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 ضائعة بني العشق واخليال  رواية  

   "روين وحكايتها"
  بقلم

  راندا عبد احلميد
  

      
  

  تصميم غالف
  "عمر اخلضري"

  تصميم داخلي
  "دعاء نبوي"
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  ..شكر واجب  
  ..أمي أ_ 

وسأظل استمد منِك صالبة أنت وحدك من .. كنت ومازلت الدافع ألستمر  
  ..لنا زخًرا  غاليةجعلك هللا .. تدركيها

  .. دمحم أخي_   
ا لكي تنهل من حبر .. من أجلك أنت وفقط عادت راندا من جديد ذات يوم حملرا

ن لوال كلماتك ما بدأت يف كتابة هذه الرواية وال أعدت .. الكلمات واشهد 
كملها   ..شكًرا لك حبجم الكون.. تشكيل نفسي 

  ..دعاء عبد الرمحن_   
شكًرا .. شكًرا لك كصديقة.. ة والرقيقة وصاحبة األخالق الرائعةالكاتبة اجلميل 

  وجزاك هللا خريًا على.. شكًرا لك كقدوة ومثل أعلى لكثريًا منا.. لك ككاتبة
  ..كل ما قدمتيه يل من دعم وجمهود  
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  املقدمة
  ..وجب التنويه.. قرائى األعزاء

لفعل وعندما .. ي أرض واقعناعل.. فكرة الرواية مأخوذة من قصة حقيقية حدثت 
أضفت بضع من قطرات قارورة اخليال إىل  .. أذن الوقت لكي لتمر على منصىت

  ..ألكتشف ىف النهاية أن.. كأس احلقيقة
  ..خلف ظالل الشك يوجد واقع 

  ..وحتت قناع الصمت هناك حياة
  ..ولكن

  .. ليس لكل سؤال جواب 
  ..ففي حياة كل منا سؤال

  ..إجابته دائًم ضائعة 
  ..ني العشق واخليالب
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  ...احلب ال يقتل العشاق 
  ...فقط جيعلهم معلقني بني السماء واألرض 

  
  

  البداية رحيل
  

طريق جبلى ملتوي ضيق مل تنر فيه مشس من قبل ومل يسطع ىف ليلة قمر، كنت 
ب  أسري بنفس الطريق الذى رحل منه آخر مرة، حيت أنتهى املطاف يب أمام 

يت من خلفه صوت يئن، أسرعت اخلطى لشباك صغري  فوالذي مصمت عمالق 
  .وجدته ىف أوسطه، فظهرت حوائط كهف حبواف مدببة

  
ىف أقصى املكان شاهدت رجل يفرتش األرض منكس الرأس، أطرافه األربع مكبلة 

  .صفاد سالسل حديدية ىف أقصى الشرق والغرب
  

سيس مهس فرفع رأسه ببطء، وبدأت مالحمه  املعذبة تنكشف رويًدا رويًدا ديته 
دق قلىب بعنف وأ أكتشف الرجل املعذب . حىت التقت عينا فنظر يل خبواء

س"أمامي ما هو إال     ".يو
  

اورة لعلى أجد طريقة للعبور  لباب واجلوانب الصخرية الصماء ا ستري  حبثت 
اورة بغري هدى حىت غمرين عدت .  اليأساليه، هرولت ىف الطرقات الضيقة ا

جيه ليعود   .مقهورة إىل املنفذ الوحيد بيننا، أ
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اعتذرت بندم . ذكرته بسنوات طويلة تقامسناها سوً حىت لفحين هليب عينيه الثائرة

عن التشبث األمحق حبلمي األرعن الذى فرقنا، فتحول هليب عينيه إىل قطران 
فتيه، وخيوط من الدماء بدأت جفنيه ىف اإلتساع لألسفل حىت أقرتبت من ش. أسود

وأصبح يزجمر بغضب ويتحرك بعنف ويصدر أصوات . بدأت تتسرب من حدقتيه
عالية هزت أركان املكان لكي يفك قيوده وفجأة أخذ دخان يصعد من حتت 

ثره   .األرض أحاطه داخل دوامته، حىت تعاىل عقري صرخاته فزلزل الكهف 
  

ابتعدت للخلف . وحيد لرؤيتهتساقطت الصخور من كل مكان فحجبت املنفذ ال
مسه، فتحركت اجلدران وأطبق املكان بفوران غضبه حوىل وأذرع غري  جبزع صارخة 

  ..مرئية تكالبت ملتفة على جسدي أخذت تنهشه
  ... وصوت من بعيد بدأ يردد 

  ".سبق السيف العزل"
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  الضياع األول
س"   "يو

  
ا األشجار، وتفتح معها بتالت األزهار فكشف الغطاء  هبت نسمة رقيقة انتشت 

  ...عن املستور
حتركت . كنت طفلة ىف اإلهاب النحيل عندما دغدغ شعاع احلياة جفوىن الناعسة

نشاده عندما حتول بيىت الصغري  بدالل وانفرجت عيوين بكسل، ملع عسل مقلىت 
  .لقصر منيف فجأة

روش بسجاد أمحر انزلقت بسعادة من فوق سريري الوثري، وخرجت ملمر طويل مف
للونني األسود والذهىب ألشكال هندسية دقيقة ختطيت أبواب عديدة . فاخر مطرز 

مزخرفة ومغلقة، وتدىل فاهى من روعة نقوش اللوحات املرسومة والتحف األثرية 
  .العتيقة املعلقة

انشقت أساريري لرؤية مجع من أهلي ببهو القصر، ختطيتهم مبهورة بنقوش السقف 
ت املتدلية بثراء فاحش حىت اقرتبت عن كثب  من اهلدا املرتاصة بتناغم  والُثر

  .منسق
ها عجاب وأسرعت اكتشاف خبا أخرجت دبدوب وردي بسعادة، . صفقت 

واتبعته بعروسة تتمايل على أنغام املوسيقى برشاقة فظهر من خلفهم شاب وسيم  
  .كفارس خارج من قصص احلواديت

أقرتبت خطواته بتمهل . فتألألت مجيع األنوار حولناأفرت ثغره عن بسمة سعيدة 
شتياق. وثقة حىت أصبح أمامي   د ينظر لعيين حبنني هامس 
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اجلميلة،  من فتنت القلب بسحرك، وملكىت احللم بومسك، " الفينا"األمرية _ 
ألجلك طلبت العفو من أغلب . عادت روحك كما كنىت، وقلىب ظل كما عشقك

حوف، ألوصل ما ملوك األرض، وعدت  من خلف الكهوف وقبلت الشرط ا
  .ٌقطع وتبقي من حبال الشوق

ضعت بني معاىن طيات كلماته فأغمض عينيه لربهة والبسمة مازالت عالقة على 
مسه وأبتعد س"رددت امسه . فاه، وتنهد مث احنىن ألذىن هامس  كما نطقه بعدم " يو

  .فهم
ه سلسال بقلبني ولفها حول عنقى فأنسدلت جتاهل حاليت وأخرج من بني خمبأ بنطال

صدمتين صورة حمفورة بداخلها لفتاة بتاج المع تشبهين ولكنها بزمن غري . مفتوحة
ملي قائالً . الزمان، ومكان غري املكان   :قطع 

  .تشبهك وليست أنِت فما أمجلك اآلن  أمريتى_   
ف خلفها الف نظرت بفضول لقسمات وجهه اجلميلة الغامضة وعينيه اليت يق

  فقطع طريق نظرايت قائالً .. حاجز مينع قرائتها
  .شوىف ومتسأليش، وعن أصل احلكاية متدوريش_   

  وأكمل برجاء
تعاىل نرجع لبالد تكوىن زي زمان أمريتى وأكون كل حراسك، لكن بشرط _ 

ىن ماتبعديش ومن الكون غريي ما تعرفيش وعن بين اإلنس ما  والشرط غاىل، عىن 
  .يشتدور 

ألتفت للخلف ألري أيب الغري مدرك لوجودي خائفة، . تراجعت للخلف برفض
كًيا وقد بلغ احلزن منه مبلغاً  س أمامي على ركبتيه  ار يو رق قلىب حلاله . فا

  :فاقرتبت امجع شتاته قائلة
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  .خالص، تعاىل نفضل هنا مع بعض_  
وقف . ملح البصر رفع وجهه الباكي بفرحة منتصر، وبسمة ذئب ماكر أختفت ىف

  .حمتضن كفى بصمت، وسار ىب حنو مستقبل أجهله
دخلنا غرفيت السابقة، ومحلىن خبفة على سريرى، وانطلق يلف ويدور ىف دوامات  
  .كالبلور على أطراف الصور حىت أصبح ىف هيئة طفل يكربىن ببضعة أعوام فقط

قرتب أ. راقبت ما حدث غري مصدقة وقد ُشلت الكلمات على طرف الشفاه 
عني المعة وأسبل جفىن بلمسة سحرية، ومهس بتعويذة متناغمة لكي يضمن 

ول  إعتماء بصرييت عن كل ما هو مجيل ىف عامل الرجال منذ هذه اللحظة، مصرًحا 
  .انتصاراته لبين جنسه وأنه مبوافقيت قد أغدف الصياد على الشبك

خر فرصة له يف العيش حراً ىف ع كمله وإال وبداخله كان متشبًسا  امل حرم منه 
  .سيعود للسجن وهذه املرة سوف تكون لألبد

*********  
.. ولكن حني أبصرت نور احلياة من جديد كنت أقف أمامه.. مر وقت مل أِع قدره

س هذه املرة حنوي بطرف إصبعه وسار .. وجبوار تل اهلدا العمالق أشار يو
  .أمامي فتبعته بفضول

مل من حويل كانت .. وعندما إلتفت خلفى وجدت األرض تطوى خلفنا.. سرت أ
  ..مثل سجادة تقوم أمي بطيها ليظهر من حتتها السراب

س ستارًة محراء خمملية طويلة مرصعة حببات اللؤلؤ .. وصلنا لنهاية القصر فأزاح يو
ألشجار من كل صوب  صعة اخلضار حماطة  فظهرت من خلفها حديقة واسعة 

ا من طرف البوابة فاخنفضت من السماء بساط سحرى حىت استقر اقرتبن. وجانب
  .ومع أول خطوة فوقه أرتفع بنا وانطلق... تقدمنا.. أمامنا
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س"تشبثت بـ  ألغصان " يو حىت هبطنا على طرف بستان غناء مسقوف أعاله 
لفحىن أريج الورود الزاهية واملرتاصة على . ومضاء كالنهار بنور ليس له مصدر

 جبذعها متفاوت درجات اخلضار، وتوسطت أرضها كواعب مرمر، والتفت اجلانبني
ا سالسل ذهبية حىت قمتها   .حول أغصا

صعد على بداية جسر رخامي يطوق البستان بشكل دائرى، ويتفرع منه عدة 
حجار كرمية  جسور داخل البستان، وينتهى كل منها بقصر شاهق ُمطعم وجهه 

ت أحد. المعة هم املصقولة حبجر اجلارنيت الياقوت السيالين، جذبتىن منحو
به بعقيق خالب، وقبل أن أصل للنهاية  ألملاس، ورسم على  وطُعمت مشربيته 

فهو عليه اللعنة " سم الشيطان"أعادين صديقى للبداية حمذرًا من ملس حجر يدعي 
  .وليس له غفران

فس صفوف العصافري الطائ ا أبتسمت متجاهلة حتذيره وركضت أ لوا رة واملغردة 
ة بقوس قزح، حىت اكتشفت طريق جديد   .املشا

خر الطريق، فهمس   س"شهقت من روعة القصر الذي رايته    ":يو
بس األرض، وحروفه من حر النار، وقواعده من لني املاء _  ده قصر ُبىن على 

  .فصار ساخناً لني، وسخنت الشمس عليه حبرها قوى على نسف احلر واليبس
جتاهلته .. أكملت الزحف داخل البستان حىت بدأ الضيق يطبق على صدرى

قي جسدي ن أنفاسي تضيق .. وأكملت السري فزحف اَألمل إىل  بدأت أشعر 
والرؤ بدأت تتسرب وتتالشي من حدقىت حىت سقطت على .. ويصعب خروجها

مي حيت اختفي  ورويًدا رويًدا بدأت الصورة تضيع من اما... ركبيت أمام قصر جديد 
  .. كل شئ من حويل
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ببيت .. أستيقظت من النوم متعرقة فوجدت نفسى ساقطة على أرضية غرفيت
س عين ورحل القصر من بعده حبثت يف غرفيت عن . والدي القدمي، وقد غاب يو

  "..حلم"وأكتشفت أن ما مر كان جمرد .. صديقى بنهم فلم أجد له أثر
حثة عن السلسال ا لعتلمست رقبىت  وبدأت دموعي يف النزوح عندما .. ملنسدل 

فعدت إىل خمدعى وأغمضت جفوين " السر"وتذكرت كلمة .. كدت من فقدانه
س"مطالبة بعودة    ..ألحالمي من جديد" يو

*********  
س"منذ هذه الليلة أصبح  ذقت معه رغد .. تيىن خلسة ليالً ليخطفين لعامله" يو

دخلت . و تذبذبت بني غياهب مل أجد هلا أبوابالعيش خارج أسوار الواقع، 
وغصت بني الرمال املتحركة، مث .. ووقفت على فوهات الرباكني.. سراديب الغلمان

فوق وساديت اليت مل أكن أغادرها من البداية ولو .. أعود ىف الصباح ألرض الواقع
  .أنًش واحداً 

س"مل أرى  يئة بشرى فاقتنعت أنه إنسان" يو خارق للعادة وشغلت  يوَما إال 
هل هناك احتمال أن يرفض .. سعادة رحلته الليلية عقلى، حىت بدأت أتسائل 

  ..ذات مرة أن يعيدين ملنزل والدي بعد انتهاء الرحلة؟
*********  

س خماويف وطلبت منه أن خيرب والدي عن رحالتنا  ىف أول لقاء مجعنا كشفت إىل يو
عينيه ألول مرة أمامي، وأشتعلت حدقتيه حبمماً الليلية ولكنه غضب وطفقت نريان 

ا خارجة من بئر عميق   .. أرعبتين، ومتتم بكلمات صارخة وكأ
مل أِع من كلماته شئ سوي أنىن منذ ليلتنا .. كان صوته حاد أقشعر له جسدي

  .ولألبد.. األوىل أصبحت ملكه
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بت أخشى من .. بمن بعد تلك الليلة مل يفارق ذاكريت هليب عينيه وحتوهلما املرع
ا حىت ال ألقاه جال خباطري أن أقص على أىب ما حيدث فهو . غرفىت أو النوم 

حيبين وحيميين، لكنه كل ليلة كان يعود من عمله متأخًرا بعد أن أكون قد غفوت و 
س لكي يصطحبىن لعامله حاربت النوم ذات . نقلتين والدتى لغرفيت، وحيضر يو

رتين والدتى ألكف عن  ليلية حىت عاد والدي وعندم ا بدأت أروي له حكاييت، 
  .كذب واجربتىن للجوء لغرفيت حىت ال أزعجه بثرثريت الفارغة

  
س من كشف عالقتنا أمام بىن البشر م وازدادت حتذيرات يو فتشبث .. مرت األ

.. عقلى بنفس الفكرة وأصبحت متوقعة أنه ذات ليلية لن يعيدين لدار أىب اًبدا
ورمبا تعلم كيف .. قررت أن أحكى لوالدتى لعلها تسمعين هذه املرةعزمت أمري و 

س   .. حتميين من يو
ووقفت أمامها لربهة أستجمع قواي وأفكاري، وتلعثمت أثناء شرح .. ذهبت إليها

قى أكاذييب كما أطلقت .. األمر ووصف ماهيته منعتىن أمي من االسرتسال ىف 
مك.. عليها ت ىف األعمال املنزلية متجاهلة كل حماواليت تركتين ىف هذه اللحظة وا

  ..للحديث إليها
ت لعلها تقتنع،  قى احلكا أحلحت عليها وكررت حماواليت كى تسمع مىن 

وأصبحت أالحقها ىف كل مكان وأسرد عليها أجزاء منها، فحذرتين للمرة األخرية 
قة أحالمي حاولت أن اشرح هلا أين ال أكذب وأن ما أحكيه حقي.. من االسرتسال

فرتكتين وأسرعت للهاتف وحدثت صديقتها الوحيدة مث جدتى ومنها .. اليومية
قى  انتقلت خلااليت إىل أن أتى موعد التلفاز بفقراته من طبخ ومسلسالت لتشغل 

  ..يومها حىت عودة والدي ليالً 
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س وعاودت الكرة يف اليوم التايل وحتديًدا عندما    مل أ
العروج وقليب بدأ يدق فزًعا مما سوف أجده ليالً لو اقرتبت ساعات الليل من 

  .غفوت عيين
.. أقسمت لوالدتى بصدق حديِث وأين أريدها أن حتميين من الضياع عن منزلنا

وأمسكت حزام .. فغضبت مين بشدة واعتقدت أين أريد ترك املنزل واهلروب منه
من اخلارج  و ادخلتىن غرفىت وأغلقت الباب.. والدى ولقنتين درس قاسًيا به

كلون عظامي هذه املرة  نه جيب أن أبقى مع األشباح حىت  حكام وهي تصرخ 
  .ألكف عن الكذب

قضيت ليلة سوداء من شدة اخلوف والبكاء .. كدت أموت من اخلوف والظالم
قضيت وقت طويل وأ اصارع اخلياالت .. بينما اختيل األشباح حويل ىف كل مكان

لفعل أشباح قادمة لتأكليناليت رأيتها يف الظالم  ومل أجرؤ على .. وكنت أظنها 
س لو منت بعد ما أخربت أمي ولكن .. النوم حىت الصباح خشية من عقاب يو

الذي لن أنساه ابًدا هوانقطاع رابط األمان الذي قد مجعين منذ والديت مع هذه 
مي قي العمر أدعوها    .السيدة اليت ظللت 

*********  
لدراسة، تلبيًة لرغبة مل أشارك ىف  س"الرحالت املدرسية منذ التحاقي  هو  ".. يو

كان يفضل اصطحاىب ألى مكان خيطر بباىل بدل رفقيت للبشر عدميي النفع كما 
  .. يعتقد

لصف " رؤى"كالعادة لبيت أوامره، حىت ذلك اليوم الذى أصرت  صديقىت وحنن 
لتحديد قرية تدعى " املنيا" الرابع االبتدائى على اشرتاكى ىف رحلة حملافظة تو "و

م الرومان" حتنت"ىف العصر الفرعوىن، ولقبت " ونس"واليت مسوها " اجلبل   .أ
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س"وافق  على ذهايب مع جمموعة من البشر ألول مرة، حىت يثبت ىل أنه ال " يو

حيتكرين لنفسه، ولكنه كان قد خطط هلدف جديد يضمن به عودتى بشكل كامل 
  .مبنتهي قناعيت الذاتية إىل قالعه

ذهبت مع رفقاء دراسىت، جتولنا بني رمال صحرائها الناعمة وزر مقربة شهيدة 
ىن"ابنة حاكم اإلقليم ىف " ايزادورا"احلب  اليت عشقت شاب مصرى " العصر اليو

نية على  ليو ها والدها بقصيدة كتبت  وغرقت وهى تعرب النيل للقائه خلسة فر
ا   .جدرا
الكاهن األول لإلله، وسيد األمشونني حيث تشبه دور " بيتوزيرس" مقربة شاهد

دخلنا السراديب واألنفاق حيث . العبادة املصرية وقد خصصها له وألبيه وألخيه
، وتنقلنا يف )القرد والطائر أبو منجل(إله املعرفة واحلكمة "  جبانة اآلله حتوت"

وهي أضخم " الساقية الرومانية"زر  كما. متحف يضم بعض املقتنيات احملنطة هلم
صهريج مياه ىف مصر ىف هذا العصر حيث شيدت الساقية حتت األرض لتطهري 

  .القرد والطائر املقدس أيبس
س"الرحلة مل تشبع فضويل مبعلومات جديدة فقد سبق وأعلمين  . كثر منها" يو

لقرب من احلافلة" رؤى"طلبت مىن  رتض املشرفني ايًضا وافقت ومل يع. البقاء معى 
قى املزارات مع الطالب   .وغادرو لرؤية 

س"غفوت حتت ظل شجرة وحيدة وسط الصحراء القاحلة، فظهر  خبلجات " يو
رأيت طفل يرتدى . حمتقنة غاضبة أخافتين وأشار للمغارة اليت رحل إليها زمالئنا

قت مستيقظة بوجه بلوفر أمحر يتسلق لقمة املغارة الضيقة دون أن ينتبهوا له، فشه
  .شاحب احبث عنه
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لقرب مين" رؤى"شاهدت  كية.. ترسم على الرمل  . فقصصت عليها حلمى 
النتظار حىت يعود اجلميع ونتبني األمر   .نصحتين 

م مل أرى الفىت صاحب البلوفر األمحر فأسرعت ملدرستنا  ا " عال"بعد عود وأخرب
رب أكرب من أن تسأل عن مصدره كانت صدمة اخل. بضياعه ومكان العثور عليه

فأسرعت للمدرسني وأحضروا كشف األمساء واكتشفوا صدق حديثى فعادوا 
بصحبة املشرف للمغارة، وعندما جن الليل حملناه عائد بصحبتهم، فصعد 

  .األتوبيس للعودة مهللني
مسدت شعرى متسائلة عن كيفية . ومع بدء انطالقة أجلستين مدرسىت جبوارها

كان زميلنا ومل أكن بصحبتهم؟ التزمت الصمت حىت دب اليأس بقلبها معرفته مب
س"فرتكتىن، وعدت ملقعدي أفكر بـ  منبهرة بقدرته على حل املشاكل مهما " يو

كدت أنه الوحيد القادر على محايىت، فلم أفكر ىف إعادة الكرة   بلغت صعوبتها و
مهية وجودي ىف عامل  البشر وهكذا فاز بثقيت والسفر بدونه ألي مكان وال شعرت 

  .الكاملة كما خطط وأعتقد
*********  

  ..ىف بوتقة احلياة تكمن األسرار
  ..ومع زحف الزمان ينقشع الثرى عنها

  .لتظهر للعيان واحدة تلو األخرى
  
رة مبشرة " رؤ"تسرب جلفوين حتت سطح القمر ليًال   على فرتات متفاوتة كانت 

رة منفرة فبت أخاف مما وراءها ومع تكرارها اهتديت للبوح . هاأربكين حتقيق. و
ا فإن تقبلوها أكملتها، وإن أنكروها توقفت   .ببعضها ألصحا
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ى فهاب وجودي البعض وابتعدوا، وأعتربها اآلخرين ملكات  أنتشر خرب صدق رؤ
حدهم ا وطالبوا خبصهم  يت " رؤ"ولكن مل أكن أختار فهى . أنعم هللا على 

  .ختص البعض فقط وليس ىل يد فيها وال سلطانوتتحقق 
  

مبرور السنوات كربت ملكات فأصبحت أشعر بصفاء قلوب وسريرة احمليطني من 
خالل الرتكيز ىف بؤرة عينهم فتسرى الطمأنينة بداخلى حنو البعض، وأختنق ممن 

م و افحل   .متكن الشر بقلو
بداخله اخلري والشر بنسب حاولت االعتياد على الفئة األخرية ألن كل منا حيمل 

متفاوتة، تقل وتزيد بعالقة طردية مع املواقف احلياتية املواتية ليظهر األثر ىف ردود 
ه هذه املَلكة من نعمة احلكم على األشخاص من  لرغم مما منحتين إ أفعالنا، و

م إال إىن وقفت صامته دوًما أمام نظرات واحد فقط نظرة كان خلفها .. جمرد نظرا
س"وهى لـ.. ف حاجز مينعوا سرب أغوارهاأل   ".يو

*********  
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  الضياع الثاين
 "صديقى العاشق " 

  
س"منذ حادثة عقاب والديت مل أجد إال يد  احلانية تداوى آالمي ومتسح " يو

ا الزمة لكي  ا الدائمة والىت كانت واثقة أ دموعي، حىت من قسوة والديت وشد
  .حتسن تربيىت

س بدون جدال، بعد أن وجدت لديه حنان مل أجده عندها، أصبح  ت أطيع يو
لدالل فأقرتبت منه  على األقل هو مل يؤذيين كما فعلت ىب، كما أنه أغرقين 

  .وابتعدت عنها
س"أشبعىن  ترحاًال ورغب برفقىت دائًما فأصبحت بيتوتية بناًءا على طلبه، " يو

شد حضوره حىت جيم   . عنا املساء ونبدأ رحلتنا اليت ال تنتهيأجلس طوال النهار أ
أسرتين مفاجأته املختلفة والىت ساعدتىن على التمييز بني أقراىن فتناسيت شعورى 

س"لنبذ من أسرتى، وأكتفيت ب والتفكري به وقربه وحيايت معه، وختيل " يو
س"علمىن .   أحداث مغامرتنا القادمة مي الدراسية أسرار زميال" يو تى خالل أ

واشيائهم املفقودة ومكان العثور عليها فتميزت بينهما منذ نعومة أظافري بقدرات 
  . خاصة

س"وهكذا استطاع  رويًدا رويًدا الزحف لقلىب وغلفه حببه حىت متلكه وحده " يو
  .بدون منازع

*********  
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ديت مع أول خطوايت للمرحلة الثانوية تغريت مالحمه الطفولية ومالحمي، وكما ارت
س بصفات الشاب الوسيم جًدا املهلكة للفتيات، وكما   نق يو ثوب األنوثة، 

س"كربت قدرايت اخلاصة تغريت نظرة  حنوي، فتحول من صديقى الدائم " يو
لعشاقى املتيم، وكما جذبين سحر رحالته منذ الصغر، ذبت بني تالبيب عشقه ىف 

  . غذى أنوثىت الوليدةمراهقيت، وضعت بني جفنيه احلاملني بربيق مشتعل 
سبحت بال تفكري ىف شالل دفئه، وتقلبت مع روعة موجاته، ورست دقات قليب 

لتكون .. على شاطئه حىت ُأعلن حلظة سقوطي من قمة شالل على صخور صماء
  .بداية الفارقة يف حيايت

تت  قضيت لياىل أستيقظ منتفضة متعرقة أرجف من تلك النظرات الشغوفة الىت 
  . وا خبيثة تكتم أنفاسي و تكاد تزهق روحىتستفيض بن

س"أصبح  مله على سالسل " يو مأخوذ جبماىل، جمنون بعشقي، زاحف بُسلميات أ
وس دائم، يسحرين برقته ومهساته حىت اللحظة الفارقة من التناغم احلسي،  شعرى 

 فال يستطيع التحكم ىف هيئته البشرية وينقلب ملسخ أسود ضخم، فانتفض هاربة
لرحيل   .من أحالمى متشبثة بكل عزم 

س"غضب    من متنعى عنه وأ عاشقة صبابته، " يو
رة، ودللين أخرى، وقيدىن من جديليت الطويلة جبذع شجرة حمرتقة، وأحلق  وهددىن 

  .جبسدي الكدمات، حىت خدر اطراىف وشل حركىت للوصول لرغبته
الذكار قبل ال نوم، فأ أعشقه ولكن أكره أذاه، مل مينع عذابه الليلي سوى حتصين 

أريده جواري وأرغب يف رحيل أهوائه، فكان لألذكار رادع لعقابه بعض الوقت، 
وبقي هو مرتبص لألوقات اليت أنساها فيحضر ليعيد الكرة ويبدأ يف حيلة جديدة 

  .من حيله
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س"طلبىن  ىن له منذ أن" يو  بلهفة عاشق حمموم للزواج، على الرغم من إيقانه 
وقع صك امتالكي منذ الضغر، ولكن جاء طلب زواجنا حىت يرحيين فقط واستسلم 

له كلًيا، ولكن منعين من املوافقة، صورته املمسوخة املخيفة وأنيابه البارزة، فظلت 
لقرآن واألذكار ألمنعه من  مطبوعة بذاكرتى، حيت أصبحت أخشى اقرتابه واهدده 

ائًيا إن أجربين عليه   .أحالمى 
نه كان يعلم جيًدا مدى عشقي له وأين ال أملك متعة الرحيل عنه، فكان يبتسم ولك

  .ساخًرا بصمت، مرتبص للفرصة القادمة من أجل أن يشبع ظمئه
مع تكرار اغراءاته ومهساته العاشقة املتيمة، فكرت ىف عرضه لزواجنا، وحبه الذى 

ىن لن أجد مثله عند أي إنسان من البشر   .اعرتف من داخلي 
س أن خيفي عيوبه عىن، مقابل استمرار   ومبا أن لكل منا عيوب فقد وعدين يو

حيب له وإمتام عقد زواجنا أمام مجيع عشريته ليكونوا الشهود بدالً من البشر، وىف  
ن يشاركه ىف أحد   .كل األحوال هو ميلكين ولن يقبل 

نه حىب الوحيد ولن أقبل بغ س واعرتفت  ريه بديل، ولكن فكرت كثريًا حبديث يو
حفة، وطلب  حكام قبيلته ا قبل أن ينال مين صريح املوافقة، عاد يل وصدمين 

ن أقوم بتنفيذ أوامرهم اليت كانت كارثية   .عشريته 
س هليئته املمسوخة املخيفة، اليت تظهر عندما  رفضت مجيع شروطهم، فعاد يو

التحكم فيها بعد أن يغضب أو يفقد سيطرته على نفسه، وأصبح غري قادر على 
  .أخجلته أمام قومه وهو من كان يقوم برتبييت حيت يقدمين إليهم بكل فخر وإعتزاز
س وأخرى من عائلته، ومن  رة من يو عاد اخلوف يتشبث من جديد جبواحني، 

م اليت ال يرضاها أي دين، ولكن بدون مقدمة أو  صعوبة قيودهم وأحكامهم وطلبا
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س يغرقين  يف دالله وحبه بدون أي شروط، وعاد يطلبين للزواج بعد أسباب عاد يو
  .أن قبلت عائلته زواجنا بدون هذه الشروط

ذهلت يف البداية ولكن مع تربيراته املقنعة وإحلاحه سعيت لوهلة مستفسرة عن 
  .إمكانية قبول عشرية مثل عشريته يب بدون اي شروط

منهم أو ما مدي إمكانية  قرأت عدد من الكتب، وحبثت عن إمكانية محاية نفسي
أذيتهم يل مستقبًال، وخاصة بعد أن أكون زوجة فرد أحد أهم افرادهم الذي خالف 

م   .القوانني من أجلي يف يوم من اال
ارت معه كل أحالم السنوات، بعد أن اكتشفت  " حرمانية"صدمين جدار الواقع وأ

ات حبنا هي مطالب هذا الرابط الذي كنت أظن أنه سوف جيمعنا، وأن أقوي عثر 
عشريته، بدأت يف البحث بكل جهد عن أي طريقة إلمتام هذا الزواج وإنقاذ هذا 
احلب الكبري، ولكن اكتشفت أن ارتباطي به قد حرمه اإلسالم، وأن زواجي من 

س يعد حرام بسبب اختالف طبيعة خلقتنا، وأنه ال جيوز يل أن اتزوج إال أنسان  يو
  .من بين البشر

*********  
ليايل كاحلة السواد عشت فيها بعد أن أصبحت احلقيقة لدي كاملة، وأنه ال ميكن 
حلزن الشديد وأن مشس حيايت قد تغيب،  أن أرتبط حبب عمري إىل االبد، شعرت 
س ىف كل  و أقسمت بكل عزم واصرار، أين لن أتزوج بشرى إال لو كان شبيه ليو

 مثل دالله، ورمبا يكون  حكمه يف شئ، حيبىن مثل حبه، يفهمىن كتفهمه، يدللين
ذلك، حىت ال يكون يل زوج يتحول لصورة مفزعة كلما غضب أو اشتهاين، ويصبح 

س ولكن يف هيئة إنسان   .عندي يو
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س"منذ هذه اللحظة، حاربت رغبات  ألذكار حىت " يو لتحصني اليومى  احملمومة 
ى حتصني نفسي، مث حيضر أتقى شره، فغاب عن أحالمى كثريًا حىت أطمئن وأنس

  .فجأة مع جيش من الكائنات الدميمة يلحقهم ثورات عقابه
ت املسعورة  لعقارب الىت خترج مهرولة من طيات مالبسه، خبالف احليوا حييطىن 

اليت تظهر من خلفه، وأقضي الليل بينهم وأمام عينيه يقف لريي عقايب، ويري كيف 
  .دماءاتباعه ينهشون جسدي حيت تسيل منه ال

وخالل النهار كنت أموت من شدة الصداع الذي أوشك ان يصل يب إىل مرحلة 
ن، وكل هذا كان ضريبة امتناعي عنه   .  اهلذ

جباري على  يت  لقصرية، وتدخلت أمي يف معا استمر حاىل هكذا ملدة ليست 
م بدون فائدة، حىت توقف  رة الدجالني معها واخلضوع لطلبا س"ز يب عن عذا" يو

الليلي ذات يوم فجأة، وعاد إيل وحيًدا بدون جيشه، وطلب مين أن نعقد هدنة 
بيننا، فنحن متحابني ىف النهاية مهما نكر أو رضينا ومهما عاندته البد يل من 

  .  اخلضوع له يف النهاية
س لعقد هذه اهلدنة أن ال أعود إىل قرأة األذكار أو العودة إىل  كان شرط يو

لقر  رته، ألن هذا يعذبه بشدة كما كان يفعل هو وأعوانه معي، التحصن  آن قبل ز
م، كما اعتد من البداية   .ووعدين أن يقوم هو حبمايىت من مجيع قبيلته وأعوا

س أنه سيغرقين ىف نعيم عشقه مرة أخرى    وعدين يو
 ولن جيربين على الزواج منه وسيرتك يل مطلق احلرية لو رغبت أن أتزوج أخر وقت

سوف يطلق سراحي وأكون حرة، ومبا أنه اخرتق قوانني عشريته من أجل حيب، وأ 
ايًضا كل أمنييت أن أعيش حيايت بقربه فلن يكون هناك رجل غريب ليفرقنا مهما 

  .حدث
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س مبراهقيت املشتاقه لدفء احتوائه ورحالته، خبأت قصيدة عشقه  عدت إيل يو
عىن به كإنسان بشرى، أو حيوله كإنسان كما بثنا الروح، ودعوت هللا سرًا أن جيم

  .أري يف األفالم، ونتزوج ونكمل حياتنا سوً 
مل أكف عن دعائي سًرا، فقد شغف قلىب حبه، واستحل قليب بطيب معاملته، ومن 

س  املؤكد أنه لن حيل حمله سوي شخص مثله، ينتشلين من غرق مشاعري بيو
  .ألغرق فيه هو وفقط

*********  
مهسات الليل أثناء غفوتى، رأيت حلًما جديد، كنت أجلس فيه على   ىف إحدى

كرسي فوق مكتب ىف أحد الشركات الكربى، منكبة على بعض األوراق أعمل 
  .جبدية حيت شعرت خبطوات تقرتب مين

س يقرتب حيت   رفعت عيين بتلقائية حنو الصوت الذي اخرتق إنشغايل ووجدت يو
دوء بينما عينيه  حتمل نظرات مبهمة، مل أصدق عيين يف البداية، وقف أمامي 

كمله بدون أدين كلمة   .  ولكن قبل أن أحتدث معه تركين وغادر املكان 
قى تفاصيل الرؤ وال  استيقظت متعرقة كعادة احالمي بيونس، ولكن مل أتذكر 
ا، وعلى الرغم من انقباض قلىب من احللم إال أنه كان  حىت اسم الشركة وال مكا

ستماته ن قطة حتول حبيايت كلها وبشكل جذري، أعطاين أمل كبري جعلين أمتسك به 
  .وأصبح حتقيقه هو شغلى الشاغل

س بوحت له برؤييت كما    يف أول لقاء مجعين بيو
لتخلي عنها  اعتدت، فكاد أن يؤذيين من جديد فاعتذرت عن حديثي ووعدته 

  .ائًيا
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س ولكن على الرغم من حماولىت مل أمتك ن من ترك حلمي الكبري بوجود من يشبه يو
مي وإىل أخر العمر، خبأت أمنيىت جبعبىت وجعلتها  قي أ يف هيئة إنسان ليشاركين 

  .هديف ىف احلياة وعزمت على حتقيقها بصمت
ومن جهة أخرى، مبجرد من إنتهائي من املرحلة الثانوية طرق العديد من العرسان 

نه يدخل بيتنا عريس  بنا، كانت فرصة ذهبية لوا لدتى لكي تتفاخر بني اجلميع 
ب املنزل   . كلما خرجت ابنتها من 

ولكن ما حريها أن منهم من غادر بدون عودة وبدون إبداء أى أسباب ايًضا، 
ومنهم من رفضته بدوري من البداية حبجة استكمال دراسىت، وقد ساندىن والدى ىف 

ا خاطب ذات يعمل ضابط ىف أحد املدن رفضي هلم لصغر سىن، إىل أن أتى إلين
  الساحلية، ميلك من 

  الرفاهية ما سال له لعاب والدتى، ودعمها آراء النسوة 
من حوهلا للتمسك به وحيت إجباري على هذه الزجية، وعزز آرائهم أن مجاىل 
يستحق مثل هذه املعيشة املرتفة، والعريس مل يكن ينقصه سوى عروسة فاتنة 

ق ا أ   .  ة صورته االجتماعيةلتكتمل 
س"حاولت والديت إجباري فعلًيا ولكن كيف أقبل به وحب  مزروع بقليب منذ " يو

  .الصغر، وحلمي الوحيد أن أجد مثله بشري وأتزوجه
صرار كل حماولتها إلقناعي فحولت حياتى جلحيم، وسبت عنادى  رفضت 

إلعجاب بنظرات الرجال املنهالة على من كل صوب متىن  حاولت مواجهة . وا
متىن مبرافقة الرجال كسبب مسترت  لعناد والرفض وا ا إلجباره على الزواج  حر

لعريس   .لرفضى للخطاب، ولكي أثبت براءيت عليا القبول 
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وقف أىب حبزم ألول مرة أمام والدتى ورغبتها ىف أستغالل مجاىل وتزويج لشخص 
فصال بينهما، حىت وافقت أمى حيمل سطوة السلطة واملال، كاد األمر يصل االن

يت من  على صرف النظر عن زواجى حىت االنتهاء من دراسىت أو على األقل حيت 
  .اقبل به على مضض

*********  
لشركة  دخلت اجلامعة واخرتت التخصص الذى يقربين من حتقيق حلمى يف العمل 

اية طموحي، كما رأيت  ا واليت أصبحت هي بداية و حللم القدمي اليت حلمت 
س"لعلى أجد فيها    ".يو

اجتهدت ىف أخذ الكورسات خالل دراسىت اجلامعية لتذليل العقبات أمامي حىت 
خترجت منها، أعرتض أىب يف البداية على فكرة عملى، لكن إصراري على اجياد 

س" عطاء القدرة على إقناعه" يو   .كان كفيل 
د فروع إحدى الشركات العمالقة الىت أهداين القدر أوىل أحالمي ومت قبويل ىف أح

  .جتمع حتت سقفها جمموعة من الوكاالت لشركات استرياد األدوية
س من عملي بعد أن علم هدىف احلقيقي من  سية أو متناسية موقف يو كنت 

  . وارئه، ويف املساء هرولت للقائه وكدت أطري من فرط محاسي
ن درت حول نفسي أمامه كطفلة سعيدة بفستان الع يد، أخذت أقفز بني بسا

النخيل وكادت أطرايف ال تالمس األرض فرًحا وأ أروي له مشاعري وأعيدها 
واكررها أمامه وأوصف له سعاديت بتعييين وعملي اجلديد، ومل أنتبه لسعري عينيه 
حيت أعتمت عينيه بسواد قامت، ما لبث وحتول للهب خميف وأعلن صوته خبرير 

  .مرعب رفضه التام
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ا فرصيت األخرية للزواج منه، دق  قليب جبذع من هيئته، وعدت أؤكد لنفسي بعناد أ
  .ولن أختلى عنها مهما غضب، ففي النهاية سوف يري أن رأيي هو الصائب

أبتعدت خطواته فجأة بدبيب مدوي فانشقت األرض إىل نصفني فاصلة بيننا، بينما 
لبعد منذ هذه   صوته يوصلىن معلًنا رفضه التام أو النهائي لعملي، كما امرين 

لناس وأكتفي  اللحظة عن البشر وأن أعود إىل خلويت السابقة وعدم اإلحتكاك 
  .به

ا لسنوات كيف يل أن أتركها  رفضت وبشدة أوامره فهي فرصة العمر اليت حلمت 
خليانة ألىن  ذه البساطة، فضربين بسوط ومهي أشعل األمل جبسدي، مث نعتىن 

به متناسية حقيقته اليت أصبحت أعتادها حيت النسيان، وأنه مثلي  بشرية، فهتفت
  .بشرى، فرفض حوارى ساخًرا من غبائى

غافلة عما يدور يف الفلك حويل حاولت القفز إىل النصف الثاين من األرض الذي 
لقبول ولكن استوقفتين نريان صعدت بقوة من  يقف عليه لكي أقرتب منه واقنعه 

صل لعنان السماء من الشق األرضي الفاصل بيننا، فصرخت طن األرض تكاد ت
مرتاجعة للخلف فعادت النريان إىل مقرها واختفت فجأة، ولكن امتألت الفجوة 

  .بدل عنها حبمم بركانية تنافس محيم عينيه اليت تفور غضًبا
س خوىف وأكمل طريقه راحًال،  سقطت علي األرض من هول ما أرى، فتجاهل يو

مسه  مرعوبة من فكرة بقائي وسط هذا اجلحيم مبفردي فرفع ذراعيه صرخت 
ا يف أرجاء املكان وعاد صداها  لألعلى وزجمر بكلمات غري مفهومة صدح صوته 

طن األرض هضبتان بينهما طريق جبلى ضيق   .التكرار، فخرج من 
حييت بوجهه وقال بشراسة خميفة وهو مازال يوليىن  س للحظة والتف  وقف يو

  ه ظهر 
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يدي وعشان فكيت أسر سنني _    خيوط اللعبة 
  وخالفت القوانني، بس كان شرط القبيلة هو محايتك 

رك، افتكرى دلوقت  إنسية إن البادى أظلم   .و
وحترك ليكمل طريقه قبض السراب على ظله فاختفى بني اجلبلني كالربق ومل يتبقى 

  .جبعبىت إال قلباً   واجل
اوت فوق تالل احلب حائرة، أمسك كشمعة انطفى ضيها عدت أل رض الواقع، 

