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ال إهداء..

كل مجلة، كلمة، حرف.. حيمل معنى، 
وكل معنى يدري أين سيذهب داخل نفس قارئه،

 وكيف سُيحيي، وماذا سُيخرج؛ 
إًذا.. ال إهداء، 

ألن املعاين ال ُتدى.. املعاين ُتزرع!

محبوبة محمد سالمة
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حتّركت بتخلخٍل.. متقطعة األنفاس ومع ذلك تأبى السكون! 
تتخّبط حناياها بنَي بنٍي، تتلقفها رياح االضطراب وتؤنس وحدهتا 
النافذة  إىل  نظرها  فُتسل  وأفعال؛  أفكاٍر  بغريِب  الساعات  تلك 
حينًا، وأحياًنا إىل التلفاز، تتابع بتقطٍع ساعة احلائط مرة ثم تتابعها 

باتصاٍل مرات.
فتبّثها  ساعات«  بقيت  أجل  ساعات..  »بقيت  لنفسها  هتمس 
تندفع إىل  تلبث أن  الثبات، ثم ال  الُسكات وتغرقها بجميل  بعض 
خزانة ثياهبا؛ تفتح أرَكاهنا، خترج حشاياها وتتلمس خباياها، ُتسدل 
من  عليها  أسبغت  وقد  املرآة  أمام  وقفت  حواها.  مما  بعًضا  عليها 
فضل خزانتها الكثري، تتحرك بثقٍل عظيم؛ فام تكّدس عىل جسدها 

ليس بقليٍل!
وبالرغِم من أهنا يف منتصف فصل الربيع إال أهنا مل جتد أّي بأس 
أبًدا من ارتداء كّل هذه املالبس بل واحتضاهنا عليها ومتريرها عىل 
وجهها ويدهيا، جَتلس باستمتاٍع وقد فتحت الراديو بجانبها تتابعه 
اطمئنان  ابتسامة  وجهها  تعلو  بنظرها،  التلفاز  وتراقب  بأسامعها 
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عن  جوارحها  وكل  واألمان،  السكينة  عالمات  أركاهنا  وتغشى 
أفكارها مشغول. 

ال تلتفت أبًدا ملا ينقله التلفاز من أحزاٍن بمشهِد احِلَداد السنوي 
بشاطئ  سنوات  اخلمس  ذي  وابنها  أم  لِغرق  العارشة  الذكرى  يف 
الغرام واملذيعة حتكي عن تلك الليلة التي محلت األحزان للمرصيني 

مجيًعا.. ولو أهنا انتبهت؛ لذرفت من أجل هذا الدمع!
مذيعة  ُتلقيها  التي  اخلفيفة  للُطرِف  كذلك  إنصاًتا  ُتعطي  وال 
الراديو عن القّط الذي صعد أعىل شجرة ليأكل ُعصفوًرا.. ولو أهنا 

انتبهت؛ ألفاضت عىل السكون حوهلا بعًضا من الضحك!
الساعة  عقارب  مراقبة  يف  يسيح  وبرصها  الصمت  يتلبسها 

وهتافها لقلبها مطمئنًة »بقي الكثري«.. 
هنالك سمعت ما أجفلها عن نفسها بل أجفل نفسها عنها وهي 
ترى باب املنزل ُيفتح ويقف عىل عتبته رجٌل يف خلقته قوة وشدة، 
آية من اإلجالل،  ُمّياه  ماء اجلامل ويرتسم عىل  يتقرق عىل وجهه 
ييش ملبسه الذي وضع به مفتاحه باألناقِة، ينظر إليها بتعجٍب وهو 

يراها قد فزعت إىل ما حوهلا هامسة باسمه »غالِب«!
ُتغلق التلفاز وُتسكت الراديو ثم ما تنفّك ختلع عنها ألبستها بفزٍع.. 
الرداء وراء الرداء حتى تسقطهم عنها، لكنه أوقف يدها قبل أن تفّك فرَط 

آخرهم وضمها إىل صدره غري عابئ هبمسها امُلستنّكر وختلخل جسدها.
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ذا  الصغري  وجهها  يرُقب  ووقف  عنه  أبعدها  ثم  دقيقة  مّرت 
احلسن، لطيف التكوين، فساح به تيًها وكأنام مل ُتفّتح عيناه يوًما عىل 
النفس منها  أتّم منها مجااًل، وهي تنظر أرًضا بني يديه تكاد توقف 
حتى ال خيرجه شئ عن صمته فتسمع ما ال تطيق.. أو يطلب ما ال 

تطيق.. أو حيدث ما ال تطيق...
لكنه تكّلم بصوٍت أقرب إىل اهلَمِس وهو يقّرب شفتيه من أذهنا:

»ِوصال«...  -
نطقه، سكت هو  به وكيفية  املهموس  اضطربت لسامِع اسمها 

حلظات ووجهه مازال يلمس وجهها ثم أكمل:
مل أستطع االنتظار أكثر؛ فقررُت الرجوع باكًرا ألخربك.. مبارك.  -
غلبتها الكلامت وغشيها الوجوم وهي تتلّقف بني يدهيا ورقة منه؛ 
فتحتها والنَفس منها هيرب، قرأهتا مراًرا لكن كلامهتا مل ختتلف، كل مّرة 
حتِمل نفس األحرف القاسية، نَظرْت إىل »غالِب« ببعض أمل وغّصة متأل 
جوفها بطعم الوهن تسترصخه تكذيًبا؛ لكنه مّد يده إىل بطنها وتلّمسها 

بقليِل حذٍر وكثري إجالل، ثم قال ُمتأثًرا وقد اشتّد الدمع يف عينه:
ابني هذا سيكون له شأن عظيم يا »ِوصال«.  -

صعوًدا  رأسها  فحّركت  صمتها؛  ُمستنكًرا  إليها  نظر  جُتبه،  مل 
ونزواًل مؤكدًة وقلبها يدبُّ بقوٍة صارًخا بحقيقِة شعورها جتاه هذا 

احلمل وما تنتوي له!
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َترَدَدْت يف أنحاء امُلعسكِر أصواُت اجلنود الفِرحة وهم يسلِّمون 
اقتب  بالرحيل،  لُيرسعوا  يفزع هبم  قائدهم  بعضهم وصوت  عىل 
أحدهم هبدوٍء وحذر جتاه ركٍن ما، ثم قال بصوٍت يمتلئ استنكاًرا:

- أمتزح يا رجل؟!
لكن مل حيمل اهلواء إليه إاّل الصمت، بقوٍة هّز كتف زميله القابع 

أمامه دون أن ُيهز شيًئا حتى اآلن من حاجياته.. وصاح بغضِب:
- مخسة وأربعون يوًما.. أال تشتاق ملنزلك!؟

أنه  استنكار ومع  إليه األخري وقد غشيت وجهه مسحة  التّف 
غضبه؛  من  زاد  مما  جلية  رآها  األول  أن  إال  الظالم  يف  يلس  كان 

فصاح زاعًقا:
- أمل تكتِف من حياة اجليش؟ واهلل لوال أن وصتني أّمي عليَك 
تقم اآلن فسأمحلك معي كرًها وأنزل  مل  إن  »ُمدثِّر«  بِك،  ملا سألُت 

بك كرًها.
أمام  به وانتصب  الذي يلس  الظالم  »ُمدثِّر« من  حينها حتّرك 
ختِف  مل  لكن  مالمه  ذابلة  اجلسد،  منهوك  القامة  مديد  كان  زميله، 
. أطال كّل  وسامة مطوية بني جنبات وجهه، تغشى عيناه نظرة حتدٍّ
حقيبته  ليحمل  ُمستسِلاًم  الزميل  ارتد  ثم  بعضيهام  إىل  النظر  منهام 
ويغادر العنًا »ُمدثِّر« عىل عناده، استوقفه أحد اجلند سائاًل بفضوِل 

وهو يشري إىل الركن املظلم:
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- هل حتّدث معك؟
فأجاب بتهكم:

- ومنذ متى يتحّدث »ُمدثِّر«؟!
وأسند  كتفه  أرخى  املهموم،  بتثاقِل  املظِلم  ركنه  إىل  »ُمدثِّر«  ارتّد 
رأسه عىل طاولة أمامه، ظل ُينصت إىل األصوات خارج العنرب حتى 
خفتت متاًما ومل يعد يد هلا مهًسا؛ فأرسل يده إىل خبيئٍة حيفظها حتت 
يلبث  مل  ثم  متفرقات  أمامه  نثرها  أوراق،  بضعة  منها  وأخرج  رسيره 
أن أشاح بوجهه عنها وما حوته من كلامت وأخفاها عن ناظريه وكأنه 
خًطا،  حتمل  ال  بيضاء  ورقة  أمسك  حتى  دقيقة  مّرت  منها!  هيرب 
حتسسها بوجِل وبعض اضطراب، حلظاٍت حتى خلع عن نفسه رداء 

املتددين وانكفأ عىل ورقتِه خيّط عليها بقلمِه ما يرصخ به صدره...
لكنه مل يد غري األسف ليصّب أحرفه يف منتصف الورقة.

نظر إىل ما خّط؛ فتمّلكُه الغثيان.. عىل ماذا يعتذر وهو اجلبان!
أمجع رأيه؛ فهّب من مكانه ومللم األوراق املبعثرة حوله وأخفاها 
بني ثيابه ثم أرسع يف الرحيل، حِلَق بآخِر ركٍب مغادٍر، تلقفته أعني 

رفقته باالندهاش لكنه مل هيتم.
دخل إىل منزل أهلِه وقد خال من األهل! حزينًا مكتئًبا ال َيرى 
أن أحًدا عىل وجه األرض أعظم شقاًء منه، فتح باب غرفته، يقّدُم 
قدًما ويؤّخر أخرى، ينظر أرًضا وال يرؤ أن يرفع برصه إىل األركان! 
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نار  يتقّلب فوق  ساعة مضت وال فكاَك من مواجهة األمر، مازال 
القلق وماء احلرية، مللم شتات نفسه ونزع عنه حّلة اخلائفني واجته 
إىل احلائط املواجه له؛ نزع عنه ورقة جريدة خُتفي خلفها ثقًبا ال يتسع 
إال لكِف واحٍد! مّد يده وقد اجتمعت برأسه كل كلامت األوراق 
يف  طريقها  تشق  وهي  هتتز  فصارت  أنامله؛  ثبات  وشتتت  املاضية 

ذلك الفراغ بني احلائطني!
بني  ورقة  يمسك  وهو  أنفاسه  وتسارعت  العرق  منه  تصبب 
أن  دون  أمامه  وضعها  احلائط،  ثنايا  بني  من  بحذر  وخيرجها  يديه 
فآخر  منه!  يفّر  أن  قلبه  املواجهة.. وحقيق عىل  يفّك طياهتا، خيشى 

ورقة قرأها صنعت نكبًة به ال تزال لوعتها متصلة بقلبه حتى اآلن.
عن  البيانات  بعض  هبا  يمع  كان  ورقة  وأحرض  نفسه  متالك 
جريانه وتركها أمامه، أمسك القلم بيده اليمنى وورقة اجلدار بيده 

اليرسى وبدأ القراءة...
الورقة السادسة

ُيناديني عاقًرا!
منذ أول شهر يلقبني عاقًرا

وآلخر شهر سيناديني عاقًرا!
هو أخربين ذلك، قال يل »هذا أنت وأنِت لسِت إال عاقر.. فلَم 

ُخلقِت؟«
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مل أرد، مل أجد ما أرد به؛
 خشيُت الدفاع واإليضاح أو طلب فرصة أو حتى الذهاب للطبيب،
 خشيُت كل يشء، خشيُت أن أتنفس فيضّن عيّل باهلواء؛ آثرُت الصمت..

ففي حرضته.. السكوُت ركٌن من أركان الزواج!
أمرين هذا اليوم أن أظّل يف ركني املخصص يل مخس ساعات 
حيّدثني  لن  أنه  يعني  فهذا  بأمرِه..  سعدُت  ِحراك؛  دون  كامالت 

لبعض الوقت، اجتهت كام أمر ملكاين املعتاد.. بني عمودين..
املسافة بينهم مخسون سنتيمت، أقف وأنتظر أمره اجلديد، أشعر 
وكأن املكان عيّل يضيق! فأنا كام أنا مل يزد وزين منذ زمن بعيد، أشعر 
باالختناق، نَفيس يصُعب، الح يل األمل يف هيئة أوراق، كلها أيام 

وسأستطيع احلصول عىل البعض ألكتب عليه الذكريات.
قطع فكري وناداين بكل ثقة.... عااااااااقر!

فأجبُت.. نعم!
فسألني باستنكار..

»ملَ ال أبتسم يف وجوده..
 أليس هو كمطلِع النهار!«

خشيُت أن يكون مازًحا ومل أضحك أو يكون جاًدا فلم أعبس؛ 
سألته .. »أًيا ما تريد؛ اؤمر«

فقال بغضٍب .. »وكأنني تزوجُت محار!«
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قائاًم  وركلني  غالًظا،  نعوًتا  ونعتني  ضارب   كأشّد  ولطمني 
وشتمني جالًسا ثم ناداين إىل الفراش!

فناَم ونمُت وبيننا من القهر جدار..
عليها  سطويت  تشكو  والوسادة  مبللة  وخّدي  ثانية  وصحوُت 

ودموعي التي أغرقت جنبيها، متنيُت املوَت اليوم مراٍت ومرات..
ملَ ال يأيت املوُت وقتام نريد أيتها األوراق!؟

أيتها  يؤملني  ظهري  أملي،  يطفئ  ما  أجد  ومل  ن  امُلسكِّ نفد  اليوم 
األوراق..

عنقي يؤملني أيتها األوراق..

بطني تؤملني أيتها األوراق..
ال أرى بوضوح فهل ترقصني أيتها األوراق!

توقفي فالكلامت تتداخل .. أوراق محقاء!!
الكثري  كتم  غضبه،  شتات  مللم  الورقة،  من  »ُمدثِّر«  انتهى 
ابتسامة  تغلبه  مرة  كّل  مثل  أخرية،  مرة  الورقة  إىل  نظر  غيظِه،  من 
استغراب وهو يرى كاتبة الكلامت وقد وضعت مكان النقاط قلوًبا 

صغرية، أنَّى هلا أن جتد يف نفسها مثل هذا!
نفض عن رأسِه التفكري، أمسَك ورقة البيانات اخلاصة بجريانه؛ 
استنار وجهه بنور األمل وهو خُيرج منهم من كان له ذرية ليستطيع 
هبا  التي  األرُس  ُثّم  األقارب  قباًل  حذف  األوراق،  صاحبة  معرفة 
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الزوجات يعملن، ُثّم األرس التي هبا األزواج عىل سفٍر دائم، تبقى 
املشقة  استكثر  طوياًل،  أمامه  الطريق  زال  ما  العقار،  يف  ُأرس  عرش 
ثم انفض من مكانه وغرّي مالبسه وغادر املنزل، التّف باجتاه الشقة 
املجاورة له، مازالت فارغة كام هي بال حتى باب، تزداد احلرية داخله 

كّلام رأى رسالة جديدة والشقة ال حتمل هبا سكاًنا!
زوجته  والرشبات..  اهلدايا  يوزع  له  جاٌر  نزوله  يف  استوقفه 
وحذف  جيبِه  من  البيانات  ورقة  أخرج  ثم  هديته  فاستلم  حامل؛ 

اسم اجلار وزوجه من قائمة االحتامالت.. تبقى تسعة.
* * *

» ال تنتظري بائع الورد.. فبعد الزواج لن ُيعرف لِك عنوان«
فيه  لوضعهم  كاٍف  مكان  يوجد  فال  هدايا..  تنتظري  »ال 

باإلضافة أن زوجك لن حيب كثرة األلوان«
»ال تشتي الشموع .. فزوجك لن حيب رائحة الدخان«

»ال تلبيس القصري.. فزوجك سيشتكي من غالء دواء الزكام«
مع حتيات صفحة #اتضحك_علينا

األدمن »عاليا«
أهنت »عاليا« كتابة املنشور ثم عربْت الطريق حتى مل العطارة، 
مل تنتبه إىل ذلك الشاب الذي انتفض من مكانه فور رؤيتها وكأنه يف 
بسمة  ارتسمت  بوجهها جتاهه  التفتت  كّلام  املنري،  الكوكب  حرضة 
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بوجهها  تلوي  حينام  تتالشى  تنفّك  ما  لكنها  وجهه  عىل  ُمستبرشة 
بعيًدا عن موضعه، ثواٍن هي توقظ األمل وثواٍن أخرى تبدلُه باألمل..

 أما آن ملشاعره أن حتيا حياة كاملة دون انتهاء؟!
 تساءل يف نفسه زافًرا بأننٍي متقطع.

» كم احلساب هنا؟« 
البرص  فارتد  إليها؛  وجهه  فرفع  تيهه  من  السؤال  أخرجه 
نفسه من  منع  يستطع  مل  السائلة،  يراها هي  باحلياة وهو  نابًضا  إليه 
الغوص يف عينيها البنيتني أو التلكؤ عىل صفحة وجهها ليحفظ تلك 
بغضٍب  ثانية  مرة  »عاليا«  سألته  طوياًل،  عمًرا  ذهنه  يف  اللحظات 
وهي تراه متسّمًرا أمامها دون حراك؛ فانتفض عىل إثر كلامهتا وأخذ 

املشتيات منها ليحسب قيمتها.
وقفْت بتملمٍل تنتظر إجابة البائع عليها، ناداه أحدهم »عيّل« ؛ 

ابتسمت ُمفّكرة »إًذا هذا هو اسمك!«
كلامهتا  تكون  أن  خشيْت  الوقت،  نفس  يف  إليها  وجهه  رفع 
خيربها  وهو  بطيبٍة  هلا  نظر  لكنه  سمعه،  إىل  لساهنا  من  خرجت 
باستنكار  قابلت رجاءه  املرة؛  تدفع هذه  أن ال  باحلساِب ويرجوها 

وهي متّد له املال وخترج إىل طريقها.
وّدعها بنبض قلبه. مع كل خطوة منها تدّب النبضات بقلبه دبيًبا 
صارًخا! ثم أهنى متابعتها ببسمٍة متأّملة ودعاء خفّي إىل رّب القلوب..
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بتقٍب  هاتفها  أخرجت  حتى  الطريق  تعرب  تكد  فلم  هي  أما 
لتجد أن املنشور اخلاّص هبا قد وصل إىل..

مائتي إعجاب.. و مائة تعليق.. ومخسني مشاركة!
فاطمأن قلبها ورفعت وجهها إىل السامِء بامتناِن ثم عادت إىل 
بيتها طيبة النفس قريرة العني مزهّوًة خمتالة بام جتني من حكيم كلامت 

وعظيم نصح!
بجانب  امليالدي  التقويم  إىل  ينظر  اخللف  يف  بقي  فقد  »عيّل«  أّما 
قلبه  »عاليا«  فيها  سكنَت  التي  املدة  هي  تلك  أشهر«..  »مخسة  رأسه، 
ومل ُتفارقه، منذ أول يوم رآها تدخل عليه الدّكان؛ فامتألت روحه من 
روحها إجالاًل وتعظياًم، مل يدِر كيف وملَ؟ لكن روحه تعّلقت هبا؛ فقرر 
أن يعرف كّل شئ عنها، وكل ما عرفه مل يزده إاّل حرًصا عليها وتعّلًقا هبا، 
يؤمن هو بتالقي األرواح قبل األجساد؛ لذا يتحّدث عن يقني أّن روحه 

قد التقتها؛ فكّلمتها، وألبستها ثوب الرشف يف نفسه والعّفة يف نفسها.
يوم هو يف شأن أشد هياًما من  عمٌر كامل.. مخسة أشهر، كّل 
الروح  يتّوج  هو  وها  واألمل،  االنتظار  من  كاملة  حياٌة  سابقه، 
باجلسِد وهييم فيها وهلًا، اآلن اآلن.. ليتق اهلل يف قلبِه وال يعّذبه أكثر، 

اآلن اآلن.. ليفّكر كيف سيطلبها؟
وجدهم  جتاههم،  فالتفت  األطفال؛  بعض  ضحكات  جذبته 
ناحيتها  سار  حتدثهم،  وهي  اخلري«  »أم  حول  حلقة  صنعوا  وقد 
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األطفال  يتجمع  ما  فدائاًم  األطفال،  رؤية  من  االبتسامة  غلبته  وقد 
حوهلا، تتعّلق أعينهم هبا ويدها تتحّرك أمامهم وكأهنا متسك بخيوط 
الفرح  جبال  أعىل  هبا  فتصعد  اهلواء؛  يف  حتّركها  وآماهلم  أحالمهم 
ُثمَّ تنزل هبا أسفل نريان األحزان، واألطفال ال تنفّك وجوههم أن 
تبتسم تارة وتعبس تارة، تضحك تارة وتزجمر تارة، كان قد وصل 
أمامها؛ فوقف يف صمٍت يستمع حلكيها وذلك احلجاب خيفي جانبي 
أربعينية  كانت  جسدها،  وبعض  وعنقها  رأسها  ومقدمة  وجهها 
العجب؛  تثري  كانت  هكذا  العينني..  زرقاء  الوجه  سمراء  العمر، 

فسبحان من أبدع! 
خيفت صوهتا قلياًل ويعلو قلياًل حسب حاجتها يف احلكي.....

)عِلَمت »دليلة« أّن »شمشون« يريد أن يتزوجها، لكن حروًبا 
كثرية تنتظره، فقد كانت فتاة مطلوبة..

أشهر صفاهتا احلياء؛ وهذا جعلها مميزة عن كّل النساء!
 ُأقيمت ألجل »دليلة« املعارك.. الواحدة تلو األخرى، وكان 
وهيابه،  خيشاه  اجلميع  صار  وينترص،  املعركة  يدخل  »شمشون« 
والبعض يكرهه ويرتابه، كّل يوم تزداد قوته والزال أبوها مل يوافق 

عليه!
أحد، وكان »شمشون«  ذلك  يعلم  مل  لكن  »دليلة« حتبه  كانت 

حيبها وما جهل ذلك أحد! .... (
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ضحك األطفال و »أم اخلري« حترك يدهيا عىل األرض؛ فتسم 
خيااًل حلصاٍن عريٍب يري مهرواًل وُتكمل.....

فُأقيمت  ابنته؛  من  »شمشون«  زواج  عىل  أبوها  وافق  يوٍم  )يف 
األفراح وعَلت الزغاريد يف الدار، لكّن قلب »دليلة« كان يضطرب 

كل دقيقة!
الزوج  يرفع  أن  وقبل  اجلميع  رحل  وبعدما  العروس..  ُزّفت 

احلجاب عن وجه زوجته ... 
اقتحم رجاٌل الداَر، كانت بينهم وبني »شمشون« عداوة، التّفوا 
حول الزوجني، حاولوا خطف »دليلة« لكنّه مل يسمح ألحد بوضِع 
يدها  من  زوجته  فأمسك  قتله،  حياولون  عليه  فانقضوا  عليها،  يده 

ودفعها خارج الدار وهو هيتف هبا...
»اهريب يا حبيبة.. اهريب«

ُثمَّ عاد إىل الرجال األرشار.. وما هي إاّل دقائق حتى اهنار كّل 
يشء، سقطت الدار عىل من فيها، وبمفردها نَجت »دليلة«!(

بكى بعض األطفال من حول »أم اخلري«؛ فصاح »عيّل« ُمهدًئا 
وقد سمع القصة منها من قبل عرشات املرات:

ال حتزنوا، »شمشون« مل يُمت.. فاملحّب ال يموت!  -
سأل أحدهم »أم اخلري« وقد نَمت عىل وجهه أمارات األمل:

هل حًقا مل يمت؟  -
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فأجابته بضحكٍة عاليٍة وضّمة حانية:
بالطبع مل يُمت.. فكيف حتيا »دليلة« دون »شمشون«؟!  -

هلل األطفال فرحني...
»شمشون حّي.. شمشون حّي.. شمشون حّي«

اخلري«  »أم  من  »عيّل«  فاقتب  أصواهتم؛  وخفتت  ابتعدوا 
فعاجلته بقوهلا:

تبّقى أمامي مخسة كيلو طامطم، تأخذهم يا ولدي؟  -
ضحك من قوهلا وأجاب:

دائاًم تفعلني معي هذا يا خالة..   -
لو أّنك ترّدين مرة؛ ملا فعلُتها كّل مرة.  -

أخرج من جيبِه املال وقدمه هلا وهو ُيكمل ضحكته وتتابع هي كالمها:
أحكي هلم  فمتى  األطفال،  لتسمع قصص  كاألطفال  تأيت   -

قصتَك يا ولدي؟ متى أفرح بك؟
عسى أن يكون قريًبا يا خالة.. عسى.  -

التّف جتاه الباب املجاور لـ »أم اخلري« فلم يد حذاًء أمامه؛ فسأل:
مل يستيقظ زوجِك بعد؟  -

اهلل ال يقيمه يا ولدي.  -
نظر إليها يف حنٍو ُثّم مّد يده إىل ما اشتاه من طامطم وألقى عليها 
تكّد هناًرا  املرأة وتعّجب،  تلك  فّكر يف حال  لطاملا  وابتعد،  السالم 
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بيته  أمام  قاَم؛ جلس  ما  فإذا  العرص..  نائم حتى  وتشقى، وزوجها 
الناس، لكن يمنع »أم اخلري« أن ترى أحًدا أو تفعل  يصّلح أحذية 
حتصيل  ألجل  وتتعب  تكّد  كّله  النهار  جتلس  تكن  مل  وكأهنا  شيًئا، 
القوت الذي ال يأيِت هو بنصفه أو ربعه حتى من تصليح األحذية، 

ومع كّل هذا تصرب عليه، وختشاه، وتطيعه.. عجيب أمرها وأمره!
* * *

رشقِه..  من  ضاحًكا  الفجر  فتبّسم  الُدجى؛  ثوَب  األُفق  خلع 
عىل  تتحرك  ال  ساكنة  بقيْت  بعد،  تُزرها  مل  »ِوصال«  بسمة  لكن 
فراشها ومتّر الساعات حوهلا ال تلقي هلا بااًل، تصل يدها مراًرا إىل 
موضع محلها بحذر، تتمنى لو أهنا ختنقه خنقة ال يقوم بعدها أبدا، 
هذا  بمثل  هلا  طاقة  ال  أن  توقن  وهي  وضعٍف  بعجٍز  يدها  هتتز  ثم 
الِفكر، متّكن منها النفور وذهب هبا إىل أبعِد مذاهبِه حتى نال منها 

كّل مسلك، فام عادت تنتبه إىل شاردة أو واردة.
النظرة  تلك  ُميَّاه  عىل  جتّلت  وقد  ضاحًكا  »غالِب«  عليها  أقبل   
التي مَلكت قلوب العاشقني وأفقدهتم ثباهتم ورسوخهم وكأنام أرشق 
احلّب عىل قلبِه من جديد كام ُترشق الشمس عىل نفوس امُلحبني فُتلملم 
الكلامت وُتبعثر النسامت.. فهاُهنا رشفة عشق وهاُهنا نفحة َوَلٍه، فظّل 
والتي  بقلبِه  الساكنة  النار  جذوة  استحالت  حتى  ُمتأّماًل  إليها  ينظر 

تقضم فؤاده قضاًم إىل بارقٍة تضُئ ما بني جنبيه من احلٍب.
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مرات  باسمها  هْيمس  وهو  أضلعه  وأسكنها  كتِفها  أمسَك 
ومرات ويسأهلا.. »ماذا سنسميه؟«

مل حتاول الرد أو مل تستمع، تساوى األمران، فهي يف مجيع األحوال 
لكنها  جنبيها،  بني  ما  يقّطع  وكأنه  الدماء  خافقها  يرضب  جُتيب،  لن 

صامتة ال جُتيب، سأهلا »غالِب« عن سبب صمتها ُمستنكًرا..
فلْم تُرد.. فهي ال تكتث بام يكفي؛ لُتجيب.

تسأل روحها.. هل حُياسبها اهلل عىل عاطفة غري موجودة؟
فهي ال تشعر بأي شئ جتاه ذلك احلمل.. أّي شئ يربطها به، 
فقط تراه قيًدا من نار ُيلّف حول جسدها، لو متلك أن ُتطهر نفسها 

منه، تغتسل من داخلها اغتسااًل حقيًقًيا ُيذهب بأي أثر من آثاره!
جتهل  وهي  قسوة  تكون  كيف  منها؟  قسوة  األمايّن  تلك  فهل 

ا! معنى أن تكون وحدها أمًّ
وليست أّي ُأم.. بل لثمرة »غالب«، ذلك امُلحّب..  وياله من حّب!

قاطعهم صوت طرق ُمفزع عىل الباب يكاد يكرسه، فِزعْت من 
أفكارها وهّب هو من مكانه غاضًبا، ومل يكد يصل للباِب حتى ُكرِس 
متاما،  »غالِب«  حركة  ُيقيدون  وهم  بأسلحتهم  الرشطة  واقتحمته 
خرجت »ِوصال« من غرفتها ال تتاملك أنفاسها وهي ترى زوجها 
وقد وقف صاغًرا بني يدي الرشطة، بتلقائيٍة امتدت يدها إىل موضِع 
عىل  الفزع  ونظرة  اآلخر!  هو  عليه  ختشى  وللعجِب  كأهنا  محِلها، 

وجهها قد تغرّيت لتصل إىل حد البكاء.
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أن  وقبل  الباب،  إىل  التفكرِي  يف  استغرق  الذي  »غالِب«  ِسيَق   
يِصَلُه وعىل مرأى من الرشطة؛ التفت إىل زوجه وصاح:

ِوصال.. أنِت طالِق.  -
وحّلت الدهشة مّل الفزع يف نفسها وعىل صفحة وجهها وهي 

تنظر إليه وال جتد تفسرًيا أبًدا ملا فعل!!!
* * *

مسئولة  جتاه  الباب  من  خطى  احلياة«،  »دار  إىل  »ُمدثِّر«  وصل 
الدار، أخرج هلا بطاقته؛ فتسّلمتها منه وسجلت بياناته وأعطتُه شارة 
لن  االبتسامة فهو  رّد  أكثر من  منه  تتوقع  له ومل  ابتسمت  الزائرين، 

حيّدثها ولن يرد عليها أبًدا؛ لذلك تكتفي باالبتسام.
دلف  ثم  خفيًفا  طرًقا  طرقها  يرجوها،  التي  الغرفة  إىل  وصل 
تتمثل يف  الشعر  فتاة غجرية  ركنها جلست  إليها هبدوٍء وروية، يف 
وجهها نسخة من احلُسن لوال أن بعض الوهن خيفيها حتت ردائه، 
رقيقة اجلسد عرشينية العمر. أقبل عليها ُمقّباًل كفها ورأسها، حتسس 
جبهتها بيده، مسح عىل شعرها، وضع هلا زهرة محراء يف أعىل رأسها 
مما أعطاها مظهًرا مالئكًيا، ثّم أخرج من حقيبٍة حيملها أسورة ذهبية 
جمِلسها  وأحسن  النافذة  باجتاه  لّفها  معصمها،  يف  هلا  ألبسها  رقيقة 
من  قلبه  حيمل  ما  بعكس  ُمبتِساًم  أمامها  وجلس  ُكرسّيا  أحرض  ثم 

أحزان....
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وقال...
اشتقُت لك يا »وردة« .  -

عنه  فاختفت  ماء؛  عينيها  يف  مَلَح  ُثمَّ  وجهها  إىل  النظر  أطال   
حدود املكان وكأنام اقتن الُيمن بُيمناها والُيرس بُيرساها وتلقّف هو 
ها  وجهها بنظرٍة ُمستبرشة ثم أقبل عليها ُمقباًِل الرأس واليد، وضمِّ

إىل جناحه ضّمة دامت دقيقة أو يزيد.. أخرج فيها كل ما يريد...
فبكى دمعات وتنهد مرات، وهو ينادي اسمها بارجتافِة شفتيه...

 اااٍه يا وردة... ليتني ال أضطر إىل فراقك.. ليتني...
 مللم بعدها من شتات نفسه الكثري ثم جلس حتت قدمها حيرّكها كام 
أمر الطبيب، ينظر إليها ما بني كل عرش ثوان مرة أو مرتني لعّله يلمح يف 

عينيها أماًل؛ فيعينه بالصرب، أو يلمح فيهام سكنًا؛ فيعينه بالرضا.
تتبّخر أمانيه عىل أعتاب ِعلتها مرات ومرات، فيسقط رأسه عىل 
قدمها وهو يئن أنني املحزونني ويشكو إىل اهلل نكبة يف نفسه ال تفارق 

فؤاده حلظة.
وإنه مُلستغرٍق يف أمله إذ حركته يد بقوٍة وخلفها صوت يرصخ به 

» ماذا تفعل هنا؟«
قدم  عنه  وسقطت  مكانه  من  فهّب  وأدرك؛  سمع  ملِا  أجفل 
»وردة« فأرسع يتلقفها بحنٍو ويعيدها إىل مكاهنا ببالغ أسف، فجذبته 
وحّركها  بقسوة  رفعها  لكنه  الغرفة  خارج  لتخرجه  جديد  من  اليد 



ُ
ة

َ
25َدِلْيل

ونظرة  ثانية  مرة  إليه  تعود  أن  اليد  مكانه، ختشى  عنه ووقف  بعيًدا 
فجاءوا  األمن؛  عىل  منادية  صاحبتها  رصخت  منه،  تتطاير  الرشر 
يتقدمهم رجل ضخم اجلسد عظيم البطن، يتحرك بثقٍل، ما إن دخل 
حتى وقف بجانب املرأة الصارخة وخرج صوته غليًظا وهو يسأهلا 

باستنكار:
ماذا يفعل هنا؟  -

حّركت كتفها بجهٍل وهي تتحسس بأملِ موضع إمساك »ُمدثِّر« 
ليدها ثم صاحت باألمن:

أخرجوه من هنا، ال أريده أن يدخل هذه الغرفة مرة ثانية..  -
هنا تدخلت مسئولة الدار ُمقاطعة:

ال نستطيع منعه.. فله حق التواجد.  -
فزجمر الرجل الضخم زجمرة قوية ثم صاح بغضِب:

حسنًا، ما ُدمنا هنا؛ ال نريد أن نراه مع ابنتنا.  -
كل هذا و«ُمدثِّر« صامت ال ينطق حرًفا، تناقلت عيون مسئولة 
يرىض  أن  له  ومهست  »ُمدثِّر«  عىل  أقبلت  ثم  ثالثتهم  بني  الدار 

بكلمتهم األخرية منًعا ألي مشاكل أخرى.
أمام  وقف  ثم  بأسى  ومللمها  أشيائه  إىل  اجته  ناقاًم،  هلا  فأذعن 
»وردة« وعىل مرأى من أبوهيا ضّمها إىل صدره ضّمة شديدة كأنام 
يضّن هبا أن ينتزعها من ذراعيه ُمنتزع ثم قبَّلها عىل جبينها.. وخرج.
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فلبث  شيًئا،  أمره  من  ُينكر  وما  احلياة«  »دار  إىل  »ُمدثِّر«  ذهب 
فيها بضع ساعات، ثم عاد ال حُيسن من أمره شيًئا!

ذهب بقلٍب ُمتلهٍف يأنس بالعفو ويستيح إىل عبق الراحلني، 
واألحزان  وساكنها،  األرض  عىل  السخط  يفارقه  ال  بقلٍب  وعاد 
وينحدر  يصعد  ما  منها  فيصعد  بغضٍب  الزفرات  يطلق  وصانعها، 

منها ما ينحدر، حتى ُتشفى نفسه أو خيّف أنينها.
وحتتضنه  تارة  اآلالم  تتلقفه  الليل  انتصف  وقد  بغرفتِه  جلس 
منه  تتقطع  حتى  وصدره  قلبه  عىل  بأس  ذو  كلٌّ  تارة،  الذكريات 
اآلهات تباًعا، وما أخرجه من ما يكابد غري خشخشة يعرف سببها 
ويدرك معناها يف احلائط املجاور له، فانتفض من مكانه وخرج الهًثا 
حتى يرى صاحبة الرسائل، لكنه ما إن وقف أمام الشقة املجاورة 
حتى وجدها فارغة وسمع من بعيٍد صوت أقدام ُمرسعات تصعد 

ألعىل؛ منع نفسه من متابعتها خشية أن خُييفها.
احلجر  فرأى  املخبأ  ذلك  إىل  ونظر  املهجورة  الشقة  إىل  دخل 
ليعيد  مكانه  من  أخرجه  ليقيمه؛  إليه  فذهب  ُمتحرًكا؛  يسّده  الذي 
بأكثر  فتفاجأ  املخبأ  داخل  بحريٍة  يده  مّد  إدخاله بصورة صحيحة؛ 
ولعّل  واحدة،  ورقة  أهنا  من  توقع  ما  عكس  بقعرِه  ترقد  ورقة  من 
منهم جديد وفيهم قديم؛ مَجَعُهم ثم أعاد احلجر إىل مكانه باعتداٍل 

وعاد إىل شقته.
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عّد األوراق وجدهم مخًسا؛ شعَر بالوجِل من رؤيتهم، حاول 
ورقة  أخرج  ثم  فأغلقها  االضطراب؛  غلبه  لكن  منهم  ورقة  فتح 
بيانات جريانه وحذف منها من يسكن يف األدوار السفلية وترك من 

يسكن يف األدوار العلوية؛ بقَي عرشة فقط..
أحّس باألوراق تتلوى بني يديه، تسترصخه أن يفتحها، تناديه من 
بعيد ليفّض أرسارها بنفسه، ألقاها بعيًدا عنه وكأّنه هيرب منها فانفرط 
إليها  ينظر  عاد  ثم  دقائق  عنها،  وجهه  رَصَف  أرًضا،  وتفّرقت  مجعها 
متأماًل ومتأملًِا، مّد يده إىل أقرهبم منه موِضًعا.. عاَد بظهرِه إىل احلائط 
وهو ُيمسك الورقة بني يديه يغُلبُه الصمت تارة ويتمّكن منه األسى 
واحلزن تارة أخرى، ظّل دقائق حتى أمجع رأيه عىل فتحها، تنّفس بقوة 

وكأنه هُيّيء نفسه جلزٍع جديد سيسُكن صدره، ثم فتحها..
الورقة السابعة

اليوم خاّص جًدا أيتها األوراق،
لن ُأخطئ.. لنتِفق ..لن ُأخطئ،

ذكريني ثانية.. لن ُأخطئ،
ما دمُت لن ُأخطئ؛ إًذا ال عقاب،

أحسنِت النصح أيتها األوراق..
لذلك سأحتفل معك بعيد ميالدي.

اليوم أيقظني، 
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ثم قّبلني ُقبلتنِي.. وضّمني اثنتنِي.. وابتسم مرتنِي!
وحّدثني أن يوم ميالدي نعمة عظيمة لديه

فطلب مني طعاًما خمصوًصا.. وحلوى خمصوصة 
ففرحُت.. وأنا مل أفرح منذ زواجي إال ساعتني أو يزيد!

ال تستغريب أيتها األوراق.. فقد عددهتم
صنعُت ما يريد.. وجودُته ويزيد،

أخربين أنه سيأتيني هبدّية أيتها األوراق..
هل لديِك  أيُّ أفكار؟

أنا لدي، أظنّه سيأتيني.. بُلعبة ُتسّليني
سأنتظر ألرى حني يعود.. اآلن اخفيض صوتك حتى أعود.

...
مرحًبا ثانية أيتها األوراق..

أمل نتفق أن ال ُأخطئ أيتها األوراق!
إًذا ملَ ملْ تذّكريني بامللِح أيتها اخلائنة؟

لقد نسيُت ملح األرز.. مع أنه مل يكن سيًئا لكنه كِرهه
فأحرض دفته  اخلاص..

وأخرج منه عقوبة ترك ملح الطعام كّله  أو بعضه
وأخربين أنه سيعاقبني عقوبة ترك ملح الطعام كله.. 

حتى ال ُأكرر األخطاء!
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لكنّي رصخُت به..
أجل رصخُت به..  فأنا ال أرىض بالظلِم

حسنًا أيتها األوراق... ال تنظري إيّل هكذا..
 سأقوُل احلق..

مل أرصخ به .. لكني رجوتُه أن يعاقبني عقوبة ترك بعض امللح 
وليس كله

ببكائي .. وافق أن يعاقبني عقوبة ترك  أقدامه  وبعدما غطيُت 
البعض فقط..

وساقني إىل العمود.. ووّجه وجهي إليه
وكّبل يدي.. وغمم عينّي..

وشّق رداء ظهري .. وجَلدين مخس جلدات
فسقطُت..  وسقطت الدنيا عيّل

أحسسُت بروحي خترج..
ال تقلقي .. فلم أبِك

مل أقدر عىل البكاء
مل تكن يب قوة إليه.. أو حرًصا عليه

أال يستحق اجللد أن يكون ألمٍر أكرب من هذا أيتها األوراق..
مثل حرق الطعام مثال.. أو انسكابه أرًضا!

بعدها بدقائق...
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أحسسُت بيِد تتلقفني.. إهنا يده
ضّمني إليه ثم أمرين بالقياِم؛ فقمُت..
وساقني إىل الغرفة وقّدَم إيّل هديتي..
خامتًا ذهبًيا ُمىّل باألحجاِر.. من أجيل

ألبَسني إياه ويدي متلطخة بالدم.. لكنه مل هيتم
ثم ضمني إىل صدره ومّر بيده عىل جروح ظهري الناِزفات

ثم مهس بأذين...
ال خُتطئي ثانية يا حبيبتي.. فأنا ُأعاقب املخطئني.

...
لذا..... ذّكريني أال ُأخطئ العام القادم أيتها األوراق

لن ُأخطئ العام القادم....
لن ُأخطئ العام القادم...
لن ُأخطئ العام القادم..

لن أفعل.
وارتعَد  بصدرِه،  العربات  اختنقت  وقد  الورقة  »ُمدثِّر«  أغلق 
واحًدا  بالقتل  فيهددهم  جريانه  إىل  يصعد  لو  وّد  شديًدا،  ارتعاًدا 

واحًدا حتى يدها..
من  فُيخرجها  إليها  ُسلاًم  أحزاهنا  من  يتخذ  أن  استطاع  لو  أو 

بأسها،
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عليها  فيمّر  اجلحيم؛  من  مجرة  باٍب  كل  أمام  يضع  أن  متنّى   
اط حتى يسقط فيها كّل ذي بأس قوي عتيد.. األزواج مرور الرصِّ

وّد »ُمدثِّر« بحٍق أن يفعل الكثري.. 
وهو  كذلك  صدره  عىل  تثاقلت  األفكار،  عليه  تعاظمت 
يتحسس تلك القلوب الصغرية مكان النقاط عىل األحرف، الزالت 
ما  قلبها يف ظل  فقدت  أهنا  التي البد  الروح  تلك  احلرية من  تغلبه 

تكابد ومع ذلك تنثر كّل هذه القلوب من حوهلا!
ويف غامِر استغراقه نظر إىل ساعته؛ مللم حاجياته من جديد فقد 
انتهى أسبوع اإلجازة وعليه العودة إىل اجليش بنفٍس ُمثقلٍة باهلم.. 

ُمكّبلة باألوراق!
* * *

« وقد قىض ليلة اكتحل فيها بامِء الَسَهر  طلَع الصباح عىَل »عيِلّ
مهومُه  عليِه  جتّمعت  الِوسادة..  قِلق  األمل،  فراش  عىل  ومتلمل 
فقام  الغاضبني؛  فراق  ونومته  مضجعِه  بني  ما  ففرقت  وشكوكه 

ُمستثقاًل القيام ومشى ُمستثقاًل ما عليِه من مهام.
 نظر إىل الّسامِء فلاّم أيقن أن الليل قد خلع ثيابه وحدر الصباح 
عىل  وأعاد  بسيفها  قلبه  ورابًطا  بالشجاعة  ُمستمِسًكا  تنّفس  نقابه؛ 
رأسِه ما بات ليلته كلها حيفظه، يمّر الوقت وهو يردد ما يريد، ويعيد 
نادى  حتى  كذلك  ظّل  هيّذبه،  أو  يّمله  حتى  وينقص  ويزيد،  فيه 
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منادي الظهر .. أن حّي عىل الّصالة.
فخلع الرسابيل وارتدى ُحّلة الواثقني ومشى يف طريق املسجد، 
أن  يشاء  ما  وتوفيقه  فضله  من  عليه  ُيسبغ  أن  اجلّبار  الكريم  ينادي 

ُيكِرمه به، ظّل كذلك حتى دخل املسجد؛...
 فصىّل ودعا، ثم دعا وصىّل، ثم أكثر من الُدعاء..

حتى رأى أمامُه من يريد؛ فأرَقَل إليِه، منادًيا عليه، الِهًثا بني يديه..
وكان رجاًل ستينًيا متّكن اللون األبيض من رأسه وما ترك فيها 
إاّل  املسجد  يغادر  ال  الوجه،  صبيح  املالمح،  طّيب  مكاًنا،  للسواِد 

قليال، فلاّم استمسك »عيّل« قلبه وثبت لسانه؛ تنحنح ثم قال بقوٍة:
عّم ُمصطفى.. هل لَك أن تسمح يل بالقدوم ملنزلكم غًدا.  -

ومِلَ يا ُبنّي؟  -
حاول التامسك وقلبه خيفق بقوٍة وهو يتذّكر وجهها مع اسمها 
الذي سيلفظه لِسانه، ضّم يده إىل جناحِه عّله ُيسِكت ذلك القلب 
املفضوح بدقاتِه، لكن ماذا سيفعل بوجهه وقد قامت كّل شعرة منه 
تنبض مستبرشة؛ فكتم ما استطاع وتفّلت منه ما مل يستطِع وهو يقول 

بقوٍة وثقٍة:
أترّشف بأن أطلب يد ابنتك »عاليا« يا عامه.  -

* * *
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النّهاِر عىل  آذان وصوله وقد استوى شباب  »ُمدثِّر« عىل  أفاق 
أردية  وتلّبسته  الغافل  الكسل  رسابيل  عنه  فخلع  الضحى؛  رونِق 
أشّد  لذلك  فتعجب  خالًيا؛  فوجده  عنربه  إىل  أرسع  الواثق،  احلزم 
العجب، وضع متاعه وخرج يبحث عن باقي رفقته.. فهو مل يتأخر 

إال ساعات ال أكثر.
ثم حني وجدهم رآهم وقد اجتمعوا يف بقعٍة صفراء تلمع حتت 
يلهث  أوارها، بعضهم  نارها وأذكت  الشمس  أوقدت  الّسامء وقد 

وبعضهم يكاد يسقط أرًضا من ذلك األثر!
نظر لقائدهم بتفهٍم، لكنه كان شخًصا جديًدا؛ فقّدم له التحّيِة 

العسكريِة، اقتب منه القائد ثم صاح:
من الّسارق يا جمنّد؟  -

نظر »ُمدثِّر« بتعجٍب إىل رفقتِه لكن معظمهم قد أوىل اهتامًما لردِّ 
فعله عىل السؤال أكثر من توضيح أمر الرسقِة له.

