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 د ـــــــق

 يأتي الخريف.. ربيعا  
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 3 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  unecriv@net.symail :-E:                                      البرٌد االلكترونً
aru@net.sy  

 العرب على شبكة اإلنترنت موقع اتحاد الكّتاب
http://www.awu-dam.com 

 

 تصمٌم الغالف للفنانة : عائدة الخالدي 

 

 
ــوظـة  الحقوق كافة  ــ ـف ــ  مـحـ

 التـحــاد الـكـتـّاب الــعـرب
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 ائدة الخالديـــع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د ـــــــق

 يأتي الخريف.. ربيعا  
 

 * رواٌــــــــة *
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 من منشورات اتحاد الكتّاب العرب
0222 
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 داءــــــإه

 
 

 إلٌك.. ألنها أحبتك، وإلٌه.. ألنه فهمها!
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 لحظة انعتاق
 
 

طائرة "أليتاليا" المتجية إلى ميبلنو ما زالػت جاممػة ىمػى أرض المطػار  
والركػػػػػاب مػػػػػا زالػػػػػوا يػػػػػدل وف إلييػػػػػافف الموغػػػػػي ى الكبلغػػػػػيكية ال  ي ػػػػػة تد ػػػػػدغ 

ئيػًا إلػى الرجػؿ الػذي ىمػى و ػؾ مغامعي وأنػا أنظػر ى ػر النا.ػذةفف الت ػّت تم ا
 الجموس ىمى الم عد  جان يفف يا إليي كـ ي  يؾ   عره األ يب!ف

ىاودت النظر ى ر النا.ذة وانيمرت الدموع مف ىيني ر مػًا ىنػي  زيػرة 
 غا نةف

الطائرة تتيادى ىمى المدرج والمضي ة ترحب  الركاب وت ػرح ليػـ أمػور 
وغػػػػني ط .ػػػػي  ….ػػػػي اإليضػػػػاح  "الغػػػػبلمة مر. ػػػػة  حركػػػػات زميمتييػػػػا زيػػػػادة 

 …"فميبلنو الغاىة
لػػػـ أغػػػمعيا  .ػػػػنحف غػػػني ط ىمػػػػى أي حػػػاؿ .ػػػػي ميبلنػػػو .ػػػػي و ػػػت مػػػػا  

 والطائرة األ رى غتكوف حتمًا  انتظاري ألتا ع الغ ر إلى ليمىف
 لـ تعد تحصى المرات التي طرت .ييا ىمى متف م تمؼ ال طوطف

 جواز الغ رفف  طا ة الغ ر  والح ي ةفف
ًا أحـز ح ي تي وأغا.رفف غياحةفف ىمؿفف أمور طارئةفف كمرض أنا دائم

 ا نتي الذي  غ  و أغا.ر ىذه المرةف
كـ مرة وطئت  دماي أرض مطػار جديػد  وكػـ مػرة ى ػرت الحػدود  وكػـ 
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 مرة الت يت  حرس الحدود   زات وغحنات ولغات م تم ة  ا تبلؼ ال بلد؟!ف
لت ديمػػػو   ػػػؿ انتيػػػا   مػػػا أغػػػرع أف يمػػػتؤل جػػػواز غػػػ ري  األ تػػػاـ .اضػػػطر

 مدتوفف لـ تعد تحصى .عبًل تمؾ المراتف 
 وأنت؟!فف ت ًا لؾفف ال أريد أف أ.كر  ؾ اآلفف

مغػػحت دمػػوىي ور طػػت حزامػػي الػػذي نغػػيتو ومػػددت يػػدي إلػػى الح ي ػػة 
  حمًا ىف الكتابف

ىنػػػدما لمحػػػت روايػػػة تمػػػؾ الكات ػػػة ىنػػػد صػػػدي تي غوغػػػف  ػػػرىت أ مّػػػب 
 ص حاتيافف

حة األولػػى  ػػييتي لم ػػرا ة  .وضػػعت الروايػػة ىمػػى أمػػارت غػػطور الصػػ 
 ىجؿ .ي ح ي تي وأنا أوّدع غوغف   ؿ غ ريف

الطػػائرة تغػػا ؽ الػػريل وتنطمػػؽ  ت صػػى غػػرىتيا وترت ػػع .جػػتة .ػػي الجػػوفف 
 كـ أحب لحظة االنعتاؽ ىذهف

 ر.عت ىيني ىف الكتاب  ونظرت إلى الغما فف
ا  صػػا.ية .ػػي كانػػت زر ػػا  صػػا.يةفف وغػػما  غػػورية ىمػػى األ مػػب زر ػػ

 الر يعفف .ي نيغافف
 نيغاف ماف  ور يع ماففف

 .ي الر يع  دأت  صتي معؾفف منذ غنةف
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 الربيع األول:

 سراب اسمه ضوء القمر
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 ىدت أ رأ .ي الكتابفف
ما إف وصػمت إلػى الصػ حة الرا عػة حتػى اكت ػ ت أف أحػبلـ مغػتغانمي 

نما  ضمير "أنا-ر "أناال تروي لنا  صة  ضمي  الرجؿ"ف-المرأة"  وا 
 إنيا تتحدث  مغاف رجؿ!ف

رجؿ يروي لنػا  صػتو وي ػتل لنػا نا.ػذة نطػّؿ منيػا معػو ىمػى ذكرياتػو مػف 
  بلؿ حواره مع مف كانت يومًا )أو ما زالت( ح ي توف

 عرت  ال ي ة  . ػد كنػت أتػوؽ لغػماع روايػة امػرأة تتحػدث  مغػانيا ىػي 
ىّميػػػا تتػػػوازى أو تت ػػػاطع .ػػػي أحػػػداميا مػػػع  صػػػتي أنػػػا وتػػػروي روايتيػػػا ىػػػي  
 معؾفف و  مؾ و عدؾف

ىؿ أ اط ؾ  ضمير الم اطب أـ  ضمير الغائب؟فف .تنت دائمًا  ائػب 
 ىندما تكوف حاضرًا  وحاضر ىندما تكوف  ائ ًا!ف

"ال تبحثثث كراثثراال   ال اويثثد شثث   تحثثت أ ػػرأ .ػػي الكتػػاب كبلمػػًا رائعػػًا  
هثثث  امثثثربة  ثثثوه كثثثأل الشثثثبةات    نةثثثا شثثث ا    الكممثثثات  ان امثثثربة تكتثثثب

بطبعةثثا  ان الكتابثث  تّطةثثر ممثثا اعمثثه بنثثا منثث. لححثث  الثثوالدة   ابحثثث  ثثن 
 الق.ارة حاث ال اويد ا دب" 

 …ولذا غتكتب
 غت دأ الرواية مف ىنافف

غتضػػػيؼ إلييػػػا مػػػا يغػػػتجد مػػػف أحػػػداث مػػػا زالػػػت .ػػػي الغيػػػب  وأغػػػتذكر 
 ت اصيميا الماضيةفف

 معؾفف
 ت اصيميا أحيانًا دوف را ط زمنيففأروي لؾ 

 أروييا لؾ كما تتتيني ى و ال اطرفف
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*** 
.ػػي ال نػػا  ال ريػػب الم صػػص لغػػكف الطػػا ـ الط ػػي أجمػػس .ػػي  ر.تػػي 

 الصغيرة التي اغتتجرتيا .يو أغتمع إلى الموغي ى وأكتبفف
الجػػو ر يعػػي دا.ػػب والط يعػػة جميمػػة ىنػػا .ػػي ىػػذه ال ريػػة الصػػغيرة حيػػث 

لك يػػػر  حيػػػث ا نتػػػي ليمػػػى تجمػػػس ىمػػػى كرغػػػييا المتحػػػرؾ ال المركػػػز الط ػػػي ا
 ت وى ىمى الو وؼ أو الم يفف

ال تغػػتطيع الكػػبلـ  ويػػداىا المت ػػنجتيف تؤلمانيػػا .تضػػغط ىمػػى راحتييػػا 
  تصا عيا التي لـ تعد تغتطيع أف تمغؾ  يا ممع ة أو  ممًاف

تحتػػػاج لمػػػف يطعميػػػا ويت ػػػذىا إلػػػى الحمػػػاـفف تحتػػػاج لممغػػػاىدة .ػػػي كػػػؿ 
  فف ي

 أما المدرغة . د نغينا أمرىا منذ أف .تحت أ وا يا منذ أ يرف
يؤلمني منظرىا كميرًافف أحس كمما رأيتيا  ر  ة .ػي ال كػا  لكننػي أتمالػؾ 

 ن غي أماميا وأنتظر حتى أ مؽ  اب  ر.تي ىمى ن غي مـ أن جر  اكيةف
ليمػػػىفف ا نتػػػي الصػػػ ية التػػػي كانػػػت تمػػػؤل حيػػػاتي .رحػػػًا وح ػػػورًا أصػػػ حت 

 ا ة إلى ىذه الدرجةفمع
ليمىفف ا نتي الوحيدة التي أنج تيا  عد غ ع غػنوات مػف الػزواج  و مػس 
غػػنوات مػػف المحػػاوالت حتػػى ن ػػذ صػػ ر الط يػػب ال ػػيير و ػػاؿ لػػي ذات مػػرة 

 متعج ًا 
 ريب أمركمافف ر ما يعاني زوجؾ مػف  عػض الضػعؼ  لكػف الم ػكمة -

 !ليغت صحية  حتة   ؿ م كمة ىدـ انغجاـ .يزيولوجي
زوجػػػي لػػػـ يكػػػف ير ػػػب  اإلنجػػػابفف كػػػاف يريػػػدني ر.ي ػػػة غػػػ ر ال يمنعيػػػا 
الحمؿ والوالدة مف المجاز.ة والترحاؿ  ولكنني أ نعتو أ يرًا أف ذلػؾ لػف يكػوف 
ىائ ػػػًا أ ػػػدًا  وأصػػػػ حت حػػػامبًلفف أ يػػػػرًا  .تغػػػرىت  كػػػػؿ .رحػػػي أزؼ ال  ػػػػرى 

 لحماتي ى ر الياتؼف
 غتص حيف جدةف …-

 ألغمعيا تجي ني   رود 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 06 - 

 أوهفف أنت حامؿ إذف!-
كانػت ليمػى تدى ػػني  تغػئمتيا الذكيػػة وىػي مػػا زالػت ط مػػة صػغيرة ونحػػف 
نطوؼ معيا .ي أرجا  الدنيافف كانت ترغـ   غؼ  وتركػب ال يػؿ  ميػارة مػـ 
 .جتة أصا يا ىذا المرض العضاؿ .مـ تعد تر ب أو ت در ىمى ال ياـ   ي ف

عيػا  .تنػا جئػت إلػػى .رحػة ىػي  وجػودي معيػػا  وأنػا أ ضػي كػؿ الو ػػت م
ىنا مػف أجميػا . ػطفف جئػت ألىتنػي  يػا وأطعميػا  ػدؿ الم ػر.ات المػواتي كػف 
يرجونني أف آ ذ  غطًا مف الراحػة ىنػدما يممحػف آمػار اإلرىػاؽ ىمػى وجيػيف 
.ي الميؿ ىندما تناـ ليمى كنت أىود إلى  ر.تػي أل ػعر أنػي وحيػدةفف وحيػدة 

 ال ر  ة لي  ذلؾ حتى اآلففف و د جم ت معي أدوات الرغـ والكتا ة ولكف
تمنيػػت لػػو أنػػؾ اتصػػمت ولػػو مػػرةفف ولػػو مػػف  ػػاب المجاممػػة لتغػػتؿ ىػػف 
حاليػافف ىنػدما كنػػت وحيػدة ىنػػاؾ أنتظػرف وحيػدة أنتظػػر  والكػوا يس تحرمنػػي 
فف أ كػػػي .ػػػي نػػػومي واغػػػتي ظ .جػػػتة وأنػػػا أ ػػػعر   ػػػي  يط ػػػؽ ىمػػػى  مػػػف النػػػـو

 وأ كيف أن اغي  .تنيض وأم ي .ي الغر.ةفف .ي العتمةفف
*** 

 زوجي  يتر غا.ر ىائدًا إلى غورية  .نحف ىنا  التناوب مف أجؿ ا نتناف
 لـ نعد نمت ي إال ألياـ معدودةفف

  يتر؟!
 كيؼ أص حت منذ ال داية ر.ي تو  ولـ أص ل أ دًا ح ي تو؟!فف

 أيف ىو ىذا ال ي  الم  ود  يننافف ىذا ال ي  الذي اغمو ال غؼ؟!
 ال غؼ!

 ًا  وىو  يئًا لـ يكف منذ ال داية موجودًا؟!!كيؼ أدىوه م  ود
 ذاؾ الحاجز المعيف  ير المرئي الذي ي صؿ  يننا!فف أص ل مرئيًا!!

كيؼ الغ يؿ إلى تحطيمو؟فف وىؿ مف أمؿ .ي ذلػؾ  عػد حػوالي ى ػريف 
 غنة؟!

 كيؼ يمكننا أف ن مؽ ىاط ة لـ نعر.يا أ دًا؟!
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 واطؼ جديدة مف العدـففإرادتنا الطي ة وحدىا ال  درة ليا ىمى  مؽ ى
إنيػػا  ػػادرة . ػػط ىمػػى  مػػؽ حيػػاة م ػػتركة منغػػجمة  مػػا يتيغػػر ليػػا مػػػف 

ل ة وىطؼ وحنافف  العواطؼفف مف العواطؼ األ رىفف ود وا 
أنػػا و يتػػر  نينػػا حياتنػػا الم ػػتركة المنغػػجمة  الت ػػاىـ والصػػراحةفف .ممػػاذا 

ىيػره تمػؾ أغت عر اآلف  وأكمر مف أي و ت مضى ىذا ال مؿ الذي لػـ أكػف أ
 األىمية مف   ؿ  لكنو ي دو لي اآلف ىمى ىذا ال در الك ير مف األىمية؟!

 إرادتنا الطي ة ال ت مؽ ىواطؼ جديدة مف العدـفف
 والعواطؼ ال تتتي حغب الطمبفف

 تتتي تم ائيًافف
 تتتي ر مًا ىنا  ور مًا ىف إرادتناف

يػراه الع ػؿ  تتحدى المنطؽ وت اجئنا  و د  م ت .جتة .ي و ت ما   د ال
 مناغ ًا  لكف ال مب ي اركوفف

ي مػػؽ الحػػب .جػػتةفف مػػف ت اىػػؿ كيميػػائي .ػػي لحظػػة  اط ػػة مػػف ىمػػر 
 الزمفف

ألـ يكف ىذا ىو ت غيرؾ  وأنت تمغؾ  يػدي .ػي الغػيارة وتضػغط ىمييػا 
  ر.ؽ وكتنؾ تريد أف تؤكد لي  ذلؾ مصدا ية كبلمؾفف

 مصدا ية كبلمؾ؟!!!
*** 

" اغت غػرت ىػف جػراح مػاىر  .ػدلوني ىميػػؾ  ىنػدما اكت ػ ت تمػؾ "الع ػد
وليتيـ لـ ي عموافف ليتني اكت  تيا   ؿ رحيمػي مػف ىنػا  وأجريػت العمميػة ىنػا  

 ولـ أتعرؼ ىميؾ  ط!ف
كانػػت  ر.ػػة االنتظػػار تعػػى  المرضػػى  ومعظميػػـ  رويػػوففف  غػػيطيففف 

 . را ف
 يغجؿ أغمائيـ ويتم ى المكالمات اليات ية التي ال تنتييف نديـكاف 

 كنت أنت .ي مكت ؾ  وكنت أنا أنتظر دوري كال ا يففف
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جػػػا ت غػػػيدة أني ػػػة غػػػرىاف مػػػا أد ميػػػا نػػػديـ إلػػػى الغر.ػػػة الصػػػغيرة التػػػي 
 ل مت أف د مت المكتب!فما تتوغط ما  يف مكت ؾ و ر.ة االنتظار  مـ 

 اغت غرت مف نديـ 
 ىؿ المرضى ىندكـ ط  ات؟!-

 ولـ يدر المغكيف  ما يجي ني  . اؿ  غرىة 
 إنيا دكتورة!-
يػػػػا غػػػػبلـفف وأنػػػػا صػػػػح يةفف ومػػػػاذا ىػػػػف كػػػػؿ ىػػػػؤال  المغػػػػاكيف الػػػػذيف -

 ينتظروف دورىـ؟فف كـ مف الو ت ىمييـ إذف أف ينتظروا؟!
 كنت أنت .ي الدا ؿ تغمع ما أ وؿفف

 لـ أنتظر طويبًل جدًافف
ني  ا تغػػػػػامة ىريضػػػػػة  لػػػػػيس مػػػػػف ورا  تدل ػػػػػت  ر.ػػػػػة المكتػػػػػب .اغػػػػػت  م

 ػالتي تمػػد لػي يػدؾ  التحيػة وتػدىوني  اليػد األ ػػرى مكت ػؾ   ػؿ وأنػت وا ػؼ  
 لمجموس م يرًا إلى م عديف متجاوريف  رب النا.ذةفف

  مت 
 ىذرًافف .تنا ال أغتطيع إد اؿ كؿ ىؤال  ال ائغيف د.عة واحدةفف-

إف االغػػػتماع إلػػػػى م ػػػػاكميـ يحتػػػاج إلػػػػى صػػػػ ر وطا ػػػة ك يػػػػرةفف أحتػػػػاج 
 ل ترات راحة أغت  ؿ .ييا أناس آ ريف!

.ػػت أنػػؾ غػػمعت مػػا  متػػو لنػػديـ  وىج ػػت كيػػؼ تحػػدمني  يػػذه الع ويػػة ىر 
 وأنت تراني ألوؿ مرة  ولغت  التتكيد  حاجة لت رير أ.عالؾ تجاىيف

 ا تغمت وأنا أتتممؾ 
رجػػبًل أغػػمرًا متوغػػط الطػػوؿفف  ػػعرؾ .ضػػي كميػػؼ  وطويػػؿ نوىػػًا مػػافف 

  حاجة إلى م ص الحبلؽ!ف
 الؾ مف الجينز األزرؽفف ميصؾ م توح الصدر  بل ر طة ىنؽ و نط

 كنت تد ف غيجارًا أييا الط يب!!
 كاف كؿ ما .يؾ  ري ًا جّذا ًا  وكانت ا تغامتؾ وى ويتؾ أجمؿ ما .يؾف
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أحغغت وكػتني أىر.ػؾ منػذ زمػف  عيػد  ولكنػي كنػت مضػطر ة مػع أنػي 
 لـ أكف كذلؾ   ؿ أف أد ؿ إليؾفف كاف  يئًا  ري ًا يتحرؾ .ي دا ميفف

 نيو .ي ال داية  لكنو كاف الحب! يئًا لـ أدرؾ ك
 كاف الحب مف النظرة األولى!!

  مت لؾ 
أنػػػػا آغػػػػ ةفف لػػػػيس مػػػػف ح ػػػػي ط عػػػػًا أف أ ػػػػدي مبلحظػػػػاتي لنػػػػديـفف أنػػػػا -

 صح ية  والصح ية طويمة المغاف ر مًا ىنيا!
وضػػحكنا معػػًا  مػػـ أ  رتػػؾ ىػػف غػػ ب الزيػػارة  وأريتػػؾ الصػػور  وتنا  ػػنا 

 ث ىف أمور أ رىف.ي أمر العمميةفف و رىنا نتحد
**** 

كنت مغتم ية .ي الغرير .ي  ر.تي  المغت  ى ىندما جئت .ي المغا  
 تنظؼ لي الجرح وأنت تدندففف

  عرت  ال رح يد د ني وأنا أغمعؾ  مـ  ا تني غؤالؾ 
 مف أيف أتيت  يذا الرجؿ الوغيـ؟!-

 )كنت ت صد زوجي الذي  رج لتوه ألمر مافف(
 ىذا الغؤاؿفف

دد ىمػى ألغػنة الكميػػريف  ولكػف لمػاذا لػـ ير نػي أف أغػػمعو كػـ غػمعتو يتػر 
 منؾ أنت  الذات؟!

أجػػػػؿفف رجػػػػؿ وغػػػػيـ ىػػػػذا الػػػػذي تزوجتػػػػوفف وغػػػػيـ  وي ػػػػدو أنػػػػو يصػػػػغرني 
  غنواتفف ك رت أنا ولـ يك ر ىو(ف

  ولي لي يا كارمففف ىما تكت يف .ي المجبلت؟ …-
 تم ػػة إنػػي أجػػري اغػػتطبلىات صػػح ية  وتح ي ػػات مػػف  ػػبلد العػػالـ الم-

التػػػي أزورىػػػا  وأكتػػػب ىػػػف انط اىػػػاتي ىنيػػػا  كمػػػا أنػػػي أكتػػػب ن ػػػدًا اجتماىيػػػًا 
 و واطرف
 ىؿ لي  عدد مف مجمة تكت يف .ييا؟-
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.رحػػت جػػدًا لطم ػػؾ  ورجػػوت  انػػد.اع ط ػػولي مػػف زوجػػي أف يجمػػب لػػي 
 أىدادًا مف ال يت كي ت تار واحدًا منياف

افف  رأىا نديـ  داًل أضعتيا .يما  عد  دؿ أف ت رأى ؾ)ا ترت مجمة  ولكن
 منؾ!!ف

 اؿ لي نػديـ ذلػؾ  حمػاس  وىػو يػذكر لػي مػا ورد .ػي تح ي ػي ىػف تمػؾ 
 ال بلد ال عيدة مف معمومات وأ  ارف

 يـ لديو متغع مف الو ت أكمر!ففندأما أنت  . د اىتذرت  حجة أف 
 ح ًا؟!!فف وىؿ كاف ييمني أف ي رأ كتا اتي نديـ أـ أنت؟(ف

العيػػادة لػػت حص الجػػرح  .ػػت  رتني أنػػؾ مغػػا.ر  جئػػت إليػػؾ  عػػد أيػػاـ .ػػي
إلػػػى أمريكػػػا الجنو يػػػة  مػػػـ .اجػػػتتني مػػػرة أ ػػػرى  غػػػؤاؿ  ػػػرج مػػػف  ػػػيف  ػػػ تيؾ 

 ى ويًا لمغاية 
 ىؿ تر  يف  الغ ر معي؟!-
 أود أف أكتب ىف ىؤال  المغتر يف ىناؾف… ال؟! ولـَ -
 وأنا يمكنني مغاىدتؾفف إف لي صبلتي الومي ة ىناؾ!-

نػػة  ولكنػػي تمنيػػت لػػو حػػدث ىػػذا الجنػػوففف لػػو اتصػػمت كانػػت .كػػرة مجنو 
 ػػػي ودىػػػوتني ح ػػػًا لمرا. تػػػؾفف لػػػـ يكػػػف لػػػدي مػػػانع  ولػػػـ يكػػػف  يتػػػر ليمػػػانعفف 

  التتكيد!!
كنػػػػت أجػػػػد دائمػػػػًا غػػػػ  ًا مػػػػا يجعمنػػػػي أزورؾ .ػػػػي العيػػػػادة  وكنػػػػت ت ػػػػرح 
 رؤيتيفف ت ّ منػي ىمػى الػوجنتيف مرحّ ػًا كصػديؽ  ػديـ وترجػوني كممػا نيضػت 

  االنصراؼ أف أجمس  ميبًل مغتتذنة 
 إنؾ تنغيني الو ت  .اجمغي  عد ودىينا نتناوؿ ال يوة معًاف-

ىنػػػدما مرضػػػت ليمػػػى والتػػػ س ىمػػػي مرضػػػيا جئػػػت إليػػػؾ أغت غػػػر ىػػػف 
ط يػػػػب أىصػػػػاب م ػػػػتص .ػػػػدلمتني ىميػػػػو  ورجػػػػوتني أف أوا.يػػػػؾ إلػػػػى العيػػػػادة 

 ألطمئنؾ  ولكني لـ أ.عؿفف
 أردت أف أك ل جماح ر  تي  رؤيتؾفف
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 أ غؿ ن غي ىف الت كير  ؾفأف 
*** 

لـ يكت ؼ ط يب األىصاب ما  يا وىػو يمعػف النظػر .ػي الصػور التػي 
طم يا  وطمب مني أف أزور ط ي ًا ن غيًا  .جئت مانية إليؾ  وأنػا أوىػـ ن غػي 

 أني أزورؾ لمجرد االغت ارةفف
كت ػػت لػػي اغػػـ الط يػػب وىنوانػػو .ػػي دم ػػؽ ىمػػى ور ػػة وطم ػػت منػػي أف 

اليػػـو  الػػذاتفف رجػػوتني أف آتػػي إليػػؾ  عػػد ذلػػؾ إلػػى العيػػادة  أزوره .ػػي ذاؾ 
 -كالعػادة -وا ترحت ىمػي أف توصػمنا إلػى ال يػت  .تنػت مغػا.ر إلػى البلذ يػة

ف  مغا  اليـو
لػػـ أغػػتطع أف أ ػػاـو ىػػذه المػػرة ر  تػػي  رؤيتػػؾ  و ر. تػػؾ ىمػػى الطريػػؽ  

 .د مت العيادةفف
ي تؾ غنا  تجمس .ػي كانت الغاىة ت ير إلى الغادغة مغاً   وكانت  ر 

 مكت ؾفف
 تعّر.ت ىمييا  واحتضنت ليمى  اغمة وىي ت وؿ 

 كـ أحب ىذا االغـف-
كػػاف ىػػدـ االرتيػػاح  اديػػًا ىمػػى وجيػػؾ ىنػػدما انصػػر.ت غػػنا   و ػػادرتني 

  ائبًل 
 .ي الح ي ةفف إنيا ليغت ا نة  الي   ؿ ا نة ا ف  اليف-

 لـ يكف األمر يعنيني مف  ريب أو  عيد  .مـ أجبف
 
أتعر.يف؟!فف ل د كنت .ي  اية التر ب أتغا ؿ إف كنػت غتحضػريف أـ -

 الف
 ل د وىدتؾ  الحضور  وليس مف ىادتي أف أ مؼ  وىوديف-

كنػػػت ترتػػػب أورا ػػػؾ اغػػػتعدادًا لمػػػذىاب  وت ػػػا مت أنػػػا  ت ميػػػب الصػػػحي ة 
ريممػػػػػا تنتيػػػػػي  وريممػػػػػا تعػػػػػود ليمػػػػػى مػػػػػف المرحػػػػػاضفف وجػػػػػا ني غػػػػػؤالؾ دوف 
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 م دمات 
  ينؾ و يف  يتر!! affectionال يوجد الحظت أنو -

.اجػػتني غػػؤالؾ الجػػري  جػػدًا  .تج تػػؾ  غػػؤاؿ مغمّػػؼ  الغػػ رية محاولػػة 
 إ  ا  اضطرا ي 

ن ػػػػرىف ىكػػػػس ل ىػػػوفف ىػػػػؿ ىمينػػػػا إذف أف نتعػػػانؽ ونت ػػػػادؿ ال  ػػػػؿ ىمنػػػاً -
 ذلؾ؟!

)كنػػت أ ػػالط ن غػػي  وأىػػرؼ ذلػػؾفف ولكنػػي أحػػاوؿ أف ال أ.ضػػل ن غػػي 
 أمامؾ(ف
 كني أ عر أف ال  ي   ينكما مف ىذا ال  يؿ!!فط عًا الفف ول-
-… 

 )لـ أحر جوا ًافف أنا أىرؼ .ي  رارة ن غي أنؾ ىمى حؽف
أنا لـ أ عر أ ػدًا تجػاه  يتػر  ال ػغؼفف  ػؿ  ػالمودةفف مجػرد مػودة  ولكػف 

 ال داىي ألف تعرؼ أنت  الذات ذلؾ(ف
ؾ ىادت ليمى مف المرحاضفف ضممتيا إليػؾ و  متيػا وأنػت ترييػا صػورت

 .ي جواز الغ ر  مـ تضعو .ي ح ي ة يدؾ الصغيرة  ائبًل 
 ىيا  ناف-

 لكف الياتؼ ما ل ث أف زىؽ  .غرت  اتجاىو متذمرًا 
 كمرت المكالمات اليوـ  ألني  ررت الذىاب  اكرًاف-

أنييت المكالمة  غػرىة  .ناولتػؾ ونحػف نيػـ  ػال روج ىم ػة ك يػرة  و مػت 
 لؾ 

 لؾ الصطحا ؾ لنا  غيارتؾف ىذا الكاتو صنعتو لؾفف  كراً -
 غتحممو إلى أمي وآكمو معيا!-

ما إف انطم ت الغيارة حتى  عرت  راحة يدؾ تبلمس  دي  ر.ػؽ وأنػت 
 ت وؿ 
 ت ديف حزينةف-
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 ال  ي فف أنا  اردة الذىف  ميبًلف-
الفف ىنػػػاؾ  بللػػػة مػػػف الحػػػزف ىمػػػى وجيػػػؾفف ىينػػػاؾ حزينتػػػاففف وأنػػػا -

 أىرؼ لماذا!!
   يت صامتةففنظرت إليؾ  دى ة و 

 )أييا الماكرفف إنؾ تن ذ إلى أىما ي وت رأ ما  دا ميفف
تعّرينػي وتػػواجيني  الح ي ػػةفف ىكػذافف  كػػؿ جػػرأةفف  جػرأة تصػػؿ ر مػػا حػػد 

 الو احة  وأنا إف ت وىت .إني أ دع ن غي . ط!(
 ح ًا؟!فف أتعرؼ لماذا أنا حزينة؟-

  .اغػتدرت إلييػا   د اغتم ت ىمى الم عػد ال م ػي لتغ ػو  مػيبلً  ىكانت ليم
 وجذ ت غترتؾ أ طييا  يافف

 وىدت تكرر 
There is no affection 

 أيف ىو؟!
 و غرىة  أمغكت يدي ت د ىمييا  وأنت ت وؿ 

 ينػي و ينػؾفف إنػو ىػذه الكيميػا  العجي ػة التػي ال يمكػف … إنو ىنا …-
ت غػػيرىا أ ػػدًافف ىػػذا الت اىػػؿ الػػذي يحػػدث  ػػيف امنػػيففف يحػػدث .جػػتة و ع ويػػة 

 دوف أف نعرؼ كيؼ ولماذا!ف
-… 

 ؾ  ولـ أمانع   ؿ تركت يدي ترتاح .ي يدؾفاتارتحت لممغ
 تتكدت ىندئذ أف  يئًا  طيرًا  د حدث ليف

 ػػػػعرت  ػػػػالحرارة  مػػػػـ  ػػػػالعرؽ يتصػػػػ ب منػػػػيفف يتصػػػػ ب مػػػػف مغػػػػامات 
 جغدي كميا!

تمنيػػت لػػو أف الطريػػؽ يمتػػد إلػػى مػػا ال نيايػػةفف تمنيػػت أف ال تتػػرؾ يػػدي 
 مف يدؾفف ت مت أ داً 

 كانت .يروز ت دوفف تذوب رومانغية  وتذي ني معيافف
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 ونغيت مف أنا  ومف أنتفف نغيت ا نتيفف
نغػػػيت كػػػؿ  ػػػي   ولػػػـ يعػػػد ييمنػػػي إال أنػػػي   ر ػػػؾ .ػػػي ىػػػذه المحظػػػات 

  الذاتف
 …أنت لغت جميمة يا كارمف!-

   يت صامتة انتظر أف تكمؿ جممتؾ …( )يا لئلطرا 
وجيػػؾ  ػػي  آغػػر يجػػذ ني إليػػؾفف لكػػف .يػػؾ  ػػي   ريػػبفف .ػػي  …-

 ط عًا  ال  د أنؾ غمعت ذلؾ مف  يريف 
  ال عؿفف-

 وتذكرتوفف
مػػػازففف ذلػػػؾ الطيػػػار ال ػػػاب الػػػذي كػػػاف يبلح نػػػي  الغػػػيارة ىمػػػى طريػػػؽ 

 الجامعةفف
ت ػػػدـ منػػػي مػػػرة  جػػػرأة وى ويػػػة  وىّر.نػػػي ىمػػػى ن غػػػو  مػػػـ دىػػػاني لتنػػػاوؿ 

تغػػـ ل  ػػة دمػػو ت عنػػي إلػػى .نجانػػًا مػػف ال يػػوة  وىنػػدما ر.ضػػت  مطػػؼ وأنػػا أ 
مكت ػػػة الجامعػػػة  وظػػػؿ جالغػػػًا   ر ػػػي وأنػػػا أرجػػػوه أف ينصػػػرؼ كػػػي ال يػػػزىى 
اآل ػػريف  ولكػػي أتمكػػف مػػف المطالعػػة  لكنػػو أصػػر ىمػػى ال  ػػا  حتػػى أذىنػػت 

 لر  تو وتناولنا ال يوة معًا .ي م صؼ الجامعةفف
تعّر.ػػػت ىمػػػى أىمػػػو  وتعػػػّرؼ ىمػػػى أىمػػػيفف كنػػػت أجمػػػب لػػػو مػػػف ال مػػػداف 

 تم ة ىػدايا صػغيرة لطي ػة  وكنػا نمت ػي  ع ويػة ىنػدما ي ػعر أحػدنا  الغػتـ الم
 .ن رب  يئًا ما ونحف نضحؾ ونتحدث  مـ ن ترؽ دوف وىودفف

 اؿ لي مرة أنو لػـ يتعػّرؼ أ ػدًا ىمػى .تػاة مرحػة وصػاد ة وى ويػة مممػي  
معتر.ًا أنػو تعػّرؼ ىمػى .تيػات كميػرات  وكػف  ػالط ع أجمػؿ منػي  لكػنيف كػف 

 ف إلى جاذ يتيفف إلى ىذا ال ي  "اآلغر" .ي وجيي!ي ت د
ىنػػدما ىػػدت مػػف زيػػارة  يتػػر  و ػػد ات  ػػت معػػو ىمػػى الػػزواج  كػػاف مػػازف 

 ينتظرني .ي المطارفف
 نظر إلي  حزف  و اؿ 
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 غتتزوجينو إذفف-
 أجؿ-
 أتمنى لؾ التو.يؽ  وأرجو أف ال ت  مي ىمينا  رؤيتؾف-

 ًا آ رففتمنيت .ي تمؾ المحظة لو أنو  اؿ لي  يئ
 لو أنو صرخ .ي وجيي و.اجتني   ولو 

 كارمففف أنا أح ؾ!-
لكنػػو لػػػـ ي عػػػؿ  ولػػػـ أىػػرؼ لمػػػاذا تمنيػػػت أنػػػا ذلػػؾ  .مػػػيس  يننػػػا وىػػػودفف 

 مجرد صدا ةف
 أي ظتني مف  واطري وأنت ت وؿ 

 أنت لـ تمرّي ىمّي مرور الكراـفف أ غـ لؾ يا كارمففف-
 يف .ي األمغيات ممبًل؟حدميني ىف ن غؾفف ان تحي لي!فف ماذا ت عم

أ ػػػػرأ وأكتػػػػب وأصػػػػنع أ ػػػػيا  جميمػػػػة دا ػػػػؿ ال يػػػػت  وأرغػػػػـ .ػػػػي  عػػػػض -
األحياف  .الرغػـ يتطمػب و تػًا ومكانػًا ال يمكػف تو.رىمػا  ال ػًا إال .ػي الصػيؼ 

ىندئذ يمكنني … ىندما تكوف ليمى .ي إجازتيا المدرغية  وال حاجة لتدريغيا
ف أمػػا التم ػػاز  .تنػػا ال أ ػػاىده إال أيضػًا أف أغػػا.ر وأكتػػب تح ي ػػاتي الصػػح يةف

 نادرًاف
 وأنا أيضًاف-

 وت غطت .ي الحديث معؾ  وأ  رتؾ أ يا  وأ يا   وأ  رتني ممميافف
 جذ ت يدي .جتة إلى صدرؾفف إلى  م ؾ وأنت ت وؿ 

 
 أنا أح ؾ يا كارمففف أح ؾ  .يؿ تح ينني؟!-
 ر ما أح ؾفف ر ما!-

  متؾ  غرىة وأنا أ وؿلـ أدر كيؼ     
 أنت  يطاف!-
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 أنا؟!فف أنا إنغاف مغكيففف-
لػػى ىػػذا ال ػػدر  انظػػري إلػػى ىػػذه األ ػػجار تتػػرا ص ظبلليػػا .ػػي العتمػػة  وا 
الرائػػػع يتؤللػػػب .ػػػي الغػػػما   وينيػػػر لنػػػا الطريػػػؽفف يػػػا ليػػػا مػػػف أمغػػػية ر يعيػػػة 

 ف معًا  .نحف ال نؤذي أحدًا!فجرائعةفف تعالي ن
 ا بًل وال ت  دني صوا ي!الفف  ؿ نؤذي أحدًا  التتكيدفف أرجوؾ كف ى-

الحت م ارؼ المدينة مف  عيد  وأتاني صوت ليمى و د اغػتي ظت لمتػو 
 تغتؿ 
 ىؿ وصمنا؟-

أوصمتنا لم يت  ودىوتؾ مف  ػاب المجاممػة لمػد وؿ وتنػاوؿ ال يػوة  وأنػا 
 أتمنى أال ت عؿفف

 ولـ ت عؿ   ؿ صا.حتني موّدىًاف
حغػػب  -ع أف أدىػػوؾ.ػػتل لػػي  يتػػر ال ػػاب وغػػتلني ىنػػؾ  . ػػد كػػاف يتو ػػ

 لتناوؿ ال يوةف -األصوؿ
و أنؾ اىتذرت ألنؾ متعب  وت ا مت  مغاىدة ليمى لمذىاب إلػى ػ مت ل

 ال راش كي تيدأ ن غي  ميبًل  وال يبلحظ  يتر مدى اضطرا يفف
جمغت .ي الغر.ة أماـ التم از مرى ة غاىمةفف أغتعيد .ي  ػالي ت اصػيؿ 

 م وارنافف غتلني  يتر 
  رب ال اي؟ىؿ تر  يف  -
 نعـفف  كرًا لؾف-
 

وذىػػػػب  يتػػػػر إلػػػػى المطػػػػ ر ليعػػػػد ال ػػػػاي  وتركنػػػػي ل ػػػػرودي وم ػػػػاىري 
 المضطر ةفف

**** 
كػػػػاف  ػػػػ ير  يتػػػػر يرت ػػػػع .تر ػػػػت ىمػػػػى غػػػػاىده  ر.ػػػػؽ كػػػػي يغػػػػتدير إلػػػػى 

 الجانب اآل رفف
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ل د اغتغػمـ لمنػوـ  عػد أف مّغػدت لػو رأغػو كالعػادة  أمػا أنػافف .كيػؼ أجػد 
 لمنوـ غ يبًل؟
 تحدؽ .ي الظممةفف أ.كر  ؾ وأتغا ؿ ىيناي 

 أين غي لممر  أف يكوف متطم ًا ىكذا؟فف
 أنانيًا ىكذا؟فف

 أليغت الحياة أولويات؟
 ػػػعرت  الر  ػػػة أف أو ظػػػؾ أييػػػا ال ػػػر ي العا ػػػث مػػػف أحبلمػػػؾ الورديػػػة 
وأحرمػػػػؾ مػػػػف النػػػػـو الػػػػذي حرمتنػػػػي منػػػػو  ولكنػػػػي أ ػػػػ  ت ىميػػػػؾ  وانتظػػػػرت 

 غاىات حتى أتصؿف
حػػدث إليػػؾفف  حاجػػة ألف أضػػع الن ػػاط ىمػػى الحػػروؼ  كنػػت  حاجػػة لمت

 وأ رر حما ة لـ أرتك يا مف   ؿفف
 جا ني صوتؾ ى ر الياتؼ يغال و النعاسف

 )ماذا كنت أتو ع  حؽ الغما ؟فف أف تغاىر النجـو مف أجمي؟!فف
أ غمت لي أف ل ائؾ  ي لـ يكف ل ا ًا ىا رًا  وأنا أ  ى أف يكوف ضػو  

 ب .ي ىينيؾ ذات مغا  مـفف ا ت ى!(ال مر مجرد غراب تؤلل
*** 

 اتصمت  ؾ ذات مغا  
 مغا  ال يرفف كيؼ حالؾ؟-
 آفف أىبًل  ؾ كارمففف كيؼ حالؾ؟-
   يرفف-
 ذاؾ المغا  كاف كالحمـف-
 دىو يظؿ كذلؾف-
 ليتؾ ترا. يني كؿ مرة .ي ترحالي ما  يف دم ؽ والبلذ يةف-
 ث إليؾ .ي أمر ىاـف ير ممكف  .إف لي التزاماتيفف أريد أف أتحد-
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 أدركت  غرىة ما الذي أود التحدث إليؾ   تنو  .تج تني 
 أراؾ إذف .ي العيادة  عد أياـف-
 إلى الم ا  إذفف-
 إلى الم ا  يا ح ي تيف-

*** 
 ات  نا أف أزورؾ .ي العيادة الغاىة المانية ى ر والنصؼ ظيرًاف

 …كنت أ عر  الذنب
مػػػا حػػػدث لػػػـ يكػػػف غػػػوى نػػػزوة أردت أف أوضػػػل لػػػؾ األمػػػور  وأ ػػػوؿ إف 

 ىا رةف
كنػػػت أغػػػرع ال طػػػى  اصػػػدة ىيادتػػػؾ ىنػػػدما  ػػػدأ المطػػػر ينيمػػػر  غػػػزارة  
.تغػػرىت إلػػى أحػػد المتػػاجر أل ػػتري مظمػػةفف أردت أف أتصػػؿ  ػػؾ لػػتعمـ أنػػي 
.ػػي طري ػػي إليػػؾ  ولكنػػي نغػػيت ر ػػـ اليػػاتؼ وأىطتنػػي ىاممػػة االغػػتعبلمات 

 ر مًا لـ يكف ر مؾ!ف
 ال اب مغم ًا  وىدت إلى المنزؿ حان ةف ىندما وصمت العيادة كاف

 .ي المغا  حـز  يتر ح ي ة الغ ر وودىنا وغا.ر كالعادةفف
 غا.ر إلى  بلده لمتا عة ىممو ىناؾف

ذى ػػػت .ػػػي اليػػػوـ التػػػالي أل ػػػتري  طا ػػػة غػػػ ر إلػػػى دم ػػػؽ ألزور أمػػػي 
  مناغ ة ىيد األـف

 ى رفأل يت نظرة إلى الغاىة .ي معصمي ألراىا ت ير إلى الحادية 
 إنو موىد  دومؾ إلى العيادةفف

 .كرت أف أزورؾ غريعًا وأىات ؾ   تف ال ارحةف
و.جػتةفف الت يتػؾ .ػي ال ػارع  ىنػد مػد ؿ الم نػى  و ػد ترجمػت لتػوؾ مػػف 

 الغيارةفف
 و  نا نتحدث تحت المطر 
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 I miss you… ل د انتظرتؾ ولـ تحضري-
غػوى  مػس ولكني حضػرت  وكانػت العيػادة مغم ػة مػع أنػي لػـ أتػت ر -

د ػػائؽ ىػػف المانيػػة ى ػػر والنصػػؼفف ألػػـ يكػػف  وغػػعؾ انتظػػاري  ضػػع د ػػائؽ 
 إضا.ية؟
كنت .ي ىذا الو ت أجري ىممية جراحيةفف ل د انتظرتػؾ حتػى الغػاىة -

المانيػػػػػة ى ػػػػػر إال ر عػػػػػًافف ظننػػػػػت أف موىػػػػػدنا كػػػػػاف الغػػػػػاىة الحاديػػػػػة ى ػػػػػر 
 والنصؼ!ف

ننغػػى مػػا حػػدثفف ال  ػػتسفف ل ػػد أردت ل ػػا ؾ أل ػػوؿ لػػؾ أف ىمينػػا أف -
 إنيا مجرد  مطة ال ين غي أف تتكررف

 فف نحف لغنا أط ااًلفف إلى أيف أنت ذاى ة اآلف؟؟ت وليف ذلؾكيؼ  -
 ذاى ة أل تري  طا ة غ ر  .غدًا ىيد األـ وىمي أف أزور أميف-
لمػػاذا ال ترا. يننػػي ىمػػى الطريػػؽ؟فف أنػػا ذاىػػب  ػػدًا الغػػاىة المالمػػة  عػػد -

 ح ال اكر كعادتيفالظير  وليس .ي الص ا
 حغنًافف ىمي أف أتد ر أواًل أمر ليمى  مـ أتصؿ  ؾ ىات يًاف-
 يا ىند والدىا؟يولـ ال تترك-
 ل د غا.ر ال ارحةف-
 انتظر مكالمتؾ  دًافف غتكوف ىند والدتيفف ىا ىو ر ـ الياتؼفف-

ل ػػد أكمػػػت الكػػػاتو مػػػع أمػػػي ودىونػػػا لػػػؾفف كػػػاف لذيػػػذًافف ليتػػػؾ تػػػتتيف إلػػػى 
 !فال رية  داً 

 ال أغتطيعفف غتتصؿ  ؾ لنت ؽ ىمى مكاف الم ا ف-
أتعممػػػػيف؟!فف مػػػػف حغػػػػف الحػػػػظ أنػػػػي لػػػػـ أل ػػػػاؾ ال ارحػػػػة .ػػػػي العيػػػػادةفف -

 غتحظى  ر. تؾ  دًا  وىذا أ.ضؿفف إلى الم ا  إذفف
 إلى الم ا ف-

**** 
 اليـو يوـ ىطمةفف
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تركت ليمى .ي رىاية أـ .ادي  .يي لـ ت د ىمى أي حاؿ حماغػًا لمغػ ر 
وىرىػػت إلػػػى غػػيارة األجػػػرةفف مػػا إف ترجمػػػت منيػػا .ػػػي المكػػاف المت ػػػؽ  معػػي 

ىميو حتى غمعت الغائؽ ينػاديني  . ػد نغػيت مػف لي تػي  م ائػؾ الح ي ػة .ػي 
 الغيارة!ف

 و  ت أنتظرؾ  وأنا أت وؼ مف أف تنغى الموىد وتنغانيفف
 كاف الجو ما زاؿ م  عًا  الرطو ة  والنغمة  اردةفف

  مػػػػػا زالػػػػػت ممّ ػػػػػدة  ػػػػػالغيوـ ت ّ ػػػػػر  المزيػػػػػد مػػػػػف األرض م تمػػػػػة  والغػػػػػما
 األمطارف

 لـ يطؿ انتظاري  . د لمحت غيارتؾ  ادمة مف  عيدفف
كاف يجمس  جوارؾ رجؿ غرىاف ما ترجؿ مف الغيارة وجمس .ي الم عػد 

 ال م ي ليترؾ لي مكانوفف 
 ا تغمت لي محييًا  و.تحت  اب الغيارة ال م ي لتضع ح ي تي .ييافف

 منعط ات ترّجؿ الرجؿ وودىؾ  اكرًافىند أحد ال
 )الحمد هللفف كنت أ  ى أف يرا. نا طواؿ الطريؽ!(ف

 وانطم ت الغيارة  نافف
 أنا وأنتفف لوحدناف

  عرت  يدؾ تداىب وجنتي وأنت تغتلني 
 كيؼ حالؾ؟-
   يرفف-

)وصػػػمّتفف لػػػـ أىػػػد أر ػػػب أف أطمػػػب منػػػؾ نغػػػياف  ػػػي  ال أر ػػػب أنػػػا 
  نغيانو!(ف

أيػػف أىػػرب  ػػؾ يػػا كػػارمففف كػػؿ العيػػوف ترصػػدنا  .ػػتيف ال أىػػرؼ إلػػى -
 ييرب المر   ح ي تو .ي ىذا ال مد المعيف؟!

   يت صامتة أ تغـ لؾفف .رحة  مبلمغاتؾ الر ي ةف
 مـ  مت لؾ 
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 أتعرؼ؟فف ل د أوحيت لي   اطرة كت تيا وجم تيا لؾ لت رأىاف-
 ا رئييا ليف-
 غتن عؿ وأنا أ رأىافف ا رأىا أنتف-
 رئييا لي  .تنا أحتاج لنظارات مف أجؿ ذلؾفالفف ا -
 ىا ىي النظاراتفف ضعيا ىمى ىينيؾ وا رأف-
 يا لؾ مف ىنيدةفف ىيا ا رئييا لي!-
 نعـ أنا ىنيدة  ولكف ال  تسفف غت رأىا لؾ إف كنت مصرًا ىمى ذلؾف-

و رأتيػػػا وأنػػػا .ػػػي  ايػػػة االن عػػػاؿفف صػػػوتي مضػػػطرب  والعػػػرؽ يتصػػػ ب 
 منيفف مف جديد!

 مع وت تغـ وتبلمغني  مطؼفكنت تغ
 ريػػب ولذيػػذ ىػػذا ال ػػعور  األمػػاف الػػذي يمنحنػػي إيػػاه الجمػػوس   ر ػػؾفف 

  عور لـ أ ت ره مف   ؿ  وال أريد أف أ.ت دهف
كانت ال مس تغمر األ جار ىمى جان ي الطريؽ  ت عة الذىب  و م ػي 

 تغمره م اىر  تىف
 كاف ي  ؽ   دة  وكتنو يريد أف ي رج مف صدري!ف

 ة ىدت أنا مف جديدففمراى 
 مراى ة كانت تجمس تحت  جيرة الياغميف لترغـ وتكتب  عرًا وتحمـفف

 كاف يـو الغغيؿ ىو أغعد أيامي!ف
كنػػػت أىػػػرع إلػػػى أمػػػي أىػػػرض ىمييػػػا مغػػػاىدتي  وكانػػػت أمػػػي تتجاىػػػؿ 

 األمر  وكتنيا ال تعرؼف
تتركنػي أصػػعد إلػػى الغػػطل ألن ػر الغغػػيؿ وأرى جػػاري المم ػػوؽ ال امػػة 

لػػي وير ػػ ني  زىػػرة .ػػؿ مّ تيػػا  مم ػػط الغغػػيؿ كػػي تصػػؿ الغػػطل  غػػبلـ ي تغػػـ 
 وترتمي ىند  دمي  .الت طيا .رحة واحت ظ  يا  يف ص حات كتا يف

كػػاف  م ػػي ي  ػػؽ   ػػدة كممػػا رأيتػػو  وكتنػػو غػػي رج مػػف صػػدري  وكنػػت 
 يوميا .ي الغا عة ى رفف
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 .ما  الي اليـو تنتا ني ن س الم اىر و د  مغت األر عيف؟!!ف
ر ػػت ال ػػمس ورا  األ.ػػؽ  واصػػط غت الغػػما   مػػوف أرجػػواني  والحػػت  

مف  عيد غمغمة الج اؿ  و د كغتيا ط  ػة ر ي ػة مػف الػممى  تممػع  مػوف .ضػي 
 يعكغو  عض مف ضو  النيار المت  ي   ؿ أف يحؿ الظبلـف

 كاف الجو  اردًا .ي ال ارج  و د د منا مدينة الن ؾف
 يعًا أحد معار.ؾف مت لي أننا غنتو ؼ ىنا لنزور غر 

اغػػت  منا الرجػػؿ وا نتػػو الجامعيػػة  الترحػػاب  ود منػػا  ر.ػػة الضػػيوؼ وأنػػا 
.ي غترتي الصػو.ية الر ي ػة  . معػت  -ور ما مف االن عاؿ–أرتجؼ مف ال رد 

 غترتؾ ووضعتيا ىمى كت يفف
  عرت  الدؼ  و مرتني الغكينة  وأنا أجمس   ر ؾفف

حتػػػؾ  وأتمػػػذذ  االغػػػتماع إليػػػؾ غػػػترتؾ تم نػػػي .ت ػػػتـ منيػػػا  عضػػػًا مػػػف رائ
 وأنت تحاور صدي ؾف

 كاف الظبلـ  د أر ى غدولو  ونحف نتا ع طري نافف  مت لي 
  غارةفف ل د أو كنا ىمى الوصوؿ وأنا لـ أ ّ مؾ  عد!-
ال  ػتسفف نؤجميػا لممػرة ال ادمػةفف ل ػد تػت ر الو ػت ومنػزؿ أمػي مػػا زاؿ -
  عيدًاف
 وىؿ أنا حا.مة ن ؿ ىاـ؟!-
 

 ي ى ارتؾفف  ؿ صدمتنيفف ماذا كنت ت صد   ولؾ ىذا؟!(ف).اجتتن
 ؾ  اغتغراب إلينظرت 

 ط عًا الفف أنا آغ ةف-
 والتزمت أنا  الصمت  وأنت ت ود غيارتؾ حتى العيادةف

 ترجمنا مف الغيارة وأنت تغرع .ي م يتؾفف تغ  ني .ي الغيرفف
وأنػػا  تصػػعد الػػدرج وت ػػتل ال ػػاب  وأنػػا أت عػػؾ صػػامتة وح ي تػػي .ػػي يػػدي 

 أ عر أني لغت أنافف
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 أحاور ن غي وأضع المـو ىمييافف كؿ المـو 
"مػػاذا كنػػت تظنػػيف إذف يػػا مجنونػػة؟!فف أنػػت وا. ػػت ىمػػى المع ػػة  وىميػػؾ 

 إتماميا"ف
 أ م ت ال اب دوننا  مـ احتضنتني  غرىةف

 كنت مغتعجبًلفف
 ني  ذراىيؾ ال ويتيف  و مرتني    بلت محمومةفتاحتوي

 ي كنت تحضر لي .نجانًا مف ال يوةفف تغا لت ىندما اغتعدت وىي
 ال يوة؟فف أنا لغت مف مح يياف لـَ -
 كي تصحي!-
 أنا صاحية مف دوف  يوةفف وفف-

  طع رنيف الياتؼ كبلمي  .ترد.ت غا رة 
أال تريػػػد أف تػػػرد ىمػػػى اليػػػاتؼ؟فف ىنػػػاؾ مػػػف يطم ػػػؾ  وأنػػػت مغػػػتعجؿ -

 ىمى أي حاؿف
  وتركتنػػي أرت ػػؼ ال يػػوة المػػرة كنػػت مػػدىوًا لمع ػػا  .ػػي إحػػدى الغػػ ارات

وحدي  ود مت إلى تمؾ الغر.ة الدا ميػة ترتػدي ىمػى ىجػؿ ميا ػًا أ ػرى تميػؽ 
  الح ؿ!ف
 

.تحػت لػي ال ػاب  عػد أف تتكػدت مػػف  مػو الػدرج مػف الجيػراف  وودىتنػػي 
 ىنده 

Call me tomorrow! 
 ر ماف-

 وأغرىت أى ط الدرجف
وتركػػػت لػػػدموىي أف  طم ػػػت غػػػيارة أجػػػرة لت منػػػي إلػػػى حيػػػث ت طػػػف أمػػػي 

 تنغاب .ي ىتمة الطريؽ ىمى  ّدي دوف حرجف
**** 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 34 - 

كاف أ وتي مجتمعيف ىناؾ يت ػادلوف األحاديػثفف غػتلوني ىػف أحػوالي  
 .تج تيـ  ا تضاب  ولذت  الصمت  غتلتني أمي 

 ما  ؾ يا ا نتي؟-
متع ةفف متع ة يا أمػي  ل ػد غػا.ر  يتػر  وليمػى تتع نػي   اصػة ىنػدما -

   ومعالجة الط يب الن غاني لـ تعط نتيجة حتى اآلففيغا.ر والدىا
 )كاف ىناؾ غ ب آ رفف غ ب م ا ر ال أجرؤ ىمى ال وح  و(ف

 إنيا .ترة ما   ؿ المراى ة  وىميؾ أف تتحمي  الص رف-
 أىرؼ يا أماهفف أىرؼ  ولكف طا تي تن ذ أحيانًاف-

 ىاد أ وتي إلى  يوتيـفف
مػػػف جديػػػد الميػػػاب  مػػػـ غػػػتلتني  .تحػػػت أمػػػي  زانتيػػػا لترينػػػي مػػػا أ ػػػترتو

  حذر 
كػػارمففف لمػػاذا ال تتجّممػػيف مػػف أجػػؿ  يتػػر؟فف أنػػت ال تيتمػػي  ػػتدوات -

 ! التجميؿ والعطور
إف  يتػػر ال يح يػػافف إنػػو يغػػ ر منػػي إف وضػػعت أحمػػرًا لم ػػ اه  ػػد يػػراه -
 .ا عًاف
 تجّممي إذف مف أجمؾفف كما أ.عؿ أناف-
-… 
 فف كما أف ميا ؾ دائمًا "غ ور"ف-
 أنا أح يا ىكذاف-
ولكػػف يػػا ا نتػػي ىمػػى المػػرأة أف تتجّمػػؿ مػػف أجػػؿ رجميػػافف إنػػو يحػػب أف -

 يراىا .ي مياب جميمةفف .ي مياب مميرة!ف
 ىف أي رجؿ تتحدميف يا أمي؟!-

  و تت أمي المغكينة  ردة .عمي الم اجئة  و و ّت أنافف
ل ػػػػد أ رجتنػػػػي مبلحظتيػػػػا ىػػػػف طػػػػوري  و ػػػػد ىػػػػدت مػػػػف ىنػػػػدؾ متع ػػػػة 

 الن سفف
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  مت ليا  صوت متيدج 
إف  يتر لـ يت و أ دًا لمبل غيفف أتظنيني  ميا  ولـ أحاوؿ أ دًا أف أميره -

  مبل س مميرة؟!
كنػػت أرتػػدي الميػػاب وأ ػػؼ أمامػػو أغػػتلو رأيػػوفف وأنػػت تعممػػيف يػػا أمػػي أف 

  وامي كاف وما زاؿ جميبًل متناغ ًافف
 نعـفف وماذا كاف ي عؿ؟!-
يػػؿ جػػدًا  مػػـ يعػػود لين ػػغؿ  مػػا كػػاف  ػػو كػػاف يكت ػػي  ػػتف ي ػػوؿ لػػي  جم-
 م غواًل!

ل د حاولت كميرًا حتى مممت ورضػيت  ػاألمر الوا ػعفف أنػا ال أميػره أ ػدًافف 
 آه يا أمي دىينا مف ىذا الحديثف

لكف أمي لـ تدىني و تني حتى ىر.ت كػؿ  ػي   و ػدأت تعػات ني أنػي 
 …لـ أ  رىا  ذلؾ منذ ال داية

 نت مف   ؿ أمينة غريفمنذ تغعة ى ر ىامًا  و د كا
 )ىؿ كانت معر.تيا  األمر غتغّير منو  يئًا؟!فف

ر مػػا كانػػت  ػػّجعتني  و ػػد كػػاف م تػػاح التغييػػر .ػػي يػػدي وحػػدي  ولكنػػي 
 غمت ن غي .ي مجاالت كميرة وجدتيا أمامي  الدراغة والعمؿ والغ ر  وكػؿ 

 تمؾ الن اطات واليواياتفف ر ما ألني   تفف
نػػػي  أنػػػا المعتػػػّدة  ن غػػػي  إف ىػػػدت ألىمػػػي   ػػػت ممػػػا غػػػي ولو النػػػاس ى

 ص ية مطّم ة(ف
ف  أمضيت الميمة ىند أمي أحاوؿ أف أغتغمـ  صعو ة لمنـو
 Call meاغػػتي ظت متع ػػة  واليػػاتؼ  جانػػب الغػػرير يػػذّكرني  ػػؾ  

tomorrow  
 الفف لف أ.عؿف

*** 
 ىدت إلى المنزؿفف
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 حاولت أف أ غؿ ن غي ىف الت كير  ؾفف .مـ أغتطعف
 ف أنغى كبلمؾفف .مـ أغتطعفحاولت أ

 ماذا تظنني  حؽ الغما ؟!فف ل د أزىجتني كمماتؾ واغتعجالؾف
 …لماذا لـ تدرؾ أنني لو لـ أح ؾ لما

"أرأيػػت حػػب المػػرأة؟!فف إنيػػا تحػػب   م يػػا  والرجػػؿ يحػػب   ػػيوتو  .ح يػػا 
 * اؽ وح و متحوؿ"

 أردت أف أراؾ .ي العيادةفف
تظػػػروف حضػػػورؾ  و ػػػد و ػػػؼ كانػػػت  ر.ػػػة االنتظػػػار ت ػػػيض  النػػػاس ين

  عضيـ  ارجًا لضيؽ المكافف
 طاؿ انتظاري وأحغغت  اال تناؽ  . رجت إلى ال ارعف

 كانت ليمى  ر. تي  تحدمني .بل أغمعيافف
 أنظر إلى واجيات المحبلت .بل أراىاف

 و.جتة تناىى إلى غمعي صوت ينادي  ليمىفف ليمىف
 الت ّت ألراىا م  مة نحونا ت تغـفف

 ا ! ري تؾ غن
تحػػػّدمنا  وأىطتنػػػي ر ػػػـ اليػػػاتؼ  و الػػػت إنيػػػا غتغػػػعد  زيػػػارتي ليػػػا .ػػػي 

 ال ريةف
 )يا ليا مف .رصة غانحةفف

غػػتزورىا .ػػي ال ريػػة ألراؾ  .زيارتيػػا ليغػػت غػػوى حجػػة كػػي أزورؾ دوف 
أف ينت ػػو أىمػػؾ أنػػي جئػػت . ػػط ألراؾفف ألػػـ تكػػف تمػػّل ىمػػي دائمػػًا أف أزورؾ  

 فوأرى ىري ة الياغميف .ي حدي تؾ؟(
*** 

 جا  العيد  وجا ت معو "ال رصة الذى ية"ف
 كاف  يتر مغا.رًا  وذى ت مع ليمى إلى ال ريةف
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 غتلتني غنا  
 ىؿ زرت الدكتور؟-
 الفف ليس  عدف-
  إمكاننا االتصاؿ  و وزيارتوف-
 ال  تسف-

 كانت الغاىة ت ير إلى الغادغة إال ر عًا ىندما اتصمت  ؾ غنا  
 ارتنا وتود أف تزورؾفآلوفف مداـ كارمف .ي زي-

ا ترحت ىمي غػنا  أف نػزور غػريعًا ا نػة أ تػؾ لتعّر.يػا ىمػي  .مػـ أمػانع 
أف أتعّرؼ ىمى ريما "الطويمة العريضةفف مرا. تؾ .ي رحبلتؾ ما  يف دم ػؽ 

 والبلذ يةف
كػػاف ال  ػػد مػػف ر. ػػة ريمػػا وغػػنا  حتػػى ال ي ػػدأ الغمػػز والممػػز لػػو جئػػػت 

 !أزورؾ وحديفف وكـ كنت أتمنى ذلؾ
 حانت الغاىة الغادغة مغا فف

كانت ليمى تميو مع األوالد .ي الحدي ة .ر.ضت مرا. تنػا ىنػدما ناديتيػا  
وكنت أحاوؿ إ  ا  اضطرا ي ونحف نم ي  ضعة أمتار ت صؿ ما  يف  يت 

 أ تؾ و يتؾ ونمى حدي تؾ الواغعة الميممةف
اغػػت  متنا .ػػػي  ر.ػػة صػػػغيرة ليػػا  ػػػر.ة تطػػؿ ىمػػػى ال حػػر  ولحظػػػت .ػػػي 

 …ينيؾ أنؾ لـ تغتي ظ مف النـو إال منذ  ميؿى
 ر ما أي ظؾ مف أحبلمؾ ىاتؼ غنا ف

كنػػت ترتػػدي  يجامػػة رياضػػة و  ػػيف  وتحمػػؿ  يػػدؾ .نجانػػًا ك يػػرًا ترت ػػؼ 
 منو ما ًا غا نًا!

 تغا لت ضاحكة متعج ة  . مت 
ل د مممت مف  ػراب الزىػورات  وال ػاي وال يػوة محظػورة  غػ ب ضػغط -

 ما ًا غا نًا لمتغيير!!الدـ  ولذا أ رب 
 طؼ والحناففعا تغمتفف  مرني نحوؾ  عور مف ال
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جمت  نظري .ي أنحا  الغر.ة الصػغيرة أتتمػؿ كت ػؾ المصػ و.ة  و عػض 
 ال طع التذكارية  وصورة ل ا.اروتيف

 ت ّضميف-
مػػػددت يػػػدؾ  عم ػػػة الحمػػػوىفف لػػػـ أكػػػف را  ػػػة .ييػػػا  لكنػػػؾ أصػػػررت أف -

 أتذوؽ حموى العيدف
ب .ػػي الحمػػوى  وال .ػػي ال يػػوةفف كنػػت أر ػػب . ػػط أف تمػػر )لػػـ أكػػف أر ػػ

 الد ائؽ   ط   ديد(ف
 كيؼ حاؿ زوجؾ يا كارمف؟-
 إنو مغا.رف-
 أيغا.ر  ويتركؾ .ي العيد وحدؾ؟-
-… 

 )لـ أكف و تيا وحيدة تمامًافف كانت ليمى ما تزاؿ ىنا(ف
كانت غػنا  تمغػؾ  ناصػية الحػديث معظػـ الو ػتفف تمرمػر وأنػت تجي يػا 

 ضاب  وأنا صامتة  وكذلؾ ريماف ا ت
  مت ليا .جتة 

أريد ترميـ المنزؿ  ميبًلفف ر ما  واجية    ية جميمة كما .عمػت كػارمف -
  منزليافف ىؿ رأيتو؟

ففولكف ما جدوى ترميـ منزلؾ؟فف إنػو غػي  ى  ػاردًا ال حيػاة .يػو طالمػا -
 ال توجد .يو أن اس امرأة تد.ئو!

-… 
 مياف  يت صامتًا  . د .اجتؾ كبل

 أما أنا . د  عرت  الحرجفف و عرت  الحزف مف أجمؾف
 ل د كاف جوا يا م ا رًا و اغيًا جدًافف

إنيػػا ىمػػى حػػؽ  ولكػػف صػػراحتيا لػػـ تكػػف أ ػػدًا .ػػي محميػػا   اصػػة وأنػػي 
 أطت ىت ة منزلؾ لممرة األولىف
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)لػػـ ت  رنػػي ىػػف تمػػؾ التػػي كانػػت زوجتػػؾ  ولكننػػي ىر.ػػت ىنيػػا وىنػػؾ 
 تغا ؿ  ودوف أف أغتؿففوىف طبل كما دوف أف أ

كانت الصػد.ة . ػط تجمعنػي  تنػاس يتحػدموف ىنػؾ تم ائيػًا أمػامي ىنػدما 
 يعر.وف أني أغكف  ال رب منؾفف

 اكت  ت أف معظـ الناس الذيف أىر.يـ يعر.ونؾ م ا رةفف
ممرضة العمميات التي تعمؿ معؾ  ن س الم  ى  والدكتور الذي يػدّرس 

 .ي الجامعةفف
ل كالوريػػػا حػػػدمتني ىنػػػؾ ىنػػػدما ذى ػػػت أزورىػػػا  عػػػد حتػػػى معممتػػػي أيػػػاـ ا
 ى ريف غنةفف تصّور!(

  طعت د ائؽ الصمت   ولؾ 
 تعالوا ن رج إلى ال ر.ةف-

كػاف الجػػو دا.ئػػًا وىا  ػًا  ػػتريى أزىػػار الميمػػوف  و ػجرة  ػػار نضػػرة  اغػػ ة 
تمتػػد .روىيػػا إلػػى مػػا .ػػوؽ ال ػػر.ةفف كانػػت آلػػة التصػػوير .ػػي حػػوزتي  ورأيػػت 

  يتؾ .ناديتيافف ليمى تعدو نحو
جمغػػت غػػنا  ىمػػى حا.ػػة ال ػػر.ة إلػػى يغػػار ريمػػا  وأمعنػػت النظػػر ى ػػر 
العدغػة إلػػى وجيػؾ الح يػػب  وأنػػت ت ػؼ مػػا  ػيف ريمػػا إلػػى يغػارؾ وليمػػى إلػػى 

 يمينؾفف كنت تحيط ليمى  ذراىؾ وت تغـ لي وت وؿ 
 كارمف .نانةف-

زيػارة  انتيى و ت الزيارة  غػرىة  . ػد حغػـ األمػر وصػوؿ رجمػيف يريػداف
 الدكتورفف

  مت لؾ وأنا أىـ  ال روج وأمد يدي  مغّمؼ أ رجتو مف ح ي تي 
 أرجو أف ت رأ ىذا "الت رير الط ي" وتعطيني رأيؾ  و!-

 غوى رغالةفف -أماـ غنا  وريما–لـ يكف ذاؾ الت رير المزىـو 
 رغالة كانت أولى رغائمي إليؾف

تغػػػػػميمؾ تمػػػػػؾ .رحػػػػػت كميػػػػػرًا  زيارتػػػػػؾ  ور ػػػػػـ ذلػػػػػؾ كنػػػػػت مصػػػػػّرة ىمػػػػػى 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 41 - 

 الرغالةفف
 ممة أمور ين غي إيضاحياف

*** 
.ػػػي الصػػػ اح التػػػالي  والغػػػاىة لػػػـ تتجػػػاوز ال امغػػػة صػػػ احًا رف جػػػرس 

 الياتؼفف
 كاف يوـ الغ ت  و د وّلى العيدفف

كنت مغتي ظة أنػا وليمػى  .ػاليوـ يػـو امتحػاف ومػا زاؿ ين غػي ىمػى ليمػى 
  را ة  عض الدروس   ؿ ذىا يا إلى المدرغةف

 ت ليمى إلى الياتؼ ور.عت الغماىة ىرى
 آلوفف آلو؟!

 لـ تغمع ليمى جوا ًا  .تىادت الغماىة إلى مكانياف
 مف المتكمـ؟-
 ال أدري يا مامافف ل د أ مؽ ال ط!ف-

ىر.ػػػت أنػػػو أنػػػتفف تضػػػاي ت ألنػػػي تركػػػت ليمػػػى تغػػػ  ني إلػػػى اليػػػػاتؼ  
 وانتظرت دوف جدوى أف تعاود االتصاؿف

  ر  ولـ أىد  ادرة ىمى االنتظارففحّؿ المغا   وت عو مغا  آ
 .ي المغا  المالث اتصمت  ؾفف

 كنت مرى ة ومريضةفف ل د أمرضني الت كير  ؾ!ف
 آلو؟-
 مغا  ال يرفف أنا كارمفف-
 مغا  ال يرفف كيؼ حالؾ؟-

أنػػا متع ػػةفف  ػػػؿ مريضػػةفف مريضػػػة  غػػ  ؾفف ىػػؿ  ػػػرأت الرغػػالة؟فف ل ػػػد 
 كت تيا ألني  اض ة منؾف

 يا  وأؤكد لؾ أنؾ م طئة مائة  المائةفآهفف ل د  رأت-
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 ليت ذلؾ يكوف صحيحًاف-
 تيّدج صوتيفف كنت ىمى و ؾ ال كا ف

أنػػػػت .عػػػػبًل متع ػػػػة و اضػػػػ ة جػػػػدًا  ومػػػػف أجػػػػؿ ذلػػػػؾ ال  ػػػػد أف نمت ػػػػي -
 ونتحدثف
 أرجو ذلؾفف إلى الم ا ف-
 إلى الم ا  يا ح ي تي!-

*** 
 عػػض األى ػػاب اليػػـو الم ػػمس أ رانػػي  ػػال روج إلػػى الحدي ػػة ال ػػتبلع 

ذ  الياتؼ يػرففف أغػرىت أر.ػع الغػماىة  .جػا ني  وت ميـ  عض األ صاف  وا 
 صوتؾ 
 فف كيؼ حالؾ؟فف غتزورؾ  عد  ميؿفف أنا ىند جيرانؾ!-

 و  ت لحظات ال أدري ما أ.عؿفف
 كنت مذىولة مف ال رح أحادث ن غي  غيتتيفف غيتتي لزيارتيف

يػدي  و ػد  ػدأت  طػرات  جمعت  غرىة أدوات الحدي ػة الم عمػرة و غػمت
 مف المطر تنيمرفف

 رائحة األرض منع ة  والمطر الر يعي ينيمر   ي ًا مف الغما فف
 ينيمر .ي  م ي ت اؤاًلفف

 تجاوزت الغاىة الرا عة ىصرًا ولـ تحضر كما وىدتنيفف
  دأ ال مؽ يغاورني  لكف الياتؼ ما ل ث أف ىاود الرنيف 

 أيف أنت؟-
نيف  وىنػدما غػتلت  عػض الصػ ايا ىػف منزلػؾ ل د نغيت ح ًا أيف تغػك-

لمحت .ي ىيونيف الكميػر مػف ال ضػوؿ  وىػف ي ػرف إلػى الز ػاؽ  ىنػا  يتيػا  
 لكف زوجيا مغا.ر!ف

ولػػػذا لػػػـ أجػػػرؤ ىمػػػى الحضػػػور  و.ػػػًا مػػػف أف تموكػػػؾ األلغػػػنة  وتا عػػػت 
 طري يف
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 أيف أنت اآلف؟-
 .ي منزليفف .ي ال ريةف-
ي أنتظػػػػرؾ دوف جػػػػدوىفف كػػػػاف يػػػػا إليػػػػيفف تعػػػػود إلػػػػى منزلػػػػؾ وتتركنػػػػ-

 إمكانػػؾ أف تتصػػؿ  ػػي ىات يػػًا مػػف المطعػػـ ال ريػػب وتغػػتلني أنػػا ىػػف المنػػزؿ 
 ألدلؾ ىميوف

 آغؼفف غتحاوؿ الحضور  دًاف-
 آوت ليمى إلى .را يافف

اغػػتم يت ىمػػى األريكػػة أغػػتمع إلػػى الموغػػي ى  وىينػػاي تر  ػػاف  اغػػتمرار 
 حركات ى ارب الغاىةفف

 فف التاغعة إال ر عًاففالغاىة المامنة والنصؼ
 "غيتصؿ  ي .ي التاغعة"فف كنت أ اطب ن غي  وصدؽ حدغيفف

 حوالي التاغعة مغا  رف الياتؼ 
 إني مدىو لمع ا فف غآتي .ور انتيا  الزيارةفف حوالي العا رةف-
 حغنًافف غتنتظرؾ ىند م ترؽ الطريؽ  كي ال تتوه مرة أ رى!ف-

 يغا.ر أ وىاففليمى تناـ .ي .را ي  كالعادة ىندما 
 د مت ألطمئف ىمييافف كانت مغتغممة ألحبلميا الط وليةف

ارتديت غترتي ات ا  لرطو ػة حمميػا المغػا  معػو  و رجػت انتظػرؾ ىنػد 
 الم ترؽف

لمحػػت ضػػو  غػػيارتؾ ال ػػوي مػػف  عيػػدفف كػػاف  م ػػي ي  ػػز  ػػيف ضػػموىي 
ض  كمراى ة .ػي موىػد ح يػا األوؿف ومػا ل مػت أف لمحتنػيفف  األ.ػاروؿ األ ػي

 ينعكس  ياضو ويدّؿ ىمي ر ـ العتمةف
 ىنا العنواف أييا التائو!-

  مت لؾ  وأنت ت ير لي أف أغ  ؾ كي ال ينت و أحدف
 أو  ت الغيارة ىند ناصية الطريؽ وت عتني ى ر الز اؽف
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أمغػػكت  يػػدي و  متيػػا وأنػػت ت ػػوؿ  أح ػػؾ  مػػـ مػػددت لػػي يػػدؾ األ ػػرى 
 مف حدي ة منزلؾف   رن مة حمرا  داكنة  ط تيا لي ىمى ىجؿ

 ت ضؿفف أىبًل وغيبًل  ؾف-
ل ػػػد وصػػػمت ال ارحػػػة إلػػػى ىنػػػافف إلػػػى مػػػد ؿ الز ػػػاؽ  ولكػػػف لػػػـ ي طػػػر -

   الي أف  يتؾ الجميؿ م تؼ .ي نيايتوف
إنو .عبًل م تؼ  وال يمكف رؤيتو مف ال ارع العاـ حيث أوصمتني .ػي -

 ييا؟تمؾ األمغيةفف  ؿ لي  ما ىي الموغي ى التي تود االغتماع إل
 كما ت ائيففف ا تاري لنا ىمى ذو ؾف-
 .منغتمع إذف إلى موغي ى كبلغيكيةفف نغتمع إلى  يرزادف-

 الت ّت إليؾفف كنت ما تزاؿ وا  ًا 
 ت ضؿ  الجموسفف أريد أف أتحدث إليؾفف-

ولكنؾ جذ تني إليؾفف أحغغػت  حػرارة وجنتيػؾ وأنػت تعػان نيفف و حػرارة 
 مني  وت وؿ أن اغؾ تمتزج  تن اغي وأنت ت  

 نتحدث .يما  عد!-
جذ تؾ مف ذراىؾ لتجمس ىمى األريكػة  جػان ي  لكنػؾ لػـ ت تنػع  جػدوى 

 الكبلـ!ف
 وأنا لـ أىد  ادرة ىمى الكبلـفف

 أحغغت أني أطيرفف
ت ّ ػػرت كػػػؿ كممػػػات العتػػػاب التػػػي ىيتتيػػا لػػػؾ ولػػػـ يعػػػد ييمنػػػي غػػػوى أف 

 تضمني ولف أ الي إف مت  عدىافف
 أجؿ!!ف

ىندما جئت لتغمر  ال رح وجودي وتيديني  رن مة كانت  .ي ذاؾ المغا 
تمنيػػت لػػو أف الػػزمف يتو ػػؼ .ػػبل ت ػػؿ لػػي أنػػؾ ىنػػدي أ مػػى مػػف كػػؿ الػػورود  

تػػت رت وىميػػؾ الػػذىابفف مػػـ تتركنػػي وحػػدي أضػػـ  ػػيف ذراىػػي تمػػؾ الوغػػادة 
الحريرية الزر ا  وأنا جالغة .ي ن س المكاف الذي جمغت .يو أتممس  تناممي 
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 ؾ ىمى جغديفمواضع أنامم
  مت لي 

 أحب رائحتؾفف أنت غيدة نظي ة يا كارمف!ف-
 أىرؼ!!-

)أي نظا.ػػة كنػػت تعنييػػا؟فف نظا.ػػة الػػروح أـ نظا.ػػة الجغػػد؟!فف أنػػا امػػرأة 
 نظي ة  م ًا و ال ًا  وأنت تعرؼ(ف

 مػػت أنػػي متػػوترةفف وكػػـ تمنيػػت لػػو لػػـ أكػػف كػػذلؾ  وكػػـ تمنيػػت لػػو ت ػػا  
زمػػاف آ ػػر  وأمنحػػؾ مػػا ت ػػا  دوف تػػوتر الظػػروؼ .نمت ػػي مانيػػة .ػػي مكػػاف و 
 ودوف تر ب لما ال تحمد ى  اهفف

)لكف الظػروؼ لػـ ت ػت  ألنػؾ لػـ ت ػت  وكنػت تنغػاني .ػي أحضػاف امػرأة 
 أ رى ال تتوتر وال تتر بفف

 امرأة "محتر.ة" تعرؼ كيؼ ترضيؾ أكمر!(
 غتطمئف غريعًا ىمى ليمى وأىود إليؾف-
 ر  الظمت!فأرجوؾ اجم ي كو ًا مف الما فف أ ع-

 جئتؾ  كوب الما  و.تحت لؾ النا.ذةفف كنت ت عر  الحر أيضًا!!ف
 جمغت   ر ؾ غعيدة جدًا  ومددت ذراىؾ تضمني إليؾ وتعات ني 

 كيؼ تكت يف لي ىذه الرغالة الغاض ة؟!-
ل ػػػػد أزىجتنػػػػي ح ػػػػًافف مػػػػاذا تظننػػػػي إذففف ومػػػػاذا تظػػػػف ن غػػػػؾ ح ػػػػًا يػػػػا -

 صاحب المرغيدس؟!
 س!فلعف اهلل المرغيد-
 وأصحا يا أيضًا!ف-
 وأصحا يا أيضًا!!فف أتعر.يف؟فف ل د اتصمت  ؾ ص اح الغ تفف-
 .ي الغاىة ال امغةفف أىرؼف-
 لكف ليمى ر.عت الغماىة  .ت م ت ال طف-
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 وما الضير .ي ذلؾ؟فف كاف يمكنؾ أف تطمب منيا أف تنادينيف-
 لـ أجرؤف-
 أح ؾف-
 وأنا أيضًا أح ؾف-

   ونظرت إلى ىينيؾففودىتني ىند ال اب    مة
أدركت أنؾ لف تطرؽ  ا ي مانيةفف كاف حدغػي ي ػوؿ لػي ذلػؾ  وحدغػي 

 ال ي طب أ دًاف
*** 

 جئت أزورؾ .ي العيادةفف
 مددت لؾ يدي  وردة  انية ىطرة مف حدي تيفف

و صورتي التي أردت االحت اظ  يا ىندما كنا .ي الن ػؾ  و مػت لػي أنػي 
 أ دو .ييا "مميرة"فف
 رؽفف ضحكت و  صاصة الو 

 إف األد ا  ح ًا مجانيف!ف-
 نعـفف أنا مجنونة!-

 ا تغمت وأنت ت رأ 
"جئػػت كانيمػػػار المطػػػر  وغػػػكتت  ػػػيرزاد ىػػػف الكػػػبلـ الم ػػػاحفف لػػػـ يعػػػد 

 لمكبلـ الم  و  .ي صدري أي معنى  . د كاف حضورؾ ىو كؿ الكبلـ"ف
 مددت لي يدؾ  وردة مف كتس ىمى طاولتؾ  وأرد.ت 

 وردةف وأنا أيضًا أىديؾ-
 لكف وردتي أذكى ىطرًاف-
  ؿ رائحتؾ ىي األذكى!!ف-
  كرًاف-
 ل د غعدت كميرًا  زيارتؾ ذاؾ المغا ف-
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 كاذب!!-
 كيؼ ت وليف لي ذلؾ  وأنا أك ر منؾ غنًا؟!ف-

) مػػت لػػؾ ى ويػػًا أنػػؾ كػػاذبفف كػػتني كنػػت أىػػرؼ أنػػؾ غػػتنكر يومػػًا تمػػؾ 
 الزيارة!(ف
.تنػػت لػػـ تتصػػؿ  ػػي أ ػػدًا طػػواؿ  إف ذلػػؾ ال يغّيػػر مػػف الح ي ػػة  ػػيئًا!فف-

 األغا يع ال ائتةف
 اىذريني يا كارمف  .تنا م غوؿ دائمًاف-

و  ت أريد االنصػراؼ  .ا ترحػت أف توصػمني لم يػت  ولػـ أ ػت إزىاجػؾ  
 لكنؾ أصررتف

 رجنػػا إلػػى ال ػػارع حيػػث ت ػػؼ الغػػيارة  ومعنػػا نػػديـ الػػذي غػػيترجؿ ىمػػى 
 الطريؽ ىند  يتوف

 جدًا وأنت ت ود الغيارة وتتما ب  اغتمرارففكاف وجيؾ ي دو متع ًا 
  مت لؾ 

 ت دو متع ًا لمغايةف-
.عػػبًلفف ل ػػد وصػػمت ال ارحػػة .ػػي غػػاىة متػػت رة جػػدًا  ولػػـ أنػػـ إال  ضػػع -

 غاىاتف
 وصمنا إلى م ترؽ الطريؽ  .تو  ت الغيارة .جتة  و مت لي 

 أنا آغؼفف ال أغتطيع المتا عة!ف-
 ت؟!ماذا ت وؿ؟فف ألف توصمني لم ي-
 لـ أىد  ادرًا أف أ.تل ىينّيفف أرجوؾفف غيو ؼ لؾ نديـ غيارةف-

 نظرت إليؾ  اض ة 
ألـ أ ؿ لؾ يومًا أني ال أحب المجاممػةفف ال أحػب المجاممػة  وا تراحػؾ -

 لـ يكف ضروريًاف
 لكنني كغ ت ر. تؾ ىمى الطريؽ  ميبًل!ف-
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حتػػؾ  رجػػت أصػػ ؽ  ػػاب الغػػيارة ورائػػي دوف أف ألت ػػت إليػػؾ  لكننػػي لم
 تتحدث إلى نديـ الذي ترّجؿ مف الغيارة  مـ تنطمؽ  يا إلى  يتؾف

 "يا لو مف مجنوففف مجنوف"!ف
كنت أ.كػر   ينمػا نػديـ م  ػؿ نحػويفف يحػاوؿ أف يمػتص  ضػ ي  ت ريػر 
مو  ؾ  واالىتذار مني نيا ة ىنػؾ  وىػو يمػد ذراىػو م ػيرًا لغػائؽ الغػيارة أف 

 يتو ؼف
 ف يترؾ لي .رصة لبلحتجاج  وىو ي وؿ ناوؿ نديـ الغائؽ أجرتو دوف أ

 ىكذا أوصاني الدكتورف-
 أييا المجنوف الذي ال يعرؼ كيؼ يكوف ل  ًاف

 ال أريدؾ أف تجاممني مـ تضعني .ي مو ؼ مزىى كيذا أماـ نديـف
نظػػػرت إلػػػى وردتػػػؾ .ػػػي يػػػدي و.كػػػرت  "كػػػاف ين غػػػي أف أرمييػػػا لػػػؾ وأنػػػا 

 أترجؿ مف غيارتؾ"ف
 ف ألني أح ؾ!الوردة منؾفف لف أرميياف

**** 
 تتممت وردتؾ .ي المزىرية  وأنا أ.كر  ؾ أييا المتعبفف

 أريد أف أتصؿ  ؾ ىذا المغا فف
 ر.عت الغماىة أىات ؾ إلى دم ؽ 

 مغا  ال يرفف كيؼ حالؾ؟-
 وصمني صوتؾ مرحًا )أنت إذف  ير  اضب مني(ف

فف ل ػد أىبًلفف مغا  ال يرفف ل د تعطمت الغػيارةفف لعػف اهلل ىػذا المعتػوه-
 .عؿفف إنوفف وفف وفف!!!