شواكها، فاحلب قدر حمتوم وقد غرس بني جذوري منذ املهد   .صبارها، واجرح 
*********  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  



 

27  
 

  ..الضياع الثالث
 "أطراف مملكتك"

  
أختبئ ىف ركن قصى وراء بقا .. أسرع ألطراف مملكتك.. مع بدء كل شفق

وابتلع .. أغتسل بدموع الفراق.. ط أوجاعي بنهر ذكراكأشتكي وأسق.. ظلك
كمله رة أي ضجر.. الوجع    ..دون إ

س صعب  م إىل كوابيس، وأضحى خروجي من لعنة عباءة يو حتولت سعادة األ
املنال، أصبح ليلى حفلة خاصة للشياطني وأشباههم، وعذايب يبدأ مع مغيب كل 

ه كاحلة ترتاقص على أطراف الستائر مشس، تصدمين خياالت وحوش ضارية ووجو 
ا تريد التهامى، وكسا خضرة حوائط غرفىت السواد القامت، وأصبح  شاهرة أنيا

م قضيتها أستنشق الكوابيس ليًال أو  أختفاء أشيائى بدون سبب عادة ىف حيايت، أ
اجلاثوم حيل ضيًفا على صباحى، وسقوطي مغشًيا على فور انتهاء كل حفلة شيطانية 

إلضافة إىل الكدمات اليت أدمت جسدى، كما أن سوء  حتت أقدام أيب وأمي، 
حالىت النفسية وحزىن جعلوىن ابتعد عن صالتى املتقطعة من األساس، حىت تركتها 

  .ائًيا رويًدا رويدا
بدأت والديت ىف السؤال عن املشايخ والدجالني من جديد، كما بدأت يف الذهاب 

ريت، .  ذهايب معهاهلم مبفردها بعد أن رفض أيب أقنع عدد منهم والديت بوجوب ز
  . ومع إحلاحها وافق والدي على سؤال من هو صاحب علم يستشريه

حد املشايخ الدارسني ىف تلك األمور، والذي كان ال  نصحه أحد أصدقائه 
يتقاضى مال وال يفعل شئ من أمور الدجل وكل عالجه كان بقراءة القرآن والنصح 
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دراسته العلمية والدينية، وذهب إليه والدي ايًضا مبفرده واستفسر منه به ىف إطار 
  .عن األمر واستمع جيًدا جلميع نصائحه وعاد ليطبقها كما علمه

ا،  ألذكار ومسح جسدي  رة أيب هلذا الشيخ بدأ كل ليلة بتحصيىن بنفسه  بعد ز
وقات منذ زمن، وعاد ليقرأ القرآن علي جبهىت ويدعوا كما كان يفعل يف أحد األ

ألستمرار  ولكن ما صدمين هو إكتشايف إىن نسيت الكثري مما حفظته منها، و
لفعل، حيث أن ذكر هللا مل يعد ينقطع من البيت ليالً  ت  رحلت عىن هذه العذا

ارًا   .وال 
س"منحىن توقف عقاب أتباع  ألمر الواقع وختليه عن " يو أمل ساذج ىف رضاه 

 أختيل يومًيا ما كان يرتبه ىل القدر من صدمات جديدة لتغري جمرى االنتقام مىن ومل
  .وفلك حياتى القادمة

*********  
م يوم يتوكأ على األخر لتتبخر آماىل ىف العثور على   أستلمت العمل ومضت األ

س"شبيه  هل سأجده أم كنت أعيش وهم؟ .. رض الواقع ، حيت تساءلت" يو
مي  وإن مل أجده هل سيعفو عىن   ويعود ليمأل أ

  فرًحا وترحاًال، أم أن اللهب يف عينيه كان نذير شؤم؟
زميلىت من شرودى اليومى، و تساؤاليت احلائرة بصلف، لتخربين " ميار"أخرجتين 

ت بعد إنتهاء إجازته الطويلة ب املكتب . حبضور مدير احلسا لقرب من  وقفت 
ونه، حيت حملت دخوله من أول املمر كما يلقب" الرجل الغامض"ألرى " جنالء"خلف 

م أن تصلين حيت مر أمامنا بثقته املعتادة وخطواته  قى مهسا وصدميت منعت 
  .اخليالء
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خصين بنظرة غامضة حملت فيها ثورة ووعيد كامن رأيت مثله من قبل، واستكمل 
دوء ن . طريقه ملكتبه  الصدمة شلت حركىت بينما هتف عقلي فرًحا غري مصدقًا 

س"   ..ها هو قد عاد" يو
ظري، حىت  لفعل أمام  س مر  بقيت للحظات مصدومة، ومل استوعب بعد أن يو

حالمى وهو قد قبل .. صرخ عقلي بـ ال البد أىن مازلت متوسدة وسادتى أجتول 
حللم  منييت وعاد من جديد حليايت ووافق أن يساحمين مرة أخرى، إذًا سأتشبث 

  .طوًعا، وافرتشت األرض غافية بسالم للنهاية وأغمضت عيين
  استفقت من غيبوبيت على توبيخ مياروصراخها

ا .   بس تعبىت نفسك على الفاضى!  أخيت كل ده عشان تلفيت نظره_  ر
ا  زميلتنا جنالء بعتاب فأكملت توبيخها حانقة وهي تنصرف متمتمة بباقي كلما

  .واعتذرت جنالء على أسلوب ميارالالذعة، ساعدتىن هالة وجنالء على النهوض، 
كنت أستمع هلم بشرود بينما عقلى يسرتجع األحداث، وعيىن تود التهام الباب 

مل أصدق أنه مر أمامي بنفس تفاصيله . اخلشىب الذى يقف بشموخ حائل بيننا
اجلذابة، وضجيج هالته املهيب، وهليب نظرته الغامضة واليت يقبع خلفها ألف 

  .اقهاحاجز مينعين من اخرت 
*********  

ك  ر م مملة ىف غيابه، ممتعة حبضوره، كفيلة  من بعد لقائنا األول توالت األ
حللم الذى  لربودة بقربه، فاكتفيت مبراقبته التشبع  حواسي، وأصابت أطرايف 

  .أضحى حقيقة
نه "أدهم"عرفت فيما بعد أن أمسه  جلميع  س"، وكنت أمتين أن أصرخ  ، حب "يو

س كثري . يايت ومالك قليب ومن حبثت عنه لسنوات بني البشرح كان أدهم يشبه يو
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عم بشكل عجيب  فهو مثله طويل، عريض املنكبني، ذو بشرة مسراء، وشعر 
ويتدىل بعض منه على زوا جبهته، فيقوم برفعها بنظارته الشمسية القابعة دوما 

ادة تفصح عن قوة طباعه وسط صدره حممولة على أول أزرار قميصه، مبالمح ح
  .منذ الوهلة األوىل

س"تغلغل أدهم بيسر لنبض قلىب، فاحتل رتبة  عشًقا، عندما أراه جين عقلي " يو
خلجل  كورة حىب منذ الصغر بينما قلىب يتحلى  ن هذا  وأود أن أصيح للعامل 

  .وينتظر إشارته
*********  

زميلنا، " دمحم"ألول مرة مع املكتب " أدهم"كنت أعمل جبوار ميار عندما دخل 
حملىن فرفع حاجبه األمين بتأىن ساحر متسائل بصمت عين دون أن حييد بنظرته عن 

لقول. وجهي   لقطت ميار سؤاله فأسرعت 
ت"دى _    . شغاله معا من فرتة قريبة" آ
  والعايزاه يغضب عليِك؟" البص"قومى سلمى على _ 

  كتفه مداعًبا" أدهم"، فطوق قاهلا دمحم بزجر مبطن وإبتسامة صفراء
خد فكرة وحشة عىن؟_    ايه  دمحم؟ كده اآلنسة 
  .ال طبًعا  بوص، دا حضرتك مثل أعلى لينا_ 
  .ايوه كده ارمسىن قدامها_ 

مياءة ال مبالية حميياً، و " أدهم"قاهلا  مقهقًها، وشد طرف لياقته بغرور مث هز رأسه 
لقً  بتسامته، ارتدى نظارته الشمسية فزادته  ا، مث نظر حنو لربهة وهو مازال حمتفظًا 

  .وودعنا دون أن يعريين اهتمام آخر وانصرف
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فور خروجه هتفت ميار حانقة على غروره وغطرسته، وأتبعها اعرتاض دمحم على 
كتمثال من الشمع  . إن مل انتبه لتصرفايت معه" أدهم"صمىت وحذرين من طوفان 

ولفتاته وعندما غادر صحبته روحى مودعه  وىف حركاته" أدهم"كنت أحدق ب
فأخريًا نظر لعيين، ووجه الكالم ىل، ورحب بوجودى، وأصبحت ىف مرمى بصره 

  .وعرف إننا عد ولن نفرتق كما قرر ذات يوم
*********  
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  "العشق"
ي و جيتار تتقافز فيها نبضات القلب لتناطح .. هو سيمفونية منسقة تُعزف بني 

برقة .. يتساقط كسيل العارم بني الضلوع.. لتصدح برعد وبرق. .بواسق السحاب
  ...قوس قزح

م طويلة ظلت ابتسامىت ال تفارقىن، ومل يعكر صفوها إال جتاهل  " أدهم"أل
م وازددت . لوجودى، لكن مل يكون هذا عائق أمام ثورة حىب السرمدي مرت األ

  .ولعى جبلساته الدائمة مع العاملني
ملوظفني أسرتق السمع للحروف اخلارجة من شفتيه حىت تقتنصين كنت اندس بني ا

أكملت تدريىب ىف قسم .   نظراته احلارقة جلوانح قلىب فارتبك واشيح وجهى خجالً 
  .املخازن حىت إنتهى أول دفرت خاص بكتابة اإليصاالت أعمل به

نشغال   : ذهبت لنجالء أستفسر عما أفعله، فردت 
  . جديد وهى تتصرف فيهاديه مليار وخدى واحد _  

ذهبت ملكتب ميار ومل أجدها، فانتظرها، ودلفت إحدى العميالت وسألت عن 
ا بوجوده طلبت الدخول إليه وهي متعجلة" أدهم"   .وعندما أخرب

ترددت ىف الدخول إليه وتذكرت إنه لو مل يكن هناك عمل سينصرف وحسمت 
ب مكتبه ألول مر . أمرى . ة فحاولت احتوائهااضطربت دقات قلىب مع طرق 

دخلت بعد اعطائى األذن، وأخربته بوجود العميلة، ووليته ظهري وقبل أن أعود 
  .أدراجي وأخرج من حميطه أوقفىن سؤاله الغاضب عن وجود ميار



 

33  
 

مل أفهم . حركت كتفي بعدم املعرفة فظل صامًتا شارًدا لوهللة وعينيه تنظر لعيين
أت يف القفز، ابتلعت ريقي وعدت انبهه نظرته وال سر شروده لكن دقات قليب بد
  :بعد أن ساد الصمت بيننا للحظات قائلة

  أدخلها؟_ 
  مني؟_ 

  قاهلا مشوًشا فأبتسمت معقبة
  .العميلة_ 

أومأ موافًقا برأسه بينما عينيها مازالت غائمة خلف شروده، وقبل أن استدير مرة 
لصيحة ميار الغاضبة اخرى دخلت ميار وخلفها العميلة، وبدخوهلا فزعنا مجيًعا 

  .لتدخلي ىف عملها
جلرم املشهود تربير األمر، بينما إلتزم أدهم الصمت  حاولت مرتبكة كمن مسك 

بررت موقفي يف بضع كلمات مث . وعينيه أصبحت ال حتمل أي معين ألي شئ
ابتسمت متوترة واقرتبت من ميار وجذبتها معي للخارج بلطف، ومبجرد ما أغلقت 

اب املكتب خل . فنا نفضت ذراعها من كفى حبدة، وكادت أن حترقىن بنظرا
  :اسرعت قبل أن تقذفين بوابل من صراخها قائلة

  .دا الدفرت القدمي وعايزه واحد جديد_ 
نفعال، ورفعت    ألقت ميار بدفرت جديد على مكتبها 

حاجبها األيسر بتحدى لو أعرتضت، فآثرت السالمة وأتقاء للمشاكل وأخذته 
نظرت ملكتب أدهم نظرة أخرى، وأ ابتعد متسائلة داخلى حبرية . خرجتبصمت و 

  .عن سر نظراته وشروده
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لفعل هو   س"هل  دعائه عدم معرفىت؟ هل أختفى من أحالمي " يو ويداعبىن 
بعد أن أمر أتباعه بعقايب؟، أم استسلم لوجوب وجوده كإنسان يف حيايت حيت 

؟، هل هو من كان يعاقب ين يف الفرتات املاضي أم أحد يشبهه أرسله نستمر سوً
لفعل قبيلته استغلوا غيابه وأنزلوا العقاب واللعنات على ومل  أفراد قبيلته؟، هل 

يصدهم عىن سوى حتصينات والدي؟، أم أنتهت كوابيسي وسأبدأ عهد جديد على 
س بشروطه اجلديدة وحياة دائًما متنيتها؟، أم أن ه أرض الواقع مع حب عمري يو

م؟   .مازالت هناك مكيدة حتاك من خلفي وستظهر مبرور األ
*********  

هتمام وتركيز ىف .. مع أنبثاق يوم عمل جديد  أثناء تسجيل بعض اإليصاالت 
ابتسم وعينيه . علي مكتىب فجأة فصرخت فزعة" أدهم"دفرت اليوميات أحنىن 

ما و   در قائالً تتجول على مالحمي جبرأة مث سكنت حدقيت واستقرت 
ت"إزيك  _   ت"عاملة إيه؟ مش " آ   برضوا؟ " آ

ت"آه _    ". آ
  نطقتها وأ أحاول أن امللم بعثرت نبضايت فأكمل قائًال ببهجة

؟_    مبسوطة معا
  .احلمد _  

انتصب ببطئ يف هيئته وعينيه تتجول يف املكتب سريًعا من حويل بينما يتمتم بال 
  همبالة مفاجأة علي نربت

  أ داخل مكتىب عايزة حاجة؟_ 
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شكرته بفرح فعاد بعينه من جديد ليمسك بنظريت حنوه للحظة، بينما بدات  
ابتسامته تتسع رويًدا رويًدا، مث رفع كفه يف غرور وأشار به مودًعا، بعد أن وصلين 

مل وترحاب   .وعد عينيه بشئ خفي أستقبلته 
الغرام احململني بضجيج عطره بعد خروجه جلست أستنشق شهيق العشق، وزفري 

وردتى فتنفسته بنهم   .الذى غلف الكون حوىل وسبح 
*********  
م دون أن تتكحل عيوين برؤ  ، وىف اليوم الرابع بعد "أدهم"مضت ثالثة أ

ب مكتىب فسمعت صوته  لقرب من  إستظالل احلياة بظل مشسها كنت أقف 
ابتسمت واشرت للكامريا برتحيب فعاد هلا . راقبةمعاتًبا برقة لوقوىف أمام كامريا امل

  قائالً حبنق
نية  أمحد_  حية    .تفاجأت بتحرك الكامريا للجهة األخرى. شوف 
  ايه ده هو ىف حد غريك بيشوفها؟ _ 
س شغلتها بس _  إلضافة أن فيه  دي متاحة ألعضاء جملس اإلدارة واملديرين 

  .املراقبة
غبائي وعقلي يذكرين أن أدهم ليس إال أحد املديرين،  تفاجأة بكالمه واستدركت

لدخول إىل الكامريا من االساس، تركته خجلة  ورمبا ليس لديه كلمة املرور اخلاصة 
  .من رعونة عقلي حتت عزم أنظاره الوامضة بتفكري

*********  
خوفاً " أدهم"رفض اجلميع العمل مع . مع بداية أسبوع جديد تفاجأ بغياب ميار

من غضبه الذي يربكهم به يف بعض االوقات، ورشحوىن كبديلة هلا عندما أختذت 
  .صفه كالعادة مؤيدة ومدافعة عنه
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قبلت التحدى والوقوف أمام محمه الربكانية، وتركتهم ودخلت مكتبه فوصل 
م عن  ملسامعى صياحه ىف أحد املوظفني فأرجتفت أوصاىل خوفًا وتذكرت كل كلما

  .حاالت غضبه
ور أول عميل وقفت أشجع نفسى، وتبخرت شجاعىت على عتبة مكتبه ومل مع حض

  .دخلت متمتمه. أجد من أستغيث به، طرقت الباب حبذر، فاجاب أدهم حبده
  . عميل_ 

خلارج بنجالء  أدخلت العميل بدون إنتظار رده وخرجت مسرعة فاصطدمت 
  بالها، فقلت ب"النسكافية"وسؤاهلا عن تناول أدهم ملشروبه الصباحى 

  . نسكافية إيه؟ حمدش جاب حاجة_ 
  .دا بيدخله أول ما يوصل، طيب هقول لعم حسن، وابعتهولك_ 

دقايق،   3وحضر العامل بعد. انطلقت دون كلمة أخرى، بعد ما زادت ربكىت
  :وقال

 أستاذة النسكافية أهوه، بس هللا يكرمك بالش أدخله، أ غلبان وحمتاج كل _ 
  . نهاردة متعصب وحمدش يضمنهقرش ىف مرتىب وهو ال

بنفاذ " أدهم"رد . رق قلىب حلاله فحملت الكوب منه وطرقت الباب ببطء شديد
بتسامة مرتبكة وقلىب يعدو خوفًا وضعته بطرف املكتب وأسرعت . صرب فدخلت 

  .إلختفاء من أمامه
بعد نصف ساعة خرج أدهم يناطح اهلواء ومعه بعض األوراق وتوجه ملكتب آخر 

ل من عاصفة غضبه ورتبته سريًعافدل عندما عاد أدخلت . فت مكتبه الذى 
لعميلة التالية، فقال آمًرا    الكارت اخلاص 

  . خليكى معا_ 
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صوبت العميلة أنظارها . إنصعت ألمره وأدخلتها وجلست على املقعد أمامها
  جتاهى، فتجولت بنظرى ىف أرجاء الغرفة بالمباالة حىت قطعت الصمت قائلة 

  منتظرة حاجة  أنسة؟_ 
  ابتسمت بلزوجة، وعقدت ذراعى أمام صدرى وقلت 
  . بس ميصحش أسيبكم لوحدكم.. ابداً _  

إلهتزاز وسألت  ا، وبدأت قدميها    "أدهم"ظهر الغضب على قسما
  عايزة أعرف الطلبية وصلت وال لسه؟ _  

  . مش أختصاص القسم هنا_ 
   .طيب عايزة أتفق على طلبية جديدة_ 
  .أكيد اإلستعالمات فهموِك تعملى كده إزاى_ 

ضت جاذبة حقيبتها بقوة، وخرجت  ا . أطلقت زفرة غاضبة، و على أثر خطوا
ضحكة جملجلة فاجأتىن، فهمست بداخلى متنهدة هل آن األوان " أدهم"أطلق 

  للجن الثائر بداخله أن يرحل؟ وقف قائًال 
  . أفحمتيها_ 
  . ألنه الصح_ 
  .مت_ 

  ىن ايه؟يع_  
وقف ودار حول املكتب واستند جبزعه عليه وعينيه الىت يقف خلفها الف حاجز 

عماقه تلتهمىن    متنعىن قراءة ما يدور 
لكالم ده_   ىن، وبلغي ميار    . يعىن الباب مش هيتقفل عليا مع أى واحدة ست 

  :خجلت من نظراته، ومطه لبعض الكلمات، وقلت بتلعثم
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  . ها؟ يعىن عشان متقلش وقفت يوم وطلعت حباجة جديدةممكن حضرتك تبلغ_   
  تنهد وأقرتب هامًسا

  .حاضر هبلغها_   
  : ابتسمت وقد أزاح محل من على كاهلى فعاد ملقعده وقال 

  على طول مبتسمة كده؟ _  
  وده كالم . اإلبتسامة ىف وجه أخيك املؤمن صدقة_  

  . الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
عايزك  . طيب ممكن ملا تشوفيين بالش تبتسمي قدامي. سالمعليه الصالة وال_  
  . كده

نون بعشقه الذى ال يتوب،  مط شفته كاألطفال فنظرت ملالحمه بشوق وقفز قلىب ا
دوء فبادلىن النظر بنظرته املفعمة بغرامه منذ الصغر  وهو يبعثر كياىن وجيمعه 

س وليس شبي   .هه ابًداليصرخ عقلي مقسًما أن الذي أمامي هو يو
مس أذاب ما تبقي من صالبيت، رفعت  حاولت مللمت شتاتى ألبتعد، فناداىن 

  .عيين حنوه فكرر حركت شفتيه مرة أخرى
  . تعالت ضحكاتى سعيدة بكل ما يصدر منه مث هربت من أمامه مرة أخرى 

  ..فحبيىب هو مصدره.. إن كان ىب مس من اجلنون
  ..ال تسألوا عاشق عن سر ضحكته

  ..تبحثوا خلف تنهيده خارجه من بني ضلوعهوال 
  ...ولكن تعلموا فلسفة الكون فقط من شروده

  
*********  
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  الضياع الرابع
  "اقرتاب حمظور"

  
ىف صباح اليوم التاىل ألقيت بثرى النوم عن خمدعى، أديت فرضى، ارتديت  

فوجئت فور وصويل بطلب ميار أجازة أسبوعني لرتيح . مالبسى، وذهبت للعمل
ا من ضغط العمل، جتاهلت األمر لبعض الوقت ولكن مع أقرتاب موعد أعصا

هتمام" أدهم"وصول    سألت 
  شوفتوا سكرترية بديله ألستاذ أدهم بدل ميار؟_  

  نظرت جنالء حنوى بطرف عينها، وابتسمت مبكر وقالت
  ونشوف ليه وإنيت موجودة  مجيلة ؟_ 
ىل الرعب امبارح_    . حرام عليكى دا ر

ا على صرخيت بينما اتكأ دمحم زميلنا على الباب يراقبنا بفضول تعالت . ضحكا
  فقالت جنالء

  ؟ "أدهم"أهوه نسأل دمحم عن رأيه مني ميسك سكرترية مع أستاذ _  
ت"_    . طبًعا" آ

قاهلا بكل ثقة فنظرت له بصدمة، فربتت جنالء على كتفى وهى تكتم ضحكتها 
  وقالت

  . كىاتفضلى  حلوة ربنا معا _  
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غادروا وتركوىن بني شقى رحى حبه واخلوف منه لكن أ قلىب االبتعاد، فتحملت 
قمت برتتيبه وقبل انتهائى منه دخل أدهم بثورته . عواصف القرب وذهبت ملكتبه

  :قائالً 
  بتعملى إيه عندك؟ _  

  ....أصل ميار أخدت أجازة فقالوا ىل_  
  آه طبعا ما الشركة شركتها تغيب، وترجع_   
ا كتري على استهتارها ده بس مفيش فايدة. مبزاجها  روحي بقي  شاطرة . أ حذر

ىن... قوىل للي قالولك   .إىن مش عايز ميار يف القسم هنا معا 
هلروب من أمامه إلجياب، وأسرعت  لنسكافيه . أومأت  بعد قليل حضر العامل 

ب أدهم طرقتني، فرفض  وله قبل أن يعلم حىت السماح بدخ" أدهم"وطرق علي 
الذي سيرتتب عليه " أدهم"شدىن العامل مستنجًدا خوفًا من غضب . من الطارق

خلصم للعامل لتايل سوف تقوم اإلدارة    .تقدميه لشكوة فيه و
ب املكتب   متلكىن الغيظ من دكتاتوريته فتناولت الكوب حبده، واندفعت أىل 

ضبه فبدأ اجلنب يعود إىل جواحني ويسكنها وقفت أمامه لربهة مث تذكرت ثورته الغا
دوء شديد ووجدت . مرة أخرى، وبني خوف وتردد اختذت قرارى وفتحت الباب 

أدهم جالس مسرتيح خلف مكتبه موليىن ظهره يدخن سيجارته ومن هيئته استنتج 
  . أنه شارد يف أمر ما

وقفيت وقبل أن أنتصب يف . تسللت خبفة ووضعت كوب النسكافيه على املكتب
صمت حلظة مث افرت ثغره . انتفض أدهم من مقعده زاجًرا ومعنًفا حىت سالت دموعى

  :عن بسمته املهلكة هامًسا
  .إيه ده بتعيطي؟، أمسحى دموعك  طفلة_  
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مسى ولكن بطريقة مشاغبة   ابتعدت أكفف دموعى خارجة من أمامه فهمس 
  . األمس وعاد ليبتسم هومط شفته بتربم كاألطفال، فابتسمت لذكرى . فنظرت له

  ..احلب
هو أمجل مراوغة حنياها بكامل ارادتنا، جمبورين، واعدين، متواعدين، عاشقني، 

  ..معشوقني، طالبني، مطالبني، عطائني، مانعني، راغبني
  ..بدون توقف.. بدون شروط..  بدون خيانة

األنتظار  هذا هو احلب وهذه لذته، نريد ويريدون، نكابر ويكابرون، ونظل ىف صالة
  ..جمبورين راضني

*********  
  :مكتىب متعجًال وقال" أدهم"ىف اليوم التاىل دخل 

ت"_    النهاردة عندي شوية شغل ىف الفرع التاىن، هاتى رقمك ولو حد ".. آ
  . سأل عليا بلغيىن

  .آسفة مش هينفع أديه حلضرتك_  
ت للخلف عندما تراجع. قلتها بثقة وجتاهلت عجلته، فأشعلت اللهب مبحاجره 

تت أنفاسه تلفح صفحة وجهى، ومهس بغضب وهو جيز  بدأ هو يف األقرتاب حىت 
  على أسنانه 

بع الشغل معاِك من هناك مش عشان سواد عيونك .. أ عايزه_   عشان أ
العسلية دى وعقاب ليِك هتتصلى إنىت بيا، ودورى على رقمى بقى ، و ويلك لو 

وضع هاتفه ىف خمبأ بنطآلة . وف عدة مرات فابتعدأومأت خب. حد جه ومكلمتنيش
امه وسبابته ىف شكل مسدس مهدًدا بقتلى إن عارضته مث رحل   . .........مث رفع ا

  مالك حصل إيه؟ _ 
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قصصت عليها ما دار بيىن وبني . قالتها جنالء فأنفجرت ىف البكاء بني ذراعيها
  : فربتت على كتفى" أدهم"

صب تتوقعى منه أى حاجة، وبعدين هنا املديرين  معلش هو كده ملا بيتع_ 
ت" معاهم أرقام املوظفني عشان الشغل، و حبيبىت ملا جييلك عميل بلغيىن " آ

  .وهتصلك بيه
ديده الصريح فرفضت    :شدت جنالء وجنىت قائلة. إرجتف قلىب من 
  .معاه حق بعيونك العسلية دى،  بنيت إنيت جايباهم من أين_  

ديده لو ابتسمت  ما ويف النهاية  ملزاحها وتذكرت أدهم ونظراته وشروده 
  .  تكاسلت عن تنفيذ مطلبه

*********  
أمامى رافًعا إحدي حاجبية بتحذير فإزداد ريقى وقبل " أدهم"ىف اليوم التاىل وقف  

رتباك   :أن ينطق قلت 
  . وهللا أخدت رقمك من جنالء، بس حمدش جه خالص_  

مله جب رائه هلاتفي املستكني أعلى املكتب وضغط على بعض أزراره فدق أمتدت أ
حدى عينيه  هاتفه، وختللت إبتسامة منتشية شفتيه وترك هاتفى بزهو منتصر وغمز 

ندهاش وهو يتجول بني جدران قلىب يتحكم . راضًيا مث انصرف نظرت لسرابه 
مى متأرجحة بني رحية خمضرم مبملكته، وقضيت أ ، "أدهم"مزاح  ويعبث وحيطم 
  .وجديته، وغيابه العاصف، وحضوره املربك دون أن أرسوا على بر

*********  
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م أقرتبت من  بت اشبهه ىف تصرفاته وأرائه حىت .. أكثر وأكثر" أدهم"مع األ
تت تشبهه بدأت اهلمسات من حولنا تتكاثر والسؤال عن وجود صلة . مالحمى 

  .قرابة بيننا خنفيها
ر نفس األسئلة بنشوة وأخذتىن قدماى ألخباره عن سعادتى ضحكت على تكرا 

. دخلت مكتبه فحادت عيناه عن األوراق متسائالً عن وجود عمالء. سئلتهم
لنفي فعبست مالحمه وأنطلق قائالً حبدة   أومأت 

  .فاكرة نفسك جاية فرح  أنسة وال إيه؟ إتفضلى شيلى اللي يف وشك ده_ 
  . بس وشى مفهوش حاجة_  
ملي، ظل على نفس نظرته الغاضبة، فدب ن ا بينما أمسح على خدي  طقت 

وصاىل مسحت وجهى مبحرمة ورقية وقدمتها له كدليل لصدقى، فأراح . الشك 
  : ظهره علي املقعد للخلف متنهًدا

ت_  من وقت ما طلييت علينا وانيت عاملة زى نسمة هوا هبت ىف .. عارفة،  ا
عدم أستيعاب، وهدهد قلىب غزله، فحلقت فوق عنان رمشت ب. عز حر الصيف

السماء، وزادت نبضاتى بنبضة مل تولد إال له، تركت املكان ضائعة بني طرق عشقه 
  .منتشية بوجودي جبواره واقرتاب الرابط الذي سيجمعنا كما حلمت دوًما

*********  
  
م عندما انفرد مبكتبه" أدهم"ألبثىن     قائالً حبزن ثوب احلرية بعد عدة أ
  .ريتىن قابلتك من زمان_  
حثة عما يرنو إليه؟ فإىن أرى قرىب مباح وأمضى   أنقبض قلىب والتزمت الصمت 

وتسللت  -ريتىن –فلما دخلت كلمة . قدًما أسابق نسمات اهلواء ألصل إليه
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ايته خرج من مكتبه " أدهم"سياق األحالم؟   ظل  شارًدا طوال هذا اليوم وىف 
جلوار مث أقرتب ونظر بعيىن حىت امتأل الكون من حوىل بضجيج و كد أنه ال أحد 

  صمته، فغزا قلىب إنفراج شفتيه هامًسا
دال بدلوه وخرج وتركىن . ميكن لو كنت قابلتك زمان، كان حاجات كتري اتغريت_  

أستشهد بعينيه ألصدق أحساسى، فتكذبىن كلماته . أفك طالمسه بدون خريطة
جلرأه لإلستفسار عن مقصده، لكنىن . رية من نفس الثغروأجترع احل متنيت التسلح 

جتاهلت األمر عن عمد فكل أسلحىت . أضعف من تلقى صدمة تلوح ىف األفق
  . سخرت له منذ زمن، ولن أستطيع مبارزته إلستبقاء عشقى

*********  
م فمرت سريًعا وعادت ميار للعمل ا بوابل من قابلت خرب نقله. إلتهم الزمن األ

. وزاد األمر سوء أن القسم اجلديد ترفض العمل به منذ زمن". أدهم"السباب على 
تسائلت ألستوضح سبب إعرتاضها فأسرتسلوا بشرح بواطن األمور حىت أنبثق 

". الرتبح، والسمسرة، واإلستغالل للمرضى واملرض"أمامى عامل جديد ينحصر بني 
  :متتمت مصدومة

  لإلدارة تبقى كارثة؟ لو وصل اللي بيحصل_  
  . مها عارفني ومطنشني ألن املوضوع يف األخر نفع واستنفع_  

لكالم ده؟" أدهم"أستاذ _    عارف 
شدى حيلك بقى انيت وراكى . هو اللي علمنا نعمل كده إزاى" أدهم"أستاذ _  

قطعت إسرتساهلا برحيلى كارهة كل . جهاز، وجواز، وعايزة مبلغ ىف البنك يسندك
وجاع الناس بدون رمحةمن حي وكأن عقلى . مل مثل هذه القلوب القاسية ويتالعب 
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ملكتب جتمع أشيائها عندما تقابلت أعيننها أستعر . ينقصه عبثًا فوجدت ميار 
ا    احلقد 

  مليىت دماغه خالص؟ قولتيله إيه عىن؟ _ 
  :أجتمع بعض الفضوليني على صراخها وقالت إحداهن. وال حاجة_ 

وضعت . معاه حق انيت كل ما يزيد الشغل تغيىب، وهو حذرك قدامنابصراحة _  
ا وقالت   :   ميار كفيها بني جنبا

  . أخىت هو يالقى أحسن مىن، بكره يندم_ 
ا وخرجت ودبيب حذائها الغاضب يصم  رمقتىن بكره، ومحلت صندوق حمتو

فكارى وشعرت تفرق اجلمع كًال يهمس مبا جيول خباطره، وجلست أصارع أ. األذان
ا حىت ظهر    : قائًال مبرح" أدهم"ىن سقطت أسريه بني شباك العناكب وخمططا

ىن_    .تعاىل..  صباح الورد واليامسني على أحلى عيون ر
قال كلماته ورحل قبل أن أعرتض على مغازلته، مجع املوظفني ىف مكتبه وطلب 

نتهاء مشاكله ردة إحتفاالً  ت  تأل املكتب بصخب ام. للجميع مشرو
  .عن سوء معاملته لبعض األفراد ىف الفرتة السابقة" أدهم"الضحكات، وأعتذر 

وذكائه وكأن ما حدث منذ " أدهم"ذهلت ملشاركة ميار للتجمع، وإطرائها على  
  ": أدهم"بعد إنتهاء احلفلة البسيطة عاد اجلميع لعملهم وهتف . دقائق مل يكن منها

ت"_    .إستىن" آ
  :ابتسم قائًال بدفءوقفت ف 
  شربىت حاجة ؟_  
  . شكًرا. آه_  

  :أضجع للخلف ووضع كفه حتت خده وقال مبتسًما
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  .عايز أعتذرلك بشكل خاص عن إسلوىب معاكِ _  
  . املهم ملا تالقى نفسك هتقلب قوللي عشان احلق ميار. وال يهمك_  

  ؟وأهون عليكى تسيبيىن وأ اللى فكرت خالص لقيت اللي تتحملىن_ 
  خالص أديين منتظرة هنا طاملا ما وصلناش _  

  . للضرب
  : شبك أصابعه حتت ذقنه وقال حبنان أسرىن

  وكمان متوقعة أضربك؟_ 
دا أحيا حبس إنك هتقوم ترميىن .. أنت مشفتش نفسك وأنت متعصب، دا_  

  .من الشباك
  : ض وهو حيرقىن بنظراته املتيمة واقرتب مين ومهس 

نيةأ ممكن أرميكِ _    .، بس ىف حتة 
ن  عال طنني قلىب خجًال، وأوشكت روحى على فقدان الوعى أمامه وشعرت 

  : أقدامي مل تعد تستطيع الوقوف أمام موج هواه، فاكمل بشغف
  أحنا ما شفناش بعض قبل كده؟_ 

إنتفضت بفرحة أتوق إليها منذ زمن، وابتعدت بصمت من أمامه بينما تركت  
  بني البوح مبا عشناه سوً أو األنتظار ليخربىن هو روحى أسريته، حائرة 
  اوًال مبا خيفيه بقلبه؟ 

*********  
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  الضياع اخلامس
  "نكشاف املستورا"

بطبيعىت أشفق . حضرت عميلة ىف العقد السابع من عمرها تتوكأ على عصاها  
متام بعض األجراءات . على كبار السن من األمراض الىت تنهشهم بال رمحة قمت 

ا ىف الدخول ا بينما انتظر مبكتىب وعندما حان دورها ساعد متسكت . اخلاصة 
ممتنة على حسن صنعى معها بدون مقابل مث عادت لوجهى " أدهم"بكفى وأخربت 

  : قائلة
للي يصونك ويبعد عنك والد احلرام_    . روحى  بنىت ربنا يكرمك 

ا، فنقل " أدهم"خجلت من مساع  ا وشكر   :نظراته بيننا وقال" مأده"لدعو
  .حضرتك مش أول واحدة تدخل تشكر فيها، مش عارف بتعملكم ايه بره_  
بعد خروج العميلة . مث طوقىن بنظرة غريبة مل أفهمها لكنها أربكتين كأىن أقرتفت أمث 

مبواربة عن سبب امتناعى عن أخذ األموال من العمالء نظري " أدهم"تسائل 
س"ه، فكيف لكالصفعة كان سؤال. خدماتى أن يشك ىف تربيته ىل؟ تسرب ىل " يو

  :بروده املستفز وإىل مىت سيتجاهل ما بيننا؟ فقلت
خد مرتب على شغلى ده ومفيش بند ىف العقد بيسمح إين أخد رشوة_     .أعتقد 
قلتها وضممت شفىت حبنق، فأطلق لعينيه احلرية لتأمل مالحمى حىت تبدل غضىب  

  .خلجل من نظرته
تبكة حماولة أخفاء نسيم السعادة عن ثغرى وعقلى خيربىن أنه فقط جيرى خرجت مر 

  . بعض األختبارات قبل خطبتنا رمسًيا
*********  
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مع أستئذان أخر خيوط الشمس للرحيل وحلول الليل كضيف كرمي سعيت إلرساء 
  . جفوىن بغرفىت، ومع دقات منتصف الليل رن هاتفى فأجبته بنعاس

متلكتىن مفاجأة أتصاله ىف . على صوان أذىن فشحذت أنتباهى" مأده"عربت نربة 
عمة، فسرت بشراييىن وارتفعت معها  هذا الوقت، ومرت مهساته على مسعى 

جنذابه ىل بشكل مل يذق حالوته من قبل وكأنه عاد فىت " أدهم"صرح . دقات قلىب
  . غر بوجودى، فغصت بني ضلوعى من فرط سعادتى

لعملحتدثنا سوً لقبا للقاء بعد ساعات  . لة الفجر وأغلقنا اهلاتف على وعد 
عندما أنتهينا من العمالء . كًرا وابتسامته املشاغبة املرحة مل تفارقه" أدهم"حضر 

  . حتدثنا وضحكنا كثريًا ومل نشعر مبرور الوقت. جلسنا سوً مبكتبة
نية عن ما إن كنا تقابلنا من قبل ننا مل نتقابل فحسب  أكدت له. عاد ليسألىن 

 ً متتم مستفسًرا حبرية مل أحلظها مع شدة محاسي للحظة . بل أننا قضينا العمر سو
س"مصارحتنا، قصصت عليه حكايىت مع  ما بني رحالت وسفر وحبه ودعوة " يو

ن يصبح واقع حبياتى وكيف يشبهه، وأىن متاكد أنه  س"صادقة  بصورة بشر " يو
  .الفعل كما حلمت دومً 

يستمع مبالمح خاوية بدون أى ردت فعل وعندما أنتهيت طلبت أن " أدهم"ظل  
  رد بتفكري. أسئله عن سر خيفيه من ستة سنوات وخيشي معرفيت به

  .ست سنني؟ اممممم ميكن ملا إجتوزت_  
  اويت مكاىن بصدمة، واحتضر قلىب بطعنة غادره ومتتمت 

  اجتوزت؟ _ 
  .شعوذة كل الناس عارفنيدى بقى مش حمتاجة سحر وال _ 

لرفض لواقع مل   ستهزاء، فهززت رأسى    قاهلا 
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  :خيطر بباىل للحظة وبصوت خرج من بئر سحيق عاتبته مذبوحه
  دورت عليك سنني وأنت حىت مفكرتش تستناىن؟_  
  : وقف من خلف مكتبه وجلس على منضدة أمامى وأقرتب جبزعه قائالً  

ت"_    .  ال ميكن كنت هفرط فيكِ لو شفتك من زمان صدقيىن" آ
أكثر ورفع " أدهم"أقرتب . نكست رأسى ألسفل خبذالن وفارقتىن دموعى بوجع

مله ومسح دموعى برقة أغمضت جفوىن راغبة ىف حفظ ذكرى ملسته بقلىب . أ
  . وعقلى وكل جواحنى

مهس أمسى بصوت منفعل بعواطف جياشة فأنفرجت جفوىن بتيه تلقفته عينيه برغبة 
  .واضحة

ابتعدت بقوة واهية عازمة على اهلروب فقبض على مرفقى ليمنعىن مقررًا أمتالِك  
حاولت جتميع شتاتى ورفضت اخلضوع لرغبته متشبثة ببقا . بصك غري مشروع

  . عقل أمام حىب الطاحن
زجرته ببعض القوة الوليدة من املخاطرة الىت يدفعىن لطريقها دفًعا فأبتسم متعجًبا 

  . لذي أصبح مشروع اآلن له بعد اعرتايف حببهلرفضى أقرتابه ا
خالص، فإن كان هدىف من وراء أحالمى  ح برعونة مدمًرا سنوات أنتظرته 

عجابه ىب منذ اليوم األول ولكنه . وخياالتى قربه، فهو مل حيتاج هلا ليقرتب ح  أ
ذا احلب وبلحظات خجلي منه، وها هو مينحىن مكافأتى  فضل مراوغىت ليتلذ 

  . ويقرتب لكي ميتلكين قلبًا وقالًبا، كما ظن أىن سعيت هلذا منذ البداية
حاولت التملص من بني يديه واإلعرتاض على الرغبة امللحة لديه يف امتالكي واليت 

ن، أستنكرت كلماته املسرتسلة، فصدمين قوله أن ما يفعله هو  قاربت على اهلذ
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وال داعى للتمنع بعد أن أعلنت له  تنفيذ لرغبىت اليت سعيت إليها منذ البداية
  .صراحة عن مطاليب

نه خاطئ وقد أساء فهمي وأن ما قصصته حدث  ذهلت من فجاجته وأقسمت له 
لفعل فسكت لربهة مث ابتسم بغرور غري مبالًيا، وأكد أنه مهما كانت . معى 

  . األسباب فالنهاية واحدة وأنين احبه وهذا يكفيه
يه وابتعدت عن املكان بقلة حيلة بعدما أشقاىن كالمه إنسحبت بصعوبة من بني يد

  وصدمين تصرفه وتفكريه، متسائلة كيف ستكون حياتى بدون صفحات عشقه
  ..   ولكن 

قوانني غائبة كل البعد عىن، غري معلومة للمحيطني ولكن كافية " أدهم"كان ل
عرتاىف، وهو لن . ألخضاع من يريد لنهجها يوصدها جبهل فتحت بوابة اجلحيم 

  .بدوره خلف رحيلى
  أمامى ومالمح التأثر على " أدهم"بعد قليل وقف  

أشحت وجهى املكلوم الباكي . وجهه متسائل عما أنوى فعله بعد معرفيت بزواجه
لرحيل اآلن معه   .فاقرتب ليقنعىن 

