا؛ لتعاود طرح أ س ئةل أ يم, فمل يكن مين اإ  اإ

"تعلمون كيف تعاملها مىن بعد وفاة وادلهيا؟ هذه املرة اكن عقاهبا عنيف,  

 وطردهتا من املزنل" 

 "ران: كيف تفعل هذا؟ ماذا فعلت لها بتونيا؟" - 
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 ال يشء اي أ يم, كام قلت كل, ختتلق املشأُك؛ لتوخبها, وتؤذهيا" "وس مي:  - 

 "سلمى: واجلدة أ م زايد؟ أ مل تفعل يشء؟" - 

"وس مي: املرأ ة ُمس نة, مل تس تطع الس يطرة عىل غضب مىن, ففضلُت  - 

ىل أ ن ند حاًل"   أ ن ُأبقهيا يف مزنلنا, اإ

ذن سأ ذهب للحديث معها, أ يُعقل أ ن تريم بفتاٍة مراهقةٍ -  ىل    "ران: اإ اإ

 الشارع دون سبب؟" 

"وس مي: ال اي أ يم أ رجوِك, مازال ال مر جديدًا, لهندأ  ال ن, مث نفكر ماذا  - 

 س نفعل؟" 

 "سلمى: صديقيت, صاحبة احلظِ الس ئي" - 

"ران: ال عليك اي ابنيت, لن يرتكها هللا ل حد, مث ها حنن نقف اإىل جانهبا,  - 

ن شاء هللا"   سيتحسن الوضع اإ

ن شاء  -   هللا " "وس مي: اإ

ىل ُغرفيت, يف طريقي   تركهتن بعد ما مهمن بتحضري الطعام, وصعدت اإ

أ لقيت نظرة عىل بيت, اكنت تنام ويه تدفن رأ سها حتت الوسادة, رفعهتا  

الس نني, جففت   بدموع  ُمختِلطًا  عرقًا  يتصبُب  عهنا هبدوء اكن وهجها 

ب بدأ ,  وهجها بملناديل, وغطيهتا. اكن نوهما معيق دلرجة أ ن شخري التع 

 شغَّلُت التكييف وخرجت.  
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متددت عىل رسيري ُأفِكر حبل, كيف سأ شح املوضع ل يم؟ وبيت, ماذا  

ماذا   أ عمل  ال  كثريًا,  بيتنا  يف  تبقى  لن  أ هنا  من  ُمتأ كد  أ ان  هبا؟  سأ فعل 

عناِء محل   من  أ راحين  حلقيقهتا؛  معرفهتا  أ مر  عنمك  أ خفي  ال  سأ فعل؟ 

بنُت رويح ال حتمتل ُك   هذا العبء, تركت أ فاكري جانبًا,  الرس,  لكن اإ

منطقيت, يف   داخل  ال قل بيت يف مزنيل,  بلنوم, فعىل  أ ُغط  ورحُت 

 شايني قليب. 

أ يقظتين سلمى لتناول طعام الغداء, سأ لهتا مباشًة عن بيت, أ خربتين:  

أ هنا استيقظت وحُترضاِ املائدة مع وادليت, فاسرتخت مالحمي, وهنضت  

 نوم.  أ غسل وهجيي من أ اثر ال 

تأ خذُه يسارًا,   تأ خذُه ميينًا, واترًة  اكنت تاُلعب الطعام يف ْصهنا, اترًة 

 عندما انتهبت لنظراتنا قالت: 

 "سِلمت يداِك اي خاةل, الطعام شهيي " 

 ومهت واقفة. 

 "وس مي: لكنك مل تأ لكي, كيف مخَّنِت أ نه شهيي؟" - 

, أ حُتبني  "ران: هيا اي صغرييت, مجيعنا نُفكر بك, اجليس وتناويل طعامك- 

 أ ن يغضب منِك وادلاِك؟ " 
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رمت نفسها عىل الكريس بقةل حيةل, وعيناها ترتقرق بدلمع, أ مل تتعب  

ما   الفرتة  هذه  س هتلكِت يف  اإ انك  أ عتقد  ادلموع؟  من سكب  عيناِك 

 يس هتلكه االإنسان طيةل معره. 

ذن هللا" -   "سلمى: ال ختايف, لكنا معك, س تعودين اإىل مزنكل بإ

ةًل؛ ففهمت نظراهتا, رفعت حاجباي ل خربها بأ هنام ال  نَظرت حنوي متسائ 

مث   لتشكرين.  مطواًل؛  عينهيا  وأ مغضت  ببطء  فتهندت  بل مر,  يعلامن 

شارات   بدأ ت تتناول ما يف ْصهنا, أ ترون كيف أ صبحنا نفهم بعضنا بإ

 العيون فقط ؟ أ مل أ قل لمك أ هنا من ضلعي؟. 

سعيد أ اييم  اكنت  معنا,  تواجدها  عىل  ُأس بوع  وهجها  مىض  بدأ   هبا,  ة 

يرُشق و بدأ ت تتقبل فكرة موت وادلهيا وحقيقهتا, اكنت تزور جدهتا  

يوميًا بعد خروج مىن اإىل معلها, وعدت أ ان أ شح ادلروس لها و لسلمى,  

 قَررت عدم الاستسالم, ستنفذ وصية وادلهيا وتمكل دراس هتا.  

ال أ نين كنت أ   منعها  خالل هذا ال س بوع حاولت أ يم احلديث مع مىن, اإ

وأ ختلق احِلجج, اكنت أ يم حنونة كثريًا عىل بيت, حتتضهنا لكام احتضنت  

سلمى, وتقبلها لكام قبلتين, ال تُفرقها عنا, بل جعلهتا ُمدللهتا ومّيهتا أ كرث  

 منا. 

                                ***** 
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الكتب؛    أ لهتم  وبدأ ت  ظهري  خلف  مهويم  رميت  بكرًا,  استيقظت 

رزان   وابنهتا  سلمى  خاةل  أ ن  ذن هللا, مسعت  بإ وادلاي  حمل  سأ حقق 

مدعواتن عىل طعام العشاء الليةل, كيف سأ متلص من مشاركهتم الطعام  

هذا املساء ال أ عمل؟, تركت ُكتيب وهنضت ل رتدي مالبيس, مث اس تأ ذنت  

رة جديت, خرجت  قاصدًة البيت, طرقت الباب طرقات  اخلاةل ران لزاي 

وأ طلت؛   ارمتيت يف حضهنا  ومش تاقة,  مرحبًة  تفتحه  فأ قبلت  خفيفة؛ 

ذا أ فسدت معيت مىن خلوتنا,   علين أ ش بع من راحئهتا,  مل يطل عنايق لها: اإ

ىل املزنل بكرًا. حني رأ تين انتفضت ترصخ:   وعىل غري عادٍة مهنا عادت اإ

 ؟ أ مل ُأنهبك بأ ن ال تدخيل هذا املزنل؟" "ماذا تفعلني هنا 

"بتونيا: ما بك؟ مىت أ صبحِت قاس ية القلب؟ أ مل أ كرب عىل يداِك؟ أ ال  - 

تغريِت   كيف  أ شهر؟  قبل  بيننا  اكنت  اليت  واُللفة  القرب  كل  يشفع 

 هكذا؟" 

ىل اخلارج برسعة, ال ُأريد أ ن أ مسع نصاحئك, وال ُأريد أ ن أ راِك  -  "مىن: اإ

الَّ ستندمني" هنا مرًة ُأخرى؛    واإ

خرجُت من املزنل حباٍل يصُعب عىل ال موات, فكيف مل تتأ ثر هُل معيت؟  

اليت   العرشة  أ ٍم اثنية يل, هل حقيقيت متحي  مبثابة  أ حس هبا  اليت كنت 

ىل أ ين سأ ذهب؟ اإىل مىت   اكنت بيننا وتطمسها؟ ماذا سأ فعل ال ن؟ اإ

 سأ بقى مبزنل وس مي؟ 
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ىل املزنل حبال ُمغاير ِلام   كنت عليه, دخلت املطبخ ل ساعد اخلاةل  عُدت اإ

حزين,   عىل  اعتادت  ل هنا  حاليت؛  عن  تسأ لين  مل  الغداء,  عداد  بإ ران 

اكتفت بملسح عىل رأ يس. كنت هادئة كثريًا, تناولت طعايم بدون أ ن  

وينتقدان   وادلهتام,  يُشاكسان  فاكان  ووس مي,  سلمى  أ ما  صواُت,  ُأصدر 

ىل  اإ اش تقت  أ يم؟  اي  أ نت  أ ين  اش تقت    الطعام,  طعايم,  يف  نََفسك 

دُلعائك, ِلِعناقك, ما أ صعب الاشتياق لل موات! انتهبت ليد وس مي اليت  

 هبَّطت فوق يدي, مث نظرت حنوه نظرة جعٍز وانكسار. 

 "وس مي: ما بك اي بيت؟ ما هذا الوجه الشاحب؟" - 

"بتونيا: صادفت معيت اليوم, وخبتين, مث طردتين, أ خاف عىل جديت  - 

 مهنا." 

عليِك,  "وس مي -  هوين  نفسها,  عن  ادلفاع  تس تطيع  جدتك  ال ختايف.   :

 س متيض هذه ال ايم" 

علهيا, هذا  -  أ محد  تأ ثري  رمبا  املفاجئة,  أ صدق قسوهتا  ال  زلت  "ران: ال 

 الشخص مل يُعجبين أ بدًا" 

 "وس مي: لنغري املوضوع أ رجومك" - 

ِت  -  "سلمى: سزتوران شهد بعد صالة العرص, ُأيم حبيبيت, هل حرضَّ

 احللوى؟" لنا 

 "ران: كام تشائني اي صغرييت, سأ صنعها من أ جلمك" - 
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بعد أ ن أ هنينا تنظيف ال واين صعدت اإىل غرفة سلمى؛ ل غطس بكتيب,  

الباب وينظر حنوي, جتاهلت   طار  اإ يتكئ عىل  فلحق يب وس مي, اكن 

 نظراته وأ ان ُأقلب صفحات كتايب, مث قال: 

 "مباذا تفكرين؟ " 

 : رفعت رأ يس عن الكتاب, وأ جبت 

 "جيب أ ن أ جد ماكاًن ُلقمي به" 

 أ قبل حنوي وجلس أ مايم عىل الرسير, حسب الكتاب من يديا وهتف: 

 "أ مل نتفق عىل أ ن تبقي هنا برفقتنا؟" 

"بتونيا: أ شعر بلغربة, اإىل مىت س تحمتلون وجودي؟ ُأريد أ ن أ ذهب  - 

 دلار رعاية الفتيات " 

 وصية وادلك  "وس مي: مس تحيل, لن أ مسح كِل, لن أ ختىل عنِك, أ نتِ - 

 يل" 

 "بتونيا: أ خذت قراري اي وس مي, لن أ س تطيع البقاء هنا" - 

"وس مي: ال أ ريد أ ن أ مسع هذا الالكم منك, تؤذين قليب دومًا بقراراتك,  - 

ال ن مزنكِل, وادلِك, وزوجك   أ ان  النحو,  تُفكري عىل هذا  أ رجوِك ال 

ذن هللا, مل يتبقى الكثري, عندما تبلُغني الثامنة عرش س نزت   وج" بإ
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"بتونيا: مس تحيل, ال أ س تطيع قبول تضحياتك أ كرث, أ عمل أ نك تفعل ما  - 

 تفعهل بدافع الشفقة, لكن هذا يكفي" 

"وس مي: ماذا تقولني؟ شفقة ماذا؟ أ معياٌء أ نِت؟ أ ال تَرين ُحيب كِل؟  - 

وأ ان   السعيدة  قليب  بنبضات  تشعرين  أ ال  حبضورك,  عيناي  بريق 

 ُأحادثِك؟ أ تعتربين هذا شفقة؟" 

أ مام   أ نين متأ كدة من حبك يل, لكين لن أ ضعك مبوقٍف ُمحرج  وهللا 

 عائلتك, لن أ شعر بلراحة وأ ان أ عمل أ ين ُأميتك معي. 

 "بتونيا: أ رجوك اي وس مي دعين أ ذهب" - 

 قبض عىل ِمعصم يدي, وادلمع يتجمع يف مقلتيه, وقال: 

 "لن أ مسح كل أ ن تأ ِخذي نفسك مين" 

الباب, وصلت شهد, وانسحب من بيننا دون  قطع حديثنا صوت طرق  

 أ ن يرد عىل سالهما حىت, احتضنتين طوياًل وقالت: 

 "أ عتذر عن ما حيدث كل اي بيت. " 

 "بتونيا: ال هتمتي, اعتدت عىل حاليت هذه" - 

 "شهد: ما بل وس مي؟ عيناه ممتلئتني بدلمع" - 

 "بتونيا: ال يشء همم, أ خربته أ نين سأ غادر املزنل" - 

 ذن هو حُيبك فعاًل, مل يزتوجك لينتقم منك" "شهد: اإ - 
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نتقام ماذا اي ابنيت؟" -   "بتونيا: اإ

"شهد: مسعت حديثه مع رزان, اكنت تسأ هل عن لعبة اخلطوبة, فأ خربها:  - 

 أ نه س ينتقم منك, مث س يطلقك" 

احلديث  -  ليشاركها  أ بدًا  رزان  ال حيب  هو  مس تحيل,  ماذا؟  "بتونيا: 

 عين" 

ِلَم ل كذب عليِك؟-  ذا أ ردِت    "شهد :  مسعته مرتني ال مرًة واحدة, واإ

 أ حرضيه ل واهجه" 

ما هذا؟ هل فعاًل قامر حبياته لينتقم مين؟ مس تحيل, وحبه يل؟ اكن  

 أ كرب ادلامعني يل, واملواسني املطبطبني, ال أ س تطيع التصديق. 

 "سلمى: ما أ خبار صديقايت؟" - 

 "شهد: اجليس, نريد أ ن نراِك " - 

 لوى أ واًل" "سلمى: انتظري سأُحرض احل- 

ذهبت سلمى وعادت بغضون دقائق, وشهد ال زالت تْقسم عىل الكهما,  

ال ُأخفيمك بدأ  الشك ميلئ قليب, تغافلت عن املوضوع أ مام شهد, ورحنا  

ُْصبتنا   اكنت  مزايج,  تبدل  يشء.  ُك  وعن  ادلراسة,  عن  نتحدث 

ظريفة, أ مضيناها نضحك ونتمنر عىل أ شاكلنا. غادرت شهد قبل أ ذان  

اء, وخرجت سلمى لتودعها, وذهبت أ ان لتأ دية صالة املغرب قبل  العش

 أ ن تُدركين صالة العشاء. 
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بقيت عىل جساديت أ دعو, وأ نتظر ال ذان, بعد أ ن أ ديت صاليت هنضت  

ومللمت مالبيس, وكتيب, ووضعهتا يف حقيبيت, سأ ذهب غدًا بلتأ كيد,  

لُيناديين اإىل طعام العش أ كرث, أ ىت وس مي  أ خفي حقيقيت  أ ن  لن  بعد  اء 

 أ تت خالته. 

 "بتونيا: ال ُأريد تناول الطعام, سأ انم بكرًا" - 

"وس مي: ملاذا تكذبني؟ قويل أ نك ال حُتبني رزان, ولن حتمتيل اجللوس  - 

 معها" 

ذن ال أ حهبا, وال أ حبك, وال أ حب أ حد" -   "بتونيا: اإ

 "وس مي: ما بك اي عقةل االإصبع؟ ماذا فعلت كل؟" - 

 بقاء مبفردي, هالَّ خرجت؟" "بتونيا: ال يشء, أ ريد ال - 

 "وس مي: ال طبعًا, لن أ خرج ل عمل ما بِك" - 

ذن خطوبتك مين اكنت لعبة؟, مل تكن شفقة حىت" -   "بتونيا: اإ

"وس مي: ماذا هتذين؟ أ تسمعني ما خيرج من مفك؟ ما بِك؟  شفقة,  - 

 ولعبة, وواجب؟ ماذا يدور يف عقكل؛ لتختلقي ُك هذه ال س باب؟" 

 أ ختلق شيئًا, شهد أ خربتين" "بتونيا: مل  - 

ذًا مَسَِعت حدييث مع رزان" -   "وس مي: اإ

 "بتونيا: ال تُنكر حىت!" - 
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أ خذ يضحك اكل بهل, وقبل أ ن جُييبين, أ قبلت سلمى تلهث, تطلب وس مي  

 يف احلال لوادلته, اليت اتضح أ هنا غاضبة,فصوت نداهئا ميلئ املزنل. 

ىل ال سفل, وحلقت أ ان هبام, مث  جتمدُت عىل عتبة الُسمل.   أ رسع همرواًل اإ

أ هنا  -  البداية  من  تعمل  هل  مهنا؟  الزواج  طلبت  ال مر  أ لهذا  "ران: 

 لقيطة؟" 

 "وس مي: من أ خربك هبذا؟" - 

"ران: ال جُتب عىل سؤايل بأ خر, هل وافقت عىل طلب زايد؛ يك ال  - 

 خُيربها هبذه احلقيقة؟" 

أ ن  -  املفرتض  البداية, هل اكن من  أ عمل من  نعم, كنت  أ ترك  "وس مي: 

 وادلها يزوهجا من خشٍص يف معره؟" 

ذن, كنت تكذب عيل, تزوجهتا لالنتقام ها" -   "رزان: اإ

نتقام ماذا؟" -   "ران: اإ

ايِك اي رزان! سأ قتكل ال ن" -   "سلمى: اإ

"رزان: يه املسبب حبادثة وس مي, وضعت الزيت أ عىل السالمل قاصدًة  - 

يذائه"   اإ

 "وس مي: اخريس, وأ ال نتفت شعرك" - 

 وس مي, ال ن س ُتغادر هذه الفتاة مزنيل, ال ن" "ران:  - 
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 "وس مي: أ خفيض صوتِك أ رجوِك, لنتحدث مبفردان" - 

وتركين   حبقيقيت  البداية  من  أ يدري  أ حمتلها,  أ عد  مل  صدمات  من  وأ ٍه 

لبطش أ يب؟ وأ ان أ حبث عن سبب ل منعُه من حسقي, أ قَِبَل الزواج مين  

ال وس مي اي هللا, ال أ حمتل أ ن ي ال وس مي. بسبب حقيقيت؟ اإ  كون مثلهم, اإ

معطفي   ارتديت  أ غرايض,  بقية  ومللمت  سلمى,  غرفة  اإىل  أ رسعت 

أ حد, اكن اجلو بردًا, بل   يراين  أ ن  وجحايب, وتسللت من املزنل دون 

ىل أ ين سأ ذهب يف هذا الظالم؟ اإىل من سأ لتجئ ال ن؟ اكن   متجمد, اإ

وس مي ملجأ ي الوحيد بعد رحيل وادلاي, وحرماين من جديت, رحت  

 وب الُطرقات دومنا هدف. أ ج 

؟ لكن كيف سأ دخل؟ سأ انم يف احلديقة    هل أ ذهب اإىل مزنل وادليا

اإىل   أ أ ذهب  فيه,  أ ول ماكن سيبحثون عين  فهو  ينفع؛  ال  أ يضًا  وهذا 

ىل املقربة لياًل, ماذا سأ فعل اي   املقربة؟ ال ,ال أ س تطيع, أ خاف اذلهاب اإ

ي ال تكفيين؛ ل بيت يف  ريب؟ أ ان حىت مركز ال يتام ال أ عمل ماكنه, ونقود 

ايه جديت(.   ي أ عطتين اإ حدى الفنادق,)كنت قد نسيت أ مر املال اذلا اإ

اي رب ليس يل سواك, جلست عىل الطريق أ بيك, وأ حنب كطفٍل أ ضاع  

نسيت   اذلي  الهاتف,  أ فاكري صوت رنني  بنات  انتشلين من  وادلته, 

حا  معركًة  أ اكنت  غيايب,  الحظوا  ال ن  رمبا  وس مي,  اكن  غالقه,  مية  اإ

 الوطيس؛ لتس متر لساعتني؟. 

 "بتونيا: نعم, ماذا تريد؟" - 
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 "وس مي: بتونيا, أ ين أ نِت؟" - 

 "بتونيا: ماذا تريد؟" - 

 اكن صوته ُمضطرب, ولكامته متقطعة: 

" أ سأ كِل: أ ين أ نِت؟ اجلو برد والظالم قد حل, أ رجوِك أ خربيين أ ين  

املزنل  أ نِت؟  حبثت عنك يف ُك ال ماكن ومل أ جدك, كيف خترجني من  

 بدون أ ن خُتربي أ حد؟" 

"بتونيا: ال عليك, ال ُأفكر بلعودة, وأ رجوك ال تتصل يب جمددًا, وأ متىن  - 

 أ ن نتطلق بأ رسع ما ميكن" 

فقط  -  يشء,  ُك  كِل  سأ شح  تترسعي,  ال  أ رجوِك  بتونيا!  "وس مي: 

ىل املزنل"   أ خربيين مباكنك, أ عدك لن ُأعيدك اإ

 أ عرف كيف أ تدبر أ مري." "بتونيا: ال ُأريد منك يشء, - 

"وس مي: أ ين س تذهبني يف هذا الوقت؟ أ رجوِك ال تُلوعي قليب, املطر  - 

 عىل وشك االإهنامر." 

"بتونيا: أ شعر بذكل, هل س يقُتلين املطر كام فعلمت مجيعًا؟ ال أ عتقد,  - 

 وداعًا " 

أ غلقت الهاتف يف وهجه, ورحت أ حبث عن ماكٍن أ ختئب حتته؛ علين  

 أ يق نفيس من البلل. 
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                                  ***** 

ىل املزنل عاجزًا, أ جر أ ذايل اخليبة, هاتفها   ماذا سأ فعل ال ن؟ عدت اإ

الليل   انتصف  يتوقف,  ال  واملطر  اخلارج,  يف  متجمد  والطقس  مغلق 

والظالم حاكل. حبثت عهنا كثريًا, وك هنا تبخرت, يف أ ي شارعٍ أ نِت اي  

 صغرييت؟ 

 وي قائةًل: أ قَبلَت سلمى تركض حن 

 " أ مل جتدها؟" - 

 حالها ليس بأ قل من حايل: جفوهنا تاكد أ ن تتشقق من كرثة الباكء. 

 "وس مي: مل أ جدها" - 

 عانقتين واُنرطنا بباكٍء أ لمي, مل أ بِك هكذا حبيايت لكها.  

"وس مي: كيف سأ جدها ال ن؟ كيف سأُعيدها اإىل حيايت؟ ختلت عين  - 

ال؛ ل نين ُأحهبا, أ ههبا رويح    وعن حبنا, كنت سأ شح لها أ نين مل أ قبل  اإ

 لو شاءت, كيف تفرط حببنا؟" 

ليك جمددًا, ال ختف, فهيي  -  "سلمى: اهدأ  اي أ يخ, س نجدها وس تعود اإ

 أ يضًا حُتبك, بل حُتبك كثريًا" 

 "وس مي: قالت يل: لنتطلق " - 

أ تت وادليت عىل أ صوات الباكء والشهيق, وك ن رمحهتا وحهبا لبايت قد  

 تبخرا. 
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ا س يحصل, س تطلقها. ماذا سأ قول ل قاربنا؟ زوجة ابين  "ران: هذا م - 

 لقيطة" 

 "سلمى: أ يم, أ رجوِك ال تصيب الزيت عىل النار" - 

 "وس مي: لن ُأطلقها, ماذا س تفعلني؟" - 

ذا مل تُطلقها؛ سأ بلغ عهنا الرشطة " -   "ران: اإ

 "وس مي: وما هُتمتك؟" - 

 "ران: أ ال يكفي أ هنا حاولت قتكل؟" - 

 ُجننت؟ لن تفعيل هذا طبعًا"  "سلمى: أ يم, ما بك؟ هل - 

ذا أ ردمتا" -   "ران: جربين اإ

عصفت وعادت اإىل غرفهتا, أ ما أ ان مفصعوٌق من انقالب حالها, بدأ ت  

مياين مبن ُأحب, ما هذا الظمل؟ هذه ال رض ُخلقت لنا مجيعًا, ِلَم   أ فقد اإ

 لنطمس بعضنا البعض؟. 

 "وس مي: سأ خرج للبحث عهنا مرًة أ خرى" - 

 سأ رافقك" "سلمى: انتظرين  - 

بقي هنا "  -   "وس مي: اجلو ال حُيمتل بخلارج, اإ

أ هنا   أ شعر  وادلهيا,  مزنل  أ مام  س ياريت  ركنت  الطرق,  أ جوب  عدت 

بيت؟   اي  ذهبِت  أ ين  جدوى,  دون  ساعًة  انتظرت  هنا,  اإىل  س تعود 
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الساعة ال ن الثالثة بعد منتصف الليل, هاتفها مغلق, ال أ س تطيع الوصول  

  هذا يب؟  لها بأ ي شلك, كيف تفعلني

ال أ عرف كيف غلبين النوم, وال أ عمل مك املدة اليت منهتا, لكنين استيقظت  

عىل صوت طرقاٍت حنونة عىل انفذة الس يارة, اكنت يه: زهريت اذلابةل,  

 املاء يقطر مهنا, وأ طرافها ترتعد.  

فتحت الباب ونزلت مرسعًا, أ خذت احلقيبة مهنا, مث اصطحبهتا لتجلس  

نت ساكنة, أ خذُت معطفها املبلل ووضعته  عىل مقعد الس يارة جبانيب, اك

َخلََعت حذاهئا   ترجتف,  معطفي, اكنت  أ لبس هتا  مث  اخللفي,  املقعد  عىل 

وشغلت   التدفئة,  هجاز  أ درت  ِحجرها,  يف  رأ سها  دفنت  مث  وجوارهبا 

تدفئة املقاعد, بقيت عىل حالها قرابة العرشة دقائق, مث َرفََعت رأ سها,  

لت الصمت اإىل  كنت أ نظر حنوها بنكسار, ال أ   دري ماذا أ قول؟ فضَّ

أ ن تبدأ  يه بلالكم, لكهنا أ س ندت رأ سها اإىل اخللف, وأ مغضت عينهيا,  

مث   براحة,  النوم  لتس تطيع  للوراء؛  مقعدها  أ رجعت ظهر  أ ان  وبدوري 

 فعلُت ذات اليشء ملقعدي, ورحنا نغط بلنوم. 

                                 ***** 

فاق: الشوارع فارغة, املطر مل يتوقف, تش نجت  اكنت ليليت قاس ية اي ر 

املاء خير من اكمل جسدي,   أ صبح  كثريًا,  وتبللت  الربد,  من  أ طرايف 

نظرت اإىل ساعيت, ال زال الوقت بكرًا عىل طلوع الصباح, اكن هذا  

 يويم ال ول يف الترشد, الظالم خميف, بل خميف جدًا.  
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أ تعلمون؟ تعلمت درسًا صعبًا, همام اكن وادلاك قاس يان أ فضل بكثري   

من الوحدة بلشوارع املُظلمة. أ عتذر عن ُك ما قلته عن أ يب, أ ان فعاًل  

ليته يعود ويسجنين يف غرفيت, ليرضبين كيفام شاء,   أ شعر بخلجل, اي 

ىل   اإ وأ يم  هو  ليعود  أ بيع معري  ومن صديقايت,  املدرسة  من  ليحرمين 

 يت.  حيا

أ ن توقف املطر, اكنت قدماي جترانين   جررُت حقيبيت, ورِست بعد 

حنو مزنلنا, تسحباين اإىل ذكراييت, بييت اذلي مل ُأفكر يومًا أ نين سأُصبح  

غريبة عنه, قبل أ س بوع زرته دون أ ن تدري معيت, حديقة أ يم ذابةل,  

أ زهارها ماتت, أ جشارها تيبست, رحت أ روهيا وأ عتذر لها عن ُك يشء  

 ات مع وادلاي.  م

تعبت من امليش, ومن الباكء, تعبت من حيايت, وصلت مزنيل بِشق  

ال نفس, اكنت س يارة وس مي أ مام الباب, أ رسعت ُخطاي مث نظرت من  

ش باك الس يارة, الظالم حاكل, واملاء يرمس خطوطًا عىل النافذة, رفعت  

بداخلها,  يدي أ طرق النافذة؛ ل تأ كد من وجوده بملركبة, و امحلد هلل أ نه  

ىل الس يارة, اكنت حاليت يُرىث لها, أ حبث عن القليل من ادلفء,   أ دخلين اإ

أ س تعيد   أ ن ارتديت معطف وس مي وانمكشت عىل نفيس, بدأ ت  بعد 

مث   وس مي,  نظرات  متجاهةًل  رأ يس  رفعت  الطبيعية,  جسدي  حرارة 

 أ س ندته عىل ظهر الكريس ومنت.  
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 بشدة أ سرتجع  استيقظت عىل صوت رنني هاتف وس مي, مسحت عيينَّ 

 ليةل ال مس, جلست بعتدال, وهززت كتف وس مي, فأ ستيقظ فزِعًا: 

 "ماذا حدث؟ هل أ نِت خبري؟" 

 "بتونيا: خبري, هاتفك يرن" - 

 التقط هاتفه ُمتثاقاًل: 

 "سلمى يف البداية صباح اخلري, نعم وجدهتا" 

 مث مد هاتفه يل, أ خذته وقلت: 

 "ال تقلقي اي سلمى, أ ان خبري" 

أ ر -  أ ان  "سلمى:  تعايل  صديقيت,  اي  بغضب  تترصيف  ال  عودي,  جوِك 

 سأ محيِك ووس مي أ يضًا" 

 "بتونيا: هل كنِت تعلمني بقصيت؟ أ لهذا كنِت ترصين عىل خطوبتنا؟" - 

"سلمى: ال وهللا اي بيت, تعرفني أ نين ال أ س تطيع أ خفاء أ ي يشء عنِك,  - 

لهذه    و وهللا أ نين أ شعر بل ىس حلاكل, أ يُعقل أ ن تكوين سيئة احلظ  

 ادلرجة؟ أ ان حقًا أ سفة ملا حيدث كل, لكن أ رجوِك عودي, سأ نتظرِك" 

"بتونيا: ال اي سلمى, لقد أ خذت قراري, سأ ذهب ملركز ال يتام, هذا  - 

املاكن الوحيد اذلي جيب أ ن أ بقى به, ومن املفرتض أ ن أ كون هناك منذ  

 س بعة عرش عامًا, لكن هذا قدري" 
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 لمى: أ خذ وس مي الهاتف مين, مث قال لس 

 "نتحدث عندما أ عود عزيزيت, جيب أ ن ُأغلق" 

 مث نظر حنوي؛ ليتأ كد من قراري. 

ىل املركز " -   "بتونيا: ال أ س تطيع أ ن ُأجادكل اي وس مي, أ رجوك, لنذهب اإ

كثريًا  -  حاولت  خبارك,  اإ أ س تطع  مل  لتعاقبيين,  هذا؛  تفعيل  ال  "وس مي: 

ة وادليِك, مل  لكنين اس تصعبت أ ان أ راِك عىل هذا احلال, خاصًة بعد وفا 

ىل   أ شأ  أ ن ُأعذبِك أ كرث, لكن حدث ما حدث, أ رجوِك ساحميين لنعد اإ

 املزنل ال ن" 

 تهندت تهنيدة طويةل مث أ جبت: 

بفضكل   وعائلتك,  أ نت  معي,  معروفك  عىل  أ شكرك  صدقًا  "وس مي 

أ كن   مل  أ يب,  أ حببت  فبسببك  أ شكرك؛  حقًا  أ تعمل؟  زايد,  اس تعدت 

نين ُأريد أ ن ُأجرب حياًة جديدة,    ل سامح نفيس لو مات وأ ان أ بغضه, مث اإ

ال يتام, لكنين   القصص عن دور  الكثري من  أ خاف, ل نين مسعت  نعم 

 ُأريد أ ن ُأجرب, ُأريد أ ن ُأصبح صلبة, أ ن أ قف عىل قديمَّ لوحدي" 

ىل  -  "وس مي: لن أ تركِك, لن أ فعل هذا, سأ دعك جتربني, لكنين سأ بقى اإ

ت معِك, أ نِت الشخص الوحيد  جانبك. أ تدرين؟ مل أ تشبث بأ حد كام فعل 

 اذلي متسكت به اإىل حد التعب, ومع هذا أ حب أ ن أ تعب من أ جكل" 

 فرحت, لكنين مل ُأظهر هٌل ذكل. 
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 "بتونيا: نتلكم يف هذا الحقًا, هيا لنذهب" - 

 "وس مي: دعينا نتناول طعام االإفطار أ واًل" - 

 "بتونيا: كام تريد, معديت تنئ من شدة اجلوع" - 

 فتحِت هاتفك البارحة كنا تناولنا الطعام معًا عىل ال قل" "وس مي: لو - 

ابتسمت ورتبت مالبيس, وجحايب, مث تناولنا الطعام بهنٍم كبري, منذ مدة  

سأ حتدى   لكن  بل مل,  أ شعر بجلوع,  مل  احلياة,  بفضويل حنو  أ شعر  مل 

 احلياة وأ عيش, سأ عيش لنفيس.  

أ اي  أ هنا س تكون  أ شعر  أ خريًا,  م جيدة, مث اخلرية فامي  وصلنا دار ال يتام 

ختاره هللا, تذكرت دفرتي, سأ فتحه؛ ل رى وصية وادلاي لليوم:   اإ

 )أ هيا الشايك وما بك داء  * كن مجياًل ترى الوجود مجيال( 

ابتسمت برضا مث رنوت حنو وس مي, اكن مرتباكً قلياًل, وأ شعر أ نه مل حُيبذ  

محاًل   أ كون  أ ن  أ س تطيع  ال  يعتاد,  أ ن  لكن جيب  يكفيه  الفكرة,  عليه, 

 وادلته وأ خته.  

ذن" -   "بتونيا: هيا اإ

دخلنا اإىل غرفة املديرة املسؤوةل عن ادلار, رحبت بنا, اكنت بشوشة  

حايل,   عىل  فأ شفقت  حاكييت؛  علهيا  رسدُت  املظهر,  حس نة  الوجه 

ووعدت أ ن تُساعدين, ال ُأخفيمك املوضوع صعب قلياًل؛ فأ ان بعد عدة  

ىل الشارع مرًة  أ شهر سأ دخل سن الثامنة عرش, و  اإ سأ ظطر للخروج 
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أ خرى هذه قوانيهنم, أ خربتين املديرة أ ن قريهبا يعمل يف التمنية الاجامتعية,  

حدى   وس تطلب مساعدته, بشت يه بتصاالهتا, أ ما أ ان فاصطحبتين اإ

ىل الغرفة اليت سأ بقى هبا, الفتيات هنا لطيفات جدًا, أ خذت   املرشفات اإ

أ صبحت   الغرف,  حدى  اإ يف  الغرفة,  رسيرًا  هذه  يف  الرابعة  الفتاة  أ ان 

وضعت أ غرايض ورتبت مالبيس, مث عدت ل رى وس مي, اكن ال يزال  

 برفقة املسؤوةل عن الزنل.  

بعد أ ن قبلوين يف ادلار, اضطررت لتوديع وس مي, اكن عنايق هل طويل,  

من ال ن لن أ س تطيع رؤيته كام حيلو يل, فهنا النظام أ مه من ُك يشء,  

مة كام أ خربنين الفتيات اللوايت يُشاركنين الغرفة, خرجت  والقوانني صار 

ىل احلديقة, أ مسكت يديه, وقلت:   معه اإ

ال  -  خبري..  سأ كون  اختباراتك,  عىل  وتركز  تراتح  أ ن  تس تطيع  "ال ن 

 تقلق" 

"وس مي: عديين اي بيت, س ُتخربينين بلك ما حيصل هنا, لن خُتفي عين  - 

 يشء " 

 أ كرث مما مررت به؟ " "بتونيا: ال ختف, ماذا س يصيبين  - 

 أ ردفت: 

" أ رجوك طمنئ جديت عين, وسلمى أ يضًا, وال تتجادل مع وادلتك من  

 أ جيل, تعمل أ ن الوادلين من أ كرب ادلعامات حلياتنا" 
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 "وس مي: كام تشائني اي عقةل االإصبع" - 

 "بتونيا: وس مي شكرًا " - 

 "وس مي: بتونيا أ حبِك كثريًا, اعتين بنفسك من أ جيل" - 

اذلي  مث   البيت  اكن  ادلاخل,  ىل  اإ عدت  برسعة,  مركبته  اإىل  انسحب 

قلياًل,   أ ما املرشفة عنا فاكنت مزجعة  أ سكنه يتكون من مثانية فتيات, 

لكن ال بأ س, هناك الكثري من الفتيات هنا يف هذه البيوت يُعاننيَّ مما  

 أ عاين, هذا يُشعرين بلرضا قلياًل. 

عىل الرسير املقابل لرسيري,  عدت اإىل غرفيت, اكنت الفتيات يتجمعن  

لهين متسائةًل:   نظرت اإ

 "ماذا حيدث هنا؟" 

حداهن:   ردت اإ

ي أ ودى بك اإىل هنا؟"   "جئنا لنتعرف عليِك, ونعمل ما اذلَّ

 "مك معرك؟" - 

 "هل وادلاِك عىل قيد احلياة"؟ - 

 "من هذا الشاب اذلي اكن يرافقك؟" - 

 " هل أ نِت مرتبطة حقًا؟" - 

 ال س ئةل؟ س هترب منا ال ن" "هالَّ توقفَّت عن طرح - 
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ىل الامثنية عرش.   اكنت ال عامر متفاوتة, من الثانية عرش اإ

 "بتونيا: ال عليِك, سأُجيبمك امسي بتونيا..." - 

يف   دورهن  أ صبح  مث  كثريًا,  معي  وتعاطفن  حاكييت  علهين  قصصت 

احلديث, طالت جلستنا, ال أ خفيمك كرست قليب  قصصهن, محدت هللا  

كثريًا,   حايل  رافقهتن  عىل  الغداء,  طعام  اإىل  لتدعوان  املرشفة  قاطعتنا 

وتناولنا طعامنا, اكنت املرشفة تنظر حنوي بغرابة, ال أ عمل ما هبا, عىل  

ُُكِ حال, ُأريد أ ن أ انم, أ خذت محَّامًا رسيعًا, مث ذهبت اإىل رسيري, لقد  

تعبت كثريًا, مل أ ضع رأ يس عىل الوسادة بعد, ورحت أ غط بنوٍم معيق  

 وهائن.  

                                 ***** 

ودعهتا وأ رسعت اإىل س ياريت؛ خوفًا من أ ن ترى دموعي اليت تتجمع  

ىل البداية, بعد ُك هذا القرب مهنا سأ عود ل لتقهيا   مبحاجري, عدت اإ

ذن, أ و واسطة. رجعت اإىل مزنيل, اكنت أ يم جتلس يف غرفة اجللوس,   بإ

, تُفكر أ هنا تُعاقبين, جتاهلت وجودها  مل أ خربمك, مل تسأ ل عين منذ البارحة 

 وذهبت لغرفيت, رميت جبسدي عىل رسيري, حضنت وساديت, ومنت. 

مل   الطعام,  أ تناول  لن  أ ين  فأ خربهتا  الغداء؛  موعد  عىل  سلمى  أ يقظتين 

 تسأ لين عن يشء, أ ظنُّ أ هنا تواصلت مع بيت, وعلمت مبا حدث. 

 "وس مي: ما بِك اي أ خيت؟" - 
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اي وس مي؟ أ نت تعمل أ هنا ضعيفة الشخصية, كيف    "سلمى: كيف ترتكها - 

س تعيش هناك؟ أ تتجاهل ُك ما تعرفه عن دور ال يتام؟ كيف فعلت  

 هذا؟" 

"وس مي: قليب مل يعد حيمتل اي سلمى, أ عمل أ نين ارتكبت خطأً كبريًا, لكين  - 

للمرِة   تضحك  أ راها  صباحًا,  فرحهتا  تشاهدي  مل  أ نِت  لتجرب,  تركهتا 

 بوهيا " ال وىل  منذ وفاة أ  

لت ُك هذه املصائب, لو  -  "سلمى: أ خاف كثريًا علهيا, ال أ عمل كيف حتمَّ

 كنت مباكهنا لقتلت نفيس" 

 "وس مي: ما هذا الالكم اي سلمى؟ " - 

نىس, ْصيح ماما تنتظرين عىل الغداء, سأ نزل قبل  -  "سلمى: ال عليِك, اإ

 أ ن تغضب, ال ُأريدها أ ن تُفكر أ ن بيت قد رسقتنا مهنا" 

 افعيل ما تشائني, بلنس بة يل لن أ تنازل لها, لتصنع ما تشاء" "وس مي:  - 

"سلمى: أ يخ, لو مسحت سزتيد من غضهبا عىل بيت, مث معها حق يه  - 

مل تكن تعمل بيشء, هذا ما ضايقها, خاصة حادثة السالمل, أ نسيت كيف  

 غضبُت أ ان عىل بيت وأ ان صديقهتا؟" 

 دًا عىل هذه ال حاديث" "وس مي: أ ٍه منِك اي سلمى, ال زلِت صغرية ج- 

 "سلمى: وبتونيا أ يضًا صغرية عىل أ ن ترُتك لوحدها" - 

 مث خرجت وصفقت الباب خلفها, أ خذُت هاتفي وأ رسلت لبايت: 
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 "ماذا تفعلني؟ كيف وجدِت امليمت؟ اش تقت كِل كثريًا" 

انتظرت ساعتني و مل تأ يت االإجابة, هل يُعقل أ ن تكون قد انمت؟ أ ه   

أ خترج,  منِك اي ُعقةل االإصب  أ مسكت ُكتيب وغطست هبا, جيب أ ن  ع, 

أ ورايق وكتيب, مث التقطت ورقة   امتحاانيت اقرتبت. نسيت نفيس بني 

 بيضاء وقمل أ سود وبدأ ت الكتابة: 

ىل ُعقةل ال صبع   )أ ول رساةٍل ورقية من صاحب الظل الطويل اإ

أ فاكري   ل وصل  طريقة  أ جد  مل  أ حيااًن,  ال دوار  تنعكس  تس تغريب,  ال 

أ شعر ك ن  ومشاعري   ُأحبك كثريًا,  أ ان اي صغرييت  الورق,  كِل سوى 

القبيل,   هذا  من  رئتاي, يشء  أ و  قليب,  برُت,  قد  أ عضايئ  من  عضوًا 

امليمت؛ لكنه   ُأحبذ فكرة  أ نين مل  أ حسست بلنقص يف غيابك, تعلمني 

قرارك, وأ ان أ حرتمك وأ حرتم قراراتك, أ خىش أ ن تتأ ذي, لن أ حمتل أ ن  

 ريدك أ ن تعلمي أ نين سأ بقى معك حىت لو رفضِت.أ رى انكسارك أ كرث, أُ 

أ شعر بيشء يضغط عىل قليب, وال   بقربك,  احتجتين سأ كون  ما  مىت 

ُأبلغ لو أ خربتك أ نين ال أ س تطيع التنفس وأ نِت بعيدة, أ نِت رفيقة دريب,  

ىل أ خر معري.   وهدية هللا يل, تأ كدي أ نين سأ محكل بقليب اإ

 مع اكمل حيب كل.. وس مي ( 

 طويت رساليت ووضعهتا بظرف كتبت عليه لعقةل االإصبع.  
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خاصًة   أ قبل  مل  وطبعًا  العشاء,  طعام  ل شاركهم  تدعوين  أ خيت  عادت 

أ شعر   لنا,  زايراهتم  س تكرث  ال ن  ورزان,  خاليت  بوجود  علمت  عندما 

 بذكل, س تحاول خاليت اس تعادة الفرصة؛ لتمتلكين وك ين كزٌن مثني.  