متنى األخري منهم إيضاًحا لكن ليس كّل ما يتمنّاه املرء يلقاه، 
بشموٍخ  أمامه  ينظر  صمتِه،  عىل  »ُمدثِّر«  وبقَي  سؤاله  القائد  أعاد 
عليه،  ُمعتِمًدا  إليِه  ُمستكينًا  الرباءة  بجلباب  تلّحَف  وقد  وثبات، 

ُمستكفًيا بالرمز عن العبارة.
لكن القائد مل ُيعِجبه صمته فأمرُه بخمٍس وعرشين ضغطٍة عىل 
الِرمال؛ فنزل »ُمدثِّر« أرًضا وجاء هبم مجيًعا حتى أجهده األمر ثم 
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وقف يلتقط أنفاسه، لكن القائد أقبل عليه ونظر إليه صائًحا:
من السارق يا جمنّد؟  -

فلاّم  امُلتقطِع؛  أنفاسِه  صوِت  من  إال  صامًتا  أمامه  »ُمدثِّر«  نظر 
مل يد القائد جواًبا مرة ثانية؛ أمرُه بخمٍس وعرشين آخرين، متّلك 
األول التعب لكنه مع ذلك نزل أرًضا وأتى هبم مجيًعا وما إن وصل 
رآه  نشاطه،  عنه  وختىّل  قوته  خذلته  وقد  جسده  هتاوى  آخرهم  إىل 
عىل  لُيعينوه  فاستأذنوا  بضعٍف  الصعداء  يتنفس  وهو  رفقته  بعض 
القيام، ثّم مّلا دنوا منه حّدثوه هبمٍس أن خُيرب القائد بقدومِه فقط هذا 
اإلجابة عليهم  »ُمدثِّر« عن  الرد... سكَت  الصباح وسيكتفي هبذا 

وعقله حيذره من االنسياِق وراء ُنصحهم.
وقف من جديد شامخ الرأس ممدود القامة يأبى الكالم؛ حينها 

صاح القائد غاضًبا:
واهللِ إن مل تتحّدث لعرضتك للتأديب العسكري.  -

صمَت »ُمدثِّر« وهو ينقل برصه بني القائد وبني رفقته، جتّمعت 
القائد من جديد،  أفكار كثرية، أخرجه من استغراقِه صياح  برأسِه 
التوّتر  ذلك  عنه  ينفض  وهو  هبدوء  التنفس  وحاول  ُلعابه  فابتلع 

واالضطراب الذي متّكن منه، عرش ثوان.. عرشون... ستون..
مّرت دقيقة ومازال اضطرابه يزيد، بل وبدأ العرق يتصبب منه، 

زجمر القائد، مههم بعض الرفقة ُمستنكرين...
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مهس »ُمدثِّر« مهًسا ضعيًفا، لكن القائد أعلن بإشارة كتفِه أنه مل 
يسمع؛ فوقف األول بعتاٍد عايَل الرأس، يتنفس بقوِة وفخر ثم حتّدث؛ 
الثبات وانزاح  خرجْت كلامته بقوٍة أول حرفنِي ثم اختفى منها بريق 

عنها ضجيج الثقة مع آخر حرف منها وأثر مجلته األخرية يتالشى...
ثانيتنِي أو ثالث هدمت كل ثقة »ُمدثِّر« بنفسه وفخره وقوته، 
وقد انكشف غطاؤه الصامت وعِلَم اجلميع سبب سكوته مع مجلتِه 
التي اختنق الصوت وخفت يف بعضها وعُظَم وعال يف بعضها دون 

قصٍد منه...
 »أنا للللللللللللللم أحرض إلللللللللال اليووووووووووم«

من بعدها تعثرت الكلامُت عىل شفتيِه ومل تُقم هلا قائمة، وانقلب 
خُيفي  الرأس  يطأطئ  وهو  لِِصغر  الشموخ  وذاك  لِذلٍة  الفخر  ذلك 
ُصِدم  فبعدما  القائد  أما  بعضهم،  ومههامت  رفقته  أعني  عن  وجهُه 
أنه ال بأس بام سمع لرَِيفع عن  ُيبني  من تلعثمه -هتتهة- حاول أن 

»ُمدثِّر« احلرج؛ فالتفت إىل الفرقة كّلها وصاح...
انرصاااف.  -

* * *
األحرف،  بني  وتتاميل  الكلامت،  بني  تتيه  »عاليا«  جلَست 
تتسابق.. تقفز.. تركل، كلٌّ قد اجتمع هبا عىل مرسحها اإللكتوين، 
النقرة، برسعٍة  وراء  النقرة  اهلاتف..  أصابعها عىل  توالت حركات 
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عليهم  ختشى  والكلامت،  املعاين  من  الكثري  وبرأسها  تعدو  كانت 
التفلُّت واهلرب؛ فتلجمُهم بلجاٍم من حكمٍة..

»ما احلّب إال هلفة يعقبها ضياع!
وأنا ال أثق بلهفٍة غري هلفة الصبي عىل لبن أمه..

وال عاطفة من املرأِة إال عىل ذلك الطفل الضعيف الندّي
فأّما إذا ما كرُب؛ انمحْت عنه الرقة وَحُرَمت عليه الشفقة..

فال خري فيه وال يف عاطفة أمه املهدورة عليه.
مع حتيات صفحة #اتضحك_علينا

األدمن »عاليا«.
ساحت برأسها خياالت الرضا وأمارات الفخر، تتنّهد براحٍة 
وكأنام أودعت إحدى أرسارها يف مأمٍن حيث ال يقع إال بأيدي من 

يستحق..
بتلك  سيستمِسك  من  هو  فقط  النجاة  يستحق  من   .. وبرأهيا 

الكلامت ال يغض الطرف والقلب والسمع عنها.
الطوق من  أذَهب عنها ذلك  ُغرفتها؛  باِب   َطرٌق خفيف عىل 
ثم  حلظات  أمامها  وقف  والدها،  إقبال  تبَِعُه  تلّبسها،  الذي  فخٍر 

جلس بابتسامٍة ُمطمِئنة وحدّثها كلامٍت ُمستبرِشات:
جاءِك عريس.  -

وما اجلديد باألمر؟!  -
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تعّجَب من قوهلا اجلامد حلظات ثم قال:
-  »عيّل« صاحب »مل العطارة« اليوم أوقفني وحّدثني بشأنك...

   - بائع الفلفل األسود!!!
فمها  عىل  يدها  وتضع  مكاهنا  من  هتّب  وهي  باستنكاٍر  قالتها 

تصطنع الغثيان، نظر هلا األب باستنكاٍر أشّد قوة منها وهو ُيكمل:
ال حُتّقري منه.. فهو جامعّي لكن شهادته ال ترصف عليه..   -

فال تتحججي بعملِه وأخربيني سبب الرفض؟
فغضبت لسؤالِه غضبة شديدة، وكأنام جرح كربياءها بطرحِه؛ 

ثم أجابت بلهجٍة حادة:
ال تسألني عن سبب الرفض، فاألسباب كثرية.  -

حسنًا.. كل األسباب الوجيهة بنظرِك للرفض مثل كلِّ مرة،   -
لكن لعّل ما حيتاجه األمر هو سبب واحد للقبول! دعينا نتحّدث...

شعرْت أمامه عىل غري العادة بقلِة حيلة؛ فأردفت:
وماذا عن فقرِه.. هل تراين أحتّمل مثل هذا؟  -

هو ليس فقرًيا.. حتى وإن كان؛ فالفقر مل يعد عاًرا هذا الزمان.  -
لّوت وجهها بعيًدا ُمعتضة يتاءى هلا.. ذاك العيّل يطلبها وهي 

العاليا، ولو أهنا متّهلت ألحسنت التفكري..
ختّيلت نفسها تكتب موعظة عن الفقري عىل صفحتها..

»لوال الفقر ما َوَجدت لّذة األشياء من حوهلا وال ُمتعتِها..
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فال اعتبار للامِء إال إذا أحّست بالعطِش، وما استلّذت بطعاِم إال 
إذا أحّست باجلوِع، وما غشيتها السعادة إال إذا ذكرت حلظاِت الشقاء،
فلو أهّنا تنبّهت أليقنت أن لوال الفقر ما قنعت.. ما شبعت.. ما 

ضحكت؛ فام أحوج الغني للفقري!«
نفضت عن رأسها الكلامت وهي تعود لسجادة الواقع صائحة:

لن أتزوج أبًدا يا أيب ورّدي هنائي.  -
ومِلَ يا »عاليا«؟  -

رفيع  بخيٍط  ُحريتي  ُتعّلق  وأن  واالستعباد!  ُتريُد يل األرس   -
موصول بني كلمتّي »نعم« و »ال«! 

تبتغي يَل املوت وما وجدَت غري الزواج سبياًل!
االهتام  كلامت  هي  جاِرحة  الرجفة،  غشيته  وقد  األب  وقف 
واقًفا ودونام حديث..  قام  األقربني،  أفواه  من  التي خترج  وخاّصة 
العنكبويّت  عاملها  إىل  انسحبت  فقد  »عاليا«  أما  غرفتها،  غادر 

وأخرجت هاتفها لتكُتب فيه..
»بائع الفلفل األسود يريد الزواج مني!

ماذا أفعل؟؟؟ 
األدمن »عاليا«

واهناَلت عليها التعليقات:.
اطحنيه.  -
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افُرميه  -
كرّسيه.  -

عىل أعتاب دّكانِه انثريه.«  -
فلاّم  الباب؛  صوت  حرسَتُه  َقَطَع  وهٍن،  يف  كرسيه  عىل  هتاوى 
ممزقِة  بكسوٍة  ُمتلحفة  »ِوصال«  أمامه  وجد  وفتَحُه..  إليه  ذهب 
األطراف، ترجتف يدها وقد ابيض وجهها، وكأّنام هي صورة ابنته 

دون معنى من معانيها..
كصفحِة ماء عَكسْت وجَه الَقمر.. ترى فيه اخليال وليس ضوء 

القمر!  فلاّم رأتُه؛ سقطت بني يديه َمغشيًّا عليها.
نادى األب عىل ابنتِه الغري مهتمة بيشء، فأسندت معه أختها، 

مّر الوقت حتى أفاقت »ِوصال«، وأول ما كان من حديثها:
لقد طلقني »غالِب«.   -

وبدأت  واعتدلت  فقامت  اجلميع،  عىل  ثقياًل  الصمُت  حّل 
تقّص عليهم خربالقبض عىل زوجها والتحقيق معها كذلك، مل يدِر 
أحدمها بام ييب بعدما سمعا ما سمعا، أخرجهم من حالتهم تلك 
خيرج  كان  ثوان  وبعد  »ُمصطفى«  فتحه  الباب،  عىل  طرق  صوت 

ويغلق الباب وراءه، تارًكا »ِوصال« و«عاليا« يف دهشة مستعرة!
بالطريق، جلس هو  املنزل واجته إىل أقرب جملس وجده  غادر 

والضيف الذي كان أمام بابه منذ حلظات، حتّدث الزائر:
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كام قلت لك من دقائق.. أنا املحامي اخلاص بالسّيد »غالِب«   -
وقد أرسلني ألطلب من زوجته احلضور غًدا للرضورة القصوى.

كيف أتيَت هبذه الرسعة؟!  -
مل ينل رًدا؛ فسكت دقيقة كامتًا غيظه ُثمَّ تكّلم:

أمل يطلقها.. ماذا يريد منها اآلن؟  -
ال تنس سّيد »ُمصطفى« أهنا مازالت بالعّدة.  -

أخربين من فضلك.. ما هُتمة »غالِب«؟  -
عىل  أجيب  ال  أن  »غالب«  السّيد  مني  طلب  منك،  أعتذر   -

هذا السؤال حتى خُيرب هو السيدة »ِوصال« بنفسه.
أخربه أهنا لن حترض.  -

من فضلك ال تضعني هبذا املوقف.  -
بطريق  مشى  جملسه،  وغادر  منه  رد  دون  »ُمصطفى«  ترَكُه 

املسجد يتمّلكه التفكري..
تألأل  وقد  الهًثا  صاحبها  أقبل  ُتراقبه،  أعني  كانت  بعيد  ومن 
جبينه كتأللئ الكوكب األزرق يف الفضاء، وافّت ثغره عن األنوار 
كافتار األكامم عن األزهار، فلاّم استقّر بني يدي األب سأله الُبرشى، 
مل يتوقع األخري مثل هذه املقابلة اآلن أبًدا؛ فضاق صدره حزًنا ومل 
كل  »عيّل«  فِهَم  الكثري؛  أوضحت  عينه  لكن  حرًجا،  لسانه  ينطلق 
بقوة،  »ُمصطفى«  عىل  وسّلم  يده  فمّد  سؤاله،  إجابة  وعرف  يشء 
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ربام قوة أكرب مما حيتاج السالم بكثري، لكن لعّلها مل تكن قبضة سالم 
بل قبضة أمل وأنني، وجهه مل يتغري، عينه مل متتلئ بالدموع، شفتاه مل 

تنقبض أو تتحرك، مل يبدر منه يشء غري قبضة السالم ثم ارحتل!.
* * *

جلس »ُمدثِّر« ُمنزوًيا بأحِد األركان وقد ظللْت وجهُه َمسحة 
يتلّفت حوله وقد نَمت  لِسانِه،  بنقيصة  خجل بعدما تعّرى أمامهم 
يف عينه نظرة ِصغٍر وتتحّرك جوارحه عىل استحياء، يقبُض النََفس 
الرصاخ  متنّى  ُمتخلِخاًل،  زفرًيا  خُيرجه  ثم  ضعيًفا  شهيًقا  صدرِه  إىل 
والشكوى، لكن تذّكر ذلك العهد الذي قطعه عىل نفسِه منذ أعوام 
أن ال يشكو اهلّم إاّل إىل من يرجو عنده الربء؛ فقطع أنفاس أمانيه ثم 

مللم منها ما تفّلت منه وأسكنه جوفه.
نادى مناٍد ... »ُمدثِّر« حيرُض فوًرا إىل مكتب القائد.

تسّلَم  دخل؛  فلاّم  العني،  خاِشَع  اللسان  صامت  النداء  تبَِع   
اهلاتف، وضعه عىل ُأذنه؛ فجاءه الصوت:

مِلَ ال تفتح هاتفك؟!  -
أجاب »ُمدثِّر« بتعجٍب:

»راِشد«؟  -
أجل »راِشد«.. ال تدري ماذا فعلُت ألستطيع مكاملتك.  -

اهلاتف بالبيت يا أخي.  -
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توقف »راِشد« عن الكالم ومل يعد ُيسمع إال صوت أنفاسه.. 
حلظات حتى سأل بصوٍت خفيض:

هل ال زال مل يُعد بعد؟  -
ال مل يعد.  -

سألَت كل أصدقائه؟  -
أجل.  -

سألَت باملستشفيات؟  -
أجل.  -

سألَت زمالء عمله؟  -
أجل.  -

سألَت...  -
هنا قاطعه »ُمدثِّر« بغضٍب وهو هيتف:

سألُت كل إنسان يعرف أيب.. وااااااا  ومن ال يععععععرفه...  -
يصدر  وهو  صوتُه  وضُعَف  شفتيه  عىل  الكلامت  اختنقت 

شهقات متتابعات؛ فهتف »راِشد«:
توقف يا أخي.. توقف، اهدأ من فضلك ومتالك أنفاسك.  -

أكمل »ُمدثِّر« مجلته:
وااااااااااااااا  منذ  يظهر  مل  أنه  ااااااااااا  أنـــ  أخربوين  ُكلهم   -

وقت رحيييييييييله.
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أّما  السخط،  بكلامِت  يرصخ  رّسه  يف  لكنه  »راِشــد«  سكَت 
»ُمدثِّر«  فضبط تنفسه وأذهب عن رأسه ما يعتلج بصدره ثم مهس 

بعد دقيقتني:
»وردة« بخرِي.  -

فصدرت عن »راِشد« آهة حتمل ما حتمل يف طياهتا، لكن »ُمدثِّر« 
عرفها وما جهلها، فآهة الوجد توافق دمعة الشوق التي ُيكابدها.. 

كالمها حزنان.
حّدثني عنها؟  -

قطع الصمت »راِشد« بسؤاله؛ فتنّهد »ُمدثِّر« بأسى وهو ييب:
هي بخري إن عددَت الُظلَم خرًيا.  -

عادت آهة الوجد تنبع من شفتي »راِشد« من جديد؛ مهس »ُمدثِّر«:
مازلَت حُتبــ..  -

لكن »راِشد« صاح به:
ال ُتكمل يا أخي.. أرجوك ال ُتكمل.  -

أحّس »ُمدثِّر« باألسى عىل أخيِه؛ فأضاف:
طردين والدها مؤخًرا وحاول مممممممم ننننن  -

تنفس بعمق ثم أكمل:
وحاول منعي عنها..  -

قاطعه »راِشد« صائًحا:
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لكنه ال يستطيع.. فأنَت من يتكفل بمصاريِف رعايتها باملاِل   -
الذي أرسله لك!.. أخربهم هذا.. ال تسكت يا أخي.. أخربهم...

مل أسُكت.. مل أفعل.. ال تقلق يا أخي.. وردة أمانتي.  -
انتهت املكاملة وعاد »ُمدثِّر« إىل موقعِه بنفٍس أشّد وجًعا وقهًرا 

بعدما جددت تلك املكاملة عهده مع األحزان.
بخطوات متثاقالت عاد إىل عنربه ُمتململ احلرج، ما إن دخل 
حتى وجد ثالثة نفر يقفون أمام رسيره وبيدهم أوراق؛ زاغت عينه 

وتوقفت بقلبِه النبضات، ال جرَم أنه اليوم من املقبوحني.
يلوي عىل شئ وال  أقبل عليهم صارًخا.. غاضًبا.. حانًقا، ال 
بكرٍه  م  هتجَّ تشاء،  كيف  حُتركه  املآيس  هي  فقط  شئ،  عىل  ُيبقي 
وبغض وكأنام اجتمعت برأسه مكاملة »راِشد« ومآيس وردة وظالم 
األوراق؛ فأخرجت كائنًا حيتاج لالنفجار حتى هيدأ ما بداخله من 
قهٍر وذل، طال البطش منه وعليه، متّزقت ورقة أو اثنتني.. ال يدري، 
جتمع حوله باقي ِرفقته، البعض يربر أن الورق كان متوكا بإمهاِل، 
والبعض يمزح أنه ال يستحق االقتتال، أما تلك الثلة من املتلصصني 
الذين قرأوا بعض كلامت؛ فقد انسحبوا إىل إحدى الزوايا صاغرين.

* * *
بخطواٍت متزلزالت ظّل »عيّل« يسري حتى وجد نفسه أمام باب 
»أم اخلري«، ما رأى حذاء زوجها أمام الباب؛ فعلم أّنه الزال نائاًم، 
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لتخرج، دقائق حتى ظهرت  فناداها  أجابته،  طرق بضع طرقات.. 
أمامه وقد فزعت مالمها وهي تسأله:

ما بَك يا ولدي؟!  -
أرًضا،  فهوى  قدمه؛  ضعفت  حتى  حرفها  آخر  يسمع  يكد  مل 
مل  بيديه،  وجهه  خُيفي  وهو  باهبا  أمام  الرصيف  عىل  متكوًما  جلس 
هيمه أن يراه أحد، يسمعه أحد، ضاقت عليه نفسه والطريق والدنيا!

جلست أمام الباب تنادي عليه:
يا »عيّل« أخربين حالك؟ طمئني عليك يا ولدي.  -

رأسه لألسفل وعيناه مغمضة ويده قد انحدرت حيث صدره، 
يربت عىل قلبه وهيمس:

ملاذا نقع باحلبِّ يا خالة؟!  -
ألن اهلل أراد.  -

رفع رأسه للسامء وارتعد:
وهل يريد اهلل عذابنا؟!  -

وهل احلّب عذاب يا ولدي!  -
أنزل رأسه والتفت إليها:

هو عذاب ما بعده عذاب وأمل ما فوقه أمل.  -
سكتت قلياًل وهي ترى املاء يتجمع يف عينيه؛ فيرصف وجهه 

حتى خُيفي أثره، قالت بعد دقيقة:



ُ
ة

َ
َدِلْيل 46

ومن قال لَك أن ما أنَت فيه هو احلّب حًقا يا ولدي؟!  -
يلّوح  فجأة،  قدمه  يف  احلياة  دّبت  وكأنام  واقًفا  مكانه  من  هّب 
بيديه فتاه يصارع عدًوا خفًيا أمامه ولسانه يتحّرك باضطراب جُميًبا:

ألنني أموُت يا خالة..  -
ال ُتفارق عقيل وقلبي وحوايس، أمسُك الثلج فأجده مجًرا بني يدّي!

أغسل وجهي باملاِء فيكون دًما!
أرى النهار لياًل، والنور عتمة، واألبيض أسود!

أمنيات..  فال  األحالم  وتتمزق  كلامت،  فال  احلروف  تتبعّثر 
إالها، هي األمنية الوحيدة! هي وفقط هي!

قدمه،  به  انتهت  حيث  واثقة  ثابتة  خطى  يف  مكاهنا  من  قامت 
ربتت عىل كتفه، وأخفت ماء حزهنا عليه داخل عينها ومهست له:

اهلل لطيٌف بك يا ولدي.. اهلل لطيف.  -
زفر بقوة وكأنه يدفع بذلك القهر خارج روحه ُثمَّ قال بصوٍت 

حاول أن يكون هادًئا:
أخرجتِك من بيتِك وزوجِك لو رآك وسمعني فلن يرمحنا..   -

هيا يا خالة ادخيل فأنا بخرٍي أن شاء اهلل.
»أبو اخلري«  أمر  بعدما نست  لتحذيره  انتبهت  انتفضت وكأهّنا 
الباب وهي  إىل  فعادت برسعٍة  اجلميع،  بشأهنا  يعلم  التي  وغضبته 

تقول:
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صدقَت يا ولدي.. من يومني قتل قطة كانت متوء من األمل   -
صوهتا  أن  قال  عاتبته  ومّلا  سيارة،  صدمتها  بعدما  الباب  بجانب 

أزعجه وهو هبذا قد أراحها وأراحنا.
انتفضت مالمح »عيّل« وهو يسمع حكيها وهيتف:

زوجِك هذا قلبه مّيت!  -
أوقفتها الكلمة قبل الدخول من الباب؛ فالتفتت جتاهه وزادت 

عليه:
ليس قلبه فقط.. بل كّله مّيت.  -

* * *
يف املساء جلس »ُمدثِّر« يزفر من صدره زفرات تكوي فؤاده، 
يمع  مل  املمزقة،  األوراق  بني  بحريٍة  هيِيم  منها،  أشّد  ونار  نار  بني 
أمره بعد.. يلملمها؟ أم يتكها هكذا عّلها ترحل عىل جناح الريح 

فُتخّلصه من رشر وظالم مافيها؟
مّر بعض الوقت ورفقته كّل منهم قد أصابه من تعب التدريب 

ما أصابه؛ فارحتلوا إىل حيث النوم واألحالم.
ولصقها  ضبطها  حاول  األوراق..  إحدى  جتاه  بحذٍر  يده  مّد 
الورقة األخرى فقد جاء  أّما  أكثر من جهة،  لكنها كانت ممزقة من 
التمّزق يف الزوايا ال احلنايا؛ فأخفى الورقة املمزقة متاًما داخل جيب 

خفّي يف حقيبته وأمسك الورقة األخرى وبدأ القراءة...
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الورقة الثامنة..
إيّل يشتاق!

ال تنظري إيّل هكذا أيتها األوراق
فهو القائل.. »إليِك أشتاق«.

كيف أخربه أين ال أعرف معنى االشتياق؟
كيف أحّدثه أن ما بداخيل له بغٌض وكرٌه ونار!
كيف أتكّلم وهو دائاًم يردد.. »إليِك أشتاق«؟

ين .. أن الشوق أقسام .. أخرَبَ
تغرّي مع األيام..

وهو اليوم يشتاق لِشعري..
 أن يمّسده حتى ينام!

فطلب املشط .. وسّلة األقالم
فأحرضهتم ووقفُت أمامه بال حراك

أجلسني وهو خلفي يدللني ويامزحني
ضّم يدّي حتت قدمه حتى ال تتحرك؛

 فيشعر باالختناق.
»غري مسموح باحلراك.. فهو لشعري يشتاق«

هكذا قال.
فتحسس الشعر .. وفرده ومجعه
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 ثم قال.. »ما باله ُمتكّتل األوصال؟؟«
ثم أخذ املقّص من سلة األقالم..

ِخفُت..
فّك اخِلصال..

هذه تعجبه وهذه ال تفعل 
رصخُت..

هذه ُتزينني وهذه ال تفعل
رجوُت..

حتى صار يف النهاية  هيمس..
»هذه إليها سأشتاق .. 

أما هذه فال أريدها يف اجلوار!«
فككُت يدّي من حتت قدمه وأنا ال أتوقف عن الرصاخ

فتكني وقام ينفض عنه بقايا شعري ُثّم قال ُمنتشًيا..
»اآلن سأشتاق إليِك أكثر«

وقفُت أمام املرآة..
ال أبكي.. مل  أبِك.. لن أبكي

فاآلن عرفُت معنى االشتياق!
أخشى أيتها األوراق أن خيربين املرة القادمة ..

أنه لعينّي أو يدّي أو قدمّي يشتاق..
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 فشوُقُه جحيم وأنا وُقوُد النار!
فزع »ُمدثِّر« فزعة مع هناية الرسالة وأجِلَم لسانُه بِلجاٍم من قهر، 
يزداد هدير الغضب يف دمه ويفور فورة تكاد ُتدّمر كّل ما بقي من 
نفسه.. ونفسه مل تعد حتمل إال البقّية الباقية من إنسانية ُأّمه فيام مىض 
وقّطع  يمزقها  الورقة   عىل  فانكّب  العظام؛  يف  ُتبّث  أجداد  وروح 
القلوب التي حوهتا كّلها بيديه وأسنانه قطًعا صغرية يبثُّ فيها من 
لواعج روحه الكثري، ومن يراه يعلم أن هذا الشقّي يقف عىل حافة 

اجلنون وما لنفسِه غريها من سبيل!
* * *

أحرضوها من اخلارج ثمَّ أحرضوه من مبسِه، بصعوبٍة استطاع 
املحامي أن يفعلها قبل أن يتّم نقله، جلست ترجتف.. تذّكرت كِلامت 
والدها وتأكيده أنه ينتظرها باخلارج، دخل »غالِب«؛ فقامت فِزعة 
وهي تراه ُمكّبل األيدي، نظر هلا بصمت ويف نفسه يعَتِمل الكثري، 
فلاّم رأى الفزع يف عينيها أحّس وكأن شعبة من ِشعاب قلبه قد هَوت 
بني أضالعه ُمنكرِسة حزينة، أطرق أرًضا ُهنيهة كأّنام يعالج يف نفسه 
غامًّ ُمعتلًجا، ثم رفع رأسه ونظر إىل »ِوصال« نظرة قد اجتمع فيها 

احلب والشوق وقال:
هل أنت ومحلك بخري؟  -

بخري.  -
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أشواقه،  ويبّثه بعض  إليه ويعانق ذلك احلمل  أن يضّمها  متنّى 
أحّس يف نظراهتا مهوًما ِعظاًما تفّرق بني اجلنب واملهاد.. وجتمع بني 
مشقة العني والّسهاد؛ فحّدثها أاّل حتزن أو ختاف.. فهو عىل ثقٍة أنه 

سيخرج قريبا..
تكّلم طوياًل لكنها ظّلت صامتة، أطال النظر يف وجهها وقال:

ال يؤملني السقوط  وال حتى بعد املسافة.. فقط أنِت، أنِت   -
لسِت هنا، وهذا يقتلني!

امتألت عيناها ماًء دون رّد، ثّم مّلا حتّدثت مهست:
مِلَ طّلقتني يا »غالِب«؟  -

وكأّنه  قوًيا  شهيًقا  أخد  موضعها،  جتاه  قلياًل  بوجهه  فاقتب 
يمع فيه عبق أنفاسها وأثًرا من روحها، كتم أنفاسه داخل صدره ما 
يزيد عن الدقيقة واالبتسامة تعلو وجهه، والرضا يرتسم يف عينيه، 

أجاب أخرًيا:
حتى ال ترَحيِل عني يا »ِوصال«!  -

* * *
صاحب  فتنهَد  العابرين؛  رءوس  عىل  طالئعه  الصباح  بّث 
القلب احلزين وهو يفتح دّكانه وكأنه هيرب من األمل الذي استجمع 
خيوطه وجعل من فؤاده مسكنًا له، الحت منُه التفاتة عابرة وللمرة 
األوىل منذ شهر رأى من ملَكت نبضه متّر به مرور اجلاهلني وتنأى 
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عينه  عن  التام  اختفائها  قبل  التفتت  ثم  الغاضبني،  بنهِج  نظره  عن 
وأرسلْت إليه نظرة محلت يف طّياهتا كل معاين البغض واالحتقار ثم 

ارحتلت من أمامه..
آثارها  وتتالشى  عينه  يف  تصغر  بنفسِه  أحّس  فقد  »عيّل«  أّما 

بعدما أرشق فيها احلب فمألها نورا.. اآلن استحالت عتمة.
استمّرت »عاليا« بسريها حتى وصلت إىل بيتها بعدما ابتاعت 
أعتاب  عىل  ُتبحر  النافذة  أمام  »ِوصال«   وقفت  اإلفطار،  طلبات 
حتسست  وكلاّم  بقلبها،  الساكنة  البوح  أمواج  جتذهبا  الذكريات 
قول  تذكرت  ما  إذا  ثم  هّزا،  خافقها  هيتّز  يدها  من  حريتها  موضع 
قوله  فغموض  أنفاسها؛  تتبعثر  ترحل  ال  حتى  طلقها  أنه  »غالِب« 
يؤّزها أّزا، يتعثر يف خياالهتا ذلك التأنيب اللطيف الذي قرأته قدياًم 

يف إحدى كتابات أختها..
)احلاء  حلريف  جتسيد  إال  احلبِّ  يف  الوقوع  تقرر  حينام  أنت  »ما 

والباء( يف معنامها األوحد .. احلمق والرباءة!
فال األول أّهَلَك لتقع يف َمن عىل نفِس الشاكلة وال الثاين أّمنك 

ومهد الطريق أمامك ملن كان بنفس النقاء!«
البيض  هلم  حتمل  التي  اخلري«  »أم  قدوم  أفكارها  من  أخرجها 
كل أسبوع، وما إن رأت »ِوصااًل« حتى أقبلت عليها وضّمتها إىل 

جناحيها ثم لثمت وجهها برقٍة ومهست بأذهنا:
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كيف أنِت اليوم يا ابنتي؟  -
»أم  صمتت  مدثتها،  لقول  طرفها  هيتّز  ومل  »ِوصال«  جُتِب  مل 

اخلري« بعض الوقت ثم قالت هبدوء:
إىل متى احلزن املرسوم عىل وجهك يا وصال؟  -

رفعت »ِوصال« عينها إليها باستنكاِر ثم ردهتا إىل األرض؛ فام 
كان من »أم اخلري« إاّل أن تنفست بقوة ثم أردفت:

يا ابنتي ال تستسلمي ملا أنِت فيه، ربنا يبتلينا ليختربنا حتى   -
يرى الصابر فينا.

أحّست  »أم اخلري« يف وجه »ِوصال« تأّثًرا؛ فرّسته أنه استجابة 
لكلامهتا؛ فأضافت بثقٍة:

مل نَر من غالب إال كّل خري كام يقول والدِك دائاًم وأنا أظنُّه   -
مظلوًما وقد طلقِك حتى ال تتأذي بسبب هتمته...

وهذا هو االختبار.. أن تصربي وأنِت ال تعلمني السبب وراء 
ذلك أو متى ينتهي.

هنا ضحكت »ِوصال« بقوٍة محلت يف طياهتا عبق اجلنون وهي 
تغادر الغرفة تاركة املرأة خلفها وقد أجلمها االستغراب من رد فعل 
األوىل بعدما ظنّت منها استجابة، مّرت دقائق عليها وهي وحيدة؛ 

فقامت من مكاهنا بعدما لّفها السكون لبعض الوقت.
أغلقت »عاليا« الباب خلف »أم اخلري« بعد رحيلها ُثمَّ أقبلت 
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عىل أختها، جلست بجانبها أمسكت اهلاتف، تفّتق ذهنها عن قصة 
ذات مغزى؛ ففتحت منشوًرا وكتبت....

إىل  يوًما  العريب  ُمعّلمة  أتت  اإلبتدائي  األول  الصّف  وأنا يف   «
األوىل  وحَكت  الرياضيات  ُمعّلمة  عليها  دخلت  غاضبة،  الفصل 
للثانية عن زوجها اخلائن وما فعله هبا، واستمر احلديث بينهام حتى 
اكتشفت املعّلمة أننا مجيًعا ننصت إليها؛ حينها قالت لنا أهنا ستقّص 
احكي  هلا  قلنا  احلياة،  مفتاح  منها  سنتعّلم  بكثري  أفضل  علينا قصة 
قصة »الشاطر حسن«؛ فرفضت، خشينا أن تقّص علينا حكاية »أمنا 

الغولة« لكنّها قالت.. بل سأحكي لكم قصة »شمشون ودليلة«...
ذكائها  ورقتها،  بجامهلا  اشتهرت  فتاة،  جُمّرد  تكن  مل  »دليلة« 
ُأقيَمت  الشباب،  كل  متناها  وحسب،  مال  ذات  وكانت  وفطنتها، 
اللئيم  »شمشون«  يفوز  كان  احلروب  كل  ويف  معارك،  ألجلها 
الذي مل يد والدها مهرًبا من أن  اليوم  أتى  بالغش واخلداع، حتى 
يزوج »دليلة« من »شمشون«، خاصة وأّن األخري كان هيدده بالقتل!
ويف خالل أيام تّم زواج املسكينة ودخلت بنفسها ذالك السجن 

امُلسّمى زواج!
عىل  واستمر  بحياته،  »دليلة«  وجود  نعمة  »شمشون«  ُيقّدر  مل 
أهّنا  من  »دليلة«  فيه  تيقنت  الذي  اليوم  أتى  حتى  وكذباته،  خداعه 
حينها  وعوًنا؛  هلا  سنًدا  ويكون  حياهتا  يؤنس  قريًبا  طفاًل  سُتنجب 
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املعارك،  يف  »شمشون«  خداع  كشف  يمكنه  كيف  والدها  أخربت 
عىل  لالنقضاض  جتهز  قد  اجلميع  كان  ُأقيَمت  حرب  أول  وعند 
الزوج اللئيم، بدأت املعركُة ومل تنتِه إاّل وقد سقط »شمشون« قتياًل 
ورئيسة  نفسها،  سيدة  هبذا  لتكون  أخرًيا؛  حريتها  »دليلة«  ونالت 

شأهنا، وسلطانة حياهتا«
يف ذلك اليوم تعلمنا درًسا مهامًّ جًدا من املعلمة..
»أّن ال نرىض أبًدا أن تكون مصائرنا بيد الرجال«

مع حتيات صفحة #اتضحك_علينا
#األدمن_عاليا

»ِوصال«،  إىل  والتفتت  اهلاتف  أغلقت  ُثمَّ  منشورها  نرشت   
قالت وهي تقضم تفاحة بيدها:

نفس  عىل  وأنِت  شهر  مّر  أختي..  يا  األمر  تعظمني  أراِك   -
بطفل  فزِت  أنك  وستين  به؛  خرجِت  ما  إىل  انظري  حالِك، 

وختلصِت من زوج..
فِلَم احلزن؟.. واهلل إهنا لصفقة رابحة.

بعيني »ِوصال« ارتسم االستنكار جلًيا؛ لكن »عاليا« أردفت:
صحتك  عليها  تبذيل  أن  تستحق  التي  الوحيدة  العاطفة   -

ا..  وجهدك وقلبك هي أن تكوين أمًّ
أنا أحّب األطفال.. ليَت يل ما لِك يا وصال.
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ُتنهي ما تبقى من  ألقت كلامهتا ثم غادرت غرفة أختها وهي 
حول  يدهيا  تلّف  بمكاهنا..  انكمشت  فقد  »ِوصال«  أّما  تفاحتها، 
يف  األمان  بعض  فؤادها  إىل  وترسل  حانًيا  عناًقا  فتبّثها  ذراعيها؛ 
تلك الضّمة، يسيح برأسها أخبار ما مىض من عمرها قبل الزواج؛ 
ترامى  بألباهبا وقد  بعقلها وذهب  إليه جلاًجا طار  الشوق  فلجَّ هبا 
أمام عينها ذلك النعيم الذي عايشته وأصوات اآلمال التي كانت 
جتلجل يف روحها فتزيدها برًِشا عىل برِش، وتبسط يف نفسها فرًحا 
نفسها  متتلئ  باحلرية،  يصدح  اجلناح  عايَل  كّله  ويومها  فرح  عىل 
الزوجية  احلياة  عن  كلامت  من  وتسمع  تقرأ  بام  وحَتناًنا  فضواًل 
اإليامن  اعتناق  حروفه  فاعتنقت  أرديته  إحدى  األمل  ألبسها  قد 

وأسكنته نفسها وجوارحها وأفكارها.....
»أخطأُت!!!«

من  ذراعيها  تفّك  وهي  نفسها  عىل  »ِوصال«  رصخت  هكذا 
الذي ما  تفتح حساهبا  حوهلا وُترسع إىل هاتف قد اشتته مؤخًرا، 
فليدها ذاكرة  اهلاتف،  أزرار  يدها عىل  دخلته منذ عامني، أرسعت 

خاصة بام حيمله قلبها من ختبط..
وصلت أخرًيا إىل ما تريد.. صفحة »زواجي مثايل«

الوردية،  األحالم  تغلبها  التي  املنشورات  آخر  تصفحت 
من  الصفحة  نفس  عىل  الكلامت  هذه  مثل  قرأت  مرة  كم  تذّكرت 
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أعوام مضت، وكم مرة تعّلق قلبها هبا حتى ظنتها حقيقة جمردة من 
أي زيف؛

رصخت بغضٍب وقهر، وعىل رأس الصفحة كتبت منشوًرا...
أنتم السبب.. 

أنتم أصل اخلداع.
ُثّم غادرت اجلروب هنائًيا، أقبل األب فزًعا عىل صوت رصاخ 
أن تسمح  باملفتاح دون  باهبا  أغلقت عليها  »ِوصال« لكن األخرية 

ألحد باالقتاب منها أو فّض خلوهتا.. فهي حتتاج اآلن للصمِت!
للحظات  احتاج  من  إال  يدركه  ال  بوٌح  هنا  وللصمِت 
املستقبل،  ومشكاة  املايض  هذيان  بني  النفس  تتقلب  السكون، 
وبينهام أخدود يمتلئ أمًلا وذاًل ووحدة؛ يدفع بكل ما خيتار اخلوف 

منه وبسببه وألجله فيه.. 
الشجن؛  وخبايا  الوهن  أمارات  الروِح  عىل  بعدها  تنهال  ثم 
فريى كل من رأى ويسمع كل من سمع، وتتيقن العيون من ذلك 
معيشة  جوارحه  استثقلت  وقد  والفؤاد  النفس  املحزون  الكائن 
اخلارسين وتقوقعت روحه عىل قلبه فأسكنته غرفة من غرف أنينه 
وآالمه، ثم يميض جسًدا بال روح.. بال نفس.. بال فؤاد، يتعثر بني 
أخاديد العابثني ال يقوى عىل االستمرار أو البكاء أو الصياح، كٌل 

قد ارحتل عنه..



ُ
ة

َ
َدِلْيل 58

حتى تلك البقّية الباقية من نفسه غادرته؛ فلم يعد حيتمل ُأنًسا 
وال وًدا وال صفاًء وال نقاًء، فكل النفوس حوله فاسدة..

كل النفوس ال تستحق احلياة ونفسه أوهلم!.
هكذا »ِوصال« صارت.. وهلذا الطريق متيض.

* * *
وجهها  أبيض  حسناء  متامه،  ليلة  كالبدِر  جتلس  ركنها  يف  رآها 
النعيم  من  أتى  كنهٍر  ظهرها  عىل  شعرها  ُمرسٌل  الياسمني،  كورق 
به  تدّب  أن  إاّل  ينقص وجهها  وما  قطراته،  النجوم يف  حيمل ضوء 

احلياة فتقص عىل أعتاب عينيها ملعة االستيقاظ األوىل...
كم يشتاق لرؤيتها حّية يغلفها األمان كام كانت من قبل.

أقبل عليها متلهًفا ثم ضّمها إىل صدره وأرسل من جفنيه دمعًة 
ليست بأوِل دمعة يبلل هبا وجهها ولكنها أحرُّ من سابقيها ألنه يذكر 

مثل وقفته هذه قدياًم وصوت ضحكها يصل إىل مسامعه..
كم حيّن لصوهتا، ضحكها وبكائها، ضجيج فرحها ورّنة حزهنا، 

تّواق هو لكل معنى من معاين روحها؛ مهس بحننٍي:
آاااٍه يا وردة.. لو أنِك تعودين.  -

دخلت عليه مسئولة الدار تستأذنه اخلروج حتى تبدأ يف العالج 
الطبيعي لـ »وردة« هلذا اليوم، نظر إىل األخرية بحزٍن..

فهو مل يكد ينزل إجازة من اجليش حتى أتى إليها أول ما أتى، 
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أخذ حقيبته باستسالم ثم جلس باخلارج منتظًرا.
األذى  موضع  فؤاده  عرف  يده..  حتت  الشوك  بملمِس  أحّس 
قبل عينيه، مّد يده داخل احلقيبة وأخرج منها الورقة األخرية، نظر 
إليها بكرٍه وغضب، بقدِر ما أفسدت عليه حياته كره ما فيها ومن 

كتبها، آذته بام محلته من كلامت وآالم..
أما يكفيه ما فيه لتسقط عليه تلك األوراق بأحزاهنا!؟

بعينيه  يقلبها  يديه  بني  الورقة  يمسك  وهو  الوقت  بعض  مّر 
وخيشى قلبه قراءهتا، مللم شتات نفسه بعد طول تفكري ثم فتحها...

الورقة التاسعة...
اليوَم عاهدين عهًدا وقال.. »الرمحة موجودة«

وأقَسَم أن رأفَتُه.. ستكون بقلبي معهودة
وأن ما مىض من بأسه..

سُينسى ..
 ما دمُت أقّدر جمهوده.

وطلبني لنقيض أمسية وننسى املايض املشئوم
فخرجُت معه وقلبي ينبهني..

يزجرين ليوقظني.
لكني رفضُت االستامع ..

ومّر الوقت يف استمتاع
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عاملني كأمرية .. وبالغ يف تدليله
وأطعمني الكثري وأهداين الكثري

لكني اشتهيُت حلوى  خمصوصة؛
فطلبُتها بنفيس من املسؤول

وأكلتها بسعادٍة  كالطفِل العجول.
وعند العودة أوقفني عىل قدمي بمنتصف الطريق الرسيع..

ثم مىض وتركني!
السيارات ُترسع..

وأنا أرجتف!
ناديُت عليه لكنه أشار يل بالصمت.

انكمشُت بمكاين  ومللمُت  فستاين
عجالت السيارات ترصخ من حويل

وسباب السائقني يصطدم بأذين
سيارة صدمت حقيبتي
وأخرى مزقت حجايب

وثالثة كادت تقطع فستاين
نظرُت برجاٍء إليه..

وبالنجدة ُأقِسُم عليه؛
حينها جاءين..
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أمسَكني ودفعني
ثم مَهس بأذين..

»ما دمِت تعلمني أن ال ُمعني لِك غريي؛ 
فلَم طلبِت حلواك من النادل؟«

مل ُأِجب.. كيف ُأِجيب وسؤاله جنون!
وفعلته جنون!
 وعند العودة؛

 تركني أمام الباب وغادر غاضًبا.
مِلَ الغضب؟

 أهي الغرية أيتها األوراق!!
أم أنه حب االمتالك!

دخلُت ونمُت.. ال أريد االستيقاظ.
وكلام أغمضُت عيني..

 رأيت السيارات تصدمني وهتشمني
فأموُت يف النوم مرات ومرات.

فأستيقظ فزعة.
حتى أتت مرة..

أحسسُت حلاًم وكأنه احلقيقة
يؤملني .. كناٍر ترسي يف عظامي
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تندفع من جلدي إىل قلبي وأركاين
فتحُت عينّي ألصحو من احللم..

لكنه كان حقيقة..
وجدُته أمامي ويف يده  حديدة

قد امحر لوهنا من شدة حرارهتا وألصقها بفخدي..
ثم رفعها عني؛

رصخُت وأنا أرى  جلدي  ُمتًقا
حاماًل أحرف اسمه..

لكنه كمم فمي بيده
وأنا أرصخ وأرصخ وأرصخ

ضّمني إىل صدره وبكى
حزًنا عيل أم بسببي!

للحق ال أدري.
مازلُت أرصخ.. وصوتى يتالشى عىل أعتاب يده

اقتب من أذين وبصوٍت باٍك مهس..
»حتى تتذّكري دائام.. أنِك يل وحدي«

ذّكريني أيتها األوراق..وال تنيس أبًدا..
»أّن يمينَُه باطل..

وعهَدُه يف احلّب رساب!«  
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وهو  جوفِه  يف  والرصخات  »ُمدّثر«  بعنِي  العربات  اجتمعت 
كّور  شفقة؛  دون  كاألنعام  وسمت  وقد  الكلامت  صاحبة  يتخيل 
الورقة بني يديه بغضٍب وأمل، أسند رأسُه عىل يديِه ُمتخّبًطا يف تيه ما 
وقع به.. وما تتحدث به نفسه، ساءت حاله كثرًيا يف دقائق وعقله 

ُيرسل إىل فؤاده كلامت األوراق املاضية..
كأن أنفاسه تتبدد وتتعثر داخله، ال يملك هلا شهيًقا وال زفرًيا!

قام من مكانه وسار ُمتنًحا حتى باب اخلروج.. يتوق للهواء، 
مل تعد به طاقة ملزيد حزن وال لتأنيب قلب.

مّرت به األرض ومنحنياهتا وهو ال يدري كيف يسري وال إىل أين!
فإذا هو  لنفسه  أفاق  والغّم؛  اهلَّم  بعض  عنه  انزاح  ما  إذا  حتى 

أمام بيته، قد ساقته نفسه إليه.
شعر بأملٍ حاد يري يف جسده، متنى لو يتخّلص من البيت وما 
فيه وذكرياته، حتامل عىل نفسه حتى إذا ما استوى أمام بابه؛ جذبه 

صوت طرق يف الشقة املجاورة.
مصدر  إىل  وأرقــل  كتفه  عن  حقيبَتُه  وأسقط  سمع  ملا  فزع 

الصوت..
احلائط، متالك  بتكسري بعض األركان من  يقوم  فوجده عاماًل 

»ُمدّثر« أنفاسه ثم سأله هاتًفا:
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ماذا تفعل يا عم؟  -
جاء يب صاحب البيت ألرمم حوائطه.  -

اجتهت أنظار »ُمدّثر« إىل احلائط الذي يد بداخله الرسائل؛ رآه 
مهدًما، عادت أنظاره إىل الرجل باستفهام؛ فأجابه:

أسقطُت احلائط كله.. كان به الكثري من التكسري والثقوب   -
وسأعيد ترميمه قريًبا بإذن اهلل.

وقف »ُمدّثر« وامًجا ال يدري ماذا يفعل، سأله الرجل فجأة:
أين شقتك؟  -

فوجئ »ُمدّثر« بالسؤال فأجاب برسعة:
الشقـ الشقـ اااااااا  -

تعّثرت الكلامت كثريا عىل أعتاب شفتيه، فلاّم تيّقن أهنا لن تقوم 
هلا قائمة؛ أشار بيدِه إىل الباب املجاور وقد غلَبُه احلرج.. فاستدرك 

العامل املوقف وقال وهو يشري للحائط املهّدم:
أحببَت  لو  كذلك..  كبرًيا  ثقًبا  له  املقابل  احلائط  يف  رأيُت   -

أستطيع ترميمه ألجلك.
متالك »ُمدّثر« أنفاسه وقال هبدوء:

أشكرك.  -
ثم غادر املكان عائًدا إىل منزله وما إن دخله حتى جلس أرًضا 

يتقّلب بني أروقة احلزن والرسور ال يدري إىل أهيم يسري!
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هل يمىض وينسى؟ أم......
ال يدري ما خياره اآلخر، ماذا بيده غري ترك األمر!

هل حيكي لبعِض السكان يسأهلم العون؟
يعلم قوهلم.. زوج وزوجته؛ ما دخلك أنت؟!

سالسل قد ُفرِضت عن طريق املجتمع ال الرشع، ضيعت حّق 
ا حلياة  املرأة ونصبت الرجل إهلًا؛ فال حق ألحٍد سواه بأن يضع حدًّ

زوجته وطموحها وأحالمها...
 هو يشّكلها كيف يشاء.. ويملكها كيفام شاء!