ىذا جزاؤؾ مف اهلل ألنؾ أ ض تني  ووضعتني .ي مو ؼ محرج أمػاـ -
 ىذا الذي يعمؿ ىندؾفف نديـفف اهلل يمعنؾ!ف

 ضحكت وأنت ت وؿ 
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 طظ .ي نديـ!ف-
 وضحكنا معًا وتحدمنا  مـ ودىتني  تحمى كممة وأنت ت وؿ 

 مع الغبلمة يا ح ي تيف-
 مرة أ رى(ف )كـ أح  ت غماىيا منؾ

**** 
 جا ت غوغف تزورنيفف

أ ػػعمت كػػؿ واحػػدة منػػػا ل ا.ػػة  ومػػؤلت الكتغػػػيف ىمػػى المنضػػدة الواطئػػػة 
 أمامنا  وجمغنا نتحدثفف غوغف لـ تتزوج  ولـ تعرؼ الحب ح ًا!

 ػػػادرتني  الحػػػديث  ع ػػػارة أ ػػػرب إلػػػى التغػػػاؤؿ والمي ػػػة لمعر.ػػػة إف كانػػػت 
 ىمى صواب 

 الحب  وأصا ني جنونوف أتزوج إال إذا و عت .ي فإني ل-
 أجؿفف ال تتزوجي إال إذا و عت .عبًل .ي الحب وأصا ؾ جنونوف-

 صمّت .ي محاولة لمغال ة أحاغيغي  مـ أرد.ت 
ال تتزوجػػػي إال اغػػػػتجا ة لنػػػػدا   م ػػػػؾ  وال تتزوجػػػػي أ ػػػػدًا اغػػػػتجا ة لنػػػػدا  
 ى مػػؾفف مممػػي  ألف ممػػة مغػػرة غػػت  ى أ ػػدًا .ػػي حياتػػؾ ال يممييػػا إال الحػػب!فف 

 إني أصارحؾ  الح ي ة ألوؿ مرة  ألنؾ صدي تيف
ال ييػػػـ أ ػػػدًا إف لػػػـ يكػػػف مػػػف ا تػػػاره  م ػػػؾ "كامػػػؿ األوصػػػاؼ" .ػػػي نظػػػر 
اآل ريف  .بل المركز وال الماؿ وال الوغامة تيـ ىندما ي تار ال مب  والغعادة 
ال تكوف إال .يما ا تاره ال مبفف إنيا .ي ىذا الجنوف الذي يجعؿ منؾ إنغػاف 

 جديد!!ف يولد مف
  عد أياـ الت يت  غنا فف  الت لي 

ل ػػػػػد تع ػػػػػت مػػػػػف الحػػػػػبفف أتػػػػػوؽ لبلغػػػػػت رار  و ػػػػػد تجػػػػػاوزت ال امغػػػػػة -
 والمبلميففف إلى االرت اط  رجؿ يريحني!
 يتعب اإلنغاف ىندما تن ذ طا توفف

 يتعب اإلنغاف حتى مف الحب  ألف طا تو تن ذ إف لـ يكف ح ًا مت اداًلف
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 وي  ى الغؤاؿفف
 زوج؟!ففلماذا نت

ىؿ مف أجؿ الحب وجنونو  أـ الع ؿ ومنط و؟!فف )أال يمكػف أف تجتمػع 
 ىذه الص ات .ي رجؿ واحد  و.ي امرأة واحدة تم اه؟!!(ف

ىػػػؿ نتػػػزوج مػػػف أجػػػؿ االغػػػت رار وراحػػػة ال ػػػاؿ  أـ مػػػف أجػػػؿ  ريػػػزة حػػػب 
 ال  ا ؟!!!

**** 
ألّحت جػارتي ىمػّي أف أ ػرب ىنػدىا .نجػاف  يػوة  .ػد مت أجامميػا دوف 

 ر  ة ح ي ية  زيارتيافف
كانت النغوة مجتمعات يمرمرففف تغا لت أـ جورج لماذا لػـ يتػزوج .ػبلف 

 مع أف "حالتو المادية جيدة"!
وتحدمت منيرة ىف .بلنة وحظيا العامر  وىف ىـ أىميػا الػذيف ينتظػروف 

 ىودتيافف
. د  ط ت ال تاة ال ف ىميا  وغا.رت مع أغػرتو إلػى حيػث اإل امػة .ػي 

ميجرفف و عد مرور غنوات وىي .ي كنؼ ىميا   ػررت العػودة  عػدما  بلد ال
 ت يف ليا أ يرًا أف زوج المغت  ؿ كاف ي ضع منذ زمف لعبلج لـ يجد ن عًا!

 تتوىت النغوة حزنًا وىف يضر ف ك ًا  كؼ!
ال يصارحيافف ىغػى أف ي ػ ى  أو يضػعيا يومػًا مػا أمػاـ األمػر الوا ػع  

 ة  عد غنواتفوىي تنتظر لتكت ؼ تمؾ الح ي 
ر مػػا كانػػت أح تػػو أكمػػر لػػو أنػػػو صػػارحيا منػػذ ال دايػػةفف إذا كانػػت .عػػػبًل 

 تح و!
ف  إذا كانػػت .عػػبًل تح ػػو  .ػػإف ىودتيػػا غػػتكوف . ػػط م ػػررًا ل داىػػو ليػػا  وا 

 لـ يكف لمحب د ؿ  .ما ىغاىا ت عؿ ىناؾ؟!فف
غػػػػتعودفف والميػػػػـ  كمػػػػا أرد.ػػػػت الراويػػػػة  أف لػػػػدييا  ػػػػيادة مصػػػػد ة مػػػػف 

 م ت أنيا ما تزاؿ ىذرا !الط يب ت

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 51 - 

 ىنيئًا ليا حصوليا ىمى ال يادة  " يادة حغف غموؾ"!
ال صة ت ت د إلى المنطػؽ و.تيػات ىػذه ال ريػة يتػزوجف ىمػى األ مػب مػف 
أجؿ الماؿ  وليس مف أجؿ ىيوف الحبفف ماذا كانت ت عؿ ىنػاؾ طػواؿ تمػؾ 

 الغنوات؟!ف
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 :الصيف األول

 بالحب.. فضٌلة! االعتراف
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 كاف ىمي الذىاب إلى دم ؽ ألمر مافف
 تعّمدت أف يكوف ذلؾ   ؿ اليوـ الذي تغا.ر .يو ىادة إلى البلذ يةفف

أىددت  ال ًا مف الكاتو  واتصمت  ؾ أل  رؾ أني غػتزورؾ مغػا  الغػد  
 .رح ت  زيارتيف

 كنت أتمنى ر. تؾ  و د صنعت الكاتو مف أجمؾفف
توصػػػمني لم يػػػت وأدىػػػوؾ غػػػريعًا ل ػػػرب .نجػػػاف مػػػف  أىطيػػػو لػػػؾ ىنػػػدما

 الزىورات!
كانػػػت العيػػػادة مزدحمػػػة  وكانػػػت حجتػػػي كػػػي أراؾ أنػػػي جم ػػػت لػػػؾ تمػػػؾ 

 الصورة التي الت طتيا .ي  ر.تؾ يـو العيدف
 تتممت الصورة  و مت لي 

 يا اهللفف انظري كـ ك رت!-
 أنت ما زلت  ا ًا وغيمًافف ىؿ أنت مغا.ر  دًا إلى البلذ ية؟-
 آفف .ي الح ي ة أنا ذاىب إلى  يروت!-

 كنت تكذبفف لـ تعد تر ب  ر. تيف
 كاف صوتؾ المتردد ي ي  ؾ!

.ػػي الصػػ اح ال ػػاكر أ رانػػي اليػػاتؼ  ػػرب ال ػػراش  منػػزؿ أمػػي أف أتصػػؿ 
  ؾفف

كنػػػت مغتاظػػػة منػػػؾ  وأردت إ اظتػػػؾ  وكانػػػت الغػػػاىة الغػػػا عة صػػػ احًا 
 ىندما غمعت صوتؾ الناىس 

 آلو؟!-

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 56 - 

 الكغـ" أنت ومف يتتي لزيارتؾ!!فف"تضرب  ي-
 لكنني أ   ت ىميؾ ألني أي ظتؾ  .ترد.ت  غرىة 

ف-  آغ ةفف أرجوؾ ىد لمنـو
 كـ الغاىة اآلف؟-
 الغا عةفف مع الغبلمةف-
 مع الغبلمةف-

 ىدت إلى المنزؿ وحيدة  وكاف ال الب  انتظاري!
  يتر مغا.ر  وأنا ال أر ب  تكموفف

 ل د صنعتو لؾفف وألمؾ!
 تجم و لؾ  دًاففف غ

 اتصمت  العيادةفف
 كنت أتو ع غماع صوت نديـ 

 آلو فف ىؿ الدكتور موجود؟-
 الفف ليس ىنا!-

 كاف الصوت الضاحؾ ىو صوتؾ!
 آفف إنو أنت غآتي إليؾ لد ائؽ معدودةفف . الب الكاتو ينتظرؾف-

*** 
  مت لؾ 

 صنعتو مف أجمؾ  إذ ظننت أني غترا. ؾ إلى البلذ يةف-
يػذةفف أود أف آكػؿ منػو  طعػة!فف أنػا آغػؼفف ل ػد  حمػت ىنػؾ رائحتو لذ-

  عد  روجؾ  ولـ أجدؾ!
آفف ىػػؿ  ّيػػرت رأيػػؾ  ولػػـ تػػذىب إلػػى  يػػروت؟فف أيػػف  حمػػت ىنػػي يػػا -

 ترى .ي ذلؾ المكاف الصغير جدًا الذي يغمونو دم ؽ؟!
ىػػػذه أيضػػػًا رغػػػالة لػػػؾفف لػػػـ أكػػػف أنػػػوي أف أراؾ اليػػػوـفف كنػػػت أريػػػد تػػػرؾ 
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المانية لؾ ىند نديـ  ولكنؾ أج ت ىمى الياتؼ  ولـ يعد مف  الكاتو ورغالتي
 البلئؽ أف ال أراؾف

 غت رأىا اآلفف-
 اغترغمت .ي ال را ة وأنت ت تغـ وت وؿ 

 كبلـ جميؿ يا كارمففف  كرًا لؾف-
)كنػػت أرجػػوؾ أف تتصػػؿ  ػػي كمػػا أتصػػؿ  ػػؾفف إف كنػػت ح ػػًا أىنػػي لػػؾ 

  يئًا(ف
لمكتػب  أللمػس  ػعرؾ ال ضػي ا تر ت منؾ  وأنت جالس  مؼ طاولػة ا

 وأ ّده  ر.ؽ  وأنا أىمس 
 لماذا ا تبلني اهلل  ؾ؟!-

 ا تغمت  ووضعت الرغالة .ي مح ظتؾ وغتلتني 
 متى يعود زوجؾ؟-
 األغ وع ال ادـف-
 ت ديف  ير متحمغة لعودتوف-
-… 
 إنو إنغاف لطيؼف-
أجؿ  إنو إنغاف لطيػؼ وطيػب ال مػبفف ىمػي الػذىاب اآلف  . ػد تػت ر -

  تفالو 
 انتظريفف غن رج معًاف-

 رجنػػا معػػًا إلػػى ال ػػارعفف  ػػددت ىمػػى ذراىػػي  ر.ػػؽ  وودىتنػػي  مػػودة 
وأنػػت تعتػػذر أنػػؾ ال تغػػتطيع أف ت منػػي  الغػػيارة إلػػى المنػػزؿ  ألف ممػػة أمػػورًا 

 ىميؾ إنجازىاف
كنت أىرؼ تمؾ األمور التي كاف ىميؾ إنجازىا مراىاة لمت اليد  وأىرؼ 

 مرة!فأنؾ لـ تكف تكذب ىذه ال
*** 
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 ىاد  يتر مف الغ ر  ورف الياتؼ .ي ن س اليوـفف
 كنت أنت ىمى الطرؼ اآل ر 

 مرح ًافف كيؼ حالؾفف ىؿ جا   يتر؟-
 أىبًل  يذا الصوت الجميؿ!!فف أنا   ير ل د جا ف-
 حمدًا هلل ىمى الغبلمةفف  ّمغيو تحياتيف-
 "اهلل يغممؾ"ف-
فف يمكنػػؾ م ػػاىدتي ل ػػد ىػػدت تػػوًا مػػف  يػػروت  و.كػػرت أف أتصػػؿ  ػػؾ-

 ىمى  ا ة التم از .ي ن رة األ  ارف
ح ػػًا؟!فف غػػتجمس .ػػورًا أماميػػافف ت ضػػؿ لزيارتنػػا  وا ػػرب ىنػػدنا .نجػػاف -

  يوةفف أ صد .نجاف ما  غا ف!
ضػػحكت أنػػت لمدىا ػػة  وضػػحكت أنػػافف ضػػحكت مػػف  م ػػي  مػػـ تغػػّمرت 

يػػػػػة أمػػػػػاـ ال ا ػػػػػة أتػػػػػا ع  تر ػػػػػب كػػػػػؿ ن ػػػػػرات األ  ػػػػػار .ػػػػػي المحطػػػػػات الم نان
والغػػػوريةفف لػػػػـ أ ػػػاىدؾ  ولكننػػػػي كنػػػػت .رحػػػة جػػػػدًا .ػػػػي ذلػػػؾ اليػػػػوـفف .رحػػػػة 

  يات ؾ  و غماع صوتؾف
.رحػػت أنػػؾ ت كػػر  ػػيفف أنػػؾ تتصػػؿ .ػػي ن ػػس اليػػـو لتجعمنػػي أدرؾ أنػػي 

 أىني لؾ  يئًاف
*** 

 ىاد  يتر مف الغ ر .ي حزيراففف
 ىاد  كما يعود كؿ مرة ليحدمني ىف متاى و مع أىمو 

 أننا جئنا لمعيش ىناف آهفف أنا غعيد-
كاف يجمس ىمػى الغػجادةفف يمغػؾ الكػتس  يػده  ويحتغػي منيػا جرىػات 

 صغيرة ويتكمـ 
 … أميفف إنيا ليغت غوى أ.عى تن ث الغـ-

 كنت أىز رأغي أوا. و ىمى كبلمو دوف ر  ة مني  الم اركةفف
 ل د مممتفف
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مممػػػت مػػػف ال ػػػكوىفف أغػػػمعيا منػػػذ ى ػػػريف غػػػنة  وحتػػػى أت مػػػص منيػػػا 
 تػػو ىمػػى العػػودة إلػػى  ػػبلدي منػػذ غػػت غػػنوات ).الو ػػت مناغػػب و ػػد  مغػػت وا.

 ليمى الغادغة مف ىمرىا  ويمكف تغجيميا م ا رة .ي المدرغة(فف
 جئنا لنعيش ىنا  لكف ال كوى لـ تنتوف

 كنت  اردة ال كرفف و د ىاد  يترف
ىاد  يتر ليكت ػي كالعػادة    مػة يط عيػا ىمػى وجنتػي  وال  ػي  غػواىافف 

  فال  ي
 لـ يحاوؿ مرة أف ي اجتني    مة  وؽفف  عناؽ حارف

أف يحتػػػويني  ػػػيف ذراىيػػػو ويمػػػارس الحػػػب معػػػي .ػػػي و ػػػت أو مكػػػاف ال 
 أتو عوفف

 ىمى الغجادة ممبًل!
.جػػػتةفف تو ػػػؼ  يتػػػر ىػػػف الكػػػبلـ  . ػػػد الحػػػظ أنػػػي ال أىيػػػر كبلمػػػو كػػػؿ 

 اىتمامي 
 ما  ؾ؟فف لماذا أنت  اردة الذىف؟-
أ.كػر  مػا ت ولػو  و ميمػىفف إنيػا تتع نػي كميػرًا   الفف ال ي فف إنني . ط-

  اصة ىندما تغا.رف
أىػػػرؼفف ولػػػذا مػػػف الضػػػروري أف ت كػػػري  ن غػػػؾ  .تنػػػا ىنػػػا اآلف  و ػػػد -

جػػا ت العطمػػة المدرغػػية  ويمكننػػي المكػػوث وحػػدي مػػع ليمػػىفف غػػا.ري إلػػى 
 المغرب كما ات  ناف

ا ي ت ػد رجػبًل "ط عًا غتغا.رفف .األمر ىنػدؾ غػياف  ألنػؾ ال ت ت ػدني كمػ
 امرأة"فف

 )لـ أ ؿ لو ذلؾ   ؿ .كرت  و . ط(ف
*** 

   مة واحدةفف
   مة "تص ل ىمى  ير"  ويدير كبل منا ظيره لآل رف
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  يتر يغط غريعًا  النوـ .ي ىذا ال راش الم ترؾ ألوؿ ليمة  عد ىودتوفف
 لماذا أردناه غريرًا مزدوجًا؟!!

 ػػعره  تنػػاممي ىمنػػي أو ػػظ مػػددت يػػدي إليػػو أمّغػػد ظيػػره  ر.ػػؽ  وأداىػػب 
 .يو  يئًا ما!

 اغتجاب لممغتيفف اغتدار ليطمب المزيدف
 المزيد مف تمغيد ال عر!!

 ارت ع  طيطوفف ناـف
نػػػػػاـ  وأنػػػػػا ال يغمػػػػػػض لػػػػػي ج ػػػػػففف تتنػػػػػػازىني م ػػػػػاىر  ػػػػػتى وأ ػػػػػػواؽ 

  امضةفف
 الفف إنيا ليغت أ وا ًا  امضة 

 ىنيفف أ تاؽ إليؾف أتذكر تمؾ الذراىيف ال ويتيف  وأ تاؽ إلييما ر ماً 
 أ تاؽ لصدرؾ تضمني إليو   وةفف

 ألوؿ مرة أ عر   وة رجؿفف أتمذذ  عناؽ يكغر ضموىي!
 أ تاؽ إليؾفف لرائحتؾفف

  تييو امرأة  وأنا امرأةففترائحة رجؿ 
 امرأة ممعونة!

 يؤن ني ضميري وأ اطب ن غي 
رجػػبًل  مػػا  الػػؾ أيتيػػا المجنونػػة؟فف ىػػذه مجػػرد أمػػور تا.يػػةفف أنػػت تريػػديف

 يحتـر ى مؾ ويعاممؾ كإنغاف وليس مجرد أنمىف
ىػػػػػو ىكػػػػػذافف لػػػػػيس كازانو.ػػػػػا  ولكنػػػػػو يحترمػػػػػؾ وال يكّ مػػػػػؾفف يمكنػػػػػؾ أف 

 ترّوضي جغدؾ  ولكف ال يمكنؾ أف تمغي ى مؾ!
 الفف ىذا ىرا ف

أنػػا ال أريػػد أف أرّوض جغػػدي  وال أريػػد أف ألغػػي ى مػػيفف إنيمػػا أنػػا وال 
 يمكنني .صؿ أحدىما ىف اآل ر!
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 إنيا الميمة األولىفف  عد  ياب أ يرف
 يغيب ويعود  وتكوف كؿ ليمة أولى  عد ىودتو كمميبلتيا!

 ولكف؟!!
تػػػػػػرى ىػػػػػػؿ كنػػػػػػت غتغػػػػػػتجيب لػػػػػػو أف الم ػػػػػػادرة كانػػػػػػت .ػػػػػػي ىػػػػػػذه الميمػػػػػػة 

 م ادرتو؟!فف ال أظف!
 أية م ادرة أتحدث ىنيا؟!

يانػػًا ىنػػدما أتػػذكر م ادراتػػو أ ػػعر نحػػوه  ال ػػ  ة أحيانػػًا  و اال ػػمئزاز أح
 أ رىفف

 أجؿفف  اال مئزازف
 أ عر  اال مئزاز مف ن وة ال يمكنو  مو يا معيف

 كاف ذلؾ يجرح أنومتي  وأتمنى .ي أىما ي لو أص عو!
 لكنني كنت أغيطر كؿ مرة ىمى ان عاالتي وأكز ىمى أغنانيفف

 أدير ظيري وأ مض ىيناي أو أحدؽ .ي ال راغفف
ال إذا . ػػػدت الغػػػيطرة ىمػػػى  ػػػد تنحػػػدر مػػػف ىينػػػي دمػػػوع ال ي ػػػعر  يػػػا إ

ان عػػػاالتي  وغػػػمع ن ػػػيجي المكتػػػوـ  .ػػػيممس ىندئػػػذ ظيػػػري  يػػػده معتػػػذرًا  ػػػبل 
 كمماتف

 اغتي ظ  يتر  .تذكرت أنني أ كيفف
 لـ يغتلني  .يو يعرؼ الغ بف

 الغ ب؟
 إنو لـ يعد غ  ًا واحدًا   ؿ غ  يففف

كميػرًافف  الغ ب األوؿ الذي يعر.و  يتر كمػا أىر.ػو أنػا غػ ؽ وتنا  ػنا .يػو
 أما الغ ب اآل ر  .يو أنت!

 غيحيف و ت االىتراؼ  واالىتراؼ  الذنب .ضيمةف
 ولكففف ىؿ ح ؾ ذنب؟!
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*** 
جمغػػنا   عػػد أف   ػػت ليمػػػى  نحتغػػي ال ػػاي ونتحػػػدث .ػػي  ػػر.ة ال ػػػ ة 

 التي اغتتجرناىا  دم ؽفف
اغػػتتجرناىا كػػي تػػذىب ليمػػى إلػػى مدرغػػة  اصػػة لعػػؿ ن غػػيتيا تتحغػػف  

 ميرًاف. د أتع تنا ك
 تتممني  يتر طويبًل وأنا  اردة الذىف مـ غتلني 

 كارمففف  ماذا ت كريف؟-
 إني أ.كرفف  وضع ا نتنا ط عًاف-
 ط عًا  ولكف ممة أمر آ ر ي م ؾف-
 ال  ي ف-

ىػػاد يتػػتممني  وأنػػا أتجنػػب النظػػر .ػػي ىينيػػو م ا ػػرة م ا.ػػة أف ين ػػذ إلػػى 
اف لػو .ػورًا مػا  ػدا ميفف أىما ي ويعرؼ أني  ػؾ أ.كػر  .عينػاي مرآتػاف تعكغػ
   يت أف يراؾ .ييما  لكنو كاف  د رآؾ منذ زمف!

 كارمففف أرجوؾ أف تنظري إلّي .ي ىيني م ا رةف-
 ونظرت .ي ىينيو م ا رة وانيمرت دموىي 

أنػػا آغػػ ةفف آغػػ ة جػػدًافف لػػـ أ ػػت أ ػػدًا اإلغػػا ة إليػػؾفف لكػػف األمػػر ر ػػـ -
 إرادتيف
ـ إرادتؾفف وأنا أدركتو منػذ ال دايػةفف آه يا كارمففف أىرؼ أف األمر ر -

مف وجيؾ الذي ي ع .رحًا  وا تغامتؾ التي تحاوليف  يا إ  ا  ارت اكػؾ كممػا 
تحػػدمت ىنػػوفف وكميػػرة ىػػي المػػرات التػػي حػػدمتني .ييػػا ىنػػوفف ال  ػػتس ىميػػؾ  

 .تنت ىمى األ ؿ ال تجيديف الكذب  وىذه .ضيمة!
غ  ًا واحدًا يدىوني لمكذب طػواؿ )أنا .عبًل ال أجيد الكذب  ولـ أجد أ دًا 

 تغعة ى ر غنة زواجفف كاف الصدؽ ىو دائمًا الطريؽ األغمـ(ف
 تعرؼ؟!فف وتتجاىؿ  وكتف األمر ال يعنيؾ أ دًاف-
 ؿ يعنينػيفف ولكػف مػاذا ىمػي أف أ.عػؿ؟!فف ىػؿ تتػو عيف منػي أف أ. ػد -
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ا صػػػوا ي وأ ػػػتـ وأصػػػ عؾ؟فف ل ػػػد أح  تػػػو ر مػػػًا ىنػػػؾ  .ػػػنحف   ػػػر ال يمكننػػػ
 التحكـ  عواط نا!ف

أنػػػػا أجػػػػده لطي ػػػػًا ومح و ػػػػًا ومحترمػػػػًا!فف ومػػػػف األ.ضػػػػؿ أف تػػػػذى ي إليػػػػو 
وتتتكدي مف ىواط و  وىندئذ غيكوف  رطي الوحيد أف ن  ى أصػد ا فف ىػذا 

 ىو  رطي الوحيد!!
حمم ػػت .يػػو  يػػر مصػػد ة  ولػػـ أحػػر جوا ػػًافف ل ػػد صػػدمني ىدوئػػو وىػػو 

 رأة أ رى ليغت زوجوفيتحدث ىنؾ  وىني  وكتنو يتحدث ىف ام
حّيرنػػػي مو  ػػػوفف ىػػػؿ أ.ػػػرح ألنػػػو أوجػػػد لػػػي م ػػػررًا يحررنػػػي مػػػف ال ػػػعور 
 الذنب؟فف أـ أن ـ ىميو ألف أمرًا  طيػرًا كيػذا ال ي رجػو ىػف طػوره  .يغضػب 

 ويغار ويحاوؿ أف يدا.ع ىف ح وفف .ّي!!
 إنو يتنازؿ ىني  كؿ غيولة!

 ىؿ ىو  منتيى الن ؿ  أـ  منتيى النذالة؟!فف
 رني مو  و  رواية أل رتو مورا.يا "االحت ار"فف .يؿ أحت ره؟!ذكّ 

 الفف أنا أ  ؽ ىميوف
 أنا لـ أكت ؼ  يئًا جديدًا  .يو لـ يكف أ دًا زوجًافف  ؿ صديؽف

 مجرد صديؽف
   يت غاىمة أ.كرفف

 ىؿ أجرؤ ح ًا أف آتي إليؾ وأ  رؾ ىف ىذا كمو؟!
*** 

 اتصمت  ؾ ىات يًافف
 مؾ الزيارة اليتيمة يغيظنيفكاف تجاىمؾ لي منذ ت

أ  رتؾ ىمى الياتؼ أني اىتر.ت  ذن ي  لكنؾ اكت يت  ضػحكة مرت كػة 
  صيرة تناىت إلى غمعيفف

  منت أف زوارًا كانوا لديؾ ىندما اتصمت  .جئت أزورؾ .ي العيادةفف
 اغت  متني    مة ىمى الوجنتيف  وغتلتني ىف أحواليفف
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 غتلتني  مي ة أ  رتؾ أني مغا.رة إلى المغربفف .
 ىؿ ان صمتما؟-
  الط ع ال!فف-

 حاولت  جوا ي أف أ دو ال م اليةف
 كنت ىص ي المزاجفف تذرع الغر.ة جيئة وذىا ًا 

 ؟…ىؿفف ىؿ اىتر.ت لو ح ًافف ىؿ  مت لو أننا
   ت ىميؾ مف ضغط الدـفف .كذ ت ر ـ أني أكره الكذب 

 أجؿ  ولكنني لـ أ ؿ لو أنو أنتفف اطمئف!-
  It is too hardارحيو  تمر كيذا؟!فف كيؼ تص-
أنػػػا ال يمكننػػػي أف أكػػػوف كاذ ػػػة  وكػػػؿ إنغػػػاف مغػػػؤوؿ ىػػػف تصػػػر.اتو  -

 وىميو أف يتحمؿ العوا بف
 وماذا  اؿ لؾ؟-

  عرت  ال جؿ وأنا أجي ؾ 
 ال ما نع لديو  رط أف ن  ى أصد ا ف-
 ىكذا ىـ ىؤال  األجانب!-

 حذر حاولت أف أ  ي اضطرا ي  وأنا أغت غر منؾ  
 ىؿ تظنني أجاممؾ ىندما أدىوؾ لزيارتنا؟-
 ط عًا  ال!-
 لماذا ال تزورني إذف؟-
 الحؽ ىميؾفف ما كاف ين غي أف تصاد ي ىذه المرمارةفف غنا !-
 أصاد يا؟!فف ىؿ تظف ح ًا أني أ ضي طواؿ الو ت أمرمر معيا؟!-
 

ض أال تدرؾ أنني أ عر  الوحدةفف أنا  حاجػة ألحػد أتكمػـ معػو  ولػو  ػ ع
 الغ ا.اتف
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أحغغػػت  ر  ػػة .ػػي ال ػػروج مػػف ىػػذه ال ريػػة المنعزلػػة التػػي أ طػػف .ييػػا  
والتػػي ال يحػػب أىميػػا الغر ػػا   وكػػتنيـ ىػػـ أن غػػيـ  ر ػػا  ىػػف ىاداتنػػا  ولػػذا 

 زرت غنا  مرة أو مرتيف . ط ال  يرفف
 أص حت غنا  تعرؼ أني زرتؾف-
 وما الضير .ي ذلؾ؟فف كميروف ىـ الذيف يزورونناف-
 لغت ك ا ي الناس  وزوجؾ ذكي  ما .يو الك اية ليعرؼ! ولكني-

)ط عًا يا ىزيزيفف إنو ذكػي  مػا .يػو الك ايػةفف ذكػي ليعػرؼ أنػو أنػت وال 
 أحد غواؾ!!(ف

 ولكنني م تا ة إليؾ  .ماذا أ.عؿ؟!-
  you are not freeيا كارمففف -
-… 

ى و  ت أصا.حؾ مودىة .ي  ر.ة االنتظار  ىندما د ؿ امناف كانا ىم
 موىد معؾف

  مت لي مغتدركًا 
أ غػػػـ لػػػػؾ يػػػػا كػػػػارمف أف ال و ػػػػت لػػػػديفف ال أىػػػػرؼ متػػػػى يكػػػػوف لػػػػدي -

 و تفف اتصمي  ي الغاىة الغادغة مف مغا  الغدف
)ال و ت لديؾ  لكنؾ   غاطة ال تريد أف يكوف لديؾ و تفف ور ـ ذلػؾ  

 غتتصؿ  ؾ  دًا(ف
 ىندما اتصمت  ؾ  ادرتني ت وؿ 

نػػػػت دائمػػػػًا ىات ػػػػةفف غػػػػا.ري وىػػػػودي  الغػػػػبلمة آه منػػػػؾ يػػػػا كػػػػارمففف أ-
 وغوؼ أغت  مؾ  األحضاف  .يذه ليغت نياية العالـف

 
 ػػعرت أنػػي مجػػرد ط مػػة صػػغيرة  وأنػػؾ تبلط نػػي . ػػطفف مجػػرد مبلط ػػة 

 كي ال أن جر  ال كا ف
*** 
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 غا.رت إلى المغرب أحمؿ معي صورتؾفف
 أضعيا  رب الغرير وأناجيؾفف
 ي يومًا واحدًافمبلمة أغا يع لـ تغب ىف  ال

أصػػػ حت مجنونػػػة  ػػػؾ  وتمنيػػػت لػػػو أف الجنػػػوف أصػػػا ؾ أيضػػػًا  .تركػػػت 
المرضػػى ينتظػػروف وجئػػت إلػػى المطػػار .ػػي المحظػػة األ يػػرة لترا. نػػي   ػػؿ أف 

 ت مع الطائرةفف كما .ي األ.بلـ!!
  You are not freeأتذّكر كمماتؾ  

.ػوات  كيؼ تكت ؼ .جتة أني لغت حرة  وت وليا لػي  كػؿ  غػاطةفف  عػد
 األواف؟!

والت ػػاىبلت الكيميائيػػة  مػػـ  affectionتمغػػؾ يػػدي وت ػػرح لػػي ىػػف اؿ 
  You are not Freeت وؿ لي 

وىػػػدت مػػػف   أرغػػػمت إليػػػؾ مػػػف المغػػػربفف  طا ػػػة ىتػػػاب و طا ػػػة  ػػػوؽ
 الغ ر  ليغا.ر  يتر مف جديد!

 ىدت أنتظر أف تتصؿ  ي  .تنت تعرؼ حتمًا موىد  دوميف
 ي؟ىؿ تعرؼ حتمًا موىد  دوم

ىػػؿ أنػػا ميمػػة جػػدًا  النغػػ ة إليػػؾ حتػػى تتػػذكر ذلػػؾ؟!فف وكػػـ مػػف األمػػور 
 اليامة تنغاىا   يادة أ ر ائؾ؟!!

 فف كاف انتظاري دوف جدوىف
 .جئت إلى العيادة أحمؿ ىدية صغيرة مف المغرب تركتيا لؾ ىند نديـف

 و  ي الياتؼ ر ـ ذلؾ أ رغًافف
ي ال ريػة ر ػـ أنػؾ .ػي .ي التاغعة ص احًا حّدمني حدغي أنؾ ما زلػت .ػ

 ممؿ ىذا اليوـ  و.ي ممؿ ىذه الغاىة تكوف ىادة .ي دم ؽف
 اتصمت  ؾ  وجا ني صوتؾ جا.ًا جدًافف كنت تغمي  ض ًا!!

 أ ض تؾ كممات العتابفف أال يحؽ لي أف أىات ؾ؟!
 ىؿ كانت كمماتي  اغية إلى ىذا الحد؟فف ال أظفف
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  ررت أف أل اؾفف
 ػػػؽ  لكننػػػي أنييتيػػػا  غػػػرىة  وكػػػاف كػػػاف لػػػدي  عػػػض األىمػػػاؿ .ػػػي دم

 إمكاني العودة ظيرًا إلى البلذ ية  إال أني أّجمػت موىػد الغػ ر  صيصػًا مػف 
 أجؿ أف أراؾ مغا  .ي العيادةف

 جئت م كرة جدًا  ومتوترة جدًاف
 جا ني غكرتيرؾ "المؤ ت" ىمي   نجاف  يوة  .غتلتو 

 متى غيحضر الدكتور؟-
نصػػػؼ  ويغػػػتؿ إف كػػػاف ممػػػة مػػػف إنػػػو ىػػػادة يتصػػػؿ .ػػػي ال امغػػػة وال-

ال .إنو يتتي .ي الغاىة الغادغةف  ينتظرهفف وا 
 اتصؿ  و إذف  وأ  ره أف ممة مريضة تنتظره  حالة مغتعجمة!-

جمػػػػػت  صػػػػػري .ػػػػػي المكتػػػػػب  .وجػػػػػدت  طػػػػػا تي المرغػػػػػمة مػػػػػف المغػػػػػرب 
 موضوىة ىمى الطاولةف

 لـ تكف ال طا ة األولى "العات ة"   ؿ ال طا ة المانيةف
ؤيتي .ي العيػادةفف نظػرت إلػي  اضػ ًا  .تغػرىت نحػوؾ أ ّ مػؾ .اجتتؾ ر 

 ىمى الوجنتيففف أىتذر وأىدؾ أال أكتب مرة أ رىف
 لـ أغتطع أف أ.يـ كؿ ىذا الغضب  غ ب  ضع كممات ىتابف

  كرًا أنؾ تحت ظ   طا تيف-
 لكنني مز ت األولى إر ًا!!-
 ولكنني أريد أف أىرؼفف مف ح ي أف أىرؼفف ىؿ تح ني؟-
 و لـ أح ؾ لما زرتؾ!ل-

 دنوت منؾ  وضممت رأغؾ إلى صدريفف أ وؿ لؾ  أح ؾف
 وىدت أجمس ىمى الكرغي حيث كنت  م ا.ة أف يد ؿ ىمي .جتة 

 ىؿ وصمتؾ اليدية  أـ أنؾ كغرتيا .ي مورة  ض ؾ؟!-
 أية ىدية؟!-
 ىديتي لؾ مف المغربفف ل د تركتيا لؾ .ي العيادة ىند نديـف-
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 أيضًا!!نديـ مجنوففف وىذا -
 وأ رت إلى ىمي الذي د ؿ لمتو حامبًل إليؾ كو ًا مف الما ف

 نظر إلي ىمي وكتنو ي وؿ  "أتريف؟فف إنو يتحامؿ ىمي أيضًا"!
 انتظرت ال تى حتى  رج مـ  ادرتؾ  غؤاؿ م ا ر وصريل 

  ؿ لي  حؽ الغما فف ىؿ تريدني ح ًا كما أريدؾ؟!-
ي "أنػػا آغػػؼفف كنػػت ال  ػػتسفف لػػف أ ضػػب منػػؾ إف صػػارحتني و مػػت لػػ

 أتغمى معؾ"!
 ىندئذ غت رج مف ىذا ال اب كما د مت منو  ولف تراني  عد ذلؾ أ دًاف

 وجا ني جوا ؾفف جوا ًا .وريًا  لكنو ليس حاغمًا كما كنت أتمنى 
 ن  ى أح ا ًا  ولكف انتظري الو ت والمكاف المناغبف-

ذانًا لػػػـ أغػػػتلؾ متػػػى يحػػػيف ذلػػػؾ  . ػػػد كػػػاف د ػػػوؿ إحػػػدى المريضػػػات إيػػػ
  انتيا  الزيارةف

 كنت أىزي ن غي وأنا أحث ال طى نحو الحا.مة 
.تنت .ػي مجتمػع  ػر ي يحصػي ىميكمػا كػؿ  -ر ما–"انتظري  واىذريو 

  اردة وواردة"ف
كاف  ائع اليانصيب يجمس ال ر.صا  ىند الحا.مة ويمد يده  ال طا ػاتفف 

.يػػػو غػػػنتي ميبلدنػػػا  ّم ػػػت األوراؽ  حمػػػًا ىػػػف ر ػػػـ أت ػػػا ؿ  ػػػو  ووجدتػػػوفف ر مػػػًا 
 متجاورتيف  .ا تريت ال طا ة  ولـ تر ل!

مز تيا ورميتيا  مـ ا تغمت إذ تذكرت الممؿ ال ائػؿ  " اغػر .ػي المعػب  
 را ل .ي الحب"!!

*** 
  اغرة معؾفف -كما .ي المعب–أنا .ي الحب 

 انتظر الو ت والمكاف المناغبفف أنتظرؾف
 ًا كذ يا  وأرحؿ ىنؾففوأنت تعممني  اآلماؿ ىمى أمؿ أف أدرؾ يوم

لكنني أىرؼ منذ زيارتؾ اليتيمة أنؾ لـ تعد تر ب  ي  . د اىتر.ػت لػؾ 
  ح يف
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 وىؿ مف  ي  ي ي ؾ أكمر مف ذلؾ؟!
 لـ أىد أميرؾ  . د حصمت ىمي  وانتيت المع ةفف لع ة المطاردة!

 الرجؿ يطارد المرأة  وىمييا التظاىر  البل م االةفف " الت ؿ"ف
 و وال ت طب!!ىمييا أف ت ادى

 .إف أ طتت و احت  ور ما أ احت ان م ت الموازيف  و غرت المع ة!
 لع ة  ر ية غ ي ة لـ أغتطع أف أ.يميا  وال أريد أف ألع ياف

 طالما تغا لت ىف جدوى إ  ا  الوجوه ورا  األ نعةفف
 األ نعة تمنع اليوا  الن ي وت غد الوجوهف

 ىرنا ونعترؼ  ن اط ضع نا؟أو ليس مف األ.ضؿ أف نواجو أن غنا  م ا
لماذا ال يػركض المػر   اتجػاه اآل ػر  ػداًل مػف الػركض ورائػو  مػـ معػاودة 

 الركض .ي االتجاه المعاكس؟!
 أما أنتفف

.يػػػؿ أت نػػػت المع ػػػة حتػػػى الممالػػػة  ولػػػـ تعػػػد تػػػر .ػػػي المػػػرأة غػػػوى  ػػػ تييا 
 ونيدييا ومؤ رتيا وغا ييا؟

 أال يعنيؾ رأغيا و م يا ال تة؟!
ة  .تح  تػػػؾ ر ػػػـ كػػػؿ مػػػا  ػػػر غي  ئػػػؾ لػػػي  عػػػد ىػػػودتي مػػػف الكػػػاف ال ػػػدر 

غػػمعتو ىنػػؾ  ومنحػػت  م ػػي المتمػػرد .رصػػتو األ يػػرة  ر ػػـ تحػػذيرات ى مػػي  
ولـ أغتطع أف "أت ؿ"!فف لكنني لـ أكف أ دًا م تذلة معػؾ  ألف اال تػذاؿ يحػّوؿ 

 الحب إلى  ي  آ ر ال أريده أ دًاف
و.ػي  يػروت  وأنػتفف ر مػا الحغناوات الغ ي ات الم تػذالت حولػؾ ىنػا  

 ال تر ب أ دًا  وجود صنؼ آ ر مف النغا ف
 ذاؾ الصنؼ المتعب!

ىػػػػؿ كنػػػػت واىمػػػػة إذ ظننػػػػت أنػػػػؾ أنػػػػت المػػػػتعمـ المم ػػػػؼ المغػػػػا.ر مممػػػػي 
 غت ادلني ح ًا  حب واحترامًا  احتراـ  وأنؾ غتيتـ لع مي وجغدي و م ي معًا؟

 يًا ييػػوى وىػػؿ أنػػت ر ػػـ أغػػ ارؾ و ػػياداتؾ ون ػػاطاتؾ لغػػت غػػوى  ػػر 
 المطاردة؟!
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*** 
 جمغنا   يتر وأنا  نحتغي ال اي ونتحدث .ي أمورنافف

 ونتحدث ىنؾ أيضًافف
  مت ل يتر 

ل ػػد .كػػرت  الػػذىاب إليػػوفف أريػػد أف أراه لػػيس مػػف أجمػػي   ػػؿ مػػف  …-
أجػػؿ ليمػػىفف مػػف أجػػؿ ىمػػؿ .حوصػػات  ػػاممة لكػػؿ ىضػػو مػػف أىضػػائيا .ػػي 

ويغّيؿ ىمي األمر  . د أصػ حت  الم  ى الذي يعمؿ .يوفف ىغاه يغاىدني 
أ ؾ .ي أف يكوف مرضيا مجرد مرض ن غي  إذ أني ال أرى أ دًا أيػة  ػوادر 

 تحغف   ؿ ىمى العكس مف ذلؾ تمامًاف
أوا. ؾ الرأيفف ال  وادر تحغف  وىو إنغاف ن يؿ لف ي ػذلؾ  أو ي  ػؿ -

 ىميؾ  المغاىدةف
 يف مف ى ت معػو  )ىج ًافف كؿ منكما يمتدح اآل ر أمامي  وأنا حائرة

ى ػػػريف غػػػنة  .كػػػاف صػػػدي ي الػػػذي ي يػػػـ جنػػػوني  و ػػػيف مػػػف زلػػػزؿ كيػػػاني  
وأي ظت رجولتو أنومتي الغا.ية!فف  ػيف مػف . ػؿ أف يكػوف زوجػًا  ومػف  ػاؼ 

 أف يص ل ح ي ًا!!(ف
لػػـ أذىػػب إليػػؾ  . ػػد كنػػت مغػػا.رًا  و ػػرر  يتػػر أف يغػػا.ر مػػع ليمػػى إلػػى 

 ناؾفف و يرًا .عؿ   راره ىذافويجري ليا ال حوصات ال اممة ى  بلده
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 الخريف األول:

 أضاع الٌاسمٌن شذاه
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  عد غ ر ليمى و يتر لـ يكف لدي الو ت أو الر  ة لمت كير  ذاتيفف
ليمػػػى ومرضػػػيا و ػػػ اؤىا ومغػػػت  ميا ىػػػي ىمػػػومي التػػػي طغػػػت ىمػػػى مػػػا 

 غواىافف
 كنت .ي حالة تر ب وانتظارفف

  يترفف أنتظر ىاتؼ
 أنتظر موىد الغ رفف

 طر   الي أف أزورؾفف ألـ ي ؿ  يتر أنؾ إنغػاف ن يػؿ  ولػف ت ػذلني أو 
 ت  ؿ ىمي  المغاىدة؟!!

 مضى مبلمة أ ير لـ أرؾ .ييافف
 مبلمة أ ير منذ زيارتي لؾ  عد ىودتي مف المغرب .ي أوائؿ آبفف

 .كرت أف أزورؾ ىذه المرة مف أجؿ ليمى . طفف
**** 

ىنػػدما جئػػت إليػػؾ مػػف أجميػػا .ػػي صػػ اح  ري ػػي م ػػمس مػػف ىػػؿ تػػذكر 
 ص احات ت ريف الماني  و د ىدت لتوؾ مف الغ ر؟

كنػػت  ػػػد حضػػػرت .ػػي اليػػػـو الغػػػا ؽ و  يػػػت أنتظػػرؾ .ػػػي حدي ػػػة منزلػػػؾ 
حتى الحادية ى رة وأنت ما تزاؿ تغط .ي نومؾ  عد ىودتؾ مػف تمػؾ الرحمػة 

.ػي اليػـو التػالي   ػؿ أف الطويمة  .تركػت لػؾ رغػالة وذى ػت ىمػى أمػؿ ل يػاؾ 
 تذىب إلى العيادةف

الرغائؿ كانت وغيمتي الوحيدة لمتحدث إليؾ  كؿ صراحة  وال وح  مػا ال 
 مت ي ل ا اتنا ال صيرة جدًاففنأغتطيع أ دًا ال وح  و ىندما 
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وجدت أنػي أكت ػؼ .ييػا ن غػي مػف جديػدفف أنػزع ىنيػا كػؿ تمػؾ األ نعػة 
كػف دا.عػي لكتا تيػا أنػتفف .منػؾ لػـ تصػدر ىا طويبًلفف لػـ ي التي ا ت تت ورا

 أ دًا أية  وادر ت جيع لي أل وح   ؿ  وادر إح اطفف
رغػػػػالتي األولػػػػى حممتػػػػؾ إلػػػػى  يتػػػػػي لتعتػػػػذر منػػػػي  طري تػػػػؾ ال اصػػػػػة  
ورغػػالتي المانيػػة ذّكرتػػؾ  ػػر ـ ىػػات يفف لكػػف ردة .عمػػؾ الغػػم ية  عػػد كػػؿ رغػػالة 

جديػػػػد أجػػػػزا  ن غػػػػي   عػػػػدىما كانػػػػت تصػػػػي ني  اإلح ػػػػاط  .ػػػػت كي وألممػػػػـ مػػػػف
 الم عمرةفف أىيد حغا اتي ألجد أني ما زلت أح ؾفف أح ؾ!

كاف ح ؾفف  ؿ الحب   حد ذاتو  ىو دائي ودوائي ودا.عي لمكتا ػة  .مػو 
 لـ أحب لما اكت  ت ن غي مف جديدفف

 جئت إليؾ وتركتني ىمدًا أنتظرؾ طويبًل .ي  ر.ة االغت  اؿفف
لمذياع يتنػاىى إلػى غػمعي مػف كنت  اض ًا مف رغالتي  وكاف صوت ا

الطػػا ؽ المػػاني وأنػػت تغػػتمع إلػػى ن ػػرة األ  ػػار مػػف محطػػة إذاىيػػة مػػا  و ػػد 
  رجت لتوؾ مف الحماـ!ف

كنت مغتندة ىمػى ال ػاب المػؤدي إلػى الحدي ػة أتتمميػا وأ ػ ؽ ىمييػا مػف 
 اإلىماؿفف

 أمضػػيتيا  ري ػػًا جػػداً  ةكنػػت متػػوترة  عػػد ليمػػة لػػـ أ  ػػو .ييػػا إال  مػػيبًلفف ليمػػ
 منؾفف .ي منزؿ غنا ف
 .كيؼ ال أتوتر؟!

كانػػت غػػنا   ػػد دىتنػػي لبلحت ػػاؿ مػػع أصػػد ائيا  عيػػد ميبلدىػػا  وامتػػدت 
إلػػى الغػػيرة حتػػى المالمػػة صػػ احًا  وىنػػدما  ػػبل المنػػزؿ مػػف المػػدىويف  رجػػت 

المغػػػجد الصػػػغير حيػػػث ضػػػريل والػػػدؾ  .وضػػػعت ىمػػػى نا.ذتػػػو زىػػػرة  رن ػػػؿ 
 و كوتؾ لوف

مػػػف المنػػػزؿ  يػػػدو  والجميػػػع نيػػػاـ ومػػػررت صػػػحوت  ػػػاكرًا جػػػدًا . رجػػػت 
 جوار منزؿ أمؾ .نادتني المرأة التػي ت ػوـ ىمػى  ػدمتيا  و ػد ىر.تنػي  ري ػة 

 لتغتلني   ضوؿ مف أكوفف
ومػػػررت  ػػػرب  يتػػػؾ وأنػػػت تغػػػط .ػػػي النػػػوـ مػػػـ م ػػػيت حتػػػى  ػػػاب ىػػػف 
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أنظاري .جمغت ىمى ص رة أتتمؿ ىذا ال حر المتوغػطي الممتػد حتػى األ.ػؽ 
 ف الغاىة التاغعةفوأنتظر أف تحي

جمػػػب لػػػي جيػػػاد  ىػػػذا ال ػػػاب ال ميػػػد الػػػذي يعمػػػؿ ىنػػػدؾ  .نجػػػاف ال يػػػوة 
وتركنػػػػي أنتظػػػػر ر ػػػػع غػػػػاىة إضػػػػا.ية   ػػػػؿ أف ي طػػػػر   الػػػػو أف ي  ػػػػرؾ ىػػػػف 

  دومي!
مػـ غػػمعت  طواتػػؾ وأنػػت تيػػ ط الػػدرج لتمػػد يػػدؾ مصػػا.حًا . ػػط  وت  ػػؿ 

 ىمي    مة ىمى الوجنتيف اىتدت ىمييا منؾف
 ممت ىطرؾ الذي وضعتو  عد الحبل ة ووددت ر ػـ  ممت رائحتؾفف 

 كؿ  ي  أف أدنو مف وجنتيؾ وأط ع ىمييما   متيف!
 لكنني تمالكت ن غي  ككؿ مرة  و ادرتؾ  التحية 

 ص اح ال ير والحمد هلل ىمى الغبلمةف-
 اهلل يغممؾفف كيؼ حالؾ؟-
 ز.ت!فف وأنت تعمـف-
 نظرت إلي مغتغر ًا وكتنؾ ال تعرؼف-
 الرغالة؟ ألـ ت رأ-
 الفف لـ أ رأىاف-
  ؿ  رأتيا!-
 ما ىو المطموب إذف؟!-
أنت تعػرؼ مػف الرغػالةفف تعػرؼ أف ليمػى ت ػاؼ مػف األط ػا  وت ػاؼ -

منؾ أنت  الذات  أواًل ألنؾ ط يب  ومانيًا ألنيا لـ تكف  ا.يػة تمامػًا  الغػيارة 
 أنت ت يـ ما أىنيوف… ذاؾ المغا فف ل د أ  رتني أنيا رأتنا

 ال!!-
 ئ ؿ ت يـفف أريػدؾ أف تكتػب ليػا أنػؾ تح يػافف  ضػع كممػات . ػط تيػد-

 مف روىيا وت جعيافف أرجوؾف
ل ػػد أوىمتيػػا أنيػػا كانػػت نائمػػة وكانػػت تحمػػـفف إنيػػا ا نتػػي  وال أريػػدىا أف 
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 تكرىنيف
كانت ليمى  د غا.رت مع والدىا إلى  مدىا الماني ولػـ يمػض  ػير ىمػى 

 د وليا المدرغة الجديدةف
يمة غ رىافف ىر.ت أف ليالي طويمة مريرة غػتكوف  انتظػاريفف كـ  كيت ل

وانتظرتفف انتظرت أيامًا طويمة وأنا أتحدث مع  يتر  الياتؼ  وليمى ما تزاؿ 
تنتظر دورىا لد وؿ الم  ى والمكػوث .يػو إلجػرا  كػؿ ال حوصػات البلزمػةفف 

 كنت أنتظر . ط يوـ د وليا المغت  ى ألطير .ورًا إليياف
مػػى مػػف األط ػػا  والم ػػ ى والح نػػة يصػػؿ إلػػى حػػد الرىػػب  كػػاف  ػػوؼ لي

ولذا جئت إليؾ  ألنؾ ط يب وفف "صديؽ"  . د ت جعيا  عػض كممػات ر ي ػة 
منػؾ أنػػت  الػذات أضػػي يا إلػى كػػؿ  طا ػػات ورغػائؿ الحػػب التػي جمعتيػػا مػػف 

 األىؿ واألصحاب ألرغميا لياف
 ػادرة إال لـ ت ت أف تكتػب ليػا  .تنػت  اضػب مػف رغػالتي  وأنػا لػـ أىػد 

ىمػػػى كتا ػػػة الرغػػػائؿفف لػػػـ أىػػػد  ػػػادرة أف أغػػػتجديؾ مػػػف جديػػػد وأغػػػحب منػػػؾ 
 اىترا.ًا كاذ ًا  تنؾ تح نيف

 كنت  اض ًا جدًا وأنت ت وؿ لي 
 وال كممة!-
 وال كممة؟!فف ماذا أريد أنا منؾ ح ًا؟فف ال  ي  ال تةف-
أصػػ حت التراكمػػات كميػػرة يػػا كػػارمففف مػػا كػػاف يجػػدر  ػػؾ أف تصػػاد ي -

ا   وال أف تتعر.ػػػػػي ىمػػػػػى أغػػػػػرة أ تػػػػػي حتػػػػػى ال تموكػػػػػؾ األلغػػػػػنةفف ىػػػػػذا غػػػػػن
 لصالحؾفف أـ أنا  .بل ييمني!

 كنت ىص ي المزاج لمغاية وأنت ترا. ني حتى ال اب وت تكي 
يا إلييفف أنا لـ أ ت غوى صدا ةفف صدا ة . طفف إف النغا  العر يات -

 .عبًل معّ دات!!ف
  ري تؾفف… )ىذه الغنا 

ضػػػػؾ لوجودىػػػػا  الصػػػػد.ة ىنػػػػاؾ ىنػػػػدما جئػػػػت إليػػػػؾ كمػػػػا الحظػػػػت امتعا
 ! تواىدنا ألرا. ؾ إلى البلذ ية ذاؾ المغا فف لماذا؟
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لماذا لـ ت ؿ لي مذ زرتيا ألوؿ مرة أنؾ ال تح ذ ذلؾ؟ كنت تجّن تيا مف 
 … أجمؾ   ولـ أزرىا  عد ذلؾ

 كيؼ كنت تريدني إذف أف أكوف كي ال أكوف "معّ دة"فف ألغػت أنػت ح ػاً 
 .ي منتيى التع يد؟!!(ف مف ىو

لـ أىد أدري ما أ وؿ  ومددت يدي  تزىار ياغميف  ط تيا مف  ػجيرتؾ 
 وضعتيا ىمى  الطاولة …ىندما كنت أنتظرؾ

 ػ إف ياغمينؾ ال رائحة لو!
 نظرت إلي   رودة ن ذت إلى  م ي  و  يت صامتًافف

أرد.ػػػت وكػػػتني أحػػػاوؿ الوصػػػوؿ إلػػػى طػػػوؽ مػػػا لمنجػػػاة أ  ػػػى أف ي مػػػت 
 مني 

 ػ ماذافف ماذا أىني أنا لؾ ح ًا؟! 
  فف إف صدا تنا ليغت غوى ص رفف ص ر  ال ي  ال تة… ػ ال ي 

ال ػػػي   . ػػػد انتيػػػى … ا تن ػػػت الكممػػػات .ػػػي حم ػػػيفف مػػػاذا أ ػػػوؿ  عػػػد؟
 الكبلـف

ىند ال ابفف وأنا ىمى و ؾ الذىاب إلى منزؿ أ تػؾ  وأنػت ىمػى و ػؾ 
 الذىاب إلى  يت أمؾ  مت لي .جتة  

 ى ة إلى دم ؽ؟ألغت ذا
 ػ أجؿفف

 ػ اتصمي  ي إذف مف ىناؾ!
 ػ متى؟! 

  متيا  مي ة و بل وىي مـ اغتدركت 
 لف أتصؿ  ؾفف .ما جدوى ذلؾ؟!فف… ػ ال

  يػػت صػػامتًافف وتا عػػت غػػيرؾ  وتا عػػت غػػيري  والػػدموع التػػي انح غػػت 
 .ي حضورؾ  دأت تتر رؽ .ي ىينيف 

ا وتػردد ىمػى مغػامعي  )يا إليي ما أ د  غوتؾفف كيػؼ تكػوف .ظػًا ىكػذ
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"ص رفف ص ر"  دوف أف يرؼ لؾ ج ف ودوف أف تغمع  م ػي وىػو يت تػت؟فف 
كيؼ تجرؤ أف تكوف  اردًا   ىكػذا .ػبل تعطينػي  ىمػى األ ػؿ   مػة الػوداع؟!فف 

آه منػػؾ  ر مػػا ال تعػػرؼ … مػػـ تطمػػب منػػي .جػػتة أف أتصػػؿ  ػػؾ .ػػي دم ػػؽ؟!
 … ح ًا ما تريدفف  ؿ مف المؤكد أنؾ ال تعرؼ(

إف وصػػمت إلػػى منػػزؿ أ تػػؾ حتػػى كانػػت الػػدموع تنغػػاب ىمػػى  ػػدي  مػػا
 ضًا ىنيففو دوف حرجفف أما ىـ  أ تؾ وزوجيا وا نتيا  . د  عروا  الحرج ى

  الت لي أ تؾ 
 ػ إنو طيب ال مب ولف يم ث أف يصالحؾفف
 ػ الفف إنو لف ي عؿفف لف يصالحني أ دًافف
**** 

التػي اغػتتجرتيافف  ػػيرًا   مكمػت  ػيرًا .ػي دم ػؽفف  ػيرًا .ػي تمػؾ ال ػ ة
أنتظر أف تتصؿ  ي  ور ـ الياتؼ كت تو لؾ ىمى مظروؼ تمؾ الرغالة التي 

 … وضعتيا .ي صندوؽ  ريدؾ
كاف ال د مف الكتا ة  . ي حضورؾ أنغػى دائمػًا مػا أود  ولػو  مػـ تتػد.ؽ 

 .ي رأغي ىند  يا ؾ كؿ الكممات التي كاف ي نغي أف أ وليا لؾف
تمؾ الرغالة المجنونة ) ؿ تمؾ الرغػالتيف  …  رأتيا أتغا ؿ إذا كنت  د 

 .رغالة واحدة لـ تكف كا.ية(ف 
رف جػرس اليػاتؼ الم ػترؾ  ينػي و ػيف المػؤّجر الػذي ي طػف .ػي الطػػا ؽ 
العمويفف   ؽ  م ي   دة  .اليوـ ىو اليـو الذي تغا.ر .يو مغػا  إلػى منزلػؾ 

وتصالحني وتطمب مني اآل ر .ي البلذ يةفف و د تكوف أنت تريد أف تكممني 
 أف أرا. ؾفف

 كنت أغمع أ و ناجي العجوز  صوتو المرت ع ي اطب المتكمـ 
 نعـفف ر ـ الياتؼ صحيل  ولكف مع مف تريد أف تتكمـ؟"ف…"فف نعـ

ازداد    ػػاف  م ػػيفف ال ػػد أنػػو ىػػو  أرجػػوؾفف  ػػؿ لػػو أنػػؾ تريػػد التحػػػدث 
 إلي!
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 لكف المتكمـ ىمى الطرؼ اآل ر أ مؽ ال طفف 
لييففكيؼ  اب ىف  الي أف أكتػب لػؾ أف اليػاتؼ م ػترؾ؟فف ال ػد يا إ

مػا مػع أىمػي .مػـ  ري وظننت أنػي أ طػف ر و أنؾ ت اجتت مف ىذا الصوت الذك
لػػـ تجػػرؤ مػػرة أف تطم نػػي ىنػػدما اتصػػمت  ػػي .جػػرًا  مػػاتجػػرؤ أف تطم نػػيفف ك

 وأجا ت ليمى  ىمى الياتؼ  داًل منيفف ىؿ تذكر؟
 س اليـو  واتصمت  ي غنا  لت  رني أف ىدت وحيدة إلى البلذ ية .ي ن

يوـ  ط تيا غيكوف .ي األغ وع ال ػادـ ودىتنػي لمحضػور وأّكػدت لػي أنيػا لػـ 
 تدىؾ  .يي أيضًا  اض ة منؾف

.ػػػي يػػػوـ ال ط ػػػة اتصػػػمت  ػػػي غػػػنا  صػػػ احًا لتغػػػتلني ىػػػف آلػػػة تصػػػوير 
 …لم يديو وت  رني أنؾ غتحضر!

 ياؾفلكنني كنت م تا ة لرؤ   تظاىرت  عدـ االكتراث
 الػػت لػػي .ػػي ح ػػؿ ىيػػد ميبلدىػػا أنػػؾ أيضػػًا مػػف ن ػػس ال ػػرجفف  رجيػػا  
.تػػػذكرت .جػػػتة ذاؾ الكتيػػػب ىػػػف األ ػػػراج الػػػذي ا ػػػتريتو منػػػذ زمػػػف  عيػػػد ىمػػػى 

 غ يؿ التغمية ىناؾ ولـ أ رأهفف
 حمػػت ىنػػو طػػويبًل و ّم ػػت صػػ حاتو أل ػػرا .يػػو أف  رجينػػا منغػػجماف جػػدًا 

 !!  ويجمعيما "الحب مف أوؿ نظرة"
 ب مف أوؿ نظرة؟!الح

 ىؿ أصدؽ كبلـ األ راج؟!!فف
 ضحكت  وأىدت الكتيب إلى مكانوفف

**** 
 .ي الغاىة المامنة تمامًا كنت ىند غنا  كما ات  ناف

كانػػت صػػدي اتيا الكميػػرات يجمغػػف .ػػي  ر.ػػة االغػػت  اؿ الواغػػعة التػػي تػػـ 
 تغيير ترتي يا لتتغع أكمر  و د وزىت .ي زواياىا طا ات األزىارف

ما ػ ا نة أ تؾ ػ أف د مت مع والػدييا  .ت  مػت ىمػي .رحػةفف يل مت ر وما 
  الت لي وىي تيـ  ت  يمي ىمى الوجنتيف 
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 ػ "ت ديف جميمة وأني ة يا ممعونة"!فف
 )ليتؾ كنت أنت مف ي وؿ لي ذلؾ(فف

 ّ متنػػي أ تػػؾ وغػػتلتني ىػػف أحػػوالي  وغػػّمـ ىمػػي أ ػػوؾ  مط ػػو المعيػػود 
ويػػة الرجػػاؿ" كمػػا انصػػر.ت أ تػػؾ إلػػى "زاويػػة كممػػا رآنػػي  مػػـ انصػػرؼ إلػػى "زا

ما مف ذراىي لنجمس ىناؾ .ي يالنغا "  وجمغت أنا   التيا  عد أف جذ تني ر 
 زاوية "ال يف  يف"!فف

كنت أجمس مترّ  ة وىيناي تنظراف تم ائيًا إلػى ال ػاب  ػيف .ينػة وأ ػرىفف 
 أتو ع د ولؾ .ي كؿ لحظةف .ي الغاىة التاغعة جئتفف أحغغت  حضػورؾ
  ػػؿ أف أراؾ  .الت ػػَت أللمػػَل غػػترتؾ الجمديػػة و ػػعرؾ ال ضػػيف الت ػػت نظرتنػػا 
 غػػػرىة  .تومػػػتت لػػػي  التحيػػػة مػػػـ جمغػػػتفف جمغػػػت .ػػػي الزاويػػػة .ػػػي الصػػػؼ 
الم ا ؿ  لكنؾ حّولػت أنظػارؾ ىػف الجيػة التػي أجمػس .ييػا وانغمغػت م ا ػرة 

كنػػت موىػػدىا  .ػػي الحػػديث مػػع أحػػد المر ػػحيف .ػػي االنت ا ػػات التػػي ا تػػرب
ألمل مف الزاوية التي ا ترت الجمػوس .ييػا جان ػًا مػف وجيػؾ . ػط  والغػيجار 

  يف أصا عؾ  وكتس ال راب الموضوع أمامؾ تر  و ىمى ميؿفف
  ػػيت أف تحػػيف منػػؾ الت اتػػة م اجئػػة لترانػػي أتتممػػؾ  ولػػذا آمػػرت تغييػػر 
المكاف .ي ن س المحظػة التػي كانػت .ييػا أ تػؾ تػدىوني لمجمػوس   ر يػا  عػد 

صػػػ ل المكػػػاف  ػػػا رًا  .م يػػػت طم يػػػا ممتنػػػة وجػػػا ت ر مػػػا لػػػتجمس إلػػػى أف  أ
 جان ي اآل رف

جمغت ما يف أ تؾ وا نتيا  م  ية ىف أنظارؾ ال يظير لؾ مني غػوى 
 جز ًا مف غا ي الموضوىة ىمى الغاؽ األ رى!

 ما .ي أذني  يىمغت ر 
 ػ أريد تد يف غيجارةفف

 ػ .متد ني إذفف
 … فف أرجوؾ تعالي معي إلى المط رػ ال أجرؤ ىمى ذلؾ أماـ أىمي

 
ونيضػػت معيػػا لتم يػػة ر  تيػػا .ػػي التػػد يف  ور  تػػي .ػػي الحركػػة وتغييػػر 
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 المكافف
 ري ًا مػف  ػاب المطػ ر كنػت وا  ػًا تتحػدث مػع  ػ ي ة غػنا  وأنػا لػـ أنت ػو 
أنؾ تركػت زاويتػؾفف .اجػتني وجػودؾ .مػـ أدر لمحظػات إف كػاف ىمػي التراجػع 

 رفإلى مكاني أـ د وؿ المط 
مػػا .ػػي غػػريفف ل ػػد وضػػعتني .ػي مو ػػؼ حػػرج  .ر مػػا تظػػف أنػػي يلعنػت ر 

 جئت كي أتحرش  ؾف
لكف ىودتي إلى مكاني لـ تكػف مناغػ ة أيضػًا و ػد رأيتنػي  ولػذا  طػوت 
 اتجاىؾ ومددت لؾ يدي مصا.حةف جمغت ىمى الكرغي .ي المط ر أغترؽ 

تـ النظػػػر  طػػػرؼ ىينػػػي ى ػػػر ال ػػػاب إليػػػؾ وأنػػػت منيمػػػؾ  الحػػػديث  يػػػر ميػػػ
  تمريف

غػػػح ت غػػػيجارة أد نيػػػا وأن ػػػث معيػػػا  عضػػػًا مػػػف ىمػػػومي  وألت ػػػت مػػػرة 
أ رى إليؾ .مـ أجدؾفف ل د ا ت يت مف المكاف وىدت مف حيث أتيت لتكمػؿ 
حػػديث الغياغػػيةفف أمػػا ريمػػا  . ػػدىادت إلػػى مكانيػػا مػػذ رأتػػؾ وتركتنػػي أد ػػف 

 …ىوضًا ىنيا!
ا وىميػػؾ أيضػػًافف ىػدت إلػػى مكػػاني وأنػػا مػػا أزاؿ أصػب لعنػػاتي ىمػػى ريمػػ

  د مددت لؾ يدي  التحية  .مـ  لـ تنتيز ال رصة لتتحدث إلي؟
حػوالي الحاديػة ى ػر مغػاً  أومػت لػي يوغػؼ ػ صػديؽ  غػنا  و طي يػا ػ 
ودىػػاني لمجمػػوس حيػػث يجمػػس  جانػػب ال طي ػػيففف مػػّد لػػي يػػده  ال ػػراب و ػػد 

 اكتغى وجيو  ا تغامتو الط وليةف
مػػف الػػدوار مػػايك ي  اصػػة ىنػػدما  لػػـ أكػػف  حاجػػة لم ػػراب  . ػػي رأغػػي

 …رأيتؾ ت ترب نحو ال طي يففف ونحوي!
مػػػػف أف  مػػػػددت يػػػػدؾ إلييمػػػػا مصػػػػا.حًا ومينئػػػػًا وم ػػػػ  بًل مػػػػـفف كػػػػاف ال ػػػػد

تػػػػتبلمس يػػػػدينا مػػػػرة أ ػػػػرى .ػػػػي مصػػػػا.حة غػػػػريعة لممجاممػػػػة وأنػػػػت تغػػػػتتذف 
  االنصراؼ  أنت وأ تؾ وزوجيا د.عة واحدةف

مػا وجػومي .ا ترحػت يت  والحظػت ر لـ أىػد أر ػب  ال  ػا  و ػد ذى ػت أنػ
ىمي أف نذىب إلى منزليا ل رب المتة وتغيير الجوف وا. تفف ليس ألني مف 
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مح ي المتة  .تنا ال أ ر يا إال مجاممة   ؿ آممة أف أراؾفف تو عت أف تكػوف 
  د ذى ت لمتا عة الغيرة .ي منزؿ أ تؾف

 لكنؾ لـ تكف ىناؾفف
 ػاز ىنػدما د منػا حجػرة الجمػػوس  كانػت أ تػؾ وزوجيػا يجمغػاف أمػاـ التم

مػا اإل ريػؽ وكتغػي المتػة يلكنيما غػرىاف مػا اغػتتذنا وذى ػا لمنػوـ  أحضػرت ر 
 وجمغنا نتحدثفف

  دأت ريما  تتحدث ىنؾفف
 كـ أحب الحديث ىنؾ!فف

*** 
اتصػػؿ  ػػي  يتػػر ليطمئننػػي وي  رنػػي أف حالػػة ليمػػى الن غػػية  ػػد تحغػػنت  

يػػػػة  ػػػاؿ إف الط يػػػػب الم ػػػػتص وىنػػػدما اغت غػػػػرت منػػػو ىػػػػف .حوصػػػاتيا الط 
 ػػاألمراض العصػػ ية  ػػد اكت ػػؼ مػػف  ػػبلؿ الصػػورة وجػػود  مػػؿ .ػػي جيازىػػا 
العصػ ي وحػّددهف غػتلتو إف كػاف الط يػب  ػد طمػب صػورة أ ػرى . ػاؿ لػي أنػو 
اكت ؼ ال طت ىمى ن س الصورة التي رآىا الط يب .ي دم ؽ منذ أكمػر مػف 

 غنة!فف
نػذ ذاؾ الحػيف لػـ يكت ػ و صدمني كبلمو  .ال مؿ واضع ىمػى الصػورة م

الط يػػػب   ػػػؿ  ػػػّ ص حالتيػػػا ىمػػػى أنيػػػا مػػػرض ن غػػػي وحّوليػػػا إلػػػى ط يػػػب 
ن غاني غػرىاف مػا اكت ػؼ ىػو اآل ػر ليػا مرضػًا مناغػ ًا ووصػؼ ليػا الػدوا  

 أيضًا!!
ونحف صّد نا  .م د كانت لميمى تصر.ات تجعمنا نعت د أف مرضيا ن غي 

لمعالجػػة الن غػػية  انت منػػا لمعػػيش .ػػي .عػبًل  وىنػػدما أىيتنػػا الحيمػػة معيػػا  ر ػػـ ا
دم ػػؽ  صيصػػًا مػػف أجميػػا  وغػػجمناىا مػػع  دايػػة العػػاـ الدراغػػي الجديػػد .ػػي 
مدرغة  اصة ىناؾ اىت ادًا منا أف تغيير ال يئة المحيطة  يا تغييرًا جذريًا  د 
ين ع  .تحصيميا المدرغػي كػاف .ػي تراجػع مغػتمر   وىبل اتيػا مػع أصػد ائيا 

 .ي تدىور أيضًاف 
واألياـ تمر  ومع مرورىا تزداد حالة اال نػة غػو ًا  ألف مرضػيا ىضػوي 
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 منذ ال داية ونحف ال نعمـفف
لػػػـ نكػػػف نعمػػػـ أف تصػػػر.اتيا حيالنػػػا ليغػػػت غػػػوى ىػػػوارض ت ميديػػػة ليػػػذا 

 المرض المعيف الذي يؤمر ىمى الحالة الن غية لممريض أيضًاف
 ال د ليا مف الغ رفلـ تداوـ  .ي المدرغة إال أغ وىيف تيّ نا  عدىا أنو 

ال أىرؼ كيؼ  رجت مف المدرغة وأنا أمغػؾ  يػدي إضػ ارة ليمػى التػي 
 اغتعدتيا مف اإلدارة  وكبلـ المديرة مازاؿ يرف .ي إذني 

 ػ ل د ىممنا ما.ي وغعنا لت ّيـ وضعيافف آغ ة  ولكف ا نتؾ ح ًا معا ةف
غػػػعنا أف فف معا ػػػةفف معا ػػػةفف ا نتػػػي الوحيػػػدة معا ػػػةفف يػػػا إليػػػي مػػػاذا  و 

 ن عؿ مف أجميا؟
كنػػت . ػػط أريػػد أف أطمػػب ليػػا إجػػازة ط يػػة إلجػػرا  .حوصػػات  ػػاممة ليػػا 
.ػػي الم ػػ ى  لكػػف المػػديرة صػػدمتني  كبلميػػاف ال أىػػرؼ كيػػؼ اتصػػمت  ػػتمي 

  الياتؼ  وكيؼ أ  رتيا ىف ذلؾ كمو وأنا أ كيفف وىي ت كيف
لػى كرىت مكومي وحدي .ي ال ػ ة ال اليػة منيمػا .ػي دم ػؽ  .غػا.رت إ

 …البلذ ية
 ذى ت إلى غوغف وأميافف

  لػـ تغػتطع أف ليمػىغوغف التي آلميا كميرًا الت  يص ال اطب لمرض 
تغمػػؽ .ميػػػا ىنػػػدما الت ػػػت  الصػػػد ة تمػػؾ الغػػػيدة تمتػػػدح ذاؾ الط يػػػب ال ػػػيير 

 وكتنو معصـو ىف ال طتف
و وحػػده الكمػػاؿ  ولكننػػي تو عػػت أف م ػػمأنػػا لغػػت نا مػػة ىميػػو أنػػو أ طػػت  .