ين وحدي معهم أ رجوك, مث أ نت مل تتناول  "سلمى: أ يخ, هيا ال ترتك - 

 يشء منذ الصباح " 

معك  -  الطعام  أ تناول  أ ن  ميكنين  لكن  أ نزل,  لن  مس تحيل,  "وس مي: 

 بغرفيت" 

ذن, لن أ تأ خر"  ابتسمت وقالت:   "انتظرين اإ

انطلقت والفرحة تمتلكها, أ عمل أ هنا س ُتغيظ رزان ال ن, وهذا ما يُسعدين  

 أ يضًا.  

 رن هاتفي.. اكنت ِقبةُل رويح املتصةل, أ جبهتا رسيعًا من فرط شويق:  

 "أ ين أ نِت اي ابنيت؟ مبا كنِت مشغوةل؟" 

"بتونيا: كنت انمئة, مث استيقظت وتناولت العشاء, وجلست مع أ خوايت  - 

 نتحدث قليال " 

 "وس مي: أ وه, أ خوايت من اليوم ال ول, حدثيين كيف ال وضاع عندك؟" - 

"بتونيا: نعم, أ خوايت, أ جعبين هذا الشعور, الفتيات لطيفات هنا, منذ  - 

 وصويل وأ ان أ حضك, لكن املرشفة مل أ س تلطفها كثريًا" 
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 "وس مي: ملاذا؟ هل أ زجعتك بيشء؟" - 

ة. ال عليك, ْصيح غدًا  "بتونيا: ال, مل تزجعين, لكن نظراهتا حنوي غريب - 

ىل املدرسة القريبة من امليمت"   سأ ذهب ملدرس يت سأ نقل أ ورايق اإ

 "وس مي: ال تفعيل هذا اي بيت, س ُتحطمني قلب سلمى " - 

"بتونيا: ال أ س تطيع, أ َخرَبَتين املرشفة أ ن عيل فعل ذكل, كيف سأ ذهب  - 

لهيا ويه بعيدة؟"   اإ

 "وس مي: أ ان ُأرافقك كوين خطيبك" - 

أ خربهُتا هبذا احلل و مل تقبل, وس مي, ال خترب سلمى, سأُخربها  "بتونيا:  - 

أ ان غدًا, مثَّ مل يبقى يشء عىل انهتاء الفصل ادلرايس, س نعود لنلتقي يف  

ذن هللا"   اجلامعة بإ

 "وس مي: ال ن أ خربيين, هل أ نِت خبري؟ " - 

"بتونيا: خبري, سأ غلق ال ن, املرشفة ترصخ عىل فتيات الغرفة اجملاورة,  - 

 ثل النوم, هيا تصبح عىل خري" سأ م 

 "وس مي: تصبح..." - 

أ ن   ُأريد  أ فكر؟  مبا  تسأ لوين  ال  ُمختلطة,  الهاتف.. مشاعري  وأ غلقت 

ىل أ ن أ تت سلمى   أ تناول طعايم وأ انم, جلست ُمرهقًا مهناكً؛ اكحملموم, اإ

ت ِمزايج ولو قلياًل.    حتمل الصينية, وتبتسم ابتسامًة غريَّ
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 أ خربيين ماذا فعلِت لرزان؟" "وس مي: ما بِك اي بلهاء؟ - 

 "سلمى: بصقُت بك س العصري خاصهتا" - 

 حضكت من أ عامق قليب:  

 " ممن تعلمِت هذه ال فاكر القذرة؟" - 

 "سلمى: مخن؟, أ نت تعرفها" - 

عاودان الضحك مث بدأ ان بلطعام, اكنت معديت خاوية, وراحئة طعام ُأيم  

الشهيي متلئ أ رجاء املزنل, بعد أ ن أ هنينا طعامنا أ عطيت سلمى الظرف,  

 وأ وصيهتا أ ن تُعطيه لبايت, مث َأَخَذت الصينية وغادرت.  

ال أ عمل ماذا أ فعل؟ حيايت من ال ن عادت رتيبة, أ رسلت رساةل نصية  

مهويم, وشيك هواجيس, طلبت منه احلضور ومل يتأ خر,  لزيد رفيق  

أ طراف احلديث, واهلموم, اكن احملور الرئييس   طالت سهرتنا, وتبادلنا 

 حلديثنا ُعقةل االإصبع, الحت يف خاطري فكرة فقلت: 

 " هل تُساعدين اي زيد؛ لنجد وادلة بتونيا؟" - 

ا امس  "زيد: هل جننت؟ كيف س نجدها؟ ُك ما متلكه عهنا ورقة علهي- 

 ال م, وبدلهتا, وعىل ال غلب معلومة غري ْصيحة" 

 "وس مي: وِلَم لتكون غري ْصيحة ؟" - 
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بنهتا عهنا ملا بعهتا؟  -  "زيد: اي وس مي فكر بملنطق لو أ رادت أ ن تبحث اإ

مث أ نت من أ خربين أ ن صديقهتا بلسكن من أ حرضهتا, رمبا بيت ليست  

 لنفس ال م, أ و أ ن تكون مرسوقة مثاًل" 

اليت  "وس مي -  الفتاة  امس  أ عمل  أ ان  مث  ذكل,  أ عتقد  ال  مس تحيل,  ال   :

ن مل ند ال م, نبحث عن الصديقة, دعنا ُنرب حظنا,   أ حرضهتا, يعين اإ

 فكر.. ستتخلص بتونيا من وحدهتا, وس تجد وادلهتا, ووادلها" 

أ سست عائةل وال تريد  -  أ ن تكون وادلهتا قد  "زيد: وهل فكرت يف 

 ا أ كرث؟" بيت؟ أ تُريد أ ن تكرس قلهب

 تهندُت تهنيدة يأ س وحرية, ماذا تُراين أ فعل؟ 

ذا  -  ال اإ "وس مي: لن أ تراجع, ُأريد أ ن ُأجرب حظي, ال ختف, لن ُأخربها اإ

 تأ كدت من وضع ال م" 

بقي زيد عندي هذه الليةل, مل أ س تطع النوم, أ ما زيد فصوت شخريه هُيز  

نظرت مث  بلسامء,  قلياًل  وحبلقت  الرشفة  ىل  اإ خرجت  ىل    غرفيت,  اإ

ال سفل: حلديقة أ م زايد بلتحديد.. اكنت مىن جتلس برفقة أ محد, أ عتقد  

أ هنم يتفقون عىل حفِل زفافهم, ل نين مسعت أ هنا س تزتوج هذا ال س بوع,  

 اكن هللا بعون اجلدة أ م زايد. 
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ىل ادلاخل؛     عندما لََمَحت نظرايت هلم أ عرضت بوهجها عين, مث أ رسعت اإ

عقلها قد ُسلب, ومتت الس يطرة عليه, أ شفق  وك هنا تتحرك بأ وامر, وك ن  

 عليِك اي مىن من عذاب الضمري اذلي س يصيبك بعد أ ان يدلغك أ محد. 

ىل النوم, وسددت ُأذاني؛ يك ال أ مسع جعري زيد, استيقظت   َشعُت اإ

ىل اجلامعة.    بكرًا, أ ديت صاليت, وأ يقظت زيد لنذهب اإ

 "زيد: أ لن نتناول طعام االإفطار؟ " - 

 اي زيد, سأ شرتي كل شطرية"  "وس مي: هيا - 

 "زيد: هل تظن أ ن شطريتك ستش بعين؟" - 

 "وس مي: زيد سأ برحك رضًب, لنخرج أ واًل مث تناول ما حيلو كل" - 

 خرجُت مرسعًا يك ال أ صدف وادليت, سرنى من س ُيعاقب ال خر. 

                                 ***** 

فطاران,  استيقظت بنشاط وحامس مس تقبةًل يويم   اإ الثاين هنا, تناولنا 

ىل احلافةل, نزلت الفتيات عند مدرس هتن,   وبدلنا مالبس نا, مث انطلقنا اإ

أ ما أ ان فوصفت طريق مدرس يت للسائق. اكنت سلمى وشهد بنتظاري,  

ال س ئةل   بدأ ت  ِعناقًا جامعيًا, مث  تعانقنا  عندما رأ يهُتن ركضت حنوهن, 

 واملُعاتبات. 

 بيت, ِلَم مْل خُتربيين؟" "شهد: ساحمِك هللا اي  - 
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ي  -  أ كن اعمل ,ال أ س تطيع تصديقك اي بيت, ما اذلا "سلمى: حىت أ ان مل 

 أ خافِك؟ ِلَم مْل تُشاركيين رسك؟" 

 "بتونيا: ال ُأريد احلديث هبذا املوضع يكفيين ما عانيته, سأ خربكن بيشء" - 

ىل   انتهبتا يل برتقب حىت قلت:     "أ تيت ل خذ أ ورايق من هنا, سأ نتقل اإ

 مدرسٍة ُأخرى" 

 مث انفجرات بلرصاخ. 

 "سلمى: مس تحيل, لن أ تركِك تذهبني لوحدك" - 

نَدعُِك تفعلني هذا؟" -   "شهد: ملاذا اي بيت؟ هل تُظنني أ ننا س َ

"بتونيا: هذا طلب املرشفة ليس بقراٍر مين, مث مل يتبقى سوى القليل  - 

 الإنهتاء الس نة ادلراس ية, س نلتقي جمددًا " 

ذن" "سلمى: وأ ان  -   سأ نتقل اإىل مدرس تك اإ

 "شهد: ِلَم ل بقى هنا مبفردي؟ سأُرافقكام أ ان أ يضًا" - 

أ قبل هذا, سنبقى عىل تواصل, ال ختفن لن  -  "بتونيا: ال اي بنات, لن 

 أ غيب كثريًا, بقي شهر واحد فقط " 

 أ خرجت سلمى ظرفًا من جيب حقيبهتا ومدته يل, مث قالت: 

ىل املديرة, س ننتقل    " خذي هذه الرساةل من وس مي. شهد هيا -  لنذهب اإ

 مع هذه اجملنونة" 
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ىل االإدارة, أ دعو من هللا أ ن يرزقمك مثل صديقايت.   مهَّتا واقفتني وانطلقتا اإ

ىل ُعقةل االإصبع خبطٍ مجيل,   انتهبت اإىل ظرف وس مي, اكن يُكتب عليه اإ

رسالها الكرتونيًا؟   ِلَم ليكتب يل برساةل ورقية وهو يس تطيع اإ

ما خطت يديه, ال أ خفيمك سلبت لكامته عقيل,    فتحت رساليت وقرأ ت

نسان لطيف الروح حنون, اكن س ندي بلك أ زمايت, أ عمل أ ن هللا   نه اإ اإ

ىل أ خر معري, َدسسُت   مل خُيرجه بطريقي عبثًا, وأ ان أ يضًا سأ محكل بقليب اإ

 الرساةل حبقيبيت, مث حلقت بلفتيات؛ ل خذ أ ورايق.  

ىل املدرسة اجلديدة, وقد منا ملفاتنا, بعد انهتائنا دعتنا شهد  ذهبنا معًا اإ

بعد   الرصيف,   هتالكنا عىل  بلشوارع حىت  العصري, مث جتولنا  لرُشب 

أ رسلت هل   املُخربة الرسية قد  أ ن  أ عمل  أ ىت وس مي,  دقائق من جلوس نا 

 برساةٍل نصية؛ خُتربه عن ماكننا.  

 "بتونيا: سلمى, أ عمل أ ن هذا من تدبريك, سنتحاسب الحقًا" - 

هنا جمرد صدفٍة ال أ كرث" "سلمى: -   من؟ أ ان؟! اإ

 اقرتب وس مي منا, وقال متخابثًا: 

" ماذا تفعلنَّ هنا اي فتيات؟ هل تشحذن؟ ُأرحش لكن اجللوس أ مام  

 املساجد, س تجمعن الكثري, أ ِعُدكن" 

الشارع  -  بسببك, هذا  الكثري  لنا, س نكسب  انضم  هيا  أ يخ  "سلمى: 

 حيوي مدرس تني لالإانث" 
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 نقك لو فكرت بجللوس" "بتونيا: سأ كرس عُ - 

 "وس مي: ليس دلي أ دىن شك هبذا, هيا اهنضنا سأ وصلكن " - 

ىل امليمت.    أ وصلنا شهد, مث اجتهنا اإ

 "سلمى: وس مي انتقلنا أ ان وشهد اإىل مدرسة بتونيا" - 

"وس مي: وأ يم؟ كيف تترصفني دون أ ن خُتربينا اي سلمى؟ س ُتصيبيهنا  - 

 بجلنون, ماذا سأ خربها ال ن؟" 

 ختف, هذه مشلكيت اان سأ حلها"   "سلمى: ال - 

 "بتونيا: حاولت أ ن أ منعها؛ لكهنا أ ُصت, أ ان أ سفه" - 

"وس مي: مل أ قل هذا من أ جكل اي بيت, لكهنا هبذه احلركة س تثري جنون  - 

 أ يم" 

"سلمى: أ خربتمك أ هنا ُمشلكيت, ال تقلقوا, سأ حتمل ُك يشء من أ جكل  - 

 اي صديقيت" 

للمشأُك, وسلمى  وس مي  أ جُر  أ نين  ذهبت    أ شعر  أ يامن  أ فعل؟  ماذا 

 يلحقون يب, وك نين أ ان وادلهتام ال اخلاةل ران. 

نزلت من الس يارة, وودعهتام, وقبل أ ن أ جتاوز احلديقة اإىل مدخل البناء,  

 اكنت تقف املرشفة ضامًة شفتهيا, وحاجبهيا قد انزلقا لل سفل بغضب: 
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بر -  هنا  اإىل  تأ تني  وكيف  ال ن؟  ىل  اإ كنِت  أ ين  أ نسه؟  اي  فقة  "أ هاًل 

 ش باب؟" 

 "هذا خطييب ومعه شقيقته, أ وصالين اإىل هنا وحسب "  أ جبت برتدد: 

"من ال ن س تأ يت وتذهيب حبافةل امليمت, وال ُأريد أ ن أ رى هذا الشاب  - 

ال طردتك, أ تفهمني؟ هذا التنبيه ال ول, وأ متىن أ ن يكون   أ مام البناء؛ واإ

ىل ادلاخل"   ال خري, هيا انرصيف اإ

هنا   اإ الرسير,  عىل  جالسًة  اس تقريت  مث  برسعة,  غرفيت  اإىل  ركضت 

 متسلطة, جيب أ ن أ جتنهبا.  

 "الان: ما بِك مما كنت هتربني ؟" - 

نكن  -  مل  اإىل هنا,  أ وصلين  "بتونيا: من املرشفة, وخبتين؛ ل ن خطييب 

 لوحدان, أ خته معنا مل أ فهم ِلَم فعلت هذا؟ " 

أ زجع-  ذا  اإ انتهبيي اي عزيزيت,   : هتا بيشء؛ ستنغص عليِك حياتك  "الان 

 مثلام فعلت مع سارة " 

 "بتونيا: من سارة؟ ال يوجد بيننا فتاة امسها سارة" - 

تس تطع  -  مل  لكهنا  لطيفه,  فتاة  بطردها:  وتس ببت  هنا  اكنت  "الان: 

ىل الشارع بال معيل"   السكوت عن حقها, فاكنت النتيجة أ ن تريم هبا اإ

 "بتونيا: وأ ين يه ال ن؟ " - 
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سجن ال حداث, اعرتض طريقها شاب وحاول االإعتداء علهيا؛  "الان: ب - 

 فقتلته بسكيهنا اليت حتتفظ هبا منذ خروهجا من امليمت" 

 "بتونيا: ماذا؟ ال أ س تطيع التصديق" - 

"الان: ال تسمحي لها أ ن حتنق عليِك, أ خربي خطيبك أ ن يبقى بعيدًا  - 

 عنك, انتهبيي أ رجوك" 

ال بهلل, اإىل مىت س  ىل أ خرى ال حول وال قوة اإ  أ بقى من يد اإ

أ مضيت اليوم بشلك طبيعي, مث اجتهت اإىل فرايش, كنت قد أ خفضت  

أ ان بغىن عهنا, دفنت نفيس   يتسبب يل مبشلكة  صوت هاتفي؛ يك ال 

 بغطايئ, مث طلبت وس مي.  

 أ جابين بصوٍت نعس:  

 "بيت, هل حدث معِك خطٌب ما؟" 

 قلت مواريًة تفاصيل احلقيقة: 

ىل  "أ ان خبري, ال تقلق, ا -  تصلت بك؛ ل خربك أ ن ال تأ يت اإىل مدرس يت, واإ

 املركز لفرتة" 

 قال بنربٍة ُمهتدجة تيشُء بلضيق: 

 " ماذا حدث معِك اي بيت؟ وعدتين أ ن ال خُتفي عين شيئًا, هيا أ خربيين" 

 أ جبت وأ ان أ متاكل نفيس بصعوبة؛ يك ال أ بوح هل مبا يُضايقين: 
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قع مبشأُك مع املديرة, ل ن هذا  " ال يشء, نهبتين املرشفة اليوم؛ يك ال أ  

 خُيالف القوانني هنا" 

 "وس مي: سأ بدأ  بقوانيهنم ال ن, ما هذا التسلط؟" - 

فقط  -  هنا,  خبري  ال مور  أ خربتك  مث  قليةل,  لفرتة  سأ س تحملهم  "بتونيا: 

جيب أ ن أ لزتم بلقوانني, ال تُزجع نفسك أ رجوك, لُنميض هذه الفرتة عىل  

 خري"  

 أ خربين ماذا تفعل؟"  " دعك مين ال ن,  أ ردفت: 

 "ُأحرض المتحاانيت, ْصيح جدتك توصل سالهما كِل" - 

اليت   الثانية  أ يم  اكنت  أ صبحنا؟ جديت  وكيف  ُكنا؟  كيف  قليب,  أ ملين 

رسقهتا مين معيت مىن, مع هذا ال أ س تطيع أ ن أ بغض معيت, فقد أ مضينا  

 أ ايمًا مجيةل ال تُنىس.  

 "وس مي: أ ين شدِت اي بيت؟" - 

 "بتونيا: ما أ خبار معيت مىن؟ هل تعمل عهنا شيئًا؟" - 

يف ال س بوع املقبل وتنتقل مع زوهجا    "وس مي: أ خبار لن ترسك, س تزتوج - 

اإىل حمافظٍة أ خرى وطبعًا س تأ خذ اجلدة أ م زايد معها, مسعت أ يضًا أ هنا  

 س تبيع املزنل" 

"ماذا؟ هماًل عىل قليب اي وس مي, كيف س تفعل هذا؟ هل ُجنَّت؟ ِلَم  - 

لتبيع املزنل اذلي نشأ ت به؟ كيف س هتدر ذكرايتنا وماضينا بغمضة عني؟  
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أ هنا  يكفي  أ عُد    أ ال  مل  لها؟  حيصل  ماذا  جديت؟  رؤية  من  س تحرمين 

 أ عرفها" 

غصصت بلكاميت ومل أ س تطع متاكل نفيس, وبكيت, بكيت س نوات معري  

 دفعًة واحدة. 

 انتهبت لصوت وس مي أ خريًا: 

"أ رجوِك اهديئ, هذه ادلنيا بأ مكلها س تذهب, وال حوال سوف تتبدل,  

 تعود اندمة اي بيت"ال يشء يبقى عىل حاهل, لكن تذكري لكاميت هذه, س  

 "بتونيا: أ خاف أ ن تعود بعد فوات ال وان اي وس مي" - 

الكثري  -  ختطيِت  نفسك,  تُزجعي  ال  وأ رجوِك  تقلقي,  ال  "وس مي: 

 وستتجاوزين هذه أ يضًا" 

ماذا  -  قبل سفرها,  أ رى جديت  أ ن  ُأريد  ن شاء هللا.. وس مي  اإ "بتونيا: 

 سأ فعل؟" 

أ س بوع   -  بعد  اإمسعي..  بقصتك,  "وس مي:  املدرسة  معلمتك يف  خُتربين 

نتظارك يف اخلارج, نعود بعد   وأ عتقد أ هنا ستتعاطف معك, وأ ان سأ كون بإ

 ساعة ال تقلقي" 

 "بتونيا: ِلَم ال نذهب غدًا؟" - 

 "وس مي: أ مل ختربيين أ ن املرشفة نهبتِك اليوم؟ لنرتك املوضوع لهيدأ " - 
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 "بتونيا: معك حق, هيا لن أ عطكل, عُد اإىل دراس تك" - 

ىل النوم, وال تفكري  -  "وس مي: أ وامرك مطاعة, و أ نِت اذهيب واخدلي اإ

 كثريًا أ رجوِك, س نحل ُك ال مور معًا, تُصبحني عىل خري حبيبيت" 

 "بتونيا: تصبح عىل خري, اس تودعتك هللا اذلي ال تضيع ودائعه" - 

أ غلقُت الهاتف واُنرطت بباكٍء يُديم القلب, اكن امجليع قد انموا, ضاق  

أ تنفس هواًء  نفيس,   علين  النافذة؛  ىل  اإ توهجت  وهنضت من رسيري, 

 نظيفًا.  

أ ٍه اي أ يم, ِلَم جعلتين هشة كعجينة ادلوانت؟ ليتِك صنعِت مين حلوى  

صلبة صعبة الكرس, لكن هذه ُأيم رقيقة القلب, دافئة االإحساس, كيف  

 لها أ ن تصنع عكس طبيعهتا؟.  

 ينَّ أ طلب النوم.  تهندت طوياًل مث عُدت اإىل فرايش, وأ مغضت عي

                                  ***** 

استيقظت بكرًا, اغتسلت وبدلت مالبيس, مث ذهبت اإىل غرفة سلمى؛  

 ل س تعجلها, فطريقنا واحد اليوم.  

 "هيا اي سلمى لقد تأ خران" 

 "سلمى: اوه أ يخ, ما زال الوقت بكرًا ِلَم ُك هذه العجةل" - 

ىل بي -   ت جدهتا اليوم " "وس مي: سأ صطحب بيت اإ
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 "سلمى: وماذا لو اكنت مىن يف املزنل؟" - 

"وس مي: لتفعل ما تشاء, سرتى بيت جدهتا اليوم ولو لكفين هذا ال مر  - 

 أ ن أ قتل مىن وخطيهبا" 

 "سلمى: يه, ما بك اش تعلت غضبًا؟ أ ذكر هللا ودعنا ُنرج " - 

أ خربهتا عن أ مر  "وس مي: هيا أ رسعي, ال أ ريد أ ن ُأرى أ يم, ْصيح هل  - 

 املدرسة؟" 

"سلمى: ال, مل تس نح يل الفرصة, مل أ شأ  أ ن ُنتلف أ مام خاليت و رزان,  - 

 ُأخربها عندما أ عود" 

 "وس مي: كام تُريدين, لنخرج" - 

انتظرت قرابة الساعة أ مام املدرسة, حىت بنت بيت, خشيت أ ن يذهب  

 ختطيطنا هدرًا. 

  " "بتونيا: السالم عليمك, أ سفة تأ خرت قليالً - 

 "وس مي: ال عليِك, هل مشت ال مور عىل ما يُرام؟" - 

"بتونيا" أ جل, امحلد هلل لقد تفهمت وضعي, هيا أ رسع أ رجوك, ال ُأريد  - 

 أ ن أ تأ خر, جيب أ ن أ عود مع بص املركز" 

من   زاد  مما  الباب,  أ مام  مىن  س يارة  اكنت  زايد,  ُأم  مزنل  اإىل  نطلقنا  اإ

رتباك بيت   اإ
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 " "وس مي: لنزنل هيا اي بيت - 

"بتونيا: ال أ س تطيع, معيت هنا, ال ُأريد أ ن نتجادل, وال أ ود أ ن ُأسبب  - 

 املشأُك جلديت, لننتظر قلياًل" 

ىل   أ مضينا ساعة ونصف دون أ ن يتغري الوضع, مث قررت أ ن أ خذها اإ

 ادلاخل ولو بلقوة. 

 أ مسكت مبعصمها وقلت: 

 " هيا لنذهب" - 

 "بتونيا: لكن اي وس مي" - 

نتظاران -  ىل املدرسة, وجيب أ ن    "بتونيا: طال اإ اي بيت, جيب أ ن تعودي اإ

 ندخل املزنل ال ن, أ رجوِك ال ُأريد أ ن نعود خاليني الوفاض" 

أ خريًا لطليب, ورافقتين اإىل بب املزنل بتوتر شديد, اكنت   اس تجابت 

تقبض عىل ذراعي ال مين خمتبئًة خلفي, طرقت الباب عدة طرقات حىت  

ىل    انبلج وبنت منه اجلدة ُأم زايد,  عندما رأ تين حضكت, مث انتهبت اإ

 بتونيا اليت أ طلت برأ سها خبفة؛ لرتى جدهتا كقطة لطيفة.  

 " ُأم زايد: ال ُأصدق عيناي, بيت اي ابنيت كيف فعلهتا؟" - 

أ صوات   واحتدت  جدهتا,  بأ حضان  واس تقرت  االإصبع  عقةل  انطلقت 

 ادلموع.  الباكء وك نين عُدت ملشهد وفاة وادلهيا, طال العناق وبللهتام 
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"بتونيا: أ رجوِك اي جديت ال تذهيب, ابقي هنا, ال جتعيل معيت تفعل ما  - 

بقي معي"   تريد, أ رجوِك اإ

 "ام زايد: ال أ س تطيع اي صغرييت, أ صبح ُك ما منكل ل محد" - 

 "وس مي: ماذا؟ كيف حدث هذا؟" - 

"أ م زايد: ال أ عمل اي ودلي, لقد بع ُك يشء وجيب أ ن نذهب ال ن  - 

 معه " 

 ا: ومزنل وادلاي؟" "بتوني - 

"أ م زايد: نقلته مىن اإىل امسي وك هنا اكنت تعمل ما س يحصل, أ خرَبت  - 

 أ محد أ ن زايد وضعه ب اإمس حياة قبل أ ن ميوت؛ لهذا مل يسأ ل عنه" 

ذن ابقيا مبزنل وادلاي, أ رجوِك اي جديت أ قنعي معيت مىن" -   "بتونيا: اإ

بطريقة  -  أ محد  أ ين  "أ م زايد: حاولت كثريًا, حتب  ىل  اإ أ عمل  ُمخيفة, ال 

أ تركها هل وأ بقى هنا, س نعود ال تقلقي, لن   أ ن  أ س تطيع  س تجُران؟ وال 

 تطول زايرتنا " 

 عادت بتونيا واندثرت بأ حضان جدهتا: 

ن مل تعودي؟ ماذا أ فعل أ ان؟"   " واإ

أ طمنئ علهيا سأ عود وأ عيش معك  -  أ عدك اي طفليت عندما  "أ م زايد: 

 مبزنل زايد " 
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ىل أ ن زعزعته مىن بصوهتا: طال العناق مرًة   ُأخرى, اإ

 " ماذا حيصل هنا؟" 

لهيا, وانطلقت حنوها تطوقها   لت نظراهتا اإ هلعت بيت من صوهتا, مث حوَّ

 بذراعهيا ويه هتتف: 

 "أ رجوِك ابقي هنا, أ محد ال حيبك, أ ان ُأحبك أ كرث منه, ابقي هنا اي معيت"

 ت: دفعهتا مىن اإىل اخللف؛ فسقطت عىل عتبة الباب, مث قال 

غريبة,   فتاة  ُمجرد  نفسك؟  تظنني  من  احبِك,  أ محد وال  ُأحب  "وأ ان 

من   انرصيف  هيا  من زويج؟  أ كرث  لُتحبيين  أ نِت  من  ال بوين,  جمهوةل 

 أ مايم قبل أ ن أ بلغ ال من" 

ىل ادلاخل, ورضبت الباب.    مث حسبت أ م زايد اإ

أ رسعت اإىل بيت أ رفعها عن ال رض, وأ خذت أ مسح عىل رأ سها وُأحيطها  

اعي, مث دعوت عىل مىن من أ عامق قليب, ولو أ هنا مل تغلق الباب  بذر 

لشوهت وهجها, أ متتكل جحرًا بني أ ضالعها؟ ذنبت نفيس؛ ل نين دفعت  

 بيت اإىل هذا املوقف احملرج. 

ىل العربة لنعود اإىل مدرس هتا, اكنت خُتفي وهجها بيدهيا, وجسدها   صعدان اإ

حدى يدهيا وقلت:   يرجتف, أ مسكت اإ
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ذا أ يضًا, أ نِت قوية, أ نظري اإىل عيناي سنتجاوزه معًا, هيا  "سنتجاوز ه

ال   خشٍص  أ جل  من  دموع  من  أ هدرِت  ما  يكفي  دموعِك,  كفكفي 

 يس تحق" 

 َوَضَعت بطن كفها ال خرى عىل يدي وقالت: 

ن شاء هللا "   "اإ

عندما وصلنا اكن الباص يصطف أ مام املدرسة؛ فلحقت به رسيعًا دون  

ىل املزنل. أ ن تودعين, بعد دقائق أ تت    سلمى فأ درت املقود لنعود اإ

 "سلمى: ماذا حدث؟ هيا أ خربين برسعة؟" - 

 "وس مي: رأ ينا مىن" - 

لقاء بيت جبدهتا, لعهنا هللا, أ صبحت  -  "سلمى: ماذا؟ بلتأ كيد نغصت 

 أ كرهها" 

 "وس مي: وأ ان اي سلمى, متنيت أ ن أ قتلها" - 

ىل املزنل وأ خريًا, اكنت أ يم بنتظاران والرشر ي  تطاير من عينهيا,  وصلنا اإ

لهيا متسائاًل فهتفت:   رنوت اإ

اي سلمى   أ نِت  تُصيبونين بجلنون؟  أ ن  تريدون  تفعلون؟ هل  ماذا   "

وأ نت اي   فعلِت هذا؟  ِلَم  خباري؟  اإ تنتقلني من مدرس تك دون  كيف 

أ يامن   والرش,  البالء  من  ُكتةٌل  الفتاه  بتونيا؟ هذه  ترافق  تزال  أ ال  وس مي 
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يايت, أ رجوكام افهامين أ ان أ م, وأ ريد اس تعادة  حلت دمرت, ال ُأريدها يف ح 

 أ بنايئ " 

"أ يم اهديئ لو مسحِت, حنن حُنبِك أ كرث من أ ي   أ جابهتا سلمى رسيعًا: 

أ ساس حياتنا, وال ننكر فضكل, لكن ال تطليب   أ نت  يشء يف ادلنيا, 

 مين أ ن أ ترك صديقيت مبنتصف الطريق, أ نِت مل تربيين عىل هذا " 

من  -  أ تبيعينين  أ هكذا  "ران:  س نتني؟  منذ  لهيا  اإ تعرفِت  صديقة  أ جل 

 ربيتِك؟ أ ن تفضيل الغربء عيل؟" 

"وس مي: أ يم اجليس أ رجوِك, اراتيح قلياًل, وال تتوتري, ِلَم تُضخمني - 

غريبة,   ليست  وخطيبيت,  سلمى  صديقة  الهناية  يف  يه  املوضوع؟ 

بعادها عن حياتنا, وأ نت   تعلمني  س تصبح زوجيت قريبًا, ملاذا تُريدين اإ

أ ن رويح ُمعلقًة هبا؟ ملاذا؟ أ مل خُتربيين أ نِت كيف حاربِت للزواج من  

 وادلي؟ بلرمغ من معارضة أ ههل." 

"ران: أ جل اكحفت وكثريًا, لكنين مل أ كن بال نََسب, وال أ صل يل وال  - 

فصل, كيف تطلب مين أ ن أ قبل بزواجك من هذه الفتاة؟ ماذا س يقول  

 " أ قاربنا؟ ماذا س يقول الناس؟  

"وس مي: أ خربيين من البداية أ ن مهِك هو الكم الناس, أ تُفضلني الكم  - 

بني نفسِك ُأمًا, ال اي عزيزيت ال م   ِ الناس عىل سعادة أ بنائك, ومن مث تُنصا

أ قرب ل بناهئا من أ ي يشء, تشرتي راحة بهلم, وجتهد لزرع الفرح يف  

ومس توى   واملالبس,  بملال,  فقط  ال مومة:  أ تُظنني  املعيشة  دواخلهم, 
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أ عرفك,   أ عد  مل  لنا؟  ُحبك  أ ين ذهب  اختفت رقتك؟  أ ين  املرموق؟ 

 اكتشفت أ نك ومىن وهجان لعمةٍل واحدة" 

ىل الفناء, ركبت س ياريت   مث انسحبت من النقاش العقمي, ومهمت خارجًا اإ

 وذهبت اإىل زيٍد احلبيب. 

                                  ***** 

ىل ادلار مكسورة اخلاطر,  اعتذرت عن تناول الطعام, وأ رسلت    عدت اإ

رساةل نصية لوس مي بأ نين سأ انم, وأ غلقت هاتفي خوفًا من مصائٍب ُأخرى,  

خراج معيت من   حاولت النوم كثريًا وحماواليت بءت بلفشل, مل أ س تطع اإ

بيل, كيف الإنساٍن تشاركت معه ُك يشء حىت الِصعاب أ ن يُنِكرك؟  

 كنيهتا؟.  كيف لها أ ن ترتكين؛ ل نين ال أ محل  

 "الان: ما بك مبا تفكرين؟" - 

 "بتونيا: بعميت" - 

"الان: اإىل مىت؟ أ ال يكفي ما عانيته بسبهبا؟ ُلذكرك أ نِت هنا بفضلها,  - 

دعهيا, ال تُفكري هبا, وال مباضيِك, اس تجمعي قواِك وأ خريج من القمقم  

 اذلي حبست نفسك به" 

نامتئية,  "بتونيا: وهللا أ نين حاولت كثريًا, لكن ماذا أ فع -  نسانة اإ ل؟ أ ان اإ

ُأِحب بييت, أ هيل, صديقايت, ووس مي, ال ُأحب أ ن أ خرس أ حدمه, أ نمتي  

 هلم برويح, وال ُأحب التجديد, أ ان ُمكتفية هبم " 
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 "الان :وأ ان اي بيت, أ مل حُتبيين ولو قلياًل؟ " - 

نامتئية جدًا, لكن  -  "بتونيا: ال, أ بدًا, أ نت أ قرب صديقٍة يل هنا, نعم أ ان اإ

وال ماكن,  حي  الشخصيات,  من  املزيد  أ تعرف عىل  أ ن  تفرض عيل  ايت 

وهذا ال يعين أ ن ال أ تقبل ُك ما هو جديد, رمبا هذا ال فضل من أ جيل؛  

لكنين فقط ُأفضل حيايت السابقة: حبلوها وُمرها, و أ متىن لو يعود الزمان  

ىل ال بد "  ىل الوراء, مخس شهوٍر وحسب, أ ن أ عيش يف هذه الفرتة اإ  اإ

ذن علينا أ ن نصنع كل أ ةل الزمن, ال يوجد حل أ خر" "ال -   ان: اإ

كت عىل تعليقها, فقالت:   حَضِ

 " هذا ما ُأريده, أ ن أ رى صف أ س نانك امجليةل" 

مهنا مث   أ خذهتا  ومدهتا حنوي,  قطعة شوكوالتة  ُدرهجا  من  أ ْخَرَجت  مث 

 "لو مجعتك احلياة بوادليِك ماذا س تفعلني؟"  سأ لهتا:

أ تعلمني؟ أ مضيت مُعري بلتفكري جبواب هذا السؤال, ال أ عمل,  "الان:  - 

أ ان ُأردد بلساين عكس ما أ متناه بقليب, أ ريد أ ن أ ُصخ علهيم, أ ن أ ش متهم,  

أ رضهبم وأ مسحهم من حيايت؛ هذا ما أ قوهل, لكن لو حصل هذا حقًا,  

 سأ رمتي بأ حضاهنم, لن أ عاتب ولن أ غضب, ُأريد أ ن أ شعر بل مان فقط" 

عن  قلت    هنضت  مث  رأ سها  عىل  مسحت  بقرهبا,  وجلست  رسيري 

 مواس يًة: 
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"ال تعلمني ماذا خُتفي لنا احلياة, رمبا القادم أ مجل, احلياة مليئة بلصدف,  

 وحىت لو مل تلتقي هبم؛ فلكه خلرٍي نههل" 

 حاوطتين بذراعهيا, وسالت دموعها بصمت, مث قالت: 

ال   فبعد شهرين من  ينتظرين,  مما  ن س ُيخرجونين من  "أ ان خائفة جدًا 

 ادلار, ماذا سأ فعل؟ اإىل من سأ لتجئ؟ " 

ذا أ ردت أ خرج معك, فال فرق بني  -  "بتونيا: ال ختايف لنرتكها اإىل وقهتا, اإ

ىل أ ن يفرهجا هللا علينا"   شهرين أ و س بعة, نبقى معًا اإ

"الان: أ ان ال ُأصدق, هل س تفعلني هذا من أ جيل؟ ما أ مجل قلبك اي  - 

 عزيزيت!" 

َق عناقن ىل ُغرفتنا ويه تُزجمر, ويتبعهنا  فرَّ ا صوت املرشفة اليت دخلت اإ

 فتيات امليمت.  

 "من السارقة منكن؟" 

 "الان: رسقة ماذا؟" - 

قهتا" -  حداكن رَسَ  "املرشفة: لقد رُسق من حقيبيت مخس مائة دينار, اإ

 "بتونيا: كيف سنرسق من حقيبتك؟ وأ نِت تُغلقني الباب بملفتاح" - 

تُقليل أ دب, اكن الباب مفتوحًا اليوم, هيا اهنضن سأ فتش  "املرشفة: ال  - 

 الغرفة" 
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ايه جديت )مخس   أ طرقُت قلياًل ل فاكري, مث تذكرت املبلغ اذلي أ عطتين اإ

مائة دينار( ما اذلي حيصل؟ س تعتربين السارقة, كيف سأُخفي نقودي  

 ال ن؟ لقد فات ال وان. 

ظرت حنوي نظرة ش,  بدأ ت بأ رسة شقيقايت بلغرفة ومل جتد شيئًا, مث ن

وابتسمت ابتسامة صفراء, أ شعر وك هنا تتحايل لتأ خذ مايل, مث اقرتبت  

 من رسيري, وعندما فتحت احلقيبة وجدت النقود. 

 " املرشفة: ما هذا؟" - 

ايُهنَّ جديت " -   "بتونيا: هذه نقودي, أ عطتين اإ

"املرشفة: أ تاُمزحينين؟ا جدتك اليت وضعتك هنا أ عطتك هذا املال, أ ان  - 

 مل ُأصدقك" 

ال ن   فأ ان  نفيس؟  عن  سأُدافع  كيف  أ عرف  مل  يرتعش,  جسدي  بدأ  

 أ صبحُت سارقة بنظر امجليع. 