هربت منه ومن املكان كله والنار تستشرى بقلىب حمملة برغبة البكاء على صدره 
  .إليهألشتكى منه 

جية . كمومياء سلكت الطريق لبيىت هائمة أحبث عن طيفه بني أزقة الزمن   ضائعة 
صرخ عقلى رافًضا مجع زهور حبه ألواريها حتت الثرى واعلن . الوجوه فتخلوا عىن

لغيوم فحجبت الرؤ فأرتطم جسدى بعابر . إنتزاع ملكيتها أمتألت سحب مقلىت 
حضانه عن واقعى املريرتلقفىن أسفلت الطريق ا. بسيارته    . لقاسى برتحاب وغبت 
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حثني عن سبق  م عنوة  لشاهدين على سقوطى بني تالبيب األ أمتأل املكان 
ت الزمنحىت انفرجت جفوىن فصافحتىن خيبىت ىف احلياة املتمسكة  يضاف حلكا

لغة وبدأ . ببقا روح قد سلبت تًوا   أنتصبت بصعوبة 
  ارة عن صحىت؟خيرتق مسعى سؤال بعض امل

ن جسدى وكأن روحى املغتالة     للمفاجأة مل 
  .أستحوذت علي كل األمل

ن ما فات كان خدعة، فصافحىن الوهم ساخًرا" أدهم"حبثت عن   . ىف أمنية واهية 
سرت مرتحنة والدمع يتقاطر من مقلىت بدون حساب، فأعرتض طريقى بعض 

لتنفس واهلدوء لفعل ىف الثواىن  اكتشفت أن. الشباب مطالبيىن  تنفسى قد توقف 
حينما عزمت . املاضية وها قد عاد األن لرئىت مصحوبة بسعال وشهقات دامعة

  :على أكمال الطريق قال شاب
  .تعاىل نوديِك املستشفى_  
  نظرت له خبواء فبدأ بعمل بعض األشارت فتمتمت 
  . مش خرسة_  

أكملت . سوا تركوىن أغادردفع أحدهم حبقيبىت أمامى، فأومأت شاكرة وعندما 
والسؤال الوحيد الذي . طريقي لبيىت شاردة وقد تعتق الوجع بقلىب ففاحت قيثارته

م بدونه وبدون حبه؟    يدور خبلدي كيف سأسري مع قواىف األ
ملطبخ كالعادة فلم ترى هيئىت املزرية انسحبت لغرفىت أنثر . يف املنزل كانت والدتى 

األمل نزعت مالبسى وتفاجأت بكدمة حتتل جانب وجهى بشئ من . بعثرتى وأنتحب
ا بني البنفسج القامت واألمحر وبعض اخلدوش على ذراعى، مع  لكامل تندرج الوا
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نسيابية نظرت للدماء . غزارة دم تزرف بداية من ركبىت متخذة طريقها ألسفل 
ىن قرر مشاركة روحى امللتاعة حىت تالشت الرؤية تد   . رجيًياببالهة وكأن شر

ألمر اجللل، " أدهم"صياح والدتى جبوارى نبهىن وكأن مفارقىت للحياة بعد ضياع 
ولكن أعادتىن احلياة بتشبثها غري املربر أمام طبيب يطمئىن على صحىت بكلمات مل 

إن كان جسدى يلتف بشاشهم فقلىب مازال ينزف بدون . توقف نزيف غرام مذبوح
ال. ضمادات م قلىب الىت أنفجرت كينبوع محم مشتعلة مل عدت ملنزىل حمملة 

  .أستطع ربط زمامها أو السيطرة عليها
*********  

مغيبة صامته قضيت ليلى و مازال الذهول يسيطر على عقلى مل أصدق أن ما 
س"ملا مل خيربىن . عشته طول عمرى هكذا ينتهى ببساطة مبا حدث ويوفر هذا " يو

فى هكذا؟ هل كان جاًدا وأن فراقنا سيكون أبدى؟ وملا ابتعد وأخت. األمل على قلىب
لتالعب ىب   . ال لن أمسح له 

حتملت عقابه . خضعت لدوامة عشقه لسنوات واألن يريد حدىف للهاوية ويهرب
وغضبه بصرب ألنه قدرى احملتوم لكن أكان من شروط قبيلته أخفاء األمر عىن؟ هل  

الب به كحقيقة؟ هل نسوا أين كانوا يتوقعون أىن سأستمر كحلم فقط دون أن أط
ذه القلوب؟   . إنسانة وىل قلب ينبض حببه فقط، فأين هلم 

  هل سيعود . واآلن ماذا سيحدث بعد ما أكتشفت احلقيقة
أم يذبح روحى من خلف الظالم؟ توقف عقلى عن األسئلة لربهة من الوقت يعيد 

ته وحيل معادالت ويستخرج الفرق بني ال ته ويعقد مقار يوم واألمس حىت حسا
  . تت الصورة أمامه واضحة
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س"و" أدهم"ما جيمع  ملظهر الذى خدعوىن" يو . هو الشكل والغرور واألهتمام 
والسؤال هنا هل هم من خدعوىن أم السعى وراء سراب احلنان واألحتواء منذ 

س ومن بعده أدهم؟ عقدت العزم وقررت النوم  الصغر هو من رماىن ىف أحضان يو
س"مة بكلمة السر ألقابل متمت حالمى حىت لو أذاىن ولن " يو ىف مكاننا الدائم 

  .أنتظره ليعود عاشًقا
*********  

ستغراب . ىف نفس مكاننا املعتاد للقاء وجدت نفسى أقف   دارت حدقىت حوىل 
ا املرة األوىل الىت أرى املكان فيها شاهدت السحاب احلاجبة لضوء الشمس  . وكأ

ح  كالعادة، والنخالت الثالثة منتصبات بشكل مائل كما مها، وحىت احلفرة الىت ير
س"بداخلها  لغربة من املكان الذى قضينا ىف " يو ا، إذا مل أشعر  موجودة مبكا

  أسعد ليالينا نتبادل أطراف احلديث؟
؟ وكأنه مل يكن قبلة إلنطالقتنا للمغامرات  ملا يضيق صدرى . ملا أرى املكان خاوً

س دون جدوى   .وتستوحش روحى املكان؟ حبثت دقات قلىب اخلائفة عن يو
بته  . أشتعل الفراغ بصفري موحش، وبدأت األركان تدور من حوىل بينما األرض 

ت سوداء تغطيهم  خفق قلىب وجتمدت أطراىف مع ظهور أشخاص يرتدوا عبا
لرأس وال يوجد بشكل كامل، بقبعة طويلة مدببة من األعلى سوداء ايًضا تغطى ا

م أنه غري موجود من األساس أقرتبت . منفذ منها إال للوجه الذى أتضح مع أقرتا
رفعوا هامتهم . الرؤوس وتشعبت الشخوص ملتفة ىف دائرة من حوىل معبأة املكان

  مجيًعا مرة واحدة، فاصطدمت بغياب الكفوف 
  . واألرجل ايًضا
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رأس أو أبدى أو أرجل أن يعوا والسؤال الذى طرح نفسه، كيف ملن مل ميلكوا 
  .بشًرا

وقبل أن أعى احلقيقة كاملة عاجلتىن قبضة غري مرئية واعتصرت قلىب، وعال صوت 
تصفيق منظم حىت صم أذىن، وطالسم مههات مل أفهما شاركتهم ىف قتلى، وىف 

أشتدت اآلالم حىت حترر . النهاية تراشقت أشياء مسننة جبسدى فسالت دمائه
ن اإلجبارى الذى غلف به، فصرخت صرخة عالية وجسدى صوتى من الكتما

  . يرتنح من شدة األالم حىت سقطت أرًضا
*********  

تلفت حوىل . أستيقظت متصببة متعرقة الهثة وقلىب يكاد ينفجر من سرعة دقاته
رة اخلافته فلم أجد أثر لبقا الكابوس حوىل   .برعب، مث أشعلت األ

  ر ىف فلك اسرتحت على وسادتى وعقلى يدو  
س" ملاذا يصر على إيذائى وأ حبيبته أم هؤالء هم قبيلته وينتقمون . وأتباعه" يو

س"مىن؟ سالت دموعى بعجز وتذكرت ليلىت األوىل الىت مجعتىن ب   ". يو
كانت جدتى هى الوحيدة الىت جتلس معى حتتويىن . كانت ليلة رحيل جدتى الغالية

اوليلة رحيلها ك. وتقص على األحاجى م بدون دفء أحضا . انت ليلىت األوىل أل
  .وقتها بكيت ومتنيت لو رحلت معها

طلبت من والدتى ىف مساء تلك الليلة أن حتل حملها وتبقى جبوارى بدل منها،  
كها اجللوس ىف العزاء طيلة اليوم فكانت تنشد الراحة بكيت كثريًا . فنهرتىن وقد أ

ا ولكن كانت  قوانينها الصارمة ىف كيف تكون ليلتها وأ أرجوها لتقبل بنومى معه
  . تربية الفتيات أبت التدلل
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ومع أحلاحى قامت بضرىب مث أدخلتىن غرفىت . رفضت نومى خارج غرفىت حبزم
وأغلقت الباب خلفها وتركتىن خائفة أبكى جبوار الباب ىف الظالم حىت غفوت ىف 

س"وألتقيت ب .. سباتى   .  ، وبدأت احلكاية"يو
  نواأل 

س"قد رحل  فمن يؤنس وحدة أحالمى؟ ويربت على قلىب برحالته؟ ويرسم " يو
بتكاراته؟ ومع زواج    . رحل الواقع ايًضا" أدهم"الضحكة على وجهى 

م مبنزىل حىت تلتئم أصابىت اجلميع تسائل عن صمىت التائه وحزن . مكثت عدة أ
تهمقلىت الشاردة لكن مع دقات قلىب املوجعة ُشل لساىن عن    . البوح مبكنو

رجح بني قرائته  م وأ أ عاد أىب يتلوا على القرأن واألذكار كالعادة لعدة أ
ىل وأستقرت غفوتى، وبقيت األمل فؤادى مل أجد هلا  وكوابيسى حىت هزمها وهدأ 

ق   .تر
*********  
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 الضياع السادس
 "مراوغة"

  
حاولت تضيق . حرقىنإضعاىف بكلماته املسكرة فقفزت محمها لت" أدهم"حاول 

  . احلدود الىت قام بفتحها على مصراعيها فاستحالت عاصفته إغالقها
ضت فيه  زاد إصرارى على نكران عشق كان حياة، حىت ذلك اليوم الذى 

ا عندما دق جرس مكتبه وقفت صامتة مطرقه بنظرى أرًضا، . بديناميكية أعتد
  . فبادلىن الصمت بصمت

تت تشرق . نت أضعف من حتملهارفعت وجهى فقابلت نظرة ك هذه العيون 
شالء  ً للهمس؟ أم بعثت  ا، وأصبحت ملكها، فهل تركت ىل مكا لغريى، فازت 

  .ذكرى لتقهرىن؟ حىت أذى السهاد األشتياق، وضاعف احلنني الوجع
حاولت األختباء من . أبتعدت عن شق روحى بعد أن دك كل احلصون املشيدة

. عاد من جديد ليقف أمامى معاتًبا هروىب فاختنقت بغصىتأدهم ىف كل درب، حىت 
حتباس بقا  لرمحة، حىت شعرت  هربت بصمت كعاديت مع منازالته اليت ال تتسم 

  .اهلواء برئىت إثر نظره أيقظت شوق أثقلىن أخفائه، فأرداتىن صريعة
كد من إعالين لراية اهلزمية فكاد قلىب يقفز خلفه مطا  لًبا  رجوعه ابتعد عىن بعد 

ل ومل يتعظ. بلوعه   .وضعت كفى علي قلىب لعلى أثنيه من جنونه فلم يلقى ىل 
دخلت جنالء برفقة أحد العمالء فوجدتىن أستند على احلائط  ىف حالة مزرية،  

قامت بنزع حجاىب، . فاخرجت العميل على الفور، وصاحت لطلب النجدة
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حدى الدفاتر حتركه أمام وفتحت شباك املكتب ووقفت زميلة أخرى ممسكة 
  . وجهى جللب اهلواء

ىن جبلوكوز زوده ببعض احلقن شيًئا . حضر الطبيب بعد ما زاد أختناقى وأوصل شر
  : مال جتاهى وقال بعملية. فشيًئا بدأت أسرتد وعىي

  إيه بقى اللي مزعلك؟. محد  على السالمة_ 
كد من أنسكبت مىن دمعة تنوح، تلتها أخرى تنزف، فانتصب   الطبيب بعد ما 

  صميت، قائالً 
خرج، فدخلن بعض . على العموم دى أزمة نفسية، والزم تبعدى عن اإلنفعاالت_ 

  : الزميالت ليطمئنوا علىَّ، وأقتحمت الغرفة ميار هاتفة
البارد؟ رن اجلرس وأول ما دخلت عنده قال فني اهلامن اللي بره؟ " أدهم"شفىت _ 

دها، راح حادف علبة املناديل اللي قدامه على قلت دى تعبت والدكتور عن
شفىت  ست . احليطة، وقال ما نقلبها مستشفى أحسن، ومشى من الشركة خالص

ت"   ......   شفىت. اللي هتموتى نفسك علي شغله، ملا وقعىت وال عربك" آ
ا، بينما عادت دموعى  قبضت جنالء على رسغها، ودفعتها للخارج لتخرس لسا

  . ى جفاف صبار بقلىبتزحف لتسق
*********  

  : ىف اليوم التاىل زارتىن جنالء مبكتىب وقالت حبنان 
ت"عارفة  _  لو فتحىت قلب كل واحد فينا هتالقى جواه مهوم، واحزان بس " آ

الزم تقوىل للدنيا مهما كسرتيىن هرجع . زى ما شايفة الكل بيبتسم وعايش حياته
  . عيشى وانسى وقوىل  رب. أقف
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ا حىت حضرت ميار سألت عن أحواىل مث قالت . بعد أنصرافها شردت ىف كلما
  بغموض

خدى عربة من اللي حصل_   عمره ما شاف إال " أدهم. "شوىف  أخىت انيت الزم 
شوىف . أ بغيب ملا يكون ىف شغل كتري ألنه ما يستاهلش أتعب ىف شغله. مصلحته

ده ما يستاهلش تتعىب " أدهم"صدقيىن  انيت كنىت لسه بتتعلمى وشلىت مكانك بس
ا دخول أدهم ملكتبه أمامنا. معاه   : فقالت ميار بتشفى. أوقف ثرثر
املة _  ب ا شفىت وال حىت قالك صباح اخلري، طيب حيت عاملة النهاردة ولو من 

  .حيت
ا ىف الصميم، فعضدت نواجزى بقهر، فقبضت على ساعدى قائلة   :ضربتىن كلما

  .عاتعاىل م_  
  :دخلنا مكتب أدهم وأبتسمت ميار له قائلة 
  أخبارك ايه؟" بوص"إزيك  _  
  مش بنشوفك يعين  ميار؟ نسيتينا خالص؟ . متام_  

  قاهلا مبرح، فنظرت حنوى بطرف عينها وقالت 
ت"وأ أقدر، بس _    بداىل أهي وال ايه؟ " آ

  :تنهد كاملغلوب على أمره وقال
ىنانيت متوقعة إىن مم_     . كن أالقى زيك 

ئى، وأكملت قائلة   :اعتلت مالحمها الغرور فكسرت كرب
  . بكرة تتعلم أصرب عليها" بوص"معلش  _  

  . وأ ىف إيدى إيه  ميار غري الصرب_ 
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نظرت ملالحمه بوجع فمزق نياط قلىب . نطق بسهم كلماته فأخرتق قلىب نصلها
ل اخلي. بالمباالته   .بة وكالمه زاد من نكأ جرحىعدت ملكتىب أجر أذ

  ... طريق الوجع إنك أطول مما توقعتك 
  ...ترفق حبديثة عهد ىف غياهب ظلماتك 

*********  
للعمل ليومني متتالني، وبعد منتصف الليل واجلميع سابح يف " أدهم"مل حيضر  

متتمت متسائلة . أعماق النعاس، أيقظتىن والدتى وصوت هاتفى يصدح ىف األرجاء
  : بنعاس عن ماهية املتصل، فردت حبده

  ".أدهم"_ 
  :انتفضت من مضجعى وقد زال أثر النوم مع ذكر أمسه منها، وقلت بتلعثم 
  ده مديرى، أكيد عايز أرتب شغل لبكره؟_  
انقطع الرنني، فأحتدت نظرات والدتى على إتصاله، وبدأت ىف السؤال عن  

د عليها عودت الرنني مرة أخرى، انقذىن من الر . أسباب اتصاله يف وقت متأخر
  فأجبت بتوتر 

  . السالم عليكم_ 
حبيبىت لسه عارف حاًال إنك تعبانة أخبارك ايه؟ نظرت أمامى . وعليكم السالم_ 

ندهاش ورأيت والدتى واقفة تنتظر لتشاهد ما سيحدث، فأطرقت بصرى أرًضا 
  وقلت

  .احلمد _  
  عمرى حمتاجاىن؟ _  

  .شكًرا_ 
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  فني؟ ساكنة_  
  ليه؟_  
ت ومنتظر بفارغ _   ، وحشتيين  أ ىف كالم كتري جوا نفسى أقوله واحنا لوحد

  . الصرب اللحظة اللي هتجمعنا
  ).   كيف يراىن؟ هل يعتقد إىن إحدى فتيات الليل؟(تسألت بضياع 

  مالك؟_ 
د سؤال والدتى املباغت أفاقىن من صدمىت فنظرت هلا بذهول ولساىن عاجز عن الر 

ا فأغلق اخلط مباشرة دون أى أضافة أخرى" أدهم"بينما مسع    . صو
  أنزلت اهلاتف من على أذىن، فقالت والدتى حبده

  عايز إيه؟ _  
  تدثرت هروً من النقاش وقلت 

  . الظاهر لسه عارف إىن تعبت فبيسأل عليا_ 
ت.. "افتكر يسأل بعد نص الليل؟.. نعم؟_    إنِت خمبية إيه عين؟ " آ
  التها بشك فأجبت ألطمئنها وأ أكذب نفسىق
 ماما مديرى إتصل يسأل عليا، عادى يعىن وما ختافيش هو متجوز وعنده _  

  .أوالد
  تنهدت وقبلت جبهىت وقالت 
  . ربنا يكفيكى شر أوالد احلرام  بنىت، تصبحى على خري_  

  .وانيت من أهل اخلري_ 
تم مبا خيصىن؟ كم مرت علي قلتها حبرية بينما عقلى يتسائل منذ مىت   ووالدتى 

لياىل كنت أجلس فيهم خمتفية وحيدة بغرفىت منذ صغرى ومل تكلف نفسها عناء 
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السؤال عىن، وأكتفت براحتها من مناوشة طفولىت وثرثرتى الدائمة، أم رمبا حلادثى 
  .. األخري ودمائى السائلة كان هلم األثر بقلبها وذكرها ببعض األهتمام ىب؟

  نولك
هل .. هل بقى ىب ما يستحق األهتمام بعد أن دمرتىن احلياة؟ تقلبت مفكرة بدعائها

يت لشدة " أدهم" نه حيبىن حًقا ورمبا تصرفاته هذه  من أوالد احلرام؟ هو يزعم 
فعاله. اشتياقه يل   . ولكن من حيب خياف على حمبوبته وهو ينتهكىن 

يكتفى بكسر قلىب بزواجه؟ ملا ال  أمل يكفيه عناء حبثى عنه لسنوات عجاف؟ أمل
بعد طول تفكري تلحفت بظالل . يدعىن أقتتات على فتات رؤيته ويتناسى أمرى

الليل، وأسبلت جفوىن عازمة على أيقاف توغله فلم يعد يب طاقة ألصد حبه 
  .املشتعل والذي يقابله شوق أكرب بداخلي

*********  
مكتبه " أدهم"بفارغ الصرب، ومع دخول يف صباح اليوم التايل، انتظرت قدوم أدهم  

والمباالته لوجودى اندفعت خلفه ألحتج على إتصاله ليًال، فأصطدمت بصكيك 
غتين قائًال حبدة   عضالت فكه الغاضبة، حيت أنه هو من 

ت ما ينفعش التكشريه دى_    .أستاذة ا
  ......مش أنت اللى_  
حى مهشى  إتفضلى على. انيت سكرتريتى يعىن يهمك راحىت_   شغلك وعشان تر

  .ومش شغال النهاردة خالص
مل أحتمل تواجدى . زعق زعقته ورحل، فأستشطت غضَبا من اغالقه السبل أمامى 

وجدت أستاذ أجمد وميار ودمحم . وسط أفكارى الثائرة فذهبت لنجالء مبكتبها
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. قررت العودة على الفور ولكنهم انتبهوا حلضورى". أدهم"عندها وتوسطهم 
  :لت املكتب ببطئ والقيت السالم خبفوت فهتف أستاذ أجمددخ

فغر فاهى . أستنيتك كتري تيجى تعرفيىن على نفسك وما جيتيش  وحشة_  
أمسكت جنالء رسغى وقربتىن قائلة وهي تغمز . جلرأته بينما ضحك الباقني بصخب

  :ألدهم
ت"دى _     ". أدهم"بتشتغل مع األستاذ ". آ

رفعت وجهى أتوسله . عن رآيه حالًيا ىف عملى" أدهم"ا وسألت توعدتىن ميار بعينيه
ا ألذيل عين األم  انصاىف ولو مرة أمام الناس، مرة واحدة لكي أمتكن من التشبث 

ا إنكساري أمامهم   .املرات السابقة ورمبا أواري 
  : مط أدهم شفته قائالً  

  . نوًعا ما أفضل_ 
  وكزه األستاذ اجمد يف خصره

ت"سيبك منه  . يك ده كفاية العيون العسلية دى تصطبح بيهاحرام عل_   " آ
؟   وتعاىل أشتغلى معا

  .أهون عليِك تبعدى عىن_  
حتدثت جنالء من . وهو يقرتب مىن بلؤم فابتعدت للخلف مصعوقة" أدهم"قاهلا  

ا وهي جتذبين جوارها    بني ضحكا
ت. "وهللا حرام عليكم_  ومش هتعرف إنكم كدا  خجولة وما بتعرفش تصد،" آ

  . بتهزروا معاها
  تدخل دمحم يف احلوار وهو جياور األستاذ أجمد
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ت"أل سيبوىل أ _   ؟ وهكون زميلك يعىن مش ". آ إيه رأيك تيجى تشتغلى معا
  . مديرك أول ما أزعل أطلعهم عليكِ 

  :أعرتض األستاذ أجمد 
ت"أل  _   وخاصة لو كانوا حلوين  خالص، وبعز البنات" أدهم"أ مش زى " آ

  .قوي زيك
أعتذرت منهم  . بعتاب جمروح، فقابلتىن نظرته الباردة الطاردة" أدهم"نظرت ل 

  ألرحتل، وما إن 
  املنتصر" أدهم"وليتهم ظهرى حىت مسعت هتاف 

  . شفتوا متقدرش تبعد عىن_  
ت"البت " أدهم"عارف  واد  _  ا ىف حاهلا، كانت وقعت شبا" آ ب لوال أ

  .الشركة ىف بعض بسبب مجاهلا
منذ ". أدهم"قاهلا األستاذ أجمد بتسلية فعدت ملكتىب مشمئزة منهم وموجوعة من  

أصبح ضال ىف هدايته، قاتل على املأل، منتهك .. أن علم حبىب وتغريت شيمُه كلًيا
ئى دائًما أن لديه زوجة وأوالد وال ميلك شئ. حرمة الثرى فوق قرب عشقى   .ر

لث، فيهيم عشًقا لكنه ي  ضرب بظنوىن عرض احلائط عندما جنتمع اثنان بدون 
  .ويلقى بغزله بثراء ويرتكىن مبفردى أعيد ردم قربى حىت ال تفوح رائحة جثمانه

*********  
  

  هكذا هم الرجال
لقسوة، ليدمروا صوامع النساء  م    .. طبع على قلو

نية، ليستاثروا بعبق احلب أل   . .ختم على جلودهم 
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  .. ميألوا رئتيهم بشذاه، واذا أكتفوا رحلوا
  ..  حثني عن اجلديد، من الصوامع ليحتلوه

م بنفس الوترية ألعب مع  حياول اقتناص . دور القط والفار" أدهم"توالت األ
رجح بني حب توغل حىت الوجع وبني متسكى  الفرصة واإلستفراد بصيده الثمني أل

  .مل مالحقىت أو هكذا ختيلتحىت . مببادئي واهلروب منه
ظهر . بدأ أدهم ىف تغيري مسار خطواته ونشر شباكه على كل أنثى تغنت جبماهلا 
رة يتلبس ثوب الرجل الناضج احلنون حىت تلمع . مبقاليد كنت أجهلها" أدهم"

عجاب، وأخرى يتجرأ بلمس العميلة دون أكرتاث لوجودى بلمسات  عني فريسته 
  .بينما ملعة عينه الراغبة مبا هو أكثر بت أحفظهاتبدو عفوية ظاهر 

ذه التصرفات طلب أن أعوضه وأعطيه ما يشبعه  طلبت منه التوقف عن جرحي 
ألستغناء . وسيرتكهم مجيًعا ألجل خاطري صرار فبدأ رويًدا رويًدا  رفضت طلبه 

  .عن خدماتى ومنعى من مرافقة العميالت وخاصة اجلميالت منهن
م دخلت مكتبه بغته وكان بصحبته أحدى العميالت، وأصطدمت ىف أحد األ 

ما الشديد جلدىن املنظر كالعادة بال رمحة وزلزل كياىن وهو يبتعد ماسًحا بقا . بقر
أبتعدا أدهم عنها فور دخوىل ودار حول مكتبه وجلس .   أمحر شفاه على شفتيه

ىب مشمئزة من ضعفى أمام عدت ملكت. بالمباالة ونظر لعيىن بتحدى أن أتفوه حبرف
  . سلطته على قلىب وروحى
ن   ..اخليانة مؤملة حد اهلذ

  ..ال توجد كلمات تصفها مهما أستفاضت األقالم
  ..وال يعرف بشاعتها إال من تذوق مر كأسها 

*********  
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  ملكتبة حىت أستدعاىن وقال بربود " أدهم"ىف اليوم التاىل ما أن ترجل 
  هنفضل كده كتري؟_ 

  . ش فامهةم_  
صدمت لوقاحته وتكراره . بقولك إيه؟ أ عايز وانيت عايزة بالش حنور على بعض_ 

ته وسط كل هذه النساء   .لنفس طلبه بعد ما أعتقدت أىن بت خارج حسا
. غادرته متعسرة بزوابع أشباح خيال حبه املاضى متمنية أزالة أى أثر له من قلىب 

لو لدى قدرة للبعد ما كان أهانين وال  من البداية. زجرت قليب الضعيف بعنف
سكنت جحيمه لألن بعد مضى تلك الشهور ولكىن أصبحت كاملدمنة ال أستطيع 

  . على مكتىب أسرتاحة هامىت فأسبلت جفوىن بتعب. فراقه
دخل أدهم مكتيب وهبت ريح حمملة بلهيب صحراؤه اجلرداء أفزعتىن كأرنب 

  مبالحمى فقال بوعيد أنكمشت من ظالم نظرته املتمعنة . مزعور
أصل التقل صنعة، بس عايز أعرفك إنك أخرك زي .. أمتنعى واتقلى براحتك_ 

  . بدايتك هتكون معا
فنادت صيحة مقهورة بداخلى شطرتىن، فابتلعتها مبرارة ودمعة .. تركين ورحل

لرحيل قسًرا تبعتها بكل أنصياع   . هددت 
س" أحالمى ويظهر متنيت أن تزدان السماء بضوء القمر وأسبح ىف . حتوائه" يو

يكفيىن غموض وحرية فالبد أن يرتفق ىب وحيضر، ويفهمىن ملا أصبح هكذا؟ لكن 
كىن بعده   .فقد سلبين احلب روحي بعنفوانه ومل يعد ىب طاقه للمحاربة. أين هو؟ أ

*********  
  ..كنت لك عاشقة، وكنت ىل لعنة

  ..حلننيتركتىن للحياة خالية الوفاض، على مبعث ا
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  ..تركتىن فضعت، وعدت اللقاك، فأصبحت سجينه لعنتك
  ..تشكلها كيف تشاء وفق أردتك

يتجاهلىن من جديد فاسرتاحت أعصاىب، حىت ذاك اليوم حني مهمت " أدهم"عاد 
أقرتب مىن أمام اجلميع ومهس وكانه يفضى . ألنصراف بعد أنتهاء مواعيد العمل

  سًرا 
  . تيه وأوعى تفتحيهعلى مكتىب ىف ظرف مهم ها_ 

عدت . دخل مع شخص أخر حضر متأخًرا ملكتب ليس مبكتبه وأغلق الباب
ملى شككت ىف ماهيته حبثت عن غريه فلم . ألجلب الظرف ومبجرد أن ملسته أ

خلروج فأصطدمت ذراعى بباب املكتب وسقط الظرف . أجد أخذته ومهمت 
  ". ميكى ماوس"وفتح جزء منه كشف عن عدد من جملة 

وقفت غري مستوعبة أمهيتها فتشابكت األفكار، وحتررت الظنون، فكشف الشرك 
لسراب وقد رحل . املدبر أرجتفت أوصاىل وأسرعت أنظر مينة ويسرى فأصطدمت 

  . اجلميع
نظرت لساعىت . هرولت للخروج من الشركة ولكىن توقفت أنظر للظرف بيدى

. قت الباب فلم جييبطر . رتباك وعدت أدراجى ووجود غريب عنا يطمئنىن
أدرت مقبض الباب فوجدته مغلق من . أعدت الطرق حبده فلم يعرىن أهتماًما

  . الداخل
ب املكتب وفوقه الظرف، وأنطلقت  دوء أمام  فكرت سريعا ووضعت كرسى 

  .   أسابق الريح حىت منزىل
*********  
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 الضياع السابع
 "إنتهاك احلب"

  
  ..وىلمجال احلب يكمن ىف النظرة األ

  ..البسمة األوىل
  ..اللهفة األوىل

ن ىف حضرة كل حرف يقال، لكن تفجر أعرتاىف حببه   ذ ودقة القلب الىت تنبض 
ا لتلتهمتىن  ها، فسقطت بني نريا كقنبلة فتحت صمامها جبهل فأصابتىن شظا

 .بضراوة، والكارثة أىن عاجزة عن األبتعاد عن هليبها مهما أحرتقت
لرتكى للظرف، فكشفت له بغضب عن معرفىت مبحتواه بغري " أدهم"ر وهاج وماج 

  ازدادت شراسة عينيه بربيق . قصد وكشفى لتخطيطه لألستفراد ىب
مىن بعدم األمانة   .خميف وأ

ُمألت حماجرى بدموع هوى ضاقت به األضلع، فنهرىن بشدة وطلب مين التوقف  
صفحة وجهه لعلى  سافرت عيناى على. عن مكر النساء ودموعهن اخلادعة

س"أستخرج  ئهة  " يو من جعبته غصًبا، فلم أجد أثره، فرتكت له املكان ضائعة و
  . كما اعتدت

لغباء بدون أسباب " أدهم"أصبح  امى  خيجلىن أمام العمالء بسخريته الالذعة، وأ
مشئزاز أمامهم،  فأعود ملكتىب منكسة الرأس وبداخلى أعاصري هوجاء  مث طردى 

ذا احلب فتأتى على األخضر واليابستريد أ   .ن تعصف 
*********  
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تكدس العمل . بت كورقة ذابلة بفعل خريفه، ومل أجد مكان لألنزواء من أعاصريه
مضطر للحضور مبكًرا وقد يظل أيًضا بعد " أدهم"وأزداد بشكل سريع فكان 

. رهاق اليوم مبجرد وصوىل توجهت ملكتبه ألعيد ترتيبه فوجدته جيلس. رحيلى
  .تقابلت نظراتنا فبادر بطلب مسكن لألمل

م األخرية كرد فعل لتصرفاته املهينة، فخرجت  مل أستطع جتاهله كما فعلت ىف األ
  ملكتىب وأحضرت بعض السندوتشات ليتقوت قبل املسكن فقال

  . بس ده فطارك_  
م، فتناوهلم. أل فطرت بس ماما بتديىن سندوتشات إحتياطى_  ا مددت كفى 

فتح الكيس بيده الثانية وشرع ىف األكل ومازال حمتفظ بكفى . مجيًعا داخل قبضته
. أقشعر بدىن وقد كشف الغطاء عن نظراته اجلائعة ايًضا. وداخله الطعام بقبضته

ا بصالبة أكرب وأبتسامة تسلية شقت طريقها لزاوية فمه . حاولت نزعها فتمسك 
حاولت البعد وشرارات اخلوف تلسع . نظرت للخارج ألستطلع هل هناك أحد يرا

  نطقت والدموع تغشى مقلىت بعد . قلىب بدون فائدة
  أن ملعت عينيه كذئب برى

  .  عليك كفاية كده_  
  عايزاىن أسيبك؟ _ 
  . آه وهللا_ 

  تصنع التفكري وأستطرد وعيونه حتوم حول تفاصيلي جبرائة
  . اديىن حاجة حلوة األول_  

  . حلوة وهللامش معا حاجة _ 
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. قلتها وعيىن على اخلارج، فجذبىن ليرتك ومسه على شفاهي سريًعا وأبتعد منتشًيا
  . صفعته بدون تفكري ووليته مغادرة

بعد قليل دق جرس املكتب مرارًا بدون توقف فرفضت األستجابة، ولكن خشيت 
ب املكتب الذى مالب ث من كالم احمليطني فحملت دفرتى ووقفت على مقربة من 

  . وأغلق خلفى
أطبق على . مين بغضب فابتعدت مرتعبة حىت المست أطراف الغرفة" أدهم"أقرتب 

ن قبضته بزعر   رسغى بشراسة فحاولت التملص من بر
  .وهللا لو ملست شعرة مىن هصوت وأمل الناس_  
  هتفضحى نفسك؟ _  

صرار فأشحت بوجهى  كأن املواقف خترج ما مل نعلمه عن أنفسنا، د أدهم مىن 
صبعه مهدًدا. صارخة   نفضىن بعنف وأشار 

لنار ومش أ اللي يتلعب بيه_     .انيت بتلعىب 
كشفت دموعى عن نبض منتهك ضائع ففتح بنفسه الباب واستكان خلف مكتبه   

  قائًال وهو ميد كفه وميسك مبلف أمامه
ىن تشتغلى فيه أو هرتوحى معا شقىت والنهارد_  ة وده أخر   ريت تشويف قسم 

  . كالم عندى
  دهس قوتى حتت وطأت حروفه وشطر الباقى من 

  روحى نصفني ومل يبال حبطامى
  . ليه ُمصر تعذبىن وأنت عارف إىن مقدرش أعيش بعيد عنك_  

  .خالص  روحى يبقي نروح سوا النهاردة_ 
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ن كفاِك ذل عنفت روحى كاِك ذل وهوان فردت منكسرة مل   بروح ذبيحة، وكرامة 
  . كن ىل إال أمنية مقطوعة الرجاء بقربه ورضاهي

ها منذ مىت كنت ضعيفة هكذا؟ فال أرى مكانك إال مسحوقة  صرخت مؤنبة إ
رد وستنتهى القصة  حتت قدميه، فيتصنع احلب وخلف ظهره معول ليهدمك بدم 

وحيك فقد أوشكت حبدىف للهاوية جبنونك فأنت لعنة جيب الوقوف . بربائة قاتل
  .ن اآلنأمامها م

مجعت أشالئى . أغلقت دفاترى كما أغلقت بوابة حبه وأنتظرت وصول املدير العام
ايىت ألوقع . املبعثرة، ومحلت حقيبىت وتوجهت ملكتبه طرقت الباب وفتحت طريق 
  قرار أعتقال حب ليصبح ذكرى وقلت 

  . السالم عليكم_ 
  فرد وهو يرتدى نظارته الطبية 

  . خري. وعليكم السالم_ 
ت"امسى  _ ىن" آ ت وبعد إذنك عايزة أتنقل قسم    . وشغالة ىف احلسا

  وضع كفيه فوق مكتبه برتيث
ت"طيب  _     .عايزة تتنقلى ليه؟ متخانقة مع مديرك حتىب أصاحلكم" آ
حة وعايزة أتنقل. ال ال شكًرا_     . بس مش مر

  فقال وهو يفتح أحد امللفات أمامه 
  .ني أفكر فيهخالص سييب املوضوع يوم_ 

  . طيب بعد إذنك هاخد اليومني دول أجازة_  
ظريه بغضب وأشار بقلمه الذى يتوسط أصبعيه    رفع 

  . مبحبش الدلع إتفضلى على مكتبك_ 
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ظرة حلدقتيه بقوة قد  مجعت شتاتى بعد أن أجفلىن غضبه وتقدمت من مكتبه 
  وقلت حبزم " أدهم"أكون نسيتها ىف رحلت خنوعى ل

لو اتيح . ظره حضرتك من الصبح عشان أبلغك قرارى ومش هرجع فيهأ منت_ 
ىن وشنطىت معا ولو   ىن ماشى، أما القسم بتاعى مش هدخله  ليا مكان ىف قسم 

  . كالمى دايق حضرتك ىف خالل دقايق أستقالىت هتكون قدامك
  رفع حاجبيه بدهشه وصمت لربهه مث أستطرد

  . ده املوضوع جبد بقي_   
  موع مقلىت فأبتعدت بصمت، فهدأت نربته وتسائلغشت الد

  ايه اللي حصل؟_ 
لقلب ميكن البوح به فلم أجيب، فتنهد وقال    مبا أن ليس كل ما 
س . شوىف  بنىت أ أعرف الناس من شكلهم_   انيت واضح عليِك إنك بنت 

  .والشركة ما تستغناش عنك شوىف القسم اللي عايزاه وهنقلك فيه
اكالمس تقدي  م فقلت    ره شغاف قلىب الذى رقت به األ
  .أى قسم مش هيفرق_  

أقرتب يصافح املدير حبراره . متجاهل وجودى" أدهم"قاطعنا طرق الباب ودخول 
رقت دمعة مبقلىت فنظرت ألعلى ألجربها أن تعود حملاجرها، فطاوعتىن . مث جلس

  ر العام نصياع أدماىن، وعدت إىل حمورهم مع بداية حديث املدي
ت"أهوه  ست _    مديرك جه بنفسه، ها  " آ
ت"مزعل " أدهم"   زدراء نظراته " أدهم"ليه؟ طوقىن " آ

  جاية تشتكى مىن؟ _ 
  . هي ما شكتش، بس مصرة تسيب القسم بتاعك_ 
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  بكفه بالمبااله وقال متعجرًفا" أدهم"أشاح 
  .مسريها كانت هتمشى، الشغل مش بيقف على حد_  

كلماته ما تبقى من رحيق احلياة بقلىب، ومتوجت مرجتفة ىف أزقة العشاق، أمتصت  
تى اية معا أنطلق سهم كلماته موجه لصدرى كصفري زمهرير . بدون شاطئ يكتب 

  .هبَّ ىف ليلة شديدة الصقيع، فتقهقرت ارجتف متلحفة بنبض مات خبذالن
ت"أل إزاى دي _    .موظفة شاطرة وإحنا ما نستغناش عنها" آ

ا املدير العام وهو ينظر لـ    بعتاب مث " أدهم"نطق 
  خصىن قائالً 

ت"شوىف املكان اللي يعجبك  _     .وأ موافق عليه" آ
نتصار زائف حلرب كنت فيها أسريته، مث أشحت عيين عنه " أدهم"نظرت لـ

  ونظرت للمدير العام وقولت 
  .أى مكان  فندم املهم مرجعش للقسم ده_ 

ن أبتعد عن مرمى بصره واحتلت صورة جنالء خميلىت وعملها الذى أنتقلت أردت أ 
  إليه منذ شهور ىف الدور السابع فتمتمت

ممكن ابدل مع جنالء عز هى شغالة ىف الدور السابع، بس مش عارفة رأيها _  
  هيكون إيه؟ 

ألعرتاض ومصاعب احلياة قد _  مش صعب عليكى قسم جنالء؟ أجبت بثبات 
   بعيىن، فقال رمحها هللا

حه_    . خالص أطلعى وابعتيلى جنالء املهم تكوىن مر
  . شكًرا لذوق حضرتك عن إذنك_ 
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بغضبه بقسوته بعشقى الذابل الذى يرتاقص على أنغام " أدهم"خرجت وتركت 
  . ذكرى كلماته، ورحلت كطري جريح يفارق احلياة

  ..أقسمت يوما 
  ..إن وجدتك سأمتسك بك حىت النهاية 

  ..أعلم أن فصل النهاية سيكتب بيديك ومل 
*********  

  
ا برفقة  ختصار، فتوجهت ملكتب املدير العام وانتظر شرحت لنجالء ما حدث 

ا حىت عادت قائلة  مال مدفونة ىف ريعان شبا   عبق أوجاع معطرة 
شوىف بقى إحنا ىف القسم ده . املدير وصاىن أفهمك الشغل اجلديد بنفسى_ 

  . ون مع األطباء خرجيني كليه صيدلةتعاملك هيك
  جذبتىن لباب مكتب مقابل وقالت

ده مكتب الدكتور حممود هو لسه ما جاش بس راجل ذوق وشخصية حمرتمة _  
  .قوى

قامت بفتح الباب ودخلت إىل داخل املكتب، كان خمتلف عن املكاتب اليت يف 
ت   جنالء قائلةجذبتين . األسفل، من حيث املساحة وأعداد األرف واحملتو

  ... وهنا مكان عينات األدوية واألالت وهنا_ 
ىن نكمل، معلش مش هقدر أستوعب أى شرح دلوقت_    . جنالء ممكن يوم 
طيب كده خالص هسيبك ولو احتجىت أى . مفيش مشاكل، نكمل بعدين_ 

  .حاجة كلميىن
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ى أنتماء إليه، فانتمائي خسرته مع روح. عدت ملكتىب اجلديد  ى حتت مل أشعر 
مل استطع أن أجلس على املقعد املخصص يل فجلست أمامه أقلب ". أدهم"أقدام 

ىف صفحات حياتى البالية حىت دخل شاب تعدى منتصف العشرينات أنيق حتيطه 
وقف ينظر حنوي للحظة مصدوًما مث القى التحية . هالة من اإلحرتام واإللتزام