األ ػػػػؿ ال مػػػػؿ الواضػػػػل ىمػػػػى الصػػػػورة  ويرينػػػػي إيػػػػاه  وينصػػػػحني يػػػػرى ىمػػػػى 
 إحالتيػػا  إلػػى ط يػػب م ػػتص ىنػػاؾفف  .ػػي  مػػدىا المػػانيفف  مػػدىا األورو ػػي 
الغر ػػي المت ػػدـ ىنػػا ت نيػػًا .ػػي الطػػب  و يػػر الطػػب  .مػػيس .ػػي اىترا.ػػو  عجػػزه 

 ص أي انت اص مف  دره كط يب  ارع   ؿ  العكسففيىف الت  
مػػػف العمػػػـ ال ػػػد أف ممػػػة إنغػػػاف آ ػػػر أكمػػػر منػػػو  .كػػػؿ إنغػػػاف ميمػػػا  مػػػ 

 ىممًافف كنت ىندئذ غتحترمو لتواضعو أكمرفف .ميرحمو اهللف
ي ػاد   الت لػي والػدة غوغػف أنيػا  م ػة جػدًا  وتػود الػذىاب إلػى صػيدنايا وا 
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 ا الوجدانيةففيال موع مف أجؿ ليمى وأغعدتني كميرًا  م ادرت
كػػف د.ػػته  ال يػػذيب صػػ يعًا ذى نػػا إلػػى صػػيدنايا .ػػي يػػـو م ػػمس دا.ػػب  ل

أ عمت  موىًا  وجموت ىمى رك تػي … مف اليـ تراكـ .ي ال مب حتى أوجعو
.ػػي ديػػر العػػذرا  أذرؼ الػػدموع مػػف أجػػؿ ا نتػػي وأطمػػب مػػف اهلل أف ير.ػػؽ  يػػاف 
مػػػـ ىػػػادت غوغػػػف وأميػػػا إلػػػى البلذ يػػػةفف أمػػػا أنػػػا  .  يػػػت وحػػػدي .ػػػي دم ػػػؽ 

 ػػػاؿ لػػػي  يتػػػر  ".حػػػص ليمػػػى  أنتظػػػر  وأنتظػػػر األيػػػاـ تمػػػر  ػػػي  طيئػػػة مممػػػةف
 وماىميؾ غوى التحمي  الص ر واالنتظار"ف 3/02غيكوف يـو 

 أجؿفف مزيدًا مف الص ر واالنتظارف
**** 

مػا أف أ يػت الميمػة يأ تػؾ .ػي منزليػا .ػي دم ػؽ  وأ غػمت ر  ورذى ت أز 
ال .إنيػػا غتغضػػب منػػيفف أذىنػػت لؤلمػػر مجاممػػة ليػػا  ىنػػدىا أغػػوة  غػػنا   وا 

 ع   ر ت  رني  و ىنؾفور  ة مني .ي غما
 الػػت لػػي ريمػػا أنيػػا غػػتلتؾ إف كنػػت  اضػػ ًا منػػي  . ػػد الحظػػت أننػػا لػػـ 
نت ادؿ غوى التحية  وأنؾ اغتغر ت غؤاليا وأ  رتيا أنؾ ال تغضب أ دًا مني 

 وأنؾ تح نيفف حتى أنؾ أ  رتيا أنؾ زرتني .ي  يتيف
 )ىؿ أنت تح ني ح ًا وتكا ر؟(ف

 رفف كـ .رحت لم 
ما .رحتي  ونمػت ي يت  ا تغامة دوف تعميؽ كي ال تمحظ ر .رحتفف واكت

 غعيدةف
.ػػػي اليػػػوـ التػػػاليفف وأنػػػا منيمكػػػة  إد ػػػاؿ الم تػػػاح .ػػػي  ػػػاب ال ػػػ ة التػػػي 
اغػػتتجرتيا .ػػي دم ػػؽ  تنػػاىى إلػػى مغػػمعي صػػوت جػػارتي أـ نػػاجي تنػػاديني 

 مف الطا ؽ العموي  
 ػ كارمففف كارمف؟

  …! ػ ما األمر يا أـ ناجي؟
 زوجؾ  ىات يًا  ؾ وأنت  ائ ةفػ ل د اتصؿ 
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 ػ حغنًافف غتتصؿ  و .ورًافف  كرًا لؾف
وىرىت .ورًا إلى الك ؾ ال ريب ألتصؿ  و  .ت  رني أف ىمػي الحضػور 
 تغػػػرع و ػػػت ألف ليمػػػى غػػػتد ؿ الم ػػػ ى االمنػػػيف ال ػػػادـ  ووجػػػودي  ضػػػروري 

   ر ياف
 أغػػرىت  عػػػد ذلػػؾ .ػػػورًا إلػػػى مكتػػب الطيػػػراف ألحجػػػز  طا ػػة الغػػػ ر ليػػػوـ
الغ تفف .اليوـ ىو ال ميس وىمي العودة إلى البلذ يػة ألحػـز ح ي تػي وأ  ػر 

 أحمد ا ف األرممة ال  يرة أـ .ادي أني غتغا.رف
 أـ .ادي أرممة طي ة ال مب جدًافف

جا  زوجيا ال رطي  حكػـ ىممػو إلػى ىػذه ال ريػة منػذ أكمػر مػف ى ػريف 
 غنة  وجم يا معوفف

 …امرأة ري ية طّي ة وأمّية
حػػب األوالد ويريػػدىا أف تنجػػب وتنجػػبفف لكنػػو تػػو.ي .ػػي حػػادث  كػػاف ي

 وترؾ ليا نصؼ دزينة منيـف
 …تركيا لتعتني  يـ وتعمؿ مف أجميـ ىاممة تنظيؼ .ي ال مدية

أحمػػد طالػػب ال كالوريػػافف ي طػػف .ػػي  ػػر.تيف ح يػػرتيف مػػع أمػػو وأ وتػػو  
 مػػػػو ضػػػػيؽ المكػػػػاف وانعػػػػداـ اليػػػػدو   يػػػػر  ػػػػادر ىمػػػػى الدراغػػػػةعال مػػػػس  ويج

والتركيز  ولذا . د ا ترحت ىمى والدتو ىنػدما غػا.ر زوجػي وا نتػي  أف ينت ػؿ 
 لمعيش .ي منزليفف

 ػػعرت أـ .ػػادي  ػػادئ األمػػر  ػػالحرج واالرت ػػاؾ مػػف ىػػذا العػػرض الػػذي 
كانػػػػت ىػػػػي وا نيػػػػا .ػػػػي أ ػػػػد الحاجػػػػة إليوف. ػػػػجعتيا وأنػػػػا ألمػػػػل .ػػػػي ىينييػػػػا 

 الغوداويف ىبلئـ ال رح واالمتنافف
   و المجاف أيضًاففػ الغر.ة جاىزة
  فف مت ليا مازحة

ػ جزاؾ اهلل  يرًا يػا أـ ليمػىفف ل ػد .كػرت ح ػًا .ػي اغػتئجار  ر.ػة صػغيرة 
لػػو كػػي ال تضػػيع ىميػػو الغػػنة ر ػػـ ضػػيؽ ذات اليػػدفف أنػػت أدرى  تحوالنػػا يػػا 

 أ تيفف
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 صصت لو  ر.ة مغت مة ليدرس ويناـ .ييا  حيث اليدو  الم ػّيـ ىمػى 
ة ويطعػـ العصػا.ير   ػدرس  و ػذات الو ػت يػروي الحديالمنزؿ غيعينو ىمى الػ

 وال ي  ى المنزؿ ميجورًا  اصة وأني معظـ الو ت .ي دم ؽف
 
 

**** 
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 الشتاء األول

 شوق آخر وانتظار 
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أ معت  ي الطائرة .ػي ذاؾ اليػـو ال ػتائي    وأطم ػت  مػع انطبل يػا مػف 
 فف تغيؿ ىمى وجنتي  بل حرجفمدرج المطار لدموىي العناف

أغا.ر إلى ىناؾ مر مة  .ا نتي  حاجة إلى وجودي   ر يا أكمر مف أي 
 و ت مضى  وأنا  حاجة ألف أضميا إلى صدري وأ كي ألمًا مف أجمياف

كاف  يتر  ينتظرني .ي المطار  وأحغغت  ال رد ين ذ حتى ىظامي وأنا 
 يتر طواؿ الطريؽ  وا ؿ مف أد ؿ الغيارة .ي مرآب المطار الك يرف أمطرت 

 … األغئمة ىف ليمى
ل د اغتدىى جميغة أط اؿ لترىى ليمى أمنا   يا و ليجم ني مف المطار  

 فاجازة.والديو ي ضياف أيامًا .ي 
اغػػػت  متني جميغػػػة األط ػػػاؿ العجػػػوز  مطػػػؼ وأ  رتنػػػا أف ليمػػػى أوت إلػػػى 

لػػػى  يتيػػػا   وذىػػػب  يتػػػر معيػػػا ليوصػػػميا إال ػػػراش  مػػػـ اغػػػتتذنت  االنصػػػراؼ
 ف الغيارة 

لػػػـ تكػػػف   ػػػد   ػػػت  عػػػد  ومػػػا إف غػػػمعت أصػػػواتنا حتػػػى ىرىػػػت إلينػػػا  
وارتمػت  ػػيف ذراىػػّي تعػػان ني وتحػػاوؿ أف تػتكمـ  ولكػػف الكممػػات  الت ػػرج أ ػػدًا 

  وضوح مف  يف   تييافف
يداىا مت نجتاف وأصػا عيا مضػمومة  وجييػا متػوتر وذراىاىػا تتحركػاف 

ف ت رح لي أمرًا ما اغتعصى ىمي .يمو  مػف  طري ة ى وائية كمما حاولت أ
 المرة األولىف

جمغت  وحدي مع ليمػى أتتمػؿ وجييػا ال ػاحب وجغػميا النحيػؿفف كنػت 
أحػػاوؿ  ػػدر اإلمكػػاف أف أ  ػػي ان عػػالي وأ ػػدو ط يعيػػة وال أجعميػػا ت ػػعر كػػـ 

 تؤلمني رؤيتيا ىكذاف
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 ىاد  يتر ونحف مازلنا نتحدث  مـ كاف ال د مف النوـفف
 إلى الغر.ة األ رى  وضممت ليمى إلى صدري ونمنافف ذىب  يتر

 اليـو االمنيففف
  ال ليمػػػػىالمغػػػػا.ة مػػػػا يف المنػػػػزؿ والم ػػػػ ى  حيػػػػث غػػػػتجري .حوصػػػػات 

 تتعدى الر ع غاىة  الغيارة  لكنني  عرت أنيا تمتد غاىاتفف
أص ل الرىب يتممػؾ ليمػى كممػا اضػطرت لركػوب الغػيارة .ت ػدأ  الصػراخ 

 اليغتيري وتيتاجف
 ؿ لي  يتر  و د  رأ المعاناة .ي وجيي   ا

 ػ أرجوؾ ال تن عميفف حاولي أف تتجاىمي تصر.اتياف
.ػي ووصمنا الم  ى وأىصا ي ىمىو ػؾ االنييػار  .تنػا لػـ أرىػا مػف   ػؿ 

 حاؿ كيذهفف أما  يتر .مـ يعد ذاؾ الم يد  جديد ىميوفف 
ألحمػػر ت مّػػؿ وجييػػا ا مػػا إف تو  ػػت الغػػيارة حتػػى ىػػدأت المغػػكينة  و ػػد

و ػػػعرىا  ػػػالعرؽ الغزيػػػر مػػػف  ػػػدة االن عػػػاؿف .ػػػي الم ػػػ ى أ ػػػذوا  زىػػػة مػػػف 
ىا ىضوًا ىضوًا  تجيزتيـ المتطورة  وأجروا  ن اىيا ال وكي  وجّغوا أىضا

 … ليا صورًا  عاىية و ير  عاىية
كػػػػاف ال ػػػػد لميمػػػػى مػػػػف االىتراضػػػػات  . ػػػػدلػػػػـ تمػػػػر ال حوصػػػػات  غػػػػبلـ  

 المصحو ة  الصراخف
 فاليـو األر عا ف

كاف ال د  .ػي الصػ اح مػف أ ػذ  زىػة أ ػرى مػف الن ػاع ال ػوكي  مػف 
منط ة الحوض ىذه المرة  و.ي المغا  اغت  منا الدكتور  ميد الطويػؿ ال امػة 

 …جدًا .ي مكت و  الم  ى
 ػػرع الػػدكتور  ػػميد   عػػد االغػػتئذاف منػػا   تصػػوير ليمػػى  ال يػػديو معمػػبًل 

أف ىر.يػا مػف   ػؿ  وأف ىميػو  ذلػؾ  ػتف حالػة ليمػى حالػة  اصػة لػـ يغػ ؽ لػو
 تصويرىا ليغيؿ ىميو دراغة حالتيا   كؿ أ.ضؿف

 كاف يركز التصوير ىمى حركات يدييا وأصا عيا المت نجةف
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جمغنا معو  عد ذلؾ  دوف ليمى حوؿ المنضػدة الصػغيرة المغػتديرة  و ػدأ 
ي ػػ ص لنػػا م ػػدئيًا  ولحػػيف الحصػػوؿ ىمػػى النتػػائى النيائيػػة لمتحاليػػؿ  حالػػة 

 ى المرضية ليم
% أف يكػػػػوف مرضػػػػيا ىصػػػػ يًا نػػػػادر الوجػػػػود  وىػػػػذا 95ػػػػػ أ ػػػػؾ  نغػػػػ ة 

 …ف المرض ػ .ي حاؿ م وت إصا تيا  و ػ مرض ينتيي  يا إلى
 ػ أينتيي  يا إلى الموت؟!فف

 غتلتو  عد أف اغتجمعت  جاىتيف
  اؿ لي وىو يناولني  طري ة روتينية جدًا ىم ة المناديؿ الور ية 

 …و  حالتيا تدريجيًا مـػ أجؿفف لؤلغؼفف تغ
 أجي ت  ال كا  وارت ع نحي ي  و يتر ينحني .و ي ويضغط ىمى يديف

ىدنا إلى ال يت وأنا أغيطر ىمى أىصا يفف أحػاوؿ ك ػت م ػاىري .ػبل 
ي دو منيا ما د يحّرؾ ال ؾ .ي ن س ليمػىف إنيػا ذكيػة وتػدرؾ .ػورًا مػف تع يػر 

 وجيي أف ممة أمرًا مافف
أحتضػنيا .ػي ال ػراش  وأحكػي ليػا حكايػة   ػؿ أف  .ي المغا   وأنا يلكن

 تناـ تر ر ت الدموع .ي ىينّيفف حّد ت ليمى .جتة .ي وجيي وغتلتني  
 ػ مامافف ما األمر؟!

ػػػػ ال ػػػي  يػػػا ح ي تػػػيفف ي ػػػدو أننػػػي أصػػػ ت  الزكػػػاـ  ولػػػذا تػػػدمع ىينػػػاي 
  ميبًلفف تص حيف ىمى  يرف
 ػ تص حيف ىمى  يرف

 مغرىة مف الغر.ة وأنا أحس  اال تناؽف  ّ متيا ىمى الوجنتيف و رجت
أغػػػػرىت إلػػػػى ال ػػػػر.ة أل كػػػػي  صػػػػوت ىػػػػالي حيػػػػث ال يغػػػػمعني أحػػػػد  
.الظممة أط  ت ىمى الػدنيا مػف حولي والو ػت  ػتا   والجميػع يػنعـ  الػدؼ   

 ورا  األ واب المغم ةفف
  كائي أ عرني   عض مف راحة  .مغحت دموىي ود متفف

و ويحػػػدميما ىػػػف ت ػػػ يص الط يػػػب كػػػاف  يتػػػر يحتغػػػي ال يػػػوة مػػػع والديػػػ
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 الم دئي لمرض ليمىف
  اؿ والده   رودة وىو ين ث د اف غيجاره 

ػ إف كاف األمر كذلؾ .مف الضروري .ػؾ الت ػويـ الموضػوع ىػف أغػنانيا 
 كي ال يضاي يا حتى النياية!

 نظرت إليو   رؼ وكتنني ىمى و ؾ أف أت يت و مت لو  
نت اىنػػا إليػػو اآلف!فف .عػػبًل لػػـ يت ػػؽ ػػػ يػػا ألىميػػة ىػػذا األمػػر الػػذي تم ػػت ا

ل د غّممت ح ًا  نيايتيا المحتومة مع  …لدينا غوى مغتلة الت ويـ لن كر .ييا!
% مػػف األمػػؿ ىمػػى 5أف ت ػ يص الط يػػب مػػازاؿ م ػػدئيًا  ومػػازاؿ لػػدينا نغػػ ة 

 األ ؿف
تمنيت مف  ػدة االن عػاؿ لػو أصػ عوفف لكننػي ىوضػًا ىػف ذلػؾ أجي ػت 

 مجددًا  ال كا ف
يعرؼ ىمي الن يو  ما يجيب  . د أ رغو كبلمػي وأدرؾ أنػو ت ػّوه  مػا  لـ

 لـ يكف ين غي لو أف يت ّوه  و  .التـز الصمت كزوجتو وا نوف
.ػػػػػي تمػػػػػؾ الميمػػػػػة أصػػػػػا ني األرؽ وأنػػػػػا أ.كػػػػػر  ػػػػػا نتي الغار ػػػػػة .ػػػػػي النػػػػػـو 
 جػػان يفف أتتمميػػا وأمغػػل  ر.ػػؽ وجييػػا ال ػػاحب كػػي ال أو ظيػػا  وأ ّ ػػؿ يػػدىا 

 التي ال تغتر ي إال أمنا  النـو . طفالصغيرة 
 أ.كر .ي كبلـ الط يب وأتغا ؿ 
 ماذا لو كاف ت  يصو صحيحًا؟

 ىؿ أص حت أياميا ح ًا معدودة  وغت. دىا  عدئذ إلى األ د؟!
 يا إلييفف  ال تجعؿ تمؾ إرادتؾفف أرجوؾفف

  ػػػػؿ  ػػػػزوغ ال جػػػػر   ميػػػػؿ  اغتغػػػػممت لمنػػػػـو وحممػػػػت  ميمػػػػى تػػػػذىب إلػػػػى 
 ال تم ث أف تعود منيا ألنيا مريضةف المدرغة  مـ

**** 
أتتمػػؿ مػػف النا.ػػذة الػػممى يتغػػا ط   ي ػػًا .ػػي ىػػذا اليػػوـ الرا ػػع مػػف كػػانوف 
األوؿ  ويغطػػػػػػػي تػػػػػػػدريجيًا أغػػػػػػػطل ال يػػػػػػػوت ال رميديػػػػػػػة وأ صػػػػػػػاف األ ػػػػػػػجار 
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 الصػػػػػػػػػػنو رية ال اغػػػػػػػػػػ ة  و ػػػػػػػػػػد اغػػػػػػػػػػتحاؿ لػػػػػػػػػػوف ال حيػػػػػػػػػػرة رماديػػػػػػػػػػًا كالغػػػػػػػػػػما  
 الممّ دة  الغيوـف 

مػػػى حاليػػا ال تعػػػرؼ كيػػؼ تغػػػتم ي وال كيػػؼ تغػػػتريل وال ليمػػى مازالػػت ى
 كيؼ تتكؿفف

أصػػا عيا مازالػػت مضػػمومة ويػػداىا مازالتػػا مت ػػنجتيف والػػدكتور  ػػميد لػػـ 
 يتصؿ  عد  إذ ي دو أف نتيجة ال حص األ ير لـ تظير  عدف

 عػػػػد يػػػػوميف اتصػػػػمت  ػػػػي ريمػػػػا مػػػػف البلذ يػػػػة لتغػػػػتؿ ىػػػػف ليمػػػػى وىنػػػػي 
 وريةفوتغت غر ىف موىد ىودتي إلى غ

ال أدري متػػػػػػى غػػػػػػتىود وال أدري أيضػػػػػػًا مػػػػػػاذا يمكننػػػػػػي أف أ.عػػػػػػؿ ىنػػػػػػا  
 واالنتظار م يتف

 أ تاؽ إليؾف… أتذكرؾ ر ـ اليمـو الكميرة التي ت ض مضجعي و
 و يتر؟!فف لطيؼ وحنوف! لكني يئغت ح ًا مف إذا ة جميدهف

أ يػػب ىنػػو ويغيػػب ىنػػي وال يكػػوف لم ائنػػا أ ػػدًا  وميمػػا طػػاؿ ال ػػراؽ تمػػؾ 
 رارة التي أ.ت دىافالح

ل د ا تصر تواصمنا الجغدي  عد  ياب ىمى مجرد   مػة ىػا رة اغػت  مني 
  يا .ي المطار!

 و  ؿ ىذا الغياب؟!
منذ متى لـ تجمعنا لحظػات حميمػة؟!فف ر مػا منػذ غػنة  أو أكمػر؟!فف ال 

 أدري ح ًا!فف
"لحظػػػات"؟!فف  ػػػؿ د ػػػائؽفف د ػػػائؽ!!فف ).الػػػد ائؽ أطػػػوؿ مػػػف المحظػػػات  

 ب حراـ!(ففوالكذ
نتبلمس لد ائؽ   ؿ أف يتتي الممػؿ وينتيػي األمػر  .ن  ػى صػامتيف  أو  

 نتحدثفف ر ما .ي الغياغة!!
نػػػتبلمس  .ػػػبل تغػػػري .ػػػي جغػػػدينا تمػػػؾ الكير ػػػا  التػػػي ين غػػػي أف تغػػػري 

 .ييمافف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 96 - 

 نوىـ أن غنا  أننا نمارس الحب  لكننا ال نعرؽ أ دًا!!فف
 

الحػب كمػا .ػي ممارغػة الرغػـ   "العرؽ دموع الجغد  ونحػف .ػي ممارغػة
ال ن كػػي جغػػدنا مػػف أجػػؿ أيػػة امػػرأة  وال مػػف أجػػؿ أيػػة لوحػػةفف الجغػػد ي تػػار 

 لمف يعرؽ"ف
ىكػػذا  اطػػب العا ػػؽ ح ي تػػو .ػػي الكتػػاب  وأنػػا لػػـ أكػػف  حاجػػة لممارغػػة 

 الحب معؾ كي أىرؽ!فف
كانػػػػت تك ػػػػي يػػػػدؾ تمغػػػػؾ  يػػػػدي .ػػػػي تمػػػػؾ األمغػػػػية لتصػػػػي ني الحّمػػػػى  

 وأىرؽف
 ية أص حت  عيدةفف  عيدة جدًافف كالحمـفتمؾ األمغ

 و ت مضى أردت أف أضمو ويضمنيففأي اآلف فف ر ما أكمر مف 
 … أردت أف ألتمس مف جغده ويمتمس مف جغدي د.ئا

 …أردت أف أمنحو ويمنحني مف تعان نا  وة
  وة تجعمنا ىمى األ ؿ  ادريف ىمى مواجية محنتنافف

 نونة محورىا أنتف وة تجعمني أطرد مف رأغي أ.كارًا مج
 ؟…أردت أف أجّرب لممرة الػ

 ولكففف ى مًاف 
 …ف.بل الممغات وال المداى ات وال حتى التمميحات تؤمر .يو

.ػػػي ذاؾ المغػػػا   وليمػػػى نائمػػػة  ووالديػػػو مػػػازاال مغػػػا.ريف   مػػػت لػػػو وىػػػو 
 مغتغرؽ  م اىدة  رنامى ما ىمى التم از   

… إلػػى ال ػػراش  .يػػؿ تػػوا.يني"أنػػا ذاى ػػة آل ػػذ حّمامػػًا غػػريعًا  مػػـ أذىػػب 
 إلى ىناؾفف  عد ر ع غاىة؟!"فف

 أجا ني  بل م االة ودوف أف ير.ع ىينيو ىف التم از  "نعـفف نعـ"فف
لػػػػـ تكػػػػف ردة .عمػػػػو أو جوا ػػػػو م ػػػػجعًا  لكننػػػػي ر ػػػػـ ذلػػػػؾ اندغغػػػػت .ػػػػي 

وان ضػػت ر ػػع غػػاىة  ونصػػؼ غػػاىة  … ال ػػراش  .ػػي الغر.ػػة األ ػػرى أنتظػػره
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.يػػػػو تتبل ػػػػى ويحػػػؿ  ػػػػدليا  يظػػػػًا  ػػػػدأ يغمػػػػي .ػػػػي  مػػػـ غػػػػاىة كاممػػػػة  ور  تػػػػي
 دا ميفف كما .ي كؿ مرة  وصوت التم از مازاؿ يمعمع مف الطا ؽ الغ مي!

  دأ النـو يداىب أج اني ىندما  عرت  يده تبلمس كت ي  وىو ييمس 
 ىؿ نمِت؟!… ػ كارمف
 ػ أجؿ!

 ػ تص حيف ىمى  ير إذففف
 ػػدا لػػي أف جػػوا ي لػػـ يعتػػرض ىمػػى جػػوا ي   ػػؿ … كػػاف ىػػذا كػػؿ  ػػي 

 أراحو!فف
لػػـ يحػػاوؿ أي  ػػي    ػػؿ ذىػػب تم ائيػػًا إلػػى الغر.ػػة األ ػػرى  حيػػث تنػػاـ 

 ليمى  ليناـ!
وأنػػا ال أريػػد أف أ.تعػػؿ معػػو  ػػجارًا  .ظرو.نػػا الحاليػػة تجعمنػػي أ جػػؿ أف 

 أكوف أنانية وأطالب  ح ي كزوجةفف كامرأةفف
 يات!أريده أف يدرؾ ذلؾ  ن غو  طري ة  ير م ا رةفف ولكف ىي

كانػػت ىػػذه أوؿ محاولػػة طػػواؿ .تػػرة تواجػػدي ىنػػاؾ  وآ ػػر محاولػػة إلػػى 
 أجؿ  ير مغمى!!

*** 
 غا.رت .ي كانوف األوؿ  ألنتظر مف جديدف

 …أنتظر نتائى ال حوصات
 أنتظر وأ.كرفف

 أ.كر  تمر لـ أ.كر أ دًا  و مف   ؿ  جدية مطم ةف
ىنػػو  ػػتمور كنػػت .ػػي الوا ػػع أىػػرب مػػف الت كيػػر .يػػو وأ ػػغؿ ن غػػي دائمػػًا 

 أ رى محاولة  طري ة ما إ ناع ن غي إنو ليس "كؿ مايتمنى المر  يدركو"فف
 ي ركني  يتر .ي  كؿ أمور حياتو صغيرة كانت أـ ك يرةفف

 لـ يكف لو ر.يؽ  .كنت ر.ي توفف
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معػػػو غػػػا.رت إلػػػى أصػػػ اع الػػػدنيا  ومعػػػو  ػػػامرت و نيػػػت حيػػػاة م ػػػتركة 
 ؿ دائمًا  ومنذ ال داية   يننافمغايرةفف ولكف ممة حاجز  ير مرئي كاف ي ص

حػػاجز  يػػر مرئػػي  حاولػػت دائمػػًا تجاىػػؿ وجػػوده وال  ػػز مػػف .و ػػو  لكنػػو 
 موجود ر مًا ىني وي رض وجوده ىمي .ي ال ترة األ يرة  كؿ  غوةفف

 كاف  يتر ػ ومازاؿ ػ طي ًا  ور ما مغ بًلفف
لػػػـ ي ػػػرأ أ ػػػدًا مػػػا يف الغػػػطور .ػػػي كػػػؿ تمػػػؾ الموا ػػػؼ الحرجػػػة التػػػي كنػػػت 

 أحيانًا أجد ن غي .ييا طواؿ غني حياتنا الم تركةفف
لػػـ ي ػػرأ مغػػزى أحػػد "األصػػد ا " وىػػو ي تػػرح ىمػػي  أمامػػو التر.يػػو ىنػػي  

ؾ الغػػػػ ير لػػػػىنػػػػدما يمػػػػارس ىػػػػوفف)أي زوجػػػػي( رياضػػػػة التػػػػزلىفف وال  صػػػػد ذ
 يريدني غكرتيرة " اصة"فف الذي العر ي 

ضػع صػينية ال ػاي لـ ير النظرات الجائعة لنادؿ ال ندؽ  يدىػو يػد ؿ لي
ىمػى الطاولػػة .ػي الغر.ػػة  و ػد  رجػػت تػػوًا مػف الحمػػاـ   مػيص النػػوـ ال ػػ اؼ 
ألت اجػػت  ػػو ي ػػؼ ىنػػاؾ يتػػتممني  .تصػػرخ  ػػو أف ينصػػرؼ .ػػورًا مػػـ أصػػب جػػاـ 

  ض ي ىمى زوجي الذي أدرؾ أ يرًا غ ا.ة المو ؼ الذي وضعنا .يو!!فف
مو  وتد.عػو الرتكػاب إف  يرة الرجؿ  ال ر ي  د تعميو أحيانًا  وتمغي ى 

… غػػرىة أىصػػا و  و ػػبل م ػػرر الحما ػػات  وأنػػا لػػـ أر ػػب  ػػط .ػػي رجػػؿ ي  ػػد 
لكنني كنػت أر ػب دائمػًا  .ػي أىمػا ي  ػ عض  يػرة أ ػعر  يػا منػو تجػاىيفف 
 يرة ال تغيطر ىمى تصر.اتو معي وتحاصرني وتحد مف حريتي  ػبل م ػرر   

  وأنػو لػف يتنػازؿ ىنػػي ولكنيػا  يػرة لذيػذة  يػر م ا ػرة ت ػعرني أنػػي مػف ح ػو
 أ دًا لرجؿ آ رف

 …الرجولة مو ؼ
وكميرة ىي الموا ؼ التي  حمت .ييا ىف رجولة  يتر  .مـ أجدىافف لػيس 

 .ي الغرير وحغب  .يذه يمكف تعويضيا    مة أو ضّمةف
 )ولكف أيف   متو مف   متؾ  وذراىيو مف ذراىيؾ ال ويتيف؟!(ف

 الرجولة مو ؼفف
ي ت ػػػعر .ييػػػا المػػػرأة  حاجتيػػػػا إلػػػى رجػػػؿ  ػػػػوي إنيػػػا تمػػػؾ المحظػػػات التػػػػ
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 يحمييافف
 رجؿ يغار ىمييافف
 ضع يا يحتويو رجؿ   وتوفف ذاؾ ال عور المذيذ 

 أما المغاواة  .يي موضوع آ ر!
*** 

 كنت أتمنى أحيانًا لو كنت  اغية ال مب  .تحـز ح ائ ي وأتركو وأرحؿفف
ّجر الكممات .ػي ولكنني لغُت كذلؾفف لذا كاف إح اطي يتحوؿ  ض ًا ي 

 حم ي  وتمتد يدي لتكغر صحنًا أو كو ًا  ىّؿ حن ي يتكّغر معو!فف
أما ىػوفف  يتػرفف .كػاف ي ػؼ أمػامي جامػدًا كالتممػاؿ ال ينػ س  كممػة  أو 

 يتوارى ىف أنظاري ينتظر أف تيدأ مورتي  وىندئٍذ . ط ي  ؿ نحويفف
 يناولني كتس  راب  أو يمد لي يده  م ا.ة وي عميا ليفف

 جمس   التي وينظر .ي ىيني ويعات نيففي
أنظر إلى ىينيو وىو يتكمـ  يػدو   .ػتلمل .ييمػا ىجػزًا وضػياىًا  .ػتحزف 

 مف أجمو  وأ  ؽ ىميوفف
 أ جؿ مف مورتي  وأ كي  صمتفف مـفف أىتذرفف

*** 
 اتصؿ  نا الدكتور  ميد لي  رنا ىف نتائى ال حص األ ير 

يف .ػػػي الغػػػائؿ الموجػػػود .ػػػي "ل ػػػد اكت ػػػ نا وجػػػود ن ػػػص .ػػػي إ.ػػػراز مػػػادت
 …فو…ف الم ير ىما

ومػػػف األرجػػػل أنيمػػػا المغػػػؤولتيف ىػػػف الت ػػػنجات .ػػػي يػػػدي ليمػػػى  ور مػػػا 
يوجد  عض األمؿ  إجرا  معالجة ذات   يف  .يزيائية ودوائيةفف ىذه تكينات 
أولية  غتتصؿ  كـ  عد يوميف أو مبلمة لنػرى مػاين غي ىممػو  .مازلػت أنتظػر 

 نتائى تحميؿ آ ر"فف
كنت أحاوؿ التركيز ىمى كبلمػو  لكػف آالؼ المطػارؽ كانػت تطػرؽ .ػي 

 …رأغي
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تكيناتفف وانتظػارفف مازلنػا حتػى اآلف .ػي طػور التكينػات  و.ػي مرحمػة 
 االنتظار لنرى ماين غي ىمموف

 …فاتصمت  تمي أل  رىا ىف آ ر الت اصيؿ  وكانت متوترة و كت
*** 

  فف وأنا تعيغةففأ ر ت ال مس أ يرًافف أ عتيا تغمرني دوف دؼ
الجو  ارد تمغع نغماتو وجيي  و د  رجت مع  يترفف أردتو أف يرا. نػي 

 أل تري ىدية لميمى  مناغ ة ىيد ميبلدىافف
كنا نغير .ي ال ارع جن ًا إلى جنب صامتيف  مت اىديف  و د وضع كؿ 

 منيما يديو .ي جيوب غترتو واغتغرؽ .ي أ.كارهفف
ه لي ػاىد  رنػامى الرياضػة .ػي التم ػازفف ىندما ىدنا  انضـ ىػو إلػى والػد

أمػػا والدتػػو .كانػػت منيمكػػة .ػػي ترتيػػب المنػػزؿ  وليمػػى مغػػتم ية .ػػي الغػػرير ال 
 تريد االغتحماـفف

.الحماـ أص ل ىػو اآل ػر مصػدر رىػب ليػافف ت ػاؼ مػف الػد وؿ إليػو  
 ومف الما  ي مؿ جغميا النحيؿف

ىمى االغػتحماـ وىػي ىمينا .ي كؿ مرة أف نحمميا إليو حمبًل  ونج رىا  
 ت كي وتصيلفف و د كانت تيوى الما  وتجيد الغ احةف

تركتيا .ي الغرير  عد أف ىجزت ىف إ ناىيػا  ػد وؿ الحمػاـ  .مػـ تكػف 
 لدي ر  ة .ي غماع صرا يا  .تىصا ي منيارة وأر ب .ي تد يف غيجارةف

*** 
 …فاليـو األر عا 

 ىيد ميبلد ليمىفف
و دت ليا امنتي ى رة  ػمعة  لكنيػا أ ػت أحضرت ليا كعكة ال رت اؿ  وأ

  رح  يا  و دأت ت كي وترجونا أف نؤجؿ الح ؿ إلى الغدففنأف 
جدىا وجدتيا أصّرا ىمى االحت اؿ ر ـ احتجاج ليمػى وا تطػع كػؿ منيمػا 

 مف الكعكة  طعة التيميا  عد إط ا  ال موعف
 كاف ىيد ميبلدىا ىو أتعس ىيد ميبلدفف
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 ىف ال كا فف أما أنا  .كنت ىاجزة حتى
*** 

.ي الص اح ال اكر أتت ليمى إليفف كنت وحدي .ي ال يت  ػاردة الػذىف 
أنظػػػػػػر ى ػػػػػػر النا.ػػػػػػذة  وال أرى  ػػػػػػيئًافجا ت إلػػػػػػي لتعتػػػػػػذر ىمػػػػػػا  ػػػػػػدر منيػػػػػػا 

 ال ارحةففىيناىا حزينتاف ترم اني  نظراتيما وتغتعط اني 
أف  ػ آغ ة يا مامػافف كنػت متع ػة جػدًا ال ارحػة وأر ػب  ػالنوـ  وكنػت أود

 نؤجؿ أكؿ الكعكة حتى اليوـفف لكف جدتي وجدي ر.ضا ذلؾ"فف
ػ ال  تس يا ح ي تيفف أنػا لػـ آكػؿ مػف الكعكػة إكرامػًا لػؾفف تعػالي نحت ػؿ 

 غويًا لوحدنا  عيد ميبلدؾ"فف
ػػػػ أ رجػػػت  ػػػا ي الكعكػػػة مػػػف المبلجػػػة  وأىػػػدت وضػػػع ال ػػػموع ىمييػػػافف 

ا معػًا وضػحكنافف ضػحكنا ومال ث  يتر أف ىاد  .ت عمنا ال موع ون  نا ىمييػ
 كميرًا ونحف نتكؿ  ا ي الكعكة ونمت ط الصورفف
**** 
 ػ آلوفف مرح ًا .يرونيكافف كيؼ حالؾ؟

  ػ أىبًلفف أىبًل كارمففف يالمم اجتةفف أنت ىنا؟
ػ أجػؿفف أنػت تعممػيف أف ليمػى مريضػة  و ػد جئػت مػف دم ػؽ  صيصػًا 

 تفمف أجميا  . د جا  دورىا أ يرًا إلجرا  ال حوصا
ات  نػػػػا أنػػػػا و.يرونيكػػػػا أف أزورىػػػػا اليػػػػػـو  عػػػػد الظييػػػػرةفف .يرونيكػػػػا  ىػػػػػي 

 صدي تي اإليطالية التي أىر.يا منذ  مغة ى ر غنةف
.يرونيكػػا ترىرىػػت ىنػػا  لكػػف ط يعتيػػا "المتوغػػطية" طغػػت ىمػػى تر يتيػػا 

) اصػػػػة الجنػػػػو ييف مػػػػنيـ(   كػػػػـ ي ػػػػ يوننا   وفاألورو يػػػػة الغر يػػػػة  واإليطػػػػالي
 ومآكميـ وكرميـ وىبل اتيـ االجتماىيةف  ط عيـ الناري

 .يرونيكا كانت جارتي  وكانت   تيا م ا مة ل  تي .ي الطا ؽ المالثف 
(  أف نجتمػػع  ىمػػى ات ػػاؽ 2وكػػاف مػػف ىادتنػػا نحػػف غػػكاف ال نايػػة ر ػػـ )

ى ػػوي  يننػػا .ػػي الصػػيؼ .نت اغػػـ إىػػداد المػػتكوالت لع ػػا  م ػػترؾ ن ػػوي .يػػو 
ي تنا الم تركةفف نغتمتع منيا   منظػر ال ػمس المحـ .ي اليوا  الطمؽ .ي حد
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تغػػرب متػػت رة ىمػػى ال حيػػرة  والظػػبلـ يحػػؿ متكاغػػبًل  وال يغمػػر المكػػاف تمامػػًا 
 … إال  عد العا رة مغاً  .ي ىز الصيؼ

أما .ي ال تا   .كنا نمت ي .ي  يت أحدنا  أو.ي   و ال ناية  .نجمب إليو 
إيطاليػًا أىدتػو .يرونيكػا  أو طعامػًا المناضد والكراغي  ونتكؿ .يو مػرة طعامػًا 

غوريًا أىددتو أنا  أو أي طعاـ آ ر مف  ا ي النغوة  أو الرجاؿ مف الجيػراف 
 !فف الذيف يجيدوف الطيي أيضاً 

نػّزيف ال  ػػو .ػػي ىيػد المػػيبلد ونغػػت  ؿ .يػو " ا ػػا نويػػؿ" ليػوزع ىػػداياه ىمػػى 
 األياـ المطيرةف .ي… األط اؿفف أما .ي األياـ العادية  .نن ر .يو الغغيؿ
 كاف لي مع .يرونيكا ذكريات جميمة كميرةفف

جػػا تني مػػرة وىػػي حامػػؿ لت  رنػػي ىػػف موىػػد والدتيػػا المرت ػػب  .رجوتيػػا 
أف تتريث وتضع مولودتيا  .ي يـو ميبلدي  لكنيا لـ تغتطع الو.ا   وىدىا  

 وولدت   ؿ ذلؾ  يـو واحد!
ئيا  وأنا أذكرىا  وىػدي أىنئيا وأىات يا مازحة ىمى ىدـ و.ا اذى ت إليي

 الذي و.يت ليا  و   ؿ غنتيف!!
كانػػت .يرونيكػػا  ػػد دىتنػػا ػ نحػػف و ػػا ي الجيػػراف ػ لتنػػاوؿ "المزانيػػا" .ػػي 

 ال  و  وأنا حامؿ .ي اليـو   ؿ األ يرف
  الت لي .يرونيكا وىي تتتمؿ  طني 

ػػ أرجػو أف تتمكنػػي مػف الحضػػور  ػدًا لمع ػا   وال ت ي ػػي أممػي وتػػذى ي 
 لم  ىفإلى ا

 ػ ط عًافف يا ىزيزتيفف غوؼ أؤجؿ الوالدة يومًا واحدًا مف أجمؾ . ط!!
وىػػػذا ماحصػػػؿ .عػػػبًلفف الت يػػػت مػػػع  يتػػػر  ػػػالجيراف .ػػػي ال  ػػػو و ػػػاركناىـ 

  التياـ صحوف المزانيا  وضحكت .يرونيكا وأنا أ مزىا  ائمة 
 ػ فف أرأيت؟فف إني أ.ي دائمًا  وىدي!

*** 
كػػة   ري ػػة .ػػي  طنػػي  .تغػػرىت .ػػورًا إلػػى أحغػػت  حر  ي.ػػي اليػػوـ التػػال

 الط يب الذي .حصني غريعًا وطمب مني أف أذىب .ورًا إلى الم  ىف
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 مت .جتة ل يتر وىو ي ود الغيارة  عص ية إلى المنزؿ أواًل لجمب ح ي تي 
 التي أىددتيا آل ذىا معي إلى الم  ى 

 د نغيتياف ػ يا إليي يا يترفف ىمي أف أىد  طا ة لجارتنا ماريانافف ل 
 حّدؽ  ي  يتر  

 ىميؾ . ط جمب الح ي ة  مـ التوجو .ورًا إلى الم  ىف …ػ ماذا؟!
ػػػػػ ال ىميػػػػؾفف لمػػػػاذا أنػػػػت متػػػػوتر ىكػػػػذا؟! فف أغػػػػتطيع  غػػػػرىة أف أنجػػػػز 

 ال طا ة!
كانت العادة  المتعارؼ ىمييا .ي ىذا ال مد أف ترغػؿ األغػرة التػي تتو ػع 

  تعمف ىف والدتو  ويدّوف ىمييا اغمو مولودًا  طا ات لطي ة لؤلىؿ واألصد ا
 وغاىة والدتو  و ير ذلؾفف

 و د أح  ت ىذه العادة  .صممت ال طا ات وصنعتيا  ن غيف 
*** 

جمغػػت  يػػدو  أرغػػـ ىمػػى ال مػػاش وأ ػػص وألصػػؽ  مػػـ وضػػعت ال طا ػػة 
.ي المغمؼ وكت ت اغـ ماريانا ىميو و مت ل يتر الذي كاف يذرع الغر.ة جيئة 

 وذىا ًا 
ىي ال طا ػػات جػػاىزةفف وماىميػػؾ غػػوى كتا ػػة االغػػـ وغػػاىة الػػوالدة ػػػ ىػػا

رغاليا .ورًا  ال ريدفف  وا 
وكتنػؾ لغػػت … حغػػنًافف أغػرىي أرجػوؾفف يػػال رودة أىصػا ؾ… ػػ حغػناً 

 ىمى و ؾ الوالدة!فف
 ضحكت و ّ متو ىمى وجنتو وأنا أ وؿ لو 

 متوتر أكمر منيفف ال ت مؽ  غتغير األمور كما يراـف تػ أن
ت األمور كما يراـ  واحتضنت ط متػي  عػد م ػاض مػبلث غػاىات وغار 

 . ط  لكنيا كانت غاىات ألـ متواصؿ دوف تو ؼف
ألػػػـ غػػػرىاف مانغػػػيتو  وأنػػػا أتتمػػػؿ وجػػػو صػػػغيرتي المنػػػت ر وأضػػػحؾ مػػػف 

 ال رح والدى ةف
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رأت ا نتػػػي النػػػور يػػػوـ المبلمػػػا  .ػػػي الغػػػاىة الغادغػػػة إال ر عػػػًا مػػػف ذاؾ 
 …المغا  ال تائي
ممرضػة أمػاـ غػريري و يػدىا ور ػة و ممػا تن ػؿ نظراتيػا  ػيف  يتػر و  ت ال

 و يني وتنتظر حتى ن رر أ يرًا ماذا نغمييا  كي تغجؿ االغـفف
لـ يكف الغ ب .ي حيرتنا أننا لـ نتو ع والدة أنمى  . ػد كػاف  يتػر يتمنػى 

 ا نة  وكنت أنا أ عر  غريزتي أني أحمؿ .ي أح ائي ط مةف
حتى المحظة األ يرة  .ي اال تيار  يف اغميف كاف ولكننا احترنا . ط  و 

 اغـ ليمى أحدىماف
اغتعدت .ػي ذاكرتػي تمػؾ األيػاـ ال عيػدة و يتػر ي ػود الغػيارة  وأنػا جالغػة 

 ي مع ليمى التي وضعت رأغيا ىمػى رك تػي ومػدت لػي يػدييا م.ي الم عد ال 
 الحتضنيمافف أ  ؼ مف ت نجاتيما وتوترىاف 

تاف اند.عتا .ػورًا إلػى ليمػى  ع ويػة  ولػـ ي ػدو ىمييمػا ل يرونيكا ا نتاف رائع
 اهفتال تة أي اغتغراب لحاليا ر ـ أنو تغير كميرًا .ي ىيونيما ىما ىيد

جمغػػتا   ر يػػا ىمػػى األريكػػة تحػػدمانيا وترويػػاف ليػػا الحكايػػات مػػف كتػػاب 
 مزيف  الصور   ينما انغمس  يتر .ي الحديث مع روجيو  زوج .يرونيكاف

يرونيكػػا المطػػ ر نحمػػؿ مػػا ت  ػػى مػػف صػػحوف  عػػد الع ػػا   د مػػت أنػػا و.
% الم ي ػة الحتمػاؿ 95وأ  رىا  صوت ىامس متيػدج  ىػف ليمػى ونغػ ة الػػ 

إصا تيا  ذاؾ المرض ال اتؿ  و.جػتة وجػدنا ن غػينا تحتضػف كػبًل منػا األ ػرى 
 … وتجيش  ال كا فف  كيت كما لـ أ ؾ مف زمف

ألنػػػػي … تيػػػػا طػػػػويبلً مػػػػا تػػػراكـ .ػػػػي صػػػػدري مػػػػف ىمػػػـو ك  أ رجػػػت كػػػػؿ
انتظػػرت طػػويبًل لحظػػة ى ويػػة كيػػذه أ كػػي .ييػػا تم ائيػػًا مػػع  ػػ ص ك يرونيكػػا 

 يح ني ح ًا  وي عر  ما أ عر  وفف
*** 

 ىادت ليمى إلى الم  ى إلجرا  المزيد مف ال حوصاتفف
أىطتنػػػا النتػػػائى الم دئيػػػة الجديػػػدة  عػػػض األمػػػؿ أف يػػػزوؿ  ػػػ ل مػػػرض 

 األىصاب ذاؾ ىنياف
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مػػف ك ػػػد ليمػػػى دوف حػػػدوث مضػػاى ات  كمػػػا أجػػػري ليػػػا ىػػػة  ز تػػـ أ ػػػذ 
م مب  و  يت .ي الم ػ ى أر عػة أيػاـ تناو نػا  بلليػا أنػا ووالػدىا النػـو ل.حص 
 ىندىاف

 عػػػد أغػػػ وع اتصػػػؿ  نػػػا الػػػدكتور  ػػػػميد لي  رنػػػا أف مػػػرض ليمػػػى  ػػػد تػػػػـ 
ت  يصػػػو أ يػػػرًا  وىػػػو  التتكيػػػد لػػػيس مػػػرض األىصػػػاب ال اتػػػؿ  مػػػـ حػػػدد لنػػػا 

 معو حوؿ كي ية العبلجف شا نتنو  الم  ى لموىدًا .ي مكت 
أمؿ .ي  ػ ائيا كنػا ىمػى  تن غنا أنا و يتر الصعدا   وحمدنا اهلل أف ممة

 و ؾ أف ن  دهفف
*** 

 ىيد الميبلدفف
 … غا.ر الجداف ل ضا  العطمة مع أصد ا  ليما

أمغػػكت  يػػد ليمػػى و رجنػػا … ال ػػمس م ػػر ة ىمػػى ممػػى تغػػا ط ال ارحػػة
 ضنتيا ونظرنا  اغمتيف إلى  يتر ليمت ط  لنا صورةفإلى الحدي ةفف احت

ىػػػاد إلػػػى ن غػػػي  عػػػض مػػػف الغػػػكينةفف إف مػػػرض ليمػػػى مػػػرض ىضػػػاؿ 
ىػػبلج لمػػدى العمػػر  لكنيػػا غػػت  ى ىمػػى  يػػد الحيػػاة … وىبلجػػو طويػػؿ األمػػد

 ولف ي ط يا الموت مني  وىذا ىو الميـفف
 يرففمضت األياـ  طيئة ىادئة ونحف المبلمة لوحدنا .ي ال يت الك 

كنا نمضي األمغيات أنا و يتػر  و عػد أف تػتوي ليمػى إلػى .را ػيا  ن كػر 
لػـ يعػد  إمكاننػا الت كيػر  ػذلؾ ىمػى المػدى ال عيػد   ػؿ …  حذر .ػي المغػت  ؿ

 طوة  طوةفف .مػرض ا نتنػا مػرض نػادر  و اصػة .ػي ىمرىػا  ونحػف  م ػيف 
 األياـف ئو ليامما ت  

ة ليػا اآلففف كػؿ مػاييـ ىػو أف ىمينا أف ننغى أمػر المدرغػةفف .ػبل أىميػ
 تتمامؿ ليمى لم  ا ف

 وأنا؟! 
 وأنا غتىود إلى غورية  عد أياـفف
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ىممػوفف  أجػؿ ل ػد تػـ ت ػ يص مػرض ليمػى  و يتػر ىنػا مػف أجميػا  ومػف
و  ائي ىنا ال جدوى منو حاليًا  .تنا ال أ عر  راحة ن غية لوجودي .ي منزؿ 

ّي غػػوى امػػرأة  ري ػػة  ولػػيس .ػػي منػػزؿ رجػػؿ وامػػرأة ال يريػػا .ػػ… لػػيس منزلػػي
 زوجة ال نيما ال كر   اركتو الحياة تغعة ى رة غنة  حموىا ومرىاف

كنت   ؿ الزواج أىيش مع أغرتي مر.ية وغعيدة  وأنعـ   در ك ير مػف 
الحريػػة واالغػػت بللية .ػػي جػػو ىػػائمي يغػػوده الت ػػاىـ والصػػراحةفف كػػاف ىممػػي 

 لكمير مف ال تياتففىمبًل ممتعًا كمو غ ر وتجديد تحغدني ىميو ا
تركػػت ىػػذا كمػػو وتزوجػػت  يتػػر  وا ػػتغمت .ػػي ال دايػػة .ػػي معامػػؿ  ػػبلده 

 مػد راتي  ور.ضػت منػذ  ولتتميف مصروؼ الدراغة والحياة الزوجيةفف غاىدت
ال دايػػػػة مغػػػػاىدة والديػػػػو الماديػػػػة لت ديػػػػد م او.يمػػػػا تجػػػػاىيفف تمػػػػؾ الم ػػػػاوؼ 

تغػػعة ى ػػر … كاممػػة الغػػ ي ة التػػي لػػـ يتحػػررا منيػػا طػػواؿ تغػػعة ى ػػر غػػنة
غػػػػنة مػػػػف حػػػػرب  ػػػػاردة مغػػػػتمرة ر ػػػػـ كػػػػؿ نوايػػػػاي الطي ػػػػةفف ر ػػػػـ كػػػػؿ الػػػػود 

… والمغػػاىدة التػػي لػػـ أ  ػػؿ  يػػا ىمييمػػا حتػػى وأنػػا حامػػؿ .ػػي ال ػػير األ يػػر
كنت ال أجػد ضػيرًا .ػي الصػعود ىمػى الغػبللـ و طنػي أمػامي ألدؽ المغػامير 

 ميـفف.ي الغ ؼ ال   ي لمنزليما الصي ي الذي كاف  حاجة لتر 
وال أجد ضيرًا .ي أف نضحي  يػوـ ىطمػة نيايػة األغػ وع الم ػمس الػذي 
 ططنػػػا لػػػو مغػػػ  ًا  .ػػػت  ى ىػػػف طيػػػب  ػػػاطر وحػػػدي .ػػػي ال يػػػت كػػػي يغػػػاىد  

 والديو .ي ن ؿ  عض  طع األماثف
كنػػت أنػػػا مػػف ي نػػػع  يتػػر كػػػؿ مػػرة  تم يػػػة الطمػػب والمغػػػاىدة  ىنػػػدما أراه 

ىػذار أ ويػو المت اىغػيف دائمػًا واىيػة  متت. ًا  ر ـ أنػي أىمػـ ىمػـ الي ػيف أف أ
وكنػت  وأنيما ػ ر ـ ذلؾ ػ أوؿ مف يتتي كؿ مرة ليطالب  حصتو مف الكعكػة!

أنػػا َمػػْف أ نػػع  يتػػر  العمػػؿ مػػع والديػػو  ر ػػـ ىػػدـ ارتياحػػو لم كػػرة  وت ميػػت مػػف 
أجػػػؿ ذلػػػؾ ىػػػف ىمػػػؿ كنػػػت أح ػػػو  وكانػػػت كػػػؿ ال ػػػرص الذى يػػػة .يػػػو متاحػػػة 

 أماميف
لكنيما … أف والدي  يتر يعر.اف ذلؾ ويعتر.اف  ومف المضحؾ الم كي 

 ير  ادريف ىمى الحبفف يالممغكينيف!فف أ  رني  يتر أف حماتي ذر.ػت مػرة 
 دموىًا أمامو .اغتغرب ذلؾ جدًا منيا وغتليا  غ رية  
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 أنت تذكريف كارمف .تذر.يف الدموع؟!… ػ أماهفف أنا ال أصدؽ
 لبلغت رار .ي غوريةف ل د ىر.ت  يمتيا  عد أف غا.رتما… ػ أجؿ

 …ػ ىر.ت  يمتيا  عد أف غا.رت؟!
ػػ أجػػؿفف و عػػد أف تػزوج أ ػػواؾ  وأدركػػت ال ػرؽ  ػػيف تصػػر.ات زوجتييمػػا 

 معنا وتصر.ات كارمف 
أدركػػػت ذلػػػؾ ىنػػػدما أصػػػ ل لػػػديؾ كنتػػػاف مػػػف ىنػػػا  .يػػػؿ كانتػػػا منػػػؾ  -

 عػػػد … منػػػذ زمػػػف  ولػػػيس اآلف ري تػػػاف أكمػػػر؟! ليتػػػؾ أدركػػػت أصػػػالة كػػػارمف 
 ألواففف.وات ا

 ودموىيا التي غالت مرة غرىاف ما ج ت ونغيتيافف… أجؿ .ات األواف
 مغكينة ألنيا  ير  ادرة ىمى الحب؟!… ألـ أ ؿ لؾ أنيا مغكينة

غتىود إلى غورية  عػد أيػاـ  وأ.كػر جػديًا  عمػؿ دائػـ .ػي دم ػؽ أو ر مػا 
 .ي  يروتفف

التػػي أ ػػاؼ مػػف ال ػػراغ الػػذي ينتظرنػػي .ػػي ال يػػت  وأ ػػاؼ مػػف الوحػػدة 
 تنتظرني معوف

ليمػػػىفف اهلل وحػػػده يعمػػػـ كػػػـ غػػػيطوؿ  يا يػػػا  ومدرغػػػتيا أ م ػػػت أ وا يػػػا 
 دونيافف

لػـ يعػد  وغػعي  تحضػير الػدروس معيػا  أو االن ػغاؿ  الرغػـ واأل ػغاؿ 
 اليدوية نّزيف  يا غوية  ر.تياف

لػػـ يعػػد  وغػػعي أف أصػػنع ليػػا  ن غػػي  ال ػػًا مػػف الكػػاتو .ػػي ىيػػد ميبلدىػػا 
رة م تكرًا لذيذًا يدىش  صدي اتيا  .ترجوني ليمى أف ألت ط لػو ليكوف .ي كؿ م

 صورة   ؿ أف ت طعو الغكيفف 
لـ يعد  وغعي  حتى أف أ ّ ميػا   مػة المغػا   وأحكػي ليػا حكايػة   ػؿ أف 

 تناـ .ي كؿ تمؾ األياـ ال اغية مف ال عاد التي مازالت  انتظارناف
 وال مؽفأ ير مبلمة ان ضت  الكمير مف الدموع واألرؽ 

 رة ال أدري ماذا أ.عؿففئىدت مانية إلى الوطففف حا
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أحػػػاوؿ أف أ ػػػغؿ ن غػػػي  لكػػػف اليػػػواجس أك ػػػر مػػػف كػػػؿ ماأحػػػاوؿ إليػػػا  
 ن غي  وف

ل ػػد جعمنػػي مػػرض ليمػػى تعيغػػة  وال م ػػاالة  يتػػر مح طػػةففأما أنػػت  . ػػد 
 ؾ حزينةفف  جعمني ج ا

 
 

**** 
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 الربيع الثاني

 ت على البنفسجٌوم دس
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كػػػـ انتظرتػػػؾ أف تر.ػػػع غػػػماىة اليػػػاتؼ  وتتصػػػؿ  ػػػي دوف جػػػدوى  وكػػػـ 
  ضع كيمو مترات . طفف… مضت أياـ كميرة كنت .ييا  ري ًا جدًا مني

 ضػػع كيمػػومترات . ػػط ت عػػد ىيادتػػؾ ىػػف  يتػػي  وكيمػػو متػػرات أ ػػؿ منيػػا 
 ي عد  يتؾ ىف  يتيفف

وتي نػت أنػػي لػـ آت إليػػؾ  مػػف أ تػؾ أف ليمػى مريضػػة .عػبًل أنػت ىممػت 
وىممػػت أنػػا مػػف أ تػػؾ أنػػؾ ت اجػػتت  مػػرض ليمػػى … .ػػي  يتػػؾ  حجػػة كاذ ػػة

 وحزنت مف أجميا  ولكف الياتؼ   ي أ رغًا اليرففف
 ػؿ مجػرد حزينػةفف حزينػة …  ا  لـ أ عر أ دًا أني نا مة ىميػؾجور ـ ال

 مف أجمي  ومف أجمؾفف أريد أف أراؾ  وأريدؾ أف تصالحنيف
 رؼ إف كنت تكف لي  عضًا مف الودفف  عضًا مف م اىرفأريد أف أى

 كيؼ  رأت رغالتي؟
 ىؿ احت ظت  يا  أـ جف جنونؾ ومز تياف؟!فف

 .ي  يت أ و ناجي؟… ح ًا مف اتصؿ  ي .ي دم ؽ أنتىؿ كنت 
ىؿ تعرؼ أنؾ آلمتني ح ًا وتريد أف تصالحني ولكف  ػرورؾ يمنعػؾ؟فف 

 ليتني أىرؼ!فف… أـ أف أمري لديؾ غياف؟
  لماذا؟… وغوا  كاف أمري غياف لديؾ أـ لـ يكف  .إف أمرؾ ييمني

 أييا ال وضوي المغرورفف
 كاف  و ي إليؾ أك ر مف أي اىت ار آ رفف

 …أردت أف أزورؾ
**** 

 أ ر ت الغما   وأرىدت  مـ .تحت أ وا يا  تمطار  زيرةفف
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 كانت  طرات المطر المتغارىة تمتد  يوطًا تصؿ الغما   األرضف
 …! أحب زمجرة الغما  ىذىكـ 

كانػػت تتغػػرني مػػذ  ال ػػرؽ والرىػػد والمطػػر  ورائحػػة األرض  عػػد ان طاىػػو
 كنت ط مة  وتّولد .ي  توترًا لذيذًا و عورًا  الن وة حتى اآلفف

أتتمميػػا  ففكنػػت أجمػػس ورا  النا.ػػذة  ىنػػدما تك يػػر الغػػما  وتتم ػػد  ػػالغيوـ
  مي ة  وأىد ومضات ال رؽ و ر عات الرىدف

ت غػػػما  دم ػػػؽ ت ػػػرؽ وترىػػػد وتنيمػػػر أمطارىػػػا  زيػػػرة ىنػػػدما كنػػػت كانػػػ
 صغيرةفف

.ممػػاذا تغّيػػرت ياغػػما  دم ػػؽ وا ت ػػت  رو ػػؾ ورىػػودؾ  وأصػػ ل مطػػرؾ 
 رذاذًا   ي ًا  جواًل جدًا؟!

 اندغغت .ي  ال راش وأصوات الغما  تيدىدنيفف
   وت وأنا أ.كر  ؾفف

 ففليؾإأ.كر .ي يوـ الغ ر  دًا إلى دم ؽفف 
لمالمة ص احًا أي ظني حدغي ألت  د نوا.ذ حجرة المعي ػة  و.ػًا مػف ىند ا

 المطر  الذي لـ يتعب مف اليطوؿ  أف يتغرب ى ر الواجية ال   يةفف
وطئت الغر.ة .ي العتمة  وأصا عي تتحغس زر الضو  الكير ائي ىمى 

 الحائط  لكف  دمي كانت أغرع .ي تحغس الغجادة!فف
 الذي تنامر .ور مبلمغة  دمي لياف كانت الغجادة  ار ة .ي الما 

أضػػػا  النػػػػور الغر.ػػػة واتغػػػػعت حػػػػد تا ىينػػػي وأنػػػػا أحممػػػػؽ .ػػػي كػػػػؿ تمػػػػؾ 
 الم رو ات الم ممة  الما فف يالمكارمة!

ال يمكنني الت مص مف كؿ ىذا الما   المماغلفف ال ػد مػف كغػر العت ػة 
 لتغرب المياه ى ر الدرج  ومنو إلى الحدي ةفف

غػػ اؽ مػػع الو ػػت أىػػوي  يػػا ىمػػى العت ػػة  وأغػػرىت أحضػػر المطر ػػة .ػػي
حتػػى كغػػرتيا وطػػارت منيػػا  ػػظية صػػغيرة لتتػػرؾ ىبلمػػة زر ػػا  صػػغيرة  ػػرب 

 ىينيف
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أغرىت أ رج الم رو ات  طعة  طعة  وألّؼ الغجادة التي جعميا الما  
م يمػػة جػػػدًا  مػػػـ أغػػح يا  جيػػػد ىظػػػيـ حتػػى الػػػدرج  وأضػػػعيا ىميػػو مائمػػػة كػػػي 

ـ وألعػػػف كػػػؿ ىػػػذه المصػػػائب التػػػي تحػػػؿ ىمػػػي تتغػػػرب منيػػػا الميػػػاه  وأنػػػا أ ػػػت
 ىندما أكوف وحيدةف 

تذكرت ىندما أصي ت ليمى .جػتة  ػانحبلؿ الػدـ   ػؿ غػنتيف  ولػـ أغػتطع 
ىا مف دمي  ألف دميا مف زمرة دـ أ ييا  وأ وىا مغا.ر  وال أحد ممف  إىطا

أىػػر.يـ يمكنػػو الت ػػرع ليػػا  وال يوجػػد ن ػػس الػػدـ .ػػي  نػػؾ البلذ يػػة وال .ػػي  نػػؾ 
 إيجا ي "!! Oطرطوس ور ـ أنو ليس نادرًا "

أغػػػرىت  غػػػيارة األجػػػرة إلػػػى حمػػػص  عػػػّد أف أ  رونػػػي ىمػػػى اليػػػاتؼ أف 
لدييـ كيغيف  ولكنني لـ أجد إال واحػدًا ىنػدما وصػمت أحممػو إلػى ليمػى وىػي 

 .ي الرمؽ األ يرفف
وىر.ػت .يمػا  عػد أف انحػبلؿ الػدـ لػـ يكػف … و ؾ أف أ. دىا كنت ىمى
 ف ىوارض مرضيا المعيففإال ىارضًا م

 كانت الغاىة  د تجاوزت ال امغة ص احًا ىندما  ىدت إلى ال راشفف
كنت منيكة أرتجؼ مف ال رد  و د تجمدت  دماي ال يجد الدؼ  إلييمػا 

 غ يبًل ر ـ الجوارب الغميكةفف
*** 

لػػـ تت ػػذ الغػػما   غػػطًا مػػف الراحػػة .ػػي الصػػ اح  .ػػالمطر مػػازاؿ منيمػػرًا  
 مة ىمى الغ ر ر ـ الجو المطيرفوأنا مازلت ىاز 

ر.عػػت غػػماىة اليػػاتؼ ألتصػػؿ  غوغػػف التػػي كانػػت تنػػوي الغػػ ر معػػيفف 
 كاف الياتؼ معطبًل!فف

 ط عًافف إف تعطؿ الياتؼ ىندنا مرادؼ ليطوؿ المطر!!
ارتػػديت  ميصػػػًا حريريػػػًا  ن غػػػجي المػػػوف  وذى ػػػت إلػػػى مصػػػ  ة ال ػػػعرفف 

 أردت أف أ دو جميمةف
 ت الغيـو أف ان  عتففان طع المطر  ومال م

أ ر ت ال مس  والحا.مة تتحرؾ اغتعدادًا لبلنطبلؽ إلى دم ؽ .ػي ىػذا 
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أمػػػا غوغػػػف  . ػػػد را. تنػػػي إلػػػى المو ػػػؼ . ػػػط  … اليػػػـو مػػػف أيػػػاـ  ػػػير  ػػػ اط
 …وأجمت غ رىا إلى يـو آ ر ألنيا ليغت مجنونة مممي!

*** 
جػػل د مػت  ر.ػة مكت ػؾ و ػد ارتغػمت ىمػػى وجيػي ا تغػامة تم ائيػة لػـ أن

كنػػت  ػػد انتييػػت لمتػػو مػػف  ػػرا ة ال طا ػػة التػػي جعمتيػػا … .ػػي الغػػيطرة ىمييػػا
 كت ت لؾ …م دمة لد ولي ىميؾ ود.عت  يا إلى ىمي ليناوليا إليؾ

ألػػيس  إمكاننػػا أف ن  ػػى أصػػد ا   إف لػػـ يكػػف  إمكاننػػا  أف نصػػ ل  …"
 أح ا ًا؟!"فف

ؾ  وتغػتمع كنت م غواًل    ػرز أورا ػؾ ال ديمػةفف تحػت ظ  يػذه وترمػي تمػ
 إلى إذاىة لندففف كاف صوت المذياع ىاليًاف

ت ػػػا مت  تورا ػػػػؾ .ػػػور انتيائػػػػؾ مػػػػف  ػػػرا ة ال طا ػػػػة متجن ػػػًا النظػػػػر .ػػػػي 
 ىينيفف كعادتؾف

… ال أظنػػؾ كنػػت أ ػػؿ اضػػطرا ًا منػػي وأنػػت تحػػاوؿ إظيػػار ىػػدـ الم ػػاالة
 كعادتؾف

 وأنا لـ أىد أىرؼ أف أ وؿ لؾ كؿ ما كنت أود  ولو لؾفف كعادتي!فف
 لػػـ آمػػؿ كميػػرًا مػػف زيػػارتي لػػؾ  وكػػاف يك ينػػي أال تكػػوف  اضػػ اً … ح ػػاً 

 مني ر ـ أنؾ أنت مف أ ض نيف
 مددت لي يدؾ مصا.حًا و ادرتني  الغؤاؿ 

 ػ كيؼ حالؾ إذف؟
 ػ ال تسفف وأنت؟

 ػ ال  تسفف ال  تسفف
 )ليتؾ ت  ض صوت المذياع(فف .كرت  مـ  مت لؾ مازحة 

لػػػػو أنػػػػؾ تتػػػػاجر  ػػػػرـز األوراؽ ال ديمػػػػة  ػػػػػ يػػػػا إليػػػػيفف مػػػػا أكمػػػػر أورا ػػػػؾ 
 لـ ال تكوف لديؾ غكرتيرة تغاىدؾ؟فف… ألص حت  ذلؾ  نياً 

 ػ الغكرتيرة ال تن ع معي!فف
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 ػ .ميكف غكرتيرًا إذفف
 أ  ريني فف كيؼ حاؿ ا نتؾ؟ …ػ ال ين ع  ألنو أ مد منيا!
 ز.رت ز.رة ىمي ة  و مت 

ي ح ػًا مػا أ.عػؿفف إف  ػػدومنا ػػ الحمػد هللفف إنيػا أحغػف حػااًل اآلففف الأدر 
 لمعيش ىنا كاف نحغًا  ور ما ىمي أف  أىود إلى ىناؾ مف  ير رجعةف

 ػ ىذه م يئة اهلل  .ميكف إيماننا  ويًافف
 ارتحت لجوا ؾ  ر ـ .توره  و  يت صامتة مـ ىات تؾ  حذر  

 ر ما انتحرت!!فف… لـ تغتؿ أ دًا ىني… وأنت
 مجنوف نظرت إلي نظرة تتنيب ىمى كبلمي ال

 ػ لو أنؾ انتحرت لما حزنت مف أجمؾفف
 أىرؼ أنؾ  اغي ال مبف… ػ أىرؼ

 نظرت إلي تتتممني 
 ػ ماىذه ال  عة الزر ا  الصغيرة ىمى وجيؾ؟فف

 ضحكت 
 !فف ػ أكمت " تمة"

أ  رتؾ ىف طو.ػاف نػوح .ػي  يتػي  مػـ د ػؿ ىمػي يحمػؿ إليػؾ كو ػًا مػف 
 الما فف

 يئًا(ف)لـ تغتلني إف كنُت أريد أف أ رب  
 غتلتؾ  

 ػ ىؿ أنت مدىو ىذا المغا ؟
 وأنتفف ماذا غت عميف؟… ػ أجؿ

 ػ فف غتذىب إلى   تي وأ رأ  يئًا ماف
 …ػ

 ػ اغتتذف إذففف ىمي الذىابفف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 007 - 

 ففSoonػ غنمت ي 
)ىػػذه ىػػي ىادتػػؾ .ػػي الحػػديثفف تطّعػػـ كبلمػػؾ العر ػػي   عضػػًا مػػف لغػػة 

 أجن ية(فف
 ػ أما زلت تحت ظ  ر ـ الياتؼ؟

 ففػ ط عاً 
 و.جتة  رجت مف ورا  طاولة المكتبفف و  ت   التي و مت لي  

 نحف أح ا ًا!فف… ػ نحف لغنا مجرد أصد ا 
 …ػ 

 و عو  .  يت صامتةفتكبلمؾ فف لـ أكف أ
 مددت يدؾ إلى يا ة  ميصي تصمل مف  تنيا وأنت ت وؿ  

 ػ ت ديف  اح ةفف
نػػػت أيضػػػًا ػػػػ ومػػػاذا تظننػػػي إذف؟فف أجػػػؿ  ػػػاح ة ومتع ػػػة وميمومػػػةفف وأ

 ىميف
 …ػ

  ّ متني  غرىة ىمى   تي 
 ػ إلى الم ا فف
 ػ إلى الم ا فف

 ريػػػب أمػػػرؾفف تغػػػت  مني وتحػػػدمني  ػػػادئ األمػػػر   تػػػور مػػػـ ت ػػػتـ الم ػػػا  
 …   مة  وأنت تؤكد لي أننا غنمت ي  ري ًا  وأننا أح ا ًا!

…  رجت مف ىندؾ .رحة جدًا  ولػـ أر ػب .ػي الػذىاب .ػورًا إلػى ال يػت
ىامػػًا أغػػتطيع أف أتحػػدث … مػػا و ػػررت أف أزورىػػا ر ػػـ أف ال ػػي .كػػرت  ري

 .يو معيا   ؿ مجرد مرمرةفف كالعادةفف
  ري تؾ!… ىي مممة  لكنيا لطي ة  وأنا أزورىا . ط ألنيا

 .تحت لي ريما ال اب   وكانت لوحدىافف  الت لي 
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 ما األمر؟!… ػ ت ديف .رحة  ووجيؾ م رؽ
ؾ الػػػدـ .ػػػي ىرو ػػػي  ولػػػذا أ ػػػدو ل ػػػد م ػػػيت طػػػويبًل  .تحػػػر … ػػػػ ال ػػػي 
 م ر ة الوجوف

ال ػػػاب  ديجػػػ."مػػػف ي حػػػث  ىػػػف الحػػػب يطػػػرؽ ال ػػػاب  أمػػػا المحػػػب .عػػػبًل 
 م توحًا"ف**

*** 
ح ػػػػًافف إف الحػػػػب لػػػػيس  ػػػػيئًا ن حػػػػث ىنػػػػو   ػػػػؿ  ػػػػيئًا ي ا تنػػػػا  حضػػػػوره 

يغرينػػػػػا لنػػػػػد ؿ مػػػػػف ال ػػػػػاب دوف أف نطر ػػػػػوفف دوف أف نغػػػػػتتذف … الم ػػػػػاجب
 المنطؽ أو اإلرادةف

 جدت ال اب دائمًا م توحًا إليؾ  وأنت أردت دائمًا إ بل وفأنا و 
التػي  متيػا مػا زلػت أغػمع صػداىا منػذ  ػير تمػل ىمػي كػؿ  soonىذه الػ

ىمػى  عػد كيمػو … يـو  ويزيد إلحاحيا كمما ىر.ػت  أنػؾ موجػود  ػال رب منػي
 مترات  ميمة . طف

أىػػػػرع إلػػػػى اليػػػػاتؼ كممػػػػا غػػػػمعت رنينػػػػو  وأر.ػػػػع الغػػػػماىة ليكػػػػوف ىمػػػػى 
 لطرؼ اآل ر أحد آ ر  يرؾفا

 ماذا إذف؟!
 ىؿ كاف كبلمؾ  مجرد ى ث  عواط ي؟

ىػػػؿ أنػػػت م ػػػغوؿ لدرجػػػة أنػػػؾ التغػػػتطيع أف تيػػػات ني لػػػد ائؽ معػػػدودات 
 تغتؿ .ييا ىف أحوالي؟فف وىؿ أطمع  تكمر مف ذلؾ؟

ىػػػؿ أنػػػا   يػػػة ح ػػػًا ألتعمػػػؽ حتػػػى اآلف  ػػػوىـ كػػػاذب ىػػػو أنػػػت  وأصػػػدؽ 
 مزاىمؾ أننا أح ا ًا؟!