ىل  -  "بتونيا: هذه نقودي, مل أ رسق شيئًا, أ رجوِك أ عيدهيا يل, أ ان ُأخبهئا اإ

 وقت خرويج من هنا " 

لن  -  االإدارة,  ىل  اإ أ مايم  بلهاء؟ هيا ُأخريج  أ ين  "املرشفة: هل تظنني 

 دقيقًة واحدة."   ُأبقيك هنا 

ىل   مضيت معها ال أ اكد أ تبني طريقي من فرط ادلموع, عندما وصلت اإ

 غرفة املديرة, اكنت فارغة, أ قفلت الباب وقالت: 



~ 318 ~ 
 

ذا أ ردِت البقاء هنا س تعتذرين ال ن مين, وتعرتفني برسقتك ل موايل"  "اإ

 "بتونيا: لكنين مل أ فعل, وهللا مل أ رسق شيئًا, هذه نقودي " - 

 مل أ مسع ما قلِت, هل كنت تعتذرين؟" "املرشفة:  - 

مل أ عمل مبا ُأجيهبا, أ عرف أ هنا خططت ل خذ نقودي, ويف اخلارج ليس  

ليه, ُمجربٌة عىل البقاء هنا, استسلمت لل مر الواقع   اإ يل ماكن أ ذهب 

 وقلت: 

 "أ ان أ سفه, أ عتذر منِك؛ لكنين مل أ رسق" 

 "املرشفة: مل أ مسع" - 

 ماكل" "بتونيا: أ ان أ سفه؛ ل نين رسقت  - 

"املرشفة: هيا انرصيف من وهجيي, واعلمي أ نين أ راقب ُك ترصفاتك,  - 

واعرتافك بلرسقة جُسل هنا عىل هاتفي, لن تفتحي املوضوع مع أ حد,  

من   أ خريج  هيا  حياتك,  ودمرت  ال حداث,  اإىل جسن  أ رسلتك  ال  واإ

 هنا" 

خرجت من الغرفة وابتعدت رسيعًا عهنا, مل أ شعر حبيايت بلظمل هكذا,  

أ س تطع حىت أ ن أ دافع عن نفيس, كيف سأ خرج للحياة بعد شهرين  مل  

 وأ ان همزومة؟ بال خشصية. أ ان خائفة جدًا, أ شعر بل ىس حلايل.  

عندما وصلت الغرفة اجتهت لرسيري متجاهةًل نظرات الفتيات, دفنت  

 نفيس حتت غطايئ, وأ خذت أ حنب.   
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 "الان: هيا تفرقن, ال أ ريد أ ن أ رى أ حدًا هنا" - 

رت بيدها ترفع الغطاء عن وهجيي, رفعتين اإىل جحرها, وأ خذت  مث شع   

 تبيك باكيئ, اي هل من يوٍم عصيب.  

فكرت أ ن أ خرب وس مي, لكنين تراجعت, لن أ سبب هل القلق, امتحاانته  

عىل ال بواب. مل أ من ليلهتا, ونسيت أ ن أ فتح هاتفي, بلتأ كيد ُجنَّ جنون  

 وس مي,  

 شغَّلت الهاتف, وبدأ ت تهنال عيل رسائهل هو وسلمى, أ رسلت هل:  

 "أ ان خبري, ال تقلق, كنت انمئة, ونسيت هاتفي مغلق" 

 بعد ثواٍن قليةل رن هاتفي, اكن هو طبعًا. 

"وس مي: ما خطبك اي بيت؟ كيف تُغلقني هاتفك؟ ملاذا تفعيل هذا؟  - 

 أ ان ال أ فهمك" 

 نت انمئة وال ن استيقظت" "بتونيا:ما بك؟ اهدأ , أ ان أ سفة, ك - 

 "وس مي:ما بل صوتك؟ هل أ نِت مريضة؟" - 

"بتونيا: ال اي وس مي, أ خربتك أ ين خبري, و ها أ ان أ عتذر منك, هيا ال  - 

 تُطل املوضوع" 

 "وس مي: هل أ مضيِت ليةل ال مس بلباكء؟" - 
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ال أ عمل مبا ُأجيبه, فهو حيفظين عن ظهر قلب, كيف أ خفي عنه؟ كفى,  

 جيب أ ن أ صبح قوية, لن أ دع أ حدمه يُشفق عىل حايل.  

 أ اتين صوته مرًة أ خرى: 

خباري اي عزيزيت؟"   "أ تُريدين اإ

 "بتونيا: بكيت قلياًل عىل حادثة ال مس, لكنين ال ن خبري" - 

 هل أ س تطيع رؤيتك اليوم؟"   "وس مي: أ متىن أ ن تبقي دامئًا خبري, ْصيح - 

 "بتونيا: ال اي وس مي, أ رجوك لننتظر قلياًل بعد" - 

 "وس مي: ما بِك اي بيت؟ هل ختافني من يشء؟" - 

 "بتونيا: ال اي عزيزي, أ خربتك فقط من أ جل القوانني" - 

"وس مي: كام تريدين اي عقةل االإصبع, سأ تصل مساًء, ال تُغلقي هاتفك  - 

 أ رجوِك" 

ن شاء هللا -   , مع السالمة" "بتونيا: اإ

يف   امجليع  وانتظرت  االإفطار,  طعام  عن  واعتذرت  مالبيس  ارتديت 

احلديقة, ال ُأريد أ ن أ رى نظراهتم حنوي, خرجت الان وجلست بقريب,  

 مث قالت: 

"أ عرف أ ن هذا من تدبري املرشفة, ال ُأريدك أ ن حتزين, سيُبدكل هللا  

 خريًا من هذه النقود" 
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ىل أ ن أ جد  "بتونيا: كنت سأ س تأ جر بيتاً -  , وأ تدبر أ مري بتكل النقود اإ

 معاًل" 

"الان: ما بِك؟ لن يرتك هللا أ حدًا, مث ماذا س تفعلني؟ هذا نصيبنا من  - 

ادلنيا, عىل ال قل أ نت حتملني هوية مواطن طبيعي, فكري أ نت هبذا  

وهبذا   س تزتوجني,  أ نك  يعين  مما  خمطوبة؛  وأ يضًا  بدرجة,  مين  أ فضل 

 , ولن هُيمك أ مر العمل والبيت" أ صبحِت أ عىل مين بدرجتني 

أ فرض  -  أ قبل أ ن  أ تزوج, لن  أ تزوج ال ن, ورمبا لن  "بتونيا: لكنين لن 

ذا بركت اخلاةل ران هذا الزواج" ال اإ  نفيس عىل وادلة وس مي, لن أ تزوجه اإ

"الان: أ وه, لقد انتفخ طحايل من الكمك, لو كنت ماكنك؛ لزتوجته  - 

 عن الزواج مبرور الوقت" ال ن دون أ ن ُأفكر بلعواقب, سرتىض  

 "بتونيا: هيا اهنيض أ تت احلافةل" - 

 "الان: هَتََريب من احلديث كعادتك" - 

انتهبت   التعارف,  ذهبت َلعرف الان عىل سلمى وشهد, وبعد مرامس 

 سلمى لوهجيي: 

 "هل أ نِت مريضة اي بيت؟" 

 "بتونيا: أ ان خبري, ما بل امجليع يسأ لين هذا السؤال؟" - 

وهجك شاحب, وجفونك منتفخة ومحراء, وك نك أ مضيِت  "شهد: ل ن  - 

 الليل بلباكء والسهر" 



~ 322 ~ 
 

 أ صبِت وهللا اي شهد, مل يغمض يل جفن, ومل تتوقف يل دمعة. 

 "الان: ل هنا أ مضهتا فعاًل بلسهر وادلموع" - 

 نظرُت برسعة حنو الان, وحدجهتا مث قلت: 

 " ال تُصدقاها, كنت متضايقة من معيت وبكيت قلياًل" 

 ى بعدم تصديق: سلم

 "قلياًل؟" 

 "بتونيا: أ تراكين من هذا احلديث, لنلحق بدلرس قبل أ ن توخبنا املعلمة" - 

 "الان: املرشفة البارحة أ خذت نقودها, واهتمهتا بلرسقة" - 

اتسعت حدقاهُتن, وتدلت   ارتسمت عىل مالحمهن عالمات ادلهشة: 

 الشفاه, وتقوست احلواجب. 

 بًا بهلل؟" "بتونيا: الان, ماذا فعليت ح - 

 "الان: ِلَم لُتخفي عهنن؟" - 

ىل أ ن طوقت    لهيام وأ خربهتام مبا حدث جمربًة, مفا اكن من سلمى اإ التفتت اإ

 ُعنقي, وقالت: 

 "كيف تتحملني ُك هذا اي بيت؟ كيف؟" 

 جتمعن حويل يف ِعناق جامعي, ودموع مهنمرة. 
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 "شهد: ماذا س تفعيل ال ن؟" - 

 الصمت" "بتونيا: لن أ فعل شيئًا, سأ لزتم  - 

 "سلمى: أ ُجننت؟ سأُخرب وس مي؛ ليترصف معها" - 

ال وس مي, لن أ تلكم معك لو فعلهتا اي سلمى,  -  "بتونيا: ال تفعيل هذا, اإ

 دعيه هيمت المتحاانته " 

"شهد: وِلَم امسه خطيبك؟ هل لُتخفي عنه اكرثة مثل هذه؟ أ جننت؟  - 

أ ن   أ ال ختايف  أ توقع مهنا ُك يشء,  االإنسانة سيئة,  تُدخكل جسن  هذه 

 ال حداث؟ سيتدمر مس تقبكل لو فعلهتا" 

 "سلمى: أ ان أ وافقها بلك ما تقوهل, لن أ مسع الكمك" - 

"بتونيا: بنات, هالا توقفَّتَّ قلياًل؟ قليب يؤملين, ال أ س تطيع حتمل توايل  - 

بال   ساكنة  فرتة  أ عيش  أ ن  أ ريد  أ رجوُكن,  افهمنين  السيئة,  ال حداث 

ق, يكفيين ما أ عانيه, ال أ ريد للموضوع أ ن  مصائب, ال حُتملنين ما ال أ طي 

 يكرُب, ولن يعمل وس مي, أ مسعيت اي سلمى؟ لن يعمل." 

ىل املعلمة وأ فكر حباليت اليت   مث تركهتن وجلست عىل مقعدي, أ نظر اإ

لهيا.   وصلت اإ

                                 ***** 

أ وقاهتا برفقة  مر شهٌر رتيب خاٍل من أ ية أ حداث, سلمى تُميض أ غلب  

شهد, وأ يم تاكد تُقمي يف مزنل خاليت, أ ما أ ان مفنشغٌل بختبارايت, وَمنفيس  
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الوحيد هو زيد؛ ل ن ُعقةل االإصبع هْتملين بشلك فضيع, ُأحادهثا ملدٍة ال  

تزيد عن دقائق يومًا بعد يوم, أ اكد ُأجن, أ شعر بأ ن خطًب ما حل هبا  

احرتت فامي أ قوهل وأ فعهل, ومل    وال ختربين, تتجنب احلوار معي متعمدًة, 

 أ شأ  الضغط علهيا كثريًا, ماذا تُراين أ فعل؟ وهللا مل أ عد أ عمل. 

يومني,    قبل  زايد  أ م  واجلدة  مىن  سافرت  ُأخربمك:  أ ن  نسيت  ْصيح 

صادفت اجلدة عند الباب وودعهتا, وصتين عىل بيت وأ عطتين مبلغًا  

املال املتبقي من  لها )املبلغ  املال؛ ل وصهل  لبايت(    من  اذلي خبأ ه زايد 

خبرب   عندما مسعت  ل هنا  بملال؛  ل خبارها  الفرصة  يل  تس نح  مل  طبعًا 

لها, وأ خاف   أ عمل ما حيصل  عتذرت مين وأ غلقت الهاتف, ال  اإ سفرهام 

 كثريًا أ ن نفرتق.  

 قطع سلسةل أ فاكري صوت سلمى البايك:  

ىل املستشفى"  "وس مي.. هيا اإهنض س نذهب اإ

 هل بتونيا؟ أ جبهتا بتوتر: سقط قليب اإىل قدماي,  

 "من اي سلمى؟" 

نتحار, ووضعها حرج" -   "سلمى: رزان حاولت االإ

"وس مي: رزان! هل يُعقل هذا؟ رزان حتب احلياة كثريًا, ملاذا؟ ما ااذلي  - 

 حدث؟" 

 "سلمى: ال أ عمل اي وس مي, هيا أ رجوك ارتدي مالبسك رسيعًا" - 
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 هززت رأ يس موافقًا, ومهمت أ بدل مالبيس.  

وقت متأ خرًا, وال جواء مضطربة, خاليت تبيك فوق رأ سها, أ رسعت  اكن ال 

أ يم حتتضهنا وتواس هيا, عندما رأ تين ُصخت, وطلبت مين اخلروج من  

الغرفة حااًل, ال ُأخفيمك ُصِدمت, ما عالقيت مبا جرى لرزان؟ هل تُفرغ  

 َحنَقها يب؟ 

 "ران: وس مي ُأخرج ال ن اي صغريي" - 

 أ س بوع مل ُأغادر غرفيت"   "وس مي: ماذا فعلت لها؟ منذ - 

 "سلمى: أ يخ, هيا دعنا ننتظر يف اخلارج" - 

ىل املمر, أ رضب أ خامسًا بأ سداس, ما بل   انصعت ل وامرمه وخرجت اإ

 امجليع؟ ال أ عرف من سأُساير.  

 أ قبلت سلمى متسح عىل رأ يس مواس يًة مث قالت: 

 "ال تعبس وهجك أ رجوك, ُأخرج واس تنشق بعض الهواء " 

أ س ت -  أ سوأ  مما  "وس مي: ال  طيع اي سلمى, سأ نتظر هنا, ُك يوم يصبح 

 س بقه, مل أ عد أ عمل من ُأداري؟ وممن أ عتذر؟" 

"سلمى: ال هتمت اي أ يخ, س نعاجل املواضيع, لننتظر أ يم, حيهنا نعرف ما  - 

 عالقتك بقصة رزان" 

 انتظران وادليت ساعًة اكمةل حىت انبلق الباب و ظهرت  
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ىل أ يم همرواًل, وقلت:   توهجت اإ

 اذا أ ان؟ ماذا فعلت لها؟" "مل - 

 "ران: أ نت السبب اي وس مي, ِلَم تُعطها أ مل وتتخىل عهنا؟" - 

"وس مي: ماذا؟! كيف أ عطيهتا أ مل بهلل عليِك؟ مك مىض عىل خطوبيت؟  - 

 هل تذكرت أ ن حتزن ال ن؟" 

 "ران: أ نت أ خربهتا: أ نك س تنتقم من بتونيا, وتزتوهجا" - 

أ نين سأ نتقم من بيت؛ يك تغض برصها عنا,  "وس مي: ال, أ بدًا, أ خربهتا:  - 

اِح لها ال خلطوبة, وال لزواج"   لكن أ قسم كِل أ نين مل ُأمل

 "ران: رمبا نسيت, لقد سلبت بيت عقكل" - 

لقد ُجنَّ ُجنوين, خرجت دون أ ن أ تفوه حبرف, مسعت صوهتا يه وأ خيت  

 ستشفى.هيتفان يل, ومل ُأعرهام أ دىن انتباه, مث أ متمت طريقي اإىل خارج امل 

حاولت االتصال ببايت لكن عبث هاتفها مغلق, مل يتبقى يل سوى زيد,  

ىل الساعة   طلبت رمقه وانتظرت قلياًل, أ جابين بصوٍت انعس, انتهبت اإ

 اكنت متأ خرة جدًا, قلت: 

ىل الوقت"   "أ ان أ سف اي زيد, أ زجعتك, مل أ نتبه اإ

 "زيد: ماذا حدث؟ ما بل صوتك؟" - 

ىل نومك, نتحدث غدًا" "وس مي: ال تكرتث يل, عد -   اإ
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 "زيد: ال وهللا, أ خربين ماذا حصل؟" - 

 "وس مي: سأ يت للمبيت عندك, هل دليك مانع؟" - 

ذن املشلكة كبرية.  -  "زيد: هل متازحين اي وس مي؟ أ نت ستنام عندي؟!, اإ

 هيا أ نتظرك, ال تتأ خر" 

أ غلقت الهاتف وقصدت مزنهل, بل حص مزنل معي, ال أ عمل كيف سأ جرؤ  

 هذا البيت اذلي مل أ قصده منذ وفاة وادلي.  عىل دخوهل؟  

 اكن زيد ينتظرين بخلارج, وعندما رأ ين أ رسع حنوي متسائاًل: 

 "ماذا حدث؟" 

مل   اذلي  هاتفي  أ غلقت  مث  طوياًل,  وتهندت  تفكريي,  يؤرق  مبا  أ خربته 

يتوقف عن الرنني, دخلت مزنل معي خفيًة, مل أ س تطع النوم, أ فاكري  

كثرية, ومتداخةل, غلبين النعاس بعد صالة الفجر, مل أ طل النوم؛ فقد  

 أ يقظين زيد يف السابعة, لنخرج من املزنل قبل أ ن يراان أ حد.  

اقاًل, مث تذكرت أ ين أ ان؟, وفززت واقفًا, وقبل أ ن نفتح  استيقظت متث 

 الباب, أ اتان صوت معي, هذا ما اكن ينقصين: 

 "وس مي؟ ماذا تفعل هنا؟ هل حدث ل حدمك يشء؟" 

 "وس مي: ال اي معي مل حيدث يشء, أ تيت؛ ل س تعيد دفاتري من زيد" - 

ذن, انتظر لنتناول طعام االإفطار معًا" -   "ابو زيد: اإ
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ىل هنا وكفى ماذا حيدث؟ ما التغريات الرسيعة اليت تطرأ   ماذا؟ ال. اإ 

 عىل الناس من حويل؟ سأ فقد عقيل. 

 "ابو زيد: وس مي.. وس مي" - 

 انتهبت اإىل صوته وأ جبت: 

 "ال أ س تطيع, جيب أ ن أ ذهب" 

 "أ بو زيد: ال, لن أ دعك تذهب, هيا تفضل اإىل غرفة اجللوس" - 

 "وس مي: كام تريد" - 

 مث مهست يف ُأذن زيد: 

يب وادلك بلزهامير؟ أ و رمبا فقد عقهل لكيًا, ما اذلي حيدث  "هل أ ص 

 هل؟" 

ىل ادلاخل, أ جعبين الوضع كثريًا, جلس نا   حضك مث أ مسك بيدي يشدين اإ

كعائةل: معي وزوجته, وزيد, هاةل, وأ س يل, افتقدت هذه التجمعات منذ  

   زمن, حتدثنا بأ مور عامة, وتبادلنا الناكت, واذلكرايت, تبدل مزايج قليالً 

ىل اجلامعة, سأ بدأ  أ ول امتحاانيت اليوم.    مث ودعهتم وذهبنا اإ

تذكرت هاتفي املغلق, فتحته واهنالت الرسائل: أ يم, وسلمى, وبيت ..  

 أ رسلت اإىل بيت متسائاًل عام تريده, فرن هاتفي رسيعًا  

 "بتونيا: أ ين أ نت اي وس مي؟ ِلَم هاتفك مغلق؟" - 
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 "وس مي: برفقة زيد, وأ غلقت هاتفي؛ يك أ رحي رأ يس" - 

قتضاب؟" -   "بتونيا: ما بك؟ ِلَم ترد بإ

يشء, سيبدأ  امتحاين بعد قليل, جيب أ ن ُأغلق, نتحدث  "وس مي: ال  - 

 الحقًا يف وقت فراغي" 

 "بتونيا: لو أ نك ال تعاكس ين, ماذا فعلت كل؟" - 

 "وس مي: ال يشء, عاد عقيل اإىل رأ يس للتو" - 

 "بتونيا: ماذا تعين؟" - 

 "وس مي: ال تكرتيث, هيا وداعًا" - 

مأ نهتا عين,  وأ غلقت الهاتف قبل أ ن أ مسع ردها, مث اتصلت بسلمى وط

 وأ غلقت هاتفي جمددًا. 

 "زيد: ما ذنب بيت اي وس مي؟ هل حان دورك ال ن لتقف ضدها؟" - 

أ خرى  -  نعهتا بيت مرًة  ذا  اإ بتونيا, سأ حسب لسانك  أ واًل امسها  "وس مي: 

..اثنيًا أ ردُّ لها القليل من جفاءها, مل أ عد أ حمتل أ ن ُأدارهيا , أ حارب امجليع  

نفسها أ ن تتحدث معي أ كرث من دقيقتان عىل  من أ جلها, ويه ال تلُِكف  

أ عد   مل  نسان,  اإ أ يضًا  وأ ان  لطيفة,  أ و لكمة  طراء,  اإ أ ي  جعل, ومن دون 

 أ حمتل " 

 "زيد: اي أ يخ ضع لها عُذرًا, رمبا حيدث معها يشء ال تعلمه" - 
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"وس مي: هنا املشلكة اي زيد, أ ان متأ كد بأ هنا يف مشلكة, حاولت كثريًا  - 

ث, ماذا عساي أ ن أ فعل؟ هل ُأقباِل قدمهيا؟  معها؛ لتخربين, لكن عب 

ال تُريدين أ ن أ زورها, وهاتفها دامئًا ُمغلق, اي أ يخ قليب يؤملين؛ أ خاف  

أ ن أ فرض نفيس علهيا, أ خىش أ ن تكون ال تبادلين ذات املشاعر, أ و  

 أ هنا ال تزال خطيبيت؛ ل هنا ترد امجليل يل, أ خاف كثريًا اي زيد, كثريًا"  

تنفس  "زيد: هيا دعك  -  السلبية, سيبدأ  الامتحان,  ال فاكر  من هذه 

 بعمق, وأ ذكر هللا" 

ال هللا" -  هل اإ  "وس مي: ال اإ

                                 ***** 

بعاد   ليفرغ غضبه يب؟ وماذا يعين:  ِلَم  أ هذا وس مي؟  ُأُذاني  ال ُأصدق 

عقيل اإىل رأ يس؟ أ ال يكفيين ما أ حتمهل هنا؟ حىت أ نت اي وس مي, أ عمل  

ين أ مهلته كثريًا هذه الفرتة, لكن ماذا أ فعل؟ أ خاف أ ن تتسلط عيل  أ ن 

املرشفة, وأ قيض س نني بلسجن من أ جل هتمٍة بطةل. اي رب أ لطف يب,  

مل أ عد أ حمتل, أ خاف أ ن تضعف نفيس وأ فعل كام فعلت رزان, اي رب  

 قوين بك, وثبتين؛ يك ال أ ِظل.  

 "الان: أ لن تأ يت لنتناول طعام االإفطار؟" - 

 تونيا: ال أ ش هتيي شيئًا اي الان " "ب - 

 "الان: أ ال زلت تفكرين حبديث وس مي؟" - 
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"بتونيا: بوس مي, ورزان, وجديت, وبعطةل ما قبل الامتحاانت, وتسجيل  - 

 الصوت اذلي خُتفيه املرشفة, لو أ ننا يف املدرسة؛ لتحسنت حاليت قلياًل" 

ال هللا .هل اش تقت للمدرسة هبذه الرسعة؟ ال -   تقلقي,  "الان: ال اهل اإ

 بقي يومني لالمتحاانت, وتعودين اإىل عزيزتك املدرسة" 

 "بتونيا: مىت س تنهتيي امتحاانيت وأ راتح؟ " - 

" الان: لن تراتيح, وعدتين أ ن ُنرج من هنا معًا, بقي يل ُأس بوعني  - 

 هنا" 

 "بتونيا: امحلد هلل, وأ ان أ فكر.. هل بقي مصائب مل ُأحِصها؟" - 

 رأ يك أ ن نفعل مغامرة قبل خروجنا من هنا؟" "الان: ْصيح بيت, ما  - 

 "بتونيا: مغامرة؟ وما يه؟" - 

 "الان: أ ن نرسق هاتف املرشفة, ومنسح التسجيل " - 

 "بتونيا: هل ُجننِت أ نِت؟ مس تحيل" - 

"الان: ال ختايف, أ نِت فقط سرتاقبني املدخل, أ ان سأ دخل وُأعيد ضبط  - 

ضافية سأ رش حاسوهبا ال  شخيص بملاء, وأ رسق  املصنع لهاتفها, وحركة اإ

 منه كرت اذلاكرة" 
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س هتلكته يف  -  "بتونيا: ما شاء هللا, من أ ين اشرتيِت ذاكءك هذا؟ لو اإ

كتب املدرسة؛ لاكن أ نفع كِل, كيف س تفعلني ُك هذا رسيعًا؟ مث أ نت  

 جبانة, وختافني, لن تفعلهيا"

تقل-  أ واًل.. اثنيًا هذه لعبيت, ال  أ صاًل هذا  أ نح  أ ن  أ نوي  قي,  "الان: ال 

 وأ خريًا لُيصبح من خياف منِك مثكِل" 

هنا فتاة طيبة القلب, لكهنا بلهاء, كيف س نعيش   حضكت عىل سذاجهتا, اإ

سواًي وحنن ال منكل عرشة قروٍش حىت؟ أ ٍه من حياتنا حنن املرشدين,  

 اي رب عوضنا بل خرة. 

 "حسر: بيت أ رسعي اإىل غرفة املديرة" - 

 "بتونيا: ماذا حدث؟" - 

 دث يشء, دليك ضيفة تُريد رؤيتك" "حسر: مل حي - 

 "بتونيا: من يه؟" - 

 "حسر:ال أ عمل, فقط أ رسلوين ل خربك, هيا ما بك؟" - 

هل عساها تكون معيت مىن؟ أ م جديت؟ هل عادات من أ جيل؟ انطلقت  

ىل االإدارة, والفرحة تغمرين؛ يف الهناية رق قلهبا, كنت أ عمل أ ن   همروةًل اإ

 هذا س يحصل.  

وطبعًا ُصدمت, ال بل ُدهشت كثريًا, حىت  طرقت الباب مث دخلت,  

 أ نين حتنطت يف أ ريض. 
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 "املديرة: تعايل اي ابنيت اقرتيب, الس يدة ران أ تت لالإطمئنان عنِك" - 

ىل املزنل؟ اي رب.    ماذا جيري هنا؟ ملاذا أ تت؟ هل س ُتعيدين معها اإ

 "ران: اقرتيب اي بيت, هيا اجليس أ مايم أ ريد أ ن أ حتدث معِك" - 

 لل مر, وجلست أ ماهما عىل املقعد, مث اس تأ ذنت املديرة  ذهبُت مذعنةً 

 وخرجت, قليب ينبض بشدة ياكد خيرج من ماكنه, ماذا س تخربين؟ 

 "ران:كيف حاكل اي بيت؟ هل أ نِت مراتحة هنا؟" - 

 "بتونيا: امحلد هلل " - 

"ران: بتونيا اي ابنيت, دعينا نهنيي هذه الرتهات اليت بيننا, تعلمني أ نين  - 

 مى. وأ نين ساعدتك كثريًا بعد وفاة وادليِك " ُأحبك كسل

 "بتونيا: شكرًا كل؛ ل نك ساندتين, لكن ِلَم ُك هذه املقدمة؟" - 

 "ران: ُأريدك أ ن تتطلقي من وس مي" - 

متقع لون وهجيي, وبدأ ت   ماذا؟ هل ُجنت؟ ال طبعًا, ماذا سأ خربها؟ اإ

 عيناي ترتقرق بدلمع.  

يِك ال أ كرث, ال أ ريد أ ن يكرس  "ران: امسعيين اي بنيت, وس مي يُشفق عل - 

قلبك بعد أ ن تتعلقي به أ كرث, وس مي ال حيبك, حُيب رزان اليت وعدها  

بلزواج, رزان اليت حاولت الانتحار؛ ل نه ال يزال معِك, هذا هوٌس  
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عابر اي ابنيت, عندما تكرُبين ستتأ كدين من الكيم, أ رجوِك اعذريين اكن  

 "   جيب عيل أ ن أ كرس قلبك؛ لُتصبحي أ قوى 

"بتونيا: لكنين أ حبه كثريًا, وس مي س ندي الوحيد يف هذه احلياة, وأ ان  - 

 متأ كدة من حبه يل" 

"ران: وأ ان؟ كيف س ُتمكلني حياتك وأ ان ال ُأريدك؟ افهميين اي بيت أ ريد  - 

أ ن ُأزوج ابين بفتاة من مس تواه, هل ترضني أ ن يُذاع بني الناس أ ن  

ذا تزوجامت هل ستنجو للمرة  ران زوجت ابهنا للقيطة؟ فكري   برزان, اإ

 الثانية؟ هل تس تطيعني أ ن حتميل ذنهبا طوال معرك؟" 

 "بتونيا: وأ ان هل تس تطيعني حتمل َخطييت طوال معرك؟" - 

"ران: لن أ تركك أ عدك, لكام احتجت ليشء اتصيل يب, لكن ال تُدمري  - 

ه  حياة وس مي, اذلي طلبك من وادلك؛ ل نه أ شفق عىل معاملته كل, ول ن 

ن مل يكن بقاؤه معك شفقة؛ فهو ال يرتك أ مانًة أ وصاُه   عمل حبقيقتك, واإ

 هبا أ حد فكيف لو اكنت أ مانة أ موات؟" 

تصلب ادلم بعرويق, ماذا عساين أ فعل؟ هل حقًا وس مي يُشفق عيل؟  

ال أ س تطيع تركه, كيف سأ فعل ذكل؟ متالكت نفيس ومهمت واقفة, مث  

ذاًن  " س ينهتيي ال مر اليوم, ال ختايف  قلت:  , أ ريد منِك أ ن تأ خذي يل اإ

 لساعتني؛ ل لتقي بوس مي" 

 "ران: كام تريدين اي ابنيت" - 
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"بتونيا: لو مسحِت ال تناديين ببنتك؛ ل نين بال وادلين, يعين لقيطة كام  - 

 تقولني." 

الان   تنتظرين  اكنت  واحلرسة,  اخليبة,  أ ذايل  أ جر  الغرفة  من  خرجت 

بذراعي وأ بيك, تذكرت أ يم, ختيلت  بملمر, عندما رأ يهتا أ رسعت أ حاوطها  

الان أ يم حياة.. أ ٍه اي أ يم, كنِت تقولني: ال أ تصور حيايت بدونك, ها أ ان  

 ال ن أ حيا هذه احلياة بدونك. 

ختىل عين امجليع اي أ يب, ساحمكام هللا, ملا اشرتيامتين؟ ِلَم مْل تدعاين أ عيش    

اريج, ِلَم مْل تُدربين  طفوليت مبراكز ال يتام؟ ل خذ احتياطايت من العامل اخل 

 عىل هذه احلياة القاس ية؟ 

ىل الغرفة, مل أ حب لها مبا دار بيننا, كنت أ ميل برأ يس عىل   اصطحبتين الان اإ

ىل أ ن أ تت حسر مرًة أ خرى ختربين: أ ن ُأهئي نفيس بعد   كتفها وأ بيك, اإ

 عرشة دقائق؛ للخروج من هنا. 

رسا  أ رسلت  مغلق,  هاتفه  بوس مي,  واتصلت  هاتفي  لسلمى  أ خذت  ةل 

 أ طلب رمق هاتف زيد؛ ل نين متأ كدة من وجوده معه.  

 "نعم, من معي؟"  اتصلت بزيد فأ جاب: 

 "بتونيا: أ ان بتونيا, هالا أ عطيت الهاتف لوس مي لو مسحت؟" - 

 "زيد: نعم بلطبع, انتظري قلياًل" - 

 مث بدأ  يناديه.  
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 "وس مي: بتونيا؟ ماذا حدث؟" - 

هاتفك مغلق, فطلبت رمق زايد من  "بتونيا: ال تقلق مل حيدث يشء,  - 

 سلمى؛ ل نين أ عمل أ نك برفقته" 

"وس مي: عقةل االإصبع ال أ ريد احلديث بأ ي موضوع أ رجوِك, مث أ خربتك  - 

 أ نين سأ عاود االتصال بك يف وقت فراغي" 

أ خافين حديثه معي, وبدأ ت أ شك مبا قالته ران, هل تبقى معي لشعورك  

 بلشفقة أ م ل نين أ مانة وادلاي كل؟ 

لهيا أ يب,  -  "بتونيا: ال تُغلق متهل, سأ كون يف مدينة ال لعاب اليت أ خذان اإ

ىل   اإ عليه وادلاي,  املقعد اذلي جلس  أ راك هناك, عىل ذات  أ ن  أ ريد 

 اللقاء" 

وطبعًا   ران,  اخلاةل  ل رافق  عدت  مث  مالبيس,  وبدلت  الهاتف  أ غلقت 

اليوم, سأُفرغ  هناء ُك يشء  اإ أ نوي  الزواج معي؛ ل نين    أ حرضت عقد 

 حيايت من امجليع, سرتون. 

ىل املاكن قبل نصف ساعة, لكنه اكن هناك, قابعًا عىل نفس   وصلت اإ

املقعد, شارد اذلهن, هنا بدأ  حيب هل وهنا س ينهتيي, اجتهت حنوه, عندما  

 انتبه لوجودي دُهش: 

 " ماذا تفعلني هنا قبل املوعد؟" - 

 "بتونيا: أ نت ماذا تفعل هنا قبل املوعد؟" - 
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 دي عىل سؤايل بسؤاٍل" "وس مي: ال تر - 

 "بتونيا: كنت ُأريد اجللوس لوحدي قلياًل" - 

 أ مسك بيدي وأ جلس ين جبانبه, مث قال: 

اس تطعت   كيف  مث  أ رجوِك,  أ خربيين  ما؟  خطٌب  معِك  حدث  "هل 

 اخلروج؟ هل هربِت؟" 

 "بتونيا: ال اي وس مي, أ تيت لسبٍب خمتلف, ومل أ هرب" - 

 "وس مي: سبب ماذا؟" - 

 تُطلقين""بتونيا: أ ريدك أ ن - 

                                 ***** 

وك هنا كوت قليب بمجلر, ال ميكن للظروف أ ن تتاكلب عيل معًا, انتفضت  

 واقفًا أ ُصخ: 

 "هل فقدِت عقكِل؟ خلف ماذا تسعني؟" 

 "بتونيا: أ ان لست سعيدًة معك, حان وقت افرتاق ُطرقاتنا" - 

ىل رأ    يس, واصطكت أ س ناين:  ال, ال أ س تطيع ضبط أ عصايب, صعد ادلم اإ

 "أ نِت تكذبني لُتبعديين عنك أ عمل هذا, ال تس تطيعني فعل ذكل" 

 "بتونيا: بىل أ س تطيع, وأ تيت اإىل هنا؛ ل نين أ س تطيع" - 
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, هذا العقد؛   ت يدها جبيهبا وأ خرجت ورقة, مث وضعهتا أ مام عيينا َدسَّ

ذن يه تقصد ذكل.   اإ

أ نتِ -  عقيل؟هل  أ فقد  س تجعليين  هل  بتونيا,  من    "وس مي:  متضايقة 

يشء؟ أ خربيين: أ م أ نك غضبِت من ُأسلويب بحلديث معك اليوم؟, أ ان  

 أ عتذر, مل أ كن أ قصد؛ لكنك أ جربتين عىل هذا" 

"بتونيا: عُد اإىل رشدك لو مسحت, أ مل تالحظ تَغريي معك منذ فرتة؟  - 

أ ان اقتنعت بأ نين مل أ ُكن أ حبك, كنت أ ريد أ ن ُأرد كل مجيكل عيل ببقايئ  

 معك" 

لقد جتمد تفكريي, بدأ  جسدي يرجتف, مث زجرهتا    ماذا هتذي هذه؟ 

" هذا الالكم خسيف وأ ان ال ُأصدقك, أ نِت أ مانة وادليِك يل, ال   بعنف: 

 أ س تطيع تركك, ال أ س تطيع" 

عندما مَسَِعت لكاميت هذه, رمقتين بنظرة قاس ية, وأ قبلت حنوي متأ بطة  

ىل الوراء, مث قالت   : شًا, أ ان ازدردت ريقي ورجعت اإ

"هالَّ طلقتين؟ أ ان ال ُأريدك, أ ان خشصيًا قد س مئت منك, ال ُأحبك اي  

أ يخ, وال ُأريد الزواج منك, مث أ ين كرامتك؟ أ ان ُأخربك أ نين ال ُأحبك,  

 وأ نت ختربين بأ مانتك." 

ال أ ان, أ عمل أ هنا تكذب,   لقد وصلت حلاةٍل يُرىث لها, يُمكهنا خداع امجليع اإ

 أ ن يكون, قلت:   وأ هنا تس تفزين, أ و هكذا أ ود 
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ُأداريك   كنت  حتزين,  ال  يك  اليوم؛  يف  مرٍة  أ لف  أ موت  كنت  "أ ان 

وأ واس يك, أ تأ مل أ ضعاف أ ملك, تشاجرت مع وادلك, ومىن, حىت أ يم من  

أ نين   تعلمني  جُتازينين؟  أ هكذا  التعب,  حد  اإىل  بك  تش بثت  أ جكل, 

ُأحبك, هل تُطلقني عىل من أ حبك ودافع عنك, ومتسك بك, رجٌل بال  

 ة؟ أ هذا ما أ وحيته كل؟" كرام 

"بتونيا: ال جُتربين عىل قول يشء ال ُأريد قوهل اي وس مي, لنذهب للمحكة  - 

 برسعة, جيب أ ن أ عود." 

"وس مي: ال, لن أ تركك تذهبني, وس تعودين ال ن معي, اإىل مزنيل, لو  - 

امجليع   ُأنظري  أ موران,  مجيع  وحنل  بروية,  ونتحدث  لنجلس  مسحت 

ذهب, ال أ س تطيع العيش بدون رؤيتك وسامع  يشاهدوننا, هيا أ رجوِك لن 

ىل امليمت"   صوتك, هذا يكفي.. لن تعودي اإ

ال بيدهيا ترضبن صدري, تنظر حنوي نظرة غضب, وترصخ:   مل أ شعر اإ

"أ ال تفهم, ال ُأريدك, أ ان ُمعجبة بغريك, أ خرج من حيايت, كنت سأ تطلق  

د وفاهتام  منك قبل وفاة وادلاي؛ لكنين أ طلت اخلطوبة ُلفرح أ يب, وبع

مل أ س تطع أ ن أ تركك؛ ل نك أ كرث من ساندين, لكنين ال ُأحبك, ومل أ حبك  

 يومًا لنتطلق ال ن وفورًا" 

ُت قلياًل, مث قلت:   مل يتبقى دلي الكم, وال حىت ردة فعل, مَصَ

 "هيا, س نذهب اإىل احملمكة" 
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أ ن   ُأريد  أ قود برسعة,  كنت  احملمكة,  اإىل  واجتهت  الس يارة  ىل  اإ صعدان 

أ نهتيي من ال مر رسيعًا, مل أ حمتل ما قالته, متنيت لو أ صابنا حادث ومتنا  

معًا, لكن هذا مل حيدث, اكن الصمت خُيمي عىل املركبة, ضايقين الهدوء  

 كثريًا ففتحت املذايع, اكنت ال غنية لفريوز: 

 ) سوا ربينا سوا مشينا سوا قضينا ليلينا   

 ا ربينا معقول الفراق ميحي ليالينا وحننا سوا سو 

 قوكل بعد الرفقه والعمر العتيق  

 نوقع مثل ورقه ُك من ع طريق 

 وينساان السهر بليل السهر ويسأ لوا عنا أ هالينا   

 سوا ربينا(   

تطلقنا جبلسٍة واحدة, اكنت احِلجة أ ن وادلها زوهجا غصبًا, ويه ال تزال  

حرضت واكنت  صغرية وال تُريد الزواج, طبعًا بتواجد مديرة امليمت اليت  

قبلنا يف احملمكة, ال أ عمل أ شعر أ ن ال مر مدبر؛ لكن هذا يكفي, انهتيى  

 ال مر, وانهتيى ُك يشء. 

ملكوم   اخليبة,  أ ذايل  أ جر  فرحت  أ ان  أ ما  املديرة,  برفقة  يه  عادت 

الوجدان, مكسور اخلاطر. ُجبت الشوارع مش يًا عىل ال قدم, ونسيت  

, مث هتالكت عىل مقعد  أ نين أ تيت بس يارة, رست حىت تورمت قدماي 

حدى احلدائق و طلبت زيد ليأ يت.   يف اإ
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ىل املزنل؛ فاس تقبلتين ُأيم بل حضان, تعتذر عن ليةل ال مس,   أ عادين اإ

الباب,   أ وصدت  غرفيت,  اإىل  صعدت  ُأجب,  فمل  حايل  عن  سأ لتين: 

ىل قلبه, أ مضيت يومًا عصيبًا,   ورحت أ بيك كطفٍل؛ فقد أ حب لعبٍة اإ

كيف س يربئ جريح ال ن؟ ماذا علين أ فعل من    ملاذا فعلت هذا يب؟ 

ليه؟ أ نِت ال تس تطيعني التنفس دون   دونك؟ من هو؟ وأ ين تعرفت اإ

رقيب  يف امليمت, وقبل امليمت  مس تحيل. مل أ عد أ حمتل صوت أ فاكري,  

تناولت حبوب مسكنة للصداع, ومنت وادلمعة جتر ادلمعة يف عيناي,  

نهتيى فصل البتوني  نهتيى فصل الش تاء, اإ  ا. اإ

                                   ***** 

مىض أ س بوعني عىل طالقنا, ال زلت مكسورة اخلاطر, جمروحة الفؤاد,  

أ هنيت اختبارايت ومللمت حقيبيت؛ اس تعدادًا للخروج مع الان, ال أ عمل ما  

ينتظرين يف اخلارج, طمأ نتين الان أ هنا خُتفي مبلغًا جيدًا من مرصوفها؛  

 جاًل سينفذ.  لكنه عاجاًل أ م أ  

حدى دور الفتيات" -   "الان: أ خربتين املديرة: أ هنا س ُتدبران يف اإ

"بتونيا: وهل صدقِت؟ أ مل خُتربان ال س بوع املايض أ نه ال يوجد شاغر,  - 

 مث سأُذكرك.. هنايتنا س تكون يف مراكز االإصالح" 

ننتظر  -  أ ايم,  بقي ثالثة  تفكري هبذا, وال تستبقي ال حداث,  "الان: ال 

 دعي أ ن جتد لنا ولو ُغرفًة صغرية تأ وينا " ونرى, اإ 
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"بتونيا: كيف س نجد معاًل اي ذكيه؟ كيف سنتدبر أ مر طعامنا ولوازمنا؟  - 

 كيف سأ مكل دراس يت؟" 

ذا وفران  -  "الان: كوين واقعية اي بيت لن تمُكيل تعلميك أ نِت تعلمني ذكل, اإ

 الطعام والسكن ف امحلد هلل " 

 "بتونيا: أ ه.. اي رب ساعدان" - 

شعر بلرعب من املصري اجملهول اذلي ينتظرين, مل يتبقى يل أ حد سوى  أ  

الان, حىت سلمى ال تُريد احلديث معي بعد طاليق من وس مي؛ وك نين  

ُخلقت   ليتين  اي  أ مثالنا,  عىل  جدًا  ضيق  العامل  أ فعل؟  ماذا  السبب, 

 عصفوًر.  

