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مقدمة

قد تستغرق املرء حلظُة أبديٌة جيوب فيها الكون سابحًا فوق سحب 
أفكاره عىل  بنات  فيها  يراقص   .... ينتقل من غيمٍة ألخرى   .... اخليال 

أنغاٍم رسمديٍة هادئٍة، أو يقارع فيها أبالسة براكني غضبه الثائر ...

قـد خْيُلـص املـرء مـن هـذه اللحظـة بفكـرٍة أو خمـرٍج من مـأزٍق أو 
حتى نسـمة ارتياٍح وسـط قيـظ يوٍم صاخـٍب .... وقد ينغمـس يف نارها 

وحيـرق بلفـح اللهيـب العاصـف من أنفاسـه حينهـا .....

حياهتم  خاليا  ليجددوا  اللحظة  تلك  مثل  يغتنمون  من  هم  ٌة  لَّ ثُّ
ويرتقون  وكثريون ُهم َمن ِمن عٍل هيوون ......

وكٌل، يف النهاية، مما كسبت أيدهيم ينهلون .........

] 





7

1

حالت ظالل األصيل دون رؤية الطريق بوضوٍح.. واستحالت األشكال 
كلها إىل أطياٍف باهتٍة، منها الساكن ومنها املتحرك.. كانت الطريق مرصوفًة 
بأوراق اخلريف املتساقطة عن األشجار املصطفة عىل جانبيها لُتحيل اللحظة 

إىل لوحٍة زيتيٍة بديعٍة.. بكل أسٍف مل تستمتع هبا مهرة عىل اإلطالق...
فاليوم، وبعكس سائر األيام، حيث اعتادت أن تستمتع بروعة هذا املنظِر 
أكثف  برأسها  املحلقة  الغيوم  املساء، كانت  بحناء  املخضِب  اللمسة  النحايس 
املنسحبِة  الذهب  بخيوط  قة  املعرَّ الرمادية  القطنية  السحاب  نتف  من  بكثرٍي 
خلف شمٍس هزمتها هبات النسيم الباردة فأخفتها طيلة اليوم خلف دفعاٍت 
من الغيوم، والتي شعرت الشابة ذات السنني اليافعة بأهنا تقصد أن تعلوها هي 
لتحجب عن رأسها، بل وعن حياهتا كلها، أي بصيص أمٍل قد يطمح للحظة 
الرمادي يف  أو حتى  بدرجات األسود،  املظللة  بأن يرشق فوق بؤس أرضها 
حال أرادت هلا األيام شيئًا من الراحة... سارت بال وعٍي تطوي الطريق حتت 
منزل شهٍد،  إىل  كاملسرية  متجهًة  املتآكل بخطواٍت شاردٍة،  البني  نعل حذائها 

تلك الطفلة الرائعة ذات اخلمس سنوات..
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الضيق،  سجن  من  مهرة  خترج  أن  تستطيع  قوٌة  كافًة  الكون  يف  يكن  مل 
حروفهم  أوىل  لتعلمهم  األطفال  مع  جلوسها  حلظات  إلَّ  الظروف،  وضيق 
إياه من  علََّمتهم  ما  يردِّدون  يتطورون ويكربون وهم  وكلامهتم، ولتشاهدهم 

دروٍس وأناشيٍد ....
الثرية  الطبقة  أبناء  من  الصغار  تالميذها  بيوت  إىل  تذهب  أن  اعتادت 
بسعادٍة وإقباٍل، وأن تستمتع باملشاهد الرائعة املرتسمة عىل طول الطرق املؤدية 
ازدحام  وابتعادها عن  البايل  املهرئ  بمجرد خروجها من عاملها  إىل وجهاهتا 
من  الكثري  الرائحة،  ترابية  بألواهنا  تشبه  والتي  تسكنها  التي  املنطقة  وتلوث 
األحياء واألزقة التي تفرش أرض البالد ...كانت تعيش أحالمها وخيالهتا 
اخلاصة خالل تلك الدقائق الثمينة، فتارًة تتخيل نفسها أمريًة تسري يف حديقة 
الناعمة ألثواٍب ل  احلرائر واألقمشة  أمتاٍر من  ترفل يف  املنيف وهي  قرصها 
التي مل  الكبرية  بأزراره  العتيق  املعطف األخرض  بعيٍد هذا  أو  قريٍب  تشبه من 
تكن له سابقًا وإنام استبدلت هبا تلك القديمة التي تآكلتها األحداث والسنوات 
الغناء  احلدائق  إحدى  يف  روميو  تنتظر  جولييت  بأهنا  حتلم  وتارًة  العجاف... 
وقد قتله الشوق للمسٍة منها أو نظرة حٍب تتعطف هبا عىل شاٍب أفقده الصبُّ 

كل صواٍب...
إل أهنا اليوم مل تر من بديع املشهد أمامها إل حزن ألوانه لغروب شمسه، 
ومل تستشعر إل أمل األوراق املسكينة التي تطحنها حتت قدميها، ومل تسمع إل 
الغاشمة... كان عاملها  الغاضبة  إثر خطواهتا  املتكرسِة  الدقيقِة  أنني األغصان 
احلقيقي أبعد ما يكون عن املثايّل، ولكنها كانت تتحمله وتتصرب عليه بأناٍس 
ترى فيهم مالذها وكنزها احلقيقي... مي وماجد وطارق ثالثة أسامٍء تعني هلا 
الدنيا وما فيها... ثالثة أفراٍد جعلوها تلملم شتات نفسها وتتحامل عىل إهناكها 
عاب لتستطيع بإمكاناهتا البسيطة جدًا أن تواجه الدنيا فتصمد  وتصبو فوق الصِّ
بالكاد أمام هجامت أذرعها األخطبوطية الطويلة ذات اجلَوِر والبطِش، املتعاقبة 
الرضبات، بال تردٍد ول رأفٍة بعظامها التي تكاد تتهشم كاألعواد الصغرية التي 

تدعسها هي اآلن، وتثبت أمام رضبات أمواجها العاتية...
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انتشلها من قاع أفكارها ضوء الثريا الذي أغرق وجهها فجأًة حني ُفتح 
باب الفيال التي وصلتها دون أن تدرك، حممولٌة فوق أمواج من اخلطوات التي 

مل تشعر بَِخْطِوها، ولكنها ابتسمت تلقائيًا وهي تقول:
»مساء اخلري يا كريمة«

الطيب،  بودٍّ وهي ترسم عىل جتاعيد وجهها  النحيفة  املنزل  ردت مدبرة 
الباب لتفسح  شقًا رفيعًا فيام بدا كابتسامة مرهقة وقد زادت من اتساع فتحة 

هلا املجال لتدخل:
»مساء النور، تفضيل يا آنسة مهرة.. شهد بانتظارك«

تبعتها مهرة يف صمٍت، مارًة حتت الثريا الضخمة املتدلية من عٍل لتتوسط 
السقف، بل والبهو نفسه بخيالء عروٍس، ل، بل ملكٍة يف ثوب تتوجيها املرصع 
باجلواهر واحليل يف ترٍف لمٍع ساحٍر ... اعتادت مهرة فخامة ومجال السقف 
العصوِر  بمالبِس  والفتيات  الفتيان  من  ملجموعٍة  زيتيٍة  برسوماٍت  املزخرف 
الوسطى وهم يضحكون ويدورون حول فتاٍة معصوبِة العينني متدُّ يدها برقٍة 
لعٌب وهلٌو( كان هذا  احلياة كلها  ليت  )أل  بأحدهم..  اإلمساك  ورقيٍّ حماولًة 
لسان حاهلا وهي تصعد السلم الرخامي هبدوٍء وقد غاصت قدماها يف السجاد 
باألعىل  بلغتاه  الذي  العريض  املمر  افرش  الذي  الكثيف  املنقوش  اخلمري 
حيث تركتها كريمة بعدما أومأت هلا بأدٍب صامٍت. ازدانت جدران املمر بلون 
القهوة وقطٍع من ورق احلائط املخطط باللونني اخلمرّي و الذهبّي، واختالت 
تكن  مل  والتي  وحتٍف،  ورسوماٍت  لوحاٍت  من  عيناها  عليه  وقعت  ما  بأروع 
ولكنها  موضوعيًا،  تقيياًم  تقييمها  عىل  يعينها  ما  التذوق  ول  اخلربة  من  لدهيا 
الفيال،  احتوهتا هذه  التي  يقنٍي من كوهنا من أمجل وأثمن األشياء  كانت عىل 
القديم  حذاءها  السجاد  ابتلع  إليها.  تذهب  التي  األخرى  الفيالت  وكذلك 
تسمع  فلم  يطؤها،  التي  األرضيات  وفخامة  روعة  مع  بشدٍة  تناقض  الذي 
ل  مبارشًة  واضحًة  رسالًة  إليها  يرسل  هبا  حييط  ما  كل  وكأن  خطاها  صوت 
جدال فيها: لكم هي صغريٌة وضئيلٌة يف هذا العامل، اخليايل بال منطٍق واحلقيقّي 
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بال شٍك يف ذات الوقت.. مل يكن ليشغل باهلا مثل هذا اإلحساس أو لتؤرقها 
مثل هذه األفكار لول مزاجها املعتل هذا املساء، فحثت اخلطى هترب من ظلمة 
أفكارها حتى وصلت غرفة الطفلة، وطرقت باهبا الثقيل طرقاٍت خفيفٍة قائلًة 

بصوٍت ثابٍت هادٍئ:
»شهد.. هذه أنا، مس مهرة..«

ابتسـمت لسـامع الصـوت الرقيق من خلـف الباب يرافقه صـوت دبيب 
قدمـي الصغـرية الدقيقتـني والـذي كان خفيفـًا رسيعـًا كرضبـات جناحـّي 
فراشـٍة حتلـق بسـعادة... فتحـت شـهد البـاب، ببهجـٍة تقفـز فـوق صفحـة 

وجههـا الطفـويل املحبـب، صارخـًة بانـرشاٍح بالـٍغ:
»هاي، مس مهرة، تعايل أريك الصورة التي رسمتها اليوم..«

دلفت مهرة إىل عامل شهٍد اخلاص وأغلقت الباَب وراءها بإحكاٍم ... 

] 
رشبِة  من  أبسَط  نادٍر  إىل  احلياة  لكانت  باملال،  احلياة  سهولة  قيست  لو 
الداخِل  كالنََّفس  لكانت عذبًة سلسًة،  والشهرة  بالسمعة  قيست  ولو  ماٍء.... 
نادٌر  ،لكان  عادة  للسَّ بالعمل مقياسًا  النجاح  واخلارِج دوَن عناٍء.... ولو كان 
ا لو كانت الَعالقات الشخصية  أسعَد من عنرة حني ظفر بمحبوبته عبلة.... أمَّ
الوطيدة هي املعيار، فعىل مقياس من واحٍد إىل عرشة، حيتل نادر املرتبة »صفر« 

باقتداٍر ومتيٍز ..........
رغـم ذلـك مل يشـعر أبـدًا بالتعاسـة، ومل تسـتوقفه وحدتـه الداخلية ولو 
يه مسـئولية إدارة  للحظـاٍت... فمنـذ وفـاة والده قبـل أحد عـرش عامـًا، وتولِّ
ثـروة العائلة واحلفاظ عىل نشـاطاهتا السـتثامرية الضخمة - وهـي مهمٌة كان 
قـد أعـد هلا متامـًا، بعكس شـقيقه فـؤاٍد الذي اختـار درب الصحافـة ومل يكن 
مهتـاًم البتـة بـكل ما تعلـق بالتجـارة أو اإلدارة-، ُمـْذ ذلك احلـني، مل جيد نادر 
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الوقت ليفكر يف أي شـأن دون العمل... بل إنه كان يميض أسـابيع أو أشـهر، 
دون حتـى أن يـزور حجـرة نومـه، مـا بـني سـهٍر يف مكتبـه وبني السـفر لعدٍد 
مـن الـدول التـي حتتضـن أفرعـًا عـدة لرشكاتـه، حتـى بـات يشـعر بالغرابة 
يف الليلـة التـي يقضيهـا يف فراشـه، حيـث يتآكلـه األرق البـارد بـني طيـات 
األغطيـة احلريريـة، ويقض مضجعه شـعوٌر غري مريـٍح بأنه لبـد وأن يتواجد 
اآلن يف مـكاٍن مـا، وأن هنـاك بالتأكيـد ما يسـتطيع أن يفعله ليسـتفيد من هذه 

السـويعات القليلـة، خريًا مـن النوم كمراهـٍق خاِل البـال.....
الليلة، كان موضوع حلقة األرق عن ثالثة أسامٍء، متلكت حياته وأحالتها 
 .... وشقيقها  خالته  وابنة  شقيقه  وسامر....  وأمرية  فؤاد  حي،  جحيم  إىل 
فمشاكلهم التي ل تنتهي، والوقت الذي يتطلبه إصالح ما أفسدوه يف حلظات 
عبثهم ونزقهم، يتخطى الساعات و أحيانًا األيام، والتي مل يكن نادر يملكها 

ليجود هبا، فكان يقتطعها من فقرات نومه القليلة...
ثم هناك شهد... اجلانب املرشق واللذيذ يف حياته، والواحة الظليلة التي 
هيرب إليها من قيظ احلياة وهلاثها... كانت أرق وأسعد اللحظات لديه تلك 
التي يقضيها معها. وكان أحب األلقاب إىل قلبه بني كل األلقاب والحرامات 
التي اعتادهتا أذناه، هي كلمة »بايب« حني خترج من بني شفتيها الرباقتني بلون 

الرباءة، وابتسامتها العذبة تضفي حلنًا خاصًا للكلمة الرقيقة....
أيقظته  صاحَبها،  أدهِبا  من  عرف  نومه،  حجرة  باب  عىل  مهذبٌة  طرقاٌت 
فورًا من رشوده، فاعتدل يف فراشه الذي مل خيلد إليه إل منذ ساعٍة أو أقل بعدما 

انتصف الليل... رد هبدوٍء:
»ادخل«

ُفتـح البـاب برفـٍق ليخرق شـعاع ضـوٍء رفيـٍع حرمـَة الظلمِة الشـديدِة 
للغرفـة، وتوسـط الضوء ظِلُّ رجـٍل طويِل القامـِة نحيل، قال صاحـُب الظِلِّ 

بصـوٍت منخفـٍض مل خُيْـِف تردده :
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»آسف يا سيد نادر، ولكن صوت صياح السيد سامر واآلنسة أمرية عاٍل جدًا 
ويبدو أن اخلالف بينهام شديٌد جدًا هذه املرة«

تنهد نادٌر بعمٍق قبل أن يلقي عنه األغطية قائاًل:
»حسٌن ،ُعد أنت لتكمل نومك يا آدم وسأذهب إليهام حاالً«

املصباح  نادر  الباب وراءه هبدوٍء... أضاء  برأسه وخرج مغلقًا  آدم  أومأ 
الصغري املجاور لفراشه ليفرش ضوؤه الباهت ِقْطَعًا من الظالم ليس بكبرٍي، و 

جلس ساكنًا للحظاٍت قبل أن يقوم متمتاًم:
»الصرب من عندك يا اهلل.«

ارتدى روبًا حريريًا قامتًا وخرج مرسعًا ليسمع، وهو ل يزال عىل أعتاب 
مصدر  سامر،  غرفة  نحو  َخفَّ  السامء..  تطال  تكاد  شجاٍر  أصوات  حجرته، 
الضجيج، والتي تقبع يف آخر الرواق، وما أن فتح باهبا ووقف مكانه صامتًا، 
مطلقًا نظراٍت غاضبٍة حادٍة إىل كٍل من سامٍر وأمرية، حتى صمتا بدورمها.... 

سأل بغضٍب مكتوم:
»هل تعرفان كم الساعة اآلن؟!!! أال يستطيع شجاركام أن ينتظر حتى الصباح، 
أم البد من إيقاِظ مجيع من يف البيت؟!!!!! حقًا، ال أفهم!!! أال خيجلكام سامع اخلدِم 
لشجاركام كل ليلٍة؟!! هناك طفلٌة ال جيب أن تستيقظ اآلن وال يصح أبدًا أن تسمع 

مثل هذا اهلراء...« 

ردت أمرية بعصبيٍة:
»أنت ال تعرف ماذا فعل يا نادر... لقد رسق عقدي الزمردي الذي أهديتني إياه 

يف عيد ميالدي املايض ليهديه إلحدى صديقاته الساقطات ليتباهى و .....«

قاطعها سامر بصوٍت هادٍر:
تتحدثني  ِلَ  ثم   ... اإلهانات  هذه  بمثل  لِك  أسمح  فلن  )رسق(،  تقويل  »ال 

وكأنِك اكتسبته من أجر عملك؟«
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»أنت ال متلك ذرة من إحساٍس!!! لٌص، وهتدد!! بل وتسخر مني!!! أترى يا 
نادر؟ منتهى التبلد والالمباالة ..«

استوقفته  حني  ليرضهبا  أخته  عىل  فهجم  نفسه  سامر  يتاملك  مل  وعندها 
الوراء  إىل  بحدة  يدفع  بجسده  شعر  ثم  ذراعه،  حول  بقوٍة  ْت  الَتفَّ ثابتٌة  ذراٌع 
وسمع نادر يقول بانفعاٍل حماولً بصعوبٍة ظاهرٍة السيطرة عىل غضبه واحلفاظ 

عىل صوته منخفضًا بقدر ما ُأويَت من طاقٍة عىل ضبط النفس:
»البد من أنكام قد فقدمتا عقليكام متاما!!!«

تابع موجهًا كالمه ألمرية:
»كل هذا الضجيج من أجل عقٍد يا أمرية؟!! عقد!!!«

قاطعته: »املبدأ يا نادر أنه...«
الفاضلة، سأشرتي  يا سيديت  »مبدأ؟!!!  إياها:  بنفاذ صرب مقاطعًا  هز رأسه 

لك عقدًا مثل الذي.. )فقدته( ... بل أمجَل و أثمن .... أراضيٌة أنِت اآلن ؟«

»صدقًا  بضيٍق:  قائاًل  املرة  هذه  بكالمه  لسامٍر  فتوجه  رأسها،  هبز  اكتفت 
املعقولة  يا سامر!!! أليس لترصفاتك هذه هناية؟! أال يوجد سقٌف لترصفاتك غرِي 

هذه؟!!!«

رد سامر بربوٍد هازًا كتفيه:
»أكنَت تريدين أن أتسول إليك لتعطيني ثمن هدية صديقتي؟ لقد سئمت هذا 
شهريٍّ  لراتٍب  باإلضافة  واهلدايا  باملجوهرات  تغرقها  هي  أترى؟  املهني...  الدور 
إهداَء  أردُت  فإن  الصغري،  كالطفِل  شهريٍّ  مرصوٍف  عىل  أنا  أحصل  فيام  حمرتٍم، 

شخٍص ما هديًة، فعيلَّ تسول هذا منك.. منتهى اهلوان....«

فقاطعها  أمرية  علقت  هكذا  باملتسول...«  اللص  دور  تستبدل  أن  »فقررت 
نادٌر فورًا وبحزٍم: »كفى .«، ثم عاد ليوجه كالمه لبن خالته:
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»انتهينا من احلديث يف هذا املوضوع.... ل أحب أبدًا ما سمعت منك يا سامر 
وآسف إن كان هذا شعورك ولكني لن أقبل بسامِع مثل هذا اهلراء ثانيًة...«

حاول سامر أن يعلق إل أن نادرًا أوقفه بحركة من يده مكمال:
أوانه.... سألتقيك عىل  فليس هذا حمله وال  الشأن الحقًا،  »سنتحدث يف هذا 
انفراٍد ألفهم املصطلحات الغريبة التي استخدمتها توا... راِض اآلن أختك ولتخلدا 

للنوم والصباح رباح يا سيد سامر..«

اعرضت أمرية: »ال أريده أن يراضيني بكالم ال يساوي شيئا... أريد عقدي، 
وإن ل ُيِعْده ُغدًا فسوف...«

قاطعها سامر: »ماذا؟ سوف ماذا؟«
»قلُت كفى« قاطعهام نادر بحدٍة، ومرر أصابعه يف شعره زافرًا بحرارٍة، ثم 

استطرد: 
»أرجموِك يما أممرية، ال داعمَي للمزيِد من الشمجاِر، لمن ُنعيَد ونزيد فيمام نقول، 
بعمد أن وعدتمك بمأن أشمرتي لمك عقمدًا أفضمل. اذهبمي اآلن إىل فراشمك وأتعهد 

إليمِك بمأن العقمد اجلديد سميكون لديك غمدًا إن شماء اهلل .«

نظر إىل ساعة يده ثم صحح ساخرًا: »أو اليوم باألحرى .«
وراءه  الباب  أغلق  و  إليهام  ينظر  أن  دون  احلجرة  مغادرًا  استدار 
أن  قبل  لبعِضهام  الشقيقان  خالله  نظر  بعدها،  طويٌل  صمٌت  ساد  هبدوء... 
بت أمرية وسط  »أنت شيطان« عقَّ ينفجرا ضاحَكني ضارَبني كفيهام ببعض... 

ضحكاهتا. غمز سامر بعينه بصمٍت ألخته وهي تغادر غرفته مرسورة....
نعم.. مغنٌم جديٌد .... ولو كان بسيطًا.... 

] 
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ارتفع أذان الفجر ليهدهد النفوس احلائرة، وأضاءت زقزقات العصافري 
سحب الظالم التي انقشعت رويدًا رويدًا، ليمأل نور الشمس السامء الصافية 
جفاف  يروي  حني  املياه  كعذب  الدافئ  شعاعها  وينساب   ، لليضِّ العطشى 

األرض بحنان....
جاىف النوم أجفان مهرة وقضت ليلتها حتاور حلظاهتا وتستجدهيا احللول. 
السفر  قرر  الذي  خطيبها  طارق،  اختذه  الذي  للقرار  إطالقًا  مستعدًة  تكن  مل 
فجأة.... هي ليست ساذجًة لتصدق أن فكرة السفر واتته فجأة ف)قرر( أن 
يسافَر، فهي تعلُم يقينًا أنه ليسافر خالل أسابيع فالبد له من أن يكون قد بحث 
طوياًل ثم تقدم للوظيفة املناسبة وانتظر حتى يأتيه القبول، وبعدها سيقيض أيامًا 
وأسابيع أو ربام أشهرًا عىل أقل تقديٍر لستخراج جواز سفٍر وأوراق عمٍل وما 
إىل ذلك.... وهذا حتديدًا ما يؤرقها وَيُقضُّ مضجعها، فكيف َخِفي عليها ما 
كان يرتب له طارق ومها يلتقيان يوميًا أو إن مل يفعال فهام يتحادثان بالساعات 
هاتفيًا؟! أل يعني هذا أنه كان شديد احلرص واإلرصار عىل ألَّ تعلم شيئًا عن 
موضوع سفره هذا؟ وماذا يعني هذا يف رشع املحبني؟ أليس من املفرض أن 
القدر من  نفس  يتبادلن  أهنام  قرار؟ كانت تظن  تكون رشيكته يف مثل هكذا 
أسلوبه  سيصبح  هذا  كان  إن  وتساءلت  واإلخالص.   ... والتقدير  الحرام 
، وبخاصٍة إن كان يظن بأهنا لن توافقه فيه. إن ما  لدى اختاذ أيِّ قراٍر مصرييٍّ
أثار حريهتا وجعلها تتقلب يف فراشها وجنبها يتجاىف عن برده، الذي تغلغل يف 
أوصاله ومسامريه الصدئة القديمة، أنه كان بإمكانه أن خيربها بقراره وأنه لن 
يقبل النقاش فيه منذ البداية، أما وأن يتفنن يف إخفاء األمر عنها حتى اللحظات 
أن  أم  ملستقبلهام سويًا؟!  أن خيططا  يفرض هبام  أل  آخر!  فهو ألمٌر  األخرية، 

صورة املستقبل يف نظر طارٍق مل يعد هلا فيها حيٌز كبرٌي؟ 
»عىل فكرة، لقد وقعت عقد عمٍل معقوٍل يف مكتب حماماٍة كبرٍي يف ديب وسأسافر 

خالل أسابيع إن شاء اهلل ..«
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عىل  بقراره  طارٌق  أعلمها  بساطة،  وبكل  الختصار  وبمنتهى  هكذا، 
طاولة الغداء يف ذاك املطعم الصغري يف وسط البلد الذي اعتادا ارتياده لقربه 
من حمل عمله وحمطة امليكروباص التي متثل هلا نقطة النطالق ألرض مل تكن 
لتطأها لول أن فتح هلا خطيبها أبواهبا صدفة. تركت امللعقة من يدها نظرت 

إليه متسائلًة : »ماذا؟«
اسـتمر طـارٌق يف تنـاول غـداءه وكأنـه مل ُيلِق للتـوِّ بقنبلـٍة مدويٍة َوْسـَط 

املائـدة، ورد ببسـاطة:
»ديب ... أحمدث ممدن العال وأكثرهما تطمورًا... فرصة العممر جاءتني للعمل 
هنماك.... همذه هي الفرصمة الذهبية التي ال تمأيت إال مرًة واحدًة .... سمأمتكن أخريًا 
ممن إمتمام جهازنما وادخار مبلمٍغ حمرتٍم للقيمام بممروع العمر، وأن أؤسمس مكتب 

املحامماة خاصتمي المذي لطاملا حلمت بمه حني أعود بمإذن اهلل .«

قالت بجموٍد ونظرة الصدمة مل تبارح عينيها بعد:»جهازنا مكتمٌل يا طارق 
وال ينقصنا إالَّ أن نتزوج «

ترك الشوكة بدوره سائاًل ببساطٍة وهو حيدق يف عينيها:
»إذًا، ِلَ َلْ نتزوج حتى اآلن برأيك؟«

أجابته فورًا:
»أتسألني أنا!!!! أنت من قلت أنك لست مستعدًا متامًا لتحمل مسئولية ماجٍد 

ومي اآلن وأنك تود االنتظار قلياًل حتى تستقر ظروُفك، وأشياء من هذا القبيل..«

كام  الكبرية  املسئولية  هلذه  بعد  مستعدًا  لست   ... بنفسك  قلتها  قد  أنت  »ها 
ينبغي. وما دمنا سننتظر، فلنستثمر الوقت بأفضل ما أوتينا من فرص. وما سأنجزه 
هنا يف مرص يف أعوام، سأدخره هناك، بل وأكثر، يف غضون أشهر. صدقيني يا مهرة، 

نحن أوىل هبذه الفرصة«
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»أوالً، أنت من قلت أنك غري مستعد، ال أنا. ثانيًا، ل تتصور أن نفقات األوالد 
ستزداد بعد زواجنا؟! إهنام ملتحقان بمدارس حكوميٍة وباقي مصاريفهام أنا بالفعل 

أوفيها وقادرٌة عىل االضطالع هبا، فام املشكلة؟! ما اجلديد؟!«

تزداد..  لن  إخوتك  مصاريف  أن  تقويل  أن  منك  واحلكمة  اخلربة  »منتهى 
الثانوية  يا مهرة، فمي مقبلٌة عىل  ليسا )أوالد(، لقد كربا  ودعيني أوالً أصحح أهنام 
العامة وماجد سيلحقها بعد عام. لقد أصبحا شابني، وستتغري احتياجاهتام وستفوق 
مهرة  يا  صدقيني  اجلامعية.  الدراسة  مصاريف  تقدير  دون  هذا  طاقتك.  متطلباهتام 

مصاريفهام ستتضخم بأكثر مما تتصورين.«

صمت لرياقب تأثري كالمه عليها، ولكنها مل تفتح فاها بكلمٍة فتنهد متابعًا 
بصوت خافت وهو يميل إىل األمام ليمسك يدها بني يديه: 

»صدقيني يا حبيبتي. أنا أفكر يف مصلحتنا، والراتب الذي تعاقدت عليه يعد 
حمرتمًا بالنسبة خلربيت املحدودة.«

رها، فعائالٍت كثريٍة تتدبر أمرها  »لكني ال أرى األمور هنا مستحيلة كام تصوِّ
بشكل ال بأس به و .....«

ترك طارق يدها واعتدل يف مقعده مقاطعا إياها بانفعال:
»حقا ال أدري ما بك مؤخرًا يا مهرة!! أصبحِت جتادلني كثريًا وتقتلني أبسط 
أبعد  وهو   ، مستقرٌة  أموري  و  مهيأٌة  أوضاعَي  أن  معك  سأفرتض  نقاشًا!!  األمور 
بالضبط  فأين  هذا،  صحة  جدالً  فلنفرتض  لكن  و  باملناسبة،  الواقع  عن  يكون  ما 
املشكلة يف رغبتي يف حتسني أحوايل املادية؟! ما املانع من أن أطمح للمزيد وأن أتوق 
وأسعى لتطوير نفيس؟! من قد يلومني عىل أنني أحلم بأن أعيش حياًة رغدًة بدالً من 
الَكدِّ يومًا بعد يوٍم لكسب فتاٍت بالكاد يكفينا؟ وإن متكنت من إعالتنا كام حتلمني، 
أن  بك  يفرتض  أال  األقل!..  عىل  واحدًا  طفاًل  تشمل  ال  لنا  أحالمك  أن  فأخربيني 
تشجعيني عىل هذا الطموح وأن تدفعينني للتقدم والعمل ومثل تلك األمور؟! باهلل 

عليِك دعِك من هذه النظرات وثقي يب، هذا القرار يف مصلحة اجلميع.«
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»م ..ما هذا الكالم الغريب؟ تعيلنا؟ وهل أنتظر زواجنا، لتعيلنا؟!! وما قصة 
أجادل وأناقش هذه؟! هذه حيايت أيضًا تلك التي تتحدث عنها!!!! ال أحد يلومك 
يا طارق... ولكن باحلديث عن الثقة، أل يكن جيدر بك إخباري عن قرار سفرك قبل 
اآلن؟ أم أنك ال تأبه لرأيي وال تثق به؟ ولكن دعك من هذا فقد مىض أوانه. حريٌّ يَب 

اآلن أن أنبهك ألمٍر بسيٍط َنسيَت أن تضعه ضمن ُخططك احلالية.«

»وما هو؟«

»أنا.. أنا يا طارق ... أنت قلت أن الفرصَة ممتازٌة وأن الراتَب جمٍز، ولكنك رغم 
هذا ل تفكر يف أن ُنتمَّ زواجنا وأن تصطحبني معك بدالً من تركي هنا وحدي!«

سأهلا مبارشة: »وأخويِك؟«
سألته بدورها: »ما هبام؟«

أجاهبا برصاحة:
لنسافر  كافيًا  سيكون  أنه  مطلقًا  يعني  ال  جيٍد  راتٍب  عىل  تعاقدي  حبيبتي،  »يا 
وستستنزفنا  التكاليف  باهظة  هناك  ولكنها  جمانيٌة  هنا  واجلامعات  املدارس  أربعتنا. 