 ا ح ًا أح ا ًا  .مـ ال ت تاؽ إلي و د مضى  ير ىمى ل ائنا؟إف كن
ألتصػػؿ  ػػؾ  و ػػد  ار.عػػت الغػػماىةفف كػػاف ال ػػد لػػي مػػف حجػػة أتػػذرع  يػػ

 … وجدتيا
كاف  يتر  د اتصؿ  ي ليطمب مني االغت غار ىف مدرغة لممعا يف .ي 
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دم ؽ مػف أجػؿ ليمػى إف كانػت حالتيػا تغػمل مغػت  بًل  متا عػة معالجتيػا .ػي 
 فغورية

 جا ني صوتؾ حنونًا )نوىًا ما( 
 ػ أىبًلفف كيؼ حالؾ؟

 ػ أنا   ير  وأنت؟
 نيني ىف ليمىفئػ   يرفف طم

ػ إنيا أ.ضؿ مف   ؿفف أريد أف أغت غر إف كاف يوجد .ي دم ؽ مدرغة 
 لممعا يف مف أجؿ ليمى مغت  بًلف 

 ال يوجدفف… ػ ال
 طًا(فف )كاف جوا ؾ مح

 مغت  ميا؟!… ماذا ىف مدرغتيا ػ فف ال أدري ح ًا ماذا أ.عؿفف
 …ػ

ازداد  ػػػػعوري  اإلح ػػػػاط  و ػػػػد   يػػػػت صػػػػامتًا ال تجيػػػػب ىمػػػػى م ػػػػاو.ي 
 ال ادية   .ي تغاؤالتيف

يالنػػػا مػػػف أح ػػػابفف إف ذلػػػؾ واضػػػل تمامػػػًا .ػػػي ردة .عمػػػؾ  …)أح ػػػاب؟!
 التي .ترت  غرىة!!(ف

 .كرت  غرىة   مـ اغتجمعت  جاىتي  غرىة ألغتلؾ 
 ؟SOONي ىذه الػػ ىمى .كرةفف متى غتتت

 ػ ماذا؟فف لـ أ.يـ  صدؾ!
ػ ألػـ ت ػؿ لػي أننػا غػنمت ي " ري ػًا"فف  ػؿ  ر ػؾ كػـ ىػي المػدة الزمنيػة التػي 

 يغتغر يا ذلؾ حتى أىرؼفف . ط!
)حاولػػت أف أ ػػوؿ ذلػػؾ  ن ػػرة مازحػػة كػػي ال أغػػت زؾ  ولكنػػي . ػػمت!(فف 

ن تػرؽ ووددت ىمػى األ ػؿ أف … أتعرؼ؟!فف ل د جئت إليؾ  ػدوف آمػاؿ ك يػرة
  طري ة وديةفف

 ػ كما ت ائيف!
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 تجاىمت  صدؾ وتا عت كبلمي …  متيا  صوت جاؼ جداً 
أو أف أكػػوف مت ائمػػة  مػػيبًل .ػػتطمع  صػػدا تؾ  لكنػػؾ أكػػدت لػػي أننػػا  …ػػػ 

ىمى األ ؿ مكالمة ىات ية واحدة تغتؿ … لتزاـفف أليس كذلؾ؟إأح ا ًا  والحب 
 .ييا ىنيفف متى أراؾ؟

 ػ تعالي إلى العيادةف
 وانتيت المكالمةف

ر.عت الغماىة مف جديدفف أردت أف أطم ؾ مانية وأت اجر معؾ  لكنني 
 أىدتيا إلى مكانيا أ.كر  
أال ي طػػر   الػػو أف … "تعػػالي إلػػى العيػػادة"… الػػػ… ىػػذا المغػػرورفف الػػػ

 يدىوني ولو إلى .نجاف  يوة " ارج العيادة"؟
لكػػاف  إمكػػاني أف لػػو أنػػو  ػػاؿ لػػي تعػػالي إلػػى العيػػادة ىنػػاؾ .ػػي دم ػػؽ  

 مت ي  ارجيا لنتحدثففنأحمـ  إمكانية أف 
 كـ أود أف نتحدثفف نتحدث .ي أي موضوع  د ي طر  ال اؿف

مػػرة أ ػػرى إلػػى ىيادتػػو ىنػػافف ىيادتػػو المزدحمػػة  وولكنػػو يريػػدني أف آتيػػ
 دائمًافف

يريد أف يغت  مني لد ائؽ كتي مريض يزوره  ويحدمني  حديمًا ال يتجاوز 
 لحاؿ و اإلجا ة ىميو!ففالغؤاؿ ىف ا

 …كالعادة!… فف لف أذىب إليو .ي العيادة   ؿ غتكتب لو رغالة
.ي اليوـ التػالي تجّممػت مػف أجمػؾ ول غػت .غػتانًا  . ػد ألمحػؾ  الصػد.ة 

 …ىمى الدرج أو ىند مد ؿ ال ناية  .تعات ني وتدىوني  ع وية لمد وؿ  و
 ىدت أحمـ مف جديدف

أصػػػػػ حت تبلزمنػػػػػي وأنػػػػػا أىمػػػػػؿ .ػػػػػي أحػػػػػبلـ ي ظػػػػػة كػػػػػتحبلـ المراى ػػػػػات 
ف  الحدي ة  وأنا أركب الغيارة أو أذىب لمتغوؽفف أو لمنـو

 أص حت مدمنة ىمى الت كير  ؾ!
   و  ؿ غنة  التحديد كاف ذلؾ الم وار معؾفف00/ 3اليوـ ىو 
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 مػػت لػػي وأنػػت تمغػػؾ  يػػدي .جػػتة وت ر يػػا إلػػى صػػدرؾ  .ػػتحس  نػػ ض 
  م ؾ ىمى ظاىر يدي 
 يؿ تح ينني كما أح ؾ؟ػ أح ؾ ياكارمف  .

 أنت  يطاف!… ػ يجوزفف ولكنؾ  طير
 ػ أنا؟!فف أنا مغكيف و"حّ اب" وطّيب ال مب!فف

مازلػػت أذكػػر كػػؿ كممػػة  مناىػػا  يمػػس  والغػػيارة تنطمػػؽ  نػػا .ػػي العتمػػة  
 وأنت مازلت ممغكًا  يدي تضغط ىمييا  ر.ؽ 

 …وأحب صوتؾ! … Ladyػ أحب يدؾ ياكارمففف أنيا يد 
غػػػا  حػػػد متيف  يػػػذه الطري ػػػة  وكػػػـ مػػػف غػػػاذجة مػػػنيف مممػػػي )كػػػـ مػػػف الن

 صّد ت كبلمؾ؟!(فف
ليغػػػت مػػػارليف مػػػونرو مػػػف صػػػنؼ النغػػػا  الحكيمػػػات  لكنيػػػا صػػػد ت إذ 

  الت  "الرجؿ يحب ىف طريؽ ىينيو  والمرأة تحب ىف طريؽ أذنييا"!(فف
أحمػػؿ  يػػد  ػػا تي  ن غػػى … .كػػرت  ػػذلؾ وأنػػا أصػػعد الػػدرج إلػػى ىيادتػػؾ

مػػػػف حػػػػدي تي  وأمػػػػد يػػػػدي األ ػػػػرى إلػػػػى الح ي ػػػػة أل ػػػػرج منيػػػػا   ط تيمػػػػا لػػػػؾ
الرغالةفف رغالة ىتاب حاولت  در اإلمكاف أف أجعميا ر ي ة حتى ال تغضب 

 مف جديد  
 …3/00" ا ة  ن غى لؾ ىر وف مح ة  و ا ةأ رى ألف اليوـ ىو 

 غا  ن ب ىذه المناغ ة  وىمى األرجل وحديففمغت رب .ي ال
ة كػػي ال أ ػػعر أنػػي م يمػػة الػػدـ  يػػر مر ػػوب ح ػػًا لػػف آتيػػؾ  إلػػى العيػػاد

 وجػػودي  وألنػػي ال أريػػد أف أغػػحب الكػػبلـ منػػؾ غػػح ًا  ػػيف د ػػوؿ المػػريض 
 و روج آ ر مف ىندؾفف

ا ت ت لمتحدث إليؾ  راحة وى وية .ي أي مكػاففف ال ييػـفف ولكػف لػيس 
 .ي العيادة!فف

.ػي  دايػة أتمنى لػو يػتتيني صػوتؾ ىػذا المغػا  حنونػًا ضػاحكًا كمػا كػاف 
 تعار.نا  وليس جا.ًا .يج ؼ الدما  .ي  ىرو ي!!فف"فف
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 كانت العيادة مكتظة  الناس  وأنت .ي مكت ؾ و ا ؾ مغمؽف
أىطيت ال ن غى والرغالة ىند ال اب لنديـ ليغمميا لؾ وىدت إلى ال يػت 

 أنتظر الياتؼ ليرففف )يالمغذاجة!(فف
يػػر را  ػػة   ػػي  آ ػػر جػػا  المغػػا   وت عػػو الميػػؿ وأنػػا جالغػػة أنتظػػرفف  

انتظػػار أف يػػرف اليػػاتؼ المعػػيففف لكػػف اليػػاتؼ المعػػيف لػػـ … غػػوى االنتظػػار
يرف  ألنؾ غ رت مني ورميت رغالتي ودغت  ن غجي ونغيت  التتكيػد تمػؾ 

 المناغ ة التي  لـ أنغياف
  م  توتري ذروتو مغا  اليـو التاليفف اتصمت  ؾ  وليتني لـ أ.عؿ  

 ممكف؟!فف… يد أف أزىجؾ لد ائؽ معدودةػ آلوفف مغا  ال ير  أر 
 ػ آهفف يمكنؾ التحدث إلي ص اح الغدف

ىند ال جر غتكوف .ي طري ؾ ىائدًا إلى دم ؽ( .كرت وأج تؾ … ) داً 
  حدة  

 ػ الفف  ؿ اآلف!
 لكنؾ لـ ت ت أف تتحدث إليفف

)يالػؾ مػػف ج ػاف(  .كػػرت وأنػا أ مػػي مػػف الغػيظ  مػػـ تػذكرت أف  ػػدًا ىػػو 
أجؿ ذلػؾ إذف طم ػت منػي أف أتصػؿ  ػؾ  ػدًا ألنػؾ غػتكوف  يوـ ىطمةفف مف

 حتمًا ىنافف .ي المنزؿف 
ف يكف  أما كاف  اإلمكاف  ر ما كاف لديؾ ضيوؼ و عرت  اإلحراجفف وا 

 أف تعتذر مني  م ا ة ألنؾ ال تغتطيع التحدث إلي اآلف؟
 كنت غتدرؾ ذلؾ وأنتظر حتى الغدفف 

الت مص مني  ولذا تر.ض  تريد… مف المؤكد أنؾ تعمدت إىانتي… ال
ة ىالتحػػدث إلػػيفف ىكػػذا  كػػؿ  غػػاطةف   يػػت غػػاىرةفف واجمػػة أ.كػػر حتػػى الغػػا

المانية ى ر  وما إف اندغغػت .ػي ال ػراش حتػى رف جػرس اليػاتؼفف ىرىػت 
 إليو  ور.عت الغماىة   مي ة أتو ع غماع صوتؾ 

لكػػف الػػذي كػػاف ىمػػى الطػػرؼ اآل ػػر   ػػي صػػامتًا يغػػتمع إلػػي وأنػػا أردد 
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 ة "آلو"  مـ فف أ مؽ ال ط!كمم
كانػػت ليمػػة غػػيئة جػػدًا لػػـ أنػػـ .ييػػا غػػوى غػػويعات  واغػػتي ظت وصػػدري 

 مازاؿ من  ضًافف
 كيػػػت .ػػػي الصػػػ اح   وأنػػػا أحتغػػػي ال ػػػاي وحيػػػدةفف مػػػـ ر.عػػػت غػػػماىة 

 الياتؼ واتصمت  ؾفف غمعت صوتؾ يردد  
 ػ آلوفف آلوفف!!

 ػ  غارة أف تكوف ىكذافف
تتصػػػػمي  ػػػػي إلػػػػى ىنػػػػا ال .ػػػػي الميػػػػؿ وال .ػػػػي ػػػػػ آه ياكػػػػارمففف أرجػػػػوؾ ال 

 النيارفف أرجو لؾ التو.يؽ!فف
 ماذا تظنني إذف؟!فف …ػ تتمنى لي التو.يؽ؟!

لؾ … ل د ىاممتؾ  كؿ حب واحتراـ  وأنا لغت غا.مة وح يرة إف أح  تؾ
منػػػػػػػي ىػػػػػػػذه النصػػػػػػػيحة  .ػػػػػػػي المػػػػػػػرة ال ادمػػػػػػػة إف أىج تػػػػػػػؾ إحػػػػػػػداىف  وأردت 

غتكوف أكمػر منػي  ػ ا ًا وجمػااًل  .ػبل ت ػؿ مضاجعتيا . ط  ومف المؤكد أنيا 
ليػػػػا أ ػػػػدًا أنػػػػؾ تح يػػػػا  ألنػػػػؾ  ػػػػذلؾ ت ػػػػوه  ػػػػيئًا جمػػػػيبًل اغػػػػمو الحػػػػبفف ىػػػػؿ 

 …ت يمني؟!!
 ػػػػعرت  ال ػػػػذارةفف  الغميػػػػاف  وأنػػػػا أىيػػػػد الغػػػػماىة إلػػػػى مكانيػػػػا دوف أف 

 أنتظر منؾ جوا ًا 
 دغت ىمى ال ن غىفف

 …دغت ىمى  م ي مرة أ رى
 دا مي  والغصة تن جر .ي حم يففكانت الدموع تنيمر .ي 

 مـ  دأ العرؽ ال ارد يتص ب مف ج يني ومف جغدي كموفف
 …ت  ولعنت ن غي ولعنتؾدارتع

 لعنت تمؾ الغاىة التي تعر.ت .ييا ىميؾ وأح  تؾفف
والغػػاىة التػػي ضػػع ت .ييػػا أمامػػؾ  والغػػاىة التػػي ا ػػت ت .ييػػا  وجئػػت 

 إليؾفف
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 …)كـ مرة ألعف .ييا تمؾ الغاىات؟!(
 ا  نيغاف  وموىد العيد ي تربففج

 تذكرت ذاؾ اليـو ىندما جئت أزورؾ .ي العيد الماضيفف
كػػػاف يحػػػز .ػػػي ن غػػػي أنػػػي ال أغػػػتطيع أف أزورؾ  وأنػػػؾ لػػػف تتصػػػؿ  ػػػي 

 لتتمنى لي ىيدًا غعيدًافف
 أمغكت  الور ة وال مـ ألىاود الكتا ةفف

 الكتا ة إليؾ أص حت كالت كير .يؾفف إدماف!
الرغػػػائؿ صػػػدى و عيػػػا ىميػػػؾ وأنػػػت ت رأىػػػا   ػػػدر  كػػػاف ييمنػػػي .ػػػي ىػػػذه

 … ماكاف ييمني أني أجد .ييا متن غًا لما .ي صدري
 كت ت رغالتي ىمى  طا ة معايدة  

 "كؿ ىاـ وأنت   يرفف
 ترى ىؿ كنت غتغمؽ ال ط .ي وجيي لو  متيا لؾ ى ر الياتؼ؟!

 وداىًا"ف … …  …
 لكنني لـ أغتطع أف أ وؿ لؾ ح ًا وداىًافف

*** 
أ  رنػي أنيػا .ػي … د أياـ اتصؿ  ي  يتػر ليطمػتنني ىػف صػحة ليمػى ع

تحغػػف مغػػتمر  وأنيػػا أصػػ حت تتكػػؿ لوحػػدىا  عػػد أف كانػػت ىػػاجزة ىػػف ذلػػؾ 
 مف   ؿف

  اؿ لي 
ػػػ أتعممػػيف؟!!فف ل ػػد حجػػزت ليػػا مكانػػًا .ػػي ذلػػؾ المركػػز الط ػػي ال ػػاص 

 الذي  اىدتو ىمى التم از ىندما كنت ىنافف
 ػ ح ًا؟!

ا ترح ىمي الدكتور  ميد ذلؾ  .ت  رتو أني أىرؼ المركز  ػ أجؿفف ل د 
وأىػػػرؼ اغػػػـ الط يػػػب المغػػػؤوؿ ىنػػػو  وأنػػػؾ أنػػػت مػػػف زّودنػػػي  اغػػػـ المركػػػز 

 وىنوانوف
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ػػ مػػف حغػػف الحػػظ أنػي  ػػاىدتو ىمػػى ال ا ػػة وأ ػذت ىنػػو .كػػرة تجعمنػػي 
 مت ائمة مف أجؿ ليمىف

د حجزتيػا ػ  إمكانؾ اغتئجار  ر.ػة .ػي  يػت الم ػر.ات  ػال رب منػوفف ل ػ
 لؾفف 

 ػ ىذا رائعف
ه اكػػػاف  يتػػػر .ػػػي إحػػػدى األمغػػػيات  ػػػارج ال يػػػت مػػػع أ يػػػو  وكػػػاف والػػػد

 مغا.ريفف
جمغػػت وحػػدي  و ػػد نامػػت ليمػػى  أمػػاـ ال ا ػػة أ ػػاىد مػػا تعرضػػو  نػػاة 
التم ػػػػػاز المحمػػػػػي األولػػػػػىفف كػػػػػاف  رنامجػػػػػًا ومائ يػػػػػًا ىػػػػػف مركػػػػػز ط ػػػػػي ك يػػػػػر 

 … مت صص  تمراض األط اؿ المعا يف
ؿ ننتظػػر نتػػائى التحاليػػؿ وال حوصػػات  ولكنػػي أغػػرىت أحضػػر كنػػا مػػانزا

ور ػػة و ممػػًا ألدوف اغػػـ المركػػز وىنوانػػو  وىنػػدما ىػػاد  يتػػر إلػػى ال يػػت ناولتػػو 
 ف (الور ة وطم ت منو االحت اظ  يا

أ  رنػي  يتػر أيضػػًا أف الط ي ػة الن غػػانية المتواجػدة .ػػي المركػز الحظػػت 
نػػو أف يوا.ييػػا إلػػى العيػػادة لمتحػػدث ىصػػ يتو الم رطػػة و م ػػو الػػدائـ  .طم ػػت م

إليوفف جمغت تحادمو لتكت ؼ أزمتو وأغ ا يافف أ  رىا  يتػر ىػف معاناتػو مػع 
والديػػػوفف ىػػػذه المعانػػػاة التػػػي  ػػػدأت منػػػذ غػػػف المراى ػػػة  ىنػػػدما كانػػػت أ.كػػػاره 
وىوايتو  واىتماماتو  الغ ر والجغرا.يا والتارير  وال رؽ تتعارض مع تر يتيما 

يمػػػػا المنغم ػػػػيف و م ييمػػػػا المتحجػػػػريف  واغػػػػت حمت أزمتػػػػو  عػػػػد الصػػػػارمة وى مي
زواجنػػػػا  . ػػػػد كػػػػاف ى و ػػػػًا أف يتػػػػزوج مػػػػف  ري ػػػػة ىنيمػػػػا .ػػػػي الػػػػديف والعػػػػرؽ 

 والمن تفف ى و ًا لـ يغتطيعا أ دًا أف يغ راه لو!
… أ  ػػر  يتػػر الط ي ػػة ىػػف كػػؿ  ػػي فف أ  رىػػا أيضػػًا ىػػف ىبل تنػػا معػػاً 

 وتتذت مف ىبل تو تمؾ مع والديوف ىبل تنا الزوجية التي تتمرت أيضاً 
 الت لو الط ي ة أف والديو ىمػا نموذجػًا مماليػًا لموالػديف المتغػمطيف الػذيف 
يحاولوف .رض غمطتيـ األ وية ىمى أوالدىـ  ويحاولوف  ذلؾ اغت زازىـ كمما 
غنحت ال رصةفف إنيـ ال يدركوف أ دًا أف أوالدىـ  ػد ك ػروا و مغػوا غػف الر ػد 

 منذ زمف  عيدف
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وأرد.ت الط ي ة  ت وؿ ل يتر  صراحة أنو ىو أيضًا نموذجػًا مماليػًا لبل ػف 
الوا ع تحت تتمير ىذه الغمطة األ وية التي ت ؿ حركتو وتنغص ىميو حياتو  

 وت تؿ .يو روح اإل داع واالغت بلليةف
لػػػـ يكػػػف مػػػا أ  رنػػػي  ػػػو  يتػػػر  جديػػػد ىمػػػيفف كنػػػت أىػػػرؼ ىػػػذا التحميػػػؿ 

ي زواجنػػا األولػػىف ىبل تػػو مػػع والديػػو أمػػرت ىمػػى الن غػػي منػػذ زمػػففف منػػذ غػػن
 زواجنا وانعكغت غم ًا ىمى ىبل تنا العاط يةف

 كنت أنا لو ال ديؿ ىف األـ منذ جمعنا غ ؼ واحدفف
كاف يتتي إلي ىندما يكوف متع ًا .يضع رأغو ىمى رك تي  ويرجوني أف 

صػػػغيرًا   أمغػػػد لػػػو رأغػػػو .ت ػػػعر نحػػػوه  الحنػػػاف  وال أرى .يػػػو ىندئػػػٍذ إال ط ػػػبلً 
 ي غي  عضًا مف الراحة والطمتنينة .ي حضف أمو!!
 أجؿ أموفف أص حت تم ائيًا أمو ودوف أف أدري!

أمػا ىػػذا ال ػي  الػػذي يوجػد ىػػادة  ػػيف المػرأة والرجػػؿ ويجمعيمػا معػػًا .ػػي 
 لحظات حميمة  .مـ يوجد  يننا أ دًا!فف
 لـ أدرؾ ذلؾ .ي األياـ األولىفف

ألننػػػػي مازلػػػػت ىػػػػذرا  وي  ػػػػػى أف صػػػػرؼ معػػػػي  ن ػػػػؿ تاىت ػػػػدت أنػػػػو ي
 يؤلمني!!

و  وىنػػتت ن غػػي أنػػي تزوجػػت "أجن يػػًا"فف يراىػػي م ػػاىر ػازداد ت ػػديري لػػ
.تػاة ىػذرا   وال يريػد .ػض  كارتيػا ليم ػت ىػذريتيا ورجولتػو .ػي أغػرع و ػتفف 

 كت مب ال ر ييف!!
 كـ كنت واىمة!!

 كنت  عد غ ع غنوات مف الزواج ال أزاؿ نصؼ ىذرا !فف
 وأنا حامؿ مف أجؿ .حص روتينيفف ذى ت مرة

 نظرت إلي الط ي ة  تعجب و الت  
ػ أتعممػيف؟!فف إف   ػا  ال كػارة لػديؾ لػـ ي ػض  الكامػؿ  ولػذا غػيتـ ذلػؾ 

 أمنا  الوالدة!!فف
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 …ػ
لػػـ أ ػػػت أف أريػػػل الط ي ػػة مػػػف تغػػػاؤليا  يػػػر الم ا ػػر الػػػذي لمحتػػػو .ػػػي  

وحغػػػا اتو الد ي ػػػة  نظرتيػػػا  وأ  رىػػػا أنػػػي حامػػػؿ   ضػػػؿ ميػػػارة الط يػػػب . ػػػط 
ليجعمني حامبًل .ي م ت ره وليس ىمػى .ػراش الزوجيػة ر ػـ أنػي ال أ ػكو مػف 

 …الع ـ!!
**** 

ىندما تعر.ت ىميو .ي لندف منذ أكمر مف ى ريف غنة  ت ادلنا العناويف 
 ػ كما ي عؿ ال  اب .ي ىذا الغف ػ وات  نا ىمى المراغمةف
نحكػػػػي .ييػػػػا ىػػػػف كػػػػؿ واغػػػػتمرت صػػػػدا تنا ى ػػػػر الرغػػػػائؿ لغػػػػنةفف كنػػػػا 

ت اصػيؿ حياتنػػا اليوميػػة ونت ػػادؿ األ.كػػارفف كػػاف حػػوارًا مغػػتمرًا ى ػػر الكممػػات  
و ػد أح  ػػت ذلػػؾفف أح  ػت أف أجػػد .يػػو صػػدي ًا مػف ىمػػري يحػػاورني وأحػػاورهف 
مػػػـ دىػػػاني  يتػػػر لزيػػػارة  ػػػبلده والتعػػػرؼ ىمػػػى أىمػػػو  وغػػػا.رت إلػػػى ىنػػػاؾ .ػػػي 

 أوا ر الر يعفف
  وأىج تيـ اليدايا ال ر ية التي حممتيا ليـفف تعّر.ت ىمى والديو وأ ويو

 ػالوا لػو ىنػػي  أنػي ذكيػة وجّذا ػػة وحمػوة المع ػر وطم ػػوا منػي أف أنػزؿ ضػػي ة 
 ىمييـ .ي منزليـ  دؿ ال ندؽ الذي حجزت .يو إل امتيف

كػػاف  يتػػر مػػايزاؿ طال ػػًا .ػػي الجامعػػة  لكنػػو .ػػي الو ػػت ن غػػو كػػاف  ر ػػـ 
ؼ .ػػػي مط عػػػة أك ػػػر الصػػػحؼ المحميػػػة  نػػػى والديػػػو  يعمػػػؿ .ػػػي  غػػػـ األر ػػػي

 معتمدًا ىمى ن غو  دؿ أف يمد يده لوالديو مف أجؿ المصروؼف
 أىج ني ذلؾ  .يو مممي يدرس .ي الجامعة ويعمؿف

كػػاف ميػػذ ًا جػػدًا و جػػواًل )ر مػػا متػػرددًا(  وكػػاف وجيػػو المبلئكػػي ي ػػعرني 
  الطمتنينة ويمنحني م ة تجعمني أ رج معو .ي المغا  وحديف

رحػػػة  صػػػدا تو ال ريئػػػة  وأ ػػػعر معػػػو  أنػػػي ىػػػدت ط مػػػة صػػػغيرة كنػػػت .
   يةف

)ىػػؿ كنػػت ح ػػًا  حاجػػة لمػػف ي ػػعرني  الط ولػػة ويعيػػدني إلييػػافف أـ مػػف 
 …(في عرني  تنومتي ويو ظيا .ّي؟!
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 وكاف ىو .رحًا   دومي إليو مف ذلؾ ال رؽ ال عيد الذي طالما حمـ  وف
.ػػي أز ػػة حييػػا ال ػػديـ كػػاف يت ػػذني لنتجػػوؿ .ػػي  ػػوارع مدينتػػو ونتغػػكع 

 وأتعرؼ معو ىمى معالميافف
أو نمضي يومًا كامبًل نصعد ج بًل مغطى  ممى أ دي لنكػا.ب أن غػنا  عػد 
ذلػػػؾ  تنػػػاوؿ المممجػػػات المذيػػػذة .ػػػي مطعػػػـ معمّػػػؽ  ػػػيف األرض والغػػػما فف لػػػـ 
يحاوؿ مرة أف يمغؾ يدي  ع وية  أو ييمس  تذني  ضع كممات ر ي ة ونحف 

 تجوالنا إلى منزؿ والديوففىائديف مغا   عد 
لـ يحاوؿ أ دًا أف ي دني إليو ليحضنني  أو ي اجتني    مة  اط ة ونحف 
نتنزه لوحدنا ىمى ض ة ال حيرة و ػد  ا ػت ال ػمس ونغػيت  عضػًا مػف ألوانيػا 

 الغاحرة لتصط    و الغما فف 
لػػـ يكػػف ىػػذا المنظػػر الرائػػع يغريػػو ليرتكػػب حما ػػة صػػغيرة ر مػػا لػػـ أكػػف 

 لو أنو ارتك يا!ألمانع 
 وأنا؟فف ماذا ىني؟!

 ىؿ كنت غتكت ؼ  يئًا جديدًا .ي دا مي لو أنو .عميا؟!!
لػػو كػػاف ممػػة  ػػي  .ػػي دا مػػي ليو ظػػو .عػػبًل تجاىػػو  لكػػاف مجػػرد وجػػوده 

   ر ي يك ي لذلؾف 
لػػـ … وغػػيمًا جػػدًا  لكػػف نظراتػػو  لػػـ تكػػف تغرينػػي… كػػاف ومػػازاؿ وغػػيماً 

 عؿ غا اي  ير  ادرتيف ىمى حمميفتكف تزيد مف    اف  م ي  أو تج
 كاف ى مي  وأنا معو ي رض ىمي احتراموفف

كػػاف ى مػػي ي نعنػػي أنػػو  ػػاب ممػػاليفف  ػػاب ال يػػرى .ػػي ال تػػاة الجالغػػة 
 أمامو مجرد جغد يرضي  ريزتو   ؿ ى بًل  يحاوره وندًا يحترموف 

كػػػػاف ىػػػػذا مػػػػا ي ػػػػدني إليػػػػو  .مػػػػـ أ ػػػػغؿ ذىنػػػػي  ػػػػالت كير  تمػػػػؾ األمػػػػور 
 الحب كم اىر مجنونة تجتاحنا  ول ا  جغدي محموـ يجمع  ػيف  األ رىفف

 رجؿ وامرأةفف
كانت  ريزتي األنموية  وأنػا معػو  ت  ػى كامنػة  وكػاف ىػذا  مما ػة ضػو  

 أحمر صغيرف
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 ػػػػػر م ػػػػػاىري تجيػػػػػاز إنػػػػػذار .ػػػػػي دا مػػػػػي  يحػػػػػذرني ويػػػػػدىوني ألف أ 
 تجاىوفف 

ي ػػػػة م ػػػػاىري لكننػػػػي تجاىمتػػػػوفف تجاىمػػػػت اإلنػػػػذار  ولػػػػـ أ ت ػػػػر أ ػػػػدًا ح 
 تجاىوفف

كػػػاف حريػػػًا  نػػػا أف ن  ػػػى مجػػػرد أصػػػد ا  وال نجػػػازؼ ىنػػػدما جػػػا ت تمػػػؾ 
 المحظة الحاغمة التي كاف ىمينا .ييا أف نت ذ  رارنا المصيريفف

 
**** 

   ؿ ليمة مف غ ري  جمغنا أنا وىو .ي حدي ة المنزؿ نتغامرفف
 كػػاف ى مػػػي م و ػػػًا  وىػػػواط ي  يػػػر مغػػػت رة  ور ػػػـ ذلػػػؾ  رجػػػت كممػػػة

 "نعـ" تم ائيًا مف .ميفف
لػػػـ أ ػػػعر  حمػػػاس و.ػػػرح وأنػػػا أنط يػػػا  لكننػػػي .ػػػي الو ػػػت ن غػػػو لػػػـ أكػػػف 

 أر ب .ي أف أ وؿ "ال"!!
ال أدري كيؼ ات  نا أف نتزوج  ونحػف لػـ نتعػرؼ ىمػى  عضػنا نظريػًا إال 

 لغنة مف المراغمة  وىمميًا إال ألغا يع!فف
ر لػػـ يكػػف يتعػػدى كونػػو ر مػػا أنػػي لػػـ أكػػف ح ػػًا أىنػػي مػػا أ ولػػو  وأف األمػػ

 مجرد . اىات كبلـف
 مؿ الجدفف مجرد ا تراح لم روع زواجففحكبلـ ال يؤ ذ ىمى م

لـ نكف نممؾ  مف م ومات الزواج  مايك ي  .نحف .ي أوائػؿ الع ػرينات 
 ومازلنا طال يف .ي الجامعةفف

 صحيل أف كبًل منا يعمؿ  لكف ىذا ال يك يف
 وماذا ىف الحب؟

 أـ أننا مجرد أصد ا ؟!… ح اً ىؿ نحف نحب  عضنا 
 

مف الغريب ح ًا أننا لـ ن غؿ ن غينا  التغاؤؿ   ؿ حغمنا األمػر  غػرىة 
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 و ررنا أف نتزوج  عد مبلمة أ يرفف أي .ي أوا ر الصيؼ!فف
 وودىت  يتر ىمى أمؿ الم ا   عد مبلمة أ ير  وىدت إلى غوريةف

*** 
راريفف كانػػت تعػػودت .ػػي ال يػػت ىمػػى الصػػدؽ  وىمػػى مكا ػػ ة أمػػي  تغػػ

تعرؼ  صة ح ي األوؿ  ت اصيميا أياـ الدراغػة المانويػة  وتعػرؼ كػؿ ماكنػت 
أتعػػرض لػػو مػػف أمػػور أو مضػػاي ات .ػػي العمػػؿ  وكػػاف أ ػػي يعػػرؼ كػػؿ ذلػػؾ 

 منيافف 
كػػاف يحمػػو لػػي أف أجمػػس إلػػى أ ػػي وأتنػػا ش معػػو .ػػي كميػػر مػػف األمػػور  

ع اآل ػػر  .يتحػػوؿ و ػػد ن تمػػؼ أحيانػػًا .ػػي أمػػر مػػا  وي  ػػؿ كػػبًل منػػا .ػػي إ نػػا
 ن ا نا إلى  طيعة تغتمر يومًا أو يوميف مـ نتصاللفف

أو … كػػاف ي ػػادر ىػػو إلػػى مصػػالحتي .يطمػػب منػػي أف أىػػد  ػػايًا ن ػػر و
 أ ادر أنا إلى مصالحتو  .تغتلو إف كاف يريد مني أف أىد  ايًا ن ر وف

.ػػي اليػػوـ التػػالي لعػػودتي  د مػػت ىمػػى أ ػػي وىػػو  ػػا ع  ػػيف أورا ػػو وكت ػػو 
 ت لو دوف م دمات  و م

 غتتزوج  عد مبلمة أ ير!فف… ػ  ا ا
لػػـ يتمالػػؾ أ ػػي ن غػػو مػػف الضػػحؾ  صػػوت مرت ػػع  مػػـ غػػتلني وىبلمػػات 

 الدى ة مازالت مرتغمة ىمى وجيو   
غػػتتزوجيف  عػػد مبلمػػة أ ػػيرفف ومػػف ىػػو غػػعيد الحػػظ ىػػذا؟!  …ػػػ مػػاذا؟!

 ذلؾ؟أليس ك… ال د أنو صديؽ المراغمة الذي ىدت توًا مف زيارتو …
 ػ نعـفف ل د ات  نا ىمى الزواج  عد مبلمة أ يرف

 …ػ ي دو أنؾ حغمت الموضوع  ن غؾ 
ووا.ؽ أ ي ىمػى زواجػي دوف معارضػة  و عػد مداولػة  صػيرة مػع أمػيفف 
ر ما ألنػو لػـ يت ػذ األمػر ىمػى مت ػذ الجػد  وظػف مممػي أف األمػر لػيس غػوى 

 …. اىات كبلـفف وأف العريس لف يتت أ داً 

ر المبلمػة التاليػة كانػت أ.كػارًا مضػطر ة متنا ضػة تضػى .ػي طواؿ األ ي
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 رأغيفف
 ػػدمت ىمػػى  طػػت أأ ػػعر أحيانػػًا أنػػي ىمػػى صػػواب  وأ ػػعر أحيانػػًا أنػػي 

  تغرىي و  ولي   كرة الزواجفف
وىنػدما كانػػت ىػػذه األ.كػار تمػػل ىمػػي كنػت أطمػػئف ن غػػي وأ ػوؿ ليػػا أنػػو 

 فلف يحضر  وأنو ال د أف ي كر  األمر ويغّير  رأيوف
ور ـ ذلؾ  ذى ت إلى الصائ  وا تريت لن غي  اتمًا ذى يًا وضعتو .ػي 

 إص عي  اليد اليمنى!!
ما رنػػػا أنػػػا و يتػػػر ىمػػػى كتا ػػػة الرغػػػائؿ  ووصػػػمني مػػػرة منػػػو طػػػردًا ك يػػػرًا  

  اؿ لي وأنا أىـ   تحو … .تغرع أ ي إلى ال ريد ليجم و
 ػ ال د أنو .غتاف الز.اؼفف أرغمو  صيصًا مف ىناؾفف

… ا .تحػػت الرزمػػة وجػػدت .ييػػا  زالػة " ػػام ي" مصػػنوىة مػػف ال ػػشىنػدم
 …كنت  د رأيتيا ىناؾ .ي أحد المتاجر وأىج تني
 كانت تمؾ ىي ىدية العرس مف  يتر!فف

 نظر إلي أ ي   ي  مف االمتعاض وىو ي وؿ 
 ػ ظننتو أرغؿ لؾ .غتاف الز.اؼ  لكنو أرغؿ  داًل منو لع ة!

 . مت لو ضاحكة  
 أجمؿ مف .غتاف الز.اؼف ػ ىذه الغزالة

أصػ حت الغزالػػة .يمػػا  عػد مػػف نصػػيب ليمػػىفف أمػا ال غػػتاف  . ػػد ا ػػتريتو 
  ن غي!!فف

*** 
 جا   ير آب  ووصمتني  ر ية مف  يتر يحدد .ييا موىد  دوموفف

 ىرىت إلى أ ي ألّوح لو  ال ر ية  
 إنو  ادـف… ػ أرأيت؟

 .وجب أ ي  وأدرؾ أف األمر أص ل جديًا اآلفف
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ا نغتعد الغػت  اؿ العػريس ال ػادـ مػف الغػرب ليطمػب يػدي رغػميًا مػف  دأن
 أ ي   عد  طو ة  المراغمةف 

اغػػتن رت أغػػرتي .ػػي اليػػـو المحػػدد  ل دومػػو  وانطم ػػت  ػػي الحا.مػػة إلػػى 
المطػػار وأنػػا أ ػػعر أنػػي أحمػػـ حممػػًا  ري ػػًا وأنتظػػر أف ي رصػػني أحػػد مػػا حتػػى 

 أصحو منوف
 لي  ري ًا و د حمؽ  ار يوففرأيتو  ادمًا نحوي ي تغـفف  دا 

 صغير جدًافف مجرد .تى ناىـ ال يمكف أف يتزوج  عد أياـ! 
لػػـ أكػػف ممػػف يح ػػذف الرجػػؿ ذو ال ػػار يف  لكػػف ذلػػؾ كػػاف يناغػػ و ىػػػو  

 عضػػًا مػػػف …  الػػذات ويغطػػي مبلمحػػو الناىمػػػة ويمنحػػو  عضػػًا مػػػف   ػػونة
 رجولة .ي المظير أراىا ضروريةفف

ؿ لػػي أنػػو غػػيتركو لين ػػت مػػف جديػػد إف غػػتلتو ىػػف  ػػار يو  .ضػػحؾ و ػػا
 كاف يعج نيف

كػػػػاف يرتػػػػدي غػػػػترة صػػػػي ية و نطػػػػاؿ جينػػػػز أغػػػػود  ويحمػػػػؿ  يػػػػده ح ي ػػػػة 
 غامغونايت  وال ي  غواىاف 

ووجدتػوفف  اتمػػًا .ضػػيًا ا ػػتراه … أمغػكت  يػػده اليمنػػى أ حػث ىػػف  ػػي 
 ىناؾف

رحب أ.راد أغرتي الصغيرة  الضيؼ العريس  لكف أ ي الصػغير  الػذي 
.ي العا رة مف ىمره  لـ يتمالؾ ن غو  . رج  غرىة مف الغر.ػة   ػؿ أف  كاف

ين جر مف الضحؾ وىػو يغػمع أ ػي ألوؿ مػرة يحػاور أجن يػًا  المغػة ال رنغػية  
لـ يتِت  يتر   غتاف ز.اؼ لػي  ولػـ يػتِت   ػّزة ز.ػاؼ لػوفف ورا. تػو إلػى الغػوؽ 

 لن تري لو  ّزة و ميصًا وحذا  أيضًا!!
المنػػزؿ  و ػػرأت ال اتحػػة وى ػػد ال ػػراف  و.ػػي اليػػوـ التػػالي جػػا  ال ػػير إلػػى 
 كانت ح مة الوداعفف

تزوجنا دوف أ.راح ىرس ت ميدية  و عد أغ وىيف كانػت الطػائرة تتجػو  نػا 
 … إلى أورو ا الغر يةفف إلى  بلده

*** 
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 …ىروب… كاف زواجي مف  يتر مجرد ىروب
يػػػػػى حػػػػػب الرى ػػػػػات والحمػػػػػى وضػػػػػو  ال مػػػػػر وأر … مػػػػػات الحػػػػػب األوؿ

 الياغميفف
أحر ػػػت ألنغػػػػاه د.ػػػاتر الػػػػذكريات واأل ػػػػعار  . ػػػد جػػػػؼ ح ػػػر ال مػػػػـ  ػػػػيف 

 أصا عيف
 ىجرت الرغـ وأحبلـ ال ف  عد أف ي غت .ر اة األلواف .ي يدي وىر تف

 ىر ت  عد أف مممت صناىة الكبلـ األجوؼ .ي  بلديفف
.مػـ … ىر ت ىّمي أجد ح ي الضائع .ي  بلد الغر ة  يف الوجػوه الغري ػة

 جدهفأ
**** 

والت يتػػػوفف  ر ػػػي  لكنػػػو  ريػػػب ىػػػف ىػػػالـ المػػػادة والجػػػنس والم ػػػدراتفف 
 غو وأح وفر  ر ي متغور  روح ال رؽ الذي د

جػػػػذ ني إليػػػػو  صػػػػد و وجديتػػػػو  ولػػػػـ أجذ ػػػػو إلػػػػي  جمػػػػالي ).تنػػػػا ىاديػػػػة 
 م اييس الجماؿ(  ولكف  روحػي ال ػر ية ونمػط ت كيػري وجرأتػي التػي أ ا.ػت 

  يره!فف
نيا .ػػػي رحػػػبلت تطػػػوؿ أو ت صػػػر  ووجػػػد كػػػبًل منػػػا .ػػػي ج نػػػا أصػػػ اع الػػػد

 اآل ر ر.ي ًا  وكانت ليمى ت اركنا .ي كؿ مرة متعة االغت كاؼفف
ك رت اال نة  و دأت الم اوؼ ت غؿ ت كير  يتػر   ػؿ أف ت ػغؿ ت كيػري 

 ىف مغت  ميا .ي  بلد الغرب 
… كانػػت ال كػػرة .كرتػػو  واغػػتطاع إ نػػاىي أ يػػرًا  الرحيػػؿ صػػوب  ػػبلدي

 ال رؽف صوب
كانت أ.كاره تتعارض مع أ.كار والديو  .تدار ظيره ل ركة العائمػة وتػرؾ 
أل ويػػو ميمػػة إدارتيػػا  .يػػو ال يريػػد .ػػيمبل .ػػا رة وال غػػيارة .ارىػػة يػػد.ع ممنيمػػا 
حيػػػاة مممػػػة يمضػػػييا ورا  مكتػػػب ال ػػػركة يػػػدير أىماليػػػا الىمػػػًا حتػػػى يصػػػ ل 

 ىجوزًاف 
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ىمػى ال حػر  و م نػا المنػزؿ اغت رينا ىنا .ي منػزؿ يػر ض ىمػى تػؿ يطػؿ 
رأغػػًا ىمػػى ى ػػب  وأضػػ ينا ىميػػو مػػف روحينػػا طا عػػًا  اصػػًا  ػػو  وّزينػػا حدي تػػو 

  ال ضرة والزىرف
لـ نت و لكبلـ الناس وىـ يروف صورة الحياة الزوجيػة ت تمػؼ ىمػا أل ػوه  
ونمػػػػػط لمحيػػػػػاة ي تمػػػػػؼ ىمػػػػػا ىيػػػػػدوهفف لكػػػػػف النػػػػػاس المحكػػػػػوميف  المظػػػػػاىر 

يػػػافف لػػػـ يكونػػػوا غػػػوى  دايػػػة المتاىػػػب  إذ غػػػرىاف مػػػا والعائ ػػػيف والمػػػائتيف  
 … اكت ؼ  يتر أف زواجو ال يمنحو حؽ االغت رار .ي ىذا ال مد الذي أح و

ال يحػػػػؽ لزوجػػػػي االغػػػػت رار ىنػػػػا  وال يحػػػػؽ ال نتػػػػي أف تكتغػػػػب تم ائيػػػػًا 
 جنغيتي!… جنغية أميا

 ًا ل د اكت  ت أني ىنا أص ل  يئًا ما إف تزوجت غوريًا  وال  ي  إطبل
  …إف تزوجت أجن يًا!!

ذى ت يومًا إلى صندوؽ تو.ير ال ريد أل.ػتل حغػا ًا ال نتػي  وطالمػا أنيػا 
  اصر  .بل د ليا مف ولي أمرف

كنت أىت د أف كوني أميا التي أنج تيا   عد أف حممتيا .ي  طني تغعة 
 أ ير  يمنحني ىذا الحؽ " ديييًا"!فف

كنػػػت أحمػػػؿ تػػػوكيبًل مػػػف  لكننػػػي كنػػػت واىمػػػةفف . ػػػد غػػػتلني الموظػػػؼ إف
 أ يياف

 ػ توكيؿ؟!فف لماذا؟فف أنا أميا!!
 ػ آغؼ غيدتيفف ىذا ال يك ي  وال د مف توكيؿ مف زوجؾ!فف

  رجت أضحؾ مف  ر ال مية الذي يضحؾ!
 يالمغ ريةفف… اليك ي أف أكوف أميا

جعمػو ىطمػة رغػمية  مػـ تػزوؿ  داغػة األمومػة نكيؼ نحت ؿ  عيػد األـ  و 
أيػف ىػي ىػذه "الجنػة تحػت أ ػداـ … لرغمية  ألنيا ال تك ي! .ي المعامبلت ا
 األميات إذف؟!فف

 …"النغػا   ػػ ي ات الرجػػاؿ  مػػا أكػرميف إال كػػريـ  ومػػا أىػػانيف إال لئػػيـ"
 ىكذا  اؿ رغولنا الكريـف
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 …أكمر مف ألؼ وأر عمائة غنة أحتاج إلى توكيؿ  عد…ف واليوـ
مػر ا نتػي!! .يػؿ مػف توكيؿ مف األب يمنحني ىو . ط الحؽ .ي تػولي أ

 …إىانة أك ر مف ىذه؟!
ىويػػة ال نيػػا المراىػػؽ  .طمػػب  أرادت أـ .ػػادي مػػرة الحصػػوؿ ىمػػى  طا ػػة

 منيا الموظؼ "ولي أمر"!فف
ىذه األرممةفف األـ التي تعيؿ .مػذات أك ادىػا لوحػدىافف ليغػت  حػاؿ مػف 

 األحواؿ "ولية األمر"فف
ال  ـتضػػحياتيا مػػف أجميػػىبل ػة األـ الحميميػػة  توالدىػػا  وكػػؿ ىواط يػػا و 

… تجعػؿ منيػػا "وليػػة أمػػر"  .يػػي امػرأة  واألمػػر إذف  يػػد العػػـ ال عيػػد  أو الجػػد
 و د كاف متو.يًا أيضًا!فف 

مـ كاف ال د مف ذلؾ الحدث الغ يؼ الم يؼ ىندما ذى ت إلى م  ر 
ال رطة لم يادة مف أجؿ أمر روتيني جدًا  و د  اب ىف  الي و اؿ الرجميف 

  ر. تي أمرًا ذّكرنا  و ال رطي  المذيف كانا 
 …إني أرى امرأة واحدة  وليس امرأتيف"!!… ػ آغؼ

  اضية!!!…  اؿ لي ذلؾ  ر ـ أف المرأة .ي  بلدنا محامية و
.ػػػي  ؿ يتػػػر لػػػـ يكتػػػرث  . ػػػد تو ػػػع  ػػػيئًا مػػػف ىػػػذا ال  يػػػؿ  ولػػػـ ي  ػػػد األمػػػ

 التغييرفف
 أما أنافف؟!!

وحػػػي متمػػػردة  وغػػػوا  .ػػػي مػػػازاؿ  م ػػػي ال يعػػػرؼ الغػػػكينة  ومػػػا زالػػػت ر 
 الغرب أـ .ي ال رؽ  ممة أمورًا كميرة ت م نيف

ل ػػد ىر ػػت مػػف ال ػػرؽ إلػػى الغػػرب  مػػـ مػػف الغػػرب إلػػى ال ػػرؽ  ولػػـ أجػػد 
 ماكنت ىنو أ حثفف

*** 
لػػػـ أغػػػتطع أف أ ػػػغؿ  ػػػالي كميػػػرًا  ػػػالت كير  مػػػا  الػػػو  يتػػػر  عػػػد أف غػػػمع 

 اىترا.ي  ونحف نحتغي ال اي .ي الصيؼ ذات مغا فف
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جمّػػػػت ذلػػػػؾ لو ػػػػت آ ػػػػر  . ػػػػد كػػػػاف  ػػػػالي م ػػػػغواًل  ػػػػتمور أ ػػػػرى أكمػػػػر أ
.ػي  ػبلده  … لكنني وجدُت ن غي أ.كر تم ائيًا  يػذا األمػر وأنػا ىنػا… إلحاحاً 

 و.ي منزؿ والديو  أراه وأرى ا نتنا  عد  يابفف
 أ.كر  األمر .ي كانوف الماني  .ي زيارتي األولىف

 …نيةوأ.كر  األمر .ي نيغاف  .ي زيارتي الما
 أ.كر  وأغتعرض  غرىة  ريط حياتنا الم تركة طواؿ ى ريف غنةفف

أ.كر تم ائيًا  و وال أتيرب منو كمػا كنػت أ.عػؿفف أواجػو ن غػي  ػو وأطػرح 
 …ىمى ن غي ألوؿ مرة أغئمة .ي منتيى ال طورة

 ….ي منتيى ال طورة… أجؿ
مكمػػػت مػػػع  يتػػػر أيامػػػًا .ػػػي منػػػزؿ والديػػػو  مػػػـ غػػػا.ر ىػػػو إلػػػى غػػػورية   

 ت مت أنا إلى الغر.ة المحجوزة  لي .ي  يت  الم ر.ات  رب المركزفوان
المركػػز  الط ػػي الت صصػػي  نػػا  ضػػ ـ مؤلػػؼ مػػف غػػتة طوا ػػؽ م نػػي 
ىمػػػى تػػػؿ .ػػػي أحضػػػاف الط يعػػػة اليادئػػػة  ويغػػػت  ؿ األط ػػػاؿ المػػػراى يف الػػػذيف 
 م ػػوا  إىا ػػة جغػػدية أو ى ميػػة أو كمييمػػا معػػًا  أو أصػػ حوا معػػا يف .يمػػا  عػػد 

 … كمرض ليمى… تعرضيـ لحادث ما  أو إصا تيـ  مرض ىضاؿ جرا  
الطػػػا ؽ األوؿ م صػػػص لمكاتػػػب االغػػػت  اؿ واإلدارة والغػػػكرتاريا و يػػػر 
ذلؾ  والطا ؽ الماني لممدرغة والمغ ل و رؼ المعالجػات الم تم ػة  والمطعػـ 
الػػذي يػػتـ .يػػو إىػػداد الوج ػػات ال اصػػة لكػػؿ مػػرض حغػػب حالتػػو الصػػػحية  

 زوار والعامميف .ي المركز طعاميـ أيضًاففويتناوؿ .يو ال
الطػػػػػػا ؽ الغػػػػػػادس م صػػػػػػص لمكاتػػػػػػب األط ػػػػػػا  و اىػػػػػػة االجتماىػػػػػػات 

 والمعالجة الن غيةف
أمػػػا الطػػػا ؽ المالػػػث والرا ػػػع وال ػػػامس  .م ّغػػػـ إلػػػى  ػػػرؼ مؤمّمػػػة  تمػػػاث 
   ي جميؿ لت دو كغرؼ المنازؿ  وليغت كغرؼ الم ا.ي  و ػد وضػع .ييػا 

 غريرًاف  54
 ؽ مف ىذه الطوا ؽ  ر.ة معي ة م تركة .ييػا مكت ػة وتم ػاز .ي كؿ طا

و.يػػديو وموغػػي ى متنوىػػة وأدوات لمرغػػـ  واأل ػػغاؿ اليدويػػة  ومطػػ ر مغػػت ؿ 
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تح ظ .يو األطعمة التي ترد مف المطػ ر الرئيغػي لت ػدـ غػا نة .ػي موىػدىا  
وتعد .يو مغا  كؿ  مػيس وج ػات يعػدىا  غػرور و.ػرح أحػد األوالد المرضػى 

 دة الم ر.ات كؿ  دورهف مغاى
المرضػػػػى موزىػػػػوف .ػػػػي الغػػػػرؼ .ػػػػرادى وممنػػػػى ومبلمػػػػًا حغػػػػب أىمػػػػارىـ 
ونوىيػػػة إىػػػا تيـ حرصػػػًا ىمػػػى راحػػػتيـ ول مػػػؽ االنغػػػجاـ  يػػػنيـ .ػػػي ىي ػػػيـ 

 الم ترؾ وتعامميـ مع  عضيـ ال عضف
كانت كؿ حػاالت ىػؤال  المرضػى الصػغار م ػمولة  الضػماف الصػحي  

  ػػؿ الحكومػػةفف كحالػػة ا نتنػػا ال اصػػة  وتكػػاليؼ  عػػض الحػػاالت مغطػػاة مػػف
 …جداً 

 … ليمى ىمى الكرغي المتحرؾ
 لـ تعد  ادرة ىمى الم ي  ولـ تعد  ادرة ىمى الكبلـف

ل ػػػد أىػػػّدوا ليػػػا لوحػػػة  ػػػاألحرؼ األ جديػػػة لت ػػػكؿ منيػػػا كممػػػات ت اطػػػب 
اآل ػػػريف  يػػػا  ود.تػػػرًا لصػػػور م تم ػػػة تع ػػػر  واغػػػطتيا ىػػػف ر  اتيػػػا  وكانػػػت 

تحتى  صمت ىندما تعيػد محاولتيػا لت  رنػي   ػي  مػا  وأ. ػؿ أحيانًا تمور و 
أنا  ر ـ ما أ ذلػو مػف جيػد  .ػي .يػـ م صػدىافف كنػت أ ػعر ىندئػٍذ  ػالعجز  

 وأنا أراىا ىكذا تتعذب .ي صمت وتعذ نيف
دة  إال أنيػػػػا تحغػػػػنت مػػػػف الناحيػػػػة الصػػػػحية عػػػػور ػػػػـ أنيػػػػا أصػػػػ حت م 

ة الغا  ة  لـ يكف مرضيا  دتـ والن غية ىما كانت ىميو ىندما رأيتيا .ي المر 
 ت  يصو  عدفف 

ل ػػد زاد وزنيػػا  واكتغػػى وجييػػا ال ػػاحب حمػػرة   ي ػػة .ػػي الػػوجنتيف  إذ 
 أنيـ أىدوا ليا .ي المركز  رنامجًا يوميًا ي مؿ ىبلجات م تم ةف 

 ضػػا  كػػؿ أو ػػات .را يػػا معػػيفف كانػػت تريػػد إنيػػا .رحػػة   ػػدومي إلييػػا 
تغتعجمني لم دـو إلييا  لكف الم ر.ة مارليف  تتصؿ  ي ىات يًا .ور اغتي اظيا

طم ػػػت منػػػي أف أ  ػػػؼ مػػػف أو ػػػات ل ػػػائي معيػػػا حتػػػى تػػػتمكف مػػػف الم ػػػاركة 
   عض الن اطات الح ًاف!فف

ىػػػػززت رأغػػػػي متظػػػػاىرة  الموا. ػػػػة  مػػػػـ  رجػػػػت لمتنػػػػزه  مػػػػيبًل .ػػػػي الغا ػػػػة 
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الم ػػػ عة  الرطو ػػػة   عػػػد أمطػػػار ىطمػػػت الميمػػػة ال ائتػػػةفف إنػػػو آ ػػػر يػػػـو مػػػف 
 اففنيغ

كانت النغائـ الن ية ال اردة تنع ني  ومنظر زىرات ال ن غى الناميػة ىنػد 
جػػذوع األ ػػجار يعيػػد إلػػي .رحػػًا ط وليػػًا  ا.ت دتػػو منػػذ زمػػففف ال ن غػػى ىػػو أوؿ 
ت ا ير الر يع .ي  ػبلدي  وكػاف منظػره ي رحنػي كميػرًا وأريجػو يغػكرني ىنػدما 

  ػًا  .ػي الزاويػة .تغػرع كنت صغيرةفف كنت أ ػرج مػف المدرغػة ألرى  ائعػو وا
 إليو أل تري منو   رو ي  ا ة أحمميا إلى ال يت .رحة وأىدييا ألميف

  ن غى  بلدي ا.ت دتو ىنافف .ي غنوات الغر ةف
 ا.ت دت أريجوفف

 ال ن غى ىنا جميؿ  ولكف ال أريى لو!!
 زىرة ال ن غى الجميمة ىي المادةفف ىي الجغد  أما أريجيا .يو الروحفف

 التي ا.ت دناىا ىناف ىي ال يمة
  ن غى الغا ة ذّكرني  مارليف  

ىذه الموضوىية التػي تمجػـ  ىواطػؼ النػاس ىنػافف وأنػا ماجئػت … ىرا 
إلى ىنا إال مف أجؿ ليمػىفف مػف أجػؿ أف أراىػا وأحتضػنيا وأحادميػا وأىػوض 

 نوىًا ما أيامًا طويمة مف ال عادف 
غػػػػػم ًا ىمػػػػػى منيػػػػػا غػػػػػيؤمر  يمػػػػػف الغريػػػػػب أف تظػػػػػف الم ػػػػػر.ة  أف  ر ػػػػػ

ن ػػػاطاتيا  .عنػػػدما ت ػػػدأ الن ػػػاطات التػػػي حػػػدمتني ىنيػػػا  .ػػػإف ليمػػػى غتن ػػػغؿ 
تم ائيػػًا  يػػا ىنػػي  ولػػف تت ػػ ث  ػػي  اكيػػة  ألنيػػا  ط عيػػا اجتماىيػػة وال تعػػاني 
مف ى دة ال جؿ  أو االنعزالية  وأنا لـ أح غيا .ي الغر.ة وأمنع ىنيػا اليػوا  

 …والناس!
.ػػػػي المركػػػػزفف تتجػػػػوؿ معػػػػي .ػػػػي  ل ػػػػد أضػػػػحت ليمػػػػى "دليمػػػػي الغػػػػياحي"

أرجائو  وىي م عمة  الحيوية  وتعر.نػي ىمػى كػؿ مػف لػو ىبل ػة  ػو  ػد ًا مػف 
الط يػػػػب المغػػػػؤوؿ ىنػػػػو  ومػػػػرورًا  نزالئػػػػو مػػػػف األط ػػػػاؿ المرضػػػػى  وذوييػػػػـ  

 وانتياً   ال غتانيف
لـ أكف  حاجػة ألف أ  ػر مػارليف  وجيػة نظػري   ػؿ تركتيػا تػرى وتػدرؾ 
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 ماكاففصحتيا  ن غيا  وىذا 
ل ػػد أدركػػت ذلػػؾ  ولمغػػت  ن غػػيا التحغػػف الجديػػد الػػذي طػػرأ ىمػػى ليمػػى 

 منذ  دومي إلييا  و م ت نظريتيا الغا  ة مئة وممانوف درجة!
كؿ  ي  ىنا مرتب ونظيؼ  وموضوع .ي المكاف الذي يجب أف يكوف 
.يػوفف ال  ػػي  نػػا ص  وال  ػػي  زائػػد  كػػؿ  ػػ ص ىنػػا مؤىػػؿ ويعػػرؼ تمامػػًا 

 …لذي ين غي ىميو ال ياـ  وفف ال أحد زائد والأحد نا صماىية العمؿ ا
 لكف ممة أمر ماليس ىمى مايراـفف أمر نا ص!!

 ىذا مركز كامؿفف كامؿ .ي مادياتو  ولكنو نا ص .ي روحوف
 ممة  رودةفف  رودة ىواطؼف

  رودة تك ل العواطؼ  .بل ى وية أو ان بلت ان عاالتفف
 و ارتكاب ى وات!و رودة تحكـ الغموؾ  .بل تم ائية أ

ىواطػػػؼ  ػػػاردة  لكنيػػػا مغّم ػػػة  ػػػورؽ المػػػع مػػػف المطػػػؼ الزائػػػد والمجاممػػػة 
الم رطػػة التػػي كانػػت تميػػر أىصػػا ي ال  ػػعوريًا كػػؿ مػػرة ألت ػػي .ييػػا أحػػد أ.ػػراد 

 طا ـ العمؿ أو أطمب منو  دمة صغيرة!فف
  صدت مكتب الدكتورة مولمر .ي المركزفف
ال ت ػػػؼ وطتتيػػػا إال  تنػػػاوؿ ليمػػػى مازالػػػت تعػػػاني مػػػف الت ػػػنجات التػػػي 

الدوا   والدوا  يجعميا ت عر  النعاس والتعبفف إنيا ما زالت  ير  ادرة ىمػى 
الكػػػبلـ  .الػػػدوا  مغػػػؤوؿ أيضػػػًا ىػػػف م ػػػؿ لغػػػانيا  ومػػػازاؿ األط ػػػا  .ػػػي طػػػور 

 المعالجة التجري ية معيا نظرًا لندرة المرض  ولندرة إصا ة األط اؿ  وفف 
 ػ متى تنتيي تجار كـ ىذه؟

غتلت الط ي ة و د ن ذ ص ري .طم ت مني التحمي  المزيد مػف الصػ رفف 
 واالنتظارف

 الص ر واالنتظارفف كـ  ت أكرىيما!!فف
**** 

 ىدت إلى  ر.تيفف مح طة نا مة وحزينةف
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 جمغت  رب النا.ذة أحدؽ .ي ال راغفف
 …فآه يا ا نتي

 ىؿ  اإلمكاف أف تعودي يومًا كما كنِت؟
لغػػػػػػطل تنػػػػػػادي صػػػػػػدي تؾ ا نػػػػػػة الجيػػػػػػراف أغػػػػػػمع صػػػػػػوتؾ وأنػػػػػػت ىمػػػػػػى ا

 وتضحكيف؟
تػػتتي أل يػػؾ  ط ػػؽ ال ػػيض الم مػػي  وأنػػت . ػػورة أنػػؾ أىػػددت لػػو الع ػػا  

 الذي يحب   ن غؾ؟!فف
آه يػػػا ا نتػػػيفف ىػػػذا "العمػػػو" الػػػذي احتضػػػنؾ مػػػرة .ػػػي ىيادتػػػو  ومػػػرة .ػػػي 

  يتوفف ليتو ييتـ
 مددت يدي إلى درج منضدة المكتب أماميفف

 ي الت ّطتيا وغا.رت معي مرة أ رىفأ رجت منو صورتؾ الت
 صورتؾ ىي ال ي  الوحيد الذي أمتمكو منؾفف

تتممتػػؾ وأنػػت  تحتضػػف ليمػػى وتنظػػر إلػػي تمػػؾ النظػػرة الغامضػػة التػػي ال 
 أدرؾ مغزاىافف

تتممػػت صػػورتؾ طػػويبًل  مػػـ اجتػػاحتني ر  ػػة  تمزي يػػا ىمّػػي  ػػذلؾ أتحػػرر 
 منؾ!فف

 .صمتؾ  الم ص ىف ليمى  ومز ت صورتؾفف
 تيا إر ًا و.كرت أف أرمييا .ي فف المرحاض!ففمز 

 .ي المرحاض؟!فف حراـ!فف
أ عمت ىود م اب وأحر تيا .ي المغغمةفف لػـ تحتػرؽ صػورتؾ  غػيولةفف 
لػػـ تحتػػرؽ إال  عػػد أف أ ػػعمت .ييػػا ىػػدة أىػػواد مػػف الم ػػاب  و عػػد أف أحر ػػت 

 أصا عي معيا!
نػػار  و.ػػًا لمػػاذا لػػـ تحتػػرؽ صػػورتؾ  غػػيولة؟فف ىػػؿ كػػاف  م ػػي يط ػػب ال

 …ىمييا دوف أف أدري؟!!
**** 
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غػػرىاف مػػػا أصػػ ل الجميػػػع يعر.نػػي  .ػػػي الطػػا ؽ ال ػػػامس مػػف المركػػػز  
ي  األغػما  المجػردة  دلػيبًل ىمػى ر.ػع الكم ػة  يننػا  . ػي ىػػذا نأدىػوىـ ويػدىون

ال مد المحا.ظ يحتاج المر  و تًا طػويبًل كػي يمغػي الحػواجز وير.ػع الكم ػة  وأنػا 
ىػػذه  الغػػيدة مركيػػزي  وذاؾ  الغػػيد كػػامينيش   ػػداًل مػػف  ضػػ ت ذرىػػًا  منػػاداة

أليػػػدا و.ينانػػػدفف كنػػػت دائمػػػًا أكػػػره الم ػػػب وأجػػػد صػػػعو ة .ػػػي ح ػػػظ الكنيػػػة  أمػػػا 
 االغـ األوؿفف االغـ ال  صي  .كنت أح ظو  غرىة وال أنغاهف

كػؿ واحػد مػف طػا ـ العمػؿ منػذ ال دايػة أف ينػاديني وأناديػو  ا ترحػت ىمػى
ضػػنا يوميػػًا  وال داىػػي أف ن  ػػى رغػػمييف وننػػادي  عضػػنا ىكػػذا  .ػػنحف نػػرى  ع

 كؿ يـو  األل اب الغ ي ة!!
كانػػػت ردود األ.عػػػاؿ ىمػػػى ا تراحػػػي إيجا يػػػة  ولكػػػف التػػػردد والدى ػػػة مػػػف 
ى ػػػويتي .ػػػي التعامػػػؿ كانػػػت  اديػػػة .ػػػي العيػػػوففف كػػػاف الػػػ عض  ػػػادئ األمػػػر 

 ًافينغى   حكـ العادة  ويناديني  الم ب والكنية  مـ يعتذر ضاحك
أصػػ حت أنػػػا واألط ػػا  زمبل  وأنػػػا والم ػػػر.ات  وأنػػا وىػػػامبلت النظا.ػػػة  
وأنا واألط اؿ المرضى  الػذيف يجػب ىمػييـ أف يكونػوا ميػذ يف وينػادوا الك ػار 

  الم ب والكنية!!
و مؽ ذلؾ  ينػي و يػنيـ جػوًا مػف األل ػة والمػودة ر ػـ أف العواطػؼ   يػت 

 مغم ة  ذلؾ الورؽ البلمع!!
لم ػػرؼ ىمػػى المركػػز ىػػو الػػدكتور غػػوترففرجؿ .ػػي الع ػػد كػػاف الط يػػب ا

 الغادس مف ىمره  و د  زا ال يب والصمع رأغوف
اال تغػػامة ال ت ػػارؽ وجيػػو األ ػػيض الم ػػرب  ػػالحمرة  وىينػػاه الزر ػػاواف 

 ت عاف  يجة كعيوف األط اؿف
ل ػػد جعمػػو تواضػػعو و  ا ػػتو واىتمامػػو  كػػؿ صػػغيرة وك يػػرة .ػػي المركػػز 

 عامميف معو ومح و ًا مف األط اؿ المرضى وأىالييـفمح و ًا مف كؿ ال
محييػػًا ليحػػدمني .ػػي أي  يكميػػرًا ماكػػاف يم ػػاني .ػػي الردىػػات  .ي  ػػؿ نحػػو 

 موضوع  د ي طر   الوف
وكميرًا ماكنت أراه .ي حدي ػة المركػز و يػده آلػة تصػوير يغػجؿ  يػا آ ػر 
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كت ػو .ػػي األىمػاؿ أو الن ػاطاتفف أو منك ػًا ىمػى أوراؽ يػػدرس محتواىػا .ػي م
 غاىة متت رة مف المغا ف

ل د أتعغتني رؤية كؿ ىذا ال  ا  الم ت ب ورا  جدراف المركزفف 
أتعغتني رؤية كؿ ىؤال  المرضى  و اصة أولئؾ الميؤوس مف تحغف 
أحواليـ  وجعمني ذلؾ أ عر   يض مف الحناف تجاىيـ  وأحمد اهلل أنو كاف 

 فرحيمًا  ميمى  وأف ىمي ال يعادؿ ىموـ ذوييـ
لـ أغتطع أف أكوف أنانية أل.كر  ن غي . ط  .تغعدت األط ػاؿ  موحػات 
جميمػػة رغػػمتيا ليػػـ .ػػي  ػػر.يـ  وىنػػدما رأت الم ػػر.ات ذلػػؾ .ػػرحف وا تػػرحف 

 …ف ىمي  أف أغاىدىف .ي تزييف الردىات  .وا. ت
و غػػرىة جمػػ ف األوراؽ الممونػػة وأدوات الرغػػـ والم ػػص والصػػم   و يػػر 

يكػوف موضػوع الزينػة ىػذه المػرة ال حػرفف وجمغػت  ذلؾ  وا ترحت إحػداىف أف
معيـ أرغـ وأ ص وألصؽ أغماكًا وحيوانات  حرية م تم ة األ كاؿ واأللواف  

)أجؿ و  ت  . د أص حت  ادرة ىمى ترؾ كرغييا مف حيف … مـ و  ت ليمى
 …آل ر(

و  ػت ليمػى .رحػة تممػي ىمينػا األوامػر لنعمػؽ األ ػكاؿ .ػي األمػاكف التػػي 
 نزيف  يا الردىات ون يع .ييا جوًا مف ال يجة وال رحفت تارىافف 

 عػػػد أيػػػاـ .اجػػػتت الم ػػػر.ات  موحػػػة جميمػػػةفف  ا ػػػة مػػػف الػػػورود الحمػػػرا  
رغمتيا وذّيمتيا مع التو يع  كممة " كرًا"  كت تيا تع يرًا منػي ىػف ت ػديري لكػؿ 
العػػامميف .ػػي المركػػزفف وىّم ػػت الموحػػة .ػػي مكػػاف  ػػارز  وجػػا  الكػػؿ ي ػػكرني 

 يا وي رحني  منائوفىمي
*** 
 كاف يومي ي دأ مع ليمى وينتيي معيافف

كنػػػػػت أغػػػػػتي ظ  ػػػػػاكرًا  .تتنػػػػػاوؿ .طػػػػػوري  غػػػػػرىة  مػػػػػـ أصػػػػػعد درج  يػػػػػت 
 الم ر.ات الصغير  وأى ر طرؼ الحدي ة الذي ي صمو ىف المركزفف

أذىب إلى ليمى  .تجدىا  جالغة مػع الم ػر.ة و ػا ي األوالد ىنػد المائػدة 
ي الطػػػا ؽ ال ػػػامس تنتظرنػػػي ألطعميػػػا .طورىػػػا   مػػػـ .ػػػي  ر.ػػػة المعي ػػػة .ػػػ

آ ػذىا .ػي نزىػػة وىػي .ػػي كرغػييا المتحػرؾ  أو أحكػػي ليػا حكايػػة أ رأىػا مػػف 
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 أحد الكتب الكميرة الموجودة .ي المكت ةف
أطعميػػػا طعػػػاـ الغػػػذا  وأغػػػاىدىا  .ػػػي تنظيػػػؼ أغػػػنانيا و مػػػع مبل غػػػيا 

مػػـ أىػود إلييػػا … مولػةوالػد وؿ إلػى الحمػػاـ  مػـ وضػػعيا .ػي الغػرير لتنػػاـ ال ي
 … ىكذا دواليؾ…ف و…ف ألمكث معيا حتى المغا  .تطعمياف و

كانػػت ليمػػى تصػػاب أحيانػػًا  ت ػػنجات أمنػػا  جموغػػيا إلػػى المائػػدة لتنػػاوؿ 
حتػػاج إلػػى الراحػػة واالغػػتم ا  وتنػػاوؿ ح ػػة مػػف الػػدوا  لت  ػػؼ مػػف تالطعػػاـ  .

أف يكػوف اآل ػروف آالميا  مـ تعاود  عد ذلؾ تناوؿ مػات  ى مػف الطعػاـ   عػد 
  د انتيوا منو و ادرواف

كانػػت الم ػػر.ات يرجػػونني أف آ ػػذ  غػػطًا مػػف الراحػػة أحيانػػًا  وأف أذىػػب 
  لمترويل ىف ن غيفف ولكف كيؼ أر.و ىف ن غي؟

 …ففإف كؿ وغائؿ التر.يو  وما أكمرىا ىنا  غت  ؿ .ي الترويل ىني
 ي  الحاجة إلإني ىنا مف أجؿ ليمى ولغت  حاجة لمتر.يو  وىي .ي أمس 

 اآلف  و.ي  كؿ و ت  لترت ع معنوياتيا وتغاىد ن غيا ىمى ال  ا ف
كنػػػت أر.ػػػع معنوياتيػػػا  الضػػػحؾ  .ػػػت تمؽ مػػػف أجميػػػا الكػػػبلـ  واأل.عػػػاؿ 
والموا ػػؼ المضػػحكة  وىػػي  ط عيػػا مرحػػة ال تحتػػاج إلػػى الكميػػر حتػػى تن جػػر 

 ضاحكةف
ىا لتمػػد نػػـو ليمػػى كنػػت أضػػعيا .ػػي غػػريرىا وأغػػاىد ىنػػدما يحػػيف موىػػد

المت نجة ىمى الوغادة وتضع رأغيا ىمييا لتغتريل  مـ أمد ليا  ىيدىا اليغر 
اليػػد اليمنػػى لتمغػػؾ  يػػا الجػػرس الػػذي تنػػادي  واغػػطتو الم ػػر.ة المناو ػػة لػػيبًل 

 ىند الضرورةف
أمغػد ليػػا رأغػيا وأمازحيػػا وأحكػي ليػػا حكايػة  مػػـ أ  ميػا وأتمنػػى ليػا ليمػػة 

 غعيدة  مـ أىود إلى  ر.تيف
 …ود إلى  ر.تي .ي كؿ مغا  مرى ة وحزينةفف أد ف ل ا.ة  وأ كيأى

**** 
 صورتؾ مز تيا وأحر تيا  .جا  طي ؾ يزورني .ي الحمـفف

 اغتي ظت مف حمـ كنت أنت وأ تؾ .يوفف
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كانػػت تحػػدمني ىػػف  ػػجار ليػػا معػػؾ  وكتنيػػا تمػػتمس لػػؾ ىػػذرًا ىنػػدي  
 وىي ت وؿ أنؾ تت اجر مع مف تح يـ . ط!فف

الحمػػػػـ .ػػػػي ىػػػػذا النيػػػػار  ػػػػ و الرمػػػػادي مػػػػف  ػػػػير أيػػػػار  اغػػػػتي ظت مػػػػف 
 وال مس ماتزاؿ تصارع الغحب لترغؿ لنا مف  بلليا  عضًا مف أ عتياف

كانػػػت .يػػػروز تغنػػػي  … وضػػػعت  ػػػريط الكاغػػػيت .ػػػي جيػػػاز التغػػػجيؿ
 …"ىندي م ة .يؾ"

جمغػػػت  ػػػرب النا.ػػػذة أد ػػػف غػػػيجارة "الحمػػػرا " وأتتمػػػؿ ال ريػػػة المن طغػػػة 
 …غا ةأمامي ىمى أطراؼ ال

 ة .ي غريريففيالمطر ينيمر مف جديد  وليمى مغت م
 أغتمع إلى األ نية 

 ماذا ت عؿ اآلف ياترى؟… ىندي م ة .يؾفف أما زاؿ  إمكاني ذلؾ؟!
 صورتؾ مز تيا وأحر تيا  .ما  اؿ .يروز أيضًا تذكرني  ؾ مف جديد؟!!

*** 
 مطرفف مطرفف مطرفف

واليوا  الطمؽ  لكف زيارات  مامف إمكانية لم روج والتمتع  ت عة ال مس
األصد ا  ت عد الغتـ ىنػي  وتزيػؿ كػآ تي .ػي األيػاـ المطيػرة  وتػد ؿ ال يجػة 

 إلى  مب ليمىف
اليػػـو .وجئػػت  زيػػارة  يػػر متو عػػةفف كنػػت أجمػػس .ػػي  ر.ػػة المعي ػػة .ػػي 
الطا ؽ ال ػامس ألعػب الػورؽ مػع ليمػى ىنػدما د ػؿ ىمػي رجػؿ إ.ري ػي وامػرأة 

 …ففعيما ا ف يا.ع وا نة أصغر مف ليمىىندية المبلملفف كاف م
ظننػػػت .ػػػي ال دايػػػة أنيمػػػا ي صػػػداف  يرنػػػا  لكنيمػػػا ت ػػػدما نحونػػػا يمػػػّداف 

 أيدييما  التحيةفف
  الت الم ر.ة وىي ت دميما لي  ىائمة أميتامي حضرت لزيارتكماف

 ػػػادرني الغػػػيد أميتػػػامي  ػػػالكبلـ  وىػػػو ي تغػػػـ  وينػػػاولني اليػػػدايا المم و.ػػػة 
  توراؽ جميمة 

 ػ ىذه مف أجؿ ليمىفف
أظػػػف أنػػػؾ نغػػػيتنا أنػػػا وزوجتيففل ػػػد زرناكمػػػا منػػػذ زمػػػف  عيػػػد .ػػػي  يػػػتكـ 
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وكانت ليمػى ال تػزاؿ رضػيعًا  وىػذا )وأ ػار إلػى ا نػو(فف ل ػد كػاف  ػ يًا وى ػث 
  ت يائكماف

 و.جتة تذكرتيما 
 …ػ يا إليي!

ا أنػا آغػ ة ح ػًا إذ نغػػيتكمافف ل ػد كػاف ذلػػؾ منػذ زمػف  عيػػد أىػبًل  كػـفف أنػػ
 غعيدة جدًا  رؤياكـ و كرًا ىمى اليدايافف كيؼ حالكـ؟

الغػػيد أميتػػػامي رجػػػؿ لطيػػؼ ميػػػذب مػػػف  انػػا  وكيميػػػائي حاصػػػؿ ىمػػػى 
 يادتو مف ىنا  لكنو وجد صػعو ة  الغػة .ػي الحصػوؿ ىمػى ىمػؿ الئػؽ .ػي 
ىذا ال مد الذي حصؿ ىمى  يادتو منو  ولـ يتػواَف زوجػي ىػف مغػاىدتو .ػي 

مكاناتػػوفف وجػد لػو ىمػبًل .ػػي الحصػوؿ ىمػى ىمػؿ جيػػد يت ناغػب مػع دراغػتو وا 
 إحدى  ركات الصناىات الدوائية الك رىفف

ولػػـ يػػنَس الغػػيد أميتػػامي ذلػػؾ  وزارنػػا مػػع زوجػػو .ػػي  يتنػػا ليع ػػرا لنػػا ىػػف 
  كرىما  و  ي يتت ع أ  ارنا  عد غ رنا إلى غوريةفف

  اؿ لي الغيد أميتامي  
د حصػػمت  مغػػاىدتو ىمػػى ػػػ أنػػا لػػف أنغػػى أ ػػدًا .ضػػؿ زوجػػؾ ىمػػيفف ل ػػ

 ىمؿ محتـر دائـفف إنو إنغاف ن يؿف
ل د ىممت مف صدي تنا انجي أف ليمى مريضػة  وأنيػا ىنػا .ػي المركػزفف 
ل د صدمت .ي الوا ع ىندما أ  رتنػي ىػف معانػاتكـ وأح  ػت أنػا وزوجتػي أف 

 ف ىمييافف نحف آغ وف جدًا مف أجميافف ئنزوركـ ونطم
 كـ  .تنتـ ال تغتح وف إال ال يرفػ أجؿفف نحف ن ارككـ  م اىر 

 أرد.ت زوجتو الغيرالنكية  وىي ترمؽ ليمى  اغمةف
 فف أما ليمى  .كانت ترمؽ الزوار األر ع  توجس وحذرفف 

  مت ليا  
ػ أنت يا ليمى ال تػذكريف  ػالط ع ىػذه األغػرة الطي ػة  . ػد كنػت ال تػزاليف 

 ػػػاب ط ػػػبًل صػػػغيرًا  ط مػػػة صػػػغيرة ترضػػػع ىنػػػدما أتػػػوا لزيارتنػػػا  وكػػػاف ىػػػذا ال
 … وأ تو الص ية الصغيرة لـ ت مؽ  عد
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 وضحكت الغيدة أميتامي  وأرد.ت  
 ػ ل د كاف   يًا  و عرنا  الحرج منكما لتصر.اتو أمنا  تمؾ الزيارةفف

أغعدتني تمؾ الزيارة  .الدنيا ما زالت   ير طالما مازاؿ يوجد .ييا أمماؿ 
ع ولػػو رميتػػو  ػػال حرفف كمػػا ي ػػوؿ ىػػؤال  النػػاس الطي ػػيف  والمعػػروؼ ال يضػػي

 الممؿف
*** 

 …اليوـ األحد
اإليطاليػػػة آناريتػػػا حضػػػرت مػػػع زوجيػػػا أنطونيػػػو وا نيمػػػا غػػػيموف لزيػػػارة 

 …فاال نة المريضة ايريف
ل د جم وا معيػـ طعامػًا لمغػدا  أىدتػو آناريتػا .ػي مطػ ر الطػا ؽ ال ػامس 

 ودىتني لتناوؿ الطعاـفف
 .ي أمورنا وىمومنا الم تركةففجمغنا نتناوؿ المعكرونة ونتحدث 

 .تل أنطونيو زجاجة الن يذ ال رنغي  . مت لو مازحة  
 ػ أنت إيطالي تتكؿ طعامًا إيطاليًا  .تيف ن يذ "كيانتي"؟!