جيار  بس يط,    بعد يومني أ بلغتنا املديرة أ هنا وفرت لنا غرفة ومنافعها؛ بإ

وأ هنا مل جتد شاغرًا يف دور الفتيات: أ ما بلنس بة دلراس يت اجلامعية, فلقد  

اإىل صندوق   والتوجه  النتاجئ,  اإىل وقت صدور  طلبت مين الانتظار 

لن   أ هنا  ال ن  من  تعمل  فهيي  الان  أ ما  بدراس يت,  ال مان؛ وهو سيتكفل 

مبرصوف   ال قل  عىل  ليساعدوها  معي؛  تذهب  أ ن  فقررت  تنجح, 

أ و أ ن يدربوها همنيًا, ويه تريد أ ن تتعمل اخلياطة, يعين و هلل  شهري,  

 امحلد بدأ ت ال مور تنفرج.   

تالف   اإ ال يتام, وطبعًا الان مرصة عىل  غدًا صباحًا س نخرج من مركز 

أ تدخل فذهبت لوحدها,   لن  بأ نين  أ خربهتا:  هاتف املرشفة وحاسوهبا, 

هبا.. وقفت قرب    أ خاف أ ن تُمسك هبا وأ ضيع أ ان بني ال قدام, سأ حلق 
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الباب ُأراقب املمر.. خرجت بعد عرشة دقائق, وعالمات الفرح تشع  

 من وهجها. 

ذن" -   "بتونيا: فعلهتا اإ

"الان: أ نِت وبقية الفتيات بأ مان, حاسوهبا يس بح ال ن بلقهوة, وهاتفها  - 

 عاد كام خرج من الرشكة, هيا لنذهب؛ يك ال يراان أ حد" 

غرفتنا   اإىل  وعدان  الفتاايت  حضكنا  ودعنا  التايل  اليوم  ومكر. يف  خبفة 

اليت   اجلديدة,  اجلديد, وال حص غرفتنا  بيتنا  ىل  اإ الباص  وأ وصلنا سائق 

تتكون من: غرفة نوم برسيرين, ومطبخ, وحامم, ال بأ س هبا, املهم أ ن  

ىل   ىل تنظيف, رتبنا مالبس نا وخرجنا بعدها اإ تأ وينا, طبعًا البيت حباجة اإ

ىل املساء. الهواء الطلق, وأ جل   نا تنظيفها اإ

كنت ُأريد أ ن أ تنفس قلياًل, ذهبنا اإىل مدينة ال لعاب, مث تناولنا الطعام  

كنت   وادلاي,  ل رى  املقربة؛  ىل  اإ ذهبت  وبعدها  املطامع,  حدى  اإ يف 

مكغرتب ترك وطنه بالإجبار, مث عاد هل بعد فوات ال وان, جلست بني  

لثانية, تلكمت  كثريًا, وبكيت كثريًا,    القربين وبدأ ت احلديث مل أ مصت 

 حىت الان اكنت جتلس عىل مقربٍة مين وتنحب.  

حالنا؟   عىل  لنبيك  أ م  اذلكرايت؟  لنبيك  أ م  الراحلني؟  لنبيك  أ ُخلقنا 

بعد   أ حد  أ بدًا, لن مينعين عن زايرهتام  أ قطعهام  أ ن ال  ودعهتام ووعدهتام 

 ال ن. 
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ملال املتبقي  ذهبنا واشرتينا بعض املعلبات وال طعمة, ونواقص املزنل ب 

جراء   مع الان, جيب أ ن نبحث عن معل من الغد, عدان اإىل مزنلنا وأ ول اإ

ىل نوٍم   الباب, وبعد أ ن أ هنينا هتذيب املزنل خدلان اإ مقنا به: بدلنا قفل 

 معيق, ول ول مرة منذ وفاة وادلاي أ انم دون أ ن ُأفكر بلغد. 

فطاران وخرجنا نبحث عن  اإ تناولنا  معل, اكن    استيقظنا بكرًا بنشاط, 

الوضع غري مبرش خبري, الرواتب قليةل جدًا ال تكفي ليشء, والعمل اذلي  

أ جعبنا مل نعجب بصاحبه, ماذا س نفعل ال ن؟ اهرتأ ت أ قدامنا من السري,  

حدى احلدائق؛ لرناتح قلياًل, جلست عىل   ىل اإ مل أ عد أ س تطع. دخلنا اإ

 هيام.  املقعد بتعب, مث عقدت يداي عىل الطاوةل, وأ لقيت رأ يس عل

 "الان: ما بك اي بيت؟ طريقنا ال يزال طويل, أ تتعبني من ال ن؟" - 

حضكت ومل ُأجهبا, أ مغضت عيناي وأ وقفت التفكري, بعد دقائق مسعت  

 "نعم حنن يف احلديقة الغربية "  صوهتا: 

 "مع من تتحدثني؟"  رفعت رأ يس ونظرت حنوها متسائةًل: 

 مى" "الان: ما بِك ؟ِلَم ُك هذا الفزع؟ هذه سل- 

 "بتونيا: هل أ خربهتا بيشء؟" - 

 "الان: ال, اتصلت يب للسؤال عنِك؛ ل ن هاتفك مغلق" - 

"بتونيا: هاتفي مغلق؟ انتظري ل رى, أ وه نعم, لقد نفذ حشن بطاريته,  - 

 هل س تأ يت اإىل هنا؟" 
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 "الان: نعم س تأ يت برفقة شهد" - 

 "بتونيا: هل تعتقدين أ ن وس مي س يوصلهام؟" - 

 مشغول بلصيدلية, وبتخرجه, ملاذا تسأ لني؟"  "الان: ال أ عتقد, فهو - 

 "بتونيا:ال هُيمين, سأ لت ل نين ال ُأريد أ ن أ صدفه " - 

 "الان: طبعًا, وأ ان اقتنعت" - 

ىل أ ين تذهبني؟" -   "بتونيا: اإ

 "الان: سأُحرض شيئًا للرشب" - 

أ بلغهتن,   عادت الان برفقة سلمى وشهد, ويتضح من وجوههن أ هنا قد 

 اذلي بطول حذايئ. سأ قص لها هذا اللسان 

 "سلمى: هكذا اي بيت, مل تفكري حىت أ ن ختربيين خبروجك من امليمت"- 

"بتونيا: أ نِت من قاطعتين اي سلمى, وأ ان ال ُأحب أ ن أ فرض نفيس عىل  - 

 أ حد" 

رسائيل,  -  عىل  جُتييب  مْل  ِلَم  مبشألكمك؟  عالقيت  ما  بيت  اي  وأ ان  "شهد: 

 واتصااليت؟" 

تعلامن  "بتونيا:  -  وأ نامت  ال يتام,  مبركز  التنفس  أ س تطيع  ال  أ نين  أ خربتكام 

 بقصيت, ِلَم العتاب؟" 

 "سلمى: ووس مي؟" - 
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 "بتونيا: ما به؟" - 

البساطه حُتبني  -  ِلَم تطلقت منه؟ ماذا فعل كِل؟ بلك هذه  "سلمى: 

 غريه" 

 "الان: ماذا؟!" - 

 "شهد: هل هذا ْصيح اي بيت؟" - 

حتججت بذكل ليرتكين وشأ ين, ال ُأريد أ ن ُأفسد  "بتونيا: ال طبعًا, لقد  - 

 ِمزاجه, ولن ُأعكر صفومك مبشألكي " 

أ نه حُيبك  -  تعلمني  أ نِك مريضة, كيف تفعلني هذا به؟  أ قسم  "سلمى: 

 كثريًا, وال يس تطيع فُراقك, ملاذا اي بيت؟" 

"شهد: ال فائدة من هذا احلديث ال ن, لقد خطب رزان وانهتيى ال مر  - 

 " 

 ت فويق أ طنااًن من املاء البارد: وك هنا صبا 

 " ماذا؟! خطب من؟" - 

 "شهد: أ ان أ سفة, مل أ كن أ عمل أ نك ال تدرين" - 

 "سلمى: ساحمك هللا اي شهد, بتونيا اهديئ سأ شح كِل" - 

ىل املزنل, ليُسعدهام هللا, ال هُيمين, مل  -  "بتونيا: تأ خران, جيب أ ن نعود اإ

 أ تركه ل بيك عليه" 
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بيت -  اي  أ رجوِك  اللقاء  "سلمى:  هذا  ما  وصلنا,  قليل  قبل  اإمسعيين,   

 الرسيع؟" 

ن شاء هللا, هيا اي الان" -   "بتونيا: مرًة ُأخرى اإ

 "شهد: أ ان أ سفة ل نك علمِت هبذه الطريقة" - 

 "بتونيا : ال عليك, ليس همامً" - 

ذن لزنورك الحقًا" -   "سلمى: أ عطين عنوان بيتك اإ

أ ن يعمل أ ين أ قمي؟ وبيتنا  "بتونيا: ال أ س تطيع اي سلمى, ال ُأريد ل حد  - 

 عبارة عن غرفة نوم, ال يتسع لضيوف ,بالإذن" 

مضيت ال أ اكد أ تبني طريقي, كنت سأ سقط أ رضًا لوال الان اليت حُتيط  

نبس حبرف,   ىل املزنل, مل اإ خرصي بذراعهيا, اس تقلينا س يارة أ جرة وعدان اإ

 اجتهت اإىل رسيري ودفنت نفيس حتت الغطاء, رمبا أ موت وأ راتح. 

اذا فعل هذا؟ وهبذه الرسعة؟ هل حقًا اكن يُريد رزان منذ البداية  مل 

ال ن ُمختلطة, شعور غريب   ي جيري؟ مشاعري  ما اذلا ومثل عيل؟ 

ومؤمل أ ن خترس خشصك املفضل بصنع يديك, وماذا ُكنت أ توقع أ ن يفعل  

 بعد حدييث القايس معه؟  

ذل   و  الوهجة  مين  بيديه.. رسق  قليب  ..جعن  ُأمنيايت  الوصول  مزق  ة 

ال   جشرة  جشرة",  من  "مقطوعة  يقولون  كام  ال ن  أ صبحت  ل حاليم, 

 يَسقهيا أ حد..ال ترى الشمس, ايبسة متعفنة.  
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ال أ دري يف املواقف الصعبة, كيف يرتدي االإنسان قناع القوة؟ يُصبح  

صلب اكلبلوط, كيف يس تطيع كمت أ حاسيسه ودموعه والصمود اثبتًا؟  

ل أ ن يبتسم بثقة, وك ن شيئًا مل يكن, مل  كيف الإنسان ُمهرتئ من ادلاخ 

أ من دارت أ فاكر كثرية يف خميليت, كيف سأمُكل املشوار لوحدي. هذه  

ين   ال مقدمة, أ شعر بذكل, اي هللا اإ الفرتة العصيبة اليت مررت هبا ما يه اإ

 مغلوٌب فانترص. 

                                  ***** 

عرشين   ك هنام  ال س بوعني  عيل  تكن  مرَّ  مل  وكبرية  كثرية  أ حداث  عامًا 

بحلس بان, مل أ س تطع أ ن أ حزن مبا يكفي, مل يدعوين أ تقيء اكفة غضيب  

وخسطي مما حدث, اكنت البداية مع معي اذلي زاران معتذرًا, وطلب منا  

 أ ن نعود اكلسابق, ال أ عمل رمبا استيقظ مضريه أ خريًا. 

يل     قالت  رزان,  أ خطب  بعقيل يك  وُنرت  وادليت  أ تت  بعد طاليق 

حيهنا: خذ من حتبك ستسعدك, وال تأ خذ من حُتهبا ويه تفضل غريك,  

س تقيض معرك حزينًا, لو تدري أ يم أ نين أ موت وأ فين معري من أ جل  

نسان ال حُيبه؛ ليجعهل   بيت؛ لتخلت عن أ فاكرها, أ رأ يمت أ حدًا يزتوج من اإ

هل عن فكرة الانتحار, مع ال سف أ ان فعلهتا, تعاس يت اكنت  سعيد؟ لُيعدِ 

 ُمقاباًل لسعادهتا. 

 ال أ عمل مبا أ ذنبت ليكون عقايب الزواج من رزان؟ حىت لو اكنت حُتبين.    
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أ ه اي بتونيا, اي نَدبة الُعمر الباقية, اإين وهللا قد غلبين الشوق كل, وهللا  

 أ عمل مبشاعري, وهللا أ عمل بقليب وما حيوي.  

اكنت خطوبيت برزان عائلية, مل يتواجد أ حد غريب, عائةل معي, وحنن,  

وبيت خاليت, أ ديت ال مر اذلي َطلَبته أ يم وانهتيت, ال تسأ لوين كيف  

فعلهتا؟ ال أ دري مبا ُأجيب؛ لكنين شعرت أ نين أ نتقم لنفيس من نفيس,  

 اكنت أ فاكر أ نيَّة, اس تغلهتا أ يم بذاكء. 

خْتُريج, ال ن يبدأ  املشوار بلعادة, لكنه  أ هنيت امتحاانيت وحان وقت  

انطفئ خبروج عقةل االإصبع من حيايت, أ بيع معري ل مسع صوهتا, وأ رى  

 حمياها؛ لكنين لن أ جرؤ, خاصًة بعد خطوبيت من رزان.  

 "سلمى: يه اي كئيب, مباذا تفكر؟" - 

 انتهبت لصوهتا مث أ جبت: 

 حامك الغرف" " أ مل تُعلمِك أ يم أ ن تطريق الباب ثالاًث قبل اقت

 "سلمى: ال, هذه صفٌة ُمكتس بة, أ خذهتا من رزان" - 

املزنل,  -  ُأغادر  أ ن  "وس مي: ليس دلي وقت ملزاحك اي سلمى, وجيب 

 قبل أ ن تأ يت خالتِك وابنهتا" 

 "سلمى: سأُذكرك, س يعيشان يف مزنلنا يف القريب العاجل" - 
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اوةل  "وس مي: حىت لو أ قامتا يف شعري لن أ تزوج قبل أ ن يُسمح يل مبز - 

ن شاء هللا اإىل ذكل الوقت تكون رزان قد اقتنعت حبيب   الصيدةل, واإ

 لبتونيا, ونتطلق وأ راتح" 

 "سلمى: هل أ جعبتك لعبة الطالق؟ مل يرضبك أ حد عىل يدك لتقبل " - 

"وس مي: وأ يم اليت رضبتين يف منتصف عقيل؛ ل وافق, طوال أ س بوع  - 

بد" ويه تنخر اكلسوس بدماغي, املهم أ ن تتخلص من   بيت لل 

حزر مبن التقيت اليوم؟" -   "سلمى: ْصيح, اإ

 "وس مي: قويل بتونيا أ رجوِك" - 

 "سلمى: نعم, يه بعيهنا" - 

 هنضت من ماكين وبلمح البرص ُصت مقاباًل لسلمى: 

 " كيف حالها؟ هل يُزجعوهنا يف املركز" - 

 "سلمى: معلوماتك قدمية, بتونيا خرجت من امليمت مع الان البارحة" - 

كيف؟ أ ين يه ال ن؟ جيب أ ن نُدبر لها ماكاًن لُتقمي به, كيف  "وس مي:  - 

 أ مضت ليةل ال مس؟ هيا سلمى أ خربيين" 

"سلمى: أ ين يه؟ مل خُتربين, لكن ُمديرة دار ال يتام دبرت لهنَّ غرفة  - 

 ومنافعها, ويه مراتحٌة ال ن" 
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وال  -  معيل  دون  فتاتني  مبفردهام؟  س تعيشان  كيف  مراتحة؟  "وس مي: 

 عساين أ فعل؟ أ شريي عيل اي سلمى" كبري, ماذا  

"سلمى: ال يشء, لن تفعل يشء, أ ْصَبَحت تدري خبطوبتك؛ أ خربهتا  - 

 شهد" 

 "وس مي: كيف؟ سأ قتلها يومًا هذه الشهد " - 

 ترددت قلياًل مث قلت: 

 "ماذا قالت؟ أ قصد ما يه ردة فعلها؟" 

 جعل" " قالت: أ نه ال هُيمها, وليسعدكام هللا معًا, مث غادرت عىل  - 

ي قلب عقكِل اي عقةل االإصبع؟ هل كنت أ معى   ذن, ما اذلَّ ال هُيمِك اإ

هامكِل يل وعدم حبك؟.   دلرجة أ ن ال أ رى اإ

 "وس مي: كيف سأ ساعدها بدون أ ن تدري؟" - 

هنا مل تفتح هاتفها بعد, وال أ عتقد أ هنا س تفتحه,  -  "سلمى :هذا صعب, مث اإ

ىل ال ن  حىت الان أ غلقت هاتفها, ما أ علمه أ هنام اكنتا تب  حثان عن معل واإ

 مل يعرثا عىل يشء مناسب." 

"وس مي: سأ جن ماذا س نفعل؟ ْصيح تذكرت, أ م زايد أ عطتين بعض  - 

املال؛ ل وصهل لبايت, لقد نسيته, مل يتبقى دلي عقل, جيب أ ن أ عرث علهيا,  

 أ رجوِك اي سلمى اعريف ماكهنا " 
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 "سلمى: لتفتح هاتفها أ واًل مث ُأخربها" - 

خروهجا من املركز, لكن ِلَم لتخرج بكرًا؟ ال يزال أ ماهما    نسيت متامًا أ مر

ثالثة أ شهر عىل ال قل, رمبا ال تريد أ ن ترتك الان لوحدها, لطيفة الروح,  

 صاحبة القلب الشفاف, ماذا أ فعل هبا؟. 

"سلمى: اجلرس يُقرع, وصلت خطيبتك املصون قبل أ ن هترب, هيا  - 

ىل اللقاء, سأ خدل للنوم"  ذن اإ  اإ

أ حمتل حديهثن ومغزهن,    "وس مي: -  لن  معي,  ابقي  أ رجوِك  أ خيت  اي  ال 

 وملزهن "  

"سلمى: ُمشلكيت أ ين أ حبك, وال ُأحضي بك, هيا لنزنل قبل أ ن تصعد  - 

 اإىل هنا" 

اي اإاليه مك الفرق شاسع بني بيت ورزان, وبني خاليت واخلاةل حياة, رمحها  

  أ صاًل. هللا يه وزايد, طال حديهثن وأ ان مللت, وعقيل ليس معهنَّ 

"رزان: سوسو أ مل تش تق يل؟ ملاذا ال تفكر أ ن تُراسلين, أ و تردَّ عىل  - 

 رسائيل؟" 

"سلمى: أ واًل امسه وس مي ليس سوسو, اثنيًا مشغول بتخرجه ويالحق  - 

 الصيدلية, ودليه ُأم وأ خت يُريد أ ن يقيض طلباهتن." 

  "ران: سلمى هذا يكفي, اس تحي قلياًل, خطيهبا واش تاقت هل, ما شأ نكِ - 

 أ نِت؟" 
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حفل  -  س نقمي  أ ين  ْصيح  لالكهما,  أ همت  ال  خاليت  اي  دعهيا  "رزان: 

 خترجك؟" 

ُأخربمك:  -  أ ن  نسيت  أ حتفل,  أ ن  ُأريد  ال  نُقعد,  ولن  نُقمي  لن  "وس مي: 

ىل بدٍل عريب جماور"   سأُسافر أ ان وزيد بعد التخرج اإ

ىل أ ين؟ وملاذا؟" -   "ران: اإ

 اي ُأيم" "وس مي: مل ُنرت بعد. أ ريد أ ن ُأغري نفسييت - 

 "رزان: لنذهب مجيعًا, ما رأ يك اي ُأيم؟" - 

 "وس مي: ال طبعًا, سأ خرج أ ان وزيد فقط " - 

مهمت واقفًا, جيب أ ن أ خرج, ال ُأريد أ ن أ فتعل املشأُك, جوُّ هذا البيت  

 بدأ  يُزجعين. 

ىل أ ين؟ ال تقل أ نك س تخرج مع زيد, بدأ ت أ كرهه" -   "رزان: اإ

وجوده مع الوقت, هيا تصبحون  "وس مي: نعم مع زيد, س تعتادين عىل  - 

 عىل خري سأ تأ خر قلياًل" 

 "سلمى: وأ ان أ يضًا تُصبحون عىل خري, جيب أ ن أ انم " - 

ابتسمت لسلمى وخرجت, مث توهجت ملزنل زيد, جيب أ ن ند وادلة  

 بتونيا. 

 "زيد: هل خالتك وابنهتا من جديد؟" - 
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 "وس مي: ومن غريهام " - 

 سهرتنا س تطول" "زيد: هيا تفضل من الواحض أ ن  - 

 توهجت اإىل غرفة زيد مباشة؛ ل ن امجليع قد انموا. 

 "زيد: ماذا تُريد أ ن ترشب؟" - 

 "وس مي: اجلس ال أ ريد يشًء, سأ حتدث معك قلياًل وأ ذهب." - 

"زيد: ماذا جيول خباطرك؟ أ صبحُت أ عي تكل النظرات, هل حديثنا  - 

 بشأ ن بتونيا؟" 

 سرتافقين " "وس مي: سأ سافر بعد حفل التخرج, وأ نت  - 

"زيد: هل ُجننت؟ كيف س نجد وادلهتا يف تكل املدينة الكبرية؟ ال  - 

نسان, هل تعي ذكل؟"   نبحث عن منطقة نبحث عن اإ

"وس مي: حىت لو مل ترافقين سأ ذهب, جيب أ ن أ جدها, بتونيا خرجت  - 

 من املركز" 

فرض أ ن امسها اكن ُمزيفًا؟ ماذا س نفعل حيهنا؟" -   "زيد: اإ

امس الس يدة اليت أ حرضت بتونيا, وهذا الامس    "وس مي: ال ختف, معي - 

 ْصيح, لقذ أ خربين زايد أ هنا أ رتُه بطاقهتا املدنية" 

 "زيد: ماذا أ قول كل اي صديقي؟ لن أ دعك تذهب وحيدًا " - 

                                ***** 
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تورمت   لقد  فائدة,  بدون  معل  عن  البحث  يف  طويل  أ س بوع  انهتيى 

بني السري  من  معنا    أ قدامنا  اذلي  واملال  حلول,  دلينا  يتبقى  مل  احملال, 

ملا   أ ش تاق  انتقلت ملرحةل,  أ نين لكام  أ شعر  املزنل,  انهتيى؛ ُصفناه عىل 

 قبلها؛ ل هنا تكون أ قىس من سابقهتا. 

أ فتح مواقع الانرتنت وُأطبق   الطعام,  ىل املزنل وبدأ ت ُأحرض  اإ عدت 

ت  لكننا ُمجرباتن عىل  ناولها؛ فال مال معنا  الوصفات, والنتيجة اكرثية, 

 لنشرتي الطعام من اخلارج.  

العمل اكن   أ ن حبهثا عن  الواحض  بلش تامئ,  يصدح  ها هو صوت الان 

 بدون نتيجة. 

 "بتونيا: س ُتفرج ال ختايف, فقط قويل اي هللا" - 

"الان: لقد تعبت اهرتأ ت أ قدايم, متُّ من العطش, ختييل مل يتبقى معي  - 

 فلس نا ماذا س نفعل ال أ عمل؟" مال ل شرتي قنينة ماء, لقد أ  

"بتونيا: ما بِك؟ انهتيى شغفِك رسيعًا, مث ال تقلقي أ شعر أ ن الفرج قادم,  - 

 فلنا رٌب رحمي" 

 "الان: اي رب. أ خربيين ماذا أ عددِت لنا اليوم؟" - 

 "بتونيا: أ رز وعدس, ادعي هللا أ ن يكون ذليذًا" - 

 "الان: طعام الفقراء, امحلد هلل" - 

 د يف مفِك أ خربيين؟" "بتونيا: ماذا يوج - 
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حدى خرجيات املركز, وحتدثنا قلياًل " -   "الان: قابلت اليوم اإ

 "بتونيا: يعين؟" - 

 "الان: لن ترصيخ وحتتدي, امسعيين مث أ جييب" - 

 اضطربت من لكامهتا, أ ان متأ كدة من أ هنا س توقعنا يف مصيبة: 

 "تفضيل.. أ مسعك" 

والراتب ممتاز لكن العمل س يكون  "املاكن اذلي تعمل به يريد موظفني,  - 

 مساًء" 

 "بتونيا: ما طبيعة معلها؟ هيا انطقي" - 

 "يف ملهيى لييل"  أ جابت برتدد: 

لن  -  طبعًا  مس تحيل  تصديقك,  أ س تطيع  ال  أ ُجننِت؟  ماذا؟!  "بتونيا: 

 أ معل, ُأفضل املوت عىل العمل به" 

ذا مل يعجب -  ِك  "الان: اي بيت امسعيين؛ لنجرب, نذهب الليةل ونرب, اإ

 الوضع اذهيب" 

؟ وماذا س يكون معلنا  -  "بتونيا: أ قسم أ نِك فقدِت عقكِل, أ هذا هو حكلُّ

راقصات أ م بئعات هوى؟ أ خربيين بهلل عليِك, أ ان رفضت بعض فرص  

 العمل فقط ل نين مل أ رحت ل ْصاهبا, وتطلبني مين أ ن ُأجرب؟" 
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تُرافقيين,  -  أ ن  منك  ُأريد  لكن  تشائني  كام  تعميل,  ال  ترتكيين  "الان:  ال 

 أ ذهب لوحدي" 

لهيا ومسحت عىل شعرها, وقلت:  " ال تفعيل هذا أ رجوِك, هللا   ذهبت اإ

كيف   أ خربيين  قلياًل, مث  انتظري  بيوتنا,  الرازق سريزقنا وحنن يف  هو 

س تزتوجني؟ هل هناك رجٌل يقبل أ ن يرتبط بفتاة تعمل يف ملهيى لييل؟  

 " 

أ خالق؟ أ نِت خمطئة  "الان: هل تظنني أ ن مجيع من يعملن هناك بال  - 

ذن, من يقبل اذلل عىل نفسه دون سبب؟ هذه الفتاة اليت صادفهتا   اإ

تعمل مغنية منذ مخس س نوات, لكهنا أ قسمت يل أ ن أ حدًا مل يقرتب  

مهنا, فقط لرُتيب طفلهيا بعد زواهجا من خشٍص ظلمها ودمر حياهتا, مث  

ىل الشارع مع أ طفالها, أ رجوِك دعيين ُأج  رب, أ ان قوية  طلَّقها ورماها اإ

ذا مل أ رحت للوضع   وأ س تطيع ادلفاع عن نفيس, أ ريد أ ن تذهيب معي, واإ

 س نعود اإىل هنا, أ رجوِك اقبيل" 

 "بتونيا: ال أ عمل مبا ُأجيبِك, أ تستسلمني يف بداية الطريق" - 

"الان: الراتب ممتاز اي بيت, س يؤمن لنا ما حنتاج, هيا اقبيل كوين جبانيب  - 

 الليةل فقط لو مسحِت" 

 "بتونيا: دعينا نتناول طعامنا أ واًل " - 
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انمت   قد  الان  اكنت  ال طباق,  فت  ونظَّ املاحل,  طعايم  تناول  أ هنيت 

وادلموع تُغرق وهجها, كيف سأ جعلها تُعدل عن قرارها؟ أ ظن أ ن هذا  

أ تركها   لن  مين,  لرتفض من دون ضغطٍ  بعيهنا  ترى  أ ن  صعب, جيب 

ىل الهتل  كة. سأ رافقها, لن أ دعها تُلقي بنفسها اإ

فتحت هاتفي ُأريد أ ن أ حادث أ حدمه, أ شعر أ نين سأُجن, أ أ تصل بشهد  

بلتأ كيد   سلمى,  اكنت  بلرنني  هاتفي  بدأ   مث  قلياًل  فكرت  سلمى؟  أ م 

َوَصلهتا رساةل؛ ختربها بأ نين قد فتحت هاتفي, هل ُأجيب اي ترى؟ ال  

 أ ريد أ ن ُأصدم بيشٍء جديد, ليس أ مايم حل سوى أ ن ُأجيب. 

أ خربيين حبا بهلل, حىت  -  تُغلقني هاتفِك؟  ملاذا  أ خريًا,  بتونيا,  "سلمى: 

 هاتف الان ُمغلق, وأ ان متأ كدة أ نِك السبب" 

من  -  سينفجر  رأ يس  ال ن,  عتابك  أ حمتل  لن  أ رجوِك,  اهديئ  "بتونيا: 

 الصداع" 

 "سلمى: هل أ نامت خبري؟" - 

ىل ملهيى, ل رافق الان تريد  -   "أ ن تعمل هناك "بتونيا: ال, سأ ذهب الليةل اإ

 "سلمى: هل ُجننامت؟ أ تركيين من الان, كيف س تذهبني أ نِت؟" - 

 "بتونيا: ال أ س تطيع تركها مبفردها, سأُرافقها الليةل فقط" - 

دعيين  -  بيتك,  عنوان  أ عطين  بتونيا,  هذا,  تفعيل  ال  جمنونة  "سلمى: 

 أ حتدث معها" 
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 "بتونيا: افهميين ال أ س تطيع " - 

قامتك, هل هذا ْصيح؟" "سلمى: يك ال يعمل وس مي مب -   اكن اإ

"بتونيا: نعم, ْصيح, سلمى أ ردت أ ن ُأفضفض كل ال أ كرث؛ ل نين أ شعر  - 

ىل اللقاء"   بلضيق, ال أ س تطيع العدول عن قراري. أ حتدث معِك اًلحقا, اإ

 "سلمى: انتظري ال تُغلقي " - 

أ غلقت الهاتف ورحت أ جوب الغرفة يف ضيق, أ شعر بكتةٍل من النار  

 تش تعل بقليب, اي رب أ بعدان عن احلرام, اي رب أ لطف بنا.  

اقة ومزينة,   برَّ يف املساء بدلنا مالبس نا, مث خرجنا, اكنت مالبس الان 

ووهجها مصبوغٌ بأ لوان املكياج الفاقعة, خرجت من املزنل برتدد, كنت  

قناعها    ادعي هللا أ ن  يُعركس هذا العمل, أ ن خُيرج أ مامنا احلل, حاولت اإ

بلعودة؛ لكهنا رفضت, وتش بثت بذراعي أ كرث, كنت أ شعر برجفٍة يف  

 يدهيا, وك هنا تقرع برويح.  

ىل العاشِة مساًء,   ىل املاكن بشق ال نفس, اكنت الساعة تُشري اإ وصلنا اإ

ت, الرعب جيتاح  ال أ عمل كيف طاوعهتا وخرجت من املزنل يف هذا الوق 

ُك خالاي جسدي, وأ فاكري متداخةل, ماذا لو اعرتض طريقنا أ حدمه؟  

 كيف س نحمي أ نفس نا؟  

توقفنا قلياًل؛ لرنتدي أ قنعة القوة, ونأ خذ نفسًا معيقًا, علَّ اخلوف اذلي  

ىل املدخل, مسعت أ حدمه   يُريبنا يتبخر, مث عزمنا ادلخول, ويف طريقنا اإ
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ت ال  قشعريرة  جبسدي, تصلبت أ طرايف, مل  يصدح بمسي بغضب, رَسَ

 أ جرؤ عىل الالتفات اإىل اخللف.  

 "الان: بيت, هذا وس مي " - 

ذن   ال أ عمل, وك ن الرعب داخيل قد انىل, فرحت ومحدت هللا كثريًا, اإ

ليه: وهجه ُمتعب, كتفيه   وس مي هو العائق, اس تجمعت قواي والتفت اإ

المح التعب, اكن  مرتاخيان, لكن مالمح الغضب يف وهجه تفوز عىل م

 يشد عىل قبضتيه وحيِدُجين بقسوة, مث اقرتب مين وقال حانقًا: 

"أ هذا ما تطمحني هل؟ هل س تعملني هنا؟ فعلِت ما بوسعك لتتخليص  

 مين, أ لهذا السبب؟ يك تتجهيي اإىل احلرام" 

 مل أ كن أ نتظر هذا الالكم منه, كنت ُأريد مواساًة وحب.  

 قط لتساندين" "الان: أ ان السبب, يه أ تت معي ف- 

ليه بنظرٍة بردة, وقلت:  اإ "من أ نت لتتدخل حبيايت؟ من تظن   رنوت 

 نفسك؟ أ جبين" 

"ال أ حد, أ نت جعلتين ال أ حد بلنس بة كِل.. أ نِت من   هتف اكملدلوغ:

هتام املرشفة كِل, وأ خفيت   أ جليتين من حياتك رغامً عين, مل خُتربيين بإ

اطة, تركتين حباةٍل يُرىث لها,  عين ما تعيشينه بملركز,ختلييت عين بلك بس

ومن دون أ س باٍب ُمقعنة, نعم, أ صبحت ال أ حد بلنس بة كل, ملاذا؟ ال  

 أ عمل, تلكمي أ جيبيين, هل ابتلعت لسانك؟" 
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طالقًا, ليس وس مي اذلي أ عرفه,   لقد خفت لوهةٍل منه, مل أ ره هبذه احلال اإ

أ زيد مه  أ خفيت عنه يك ال  ىل قليب, ماذا سأ جيبه؟  اإ الرعب  ومه,  عاد 

 تركته برجاٍء من وادلته, فعلت ما فعلته من أ جكل, أ هكذا يكون جزايئ؟ 

واتركين  -  خطيبتك,  اإىل  عد  هيا  لنفيس,  بالإجابة  سأ حتفظ  "بتونيا: 

 وشأ ين" 

 "وس مي: سأ عود ال ختايف, اتيت ل عطيِك أ مانة جدتك " - 

"هذا املال املتبقي   ومد يل ظرف منتفخ, مث أ ضاف بهتمك تشوبه مرارة: 

ية وادلِك, خذيه وشاريك صاحب هذا املاكن, يف شهٍر واحد  من وص 

 جتمعني عرشة أ ضعاف هذا املبلغ " 

أ دبه, سقطت دموعي بصمت, مث   أ حمتل قةل  أ عد  ماذا يقول هذا؟ مل 

رفعت يدي ل صفعه بلك قويت, و ك ين سأُخرج ُك قهري وأ ملي من  

 ادلنيا فيه, وحبركة رسيعة منه, قبض عىل معصمي ولواه.  

ايك أ ن تقلل أ دبك معي! لن ُأساحمك   نربٍة مهتدجة تيش بلضيق: قلت ب  "اإ

ايك أ ن خترج أ مايم! "   اي وس مي, وال ُأريد رؤية وهجك مرًة أ خرى, اإ

حسبت يدي من قبضته والتقطت الظرف من يده ال خرى, مث أ عطيته  

ىل املزنل, بظهٍر حمين, وقلٍب منكرس, متناس يًة الان اليت   ظهري؛ ل عود اإ

 هذا املوقف احملرج.    وضعتين يف 

                                    ***** 
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عندما أ خربتين سلمى حبديث بتونيا معها, ُجنَّ جنوين, هل تريد قتيل  

 هذه الفتاة؟ ماذا أ فعل هبا؟ كيف سأ عيدها اإىل حيايت؟ كيف؟.  

حني رأ يهتا انتفض قليب, وارختت قواي, كنت أ ريد أ ن أ مسكها من يدها,  

ُأخفهيا يف جييب,حتت جدلي, وبني   أ ن  أ ريد  املزنل,  ىل  اإ معي  وأ خذها 

رمويش, أ ن أ محهيا من ُك يشء, ومن نفسها, أ ن أ ضعها يف كتيب كفاصل  

قراءة لطيف, ال أ دري ماذا حصل يل؟ ِلَم عاكس هتا وقسوت علهيا يف  

الالكم؟ بلرمغ من معرفيت أ هنا أ تت من أ جل الان, وأ هنا حاولت كثريًا  

 عدلها عن هذه الفكرة. أ ن تُ 

بعد ذهاهبا لبثت يف ماكين أ نظر يف الاجتاه اذلي سلكته, اكنت متيش  

 عىل همل, وترتحن ك هنا غزال جرحي, أ فقت من شودي عىل ُُصاخ الان:

من   أ ان  اجمليء,  عىل  أ جربهتا  أ ان  ال سلوب؟  هبذا  معها  تتحدث  "كيف 

اخلوف اذلي عاش ته    تش بثت هبا, أ ال يكفهيا ما عاش ته حبياهتا؟ أ ال يكفي 

خوفًا من دخولها السجن؟ أ تعمل ِلَم مْل خُتربك؟ يك ال تفسد نظام حياتك,  

 لرُتكز أ نت بتخرجك فقط " 

أ ردفت:  نفسًا معيق, مث  لتأ خذ  قلياًل  اي   مصتت  "بتونيا ال حتب غريك 

تبقى عىل   أ ن  بثقلها عليك, مل تشأ   أ جكل, شعرت  وس مي, تركتك من 

أ جلها,  من  وادلتك  مع  رزان    خالف  من  جعلت  فعلت؟  ماذا  وأ نت 

خطيبًة كل قبل  أ ن يربأ  جرحيكام, ُك ما حدث معها بكفة وخطوبتك  

 بكفٍة أ خرى, اكنت الرضبة القاضية, سأ تركك ال ن مع عذاب الضمري "
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رحت أ ركض اكجملنون يك أ حلق ببتونيا, وجدهتا تس ند ظهرها عىل ُنةٍل,  

ال انمل, مث قلت بصوٍت    وتشهق, أ فزعين باُكؤها, وقفت قرهبا واهزتت

 "أ ان أ سف, مل أ كن أ قصد ذكل ,هالَّ ساحمتين؟"  خافت: 

 "بتونيا: ُأساحمك برشط: أ ن ال تظهر حبيايت مرًة ُأخرى" - 

"وس مي: ملاذا تفعيل هذا اي بيت؟ ملاذا تُبعديين عنِك؟ أ ان مس تعد ل ن  - 

 ُأطلق رزان ال ن وأ تزوج بك, فقط اقبيل" 

أ س تطيع بناء سعاديت عىل حساب تعاسة غريي,  "بتونيا: اعذرين, ال  - 

أ ريد بعض السالم ال   أ نت حُتزنين وأ ان ُأحزنك,  ننفع سواًي,  مث حنن ال 

 أ كرث" 

املتعب, وك ن ُك طمأ نينة   بوهجها  وأ رحي برصي  أ تأ ملها بصمت,  كنت 

 العامل هبا. 

"وس مي: عىل ال قل دعيين أ ساعدك, أ ريد أ ن أ طمأ ن عليِك بني احلني  - 

 جوِك" وال خر, أ ر 

دنياي  -  عيل  ن ضاقت  اإ أ عدك  لكن  هبذا,  أ قبل  لن  ال,  طبعًا  "بتونيا: 

 سأ لتجئ كل أ واًل" 

"وس مي: نتحدث هبذا املوضوع الحقًا؛ ل ن احلديث ال ن بدون فائدة,  - 

ىل املزنل, وأ رجوِك ال تعرتيض؛ ل نين أ س تطيع أ ن   هيا دعيين أ وصلكام اإ

 اإىل موقع الس يارة" أ جد عنوان مزنكل من املديرة بسهوةل, هيا لنعد  
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جياًب دون أ ن تنبس حبرف, مث سارت أ مايم ويه تلتقط   هزت رأ سها اإ

االإذاعات؛   بني  ُأقلب  املذايع ورحت  أ شعلت  الطريق  الان, يف  ذراع 

 علين أ جد رساةًل ُمبطنة أ رسلها لها, ووجدت مطليب. 

 ) أ دخلين حبك س يديت مدن الاحزان 

 وأ ان من قبكل مل ادخل مدن الاحزان 

 ف ابدا ان ادلمع هو الانسان مل اعر 

 ان الانسان بال حزن ذكرى انسان 

 علمين حبك ان اترصف اكلصبيان 

 ان ارمس وهجك بلطبشور عىل احليطان 

 اي امرأ ة قلبت اترخيي 

 اين مذبوح فيك ..من الرشاين اىل الرشاين 

 علمين حبك كيف احلب يغري خارطة الازمان 

 ن علمين اين حني احب ..تكف الارض عن ادلورا 

 علمين حبك اش ياء ما اكنت ابدا يف احلس بان 

 فقرأ ت اقاصيص الاطفال..دخلت قصور ملوك اجلان 

 وحلمت بن تزتوجين بنت السلطان 
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 تكل العيناها اصفى من ماء اخللجان 

 تكل الشفتاها اشهيى من زهر الرمان 

 و حلمت بأ ين اخطفها مثل الفرسان 

 املرجان و حلمت بين اهدهيا اطواق اللؤلؤ و 

 علمين حبك س يديت ما الهذاين 

 علمين كيف مير العمر و ال تأ يت بنت السلطان( 

لهيا بواسطة املرأ ة, مل تتوقف دموعها عن اجلراين, اكنت     كنت أ نظر اإ

 تلقي برأ سها عىل كتف الان, وتغمض عينهيا وادلموع تفيض عىل وجنتهيا,  

ترجَّلت من املركبة؛  أ ما الان فاكنت تصف يل موقع املزنل, عندما وصلنا  

ل لقي نظرة عابرة عىل املزنل الصغري املهرتئ, ال أ دري كيف تعيشان هنا  

 مبفردهام؟. 