  . خبفوت ودخل املكتب
مود من أحاديث جنالء السابقة عن عقله ورزانته وسعة شككت ىف األمر فدكتور حم

أفقه واحلوارات اليت دارت بينهما جعلتين أمخن أنه رجل مخسيين العمر، إذا من 
  هذا؟ وقفت من مكاين بنفاذ صرب وطرقت الباب الذي دخل منه مث دخلت قائلة

  حضرتك عايز إيه من هنا؟ _  
دوء وأستند مبرفقه على املكتب وق   الابتسم 

  حضرتك اللي بتعملى إيه هنا؟ _  
  قبل أن أجيب دخلت جنالء مسرعة

  .صباح اخلري على الدوك بتاعنا_  
  فينك؟ . صباح اخلري  جنالء_  

ت"من هنا ورايح معاك . خالص راحت عليا_    . بنوته مجيلة وهتمسك بداىل" آ
ت"نورتينا  . ماشى  جنالء وابقى خلينا نشوفك_  جنالء برأسها أومأت ". آ

أصابىن الضجر . وبقيت أنتظر تعليماته بينما ظل حيدق ىب بصمت. وأنصرفت
  فقال . فتململت مكاىن لينتبه

ت"شوىف  _  أكتشفى املكان بطريقتك وأي . مفيش شغل ليِك النهاردة" آ
  .حاجة تقف قدامك بلغيىن

قى شتاتى  زة من رأسى وابتعدت أمجع    .وافقته 



 

75  
 

*********  
  

  ..قد حدث
عيننا بربيق خيطف األنفاس   ..رحل..  أن هذا األمع 

كأسري حرب كسر .. وسكن حمله جار مهزوم ومنهزم قادوه من بالد املعارك 
 ..أضلعه

س"فر شبح  فجيعة خسارته قد . بذاكرتى كنبض هارب من قوافله لصحرائى" يو
يق حلمي الوحيد، لكن اآلن أكون جتاهلتها يف البداية أثناء سعيي وراء أدهم وحتق

ح  ا النهاية" أدهم"مع مسوم ر   . أستنزفت أخر أنفاسي هباًءا وتيقنت أ
س"جال خباطرى  لو ابتعدت يوًما راحلة خلف حب بشرى " عندما حذرىن " يو

كان هذا شرط فك أسر قبيلته له من حمبسه، وشرطهم ". ففراقنا لن يكون به عودة
وقتها أستنكرت تفكري قبيلته وأحكامها، وكنت واثقة . اايًضا للعودة للمحبس ايضً 

س لن يربح وجيب قلىب مهما حدث، فلم أهتم حبديثه   . ن يو
ء عاشقة شاكية    عدت للواقع وكتمت آه موجعة بكرب

س"جيب أن يعود . ولع الفراق لعاملى ونتحدى أحكام قبيلته، فقد تعلمت " يو
تظرت حىت خيم الليل بعبائته السوداء وركض أن. الدرس وسأكتفى به لباقى حياتى

ا رتلت التعويذات الىت أحفظها عن ظهر قلب ألراه، ومتتمت مبا . اجلميع يتلحف 
  . رتلت ورتلت حىت غفت عيين. حيضره ألحالمى قسًرا

طريق جبلى ملتوى ضيق مل تنر فيه مشس من قبل ومل يسطع لليله قمر، كنت أسري "
أنتهى املطاف بباب فوالذى مصمت . ه أخر مرةبنفس الطريق الذى رحل من

تى من خلفه صوت يئن   . عمالق 
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وسطه، فظهرت حوائط كهف حبواف مدببة ىف . أسرعت اخلطى لشباك صغري 
أقصى املكان شاهدت رجل يفرتش األرض منكس الرأس، أطرافه األربع مكبلة 

  .صفاد سالسل حديدية ىف أقصى الشرق والغرب
سيس مه    س فرفع رأسه ببطء، وبدأت ديته 

دق قلىب . مالحمه املعذبة تنكشف رويًدا رويًدا حىت ألتقت عينينا فنظر يل خبواء
س"بعنف وأ أكتشف الرجل املعذب أمامى ما هو إال     ". يو

اورة لعلى أجد طريقة للعبور  لباب واجلوانب الصخرية الصماء ا ستري  حبثت 
اورة بغري هدي حىت غمرىن اليأسإليه، هرولت ىف الطرقات  عدت . الضيقة ا

جيه ليعود ، . مقهورة إىل املنفذ الوحيد بيننا، أ ذكرته بسنوات طويلة تقامسناها سوً
  . فلفحىن هليب عينيه الثائرة

أعتذرت بندم عن تشبثى األمحق حبلمى األرعن الذى فرقنا، فتحول هليب عينيه 
تساع لألسفل حىت أقرتبت من شفتيه، وخيوط بدأت جفنيه ىف اإل. لقطران أسود

  . من الدماء بدأت تتسرب من حدقتيه
أصبح يزجمر بغضب ويتحرك بعنف ويصدر أصوات عالية هزت أركان املكان ليفك 

  قيوده وأخذ دخان يصعد من حتت األرض أحاطه بدوامته، حىت تعاىل 
ثره   . عقري صرخاته فزلزل الكهف 
ابتعدت للخلف . فحجبت املنفذ الوحيد لرؤيته تساقطت الصخور من كل مكان

مسه، فتحركت اجلدران وأطبق املكان بفوران غضبه حوىل وأذرع غري  جبزع صارخة 
 ...    مرئية تكالبت ملتفة على جسدي أخذت تنهشه، وصوت من بعيد بدأ يردد

  "سبق السيف العزل"
*********  
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س أيقظىن والدى فجلست أصرخ وأصارع القيود م سرت وعيون يو ن حوىل 
ت القرأن احلكيم حىت هدأت. الدامية ال تفارقىن عيىن   . جلس والدى يقرأ آ

ولكن هذه املرة بدأ احللم ىف التكرار دون النهاية احلتمية الىت أستطيع إستداع 
س وكوابيسه ومل أستطع اإلستيقاظ إال  ا، وبقيت أتلقى إنتقام يو والدى 

  .د ويهامجىن حىت تكاد روحى خترج من بني الضلوعيعو "  اجلاثوم"و
  

*********  
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  الضياع الثامن
  "موازين احلب"

  
مُ : وهللا لو حلف العشاُق    أ

  موتى من احلبِّ أو قتلى ، ملا حنثوا 
رهُم     ترى املُحِبني صرعى يف د
  ال يدرون كم لِبثوا  : كفتية الكهف  
  " احلالج" 

من مجيل أتبعه ويالت، أنقلبت موازين احلب طاف خبياىل مجيل األحالم، وكم 
ارى بتيه مرعوبة . بزماىن، توشحت بسواد احلياة فأصبح اهلالك نصيىب منها عشت 

. من ظالل أشباح متر أمامى مث ختتفى ىف االشئ قبل أن تظهر مسرعة وتصدمىن
  .حىت املرأة أصبحت تعكس أشكال أجسام شفافه ال أعرف ماهيتها

اية أحرقت كوابيسى ا  ملتبقى من أعصاىب املنهارة بشكل دائم بتكرار مشهد 
س" زاد على قلىب بلواه فتنشقت رائحة . كل ليلة وصراعى فيه لكي أحرره" يو

لشركة" أدهم"عطر  ن وكأنه حيالفهم ليتمكن . ىف كل ركن  هلذ حكم على عقلى 
ما. من جنوىن   . أصبحت مدعوة بدعوة مفتوحة لذكر

فقدت . يىن وحنت احلزن واخلوف مالحمى فبت لوحة معربة للشفقةكحل الدمع ع
البسمة كما يفقد الورد أوراقه شتاًءا، والناس أصبحت بال وجوه، والطعام يعرتض 

كل شئ أضحى بال معىن ومل يتبقى إال أنقاض روح ختتم على . طريقه غصة متنعه
  .أهازيج الوجع بني السطور
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  فأراد بثى بعض انطوائى " حممود"الحظ الدكتور  
  القوة واحياء شعاع األمل بقلىب لعله يساعدىن على 

حكام ب مغلق    .اجتياز حمنىت ولكن كان يطرق 
تى الصامتة، فحضرت بعد   جلأ لنجالء يف حديث سري بينهم ليفهم سر معا

جلستهم وعاتبتىن على انزوائى واهلاالت السوداء الىت حتيط جفوىن وشرودى الدائم 
  . ملىوإمهال ع

مل جييبها إال الصمت الياس فأحتضنت كفى وأجربتىن على مرافقتها للدخول عند 
دخلت معها بصمت ومل يسرتعي . الدكتور حممود الذي يسأل عين ويقلقه حايل

  انتباهي حيت النظر إليه، فمن هو حيت يهمه أمرى؟
  لة تبادل الدكتور حممود وجنالء أطراف الرتحيب من جديد مث ضحكت جنالء قائ

ت"أخبار _    ايه معاك  دوك؟ " آ
  وها هى تكرر املواقف مع أختالف األشخاص كالً 

يبحث وراء ذالت وعسرات غريه، انفرجت زاوية فمي بشبه إحنناء ساخر منتظرة 
  نيبه، ولكنه ابتسم 

  قائًال 
  . إنسانة حمرتمة ما تتخريش عنك  جنالء_ 

نظرت له .. تقابلت عيوننا. قة بردهرفعت وجهي له ألول مرة منذ دخويل مصعو 
لتقصري؟ كنت ىف املاضي .. ولسان حايل يردد. بعدم فهم أمل يشكيىن ويتهمىن 

لكاد " أدهم"أعمل مبنتهى اجلهد مع  ومل أنل منه إال النكران، وهذا الغريب الذى 
  .أعرف أمسه ميدحين
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وب عن اجلميع مألت غاللة من الدموع مقلىت وتركتهم حائرة وبداخلى أود اهلر 
مبنأي، ولكن واقعى مل أجد فيه تلك الرفاهية، إن أبتعدت أحاطوىن  فرضخت 

حت الفرصة   .لعزلىت مبكتبه كلما أ
*********  

بعد إنقضاء حوايل شهرين ىف مكتيب اجلديد حضرت ميار وإنعزاىل عن اجلميع ايًضا، 
وخسراته " مأده"سألتىن عن أسباب عزلىت، وذمت . صافحتىن حبرارة تعجبت هلا

  جمهودى الذى يشهد به اجلميع إاله، وبعد انتهاء عرض املراوغة قالت
ت، كل يوم يعزم جنالء ويفضل يهزر معاها وكأنه ما " أدهم"شفىت _    ست أ

  . صدق خيلص منك
ا لسبات روحى فارجتت أركاىن، وهدم معبد قلىب بنبض مازال يصارع  نفذ سم كلما

 روح مازالت ترجتيه بنصل مسموم ووقفت تشاهد طعنت بقا. سكرات اللهفة
ن   . نزيف أسريت حرب أسكرها الضياع حيت اهلذ

وقفت جبمود، ودخلت مكتب الدكتور حممود بوجع ينخر قلىب، أغلقت الباب 
ا ستصلىن حبذافريها اك من رسائله الىت يعلم أ   .وسالت دمعة مذبوحة مسحتها 

واه حىت الضياع، يتلذذ بعذاىب، وها أ فمن عشقته حىت الثمالة، وارتوي  ت 
  .أحتضر

إبتعدت عن الباب حلظة انفتاحه بقوة ودخلت ميار جتول بنظرها كحية رقطاء  
  حناء املكتب

  الدكتور حممود مش هنا يعين، أمال قفلىت الباب عليكي ليه؟ _  
ب املكتب وفيه راجل غريب معا عشان أقفله دلوقت؟_    ومن امىت بقفل 

  أمال بتعملى ايه؟ _  
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اقرتبت منها كصقر ينوى األنقضاض على فريسته وقد أشعلت نوع جديد من 
ا قائلة    النريان بقليب، فهتفت 

انيت مالك؟ ما تشوىف شغلك بدل ما تصطادى ىف أخطاء الناس، يال  أستاذة _  
ين، يال بره   . من هنا ووشك مش عايزة أحمله 

عيين الغاضبة، وتراجعت بذهول، وأتسعت حدقتيها  هوى قلبها ذعًرا من نظرة
ا املرة األوىل الىت ترى  عندما رأت أستعارة خلجاتى حبمم قابعة لألنطالق، أعلم إ

ثريهم على نظرت عيين فأجلمتها الصدمة   . فوران محم غضىب و
أنقذها من براثين دخول الدكتور حممود فولت هاربة تتعسر خبطاها وهي تنظر له 

  .اك مث تعاود النظر يل من جديدرتب
دوئه املعتاد  . زفرت بغضب ووليته ظهري وأردت اخلروج من املكان فأستوقفىن 

ابتسم ببطء وقام . وقفت أنظر له بنفس الغضب وعيين حتذره من التقدم حنو حمرايب
بوضع حاجياته على املكتب واقرتب بنفس اهلدوء متجاهالً حتذيرايت الصامة 

هتمام ملس أعماق قليبمستفسًرا عن    .ما حدث 
على الفور ألتمعت دمعة تنوح مبقلىت مع مالمسة حنو نربته مسامعى، لكنه مازال 

يعد رجل مهما حاول تغيري صفاته كباقى الرجال، من املؤكد أنه ذئب مثلهم ينهش 
مهما حاولت األهتمام أو أظهر الرمحة سوف تظل جينات . ىف النساء بال رمحة

  اخليانة 
  . سرى بدمهت

رفعت كفى بضعف أمامه ألستوقف اقرتابه وسيل أسئلته، وصورته حتتجب خلف 
زام وهليب بداخلي يشتعل بدون رمحة، وكان وقوده كره  غاللة دموعي، تركته 

  . يكفى كل من حيمل صفة الذكورة على وجه البسيطة
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كلماته، قد    قد يكون هذا املدعو حممود الذى يدعي التفهم حلزىن وحينوا علي ىف
حث عن صيد  كسر قلب عشقه ذات يوم ايًضا، وها هو يقف اآلن بكل وداعه 

  .جديد
*********  

  
  جرت العادة أنه عندما يهزمىن فيضان الوجع أنزوى 

ج . مبكتب الدكتور حممود ألصب أمواج الضياع املنهمرة خبذالن أمست التعاسة 
  . حياة وصديقة عزلة فتفرغت آلفتها

لت الناس اعتزلوىن فتقوقعت داخل صدفة حزىن ومل يقتحمها إال الكائن كما اعتز 
بتسامة تسطع كسطوع الشمس ىف صباح  الغريب املدعو الدكتور حممود كل صباح 

  . يوم ربيعى يتسائل عن أحواىل
تى الباردة مل يكف عبثه الذي بت أحذر منه حىت هاتفه أصبح . على الرغم من أجا

القرأن الكرمي ويضعه بقرىب ويرتك يل مكتبه ويرحل، كلما  يديره بعد حضوره على
حلل وخاصة . وجدىن مبكتبه أسكب دموعى نه يشري بتصرفه هذا على  شعرت 

كملها وانتكاسىت   .بعد هجرى للقرأن واحلياة 
لتعامل معى؟ رأيت كثريًا كالم صامت  حريين كثريًأ تصرفه، ال أعلم سبب متسكه 

صرارعلى منبة شفاهه فتج لعله يريد أن يشد من أذرى أو يلومىن على . اهلته 
تقصريى بعملى وإثقاله به ولكنه من جهة أخرى مل يكلفىن بشئ بل أصبح يقوم 
يل م املنتقدة فلم ا . بعمله وعملى مًعا مما زاد سخط زمالئى وبدأت تتعاىل مهسا

ضاعت هباًءا فقد أشتعل وجيب قلىب ببقا حطب، ومل يتبقى إال رماد سنوات 
مى القادمة   . ألنثره على أ
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*********  
  

يصعب علينا .. حىت تصل ملرحلة األدمان.. هناك جراح تسكن حياتنا بشكل دائم
ا ق.. العيش بدو   ..ومل نعد نطلب هلا تر

كاد عقلى يضيع نتيجة جريرة يدى، وحىت الدكتور حممود الحظ صرخىت املفزوعة   
  .عدة مرات فجأة من أي شئ وكل شئ حىت لو ومهى املباغته واليت حدثت أمامه

.  بدأ يركز هاتفه على سورة البقرة وأل عمران، ويرتكه أمامى ويرحل كالعادة بصمت 
م بدأت أطمئن رويًدا رويًدا شعرت . ىف البداية كنت أختنق من مساعها لكن مع األ

ت أغفو لدقائق ا تنتشلىن من عاملى املقيت لتسكنىن ركب السكينة، حىت أىن كن
  . عليها مع حاجىت امللحة للنوم اهلادئ بعد ما حرمت منه بسبب صراعاتى

بدأت أقلد الدكتور حممود ىف غيابه عندما تزيد خياالتى وأخاف من وجودي وحيدة 
التجأ إىل سورة البقرة أو الرقية الشرعية واالستماع . ملكتب بعد ما اعتزلين اجلميع

والدى بقراءة الرقية الشرعية على رأسى كل ليلة حىت لو  تشبث . إليها على هاتفى
ئمة فبدأت أهدأ رويًدا رويد وترتاجع عىن اخلياالت واألشباح الىت تطاردىن  كنت 

  .ىف يقظىت ونومى
*********  
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  الفريسة والصياد
ا  منذ مىت والفريسة هلا حق اهلروب من الصياد؟ مهما حاولت الفرار واللوذ حبيا

  .الصياد على الدوام من له احلق ىف حتديد الزمان، واملكان، والفريسة أيًضايبقي 
ومنذ قبيل الزمان اشرتط السلف السابقني أنه جيب أن يغرم الصياد بفريسته،  

ا   . وتنال رضا مسوه، وترضى غروره حىت يعقد العزم على الظفر 
 النهاية جيب أن تعرتف يسمح هلا ببعض املراوغة واألبتعاد املمتع لكن ىف..  ورمبا 

ا فريسة وستقع ىف شباكة وقتما أراد  .أ
م أمسكت فيهم زمام البعد   عاد القدر يعاندىن ويطرحىن أرًضا بعد مضى بضعة أ

خلارج حلضور  ليل الزمالء  وأستعدت سكينة روحى حيت شحذ أنتباهى ذات يوم 
  ".أدهم"
م حىت شارف ىف ختام اليوم قضى اليوم بصحبتهم وكأنه حضر خصيًصا لرفقته 

على حني غرة ذلف للمكتب، وخلفه . على أبواب صداقة مع الدكتور حممود
أقر مبعرفتنا السابقة وعينيه تلمع بتحدى . الدكتور حممود وتصنع املفأجاة لرؤيىت

  .شرس
لتقدم فدخلوا املكتب، وهويت مكاىن، والريح تعصف   أشار له الدكتور حممود 

خلارج فاغتالىن احلنني لنغمه الذى . ومىتبعقلى فتضعف مقا كنت أستمع لصوته 
رت نبضى الضعيف. عزف على قلىب لسنوات إن كان . مهمت للقائه ولكن 

كىن بعد املبارز القاسى بعض الوقت فاألن يقف بدهاء ليعلن عن بوادر حرب  أ
ألفق   .تلوح 
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ته، فقد أعتدت حرماىن بعد أنتهاء العمل، سرت بني أزقة الشوارع شاردة ىف عود 
  .من حكمه اجلائر

  .سرحانة فيا_  
  . خلفى" أدهم"انتفضت وإستدرت بصدمة فوجدت  

رىن بغضب ألستوقف خطواتى، ولكن ثورة كلماته مل تزدىن . أبتعدت جبزع فناداىن
يكفيىن ما عانيت بعد سنوات عشق ضاعت وأضاعتىن ولن أمسح . اال هروً 
  .لعودة

*********  
حالمنا بعيداملاذ   .. ا كلما رفرفنا 

ت   .. عد حمملني بغبار الذكر
م أستنزف  لصمود أمام خططه املختلفة" أدهم"مع األ . بقا الروح الىت أرجوها 

م الدائم ليعلن أنه مازال  أصبح والدكتور حممود شبه متالزمني، واملكتب مكا
سه وتصنعت ال. يتحكم ىف خيوط اجلولة قوة ألنقاذ بقا قشورى تغافلت عن 

  .املتصدعة الىت بدأت برتميمها ولكن للقدر أحكام قد تعيد تشكيل حياتنا
  : اليوم مسعت حوارهم عندما ختلل أمسى ملسامعى مع أرتفاع نربته يتغلغلها اخلبث 

ت"_    مرحياك، وال حتب أكلمهالك؟ " آ
ت"_    . دى مفيش زيها،  خبىت بيها" آ

أعلم أن مصادقته للدكتور حممود مل تكن إال " أدهم. "مهاتوجست خيفة من كال
ستار ألعادتى حلصونه لكن هذا الغريب ماذا يريد؟ كيف بعد كل أمهاىل لعملى، 

  . وجتهمى معه، ميدحىن بثقة ويظل يساندىن
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فأراد رد مكيدته ولكن أشعر مبحاوالته ملساعدتى " أدهم"رمبا شعر بعلو صوت 
برغبة برتميم ركام . ىب يبتسم وشعرت بطاقة غريبة منتشيةتفاجأت بقل. حىت عن بعد

ا مع دخول أول عميل . حمطم أشعلت فتيل ثورة بعقلى وبدأت بتعديل مسارا
م بوجه مشرق متعمدة إحراج    وقلت " أدهم"أخرتقت خلو

  .عميل  دكتور حممود_ 
متنان  عت حدقتيه أتس. نظر حنوى ببالهة، فكررت كلمىت برقة بينما أنظر إليه 

  دخلت مع العميل وجلست مقابله وبيدى . بعدم أستيعاب واستأذن أدهم وخرج
  . دفرت ألدون املالحظات

ا ووضعها أمامي لو (أمسكتها، وقرأت فحواها . أمسك الدكتور حممود بورقة خط 
وضعتها أمامه ). أل(فأبتسمت وزيلت على ظهرها كلمة ). عايزة خترجى أتفضلى

بعد أنصراف العميل وقف قائالً . فقرأها بعد برهة وابتسم. ثهمادون أن أقطع حدي
  حبماس 

  ممكن أعرف سر التغري املفاجئ ده؟_ 
  .كل اللي ممكن اقوله حلضرتك هو شكًرا_  
ا تعدى . ال شكر على واجب_   كل واحد فينا بيمر عليه فرتات صعبة املهم إ

  .وما نضيعش الباقى من عمر
  فتابعت . لى صحة قرارىكلماته كانت شهادة ع  

سرع وقت_    . إن شاء هللا هحاول أفهم الشغل 
ت ، براحتك خالص_    . ما تضغطيش على نفسك  أ

ن تعاد خارطة حيايت  خجلت من كرم أخالقه وتركته وخرجت، وبداخلي أمل 
  . تشكيل حدودها البشرية
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*********  
  مع مشس عهد جديد، جذبت جنالء ملكتب الدكتور 

ضحكت بتعجب . وطلبت منها حبماس أن تشرح ىل كل شئ خيص العمل حممود
  . من تغريى للنقيض ىف ليلة وضحاها وظلت تنطق أمساء اآلالت فلم أفهم شئ

ملسطرة لقطع صغرية، وكتبت عليها أمساء األجهزة  قمت بتقطيع بعض األوراق 
رددته حماولة عندما حضر القى السالم ف. واملركبات وخرجنا من املكتب قبل جميئه

  .أخفاء ضوء سعادتى ودخل املكتب
بعد دقائق طلبىن وكان يقهقه وهو ممسك ببعض القصاصات فنظر حنوى مبشاغبة 

رتباك   أخجلتىن فقلت 
  أمسائهم صعبة فكتبتهم مبساعدة جنالء لغاية ملا _  

  . احفظهم
  . طيب دلوقت أ خايف أحرك حاجة وتزعلى_ 
قلتها . عت حاجة حضرتك هتكتب بدهلا طبًعاأل عادى براحتك، بس لو ضا_ 

  بثقة فابتسم وقال
  . لو تسمحي ممكن احفظهملك ونلغى موضوع الورق_  

هودى الضائع الذى سيلقى حدفه ولكن  وافقته برتدد فجمعهم بينما أنظر حبزن 
فقلت . وجدته يفتح أحد أدراج مكتبه ويضعهم بعناية داخل احدى أجنداته

  مستنكرة
  بهدلوا املكان؟ ممكن ي_  

  . متخافيش_ 
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جاورته فذكر أمساء بعض . قاهلا مبتسًما مث توجه ألحد أدلبة األدوات املعدنية وفتحه
  فقلت . اآلالت  وأستخدامهم

  هو حضرتك حفظتهم ىف قد إيه؟_ 
ت"مخس سنني ىف الكلية  _   مش عايزاىن أحفظهم؟ أمسكت مبفتاح النجاة " آ

  وقلت
  ش مخس دقايق فلو ممكن طيب مخس سنني، م_  

  . نقلل العدد شوية
إلجياب وأعاد تكرار أمنهم فقلت خبجل    أومأ 

ىن؟ _    ممكن نقلل 
  طيب مرتبكة كده ليه؟ _ 

  ابتسمت ألزيل بعض التوتر وقلت
  . مش عارفة أحفظ حاجة_  

  . ألنك مش متعودة_ 
ل كنت مثل طف. أدوات على مكتبه وجلس واشار ىل فجلست أمامه 3وضع 

  فقلت خبجل. يتعلم النطق مما جعل ضحكاته ال تتوقف وهو يعيد نطقها
فاومأ بتأكيد وظل يكررهم بدون . العيب مش فيا العيب ىف األمساء املكلكعة_  

  ملل 
*********  

ائي بعض اإلجراءات ىف قسم املخازن    بعد أ
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به الذى كان موارً فلم جي  . يبأحضرت ايصاالت الدكتور حممود وطرقت 
أدخلت رأسى قليًال وكان ممسك ببعض القصاصات شارًدا وأمامه تستكني األجندة 

ا   ابتسمت بينما أشرع ىف الدخول قائلة . الىت سبق وأخفاهم 
  أ حفظتهم وحضرتك نسيتهم؟ _ 

م للمكتب وقال وهو يشتت نظراته عاد   إرتبك وأسرع 
  . ال طبًعا_  

  .بس كنت بتأكد هتحفظيهم صح وال غلط
  حاولت أكتب زى ما جنالء قالت، املهم _  

قصة   . اإليصاالت دى من املخزن شوف كده يف حاجة 
  .شكًرا_ 

  . عفًوا_  
. أحننيت ممسكة بقصاصة ساقطة أرًضا وتصنعت احلزن، فوقف على الفور معتذرًا

  قلت ومازال احلزن مرسوم على وجهى 
  .مسريك هرتميها دى جمرد ورقة مش هتفرق معاك_ 

نفى كالمى وكرر أعتذاره فابتسمت لطيبته على الرغم من قوة شخصيته وذكائه  
البارز وهونت عليه األمر، وتركته خارجة بينما ذكري رجل أخر حتتل صفاء ذاكريت 

  .ودقة قلب خترتق بقوة صفوف ضلوعي
لكن مل يكتبوا عن هذا الفراغ .. نه كتب الكثريون عن الفراق.. وروحي تعرتف

حلنني فتتقطع األنفاس املبهم ال ذى حيتل روحنا، ويؤذى قلبنا، عندما خيتلط الغياب 
  .. بدون رمحة
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ألذكار والقرأن مل يغب عىن حنيىن للحب  بعد أن غادرتىن كوابيسي مع التزامى 
س"األول    " يو

ن عهده وىل ولن يعود   . ولكن كنت واثقة 
*********  
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 الضياع التاسع
ل املاضي"  "أذ

  
له والتشبث بفرصة احلياة  م متقلبة بني احلنني وحماولة جتاهل املاضى وأذ مرت األ

شخصية الدكتور حممود القوية مع أفقه الواسع حبديثة بدأت تنحى . من جديد
  ". أدهم"ضعفى وتدفعىن جللب ثقىت بنفسى مرة أخرى بعد ما أنعدموا ىف رحلىت مع 

ألفق فابتهجت مبولده، و  فتحت ذراعى ألحتضن القادم وبنيت الح ىل أمل 
كان للدكتور حممود . أحالمى على أنقاض أطماع فرصة بني صفوف مغامرات احلياة

  . شد ساعدى، ومنعىن من األستماع لنداء شرنقىت. الدور الكبري فيها
ساعدىن تفهمه لتقلب مزاجياتى لدفن املاضى، فالنسيان أمًرا جلل مل أقدر عليه 

ثريها على البشر  شتت تركيزى. مبفردى بني خبا الرتكيبات العالجية وأسرارها و
جذبىن حديثه والتعمق ىف قدرة هللا سبحانه ىف خلق ما يشفى . ألجياب والسلب

  .البشر من داخل البتالت، والزهور، واألعشاب، والسموم أيضاً 
اتى أغراىن حبي. تصدى لنكأ جرحى، وألزمىن بصومعة خيط فيها األثر فأسري خلفه 

اجلديدة فبدأت بتقطيع شرنقىت بقوة اكتسبتها من عزمه وإصراره على التميز بني 
غمسىن بطيات العمل ليستوقف تغلغل السرطان الذى توغل جسدى، . أقرانه

م لينري عتمة مألت أعماقى سم احلب فأفسح لنفسه طريق يتسع مع األ كه  . وأ
ا دب حبياتى نشاط غري عادي بدأت أتنافس معه ىف قراءة القرأن وتفسريه مم

  .وصاىل
*********  
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  ذهبت ىف مرة أسجل بعض األوراق فوجدت فتاة كنت 
ا رفيقة عمل لكن مل أحتدث معها من قبل، كانت  أعرفها شكلها فقط من قبل وأ

تتحدث مع موظف التسجيل عندما دخلت وعندما رأتىن فأقرتبت تدقق النظر 
  بوجهى قائلة

ات دى؟ أرتبكت، فتظاهر موظف التسجيل بفحص األوراق، ماركت إيه العدس_  
  فقلت 

  .مش عدسات_ 
  قوىل وهللا؟_  
  . وهللا_  

  أمسكت بذراعى وقالت
  . طيب تعاىل_  

  واألوراق؟_ 
  دخلنا على هتافها. جذبتهم وأجتهنا ملكتب بنفس الدور 
  شوىف  دكتورة العيون دي عدسات وال أل؟ _  

  خلف مكتبها مبرح وقالتوقفت الطبيبة الىت تقبع 
  جبتيها منني دى؟ . خضيتيىن  إسراء_  

هتمام    جلست إسراء جبوار الشباك وفركت ذقنها بسبابتها وقالت 
  أتكعبلت فيها، املهم إيه رأيك ىف عنيها؟_ 

  نظرت األخرى لوجهى مبتسمة وقالت 
  امسك ايه؟_  
ت"_     ".آ
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  صح؟ . انيت بتشتغلى مع الدكتور حممود_  
ملوافقة فأعتدلت إلسراء    أومأت 

ىن _  عارفة  إسراء من فرتة كنت عنده وشفت احللوة دى بس كانت ىف وادى 
  .خالص

م الصعبة مير خباطري، بينما هتفت إسراء    ابتسمت حبزن وتذكر تلك األ
  .  دكتورة نرمني ركزى ىف عنيها_  

  .ساحر وهللا مركزة، بس سبحان هللا شكل العيون والرموش_ 
ت"ممكن النسس بس ماركة غالية، صح  _     . إعرتىف ومش هفنت عليكِ " آ

أللفة بينهما فقلت   ضحكت وشعرت 
  .وهللا طبيعي_  
  بس الرموش صناعى أكيد؟ _   

  .احلمد  كل حاجة فيا طبيعى. برضوا طبيعى_ 
  . كل ده طبيعى وجمبتهوش على مال وشه_  

  اجيب مني؟_ 
  ة نرمني أجابت الدكتور  

  هو فيه غريه؟. قصدها الدكتور حممود أكيد_ 
  ت لصراحتهم، فأكملت الدكتورة نرمني ببساطة  

  .ده واد عليه تقل، وشخصية حاجة كده ربنا يوعد_ 
لضبط_     .وإيه يعين ما حضرتك دكتورة زيه 

  قولتها حبنق فأشاحت بيدها وهى تعاود اجللوس خلف مكتبها قائلة
  يت مش عارفة بتتكلمى عن مني وال إيه؟ زى مني؟ ان_  
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  صاحت إسراء قائلة
  . ابن احلالل عند ذكره بيبان_  

شاهد . أسرعت الدكتورة نرمني ووقفت جبوار إسراء فانضممت إليهم برتدد
فقالت . الدكتور حممود يرتجل من سيارته وكانت املرة األوىل الىت أرى فيها سيارته

  إسراء
  دكتورة؟هو من عيلة مني  _  
ه الدكتور حامت رضوان_   ت"مسعىت  . دا    " آ

  عن الدكتور حامت رضوان؟ ومني هى عيلة الدكتور حامت رضوان؟
  وأشارت لسيارته قائلة 
  تعرىف العربية دى ماركة إيه وال بكام؟ رفعت كتفى بالمباالة وقلت_  
  . عربية حلوة والسالم_  

ت"أسكىت  _    . دا اللي هيتجوزها تبقى طاقة القدر اتفتحتلها..  عليكِ " آ
م به بغري اقتناع أن رجل يستحق أن تقلل الدكتورة من  جلست أستمع إلعجا

  قطع حديثنا إنتفاضة الدكتورة نرمني عند دخوله  قائًال . مكانتها العلمية ألجله
  فأجابت مرحبة . السالم عليكم_ 
أهًال أهالً املكتب نور  دكتور حممود .. وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته_ 

  .أتفضل
صحابه  دكتورة، أعذروىن لو قطعت كالمكم لكن أنتم طبعاً زى _   منور 

  . أخواتى
حباط، فتابع    أجابت الدكتورة مؤكدة 
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لشكل اللى  . متام_  مبا إننا متفقني على املبدأ ما أحبش أشوف إخواتى واقفني 
  .تدخلى بس ده حرص عليكم مش أكرتآسف طبًعا ل. كان من شوية

ضطراب     ابتسمت الدكتورة نرمني 
  . طبًعا  دكتور_ 
ت. "احلمد  إننا متفقني_  لو مسحىت ملا ختلصى  ريت تيجى عشان ىف " آ

  . شوية حاجات حمتاجك فيها
ملوافقة بينما أستفيق من هذا املوقف احملرج وتبعته ملكتبه أثناء ترتيب . أجبته 

غتىن قائالً جبدية ا   ألدوات 
  كنتوا بتبصوا على إيه من الشباك؟ _ 

  حدقت بوجهه ببالهة، مث قلت بتلعثم
  .عادى، كان ىف واحد معدى_  
وضع أخر شئ بيده على الرف املخصص، وتناول حمرمة ورقية ومسح كفه بينما  

  حدقتيه تتالعب مبكر مل أحلظه من قبل، مث اقرتب قائالً 
ت؟ لو عايزة تتفرجى اتفرجى هنا، اممممم واح_  د معدى؟ طيب بقولك إيه  أ

  . بالش الشباك أصله ساعات بيجيب برد
خرج وتركىن انظر ألثره بصدمة من إدراكه للسبب الفعلى لوقوفنا، وعاهدت نفسى 

  .ال أقرتب من هذا الشباك مرة اخرى مهما حدث
م زادت روابط الصداقة بيىن وبني إسراء   والدكتورة نرمني ومن خالهلم مع األ

لشركة، فزادت جلسات األطراء على الدكتور  تعرفت على الكثري من املوظفات 
ن   . حممود الذى ال يعبأ 

*********  
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جاء موعد . جرت عقـارب الساعة دون حساب وقاربت السنة املالية على األنتهاء
عن الفرتة احملاسبية  امليزانية السنوية للشركة وفيها يقوم كل قسم بتقدمي ملخص

املنصرفة ويستمر العمل ىف هذه الفرتة ملدة أسبوع نظام شفتني يومًيا ويتوسطهم 
ىف اليوم األول للجرد دخل الدكتور حممود مبتسم بنشاط وكنت غارقة . ساعة غداء

  بني األوراق والدفاتر وقال
  .  صباح الشغل اجلامد_  

  صباح النور  دكتور؟ _ 
  عركة؟ابتديىت امل_ 

ستياء، فحملهم وقال    أشرت اىل األشياء القابعة فوق مكتىب 
  .ورا_  
  ترجلت خلفه، فجلس خلف مكتبه وقال 
  اقعدى واقفة ليه؟_  
  . مش فامهة_  

  .هساعدك_ 
  .أكيد حضرتك مش فاضى. شكراً وهللا. ال ال_  
ً . أشار للكرسى حبزم فجلست خبجل    أتى صوته هاد
بدأ ميليىن . املذاكرة وهساعدك يعىن هساعدك، يال نبدأظبطت نفسى ىف _  

رتباك ىن مراقبة فتوترت، ووقفت، وقلت    وأكتب فشعرت 
  . معلش ممكن تسمحلي أكمل برة_  

  ليه؟ إيه إللي حصل؟ _ 
  . مش بعرف أكتب وحد بيبص عليا، خطى بيطلع وحش_ 
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لدفرت من أمامى وت لرغم . بادلنا األدوارقلتها بتلعثم فتعالت ضحكاته مث أمسك 
خلوف منه مثل ما كان حيدث عند  من جلوسنا لساعات منفردين إال أىن مل أشعر 

  . على الرغم من ترك الباب مفتوح ىف كال احلالتني" أدهم"اجتماعى بـ 
نظرت لعينيه فبادلىن النظرة، فتمعنت بداخلهما للحظة حىت تلمست طيب بواطنه 

  .فاسرتاح قلىب لقربه
ليس كل معشر الرجال يصطادوا فريستهم وينقضوا عليها متلذذين بدمائها  إذاً 

  .املسكوبة حتت مسمى احلب
ن شتاء قلىب قد رحل  ب ىف هيئة بشر أخرتقهم . ابتسمت ونبض ينبأىن  وأن الذ

نوع جديد يسمى الرجال، حيملون نكهة ذكوريتهم ولكنهم يعلمون أن للنساء 
  . نصيب معهم ىف احلياة

ت، ملا بكون معاك "اجلهة أخرى مهس الدكتور حممود بداخله  وعلى عارفة  آ
  ". بكون على راحىت ومش شايل هم أو مكسوف من أى تصرف قدامك
م بصحبته إقرتبت كثريًا . أستمر احلال حىت انتهت امليزانية وأعرتفت بتميز هذه األ

نحى هذه املساحة من منه، ودار بيننا حوارات عديدة ىف جماالت خمتلفة ففرحت مب
حرتامه ىل أمام الناس بعد أن . حرية الرأى مع شخصية مثقفة وواعية مثله أثرىن 

  . ىل" أدهم"أعتقدت أنه ليس من حقى أن أحظى مبثل هذا األحرتام بسبب معاملة 
ملست محايته ووقوفه بصفى دائًما فكان اجلميع خيشون التجاوز معى حىت بت 

  .  أعى قيمته من قبلأفتخر بعملى معه الذى مل
*********  

  .. صدمه أرتعش هلا القلب جمازاً  
  .. ونزيف كرامة مهانة عاد لسكب قطراته
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نسيت ". أدهم"عدت من جلسة تلكؤ مع إسراء والدكتورة نرمني وتفاجأت بوجود 
لعمل لبضعة . وجوده وفرحت مبا وهبتىن احلياة من هدوء ابتسم مبكر فقد أنشغل 

م وها قد عاد   إنتزعىن من صدمىت قائالً . ليستأنف اجلولة أ
  مش ترحىب مبديرك؟ _ 
  إزى حضرتك؟_ 

  .نفسى ىف حاجة حلوة_  
تيبست أوصاىل وتذكرت ذالك اليوم الذى أمسك بيدى عنوة وأغتصب ملسة  

طلب مىن صنع مشروبه املفضل وعينيه مل حتد عن تفاصيلى مث قال . ليست من حقه
  بصفاقة 

ت"فاكرة  _  يدك" آ منا، ملا كنىت بتعمل ليا النسكافيه    أ
  .أل مش فاكرة_ ؟ 

  قلتها حبده، فمد قدمه لألمام وأراح ظهره على الكرسى وقال بعجرفة
  .بسيطة أفكرك_  
  ضغطت على فكى غيظًا وعلت نربتى بتحدى 
مش معىن إين دخلته حلضرتك عشان متجبش خصم للعامل الغلبان أكون _  

مديرى هنا الدكتور حممود اللي قاعد قدامك ده إمنا .. كرةوآه على ف. عملته
مك خالص ولت   . حضرتك أ

وعينيه تتقد غضًبا فتسلل الرعب لقلىب كشرار " أدهم"تركتهم وخرجت فلحقىن 
دين مبطن جلب كل معاصى احلب . رعد سحقه منذ الوهلة األوىل هددىن 
مى لىب، فطفقت األوجاع تنخر سعيت ألوارى سوءة ق. السابقة وزرعها خبذالن ا

  . الضلوع حمدثة ضجة خر هلا البدن
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تشققت . أرسل حدقتيه على مالحمى بقلق. طلبىن الدكتورحممود فدخلت خبنوع
وقف سائالً . قشور قوتى الىت أكتسبتها بفضله فدفنت وجهى بني كفى وانتحبت

يارى، فتنهد بصرب وتؤدة وقال    عما حدث فلم جيبه إال إ
  ؟ حاسس إن فيه حاجة مش طبيعية بينكم؟"أدهم"بسبب دموعك دى _ 

  ضرب أعصار أمسه كابوس عشقه األسود الذى ال  
ال .  التزم الصمت برهة مث خرج وأغلق الباب. أعلم كيفية اهلروب منه مسح ا

عاد . ألترك لقلىب العنان ليجهض ما تبقى ىف رحم مقلىت، وبقيت أنوح كاحلمام
  فقال . من أغالل ماضي أستباحىن جالدهومازلت أسكب دموع اخلوف 

  .اشرىب العصري وإهدى عشان نعرف نتكلم_ 
  تعالت شهقاتى أمامه، فقال حبنان 
ت"_   طيب أحكيلى وصدقيىن حمدش هيعرف . أحنا ىف شغل مش هينفع كده" آ

  . حاجة من اللى هتحكيه
فاض الوجع بروحى، ووئدت أماىل الصغرية، فسقطت دموع الذل كشالل ضاقت 

حتركت بضياع ىف أرجاء الغرفة، والكلمات جبانة حمشورة حبنجرتى ترفض . حبواجزه
ن كرهه ،اخلروج ذ مل أعلم ملا حبت بسر  . مسحت عليها بثورة حتتضر وهتفت 

الفرتة األخرية جعلىن أشعر كراهيته حملمود، ولكن أستبد اخلوف مىن، وقربنا ىف 
لذكرى  ألمان فهو من بعث لقلىب احلياة، وأشعل  مبشاعر أخويه جتاهه أشعرتىن 