 ضحؾ أنطونيو  
أنا إيطالي أحب الطعاـ اإليطالي  ولكني أح ذ الن يػذ ال رنغػيفف أحػب -

 الن يذ ال رنغي  ولكني أح ذ نمط الحياة ىناف
 يالؾ مف رجؿ ىالمي!-

.ػػي المركػػزفف رأيتيمػػا أوؿ مػػرة .ػػي ىنػػا ل ػػد تعر.ػػت ىمػػى ىائمػػة  يزانيممػػو 
  ر.ة ليمى التي كانت ايريف ت اركيا .يياف

ايػػريف ت مػػ  ال امغػػة ى ػػر مػػف العمػػر وىػػي مصػػا ة أيضػػًا  مػػرض نػػادر 
يجعػؿ جيػاز المناىػػة .ػي جغػػميا يعمػؿ ضػػده ويعيػؽ نموىػػا  ولػذا ال تتجػػاوز 

 حجـ ط مة .ي ال امغة مف العمر! .ي الحجـ
المرض يعيؽ نموىا الجغدي . ط وال يؤمر ىمى  واىػا الع ميػة  ولػذا . ػد 
تمكنػػػت ايػػػريف مػػػف الحيػػػاة  صػػػورة ط يعيػػػة نوىػػػًا مػػػا  والػػػذىاب إلػػػى المدرغػػػة 
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 ك ا ي أ رانياف
واظ ػػت ىمػػى الػػذىاب إلػػى المدرغػػة حتػػى جػػا  اليػػـو الم ػػؤـو الػػذي  ػػرر 

 نصيحة األط ا  معالجة الت وه .ي ىمودىا ال  ريفف .يو والدييا  نا  ىمى
كاف الط يب يؤكد ليما أف ال  وؼ مف نتػائى العمميػة  وكانػت م ػاوؼ 
الوالديف تتعمؽ  رئتييا الضعي تيف المتيف  د ال تتحمبلف المتاىب أمنػا  العمػؿ 

 ا  ط أف النتيجة غتكوف أغوأ مف ذلؾ  كميرففمالجراحي  ولـ ي طر   الي
 ت الرئتاف  ولكف العممية الجراحية . متفل د صمد

كػػاف ىمػػى الط يػػب أف يم ػػب ال  ػػرات ويصػػميا   عضػػيا ويم تيػػا   را ػػي 
معدنيػػػة  لكػػػف الم ػػػب ا تػػػرؽ الن ػػػاع ال ػػػوكي  وأصػػػاب األىصػػػاب  عطػػػب  

 وأصي ت ايريف  ال مؿفف
أصاب ال مؿ النصؼ األغ ؿ مف جغميا  وأص ل لزامًا ىمييػا أف ت  ػى 

  ية ىمى ظيرىا ىمى .راش ىوائيففطواؿ الو ت مغتم
أىطاىما الط يب  عض األمؿ .ي أف ال مؿ  د يكوف مجرد أمر طارئ  

 و د يزوؿ  عد أ ير مبلمةفف ر ما!
أ  رتني آناريتا  ذلؾ كمو ونحف جالغػتيف  م ردنػا .ػي ىصػر أحػد األيػاـ 

 نحتغي ال يوة .ي  ر.ة المعي ة  وأ  رتيا  دوري ىف ليمى ومرض ليمىفف
نا نجمػػػس غػػػوية كممػػػا الت ينػػػا  وأصػػػ حت أحاديمنػػػا أطػػػوؿفف وكػػػاف أصػػػ ح

أنطونيو .ي ال داية ي رج إلى الحدي ة ليد ف  مـ يجمس مترويًا صػامتًا تاركػًا 
المجػػاؿ كمػػو لزوجتػػو تػػتكمـ  غػػرىة و صػػوت مرت ػػع ىمػػى الطري ػػة اإليطاليػػةفف 

 ىمى الطري ة المتوغطية!!
ي اركنا الحػديثفف ل ػد جعمنػا لكف أنطونيو مال ث أف أص ل ينضـ إلينا ل

 ط ؽ المعكرونة أصد ا !
  رجت مرة إلى الحدي ة ألغتمتع  ت عة ال مس وأد ف غيجارةفف

 كنت أم ي ىمى ميؿ ىندما غمعت صوتًا ينادينيفف كاف أنطونيو 
 مرح ًا كارمففف ىؿ  رجت أيضًا لتد يف غيجارة؟-
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 أجؿ  ولبلغتمتاع  ال مسفف يالو مف يـو جميؿف-
 ي إذف  الجموسفت ضم-

وجمغػػػػت  جان ػػػػو ىمػػػػى الم عػػػػد ال  ػػػػ ي  مػػػػـ مػػػػددت لػػػػو يػػػػدي  غػػػػيجارة 
 "الحمرا " 

 أتريد أف تجرب غيجارة غورية؟-
 ولـ ال؟فف  كرًا لؾف-

 غحب أنطونيو ن غًا منيا  وأردؼ 
 إنيا جيدةفف-

 تحدمنا .ي أمور  تىفف
.ػػػػي الػػػػديف والغياغػػػػةفف ىػػػػف ال ػػػػرؽ والغػػػػرب  وال حػػػػر المتوغػػػػط  وىػػػػف 

 تيناففا ن
  طع الحديث صوت آناريتا 

 آفف أنتما ىنا!-
 وأيف ظننت أننا يمكف أف نكوف؟!-

 أجا يا أنطونيو  .ضحكت آناريتا وأرد.ت 
 .ي الح ي ة  ال مانع ىندي أينما تكوناف  ولكف ايريف تغتؿ ىنؾف-
 ىذه مجرد حجة واىيةفف-

كػي ال  أجاب أنطونيو مازحًا ىو اآل ر  وأردت أف أجارييما .ػي المػزاح
 ي دو ليما اغتغرا ي مف تمميحاتيما التي ال م رر لياف

 اطمئني يا آناريتافف .الظرؼ والمكاف  ير مناغ يف أ دًاف-
 ال مانع ىندي ح ًا!-

لػػـ أجػػد جوا ػػًا أ.ضػػؿ مػػف الصػػمت كػػي ال يطػػوؿ حػػديث ال طائػػؿ منػػو  
 ا نحف المبلمة أدراجناففنوىد

**** 
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نت مػػػت ليمػػػػى إلػػػى  ر.ػػػػة أ ػػػػرى أصػػػ حت ايػػػػريف .ػػػي الغر.ػػػػة لم ردىػػػػا  وا
 م ردىػػا  . ػػد تػػـ ت ػػريى  عػػض المرضػػى الصػػغار  وىػػادوا لمعػػيش .ػػي كنػػؼ 

 والدييـفف
 رىػػػػػت مػػػػػادليف ىمػػػػػى  ػػػػػاب  ر.ػػػػػة ليمػػػػػى تغػػػػػتتذف  الػػػػػد وؿ  وأنػػػػػا أىػػػػػـ 

  االنصراؼ ىائدة إلى  ر.تي  عد أف حؿ المغا  
جي كارمففف ىؿ تمانعيف أف ترغػمي لنػا  ػيئًا لطي ػًا ىمػى ال ػاب الزجػا-
 الماني؟
  كؿ غرورف-
  كرًا جزيبًلف غتىد لؾ إذف األدوات واأللوافف-

 الت ت إلى ليمى أغتليا 
 ماذا تريدينني أف أرغـ يا ليمى؟-

 .تجا تني  ع وية 
 ارغمي لنا  يتنا .ي غوريةف-
ل ػػػػد حػػػػاف و ػػػػت النػػػػـو اآلففف أتمنػػػػػى لػػػػؾ ليمػػػػة غػػػػعيدةفف وغػػػػػت اجئيف -

 فص احًا  أنت وأصد ائؾ  موحة جميمة
ىنػدما انتييػت مػف الرغػـ كانػت المناو ػة المغػائية لمم ػر.ات  ػد انتيػػت  
وما مف مناو ة ليمية .ي يـو العطمة .ي الطػا ؽ ال ػامس  .ػبل حػاالت طارئػة 
.يػػو  وأجػػراس األوالد موصػػولة  جيػػاز مرا  ػػة مركػػزي  وغػػتتتي إحػػداىف مػػف 

مور ىمى مػا أحد الطوا ؽ الغ مى مف حيف آل ر لممرا  ة والتتكد مف غير األ
 يراـف

 الجميع نياـ  ماىدا ال تى ال رتغالي ىوجو ا ف ال امغة ى رفف
كاف يجمس ىمى كرغيو المتحػرؾ  جػان ي يتتمػؿ الرغػـ مػف ورا  نظارتػو 
الغميكة ويؤنغني  حديموفف كاف يكممني  مغة ركيكة لػـ يت نيػا  عػد  ويحػدمني 

 ىف ط ولتو  وىف والديو  وىف معاناتو مع المرضف
 انتييت مف الرغـ و  ت أتتمموفف ىندما
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ال ين صو  ي  مف الت اصيؿ  .ال  غا  "مػانجو" رغػمتو وا  ػًا .ػي مكانػو 
الم ضػػؿ ىمػػى مظمػػة الغػػطل  وليمػػى ت ػػؼ تحػػت المظمػػة تمػػّوح .رحػػة  يػػدىافف 
حتى ال ط األ يض "ميتغو" أىدتو لمحياة ورغمتو جالغًا ىمى اال.ريز  جانػب 

 ليمىفف
المػػػوز  والداليػػػة تتغػػػمؽ الجػػػدار حتػػػى الغػػػطل   ػػػجرة الغػػػرو واليوغػػػ ي و 

 و جيرة "المجنونة" تتدلى .روىيا  ارج الغورفف
غػػت رح ليمػػى حتمػػًا  وت ػػير  إصػػ عيا إلػػى الرغػػـ وت ػػوؿ لمجميػػع ىػػذا ىػػو 

  يتنا الجميؿفف وىاىي  مس ال رؽ الغاطعة تغمره  ت عتياف
 ليمة غعيدة ياىوجوف-
 ليمة غعيدةفف ىؿ غتذى يف إلى النوـ؟-
 ط عًا  .تنا متع ةفف إلى الم ا   دًاف-
 إلى الم ا ف-

**** 
 .ي الميؿ زارني طي ؾ .ي الحمـفف

حممػػت أنػػي أنػػا وليمػػى .ػػي  ر.ػػة نومػػؾ  وأنػػؾ متػػزوج ولػػؾ أوالدفف لكنػػؾ 
 زوج غي  وأب ميمؿ!

مـ حممت أني أجمس .جتة مع زوجؾ وأوالدؾ نتا ع  التم از .يممًا ومائ يػًا 
 ىف حياتؾ!!
 زوجتؾ؟!

 ؼ كانت؟ففكي
 كيؼ كانت مبلمحيا؟فف ىؿ رأيتيا .ي الحمـ  مبلمل مطا  ة؟!

 وأوالدؾ؟!فف إنيـ لـ يولدوا أ دًاف
ت لغػػػػنوات  ولػػػػـ تػػػػرزؽ أوالدًا  ألف زوجتػػػػؾ لػػػػـ تكػػػػف تر ػػػػب جػػػػل ػػػػد تزو 

 األوالدفف كانت ميووغة  عمميا  ولـ تكػف تعػرؼ كيػؼ تكػوف زوجػةفف .كيػؼ 
 تص ل أمًا؟!
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مماليػػًا؟فف ألػػـ تػػزرع أنػػت أيضػػًا ال وضػػى .ػػي وأنػػت؟!فف ىػػؿ كنػػت زوجػػًا 
 ى كما الزوجي؟!!

 كيؼ كانت ىبل تكما الزوجية تمؾ؟!
أمػػور ت صػػؾ وحػػدؾ ولػػيس مػػف ح ػػي غػػؤالؾ ىنيػػا إف لػػـ ت ػػت أف ت ػػتل 
لػػي  م ػػؾ  كمػػا .تحػػت أنػػا لػػؾ  م ػػي  وت  رنػػي ىػػف أمػػورؾ كمػػا أ  رتػػؾ ىػػف 

 أموريف
  والنػػاس .ػػي أمػػورؾ التػػي غػػمعت ىنيػػا مػػف اآل ػػريف  محػػض الصػػد.ة

  بلدنا يح وف المرمرةفف يح وف المرمرة كميرًاف
**** 

 انصـر  ير أيار  غرىة وا ترب موىد الغ رفف
 موىد العودة إلى غوريةفف

ل د أو  وا إىطا  ليمى أحد األدوية  عد أف ت ػيف أف لػو مضػاى ات تػؤمر 
ىمػػى تركيػػب الػػدـ ىنػػدىا  وينتظػػروف الحصػػوؿ ىمػػى  ػػديؿف أمػػار ىػػذا األمػػر 

لطػػارئ ىصػػ يتي  وجعمنػػي أ. ػػد صػػ ري  . ػػد طػػاؿ االنتظػػار  ومػػازالوا حتػػى ا
اآلف .ػػي طػػور التجريػػب مػػع ا نتػػي  لكننػػي ىػػدت ألتماغػػؾ مػػف جديػػد وأىػػزي 
ن غي أف حالة ليمػى الن غػية ىمػى األ ػؿ  ػد تحغػنت كميػرًا منػذ  ػدومي لدرجػة 

 أدى ت الجميعف
 .ؤلحمد اهلل إذففف

مركز طم ت أف أ يت الميمة مع ليمى .ي .ي الميمة األ يرة لتواجدي .ي ال
ي .را ػػًا وضػػعوه .ػػي  ر.تيػػاف جمغػػت .ػػي الغر.ػػة أحادميػػا  لػػ ر.تيػػا  .جم ػػوا 

ىػػا مرت عػػًا  .مػػـ أتمالػػؾ ن غػػي و كيػػت  . كػػت .جػػتة وأنػػا أحتضػػنيافف كػػاف  كا
معيػػػا  مػػػـ مغػػػحت دمػػػوىي ودموىيػػػا ورجوتيػػػا أال ت كػػػيفف رجوتيػػػا أف ت  ػػػى 

 ي  ييا اهللف مت ائمة  وتؤمف    ائيا كي
 رجػػت ليمػػى  ر. ػػة الم ػػر.ة مي ػػيؿ تػػودىني ىنػػد  ػػاب المركػػزفف كنػػت 
أتصنع اال تغاـ  صعو ة  وكاف  م ي ي كيف   يت أ ػاـو ر  تػي  ال كػا   وأنػا 
أغػػػير م تعػػػدة والت ػػػت إلػػػى ال مػػػؼ أللػػػّوح ليػػػا مػػػرة أ ػػػرى حتػػػى تػػػوارت ىػػػف 
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 أنظاري  وىندئذ انغا ت مف ىيني الدموعف
طػػػػواؿ المغػػػػا.ة التػػػػي تجػػػػاوزت الغػػػػاىة  وال طػػػػار    يػػػػت أ كػػػػي  صػػػػمت

ينطمؽ  ي إلى حيث ت يـ صدي تي أجنس التي غت ضي ىندىا الميمة األ يػرة 
   ؿ غ ريف

أىػػػػػرؼ أجػػػػػنس منػػػػػذ مػػػػػبلث ى ػػػػػرة غػػػػػنة  وكانػػػػػت أيضػػػػػًا جػػػػػارتي ممػػػػػؿ 
 .يرونيكافف

التػػي انت منػػا لمعػػيش .ػػي إحػػدى  6جػػا ت لتغػػكف .ػػي ال نايػػة الجديػػدة ر ػػـ 
 ر مف  دوميا ىي وزوجيا  .دىوتيا  ع وية لتناوؿ ال يوةف   يا   ؿ أ ي

 .رحت كميرًا أني دىوتيا  غرىة لنتعارؼ ولّ ت الدىوة  اكرةفف
د مػػت إلػػى المطػػ ر  وأنػػا أىػػد ال يػػوةف كانػػت حػػامبًل .ػػي ال ػػير األ يػػر  
و ػػػدأت ت ػػػتل لػػػي  م يػػػا وت  رنػػػي ىػػػف  و.يػػػا مػػػف الػػػوالدة  وأنػػػا أطمئنيػػػا أف 

 مايراـفاألمور غتغير ىمى 
وتوطػػدت صػػدا تنا   اصػػة  عػػد أف اكت ػػ نا ىوايػػات م ػػتركة  يننػػا  مػػـ 
انت مت مع زوجيا وا نتيا لمعيش .ي منط ة أ رى  .حا.ظنا ىمى الود وت ادؿ 

 الزياراتفف وىندما وضعت توأميا جعمت مني ىّرا ة أحدىماف
جمغت مع أجنس .ي الحدي ة  و ػد أر ػى الميػؿ غػدولو  و ػدأت تحػدمني 

 اى يا مع زوجيا أل رتفىف مت
أتعممػػيف يػػا كػػارمف؟فف أف المػػرأة  عػػد األر عػػيف ت ػػدأ  مراجعػػة حغػػا اتيا -

وتواجػػػػو ىواط يػػػػػا  جػػػػرأة أكمػػػػػر  وتضػػػػػع ىبل تيػػػػا مػػػػػع  ػػػػريؾ حياتيػػػػػا ىمػػػػػى 
المحؾفف لغت وحدي مف يعيش ىذه المرحمة  .كميرات ممف أىر.يف ي ػعرف 

 ن س ال عور ويعانيف مف ن س المتاىبف
 ي .يرونيكا   ؿ أغ وع ن س الكبلـ!!(ف)ل د  الت ل

 نظرت أجنس إلي  دى ة  ير مصّد ة ما أ ولو 
 وأنا كذلؾ يا أجنس!-
 ماذا؟!فف ل د ظننت أنؾ و يتر .ي وئاـف-
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م ػكمة م تم ػة … أجؿفف أجؿ  نحف .ي وئاـ  لكننا نعاني مف م ػكمة-
 ىف م كمتكما أنت وأل رتف

 لـ أ.يـف-
  .تنت وأل رت ال تعانياف مما نعاني منو  إف م كمتنا معكوغتيف تماماً -

ولكنكمػػػا تعانيػػػاف ممػػػا ال نعػػػاني نحػػػف منػػػو!فف و ػػػرىت أ  رىػػػا وىػػػي تنصػػػت 
  صمت واىتماـ  مـ  مت ليا 

ل د ان طع الحوار .يما  ينكما  .عجزتما ىف الت اىـ  وأصػ ل مػف الغػيؿ 
 ىميكما أف ت تر ا ويذىب كبًل منكما .ي طري وف

ا دائمًا ىمى الصراحة  ر ـ كػؿ  ػي   .  ػي الحػوار أما نحف  . د تعّودن
  يننا متصبًل  والت اىـ  ائمًا  ولذا يصعب ىمينا أف ن ترؽ كما غت تر ا!

 لكف ىميؾ أف تتحمى  ال جاىة وتت ذي  رارؾف-
أنا لغت ج انة يا أجنسفف أنػا أنتظػر كممػة واحػدة . ػط ألت ػذ  ػراريفف -

 لـ أكف متتكدة مف النتائى! ال رار ليس .ي يدي  وأنا لف أجازؼ إف
**** 

 
 ودىتني أجنس .ي المحطة  وانطمؽ  ي ال طار إلى المطارفف

كانػػػػت طػػػػائرة "أليتاليػػػػا" متػػػػت رة كالعػػػػادة  .ػػػػتـ تحػػػػويمي إلػػػػى الغويغػػػػرية 
 المتجية إلى ميبلنو  لكنيا تت رت ىي األ رى!

 ػػدأت الطػػائرة تتحػػرؾ أ يػػرًا ىمػػى المػػدرج  و ػػدأت ال ػػواطر تتحػػرؾ .ػػي 
 يفف اغترجعت .ي  الي ى ارة غوغف رأغ

مػف يػػدري يػػا كػػارمف؟!فف ح مػػة الز.ػاؼ غػػتكوف .رصػػتؾفف ىيػػافف كػػوني -
 مت ائمة!

  ؿ أف أغا.ر إلػى ليمػى ذى ػت إلػى ال ياطػة ومعػي  طعػة ال مػاش التػي 
 جم تيا مف اليندفف مددت ليا ور ة ىمييا تصميـ ال غتاف الذي أريد 

رىةفف إنػػي مػػدىوة لح ػػؿ ز.ػػاؼ أرجػػو أف ت يطػػي لػػي ىػػذا ال غػػتاف  غػػ-
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  عد أغ وعف
كذ ت ىمييا  . عد أغ وع غتغا.ر  لكننػي أردتيػا أف ت ػيط ال غػتاف   ػؿ 
غػػ ري ليكػػوف جػػاىزًا ىنػػد ىػػودتي إف .اجػػتني ا تػػراب موىػػد ز.ػػاؼ غػػنا  .ػػبل 
يتػػيل لػػي ضػػيؽ الو ػػت .رصػػة تحويػػؿ ىػػذا ال مػػاش الجميػػؿ إلػػى .غػػتاف رائػػع 

 أل غو  يذه المناغ ةفف
 صيصًا مف أجمؾ!أل غو  

ا ػػػتريت االكغغػػػوارات المناغػػػ ة  والحػػػذا  المناغػػػب والح ي ػػػة المناغػػػ ة  
وحممػػت كػػؿ ىػػذا مػػع ال غػػتاف إلػػى  يػػت غوغػػف  وارتديتػػو أماميػػا ألتتكػػد أنػػي 

 أ دو .يو أني ة 
 أجؿفف أجؿف ت ديف .ي منتيى األنا ةفف والر ا ةف-
 ط عًافف ال الب  الب!-
 يا ممعونةف-
 يت أحبلمي تتح ؽ!آه يا غوغففف ل-
مػف يػػدري يػػا كػػارمف؟!فف ح مػػة الز.ػاؼ غػػتكوف .رصػػتؾفف ىيػػافف كػػوني -
 مت ائمة!
 
 آمؿ ذلؾ  ر ـ أني ال أتو ع  يئًا ال تةف-

 وضحكنا طويبًلفف ضحكنا وحممنا  ت يا  لـ تتح ؽ أ دًاف
 
 

*** 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 055 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 056 - 

 الصيف الثاني:

 ثالثٌة الحزن والقلق والوحدة
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ى طػػػت الطػػػائرة أ يػػػرًا .ػػػي مطػػػار دم ػػػؽ  و ػػػد تجػػػاوزت الغػػػاىة المالمػػػة 
 ص احًاف

كاف  يتر .ػي انتظػاريفف أ  رتػو ىػف آ ػر تطػورات حالػة ليمػى الصػحية 
والن غية  وىف دوائيا الذي أو  وه ألف لو مضاى ات غم ية  وىف  طػئيـ .ػي 

 …ال حث ىف  ديؿ لدرجة أ. دتني صوا ي
ايػػػة والتتىيػػػؿ  لكػػػف   ػػػرتيـ  يػػػذا المػػػرض إنيػػػـ ممّيػػػزوف مػػػف حيػػػث الرى

  الذات  ميمة لندرة اإلصا ات  يا .ي  بلدىـ   اصة .ي ىذا الغف الم كرف
 وأ  رت  يتر ىف غوزانا وأولي ييوفف

غوزانافف الط ي ة اإلغ انية مف  ر ػمونة التػي تعر.ػت ىمييػا منػذ غػنوات  
 وتصر دائمًا ىمى أنيا   تالية وليغت إغ انيةفف

ىر.ت أف تمؾ الكممة التي نتداوليا كميرًا  كممة   تالية األصؿ    ضميا 
 وليغت كممة ىر ية ىندما غمعتيا ت وليا أل تيا  "طاولة"!

أما زوجيا اولي ييػو  .مينػدس طيػراف تجػري .ػي ىرو ػو  عػض مػف دمػا  
 ىر ية جزائرية!ف

أمضػػػينا أو اتػػػًا طويمػػػة ورا   ا ػػػة االنترنيػػػت ن حػػػث ىػػػف موا ػػػع يمكننػػػا 
 اذ إلييا لم حث ىف دوا   ديؿ  وحاف و ت غ ري ولـ يحال نا الحظففالن 

أ  ػػرت  يتػػر ىػػف أجػػنس وأل ػػرت  .غػػتلني م ا ػػرة إف كنػػت  ػػد أ  رتيػػا 
 فف ال مانع لديو أف كنت .عمتإىنا  و  ؿ أف أجي و أردؼ 

 أ  رني  يتر ىما .عمو أمنا   يا ي  وأ  رني ىنؾ!
 أ  رني أنو رآؾ .ي مطعـ "طؿ ال مر"فف

كانػػػػت غػػػػنا  و طي يػػػػا وأصػػػػد ا  ليمػػػػا ىنػػػػاؾ  وزوج أ تػػػػؾ مػػػػع أنػػػػاس 
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آ ريف  .ػنيض زوج أ تػؾ وجػا  يغػّمـ ىميػوف مػـ جئػت أنػت مػع امػرأة حمػرا  
 ال عر  ولمحتو مف زاويتؾفف

كنػػػت تتتممػػػو  وكػػػاف يمحػػػظ ذلػػػؾ  طػػػرؼ ىينػػػو  .اغػػػتدار إليػػػؾ ليحييػػػؾ  
ؿ لػػي أنػػو لكنػػؾ غػػرىاف مػػا أ ػػحت  وجيػػؾ ىنػػو!! )أنػػت معػػذور ط عػػًافف  ػػا

 يعذرؾ  وأنا ىذرتؾ  .عذرؾ ىندي أك ر مف ىذرؾ ىنده!!
ففلكف تمؾ المرأة التي كانت  صح تؾفف تمؾ المػرأة ذات ال ػعر األحمػر 

 (ف؟ال صيرفف مف تراىا تكوف؟!فف ىؿ ىي صدي تؾ الجديدة"
 غتلت  يتر 

 فف ىؿ كانت جميمة؟-
 مف؟-
 تمؾ المرأة التي كانت  ر. توف-
 ف ر ما كانت جميمةفف ىؿ ت عريف  الغيرة؟!لـ أنت و إليياف-

)يغػػػتلني  وكػػػتني لغػػػت زوجتػػػوفف زوجتػػػو التػػػي تغت غػػػر منػػػو ىػػػف رجػػػؿ 
 تح و  وىو يعمـ!!(ف

و   ػػػػؿ لػػػػؾ ػنعػػػػـ  أ ػػػػارفف أ ػػػػار  واألغػػػػوأ مػػػػف ذلػػػػؾ أنػػػػي  ال أ ػػػػوؿ لػػػػ-
 أنت!!فف أال ي عث ىذا كمو ىمى الجنوف؟!! 
 حممؽ  ي .ي ذىوؿ  و د ارت ع صوتي 

 جنونةفف أنا امرأة مجنونة!!فف وأنا م-
 الغيرة ىي نوع مف األنانيةف

 والحبفف أليس أيضًا نوىًا مف األنانية؟
 إنو ي دو كذلؾ لموىمة األولىفف
 نحف نحب ألننا نريد أف نمتمؾف

 ونغار ألننا ن اؼ أف ن  د ما نظف أننا نمتمكوف
 لكننا .ي الح ي ة ال نمتمؾ أحدًافف ال نمتمؾ م اىرناف
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ة ىمى االمتبلؾ   ؿ يغم نا إياىا ويجعمنا نحف در يمنحنا أ دًا ال الحب ال 
 وم اىرنا ممكًا لغيرنافف

لكنو يمنحنػا  الم ا ػؿ غػعادة ال تغػاوييا كنػوز األرض  ويعيػد  م نػا مػف 
 جديدف

 والغيرة؟
 الحب والغيرةفف كالوردة وى يرىاف

 ال يمكف ال صؿ  ينيما  ومف يحب يغارفف يا  يترفف يا صدي يف
  ت ؿ لي  عد اليـو أنؾ تح نيفال

 ال تذّكرني  ت.بلطوففف
 أنا ال أحب أ.بلطوف  وأكره ح و!

ما لزيارتيا أنا و يترف إنيا ىنػا .ػي منػزؿ والػدييا  ال ريػة تغػتمتع يدىتنا ر 
  إجازة لمدة يوميفف

تناولنػػا المرط ػػات مػػع والػػدييا  مػػـ ذى نػػا إلػػى المطعػػـفف إلػػى مطعػػـ "طػػؿ 
 ال مر"فف

 ي رآؾ  يتر ورأيتو .يوففالمطعـ الذ
كانت نظراتي تتجو إلى تمؾ الزاويػة حيػث كنػت تجمػسفف أت يمػؾ جػالس 

 ىناؾ  وأتمنى لو تتتي وأراؾ!
.ػػػػي اليػػػػوـ التػػػػالي  كنػػػػت منيمكػػػػة .ػػػػي العمػػػػؿ .ػػػػي الحدي ػػػػة ىنػػػػدما رف 

مػػػا ىمػػػى الطػػػرؼ اآل ػػػر تػػػدىوني لمرا. تيػػػا إلػػػى ال ػػػاليو ياليػػػاتؼفف كانػػػت ر 
  حر لنتمتع  يـو ىمى  اطب ال

فيآه يا ر -  مافف ال أغتطيعفف غيكوف  يتر لوحده طواؿ اليـو
ومػػا الضػػير .ػػي ذلػػؾ؟فف غي ػػ ع منػػؾ  ػػدًا ىنػػدما أىػػود إلػػى دم ػػؽفف -

 أرجوؾ تعالي معناف
حغنًافف غت  ره وآتػي إف لػـ يكػف ذلػؾ يزىجػوفف غػتىاود االتصػاؿ  ػؾ -

  عد د ائؽف
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  ػػة  حػػديث لػػيس لػػـ تكػػف لػػدي ر  ػػة ح ي ػػة  الػػذىاب إلػػى ال حػػر  وال الر 
غوى مرمرةفف كنت أ.ضؿ ال  ا  معو لو أنػو طمػب منػي ذلػؾ  لكنػو لػـ يمػانع  

 ولـ يزىجو  يا ي   ؿ  جعني  ائبًل 
اذى ػػػػػي واغػػػػػتمتعي  ػػػػػال حر  وال ت ػػػػػغمي  الػػػػػؾ  النغػػػػػ ة لػػػػػي  .تنػػػػػا ال -

ف  يضيرني ال  ا  وحدي اليـو
 جمغت مع ريما ىمى ال اطب الرممي ند ف غيجارة ونتحدثفف

تنػػي أنػػؾ مغػػا.ر إلػػى وا ػػنطف  ولػػف تعػػود   ػػؿ الرا ػػع مػػف ال ػػيرفف أ  ر 
  ير تموزفف

ل د غػا.رت أنػت .ػي ن ػس اليػـو الػذي ىػدت أنػا .يػوفف غػتغيب أغػ وىيف 
 آ ريف إذفف

)مغػػا.ر أنػػت و عيػػد  ول ػػد غػػا.رت أنػػا و عػػدت  لكنػػؾ   يػػت منػػي  ريػػب 
 جدًافف أنا م تا ة إليؾ ر ـ كؿ  ي  أييا المغرورفف

 ما ىني؟!ي  الؾ أف تغتؿ ولو مرة ر ألـ ي طر 
 غا ؿ مغتغر ًا  ىؿ حدث  ي ؟!تىي ت  رؾ ىمدًا أني غا.رت  .ت

 ىؿ كاف غؤالؾ الع وي دليبًل ىمى أف أمري ييمؾ .عبًل؟فف
أظننت لوىمة أني ىنيت مػا  متػو لػؾ ذاؾ اليػـو .ػي العيػادة  وأنػي ىػدت 

لى  ير رجعة  .تحرؾ .ي دا مؾ  ي  أود مػف كػؿ  م ػي  مف حيث أتيت  وا 
 !(ف؟أف يتحرؾ

 غتلت ريما 
 ىؿ ترؾ  الؾ لكـ ىنوانو .ي وا نطف؟-
 الفف لماذا؟-
أود أف أرغػػػػؿ لػػػػو .اكغػػػػًا إلػػػػى ىنػػػػاؾفف ل ػػػػد أو  ػػػػوا إىطػػػػا  ليمػػػػى أحػػػػد -

األدويػػػة  ألف لػػػو تػػػتميرات جان يػػػة  والػػػدوا  مغػػػتورد  صيصػػػًا مػػػف أجميػػػا مػػػف 
 الؾ اآلففالواليات المتحدةفف مف ال مد التي يتواجد .ييا  

إنيػػـ ي حمػػوف ليػػا ىػػف دوا   ػػديؿ  و ػػد .كػػرت أنػػو ر مػػا كػػاف  اغػػتطاىة 
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 الػػؾ مغػػاىدتيفف ر مػػا يغػػتطيع مغػػاىدتي  طري ػػة مػػا   اصػػة أنػػو ىنػػاؾ  
 ومرضيا نوىًا ما مف ا تصاصو أيضًاف

 إنو  الط ع لف ي  ؿ ىميؾ  المغاىدة إف طم ت منو ذلؾف-
ات إف كػاف ل يتػر صػدي ة  .ي طريؽ العودة غتلني زوج أ تػؾ  ػبل م ػدم

 .يذا أمر ط يعي .ي أورو ا!!
اغتغر ت   ؿ اغتيجنت غؤالوفف ليس ألني أىػرؼ أنػو أمػر ط يعػي .ػي 

 أورو ا  )وط يعي ىنا  لكننا نتكتـ ىميوفف وىذا ىو ال رؽ  يننا و ينيـ!(ف
ولػػيس ألنػػي أىػػرؼ أف ال صػػدي ة ل يتػػر ىنػػاؾ  ولكػػف ألنػػي أىجػػب مػػف 

 يعيًا  كونو رجػبًل أف يكػوف لػو صػدي ةفف وألف زوج أ تػؾ الرجؿفف يراه أمرًا ط
 أواًل وأ يرًا يتجرأ أف يغتلني ىف أمر   صي كيذا!

 . مت لو 
ليغػػت ال يانػػة أف يكػػوف لمرجػػؿ صػػدي ةفف إف ال يانػػة ىػػي الكػػذب!فف أف 
يكػػذب الرجػػػؿ ىمػػػى  ػػػريكة حياتػػػو وي ػػاركيا .را ػػػيا وىػػػو يوىميػػػا أنػػػو يح يػػػا 

نحف أحيانػًا ال نغػتطيع … ور ما صدي ات .ي ال  ا و صدي ة  ػ ينما تكوف ل
التحكـ  عواط نا التي  د تكوف أك ر منا  واإلنغاف  ادر أكمر ىمى المغامحة 
 وجػود الصػراحة والصػدؽ  وىػاجز ىنيػا أكمػر  وجػود الكػذبفف أنػا أىمػـ ىمػػـ 
ف حػػػدث ذلػػػؾ  .غػػػتكوف  التتكيػػػد أوؿ مػػػف  الي ػػػيف أف لػػػيس ل يتػػػر صػػػدي ة  وا 

 يعمـ!
 يغتلنيفف يغتلني ىذه المرة إف كاف لي صديؽ!وىاد 

وأح  ػػػت أف يكػػػوف جػػػوا ي ىػػػذه المػػػرة صػػػاى ًا  وىمػػػى م ػػػدأ المغػػػاواة  ػػػف 
 المرأة والرجؿ  . مت لو 

 لـ يكف!!ولكنو كاف مف الممكف أف يكوف لي صديؽ  -
**** 

 حممت أحبلمًا  ري ة متتالية 
ح ػؽ(  وأنػؾ رتدي الموب الذي  ّيطتو لعرس غحر )أمػؿ يتأحممت أني 

تػتتي لتزورنػػي .ػػي  يتػػي و يػػدؾ مغػػدس تضػػعو جان ػػًا وتجمػػس   ػػالتي تحػػدمني 
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 …)ىمي أال أمير  ض ؾ(  وأنني أ ؼ أماـ لوحة إىبلنية )م اجآت جديدة(
اتصمت  ي غنا  لت  رني أنيا غتتزوج .ي اليـو األوؿ مف  ير تمػوز  

 جودًا .يياففوغتكوف مجرد ح مة  غيطةفف  عرت  ال ي ة  .تنت لف تكوف مو 
.يوفف أنت غنا  تؤجؿ الموىد  .تنا لـ أ يط ال غتاف إال لكي تراني  تلي

أردت أف أ ػػدو جميمػػة )ر مػػا( .ػػي ىينيػػؾف ذى ػػت  عػػد أيػػاـ إلػػى غػػنا  أزورىػػا  
ومػػا إف تػػوارت .ػػي المطػػ ر لتعػػد ال يػػوة  حتػػى ا تر ػػت أميػػا منػػي تيمػػس لػػي 

 م ا.ة أف تغمعيا غنا  
ت أ يػػػػرًافف ارتحػػػػت أف غػػػػنا   ط ػػػػت  وأنيػػػػا آه يػػػػا ا نتػػػػيفف ل ػػػػد ارتحػػػػ-

 غتتزوج  ري ًاف
 ل د ىذ تني كميرًافف  غ  و!

  غ ب مف؟!-
"  أرجػػػػوؾ ال ت ػػػػولي ليػػػػا أنػػػػي أ  رتػػػػؾفف غػػػػوؼ … غػػػػ ب الػػػػدكتور "-

 يغض يا ذلؾ!
 ف!!…-
ل ػػد كػػاف يح يػػا وينػػوي  ط تيػػا  لكػػف أىمػػو جػػف جنػػونيـ ىنػػدما ىر.ػػوا  -

الغيرة مف غنا فف إنو كريـ ال ي  ؿ ىمييـ و اصة أ تو وا نتيافف ل د  عروا  
  الماؿ واليدايا  ولذلؾ ال يريدونو أف يتزوج!

 فف!!!-
 كانت زيارتي لغنا   صيرةفف

كنػػت مضػػطر ة .غػػادرت  غػػرىة أحػػث ال طػػى ىمػػى درب ال ريػػةفف أ.كػػر 
  غنا  وأ اط يا .ي غري 

 ال داىي لمكبلـ يا غنا فف
ا نحف االمنتيف  ولػذا أح ػؾ اآلف ل د أدركت  حدغي ال اغـ الم ترؾ  ينن

 أكمر!
 أ يرًا ىر.ت المغزفف ذاؾ المغز الذي طالما ىر.ت  وجودهف
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 ذاؾ المغز الذي ير طؾ وغنا ف
 جا ت أميا لتك  و لي دوف أف أغتليا ىنوف

 )ىر.ت لمف ت كي ىمؾ يا أـ جميؿ!(ف
 أنت إذف  اغمنا الم ترؾ!!!

 لـ تكف غنا  تذكرؾ أمامي إال  ال يرف
أنت  . د أزىجؾ جدًا أف أتعرؼ ىمييافف كنت حػذرًا جػدًا  .مػـ تجػب  أما

ىمى تغاؤالتي  وتركتني . ط أغتغرب مف ردة .عمؾ  مـ ات ػذت مػف معر.تػي 
  غنا  حجة كي ت تعد ىنيف

 )ىؿ كنت ح ًا تح يا  وتنوي  ط تيا؟!فف
 ىؿ كاف ح كما ىاص ًا كالرىد وال رؽ وانيمار المطر؟!!

ت تح ػؾ؟فف ىػؿ كانػت تح ػؾ  تع ػؿ  أـ  جنػوف ي ػ و أـ أنيا وحدىا كان
 جنوني؟!(ف

**** 
.كرت  و د ىجزت ىف الحصػوؿ ىمػى ىنػواف إ امتػؾ .ػي وا ػنطف  أف 
أرغػػػؿ لػػػؾ .اكغػػػًا إلػػػى العيػػػادة .ػػػي دم ػػػؽ  .عغػػػاؾ تغػػػتطيع مغػػػاىدتي ىػػػف 

 طريؽ االنترنيتف
.كػػرت أف طي ػػة  م ػػؾ ىػػي أك ػػر مػػف  ضػػ ؾ  وأنػػؾ غتتناغػػى ماحػػدث 

كر أنػػؾ أواًل وأ يػػرًا ط يػػب  .ػػبل تتػػوانى ىػػف المغػػاىدةفف مغػػاىدة  يننػػا  وتتػػذ
 إنغانية أطم يا منؾ  ولذا أرغمت لؾ ال اكسف

ل د غا.ر  يتر  عد مبلمة أغا يع مف ىودتي  واتصؿ  ي .ػي ن ػس اليػـو 
ليطمئنني ىف وصولو  الغبلمة  وىػف صػحة ا نتنػافف أ  رنػي أنيػـ لػـ يجػدوا 

 رتػو أنػي أرغػمت لػؾ .اكغػًا  .اغتحغػف األمػرف .ػي ليا الدوا  ال ديؿ  عد  وأ 
اليوـ التالي وجدت ن غي أ.كر .يؾ  ولـ ي ؽ ىمى ىودتؾ غوى أر عة أياـفف 
وجػػػدت يػػػدي تمتػػػد ر ػػػـ ذلػػػؾ تم ائيػػػًا إلػػػى غػػػماىة اليػػػاتؼ ألطمػػػب ر مػػػؾ .ػػػي 

 دم ؽفف إنو الحدس!
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 ير.ع الغماىة  ؾ.وجئت  صوت ذاؾ الذي يعمؿ ىند
 آلو؟!-
 ىؿ ىاد الدكتور مف الغ ر؟ مغا  ال يرفف-
 أجؿ  ولكنو لـ يصؿ إلى العيادة  عد!-

  ؽ  م ي   دة  وىج ت كيؼ ىرؼ ىذا ال ا.ؽ المعيف أنؾ ىدت   ؿ 
 الموىد المحدد؟!!

مػػػػرت أيػػػػاـ ىمػػػػى ىودتػػػػؾ  ولػػػػـ تصػػػػدر منػػػػؾ أيػػػػة  ػػػػادرة إيجا يػػػػةفف إنػػػػؾ 
 تتجاىمني كالعادةف

 كانت ى ارب الغاىة ت ير إلى المامنة مغا  
غػػػا.ر  عػػػد  ميػػػؿ  ر. ػػػة ريمػػػا إلػػػى البلذ يػػػة  وال ػػػد أف أتصػػػؿ  يػػػا  ػػػدًا غت

 ألغت غر منيا ىف ردة .عمؾ  عدما  رأت ال اكسفف
.ػػػي الصػػػ اح التػػػالي اتصػػػمت  العيػػػادة .ػػػي البلذ يػػػة  . ػػػد ا ػػػت ت لغػػػماع 

 صوتؾفف وىندما تناىى إلى مغمعي أ م ت ال ط  غرىة وأنا أ.كر 
لعيػػادةفف ليتنػػي أغػػتطيع أف أراهفف ىمػػّي "يػػا إليػػيفف ي ػػدو أنػػو لوحػػده .ػػي ا

 أواًل أف أنتظر حتى تغتي ظ ريما التي ال ت  ع نومًا"!!
اتصمت  ريما  عد الحادية ى ر  وجػا ني صػوتيا كالعػادة كغػواًل يغال ػو 

 النعاس 
 آلو؟!فف آهفف أىبًل كارمففف كيؼ حالؾ؟-
   يرفف وأنت؟فف ىؿ أي ظتؾ؟!-
 ال  تسفف-
 ل اكس؟!ىؿ غتلت  الؾ ىف ا-
 ل د  رأه!-
 وماذا  عد؟-
 حزف كميرًا مف أجؿ ليمىف-
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 ىؿ يمكنني أف أراه؟!-
 ال أىرؼ!!-
 كيؼ ال تعر.يف؟!فف ألـ تبلحظي كيؼ كانت ردة .عمو ىمى ال اكس؟!-
 يا كارمففف اتصمي مغا   .ت  رؾ ىندما أصحو!!!-

 ياليا مف  ميدةفف لـ آ ذ منيا الحؽ وال  اطؿفف
 حتى المغا ! أليمني يارب الص ر

 .ي المغا فف كانت ريما  د   عت نومًا 
أجػػؿفف ل ػػد حػػزف مػػف أجػػؿ ليمػػىفف  مػػت لػػو  "يػػا  ػػالوفف أنػػا حزنػػت مػػف -

 أجميا ىندما رأيت صورىا التي الت طتيا ليا كارمف .ي المركز"ف
 ىؿ تظنيف أف  إمكاني أف أزوره وأغت يره؟-
أرجػػوؾ كػػوني  نعػػـفف لكػػف اتصػػمي  ػػو أواًل كػػي ال يت اجػػت  حضػػورؾفف-

 ص ورة معو!
 حغنًافف غت.عؿفف إلى الم ا ف-

ذى ػػػت صػػػػ اح اليػػػوـ التػػػػالي إلػػػى المدينػػػػة  .ػػػزرت غوغػػػػف  مػػػـ اتصػػػػمت 
  العيادة ألتتكد مف وصولؾفف كاف نديـ ىمى الطرؼ اآل ر 

 الفف لـ يحضر  عدف-
 غتتصؿ  عد نصؼ غاىة إذفف-

عػػادة  ولػػـ تحضػػر  عػػد نصػػؼ غػػاىة  وال  عػػد غػػاىةفف ون ػػذ صػػ ري كال
 وىذا أحد ىيو يف

 ذى ت إلى العيادة أنتظرؾ ىناؾ  والعيادة مكتظة كالعادةف
ناولت نديـ  طا ة مني يعطييا لؾ كي ال تت اجت  د ولي إليػؾ  ومضػى 

 الو ت ولـ تحضرف
طمػػػب منػػػي نػػػديـ الػػػد وؿ إلػػػى المكتػػػب وانتظػػػارؾ ىنػػػاؾفف نغػػػيت أمػػػر 

 يعًافال طا ة التي أىطيتيا لو ود مت  وكاف ذلؾ  طت  ن
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 .ي المكتب جمس زوجاف ينتظرانؾفف
 ػػػػػادر نػػػػػديـ إلػػػػػى تعري يمػػػػػا  ػػػػػي  .ا تغػػػػػما لػػػػػي  وىر.نػػػػػي الرجػػػػػؿ  ن غػػػػػو 

 و زوجتو  وأردؼ 
ل د كنت أغتاذ الػدكتور ىنػدما كػاف طال ػًا .ػي الجامعػةفف ل ػد زرنػا  …-

 مػػد زوجػػؾ كميػػرًا  ولنػػا .يػػو أصػػد ا فف و ػػرع يحػػدمني ىػػو وزوجتػػو ىػػف تمػػؾ 
 يافاألماكف التي أىر.

 و.جتة دل ت مف ال ابفف
و عػػت ىينػػاؾ ىمػػّي  وىر.ػػت مػػف نظراتيمػػا أنػػؾ ت اجػػتت جػػدًا  وجػػودي  

 و اص  م ي  يف ضموىيفف
مػددت يػدؾ تصػا.ل األغػتاذ وزوجتػػو وت ّ ميمػا ىمػى الوجنػات  مػـ مػػددت 

 يدؾ لي 
 أىبًل "غيدة كارمف"ف-
رني أف غيدة كارمف؟!فف ىذه أوؿ مرة تناديني  يا ىكذا!فف تريد أف ت ع)

 ىبل تنا أص حت رغمية جدًا(ف
 أىبًل دكتور  والحمد هلل ىمى الغبلمةف-

وجمغػػت مانيػػة  و  يػػت أنػػت  وا  ػػًا تتحػػدث إلػػى األغػػتاذ وزوجتػػو المػػذيف 
 كانا يغت يرانؾ .ي أمر مافف

كانت ىذه .رصتي ألتتممؾ  وأ  ع  و ي  النظر إليؾ . ط  "كـ ا ت ت 
)كنػػػت متػػػوترًا  واالنزىػػػاج واضػػػل ىمػػػى  إليػػؾ أييػػػا المجنػػػوففف ا ػػػت ت إليػػػؾ"ف

وجيػػػؾفف ىػػػؿ كػػػاف غػػػ  و وجػػػودي .ػػػي مكت ػػػؾ  أـ غػػػ ب آ ػػػرفف أـ االمنػػػيف 
 معًا؟!(ف

  رج األغتاذ وزوجتوفف
كنػػػت ىمػػػى و ػػػؾ أف أ.ػػػرح  ػػػذلؾ  لكػػػف غػػػرىاف مػػػف د ػػػؿ  ػػػداًل منيمػػػا 

 رجبلف جعبل ال رحة تموت   ؿ أف تولدف
  رجت لينيية  عد أف صا.حتيما  مـ ناديتني 
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 غيدة كارمف؟!-
 ما أم ؿ ىذه الع ارة  وىي ت رج مف  يف   تيؾ!(ف)

كنت متوترًا جدًا وىا غػًا جػدًا  وأنػت وا ػؼ وأنػا وا  ػة .ػي  ر.ػة ال حػص 
 الصغيرة ال اصمة  يف مكت ؾ و ر.ة االنتظار 

 ألـ ت  رؾ ريما؟-
-… 

 تجاىمت غؤالؾ الذي أدركت منو أنؾ ال تر ب  رؤيتيفف
ؾ ىػػذهفف إنيػػا لػػـ ت  رنػػي  ػػيئًا   ػػؿ  ػػجعتني ىمػػى )يػػا لحما ػػة ا نػػة أ تػػ

 المجي  إليؾ(ف
 ىؿ تنويف إجرا  ىممية لميمى؟-
ر مػػا أف ىػػذا ىػػو الحػػؿ  ولكػػف متػػى يمكػػف إجػػرا  ىمميػػة كيػػذه  النغػػ ة -
 ليا؟

.ػػي الح ي ػػةفف طالمػػا أف العطػػب  ػػد وصػػؿ إلػػى الجيػػاز العصػػ ي  .ػػإف -
ىممية الزرع  نجاح  .إف  األمؿ .ي ال  ا  أص ل مغتحيبًل!فف .حتى لو تمت

 ىناؾ مضاى ات غتظير  عد .ترة  والنتيجة غتكوف واحدة!
 ماذا؟!فف ماذا ت وؿ؟!!فف ال أمؿ؟!!!-
 ال أمؿفف-

 جمدت .ي مكانيفف صع ني كبلمؾفف أ رغتني مف جديدف
 وتكرر الم يدفف

ىػػا أنػػت ت ػػؼ مػػرة أ ػػرى أمػػامي جامػػدًا كالصػػ ر  لكنػػؾ  ػػدؿ أف تكػػرر  
 ىت ىذه المرة  ما ىو أ طر ص ر  ص رفف ت و 

 ال أمؿفف ال أمؿف
 ني .ي المحظة األ يرةفف كالعادة تىممت  االنصراؼ  ولكف .اجت

 اتصمي  ي  عد الظيرف-
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 أيف؟فف .ي منزلؾ  أو ىند أمؾ؟-
 وزىؽ الياتؼ .ي مكت ؾ  .د مت   ؿ أف أغمع جوا ؾف

 ال طا ة ىمى مكت ؾفف
 .ي الو ت المناغبففلـ تجد كتا تيا ن عًا  ألنؾ لـ ت رأىا 

 يالو مف ل ا !فف
ىمت .ي الطريؽ ال أرى  يئًافف .ي ىينػي   ػاوة وكبلمػؾ مػازاؿ يتػردد 

 .ي أذنيف
جئػػػت إليػػػؾ آمػػػؿ أف تمنحنػػػي د ػػػائؽ تحػػػدمني .ييػػػا  يػػػدو فف تحتػػػـر .ييػػػا 

 م اىري كتـ  إف لـ تحتـر مف   ؿ م اىري كامرأةف
 م ػػػػي مػػػػف  جئػػػػت إليػػػػؾ  ألف صػػػػحة ليمػػػػى تتحغػػػػف  وت عػػػػث األمػػػػؿ .ػػػػي

 جديدفف جئت إليؾ لتعزز اآلماؿ وليس لتحطمياف
جئػػت إليػػػؾ  ألنػػي أح ػػػؾ  وأمػػؽ  ػػػؾ ر ػػـ ماحصػػػؿف .تنػػا ال يمكننػػػي أف 

 أكرىؾ  إف لـ يكف  إمكاني الحصوؿ ىميؾ!!
أردتؾ أنػت أييػا "الجػراح" أف تجػري العمميػة الجراحيػة  إف كػاف ال ػد مػف 

 ا  يذا ال كؿ المريعفف  نىممية  .كاف ل ا
 أكف أىمـ أف ا تصاصؾ  الجراحة يصؿ حتى الم اىر! لـ

 يالؾ مف ىمجي  اغي!!
وىػػدت إلػػى ن غػػي ألوميػػافف أنػػا ألوميػػا دائمػػًا  وكػػتني أ حػػث لػػؾ .ػػي كػػؿ 

 مرة دوف وىي ىف م رر لتصر.اتؾ معي 
يالي مف حم ػا  متغػرىةفف لػو أنػي انتظػرت حتػى ي ػرأ ال طا ػة  ود مػت 

حتمػػًا وجػػودي دا ػػؿ المكتػػب  عػػد تمػػؾ ىنػػدما يػػدىوني لمػػد وؿفف ل ػػد أزىجػػو 
ة وال طيعةفف ال د أف تصر.ي كػاف و حػًا  ولكنػي كنػت متػوترة يالمكالمة اليات 

يػػػا إليػػػي  وكيػػػؼ كػػػاف ىمػػػي أف أ ػػػرر لنػػػديـ ر.ضػػػي لمػػػد وؿ واالنتظػػػار .ػػػي 
 المكتب ىندما دىاني؟!

 ؾ .ي منزؿ أمؾ .ي الرا عة  .ػت  رتني أنػؾ نػائـفف   يػت نائمػًا  تاتصم
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غادغةفف كنت ما أزاؿ  ديدة التوتر ىندما أتػاني صػوتؾ  ولػـ أىػرؼ حتى ال
 كيؼ  رجت الكممات مف .مي 

 مغا  ال يرفف ىؿ مف  ي  تضي و  لما  متو لي ظير ال ارحة ؟ -
 ال د أف توتري جعؿ ن رتي .ظة  وأردت إ اظتي  إجا تؾ 

 الفف ال  ي !! -
حميمػػؾ الغػػريع ال  ػػي ؟!فف مػػع احترامػػي لرأيػػؾفف كيػػؼ توصػػمت إلػػى ت-

وحكمػػػػت مغػػػػ  ًا ىمػػػػى ا نتػػػػي  ػػػػالموت  وأنػػػػت لػػػػـ تغػػػػتلني ىػػػػف وضػػػػعيا 
 الصحي  ولـ تعرؼ  تاتًا كيؼ أص حت؟!!

  يبفف  يب! -
 ان طع ال ط  .عاودت االتصاؿ  -
 ل د ان طع ال طف… آغ ة -
 أنا مغتعجؿفف ىمي الذىاب إلى البلذ ية إلى  يت صيري! -
ىدة منػػػػؾ؟فف ال أمػػػػؿ يرجػػػػى كيػػػػؼ توىمػػػػت أف  إمكػػػػاني طمػػػػب المغػػػػا -

 منؾفف إني أنا مف يتمنى لؾ التو.يؽ ح ًا!!
أ م ت ال ط  وجمدت .ي مكانيفف أحغغت  العرؽ ال ػارد يتصػ ب مػف 

 جغمي كمو  وأصا تني ال  عريرة  مـ ان جرت  اكيةف
 اتصمت  ي ريما  وأنا ما أزاؿ أ كي 

 كارمففف ما األمر؟! -
 أ  رني أف ليمى مائتة ال محالة! الؾف اغت  مني أغوأ اغت  اؿ  و  -
يػػا إليػػيفف ل ػػد  الغػػت  وأ  رتػػو أف ليمػػى  تغػػوأ حػػاؿ كػػي ي ػػ ؽ ىمييػػا  -

 ويغاىدؾ  لكف النتيجة كانت ىكغية تمامًا!
 أيتيا الحم ا فف ألـ ت  ريو إذف أف ليمى تتحغف؟!! -

ىمػػى أي حػػاؿ  .يػػو ال يراىػػي م ػػػاىر أحػػد  وغػػوا  أكانػػت تتحغػػػف أـ 
.مػػا كػػػاف ىميػػػو أ ػػدًا أف يغػػػت  مني  يػػػذه  -كمػػا ظػػػف ىػػػو–ىمػػى و ػػػؾ المػػػوت 

 الطري ة ال ظة  و د جئت  صيصًا إليو أطمب منو العوفف
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 لـ أتمالؾ ن غي  .عاودت ال كا ف
 اضطر ت ريما وغتلتني  حذر 

  اهلل ىميؾ يا كارمففف ىؿ حصؿ  ينكما أمرًا ما ال أىر.و؟!-
 أدركت  غرىة أف ىمي أف أنت و الن عاالتي 

ًا الفف ل ػػػػد  ػػػػاب أممػػػػي .يػػػػو . ػػػػط  ألنػػػػي أحترمػػػػو  وكنػػػػت أىت ػػػػره ط عػػػػ-
 صدي ًا ىزيزًاف

  عرت  الدوار  عد المكالمة مع ريما  .اغتم يت ىمى األريكةفف
  يػػت غػػاىات مغػػتم ية أ  ػػو وأصػػحوفف أتػػذكر كبلمػػؾ .ين ػػ ض صػػدري 

 وأ عر أني مريضةف
    يت .ي اليوـ التالي متع ة جدًافف و.ي المغا  اتصمت ريما

ل د ىات ت  الي  و مت لو أف ليمى تتحغف  وأنو ما كاف يجدر  و أف -
ي ػوؿ لػؾ مػا  الػو  .تجػا ني أنػو لػـ ي صػد أف يجرحػؾ  وأنػو ىكػذافف ال يعػرؼ 

 المجاممة!
 ىكذا إذففف ال يعرؼ المجاممة!!-
أرجوؾفف ال تغض ي كميرًا منو  .جدي مريض جدًا وحالتػو ال تطمػئف  -

ادة ليػػػذا الغػػػ ب  وىنػػػدما د ميػػػا كانػػػت مزدحمػػػة  و ػػػد تػػػت ر  ػػػالي ىػػػف العيػػػ
 وكنت ىناؾفف كانت الضغوطات كميرةفف وكؿ منكما كاف مغدودًا    ة!

لـ أكف أىمـ أف جدؾ متعب لمغايةفف لمػاذا لػـ ي  رنػي؟فف لػو أنػو .عػؿ -
لعذرتو حتمًا وأّجمت الحديث إليو لو ت آ ر  لكنػو  ػداًل ىػف ذلػؾ  زاد الطػيف 

   وكاف متوترًا  .تكيرب الجو  يننا!متوترة ت ّمةفف كن
 ػػاؿ لػػي أنػػو يغػػتغرب أف تػػتتي إليػػو  وىػػو لػػيس  الط يػػب الػػذي يمكػػف -

 م ارنتو  األط ا  "ال طاحؿ" ىناؾف
-… 

 )كـ أنت متواضع!فف .كرت  ولـ أجب(ف
 وأنو لـ ي ت أف "يحرؽ لؾ  م ؾ" وي كيؾف …-
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 أ  رتو إذف أني  كيت؟!-
ىميػػؾ   وؾ ىنػػدما الحػػظ و ػػع كبلمػػأجػػؿفف  ػػاؿ لػػي أنػػو حػػزف مػػف أجمػػ-

.طمػػب منػػؾ أف تتصػػمي  ػػو .ػػي المنػػزؿ  لكنػػؾ ت وىػػت  كػػبلـ  ريػػب ال يػػدري 
 ماىو  .ت مؽ ال ط!

)أنػػت إذف مػػف أ مػػػؽ ال ػػط  و ػػػد ظننػػت أنػػا أف العطػػػؿ مػػف اليػػػاتؼ!فف 
 أتغمؽ ال ط ألني ت وىت ح ًا  كبلـ  ريب تعّذر ىميؾ .يمو؟!!(ف

 الموضوع   مت لريما .ي محاولة مني لتغيير
 حغنًافف أ  ريني ياريمافف كيؼ حالؾ  وكيؼ حاؿ  طي ؾ؟-

**** 
 الرغائؿ ت  ي  ميمي منؾفف وغيمتي الوحيدة لم اط تؾف

 جمغت أ.كر   ؿ أف أكتب 
 ممعونة أنا وممعونة ىذه الرغائؿ  ولكف ماذا ىغاي أف أ.عؿ غوى ذلؾ؟

يػػب ىمييػػا أكتػػب إليػػؾ وأنػػا أىػػرؼ مغػػ  ًا أنػػؾ تغػػ ر مػػف رغػػائمي وال تج
 أ دًافف

 .مماذا أكتب إليؾ؟!
 أكتب إليؾ  ألني أكره أف تعاممني ىكذاف

 أكره أف تتجاىمني  وأنت مف أ ويتني .تح  تؾف
 أكره أف تتيرب مني  وأنا ال أطال ؾ  منحي ىواط ًا ال تممكياف

 أكتب إليؾ  ألني أكره ن غي مف أجمؾ!
 أكره ن غي ألنيا ضعي ة ال تغتطيع أف تكرىؾ!!!

 يؿ ىر.ت اآلف لماذا أكتب إليؾ؟!.
كت ػػت إليػػؾ ىػػف حالػػة ليمػػى  الت صػػيؿفف ىػػف  م ػػي وم ػػاو.يفف ىات تػػؾ 

  ر ة  وتمنيت لو أنؾ ت يـ ىذا كمو  واتصمت  ؾ  عد أياـ 
 ىؿ وصمتؾ الرغالة؟-
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 نعـفف وصمت ولـ أ رأىا!-
 ىذا يعني أنو ال يمكننا أف نتحدثف-
 ال!!-
  اي  اي إذًا!-
 غبلمة!!!أىبًلفف مع ال-

 )ط عًا  رأتيا  ولو مف  اب ال ضوؿفف .كرت مميًا  مـ ىاودت االتصاؿ 
 آلو؟!-
 ل د  رأتيافف أييا الج اف!-
 آلو؟!!-

 )تظاىرت أنؾ ال تغمعني(ف
 ل د  رأتيا  وأنا أىرؼ!-

 وأ م ت ال طفف
**** 

ذى ت .ي اليوـ التالي إلى المدينةفف طم ت مػف الغػائؽ أف يتو ػؼ  ػرب 
د  وما إف ترجمت مف الغيارة حتى لمحػت ور ػة نعػي ممصػ ة ىمػى م نى ال ري

 مد ؿ الم نىفف ل د تو.ي الجد!
تػػو.ي الجػػد  .تزوجػػت غػػنا   ػػبل ضػػجة و ػػبل ح ػػؿ ز.ػػاؼ  و  ػػي .غػػتاني 

 معم ًا .ي ال زانةفف لـ أل غو  ولـ ترني أنت .يو!
 ومرت األياـ غريعًا  وذى ت يومًا أزور أ تؾ .ي ال ريةفف

يػػػرًا  ت  ػػػار ليمػػػى  .يػػػي تم ػػػي  ولػػػـ تعػػػد  حاجػػػة إلػػػى .رحػػػت أ تػػػؾ كم
 كرغييا المتحرؾفف إنيا تتكمـ  وأص حت  ادرة ىمى الرغـ مف جديدفف

  اؿ لي  يتر 
لػػف تصػػد ي يػػا كػػارمففف إنيػػا معجػػزةفف ل ػػد م ػػيت مػػع ليمػػى كيمػػومترًا -

كامبًل اليوـفف ل د طم ت مني ور ة .ظننت أنيػا تريػد أف تكتػب  لكنيػا رغػمت 
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كمػػا كانػػت ترغػػـ مػػف   ػػؿفف غػػتىطييا الغػػماىة لتحػػديميا وتغػػمعييا  حصػػاناً 
  تذنؾ!

جمغت مع أ تؾ .ي ال ر.ة  و د  ار ت الغاىة الغادغة مغا فف كانػت 
 النغائـ المطي ة تداىب أ جار الحدي ة وتحمؿ ى ؽ األزىارف

أىطيػػػػت أ تػػػػؾ ن ػػػػودًا لتوزىيػػػػا ىمػػػػى ال  ػػػػرا   ػػػػكرًا هلل مػػػػف أجػػػػؿ ليمػػػػى  
يمػػػػى غػػػػػتتتي األغػػػػ وع ال ػػػػػادـ مػػػػع والػػػػدىا لت ضػػػػػي ىنػػػػا إجػػػػػازة وأ  رتيػػػػا أف ل

 أغ وىيفف
  الت لي أ تؾ 

توّ عنػػػا  ػػػدومؾ ظيػػػرًا  . ػػػػد دىػػػوت أ ػػػي لتنػػػػاوؿ طعػػػاـ الغػػػدا  معنػػػػا  -
 … وط  ت أرز  ال ازال  و

 و ردت أ.كر 
 "يا لمحظ العامرفف ليتني جئت ظيرًا ورأيتو"فف

  وى دائمًا مف ج ائؾفنغيت مف جديد مو  ؾ الغم ي  ألف  و ي إليؾ أ
د مػػت أ تػػؾ المطػػ ر لتحضػػر ال يػػوة  وو  ػػت أنظػػر ى ػػر حػػدي تيا إلػػى 

 حدي تؾ الميممة و يتؾ  وأ.كر 
"حظػػػػي دائمػػػػًا ىػػػػامر معػػػػؾ  والظػػػػروؼ تعاكغػػػػنيفف ليتػػػػؾ تحضػػػػر اآلف 

 وأراؾ"ف
لـ أجرؤ ىمى إطالة النظػرفف   ػت أف ينت ػو أحػد أنػي أمعػف النظػر إلػى 

د انضـ زوج أ تؾ إلى مجمغػنا وت عتػو ريمػا  عػد وجية واحدة ىي وجيتؾ  . 
 أف اغتي ظت مف  يمولتياف

ولػػػـ يمػػػض  عػػػض الو ػػػت حتػػػى د ػػػؿ نػػػديـ  غػػػرىة لي  ػػػرىـ أف ال ػػػاؿ 
 العزيز  ادـ  عد د ائؽ ومعو ضيوؼ!!

   ؽ  م ي   دة  "ىؿ اغتج ت يا ر ي  غرىة لر  تي؟!"ف
.رأيػت ىبلئػـ  ونظرت إلى وجو ريمػا  الػذي كػاف منت  ػًا مػف آمػار النػوـ 

 كالرىب ترتغـ ىميو!
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 ما ؾ!-
 إف رآؾ!! وغيحضر  الي وأنت ىنا  وال أدري كيؼ غتكوف ردة .عم-
يامجنونةفف أنا .ي  يػتكـ ولغػت .ػي  يتػوفف ىػؿ ىمػي إذف أف أنصػرؼ -

 حتى ال يرى وجيي؟!
 ال أدري!!-
إنػػػؾ ح ػػػًا مجنونػػػةفف غػػػتد ؿ إلػػػى الغر.ػػػة  .مػػػيس مػػػف البلئػػػؽ أف يػػػتتي -

أنا جالغة ىنا وحدي  عد أف د ؿ والداؾ لت ديؿ مبل غيمافف لكف والضيوؼ و 
 مف المؤكد أني غت  ى ىناف

 ما إف د مت الغر.ة حتى غمعت صوتؾ الح يب يتتيني مف ال ر.ةف
لمحتػؾ مػف طػرؼ ال ػػاب وأنػت تجمػس وت تغػػـ  ومال مػت ريمػا أف د مػػت 

 و د ىدأ روىياف
مت تم ائيػػػًا ىمػػػى  رجػػت  ولػػػـ أغػػػتطع أف أ  ػػي ا تغػػػامة ىريضػػػة ارتغػػ

   تيف
 كنت ت تغـ لي وأنا أمد لؾ يدي مصا.حة 

 مرح ًا يا دكتورف-
 أىبًل وغيبًلف-

 مددت يدي أصا.ل المرأة وزوجيا وجمغتفف
جمغػػػت إلػػػى جان ػػػؾ األيغػػػر  وجمغػػػت ريمػػػا إلػػػى جػػػان ي تتتممنػػػا  دى ػػػة 

 وصمتف
نظػػػرت إلػػػي وأنػػػت مازلػػػت ت تغػػػـ وتغػػػتلني ىػػػف حػػػالي وحػػػاؿ ليمػػػى  وأنػػػا 

محاولة إ  ا  اضطرا ي ورا  ا تغػامتي  و ػد ارت ػع وجيػب  م ػي حتػى  أجي ؾ
  ّيؿ لي أنؾ تغمعو!!

 كانت ىيناي تنظراف إليؾ  ير مصد ة ماتغمعو أذنانيفف وا تغامتؾفف
 ا تغامتؾ الغاحرةفف كـ أح يا!

 غـ لي!!تأنا أنغى الدنيا ىندما ت 
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يػا وأنػت ت ػادر نغيت الدنيا  ولـ أىػد أرى .ييػا  يػرؾ  لكنػؾ أىػدتني إلي
 وتعّرؼ الضي يف ىمّي!فف

 تحدميما ىني  وىف ىائمتي م تغمًا  وأنا   ر ؾ .رحةفف .رحة جدًاف
  مت لؾ 

 حماتؾ تح ؾ!فف . د أحضرت لؾ كاتوف-
.ضحكت  ولـ تجبفف و.جتة اغتتذنت  الذىاب  ألف ممة ضيو.ًا آ ريف 

 ينتظروؾ .ي منزلؾف
 يػت أ تػؾ  وأرغػمت إليػؾ  طعت  الب الكاتو نص يف تركت نصػ و .ػي 

 النصؼ اآل ر مع أحدىـفف
كػاف الكػػاتو كمػو لغوغػػف وصػدي اتيا  وكنػػت غػتناـ الميمػػة ىنػدىا ونػػذىب 
 دًا .ي نزىة إلى صمن ةف ولكػف حضػورؾ جعمنػي أغػتغني ىػف الكػاتو  وىػف 

 النزىة مف أجمؾ!
)أنػػا آغػػ ة ياغوغػػف  .الكػػاتو لػػف يكػػوف مػػف نصػػي ؾ ىػػذه المػػرة  ولكنػػؾ 

 ي ت يمني وتعذرني(فصدي تي الت
**** 

 مػػت لريمػػا أنػػؾ ال ت يمنػػي ال تػػة  .مػػرة أصػػالحؾ ومػػرة أ اصػػمؾ  وأنػػي 
 مجنونة!

 وجا ت إلي ت  رني  ما  متف
 و عرت  ال زيفف

ي  ع ر غنوات  وال تعرؼ نكيؼ تتكمـ ىني ىكذا أماـ ريما التي تصغر 
 ر ع ما أىرؼ؟

لؾ مف   ؿفف ىػذا  دأت ت كو منيفف تمرمر ىني لريما  ولـ تكف ت عؿ ذ
  طيرف

 ىؿ غت  رىا .ي المرة ال ادمة  ت اصيؿ زيارتؾ لي؟!!
ىػػؿ أنػػت ح ػػًا ال ت يمنػػي؟فف ولمػػاذا ال ت يمنػػي  وأنػػا واضػػحة وصػػريحة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 077 - 

 وصاد ة معؾ وفف معو؟!
 أألنؾ لـ تتعود ىمى الوضوح والصراحة والصدؽ؟!!

طايػا  ىمػى امػرأة مممػي تعت ػر الكػذب أك ػر ال  -أييػا ال ػر ي–لػـ تتعػود 
وغ ب كػؿ ال طايػا  وتجػرؤ أف ت ػتل لػؾ صػ حاتيا لت رأىػا كميػا دوف حػرجفف 

 ألنيا أح تؾ!
ىنػػدما رأيتػػؾ .ػػي منػػزؿ أ تػػؾ نغػػيت  ضػػ ي كمػػو وظننػػت أنػػؾ .يمتنػػي 

 أ يرًا  وأف لط ؾ معي لـ يكف مجرد مجاممة لي أماـ الناسف
فف ا ػػتييت لػػؾ الكػػاتو  ر مػػا لتػػدرؾ ولػػو لممػػرة المئػػة أنػػي ال أح ػػد ىميػػؾ

 .مماذا ت ضحني أماـ أىمؾ؟!
ر ما أنا مجنونةفف معػؾ حػؽ  ولكنػي لػـ أكػف كػذلؾ   ػؿ أف أىر.ػؾ أييػا 

 العا ؿ جدًا!!
 كيؼ ت غر إذف تصر.اتؾ معي؟!

ط عػػًا أنػػت رجػػؿ  ولتصػػر.اتؾ .ػػي مجتمعنػػا ت غػػير آ ػػر  يػػر الجنػػوف  
ف ا تمؼ ىف جنوني!  لكنو ي  ى جنونًا وا 
مػػت لػػي  "تعػػالي نجػػف معػػًا  .ػػنحف ال آغػػ ة أنػػي لػػـ أ.يػػـ  صػػدؾ ىنػػدما  

 نؤذي أحدًا"!فف
 تمنيت لو نجف معًا  لكف جنونؾ لـ يوا.ؽ جنوني!

 وتمنيت لو ن  ى مجرد أصد ا   .ت.رح  رؤيتؾ مف حيف آل رف
وتمنيت لػو ت ػدر ىمػى األ ػؿ م ػاىري  إف لػـ يكػف  إمكانػؾ أف ت ػادلني 

 إياىا  . مت لآل ريف ىني أني مجنونةف
**** 

 
ي  يتػر   ػؿ أغػ وع مػف الموىػد المرت ػب ل ػدـو ليمػى إلػى غػورية اتصؿ  ػ

 مف أجؿ إجازة  صيرة  لي  رني أنيا لف تتتيفف
ل ػػػػد أصػػػػي ت  التيػػػػاب طػػػػارئ  الػػػػدماغ يحتػػػػاج إلػػػػى صػػػػور و.حوصػػػػات 
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 وتحاليؿ!
أ  رنػي أنيػا   يػػر  لكػف كبلميػػا أصػ ل  يػػر م يػوـ كميػػرًا  غػ ب الػػدوا  

 ين غي ىمييا تناولوفالذي 
 تي وأنا أكممو وط رت الدموع مف ىينيففتيدج صو 

ل ػػػد .رحػػػت كميػػػرًا وانتظػػػرت طػػػويبًل  ػػػدوـ ليمػػػى  . ػػػد طػػػاؿ  يا يػػػا ىػػػف 
 المنزؿف

 وما ىغاىا ت عؿ اآلف  و د ىممت أنيا لف تغا.ر؟!
كنػػػت  م ػػػة مػػػف أجميػػػا  و ائ ػػػة أف يػػػؤمر ىػػػدـ تمكنيػػػا مػػػف الغػػػ ر ىمػػػى 

 ن غيتيا  ولكف  يتر طمتنني أنيا   يرف
  ػػت مػػع غوغػػف أف تػػذىب وأ.ػػراد أغػػرتيا كميػػـ إلػػى دم ػػؽ وكنػػت  ػػد ات

 الغت  اؿ ليمى .ي المطار  و رىت أىد .ي ذىني كؿ الترتي اتفف
كنػػت غتغػػ  يـ  يػػوـ  ألنػػي مػػدىوة لمع ػػا  .ػػي الغػػ ارة مػػـ يوا.ػػونني .ػػي 

 اليـو التاليف
 مت ل يتر  وأنا أتتمؿ  حزف الكمػب ال ما ػي الصػغير الػذي ا ػتريتو مػف 

 وكنت غتحممو إلييا الغت  ميا  و .ي المطار أجؿ ليمى  
 لف أذىب إذف األغ وع ال ادـ إلى دم ؽف-
 ػؿ اذى ػػي أرجػوؾفف يجػػب أف تم ػػي الػدىوة ىػػذه المػػرةفف ىػذا ميػػـ  . ػػد -

ان طعنػػػا مػػػدة ىػػػف الػػػذىاب  كمػػػا أنػػػي أتمنػػػى أف تػػػذى ي لترّوحػػػي ىػػػف ن غػػػؾ 
  ميبًلف
 حغنًافف غتذىبف-

**** 
الحدي ػػػة .ػػػي م ػػػر الغػػػ ير يحممػػػوف كػػػؤوس تػػػوزع المػػػدىووف .ػػػي أرجػػػا  

 ف الم  بلت ويت ادلوف األحاديثففو ال راب ويتناول
 وجئت وحديفف مرة أ رىف

الغػػ ير و رينتػػو ىنػػد ال ػػاب كالعػػادة يرح ػػوف  الضػػيوؼ ويت ػػادلوف معيػػـ 
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 المجامبلتف
 معظـ الوجوه متلو.ة لديفف أتتمميـ يتضاحكوفف

 ني الغكرتيرة غامية ت  ؿ ىمي  اغمة وت  م
 مرح ًا يا كارمففف كيؼ حالؾ؟فف وكيؼ حاؿ المغيو  يتر؟فف-

 كيؼ حاؿ ليمى؟فف طمتنيني ىنياف
 وجا  ال ا وف يم وف ىمي التحية ويغتلونني ن س األغئمةفف

ة األصؿ تع ث  ال بلدة الذى يػة الغػميكة .ػي ىن يػا ّنيكانت غيغيميا الغا
العينيػػػػيف  وتػػػػذّكر ال نػػػػي  وىػػػػي تتػػػػذكر مػػػػع زوجيػػػػا األ ػػػػيض المػػػػوف األزرؽ 

األصػػػد ا  الػػػذيف كػػػانوا معيػػػا  وت  ػػػر الػػػذيف لػػػـ يكونػػػوافف  ػػػذاؾ اليػػػـو الػػػذي 
تجّمعػػوا .يػػو  ع ويػػة ودوف موىػػد مغػػ ؽ وجػػاؤوا يزوروننػػا .ػػي  يتنػػا .ػػي ال ريػػة 

 الج مية  البلذ يةف
  الت غيغيميا وىي تضحؾ  .ت دو أغنانيا المؤلؤية 

 …و… يتر الجميؿ فف ل دل د كاف يومًا رائعًا .ي  يت كارمف و -
 و ردت أتذكر معيا ذاؾ اليوـفف

لػػـ يجػػدوا صػػعو ة .ػػي العمػػور ىمػػى ال يػػت  .مم يػػت ىبلمػػة .ار ػػة  ونحػػف 
معرو.ػػػػوف .ػػػػي ال ريػػػػة  وأناغػػػػيا ال ضػػػػوليوف ال يغػػػػتمنوننا مػػػػف مرمػػػػراتيـ .ػػػػي 

 األمغيات!
و  ت الغيارات .ي الز اؽ تمير  موحاتيا الممّيزة .ضوؿ الجيراف  وترّجؿ 

نيا الضيوؼ المزدوجي الجنغيةفف كاف اجتماىػًا مصػغرًا لؤلمػـ المتحػدة .ػي م
  يتنافف جنغيات تونغية وغويغرية وألمانية ول نانية و.رنغية و انّية وغورية!