حتى آخر فِلس. لن أدخر درمهًا إن سافرنا معًا.«

»سأعمل أنا األخرى، فرواتب املدرسني يف اخلليج ممتازة.«

»أمتنى رغم شكي يف سهولة هذا. ولكن ما صفة سفرمها معنا لدى السفارة؟ 
حتصيلهام  عىل  سلبًا  واملناهج  الظروف  تغيري  يؤثر  ألن  سيدخلون؟  مدارٍس  وأي 
اجلامعة؟  مي  دخول  وقت  حيني  حني  احلال  عليه  سيكون  ماذا  ثم،  وجمموعيهام؟! 

ستضطر لرتكنا والعودة وحدها، وسيكون هذا بعد عامني فقط..« 

تنهد مكماًل: »صدقيني يا مهرة، أمتنى أن نسافر سويًا ولكن حتى لو قررنا هذا 
اآلن فلن أستطيع االنتظار حتى أرتب لسفرك أنت وإخوتك، فقد حددت يل الركة 

مهلًة ألسافر خالهلا وال يمكنني التأجيل.. لقد فات األوان يا عزيزيت..«
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»أتفق معك ألول مرٍة اليوم، فقد فات األوان فعاًل..«

تندمي.  ثقي يب ولن  السوداوية.  يا حبيبتي، ال داعي لكل هذه  »أوه، هيا اآلن 
وصدقيني، أنا أفكر يف ماجد ومي يف كل خطوة أخطوها.. وربام أكثر منك«

رفعت حاجبيها بسخرية فتابع مبتساًم: »ال تصدقني؟ حسٌن، غدًا سيثبت لك 
صدق قويل.. اهدأي اآلن و دعينا نكمل غداءنا قبل أن يربد.«

وبنفس البساطة التي افتتح هبا احلديث اختتمه، تاركا إياها كاملخدرة فال 
درت كيف أهنت غداءها ول شعرت كيف عادت إىل بيتها، كام أهنا ل تذكر 
كلمة واحدة مما قالها هلا شقيقاها ومها يتناولن غداءمها الذي أعدته شاردة 
بعد عودهتا من لقائها بطارق. وهكذا أكملت يومها تتيه بني دروس تالميذها 
وبني مساعدة إخوهتا يف مذاكرة دروسهام، إذ يعتمدان عليها بدل من الدروس 
انكمشت يف رسيرها  املساء حتى  أن حل  وما  اليد.  ذات  اخلصوصية، لضيق 

حماولة أن تلوذ بربد النوم من نار أفكارها التي تنهش قلبها وعقلها ...
من  وقفزت  بتوتر  فأوقفته  استيقاظها،  أوان  معلنًا  املنبه  رنني  أجفلها 
الفراش كمن يقفز من فوق الشوك...استقبلت الصباح الوليد الذي مل تلوثه 
أهنكها  بعدما  عليها  اليوم حينو  علَّ  مرقبٍة،  وْلنَُقل،  بروٍح،  بعد  احلياة  نكبات 

سابقيه، الواحَد تلو اآلخر....

] 
»ما تفعله غري معقوٍل أو مقبوٍل يا فؤاد.«

اعرضت شهرية بحدٍة وهي جالسة بجواره يف السيارة البيضاء الفارهة 
التي يقودها كاملجنون ومها يف طريق عودهتام إىل الفيال..

»ال يمكنمك أن تعتممد أسملوب احليماة املسمتهرت همذا ولدينما طفلمٌة تنتظرنا يف 
البيمت. ال يصمح أبمدًا أن تقمي كل ليلمٍة سماهرًا حتى بمزوغ الفجر ممع أصدقائك 
تلهمو وتمرب وال تعمود إال بعدما أسمتحثك بنفيس عمىل العمودة!! ال، ال، هذا غري 

». مقبول 
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رد فؤاد متلعثاًم من شدة سكره وغرقه يف اخلمر طوال الليل:
»مما .. مما بمِك يما شمريي؟! مما بمِك، همه ؟ شمهد بخمري يف البيت حتت سممع 

نمادر.« وبرص 

ضحك مكماًل: »يعني بحاٍل أفضل بكثرٍي مما لو كنت معها.«
»ابنتنا حتتاج إىل والدها يا فؤاد.. حتتاجك أنت وليس أي أحٍد آخر مهام أحبها 
الصورة..؟ هه؟  وأنت هتملها هبذه  نشأًة سويًة  تنشأ  أن  يمكن  واهتم هبا.... كيف 

أجبني؟!«

التفت إليها زوجها قائاًل بعينني محراوتني حمتقنتني وهو يرمقها غضبًا دون 
اللتفات إىل ثياهبا السوداء التي ما انفكت ترتدهيا مؤخرًا:

»تتحدثني وكأنك تؤدينها حقها.. فها أنت معي اآلن وابنتك يف البيت.«

»أنا معك ألعيدك!!«

»حسٌن.. وباألمس؟! أحتدى إن كنت قد رأيتها أو حتدثت إليها.؟«

و  بتوسٍل  قائلًة  لبنتها،  أورثتهام  عسليتني  عينني  خالل  من  إليه  نظرت 
التأثر يقطر من حروف كلامهتا: »أرجوك يا فؤاد، ال تعد إىل هذا املوضوع... فأنت 

تعلم متامًا أن بعدي عنها هو رغاًم عني.. أنت تدرك مدى......«

قاطعها بحدة: »أدرك ماذا ؟«
يف  أذهنا  خلف  جعداء  كستنائي  شعر  خصلة  ُترجع  وهي  بحنان  ردت 
ابتعدت عن شهد حلظًة واحدًة. وأنه لو كان  »أيّن لوال الظروف ما  حركة تلقائية: 
األمر بيدي، ملا سمحت ألحٍد غريي بتمشيط شعرها وقراءة َقَصِص ما قبل النوم هلا 
... ولكن ماذا عساين أفعل يا فؤاد؟ هه؟ ما حيلتي يف وضعي هذا؟ أنا متأكدة أنك يف 
قرارة نفسك عىل يقنٍي تاٍم من صدقي، فأستحلفك باهلل أن ترمحني من سياِط لوِمك 

كلام تقابلنا..«
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مل يلتفت إليها فؤاد بعدها طوال الرحلة إىل البيت وبقي حُمَْمِلَقًا يف الطريق 
املنهكة.  أعصابه  أوتار  تتقافز عىل  راقصٌة  أشباٌح  متلؤه  فراغا  إل  فيها  يرى  ل 
الداخيل حتى ترجل  الفيال  السيارة أمام باب  وصال وجهتهام، وما أن أوقف 

منها متخبطا تاركا حمركها دائرًا...
بظهره  إليه  فاستند  الفيال  لباب  املؤدي  الرخامي  الدرج  أعىل  إىل  وصل 
يدق  أخذ  إجيادها  يف  فشل  وحني  ثيابه  جيوب  يف  املفتاح  عن  يبحث  وأخذ 
اجلرس بنفاذ صرب. ُفتَِح الباب فدفعه بجسده كله واندفع نحو السلم الداخيل 

مرنحا قائاًل آلدم من وراء ظهره:
»أغلق الباب وراء شهرية يا آدم وَضْع السيارة يف اجلراج...«

وقفت كريمة - مدبرة املنزل التي فزعت من طريقة قرع جرس الباب- 
درجات  عىل  الثبات  جاهدًا  حياول  وهو  بفؤاد  تلحق  ونظراهتام  آدم  بجوار 
السلم حتى وصل أعاله ساملًا و توجه نحو غرفته... نظر كل منهام لآلخر ثم 
انرصفا كل إىل حاله هازين رأسيهام أسفًا، فتوجهت كريمة إىل املطبخ لتجهيز 
ما ستستخدمه إلعداد الفطور، بينام اجته آدم إىل الدرجات اخلارجية نازلً إياها 
برسعة. وصل إىل السيارة فدلفها ليغلق الزجاج ويوقف املحرك، ثم خرج منها 
صعد  القيادة!!..  يعرف  ل  فهو  هي،  حيث  إياها  تاركًا  الباب  أغلق  و  بخفٍة 
الدرجات عائدًا وأغلق باب الفيال وهو يلتقط أنفاسًا ثقيلًة ُمَتْمتاَِمً هبدوٍء وهو 

يستدير ليلحق بكريمة :
اهلل  رمحة   ... شهرية  سيدة  يا  عليِك  اهلل  ...رمحُة  باهلل  إال  قوة  وال  حول  »ال 

عليك...« 

] 
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جلس نادٌر مسرخيًا يف ضوء النهاِر الناعِم املنساِب من النوافِذ الواسعِة 
آدُم  يوليها  التي  للحديقِة  واسعٍة  بانورما  عن  تكشُف  والتي  الطعاِم  لغرفِة 
َغناَّءًة  دائاًم  لتبدَو  ها  ختصُّ تفصيلٍة  كل  يف  اجلنائنّي  ويتابُع  كبريًة  وعنايًة  اهتاممًا 
مزهرًة باعثًة عىل الراحِة والبهجِة والتجديد، أولً، لِِعْلِمِه بُِحبِّ نادٍر واهتامِمه 
من  إياها  مستوردًا  احلديقة،  هبا  مأل  والتي  منها،  النادِر  وبخاصة،  بالنباتات، 
َيُشحُّ عن  الوقت  كان  إن  نظره،  وثانيا، فمن وجهة  وأدانيها،  أقايص األرض 
وهِب نادٍر بضع دقائق من الراحة والستجامم، فلنختلسه إياها، بمنتهى راحة 

الضمري، بجلسٍة هنيئٍة مع فنجاِن قهوٍة أمام هذا اجلامل األخاذ... 
استغرق نادٌر يف قراءة مقاٍل اقتصاديٍّ يف إحدى الصحف املتخصصة - 
إحدى وسائل الوقت الشيطانية لسرداد ما قد سلب منه سلفًا من دقائق-، 

فلم يشعر بدخول شخٍص ما إىل الغرفة...
»يبدو وأنَّا، سنكون أنا و أنت فقط عىل مائدة اإلفطار اليوم.«

أجفل نادٌر رافعًا رأسه، ثم قال وهو يعود لصحيفته :
»ل أشعر بدخولِك يا أمرية...«

رفع فنجان القهوة إىل شفتيه وهو يسأل دون أن تغادر عيناه اجلريدة:
»أين اجلميع إذًا؟«

أولته أمرية كامل اهتاممها وهي جتيبه مبتسمة:
»صباح اخلري لك أيضا..«

نظر إليها قائاًل بأدب:
»آسف، صباح اخلري يا عزيزيت.. اعذريني رجاًء.. فهذا املقال مهم وقد استوىل 

عىل كل انتباهي..«

أشارت بيدها ألَّ مشكلة وهي جتيبه:
»ال بأس يا نادر... أقدر انشغالك، فقط كنت أداعبك..«
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عاد ثانية إىل صحيفته مكررًا سؤاله:
»إذًا؟ أين البقية؟«

أجابته وهي ل تزال توليه نفس القدر من النتباه:
ُمْكِمَلًة  تنصيٍص  كعالمتي  بأصابعها  وأشارت  مبكرًا«  سامر  »خرج 
»شهد الزالت نائمًة، فال يزال  بسخرية: »ألمٍر هام.«.. تابعت وهي هتز كتفيها: 
الوقت باكرًا جدًا عليها.. أما فؤاد فقد عاد كعادته قرب رشوق الشمس و لن يستيقظ 

قبل العرص.«

»إذًا ِلَ استيقظِت أنِت مبكرًة هكذا عىل غري عادتِك؟!«

وتالحقت  املطالعة  يف  املنهمك  وجهه  جانب  يف  للحظاٍت  أمرية  تأملت 
أنفاسها.. َلَكم حتب هذا الرجَل بمالحمه السمراء احلادة وطباعه اهلادئة وصوته 
الرخيم الذي تأرسها نرباته وحترك فيها مشاعر مل حتلم يومًا بأن ختتربها يف أرقِّ 

أحالمها. 
ًة بصوٍت منخفٍض: مدت يدها لرتاح عىل يده برقٍة رادَّ

»ل أشأ أن تتناوَل إفطارك وحدك.«

سحب نادر يده من حتت يدها هبدوٍء بحجِة َطيِّ اجلريدِة يف رٍد مهذٍب، 
َع ُيكمل َفطوره صامتًا، فُرغم مجاِل أمرية وذوقها الرفيع واندماجها مع  ثم رَشَ
الطبقة املجتمعية الرفيعة وكأهنا نشأت فيها ُمْذ نعومة أظفاِرها، حتى باتت من 
املنمِق  اللبق  وبحديثها  ومجاهلا  بأناقتها  لألنظار،  لفتًا  وأكثرهن  آنساهتا  أشهر 
املحسوِب بامليزان، يف أي حمفٍل. إل أنه مل يشعر نحوها أبدًا بأكثِر مِمَّا يشعر به 
القريُب نحو قريبتِِه ِمن ِصلٍة ووٍد، ل يقربان ولو قلياًل من مشاعِر الرجل نحو 
املرأِة، خصوصًا، تِلك التي يطمُح لالرتباِط هبا... أثقَل الصمُت اجلوَّ جاعاًل 

اُه يتململ بعدِم ارتياٍح، فقال بعد دقائق: إيَّ
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يف  يقع  ل  لعلُه  السابعة؟  قبل  سامٍر  خروَج  استدعى  الذي  اهلام  األمُر  ذاَك  »ما 
مشكلٍة جديدٍة..«

لحظت أمرية تغيريه للموضوع، فردت بخفٍة:
»وكيف يل أن أعرَف؟ فهو ال خيربين عن شئونه وأنا بدوري ال أستفرُس عنها...«

يَق..  الضِّ َيْبُد عليِه  َفَلْم  أظنُه يف مشكلٍة،  »ولكنِّي ال  ضحكت بخفٍة مكملًة: 
وعمومًا، ال تقلق، فلو كان واقعًا يف ورطٍة ما، لكنَت أنَت أوَل َمن يعلم ..«

رد باقتضاب: » بالتأكيد.«
ول  يسمُع  كالتمثال  الواقف  آدم  سمِع  حتَت  صمٍت  يف  فطورمها  أكمال 

يتحدث... ولو تكلَم، لقال لنادٍر ما قال مالٌك يف اخلمِر ...

] 
صارت أعصاب مهرٍة عىل شفري هاويٍة، فاليوُم هو الرابُع والتسعون بعد 

سفر طارٍق، ومل تتلَق منه اتصالً واحدًا بعد!
املطار. يومها  ُمْذ ودعت طارقًا يف  نعم.. كانت حتىص األيام والساعات 
بينها وبني  املطر  ُسُر  يبتعد ويبتعد حتى حالت  بنظراهتا وهو  أخذت تالحقه 
من  املنهالة  تلك  أم  السامء  من  املنهمرة  األمطار  أهي  تدِر  مل   ، وللحقِّ مرآه.. 
عينيها، لتجرف يف طريقها األمل والفرح وتنزحهام نزحًا عن وجهها، هي التي 

أغشت برصها..
»سأكتب لِك وسأحادثِك يوميًا يا حبيبتي .«

هكذا وعدها مودعًا إياها بقبلٍة بطيئٍة عىل يدها واختزل وعده كله بعدها 
يف اتصاٍل يتيٍم يف اليوم التايل لسفره ليطمئنها عىل سالمة وصوله.. 

اآلن، وبعـد مـرور كل هـذه املدة، ذهبت لتـزور والدته، رغـم علمها أن 
زيارهتـا لـن تالقـي الرحـاب مـن قبـل مضيفتها التـي تذكرهـا دائـام بالفنانة 
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»مماري منيمب« يف فيلـم »احلمموات الفاتنمات«... فهي لسـبٍب ل يعلمـه إل اهلل 
ـام هديٍة هتدهيـا إياهـا أو جماملٍة  كانـت ل تطيـق ِذكـرًا ملهـرة، وكانـت تالقي أيَّ
مهذبـٍة تبادرهـا هبـا بكل بـروٍد وبابتسـامٍة جتمـد القلـب، وكثريًا ما تسـاءَلت 

مهـرة كيـف تنجب امرأٌة قاسـيٌة مثلها شـابًا حساسـًا كطـارٍق!!
وجرت الزيارة كام توقعت متامًا، فلم ُتِرِح السيدة »نادية« - والدة طارٍق - 

قلبها، وعادت أدراجها ظمآى كمن هنل من ماء البحر....
»تقول ) كيام ( أن مامي معي طوال الوقت«

أو  متابعٍة  دون  شهد  تاركًة  خيالهتا  يف  استغرقت  أهنا  إىل  مهرة  تنبهت 
اهتامٍم.. اعتدلت لرد بابتسامٍة واسعٍة:

تبتعد عنِك، وكونِك ال  أن  يمكن  ماما حتبِك كثريًا وال  يا حبيبتي..  »بالتأكيد 
ترينها ال يعني أبدًا أهنا ال تراِك، فهي حولِك يف كل مكان حتبِك وترعاِك.. أتعلمني؟ 
بأجنحتها  الصغرية  اجلنية  تلك  حيث  عنه  يل  حكيِت  الذي  الفيلم  ذاك  أتذكرين 
السحرية؟ أل ختربيني بأن ال أحد يستطيع أن يراها؟ مامي ذهبت إىل هناك يا حبيبتي 

وهلذا ال نراها..«

»أتعنني أن مامي أصبح لدهيا أجنحًة سحريًة؟« 

كانت عينا الفتاة تلمعان بإثارٍة فاتسعت ابتسامة مهرة وأجابت بحنو:
»ألن يكون هذا مجياًل يا عزيزيت؟.«

قوست شهد شفتيها بشكٍل مؤثٍر، وقالت وهي ل تقاوم عرباهتا:
»ولكنني اشتقت إليها.. أل تشتق هي إيل؟!«

تأوهت مهرة وهي تقوم من مقعدها لتحتضن شهد وتقبل أعىل رأسها.. 
أن  وتفهمها  لتهدئها  سنها  حداثة  مثل  يف  لطفلٍة  تقول  أن  يمكن  فام  حارت، 
تكون يف  إل حني  لديك،  الناس  أعز  تأخذ  احلياة ل  وأن  يعودون،  املوتى ل 
أشد احلاجة إليهم وقمة الرتباط هبم!! كيف تقنعها بأهنا ستكون بخرٍي وستبيل 
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حسنًا بدون والدهتا، وهي نفسها جتسيٌد حٌي لعكس تلك املفاهيم؟ كيف ترشح 
هلا أن مشاعر الشوق املؤملة هذه لن هتدأ إل لتثور جمددًا عند كل أزمٍة أو فرحٍة؟ 

قالت للطفلة الناظرة إليها برباءة: 
هي  ذهبت  فقد  أمي،  فقدت  أيضًا  أنا  أمٍر مجيٍل..  نتفُق عىل  ..دعينا  أتدرين   «
تصبحا  وأن  هناك  يتالقيا  أن  لنتمنى  و  أعيننا  فلنغلق  احلوريات..  ألرض  األخرى 
 . كذلك  بعضًا  بعضنا  نرعى  هنا  وأنِت  أنا  بينام  األخرى،  إحدامها  ترعى  صديقتني 

ولتكن هذه لعبتنا اجلديدة، فسأكون أختك بدالً من معلمتك.. ما قولك؟«

ُفتح الباب عىل مرصاعيه قبل أن تتمكن الصغرية من الرد، ووقفت أمرية 
هناك عاقدًة ذراعيها، فوقفت مهرة بدورها قائلًة بأدٍب:

»أهاًل يا آنسة، تفضيل«

»مهذبٌة جدًا حتى تأذين يل بدخوِل إحدى غرف املنزل الذي أقطنه«

َتُرْقها، فهذا أول  َصدمت مهرَة نربُة السخريِة التي حتدثت هبا أمرية، ومل 
طريق  يف  أو  أسفله  أو  الدرج  أعىل  مرٍة  من  أكثر  التقائهام  رغم  بينهام  حواٍر 

خروجها، ما جعلها تسأهلا بربوٍد: »خريًا يا آنسة؟ هل هناك خطٌب ما؟«
ردت أمريُة بتهكٍم:

»كنُت مارًة بجواِر احلجرِة حني استوقفني اهلراُء الذي متلئنَي به عقَل الفتاِة.«

جفلت مهرة: »عفوًا ؟!«
املصطفة  األلعاب  لمسًة  احلجرة  يف  لتتمشى  تتقدم  وهي  أمرية  أكملت 

َبًة بعضها بني يدهيا باهتامٍم زائٍف: عىل األرفف بأطراف أصابعها ، ُمَقلِّ
»أرض اجلنيات.. واألموات األحياء ... ترانا وال نراها.. ترعانا وحولنا يف كل 

مكاٍن... هذه يا عزيزيت مواصفات اإلله !!!! أال تريَن أن هذه مبالغٌة غرُي مقبولٍة«
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شعرت مهرة بالدم احلار يفور يف عروقها ليغمر رقبتها صاعدًا حتى قمة 
رأسها. ردت بعصبيٍة ظاهرٍة :

»آنسة أمرية، لسُت حديثًة يف عميل... كام أينِّ أظن أن ما تقولينه اآلن هو ما ُيَعدُّ 
)غري مقبوٍل( عىل اإلطالق.«

األريكة  عىل  تكومت  التي  شهٍد  شهقات  سمعت  حني  حديثها  قطعت 
الزهرية الوثرية باكيًة وهي تراقبهام بعيوٍن متسعٍة ممتلئٍة بالدموِع وهي ل تفهم مل 
تبدو املرأتان غاضبتني هبذا الشكل. ابتلعت مهرة ريقها بصعوبٍة وأرسعت إىل 
ام  جانب الطفلة لتهدئ من روعها متوقعٍة أن تعود أمرية من حيث أتت لتفعل أيَّ
كانت تفعل قبل أن تقرر أن تعكر صفو الصغرية املسكينة.. ولكن، كان لدى 
أمرية وجهة نظٍر أخرى، فلم تبارح مكاهنا ومل تتوقف عن احلديث، ولذهول 
تثبتان  عيناها  و  احلاِد  كالنصِل  قاطٍع  ثابتٍة و صوٍت  بنربٍة  تتابع  مهرة سمعتها 
الصغرية يف مكاهنا: »املوتى يا حبيبتي، موتى. ال يسمعون وال يرون، وبالتأكيد ال 
وأيب  أمي  فعلت  كام  تعود..  أن  يمكن  إىل حيث ال  يا شهد  ذهبت  مامي  يعودون.. 
وجدك. مجيعهم ذهبوا، ولكننا ال زلنا هنا يا حبيبتي.. وعاملك اآلن يقترص عىل من 

تعيشني بينهم ويرعونك..«

التفتت لرمق مهرة بنظرٍة ساخرٍة مكملًة:
»َمن تستطيعنَي رؤيتهم.. بايب وأنا ونادر وسامر.«

اقربت من شهٍد لتجلس بجوارها وحتتضنها متابعًة:
األسهل  من  كان  واقعِك  إدراِك  يف  أرسعِت  وكلام   .. حبيبتي  يا  نحبِك  »نحن 
لِك ولبايب ولنا مجيعًا أن نتابع حياتنا بسهولٍة وأمٍل وراحِة باٍل.. أال تريَن أنِك تعذبني 
أباِك، بِِذْكِر أمِك املتواصِل أمامه، وأنه يويل هاربًا وال يعوُد إىل البيت إال بعدما تنامني، 
حتى ال يرى دموعِك، وال يسمع بكاءك املتواصل؟!! أال حتبينه هو اآلخر؟! إن كنت 
بقي  انيَسْ من مات وعييش مع من  احلبوبة..  يا شاهي  أقول  ملا  حتبينه، فستستمعني 

وحيبك كثريًا...« 
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وما أن انتهت حتى وقفت وغادرت احلجرة خملفًة وراءها ذهولً وصدمًة 
يتخبطان َوْسَط عاصفٍة من عطِرها النفاذ....

] 
ويقطع  نادٍر  مكتِب  غرفِة  إىل  يدلف  وهو  باقتضاٍب  فؤاد  قاهلا  اخلرِي«  »صباُح 

املسافة الواسعَة بني الباب واملكتب الضخم بخطواٍت عريضٍة...