الرضبات  توالت  ثم  بقبضته..  جانبه  حائًطا  »ُمدّثر«  رضب 
حتى أدمت يده، ظل يلهث وهو يلملم أنفاسه إىل صدره وعقله يمّر 

برصاٍع من نوع ما.
مّرت ساعة من الزمان وكّلام سمع جزًءا جديًدا يسقط من الشقة 
بكلامِت  عنقه  حول  ُربطت  التي  السلسلة  وكأن  أحّس  املجاورة؛ 

الرسائل تنزاح عنه، لعّله االستسالم أو إعادة تقدير املوقف..
 أهيام سرييح قلبه يف حال التربير؛ سريكن إليه.

قام من مكانه وأمسك الورقة.. بل كل األوراق املاضية ثّم أشعل 
هبم النار؛ رأى خيااًل يف طيات اللهب يتحرك أمامه، يسترصخه أن 
يوقف احلريق الذي يدمر كيانه؛ غلبته عربة وهن.. تبعتها دمعة ذل، 
أن عهده مع كلامهتا  ُتعِلنها جلية..  أمام قدمه  تتجّمع  الرماد  وبقايا 
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انتهى. أشاح بوجهِه عن موضع الرماد ومهسة ضعيفة خترج من بنِي 
شفتيِه.. »الوداع«!

* * *
ُيلمِلم ما تناثر حوله من أكياس فارغة عىل إثر حركة البيع طوال 
اليوم، ويف خضّم انشغاله أتاه صوهتا ليوقظ كل حاّسة من حواسه.. 
اآلن تأكد أهنا بالفعل متّلكت عليه قلبه واستخلصته لنفسها؛ فبمجرد 
أن سمع صوهتا التّفت جوارحه كلها إليها تكاد تتلقفها لتعانق ذلك 

اهلمس باسمه الذي خرج من بني شفتيها، أعادت مهسها:
عيّل؟  -

اؤمري.  -
انفلتت  يدها  لكن  عليه  لُتحاِسب  أرز  بكيس  يدها  إليه  مدت 

وسقط منها أرًضا؛ فصاح »عيّل«  برسعٍة:
ال عليِك.. سأحرض غريه.  -

أوقفته »عاليا« وهي تسأله باهتامم:
ماذا ستحرض؟  -

أجاب ُمستغرًبا:
كيس أرز آخر.  -
سألت من جديد:

فقط؟  -
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متّلكتُه احلرية ثم سأهلا ُمستفهاًم:
وماذا أحرض معه؟!  -

مّهت أن جتيَبه برسعة.. لكن استوقفت نفسها دقيقة حتى متتلئ 
أرًضا بخجِل وهي هتمس بصوٍت  فتنظر  فكرها؛  روحها من عبق 

أذاب كّل جبال كربيائه:
فرصة أخرى إذا سمحت.  -

* * *
» متّر األيام بمرور أحزاهنا.. ويف بعض األقوال..

بمرور أفراحها.
 لكن القول الصحيح .. 

»متّر األيام بمرور شموسها«
تلك هي احلقيقة املجّردة من أي زيف، فال األحزان تطيل األيام 

وال األفراح تبارك يف ساعاهتا.
هو يوم.. يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بغروهبا؛ لذلك ال يب 
أن نجعل للحزن عىل أرواحنا سبيال، وال أن نجعل الفرح هو هدفنا 
من احلياة، األمر أكرب من ذلك وأشد عمًقا، فقلوبنا تنبض .. نبًضا 

ا.. متقطًِّعا.. ذاباًِل، لكنها تنبض.. ُمنكرِسً
ومع كل نبضة؛ فرصة جديدة للحياة، وللحرية، واالختيار.

إًذا ملَ ال نقول .. 
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»متّر احلياة بمرور خياراهتا«
أليست أشد قوة اآلن وإثارة؟

مع حتيات صفحة #ميالد
جسدها  وتلقي  بقوة  تتنفس  وهي  املنشور  »ِوصال«  أغلقت 
للخلف؛ فتعانق خصالت شعرها وسادهتا، تسمو روحها وتطري.. 
فال شئ يرفع النفس ويّملها إال تلك اللحظات التي َتِلج فيها إىل 

أفق احلقيقة؛ فتخبو أمارات الضياع وما يتبعها من وهن. 
وهاهي اآلن منذ أن اشتكت بذلك اجلروب امُلعِجز، وتتابعه 
من  تشد  الاليت  الكلامت  تلك  تتلقى  األسبوعني؛  عن  يزيد  فيام 
تعد  مل  أيامها  احلياة من حوهلا، حتى قسوة  بقيمة  أركاهنا وُتشعرها 

قاسية كام كانت!
أمعنت النظر طوياًل يف سقف غرفتها وهي مترر يدها عىل محلها، 
ما زال صغرًيا ال يتعدى الثالثة أشهر؛ لذلك ال جتد له كياًنا تتحّسسه 
وتتصل به بعد، تبثُّه ما تبثُّه وعىل النقيض يدفع هو بداخلها ما يدفع، 

منفعة غري متبادلة!.. تلك هي العالقة حتى اآلن.
صة  وربام للمرة األوىل منذ محلها تشّق صفحة وجهها بسمة متلصِّ
بداخله  فتقفز  إىل صدرها  لَتتوّسد شفتيها ومتتّد  استحياٍء  تتسلل عىل 
ما  بقبضتها  مللمت  هنالك  الطويل؛  نبضاته  صمت  بعد  حُتييه  قفزة 

مللمت من خيال طفلها ورفعته بني يدهيا هامسة.. »متى أراك؟«
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فلربام حينها قد تنمو تلك العاطفة داخيل املسامة باألمومة، ربام 
حينها أكون أهاًل لك، لذا.. وإىل أن نلتقي.. ُكن بخرٍي.

عاد عقلها إىل كلامت املنشور من جديد وهي تتذّكر آخره، مل يطل 
الوقت هبا كثرًيا حتى قامت إىل دوالهبا؛ فأخرجت منه بعض املالبس 
الذي كان  لوالدها  قالت هبدوٍء  ثم  ففتحته  باب غرفتها؛  إىل  واجتهت 

يلس يف أحِد األركاِن يقرأ يف امُلصحف..  »سأذهب ملقابلته«.
* * *

»للّسامِء هذا املساِء زئري!«
هكذا حّدث »ُمدثِّر« نفَسه وهو يتلقف أوىل رصخات الرعد، 
أذنِه وكأنه  أّن الصوت يقتب من  الغريب  الثالثة،  ثم   .. الثانية  ثم 
ت السامء  ا، هنالك وفوق رأسه متاًما كرّشَ يتبعه، توقف مكانه ُمتحرّيً
هل  مضطرًبا،  الهًثا..   .. فِزًعا  قفز  الربق؛  ملعة  وغمرته  أنياهبا  عن 

قامت القيامة أم هي قيامته وحده؟!
إليه، كّل اآليات  الرسائل موجهة  الدنيا تعاتبه، كّل  وكأن كّل 

ُتتىل عليه!
تلّفت حوله يبحث عن منجى ومنأى.. لكنَّ السامء تأبى عليه 
األمان؛ فاهنالت من حوله األمطار كالصواعق ترضب يده وقدمه 
الصواعق  تلك  إىل  برصه  أطلق  يسته؛  حائًطا  وجد  فلاّم  ورأسه؛ 
واحدة  سقطت  ويرسة،  يمنة  تتقاذف  األوراق  من  كتاًل  فوجدها 
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بجانب احلائط، وواحد عىل ُبعد خطوتني، وواحدة جاورت قدمه؛ 
فانحنى عليها ينظر إليها ومّلا أمسكها؛ احتقت!

فِزَع لنارها وهي تنبت من ال يشء وتنتهي إىل ال يشء.. فقط 
رماد تنثره خلفها!

مّد يده إىل ورقة ثانية .. وثالثة .. وخامسة، كلهم مصريهم إىل رماد..
عندها أرخى رأسه وأسدل كتفيه مستسلاًم، ثم جلس أرًضا حتت 
الصادقني ويضع عىل كتفه  ينتظر عقاهبا، حيّدث نفسه حديث  الّسامء 

حّلة النادمني، فهو يعلم أن األوراق كانت أمانته وهو من حرقها.
هنالِك.. فتح عينه من ذلك احللم وهو يرى سامء غرفته الرمادية 
ساكنة ال تتحرك، غلبته عربة ساخنة عكس أطرافه التي بردت متاًما 
من الفزع، مل حياول إمساك دمعاته أو حتى التوقف، فقط الصمت 

يغشى كل أركانه وزفري ندٍم متقّطٍع يصدح منه.
* * *

أقدام  ختّبطت  القضاء،  أعتاِب  عىل  مجيًعا  ووقفوا  وَقَفْت 
»ِوصال« لوال أن امتدت يد والدها جترب اضطراهبا، مهس يف أذهنا 

مهسات لكنها أجابته بثباٍت رافضة الرجوع.
دخلوا حيثام تتنازع كّفتا العدل والظلم ثم جلسوا يف حرضتيهام، 
املكان وعقلها يدفعها لسؤال واحد..  تتالشى من حوهلا عالمات 

ملاذا أرّص عىل حضورها؟!
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مّر بعض الوقت حتى رأت باًبا جانبًيا ُيفتح وخيرج منه عسكري 
يذب خلفه ما عرفته يوًما بزوجها.

فلاّم  الُذل رداًء من ُخرس،  ألبسه  قبل.. وقد  تره من  مل  رأته كام 
استقّرت عينه عليها؛ أرسل كل عواطفه يف جماري أنفاسه.. فهّبت 
أمًلا  شهيقه  وصار  الشوق،  بنار  ومشتعالت  متقّطعات  أّنات  منه 

وزفريه انكساًرا ومشهده حرسة.
جتاه  تنظر  فقط  تتحّدث..  أو  مكاهنا  من  تتحرك  فلم  هي  أّما 
القفص احلديدي الذي ضّمه وأنفاسها تضطرب ونظراهتا تتعثر عىل 
»مكمة!«؛  ُمناٍد:  نادى  تارة.  واخلوف  تارة  الفزع  يعرقلها  أعتابه، 

فوقف اجلميع.
مّرت دقائق حتى وصلها نبأ ما خفي عنها وعِلَمت فيام ُسِجن، 

مالت »عاليا« عىل أذن أختها وهي هتتف مستنكرة.. 
يغّش يف البناء!! هذه هتمة زوجك؟!

مل جُتِب »ِوصال« ومل تتوقف »عاليا« عن االستفهام واالستنكار 
وصوت مامي زوجها ينادي عىل الشهود، أقبل أحدهم حتى املنّصة 
ثم بعد القَسم قال ُمستِساًل ما يشهد ويدين به أمام اهلل أن »غالًِبا« مل 

يكن يوًما من اخلائنني.
أتى الشاهد الثاين بام أتى به األول ثم الذي يليه ثم الذي يليه..

بناه،  الذي  العقار  ضحايا  دِم  من  »غالب«  براءة  أثبتوا  كلهم 
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حينها لّفت وجهها جتاهه ترقب يف عينيه ما ال يراه أو يفهمه غريها.
لكن نظرة شوق منه حجبت عنها حقيقة ما تصبو إليه؛ فأشاحت 

بوجهها بعيًدا وقد امتألت نفسها حرية.
ارتسمت عىل وجه املحامي ابتسامة النرص، فهو وحده يعلم 
أن شهود اجلهة األخرى يفتِقرون إىل أهم ما يميز أي شهادة.. 

أال وهو الدليل.
مّر الوقت وجاء مامي اجلهة األخرى وبعد كثري كالم وخطاب 
حيّرك به عاطفة القضاء.. نادى عىل الشهود، وأتوا مجيًعا بام مل يأِت به 
األولون من ثباٍت وأدّلٍة عىل نزاهة »غالِب«؛ وبانت كّفة العدل إىل 

أّي الفئتني متيل......
وكان  قبل  من  عنه  يتحّدث  يكن  مل  دلياًل  أخرج  ماميهم  لكن 
توافق  ال  بناء  ملواد  ُمتعّمًدا  »غالِب«  رشاء  يثبت  صوتًيا  تسجياًل 

املعايري التي ينّص عليها القانون.
فأجلم  احلارضين  رءوس  عىل  كالصاعقة  املحامي  دليل  نزل 
األولون  به  يأِت  مل  بام  الدليل  أتى  بعدما  بعضهم  وهلل  بعضهم، 

واآلخرون.. وبانت كّفة العدل إىل أّي الفئتني متيل.
فقط  شئ،  أي  حوهلا  يدور  ما  عن  تدري  ال  وهي  الوقت  مّر 
تدفعها الصدمة إىل هاوية التقريع وهي تسأل نفسها.. »أي الكائنات 

بحق اهلل هو؟!«
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مل تنتبه إاّل عىل صوت القايض وهو يسأل »غالًِبا« إن كان يريد 
إضافة يشء ما؟

مل تستطع أن تنقل عينها إىل موضعِه، فقط تركت رأسها منحنًيا 
إىل أسفل غري عابئ ألي شئ آخر حوهلا وال يغلفها إال الصمت.

وصاااال!  -
فِزعت وهي تسمع اسمها يصدح بقوة؛ فرفعت رأسها تدفعها 

اخلشية..
فرأته وهو يمسك بأعمدة قفصه يكاد يقسمها وهو يعيد نداءه.. 

»ِوصال«!
ما زال يسكنها الفزع، حاول املحامي التدخل لتهدئة »غالِب«، 

أعاد القايض سؤاله مرة ثانية مهدًدا أهنا الفرصة األخرية،
وجاء صوت »غالِب« ُمنكرًسا هذه املرة غري عابئ لكلامت من 

حوله وهو ينادي برجاٍء.. »ِوصاااال.. انظري إيل«
بالعسكري  يرصخ  وهو  أمامه  الطاولة  عىل  القايض  رضب 
املسؤول بجانب »غالِب« حتى يسكته، لكنه أعاد نداءه وصوته أشد 
رجاًء وأكثر بكاًء ثم متتّد يده خارج القفص احلديدي منبسطة تنادهيا 

.. » تعايل يا ِوصاال.. تعايل.. فقط مّدي يديك.. ِوصااااااااال«
حينها نظرت إليه، خاضعة ألمره ُمقبلة عليه...

فهدر صوت القايض.. »تؤجل القضية حتى اليوم العارش من 
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الشهر القادم، ُرفعت اجللسة«
فرصخ »غالِب« رصخة أسكتت اجلميع وهو هيتف.. »رددُتِك 

يا وصال.. رددُتِك يا ِوصال.. رددُتك يا ِوصـ....«
التام  السكون  غياهب  يف  صوته  اختفى  حتى  يكررها  والزال 
خلفه وانتفاضة »ِوصال« قد بلغت أشّدها حتى سقطت أرًضا بني 

أحضان الظالم.
* * *

يتذّكر كيف كان سوء  يف خجٍل وقف »عيّل« بني يدّي اجلّبار، 
قال؟،  قال؟ وكيف  ماذا  »أم اخلري«،  يتحّدث مع  أدبه مع اهلل وهو 

حُيسن الظّن يف اهلل أّنه سيعذر ضعف قلبه، لكن هل سيغفر له؟
الِقبلة، رفع يديه وكرّب؛ فكأهّنا املرة األوىل، »اهلل أكرب«  استقبل 

ملء قلبه، ملء روحه، ملء ذنبه، ملء الدماء من جسده!
»اهلل أكرب« فوق اهتامماته، ورغباته، وأطامعه..

صىّل ركعتني وبكى فيهام كثرًيا، بعدما انتهى ظّل تساؤٌل يطرق 
بقوة فوق رأسه...

هل سجد معي قلبي؟
هل غفر ريب ذنبي؟

هل نزلت عيّل السكينة؟
هل قبِل ريب منّي؟
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وهو الذي أعطاين ما متنيُت وما حرمني!
ظّلت األسئلة حتوم برأسه ال تتكه وال مُتهله، فكفكف دموعه 
التوبة  الظّن بربه؛ فال يكّف عن  وغادر املسجد وقد قرر أن حُيسن 
ولن ييأس من عفو اهلل عنه، وأمام املسجد ملح »أم اخلري« وهي متّر يف 
ُعجالة يشغلها أمر؛ فأرقل إليها وقد شغله مّهها الذي يهله؛ سأهلا:

انتظري يا خالة، إىل أين وما الذي يزعجك هكذا؟  -
تفاجأت به املرأة مّلا وقع نظرها عليه؛ فابتسمت وأجابته:

أن  وأخشى  شئوين  يف  أفّكر  لكن  ولدي،  يا  شئ  ال   -
أنسى شيًئا.

تنسني! ماذا ورائك يا خالة؟!  -
أخربتك.. ال يشء مهم، لكن وجب الرحيل من جديد.  -

وملَ يا خالة!!!  -
ألجل الثأر يا ولدي.. هلذا ال نطيل املكوث يف أي مكان،   -

يب أن نرحل وإال استطاعوا العثور علينا وقتل »أيب اخلري«.
مل يستطع »عيّل« أن يمنع نفسه من االبتسام وقول:

ال ترحيل ودعيهم يقتلوه يا خالة.. عىل األقل ستتاحني من   -
سوء خلقه.

نظرت له بتعجٍب ملدِة دقيقة لكنه استدرك خطأه؛ فقال:
حدثيني عن الثأر هذا يا خالة؟  -
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تنفست بقوة وهي جتلس عىل حجر بجانب احلائط ُثّم َمسَحت 
ثبات  ُتفارق  تكاد  خائنة  عربة  خُتفي  وهي  االثنتني  بيدهيا  وجهها 

عينها، قالت بعد دقيقة:
كان نزاًعا بني عائلة زوجي وعائلة عمدة البلد، كالمها يتقاتالن   -
لذا  باألرِض..  يعمال  مل  السنة، وكالمها  تلك  األرض يف  عىل مصول 

تدخل »أبو اخلري« حلّل النزاع خاصة أّنه هو من عمل هبا.
إًذا األرض ملكه يا خالة؟  -

ال مل تكن ملكه، كان يعمل هبا فقط، فذهب إليهام مساء يوم   -
يملك  أنه  إليهم خرًبا  أرسل  قد  العشاء، وكان  بعد صالة  اجلمعة، 

دلياًل عىل أّن األرض يف األساس ليست ملًكا ألحٍد منهام.
وكيف وصل هلذا الدليل؟  -

ال أعرف يا ولدي، لكن املشكلة ليست هنا، املشكلة أّنه مّلا   -
ذهب إىل اللقاء.. وجد ابن العمدة مقتواًل!

فزع »عيّل« من مجلة »أم اخلري«؛ فهّب واقًفا يسأهلا:
من قتله؟  -

امتألت عني »أم اخلري« باملاء وهي جُتيبه:
مل نعلم يا ولدي، ومن يومها وقرر أبناء العمدة أن زوجي   -
هو القاتل، ولنا ثالثة أعوام هنرب منهم، كل شهرين أو ثالثة نغرّي 

مل سكننا.
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وماذا عن أهل زوجك؟  -
هم كذلك ال نراهم، لكن نتابعهم باالتصال كّل فتة.  -

املرة؛  هذه  إليكم  يصلوا  لن  فلعّلهم  هنا؟  أكثر  تبقني  ال  ملَ   -
ويسلم »أبو اخلري« من القتل.

يتحّرك؛  أن  لساهنا  هّم  طوياًل،  »عيّل«  إىل  اخلري«  »أم  نظرت 
لساهنا  حركة  وأدت  لكنّها  الصرب،  إاّل  أمامه  متلك  ال  نبًأ  فيخربه 

وكّبلته يف قوٍة وصمود، مّرت دقائق حتى حتدثت:
واآلن.. ماذا وراءك أنَت يا ولدي؟ ماذا خُتفي؟  -

واهلل ال ُأخفي شيًئا.. كنُت قادم إليِك بالفعل ُأنبئِك خربي.  -
وما خربَك؟  -

. لقد واَفَقت »عاليا« عيلَّ  -
* * *

بني  امُلحامي  حرش  »ُمصطفى«  أن  إاّل  سنّه  كرب  من  الُرغِم  عىل 
عمودين وهو يكاد خينقه متاًما وقد متّلك منه الغضب.. كل الغضب، 

ثم هتف:
ماذا يعني هذا؟ أخربين أهيا املحامي؟  -

ومن بني حرشجته خرج صوت املحامي مبحوًحا شبه مكتوم 
وهو هيمس:

أخربتك يا سّيد »ُمصطفى« ال أدري.  -
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سدد له األول لكمة يف بطنه وهو يرصخ:
وتظنني  تتهرب  ال  مامًيا؟  ألست  أدري..  بال  تعني  ماذا   -

أصدقك.. ما معنى أن يطلقها عند القبض عليه ثم يردها اآلن؟
وكيف يل أن أعلم؟!  -

بل تعلم..  -
قاهلا ثم اهنال رضًبا عىل جسِد املحامي يف أكثر من موضع حتى 

رصخ األخري باستسالم:
لكنه  أعلم  بالفعل ال  أنا  أرجوك،  توقف  حسنًا.. سأقول،   -

ختمني مني.
أي تفسري.. سأقبل بأي تفسري.  -

طريق  عن  هي  منه  تطلق  ال  حتى  األول  املرة  طلقها  أظنه   -
املحكمة إذا رفعت قضية خلع.

فرسِّ أكثر.  -
سعل املحامي ملدة دقيقة؛ فخفف »ُمصطفى« من قبضته حول 

جسده وسمح له بحرية اجللوس، أكمل املحامي:
أرادها يف قبضته لكن دون أن يسمح هلا باهلرب.. فهي يف   -
العدة وال حاجة لرفع قضية خلع عليه ما دام طلقها رصاحة  فتة 

بوجود شهود.
وملاذا أراد فتة العّدة؟ فيَم ستفيده؟  -
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ستعطيه فرصة حتى خيرج.  -
وهل كان ضامنًا لرباءته.  -

من  ا  مفرًّ يد  مل  فلاّم  قلياًل،  يتلوى  وهو  املحامي  عني  زاغت 
نظرات »ُمصطفى« قال ببعض خجل:

كان كّل يشء مكاًم بني يدينا.. األدلة.. الشهود، كل يشء.  -
ثم؟  -

ثم كان سيضمن أهنا ستبقى يف قبضته حتى خيرج ويردها   -
أًيا  طويلة  مهلة  أعطاه  وهذا  تضع  حتى  عدهتا  وفتة  حامل  ألهنا 

كانت مدة املحاكمة.
كل ما تقوله مقبول وُمقنع إال أمًرا واحًدا..  -

ما هو؟  -
يريدها  بل  زوجتة..  السجن  فتة  طوال  يريدها  ال  دام  ما   -
طليقته؛ فلامذا ردها اليوم وهو لن يستطيع اخلروج؟ ومع ما رأيناه 
من تغرّي كافة األدلة فأنا أرى أنه لن خيرج قبل فتة طويلة خاصة أن 

قضيته لو ثبتت عليه فهناك أرواح ُزهقت يف عقاره املشئوم!
ال أدري.. مل يكن لريدها إال لو كان واثًقا أّنه سيخرج.  -

ما معنى ما فعل إًذا؟  -
ال أدري.  -

رفع »ُمصطفى« قبضته أمام املحامي؛ فرصخ األخري وهو هيتف:
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يشء   كل  أخربتك  أدري،  ال  اهلل  بحق  السبب..  أدري  ال   -
صدقني.

* * *
يمّر بزوايا الطريق؛ فيتخّبط، ثم يلملم من شأنه ما يلملم، متّر 

دقائق ويمّر بزوايا طريق؛ فيتخّبط...!
ويضطرب،  الفؤاد  منه  يرجتف  معتذًرا  السامء  إىل  رأسه  رفع 
فؤاده خفقة؛  ملعة وخفق  عيناه  ثم ملعت  نواًحا صامًتا  نفسه  ناحت 
فأرسع بخطوات الهثات وتشّبث بالطرقات وعثراهتا.. هذه تصعد 
باهبا،  أمام  قدماه  سكنت  مراده؛  أتّم  ما  إذا  حتى  به  هتبط  وهذه  به 
وحزن،  بتقب  أمامها  وقف  منه،  معتاد  غري  وضجيج  بقوة  دخل 

كانت جالسة مفتوحة العينني تسيح بأحالمها، هتف هبا.. 
»كفااااك.. كفاك يا وردة«

إليها؛  رأسه  رفع  أمامها،  فسقط  قدمه  وضعفت  صدره  هتّدج 
فكأنام تنظر إليه، هتف.. »أحتاج إليك.. أنا جبان دونك«

أمسك يدها ووضعها عىل رأسه، حّركها برقه وهو يستشعر منها 
أهنا هتدئه، أمسك يدها الثانية ووضعها عىل كتفه، رفعها ووضعها.. 
يراه من  رفعها ووضعها.. رفعها ووضعها، مراٍت ومرات.. ومن 
بعيد يظنها تربت عىل كتفه حنينًا إليه ومتسح عىل رأسه حناًنا عليه، 
موضعها،  إىل  يدها  وأعاد  قام  ثم  معدودات  دقائق  حاله  عىل  ظّل 
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أحرض كرسًيا ووضعه أمامها ثم جلس عليه، نظر إليها بقوة، حاول 
أيقن من نفسه  انكساًرا؛ فصمت حتى  التحّدث فأحّس من صوته 

ثباًتا وقوة؛ قال.. »يا وييل من اهلل يا وردة«
خرس وهو ينظر إليها وكأنه ينتظر منها إجابة، ثم أكمل..

 »ضيعتِك وضيعُت األمانة.. فياوييل من اهلل«
وأدها  لكنه  فتتحرر،  عينه؛  عن  بعيًدا  جتنح  أن  دمعة  حاولت 

بمطلعها ومهس.. »هل ملثيل من توبة؟«
االجتاه،  األُحادي  احلديث  ذلك  عنه  ليقطع  اهلاتف  صوت  خرج 
جتاهله مرة واثنتان مثل ما فعل طوال يومه، فلاّم عاد؛ مستسلاًم إليه قام..

أيَن أنت يا رجل؟ مل ال ترد؟!  -
.....  -

مدثر مِلَ ال جتيب؟  -
أنا معك يا راشد.. ما األمر؟  -

لو أّنك أجبت هاتفك طول اليوم لعِلمت.. بواب العامرة مّلا   -
مل جُتب عىل اتصاله حدثني أنا...

ملاذا؟  -
ليخربين أن والدنا ينتظرك   -

أيـ يـ يـ يـ يـ يـ   -
اهدأ يا أخي.. سأخربك لكن عدين أن ال تذهب إليه وحدك  -
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.....  -
عدين.. وإال سآيت بنفيس إليك.  -

التّف »ُمدثِّر« جِتاه »وردة« الساكنة أمامه نظر هلا بحناِن ثم نظر 
إىل اهلاتف بني يده بشفقة.. حلظات وقال:

أعدك.  -
هو باالستاحة املجاورة للبيت يا أخي ينتظرك غًدا مساًء.  -

* * *
زالت كلمته تتد يف  ما  يا وصال«  يا وصال.. رددُتك  »رددُتك 
عينيها؛  فتحت  ثم  بقوة  شهقت  روحها،  هتلك  كادت  حتى  رأسها 
فرأت »عاليا« عىل رأسها وقد فزع وجهها؛ أرسعت إليها وهي تضمها 
إىل صدرها يف حناٍن مل تره منها من قبل ثم انحنت جتاه محل »ِوصال« 

وحّدثته بعتاٍب لطيف.. »ال ختيفنا ثانية أهيا الولد.. أسمعت؟«
أفاقت »ِوصال« من تتبع ترصفات أختها الغريبة وهي تسأل:

أين أيب؟  -
أجابت »عاليا« بغري اهتامم: 

ال أدري.  -
فأرّصت  الوهن؛  ببعض  تنتصب فشعرت  أن  حاولت »ِوصال« 
أختها عليها بالصرب حتى يعود والدمها، مّر الوقت ثم دخل »ُمصطفى« 

بوجٍه حزيٍن مهموم، رفع رأسه جتاه »ِوصال«.. مهس سائاًل:
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أنت بخري؟  -
أفضل.  -

إًذا هيا بنا.  -
غادروا مجيًعا أرض القضاء بنفوٍس متخّبطة مل تكد تتامسك حتى 
رأوا »غالًِبا« وهو يساق إىل عربة التحيالت، حتّجرت األقدام وباب 
العربة ُيفتح؛ فيظهر باطنها خالًيا من أي حياة إاًل احلياة الداخلة إليه، 
رجاًل  اجلموع  بني  من  خرج  السجني..  عىل  الباب  ُيغَلق  أن  وقبل 
ضخاًم تراه كالشجرة املحتقة خترج منها غصون الدخان، ينتصب 
هو بني العساكر واقًفا؛ فكأهنم من طول قامته قعوًدا، يّر الغضب 
الوضيع  أهيا  الغشاش..  أهيا  أرسيت  »قتلَت  يرصخ...  وهو  جًرا 

سأنتقم منك.. واهلل ألنتقم منك«
تكالب عليه العسكر كلهم حتى سائق عربة التحيالت مل يد 
بًدا من النزول والتدخل للتصدي للرجل، خّفت قوته من كثرهتم 
وهدأت غضبته من سطوهتم، سقط أرًضا بجانب العربة وهو يئن 
أنني املحزونني ويضع التاب عىل رأسه نادًبا زوجته وطفليه ضحايا 
العقار املنهار، تراخت قبضة العسكر من حوله وقد وقر يف قلوهبم 
احلزن عليه وألجله، فلاّم أعطوه ظهورهم؛ قفز قفزة قوية وهو يلقي 
بخبيئة كان قد أخفاها طّيات ثيابه، ألقاها بكل قوته داخل العربة ثم 

أغلق الباب وفّر هارًبا.
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من  وبني  للرجل  مطارد  بني  العسكر  انقسم  رسيًعا،  األمر  مّر 
حياول فتح باب العربة، كّل هذا والدهشة واخلوف قد متّلكت من 

»ِوصال« وأهلها، وقبل أن خترج هي من صدمتها دوى االنفجار!
انفجار قوي داخل عربة التحيالت مما جعلها تتصدع داخليا 

وينتج عنها ضغط قوّي؛ دفع بكل من حاوطها أرًضا وبقوة.
رفع  وجهيهام،  يتحسس  ابنتيه  من  يقتب  وهو  »ُمصطفى«  حتامل 
قنبلة  إال  تكن  مل  الرجل  خبيئة  أن  علم  وقد  التحيالت  عربة  إىل  رأسه 
موجهة إىل »غالِب«، ومع رؤيته آلثارها أيقن أن زوج ابنته قد هَلَك متاًما.
إيقاظ  حاولوا  السقطة،  أثر  من  تتأمل  وهي  »عاليا«  أفاقت 
»ِوصال« لكنها مل تتحرك، رصخت األوىل وهي تشري إىل بركة دماء 

تتكون حتت أختها، شهقت بقوة وهي هتتف.. » الطفل!«.
وبقى »ُمصطفى« صامًتا ال يقوى عىل النطق..

بدأت ابنته يومها مطلقة ذات ولد.. ثم انتهت إىل أرملة دون ولد!
فام أضعف البدايات وما أقسى النهايات!!!

وقسوة  الفناء  بمّس  الباقية  النفوس  تشعر  أن  إال  الفراق  وما 
الذكرى..

األحزاِن  يف  َتفّقه  من  عىل  هلذا..  أشالء؛  الفؤاد  يتمزق  عندها 
ودروهبا أن يكون عىل دراية..

من أن العزاء يكون يف من بقى وليس من رحل!
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»نعّزيكم عىل احلياِة.. ال عىل املوِت !«
متزلزل  النفس،  ُمتخّبط  املشفى  أعتاب  عىل  »ُمصطفى«  وقف 
األقدام، وقد اختذ زاوية مظلمة صديقة له، فهو يبّث أركاهنا حديًثا 
يئن كجريٍح ويرصخ  تارة،  تارة واآلهات  العربات  تتخلله  طوياًل، 
وال  به،  يستفيق  ما  مقدار  شأنه  من  يلملم  أن  يستطيع  ال  كجارٍح، 

يذكر من حديث األطباء إاّل ملحات من القول.. 
» نزفت الكثري.... حالتها خطرة...... ال نعدكم بشئ« 

فها هو اآلن ُتَدق يف صدره مسامري الندم واحلزن والضياع، فقط 
هيمهم بكلامٍت ليست كالكلامت، بل قطع من أحرف متناثرات.. 

ظل كذلك حتى غلبته ُظلمة العني وغشاوة العقل؛ فسقط ونام.
أفاق عىل قطراٍت من ماٍء ُتصّب عىل رأسه صبًّا مستساًل؛ فهّب 
تتفّلت  وحزًنا،  قهًرا  ينبض  فوقه  من  »عاليا«  وجه  يرى  وهو  فزًعا 
ملشهدها  »ُمصطفى«  ففزع  األّنات؛  شفتيها  وتطرح  العربات  منها 

فزعة كادت ُتسكت قلبه سكتة الَكَفِن!
قالت »عاليا« من بني دموعها وشهيقها.. »مات طفلها«

فهمس »ُمصطفى« بخوف.. »وطفلتي.. ماذا هبا؟«
رفعت رأسها مستنكرة اهتاممه الوحيد بـ«ِوَصال« لكنها أجابت 

وهي تبتعد عائدة.. »الزالت بخطر«
تكّوم أرًضا يرجتف، ال يدري ما حيدث؟
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يتمنى الرصاخ يف كل يشء من حوله... »ماذا بعُد؟.. ماذا بعُد؟«
أرادت،  ما  قلياًل عن  مّرت ساعة، وصلت »أم اخلري« متأخرة 
نظر  إليه،  فاجتهت  اخلارجية؛  باالستاحة  »ُمصطفى«  وجدت 
سألته  بعدما  تالشى  حتى  ثواٍن  يستمر  مل  بتعجٍب  نظر  ما  أول  هلا 
شفتيه  عىل  تعّثرت  الكلامت  لكن  التحّدث  حاول  ابنته،  حاله  عن 
بعشوائية  تتحّرك  صارت  يده  لكن  لـها..  ليرشح  بيده  فاستعان 
وختّبط، فال الصوت أفاد وال اليد! حِزنت حلاله وهي تراه يضم يده 
احتمت  مفهومة،  غري  بكلامت  وهيمهم  باستسالم  ثانية  جنبيه  إىل 
عن  منها  واستعلمت  االستقبال  مسئولة  إىل  قامت  وحزنه،  صمته 

أخبار »ِوصال« فلاّم عِلمتها؛ عادت إليه.. قالت بعد فتة:
ما دام لك أكثر من قلب يف هذه الدنيا؛ فستتأمل.  -

مل ُيِب عليها أو تتغري نظرة القهر بعينه، سكتت هي، ال تدري 
ملَ أرسعت إىل املستشفى مع »عيل« أول ما عرفت اخلرب؟! مع أهنا ال 
تسمح لقلبها أن يتعّلق بأحد ممن تعرفهم طوال حياهتا، تعلم أهنا ال 
تطيل املكوث وأنَّ الفراق ال بد آت.. لكّن هذه املرة كل الشخوص 
من حوهلا تستجلب من داخلها احتياًجا الزالت بعد كّل هذه السنني 

حتاول إخفاءه، احتياج األمان!
نفَضت عن رأسها األفكار وهي هتمس إىل »ُمصطفى« امُلنهزم 

أمامها:
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مَتاسك ألّنَك إن مل َتفعل؛ فمن سيفعل؟  -
نظر هلا باستفهام؛ فأجابت سؤال عينه:

من سيتامسك من أجل وصال إن مل تفعلها أنت؟  -
مل يبَق هلا غريك.

هّم بإجابة سؤاهلا بكلمٍة ما لكن نداء مسئولة االستقبال عليه 
ُملبًِّيا، جاءته ُبرشى خروج ابنته من  أخرجه من ما فيه؛ فهبَّ إليها 
العمليات وحالتها مستقرة، هتاوى عىل األرِض ساجًدا هللِ شكًرا، 

قام بعدها وقد التمعت عيناه واخلطى منه هترب إليها.. إىل ابنته.
هي  إليها  ترسع  لو  وَدْت  تتحرك،  ال  خلفه  اخلري«  »أم  بقيت 
األخرى قفًزا لكنها تعلم أنه وحده األحق بقرهبا اآلن، إًذا ال حيل 

هلا أن تزامحه فيها.
عادت إىل مكاهنا الذي تركته منذ دقائق وقررت االنتظار لبعض 

الوقت، من خلفها أتى صوت رجل تصحبه مسحة أمل... 
»أنِت جارة األستاذ مصطفى أليس كذلك؟.. أحتاجك يف خدمة«

* * *
وقَف أمامها مذهواًل وهو يتلّفت ُيمنة وُيرسة، سأل باهتامٍم حقيقي:

كيف حاهلا اآلن؟  -
خرجت من العمليات وننتظر إفاقتها.  -

إًذا مل تعلم بعد بوفاة زوجها وموت محلها؟!  -
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اضطربت »عاليا« قلياًل من كلمته  األخرية، مهست بحزن:
ليس بعد.  -

صمت طوياًل احتاًما حلزهنا لكنها تنّفست بقوٍة ثم سألته:
»عيّل«.. متى ستأيت للتقّدم يل؟  -

نظر هلا باستهجان واستنكار.. فهي تعلم أنه يعّد الثواين ليكون 
بقرهبا، أجاب:

وظروف أختك؟!  -
ماذا هبا؟  -

استغرب سؤاهلا.. فاستجمع من شجاعته الكثري ثم قال:
إين  واهلل  به،  يمّر  ما  ظّل  لوالدك يف  أتقّدم  كيف  »عاليا«  يا   -
يوافق  ال  غضبة  عيل  يغضب  أو  فيطردين  اآلن؛  يراين  أن  ألخشى 

بعدها عىل خطبتنا أبًدا.
رفَعت كتفيها بضيٍق ثم قالت:

حسنًا، من اجليد أنك مل تفعل، فلعيّل أغرّي رأيي.  -
لكنه أرسع إىل يدها فجذهبا وهو يقبض عليها قبضة أنني ثم مهس:
ما  واهلل  تفعيل،  ال  رجاًء  القلب..  حّبة  يا  ثانية  تقوليها  ال   -

قصدُت إاّل خرًيا.
* * *
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عليها  تلّح  أختها  بجانِب  عاليا  جلست  التايل  اليوم  صباح  يف 
منها  اقتبت  هلا،  استسلمت  منها؛  »ِوصال«  يئست  فلاّم  بسؤال، 

»عاليا« ثم مهست:
كيف كان املوت؟  -

نظرت »ِوصال« إليها باستهجاٍن واستنكار لكن أختها حّركت 
حاجبها بإرصاٍر وهي تقول:

الطبيب أخربنا أن قلبك توقف ملدة ثالثني ثانية.. فِلَم هذه   -
النظرة؟!

عىل  فعاًل  كنِت  املحكمة  أمام  إصابتك  عند  أنك  باإلضافة 
مشارف املوت.. لذلك؛ أخربيني يا أختي.. كيف هو املوت؟

مل تستطع »ِوصال« أن خُتفي حنقها من سؤال أختها، صمتت 
طوياًل ثم قالت بصوٍت ضعيف:

مثل احلياة.  -
وصال ال متزحي.. كيف هو املوت؟  -

أخربتِك.. مثل احلياة، نتوقع أسوء حلظات حياتنا ويستقر   -
بقلوبنا أن املوت سيفوقها قسوة وظالًما وخوًفا..

مواجهة  يف  والتخّبط  الذعر  من  حالة  مؤمًلا،  مرعًبا..  نتوقعه 
املجهول...

اضطربت »عاليا« من كلامت أختها، استجمعت أنفاسها ثم قالت:



ُ
ة

َ
َدِلْيل 90

عند  فعاًل  شعورك  كان  فامذا  التوقع..  كان  حكيتِه  ما   -
مواجهته؟

نظرت وصال إليها بخوٍف وتزلزل صوهتا وهي هتمس:
الِوحدة.. ال أكثر وال أقل.  -

مّهت »عاليا« بالتحّدث حينام جاء طرق خفيف عىل باب الغرفة، 
عال صوت »ِوصال« سامًا للقاِدم بالدخول، دلفت الضيفة التي مل 
وقد  »ُمصطفى«  ما وقع عىل  أول  نظرها  فوقع  اخلري«  »أم  إاّل  تكن 
أسند رأسه  بجوار قدم ابنته وباقي جسده مستقر عىل أحد الكرايس 
ويده ممتدة حتى يد ابنته تضمها بحنان وقد رحل إىل النوم، ابتسمت 

»ِوصال« هلا وهي هتمس:
حاولُت جذهبا لكنه مل يسمح يل.  -

نظرت هلا »أم اخلري« بحزٍن جارٍف وهي متنع عربة ما أن تفضح 
ما بصدرها من قهٍر ألجلها، قالت بصوت متهّدج:

كيف أنِت اليوم؟  -
أحّست »ِوصال« بتلك النربة اخلفية يف صوت ضيفتها، أجابت:

بخري.. أظن ذلك، أو لعّلها آثار املخّدر.  -
ابتسمت »أم اخلري« ملقولتها وهي ُتقبل عليها تضمها ضّمة قوية، 
نفسها ُضعًفا بجواِر »ِوصال«؛  فلاّم أحّست من  تبّث،  ما  فيها  تبّث 

ابتعدت قلياًل وهي ختفي عينها الباكية عنها وتقول:
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أنا مضطرة للرحيل.  -
لكنك مل جتليس حتى.  -

أن أضع اخلضار  قبل  زيارتك  أردت  يا حبيبتي..  مضطرة   -
عىل الطريق، واآلن يب أن أرحل، ال أستطيع التأخر أكثر فيستيقظ 

»أبو اخلري« وال يدين.
حسنًا، ال مشكلة.. أشكرِك عىل القدوم.  -

وقبل أن ترحل »أم اخلري« صدرت منها آهة تذّكر وهي تفتح حقيبة 
بالستيكية معها لتخرج منها ظرًفا مغلًقا وتقّدمه إىل »ِوصال« قائلة:

والدك  صعود  بعد  رجل  أتى  باألمِس  سأنسى..  كنُت   -
قّدم  ثم  اهلل،  رمحه  »غالِب«  مامي  أنه  قائاًل  مني  واقتب  لرؤيتك 
أيام  بعد  لوالدك  كثرًيا  يسلمه  أن  حاول  أنه  قائاًل  الظرف  هذا  إيل 
مني  لذلك طلب  استالمه؛  والدك رفض  من حبِس »غالِب« لكن 

إيصاله لك.
»ِوصال«  متّلكت  التي  القشعريرة  تلك  اخلري«  »أم  مل ختَف عن 
وهي مُتِسك باملظروف بني يدهيا؛ لكنّها مل متلك أن تفعل أكثر من أن 

تقّبلها عىل جبهتها وهي تدعو اهلل هلا بالعافية والرضا ثم ارحتلت.
بقيت »ِوصال« تنظر إىل الظرف بفزٍع، مّرت الدقائق عليها وهي 
ال تقوى عىل احلراك، بأيٍد مرتعشة فتحته ثم وضعت الورقة الوحيدة 

التي حوته أمامها وعيناها تقرأ ما سطره »غالِب« من أجلها....
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»زوجتي...
إّنه  من الصعِب جًدا.. أن يصبح الرجل منا صاحلًا، 

يف احلقيقِة.. بينام يكرب املرء يصبح من األصعِب معرفة.. كيف 
يكون الرجل صاحلًا؟

ومع ذلك.. فإّنه من املهِم جًدا أن نحاول عىل األقل ونبذل يف 
سبيل صالحنا كل اجلهد.

أرجوِك تذّكري دائاًم.. »أين راجل صالح«
رجل .. يتمنى أن يعيش حياته بصورة صحيحة مع زوجته التي 

متّثل له كل شئ ، وهو ألجلها سيصبح أي شئ.
أين  حبيبة  يا  تظنني  هل  طلقتك،  ألين  مني  غاضبة  أنِك  أعلم 

أتقبل حقيقة خرسانك؟
أبًدا باملغادرة، لكنه بالفعل أطلق  قلبي ال يستطيع السامح لِك 

رساحك.. وهلذا تعّذب..
مع كل ماكمة يل أنتظر أن أراك ، أتلهف لعينيِك،  يصعب عيّل 

فقدك كل يوم وساعة.
  أجلس بمحاكمتي وأترقب كل الوجوه حويل، كل داخٍل وخارٍج...
لعيّل أملح بسمة منِك يف شفتني ما،أو لون عينيك حيملهم وجٌه 

ما،أو صوًتا كصوتك خُمّبأ يف جسٍد آخر ال أعرفه..
 ويف كل مرة أبحث عنك؛ ال أجدك!
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فِلَم ختليِت عنّي؟
وإن كنِت غاضبة من ُبعدي..

 فأنا مل أغادر إال وأنا أعلم أن لديك جزًءا مني يذّكرِك يب..
 أما أنا فدائاًم وحدي.

حبيبتي.. تعايل مُلقابلتي أرجوِك،اشتقُت إليِك أنت وابني، تعايل 
يا ِوصال..

فأنت منّي ويل.. ولن يفرقنا شئ، حتى قربي؛ ألجلِك صنعته 
يتسع لشخصني.

أنِت يل يا ِوصال ما حييِت..
ال تتأخري.. فقلبي ينتظرك.«

يتسارع وزفريها  يعلو وهيبط، شهيقها  القراءة وصدرها  أهنت 
ِمْن  أفاقت  فلاّم  دقائق..  هبا  مّرت  العربات،  بعض  ذرفت  خيتنق، 
عنها،  بعيًدا  وأزاحتها  حقيبتها  داخل  الظرف  وضعت  فيه؛  هي  ما 
الوقت،  لبعِض  مضطربة  ظّلت  منه،  شبح  خروج  ختشى  وكأهنا 
يف  فتة  بقيت  هباتفها،  ُمنشِغلة  وأختها  نائم  والدها  حوهلا،  تلّفتت 
صمٍت حتى مدت يدها إىل هاتفها املحمول وفتحت الصفحة التي 

تتابعها بكثرٍة مؤخًرا... »ميالد روح«
فلاّم فتحتها؛ وقعت عيناها أول ما وقعت عىل كلامٍت ...
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خطوة  أول  ستكون  الظالم؛  يف  املكوِث  من  طويلٍة  فتٍة  »بعد 
للعبور إىل الضوء هي األصعب عىل اإلطالق، لذلك؛ اغتنمه حينام 

يظهر لك...
 واعلم أن الضوء ال يأيت إال ملن يستحق.