 "بتونيا: شكرًا كل " - 

 "وس مي: هذا واجيب اي عقةل االإصبع, هل توصيين عىل يشء؟" - 

ىل املزنل.   اس تأ ذنت الان ودخلت اإ

 "بتونيا: ال أ ريد شيئًا, أ شكرك مرًة أ خرى" - 

ان -  ذا مسحيت يل سأ جد لكام معاًل  "وس مي:  تهبيي عىل نفسِك اي بيت, اإ

 يناس بكام" 
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"بتونيا: ال, لن أ حبث عن معل ال ن, هذه النقود تكفينا اإىل حني صدور  - 

 النتاجئ, والتسجيل بصندوق ال مان" 

والنوافذ  -  الباب  وأ وصدي  واراتيح,  اذهيب  هيا  تريدين,  كام  "وس مي: 

 ب أ ن نطمأ ن عليك أ ان وسلمى " جيدًا, وأ رجوك ال تُغلقي هاتفك, جي 

ن شاء هللا. طابت ليلتك" -   "بتونيا: اإ

 "وس مي: أ س تودعكام هللا اذلي ال تضيع ودائعه" - 

مل أ س تطع اذلهاب, مل يطاوعين قليب عىل فعل هذا, سأ انم يف س ياريت,  

عىل ال قل يراتح بيل قلياًل, مل أ س تطع النوم فقررت السهر, كنت قد  

دة, وهلل امحلد أ ين مل أ ضعها يف املزنل, أ خذت  اشرتيت بعض الكتب اجلدي

 أ حد هذه الكتب, وبدأ ت القراءة. 

رسقين الكتاب من حايل, عشت يف أ جساد خشصياته, أ دخلين يف عامٍل  

هذا   يف  والعيش  بيت  أ خذ  أ س تطيع  لو  متنيت  وهائن,  مثري,  خمتلف, 

ىل ال بد. انهتيت منه عند أ ذان الفجر.   الكتاب اإ

ييُض  بيت  مزنل  استيقظت  رأ يت  أ هنا  فعلمت  النافذة؛  أ طراف  من  ء 

وصاعدًا   ال ن  من  املزنل,  ىل  اإ وعدت  س ياريت  شغلت  الصالة,  ل داء 

أ ذان الفجر اإىل مزنيل,   سأ بقى يف س ياريت ل حرسهام لياًل وأ عود عند 

 عىل هذه احلال جيب أ ن أ شرتي املزيد من الكتب. 
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ن أ جد وادلهتا,  خترجت وأ خريًا, وال ن حان وقت السفر, لن أ عود دون أ  

 لن أ بقهيا يف هذا املزنل, ولو بالإجبار.  

اكنت ال ايم املاضية ُمتِعبة, لقد أ رهقتين رزان نفس يًا, ال تش هبين, وال  

بيشء, اهامتماتنا خمتلفة لكيًا, أ فاكران, طموحاتنا, طريقة حياتنا, أ يهنا من  

بيت اليت أ شعر أ هنا أ ان؟, ُأخاطهبا كام أ خاطب نفيس, ك هنا مرأ يت, أ ين  

لن أ فعل, لسُت نبيًا  أ ذهب بأ حالمنا املُشرتكة؟ أ أ مسحها ُلسعد رزان؟  

, سأ دافع عنَّا, ال أ س تطيع  أ ن أ هدم أ حاليم من أ جل أ حد.    وال َمكَلً

ال اندرًا, وهذا ما طمأ نين   اإ بلنس بة لبايت والان فمل خيرجن من مزنلهن 

علهيام, وجودهام داخل املزنل يُرحي قليب, كنت أ نتظر رساةًل مهنا لُتبارك  

ملهم أ هنا خبري, ال ُأخفيمك عاد الشغف  يل ختريج؛ لكهنا مل تفعل, ال بأ س, ا 

مياين بهلل   اإىل رويح, أ صبح دلي أ مل, س تعود بيت يل بعودة وادلهتا, اإ

 كبري, ال أ عمل ما ينتظرين لكن قليب مراتح. 

قامة حفل خترج كبري, لكنين رفضت, مث    أ ُصت وادليت وخاليت عىل اإ

واملقربون  ال صدقاء,  ال حيوي سوى  بس يط  حفٍل  عىل  تفقنا  أ نتظر  اإ  .

انهتاء احلفل بفارغ الصرب, اعذروا حاميس ولهفيت, لكين أ ريد أ ن أ سافر  

 بأ رسع وقت. 

 "رزان: سوسو أ مل ترتدي ثيابك بعد؟" - 

"وس مي: اإمسي وس مي اي رزان, ال جتعليين أ فقد عقيل, مث ملاذا أ رتدي  - 

 مالبيس قبل ست ساعات؟ أ قنعيين" 
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أ حاول خلق حديث  -  لكنين  أ عمل  ال  أ ننا ال  "رزان:  تاُلحظ  أ ال  بيننا, 

 نتلكم سواًي؟ مل نعش فرتة اخلطبة كام جيب" 

"وس مي: يف اخلطوبة يتعرف اخلاطبني عىل بعضهيام, أ ان أ عرف عنك ُك  - 

يشء, وأ نِت كذكل, دلرجة معرفتك للك أ لوان مقصاين, ماذا تُريدين أ ن  

 نتحدث بهلل عليِك؟" 

ذن دعنا نزتوج" "رزان: مبا أ ننا نعرف بعضنا اإىل هذا احلد, -   اإ

أ ن  -  قبل  أ حد  أ تزوج  لن  أ ين  أ خربتك سابقًا  ال,  ماذا؟ طبعًا  "وس مي: 

 ُأزاول همنيت, وأ عمتد عىل نفيس" 

"رزان: لست حباجة اي وس مي, دخل الصيدلية جيد كام خُتربين خاليت,  - 

 وأ يب معه الكثري من املال سيساعدان" 

ريج من غرفيت,  "وس مي: أ متزحني؟ ال أ ريد أ ن أ غضب اي رزان, هيا ُأخ - 

 أ ريد أ ن أ انم" 

"رزان: ال زلت حتهبا, أ ان أ عمل أ نك تؤجل موضوع الزواج؛ عكل تقنعها  - 

يف العودة كل, أ تعمل لو حدث هذا؟ سأ قتل نفيس وستبقى خطييت يف  

 عنقك" 

مث صفقت الباب وخرجت, اي ريب ما هذه البلوة؟ بدأ ت أ فكر يف أ ن  

 أ ين ُأحب غريها ومع ذكل  أ حنرها بنفيس, أ ليس دلهيا ذرة كرامة؟ تعمل 

 تلتصق بعنقي, ملاذا ال تكف عن مالحقيت؟.  
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الفرتة   السهر يف  أ نين مهنك, فكام تعلمون ُأطيل  أ شعر  أ انم,  أ ن  جيب 

ال خرية. منت لساعتني متواصلتني دون أ ن يُنغص عيل أ حد, استيقظت  

ىل   اإ نزلت  مث  وذقين  هذبت شعري  مالبيس,  ارتديت  مث  واغتسلت, 

اجللوس.  يتشاركون    غرفة  وزيد  معي,  وبنات  ورزان,  خاليت,  اكنت 

ال حاديث, و أ كواب القهوة, أ ما سلمى فتساعد أ يم يف املطبخ, أ لقيت  

ىل املطبخ؛ فلحق يب زيد.   التحية علهيم, مث انسحبت اإ

 "زيد: كيف اس تعدادك للغد؟" - 

 "وس مي: أ نظر اإىل وهجيي, ماذا ترى؟" - 

أ حتهبا اإىل هذه ادلرجة اي وس مي؟  -  أ مل متل من احلزن واملصائب  "زيد: 

 اليت ترافقكام؟ أ ال ترى أ ن ابتعادها عنك أ فضل حٍل لكام؟" 

بفارغ  -  سفران  أ نتظر  أ جلها,  من  أ موت  رجل؟  اي  ماذا هتذي  "وس مي: 

حبامس؟   ينبض  كيف  أ ترى  صدري,  عىل  وضعها  يدك  هات  الصرب, 

مع   ممةل  رتيبة  حياة  ل عيش  ولهفيت؛  مشاعري  عن  أ ختىل  أ ن  أ تريدين 

 ؟" رزان 

 "زيد: أ متىن أ ن ند ضالتنا رسيعًا" - 

 "وس مي: توُك عىل هللا, وال تقلق" - 

 "زيد: والنعم بهلل" - 

تبعين لرنى ماذا حرضوا من أ جلنا؟" -   "وس مي: هيا اإ



~ 370 ~ 
 

عداد اخملبوزات بأ نواعها املتعددة, والراحئة الزكية   اكنت أ يم مهنمكة يف اإ

 حلفل يُقام من أ جلها.متلئ املزنل. سلمى تدعو صديقاهتا اإىل احلفل وك ن ا

 "زيد: أ مل ختربوين أ ن احلفل عائيل؟" - 

 " "سلمى: ما شأ نك أ نت؟ أ ريد دعوة صديقايت, نعم أ ان أ س تغل الفرصة - 

 "زيد: ما بِك اي غبية؟ سأ لت سؤااًل وحسب" - 

ال طعنتك" -   "سلمى: أ نت الغيب, انتبه لالكمك, واإ

, وأ نت اي  "وس مي: يه, ما بكام كقطط الشوارع؟ سلمى ركزي هباتفك - 

 زيد تناول ما بيدك لنعود اإىل غرفيت" 

ن شاء هللا" -   "زيد: اإ

 " أ لن تدعي بتونيا اإىل هنا؟ أ مل تعد صديقتك؟"  مث أ ردف بسخرية: 

نتهََبت لنظرايت وأ نزلت   نظرُت نظرًة خاطفة حنو أ يم؛ ل رى ردة فعلها, اإ

ىل ال رض.   عينهيا اإ

سرتى  -  أ خيت,  بل  وحسب,  صديقيت  ليست  كيف  "سلمى:  ال ن 

 سأ دعوها؟" 

لتأ خذ   ؛  بعيينا لها  ُمشريًا  رأ يس  اإىل سلمى, مث هززت  نظرايت  لت  حوَّ

وهتفت:  مقصدي  ففهمت  وادليت,  من  هل   االإذن  رأ يك؟  ما  "أ يم, 

 أ دعوها؟ مل أ رها منذ فرتٍة طويةل, واش تقت لها كثريًا" 
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عادت أ يم تُلقي نظراهتا حنوي, كيف أ هترب من نظرات املكر يف عينهيا؟   

لعقيل؟   رح  حدث  ماذا  مباكهنا,  تكن  مل  فعيل  ردة  اكل بهل,  أ بتسم  ت 

العالية, عادت   نَفَجرت أ يم بلضحك عىل حاليت, وأ متها زيد بضحكته  اإ

 "صديقتك وأ نِت أ درى, افعيل ما تشائني"  تنظر حنو سلمى وقالت: 

بسم هللا ماذا حيدث ل يم؟ طبعًا س تقبل فهيي ال ن مطمئنة؛ الرتباطي  

نتحارها, ماذا أ فعل بأ يم؟ برزان, وخويف    من فكرة اإ

 "سلمى: طبعًا سأ دعوها, أ حبك اي أ يم" - 

مث طلبت رمق بيت, طال الرنني أ و رمبا ل نين أ شعر أ ن الثانية أ صبحت  

 دهرًا.  

ىل  -  "سلمى: وأ خريًا اي بيت, اإمسعي أ رجوك ال ترفيض, أ ريد أ ن أ دعوك اإ

 ناس بة خترج وس مي وزيد" مزنلنا اليوم, هالَّ أ تيِت؟ نُقمي حفاًل صغريًا مب 

 والواحض أ هنا رفضت, تعابري وجه أ خيت تغريت. 

 " لو مسحِت وافقي من أ جيل, لقد اش تقت كِل, هيا أ رجوِك" 

ختالجات وهجها ويه تس متع ملربرات بتونيا.   تهندت وزادت اإ

 "ران :أ عطين الهاتف اي سلمى" - 

أ يم الهاتف  ركضت سلمى حنو أ يم رسيعًا وانولهتا الهاتف بلهفة, أ خذت  

 "س تأ يت"  واختفت من أ مامنا مث عادت بعد دقائق, وقالت: 



~ 372 ~ 
 

قفزت سلمى بسعادة, وراحت رويح حُتلق معها, ولوال خويف من أ يم  

لقفزت أ ان ال خر فرحًا, تبادلنا الابتسامات أ ان وزيد وذهبنا اإىل غرفة  

 اجللوس  

                                ***** 

ن كنمت تتساءلون عن أ حو  ايل فأ ان خبري, وأ وضاعنا ممتازة, تعلمت طهيي  اإ

من   وهذا  مناسب,  ِبقدٍر  امللح  وضع  ُأتقن  وأ صبحت  ال طباق  بعض 

ىل للرضورة, أ ان أ قيض وقيت   الانازات اليت أ خفر هبا, ال ُنرج من مزنلنا اإ

يف القراءة, والان تقضيه عىل الهاتف, ال أ عمل مع من تتحدث, أ صبحت  

أ ننا مع  اليشء,  بعض  ال    غامضة  اإ نتحدث  ال  لكننا  الغرفة,  نفس  يف 

 للرضورة, أ متىن أ ن ال جترَّ نفسها اإىل مصيبٍة أ خرى. 

أ شعر بمحلاس ومل   بفارغ الصرب, مل يتبقى الكثري,  النتاجئ  أ نتظر صدور 

أ خربتين   ونرى. ْصيح  لننتظر  سأ ختاره,  اذلي  بلتخصص  بعد   أ فكر 

ا هو خيطو أ وىل  سلمى أ ن وس مي قد خترج, أ شعر بلسعادة من أ جهل, ه

 خطواته الإثبات ذاته, ليُسعده هللا ويكتب هل اخلري أ يامن ذهب. 

ماذا عساها   لنخليت ومالذي,  الكبرية:  لبتونيا  اش تقت؟  ملن  أ تعلمون 

تفعل ال ن؟ حاولت كثريًا االتصال هبا لكن هاتفها مغلق, كيف سأ صل  

وادلعو  الرضا,  معها  وذهب  ذهبت  طريقًا,  لها  أ عمل  أ نين  لو  ات  لها؟ 

ادلافئة, ال أ حد يُرقيين مثلها, ومل أ جد ِحجرًا دافئًا كحجرها, اي ليتين أ مسع  

 صوهتا, اي رب طمئين عن جديت فهيي أ خر ما تبقى يل من راحئة وادلي.  
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نكرتين   كيف  ال ن  ىل  اإ أ صدق  مل  ُحنجريت,  يف  عالقة  فهيي  معيت  أ ما 

أ س تطيع, ختطر   أ كرهها, وال  ال  مع هذا  ببايل  وأ خرجتين من حياهتا؟, 

ذكرايت مجيةل مجعتنا, أ ِحن لها كثريًا, وأ متىن أ ن تساحمين, اي ليهتا تتذكر  

مرٍة   مك  تتذكر  ليهتا  عندها,  ل انم  وادلي  ترجو  مك اكنت  سهراتنا سواًي, 

تشق   بغصٍة  أ شعر  تذكرهتا  لكام  أ يب,  من  خوفًا  ظهرها  وراء  اختبأ ت 

 رويح.  

ال أ دري ملا أ خلق    كنت شاردة اذلهن بكية العينني, مرشوخة الروح,

لنفيس جوًا من احلزن؟ دامئًا ما تنهتيي ذكراييت بدلموع اليت أ غص هبا,  

ُأريد أ ن أ فرح, اش تقت أ ن أ حضك من قليب. أ ريد أ ن أ رى وس مي, وهذا  

أ يضًا حيدث معي كثريًا بلفرتات ال خرية, عندما أ بدأ  ادلعاء لنفيس أ خمته  

 بعد؟    بوس مي, وال أ دري ِلَم لَْم أ قطع ال مل منه 

قاطع صوت أ فاكري رنني هاتفي املدفون حتت الوسادة, اكنت سلمى  

تصاكل يف وقته   بتسمت.. لقد اش تقت للحديث الطويل معها, اإ املُتصةل, اإ

 اي سلمى. 

اكنت تدعوين اإىل مزنلها, فرفضت كيف سأ ذهب اإىل هذا املزنل اذلي  

خلاةل  خرجت منه بكية؟ تطلبني شيئًا كبري اي سلمى, جفأ ة مسعت صوت ا

 " كيف حاكل اي ابنيت؟ هل أ نِت خبري؟"  ران: 

 "بتونيا: خاةل ران؟ خبري, امحلد هلل" - 
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اقبيل,  -  أ رجوِك  واحد,  ليوٍم  ولو  املايض  لننىس  بيت,  اي  امسعي  "ران: 

سلمى وحيدة جدًا بدونك, أ نِت أ فضل صديقٍة لها, لنفتح صفحة جديدة  

 من أ جل سلمى" 

ن كنِت  "بتونيا: كيف تطلبني مين  -  العودة اإىل حياتمك بعد ما حصل؟ اإ

 تس تطيعني التغايض؛ فأ ان مل أ نىس" 

أ طلب منك العودة لوس مي, وس مي قد خطب رزان وهام  -  "ران: أ ان مل 

بنيت: ادلامعة, والساندة, واحلانية, ال   سعيدان, أ ان أ ريد اس تعادة صديقة اإ

ت الكثري من ال طعمة اليت حُتبيهنا  , هيا اي بيت  تُطييل أ رجوِك, لقد حرضَّ

 وافقي" 

 "من أ جل سلمى فقط"  تنفست الصعداء مث أ جبت: 

 "ران: أ هاًل وسهاًل اي ابنيت, ننتظرِك مساًء"  - 

أ غلقت الهاتف وأ رخيت جسدي عىل الرسير, ماذا سأ فعل ال ن؟ اكن  

عيل أ ن ال أ قبل وك ن أ بواب السامء اكنت مفتوحة, حىت أ س تجيب دعايئ  

 بدقائق. 

 .. يه, استيقظي " "بتونيا: الان..الان - 

 رفعُت الغطاء عن وهجها ببطء, مث قالت: 

 "مسعت حديثك, ولن أ رافقك" 

 "بتونيا: الان لو مسحِت, ال ترتكيين لوحدي " - 
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 "الان: قلت كِل ال, لن أ ذهب, عندي موعد رضوري" - 

 "بتونيا: رضوري ها, مع من موعدك؟" - 

 "الان: هل تعتقدين أ ين محقاء ل خربك؟" - 

 , ماذا جيري كِل؟, هيا تلكمي" "بتونيا: الان - 

ذا كنِت تُريدين رفيقًا  -  "الان: أ وه منِك, ما هذا الفضول؟ لن أ خربك, مث اإ

 للطريق, أ وصكل أ ان وأ ذهب ملوعدي" 

 "بتونيا: مع من موعدك؟ أ ريد أ ن أ طمنئ" - 

 "الان: أ يقظيين بعد ساعة " - 

هيي  أ عادت الغطاء فوق وهجها, جيب أ ن أ راقهبا, أ شعر بخلوف علهيا؛ ف 

مهتورة, وال تفكر يف خطواهتا, سأ جد يومًا مناسب ل حلق هبا, وأ عمل ما  

 خُتفيه عين.  

ارتديت فس تااًن أ بيض, تُزهر عليه ورود بنفسجية اللون, حزامه رقيق  

من نفس مقاشه, وجحاًب بنفسجيًا أ فتح من لون زهور الفس تان بدرجتني,  

 في مالحمي.  مل أ ضع شيئًا عىل وهجيي, تعلمون ال أ حب أ ي يشء خيُ 

يرمس حشوًب   اذلي  التعب  به,  أ خفر  اذلي  كفايح  ملخص  هو  وهجيي 

جهبيت؛   خطوط  أ ما  عزيزًا..  معرًا  ترمس  اليت  الضحك  عليه..خطوط 

فتذكرين بملرات اليت غضبت هبا وثُرت, تُذكرين بقويت ومك مرٍة قسوت  



~ 376 ~ 
 

يي  هبا عىل نفيس, وخطيَّ احلزن الذلان يُذكرانين بلك ما أ وجع قليب, وهج 

 مرأ ة خشصييت, ومع هذا لكه أ راه لطيف.. لطيٌف ُمتعب. 

أ وصلتين الان اإىل مزنل اخلاةل ران, اكن الرجال جيلسون يف حديقة املزنل,  

أ ن   اإىل مزنل جديت, اعرتاين احلنني هل فقررت  أ دخل نظرت  أ ن  قبل 

الباب,   أ مام  اإىل هنا. هناك س ياراتن تصطفان  ُألقي نظرًة عليه وأ عود 

اريج مفتوح, ال أ دري من أ ين أ تتين الشجاعة ل دخل حديقة  والباب اخل 

املزنل؟ نظرت حويل أ تفحص املاكن: املزروعات عىل حالها لكهنا مل تعد  

كام يه, رمبا روهحا ماتت, أ تعلمون؟ أ ان من ال شخاص اذلين يظنون أ ن  

 ال ش ياء حتزن عىل فراق أ ْصاهبا: اكملنازل, والزرع, وال لعاب.  

ة, فمل أ عرف كيف أ ترصف؟ ظهر منه رجل أ ربعيين, نظر  فُتح الباب جفأ  

 "من أ نِت؟ هل أ س تطيع مساعدتك بيشء؟"  حنوي بس تغراب, مث قال: 

 "أ ان أ سفة اي مع, هل هذا مزنل أ م وس مي؟" - 

نه هناك عىل مييننا "   "ال اي ابنيت, اإ

ليه بس بابته, اعتذرت منه وخرجت, ملاذا مل أ خربه أ ن هذا املاكن   وأ شار اإ

خيصين؟ ِلَم مْل أ طلب منه أ ن أ رى ادلاخل؟ أ ن أ حضن ال بواب, وأ قبل  

تك ت عىل سور احلديقة قلياًل وقبل أ ن   اجلدران, ساحمك هللا اي معيت. اإ

 أ حترك وجدت وس مي أ مايم. 

 "بسم هللا, من أ ين خرجت أ نت؟" - 
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"وس مي: رأ يتِك عندما دخلِت اإىل حديقتنا, مث خرجِت؛ فلحقت بك  - 

 قصتك؟" ل رى ما  

 "بتونيا: هل رأ يت؟" - 

"وس مي: لكنا سرنحل اي بيت, لن يتوقف ال مر عىل املنازل, والس يارات,  - 

 وال حالم " 

 "بتونيا: معك حق " - 

مث رست اإىل مزنهلم دون أ ن أ نظر خلفي, أ لقيت التحية عىل زيد اذلي  

يقف أ مام الباب, مث دخلت, هل تعرفون من اس تقبلين؟ نعم, بنفسها  

اء, اكنت ترتدي فس تااًن أ محر اللون, ووهجها يربق بل لوان,  رزان البله

رأ يهتا حتول شعر   عندما  عنه,  أ حتدث  أ ن  أ ريد  ال  الشعر مفصيبة,  أ ما 

 جسدي اإىل شوك. 

 "رزان: من دعاِك أ نِت؟ لن أ مسح كل بدلخول, هيا بال مطرود" - 

 تراجعت قلياًل للوراء وقبل أ ن أ فتح الباب أ تت اخلاةل ران, وهتفت: 

 هذا بييت اي رزان, أ س تقبل به من أ شاء, أ هاًل وسهاًل اي بيت" " 

أ ردفت: مث  لتصاحفين,  يدها  أ تيِت, سلمى   ومدت  ل نك  " شكرًا كل 

 وشهد يف ال عىل, هيا أ رسعي " 

ابتسمت لها ومشيت مش ية انتصار, مث اس تدرت برأ يس, نظرت حنو  

 رزان ومغزهتا بعيين, ومضيت لغرفة سلمى.  
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 قفزت حُتيط ُعنقي بذراعهيا, اكنت ترصخ بفرح:  عندما رأ تين سلمى 

 "وأ خريًا اي بيت, وأ خريًا, لقد اش تقت كل" 

 "شهد: هيا اي سلمى ابتعدي, دوري ال ن" - 

وانقضت عيل يه ال خرى, أ ان سعيدة اي رفاق, دعوت هللا هنارًا أ نين  

 أ ريد أ ن أ حضك؛ فأ حضكين من أ عامق قليب, مل أ شعر بلوقت أ بدًا. 

 الباب, ادعوا معي أ ن ال تكون رزان  أ حدمه يطرق  

 "رزان: أ ين كرامتك اي بذنانة؟ تأ تني لبيٍت ُطردِت منه" - 

 "سلمى: رزان اخريس وأ خريج من غرفيت " - 

"بتونيا: ال اي سلمى دعهيا تبقى هنا, دعهيا تُفرغ مُسها, مث ُأريد أ ن ُأْصح  - 

 معلومتك, أ ان من خرجت من املزنل بنفيس, مل يطردين أ حد" 

رزان: أ تعلمني؟ أ حسدك عىل وقاحتك, جمهوةل النسب, مطلقة, وعاةٌل  " - 

 عىل اجملمتع, وقصرية" 

ذا قللت أ دبك معها سأُبرحك رضًب" -   "شهد: يه, من تظنني نفسك؟ اإ

 "رزان: ال ينقصين سواِك اي قبيحة" - 

"بتونيا: أ عرض عن اجلاهل السفيه, فلك ما قال فهو فيه, ما رض حبر  - 

ن    خاض بعض الالكب فيه" الفرات يومًا, اإ
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أ ىت   الردود,  من  النوع  هذا  أ نىس  قليب, كدت  أ عامق  من  مث حضكت 

اإىل   رأ يس  وأ نزلت  حضكيت  قطعت  رزان,  جانب  اإىل  ووقف  وس مي 

ذات   يف  معًا  لهيام  اإ النظر  أ س تطع  مل  لكنين  جخاًل,  ليس  ال,  ال رض, 

 الصورة, وك ن مسامرًا يُطرق يف قليب بعنف. 

ىل عادهتا القدمية " "وس مي: عادت حلمية  -   اإ

بتسامته, لقد شعرهتا بقليب.. يضحك فُّيهر فؤادي   مث ابتسم, مل أ رى اإ

 من أ جهل. 

 "رزان: هل جخلِت ال ن؟ ما بِك؟ هل كنِت تُمثلني عليه ال دب؟" - 

 "بتونيا: كِل وجٌه حِيلُّ البصُق فيه, وحيُرُم أ ن يُلقى بلتحيِة" - 

ال كُ  نفجر امجليع بلضحك, اإ  تةل اخلبث.  هذه املرة اإ

 "رزان: اعريف حدودك, وتلكمي معي بأ دب, سأ ريك مع من ترقصني" - 

 "سلمى: ماذا س تفعلني؟ هيا أ رينا مجيعًا" - 

يبدو أ ن سلمى اس تفزهتا بلكامهتا, فانقضت عيل وصفعتين, نظرت حنوها  

بس تغراب, مل أ س توعب بعد كيف جترأ ت عىل هذا الفعل؟ دفعها وس مي  

 رصخ: وأ خرهجا من الغرفة وهو ي 

  " ال هشمتك بيديا  " أ خريج من وهجيي ال ن؛ واإ
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قالت:  مث  يدي,  أ هنا   أ مسكت سلمى  أ عتقد  مل  منك اي بيت,  "أ عتذر 

 ستامتدى اإىل هذه ادلرجة" 

 "بتونيا: ال عليك, ليت ُك مشألكي مثل هذه" - 

 "وس مي: هل أ نت خبري اي بيت؟" - 

 "وس مي: امسي بتونيا اي وس مي, بتونيا, وأ ان خبري" - 

 نظري لسلمى, وقلت:  مث وهجت 

 " جيب أ ن أ ذهب ال ن, امسحي يل " 

أ عتذر  -  انزجعِت مما حدث,  أ نِك  أ عمل  تذهبني,  أ دعِك  لن  "سلمى: ال, 

منك مرًة أ خرى, أ رجوك ابقي قلياًل, تعلمني مك اش تقت كل, ابقي من  

 أ جيل" 

ما  -  معنا  نوصكل  ليصطحبين,  ساعة  نصف  بعد  س يأ يت  أ يخ  "شهد: 

 رأ يك؟" 

 طبعًا, كيف سرتكب بس يارة رجٍل غريب,؟ أ ان سأ وصلها" "وس مي: ال  - 

بعنف:  أ هيل؟  -  زجرته  بقية  من  أ م  حماريم؟  من  هل  من؟  وأ نت   "

 ُأفضل أ ن توايس حبيبتك, قبل أ ن تفعل شيئًا لنفسها" 

 "وس مي: ُعقةل االإصبع, ما بك؟ مل أ فعل كل شيئًا, لقد دافعت عنِك" - 
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ونيا, وأ ان مل أ طلب دفاعك,  "بتونيا: قلت كل امسي بتونيا اي أ محق, بت - 

وال أ ريدك حبيايت, أ ان أ تيت اليوم من أ جل سلمى فقط, سلمى من هُتمين  

 يف هذا املزنل" 

"وس مي: اي كل من فتاٍة حادة الطباع, وجمنونة, عاكسيين قدر ما تشائني  - 

لن أ خرج من حياتك, وسأ وصكل أ ان وسلمى, مث تذكري أ نِك وصية زايد  

 ط بك, ولو أ صبح دلي عرش أ والد" وحياة يل, يعين لن ُأفر 

لقد طفح الكيل, يريد أ ن يُثري جنوين, قلت مامتلكًة أ عصايب وبصوٍت  

"ال ُأنكر أ نك كنت جانيب يف أ صعب أ ايم حيايت, وأ شكرك عىل   خافت: 

هذا, لكن أ مانتك اإىل هنا وحسب, أ ان لست لُعبتك, وأ رجوك أ ن ال  

 تتدخل يب " 

 وقعِت عىل رأ سك يف صغرك؟" "وس مي: هل ممكن أ ن تكوين  - 

" نعم وقعت, لكهنا مل تكن يف صغري, قبل خطوبيت   ابتسمت مث أ جبت: 

منك بأ س بوع, أ سقطين من محَّكَلَ أ مانة حامييت, أ رجوك اس توعب, ال  

 تُضيَّقها عيل واعتقين " 

"كام تريدن, سأ فعل من أ جكل معروفًا   نظر حنوي نظرة يأ س, مث قال: 

 لن أ ظهر حبياتك جمددًا " واحد وأ خري, بعدها أ عدك  

 مث خرج ورضب الباب خلفه. 
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أ فرغت ُك حنقك وغضبك  -  لقد  اي بيت؟  القسوة  هذه  ما  "سلمى: 

بلشخص اخلطأ , ملاذا؟ مباذا أ ساء كِل؟ هل ل نه خطب رزان؟ لكنك  

 أ نت من تركته, أ نت من رميته خملططات أ يم" 

من أ جهل ومن    "بتونيا: نعم, أ عمل هذا, وأ عرتف خبطأ ي, لكنين أ فعل هذا - 

لوٍم من   نظرة  أ حمتل  أ جيل, ال  أ ن خيرسها من  أ ريد  أ جل وادلتِك, ال 

عينيه يل, ولن أ حمتل أ ن أ كون مصدر احلزن والكئابة يف حياتمك, افهميين  

اي سلمى, أ ريد بعض السالم ال أ كرث, أ متىن أ ن أ عيش روتينًا مماًل بدون  

, أ رجوِك ال  أ ي حادثة, أ و مصيبة تُكدر صفوي, لقد تعبت من حيايت 

 تضغطي عيل أ نِت ال خرى, فقط افهميين" 

 "شهد: أ ان أ فهمك اي صديقيت, وسأ قف بظهرك همام اكنت قراراتك " - 

أ نك  -  أ نِت أ خيت, ووس مي أ يخ, والواحض  "سلمى: ال أ عمل ماذا أ فعل؟ 

أ هنيت املوضوع, كام تريدين لن أ تدخل لكنين أ شعر أ ن أ يم وراء تركك  

  خطأ " لوس مي, أ متىن أ ن أ كون عىل 

غريت جمرى احلديث ورحت أ حضك معهام عىل صفعة رزان يل, أ عرتف  

 أ هنا أ ملتين, لكنين مل ُأقرصاِ وأ س تحق هذا الرد 

 " شهد: بيت, هيا لنذهب, أ يخ ينتظران بل سفل" - 

"بتونيا: انتهبيي لنفسك اي سلمى, ومن ال ن وصاعدًا أ نامت س تأ تيان لبييت  - 

 املتواضع " 
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أ حبك اي أ خيت.. اعلمي همام خاضت بك ادلنيا    "سلمى: جمنونة, لكين- 

 أ ن كِل أ ختًا تُعطيك روهحا لو طلبِت" 

 "شهد: أ ختني لو مسحيت" - 

 "بتونيا: هللا يعمل مك أ حبكام, هيا لنذهب اي شهد" - 

ىل البوابة" -   "سلمى: سأ رافقكام اإ

ودعت اخلاةل ران قبل خرويج, مث رأ يت رزان تبيك وتنظر حنوي حبقد,  

قليب من  ل نين    أ ملين  أ ان؛  كيف غضبت  تروا  مل  احلق,  وأ عطهيا  أ جلها, 

 رأ يهتام معًا, فكيف س يكون حالها ويه تعمل أ ن وس مي ال يزال حُيبين؟.  

 "شهد: هيا اي بيت, هل سأ نتظر كثريًا؟" - 

 "بتونيا: ها أ ان قادمة" - 

 رحت أ تبعها عىل اس تحياء؛ فاملدخل ميلء بلرجال   

 "زيد: بتونيا" - 

 "تفضل, ماذا تريد؟"  ة, مث قلت:التفت حنوه بدهش 

"زيد: اكحفي من أ جل نفسك, خذي ما تريدين بقوة, وتشبيث مبا هو  - 

أ ن   تعلمني  وأ نت  كثريًا,  حُتزنني وس مي  لكنك  لتدخيل؛  أ سف  أ ان  كل, 

وس مي خالصك مما تعيشينه, وتعلمني أ يضًا أ نه حُيبك, وحيارب امجليع من  
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ال بنفسك, وال   تطييل التفكري؛ يك ال  أ جكل حىت وادلته, ال تفكري اإ

 يضيع العمر من يديك وتتحرسي عليه الحقًا" 

بسعادة:  بتسمت ورددت  مبا قلت,   اإ أ نين سأ فكر  أ عدك  زيد,  "شكرًا 

 اعتين بوس مي. سفرٌة موفقة" 

ىل املزنل, اكنت ال نوار مطفئة؛ مما يعين أ ن الان مل تأ يت   أ وصلتين شهد اإ

مرارًا ومل جتب, مث أ ْغلََقت هاتفها,  بعد, أ ين ذهبت اي الان؟ اتصلت هبا  

هل يُعقل أ ن تكون خبطر؟ ماذا سأ فعل ال ن؟ كنت أ جلس بملطبخ  

أ فكر هبا, وبوس مي, ورزان. ال مور متداخةل ببعضها, جيب أ ن أ جد حلواًل  

 وبأ رسع وقت. 

أ تت الان بعد منتصف الليل, اكن قليب قد جتمر من اخلوف علهيا, وكنت  

 صل بوس مي للبحث عهنا.  ُأجاهد نفيس؛ يك ال أ ت

" أ ين كنت حبًا بهلل؟ عىل ال قل افتحي هاتفِك, لقد   ُصخت علهيا: 

 ُجننت وأ ان أ نتظرك" 

 "الان: سأ خطب غدًا من أ سعد رسًا عن وادليه؛ ل هنام يُعارضان زواجنا" - 

 "بتونيا: ماذا؟ من أ سعد؟ رس ماذا؟ هل هتذين اي الان" - 

مث اهنارت من الباكء, عانقهتا ومتمتت بأ ايٍت من القرأ ن الكرمي عىل رأ سها؛  

علها هتدأ , كنت أ عمل أ هنا س توقع نفسها يف املتاعب, لكنين مل أ ختيل هذا  
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ُأس بوعني,   ليه من  اإ تعرفت  ولرجٌل  لتزتوج بلرس؟  ينقصها  ماذا  أ بدًا, 

 هل هذا وقٌت اكٍف لزواج اثنني.  

 حصل؟"   "بتونيا: أ خربيين ماذا- 

ىل أ سعد منذ فرتة, وهو من  -  "الان: صدقيين مل أ رتكب خطأ , تعرفت اإ

ُأجعب يب بدئ ال مر, وأ خرب وادليه عنا لكهنام رفضا, كام فعلت أ م وس مي.  

يأ لكون   ال بء  أ ن  أ بئنا؟ ْصيح  ينبذوننا؟ ما ذنبنا حنن مبا اقرتفه  ملاذا 

 احلرصم وال بناء يرضسون" 

وأ خربيين  -  اهديئ  ؟  "بتونيا:  القصرية  الفرتة  هبذه  بعضكام  أ حببامت  كيف 

 أ تضمنني أ ن يكون رُجاًل معك؟ أ ن ال خيدعك." 

 "الان: ليس صغريًا يف ال ربعني من معره" - 

"بتونيا: ال! بلتأ كيد جننت, هل صدقت أ ن وادليه من مينعانه عنك؟  - 

 هذا ليس ُمراهقًا؛ ليتحمك به وادليه, لن أ مسح كل بتدمري مس تقبكل " 

: أ ريد أ ن أ نو من الترشد اي بيت, تعبت من مراكز ال يتام, أ خاف  "الان - 

ذا مل أ تزوج, ُأريد أ ن ُأجرب "  ىل السجن اإ  أ ن أ ذهب اإ

س تخريي أ رجوِك, مث هل  -  "بتونيا: ال أ شعر بلراحة حيال هذا ال مر, اإ

 س ترتكينين مبفردي هنا؟ هل تُضحني يب؟ " 

ي يكون هو عند وادليه  "الان: سأ زورك يوميًا ال ختايف, يف الوقت اذل- 

 سأ يت اليِك" 
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مام, تُصبحون عىل خري.   سأ انم, هذا يكفيين لليوم ومخلس س نوات لل 

                                  ***** 

أ متتكل قلبًا من جحر؟ أ يُعقل أ ن يتغري االإنسان ويتبدل حاهل بعدة أ سابيع,  

ن؟ لو أ نرت  ال أ دري كيف يطاوعها قلهبا أ ن تقسو عيل؟ ماذا سأ فعل ال  

أ جل   بنا من  أ عرفها عنيدة؛ س ُتضحي  لها لن ترىض,  العرشة  أ صابعي 

 رزان, ومن أ جل أ يم.  

ىل املزنل,  -  "زيد: يكفي اي وس مي, أ مل تتعب من التفكري؟ دعنا ندخل اإ

 لقد اختنقت هنا" 

 "وس مي: ُأفضل االإختناق هنا عىل االإختناق يف ادلاخل" - 

 "زيد: تقصد رزان ؟" - 

 تركها دون أ ن أ محل ذنهبا؟" "وس مي: كيف سأ  - 

"زيد: ال ن اي وس مي تقول هذا؟ اكن عليك الرفض من البداية, كنا لن  - 

 نعيش هذا لكه" 

 معه حق, ماذا أ قول غلطة الشاطر بأ لف. 

نبلق الباب وظهرت منه سلمى ترصخ وتستنجد:  اإ

 " أ يخ رزان حبست نفسها يف غرفتك, وهتدد بالإنتحار" 
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عيل به, هل سأ عيش معري أ داري خاطرها  ها هو الكرت اذلي تضغظ  

 خوفًا من حتميل ذلنب موهتا؟ 

وبعد نصف ساعة من التوسل والرجاء حىت قررت اخلروج من غرفيت,  

تتالعب بمجليع بأ صابعها, اعتذرت مهنا ُمجربًا, ومسعت لسخافاهتا مطواًل  

لغرفيت   وذهبت  بسفري,  متحججًا  بصعوبة  متلصت  مث  امتل ت,  حىت 

  يف مشأُك حيايت. أ مكل التفكري

استيقظت عىل صالة الفجر, أ متمت صاليت ودعوت هللا كثريًا أ ن جيد  

أ يم وامجليع,   أ خذت حقيبيت وودعت  الورطة, مث  يل خمرجًا من هذه 

 وخرجت ل صطحب زيد من مزنهل. 

وصلنا املدينة اليت تقطن هبا الفتاة اليت بعهتا لزايد, مث حبثنا عن فندق  

ذان غرفًة برسيرين لثالثة أ ايم, أ ول معل اكن لنا  يناسب مّيانيتنا, وأ خ 

عبثًا,   حبثنا  واكن  االإجامتعي,  التواصل  مواقع  امسها يف  عن  نبحث  أ ن 

 سرناتح اليوم ونبدأ  البحث عن امسها بدوائر ال حوال املدنية.  

 "زيد: عندي فكرة رمبا تنفع" - 

 " "وس مي: لتكن جيدة أ رجوك, أ ريد أ ن أ نهتيي من هذا املوضوع رسيعاً - 

"زيد: هناك مجموعات للبحث عن املفقودين عىل الفيس بوك, ما رأ يك  - 

 أ ن نسأ ل عهنا هناك" 

 "وس مي: أ جعبتين الفكرة, لكن ماذا س نكتب؟" - 
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لهيا أ مانة هممة ورضورية" -   "زيد: نكتب أ ننا نبحث عهنا لنوصل اإ

 "وس مي: هيا ابدأ  عىل بركة هللا" - 

وائر احلكومية دومًا ممتلئة,  يف اليوم التايل خرجنا للبحث وتعلمون أ ن ادل 

طريق   عن  ال  يشء  عىل  نعرث  مل  طبعًا  شديد,  ببطء  تسري  وال مور 

ىل الفندق   التواصل الاجامتعي, وال عن طريق ادلوائر احلكومية, عدان اإ

 خاليني الِوفاض, وكذكل ال ايم ال ربعة التالية, حىت كدت أ فقد ال مل.  