»مساُء النور« رد نادر هبدوٍء دون أن يرفع عيناه عن )الالب توب(، فَتمَتم 
فؤاد باإلنجليزية: » أرجوك!!«

ابتسم نادر: »ماذا؟«
ب ساخرًا بعدما تالقت نظراهتام للحظة: ثم عقَّ

»آسف.. أأزعجتك؟ أرجوك أال تبايل يب، فعادًة أكون نِزقًا يف مثل هذه الساعة 
املبكرة من )املساء(«

يوشك  الذي  اجلدل  أن  يعلم  فهو  متامًا،  نادر  تعليق  متجاهاًل  فؤاد  زفر 
الدائم  اخلالف  رغم  فهو  وكذلك  لصاحله،  األحوال  بكل  ينتهي  لن  يبدأ  أن 
التام بينهام، إل أنه يعلم علَم اليقنِي أن نادرًا حريٌص عليه وعىل  والختالف 
أنه  اهتاممه هو هبا. كام  تفوق  تامًة  مراعاًة  مصلحته كل احلرص ومراٍع لبنته 
-بينه وبني نفسه- ل جيد من األساس سببًا حقيقيًا يدفعه للدفاع عن نفسه، 
حاله  أو  نفسه  عن  راٍض  غري  أنه  إذ  سلفًا،  نادر  له  سيقوله  ما  بكل  مقٌر  فهو 
عىل كل األصعدة... فقد )كان(، وهلذه الكلمة معاٍن وأبعاد ٍ زمنيٍة كثريٍة، كان 
الوقت  طوال  وموجودًا  حانيًا  مراعيًا  أبًا  كان  استطاع...  ما  قدر  حمبًا،  زوجًا 
ملالكه البالغ من العمر مخس سنوات .. تلك الفتاة الرائعة التي كان عاملها يدور 

برمته يف فلكه هو ....
)كان( صحفيًا لمعًا، متابعًا وسباقًا.. )كان( نافَذ البصريِة ينفرد بتحليالٍت 

وانفراداٍت بارزٍة..
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وأطفاٍل  ذراعيها،  بني  يشيُخ  زوجٍة  مع  باهٍر  بمستقبٍل  نفسه  َيِعُد  )كان( 
يكربون يف كنفه وحتت رعايته... َوَعد نفسه بأن يصبح من أكرب الصحافيني يف 

جمال السياسة... بأن يتفاخر أحفاده بانتامئهم لفؤاد عّز العرب...
للحظة  يمكن  كيف  أحالمه؟  كل  من  اآلن  هو  أين  هه...  العرب!!  عزُّ 
غضٍب كرهيٍة أن تدمر، ليس فقط حارضه، بل ومستقبله وكيانه وأرسته وكل 

ما رنا إليه يومًا ..؟
عىل َمن يصبُّ جاَم غضبه لفقده أحب من يملك؟ القدر؟ أولسنا مجيعا 
املال ؟ فهو  بنا إىل ما هو حمتوم ؟! أم  دمى بني يديه يصفها كيفام يشاء ليصل 
املحرك ذو القوة القصوى الذي يضخ الطاقة يف كل رشايني احلياة، كام يضخ 
نار العنفوان بكيان صاحبه ويمنحه قوًة وجرأًة وأحيانًا َصَلَفًا، فيقول ما يشاء 

ملن يشاء وقتام يشاء، وأن يفعل ما يشاء فيمن يشاء حينام يشاء؟
َأم ببساطٍة، ل يلوَمنَّ إل نفَسه، التي ما أمرته وما اقتادته إل لكل سوٍء، 
َلَيُظنُّ  حتى  حلظات  يف  فاختفت  يديه،  بني  كانت  التي  النعمة  تقديِر  ولعدم 

وكأهنا مل تكن؟
قطع نادٌر عليه حبل أفكاره سائاًل إياه باهتامٍم: »أنت بخري؟ ما بك؟!«

رد ببساطٍة: »ال يشء، أنا بخري، فقط أشعر بصداٍع خفيٍف.« وابتسم مكماًل: 
»ال يشء يعجز عن عالجه فنجان قهوة.«

ضغط نادر زر التصال الداخيل مع السكرترية قائاًل بنربٍة آمرٍة: »شطرييت 
برجر وفنجان قهوة يا هنلة.«

»حارض يا سيد نادر.«

اعتدل ونظر إىل فؤاد املغلق العينني بأملٍ. تنهد ثم تابع عمله شارَد الذهِن... 
وضع  هذا،  كل  وفوق  رشكاته،  ووضع  وضِعه  يف  للتأمل  أفكاِرِه  َمدُّ  سحبه 
شقيقه الوحيد... َيُعزُّ عليه كثريًا ما آل إليه حاله، فليس اجلالس أمامه بتهالٍك 
اآلن هو فؤاد كام عرفه اجلميع يومًا... فؤاُد الذي ما إن كان يدلف إىل مكاٍن ما، 
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املوجودين بخفة ظله وحضوره ووسامته وفوق كل  اهتامم  حتى يصبح حمطَّ 
هذا رجاحة عقله وثقافته... فقد كان حمدثًا لبقًا وكان حديثه، ولو عن أبسط 
اذًا، مرحًا و مشوقًا.. وهو يذكر جيدًا يوم أعلن فؤاد عن خطبته  األمور، أخَّ
لشهرية، زميلة دراسة شقيقه األكرب، والتي مل يأبه لفارق السن بينهام لصاحلها، 
إنساٍن  ضياِع  عىل  ُيالُم  َمن   .. َكَمَدًا  َيُمْتَن  كدن  قريباته  و  صديقاته  أن  كيف 
بمثل روعِة فؤاد؟ أهو احلزن الذي عصف بنفسه ملوت شهرية؟ أم اخلوف من 
أن  أم عليه  والوحدة؟  العزلة  إىل كهوف  للهروب  دفعه  ما  مسئولية شهٍد هو 
َيُشدَّ  أن  من  فبدلً  املعنوي بجانب شقيقه؟  الوقوف  يلوم نفسه لنشغاله عن 
اليتيمة  صغريته  لريعى  اندفع  ابنته،  أجل  من  ليتامسك  يساعده  وأن  أزره  من 
ويغرقها بحنانه وكأنه هو أيضًا كان حيتاج إىل من يشعره بوجوده يف غري عامل 
املال واألعامل.. فانقالب حياة شقيقه رأسًا عىل عقٍب، قلب حياته هو اآلخر، 
ل حاله من شاٍب أعزٍب يعتنق عمله رشيعًة، ألٍب أعزٍب يضطلع بمسئولية  وبدَّ
طفلٍة ذات مخس ِرَباٍع بكل ما يتطلبه هذا من سعة صدٍر وسعة حيلٍة وما أتيح 
له من وقٍت يستطيع منحها إياه.. وللحقيقة، مل يدرك نادر صعوبة تنشئة طفٍل 
إل ُمْذ ذاك احلادث احلزين الذي أودى بحياة زوجة شقيقه املحبوبة...فاملال يف 
حياة الطفل مهم، ولكن للحكاية أبعاد أخرى وخفايا كثرية، وحني انسحب 
فؤاد متامًا من حياة شهد، تركها تائهًة ل تدري ما حل بدنياها الوردية، وتركه 

هو يتخبط يف دنيا الصغرية ل يدري ما يفعل ومن أين يبدأ...
و لكن األياُم خرَي معلٍم، فبعد أن كانت أقىص نجاحاته مع شهد تقترص 
عىل أن جيعلها تتوقف عن البكاء، أو أن جيعلها تبتسم إن حالفه احلظ، أصبحا 
ونكاٍت  وضحكاٍت  بل،  اخلاص...  عاملهام  و  أرسارمها  هلام  صديقني  اآلن 
بنكهة الطفولة.. وكان فخورًا بنفسه هلذا، ففي ِخَضمِّ حياته اهلائجة بكل انواع 
به  يرسو  مرفًأ خاصًا  لشهٍد  يوجد  أن  نفسه ونجح يف  أنه حتدى  إل  املشاغل، 

لريتاح قلياًل من تالطم أمواج العمل ومن عناء الرحال... 
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ذاك  من  بأعجوبٍة  فؤاد  نجاة  تكون  أن  أيمكن  حملاًل،  نفسه  ليسأل  عاد 
احلادث املقيت قد ولدت لديه شعورًا بالذنب؟؟؟ من يدري؟ فهام مل يتحدثا 
فؤاد  سارع  اخلصوص  هبذا  للحوار  نافذًة  نادر  فتح  فكلام  أبدًا..  الشأن  هبذا 
أرص  إذا  ما  غضبًا  يستشيط  وكان   ، متعددٍة  بُحجٍج  متعلاًل  منها  باهلروب 
مناطق  عن  البتعاد  ُيْؤثُِر  النهاية  يف  األخري  جعل  ما  كالمه،  متابعة  عىل  نادٌر 
الختالف ليحظى بأي قدر من صحبة أخيه بال جدال... هو يعلم متامًا أن هذا 
غري كاٍف، فلشقيقه عليه حٌق ولكنه ل يدري ما عليه أن يفعل. اجلميع يقف 
مكتوف اليدين وهم يَرون بأعينهم فؤاد وهو يضيع، وربام إىل األبد، و لكن ل 

يستطيعون له نصحًا....
انتظر حتى وضعت  أفكاره.  انتشلته من كآبة  الباب  طرقاٌت خفيفٌة عىل 
الباب  مغلقًة  املكتب  وتابعها حتى غادرت  الطاولة  والقهوة عىل  الطعام  هنلة 
يبدو وكأنه استغرق يف  العينني فيام  التفت إىل فؤاد املغمض  وراءها هبدوء... 
»فؤاد.. فؤاد« ورغم حرصه  ناداه بصوٍت خافٍت حتى ل جيفله:  نوٍم عميٍق.. 

انتفض فؤاد: »ماذا ؟ ما األمر؟!«
»استغرقَت يف النوم وال أريد أن تربد قهوتك، تناول فطورك قبلها من أجيل... 

ولنتحدث حني تصبح مستعدا .« 

] 
»أريدك أن تعمل معي يا فؤاد.. هنا يف الركة، حيث ُيفرتض أن تكون .«

متطى فؤاد يف كرسيه ومد جسده مسرخيًا سائاًل والتسلية باديٌة عىل وجهه 
بعكس ما توقع نادر: »ملاذا ؟«

إنام كان قد  امليل لإلذعاِن، و  بقي نادر صامتًا للحظاٍت، فلم يتوقع هذا 
أعد خطابًا - يف حاِل رفض شقيقه املتوقع لعرضه- حَيُثُّ فيه فؤاد عىل حتمل 

بعض املسئولية وأشياء من هذا القبيل... أجاب بعد برهٍة: 
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معي  إدارهتا  عليك  جيب  وهلذا  يل..  ما  مثل  فيها  ولَك  أيضًا،  ملكك  »الركة 
ومتابعة أعامهلا.«

»و؟«

أثُق  ملَِن  أسافر  حني  أحتاج  فؤاد.  يا  وحدي  الشئوِن  كلَّ  تويل  من  تعبُت  »لقد 
أريد أن أرى من خالل عينيك، وأن أطمئن منك وليس من أحد  العمل،  ليتابع  بِه 

مساعدّي عىل حركة أموالنا .«

»و؟«

رمق نادر فؤاد بحدٍة: »أتسخُر ِمني؟!«
اعتدل فؤاد وقال هازًا كتفيه:

»وكيف تريدين أن أصدق أنك نمت ثم صحوت فوجدت نفسك فجأًة بحاجٍة 
(، أو دعني أُقْل )تريدين( معك هنا يف الركة؟ ُمْذ متى وأنت حتتاج إىل أي  ماسٍة )إيَلَّ
مساعدٍة يف العمل، أو يف أي يشٍء آخر؟ ومِمَْن ؟ مني أنا!!! وأنت حماٌط بلفيف من 
َجهابَِذِة االقتصاِد وخرباِء سوِق املاِل، يف حني ال َأْفَقُه شيئًا يف جمال األعامل وال حتى 

أدرُك الفرَق بني البورصِة وشارع عبد العزيز !!« 

»َلْ َأَنْم و أصحو عىل هذه الفكرة أو أي يشٍء من هذا القبيل. لقد كنت أفكر منذ 
ما يزيد عن العام يف أن أطلب منك أن تنضم إيل وأن تدعك من الصحافة ولو حِلنٍي... 
واآلن أراَك بالفعل قد ابتعدت عن الصحافة ول ترتبط بأي عمٍل آخر، فقلُت لنفيس 

)ل ال؟(، فهذه رشكتك أنت اآلخر... َعلََّك َل تنَس هذا..« 

»إن كنَت حقًا حتتاُج إىل املساعدة، فاطلبها من أهلِها... حتدث إىل خالِك..«

رجع نادر بظهر كرسيه إىل الوراء سائاًل هبدوٍء:
»وأين هو خالك اآلن؟«

»وما أدراين؟«

»بالضبط«
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اعتدل نادر ثانيًة واضعًا ِمرفَقيه عىل املكتب:
»ال أحد، وال حتى أنا، يعلم إىل أين يذهب خالك وال متى سيعود. هذه نقرٌة، 
األخرى هي أن األمر شاٌق جدًا عىل رجٍل يف مثل عمر خالك ليبدأ يف تعلمه وإجادته 
ومتابعته ... هي يف الواقع مسئوليٌة ثقيلٌة مرهقٌة وأهناٌر من املال قد ال يدري إىل أين 
َتؤول.. ثم ما جيعلك تظن أنه سيقبل بمثل هذه املسئولية وال ناقَة له وال مَجل فيها، 
ل من تويل أمره؟! أكرر، هذه أموالنا، مالك ومال شهٍد يا  فيام أنت صاحب املال تتنصَّ

نا عليه.« ل غرينا مسئوليته وال أن نأمَتَِن إالَّ فؤاد، وال أرى أن ُنحمِّ

»أال تثُق بخاىل حَساب؟!!«

»أثق به ربام أكثر مما أثق بنفيس... ولكن، ل ُتَشعِّب الكالم؟ أنا أطلب منك أنت 
ولو أردُت خالك معي لكنُت طلبت منه ذلك فورًا.«

جاء دور فؤاٍد ليعتدل يف مقعده، ونظر مبارشًة يف عيني نادر قائاًل ببطٍء 
مؤكدًا عىل كل حرٍف من حروف كلامته:

»إِْنَس األمر متامًا، وَأْسِد نفَسك وأسدين معروفًا بأال تفاحتني هبذا الشأن ثانيًة. 
وإن كان حضوري إىل هنا سيضايقك فلن أحرض ثانية.«

هب واقفًا فوقف نادر بدوره:
»أطلب منك أن تتوىل اإلدارة فتقول أن حضورك يضايقني!!! صدقًا، ماذا حل 

بك يا فؤاد؟! كيف التوى دماغك هبذا الشكل؟!«

دار حول مكتبه ليقف يف مواجهة شقيقه الثائر قائاًل بصوٍت هادٍئ حازٍم: 
»ُجلَّ ما أمتناه هو أن تعود كام كنت يف سابق عهدك، وأن تسرتد مكانتك واحرتامك 

لدى اجلميع... هذا أقل ما تستحقه يا فؤاد.«

ب فؤاد وجهه من وجه أخيه قبل أن يقول من بني أسنانه: قرَّ
»ليس لديك فكرٌة َعمَّ أستحق، فال تتحدث َعمَّ ال تدري.«
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كالتمثاِل  نادرًا  وراءه  تاركًا  كالعاصفة  الغرفة  غادر  قد  كان  حلظاٍت  ويف 
حمملقًا يف الباب املغلق حيث خرج أخوه..ل يدري كم بقي عىل حاله، ولكنه 
حني تنبه، زفر واستدار ليجلس خلف مكتبه ثانية، مستقباًل حاسوبه، مفرغًا 

غضبه عىل أزراره.. 

] 
»أريد أن أقابل والد شهد للرضورة يا كريمة.«

»السيد فؤاد غري موجوٍد اآلن يا آنسة مهرة، ولكنني أستطيع إخباره بام تودين 
إبالغه إياه.«

»آسفة و لكنِّي أريد مناقشة أمٍر هاٍم معه، فمتى يمكن أن يتواجد؟«

»ال أحد يدري يا آنسة.«

بأي  إيل  وليتحدث  إياه  أعطه  فضلِك  من  هاتفي..  رقم  لديِك  أنِت  »حسٌن، 
وقٍت.«

»إن شاء اهلل.. سأبلغه يا آنسة .«

أغلقت  بعدما  املطبخ  إىل  لتعود  كريمة  واستدارت  الفيال  مهرة  غادرت 
الباب لتتفاجأ بأمرية تستوقفها من أعىل الدرج سائلًة:

»ما األمر؟ ماذا كانت تريد مدرسة شهد؟«

تعجبت كريمة من السؤال ولكنها أجابت بأدٍب:
»كانت تود مقابلة السيد فؤاد ألمٍر هاٍم.«

»وما هو؟«

»ال أدري، فلم تشأ إخباري.«
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أشارت هلا أمرية بيدها أن تنرصف ثم عادت أدراجها إىل حجرهتا حيث 
جيلس سامر مدخنًا سيجاراٍ، وهو غري مباٍل بالرماد الذي ينفضه عىل السجادة 

العاجية الغالية.
»انتبه للسجادة يا سامر، ال تقلب حجريت لبقايا منجم فحم كغرفتك.«

سأهلا دون أن تغادره ل مبالته:
»ما باُلِك عصبيٌة هكذا؟ ماذا حدث اآلن؟«

»مدرسة شهد تريد أن تقابل فؤاد لتشكَو إليه ما حدث بيننا اليوم.«

اعتدل سامر وعلق ساخرًا:
»ليمس همذا مما جيعلمك متوتمرًة وعصبيمًة هكمذا، البمد وأن هنماك أممٌر آخمر 

يشمغل بالمِك.«

عاد ليأخذ نفسًا من سيجاره باستمتاٍع ثم تابع مبتساًم:
»فأنِت تعرفنَي جيدًا أهنا مهام قالت لفؤاٍد فهو لن يبايل إطالقًا ولن يلقي لألمر 

باالً من األساس... هذا، عىل فرض أهنا ستتكمن من لقائه يف املقام األول.«

اآلخر؟«  هو  يأبه  لن  أتظنه  نادر؟  حينها  قاَبلت  إن  ماذا  ولكن   »نعم.. 
نظر إليها سامر بحدٍة ، وقال بضيٍق ظاهٍر:

به  ختربها  وما  ماَلِك  الفتاة؟!!!  شأن  يف  للتدخل  دفعك  الذي  ما  أدري  »ال 
معلمتها؟!«

»إهنا تعبُث برأس الفتاة ومتلؤه باخلرافات.«

املدرسة؟ !! وهلذا  إياه  تلقنها  ما  »وأنِت هتتمني ألمِر شهٍد وتتابعني عن كثٍب 
تعمدِت جرحها بكالم ٍسخيٍف غري الئٍق!!!«

»دْعَك من السخرية.«
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جلست، ثم سحبت من فمه السيجار ودخنتها ببطء قبل أن تقول هبدوء:
»برصاحة ال آبه للطفلة ولكنني ل أمتالك نفيس حني سمعت ما تقوله هلا تلك 
نادر ويستغرقه متامًا،  ها يشغل  فاهنيار شهد وتذكرها ألمِّ نفسها معلمًة،  التي تدعو 
وظننت أهنا كلام أدركت واقعها وتقبلته برسعٍة، كلام متكن نادر من التفكري يف نفسه 
، وقلقي سببه أينِّ ال أريد أن ُيعيَقني يشٌء عامَّ أصبو إليه.. ولو كان هذا األمر تافهًا  ويفَّ

كتكدير معلمة شهد.«

ارتكن سامر بمرفقيه عىل ركبتيه مائاًل إىل األمام حمدثًا أمرية بجديٍة غريبٍة 
عليه غرابَة اجلليِد عن سطِح الشمِس:

»استمعي إيل يا أمرية وأنصتي جيدًا ملا سأقول.. ما برأسِك لن حيدث ولو بعد 
مائِة عاٍم، ولو كان نادر سيتزوجِك لكنِت اآلن زوجته بل ومنذ سنوات، ولكنه غري 
أن تكوين واقعيًة وأن  يا غاليتي... عليِك  أنِت  بِك  إن ل يكن  نفسها،  بالفكرة  مباٍل 
تتحركي وفقًا ملا هو واضٌح وأكيٌد.. لن نبني قصورًا من الرمال، فدعي السذاجة فقد 
سئمُت القلق والرتقب. دعينا نركز وْلنضَع أرجلنا عىل أرٍض ثابتٍة فالفرصُة مواتيٌة 

لنا اآلن وللمرة األوىل منذ سنني، فرجاًء كفانا عبثًا.«

ردت بعصبيٍة، حيث ملس سامر وترًا حساسًا بكالمه دون أن يدري، أو 
ربام هو يدري متامًا:

» انا ال أعبث ، بل أحاول بكل ما اوتيت من حيلة ، و لكنه كالسد املنيع !«

قاطعها :
»وهذا بالضبط ما أعنيه يا أمرية، فالبد أن تستبعدي مشاعرِك وتنحينها جانبًا، 
صاحلي..  و  لصاحلِك  هذا  املرحلة.....  هذه  يف  متاحًة  رفاهيًة  ليست  فالرومانسية 

مفهوم؟!«

باغتتها رصاحته وتلوحيه بمشاعرها نحو نادر فردت بغضٍب:
ال  وأنت  وأنفذ  أفكر  يشٍء،  بكل  أقوم  أنا  اجلدية؟  عن  يتحدث  من  »جدية؟ 
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جتيد سوى رصف املال واالستمتاع بام أنجزه... وهل هناك ما يثبت جديتي أكثر من 
قلقي، والذي كنت منذ دقيقٍة واحدٍة فقط حتاول أن ختلصني منه، من أمر تراه تافهًا؟ 

أال يعكس هذا جديتي واهتاممي بأدق التفاصيل؟«

»ل ال تواجهني احلقيقة؟ أحقًا تظنني أن أمرًا تافهًا ككالمك مع املعلمة سيؤثر يف 
قرار نادٍر إن أراد الزواج بِك؟ صدقيني، نادر ليس هو الصيد املناسب، إن فهمت ما 
أعني.. فدعيِك رجاًء من احلب والسخافات، فهام ألصحاب الفرش الناعمة، ودعينا 

نحن نمد جذورنا ونتمكن حتى نسيطر يف النهاية عىل كل يشء.«

أن تعقب عىل كالم سامٍر مكتفيًة  املطفأة دون  السيجار يف  نفضت رماد 
هبزٍة خفيفٍة من رأسها.. بقيا عىل هذا احلال فرًة غرَي وجيزٍة، حتى َلَيُظنُّ الناظُر 
وتراقص  فمها  وإىل  من  بالسيجار  أمرية  يد  حترك  لول  ثابتٌة  لوحٌة  أهنا  إليهام 
عمود الدخان الذي تنفثه من فمها وأنفها والذي كان يتلوى يف اهلواء كحيٍة 
الدخان  ينظر لآلخر عرب  انحناءٍة هلا، وكالمها  ها يف رأسيهام مع كلِّ  تبثُّ ُسمَّ

املراقص، حماولً َسرْبَ أغواِره...
تكلمت أمرية أخريًا:

»ماذا يدور يف رأسك؟«

أن  يعلم  هو  الدخان.  سحابة  وسط  غريبًا  شكلها  كان  سامر،  إليها  نظر 
وكان  تريد،  ما  عىل  لتحصل  يشٍء  وكل   ، يشٍء  أي  لفعل  استعداٍد  عىل  أخته 

يعجبه هذا الطبع فيها... وخييفه أيضًا إن صدق مع نفسه....ِ 
ًا بربوٍد مستفٍز: لكنه ل خيتلف عنها كثريًا، وابتسم للفكرة، رادَّ

»فؤاد«

ردَّدت بتعجٍب مصطنٍع:
»فؤاد!!«



38

»نعم، فلو نظرنا إىل احلال اآلن من بعيٍد، سرتين أن القوة كلها بيِد نادٍر، فهو 
صخرة هذا البيت وعامده الذي يرتكن عليه اجلميع ما جعله كاحلجر الصوان، وهذا 

يرتك صاحبنا فؤاد ضعيفًا هشًا متجاَهاًل ومتجاِهاًل كل يشء حتى ابنته الوحيدة.«

قاطعته:
»وهلذا أرى أن نادرًا هو السبيُل للحصول عىل كل ما نبغي، فلَِم نتقرب ملَِْن ال 

يملك وال حيتكم عىل قرار؟!«

»وهنا يأيت السؤال املهم : كيف؟؟؟«

تنهد بعمٍق ثم تابع:
»يا سيديت اجلميلة، يف اسرتاتيجيات احلروب، القتحام قلعٍة أو حصٍن ما، البد 

من البحث عن نقطة الضعف ال مركز القوة.«

»و لكن نقطة ضعفك العتيدة ال قيمة هلا هنا، فكام قلَت أنَت منذ حلظاٍت، ال 
حول له وال قوة، فحتى لو متكنا من استقطابه، فال حاجة عند نادٍر لرأيه وال هو يسعى 
للتدخل يف أي يشٍء مهام كان بسيطًا، وال حتى يف شئون شهد.... هو مستغرٌق يف 

الكآبة، مستمتٌع بالغرق يف ذكرياته وآالمه«

»وهو كذلك يمتلك النصف يف كل يشٍء رغم ذلك.«

وإن  حتى  يستطيع  ولن  يتحكم  ال  سابقًا،  قلت  ما  ُأعيد  سامر!!!  يا  »أتعبَتني 
إدارة  يفقه شيئًا إطالقًا يف  نفسه ومن أخرى ال  يتعب  أن  يريد  أراد... فمن جهٍة ال 

األعامل وربام ال يعلم حتى حجم أمالكه.«

إدارة  يف  نادر  مع  يتشارك  حتى  أو  يفهم  أو  يتدخل  أن  أراد  إن  سيمنعه  »ومن 
أعامله؟«

واهتاممه  حبه  بكل  نادرًا  أن  متامًا  تعلم  فهي  وثقٍة،  برسعٍة  ردت  »نادر« 
فؤاد  بتفاهة  العمل... فشخص  املشاعر يف  بأخيه، لن خيلط األوراق ويدخل 
وضعفه هو آخر من سيدخله نادر إىل رشكته التي ضحى فيها بعمره وجهده 
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طوال السنوات املاضية. ليس أنانيًة ولكن مراعاًة ملصلحة العمل ومن ضمنها 
مصلحة فؤاد شخصيًا...

ابتسم سامر:
»خذلتني يا أمرية.. خانِك ذكاؤك هذه املرة.... فنادر يقاتل ليستعيد فؤاد صوابه 
... وال أظن  الركة والعمل  انتباهه َصوب  لفكرُت يف جذب  أنا مكانه  ولو كنُت 
أن فؤاد يستجيب وهلذا فإن عرض هو العمل يف الركة الرئيسة فلن يعرتض نادر 

إطالقًا.«

»أعلم أن نادرًا حيب فؤاد، ولكن ليس عىل حساب مصلحة العمل التي يراها 
مصلحة اجلميع أيضًا.. و هلذا فربام لن يامنع وجوَد فؤاد يف الركة ليل هنار، ولكنه 
ودعني  باستسالمه...  فؤاد  يشجعه  ولن  أبدًا  مطلقٍة  صالحياٍت  يمنحه  لن  كذلك 
أقلب السؤال الذي سألَته سابقًا: كيف؟ وما الذي يمكن أن يقنع فؤاد أن يرتكه مما 
هو فيه وأن يعمل مع أخيه يف حني سيفشل نادر، مع كل مكانته لدى فؤاد، حسب 

افرتاضك يف اقناع ؟«

»ليمس )مما(، وإنمام )ممن(.« قاهلـا و سـكَت ليمنحهـا حلظـاٍت تسـتوعب 
فيهـا مـا َعنَِى..