مع حتيات صفحة #ميالد
إىل حقيبتها وأخرجت  يدها  مّدت  القراءة؛  أن أهنت  وبمجّرد 
يوهنها  ما  بكل  يربطها  قيد  وكأنه  إليه  نظرت  املظروف،  منها 
دقيقة  بعد  وفزًعا،  خوًفا  وحزًنا،  أمًلا  هلا  ُيمّثل  ما  كّل  وُيضعفها، 
بسّلة  ألقته  ُثمَّ  تفكري،  أو  إطالة  دون  ومّزقته  شجاعتها  استجمعت 
القاممة التي شاء القدر أن تتوّسط بقعة الضوء الوحيدة امُلتسللة عىل 

استحياٍء عرب النافذة!
* * *

والده،  ينتظره  حيث  به  تسري  حتى  كثرًيا  أقدامه  عىل  حتامل 
يتهّرب منه كهربِه من األحزان، تتثاقل اخلطوات، وتتناثر الزفرات، 

وتتقافز النبضات، كٌل منه يف قلٍق واضطراب.
 وبينام هو يسري يف ُمنتصِف الطريق ال يدري شيًئا عن موضعه 
من جانبيه؛ رأى رجاًل لو لبِس معنى الذّل لفًظا ما لبِس غري اسمه، 
ولو كان للهواِن رساًم ما رآه يف غري رسمه؛ وجده مستقًرا بني يدي 
إمام املسجد، يبكي أمًلا وخرساًنا؛ فأحّس فيه معرفة وتبياًنا، فلاّم عِلَم 
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أنه والده؛ اقتب منه فرأى األحزان ترتسم عىل وجهه، وعالمات 
الفقر ختتال عىل مالبسه، أّما شفتاه فهي تردد خلف اإلمام.. »تبُت 

إىل اهلل.. تبُت إىل اهلل«.
احلراك،  عىل  يقوى  ال  بل  يتحّرك،  ال  ساكنًا  »ُمدثِّر«  فوقف 
التفت والده جتاهه، فلاّم علمه؛ ضّمه ثم دفعه عنه لينظر إىل وجهه، 
إىل  »ُمدثِّر«  يدي  يرفع  وهو  بقوة  زفر  مرتعشات،  بأنامل  حتسسه 
وجهه فيرضب به جانبيه، صفع نفسه صفعتني قبل أن ينتبه »ُمدثِّر« 
ابنه  إىل  وينظر  جتاهه  الوالد  يذب  اإلمام  اندفع  يفعل،  وما  لوالده 

نظرات غضب وهو هيتف.. »اتِق اهلل يا بني.. أترضب والدك؟«
عىل  جّز  وجهه،  امحّر  واإلمام،  والده  بني  عينه  »ُمدثِّر«  نقل 
أسنانه، فتح شفتيه لريد، لكن يد والده كانت حاجًزا بينه وبني صوته 
وهو يدفعه داخل أحضانه ثانية ويلتفت جتاه اإلمام هاتًفا والدمعات 

متأل عينيه.. » هو منّي وأنا منه.. هو منّي وأنا منه«.
ختّلص »ُمدثِّر« من قبضة والده ثم جذبه من يده دون أي كالم، 
االستاحة  إىل  وصال  حتى  سارا  وامًجا،  صامًتا  خلفه  اإلمام  تارًكا 
بجانِب املنزل، اختذ والده طريق البيت لكن »ُمدثِّر« منعه، نظر والده 

إليه بحزٍن وهو هيمس:
أشتاق ملنزيل.. أمتنعني عنه؟  -

-  أجل أمنعك.
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أشتاق ألركانِه وكل ما فيه وكل من فيه.  -
توقف عن تلك الكلامت.  -

دعني أصعد.  -
لن أفعل.  -

دعني أصعد وسأنفذ طلبكم األخري.  -
ملعت عني »ُمدثِّر« فور سامعه كلامت والده األخرية، نظر جتاهه 

ثم اقتب منه حتى وقف أمامه متاًما وهو يسأله ُمستنكًرا:
وما سبب تغري رأيك.  -

أحب أن أحتفظ بالسبب لنفيس.  -
يتبعها  وهو  بقوة  عليها  وضغط  والده  ذراع  »ُمدثِّر«  أمسك 

بظراٍت مّذرة هامًسا:
بمجرِد نزولنا ستذهب فوًرا للتنفيذ؟  -
اتفقنا.. دعنا نصعد فالشوق يقتلني.  -

أحّس »ُمدثِّر« باألملِ يتمّلك منه وهو يسمع كلمة والده األخرية، 
يعلم جيًدا سبب صعوده، ويعلم ما سيفعله بمجرد أن يرتد خائب 
الرجاء، يعلم كل شئ لكنه لن حيكي شيًئا أو ييب عىل يشء.. فال 

أحد يستحق اإليضاح.
والده  بدخول  سامحه  مستنكًرا  »ُمدثِّر«  أمام  البواب  وقف 
معه لكن »ُمدثِّر« طمأنه بحركة يده ورأسه؛ فعاد األخري إىل مكانه 
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ُمتملماًل وهو يتابع االثنني بنظرِه حتى غابا عن عينِه؛ حينها أخرج 
هاتفه وطلب رقاًم خارجًيا.

وصل »ُمدثِّر« يتبعه والده إىل باب منزله، جذب األخري املفتاح 
ثم  له  املخصِص  موضعه  داخل  بقوٍة  ووضعه  األول  يدي  بني  من 
ظّل  فقد  والده  أّما  خلفه  الباب  »ُمدثِّر«  أغلق  مًعا..  دخال  أداره، 
فلاّم وجد غرفها كلها  تتسارع،  وأنفاسه  الغرفة  الغرفة وراء  يدخل 

خاوية؛ التفت جتاه »ُمدثِّر« وانقّض عليه وهو يرصخ:
أهيا اخلائن!  -

دفعه ابنه دفعة بسيطة وهو يتالشى تلك االنقضاضة وُيمسك 
يد والده قائاًل:

توّقف حتى ال تؤذي نفسك.  -
ملاذا بقيَت هنا؟ »وردة« و »راشد« رحال وأنت ال.. ملاذا؟  -

ال خيّصك من األمر يشء.  -
مل ترحل حتى تتم اخلدعة عيّل وتومهني أهّنا هنا.. أليس كذلك؟  -

أي خدعة؟ كفاك ختيالت.  -
البالستيك،  من  بمزهرية  يقذفه  وهو  وثبة  عليه  والده  وثب 
أراده والده من  الذي  األثر  به  »ُمدثِّر« لكن مل تصنع  أصابت كتف 

األذى، فرصخ غاضًبا:
أنت أسوأهم.. أعلم أهنام مًعا، إنام أنت.. أنت يا من تتصنع   -
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الرباءة أكثرهم سوًءا.
ال شيطان هنا سواك.. كفاَك خداًعا لنفسك وظلاًم لغريك.  -

تأّدب يا عديم األدب.  -
ومِلَ أتأّدب معك وأنت ال تستحق األدب؟  -

أيَن هم؟  -
بعيًدا عن يديك.  -

ال تستطيع حجبهم عنّي.. بالقانون؛ أنا أقرب إليهم منك.  -
واهلل أقرب إليهم مني ومنك.  -

مِلَ؟ هل ماتوا كأمك؟  -
مل يستطع »ُمدثِّر« الرد وقد استجلب والده ذكرى األمل األكرب 

البنه؛ فتثاقلت عليه األحرف والكلامت؛ فأضاف والده بتهّكم:
هل أزعجتك يا بني الغايل بذكرى أمك الراحلة!  -

نفسه  يفقد  الذكرى  تلك  أمام  فهنا  التعبري..  »ُمدثِّر«  يستطع  مل 
وروحه وجسده، بل ربام ينسى أن له قلًبا؛ فقد ماتت الدنيا بموهتا.

هّم  بسببها؛  ضعيًفا  دائاًم  ستبقى  بأذنه..  مهس  منه،  والده  اقتب 
»ُمدثِّر« بالرد لكن الكلامت اهنارت عىل شفتيه ومل تقم هلا قائمة، فقد 
نزع عنه والده رداء الثقة بكلمة واحدة لكنها حتمل له الكثري من املعاين.
التّف والده حوله وهو يرضب بيديه عىل صدرِه ُمصطنًعا احلزن 

هاتًفا:
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آسف يا بني.. لعّل ِكرب سني هو من أنساين أّنك ال حُتِسن   -
الكالم يف بعض األحيان.

رفع »ُمدثِّر« رأسه إليه وشهقاته تتفّلت منه لُيجيبه:
أنككككك  ستك  س  س  أنــس  ل...  ل  ل  بلـلـلـ   -

جبببببببببببببان.
قريبة  ماء  زجاجة  جتاه  يده  فمّد  بقوٍة؛  يشهق  وهو  مجلته  أهنى 
ليدفع ما بداخلها إىل داخله، ومن خلفه اقتب منه والده بخطواٍت 
فكأن  انحناءات خمفية؛  ُمتِخًذا  يتساقط ظّله  احلائط  صامتات وعىل 
جتاه  بحناٍن  ُيقبل  جسًدا  تراه  بعيٍد  من  شيطان!  وظّله  برش  جسده 
ولده، فإذا رأيَت وجهه عِلمت حقيقة تلك األبوة املزيفة، وتتجىّل 
السّكني  العني عىل ذلك  املعاين وتنقشع غيم األماين حينام تقع  كّل 
الذي يسكن بني يدي والده كهديٍة مغّلفة باحلب لُِتسّلم بعد غياب 
من  باملفتاح  الباب  ُأغِلق  ثم  اخللف  من  بطعنٍة  األمر  وتّم  طويل، 
اخلارج وصوت خطواٍت مهروالت يصدح هرًبا باالجتاه امُلعاكس.

* * *
تراها من بعيٍد تسري بانكسار.. وكأهنا أحزان األرض متيش عىل 
إّما  الكلامت ال تتعدى كوهنا مهسات قليالت،  ظهرها، خترج منها 
لطلٍب أو سؤاٍل عابٍر أو نسيم زفرات، فقط »ِوصال« لكن دون أي 

معنى من معانيها!
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منهم  فاستأذنت  أّما هي  البيِت فجلسوا واستاحوا،  إىل   وصلوا مجيًعا 
للدخول غرفتها، أو مل تفعل، حسنًا.. لعّلها أرادت ومل تتح هلا الفرصة، فقط 
قامت ودخلت وأغلقت، حدث من ثالث كلامت مل هيتف لساهنا فيهم بيشء!
به  وتقّطعت  األسى  متّلكه  وقد  بمكانِه  »ُمصطفى«   جلس   
األحزان، أما »عاليا« فقد انشغلت هباتفها ومراسالهتا، شعر األب 
بأركان بيته تضيق عليه، ختنقه، تذيب البقية الباقية من اهلواء وحُتيلها 
ناًرا تلهب الصدر واألعضاء؛ هّب من مكانِه.. ال يقوى عىل املكوِث 
ليقف  نفسه  أن يستعيد جزًءا من  اهلواء، حيتاج  لبعِض  أكثر، حيتاج 
بجوار فتاته الكربى، حيتاج من يؤّمن قلبه؛ فيؤّمن هو روحها، سار 
باجتاِه الباب.. نادته »عاليا« ُمتسائلة -ولربام للمرة األوىل- إىل أين 
استاحة  له عىل  للجلوس مع صديٍق  ذهابه  يذهب؟، أخربها عن 
عادت  قد  كانت  لكنها  االهتامم  سبب  عن  بدوره  سأهلا  ثم  قريبة، 

لالنتباه إىل شاشة هاتفها؛ ففتح الباب وخرج.
يتقّطع عليها  ابنته وصدره  بأمِر  سار بطريقِه متلكًئا وهو يفكر 
مسئولية  أن  تذّكره  بمجرد  تنتفض  روحه  لكّن  وحرسة،  حزًنا 
صار  زوجته  ماتت  بعدما  سنوات  فمنذ  ثانية،  إليه  عادت  قد  ابنته 
يوقن  حينام  أكثر  نفسه  وهتدأ  بناته،  عىل  يطمئن  أن  الشاغل  شغله 
باستقرارهم يف معّية رجال سيكونون هلم خري سند يف هذه الدنيا.. 

فام املرأة يف هذه احلياة بدون رجل!
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وبمجّرد أن وصل إىل االستاحة؛ وجد »علّيا« يقف عىل أعتاهبا 
وقد بدا االضطراب جليًّا عىل وجهه، فلاّم شاهد »ُمصطفى« أرقل 
إليه ُمتلهًفا عليه؛ فعلم األب حينها أن »علّيا« مل يأِت إاّل له ومل يقف 

وقفته تلك إاّل ألجله؛ فسّلام عىل بعضيهام ثم طال بينهام احلديث.
* * *

باسمه،  يناديه  أحدهم  الرجال،  بعض  وهتاف  حتّطم  صوت 
بني عقله وما حوله، بضع  لكن غيمة سوداء حتول  اإلجابة  حاول 
فأزاحت  وعينه؛  وجهه  إىل  طريقها  وجدت  بارد  ماء  من  قطراٍت 

الغشاوة، حّركه أحدهم وهو يسأل بجزع:
أنَت بخري؟ أجبني يا بني أرجوك.. أنت بخري؟  -

من صوته اجلزع علم أنه البواب، مّد يده جتاه اجلرح يف كتفه؛ 
أحّس باألمل لكنه أخفاه حتى ال يفزع البواب أكثر من ذلك، حتامل 

عىل نفسه وأجاب هامًسا: 
أنا بخري.. ال تقلق عيل.  -

وضع البواب هاتًفا عىل أذن »ُمدثِّر« ومل يقل شيًئا، وجاء صوت 
»راِشد« وقد ظهر البكاء جلًيا يف أحرفه وهو هيتف معاتًبا:

أخربتك أن ال تصعد به يا أخي.  -
حتامل »ُمدثِّر« عىل نفسه أكثر وأكثر وهو ييب:

كان سيفعلها يا أخي.. كان سينفذ رشطنا أخرًيا.  -
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واآلن؟ مل نصل معه ليشء وكدُت أخرسك، كيف وثقَت به؟  -
خيرجه  مل  فسكت،  بالعرباِت؛  صوته  اختنق  وقد  »راِشد«  قاهلا 

من صمته إال شهقة خرجت منه وهو يسأل »ُمدثِّر« بجزع:
هل أخربته شيًئا؟  -

ال بالطبع.  -
حتى  بعشوائية  حوله  تتنقل  وعينه  وثقٍة  برسعٍة  »ُمدثِّر«  قاهلا 
من  اهلاتف  سقط  أرًضا؛  متوياهتا  تناثرت  وقد  مفظته  عىل  وقعت 
يده فتلقفه البواب وهو ينادي عليه مستفرًسا رد فعله األخري، لكن 
»ُمدثِّر« مل ينتبه ألي شئ غري مفظته وهو يسقط بجانبها أرًضا ُيلملم 
متوياهتا بفزٍع وخوف وكل أركانه هتتز وهو يرى أكثر من إيصال 
ُمبعثر خارج مفظته وحيمل يف طيات كلامته إجابة أسئلة والده كلها. 
صوت هتاف »راِشد« عىل اهلاتف أخرج »ُمدثِّر« من مصيبته؛ 
فهّب واقًفا وهو يضع مفظته بجيبه ويضع عىل كتفه قميًصا آخر غري 
الذي كان يرتديه ثم يقفز خارًجا وصوت البواب ينادي عليه قلًقا 

وصوت »راِشد« ينادي باسمه فزًعا، أّما هو..
من  األرض  يطوي  وهو  كلها  ومصائبه  وأمله  جرحه  نيس  فقد 
قلبه  أّما  اتساًعا..  يزداد  وجرحه  تتسارع  وأنفاسه  طّيا  قدمه  حتت 

فُتدق به مسامري الندم والتأنيب.
اإلنسان،  لقوانني  آبه  غري  اقتحمها  الدار،  أعتاب  إىل  وصل 
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أرقل إىل الغرف، تتداخل كّلها أمام عينه وتتشابه، وكأنه يبحث عن 
غرفتها للمرِة األوىل، تنفس بقوة وهو يرى باهبا أخرًيا أمامه، فتحه 
ُفتِح  ومّلا  كلها،  احلواس  عليه  تداخلت  برأسه..  أم  بقدميه  أم  بيديه 
العينني،  مغمضة  الغرفة  ضوء  بمنتصف  جلست  وقد  رآها  الباب 
يسيح شعرها عىل وجهها وتنحني رقبتها إىل جهة اليمني يف هدوء 
جناحيه  إىل  ويضّمها  يديه  بني  يتلقفها  وهو  إليها  أرسع  وسكينة، 
ا  حياول إخفاءها عن األركان واألشخاص، ارتفع منه هتاًفا ُمنكرِسً

ينادي.. »يــــا الـــّلــه« 
من  باحلرسات..وتسّل  قلبه  وينبض  زفرات..  يتقّطع  وصوته 

عينه القطرات.
دخلت مسئولة الدار فزعة وقد عِلمت بأمر اقتحامه، فلاّم رأته 
عىل حاله والدم يتقطر منه و »وردة« ساكنة بني يديه؛ اقتبت منه، 

ربتت عىل يده وهي هتمس له:
دعها مكاهنا يا بني.. دعها وال تقلق من يشء.  -

شهقت  اتساعه  رأت  فلاّم  جرحه؛  من  اقتبت  ا؛  ردًّ منه  جتد  مل 
متسائلة:

من فعل بك هذا يا بني؟  -
مل ُيِب وعينه ُمثّبتة عىل وجه »وردة«؛ فأعادت املسؤولة سؤاهلا 
رّد  وجاء  قبل،  من  أكرب  باستفهاٍم  وجهه  إىل  تنظر  وهي  ثانية  مرة 
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»ُمدثِّر« بعد دقيقة ُمفاجًئا هلا وهو ييبها وقد امتألت أحرفه غضًبا 
وقهًرا وعيناه مازالت مرتكزة عىل وجه »وردة« هامًسا:

فعَلُه زوجها.  -
* * *

رفعت رأسها إىل السامء وهي تسأل اهلل.. »مِلَ أنا؟!«
فِيَها!  َتُغوص  اَم  فَكأنَّ األْرض؛  بِجبَهتِها  اَلَمَست  حتى  انَحنْت 
يضّخ القلُب دماء اللهفة إلجابة يف جسِدها كّله، َشِهَقت واحلُروُف 

خَتُرج ِمنها ُمَتفّرَقاٍت ُمَتَزلِزاَلٍت...
»انَطَفأُت َيا اهلل.. 

فنَاداها َمْن َفوَقها »اهللُ ُنوُر الّسَمواِت َواألْرِض«
تضافر  وقد  الكريم  القرآن  بمحطِة  القارئ  صوت  هذا  كان 
االستنكار مع االجابة، فتحسُب أن هناك مصاحبة بني اهلّم والفرج 

يف آن! واألمل واألمل يف آن! والعرس واليرس يف آن!
مّرت دقائق ُأجِلمت فيها من إحساسها باحلرِج من نفسها وهي 
ومهست..  استحياٍء  عىل  رأسها  أنزلت  وِعتاًبا،  لوًما  قلبها  يف  تعلم 

»أستغفر اهلل.. أستغفر اهلل«
قامت إىل دوالهبا وغريت مالبسها، عادت إىل رسيرها وتلقفت 
وهي  ففتحتها  مبتغاها؛  إىل  وصلت  حتى  فيه  تقّلب  وهي  هاتفها 
تنهل من نبع كلامهتا وطيب معانيها الكثري، و مل تتوقف عن التصفح 
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قد  مجلة  استوقفتها  حتى  تارة..  والبكاء  تارة  االبتسام  ثم  والتأثر، 
نزلت بمنشور باسم األدمن...

»اعلم أن اهلّم مصريه إىل فناء ولن يبقى إال األمل؛ فاستمسك 
بِه أينام حّل«

مع حتيات صفحة #ميالد
#األدمن

فردت عليها.. وكانت أول تعليق.
بعد ساعٍة...

عاد »ُمصطفى« إىل بيتِه فتلقفته ستة أعني، رّحب بـ »أم اخلري« 
وهو ينقل برصه بني بناته االثنتني، الُكربى جتلس مبتسمة وكأهنا مل 

يِصبها يشء! والصغرى جتلس ُمتأِهبة وكأهنا تعلم كل يشء!
مل يطل صمته وهو يقول:

لقد قابلني »عيّل« مرة ثانية من أجِلك يا »عاليا«.  -
نظرن مجيعا إىل بعضهن، فأكمل »ُمصطفى« :

أنه  أخربين  األوىل؛  كاملرِة  ستفضني  أنِك  أخربته  وعندما   -
يشعر أن ردك هذه املرة سيكون خمتلًفا.

نظرت »أم اخلري« إىل »عاليا« باستفهام وقد هتلل وجهها، فهي 
تعلم مّبة »عيّل« لـ »عاليا«، قالت األخرية هبدوء ُمستنَكر:

كيف نتحدث يف أمر كهذا ونحن عىل ما نحن من األحزان؟!  -
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جاء رد »ِوصال« أشّد هدوًءا وقوة وهي جُتيب:
وماذا فعلت األفراح لتؤخذ بذنب األحزان يا عاليا؟!  -

ظهرت ابتسامة األب وهو يسأل »عاليا«:
إًذا ماذا ترين؟  -

فأجابته ببعِض حرج:
ماتراه أنت.  -

صدحت زغرودة مفاجئة للجميع من بني شفتي »ِوصال« مما 
دفع ثالثتهم ليصمتوا وقد امتألت صدورهم بالكثري من االستغراب 
واالستنكار مًعا، لكن يبدو أن مشاعرهم تلك وتعبريات وجوههم 
وراء  الزغرودة  ببذل  فاستمرت  أبًدا؛  »ِوصــال«  انتباه  تلفت  مل 
الزغرودة حتى نفد صوهتا، تنّقلت عني »أم اخلري« بني اجلميع ورأت 
سعادة »ُمصطفى« وابنتيه؛ فغلبتها العربات وقد بدأت يدها تنتفض 
ُثمَّ صدرها ُثمَّ جسدها كّله مما دفع اجلميع أن يرقلوا إليها مهدئني هلا 

وقد عال يف نفس »ُمصطفى« دبيب الوجل منها!
* * *  

هبّت رياح القهر عىل صدر »ُمدثِّر« ففزع فزعة الغارقني وضّج 
صدره ضجيج امللهوفني وعيناه تتقلب ذات اليسار واليمني؛ فأقبلت 
عليه مسئولة الدار تطمئنه وهتدئ منه حتى الن جانبه وسكن خافقه، 
استهّلت حديثها بكلامٍت عن »وردة« ومتام حاهلا واعتياد سكوهنا؛ 
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فلّف رأسه إىل حيث مرقدها فرآها وقد جاورته برسيرها؛ فتغرّي من 
حال فؤاده الكثري. 

استغرق بعض الوقت وهو يستمع إليها غري منصت وال مهتم.. 
فقط تقرع عىل رأسه أفكار من هلٍب وذكريات من ناٍر تصّب عىل قلبه 
صّبا؛ مّد يده بعفويٍة موضع جرحه فازداد طنني رأسه وقد تثاقلت 

عىل نفسه فعلة والده، سقطت عربة من عينه..
 ليست حزًنا عىل ما مىض.. بل ندًما عىل األحزاِن.

بعدما أهنت مسئولة الدار حديثها قام من رسيره ووقف بجواِر 
النافذة؛ فتبنّي من ظالم الّسامء أنه قد غفل يوًما كاماًل.. انتفض يف 

وقفته وعقله حيّدثه.. »لقد تأخرت«.
وحرشها  كلها  متوياته  بإخراِج  وبدأ  الغرفة  ركن  يف  دوالًبا  فتح 
بحقيبة ال حتتمل نصف ما يضعه هبا، باستنكاٍر هتفت مسئولة الدار تسأله:

ماذا تفعل؟ توقف يا بني.  -
لكن »ُمدثِّر« مل يلتفت لسؤاهلا أو هيتم لإليضاح، فقط يتحرك 
باضطراب وقلق قد ظهرا بوضوٍح من يدِه املرتعشة التي من املؤكد 

قد غشاها األمل بسبب جرحه، والزال كذلك ال هيتم!
استطاع  ما  أشيائها  من  يلملم  وهو  بخوٍف  »َوردة«  إىل  نظر 
املستنكر،  وسؤاهلا  هلا  نداءها  املسؤولة  أعادت  عليه،  التحّصل 

فالتفت جتاهها بعنٍي خجلٍة ونظرات حِرجة وقال:
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مضطر ألخذ وردة بعيًدا عن هنا.  -
مألها  وقد  باستفهاٍم  إليه  تنظر  وهي  املسؤولة  صمتت 

االستغراب.. فهذه أول مرة حيدثها بأكثر من كلامٍت ثالث!
بداخلها نشأ يقني أن »ُمدثِّر« لن يأخذها إال إن كان بحق مضطر 
أسئلتها،  يف  تزد  مل  لذلك  منها؛  وحرجه  قراره  احتمت  ذلك،  إىل 
ثم  بحنٍو  وجهها  حتسست  شعرها،  مّسدت  »َوردة«..  من  اقتبت 
أمسكت يدها وربتت عليها بضع مرات وهي هتمس.. »أمتنى لِك 

اخلري يا وردة.. كل اخلري«.
ثوان ثم التفتت جتاه »ُمدثِّر« قائلة:

أحتاج منك التوقيع عىل بعض األوراق.  -
هّم باالعتاض لكنها أوقفته بحركة من يدها وهي تقول بحزم:
التوقيع  منك  يلزم  لذا  بني  يا  عليها  الوحيد  الويّص  لسَت   -
عىل بعض األوراق التي تفيد أنك أخرجتها عىل مسئوليتك اخلاصة.
متلمل »ُمدثِّر« كثرًيا يف وقفته لكن النظرات الصارمة للمسئولة 

أمامه؛ دفعته لالنصياع ألمرها.
خرج وراءها وعيونه تفارق موضع سريه إىل حيث رقدت »َوردة« 
ساكنة مستسلمة ال تدري شيًئا عن ما يدور حوهلا وال ما آل إليه أمرها.

مل يقِض وقته بمكتب االستقبال كام توقع.. بل باملكتب اخلاص 
باملسؤولة، انقىض من الوقت ربع ساعة وهي تلقي عىل أذنه تعليامت 
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ثم  كثرًيا  عليها  كذلك  أوصته  بـــ«َوردة«،  االعتناء  بكيفية  خاصة 
جعلته يوّقع عىل أن املكان اجلديد ملكوث »َوردة« سيكون منزله هو؛ 
فوّقع »ُمدثِّر« مستسلاًم بعد وعدها بعدم إخبار أحد بمكان نزوهلا إال 

أبوهيا بالطبع وهو ما وافق عليه بشق األنفس.
وقبل أن يتكها ويغادر، استوقفته مرة أخرية وهي خترج بطاقة 

أنيقة وتقدمها إليه قائلة:
فيَك  قدما  »وردة«  والدي  لكن  هذا،  أعلم  وقته..  ليس   -

مرًضا أّنك غري مؤهل للتعامل مع مرىض بحالة ابنتهم بسبب...
سكتت قلياًل وقد عال وجهها اخلجل؛ فأشار »ُمدّثر« إليها أن 

ُتكمل؛ فتنحنحت وهي ُتضيف:
كتبا باملحرِض أّنك مريض نفسًيا منذ وفاة والدتك وهو ما   -

تسبب يف إعاقات لك مثل مشكلة نطقك...و...
هنا سكتت وهي تتنفس بقوة ُمنهية توترها بقوهلا:

هذه البطاقة لطبيبة نفسية خُمصصة حلاالت مثل هذه، يب عليك   -
الذهاب إليها واحلديث معها وهي بدورها ستقدم تقريرها إىل املسؤولني.
الزمن وهو  لكنّه أخفاه حتت قسوة  ظهر عىل وجهه االنكسار 

يشكرها عىل موقفها معه، فأضافت:
ُبنّي.. ال تتهاون يف أمر الطبيبة أبًدا ألهّنم قد يمنعونَك هنائًيا   -

من االعتناء بـ »وردة«.
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وقد  »َوردة«  إىل غرفة  ُمتجًها  منه  باملكتِب؛ فخرج  وقته  انتهى 
فصار  جسده؛  باقي  إىل  وانترش  يده  من  بدأ  إحساس  القلق،  غلفه 
ينخلع  يكاد  وقلب  الهثة  بأنفاس  عدًوا،  وهرولته  هرولة..  سريه 

وصل إىل باهبا..
هنالك رآه بالداخل يقف إىل جوار رأسها..

وجهه ُمتعّرق، وشفتاه هتمس بكلامٍت غري مسموعات، أّما يده 
فتتعش وهي تتحّرك من جانبه ُمتجهة إىل حيث وجهها..

استجمع »ُمدثِّر« من نفسِه وقلبه الكثري وهو هيتف به.. 
»توّقف.. إياَك أن ُتكِمل«.

الصوت  مصدر  إىل  وجهه  والتفت  اهلواء  يف  يده  تسّمرت 
»ُمدثِّر«  اقتب  املتحجرات،  العربات  من  الكثري  عيناه  محلت  وقد 
بخطواٍت واثقات حتى استقر مكانه بجانب رسير »َوردة«؛ فجعل 
أتّم وقفته هذه  إن  زائرها، وما  بينها وبني  من جسده حائًطا عازاًل 
بنظرة صارمة منه حتى ابتعد األول بضع خطوات إىل اخللف وهو 

يعطي ظهره إىل »َوردة« وصدره يعلو وهيبط.
هنالك اقتب منه »ُمدثِّر« وهو يسأل بحنِو:

ملاذا جئَت؟  -
التفت له الزائر وقد أطلق رساح عرباته وهو ييب:

أنك  فقط  شيًئا،  عنك  أعلم  ال  كامل  يوم  عليك..  ِخفُت   -
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أصبت.. ِخفُت أن أفقدك يا أخي.. بل ارتعبت من الفكرة.
أهنى كلمته وهو يذب »ُمدثِّر« إىل أحضانِه فيضّمه الضّمة ويشّمه 

الشّمة والزالت دمعاته تأخذ طريقها منسدلة عىل وجهه وصدره.
ما  الذي  أخيه  إىل  نظر  ثم  »َوردة«  رقدت  حيث  »ُمدثِّر«  نظر 
زال يعطيها ظهره وكأنه حيرم عىل عينيه رؤيتها؛ شعر بقهٍر يتمّلك 
من جسده كله وهو يرى صدر أخيه ينتفض من قوة خفقات قلبه، 
رّس  عن  به  ليبتعد  يده  من  »َراِشد«  يذب  وهو  احليلة  بقّلة  أحّس 

خفقاته ويضّمه إىل صدره خارج الغرفة هامًسا بأذنه.. 
»هي بخري.. هي بخري«.

زادت انتفاضة »َراِشد« بني يدي أخيه، فعاجله »ُمدثِّر« بقوله:
ستعود اآلن.  -

نظر له »َراِشد« باستنكار وهو هيتف:
لن أفعل.. لن أترككام وحدكام مرة ثانية.  -

بل ستفعل.  -
يتم  حتى  هنا  من  أغادر  لن  اهلذيان..  عن  توقف  مدثر   -

اإلمساك بأيب.
يشعر  حلقه..  يف  تقف  بغّصة  »ُمدثِّر«  أحس  والده  ذكر  مع 
حديثه  يكمل  وهو  جانًبا  شعوره  نفض  حاول  وسطوهتا،  بمرارهتا 

مع »َراِشد« لكن خرج صوته متخلخاًل مضطرًبا وهو يقول:
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أفِق يا أخي.. أال تذكر ملَ سافرت؟   -
وعينه  للسؤال  انتباهه  عدم  عىل  دلياًل  كتفيه  »َراِشــد«  حّرك 
»ُمدثِّر«  فأمسك  »َوردة«؛  إىل موضع غرفة  منه دون سيطرة  تتفّلت 

بكتفيه وحّركهام بقوٍة جتاه غرفتها وهو يعيد سؤاله ثم هيتف حانًقا:
ألجلها.. سافرَت ألجلها، لتستطيع العمل ودفع مصاريف عالجها.  -
فتتلكأ  ملوضعها؛  تتسابق  وعينه  أخيه  جلملة  »َراِشد«  ينتبه  مل 
عىل صفحة وجهها حتى حيفظ بقلبه كل قطعة منها، أكمل »ُمدثِّر« 

بصوت أكثر غضًبا وهو يكّبل يده:
واحتضاهنا  حّبها  عن  التوقف  تستطيع  لن  ألنك  سافرَت   -

والبكاء بني يدهيا وتقبيل قدميها.
حاول »َراِشد« أن يفِلت من قبضة أخيه صارًخا.. »دعني«، ثم 
صدم أخوه صدمة بكتفه مكان جرحه فارختت قبضة »ُمدثِّر« عليه؛ 
فأرسع األول بخطى متعّرجات متسابقات كأنام يصبو إىل ماء اخللد 
حيث موضعها.. حيث »َوردة«، هي احلياة.. كّل احلياة، ثم جذهبا 

.. إىل أحضانِه يضّمها إىل جناحيِه ضّمة ذاب فيها أمًلا وقهًرا وذالًّ
 وشفتاه ترصخان.. »آااااااه«.

أّما »ُمدثِّر« فقد سقط أرًضا وقد جتّمع عليه أملان.. أمل كتفه وأمل 
يسمعه  مل  لكن  »راِشد«  أن يصل ألذِن  أخيه، مهس بصوٍت حاول 

غريه:
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يمنعك  فلن  بجانبها  بقيَت  إن  أنَك  تعلم..  ألنَك  سافرَت   -
عنها أحد.. حتى أنا، وهي عليَك حرام لألبد.

* * *
اقتب »عيّل« هبدوء جتاه باب »أم اخلري« وقد علت وجهه 
ابتسامة مل يستطع إخفاءها منذ وقت، لكنّها تبددت متاًما وهو 
أسود  حذاًء  ُيلمع  الباب،  أمام  جلس  وقد  اخلري«  »أبا  يد 
اللون، يرتدي نظارته السوداء التي ال تفارق وجهه، واجلميع 
الليل  أّنه يرتدهيا ألنه ال حيتمل الضوء من سهره طوال  يعلم 

ورشبه للمحّرمات!
 النظارة خُتفي نصف وجهه وعىل الرغم من هذا يظهر اجلرح 
السيارات  ضوء  يف  جلًيا  وجهه  جانب  الساكن  املنظر  القبيح 
العابرة، رجل غري ودود أبًدا، هكذا سريته دائاًم بني الناس، كذلك 
حكايات »أم اخلري« عنه كفيلة لتجعل اجلميع يتجنبون االصطدام به 
واالحتكاك معه، أما هو.. فرييد أن ينقل إليها خربه السعيد؛ إًذا ال 

مفر من احلديث معه لُينادي عليها.
»أبو اخلري« مل  يسّلم عليه لكن  يده  مّد  أمامه،  إليه، وقف  أقبل 
إىل جانبه  ثانية  يده  ُيعيد  احلَرج وهو  »عيّل«  متّلك من  له،  أبًدا  هيتم 

ويتنحنح يف خجٍل قائاًل:
هل ُيمكنك النداء عىل »أم اخلري« ألسأهلا أمًرا؟  -
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رفع »أبو اخلري« رأسه قلياًل حيث »عيّل« ُثّم أعادها ثانية لألسفل 
دونام اكتاث وهو ُيكمل تلميع احلذاء بني يديه، ظّل »عيل« يف مكانه 
ال يدري هل ُينادي هو بنفسه عىل »أم اخلري« أم ينتظر حتى يسمح 

له زوجها؟
مّرت مخس دقائق حتى أمجع أمره؛ فاقتب من باب بيتها ليطرقه 
لكن »أبو اخلري« يف حركٍة غاضبٍة مّد قدمه يف طريق »عيّل« مما منع األخري 
فقفل  أبًدا؛  به  أّنه غري مرحب  ليفهم  كافًيا  أكثر، وكان هذا  التقدم  من 

عائًدا يف طريقِه وهو يدعو لـ »أم اخلري« أن يصربها اهلل عىل زوجها.
* * *

يتفّلت منها الكثري من الوقت وهي ال تدري عن ما حوهلا أّي 
املنشور،  وراء  املنشور  فيظهر  هاتفها؛  شاشة  يف  تقّلب  فقط  يشء.. 
بعض الكلامت تنثر يف صدرها القليل من الذكريات والبعض اآلخر 
يذهبا إىل طيات نصحه جذًبا متفّرًدا غري ُمقاوٍم من جهتها، ملَكت 
عليها تلك الصفحة قلبها فصارت جزًءا ال يتجزئ من هنارها ويف 
منها، طلعت  القليل  إال  ليلها  معها ساعات  األحيان ترسق  بعض 
إىل  ذلياًل  كسرًيا  احلزن  فانكمش  »ِوصال«؛  نفس  يف  احلياة  شمس 
ركن من أركان قلبها خيتبئ به بعدما خلعْت أردية حدادها وأنينها 
من  أيقنت  فقد  ومرّساهتا،  الدنيا  ألفراح  طويل  بعناٍق  واستبدلتهام 

.. »احلزن يقتل الروح  ويفني النفس« كثرة قراءاهتا أنَّ
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ظّلت عىل حاهلا طوياًل طوياًل ثّم وقبل أن خترج فتحت منشوًرا 
عىل » ميالد روح« وكتبت..

»رّبتني ُأّمي عىل قصص ما قبل النوم، صنعُت منها حياة، كام حتكي 
يل سأعيش، سأكرب، سأتغري، مل تؤثر يب أّي من القصص كام أثّرت يب 
قصة »دليلة وشمشون« ذلك الرجل القوي النقي امُلحب، وتلك املرأة 
األصيلة الرقيقة امُلحبة، وكيف أن حياهتم كانت ممتلئة بالورود واحلب 
واألمل، عاشا مًعا وماتا بعد عمر طويل، هكذا كانت حتكي يل ُأمي.. 
وهكذا قررُت أن قصتي ستكون، لكن ليست كل األحالم حُتقق، حتى 

فتة قريبة جًدا كانت حيايت ُمعتمة.. أّما اآلن فقد أنارت..
من قال أنَّ الضياء يبدأ يف الصباح؟!
بل الضياء احلقيقي يبدأ من القلب؛

أشكركم عىل إضاءِة قلبي«
داخل  من  محلت  طويلة  تنهيدة  تتنهد  وهي  هاتفها  أغلقت 
صدرها ما محلت ثم قامت من مكاهنا تبحث عن أختها، فقد قالت 

األخرية أهنا تعد هلم مفاجأة.
دخلت غرفة »عاليا« وهي تراها تتحدث يف هاتفها، فلاّم ملحتها 
أختها؛ استأذنت من مدثها وأغلقت اهلاتف، ابتسمت هلا ثم قامت 
عىل  صوهتا  بأعىل  ونادت  الغرفة  خارج  إىل  يدها  من  جتذهبا  وهي 

والدها.. فلاّم حرض؛ هتفت.. »اليوم ستكون خطبتي«
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نقل »ُمصطفى« عينه بني ابنتيه يف فزٍع..
»ِوصال« أجلمتها املفاجأة أّما »عاليا« فقد لوت شفتيها باستنكاٍر 

من رد فعل والدها، هتفت:
وكأنك ال تعلم بقدوم عيّل!  -

ظروفه  وُيفهمني  معي  ليتحّدث  اليوم  قادم  لكنه  أعلم..   -
وكيف ستكون معيشته.. فقط.

وما املشكلة إًذا إن أضاف إىل حديثه تقديم دبلة اخلطوبة؟!   -
باإلضافة إىل أين أعلم عنه بالفعِل كل يشء ولن أعتض عىل يشء 

كذلك.. فأًيا كانت ظروفه فأنا أوافق عليه.
انعقد حاجبا والدها وهو هيتف بغضٍب:

كيف تكون خطوبة دون أن يتقدم لك أواًل يف بيتِك بصورة   -
رسمية كباقي الفتيات!

عقدت ساعدهيا وهي جُتيب:
ال هتمني تلك الشكليات.  -

انقلبت نظرة الغضب بعينه إىل قلق وهو يتذّكر كلامهتا من قبل 
أهنا لن تتزوج أبًدا.. هتف هبا بعد دقيقة:

ما الذي غرّيك يا عاليا؟  -
ال شئ.. فقط أعلم أنه الشخص املناسب.  -

كل هذا و«ِوصال« صامتة ال جُتِيب، حاولت االعتاض كذلك 
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وطرح خماوفها من قرار أختها املترّسع لكن نداًء خفًيا داخلها غرّي 
من رأهيا؛ فأرسعت إىل أختها وهي تضّمها إىل صدرها وهتتف.. 

»مبارك يا عاليا.. ألف مبارك«
نظر »ُمصطفى« إىل ابنته الكربى باستنكاٍر؛ فأجابت نظرته بقوهلا:

القرار قرارها وهي سعيدة.. كن كذلك ألجلها.  -
مهس متسائاًل:

وأنِت.. ماذا عن أحـ....  -
ما  فهمت  وقد  بعيًدا  أختها  جتذب  هي  قاطعته  »ِوصال«  لكن 

أراد والدها قوله، هتفت بحامٍس:
هيا يا عاليا لتجهزي.. فقد اقتب الوقت.  -

اجتهت الفتاتان إىل غرفتيهام وبقى »ُمصطفى« وحده تأكله نار 
احلرية وتدق يف صدره نواقيس اخلطر.
* * *

حتى  رأسها  عىل  مآقيه  نزفت  بعدما  جملسه  كان  قدميها  عند 
نضب ماؤها..  أطالل روح جتاور أطالل جسد!

وغيمة من ندٍم تلّف سامء الغرفة فُتذهب البقّية الباقية من هلفٍة 
كانت بقلبِه تستِعر ثم حتيلها ناًرا.

هّب »راِشد« عىل إثر ذلك اللهيب؛ دّب األرض من حتته دبيًبا 
يديه  عىل  يعّض  وهو  القهر  عرَبات  بعينيه  جتمعت  حانًِقا,  غاضًبا 

وهيتف.. »يا ليتني.. يا ليتني«.
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رفع  يفيق,  األول  لعّل  باسمه  ينادي  وهو  بقوة  »ُمدثِّر«  أمسكه 
يداه  وترختي  اخلجل  آيات  نظراته  تتخّطف  إليه  رأسه  »راِشــد« 

بأمارات اهلوان, ضّمه األول إليه ضّمة وهو هيمس له بأسى:
ابتعد يا راشد وسأساعدك عىل الفراق..  -

ماذا ستفعل؟  -
سأبيع البيت وآخذ وردة إىل مكان جديد...  -

صمت قلياًل ثم أضاف:
ولن أخربك بمكاهنا اجلديد.  -

مل يستطع »راِشد« االعتاض.. فقط ترتسم بعينيه نداءات الترضع 
واالستجداء, فلاّم رأى »ُمدثِّر« منه ضعًفا ووهلًا؛ هتف بغضب:

ملَ ال تفهم..  -
ما ُدمَت ستظّل تراها وردة خمطوبتك؛ إًذا ارحل

ما ُدمَت ستنسى حرمتها عليك؛ إًذا ارحل
جوارحك  تتمّلك  التي  اللهفة  بتلك  مقّيًدا  ستبقى  ُدمَت  ما 

عندما تراها؛ إًذا ارحل
ارحل يا راِشد.. وال تعد أبًدا.

الغضب  أعياها  قد  قبضة  »ُمدثِّر«  رقبة  عىل  »راِشــد«  قبض 
واليأس مًعا وهو يرصخ:

تطلب املستحيل بدٍم بارد.. لن تشعر بناري أبًدا.  -
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حاول »ُمدثِّر« إزاحة قبضة أخيه لكنه مل يستطع؛ فقال وأنفاسه ختتنق:
أخشى عليك يا أخي.. فحرمتها عليك أبدية.  -

ملا  انتبه  أنفاسه؛  وتقّطع  أخيه  وجه  امحرار  »راِشد«  رأى  فلاّم 
يداه وهتّدلت كتفاه, سار  ثم ارختت قبضته عن عنقه, سقطت  يفعل 
وهو  جتاهها  بحذٍر  يده  مّد  مرقدها,  حيث  إىل  متثاقالٍت  بخطواٍت 

هيمس بشفاٍه مرتعشة:
أحببتها من صغري يا أخي وعشقتها بِكربي  -

 مل تكن وردة بقلبي أبًدا بل كانت هي قلبي
 أراها فأحيا ثم تذهب عني فتتوقف احلياة كلها من حويل.

أمامه؛  الساكنة  وردة  يد  عىل  يده  استقّرت  وقد  كلمته  أهنى 
فأضاف بقهٍر:

واآلن هي زوجة أيب..  -
 فام أحقره من أب!

وما أتعسني من ابٍن له!
سكت دقيقة أو يزيد ثم قام من مكانه وعّدل مالبسه التي فسد 

نظامها, تنّفس بقوة ثم وقف أمام »ُمدثِّر« وقال بحزم:
سأرحل يا أخي.. سأرحل ولن أعود أبًدا إال إذا طلبَت مني ذلك...  -
هّم »ُمدثِّر« بالتعليق لكن »راِشد« أوقفه بحركة من يده وهو ُيكمل:

وأنا عىل يقني من أّنك لن تفعل.  -
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ُمغادًرا  الغرفة  باب  إىل  اجته  ثم  إليه ضّمة شديدة  »ُمدثِّر«  ضّم 
دون أن يلتفت إىل »َوردة«, ناداه »ُمدثِّر« بصوٍت باٍك:

سالم يا أخي.  -
فأجاب »راِشد« بصوٍت حاول أن يكون واثًقا لكنه ورغاًم عنه 
»َوردة«  إىل  ثم  أواًل  أخيه   إىل  يشري  وهو  ُمرتعًشا  ُمتخلخاًل  خرج 

بوهٍن هامًسا:
بل عليَك وعىل قلبي السالم.  -

وقف »ُمدثِّر« مكانه حلظات حياول أن يلملم بعًضا من خفقات 
قلبه التي تدّب بداخله دبيًبا حانًقا, سار حتى »َوردة« فرآها وألوِل 

مرة منذ غفلتها.. يتقرق من عينيها الدمع!
أحرض مندياًل وجفف عرباهتا ثم مسح عىل شعرها وهو هيمس بقهٍر:

أينام أنَت.. ال سامك اهلل يا أيب.  -
* * *

صوت طرق شديد عىل باهبا مل يعلها تتك ما بيدها أبًدا، هيمها 
كثرًيا أن تطمئن متابعاهتا أن اخلّطة تسري كام رسَمت هلا، أهنت رسيًعا 
منشورها عىل صفحة )اتضحك علينا( ثم أرقلت إىل الباب وفتحته 

هبدوٍء وهي تبتسم بقوة قائلة:
أال حيق للعروس أن ختتيل بنفسها!  -

جذبتها »ِوصال« من يدها وهي جتيب هامسة:
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حيق هلا بعض الوقت وليس كل الوقت.  -
جملس  حيث  أختها  تبعت  ثم  العصري  أكواب  »عاليا«  مَحَلت 
ما  أول  كان  لكن  يشء  كل  زمام  متلك  أهنا  ظنّت  ووالديه،  »عيّل« 
أن  مّهت  بحرارته،  أحست  الذي  وجهها  امحرار  هو  منها  تفّلت 

تسأل.. »هل اجلو حار«
رؤيتها  عىل  تعّلق  وهي  أفكارها  قطعت  »عيّل«  والدة  لكن 

عروس ابنها:
ما شاء اهلل.. زين ما اختت يا عيّل.  -

قد  غريبة  نظرة  ملحت  حينام  خاصة  »عاليا«  وجه  امحرار  زاد 
تكونت عىل وجه »عيّل«، أشاحت برأسها وهي تسمع والدها يقول:

رشفتمونا بزيارتكم.  -
قال والد »عيّل«: 

بل الرشف من نصيبنا.  -
لّفت وجهها جتاه »عيّل« فرأته ال يستطيع إزاحة عينه عنها وقد 
تبّدلت نظرته الغريبة لنظرة أغرب منها؛ مل تستطع »عاليا« اجللوس 
أكثر من هذا خاصة مع شعورها بازدياِد حرارة وجهها كّلام وقعت 
عيناها عىل »عيّل«؛ فهّبت من مكاهنا هتمس مستأذنة بصوٍت حِسَبته 
ا لكن احلقيقة أنه مل يسمعه أحد، غادرت املكان برسعة خشية  ُمدويًّ
تكتم ضحكاهتا وهتمهم  »ِوصال« وهي  تبعتها  تتعثر خطواهتا،  أن 
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بكلامت شامتات، مّرت دقائق ُثّم أقبل األب عىل ابنتيه، وّجه حديثه 
إىل »عاليا« وهو يطلب منها أن تبادل والدة »عيّل« احلديث، عاد إىل 

املجلس تتبعه الفتاتان، جلسوا مجيًعا.. 
أخرج »عيّل« من جيبه علبة زرقاء ذات جوانب فضية ثم قدمها 
إىل والده الذي قّدمها بدوره إىل »ُمصطفى«، قام األخري من مكانه 
أقرهبم موضًعا  كان هو  مكانه حيث  وأجلسها  ابنته  بيد  أمسك  ثم 
إىل »عيّل«، أحّست »عاليا« بقدمها ال حتملها وهي تسري مع والدها 
مكاهنا  من  بقيامها  فاجأهتم  »عيّل«  والدة  لكن  سيجلسها،  حيث 
وتبديل جملسها مع ابنها ثم جذبت العلبة من يد »ُمصطفى« هبدوٍء 

وهي تبتسم بصدق وهتتف:
أنا من سألبسِك يا زوجة ابني.  -

ظهر عىل وجه »عاليا« عظيم االمتعاض وهي تنظر إىل والدها 
امُلستغرب و«عيّل« الذي يكاد يشتعل من السعادة، جتّمعت برأسها 
األفكار لكن ما لبثت أن خرجت منها رسيًعا عىل صوت زغرودة 

محاهتا املستقبلية ثم زغرودة »ِوصال«.
نظرت »عاليا« إىل اإلطار الذهبي الذي استقر بإصبعها، خفق 
حتى  خطتها  لنجاح  فرح  خفقة  هي  تدري  ال  موجعة  خفقة  قلبها 

اآلن أم يشء آخر؟
انقضت اخلطوبة ومّرت ساعة بعدها و«عاليا« تتصل ب«عيّل« 
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كل مخس دقائق حتى أجاهبا أخرًيا بصوٍت يمتلئ فرًحا قائاًل:
كيف حالك؟  -

مل جُتِب سؤاله وهي ُتعاجله بسؤاهلا:
ما معنى أن تلبسني والدتك دبلتي بداًل عنك؟ هل بدأْت   -

من اآلن الغرية عليك!
سكَت »عيّل« دقيقة ثم قال وقد متاسك صوته:

أنا من طلب منها ذلك.  -
مل تتوقع إجابته تلك فصمتت تستجمع أفكارها لكن »عيّل« أكمل:

أخشى عليك مني.. أخاف أن أفقدك بسببي.  -
من جديد فاجأهتا إجابته؛ فقالت مستنكرة:
ختشى عيل فتبتعد عنّي.. هذا ما تقصد؟  -

يا »عاليا« أنِت حلمي الذي ظللُت كثرًيا أدعو اهلل به.. هلذا   -
أخاف أن أفقدك ألين أغضبُت اهلل فيك.