 وكنا نتحدث كي ما ات ؽ   العر ية واإلنكميزية وال رنغية واأللمانيةف
ارتيـ  ولػـ يػز و.رحػت    كنا ننوي دىوة أر عة أ ػ اص  .تصػ حوا ى ػرة

أجد حرجًا .ػي ذلػؾ   ػؿ  ػالعكسفف إف "مكػاف الضػيؽ يتغػع أللػؼ صػديؽ"فف 
 ول د كاف ح ًا يومًا رائعًا تعيد غيغيميا ذكراه كمما الت يناف

كنػا أغػػرة منغػػجمة  وكانػػت د.ػػاتر حغػا اتي العاط يػػة مػػع  يتػػر مغم ػػة ال 
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 أنوي مراجعتيافف
مػػف التغػػمؿ ع الممػػؿ كػػاف لنػػا  يػػت جميػػؿ يجمعنػػا  وىوايػػات وأ ػػغاؿ تمنػػ
 إلى ن غينا  وتنغينا ذاؾ الحاجز البلمرئي ال ائـ  ينناف

كانت ليمى يوميػا ت ػدو كت رانيػافف م عمػة  الحيويػة والصػحة  .ػتيف اليػـو 
 مف ال ارحة؟!!

**** 
ال ارحة كػاف ح ػؿ الغػ ارة  وأنػا غػتىود صػ اح الغػد لمبلذ يػةفف لػدي إذف 

فمالو ت ك  و مغا  اليـو
 إليؾفف صعدت الدرج و يدي ور ة صغيرة   ادتني  دماي

"أتعػػرؼ؟فف لػػو حكػػـ ىمػػي  اإلىػػداـ  وغػػتلوني ىػػف أمنيتػػي األ يػػرة  لمػػا 
نمػػا أف تجمػػس   ػػالتي وتنظػػر م ا ػػرة .ػػي ىينػػي وت ػػوؿ لػػي  طم ػػت غػػيجارة  وا 
لماذا يمكننػي أف أتكمػـ وأتصػالل حتػى مػع الع اريػت الػزرؽ  وال أغػتطيع ذلػؾ 

 معؾ؟!"ف
نػػػػػد ال ػػػػػاب  .غػػػػػتلتو إف كنػػػػػت موجػػػػػودًا  .تومػػػػػت لػػػػػي كػػػػػاف حمػػػػػزة وا  ػػػػػًا ى

  اإليجابفف
كنػػػت أنػػػت .ػػػي  ر.ػػػة االنتظػػػار جالغػػػًا ورا  طاولػػػة المكتػػػب  ػػػداًل منػػػو  

 وكانت العيادة تعى  الزوار  وكنت أنا آ رىـفف
ت ادلنػػا التحيػػة "العاديػػة" ودل ػػت أنػػت إلػػى مكت ػػؾ  وجمغػػت أنػػا .ػػي  ر.ػػة 

 ازالت .ي يديفاالنتظارفف أنتظر والور ة الصغيرة م
جػػػا  دوري  وكانػػػت ى ػػػارب الغػػػاىة ت ػػػير إلػػػى المامنػػػة مغػػػا   ىنػػػدما 

 د متفف
 أ ذت ال صاصة ووضعتيا .ي جيب  ميصؾ دوف أف ت رأىافف

  مت لؾ 
كت تيػػػا ألغػػػتتذف  يػػػا  الػػػػد وؿ ىميػػػؾفف لػػػـ أتو ػػػػع وجػػػودؾ .ػػػي  ر.ػػػػة -

 االنتظارفف أال تريد أف ت رأىا؟
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 لتيفف كما أتمنى  مت لي  وأنت تجمس تم ائيًا   ا
 ىا .يما  عدفف ما األمر؟أغت ر -

 كاف وجيؾ جا.ًا جدًافف و رأت لؾ الور ة ىف ظير  مبف
 أنا حرفف أنا دائمًا ىكذا!!-
 حر؟!فف الفف أنت لغت حرًا "ىكذا"  .ممحرية أيضًا حدودىا  وفف-

 لـ أغتطع أف أكمؿ الجممة  . د د ؿ لمتو رجبلف!
 ب المامنة  .مـ يتتياف اآلف؟!(ف)ياإلييفف ل د جاوزت الع ار 

نظػػػرت إلييمػػػافف أود أف أصػػػ عيما   ينمػػػا أنػػػت ترحػػػب  يمػػػا وتػػػدىوىما 
 لمجموس!

و رجػػػت معػػػي إلػػػى ال ػػػاب ال ػػػارجيفف و  نػػػا ىنػػػد الػػػدرج نتػػػا ع حػػػديمنا 
 ال صير جدًافف كنت أىددت .ي ذىنؾ إجا ة غريعة توىمت أنت أنيا م نعة 

 فف أنت ت ي يف مف يح ؾ!!أنت ت ي ينني!!فف أغمو ؾفف رغائمؾ-
 أنا ال أ يؼفف أنت مف تيّرب مني دوف غ بف-
 أنا حرفف أنا ىكذا!!-
 ماذا يعني ذلؾ؟فف ىؿ أنت مجنوف إذف؟!!-
 نعـفف أنا مجنوف!!-

 )لـ تعد تجد ىذرًا م نعًا أكمرفف أييا المجنوف(ف
ا تر ػػت منػػؾ  صػػمت أىان ػػؾ وأط ػػع ىمػػى  ػػدؾ   مػػة  مػػـ أمغػػكت يػػدؾ 

 لؾ وأنا أنظر .ي ىينيؾ م ا رة  ر.ؽ و مت 
ف حػػدث وت ا منػػا مػػرة أ ػػرى  .ػػترجو أف تكػػوف - أح ػػؾ أييػػا المجنػػوففف وا 

 لطي ًا معيف
 تنازىتني م اىر متضار ة وأنا أى ط الدرجفف

 ػػعرت  حػػزف ىميػػؽفف حػػزف أىمػػؽ مػػف الغضػػب والن مػػةفف حػػزف أ ػػرب 
 إلى ال   ة ىميؾ!
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لضػػػػػجيى  والمضػػػػػا   رجػػػػػت زائغػػػػػة النظػػػػػرات إلػػػػػى ال ػػػػػارع المػػػػػزدحـ  ا
 النيوناتفف مازاؿ طيؼ وجيؾ الكالل .ي ىيني  وكمماتؾ المؤلمة .ي أذني  

 وىدت إلى ن غي أحاغ يا كالعادة ألجد لؾ م ررًافف كالعادة 
 ىؿ أنا م ي ة ح ًا؟فف

 ىؿ أص حت  رغة وم اكغة لدرجة تجعمؾ تن ر معي؟
 أت اؼ مني وأنت "المم ؼ" المغا.ر .ي أرجا  الدنيا؟

اؼ أنػت  الػذات مػف جرأتػي وصػراحتي  وأنػت مػف يحغػب النػاس لػو أت 
 ألؼ حغاب؟!

أتريػػدني أف أتمم ػػػؾ وأجاممػػػؾ . ػػػط  وأف أكػػذب ىميػػػؾ وىمػػػى  يػػػرؾ كػػػي 
 أرضي  رورؾ كرجؿ؟!!

 أنت لغت مم  ًا إذففف أنت رجؿ متعمـفف . ط!
 أنا لـ أكتب رغائمي ىكذافف  بل غ بف

 فج اؤؾ جعمني أ ضب  وجعمني أكتب ألىاتبف
أىات ؾ ألىرؼ الغ ب  وأنت تيرب وتتيربفف مـ تضػع المػـو كمػو ىمػى 

 رغائمي وت مب النتيجة غ  ًا  وكتنؾ تتعامؿ مع غاذجة!
 ت مص مني  تغمو ؾ ىذا  لكنؾ كنت واىمًا يا ىزيزي!تظننت أنؾ غ

ني ويجعمنػػػي أ ػػػعر  ر  ػػػة مميتػػػة أف أحاصػػػرؾ ز  ػإف أغػػػمو ؾ ىػػػذا يغتػػػ
 ؾ جوا ًا م نعًا!حتى النيايةفف حتى أنتزع من

 أنا لـ أىتد أ دًا أف يتجاىمني أحد ميما يكف  وميما تكف األغ ابفف
 أتجد صعو ة أف ت وؿ لي أني لـ أكف  النغ ة لؾ غوى نزوة ىا رة؟

إف ذلؾ ال يتطمب منؾ غوى  عضػًا مػف الصػدؽ .ػي التعامػؿ مػع ن غػؾ 
ر مػػػػف ومعػػػػي  و عضػػػػًا مػػػػف الر ػػػػة والد موماغػػػػية كػػػػي أت  ػػػػؿ األمػػػػر  ت ػػػػؿ  ػػػػد

 الصدمة  وأدىؾ و تنؾ!
إف ذلػػػػؾ ال يتطمػػػػب منػػػػؾ  ػػػػجاىة أكمػػػػر مػػػػف ال ػػػػجاىة التػػػػي يتطم يػػػػا 

 اىتراؼ امرأة لزوجيا أنيا تحب  يره!!
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 غتراؾ مانية إذف!!
**** 

الت يػػت أحػػد المعػػارؼفف كانػػت  ػػد مضػػت مػػدة لػػـ أره .ييػػا  وىممػػت أنػػو 
  طب إحدى ال تيات 

 م روؾ يا الياسفف غعيدة أنا مف أجمؾف-
 ػػػكرًافف إنيػػػا تصػػػغرني   مغػػػة ى ػػػر ىامػػػًا  وىػػػي .تػػػاة جامعيػػػة ذات -

 تر ية دينية متزمتة  ول د تعر.ت ىمييا .ي الكنيغة .ي ح مة ىرسفف
 جميؿ جدًاف-

.ػػي الح ي ػػة لػػـ أتعػػرؼ ىمييػػا م ا ػػرةفف ل ػػد أىج تنػػي واغت غػػرت ىنيػػا 
 واغتتذنت وذى ت أ ط ياف

  ط ة ت ميدية إذفف-
  وال تعرؼ  يئًا غوى ال يت والكميػة والطريػؽ أجؿفف لكنيا  جولة جداً -
  ينيما!!
.تاة جامعية ومنغم ة ىمػى ن غػيا إلػى ىػذه الدرجػة؟!فف لػف يضػيرىا أف -

 تكوف من تحة  ميبًلفف إف ذلؾ لف يتعارض مع تر يتياف
إنيػػا تتع نػػي  ول ػػد أىطيتيػػػا ميمػػة لتتغمػػب ىمػػػى  جميػػافف  مػػيبًل . ػػػط  -

  و.ػػػػي الح ي ػػػػة ال ضػػػػير ىنػػػػدي أف تكػػػػوف .ال ػػػػر ية  ػػػػر ية وال ػػػػر ي  ػػػػر ي
 " اـ"!!
 ػػاـ؟!فف ىػػذا رأيػػؾ وأنػػت حػػر  ػػو  وأنػػا أحترمػػو  ولػػف أ ػػدي لػػؾ رأيػػي -

  صراحةف
 واغتدرؾ . اؿ 

أنت امرأة  ر ية .ريدة مف نوىيا  .يػد.ؾ .ػي الحيػاة لػيس أف تتزوجػي -
 وحغب وتص حي مجرد زوجة .بلف   ؿ أف تكوني وت  ي أنتفف أنت!

 ط عًاف-
 أىنب زوجؾ  ؾ وأىنئؾ  و! أنا-
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)أجؿ يا الياسفف ل د كاف اىترا.ؾ  طيرًا!فف إذ لـ يم  أحد منا   صػية 
 اآل ر  الزواجفف ولكف؟!(ف

**** 
اتصؿ  ي الدكتور طارؽ يدىونا لمغدا فف ىذا الصديؽ الػذي يحمػو معػو 

 الحوار والن اش  صراحة وى وية ال ت مو مف دىا ةف
  اؿ لي  

لػدكتور إ ػراىيـ الػذي تعر.ينػو  وزوجتػوفف أنيػا أيضػًا ل د دىػوت أيضػًا ا-
 حموة المع رف

 غيغعدني التعرؼ ىميياف-
كػػػػاف الحػػػػوار ممتعػػػػًا ح ػػػػًا لػػػػـ يتػػػػرؾ ال غياغػػػػة وال ديػػػػف وال .ػػػػف وال أي 

 موضوع آ ر يعتب ىميو!
  مت لو 

ف كػاف مم  ػًا  -  ريب أمر الرجؿ ال ر يفف إنو معظـ األحياف  حتػى وا 
مم  ة التي تحاوره وتنا  وفف يحترميا لكنو ال يريػدىا ألنيػا ي اؼ مف المرأة ال

و )أو يتػػوىـ أنيػػا غتغػػ ب لػػو( صػػداىًا  ولػػذا ي ضػػؿ ىمييػػا أيػػة امػػرأة ػتغػػ ب لػػ
أ رىفف امرأة لعػوب تجاممػو وت ػّدره ولػو كانػت تغػ ر منػوفف أو يريػدىا امػرأة 

 " اـ" ي ّكميا كي ما ي ا ف
وىػػػػػي ت ػػػػػير إلػػػػػي ضػػػػػحكت زوجػػػػػة الط يػػػػػب  و الػػػػػت م اط ػػػػػة طػػػػػارؽ 

  غ ا تيا 
أنػػػت تحترميػػػا وتغػػػتمتع  الحػػػديث معيػػػا  ولكػػػف أال ي ي ػػػؾ أف تتػػػزوج -

 واحدة ممميا؟!
 ط عًا ال  ولذا لـ أتزوج حتى اآلف!-

**** 
اتصػػػؿ  ػػػي  يتػػػر يعممنػػػي أنػػػو  ّيػػػر رأيػػػو  ولػػػف ي  ػػػى ىنػػػاؾ ينتظػػػر ليمػػػى 

و .ػػػي ليصػػطح يا معػػػوفف .ػػبل ىمػػػؿ لديػػو حاليػػػًا ىنػػاؾ  عػػػد أف أنيػػى ارت اطاتػػػ
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 العمؿ  المؤغغة العائمية التي يممكيا والديوف
غػػػيعود لي ػػػػدأ أ يػػػػرًا العمػػػػؿ الػػػػذي يتمػػػؿ منػػػػو  يػػػػرًافف ىنػػػػا  ومػػػػع  ػػػػركا  

 غورييفف
  مت لو 

 غتغت  مؾ .ي المطار إذفف-
   ؿ أف أذىب إلى المطارفف ذى ت إليؾ!

جئػػػت إليػػػؾ .ػػػي محاولػػػة أ ػػػرى لمعر.ػػػة الغػػػ بفف أريػػػد معر.تػػػو   ػػػؿ أف 
 أغا.رف

تتو ػػع  ػػدومي  عػػد تمػػؾ الرغػػالة التػػي كت تيػػا لػػؾ .ػػي لحظػػات مػػف  كنػػت
 االن عاؿ  مـ ندمت 

 "ياح ي ي المجنوففف
 حزينة أنافف إف غا.رت وليس وداىنا أكمر مف   مة ا تط تيا منؾ!

 حزينةفف ألنؾ ال تعرؼ ماتريد وتعاكس الظروؼ دائمًاف
 وحزينةفف ألني أىرؼ ما أريد وتعاكغني الظروؼ دائمًا!!

 يا ح ي ي المجنوففف
أنت لغت مطمؽ الحرية كما تّدىيفف أنت مجرد ىارب مف ن غؾ  ومف 

 ىواط ؾ  ومنيف
تيػػرب منػػي كػػؿ مػػرة  حجػػة واىيػػة جديػػدة  لكنػػؾ .ػػي  ػػرارة ن غػػؾ تح نػػي 

 "……كما أح ؾ!
أردتؾ ىمى األ ػؿ أف تغػت  مني  طري ػة حضػارية وتػدىوني ر مػا لن ػرب 

  يئًا ونتحدثف
 اب ودىوتني لمجموس اغت  متني ىند ال 

 ت ضميفف كيؼ تح يف ال اي؟-
 وغطفف لو غمحتف-
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 ود ؿ حمزة يحمؿ صينية ال ايفف
ومحمّػػػػى أصػػػػ ر كػػػػاف  ػػػػايًا أصػػػػ رًا  يػػػػر م تمػػػػرفف مجػػػػرد مػػػػا  غػػػػا ف 

  الغكر!
 مكمت صامتة  . ادرتني ت وؿ 

 يا كارمففف ىذه الرغائؿفف-
ي ػػوؿ الممػػؿ  )أردت ىػذه المػػرة أف تتغػدى  ػػي   ػػؿ أف أتع ػى  ػػؾفف كمػا 

.م ػػد منحتػػؾ .رصػػة مػػا يف  را تػػؾ الرغػػالة وحضػػوري إليػػؾ لتكػػوف .ػػي مو ػػع 
ال ػػوي  وتضػػع المػػوـ ىمػػي  ويكػػوف "الغػػ ب" جػػاىزًا لػػديؾفف  عػػد أف كنػػت أنػػا 

 األ وى ىندما .اجئتؾ  الزيارة الغا  ة وأنت  ير مغتعد!!
كنػػت تػػدرؾ ن طػػة ضػػع ي  وتعػػرؼ أنػػي  حضػػورؾ أنغػػى الكممػػات التػػي 

 لؾفف تيرب مني وتضيع  مجرد أف أراؾ!(ف  ياا أل ولأىددتي
 وىاودت ىجومؾفف

 ىدت تجادلني ىمى م دأ  "مف كاف أواًلفف ال يضة  أـ الدجاجة؟!"
 وأنا؟ف

 أنا لـ أنس الكممات وحغب   ؿ نغيت أني لغت مذن ة ىمى اإلطبلؽ!
  دأت أغتميحؾ ىذرًا  وأنا أ تغـ محاولة  ذلؾ تمطيؼ الجو 

 ة ىمى كؿ الرغائؿ التي كت تيا!آغ ةفف آغ -
 كـ ىمرؾ لتكت ي لي ىذه الرغائؿ؟-
 وىؿ لمجنوف ىمر يادكتور؟!-
 إف هلل .ي  م و  ؤوف!-
 وىذا ينط ؽ ىميؾ أيضًا!-

 )أ يرًافف أغع تني ال ريحة  جواب أك ل  و ىجومؾ!(ف
 delicateىذه الرغائؿ يا كارمففف إنيا  اغية جدًاف وأنا -
 delicateوأنا أيضًا -
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   يت أنت صامتًافف .تا عت 
 فف والرغائؿ كانت ". ة  مؽ" ال د منيا  ألنؾ تتجاىمني  اغتمرارف-

 وىدت مف جديد تنظر إلي النظرة المؤن ة 
 ىمى أي حاؿ نحف دراويش ون يـ ىمى  عضنا! …-
 ماذا تعني  ذلؾ؟-
 أ صد أننا أ وة وجيراف!-
 أال  ي   ير ذلؾ؟!-
 ذلؾ! أ وة وجيراف وال  ي   ير-

 ػػدأت تػػذرع الغر.ػػة جيئػػة وذىا ػػًا و يػػدؾ .وطػػة صػػغيرة تمغػػل  يػػا الغ ػػار 
ىػػػف األمػػػاث وى ػػػراتفف  ػػػؿ مئػػػات األ ػػػيا  الصػػػغيرة والكتػػػب المت عمػػػرة ىمػػػى 

 مكت ؾ  ىنا وىناؾفف
 إف كاف لديؾ .وطة أ رىفف أىطني إياىا كي أغاىدؾ!-
-… 
 لماذا جئت يومًا تزورني؟!فف أألننا أ وة وجيراف؟!!-
 تى زرتؾ؟!!وم-

 )كنت تريد أف تنت ـ مني ألني غ رت مف مرمرتؾ ىني مع ريما(ف
 الفف ط عًا  أنت لـ تزرني أ دًا!-

 ىدت تجمس ورا  منضدة مكت ؾ  .غتلتؾ 
 ىؿ لديؾ صدي ة "جديدة"؟!-

 .اجتؾ غؤاليفف  رأت ذاؾ .ي ىينيؾ وغمعتو .ي إجا تؾ الم يمة 
م ػػػدورؾ يػػػا كػػػارمف أف لػػػو أف جميػػػع "صػػػدي اتي" مممػػػؾ!فف لػػػيس   …-

 ت يمي ىبل ة ما!
االتيامػػػات  و  يػػػت أنػػػا صػػػامتةفف لػػػـ أىػػػد أىػػػرؼ  مػػػا لػػػي ؿ يػػػىػػػدت تك

 أجي ؾ   ؿ تركتؾ تتا ع كبلمؾ 
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فف يػػػػا كػػػػارمفف أرجػػػػو مػػػػف اهلل أف ي ػػػػ ي لػػػػؾ ا نتػػػػؾفف  ّمغػػػػي تحيػػػػاتي -
  Happy flightلزوجؾ  وأتمنى لؾ 

 
 أ رجت مف ح ي تي  ريط الكاغيت وناولتؾ إياه 

 ىذا لؾف-
 ف  كرًافItalianoآهفف -
 وموغي ى كبلغيكية غجمتيا لؾف -

 ()كاف الكاغيت مناغ ًا جدًا لممو ؼ الدراميفف إنو الحدس مرة أ رى!
 أرد.ت  وأنا أحاوؿ الغيطرة ىمى ان عاالتي 

 أتغا ؿ إف كنت غتذكر صوتي إف .كرت يومًا أف أتصؿ  ؾف-
-… 
 ىؿ أنت مغا.ر الميمة إلى ال رية؟-
 فف ليس إلى ال ريةفف أنا مغا.ر إلى .يينا ألر عة أو  مغة أياـفال-
فف لػػػف تكػػػوف إذف  عيػػػدًا ىػػػف المكػػػاف الػػػذي غتغػػػا.ر إليػػػو  ولكنػػػي لػػػف -

 أغا.ر إال  عد أغ وىيف أو مبلمةف
 ومددت لؾ يدي مصا.حة 

 أغتودىؾ اهللف-
 مع الغبلمةف-

 conممي ي دو )اغتمع وأنت ت ود الغيارة إلى المطار  إلى أندريا  وت ي

te partiro  د تحرؾ أ نيتو ال جية  عضًا مف م اىر  د تكوف موجػودة .  
 ىندؾ!(ف

 ىدت إلى ال  ة  و م ي أ عر  و م يبًل  يف ضموىيفف
.ػػي الغػػاىة الحاديػػػة ى ػػر لػػػيبًل غيصػػؿ  يتػػػر  ومػػازاؿ لػػػدي متغػػع مػػػف 

 الو تف
  معت مبل غي واغتم يت .ي الغرير أ.كر .ي  غوتؾ وكبلمؾ 
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 واف وجيراف"فف حتى ىذه ت وليا مجرد "ر.ع ىتب"ف"أ 
كانػػػت ىينػػػػي م تمّػػػػة مػػػػف آمػػػػار الػػػدموع  و ػػػػد .وجئػػػػت  الوصػػػػوؿ الم ّكػػػػر 

 أل ي  جا  مع أمي يصطح ني إلى المطارفف 
لػػػػـ ينت ػػػػو وائػػػػؿ أننػػػػي كنػػػػت أ كػػػػي  لكػػػػف أمػػػػي ك ػػػػ تني و  يػػػػت  ػػػػ تاىا 

 صامتتيف   ينما ىيناىا تتغا ؿ ر ـ أنيا تعرؼفف 
 لحكاية . طفتعرؼ نصؼ ا

 النصؼ اآل ر الذي ال ىبل ة لؾ  و!
**** 

لػػـ أ ػػت  ولػػـ أ.كػػر يومػػًا أف أ  رىػػا  ػػذاؾ النصػػؼ اآل ػػر مػػف الحكايػػةفف 
  ذاؾ الحاجز البل مرئي الذي ي صؿ  يف  يتر و يني منذ ليمة الز.اؼ!

كنت أت ػف إ  ػا  ىمػومي ىنيػا ىنػدما ترانػا أنػا و يتػر معػًافف ولػـ ي طػر 
 اؾ  مبًل ما .ي حياتنا العاط ية والجنغيةفف  اليا  ط أف ىن

لػػػػـ تكػػػػف .ضػػػػولية لتغت غػػػػر وتغػػػػتلنيفف ر مػػػػا ألنيػػػػا تعػػػػرؼ أنػػػػي أتمتػػػػع 
 االغت بللية .ي   صػيتي  ولػيس مػف ىػادتيفف  ػؿ لػيس  اغػتطاىتي أيضػًا 
أف أ حػػػث ىنػػػػدىا ىػػػػف حمػػػوؿ لم ػػػػاكمي  و ػػػػد تزوجػػػت وغػػػػا.رت  وأصػػػػ حت 

 المغا.ات الجغرا.ية ت صؿ  ينناف
لني  ط .ي رغائميا  وال .ي زياراتي المتكررة لموطف ىف اإلنجاب لـ تغت
 واألط اؿفف

 لـ تغتلني  ط ىف تت ر حممي غ ع غنوات  عد الزواجفف
لػػـ أىػػرؼ أ ػػدًا أنيػػا كانػػت  م ػػة ىمػػي  يػػذا ال ػػتف إال ىنػػدما حممػػت .عػػبًل 
وز. ت إلييا ال  ر  وىندئػذ . ػط أ  رتنػي ىػف ذاؾ ال مػؽ الػذي كػاف ي ػاركيا 

 طواؿ تمؾ الغنيف!!أ ي  .يو
أص حت أمي جدة  وكانت ليمى أولى الح يدات واألح ادفف أما أ ي  .مـ 

 يص ل جدًا  إال  عد و.اتو  رحمو اهللف
لـ تعرؼ أمػي كيػؼ حممػت  ميمػى  و  ػي األمػر غػرًا احت ظػت  ػو كرمػى 
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 ل يتر حتى كانت تمؾ األمغيةفف
ذى ت أزورىػا وأحمػؿ ىندما غا.رت  ر. تؾ إلى دم ؽ .ي ىيد األـ  مـ 

 ليا ىديةفف
تمػػؾ األمغػػية التػػي كنػػت .ييػػا مغػػتعجبًل جػػدًا  ومػػدىوًا لمع ػػا  .ػػي غػػ ارة 

 ما!
**** 

كانػػت ظػػبلؿ األ ػػجار تتػػرا ص ىمػػى جػػان ي الطريػػؽ  وتػػذّكرني  ت ػػجار 
 أ رى كانت تترا ص أماـ ناظري .ي أمغية ر يعية غاحرةف

  الوفف الغت  اؿ زوجي!)تصّورفف أ.كر  ؾ ر مًا ىني وأنا ذاى ة الغت 
 .ما الغ يؿ إلى نغيانؾ؟!

 اغتمتعت ياىزيزي  زيارة .يينا الرائعة ر ـ الجو الماطر؟فف ؿى
ىػػػػػؿ زرت دار األو ػػػػػرا .ييػػػػػا  واغػػػػػتمعت إلػػػػػى إحػػػػػدى معزو.ػػػػػات .ػػػػػالس 
 تراوس؟فف وتذو ت .ي م اىييا الجميمة  يوتيا المذيذة المعرو.ة  اغػميا؟!فف 

  رى؟!!أـ أنؾ تذو ت ىناؾ أ يا  أ
فف ل د تع ت ومممت ولـ يعد ييمني أف أىػرؼ  ال لوـ وال ىتاب  عد اليـو

 الغ ب  ولكف ييمني أف تعرؼ أنؾ لـ ت نعني!
 أنت تح ني  مـ تؤا يني!فف

 .يؿ أح  تني ح ًا  وىؿ  إمكانؾ أف تص ل  عد ذلؾ أ ًا؟!
 الحب واأل ّوةفف

نموكيػا كي مػا كمماتفف ما أغػيؿ النطػؽ  يػا  لكنيػا ليغػت مجػرد كممػات 
 ن ا  مـ ن ص يا ىندما نتعب منيا!(ف

**** 
 أريد أف أىمؿ .ي دم ؽف-

  مت ل يتر  و د ىدنا إلى ال  ة  واغتم ى كبًل منا .ي غريرهف
 ط عًافف ألـ ن كر  ذلؾ مف   ؿ؟-
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 أريد ذلؾ  عد ىودتي مف الغ رف-
 ال  تسفف أنت متوترة جدًا  ما الذي حدث؟-
 و!تو ي عث إليؾ  تحيال د أص حنا أ وة  وى …-
 وماذا  عد؟-
 ال  ي  ال تةفف تص ل ىمى  يرف-
 تص حيف ىمى  يرف-

واغػػتدار  يتػػر لينػػاـ  وغػػرىاف مػػا زاره النػػـو وىػػبل  ػػ يرهفف أمػػا أنػػا  . ػػد 
ىػػػرب النػػػوـ منػػػي وزارنػػػي ىوضػػػًا ىنػػػو األرؽ ىنػػػدما اغػػػتغر ت .ػػػي الت كيػػػر 

 أناجي ن غي 
 يالؾ مف تعيغة يا كارمففف-

ليػػػذا الرجػػػؿ أف يغػػػتولي ىمػػػى م ػػػاىرؾ دوف أف يمنحػػػؾ كيػػػؼ غػػػمحت 
  يئًا؟!فف

 تنازلت مف أجمو ىف ك ريائؾ  ومنحتو  م ؾ  بل م ا ؿفف
وجعمػػػت تصػػػر.اتؾ كميػػػا رىػػػف  م ػػػؾ األرىػػػففف .ػػػتيف أضػػػعت ى مػػػؾ يػػػا 

 مجنونة؟!
 يا مجنونةفف يا مجنونة!!

اغت  ت مف أ.كاري ىمى صوت  يترفف ل د أي ظو صوت  كائي المكتـو 
 ف أف أدري دو 

 أنت ت كيف؟!فف ت كيف يا كارمف مف أجمو؟!!-
 ىؿ يغتحؽ ح ًا دموىؾ؟!!!

 و جمتفف  جمت مف ن غي  ومف دموىيفف  جمت مف  يترف
لـ أغتطع أف أ وؿ لو مف جديد  "آغ ة"فف ل د أص حت الكممػة ممجوجػة 
ومممػػػػت مػػػػف تكرارىػػػػافف إنيػػػػا ىمػػػػى أي حػػػػاؿ ال تك ػػػػي  .التزمػػػػت  الصػػػػمت  

 ونمتفف
**** 
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ىدنا إلى منزلنا .ي ال رية  وىروؿ  يتػر .ػور وصػولو إلػى الحدي ػة يت  ػد 
 ن اتاتيا  كعادتو كمما ىاد مف غ ر  

 آهفف انظري  ىناؾ مبلث  جيرات موز مممرة!-
 أىرؼفف-
ىمي أف أ ص أ صاف العري ػة و"المّزيكػا"فف إنيػا تمنػع ضػو  ال ػمس -

 ف  ا ي الن اتاتفى
-… 
 ا المغا ؟ىؿ ن اىد .يمـ .يديو ىذ-
 ن اىدفف-

يتػػا ع أحػػداث  -كمػػا يحػػب–جمػػس ىمػػى الغػػجادة الممػػدودة صػػي ًا  ػػتا  
 ال يمـ  وأنا أ عر  الممؿ  وال ر  ة لي  م اىدة أ.بلـف

 مغتغرؽ  المتا عة  كؿ حواغو  و د نغينيفف… نظرت إليو
 نغيني  و د ىاد ال ارحة . ط مف الغ ر!!
 دودتيففف تحر ت  وفاندغغت جالغة  يف غا يو الطويمتيف المم

داى ػػت  تنػػاممي ذراىػػو  .مػػـ ت ػػؼ وال  ػػعرة واحػػدة!فف و  ػػي منغػػجمًا مػػع 
 األحداثفف أحداث ال يمـ ط عًا!

 غتلني وىيناه مازالتا تحد اف .ي ال ا ة المعينة 
 ما ؾ؟!-
 ال  ي فف أتحرش  ؾ . طف-
-… 
 ىؿفف ال يمـ ممتع جدًا؟-
 أجؿ!-
 أالفف يمكننا أف نميو  ميبًل؟-
 ميو؟!فف أنت تعر.يف يا كارمففن-

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 093 - 

 أىرؼفف ال داىي أف نميو حتى النيايةفف نميو ولو  ميبًل!-
-… 

تركتو وذى ت إلى ال راشفف   يت مغتم ية حتى أتع نػي الت كيػر الػذي ال 
 يجدي ىمى أي حاؿفف مـ نمتف

 زرتني أنت .ي الحمـ!
حممػػػػت أنػػػػي أكتػػػػب لػػػػؾ رغػػػػالة  ومػػػػا إف أو ػػػػكت ىمػػػػى االنتيػػػػا  حتػػػػى 

 ني غنا فف  مت ليا  "أكتب رغالة لمرجؿ الذي نح و أنا وأنت!!"فجا ت
**** 

 عد يوميف غتتتي الذكرى الع ػروف لزواجنػافف لكػف  يتػر أراد العػودة  عػد 
 يوميف إلى دم ؽ مف أجؿ  عض الم ا ات واالغتعدادات لعممو الجديدف

 غتلتو 
 ىؿ ىميؾ ح ًا أف تغا.ر  دًا إلى دم ؽ؟-
د ات  ػػػت مػػػع ن يػػػؿ والػػػدكتور  ػػػاىيف ىمػػػى الم ػػػا  أجػػػؿ يػػػا كػػػارمففف ل ػػػ-

  دًافف ىمينا أف ننيي األمور  غرىةفف
 أريد أف ن دأ م روىنا أ يرًافف

 آه صحيلفف غيكوف  دًا ىيد زواجنا!!
 حمدًا هلل أنؾ تذكرت!فف-

 ال  تسفف نحت ؿ  المناغ ة ىندما تعودف
 فحغنًافف نذىب ونتع ى .ي مطعـ "طؿ ال مر"-

ا المطعـ  وأنت تتواجد .يو  ال ًا ىندما تكوف .ي ال رية  ) يتر يحب ىذ
 وتدىو ضيو.ؾ لمغدا فف .يؿ غتراؾ ىناؾ؟!(ف

وغا.ر  يتر إلى دم ؽ  مـ اتصؿ  ي ىات يًا مف ىناؾ  وكنت  د نغيت 
 أنا أيضًا المناغ ة 

 أطيب األمنيات لؾ!-
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 لماذا؟!-
 ىيد زواجنا الع ريف!-
 يا إلييفف ل د نغيت!-

ؼ   ػػؿ مػػف المػػؤلـ أف ننغػػىفف ل ػػد أصػػ حت مناغػػ ة كيػػذه )مػػف المؤغػػ
 ت وتنا ألوؿ مرة!!(ف

ذى ت مغا  إلى غوغف أزورىافف تجولنا معًا .ي أرجػا  المدينػة الغػاىرة 
 .ي ميرجانيا الغياحي  مـ  ت الميمة ىندىاف
**** 

 اتصمت  ي ريما 
يا  ائنةفف لماذا لـ تتصمي  ي  وأنػت تعػر.يف أف  طي ػي  ػد ىػاد مػف -
 الغ ر؟
الحمد هلل ىمى الغبلمةفف أىرؼ أنو ىاد لتوه  ولكنؾ م غولة  و حتمًا -

 اآلف  وأنا م غولةفف . د ىاد  يتر أيضًا  كما تعمميفف
أود أف يتعػػػرؼ يػػػونس ىمػػػى  يتػػػر  .يػػػؿ يمكننػػػا أف نمت ػػػي؟!فف أنػػػا .ػػػي -
 ال ريةف
 غنذىب ىذا المغا  إلى مطعـ "طؿ ال مر"  .ما رأيؾ أف نمت ي ىناؾ؟-
 حغنًافف اتصمي  ي .ور وصولؾ إلى ىناؾف-
ال داىي لذلؾ  .نحف غنتتي إلى ال رية لنزور غريعًا أغرة غػنا فف ىػؿ -

 أنت .ي المنزؿ مغا ؟
 أجؿفف-
 أراؾ إذف ىناؾ ونذىب غويًا إلى المطعـف-

 دل ت مع  يتر إلى ال ر.ة  حيث تجمس أ تؾ مع زوجيا وضي ييمافف
 لـ تكف ريما ىناؾ!!

 تػػؾ تعػػرؼ  مػػا ات  نػػا ىميػػو صػػ اح اليػػوـ  و الػػت أنػػؾ جئػػت ولػػـ تكػػف أ
.جػػتة وطم ػػت مػػف ريمػػا ومػػف  طي يػػا أف يرا. ػػاؾ إلػػى المدينػػةفف جئػػت .جػػتة 
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مغرىًا لدرجة أف ريما لـ تجػرؤ ىمػى الػد وؿ إلػى الغر.ػة لجمػب ح ي تيػا   ػؿ 
 أرغمتوفف أرغمت  طي يا يونس ليجم يا ليا!!

 …!)يالؾ مف اغت دادي  ويا ليا مف
إنيا ال تجرؤ أف تجمب ح ي تيا  ن غيا  .كيؼ تجرؤ أف ت  رؾ أننا كنػا 

 ىمى موىد مغا  اليوـ؟!!(ف
 أزىجنا تصرؼ ريمافف ل د تصر.ت معنا  منتيى ال جاجة وىدـ الم ا ةف
–.ػػي الح ي ػػةفف أنػػا لػػـ أىػػرؼ ريمػػا  وأميػػا أيضػػًا  إال كػػذلؾ  وأىػػذرىما 

ي  ى ا ف  يئتو التي ترىرع .ييػا  ألني أىرؼ تمامًا أف المر   -ر ـ انزىاجي
ولكػػػػػف التػػػػػت مـ ضػػػػػروري ىنػػػػػدما يعػػػػػيش اإلنغػػػػػاف .ػػػػػي  يئػػػػػة مغػػػػػايرة  ويحتػػػػػؾ 

  تناغيافف
 ضروري ليكتغب منيـ ىادات اجتماىية تغمى أصواًلفف أليس كذلؾ؟!

إف درجة التت مـ ت تمؼ  ا تبلؼ ال  ص و م يتو الم ا.يةفف وىنا تكمف 
 م كمة أغرة أ تؾ!(ف
ة دىتنػػي .ييػػا أ تػػؾ لتنػػاوؿ الطعػػاـ ىنػػدىافف كػػاف ذاؾ .ػػي أذكػػر أوؿ مػػر 

العاـ ال ائت  و د حؿ  يننا  ير رمضػاففف جئػت إلييػا   ػؿ اإل.طػار  حػوالي 
الغاىة  وكانت  ادئ األمػر لوحػدىا .ػي ال يػت  ولػـ يكػف .ػي المطػ ر مايػدؿ 

 ىمى أنيا منيمكة .ي إىداد طعاـ اإل.طارف
  الت لي 

 و غيجمب طعامًا جاىزًا معوفل د  اؿ لي أ و ياغر أن-
 وجا ت ريما  مـ جا  أ وىا  لكنو كاف  الي اليديف!

  ادرتو أـ ياغر  الغؤاؿ 
 ألـ ت ؿ لي أنؾ غتحضر طعامًا جاىزًا مف الغوؽ؟!-
 ؾ!!لأنا؟!فف ال لـ أ ؿ لؾ ذ-
 ط ر وأىد  يئًا مف طعاـ ال ارحة!!!مألغرع إذف إلى ال-

 حة وتـ إىداد مات  ى مف طعاـ ال ار 
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نصػػؼ رأس  ػػروؼ مغػػموؽ .ػػوؽ جػػاط مػػف ال ر ػػؿ  مػػع حغػػا  ىػػدس 
و ي  آ ر يغ ل .يو  وصحنًا مف غمطة  ضرا  لـ أىد أذكػر محتوياتيػافف 

 إضا.ة إلى   ز  ائت منذ أياـ يتكغر  مجرد الممس!!
أنػػػا ال أحػػػب التع يػػػدات والرغػػػميات  وأحػػػب أف ي ػػػعرني مػػػف أزوره أنػػػي 

دىوة مف أ تؾ  وكانت تعػرؼ أنػي  ادمػة  "مف أىؿ ال يت"  لكنيا كانت أوؿ
 .ي ذاؾ اليـو  التحديد  .تنا لـ أزرىا .جتة حتى تجود  الموجود!

 ذى ت أنا و يتر إلى "طؿ ال مر" لوحدنافف
كاف رّواد المطعـ كميريف  والموغي ى تصػدح والمغػا  لطيػؼ  لكننػا كنػا 

 م  بلتففن عر  الممؿ  ونحاوؿ ى مًا أف ن عده  ونحف نتغمى  تناوؿ ال
  مت ل يتر  و د  ار.ت الغاىة ىمى الحادية ى ر إال ر عًا 

 غتطمب غيارةف-
و ينما نحف جالغيف ننتظر الغائؽ حانت مني الت اتة إلػى ال غػـ العمػوي 

 مف المطعـ ألراؾ تد ؿ مع أر عة رجاؿ آ ريف!
 انظر يا  يتر مف جا  إلى المطعـ اآلف!-
 أتظنيف ح ًا أنو ىو؟!-
 ره األ عث وحركات يديو العص ية!ط عًافف  ع-
 لكنو رجؿ ىادئ!-
 رجؿ ىادئ؟!فف أنت ال تعر.و ح ًافف إنو ىوف-
 الفف ليس ىو   ؿ رجؿ ي  يوف-

)إف اهلل ي مػػػػؽ مػػػػػف ال ػػػػػ و أر عػػػػػيف  ولكػػػػػف ال أظػػػػػف أنػػػػػو  مػػػػػؽ مجنونػػػػػًا 
 ي  يؾ!(ف

 نظرت مرة أ رى حيث تجمس  .رأيتؾ تنظر إليف
ونحػػػف نع ػػػر  ػػػيف الطػػػاوالت  أف نيضػػػنا  ػػػارجيف  و يتػػػر يطمػػػب منػػػي  

 أمعف النظر ألتتكد مف صحة كبلمي  أو كبلمو!!
 )تصّور ىذا الطمب!فف(ف
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 ففلكنني لـ أجرؤ  و رجت مغرىة إلى الغيارةف
**** 

ذى ت ليوـ واحد إلى دم ؽ لتجديد ى د اغتئجار ال  ة  و  ي  يتػر .ػي 
 البلذ ية ي ّمـ أ جار الحدي ةفف
 و.ي المغا  زرت مايافف

 ايا مطّم ة تعمؿ مديرة مكتب  مغت مة وغعيدة  عمميا ومعار.يا كمرففم
ا ترحػػت ىمػػػي أف تتصػػػؿ  صػػػدي يا زىيػػػر وتعّر.نػػػي ىميػػػو ونػػػذىب غػػػوية 

 لمع ا   .وا. تفف
  الت لي تحّذرني  ونحف ن رج مف مكت يا لم ائو 

 ففإنو ي غـ لي أنو يح ني  ور ـ ذلؾ ال ي ّصر إف غنحت لو .رصة!-
 لف تغنل لو معي أية .رصةفال ت م يفف -
أىرؼفف ولكف تحغ ًا مف إمكانية أف يطرؽ  ا ؾ يومػًا  أو يتصػؿ  ػؾ -

ىات يًا  حجة أنؾ صدي تي ويريد أف ي وؿ لؾ مرح ًا  .مف األ.ضؿ أف ت ػولي 
 لو أنؾ ت طنيف حاليًا مع أ تؾ أو أ يؾ!!

 ميافاغتغر ت ا تراحيا  ولكنني ط عًا وا. ت أف أكذب ىذه الكذ ة مف أج
تناولنا الع ا  .ي  ر.ة أحد المطاىـ  اليوا  الطمػؽ  مػـ أوصػمني زىيػر 

 إلى  يتي  .دىوتيما لتناوؿ ال اي ىنديف
غػػتلني زىيػػر  ونحػػف ىمػػى و ػػؾ أف نترّجػػؿ مػػف الغػػيارة  إف كنػػت أ طػػف 

 وحديفف
نغػػػيت وصػػػية مايػػػا  .تج ػػػت  ػػػنعـ ولػػػـ أغػػػتدرؾ إال ىنػػػدما رم تنػػػي مايػػػا 

   .ترد.ت  غرىة  نظرة ىتب ودى ة وتحذير
فف أ طف وحدي  ولكف .ي   ة أ ي التػي .صػميا مؤ تػًا  واغػطة  ػاب -

 ي طف ىناف ودا مي إلى  غميففف إن
وأ رت  يدي إلى  اب مجاور كاف .ي الوا ع  ا ًا ل ػ ة أ ػرى ال أىػرؼ 

 أصحا يا!!
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**** 
 آ ر مغا  لي ىنا   ؿ غ ري إلى ليمىفف
نر ػػػب مػػػف غػػػطل منزلنػػػا  مغػػػًا جمغػػػنا كعادتنػػػا ىمػػػى كرغػػػييف مت ػػػا ميف 

 حمرا  تغرؽ ذائ ة .ي حضف ال حرف
أ ػػػعؿ لػػػي الغػػػيجارة التػػػي نغػػػيتيا  ػػػيف أصػػػا عي وأنػػػا  ار ػػػة  ت.كػػػاري  

 ودارت األغطوانة الميزرية .ي الجياز 
con te partiroفف كاف أندريا ي دوفف 

ونجحت .ي كتـ م اىري   ػادئ األمػر  لكػف غػرىاف مػاتممكني ال ػجف 
 غني أ نية أ رى حزينة جدًا  .  دت الغيطرة ىمى ان عاالتيففىندما  دأ ي

 كاف  يتر يعان ني  وأنا أ كيفف
 ال أدري متى  دأ ال كا   وال متى ضّمني  يتر إليوفف

 كنت أ كي مف جنوني  ومف يتغي  وفف منؾ!
 أ كي مف أجمو  ومف أجمي  ومف أجؿ ليمىفف

  صمت ويد ففوىدأت ن غي  .ا تعد ىني  يدو   وجمس ير  ني 
**** 

التوصػػيات األ يػػرة   ػػؿ أف أغػػا.ر إلػػى دم ػػؽ وحػػدي ىصػػر ذاؾ اليػػـو 
 مف أوا ر  ير آب 

أرجػػوؾ أف تتكػػؿ جيػػدًافف ل ػػد أىػػددت لػػؾ كػػالمرة الغػػا  ة مػػا يك ػػي  …-
مػف طعػػاـ مط ػػوخ  .ػػبل تيمػؿ ن غػػؾ وتتكػػؿ . ػػط ج نػًا وزيتونػػًا وزىتػػرًا  وتتػػرؾ 

 نصؼ األكؿ ينتظرني ىندما أىودف
 فف نعـفنعـ-
ل د كت ت لؾ كالعادة المحتويات ىمى  طا  كؿ ىم ة  وماىميؾ غوى -

 تغ ينيافف أ رج مغا  كؿ يوـ مف الجّمادة ىم ة مف أجؿ  دا  اليوـ التاليف
-… 

يوجػػػػد أيضػػػػًا  ر ػػػػؿ وأرز حغػػػػب ماتر ػػػػب مػػػػع الوج ػػػػة  وطعػػػػاـ مط ػػػػوخ 
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  الزيت يبلئـ الجو الحار!
لػػػف أىمػػػؿ معػػػدتي ىػػػذه المػػػرة ال حغػػػنًا "يػػػا أمػػػيفف ال ت م ػػػي   ػػػتنيفف -

 تغض ي!!
 وت ادلنا ال  ؿ ىمى الوجنتيف 

 إلى الم ا  إذففف-
 إلى الم ا فف اتصمي  ي .ور وصولؾف-

**** 
انطم ػت  ػػي الحا.مػػة إلػى دم ػػؽ  و.ػػي المغػا  زرت مايػػافف أ  رتيػػا ىػػف 
ر  تي  الحصوؿ ىمى ىمؿ كي ال أ ضي أيامي كمدًا و مواًلفف وألىرب مف 

 ؾفالت كير  
 أل تؿ .ي دم ؽ الوحدة التي ت تمني .ي ال ريةفف

.حيػػػاة النػػػاس اليوميػػػة لػػػـ تعػػػد تػػػوحي لػػػي  ػػػالكمير مػػػف ال ػػػواطر أكت يػػػا 
لممجمػػػة  وىيػػػد التح ي ػػػات الصػػػح ية انتيػػػى  إذ لػػػـ تعػػػد لمغػػػ ر غػػػوى وجيػػػة 

 واحدةف
وىػػػػػدتني مايػػػػػا  يػػػػػرًا  .بل ػػػػػد أف تعمػػػػػـ  وجػػػػػود  ػػػػػا ر مػػػػػا  حكػػػػػـ ىمميػػػػػا 

ا  وأنػػا ر ػػـ أنػػي ا نػػة دم ػػؽ .تنػػا ال أىػػرؼ .ييػػا غػػوى واتصػػاالتيا وصػػدا اتي
 األىؿ   حكـ أغ اري و ر تي الطويمة وغكني  عيدًا ىنيا  عد رجوىيف

المػػػؤىبلت ال تن صػػػني  وأنػػػا وام ػػػة أف  إمكػػػاني التػػػت مـ  غػػػرىةفف أنػػػا ال 
 أ  ى ال داياتف

غػػػػػيرت ىنػػػػػد مايػػػػػا حتػػػػػى العا ػػػػػرة  .طػػػػػائرتي غػػػػػت مع الغػػػػػاىة الغادغػػػػػة 
ص اح الغد  وغيارة األجرة غتكوف  انتظاري .ي الغاىة الرا عة  والنصؼ مف

 والنصؼ لت مني إلى المطارف
جا  الغػائؽ .ػي الو ػت المحػدد  وانطم ػت الغػيارة  والعتمػة مازالػت تمػّؼ 

 المدينة ال اوية كو اح أغودفف
أ ػػػػػادر دم ػػػػػؽ  وأنػػػػػت غػػػػػتنيض  عػػػػػد  ميػػػػػؿ لتغػػػػػا.ر ىائػػػػػدًا إلييػػػػػا مػػػػػف 
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 البلذ يةفف
نت أنت مف اتصؿ  ي مرتيف  عد ىودتػؾ مػف الغػ ر  ولػـ أتغا ؿ إف ك

 تتكمـ!
لػـ أ مػؽ الغػماىة  غػرىة   ػؿ انتظػػرت كػؿ مػرة وطم ػت مػف الػذي ىمػػى 
ال ط اآل ر أف يتكمـ  لكنو كاف كؿ مرة ينتظر مـ يغمػؽ ال ػط  عػد أف أنيػي 

 جممتي!
 الفف ال يمكف أف تكوف أنتفف ك اني أوىامًافف

لوحيػد الػذي لػـ يكػف .ػي حغػ انؾ ىػو أف أنت تيػرب منػي  ألف ال ػي  ا
 أح ؾ!
ت  ػػػػى الحػػػػبفف ت  ػػػػى أف تح ػػػػؾ امػػػػرأة  .كيػػػػؼ إف كانػػػػت امػػػػرأة  تأنػػػػ

 متزوجة؟!!
 تريد أف تكوف حرًا  والحب  النغ ة إليؾ  يد  ألنو التزاـفف
 لكنو التزاـ جميؿفف التزاـ ال يمميو الواجب   ؿ ال عورف

 ال  تسفف نحف أ وةفف
 ف يصعب ىمي أف أجعمؾ أ ي!ل د جعمتني أ تؾ  ولك

 وما حاجتي أنا ألخ جديد  وأ وتي ممف لـ تمدىـ أمي كميروف؟!!
 
 

**** 
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 الخريف الثاني:

 سافرت البحار.. لم تأخذ السفٌنة
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 اليـو الغ تفف
 اليـو األوؿ مف ىطمة نياية األغ وعف

 مًاففوطئت  دماي أرض المطار الك ير المزدحـ دائ
 وطئت  دماي أرضو لممرة المالمة منذ غ ر ليمىفف

 كانوف األوؿفف نيغاففف مـ آبف
مػػددت يػػدي  جػػواز الغػػ ر لضػػا ط األمػػف ال ػػا ع ورا  الحػػاجز الزجػػاجي  
لكنو ما إف لمل لونػو و ػارتو المميػزة حتػى  ػاؿ لػي  ػكرًا  وأىدتػو إلػى مكانػو 

ا ال مػػػد الػػػذي يحتػػػـر دوف أف ي تحػػػو  .تنػػػا مواطنػػػة منػػػذ ى ػػػريف غػػػنة .ػػػي ىػػػذ
 مواطنيوفف

ى طػػت الغػػمـ الكير ػػائي إلػػى حيػػث تغػػميـ الح ائػػبفف نظػػرت مػػرات ى ػػر 
الجدار الزجاجي وأنا أنتظر مرور ح ي تي ىمى ال ريط الدائري المتحػرؾ .مػـ 

 ألمحيمافف حماتي وحماي!
حممػػػػػت ح ي تػػػػػي ال  ي ػػػػػة ). ػػػػػا ي حاجيػػػػػاتي مازالػػػػػت ىنػػػػػا منػػػػػذ زيػػػػػارتي 

 ّي مرة أ رى  يف الجموع .مـ أجدىما!الغا  ة(  وجمت  عين
مـفف غمعت .جػتة صػوت  يتػر األب ينػاديني  .ت  مػت نحػوه أحػاوؿ رغػـ 

 ا تغامة ىمى وجيي 
 مرح ًا  يتر!-
 مرح ًا كارمف-

ىكػػذا تكػػوف المنػػاداة .ػػي ىػػذا ال مػػد األورو ػػيفف ال ىمػػي وال امػػرأة ىمػػي  
ـ واأل ػػواؿ والعمػػات  ػػؿ األغػػما  المجػػّردة . ػػط  وكػػذا األمػػر  النغػػ ة لؤلىمػػا
ف كاف المنادي ط بًل صغيرًا  ويغػتمن مػف ال اىػدة الجػّديف  ىوال االت حتى وا 
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 . ط!فف
 

 اغـ والد زوجي ىو أيضًا  يتر  وكذا اغـ جدهفف
.حمدًا هلل أني لـ أرزؽ ص يًافف ر ما توّجب ىمينػا أف نػدىوه  يػذا االغػـ  

  اصة وأنو أوؿ األح اد  ليص ل  يتر "الرا ع"!
نػػا أنػػا و يتػػر تغػػميتيا  يػػذا االغػػـ احػػتى الوالػػد دىنػػدما ولػػدت ليمػػى وأر  فف

  تف االغـ ىو اغـ لغبللة كبلب!!
ىرىػػػت إلػػػى ليمػػػى .احتضػػػنتيا  و ّ مػػػت جػػػدّييا ىمػػػى الوجنػػػات  وت ادلنػػػا 

 ى ارات المجاممة  مـ  اد المميونير  يتر غيارتو الجاكوار إلى ال يتفف
 فوحإنو مصطنع .ي كؿ  ي  حتى .ي مزا

 يػػؼ الػػدـ .عػػبًل  مػػـ الت ػػت إلػػى ليمػػىفف  اصػػطنعت ضػػحكة ألوىمػػو أنػػو 
 تتممتيا وا تغمت 

يػػػاح ي تيفف .رحػػػة أنػػػا  م ائػػػؾفف .رحػػػة جػػػدًا أنػػػؾ أصػػػ حت تم ػػػيف مػػػف -
 جديد وتتكمميففف ل د ازداد وزنؾ وازددت جمااًلف

 ضحكت ليمى ومدت لي يدىا  يدية 
 الصي يف ىذه ىدية لؾ يامامافف صنعتيا لؾ .ي المعغكر-
  كرًا ياح ي تيف-

.تحػػػت الرزمػػػة ال ضػػػرا فف كانػػػت اليديػػػة  ناىػػػًا مػػػف الجػػػص لوجػػػو ليمػػػى 
وضػػػعتو ىمػػػى وجييػػػا  مغػػػاىدة الم ػػػر.ة حتػػػى جػػػؼ واكتغػػػب مبلمحيػػػا  مػػػـ 

 لونتو  موف .ضي ورغمت ال  اه  الموف األحمر 
كػػـ ىػػو جميػػؿ!فف غػػتحت ظ  ػػو .ػػي  ر.ػػة النػػـو كػػي أراه ىنػػدما أغػػتي ظ -

 اـ  وأ.كر  ؾ كمما رأيتوفو  ؿ أف أن
**** 

ص اح يوـ األحد أوصمتنا ماريا )حماتي( إلى "مركز التتىيؿ" حيث ت يـ 
ا نتػػي وت ضػػػع لمعػػػبلج منػػػذ حػػػوالي الغػػػنة  وتػػػزور المدرغػػػة أيضػػػًافف مدرغػػػة 
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  اصة .ي المركزف
أمػػا أنػػا .غتمضػػي أيػػامي التاليػػة .ػػي ن ػػس الغر.ػػة التػػي كنػػت .ييػػا المػػرة 

 ال ائتةف
ليمػػػى إلػػػى .را ػػػيا و ّ متيػػػا   مػػػة المغػػػا   ىػػػدت إلػػػى  ر.تػػػي  ىنػػػدما آوت

 وأ عمت ل ا.ة ت  ف
 جمغت أد ف وأحتغي كو ًا مف ال ايفف

 ال حار  لـ تت ذ الغ ينة ت"فف غا.ر 
 وأنت كالنيار  ت رؽ .ي المدينة

 الريل ت كي  ت كي .ي الغاحة الحزينةفف"
 وأنا أ كيفف

 أندريا و.يروز وال حار والغ ف وفف أنت!
 أ.كر  ؾ أييا ال عيدفف

 أرغمت لؾ  طا ة جميمة  ودونت ىمييا ر ـ ال اكس ىنافف .ي المركزف
أ عػػػػث .ػػػػي ن غػػػػي أمػػػػبًل جديػػػػدًا كاذ ػػػػًافف .عغػػػػاؾ ولعمػػػػؾ تتصػػػػؿ  ت تػػػػؾ 

 المزىومة!
 تمددت .ي الغرير ور.عت الغطا  حتى كت ي وأ مضت ىينيفف

ىمػػى .كػػرت  ػػؾ  و كػػؿ جراحاتػػؾفف تػػدحرجت مػػف جديػػد دمعػػات غػػا نة 
  دي  ووجدت ن غي أ كي ىذه المرة  صوت مغموع 

 ارحمني يا اهلل!فف-
أريػػد أف أىػػرؼ طعػػـ الراحػػةفف لمػػاذا ال أ ػػعر أ ػػدًا  الرضػػى؟فف  الرضػػى 

 ىف ن غي؟!
 .تحت ىيناي ومغحت دموىي وأنا أنظر ى ر زجاج النا.ذةفف

الح لي .ي ظممة الغما  نجـ يتؤلألفف أمعنت النظر إليو  .يدأت ن غي 
 نمتفو 
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ماىدا االغت  اؿ الحار .ي المطار  .إف ليمى اىتادت ىمى وجودي ر ـ 
 أني حضرت  األمس . طفف  ؿ إنيا لـ تعد ت عر  وجودي!

 رنامجيػػػا .ػػػي المركػػػز مكمّػػػؼ مػػػا  ػػػيف معالجػػػة .يزيائيػػػة ون غػػػية ولغويػػػة 
وغػػػ احة وركػػػوب  يػػػؿ ومدرغػػػةفف وأنػػػا آتػػػي إلييػػػا .ػػػي .رصػػػة مػػػا  عػػػد الغػػػدا  

اىة معيػػا  أو .ػػي ال تػػرة مػػا يف الع ػػا  وو ػػت الػػذىاب إلػػى أل ضػػي ىػػذه الغػػ
النـو  لكني غرىاف ما أجد ن غي وحدي أنتظػر .ػي  ر.ػة ليمػى مجيئيػا  و ػد 

 ذى ت ىي .ي أمر الم ر.ة .بلنة أو ىبلنة ونغيتنيف
ت ّ مت األمر .ػي ال ػد  و.رحػت أف ليمػى ليغػت انطوائيػة  وأنيػا منغػجمة 

دت ن غػي .ػي  حػث دائػـ ىنيػا ىنػا وىنػاؾ  مع اآل ريف وم غولة  لكنػي وجػ
وأنػػػا مػػػا أتيػػػت إلػػػى ىنػػػا إال مػػػف أجميػػػا ولو ػػػت معمػػػـو ولغػػػويعات محػػػددة .ػػػي 

 اليوـ  وىي تعرؼ ذلؾ حؽ المعر.ةف
 جئت إلييا  .مـ تكف متحمغة لحضوريفف

ا ترحػػػػت ىمييػػػػا أف نتم ػػػػى .ػػػػي الحدي ػػػػة  لكنيػػػػا أصػػػػرت ىمػػػػى انتظػػػػار 
لتعطييػػا ح تػػي تػػوت  ط تيمػػا ليػػا   الم ػػر.ة  ر ػػارة حتػػى ت ػػرج مػػف المكتػػب

وأذىنت لم يئتيا وانتظرت معيا  وطاؿ انتظاري  و ر ػارة مازالػت .ػي الغر.ػة 
 تغّجؿ ت ريرىا اليومي  وليمى مازالت مصّرة ىمى انتظارىا و د ى س وجيياف
 ػػػػػدأت أ ػػػػػعر  ػػػػػالحنؽ  . مػػػػػت لميمػػػػػى محاولػػػػػة  ػػػػػدر اإلمكػػػػػاف أف أ  ػػػػػي 

 ان عالي 
ا يػ رج .ي نزىة  وأنػت تنتظػريف  ر ػارة لتعطيأنا آتي مف أجمؾ حتى ن-

ح تػػي تػػوت   ػػؿ انصػػرا.يا إلػػى ال يػػت  وكتنػػؾ لػػف ترييػػا  عػػد اليػػوـ  مػػع أنيػػا 
 غتكوف ىنا .ي الص اح مف جديد  وأنا أنتظر معؾ طواؿ ىذا الو تف

-… 
 غتذىب إلى  ر.تي إذففف إذ ي دو أف  ر ارة أىـ منيف-
-… 

نصػػراؼ  لكنيػػا   يػػت صػػامتة أردت أف أجػػس ن ضػػيا  .و  ػػت أنػػوي اال
 وكتف األمر ال يعنييا ال تة!
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لػػـ تػػركض ورائػػي وأنػػا أتجػػو إلػػى المصػػعد لت ػػرج معػػي إلػػى النزىػػة  أو 
 لتطمب مني أف أنتظر  ميبًل  أو لتعتذر مني ىمى األ ؿف

ىػػػػدت إلػػػػى  ر.تػػػػي وجمغػػػػت .ييػػػػا طػػػػويبًل أنتظػػػػر ليمػػػػى أف تػػػػتتي أو أف 
 تتصؿ  ي ىات يًا  .مـ ت عؿ!

دًا يػػا كػػارمففف لمػػاذا جئػػت إذف إلػػى ىنػػا؟!فف"  ػػرىت أ اطػػب "جميػػؿ جػػ
 ن غي 

"فف ىػػاىي ا نتػػؾ ال تحػػس  وجػػودؾ   ػػػؿ وتتصػػرؼ معػػؾ   ػػرود  و  مػػػة 
أدب أيضػػػًافف إذ كميػػػرًا مػػػايعمو صػػػوتيا وت اط ػػػؾ  حػػػدة  أو ت اطعػػػؾ   ػػػؿ أف 

 …تنيي جممتؾ!
إنيػػا يػػا إليػػي!فف ر مػػا غػػتك ر  ػػاردة العواطػػؼ كجػػّدييافف وأ ييػػا أيضػػًافف 

 ا .ي المبلمل  وغتكوف مصي ة إف كاف لمت ا و وجو آ ر!مت  يي
 لعنيـ اهلل جميعًافف وليمعنو ىو أيضًا أك ر لعنة"!

 )كاف الم صود  المعنة أنت ط عًا(!!
 أط تت ل ا.ة الت   ونيضت ألـو ن غي 

 "حغػػػػػػػػػػػػػػػػػنًافف غػػػػػػػػػػػػػػػػػتذىب إلييػػػػػػػػػػػػػػػػػافف إنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا نتػػػػػػػػػػػػػػػػػي  وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أميػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 نػػػػػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػػػػػػؿ وىمػػػػػػػػػػػػػػػي أف أغػػػػػػػػػػػػػػػتوى يا  وىػػػػػػػػػػػػػػػي مريضػػػػػػػػػػػػػػػة وأ

 ماذا إذف؟!!"ف
**** 

 اليـو غتتزوج ريمافف
دىتنػػػي ريمػػػا لحضػػػور ز.ا.يػػػا  لكػػػف الموىػػػد تتجػػػؿ وحػػػاف موىػػػد غػػػ ري 

   موفف
لف ي اـ ح ؿ ز.اؼ ىمى أي حاؿ  ولف أرتدي لممرة المانيػة ذاؾ ال غػتاف 

 الذي أ طتو مف أجؿ ز.اؼ غنا  مف   ؿفف
 لف أراؾ ىذه المرة أيضًافف

ضػػؿفف . ػػد وصػػمت األمػػػور  يننػػا إلػػى أغػػوأ ماكنػػت أتمنػػػى  ر مػػا ىػػذا أ.
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 ولكف مف حغف الحظ أنيا لـ تكف أغوأ مما كنت أتو ع!
 وماذا كنت أتو ع أغوأ مف ذلؾ؟!

 أف يحت ف وجيؾ  ض ًا وتحممؽ .ّي  مـ يعمو صوتؾ وفف؟!!
أنػػت تضػػع المػػـو كمػػو ىمػػي  كػػؿ  ػػرود  وتحػػت ظ  يػػدو  أىصػػا ؾ أمػػامي 

 ة ألرد لؾ الصاع صاىيف!كي ال تعطيني ال رص
تمنيػػت لػػو أنػػؾ أىطيتنػػي تمػػؾ ال رصػػة أل.ّجػػر  ضػػ ي الكػػامففف أ.ّجػػره 
 .يؾ  وأرمي  وجيؾ  عضًا مف أ يائؾ الم عمرة ىمى طاولة المكتب أمامؾفف

أتمنػػى لػػو أنػػي أصػػ عؾ  مػػـ أ ػػرج مػػف ىيادتػػؾ إلػػى األ ػػد و ػػد صػػ  ت 
 ال اب ورائي  عنؼ!

إلى ال رية المن غػطة أمػامي يمينػًا   كنت أجمس  رب النا.ذة أمعف النظر
 ة الممتدة يغارًافف أ.كر  ؾ وأنا أغتمع إلى الموغي ىف والغا

 كبلغيكية حزينة كن غي الحزينةفف
 أنت .ي الذاكرة ال ت رحيا أ دًافف كيؼ اغتطعت أف تحتمني ىكذا؟!

 أحاوؿ نغيانؾ .بل أ درفف أحاوؿ أف أكرىؾ .بل أ درفف
أ ػػػػدًا  ؾ).الرجولػػػػة ىػػػػي مو ػػػػؼ لػػػػـ أجػػػػده ىنػػػػد أ ػػػػعر تجاىػػػػؾ  ػػػػالمرارةفف

 و حمت ىنو ىندؾ  ولـ أجده  عد!(ف
ل د حاصرتؾ كميرًا  وكت ت لؾ كميرًا  وتمنيت لو نجمس معػًا ونتحػدثفف 

 كميرًاف
وكنػػػت تجيػػػػد دائمػػػًا التيػػػػرب منػػػػي  وتنزلػػػؽ كػػػػالزئ ؽ مػػػف  ػػػػيف أصػػػػا عي 

  إجا اتؾ الم يمةفف
ننػا أح ا ػًافف وكػـ وددت لػو كنػا ت د الح ؿ مـ تر يو وتؤكد لػي كػؿ مػرة أ

 كذلؾ ح ًافف
ت عث كؿ مرة .ػّي األمػؿ مػف جديػد  وأجمػس أنػا .ػي وحػدتي أنتظػر منػؾ 

 دوف جدوى م ادرة صغيرةفف
رني  .ي  ػػز  م ػػي  ػػيف ضػػموىي ويغػػ ؽ  ػػدماي وتّ أصػػ ل رنػػيف اليػػاتؼ يػػ
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 إلى الجياز الذي يحمؿ كؿ األصوات إال صوتؾ!
لكف الحب لـ يكػف طػواؿ غػنة ونصػؼ ففأردتؾ واحة .رح  ولو صغيرة  

 إال مف طرؼ واحدف
 رنيف الياتؼ جعؿ  واطري تتبل ى 

 مرح ًا يا كارمففف أنا آناريتافف غتحضر إليؾ لتناوؿ الغدا ف-
 حغنًاف-

 .تحت ال اب ود مت آناريتافف امرأة  صيرة ممتمئة 
 ت او كارمف-
 ت او آناريتافف كيؼ حالؾ؟-
مف  يذه الميابفف لو رآؾ أنطونيو لما  ّصر   يرفف ت ديف مميرة يا كار -

  مغازلتؾف
 ضحكت  و مت ليا 

 مميرة؟!فف دىؾ مف ىذا اليرا ف-
)ل ػػد أح  ػػت اليػػوـ  والجػػو دا.ػػب م ػػمس  أف أرتػػدي ىػػذه ال مػػوزة والتّنػػورة 
الضػػي تيففف صػػحيل أننػػي ر ػػي ة ال ػػواـ  ولكػػف لػػـ ي طػػر   ػػالي ح ػػًا أنػػي  ػػد 

 أ دو  يما مميرة(ف
 …فف أنت امرأة جّذا ة  وأنطونيوليس ىرا -
 ما  و أنطوينو؟!-
إنػػو رجػػؿ وغػػيـ وأنيػػؽ  وأنػػا امػػرأة ممتمئػػة!فف أتعػػر.يف أنػػي كنػػت أكمػػر -

غػػمنة  وأف أنطونيػػو كػػاف يطمػػب منػػي دائمػػًا أف أنت ػػو إلػػى  ػػوامي  وي ػػجعني 
 ألذىب وا تري ميا ًا جميمة؟

-… 
 كنت أتتمؿ  طع المياب المميرة  وأ.كر  مرتيف مـفف-
 ال ت ترييافف-
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أجػػؿفف ل ػػد اىتػػرؼ لػػي أنطونيػػو أنػػو  ػػانني مػػع امػػرأة أىر.يػػا  وأنػػا لػػـ -
أغػػتطع إال أف أغػػامحوفف ل ػػد أ غػػـ لػػي أف الم ػػادرة كانػػت منيػػا  وأنيػػا لح تػػو 

 حتى المنزؿ!
 يالو مف رجؿ  ري !-

كانػػػت آناريتػػػا تحّضػػػر .ػػػي المطػػػ ر الصػػػغير طعػػػاـ  ػػػدائيا الػػػذي جم تػػػو 
 الكرغي   التياففمعيا  وجمغت أنا ىمى 

 ضحكت آناريتا  مـ  الت 
 تصوريفف إنو ي ونني  ويغار ىميفف يغار كميرًاف-
 ال أغتغرب ذلؾف-
 وأنت يا كارمففف كيؼ حالؾ مع  يتر؟!-

 فتجاىمت  صدىا وتظاىرت أنني لـ أ.يـ
 ماذا ت صديف؟-
أ صد أف  يتر ىادئ جدًافف ىؤال  الرجاؿ األور يػوف ال ػماليوففف إنيػـ -
 م وففم ت

 أجؿفف إنيـ ح ًا م تم وف  وىدوئيـ ي عث ىمى الجنوف أحيانًا!-
 ضحكت آناريتا مرة أ رى وغتلتني 

 ألف تتغدي؟-
الفف ل ػػػػد أصػػػػا ني األرؽ  و  يػػػػت مغػػػػيدة حتػػػػى الرا عػػػػة صػػػػ احًا  مػػػػـ -

 اغتي ظت تم ائيًا الغاىة التاغعة والنصؼفف 
 أنا لغت جائعة اآلفف

 ىناف ال يغتطيع المر  النوـ جيداً -
 نعـفف إف المكاف ضيؽ نوىًا مافف ي عرني  ان  اض ن غيف-

لػـ يكػف ىػػذا ىػو الغػ ب الوحيػػد  أو األغاغػيفف .م ػد  كيػػت الميمػة ال ائتػػة 
  ما .يو الك ايةفف
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أريػػد أف أغػػتريل مػػف ىنػػا  الت كيػػرفف أريػػد أف أىػػيش أيػػامي يومػػًا  يػػوـ  
 ولكني ال أغتطيع ذلؾفف

 آناريتا تغتطيع 
ا كارمففف ل د تعػّودت أف أىػيش حيػاتي يومػًا  يػوـ  .ظػروؼ أتعر.يف ي-

مرض ايريف تحتـ ىمي ذلؾفف أنت ىمى األ ػؿ اغػتمتعت  تو ػات جميمػة   ػؿ 
تػؾ  ولكػػف ا نتػي مريضػة منػذ زمػػف  عيػد  و ػد تعاي ػػت نأف تكت ػ ي مػرض ا 

 مع مرضيا و  مت  األمر الوا عفف .بل جدوى مف الت كير .ي األحزافف
مد هلل أنيا لـ تعد طريحة ال راش  وأنيا لػـ تعػد  حاجػة معؾ حؽفف الح-

 إلى كرغي متحرؾف
أجػػؿفف أجػػؿ يػػا كػػارمف  ل ػػد أصػػ حت ليمػػى .ػػي وضػػع ن غػػي أ.ضػػؿفف -

إنيا تت  ؿ مرضيا اآلف ولدييا  وة اإلرادةفف ل د منحتيا أنت ذلؾ ىندما جئت 
 المرة الغا  ةف.ي إلييا 

 ػػػة أتع تنػػػي كميػػػرًا  ولكػػػف أجػػػؿ  ل ػػػد أىطيتيػػػا منػػػي طا ػػػة ك يػػػرةفف طا-
 النتيجة كانت مممرة والحمد هللف

إنيػػػػا ت ػػػػعر نوىػػػػًا مػػػػا أنيػػػػا .ػػػػي  يتيػػػػا ىنػػػػافف ل ػػػػد تت ممػػػػت مػػػػع الجػػػػو -
وانغجمت مع الم ر.ات وأ امت ىبل ات صدا ة مع  ػا ي األوالدفف إنيػا .تػاة 

 ذكيةف
الت يت  عد الظير  الط ي ة ألنا ش معيػا إمكانيػة غػ ر ليمػى إلػى غػورية 

أجػػػؿ إجػػػازة  صػػػيرة  .ػػػت  رتني أنػػػو مػػػف األ.ضػػػؿ االنتظػػػار وتتجيػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف 
 لو ت آ ر  غ ب كذا وكذا وكذافف

 وىاد األرؽ يزورني .ي الميؿفف
نيضت مف ال راش حػوالي الغػاىة المانيػة  وجمغػت ىمػى المكتػب أكتػب 

 حتى غمعت صوت الديؾ ين يني إلى ان بلج ال جرفف
ى ىمػػي مجػػددًا  ومػػا إف تغػػمؿ اندغغػػت .ػػي ال ػػراش  لكػػف النػػوـ اغتعصػػ

أ يرًا إلى أج اني حتى أي ظني منػو رنػيف اليػاتؼفف كانػت الغػاىة ت ػير إلػى 
المامنة والنصؼ  وأنا لـ أنػـ إال غػاىتيف  وكانػت ليمػى ىمػى الطػرؼ اآل ػر  
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 .اليوـ ىو الغ تفف
اصطح ت ليمى .ي نزىة طويمة  وىػدنا والجػو مػازاؿ لطي ػًا م مغػًا منػذ 

 جيئي إلى ىناففأغ وعفف منذ م
.ػػي  ر.ػػة المعي ػػة  ػػالمركز  -ليمػػى وأنػػا–أمػػا صػػ اح األحػػد  . ػػد جمغػػنا 

ن اىد معًا  ريط ال يديو الذي غجمتو الم ر.اتفف كاف مغجبًل ىميو  رنامجػًا 
لمتم ػػػػاز المحمػػػػي الرغػػػػمي ىػػػػف المركػػػػز ون ػػػػاطاتو  وكانػػػػت ليمػػػػى  حػػػػؽ ىػػػػي 

أك ػػر مغػػاحة مػػف ال طمػػة  . ػػد كانػػت الم طػػات  وىػػي تمتطػػي الحصػػاف تحتػػؿ 
 التصويرفف

وأمضػػينا اليػػوـ كمػػو لوحػػدنا ت ري ػػًا  .معظػػـ األوالد ىنػػد ذوييػػـ .ػػي ىطمػػة 
 نياية األغ وعف

لـ تتغير تصر.ات البلم االة التي ت ػدييا ليمػى تجػاه تواجػدي معيػا  لكػف 
إحػػدى الم ػػر.ات المعنيػػات  تمرىػػا م ا ػػرة الحظػػت ذلػػؾ  وأرادت أف تتحػػدث 

ومنا  ػػػتيا ىػػػف ذات  اىػػػ أنػػػا أنػػػوي .يػػػو ل ا تكنػػػ إلػػػي .ػػػي ن ػػػس الو ػػػت الػػػذي
 الموضوعف

إف كػػػػؿ م ػػػػر.ة .ػػػػي المركػػػػز ىػػػػي  مما ػػػػة "أمينػػػػة غػػػػر" لعػػػػدد مػػػػف األوالد 
جؤوف إلييا ىندما تعترضيـ م كمة ما  أو ي عروف  حاجػة ل ػ ص يمكػف مي

 الوموؽ  و وال حث ىف حؿ ليموميـ الصغيرة ىندهف
 كانت  ر ارة ىي "أمينة غر" ليمىفف

 معا .ي حدي ة الم يى ن رب المرط ات ونتحدثفف ناجمغ
أدركت  ر ارة حجـ الم كمة  وت يمػت اإلح ػاط الػذي أ ػعر  ػو كػتـ  .ػي 
ذات الو ت الذي أ.رح .يو الن غاؿ ليمى  م تمػؼ الن ػاطات  .ا ترحػت ىمػي 

 -كمػا جػرت العػادة–أف تتناوؿ ليمى الع ا  معي  وليس مع األوالد اآل ػريف 
 يف الع ا  وو ت النوـ م صصة لنا لوحدنافوت  ى ال ترة ما 

ىندما حاف و ت الع ا  امتعضت ليمى ىندما أ  رتيا  ر ارة  ا تراحيػا  
ولػـ ت ػػد حماغػػة ك يػرة  ػػادئ األمػػر لمػذىاب إلػػي وتنػػاوؿ الطعػاـ معػػيفف حيػػث 

 أ يـف
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كانت تتذرع كؿ مرة  غ ب مػا كػي ن  ػى مػع  ػا ي األوالد  وكنػت أطمػب 
غػػتؿ  ر ػػارة إف كانػػت تغػػمل  ػػذلؾ  لكػػف  ر ػػارة كانػػت منيػػا .ػػي كػػؿ مػػرة أف ت

 صارمة .ي كؿ مرةفف وأذىنت ليمى لؤلمر مر مة!
كنػػػت أحػػػاوؿ  ػػػدر اإلمكػػػاف أف يكػػػوف الو ػػػت الػػػذي نمضػػػيو معػػػًا ممتعػػػًا  

 لكنني كنت ألحظ أنيا معي  ألنيا مج رة وليس ألنيا تر ب ح ًا  ذلؾفف
نجمػػػػس ىمػػػػى أحػػػػد  كنػػػػت أحيانػػػػًا أذىػػػػب معيػػػػا لنتم ػػػػى .ػػػػي الغا ػػػػة  مػػػػـ

مكت ػة  لكنيػا لػـ تكػف ح ػًا تغػتمتع الالم اىد  وأ رأ ليا  صة أ ذتيا معي مف 
  ذلؾ  وكميرًا ماكنت أراىا  اردة الذىف ال تغتمع ح ًا لما أ رأه لياف

كػػػاف ذلػػػؾ يحػػػز .ػػػي ن غػػػي  . ػػػد تغّيػػػرت ىبل تيػػػا  ػػػي كميػػػرًا ىػػػف المػػػرة 
 الغا  ةفف

م عػػػدة  تطػػػواؿ الو ػػػتفف وكانػػػكانػػػت ال تطيػػػؽ .را ػػػيفف تريػػػد أف ترانػػػي 
 و حاجة ماغة لمغاىدتي ودىمي المعنوي وت جيعيفف

أما اآلف  و عد التحغف الك ير الذي حصؿ ليا  . د أص حت ال م الية  
وأص حت نظراتيا  اردةفف  اردة جدًاف ي دو أنيا تت ممت أكمر مف المزوـ  

ى أجؿ  ير وليس  اغتطاىتي تجنب ذلؾ طالما أف إ امتيا ىنا مازالت إل
 مغّمى  كما أنو ليس  إمكاني ال  ا  دائمًا ىناف
**** 

 عػػد أغػػ وع كػػاف لػػي اجتمػػاع مػػع ال ريػػؽ الط ػػي  والم ػػر.ات  والط ي ػػػة 
 الن غانية واأل صائية االجتماىيةف

 ػػالمزاح  وأنػػا أراىػػـ ي ػػيروف إلػػي لمجمػػوس ىمػػى ذاؾ  ـا تغػػمت  و ػػادرتي
ليمػػػيف واليغػػػار  ينتظػػػروف الكرغػػػي .ػػػي صػػػدر المجمػػػس  و ػػػد توزىػػػوا ىمػػػى ا

 د ولي ألترأس أنا االجتماعفف
 إف غمة التواضع .ييـ ت رض ىمى المر  احتراميـفف

تنا  نا .ي وضع ليمى الحالي مػف كا.ػة النػواحي وت ػيف لػي أنيػا مازالػت 
ال تغػػػػتطيع التركيػػػػز ر ػػػػـ كػػػػؿ الجيػػػػود والتمػػػػاريف ال اصػػػػة  وأف تصػػػػػر.اتيا 

ذى ػت .ػي اليػـو التػالي لم ػا  المغت ػارة  مازالت ط ولية ال تناغػب ىمرىػا  مػـ
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الغذائيػػة .ػػي مكت يػػا الػػذي ي ػػع .ػػي تمػػؾ المدينػػة الك يػػرة  وي عػػد مغػػا.ة غػػاىة 
  الغيارة ىف المركزف

ومضػػػت األيػػػاـ المت  يػػػة مػػػف إ ػػػامتي مػػػا يف ان ػػػغاؿ  ميمػػػى واجتماىػػػات 
  المعنييف  تمرىا وزيارات األصد ا ف
 وحاف مف جديد موىد الغ رفف

 منيفففاليـو اال
 اليـو الع روف مف  ير أيموؿفف

 جا ت مارية .ي الص اح لت مني إلى المطارفف
اغػػتتذنت الم ػػػر.ات الصػػػطحاب ليمػػػى معػػػي  وجمغػػػنا ننتظػػػر وصػػػوليا  

 والجو ماطرفف
ل د اغت  مني المطر ىند وصولي  .تصا ني االكتئابفف لكف ال مس ما 

 يـو غ ريففل مت أف أ ر ت .ي اليـو التالي  و  يت م ر ة حتى 
لػـ يكػف وداع ليمػػى دراميػًا كػالمرة الغػػا  ة  . ػد   متنػي  غػػرىة  مػـ لّوحػػت 

 لي  يدىا وىي تضحؾ وأنا أى ر ال اب الزجاجي متجية إلى ال وا ةفف
 .ي ال ريؼ ت ادلنا األدوار مف جديد أنا و يترفف أىود أنا ليغا.ر ىوفف

 فف  ؿ غ ره اتصمت  ي مايا لت  رني ىف ىمؿ لي .ي دم ؽ
كانػػت .رحػػة  يتػػر أك ػػر مػػف .رحتػػي  . ػػد أدرؾ مػػدى معانػػاتي و ػػعوري 

  الوحدةفف ر ما تمنى أيضًا أف يكوف .ي ان غالي  العمؿ   ائي منؾ!
)ىػػػؿ كػػػاف لر  تػػػي .ػػػي العمػػػؿ  دم ػػػؽ غػػػ ب آ ػػػر؟فف ىػػػؿ كنػػػت أر ػػػب 

  عوريًا  اليرب منؾ  وال  عوريًا أف أكوف  ري ة منؾ!؟(ف
 مؿفذى ت مع مايا لم ا  رب الع

 د منا مكت و ال  ـفف ال  ـ جدًاف
نػػادى ىمػػى أحػػدىـ  جيػػاز الػػتحكـ ىػػف  عػػد ليجمػػب لنػػا  ػػيئًا ن ػػر و  مػػـ 
اغترغؿ  الحديث مع مايا يغتليا وتغتلو  الت اصيؿ ىف أمور ىائمية جعمتني 
أ ػػعر  الغػػتـ  وأنػػا أنتظػػر أف يغػػتلني أ يػػرًا ىػػف  ػػياداتي ومػػؤىبلتيفف ىػػف 
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   رتي وىممي!
و  تمػاث مػيمترميمػو حػديمًا  وتت ـ  تػ.ي اليـو التالي .ػي  نػا    ا رت العمؿ

    ي أنيؽ ال ىيد لمدوائر الرغمية  و! 
صػػػحيل أف المركػػػز الػػػذي أىمػػػؿ  ػػػو تػػػا ع لمدولػػػة  ولكػػػف وضػػػعو  ػػػاص 

 جدًاف
ارتحػػػت جػػػدًا لؤلمػػػاث المػػػريل  والنظا.ػػػة والنظػػػاـ  وإلدارة اإلىػػػبلـ حيػػػث 

 غتىمؿفف
 ف أر ع موظ يف . ط كانت إدارة اإلىبلـ مؤل ة م

 األغتاذ  غاف وىماد والغكرتيرة .لاير وأناف
 جو ىمؿ مماليفف

أ ػػعة ال ػػػمس التػػي تغػػػممت ى ػػر النوا.ػػػذ الواغػػعة و مػػػرت المكتػػب نػػػورًا 
  مرت  م ي .رحًا  العمؿ الذي ينتظرني ألنجزهفف

 ىدت إلى دم ؽفف
مدينتي التػي ولػدت .ييػا وك ػرت وى ػت أوؿ ى ػريف غػنة مػف ىمػريفف 

ت إلييػػػا و ػػػد تغيػػػرت مبلمحيػػػا كميػػػرًاف نمػػػت المدينػػػة .ػػػي ى ػػػود  ميمػػػة مػػػف ىػػػد
 الزمف نموًا لـ تعيده مميبلتيا .ي  رف كامؿ!