  أقرتبت منه قائلة برجاء. النسيان
  .أ خايفة قوى.. عشان خاطرى بالش جتيبه هنا  حممود_  
  ما ختافيش، بس فهميىن كل ده ليه عشان اتصرف؟_  
يارى" أدهم"قلت حبقد وصورة     تقف بشموخ أمام ا
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  ..... عايز يضيعىن، عايز _   
ا  مادت األرض من حتىت، فوضعت كفى على عيىن ألزيل الضباب املفاجئ، وأبعد

فرأيت األشياء وقد أصبح ظالهلا يرتاقص أمامى، واملت ىب ظلمة ال يلوح ىف 
 كان هذا عقاىب ألىن وفقط، سلمت قلىب بكل.   حلكتها ضياء، فسقطت فيها

  .خنوع ملن ال يستحق
دوء ألرض، وأراحىن عليها  . ألتهم حممود الفاصل بيننا قبل أن يرتطم جسدى 

ظل يربت على خدى ألستفيق وهو يرى قلىب متكشف برداء الندم وقد ضاعت 
حملت . عندما أنفرجت جفوىن كان جالس جبوارى على ركبتيه. خلجاته ىف حبر العشق

  .ستجمع شتاتىالقلق مبحياه فأغمضت جفوىن أل
ت"_    مسعاىن؟" آ

نية ببطئ فمرر كفه أمامى وقال    قاهلا فأنفرجت جفوىن 
ت"شايفاىن  _   ألجياب". آ كسكرية أمثلها مرارة احلياة وأعتدلت . أومأت 

مار زام ىف اإل   فقال برجاء هامس. أستند على مكتبه وقد عاد شالل اإل
  .عشان خاطرى كفاية_  

ن خلف ستارة الدموع فلمحت بعينيه أمجل قصيدة منظمة قد نظرت لوجهه م
لية لن تنفع أحد أعتدلت . تربك حواسى، ولكن رفضت تصديقها، فقلىب خرقة 

يصاىل   فأجبت خبفوت. عازمة اخلروج فطلب أن يقوم 
  .هروح لوحدى_  
  وانيت كده؟ _  

كسى، مش عايزة حد يتكلم كالم ملوش لزمة_    .هركب 
  على وجهه مستغفًرا بعصبية وقالتنهد، ومسح 
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  خالص هنزل وأفضل ىف عربيىت، وانيت أنزىل _ 
كسى، ومهشى وراكى  لغاية ملا توصلى. بعد شوية   .اركىب 

  .ملوش لزمة تعبك، ملا أروح ابقي أطمنك لو حتب_ 
  .ممكن تسمعى الكالم وبالش عند هللا خيليكي_ 
  .حاضر_ 

  ابتسم قليالً مبشاغبة وقال
  .ده ما مينعش تكلميىن تطمنيىنطبعاً _ 
  .حاضر_ 
  . شيخة أخريًا_ 

نتمائى إليه" أدهم"لرغم من عشقى ل كان هناك حاجز جتاهلته على . مل يشعرىن 
كنت . ملك قلىب وعقلى وكل تكويىن ولكن مل أذق األمان معه. غرار هذا العشق

لسعادتى " أدهم" يويل مل. دائًما مرتقبة خائفة عكس تعاملى مع حممود مطمئنة للغايةً 
رأيت احلب الكاذب بعينيه، ولكن قلىب األمحق صدقه فأضحيت كلعبة . قدر

  .املاريونت حيركها كما شاءت أهواؤه
  دخل الدكتور حممود وابتسم حبنان، ووضع أذن اخلروج أمامى، وقال 

  جاهزة؟ ابتسمت بوجع وقلت_ 
  . جاهزة_ 

ملرأة اجلانبية  نظرت لصور . ركبت، فتبعىن. خرج، وحلقت به ة سيارته املنعكسة 
ذا  فكان كحارس وكل إليه الدفاع عىن، متنيت لو كان أدهم مثله وكنت أحظى 

  .األهتمام منه
*********  
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 الضياع العاشر
 "العهد"

  
عندما يعتصر الوقت الصمت يعطب القلب، وتنتصر الساعات على النبضات، 

اك، ونعرتف أن  بعد عودة الدكتور . للقدر أحكام ال مفر منهافيتهاوى جسد 
حزين . شارد يتذكر أحداث يومنا . حممود منزله، أستقر بغرفته منعزال عن أسرته

على، واضعا هاتفه أمامه ينتظر مكاملىت وكأن الوقت حتداه فمر بطئ كعادته ىف 
  األنتظار، حىت صدح نغمة هاتفه فلىب قلبه 

ت"_  خرتى ليه؟ " آ   أ
  فته ىف أوصاىل من هلفت رده فقلت مرتبكة سرت هل

  .أتغديت وصليت، وأول ما دخلت أوضىت اتصلت عليك.. مفيش_ 
ه ليخبئ شوقه الغاضب على خاصته بلهيب أشعل   ستسالم يستجمع بقا تنهد 

  . حطام السكون فأشهر راية العصيان
ىن أ اللى هوقفله وقتها_    .عايزك تطمىن مش هسمح يقربلك 

  ت حبرقة وقلت فاقدة لألملتنهد 
  . هو صاحبك وحمبش إنك ختسر أصحابك علشاىن_  

  .أ اللى بطلب منك كده، وهو مهما كان مش أغلى منك_ 
تلبسىن رداء . شئ ما ىف نربته أشعل فتيل الشك بعقلى، ونبهىن لبواطن مسترتة

يارى أمامه فقلت حبزن    احلرية، ومل أصدق ما جال خباطرى، وتذكرت أ
لنسبة للى حصل، مش عارفة ازاى ضعفت كده_    .آسفة 
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ت إنيت حبيتيه؟ _     أ
مل، فتهجد صوته   أغمضت جفوىن 

  طيب لسه بتحبيه؟ _  
مته، فعاد يؤكد بقاؤه جبانىب مهما حدث فتسائلت حائرة   اندفعت أنفى 

  بتعمل معا كده ليه؟ أ صعبانة عليك للدرجة دى؟_  
مولو . اوعى تقوىل كده_   حى وما . على السبب هتعرفيه مع األ املهم أر

  .تفكريش ىف حاجة
  . ال إله إال هللا..إن شاء هللا_  

  .دمحماً رسول هللا_ 
هتمامه وسعيدة بشهامته معى  . أغلقت اهلاتف وتدثرت بني حنا أغطيىت، أفكر 

  ". أدهم"ووعده حبمايىت من
*********  

  نتفض قلىب رهبة وتوقفت أنفاسى على هتافه ىف اخلارج فا" أدهم"أخرتقىن صوت 
  . ماتيجى  دكتور نقعد ىف مكتبك عشان الربد_ 
أل خلينا مع الرجالة هنا، بعد شوية هدخل أذاكر عشان أمتحان املاجستري _ 

  . قرب، وكمان هكون مش فاضى الفرتة اجلاية أقعد مع حد خالص
  على كتفه حبنق وقال " أدهم"ربت 

  . ربنا يوفقك_ 
أنعطف الدكتور حممود . فتنفست الصعداء. حبجة العمل" أدهم"بعد دقائق رحل 

فانفرجت مالحمه عن إمياءه بسيطة . ملكتىب بنظرة متفحصة قابلته نظرة هادئة ممتنة
فتح شباك . كان لبداية لشرود أتبعه أكتمال خطواته ملكتبه وترك الباب مفتوح
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لرغم من برودة اجلو الىت تلفح صف ا مل تطفئ السعري مكتبه و حة وجدانه إال أ
هو رجل شرقى حيب فيغار، حيرتق بنريان حبه ويشتعل . الذى يلتهم قلبه بتلذذ

م دون هدى، وجيب عليه أن يتذوق املزيد من هذا  بقرصى العسل العالق 
  . اإلشتعال بصمت

*********  
شارته ألحد امل  قاعد الذى قام ذات يوم طلبىن الدكتور حممود مبكتبه وتفاجات 

بتغري موضعها من أمام مقعد العميل وجعله بزاوية حبيث يكون مواجه له وظهرى 
  للعميل وقال برتقب 

  إيه رأيك ىف مكانك اجلديد؟ _ 
  ليه كده؟ _ 

  فقال بثبات حازم
ىن_     . عشان مش هتقعدى قدام العمالء 

  . طيب العمالء ممكن يدايقوا_ 
  فأقرتب وقال بصوت حبدة

وال إنىت اللى مش . ليهم شغلهم وبس، واللي مش عاجبه مع السالمة مها_  
  عاجبك؟ 

هتمامه الذى  لرغم من األجواء املشحونة، وغضبه إال أنىن مل أستطع منع فرحىت 
ن الغرية ىف قلوب الفتيات فقط من . يغمسىن به يوم بعد يوم حقية سر وأعرتفت 

  فقلت مشاكسة . أجل عملى معه
  . فه ميشى على رقبىت  دكتور وال تزعل نفسكإللي تشو _ 

  ابتسم وقال وهو ميد أطراف أصابعه لعنقى دون أن يلمسها 
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سر فإن موعدكم _  أرى رؤوًسا قد أينعت وحان وقت قطافها، ولكن صربًا آل 
  .اجلنة

خرج وتركىن أختبط بني تصرفاته احلازمة املشاكسة ولكن الراحة الىت أجدها جبواره  
  .الكثري من القوة فلم أفكر كثريًامتنحىن 

*********  
  

. ىف إحدى املقابالت كان يوجد عميل حيكى ويتحاكى عن أساطريه وقدرات عبقريته
حاول الدكتور حممود بلباقة أن يقنعه أنه ليس لديه وقت، ولكنه مل يفلح ىف إيصال 

امللل وشردت ىف الال  ظللنا ىف األنتظار حىت ينتهى وخيرب بطلباته فأصابىن. املعلومة
أفقت على طرق قلم الدكتور حممود على ظهر كفى . شئ أستند خبدى على قبضىت

سم أحد األدوات ألجلبها   .االخر، فرفعت وجهى ألرى الضيق على مالحمه ونطق 
دواته ومل أجدها  فقمت بفتح . وقفت بغري تركيز وقمت بفتح الدوالب والنظر 

اآخر وقبل أن أكمل البحث، ك . تبت على اهلواء اسم اآللة يف حماولة لتذكر مكا
شارة منه بعادى    .وقوف الدكتور حممود جبوارى غاضبًا وقام 

فعدت ودونت على أحدى األوراق . أخذ اآللة وأعطاها للعميل وعاد مكانه
ز قدمه ومل )مالك( ؟ قرأها وأعتصرها بني راحتيه وألقاها ىف سلة املهمالت، وبدأ 

  ا إن أنصرف العميل حيت وقف هاتفاً م. جييب
  إيه اللى عملتيه ده؟ _  

  عملت ايه؟ _ 
  قلتها مذهولة فضم قبضته، وضرب سطح املكتب وقال 

  . مش عايز أستهبال ملا واقفة تتدلعى والعميل هياكلك بعنيه_ 
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سية شكل اآللة، ودى طريقىت ملا احاول افتكر حاجة بكتبها على _  وهللا كنت 
  . اهلوا
  ح بغضب عارم وهو يقرتبصا 
ملا تنسى حاجة إسأىل، لكن تعملى احلركة دى والعميل يتأمل فيِك، وقبلها  _  

ما حترتمى نفسك شوية حمدش ماىل عينك وال . قاعدة سرحانة يف حبيب القلب
  .إيه؟

  أغرورقت مقلىت وهتفت 
  أ اللي غلطانة إىن .. تصدق الغلط مش عليك_  

ليًا حماولته للتحكم ىف نفسه وأشاح بوجهه، ظهر ج. فتحت قلىب وحكتلك
  واصطكت أسنانه بقهر، وقال امًرا

  .على مكتبك_  
جلست على مكتىب حبنق، وندمت على ثقىت به فها هو . نظرت له شرزًا وخرجت 

بعد دقيقتني وجدته حيمل الالب توب وأوراقه وخرج دون أن يعريىن أدىن . يعايرىن
مىن بعد أن أضحت زاد حنقى عليه فقد أس. اهتمام اء فهمى، وصاح بوجهى، وأ

  ليذهب حيثما يشاء فلم أهتم؟ . له األمر، ولكنه ختطى اخلطوط احلمراء
بعد دقائق خرج الدكتور حممود من بوابة الشركة غاضب مشتعل القلب، مضطرب 

كًرا وأخرب . الفكر، وضجيج املشاعر مل يرمحه مزقه الشك بسياطه فعاد ملنزله 
مهال، ونزع . نه ينشد الراحة ودخل غرفته لينفرد بنفسهوالدته أ ألقى ما حيمله 

مالبسه بشدة حىت تطاير أحد أزرار قميصه مث ألقاه بعنف على األرض ومحمه 
الربكانيه تزداد بداخله، واألحداث تعاد مبخيلته ويود لو يستطيع وضع أصبعه ىف 

  .عني العميل الذى كان يناظرىن
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ه وهو يغمس رأسه بني كفيه بقهر ورغبة ملحة بصفعى ألقي جبسد على سرير 
الذى تصنع حمبته وهو خيبئ الضربة القاضية " أدهم"لتفكريى بكابوسه الكبري 

  .لقلبه
بل ود لو أوسعه ضرً مربًحا ليذيقه اآلالم الىت " أدهم"متىن لو أستطاع قتل  

نشد الراحة فقد تنهد وهو ميدد جسده على سريره ي. شطرت قلىب مث يقتله ليسرتيح
ب . قلبه األمحق هو السبب. تعب من الصرب ملا مال عندما رآىن أدلف من 

الشركة ألول مرة ووقفت ألسئله عن مكتب املدير العام بينما أنزع نظارتى 
  . الشمسية ليصيبه سهم فتاك مل يكن أنه قد أصاب صميم قلبه

بعد؟ ِلما مسح بسرقة  ِلما تتبع مرحى الصباحى مع الزميالت قبل العمل من على
  لبه؟ وماذا جىن إال السراب؟   

ظل قابع طوال اليوم حياكى خياله صورتى مفتون ببسمة، ونظرة شعاع العسل مبقلىت 
ولسوء . القابعني خلف رموشى كحراس ُمشهرين أسيافهم ألغتيال كل من يقرتب

  .. حظه أنه أقرتب
فهو ". أدهم"شاركت صورتى أنطلقت أفكاره تعصف به، وزادت محم بركانه عندما 

إىل األن يرفض فكرة أن قلىب أحتل من قبل لغريه، استعمره ظامل وأسره بغري حق، 
  .فأذاقه اهلوان مث تركه كركام بقا حرب

ألقرتاب؟ أبتسم بسخرية فهو ايًضا ترك نفسه  فلما فعل هذا؟ وملا مسحت له 
ح احلب بدون السؤال ملا كن مهًال منذ مىت وهو أقرتب أكثر مما جيب ول. لر

إلتصال  ضعيف؟ أين عقله الذى حيكمه دائًما؟ أعتدل وأمسك هاتفه وقام 
ته، فلن يرتكه رهن أشارة احلب،  م ليعيد حسا لشركة وطلب أجازة بضعة أ

  .وأغلق هاتفه حىت ال يرتاجع عن قراره
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*********  
جازة الدكتو  ر حممود فظلت يف اليوم التايل قبل أن أدلف ملكتىب علمت 

هل سبب األجازة إنزعاجه مىن؟ أم حدث له مكروه؟ شعرت . التساؤالت تالحقىن
راودىن شعور غري . ملكان يتحول لصحراء جرداء دون أنيس فانتبهت ألمهيته

لنهاية احلتمية لو علم    . بغيابه" أدهم"مألوف 
ات العميل، قد يكون له احلق ىف الغضب من نظر . أسرعت ملهاتفته ووجدته مغلق

ولكن لو كان هناك خطأ مىن فهو غري مقصود، وقد شرحت كيف مت األمر، كما أن 
لغفران، فكيف يتهمىن " أدهم" قد لطخ صورته بكل املسيئات الىت ال تقبل 

  ".أدهم"لتفكري فيه؟ ومهما حدث فال جيب عليه أن يرتكىن بني براثن 
  مع مرور الساعات كررت حماوليت وطلبت رقمه  

لو (فكرت ىف إرسال رسالة فكتبت . عدة مرات إىل أن حل املساء ودائًما مغلق
ىن طمىن عليك   ). غيابك بسبىب بعتذر تعاىل ونتفاهم، ولو لسبب 

رساهلا ووضعت اهلاتف على وسادتى ىف انتظار رده حىت غفوت   .قمت 
*********  

األمنيات بدون أن  قضى حممود يومه داخل غرفته يتقلب على مجر األفكار وصراع
ظر لسقف . يرسوا على شاطئ وىف اليوم التاىل استيقظ وظل مستكني مكانه 

ر نفسه فهو ليس أول من حيب من طرف . غرفته والغضب يعود لينهش بقلبه
م  واحد فلما حيبس نفسه هكذا فهو مل خيطأ، فليشغل نفسه بدراسته ومع األ

ت"سيصبح حب    . ذكرى" آ
لدكتور املشرف على رسالتهوقف وأعاد تشغ سيغرق نفسه بني . يل هاتفه ليتصل 

لتاكيد سينساها   .وقبل طلب الرقم وصله رسالة. أحباثه و
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وقبل أن يعيد ترتيب . قرر للحظة جتاهلها، ولكن إسم الراسلة دفعه دفًعا لفتحها
  .  أوراقه لريحل عن طريقها، كان كيانه قد بعثر على أرضها

د كلمات ولكن أضاءت ظالم روحه وأشرقت مشس قلبه ما وجده كانت جمر 
  .وأعادت شغف احلياة لعمره القادم

*********  
أثناء طريقى للعمل صباًحا دعوت هللا برجوع الدكتور حممود، وقلىب ينبض برهبة 

فقد قلىب أهليته وبدأ اخلوف . قمت بتجهيز مكتبه وانتظرته ولكنه مل حيضر. وخوف
أحضرت أحد امللفات وأندجمت معها حىت . أفكارى يراودىن فقررت قطع حبل

وقفت مبتعدة متصنعة الثبات . التفت برعب على تطويق أفعى سامة لكتفى
زدراء وقال" أدهم"مط . مستنكرة فعلته   شفتيه 

ت"جبد  _     لعبتك بقت مملة؟ " آ
  كل ذرة بداخلى كانت تستنفر وجوده وختافه وعقلى 

رتباك. ل إال من خيال مصدر محايىت الوحيدشلته األصفاد فقيدت احللو    حذرته 
  .لو ما خرجتش، هقول للدكتور حممود علي تصرفاتك دى_  
ىل_     . دا انيت بقيىت جامدة، ومش واخد 

  قاهلا ببطئ مدروس، وقد ظهرت شياطني عينيه وهو يتفحصىن بتملك سافر قائالً 
طفك من غري ما حد يشك وعلى فكرة أقدر اخ. انيت أجنب من إنك حتكى حلد_  

وعشان خاطر مجالك صربت، بس . فيا، بس عايزك تيجى مبزاجك هتبقى أحلى
وأهو بديكى . بصراحة إنيت تستاهلى وخاصة بعد حدوتة احللم والفيلم اهلندى ده

  .فرصة اخرية عشان ترجعى البنت املطيعة
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قوس . نهدال دلوه وغادر منتشًيا ميىن نفسه بتحقيق حلمه الذى لن يتنازل ع  دق 
انزويت مبكتب الدكتور حممود دامعة وأحتضنت نفسى . اخلطر على أعتاب املنتهى

هول   . خبوف من ا
ملاذا كلما تسلل األمان لنبض قلىب، وملس اهلدوء روحى قابلهم القدر ببيادق 

حفة، وسقطت صريعة الكر والفر شعرت مبزيد من العجز ىف غياب . احلرب ا
وضعت جبهىت على سطح مكتبه أنتحب واليأس يفتك . اد قهرىالدكتور حممود فز 

اية   . ىب بدوامة ال أرى هلا 
*********   
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  "عهود"
  ...مجيعنا نعقد الصفقات والعهود 

حلب  ا إذا تعلق األمر    ...ومجيعا خنو
كانت . طرقات بقلم على كفى جعلتىن أنتفضت، وسهم اخلوف عاد ليقتلىن 

لقلمالصدمة عندما رأيته يق حدقت به . ف أمامى واإلبتسامة تزين ثغره ممسك 
قد عاد وعاتبته على " حممود"لوهلة مث انطلقت حنوه غري مصدقة أن طوق جناتى 

ابتعد خطوة للخلف متفاجأ من رد فعلى مث رويًدا رويًدا عندما أدرك كال . أبتعاده
  . ما حدث بدأت تتسعت ابتسامته

للخلف ألفسح طريقه، ومسحت دموعى خجلت من رعونىت، وعدت أدراجى 
عضيت طرف شفىت السفلي خجلة من . وألغري جمري ما حدث عاتبته على غيابه

  وعدت أكمل هامسة . محاقة عتاىب وتوقيته
وإيه  _ . قصدى يعىن عشان مش متعودة املكتب يبقي فاضى، واااااااا كده يعىن_ 

  كده يعىن دى؟ 
  أشيح بنظراتشبكت أصابعى بتوتر وقلت بتلعثم وأ 

يعىن تقدر تقول عايزة أراجع أمساء اآلالت، فتكون موجود ولقيت اسم حلو _  
  .لآللة الغريبة اللي زعلتك

  هتسميها إيه؟ _  
لال_    . إثبت 
  إيه؟ _ 
ال_    .إثبت 
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  اتكأ بكفه على احلائط، واألخرى دسها ىف خمبأ بنطاله وأنتصب أكثر بوقفته قائالً 
  هللا؟ وده من إيه إن شاء_ 
  .بيننا" السيم احلركى"ده هيبقى _ 
ال أحنا نراجع علي اآلالت أفضل بدل ما نروح ورا الشمس " السيم احلركى؟"_ 

  . لسيم احلركى بتاعك
ضحكنا وأستمر بنا احلديث بسالسة بدون عتاب، نتنقل من موضوع ألخر بدون 

ملدة اليت بقين لوقت وال مبرور الدقائق وال حيت  ، أن نشعر  ا فيها واقفني سوً
ووكأن مل يكن بيننا خصام من قبل، حىت توقفت أنظاره على شئ ما خلفى من 

  . الشباك، فاختفت ابتسامته وأوصد الشباك بعنف مستغفًرا بضيق
  تركىن وعاد ملكتبه فدفعىن الفضول ملعرفة سبب 
يقف عند شباك مكتبه " أدهم"تغريه املفاجئ فأعدت فتحه مرة أخرى فوجدت 

  انتفض وأغلق الشباك بغضب. ينظر إلينا
  بتفتحيه ليه؟_  
خيم . رفع كفه بدون تفكري ليصفعين، فأخفيت وجهى بذراعى ووليته جانىب 

الصمت حلظات كدهر علينا حىت أعتدلت حمملة بدموع الصدمة، فأنزل كفه 
  مذهوًال مبا حدث قائالً 

ت"_     . أ أسف مش عارف كنت هعمل كده إزاى".. آ
ها بنفس الذهول وهو ينظر لكفه فتمردت دموعى وابتعدت عنه وشئ بداخلي نطق

يزيد من وجهة نظرى السابقة وأنه أصبح ينظر إىل مثل كأين شئ حقري ال يستحق 
  . االحرتام

  أومأت . ابتعدت ألخرج من حميطه فكرر أعتذاره بندم
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ركه وينكر    بصمت وتركته وعقلي يذكر اعتذاره 
رة أخرىفكرة وجود احرتام    .يل بداخله 

ب مكتىب بشدة، فهز صوته أرجاء املكان وقفت خلفه . بعد ساعة أوصدت 
ستغراب سالت دموعى . ارجتف فخرج الدكتور حممود متسائل عما حيدث 

اقرتب هاتًفا . وضغطت على قلىب ألمنع خفقاته املروعة ففهم األمر بدون شرح
  بغضب 

  خايفة ليه؟ _ 
  .ل ما ترجع من أجازتكأصله جه وهددىن قب_ 

  ضرب احلائط بقبضته وِإْحِتدمت أنفاسه مث التفت قائالً  
بك مقفول ممكن يثري القيل والقال، أدخلى مكتىب ومتخفيش _   دلوقت وجود و

  .أ هتصرف
. نظرت له برفض ولكن ما رأيته بعينه دفعين لرتك الباب والسري ملكتبه خبنوع

به فخرج يرغى ويزبد جلست شاردة متخوفة من أدهم وشباكه الىت . أغلقت 
خلفاء وال أعلم مىت سيحني وقت سقوطي ىف اهلاوية عندما عاد الدكتور . ينصبها 

  حممود قال
  .لو عايزة ترجعى مكتبك اتفضلى_  
دوء وقبل أن أخطو للخارج قال     شكرته 

ىن_    .على فكرة بعد اجلواز مفيش شغل 
طرق . كن ظروف زوجى حمتاجة لشغلى دهوحضرتك عرفت من أين؟ ما مي_  

  لقلم على سطح املكتب بقوة وقال
  . ال ما تقلقيش_  



 

114  
 

ىن وى بس يتلم عليكى ىف بيته وميكن خيليكى ما تشوفيش الشارع  . هو 
  ابتسمت حبزن وقلت ساخرة

ملرة  دكتور ينوبك ثواب فيا بدل املرمطة اللي أ فيها _   طيب ما تعرفىن عليه 
   دي؟

لقلم على احلائط خلفى بعصبية فرتاجعت للخلف وأ أرفع كفي أمامي  ألقى 
بعت    ليهدأ ، و

لراحة، أكيد هعرفه هريوح مىن فني؟_    خالص  دكتور 
  القادمة؟ " أدهم"خرجت من مكتبه وكل ما يشغل عقلي ما هى خطة  

*********  
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  الضياع احلادي عشر
  "انكشاف مشاعر"

  
عدت أنغمس بعملى . لعدة أسابيع، تسللت الراحة فيهم لقلىب" أدهم"فى أخت 

دوء لدكتور حممود بدون . ولروتيىن اليومى  وأصبح التعامل احلذر يغلف عالقىت 
دة . سبب ا معتادة على التعامل مع الدكتور حممود ولز أتت عميلة كانت والد

قى مالبسها كانت فتاة مجيلة أنيقة ويتض. مرضها بعثت ابنتها ا تناست  ح أ
  دخلت املكتب حبنق. ملنزل

  هو ده مكتب حممود بتاع األدوية؟_  
  ده مكتب الدكتور حممود حامت حسني لو اللي حضرتك تقصديه؟ _  

ب املكتب فسمح . قوليلة هالة اجلمال.. طيب طيب_   دوء وطرقت  وقفت 
  لدخول

  .....ىف عميلة_  
قي كالمي مع د    خزهلا متأففة، وقالتقطعت 
  . أوف ساعة_  

  جلست ووضعت ساق فوق األخرى بينما قال الدكتور حممود حبدة
لدخول_     . من األدب  آنسة تسأذىن وتنتظرى أمسحلك 

إلعجاب الذي مل حتاول أن ختفيه وأعتذرت برقة بعد أن  ا الصرحية  أحاطته نظرا
  اطلقت تنهيدة خفيفة وقال

  . أوك_  
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  خلروج الحضار الدفرت والقلم ولكنه استوقفىن وحاجبيه قد ارتفعتا ألعليمهمت 
  على فني؟ _  

  .......هجيب الـ_ 
  . ماجتبيش حاجة  أمى، أقعدى هو احنا لسه هنجيب_  

كتمت ضحكىت وجلست، فرمقتىن العميلة بالمبااله ومالت جبزعها على املكتب 
  وقالت بدالل

  أنت إللي بتبيع هنا؟_  
  هلا بصدمة مث شتت نظراته حنوي قائًال نظر  

  . ممكن حضرتك ترجعى ورا شوية_ 
  فزجمر. غلغلت أصابعها ىف شعرها وهى تتهادى مبجلسها عائدة

  إيه أسم األدوية اللي حمتاجاها؟. طيب عشان خنلص ىف اليوم اللى مش فايت ده_ 
  هتعرف جتيبها؟_  
  فتنهد بنفاذ صرب وقال . قالتها بغنج 

  بس إمسه إيه الدوا؟ طرقت خبفة على شفتيها وقالت . هللا إن شاء_ 
مية ىف . مش فاكرة_  هي مامى عندها سكر، وضغط، وشوية حاجات كده، و

  أنتو بتدوها إيه؟ . السرير
  شعرت أن الدكتور حممود على وشك قتلها وهو يقول

حضرتك تروحى كده . شوىف  آنسة، هنا شركة وبنستورد ادوية مش مستشفى_ 
نية   .زى الشاطرة تعرىف إسم الدوا وتشرفينا مرة 

ىن؟_     جبد عايز تشوفىن 
  رفع وجهه للسماء ومتتم ببعض الكلمات سًرا وقال 



 

117  
 

ما هو حضرتك الزم تشرفينا، عشان نعرف أسم األدوية ونقدر خنلص _  
  . األجراءات

مله بتمهل فأبعد كفيه ورفعهما ألعلي يف حركة تلقائية  سحبت القلم من جوار أ
  وقالت . سريعة

  وإيه هي اإلجراءات دى؟ شرح اإلجراءات بشكل سريع وختم كالمه_ 
  . نورتينا  فندم_ 

  : أشار للباب فتجاهلت إشارته وقالت
دى إيه؟_    أنت مشرتك ىف 

خرجى الكتكوتة دي من هنا (أعتصر قبضته وأمسك بورقة من أمامه بعنف وكتب  
ا، وابتسمت، وكتبت . ا بعنف أمامى، ووضعه)بدل ما أجتنن عليها ليه بس (قرأ

  ). خلينا نتفرج
ن حالته . وضعتها أمامه بدوري فقرأها وأغمض عينيه بنفاذ صرب فكرت قليالً 

لفعل ما جيري فوقفت وفتحت أحد األدراج خلفها وأغلقته  العصبية ال حتتمل 
  سريًعا وقلت

  الفأر ىف املصيدة؟ _  
ضحكت على . اء حقيبتها وهرعت للخارج صائحةوكما توقعت أخذت احلسن

ض الدكتور حممود بعدم فهم ألننا مل منلك مصيدة من األساس فكيف  هيئتها بينما 
ا فأر؟ فقلت حبماس   يكون 

  .أهوه خلصتك منها زى ما قلت_  
  ظهرت أبتسامة متالعبة على ثغره وقال 
ىن؟_     عشان كده بس؟ وال ىف سبب 



 

118  
 

ىن؟ زي ا_     يه؟سبب 
  .يعىن_  
مة ال أعلمها عىن، فبدأ احلزن يسبح ملقلتيه وعاد ملكتبه شارًدا  . نفيت وكأىن أبعد 

  خرجت حائرة كالعادة ىف األونة األخرية فيما كان يقصد؟ 
*********  

عداد الشاى للدكتور حممود بنفسى بعد أنتهائه من بعض العمالء و بدأ ىف   بدأت 
ت حىت أعفي. مذاكرته بساعة   . عم سامل العامل الىت ال تنتهى" ه من حكا

به فتحه خرت حواىل مخس دقائق بسبب بعض األوراق وقبل أن أطرق  . ىف يوم 
  فقال بعبوس. أجفلت مث ابتسمت

خرتى ليه؟ ىف حاجة حصلت؟_     إ
خرت على إيه؟ مفيش حاجة حصلت_     . إ

غربت تصرفه فأ من فكرت أست. التزم الصمت لثواىن مث أخذ الكوب ودخل مكتبه
فهل الحظ ذلك؟ ملع خبلدى فكرة . ىف أدخال الشاى بعد ساعة من بدأ مذاكرته

  .مشاغبته قليالً 
  وكتمت بسمىت . ىف اليوم التاىل تعمدت التأخري مخسة عشر دقيقة 

فصق على أسنانه بغيظ . على شكله احلانق املتململ بينما أضع كوب الشاى أمامه
  :وقال

  .اعتكهاتى س_  
  ليه؟_  
  . هاتى بس_  
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أخذ . تركهما ووقف متوجًها للدوالب. نزعتها من معصمى، فنظر فيها مث لساعته
  مشرط ومزق غالفه وأقرتب قائالً بوعيد

ىن هدوقك ده ممكن يعمل فيكى إيه؟ إرتسم الذهول _   خر  لو ميعاد الشاى أ
كن مل أحلظ وتسائلت هل هو مدمن على شرب الشاى؟ ول. على صفحة وجهى

  عالمات اإلدمان من قبل؟ اذا ملاذا متشبس مبيعاده هكذا؟ 
فهل قرأ . وددت سؤاله ولكن خجلت وأربكتىن إبتسامته الىت بدأت ىف الظهور

ركه التساؤل جبوار أخواته من  إلجياب وخرجت  أفكارى أم ماذا ورائه؟ أومأت 
  .أفكار ختصه ومل أجد هلا إجابة

*********  
إنشغال الدكتور حممود مل يفوته ختصيص بعض الوقت لنتشارك أحاديثنا لرغم من 

. اليومية فأستمتعت مبنطقيته وعقالنيته ىف احلكم على األمور بصورة حمايدة كالعادة
  ذات مرة كنت أضع كوب 

  الشاى على مكتبه فقال
  . عايز أخد بريك، اقعدى نتكلم شوية_  

  جلست وأمسكت كتابه وتصفحته قائلة
  و إيه ده؟ه_  
  فابتسمت بثقة. ذكر امسه بللغة اإلجنليزية وبعض األشياء عنه 
  .آه عارفاه مش ده بيدرسوه طلبة احلضانة_  
  تبسم ضاحًكا وقال 
  . طيب أقرى ووريىن شطارتك_  

  فتحت أحدى الصفحات وأشرت
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  ).شي(وىف كمان هنا ) ان(ودى ) اى(اممم ودى ) ذا(ودى ) اف(شوف دى_  
   ونظرت له قالئلةمث رفعت عيىن 
صح وال ال  متعلمني  بتوع املدارس؟ وقال حضرتك مخس سنني جامعة، _  

خد املاجستري كمان عشان الكام كلمة دول   .وعايز 
ت"_     ؟ "آ

  . نعم_ 
  تتجوزيىن؟_ 

اختفت ابتسامىت، وأغمضت جفين، عقلي يتسائل هل ما وصل إىل مسامعى  
نظر إليه من جديد وجدته مازال جالس عدت أ.. صحيح أم إحدي هواجسي؟
  مكانه ينظر حنو فقلت حائرة

  .عفًوا، مش سامعة، ال قصدي يعين مش فامهة، ال أصل اااا_  
ت بقولك تتجوزيييىن؟_     أ
  وقفت ال أعلم هل جيب على اهلروب أم االختفاء؟ فوقف أمامى وقال برتقب 
  قلىت ايه؟ _  

  صمت للحظة حائرة مث أجبت
  يلة اللي بيننا حتمل مسؤلية منك أو اخوة كنت متخ_ 

ىل إنك تفكر كده   .مثًال، جماش ىف 
  وأديىن فكرت رأيك إيه؟_  
م وقلت     تنهدت 

  .... أنت عارف مبوضوعى اللي حتت وأ_ 
  لسه عندك أمل فيه؟ _ 
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  قلت بوجع صادق
رحانة لكن أنت اتنرفزت ملا كنت س. إزاى وهو بيدحبىن كل يوم حبضوره وغيابه_  

متىن أىن سرحانة فيه ىن تظن الظنون أو تفكر إن لسه . وا مش هينفع لو سرحت 
وكراجل شرقى مش هتنسى وهتندم إنك إرتبطت بواحدة ليها . ليه معزة عندى

  . ماضى
ت"_    .انيت ليكى جتربة فاشلة، وأمتىن تنجح معا" آ

  وتنهد وقال جبدية
  .دقيىنصحيح قلت الكالم ده بس ندمت عليه ص_  
ىن؟ _     خالص إدى نفسك فرصة تعرفىن كويس وفكر 

أصًال كنت مأجل الفكرة لبعد . فكرت، وقررت، وهتقدملك حاًال لو وافقىت_ 
ت بس الظروف بتجرب نتخطب دلوقت   . اإلمتحا

الظروف أجربتك؟ أل معلش حضرتك مش مضطر ال ختطبىن وال تتجوزىن من _ 
  .األساس

أنتظرت دون أن أستدير، فوقف أمامى . وقفىن حبزمخطوت للخارج بغضب فا 
  واستجلب شهيق طويل وقال مطلًقا لزفريه 

لظروف إننا داميًا مع بعض، وألنك ىف . معلش ميكن خانىن التعبري_  بس أقصد 
  فهمتيىن؟ . قلىب عايز نرتبط رمسى وعشان مسعتك ومسعىت

إلجياب تذرت عن إرتفاع اع. ىف هذه اللحظة كرهت تسرعى، وأومأت ببطء 
  صوتى فصاح بسعادة

  ال دي عديتها مبزاجى خليِك فاكرة، أمنا ملا تبقى _  
  .مراتى هقطم رقبتك لو صوتك عليا، دا أ راجل قوى علي فكرة
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سألتها . ضحكت بسعادة ورفعت وجهى فأصطدمت حبب جارف بسبح يف مقلتيه 
قعد خلفى بصوت قطع نظراتنا أشارته للم. بلهفه عن صدقه فأسرتىن حبنوها

  متهجًدا مبرح
  .على فكرة مش هتنفع وقفتنا كده خالص_ 
  خجلت وجلست، فجلس أمامى وأكمل  

الفرتة اللي فاتت سألت عليِك وده مش ألىن مش واثق فيِك، بس كان طلب _ 
واتفقت معاه أين هفاحتك .  ملا فاحتته ىف املوضوع وألنك إختيارى وقرارى

  . ايز أضيع وقت أكرت من كدهالنهاردة ألىن جبد مش ع
نية وقال  مل أستطيع اجللوس أكثر، فوقفت ألهرب من كالمه ونظراته فمنعىن 

  برجاء 
ت"_    عايزك تعرىف إنك لو وافقىت هكون أسعد " آ

  .أنسان ىف الدنيا ووعد هحميكى بعمرى
  .أومأت خبجل وخرجت مسرعة أتنفس الصعداء 

*********  
م وأ أتذكر  استخففت . وغريه" أدهم"أهتمام حممود ومحايته الدائمة من مرت األ

من غبائى وعدم فهمى تلميحاته ونظراته ولكن قلىب قد أصبح كهف قدمي متهالك 
هل سيستطيع ترميمى؟ إبتلعتىن احلرية، وزادت . األركان عفي عليه الزمن

  .التساؤالت، ومل أجد شاطئ أرسوا إليه
. مل مباغت ىف ظهرى فلم أستطيع التحرك أثناء ترتيب مكتبه صباًحا شعرت 

وضع . القى السالم فلم أجيب أو أبتعد. عندما دخل كنت متكأة على مكتبه
  حاجياته على املكتب ودقق النظر لوجهى املتأمل 
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  تعبانة؟ _ 
  تساقطت دموعى، فرفع كفه لريبت على كتفى مث 

رتباك جلواره وقال   أعادها 
  .أملسكفني األمل؟ معلش مش عايز _ 

  ضهرى واجعىن ومش قادرة أحترك_  
  قرب كرسى مكتبه وقال 

  . حاوىل براحة تسندى عليا، وهأكمل بيِك لتحت_ 
دوء وهو ينظر لقدميه    جلست فقال 

  أخدتى شاور قبل ما تنزىل؟_ 
  .آه_  
  طيب األمل ده حصل قبل كده؟.. متام_  
  امممم _  

لك من نفسك؟ بتستعبطى _    . على فكرةليه مش بتاخدى 
قاهلا بغضب وركل املكتب بقدمه حبده وخرج، ولكن حيت بعد جلوسي األمل مل يكف 

  ودموعى مل تتوقف 
  .حىت عاد حيمل كيس صغري وخلفهم الدكتورة نرمني

سألت ىف البداية عن حاىل وقامت بتجهيز احلقنة الىت كانت بداخل الكيس فخرج  
بعد أن أطمئنت الدكتورة نرمني . خلفهالدكتور حممود إىل أن ننتهى وأغلق الباب 

قى عملها فغفوت بدون شعور مع سكون األمل   . على حالىت تركتىن لتتابع 
ئمة على كرسييه، كاد أن يعود  عندما دلف الدكتور حممود للمكتب وجدىن 

ابتسم حبنان وهو يتفحص . أدراجه على الفور بينما خالفته أقدامه وجعلته يقرتب
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معطفه وتقدم وأراحه على جسدى ليبثىن دفئه، ومع إقرتاب ينذر مالحمي مث خلع 
لكثري وقف لثانية ليمنع نفسه من التقدم أكثر وأستجلب أنفاًسا عميقة حماوالً 
كمل مؤقتًا، وبداخله  ت قلبه حىت قرر اإلبتعاد عن املكان  السيطرة على ضر

  يهمس
ا"  ممنوع .. تب عليها خطرك.. فحبيبىت مثل القمر.. أمل يكفيىن عذاب قر

زع للنهاية.. واملمنوع مرغوب.. األقرتاب ا اآلن مهلك.. لكن سأ وأ رجل .. فقر
  ..". ضد اهلالك

  تنهد حمرًكا رأسه ميينًا ويسارًا لينفض غبار تيهه قائًال خبفوت 
  . بنت الناس ارمحيىن واجتوزيىن يرمحك ربنا_ 

*********  
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  ”صياد الغرام“
ضطراب . ا صياد الغرام حبنكته، وصربهيتميز دائمً  يهوى املراوغة ويستمتع 

ا املتعثرة، وهى تبحث عن طريقه لتلوز  ا، وأرتباك خطوا فريسته، وختبط منحنيا
لنشوة، ويبث الثقه بداخله ويضيف ضياعها قوة له حىت  لفرار، مما يشبع رغبته 

  .. ينقض عليها ىف اللحظة احلامسة
فس ا لصياد صياد، فماذا هو بصانع؟ هل سيظل على ثباته أم ستتزعزع ولكن لو 

  ..ثقته بنفسه وتغلب رعونته صربه ويقع فريسة للصراع اجلديد
تلفت حوىل فكان املكان فارغ، . أستيقظت على عبق رائحة عطر رجاىل ففزعت 

ا لدكتور حممود أنتبهت . ووجدتين متدثرة مبعطف بدلة رجاىل ومن عبقها عرفت أ
لدخولعل ا حملمود كما  . ى طرقات رقيقة على الباب فسمحت  كنت واثقة أ

ح خلارج يعمل على محايىت من املتطفلني ألر دخل مبتسًما . كنت أثق أنه كان 
  غزى وجهه بسمة حنونة وقال. سائًال عن حالىت فحاولت طمئنته واعادة معطفه له