ازداد استنكار »عاليا« أكثر فأكثر وهي هتتف:
وهل لو ألبستني الدبلة ستغضب اهلل؟!  -

لو ملسُت يدك سأغضب اهلل.. أعلم أين سبق ومسكُت يدك   -
اهلل  معصية  أن  فأخربين  املسجد؛  إمام  وسألت  ذهبُت  وقتها  لكني 
تذهب نعَمه، وأنت أكرب وأهم نعمة بحيايت يا »عاليا«.. ال أستطيع 

أن أفقدك، أرجوك افهميني.
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مّر بعض الوقت حتى أهنت »عاليا« حديثها اهلاتفي مع »عيّل«، 
خرجت إىل والدها وأختها وقد ازداد ضياء وجهها هاتفة:

عندي مفاجأة جديدة.  -
واعتدل  املنشورات،  منه  تتابع  الذي  هاتفها  »ِوصال«  تركت 

»ُمصطفى« منصًتا البنته التي قالت بسعادة بالغة:
اتفقُت مع »عيّل« أن كتب الكتاب سيكون بعد أسبوعني.  -

* * *
خرج »راِشد« من غرفتها وما خرجت »وردة« من ُغرف روحه 
من  الثمر  سقوط  خلفه  من  تتساقط  وبقيته  حياة  ببعض  ساَر  أبًدا، 

الشجر، وإن رحلت عنه كلها.. فقد ُحّق هلا..
أحبها وما كان يعرف احلُبَّ قبلها، كانت هي الشمس بإرشاقها 
ومجاهلا، كان هلا يف نفسه حضور الغريب للوطن، قلبه له ونبضه هلا، 
مل يدِر قباًل معنى السعادة إاّل يف الرغيف والِكساء وعند مرضه يد 
أّن ال سعادة تفوق سعادة  فأيقن  أما وقد عرفها؛  سعادته يف دواء، 

امُلحبِّ وال ُقرب يعلو ُقرب احلبيب، وال نجاة إاّل مع امَلحبوب!
يراها  فكان  نفسه،  غري  منه  أحّبت  وما  نفسها،  غري  أحّب  ما 

ويسأهلا.. »كيف حالِك؟«
 ُفتجيبه.. »حايل من حالَك؛ فانظر يف نفسك لتعرف«
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كان فقرًيا، كان أجرًيا، كان عند الناِس حقرًيا!، لكنه كان يرى 
صورته يف عينها عظياًم، فيسأهلا.. »ختدعيني يف نفيس؟«

فتجيبه.. » وما أنا إال نفسك.. فهل أخدع نفيس ألخدعك؟!«
هنالك أدرك أن ال حّب يعلو حبها، وال ُقرَب حيتاجه غريها، 

هي وفقط تكفيه!
كان يعلم أن احلياة قاسية؛ فتهيأ هلا، امتأل قسوة هلا، وحتّجر قلبه 
ليستطيع الفكاَك من أحزاهنا، ال يرفع ظلاًم، وال يمسح أمًلا، وال يدفع 
قلبه  أحَيت  لكنها  دوهنا،  ُيقتل  أو  لينترص  الدنيا  يف  حييا  فقط  قهًرا، 
وكأهنا نفخة الروح، فصار يتأمل لبؤس كل بائس ويتوجع ملرارة كل 
فقد حتى ولو مل يكن له، أّما قلبه فصار هلا، فمن أحيا قلًبا مواًتا فهو 

له حق خالص!
 ، ليشء  دوام  فال  احلّب،  محاقة  هبام  كانت  فراق،  ال  تعاهدا.. 
لكن مع ذلك تعاهدا، أخربها يوًما باكًيا.. »ال تبتعدي، ال تغريب، ال 

متريض، ال حتزين، ال جتزعي، ال تفزعي، ال هتلكي، ال متويت«
باقية..  عهود  ال  أن  يقينها  من  الرغم  وعىل  عهوده  من  فَبكت 

»ُأعاهدَك عىل حياة معك مهام طال الوقت«
بعد  ليعود  سافر  الفانية،  احلياة  غربة  هي  ليقتب،  هو  ورحل 

شهر وقد جاءته القاضية!
ُتزّف لغريِه!
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ُتزّف إىل أبيِه!
هذه احلياة قاسية!

أين الوعود الباقية؟!
أين الدموع الغالية؟!

أين قلبه منها هي؟!
وصل إىل بيته الذي كان به حييا، دخله وما دخلت روحه معه، 
واختّل  قدمه  فتزلزلت  الذكرى،  معاودة  ترفض  الباب  عىل  بقيت 
فهناك..  ثانية،  األمل  يذوق  أن  يأبى  كلٌّ  جوارحه،  وانتفضت  ثبوته 

هناك بذلك الركن رآها وقد سقطت سقطة املوت بفستان عرسها!
فيها  مات  ساعة  من  هلا  يا  هلا،  منه  كان  الذي  الفستان  ذلك 

وماتت هي فيه وما بقَي إاّل جسدان حيمالن اسمني وبقايا قلب!
* * *

بعد ُأسبوعني...
ُتغادر  أمسَكت »ِوصال« هاتفها وقد هتيأت لتخرج، وقبل أن 
»ميالد  الغالية  اهلاتف وعىل صفحتها  فتحت  لغرفتها،  متاًما عادت 

روح« كتَبت..
»مل أظن يوًما أن بعض كلامت قد تغرّي يفَّ هبذه الطريقة، أعدتم 

احلياة إيلَّ مرة ثانية، ربام مل ُأخربكم هبذا من قبل..
قريبة،  فتة  من  بداخيل  يزال  ال  كان  الذي  طفيل  فقدُت  أنا   
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أعتف أيّن منذ محلُت به وأنا مل أكن أريده، لكن فقده كان أصعب 
يشء مررُت به، ولوال وجودكم يف حيايت ملا تعافيُت؛ هلذا أشكركم 
من كّل قلبي، واآلن ادعوا يل بالتوفيق أليّن ُأهني اجراءات إلزامية 

مطلوبة منّي لعميل اجلديد«
أغلقت اإلنتنت بعدما انتهت من منشورها وتأكدت أنه نزل عىل 
املنزل، يف طريقها أخرجت ورقة وقلاًم،  ُثمَّ قامت وغادرت  اجلروب، 
سطرت هبم كلامت رسيعة ُمرّتبة، ظّلت تنظر إليهم طوياًل لتتأكد أهنا مل 
تغفل شيًئا، غلبتها عربة ساخنة لكنها مسحتها رسيًعا وهي تضع الورقة 
الذي ترجتيه،  الثبات  بعًضا من روح  تلبس  بقوة عّلها  بجيبها وتتنّفس 
وصلت حيُث وجهتها؛ فتّجلت من احلافلة وصعدت البِناية املقصودة.

* * *
حتّركت قدمه بتوتٍر كبري وهو ينتظر أن ُتناديه موظفة االستقبال 
حيني  متى  وسأهلا  أخرًيا  إليها  قام  ساعة،  النصف  عن  يزيد  ما  منذ 
موعده ألّنه يب عليه السفر قريًبا ليعود جليشه، اعتذرت منه املرأة 
ُثمَّ حتّركت من خلف مكتبها واجتهت لغرفٍة أخرى جُماورة، فتحت 

باهبا وقالت بابتسامة:
أرجو منَك أن تنتظر هنا سّيد »ُمدثِّر« ألن ُعاّمل التكييفات قادمون   -

للعمل يف مكان االستقبال، كذلك الطبيبة ستكون معَك بعد قليل.
تنحنح قلياًل وهو يسأهلا بخجل:
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لو أهّنا فقط تكتب تقريًرا دون احلاجة....  -
لكن املرأة قاطعته بحركٍة من يدها وهي ُتضيف:

بإمكانَك أن تقول ما تشاء هلا، ونصيحة منّي ال تضيع فرصة   -
تستطيع  كذلك  النفيس  الطب  يف  ماهرة  حًقا  فهي  معها..  احلديث 

كشف كل اخلدع.. فُيفّضل أال تكذب عليها.
أهنت مجلتها ُثمَّ غادرت الغرفة وهي ُتغِلق الباب خلفها وعىل 
وجهها ذات االبتسامة السابقة، بقَي هو يف مكانه ُيسيطِر عليه امللل 
ودخلت  جديد  من  الباب  ُفتِح  حتى  رويًدا  رويًدا  روحه  ويأكل 
القوة،  أمارات  وجهها  عىل  تغُلب  لكن  قلياًل  ُمرتبِكة  كانت  هي، 
رأسها  رفعت  ودفتها،  قلمها  وأخرجت  هدوء  يف  أمامه  جَلَست 
إليه ُمبَتِسمة؛ فشعر باخلجل يتمّلكه وهو يرد ابتسامتها بعجٍز تام يف 
الرد، مّرت دقائق وهي تنقل عينها بينه وبني الورقة التي تكتب هبا، 

نظر إليها طوياًل ُثمَّ قال بصوٍت أراد أن يبدو واثًقا:
أنا ال أحتاج لطبيبة نفسية.. يب أن تعلمي هذا.  -

نظرت إليه يف تعّجٍب وأجابته بصوٍت أقرب للهمِس:
حسنًا...  -

لكنّه قاطعها ماواًل االعتذار:
لككككككـ..  طبيبة...  تصلحني  ال  ــِك  أن أقصد  مل   -

أقصصصصصـ...
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ماتت األحرف عىل شفتيه بعدما  اضطربت نفسه، مأله اخلجل، 
وسكنه احلياء، أحّست هي منه كل هذا، فتكّلمت وكأهنا مل تنتبه:

ال حتتاج لطبيبة نفسية ألّنك لسَت جمنوًنا.. أليس كذلك؟  -
يستطيع  بعضنا  لكن  جمانني  كّلنا  عقالء؟  هناك  أن  قال  ومن 

إخفاء أعراض جنونه والبعض اآلخر ال يستطيع.
فاجأته كلامهتا، بل وأضحكته؛ فعاد إليه اتزانه الذي كان منه فّر، 
عادت ثانية إىل كتابتها؛ فقلق هو مما تدونه عنه، خيشى أن تكتب شيًئا 
االستقبال،  تذَكر نصيحة موظفة  بـ »وردة«،  االعتناء  أحقية  ُيفقده 

فضبط أنفاسه جيًدا ُثمَّ قال:
اسمي »ُمدثِّر« وأنا حًقا ال أحتاج لطبيب نفيس ألّن البالغ   -
الذي ُقِدم يفَّ كان كيدًيا، إنام احلقيقة أن والدي »وردة« ال يريدونني 
أنَّ من حقي هذا.. أواًل هي زوجة  أتواجد لرعايتها، وأنا أرى  أن 
أنا من يتكّفل بمصاريف رعايتها، أقصد أخي.. وأنا من  ثانًيا  أيب، 

يستلم األموال ويقوم بالرعاية.
توّقف هنا عن احلديث بعدما أدرك أن الكِلامت كانت تنساب 
منه دون تلعثم أو زلزلة، غاص يف فرحته دقيقة أو يزيد حتى قطعت 

هي عنه أفكاره وهي تسأله:
ملاذا ختربين كّل هذا؟!  -

ال أدري، ربام ألينِّ أعلم أنني يب أن أحتّدث بصدق لتنتهي   -
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ُمشكلتي وحينها سُيمكنني الرحيل دون خسائر أو تقارير سيئة.
مل تستطع منع نفسها أن تسأله: 

وهل حتدثَت بصدٍق؟  -
مل أكذب يف أي شئ قلُته.  -

املشكلة  إخفاء  لكن  كذًبا..  يكون  أن  بالرضورة  ليس   -
احلقيقية ُيعد يف حد ذاته كذًبا، كذب عىل النفس عىل األقل.

وما الذي يعلني أكذب عىل نفيس أو عليِك؟  -
ما ِجئُت إاّل ألضع حًدا لكذبات من حويل، فهل أنضّم إليهم 

وأكون كاذًبا أيًضا يا دكتورة؟!
إىل  امتأل وجهها خجاًل وهي هتمس يف صوت وصل  ُهنالك 

أذنه عىل استحياء:
موعدي،  هذا  ألّن  جئُت  بل  طبيبة،  لسُت  أنا  احلقيقة   -

واملوظفة أدخلتني هنا قائلة أّن هذه هي غرفة االنتظار احلالية...
نظرت إليه عّلها جتد منه تشجيًعا ورفًعا للحرج، لكنه مل يشعر إاّل 
بنفسه وقد امحر وجهه غضًبا؛ ففزعت من مكاهنا وهي هتمس برعب:

أنَت من حتّدث دون أن أطلب منَك.. أنا...  -
مل تستطع أن تسيطر عىل فزعها أكثر؛ فأرسعت اخلطى املتعّرجة 
جتاه الباب وقد أوقعت بعض حاجياهتا خلفها، لكنّها مل تنتبه، أّما هو 
الباب متاًما  ُأغلق  بعدما  إاّل  انتابته  التي  الغضب  فلم خيرج من حالة 
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واختفت عن ناظريه تاركة خلفها دفتها وقلمها والورقة التي كانت 
الدفت  فوق  اسمها  املكان،  وغادر  األرِض  عن  رفعهم  هبا،  تكتب 
»ِوصال ُمصطفى«، نقل عينه إىل الكلامت التي سطرهتا، كانت تكتب 
أعراض األرق التي تواجهه، تسّمرت عيناه فوق أحرفها، أحّس باجلو 
يشتد حرارة، ارتعشت يده وتعّرق جبينه، ترجته موظفة االستقبال أن 
ينتظر قلياًل بعد لكنّه مل يكن هيتم بأي يشء، كل األمور تالشت من 
إاّل أمر واحد.. هذه  له أمهية  آثارها، كّل شئ مل يعد  حوله، اختفت 
القلوب  تلك  يتحسس  يديه وهو  بني  الورقة  بقوة عىل  الفتاة، قبض 

الصغرية التي وضعتها مكان النقاط  لتزّين هبا األحرف! 
* * *

حُتّبها يا ولدي؟  -
هكذا سأله جاره يف املحّل امُلجاور له والذي يعرفه من سنني؛ 

فأجاب »عيّل«:
هي اهلواء يا عّم.. واهلل هلي أقرب إيّل من أنفايس.  -

إًذا اتِق اهلل فيها يا ولدي.  -
تفاجأ »عيّل« من مجلة الرجل؛ فأقبل عليه يستنكر تلك الكلامت 

منه معلاًل:
أخربَك أيّن أحّبها يا عّم فتقول يل اتق اهلل فيها.. فباهلل كيف   -

ال أفعل وهي ما أحيا ألجله؟!
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ابتسم الرجل وهو يربُت عىل كتِف »عيّل« موضًحا:
يا ولدي.. واهلل ما قصدُت إاّل خرًيا.  -

انتبه »عيّل« حلدة قوله؛ فحاول تصحيح ما أفسد:
وأنا واهلل يا عّم ما عنيُت إاّل خرًيا، أجدين أحياًنا أدافع عن   -
حّبي هلا وُأثبته كأّنني يف حرٍب أخوضها، أوّد لو أرصخ بحّبها، أومل 
ترين يا عّم؟ أمل تَر دمعي حني محلته ذرات اهلواء من حويل؟ أمل تسمع 
وهو  صدري  يف  اخلفقان  ذلك  جتد  أمل  أحريف؟  وتيه  لساين  لعثمة 
ينتفض أمام كّل ماّر؟ كّل ما يف أمري منها وأمرها منّي.. أيّن أحببتها 

يا عّم وأخشى واهلل فقداهنا.
ابتسم الرجل ُثمَّ حتولت بسمته لضحكات متتاليات وهو يرى 

وجه »عيّل« وقد امتأل خجاًل، قال بعد دقائق:
اسمعني يا ُبني.. من أحب؛ صان، فُصنها يا ولدي وعاملها   -
كام حُتب أن ُتعاَمل ابنتك، وانظر هلا نظرتَك لزجاجة عطر ثمينة، كّلام 
مسحَت عليها برفٍق؛ نلَت من عطرها وازدادت هي سعادة بقربك 
منها واحتياجَك هلا، ُثمَّ إّنك يف نقاء صورهتا ستى صورتك وكأهّنا 
إىل من  َلُيخّيل  النقّية.. حتى  النقّي يف روحها  أنَت  ختفيك داخلها، 

يراكام أنكام واحد؛ فال يدري من منكام األصل ومن مرآة اآلخر.
أنَّى لَك هذا يا عّم؟!  -

من قلبي يا ولدي.. واهلل من القلب.  -
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زدين يا عّم.  -
إياَك وكرسها يا »عيّل« ، فإنَك إن كرسهتا حطمَت روحها؛   -
حتى  منها  تسقط  روحها  أن  لتجهل  وإهنا  منها،  نفسها  فانسكَبت 
اإلنسانة  تلك  عن  تبحث  ساعة  يف  إليها  أنَت  فتعود  كلها،  تسقط 
التي عرفَت وذلك القلب الذي أحببَت فال جتد إاّل روًحا مّطمة قد 

مألهتا الكسور حتى أفنتها!
مل أكن أعلم أّن قلبك يفقه هذه األمور يا عّم؟  -

الرسول  يقل  أمل  الدين؟  من  أليس  ولدي؟  يا  يفعل  ال  وملَ   -
صىل اهلل عليه وسلم »رفًقا بالقوارير«؟

مأل االستغراب وجه »عيّل« ؛ فضحك الرجل هاتًفا:
هل ظننَت أن احلّب ليس من الدين؟! أم ظننَت أنَّ مثيل ال   -

يفقه الدين؟
تريد احلق يا عّم؟ أستغربَك يف األمرين.  -

طمأنه الرجل قائاًل:
فلوال  الدين،  أساس  احلّب  أرى  فأنا  »عيّل«  يا  األوىل  أّما   -
احلّب ما أطعنا اهلل عّز وجّل، وال أطعنا رسوله صىل اهلل عليه وسلم، 
وجوِد  يف  الوقت،  طوال  حييا  احلّب  لكن  أيًضا  سبب  اخلوف  ربام 
اخلوف ويف غيابه، كذلك احلّب يف املعامالت.. لواله ما ابتسمنا، ما 

تصافينا، ما ترامحنا، ما تقاربنا.. ما تزوجنا.
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إًذا احلبَّ أساس الدين والدنيا.  -
يف  الكامنة  اإلنسانية  هو  احلّب  وأكثر،  ولدي..  يا  وأكثر   -

صدورنا.
فتح اهلل عليَك يا عّم.  -

وعليَك يا ولدي، أّما األمر الثاين، فُيحزنني ظنَّك أن الدين   -
لكن  الديِن  عىل  تربينا  أننا  أتعلم  فقط،  املساجد  شيوخ  عىل  يقترص 
ونحن  رجااًل،  نشّب  فكنّا  وعادات،  أخالق  أّنه  لنا  يقولون  كانوا 

نجهل أن رجولتنا من اإلسالم! 
نظر »عيّل« بقلٍق يف ساعة يده؛ فقال الرجل ُمتفهاًم:

حان الوقت.. أليس كذلك؟ اذهب يا ولدي لتتجهز، أراَك   -
مساًء ببيت عروسك بإذن اهلل.

التّف »عيّل« خلف الطاولة التي يلس عليها الرجل ثمَّ انحنى 
عىل يده مقّباًل ممتنًا هامًسا إليه:

أنَت رزق يا عّم.. واهلل رزق.  -
* * *

فبادرهتا  الطريق سؤااًل،  وقفت »أم اخلري« تسأل جارة هلا عىل 
املرأة بقوهلا:

أن  وأرّصوا  خالة،  يا  عنكم  يسألون  جديٍد  من  ُأناس  أتى   -
يعرفوا مكان بيتكم.
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وقلقها،  اضطراهبا  األجواء  يف  زاد  ما  املرأة   كالم  من  وكان 
فسألت اجلارة بقلٍق.. » فيَم أخطأت؟«

ارتبَكت »أم اخلري« وتعّثر لساهنا، فسألت املرأة باستفهام:
ملاذا أنِت خائفة يا خالة؟ هل هتربون من شئ؟  -

احتاس  دون  ُمبتعدة  أمامها  من  تتحّرك  وهي  لسؤاهلا  تنتبه  مل 
كانت  دراجة..  صدمتها  بعدما  أرًضا  تسقط  جعلها  مما  للطريق، 
صدمة خفيفة لكنها أسقطتها أرًضا؛ فتبعثر حاهلا كّله، ُفكَّ احلجاب 

عن رأسها، ومتّزق جزء من جلباهبا.
كّله  جسدها  يدفعها،  وهذا  يرفعها  هذا  حوهلا،  الناس  جتّمع 
يؤملها.. لكن ما أفزعها يشء غري أن حجاهبا قد كشف وجهها كّله، 
فمّدت يدها املرتعشة برسعة وشهيقها يبدو جلًيا.. مللمت احلجاب 
ولّفت به وجهها وشّدت عليه، غطت جانبيه جيًدا، ُثّم بدأت تنتبه 
عىل  أشّد  حجاهبا  نزع  من  خوفها  أّن  جلًيا  كان  والذي  مُلصاهبا.. 

نفسها من إمكانية العثور عليها!
* * *

ألَقت عليهم مسئولة الدار ابتسامتها املعهودة وهي تستقبل »أبا 
وردة« و »أم وردة«، سألت األم ببعض قلق:

إىل أين تم نقل ابنتنا؟  -
بدت الصدمة عىل وجه املسؤولة وهي جتيبها:

ال ِعلم عندي بعد..   -
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وأظهرت من دفٍت أمامها ورقة سّلمتها إىل األم وهي ُتضيف:
نقله  مكان  سيخربكم  أنه  »ُمدثِّر«  مع  عليه  امُلتفق  من  كان   -

إليها، والزال حتى اآلن مل خُيربنا كذلك!
هدر األب غاضًبا:

وكيف ينقلها بداية دون حضورنا؟  -
عادت املسؤولة إىل اخللِف بظهرها وعقدت ذراعيها ناظرة إليه 

بحّدة جُميبة سؤاله:
من امُلعتاد أن نرى األب واألم هنا دائاًم.. لذا ال نحتاج أبًدا   -
بالفعل  ابنتهم، ألهنم  للبحث عنهم إلخبارهم شيًئا مهاًم كهذا عن 

متواجدين طوال الوقت.
هّب الرجل واقًفا وقد امحّر وجهه وظهرت للعيون قبضة يده 

التي هيأها للبطِش!
قامت زوجته من مكاهنا كذلك لكنّها أقبلت عليه هتدئه وتروضه 
حتى استكان بني يدهيا ومللم إىل نفسه ذلك الغضب الذي تبعثر منه 
بعض  منه  وأخرجت  بجانبها  درًجا  املسؤولة   فتحت  ويرسة،  يمنة 
األوراق، مجعتها يف ملٍف وهي تراجعها وتعيد النظر إليها مرة أخرية 

ُثمَّ قّدمتها إىل األم دون أن حتاول االلتفات إىل األب، قالت هبدوٍء:
»ُمدثِّر«  أخذ  ابنتكم،  ختّص  التي  كاملة  األوراق  هي  هذه   -

بعضها وترك البعض.
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أن  قبل  استوقفتها  املسؤولة  لكن  يدها  من  امللف  األم  جذبت 
تأخذه منها متاًما وحتّدثت:

أوراق ابنتكم غري مكتملة من البداية؛ فال زال امللف ينقصه   -
قسيمة زواجها.

وابتسمت  املسؤولة  يد  من  بقوة  املرة  هذه  امللف  األم  جذبت 
بارتباٍك قائلة:

األوراق.. األوراق.. عن أّي أوراق تتحدثني؟ فمن تكون   -
مصيبته يف ابنته مثلنا؛ هل ينتبه ألوراق؟!

إىل  بيدها  أشارت  كذلك،  هتتم  ومل  للتعليل  املسؤولة  ترتح  مل 
الباب وحّيتهم برأسها ولساهنا يتحّدث هبدوء:

ترّشفنا بكم.  -
خرج األب واألم من خلفه تتبعه، ومّلا حاولت أن تبدأ حديًثا 
معه.. وجدته قد أمسَك اهلاتف واتصل برقٍم ما، وعىل غري ما توقع 

سمع جرًسا.. ثواٍن حتى أجابه الطرف اآلخر؛ فابتدره هو غاضًبا:
أهاًل أهاًل بزوِج ابنتي.. أخرًيا أسمعتنا صوتك!  -

.......  -
ال.. ال.. يب أن نلتقي، وقريًبا جًدا.  -

* * *
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احلائط  ذلك  إىل  ينظر  لشقتِه  املجاورة  الشقة  إىل  »ُمدثِّر«  دخل 
بقدٍم  فعاد  ومتاسك،  باطنه  وصمد  بنيانه  ُأقيم  وقد  رآه  املتهالك؛ 
متخّبطة إىل شقته، ومّلا دخلها ظل يبحث يف حاجياته عن أّي رسالة 
تعاتبه  يبحث وروحه  الرسائل،  أن حرق  يوم  عنها  يكون غفل  قد 
وتلومه، تؤنبه وتثري فيه دبيب الندم، وعىل الُرغم من ذلك.. ال زال 
حياول العثورعىل أّي أثر باق منها ليتأّكد أهّنا هي صاحبة الرسائل، 
كان يعرف أنَّ هذا الطريق ال هناية له، وأنَّ روحه لن حتتمل حرًبا 
أخرى، وأنَّ األرض مهام اتسعت من حوله فستضيق عليه اخلناق 
فسيعود  وعود..  من  نفسِه  عىل  قطع  مهام  وأنَّه  فشله،  حال  يوًما 
ليندم عن كل خطوة سار هبا يف طريٍق حاول السري فيه قباًل وفشل، 
ال  بيته  يف  يسيح  فهو  ذلك؛  من  الرغم  وعىل  هذا،  كّل  يعرف  كان 
يتك جزًءا منه، يرضب األرض بقدمه واألركان بعينه، واألسقف 
وهو  واضطرابه..  قلقه  وبحثه،  نفسه  أمر  يدّبر  أن  حياول  بزفراته، 
ينظر  يديه،  تركتها »ِوصال« بني  التي  الورقة  عىل هذا الزال حيمل 
إليها تارة ويبتعد بنظره عنها تارة وكأّنه يفّر منها فرار املحموم، ُثمَّ ال 
يلبث أن يرتد إليها ارتداد الطفل إىل أّمه، استمر به حال العجز هذا 

بعض الوقت وهو مل يد ما ينشده من بحثه.
هتالك أرًضا، يتنفس بصعوبٍة، اقتب موعد عودته إىل اجليش؛ 

تذّكر مضايقات زمالئه...
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من  رسالة  فيه  ُمّزقت  الذي  اليوم  ذلك  لذكرى  انتبه  ُهنالِك 
الرسائل، هبَّ من مكانه كالغريق الذي وجد سفينة نجاته، أرقل إىل 
حقيبة سفره، فتحها ويده تتحس باطنها حتى وصل إىل جيٍب صغري 
فيها كان قد حفظ به الرسالة التي مّزقها بعض زمالئه، ُثمَّ إّنه حينام 

أراد إحراق كل الرسائل.. نيس هذه يف اجليب الصغري كام هي!
جانبها  ووضع  أمامه  وضعها  بحرٍص،  املمزقة  الورقة  أخرج 
والنقاط  اخلط  قارن  »ِوصال«،  اليوم من  عليها  التي حتّصل  الورقة 
نتيجة  جاءت  صغرية،  قلوب  هيئة  عىل  توضع  التي  األحرف  عىل 

امُلقارنة لتؤكد عليه أّن صاحبة األوراق كّلها هي .. »ِوصال«.
سكني  بطعناِت  شعر  ملَ  يدري  ال  يديه،  بني  منها  رسالة  آخر 

ختتق صدره، ومتّزق قلبه؟
الوجه  ذلك  يف  فّكر  فيها،  فّكر  متعّمدة  غري  بتلقائية  ألّنه  ربام 
وكم  فيها  ذلك  كّل  قاسى  كم  فّكر  النحيل،  اجلسد  وذلك  الصغري 

حتّملت روحها؟!
يعرفها  آخر رسالة، هو ال  ليقرأ  احلّق  نفسه  يعِط  أن  يستطع  مل 
الرسائل  هلذه  أّن  شعر  فقط  اآلن  هي،  من  يعرف  صار  اآلن  لكنّه 

ُحرمة ال يوز له أن يتعّداها.......
فكٍر  كل  مبدًدا  أتى  الذي  اهلاتف  صوت  تفكريه  من  أخرجه 
السابقة،  الساعة  خالل  يف  شتاته  يلملم  أن  جاهًدا  »ُمدثِّر«  حاول 
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أجاب دونام نظر وكان ُمدثه هو »راِشد« يسأله:
كيف كانت زيارة الطبيب النفيس يا أخي؟ وهل استطعَت   -

أن تأخذ التقرير؟
متّلك االضطراب من »ُمدثِّر« وهو ال يدري كيف ييب »راِشد«، 

يعلم جيًدا مدى احتياجهم لذلك التقرير، مّرت دقيقة حتى قال:
مل أستطع مقابلة الدكتور اليوم.  -

ملاذا يا أخي؟!  -
كانت هناك أعامل صيانة يف العيادة.  -

سكتا مًعا، كالمها ينشغل بشأٍن خمتلٍف عن اآلخر، انتبه »ُمدثِّر« 
عىل صوت أخيه وهو هيمس باضطراٍب يشوبه بعض اخلجل:

هل املكان اجلديد الذي وضعَت به »وردة« يف جودة املكان   -
السابق يا أخي؟ 

بل أفضل، اطمئن.  -
عاد صوت »راشد« وقد مأله كلُّ اخلجل:

أال خُتربين مكاهنا يا أخي؟  -
توّقف.. أخشى عليَك مما تفعله بنفسك.  -
تغرّي صوت »راشد« وبدا به مسحة غضب:

يا »ُمدثِّر«؟ ماذا؟ هل تراين أملك شيًئا  وماذا أفعل بنفيس   -
ألفعله؟
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مل يرد عليه فأكمل:
باملستحيل  مقّيدة  بالواقع،  مقّيدة  يداي  حلايل..  تنظر  أال   -
لألبد، وقلبي مسلسل بحّبها لألبد، أّما روحي فهي ُمعّلقة بني يدّي 
وقلبي إىل أن يشاء اهلل فيقبضها؛ فامذا بإمكاين أن أفعل.. وكّل ما يفَّ 

ليس ملكي!
مهس »ُمدثِّر« ُمستفهاًم:

ملاذا إًذا تريد معرفة املكان الذي ذهبُت هبا إليه؟  -
الـ  ذاك  ألدرك  اآلخر؛  يرى  كالمها  أنَّ  ولو  الصمت،  ساد 
»ُمدثِّر« صاحبه وقد أمّلت بنفسِه رسيرة وهٍن، فرفع وجهه إىل الّسامء 
ولبث شاخًصا إليها دقائق عدة، حتى شعر بدمعٍة حارة قد سقطت 
من عينه عىل وجنته ُثمَّ مالبسه.. وال تزال تنحدر نزواًل حتى تستقر 
عينيهام  من  تنساب  الدمعات  أن  كالمها  يعلم  وال  األرض،  بباطن 

مًعا.. كٌل عىل حاله وغريب مآله!
مهس »ُمدثِّر« بعد دقيقة:

ليتني أستطيع إخبارك املكان، لكن قلبَك يغلبَك وأنا أعذرَك..   -
حًقا أفعل، لكن اهلل قد ال يعذر حّبَك هذا، لذا أخشى عليك.

أتاه صوت »راِشد« خُمتنًقا متوجًعا:
منَك  أنتظر  وال  أخي،  يا  صدرَك  يف  تكتم  عاّم  أسألَك  لن   -
أن تستمر يف معذريت، أليّن أعلم.. أّنه لن يعذرين إاّل اهلل، وأنا أترك 
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قلبي وروحي وكّل ما حواه صدري بيده وحده، يفعل يب ما يشاء، 
إن شاء رمحني؛ فقبضني، وإن شاء تركني حًيا ُأعّذب؛ فراٍض أنا.. 

وعزته وجالله راٍض.
استقبل الصغري كالم الكبري بدموٍع تنحدر عىل وجهه ال يمتلك 
ا، عال صوت الوجع ثانية يف هيئة نحيٍب قادم  أمامها منًعا وال صدًّ

ومههامت ُيفهم بعضها وُيهل اآلخر:
تقف نفيس حائرة بني قلبي وديني، وواهلل ما أجد خالًصا   -

إال أن أقتل نفيس؛ فأجدين أبدهلا عذاًبا بعذاٍب.. فكم أنا شقي!
ُثمَّ أسأل اهلل كّل وقت وحني.. هل من أمل؟ هل من حّل؟ هل 

من ُقرب؟ هل... ؟ وهل.....؟
أن  أبًدا  بأس  اآلن، ال  بعد  وال طاقة يب  تعبُت  أخي،  يا  تعبُت 

أجلس مكاين وال أقوم منه إاّل إىل قربي.
 رصخ »ُمدثِّر« زاعًقا:

كفاَك.. كفاَك جلًدا لنفسَك ومن حولك، أال تثق يف رمحة   -
اهلل بَك؟

ضحك »راِشد« ضحكة مقتولة الفرح هاتًفا:
وهل تظنني أثق يف يشء إاّل رمحة اهلل يب، واهلل ما أسقطني   -
يف بئر الظلم إال البرش؛ ولن خيرجني منه إاّل رهبم، لكّن الدنيا كلها 

صارت مقربيت يا أخي.. فادع اهلل يل أن يرمحني؛ فيأخذين.
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مل يستطع »ُمدثِّر« أن ُيسكته عن حديثه هذا، قلبه يعلم أّن مصيبة 
أخيه ال حّل هلا، وال يملك هلا إاّل الصرب....

اختّلت أنفاسه وتعّثرت األحرف وهي خترج منه منكرسة:
يفففففففعللللل اهلل اخليييييري.  -

لرأى  أخوه؛  إليه  نظر  ولو  هنيهة،  الكالم  عن  »راشد«  أمسَك 
سحابة سوداء تنترش فوق جبينه شيًئا فشيًئا، حتى لبست وجهه كّله، 
زفر زفرة ظّن »ُمدثِّر« أهنا خلعت حجاب قلب أخيه، لكّن صوته 

أتى متحّطم الشهقات:
ما أشد ظالم الدنيا أمام عيني، وما أقبح سّكاهنا، إال هي..   -
يا  وأنَت  األرض، هي  هذه  الوحيدة عىل  الضوء  بقعة  »وردة« هي 

أخي، ومن قبلكم كانت أّمي.
شهق »ُمدثِّر« عىل إثِر هذه الكلامت شهقة أفزعت قلبه وأدخلته 
يف حالة أمل، أمل ال ينفك مع كل نبضة خترج منه ومع كّل دفقة دماء 

تتخلله، عاد صوت »راِشد« أشد وهنًا:
يا أخي.. أغلق، سأقوم ألقف بني يدي ريب أدعوه  -  أغلق 
خالًصا، فواهلل ال أعود من صاليت إاّل أن أغدو حًيا يف اآلخرة، أو 

أظل ميًتا يف الدنيا!
وروح  شئ،  كّل  مستوطنًا  السكوت  فنزل  اهلاتف؛  صمت   

»ُمدثِّر« ترجتف فزًعا وغضًبا، ولسانه هيذي هبا قواًل: 
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كان اهلل يف عوِن ذلك احلّب الذي وقع بني مستحيلني!  -
* * *

إاّل ككوِب  الّروِح  من  التي خترج  التنهيدة  وما  بقوة..  تنهدت 
ماٍء صغري ُيرسل إىل قرية اشتعلت أركاهنا واحتقت ذروهتا وبلغت 
النريان فيها عنان السامء، ُثّم تنزل تلك التنهيدة عليها رويًدا رويًدا.. 

فال هي متنع عن النّار أن تزيد وال ُتطفئ فيها حريق الوريد!
ال  معها،  امُلتخّبط  وحديثه  »ُمدثِّر«  تتذّكر  وهي  فعلت  هكذا 
تدري ما كان عليها أن تفعل، وكأهّنا تقف باملنتصف، ُتقبل أو تدبر، 
ال تدري كيف تكون احلياة بعد اآلن؟ وال كيف هلا أن تتعامل مع من 

حوهلا؟ تثِق أم تتوقع األسوأ دائاًم.
تريد أن تتغرّي، تتمنّى أن تتغرّي، أن ال تظل لألبِد بتلَك السذاجة!
االرتباك  أمارات  بعقلها  فزادت  برأسها؛  األفكار  تداخلت 
فتخلعه  قميًصا؛  املشاعر  هذه  كّل  كانت  لو  ماذا  والفزع،  واحلرية 

عنها وقتام تريد!؟
هرَبت إىل غرفة أختها عّلها ُتنشئ معها حديًثا يدفع بكل تلك 

احلرية بعيًدا حتى ولو مؤقتا..
مل تشعر بنفسها وهي تقتحم الغرفة دونام استئذان، أفاقت عىل 
فزعة »عاليا« ونظراهتا الغاضبة إليها الساخطة عليها، تركت هاتفها 

أمامها وقامت تسأهلا رّس هذا الدخول؟
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مّرت  حرًجا،  أختها  عن  عينها  ختفي  وهي  »ِوصال«  جلست 
دقيقة حتى تكّلمت:

ملاذا مل تزوريني يف بيتي يا أختي؟!  -
اندهشت »عاليا« من سؤال أختها، رفعت حاجبها باستنكار ُثمَّ 

أقبلت حيث »ِوصال« وجاورهتا ضاحكة وأجابت:
ِشعاره يف  تعلمني  فأنِت  احلاج »مصطفى«..  ُيسأل يف هذا   -

هذا األمر.. 
»نحن ال نتطفل عىل أحٍد.. ومن أراد زيارتنا فأهاًل به وسهاًل« 

هل ترين قناعته هذه صحيحة يا »عاليا«؟  -
حّركت »عاليا« كتفيها بال مباالة وأجابت:

أنا ال أرى الزواج نفسه شيًئا صحيًحا.. فكيف بالزيارات!  -
كانت إجابتها كفيلة لتزلزل أّي أفكار برأِس »ِوصال« وتقذف 

هبا بعيًدا عنها لتسأهلا بكل ما حوته كلمة استفهاٍم من معنى:
ملاذا ستتزوجني إًذا؟!  -

أمسكت »عاليا« هاتفها باهتامم وهي جُتيب سؤال أختها بصوت صادق:
ألُنِجب.  -

قفزت »ِوصال« من جلستها بدهشٍة هاتفة:
أمتزحني؟!  -

أبًدا.. ليس بمثِل هذا.  -
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تتزوجني ألجِل اإلنجاب فقط!!!  -
ا، أراها أروع وأصدق عاطفة يف  وملَ ال؟ أمتنى أن أكون أمًّ  -

الوجود، وبام أننا مسلمون؛ فكان لزاًما عيلَّ الزواج ألُنجب.
وهل الزواج إنجاب فقط؟ الزواج حياة، تكامل، دنيا كبرية   -

جتتمع يف شخٍص واحد فقط.. هذا هو الزواج يا أختي.
وهل هذا هو رأيِك بعدما جربِت تلك الدنيا الكبرية؟  -

قلياًل،  احلقيقة  فأجلمتها  السؤال؛  من  ــال«  »ِوص تفاجأت 
استجمعت أحرفها رويًدا رويًدا ُثمَّ أجابت:

ليَست كّل الزيات متشاهبة يا أختي.  -
تزوجِت  وإن  واحد،  الرجال  كّل  بل  أختي..  يا  أخطأِت   -

واحًدا فقد عرفِت اجلميع.
ما هذا احلديث الذي تتكلمني؟  -

إليِك، ويب أن تعلمي أيّن أملك  هو حديث صادق منّي   -
من الشجاعة ما يكفي أن يعلني أكثر صدًقا منِك.

ماذا تعنني؟  -
أعني أيّن ما رأيُتِك أكثر ثباًتا وقوة إاّل بعدما فقدِت زوجِك   -
ومحلك، وهذا يدفعني للتفكري يف أمور كثرية وبام أيّن عىل يقني أيّن 
أكثر  نفيس  أعترب  أنا  هلذا  حال،  أّي  عىل  جتيبي  فلن  سألتِك..  وإن 

صدًقا منِك.
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ت من أمرها، مل تطل حريهتا  ازداد اندهاش األخت من أختها، حترّيَ
كثرًيا هذه املرة، فقد وجدت أختها تفتح اهلاتف وتكتب يف جروهبا:

»اخلطة تسري عىل أكمل وجه«
#األدمن

سألتها »ِوصال« باهتامٍم.. أيُّ خطة؟«
التّفت »عاليا« إليها بجسدها كّله، مالت عليها قلياًل وهي تنظر 

يف عينيها بثبات وأجابتها:
سأحدثِك بكل صدٍق إن فعلِت معي املثل.. فام قولك؟  -

أنا ال هيمني  وفيَم كذبُت عليِك من قبل ألصدقِك اآلن؟   -
غري أمر زواجك وفقط.

عادت »عاليا« بظهرها إىل اخللف وزفرت بملٍل قائلة:
أمر زواجي هو شأين أنا فقط.. فال تشغيل نفسك يا أختي،   -

. « عيلَّ واآلن أستأذنِك ألجتهز.. فاليوم  سيعقد »َعيلٌّ
وكأّنه حيل بينها وبني أختها بحائط من حديد، ترى يف عينيها 
البطش  أختها  تنتوي  أن  ختشى  قبل،  من  فيها  ترمها  مل  وقوة  قسوة 

بقلِب غريها؛ فريد اهلل مكرها عليها.. ختشى بحٍق عليها.
يشبه  ال  صمت  بينهام  صار  اخليبة،  جتّرها  غرفتها  إىل  عادت 
الصمت، كالٌم عالٌق ال يشبه الكالم، ورمال متحركة حتوي الكثري 
باتت جزًءا  التي  الصفحة  إىل  تدخل  هاتفها  أمسكت  التخّبط،  من 
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كبرًيا من حياهتا، لتى منشورها الذي أخربهتم فيه أهنا فقدت محلها 
قد القي انتشاًرا كبرًيا واهتامًما من اجلميع...

ُثمَّ انتبهت أّنه تّم إضافتها إىل جروٍب ال تعرفه، اسمه .. »ميالد الشمس«
أن  أدهشها  لكن  اجلروب  من  لتخرج  اإلعدادات  إىل  دخَلت 
جديًدا،  ليس  ذلك  مع  وهو  أعضاء،  مخسة  غري  حيوي  ال  اجلروب 
كّل  ذلك  ومع  قّلة  األعضاء  فيها،  تقّلب  املنشورات  إىل  دخلت 
عىل  عيناها  وقعت  والتفاعالت،  بالتعليقات  تشتعل  املنشورات 
كثري كلامت لكن ما استوقفها حًقا كان نقاًشا بني مسئول اجلروب 

وعضوة من العضوات...
»  مل تعد احلياة أهاًل للحرص عليها.

أال حتبِّني احلياة؟  -
أحّبها لكنّها أسوء من أن ُيتمّسك هبا.  -

هذه  احلياة..  وهذه  صباح  ذات  استيقظِت  أّنِك  ختّييل   -
الورود، هذه األرض، والشمس، والقمر، والنجوم، والضحكات 
يف  سُتفارقينه  هذا  كّل  أجلك،  ومن  لك  واالبتسامات  حولك  من 

خالل أيام؛ فامذا ستفعلني؟
سأمتّسك باأليام التي بقيت أمامي وأحياها عىل أكمل وجه.  -
لو ذهبت  حسنًا.. ستتمّسكني وحتاولني أن تسعدي، فامذا   -

كل أسباب سعادتِك؟ حاولِت وحاولِت لكنّك بالنهايِة فشلِت.
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عىل أّي حال.. العامل مكان قاٍس ويسء وغري عادل.  -
وهل هذا عذر لِك؟  -

عذر!  -
أن  تقول  الناس  الوقت أسمع  تتخذينه عذًرا! طوال  نعم،   -

احلياة ليست مثالية، وغري عادلة، أوتعلمني..
؟؟؟  -

إهنم عىل حق، احلياة حًقا ليست مثالية عىل اإلطالق، لكن   -
ال حيق لِك أبًدا أن تستغيل هذا كعذٍر.

أنا ال أستغل أّي يشء حيدث كعذر.  -
بل تفعلني، ومعظم الناس يفعل، يتخذون من قسوة احلياة   -
ليدفنوا  عذًرا  وللكسِل،  للتقصرِي  عذًرا  ومهوها  وأوجاعها  وأملها 

إنسانيتهم داخل صدورهم، ورمحتهم داخل قلوهبم.
أن نفعل؟.. ونحن.. وأنا.. جمّرد أشخاص يف  بيدنا  وماذا   -

حياة كبرية يغلبها الظلم!
هل جربِت يوًما أن تفعيل ما عليِك وفقط، أقىص ما بيدِك   -
وال تنظري لتقصري غريِك، حتى إذا ما نظر غريِك إليك مل يَر تقصرًيا؛ 

فيفعل ما عليه أيًضا.
وهل برأيَك سيفلح هذا؟  -

عندما  لكن  أبًدا،  تكون  ولن  مثالية،  ليست  احلياة  ابنتي  يا   -
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احلياة  فلربام تصبح  بطريقة صاحلة؛  مثلِك  يترصف شخص صالح 
مكاًنا صاحلًا للسعادة يوًما ما. »

روحها  أحّست  اجلروب؛  عىل  احلوار  ذلك  قراءة  من  انتهت 
ُألبست رداًء من أمٍل، وأوقدت أمام عينيها جذوة من بعث احلياة، 
ويكأهّنا تتعّرف عليها من جديد؛ لذا مل خترج من اجلروب ولن تفعل 

أبًدا.
* * *

بتحاٍب شديد، هذا هينئه وهذا  »ُمصطفى« أصدقاءه  استقبل 
حتى  أعزًبا،  سيغدو  كونه  يف  يمزح  وهذا  قريًبا،  بالزواج  له  يدعو 
صمت  أبيها،  عناية  إىل  ثانية  »ِوصال«  عودة  حلقيقة  مجيًعا  انتبهوا 

البعض واعتذر البعض، ابتسم هو من ارتباكهم وقال:
ال ُأخفي سعاديت برؤيتها يف بيتي كّل يوم، لكنّي متنيُت أن   -

أطمئن عليها هي وأختها قبل أن أموت.
هنره أصحابه عن هذا القول؛ فأكمل دون التفات لنهرهم له:

لزوجها  الفتاة  حياة  أن  أثق  لكنّي  جًدا  أحبهام  إيّن  واهلل   -
وأوالدها وبيتها، هلذا أمتنّى أن أرتاح من قلق ترك »ِوصال« وحدها 
دون أن يكون هناك من يكون سنًدا وعوًنا هلا عىل مهوم احلياة، رجٌل 
مثل »غالِب« رمحه اهلل، كان نعم الزوج هلا، كنُت أرى هذا يف عينيها 

وكنُت أراه أكثر يف عينيه هو.
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وماذا كنَت ترى يا رجل؟  -
تنّهد »ُمصطفى« وهو ييبه:

يكنّه هلا، كان واضًحا  الذي  الكبري  أرى ذلك احلبَّ  كنُت   -
وضوح الشمس يف الّسامء، مل يكن حيدثني عنها إاّل أهّنا شمس حياته 
من  وحيدة  وتركها  مات  هو  وها  كله..  عمره  ألظلم  دوهنا  والتي 

بعده.
أدامَك اهلل هلا يا »أبا ِوصال«.  -

مسح عربة غلبت ثباته ونزلت عىل وجهه، ُثمَّ تنحنح هاتًفا:
ءامني، واآلن هيا ادخلوا واجلسوا قبل أن يبدأ العقد.  -

عناًقا  فعانقتهام  »عاليا«؛  و  »ِوصال«  عىل   اخلري«  »أم  أقَبلت 
طوياًل، كانت تسري ويف قدمها عرجة بسيطة، مل يلحظها إاّل »عيّل«؛ 
فأقبل عليها ُمستفهاًم ُمستعلاًم، ومّلا أدرَك خربها كّله؛ حاول أن يقنعها 

بعدم الرحيل، مل يطل حديثه معها عن دقائق، فقد نادوه للعقِد..
ُتغادر وأّنه سيجد هلا سكنًا آخر من  هنالك أقسم عليها أن ال 
الغد، ومع إرصاره وقسمه الذي أقسمه؛ عاهدته أن تبقى بسكنها 
تلك  أحد  يلحظ  ال  حتى  احلفل  عن  رسيًعا  رحلت  ُثمَّ  آخر  يوًما 
العربات التي متّلكت منها متاًما ومنعتها من احلديث بكلمة واحدة.