أطلقت أمرية ضحكًة ساخرًة عاليًة أحنقت سامرًا كثريًا كوهنا تسخر منه، 
ولكنه جتاهل حنقه وهم بمتابعة حديثه إل أن أمرية قاطعته بسخريٍة حادٍة:

»ياَلَك من ساذٍج، أنَت تتحدث بمنطق الال منطق!!!، وكأن حتويل من االهتامم 
ثه من األساس لن يكون ملحوظًا.... وكأن مجيع  بنادر لالهتامم بفؤاد الذي قلَّام ُأَحدِّ
وا يف نواياي حينها.... فؤاد ليس غبيًا، وإن كان مغيبًا، كذلك  من يف البيت لن يُشكُّ
هذا  تتخيل.  كام  إليه  التقرب  علينا  أبدًا  يسهل  ولن  الصقر..  بعني  يتابعه  نادرًا  فإن 
وحماولة  لشهرية،  العميق  )حبه(  بسبب  هو  اآلن  فؤاد  فيه  ما  أن  واقع  إىل  باإلضافة 
فلسُت  حاليًا،  األقل  عىل  مستحيلًة،  تكون  ربام  يب  بالزواج  واقناعه  حوله  االلتفاف 
الوحيدة التي رأت هذه الفرصة، ولطاملا الحظُت كيف يُصدُّ كل من حتاول التقرب 
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إليه من صديقاتنا وأقارب شهرية.. ال، ما تطلبه مستحيٌل ولن أضيع وقتي وجمهودي 
يف مالحقة رساٍب.« 

بطريقة  لفكرته  عرضها  وكيفية  منطقها  صحة  من  كثريًا  سامر  اغتاظ 
تنفيذها  لكيفية  وخيطط  يفكر  هو  أخذ  حني  يف  ضحلًة  ساذجًة  تبدو  جعلتها 
أيامًا ولياٍل.. ولكنه يدرك أن عليه أن يصرب عىل أمرية حتى يصل إىل مراده، 
كان  أي  أو احلصول عىل  كتغيري سيارته  بسيطًا  ولو  يستطيع شيئا  لن  فبدوهنا 
من املكاسب املادية، و هلذا فقد استدعى كل قواه للسيطرة عىل أعصابه ليقول 
بصوٍت استطاع أن جيعله هادئًا خافتًا ساخرًا ليستفز انتباهها، فهو يعلم مدى 
غرور شقيقته وأهنا لن تفلته بعد تعليقه إل بعدما ترغمه، كام سيجعلها تظن، 
بالبوح بكل ما لديه، بدل من املصادرة عىل أفكاره حتى من قبل أن يفكر فيها، 

كام هي عادهتا.... 
»حجج واهية.«

ــة،  ــادرة الغرف ــمَّ بمغ ــف، وَه ــو يق ــامر وه ــه س ــٌد أطلق ــٌق وحي تعلي
ــرية:»ِلَ و ملَِممن أحتجممج...؟!! لممك أنممت؟ أتظممن نفسممك...« ــتوقفته أم فاس

قاطعها برسعة:
»قبل أن تستغرقي يف السباب، أرجو أن تعتربيني ل أقل شيئا واهدأي وانيَسْ كل 
يشء...« قاهلا هبدوٍء وأدٍب كمن ندم عىل ما قال، ولكنه احتفظ بشبح ابتسامٍة 
املزيد وأنه ليس آسفًا فعاًل  أنه لديه  عند ركن فمه كان يعلم أهنا ستفهم منها 
عىل ما قال فوقفت بحدٍة عن كرسيها رافعًة صوهتا بطريقٍة لطاملا كِرهها، فهي 
أنه هو  بالرغم من  وأكثر حرصًا عىل صاحلهام  أكرب وأنضج  بأهنا  دائام  تشعره 

شقيقها األكرب.. األكرب بأعواٍم..:
الواهية،  باحلجج  تعني  ما  متامًا  أن ترح يل  أهدأ ولن ترتك احلجرة دون  »لن 
وأحذرك يا سامر، فأنا لن أسمح لك بمامرسة أالعيبك الكالمية معي... حتدث وال 

تستفزين أكثر من هذا.«
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كام  )ألعيبه(  أفلحت  فقد  يشء،  كل  رغم  ولكن  فأكثر..  أكثر  كرهها 
تها... ابتسم لنفسه ولكنه مل يسمح لبتسامته بأن تطفَو عىل صفحة وجهه..  سمَّ

عاد باستسالٍم ظاهريٍّ َكَمْن ُأْسِقَط يف يده وقال هازًا كتفيه ببساطة:
»تأميل ما قلته توًا.....«

عاد ليواجهها ممسكًا بذراعيها برفٍق حتى يستأثر باهتاممها:
»إذا كانت مالحقة فؤاد رساب، فامذا تسمني مالحقة نادر؟! وإن كان نادر يرى 
إهدار وقتِك  بعدم رغبتِك  تتَعلَّلنِي  لنفسه ؟!  َفلَِم سيختارِك  أخيه،  فيِك خطرًا عىل 
وجمهوداتِك وأنِت ُتلقني حياتنا قربانًا حتت قدمي العزيز نادر طمعًا ليس يف حبه وإنام 

يف نظرة استلطاٍف منه..«

شعرت بكالمه كالصفعة فأدارت وجهها قائلة برسعة: »أنا لم ...«
قاطعها ثانيًة، عليه اآلن أن ينهال عليها بكل ما أويت من أفكاٍر لَينُفذ من 
وقدرته  نفسه  ليثبت  عقلها،  إىل  وينسل  كربيائها  يف  أحدثه  الذي  الثقب  هذا 
يفقد  ل  حتى  لسانه  عىل  بعضها  تسابق  وكلامته  فقال  يتيمٍة،  ملرٍة  ولو  أمامها 

فرصته الوحيدة:
هنا،  للعيش  انتقلنا  منذ  اليائسة  حماوالتك  أراقب  كنُت  فقد  أمرية،  يا  »أفيقي 
رغم  يومًا،  الفرصة  ولنا  لك  تتاح  فقد  املحاولة  من  بأس  ال  بأن  نفيس  أخرب  وكنُت 
بأن هذا  نادر،  الوقت بشخصية  ازدادت مع  التي  يوٍم، وبمعرفتي  بعد  يومًا  اقتناعي 
تفعلني،  ما  كل  بصمٍت  تابعت  نخرسه...وهلذا  ما  لدينا  يكن  ل  ولكن  مستحيل، 
راقبُت  العظيم..  السيد  بريق  عنه  أعامِك  ما  فَبرِصُت  حياهتام،  تفاصيل  كل  وكذلك 
نادر يعترب نفسه والد كل من فؤاد وشهد معًا،  العالقة وكيف أصبح  كيف حتولت 
لنادٍر  وبمعرفتي  فيه،  هو  مما  ليستفيق  مؤخرًا  فؤاد  حَيُثُّ  ما  كثريًا  نادر  سمعت  كام 
ا وقد الحت يل الفرصة اآلن، فقلت  أتوقع حماولته اجتذاب اهتامم فؤاد للركة... أمَّ
لنفيس )ل ال يكون فؤاد هو حصان طروادة والذي من خالله سندلف، ولو من الباب 
ل  فإن  أمرية،  يا  أنت  تنفيذ هذا هو  .. وأميل يف   ).... والثروة  لعال األعامل  اخللفي، 
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تستفيقي من حلمك الوردي فسنقي بقية عمرنا نعض أناملنا من الندم، فلن نطال 
حينها ال بلح الشام وال عنب اليمن.«

لحظ صمتها فاغتنم فرصة ترددها واستامعها إليه دون مقاطعٍة أو تعليق 
ما يدل عىل أهنا َتِزُن كالمه و تديره يف رأسها، فعاجلها بالقاضية:

»صدقيني يا أمرية، لن يتزوجك نادر ولو بعد ألف عاٍم... انظري أنت إىل من 
أنك  فرغم  الراقي؟  املجتمع  سيدات  عىل  يفضلك  تظنينه  أحقًا  النساء..  من  حوله 
تعيشني هنا إال أنك لست أمرية أو ممثلة أو سيدة أعامل، ولن حيمل زواجه منك له 
إما  إال صفقًة،  يكون زواجه  ، ولن  أعامٍل  قبل كل يشٍء، رجل  فنادر،  فائدة...  أي 
التي كانت  الطرق  الكثري من  فبزواجه سيقطع  ترفع مكانته....  أو  أعامله  أن توسع 
متهد لصفقاٍت وأعامٍل ربام لن حتدث إن تزوج... فالكثري من سيدات األعامل حيلمن 
حلمك بالزواج منه وهو جييد الرقص عىل نغامت هكذا أحالم، فإن قرر أن يقطع كل 
هذه األوتار، فالبد وأن يكون العائد واملقابل أكرب بكثرٍي من الثمِن... فأخربيني أين 
أنِت من كل هذا؟ هه!! تذكري يا أمرية أنك لست هنا إال ألننا، وحلسن حظنا، كنا 
اب، ولوال أن نادرًا أراده أن ينتقل للعيش معه هنا هو وفؤاد بعد  نعيش مع خايل حسَّ

موت والدمها، لظللنا يف ذاك احلي البائس....«

قاطعته برسعة:
إىل  حيتاج  إنساٍن  وكل  عائلته....  أيضًا  فنحن  سامر،  يا  أيضًا  حيتاجنا  »نادر 

عائلٍة...«

فابتسم  تضيفه،  ما  لدهيا  يكن  مل  ولكنها  تكمل  حتى  وانتظر  صمتت 
إنساٍن )حيتاج(  بالطبع!!!! كلُّ  أوه  ابتسامًة صفراَء وقال بسخريٍة:»حيتاجنا!!!!! 
لعائلٍة، ولكن إىل أي مدًى وألي سبٍب.... نعم، اتفق معك بأن نادرًا حيتاجنا، ولكنه 
حيتاجنا ألننا برهاٌن حٌي عىل إحسانِه... مسامٌر يف طاولٍة أنيقٍة يزين هبا ردهته.. ليثبت 
للناس من حوله ومن قبلهم نفسه كم هو طيٌب وكريٌم... فهو ينفق عىل أبناء خالته 
لِنَُقْل،  أو  بيته...  املساكني، وليس هذا فحسب، بل ويستضيفهم استضافًة دائمًة يف 

ُيؤِوهيِم يف بيته..«
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أثر كالمه يف مآقيها...  بعيدًا حتى ل يرى سامر  أشاحت أمرية بوجهها 
ذراعيها  من  يثبتها  حيث  مكاهنا  يف  مرتاحًة  تعد  مل  بصعوبٍة..  ريقها  ابتلعت 
أنه  إل  سامر  رصدها  خفيفٍة  بحركٍة  فتململت  هكذا،  قرٍب  عن  ليحدثها 
ث واستمعت  جتاهلها، فهو لن ُيضيع هذه الفرصة أبدًا، فلم حيدث يومًا أن حَتدَّ
هي، ول أن شعر بمثل هذه القوة والسيادة فيام بدت هي ضعيفًة هشًة... وقد 
ثبات  يفلتها حتى يطمئن إىل  التفوق هذا وهلذا فهو لن  أعجبه جدًا إحساس 

فكرته التي زرعها وسريعاها بعناية حتى تؤيت ثامرها... 
خذهلا،  صوهتا  أن  إل  كالمه،  لتدحض  فاها  وفتحت  أمرية  تنحنحت 
»ليس األمر هبذه الصورة يا سامر!!! فنحن هنا منذ  فخرج هزياًل خافتًا متقطعًا: 
سنني طويلٍة ول أشعر يومًا بام قلت ِمن ِقَبل نادٍر.. ل أشعر بأننا دون أحٍد أو عبئًا عىل 
أحٍد.. بل عىل العكس، فلقد ترك يل إدارة البيت متامًا ول ينتقدين ولو مرٍة واحدٍة... 

ال، نحن هنا ألنه سعيٌد ببقائنا هنا..«

ب وجهه من وجهها أكثر، قائاًل  هنا طفح الكيل، فضحك سامر بغيٍظ وقرَّ
بصوٍت خافٍت ليأرس انتباهها ثانيًة:

»أنا ل أقل بأننا عبٌء عىل نادر، وإن كنا بالفعل كذلك... فنحن وإن ل نكن عبئًا 
».. ماديًا، فنحن عبٌء نفيسٌّ ومعنويٌّ

سألته بخنوٍع عجيٍب:
»كيف؟«

أجاهبا بثقٍة وهو يضغط عىل ذراعيها فيام بدا هلا وكأنه يوبخها:
»ماذا سيحدث يف رأيك حني يقرر نادر الزواج من أيٍّ كانت؟ وهذا سيحدث 
قريبًا أو بعيدًا...أيُّ صفٍة ستكون لوجودي هنا؟ ألن يكون وجودي هنا مقيدًا حلرية 
يعجب  لن  وبالتأكيد  أيٍّ كان...!!!  لدى  مقبوٍل  مريٍح وال  أمٌر غري  عروسه؟ وهو 

الوضع نادرًا وزوجته«
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صمت حلظة وحني أْلَفى صمتها ُيغلِّف نظرهتا الالمبالية، شعر بأن جمهوده 
به  أمرية ل تكرث إطالقًا ملصريه وما سيحل  أن  فيبدو  كله سيذهب سدًى، 

مادامت تضمن مكاهنا بالقرب من نادر... 
تآكله الغضب ولكنه علم متامًا ما عليه قوله ليهزم شعور الطمأنينة لدهيا 

ويمزقه إىل أشالٍء، فقال مركزًا عىل حروف كلامته:
حاِل  يف  هنا  أنِت  وجودِك  صفة  ما  ختربيني،  أن  أتستطيعنَي  أنا...  مني  »دعِك 
زواج نادر؟ فأيُّ امرأٍة ستقبل بوجود شابٍة عزباء مجيلًة مثلك يف بيت الزوجية، تتبخرت 

أمام عيني زوجها جيئًة و ذهابًا؟!«

أبدًا، فهو ليس هبذه  املنزل  ِمنَّا.. مغادرة  ِمنِّي...  نادر  »ال، لن يطلب  قاطعته: 
األنانية وقلة األصل... كام أنه لن يمنح أبدًا، أحدًا، أيًا كان، هذه السلطة عليه وعىل 
لنذهب  آَخَر  مكانًا  نملك  ال  أنَّا  يعلم  هو  و  »وبخاصٍة  بخفوٍت:  وتابعت  بيته!«، 

إليه.... وحتى بدون هذا السبب، أستبعد متامًا هذه الفكرة يا سامر... متامًا..«

رفع سامر أحد حاجبيه قائاًل بسخريٍة:
برسعٍة...  يفكر  أن  لبد  ولكن  حق  عىل  أهنا  يعلم  هو  »متامًا!!!« 
فأكمل:»لدينا بيتنا القديم أم نسيتِه؟ عامًة، هلذا قلت أننا عبٌء عليه، فهو ال يعرف 

كيف يتخلص ِمنَّا وحيتفظ يف نفس الوقت بخاله وسمعته وهالته..« 

أتبع كلامته بضحكٍة ساخرٍة قصريٍة تاركًا ذراعيها اللذان امحرا وارتسمت 
بنطاله  جيبي  يف  يديه  ووضع  بقوة،  يمسكها  كان  حيث  سامر  أصابع  عليهام 

اجلينز هازًا كتفيه يف خفٍة قائاًل ببساطٍة:
)اإلذن(  نادٍر  من  تطلبي  أن  إال  عليِك  فام  التأكد من صحة كالمي  أردِت  »إن 
باالنتقال إىل مسكننا القديم... وأقسُم لِك اآلن، بأنه لن يامنع أو حتى لربام لن يسألك 
عن السبب، بل سيسارع ويتفضل، كالعادة مشكورًا بالتباهي بعطائه وكرمه الذي ال 
حدود له، وسيعرض ترميم بيتنا القديم وإعداده، أو لربام اقرتح رشاء البيت بالكامل 

من صاحبه و بنائه من جديد ليكون موائاًم ومستعدًا الستقبالنا.«
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ضحك بصوٍت عاٍل هذه املرة بشكٍل أزعج أمرية كثريًا ومتنت لو أهنا مل 
تفتح مع سامر هذا النقاش من األساس، فلم تكن مستعدًة إطالقًا لكل هذا 
كلامت  يف  الساكنة  احلقيقة  حتملها  التي  واملرارة  اإلحباط  دفعات  من  الكم 

أخيها.. تابع ببساطة:
»ولكني أحذرِك، فلو عرضِت عىل نادر مثل هذا العرض، فلن يكون هناك جماٌل 

للرجوع فيه، فسننتقل برسعة الربق، قبل حتى أن تدركي أنه وافق عليه بالفعل..«

ابتلعت ريقها وتراجعت بضع خطواٍت إىل الوراء لتجلس عىل األريكة 
تدير  وأخذت  الواسعة  حجرهتا  تتوسط  التي  الفخمة  البنفسجية  املخملية 
عينيها فيام حوهلا فيام ابتعد سامر ليجلس عىل الكريس الذي كان حيتله سابقًا 
عن يمينها وهو يراقب بعينني راصدتني حركتها التي تشري إىل أهنا تقلب األمر 
يف رأسها وهذا ل يعني إل شيئًا واحدًا.... أنه وصل ملراده وأخريًا سيصبح هو 
املفكر وهي األداة.... ولن يطول األمر حتى يبعدها إن استلزم األمر قبل أن 
تبعده هي، وهو ما لن تتوان أمرية عنه إن شعرت به هيدد مصاحلها أو وضعها، 
لذا عليه أن يكون رسيعًا ودقيقًا و لكن متأنيًا، فإن كان يظن نفسه ذكيًا، فأخته 
داهية... ولو استشعرت منه ما تكره، فلسوف تقلب الطاولة عىل رأسه...بل 

وربام عىل رؤوس اجلميع...
فقد قلب عاملها  أمواج احلرية...  تتقاذفها  يراقبها  تراجع يف كرسيه وهو 
متامًا... كانت ل تزال جتول يف حجرهتا بعينيها اخلرضاوتني القامتتني وهي تزم 

فمها الصغري املمتلئ بقلٍق وضيق ٍظاهَرْين... 
يومًا  تغادر  نفسها  تتخيل  مل  فهي  أفكارها،  تغالب  وهي  أمرية  متلملت 
واق الطويل، وليس أبعد  حجرهتا هذه إل لتنتقل إىل حجرة نادر، يف آخر الرُّ
يدويًا،  املحفورة  العاجية  األفاريز  ذات  العالية  النوافذ  إىل  هذا...نظرت  من 
بانوراما رائعٍة للحديقة من ناحية حوض السباحة الواسع..  والتي تطل عىل 
آه، شتَّان بني هذا املنظر واملنظر الكئيب للبيت املهجور الذي تطل عليه الرشفة 
املتصدعة  غرفتهام  حوائط  بني  وشتاَن  بولق...  يف  القديم  لبيتهم  الوحيدة 
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املطلية بالزيت بلون أخفته الشقوق، و بني حوائط غرفتها املغطاة بورق احلائط 
العاجي املزدان بخيوط الذهب ولون البنفسج الفاتح والذي اختارته بنفسها 
أثناء إحدى سفراهتا العديدة لفرنسا. وقع برصها عىل الفراش الواسع الوثري 
امللكي الشكل والذي يتسع لعائلة كاملة من أربعة أفراٍد، وكأهنا حني اختارته 
كانت حتاول أن متحو عن جسدها ذكرى تلك املرتبة اهلزيلة التي كانت توصل 
الربد إىل عظامها الرقيقة أكثر مما كانت متنعه...ل يمكن أن ترك هذه الفيال، 
ل يمكن أن تتنازل عن ذكرياهتا الوحيدة السعيدة وهي تنتقي كل قطعة أثاٍث 
الراضية  النظرة  وكل حتفٍة ولوحٍة زيتيٍة نسقتها مجيعها بذوٍق عاٍل أدركته من 
إليها  يعهد  جعله  ما  وتزيينها،  صفها  أهنت  حني  نادٍر  عيني  يف  لحظتها  التي 
بتجديد البيت ومنحها كل الصالحيات للترصف كام ترتأي يف الفيال، أو البيت 

كام اعتاد أن يدعوه..
فوق  الكبرية  املساحة  توسطت  التي  الكبرية  الزيتية  اللوحة  استوقفتها 
فراشها، فلها ذكرى خاصة جدًا، إذ اشرهتا يف أول مرٍة خرجت فيها مع نادر 
للوحات  معرض  بزيارة  نادر  فاجأها  كيف  تذكرت  حني  ابتسمت  وحدمها. 
أحد أصدقائه الفنانني بعدما أهنيا عشاءمها الذي تناوله وحدمها بعدما اعتذر 
عىل  تشكره  وهي  باملغادرة  ا  مهَّ بعدما  يومها  نادر  قال  سامر.  و  خاهلا  من  كل 

يل الشكر ملا بعد.. فلدي مفاجأٌة لِك.« دعوهتا:»أجِّ
اللوحات،  تشاهد  وهي  الصغرية  كالطفلة  وضحكها  سعادهتا  تذكرت 
»اختاري واحدة« مهسها نادر يف أذهنا وهي تطالع إحدى اللوحات بشغٍف ولكنه 
اعرض بشدٍة حني أشارت إىل اللوحة الكبرية التي تصدرت املعرض... كانت 
لفتاٍة عاريٍة إل من وشاٍح أبيٍض شفاٍف ينساُب براٍخ عىل وسطها مغطيًا بالكاد 
ما ل جيوز أن ينكشف، بينام نصفها العلوي عاٍر متامًا وهي تتمدد بدلٍل عىل 
لعوبتني ملن يطالعها... كان رفضه  بعينني  تنظر  اللون  بنفسجية  أريكٍة خممليٍة 
طوال  اإلحلاح  عن  تتوقف  ومل  إلقناعه  وسيلًة  تدخر  مل  أهنا  إل  وقاطعًا  هنائيًا 
األسبوع الذي تال تلك الليلة. وأخريًا استسلم نادر لرغبتها مشرطًا أل توضع 
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يف أي مكاٍن يف الفيال إل غرفتها.. يومها فقط شعرت بأن نادرًا ُيِكنُّ هلا نوعًا 
معها  التعامل  يف  الرقيق  أسلوبه  العتقاد  هذا  ى  غذَّ وقد  املشاعر،  من  خمتلفًا 
كاهتاممه بيوم عيد ميالدها، وحرصه عىل حضورها لكل حفالت الفنانني التي 
حتب الستامع إليهم وإىل املعارض الفنية التي مألت بمعروضاهتا أركان الفيال 

وزخرت هبا حجرهتا، كام مل يبخل عليها أبدًا باهلدايا واملجامالت الناعمة..
أفاقت من أحالم اليقظة حني لقت عيناها نظرة شقيقها الساخرة حتت 
حاجبني مرتفعني بتعجٍب، فأدركت أهنا استغرقت وقتًا ليس بالقصري منجرفًة 
كانتا  بأن عيني سامر  تدري كيف، ولكنها شعرت  بعيدًا عن موضوعهام. ل 
أكثر سوادًا مما مها عليه أصاًل! تنحنحت لتساعد صوهتا يف أن خيرج واضحًا 

وقالت هبدوء:»هل أهنيت كالمك؟«
عىل  قدرٍة  من  أويت  ما  بكل  متاسك  ولكنه  صارخًا،  فيها  ينفجر  أن  كاد 
تتسلل هبدوٍء  تاركًا كلامته  تأملها  لقد كان صامتًا طوال فرة  النفس...  ضبط 
إىل عقلها وقلبها.. كان متأكدًا من أن أمرية لن ختذل نفسها ولن تغلب عاطفة 
املراهقات عىل مصلحتها. أما وهذا هو احلال، فعليه أن يكون أكثر حدٍة وأن 
خياهلا  يف  ملستقبلها  مجيلٍة  صورٍة  كل  يقتل  بأن  حٍد  ألقىص  باستفزازها  خياطر 
وأن يقطع خط الرجعة متامًا عىل تلك األوهام...أراد أن هيينها، أن جيرحها يف 
كربيائها... واهلل وحده يعلم ما يمكن أن تفعله أمرية حني تتأمل... اقرب منها 

ورفع ذقنها بإصبعيه قائاًل برقٍة خبيثٍة:
»أعلم أن كالمي قد يكون جارحًا، وال تريدين تصديقه، فمن الصعب بعد أن 
رسمِت لنفسِك صورة سيدة القرص أن تدركي أنِك ما كنِت إال و سيلًة وثمنًا بخسًا 
لفؤاد  ينتبه  حتى  معه  اب  حسَّ خايل  وجود  وهي  أال  نادر،  السيد  رغبات  من  لرغبٍة 
مثلام  يراِك  وال  بِك  يبايل  ال  فهو  أمرية،  يا  نادر  انيس  وسفرياته...  لعمله  هو  ليتفرغ 
حتلمني، زوجة وحبيبة... ولوال بقية من أخالقه، لنال منك ما شاء، لقاء رجاء عينيك 

املتوسلتني له جيئًة و ذهابًا.« 
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ألف معنًى  بنظرٍة حتمل  ثم رمقها  الباب،  يفتح  قال كلامته األخرية وهو 
قبل أن خيرج صافقًا الباب وراءه بقوٍة، ما جعلها تنتفض بعنف...