  . مش بردان خليه عليِك انيت لسه صاحية_  
  مه وأوراقه على املكتب قائًال وضع قل

شددت على األستعالمات مش عايز عمالء النهاردة خالص ودخلت أذاكر هنا _ 
شا ىف سابع نومه فطلعت أذاكر على مكتبك   . لقيتك  

  خجلت وأنكمشت جباكته وحاولت جتاهل تلميحاته
  . حلوة رحية الربفن اللى ىف اجلاكت على فكرة_  

  دابه وقال ابتسم ورمقىن بطرف أه
  . خالص ملا نتجوز إن شاء هللا هستين واحدة هدية_ 
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  ضحكت بصوت عاىل ملناوراته وقلت
  . أنت طمعان فيا بقي_  

  يعتليه بسمة ساخرة وقال" أدهم"انتهت السعادة وأظلم قلىب بدخول 
ده بيقولوا الدكتور بيذاكر، بس مسعت صوت الضحك قلت أشوف بتذاكر _  

  . إيه
  ستهزاءونظر ىل وقال 

ت"ما تضحكينا معاكى  _   وقف حممود . هامن وال أحنا ما بنعرفش نضحك" آ
  وقال حبزم 

ت"إمسها آنسة _    وقال مستهًزا " حممود"لـ" أدهم"أنتقلت نظرات ". آ
ااااا دكرته؟ فأجاب حممود بثقة_    وده من ايه 

م وهتبقي مراتى_     .إن شاء هللا كلها أ
دق مبحمود يرتجم كلماته دون أن يغمض جفنه مث أشار على وظل حم" أدهم"صدم 

  حممود قائالً 
ت"صحيح الكالم ده  _     ؟ "آ

إزدادت دقات قلىب من ردة فعله، وتدثرت مبعطف حممود أكثر فخفض نظراته 
  للمعطف مث أرتفعت نظراته لوجهى بغضب 

  فأخفضت عيىن وجالً 
  . مربوك_ 

  فأخرجىن حممود من بؤرة خماوىف قائالً قاهلا وترك املكان ملظى حبممه، 
  فني تليفونك؟ _  

  .ىف الشنطة بره_ 
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  خرج وأحضر حقيبىت ووضعها أمامى وقد حسم أمره قائالً  
  . اتصلى بوالدك وبلغيه أين جاى أخطبك النهاردة_  

  نطقت برتدد الحظه
  ......بس _  
  عندك اعرتاض عليا؟ _  

لنفى، فتنهد وقا زة من رأسى    لأجبت 
  .متام يبقي كلميه_  
لرغم من تسرع قرارى وخوىف من عدم قدرتى   ا الرتدد، و ملوافقة وإن شا أومأت 

ألعطائى حقه إال أىن أريد هذا الرابط الذى يبيح أمتالكى لشخص مثل حممود 
دأ نفسى الالهثه من البحث عن احلماية  ألنعم بدفء عبق حبه، وأتلذذ مبودته، و

ألتصال بوالدى وعندما وصلىن صوته القيت أمسكت . واألمان اهلاتف وقمت 
  التحية فبادلنيها قلقا، فطمئنته وقلًت 

  فاكر الدكتور حممود اللي قلتلك اىن بشتغل معاه _ 
  دلوقت؟ 

  ماله؟ _ 
  . كان عايز ييجى يقابلك_ 
  ليه خري؟ _ 

  بلعت ريقى بصعوبة وقلت
  . عايز خيطبىن واملفروض امليعاد النهاردة_ 
  يعىن إيه املفروض؟ هوكان قالك قبل كده؟_ 

  أرتفع صوته قائالً . بس كنت بفكر.. آه_  
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 بنىت طيب قوىل ونفكر سوا مش كل حاجة يف حياتك ما نعرفهاش إال متأخر  _  
  .كدا

دوء    تلعثمت معتذرة، فتنهد وصمت برهه مث أكمل 
  .خليه يتفضل بعد صاله العشاء إن شاء هللا_  
  .هحاضر هقول_  
نية_     .ىف حاجة 
رتياح    فقلت 
  .أل شكًرا مع السالمة_  
  .مع السالمة_  
ملوعد ووقفت ألخرج فأستوقفىن قائالً     أغلقت اهلاتف وأخربت حممود 
  .أقعدى عايزك شوية_  
  جلست فقال حبسم وبدون مقدمات 
  إن شاء هللا هتفق مع والدك هنكتب الكتاب على طول وهتكفل _  

  .  يفبكل املصار 
  .بس إحنا احلمد  ظروفنا املادية كويسة و عامل حساب جوازى_  

ت"شوىف  _    أ عندى شقة ىف بيت  ىف" آ
  عايزك بشنطة . املدن اجلديدة مفروشة من كل حاجة 

م علموكى وصرفوا عليكى لغاية ملا هتتجوزى كل . هدومك وكفاية على أهلك أ
مراتى إنك تتقى هللا فيا وىف بيىت وأوالدى ويكون اللي بطلبه وأحب يكون ىف 

للي بقوله ولو  حلسىن وما ختافيش إن شاء هللا هاقدر أقنع والدك  التعامل بيننا 
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. وافق يبقى كتب كتابنا ممكن نقول يوم اخلميس أو اجلمعة اجلاية ان شاء هللا
  موافقة؟

  .لو اتفقت أنت و موافقة_ 
  ابتسم وقال

  .لبطيب ليا ط_ 
إلجياب فأكمل   أومأت 

عايز أكول معاكى وطبًعا والدتك معا وانيت بتختارى فستان كتب الكتاب _ 
وبالش موضوع امليكب واحلاجات دى يومها ولو ضرورى تبقى بعد ما نكتب 

الكتاب وترجعى البيت تيجى واحدة تعملك حاجة خفيفة كده وما تظهريش بيها 
  .قدام الرجالة

  .ماشى_ 
  جل فابتسم ومد كفيه على املكتب وقالقولتها خب

  والشبكة؟_ 
  زى ما تتفق مع  وممكن تكون حاجة بسيطة على حسب _ 

  .ظروفك
  فضحك وقال وهو يعود بظهره للخلف

احلمد   أ كمان كان شايلى مبلغ كويس عشان فرش شقىت بس أ خليته _ 
ة من جدى ملا دخلت للشبكة وجهزت الشقة من شغلى، وعندى صيدلية هدي

الكلية يعىن كان فرحان بيا كأول حفيد ىف العيلة وكده بس لسه عايزة تتشطب 
  .فأجلت املوضوع ده شوية

  .ما شاء هللا ربنا خيليهملك_ 



 

130  
 

  .اللهم آمني_ 
قى اليوم عشان زمان مامتك _    يال خدى أجازة 

  .حمتاسة، عارف أين دربكت الدنيا بس من أوهلا بقولك هوصلك
  .ش هينفعم_ 
كى وأقوله هجيبها وآجى أخطبها دلوقت_    .طيب هاتى التليفون وأ هكلم 
طيب توصلىن بس هنزل ىف مكان . أل أتكسف أقوله أروح معاك من أوهلا كده_ 

  .قريب من البيت
  فابتسم وقال

  .ماشى  ست البنات_ 
*********  
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  الضياع الثاين عشر
لعهد"   "وفاء 

  
سفل بناية الشركة، أقرتبت منه بسعادة وابتسمت  تقابلت مع دكتور حممود 

  عتذار
  .معلش هشرتى حاجة من السوبر ماركت القريب ده_  
  .مفيش مشاكل، تعاىل هدخل معاكِ _   
  . بالش ملا تبقي رمسى أحسن_  

خالص هروح أجيب عربيىت هنا وهستناك بس ما . حاضر  ست البنات أمرك_ 
  .تتأخريش

  .حاضر_  
. كته ودخلت السوبر ماركت أمام عينيه، غافلة عن من كان يراقبنا من بعيدتر 

ئن ىف هذا الوقت حيت تفاجأت بـ ملكان بيسر لقلة الز " أدهم"محلت سلة وجتولت 
  يقبض على مرفقى ويديرىن بشراسة 

ت؟_    إنيت اجتننىت عايزة تتجوزى  أ
  دفعت يده متقهقرة للخلف وقلت حبرية غاضبة 
  رفت إزاى إىن نزلت؟ برتاقبىن؟ ع_  

خر معرفىت مبراقبته، وأقرتب خطوة عدت على  أخرستىن نظرته الوحشية اهلازئة من 
  أثرها خطوتني جبزع وحتولت نربته لعشق هامس 
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ت"فاكرة  _  ازاى كنىت بتحبيىن وبتخاىف عليا، عايزة تنسى كل حاجة حلوة " آ
  بيننا وجتوزي حد غريي؟

  لصدره أتبعه زفري بطئ وهو يعاود حديثه سحب شهيق عميق
ت فكرتك وصلت، هرتب _   لو بتعملى الفيلم ده عشان اتقدملك، ماشى  ا

ائًيا عشان شكله عايش الدور . أمورى بس واتقدملك املهم ترفضي حممود 
  .ومتعشم قوي إنك تكوين ليه

نتزاعى من بني    فكيه أختنقت من أصراره لعودتى ملاضى معتم، فتشبثت 
  طيب ومراتك؟ مش ده السبب اللي قولت إنه مينعك تتجوزين؟ هتعمل فيها إيه؟_ 

  تبدل كثعبان يهيم عشًقا بفريسته، وقال بفحيح حاقد
أمال عملوا اجلواز العرىف ليه؟ . مش الزم تعرف، وال الزم حد خالص يعرف_ 

ببعض أكيد عشان اللي بيحبوا بعض زينا والظروف معنداهم يقدروا يتمسكوا 
  .ويقفوا قدام سخافات التقاليد  والعادات ويكملوا فرحة قلبهم سوا

كنت أعلم أن كل ما يريده أدهم هو رغبة، إن متلكها سيلقى ىب على قارعة 
عزمت على الرحيل من أمامه مشمئزة من تفكريه فتمسك بساعدى . الطريق

  وضغط على اسنانه قائًال بسخط
ليا، بس دى غلطىت أن سبتك تعملى اللى الظاهر الدكتور بتاعك عصاِك ع_  

دلوقت حاًال هتيجى معا وهعرف أرجعلك . عاوزاه وقولت  واد خليها براحتها
  .عقلك بطريقىت

سقطت دمعة مهزومة، وأشتعلت مقلىت خبريف القطرات املتزامخة وأعجزىن خوىف  
ة غضبه، فأقرتب بوله    عن جما



 

133  
 

يت_  عربيىت بره هنروح شقىت .  بالش نعاد نفسناتعاىل نلحق الباقى من عمر.. أ
  .ونتكلم هناك براحتنا يف كل حاجة

. رفضت اخلضوع لعرضه املذل، فتوحشت مالحمه وهددىن بقتل حممود لو تزوجته
أرتعب قلىب وترجيته أن خيرج حممود مما حيدث بيننا، فما ذنب شاب كمحمود 

  . ليضيع عمره ومستقبله ىف دوامىت
. ، فهرب وحش كاسر من بني حنا أدهم وجذبىن جذً للخارجظهر أحد العاملني

صارعت حتطم نبضاتى على صخرات اخلوف الوعر ومع أقرتب العامل منا بعد أن 
  .وركضت للخارج" أدهم"شك يف طريقة وقوفنا آلقيت سبت املشرتوات علي 

، وجدت حممود واقًفا مستنًدا بظهره على سيارته فاسرعت وتشبثت بذراعه بقوة
أعتدل متفاًجا من تصرىف فلم أجد غري دموعى شفيعة . ونظرت خلفى برعب

يئىت وارتعاشى فتوسلته قائلة. فعلىت، كما مل أملك رفاهية البعد عنه   متعن 
  .ربنا خيليك روحىن بسرعة من هنا_ 

خلفنا بعدة أمتار " أدهم"جتهم وجهه، ودار بعينيه بغضب حىت أستقرت علي  
  فقلت 

  . ك ماتسبنيش ليه علي_ 
  أنطقى؟ . عملك إيه_ 
  . ماعملش ماعملش، بس روحىن_ 

ب سيارته وركبت   دار حول . متتم بسخط وفتح 
  .السياالة وركب وانطلق بثورة تزداد بداخله مهما حاول كظمها

*********  
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مجيعنا يتمىن أن جيد من حيبنا بصدق، الجلنا وفقط دون أى نوا أو رغبات أخرى 
  .ا أن نعثر على هذا احلب تتباين ردود أفعالناولكن م

منا من يعترب احلب نعمة ويتمسك به للنهاية، ومنا من يطيع مترده ويتبع شهواته 
ويبحث عن صيد جديد وهو متأكد أن فريسته ستظل رهن أشارته مهما ابتعد 

  . فقد صدمه الواقع بشدة". أدهم"وهذا هو 
ظن أىن سأعود بعد . ىت نصبها حبرفية خبريكيف أكون فريسته وأبتعد عن شباكه ال

أن يشطرىن عذاب الفراق ألخضع لشروطه وأوامره وأركع لطلب الصفح والغفران 
م فهل أحب حًقا أم هى جمرد نزوة  . واألن يشعر بفراغ قلبه. ويتدلل هو حىت مين 

ا؟    كسابقا
فؤاده يغرق عندما رأى أبتعادى مع حممود أحس بوجع مل خيتربه من قبل وشعر أن 

أخذ يشرب من عزم االمبااله ليصدم بكأس القهر الذي جترعت . ىف فيضان الفراق
  فهل آن األوان ألخذ الثأر للقلوب الىت حطمها فيما مضى؟ . منه النساء على يديه

*********  
  .إمسحى دموعك وفهميىن هو مش هيشوفك دلوقت_ 

. ارته جبانب أحد الطرقوأصطف سي" أدهم"نطقها حممود بعد أن ابتعد عن 
ديد  بقتله " أدهم"حاولت التماسك وجتفيف دموعى وقصصت عليه ما حدث و

  . لو أمتمت الزواج
توقف على مقربة من بنايىت . عندما أنتهيت مل يعلق وقام بتشغيل السيارة وأنطلق

  وقال 
ىن_  ِك ومش هرتوحي الشغل    .إن شاء هللا هتكلم مع 

  ص بالش مغامرة دب  دكتور حممود خال_  



 

135  
 

عليك، روح  ابن الناس شوف طريقك وأ حبلك من أي وعد وصدقين أنت ألف 
  . واحدة تتمناك

  .أنزىل_ 
مر فنظرت له نظرة أخرية مودعة وترجلت من السيارة وسرت بضع خطوات  قاهلا 

مومي . انتبهت على خطواته اليت تتبعين فوقفت ونظرت له حبرية. ضائعة مثقلة 
ألتصال ىب أستقبلت . تناقلت نظراتى املشتته بينه وبني اهلاتف. رفع هاتفه وقام 

  أتصاله بعد أن أشار يل أن أجيب فقال مبرح
  متنحه كده ليه؟. يال  بنيت أمشى_ 

  استمرت نظريت له مل تتغري فأختفت أبتسامته الزائفة وقال بقلق 
ت"_  لك من نفسك وما تقفليش اخل" آ ط لغاية ما تشاوري من شباك جبد خلى 

  .أوضتك عشان أطمن عليكِ 
إلجياب، وصعدت ملنزىل وأسرعت لنافذة غرفىت، وأشرت له فقال   أومأت 

  .عايزك النهاردة أحلى عروسة ىف الدنيا ومش هرجعلك إال وأ جايب حقك_ 
  هتعمل إيه؟ _  

لك من نفسك وحافظى عليها علشاىن_    . خلى 
  .ال إله إال هللا_ 

  .دمحماً رسول هللا_  
  . أغلقت اهلاتف وجلست أنتظر ما أخفاه القدر
*********  

إنتشلتىن . تعددت أتصاالتى مبحمود دون رد، وغرقت ىف موجة عاتية من القلق
لعودة ألسرتيح بغرفىت. منها استدعاء والدتى ألساعدها ا بتيه فنصحتىن  . ساعد
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مستقبله قد يضيع بسبىب؟ مر الوقت تركتها هائمة ولكن كيف أهنأ مبضجعى و 
  بطيًئا ممًال حىت دخلت والدتى 

ت"صحيىت  _    . ، طيب قومى أجهزى"آ
اعتدلت بشرود وجتهزت، وجلست أمام عقارب الساعة لتكمل دهس دقات قلىب 

ا صوت والدى يرحب مبحمود إنتشلىن من زوبعىت وبدون تفكري أمسكت . جبربو
  ).القلق، مش برتد عليا ليه؟كنت مهوت من (هاتفى وكتبت 

ستفهام     أرسلتها على إثر دخول والدتى قائلة 
  هو جاى لوحده ليه؟_ 

  . مش عارفة_  
  سامعة؟. لو أهله مش موافقني إحنا مش هنوافق_ 

ى اخلوف املتبقى من متاسكى وتركتين وخرجت   أ
  عندما أنتهت جلستهم خرجت . دون أن تسمع يل 

  د مغادرة حممود فجلس ونظرت لوالدى بتوجس بع
دوئه املعتاد    وقال 

بس مستعجل قوى عايز لو وافقنا . ين عليه ابن حالل، ولسه هسأل عليه_ 
وكمان مش . أسابيع3يكتب خالل أسبوع عشان مناقشة املاجستري بتاعته بعد 

ت"عايزك تشتغلى     ، موافقة على الكالم ده  بنىت؟ فقالت والدتى بغضب "آ
  ى يتشرط علينا وال ايه ال احنا ما ينفعناش اجلدع ده؟هو جا_ 

ال  ماما هو قال ليا على الطلب ده من األول عشان أخد راحىت يف التفكري، _  
  .وأ وافقت وعشان كدا كلم  عليه

ذا الرد الذي أهلمين به هللا سريًعا، فأكمل والدى   حاولت منع ما سيحدث 
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  من كله فعرفته اىن شويف هو بيقول إنه جاهز _  
فلوس جهازك موجودة برضوا ولو فيه نصيب سواء إشرتيىت منها أو أل دى فلوسك 

حلسىن   . وهتفضل ليِك، لكن إللي يهمىن إن التعامل بينكم يكون 
  فقالت والدتى حبنق

  أهله فني؟ _  
خد الرد ولو _  ته، وهيتصل بعد يومني  هو جه عشان يشرح ظروفه، ويديىن بيا
قنا هيجيبهم نتعرف على بعض ونقرأ الفاحتة ويوم اخلميس أو اجلمعة يكتب واف

  . الكتاب ىف املسجد
دية ببؤبؤ عينيه وقال  جتاهى وحملة سعادة    مث نظر 

ت"عارفة  _    .ملا قال عايز يكتب ىف املسجد كرب ىف نظرى وتفائلت خري" آ
خد وقتنا جنهز ونعزم طيب مستعجل ليه ما خيلص املاجستري األول عشان _  

  .الناس
  قالتها والدتى حبدة فرد والدى 
وما تنسيش قول . مش مهم األستعجال املهم انه يتقى ربنا فيها ملا تبقى ىف بيته_  

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة يف (الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
م وبكره هسأل عليه ىف . صدق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص) األرض وفساد كبري  هقوم أ

ت"العناوين اللي كتبها، وانيت   ما تروحيش الشغل اليومني دول ملا نشوف " آ
  . املوضوع ده هريسى على إيه

ملوافقة ودخلت غرفىت وصليت أستخارة، وغرقت ىف التفكري بغري هدى  أومأت 
  .حىت غفوت ىف وقت متأخر

*********  
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  ني هاتفى أستيقظت، واجبت بنعاسمع رن
  .السالم عليكم_ 

مية  كسالنة؟. وعليكم السالم_     لسه 
  ...أنت مالك، وبعدين _ 

  قلتها حبده وأود العودة سريًعأ للنوم مرة اخرى، فقاطعين قائالً  
ت"أستهدى   _     اعتدلت وقلت. الصبح 10أ حممود والساعة " آ
  . حممود حممود؟ قصدى دكتور_  

  ال إنسى دكتور وأبتدى تفكرى هتدلعيىن إيه  عروسيت؟ _ 
  خجلت من مزاحه وقلت 

  إيه اللي بتقوله ده؟_ 
قلت إيه؟ بقولك فكرى مش عيب يعىن أنِت متعلمة واكيد اضطرييت تفكري يف _  

م   .يوم من األ
حلمرة ولعبت ىف أزرار بلوزتى بصمت  زين فقال واألبتسامة ت. ختصبت وجنىت 

  حمياه 
  طيب خالص إيه الكسل ده مش زمانك ىف مكتبك؟ _ 

  تصنعت احلزن وقلت 
  .أعمل إيه أوامر عليا من الريس بتاعي_ 

  طيب مش كده أحسن؟ _  
  . عارف جبد بشكرك من قلىب_ 
  .ال شكر على واجب  حرمنا املصون املستقبلية_ 

  ابتسمت، وأعدت خصلة متردت خلف ّأذىن وقلت 
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  ىت؟شفت رسال_ 
لتليفون ىف وجوده بس فتحتها _   ملا وصلتىن كنت مع والدك، ومينفعش أنشغل 

  . ملا روحت وقلت أكلمك بكرة عشان مش عايز أعملك مشاكل
  .طيب أحكى عايزة تقرير مفصل_ 
  إيه  ست البنات هتبتدى من دلوقت تطلىب التقارير؟ _ 

  توقعها قاهلا مبشاكسة فأجبت خبفوت وقلىب حيلق بسعادة مل أ
  ىف مانع؟. آه_ 

  .أحم أحم..…ال مانع إيه انيت تؤمرى  حبيب _  
  ابتسمت بنشوة فأكمل وهو ميسح على جبهته

" أدهم"ابًدا يعين، قصدي ملا سبتك روحت القسم لواحد صاحىب وخليته جاب_ 
دله وهددته بعدم التعرض ليِك وإال هتبقى الشكوة رمسية املرة اجلاية   . و

  عنوة زارع اخلوف بداخلى فقلت بفزع " أدهم"سعادتى يدخلها  كعادة حلظات
  أنت إزاى تعمل كده؟ _ 
ين  _  ت"صوتك ما يعالش عليا  ، قويل كل اللي عندك براحتك بس "آ

  . احرتمي موضوع الصوت ده من فضلك
  قاهلا حبده فرددت حبده أكرب وأ أقبض على خصالت شعرى بشدة

  مصيبة كبرية، اذا كان  طيب أنت كده وقعتنا ىف_  
  بيهددىن من غري حاجة دلوقت هيعمل فيا وفيك إيه؟

غري  . تعاىل شوفيه وهو هيبوس رجلى عشان أساحمه. وال حاجة دا أنسان جبان_  
ملوضوع وال  كده انيت هتبقى مراتى يعىن مش هعمل حاجة تضرك وحمدش هيحس 

  . هيبعتلك
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س إن املوضوع دخل فيه راجل بس كنت عايز أوصله اىن عرفت بكل حاجة وحي
و انيت ما خترجيش إال ومعاكى راجل وإن شاء هللا ملا أجيب أهلى . عشان خياف

  . هجيبلك خط جديد عشان تغريى رقمك
لك من نفسك حمدش عارف ممكن يعمل إيه_  حاضر بس _ . ربنا يسرت وخلى 

  . أهدى عشان أكمل كالمى
م وقلت   تنهدت 

  .اتفضل_  
  .جت من القسم رحت للمدير العام البيتبعد ما خر _  
ستغراب فابتسم وقال _     أنت تعرفه لدرجة يدخلك بيته؟ قلتها 

هو صاحب  من زمان فعارفىن، املهم روحت أتكلمت معاه وطبًعا جمبتش _ 
أمسك مباشرة بس أتكلمت عن أدهم عموًما فقال أنه هيتحول للتحقيق قريب 

  فهتفت جبذع . وأحتمال يتفصل
  .ال  حممود إال أكل العيش_ 

ت" _   ده يف بالغات مقدمة فيه عند جملس األدارة مش هتصدقى قد إيه " آ
  .وغري األختالس اللى أكتشفوه قريب والعميالت اللي احترش بيهم

  .دا أ كنت بقول بيعمل كده معاهم عشان عايزىن أوافقه على كالمه.. معقول؟_  
ينما أتذكر ملسات أدهم احملرمة، وقطع شرودي أنسابت الكلمات من شفيت ب

. واستكمال مهاترايت صوت يشبه صليل السيف فأدركت فداحة كلماتى على الفور
  صمت مصدومة ومل أجب عليه فزفر حممود بغضب 

ى املكاملة   .وأ
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خيم احلزن على قلىب فكيف . مل أجد كلمات أعتذار جتاىب ما أقرتفته من أمث يف حقه
لو رويت حملمود كل ما حدث . يتوسطها يف كل شئ" أدهم"و ستكون حياتنا

  .لتفصيل هل سيتفهم أم سيصبح عقبة ىف حياتنا ويهجرىن لألبد
ولو أعلنت رفضى لزواجنا هل سأجد من يتفهمىن ويقف معى أمام دروب احلياة   

  ماذا سيفعل الألن؟ سيبتعد أم ستأكل النار قلبه وينتقم منا؟" أدهم"كما فعل؟ و
أخطات بقبوىل مبحمود أم هو عني الصواب؟ هل سأحبه أم سيظل قلىب فارغ هل 

فذة  ح بني جواحنه؟ أمتىن أن تنتهى كل هذه الصراعات وتفتح ىل احلياة  تتخبط الر
ا   .ألنسى كل تعقيدا

*********  
  

ملوافقة ومت . حضر حممود وعائلته للتقدم للخطبة رمسًيا بعد ما أبلغهم والدى 
لتوتر بشدة. على كل الرتتيباتاألتفاق  . أستدعتىن والدتى للقائهم وكنت أشعر 

بعد السالم جلست وقرأ الفاحتة وما أن أنتهينا حىت وقف محزة أخو حممود وأطلق 
  زغروته صغرية بينما زجره والده فعاد ملقعده قائًال مبرح

  .همعلش  مجاعة أخو الوحيد وما ينفعش تتقرى فاحتته سكيىت كد_  
قامت . ضحكنا على خفة ظله بينما شعرت مبحمود وحماولته لكتم غيظه منه 

لدموع وقالت  هدائى خامت ذهىب وترقرقت عينيها  م    والد
ليوم اللي هخطب فيه حملمود. النهاردة أ أسعد أم ىف الدنيا_    .كنت حبلم 

  . ربنا خيليكى  طنط وإن شاء هللا أكون بنتك أ كمان_  
  عت ابتسامتها وتبادلت نظرات الفرحة بينها وبني حممود فقال والده أتس
  . ألف مربوك  عروستنا_ 
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عمى ربنا خيليك_    . شكراً 
أنبهرت بشخصية والد حممود وكالمه املتزن، واحلكيم ومدى التشابه بينه وبني 

شبكة أتفقنا على النزول بصحبة والدتى وحممود لشراء ال. حممود ىف الشكل والطباع
  طلبت من والدة حممود رفقتنا، فأحتضنتىن وقالت. وفستان كتب الكتاب

أهداىن حممود علبة مغلفة، . انيت الظاهر هتعوضيىن عن عدم خلفىت للبنات_  
  . وطالبىن محزة بفتحها أمامه خبفوت دون أن يسمعه والده

كمله وكان بداخلها هاتف جديد قمت . وافقت، وفتحتها خجلة من املوقف 
بتشغيله وتصنعت األنشغال به ألخفى توترى من األعني املرتتكزة على أغلب 

سم . الوقت   ). عاشقى(وجدت به رقم مدون 
أتسعت أبتسامىت ونظرت حملمود خلسة وكأنه ينتظر، ردها بطريقته فخجلت وعدت 

اور وقال  هلاتف حىت جلس محزة على الكرسى ا   ألتصنع األنشغال 
  دره وهو يضع كفه على ص

نوى وحبب الضحك واهلزار غري  وحممود خالص على فكرة. محزة_    .لثة 
  . واضح على فكرة_  

مها حاولوا يوصوىن أكون تقيل زي الكابنت خطيبك، بس زى ما ... شوىف بقى_ 
ومن األخر كده كنت مستىن الواد حممود أخو خيطب . أنيت شايفة مفيش فايدة

دة ىف العيلة  عشان أشوف خطيبته هتناسب طموحاتى كزوجة أخ وال هتبقى نفر ز
  .وترتكن علي الرف

  نظرت له بعدم فهم فأكمل
يعين مثًال أكيد ملا هخطب هاخد رأيك ىف عروسىت مبا أنه مش هيكون حيلتنا _  

  . بنات غريك وهتكون سلفتك مستقبالً 
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  . طبعا ده يشرفىن  محزة_ 
، وهللا _    . شكلنا هنتفق ونظبطهمهللا عليكى  خطيبة أخو

  أنتقل من جوارى ليجاور والدى قائال
شوف  عمو بنتك شكلها كدا جدعة وكفاءة، ووعد هتبناها وهيكون ليها _  

ولو الواد أخو زعلها هخدلك حقها من غري ما تتعب . مستقبل مشرق على إيد
  .وتيجى تتخانق وال هيا تتشحطط بعياهلا اخلمسة وحركات األفالم دى

  ضحك والدى وربت علي كتفه وقال
  . ربنا يباركلنا فيك  ابىن، وده عشمنا برضوا_  

رة أخرى حىت أنتهت بوعد  رة، ونظرات حممود  أستمرت اجللسة بني نكات محزة 
  .للقاء ىف الغد

*********  
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  الضياع الثالث عشر
 "نكشاف السرا"

  
رحية ورايهم أصطحبنا حممود لشراء الشبكة ونصحتىن والدته أن أنت قى ما يعجبىن 

تفاجأت بصورة احلماة املتغرية عن تلك الىت رسخها األعالم . ليس إال للمشورة
جلست جبوار والدتى يتبادلون أطراف احلديث بينما وقفت مع حممود . بعقولنا

  . ألنتقى شبكىت
ن هناك مصاريف . أخرتت طقم ذهب بسيط فاعرتض حممود حاولت تذكريه 

  وقال. ، فأصر على رأيه وتركىن وأجته للجواهرى واختار طقم أخرأخرى تنتظره
  ايه رايك ىف ده؟ _  

  . هللا حلو قوى، بس أ أخرتت خالص_ 
  ابتسم وطلب أحضار فاتورة األثنني فأقرتبت منه وقلت 

  .خالص هات التاىن بس_ 
  .هش خالص يال إقعدى مجب مامتك ومحاتك لغاية ملا أحاسب_  

خرجنا متجهني اىل أتيليه الفساتني وعند . وارهم اىل أن أنتهىتوجهت للجلوس جب
  وصولنا ترجلنا مجيعا من السيارة فوقف أمامى فسبقتنا والدته ووالدتى فقال

شوىف أختارى اليعجبك ضيق، قصري، قالع راسه، البس رجليه اليعجبك أ _  
ا لكن من دلوقت نتفق انك هتلبسى ملحفة تغط   . يكى كلكعارف البنات وحركا

لسيارة سارح ىف شعاع العسل  أومأت خبجل وتركته ألختار فستاىن بينما جلس 
  .الذى أسره
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*********  
  .. فوق سقف جدران عشقك أنتظر دعوة للخالص 

  .. مل أضع ىف احلسبان أنك خلقت لتحتل مملكىت
ا بغته.. حىت أقتحمتيها فجأة   .. ودككىت حصو
ت النصرفرفع.. وأشعلىت اللهب بقلىب   ..ت رآ

  .. وجعلتيىن مسري ىف دروب عشقك حىت خط النهاية 
أعتلت . رحل الليل، وحل الصباح. أسدلت ستائر املاضى، وأنقشعت الغمة

فذتى فأيقظتىن على يوم عقد قراىن أصبحت سعادتى ال . شقشقة العصافري منرب 
ن هللا  سيجرب  تضاهيها سعادة، وسقف أحالمى ختطى األفاق، وأ على ثقة 

  . كسرى ويعوض قلىب مبا هو أفضل
تصال حممود واصًفا سعادته بيوم متين أن جيمعنا . أكتملت نشوتى الصباحية 

  . جعلىن أحلق فوق السحاب حبب الذى خلق ألجلى
لرغم من حتذيراته وشروطه  كان حممود يتأكد من أكتمال كل شئ خيصىن بنفسه و

نت حباجة ملن حيتويىن وخيفيىن عن عيون الغري منتهية مل أغضب أو أمل بل ك
  .املرتبصني للفرص

ملسجد بعد الصالة بدأ عقد القرأن وأنتفض . مر الوقت وأذن لصالة العصر وحنن 
  . قلىب مع كل كلمة رددها حممود خلف املأذون ليسحبىن لعامل خلق ليجمعنا

ن األن ىف كنف فرت دمعة هاربة مىن وهو يقتحم أسوارى، ويعلنها أمام املال أىن م
م، فسقط عىن قناع اخلوف، وعجز لساىن عن الرد   . رداء محايته، ومل يرتكىن لأل

وقف حممود يقبل . بعد األنتهاء من األجراءات أجتمع الناس بني مبارك ومهنئ
لقرب من ملتحمة أذىن وهو يتنهد   جبهىت ومهس 
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  .مبارك عليا وجودك ىف حياتى_   
  .هللا يبارك فيك_  
صابعى فأقشعر بدىنقلته  رتباك خجل فغلغل أصابعه  توترت من األعني . ا 

  احمليطة فأقرتبت هامسة 
  . سيب ايدى_ 
  . ال_ 

فأحتواىن . رفعت عيىن لوجهه املبتسم بشدة وأشرت بطرف مقلىت على احمليطني
ر العسل . مبقليت عاشق فاسقط سهم السعادة بقليب أرسل بنظراته وعود فغرق 

  .بعدت نظراتى عن بوح مقلتيه حبياء وخرجنا من املسجد متجهني للبيتأ. بعبريها
ا جيب  لرغم من قصر املسافة، اال أ ن أعود معه بسيارته و أستأذن حممود والدى 

متسك بكفى بقوة أثناء . أن حتسب حياة فوق احلياة فمثل هذه السعادة ال تتكرر
ل كلمات بلغة العيون فوصل قيادته وهو خيطف النظرات للطريق مث يردهم ليكم

  مهست . خجلى ملنتهاه
  .مش هينفع كده_ 

  زادت أبتسامته وهتف  
  .مش مصدق انك خالص بقيىت مراتى_ 

  ابتسمت وأجبت مشاكسة 
  .صدق خالص أدبست ومفيش مفر_  
قى حكا الغزل بطريقته اخلاصة  وصلنا للبيت . ضحك ملئ شدقيه ومنق 

نتظارىفأسرعت لغرفىت حيث مصففة الش أنتهيت معها وأرتديت . عر الىت كانت 
  . فستاىن وفوقه امللحفة وخرجت لغرفة النساء
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أختلفت والدتى ووالدته على . حضر اجلميع ملباركىت ودخل حممود اللباسى الشبكة
لعلبتني . من تقوم حبمل الشبكة وكل منهن تؤثر األخرى وقف حممود وأمسك 

  جبهتهن وقال وأعطى كل واحدة منهم علبة وقبل 
براحة كده كل واحدة جتيب خامت أختها جتيب زيه والتجيب سلسلة التانية جتيب _ 

  . زيه وهكذا
مله حىت أنتهى. ضحكنا بسعادة رتباك عندما المستىن أ قبل جبهتىت . وأنكمشت 

لعودة لس الرجال على وعد    .مبارًكا مث أنصرف 
*********  

ذىن خرجت فوجدته يطوق كتف .  ألخرج لوالدىبعد مضى الوقت مهست أمى 
لذراع االخرى وقال   حممود بذراعه وطوقىن 

شوف  دكتور أنت دلوقت بقيت ابىن وبديك حته من قلىب حافظ عليها _ 
  . وصون األمانة

  .ربنا يقدرىن إن شاء هللا وأحافظ عليها_ 
  ربت والدى على كتفه وقال  

دخلوا أتعشوا سوا ولو عايز تقعد تتكلم معاها يال ا. ربنا يهديكم للخري  ابىن_ 
شوية عن حياتكم وتفهمها طباعك وتعرف طباعها وعندك النهاردة اليوم مفتوح 

  .تقعد معاها براحتك
  دفعىن والدى جلهته وقال 
  .يال خدى جوزك عشان تتعشوا ىف أوضتك_  
والدى خجلت من كلمة والدي فلم اعتاد عليها ومل أتزحزح من مكاين، فأمسك  

رتباك جتاه غرفىت . كفى ووضعها ىف كف حممود ودفعنا لألمام مشجًعا تقدمت 
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ودخلت وتركته وأسرعت لٍك اقوم برتتيبها بعد األعصار املدمر الذى القته أثناء 
  . تزييىن مع صديقاتى

حراج وقلت    جلست أمجع األشياء الساقطة أرضا 
  .ها بعد ما خلصنامعلش مكنتش أعرف أننا هندخل هنا، كنت وضبت_ 

قطع تلعثمى جذبه لذراعى فأصطدمت به وتبعثر كل ما مجعته، وقال هامًسا وقد  
  نضحت السعادة بعني حممود بدون مواربة

  . أول حاجة كان نفسى أعملها ملا تكوىن حالىل أن أقولك حببك وعيىن ىف عينىي_ 
سكرتريته حيت منذ دخولنا غرفىت متلكىن األرتباك من تواجدى معه كزوجة وليس 

رفعىن للسحاب بكلمة احلالل فأرتوت صحراء قليب من بعد ظمأئها بسبب من 
  .عشقته عشق عجاف

لرغم من معرفته  أنسابت مدامعى وشكرته بداخلى على كل ما قدمه منذ أن رايته 
وجاعى وحطام قلىب بعد صحوة عشق أجتاحىن فدمرىن رفع وجهى . التامة 

مله وقال    طراف أ
لدموع بدل ما مربوك؟  ىف_    واحدة تستقبل جوزها 

  أبتسمت ومسحت أطراف جفوىن ومتتمت 
  . مربوك_ 

  ابتسم حبنان وقال مبرح مشاغب 
ت"مربوك عليا أحلى _    قوليلى بقى. ىف الدنيا" آ

  عندك شعر وال مكتفية بربوكة؟  
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د زادت إبتسامىت وخجلت ومل أجيب، فبدأ ىف نزع حجاىب عىن ببطئ مث أبتع
نشداه بعد أن أنسدلت خصالت شعرى حىت أسرتاحت أطرافها على  للخلف 

نبهار . أرضية الغرفة حلمرة القانية وهو يدور حوىل    أزدان وجهى 
  ده شعرك جبد وال حركة من بتوع البنات؟_ 

ألجياب خبجل شديد فهتف    أومأت 
  .دا شعر أمرية من احلواديت سبحان هللا فيما أبدع_  
لسعادة وقالأحتضن     حممود وجهى بني كفيه وعينيه تنطق 
عم بس عمرى ما خطر ىف أحالمى _   صحيح أمتنيت شعر مراتى يكون طويل و

لروعة دى   . أعملى حسابك عايزه مفرود على طول كده. أنه يكون 
طن كفى وقال    ابتسمت وشتت نظراتى وأ أعض على شفىت فابتسم، وقبل 

ما جننتىن أقسم بالش حركت شفايفك د_    .ى 
  . خالص بقى_  

ا وقلىب كاد ينفجر خجًال فما زادته مهسىت اال أقرتاب، وىف خالل ثواىن  مهست 
نظر بذهول لنفورى منه فاضطربت كل خلية جبسدى بعدما . أبعدته عىن بعنف

أستدرت حىت ال تفضحىن عرباتى بعد أن فشلت حماولىت . أستوعبت محاقة رد فعلي
ملاضى، فكيف سأفسر له مبحو  املاضى السحيق من ذاكرتى فاختلط احلاضر 
  .األمر

تنهد . مبخيلته" أدهم"أغتمت مالمح حممود بعدما ترجم تصرىف وملعت صورة  
نزع سرتته وألقاها جانبا . بغضب حاول أخفاء محمه فطفحت حرارته على جسده

دوء وسار يب مث اجلسىن على طرف سر    يرى ودار للجهة واقرتب وجذب ساعدى 
  . األخرى وجلس
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جذبىن الستكني فوق دقات قلبه الىت ما أن مسعت لومها حىت تشبثت بقميصه 
استمر ميسح على خصالت . وأنسكبت دموعى بغزارة معتذرة عن ما مل أملكه

تكلم . شعرى الىت متلك حرية ضاعت مىن منذ زمن ىف حني ظل قلىب سجني أسرها
  ئرةوهو حياول ضبط أنفاسه الثا

لرغم من إن كنت بلوم نفسي على سوء تفكريي_   . لألسف توقعت اللي حصل 
. عشان كده فكرت لو كان ده رد فعلك لقريب منك أعمل عرض لليلة واحدة

لك العرض هيكون لليلة بس   اعتربيه عرض مبناسبة كتب كتابنا بس خدي 
  .ض أنتهىتقبليه  ترفضيه براحتك، ولو طلعت مشس النهار يبقا العر 

  سألته بتوجس عن ماهية ذلك العرض فرد بثقة 
  ؟"أدهم"حتكيلى كل اللى حصل بينك وبني _  
صرار     أبتعدت عنه بوجل فأكمل 

وي مش هدور فيه وهبدأ ىف كتابة حكايتنا سوا، بس _  عارف أنه ماضى، وكنت 
ثر املاضي على حياتنا وممكن ال قدر هللا يدمرها يبقى الزم أعر  ف وصدقيىن اى ملا 

حاجة هتقوليها مش هحاسبك عليها بس لو إكتشفت بعد كده انك خمبية حاجة 
  .عىن، مش عارف رد فعلى هيكون ايه وقتها

  زاغت عيىن خوفًا من رد فعله لو مسع حكاييت، فقال بتصميم  
على فكرة لو هتحكى عايز أعرف كل حاجة مهما كانت وصدقيىن ده مش _ 

  .انيت خالص بقيىت مراتى هيأثر على ارتباطى بيكِ 
أطلقت زفرة طويلة لعلها تزيح كاهل املاضى واجد طريق للنسيان فكانت بال  

  . جدوى
  .صعب تصدقىن_ 
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  .أحكى احلقيقة زى ما هيا وهصدق_  
دوء ألستكني على دقات قلبه، فأغمضت     أعادىن 

ت تنهش روحى وأكشف  مل أجد مفر من أن أجتاسر على األحزان،. عيين والذاكر
  . أسرارى كلها

عندما أنتهيت كنت آهلث من رحلة العودة من املاضى املعتم، حىت املأقى مل تتوقف 
لرغم من وقوع كلماتى علي أذانه كسياط . أستقطار نشيجها مل يقاطعىن حممود 

سألىن عن أى شئ أخر أخشى البوح به، . حامية، وأصبحت عينيه كلهب مستعر
لرفض   م فقال حبز . فأومأت 