كانت األضواء بكلِّ مكان، هكذا هو وصفها بكّل بساطة، مل 
العتمة  األنوار إلزاحة  ُصنعت  ربام  الضوء،  إاّل وختلله  ُيتك مكان 
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ودفنها يف عمق األرض أو يف خبايا السحاب، لكن وعىل الُرغِم من 
أبًدا، كلمتها  يتخلل قلب »عاليا«  أن  أّنه مل يستطع  إاّل  الضوء،  كل 

تتعّلق بقلبها.. »أتزوج ألُنجب فقط«!
القلب يئن، يتمنّى لو أّنه مل يكن هلا، لو أهنا مل تكن هي صاحبة 

الروح التي تتخلله، نبضاهتا ترصخ.. 
»ذاك الذي هو أمامِك يا محقاء.. هيواِك«

لكن كيف لقلٍب ما عرف أبًدا وال وسمع أو رأى إاّل السوء؛ 
فأنَّى له  أن يشعر إاّل بالسوء، وأن يتوقع إاّل السوء!

هذا الدبيب داخلها يناشدها أن ترحم ذاك الفتى وال تدفن قلبه 
يف أرضها، ال ُيطالبها أن يكون تاج رأسها، لكن أقّلها.. 

»كوين له زوجة؛ فيكون لِك زوًجا« 
أليست تلَك صفقة عادلة!

العالمة  تلك  منها وقد بدت عىل وجهِه   » اقتب »عيلٌّ هنالك 
القلوِب  عىل  ُيرشق  الذي  الرشيف،  الطاهر  احلبِّ  إثِر  من  الباثقة 
الكسرية  واألجنحة  فُينريها،  املظلمة  واألفئدة  فيسعدها،  احلزينة 

فيجربها، ُثمَّ إّنه العزاء الوحيد عن كل هبجة غائبة يف هذه احلياة..
 فلتِغب احلياة نفسها وليبَق احلبُّ يف القلِب حيًّا!

غادرها،  عاّم  خُمتلًفا  إليها  برصها  فارتد  إليه؛  »عاليا«  نظَرت   
فقد رأت ويا ألعجِب ما رأت! أبرصت السعادة يف عينيه واضحة 
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كتفه،  واعتدال  يده،  وحركات  وجهه،  تقاسيم  كّل  متأل  حارضًة 
ُثمَّ  واآلخرة،  الدنيا  جنّة  حاز  وكأّنه  أنفاسه  وفخر  أنفه،  وشموخ 
رجفة شفتيه وهو هيمس هلا بكّل شوق الدنيا.. »عاليا أنِت زوجتي!«

* * *
طاولة  مجعتهم  »وردة«،  والدي  عىل  ُمتأخًرا  راِشد«  »أبو  أقبل 
النادل  صوت  تعاىل  نفسه،  يف  أمًرا  لآلخر  يكّن  منهم  كل  واحدة 
يسأهلم عاّم يرشبونه، لكنّهم رصفوه رسيعا دون اهتامم، التفتت املرأة 

إىل »أيب راِشد« قائلة له:
مل يكن هذا اتفاقنا معك.. أين اختفيت كّل هذه املدة؟  -

فعاجله  النارية؛  بنظراهتا  وال  احلازم  بسؤاهلا  التأثر  عليه  يبد  مل 
زوجها هاتًفا بغضٍب وهو يدق الطاولة بكفه:

هنا سينتهي كل يشء.. نفذ االتفاق وإال ستندم.  -
عن أّي اتفاق تتحدث؟.. بضاعتكم فسدت يف وقتها.  -

اخللِف  إىل  بجسده  راِشد«  »أبو  عاد  إغضاهبام؛  يف  إمعاًنا  ُثمَّ 
التي  اليمنى  املقعِد، يشبك أصابع كفيه فوق قدمه  مستنًدا إىل ظهِر 

تلتف حول اليرسى يف مظهر يوحي بالكرب والعناد!
احتدم الرصاع يف نفس »أم وردة« ملرأى ترصفات الرجل الغري 

مبالية هبام؛ فارتفع صوهتا حتى غلب صوت زوجها صائحة:
- الاااا، حق ابنتي التي وضعتها بني احلياة واملوت لن يضيع.
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أكمل زوجها مجلتها:
- نعم، نريد املال الذي اتفقنا عليه.. فلم نعطك فلذة كبدنا هباًء.
قال  متاًما،  احلوار  ذلك  منهيا  مقعده  من  راشد«  »أبو  هب  هنا 

بنربة ُمستهزئة:
كفا عن هذا اهلراء والتمثيل امُلبالغ به؛ فثالثتنا نعرف جيًدا أن 

»وردة« ليست ابنتكام من األساس.
* * *

وبعد أسبوعنِي...
يكتشف  وكأنه  وجدانه..  حروفها يف  املستكينة  مشيتها  أحيت 
التفاتتها  وقتها،  خطواهتا،  خالل  من  معانيها  لقراءة  جديدة  طريقة 
وهي  قدمها  زلزلة  ضائع،  حلم  عن  تبحث  وكأهنا  السامء  نحو 
يف  حرّيهتا  سابقة  مرة  كّل  عن  بلطٍف  ُتعاتبها  األرض  هبا  ترضب 
سريها، حركة أصابعها وهي تعزف حلن القلق، حتى أنه ليكاد يزم 

أنه سمع موسيقاها تستقر يف أذنيه ومنها إىل قلبه!
التوتر  ملح  إن  ما  أكثر  خطواته  تباطأت  رويًدا،  رويًدا  منها  دنا 

جلًيا فوق قسامهتا..
خوفها  ودفن  قلقها،  لوأد  كافية  تكن  مل  لكنها  بسمة،  منحها 
خطوات  أربعة  تارًكا  فتوقف..  بينهام؛  املسافة  تقلص  من  الغريزي 

كبريات تفصله عنها، سأهلا:
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كيف حالِك؟  -
رصد  إن  ما  فعاجلها  يفهمها؛  مل  هبمهمٍة  شفتاها  حتركت 

نيتها للهرب:
منذ املرة املاضية كنُت آيت تقريًبا كّل يومني ألجدِك.  -

أصابتها احلرية من مجلته ومأل وجهها اخلوف، وجدته ُيكمل باساًم:
تفّكرُت كثرًيا ُثمَّ وجدُت أّنه من حّقي أن أسألِك شيًئا.  -

سكونه,  طال  بالقلق,  مفعمتني  متسائلتني  عينني  صوبه  رفعت 
وعظم القلق املرسوم فوق صفحة وجهها, حتى قال:

ا املرة املاضية، أوال ترين أّن من حقي اآلن  عرفِت عني رسًّ  -
أن أعرف أنا أيًضا رّسِك.

باملغادرة؛  مهَّت  مندهشة,  مستنكرة  نظرات  نحوه  سددت 
اعتض طريقها، أعاد كلامته:

من حقي أن أعرف الشخص الذي ُكِشف أمامه جزء من   -
نفيس خمبوء عن العامل.

رصاًخا  منها  خرج  صوهتا  أّن  ظنّت  شجاعتها,  شتات  مللمت 
حاًدا, لكن احلقيقة أّن صوهتا يف أذنيه كان كتغريدة عصفور جريح:

رجاًء، ابتعد عن طريقي.  -
ابتسم ثانية، وقال برفٍق أكرب:

- أال يمكننا أن نصري صديقني؟
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حاولت املغادرة ثانية، فحاول منعها بسدِّ الطريق أمامها، لكن القلق 
تقطعت  قلبه,  ارجتف  خوًفا،  استحال  عينيها  يسكن  كان  الذي  والفزع  

أوصال ابتسامته, مل يتحمل أن يؤملها بحضوره أكثر، فمن يعرفها غريه!
 قال برسعة:

إن أردِت شغل وقتِك بأمٍر طيب لن ُيتعبك وُيكسبِك مااًل؛   -
فتعايل هنا.

قال مجلته هذه.. وضع بيِد »ِوصال« بطاقة هبا عنوان دار الرعاية 
اجلديد الذي به »وردة«، ُثمَّ حررها من قفص إحلاحه.. وتنحى عن 
من  املتكرسة  نظراته  تشيعها  اضطراب،   يف  أمامه  عربت  طريقها، 
خلفها، وبداخلها ينمو إحساس غريب باخلوف من كل شئ حوهلا، 

وليس فقط ذلك الـ »ُمدثِّر« أمامها.
يف  الشمس  لضوء  وصول  ال  حيث  بالزاوية،  ُهناك  بِه  تشعر 
وضح النهار، أعني تراقبها، ُمسّلطة عليها ال تتزحزح، يدّب القلب 
يف صاحبها دبيًبا مؤمًلا موجًعا، وتتكور قبضة يده يف غضٍب شديد 

وشوق أشد عنًفا! 
* * *

ت األّيام عىل »راِشد« وقد زاغ منه دليل حياته؛ فبات فاقد  مرَّ
يتوكأ  تيٍه  الفؤاد، يسري يف  العقل ممزق  والتوازن، مسلوب  اإلدراك 

عىل عصاه، تضطرب يف يده!
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 يسبل فوق جسده الناحل أسبااًل من بقايا أناقته، وأثًرا من آثار 
خجله، فال هو يدري.. أهذا رداء أمسه.. أم قبل هذا.. أم قبله؟

عليه  ُينزل  أن  اهلل  يسأل  الطريق  زوايا  عىل  النهار  صدر  يقف 
زالت  إذا  حتى  ولزلته،  لقلبه  الراحم  أخذ  فيأخذه  قضائه؛  ساعة 
من  بقعة  إىل  ذهب  حضورها؛  وخفت  ضوءها  وانزوى  الشمس 
فيجلس  اهلجر؛  وليدة  صخور  عن  فيها  فيبحث  قريبة،  الصحراء 
فوقها، ُيزامحها أحزاهنا، يرقب األفق البعيد، حتى إذا ما نزلت عليه 
ريح قد ولدهتا نجوم الشوق يف عليائها؛ استقبلها وهو يفتح مغاليق 
صدره، ينزع عنه أرديته ليستقبل تلك الذرات التي وجد فيها رحيها، 
قلبه، يمسح  إىل  أهنا رسول من اهلل  آثارها، ويظّن  ببعض  منها  وأملّ 

عليه ويقول له..
 »اثبت يا قلب.. اثبت فهذه بعض أنفاسها قد جئناَك هبا«.

ويظّل ليله كّله يتحسس نبض األفق.. حتى إذا ما أدرَك دخول 
الفجر دون سامع أذانه، قفز قلبه يف صدره قفزة امللهوف حلديٍث بني 

يدي مواله..
قلبه ونزفت عينه،  آيات ربه وبكى  ما استوى واقًفا وقرأ  فإذا 
ركع ركوع الضعيف، ُثّم سجد سجود العبد الذليل، وندب شوًقا 

يلهب صدره، وحرقة مُتيت روحه، وعذاب يؤجج كل آالمه!
وال يزال هذا شأنه حتى يطلع النهار؛ فيتناول عصاه ويعود آفاًل 
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إىل الدار التي يسكنها، لكنّه اليوم قرر أن عودته إليها البد واجبة، 
فلملم بعض مالبسه وكل ما يملك من أموال واجته إىل الباب غري 
عابئ إاّل أن يكون هناك، أمامها.. حيث هي، روًحا، جسًدا، فكًرا، 

نفًسا، ال يعنيه إال أن يراها وإن قتلوه دوهنا! 
* * *

»غرينا الباب؛ فزاد الرزق واحلمد هلل« 
هكذا استهّلت »أم اخلري« كالمها مع »عيّل« وهي تشكره عىل 
املكان  بديل  فيه  للسكن  ولزوجها  هلا  وجده  الذي  املكان  ذلك 
القديم، وباألخّص بعدما بدأ يتوافد بعض األشخاص يسألون عن 

»أيب اخلري«، وهي ال تدري هل وراء سؤاهلم خري أم رش؟!
مل يد »عيّل« ما يرد به عىل سيل دعائها إاّل أن ظّل يَؤّمن من كّل قلبه، 
ُثمَّ ملا بدأت بالدعاء لـ »عاليا« وجد أنفاسه تضطرب وهو يتذكر صاحبة 

االسم، كم حيّبها! ويشتاق لليوم الذي سيجمعهام فيه بيت واحد.
أّما صاحبة اهلوى يف قلبه فقد كانت تتبع عىل عرش جروهبا 
وكّل من حوهلا ينهل من نبع حكمتها وأفكارها اخلالصة الثابتة من 

أجله ومن أجل أن ال يبقى بعد هذه الزية إاّل طفلها!
 * * *

كان مساًء ذلك اللقاء، عربة صغرية يلس هبا ثالثتهم، الزوجة 
والزوج  املال،  لوضع  مكان  هناك  أن  لتتأكد  يدها  حقيبة  تتحسس 
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»أبو  ثالثهم  أما  يراقبهم،  أحد  ال  أن  ليتيقن  ويساًرا  يمينًا  يتلّفت 
الزوج عن سبب  ناقاًم، ومّلا سأله  راِشد« فقد جلس معتداًل غاضًبا 

سخطه؛ أشار إىل حقيبة الزوجة صائًحا:
بالطبع غاضب.. فلم يكن هذا اتفاقنا.  -
نظرت إليه الزوجة شذًرا وسألت بتهّكٍم:

وماذا كان االتفاق يا عريس؟  -
مال بجسده جتاهها وهو ييبها بصوٍت أشد غضًبا:

كان االتفاق أن املال بعد إمتام األمر كّله وليس بعد ضياع   -
كّل يشء، أنا أعيش كاهلارب وأنتم ال هّم لكم إاّل املال!

وهو  عندَك  القصة  هناية  هو  كذلك  املال  أليس  وأنَت..   -
اجلائزة الكربى؟!

قاهلا الزوج بسخرية؛ فعاد »أبو راِشد« بظهره إىل اخللف وهو 
يلوي وجهه ماواًل كتم غيظه حتى ال يرد عليه.

طرقات عىل باب السيارة أجفلت ثالثتهم، فتح أكربهم النافذة، 
وكان ضابط الرشطة هو الطارق، سأل عن سبب جتمع ثالثتهم يف 
فأخرج  بطاقاهتم؛  طلب  الكيفية،  بتلك  املكان  وهذا  التوقيت  هذا 
»أبو وردة« بطاقته هو وزوجته أّما »أبو راِشد« فكان بال بطاقة هوية؛ 

فتّم اصطحابه إىل قسم الرشطة.
* * *
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الزال شعور املراقبة هذا يسيطر عليها، وكأّن هناك من يتبعها 
ويتبص هبا، حاولت مراًرا نفض هذا اهلاجس عن رأسها، فتعّمقت 
أكثر وأكثر باجلروب، جعلته مور وقتها واهتّمت بكّل حرٍف فيه، 
وصدًقا،  ورصاحة  جرأة  أكثر  اجلديد  اجلروب  منشورات  صارت 

حتى أهّنا اكتفت به عن الذهاب للطبيبة النفسية!
ال  والاليت  العضوات  كل  أّن  »ِوصال«  اكتشفت  الوقِت  مع 
قد  كلهن  أن  تفاجأت  كذا  أزواجهن،  مات  قد  اخلمسة  عن  يزدن 

أنجبن لكن شاء القدر أن يموت أطفاهلن بعد وفاة أزواجهن!
 كان األمر عجيًبا بالنسبة هلا لكنه مل يمنعها من التعّمق أكثر يف 
اجلروب واالهتامم بكّل حرٍف ُيكَتب فيه، تدخلت هي اليوم وألول 

مرة يف النقاش الذي فتحه أدمن اجلروب؛ فقد كتب األدمن يسأل:
»- متى تنتهي احلياة؟

وكانت هي وحدها من حرضت النقاش؛ فأجابت:
بموِت ما حتب ومن حتب.  -

أخطأِت، فاحلياة ال تنتهي عند ظرف معني أوشخص معني،   -
وعندما يرحلون أو ينتهون؛ فيتوجب عليك املوت حينها!

لكّن احلياة ال نعيشها إاّل بام نحب، فلو ذهب من نحب.. ما   -
فائدة احلياة إًذا؟! 

احلياة مل تكن أبًدا هبذا التعقيد، ليست بتلك الصعوبة التي تتصورينها.  -
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وماذا عن شعور الفقد، فقد من نحب، فقد السعادة، فقد أنفسنا؟!  -
ولو فقدِت كل ما متلكني.. صحتِك ومجالِك ومالِك، وكّل   -

ما هو عزيز عىل قلبِك؛ فال يشء من هذا سيأخذِك إىل موتِك..
معلومة صغرية احفظيها.. »ال يشء يأخذنا للموت، املوت هو 
من يأيت إلينا، استحققنا هذا أم مل نستحق، ِعشنا احلياة أو تكّومنا عىل 

رصيِف، املوت يأيت يف النهاية؛ لذا.. ما دمِت تتنفسني؛ كوين حّية«
انتهى النقاش وانتهت معه حرية كانت قد متّلكت رأسها منذ أن 

أعطاها »ُمدثِّر« تلك البطاقة، سألت نفسها ...
» ملَ ال أختذ من اليوم فرصة؟!«

لإلجابة،  أهل  أهنا  يف  تثق  أن  أو  سؤاهلا  جُتيب  أن  خشيت  ربام 
لكن عىل أّي حال هي سألت واإلجابة كانت تستقّر بني يدهيا.. 

بآالمها  القديمة  الصفحة  تلَك  ُتغلِق  ولعّلها  فلتذهب  واآلن 
وأحزاهنا!

* * *
سأهلا وهو يمّد يده حيث استقّرت أناملها تلعب بقلٍم موضوع 

عىل الطاولة:
هل يمكنني أن أمتنّى منِك فعاًل تفعلينه يوًما ما؟  -

رفعت »عاليا« إليه برصها ُمدعية االهتامم قائلة:
تفّضل.  -



ُ
ة

َ
َدِلْيل 162

امتأل سعادة وهو يرى ترحيبها بطلبه؛ فقال:
عديني أنِك ستستقبلينني كّل يوم بعد عوديت من العمل، ليس   -

عند الباِب ُمبارشة.. من الداخل قلياًل حتى ال يراك أحد من اجلريان.
امتألت نفسها دهشة وهو ُيضيف:

عند الزاوية تقفني؛ فأراِك أنِت أول ما أرى، فقط قفي هناك   -
ال تتحركي وأنا سآيت إليِك ألسلم عليِك، لكن يب أن أراِك أوال.

أهلَبت  قلبها  يف  بخفقة  شعرت  وكالمه،  طلبِه  من  تعّجبت 
السقوط..  من  خوفها  عىل  أفاقت  تعّثرت،  ختبطت،  صدرها، 

السقوط فيه!
تكّلمت بثباٍت ماولة تغيري األمر:

أال ُتفّكر يف تغيري نشاطك؟ أقصد هل ستظل عّطاًرا لألبِد؟   -
ابتسم وقد أدرَك هروهبا وفرّسه خجاًل منها وحياء، أجاب:

وأنا  وخربهتا..  اخلفّية  وطرقها  أرسارهــا  وهلا  مهنة  كّل   -
حتّصلت عىل كّل هذا واحلمد هلل، ترّشبُت درب العطارة متاًما؛ فلَم 

ُأضّيع كل هذه اخلربات؟ وأظنّه جمااًل طيًبا للرزق.
ظهرت عىل وجهها أمارات اخليبة وهي تسمع كلامته، سأهلا:

هل تكرهني عميل؟  -
ال، ليس األمر هكذا، لكنّي أندهش من اختيارك هلذه املهنة   -

وتركك العمل بشهادتك!
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ضحك من قوهلا قائاًل:
وهل بقَي شخص يعمل بمهنتِه يف هذا الزمن يا »عاليا«؟!  -

قامت من أمامه هاربة منه ومن نفسها، قلياًل قلياًل.. تعود إليها 
أفكارها وخططها؛ فتكن إليها ُمستمسكة هبا خُمتبئة يف طّياهتا.

نفسها  إفاقة  حُتاول  هاتفها،  إىل  هرعت  »عيّل«  انرصف  بعدما 
ومللمة شتاهتا، كتبت منشوًرا:

» إذا فتحَت طريق روحَك ألحٍد؛
 فال تلوَمن إاّل نفسك يف النهاية..

ألّنَك إن فرطَت بقلبَك؛ فكيف حُيافظ عليه غريَك؟! »
مع حتيات صفحة #اتضحك_علينا

#األدمن_عاليا
* * *

الساعة  تلك  يستعيد  ُمهتاًجا،  ُمغتاًظا  الرشطة  قسم  إىل  دخل 
املاضية واتصال والده به، رفض أواًل أن حيرض، لكنّه ساومه قائاًل..

»جميئك هذا سُأجازيَك به رًسا؛ سريضيك جًدا«
وها هو اآلن يتملكه الفضول، كذا يفتك به الغضب، ينتظر أن 

يرى ما يف نّية أبيِه من سوء جديد له وألخيه ولـ »وردة«.
روحه  تأكل  مضطرًبا  جلس  ينادوه،  حتى  ينتظر  أن  أخربوه 
ذكرى آخر لقاء بينه وبني والده، اهتّزت قدمه وسُخن قلبه، وعال 
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بخطى  عليِه،  لُيقبل  أحدهم  ناداه  ُهنالك  صدرِه،  يف  األمل  دبيب 
يف  يقف  والده  فوجد  الغرفة  دخل  آن!  يف  وتتأخر  تتقّدم  ُمتعّرجة 
عن  ابتعد  بالنجدة،  ويرصخ  باالحتياج  ينوء  خاضًعا  ذلياًل  زاوية 
وجهه بنظرِه، متّسك بآخر قواه يف التحّمل، خرجت أحرفه ُمتخّبطة 

قلياًل لكنها مفهومة:
أنا ابببببنه .. وهذه بطاقتي وبطاقققققققة والدي.  -

عاد الضابط بظهره إىل اخللف وسأله:
وماذا كان يفعل والدك يف هذا التوقيت هبذا املكان املشبوه.  -
مما  واستنكار  باستغراب  والضابط  والده  بني  برصه  »ُمدثِّر«  نقل 
أسامء  أذنه  الضابط عىل  ألقى  يفعل،  كان  ما  أّنه يهل  للجميع  أوحى 
من كانوا مع أبيه، تفاجأ بشدة من اجتامع ثالثتهم مًعا يف هذا التوقيت!
الوقُت بطيًئا حتى ُأخيَل سبيل والده وسارا مًعا للخروج من  مّر 
القسِم، ُهنالَك التفت »ُمدثِّر« جتاه أبيه وأمسكه من كتفه بقوة صائًحا:

عالَم تآمرتم اآلن؟؟؟؟  -
فزع والده من سؤاله؛ فهتف:

ال يشء.. ال يشء...  -
رصخ به »ُمدثِّر«:

كفاااااااااك.. كفاااااااااااك  -
حاول والده اإلفالت من قبضته لكّن »ُمدثِّر« شدد يف مسكتِه صائًحا:
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كّل  وراء  بالرّس  ستخربين  قلَت  أّنك  لوال  آليِت  أكن  مل  أنا   -
هذا.. اآلن أخربين.. هيااااا.

تلّفت والده حوله ُثمَّ رفع يده متجًيا:
سأخربك.. واهلل سأخربك لكن ليس اآلن، لنذهب من هنا   -

أواًل.. هيااا.
* * *

»هل جربَت يوًما أن يسكنَك احلنني؟
وأن يغمر قلبَك شوٌق يتلوه شوق!

وأن تسري بطريٍق جتهله، وترى ُأناًسا جتهلهم..
لكن الشوق الكامن بصدرك يألفهم ويعرفهم!

هل سمعَت يوًما نداًء خفًيا؛ ومّلا تلّفتَّ تبحث عنه..
أدركَت أن النداء كان من فوقَك، من أعايل الّسامء؟!

أخربين.. هل فعلَت؟ »
#ملحوظة

»ال تنسوا الدخول عىل رسائل الواتس لألمهية«
مع حتيات صفحة #ميالد_الشمس

#األدمن
حتّركت  خفيفة،  رعشة  بجسدها  ت  رَسَ املنشور،  قراءة  أهنَت 
يدها بعفوية جتاه بطنها حيث كان محلها، هاجت مشاعرها، ال تدري 
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ملَ؟! ملَ تذّكرت ذلك الفقد اآلن؟!
وال تعلم ملَ ُيثري بروحها الوجع؟!

بالذي هو  هلا  تذكرًيا  إاّل  يكن  مل  الذي كان يف أحشائها  فذلك 
بعض منه! لعّل اهلل رمحه من أن ينشأ حتت يدهيا.

صوته  منها،  كّله  لتجعله  كانت  بل  كذلك..  منها  بعض  لكنّه 
وكالمه وأفعاله، خصاله وآماله وأحالمه، ربام...

للّسامء،  أقرب  موضعها  اهلواء..  يف  معّلقة  واحدة  ربام  وتبقى 
ا ستكون أهاًل لذاك.   فيها األمل. كّل األمِل أهّنا إذا ما صارت يوًما أمًّ
وسيلة  من  فتّجلت  أرادت؛  حيث  وصلت  قد  كانت 
املواصالت، َدخلت املبنى امُلقابل هلا؛ مّرت دقائق حتى عثرت عىل 
عند  يلس  كان  رأته،  داخلها؛  استوت  ومّلا  ترجوها،  التي  الغرفة 
قدمي »وردة«، اندهشت من رؤية احلارضة الغائبة.. وجدهتا صغرية 
السن، قام هو يستقبلها، يسعد برؤيتها لكن شقاءه يرسم عىل وجهه 
له  احلزن  صار  كأّنام  وَعربة،  نظرة  كل  يف  ويسطرها  احلزن  سطوة 
رضورة من رضورياِت احلياة، وعليه أن هيبط بآالمه وأوجاعه إىل 
قرارِة نفسه؛ فيودعهم مجيًعا هناك، ُثمَّ ُيغِلق دوهنم باًبا من الصمت 
والثبات، وها هو.. خلفه »وردة« وأمامه »ِوصال«؛ فال يدري من 

أّي اآلالم يفّر وال إىل أّي اآلالم يسري؟! 
وجدت يف نفسها بعض طمأنينة؛ فلجأت إىل صمٍت ال
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 تقول فيه خرًيا وال رًشا، فتكّلم »ُمدثِّر« وهو ُيشري إىل »وردة«:
جتنيدي  فتة  أجل  من  للمغادرة  أضطر  ُمهّمتك،  هي  هذه   -

وأحتاج أن أطمئن بوجود أحٍد معها.
اقتَبت »ِوصال« من رسير »وردة«، ألَقت عليها نظرة رسيعة، 

رّقت حلاهلا، سألته:
أين أهلها؟  -

ال يتواجدون دائاًم.  -
تعجبت من إجابتِه؛ مّهت أن تسأل سؤااًل آخر لكن استوقفها 
رؤية »ُمدثِّر« وهو ُيقبل عىل قدِم »وردة« فُيدّثرها جيًدا بعدما حتّرك 

من فوقها الغطاء، َفِهم سؤاهلا الذي مل تسأله؛ فأجاب بثقٍة:
ال حاجة إليهم، أنا أخدمها وإن كنُت عىل اجلمِر.  -

* * *
كان ُينادهيا باسمها..

تعّجبت كيف يكون نطقه لالسم غري اجلميع!
 مل يكن يقول »عاليا« بل كان يقف عىل األلف األوىل فيزيدها 
يطيل  وكأّنه  أخرى،  ويزيدها  األخرية  لأللف  ويأِت  ثانية،  ألًفا 
حّدثها؛  وكّلام  لذا..  يملك،  ما  ألقىص  شفتيه  بني  السمها  إمساكه 
التفتت رسيًعا حتى ال ُيضطر لنداء اسمها، فلم يعد سامعه ُيرحيها، 

بل يعبث باتزاهنا وأفكارها!
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أمامها؛  من  ونداءاته  وحديثه  ووجهه  صوته  ذهب  ما  إذا  ُثّم 
بصوحيباهتا،  ُمستغيثة  به  وتستمسك  إليه  هتّب  هاتفها  إىل  قامت 

وأحياًنا تكتب بصعوبة بالغة....
بقلبِك،  تغامرين  مادمِت  يوًما  ستتأذين  أّنِك  ثقة  عىل  كوين   «

وهو أغىل ما متلكني، لذا..
 عندما تتأذين، ويكرس قلبِك.. ال تتامسكي!

كعصفورٍة  طاقتِك  بأقىص  طريي  حّطمي،  ابكي،  ارصخي، 
ُأطلق رساحها للتِو؛ فطارت حتت املطر!

األمل  من  الفرار  عىل  إرصاًرا  تزداد  املاء؛  قطرات  ترضهبا  كّلام 
واالبتعاد عنه،

فقلبِك يا محقاء لن ُيشفى إاّل بعدما يغتسل متاًما! 
مع حتيات جروب
 #اتضحك_علينا
#األدمن_عاليا »

* * *
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الرحيل..

الرحيل عن موطن الوجع هو الدواء الذي ال يفّكر به املريض 
أبًدا، فكم من أماكن محلت لنا اآلالم.. والزلنا نستمسك بأركاهنا!

وكم من أشخاٍص سببوا لنا األوجاع.. والزلنا نلتصق بظالهلم 
ال نفارق!

يف  يوًما  نفّكر  مل  ُثمَّ  حياتنا..  تستنزف  مدّمرة  قوانني  من  وكم 
اعتزاهلا!

وكم... وكم.... وكم...
إًذا.. ببساطة.. ملَ ال نرحل؟! »

#ملحوظة
»ال تنسوا الدخول عىل رسائل الواتس لألمهية«

مع حتيات صفحة 
#ميالد_الشمس

#األدمن
الرحيل  »ليت  نفسها..  حدثت  تنهدت،  هاتفها،  أغلقت 

باإلمكان«
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ولو أّنه كان ممكنًا فهل طريقها كان سينتهي إىل جنّة خرضاء أم 
جهنّم محراء، تذّكرت ما كان خيربها زوجها به..

»لسِت إاّل حجًرا ألقاه أحدهم ذات خطيئة يف بركِة ماء؛ فاختّل 
سطحها ومن بعدها تعّكر صفو كّل يشء!«

ُثمَّ  النشاط،  نشوة  تلبستها  وظيفتهااجلديدة،  حيث  وصَلت 
تفلتت منها حينام عاد إحساسها بوجود من يراقبها، زاد الشعور 
أنفها،  تتخلل  هبا،  حُتيط  حوهلا،  جتدها  لرائحة  ليصل  املرة  هذه 
باردة، متّلَكت من أوصاهلا وشهيقها وزفريها،  أصابتها قشعريرة 
صباحها،  منذ  عليها  وتعتمد  هبا  حتتفظ  كانت  طاقة  كّل  دّمرت 
امُلفزع بصدرها.. حاولت..  حاولت اهلرب من ذلك اإلحساس 

وحاولت، لكن ال فكاك!
الناس من  إن غاب  لكنّها وما  بمكاٍن ضعيف اإلضاءة  كانت 
حوهلا؛ إاّل وقد فقدت النور متاًما ومل تعد تَرى شيًئا، وال تعلم.. هل 

كّف برصها أم اشتد الظالم من حوهلا حتى أخفى احلياة كّلها!
يا  ينتفض، يرصخ،  قلبها  منها،  النبض  بيدها موضع  حتسست 
اهلل! عاد رعبها! فلم تزل يف رجفتها ورصختها وفزعتها حتى انقىض 
شأهنا؟«؛  »ما  يسأهلا  صوٌت  أتاها  ُثمَّ  وحدها  وهي  الوقت  بعض 
إليها  عاد  حتى  وقت  مّر  وما  بالغريِب،  الغريب  ُأنس  به  فأنست 
انتباهها وأدركت أن الصوت لذلك الـ »ُمدثِّر« والذي قال موضًحا:
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تأخرت؛  لكنِك  املبنى  بوابة  من  تدخلني  وأنِت  رأيتِك   -
فقلقُت عليِك ونزلُت ألنظرك.

كانت أنفاسها تعود إليها ونبضاهتا حتّن عليها، فابتسَمت ُمدعية 
التجّلد وأهنا فقط نسيت الطريق؛ فتاهت.

أومهها كذلك أنه صّدق كالمها ُثمَّ سبقها عائًدا لغرفِة »وردة« 
وقد قرر أن خيربها حقيقة معرفتِه هبا، عّلها حينها تنزع ذلك اخلوف 
نفسه  بذلك  فُيساعد  ُمساعدهتا؛  يمكنه  ربام  فقط  وربام..  قلبها  من 

التي كادت هتلك من فرط عذاب الضمري.
ملا وصل حيث »وردة« كانت األجهزة من حوهلا تصّفر  لكنّه 

صفرًيا شديًدا عظياًم.. دليل اخلطر!
* * *

بام تكتب فيه، الحظ  حاولت االنشغال عنه هباتفها واالهتامم 
هو استغراقها التام يف ما بني يدهيا، بدأ حواًرا مع »مصطفى« الذي 

: كان يلس يف زاوية املكان يقرأ اجلريدة، سأله بودٍّ
؟ وكيف حالك يا عمَّ  -

بخرٍي يا ولدي، كيف أنَت وكيف والداَك؟  -
يسلامن عليَك.  -

ساد الصمت و«عاليا« الزال يتمّلكها اهلاتف متاًما، مهس »عيّل« 
هلا بحرٍج:
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وددُت أن آخذ رأيِك....  -
التفتت له وهي تتالشى النظر يف وجهه تاركة هاتفها أمامها ُمنتبهة 

له، سّلمها كل التصميامت التي أعجبته؛ فأخذهتا بارتباٍك قائلة:
»عيّل«.. ال داعي لكّل هذا، اخت أنَت ما تريد.  -

أمسك يدها بحنٍو وأجاهبا:
كيف؟ وأنِت من ستملكني!  -

بدا عىل وجهها عدم الفهم؛ فأكمل:
أنِت ستملكني املنزل بكّل ما فيه.. وما أنا إاّل ضيف عندك.  -
الزال االرتباك يمأل وجهها، ويرصخ يف ارتعاشة يدها، وحتكيه 

زلزلة قدمها، هّبت واقفة هاربة منه ومن نفسها، تسأله:
ماذا حتب أن ترشب؟  -

مل تنتظر منه جواًبا، حتّركت قدمها بالفعِل يف اجتاه املطبخ، تركته 
خلفها تطري روحه هلفة عليها وشوًقا إليها.

 ُهنالِك.. أتاها إشعار، أضاء اهلاتف، وظهرت عليه الكلامت، مل 
تكن من الرسائل التي حتتاج أن تفتح اهلاتف لتقرأها، بل كانت من 
الرسائل الظاهرة عىل سطحه دون جهد أو عناء.. إاّل ثواين قراءهتا!

النظر  يطل  مل  إليه،  بتلقائية  عينه  حتّركت  اهلاتف؛  إضاءة  ومع 
لكنّه نظر بام يكفي ليلمح....
»العّطار ال زال عندك؟«
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مل تزعجه الكلمة لكن أزعجه أن ُمرسلها أراد هبا التقليل منه، مل 
متر عرش ثوان حتى ظهرت رسالة أخرى وأضاء اهلاتف..

»تغيبني أنِت يف الرد كثرًيا هذه األيام!
 فمتى تتخّلصني من العّطار لتعودي لنا؟«

أدرَك أّن احلديث اآلن ليس أكثر من مزحة بني صديقتني، فعاد 
بظهره إىل اخللف ُمتجاهاًل ما يظهر عىل الشاشة.

يدها  مدت  زوجها،  إىل  قدمته  عصرًيا،  حتمل  »عاليا«  عادت 
إىل اهلاتف، قرأت ما جاء به ُثمَّ أعادته إىل الطاولة وقد تغرّي وجهها 

واضطربت نظراهتا، انتبه »عيّل« هلذا التغرّي فيها، سأهلا:
ما بِك؟  -

أجابت دون إطالة:
ال يشء، فقط ُمرهقة قلياًل.  -

بصوٍت  سؤاله  فأعاد  اضطراهبا،  حقيقة  عليه  خُتفي  أهّنا  يعلم 
أكثر  لطًفا:

حدثيني يا »عاليا«.. ماذا أصابِك فجأة.  -
الفراِر  من  يمنعها  ُيعجزها،  منه  اسمها  سامع  إليه،  نظرت 
وحيرضها عليه كذلك، انتبهت لنفسها هاتفة به وكأهّنا تصارع داخل 

روحها روًحا أخرى:
أخربتَك.. ال يشء.  -



ُ
ة

َ
َدِلْيل 174

هتتم  مل  لكن  خطأها،  أدركت  حينها  قام،  هذا؛  منها  سمع  مّلا 
بتصحيحه، حتّرك جتاه الباب قائاًل دون النظر إليها:

مّلا تنتِهني من اختيار التصميامت، أرسليها يل إذا سمحِت.  -
حسنًا.  -

 .. أستأذنك يا عمِّ  -
قام »مصطفى« إليه ُمبتساًم:

ملَ ال تبقى أكثر يا ولدي؟  -
بادله »عيّل« االبتسامة بابتسامة:

مرة أخرى بإذن اهلل، لكن اآلن يب أن أعود لعميل.  -
إىل غرفتها  بعده، عادت  تتخّبط من  تارًكا »عاليا«  املنزل  غادر 
ذراعيها  عقدت  وقد  جتلس  هناك،  تنتظرها  »ِوصــااًل«  فوجدت 

أمامها، أول ما رأهتا قالت:
لنفسِك  تسمحي  أن  إياِك  أحسنِت،  »عاليا«..  يا  أحسنِت   -

باحلياة.
جذَبت منها هاتفها وهي تضغط أزراره برسعة، تفعل شيًئا ما 
وعيناها تنتقل بني وجه »عاليا« واهلاتف، انتهت مما تفعل ُثمَّ وضعت 

الرسالة األخرية أمام أختها سائلة:
»متى تتخّلصني منه؟!«  -

 الزالت خطتِك كام هي يا »عاليا«؟!!!
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كانت الدهشة من نصيب األخرية وهي ترى أختها حُتدثها دون 
أن جتد رًدا تنترص به لنفسها، أكملت »ِوصال«:

فرصة  نفسِك  أعطي  هذا؟  كّل  منِك  ليستحق  فعل  ماذا   -
وأعطيه هو كذلك.

ضحكت »عاليا« باستهزاٍء جُميبة:
انظروا من تتحدث؟! آٍه يا أختي، أنِت بالذات ال أصدق كلمة   -

مما تقولني، بل ال  أستوعب أنِك أنِت من تقولني .. »أعطيه فرصة« !
وملَ ال تفعلني؟  -

ألّنِك أدرى من أن تدعيني أقع يف الفِخ الذي وقعِت فيه قبيل.  -
ماذا تعنني؟  -

تعلمني  وأنِت  األرض  يف  اهلل  جنّة  ليس  الزواج  أّن  أعني   -
هذا؛ فتوقفي عن إقناعي به.

إىل  األخرية  هرعت  أختها،  من  غاضبة  الغرفة  »ِوصال«  غادرت 
هاتفها لتبّث يف جروهبا لواعج نفسها، لكن.. وبعدما أمسكته ظّلت تنظر 

إليه طوياًل ُثمَّ عدلت عن رأهيا؛ ألقته جانبها ناقمة عليه وعىل نفسها!
املنشور  أّن صورة  أّما »ِوصال« فقد أمسكت هاتفها وتأّكدت 
هاتفها،  وصل  قد  لنفسها  وأرسلته  أختها  هاتف  من  أخذته  الذي 

فّكرت كثرًيا.. ُثمَّ أحكمت رأهيا أن تؤّدب أختها بطريقتها!
* * *
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وقفت »أم اخلري« تنادي.. »طامطم محراء.. طامطم محراء«
أقبَلت جتاهها امرأة مُتازحها وتالطفها، تراوغ معها يف السعِر، 
عىل  ُيلعب  »ال  درًسا..  تلقنها  وكأهّنا  كذلك،  اخلري«  »أم  فراوغتها 

مثيل«، قالت املرأة  قبل ذهاهبا:
ماكرة أنِت يا خالة!  -

فأجابتها »أم اخلري« غاضبة:
بحِق باِعث هذه الكلمة منِك.. لسُت أمكَر من إنساٍن يضّيع   -

ماله عىل األرِض ُثّم عند املساكني ادعى أنه أكثر اخللق فقًرا!
اخلالة  كلامت  أصابتها  وقد  استحياٍء  عىل  املرأة  ابتعدت 
لكنّها  بائعة خضار  أكرب من  املعنى كان  أن  بيد  إنسانية،  بوعكٍة 

كانت أهاًل لقوله.
مّر »عيّل«؛ فرأت وجًها غري الوجه الذي تعرفه، وروًحا ُتكابد 
لتظّل عىل قيد احلياة، نادته لكنّه اعتذر منها؛ فقامت إليه ُمقبلة عليه، 
لكنّه حيَّاها برأسه وابتعد بخطواٍت رسيعة إىل ُدّكانه، وهناك استقبله 

جاره، رَبَت عىل كتفه بحنوٍّ وقال:
يا »عيّل« يا ولدي.. ما بِك؟  -

ال تنشغل يب يا عّم، واهلل إيّن بخري.  -
وهل هذا الوجه الذي أرى.. يعرف معنى اخلري؟!  -
يا عّم اعذرين لكّن قلبي ال يطيق أّي حديث اآلن.  -
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لعيّل  حتّدث  اهلّم،  فيمألك  قلبَك  عليَك  ُتغلق  ال  بني..  يا   -
أدّلَك دليل راحة.

ماذا أقول يا عّم..  وأنا ُمقتنع بام أنا فيه وأراين أستحقه.  -
وما هذا الذي أنَت فيه؟  -

كأيّن يؤدبني اهلل.  -
ماذا تعني يا ولدي؟  -

يعّلمني أن ال أجعل قلبي متعّلًقا بسواه.. وها أنا أجني ثامر تعّلقي.  -
أمرك  تفرس  أّنك  أحسب  لكن  جيًدا  أفهمَك  لسُت  بني  يا   -

باخلطأ.. فهل كّل قلب ُمّب سيعذبه اهلل هبذا احلّب؟
ليس كّل قلب، فهناك ُمّب عاقل وهناك مّب جمنون.  -

وأهيام أنَت؟  -
أنا املجنون.. واآلن أبحث عن توبة لعّل اهلل يرّد عيّل عقيل.  -

أمام  ووضعه  كرسًيا  فجذب  اجلار؛  وجه  عىل  الدهشة  جتّلت 
صاحبه وجلس، حتّدث:

إًذا أنَت ترى احلّب.. جنوًنا أو عقاًل، أليس كذلك؟  -
هو كذلك يا عّم.  -

وما رأيك أن بعضهم يقول.. ال توجد عاطفة من األساس   -
اسمها حب!

وأّن ما كان من أشهر القصص عن »قيس«.. هو إحساس ما، 
ُولد مع شخص ما، يف وقٍت ما؛ تناقلته األخبار واآلثار ومن وقتها.. 
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العامل وكّل من فيه حياول أن يأيِتَ بمثل هذا الشعور لكن مل يستطع 
الوصول إليه أحد.

وما خالصة كّل هذا يا عّم؟  -
خالصة ما حُياولون قوله عن احلّب يا ولدي أّنه..  -

؛ فامت! ؛ فصدَق؛ فُجنَّ هو قيٌس واحد.. أحبَّ
فاستمر  ابتسم،  لكنّه  فيه  هو  ما  كّل  من  الُرغِم  وعىل 

الرجل ُمكماًل:
أتعلم.. لو سألني أحدهم عن احلبِّ كيف يكون؟  -

وما  البيضاء  الزهرة  يف  لتجّسد  زرًعا؛  اهلل  أراده  إن  أّنه  ألجبته 
رآها الناس إاّل عند أحلك ساعات الليل، 

وإن كتبه اهلل مجاًدا؛ جلاء يف صورة املاء فيجعل اهلل من احلّب كّل 
يشء حّي،

وإن صنعه اهلل طرًيا؛ لوجدناه يف أرّق لون حيمله ظهر فراشة، ُثّم 
إيّن مّلا أجد بديع ذلك اللون؛ سأقف حينها صارًخا متعجًبا.. 

»ما أروع احلّب الذي يتجىّل عىل ظهر تلك الفراشة!«  
متّلكت الدهشة من »عيّل« متاًما حتى أسكتته دقيقتني أو يزيد، 

ومّلا أمسك زمام تعّجبه؛ تكّلم:
والذي أجرى فيَك هذا الكالم يا عّم إيّن ما أحببُتها إاّل يف   -
اهلل، وأقول يف اهلل أليّن أحّب ريب أكثر وما انتويُت بمحّبتي سوًءا، ُثمَّ 
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إيّن مل أجعل مبتي هلا ظلاًم وال ظالًما؛ فأتيُت باهبا طالًبا راغًبا، فواهلل 
الذي وضع عّزها ذاك بقلبي هلي أحّب اخللق إيّل.

؟ ُثمَّ  -
ُثّم إيّن وجدهُتا تكرهني.  -
وهل تأكدَت يا ولدي؟  -

يل  أرسله  هلا  بحديٍث  تفاجأُت  لكنّي  رصاحة  تقلها  مل    -
أحدهم، كان كالمها يف جروٍب عىل اإلنتنت تديره.. 

بطفٍل  ُترزق  بعدما  لكن  »الفراق«  يل  نيتها  أّن  فيه  قالت  وقد 
يونسها.