التي أخذت ترضب  الباردة  وقفت يف مكاهنا ترتعش من هبات احلقيقة 
روحها العارية بال رمحٍة، وأصداء كلامت سامر تردد بني جنبات عقلها وتطلق 
طنينًا ُيِصمُّ اآلذان يف رأسها، فأخذت تدير عينيها يف غرفتها علها جتد خالصًا 
تَر  مل  أهنا  إل  ورشاسٍة،  بعنٍف  يعترصه  وأخذ  قلبها  عىل  قبض  الذي  األمل  من 
مل  قلبها وعقلها..  قبل  أظلمت من  احلقد غرفتها كام  فقد ظللت ظلمة  شيئًا! 
يأت سامر باجلديد فيام خيص جتاهل نادر هلا، ولكم جرحها يف كثري من املواقف 
حني جتاوز مالطفتها له بأدب واظهاره عدم انجذابه هلا يف كثرٍي من املناسبات، 
فينتهي هبا األمر وحيدًة باكيًة يف ظالم غرفتها حتى ترشق شمس يوم جديٍد 
ولو  الصامتة  يستجيب لستجداءاهتا  بأن  آملًة  معه  بلقاٍء ولو رسيٍع  فيه  حتلم 
بابتسامٍة واعدٍة يتيمٍة... كل هذا صحيح، ولكنها كانت دائاًم ما توايس نفسها 
بكثرة انشغاله واحرامه للقرابة بينهام، فهو نوٌع نادٌر من الرجال مل تقابله فيمن 
عرفت من الرجال يف حياهتا، وأوهلم أخوها الذي ل مبدأ له ول ملة، فمصلحته 
هي عقيدته الوحيدة. و رغم هذا مل جتده يومًا يعمل أو يسعى لنجاٍح، وحتى 
فيام خيص وضعهام هنا، فهي من تفكر وترتب وتنفذ، فيام يكتفي هو بجني ثامر 
ختطيطها. وكانت حتتمل كل هذا بال مانٍع... أما اآلن وقد قرر أن يضع نفسه 
شد  عىل اخلريطة فيبارش بتجرحيها وجتريدها من كل ما تتوارى وراءه من ُسُرِ الرُّ
اجلارح  األسلوب  أسوأ خماوفها هبذا  تواجه  مرتعشًة  هزيلًة  ويدعها  واحلكمة 
السافر، فهو ما لن تسكت عنه أبدًا، ولن تغفره له يومًا، وستحرص عىل أن يدفع 
أخوها ثمن هذه اللحظات املؤملة بكل شكل يشفي غليلها...)اآلن أصبحت 
خبريًا يف العائلة وتعرف كل يشٍء عن نادر، هه، سنرى من األذكى هنا ومن 
يا سيد سامر...(... كانت ل شعوريًا تستثري غضبها ضد  له الكلمة األخرية 
أخيها ألن قلبها ل يزال يأبى أن يقسو عىل نادر، فرغم كل ما قيل، لن ينقطع 
يف  غريها  ختطو  حني  إل  البيت  هذا  وسيدة  زوجته  تصبح  أن  يف  األمل  لدهيا 
ثوب زفاٍف إىل غرفته. وهي عىل عكس سامر، ل تلوم نفسها أبدًا عىل متسكها 
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بنادر، فاألمر بالنسبة هلا له بعدان ول عيب أبدًا يف هذا. فإن كانت تستطيع أن 
جتمع ما بني ما تصبو إليه من مكانٍة وسطوٍة، وبني أن مُتيَض لياليها يف أحضان 
انتظرت  الوقت ول أن تتعجل األمور، ولكم  من حتب، فال جيب أن حتسب 
الكثري من النساء رجالً ل يدنون من نادر صفة ول مكانًا، ولكنهن أحببنهم، 
نادرًا  أن  فرغم  العمر؟!  آلخر  تنتظره  أل  كنادر؟!!!!  رجاًل  من حتب  باُل  فام 
كان األقل وسامة بني األخوين، إل أن وجوده يف أي مكان كان موضع اهتامم 
املوجودين مجيعًا وبخاصة النساء. ورغم كونه قليل الكالم، إل أنه كان جذابا 
بطريقٍة غامضٍة وكان هذا أكثر ما يشدها إليه، فهو مل يكن يتحدث إل ليقول ما 
يلزم وقتام يلزم، فليس مهرجًا كسامر الذي قد يتحدث الليل بطوله، دون أن 
خترج من كالمه بيشء مفيد... أما فؤاد، فهي ل تكرهه، ولكنها أيضًا ل حتبه.. 
ولن حتبه... فقلبها امتلكه نادر وانتهى...عادت هتدهد نفسها الفزعة )أليس 
من املحتمل أن يكون نادر يف انتظار الوقت املناسب للتقدم يل، فمن قبل ربام مل 
يكن مستعدًا نفسيًا لالرتباط، واآلن ، ويف ظروف كظروف فؤاد، فهو لن يقدم 
زوجته،  وموت  زواجه  لذكرى  أخاه  تعيد  قد  الزواج  صوب  خطوة  أي  عىل 
فربام عندما يستعيد فؤاد توازنه سيقدم نادر عىل الزواج(... ولكن ماذا إن صحَّ 
تقدير سامر، وارتبط نادر وقتها بغريها؟ ماذا سيكون حاهلا وكيف ستحيا مع 
ُجرح َِتْرِكه هلا؟ تساقطت حبات العرق البارد عىل جبينها وهي تتخيل نادرًا يف 
ِة الُعْرِس ويف ذراعه تعلقت عروٌس غريها ...ارتعشت ثانيًة.. ل، لن يكون  ُحلَّ
مصريها يف ذاك البيت القديم! لن تكون إبنة اخلالة املسكينة التي يشفق عليها 
نادر! لن تكون ضيفًة عند أيٍّ من كانت!! ستكون سيدة هذا البيت، ولو كان 
زواجها من فؤاد هو السبيل لذلك، فليكن... فبهذا أيضًا ستبقى بالقرب من 
نادر، فال أحد يعرف كيف ستجري األمور وينقلب احلال.. ولبد أن تكون 
اجلميع من هي  هنا، وسيعلم  أبواهبا... ستكون  الفرصة  تفتح  موجودًة حني 

اب.. وعىل رأسهم، سامر.. أمرية حسَّ

]  
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كان  فيام  الشمس  بزوغ  اقراب  معلنًة  األربعة  دقاهتا  احلائط  ساعة  دقت 
نادر يدلف من الباب الزجاجي لبهو الفيال التي اكتنفها ظالٌم ناعٌم دافٌئ أرخى 
أعصابه وبعث السكينة يف نفسه. كان الزجاج املزدان برسوماٍت وألواٍن هادئٍة، 
تعكس أشعة الشمس ملونًة داخل الفيال هنارًا، فيام تتاميل خطوطها يف ظلمة 
الليل عىل ضوء القمر اخلافت الذي ينري الردهة كلها من خالل تلك النوافذ 
بالدور  اجلدران  مساحة  أغلب  شغلت  التي  الواسعة  الزجاجية  واألبواب 

األريض، كام تفعل الليلة...
خفيفٌة.  حركٌة  استوقفته  حني  الرخامي  السلم  نحو  وخفٍة  هبدوٍء  حترك 
احلائط  تلفاٌز ضخٌم حيتل معظم  يقبع  البهو حيث  اقرب من إحدى ردهات 
الظهر  عالية  والكرايس  الطراز  احلديثة  األرائك  من  جمموعًة  يتوسط  الذي 
غري  مزيج  يف  فاروق،  امللك  قصور  يف  كانت  التي  تلك  تصميامهتا  تشبه  التي 
خافٍت  بصوٍت  نادى  برباعٍة...  أمرية  أبدعته  ومريٌح  ملفٌت  ولكنه  مألوٍف 
)نابليون(، أهذا أنت؟«.  »هاي  اللون:  ترابية  مداعٍب وهو يقرب من األريكة 
القصري،  املزرق  الرمادي  الفراء  ذو  املدلل،  ال )شارترو(  أمرية  ِقط  يظنه  كان 
سفراهتا  إحدى  يف  تبنته  والذي  كالنحاس،  الالمعتني  الربتقاليتني  والعينني 
لفرنسا- وألنه كان يسري خمتالً متبخرًا، مقتنعًا بأن اجلميع هنا وجد خلدمته 
ك )إمرباطور(، فقد أخذوا ينادونه هبذه الصفة، ما جعل أمرية تطلق عليه هذا 
الطويل  اجلسد  ذاك  لحظ  الظالم،  يف  النظر  أمعن  حني  ولكنه   ... السم- 
فؤاد.. ولكن  ليتعرف عىل  أكثر  اقرب  يدهش حني  ومل  األريكة،  املمدد عىل 

لدهشته مل يكن فؤاد نائاًم كام توقع، بل كان هيمهم وهيذي بكالٍم غري مفهوم..
أشعل نادر ضوء الثريا فأجفل فؤاد ووضع يده عىل عينيه مشيحًا بوجهه 

بعيدًا عن النور الباهر الذي مأل الردهة قائاًل بحدٍة :»أطفئ الضوء اللعني!!«
اقـرب نـادر دون أن ُيِعـْر غضبـه اهتاممه ليجلـس بجواره قائـاًل بصوٍت 
رقيـٍق :»ِلَ أنمت نائمٌم هنما يما فمؤاد؟ دعنمي أسماعدك لتصعمد إىل غرفتمك حتمى ال 

تصماب بالمربد. هيما، ناولني يمدك وُقمْم.. هيا.«
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ويستند  ليجلس  يعتدل  وهو  بنزٍق  دفعها  األخري  ولكن  لفؤاد،  يده  مد 
بمرفقه عىل كتف أخيه قائاًل بسخرية:

»أين ذهبت لياقتك يا نادر؟ أتريدين أن أصعد إىل غرفتي تاركًا زوجتي اجلميلة 
؟ أنت حتى ل ُتلِق عليها التحية! ماذا تريدها أن تظن بك  هنا ونحن وسط نقاٍش هامٍّ

اآلن ؟ هه؟«

الفراغ الذي يشغل الكريس الفريوزي الضخم حيث ينظر  نظر نادر إىل 
شقيقه ثم عاد لينظر يف عينيه حماولً أل يعكس صوته املرارة التي مألت حلقه:

» فلتكمال حديثكام يف الصباح، فأنت جمهٌد اآلن وذهنك غري صاٍف ملناقشة أي 
شأن.. هيا، فاإلرهاق باٍد عليك..«

صمت حلظًة، ثم صحح مكماًل : »عليكام.«
أل  يدرك  هو  احلالة..  هذه  عىل  فؤاد  لرؤية  آسفًا  بصعوبٍة  ريقه  ابتلع 
قيمة أبدًا للجدال معه وهو يف مثل هذا احلال من ُسْكٍر، وربام مُحَّى.. وهلذا ، 

فسيجاريه حتى يقنعه بالصعود لغرفته عىل األقل..
اقرب فؤاد بوجهه من وجه نادر كثريًا، حتى مألت رائحة اخلمر النفاذة 
أنف شقيقه، قائاًل:»أقلٌق عيلَّ يا نادر؟ أم عليها؟ أليس من املفرتض أال تتدخل فيام 

خيص حياتنا الشخصية؟ أم أنك صاحب الكلمة أيضا يف عالقتي بزوجتي ؟ هه؟«

قاطعه نادر حتى ل يسرسل يف سخافاٍت سيندم صباحًا عىل قوهلا:
التدخل.. فقط أطلب منك أن تصعد لرتتاح.. أم ال حيق يل  »آسف، ل أقصد 

القلق عىل صحة شقيقي الوحيد؟«

انتفض فؤاد واقفًا فرنح و ارتطم بالطاولة الزجاجية التي تتوسط الردهة، 
ما جعلها تنقلب ويتكرس كل ما عليها من حتٍف وأنتيكاٍت كريستاليٍة وفضيٍة.. 
نادر  العصبية وهو يرصخ يف  يتابع حركاته  َره الضجيج للحظاٍت قبل أن  َسمَّ

بغضٍب:
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بأهنا البد  السيدة  إليها.. أخرب  فلتتحدث  ُدمَت قد عينت نفسك مسئوالً،  »ما 
وأن هتتم أكثر بزوجها وابنتها.. أخربها بأهنا.. بأين .. أنا..«

مرر أصابعه يف شعره األسود بعصبيٍة مكماًل بعينني حممرتني مغرورقتني 
غري  وكأننا  لنا  معاملتها  من  هكذا..  يل  تركها  من  تعبت  تعبت..  بالدموع:»أنا 
موجودين وال قيمة الحتياجنا هلا.. أخربها يا نادر. . أخربها بأين سأقول البنتها بأهنا 
ال حتبها وال تريدها.. بل أخربها بأين سأتركها ولن أرجع إليها أبدًا إن ل تعد هتتم يب 

كام كانت تفعل من قبل.«

كان يتحدث و الدموع تنهمر من عينيه لتغرق وجهه الذي كساه إحساٌس 
بالغضب والضياع، ونادر يراقبه واحلزن يقبض عىل قلبه بقبضٍة غاشمٍة مزقت 
رشايينه أسًى وقهرًا، وشعر وكأن حجرًا ثقياًل جيُثم عىل صدره فيغوص بروحه 
إىل أعامٍق سحيقٍة.. كان يقاتل دموعه حتى ل ترك َمَكاِمنَها، فلن يزيد األمر 
إل سوءًا إن بكى هو اآلخر »وا أسفاه! أهذا فؤاد زهرة شباب عزِّ العرب؟! فؤاد!! 
سكرٌي، كئيٌب ال يقوى عىل مواجهة واقعه...؟ أصبح اآلن أنقاض إنسان... وبدالً من 
نيل اجلوائز يف الصحافة أو حتى الرماية التي تفوق فيها، فهو جياهد ليقف معتدالً.. 
يا هلا من خسارة ..ليتني أستطيع أن أقول ما يريد لشهرية، فأنا أحتاج عودهتا إليه، 

متامًا مثله«

آدم  مسكن  حيث  خلفهام  من  قادمة  متسارعة  خطوات  صوت  قاطعهام 
وكريمة.. فنهض برسعٍة واقرب بخطوٍة واسعٍة من فؤاد قائاٍل بصوٍت خمنوٍق:

»اهدأ اآلن يا حبيبي وسأخربها بنفيس بكل ما تريد، وسأوبخها بالتأكيد عىل 
تقصريها معك.. الدنيا ليست فوىض، وهذا البيت له كبري..«

قاطعه فؤاد بعينني متسعتني هامسًا يف أذنه:
»ال، ال توبخها، بل حتدث معها برفق، فهي إنسانة حساسة وال أريدها أن حتزن 

أو تتضايق... فقط ِعدين بأنك ستعيدها إيل يا نادر.«
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رد نادر وهو يمسك بمرفق فؤاد:
» أعدك بأن أفعل ما بوسعي.. ولكن هيا اآلن، فال داعي إليقاظ البيت باكمله..«

اقربت األصوات واهلمهامت، وكان نادر يتمنى أل يرى أحٌد فؤاد يف هذه 
احلال املزرية فأكمل متوساًل: »باهلل عليك يا فؤاد، هيا نصعد إىل غرفتك.. إن كان 

يل خاطٌر لديك، فال تدع أحدًا يراك وأنت هبذه احلالة.. هيا أرجوك«

»حسٌن، سأصعد وحدي« قاهلا فؤاد وهو يدفع نادر فجأًة حتى كاد األخري 
فيها  ظهر  التي  اللحظة  نفس  يف  األريكة  بظهر  متسك  لول  أرضًا  يسقط  أن 
كلٌّ من آدم وكريمة بلباس نومهام عىل أعتاب الردهة، وما أن شاهدا املوقف 
واستوعباه، حتى توقفا مكانيهام بأدٍب... كانت كريمة تنازع رغبتها امللحة يف 
ِّ األجزاء املتكرسة، ولكنها  ترتيب املكان وتصحيح وضع الطاولة املقلوبة ومَل
خافت أن هيامجها فؤاد، أو أن تنتابه إحدى نوبات هياجه فيكرس كل ما باملكان 
نكايًة هبم، ولن يساعد هذا أبدًا، هلذا آثرت أن تبقى مكاهنا متنهدة يف صمٍت 
حزيٍن.. كانت حتبه و تشفق عليه، ولكنه صار هيامجها ويضايقها كثريًا يف اآلونة 
األخرية ما جعلها تبتعد حرفيًا عن طريقه أينام صادفته، فال حبها ول اهتاممها 

نه.. عادا هُيامَّ
كان نـادر يف تلـك اللحظـات قـد اعتـدل واقفـًا وهـو يعدل مـن هندامه 
، فيام تابع  بعدمـا خلـع جاكيت بذلتـه ووضعه برفٍق فوق مسـند أقرب كـريسٍّ
فؤاد ترنحه وسـط األشـياء املتكـرسة والعرق يغـرق وجهه وشـعره وقميصه 
القطنـي املجعـد.. نظـر كلٌّ مـن نـادر وآدم إىل بعضهـام، فتقـدم األخـري فورًا 
دون أن ينبـس ببنـت شـفٍة نحـو فؤاد، وعـىل هنجه فعـل نـادر، ويف حلظة كانا 
إىل جـواره كلٌّ مـن جهـة، وحِلَـظِّ فـؤاد كان توقيتهـام ممتـازًا، فقـد اهنـار فاقدًا 
الوعـي فجـأًة، فالتقفاه برسعـٍة قبل أن هيوَي أرضـًا، ومرا بجـوار كريمة التي 

كانـت تراقـب ما حيـدث بتأثٍر شـديٍد ووجـٍه مبتٍل..
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»اهتمي بالردهة قبل أن يستيقظ أحد يا كريمة.« قاهلا نادر وهو ينوء حتت ثقل 
جسد أخيه املراخي.. فردت برسعة: »حارض.« ترددت حلظة، ثم حلقت هبم 

أعىل الدرج ومهست يف أذن نادر من اخللف:
»أريد أن أخربك بأمٍر ما بخصوص شهد يا سيد نادر.«

هـز رأسـه وأكمل طريقه مـع آدم حتى دخـال غرفة فؤاد، فوضعـاه برفٍق 
عـىل كـريس كبـري يف ركـن احلجـرة فيـام أرسع آدم ليحـرض ثيـاب النـوم مـن 
اخلزانـة تـاركًا نـادر حيـل رباط حـذاء شـقيقه وحزامـه.. عاونـه آدم يف تبديل 
ثيـاب شـقيقه ثـم نقـاله إىل الفـراش الـذي أزاح آدم أغطيتـه برسعة.. تنفسـا 
بعمـق بعدمـا انتهيـا ووقفا للحظـات ينظـران إىل بعضهـام يف صمـٍت معرٍب.. 
كان آدم يعتـرب الشـقيقني كولديـه.. وكان حيبهـام وحيرمهـام، فقـد اعتنـى هبام 
منـذ صغرمهـا وراقبهـام ومهـا يكـربان ليصبحـا رجلـني ذوا مكانٍة و شـأٍن... 
هـو يفهـم نـادرًا من نظراتـه، ويعلم مـدى األمل الـذي يعريه اآلن وهو يشـعر 
بأنـه وعـىل الرغم مـن كل ما يملـك، فهو ل يملك حيلًة ملسـاعدة فـؤاد. وقد 
حـاول بـدوره التحـدث إليـه والتخفيـف عنـه، إل أنـه مل يكن أوفـر حظًا من 
نـادر... الكل يـدرك أن فؤاد أْلـنَي عريكًة مـن نادر، وكان الطـرف األضعف 
حـني تـويف والدمهـا منذ سـنوات.. لكـن أن ينهـار هلـذه الدرجـة، وأن ييأس 

مـن احليـاة هبـذه الصـورة، فهو األمـر الـذي مل يتوقعـه ومل يتقبله أحـٌد أبدًا..
» سيكون بخرٍي إن شاء اهلل يا بني«

هو  ربت  الذي  نادر  كتف  عىل  يربت  وهو  تلك  املواسية  كلامته  آدم  قال 
اآلخر عىل عضده قائاًل بامتنان:

» شكرًا يا آدم.. ال أدري ماذا كنت سأفعل يف هذا البيت املجنون لوالك.. حقا 
ال أدري.«

رد آدم برسعٍة: »رجاًء ال تقل مثل هذا الكالم، فأنت من يزن هذا البيت ونحن 
هنا نتحرك وفق ما ترى، وأنت تبيل حسنًا بصدٍق يا بني.«
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»ولكن فؤاٌد يضيع، وكذلك ابنته.. وأنا عاجٌز عن فعل أيِّ يشٍء، وال أعرف ما 
هو الترصف السليم.«

أداره آدم برفق من كتفيه و مشى معه صوب باب الغرفة قائاًل بابتسامٍة 
أبويٍة:

بأن  وأراهن  الشمس  أرشقت  فقد  للنوم،  ختلد  أن  هو  اآلن  السليم  »الترصف 
لديك اجتامعًا أو زيارًة أو أيًا ما كان من أمور العمل بعد سويعاٍت قليلٍة..« 

قاطعه نادر: » أود البقاء مع فؤ..«
لن  األحوال  كل  عىل  وهو  تقلق..  فال  به  وسأعتني  يفيق،  حتى  معه  »سأبقى 

يستيقظ اآلن، فال جدوى من إرهاق نفسك.«

كان لوجود آدم يف حياة نادر عظيُم األثِر، فقد كان ذا دوٍر كبرٍي يف ختطيه هو 
وشقيقه حمنة فقدان والدمها، كام كان مع نادر خرَي عوٍن حني ماتت أمه وهو ابن 
الرابعة، لذا أودعه نادر ثقًة عاليًة كانت بدوهنا حياته لتتعطل إذ لوله ملا كان 
هناك من يعتمد عليه يف غيابه لريعى البيت وقاطنيه عىل اختالفهم...و هلذا، 
الهتامم،  من  كبريًا  قدرًا  ويعريها  مالحظاته  إىل  كثريًا  وينتبه  إليه  يستمع  فإنه 
فمن جهته، مل يكن آدم ثرثارًا أبدًا، ول سعى يومًا ألن خيوض فيام ل يعنيه، مما 
رفع من قدره لدى الشقيقان، ووالدمها من قبلهام... واآلن، وقد وجد نادر أن 
كالمه مقنٌع، نظر نظرًة رسيعًة صوب أخيه ثم فرك عينيه ثانيًة وهو يفتح الباب 

قائاًل:»تصبح عىل خرٍي يا آدم.«
» وأنت بخرٍي يا  خرج و أغلق باب احلجرة خلفه هبدوء وآدم يرد بأدٍب: 

سيد نادر.«

تفاجأ نادر حني استدار أن وجد كريمة ل تزال واقفًة بانتظاره أمام باب 
احلجرة.. وما أن رأته حتى بادرته قائلة: »هو عىل هذه احلا..«

احلجرة:  باب  عن  برفٍق  ويبعدها  برسغها  يمسك  وهو  نادر  قاطعها 
»شششش.. أخفي صوتك يا كريمة، فال نريده أن يستيقظ وكذلك اآلخرين.«



56

نادر  استدار  الرواق.  آخر  يف  حجرته  باب  حتى  وتبعته  برأسها  أومأت 
ولكن  عزيزيت،  يا  لديك  بام  اآلن  أخربيني  »حسٌن،  ظاهٍر:  بتعٍب  قائاًل  حينها 

باختصاٍر رجاًء، فرأيس به مدافع هاون تقصفه بشده.«

قالت كريمة فورًا متحدثًة برسعٍة: »السيد فؤاد عىل هذه احلال منذ احلادث، 
وكثريًا ما أسمعه يتحدث مع املرحومة لساعاٍت بغرفته.. أنا ال أتدخل فيام ال يعنيني 

ولكني قلقٌة جدًا عليه.. وعىل شهد.«

مسح نادر وجهه بيده، ثم استند بكتفه عىل حلق باب غرفته املفتوح وهو 
يضع يديه يف جيبي بنطاله قائاًل: » ال بأس، أعرف أنك هتتمني ألمره... ال تقلقي 

فسيتحسن قريبًا، هو فقط بحاجٍة إىل بعض الوقت..«

»و لكن احلادث َمرَّ عليه أكثر من عاٍم وهو ال ير....«

يا  تقلقي  أال  »أخربتِك  هادٍئ:  بصوٍت  لكن  و  صرٍب  بنفاذ  نادر  قاطعها 
كريمة.. سأعتني به وبشهد..« وعىل ِذْكِر شهٍد تذكر قوهلا بأن لدهيا ما ختربه به 

بشأن الصغرية فسأهلا:
»أَوَليَس هناك أمٌر ما بخصوص شهد تودين إخباري به؟«

قالت فورًا: »معلمة شهد تود التحدث إىل والدها ألمٍر رَفَضت إطالعي عليه 
قائلًة بأنه أمٌر هاٌم جدًا.. وبام أن السيد فؤاد لن يه..«

رقم  اعطها  »بالطبع،  النقاش:  لنتهاء  ملمحًا  يراجع  هو  و  ثانية  قاطعها 
هاتفي ولتتصل يب غدًا ما بني الثامنة والثامنة والنصف صباحًا..«

قاطعته سائلًة: »أتقصد اليوم؟«
نظر إىل ساعته فوجدها تناهز السادسة، وألول مرٍة ُمْذ رجع اليوم لحظ 
بنهاية  مؤذنًا  متوهجًا  مضيئًا  أشعَّ  وقد  الظالم  اخرق  الذي  الشمس  ضوء 

الراحة وبداية يوم عمٍل جديٍد..
القهوة  أعدي  كريمة  يا  فضلك  من  متامًا..  قصدته  ما  هذا  »نعم،  متنهدًا:  رد 
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ِّي ترتيب الردهة قبل أن  وسوف أحلق بك بعد نصف ساعٍة.. ولكن قبل كل يشء، أمِت
يستيقظ أي من أمرية أو سامر... فال أريدمها أن يعرفا شيئًا مما حدث..«

ردت وهي تستدير وحتدث نفسها بدلً من أن ترد عليه: »طبعا سأرتبها قبل 
أن يستيقظا!!! وهل يستيقظ أحٌد يف هذا البيت قبل الظهر سواك؟ أما أن يعلموا بأمر 

فؤاد فال تقلق، ال ينقص إال أن تعلم الصحف....«

تابعها نادر رافعًا حاجبيه وعيناه شبه مغمضتني، كمن يستمع إىل موسيقى 
يتلقى متتامت كريمة احلانقة. تنهد بعد حلظاٍت ثم استدار مغلقًا  شجية، وهو 
الباب وراءه، وقال حمدثًا فراشه و هو خيلع ثيابه استعدادًا ألخذ محامه الصباحي:

»أنت ال تدري كم تؤملني رؤيتك اآلن.«

دخل حتت سيل املاء البارد علَّه يغسل عنه آثار القلق واحلزن، فأمامه يوٌم 
طويٌل وهو بحاجٍة لذهٍن صاٍف وباٍل خاٍل ليستقبله..