  .قومى أغسلى وشك_ 
ض مشيًحا عىن  فكاره، ولكنه  توجهت للحمام اخلاص بغرفىت . وددت التغلغل 

  .وعندما عدت وجدته يقف أمام النافذة بشرود 
  .. قد يكون الصمت أبلغ من الكالم

  .. فرب صامت ينضح قلبه من العويل
ر ال معىن له وال جميب   ..   ورب كالم ثر

ومل أقتحم عزلته حىت أستدار ورأىن فأغلق النافذة بغضب جلست أراقبه حبذر 
  فأسرعت قائلة 

  أشاح وجهه صامتًا فأقرتبت منه متوجسة . ما ختافش حمدش يقدر يشوفىن من هنا_ 
  معلقتش على كالمى؟ _ 
  .كنت عايز أمسع مش أعلق_ 

  طيب هتعمل ايه؟ _  
ظرىن قائالً    أغمض عينيه بشدة وسحب شهيق طويل، مث 
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ت"شوىف  _  بس كنت عايز أفهم . كالمك مش سهل على أى راجل يسمعه" آ
  . منك عشان لو حاول يوحي ليا انه كان ىف حاجة بينكم ما أظلمكيش

  أبتلعت ريقى وودت تغيري األجواء فقلت
كل لقمة األكل برد؟ _     طيب ممكن تيجى 

  أختلجت عضالت فكه وهز رأسه رافًضا، فهمست مضطربة
  .اطرى، شوية بس عشان حمدش يتكلم معا بعد كدهعشان خ_  

كل بصمت وأنشغل عقل حممود حبوار خاص وخشيت أقتحامه . وافق وجلسنا 
لسلب على عالقتنا فأثرت الصمت بعد العشاء تنحنح حممود طالًبا . فينقلب 

  للرحيل وأخرج بعض األموال من معطفه ووضعهم ىف كفى وقال مبرح 
  .أتفضلى أدى مصروفك_ 

  .شكًرا.. أل معا وهللا_  
ىن _   إنيت دلوقت مراتى ومسئولة مىن واى حاجة حتتاجيها ما تطلبيش من  

أتصلى بيا ىف اى وقت وأ اجيبهالك وهكرر مفيش طلوع من غريى أو على األقل 
كى وتديىن خرب قبل ما خترجى عشان اطمن عليكِ    .مع 

  .حاضر_  
  وأخرجت شرحية تليفوىن القدمي وقلت تركته وفتحت درج مكتىب  

وضعتها بكفه . أ حكيتلك كل حاجة وعشان تثق فيا فكرت أديلك دى_ 
  فكسرها لنصفني والقاها على املكتب وقبل جبهىت وقال

مللحفة . انيت مراتى يعىن مش لسه هختربك، يال تصبحى على خري_   تلحفت 
ب الشقة   . وخرجت ألودعه عند 

  فقال مبرح . يت واتصلت بهعدت وتوضأت وصل
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  ايوه بقى  حممود وبقيلك واحدة تديها التمام برجوعك للسرير؟_ 
لسالمة، وعلى العموم خالص تصبح على _   ال وهللا كنت بطمن أنك وصلت 

  قلتها ضاحكة فهمس هائًما. خري
  .منذ أن ذقت طعم الشهد، ومازالت حالوته ىف فمى_  

  .ى صوت ضحكاتهشهقت خبجل، وأغلقت آهلاتف عل
*********  

مر أسبوع على كتب كتابنا انشغل حممود فيها بدراسته خشيت بعده بسبب ما مسعه 
ذه املناسبة . فحاولت التقرب منه أكثر ألبعاد أى شك بداخله قررت أن أحتفل 

  .عند أستيقاظى
وضعت يدى الحتسسها . ىف الصباح متلملت بنومىت بسبب ملسات مبنابت شعرى 

ا ساعة حممود . أت بشئ صلبفتفاج أنفرجت جفوىن بعدم أستيعاب ملاهيته فوجد
إذا كيف وصل هلنا؟ . نظرت حوىل وأدركت أىن مازلت مبنزل والدى. املمدد جبوارى

  جلست فزعة وهتفت 
  بتعمل إيه هنا؟_ 

  .  صباح الفل والعنرب على مراتى احللوة_  
  ية األفطار وقالت أبتعدت ومسدت شعرى على دخول والدتى حتمل صن

  . صحيىت  يويو؟ يال  حبيبىت أغسلى وشك وأفطرى مع جوزك_ 
  وقفت أحتاشى النظر إليه بينما قال حممود مبتسما 

  .معلش  طنط أعفيىن، فطرت وجيت على طول_ 
إزاى  ابىن دى أول مرة تيجى عند من بعد كتبت الكتاب، كل معاها حاجة _  

  .جيهز صغرية لغاية الغدا ما
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ال غدا ايه، أ متفق مع عمى هقعد معاها ساعة بس، عشان عايز أنزل أشرتى _  
  . حاجات للرسالة

  .تبقى هنا ومتشى من غري غدا دا حىت عيب.. وهللا ابًدا_ 
ملنشفة وقلت   ابتسمت وأ أمسح وجهى 

  .ما ختافيش  ماما هكتفه بس ما تتاخريش_  
كى هيجى بدرى عشان يسلم عليه طاملا غاىل إن شاء هللا مش هتاخر، و_  

  . علينا
  فقال حممود معتذرًا

  .معلش  طنط الرسالة خمالىن معتكف ىف البيت أخلصها وهتزهقوا مىن_  
  ضحكت والدتى وقالت 
  . تنور  ابىن عن اذنكم أشوف اللى على النار_  

  ا خرجت فجذبىن حممود ألجاوره وأغمض أحدى عيينيه وقال مشاكسً 
ت"هتكتفى مني  ست _  ىن؟ ضحكت بينما أعتدل ىف جملسى "آ ، مسعيىن 

  وقلت 
  . مش كفاية الرسالة حرماىن أشوفك_ 
  . غصب عىن وهللا  حبيبىت أخلص الرسالة وأكون حتت أمرك_ 
لعكس نفسى أساعدك_    . مش زعالنة 
ت"ربنا خيليِك ليا  _    .انيت بس ادعيلى". آ

ا . ربنا يوفقك_   معلش بقا الرتبيزة تقيلة عشان كلها أزاز تعاال ساعدىن نقر
  . عشان نفطر

  وقف حممود وضبطنا وضعيتها سوً جبوار السرير وجلسنا فقال 
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ت"جبد  _  هلنا والشفا" آ   . شبعان أفطرى انيت 
  أحننيت على املنضدة، وووضعت كفى حتت وجنىت ومطيت شفىت كاألطفال وقلت 

  .ن خاطرىوقلت عشا_ 
  اجته بنظره للخارج وقال بصوت منخفض 
حرتامنا . بقولك ايه بالش دلع خالص_   مامتك برة والباب مفتوح خلينا قاعدين 

ره كده   .وبالش فضايح من أول ز
ستمتاع على إرتباكه وأكملت بدالل    ضحكت 
  .برضوا كده  حودة تكسفىن_  
ض وأغلق البا    ب أضاق حدقتيه بتوعد ماكر و

  ملفتاح، فنهضت مسرعة للجهة األخرى من السرير وقلت من بني ضحكاتى 
  .خالص وهللا_ 

لعافية، وكل يوم أقول أثبت  واد بكرة ختلص _   األسبوع الفات بعدت نفسى 
لدلع ده كمان يبقى  وتفوقلها وانيت شغالة هزار ودلع ىف التليفون ملا جننتيىن، و

  . قدامىتعاىل فورًا . جبتيه لنفسك
ىن_    .خالص مش هدلع 

  . وطى صوتك هتفضحينا_  
  .خالص هقعد مؤدبة. حاضر_ 

  .طيب تعاىل نفطر_  
  . من غري غدر_  

  .بس برضوا ما مينعش إنك وحشتيىن..  حبيبيت مفيش راجل بيغدر مبراته_ 
*********  
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  الضياع الرابع عشر
  "وللعشق رأي أخر"

  
  ..أشواقى مبحراب عشقكدعيىن أدفن 

  .أمتتع بنعمة وجودى ىف حضرتك 
  .. ليصمت الكالم، وتتناغم األشواق. 

لعشق   ..   وترتفع النبضات، وحنيا 
دوء ومللمت خصالتى على نداء والدتى   ذهبت للمطبخ فقالت . فتحت الباب 

  أساىل جوزك بيشرب الشاى إيه؟_ 
م عملىعدت مرتبكة فذكرىن بصنعى للشاى له ىف أو   هربت من إحياءته . اخر أ

  جلست أتناول أفطارى متحاشية النظر إليه فجاورىن. املاكرة وأحضرت الشاى
  . مش تعزمى_  

  أنت مش حمتاج عزومة؟_ 
  ممكن سندوتش؟_  
ألجياب، وصنعته، فقال    أومأت 
  . أكليىن مكسل أغسل ايدى_  

أقشعر بدىن . اضى يتكررخميلىت، فقطب جبيىن وكأن امل" أدهم"غتت ذكراى مع 
بتقزز وأغمضت عيىن بقوة بنفور، ونفضت رأسى ألزيل أثر املشهد ونسيت أن 

ظرية ء، وها هو يرى غرميه يقتحم خلوته أمام  فأستعر . حممود زوج، وللزوج كرب
  الغضب بني جنباته، ووقف صارًخا فأنتفضت أشالئى
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تك مع حبيب القلب وال لسه مش قادر _   ة تصربي على بعاده خلصىت ذكر
  للدرجادي؟   

ن األفكار هى من تدامهىن، وبعذرى  أجته للخارج غاضًبا فتمسكت بذراعه متعلله 
  . أضفت على النار حطب فأشتعلت جواحنه بشراسة

دفعىن للخلف ليتخلص من قبضىت وخيرج ولكن قد توقف الكون حوله على 
شم مصحوب بصرخىت   . صوت 

ل فرأىن ساحبة بدمائى أرًضا واملنضدة الزجاجية فوق دار ىف مكانه ببطء مذهو 
بعاد الزجاج املتناثر فوقى ومحلىن من بني الركام. ذراعى وضعىن على . أسرع 

مل   . السرير برفق وفحص ذراعى وأ أتلوى 
تى. دخلت والدتى هاتفة جبزع فنظر هلا حممود بصدمة   فنطقت من بني أ

لطربيزة_   ىل ووقعت    .خمدتش 
التفت حممود حوله مث . نظر حنوى فاغر فاه، فأغمضت جفوىن هاربة من خطيئىت 

لف أحدامها على ذراعى واألخرى على شعرى وساعدىن . وقف وأمسك حبجابني
  على النهوض موجًها حديثه لوالدتى

  .هاخدها املستشفى_  
حبة طلبت والدتى أنتظارها لتبدل مالبسها لكنه خشى نزيفى فطلب أن تتبعنا بص 

عتذار أعمق. والدى مل واعتذرت له بوهن فبادر  طالبته . ركبت السيارة جبواره 
بعجز عدم الرحيل عن حياتى وتعانقت جفوىن ساحبة ىف الظالم بينما ظل يهز 

  . جسدى ويردد أمسى لعلى أستفيق
حالمنا بعيدا   ..فلماذا كلما رفرفنا 

ت    .. عد حمملني بغبار الذكر
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*********  
تك فيه لقلب مهما زادت ند متمىن .. فقد أتيت اليك أسري مستسلًما.. ستظلي 

قية حبياتى   ..ويكفيىن أن تردى السالم حني القيه.. ن تظلى 
. أستفاق حممود من تيهه على شهقت والدتى عندما رأت دمعة مرتقرقة جبفنيه 

نتظا ر خروجى من غرفة حاول طمأنتها هى ووالدى وجلسوا مجيًعا ينهشهم القلق 
  .العمليات

تقدمت والدتى . أستفقت ىف حجرة خاصة وحوىل عائلىت وعائلة حممود ماعداه 
حبثت عنه بعيىن . تبعها الباقني يتحمدون سالمىت علقت عليهم بتمتمات متعبة

  فعلقت والدته
  . كان هنا  حبيبىت وطلع بره_  

ا فتالقت أعيوننا بعتاب ت زمخات املاء مبقلقىت فأسرع ترقرق. دخل على أخر كلما
  ض والده قائالً . مقبال جبهىت معتذرًا

  . ما تيجوا  مجاعة خنرج ىف اهلوا شوية ونسيب العرسان مع بعض_  
  خرجوا مجيعا وجلس حممود جبوارى وقبل كفى وقال

  .حقك عليا، أ غىب_  
  . أ الغبية عشان وصلتك لكده_  

  قبل جبهىت حبنان وقال 
حبيبىت ودنيىت، بس ساحميىن مش قادر أحتمل فكرة أن حد قرب منك قبل  انيت _ 

  . كده
  شهقت من واقع كلماته فأخفض بصره أرًضا 
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ت"أسف  _  مكنتش متخيل انه بيوجع  . بس أحساس صعب قوى جو". آ
ملا قلت على العرض يوم كتب كتابنا جهزت ىف خياىل سيناريوهات كتري . كده

نية عشان ما أتصدمش وأكو  ن قد وعدى لكن التفكري حاجة والواقع حاجة 
عشان خاطرى حاوىل تنسى وما تربطيش املواقف ببعض عشان نقدر . خالص

مرت دموعى حزً ونكأ جرحه جرحى. نكمل حياتنا   . أ
ن حىب  ت وحاجىت له فأكمل مؤكًدا  حاولت شرح مدى نفورى من تلك الذكر

ملوتقد وشم على قلبه وال ميكن إزالته  رهاق . إال  كففت دموعى وقلت 
  مشاغبة 

. فهمىن بقى مرة زعلت رفعت ايدك وكنت هتضربىن، ومرة دخلت العمليات_ 
  املرة اجلاية ايه عشان أكون مستعدة؟ 

  ابتسم حبزن وأشار جلبهىت وقال
  عاجب وال ال؟ . هكسر دماغك اللى تعباىن دى_  

. ل ما يصدر منه بشرط بقائه جبانىبسحبت كفه وقبلت برامجه مؤكدة على تقبلى ك
  ض مسرًعا وقبل جبهىت بعمق وقال

  . ربنا يقدرىن وأعوضك_  
طلب مىن . حضرت ممرضة وأعطتىن بعض األدوية وأنصرفت بعد أن شكرها حممود

ملغادرة بعد أن أغفو. النوم ألسرتيح . أمسكت كفه وأرحتها حتت خدى وطالبته 
مرفض رفض قاطع تركى إال بعد خر  أقسمت عليه . وجى من املستشفى بعد عدة أ

  لرحيل ليكمل دراسته فقال 
  .بتحلفى ليه؟ أ مش هكون مطمن اال وأنيت قدام عيىن_ 

  .خلص الرسالة وبعدها أطمن براحتك_  
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نه سريحل وحيضر مساًءا  أقسمت عليه جمدداً بعدم العودة، فظهر . تنهد وأبلغىن 
  الضيق على مالحمه وقال 

ت"_  مى" آ   . مش حبب حد حيلف عليا، مهشيها املراد بس ما تتكررش ويال 
ظل ميسح على شعرى . ابتسمت وأغمضت جفوىن ودعوة هللا بعدم حرماىن منه

ت"ويرتل بعض  الذكر احلكيم فتسرب لقلىب بعض السكينة وغفوت متشبسة " آ
  .بكفه الذى يرقد بسالم حتت خدى

*********  
ت"_    . كلمى جوزك" آ

عس أجبت. أستيقظت على صوت والدتى . تناولت آهلاتف منها، وبصوت 
لرتكيز بدراسته فقال    الحظت قلق حممود فطمأنته بعبارات بسيطة وطالبته 

  . من وقت مارجعت البيت مش عارف أمسك ورقة واحدة_ 
  . حممود ملا حلفت متجيش كان عشان تذاكر، عشان خاطرى ركز ىف رسالتك_ 
  .عىن مش مسامح نفسى على احلصل وهللا غصب_ 

صدقىن واثقة أن احلصل ما تقصدوش، بس هزعل لو ما جبتش تقدير عاىل _  
  . بسبىب

ثريه عليه    تنهد وصمت فأكملت بدالل أعلم 
  . ذاكر عشان خاطرى  ابو حنفى_ 
  عشانك هحاول املهم مامتك هتبات معاك؟ . حبيبة قلب ابو حنفى انيت وهللا_ 
  .يال ال آله اال هللا. شاه متخاف_ 

  . دمحم رسول هللا_  
*********  
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. قبل أن ترتفل أشعة الشمس ىف العلياء أستيقظت على ملسات على شعرى 
اور حمتضن كفى ألقى الصباح بصوت . وجدت حممود جيلس على الكرسى ا

ا اور ومازالت تغط ىف ثبا . خفيض فرددت بينما والدتى تتقلب على السرير ا
  زاجرة  فقلت

  ايه اللى نزلك من البيت دلوقت؟ _ 
م فجيت صليت الفجر ىف املسجد حتت وطلعت أشوفك_    . ما قدرتش أ

ر النوم من . ابتسمت لرجائه املبطن وحتمدت سالمته حاولت النهوض ألزيل أ
قام بغسل وجهى بنفسه . محلىن كطفلة ومل ينزلىن إال أمام الصنبور. على وجهى

  يجففه فأمسكت كفه بسعادة وقلتوأمسك املنشفة ل
  . لو اتعودت على الدلع ده هتعبك على فكرة_  

  .انيت فعال تعبتيىن، ووحشتيىن_ 
  . سالم ما كنت معاك امبارح_  
  .أ خالص ادمنتك ونفسي أخطفك من هنا. برضوا وحشيىت_  

صبعى على صدره بغنج وقلت    تطايرت فراشات السعادة من حوىل، فطرقت 
  . خيطف مراته  دكتورحد _ 

حراج . قطع خلوتنا نداء والدتى   فخرجنا، وقال حممود 
  .صباح اخلري  طنط معلش مقدرتش أستىن للصبح_ 

  ابتسمت والدتى وقالت حبنان  
  . صباح اخلري  ابىن تعبت نفسك ليه أحناعارفني إنك مش فاضى_ 

  ر وقال تركتنا، ودخلت لتتوضأ فأعتدل حممود ومحلىن على السري
  . عارفة لوال تعبانة كنت قلت لعمى هاخدها معا واللى حيصل حيصل_ 
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  ابتسمت، ومتددت على السرير، فدثرىن وقلت
  . أمشى  تلميذ خلص مذاكرتك وبعدها أروح معاك_  

  . أعمل ايه مش انيت اجلاية ىف وقت غلط_ 
  خرجت والدتى وقالت 

ت"خليك  حممود مع _    .ت، هنزل أصلى حت"آ
  . ال خليكى  طنط براحتك وأ هخرج بره_  

ملرة أمشى رجليا شوية_    .ال  حبيىب خليك مع مراتك و
خرجت، ففرك حممود كفيه حبماس مشاغب، فضحكت بشدة وطالبته اجللوس 

. جلس مزجمًرا ووضع كفه حتت خده وأرتكزت نظراته على صفحة وجهى. دوء
  أخجلىن فقلت

  قى إيه أخبار الرسالة؟ خلينا نتكلم جد ب_  
  كان نفسى تبقى معا ىف املناقشة؟ _ 
  . املهم أنت ركز، وربنا ييسر إن شاء هللا_ 
ت"_    إيه رأيك نعمل فرحنا بعد أسبوعني مثًال؟ " آ
  إزاى يعىن؟_ 

قش الرسالة واألسبوع اللى بعدة نعمل فرحنا_     . قدامى أسبوع وأ
أكون لسه مافكتش الغرز وكمان أنت قلت  حرام عليك  حممود وقتها ميكن_ 

أشرتى إزاى وأ كده؟ والف إزاى على . منزلش أشرتى حاجة ىف جهازى إال معاك
  . الفستان؟ أ عايز أفرح حباجتىت ويتعملى فرح زى كل البنات

، أ بتعذب وانيت _    كل اللي بفكر فيه انك تبقى معا
  . بعيد عىن



 

163  
 

  .معلش أصرب كمان شوية_ 
ت"رفة  عا_  أ أعجبت بيِك من أول يوم شفتك فيه وغصب عىن لقيتىن " آ

بفكر فيِك وبدور على أي فرصة عشان أشوفك وأعرف أخبارك من بعيد وأنىت ما  
لك مىن   .كنتيش حىت واخدة 

والفرتة اللى  . ويوم ما شفتك ىف املكتب قاعدة مكان جنالء مكنتش مصدق عنيا 
ما . اميًا كنت مش قادر أحتمل حزنك ومبوت عشانككنىت حزينة فيها وبتعيطى د

  .صليت ودعيت ربنا يفرج كربك ويشفى جرحك اللى مش عارف سببه
وأول مرة دخلىت مكتىب وانيت مبتسمة حسيت أن الدنيا ضحكتلى وكان نفسى  

  .أضمك وأقولك اخريًا ابتسمىت
ا، كان نفسى وملا سألتك عن سبب التغري احلصلك وقليت كل االقدر أقوله شكرً  

لبسمة دى حبيت خجلك، . أقولك أ اللى بشكرك النك رجعتيلى روحى 
  . ومشاغبتك، وعشقت عضتك على شفتك ملا ترتبكى

حسيت أن ربنا بعتلى فرصة عشان أحسسك بوجودى ووعدت نفسى أن مش 
مت ألف مرة وانيت خايفة منه، إال أن متسكك بيا ده . ممكن هضيع الفرصة دى

فاكرة اليوم اللي أغمى عليكى فيه؟ روحى أتسحبت مىن . ى أداىن أملعشان أمحيك
وملا ابتديىت تفتحى عنيكى خفت تشويف عنيا وتفهمى اجلوا وترفضى وجودى 

  .جنبك
ىن توجعك، ونفسى تكوىن ىف بيىت . خباف عليكى من كل حاجة  مش عايز حاجة 

  فهمتيىن؟ . عشان أحافظ عليكى من الدنيا كلها
ن ىف احلب   ..يتعلم األنسان كيف يقدم قلبه قر

  .. ويطلب الصفح والغفران من ذنب مل يقرتفه 
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سال دموعى ومل أستطيع الوقوف أمام ظمأ جسدى لألختباء وسط هذا الكم اهلائل 
م حنيت اخلجل جانًبا وطالبت ببحة . من املشاعر ليكمل ما أنتقص عرب أروقت األ

وددت أخرتاق صدره واألختباء داخل جذبىن ف. ظهرت على صوتى أن يضمىن
  .ضلوعه حىت تتشرب أعماقى األمان

حملاولة لتسريع األمر على قدر املستطاع  تنهد . ابتعدت اجفف دموعى واعدة 
وهو يعاود اجللوس وحيتوى أصابعى داخل كفه بينما أنظر بفخر حلصىن املنيع من 

  .خيبات الزمن
*********  

ادة من سيارة حممود بعد أن حتررت من أسر املشفى راقبت الشوارع واحملالت بسع
أخرجت كفى من . خرجت للحياة وكأىن غبت عنها سنوات وليس ليومني. واألمها

  فذة السيارة وأغمضت عيىن منتشية بلفحات اهلواء الباردة حىت وصلنا بيت 
  .والدى

نفس دخلت أت. ترجلت من السيارة بصحبة والدى ووالدتى وحممود وصعد مجيعا
عبق منزىل فكم أشتقت إليه ولغرفىت الىت قبل أن أخطوا أوىل خطواتى فيها أصدر 

لنوم والراحة   .حممود أوامره 
قمت بتبديل مالبسى، وأويت لفراشى وبقيت متيقظة حىت دخل مع ووالدتى  

دوء فلحقتىن . الغرفة فأغمضت جفوىن بضجر قبل أن يلمحوها أنسحبت والدتى 
  جديلىت، جال خباطرى أن أشاكسه قليالً فقلتملسات حممود على 

  . أتعودت خالص أى ملسه على شعرى تبقى أكيد منك_  
  صحيتك؟ _ 

  مهست برجاء طفوىل
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م_     . مش عارفة أ
  أرتكز بعينيه على صفحة وجهى وبقى صامتا 

ديته بضيق مصطنع جلذب أنتباهه فتنهد وانفرجت شفتيه ببسمة مفكرة أتبعها 
  ًسا بلؤم قرتابه هام

  إن ضحكت عليك وعرفت أنيمك يبقى ليا مكافأة بعدين؟_ 
  ماشى بس إزاى؟ _  

  جلس جبوارى وجذبىن لصدره 
  .هنا هتالقى داميًا أمانك ومحايتك_ 

أسبلت جفوىن خبجل أشم رحيق عشقه ومل يفارقىن إال بعد أطمئنانه على وردته  
أبتسمت بينما . ق بوسادتىعندما استيقظت عدت ألستنشقت عبريه العال. اليانعة

  . تعلقت أفكارى بفارسى املغوار
ن غًدا أفضل ينتظر توالت . أمسكت آهلاتف وأتصلت به وقلىب ميأله األمل 

  أتصاالته يذكرىن مبواعيد أدويىت، ويتابع طعامى مع والدتى بعد أن منعت 
رته حىت ينهى مناقشة رسالته   . ز

  .. على طرف بسمتك أصول وأجول
ئه كمجذوب بال عنوانأعو    .. د 

  .. عاشق مفتون بسيدة النساء
  .. غارق للنخاع ىف مقلىت العسل

  ..متأرجح دائًما بني أهداب العيون
*********  
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  الضياع اخلامس عشر
  "ليايل العاشقني"

  
ا داخل املقل   .. طفله أشتاق الحتضا

  ..ريقد ران قلىب حائًرا بعب.. كفاك هلًوا بني الضلوع  
  ..، وهامة روحى وراء طيفك

  ..فأضحى صباحى يشرق بطلتك 
  ..والح املشيب على صبا لياليك 
  جيىت؟ _  

صافحنا . سأهلا حممود بعدم تصديق عندما رأىن بصحبة والد ننتظره أمام مبىن كليته
  أبتسمت ألطمئنه فالمىن لعدم . مث مشلىن بنظرة متفحصة لذراعى

  .أخباره حبضورى
  .تقول ال، فكان الزم أخليك قدام األمر الواقعكنت ه_  
  رفع حاجبه متوعًدا بصمت، فأضاف والدى ضاحًكا  

  .كانت منبهه علينا حمدش جييبلك سرية عشان تكون مفاجأة_ 
  فرد حممود بعشق  

  . فعالً أحلى مفاجأة_ 
  أخفضت وجهى خجال من نظراته العلنية بينما ربتت والدتى على ذراعه

ت"سيبك من _     .دلوقت، وركز ىف املناقشة  ابىن" آ
  .ايوة شد حيلك  دكتور_  
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قآهلا والدى مؤيًدا فنظر حممود ىف ساعته واعتذر ليغادر ويبحث عن األساتذة  
لقاعة حىت حضر والديه. املناقشني وأشار على القاعة لنسرتيح فيها مجعنا . أنتظر 

ندماج العائلتني وأنتظرت حىت سعدت . سالم حار تبعه السؤال عن األحوال
ملوافقة . حضر حممود ومعه األطباء املناقشني ن أدعو له فأشرت له مذكرة  أشار 

  .ووعده ىل
لتحدى وأعتلى املنصة  مل أتوقع أن تستغرق . أخذ شهيق طويل وعينيه ملعت 

املناقشة كل هذا الوقت حىت قفز حممود مهلالً عندما أقر املناقش حبصوله على 
صافح املناقشني، وأقرتب من والديه، . ملاجستري بتقدير امتياز مع مرتبة الشرفا

  وأحتضنهم، وقبل كفيهم وجبهتهم مث أسرع ومحلىن ودار ىب صائحاً 
ت"مرتبة الشرف  _     .مرتبة الشرف" آ
  . احلمد _  

جذبه أصدقائه ليشاركوه فرحته . قلتها بدموع مرتقرقة ببهجته فأنزلىن بسعادة
مسه كنت أراقب فرحة احلضور حىت وقعت أنظارى على . ومحلوه عالًيا هاتفني 

ب القاعة ينظر الينا جبمود فأغتمت أبتسامىت " أدهم"أسوا كوابيسى  يقف عند 
إنشغل والدى مع والد حممود وأصدقائه، ووالدتى جلست ضاحكة . وأرجتف قلىب

  .مع والدة حممود
كمسرية أسرعت إيل حممود . اء داخل حصن حممودأبتلعت ريقى مرجتفة أود األختب 

مسًا. وأمسكت بطرف جاكت بدلته كطفلة حتتمى بوالدها . شعر بلمسىت فأعتدل 
نكسار دله األبتسامة فلم أستطع فأخفضت نظرى    .حاولت أن أ
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عادت ". أدهم"ضيق حدقتيه حبرية مث تناقلت نظراته بني الوجوه حىت أصطدم ب 
. ته بنظرة مستغيثة زادت من حدته فتأرجحت خوفا بينهماتلمع بشراسة  قابل

  شدت محايته بضياع فطوقىن بذراعه وقربىن منه قائًال ألصدقائه 
ت"أعرفكم _    . مراتى" آ

قام . زلزلىن فخًرا ملا كساىن برداء محايته ومتالكت مدامعى قسًرا فرحة بطوق النجاة
م حممود وتوجهنا . ه وزواجنااجلميع بتحيىت والقاء عبارات التهاىن لنجاح أستأذ

  لوالدى بصمت
عمى هتغدى النهاردة برة مع _   ت"بعد اذنك    ".آ
ثري أشعة الشمس على جرحى فطمانه  صمت والدى . عارضه والدى متخوفًا من 

دوء مل يتخلله اال . برهه مث إبتسم موافًقا شكره حممود وخرجنا متوجهني لسيارته 
أنطلق بسيارته بصمت قطعه زوبعة طرقه . يكات من األخرينبعض التهاىن والترب 

  توجست خيفة وقلت ". أدهم"العنيف على املقود متسائًال عن سر حضور 
  بتشك فيا؟_ 

صف سيارة جانبا وجذب . رفع حاجبه وبصرامة نفى، فطلبت غلق موضوع النقاش
  ذراعى بقسوة وقال

وية حتددي املواضيع اللى أتكلم فيه_     ا؟ حضرتك 
  أبتعدت بوجهى مذعورة وقلت 

ا كتري_    . قصدى بالش تديله الفرصة يضيع الفرحة اللى تعبت عشا
سألت دمعة . تسارعت أنفاسه صعوًدا وهبوطًا لربهة مث ابتعد وأعاد تشغيل السيارة

. حزينة على خدى مسحتها ىف اخلباء ونظرت لألمام جبمود حىت وصلنا املطعم
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ملى بتملك حىت أستقر بنا  ساعدىن بفك حزام األمان مله أ خاصىت وعانقت أ
  .املقام داخل كبينة بقسم مغلق للعائالت

جاورىن صامًتا مث . جلست مطرقة الرأس بينما حتدث مع النادل قليًال وأغلق الباب 
مله، فلمح دموع حبيسة مقلىت فقال بعصبية  طراف أ   رفع وجهى 

  .يفقدىن أعصاىب بتصرفاتهطيب أعمل ايه؟ الراجل املستفز ده ب_ 
  هل ميكننا . أشحت وجهى واألفكار تتضارب بعقلى 

  " أدهم"األستمرار على هذا املنوال ىف كل مرة نتذكر 
  أو نراه؟ قطع شرودى قائًال كتغيري للموضوع 

ركتيش ليا_  لك إنك ما    .مش واخدة 
  .مربوك_  
  قلتها بضيق فتصنع الصدمة وقال 
  كده بس؟_  
ح  أشحت وجهى خبجل فأصر أن يبارك . دى عينه ففهمت ما يرمى إليهغمز 

, مر الوقت سريًعا حيت نظرت لساعة يدى وهتفت غاضبة لتأخر. لنفسه بطريقته
غتىن قائالً    فرد منشرًحا بتواجد سوً ىف يوم جناحه مث 

  .وافقى نتجوز أخر األسبوع_  
  طيب وهدومى والفستان؟_  

  قال مط شفته بالمباالة و 
لو على اهلدوم اى حاجة متشى، والفستان أعرف حمل شيك تعاىل نروح دلوقت _ 

  . وأختارى
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فابتسم مبكر . حممود الفستان بيكون تقيل مش هعرف البسه ودراعى كده_ 
صابعه   ومشط شعره 

وى أساعدك جترىب كل فساتني احملل_     . وأ رحت فني؟ دا أ 
  . سالم، ال طبًعا_ 

  . هبقى مؤدب خالصصدقيىن_  
  ابتسمت بسخرية فهمها، فوضع ساق فوق االخرى وقال 
  قلدته ووضعت ساق فوق األخرى، وقلت برتفع. مضطرة تقبلى_  

  .ابًدا مش مضطرة قدامى شهرين زى ما أتفقت مع _ 
طيب وهللا لننزل نشرتى الفستان النهاردة، قال شهرين قال شكلك عايزة _  

قص عمر   .متوتيىن 
  دلوقت بتحلف ليه؟ _  

  قلتها بضيق فاحتضن كفى وقال برجاء
ت"_   لطريقة اللي تعجبك" آ   . فعال حمتاجك مجىب، و سىت هساعدك 

  فقلت بتفكري
  .خالص تساعدىن ىف األختيار، وأكيد ىف عامالت هناك يساعدوىن ىف اللبس_  
لغرب وترفضى جوزك؟_      سالم تقبلى 
إلجياب فزف    ابتسمت لتربمه فأقرتب قائًال . ر بضيق وتربم متوعًدااومأت 

  هو فاضل كام ونكمل الف مربوك؟_ 
  . رفعت أصبعى بتهديد مشاغب لريتدع 
  ..ملَّا رآين ِيف هواُه متيَّماً   
  .. عرَف احلبيُب مقامُه فتدلَّال 
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  ..فلَك الّدالُل وأنت بدٌر كاِملٌ 
  ..وحيقُّ للمحبوِب أن يتدّلال 
  )ل االندلسيابن سه( 

*********  
أثناء قيادته . ضربىن حممود على رأسى خبفة، فتعالت ضحكاتى وسرت أمامه خبيالء

  الحظت متتماته املزجمرة، فقلت متصنعة عدم الفهم
  مالك؟ ىف حد زعلك؟ _  

وى على أفالم ومسلسالت بس ربنا يسامح اللى بوظ األخراج_    .عارفة كنت 
  فقالضحكت حىت أدمعت عيناى،  
  .بكرة جترى ورا وال هعربك. أضحكى_  
  . وصلنا وأخرت فستان أبيض بفصوص فضية هادئة 

  وقبل أن أدخل غرفة التبديل أستوقفىن حممود، ونظر يف مجيع الزوا مث قال 
شا أتفضلى_    .كله متام  

  كنت بتدور على ايه؟ _  
  .اجة كده أو كدهبطمن مفيش مرأة عاكسة، وال كامريا مراقبة، وال ح_ 

  قآهلا بتلميح، فأبتسمت بفخر، وقلت 
  . أ حبمد ربنا أنه رزقىن بيك_  

  دخلت غرفة التبديل، فأدخل رأسه وقال 
  فأجبت بينما أستمد األمل من عينيه. عارفة إىن بعشقك_ 

  .عارفة ومتاكدة_  
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ساء عد يف امل. أبعدته برقة، وأغلقت الباب والسعادة حتيطىن من مجيع األجتهات 
لبيت والدى وقد أعدت والدتى وليمة كبرية على شرف جناح حممود وحضرها ايًضا 

أفراد أسرته وبعد العشاء أتفق حممود مع والدى على تقدمي الفرح ليكون بعد 
  . اسبوعني

*********  
أنقبض قلىب ومتسكت . أصطحبىن حممود للمستشفى لفك غرز ذراعى بعد أسبوع

  وف بكفه كطفلة وقلت خب
  .ربنا يكرمك ادخل معا_ 

  ابتسم مربًتا على كفى حبنان وقال 
  . ومني قال إن هسيبك لوحدك_  

. جلست أمام الطبيب، ودفنت وجهى بكتف حممود ومتسكت مبالبسه بقوة
احاطىن بذراعه مربًتا وعندما أنتهيت كانت الصدمة من منظر التشوه الذى حلق 

فس املطعم السابق وطلب حممود الغداء مث خرجنا من املشفى وذهبنا لن. بذراعى
  امسك كفى، ولثمه وقال 

  ممكن أعرف كل العياط ده ليه؟_ 
  خبأت وجهى بني كفى وعال نشيجى، فأحتضنىن مبواساه وقال  

ت.. "لو فاكرة إن ده ممكن يقلل من حىب ليِك تبقى غلطانه_  أ راضى متاًما " آ
  . ن تعملى عملية جتميليةبكل حاجة فيكى ولو حتىب بعد جواز مك

صرار على إجرائها قبل الزواج فجلس على أحد ركبتيه  تشبست برأيه واحلحت 
م ألكون  نه لن مينعىن لو طلبتها بعد الزواج ولكن األن هو يستعجل األ وأقسم 

  .ببيته ليهتم بكل شؤىن بنفسه وىف النهاية وافقت على اإلنتظار مبضض
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ن يشربىن العصري ويطعمىن بعض الُلقيمات بنفسه ومل حضر الطعام واصر حممود أ 
بعد األنتهاء من الغداء . يتخلى عن حنانه الذى أسكن كثريًا من هواجس أفكارى

  قال
ت"_     عايزك ما تقعديش مع نفسك وتفكرى ىف " آ

ىن خليِك واثقة ىف كالمى وحىب ليكِ    .املوضوع 
ء بعض املتطلبات لشقتنا وبسط  وافقته، فطلب مشاركته ىف رحلة تسويقية لشرا 

كفه حبماس فتمسكت به حبماس مماثل وخرجنا متشابكني الكفوف ىف عناق لذيذ 
  .بدد حزن قلىب السابق

*********  
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  الضياع السادس عشر
  "الزفاف"

  
كانت . زاد أنشغاىل مع ووالدتى لشراء جهازى وشاركتنا الرحلة والدة حممود 

دية على مالحم لرغم من اإلجهادالسعادة  ففرحت لفرحتها وحاولت أال . ها 
أعرتض على اختيارها وعملت على تقريب وجهات النظر بينا وحىت والدتى أخذت 

  .صفها
ا . أهدتىن بعض املشرتوات كهدية زواجى  لرغم من السعادة الىت كنت أحلق 

كت أعصاىب ليًال، حىت ا ألموات كنت ارًا إال أن الكوابيس وشواهد القبور أ
أراهم من خلف الضباب خيرجون من قبورهم وجيذبوىن جذً ألعود معهم ومهما 

  .حاولت الصراخ مل يتعدى صوتى حنجرتى
ذهب . أنتهى أسرع أسبوع ىف حياتى جبمال حلظاته بغض النظر عن أحزاىن الليلية 

كان ىف . أهلى لفرش شقىت صباًحا ومكثت ىف املنزل بصحبة بعض صديقاتى
  .بآهلم حممود ووالده ووالدته واخوه محزةاستق

تصاالت حممود املتكررة لينقل ىل األحداث عن طريق البث   حلقت بني السحاب 
ماكن األشياء بعد فرشها. املباشر   سعدت مبشاكسته أثناء أخباره 

  ".طقم الكاسات الذهىب وعليه وردات محرة ىف النيش أحفظى املكان"_ 
  ". دينوا أوعى ختبطيها فتتكسر وهات غريها  حمموداألجبورة على الكوم"_  

ت"الطقم الصيىن شكله هيوقع النيش  "_    ".كل دى أطباق هناكل فيها" آ
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بيقولوا األطباق الزجاج ينفع تسخنىي األكل فيها، دول جمانني  روحى "_  
  ".ماتسمعيش ليهم بدل ما تولعى ىف الشقة

ت""_    رمى شوية ىف الشارع بعد ما ميشوا أمال هدومك ملت الدوالب ه" آ
  ".هدومى أوديها فني إن شاء هللا

م الىت أضافة لسعادتى سعادة  . ألضافة لبعض املناوشات من محزة وضحكا
خصىن حممود ببعض األتصاالت املنفردة ليسمعىن بعض كلمات الغزل والتعليقات 

ائًيا   . الىت أخجلتىن فأغلقت آهلاتف ىف وجهه 
*********  

حضر حممود مساًءا مع ووالدته ومحزة حلضور احلنة وأخجلتىن نظراته الصرحية أمام 
حاولت األختباء مع بعض الفتيات ىف غرفىت ولكن تفاجأت بدخوله بصحبة . املأل

لتوفيق. والدته أقرتب مىن . سلمت علي محاتى قبل رحيلها وقبلتىن ودعت ىل 
ذىن مغتا   ظًاحممود وأحنىن قليًال ومهس 

  يعىن فاكرة كده مش هعرف أشوفك؟ _  
ضحكت بشده فأثرت غمزات احمليطني . كلها بكرة ويبقا لينا بيت يلمنا ونتحاسب

  وجذبته والدته ضاحكة 
خر ومن بكرة هتشبع كالم_    .يال أ

يوصي عبد هللا : قبل النوم وجدت رسالة على هاتفى من حممود وكانت تنص على 
ك بكثرة العتب، فإنه (بن جعفر ابنته فيقول  ا مفتاح الطالق، وإ ك والغرية فإ إ

لكحل فإنه أزين الزينة، وأطيب الطيب املاء ويوصي .)... يورث البغضاء، وعليك 
إذا رأيتين غضبت فراضين وإذا رأيتك غضبيت (أبو الدرداء امرأته فيقول
  .)رضيتك،وإال مل نصطحب
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مس   ألتصال به فرد    قمت 
  ك؟حلقت وحشت_ 

  فقلت جبدية مصطنعة 
عتبار أىن بنتك وال مراتك عشان أحدد _   فهمىن  دكتور هى الرسايل دى 

  مستقبلى معاك؟
انيت بنىت، ومراتى، وحبيبىت، ودنيىت احللوة اللى متنيتها واحلمد  ربنا كرمىن _  

  .أعمل ايه خفت ينسوا يوصوكى عليا فقلت أوصيكى على نفسى. بيها
  صنع اجلدية أكرت وأنفجرت ضاحكةمل أستطيع ت 
  .عارف  حممود جبد، أنت نعمة كبرية ربنا كرمىن بيها_  
  . عشان بس تعرىف قيمىت_  

  .عارفة وهللا_ 
قصة أو حمتاجة حاجة أجيبهالك الصبح عشان هنسافر _   املهم بقا ىف حاجة 

  . بعد الفرح على طول إن شاء هللا
  .ال كله متام جهزت كل حاجة_ 

  .متام وبرضوا لو احتجىت حاجة كلميىن_  
م ورا حاجات كتري بكرة تصبح على خري. ربنا خيليك_     . يال بقا عايزة أ