 "زيد: وس مي اي وس مي تعال وانظر" - 

 "ماذا حدث؟ هيا تلكم"  كض حنوه بفزع: رحت أ ر 

 " وجدان حنان"  نظر حنوي وابتسامة النرص تعتيل شفتاه, مث قال: 

وك ن هذا اليوم يوم ميالدي, وك نين أ ان من سأ جد وادليت, مل أ س تطع  

ىل العنوان اذلي أ خذانه من الفتاة اليت   الانتظار, أ خذت زيد وتوهجنا اإ

س تقبلتنا الفتاة, وأ دخلتنا اإىل غرفة    تقول أ ن حنان وادلهتا, عندما وصلنا  اإ

 الضيوف مث ذهبت لُتنادي وادلهتا. 

بفارغ الصرب, حىت زيد اكن يشعر بمحلاس كثريًا,   أ نتظر قدوهما  كنت 

مجعنا بضالتنا, بعد دقائق أ تت امرأ ة عىل مشارف الثالثني من   اللهم اإ

ًا ينفرين  معرها, أ نيقة جدًا, لكنين مل أ س تلطفها, أ شعر أ ن هبا شيئًا غريب 

 مهنا,  

 أ لقت التحية وجلست, مث قالت: 



~ 389 ~ 
 

 "تفضال, لقد أ خربتين ابنيت أ نكام تبحثان عين, وأ ن هناك أ مانة يل معكام" 

 ارتبكت, كيف سأ بدأ  الكيم ال ن, ساعدين زيد يف بداية احلديث: 

 "نبحث عن خشٍص تعرفينه حق املعرفة" 

 "حنان: ومن هذا الشخص؟" - 

 اليت شاركتك السكن يف غربتِك" "وس مي: صديقتك سعاد - 

مث   وتوترت  اإضطربت  قياس ية,  برسعة  املتسائةل  املرأ ة  مالمح  تغريت 

 " ليس دلي ما أ خربكام به, هيا عودا من حيث جئامت"  قالت: 

أ ين   انتفضت واقفًا وقلت:  أ فضحك طبعًا, هيا تلكمي  أ ن  تُريدي  "ال 

ال أ خربت زوجك وأ والدك"   سعاد؟ واإ

 "اجلس أ رجوك, دعنا نتحدث بروية "  شديد: أ جابت بتوتر  

" ليس دلي صديقة   عدت اإىل ماكين منتظرًا ما س تخربين به, مث بدأ ت: 

تسمى سعاد, هذا الامس اختلقته؛ يك أ خفي ما فعلت, الطفةل مل تكن  

 لصديقيت" 

 "زيد: هل أ نِت أ هما؟" - 

ىل الكثري من املال؛ ل سدد  -  "حنان: ال, لست وادلهتا, كنت أ حتاج اإ

وين قبل أ ن أ عود اإىل مدينيت, كنت شابة وأ حب جتربة ُك يشء, مل  دي
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أ خربتين   مرة  حياة  ُزرت  عندما  وتكرب,  تزيد  بدليون  سوى  أ شعر 

 مبشلكهتا: فدارت يف دواخيل فكرة, قررت أ ن أ نفذها" 

 "وس مي: ماذا فعلِت؟ هيا انطقي" - 

  "حنان: أ خربهتا أ ن صديقيت حامل, وال تس تطيع االإهجاض, و تريد أ ن - 

ذكل   بعد  تفكر,  ل دعها  خرجت  مث  املال,  مقابل  طفلهتا  من  تتخلص 

أ خربتين بقبولها وزوهجا املقايضة, عندما اقرتب موعد والدة حياة الاكذب  

حدى املناطق عن امرأ ة ودلت حديثًا, مث وجدت"   حبثت يف اإ

 "وس مي: رسقِت الطفةل؟" - 

, مل أ كن  " أ رجوك ال خترب زويج وأ والدي اهنارت من الباكء مث قالت: 

 أ عي ما أ فعهل حيهنا, ضاقت يب الس بل " 

"وس مي: أ تعلمني؟ أ ود أ ن أ برحِك رضًب, أ ن ُأهشم وهجك, أ ن ُأشتت  - 

أ تدرين ماذا حل هبا؟ كيف   أ تعلمني ماذا فعلت هبذه الطفةل؟  مشكِل, 

خفاء احلقيقة؟ أ مل يؤملك قلبك يومًا   اس تطعِت النوم؟ كيف جترأ ِت عىل اإ

 فسِك ماكن أ هما؟ أ ليس دليك قلب؟" عىل أ هلها؟ أ مل تضعي ن 

"حنان: أ رجوك ساحمين, ساحموين مجيعًا لقد خفت, كيف سأ خرب أ هيل  - 

 مبا فعلت؟ حاولت كثريًا ومل أ س تطع" 

"زيد" دعينا من كذبك ال ن, لن جُتدي دموعك بيشء, أ خربيين أ ين  - 

 س نجد أ هلها؟" 
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للط-  الكربى  ال خت  امس  أ عرفه  ما  أ عمل ماكهنم؟ ُك  ال  فةل,  "حنان: 

عندما رسقهتا رأ تين؛ حفاولت أ ن ُأفهمها أ نين صديقة وادلهتا, سأ لت عن  

 امسها الاكمل وأ جابتين, هذا ما أ س تطيع مساعدتكام به" 

 "وس مي: أ ين مزنلها؟ أ تذكرين امس أ خهتا بلاكمل وال تذكرين مزنلها" - 

حدى  -  "حنان: رسقهتا من الس يارة عندما رأ يت وادلهتا تصطف أ مام اإ

, انتظرت دخولها مث فتحت الباب وأ خذت الطفةل, مل يكن  الصيدليات 

ىل أ ول س يارة أ جرٍة رأ يهتا, مث اتصلت   يف الشارع أ حد, أ خذهتا وأ رسعت اإ

 حبياة وأ خربهتا" 

دمرت  -  وادلهيا,  مهنا  حياهتا, رسقت  بال مضري, رسقِت  أ نِت  "وس مي: 

يف  عائةل بأ مكلها, وترُبرين خطأ ك بلطيش, ليلعنك هللا, سأ دعو عليِك  

 صاليت, ال ساحمك هللا" 

 "زيد: أ كتيب هنا امس الطفةل بلاكمل" - 

لهيا دفرت مالحظات صغري وقمل, عندما مهمنا بخلروج من املزنل   ومد اإ

حنان:  حُتيط   اس توقفتنا  اكنت  اليت  السلسةل  لكام  سأُحظر  نتظرا  "اإ

 " بعنقها 

بعرويق,   يغيل  وادلم  ماكين  أ قف  وأ ان  دقائق,  عدة  وغابت  ذهبت  مث 

مهنا قطعة ذهبية عىل شلك قطرة  عا  يتدىل  السلسةل اكن  دت حتمل 
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ىل الفندق, حان   ماء, حتوي خرزة زرقاء, حسبهتا من يدها القذرة وعدان اإ

 وقت الرحيل, مللمنا أ غراضنا وجحزان تذكرتني للعودة اإىل بالدان. 

اكن االإس تقبال حافاًل وك ننا غبنا أ عوام, اكنت أ يم قد حرضت الكثري  

ال طعمة  املزنل    من  أ حداث  ىل  اإ واس متعنا  بهنم  الطعام  تناولنا  الشهية, 

الروتينية اليت حدثت بغيابنا من وادليت, مث شَّفت ال نسة رزان, أ تت  

رسيعًا وحاوطتين بذراعهيا, كنت أ نظر حنو خاليت وأ بتسم عىل مضض,  

, ليهتا تطري وخترج من حيايت.   أ متىن أ ن أ قتل رزان بيديا

وحتج وخرج,  زيد  غرفيت.  اس تأ ذن  اإىل  صعدت  مث  بلتعب  أ ان  جت 

تفكريي ال ن بسارة ُأخت بتونيا, كنت أ ظن أ ن ال مر س ينهتيي عندما  

 وجدان حنان, مث اكتشفت أ نين ال زلت يف منتصف الطريق. 

                                  ***** 

فتين الان عىل زوهجا املس تقبيل أ ي خطيهبا, قبل   يف هذا ال س بوع عرَّ

ين بعقد خطوبهتا جفأ ة دون أ ن ختربين, وك ن الفجوة اتسعتت  يومني أ تت

 بيننا بليةل وحضاها. 

أ ن     أ نه اكذب, حىت  عينيه  من  يتضح  أ بدًا:  أ هضمه  مل  اذلي  خطيهبا 

نظراته حنوي بدأ ت تُزجعين, والوضع ال ن ُمزري بيننا, أ ْصَبَحت ال تطيق  

احلديث معي؛ ل نين شكوت لها نظرات زوهجا املس تقبيل, وطبعًا يه  

 تفكر بأ نين أ كذب علهيا ال حماةل. 
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طعام الغداء, وأ ان ال أ س تطيع    اليوم سيرُشفنا الس يد أ سعد؛ ليشاركنا 

تركهام لوحدهام بملزنل, وال أ حب البقاء معهام, لكين سأ بقى حىت لو مل  

أ ن زواهجام   أ عمل  أ نين  أ رحت برفقهتام, عندما يزتوجان سأ راتح قلياًل ولو 

فاشل قبل أ ن يمت, ساحمك هللا اي الان. طلبنا الطعام من اخلارج: رتبت  

 غرفة النوم.    أ ان الطاوةل والان تزتين يف 

ها هو جرس املزنل يُقرع, ذهبت ل خربها فطارت خبفة لتفتح الباب هل,  

للتزنه, توزعنا   فانتظرهتام بملطبخ, س يتناولون الطعام وخيرجون  أ ان  أ ما 

عىل املقاعد حول الطاوةل, مل أ تفوه حبرٍف واحد, كنت أ س متع هلام وأ تناول  

 بقي.  طعايم بصمت, حىت أ نين مل أ رفع انظريَّ عن ط 

 "الان: شاركينا احلديث اي بيت" - 

 "مىت س تزتوجان؟"  ابتسمت لها, مث وهجت لكاميت ل سعد: 

"اسعد: ال ختايف سيبقى هذا البيت كِل قريبًا جدًا, يف ال س بوع القادم  - 

ن شاء هللا"   اإ

"بتونيا: ماذا؟! ما هذه العجةل؟ البارحة ختطبان وبعد أ س بوع تزتوجان,  - 

 ملاذا اي الان؟" 

طاةل اخلطوبة, هذا يكفي" "ال -   ان: بتونيا أ ان ال أ هل يل, وال فائدة من اإ

"بتونيا: ُأس بوع اي الان, هل هو اكٍف لتتعرفان عىل بعضكام؟ مث أ نِت  - 

 صغرية.. بل صغرية جدًا" 
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أ نِت صغرية  -  أ عرفه من وقت خروجنا من مركز ال يتام, مث  أ ان  "الان: 

 ومطلقة " 

وأ نِت تعرفني حاكييت؟ مث أ ان أ خاف من  "بتونيا: الان هل تقولني هذا  - 

أ جكل, أ خاف أ ن تعودي يل ُمرشدة, ومطلقة, يكفي ُمطلقة واحدة يف  

 هذا املزنل" 

مث مهمت واقفة, لقد جرحتين بلكامهتا, وهل الطالق أ صبح عيبًا؟, جترُّ  

ىل الهاوية ويه تعمل, كيف سأ ساعدها؟ كيف بهلل عليمك؟   نفسها اإ

 "هل ختافني علهيا مين؟"  ض: ـوقفين صوت خطيهبا البغي 

"بتونيا: نعم, وكثريًا, أ نت بعمر وادلها تقريبًا, أ مل جتد سواها؟ اذهب  - 

ىل اجملمتع الواسع, أ تزتوج هبا ل هنا طفةل؟ يك تدمر مس تقبلها"   وانظر اإ

 "الان: بتونيا, أ مصيت ال تتدخيل بشؤوين, أ ان ُأحبه وهذا يكفي" - 

طم-  ذهبت  أ ين  اكذبة,  أ نِت  ذهبِت  "بتونيا:  أ ين  وأ حالمك؟  وحاتك 

 بصفات فارس أ حالمك؟ أ ين موقع أ سعد من أ حالمك لكها؟" 

"اسعد: أ نت أ اننية اي بتونيا, تفعلني هذا خلوفك من البقاء مبفردك يف  - 

هذا املزنل, اذهيب وتزويج قرارك بيدك, لكن ال تقفي يف وجه زواجنا,  

 ال تقلقي علهيا"   أ ان مقتنع خبياري وسأ ضعها عىل رأ يس ويف بيايب عيناي,

 "بتونيا: أ ان أ اننية؟ الان أ رجوِك ال هتدري حياتك عبثًا " - 



~ 395 ~ 
 

"الان: نعم, أ نِت أ اننية, تس تكرثين عيل القليل من السعادة, عوضًا عن  - 

أ نت   أ فعل من أ جكل,  ذكل سانديين, قفي اإىل جانيب, افريح يل كام 

الإعاقيت املشأُك؛  وحُتدثني  لوحدك,  هنا  البقاء  ختافني  هذا    فعاًل  عن 

 الزواج, لكنين سأ تزوج وسرتين كيف س تكون حيايت؟" 

ال أ صدق, ال أ ريد أ ن أ صدق, تتعلق بالإنسان اخلاطئ, أ سعد يكذب  

أ ان متأ كدة وأ عمل أ هنا س تعود اإيل بكية, اس تأ ذنهتام وخرجت من املزنل ال  

ىل أ ين سأ ذهب؟    أ دري اإ

,  رحت أ جوب الشوارع دون هدف, كنت أ سري دون أ ن أ تبني أ مايم 

ال أ دري كيف أ وصلتين أ قدايم اإىل مزنلنا, مزنل زايد وحياة, جلست  

ىل بوابته.    عىل عتبات املدخل, وأ س ندت رأ يس اإ

جلست قرابة الساعة ٌأفكر, ماذا لو فُتح الباب وظهر منه أ يب؟ ماذا لو  

مسعت صوت أ يم تناديين؛ ل ساعدها برتتيب مائدة الطعام؟ ماذا لو  

 ايرتنا؟ أ قبلت جديت ومعيت ال ن لز 

جديت.. أ ه اي جديت مك أ ش تاق كِل, أ خذت هاتفي واتصلت برمقها, تفاجأ ت  

نه يرن.. و هللا يرن, قفزت من ماكين بفرح أ نتظر االإجابة   مل يكن مغلق, اإ

 و أ اتين أ حن صوٍت يف ادلنيا. 

 " السالم عليمك, من معي؟" 

 "بتونيا: جديت" - 
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أ س تطع   فمل  بلباكء,  أ نفلتت  مث  أ نفاسها  أ كرث, شاركهتا  شهقت  الصمود 

 الباكء لكن داخيل يضحك, وأ خريًا مسعت صوهتا وأ خريًا. 

أ سفة اي صغرييت, مىن   أ ش تقت كِل كثريًا,  "أ م زايد: زهريت الصغرية, 

مسحت رمقك من عندي فمل أ س تطع االإتصال بِك, وهاتفي اكن معطاًل  

 لقد أ صلحته البارحة" 

 "بتونيا: أ خربيين عنك اي جديت, كيف حاكل؟ " - 

 "أ م زايد: خبري, حنن خبري, عندي كل خرب س يفرحك" - 

 "بتونيا: ما هو؟ هيا اي جديت قويل" - 

 "ام زايد: مىن ستتطلق من أ محد, س نعود اي بيت.. س نعود" - 

 عادت دموعي تهنمر من جديد, سأ راهام جمددًا كنت أ عمل.  

 "بتونيا: ملاذا ستتطلق؟ أ مل تكن حتبه كثريًا؟" - 

ام يسء جدًا, أ محد اس توىل عىل ُك أ موالها, هذا  "أ م زايد: الوضع بيهن - 

غري املعامةل السيئة والرضب, لقد ظهر عىل حقيقته, وامحلد هلل أ هنا نقلت  

 ملكية بيت زايد يل, عىل ال قل لن نبقى يف الشارع" 

ضها هللا بل فضل, أ خربيين مىت س تأ تيان؟" -   "بتونيا: امحلد هلل عوَّ

متىن أ ن متيض ال ايم رسيعًا اي طفليت, لقد  "أ م زايد: تقريبًا ُأس بوعني, أ  - 

ش تقت لوهجك"   اإ
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"بتونيا: وأ ان أ يضًا اش تقت كِل, وأ حبك. مك اكن صوتك دواًء يل, أ ىت  - 

 يف وقته" 

 "أ م زايد: هل أ نِت خبري اي بيت؟ كيف أ حوال املركز؟" - 

 "بتونيا: أ ان أ قمي ال ن مع صديقيت يف بيٍت صغري, وامحلد هلل أ ان خبري" - 

 د: مىت خرجِت؟ مث ِلَم لَْم تذهيب لبيت وس مي؟" "أ م زاي - 

"بتونيا: تطلقنا, ووس مي خطب ابنة خالته, وأ رجوِك ال تقلقي من شأ ين,  - 

أ ان ال ن أ فضل, ولست حباجة أ حد, أ نتظر صدور النتاجئ بفارغ الصرب,  

 سأ مكل دراس يت وأ خذك عندي, س نعيش سواًي أ عدِك" 

أ دري؟ ساحمك هللا اي    "أ م زيد: كيف حيدث ُك هذا معك وأ ان ال- 

 مىن, ووس مي كيف يفعل هذا؟ سأ فقئ عينيه عندما أ راه" 

أ ان  -  تقلقي,  ال  قلت كل  الطالق,  من طلبت  أ ان  هل,  شأ ن  ال  "بتونيا: 

 سعيدة جدًا, ومراتحة, ال تفكري يب, سأ غلق ال ن انتهبيي لنفسك " 

 "أ م زايد: لنا حديٌث طويل بعد أ س بوعني اي حفيديت الغالية" - 

 ا: كام تريدين اي عزيزيت, هيا بأ مان هللا" "بتوني - 

 "أ م زايد: حفظك هللا اي بيت " - 

أ غلقت الهاتف ورحت أ ميش بلشوارع جمددًا, لكن بفرح, تبدل حايل  

 بغضون دقائق, امحلد هلل. 
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ىل بيت سلمى, ال أ نوي ادلخول فقط أ ريد أ ن   أ مكلت طريقي متجهًة اإ

 أ راها, أ ن أ عانقها, أ حتاج ذلكل كثريًا. 

نبلق الباب  عن  ىل املزنل, اتصلت هبا لتزنل, مل أ نتظر كثريًا, اإ دما وصلت اإ

 وأ تت همروةًل حنوي, عانقهتا طوياًل وبكيت حزاًن وفرحًا يف أ ٍن واحد.  

 "سلمى: ماذا حدث اي بيت؟ ِلَم الباكء؟" - 

 "بتونيا: حتدثت مع جديت قبل قليل, س تعود بعد ُأس بوعني" - 

كثريًا من أ جكل, امحلد هلل س تعودين اإىل  "سلمى: حقًا.. لقد فرحت  - 

 مزنكل ال ن" 

 "بتونيا: متهيل, ما بِك؟ لن أ عيش معهام, سأ بقى وحيدة يف مزنيل" - 

ذن مىن أ يضًا س تعود, ملاذا؟ ماذا جرى؟ مث أ خربيين  -  "سلمى: معهام؟ اإ

 كيف س تعيشني لوحدك؟ والان أ ين س تذهب؟" 

جليس ل خربك" -   "بتونيا: اإ

أ ين  -  ال ن, دعينا  "سلمى:  أ تقصدين عتبة املزنل؟ سأ رضبك  نلس؟ 

 نصعد لغرفيت" 

"بتونيا: ال أ ريد, س يارة وس مي هنا هذا يعين أ نه عاد, ويعين أ ن خطيبته  - 

 الظريفة  تُقمي عندمك, دعينا نلس هنا, لن أ حتمل املزيد من الالكم" 

 "سلمى: كام تشائني, لن أ ضغط عليِك, هيا أ خربيين ماذا حصل؟" - 
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ن كنت  أ خربهت  ا عن ُك يشء؛ علين أ جد نصيحة, أ وعىل ال قل أ عرف اإ

 عىل حق أ م ال. 

هذا  -  تفعل  ملاذا  منه؟  أ فضل  جتد  أ مل  اجملنونة؟  هذه  هبا  ما  "سلمى: 

 بنفسها؟" 

"بتونيا: و هللا مل أ عد أ عمل شيئًا, ما يقلقين أ نين ُأصبح كغريبة بلنس بة  - 

 وجودها حبيايت, كيف  لها, أ ان أ حهبا اي سلمى, أ حهبا كثريًا, تعودت عىل 

ىل الهاوية برغبهتا؟"   سأ بقى لوحدي ال ن؟ كيف سأ تركها تنجر اإ

"سلمى: ما تفعليه ليس ْصيحًا, ال تضغطي علهيا, عارضيت كثريًا جيب  - 

نتاجئ   تتحمل  دعهيا  تريد,  ما  س تفعل  ل هنا  ادمعهيا؛  ال ,ن  تؤازرهيا  أ ن 

 "   قراراهتا, ال جتعلهيا تتخىل عنك, ال تُبقهيا وحيدة 

أ طرقت أ فكر قلياًل, رمبا ما تقوهل سلمى هو الصحيح, ملاذا أ قف ضدها؟  

 من املمكن أ ن يكون أ سعد الزوج املناسب لها, مع أ نين ال أ عتقد ذكل. 

عريضة:  ببتسامة  وُأضايق   أ ردفت  نرشبه,  شيئًا  ُلحرض  سأ ذهب   "

 رزان بطريقي" 

 وجودي, أ رجوِك" "بتونيا: ضايقهيا كيفام تشائني, لكن ال خُتربي أ حدًا ب - 

 "سلمى: كام تريدين اي أ نسة, سأ عود رسيعًا" - 

عادت أ فاكري حتوم حويل؛ علين أ جد حاًل مناس بًا, جيب أ ن أ قف مع  

الان حىت لو اكنت عىل خطأ . أ تت سلمى حتمل كوبني من عصري الربتقال,  
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النوع من   اإىل هذا  قليب شوقًا  فز  العنب,  ممتلئ مبحيش ورق  وطبق 

 أ تذوقه منذ مدٍة طويةل.  ال طعمة, اذلي مل 

 التقطت الصحن وشعت بل ُك؛أ ضع الواحدة تلو ال خرى.  

 "سلمى: أ حضكتين اي بيت, هل أ نِت جائعة اإىل هذا احلد؟" - 

"بتونيا: مل أ مكل طعايم, خرجت من املزنل وأ ان جائعة, مث مل أ ُك حميش  - 

 ورق العنب منذ وفاة وادلاي, دعيين أ ملئ معديت وفؤادي منه" 

 تضحك عىل حاليت, مل أ همت لها اكن تفكريي يف الطبق وما حيوي.    أ خذت 

ذا تناولِت الطعام هكذا" -   "وس مي: س تختنقني اإ

نظرت اإىل اخللف ومفي نصف مفتوح, وممتلئ بلطعام, كيف خرج هذا  

الميىن,   يدي  بباطن  مفي  وأ خفيت  بوهجيي  اس تدرت  أ شعر؟  أ ن  دون 

واحدة؛   دفعًة  الطعام رسيعًا  بتالع  اإ أ سعل  حاولت  وبدأ ت  فغصصت 

  , بشدة, اكدت عيناي أ ن تتشققان, وادلموع تشق اخلُطى عىل وجنيتا

ما هذا املوقف احملرج؟ ليت ال رض تنشق وتبتلعين, أ س تحق هذا, ما  

 اذلي أ حرضين اإىل هنا؟. 

 "وس مي: خذي ك س العصري واشيب منه برسعة" - 

سلمى  قال هذا وهو ميد الك س حنوي, مل أ س تجب هل وأ مكلت سعايل, و 

ختبط بكف يدها عىل ظهري دون جدوى, مد وس مي الك س مرًة أ خرى  

حنو مفي وأ شبين منه غصبًا, مل أ شب من الك س بقدر ما سقط عىل  
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مالبيس, وأ يضًا دون فائدة, مث حترك وس مي وخبط عىل ظهري خبطًة  

 واحدة مل أ عد أ سعل بعدها لكنين شعرت بهتشم يف فقرات ظهري. 

 "أ جننت؟ كدت أ ن تكرس ظهري"  نظرت حنوه مزجمرًة: 

ذن ملا ترصخني اكملاعز؟ عوضًا عن  -  "وس مي: هل ُكرس ظهرك؟ ال, اإ

 ُصاخك أ شكريين" 

"بتونيا: لقد أ ملتين اي أ محق, مث من طلب مساعدتك؟ أ نت السبب يف  - 

 ما حدث يل" 

أ نت فقدت عقكل متامًا,  -  أ ُك برشاهة؟  أ ان اذلي كنت  "وس مي: هل 

 مشفى اجملانني عاجاًل" جيب أ ن نصطحبك اإىل 

 "سلمى: وس مي أ رجوك, هالَّ ذهبت من هنا؟ هيا دعنا لوحدان" - 

 هنضت عن عتبة املزنل, مث مسحت الرتاب العالق مبالبيس, وقلت: 

 "ال, أ ان جيب أ ن اذهب, أ شكرِك عىل اس امتعك يل, أ راِك الحقًا." 

هيا-  ال ن,  وس مي  س يذهب  قلياًل,  ابقي  أ رجوِك  بيت,  اي  ال    "سلمى: 

 أ جليس" 

 "وس مي: ال ختايف سأ خرج, أ بقي قدر ما تشائني" - 

 "بتونيا: عد اإىل خطيبتك قبل أ ن تبيك عىل فراقك, أ ان سأ ذهب" - 
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"وس مي: وما شأ ن خطيبيت؟ أ ال ترين أ نِك من ختتلقني املشأُك؟ مث ما  - 

 املأ ساة اليت تعيشيهنا جمددًا" 

ىل اللقاء,  "  جتاهلت رده وسؤاهل, وقبَّلت سلمى من وجنهتا, مث قلت:  اإ

 سأ تصل بك مساًء" 

انطلقت دون أ ن انظر خلفي, هذا احليوان مل يرتكين ُأش بع معديت من  

 الطعام الذليذ.  

تُنظف   أ ن  نفسها  تلُكف  مل  أ هنا  حىت  الان,  أ جد  ومل  املزنل  ىل  اإ عدُت 

ال طباق, غريت مالبيس ونظفت ال واين وال طباق, مث أ لقيت جبسدي  

ليه. عىل الرسير,  تناولت الكتاب    اذلي مل أ مكهل وهربت من نفيس اإ

مرَّ ال س بوع رسيعًا, حاولت اإصالح الرشخ بيين وبني الان, وامحلد هلل  

وأ دوات   عطور,  ثياب,  من  حتتاجه  ما  أ نين نحت, هجزان سواًي ُك 

 جتميل, ومل يتبقى يشء. 

يف هذا ال س بوع أ يضًا صدرت نتاجئ الثانوية العامة, وامحلد هلل نحت,  

وفرحيت ال توصف, أ صبحت أ عمل ما أ ريده من احلياة, ُأريد أ ن أ صبح  

أ ن   أ ريد  كثرية:  أ فاكر  خاطري  يف  جتول  بتدائية,  االإ للصفوف  معلمة 

أ ؤسس ال جيال القادمة جيدًا, أ ن أ علمهم كيف يتقبلون أ مثالنا يف حياهتم,  

ُأنشأ مه   أ ن  أ ريد  أ س باب,  أ هداف, وال  أ ن حيبوا ال خرين دون  أ علمهم 

عىل مراعاة ظروف من حوهلم, أ ن ال يُعاقبوا أ حدا عىل خطأ  مل يرتكبه,  

 أ ريد أ ن أ حترر من عقديت.  
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املالمح,   مجيةل  بريئة,  اكملالك:  تظهر  اكنت  الان,  زواج  يوم  هو  اليوم 

عانقهتا ودعوت لها, مل يُقام  وخائفة, أ جل اكنت ترجتف, حاولت طمأ نهتا,  

لها أ ي حفل ولو بس يط؛ ل هنا تزتوج من أ سعد رسًا كام تعلمون, أ ىت  

وسلمى,   أ ان  طوياًل  عانقتين  اكلزهرة,  اكنت  املساء,  يف  ليأ خذها  أ سعد 

 وشهد, مث غادرت, ال أ دري قليب مقبوض اي رفاق.  

ستنام    مل أ س تطع النوم ال أ ان وال سلمى, ْصيح نسيت أ ن أ خربمك, سلمى

أ مضينا الليةل يف   عندي هذه الليةل, بعد رجاٍء وتوسل منا للخاةل ران, 

احلديث عن أ حالمنا وطموحاتنا, وعن اجلامعة اليت س ندرس هبا, حتدثنا  

 عن ُك يشء, حىت عن رزان وحماوالت انتحارها الاكذبة.  

ىل الثالثة بعد منتصف الليل عندما طرق الباب   اكنت الساعة تُشري اإ

وبعنف, لقد جتمدان يف أ رضنا من اخلوف, من يكون اي ترى؟ مل    طويالً 

أ س تطع اس تجامع قواي للوقوف, مث ظهر صوت الان املضطرب تنادي  

لن   لها,  الباب  وفتحت  برسعة  هنضت  حيهنا  بمسي,  خافت  بصوٍت 

 تصدقوا حالها, اكنت ترتدي بيجامة نوهما, ويدهيا متتلئان بدلماء.  

 قتلته, س يحدث ما خفت منه, سأ دخل السجن" "الان: قتلته اي بيت,  - 

واهنارت عىل ال رض تنحب, مل أ دري كيف أ ترصف, مث مسعت صوت  

"بتونيا, هالَّ ارتديِت مالبس الصالة؟ أ ريد أ ن   وس مي من جانب الباب: 

 أ دخل" 
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جحاب,   وأ لبس هتا  بعباءة  الان  جسد  وغطيت  رسيعًا  مالبيس  ارتديت 

أ كن أ عي ما أ فعهل, كنت أ رجتف,    ْصيح أ هنا ال تُغطي رأ سها؛ لكنين مل 

 أ ما سلمى فمل تهنض من الرسير من وقت الطرق العنيف عىل الباب. 

 "هل أ دخل؟"  عاد صوت وس مي مرًة أ خرى: 

 "بتونيا: تفضل" - 

عندما دخل وس مي, ذهب حنو سلمى, أ حاطها بذراعيه, مث أ خذ هيمس  

دأ  من روعها, عندما هدأ ت أ ىت حنوي وقال  " هل   : تعويذاته بأ ذهنا لهيُّ

 أ نِت خبري؟" 

" ال. لست خبري.. لس نا خبري.. ماذا   أ جبته وأ ان أ نفي بوهجيي قبل لكاميت: 

 نفعل؟ ماذا نفعل اي وس مي؟" 

أ رجتف, مسح وس مي عىل رأ يس, مث جلس عىل ركبتيه     أ رضًا  واهنرت 

 " جيب أ ن هتديئ ال ن, لنجد حاًل مناس بًا"  أ مايم وقال: 

بداخل عيناي, هل شعرت أ ان بل مان؟ نعم.  قال لكامته هذه وهو ينظر  

واس تكنت رويح, مث وجه برصه حنو الان اليت مل تتوقف عن االإهزتاز  

مام وللخلف ويه تردد:   " قتلته.. أ ان قتلته"  لل 

هديئ أ رجوِك, اس تجمعي قواِك وأ خربينا ما اذلي حصل؟" -   "وس مي: اإ

جتب, مث صفعها عىل    مل جتبه, وبقيت عىل حالها, أ عاد سؤاهل كثريًا لكهنا مل 

وأ تت   وعانقهتا  ترجتف, ركضت حنوها  بدأ ت  مث  فشهقت,  بقوة  خدها 
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علهيا:  السؤال  وس مي  أ عاد  مث  أ يضًا,  أ ماهما  وجلست  اذلي   سلمى  "ما 

 حصل اي الان؟ أ خربيين من البداية" 

واملأ ذون  -  الشهود,  حيةل,  جمرد  زواجنا  أ ن  أ خربين  لقد  قتلته,  "الان: 

, اكن يضحك بطريقة ُمقرفة وهو خيربين, قتلته  أ صدقائه, مل أ متاكل نفيس 

اي بتونيا, أ حرضت سكينًا من املطبخ وطعنته كثريًا وهو انمئ,  لقد مات  

 أ ان متأ كدة. " 

 كنت أ عمل اي الان أ نِك جترين نفسِك اإىل مصيبة, كنت أ عمل.  

"الان: أ نِت عىل حق اي بتونيا, أ نت عىل حق, مل أ س متع كِل, سأ دخل  - 

بتعاد عنه, لن أ خرج  السجن ال ن,   اليشء الوحيد اذلي هجدت كثريًا لالإ

 قبل عرشون عامًا, انهتت حيايت.. انهتت" 

مث   املاء,  من  كوًب  لها  وأ حرض  وس مي  ذهب  جديد,  من  تبيك  وعادت 

 أ خذانها لتنام برسيرها قبل أ ن تكتشف الرشطة أ مرها. 

ىل املطبخ ننتظر استيقاظها.   انمت الان ودخلنا حنن اإ

 وس مي ماذا س نفعل؟" "بتونيا:  - 

" ال أ عمل, أ حاول أ ن   أ راح صدغيه النابضني مث قال و هو يغمض عينيه: 

جياد همرب, لكن جيب أ ن تسمل نفسها للرشطة"   أ فكر, ال أ س تطيع اإ

 "سلمى: لُنخبأ ها عن ال نظار, مث كيف س يعلمون أ هنا يه القاتةل؟" - 
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ىل -  مركز ال من  "وس مي: والبصامت؟ وهويهتا املدنية؟ جيب أ ن نرافقها اإ

 قبل أ ن يأ توا اإىل هنا" 

"بتونيا: ال أ رجوكام, يه ختاف السجن, لن أ سلمها مس تحيل, س يضيع  - 

 مس تقبلها هناك" 

"وس مي: ال ختايف س ُيخفف حمكها؛ ل هنا قتلته دفاعًا عن شفها, ول هنا  - 

 ال تزال طفةل " 

 "الان: أ ان جاهزة, هالَّ أ وصلتين اإىل مركز الرشطة اي وس مي؟" - 

 : الان؟ مىت استيقظِت؟" "سلمى - 

 "بتونيا: ال اي الان, أ رجوِك ال ترتكيين أ نِت أ يضًا " - 

عنِك  -  أ ختىل  أ ان  وها  بسبيب,  امليمت  من  لقد خرجِت  أ سفة,  أ ان  "الان: 

أ فعل ما   بسبب طييش, اي ليتك رضبتين اي بيت, اي ليتك قتلتين ومل 

متوقعٍ  يقولون ُك  أ ال  بيت,  اي  بلساين  قدري  نطقُت  أ ان    فعلته,  أ ٍت؟ 

بيت,   اي  اخلري  سوى  تتوقعي  ال  السجن,  ىل  اإ دخويل  دومًا  توقعت 

ادلاخل,   تنسيين يف  ال  أ رجوِك زوريين,  أ خيت,  اي  كثريًا  سأ ش تاق كِل 

أ عمل.. كرُثت ال ماكن اليت سزتوريهنا؛ لكن تذكريين وادعي يل حىت لو مل  

 تس تطيعي زايريت, كوين معي بقلبك وهذا يكفيين " 

ايها, ما هذا احلظ العاثر؟ ال, ما حيصل حبيايت كبري  مث عانقهتا م  ودعًة اإ

 جدًا, مل أ عد أ حمتل  
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                                  ***** 

رافقنا الان اإىل مركز ال من, لكننا مل ندخل معها, مل تسمح لنا بدلخول,  

ببايت؛   الان  اتصلت  مث  ساعتني  انتظران  بأ ذيتنا,  تتسبب  أ ن  تريد  ال 

أ ن تدخلنا يف دوامات   لنأ يت دون  بيننا,  اتفقنا  أ هنا بملركز كام  لتخربها 

ىل   التحقيق, انتظران قلياًل مث دخلت لوحدي, مل أ دع الفتيات يرافقنين اإ

ادلاخل, حقق معي الضابط قلياًل وسأ لين: من أ كون بلنس بة لها؟ فقلت  

الضابط  هل: أ نين خطيب صديقهتا يف السكن, طال التحقيق.. مث أ خربين  

أ هنا ستبقى عندمه, وأ هنا س تحول يف الغد اإىل مركز العامصة, وأ هنم قد  

تأ كدوا من وفاة الضحية, مث طمأ نين أ ن حمكها س يكون خمففًا, شكرت  

 الضابط وخرجت. 

اكنت الفتاتني تنتظرانين بخلارج بتوتر, وادلموع تُغرق احملاجر وتفيض  

 عىل الوجوه. 

 "بتونيا: ماذا حدث؟" - 

"وس مي: سيرشحون اجلثة أ واًل, مث سيمت نقل الان اإىل مركز أ من العامصة,  - 

ىل أ ن يصدر حمكها, رمبا ستُسجن س نة أ و اثنتني, وبعدها   ستبقى هناك اإ

 سيمت احلمك علهيا, ل ن قضااي القتل تأ خذ وقتًا طوياًل الإصدار احلمك" 

عدانها  سقطت بيت أ رضًا مث غابت عن الوعي, ما هذه الليةل العصيبة؟ أ  

اإىل مزنلها بعد أ ن أ يقظناها, عندما وصلنا املزنل اس تلقت عىل رسيرها  

وراحت تغط بنوٍم معيق بعد اهنيارها من التعب, وسلمى أ يضًا انمت  



~ 408 ~ 
 

حدى املقاعد يف   عىل رسير الان, أ ما أ ان فمل أ س تطع النوم, جلست عىل اإ

تعمل,  ال فاكر  بدأ ت دوامة  الطاوةل, و    املطبخ, ووضعت رأ يس عىل 

ماذا سأ فعل ببتونيا؟ لن تبقى لوحدها طبعًا, جيب أ ن أ عرث عىل عائلهتا  

 بأ رسع وقٍت ممكن. 

يف ال ايم املاضية حبثت أ ان وزيد عن شقيقهتا اليت عرفنا أ هنا يف الس نة  

أ عوام,   بس بعة  بيت  تكرب  أ هنا  أ ي  العام؛  الطب  بتخصص  لها  ال خرية 

ة اليت تدرس هبا  وجدان طرف اخليط اذلي سنبدأ  منه, و يه اجلامع 

 سارة.  

لكن اإىل حني عثوري عىل عائلهتا س تقمي جمربًة يف بيتنا, لن أ دعها تبقى  

وحيدًة يف هذا البيت, لكن كيف سأ قنع وادليت؟ طبعا مل تغب عن بيل  

البلوة الكبرية, خطيبيت العزيزة, أ عمل أ هنا س تفعل ُك يشء؛ ل بعادها عن  

اإ  أ شعر  ومل  الطاوةل  عىل  غفوت  عىل  املزنل,  اليت متسح  سلمى  بيد  ال 

ما   تذكرت  ونظرت حنوها, مث  بصعوبة  عيناي  فتحت  لتوقظين,  رأ يس 

حدث ال مس بثواين؛ فانتفضت جالسًا, اكنت عضاليت متش نجة وُك  

 جسدي مشدود, وك نين ُخضت حرًب شعواء 

 "وس مي: ماذا حدث؟ أ ين بتونيا؟" - 

يد أ ن نزور الان,  "سلمى: مل حيدث يشء, ال مور عىل ما يرام, لكننا نر - 

 هالا أ خذتنا؟" 

 "وس مي: لن يسمحوا ل حد برؤيهتا اي سلمى, هُتمهتا كبرية " - 
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"لكهنا صديقيت, وأ ريد أ ن أ طمأ ن   أ تت بيت من اخلارج تصدح بصوهتا:

ن مل تأ خذان س نذهب لوحدان"   علهيا, اإ

" أ واًل س تجمعني مالبسك  -  هنضت عن املقعد واجتهت حنوها مث قلت: 

ىل املزنل, وسأ ذهب أ ان ل رى ماذا حصل؟ ال  وأ غراضك وتأ تني   معنا اإ

ذاًن للزايرة"   ختايف, سأ حاول أ ن أ خذ اإ

ىل املزنل, سأ بقى هنا يف بييت" -   "بتونيا: أ بدًا, لن أ ذهب معكام اإ

"سلمى: أ جننت أ نت؟ كيف ستبقي هنا بعد ما حدث ليةل البارحة؟  - 

 لن نرتكك هنا " 

بعد -  أ عدك  ليومني  فقط  ختايف,  ال  عىل  "وس مي:  وهجيي  تري  لن  ها 

االإطالق, مث سأ حبث كِل عن سكن تقميني فيه مع بعض الفتيات, عىل  

 ال قل سرياتح بلنا قلياًل" 

 "بتونيا: واخلاةل ران؟ ورزان؟ ووادلهتا؟" - 

 "وس مي: أ ان سأ قنع وادليت, وال هتمتي للبايق " - 

"سلمى: هيا اي بيت, هذا احلي خميف, كيف ستبقي مبفردك هنا؟ ماذا  - 

 تفعلني لياًل؟" س  

النوم مجعت   اإىل غرفة  بيأ س, مث انرصفت  اسرتخت مالحمها وتهندت 

 أ غراضها, ووضعت مالبس الان حبقيبة صغرية؛ لنأ خذها لها. 
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وأ خربين   برؤيهتا,  لنا  يسمحوا  فمل  ال من  مركز  اإىل  البداية  يف  ذهبنا 

الضابط أ ن ال فائدة من تواجدي هنا؛ ل هنا اعرتفت وسيمت حتويلها اإىل  

ىل أ ن يصدر احلمك, خرجت أ جر أ ذايل اخليبة, أ يُعقل أ ن  جس ن النساء, اإ

تكون هناية هذه الفتاة الرقيقة يف السجن؟ ماذا لو اكنت بيت مباكهنا؟  

ىل املزنل رسيعًا؛ ل حلق بسارة   اإ أ وصلهام  أ ن  لن أ فكر هبذا ال ن, جيب 

 قبل أ ن تهنيي حمارضاهتا.  