]  
جلس نادر عىل طاولة الطعام الفارهة وحيدًا يتناول فطوره يف صمٍت ل 
الصيني  الطبق  يده عىل  كان يضعه من  القهوة حني  فنجان  إل صوت  يقطعه 
احلني  بني  يقلبها  وهو  يطالعها  التي  الصحيفة  أوراق  صوت  أو  الصغري، 
واآلخر.. مل يكن معه سوى كريمة لتقوم عىل خدمته فيام بقي آدم بجوار فؤاد 
كام وعده.. كان معتادًا عىل الصمت ومرتاحًا إليه.. إل أنه يف اآلونة األخرية 
أن وجود  إل  اإلفطار، ورغم صمتهام  أمرية عىل طاولة  اعتاد صحبة  قد  كان 
به  تضج  الذي  بالفراغ  أشعره  قد  معنٍي  بشكٍل  به  واهتاممه  معه  ما  شخٍص 
يتزوجها..  ل  مل  يدري  ول  مشاعر،  من  أمرية  له  تكنه  ما  يدرك  هو  حياته.. 
لتزيح  صدرها  عىل  رأسه  يريح  زوجٍة  إىل  كغريه  حيتاج  رجل،  النهاية  يف  فهو 
بأصابعها عنه عناء وأعباء عمله.. حيتاج إىل أبناٍء يملؤون حياته هبجًة وسعادًة 
بدلً من هذا اللون الرمادي الكئيب، ورغم أن فكرة األطفال مل ختطر من قبل 
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هلذا  ولديه  كأٍب،  بليدًا وكذلك سيكون   ً عامَّ نفسه  يظن  كان  ما  دائاًم  إذ  بباله، 
التفكري أسبابًا وجيهًة، إل أن أزمة فؤاد جعلته ينتبه لرغبته يف األطفال وقدرته 
عىل الهتامم هبم من خالل رعايته للعزيزة شهد... ابتسم حني لحت صورهتا 
خلياله... نعم، يريد أطفالً مثلها.. أذكياء لطفاء، ولدهيم قدرٌة فطريٌة عىل إذابة 

اجلليد بابتسامٍة صغريٍة ...
»تناول شيئا، فأنت ل تتناول شيئًا منذ األمس عىل ما أعتقد. وها أنت ترب 

القهوة عىل معدة خاوية.« 

لتحثه  صغريًا  طفاًل  حتدث  وكأهنا  ورصامٍة  بحزٍم  تتحدث  كريمة  كانت 
نادر اهتاممها ولكنها أعادته لدائرة أفكاره، فلو كان  ر  َقدَّ تناول طعامه..  عىل 
متزوجًا، لكانت زوجته دللته وأطعمته بيدها فيام هو منشغٌل بصحيفته، بدلً 
وهو  رسه  يف  ضحك   ... املتطفلتني  وعينيها  العسكرية  بأوامرها  كريمة  من 
يتخيل عالقة كريمة بمن سيتزوجها.. زوجته!!! كلمٌة هلا وقٌع غريٌب... إمرأٌة 
عليها  بيته وحياته... )و ملَ  الفيال تلبس خامته وتغدو سيدًة عىل  غريبٌة جتوب 
أن تكون غريبة؟(، حدث نفسه بصمت، فهو يعرف أن أمرية تنتظر فقط كلمًة 
واحدًة منه.. إن ما يثري حتفظه عليها هو أنه ل يشعر كثريًا بأنه يفهمها، فتارًة 
واهتاممه،  راحته  هو  الدنيا  ما هيمها يف  بأن كل  ويشعر  كالنسمة  رقيقًة  تكون 
وتارًة أخرى جيدها أنانيًة، متطلبًة ومثريًة للمشاكل، ولكن ما الذي جيعله يظن 
النساء؟!!  كل  بطبع  ليس  هذا  أن  أو  سيتزوجها؟!  من  كانت  أيًا  سيفهم  أنه 
وعالقاٌت  صداقاٌت  وله  يوميًا،  الطبقات  كل  من  الكثريات  يقابل  بالطبع 
جيدٌة بالعديد من النساء، ولكن عىل املستوى اخلاص فيام يتعلق بأمور احلياة 
الزوجية طويلة األمد، فكل خربته كانت من خالل ما رأى بني أبويه وكذلك 
بني فؤاٍد وشهريٍة، وعالقة أو اثنتني جنحتا للجدية، إل أهنام مل يستمرا طويال.. 
و يا هلا من خربة.. و هنا قفزت صورة سامر أمام عينيه، فزفر حني تذكره، إنه 
إنساٌن ل حيتمل ولن حتتمله أي امرأة يتزوجها، وهلذا أيضا لربام كانت أمرية 
هي الزوجة املناسبة... فبزواجه منها لن يتغري أي يشء يف البيت ولن خيتلف 
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جديدًا  جوًا  أدخل  ربام  أمٌر  وهو  وهي...  هو  خيصه  فيام  إل  األمر،  أهله  عىل 
ويف نفس الوقت مرحيًا عىل من يعيشون معهم... )مِلَ مَلْ أفكر هكذا من قبل؟(، 
تعجب من نفسه.. ومن الفكرة.. ربام األحوال يف البيت حتتاج إىل حتريك اهلواء 
الساكن قلياًل... إذًا، فليكن.!!. سيتحدث إىل أمرية اليوم يف هذا األمر، وإن 
وافقت، وهذا ما يظنه، فسيتزوجان بعد عيد الفطر، فلم يبق عىل رمضان إل 
أنه يقلب صفحاهتا دون  اليوم.. طوى الصحيفة ووضعها جانبًا حني لحظ 
أن يقرأ كلمًة واحدًة . وقف وهو يكمل فنجان قهوته حتى آخر قطرة، فهو ل 
يشعر أبدًا بأنه يف كامل نشاطه اليوم كام اعتاد أن يكون وهو ذاهب إىل عمله.. 
ربام كانت حالته النفسية والضغوط التي يرزح حتت ثقلها هي السبب يف وهنه 
بنفيس(... خرج  القيادة  من  بدلً  بالسائق  اليوم  ربام أستعني  اليوم.. )حسٌن، 
الغاضبة تالحقه معرضًة عىل أسلوبه يف هدر صحته  برسعٍة وكلامت كريمة 

وعدم العتناء بنفسه كام جيب.. 
إىل  بإيصالك  يل  وستسمح  عني  رضيت  أخريًا  نادر،  سيد  يا  اخلري  »صباح 
العمل..« بادره السائق الذي ل يدري هو مل عينه يف املقام األول، فهو و فؤاد 
يقودان سياراهتام بأنفسهام، بل و يستمتعان هبذا كثريًا، فلطاملا كانت السيارات 
السباقات  إحدى  يف  يشرك  أن  يومًا  قرر  فؤاد  أن  حتى  الصغر،  منذ  شغفهام 
وبالفعل تباحث يف املوضوع مع بعض الرشكات لرعاه، إل أن والده رفض 
يف النهاية رفضًا قاطعًا خوفًا عليه من عواقب مثل )هذه الرياضات املتهورة( 
كام وصفها أبومها حينها.. وألن فؤاد مل يكن بطبعه ملتزمًا بأي يشٍء، فقد ترك 
أمر السباقات يذهب إىل غري رجعٍة، اللهم إل من الرسعة املفرطة التي يقود هبا 
سيارته )املوستنج( التي يدللها أكثر مما دلل إنسانًا يف حياته.. وقد حتول للرماية 
التي استهوته كثريًا، وبالفعل حصل فيها عىل بضع جوائز يف مسابقاٍت حمليٍة 

و دوليٍة....
»تبدو مشغول البال هذا الصباح يا سيد نادر..«
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أراد أن يرد عىل السائق الذي جاهد ليتذكر اسمه ولكنه عجز متامًا، وقد 
بالسيارة يف دوران حاد، فأغمض عينيه  شعر بدواٍر مفاجٍئ والسائق يستدير 
بقوٍة ثم فتحهام ليجد السائق الشاب حيملق فيه من خالل املرآة األمامية وقد 

ارتبك حني التقت عيناه بعيني نادر فقال بتلعثٍم:
»سيدي، أنت ال تبدو بخري.. أحتب أن أستدير ألرجعك إىل البيت؟ فلون وجه 

حرضتك شاحٌب جدًا..«

متكن نادر من الكالم أخريا قائاًل هبدوٍء: »أنا بخرٍي، فقط ل أحظ بنوٍم كاٍف 
ليلة أمس.. ال تشغل بالك ..«

مل يوقفه رد نادٍر عن املتابعة: »أَوتظن يا سيدي أن قلة النوم هذه أمٌر بسيٌط؟! 
إن والديت دائاًم ما تقول يل )يا سيد يا بني، إن من ال حيظى بنوٍم كاٍف ال حيظى بذهٍن 

صاٍف(«

ابتسم نادر رغام عنه لبساطة الكالم و علق جماماًل:
» تبدو والدتك امرأًة حكيمًة و هتتم ألمرك كثريًا يا سيد... اعتِن هبا جيدًا«

إىل  يتحدث  وكأنه  تابع  سيد  أن  إل  بالنزول  نادر  وَهمَّ  وجهتهام  وصال 
صديٍق قديٍم يف جلسِة ودٍّ بإحدى املقاهي: »طبعًا حكيمة، أتعلم أن أمي ل تتزوج 
رجاًل  علينا  تدخل  أن  دون  األربعة  البنات  وأخوايت  أنا  لرتبيني  والدي  وفاة  بعد 

غريبًا..؟ إهنا يا سيد نادر من ذاك النوع الذي..«

عىل  مقبٌل  وهو  خاصًة  الثرثرة،  هذه  مثل  إىل  بحاجة  فعاًل  نادر  يكن  مل 
يف  ينهش  أخذ  الذي  البشع  الصداع  إىل  باإلضافة  الجتامعات،  من  العديد 
وغادرها  السيارة  باب  فتح  بأن  السائق  فقاطع  التحمل،  عىل  وقدرته  تركيزه 
َفتح باب الرشكة اخلارجي  برسعٍة وهو حيل عقدة ربطة عنقه قلياًل.. وما أن 

حتى بادر أول من قابله دون أن يتحقق ممن يتحدث إليه:
»حقيبة األوراق يف السيارة، فليحرضها أحدهم.«
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توجه فورًا إىل املصعد اخلاص الذي أوصله إىل مكتبه مبارشة، أو لتحري 
الدقة، مكتب الستقبال والسكريتاريا اخلاص به، فمر برسعٍة مشريًا بيده لنهلة 
حتى تتبعه إىل مكتبه.. جلس خلف مكتبه وما أن رآها عىل عتبة الباب حتى 

قال:
»ائتني بفنجان قهوٍة فورًا وال تدخيل أحدًا حتى أخربِك .«

ليشغل  هو  اعتدل  فيام  القهوة  تطلب  وانطلقت  برأسها  هنلة  أومأت 
والكلامت  تركيٍز  دون  وتلقائيٍة  برسعٍة  أزراره  عىل  يرضب  أخذ  احلاسب، 
وأخذ  الوراء  إىل  بظهره  فرجع  أخريًا،  .استسلم  الشاشة  عىل  أمامه  تراقص 
يفرك عينيه ويضغط عىل أعىل عظمة أنفه بقوة، َعلَّ هذا يقلل من وطأة الصداع 
الباب جعله يعتدل لريد  العنيف الذي مل خيتربه من قبل... طرٌق خفيٌف عىل 
إل أن دوارًا شديدًا رضب رأسه بقوٍة مل متكنه من الكالم، فعاد ببطء لوضعيته 
السابقة فيام تعالت الطرقات هذه املرة قبل أن تدخل هنلة حاملًة صينية القهوة 
املاضية  اخلمس  للسنوات  معه  بالعمل  خربهتا  فمن  نادر،  إىل  هبدوء  وقدمتها 
أدركت بأنه ل يريد أن يتحدث أو أن يسمع كلمة واحدة مهام بلغت أمهيتها... 
مل تر نادر هبذه احلال مراٍت عديدٍة، ولكن يف األيام التي كان يدلف هبا إىل مكتبه 
دون املرور عىل بعض مكاتب الرشكة ودون الوقوف عند مكاتب السكريتاريا 
متواصاًل مع موظفيه ومطمئنًا عىل حاهلم،  بسيطٍة وخفيفٍة  أموٍر  ليتحدث يف 
كان دائاًم هناك حادثًا أو أمرًا سيئًا يكون قد أصاب أحدًا ممن هيتم ألمرهم.. 
وألهنا تعرف جوابه مسبقًا دون أن تسأل، فهي لن تسأله عم يضايقه وستكتفي 
بتنفيذ ما يطلب منها هبدوء... رفعت نحوه طبقًا صغريًا حيوي قرصني من ال 
عينيه  مغمضًا  الوراء  إىل  رجع  ثم  معًا  فتناوهلام  صداعه،  لتسكني  )البانادول( 
فأجابت  االجتامع.«،  موعد  حتى  أحدًا  تدخيل  »ال  جدًا:  خافٍت  بصوٍت  قائاًل 
اإلجياب  بإيامءة  اكتفت  الستائر؟«.  أغلق  أن  أحتب  »أمرك..  بدورها:  بخفوٍت 
أنه  إل  تاٍم  هبدوٍء  لتغادرها  تستدير  أن  قبل  الغرفة  تظلم  فانطلقت  اخلفيفة، 
اب و اطلبي منه أن يأيت يف أقرب وقت،  استوقفها قائاًل بوهٍن: » اتصيل بالسيد حسَّ
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»أمرك«.  تلقائيًا:  فردت  بأن حيرض فورًا.«،  له رسالة  اتركي  أو  كذلك اطلبي فؤاد 
بإمكاننا تأجيل االجتامع إن كنت   « باملغادرة و لكنها عادت لتقول بقلق:  مهت 
تشعر بأنك لست عىل ما يرام يا سيد نادر.«. اكتفى باإلشارة هلا بأن تنرصف....
اآلن، حتى حتريك أكتافه صار يمثل عبئا عليه!.. مل يعرف ماذا به، كام مل يشعر 
بالوقت الذي مر برسعٍة إل حني ُفتح الباب اجلانبي الذي يصل مكتبه بقاعة 
الجتامعات امللحقة به وظهرت هنلة عىل أعتابه قائلة بابتسامة رزينة :  »اللجنة 

جمتمعٌة وبانتظارك يا سيد نادر«.....
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غاصت مهرة يف الكريس املريح الذي يقبع يف ركن غرفة املعيشة، ملتحفًة 
التلفاز  تطالع  ساكنًة  جلست  والدهتا.  عن  إرثها  كل  َمثََّل  قاتٍم  قرمزيٍّ  بشاٍل 
من  العارشة  الساعة  تتجاوز  مل  لذيٍذ.  بتكاسٍل  األسبوعية  بعطلتها  مستمتعًة 
باكرًا  الستيقاظ  عىل  معتادًة  كانت  أهنا  إل  اهلادئ،  البارد  الصباح  ذاك  عمر 
احتساء كوب شاٍي - حرمها  كان يف  استجاممها  فقمة  راحتها،  أيام  حتى يف 
يتوفر هلا، حيث  قلَّام  الكريم- يف جوٍّ هادًئ  الشهر  أيام  اليوم صياُم أول  منها 
أيام  صباح  فكان  واخللق،  واملقاهي  بالورش  مزدمحٍة  شعبيٍة  منطقٍة  يف  تسكن 
اجلَُمِع أفضل األوقات للراحة احلقيقية والسرخاء و .. التغيري..... إن صح 
التعبري... وسط خضم السعي عىل الرزق وتوفري تكاليف إخوهتا وهلاثها وراء 
حماولت التوفيق بني عدم التقصري مع إخوهتا وتفكريها الدائم يف كيفية تدبري 
مبلٍغ تدخره لزواج أختها وقتام حيني وقته، وبني جتهيزها لنفسها كأي فتاة يف 
سنها. تذكرت يف هذه اللحظة طارق وابتسمت، فهي حتبه من كل قلبها وتنتظر 
تذكرت كيف كان طارق  بيٌت واحٌد.  فيه  الذي سيجمعهام  اليوم  بكل شوٍق 
يرسح معها بأفكاره وخيالته عن حياهتام معًا، حتى أنه كان يفرض اختالفات 
عىل أسامء أطفاهلام وأساليب تربيتهم وكيف أنه سيفسدهم بتدليله هلم وكانت 
هي جتاريه كثريًا ويتامديان حتى ينتبه لصوهتام الناس من حوهلام... لكم تفتقد 
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طارق، وكم هي غاضبٌة منه.. ل تفهم كيف يستطيع أل يكلمها كل هذه املدة؟ 
قفد كانا فعاًل ل يفرقان، فكيف يستطيع اآلن أن يذهب إىل عمله كل يوٍم وأن 
ينام أو يأكل أو حتى يتنفس دون أن يسمع صوهتا كام كان يفعل من قبل؟!!! 
أل يشعر يف صدره بفراٍغ كبرٍي كام تشعر؟ فطارق ليس فقط خطيبها وإنام هو 
العامل احلاين الوحيد الذي تعرفه، فلم جتد سوى كتفه لتبكي عليها حني مات 
والداها يف ذاك احلادث األليم منذ ثالث سنوات، و هو الذي فتح أمامها أبوابًا 
مل تكن لتطرقها حني ضاق احلال كثريًا وعجزت عن حتمل أعباء إخوهتا براتبها 
لبن  خصوصية  كمدرسة  رشحها  فحينها  أطفال،  رياض  كمدرسة  الزهيد 
إحدى عميالت املكتب حيث يعمل والتي بدورها رشحتها لصديقة أخرى هلا 
حني أثبتت جدارهتا وأحبها الصبي... كذلك كان درعها يف مواجهة قذائف 
أمه الكالمية التي ما ادخرت ذخرًا لتشعرها بعدم رضاها عنها كزوجٍة لبنها 

الوحيد، حتى أهنا سمعتها ذات مرة و هي تعاتب طارق قائلًة: 
»ال أدري ما الذي جيذبك هلا يا بني؟ ال ماٌل وال حاٌل وال مجاٌل..«

وقاطعها طارق حينها برسعٍة: »توقفي يا أمي... أنا أحبها وسأتزوجها فال 
تعكري األجواء أرجوِك بال داٍع .«

وكذلك كانت هي واحته الظليلة من قسوة أمه وجفائها وعمليتها الزائده 
معه، كام اعتاد أن يشتكي..

واليوم بالذات، افتقدته أكثر من أي يوٍم آخر، فاليوم يوافق عيد مولدها 
وقد توقعت اتصاله هبا بعد أذان الفجر ككل عاٍم، إل أنه مل يتصل حتى اآلن، 
وهذا ما جعل قلبها ينقبض يف قلٍق.. فامذا لو كان سوءًا قد حل به؟.. هزت 
رأسها تنفض عنها هذه األفكار السوداوية، فعىل األقل لو حدث أمٌر ما لعرفت 

والدته، وألخربهتا -عىل ما تظن-... تنهدت بصوٍت عاٍل..
»فيم يفكر اجلميل؟«
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قبلًة  ليطبع  منها  ماجد  اقرب  فيام  عينها ضاحكًة  أغمضت  ثم  انتفضت 
طويلًة تعمد إطالتها أكثر من املعتاد ما أضحكها أكثر فدفعته برفٍق ليجلس عىل 
»كل  األريكة بحركٍة جعلته يبدو وكأنه يسقط وقال وهو يستوي يف جلسته: 
يا حبيبي.«  الدنيا«. ردت برسوٍر: »وأنت طيٌب  يا أمجل أخٍت يف  عاٍم وأنِت بخرٍي 
التي تغطي  املعايدة  »طبعًا جاءت  قائاًل:  برأسه إىل هاتفها املحمول وغمز  أشار 
فاكتفت  تضايقه  ل  حتى  أملها  بخيبة  تشعره  أن  ترد  مل  املعايدات.«  كل  عىل 
بالبتسام واكتفى هو هبا جوابًا. قال بعد حلظاٍت: »البد أن نحتفل بعيد مولدك، 
ي الطعام يف يوم عيد ميالدك.«  دعينا نقي اليوم خارجًا... فليس من الذوق أن ُتِعدِّ

فردت ممازحًة: »ولكن من الذوق أن أحتمل أنا تكاليف هذه النزهة.«
ضحـك ماجـد وانتقـل ليجلـس عـىل ذراع الكـريس حيث جتلـس مهرة 
واحتضنهـا بحـٍب قائـاًل برقـٍة: »ليتنمي كنمت أعممل وأحصمل عمىل املمال الكايف 
المذي بمه أسمتطيع أن أقيمم أمجمل حفل عيمد ميمالٍد ألمجمل وأرق أخمٍت يف الدنيا.« 
تأثـرت مهـرة بكلامتـه الرقيقة وحـني لحظ الدمـوع يف عينيها أكمـل ممازحًا: 
وضحـكا  دفعتـه  اليموم.«  أنمت  وسمتدفعني  سمليمٌة  جماءت  هلل  احلممد  »ولكمن 
وَهـمَّ هـو بـأن يكمـل مزاحـه حـني قاطعـه رنـني هاتفهـا املحمـول فالتقطته 
بلهفـٍة وردت برسعـٍة: »لمن يشمفع لمك يشٌء أيمًا كان ومهمام قلمت يما طمارق... 
فأنما أنتظمر اتصالمك منمذ الفجمر..« َهـمَّ ماجـد بمغـادرة الغرفـة حـني لحـظ 
أن أختـه توقفـت عـن الـكالم فجـأًة فراجـع ليجلـس عـىل األريكـة متكئـًا 
بكوعيـه عـىل ركبتيـه يتابعهـا برقـٍب وقد تغـريت مالحمهـا وهي تسـتمع إىل 
ثهـا، انتظـر حلظـاٍت ثـم مل يسـتطع إل أن يسـأل: »مما األمر؟«، أشـارت له  حُمدِّ
بـأن ينتظـر وهـي تسـتمع باهتـامم ثـم سـألت: »اليموم؟! مما بِك يما كريممة؟ ما 
األممر؟«. اسـتمعت ملحدثتهـا وقـد قطبـت حاجبيهـا ثـم ردت بعـد حلظاٍت: 
»ال بمأس، سمأكون عنمدك، مسمافة الطريمق..« صمتت لتسـمع كريمـة تعتذر هلا 
عـن اتصاهلـا وطلبها غري املناسـب من مهرة يف يـوم عطلتها، إل أهنـا قاطعتها 
وهـي تنهـض وتتجـه إىل غرفتها لتغـري ثياهبـا: »ال بأس يما عزيمزيت، صدقيني ل 
يكمن لمدي أي نيمٍة لفعل أي يشٍء اليوم... سمأبدل ثيايب يف حلظماٍت و آيت فورًا... مع 
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السمالمة.« ألقـت اهلاتـف عىل الفـراش ورشعت تبـدل ثياهبا. سـمعت ماجد 
يطـرق عىل بـاب غرفتهـا فقالت برسعـٍة: »ال تدخمل يا ماجمد فأنا أبمدل ثيايب.«
رد ماجد بضيق: »أعرف، فقد تركتني يف الغرفة كبالص العسل وقمت لتبديل 

ثيابك دون أن هتتمي بأن ترحي يل ما األمر أو مع من حتدثِت.«

ردت ببساطة: »كنت ال أزال عىل اهلاتف أل استطع أن أقطع املكاملة ألرشح لك.«
سأهلا ونربة الضيق مل تغادر صوته بعد: »حسٌن؟ واآلن؟ ما األمر؟ سمعتك 

تقولني كريمة... من هي كريمة تلك وماذا تريد ؟«

ابتسمت وهي تسمع شقيقها. مل تتضايق من تدخله، فقد لحظت أنه منذ 
بتفاصيَل صغريٍة ويسأل عن مواعيد خروجها وعودهتا  بدأ هيتم  فرٍة قصريٍة 
وُيعلِّق عىل مالبس مي إن لحظ فيها ما ل يعجبه، وقد أسعدها هذا وأشعرها 
بأن أخاها كرب ويريد أن يثبت وجوده يف البيت كرجٍل ولكن بأسلوٍب ل زال 
متلونًا بصبغٍة صبيانيٍة... فتحت الباب بعدما انتهت من تبديل ثياهبا فوجدت 
مبتسمًة:  فقالت  عنيدٍة،  وقفٍة  يف  ذراعيه  مكتفًا  بالباب  واقفًا  يزال  ل  ماجدًا 
مني  طلبت  وقد  البنتها،  أدرس  التي  األرس  إحدى  لدى  منزٍل  مدبرة  هي  »كريمة 
الذهاب إليهم اليوم ألنه، وكام فهمت، يبدو وأن أحدًا ما قد أصابه مكروٌه والصغرية 
حالتها النفسية سيئٌة للغاية... أيمكنني املرور يا حرضة الضابط ؟« ابتعد ماجد من 
نامت  فقد  ترَتح،  دعها  مي،  توقظ  »ال  الباب:  نحو  يتبعها  فتابعت وهو  طريقها 
أول  اليوم  أن  نسيت  لقد  ياه!!   « قائاًل:  بكفه  رأسه  ماجد  السحور.« رضب  بعد 
أيام رمضان! احلمد هلل أنك ذكرتني وإال كنت سأعد لنفيس كوبًا من الشاي حاالً..« 
ردت هبدوٍء وهي تفتح الباب: »كل عاٍم وأنَت بخرٍي يا حبيبي.«، ردَّ برقٍة: »وأنِت 
بخرٍي يا مهرة« ولكنه استوقفها ثانيًة سائاًل: »وِلَ تطلبِك أنِت؟ ل ال ترعاها أمها؟«. 

ردت وهي تغلق باب الشقة وراءها: »شهٌد يتيمٌة.«

] 
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يوٍم  أول  صبيحة  يف  املارة  من  الشوارع  خللوِّ  طوياًل  الطريق  تستغرق  مل 
الكريم والذي وافق يوم مجعٍة أيضًا ما جيعل هذا الصمت والفراغ  الشهر  يف 
كان  كأنه  و  فورًا  الضخمة  احلديدية  البوابة  األمن  حارس  هلا  منطقيًا....فتح 
بانتظار وصوهلا، فشعرت بقلٍق حقيقيٍّ وقفزت إىل ذهنها فكرٌة مقيتٌة )ماذا لو 
أصاب مكروٌه والَد شهٍد، يا للمسكينة الصغرية..(. أصابتها الفكرة بانزعاٍج 
شديٍد حتى أن قلبها أخذ يرضب بشدٍة وقاومت رغبًة ملحًة راودهتا بأن تستدير 
وتعود إىل بيتها هاربًة من ذكرياٍت أليمٍة وصورًا قديمًة ملنظر والدهيا-املتوفيني 
إثر حادث سري أثناء عودهتام من عملهام بأحد مصانع الغزل قرب العاصمة- 
أقحمتها األجواء احلزينة عىل خياهلا، فأرسعت اخلطى حتى وصلت إىل الباب 
الذي  آدم  سدته  يف  وظهر  الباب  ُفتح  حتى  اجلرس  قرعت  أن  وما  الزجاجي 
، وتقدمها بعدما أغلق وراءها الباب حتى غرفة شهد. طرق  حياها بأدب َجمٍّ
أغلق  ثم  لتدخل  املجال  هلا  مفسحًا  هبدوٍء  هلا  فتحه  ثم  برفٍق  الصغرية  باب 
وراءها الباب مغادرًا دون أن ينبس ببنت شفٍة، تالزمه مالمٌح مشدودٌة وعينان 
حزينتان تائهتان، ما هزَّ قلب مهرة وجعلها غري قادرة عىل إيقافه وسؤاله َعمَّ 

حدث. ل بأس، فقريبا ستأيت كريمة وستخربها بكل يشء. 
شهد  لتجد  الوثري  الصغرية  فراش  من  فاقربت  نبهتها،  خافتٌة  شهقاٌت 
حتتها  ختتفي  كادت  حتى  الكثرية  والوسائد  األغطية  وسط  كاجلنني  مكومًة 
بالٍغ  بحناٍن  القصري  البني  يدها متلس هبا شعر شهٍد  الضئيل. مدت  بجسدها 
جئت  لقد  مهرة.  مس  أنا،  هذه  شهد،  »حبيبتي  رقيٍق:  خافٍت  بصوٍت  وقالت 
ألجلك يا حبيبتي وسنقي اليوم كله نلعب ونرسم سويًا.« اعتدلت شهد جالسًة 
وَمسَّ مظهرها احلزين وعيناها العسليتان الغارقتان بالدموع ِشَغاَف قلب مهرة 
فاحتضنتها وضمتها إليها بقوٍة وهي هُتَْدِهُدَها وحتاول طمأنتها بكلامٍت لطيفٍة 
ودمعت عيناها حني شعرت بجسد الصغرية هيتز بني ذراعيها. )يا اهلل الطف 
هبذه املسكينة ول جتعلها متر بام مررت به.. هي لن حتتمله يا رب( كانت تناجي 
اهلل يف رسها حني ُفتح الباب ودخلت كريمة حاملًة صينيًة وضعتها عىل الطاولة 
املحمص وقوالب  اخلبز  كان عليها بعض رشائح  للفراش،  املجاورة  البيضاء 
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زبدٍة ذهبيٍة وبعض مكعبات املربى وكذلك طبٌق من حلوى اجلييل. جلست يف 
مقابلة مهرة عند طرف الفراش اآلخر ومدت يدها تدلك هبا قدم شهد الدقيقة 
قائلًة بصوٍت بالغ احلنان: »مس مهرة أتت لتقي معِك اليوم يا حبيبتي، ألن تأكيل 
بأنك ال حتبينها؟« ردت شهد بطفوليٍة:  أن تشعر  أتريدينها  شيئًا ألجل خاطرها؟ 
ركبتيها  حول  ذراعيها  كتفت  نادر.«  بايب  إىل  تأخذوين  حتى  يشٍء  أي  آكل  »لن 
ما  التام ألي طلٍب دونام حتقيق  الرفض  وانكمشت عىل نفسها يف عالمٍة عىل 
مس  يا  األمس  منذ  شيئًا  تتناول  ل  »هي  بأسًى:  مهرة  حمدثًة  كريمة  قالت  تريد.. 
مهرة. ختييل طفلًة يف سنها تقي يومني دون طعاٍم حتى أ...« قاطعتها الصغرية: »أنا 
صائمٌة«. ابتسمت مهرة وقالت للصغرية: »هذا يعني أنك ستفطرين معي، أليس 
يعود.«  نادر حني  بايب  إال مع  أفطر  »لن  بعناٍد:  الصغرية  يا شهد؟«، ردت  كذلك 
اعتدلت مهرة وأشارت بعينها لكريمة حتى حتدثها بعيدًا عن الصغرية، وحني 
اطمأنت إىل أن شهد لن تسمعهام بوضوٍح سألت برصاحة: »أنا ال أفهم شيئًا يا 

كريمة!! ماذا حدث ؟ وأين والد شهد؟«.