جّؼ نيرىا الػذي طالمػا تغّنػى  ػو ال ػعرا   وأصػ ل مغػتن عًا  .اغػتعاض 
 غكانيا ىف  ريره  ن يؽ جو ة الض ادع التي ت طف جو.وف

نمػػو ىمػػى ضػػ تيو   ػػؿ رائحػػة لػػـ تعػػد النغػػائـ تحمػػؿ منػػو ى ػػؽ أزاىيػػر ت
كرييػة لجمػػة نيػػر تت غػػرفف وحػدىا األ ػػجار التػػي نمػػت ىمػى جان يػػو مػػا زالػػت 
صػػامدة حتػػى تنضػػب آ ػػر  طػػرة مػػا  تمتصػػيا مػػف أىمػػاؽ تر تػػو التػػي تجػػؼ 

 رويدًا رويدًا كما جؼ غطحياف
مػػػات النيػػػر الػػػذي كػػػاف منػػػذ زمػػػف لػػػيس  ال عيػػػد يػػػزور أىػػػؿ المدينػػػة .ػػػي 

 ات تصؿ  ينيافف يوتيـ  جاريًا .ي  نو 
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كانػػػػت النغػػػػوة يرغػػػػمف ال اكيػػػػة ل عضػػػػيف الػػػػ عض ى ػػػػر ال نػػػػوات  وىػػػػف 
يتناديف مف ورا  الجدراف  والرجاؿ يتوضػؤوف مػف مائيػا  واألط ػاؿ يترا ػ وف 

  الرذاذف 
 

 كاف  ردى ى ة دم ؽفف
ومات  ردى .مـ ي ؾ ىميو أحد  ولػـ يػرث لحالػو أحػد  ولػـ يحػاوؿ إىػادة 

 وتو أمر محتـّ وط يعيف الروح إليو أحد  وكتف م
حراـ أف تك ر المدينة وتتغّير معالميا إلى حد الت ّوهفف ىذه المدينة التي 

 ولد التارير مف رحميافف حراـ! 
  مت لي  والغيارة تنطمؽ  نا .ي تمؾ األمغية  

أنا أكره ىذه المدينةفف أ عر دائمًا  االن راح ىندما انطمؽ منيا  اتجػاه -
 اض ىندما أىود  اتجاه دم ؽ!ال رية  مـ  االن  

 نظرت إليؾ أىات ؾ ىمى كرىؾ العمني لمدينتي 
 لكف دم ؽ لـ تكف كذلؾف-
 نعـ  لـ تكف كذلؾفف إنيـ التجار الذيف  ّوىوىا!-

 )التجار؟! ل د ازدىرت دم ؽ منذ أ دـ العصور ىمى أيدي تجارىا!(
 ػػد لػػذت  الصػػمتفف ألنػػي لػػـ أ ػػت أف أ.غػػد جػػو األمغػػية الجميػػؿ  ن ػػاش 

 يطرؽ أ وا ًا أ رى!!
ل ػد غػػحرت دم ػؽ الروائػػي ىػاني الراىػػب ىنػدما جػػا  إلييػا مػػف البلذ يػػة 

 ألوؿ مرةفف
 ػػػاؿ .ػػػػي ل ػػػػا  معػػػػو أنيػػػػا غػػػحرتو   ناتيػػػػا وياغػػػػمينيا ونظا.ػػػػة  ػػػػوارىيا  

 واىترؼ أف دم ؽ   ؿ أر عيف ىامًا ىي  ير دم ؽ التي نعر.يا اليوـفف
ةفف ال يجعمونػػػؾ واحػػػدًا مػػػنيـ  مػػػف أكمػػػر النػػػاس دمامػػػكػػػانوا غػػػكانيا  وأف
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ا  ػدؿ أف ت ػػ ؽ يػف .كيػػؼ تكرىفولكػنيـ يرح ػوف  ػػؾ  ويحترمػوف  صوصػيتؾ
 ىمييا؟

**** 
 ال مؽ ىو ر.ي ي الدائـفف

ىنػػػاؾ .ػػػي الغر ػػػة  كػػػاف ال مػػػؽ يع ػػػث  ػػػي .ػػػي الميػػػالي ىنػػػدما آوي إلػػػى 
أ.كػػػر .ػػػي الغػػػنوات ال ادمػػػات وأتغػػػا ؿ إف كنػػػت غتمضػػػي ىمػػػري … .را ػػػي

 الغر ةفال ا ي كمو .ي 
الغر ة يحمميا المر  معو .ور رحيمو لتكوف زّوادتو منذ المحظة التػي تطػت 
.ييا  دمو األرض الغري ة  وأنا حممت زوادتي معي منػذ المحظػة التػي وطئػت 

 .ييا  دمي أرض ذلؾ المطار الك ير متت طة ذراع زوجي األجن يفف 
 

 العمؿ والمواىيد  أح  ت .ي  بلد الغر ة نظاميا ونظا.تيا  والتزاـ أىميا 
ـ النػاس  المحا.ظػة توغير الدولة ىمى راحة مواطنييافف ط يعتيا جميمػةفف ييػ

ىمييػػػا  .ػػػبل ي ػػػوىوا جماليػػػا  ت نيػػػة   يحػػػة  وال يرمػػػوا .ييػػػا  مػػػامتيـفف ط يعػػػة 
 جميمة نظي ة منغ ة  لكنيا ت ت د إلى الرومانغيةف

ال  يحػػػة  تمػػػؾ الرومانغػػػية التػػػي أجػػػدىا .ػػػي ط يعػػػة  ػػػبلدي ر ػػػـ األ نيػػػة
 وال مامة واغتيتار الناس! 

 كنت أ.ت د الرومانغية .ي الط يعة  والدؼ  .ي  موب الناسفف
كرىػػت .ػػي  ػػبلد الغر ػػة  ػػرودة ىواطػػؼ أىميػػا  وتعجػػر.يـ  وضػػيؽ أ. يػػـ 

 أحيانًافف
مممػػت مػػػف أغػػػئمتيـ الت ميديػػة  المػػػرأة والحجػػػاب  المػػرأة والرجػػػؿ  اإلغػػػبلـ 

 والعرب المتر صوف  يا! ومحرماتوفف إغرائيؿ" المغكينة"
أغػػػئمة تتكػػػرر دوف أف يتك ػػػدوا ىنػػػا  ال حػػػث ىػػػف أجو تيػػػا  تن غػػػيـ  مػػػـ 

 منا  تي .ييا كما أنا  يـ أنا .ي  ضاياىـف
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أ ػػرب غػػؤاؿ غػػمعتو كػػاف ىنػػدما دىونػػا مػػرة لزيارتنػػا زوجػػيف أتػػوا حػػديمًا 

 لمغكف  جوارناف
ل مػدة و يػر ذلػؾ ت ادلنا األحاديث ىف الط ػس واألوالد والجيػراف وأحػواؿ ا

مػػف األحاديػػث التا.يػػة التػػي ال م ػػر منيػػا أحيانػػًا حرصػػًا ىمػػى الم ا ػػة  ولعػػدـ 
 إحراج الطرؼ اآل ر إف كانت اىتماماتو ال تتعدى ىذا المجاؿ المحدودف

مػػػـفف ومػػػف حيػػػث ال أدري تغّيػػػر .جػػػتة مجػػػرى الحػػػديث  وأصػػػ ل "العػػػالـ 
رغػيؿ الػذي  ػادرني الغريب" الذي جئت منػو موضػع اىتمػاـ  ػا ي وزوجيػا ما

ر ما ىمى  اؿ ط ؿ أف يغتلوفف .ما  الؾ  رجؿ تجاوز و تيا  ر غؤاؿ ال ي ط
 المبلميف مف ىمره!

 غتلني مارغيؿ   داىة و بلىة 
 ىؿ تعر.وف  وتغتعمموف .را ي األغناف؟!-

مف حغف حظ مارغيؿ .ي تمؾ األمغية أنني لجتت إلى طري ة العد إلى 
ي جيػػػػدًا أل ػػػػرىف لػػػػو ىمػػػػى غػػػػبلمة أغػػػػناني  ى ػػػػرة المحمػػػػودة  ولػػػػـ أ.ػػػػتل .مػػػػ

ومعر.تي   ر اة األغناف  و المغواؾ أيضػًافف .ر ػاة أغػناف أجػدادنا أيػاـ كػاف 
أجػػػػداد مارغػػػػيؿ لػػػػـ يكت ػػػػ وا ال ر ػػػػاة  عػػػػد  وكػػػػاف ال مػػػػؿ يغػػػػرح ويمػػػػرح .ػػػػي 

 رؤوغيـ!
 

منذ تمؾ األمغية أص ل  ا ي ومارغيؿ حذريف .ي طرح األغئمةفف ر مػا 
 ن غيـ أننا ال نمغل مؤ رتنا  توراؽ ال جر!!ألنيـ اكت  وا  ت

)ىكذا ىـ معظػـ النػاس  ولػيس كميػـفف .تصػا ع اليػد ليغػت واحػدة  ولػي 
 مف مواطني تمؾ ال بلد أصد ا  متغامحيف ومح يف يحمو الحديث معيـ(

 ال عور  ال مؽ مبلـز دائمًا لم عور  الغر ةفف
 أدري كنيو  كنت أ مؽ مف  ي  مجيوؿ يحممو لي المغت  ؿفف  ي  ال
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أ ػػػاؼ أف أمػػػوت .ػػػي الغر ػػػة  وأد.ػػػف .ػػػي … وكنػػػت .ػػػي ن ػػػس الو ػػػت أ ػػػاؼ
 أرض  ري ة  اردةفف

 لـ يكف الموت  حد ذاتو ي ي ني أ دًافف
أنػػا ال أ ػػاؼ المػػوت  وال أ ػػاؼ المجاز.ػػةفف ال أ ػػاؼ الغػػ ر وال أ ػػاؼ 

 ال ترة التي ت ا.يا النغا !! 
 ال ترة!( )يا ليا مف مغكينة تمؾ الم مو ة الضعي ةفف

ىدت إلى الوطففف إلى أحضانو  لكننػي لػـ أجػد .يػو الػدؼ  الػذي كنػت 
 أ حث ىنو  وىاد ال مؽ مف جديد ليص ل ر.ي يف

ال ػػي  المجيػػػوؿ الػػػذي كنػػػت أتػػػوجس أف يحممػػو لػػػي المغػػػت  ؿ  لػػػـ يعػػػد 
 مجيواًل  . د تجّغـ لي ال مؽ مبلمي األ عادفف 

 مرض ا نتي ىو ىمؽ ال مؽفف أىـ أ عادهفف
  يتر وأنت  .طوؿ ال مؽ وىرضو! أما

 كاف  يتر يتركني دائمًا ويغا.ر إلى  مدهفف حيث ىمموف
كنت أتحمؿ  يا و  .عبل تنا ىي ىمى أي حاؿ مف نوع آ ػر  .تنػا أ.ت ػد 
.يػػو ى ػػؿ الصػػديؽ  وال أ.ت ػػد جغػػد الػػزوج  أو أ ػػواؽ الح يػػب  وكانػػت ليمػػى 

 ودىافتمؤل و تي وت غمني  مغؤوليتي تجاىيا  وتؤنغني  وج
 أما اآلففف .تنا وحيدة ح ًاف

 وأنت؟فف
 كيؼ أح  تؾ كؿ ىذا الحب؟!

 ال أنتظر جوا ًا منط يًافف متى كاف الحب منط يًا؟!
 ل د تغّم ت ج ااًل مكممة  المموج .ي غويغراف

ى ػػرت  الغػػيارة الغػػرب األمريكػػي حتػػى المكغػػيؾ وأنػػا .ػػي م ت ػػؿ العمػػر 
 ! وحدي مع جدة تجاوزت الممانيف مف العمر
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طرت  الحّوامة .وؽ  ركاف مائر .ي ىاواي دوف  ػوؼ  وغػمعت زمجػرة 
س معػػػػي غػػػػوى غػػػػكيف لػػػػف يمنػػػػع النمػػػػر مػػػػف يالنمػػػػر .ػػػػي أد ػػػػاؿ ماليزيػػػػا  ولػػػػ

 التيامي!
جّر ت  درتي ىمى تحمؿ الغمياف .ي  ارب غػريع تر.عػو األمػواج العاتيػة 
ممانيػػة أمتػػار  مػػـ تيػػوي  ػػو .ػػي مػػواف وغػػط محػػيط ىػػائى ىنػػد غػػواحؿ جػػزر 

 اىيتيف ت
.ي تايواف ا تزازي  وو ؼ أمامي متح زًا  طري ػة  ةحاوؿ غائؽ غيارة أجر 

إل ا.تي  .ما كاف مني إاّل أف  مدتػو الحركػة الكون  .و وىو يصرخ  الصينية 
 والصراخ .بلذ  ال رار وىو ال يعمـ أني ال أ. و مف الكاراتيو  يئًا! 

غػيارتيـ  ػال وة  وحاوؿ  عض رجاؿ ال رطة تجاوز غيارتي .ػي األردف  
ودوف وجػػو حػػؽ  .ترجمػػت مػػف الغػػيارة وت ػػدمت نحػػو الغػػائؽ  و ػػد انح ػػرت 
غػػػيارتو .ػػػي الزحػػػاـ  ألجذ ػػػو مػػػف يا ػػػة  ميصػػػو  وأنػػػا أىػػػدده   طا ػػػة غػػػح تيا 
 غرىة مف جي ي  وكتنيا  طا ة حصانة د موماغية  مـ أىدتيا  ن س الغرىة 

ويتوغػؿ وىػو ال يعمػـ أف  كي ال ينت و  وأنػا أ غػـ أف أ ػرب  يتػو  . ػدأ يعتػذر
 ال طا ة كانت مجرد  طا ة اىتماد مف ال نؾ!

أوؿ صػػ عة تم اىػػا رجػػؿ منػػي كانػػت منػػذ أكمػػر مػػف ى ػػريف ىامػػًا  وكػػاف 
 ىو يك رني  ع ريف ىامًافف

تجاىمتػػػو غػػػنة كاممػػػة ر ػػػـ أف ظػػػروؼ العمػػػؿ كانػػػت تجمعنػػػي  ػػػو معظػػػـ 
ؿ ألنػو لػـ يعػػد األحيػاف  ولػـ أصػ ل ىنػو إال ىنػدما و ػػؼ أمػامي ي كػي كالط ػ

 يحتمؿ!
)ىديػػػدة ىػػػي المػػػرات التػػػي تمنيػػػت .ييػػػا لػػػوفف ولػػػـ أجػػػرؤ ألنػػػؾ لػػػـ تعػػػط 
ان عػػاالتي .رصػػة  وألنػػؾ ذو غػػطوة وميا ػػة  وألنػػي أح ػػؾفف كنػػت ألمػػل آمػػار 

 أصا عي ال مس حمرا  ىمىفف  دؾفف .ي م يمتي . ط!!(
  فأجؿ يا ىزيزيفف ىذه أنا

وي لػؾ أحػدامًا صػحيحة مئػة ال أروي لؾ أحدامًا مػف نغػى  يػالي   ػؿ أر 
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 المئػػػة  ليغػػػت غػػػوى  ػػػيض مػػػف .ػػػيض  واهلل ىمػػػى مػػػا أ ػػػوؿ  ػػػييد  وكػػػذلؾ 
  يتر!!

 كنت جريئة و جاىة و الية ال اؿفف
أغتعرض أحيانًا  ريط الماضي .ي  الي  وكتني أغتعرض أحداث .ػيمـ 
مف أ.بلـ المغامرات  طمتو ليغت أنػافف .تضػحؾ .ػي غػري وأنػا أ.كػر أنػو لػوال 

 ات والصور والومائؽ لما صد ت أنني أنا ال طمة!الذكري
كانػػت ر اطػػة جت ػػي  و"آيػػة الكرغػػي" تك ينػػي ألنجػػو مػػف المػػتزؽ ميمػػا 

 تكففف
 

 لكف متز ي معؾ م تمؼفف و د طاؿ أمده غنة وغنتاففف
!  غنتاف لـ تن ع .ييا "آية الكرغي"  وال الصبلة  وال الصـو

 
 

*** 
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 اني:الشتاء الث

 .. وٌمطر الشتاء قرنفالً أحمرا
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ال أدري كيػػػػػؼ  طػػػػػرت   ػػػػػالي .جػػػػػتة أ تػػػػػؾ أـ ياغػػػػػرفف   ػػػػػؿ أف أر.ػػػػػع 
 الغماىة كنت أغتؿ ن غي  ىؿ أزورىا اليوـ  أـ  دًا؟

 لكف الصوت .ي دا مي أجاب   ؿ اليوـ  . د تغمعيف ىنو   را!
 ما إف غّممت ىمى أـ ياغر وجمغت حتى رف جرس الياتؼ!

رؼ مػػف المتحدمػػة  لكننػػي ىر.ػػت .ػػورًا أنيمػػا يتحػػدماف ىنػػؾفف ىػػي لػػـ أىػػ
 وأـ ياغرفف

 غتلتيا  مي ة 
 ىؿ ىو متوىؾفف؟-

 لمحت .ي ىينييا تعج ًا أني ىر.ت .وراف
  الت 

 أجؿفف إنيا زميمتوفف ل د  عر  الدوار  وىو .ي مدرج الجامعةف-
 غتزوره .ي العيادة ألطمئف ىميوف-
عػػرؼفف ىػػو ال يحػػب أف نعػػرؼ كػػي ال ن مػػؽ أرجػػوؾفف ال ت  ريػػو أننػػا ن-
 ىميو!

ل ػػػد كػػػاف  ػػػػاألمس ىات ػػػًا ىمينػػػا و ػػػػكانا ألمػػػو ألننػػػا نيممػػػػو  ولكػػػف  ػػػػاهلل 
ىميػػػؾفف كيػػػؼ أذىػػػب إلػػػى  يتػػػو ألرت ػػػو لػػػو؟فف مػػػاذا غػػػي وؿ ىنػػػي الجيػػػراف أف 

 رأوني؟فف أنيـ ال يعر.وف أنني أ تو!!
؟!فف يػػػا ىج ػػػت مػػػف منط يػػػا الغريػػػبفف مػػػاذا غػػػي وؿ ىنيػػػا الجيػػػراف ح ػػػاً 

 لمغ ؼفف مجرد حجة واىية كي تتيّرب وأنتفف ما أطيب  م ؾ!
.حتػػػػى ريمػػػػا التػػػػي تػػػػدلميا  وتجمػػػػب ليػػػػا اليػػػػدايا وتت ػػػػذىا إلػػػػى الح ػػػػبلت 
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اغتغنت ىنؾ .ور زواجيا  ولـ تعد تزىى ن غيا  مرا. تؾ إلى البلذ ية ىندما 
 تنتيي زيارتيا ألىميا .ي دم ؽف

تغػػػا.ر وحيػػػدًا ر ػػػـ أف وجيتكمػػػا  تطمػػػب منيػػػا أف ترا. ػػػؾ  لكنيػػػا تتركػػػؾ
 واحدة!

ى ػػػارب الغػػػاىة تتحػػػرؾ  ػػػ ط   وأنػػػا أنتظػػػر أف تحػػػيف الغػػػاىة الغادغػػػة 
 مغا فف

 أغرىت .رحة فف أحمؿ إليؾ  رن مة حمرا فف
  م ي تدحرج إلى  دمي  لكف ن ضو يصؿ حتى رأغي!

 غتلني حمزة  وأنا أناولو ال رن مة ليغّمميا لؾ 
 و؟ما االغـ لو غمحت أل وؿ ل-
 ال ىميؾفف غيعرؼ لوحده!-

 وناديتنيفف
 .تج ت   ع وية  نعـفف

 كتمميذة مطيعة جا ت لتزور أغتاذىا!
 ودل ت مف ال اب  وا تغامتي تغ  ني إليؾف

وجيؾ ي ع  ا تغامة ىريضة وأنت ت دني إليؾ وت  مني ىمى الوجنتيف  
 .تضغط  مي ة ىمى يدؾ ال وية الدا.ئة و د ا رور ت ىيناي  الدموعف

أجمس   التؾ مضطر ة جػدًا كعػادتي كممػا تصػالحنافف صػامتةفف .ػالكبلـ 
 كمو م رو  .ي ىينّيف 

 وأنت مضطرب ممميفف تغتلني مرة ومانية ومالمة كيؼ حالؾف
)كيػػػؼ حػػػالي؟فف م ػػػتا ة إليػػػؾفف لػػػـ أرؾ منػػػذ آبفف و ػػػد  ػػػارؼ ت ػػػريف 

 األوؿ ىمى نيايتو(
  ر ػؾفف ال أريػد إال أف  غػاف دائمػاً مجئت إليػؾ ألتكمػـ  ولكننػي مع ػودة ال

 أتتمؿ وجيؾ  ولو   يت لغاىاتفف صامتة!
 أريد أف أ  رؾ ىف كؿ متاى ي  وال أريدفف
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أريػػدؾ أف تغت ػػؼ ذلػػؾ  ن غػػؾ  وتغػػتلني وأجي ػػؾ ىمػػى  ػػدر الغػػؤاؿفف 
 كي ال أتع ؾف

 وأنتفف أدركت ىذه المرة أف ىميؾ أف تغتلنيفف
 عيف!!تغتلني  ولكف  حذر كي ال يزؿ لغانؾ أييا الم

**** 
جا ت غوغػف إلػي .ػي المكتػب ىنػد نيايػة الػدواـ  . ػي .نػدؽ الميريػدياف 
معرضػػػًا ألجيػػػزة الحاغػػػب ومغػػػتمزماتيا  و ػػػد ات  نػػػا ىمػػػى زيارتػػػو معػػػًا مغػػػا  

ف  اليـو
 كاف مف الصعب إ  ا  ال رح الذي  م و ل ائي  ؾ ال ارحةف

 كاف ال رح يتتلؽ .ي ىينّي  . ادرتني غوغف ضاحكة 
 ت ديف .رحة لمغايةف ففاهللفف اهلل-
أجػػػؿفف أنػػػا .رحػػػةفف و يػػػذه المناغػػػ ة أدىػػػوؾ لتنػػػاوؿ الغػػػدا  .ػػػي مطعػػػـ -

 .ا ر ت تارينو  ن غؾ!
كانت ال مس الم ر ة دا.ئة  والطعاـ لذيذ  والحػديث ممتػعفف كػؿ  ػي  

 كاف رائعًافف
 جا  النادؿ  ور ة الحغاب  .ناولتو آ ر الن ود التي كانت .ي المح ظة!

عد غ ر غوغف إلى أمػي أغػتديف منيػا م مغػًا مػف المػاؿ حتػى مـ ذى ت  
 يـو ال  ضفف . د طار  ا ي الراتب  والحوالة لـ تصؿ مف  يتر  عد!!

**** 
 كيؼ أكره  وتي أمامو  وأحب ضع ي أمامؾ؟

 كيؼ تذي ني  ا تغامة وتحر ني    مة ولو ىمى الوجنتيف؟!
مكػػػػاني إنكػػػػار لتػػػػذىب إلػػػػى الجحػػػػيـ كػػػػؿ الم ػػػػاىر األ ويػػػػةفف .مػػػػيس  إ

 ال رن مة!
 وأنتفف لـ تغتلني إف كنت ذاى ة  دًا إلى البلذ ية ىندما زرتؾف

 لماذا؟فف ال  وؼ مف ر. تي  .مغت مطال ًا  م ادلتي ن س الم اىرف
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أو لػػـ ت ػػؿ لػػي ىنػػدما جئتػػؾ  ال رن مػػة  "زورينػػي دائمػػًا  .ػػنحف أصػػحاب 
 وجيراف"؟!

 ة غ رفجئت إليؾ يا جاري ألىرؼ إف كنت تريدني ر.ي 
كػػاف ال ػػاب م توحػػًا  مػػيبًل  وصػػوت المػػذياع يصػػؿ إلػػى مغػػامعي  وحمػػزة 

 ليس .ي  ر.ة االنتظارفف 
 رىػػػػت ال ػػػػاب  رىػػػػًا   ي ػػػػًا مػػػػبلث مػػػػرات   ػػػػؿ أف تغػػػػمعني وتػػػػتذف لػػػػي 

  الد وؿفف 
 تغر ت إلى أن ي  وأنا أد ؿ رائحة د اففف رائحة نارجيمة!

 أنت تد ف النارجيمة .ي العيادة!!
 ح ًا  ادرتني مر 

 أىبلفف أىبًل ت ّضمي  الجموسف-
 أضحؾ وأغتلؾ ىف تد يف النارجيمة  .تضحؾفف

 أنت تجمس .ي العيادة وحيدًافف
 تد ف لتن ث مع الد اف ىمومؾ التي ال تر ب أف أ اركؾ .ييافف

أنػػت مػػتح ظ جػػدًا معػػي .ػػي الحػػديث ىػػف ن غػػؾ  وأنػػا .تحػػت لػػؾ كتػػا ي 
 لت رأه ص حةفف ص حةف

 احدة  مـ أ رى ىمى األرضففوتغ ط الجمراتفف و 
 دىا إلى مكانيا  اكيًا يتنحني لت حث ىنيا  وتمت طيا وتع

 ىذه الجمراتفف ال تت د جيدًاف-
 ىؿ أضعيا لؾ ىمى النار .ي المط ر؟-
 ال تزىجي ن غؾفف غي عؿ حمزة ذلؾف-

 )ىو ىنا إذف(
 د ؿ حمزة مـ  رج يحمؿ معو الجمرات لي عمياف

 ذذ  صمتي وأتتممؾفتعاود التد يففف وأنا أتم
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وتعاود الغؤاؿ ىف أحوالي   حذر ىذه المرة أيضًا .تجي ػؾ ىػف ت اصػيؿ 
 أ رى ال تعر.يافف كعممي ممبًلف 
 مـ أغتلؾ أنا أيضًا  حذر 

 ىؿفف أرا. ؾ إلى البلذ يةفف أـ أ تري  طا ة الغ ر؟-
 ا ترييا  ألني ذاىب إلى  يروتفف مؤتمر ط ي!-

 نيؾ(فف) رأت الكذب مرة أ رى .ي ىي
 د.ة!! اصميا لم-

 نظرت إلي نظرة معات ة ألني أ ؾ  مصدا ية كبلمؾفف
يػػػا ل يػػػروت ىػػػذه  ومؤتمراتيػػػا الطي ػػػة التػػػي ال أغػػػمع ىنيػػػا .ػػػي ن ػػػرات 

 األ  ار!
 مرة أ رى تت ذ مف  يروت ذريعة واىية!

 كنت ىمى و ؾ أف أذكرؾ  تمؾ المرة األولى  لكنني آمرت الصمتفف
 ًافف أنت حرفلغت  حاجة لت رر لي  يئ

 اذىب إلى "مؤتمرؾ الط ي" وىد منو  و د ىاد إليؾ ن اطؾفف
ىػػػػد مػػػػف  يػػػػروت رائػػػػؽ المػػػػزاج  واطمػػػػب ممػػػػف يجػػػػروف معػػػػؾ العمميػػػػات 

 الجراحية .ي البلذ ية أال يعكّروه!!
**** 

 موجات ال  عريرة تجتاح جغمي .ي المكتبفف
 أ عر  التعب  وال ر  ة لي  العمؿفف

 ل مس  ألتمس منيا د.ئًا دوف جدوىففجمغت  رب النا.ذة حيث ا
انطم ػػت الحا.مػػػة  ػػػي إلػػى البلذ يػػػة  عػػػد انتيػػا  الػػػدواـ  وحػػػالتي الصػػػحية 

 تزداد غو ًاف
توجيت .ورًا إلى منزؿ غوغف ال ريب وأنا .ي  اية اإلىيػا  أرتجػؼ مػف 

 االن مونزاف
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 نو ات الغعاؿ منعتني مف النوـ  ومنعت صدي تي المغكينة منوف
 ذاى ًا ىذه المرة أيضًا إلى  يروتفأىرؼ أنؾ لغت 

 أىرؼ أنؾ ذاىب لوحدؾ إلى البلذ ية
 ندمت جدًا أني تغرىت مرة أ رى معؾفف

 ليتني لـ أغتلؾفف
المػرض يصػي ني كػؿ مػرة أصػاب .ييػا   ي ػة أمػؿ منػؾفف صػغيرة كانػت 

 أـ ك يرةف
 غيحيف  ري ًا  ير رمضافف

 منؾ! غتصـو وأصمي وأطمب مف كؿ  م ي مف اهلل أف ي  يني
 )آهفف كـ أود ذلؾ!(

 .إف جئت أزورؾ .ي العيد  .اىمـ أف اهلل لـ ي  ؿ تو تي!
**** 

 غا.رت مرة أ رى إلى البلذ يةفف
 أغا.ر كؿ أغ وىيف مرةفف

 اليوـ ىو اليـو األوؿ مف  ير رمضاف  وأنا صائمةفف
وال ارحػػػة كػػػاف ىيػػػد مػػػيبلد ليمػػػىفف أوؿ مػػػرة تػػػتتي ىػػػذه المناغػػػ ة دوف أف 

 يياففأ اركيا .
 اتصمت  ميمى اىنئيا  عيد ميبلدىافف

 ل د أص ل حديميا أكمر اتزانًافف
أ  رتنػػي  الت اصػػيؿ ىػػف الح مػػة التػػي أ اموىػػا .ػػي المركػػز احت ػػااًل  عيػػد 

 ميبلدىا  وىف صدي تيا اي ي  وىف كعكة العيد  كريـ ال رت اؿف
ل د أص حت ت ت دني  وتتصؿ  ػي مػف حػيف آل ػر مػف المركػز  ال طا ػة 

 لكترونية التي  حوذتيا لت  رني  ت اصيؿ حياتيا اليوميةففاال
م االة التػي كانػت تميػر أىصػا ي وتحزننػيفف ل ػد تغّيػرت بلا ت ت تمؾ ال
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 ليمى ح ًاف
 تغّيرت نحو األ.ضؿ مف الناحية الجغدية  ومف الناحية الن غية أيضًاف
أ ػت كنت  د اتصمت  غوغف ال ارحػة أدىوىػا لترا. نػي إلػى ال ريػة  إذ لػـ 

 أف أ يت الميمة وحديف
كانػػت غوغػػف  انتظػػاري ىنػػد مو ػػؼ الحا.مػػة  وىنػػدما الحظػػت  ػػحو ي 

 ا ترحت ىمي الم يت ىندىا .وا. ت دوف تردد  . د كنت .ي  اية التعبف
**** 

 ىدت إلى دم ؽفف
 ليغت لدي الر  ة .ي زيارات يومية ألمي  أو أحد أ وتيفف

 يننا تمؾ العبل ات الحميمػة جػدًا ل د تعودوا ىمى  يا ي الدائـ  .مـ تن ت 
 فف

 وكانت لي أ.كاري المغايرة أل.كارىـفف
. د جعمني الغػ ر والترحػاؿ  منػذ أف كنػت .ػي المامنػة ى ػر  أنظػر إلػى 

 األمور مف منظار م تمؼف
وّغع احتكاكي الم ا ر مع أناس م تم يف مف م ارؽ األرض ومغار يا 

ل واحتراـ إنغانية اآل ريف آ.ا ي  وأىطاني دروغًا .ي المح ة والتغام
 وا تبل.يـف 

 جعمني ذلؾ أيضًا أكمر حغاغية .ي ا تيار األصد ا ف 
لـ تغنل ال رصة  عد لتكويف صػدا ات جديػدة  ىنػا .ػي دم ػؽفف .ػاألمر 
يحتػػػاج إلػػػى و ػػػػت  وأنػػػا ال أىػػػرؼ .ػػػػي دم ػػػؽ أنػػػاس أرتػػػػاح لمجمػػػوس معيػػػػـ 

  وغػكرتيرة الغػ ارة والحديث إلييـ غوى نائب الغ ير ىانس وزوجتو روزمػاري
 غاميةف 

 أما اآل روف الذيف جاؤوا يزوروننا .ي البلذ ية . د غا.روا جميعًاف
ىػػػادوا إلػػػى أوطػػػانيـ  أو انت مػػػوا لمعمػػػؿ .ػػػي  ػػػبلد أ ػػػرى  عػػػد أف انتيػػػت 

 فمياميـ الد موماغية  أو ى ود ىمميـ ىنا
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 ذى ت وحيدة إلى ح ؿ توديع الغ ير الذي أنيى ىو اآل ر ميمتو ىنافف
جمغػت  عػد انتيػا  "مراغػـ ت ػادؿ التحيػػات" .ػي ركػف  صػي أر ػب النػػاس 

 .ي ح مة الكوكتيؿ ال اذ ة يتكموف وي ر وف ويتحدموفف
 لـ تكف لدي الر  ة .ي األكؿ وال .ي الحديث  .انصر.ت  غرىةف 

  ف.ي البلذ ية تعّر.ت ىمى غوغف منذ غنوات
تػًا تعممػت .يػو ىاش أىميػا .تػرة .ػي ألمانيػا  وأمضػت ىػي .ػي غويغػرا و 

 ال رنغية .ي دير لمراى ات ىناؾف
غوغػػػف المتح ظػػػة .ػػػي ىواط يػػػا  و.ػػػي تعامميػػػا مػػػع النػػػاس ال تم ػػػث أف 
تصػػ ل موضػػعًا لمم ػػة إف نجحػػت .ػػي الن ػػاذ إلػػى  م يػػافف أت ػػادؿ معيػػا الكتػػب 

 ن رأىا  واأل.كار ننا  يافف
أ.ػػػتل ليػػػا  م ػػػي وأ كػػػي أماميػػػا دوف حػػػرج  وأىػػػرؼ أنيػػػا غػػػت يـ الغػػػ ب 

 ت يمنيفو 
تػػتتي لتنػػاـ ىنػػدي ىنػػدما أكػػوف وحيػػدة .ي طػػر   اليػػا .جػػتة  و ػػد تػػػت ر 
الو ت  أف تصنع  ال ًا مف الكاتو ننغى ونحف  ار تيف .ي الحديث أننػا زدنػا 
معيار الغكر .يػو  مػيبًل  أو ت ػتيي .طػائرًا أصػنعيا  غػرىة ونمتيميػا غػا نة  

 .نغير الميؿ  غ  يا ونحف نعاني مف غو  اليضـ!
ؾ ون كي معًافف نمعف الدنيا ونغ ر منيا  ونحف نعرؼ أنيػا تمعننػا نضح

 وتغ ر منا أيضًاف
أما طارؽ الط يب  .يو وأغرتو الوحيديف مف أىؿ ال ريػة الػذيف تجػاوزت 

 ىبل تي  يـ حدود المجاممة والمعر.ة الغطحيةف
يػػػػتتي طػػػػارؽ ليغػػػػير ىنػػػػدنا .ػػػػي الصػػػػيؼ  وتمتػػػػد الغػػػػيرة حتػػػػى المانيػػػػة 

إلػػى غػػاىتو  و ػػد تػػذكرىا .جػػتة  مندى ػػًا مػػـ معتػػذرًا أنػػو نغػػي صػػ احًافف ينظػػر 
 الو ت  .تضحؾ وأ وؿ لو  

أىػػبًل وغػػيبًل  ػػؾ دائمػػًافف ال  ػػتس ىمينػػا نحػػف إف تػػت ر الو ػػت  ولكػػف - 
 ىميؾ أنت أف تغتي ظ  اكرًا لمذىاب إلى العيادةف
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  ييتصؿ طػارؽ دائمػًا ىنػدما أكػوف وحيػدة ليغػتلني إف كنػت  حاجػة ل ػ
 ت غر ىف حاؿ ليمىف ما  ويغ

يػػدىوني مػػف حػػيف آل ػػر لتنػػاوؿ الغػػدا  مػػع أغػػرتو .ػػي المنػػزؿ  أو مػػػع 
 أصد ائو .ي المطعـ لي عد ىني الغتـ والكآ ةف 

يوصػػمني وح ي تػػي  غػػيارتو إلػػى مو ػػؼ الحا.مػػة ىنػػدما أغػػا.ر  أو يتػػرؾ 
 مرضاه لع ر د ائؽ  ويتتي إلى المو ؼ مودىًا إف أوصمني   ي و  داًل منوف

ا نجتمػع نحػػف المبلمػة  يمتػػـز  يتػر الصػمت ويكت ػػي  االغػتماع إلػػى ىنػدم
حوارنػػا وىػػو ي تغػػـ  ويزىجنػػي ذلػػؾ  .تطمػػب منػػو أف ي ػػاركنا الحػػديث  لكنػػو 

 ي وؿ أنو يغتمتع  االغتماع إلينا ونحف نتنا ش ونضحؾ!!
أطمب مف كمييما أف يمت يا ىندما أكػوف مغػا.رة .ػبل ي عػبلف  وي  ػى كػبل 

 تي كي نجتمع نحف المبلمة!منيما ينتظر ىود
**** 

 اليـو ىو الرا ع ى ر مف  ير رمضاففف
 دىتني أـ .ادي ال ارحة لتناوؿ اإل.طار ىندىا مغا  اليوـ  .وا. تفف

كنت م غولة  ري الن اتػات ىنػدما اتصػمت  ػي ريمػا تػدىوني ىػي أيضػًا 
 …لتناوؿ اإل.طار ىندىا اليوـ

 .ي  يتيا! تدىوني لتناوؿ الطعاـ .ي  يت أىميا  وليس
)لمػػاذا ال تػػدىوني ل يتيػػا؟فف ىػػؿ أنػػت مػػدىو لئل.طػػار .ػػي  يػػت أ تػػؾ  

 ومف الممكف أف أراؾ ىناؾ؟!( 
غتحضػػػر إذف طمعػػػًا  رؤيتػػػؾ . ػػػط  ولػػػيس ر  ػػػة  رؤيػػػة ريمػػػا  أو تػػػذّوؽ 

 طعاـ أميا التي ال تجيد الط رف 
اىتػػػذرت مػػػف أـ .ػػػادي  عػػػذر م نػػػع مػػػع أنػػػي ال أجيػػػد الكػػػذب  وىػػػدوت 

 و ؼ الغيارات . د تت ر الو ت وأو كت ال مس أف تغيبف مغرىة إلى م
كانػػت ريمػػا وزوجيػػا يػػونس وأميػػا وأ ييػػا ياغػػر متحم ػػيف حػػوؿ مائػػدتيف 
واطئتيف  ير متغاويتيف .ي الحجـ أو الطوؿ موضوىتيف .ي  ر.ة الجمػوس 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 236 - 

  رب التم ازف
 )كـ أكره ىذه العادةفف التم از الذي يرا. نا حتى أمنا  تناوؿ الطعاـ(ف

أمػػا  ر.ػػػة الطعػػػاـ حيػػػث يمكػػػف أف يجمػػػس اإلنغػػػاف مرتاحػػػًا  .ػػػتظف أنيػػػا 
 ت  ى مجرد ديكور ال يغتعممونيا أ دًا لتناوؿ الطعاـف

 غتلت أـ ياغر 
 أيف أ ا ياغر؟-
 ل د ذىب مع أ ي إلى  انياسفف إنيـ مدىويف لتناوؿ اإل.طار ىناؾ!-

اولػػػػت )يػػػػا لحظػػػػي العػػػػامر مػػػػرة أ ػػػػرىفف ليتنػػػػي لػػػػـ أىتػػػػذر ألـ .ػػػػادي وتن
 اإل.طار ىندىا(

ت أـ تكػػاف منظػػر الممو يػػة  ري ػػًا جػػدًا  .مػػـ أتعػػرؼ إلييػػا إال ىنػػدما أومػػ
 ياغر أف أضع .ي صحني  عضًا منيافف كانت .ي  اية المزوجة!!

 ة الم نية  .مـ يكف منظرىا أ.ضؿ حااًل  وال طعميا أيضًا!!أما الك   
**** 

 م يت اليوـ غاىتيف أذرع الطر ات ممبًلفف
ؿ أنػػي غػػتال يؾ .ػػي منعطػػؼ مػػا  وأ طػػع المغػػا.ات وأنػػا أنغػػى .ػػي أت يػػ

 يػالي كػػؿ مػػرة  صػػة جديػػدة لم ائنػػا آهفف كػـ كنػػت غػػعيدة وأنػػا أتػػوه .ػػي  ػػوارع 
 المدف المغر ية .ي آ ر رحمة ر  ت .ييافف

غػػػػػعيدة  الغػػػػػير .ػػػػػي مػػػػػدف ال أىر.يػػػػػا مػػػػػف   ػػػػػؿ  وال يعر.نػػػػػي أحػػػػػد مػػػػػف 
  غكانيافف كما يعر.ني الناس .ي البلذ يةف

.ػػي دم ػػؽ ىػػدت لمغػػامرة التغػػكع .ػػي ال ػػوارع  . ػػد أصػػ حت دم ػػؽ ال 
 تعر.نيف 

 ػوارع دم ػؽ مكتظػة  النػاس الػذيف أت مػوا  طػونيـ  طعػاـ اإل.طػار  مػـ 
 رجػػوا يتػػدا.عوف دا مػػيف أو  ػػارجيف مػػف المحػػبلت التػػي تعػػاود .ػػتل أ وا يػػا 

 حتى منتصؼ الميؿ مف أجؿ العيدفف
صػػوت جػػرس  يػػد  ػػاب ييػػزه لجػػذب تنػػاىى إلػػى غػػمعي .ػػي "الطميػػاني" 
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انت ػػاه المػػارة  .الت ػػّت إلػػى ال مػػؼ ألرى صػػاحب الجػػرس المتنكػػر  ميػػاب " ا ػػا 
نويؿ" ي ؼ أماـ يا.طة كتب ىمييا "غوؽ  يرية مف أجؿ األط ػاؿ المصػا يف 

  ال مؿ الدما ي  مناغ ة  ير رمضاف"ف
 " ا ا نويؿ" و ير رمضاففف ىذه ىي  بلدنافف مزيى مف كؿ  ي ف

ت مػػف المػػد ؿ أىػػ ط الػػدرج إلػػى الغػػوؽ ال يػػري  وأجمػػت نظػػري .ػػي دل ػػ
المعروضػػػػاتفف لػػػػـ أكػػػػف را  ػػػػة   ػػػػرا  المبل ػػػػس أو ال ػػػػوكوال  أو مغػػػػاحيؽ 

 التجميؿف 
غػػػػػح ت مػػػػػف جزدانػػػػػي ن ػػػػػودًا وضػػػػػعتيا .ػػػػػي صػػػػػندوؽ جمػػػػػع الت رىػػػػػات  

 وتدحرجت مف ىينّي دمعات  وأنا أ.كر  ميمى وأدىو ليا  ال  ا ف
أزورؾ .ػػػي العيػػػادة  ومػػػا إف د مػػػت مكت ػػػؾ حتػػػى .ػػػي الميػػػؿ حممػػػت أنػػػي 

 وجدت ط ي ًا آ ر  د حؿ محمؾ!
نظػػرت إلػػى الجػػدار  .مػػـ أجػػد صػػورتؾ التػػي مػػف الم تػػرض ).ػػي الحمػػـ( 

 أنيا ىناؾفف  ؿ صورة الط يب الجديد!! 
أصا ني ال مؽ والحزف مف أجمؾ  وغتلت الط يب اآل ر ىنؾ  .تجػا ني 

 إجا ة م يمةف
**** 

ر مكتب الطيراف  .ي الرا عة وال مغيففف و اب   تي جاري حغاـ  مدي
 التي اغتتجرت .ي دم ؽ ال ي عد إال أمتارًا ىف مكت وفف

كاف  يتر يتردد ىميو   ؿ غ ره مف أجؿ التنغيؽ لعمػؿ غػياحي م ػترؾ  
 وكاف ىو يت  د أحوالي  حكـ الجيرة وىبل تو  زوجيفف

أة الوحيػػػدةفف يراىػػػا .تنػػػا امػػػرأة وحيػػػدة  والرجػػػؿ ال ػػػر ي ي ػػػ ؽ ىمػػػى المػػػر 
ضػػعي ة  ويػػرى ن غػػو وليػػًا ألمرىػػا  .ػػبل يتػػوانى ىػػف مغػػاىدتيا  اصػػة ىنػػدما 

 تكوف جارتوفف
كاف ينػاديني ألرد ىمػى اليػاتؼ ىنػدما يتصػؿ  يتػرفف إذ لػيس .ػي ال ػ ة 

 التي اغتتجرتيا ىاتؼف
وكنػػػت أتحػػػدث إليػػػو  ىنػػػدما يممحنػػػي  وأنػػػا أمػػػر يوميػػػًا مػػػف أمػػػاـ واجيػػػة 
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 ألد ؿ   تيفف حديمًا ال يتعدى حدود تمؾ العبل ةف المكتب الزجاجية
 

و أف يػنجل .ػي ػ اؿ لي مرة أف زوجي طيب ال مب لدرجة أنػو ال يتو ػع لػ
 غيتعامؿ معيـ غيغتغموف طي تو  التتكيدف فالعمؿ ىنا  ألف الناس الذي

ودىػػػاني مػػػػرة ألزوره .ػػػي ال يػػػػت وأتعػػػّرؼ ىمػػػػى زوجتػػػو  .تذىنػػػػت أ يػػػػرًا 
 ؽ ل يتر أف زاره .ي ال يتفف لكف زوجتو لػـ تكػف ح ػًا اللحاحو  اصة وأنو غ

مػػػف النػػػوع الػػػذي أر ػػػب  صػػػدا تو  ر ػػػـ حرصػػػيا أف تكػػػوف لطي ػػػة معػػػي  .مػػػـ 
 تتكرر الزيارة!

لػػػـ أر ػػػب أ ػػػدًا .ػػػي ذلػػػؾ الحػػػديثفف لكػػػف حغػػػاـ  ػػػدأ .جػػػتة يحػػػدمني ىػػػف 
غػػنة .ػػي  ػؤوف المنػػزؿ . ػػط  25زوجتػوفف ىػػف اىتماماتيػا التػػي تنحصػػر منػذ 

غػػيؿ وتنظيػػؼ  وىػػف  ػػجاىتو التػػي  انتػػو أكمػػر مػػف مػػرة  .مػػـ مػػف طػػ ر و 
 يتركيا!!

أدركت ىندئػذ أنػو يجػب ىمػي أف ألتػـز جانػب الحػذر  .تصػ حت أتجنػب 
الحديث إليو وأكت ي  التحيةف )ىج ت كيؼ يجرؤ أف ي ػدأ معػي حػديمًا كيػذا  

 وىبل تنا ال تتعدى حدود المعر.ة الغطحيةفف
مػػػػوري ال  صػػػػية  لكػػػػف الوضػػػػع أنػػػػا .تحػػػػت لػػػػؾ  م ػػػػي وأ  رتػػػػؾ ىػػػػف أ

 م تمؼ  .تنتفف أنت تعمـ!(
 ***"الحب أىمى  لكف الزواج يعيد إليو النظر"

**** 
  الت لي غوغف ىمى الياتؼ 

ل ػػد مممػػتفف كػػؿ يػػـو ىػػذا الػػروتيف ال اتػػؿفف  ػػولي  ػػاهلل ىميػػؾ مػػا الغايػػة -
 مف وجودنا؟! 

  مت ليا مازحة .ي محاولة .ا مة إلزالة الممؿ 
 ن رب وفف!أف نتكؿ و  -
 يا ليا مف حياة! -
الم ػػكمة يػػا ىزيزتػػي أف مػػا  ػػد يجػػده أحػػدنا  ايػػة لوجػػوده  ػػد ال يجػػده  -

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 239 - 

ف ا تم ت األغ ابف  اآل ر كذلؾفف الناس كميا تتذمر  وا 
أنػػت مػػػمبًل لػػػـ تتزوجػػػي  ولكنػػػؾ تتمتعػػػيف  كامػػػؿ حريتػػػؾ .ػػػي كنػػػؼ أغػػػرة 

ألف ممػة منغجمة  وحالؾ أ.ضؿ  كمير ممف ىف مممؾ  ولكنؾ  ير راضػية  
  ي  تتو يف إليو وت ت دينوفف  يئًا لـ يتح ؽ .ي ذاتؾفف

وأنػػافف ى ػػت .ػػي أورو ػػا  وغػػا.رت .ػػي أنحػػا  الػػدنيا وتزوجػػت وأنج ػػت  
ومارغػػت ن ػػاطات كميػػرة  ولكننػػي ر ػػـ ذلػػؾ لػػـ أكػػف يومػػًا راضػػية تمامػػًا ىػػف 

 ن غي يا غوغفف
 وماذا إذف؟-
.يػؿ مػف ا تػراح  ننتظر حتى نرضى ىف ذاتنافف أو نمػوت دوف ذلػؾفف-
 آ ر؟!
 ال!-

الوحػػدة التػػي ىر ػػت  غػػ  يا مػػف البلذ يػػة ت عتنػػي إلػػى دم ػػؽ  وأنػػا كئي ػػة 
 حتى ال كا ف

 أ كي وأتوغؿ إلى اهللفف أرجو منو حبلفف حبل ال يترا ى لي أ دًاف
 صمتفف و د  ارب ال ير مف نيايتوف

 صّميتفف ولكني أ رد .ي صبلتيف
 لن غية التي أن دىاف رأت ال رآف  .مـ أ عر  الراحة ا

لػػػـ أ ػػػرأ .ػػػػي ال ػػػرآف غػػػػوى  صػػػص مػػػػف غػػػ  ونا وتػػػػذكير  اإليمػػػاف  وأنػػػػا 
 مؤمنةفف

 مف الراحة الن غية . ط؟ رب   عضٍ يا  ي  مؤمنةفف .مـ ت  ؿ ىم
 أريد . ط أف أكوف راضية ىف ن غي  ولكنني لغت كذلؾف

 أنا ال أطمب منؾ ماال وال جاىا وال مظاىر  را ةفف
 ائ ةفف اآلتية مف المادةففال أريد تمؾ الز 

 أريد غعادة تن ع مف الروحفف مف ال مب  .تيف أجدىا؟!
**** 
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 حممت أنؾ تزورنا .ي  يتنافف  يت أ ي  وأ ي ال يزاؿ حيافف
كنت مدىوًا لتناوؿ الطعاـ ىندنا  و د تنػاىى إلػى مغػمعي صػوتؾ  وأنػا 

 .ي المط ر أىد الطعاـفف 
أنظػػر إليػػؾ وأ ادلػػؾ  تػػردد  كنػػت أغػػمع تحػػادث أ ػػي وأ تػػي  مػػـ  رجػػت
 ال غمات  وأتتمؿ وجيؾ الذي كاف ي  و وجو أ ي!

 مـ أدنو منؾ وأ ّ مؾ .ي ىن ؾ  وأغتلؾ  ألـ ت تاؽ ل  بلتي؟!
 .ت وؿ   مىفف وت  مني ىمى   تّي!

اغػػتي ظت .ػػي غػػاىة متػػت رة ىمػػى  يػػر ىػػادتيفف ر مػػا ألف الحمػػـ كػػاف 
 جميبًل جدًاف

 اليـو الجمعةفف
وأنا أجمع أ يائي .ي الح ائب والعمب ألن ميا إلى ال  ة  أمضيت النيار

 التي ا تريناىا  الت غيطف 
كنػػت  ػػد د.عػػت ال غػػط األوؿ مػػف مػػاؿ حصػػمت ىميػػو مػػف لوحػػاتي التػػي 
تركتيا ىناؾ وطم ت مف  يتر  يعيػا  ومػف المػاؿ الػذي جنيتػو مػف ىممػي .ػي 

رئػيس التحريػر مجاؿ التصميـ اإلىبلني  ومما تجود  و المجمة ىندما يتذكر 
 .جتة أف يرغؿ لي  يكًا!!

أمػػا ال غػػط المػػاني  . ػػد أرغػػمو  يتػػر متػػت رًا جػػدًا   ولػػـ أغػػتممو  عػػدفف . ػػد 
حمّػػت أيػػاـ العطػػؿ  ىيػػد المػػيبلد ورأس الغػػنةف )كنػػت  ػػد تركػػت لػػؾ ىنػػد نػػديـ 
 طا ة تينئة  مناغ ة العاـ الجديدفف  طا ة  بل كممات  . د أ غمت مرة أ ػرى 

 تا ة إليؾ(فأال أىاود الك
**** 

 جا  ىيد ال طر مع ال رؽ والرىد والمطرفف
 ىدت ليؿ ال ارحة مف البلذ ية  عد أغ وع إجازة أمضيتو .ي منزليف

 أمضيت العيد لممرة المالمةفف وحيدةف
 كتبففأنتيز .رصة العطمة أل

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 240 - 

 تحمو لي الكتا ة ىنا  .تىيد كتا ة ال واطر التي تراكمت .ي دم ؽف
  ى وأكتبف أغتمع إلى الموغي

كانػػػت غوغػػػف تتصػػػؿ  ػػػي لتغػػػتلني مػػػاذا أ.عػػػؿ  .ػػػت وؿ ليػػػا أننػػػي أكتػػػب  
 .تتغا ؿ  عجب  ألـ تتع يفف ألـ تمّمي؟! 

**** 
 كاف ال رد  ارغًا ىذا المغا  وأنا  ادمة إليؾفف م تا ة إليؾ

 أحمؿ إليؾ  رن مة ىمى الور ةفف دوف كمماتف
 كانت  ر.ة االنتظار .ار ة

ى حمػػزة  وجمغػػت أنتظػػر  روجػػو  . رجػػت أنػػت مػػددت يػػدي  الور ػػة إلػػ
  داًل منو تمد لي يدؾ مصا.حًافف

 وجيؾ حياديفف ال يع س وال ي تغـ 
 أىبًل يا كارمففف ت ّضمي  الد وؿف-
  كرًاف-

 د مت وأنا أظف أنؾ لوحدؾفف ولكنؾ لـ تكف لوحدؾف
 كانت ىناؾ امرأةف

 امرأة أني ة وجميمة تجمس .ي الركف ال صيف
 تجمس  عيدة!( )ارتحت أنيا

أل يػػػػت ىمييػػػػا الغػػػػبلـ  وجمغػػػػت .ػػػػي المكػػػػاف المعتػػػػادفف ىمػػػػى الكرغػػػػي 
 اليغاري  رب طاولة المكتبف

 كانت .ايزة أحمد تغني ى ر المذياع  " الوا لي ىاف الود ىميوفف"
)أ نيػػة مناغػػ ة تمامػػًافف كتنيػػا تغنييػػا نيا ػػة ىنػػيفف  غػػارة أننػػا لػػـ نكػػف 

 لوحدنا!(
أحواؿ ليمى  وأنا أغتلؾ ىف أحوالؾفف والمرأة  دأت تغتلني ىف أحوالي و 

 صامتةف
  مت لي أنؾ كنت .ي ال ريةفف "ىندنا"فف تزور الم تار المريضفف
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 )تزوره  ألنو مريضؾ  وال تزورني وأنا مريضتؾفف .مرة واحدة تك ي!(
و  ت ت حث  يف ر.وؼ الكتب  وت ّمب  يف أصا عؾ كتي ات ط ية تضع 

لمحت ىمى المكتب  يوطًا .ضية  .تمغكتيافف  عضيا ىمى المكتب أمامؾف 
 كانت  صمة صغيرة مف  عرؾ 

 ىمى المكتب؟! وىؿ ت ص  عرؾ  وتترك-
 مددت يدؾ تتممس  عرؾ وتتغا ؿ 

 ل د اغتطاؿفف أليس كذلؾ؟!-
 انصر.ت المرأة  ود ؿ رجبلف يغت يرانؾ ىمى ىجؿفف

لمحػػػػت ىمػػػػى مكت ػػػػؾ ي طينػػػػة صػػػػغيرة متطاولػػػػةفف ممػػػػة كممػػػػات مكتو ػػػػة 
 مييا ى

 "غت  ى  ري ًا مف الجميع  وال ت ترب مف أحد"!
 أنت .عبًل كذلؾفف

كػػػػاف التو يػػػػع يحمػػػػؿ اغػػػػـ غوغػػػػف  لكنيػػػػا ليغػػػػت  التتكيػػػػد غوغػػػػف التػػػػي 
 أىر.ياف

 )ما  صة غوغف معؾ؟فف إف كمماتيا لـ تتت  التتكيد مف اليوا (ف
 أمغكت  الي طينة أ ط ىمييا 

 
 اإل ارة ي يـ"!"أص حت الكتا ة ممنوىة  لكف الم يب مف 

أىطيتيػػا لػػؾ  و ػػػد  ػػرج الػػػرجبلف لمتػػو  .وضػػعت نظارتػػػؾ أمػػاـ ىينيػػػؾ 
 لت رأىا مـ تغتلني 

 لماذا ممنوىة؟!-
)ما أ د مكرؾ!فف ت تكي مف رغائمي وتجعؿ منيا غ  ًا ال تعادؾ ىني  

 مـ تتغا ؿ!
 غتىاود  الط ع الكتا ة إليؾفف غتىاود اإلدماف  عد .ترة ن اىة  صيرة!(ف
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ريػػػد االنصػػػراؼفف .وجئػػػت  ػػػؾ تجػػػذ ني إليػػػؾ وت ّ منػػػيفف ىمػػػى نيضػػػت أ
 ال  تيف  مـ تعتذر مني الن غالؾ!

 اتصمت  ي ليمى 
 مامافف كيؼ حالؾ؟فف ا ت ت إليؾف-

جػػػػػػازة التػػػػػػزلى   و ػػػػػػدأت تحػػػػػػدمني وتحػػػػػػدمنيفف ىػػػػػػف صػػػػػػدي تيا اي ػػػػػػي  وا 
 والم ر.ات وايريف  وكؿ ما ي طر   اليا التحدث ىنوف

اضػػحة تمامػػًا  لكنيػػا كانػػت تحػػدمني  يػػدو  كانػػت ن ػػرات صػػوتيا  يػػر و 
وتركيػػز لنصػػؼ غػػاىة  وىنػػدما غػػمعت إ ػػارة التن يػػو أف الو ػػت ىمػػى و ػػؾ 

 االنتيا فف  الت لي 
 مامافف غترغؿ لؾ .ي اليوا    بلت حتى ينتيي الو ت!-

**** 
 ىاود  يتر االتصاؿ ليغت غر ىف وصوؿ الن ود التي أرغميا  

ال نػؾ  ألف والػدّي جمػدا الحغػا ات  حجػة أتعمميف؟فف ل د اغتدنتيا مف -
 أنيما  م يف ىمى مغت  مي ومغت  ؿ ليمى!!

أنػػػػت وليمػػػػى؟! ط عػػػػًا أنػػػػا ىمػػػػى اليػػػػامش  النغػػػػ ة إلػػػػييـف ىػػػػؿ ي  ػػػػوف -
ىميكمػػػػا منػػػػي  وألف ال يػػػػت ال يغػػػػّجؿ إال  اغػػػػمي؟!فف ىػػػػذا ىػػػػو ال ػػػػانوف .ػػػػي 

 نتػػػي  ػػػبلدي  .مػػػاذا  إمكػػػاني أف أ.عػػػؿ إف لػػػـ يكػػػف يحػػػؽ لزوجػػػي أو حتػػػى ال
التممػػؾ .ييػػاف؟! ىػػؿ نغػػي والػػداؾ أف ليمػػى ا نتػػي  وأننػػي زوجتػػؾ التػػي ىا ػػت 
معػػؾ ى ػػريف غػػنة  حموىػػا ومرىػػا  ولػػـ أكػػف يومػػًا أنانيػػة؟فف كػػاف مػػالي الػػذي 
أجنيػػو ىػػو  ػػالط ع مالػػؾ  ولػػـ أ ػػتف أ ػػدًا ميا ػػًا .ػػا رة ومجػػوىرات وأ ػػّذر ن ػػودؾ 

  وأرد لػؾ المػاؿ المعػيففف وأ رب  يتؾفف إف حدث وا.تر نػا يومػًا  .غػت يع .ػوراً 
 أرميو .ي وجوىيـ الص را   وأرحؿف 

ط عيمػػافف  أرجػػوؾ يػػا كػػارمففف أىػػرؼ ذلػػؾ  ويعر.ػػاف  ولكنيمػػا ىكػػذا -
 أرجوؾ  ال تن عميفف

**** 
ىيػػوف المغػػا.ريف .ػػي الحا.مػػة التػػي ت ّمنػػا إلػػى البلذ يػػة تتػػا ع أحػػداث .ػػيمـ 
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يػػـو الورديػػة .ػػي غػػما  زر ػػا  لعػػادؿ إمػػاـفف أمػػا ىيّنػػي .تتتمػػؿ ى ػػر النا.ػػذة الغ
  عد ليمة ىاص ةف 

اجتزنػػػا ال طي ػػػة  و ػػػد الحػػػت  مػػػـ الج ػػػاؿ المدّ  ػػػة ىمػػػى يغػػػاري مغطػػػاة 
  و اح ر يؽ مف ممى ىطؿ ال ارحةفف أ.كاري م تتةفف

أتػػػػذكر حمػػػػـ تمػػػػؾ الميمػػػػةفف حممػػػػت أنػػػػي .ػػػػي مغت ػػػػ ى  و ػػػػد تيػػػػت .ػػػػي 
 ي  .تركض إلييافالردىاتف أرى ليمى وىي ما زالت ط مة تترؾ ىر تيا وتم 

 وأتذكرؾفف
 أنت تزورني دائمًا .ي األحبلـ لتؤكد لي أف ى مًا أف أىرب منؾ!

و ػػد اغػػتي ظت صػػ اح اليػػوـ  و.ػػي  ػػالي أطيػػاؼ حمػػـ أحػػاوؿ أف أغػػتذكره 
 اآلف  وأنا أنظر ى ر النا.ذة  

 كنت أزورؾ  و عد انصرا.ي تذكرت أني نغيت  يئًا ىندؾفف م اتيل؟
 نعـفف م اتيلفف

 دراجي ألغتعيدىاففىدت أ
 لـ تكف أنت موجودا   ؿ حارغًا يعمؿ ىندؾ وزوجة لو!

و.جػػػتةفف رأيػػػت  يتػػػر يجمػػػس مػػػع الحػػػارس ي ادلػػػو الحػػػديث والمػػػزاح  و ػػػد 
 ارتدى كؿ منيما زي اآل ر!!

غ رت مف أحبلمي الغ ي ة  وارتديت ميا ي ىمى ىجػؿ  وأغػرىت إلػى 
 مكت ي  . د تت رت .ي ال روج مف ال يت اليوـف 

ذه أوؿ ليمة أ ضييا .ي ىذه ال  ة التي ا تريناىا .ي دم ػؽ مػف أجػؿ ى
–أف ي ا ػر  يتػر ىمػػبل ىنػا  ومػػف أجػؿ معالجػػة ليمػى مغػػت  بًل  ومدرغػة ليػػا 

 ومف أجمي أيضًاف  -ر ما
ما زاؿ ال يت  اليًا مف الم رو ات  غوى .را ًا اغػ نجيًا موضػوىًا ىمػى 

 م ا رةف.را يف آ ريف كي ال يبلمس األرض ال اردة 
.ػػػػراش وطاولػػػػة وكراغػػػػي  بلغػػػػتيكية و ضػػػػع أدوات وأوانػػػػي .ػػػػي المطػػػػ ر 

 والحّماـف
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جمغػػت .ػػي  ر.ػػة االغػػتراحة مػػع زميمػػّي  غػػاف و ىمػػاد نحتغػػي ال ػػاي 
 وند ففف

كػػاف ىمػػاد يحػػدمنا ىػػف دراغػػتو الجامعيػػة وىػػف أغػػتاذتو الصػػارمة نضػػاؿ 
 معبلفف

 نضاؿ معبلفف زوجتؾ الغا  ة!!
 ت تغاؤاًل ى ويًا مف  يف   تّي كانت دى تي ك يرة . رج

 نضاؿ معبل؟! كانت أغتاذتؾ؟-
 كـفف مف البلذ ية!!دأجؿفف الزوجة الغا  ة لمدكتور "فف" مف ىن-

)مػػػػف "ىنػػػػدنا"فف ىػػػػؿ أنػػػػا دم ػػػػ ية  أـ أننػػػػي أصػػػػ حت الذ انيػػػػة دوف أف 
 أنا أ عر أنني .عبًل .ي  يتي ىناؾ  وليس ىنا(ف… أدري؟!

 وتا ع ىماد 
دًا مػػػع الطػػػبلب ىنػػػدما يتغي ػػػوف ىػػػف محاضػػػراتيافف ال إنيػػػا مت ػػػددة جػػػ-

 ترتدي إال ال نطاؿ  وال ت تغـ أ دًا ىذه المرأةفف إنيا مغترجمة!!
 مـ غتلني .جتة 

  لماذا تطّم ا؟-
 !!  ؟ ناأوما أدراني -

ـ أغػػػواري دوف  صػػػد حت ػػػفف ى مػػػًا أحػػػاوؿ اليػػػروب منػػػؾ  .تنػػػت ت أرأيػػػت؟
 أو يذّكرني دائمًا أحد  ؾف منؾ  ور مًا ىنيفف تزورني .ي الحمـ 

)مػػػػػا ىبل ػػػػػة حمػػػػػـ الميمػػػػػة ال ائتػػػػػة  حػػػػػديث ىمػػػػػاد وغػػػػػؤالو ال جػػػػػائي ىػػػػػذا 
 فف ىج ًا(ف الص اح؟

كنػػػػػت متع ػػػػػة  واىتػػػػػزازات الحا.مػػػػػة تيدىػػػػػدني  .ت م ػػػػػت ىينػػػػػّي و  ػػػػػوت 
لمحظػػات  وىنػػدما .تحتيمػػا .وجئػػت  الرجػػؿ الجػػالس  جػػواري ي ػػرأ  عضػػًا ممػػا 

 توحًا .ي حضني!كت تو .ي الد.تر الذي نغيتو م 
 ال  تسفف إنو ال يعر.ني وال يعر.ؾ  وال ييمني أمره ىمى أي حاؿف 

**** 
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 أد مت الم تاح .ي   ؿ ال اب ود متفف
أ ػػعر  ػػالحنيف إليػػؾ يػػا  يتػػي .ػػي البلذ يػػة  و ػػ عض النػػدـ لمجيئػػي إلػػى 

 دم ؽفف
 أردت أف أ غؿ ن غي .ييا  العمؿ نيارًا  و الم ا.ة مغا ف 

ى العمػػؿ  غػػيولة  وأ.رحنػػي أيضػػًا  ػػوؿ الغػػيد ى ػػد .رحػػت  الحصػػوؿ ىمػػ
ال ػػػػادر أف لػػػػدي مجػػػػاؿ لئل ػػػػداع .ػػػػي ىػػػػذا العمػػػػؿف  ػػػػدأت العمػػػػؿ مػػػػع ا.تتػػػػاح 
المعػػػرض و.عالياتػػػو  وكػػػاف العمػػػؿ ممتعػػػًافف و.ػػػود وأجانػػػب ومنا  ػػػات م ا.يػػػة 

 ول ا ات صح يةفف
وانتيػػػى المعػػػرض  وىػػػدت أل  ػػػع طػػػواؿ اليػػػـو .ػػػي المكتػػػب مػػػع األ  ػػػار 

 الحاغبف والترجمة و 
 أيف ىو ىذا اإل داع  وأنا أىرؼ تمامًا ما ين غي ىمي ىممو كؿ يوـ؟!
 مكتب أنيؽ ىو مكت ي  لكف الروتيف يع ش .يو  وأنا أكره الروتيفف

 وجدت ن غي .ي دم ؽ وحيدة و ائغةفف
لػى ح ػبلت الغػ ارة  لى المعارض وحػدي  وا  أذىب إلى المغرح وحدي  وا 

 وحديفف
 ما .ائدة الم ا.ة؟!

دبفف ال ػػففف الموغػػي ىفف أي  ػػي  جميػػؿ .ػػي الحيػػاة أف لػػـ ي ػػاركؾ األ
 .يو أحد؟!

ىػػػػػػؿ أتنػػػػػػا ش مػػػػػػع ن غػػػػػػي .ػػػػػػي موضػػػػػػوع ذاؾ ال ػػػػػػيمـ  أو لوحػػػػػػات ذاؾ 
 المعرض؟!