  . وانيت من اهل اخلري  حبيبىت_ 
أغلقت اهلاتف وأ أمحد هللا على نعمته، وأصابىن األرق رغم التعب فلم أستطع 

شد أتصلت مبحمود، وقمنا لل. النوم حىت اذان الفجر صالة مث عدت للسريرى أ
  أستيقظت على دغدغة وحممود يهتف مبرح . النوم الذى غادرىن طول الليل

  عايزة نعمل الفرح من غري عروسة؟. يال أصحى  كسالنة_ 
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فأغلقتهم بنعاس . أنفرجت جفوفىن قليال ألراه والدتى وأصدقائى ميألون الغرفة
  ووضعت وسادتى فوق وجهى

  .التليفون؟ روح كمل نوم مش لسه سيباك ىف_  
  ضحك مجيع املتطفلني املوجودين ىف غرفيت بتلك اللحظة، فقالت والدتى 
  . أهى على كده  ابىن مش عارفني نصحيها_  

  رد حممود خببث 
  .أطلعوا أنتم بس وهصحيها بطريقىت.  مجاعه دى عروسة ومن حقها تدلع_ 

  .خالص صحيت_  
ضت بضجر فتعالت  أوصلىن حممود وصديقاتى . الضحكات حوىل قلتها حبنق و

كنت سعيدة بسعادة حممود وفرحة . ملركز التجميل وأنشغلنا مجيعا حىت حل املساء
  . احمليطني بنا

سره من فرط سعادته، محدت هللا  نظرت حملمود حبنان وهو يود أحتضان الكون 
ن . على نعمته، وذرفت دمعة شكرًا للموىل . يتم نعمته علينادعوة هللا لنا كثريًا 

ضحكنا، وحتدثنا عن املواقف الىت . ودعنا اجلميع وسلكنا طريق السفر بسيارته
م السابقة حىت غفوت قبل وصولنا بنصف ساعة أيقظىن . حدثت طيلة اليوم واأل

  . حممود عند وصولنا فتشبثت بذراعه وأكملنا الطريق لغرفتنا
*********  

م بسعادة مل أذقها من ق ذا الشكل بعد . بلمرت األ مل أتوقع أن حممود حيتويىن 
تى . أن فقدت األمل ىف العثور على مثل هذا األمان ىن حتفته النادرة مل  أشعرىن 

  .غمرىن حبنانه، أجتاحتىن مهساته. الزمان مبثلها
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مل حييه حببه وتفهمه وأغفو ليالً ببسمة   جعلىن أستقبل قيثارة العصافري صباًحا 
معزوفة عشقه وقعت على قلىب كندفات الثلج ىف يوم يقظ احلرارة . رمسهايتفنن هو ب

  .فأمتصت هلب السعري بسكناته
ومع هذا احلب اجلارف حاولت نسيان املاضى والتمتع بليله املنفرد وقد أسدل  

ستائره لكن مل أستطع منع أعتصار قلىب كلما أقرتب حممود ينشد أشواقه، ونفور 
لرغم من حماولىت لتجاهل كل ما أشعر به من أنفاسى من بني ضلوعى ب ضيق 

أختناق بدون أسباب رغبة ىف أبقاء منرب قمره ساطع بدون خوف وتسبح جنومه ىف 
ا  الفضاء الشاسع بدون ترقب خلطط وأندفاعات لكابوس كنت أظن خاطئة أ

  .أنتهى
مل رحيل ظالم روحى الدامس مصطحًبا ليلى املنهك لتعود مشس   تشبثت 

سلمت حملمود دفت حياتى اجلديدة ليقودها  . صيل لتشرق بصباح الفرح لعمرىاأل
ل من عبق كلماته الرقيقة وأرتشف من نبع حبه حىت . كيفما يشاء مى أ قضيت أ

ا اال . انتهت أجازته ومل ننتبه للوقت، وال للزمان. أرتويت كنت أسرية لدنيا ليس 
  .. حممود وحب حممود وغزله

*********  
وجلنا اىل بيت أىب بشكل مفأجئ لنرى . من رحلتنا الىت كانت كحلم مجيل عد

عيننا م بشوق وتسامر حول رحلتنا وأنصرفنا . فرحتهم  لت من أحضا و
لتهاىن والتربيكات وجلسنا معهم بعض الوقت بينما . متوجهني لعائلة حممود قوبلنا 

  . صعد محزة حبقائبنا لشقتنا ىف األعلى
. نظرة الشوق الىت تسكن مقلىت والدته، والدمعة الىت حتارب سقوطها مل تفوتىن

  فجلست جبوارها أربت 
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  .على كفها وقررت أن ال أكون عائق بينهما ابًدا
صعد لشقتنا . بعد قليل حضر محزة وشاركنا جلستنا آهلادئة فانقلبت لصخب 

ما لبثت حىت فأحنىن حممود واشار بكفه التقدمه فدخلت خبيالء كأمرية متوجة و 
  . خرجت أصرخ بفزع من أصوات مفرقعات ال أعلم مصدرها

نظرت برتقب من خلف حممود . هدأت األصوات ومل يتبقى إال بقا دخان متصاعد
  ومسعت هتاف محزة الذى صعد بعض درجات السلم 

متسكت مبحمود الذى  .   لشفا  عريس، دى حتيه صغرية من أخوك الصغري_ 
كدت أن ما حدث ليس كان يود األنقضا ض على محزة الذى هرب فورًا بعد ما 

دخلت شقىت حبذر أحبث عن مقالب جديدة وعندما أطمئن . إال مقلب من محزة
ىن أقف بني أركان مملكىت اخلاصة ملتها غري مصدقة    . قلىب 

  عاهدت نفسى أن تسكن السعادة بني جنبات هذه 
طعم أخر للسعادة بينما أقف خلف حممود أردت تذوق . األركان وال تغادرها ابًدا

  .ىف جنح الليل أصلى القيام
متنيت لو أملك القدرة على أكتمال هذه النعمة لكن ضيق أنفاسى وأنقباض قلىب  

والدوار الذى ينتابىن وتشتىت ىف كل عدد الركعات وسؤاىل ماذا قرأت أو مل أقرأ عاد 
كية فأمتنعت  ليقتص من خشوعى فيها فتخونىن قدمى وجتربىن على السقوط أرًضا 

  . عن الصالة خلفه حبجج كثرية أغلبها واهية وأومهته إىن أصلى مبفردى
لتفكري ىف التقرب من أسرته والبقاء مع والدته بعد رحليه  عاد حممود لعمله وبدأت 

وخاصة من بعد ما بدأت أهاب جلوسى مبفردى ىف الشقة وما ينتابىن من ثقل 
طراىف كلما مررت أمام احلمام أو أقرتبت منه فأظل متيبسة بدون حركة  وجتمد 
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لوقت ال أستطيع حتديده وال حىت حتديد ماذا حدث به، حىت ترمش جفوىن فجأة 
  فأستفيق فأجد نفسي مازلت واقفة 

  . مكاىن
ألستعاذة من الشيطان الرجيم سًرا مث تكررها  مع تكرار األمر حاولت اخلروج منه 

بة شديدة حىت خيرج صوتى من حنجرتى ويرتفع ويرتفع حىت بداخلى مرارًا بصعو 
  .أحترر من القيود غري املرئية وأستطيع التحرك واخلروج من هذه احلالة مث املكان

خشيت أن أخرب حممود بكل ما حيدث معى حىت ال يظن أىن مازلت متعلقة حبب 
س فقررت مغادرة الشقة معه صباًحا والبقاء مع والدته حىت يعود   . يو

*********  
  
م راق ىل هدوء عائلة حممود ورقى طبائعهم، وحرصهم على خصوصية   مع األ

لتقرب منهم  حياتى مع حممود فزرعوا حبهم بقلىب، وأحتووىن كأبنه هلم فكرت 
  أكثر وقلت

كل كل _     ايه رايك  حممود جنتمع مع بيت أهلك و
  يوم سوا؟ 

  أستدار حممود سعيًدا وقال
  الِك قلىت كده؟  وايه خ_  

بصراحة حملت كتري مامتك بتبصلك حبنني وكأنك مسافر، مش كل يوم بتعدى  -
لليل تقعد معاهم فصعبت عليا وفكرت  عليها وأنت راجع من الشغل، وال بتنزل 

  .مبا أننا متفامهني مع بعض إيه مينع أننا نقرب أكرت وده ميكن يفرحها
  فزادت ابتسامته وقبل جبهىت قائال
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  . كان نفسى ىف كده فعال بس خفت ترفضى_  
  .طيب يال بسرعة قوم أنزل خد رأيهم_ 
  . طيب إلبسى حجابك وتعاىل ننزل سوا_ 
  . ال معلش أنزل لوحدك عشان مايتكسفوش مىن_ 
  ليه دول هيفرحوا؟ _ 

  فدفعته برفق لباب الشقة
  . معلش كده أحسن_  

م وافق ونزل مبفرده وبعد نصف ساعة عاد وجلس جبوار  ى ليخربىن عن سعاد
لسعادة والذرية الصاحلة ا رغبىت ودعت ىل والدته  اقرتابت بشدة . عندما علموا 

للمطبخ وجذبتىن برقة حديثها  ا ىف احلياة ونصائحها  من والدته فنهلت من خرب
  .فأصبحت أقضى معها أغلب الوقت

واألقاصيص عن حممود  تشاركنا ترتيبات الشقتني وأعداد الطعام ومشاهدت التلفاز 
والعائلة فكان الوقت مير ىف غيابه بدون ملل، وكنت أنتظر بشغف أحاديث والد 

حممود اليومية عن أحوال البلد وحتليالته لألحداث اجلارية حبكمته وسعة أفقه 
لرغم من مشاغبة محزة الدائمة ومقالبه ىف اجلميع إال أنه كان ال يقل أحرتاما عن  و

    .حممود ووالديه
  أكتفيت بعائلة حممود متهربه من تواجدى معه  

حلسىن معى ومل أستطع منع  لرغم من تعامله  مبفرد وما يصيبىن من غم بوجوده 
  .أفتعال الشجار معه حىت ولو بدون أسباب

ىف أحد مرات الغداء بشقة والديه، شعرت والدته بتوعك فطلبت منها الذهاب  
  ملطبخ مبفردى فرتجل حممود قائاللغرفتها لتسرتيح ودخلت أنظف ا
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  حتىب أساعدك؟ _  
  . ال شكًرا_ 
  .خالص هعمل الشاى_ 

  أقرتب من املوقد ووضع األبريق على املوقد، ووقف حمدق ىب بصمت فقلت  
  عايز تقول حاجة؟_ 

لنفى، فأكملت التنظيف حىت طلبت منه األنتباه للشاى  أغلق املوقد وقبل . أشار 
  أقرتبت منه جبزع . ا ممسك بكفهأن يسكبه قفز صارخً 

. رفض وظل ممسك بكفه املخبأ داخل كفه األخر بشدة. أتلسعت طيب وريىن_ 
عضت على شفىت حبزن، ولوال سحابة الدموع الىت جتمعت ىف مقليت كنت رأيت 

  فقلت حبنان. األبتسامة الصغرية الىت تسللت على ثغره
  . معلش تعاال نشوف أى مرهم تدهنها_  

  عندما سقطت دمعة على خدى فمسحها بكفه وقال ابتسم 
زر_    .خالص متعيطيش كنت 

  نظرت له غري مصدقة فقال مربرًا 
 مع ماما ىف املطبخ،  مع  ىف احلورات . أعمل ايه مش مهتميه بيا خالص_ 

اللي مش بتخلص،  بتناكفى ىف الواد الغتت محزة طيب وابو حنفى ملوش نصيب 
  ات بس؟ غري ىف اخلناق

  وبدأ ىف األقرتاب فقاطعه محزة قائالً 
  . ومبا أىن غتت تقدر تكمل الفيلم العرىب ده فوق أخاف على نفسى من الفتنة_ 

  ضغط حممود على أسنانه بغيظ
  أنت ايه اللى جابك مش كنت بتذاكر؟_  
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  فقال محزة بصوت مرتفع وهو يضرب بكفه على  احلائط  
  ....يت الشريف، العفيف، الجاى أشوف اللي بيحصل ىف الب_ 

  وضع حممود كفه على فمه وقال 
  .بس  فضيحة طالعني_ 

  وجذبىن للخارج فابتعدت خبجل 
  . حممود لسه خملصتش_  

  نظر ىل شرزًا مث التفت حلمزة 
  .يكمل بقى هادم اللذات_ 

  نزعت حجاىب حبده وصرخت فيه . أكمل طريقه متمسكا بكفى حىت دخلنا شقتنا 
  ضل كده على طول تكسفىن قدام أهلك حبركاتك دى؟انت هتف_ 

نفذ سهم كلماتى لصميم قلبه فإغتاله حيت تشققت القشرة ضعيفة البنيان الىت 
  وقال. تسرته

بكسفك؟ عارفة ليه بتحسى بكده؟ عشان مش بتحبيىن، عشان أ بس اللى _  
مسك لكن قلبك إنيت  حلب ده، عشان قلىب خمتوم  بعد كل حببك، واللى بتعذب 

  .ده لسه فاضى
فضغط . المس وجعه شغاف قلىب، فدمعت عيوىن، وأسرعت ألرفض تصرحيه 

  صابعه على شفتاى بقوة وقال بغضب
ت"هقتلك  _   ت إال دي.. لو كدبىت" آ   .  إال دي  آ
  آلقى نفسه. تركىن ودخل مكتبه وأوصد الباب بعنف 
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. ملة ولكنها مل تؤملة كما آمله قلبهعلى األريكة، ومسد شعره بشدة تكاد تكون مؤ  
فرمبا هذه األنفاس القابعة .. يؤمله عدم القدرة على األبتعاد ولو قليالً قليال فقط

رب خلفه أشتياقا   .. خلف جتويف فارغ 
  .. لكن

رمبا لو أصبح ساحر ألمخد هليب . أفكاره مل تغادر ضلوعه حىت تعود لتسكنه
أبكيه، أشفق عليه، ولكن ماذا أفعل؟ قلىب جلست . مشاعر لكلمة طال أنتظارها

  . فارغ دائًما، ومفتاحه ضاع ىف بئر مظلم
*********  

. خرج حممود من املكتب وتوضأ وقبل أن يقيم الصالة أقسمت عليه أن يساحمىن
زفر بقوة وأشاح وجهه وبعد حلظات من الصمت طلب أن أتوضا لنصلى سو حىت 

  .يؤلف هللا بني قلوبنا
دمة على أقرتاىب منه ىف تلك اللحظة لكن مل أستطيع األعرتاض انتفضت  . مبتعدة 

كدت أىن نسيت ترتيب الوضوء الصحيح ومل أعرف   توضأت كيفما أتفق بعد أن 
  .كيف نسيته وال حىت مىت

نفاس بدأت ىف اإلنقباض مع بداية قرائته فخارت قوا  وقفت خلفه بتشتت و
طوقىن حبنان . ع حممود صالته وأعتدل بقلققط. وسقطت أرًضا أرجتف وأنتحب

سائًال عما أصابىن فأعرتفت منهارة عن عدم قدرتى لسماع قراءته للقرأن وال حىت 
  . الوقوف للصالة

ح برغبته منذ زواجنا ىف السؤال عن صاليت، والعديد  بدأ معى حديث مطول وا
نه كان متوقع هذا منذ أن قصصت عل يه حكايىت مع من االشياء االخرى وأفصح 

س"   . يوم كتب كتابنا وجتنىب احلديث عنه بعد ذلك" يو
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أعرتفت مبا . طلب مىن أن أصدقه القول وأحكى ماذا أشعر أو أرى منذ البداية
يعتمل صدرى من ضيق وما حيدث معى من أشياء غريبة كلما نسيت األذكار حىت 

صالة وعدم القدرة على وصلت ملرحلىت املتاخرة اليوم من نسيان ألركان الوضوء وال
مساع أو مساس القرآن وكيف أصبحت أفتعل املشاكل معه بدون إرادة مىن لعدم 

  .حتملى قربه
حالمى ً حىت لو رأيته  حكيت له . أخربته عن األمل الذى يصيب جسدي احيا

بعض من تلك أحالمى الىت تنتهى ككابوس جيعلىن أخشى وجوده بقرىب عند 
لستائر الىت تتموج ليالً خبياالت أشياء من الدخان حتذرين األستيقاظ وأشرت على ا

إلقرتاب وخلفها تلمع ومضات أعني شرسة دون وجوه    . لو مسحت له 
كت بشدة فساعدىن على األسرتخاء  جاوبت على كل أسئلته ومل أخبئ شئ حىت أ

أقنعىن ىف الصباح تناقشنا طويًال و . والنوم، وبعد أن غفوت قام بتشغيل سورة البقرة
ألذكار وسيداوم هو بقراءة  م والتحصن  ن احلل ىف العودة لكتاب هللا بيقني 

  الرقية الشرعية على حىت أستطيع التماسك وقرائتها 
  .مبفردى

ب الشقة،    كما قام بكتابة أذكار اخلروج والدخول من املنزل ووضعها خلف 
ائط املقابل للحمام ووضع وكتب دعاء الدخول واخلروج من اخلالء وعلقها على احل

أذكار النوم واإلستيقاظ بغرفة النوم، وأتفقنا أن نقرأ مًعا كل يوم أذكار الصباح 
  .اء حىت يتأكد من عدم نسياىن هلاواملس

طلب مىن حممود عدم اليأس واألستسالم والثقة بكالم هللا وقدرته وأىن ال أحتاج 
لنفس واملواظبة على األذكار والت لقرآن مساًعا وقراءةسوى الثقة  ساندىن  . مسك 
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ت هللا ىف البداية  كثريًا وواساىن ملا يصيبىن من األالم وأختناق وضيق عند قرائته آل
ع ال ينقطع من بيىت بتالوة القرأن الكرمي   .  حىت أصبح صوت املذ

بعت مع حممود كل ما خيص ديننا وأحكامه حىت أتذكر   هدأت كثريًا عن ذى قبل و
لنسيان وسط دوامىت واالمىما حك تت أفضل من السابق . م عليه  حىت عالقتنا 

  . وبدأت الراحة تعود وغمرىن ىف وجوده
*********  
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  الضياع السابع عشر
  واألخري

  "اية أم بداية"
  
سية أو متناسية كنت، لكن الناس تبحث دائًما ىف جعبت األخرين حىت يقبضوا  

  . فيضرموا النريان وحيركو على مجرها بدون هواده على نقطة ضعفنا 
كنت ال . انشغل اجلميع بعدم ظهور بشائر محلى بعد مرور عدة أشهر على زواجى

ا طلبت من  أعري أهتماًما لالمر حىت صدمتىن أحدى جارات والدته وهى ختربها 
ف أن حيضروا ىل ثعبان ميت ألخطوا فوقه ا ىف األر   . أقار

ا ولكن عقلى أنشغل بتاخر محلىرفضت فك طلبت من حممود أجراء . ر
الفحوصات ولكنه أىب فلم أكرتث لألمر كثريًا وانشغلت بعزومة كبرية تعدها والدته 

  .على شرف عودة ابنة أختها وزوجها من اخلارج
  حممود هى مراتك حامل ىف الشهر الكام؟ _  

طوق حممود كتفى بسعادة . عدةقالتها خالة حممود، وحنن ملتفني حول الوليمة امل
  وقال 

  . حامل ايه  خالىت لسه ما شبعتش منها_ 
ستهجان وقالت   ضربت خالته بكفها على صدرها 

لسه ايه؟ دا أنتم داخلني على سنة  ابىن طيب أكشفلها بدل ما تطلع بور _  
  .وتضيع شبابك معاها

  مث مصمصت شفتيها ونظرت حنوى حبنق وقالت  



 

188  
 

  .ت من الشهر األول بتوأم وانيت مش قادرة جتبيله حتت عيل، بال وكسةبنىت محل_ 
  .... خالىت_  
قى    قطعت أسرتسآهلم، والغصة متأل فؤادى، وصعدت لشقىت واذىن تستقبل 

ا    كلما
بنىت بدل ما وقعت ىف أرض غريبة وكمان بور تتبهدل " دالل"مش كنت أجتوزت _ 

  . معاها
خر محلى واخريًا أنفجرت ىف البكاء، وأستج معت كالم األقارب واجلريان عن 
أنزويت على نفسى هرً من اجلميع حىت وافق حممود . خالته الىت أصابتىن ىف مقتل

ختوفت بشدة من وجود مانع، ووساوس الشيطان مل يفارقىن . على أصطحاىب للطبية
  . طوال الطريق

كان يسبقنا كشفني   شعرت أىن سأودع حممود وحياتى معه قريًبا حىت وصلنا؟
عندما دخلنا مل يسعفىن لساىن لشرح األمر . فجلست متشبسه بكف حممود خبوف

طلبت الطبيبة أجراء بعض التحاليل ىف املعمل القابع ىف . فرتكت حملمود هذه املهمة
ا   .أجريتها وجلست شاحبة منتظرة قرار النهاية. الشقة املقابلة لعياد

  ن التفكري فاجبته أخذ حممود حيدثىن ليشغلىن ع 
دوء وهى تفحص نتيجه  قتضاب حىت خرجت امرأة ىف عقدها الثالث وقالت 

  التحليل 
  إنىت عايزة أوالد؟ _ 

لو كان هناك محل ألخربتنا، ولكن . سؤآهلا كان فيصل النهاية، نظرت حملمود حبزن
فأعتصر  ظهر مبخيلىت صورة خالته، وابنتها العروس املنتظرة،. سؤاهلا ينبأ بكارثة

ردة وسقطت غاشية حتت أقدامه رافضة ألوجاع الفراق القادمة   .قلىب بقبضة 
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*********  
توسطت سرير أبيض عندما أنفرجت جفوىن وحممود يقف أمامى وجبواره الطبيبة 

  مبتسمة
لك من . محد  على السالمة_   خدى  طلعىت مامى بسكوت خالص الزم 

   .نفسك أكرت من كده عشان النونو
. خشيت تصديقها، ونظرت حملمود حائرة فعادت ملكتبها ختط  ىف أحدى األوراق

ركبت جبواره السيارة . ساعدىن حممود على اجللوس وتكلم معها قليًال مث خرجنا
  .متسائلة أيسكن بداخلى طفل حًقا

عندما . ترقرقت دموعى وقد تبدلت أمنياتى خلوف من فشلى الكون أم جيدة
  مود دخلت شقىت مهست حمل

  أ حامل جبد؟ _ 
  . عايز أقولك إىن أسعد راجل ىف الدنيا_ 
  هسألك سؤال بس عايزاك جتاوب بصراحة؟_ 

  . ال_  
  ال ايه؟_ 

  .مكنتش هسيبك وال هتجوز عليكِ _  
  عرفت إزاى سؤاىل؟_  
بس . قريته ىف عنيِك، وحسيته وانِت خايفة تسأليه عشان متلفتيش نظرى_  

ن لو أتكلمت كنت هزعلك النك عارفة انيت ايه حمبتش أكسر خباطرك أل
  .لنسباىل

  صحيح أ ىف الشهر الكام؟. ربنا خيليك ليا  رب_  
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قص منه يومني كمان_     . مها كلهم شهر واحدرو
  خرجت قائلة بضيق . ضحكت وفجأة أمتعض وجهى وأسرعت للحمام

  مش طايقة ايه الرحية دى؟ _ 
مش عايزك تضايقى من روايح خيالية، وال نبقى . ال بقولك ايه أصحاىب عقدوىن_ 

  ...ىف الصيف وتتومحى على فاكهة الشتا، وال
  قطعت أسرتسآلة بعودتى للحمام فغلغل أصابعه بني شعريات رأسه بتوتر 

  انيت ما صدقىت تعرىف انك حامل عشان تعيشى الدور؟ _ 
حشائى بقوة فساعدىن ألسرتيح على سريرى سقطتت  .خرجت منهكة متشبسة 

مل فقال ضاحًكا    عرباتى 
زر_  واحد صاحىب مراته اتومحت عليه . عارفة خايف جبد تتومحى عليا. حبيبىت 

وقضت شهور احلمل أول ما تشوفه جترى على احلمام وتقول مش طيقاك ابعد عىن 
بنته . املصيبة بقى ملا خلفت. واحيا املوضوع يزيد لدرجة انه يروح يبات عند مامته

داش لغاية خيتفى من قدامها فضلت   . سنة كل ما تسمع صوته تصرخ وما 
  ضحكت وتوسدت صدره وتنفست بعمق من عبري عطره وقلت 

  . لعكس رحيتك مجيلة_ 
  جبد مش مدايقة؟ _ 
  .أمممم ممكن بعد شوية أفكر_ 

ض قائال   لع و   أبعدىن 
خرج وسط . ليمال بقولك ايه هروح أشرتى العالج أحسن عشان ابقى ىف الس_ 

ا  حد مالبسه، وعطر ألشتياق لرائحته فأمسكت  ضحكاتى، فشعرت حًقا 
  .بعطره، وأحتضنتها، ودخلت ىف سبات عميق
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*********  
عندما . قضيت أروع فرتة محل بني دالل حممود وعائلته حىت توج حامت ابىن مملكتنا 

ابتسم بطفولية . الوالدةرأيته ألول مرة نظرت له حبنق وتذكرت عذاىب أثناء احلمل و 
دخل حممود وقبل . أخرتقت قلىب بكل سالسه فبادلته البسمة بشوق وأحتضان

  جبهىت وجبهة حامت وقال 
  .محد  على السالمة  حبيبىت، ونورت دنيتنا  حبيىب_ 

أمتالت الغرفة بضحكات اجلميع على نكات محزة، ومشاغبته وفرحته بكونه أصبح 
أستيقظت . ملنزل والدى ومتسكت مبحمود ورفضت رحيله ىف املساء خرجت. عم

  ىف اليوم التاىل على مهسه للصغري فقلت 
  . شكلك مامنتش. صباح اخلري_ 

  نظر حممود بسعادة حلامت وقال 
  .كنت بتعرف على صاحىب اجلديد، وحكيتله أسرارى ووقعنا العهود_ 

  ابتسمت وقلت بفضول 
  عهود ايه؟ _  

  ضحك مشاكًسا وقال
  . ال دا كالم رجالة، مالكيش فيه_  

  .   ربنا يهنيكم ببعض_ 
م عند والدتى وكان حممود ميرعلينا يومًيا بعد العمل حىت حتسنت  مكثت عدة أ

قضينا أمجل األوقات . بنفحاته الطيبة) شهر رمضان(وعدت ملنزىل مع بدء حلول 
م عيد  قضيناه . الفطربني العزومات، والصالوات، والرتاويح إىل أن حضر أول أ

  .وسط العائلة، وىف اليوم التاىل سافرت مع حممود وصغريى ىف رحلة ليومني
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*********  
أرخى الليل ستائره على ِأشعة الشمس الدافئ فكشف نرباث بدره حماط بنجومه    

سرت على رمال الصحراء الناعمة يلفحىن آهلواء البارد املرتاقص مع . الساطعة
خليما ملكانرقصات البدو    . ت املنتشرة 

خطوت أصفق على أيقاع أنغامهم حىت طوقتىن ذراع أخر شخص أمتىن رؤيته وأكمل 
. قام مبصافحة الرجال وعرفهم على نفسه بود جم. السري وهو يدفعىن لألمام

أعتدل وكأن ألعتدآله إفاقة من صدمىت فأنتفضت ونزعت ذراعه الىت مازالت 
  . لخلف غري مصدقة أنه هنامستقرة على كتفى وعدت خبطواتى ل

تقتلع . عندما تعصف العواصف آهلوجاء بقلب أضناه الوجع، ونزف حىت االنني
شاشة أركانه وسهولة أقتالعه من الوريد   ابتسم جبذل وقال . ثباته، وتذكره 

  وحشتك؟؟_ 
  اضطربت دقات قلىب بعنف فخرج صوتى بدون حياة  

  أنت مني فيهم؟ _ 
  أقرتب بشوق 

  . حبيبك_ 
س"_    ؟؟"يو

س"صمت فضيقت حدقىت بتفكري مشكك   ألنه " أدهم"ده . بيخاف عليا" يو
أقرتب حبب ينطق بني حدقتيه مقًرا ". خمفتش أن أهلى يشوفوا ايده على كتفى

نه يتوهم صرار غاضب. ستمرار حبه بداخلى، فأجبت حبزم    بع 
ك ومش هتقدرى أ حمفور ىف قلبك، مطبوع بني ضلوعك، موشوم بروح_  

مشئزاز وأشحت بكفى وقلت . خترجيىن   نظرت له 
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  . دلوقت قلىب فراغ.. كنت_ 
  وعقلك؟_ 

  .لنسبة له ذكرى_  
  . بعشقك_  

  . وقتك أنتهى_ 
  أستشاط غضبا وقال

  .هرجع وهتحىن_  
  صرخت خبوف  

  .ال أوعى ترجع أنت كابوس وخالص صحيت منه_ 
عينيه مل حتيد عىن بغضب متوعًدا حىت أبتعد ىف الصحراء الشاسعة للخلف و  

نظرت حوىل . أستيقظت أصرخ، والعرق، يتصبب من كل خلية جبسدى. أختفى
ئم ىف هدوء قبلته وأ أذكر نفسى أىن ىف منزىل مع . برعب فلم اجده، ورأيت ابىن 

  .حامت ابىن بعد عودتنا من رحلة العيد
. نسيان هذا الكابوسأحاول التماسك و . كتمت شهقاتى وخرجت من الغرفة  

قاطع خماوىف رنني . لتاكيد مل يتعدى مشارف احللم وسيسقط يوًما من الذاكرة
حتطمت الكلمات على مشارف . هاتفى برقم غريب فأستجمعت قوتى وأجبت

  . الشفاة، وصمتت احلروف أجالالً ألغتيال روح ما قبل توبتها البشر
لنحرى وما كان ىف املاضى مستحيل  "أدهم"عاد العمر خيضع لتقلبات احلياة وعاد 

الصباحى ال يفوت على " أدهم"أصبح جرت العادة عليه وأصبح ميعاد اتصال 
غداق نصل رسائله املهددة  تليها رسائل حمب  الرغم من جتاهلى الدائم له وأكمل 

  .شغوف حىت هلكت أسوار معبدى وقتلىن خوًىف من معرفة حممود
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وأ قد ختطينا .. ة ما نتوهم أن اجلرح قد شفىحلظ.. عندما نكذب على أنفسنا 
ت حتت الثرى جبوار شجرة النسيان.. حاجز الوجع سوف تظهر .. ودفنا الند

كما سنقف يف نفس .. لتزهق روحنا بصمت مطبق.. احلقيقة مع أول أعصار طاحن
حفة بدون حراك.. اللحظة على مشارف اهلالك ألحكام ا   ..   مقيدين 

ب الشقةقاطع هواجسي  خرى على . جرس  نظرت لساعة احلائط وأدركت 
مسحت مدامعى وفتحت الباب موليتها ظهرى لكى ال تتسائل عن . النزول حلماتى

  سر بكائى بينما أغادر للمطبخ
  . اتفضلى  طنط ثواىن هغسل وشى_ 

. وقفت أمام حوض املطبخ واملياة تتقاطر من وجهى تشاطرها مدامعى بدون توقف
ل بعض من اهلدوء فقطع الصمت صوتهسحبت ش م لعلى أ   هيق وزفري وكرر

لفتنة دى مكنتش أنتظرت لغاية دلوقت_     .لو كنت أعرف أنك 
لع بينما  يقف أمامى وسط شقىت ونظراته تلتهمىن " أدهم"أرتد قلىب قبل جسدى 

ا، فها قد عاد واست. نتصار بدون رادع باح دل كتفى بيأس من احلياة ومقدرا
  . السيف رشق وترى لينفلق القلب نصفني وال سبيل للنجاة

مشئزاز . مستغل صدمىت ومسح دمعاتى حماوًال التودد" أدهم"اقرتب  دفعته 
وصرخت ليخرج فلف جديلىت حول كفه وشده بعنف وهو يقربىن لصدره مث قال 

  نبهار
  .دا طلع شعرك جبد_  
ستمتاع، ضربت صدره وحاولت الصراخ فقيد خصرى بذرا  عه األخرى ضاحًكا 

  ومهس 
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، ومن األخر كده مش خارج من هنا 4ما ختافيش حممود مش هيجى قبل الساعة_ 
  .إال ملا اخد حقى

يارى على صورة حممود وكأن    كان لكلماته صدى خاص افاقىن من طريق إ
ا العيون دار . املصائب هى من تكشف احلقائق، وترفع الغشاوة عن القلب لتبصر 

تى مع حممودأ   . مامى شريط ذكر
املواقف الىت مجعتنا من البداية، ووقوفه جبانىب، وحتيزه لصفى، وكيف ذهلت لطلىب 

شعرت مبدى ضعفى بدونه، وأجتاحىن شوق جارف لالختباء بني ضلوعه . للزواج
ه بسبىب وشعرت بنبضى خيفق حببه بدون تزييف و للسخرية  واألعتذارا لكل ما عا

  .وأ أقف بني يدى غرميه أشعر حببه
م؟ وىف التو أخذت القرار   فلماذا ال نشعر بقيمة من حيبو إال إذا شعر بفقدا

  .فمهما كان قدرى أو حىت هالِك لن أمسح بتدنيس عرض حممود وشرفه
وىف حلظة مباغته مل حتدها وطئت مهساته احلميمية أمسكت بسكني جبوارى  

ر  لسكني أمامه .ك جديلىتوجرحت كتفه فدفعىن للحائط  ابتعدت مهدد مشهرة 
فلمع طوفان الغضب مبقلتيه واقرتب خطوة رجف هلا قلىب وقبل أن يكمل الثانية  

ظافرى، وما بني . كان ممسك مبعصمى لسكني بشدة ومشخت وجهه  متسكت 
  .أصراره وحماربىت سكنت السكني صدرى

ب الش" أدهم"ابتعد   قة وظهر من خلفه أهلى مذعور وىف نفس اللحظة فتح 
الذى كان يقف " حممود"وأهل حممود فسقطت أرًضا جبذع واخر ما نطقت هو اسم 

  .وسطهم حامًال كعكة عيد ميالدى
*********  
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م   ..شهور مروا.. أ

مل أدرك بينما أنفاسى مستكينة حتت أجهزة صماء وصوت متتمات بعيدة املدى  
خلافت وصل جلفوىن فاحرقها فعدت بصيص من الضوء ا. تشرق على ذاكرتى

  .أغلقهم بتأوه قبل أن أعيد فتحهم
وقف أمامى حممود وعينيه تلمع بدموع فرح بينما منت حليته بكثافة وحنف وجهه  

حاولت التكلم لكن األم رهيبة سكنت حنجرتى فقال حممود . وجسده كثريًا
  ودموعه تشق خديه بدون سيطرة 

يئات من كرت ما امتنيت اللحظة دى؟ اخريًا  فتحىت عنيِك جبد؟؟ أكيد مش _ 
ت"   .حنيىت عليا ورجعىت" آ
  ابتسم مبرح حزين  

ست . كده برضوا هنت عليِك حترميىن من عنيِك طول الفرتة دى_  كل الناس 
ما هو مش معقول . كنت متأكد أنك راجعة. أنك تفوقى من الغيبوبة إال أ

  . شتيىن  قلب حممود وروحهوح. تسيبيىن أبو حنفى يعيش من غريك
مله متسح  مل حماولة فهم حديثه وأ   ضيقت حدقتىي 

أنفرجت جفوىن بصمت عندما عاودتىن الذكرة . رتعاش على مالحمى بعدم تصديق
  فشعر حممود 

  أعقب. بتساؤالتى بدون حروف تتجاوز شفاهى
ت"أنسى  _   نه كان مرا. كل حاجة" آ قبك، هو خالص احتبس واعرتف 

ب العمارة مفتوح عشان الناس اللى هتحضر عيد  وغلطىت أ كمان إن سبت 
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ساحميىن  حبيبىت أ السبب . ميالدك واملفاجأة ما تبوظش، بس هو أستغل الفرصة
  .ىف اللى جرالك

  مث أكمل مبرح وفخر 
ت"عارفة  _   ىف عز كل اللى حصلنا كانت الناس بتهنيىن بيِك ألنك دافعىت " آ

حبياتك وصنىت عرضى وشرىف ما مها ما يعرفوش حممود اختار مني عشان يكمل 
  .معاها حياته
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  ختام
  "العشق واخليال"

  
قد غاب عن ساحة الواقع ولكن على الرغم " أدهم"اعرتف يف خامتة كلمايت أن  

س"من مرور األعوام مل أمتكن من نسيان  هذا األسطورة الذي عشت معه " يو
  ..لسنوات

س ساكن ىف مكان سو   اء ما عشته كان حقيقة أو خيال سوف يبقي بقليب يو
سوف تظل معي رحالته والسعادة الىت رمسها على ثغرى علي مدار .. خاص به

س ىف ذاكريت  لرغم من كل املأسى الىت عشتها معه وبعده سوف يظل يو أعوام و
  .دون أي رغبة مين يف أن أحميه

س صدي    .ق الطفولة وحب املراهقة والصيب ابتسم حبزن دفنيوكلما أشتاق إيل يو
على الرغم من عشقي اجلارف له إال أين قبلت وأستكملت مرحلة عالجى بعد 

قي  شتياق كبري وبداخلي رغبة يف استكمال  أنتهاء الغيبوبة الطويلة وعدت ملنزىل 
نه مستعد أن حيايت مع حممود الذي منحين ما مل مينحين غريه من عامل البشر وأعلم أ

ملزيد ايًضا   .ميدين 
مرت األعوام وعدت أتذوق ُشِغَف احلب مرة أخرى مع حممود ورزقىن هللا مبولودى  

أخذ محزة الكثري من مالحمى وخاصة عيوين . الثاىن محزة على أسم عمه الوحيد
املشتعلة عند الغضب فأصبح لديه وسامه ذكورية طفولية متكنت من خطف 

  . القلوب ُحبسنه
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كان قدومه جالب للنعمة على حيايت فبدأ حممود بفتح صيدليته اخلاصة وعاد من 
  .جديد ليستكمل احباثه اليت تركها مع غيبوبيت

ىف . ذات يوم سافر حممود ألحد األماكن الصحراوية مبصر ملتابعة جتاربه واحباثه
لت نصيب وافر من شوقه أغل قت املساء بعد أن هاتفىن مبحمود ليطمئن علينا و

  . اهلاتف وأقرتبت أقبل أبنائي وعلى بسمىت ابتسامة حب وأشتياق لوالدهم
ألرتفاع هرولت . أختفت ابتسامىت بلمسىت جلبة محزة الصغري وقد بدأت حرارته 

به ألقرب مركز طىب بعد ما أوصيت محاتى على عبد الرمحن ابىن األخر ومل امتكن 
أسرعت بطفلي إىل . قلوين إىل الطبيبمن انتظار والد حممود أو أخوه من اخلارج لي

أقرب طبيب وكان على وشك أنتهاء مواعيده الطبية وقد خرج مع دخويل له أخر 
  . مرضاه

ب عيادته الدكتور  ". طارق عبد الرحيم"دخلت فورًا له وكان مكتوب أمسه على 
رفع عينه حلظة .  كان جيلس الطبيب خلف املكتب يسطر بعض السطور بقلمه

نية كان يعود مبقلتيه ليتفحص مالحمى حميًيا مث  عاد يدفنها بدفرته، وىف أقل من 
ابتسم . تسمرت مكاىن بعد أن وعيت لقسماته وقلىب يهتف بعدم تصديق. نشداه

  الطبيب ببطء ومتت بكلمات مل تصلىن وكان تعقيىب الوحيد علي كلماته
س"_    .؟"يو

ق  ة ونظرة مكر تسربت من بني جفنيه أبتسم الطبيب وبدأ حاجبه ىف اإلرتفاع 
ا فهل هذا من  . تسللت دموعى ملقلىت ومل أفهم ماهية شعورى. فوصلتىن ذبذ

س"كنت أحبث عنه؟ هو ايضاً حيمل نفس مالمح  صديق طفوليت وحب " يو
  . املراهقة
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س"وتسائلت عن من كنت أحبث؟ عن مالمح  م ىف " يو " أدهم"وهيئته؟ فقد وجد
م حياتىوعشت معه أسو  هم حممود بدون . ا أ أم عن حنانه وإهتمامه فقد منحىن إ

  .مقابل
أنتفضت مع غزو صورة حممود خميلىت ىف نفس اللحظة اليت وقف الطبيب فيها ودار 

  حول مكتبه وأقرتب متفحص مالحمى وقال
  .أحنا ما شفناش بعض قبل كده_  
لرفض بتكرار وقلت بتحذير صارم    أومات برأسى 

ىنمش ه_    . نعيده من 
وقلىب قد أخذ قراره .. أحتضنت ابىن وهرولت للخارج وصورته قد حفرت بعقلى

حبزم لن أصبح ضائعة بني العشق واخليال منذ األن، بينما وقف الدكتور طارق 
ملزيد من األسرار والغموض  حه متوعًدا  بوب ر يواجه سراىب ووميض عينيه يربق 

  ..عند عوديت
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  كاتبةكلمة ال
قد يري البعض أن ما حدث مع بطلة القصة جمرد خيال وليس له أي أساس من 
الواقع وقد يراه البعض هو حقيقة كاملة ورمبا قد صادف حاالت مماثلة من أي 

جانب ومن املؤكد أن طبيعة اإلنسان وخاصة يف طرح مثل هذه األمور اليت تغيب 
ا و  مله جمر األهم تفاصيلها وما حيدث فيها من وراء عنه حقائقها وختتفي من بني أ

.. الكواليس جتعله يشك يف بواطن األمور ويكثر السؤال فيها بكيف واين وميت
  ..ولكن

بعد قرأة واستفاضة يف األمر وسؤال أصحاب اخلربات والسعي وراء احلقائق من  
  ..خمتلف النواحي وطرق أبواب األطباء النفسيني كانت اخلالصة أن

ت"ما حدث مع   قد حيدث يف أي وقت ومع أي شخص يف أي مكان، ولكن " أ
ها كأحد نعمه علينا تتجلي يف قراءة القرأن واتباع  احلماية الوحيدة اليت منحنا هللا إ

  األذكار وهدي نبيه دمحم صلي هللا
  ..عليه وسلم 

  .. مل أطرح رواييت لغرض ديين حبت ولكن طرحتها كصرخة وعظة ملن يهمه األمر
كم من كل شر حفظين   ..وجعلها حجة يل وليس علي.. هللا وإ

  "متت حبمد هللا"