املشفى  ويف  جدًا  مريٌض  نادر  »السيد  عميٍق:  بحزٍن  وردت  كريمة  تنهدت 
منذ األمس وال ندري شيئًا عن حالته، فقد أنبأونا من الركة بأنه اهنار ونقلته سيارة 
اإلسعاف إىل املشفى..« توقفت لتبتلع ريقها ثم تابعت بغضٍب: »ال أحد هيتم بأن 
اب من حيثام كان، واهلل وحده يعلم أين كان،  خيربنا بام جيري، فحني عاد السيد حسَّ
نادر،  السيد  حال  عىل  ليطمئنَّا  يطلبنا  بأن  خاطره  يكلف  ول  فورًا  املشفى  إىل  انطلق 
وحتى حني طلبه آدم قال له باقتضاب أن السيد نادر حالته مستقرٌة اآلن.« توقفت 
ثانيًة للتقاط أنفاسها فسألتها مهرة: »وأين والد شهد؟ أليس موجودًا يف مرص؟«. 
»السيد فؤاد موجوٌد وغرُي موجوٍد...  ردت كريمة بابتسامٍة ساخرٍة كلها مرارة: 
هه.. ل نستطع االتصال به.. واآلنسة أمرية يف املشفى هي األخرى وهاتفها مغلق .. 
وليس هنا سوى السيد سامر..« صمتت حلظاٍت وكأهنا حتاول أن تزن ما ستقول، 
ولكنك  مهرة  مس  يا  الوضع  هذا  يف  إلقحامك  كثريًا  »أعتذر  معتذرًة:  قالت  ثم 
فأنا أعرف كم حتبك وتثق بك وقد  أعيتني احليلة مع شهٍد،  بعدما  بايل  طرأِت عىل 

قلقت عليها ول أجد من أستعن به سواِك.«
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أجابت مهرة فورًا: »اخلرَي فعلِت، فليس لدي أي يشٍء ألفعله يفوق وجودي 
هنا اآلن أمهيًة. ال تقلقي عىل شهٍد فسأهتم ألمرها ولكن هدئي أنِت من روعك يا 
كريمة وسيلطف اهلل بالسيد نادر إن شاء اهلل، وسنطمئن عليه قريبًا بإذن اهلل.« ربتت 
عىل كتف كريمة سائلة بأدب: »هل تستطيعني البقاء مع شهد لدقيقٍة، فعيل إجراء 

مكاملٍة رضوريٍة؟«

»بالطبع يا مس مهرة ، تفضيل.«

خرجت مهرة من الغرفة وبحثت يف حقيبتها عن هاتفها املحمول، فعليها 
أن خترب ماجد ومي بأن يتدبرا أمرمها اليوم فيام خيص اإلفطار وبأهنا لن تعود 
إلَّ متأخرًة.. مل تساعدها النوافذ العالية التي تنري املمر الفخم يف أن ترى هاتفها 
الدرج  أسفل  يف  جلبًة  سمعت  حني  احلقيبة،  جنبات  يف  حتركها  يدها  فمدت 
فاقربت هبدوٍء لتستكشف ما حيدث، فلربام كانت هناك أخباٌر متعلقٌة بحالة 

السيد نادر...
عون  وتدَّ مريض  نادر  أجننتم؟  كيف..  جننتم؟  هل  أحدكم؟  يب  يتصل  َلْ  »ِلَ 

أنكم )حاولتم( االتصال يب؟!..«

عىل  يدل  كان  وصياحه  احلدة  بمنتهى  ما  شخصًا  يعنف  املتحدث  كان 
غضٍب بالٍغ.. سمعت مههمًة غري مفهومٍة ميزت منها صوت آدم، فاملت إىل 
األمام لتسمع ما يقول حني قاطعه رصاخ حمدثه الذي بدا مصعوقًا هذه املرة 
ُمْذ أمس؟!!!! أي مشفى؟ ماذا به يا آدم، حتدث؟!!!«،  مما سمع: »يف املشفى؟!!! 
إل حلظاٍت حتى سمعت  مل تسمع وما هي  بام  اهلادئ هيمهم  آدم  عاد صوت 
صوت الباب الزجاجي الكبري يصفق بحدٍة فتنهدت واستدارت لتعود لشهد 
باب  إفريز  باسرخاٍء عىل  أنيٍق يقف متكئًا  انتفضت لدى رؤية شاٍب  أهنا  إل 
غرفة شهد واضعًا يديه يف جيبي رسواله وعىل وجهه ابتسامٌة عريضٌة. بادرها 
ها يف هذا  قائاًل: »قبضتُّ عليِك متلبسة باجلرم املشهود.«. َلعنَت فضوهلا الذي َزجَّ
املوقف املحرج ولمت نفسها عىل ترصفها الطفويل الذي أعطى هلذا الشاب 
كل احلق يف أن يسخر منها، أو ربام حتى قد يطلب منها مغادرة املنزل.. مررت 
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يدها يف شعرها الداكن القصري، بحركٍة ل شعوريٍة وقالت معتذرًة: »أعتذر يا 
سيد .« قال معرفًا بنفسه كام توقعت أن يفعل: »سامر.«، تابعت: »يا سيد سامر، 
لقد كنت أود أن أجري اتصاالً هاتفيًا حني سمعت ضجًة يف األسفل، فظننت أن هناك 
فتململت  جوابًا  تلق  مل  ولكنها  .توقفت  نادر..«  السيد  حالة  بخصوص  أخبارًا 
يبتعد  يتقبل اعتذارها وأن  تنتظر أن  ثانيًة يف شعرها. كانت  ومررت أصابعها 
عن الباب ليسمح هلا بالدخول لشهد، أو حتى أل يتقبله وأن يؤنبها ويطلب 
منها النرصاف، إل أنه ما فعل أيًا من هذين األمرين، وإنام اكتفى بالنظر إليها 
ً هلا وهو يرمقها بعمٍق وكأنه يتفرج عليها،  دون رد .. كان موقفًا حمرجًا وُمِذلَّ
التحديق هبا... كان يف  يستمر يف  أن  يمنعه من  مل  يعلم هذا، ولكن هذا  وهو 
يف  املتطايرة  نظراهتا  يف  الواضح  توترها  ودفعه  مسليًا،  شيئًا  الضعيف  موقفها 
كل الجتاهات وترتيبها لشعرها مرارًا دون داٍع إىل التامدي يف الضغط عليها، 
»ومن تكونني؟«. تأوهت يف رسها )غبية، كان يفرض بك أن تعرفيه  فسأهلا: 
يعلم من هي  »أنا مس مهرة، معلمة شهد.«. كان  بنفسك أول( ردت برسعة: 

ولكنه تابع : »ل أكن أعلم أن لشهٍد معلمًة لطيفًة !!! كيف ل نلتِق من قبل؟!«
ظهر آدم أعىل الدرج فأنقذها من الرد عىل مالطفة الرجل الغريب، وما أن 
رآمها حتى اقرب منهام قائاًل بكل أدٍب: »هل ُأِعدُّ لكام شيئًا لترباه؟«، ابتسمت 

مهرة رادًة بأدٍب مماثٍل: »كل عاٍم وأنت بخرٍي، فاليوم صياٌم، أم ُتراَك َنِسيت؟« 

»َلْ أنَس يا آنسة ولكن َوَجَب أن أسال«

قال سامر وهو يستدير لينزل الدرج: »أعد يل فنجانًا من الشاي وأحرضه إيل 
يف احلديقة يا آدم.«

»أمرك«

اختفى عن  بعدما  فقالت  السيد سامر  املدعو  تتاملك ذهوهلا من جرأة  مل 
ناظرهيام: »أهو مريض؟!!!«
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يا  »أشكرك جزيال  الكالم بأدٍب إليها:  لً  تفادى آدم الرد عىل تعليقها حموِّ
مس مهرة عىل حضورك اليوم.«

»ال تشكرين أرجوك.. ولكن طمئني عىل صحة السيد نادر، هل حالته خطرية؟ 
حدث؟«.  فامذا  بخرٍي،  يل  وبدا  أمٍس  صباح  إليه  حتدثت  لقد  متامًا..  مشوشٌة  فأنا 
أشعرها  والذي  نادر  به  حدثها  الذي  األسلوب  جتاه  شعورها  ذكر  جتاهلت 
لِك  أين  ومن  من؟  »مهرة  بحدٍة:  وسأهلا  عليها  يتعرف  مل  حني  شديٍد  بإحراٍج 
اتصاهلا  سبب  له  وأوضحت  بنفسها  عرفته  حني  كان  واألسوأ  الرقم؟«،  هبذا 
فقد أجاهبا مقاطعًا دون أن يعطيها فرصة لذكر تفاصيل حوارها مع أمرية: »ال 
بأس يا آنسة مهرة، أنا واثٌق من أن اآلنسة أمرية ل تقصد مضايقتك، ومع هذا تقبيل 
اعتذاري بالنيابة عنها.. هل هناك أمٌر آخر يا آنسة تودين التحدث بشأنه؟«، فأجابت 
وقد امحرت وجنتاها وشعرت بسخونٍة شديدٍة حترق أذنيها: »كال.«، َفَردَّ فورًا: 
يتكرر  أال  وأعدك  ثانيًة  مرًة  اعتذاري  وتقبيل  هاٍم،  اجتامٍع  وسط  ألين  أستأذنِك  »إذا 
ينتظر  أن  فورًا اخلط دون  ثانيًة.. واالن اسمحي يل«، وأغلق  ما ضايقك  أيًا كان 
الذي  المحرار  آدم وهو يالحظ  مهرة؟«، سأهلا  يا مس  بخري  أنت  »هل  ردها.. 

زحف عىل خدهيا، ما أخرجها من رشودها فسألته: »عفوًا؟« 
ما  لك  أحرض  فهل  كثريًا،  وجهك  امحر  وقد  أحدثِك  وأنا  بعيدًا  رشدِت  »لقد 

تربيه؟ هل أنِت بخرٍي؟«

متعبًا  يكون  ما  دائاًم  يوٍم  أول  الصيام،  تعرف  »أنت  شاكرٍة:  بابتسامٍة  أجابته 
جدًا.... حسٌن ، لقد تأخرت عىل شهد وما جئت إال ألجلها، فقط سأكلم أخي ثم 

أدخل هلا فورًا.«

»تفضيل يا آنسة«.

] 
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قاد فؤاد سيارته كاملجنون دون أن تفارق يده بوقها للحظٍة، ولسانه يسابق 
بوق السيارة يف قذف السباب واألوصاف لكل قائد سيارٍة رماه سوُء حظَِّه يف 
طريق فؤاٍد اآلن... »حترك يا بني آدم!!!«، ناور بالسيارة مناورًة شديدَة احلدِة و 
دار هبا مارًا كالصاروخ خمالفًا إلشارِة املرور احلمراء متجاهاًل رصير عجالت 
السيارات وراءه والتي كان حياول سائقيها إيقافها قبل الصطدام ببعضهم إثر 
انحرافها، وبرغم كل هذا، وبالرغم من كل الشتائم والسباب واللعنات التي 
انصبت عليه، مل يلتفت فؤاد وراءه ولو للحظٍة، فلم يكن مدركًا ملا جيري من 
األساس. كان يقود السيارة بصورٍة آليٍة ل شعوريًا فيام مل يشغل باله ومل يكن 
أمامه إل صورة نادر... كان يعجز عن ختيله مريضًا! فكيف به أن يتصور ما 
حيدثونه عنه من أنه اهنار وأنه يرقد حاليًا يف املشفى.. نادر؟!!!!! كيف؟ مِلَ؟؟؟ 
يمكن!!!!!  ل  ل!!!!  هذا!!  حيدث  أن  يمكن  ل  نادر؟  ينهار  أن  يعقل  وهل 
إل نادر...)يا رب يا رب يا رب ،أنقذ أخي يا رب.. أنت تعلم أن ل أحد يل 
ه يا رب...سأتوب عن كل يشٍء يغضبك يا رب، فقط أبِق  سواه.. يا رب َنجِّ
يل أخي يا رب .. أعلم أين أعصيك وبأين ل حيق يل أن اسألك شيئًا، ولكنك 
تعلم أن كل ما أفعل ل عالقة لنادر به، بل هو يرفضه وحيثني عىل ترك الرشب 
والعبث، فال تعاقبني فيه وعاقبني يف نفيس.. احفظه هو يا رب، فابنتي بحاجٍة 

إليه وهو أكثر نفعًا هلا مني(. 
كانت دموعه تنساب ساخنًة لتبلل شفتيه املرتعشتني وهو يناجي ربه... )يا 
رب أعده يل ولن أبتعد عنه دقيقًة واحدًة أو أختىل عنه حني حيتاجني يا رب... 
سأكون إنسانًا آخر إن انقذته يا رب...يا رب، أعطني الفرصة لكي أريه كيف 
يا رب ارمحني،  يا رب  يا رب  أحبه وأقدره وأقدر كيف عاش يل ولبنتي... 
فلم أعد أستطِع حتمل املزيد...يا رب أنت تعلم أين كلام أصابتني مصيبٌة ل أجلأ 
إلَّ إىل نادٍر، فال تأخذه مني وإل من يكون يل بعد ذلك؟... يا رب، أعدك يا 

رب(..
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مكاٍن  أول  يف  سيارته  وركن  املشفى  إىل  وصل  قد  ذلك  غضون  يف  كان 
خطواٍت،  ويف  ل...  أم  فيه  سيارته  لركن  لصالحيته  يلتفت  أن  دون  شاغٍر 
كان قد قطع موقف السيارات وهبو املشفى الواسع واصاًل إىل املصعد، الذي 
إليه واثبًا وضغط عىل رقم طابق  ُفتح فوَر ما ضغط عىل زر استدعائه فدلف 
العناية املركزة، وبصعود املصعد تصاعدت دقات قلبه حتى كاد يسمعها وشعر 
بحوائط املصعد تكاد تطبق عليه واعترصت حلقه ذكريات الساعات األخرية 
برسعة،  خرج  اآلن...  نادر  يرقد  حيث  القسم  بنفس  قضتها  والتي  لشهرية 
ورغبٌة شديدٌة يف الَقيء تتملكه وصورة شهريٍة مرضجٍة بدمائها متأل ناظريه.. 
مكتب  وراء  املنشغلة  املمرضة  يسأل  وهو  البارد  العرق  قطرات  جبينه  ت  ندَّ

الستقبال: » يف أي غرفة هو نادر حسني عّز العرب؟«.
»ومن تكون  سألته بدورها دون أن ترفع عينيها عن امللفات التي ترتبها: 

يا سيد؟«

وأخرج  لرسواله  اخللفي  اجليب  يف  يده  مد  العرب«،  عّز  »شقيقه...فؤاد 
جهاز  عىل  بياناهتا  وسجلت  فتناولتها  أمامها  إياها  واضعًا  الشخصية  بطاقته 
الكمبيوتر قبالتها فيام وقف فؤاٌد يراقبها وهو ينقل وزنه من قدٍم ألخرى يف نفاذ 
صرٍب ظاهٍر. قال حينام وضعت أمامه البطاقة مشريًة بيدها إىل جمموعة مقاعٍد 
دون  من فضلك؟«.. ردت  غرفته  »أين  هناك:  ينتظر  بأن  منه  يف طلٍب صامٍت 
يا سيد ودكتور  »انتظر هناك  ترتبها:  التي  الطبية  بالتقارير  إليه منشغلة  تنظر  أن 
يدها  من  وجذب  يده  فمد  نفسه  يتاملك  مل  هنا  دقائٍق.«.  خالل  سيوافيَك  حممٌد 
األوراق وألقاها بكل عنٍف يف ركن الردهة صارخًا فيها بحدٍة: »أجمنونٌة أنِت؟ 
تكلمينني،  إيل حني  تنظري  وأن  واحرتاٍم  بأدٍب  تردي  أن  عليِك  إليِك  أحتدُث  حني 
ه مظهرها املصعوق ول نظرة اهللع التي قفزت إىل عينيها هي  أتفهمني؟«، مل هيزَّ
تراه يستدير خلف مكتب الستقبال مقربًا منها يف هتديٍد رصيٍح فتابع يف نفس 
النربة احلادة: »أين هي غرفة نادر؟ انطِقي؟« بقيت حتملق فيه بذهوٍل فيام استحثها 

ممسكًا بذراعها: »تكلمي يا اب...«
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»هاي!! أنت!.. توقف!! ماذا تفعل؟!!«

استدار ليجد شابًا يف مثل عمره أو أكرب ببضعة أعواٍم مرتديًا حلة األطباء 
الطبيب  ليواجه  استدار  و  فورًا  املمرضة  فرك  برسعة،  منهام  يقرب  الزرقاء، 
حاالً  األمن  سأطلب  نفسك؟  تظن  وأين  أنت  »من  شديٍد:  بغضٍب  بادره  الذي 

ليلقوك خارجًا.«.

أدرك فؤاد أنه جتاوز حدوده فتكلم برسعة: »أنا شقيق نادر عز العرب وكنت 
أسأل عن غرفته«، توقف الطبيب فأرسعت إليه املمرضة تتحدث برسعة: »لقد 
هتجم عيل يا دكتور حُممد، و لوال وصولك لكان اعتدى عيل بالرضب أو ربام ...«، 
قاطعها الطبيب: »أنا واثٌق من أن السيد ل يقصد يا سوسن.« . نظر إىل فؤاٍد الذي 
يا  »آسف  ظاهٍر:  صرٍب  بنفاذ  وإنام  معتذرًا  للممرضة  فقال  الطبيب  إشارَة  فهم 

سيدة سوسن.«

قاطعته »آنسة«... نظر إىل الطبيب متجاهاًل تعليقها وسأله: »كيف هي حاله 
يا دكتور. رجاًء طمئنِّي. أين هو؟«. قاطعه الطبيب الشاب مبتساًم: »ال تقلق فحالته 
مستقرة وحتت املراقبة املستمرة.. أما ما فعلته مع املمرضة هناك.« وأشار بإهبامه إىل 
الوراء من فوق كتفه فيام يسريان داخل املمرات الطويلة املتشعبة واملتالقية فيام 
يشبه املتاهة متابعًا بسخريٍة: »فلو اشتكتك اآلنسة سوسن، سيخرجك األمن فورًا 
دكتور  يا  فضلك  »من  برجاٍء:  قائاًل  بكوعه  ممسكًا  فؤاد  استوقفه  املشفى.«.  من 
أدخلني إليه، دعني أحتدث معه حتى أطمئن.«.. تنهد الطبيب وحكَّ عنقه بإصبعه 
»أنا ال أمنعك من رؤيته يا سيد فؤاد، فأنا بالفعل أقودك لغرفته..  قائاًل بتعاطٍف: 
ولكنك تدرك بالتأكيد أننا يف قسم العناية املركزة، أليس كذلك.«. وابتسم مشجعًا 
يتحدث  الطبيب  كان  وفيام  إشارته..  فهم  قد  فؤاد  أن  من  يتأكد  حتى  منتظرًا 
وإنام  إطالقًا  الطبيب  إىل  يستمع  ل  آخر  عاملٍ  يف  فؤاد  كان  نادر،  حالة  شارحًا 
كانت نظراته تطري يف أنحاء املكان وهو يشعر بالدم ينسحُب من رأسه والعرق 
البارد يغزو جبهته فيام جف حلقه بشدة. مل يفهم مِلَ يشعر بيٍد ترضبه برفٍق عىل 
وجهه ول َدَرى مل ابتعد صوت الطبيب هكذا وهو يناديه!!! شعر بوخز إبرٍة 



75

ح فيام حوله ووجه الطبيب الباسم، أبدًا كام  وشيئًا فشيئًا بدأت األصوات تتضِّ
يبدو، يلوح قريبًا، كام سمع صوت املمرضة وهي تقول بتأفٍف سمٍج: »ها قد 

أفاق، أتريد شيئًا آخر يا دكتور؟«.

»ال، شكرًا يا سوسن..«.. كان اآلن قد اسرد كامل وعيه، أو هكذا ظن، 
فام كاد يعتدل حتى شعر بدواٍر يلف دماغه فعاجله الطبيب قائاًل وهو يساعده 
تعاىل  ثم  متامًا  تستفق  حتى  دقائق  اسرتح  فؤاد..  سيد  يا  َرْسلَِك  »عىل  ثانيًة:  لريقد 
بال  السقوط  أن  »يبدو  ر:  يَتنَدَّ وهو  قصريًة  ضحكًة  ضحك  قلياًل.«.  لنتحدث 

مقدماٍت هوايٌة لديكم.«...

العاجّي وقد غصَّ  بالتحديق يف سقف احلجرة  اكتفى  وإنام  فؤاد،  يُرد  مل 
ٍة كافحت لتعرب حلقه بآهٍة صاخبٍة خُيِرُج فيها كل ما يعتمل يف نفسه  حلقه بَعرْبَ
من أسًى وأملٍ...أغمض عينيه بشدٍة وهو يتذكر زوجته الشابة، راقدًة يف الغرفة 
التي كانا قد توقفا أمامها هو والطبيب ليتحدثا. تذكر وجهها الشاحب الذي 
متزقت مالحمه كلوحة شوهها راسمها برضبات فرشاٍة حاقدٍة.. تذكر ذراعيها 
التي  الضعيفة  أنفاسها  تذكر  اإلبر يف كل موضٍع متاح.ٍ.  َغَزهْتُاَم  الرقيقني وقد 
كانت ترجتف ول تقوى حتى عىل حتريك بالون التنفس، وقلبها الطيب الذي 
آمال احلياة يف عروٍق ازرقت  يناضل ليضخ آخر  وأده احلادث بال رمحة وهو 
وَغارت.. تذكر األيام والليايل التي قضاها بجوارها يصيل هلل حتى تفتح عينيها 
ولو للحظٍة حتى يتسنى له أن يعتذر منها عن كل يشٍء وأيِّ يشٍء.. متنى حينها 
لو أن شفتيها الشاحبتني حتركتا لتخرباه بأل يقلق، وبأن كلُّ يشٍء سيكون عىل ما 
يرام ولو حتى كذبًا كام اعتادت بأن هتدهده كطفل صغري... تذكر قبلته األخرية 
ذرفها  والندم،  باحلرسة  امتزجت  التي  بدموعه  املبللتني  الباردتني  عىل شفتيها 
وسكن  حوهلا  يشء  كل  عن  احلياة  صوت  توقف  حني  عينيه  قبل  عليها  قلبه 

صمُت املوت أوصاهلا وقلبه إىل األبد.. 
»أتريد أن ترب شيئًا يا سيد فؤاد.. كوُب عصرٍي سيكون مفيدًا جدًا لتستعيد 

نشاطك.« 
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اعتدل ببطٍء وقال وهو يعدل هندامه ويقف: »ال شكرًا، ال أريد..«. جلس 
عىل الكريس املقابل ملكتب الطبيب ذو البتسامة املستفزة من وجهة نظره قياسًا 
بالظرف احلايل، وقال فورًا: »أيمكن أن نتحدث عن نادر من فضلك؟ ماذا حل به؟ 

و إن كان بخرٍي وحالته مستقرٌة، َفلَِم هو هنا حتى اآلن؟«

أرجع الطبيب ظهره مستندًا عىل ظهر كرسيه قائاًل بابتسامٍة مطمئنٍة: »قد 
سبق وطمأنتك عىل السيد نادر، فال تقلق. ما هي إال مسألة وقٍت ويعود إىل البيت يف 
أتمِّ صحٍة وعافيٍة بإذن اهلل... ولكن ما حدث هنا يقلقني، عليك بالتأكيد يا سيد فؤاد 
برأس  تتالعب  الشياطني  كانت  كثريًا؟«.  معك  احلالة  هذه  تتكرر  هل  أحتدث.. 
فؤاٍد وكان يشاورها أيقلب هذا املكتب يف وجه الطبيب السمج أم يلكمه عىل 
ففرك وجهه  منها،  يستعيذ  أن  رأيه عىل  استقر  و  املطرزة..  البتسامة  ذو  فكه 
بكفيه وقال هبدوٍء وبطٍء وهو يعدُّ عىل أصابعه: »ال نوم وال طعام وقلٌق بالٌغ عىل 
أخي... هذا كل يشء.«. هز الطبيب رأسه متفهاًم وردَّ ببساطٍة وبابتسامٍة بدت 
لفؤاد أعرض من سابقاهتا: »وهذا بالضبط ما حدث مع السيد نادر.«، وتابع، وإنام 
إجراء  أطلب  ألن  ستدفعني  اآلخر  أنت  معك  حدوثها  »ولكن  املرة:  هذه  بجديٍة 
فأنتام  الشكل..  هبذا  اهنياركام  وراء  وراثيٌّ  عامٌل  هناك  كان  إن  الستكشاف  حتاليل 
البساطة.« .. كان فؤاد  تنهارا هبذه  أبدًا أن  املتوقع  شابان وافرا الصحة، وليس من 
يستمع إليه مذهولً وردَّ فوَر ما توقف الطبيب عن الكالم: »وهل ستحتجزين 
ُتْبِق عىل  ِلَ  »إذًا  بادره فؤاد بعصبيٍة:  نفيا  الطبيب رأسه  أنا اآلخر؟!«، وحني هز 
نادٍر يا دكتور؟ البد وأنك ختفي عني شيئًا!.. فكيف تطمئنني عىل نادر، ثم ال ترصح 
له باخلروج؟ أنت قلت أنه بخري. وأن ما حدث معه يشبه...« توقف عن الكالم، 
فقد شعر بأن األفكار تشابكت يف ذهنه. ضغط بقوٍة عىل أعىل أرنبة أنفه وهو 
يغمض عينيه بشدة... زفر بحدة ٍثم قال مستدعيًا كل اهلدوء واألدب املتبقيان 
»هل يمكن أن أعرف تشخيص حالة أخي حتى أستطيع أن أخربك إن كان  لديه: 

هناك أي مرٍض وراثيِّ أم ال؟«..
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انخفاٌض يف  الدموية يصاحبه  الدورة  » قصوٌر حاٌد يف  ببساطة:  الطبيب  قال 
مستوى السكر يف الدم، ما أفقده وعيه.«

»وهل هذا وراثّي؟«

»ليس بالرضورِة، وإنام صغر سنه، وإغامءك منذ قليل قد يرجحان هذا، وهلذا 
أريد أن أتأكد ببعض التحاليل.. ولن يكلفك األمر أكثر من شكة إبرٍة، واإلجابة عىل 

بعض األسئلة.« 

»هل يمكن أن نقوم بكل هذا بعدما أزور نادر.«

الشباك  لن تدخل احلجرة وإنام سرتاه من خلف  أنك  تدرك  »بالطبع، ولكنك 
الزجاجّي للحجرة.«

قطب فؤاد حاجبيه وسأل باستغراٍب: »ِل؟ فال مرضه معٍد فتخشى عيل، وال 
مناعته ضعيفة فتخشى عليه؟ فام الداعي هلكذا إجراء؟!!«

أجابه الطبيب بابتسامة هادئة: »هكذا أفضل حتى نحدد بدقة سبب الغيبوبة.«
»أي غيبوبة؟ أل تقل  ُصِعق فؤاد وقطر القلق والذهول ثقيلني من كلامته: 
أن حالته مستقرة ويف حتسن؟ أي حتسن هذا وهو يف غيبوبة؟!!!«، وانتفض واقفًا 
لدينا  نحن  فؤاد  سيد  »يا  فؤاد:  هتدئة  حماولً  ذراعه  ومد  بدوره  الطبيب  فوقف 
أفضل فريٍق طبيٍّ يف البالد والبد أن تتأكد بأننا نبذل قصارى جهدنا مع كل مرضانا.. 
ومما نرى، فال داعي للقلق أبدًا، وبمجرد أن يستفيق السيد نادر، أكاد أؤكد لك بأنك 
لن تصدق بأنه كان يف املشفى أو أنه كان مريضًا من األساس.. فكل قراءاته احليوية 
مطمئنٌة جدًا...و...«. قاطعه فؤاد: »أل تقل بأنكم ل حتددوا بعد سبب الغيبوبة..؟«

ترهاٍت  عن  حتدثني  هنا  ساعة  »وأبقيتني  مكماًل:  شعره  يف  أصابعه  مرر 
وأمراٍض وراثيٍة!!!«. رضب سطح املكتب بيده بقوٍة صائحًا: »أيُّ أمراٍض وراثيٍة 
وأنت ال تعرف أساسًا ما به؟ هه!! أتسمون أنفسكم أفضل مشفًى يف البلد؟..أنتم 
قد  و  حمذرًا  بإصبعه  يشري  هو  و  حازٍم  بصوت  الطبيب  قاطعه  إال..«..  لستم 
فؤاد،  سيد  يا  للخطأ  داعي  »ال  اآلخر:  هو  الغضب  أمارات  وجهه  عىل  لحت 
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مرص..  يف  املتخصصني  األطباء  أفضل  من  نخبٌة  حالته  عىل  يرف  نادر  فالسيد 
ولو  حالته...  ختص  تطوراٍت  بأي  بإبالغه  أوىص  بنفسه  املشفى  صاحب  والدكتور 
للصياح  داعي  فال  قلنا..  ما  بنفس  ألفادوا  اخلارج  من  أطباء  عىل  حالته  عرضت 
وافتعال مشاكل لن جتلب لك أو لشقيقك أي فائدٍة..« ) يا للمسكني، هذا الشاب 
يعاين من مشاكل نفسيٍة وعصبيٍة حادٍة!(. تابع حني لحظ صمت فؤاٍد وتنفسه 
الذي هدأ: »صدقني إجابتك عن بعض األسئلة ستكون ذات فائدٍة كبريٍة يف التعامل 
مع حالة أخيك. أفضل بكثرٍي من تضييع الوقت يف الصياح ونقله من مكاٍن آلخر.. 
فلو جلسَت لدقائق فقط سأحصل عىل ما أحتاج وتنرصف أنَت لرؤية شقيقك فورًا 

بعدما تكون قد قمت جتاهه بكل ما تستطيع.« .