أال ناصح هلا هناك بذاك املكان الذي تكتب فيه يا ولدي؟!  -
؛ فكّلهم يف درِب اخلراب.. ُحكامء! بالطبع يا عمِّ  -

ُهنالِك صمت الرجل صمًتا ُأجرِب عليه، فقد أعيته تلك اجلملة 
األمل  ذرات  عينه  من  فتهافتت  كذلك؛  صاحبه  وأعيت  األخرية، 

املالح تتا!
* * *

وبعد يومنِي......
جلست أمامه ُمتحرّية من سؤاله الذي أرسله هلا عىل اهلاتف، 

قالت غاضبة:
؟« ماذا تعني .. »ملاذا وافقِت عيلَّ  -



ُ
ة

َ
َدِلْيل 180

هذا سؤايل لِك، والذي كان يب أن أسأله لِك من البداية،   -
ملاذا وافقِت عىل الزواج منّي؟ وملاذا طلبِت أن ُنرسع بالعقد؟

من  فتهّربت  فكاك؛  وال  جانب  كّل  من  هبا  أحيط  أّنه  شعرت 
سؤاله بسؤال:

ملاذا وافقَت أنَت يا »عيّل«؟ أجبني أواًل وسأجيبك.  -
نظر إليها.. يتلكأ عىل صفحة وجهها، تلك العني، ذلك األنف، 
هذه احلُمرة يف خدهيا، والرعشة يف شفتيها، والعرق النابض بقوٍة يف 

عنقها.... قال بعد دقيقة باساًم:
أليّن أحببتِك.. وما متنيُتِك إاّل زوجة، حينام أراِك أرى نفيس   -

ُأطعمِك، ُأالعبِك، ُأمازحِك، ُأجالسِك، ُأحدثِك.....
وقد سمعُت أيب يقول أّن كل ما أمتنّاه إن كان يف احلالل أخذُت 

عليه أجًرا من اهلل؛ فُدهشُت!
رفعت »عاليا« عينها إليه يف استغراب لكنه استسل بحامسٍة:

ختييل.. كّل ما أمتناه معِك إن فعلُته أخذُت عليه أجًرا!   -
تعلمني.. مل أستوعب األمر وأنا أفّكر فيه.. 
جلسُت قبل الفجر يوًما ُأحّدث اهلل عنِك..

أراِك أمامي ُاطعمِك بيميني وباميل احلالل الذي كسبته بجهدي، 
ُثمَّ أضّمِك إىل صدري وأسمع شكواِك وتسمعني شكواي؛ فيمسح 
وأنا  عليَك«  ن  »هوِّ هتمسني..  وأنِت  صوتِك  بسامع  قلبي  عىل  اهلل 
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ين عليِك« أمهس لِك.. »هوِّ
ومع كّل هذا يعطينا اهلل أجًرا!

الكالم  حاولت  حديثه،  تطيق  تعد  مل  تسمع،  ما  حتتمل  تعد  مل 
لكنّه عاد مستساًل:

يا »عاليا«.. إيّن مّلا أيقنُتِك ُحبًّا؛ جعلُت اهلل ثالثنا.  -
صدرت منها شهقة لكنّها كتمتها رسيًعا وهو ُيضيف:

عن  راٍض  اهلل  أنَّ  علمُت  ؛  عيلَّ فاعقد  تعال  قلِت..  ملَّا  لذا   -
دريب الذي عليه أسري؛ حتى أّنه مّهد يل قلبِك.

ومّلا وصل إىل هذا.. سكت عن الكالم متاًما، ينتظر منها إجابة 
قوّي  دبيب  صدرها  يف  يتقب،  ما  هي  عِلَمت  األول،  سؤاله  عىل 
يوجعها، ال تدري ما معناه، ال تدري ما مقصده، كّل ما تعرفه اآلن 
متاًما،  وإسكاته  بصدرها  الكامن  لذلك  حدٍّ  وضع  عليها  يب  أّنه 

قالت دون تفكري:
ملَ أردُت كتب كتابنا؟!.. أتعلم..  -

ذلك اإلحساس الذي يأيت حينام تريد القفز من مكان إىل مكان، 
اخللف..  إىل  فتعود  مألوف؛  وغري  وخطر  بعيد  اآلخر  املكان  لكّن 
بام يكفي؛ فتكض  بعدَت  نفسَك  بالنهايِة جتد  ُثمَّ  وتعود.. وتعود، 
برسعة، وكّلام ركضَت زادت رسعتك، حتى إذا وصلت إىل احلافة 
مبارشة وقبل القفز متاًما يصيبك الندم؛ لكن مل يعد بإمكانك التوقف، 
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ألّن الرسعة التي تركض هبا اآلن جُتربك عىل القفز شئَت أم أبيَت.. 
ال طريق غري القفز، وهذا هو السبب الذي جعلني أعرض عليك 
أّي  بإمكاين عىل  يعود  فلن  الندم؛  ما أصابني  إذا  العقد.. حتى  أمر 

حال التوقف أو العودة....
قاطعها هامًسا بفهٍم:

فقد رصِت عالقة معي!   -
واجته  مكانه  من  قام  الوقِت حتى  لبعِض  ثالثهم  الصمت  حّل 
لكنّه  اخللف،  إىل  بظهرها  عائدة  ففزعت  عليها؛  انحنى  نحوها، 

أمسك رأسها بلطٍف وقبَّل جبينها هامًسا من جديد:
كلُّ ما فيِك ُيقَبل وُيَقبَّل يا »عاليا«.. إاّل قسوتِك.  -

كّل  يف  ُهِزمت  أهنا  فجأة  شعرت  وقد  واالرتباك  احلرية  مألهتا 
تبِك عينه، مل  ثابتاٍت، مل هتتّز قدمه، مل  ابتعد عنها يف خطواٍت  شئ، 

يتوقف قلبه، سار حتى وصل إىل الباب؛ فتحه وغادر!
ُهنالِك جاءها إشعار عىل هاتفها بورود رسالة منه، فتحتها وقد 
متّلك منها القلق، رصخت وهي ترى أّن الرسالة ما هي إاّل صورة 
ملنشورها القديم عىل اجلروب والذي كانت تضع فيه خطتها للزواج 

ُثمَّ اإلنجاب ُثمَّ الطالق!
للحظة تساءلت.. »أنَّى له أن يتحّصل عىل مثل هذا؟«

ونزلت عىل عقلها اإلجابة رسيًعا.. »ِوصال«!!!
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دخل »ُمدثِّر« عىل »ِوصال« فرآها وقد هّدها البكاء حتى أذهب 
أنفاسها؛ وُذهلت روحها عنها وهي متسك بني يدهيا التقرير األخري 
حلالة »َوردة« ، حينها أدرَك أن احلياة تطالب بنصيبها من روح تلك 
إىل  هبا  تذهب  حتى  رويًدا  رويًدا  تلفظها  اآلن  الدنيا  وأنَّ  الفتاة، 
الذي  املاء  يمسح عن جبهتها بعض  بجانب رأسها  اآلخرة، وقف 
بصوٍت  مهس  ثباته،  حجاب  ختتق  تكاد  عربة  خُيفي  عليه،  جتمع 

أقرب للهواِء.... »هل ستساميني؟«
انتبهت »ِوصال« إىل اهتزاز كتفه وارجتاف كّف يده، قامت من مكاهنا 
ُمقبِلة عليه، فلامَّ استقّرت بالقرِب منه وجدته ينهار باكًيا وهو يتلقف جسد 

»َوردة« بني يديه يضّمه إليه ويسأل بصوٍت أقرب للرصاخ... 
»هل ستساميني أبًدا؟« 

مألها الفزع من رؤيته، حاولت االقتاب أكثر وجسده يرجتف 
أكثر، خرج صوهتا ضعيًفا خائًفا تسأله:

ما األمر؟ أخربين.. ما بَك؟  -
بدا أّنه مل يسمعها، فسكتت دقيقة وقبل أن ُتعيد سؤاهلا وجدته 

يقول بصوٍت أقرب للهمِس:
أنا السبب.  -

مل تفهم شيًئا ومل تبادر أن تسأله تفسرًيا، فقد بدا أّن املكان الذي 
صارت روحه فيه اآلن.. هو جحيم الندم، وجدته ُيكمل:
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أنا سبب ما هي فيه.. أنا من فعل بتلَك املسكينة كّل هذا.  -
ما هذا الذي تقول؟ وماذا تقصد؟.. تكّلم!  -

زفر بقوٍة وهو حيكي:
كانت جارتنا منذ زمن، أحّبها أخي من صغرهم، ُثمَّ انتقَلت   -
الفتاة مع أهلها لسكٍن آخر، مّرت األعوام حتى وجدُت أخي يف يوم 
خيربين عنها أّنه وجدها عن طريق الفيسبوك، وأهّنا صارت يف أصدقائه، 
كان سعيًدا جًدا، وكأّن احلياة دّبت يف روحه فجعلته إنساًنا آخر، بدأ 
يعمل يف أثناء دراسته، عمل بكّل يشء، وكانت هي ُتساعده وتشجعه، 
مل خيربها أّنه يعمل ألجل أن يمع املال الالزم ليتقّدم هلا، وهي مل ختربه 
كأخيها  تعاملني  كانت  فقد  أنا،  أخربتني  لكنها  ذلك،  كّل  تعلم  أهّنا 
ما كانت حتكي يل قصًصا  لرؤيتي.. ودائاًم  الصغري، حتّن عيّل وتسعد 

عن أمي قبل موهتا حينام كانوا ال يزالون جرياًنا لنا.
سكت قلياًل يستجمع أنفاسه ويلملم ما تفّرق منها، قال بعد دقائق:
السري ملدة  القدرة عىل  يوٍم ُأصيب أخي بحادث، وفقد  يف   -
كّله  يومه  يقيض  كان  وأحياًنا  وبالليل  بالصباح  يعمل  كان  أسبوع، 
فلاّم  أجره،  من  ليزيد  هذا  كّل  خاصة،  توصيالت  يقيض  باخلارج 

ُأصيب؛ مل تعد األعامل ُمتاحة له.
سألته »ِوصال« باهتامم:

وماذا فعل؟  -
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أجاب »ُمدثِّر« بحامسة:
مل يستسلم، كان ُمبًّا يا »ِوصال«.. ُمبًّا؛ فكيف يستسلم؟!   -
»َوردة«  كانت  يستسلم،  مل  هذا  ومع  ُيوّفق  مل  ويبحث،  يبحث  ظّل 
هي اجلائزة التي ينتظرها يف هناية تعبه وكّده، لذا مل يكّل أو يمّل من 
اهلل  أّمي رمحها  أّن  أعلم  كنُت  والبحث عن عمل،  يوم  كّل  النزول 
إليه  فذهبُت  زواجنا،  يف  به  ُيساعد  أن  وأوصته  أليب  ذهبها  تركت 

وطلبُت منه ذلك.
وملاذا مل يفعل هو هذا؟  -

ألّن »راِشد« حاول بالفعل أن يطلب منه املال لكّن أيب هنره   -
بشدة وحّذره أن يطلب منه هذا الذهب مّرة أخرى، فأيقن أخي أن 
ثانية  لنفسه، طلبُت منه أن نسأله  أّمي وأخذ ماله  باع ذهب  أيب قد 

لكنه رفض، وأكد بثقة..
-  »أنا سأعمل وسيزوجنيها اهلل«.

ملاذا ذهبَت أنَت ألبيَك إًذا؟  -
املال،  عىل  احلصول  سبيل  يف  نفسه  يقتل  كان  راِشد«  ألّن   -
كانت فتة امتحانايت بكلّيتي، فلم أستطع أن ُأساعده أو ُاقّدم له عوًنا 
يف أي يشء، هلذا قلُت يف نفيس.. أن ُأحدث أيب وُأحاول استدرار 
شيًئا  نخرس  مل  يكن..  مل  وإن  أعطانيه،  املال؛  معه  كان  فإن  عطفه؛ 

و«راِشد« ال يعلم شيًئا.
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كالم جيد.  -
ال ليس جيًدا، فعندما ذهبُت أليب وأخربته عن ذلك احلبِّ   -
الكبري الذي حيمله أخي لـ »َوردة« كّذبني أيب، فأقسمُت له أن قلبيهام 
قد عقد بينهام احلب عقدة ال تنفك، وإيّن واهلل ما وجدُت رجاًل حيب 
امرأة كام وجدُت أخي حيب هذه الـ »َوردة« ، فسألني.. »ما دليلك؟«
فأحرضُت له رسائلها إليه وفتحُت له حساب أخي لريى كيف 

الوّد بينهام وكيف القرب واللطف.
ظهرت الدهشة عىل وجه »ِوصال« وهي تغمغم بسؤال:

وكيف لَك أن تصل لكّل هذا؟  -
امتألت عني »ُمدثِّر« دمًعا ولسانه يرجتف:

مل يكن لدينا إاّل جهاز كمبيوتر واحد، وكنُت أعلم كلمة رّس   -
حسابه....

قاطعته »ِوصال« غاضبة:
لكنّه ليس حسابك، هذه أرسار، أمانة...  -

مل أكن أععععععععلم أو أفّككككككر إاّل يف أن ُأقنع أيب، مل   -
أَر بأسسسسًسا.. مل أَر.... كنُت أعمى إاّل عن حّببببببببي ألخي..

وماذا حدث؟  -
مل يكن  قبضة  »َوردة« وقبض عليه  يده عىل كتف  »ُمدثِّر«  مرر 

منتبًها ملدى قوهتا، حاول مللمة أنفاسه وهو يقول بغضٍب مكبوت:
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بنت عمها،  ُعرس  هلا يف  كانت تضع عىل صفحتها صوًرا   -
كانت مجيلة جًدا، ربام أمجل من العروس نفسها، رأيُت أيب وهو ينظر 

للصور، فزعُت ملا أرى...
هذه  أخي  وجد  كيف  وسألني  هنرين  لكنه  الصفحة  غلق  حاولُت 
وهو  قلياًل  فسكت  القديمة،  جارتنا  أهنا  ُأخربه  وأنا  تلعثمُت  الفتاة؟ 
يتذّكر ُثّم هتف يب.. »ابنة حسن الساّمك«!، أجبُته أهنا هي، فضحَك بشدة 
وأنا  الكمبيوتر  أغلقُت  ُجّن،  ظننُته  حتى  طوياًل  وقًتا  ضحكه  واستمر 
ألتفُت إليه أسأله بقلٍق.. »هل ستعطي أخي مال الذهب ليتزوج الفتاة؟«

فسألني وكان عقله مشتًتا.. »أّي فتاة؟«
أجبته بارتياب.. »وردة.. يتزوج وردة«

فعاد لضحكه ُثمَّ ابتسم وقال.. »بالطبِع وردة ستتزوج.. ال تقلق«
من  سيل  فإذا  رفعها،  ُثمَّ  طوياًل،  برأسه  »ُمدثِّر«  أطرق  وُهنا 
القهر املالِح هيبط من عينيه، وإذا هو حياول الكالم فال يستطيع إليه 
سبيال، فمّد يده إىل يد »َوردة« فأخذها بني كفيه يقّبلها ويسأهلا باهلل 
ُمضطرًبا  حائًرا  نظره  وظّل  شديًدا  ارتعاًشا  ارتعش  ُثّم  تسامه،  أن 

كأّنام خُيّيل إليه منظٌر ُمفزع موجع وصوت »ِوصال« تسأله:
وماذا حدث بعد ذلك؟  -

لكنّها شعرت بحركة عند باب الغرفة كذا عني »ُمدثِّر« كانت 
عالقة هناك ولسانه هيمس ُمتعجًبا..  »راِشد« !!!
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قام إليه ُمتعّجاًل وكانت »ِوصال« ترى يف عينيه مجرة من وجع 
بخطواٍت  وسار  إليها  القادم  التفت  الرمحة،  سائلة  ترصخ  تكاد 
ووجه  روح  عىل  رضبته  أثر  فتجد  أرًضا؛  بعصاه  يدّب  واهناٍت 

وأنفاس »ُمدثِّر« ظّل يسري جتاه رسير »َوردة« قائاًل بضعف:
أخربِك أنا ماذا حدث؟   -

مل تدِر بَم ترّد وهي ترى األول والثاين.. أحدمها يف فزٍع والثاين 
ليس إاّل بقايا روٍح متيش عىل األرض، تكّلم راِشد« بوهٍن:

الذي حدث أيّن مل أستطع الوصول إىل »َوردة« ملدة شهرين،   -
ذهبُت لبيتهم؛ فلم أجد أحًدا....

حياولن  متتابعاٍت  شهقاٍت  ويكبح  قلياًل  شتاته  ليلملم  توّقف 
السيطرة عىل أنفاسه، أكمل بعد دقائق:

يّر  وهو  الباب  من  والدي  دخل  الذي  اليوم  أتى  حتى   -
بالزغاريد  تزّفها  أمها  خلفها  ومن  أبيض  بفستاٍن  خلفه  »َوردة« 
حترقني  اجلميع  أمام  وقفُت  هنالك  بالضحكات،  يتبعها  ووالدها 
الدهشة ووالدي يتجه إىل غرفته وبجانبه »َوردة« ترصخ يب تستجدي 
منّي أن ُأنقذها، وأنا ال أدري ما حيدث؟ مل متّر دقيقة حتى دخل أيب 

إىل الغرفة وهي خلفه جُتّر جًرا.. وأغلق الباب!
وبقيت أمها يف اخللِف هتلل واألّب يصّفر!

نظرات كّل شئ  يفّر من  »ُمدثِّر« وجهه بني كفيه وكأّنه  أخفى 
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ومّد  راِشد«  منها  فاقتب  بمكاهنا،  »َوردة«  قد وضع  حوله، وكان 
يده  قبض  وابتسم،  توّقف  ُثّم  شعرها  ُيالمس  أن  اقتب  حتى  يده 
حّبها؛  من  وشيئا  روحها  وأثر  أنفاسها  أصابعه  بني  أمسك  وكأّنه 
ُثّم رفعها وقّرهبا من صدره، أدخل يده من بني  فضم أصابعه بقوة 
وقد  دقيقة  هناك  تستقّر  يده  جعل  قلبه،  موضع  حيث  قميصه  ثنايا 
بدأت أنفاسه هتدأ رويًدا رويًدا، ُثمَّ ترك دموعه تنساب بال خجٍل، 
ولربام سقطت بعض عرباته عىل وجهها وكان هذا أقىص ما نالته منه 

وناله هو منها!
فلم  يشء،  عن  السؤال  يشء،  قول  النطق،  »ِوصال«  حاولت 
تستطع البوح بحرٍف واحٍد وهي ترى متّزق »ُمدثِّر« ونظرة اخلجل 
يكن  »مل  راِشد  أنَّ  عِلَمت  حينها  أخيه؛  أمام  يقف  وهو  وجهه  عىل 

يعلم بام فعله »ُمدثِّر« أبًدا!
سألت »ِوصال« بفضول:

وكيف صارت بوضعها هذا؟  -
متالك »راِشد« أنفاسه ودفع بآخر قوة حيملها جسده إىل شفتيه 

وهو هيتف بغضب:
الباب  إىل  اندفعُت  َقت؛  رُسِ وأيّن  حيدث،  ملا  انتبهُت  حينام   -
شعري  من  وجذبتني  كتفي  من  أبوها  أمسكني  ألحد،  عابئ  غري 
أّمها، لكن مل يكن أحٌد ليزحزحني عن باهبا ذلك اليوم فالـ مبوبة 
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بالداخل.. أسمع رصاخها ونداءها؛ وواهلل ألموتن دوهنا.....
ُيكمل  وجدته  لكنّها  امُلفاجئ  لسكوته  »ِوصــال«  اندهشت 

بصوٍت قد امتأل حرسة:
الباب وعرَبَت هي منه تتّنح وفستاهنا األبيض  ُفتِح  فجأة   -
بعيًدا  بوالدهيا  دفعُت  بصدرها،  يستقر  كبري  وسكني  أمحًرا  صار 
وتلّقفُتها بني يدّي قبل أن تستوي باألرض، ومل تفعل »َوردة« شيًئا 
غري أن مهَست باسمي ُثمَّ أغلقت لألبد عيوهنا، وباخللف وجدُت 

أيب واقًفا يسأل بغضٍب شديد.. »هل ماتت؟!«.
ِعظِم  من  األركان  أن  حتسب  الكلامت،  هرَبت  الصمت،  ساد 
األمل تتمزق، واألرض من غياب الرمحة تتشقق، وكّل ذّرات اهلواء 

من حوهلم حتتال رماًدا!
ُهنالِك نادى »راِشد« أخاه ُمستأذًنا مترضًعا:

إىل  يدي  أمّد  لن  واهلل  فقط،  واحدة  مرة  أضّمها..  دعني   -
جسدها، واهلل لن أجتاوز كتفها، واهلل لن أفعل إاّل ضّمها لعّل روحي 

جتد مالًذا يف روحها.. واهلل....
فِم أخيه كامتًا سيل ترضعه، بكى وهو  وضع »ُمدثِّر« يده عىل 

هيتف به:
لن يمكنَك يا أخي.. اهلل يعلم ما يف قلبك، اهلل يعلم، ابتعد   -

يا أخي باهلل عليك، ابتعد وال تعد، ابتعد....
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حينها انتفضت »ِوصال« عىل صوت األجهزة من حول »َوردة« 
ُتشري أن وضع جسدها صار اآلن حرًجا جًدا!

* * *
كان نجم الشمس يتناهض من مطلعِه قلياًل قلياًل؛ فريسل أشعته 
الياقوتية احلمراء عىل كّل ما هو حّي؛ فُينري ظالم األرواح مجيًعا، وجتلو 
وخباياها،  األرض  أركان  إىل  منه  الضوء  حضور  ويتقرق  صفحته 
أحّست »أم اخلري« بكلِّ ذاك الدفء من حوهلا، فأصابتها رعشة خفيفة 
يف قلبها، رجفة نّبهتها؛ فأحَيت فيها شوًقا عظياًم، رفعت رأسها حيث 
األفق، حيث األمل، حيث ترى قدرة اهلل تتجىّل يف سامء مرفوعة بال 
أعمدة، فتلّبستها بارقة الُبرشى، تزف إليها فتختق حجاب روحها، 
بعيد،  لكّل  ُيسمع  يكاد  بنبضها  تشعر  صدرها،  عىل  يدها  وضعت 
ظّلت متسح عىل موضع الدبيب منها حتى استكان، تنهدت بعد قليٍل 

وهي هتمس.. »أنَت عىل كّل يشء قدير«.
وال  تعرفه  عادت  ما  الذي  الوجه  ذلك  »عيّل«  أمامها  من  مّر 
فلاّم  لُيقبِل عليها؛  نادته  ثانية،  نفسه مرة  إىل  نفسه  ُتعيد  تدري كيف 

فعل قالت له بنربِة أمل:
هل سامتها يا ولدي؟  -

نظر إليها باستنكاٍر مل يطل حتى تبّدلت عينه إىل مجرٍة من غضب، 
َهمَّ أن يبتعد عنها خُماصاًم لكن أوقفه صوت خشن جاء من خلفه:
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أين نجد »أبا اخلري« ؟  -
األخري  رّد   ، »عيّل«  جسد  وراء  اخلري«خُمتفًيا  »أم  جسد  كان 

السؤال بسؤال:
ومن يسأل عنه؟  -

عال الصوت اخلشن مرة أخرى:
ال شأن لَك.. أين نجد »أبا اخلري«؟  -

واضطرَبت  وجهها  امتقع  التي  اخلري«  »أم  إىل  »عيّل«  نظر 
هرَبت  عليها،  جتلس  التي  األرض  حنايا  يف  تتخفى  تكاد  أنفاسها، 
الدماء من وجهها وارتعشت يدها، عِلَم أّن يف هذا التوقيت يكون 
»أبو اخلري« نائاًم بالداِر، لكنّه ال خيشى إاّل عىل املرأة التي تكاد متوت 
فزًعا أمامه اآلن، أعطى ظهره إليها وهو يلتفت إىل مصدر الصوت، 
وجدهم ثالثة رجال غالظ شداد، يتناقلون النظر فيام بينهم، ُيشري 
أحدهم لصاحبه أن يدخل إىل البيت أمامه يفتش فيه، عاد »عيّل« إىل 
اخللف قلياًل وهو يبحث بعينِه عن أّي شخص قد ُيساعده يف الِدفاع 

عن »أم اخلري« وزوجها لكن مل يد من ُيعني!
الذين  الرجال  أحد  أقبل  البيت،  داخل  الرجل  غياب  طال 
باخلارج جتاه »عيّل« الذي ظّل ثابًتا راسًخا ال يتحّرك، لكّن الرجل 
املرأة خلفه، كان أغلب وجهها غري ظاهر؛ مما جعله  جتاوزه حيث 
يمّد يده إىل حجاهبا ليزحيه فينظر إليها، لكّن يد »عيّل« كانت أقرب 
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إليه منها؛ فدفعها بعيًدا عن وجهها وهو يصيح به:
هل ُجننَت؟  -

ُثّم احتالت دهشة وكأّنه مل يعتد  جتّلت الصدمة عىل وجه الرجل 
الثالث من اخللف وأقبل  الرجل  الردع من أحد، حتّرك  عىل مثل هذا 
حيث صاحبه مما جعلهام حييطان بـ »عيّل« ، لكّن ذلك األخري كان يمتلئ 
غضًبا وقهًرا وأمًلا مما جعله ال ُيفّكر يف أي حل غري االنقضاض عليهام، 
وعىل الُرغِم من أّن املعركة مسومة النتيجة لكّن هذا مل يمنعه أن يدفع 
بالرجل األقرب إليه أرًضا ويرفع قبضته ليرضب الثاين لكنّه تالشاها، 
هاهنا ظهرت بالعيون مجرات من محيم.. وقبل أن يلتحم الفريقان هدر 

صوت الرجل الذي كان يفتش بالداِر صائًحا.. »ال أحد هنا!«
التفت »عيّل« إىل مصدِر الصوت، فوجد الرجل حيمل بني يديه 
ونظارته  حذاءه  كذا  غريها،  يرتدي  يره  مل  التي  اخلري«  »أيب  عباءة 
اخلري«  »أم  قدم  أمام  أرًضا  ألقاهم  ُثمَّ  دقيقة  أمسكهام  وعاممته، 

صائًحا.. »أين زوجِك؟« 
الرجل  فجذهبا  جُتيبه،  أن  دون  أكثر  األرِض  إىل  رأسها  أحنت 

األقرب إليها من حجاهبا وهو هيدر هبا:
أين زوجِك يا امرأة؟  -

ُجنَّ »عيّل« من فعلة الرجل؛ فانقّض عليه غاضًبا هائًجا، لكنّه 
تلقى رضبة يف وجهه جعلته يفقد توازنه ويسقط أرًضا، ظّل الرجل 
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ممسًكا بـ »أم اخلري« يسأهلا بكّل قسوة الدنيا عن مكان زوجها، أّما 
أحد الرجلني فقد دخل بقتال عنيف مع »عيّل« الذي مل يكن سهل 

القتال أبًدا.
ُسِمع  بعيد  من  واألسئلة،  والرصاخ  الرضبات  حّدة  زادت 
صوت سيارة رشطة وهي متّر من أمام الطريق؛ فدفع الرجل بجسِد 
»أم اخلري« أرًضا بقوة وفّر هو وصاحباه هرًبا، لكنّه وقبل أن يذهب 

هددها هاتًفا:
هذه املرة سنجده يا »دليلة«.. سنجده وسنقتلِك أمامه ُثّم نقتله.  -
بضع  اخللف  إىل  بظهره  يعود  وهو  خُميفة  ضحكة  وضحَك 

خطواٍت ُثم تالشى أثره بني زوايا الطريق هو وصاحبيه!
هبَّ »عيّل« إىل »أم اخلري« ال يدري شيًئا وال يفهم شيًئا، وجدها 
رؤية  صدمته  ما  بقدِر  يفزعه  مل  هذا  لكن  رأسها  من  الدماء  تنزف 
وجهها، ذلك اجلرح يف جانبه، حيث كانت تضع دائاًم حجاهبا، ذلك 

اجلرح الذي كان ال يراه إاّل يف وجه »أيب اخلري« !
ذلك  ببعضها،  األمور  يربط  النظر،  أطال  بدهشة،  إليها  نظر 
اجلرح يف وجهها ليس هلا بل لزوجها، هذه املالبس امللقاة هناك هي 
لزوجها لكن أين هو؟ ال تظهر أبًدا وزوجها موجود! وال يسمح هو 
بظهورها يف وجوده! مازالت األفكار تستسل برأسِه حتى قطعت 

هي سيل حريته قائلة بضعٍف:
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»أبو اخلري« ميت يا ولدي.  -
شهق شهقة مدوّية ُثمَّ هتف بعدما أدرك كّل يشء.. 

»مل يكن هناك وجود أليب اخلري أبًدا، كنِت أنِت طوال الوقت!«
هّزها من كتفها سائاًل:

ملاذا؟ ملاذا فعلِت كّل هذا؟ وملَ ملْ ختربهيم أّنه مّيت؟!!  -
كانت تتأمل بشدة وصوهتا خيرج يف وهٍن، لكنّها حتاملت جُميبة:

أحكيها لألطفال؟  كنُت  التي  القصة  تذكر  »دليلة«،  ألنني   -
هي أنا يا ولدي.. هي أنا.

وماذا يعني هذا؟!  -
التقطت أنفاسها بصعوبة قائلة: 

سأخربك كل شئ....  -
مل تكد تنهي مجلتها حتى سقطت مغشًيا عليها بني يديه!

* * *
دار  من  خرجت  منذ  يتبعها  الذي  الظّل  ذلك  تلمح  كانت 
الرعاية، وكّلام حاولت االلتفات؛ اختفى برسعة! تلك االنحناءات 
وصوت اخلطوات والرائحة.. كّل هذا يذكرها به.. بـ«غالِب«، تكاد 
تشعر بأنفاسِه من خلفها ويده مُتسكها من كتفها، أدركت اآلن أهنا 

تكاد تبلغ حافة اجلنون بسبب أوهامها وأفكارها....
كيف لِك هذا يا »ِوصال«؟!!  -
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فزعت من سؤال أختها أول ما دلفت من الباب، كانت هيأت 
ترقب  ظّلت  بعد،  إجاباهتا  ُترتِّب  مل  لكن  اهلجوم  هذا  ملثِل  نفسها 
عني »عاليا« وقد اشتعل هبا اجلمر، حّولت وجهها عنها وهي تنظر 

هباتفها جُميبة لسؤاهلا:
فعلُت ما أمالُه عيّل ضمريي.  -

ضحكت »عاليا« باستهزاٍء صائحة:
واحدة  مرة  شجاعة  كوين  »ِوصال«  يا  حًقا!  ضمريِك..   -

بحياتِك وأخربيني السبب؟
أطرَقت »وصال« دقيقتني أو يزيد، وكأهّنا تعتلج بداخلها رصاًخا 

وأنينًا، ُثمَّ رفَعت رأسها ونظرت إىل أختها نظرة عطف ورمحة وقالت:
أال يؤملِك حّبه لِك وكرهِك له؟!  -

ومن قال أيّن أكرهه؟!  -
وهل يؤذي امُلحبُّ ُمبًّا؟!  -

ومن قال أينِّ ُأحّبه؟  -
أال تكونني شفاء نفسك؟ أال تسمحي له أن ُيرشق بجانبِك؛   -

فلربام ُتضيئني يف وجوده كام مل تفعيل أبًدا.....
قاطعتها »عاليا« هاتفة:

ولربام ُيطفئني بيده كام مل ُأعتم أبًدا، لربام أصري نسخة ُأخرى   -
منِك يا ِوصـــ...
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 فزعت من مجلتها القاسية ُثمَّ قامت من أمامها خترج من الغرفة 
مزونة ُمكتئبة متيش ِمشية الذاهل املشدوه الذي ال يرى أمامه، وال 
انتبه لصوِت »عاليا«  يشعر بام حوله، كان والدمها عىل كرسيِه وقد 

الغاضب؛ فسأل ُمنتبًها:
ماذا حدث؟ ماذا بكام؟  -

الزالت »ِوصال« عىل ترنحها وتفّلت روحها منها، أشارت له 
بيدها.. »أن ال يشء«، لكّن »عاليا« هتفت من خلفها:

ُأخربَك أنا يا حاج »ُمصطفى«، ابنتَك احلانية خربت زيتي.  -
بانت الصدمة عىل وجهه لكن لسانه مل يفق منها حتى أكملت:

أن  فقررت  الذي بصدِر »عيّل«  احلّب  أيّن ال أستحق  رأت   -
تبعده عنّي.

رصَخت هبا »ِوصال«:
ما هذا الذي تقولني؟ توقفي عن ذلك اجلنون؟  -

ال  بنظرِك  ألسُت  احلقيقة؟   هذه  أليست  أتوقف؟  ملَ  ملَ؟   -
أستحق منه ذلك احلب؟

نفسِك  وتعطي  تعطيه  أن  أخربتِك  ما قصدُت..  هذا  ليس   -
فرصة، لكنِك مرّصة أن تتزوجيه وأنِت تنوين فراقه...

هتف والدمها مندهًشا:
ماذا؟!؟!  -
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أمل تعلم بعد يا أيب؟ ابنتَك قررت أن تتزوج لُتنجب فقط، ُثمَّ   -
ستتك »علّيا«، زوًجا جيًدا أو سيًئا.. أًيا كان، هي ال ُتريد منه غري طفل.

أجننِت يا ابنتي؟ ملاذا؟ ملاذا هذا التفكري الفاسد؟  -
هتفت هبا »ِوصال«:

أجيبيه يا »عاليا«.. أجيبيه وكوين شجاعة مرة واحدة يف عمرك.  -
سأكون.. فأنا ال أخشى أحًدا، حسنًا يا أيب.. ألين ال أريد   -
زوًجا، ال حاجة يل به، أنا أستطيع القيام بكّل شئوين بنفيس، حتى 
ونكًدا  ا  ومهًّ زوًجا  أحتمل  فلَم  هبذا،  القيام  أستطيع  طفل..  رعاية 

وحياة ال تناسبني؟
وملاذا وافقِت عليه إًذا؟  -

ألُنجب.  -
األنانية  بتلك  تشعرين  أال  نفسِك؟  تسمعني  أال  ابنتي  يا   -

داخلك وهي تكرب وتؤذي من حولِك؟
تدخلت »ِوصال«:

هدم  ونيتك  تتزوجي  أن  لكن  بأس،  ال  لُتنجبي  تزوجي   -
حياتِك بالفعل قبل بدايتها فهذا حرام وظلم يف حقِّ الطرف اآلخر.

حرام وظلم! ملاذا كّل هذا؟ أنا فقط أمتنى طفاًل؛ فهل يب   -
عيّل احتامل زوج ألجل هذا؟ أليس هذا هو الظلم؟! 

ومن قال أّنِك يب أن تتحّميل ما ُيسيئك؟ فلو بدا لِك أن   -
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زوجِك إنساٌن يسء.. فام الذي يربِك عىل االستمرار؟
حتى وجود طفل لن يربِك.

التفتت »عاليا« بغضٍب جتاه أختها سائلة: 
إًذا.. ما الذي أجربِك أنِت عىل االستمرار؟!  -

تسّمرت »ِوصال« يف مكاهنا، ماتت الكلامت عىل شفتيها، وعني 
والدها تنتقل بفزٍع بني ابنتيه، أكملت »عاليا«:

إياِك أن تظنّي أيّن مل أكن أنتبه للكيفية التي تتحدثني هبا عنه،   -
أنفاسِك! كنُت  أو كيف تكون نظراتِك يف حضوره! وكيف تكون 

عىل يقنٍي من أّنِك تكرهني »غالًِبا« حتى النخاع.
التفت »ُمصطفى« جتاه ابنته هادًرا بسؤاله:

ما هذا الذي تقوله أختِك يا »ِوصال«؟   -
الدفاع،  أو  الرد  متلك  هي  فال  شفتيها؛  عىل  الصمت  أطبق 

رصخت عيوهنا باكية، بقوة، بأملٍ.....
قالت بعد وقت:

مل أستطع تركه.  -
هتف والدها:
ملاذا؟؟؟؟  -

ألّنك كنَت سعيًدا، سعيد أّن مسئولية واحدة من بناتك قد   -
زالت عن كتفَك.
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!!!!!!  -
وجودنا؟  يف  حتمله  الذي  اهلّم  بقدِر  أشعر  أكن  مل  أحتسبني   -
أنَت مل تكن ختفيه، مل تستطع، فقد كان يظهر يف حديثك وحركاتك، 

حتى نومك.. كنَت أحياًنا تبوح بذلك اهلّم يف أثناء نومك...
هتاوت عىل كريسٍّ بجانبها ومهست:

تلحظ  أن  متنيُت  إخبارك،  أستطع  مل  بوجهَك؛  نظرُت  كّلام   -
أنَت ما يب، متنيُت أن تسألني يوًما.. »كيف حالِك؟« وأنَت تقصد 

حًقا.. »كيف صار حايل«، لكنَك مل تفعل أبًدا.
برسعة،  عليه  »عاليا«  أقبلت  أرًضا،  لكن  كذلك  هو  تكّوم 
وكأّن  عينه  خُيفي  صدره،  يمأل  الذي  اخلجل  ذلك  يبكي  فوجدته 
عن  »ِوصــال«  تتوقف  مل  وجوارحه،  أفكاره  عىل  ُيسيطر  اخلزي 

الكالم، وكأهنا مل تنتبه لشأن والدها:
من  أكثر  أخافه  أخافه..  كنُت  أليّن  »غالًِبا«..  حتّملُت  لذا   -
املوِت نفسه،  كذلك مل أكن أعرف.. إن أنا تركُته ورصُت وحدي؛ 

فإىل أين سأذهب؟!
بجملة  األخرية  مجلتها  فأتبعت  اجلميع؛  عىل  الصمت  أطبق 

هامسة مل يسمعها غريها:
واآلن..أكاد ُأقسم أّن »غالًِبا« قد عاد!

* * *
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، حُيّدث نفسه أّن  يتلّفت يمينًا ويساًرا، ينظر للجميع نظرة شكٍّ
الناس تدري أمره وتكشف خربه، وأّن اجلميع حيّدقون به ويطيلون 
يف  البالهة  تكون  كيف  وجهه  صفحِة  عىل  ُيدركون  ُثمَّ  النظر،  فيه 

وجوِه الُبلِهاء، والغباوة يف وجوِه األغبياء! 
عائًدا  عينه  اجلميِع من حولِه وأغمض  وأنفاسه عن  فأخفى وجهه 
إىل ذهولِه واستغراقه، حتى قطع عليه ذلك اجلزع صوت ابنه وهو يسأله:

أين مها؟  -
التفت جتاه »ُمدثِّر« الذي أعاد سؤاله:

أين والدي »وردة«؟ ملاذا مل أرمها من فتة؟  -
أخفى والده رعشة يده وهو يدخلها يف جيبه مصطنًعا الالمباالة جُميًبا:

وما يدريني؟ وما يعنيني؟  -
أنَت معَك كّل الدراية.. واآلن دعَك منهام، أخربين ما هو   -

الرّس؟ وأظّن أيّن أمهلتَك وقًتا بام فيه الكفاية.
حسنًا، لكن تذّكر أّن ال يشء جماين.  -

ماذا تقصد؟  -
أقصد أّن هناك ُمقاباًل، لكن ثِق يب.. الرّس يستحق.  -

لن ُأعطيَك شيًئا قبل أن تتكّلم.  -
أمانة هناك  الشقة، يل  ُمفتاح  أريد غري  أنا ال  كّل حال  عىل   -

وأريد استدادها.
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-  اتفقنا، واآلن حتّدث.
هّم أبوه باحلديث لكن متّلكه الفزع قلياًل، قال بعد دقيقة أو يزيد 

وهو يرقب وجه ابنه:
أن  امُلحامي  أوَصت  لذا  املال،  جتاه  ُضعفي  تعلم  كانت  أّمَك   -
ُيسلمكم أنتم نصيبكم عند زواجكم، احتجُت للامِل بعد كثري من الصفقاِت 

اخلارسة، حينها أيقنُت أّن ورثكم يلزمني وإال سأتعرض للسجن.
وملاذا مل خُتربنا كّل هذا؟  -

ضيعُت  أيّن  قال  لكنّه  »راِشد«  إخبار  بالفعِل  حاولُت  أليّن   -
مايل ولن يسمح يل بأخذ نصيبه وإضاعته كذلك.

ظهر االهتامم جلًيا عىل وجه »ُمدثِّر« ووالده ُيكمل:
»راِشد«  خرب  وأخربتني  أنَت  جئَت  الدنيا،  يب  ضاقت   -
ذلك  عىل  ألحتّصل  الوحيدة  فرصتي  هذه  أّن  فعلمُت  و«وردة«؛ 

الورث من أخيَك.
تصاعدت أنفاس »ُمدثِّر« وعقله يعمل أرسع من حكي والده:

فذهبُت ألهِل »وردة« وعرضُت عليهم أن نوهم »راِشد«   -
أينِّ سأتزوج »وردة« وأن أباها سُيجربها عىل ذلك، حينها سيقبل أن 

ُيقّدم أّي يشء يف مقابل أن ال أعقد عليها....
هّب »ُمدثِّر« من مكانه صارًخا:
ماذا؟؟؟ما هذا الذي تقول؟  -
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 مَم ُصنعت قلوبكم؟؟؟؟
اهدأ.. اهدأ.  -

كيف أهدأ وأنا أسمع منَك هذا اجلنون؟  -
أنا مل أتزوجها.. مل أفعل.  -

ووالدها.. كيف يرىض هبذا؟ وأمها.. كيف تسمح بظلمها هكذا؟  -
عاد والده إىل ُكرسيه وهو يشري لولده بالعودة كذلك ُثمَّ قال:

احلقيقة أّن »وردة« ليست ابنتهم، بل قريبة هلم، مات أهلها   -
يف حريق؛ فتكّفلوا هبا وكتبوها باسمهم.

ُهنالِك مل يستطع »ُمدثِّر« أن يضيف حرًفا، متّزقت قوته وصموده 
وثباته.. كّل ما فيه تبعثر ووالده يضيف:

لذا رحبا يب عندما عرضُت عليهام جزًءا من املال يف ُمقابل   -
العدة  ونعد  ُنرّتب  شهرين  وظللنا  التمثيلية،  هبذه  معي  يقوما  أن 

لتنفيذ اخلطة كام رأيَت.
وماذا عن طعنها؟  -

بالغرفة  أحبسها  أن  خطتي  كانت  أفعل،  مل  واهلل  أفعل..  مل   -
زواجي  صدمة  من  يتّنح  الزال  وهو  »راشد«  ملساومة  وأخرج 
منها؛ فيوافق عىل أّي رشط أقوله، لكنني وبمجّرد أن دخلُت هبا إىل 
الغرفة؛ أخرجت هي سكينًا من بطانة فستاهنا وهتفت يب.. »املوُت 
عندي أهون من أن أحيا معك«، ُثمَّ طعنَت نفسها، أّما أنا فلم أقرهبا. 
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وملَ مل خُيربنا أحد أنَك مل تتزوجها؟  -
أليّن خشيُت اهتامي بمحاولة قتلها؛ فهربُت، أما قريباها..   -

فخشيا أن حُياسبهام أحد عىل تلك التمثيلية التي فعلناها.
حّل الصمُت ضيًفا ثالًثا، حتى أحيا »ُمدثِّر« الكالم ثانية وهو يضع 
يده بجيبِه؛ فُيخرج منه خبيئة، يضّم أصابعه عليها بقوة يبّث فيها كل 

سخطه وغيظه ُثمَّ يدّب هبا عىل الطاولة أمامه بعظيم كرٍه صائًحا:
ُتغادر  وبعدها  فقط  واحدة  ساعة  أمامك  امُلفتاح،  هو  ها   -

املنزل، واحذر أن أراَك مرة أخرى. 
مبتعًدا  مكانِه  من  هّب  ُثمَّ  بلهفٍة  يديه  بني  امُلفتاح  والده  تلّقف 

دون كالم أو استفهام!
عىل  وساخًطا  عليه  ناقاًم  أبيه،  من  ُمتعجًبا  بمكانه  »ُمدثِّر«  بقى 

أبوي »وردة«، لكن نشوة خرب عدم الزواج أنسته كّل اهلموم.
ُمغلًقا،  كان  هاتفه  لكن  اخلرب  إليه  يزّف  بأخيِه  االتصال  حاول 
فأّخر االتصال قلياًل، واآلن تبقى عليه هّم »ِوصال«.. كيف خيربها 

أّنه يعلم كّل يشء؟!
وُيطمئنها بام يكفي لتسمح له بمساعدهتا!

هتتك  املمزقة،  األخرية  الرسالة  بحذٍر  بنطاله  جيب  من  أخرج 
طرفها وجتعد وجهها ومتزق بعضها.. لكن بقيت راسخة أمام عوامل 

التدمري كلها؛ فلم تتبدد الكلامت أو تتبعثر احلروف هاهنا وهاهنا!
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ال يدري ملَ قرر القراءة!
ربام ليقتب منها أكثر، ليفهمها أكثر، لُيحسن احلديث والفعل 

معها أكثر!!!
ال يعلم غري أن الورقة قد توّضح له خبيئة شعورها! 

وأن صمته دون كالم أو قراءة هلو قتل هلا!
لذا سيقرأ.. ويقرأ.. ويقرأ

أمسك  هنالِك  يطمئن،  للشقة  فيعود  الساعة؛  تنقيض  حتى 
الورقة املمزقة، رّصها أمامه، رتبها، ُثمَّ بدأ....

أوراقي.. 
ملَ مل يصنعوك تصلحني للكالم

للحكي..
.. لتّدي عيلَّ

لتقويل يل.. أخطأِت يا ِوصال
تستحقني ما حيدث لِك يا ِوصال

أنِت الظلم والظالم والليل والشيطان!
حتى إذا ما فعلِت..

 سألتِك: ملَ أيتها األوراق؟
فلعيّل حينها أجد لديك إجابة وسبًبا

أريد سامع سبب..
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عالَم ُأعاقب أيتها األوراق؟
عالَم ُأهان؟

عالَم....؟
وعالَم....؟

وعالَم.....؟
أأليّن امرأة؟!

إًذا حاسبي اهلل الذي خلقني.
أألين أمحل قلًبا حيب ويتأمل وخُيطئ؟

إًذا حاسبي اهلل الذي وهبني.
أيتها األورااااااااق

أجيبيني..
إىل متى سأحيا يف ذاك اهلوان؟

أخربيني..
ملاذا؟؟؟

اليوم قال..
 أّن اهلل أهلمه حقيقتي..

وأخربه رّس ِخلقتي..
وأّنه عرف أخرًيا كيف حييا بصحبتي!

فزعُت لذلك التنوير الذي يتومهه..



ُ
ة

َ
207َدِلْيل

وعلمُت أن اهلل مل يلهمه أبًدا رشده.
لكنّه فاجأين بام مل أتوقعه..

قال:
يا ِوصال.. قد ساءين منِك ُخُلقِك

وأعامِك ُحلمي عليِك
لذا..

من اليوم لن ُأعاقبك..
بل سُتعاقبي أنِت نفسِك.

حينها علمُت أّنه ُجّن أيتها األوراق.
أكمل قراره..

لن تنايل شيًئا من اليوم إال إذا استحققتِه
مل أفهمه!

ومل أنتظر كثرًيا أيتها األوراق..
فقد قام.. وأفاض يف الكالم..

من اليوم سيتغرّي النظام..
لن ترتدي إال ما يليق بفعلك؛

واآلن ضعي عنك هذه املالبس مجيًعا يا ِوصال
فنزعُت ونزعُت ُثّم سمح يل بالقليل

قال..
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أحرضي الطعام..
فوضعُته أمامه دون ابتسام

فقال اخلعي شيًئا..
وهذا هو جزاء العصيان!

أكل قلياًل.. أعجبه الطعام؛
فقال البيس شيًئا..

وهذا هو جزاء اإلحسان!
وها أنا أيتها األوراق..

ُيكافئني بالسِت..
ويعاقبني بالعري واخلذالن!

هل هذا زوج.. رجل.. إنسان؟!
أم أنا حيوان؟

أخربيني ..
اصدقيني..

هل ذنبي أيّن امرأة؟
وهل عىل هذا حُياكم إنسان؟!

كبح  يستطع  مل  هاهنا  بداخله،  الروح  وانتهت  الورقة؛  انتهت 
الرصاخ، فقام وهاج واضطرب اضطراب امُلتهم باخلذالن!

* * *
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أحدهم  صدمها  أنفها،  يف  رائحته  جتد  عملها..  إىل  طريقها  يف 
يف كتفها أثناء سريه لكّن الصدمة كانت مألوفة هلا، تعرفها وحيفظها 
جسدها، كّل نبضة منها ُتقسم أنه عاد، كّل ثورة من أنفاسها تستغيث 

من رجعٍة ال حياة فيها، ومن زيٍة ال سكن فيها! 
هربت حيث مالذها اإللكتوين...