 ىممي الروتيني أصا ني  الممؿ  وأمغياتي الم ا.ية كئي ةف
كنت أ.رح أحيانًا  تو ات وحدة  صػيرة ىنػدما كانػت ليمػى ال تػزاؿ تػذىب 

غػػة  ويكػػوف  يتػػر مغػػا.رافف لكننػػي لػػـ أت يػػؿ  ػػط أف تكػػوف الوحػػدة إلػػى المدر 
  اغية إلى ىذا الحدف

.ر ػػاتي وألػػواني وال ما ػػة الم ػػدودة مػػا زالػػت .ػػي الزاويػػة تنتظػػر إنجػػاز 
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الموحػػة التػػي مػػا زالػػت .ػػي مكانيػػا منػػذ أغػػا يعف ل ػػد أصػػ حت أ.ت ػػد البلذ يػػةفف 
 أ.ت د ال حر والحدي ة وىصا.يرىاف

 والموغي ى الكبلغيكية تصدح .ي أرجا  ال يتف  أ.ت د الكتا ة 
ىندما دىونا  يير  منػدوب المجنػة الدوليػة لمصػميب األحمػر .ػي غػورية  

 لزيارتنا .رح كميرًافف
 كاف يريد اليروب مف المدينة الك يرة وضوضائيافف

مكػػػػث ىنػػػػدنا أغػػػػ وىًا  وكنػػػػا ننػػػػوي أف نت ػػػػذه .ػػػػي جػػػػوالت  لكنػػػػو كػػػػاف 
ده .ػػي الحدي ػػةفف ل ػػد جػػاؿ .ػػي أنحػػا  غػػورية  يغػػتر ي طػػواؿ اليػػـو .ػػي م عػػ

وتعّرؼ ىمى كػؿ معالميػا الط يعيػة واألمريػة  وكػاف يعجػب مػف أنػاس يغػتليـ 
ىػػػػف ىػػػػذا المو ػػػػع أو ذاؾ .ينكػػػػروف معػػػػر.تيـ  ػػػػو ر ػػػػـ أنيػػػػـ مػػػػف أىػػػػؿ ال مػػػػد  

 ويكت ؼ أنو يعرؼ ىف  مدىـ أكمر مما يعر.وه!! 
  اؿ لي مرة 

ف الحدي ػػػػة ال ضػػػػرا   وال حيػػػػرة  إف  يتػػػػؾ يػػػػا كػػػػارمف يصػػػػي ني  ال ػػػػدرف
والعصا.ير  واألماثفف أنػا اغػتر ي غػعيدًا  انعػًا .ػي ىػذه الجنػة الصػغيرة  وال 

 ىات  ارجيةفف نز ر  ة لي  
 ضحؾ  يتر وضحكت  وأنا أ وؿ لو 

 أىبل وغيبًل  ؾفف اغترخ كما يحمو لؾ  .ال يت  يتؾف -
رنػػػا مانيػػػة   عػػػد ىودتػػػو إلػػػى دم ػػػؽ  اتصػػػؿ  نػػػا مػػػرة يغػػػتتذف .ػػػي أف يزو 

 ويعتذر ىف "و احتو"فف إف كاف .ي الغؤاؿ و احةفف
 رح نا  و ط عًا  واغتض ناه لعدة أياـ أ رى   يؿ غ ره إلى تايمندةف

**** 
 كانت ال رية تغتيويني مذ كنت صغيرةفف

أجمؿ األياـ  النغ ة لي كانت تمؾ التي  ضيناىا .ي أريحػا  مػف نػواحي 
 ادلبفف

  رية صغيرةفف كانت أريحا .ي ذاؾ الو ت
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وكاف الكرز ال ري األحمر الداكف الذي يغمونو "الو نا" ينمػو  ريػًا ىمػى 
 غ وحيافف

 كاف أ ي األغتاذ مو.د إلييا لعاميف دراغييف متتالييففف
 و.ييا د مت المدرغة اال تدائية ألدرس الصؼ األوؿ والمانيفف

 فا ن ضي ال تا  .ييا  ونعود .ي الصيؼ إلى دم ؽ  حيث جدتيفنك
  تا  أريحا  ارس ال رودة  ألنيا تغتم ي .ي أحضاف ج ؿ األر عيفف

أذكػػػر كيػػػؼ اغػػػتي ظت يومػػػًا ىمػػػى صػػػوت أمػػػي تنادينػػػا لنػػػرى مػػػا .عمػػػو 
 الص يع  الحدي ةف 

 كانت الورود الحمرا  مت تحة دا ؿ كرات  ممورية أ دىيا الص يعف
 كاف أىؿ أريحا طي وف جدًا وكرما فف ككؿ أىؿ ال رى .ي  بلدناف

 وكاف األغتاذ .ي تمؾ األياـ يحظى  احتراـ ك ير وت ديرفف
وف ىمػػػى ارضػػػائنا  حمػػػوى الجػػػ ف .غػػػكػػػانوا ينادوننػػػا  ػػػتوالد األغػػػتاذ  ويتنا

الكرز لنمّوف  -نحف األوالد–ومر ى الكرز والمكغرات  و النزىات ن طؼ .ييا 
أظا.رنػػػا  عصػػػير ح اتػػػو كطػػػبل  مغػػػت دميف  ػػػذلؾ أىػػػوادهفف أو ن ػػػوي غػػػنا ؿ 

 طة الغّضة ونتمذذ   ضميا كال ئراف  و د تّمط ت   اىنا  الغواد!الحن
ؿ أيػػاـ مػػكانػػت زياراتنػػا ل يػػت ىمػػي الػػذي ي ػػع ىمػػى ت ػػـو المدينػػة مػػف أج

 الط ولة أيضًافف
كانت الح ػوؿ ال ضػرا  تمتػد أمػامي وتغرينػي  مغػامرات كانػت ت ػدو لػي 

 "ىظيمة"!
لجػدراف .ػي أ ػعة كنت أغتمتع  مطاردة الغحمياتفف أتتمميػا ت ػؼ ىمػى ا

ال ػػمس  ػػبل حػػراؾ  .ػػتن ض ىمييػػا محاولػػة اإلمغػػاؾ  يػػا  لكنيػػا كانػػت ت مػػت 
 مني  غيولة إال نادرًافف

كنت أطمؽ ىندئذ صيحة الظ ر  وأنا أتمذذ  حركتيػا تد ػدغ ك ػي  وىػي 
 تحاوؿ اإل.بلتفف

ولكػػػػف ميػػػػارتي كانػػػػت أ.ضػػػػؿ .ػػػػي اصػػػػطياد الضػػػػ ادعفف أطاردىػػػػا  ػػػػيف 
ظػػى  واحػػدة منيػػا  ألط ػػؽ ىمييػػا أصػػا عي  ر.ػػؽ  األى ػػاب الطويمػػة حتػػى أح
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مػػـ أتركيػػا ت ػػرج رأغػػيا وذراىييػػا مػػف  ػػبلؿ أصػػا عيفف أتتمميػػا   ػػرح   ػػؿ أف 
 أطمؽ غراحياف

لـ أحاوؿ  ط إيذا  أو  تؿ تمؾ الم مو ات الضعي ة  وىندما تغ  ت مرة 
  موت ض دىة صغيرة دوف  صد    يت أيامًا أ كييا!

ال ريػب مػف منػزؿ ىمػي  ضػ دىة صػغيرة  كنت  د ظ رت تػوا .ػي الح ػؿ
 ضػػرا  .ا عػػة المػػوففف تمامػػًا  كتمػػؾ المرغػػومة .ػػي حكايػػة األميػػر المغػػحور 
الػػذي جعمتػػو إحػػدى الغػػاحرات ضػػػ دىًا  ولػػـ ي طػػؿ م عػػوؿ غػػحرىا إال  تمػػػؾ 

 ال  مة!
ل ػػد غػػحرتني تمػػؾ الحكايػػة  وكنػػت أنػػوي تيريػػب الضػػ دىة وجم يػػا إلػػػى 

رح دوف ىمػػػػػـ أمػػػػػي التػػػػػي تكػػػػػره الح ػػػػػرات حدي ػػػػػة منزلنػػػػػا لتغػػػػػرح ىنػػػػػاؾ وتمػػػػػ
 والحيواناتف

.كرت أف أ  ييا .ي ىم ة ك ريػت .ار ػةفف لكػف صػوت أمػي وىػي تت ػدـ 
 نحوي  ا تني  

 ماذا ت عميف ىناؾ يا كارمف؟-
 ال  ي !-

  مت ليا  وأنا أ  ي  غرىة يدي المط  ة ىمى الض دىة  مؼ ظيريف
 إّياؾ أف تتتي  ض دىة إلى ال يتف-
 يا أميفلف أ.عؿ -

ىادت أمي أدراجيا إلى  يػت ىمػي  و.تحػت يػدي  غػرىة ألطمػئف ىمػى 
 الض دىةفف كانت م تن ةف 

ل ػػػد  ػػػا تني حضػػػور أمػػػي  .ضػػػغطت يػػػدي ىمػػػى الضػػػ دىة دوف  صػػػد 
 مني و تمتياف

 ػػاؿ لػػي أ ػػي يومػػًا  وىػػو يضػػحؾ  "أتمنػػى يػػا كػػارمف أف تتزوجػػي .بلحػػًا 
 حتى تغتمتعي ح ًا  حياة ال رية" 

ف كاف يغ ر مني  لكف أمنيتو تح  ت  ولـ أ طف إال .ي إيا لـ أدر و ت
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 ال رية  عد زواجي ر ـ أنني لـ أتزوج .بلحًا!
 كاف  يتر أيضًا ال يح ذ الغكف .ي المدينةفف

والريػػؼ .ػػي أورو ػػا جميػػؿ  وال تن صػػو ال ػػدمات العامػػة ووغػػائؿ الراحػػة  
لتػػي تعمػػؿ منػػذ كمػػا أنػػو متصػػؿ  المدينػػة  ػػالطرؽ الغػػريعة والغػػكؾ الحديديػػة ا

 الص اح ال اكر  وحتى غاىة متت رة مف الميؿف
 ولذا لـ ن طف إال .ي ال ريةف 

 كاف جمع األى اب الط ية ىو إحدى ىواياتيف 
ىا العر ية واألجن يةفف أجمعيا وأج  يا وأ مطيا  مـ أضػعيا  أح ظ أغما

 وىية زجاجية جميمة أىدي  عضيا لؤلصد ا  الم ر يففأ.ي 
الطّيػارة  وأط  يػا مػع غػكر ال اكيػة ألصػنع منيػا غػكاكر أ تري زيوتيػا 

 ضد نزالت ال رد .ي ال تا ف
 وكانت ليمى مغاىدتي الصغيرةف 

ت رج معي إلى ال رية  و د أجمغتيا ىمى م عدىا الصغير ىمػى الدراجػة 
  م يفف

تػػركض وغػػمتيا .ػػي يػػدىا لتجمػػع .ييػػا أزىػػار ال ػػا ونى  وكميػػرًا مػػا كانػػت 
ىػػارا أ ػػرى ت ػػ ييا  لكنيػػا كانػػت ت ّضػػؿ جمػػع التػػوت ت طػػب .تجمػػع معيػػا أز 

 ال ري تضع منو .ي .ميا الصغير أكمر مما تضعو .ي الغمة!ف
**** 

 يتي .ي دم ؽ  ريب .ي مو عو مف وغػط المدينػة  .ػي حػي يعت ػر مػف 
أ ػػدـ  و التػػالي مػػف أىػػرؽ أحيائيػػا المتىولػػةفف حػػي ت طنػػو الط  ػػة الوغػػطىفف 

 ري لم مدفف أي  مدفط  ة المم  يف  والعمود ال  
لكف الط  ة الوغطى  ػدأت تػت مص .ػي  ػبلدي   ػكؿ مميػر لم مػؽ تت ػدى 

 مظاىره  وضوح .ي ال وارعف 
يتغع نطاؽ ط  ة ال  را  مف متغػوليف  وجػامعي  مامػة  و ػائعي ىمكػة  

 وأصحاب " غطات" تحتؿ مف األرص ة معظـ المغاحةف 
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 وغػػػػائميا "ال نيػػػػة"  ونػػػػرى أ نػػػػا  تمػػػػؾ الط  ػػػػة التػػػػي  ػػػػرزت وا تنػػػػت .جػػػػتة
ال اصػػػة تع ػػػر ال ػػػوارع  غػػػرىة  غػػػيارات "ال ػػػ ل" وتغػػػدؽ الن ػػػود  غػػػ ا  .ػػػي 

 .نادؽ ال مغة نجـو وما .وؽ!
ت ػػا  الصػػد.ة أف يكػػوف ال يػػت الػػذي ا ػػتريتو ي ػػع .ػػي ن ػػس الحػػي الػػذي 

 .يو )أو كانت .يو( ت طف أغرة ىيمـ الح يب األوؿفف
يػاـ كنػت طال ػة .ػي المانويػة  جارنا الذي جا  لػي طف لوحػده .ػي حارتنػا أ

 وكاف يرميني  زىرات ال ؿ! 
 ػػػيف  يػػػت أىمػػػو و يتػػػي ي صػػػؿ  ػػػارع مػػػوازفف أتغػػػا ؿ إف كػػػانوا مػػػا زالػػػوا 

 ي طنوف .يوفف أ وه الط يب  وأمو  ور ما أ وتوفف
أتغػػا ؿ مػػاذا .عمػػت  ػػو األيػػاـ  عػػد أف تػػزوج  و عػػد أف انت ػػؿ مػػف الغػػكف 

 حتو  الصد.ة .ي ال ارع؟!.ي حارتنافف وىؿ غتتعرؼ ىميو إف لم
 

 ىندما جا ت أمي تزورني وت ارؾ لي .ي ال يتفف  الت  
ما أ ػرب الصػدؼ يػا ا نتػيفف ىػا أنػت ت طنػيف  ػال رب مػف منػزؿ أىػؿ -

 ىيمـ  و ال رب مف منزؿ  اؿ أ يؾ ياغيفف
ال اؿ ياغيف؟!فف ح ًا  إف منزلو ي ع .ي ىذا الحيفف أذكر  يتػو ال ػديـ -

 أذكر  التحديد مو عوفف الجميؿ  ولكنني ال
 غتغتغر ي كـ ىو  ريب!-

ىنػػدما  ػػادرت أمػػي  رجػػت إلػػى ال ػػارع أ حػػث ىػػف منػػزؿ ال ػػاؿف كػػاف 
 ي صؿ  ينو و يف  يتي  يت واحد . ط!

اتصػػؿ  ػػي حغػػاـ يتغػػا ؿ ىػػف ان طػػاع أ  ػػاري  .ات ػػذت مػػف ان ػػغالي 
  عض األمور ىذرًا ألتيرب منو  مػـ .وجئػت  ػو يطمػب أف يزورنػي .ػي  يتػي 

 لي رب .نجاف  يوة وي ارؾ لي  ال يت!
 ىندما ر.عت الغماىة وغمعت صوتو انتا ني  عور م يتفف

أ.يمتػػػو  صػػػريل الع ػػػارة أنػػػي ال أرحػػػب  زيارتػػػو وأنػػػا وحػػػدي .ػػػي ال يػػػت  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 252 - 

 . اؿ  
 ل د تغيرت يا غت كارمففف ل د ظننتفف-

 و اطعتو 
 ماذا ظننت؟!فف أنا لـ أ.غل لؾ المجاؿ أ دًا لغو  ال يـف-
كنػػت أ ادلػػؾ الحػػديث  حكػػـ ىبل تػػؾ  زوجػػي  وأراؾ كػػؿ يػػوـ ت ري ػػًا  ل ػػد

 حكػػـ الجيػػرة  ونحػػف لػػـ نعػػد جيرانػػًا  .يػػؿ كنػػت ح ػػًا تظػػف أنػػي غػػآتي ألزورؾ 
 كؿ يوـ؟! 

 .بل تذىب  ت.كارؾ  عيدًا ألني وحيدةفف
 ما أ رب أمر الرجاؿ ىندنا!

 أنا لغت انتيازيًافف أرجو أف ال تغيئي .يمي!-
 ن غو  مـ أردؼ ينا ض

 غتنتظرؾفف ر مافف-
  اطعتو  حدةفف ولـ أدر كيؼ  رجت الكممات مف حم ي 

 ر ما ماذا؟!فف ماذا تنتظر؟!-
فف ممػػة رجػػؿ واحػػد أنتظػػره . ػػطفف .ػػإف لػػـ يػػتت  .تنػػا لغػػت  حاجػػة لرجػػؿ 

 آ ر!
 اغتغر ت كيؼ ت وىت أمامو  يذه الكمماتفف

 .تنافف مف أنتظرف؟!
 ؟لماذا أح  تؾ أنت  الذات

 ػػدري أف أحػػبفف .ممػػاذا لػػـ ي تػػر لػػي كيو يػػد واحػػدًا مػػف أولئػػؾ  إف كػػاف
 الذي يحوموف حولي  ر ـ أني لغت جميمة؟!

ترىفف ىؿ يبلزمؾ ذاؾ ال عور الم يت الذي الزمني وأنا أغمع صػوتو  
ىنػػػػدما تر.ػػػػع الغػػػػماىة وتغػػػػمع صػػػػوتي؟!   ػػػػت أف يكػػػػوف  ػػػػعورؾ تجػػػػاىي 

 م ا يًا ل عوري تجاىوفف
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 زورؾ  عد اليوـ؟!كيؼ أتصؿ  ؾ إذف  أو أ
اتصػػػؿ  ػػػي  يتػػػر ي  رنػػػي أنػػػو لػػػف يػػػتتي   ػػػؿ حزيػػػراففف أمػػػا ليمػػػى  .مػػػف 

أ  رتػػو ىػػف حغػػاـ  ور  تػػو  فالمحتمػػؿ أف يرغػػميا لوحػػدىا .ػػي إجػػازة ألغػػا يع
 .ي زيارتي  . اؿ لي  "إف زوجتو غيئة"!

 كاف ىذا كؿ ما  الو!
**** 

 فجمغت .ي ال ر.ة  و د اغتدرت لم مس أمبًل أف تد.ت ظيريف
أ.كر .يؾ .ي وحدتي  وأتمنى لػو تنتزىنػي منيػا  ولػو  مجػرد رّنػة ىػاتؼ 

 ت وؿ .ييا  كيؼ الحاؿ؟
 اليـو الجمعة  وأنا وحدي .ي دم ؽف

 ىذه أوؿ مرة أتغيب .ييا مبلمة أغا يع ىف منزلي .ي البلذ يةف 
 متع ة وال أر ب  الغ رف 

 وأنت فف ىناؾف
 ؟!ماذا ت عؿ يا ترى

**** 
 د الع اؽ  وما أنت  عا ؽففأتيت إليؾ .ي ىي

 ال أريد أف يكوف لمع اؽ ىيدا  .تيامي كميا أىياد إف أح  تنيفف
 ال أريد أف يكوف لميدايا مواىيد  .تنا أىديؾ كؿ يوـ  و ًا جديدًاف

ىػػداياي تتتيػػؾ مػػف ال مػػب  ولػػذا أىػػديتؾ كممػػات وموغػػي ى و ز.ػػًا مغر يػػًا 
 تؾ  م ًافو ن غجًا ووردة و رن مةفف و  ؿ ذلؾ كمو أىدي

 لف أىديؾ .ي العيد  يئًا  ولكف لمط ؿ الذي .ي دا مؾفف لع ة!
أو لـ ت ؿ لي يومػًا أنػؾ مػا زلػت تحمػؿ .ػي دا مػؾ ط ػبًل  وأنػؾ مػا زلػت 

 تحب األلعاب وت ترييا؟!
.كيؼ تمومني .ي يوـ آ ر ىمى تصر.اتي الط ولية أييا الط ؿ المغرور 
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 المدّلؿ؟!
.ينػافف . ػي ن غػينا  عػض مػف ى ويتيػا     ايا مف ط ولتنا ما زالت تعيش

 و.ي  م ينا طي تيافف
ب ىمييػا  و األرن ة الصغيرة ال يضا  غػتذكرؾ  ػي  لػيس ألف اغػمي مكتػ

مػا زلػت أنتظػر  -ر مػا–ولكف ألنني ال أح ؿ  اليدايا تتتي مف الجيبف وألني 
 منؾ ىدية تتتي مف ال مبفف كيدايايف

لجريػػػدةفف ل ػػػد ن ػػػروا د مػػػت إليػػػؾ أحمػػػؿ .ػػػي يػػػدي المجمػػػة و صاصػػػة ا
 ال اطرتيف .ي آف واحدفف

فف .ي "ال النتايف" .ي ىيد الع اؽف   اليـو
كنػػػت لوحػػػدؾ .ػػػي العيػػػادة تجمػػػس أمػػػاـ طاولػػػة صػػػغيرة م رو ػػػة  الكتػػػب 

 والد.اتر واألوراؽف 
لػػـ يمنعػػؾ د ػػولي مػػف التو ػػؼ لػػد ائؽ ىػػف النظػػر .ػػي مراجعػػؾ المعينػػة  

 وتدويف مبلحظاتؾ  ال مـ األحمرف 
 ي وأنت ما زلت تكتب غتلتن

 كيؼ حالؾ يا كارمف؟-
 ال  تسف-
 وكيؼ حاؿ  يتر؟!-
 ال  تس أيضاً -

)لمػػػاذا تتعمػػػد غػػػؤالي ىنػػػو؟فف ألتػػػذكرني أنػػػي زوجتػػػو وتػػػو ظ .ػػػّي تتنيػػػب 
الضمير؟!فف كيػؼ يػؤن ني ضػميري  وىػو ال ي ػالي إف أح  تػؾ وال إف تحػرش 

  ي حغاـ أو  يره؟!(
 لمكتب وضعت المجمة و صاصة الجريدة ىمى ا

 ا رأىا ىذه المرة  وال تضّيعيا!-
 مـ ناولتؾ المع ةفف أمغكت  يا تتتمميا وت وؿ  

 Sympatheticلطي ةفف 
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 نيضت أود االنصراؼ 
 أنت م غوؿ جدافف ال أريد ازىاجؾف-
 See you laterأنا .عبًل م غوؿ جدًافف ىمي أف أنيي ىذا الكتابفف -

 تعالي  عد ى رة أياـ!
  See you later alligator حة وأنا أ وؿ لؾ حاولت أف أ دو مر 

**** 
 ل غت ال يجامة وتر عت ىمى األريكة أد ف  وأ.كر  

 "تعالي  عد ى رة أياـ"فف
 لكف .رحتي  م ائؾ ت تميا دائمًا ال ي ةفف

 ال أريد أف يكوف الحوار م طوىًا  يننا إال مف ى ارات المجاممةف 
 ى رة أياـ؟ 

 ؿ غنة كاممةف .متكف  مغة ى ر يومًافف  
 ىندما  مت لي أنؾ حر  وأنؾ مجنوففف

 أردت أف أجاريؾ .ي جنونؾ  و.ي ىنادؾفف
 أ رىف لؾ أني ىنيدة أكمرفف

 وأتحوؿ كرمى لؾ مف نمرة  رغة إلى  طة وديعة!
أردت أف أكػػوف  طػػرة مػػا  تتغػػا ط  ر.ػػؽ  ولكػػف  اغػػتمرار ىمػػى الصػػ ر 

 حتى تترؾ .يو أمرًاف
 ولكف؟!

 جو ال طرة؟كـ مف الو ت تحتا
 ر ما تجؼ ال طرة  ور ما ينتيي الو ت!

 الو ت!!
 

 أراؾ  عد غنة  لتممل .ي وجيي تجعيدة جديدة  وألمل .ي وجيؾ ممميا!
غينتظر حغاـ دوف جدوى ر ـ أني لـ أ ويو  وغتنتظر أنػا دوف جػدوى 
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 ر ـ أنؾ أ ويتنيفف
أ ويتني  وىندما و عت .ي ح ؾ لـ تعد تعرؼ كيؼ تت مص مني  ولـ 

 أىد أىرؼ كيؼ أت مص منؾ!
**** 

 ح ًافف لـ أىد أىرؼ كيؼ غتت مص منؾفف
 جمغت أتا ع أ  ار الغاىة الغادغة  . اىدتؾ .جتة ىمى ال ا ةفف

 كانت ل طة صغيرة لمحظات  ولكف رؤيتؾ أغعدتنيفف
كنػػت تيػػز رأغػػؾ منغػػجمًا مػػع حػػديث الط يػػب ال رنغػػي الزائػػر  وأنػػا أىػػز 

 نة معؾ!رأغي ىج ًا مف حالتي المجنو 
تػػذكرت كيػػؼ اتصػػمت  ػػي يومػػًا  و ػػد ىػػدت مػػف  يػػروت لتطمػػب منػػي أف 

 أ اىدؾ ىمى التم ازفف 
 لـ أغتطع يوميا أف أ  ي .رحتي حتى ىف  يتر 

 أنا ال أغتطيع أف أ  ي ان عاالتي أ دًافف
ان عػػاالتي ت ضػػحني  وم ػػاىر ال ػػرح أو الحػػزف أو الغضػػب ت ػػدو دائمػػًا 

 عب ىميؾ يومًا أف ت رأ الحزف .ي ىينّيفم رو ة .ي ىينّي  ولذا لـ يص
 ان عاالتي ت ضحني أيضًا  ألني أكره التمّمؽ والكذب  وال أجيدىمافف

ال أجيػػػد الكػػػذب  ولػػػو كػػػاف مجػػػرد كذ ػػػة صػػػغيرة  يضػػػا فف كتمػػػؾ الكذ ػػػة 
 ىندما أرادت مايا أف تعر.ني ىمى صدي ياف 

 
 

*** 
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 الربيع الثالث 

ٌقتً   فاح العبٌر من حد
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 اتصؿ  ي  يتر ليطمئف ىمى أحواليفف
 أنا كالعادةفف وحيدة وتعِغةفف

وىػػو مػػا زاؿ كالعػػادةفف مػػا زاؿ يعمػػؿ مؤ تػػًا .ػػي " ػػركة العائمػػة"  وأ وتػػو 
 يريدوف الت مص منو  تغرع و تف 

 حّدمني مطواًّل ىنيـفف أ.رغ  حنتو مف الكرب .ّيف
 ّي ت يض مرة أ رى  الدمع حّدمني مانية ىف والديوفف جعؿ ىين

 أتعمميف؟!فف أمنيتيـ أف ن ترؽفف أف أ  ى ىنا  وت  يف ىناؾفف-
و مف ح د أىمىفف ما الذي يجعميـ يكرىونني ىكذا؟!فف ىؿ كانت ػيا ل-

 حياتؾ غتكوف أغعد لو أنؾ تزوجت  يري؟
ف حػػػدث وا.تر نػػػا  .غػػػتكوف لنػػػا أغػػػ ا ًا - إنيػػـ مصػػػا وف  ع ػػػد ن غػػػيةفف وا 
 أ رىف
  د أف ىمينا أف ن ترؽ يا  يترفف ىا أنت تذكرني مانية  ذلؾفأىت-
 ماذا ت وليف؟!-

  ولي  وكتننا لـ نتنا ش يومًا .ي ىذا الموضوعف وصدم
 أىت د أننا نجمب التعاغة ل عضنا ال عضفف انظر لحالنا  ولحاؿ ليمىف-
 يا كارمففف إف ليمى مريضة  وال د ؿ لنا  مرضيافف إنو ال درف-
ر ما كاف مػف ال طػت أننػا تزوجنػا منػذ ال دايػةفف ر مػا مػا كػاف فف ولكف  -

 ين غي لنا أف ن عؿ ذلؾ أ دًاف
دىنا مف ىػذا الموضػوع اآلففف الميػـ مػا ت عمػو حاليػًا ىنػاؾفف أريػدؾ أف 
ت ػػؼ أ يػػرًا ىمػػى األرض   ػػدميف مػػا تتيففف أف تجػػد أ يػػرًا ىمػػبًل مجػػديًا ت ػػوـ 
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  وف
التػػي مػػف الممكػػف أف ت ػػتل أمامػػو وأ  رنػي  يتػػر ىػػف كػػؿ تمػػؾ المجػاالت 

أ وا يػػػػػا  مكتػػػػػب غػػػػػياحي مػػػػػع  الػػػػػو لتنظػػػػػيـ رحػػػػػبلت إلػػػػػى غػػػػػوريةفف  ػػػػػركة 
 كوم يوترفف  ركة اغتيراد وتصديرفف

 مجاالتفف لكنيا ما زالت ح رًا ىمى ورؽف
ات  ػػػت معػػػو أف يحجػػػز لميمػػػى  طا ػػػة غػػػ ر يكػػػوف موىػػػدىا أوائػػػؿ ال ػػػير 

 ال ادـفف  ير نيغافف 
المركز غػينتيي .ػي أوائػػؿ ال ريػؼ  وأف ىمػػي أف وأ  رنػي أف ىبلجيػا  ػػ

أ ػػدأ ال حػػث ىػػف ط يػػب م ػػتص يعنػػى  يػػا  عػػد ىودتيػػا  وم ػػر.ة اجتماىيػػة 
 مت صصة  ألف ليمى مرى ة الحغاغية  وأحتاج إلى مغاىدة لمتعامؿ معيا!!

**** 
 جمغت أ.كر  كبلـ  يتر 

 "فف إف ليمى مريضة  وال د ؿ لنا  مرضيافف إنو "ال در"
 درفف كـ أص حت أؤمف  ؾ!أييا ال 

كنت أظف أنو  إمكاننا أف نصنع  إرادتنا الكمير  لكنني أدركت .يمػا  عػد 
أف اإلرادة ىػػػػػاجزة أمػػػػػاـ ال ػػػػػدر  ألف صػػػػػبلحيتيا ال تتعػػػػػدى ت اصػػػػػيؿ الحيػػػػػاة 

 اليوميةف 
 أما ال طوط العريضةفف م تر ات الطرؽ .ي حياتنافف .تصنعيا األ دارف 

ي  .ي صنع  دري ىندما أغماني كػارمف كاف أ ي  د غاىـ دوف أف يدر 
 إىجا ًا منو  رائعة جورج  يزيو وتزوجت  يتر ألف ال در أراد ذلؾفف

 .ي رحمة جامعية مددت يدي ممؿ ال ا يف إلى العّرا.ة لت رأ ك يفف
ضحكت ىندما أ  رتني أنني غتغا.ر وأتزوج أجن يًا وأىيش .ي الغر ة  

 ا صد ت ولو أنيا كاذ ة!ولـ آ ذ كبلميا ىمى محمؿ الجد  ولكني
ىندما وا. ت ىمى الزواج مف  يتر  وىدت مػف  ػبلده  كانػت رغػالة مػف 

 ىيمـ  انتظاريفف
 لـ أ.تل صندوؽ ال ريد ىمى  ير ىادتي  ولـ ألتؽ  وف
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 لو أنني .عمت و تئذ لما تزوجت  يتر أ دًاف
ل ػػػد   ػػػي ىيػػػمـ ينتظػػػر دوف جػػػػدوى  و  يػػػت الرغػػػالة تنتظػػػر أف أ رأىػػػػا  

  رأتيا كاف األواف  د .ات  وكاف ىيمـ  د ذىب إلى  ير رجعةفف وىندما
.يػػػة لػػػـ أصػػػد يا تمامػػػًا ىنػػػدما راكانػػػت تمػػػؾ الحادمػػػة أ ػػػ و  ال صػػػص ال 

رواىػػا لػػي  يتػػر  ولكننػػي صػػد تيا ىنػػدما روتيػػا لػػي أمػػو وصػػادؽ أ ػػوه ىمػػى 
 صحة كبلميا .ي "جمغة ص ا " مصطنعة معيـ  وأنا ال أزاؿ "ىروغًا"ف

د ف غػجائر تحمػؿ اغػـ كػارمف  وىنػدما جػا  ماريػة الطمػؽ  كاف والده يػ
 يتر  كاف أ وه ي اىد أو را كػارمف ىمػى ال ا ػة  ويرجوىػا أف  وكانت حامبًل 

 تنتظر  ميبًل ريمما ينتيي العرض!!
)ل ػد ذى ػت إلػػى ك ػؾ  يػع الغػػجائر ووجػدت ح ػا غػػجائر تحمػؿ اغػػمي  

ة التجارية مف تمؾ العبل.ا تريت ىم ة ما زلت احت ظ  يا لمذكرىفف  اصة وأ
 ا ت ت .يما  عد مف الغوؽ(ف

 
ىنػػدما ىػػػدت إلػػى الػػػوطف  كانػػػت أوؿ ن تػػة أزرىيػػػا .ػػي الحدي ػػػة  ػػػجيرة 
ياغػػميف مػػف أجػػؿ ليمػػىفف كانػػت تصػػاب  مػػرض  ريػػب كممػػا  ػػدأت نجوميػػا 
ال يضا  تت تل أوائؿ الصيؼ  .ت ضي  ػا ي الغػنة وأنػا أداوييػا دوف جػدوىفف 

 ا ؿ إف كاف  درىا مرت طًا ح ٌا   در ا نتي؟!و  ت مرة أتتمميا وأتغ
احتجػػػػت إلػػػػى ىمميػػػػة  .ػػػػدّلوني ىميػػػػؾ ألح ػػػػؾ  ومرضػػػػت ليمػػػػى  .كػػػػاف 

 لمرضيا ىبل ة  ا تصاصؾ!
**** 

 ذى ت أزور روزماري  زوجة ىانس نائب الغ يرف
ل ػػد دىتنػػي لتنػػاوؿ طعػػاـ الغػػدا   وىػػانس .ػػي الغػػ ارة ال يػػتتي ىػػادة إلػػى 

 ال يت مف أجؿ الغدا فف
أط اليػػا المبلمػػة الػػوديعيف جػػدًا يجػػذ ونني مػػف يػػدي ويعرضػػوف ىمػػي  كػػاف

ألعػػا يـ  ويت ػػذوف الحمػػوى التػػي جم تيػػا ليػػـ ليضػػعوىا ىمػػى المائػػدة منتظػػريف 
 تناوؿ طعاـ الغدا  أوال  ألنيـ أوالد مطيعيفف
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أ  رتيػا ىػف ليمػى  واغت ػرتيا مػف أجػؿ الم ػر.ة االجتماىيػة  .ػػتىطتني 
غت غػػر منػػوف مػػـ تػػذكرت .جػػتة ال طا ػػة .نيضػػت ر ػػـ ىػػاتؼ ط يػػب ىائمتيػػا أل

 كي تجم يا ليفف
كانػت ال طا ػػة  طػػا تيففف دىػػوتيف لػػي لحضػػور ح ػػؿ اغػػت  اؿ المغت ػػار 
الػػذي ت يمػػو الغػػػ ارة .ػػي ن ػػػس ال نػػدؽ الضػػ ـ الػػػذي تعمػػؿ .يػػػو مايػػا  ودىػػػوة 

 لح ؿ الع ا  الذي يميوف 
 ة  الػػػػت لػػػػي روزمػػػػاري  وىػػػػي ت تغػػػػػـ  ػػػػود  "يغػػػػرنا أف نػػػػدىوؾ كصػػػػػدي

 "فةوكمواطنة وكصح ي
  رجت مف ال يت كاممة األنا ةف

 كاف الجو ماطرًا  والريل ال اردة تمغع وجييف
أغرىت أ.تل المظمة  وأنا وا  ػة ىمػى حا.ػة الرصػيؼ أنتظػر غػيارة أجػرة 

 لت مني إلى ال ندؽف 
 د مت مغرىة إلى مكتب مايا  .ما زاؿ لدي متغع مف الو تف

ىمى الكرغي المجػاور أم ػط  ػعري الػذي أل يت ىمييا التحية  وجمغت 
 ى مت  و الريلف

 غتلتني مازحة 
 كيؼ ىي أ  ارؾ العاط ية؟-
 ز.ت والحمد هلل!-
 ال ت ولي ز.تفف  ؿ أغوأفف أحوالنا كميا"فف"!-

كاف المكاف مزدحمًا  المدىويف  والوجوه التي ال أىر.يا أكمر  كمير مػف 
 التي أىر.ياف

وأ رى النظر إلى ال اب تر ب كػؿ رأس  كانت ىيناي ت تمغاف  يف .ينة
 أ يب يد ؿ منو!

 أ.كر .يؾ؟فف أجؿ!
 أت يؿ معجزة صغيرة تحدث .ي  يالي . طف
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جا  ىانس ليو ظني مف أحبلـ الي ظػة  "حضػرة المغت ػار يريػد التعػرؼ 
 إليؾ"فف

 عػد ت ػادؿ ى ػارات المجاممػة و ػؼ المغت ػار   امتػو المديػدة يم ػي كممتػػو 
 ةف الد موماغية المنم ّ 

 يػػػػػػؼ الظػػػػػػؿ ال ي وتػػػػػػو غػػػػػػرد النكػػػػػػات  والمػػػػػػدىووف يضػػػػػػحكوف  كػػػػػػاف 
 ويص  وفف

انتيػػى ح ػػؿ االغػػت  اؿ وانصػػرؼ معظػػـ النػػاس   ينمػػا اتجػػو ال ػػا وف إلػػى 
 المطعـ  حيث الع ا ف 

 كاف مكاني محجوزًا ىمى المائدة العا رة "مداـ مايور"ف
لجػالس جمغت أت ادؿ ا تغامات المجاممػة مػع المحػامي الغػوري ال ػاب ا

  ػػػالتي  والصػػػح ي األجن ػػػػي إلػػػى يمينػػػػو  والمراغػػػؿ الصػػػػح ي األجن ػػػي إلػػػػى 
 يغاري  و د اصّط ت أط اؽ الم  بلت والكؤوس ىمى المائدة الممتدة  ينناف

 كرىت مرة أ رى حضوري وحدي  واجتاحتني ر  ة  ال رارف
.ررت  عينّي ى ر النا.ذة إلى ال ضا  الواغع  ارج النا.ػذةفف إلػى العتمػة 

 لتي تمؼ ىذه المدينة ال ديمة  دـ التاريرف ا
ىػػانؽ نػػاظري الضػػو  األ ضػػر المن عػػث مػػف مػػآذف الجػػامع األمػػوي مػػـ 

 ارتد تم ائيًا إلى الدا ؿف 
 أ  رني حدغي أف ممة مف يرا  ني 

 كاف المحامي ال اب يتتممني  و د الح ىمى   تيو طيؼ ا تغامة!
نغػػية واأللمانيػػة  وغػػرىاف مػػا كػػاف لطي ػػًا ومم  ػػًا يتحػػدث االنكميزيػػة وال ر 

انغجمنا نحف األر عة  حديث  ػّيؽ أزاؿ الحػديث  عضػًا مػف كػآ تي  وأنغػاني 
 إلى حيف ىمومي  وتت ر الو ت دوف أف ن عر  وفف

ىػػػػرض ىمػػػػي المحػػػػامي أف يوصػػػػمني  غػػػػيارتو  .  مػػػػت ىرضػػػػو  ػػػػاكرة  
 وودىتو ىند مد ؿ ال نايةف
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**** 
 كيؼ  اإلمكاف أف أنتظر غنة كاممة؟

 يؼ أحتمؿ مضي غنة كاممة ال أراؾ .ييا؟!ك
 ىرا فف

 غتراؾ  ري ًا  وأغت يرؾ مف أجؿ ليمىف
 ال أريد اغت ارة ط يب روزماري وىانسف

كاف صوتؾ يتناىى إلى مغمعي  وأنػا أصػعد الػدرج  ػ ط  كػي ال ي  ػؽ 
  م ي   دةف

ال ػػاب نصػػؼ م تػػوحفف د.عتػػو  حػػذر  والت ػػّت يغػػارًا إلػػى حيػػث ت ػػؼ أنػػت 
 االنتظار  وغماىة الياتؼ .ي يدؾف .ي  ر.ة 

 ا تغمت  تردد  وأنا أ ترب منؾفف أصا.حؾ وأجمسف
 ت لي  يدؾ ألد ؿ المكتبف تكنت ال تزاؿ تتكمـ ىمى الياتؼ  وأوم

 .ي  ر.ة المكتب كاف ال ردفف
 د مت وأنت ما زلت ترتدي غترتؾ الجمدية 

 لـ يتت حمزة اليـو وي عؿ المد.تةف-
دت نػارًا .ػي المػد.تة  مػـ ر.عػت مػف جديػد غػماىة طم ت مني  داحة وأو ػ

 الياتؼ 
ال  ػػرا فف ليػػتيـ ىمػػى .ػػي المغت ػػ ىفف يتحػػامموف دائمػػًا "الػػػففف" ىؤال فف-

 ي عموف ذلؾ مع أحد أ نا  المغؤوليف أو األ نيا ف 
ؽ الغػػػ اب مػػػف .مػػػؾ تنػػػذر .وجػػػا ؾ الصػػػوت ىمػػػى الطػػػرؼ اآل ػػػر  وتػػػد

أف يغػػمحوا ألىػػؿ ذاؾ ال ػػاب ال ػػدوي فف" ػلػػ"اوتتوىػػد وتطمػػب .ػػورًا مػػف أولئػػؾ 
 ال  ير  الد وؿ لزيارة ا نيـف 

 جمغت   ر ي تحدمني وت تغـفف
 أحدمؾ وأ تغـفف
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 نتحدث .ي مواضيع  تى 
 كيؼ أحوالؾ يا كارمف؟-
 دىؾ مف أحوالي اآلفف-
 أتريديف  ايا؟-
  كؿ غرورفف إف كاف وجودي ال يزىجؾف-
 فففاياً ال يزىجني ال تة  ولكف إف كنت تريديف  -
 .عمي إىداده  ن غيفف-

 ا تغمت وأنت تيز رأغؾ إيجا ًاف
ال مانعفف ىمى األ ؿ أىده كما أح و  وليس غػكرًا ومػا  أصػ ر غػا نًا -

ىمػػػى طري ػػػة حمػػػزةفف لكػػػف ال ػػػاي ال يناغػػػ ؾف ىػػػؿ أحضػػػر لػػػؾ .نجانػػػًا مػػػف 
 الزىوراتف؟

 نعـ  كرًافف يمكنؾ  مي الما   وغتحضر الزىورات  عد ذلؾف-
 غترة ووضعتيا ىمى الكرغي  معت ال

 د وؿ المط ر ال يصمل وأنا أرتدي الغترة!-
 د مت المط رفف

أ حػػػػث ىػػػػف اإل ريػػػػؽفف ال نجػػػػاففف الكػػػػتسفف المصػػػػ اةفف الغػػػػكرفف أيػػػػف 
 الغكر؟ 

لـ ي ؽ منو إال ال ميؿفف وضػعتو .ػي الغػّكرية  ول مػت أنتظػر المػا  حتػى 
 يغميفف

لمطػػػ ر لتعػػػد لػػػي ال يػػػوة  تػػػذكرت ذاؾ اليػػػـو ال عيػػػد ىنػػػدما ذى ػػػت إلػػػى ا
وت عتؾ ألضع ذراىي حوؿ  صرؾ  وأغند رأغي إلى ظيرؾ  وأنا أ وؿ لػؾ  

 أح ؾ! 
اغػػػػت  ت مػػػػف  ػػػػرودي ىمػػػػى و ػػػػع  طػػػػوات ظننػػػػت لموىمػػػػة األولػػػػى أنيػػػػا 
 طواتػػؾفف وأنػػؾ تت عنػػي إلػػى المطػػ ر لتضػػع ذراىػػؾ حػػوؿ  صػػري وت ػػدني 

 إليؾ  وت وؿ لي  أح ؾ!

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 267 - 

 ح يا ينتظر .ي  ر.ة االنتظارفلكف ال طوات تو  ت  . د جمس صا
 رجت مف المط ر و يدي ظرؼ الزىورات الذي وجدت ىم تو ىمى 

 الرؼ  و رىت ال اب 
 ممة   ص ينتظرفف ىؿ ىذا ىو الظرؼ المطموب؟-
 نعـ   كرًافف-

ود ػػػػػؿ الرجػػػػػؿ وىػػػػػدت إلػػػػػى المطػػػػػ ر  مػػػػػـ إلػػػػػى المكتػػػػػب أحمػػػػػؿ .نجػػػػػاف 
 الزىورات وكتس ال ايف 

 أ دميا لمرجؿفف  ري ؾ  مددت الصينية  كتس ال اي
 ت ضؿ ف-
  كرًاف-

 اؿ وىو يرم ني  و د ارتغـ .ي ىينيو أكمر مف تغػاؤؿفف الحظػت أنػت 
 ذلؾ  . ادرتو  ائبًل 

 إنيا ليغت غكرتيرةفف إنيا أميرة ت ضمت  إىداد  يئًا ن ر و-
  كرًافف  كرًا جزيبًل لؾفف نحف .بلحوف و غيطوف!-

 نظرت إليو أىجب مف ارت اكو 
   ؾفف ولو!!أىبلً -
 أيف  ايؾ؟!-

غتلتني مغتغر ًا  .تج تػؾ أنػي غػتجم و مػف المطػ رفف لػـ يكػف ممػة  ػاي 
 أجم و  . د أىددت . ط .نجانًا واحدًا  وكتغًا واحدة!

جمغػػػػت صػػػػامتة أ مّػػػػب المجػػػػبلت الموضػػػػوىة أمػػػػامي  و ري ػػػػؾ يتحػػػػدث 
ويتحدث  وأنت تومب  رأغػؾ وتجيػب  ا تضػابفف تنظػر .ػي كّراغػات طبل ػؾ 

 لتي أمامؾفف ت ّمب ص حاتيا لت رأىا وتكتب مبلحظاتؾ ىمييافا
 وىدت تغتلني 

 أيف  ايؾ؟!-
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 ا تغمت وأنا أضغط  تغناني ىمى   تي وأجي ؾ 
 فف ل د  ر تو .ي المط ر!-

 .يمت إ ارتي وضحكت  وأنت ت وؿ  
 ح ًافف كؿ  ي  .ي الدنيا  غمة ونصيبف-

 مـ يغتؿ كاف  ري ؾ ين ؿ ناظريو  يننا   ضوؿ أكمر  
 لـ تعّر.نا  األميرة!-
الغػػػػػػيدة كػػػػػػارمف مػػػػػػاردينيفف صػػػػػػح ية  ومم  ػػػػػػةفف الغػػػػػػيد "فف" م ػػػػػػرج -

 غينمائي  ومم ؼ!
 لـ يعمؽ اغمو  ذاكرتي   اصة وأني لـ أغمع  و مف   ؿف
 كنت ىنو غاىمة أتغا ؿ ىف المحظة التي غينصرؼ .ييا!

ا إف  ػرج حانت أ يرًا تمؾ المحظة  و رجت معو تودىو ىند ال اب  ومػ
 حتى زىؽ الياتؼ  و  يت أنت .ي  ر.ة االنتظار لترد ىميوفف

 حمت  ناظري ىف المع ةفف ىديتي لؾ .ي ىيد الحب  .وجدتيا مغػتم ية 
 ىمى طاولة المكتبفف

**** 
 أجمغت األرن ة  وأنا أتغا ؿ ىف المجمةفف 

 ىا ىي ىمى المنضدة الصغيرة  و صاصة الجريدة .ي دا ميافف
 جمة؟ىؿ  رأت الم-

  ادرتؾ  الغؤاؿ  وأنت تد ؿف
 ليس  عد!!-
 إنيا مجرد ص حة لف تت ذ مف و تؾ كميرًافف كت تيا ىنؾ!-
 فففف-

 )كاف صمتؾ ىو الدليؿ أنؾ  رأتيا!(
 ىدت تجمس  جان يفف  مت لؾ 
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  كرًا ىمى ال اي الذي لـ أ ر و!
 ف ىذا الرجؿ م يؿ الدـ!إل د أزىجني ذلؾ ح ًافف -

 رةففما زلت ترتدي الغت
 دغغت يديؾ .ي جي ؾفف

وددت لػػو أغػػحب يػػديؾ ألد.ئيػػا  يػػدي ال ػػاردتيف  أو أد.ػػب يػػدّي  يمػػا!فف 
 لكنني لـ أجرؤف

 أما زلت ت عر  ال رد؟-
 نعـفف و التعب أيضًافف ل د ىدت اليوـ مف البلذ ية  وليس ال ارحةف-

 و  ت أريد االنصراؼ 
 غتزور أـ ياغر ألطمئف ىمى غا يا المكغورةف-
 مف تمؾ الزيارات!دىؾ -
مػػػا أحرجتنػػػي ىنػػػدما اتصػػػمت يليغػػػت لػػػدي ح ػػػًا الر  ػػػة  ػػػذلؾ  ولكػػػف ر -

 تغت غر ىف ان طاع أ  اري  وت  رني ىف أمياف
 Bon nuitإلى الم ا  إذففف -
إلى الم ا فف غآتيؾ  ميمى كما ات  نا لتراىا ونرى ما يمكف أف ن عمو مف -
 أجمياف
 ط عًافف ط عًافف-

 ر .ي ا تراحؾففجمغت .ي الغيارة أ.ك
 تريد أف ت رؼ ىمى ليمى ا نة أ يؾ الط ي ة ديمةف

ي أف أكوف  ري ة لكنت أ ػرت إلػى أي ط يػب أو ط ي ػة نلو لـ تكف تريد
 أ رى تعر.يا وال تمت لؾ  صمة ال ر ىف ارتحت ليذا الت غيرفف ليذا "الوىـ"!

 كغريؽ يتعمؽ    ة  ويتمنى أف تتحوؿ إلى    ة!
 ف ال  ي فف جذوة أمؿ صغيرة!!وت  ى ال  ة أ.ضؿ م

 اغت  متني ريما كالعادة  ا تغامة و  مة واحتجاج ىمى تت ريفف
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 غّممت ىمى أميا وأ ييا  والضيؼ الذي كاف ىناؾفف
 ل د كاف والد ديمةفف يا لمصد.ة!

 ت ا لت  يرا  وجودهف
 اغتتذف الرجبلف  وانصر.ا

 تتممتني ريما  و الت ت اطب أميا 
 ـ ي دو وجو كارمف أ يضا م ر ا!انظري يا أميفف ك-
 إنو ال تا فف يعيد   رتي  يضا  الموف-
 لكف وجيؾ م رؽ جدًا!-

 لـ أحر جوا ًا  وا تغمت وأنا أ وؿ .ي غري 
 إنو الحب يا كارمف يا مجنونة! وليس ال تا  يا ريما يا مغ مة!!

**** 
  كرًا ىمى ا تغامتؾفف

  كرًا ىمى الحوار المطيؼفف
 ىديتو لي ال ارحةفف كرًا ىمى .رح أ

 ىادت ى وية أياـ تعار.نا األولى  وارتويت دوف أف أ رب  ايا!
ليػػت حمػػزة يغيػػب كػػؿ يػػوـ  وليتػػؾ ت ت ػػدني  .آتيػػؾ كػػؿ مغػػا  ألىػػد لػػؾ 
.نجانًا مف الزىورات  وأتحدث معؾ .ػي ال ػف  .ػي الغياغػة  .ػي األدبفف .ػي 

 أي موضوع ت ا ف
ليػػاتؼ لي طعػػوا لػػؾ ال ػػط .ػػي .ػػي المػػرة ال ادمػػة مػػع ىمػػاؿ ا تر مػػا أتواطػػ

يػػوـ معػػّيف أزورؾ .يػػو  وأكتػػب  مغػػة ىمػػى  ػػاب العيػػادة كممػػة "مغػػا.ر" ألمنػػع 
 ىنؾ زيارة م يؿ ي رب ال اي  داًل مني!

**** 
تت ر الو ت وأنا منيمكة  إنيا  الموحةفف أضػع  طػا ىنػا  وأضػيؼ لونػًا 

 ىناؾف
 التم از يمرمرفف
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 مجرد صوت يؤنس وحدتيفف
لواحػػػدة والنصػػؼ صػػ احًا تػػػذكرني أف اليػػوـ الػػذي  ػػػدأت أ  ػػار الغػػاىة ا

 غاىاتو األولى ىو يوـ ىطمة! 
كيؼ .ػاتني ذلػؾ  وأنػا ىمػى و ػؾ الػذىاب إلػى ال ػراش أ.كػر  االغػتي اظ 

  اكرًا مف أجؿ الدواـ؟! 
يوـ ىطمة آ ر م يت أ ضيو وحدي .ي ال يتفف لماذا لـ أتػذكره   ػؿ أف 

  روزماري ودىوتيا لمغدا فف يتت ر الو ت؟ كاف  إمكاني االتصاؿ
أطػػػػ ر ليػػػػا ورؽ المم ػػػػوؼ ىمػػػػى الطري ػػػػة الغػػػػورية كمػػػػا وىػػػػدتيافف أكمػػػػة 

 "ي نة"!
اتصمت  يا .ي العا رة أدىوىا لمغدا   .اىتذرت الرت اطيا  موىد  دا  

 آ ر  واىتذرت أنو .اتني أف اليوـ ىطمة  ولـ أتصؿ  يا   ؿ اآلفف
  الت لي 

رحػػة  وأردت اليػـو أف اتصػؿ  ػػؾ ألرى إف ل ػد .كػرت أنػػا أيضػًا  ػؾ ال ا-
 كاف  إمكاني زيارتؾ  عد الظيرف 

ات  نػػػػػا أف نمت ػػػػػي ىنػػػػػد مػػػػػد ؿ الم ػػػػػ ى اإليطػػػػػالي ال ريػػػػػب مػػػػػف ال يػػػػػت  
 .روزماري تزورني .يو ألوؿ مرةف

مـ  رجت  غرىة إلى الغوؽ أل تري  يضًا وطحينػًا  وأصػنع أوؿ  الػب 
 كاتو .ي .رف ال يت الجديد!

 رس الياتؼفف إنو  يتر  ىندما ىدت رف ج
 ؟ألو كارمف؟فف لماذا أنت  ال يت-
 ألف اليـو ىطمةفف وأنت؟فف كيؼ  طر   الؾ أني  ال يت؟!-
 ال أدريفف طم ت الر ـفف ىكذافف كيؼ حالؾ اليوـ؟-
 كالعادةفف ولذا دىوت روزماري لزيارتيف-
 أرجوؾ يا كارمف ال تكوني تعيغةفف تعالي إلى ىنافف-
كيػػؼ؟!فف أال تعػػرؼ أف ذلػػؾ أصػػ ل صػػع ًا جػػدًا؟فف لػػـ مػػاذا ت ػػوؿ؟فف -
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يعد لنا  يت .ي  بلدؾ  وأنت ىند أىمػؾ  و الكػاد تغػتطيع ترتيػب أوضػاىؾ  
 .تصور لو أنني أتيت أيضًا! 

 لكف وضعنا ىكذا ليس حبلف-
 ط عًا ليس حبلف-
  غ  ي! ةالطبلؽ ىو الحؿ الوحيد إذففف ال أريدؾ أف تكوني تعيغ-
 ولكف!فف-
   ى ىنا  وغتىتني  ميمى  .بل جدوى مف إرغاليا إلى غورية!!أنا غت-
 ماذا ىف ال يت الذي ا تريناه .ي دم ؽ؟!فف ماذا ىف ىممؾ .ييا؟!-
ينا  و إمكانؾ  يع ال يت  وأنا لـ يعد ييمني أف أىمؿ ر و ز  إمكانؾ أف ت-

 .ي غورية!
مػػػا الػػػذي حػػػدث إذف وجعمػػػؾ تغّيػػػر رأيػػػؾ ىكػػػذا؟فف ل ػػػد صػػػدمتؾ .كػػػرة -
 ؽ .ي مكالمتنا الغا  ة  وأنت تطرحيا اآلف!الطبل

اغمعني جيدًا يا  يترفف أنا ال ألومؾ  ولكنؾ أنت مف  رر االغت رار .ي 
غػػورية  وأنػػت مػػف أّكػػد لػػي أف األمػػور غػػتكوف ىمػػى مػػا يػػراـ  النغػػ ة ألىمػػؾ 

 وىممؾ وأنو ليس مف م رر ل م ي  يذا ال تفف
 أجمؾ  ومف أجؿ ليمى؟!ألـ ن رر أيضًا معًا  را  ال يت .ي دم ؽ مف 

وأف  م ػي وم ػاو.ي ليػا محمػو ىؿ تدرؾ اآلف أف حدغػي كػاف دائمػًا .ػي 
 دائمًا ما ي ررىا؟!!

 غتذىب إلى الط ي ة الن غية   ؿ أف أرتكب جريمة  ح و!-
 ىـ والديؾ إذف!-

 أجي ت  ال كا فف وصؿ نحي ي إلى  يتر 
 أرجوؾفف ال ت ؾ!-
 فف-
 ة أ رى مف أجؿ ال يتففغترغؿ لؾ  ري ًا ن ودًافف د.ع-
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  عرت  الغمياف 
 ال أريد ن ودًافف غت يع ال يت وأرغؿ لؾ ممنوف-
 ال أريد ممنوفف ليس ىميؾ أف ت يعيو مف أجميف-

 ذى ت إلى المط رفف
 أ.ش  م ي  ال يض أ   و   دة  وأنا أ كي 

 لماذا ال يك ر  يتر يا ر ي ويص ل رجبًل  ويريحني؟!
 تريحني؟!لماذا ال تغمعني يا ر ي و 

 أنا ال أطمب منؾ معجزاتفف أصمي لؾ وأصوـ وال أؤذي أحدًاف
 .ما ال ائدة؟!

 لف أصمي لؾ  عد اليوـ  ولف أصوـفف
 أنا لـ أىد أؤمف  ؾ أييا الرب!!

حاولػػػت  صػػػعو ة إ  ػػػا  متػػػاى ي ىػػػف روزمػػػاريفف ان عػػػاالتي ت ضػػػحني 
 كالعادةف

   ؿفف ىندما غتلتني  أ  رتيا ىف  عضيا . طفف ىما تعر.و مف
 ىف أىمو العنصرييف!

 ورف الياتؼ مف جديدفف
  الت روزماري 

 ر ما كاف  يتر يتصؿ مف جديد -
 كاف  يتر 

 
ألػػػو؟فف لػػػيس معػػػي و ػػػتفف أنػػػا أتكمػػػـ مػػػف ك ػػػؾ  ال ػػػارعفف أريػػػدؾ أف -

 تعر.ي أني غترغؿ  دًا م مغًا ك يرًا!!
 مف أيف حصمت ىميو؟فف مف أىمؾ؟!-
  يبفف  يب!-
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أغتطيع ت مي  تحيات روزماري لو  ودوف أف أغمع  ان طع ال ط دوف أف
 حتى جوا و ىمى غؤالي!

  يرًا!-
 تغا لت روزماريفف

 فف غيرغؿ ن ودًا  ولـ أغتطع أف أىرؼ مصدرىا  . د ان طع ال طفف-
 ر ما غطا ىمى أحد ال نوؾ!-

 ضحكت مع روزماري لمنكتة  مـ  رجنا معًا إلى  وا ة الصالحيةف
 ىدت إلى ال يتفف

  ما  مناه أنا و يتر  ص اح اليوـفف أ.كر
 ىندما طرحت .ي لحظة يتس ىمى  يتر .كرة الطبلؽ صدمتوف 

 وىندما طرح ىمّي ن س ال كرة .ي لحظة مماممة صدمنيفف
 كيؼ يمكف إلغا  ى ريف غنة مف حياة م تركة  كممة واحدة؟!

الطػػػػبلؽ يكػػػػوف حػػػػبًلفف يكػػػػوف .رحػػػػًا  ىنػػػػدما يحيػػػػؿ أحػػػػد ال ػػػػريكيف  أو 
   حياة اآل ر جحيمًافكمييما

 أما  النغ ة لنا  .األمر م تمؼفف إنو مؤلـ ومحزففف
يغػػيؿ ىمينػػا ات ػػاذ ال ػػرار ألنػػو ى ػػر اليػػاتؼفف دوف أف ينظػػر أحػػدنا .ػػي 

 ىيني اآل ر  .بل تحرجو نظراتو  وال يرى ى راتو!
اتصػػمت  ػػتميفف أ  رىػػا ىػػف  يتػػر  وأنػػا أحػػاوؿ أف أ ػػدو را طػػة الجػػتش  

 ي  وغمعتني أمي أ كي  لكف  جاىتي  انتن
-!  فف ل د ك رت  ر ي يا أميفف  مت لو أني لف أصمي وأصـو  عد اليـو
إياؾ يا ا نتي أف تك ري  ر ؾفف أنغيت كـ مرة أنجاؾ .ييا .ي المحظة -

األ يرة  وأرغؿ لؾ الحؿ المناغب  ألنؾ طي ة ال مب يا ا نتي  ولغت أنانية  
 وال تؤذي أحدًاف

-… 
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 ل د كنت ىمى و ؾ الد وؿ إلى الحماـ  ولكففف ك ي ىف ال كا فف-
 دىؾ مف الحماـ  وتعاليف-

مػػا إف وضػػعت الغػػماىة .ػػي مكانيػػا  حتػػى رف اليػػاتؼفف كػػاف  يتػػر مػػف 
 جديد 
 فف ل د حصمت ىمى ن ود مف والدّي!-
 يا لمم اجتةفف كيؼ حصؿ ذلؾ؟!-
 وني الم م !طل د  ض ا مني ألني أ ذت  رضًا مف ال نؾ  وأى-
ب أطوارىمافف جّمدا الحغا ات  وىما يعر.اف أننا مرت طيف  ع د ما أ ر -

ألوؿ مرة .ي حياتػؾ  مػـ  ضػ ا منػؾفف يػا ليػا  ض يعفف أج راؾ ىمى أ ذ  ر 
 مف ىبل ة رىي ةفف ىذه العبل ة التي تر طؾ  والديؾ!!

 دىؾ منيما اآلففف واىدئي ن غًا  وا.رحي   دوـ ليمىف-
  وىػػش حياتػػؾ كمػػا تحمػػو لػػؾ دوف معػؾ حػػؽفف وأنػػت أيضػػًا أىػػدأ ن غػػاً -

 أف يغاورؾ تجاىي أي  عور  الذنبف ضحؾ  يتر  وغتلني  
 ماذا تعنيف؟!-
 أريدؾ أف تحب يا  يترف ليتؾ تحب! -

 ىندئذ . ط غيغيؿ ىميؾ أف تتحرر مني!
 وضحكنا معًافف

 أجؿفف
 لف ي ّرؽ  يننا إال الحب!

 ىكذا ات  نا .ي يـو االىتراؼفف
ع أحدنا .ػي حػب يكػوف مت ػاداًل  ولػيس مػف طػرؼ غن ترؽ . ط ىندما ي 

 واحدف
 ىندئذ يمكف ألحدنا أف يتمنى لآل ر الغعادة .ي حياتو الجديدةفف

 .ميس لدينا ح ا مف غ ب آ ر وجيو يدىونا لمطبلؽ!
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 حضرت أميفف
 كانت تتو ع أف ترى ىمى وجيي تع يرًا متغويًافف

 لحظت .ي وجييا اغتغرا يا . ادرتيا 
 ر مف جديدففل د اتصؿ  يت-
 أرأيت؟فف إنو لف يغتغني ىنؾ  واهلل أيضًا!-
 الحمد هللف-
 ال ت ؾ مانية ىمى الياتؼ وتميري ىمعيفف أ.يمت؟!-

  الت لي أمي ضاحكةف
 ىاود الياتؼ رنينوفف

 إنو  يتر لممرة الرا عة اليـو 
 لف تصد ي يا كارمففف ما الذي جرى  عد أف كممتؾ ىمى الياتؼفف-
 ما الذي جرى؟!-
جػػػػا تني مػػػػػبلث مكالمػػػػػات ىات يػػػػػة ىامػػػػػة .ػػػػػي آف واحػػػػػدفف مبلمػػػػػة ردود -

إيجا يػػػػة   ػػػػتف العمػػػػؿ  مػػػػف  ػػػػالي  ومػػػػف  ػػػػركة الكوم يػػػػوتر  ومػػػػف  ػػػػركة 
 االغتيراد والتصديرفف

 أ  رني  يتر  الت صيؿ  وأ  رت أمي  الم تصر الم يدفف
 ألـ أ ؿ لؾ يا ا نتي أف اهلل لف يغتغني ىنؾ؟-

 يتياف الت لي أمي  وىادت إلى  
**** 

 اليوـ  ّدمت اغت التي مف العمؿفف
 مممت مف الروتيففف

مممػت مػػف األحاديػػث التػي أصػػ حت غػػ ي ة جػدًا وم تذلػػة منػػذ أف جػػا ت 
 تمؾ ال دينة إلى اغتراحتنا!

 كنا نجتمع .ي االغتراحة نحف األر عةفف  غاف  وىماد  و.لاير وأنافف
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 نتحدث ونمزح ضمف حدود المع وؿ وينتيي األمرف
ف الص ية .ػلاير لػـ تكػف ح ػًا تيػتـ لحػديث األدب أو الغياغػة التػي كنػا لك

نتداولػػو  .ػػػترادت أف تكػػوف اغػػػتراحتيا مػػع الصػػػ ايا األ ريػػات  ووا.ػػػؽ المػػػدير 
ىمى طم يا  لكنو أرغؿ لنا  داًل منيا ميا المغؤولة ىف ال ريد  والتي لـ يكػف 

 أحد مف الص ايا ير ب  مجالغتياف
لمانيػػػة والع ػػػريف ت ػػػدو أك ػػػر مػػػف غػػػنيا  كميػػػر  كانػػػت ميػػػا التػػػي ت مػػػ  ا

 والغ ب لـ يكف .ي  دانتيا وحغبفف  ؿ .ي تمؾ الو احة .ي ىينييافف
 ػػعرىا مصػػ وغ  مػػوف أصػػ ر  وأظا.رىػػا المطميػػة مع و.ػػة لطوليػػا  وىمػػى 
وجييػا مغػػاحيؽ تجميػػؿ غػمكيا غػػنتيمتر!! )مػػف أيػػف جػاؤوا  يػػا  وال ػػا ي مػػف 

 مدروغًا؟!(فارًا ىـ ا تيالموظ يف  د تـ ا تيار 
أص حت ميا ىي محور الحديثفف كانت تتكمـ معظـ الو ت  وأص حت 
األحاديث ت دأ  جوارب النػايموف التػي ترتػدييا  مػرورًا  ػتحمر ال ػ اه واألكػبلت 

 التي تح يا وانتيا   آ ر أ  ارىا العاط ية!
كنػػت أكت ػػي  ا تغػػامة المجاممػػة والصػػمت  وأحتغػػي ال ػػاي ىمػػى ىجػػؿ 

أف يصي ني الصداع  وكػاف الػرجبلف يجاريانيػا .ػي الحػديث  و ػد وأ رج   ؿ 
 ةفف مـ يعوداف إلى المكتب ليغ را منيا!  غاؿ لعا يما ألحاديميا ال ي  

 غتلتيما 
زمػػػا تلمػػػاذا تجاريانيػػػا .ػػػي الحػػػديث  وأنتمػػػا تػػػدركاف غػػػ ا.توفف لػػػـ ال تم-

 الصمت لتدرؾ ىي ذلؾ؟!
 أجا ني ىماد 

 ا نتغمى!!ننإ-
العمػػؿ تغػػير ىمػػى ىػػذه الػػوتيرة يومػػًا  عػػد يػػوـ  وأنػػا أىمػػؿ كانػػت غػػاىات 

 ن غي  الص ر حتى  دـو ليمىفف
وأ.كػر أف ت ػدـ  عػد أيػاـ  طمػب إجػازة  ػبل راتػب كػي أىطػي ليمػى كػؿ مػػا 

 لدي مف و تف
 حتى جا  ذلؾ الغ ب الذي جعمني أحغـ أمري  غرىةف
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عػػاـفف  ػػرار د مػػت .ػػلاير ت  رنػػا أف ال ريػػد حمػػؿ إلينػػا رغػػالة مػػف المػػدير ال
كػػي يتغػػنى لنػػا اإل ػػراؼ  ع ن ػػؿ إدارتنػػا وحػػدىا إلػػى الضػػاحية  حيػػث المطػػا 

 الم ا ر ىمى الط اىة!!
 صدمنا ال  ر  وتغا لنا  لماذا؟!
  مت ل لاير  و د أص حنا لوحدنا 

لـ يعد ضروريًا ذىا نا .ي ميمػات لمرا  ػة اإل ػراج  وماكيػت كػؿ ىػدد -
 نيائيفف .مماذا  رار الن ؿ؟يصمنا  غرىة لن رؼ ىميو اإل راؼ ال

أنت مح ػة إف كنػت تتحػدميف ىػف ىممػؾ  . ػد جم ػوا لػؾ كػؿ مػا طم تػو -
مػػف مغػػتمزمات  ولػػـ تعػػودي  حاجػػة لمػػذىاب .ػػي ميمػػات  ولكػػف ىمػػاد كػػاف 

 يغتغؿ .رصة  روجو .ي ميمة لينيي ميماتو ال اصة  وما زاؿ! 
ميمػػة ىكػػذا إذف  وأنػػا كنػػت أغػػتغني ىػػف االغػػتراحة ىنػػدما أ ػػرج .ػػي -

كػػي أنجػػز العمػػؿ  ػػن س اليػػـو وال أضػػطر لتتجيمػػو وتػػت يره  مػػـ أىػػود لممنػػزؿ 
 وىيناي تؤلماني مف كمرة التد يؽف

 د ؿ  غاف ونحف نتحدث  . ادرتو .لاير  الغؤاؿ 
وأنت؟فف ىؿ كنت تعرؼ   رار ن منػا ىنػدما ذى ػت ال ارحػة إلػى المػدير -

 ة اإلىبلـ؟العاـ وأ مغؾ  رار ن مؾ إلى إدارة أ رى  ير إدار 
 نعـفف كنت أىرؼ  ولكنو أوصاني أف ال أ  ر أحدًا منكـ !-
 ىكذا إذففف ونحف جئنا إليؾ نع ر لؾ ىف حزننا ل را ؾف-

 د مت ميا  ر.ة االغتراحة متيممة الوجو وناولت  غاف  رار ن مو 
 
 م روؾفف أص حت معاوف مديرف-

 مـ الت تت إلى ىماد 
 وأنتـ  د تـ ن مكـ والحمد هلل!-
 اهلل يغامحؾفف أت متيف  نا  وت رحيف ألف "ال را.ير" انت موا؟!-

 ضحكت ميا وىي تجيب 
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 أجؿ!!-
ىندئذ  رجت ىف صمتي أصب جاـ  ضػ ي ىمػى ىػذا "ال ر.ػور" وىػذه 

 "الغانية"  وأ رج .ورًا أل دـ اغت التي إلى المدير العاـف 
 ىرىت إلي مديرة اإلىبلـ تغتلني 

 نكميزية وال رنغية؟فف أنا  حاجة إليؾفومف غي رؼ ىمى األ  ار اال-
 مـ طم ني مدير الم رفف يريد التحدث إلي 

ىػؿ صػحيل أنػؾ ر.عػػت طمػب اغػت التؾ إلػػى المػدير العػاـ؟فف أرجػػو أف -
 ال يكوف الغ ب ىو ميافف ل د اغتدىيتيا إلى مكت ي وو  تياف

ط عًا الفف أنا .ي الح ي ػة لػـ أىتػد ىمػى الػروتيف .ػي ىممػيفف لػـ أىتػد -
 ىمى العمؿ .ي دائرة رغميةف

كنت أىت د أف العمػؿ ىنػا غػي تمؼ ىمػا ىػو ىميػو .ػي الػدوائر األ ػرى  
 و.رحت  المكاتب األني ة والنظاـفف لكف ذلؾ وحده ال يك يف

مـ جا   رار الن ػؿ التعغػ ي لي صػـ ظيػر ال عيػرفف ال أريػد أف أتن ػؿ كػؿ 
تتي  ري ػػػًا .ػػػي يػػػوـ لمعمػػػؿ .ػػػي ذلػػػؾ المجّمػػػع الضػػػ ـ   اصػػػة وأف ا نتػػػي غػػػت

 إجازةفف ل د كنت أنوي ت ديـ إجازة  بل راتب  ولكف لـ يعد ىناؾ مف داىي!!
ومػػػع ذلػػػؾ أنصػػػحؾ أف تتريمػػػيفف انتظػػػري ىمػػػى األ ػػػؿ لمػػػا  عػػػد إجػػػازة -

 العيدفف وىغى أف تغّيري رأيؾفف 
 غترىفف  كرا لؾ أغتاذ غعيدف-

أرغػػػميا طم ػػػت إذف مغػػػادرة  وذى ػػػت إلػػػى الغػػػ ارة ألغػػػتمـ الحوالػػػة التػػػي 
  يترفف

  الت لي غامية 
 ت ديف  اح ة الوجوف-
 ل د  دمت اغت التيفف-

 وأ  رتيافف
 ال تيتمي لؤلمرفف غيعر.وف  يمتؾ ويندموففف-
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 غاىة ال روج تمؾ منحتني طا ة و.رحا و عورًا  الراحة والحريةف
تو  ػػت ىنػػد المكت ػػة أل ػػتري كتا ػػًا أ ػػرأه .ػػي الحا.مػػة  ػػدًا  مػػـ   ػػزت إلػػى 

 ل ارع  وأنا أن ر العمكة  الونا  ير ىا ئة  المارة! ناصية ا
**** 

دل ت ى ر الحدي ة  و د .اح ى ؽ ال ن غى .ػي ىػذه األمغػية الدا.ئػة مػف 
 آذارف

 غيمضي العيد الرا ع وأنا وحيدةف
 تمددت .ي .را ي غعيدة  العودة إلى  يتيف 

 إلى حدي تي وكتا اتي وفف لوحاتيف
 لما ال أمارس الرغـ مف جديد؟

ل د أص ل الرغـ .ي الغنوات األ يرة مجرد لوحة .ي الغنة أىدييا ألحد 
 ما .ي مناغ ة ما!

غتىتني  حػدي تي التػي طػاؿ اىمػالي ليػا  وغػت.تل نوا.ػذ  يتػي مػف جديػد 
 لم مسفف

ل ػػمس تػػد.ب  م ػػي  وت عػػث .ػػي روحػػي أمػػبًل جديػػد  وكػػؿ  ػػي  غػػيكوف 
 ىمى ما يراـف

 ل ردففاغتي ظت .جتة .ي الميؿ وأنا أ عر  ا
 مددت .و ي  طا  إضا.يًا  ول غت جوار ي .مـ يذىب ال رد ىنيف

 مـ جا  ذلؾ األلـ .ي ال طف  وارت عت حرارتيفف إنو الغمياففف
أغػػػرىت إلػػػى الحمػػػاـ  ومضػػػى  ػػػا ي الميػػػػؿ وأنػػػا أىػػػرع مػػػا  ػػػيف الحمػػػػاـ 

 والغريرف
اتصػػمت  ػػي أمػػيفف كنػػت منيكػػة وأنػػا أحػػدميا ىمػػى اليػػاتؼ ىصػػر اليػػـو 

 التالي 
ل د أصا ؾ المرض  غ ب تمؾ االغػت الة المعينػةفف ىكػذا أنػتفف  ػديدة -

 الحغاغيةفف تمرضيف كمما  عرت  الحزف ال ديد أو االنزىاجف
ور ـ ذلؾ أنػا غػعيدة يػا أمػي أننػي ىػدت ل يتػي وأ ػيائي التػي أح يػافف -
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 غتتتي ليمى  ري ًا  وغيكوف كؿ  ي  ىمى ما يراـف
 .مي دـ اهلل لؾ ما .يو ال يرف-

 جا  المغا فف جا  و ت الكتا ةف
أغدلت الغػتارة  ومػددت أصػا عي  ػيف األغػطوانات أ حػث ىػف موغػي ى 

 أغتمع إليياف
 غح ت أغطوانتيفف

 أريد االغتماع إلييا  و د  ار.ت روايتي ىمى نيايتياف
 انغا ت األلحاف مف "كارمف"  وانغا ت أصا عي معيا تكتبف

 تكتب  وتكتبفف
  ز ة ىصا.ير!تناىى إلى غمعي .جتة ز 

 لماذا تز زؽ .ي ىذا الو ت؟!
 .ي ىذا الو ت؟!! كـ الغاىة اآلف؟

 غاىة المكتب متو  ة  . د انتيى م عوؿ  طاريتياف
  رجت مف الغر.ة أ حث ىف غاىة أ رىف

 .اجتني النور!
 ل د ان مى ال جر  والغاىة ت ير إلى الغادغة إال ر عًا!!

  ضيت إذف الميؿ كمو أكتبفف
 ص اح  وغكتت  يرزاد ىف الكبلـ الم احفو د جا  ال

 انتيت روايتي يا  يريار!
  يرزاد الحكايا كانت تحكي حكاياىا م ا.ة الموتفف
  يرزاد حّولت  يريار مف  اتؿ يكره إلى رجؿ يحب!
 وأنا لـ أحؾ .ي ألؼ ليمة وليمة غوى حكاية واحدة!

 أنا ال أ اؼ الموت  وما أنت   اتؿ يكره!
 يحب! أنت . طفف رجؿ ال
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 يا  يرياريفف
 جا  الر يع المالث  و.اح ى ؽ ال ن غىفف

 و ري ًا غتت تل  راىـ ال رن ؿ األحمر  وأنا أح ؾف
 غيتتي الصيؼ المالث  وال ريؼ المالث  وأنا ما زلت أح ؾ!

  ةأل اأت  الخراف رباعاال؟!
 قد اأت  الخراف   رباعاال!!

 إلى الم ا 
 
 
 ىمي الطنطاوي *

 طا ور**
 اني ممؿ ألم***
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 الفهــرس
 7 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففإىػػػػػػدا 

 4                                                                        لحح  انعتاه
 20                                                                      الرباع ا وأل:

 02 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف غراب اغمو ضو  ال مر
 35                                                                    الصاف ا وأل:

 53 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف االىتراؼ  الحبفف .ضيمة!
 20                                                                    الخراف ا وأل:

 72 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف أضاع الياغميف  ذاه
 34                                                                      الشتا  ا وأل

 89 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  وؽ آ ر وانتظار
 222                                                                     الرباع الران 

 001 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف يـو دغت ىمى ال ن غى
 231                                                                   الصاف الران :

 056 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف مبلمية الحزف وال مؽ والوحدة
 020                                                                  الخراف الران :

 212 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف غا.رت ال حارفف لـ تت ذ الغ ينة
 003                                                                   الشتا  الران :

 225 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  أحمرافف ويمطر ال تا   رن بلً 
 033                                                                     الرباع الرالث

 258 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف مف حدي تي .اح الع ير
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 هذا الكتاب

 
 غػمرتو ومرحػو وى ويتػػو  ىػادت الحمّػى التػػي  ىنػدما الت ػت ىػذا ال ػػر ي

ىر.تيػػا منػػذ أكمػػر مػػف ى ػػريف ىامػػًا تتغػػمؿ ى ػػر مغػػامات جغػػدىافف تػػذكرت 
 .جتة أنيا امرأة  لكنيا ىصرت  م يا لتو ؼ رى اتو وت ا مت وتجاىمتف

جمعتيمػػػا أمغػػػية ر يعيػػػة دا.ئػػػة  والطريػػػؽ طويػػػؿ  ووجيتيمػػػا واحػػػدةفف ال 
و وأ  رتػو أ ػيا  وأ ػيا   والغػيارة تنطمػؽ تدري كيؼ ت ّغطت .ي الحديث معػ

 يما  يف ظػبلؿ األ ػجار الممتػدة .ػي العتمػةفف ضػو  ال مػر ىػا ىنػا  و.يػروز 
 ت دو وىي ىمى و ؾ أف ت  د ر دىا!ف

دىتػو مػػف  ػػاب المجاممػة و ػػد أوصػػميا لممنػػزؿ لتنػاوؿ ال يػػوة وىػػي تتمنػػى 
ا ينتظرىػػػػا أال ي عػػػػؿفف ولػػػػـ ي عػػػػؿ   ػػػػؿ صػػػػا.حيا موّدىػػػػاًف .ػػػػي المنػػػػزؿ زوجيػػػػ

ليحاورىا مـ يدع رأغو يرتاح .ي حضنيا .تداىب  عره حتػى يغ ػو كمػا ت عػؿ 
 األـ مع ط ميا!ف

فف تح ػػو ويح يػػا لكػػف األل ػػة والمػػودة ممػػة  ىػػا ىػػو زوجيػػا  ػػارؽ .ػػي النػػـو
 ػػي  م  ػػود  ينيمػػافف  ػػي  .يػػو أريػػى ياغػػميف وضػػو   مػػر وفف جػػذوة نػػارفف 

  ي  لـ تعر.و أ دًا معوف
 ليا ىذا ال ر ي  لكنو   غاطة ذّكرىا  وف ي  لـ يكت  و 

ىيناىػػػا تحػػػد اف .ػػػي العتمػػػة  وتتغػػػا ؿ  أين غػػػي لممػػػر  أف يكػػػوف متطم ػػػًا 
 ىكذا؟فف

 أنانيًا ىكذا؟!
 بلاست الحااة بولواات؟!! 
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 هذا الكتاب 
 
 
 

رواية تمس م اىر امػرأة تتػترجل  ػيف أف تكػوف مح و ػة و ػيف أف تكػوف 
ائمًا الزواج مف أجن ي  والتن ؿ  يف الوطف وال ػارج لغػ ب م يومة  والغ ب د

أو آل ػػػر  ى ػػػر أدا  لغػػػوي ر ػػػيؽ و ػػػ يؼ و نػػػي مع ػػػر  .ػػػي جمػػػؿ  صػػػيرة  
 واغتئنا.ات مح زةف
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 رقم اإلٌداع فً مكتبة األسد الوطنٌة
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