ىل املزنل ترددت بيت مرةً   أ خرى, فرتكهتا لسلمى؛ لتقنعها  عندما وصلنا اإ

ىل ادلاخل, اكنت أ يم يف املطبخ, اجتهت حنوها وقبلت رأ سها   وس بقهتام اإ

 مث قلت: 

 " ماذا تصنع أ مجل ال همات؟ سمل هللا يداِك اي غالييت" - 

 "ران: تلكم, ماذا فعلت؟ ما املصيبة اليت اقرتفهتا؟" - 

 "وس مي: ليست مصيبة, أ ريد أ ن أ طلب منِك شيئًا" - 

 ان: هات ما عندك اي وس مي " "ر - 

 "وس مي: ستبقى بيت يف بيتنا ليومني" - 

قبول  -  أ س تطيع  ال  ال,  رزان؟  تثري جنون  أ ن  أ تريد  مس تحيل,  "ران: 

 ذكل" 

 "وس مي: أ يم أ رجوِك اس متعي يل أ واًل مث قرري" - 
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أ خربهتا مبا حصل ليةل ال مس, بعد الكيم اخملترص, الن قلهبا قلياًل لكهنا  

ذا   قالت:   بقيت بيت هنا, س تذهب أ نت لبيت خالتك " "اإ

ىل بيت زيد, هذا أ فضل يل وكِل ,ها ما رأ يك؟" -   "وس مي: اإ

 "ران: يومني ال أ كرث" - 

 " ورمبا أ قل"   ابتسمت وقبلت جبيهنا بسعادة, مث قلت: 

مث خرجت و انديت عىل الفتاتني؛ فأ قبلت سلمى وبيت تلحق هبا عىل  

رحبت ببايت واحتضنهتا , صعدت    اس تحياء, مث تركهتام مع وادليت اليت

أ ان اإىل غرفيت ووضعت بعضًا من ثيايب بحلقيبة, وخرجت يك أ نزح من  

 هذا املزنل رسيعًا. 

ىل أ ين؟" -   "سلمى: أ يخ اإ

 "وس مي: سأ بقى عند زيد" - 

ىل بييت, ال أ ريد البقاء هنا" -   "بتونيا: لن أ رىض بذكل, أ رجوكام أ عيداين اإ

ال مر -  هذا  يف  حتدثنا  لقد  أ عدِك  "وس مي:  وبعدها  يومني  حتميل   ,

 س تعيشني حياة سعيدة وهانئة" 

مث انرصفت واتصلت بزيد؛ لنلتقي عند بوابة اجلامعة, وصلت بعد نصف  

ساعة, اكن زيد ينتظرين بس يارته بخلارج, عندما رأ ين بدء بلضغط عىل  

 " أ راك اي غيب, توقف لقد أ فزعت الناس" -  البوق, ُصخت: 
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"أ ان متحمس كثريًا اليوم, أ شعر أ ننا قاربنا   قال: حضك وتوجه حنوي, مث  

 من خط الهناية" 

"وس مي: أ متىن ذكل اي أ يخ, لقد تعبت كثريًا, لنجد عائةل بيت ونراتح  - 

 قلياًل" 

ذن لندخل " -   "زيد: هيا اإ

وجدان ضالتنا وأ خريًا, ها يه سارة تقف عىل مقربٍة منا, لقد تأ كدت مهنا,  

يت أ مجل مهنا بلطبع, فعني احملب ال ترى  تش به بيت اإىل حٍد ما, لكن ب

ىل أ ن وصلنا مزنلها.    سوى من حتب, انتظرانها حىت خرجت وحلقنا هبا, اإ

ىل البقاةل القريبة من املزنل, اكن جيلس   انتظرانها حىت دخلت, مث اجتهنا اإ

هبا رجل طاعن يف السن, يرتدي ثوًب بين اللون, وفوقه جاكيت أ سود  

 من اجلدل.  

 سالم عليمك اي مع" "زيد: ال - 

 "وعليمك السالم, تفضال.. ماذا تريدان؟" - 

"وس مي: زادك هللا فضاًل اي مع, حنن نريد أ ن نطلب يد ال نسة سارة,  - 

 اليت تُقمي يف حييمك, هل تعرفها؟" 

 وذكرت امس العائةل لنتأ كد من أ هنا ذاهتا أ خت بيت, قال:   

 "هل أ نامت االثنني معًا؟" 
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"أ سف اي مع لقد ارتبكت, أ ان   سذاجيت, أ جبت خبجل: مث حضكنا عىل  

 سأ طلب يدها, وأ ريد أ ن أ عرف بعض املعلومات عن عائلهتا" 

ن شاء هللا, ووادلهيا مقة  -  " سارة طيبة وهمذبة, وس تصبح طبيبة قريبًا اإ

يف ال خالق, لها أ خ يصغرها بعدة أ عوام؛ طالب حماماة, لكنه يقمي يف  

هنم من خري الناس  حمافظٍة أ خرى حيث جامعته, يأ   يت يف أ ايم العطل, اإ

 اي ودلي, صدقين لن تندم" 

ذن اي حظي, سأ كون النسيب املدلل" -   "وس مي: هل عائلهتم هبذا القدر, اإ

"أ جل س تكون النسيب املدلل, اكن من املفرتض أ ن يكون كل نسيبًا  - 

 أ خر, لكنك حمظوظ" 

ىل غاييت رسيعاً   . كنت أ س تدرج العم يف الالكم, أ ريد أ ن أ صل اإ

 "وس مي: ماذا تقصد اي معي؟ هل لها أ خت ميتة؟" - 

"لقد اكن لها أ ختًا اْخُتِطَفت من العربة يف وحض الهنار, اكنت رضيعة مل  - 

 يتجاوز معرها بضعة أ ايم, ومل يس تطع أ حدًا العثور علهيا, وك هنا تبخرت" 

 "زيد: رمبا جيدوها ال ن بعد هذا العمر " - 

ن اختطفها, أ و أ خذها اإىل مدينة أ خرى,  "ال أ عتقد اي ودلي, رمبا قتلها م - 

ذا مل خُيربمك أ حد   اإ سأ نصحكام نصيحة, ال تفتحا هذا املوضوع مع العائةل 

 مهنم, ل ن جرهحم مل يربئ بعد " 
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"وس مي: شكرًا من قليب كل اي مع, لقد خدمتين خدمة العمر بالكمك  - 

 هذا" 

جم  العائةل  س تكون  امجلعة,  يوم  س يكون  غدًا  ودعناه وخرجنا,  متعة,  مث 

س نأ خذ بيت ونزورمه, حان وقت اللقاء اي عقةل االإصبع. جيب أ ن أ همد  

لها املوضوع لكن كيف سأ بدأ ؟ ال أ دري ما سأ فعهل, لكنين سأ طري؛ ل زف  

لهيا اخلرب السار رسيعًا.   اإ

                                  ***** 

ة عنوان,  كنت قلقة كثريًا بشأ ن الان؛ فهيي ال تزال طفةل مل تعرف للسعاد 

اكن سؤال واحد يدور يف رأ يس, هل يُعقل أ ن تكون هناييت كهنايهتا؟  

 أ شعر وك نين أ عيش ُك يشٍء من البداية, اي رب أ لطف يب.  

 تناولنا طعام الغداء ونظفنا ال طباق, مث صعدان اإىل غرفة سلمى.  

 "بتونيا: سلمى, ماذا سرتتدين يف حفل زفاف وس مي؟" - 

 يزال الوقت بكرًا لهذا, مث ال أ عتقد أ ن تس متر  "سلمى: هل تاُمزحيين؟ ال - 

 خطوبهتام, ال ختايف" 

 "بتونيا: وِلَم ل خاف؟ ما عالقيت بزواجه من رزان الشمطاء؟" - 

"سلمى: أ نِت جمنونة اي بيت, أ شعر أ نِك س تقتليهنا قبل أ ن يُقام حفل  - 

 زفافهام" 
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ي لقد بقي ُك  "بتونيا: أ يهتا امحلارة, هل حتاولني اس تفزازي؟ مث ال تقلق- 

 يشء بملايض " 

اس تعدادك  -  كيف  ومىن,  جدتك  س تأ يت  القادم  ال س بوع  يف  "سلمى: 

 للقاهئام؟" 

"بتونيا: متحمسة كثريًا, عندما حتدثت مع جديت قبل يومني أ خربتين  - 

 أ ن معيت مىن تسأ ل عن أ حوايل, وحتاول الاطمئنان عين " 

 ينكام " "سلمى: وهل صدقهتا؟ رمبا حتاول جدتك تلطيف اجلو ب - 

"بتونيا: دعيين أ حمل قلياًل اي سلمى, أ متىن أ ن نعيش سواًي يف مزنل أ يب,  - 

أ متىن أ ن أ عود اإىل غرفيت, أ ريد أ ن أ تنفس قلياًل يف غرفة وادلاي, اش تقت  

هلام كثريًا اي سلمى, أ شعر وك ن جنايح قد كرس, كيف سأ عيش ال ن؟  

 لوحدي" لقد تركين امجليع اي سلمى, أ شعر أ نين أ صارع احلياة  

أ مايم, مث مسحت العربات   هنضت سلمى عن رسيرها وأ تت لتجلس 

وقالت:  اي  -  العالقة عىل وجنتاي,  مبا حصل  خُتربيين  أ نك  لو  "سلمى: 

بيت؟  لو أ عمل سبب طلبك الطالق من وس مي وأ نت تعرفني أ نه ميوت  

ذا أ ردِت "   من أ جكل اإ

بهلل عليِك انيس  "بتونيا: كيف أ وصليت املوضوع اإىل وس مي اي سلمى؟ - 

أ ان وأ بدأ  حياة جديدة, هل مسعت ما قاهل وس مي؟   ما حصل, ل نىس 

 أ متىن أ ن يصدق, أ ريد أ ن أ خرج من هذه القصة بشلك اتم" 
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ايه؟ لقد فات  -  "بتونيا: وهل تظنني أ ن عدم رؤيتك لوس مي س ينس يك اإ

 ال وان اي عزيزيت" 

لصالة  قاطع حديثنا صوت وس مي اذلي يصدح بمسي, ارتديت مالبس ا 

 ونزلت السالمل خبوف, وحلقت سلمى يب. 

ي حصل اي وس مي؟ ملا ُك هذا الرصاخ؟" -   "سلمى: ما اذلا

 "زيد: زغردي اي سلمى, وجدان عائةل بتونيا" - 

ماذا؟! عائةل من؟! وهل أ ان دلي عائةل؟ كيف ذكل؟ مل أ عد أ رى أ مايم,  

ُأسدلت الس تائر عىل عيناي, وسقطت أ رضًا, ماذا حيصل؟ عائةل مرًة  

 واحدة.  

 "وس مي: هل أ نِت خبري اي عقةل االإصبع؟" - 

اكنت سلمى جتلس عىل ال رض بقريب, ووس مي يقف أ مايم, ُكرِس ُعنقي  

"هل تاُمزحانين   بعد لوهجه, قلت بلساٍن ثقيل:   وأ ان أ نظر لل عىل ومل أ صل 

 اي وس مي؟ أ رجوكام قليب لن حيمتل " 

"أ عرف أ ن هذا صعٌب عليك, لكن   ثىن ركبتيه؛ لُيصبح أ مايم, مث قال : 

بلس يدة   التقيت  أ س بوعني  قبل  تعريف, عندما سافرت  أ ن  من حقك 

 اليت اختطفتك من العربة " 

ذا خُتربين هبذا ال ن؟ ِلَم لَْم  " أ نت تكذب, ملا مل أ دعه يمكل, ُصخت: 

 ختربين عند عودتك؟ ملاذا تلعبون بأ عصايب؟" 
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احتضنتين سلمى حتاول أ ن هتدأ  من روعي, كنت أ رجتف, قليب ينبض  

ببطء, ال أ س تطيع التقاط نفيس, حىت شفتاي ترتعشان, ما اذلي حيصل  

 يل؟ انتظرت هذا اخلرب طوياًل ِلَم ال أ س تطيع التصديق ال ن؟ 

أ خربِك هبذه الطريقة, لكنين سأ شح كِل    "وس مي: -  أ سف ل ن زيد  أ ان 

 ال ن ما حدث معنا" 

لقد   يعقل؟  حنان  فعلته  ما  وهل  سفره,  ما جرى يف  عيل  يقص  بدأ  

رسقت حيايت, دمرتين, لن أ ساحمها أ بدًا, هل أ ان ال ن فرد من أ فراد عائةل  

ادلموع يف أ س تطيع, جتمدت  ال  لكنين  رفاق  اي  أ بيك  أ ن  أ ريد    اكمةل؟ 

 حماجري, ال أ س تطيع, عدت وركزت انظراي عىل وجه وس مي, وقلت: 

"أ ين وجدت سارة؟ وأ ين تُقمي عائليت ال ن؟ هل سأ ذهب ل خربمه أ نين  

ال زلت هنا يف نفس املدينة وحتت نفس السامء؟ ماذا سأ فعل اي وس مي  

دلَّين؟ لقد احتار دلييل, وجفت رويح, هل حقًا سأ انم من جديد دون  

 وف؟" أ ن أ شعر بخل 

"وس مي: لو مسحِت اهديئ واطمأ ين, وجدت سارة يف اجلامعة, وحلقت  - 

هبا اإىل مزنلها, مث سأ لت البقال عن عائلتك: فأ خربين أ ن وادليِك أ حياء,  

وأ ن سارة س تصبح طبيبة, وأ خوِك ال صغر مهنا يدرس حماماة, لقد أ ثىن  

, ومل يس تطيعوا  كثريًا عىل امجليع, مث أ خربين أ هنم ال يزالوا عالقني يف املايض 

العني,   قريرة  ستنامني  ال ن  بعد  تقلقي,  ال  عهنم,  غيابك  فكرة  ختطي 

 مراتحة الفؤاد اي بيت" 
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"بتونيا: كيف سأ وفيك حقك اي وس مي؟ كيف سأ رد كل مجيكل عيل؟  - 

مل أ فكر يف البحث عن أ يم. ظننت أ هنا أ خطأ ت وتريد أ ن تنىس خطأ ها,  

نعم, حلمت كثريًا أ ن أ عيش  مل أ عمل أ ن حاكييت س تكون خمتلفة هكذا,  

يف عائةٍل اكمةل متاكمةل, لكنين مل أ عرف أ ن ال حالم رمبا تتحقق يف يوٍم  

 من ال ايم, لن أ نىس فعلتك هذه أ بدًا اي وس مي" 

ُك  -  واكحفِت  كثريًا,  صربِت  لقد  بيت,  اي  هذا  تس تحقني  أ نِت  "ران: 

 الظروف الصعبة, تس تحقني الفرح " 

 نوِت وأ خريًا"   "سلمى: أ خيت الغالية, لقد - 

عانقتين وبكت, وأ ان بكيت, لكن هذه املرة اكنت دموعي سعيدة. اي هللا  

 كل امحلد, اي هللا كل امحلد. 

لهيم ال ن اي وس مي؟" -   "بتونيا: هالَّ أ خذتين اإ

"وس مي: ال اي بيت, دعينا ننتظر للغد, هذا أ فضل, عىل ال قل س تجدين  - 

 اكفة أ فراد العائةل. " 

هنضت وعدت اإىل غرفة سلمى؛ ُلصيل ركعيت شكر    اقتنعت بالكمه مث 

كيف   ومجيل,  طويل  حمٍل  يف  وك نين  معي,  حصل  ما  أ صدق  ال  هلل, 

أ م وادليت؟ هل سيتقبلين اخويت بعد   ُأش به وادلي  س يعرفونين؟ هل 

ُك هذه الس نني؟ أ شعر أ ن بب الفرج فُِتح يل بعد س نوات طويةل من  

 التعب. 
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أ   ان وسلمى واخلاةل ران نتحدث حبامس  مل أ من طوال الليل, لقد جلس نا 

 عن الغد, وعن ردة فعل عائليت. 

فتح  -  أ س تطيع  ال  لكنين  معكام,  السهر  أ طيل  أ ن  أ متىن  "سلمى: كنت 

 جفناي, تُصبحان عىل خري" 

 "ران: اذهيب واراتيح, س نمكل السهرة لوحدان" - 

الشاي   كوب  فالتقطت  أ ان  أ ما  ترتحن,  اإىل غرفهتا ويه  صعدت سلمى 

ورفعته حنو مفي؛ ل شب لكنين شبته من أ نفي, كنت شاردًة كثريًا, ومل  

َكت ذراعي اخلاةل ران.    أ شعر بلشاي يبلل ثيايب حىت حرَّ

 "بتونيا: أ ان أ سفة, مل أ نتبه" - 

ي س يكون ُك  "ران: ال عليك, أ عذر لهفتك وتشوش أ فاكرك, ال تقلق- 

يشٍء عىل ما يرام, س نكون اإىل جانبك أ ان ووس مي وسلمى, لن نرتكك  

 لوحدك يف هذا اللقاء" 

أ عمل  -  أ كن  لقد ساندمتوين مجيعًا, مل  أ عرف كيف سأ شكرمك؟  "بتونيا: ال 

 ماذا سأ فعل من دون مساعدتمك يل؟" 

أ ان وقفت ضدك  -  أ جهل,  الشكر من  أ س تحق  أ فعل يشء  مل  أ ان  "ران: 

ا  لكنين خفت من جممتعنا  عوضًا عن  أ خطأ ت,  أ نين  أ عمل  دلفاع عنك, 

 الظامل, سأ خربك برس وأ متىن أ ن يبقى بيننا اي بيت " 

 "بتونيا: أ ان أ مسعك اي خاةل, قويل.. رُسك بأ مان عندي" - 



~ 420 ~ 
 

"ران: أ ان لقيطة اي بيت, وال أ حد يعمل سوى أ يب وأ يم املتوفيان, وأ خيت  - 

 جمد وزويج رمحه هللا وعائلته " 

 نيا: ماذا؟! وملا أ خفييت ال مر عن أ بنائك؟ من حقهام أ ن يعرفان" "بتو - 

علمت  -  عندما  يل,  تقبلهم  وعدم  عيل,  تغريمه  من  كثريًا  أ خاف  "ران: 

ىل الشارع, ال أ دري   بل مر كنت بعمرك, غضبت وجهت مث خرجت اإ

حدى زمياليت يف املدرسة,   ىل اإ ىل أ ين سأ ذهب؟ مث قررت اذلهاب اإ اإ

وعندما عَِلَمت بقصيت اعتذرت مين وطردتين,  وبقيت عندها يومني,  

 وأ خربت مجيع من يف املدرسة بقصيت. 

لهيم     حدى الطرق القريبة من مزنهل و أ عادين اإ وجدين أ يب عىل حافة اإ

اكنت نظرة امجليع يل مقرفة و خميفه و لكامهتم جارحه ْصيح أ ن عائليت  

من  خفت  لهذا  بيت  اي  معري  طوال  انقصة  بقيت  لكنين    احتوتين 

اليت   الضحية  من  انتقمت  يل؟  حدث  ماذا  اعمل  ال  بوس مي  ارتباطك 

تش هبين ,أ ان وجدت من حيتضنين عائليت البديةل اكنت حنونة جدا و مل  

اشعر يومًا أ نين انمتي لغري عائليت أ ما أ نت اي بيت فتعذبِت كثريا وأ ان ال ن  

سعيدة جدًا من أ جكل اكنت أ منييت أ ن أ جد عائليت لكن ال مر صعب  

 دوين أ مام بيهتم من دون مالبس وال حىت أ ثر " وج 

أ هنا   حالها, ْصيح  أ ملًا عىل  يعترص  بقليب  أ شعر  الباكء,  اهنارت من  مث 

ُمقدر يل,   أ ن هذا  أ عمل  أ كرهها,  رضتين وأ بعدتين عن وس مي, لكنين ال 

 وجيب أ ن أ عيشه, يه اكنت جمرد سبب لفراقنا.  
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اي بتونيا, أ عتذر منك,  "أ ان أ سفة   أ ردفت بصوٍت خمنوق, ال ياكد خيرج: 

أ ان   لقد دمرت حياتك و حياة وس مي, لكن أ عدك سأ خربه بلك يشء, 

 السبب وجيب أ ن يعمل" 

 اقرتبت مهنا وعانقهتا, مث اهنرت من الباكء عىل حالها. 

أ ن يكرس خاطر رزان كام حدث  -  أ ريد  أ رجوك ال ختربيه, ال  "بتونيا: 

 حت ال ختربيه" معي, لقد ساحمتك, وهللا يعمل حبسن نييت, لو مس

أ س تطيع,  -  لقد تعبت كثريًا من محل ال رسار املؤملة اي بيت, لن  "ران: 

أ ترين حاليت ال ن؟ هذا ل نين مل أ واجه نفيس حبقيقيت؛ ل نين حاسبت  

نفيس دومًا عىل خطأ  وادلاي, تعذبت كثريًا عندما تزوجت من زويج,  

ب الكثري, مث تزوجين  عايش نا  لقد  عائلته كثريًا,  دون موافقهتم,  رفضتين 

ىل ُمجمتع ال يعرفين به أ حد, ومع   لكنين عشت سعيدة معه, خرجت اإ

ذكل كنت سعيدة, ال أ س تطيع أ ن أ حرمك من هذه السعادة مع وس مي  

 اي بيت, أ عمل أ نك حتبينه كثريًا, وهو أ يضًا يبادكل ذات الشعور.  

لقد اس تغربت مما فعهل؛ ليجد عائلتك, أ ثبت يل أ نه يعشقك دلرجة أ ن  

سافر للبحث عن عائلتك, لينتشكل مما أ نت فيه, لن أ خفي عنه أ كرث,  ي 

 سأ خربه, أ ريد أ ن أ راتح اي بيت" 

 "بتونيا: كام تريدين, لكن ليس ال ن, أ رجوك لنرتكها لفرتة عىل ال قل " - 
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غنا ُك اجلراح اليت عايش ناها يف   أ خذتين حلضهنا, وبكينا كثريًا, وك ننا فرَّ

 برٍي واحد.  

يف اليوم التايل استيقظ امجليع بكرًا, رتبت حقيبيت وارتديت مالبيس, مث  

ساعدت اخلاةل ران بتحضري االإفطار, كنت أ طري من الفرح, أ تنقل من  

أ ىت   ماكٍن ل خر: مثل فراشة, اي رب ال ختيب ظين بعائليت اجلديدة, 

  وس مي وزيد وتناولنا طعام االإفطار معًا, مث جتهزا لذلهاب ل داء صالة 

امجلعة, أ ما حنن فنظفنا ال طباق وجففناها, رتبنا املزنل, صلينا, وانتظران  

ىل عائليت, اكنت ادلقيقُة متر عيل س نواٍت ِطوال.   عودة وس مي؛ لنذهب اإ

عندما رجع وس مي من املسجد انطلقنا اإىل وهجتنا, رويح تُرفرف, مل يكن  

املزن  بب  اإىل  سلمى  جرتين  وصولنا  وعند  عنا,  بعيدًا  جرًا,  املاكن  ل 

جتمدت أ مام الباب دون ِحراك, أ مسكت سلمى يدي, وقالت بصوٍت  

 حنون: 

 " حنن جبانبك, ال ختايف" - 

" هيا ِلنُسمي بهلل مجيعًا   وضعت اخلاةل ران يدها عىل كتفي, وقالت: 

 وندخل" 

نبلق الباب رسيعًا, ظهر منه شاب   طرق وس مي الباب مرًة واحدة, مث اإ

 ن هذا أ يخ.  وس مي وطويل, ويُفرتض أ ن يكو 
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نُقابل  -  أ ن  نريد  االإزعاج,  عىل  نأ سف  أ يخ,  اي  عليمك  السالم  "وس مي: 

 وادليك لو مسحت" 

 "أ هاًل تفضلوا بدلخول من هنا "  ردَّ أ يخ اذلي مل أ عرف امسه بعد: 

ىل الغرفة املوجودة عىل ميني املدخل, مث قال:  " اراتحوا لو   وأ شار بيده اإ

 مسحمت, سأاُندي وادلاي وأ يت" 

توزعنا عىل املقاعد, أ ما أ ان اخرتت االإلتصاق بخلاةل ران, جلست بقرهبا,  

 وتش بثت بذراعها. 

"وس مي: بيت ما بك؟ ال ختايف, كوين بتونيا القوية اليت نعرفها مجيعًا, ال  - 

 تقلقي, وهوين عليك, لقد انهتيى ُك يشء" 

ن اكنت ابتسامة رضا  ,  مث ابتسم يل ابتسامة مل أ س تطع حتديد مغزاها, اإ

 أ م حزن.  

بعد دقائق أ قبلت عائليت: أ يم وأ يب, أ خيت وأ يخ, رحب أ يب بنا وصاحف  

ران,   اخلاةل  من  بدأ ت  فردًا,  فردًا  علينا  للسالم  أ يم  اقرتبت  وس مي, مث 

وعندما وقفت أ مايم مل أ س تطع الصمود, نظرت اإىل عينهيا, اإىل خطوط  

اإىل   اليت مدهتا حنوي وقبلهتا, عادت  يدها  أ مسكت  الوراء  وهجها, مث 

ُمس تغربًة ما حدث, مث اقرتب أ يب من أ يم ونظر حنوي متسائاًل, وك ن  

 "هل تعرفينا اي ابنيت؟"  قلبه شعر بفذلة كبده, قال بضطراب: 

 عندما قال ابنيت ركضت حنوه ورميت برأ يس عىل صدره, وبكيت كثريًا: 
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 "أ نت أ يب, أ ان ابنتك.. أ ان ابنتكام" 

 أ نين سأ ختنق, أ خذ يقول:  حاوطين بذراعيه وشد عيل, حىت شعرت 

" وهللا ما قطعت ال مل قط من عودتك اي لورا, كنت أ عمل أ نك عىل  

 قيد احلياة اي ابنيت" 

ال تعلمون مبدى سعاديت ال ن, أ حاسيس غريبة جتتاح فؤادي, متلصت  

من ُحضن وادلي؛ ل رى أ يم املتلهفة, اكنت دموعها تهنمر دون توقف,  

 التقطت وهجيي بكفهيا, وقبلتين عىل  أ مسكت بيديَّ وبدأ ت تقبلهام, مث 

جبيين, خداي, عيناي, مل تقل شيئًا, عانقتين وأ خذت تنحب بصوٍت  

شعرت   لقد   . ودموعهم  بأ يدهيم,  بنا  وأ حاطوا  اإخويت,  أ قبل  مث  مرتفع, 

بوجعهم وكرسة قلوهبم, اس مترت العناقات أ كرث من نصف ساعة, كنت  

ىل أ خر, وقليب يقفز فرحًا.   أ خريًا وجدت عائليت, امحلد  أ نتقل من ُحضٍن اإ

 هلل اي رب. 

 "وس مي: امحلد هلل عىل سالمتمك مجيعًا اي مع" - 

"امحلد هلل اي بين, امحلد هلل.   أ جاب أ يب اذلي اكن جيلس عىل يساري: 

لكنين أ ريد أ ن أ عرف كيف حصل هذا؟ قليب مل يلتمئ أ بدًا, عايش نا أ ايم  

 مل نبحث عهنا فيه, كيف  سيئة جدًا, اكنت حالتنا يُرىث لها, مل نرتك ماكانً 

 وجدمتوان؟" 
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ىل   اإ أ ن وصل  ىل  اإ وادلاي  وفاة  بعد  معي  ما حصل  وس مي  عليه  قص 

 صاحب البقاةل اليت يف حيهيم. 

أ عمل  -  مهنا  س ينتقم  اجلبار,  املنتقم  هو  الوكيل, هللا  ونعم  "حس يب هللا 

 ذكل" 

 مث أ خرج وس مي سلسةل من جيبه وأ عطاها ل يب, وقال بأ سف: 

 ةل اليت اكنت مع بتونيا عندما اختطفهتا" "وهذه يه السلس

لهيا أ يب وادلموع تس تقر مبحاجر عيناه, مث قال:  "دعوت هللا كثريًا   نظر اإ

أ ن جيمعين ببنيت, كنت عىل ثقة أ هنا هنا, وها يه ال ن يف بييت, وبقرب  

قليب, عادت والشكر هلل, وكل اي بيُن, لوالك ملُتنا أ ان وسوسن دون أ ن  

 د احلياة" نعمل أ هنا عىل قي

"وس مي: بتونيا تس تحق السعادة اي مع, لقد عانت الكثري حبياهتا, وأ ان  - 

 أ س تودعها ال ن عند هللا وعندك" 

 وخزين قليب من لكامته, ذبلت رويح بثانية. 

ليمك بصحة وسالمة, حنن   مث قالت اخلاةل ران:  اإ ابنتمك ُرَدت  " ها يه 

 وحرستمك علهيا" نس تأ ذن منمك, س نرتكمك ال ن؛ لُتذهبوا شوقمك  

"لكنك س تقبلني دعوتنا   ردت أ يم اليت ال تزال حتاوطين بذراعهيا خبوف: 

 لمك عىل طعام الغداء يف الغد, ها ما رأ يك؟ لن أ قبل أ ي اعرتاض" 
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"ران: و هللا لن أ رفض, يرُشفنا ذكل اي ُأم يوسف, ال ن جيب أ ن نذهب  - 

 نس تودعمك هلل" 

رغب بلبقاء, اكن مييش  أ خر من خرج اكن وس مي وك نين شعرت أ نه ي 

ىل أ ن   يل, بقي عىل هذه احلال اإ مام وأ خرى للخلف, وينظر اإ خطوًة لل 

وصل البوابة, اكنت عيناه اخلرضاء ترتقرقان بدلمع, نظر حنوي وابتسم  

 ابتسامة وداع, مث ذهب مطأ طأً الرأ س, حمين ال كتاف. 

 " أ ان امسي سارة" - 

 ابتسمت لها خبجل. 

 " وأ ان امسي يوسف" 

  بتونيا" "وأ ان- 

" أ نت لورا.. ابنيت الصغرية اليت مل أ فرح   أ تت أ يم واحتضنتين, مث قالت: 

 هبا بعد, أ نت غصة حياتنا اي لورا" 

"وأ ان امسي حسن وادلك اذلي مل يرحت لليةٍل من التفكري بك, ال ُأصدق  

 أ نك بيننا ال ن اي لورا" 

ذهب نصف اليوم وحنن نتحدث ونتعانق, رسدت علهيم ُك ما مررت    

به, مع التحفظ عىل بعض ال ش ياء, أ خذتين سارة؛ لرُتيين رسيري اذلي  

لنا وادلي   أ حرض  أ فرغنا حقيبيت وعرفتين عىل املزنل, مث  سأ انم عليه, 

 الكثري من الطعام هو ويوسف, تناولنا طعامنا بسعادة عارمة.  
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 ىل النوم, أ رسلت رساةل نصية لوس مي, كتبت فهيا: وقبل أ ن أ خدل اإ 

 )اإىل صاحب الظل الطويل 

لقد اس تحقيت هذا اللقب يف الهناية, أ نت النقطة الفارقة حبيايت اي وس مي,  

ِعنادي وسوء   أ بدًا, بلرمغ من  مل ترتكين  اإىل جانيب وساندتين,  وقفت 

لبعضنا    أ طباعي, كنت س ندي اي وس مي, أ تعمل؟ أ ان أ ؤمن أ ن هللا يبعثنا 

عوين,   كنت  أ نت  عون,  أ و  دروس,  ما  اإ الناس  لنا  ويُرسل  رحامت, 

وصديقي احلنون, خفيف الروح. أ رسكل هللا يل لُتِحَبين, أ رسكل ل نين  

كنت حباجتك دومًا, أ ان أ شكرك من ُك قليب, لقد أ ديت أ مانة زايد,  

لقد محلت أ مانة أ يب عىل ظهرك وكنت أ هاًل للحمل, أ عمل أ نين قسوت  

 لكنين وهللا أ حببتك.  عليك,  

ورزان.    أ نت  التعب,  من  خاليه  سعيدة,  حياة  كل  وأ متىن  أ شكرك, 

 سأ دعو هللا كل يف ُك صالة. 

 عقةل االإصبع( 

أ رسلت رساليت ودخلت يف س باٍت معيق, اياااه... ما أ مجهُل من شعور!  

تشعر   عائلتك,  حتاوطك  بيتك,  يف  تنام  أ حد,  عىل  عاةًل  لست  أ نت 

 . بل مان, امحلد هلل 

العائةل,   مع  الفجر  ل صيل  بكرًا؛  أ يم  أ يقظتين  التايل  اليوم  صباح  يف 

فهنضت هبمة ونشاط, أ دينا الصالة, وطلبت من أ يب أ ن يصطحبين اإىل  
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املقربة, أ ريد أ ن ُأخرب وادلاي أ نين أ صبحت بأ مان, أ نين وجدت عائليت.  

 رحب أ يب بلفكرة وخرجنا رسيعاً 

ر غريبة, اإحساس أ ُك قليب,  عندما وصلت اإىل قربهيام شعرت مبشاع 

وأ هناه, ال, مل ُأبدلكام بأ حد, أ نامت عائليت ال وىل, أ نامت وادلاي, ولكام الفضل  

نمُكاِل بعضنا اي   العائةل, ومه حباجيت, حنن  عيل, لكنين حباجة اإىل هذه 

أ يم, أ ان حباجٍة اإىل احلب اي أ يب, أ ش تاق لكام كثريًا ومتنيتكام اإىل جانيب  

م, لكنكام بعيدان ال ن, أ عمل أ نكام تشعران يب, وتدعوان  يف حلظة لقايئ هب

مؤسسني   أ ول  أ نامت  جدًا,  وُأحبكام  بقليب,  أ محلكام  دومًا,  معي  أ نامت  يل, 

 حليايت, زايد وحياة.. أ يب وُأيم  

                                    ***** 

ثقياًل  أ عمل أ ن ال يشء س يكون اكلسابق بلنس بة لبتونيا, اكن يومًا صعبًا,  

ت عيل بثقلها, أ جل هذا ما صنعتُه يداي, لكن قليب   وك ن ادلنيا حطَّ

يؤملين اي رفاق, بعد ال ن حيايت س تكون ُمس تقةل عن حياهتا, ال أ س تطيع  

اذلهاب, وال أ س تطيع البقاء, ليت رزان مل تكن موجودًة حبيايت, كنت  

بقليٍل من ال مل, لكهنا لن تدعين وشأ ين, ست  أ حتفظ  بقى  عىل ال قل 

نتحارها تشغل بيل, ال أ س تطيع محل ذنب موهتا يومًا بسبيب.    ُعقدة اإ

ىل املزنل صعدت اإىل غرفيت, وأ غلقت الباب بملفتاح, مث   عندما عدت اإ

زاةل القليل من ال ذى اذلي علق بفؤادي.   منت طوياًل, أ حاول اإ
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استيقظُت مساٍء, اكنت خاليت ورزان يف بيتنا, أ لقيت التحية وجلست  

ون أ ن أ نبس حبرف, حاولت رزان معرفة ما يب لكهنا مل تأ خذ  معهم د 

أ هلها,   ىل  اإ وعودهتا  بيت,  بقصة  أ يم:  أ خربهتام  مث  بطاًل,  أ و  حقًا,  مين 

ىل املطبخ أ حبث عن يشٍء هُيدأ  أ مل رأ يس,   اس تأ ذنت أ ان مهنم وذهبت اإ

الصداع يهنش دماغي, حىت أ نين أ شعر بلصداع يف معديت, حبثت ومل  

أ جد. مل تُِطل رزان غياهبا, وحلقت يب,  أ جد شيئًا,   أ ن  أ شأ   أ نين مل  أ و 

كنت أ جلس عىل املقعد, وأ حبث بني كومة ال دوية؛ علين أ جد ُمسكنًا  

 خُيمد أ مل رأ يس, وأ مل قليب, ويدخلين بس باٍت معيق مرًة ُأخرى 

الباذنانة  -  الصداع؟ عودة  يُزجعك, ويسبب كل  ما  "رزان: هل هذا 

 ل هلها" 

أ رجوك اي رزان ال أ ريد لهذا املوضوع أ ن يُفتح, رأ يس يؤملين  "وس مي:  - 

 وموضوع بتونيا ال هُيمين" 

"رزان: وأ ان صدقتك, ال اي حبييب, هل تراين طفةًل أ مامك؟ أ ال أ عمل  - 

 أ ان أ نك ال تزال حتهبا؟" 

ذا علمِت ماذا س تفعلني؟ لسُت مبزاجٍ يسمح يل مبثل هذه  -  "وس مي: واإ

 ِت أ تركيين وشأ ين" النقاشات اي رزان, لو مسح 

 "رزان: سأ رحيك مين ال تقلق, سأ موت لرتاتح أ نت وحبيبتك القصرية" - 
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ىل ماذا تُريدين أ ن تصيل هبذا الالكم؟ أ رجوك  -  "وس مي: أ خ اي رزان, اإ

 اعتقيين اليوم من حماوالت انتحارك؛ ل ن قليب قد تلف" 

الباب خلفها, يف هذه ال ثناء   اإيل بغضب مث خرجت وصفقت  نظرت 

بتونييت, زهرة اجملرة.  وصلتين  السكر..  القلب, قصبة   رساةل من همجة 

بعد أ ن أ هنيت الرساةل سالت دموعي رغامً عين, أ نت من ختليت عنا اي  

بتونيا, أ نت من ختليت عن حبنا, اكن الوضع س يكون خمتلفًا ال ن لوال  

عنادك, وأ رسارك اليت كنت ختفهيا عين, ماذا سأُجيبك ال ن؟ وهللا ال  

 قد تعبت, ُأس هُتِلكت, مل أ جد شيئًا أ رد به, فكتبت: أ عمل, ل

 " العفو.. لقد اكن واجيب" 

الغد   ففي  ومنت؛  الباب  أ وصدت  غرفيت,  اإىل  وعدت  امجليع  جتاهلت 

س نذهب اإىل دعوة أ هل بيت, أ و لورا, عىل ُك حال.. سأ انم, يكفيين  

 تفكريًا.  

ىل    كنت محموم البال, أ انم لوقٍت قصري واستيقظ, بقيت عىل هذا  احلال اإ

ما بعد صالة الفجر, صليت واس تكنت رويح قلياًل, مث اندثرت بغطايئ  

 ومنت اإىل صالة الظهر, استيقظت عىل رنني الهاتف.. اكنت أ يم املتصةل. 

 "نعم اي أ يم, ماذا تريدين؟" 

"ران: ماذا أ ريد؟ هل متزح معي اي وس مي؟ هيا اهنض, الساعة ال ن  - 

 ا سنتأ خر عىل أ هل بيت" الثانية عرصًا, وببك ُمقفل, هي 
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 "وس مي: أ ال تس تطيعني تدبر أ مري, والاعتذار عين, ال أ ريد اذلهاب" - 

ن رزان  -  اإ هيا اي وس مي,  مث  بعد,  تستيقظ  مل  أ نك  الواحض  "ران: من 

 سرتافقنا أ يضًا, أ ترى من الصحيح أ ن تذهب خطيبتك وتعتذر أ نت؟" 

 "وس مي: ماذا؟! مس تحيل, لن ترافقين " - 

ير أ ش مت رزان يف رسي, فتحت الباب ونزلت اإىل  مث قفزت عن الرس 

 ال سفل حيث جيلس امجليع, مث وهجت حدييث لرزان قائاًل: 

أ نك ال   أ مل خُتربينين  ال وىل؟  أ مل تكوين عدوهتا  أ نت؟  "وِلَم س تذهبني 

ذن؟"   حتبهيا؟ أ خربيين ِلَم س تذهبني اإ

س نصبح خشصًا  -  أ ننا  تدري  أ مل  خطييب,  مع  أ ذهب  أ ن  أ ريد  "رزان: 

 دًا؟ بعد ال ن قديم ستس بق قدمك اي وس مي" واح

 "وس مي: أ وه ما هذا الصباح الس ئي! هذا ما اكن ينقصين" - 

"ران: هل أ نت متأ كد أ ننا ال نزال يف فرتة الصباح؟ هيا اي بين دعنا من  - 

 الرصاخ, اذهب وارتدي مالبسك, سنتأ خر عىل عائةل بيت" 

 "وس مي: سأ ذهب اي أ يم ل رى هنايهتا معمك" - 

وارتديت مالبيس, مث انطلقنا اإىل وهجتنا, اس تقبلنا العم حسن    اغتسلت 

عىل الباب, ورحب بنا مث اصطحبنا اإىل غرفة الطعام مباشًة, لقد تأ خران  

 قلياًل علهيم وتعلمون السبب. 
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مليئة بل طعمة, ال تاكد ختلو من صنف,   تليق بمللوك,  املائدة  اكنت 

كهنا مل تطل بعد, وبعد عدة  جولت نظري يف املاكن؛ علين أ رى بتونيا, ل

أ لقت التحية, ووضعت ال طباق عىل   أ طباقًا فارغة  دقائق أ تت حتمل 

وقع   عندما  دهش هتا  رأ يمت  ولو  ووادليت,  سلمى  احتضنت  مث  الطاوةل, 

نظرها عىل رزان, لكهنا تداركت نفسها, ومدت يدها للسالم علهيا, واليت  

دها وجلست بقرب  بدورها اصطنعت الانشغال بلطعام, أ عادت بيت ي 

 سلمى, مث قالت لها بصوٍت ُمنخفض مسعته ل نين أ جلس بقرب ُأخيت: 

 "ُأريد أ ن ُأمسك شعرها وأ جرها يف ال رض" 

ابتسمت فانتهبت يل واخفضت رأ سها خبجل, مث بدأ ان بلطعام, طبعًا  

وانتقدته, حىت   ال  اإ تدع شيئًا  ومل  أ ماهما,  متاحة  الفرصة  رزان وجدت 

بأ   العائةل  أ ن  ليلتصق  شعرت  لوحدي,  لست  أ ي  تقتلها,  أ ن  تود  مكلها 

ن شاء هللا, بعد الانهتاء من الطعام توهجنا أ ان ويوسف   طعاهما مبعدهتا اإ

 والعم حسن اإىل غرفة الضيوف؛ لنرتك النساء لوحدهن. 