» أمل تتساءل يوًما.. كيف تثبت حّبك؟
ت. فإنك إن أحببت؛ خربَّ

فهل خُتاطر بالذهاب وإثبات حّبك؟
إًذا.. ماذا لو أّن هذا اإلنسان الذي يستحق اعتافك ال ُيمكن 

الوصول إليه؟
ذلك الذي حتمل له حّبك العظيم »ميت«.. فهل ستذهب خلفه 

لُتثبت مّبتك؟ »
#ملحوظة

»ال تنسوا الدخول عىل رسائل الواتس لألمهية«
#نقاش

#ميالد_الشمس
#األدمن 

حتى  النقاش..  عىل  أحد  يرؤ  مل  طويلة  فتة  منذ  مرة  وألول 
»ِوصال« التي كانت تتلهف دائاًم حلضوِر تلك اللقاءات!
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اجلميع ُيتابع لكن بصمت، فهذا املنشور بكّل ما جاء فيه سبب ارتباًكا!
أّما هي فقد تبعثرت نفسها مع سؤاهلا..

 من أحّق الناس بمحبتها؟
ومن بحقٍّ حيّبها؟

مل يكن »غالب« حبيبها، ومل تكن هي مبوبته، كانت جزًءا من 
أمالكه، وحقوقه يف هذه احلياة، بالنسبة إليه هي أكثر قيمة من املال 

وأقل أمهية من املاء!
بعدها بساعٍة نزل منشور آخر...

» ملَ ال يمكننا االعتاف هبشاشتنا..
وأننا لسنا عىل ما نرام!؟

وأننا بكّل ما أوتينا من قوة..
سقطنا يف جبِّ ضعفنا!

#ملحوظة
»سنُكمل النِقاش عىل الواتس«

#نقاش
#ميالد_الشمس

#األدمن
أحجم اجلميع عن الرد إاّل واحدة انربت بتعليٍق..

»اهلشاشة ُتصيب أرواحنا يف مقتل، فلو أّنا اعتفنا هبشاشتنا.. 
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لُكنّا كمن يعتف بقتل روحه، فهل هذا ما تريدنا أن نعتف به؟!«
ما  اجلميع  فانتظر  األعضاء؛  نفوِس  يف  ملا  موافًقا  التعليق  كان 
انتهى  النقاش، لكنّه مل يكتمل، توقف عىل هذا القدر،  سُيسِفر عنه 

غريًبا كام بدأ غريًبا! 
بيد أّن ما علق بالنفوس كان أشد أثًرا! 

من  الكثري  بداخلها  وأثارت  امللحوظة  استوقفتها  املرة  هذه 
أحد  راسلت  فعلت؛  مّلا  ُثمَّ  الربنامج،  ل  حُتمِّ أن  قررت  الفضول، 
قرأته كان  ُمدوًيا وما  التحيب هبا صاخًبا  ليضيفها، كان  األعضاء 

أكثر صخًبا.
* * *

أمام املرآة كان وقوفها، تتذكر مجلته.. »كّل ما فيك ُيقَبل وُيقبَّل«!
أنَّى له أن يقبل منها كّل هذا؟!

، وقربه  ألول مرة تنتبه أّنه ما أراد منها شيًئا غري أن ترد وّده بالودِّ
ُخلٍق  أّي  ُتكافئ  مل  أهّنا  من  الُرغم  وعىل  باللطِف،  ولطفه  بالقرِب، 

طيب فيه؛ فال زال هو يبذل!
توّقفت عن حديث نفسها فجأة وقد برقت يف رأسها بارقة من حرية..

هل كان يب عليها أن ُتعطيه فرصة؟!!!
ذّكرت نفسها بكلامهتا عىل اجلروب، وكالم صاحباهتا كذلك، 

لكن عادت احلرية ُتظهر برأسها ذلك التساؤل مرة ثانية.. 
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»هل كان يب عليها إعطاءه فرصة؟!
واألنفاس؛  الروح  منها  فّرت  حتى  وأرهقها  التفكري  غلبها 

فقامت إىل اجلروب تفتحه وتكتب....
» ماذا لو كان كّل ما حولنا رساًبا؟!

اإلفطار الذي أكلناه، 
واملاء الذي رشبناه، واحلديث الذي أجريناه، 

والنصح الذي بذلناه!!!
ماذا لو كان اليوم خدعة؟

واألمس حلاًم! 
وإجازة األسبوع ومًها!

ومرّتب الشهر هباًء !
ورصاخ اجلريان متثياًل!
وزلزال الروح إشاعة!

وانكسار القلوب كذبة!
وصناعة احلّب ُمسِكرة!

ماذا لو كان كّل ما نراه ونسمعه ونتعّلمه وُنعّلمه.. ليس صحيًحا؟
فمن نحن لنُمسَك بالواقع؛ ُنمزقه ونبنيه كام نرى فقط.. من نحن؟ 

وماذا لو كنّا نحن أنفسنا.. خدعة؟!
أعتذر منكم مجيًعا.«
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#األدمن_عاليا_سابًقا
اهنالت التعليقات من اجلميع...

»ماذا يعني هذا؟ ما املقصود؟ مل أفهم!«
»كيف هذا؟ كيف تقولون هذا؟«

»بسببكم تم إنقاذ الكثري منّا قبل الوقوع يف فخ الزواج«
»هل تم هتكري الصفحة؟«

»أظّن أحدهم رسق جروبنا الغايل!«
»ماذا سنفعل؟«

مل ترد عىل أحٍد، مل تلتفت ألّي تعليق، فقط ذهبت إىل اإلعدادات 
وسّجلت خروًجا من اجلروب لألبد!
* * *

محلها إىل أقرب مشفى، مل يقبلوا دخوهلا إاّل بعدما قّدم بطاقته، 
أفاقت هي بعد ساعة لتبحث عن »عيّل« أول ما بحثت، مل يعد حيتمل 

انتظاًرا أكثر من هذا، سأهلا بحدة:
ملاذا تفعلني بنفسِك كّل هذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟  -

أخفت وجهها بيدهيا، مللمت الكثري من أنفاسها وبعثرت الكثري 
كذلك، أجابت بعد دقائق:

ألن »أبا اخلري« ال ُيمكن أن يموت.  -
لكنّه بالفعل مّيت!  -
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بكت قلياًل وهي ُتكمل:
ال، مل يُمت ولن يموَت أبًدا، ألنني سأبقيِه حًيا، إىل األبِد.  -

هل متزحني يا خالة؟! ما هذا الذي تفعلني؟  -
يا ولدي.. إن علموا بالبلِد أّنه مات؛ لزوجوين أخاُه.  -

إًذا ارفيض.  -
لن ُيمكن، عندنا املرأة كاملرياث، تنتقل ملن كان عليه الدور!  -

إًذا هتربني ألجِل هذا!   -
نظرت إليِه بعجٍز، ال تدري كيف تصف له ذلك الذي كان بينها 

وبني زوجها، كيف تصوغ له ذلك اإليامن الذي نزل بقلبيهام.
 جاء يف قلب أحدهم يوًما تعليل ذلك اإليامن؛ فقال..

جوارحه  عىل  ومنقوشة  صدره  يف  خمبوءة  عقيدة..  إال  املرء  ما 
وُمرسلة يف أفعاله، وتعّطر كل حركاته، فإذا تقابل البرش؛ التقت العقائد 
وتكّمله،  تؤنسه،  التي  العقيدة  وجد  من  لِرزق  ويا  النفوس،  داخل 

وتكون له عني الرضا؛ فحينها.. وفقط حينها ترفع راية اإليامن!
ثّم إن اإليامن مّله القلب ودليله اجلوارح؛ فتجد الروح والعني 

والشفتني و....
كّل جارحة تسترصخ جهًرا هبا، إعالًنا هلا، حكًيا عنها..

أو  احلزن  عىل  جترؤ  فال  مجاعات،  أو  فــرادى  املحن  وتأيت 
االستسالم أو التمزق..
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قلب  وبثباتك،  وبقوتك  بك  يؤمن  قلب  وهناك  تفعل  فكيف 
اختذَك بعد اهلل إيامًنا!

استحققت هذا أم مل تستحق، عىل أّي حاٍل كان قلبك..
 فاملرء منّا ال هُيزم بنفسه، بل هُيزم بأشيائه التي حيبها.

أجابته بعد صمٍت طويل: 
أذهان  يف  حًيا  اخلري«  »أبا  ألبقي  أهرب  فقط،  هذا  ليس   -

اجلميع حتى يظل الثأر متوقًفا عندنا، ال ينتقل ألحٍد آخر.
مل أفهمِك يا خالة!  -

هذا  من  سيتيتم  طفل  وكم  ستتمل  زوجة  كم  ولدي..  يا   -
يظلوا  حتى  حًيا  زوجي  ُأبقي  أن  فكرُت  حيدث؟!  الذي  اجلنون 

يبحثون عنه لألبِد...
قاطعها »عيّل« مكماًل بعدما فهمها:

فال هم يدونه وال أنِت جُمربة عىل الزواج بغريه.  -
ما دمُت حّية؛ فهم يعتقدون أّنه حّي.  -

هنالك صدرت منها آهة أمل قوية، ورصخة عالية مدوية جعَلت 
تطلب  ُمهرولة  خرجت  حتى  دقائق  فزعة،  إليها  ُترسع  املمرضة 

استدعاء طبيب اجلراحة فوًرا.
بقوٍة  يده  فأمسكت  أخرية؛  مرة  اخلري«  »أم  من  »عيّل«  اقتب 
وحتّمَلت عليه لتقوم، منعها من احلركة لكنها قّبلت يده متوسلة له 
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والعربات بعينها ترصخ أن يأخذها ملشفى آخر فوًرا، أخذها هرًبا، 
معها يف  يركض  بطاقته،  يأخذ  أن  دون حتى  هبا  يغادر  كان  برسعة 
حتى  باضطراٍب  يتلّفت  إرصارها،  سبب  يدري  أن  دون  الطرقات 
يد وسيلة مواصالت حتملهام ألقرب مشفى، لكنّها هتفت رافضة، 
وطلبت مشفى أبعد منها، مألته احلرية.. كّل احلرية، أنفاسها تتقطع، 
أمًلا،  تبكي..  عيوهنا  باردة،  يدها  فزعته،  يف  الرعد  يشبه  سعال  هلا 

خوًفا، قهًرا.. ال يدري!
جذبت من جيبه قلاًم أزرَق كان بارًزا منه، أمسكته وكشفت عن 

ذراعها األيمن، كتبت بخط كبري.. »مـســلـــمــة » 
مالت عليِه هامسة:

بطاقة  بدون  وأنا  يدفنوين  أين  علموا  ؛  متُّ ما  إذا  حتى   -
شخصية.

انقبض قلبه، فقط هذا ما حترص عليه.. واآلن!
عىل  أهّنا  ففهم  ليدها  نظر  يعلم،  ما  تعلم  فوجدها  لعينها  نظر 

موعٍد آخر مع القدر!
وصال للمشفى، نزلت تتنح، ختذهلا قدمها، محلها فنزلت من 
شفتيها  جفاف  رسعة،  أكثر  صار  أنفاسها  تبدد  ُمعتضة،  يده  عىل 

بات ملفًتا، زرقة وجهها...
استندت عىل حائٍط ومهست بأعىل صوٍت عندها:
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اذهب.. اآلن، ال تقلق، سيجدين األطباء، اذهب يا ولدي،   -
بالبلد عن أمري شيًئا،  أنا، ومل يدِر أحٌد  ؛ مل يعرفوا من  فإن أنا متُّ
وأن أنا حييُت؛ فقدر اهلل وما شاء فعل، ولعيّل ألقى حبيبي يوًما آخر.
يتلقفها كي ال  يده وهو  ارجتفت  الكلامت عىل شفتيه،  تعّثرت 

تقع، قال باكًيا:
لكن يا خالة...  -

ربتت عىل كتفه بحنو قاطعة حلديثه:
عسى أن يكون لقانا يف اآلخرة..  -

سقطت أرًضا ببطٍء، سعلت من جديد، خرجت بعض الدماء 
من فمها، فزع ملا يرى لكن قلبه أيقن أن الوقت انتهى.

* * *
تناول  »راِشد«؛  وفرحة  »ِوصال«  هّم  املشفى حيمل  إىل  ذاهب 
ُثمَّ  فيها  يديه، ترجتف أصابعه، يضغط األرقام.. خُيطئ  اهلاتف بني 
أعادت  فرفضها،  ثانية، جاءته مكاملة من »ِوصال«؛  االتصال  ُيعيد 
األكثر  باألمر  هو  مشغوٌل  للرد..  رفضِه  عىل  ظّل  لكنّه  االتصال 
إحلاًحا اآلن، أخرًيا استطاع الوصول لرقِم أخيِه، وبمجّرِد أن سمع 

صوت »راِشد« رصخ به:
تعال.. تعال يا أخي برسعة.  -

دخل الغرفة يبحث عن »ِوصال« التي كانت تلح يف االتصال 
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خرج  آثارها..  من  أثٍر  أّي  وال  يدها،  فلم  تكون؛  أن  توقع  حيثام 
»َوردة«  غرفة  غادرت  أهّنا  أخربته  والتي  الدار  مسئولة  عنها  يسأل 

هنائًيا وبلغتهم أهّنا لن تعود ثانية!
مادت األرض من حتت قدمه، وتزلزلت أنفاسه، سأل:

منذ مممممـ تتتتتتتى ؟؟  -
هذا الصباح.  -

عادت  لك  هنا  مغلًقا؛  صار  هاتفها  لكن  هبا  االتصال  حاول 
لسابق  تعود  لن  احلروف  أن  فأيقن  قلبه؛  وفزعة  روحه  رجفة  إليه 
عهدها، منع الوهن أن يبدو جلًيا عىل وجهه، أشار للمسئولة ملوًحا 
يستأذهنا، وعاد آفاًل إىل غرفة »َوردة«، ال يدري هل يسعد بخرب عدم 

زواج والده منها، أم يشقى من خرب ذهاب »ِوصال« لألبد؟!
رفع  هبا،  موصلة  األسالك  وكل  جسدها،  استقّر  حيث  اجته 
عينه حيث شعرها، أخرج من دوالهبا حجاهبا، اجته إليها ُثّم وضعه 
أحرض  جيًدا،  جسدها  غطى  وعنقها،  شعرها  به  ولّف  رأسها  عىل 
كرسًيا جانب الرسير وجلس عليه، نظر عرب النافذة إىل األفق؛ فرأى 
فلول جيش  يطارد  الليل  إىل مغرهبا، ورأى جيش  تنحدر  الشمس 

النهار فيبددها بني يديه تبديًدا. فتهافت عىل نفسه هامًسا:
وهكذا.. ال يدوم لألبِد نور وال عتمة!  -

دخل عليه »راِشد« دون أن ينتبه، التفت »ُمدثِّر« إىل أخيه؛ فزع 
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من رؤيته، قد صار األخ بقايا حياة يف جسد!
اصفّر وجهه وضعفت قدمه، ختلخلت يده وهي مُتسك بالعصا 
حتتمي هبا من جاذبية السقوط، قام الصغري للكبري، احلزين للمحزون، 
عنه،  ُرغاًم  بينهام  من  تنحدُر  دمعٍة  عىل  جفنيه  فأطبق  أخيه؛  إىل  نظر 

احتال جسده عظاًم جملًدا، وهيكاًل قائاًم ال ُيساوي ثمن النظر إليه!
ضّم أحدمها اآلخر، كان عناًقا عظياًم، حتى قطعه »ُمدثِّر« ممسًكا 

بكتِف أخيه هيّزه بقوة هاتًفا:
ال أدري ماذا أقول لَك يا أخي.. أعتذر منَك أم ُأهنئَك أم   -

ُأعّزيك؟
محل وجه »راِشد« كّل احلرية؛ فتكّلم »ُمدثِّر« موضًحا:

انتهى ُجرمي، وإيّن  تعلم سببه وإالَم  فاعتذاري  أّما األوىل؛   -
ألعلم أّنَك وإن غفرت يل؛ فاهلل لن يغفر حتى يرد ظلمي عن »َوردة«.
يمسح  فكأنام  له هبدوٍء؛  ُمبتساًم  أخيه  رأِس  »راِشد« عىل  مسح 
عربة  »ُمدثِّر«  منع  حساب،  أو  لعتاٍب  به  طاقة  ال  كذلك،  قلبه  عىل 

كادت تفرض وجودها بينهام وقال:
وأّما الثاين.. فيا أخي اغفر ألبيَك ذنبه.  -

اختّلت قدم »راِشد« عند سامعه ذكر والده، انقلبت عينه ناًرا، 
هتف بغري قوة وهو ينقل برصه بني »َوردة« و«ُمدثِّر«:

أغفر! والذي خلقني ال أغفر له أبًدا، لقد قتلني وقتلها...  -
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اسمعني يا أخي...  -
عال صوت »راِشد« يصدح بكلامته:

لألبِد!  عيلَّ  حّرمها  عيّل!  حّرمها  لقد  أنَت،  اسمعني  بل   -
حرمني من »َوردة« لألبد، دنيا وآخرة، فكيف أغفر له؟!

هذا ما أردُت قوله لَك يا أخي.. أيب مل يتزوج »َوردة«.  -
شفتيه،  عىل  الكلامت  جّفت  يتغرّي،  ال  ثابًتا  »راِشد«  وجه  ظّل 
من  الدنيا  احتالت  فكأّنام  إليه،  كريس  أقرِب  عىل  جسده  وهتاوى 
من  صغرية  ضوء  كبقعة  »ُمدثِّر«  صوت  يأتيه  قامتًا،  سواًدا  حوله 

الزاوية.. وها هي تتسع شيًئا فشيًئا!
خرج صوته متحرشًجا متقّطًعا يسأل:

ماذا تعني؟  -
أعني ما سمعَت.. مل يكن بنيتِه أبًدا أن يعقد عليها، فقط كان   -

اهلدف أن يبتّزك هبا..
مل ينتظر »راِشد« من أخيه أن ُيكمل كالمه، فقد قام من مكانه 
واجته إليها، حاول »ُمدثِّر« أن يكمل احلكي لكنّه أوقفه بحركٍة من 

يده قائاًل:
يا أخي، ال هيمني غري أن أعلم  بأي شئ من هذا  ال أهتم   -

شيًئا واحًدا.. »َوردة« ُمّرمة عيّل؟
رفع »ُمدثِّر« نظره إىل أخيه؛ فوجد احلياة تدّب يف وجهه ويده 
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وقدمه، أنفاسه تعود، يكاد ُيقسم أنَّ حتى دبيب قلبه يصدح صوته 
خارجه، أجاب باكًيا:

ليست ُمّرمة عليَك يا أخي.. ومل تكن يوًما.  -
قلب  حجاب  ختتق  كادت  »راِشد«  فم  من  قوية  شهقة  أتت 

أخيه، ألقى »راِشد« عصاه أرًضا وخّر هلل شكًرا...
عال صوته..

هي زوجتي، هي زوجتي يارب، 
هم أخذوها منّي وأنَت أعدهتا إيّل يا اهلل!

أنّت كريم يا اهلل!
أنّت رحيم يا اهلل!

وظّل نحيبه يعلو وخيفت حتى مّرت دقائق؛ فقام من سجدته، 
كجسٍد  خرج  لكنّه  إليها  يذهب  ما  أول  سيذهب  أّنه  »ُمدثِّر«  توّقع 
عادت إليه احلياة للتو، خرج مرسًعا وأخوه خلفه يسأله الصرب، لكن 
»راِشًدا« مل تكن قدمه التي حتّركه.. بل قلبه، قلبه الذي نفخ اهلل فيه 

الروح اآلن بعد موٍت طويل!
هي متوت يا أخي.  -

وكّبلته؛  »راِشد«  قلب  أسكتت  التي  اجلُملة  هي  تلك  وكانت 
فتوقف مكانه فزًعا حتى كاد يفقد توازنه، اقتب منه »ُمدثِّر« ووضع 

يده عىل كتفه ناظًرا إىل عينه هامًسا بحرسٍة:
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هي متوت.. معظم أعضائها توقفت بالفعل، اعذرين لكن كان   -
يب أن أذكرَك هبذا حتى ال تبني أحالمك عىل شاطئ من الرمِل.

وإن ماتت كّل أعضائها.. واهلل يا أخي ال ُأفارقها أبًدا، يكفيني   -
أن أضّمها ضّمة واحدة.. حتى وإن كان مويت يف تلَك الضّمة.

مل  وكأن  ابتسم  لكنّه  مكتومة،  صدره  من  أمل  آهة  خرجت  ُثمَّ 
يمسسه رّض، أمسك يد أخيه إمساكة الطفل الصغري وجذبه عائًدا 

إىل غرفتها، وعىل باهبا وقف صارًخا.. هاتًفا.. ُمنادًيا....
»الزواج إشهار..
الزواج إخبار...

الزواج إعالم....
اشهدوا أن اليوم تزّوج »راِشد« من »َوردة« 

وأنَّ »َوردة« صارت زوجة »راِشد«
زوجة الدنيا واآلخرة«

وجتّمع  أرّسهتم،  من  املرىض  وقام  غرفهم،  من  الزّوار  خرج 
املسؤولون عند باب »َوردة« ، الكّل يسأل .. »ما بال ذلك املجنون؟«
عىل  اآلن  يراها  إليها،  واجته  الغرفة  دخل  فقد  املجنون؛  أّما 

رسيرها يف فستاهنا األبيض، وحجاهبا األبيض،
 مل يعد وجهها مريًضا شاحًبا،

 مل تعد يدها باردة صفراء،
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 مل تعد قدمها يابسة،
 هي اآلن يف أمجل صورة قد تظهر هبا عروس!

الباب  أمام  يقف  اجلمع  زال  وال  الرسير،  عىل  بجانبها  صعد 
أمسَك  ُثّم  وقّبلها  جبهتها  عىل  »راِشد«  انحنى  »ُمدثِّر«،  يتقدمهم 

رأسها ووضعها عىل صدره،
 لّف يده حول كتفها يأوهيا إليه..

فضّمها الضّمة..
وشّمها الشّمة..

ومهس يف ُأذهنا..
»سالم اهلل عليِك يا زوجتي«

اجلميع،  اضطرب  حوله،  من  األجهزة  صوت  عال  ُهنالَك 
اجلميع  حاول  بكاًء،  احتالت  الباسمة  الوجوه  كل  الوضع،  تغرّي 
إليها غري متأخٍر أو  نافًذا  فعل يشء.. أّي يشء ، لكّن قدر اهلل كان 

متزحزٍح..
ُثّم ُأخرى.. لكّن رصخة »ُمدثِّر« كانت أعىل  امرأة..  رصخت 
اقتب  فلاّم  مكانه؛  من  يتحّرك  مل  »راِشد«  وجد  حينام  مجيًعا  منهم 

منه.. أدرَك أن احلبيب مل ُيفارق مبوبته، مل ُيفارقها أبًدا!.
* * *
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جالٌس هو يتّنح، الزال ال ُيصّدق ما رأى وسمع، تسيح نفسه 
منه  اقتبت »عاليا«  عِلَم،  الذي  ذاك  أثر  التي بني جنبيه وتتخّبط من 
وألقت عليه السالم، مل ينتبه حلضورها وال وقوفها وال حتى سالمها.. 

وهو الذي كان ينظر حيث موضع سريها قبل أن تسري فيه!
أطال النظر إليها، كادت أن تغلب عينه عربة تبوح برسِّ الوجع، 
أّما هي فقد عِلَمت أهنا خترسه اآلن ولألبِد،  لكنّه كتمها وأخفاها، 
وزهده  حّبه  بني  الفاصل  احلد  يف  القائمة  املعركة  تلك  حيث  هناك 

فيها، وقفت أمامه وسألته.. »ملَ مل تتصل؟«
لكنّه مل يرد سؤاهلا، فأعادته وأعادته وأعادته، ويف كّل مرة كان 

يرّد عىل سؤاهلا بالصمت التام، حتى سألته:
»عيّل«، ما بَِك؟  -

أنِت يب.  -
يدها  وأمسك  قام  ُثمَّ  السكوت  ذلك  كل  بعد  أجاهبا  هكذا 

يرضب هبا صدره، هاتًفا:
أنِت يب يا »عاليا«، أنِت يب.. أنِت يب.. أنِت يب...   -

توقفي عن التواجد هنا، بقلبي، بعقيل...
أفزعها بكالمه وفعله، عادت بظهرها للخلِف يف خوٍف سائلة:

ماذا جرى لَك؟  -
أنِت من جرى.. ما دمِت لن تبقي؛ فلَم اقتبِت؟!   -
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؟! ما دامت تلك خطتِك؛ فلَم وافقِت عيلَّ
كنِت اختاري شخًصا غريي واتركيني بقلبي عىل حاله.. يتمناِك 
وال يدِك، كان سريىض بذلك الرفض ويقتل حّبه يف صمت، لكنِك 
ثانية  تغلقيه  أن  ألجل  فقط  بدخويل..  وسمحِت  الباب  فتحِت 
وتطرديني منه! هل قلوب الناس وأرواحهم ُلعبة عندِك يا »عاليا«؟!
ُتنكر أن خطتها  أتى كل هذا يف نفسِه لكنها ال  أين  ال تدري من 
كانت ما يقول هو بالضبط، حاولت التحدث لكن الكلامت تقف عىل 

شفتيها ال ُتغادر، ال ُتفارق، تتعثر يف خجلها وارتباكها، أكمل »عيّل«:
شاهدُت بنفيس مثااًل عىل ذلك احلّب الذي أمتناه يا »عاليا«،   -
ذلك الوفاء، ذلك العهد الذي هيمسه أحدهم بشفتيه وينفذه اآلخر 
بدمه! ما أمتناه ليس غريًبا أو شاًذا، كّل ما أمتناه أن حتبيني، أن تريديني 

أنا زوًجا وليس جمرد وسيله لتحقيق هدف....
قاطعته أخرًيا وقد تلبستها بعض القوة قائلة بخجٍل:

حاول أن تفهم، مل أظّن أّن وجود رجل مثلَك.. زوج مثلك   -
حقيقة، حّبَك، قربَك، وّدَك، لسَت مثالًيا يا »عيّل« لكنَك إنسان، وأنا 

مل أَر يف اخللِق قبلك إنسانية!
نظر إليها باستنكاٍر ُمعتًضا:

إًذا.. أنِت من حيتاج إعادة الرؤية.  -
أو أن هناك بقايا إنسانية بالفعِل يف القلوب لكنّهم كانوا خُيفوهنا   -
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من احلسِد والعنِي؛ حتى جعلوين وغريي مل نعد نؤمن بيشء، مل نعد ننتظر 
منكم شيئا، أنتم فقط صخرة تقف لنا باملرصاد يف وسط الطريق.

انتبه حلديثها؛ فأكملت:
طريق نجاح، تعليم، تقّدم، مجال، عبقرية، أًيا كان الطريق..   -
ما دام ليس عىل هواكم أهيا األزواج؛ فتكونوا كاإلعصاِر، يدّمر كّل 

يشء وال يذر للمرأة بعده شيئا! 
ومن قال أن كل الرجال واحد؟ كام ليس كّل النّساء واحدًا!  -

صدقَت، وخاطرُت أنا بفهمي املحدود هذا..  -
  ولو أيّن كنُت أعلم كيف هو..

ملا غامرُت بالسقوط فيَك.
غلبتها عربة من عينيها جعلت صوهتا يتزلزل وهي ُتكمل:

-  إن كنُت سمعُت من شخٍص واحد فقط.. كيف يكون.. 
ذلك املعنى امُلرادف للفِظ »سكن«!؟

كيف هو ذاك التالق؟
هذا األمان الذي يتجىّل كأدفِء ساعة من هنار!

أثر حروفها عليه، وال  أدركت  ما  قلبه،  بكاؤها؛ فارجتف  عال 
معنى ضعفها عىل روحه، أكملت:

لو أّن ابتسامة واحدة فقط رأيتها عىل شفتي امرأة متزوجة   -
إىل  الليل  يف  يسكن  الذي  قلبها  أن  فُتخربين  اليوم؛  بداية  يف  تبذهلا 
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، أو كلمة حنني واحدة يلقيها رجل بعفويٍة خُترِب  زوجها عامر باحلبِّ
عن الشوق يف قلبِه، ُثمَّ علمُت أّنه زوج وأّب وحبيب؛ لكنُت ءامنُت 
حًقا أن »السكن« موجود، حقيقي، يقني، وليس جمّرد قصة قديمة 

يروهيا لنا سّكري يتّنح عىل قارعة طريق!
فالنة  ورضب  فالن،  وإساءة  فالنة  بطالق  إاّل  أسمع  مل  لكنّي 

وبجاحة فالن، وسواد حياة فالنة وبخل فالن..... و.....
حيكمها  أرٍض  يف  أنثى  أنني  وكرهُت  والدنيا  الزواج  كرهُت  حتى 

اإلنسان!
بكاؤها،  حديثها،  صوهتا،  صدرِه،  يف  ينخلع  بقلبه  يشعر  يكاد 
»الَسَكن«..  ذلك املعنى الذي رشحته بكّل دّقة مما أكد يف قلبه إيامهنا، 
ختلخل ثباته وهو حياول غض برصه عنها لكّن قلبه ال يغّض، مهست له:

.. مل أُكن أنويَك حبًّا، لكنّي هويُت فيَك قدًرا! بحقٍّ  -
أخفى عينه عنها ووجهه وأهم ما حاول كتمه هو ذلك الدبيب 
املمتلئ نشوة والذي يكاد خيتق حجب األفئدة من حولِه ليرصخ.. 
»تلَك احلمقاء حبيبتي«.. متاسك بقدِر ما استطاع من قوٍة وهو يقوم 

من مكانِه ُمبدًيا االنشغال بعملِه ويسأهلا ببعض اهتامم:
إًذا يا »عاليا«.. ماذا ُأحرض لِك؟  -

أحزهنا قيامه عنها وانشغاله، لكنّها أجابت سؤاله بام كان يبحث 
عنه وينتظره:
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أريد كيس سّكر..   -
وفرصة أخرى إذا سمحَت.

* * *
»مل يُمت«

وكأّن  امُلبتسم  أخيِه  شعِر  عىل  يمسح  وهو  »ُمدثِّر«  قال  هكذا 
جبهته،  قّبل  صدره،  إىل  رأسه  ضّم  بداخله،  حّية  زالت  ال  روحه 
غلبته دموعه، لكنه متاسك رسيًعا، اآلن ال حزن، ال أمل، ال ُبكاء، فـ 

»راِشد« رجٌل ُسّدت يف وجهه منافذ اجلهات كّلها إاّل جهة الّسامء!
وكأّنه سمع النداء.. دعها؛ وسنأتيَك هبا؛ فأتاه هبا اهلل!

الدار  مسئولة  نادته  اخلارجي،  الباب  إىل  ُمتجًها  الغرفة  غادر 
تسأله.. »ماذا نفعل اآلن؟«

أجاب.. »ُنقيم الُعرس«
نفًسا عظياًم لكن ماء عينه فضح  تعجبت؛ فاقتب منها وأخذ 

عورة وجعه وهو يتلعثم بقوله..
» ُنكرم األجساد واهلل ُيكرم األرواح »

ُثمَّ التّف ُمغادًرا.
انتبه أن هاتفه حيمل الكثري من الرسائل والتي جاءت إليه منذ دقائق.
فتحها وجدها كّلها رسائل مصورة من »ِوصال« ألحاديث عىل 
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الواتس، ازداد فضوله.. حتى انفجر وهو يقرأ وُيصدم..
كّلام قرأ أكثر؛ اضطرَبت روحه أكثر وتزلزل بنيانه، صور كثرية، 

كلامت كثرية، طلبات كثرية، ُثمَّ اتفاق...!
العذاب،  اللهفة،  الشوق،  احلنني،  السعادة،  احلياة،  األمل، 

األنني، الوجع، الغضب، الثورة، الغلبة، الغفلة.....
كّل هذا وجده يف ترتيب عجيب وكلامت أكثر عجًبا، أكثر تأثرًيا..

»حياة واحدة ال تكفي«
»من خرس األمل؛ خرس كل شيئ«

»وأحّن إليهُم شوًقا.. وشوق البعيد ال ينتهي!«
»أال رمحة اهلل عىل تلك اللهفة التي أسقطتني فال قيامة أبًدا!«

»أترانى سأجد فوق هذا العذاب رمحة؟ أم أن مثيل انقىض حلو 
عذابه ومل يبَق إاّل املّر منه!؟«

»وما يوجعني إال أّن املوت خيتار..
 وكّل مرة اختياره يقتل األحياء.. وحُييي األموات يف الصدور«

ُيطل  ُيفارق ومل  ملَ  الذي هيرب من رئتي..  اهلواء  »أغضب من 
بعد املكوث؟!«

»وما ثورة الروح.. إاّل عشٌق جتىّل ساعة بوٍح للوطِن«
انقسام قلوبنا يف غياب  التغافل يوًما عن حقيقة  »وهل يمكننا 

من ُنحب؟!«
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»ملَ ال نتفق..أن نكون أسياد حياتنا؟«
»ملَ ال نتفق.. أن احلياة صارت كئيبة، غريبة، عجيبة.. ليست لنا؟!«

»ملَ ال...
»ملَ ال....

ُهنالَِك وعند آخر مجلة؛ ُذهل »ُمدثِّر« حتى هربت أنفاسه وهو 
يقرأ آخر ما توصلوا إليه مجيًعا..

»اليوم عند نداء الليل لعتمته.. أن »هُلّمي«..
سنُقبل نحن كذلك عىل الدار األُخرى؛ فتيضء بنا

سنختار املوت.. لن خيتارنا هو
سنكون نحن الشمس الباقية.. ال الفانية«

وانتهى سيل الرسائل بعدما وجد عنوان اللقاء، شاطئ الغرام. 
اإلسكندرية«!

هل ما قرأه صحيح أم أن عينيه متارسان عليه خدعة متقنة،
»ِوصال« ذاهبة لتالقي حتفها!

بعد عدة ساعات سريفعها املوج كام يرف األعشاب واألسامك 
امليتة التي ال حول هلا وال قوة!

ما العمل؟
تاه اجلواب بني الرغبة واملستحيل..

ُصحبة  حيث  مسكنه،  حيث  الفزع  ويدفعه  اخلوف  أرقل يّره 
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كان يعرفهم منذ زمن، جريان له هم كّل أهله..
يطلب  اآلن  السبب،  يعرف  أحد  اجلميع وال  ُمنقطًِعا عن  كان 

منهم عوًنا وهي عنده أعظم سبب!
مل ُيطل احلكي والتربير واإليضاح، فقط رأوا وجهه فعلموا أّن 

اهلّم قد زار تلك الروح مرات ومرات،
 قاموا إليه.. قاموا معه.. قاموا به.. يا اهلل!
هكذا يكون الرزق من أهل ومن جريان!

هبا..  املسموح  الزمنية  املدة  نصف  يف  الطريق  السيارة  قطعت 
وصل  إن  ما  صدره،  داخل  ينتفض  الذي  بقلبه  أسوة  تطري  وكأهنا 
طوق  يف  بعيد  من  رأى  حتى  الرمال  قدماه  والمست  الشاطئ  إىل 
انتفض صارخا  فشيئا،  البحر شيئا  أعامق  يدنو من  برشي متامسك 

باسمها... »ِوصااااااااال«
كاد قلبه أن يتمزق من فعل هتافه، يسترصخه الرمحة؛ مل يعبأ به، 

رصخ ثانية وثالثة ورابعة...
اندفع ومن معه من الشباب نحو الطوق البرشي، مل هيدأ قلبه 

إال عندما مل يدها معهم، ثم عاد قلبه ينتفض خوفا..
 أين هي؟ إن مل تكن معهم!

سحبوا األربعة نحو الشاطئ، استنطقوهم باللني تارة والقسوة تارة
حتى قالت إحداهن:
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»ِوصال« ليست معنا، بقيت ُهناك.  -
وأشار بيده إىل نقطة بعيدة عىل الشاطئ، طلب ِمن َمن معه أن 
يراقبوهن حلني قدوم الرشطة، أّما هو فقد أرسع حيث أشارت املرأة.
أّما هي.. فقد جلست أرًضا وعقدت ذراعيها كاألطفال هامسة:

أعتذر.  -
ناداها َمن فوقها..

ابكي يا »ِوصال«.. ابكي كاألطفال؛ فلربام أغفر لِك..  -
حّركت كتفيها بارتعاش جُميبة:

ال أريد البكاء اآلن.  -
رصخ هبا غاضًبا:

ابكي... هيا، ابكي.  -
وصل »ُمدثِّر« أمامها، رآها جالسة عىل األرِض خاشعة ببرصها 
لألسفِل، حّركها من كتفها، مل ترد عليه، دفعها بيده من عىل الِرمال، 

فاعتضت صارخة..
واهلل هو من حيّركني.. ابتعد يا »ُمدثِّر«، ابتعد.  -

انتبه »ُمدثِّر« جلملتها التي تربر هبا وجوده، تلّفت حوله، لكنّها 
عادت لتقول بخوٍف:

ال، لسُت حبيبته، فقط أعرفه قلياًل..   -
فزٍع  إىل  احتال  بانتباه،  إليها  نظر  احلركة،  عن  »ُمدثِّر«  توّقف 
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وهي تبكي صائحة:
ال، لن أخلع، لن أقبل بذلك بعد اليوم، مل تعد زوجي.. مل   -

تعد زوجي.
بقوة  وهّزها  كتفها  من  أمسكها  يشء،  كّل  »ُمدثِّر«  فِهَم  هنا 

صائًحا:
ليس هنا.. هو ليس هنا، ال يوجد غريي.  -

ارتعشت بني يديه وهي تشري إىل نقطة خلفه هامسة:
ال، »غالِب« هنا، خلفك متاًما، اتركني رجاًء..  -

ال لن أفعل.. لن أتركِك.  -
هو خلفك.. اهرب باهلل عليك، سيقتلك.  -

دعيه يفعل.  -
جحظت عيناها ورصخت حتمي جسدها بيدها:

يرفع عليَك سالحه.. اهرب.. اهرب..  -
التّف »ُمدثِّر« خلفه وهدر قائاًل:

»غالِب«..  يا  هيا  انظري،  بنفسك،  انظري  هنا..  ليس   -
اقتلني، هيااااا.. افعل.

مهست باكية:
ال تقل هذا.. باهلل ال تقل هذا.  -

عاد إليها ثانية وهو يصيح هبا:
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بل سأقول، انظري جيًدا، ال أحد هنا، ال أحد غريي، هو   -
ميت يا »ِوصال«.. ميت.

ليس ميًتا.. هو هنا.  -
ليس هنا ومل يكن أبًدا، هو ميت لكّن خوفِك منه مل يمت!  -

أخَفت وجهها بيدها وقد زادت رجفتها قائلة:
لن يغفر يل.  -

ال يملك أن يغفر أو ال يغفر.. هو ميت وسينال جزاءه من اهلل.  -
ميت!  -

نعم ميت منذ زمن، انظري.. ال أحد هنا....  -
حّرك يده يف اهلواء لُيثبت هلا، أصابتها رعشة، ُثمَّ رصَخت بقوٍة 

وفقدت الوعي.
* * *

كان مشهده عجيًبا..
حيث  ا  جرًّ ويّر  بقوٍة  ُيساق  عمره،  من  عرش  اخلامسة  يف  فتى 
تنتظره سيارة رشطة، ُفتِح الباب واستقّر هو بداخله، دفعه الضابط 
دفًعا لريقد عىل بطنِه ويصطدم وجهه بحاجز الباب، حاولت صحفية 
أن تسأله سؤااًل واحًدا.. أن تنال منه كلمة واحدة.. أّي يشء، لكن 

منعها الضابط املسؤول عنه.
جلس الضابط بالسيارة ُثمَّ التفت إليه سائاًل بغضٍب:
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بل  ال تظنني رصفُتها ألجِل أن تكون عىل حريتك.. الاا،   -
رصفُتها ألنه لن ينال أحد إجابة منَك غريي أهيا اجلاحد.

للخلِف بظهره  يعود  بابتسامة وهو  أتبعه  بغيظ  إليه  الفتى  نظر 
وُيغِلق عينيه باستمتاٍع شديد وصوت صافرة السيارة يعلو ويعلو!

 بجانب السيارة وقفت امُلذيعة تتحّدث بتأثٍر شديد مع األربع 
نسوة تسأهلم يف استنكاٍر..

مَلْ تشعروا أبًدا أنكن لعبة بيد أحدهم، تذهب بكّن الكلامت   -
صعوًدا ونزواًل؟!

سكتن األربعة وهّن ينظرن لبعضهن يف اهنزاٍم، فأكملت امُلذيعة:
ما انتبهتن أّن وراء تلك الكلامت التي تقرأوهنا فخ ُيعّد لكّن؟  -

ال زال الصمت هو سيد احلديث، فاعتدلت امُلذيعة ونظرت إىل 
الكامرية بثقٍة شديدة وحتدثت بثقٍة أكرب:

وهنا سيدايت وساديت تتجىّل حقيقة قبيحة املنظر، حينام ننظر   -
لذلك الفخ الذي أعّده فتى يف اخلامسة عرشة من عمره انتقاًما من 
وقد  يوًما  ظلمته  التي  أّمه  مع  تشاهبن  أهنن  غري  هلن  ذنب  ال  نساء 
وتطبيق  واملشورى  النصِح  بتقديم  خاًصا  جروًبا  ذلك  يف  استخدم 

الواتس آب....
توقفت لتلتقط أنفاسها، ُثمَّ أكملت:

تتبعت الرشطة الرسائل التي كانت ترد إىل هواتف النساء   -
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الشخص  أن  اجلميع  وتفاجأ  عنواِن؛  إىل  املخدوعات حتى وصلوا 
الذي كان وراء كّل تلك الرسائل واملنشورات.. ليس أكثر من جمّرد 
فتى يف اخلامسة عرشة من عمره وهو نفس الفتى الذي يقف اجلميع 

ألجله حداًدا كّل عام منذ عرش سنوات.
داخل  للمشاهدين  مساحة  تتك  وكأهنا  قلياًل  امُلذيعة  توقفت 

منازهلم ليستوعبوا ما تقول، أكملت:
هو  غرق  الذي  الفتى  ذلك  املشاهدون..  السادة  أهيا  نعم   -
يوم أحزن كل املرصيني، مل تكن حقيقة  وأمه منذ عرش سنوات يف 
الديون  عليها  تفاقمت  ومّلا  زوجها؛  مات  قد  الزوجة  أن  إاّل  األمر 
ا حلياهتا  ومل جتد من يساعدها ويمد هلا العون؛ قررت أن تضع حدًّ
وحياة ولدها والذي كان يف اخلامسة من عمرِه، وعندما دخال مًعا 
قاومها واستطاع اإلفالت  تقتله؛  أّمه  أّن  الفتى  البحِر واكتشف  إىل 

منها.. وغرقت هي!
احلكايِة،  يف  النقطة  هلذه  وصلت  عندما  تباكت  أو  قلياًل  بكت 

ظهر صوت النساء من خلفها نادماٍت غاضباٍت، فقالت امُلذيعة:
مل ينَس ذلك الفتى ما فعلت أّمه، لذا.. قرر هذه اخلّطة انتقاًما   -
من أي امرأة يستطيع الوصول إليها ويكون مات زوجها، ُثمَّ مات 
طفلها وهو ما يراه تضييًعا ألمانتها؛ فيقيم هو عليها القصاص..... 

واآلن أترككم مع اخلبري الدويل لُيلقي علينا الضوء يف هذا الشأن..
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مرحًبا بَك يا دكتور..
مرحًبا بِك سيديت، ومرحًبا بالسادة امُلشاهدين.  -

هل بإمكانك إفادتنا يف شأن هذه القضية امُلحزنة التي بني أيدينا؟  -
هذا الشان امُلتناول حالًيا يؤملني جًدا أن ُأحّذر من أّن تنامي   -
عمليات  تنفيذ  عىل  االتفاق  تزايد  إىل  تؤدي  ربام  اإلنتنت  شعبية 

االنتحار اجلامعي!
كذلك أنوه أن ذلك قد يكون أول عالمة عىل اجتاه متناِم..

للتعرف عىل أشخاص  للناس سبياًل  توفر  اإلنتنت  أن شبكة 
آخرين يتفقون عىل فكرة االنتحار ويدعموهنا ويشجعوهنا!

وفيام بدا مؤخًرا أّن هذه العمليات نظمها أشخاص ال يعرفون 
عرب  أنفسهم  لقتل  وخططوا  اإلنتنت  شبكة  بينهم  مجعت  بعضهم 

مواقع خاصة باالنتحار عىل شبكة املعلومات الدولية.....
* * *

كانت »ِوصال« صامتة، ربام صابرة، تتجّلد دون شكوى دون 
ملل، لطاملا فعلت، ال عن قوٍة أو شجاعة، بل عن نبتة  أمٍل ضعيفة 
ُزِرَعت يوًما داخل نفسها؛ فبقيت حّية بفضلها.. فسبحان من وضع 

الزرع وأنبته!
 أقبل »ُمدثِّر« عليها، رآها وما ذهب عنها مرُّ األملِ، وال انطفأ يف 
نفسها ذاك اللهب، لكنّها قد لبِست من الصرِب ثوًبا فضفاًضا حيفظها 
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بداخله؛ فإذا رأيتها ما علمَت أهّنا خُتفي بصدرها كل ذلك الوهن، 
وال أّن بطّيات قلبها ندوًبا ال تزال قيد النزف!

قالت وهي مغمضة العينني:
أحّب أن أوّضح لَك أمًرا...  -

فقاطعها قائاًل:
أعلم كّل األمور.. فال ُترهقي نفسك.  -

لكنَك ال تفهم... أنا مل أعد أصلح ألي يشء.  -
بل أفهم أنِك الصرب عىل كّل يشء.  -

ُدِهشت من قولِه؛ فأضاف بجديٍة:
لنتفق.. ستعودين للطبيبة النفسية.  -

أكدت عىل قولِه:
وهذا ما سأفعل.. لكن أريد أواًل أن أحِكَي لَك أمًرا.   -

»ِوصال«..   -
نعم..  -

أنا معِك.  -
إىل متى؟  -
إىل األبِد.  -

نظرت إليه بأمٍل يقطعه ضجيج من خوف؛ فأكمل بثقٍة وكأّنام 
ُفّك قيد لسانه أخرًيا من ِعقاله:
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واآلن.. دعيني أحِكي لِك عن تلك الرسائل التي وجدهُتا   -
يوًما باخلطأِ داخل جدار.

* * *
كان صوُت األطفال والشباب عالًيا، صاخًبا، فرًحا...

حُتّدث  وهي  ضِحكت  الصخب،  ذلك  أمام  من  امرأة  مّرت 
رفيقتها لتقبال مًعا حيث تعلو آيات الفرح..

عىل  ترسم  أرًضا  سيدة  جلست  حيث  بتقٍب  اجلميع  ينظر 
عن  ظالاًل  وتصنع  بيدها  حتكي  ُثمَّ  فرساٍن،  من  أشكااًل  األرض 

معارك..
تقتب من أذن األرض هتمس هلا:

ماذا نحكي للصبايا والرجال اليوم؟   -
يرصخ األطفال...

أنا.. أنا.. أنا..
الزالت املرأة تستشري باطن األرِض:

نحكي عن الوصال مّلا تدّثر باألمل...  -
أم نحكي عن العاليا مّلا عَلت بالسكن...

أم نحكي عن الورِد الذي أضحى نصيًبا للرشاد..؟
ضحك اجلميع من غرابة احلكايات، سأل أحدهم..

من أين لِك كّل هذه القصص يا خالة؟  -
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نظرت له بسعادة وأجابته وهي مُتسك بذرات الرمل أمامها ُثمَّ 
تتكها تنساب من بني أصابعها رويًدا رويًدا:

من ُهنا يا ولدي.. من ُهنا؛ فاألرض كّل مساٍء حتكي يل..  -
وعمَّ حتكي يا خالة؟  -

عن فتاة اسمها »دليلة«.  -
وهل كّلهن نفس االسم؟  -

نثرت الرمل من حوهلا وصنعت منه زهرة كبرية وقالت:
.. »َدلِيَلُة«. -يا ولدي، كّل القلوِب يف احلبِّ

واآلن أخفضوا صوت ضحككم.. فزوجي »أبو اخلري« الزال نائاًم.

تمت والحمد لله 