بعد أ قل من نصف ساعة أ طلَّت بيت مرًة ُأخرى حتمل أ كواب الشاي,  

دما أ راها هكذا, وأ عمل بل متأ كد  اكن وهجها ممتقع, تتأ مل رويح كثريًا عن

من أ ن رزان قد أ لقت مسوهما علهيا, أ تت حنوي لُتعطيين كوب الشاي  

"مربوك.. لقد اتفقت أ نت ورزان عىل   خاصيت, وعندما تناولته قالت: 

 موعد الزفاف" 

ىل املزنل   رزان.. سأ فقئ عينك عندما نعود اإ
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 "وس مي: ال, ُمجرد حديث, مل نقرر بعد" - 

 ابتسمت ابتسامة اكذبة, وانسحبت من بيننا خبفة. مث 

                                 ***** 

ىل املطبخ, أ ما أ يم   عندما خرج الرجال اإىل غرفة الضيوف, توهجنا حنن اإ

 واخلاةل ران فأ خذهتن ال حاديث عىل طاوةل الطعام.  

من  "رزان: أ تعلمني اي بيت؟ مل أ عتقد أ ن كل عائةل, ختيلتك خترجني  - 

 البيضة" 

 وأ خذت تضحك لوحدها 

ال أ خربُت أ يخ" -   "سلمى: هالَّ حتدثِت بلطف اي رزان؟ واإ

لقد  -  ُأخربِك؟  أ مل  ال ن,  أ نين خطيبته  نسيت  لقد  أ وه ْصيح,  "رزان: 

 حددان موعدَا لزفافنا البارحة" 

"سلمى: مع أ نين متأ كدة أ نك تكذبني, لكنين أ عتقد أ نه س يرتكك قريبًا؛  - 

 نكام"ل ن الفرق شاسع بي 

ذن من سريحب اي ابنة خاليت العزيزة؟ اعذروين سأ ذهب  -  "رزان: سرنى اإ

 لرؤية خطييب, واالإطمئنان عليه" 

لهيا تسدُد هدفًا بلِك كرٍة ترمهيا" -   "بتونيا: انظروا اإ
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"سارة: ال عليِك مهنا اي أ خيت العزيزة, الواحض من الكهما وترصفاهتا أ هنا  - 

اثرة جنونك"   حُتاول اإ

 دماغي حيرتق عندما أ راها اإىل جانب وس مي"   "بتونيا: ك ن - 

 "سلمى: وأ خريًا اعرتفت اي بيت" - 

"بتونيا : نعم أ غار, وجدًا, والغرية تأ ُك خالاي دماغي ال ن, هل ارحتت  - 

 اي ُمغفةل؟" 

َكت:   "أ جل, ارحتت, هل سأ خذ رأ يك اي مفتعةل املشأُك؟"  حَضِ

 معي قلياًل اي  "هالَّ أ تيتِ  بعد نصف ساعة أ تت اخلاةل ران وقالت يل: 

 بيت؟" 

اإىل احلديقة, اكن وس مي جيلس عىل   أ جيب, مث ذهبنا  أ ن  رافقهتا دون 

حد املقاعد ينتظر بضطراب.   اإ

 "بتونيا: ماذا حيصل اي خاةل؟ هالَّ أ خربتين؟ - 

 "ران: اجليس هنا أ واًل" - 

ىل املقعد اذلي يواجه مقعد وس مي, مث جلست بقريب وقالت:   وأ شارت اإ

 د أ ن ُأخربك رسًا أ خفيته عنك" "وس مي اي بين أ ري 

"أ ان من ذهبت   نظرت حنوها رسيعًا ل منعها بنظرايت احلادة, لكهنا أ مكلت:

اإىل مركز ال يتام, وطلبت من بتونيا التخيل عنك, أ ان السبب بطالقكام  
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اي ودلي, وأ ان أ عتذر منكام, مل أ دري ما اذلي س يطر عىل دماغي حيهنا؟  

 فيس " كنت بال قلب, ومل ُأفكر سوى بن

اكن اذلهول واحض جدًا عىل وجه وس مي؛ وك نه ُصعق مما مسع, مث قال  

"أ نت السبب اي أ يم؟ أ مل ينكرس قلبك حلايل؟ أ مل تُشفقي عىل   مرتددًا: 

 بتونيا؟ ماذا سأ فعل بأ سفك ال ن؟ لقد أ هنيِت حيايت اي أ يم" 

اإصالح  -  لتس تطيع  ال ن؛  أ خربتك  لقد  ساحمين,  بين  اي  أ رجوك  "ران: 

 وتدارك الوضع بينكام " 

ذنكام, سأ ترككام معا" -   "بتونيا: عن اإ

"وس مي: وأ نت اي بيت؟ أ ال تعلمني أ ن الكذب ليس ما نقوهل فقط؛ بل  - 

 ما نصمت عليه أ حيااًن" 

"بتونيا: اعذرين مل أ شأ  أ ن ُأدمر حياتك, وأ ن ُأمحاِكل مه اإضايف, كنت  - 

أ ود أ ن أ شوش عقكل,  وأ كون العقبة    تتفرغ المتحاانتك, وخترجك, ومل 

بينك وبني وادلتك, مل أ شأ  أ ن أ رى الندم يف عينيك عندما تنظر وال  

لين اذلنب طيةل معري, حىت دون أ ن   جتد وادلتك معك, كنت س ُتحماِ

 خُتربين" 

"وس مي: ليتِك أ خربتين هبذا وتركتين أ ان ُأقرر مصريي, ملا مسحت أ ن  - 

 نُعايش أ اًي من هذا " 

  السبب, أ ان من أ جربهتا عىل هذا اخليار" "ران: ال تلمها اي وس مي, أ ان - 
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بلنس بة يل,  لست اكمجليع؛  -  أ يم كنت خمتلفة جدًا  اي  أ نت  "وس مي: 

 لكنك مع ال سف أ صبحت مثلهم عندما جاء املوضوع للكذب" 

"ران: أ نت قرر ماذا س تفعل يب؟ لكن أ رجوك ال تُعاقب نفسك, وال  - 

 تعاقب بتونيا, ستندم طوال معرك" 

ترًا جدًا, اس تأ ذنت واس تدرت ل ذهب فرأ يت رزان اليت  الوضع اكن متو 

اس متعت لاكفة احلديث ال شك هبذا؛ الن وهجها ال يَُفرس, حدجتين  

 بقسوة مث ُصخت: 

" تتخلني عين ال ن اي خاليت, تُفضلني هذه عىل ابنة أ ختك, وأ ان اليت  

اعتربتك ك يم؛ لكنك مع ال سف ال تس تحقني هذا, ومبا أ نك أ فسدِت  

وجدها    ُك يشء؛  وادلتك  وس مي,  اي  نعم  لقيطة,  أ نك  وس مي  فسأ خرب 

 جدي أ مام بب املزنل " 

القلب,   يُديم  أ صبح حال وس مي  الطباع,  وقبيحة  ُمس تفزة,  الفتاة  هذه 

 وجتمعت العائةل؛ لتعرف سبب ُصاخها. 

 "وس مي: أ يم؟ هل هذا ْصيح؟" - 

 "رزان: ْصيح, أ ان ال أ كذب, أ خربتين أ يم هبذا" - 

"بتونيا: مل تس تطع أ ن خُتربكام اي وس مي, اكنت ختاف أ ن خترس أ والدها,  - 

 أ ن ال يتقبلوها " 

 "وس مي: أ نِت أ يضًا تعرفني؟" - 
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"بتونيا علمت هبذا حديثًا, عندما أ خربتين عن عائليت, ومل أ س تطع أ ن  - 

 أ بوح لكام هبذا؛ ل نه رسها اذلي طلبت مين أ ن أ حفظه " 

 مي" "وس مي: أ يم قويل يشء, هيا تلك- 

 "سلمى: أ يم هل هذا ْصيح؟ أ رجوك أ جييب" - 

ىل ال رض, مل تس تطع النظر   اكنت اخلاةل ران تذرف ادلموع ويه تنظر اإ

ىل أ بناهئا, اكنت حالهتا يُرىث لها, لقد ُأفُتِضح أ مرها أ مام أ طفالها, وأ مام   اإ

 عائليت اليت خرجت عىل صوت الرصاخ. 

كل, أ نامت حيايت, أ طفايل,  "ران: نعم, خفت أ ن تكرهاين عندما تعلامن بذ- 

 ُمهجة رويح" 

"سلمى: ال اي أ يم, لن خترسينا, هل هذا س يغري حقيقة انك وادلتنا؟  - 

أ مل تري كيف تقبلنا ال مر مع بتونيا؟ لقد أ حببناها أ كرث من ذي قبل,  

 لقد متسكنا هبا جدًا " 

أ يم  -  فلقد خرستين اي  أ ما عين  نفسك اي سلمى,  "وس مي: حتديث عن 

أ كره الكذب كثريًا, أ نت غششتنا, لقد تعبُت كثريًا اي أ يم    تعلمني أ نين

 أ س هُتِلكت, لقد أ ضعت طريقي من العجز, أ كرهمك مجيعًا" 

"رزان: وأ ان اي وس مي ؟هل س ترتكين؟ أ رجوك ال أ س تطيع العيش من  - 

 دونك" 
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أ راك ملدة  -  أ ن  أ ريد  أ نت خاصًة اذهيب من وهجيي, ال  "وس مي: رزان, 

 طويةل" 

وأ خذ  أ رضًا  س يارة  اهنارت  مفاتيح  أ خذت  مث  وتندب حظها,  تبيك  ت 

 وس مي عن الطاوةل, وراحت تركض بجتاه املركبة, مث قادهتا جبنون.  

حلق هبا" -   "ران : أ رجوك اي وس مي اإ

 "وس مي: هل أ حلق هبا جراًي عىل ال قدام؟" - 

 "يوسف: تعال اي وس مي؛ لنبحث عهنا قبل أ ن تفعل شيئًا بنفسها" - 

مث ركبا س يارة يوسف وذهبا, ركبت أ ان وسلمى, واخلاةل ران مع أ يب,     

بعد دقائق توقف أ يب, اكن الطريق ُمغلق, نزلت اخلاةل ران برسعة, وحلقنا  

ىل املستشفى, وذهبنا لُنخرب   هبا, مل ختب ظنوننا: اكنت رزان, نقلناها اإ

 وادلهتا اليت جنَّت وأ خذت تسبين, وتسب وس مي.  

حي خطر جدًا, هناك كرس يف العمود الفقري, وأ صابة  اكن وضعها الص

بليغة بحلبل الشويك, والوضع ال يُطمنئ أ بدًا, س يجرون لها معلية, مع  

هذا أ بلغنا الطبيب أ ن ال نتأ مل؛ ل هنا ُأصيبت بشلل ال طراف السفىل,  

وفقدان االإحساس من منطقة الرتقوة مفا دون, وعدم مقدرهتا الس يطرة  

 عىل السبيلني  

ن امجليع متوترون, أ ما وادلة رزان ففقدت الوعي, اكن يومًا عصيبًا,  اك 

ىل منازلنا حباٍل ُمزري, وعيون ُمنتفخة, املصاب مل يكن سهاًل.    عدان اإ
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حتسن   حىت  وال  أ مل  دون  ال س بوع  طوال  حالها  عىل  رزان  بقيت 

يُقامين   أ فاقت وهلل امحلد, وحتدثت, اكن وس مي ووادلهتا  لكهنا  طفيف, 

املشفى بلتناوب, وكام علمت أ ن وس مي يُقاطع وادلته ويشعر    معها يف 

ىل   ل نفسه أ كرث من طاقته, انتقل من مهويم اإ بذلنب جتاه رزان, حُيماِ

 مهوم رزان. 

اليوم اي رفاق سأ رى جديت اليت أ تت من السفر البارحة, أ خذين أ يخ  

ينتظرين   أ ن  يزنل وقرر  مل  أ يب, يوسف  أ ي مزنل  اإىل مزنهلام؛  يوسف 

ارج, ال أ خفيمك كنت خائفة من ردة فعل معيت مىن, طرقت الباب  بخل

لهيا واحتضنهتا,   وانتظرت, فبانت مقري ومشيس, ومعري بأ مكهل, ركضت اإ

اكن لقايئ هبا ُمهبج جدًا, ول ول مرٍة أ لقاها بعد رحيل وادلاي دون دموع,  

,  عانقهتا طوياًل, وقبلهتا كثريًا, لقد كربت جديت, شاخت مالحمها بأ شهر 

ىل املزنل, فُرحُت أ دور به, وأ جتول يف الغرف, أ مشُّ الرواحئ.   أ دخلتين اإ

هنا اكنت حُترض حياة أ شهيى الوصفات, وهنا اكن يمتدد زايد ملشاهدة  

ال خبار, أ ما هنا فكنت أ انم, وأ درس, وأ تنفس, هنا غرفيت احلبيبة, وهنا  

 غرفة وادلاي, لقد اش تقت لكام, اش تقت لبييت كثريًا. 

 د: ها, أ ين رسحِت اي ابنيت؟" "أ م زاي - 

 "بتونيا: يف حنااي أ ايم عودهتا مس تحيةل اي جديت" - 

 "أ م زايد: منذ البارحة وحنن نبيك اي بيت, أ رجوك ال تُديم قليب أ كرث" - 

 "مىن: بيت؟ أ هذه أ نت؟" - 
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"بتونيا: أ ان أ سفة, فقط أ تيت ل رحب جبديت, وها أ ان ذاهبة, ال تغضيب  - 

 أ رجوك" 

 دموعها, مث فتحت ذراعهيا وقالت:   ابتسمت وانكبَّت 

بنة زايد.. تعايل اي روح العائةل"   "تعايل اي اإ

 رحت أ ركض حنوها وارمتيت عىل صدرها, وأ ان أ نوح وأ قول: 

" ملاذا فعلِت هذا يب؟ ملاذا اي معيت؟ وهللا أ نين أ حبك, ومل أ محل بقليب  

 عليك أ بدًا " 

ت, لكنين سأ فعل  "مىن: أ عمل أ ن اعتذاري لن يفيدك, فأ ان طغيت وجترب - 

شيئًا رمبا ستساحمينين عىل فعليت بسببه, أ شعر أ ن ُك ما حل يب بسببك  

س تحقيت ُك ما حدث معي"   اي بيت, أ ان ظلمتك, و اإ

لقد ساحمتك من ُك قليب, سأ طلب  -  أ رجوك,  تقويل هذا  "بتونيا: ال 

ذا مسحت"   منك طلب اإ

 "مىن: أ طليب اي قلب معتك, أ طليب" - 

يل بلبقاء هنا هذه الليةل؟ أ ريد أ ن أ انم بغرفيت,  "بتونيا: هل تسمحني  - 

أ ريد أ ن أ تسلل لياًل اإىل غرفة وادلاي وأ بيك خلسًة, أ ن أ عيش هنا ولو  

 لليةل واحده." 
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"مىن: بل سأ عطيك ما هو أ كرث اي بتونيا, هذا البيت كل, هو وصية  - 

أ يخ وس يعود كل يف هذا ال س بوع, وأ نت من ستتفضلني علينا بلعيش  

 ة, حىت ند بيتًا أ خر" فيه لفرت 

"بتونيا: ال اي معيت لن أ قبل هبذا, أ ان ال حيق يل أ ن أ متكل شيئًا ليس  - 

 يل" 

 "ام زايد: بل هو حقك ووصية وادليك اي بيت, نقطة وانهتيى" - 

 أ مضيت يومًا من العمر يف مزنيل, مع معيت وجديت احلنونة. 

                                ***** 

ىل املدينة  لقد اختذت قرا  ري سأ تزوج من رزان وأ رافقها يه وخاليت اإ

اليت يعيش هبا وادلها, جيب أ ن تتعاجل خارج البالد, لن أ تركها, حصل  

البداية   يف  للسفر,  أ موري  وأ هجز  اليوم  امجليع  سأ خرب  بسبيب,  هذا 

أ حد, ال أ ريد الاس امتع   أ وراق الزواج دون أ ن أ خرب  سأ ذهب وأ هنيي 

ىل النصاحئ.    اإ

لقد أ صبحت ال ن رزان زوجيت رمسيًا, وسنسافر بعد الغد بأ ذن هللا,  

رتبت ال مر مع وادلها, بقي أ ن ُأخرب عائليت اليت س تأ يت مساٍء اكلعادة؛  

لالطمئنان عىل حال رزان, وس تأ يت معهم بتونيا اليت مل تنقطع عن املشفى  

  منذ احلادثة, سأ رضب عصفورين حبجٍر واحد, أ ريد أ ن أ ختلص من ذنيب 

 رسيعًا.  
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يف املساء أ ىت امجليع برفقة زيد, اطمأ نوا عىل رزان وخرجوا, مث طلبت  

اجمتعوا   املوضوع معهم, وعندما  أ فتح  اإىل الاسرتاحة؛ يك  الزنول  مهنم 

 "لقد تزوجت رزان اليوم, وسنسافر بعد الغد اإىل وادلها للعالج"  قلت: 

 بن اذلهول عىل وجوههم.  

ال هذا العقاب " "ران: لن تفعل هذا يب اي  -   وس مي, أ رجوك اإ

 "سلمى: أ يخ, هل س ترتكنا هنا لوحدان؟ هل ستتخىل عنا مجيعًا؟ " - 

سفريت؛  -  تطول  رمبا  أ موري,  أ متمت  لقد  أ ذهب,  أ ن  جيب  "وس مي: 

فعالهجا س يأ خذ وقتًا طوياًل, س ُنجري لها معلية, عليه سيتحدد وضعها,  

د معاًل هناك, لن  لكن نس بة النجاح ضئيةل, سأ خربمك من ال ن أ نين سأ ج 

 أ عيش عىل حساب وادلها طبعًا" 

 "ران: هذا يعين أ نك لن تعود اي وس مي, لن تفعل هذا, أ ان ال أ مسح كل" - 

وتدمري  -  ال خرين  بأ مور  العبث  أ نت حيق كل  نسيت,  أ ه..  وس مي:   "

حياهتم, وحيق كل الكذب, وأ ان ال حيق يل الترصف حبيايت كام أ شاء, ال  

 ايض, أ ما ال ن؛ فس يحصل ما أ ريده" اي أ يم, اكن هذا يف امل 

نفراد" -   "زيد: وس مي, هالَّ أ تيت لنتحدث عىل اإ

ما  -  يوجد  ال  يعين  معي؛  السفر  وتذاكر  زيد,  اي  تزوجهتا  لقد  "وس مي: 

 ميكننا احلديث به" 



~ 443 ~ 
 

"زيد: لكن اي وس مي ال تَُعاجل املواضيع هبذه الطريقة, أ نت تترسع بختاذ  - 

 أ يخ."  القرارات, تعال لنتحدث قلياًل اي 

نفراد  -  "وس مي: فامي بعد اي زيد, أ ما ال ن؛ حفدييث س يكون مع بتونيا عىل اإ

 لو مسحمت لنا" 

أ مسكت سلمى بيد أ يم واصطحبهتا معها, وحلق هبام زيد, أ ما بتونيا فقد  

اكنت تس ند ظهرها اإىل اجلدار, وتنظر حنوي نظرًة مل أ س تطع تفسريها,  

اضبة كسلمى, أ و حزينة ك يم,  نظرهتا طويةل, ومالحمها ساكنة, مل تكن غ 

أ و حىت غري ُمصدقة كزيد, بدت يل راضية, ُمتقبةل, عندما أ راها يعود  

" ما رأ يِك أ نِت اي بتونيا؟ هل   مزايج اإىل ماكنه, قلت بصوٍت خافت: 

 فعلُت الصواب؟" 

ذا  -  "بتونيا: ال أ عمل اي وس مي, املهم أ ن تكون عىل اقتناع اتم بقرارك, واإ

ذلنب اليت محَّلهتا لنفسك؛ فأ نت عىل حق, ولو كنت  كنت تُفكر بُعقدة ا 

 أ ان مباكنك ملا ترصفت غري هذا الترصف. " 

ماذا تفعل يب هذه الفتاة؟ أ يُعقل هذا؟ كيف تس تطيع التفكري يب وتنىس  

أ هنا من أ كرث ال شخاص املترضرين هبذا القرار؟ ماذا أ فعل بِك اي بتونيا؟  

ة أ ان من أ قصيِك عهنا, لكنين  كيف سأ ختطى غيابِك عن حيايت؟ هذه املر 

 ُأعاقب نفيس كام أ عاقبك. 

 "وس مي: ِلَم تفعلني هذا اي بيت؟ حتاولني تشويش رأ يس اكلعادة" - 
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"بتونيا: أ ان فقط أ خربَك أ ننا لن نكون سعداء معًا؛ ل ن رزان ستبقى  - 

أ حد,   أ س تطيع محل ذنب  بيننا دومًا, اذلنب س يصبح مشرتاكً, وأ ان ال 

ىل املايض, أ ود أ ن أ عيش صافية  تكفيين الس نني امل  اضية, ال أ ريد العودة اإ

 اذلهن, خالية الفؤاد." 

س تمكلني  -  كيف  أ بدًا,  أ عود  لن  رمبا  اي بيت؟  س تنسيين  هل  "وس مي: 

 حياتك بدوين؟ " 

"بتونيا: ال تتوقف احلياة عند أ حد اي وس مي, ستس متر رغامً عنا, هذه  - 

ان أ ننا لكام اجمتعنا حدثت مصيبة,  أ قداران, رمبا لو انتهبنا منذ البداية, لوجد 

ذا اكن لنا نصيب س نعود جمددًا لنجمتع"   رمبا هذا ال فضل لنا, واإ

أ نساِك ما حييت اي عقةل االإصبع, أ نت اليت  -  "وس مي: بلنس بة يل لن 

ستبقني بيين وبني رزان, لكنين متأ كد أ نك س ُتصبحني زوجيت يومًا ما,  

"مهَّ العمر" كام تقول فريوز,  سنشيب سواًي أ شعر هبذا, سأ بقى أ حبك اي  

يالمًا؟ أ نين مل أ كتفي منِك اي بيت, لكن بلرمغ من   أ تعرفني ما ال كرث اإ

هذا المك العجيب من الظروف اليت تقف أ مام حبنا, أ ان متأ كد من أ ن  

 هذا احلب س يكون أ كرب من الظروف, ومن ُك يشء." 

ا اليت أ غرق هبا  ابْتََسمت ال بل حِضَكت, بنت أ س ناهنا اللطيفة, وغامزهت 

 لكام ابتسمت يل, مث قالت: 

ذا مل يمت هذا   ىل أ ن نلتقي, واإ ذن اعتين بنفسك جيدًا اي ششبيل اإ "اإ

 اللقاء فس يكون قدران أ ن ال نكمتل, وداعًا اي صاحب الظل الطويل" 
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ىل اللقاء اي زهرة اجملرة, سأُِحُبِك دومًا ال تنيس هذا"   "اإ

ري ال يعرف أ ين يتجه؟ بقيت  ابتسمت وراحت متيش أ مايم كغزاٍل صغ 

ىل اللقاء اي ُمهجة الفؤاد.   , اإ  ُأراقب خطواهتا حىت اختفت عن انظريَّ

                                  ***** 

لقد حققت حلمي, و     ُمعلمة,  ال ن  أ ان  عامًا..  بعد مرور مخسة عرش 

جيايب عىل طاليب, علمهتم أ ن االإنسان يس تحق   أ صبحت مؤثرة بشلك اإ

نُساند   أ ن  أ ننا جيب  أ و دينه,  أ و عرقه,  لونه,  التقدير واحلب همام اكن 

ال شخاص اذلين ُحرِموا من معاين احلياة, علمهتم أ ن االإنسان لن يأ خذ  

ىل القرب سوى أ عامهل الطيبة, وأ دعية من حوهل, لقد أ ثرُت بلكثري  معه اإ 

 من الطالب اذلين أ صبحت هلم أ مًا ومرشدة.  

توفت جديت بعد ختريج من اجلامعة بأ ايم قليةل, اكن موهتا مفاجئًا, لقد  

كرست قليب, أ تذكر حيهنا أ نين ذبلُت كثريًا, وتأ ملت كثريًا, مل يتبقى يل  

معيت مىن, اليت تزوجت وأ نبت ودلًا شقيًا أ مسته  من عائةل زايد سوى  

زايد, وهو ال ن يف العاشة من معره, ويه سعيدة جدًا. لقد عاد مزنل  

من   أ نِظفه  فرتة:  أ زوره ُك  به شيئًا,  أ غري  مل  أ صبح مليك,  وادلاي يل, 

أ قطعهام  مل  ين  اذلَّ أ نىس زايد وحياة؛  مل  وأ روي حديقته, وطبعًا  الغبار, 

ورهام ُكَّ يوم مجعة, وأ خربهام باكفة أ رساري, وحبرقة قليب  أ بدًا, كنت أ ز 

 عىل وس مي.  
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وبتونيا,   وس مي,  أ طفال:  ثالثة  دلهيا  وأ صبح  زيد,  من  تزوجت  سلمى 

وأ محد, ويه ال ن تسكن مع وادلهتا؛ يك ال ترتكها لوحدها بعد غياب  

وس مي, اذلي يزورهام ُك س نتني مرة, وال تتجاوز مدة زايرته ال س بوع,  

ال بعد عودته, وك نه قطع ُك س بل اللقاء. وال   أ عمل أ ان بوجوده اإ

سارة؛   أ خيت  أ ما  فرح,  وأ نب  أ عوام,  مخسة  منذ  تزوج  أ يضًا  أ يخ 

سواي   يبقى  مل  أ ربعة,  ال والد  من  ولها  زوهجا,  مع  وسافرت  تزوجت 

أ نتظر عىل ال طالل, أ مضيُت هذه الس نني برعاية وادلاي الذلين خرجت  

 هبام من هذه ادلنيا. 

يح نسيت أ ن أ خربمك عن الان اليت خرجت من السجن, مث عادت هل  ْص 

ل ن   هنا؛  من  لن خترج  أ هنا  أ زورها  عندما  خُتربين  اكنت  خمتلفة,  بهتم 

السجن أ صبح بيهتا: تأ ُك, وتنام, وكونت الكثري من الصداقات هناك,  

اختارت املوت ويه عىل قيد احلياة, أ ما شهد؛ فانقطعت أ خبارها عين  

 , مسعت أ هنا سافرت, عىل ُك حال وفقها هللا أ يامن حلَّت. بعد خترجنا 

لقد اكتشفت بعد الكثري من املواقف اليت مررت هبا, أ ن االإنسان ال  

ينىس أ ي اإحساس شعر به.. أ ي جتربٍة عاشها.. ال ينىس أ ي يشء أ ثر  

عىل حياته, ال أ رسار, وال أ حالم, وال حىت أ شخاص, حنن ال ننىس بل  

تنا؛ لُنخرجه بعد هذه ال عوام ونبكيه, ومع مرور  ُُنئب ُك يشء بأ فئد 

الس نني تتغري أ حاسيس نا جتاه تكل املواقف, وتقل وطأ ة ال مل علينا, لتبقى  

 جمرد ذكرايت, ال تُغين, وال تُسمن من جوع.   
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مل أ نىس وس مي مع أ نين أ عمل أ ن ما فعلتُه اكن الصواب, لكنين أ ش تاق هل,  

كن رويح, أ خاف أ ن أ موت اي رفاق  مل يغب عن ُمخيليت يومًا, اكن يس

زلنا   ال  قط,  بسلمى  عالقيت  تنقطع  مل  حال  ُكاِ  عىل  نلتقي,  أ ن  دون 

أ خوات وصديقات, أ زورمه ُأس بوعيًا؛ لالطمئنان عىل اخلاةل ران, وطبعًا  

أ ن اخلاةل ران   أ خربتين سلمى  أ طفالها, واليوم يل موعد معهم,  لتدريس 

ت يل احللوى, وأ ن أ محد حيتاج امل  ساعدة قلياًل يف اختبار الغد,  حرضَّ

 احملتاةل فقط لتمتلص من تدريسه, ماذا سأ فعل؟ سأ ذهب ُمجربة. 

                                   ***** 

حان دوري لتربير نفيس, ال تغضبوا مين؛ حفيايت مل تكن سهةل, أ مضيت  

ة,  عرشة أ عواٍم ممرضًا لرزان, مل تتحسن أ بدًا, مث أ جرينا لها معلية جديد 

بدأ ت تُشفى رويدًا رويدًا, حىت مضت امخلسة أ عواٍم ال خرى, أ صبحت  

نعم..   طالق رسايح,  بإ اكفأ تين  لكهنا  احلياة؛  لها  عادت  وأ خريًا,  متيش 

أ ن تطلقين,   أ خربتين هذا بلك ُصاحة, قالت يل:  أ ريد منك  "وس مي, 

يكفيك هذا القدر من التعب, أ ان ُردَّت يل عافييت, وأ ريد أ ن أ عيش ما  

ته, حيايت متيض دون أ ن أ س تفيد مهنا بيشء, نعم, أ حببتك كثريًا, لكن  فو 

أ كرهك,   كنت  هذه  حاليت  تساعدين يف  رأ يتك  لكام  يدم,  مل  حيب كل 

فكرت كثريًا.. أ ان رسقتك من بتونيا؛ فعاقبين هللا مبريض. أ شكرك عىل  

مسانديت ووقوفك اإىل جانيب, لكنين لست حباجتك ال ن, أ ريد حرييت,  
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أ ن   بقية هذه ال عوام  أ ريد  أ س تغل  أ ن  أ ريد  أ تزوج من خشٍص حُيبين, 

ناب طفل؛ يس ندين يف ش يخوخيت, ساحمين, وحررين."   بإ

ىل أ يم اليت   طلقهتا واس تقلت من معيل, وها أ ان ال ن أ عود اإىل بدلي, اإ

حرمهتا مين, أ عود ل رى أ طفال اإخويت وأ العهبم, أ عود ل لتقي ببتونييت  

عقيل قط, مل أ جترأ  عىل االإتصال هبا أ بدًا, لقد  اليت مل خترج من قليب وال  

أ س متع   كنت  الوضع,  هذا  يف  رزان  وأ ترك  أ ضعف,  أ ن  كثريًا  خفت 

ل خبارها من سلمى اليت اكنت تُعاقبين بقول أ هنا خبري, وال ينقصها يشء,  

تعيش حياهتا ك نين مل أ كن فهيا؛ لكنين مل أ صدقها, أ عمل أ هنا تتالعب يب,  

لقد   التكفري عن  وأ عذرها طبعًا,  اخرتت  ل نين  فقدتين  الس ند,  فََقَدت 

 ذنيب اذلي مل يكن ذنيب أ ساسًا.  

لكن   وممةل,  رتيبة,  حيايت  أ ضلعي,  يكوي  لها  فشويق  االإصبع  ُعقةل  أ ما 

أ صاًل,   أ س تطع  ومل  أ نساها  مل  لل فضل,  دومًا  يُبدل مزايج  طيفها اكن 

 . حاولت كثريًا أ ن أ خرهجا مين, لكن عبث حماواليت اكنت فاشةل 

 بعد دقائق سأ لتقي بعائليت ايلها من فرحة اي رفاق, اش تقت هلم كثريًا.  

ها أ ان ال ن أ طرق الباب, انتظرت طوياًل, أ ين ذهبوا ال ن, بعد دقائق  

 شعرهتا أ عوام, فُتح الباب, اكن وس مي الصغري, ارمتى حبجري وبدأ  يرصخ: 

 " خايل وس مي أ ىت, أ يم تعايل" 
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ندلع فيه الشوق و  احلنني, أ تت سلمى تركض عىل صوت    خفق قليب واإ

وس مي الصغري, عندما رأ تين أ خذت تبيك حبرقة, مث ارمتت يه ال خرى  

عىل صدري, طال عناقنا, مث سأ لهتا عن وادليت؛ فأ خربتين أ هنا انمت بعد  

أ ن أ خذت أ دويهتا, فصعدت لها, ال أ س تطيع الانتظار أ كرث من ذكل,  

أ يم,   كربت  لقد  قليب,  ذاب  رأ يهتا,  وتراجعت  عندما  بلسن,  تقدمت 

ْصهتا, حالهتا أ وجعت قليب, اقرتبت مهنا ومسحت عىل رأ سها بلطف,  

 رفعت رأ سها بصعوبة وعندما تقابلت ال عني بدأ ت ادلموع تهنمر. 

 "أ نت قايس اي وس مي, أ نت قايس جدًا " 

مث اعتدلت من نومهتا وعانقتين, ودموعها بللت مقييص, حتدثنا طوياًل,  

أ نين سأ بقى هنا, اكنت فرحهتام ال توصف, هجزت يل سلمى   وأ خربهتام 

بنوٍم معيق, مل   غرفيت ل راتح اإىل حني عودة زيد مساًء, فرحُت أ غطُ 

 أ نعم به منذ مخسة عرش خريفًا.  

                                    ** *** 

وصلت مزنهلم متأ خرة؛ ل نين ذهبت اإىل داكن ال لعاب, وأ حرضت بعضًا  

 مهنا ل بناء سلمى.  

"سلمى: ِلَم هذا لكه اي بيت؟ أ نِت ترصفني راتبك اكماًل عىل أ طفايل,  - 

 هذا ال جيوز" 
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نين ال أ حتاج للامل  -  "بتونيا: هالَّ أ عرتين سكوتك؟ مه أ طفايل أ يضًا, مث اإ

 كام تعلمني " 

 جمنونة, ستبقي طوال معرك هبذا العقل املتخلف" "سلمى: - 

املطبخ رسيعًا, مث ُصخت:  ىل  اإ وتوهجت  اليت   حضكت  احللوى  "أ ين 

حرضهتا اخلاةل ران؟ هيا أ خرجهيا؛ فأ ان مل أ تناول شيئًا من الصباح, ل لهتمها  

 بأ مكلها " 

 "سلمى: أ مل أ خربك أ نك متخلفة؟ انتظري قلياًل, سأ حرضها" - 

خلعت جحايب ووضعته عىل الطاوةل, مث التقطت هاتفي؛ ل رسل رساةًل  

 لوادليت أ خربها بوصويل ملزنل سلمى, يك ال تقلق.  

 "سلمى: تفضيل الهتمهيا لكها ل رى, ال تُبقي شيئًا" - 

 " بتونيا: ال تقلقي, سأ تناول الطبق أ يضًا" - 

 كدُت أ نفجر.. معديت ستمتزق, ما هذا النفس الطيب! 

حتضري  "بتونيا:   تتعلمي  ومل  امحلار  حبجم  أ صبحِت  سلمى؟  اي  أ تعلمني 

 الطعام واحللوى كوادلتك, سلمت يداها" 

علهيا   فرددت  بوهجيي,  مسحهتا  مث  بحللوى,  يدها  ووضعت  حضكت 

 رسيعًا وأ خذان نضحك بصوٍت ُمرتفع. 

 "السالم عليمك" 
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أ خذت   أ ن زيد س يعود بكرًا,  الغبية سلمى مل ختربين  للخلف,  أ نظر  مل 

ايب وغطيت به وهجيي امللوث مث خرجت اإىل غرفة املعيشة؛ فلحقت  جح

 يب سلمى رسيعًا و يه تضحك. 

 "بتونيا: هل أ نت غبية؟ ِلَم مل خُتربيين بوجوده؟" - 

برسعة  -  جحاًب  كِل  سأ حرض  الفرصة,  يل  تس نح  مل  أ سفة,  أ ان  "سلمى: 

 الربق " 

هجيي,  عادت بعد أ قل من دقيقة هُترول, التقطته مهنا بعد ما نظفت و 

"سأ ذهب اإىل غرفة ال والد, وأ نِت اهمتي   وارتديته رسيعًا, مث قلت لها: 

 بزوجك" 

 "سلمى: أ ي زوج اي فهمية؟" - 

ذن؟" -   "بتونيا: من هذا اإ

من  -  ليس  صدقيين  مين؟  ختجلني  ِلَم  سايق,  بطول  طوكل  "وس مي: 

 هوااييت أ ُُك حلوم البرش " 

 وس مي!.. وهللا هذا وس مي, ابتسمت بلهفة, ورددت: 

  طويٍل هبيل, وُك قصرٍي نقري" "ُك - 

 " تقصدين ُك قصرٍي مكري " - 

 " انبليون قصري وهزم المنسا و روس يا " - 
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تق ش من قَُرب من ال رض " -  حضك بس هتزاء وقال:   "ْصيح اإ

مث حضكنا هبس ترياي, مل أ عرف صوته بدئ ال مر, لقد تغري, اكن حنياًل  

يك  أ يضًا  وذقنه  بل بيض  شعره  بعض  تلون  من  ضئياًل,  القليل  سوه 

البياض, لقد تغري وهجه, هناك بعض اخلطوط عىل جبينه, وأ سفل عينيه  

ابتسامته   حىت  ذابلتني,  لكهنام  واسعتني,  خرضاوين  تتغريان  مل  اللتان 

العريضة اليت قصمت قليب مل تتغري, أ حيق كل أ ن حترمين من هذا الوجه  

 يزتلزل من  امجليل ُك هذه املدة؟ اكنت الفراشات تطري مبعديت, وقليب 

لكن   لرؤيته,  أ تأ ثر  لن  أ نين  ما حل يب, ظننت  أ عمل  ال  اخلفقان,  شدة 

 "ما اذلي أ عادك بعد ُك هذا العمر؟"  خانتين جواريح, تهندت وقلت:

ن مل تنس ين؛ فأ ان مل أ نساِك أ بدًا اي عقةل االإصبع, لقد تطلقت  -  "وس مي: اإ

أ بعدتين    من رزان بعد أ ن أ صبحت حباةل جيدة, وعدُت ل جمتع بك, لقد

عنك ورسقت معري, أ خذت مين الس نني امجليةل اليت كنت سأ مضهيا  

 برفقتك." 

 "بتونيا: مل ترسقك من أ حد, هذا قرارك اذلي أ خذته باكمل وعيك. " - 

                                   ***** 

أ مايم   اذلي حصل  احلدث  اكن  قليب,  ُصعق  املطبخ  يف  رأ يهتا  عندما 

مكرر, لقد رأ يت هذا املشهد يف املايض, انتظرت قلياًل, وحلقت هبا,  

اكن لقايئ هبا ممّي ومكرر, حىت أ ننا ال زلنا حنفظ تكل الردود اليت أ لقيناها  

أ شعر  عىل بعضنا يف املايض, مل نتغري, مل تشخ قلوبنا, ال زالت حتبين,  
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بذكل, حىت أ نين ال أ بلغ لو أ خربتمك أ نين أ مسع ال ن نبضات قلهبا, ورمبا  

حضاكهتا,   لصوت  سامعي  منذ  أ بدًا  هيدأ   مل  اذلي  قليب  صوت   هذا 

عينهيا   سهام  حىت  رقيقة,  وغامزهتا  مجيل  وهجها  أ نوثة,  أ كرث  أ صبحت 

  الكثيفة اليت أ حهبا مل تتغري, حملت يف حمياها بعض اخلطوط اليت تظهر 

واحضًة واليت أ ضافت اإىل مالحمها جاماًل أ رسًا ومرحيًا, لقد أ رسين وهجها  

 اذلي كنت أ حفظه بفؤادي.  

 " أ متىن أ ن تكون قد ختلصت من عقدة اذلنب"  قالت: 

"وس مي: ختلصت اي بيت, وأ ان ال ن حر طليق, أ فديِك بعمري لو أ ردِت,  - 

 هل تقبلني أ ن نش يخ سواًي اي عقةل االإصبع؟" 

, ما بك اي أ يخ؟ هل طار عقكل؟ هل هذه ال مور تسري  "سلمى: يه - 

 هبذا الشلك املُتخلف؟" 

أ ان انتظرتك طوياًل؛ ل كرب معك,  -  "بتونيا: ال عليك مهنا اي ششبيل, 

وبك, مل أ نساك, كنت وال زلت متلئ رويح, أ ان أ قبل أ ن أ ش يخ وأ موت  

 معك ومن أ جكل" 

ثنني ال ن " "سلمى: أ مل أ خربِك قبل قليل أ نك جمنونة؟ -   أ صبحامت اإ

أ متمنا ال ن عامنا الثامن سواًي, ورزقنا هللا بطفلني مجيلني أ هبجا حياتنا:  

زايد وحياة, عش نا ك ننا مل نفرتق أ بدًا, أ خذتنا ادلنيا شقًا وغرًب, أ سقطتنا  
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ىل السامء ِمرارًا, لكننا مل نتبدل بقينا كام تعرفوننا بتونيا   أ رضًا, ورفعتنا اإ

 ووس مي. 

اكتشفته يف حاكييت أ ن االإنسان رقيق القلب همام أ بدا عكس ذكل,  ما   

أ ن احلياة سرُتهقنا   أ ننا نس تطيع ختطهيا,  أ حاماًل؛ يعرف  أ ن هللا يُعطينا 

ن مل نكسب أ نفس نا س نفقد ُك يشء, ال   عاجاًل أ م أ جاًل, س ُتعلمنا أ ننا اإ

تتغاضوا عن أ حالممك, وال تؤرشفوا ذكرايتمك؛ ل ن ال حالم من تصنع  

 املس تقبل, واذلكرايت يه صنيع أ حالم املايض. 
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 دمتم بخير.. 
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