وممارسة  والنوم  األكل  يف  نادر  عادات  عن  فؤادًا  يسأل  الطبيب  أخذ 
عن  سأله  كام  القبيل...  هذا  من  عالقات  له  أو  متزوجا  كان  وإن  الرياضة، 
التدخني أو تعاطي موادًا خمدرًة، أو إن كان نادر يرشب مرشوباٍت كحوليٍة... 
) إن كانت هذه أسبابًا رئيسيًة للغيبوبِة، فأنا َميٌِّت رسيريًا مذ ل يقل عن العام!( 

فكر مستهزئا بنفسه...
»وهل يأخذ عالجًا منتظاًم ألي مرٍض مزمٍن كالضغط أو السكر أو أي مرٍض 
آخر عضويًا كان أو نفسيًا أو عصبيأ...« كان دكتور حُممد يسأل وهو يمأل تقريرًا 
»ال..  فؤاد:  أجاب  بيده.  عام  عينيه  يرفع  أن  دون  الضيقة  باخلانات  مليئًا  طبيًا 
أو  قديمٍة  جراحاٍت  أو  إصاباٍت  »أي  بآليٍة:  الطبيب  تابع  هذا..«..  من  يشء  ال 
حديثٍة بالرأس؟«. هز فؤاد رأسه نفيا، فتابع الطبيب: »أي تاريخ أمراٍض مزمنٍة يف 
العائلة؟« ورفع نظره إىل فؤاد موضحًا: »الوالد، الوالدة، اجلد، العم، اخلال...هل 
كان أيٌّ من كان من األقارب يعاين من أمراض الضغط أو السكر أو االكتئاب، أو 

أصيب بجلطة خفيفة أو مرض بمرٍض استلزم بقاءه باملشفى.. ؟..« 

»ال.. ليس حسبام أعلم..«

» علمت أن الوالدين متوفيان، فام أسباب الوفاة وكم كان أعامرمها حينها؟«
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لست  شابه،  ما  أو  محى  أو  يل...نزيٌف  والدهتا  أثناء  والديت  توفيت  »ممممم، 
ويتمتع  السيتينيات  يف  وكان  أعواٍم  عرة  حوايل  منذ  تويف  فقد  أيب،  أما  متأكدًا... 

بصحٍة جيدٍة.. وفاته كانت مفاجئة... نام ول يستيقظ ، هكذا بكل بساطة.« 

» وأسباب الوفاة؟«

سحب فؤاد نفسا عميقا و قال: » ِلَ أشعر و كأين يف قسم الرطة...؟«
»أعرف أهنا أسئلٌة كثريٌة ولكن إجاباهتا مهمٌة  الطبيب بخفٍة وقال:  ضحك 
يف حتديد خطة العالج للحالة.«. رد فؤاد ببساطٍة وكان قد هدأ قلياًل: »التشخيص 
كان سكتًة قلبيًة.. هذا ما ذكر يف شهادة الوفاة.«. قال و قد اهنمك الطبيب يف َملِء 
خاناٍت كثريٍة دون الرجوع إليه: »هل يمكن أن أرى نادرًا اآلن.« أجاب دكتور 
»بالطبع، سأصطحُبك حاالً، فقط اعطني ثواٍن  بالكتابة:  حُممد فورًا وهو مستمر 
..« ما كادت كلامته تنتهي حتى وقف وهو يعدل نظارته، فوقف فؤاد بدوره...

سارا جنبًا إىل جنٍب يف املمر ذو احلوائط الزرقاء الفاحتة الطويل. سأل فؤاٌد: 
»إن كان كل يشٍء جيد، فلم ال يزال يف الغيبوبة؟ أال يمكن أن تعطوه أدويًة منشطًة 
أو ما شابه ليستفيق؟«. جاوبه الطبيب بابتسامته اهلادئة: »ال يستطيع أحٌد أن حيدد 
متى تنتهي الغيبوبة أو كيف ينهيها... كل ما نفعله هو احلفاظ عىل، والتأكد من أن، 
وظائف املريض احليوية يف معدالهتا الطبيعية أو أقرب ما يكون إىل ذلك... ربام كان 
جسد السيد نادر، أو لنقل عقله، قد قرر أنه بحاجٍة إىل فرتة راحٍة حتى يستطيع أن 
يواصل بذل املجهود العايل الذي علمت من خالك أنه يبذله.. قد يبدو كالمي سخيفًا 

و لكن صدقني هنا يف العناية شاهدنا العجب ول نعد نستغرب شيئا...«.

قائاًل  كتفه  عىل  الطبيب  ربت  فؤاد.  فتوقف  والسري،  الكالم  عن  توقف 
»أرجوك أن تطمئن..«، وأشار إىل باب الغرفة التي  كمن حيدث طفاًل صغريًا: 
يوليها فؤاد ظهره قائاًل بجديٍة: »هذه هي الغرفة يا سيد فؤاد.«، وكام توقع استدار 
فؤاد برسعة ليفتحه إل أنه استوقفه ممسكًا بمرفقه قائال برسعة: »رويدك حلظة.. 
سأدخل أنا وأفتح الستائر لكي تتمكن من رؤيته من خالل هذا احلائط الزجاجي، كام 

اتفقنا.. أتذكر؟«



80

بلغ  فقد  عميقًا،  نفسًا  ساحبًا  إجيابًا  رأسه  هيز  وهو  عينيه  فؤاد  أغمض 
توتره مبلغه وغاص قلبه بني ضلوعه حتى مل يقَو عىل الرد.. توجه ليقف أمام 
احلاجز الزجاجي الذي يفصله عن شقيقه متسائاًل إن كان هذا هو واقع احلال 
بينهام؟ كل منهام يرى اآلخر، حيدثه، يقلق عليه... يتواصالن إىل حد  مؤخرًا 
رقته،  بلغت  مهام  الشفاف،  الزجاج  هذا  بينهام  يبقى  ولكن  ويتقاربان  معني 
ما  احلاجز،  هذا  اخراق  وعزٍم  بإرصاٍر  حياول  نادٌر  كان  فيام  و  حاجزًا؟.... 
كان منه إل أن دأب عىل رأب كل صدٍع أحدثه شقيقه املسكني فيه، فقد كان 
هذا ما يريده ويرحيه، أن يتقوقع حول أمله وأن يميض حياته يف عذاٍب.. أم ربام 
ن  بينه وبني شقيقه فقط، بل هي كرٌة زجاجيٌة حتيطه وتعزله عمَّ ليس احلاجز 
وأخرى  رجليه  عىل  يقف  فتارة  متخبطًا،  متقلبًا  وتدحرجه  بل  أمجعني،  حوله 
نفسه  دون خالٍص من سجن  العامل  عن  معزولً  بقي  بقيت،  فإن  رأسه،  عىل 
احلقيقُة  ومزقته  رمحة  بال  جسده  شظاياها  اخرقت  هتشمت،  وإن  املشوهة، 
هكذا(...  الطبيب  تأخر  مل  )سحقا!!  صرٍب  بنفاذ  األلف  للمرة  ...زفر  أشالًء 
وضع يديه يف جيبي رسواله اجلينز وابتلع ريقه عدة مراٍت لريطب حلقه فيام 
شاهد الستائر تفتح ببطء.. )متالك نفسك، متالك نفسك.. يكفيك ما أحدثته 
من مشاهٍد اليوم(..ل يدري مل أشاح بوجهه، ولكنه شعر بأنه حيتاج إىل بضع 
ليستعد .. نفث اهلواء كمن يصفر دون صوٍت مرتني قبل أن  حلظاٍت أخرى 

ينظر أمامه مبارشًة... 
التام  اجلمود  من  احلال  هذه  عىل  واقٌف  وهو  الوقت  من  مرَّ  كم  يدِر  مل 
التي  الدموع  إل  احلية  اآلدمية  مالمح  من  حيمل  ول  لفتٍة  ول  بحركٍة  يأيت  ل 
سالت عىل خديه يف صمٍت دون وعٍي، فلم يشعر بالطبيب حني غادر احلجرة، 
بدوره.  الصمت  ملتزمًا  بجانبه  وقف  الذي  بالرجل  البداية،  يف  يشعر،  مل  كام 
حتدث فؤاد أخريًا دون أن يشيح ببرصه عن جسد شقيقه الراقد بسكينٍة وسط 
األجهزة واملعدات والشاشات: »ماذا كان نادر ليفعل يل لو كان مكاين يا خايل؟«.. 
إىل  التفت  أنه  إل  ينتظر واحدًا عىل أي حال،  يكن  مل  الرد، وبرصاحة  يتلَق  مل 
خاله حني طال صمته سائاًل يف توتٍر: »أجيب أن ننقله إىل مشفًى آخر؟«. رد خاله 
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بربوٍد وبنظرٍة جامدٍة: »ِلَ ال تسأله ما الترصف الصحيح وماذا كان ليفعل لو كان 
مثل  عليه يف  فؤاد من هجوم خاله  ُصدم  أفاق.«..  إن  هذا  يفيق؟  مكانك حينام 
يف  مبارشًة  ينظر  وهو  فردَّ  املعاين،  قامتة  كلامته  كثريًا  ضايقته  كام  ظرف،  هكذا 
عيني خاله الضيقتني: »ال تتحدث هبذا األسلوب!! سيفيق بإذن اهلل، آسف ألنني 
»جيعلني  منفعاًل:  خاله  قاطعه  جيعلك..«،  قد  الظرف  أن  ظننت  ولكن  سألتك، 
ماذا؟!!! هه؟ ماذا ظننت؟ أنني سأربت عىل كتفك وأطيب خاطرك حتى تكف عن 
القلق؟ أكنَت تظن هذا يا فؤاد بِْك؟ اهنار أخوك وسط أغراٍب وهو جياهد ليحافظ 
نفسك،  بمخلوٍق غري  آبٍه  تسكر وتسهر، غري  أنت  فيام  وابنتك وحياتك  مالك  عىل 
وتريدين أن أهدهد سيادتك وأن آسف لروحك املتأملة؟؟؟ حقًا يا أخي:)من اختشوا 
ماتوا( !!!«... كان صوته اخلافت العميق حيمل طبقات من الضيق والمتعاض 
يطيق  يكن  فلم  يعاين،  جيعله  وأن  بكالمه  فؤاد  جيرح  أن  أراد  نعم،  والقرف. 
وموضوعًا  شكاًل  عنه  راضيًا  يكن  مل  وتواكله،  ومشاكله  باستهتاره  الشاب 
تباحثا يف حاله وإىل أين يظن سيكون مآله،  نادرًا هبذا وكثريًا ما  ولطاملا أخرب 
فؤاد  التعامل مع أخطاء  أو هتاونه يف  املتعاطفة،  نادٍر  بتعليالت  أبدًا  يقتنع  ومل 
إزاء هذا  النقاش حني يشعر بعصبية خاله  ينهي  نادر غالبًا ما  وعثراته، وكان 
األمر بكلمٍة أو دعابٍة مفادها أن )هلذا خلق األخ األكرب، وأنت خري من يعرف 
اب األخ األصغر بني إخوته األربعة وكان شقيقه األكرب  يا خايل(،إذ كان حسَّ
-الذي تويف شابًا فجأًة- كفيلهم ،إن صح التعبري، يف كل شئون احلياة بعد وفاة 
والديه... تابع وهو يقرب وجهه من وجه ابن شقيقته وهو يضغط عىل أسنانه: 
»أتستطيع أن ختربين أين كنت فيام أخوك ينهار وينقله موظفوه إىل هنا؟ ال، بل هل 
تستطيع أن ختربين أين كنت أمس، أو أول أمس؟ أو حتى األسبوع املايض؟ هل..«، 
قاطعه فؤاد: »و أين كنت أنت منذ أشهٍر؟ أين ختتفي كل فرتة وأخرى؟ وكم غبت 

هذه املرة؟ أربعة أشهٍر؟ أم...« 

» باهلل عليكام! أال ختجالن من نفسيكام وأنتام تتشاجران ونادر ملقًى يف الغرفة 
الزهري،  وأنفها  املحمرتني  بعينيها  أمرية  ليجدا  التفتا  حراك؟!«،  بال  أمامكام 
هذا  يف  »حتى  وتابعت:  بشدٍة،  املختلجتني  شفتيها  زامة  بغضب،  فيهام  حتدق 
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الظرف ال تستطيعان أن تضعا خالفاتكام جانبًا لنرى ماذا يمكن أن نفعل لنادٍر؟ و 
اهلل حراٌم عليكام ..«

نظر كل منهام لآلخر ثم أشاح فؤاد بوجهه قائاًل ألمرية: »متى جئِت؟«
»أنا هنا منذ اتصل املكتب ليخربنا بام حدث، واتصلت بك ولكن هاتفك كان 
ال  كاملٍة!!!  ساعاٍت  أربع  بعد  فجاء  بخايل  اتصلت  وكذلك  الوقت،  طوال  مغلقًا 
حساب  نظر  به؟!«.  نستجري  من  نجد  لن  مكروه  حيدث  حني  يعني  هذا!!  أصدق 
إىل ابنة أخته وقال ممتعضًا: »ال تكوين دراماتيكية، لقد جئت فور ما استطعت، ولو 
كنت جئت أبكَر من هذا ملا أحدث هذا فرقًا كبريًا، فاهدأي و دعينا نرى ماذا سنفعل 

اآلن.«

سأَلت فؤاد: »ل أفهم ما به يا فؤاد؟ هل تفكر يف نقله ملشفًى آخر؟ ربام حتى، 
خارج مرص؟«

أعىل  عىل  هنا  املشفى  هلذا؟  الداعي  »وما  فؤاد:  جييب  أن  قبل  اب  حسَّ ردَّ 
مستوًى، وصاحبها صديٌق شخيٌص لنادر.. كام أنه ل يمِض عليه الكثري لنحكم بأنه 
نقله خطٌر عليه...  فقد يكون يف  به،  ما  بالتحديد  أننا ال ندري  يتحسن هنا، وبام  ال 
ال، أنا أرى أن ننتظر قلياًل ونرى ما سيحدث خالل اليومني القادمني.« مد يده يف 
جيبه وأخرج علبة السجائر فقالت أمرية برسعة: »ألسَت صائاًم؟«، توقفت يده 
»من يف  بالولعة قبل أن تصل لطرف السيجارة املعلقة بشفته وقال ببساطٍة : 

مثل سني ال يقَو عىل الصيام يا عزيزيت.«

ممنوٌع  فالتدخني  السيجارة،  ألِق  التدخني!!  عىل  يقَو  »ولكنه  ساخرًة:  علَّقت 
هنا«. التفتت ثانيًة إىل فؤاٍد قائلًة قبل أن يرد خاهلا: »هال تأخذين للبيت يا فؤاد؟ ال 
أريد أن أطلب السائق فلن أحتمل ثرثرته، وال أريد انتظاره حتى يأيت. أريد أن أغري 
ثيايب وأرَتاح قلياًل.«، تابعت مشريًة إىل نادر : »مادامت حالته مستقرًة اآلن، وخايل 

معه هنا، فال داعي لبقائي طيلة الوقت.«

رد خاهلا: »ولكني لدي مصالٌح ولن أبقى هنا .«
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إىل  سأعيدك  أمرية،  يا  »تعايل  أمرية:  بمرفق  يمسك  وهو  متنهدًا  فؤاد  قال 
البيت وأعود مبارشًة.«

مناسٌب  هناك وقت  كان  إن  ريقها.  فابتلعت  تذكرت كالمها مع سامر، 
لتبديل األدوار وإظهار اهتاممها بفؤاد، فلن يكون أنسب من اآلن.. وقفت يف 
»ولكني ال أريد  مواجهته ووضعت يدها الصغرية برقٍة عىل ذراعه قائلًة برقٍة: 
َبِقْيَت، فسأبقى  فإن  للراحة..  للغاية وبحاجٍة  فأنت مرهٌق  أتركك وحدك هنا..  أن 
انعقد  بِحريٍة وقد  اب  يا فؤاد.«. رمقها حسَّ ُتفطر وحدك  أنا األخرى. لن أدعك 
حاجباه، بينام رد فؤاد ببساطٍة: »ال عليِك، سأترصف.. أصاًل ل أكن أدرك أننا يف 

رمضان.«»بدأ اليوم يا فؤاد.«

»حقا؟ جيد جدًا.. هيا ألُِقلَِّك حتى ترتاحي قلياًل قبل املغرب.«

هاتفه  شاشة  عىل  ما  يشٍء  كتابة  يف  منهمكًا  كان  الذي  خلاله  استدار 
يرفع  أن  يا خايل؟«. رد حساب دون  ما  أن أوصلك إىل مكان  »أحتب  املحمول: 

عينيه: »ال شكرًا، معي سياريت.«.
»حسٌن، هيا بنا يا أمرية.«. صاحبهام الصمت امُلْثَقل باألفكار طوال طريقهام 
إىل السيارة وأكمل معهام ِقْطَعًا ل بأس به من الرحلة إىل املنزل... كانت أفكار 
عليها  تستقر  صلبٍة  أرٍض  عن  باحثًة  عقله  جنبات  بني  مرنحة  تتخبط  فؤاٍد 
لتخربه ما عليه أن يفعل اآلن، وحتاول أن ترسم له بفرشاة مرتعشة صورة باهتة 
كئيبة عام سيكون عليه احلال فيام لو مل ُيِفق نادر قريبا، أو أبدًا.. زفر بحدٍة وهو 
يضغط عىل دواسة البنزين، فيام ضغطت أمرية عىل جانبي كرسيها بقوٍة مرتعدٍة 
من الرسعة التي يقود هبا فؤاد سيارته، فقد كان لدهيا خوف قويُّ من الرسعة 
والسيارات عامًة، وهلذا فقد رفضت كل حماولت نادٍر بإقناعها بتعلم القيادة 
وطلبت منه تعيني سائٍق هلا بدلً من ذلك، وهذا ما نفذه هو بالطبع كعادته.. 
نفسه،  هبا  فؤاد  حييط  التي  الرشنقة  لتخرق  تقوله  شيئًا  جتد  أن  حتاول  كانت 
متقطعٍة:  بأنفاٍس  أخريًا  فكرٍة وفكرة...قالت  بألف  اآلن ألتت  ولول ذعرها 

»أيمكنك أن هتدئ الرسعة قلياًل يا فؤاد؟«.
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تدرجييًا  رسعته  فخفف  وجهها،  شحوب  ولحظ  رشوده  من  فؤاد  انتبه 
وقال معتذرًا: »آسف، فقد رشدت قلياًل.«

ردت بعذوبٍة شديدٍة: »ال بأس، كان اهلل يف عونك.. فألف أمٍر وأمٍر يشغلون 
واحدًة..  حلظًة  نظري  عن  تغيب  أدعها  فلن  شهد،  عىل  تقلق  ال  ولكن  بالك... 

املسكينة، البد أهنا منهارٌة اآلن...يا حبيبتي..«

كانت متأكدٌة من أن الصغرية مل ختطر ألبيها عىل باٍل إطالقًا، وأكد ظنَّها 
أنه  إل  ابنته،  ذكرت  حني  فؤاد  عيني  يف  لحت  التي  والدهشة  الضياع  نظرُة 
»طبعًا بالتأكيد...«، وتابع بمرارٍة: »فعاًل مسكينة، خرست  تدارك قائاًل برسعٍة: 
وجود  يف  يشٌء  ينقصها  فلن  أنا،  ِمتُّ  فلو  أباها،  واليوم خرست  املايض،  العام  أمها 

نادر، أما لو أصاب نادرًا مكروٌه فستكون فعاًل يتيمًة..«

هزهتا كلامته وتأثرت من نربته احلزينة وأفكاره ... مل تستطع ختيل فكرة 
موت نادٍر، فسحبت عدة أنفاٍس قصريٍة لتمنع دموع قلبها من أن تنهمر لنادٍر 
أن حتب  لفؤاد...  تنجذب  أن  فؤاد...  تتعاطف مع  أن  اآلن  فؤاد، فالبد  أمام 
فؤاد.... أن تتزوج... فؤاد....أخذت نفسًا آخر عميقًا وقالت وهي ل تبتدع 
التأثر احلي يف صوهتا فيام مدت يدًا لربت عيل يده املمسكة باملقود: »ال تتكلم 
أباها.«  أنت  نادر، فستظل  هلا  يقدمه  ما  ابنتك حتبك ومهام كان  فؤاد..  يا  بمثل هذا 
اللتني  يدهيا  عىل  ونظرت  يدها  فسحبت  به،  أثر  قد  كالمها  أن  لرى  صمتت 
حروفه  بعض  يسمع  أل  تعمدت  بصوٍت  وتابعت  حجرها  يف  بخفة  رقدتا 
لتجذب انتباهه: »ثم من قال لك أن ال أحد يأبه إن أصابك مكروه؟«. مل يسمعها 

فؤاد فلم يعلق، تنهدت و بقيا صامتني حتى وصال البيت....

] 
وكان  اإلطالق،  عىل  سهاًل  الكريم  الشهر  من  األول  األسبوع  يكن  مل 
الضغوط والظروف  اجلوع والعطش مها أرحم األحاسيس بمهرٍة وسط كل 
وإلخوهتا  لبيتها  تركها  بني  ما  تراوحت  والتي  هبا  املحيطة  واملرِهقة  الغريبة 
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لفرات أطول مما اعتادت ما أدى لتذمرمها كثريًا، وبني اكتئاب شهٍد وتوترها 
وارتباطها هبا أكثَر فأكثر، وبني ترِكها لتالميذها اآلخرين وقلقها من فقداهنم 
الصغرية،  لبيت  العجيبة  واألجواء  األوضاع  وبني  معهم....  التزامها  لعدم 
برغم حرصها عىل البتعاد عن كل ما هو هناك، وتركيز كل طاقتها وجمهودها 
لالهتامم بشهٍد والتخفيف عنها... وأخريًا، و فوق كل يشٍء، قلقها عىل طارٍق 

الذي مل يتصل هبا أو يرد عىل اتصالهتا املتكررة منذ أكثر من شهرين..
كل  إليها  تدفعها  اعتادهتا،  التي  اهلاوية  تلك  شفري  عىل  أعصاهبا  كانت 
املشاعر السلبية املحيطة، وكان الوقت خصاًم عتيدًا، فمع مرور كل يوٍم دون 
تقدٍم يف حالة السيد نادر الصحية أو بزوغ أي بادرة أمٍل للتحسن كانت حدة 
التوتر يف البيت تزداد وتريهتا.... كان بيتًا مل تفهم كيف يدار ومن املسئول وماذا 
نوايا  تفهم  أن  جدًا  الصعب  من  كان  كذلك...  ليس  وَمن   ٌ َخريِّ وَمن  حيدث 
املحيطني وكالمهم وكأن اجلميع رشكاء يف لعبة أحاٍج سخيفٍة، فكل عبارٍة حتمل 
أكثر من معنًى، وكل كلمٍة فحواها ل يتناسب مع تعبري وجه قائلها....ولكنَّ 
َن جمموعًة من النطباعات عن قاطنِيه..  ُتكوِّ أن  هذا مل يستطع أن حيول دون 
فقد ارتابت من الرجل العجوز قليل الكالِم والذي مل يتحدث إليها مطلقا، بل 
كان يكتفي بإيامءٍة مهذبٍة تعبريًا عن أي حتيٍة لزمة عيل شاكلة »إيامءة« صباح 
اخلري و »إيامءة« مساء اخلري.... كان اجلميع يناديه بـ »خايل«، ولكنه كان يبدو 
دائاًم ممتعضًا ويتحدث إليهم بضيٍق ظاهٍر... اعتادت عىل حواراته الصاخبة مع 
السيد فؤاد، والد شهد، والذي اعتربته قصًة قائمًة بذاهتا... فلم تره إل وهو 
بصحبة أمرية حني مغادرهتا لبيتها أو قبل ذلك بقليٍل.. مل تضبطه يتحدث مع 
شهد أو عنها، ومل تره يداعب الصغرية حتى وإن مجعتهام )الصدفة( يف مكاٍن 
واحٍد، فكان يتجاهل الصغرية املسكينة متامًا وكأنه ل يعرفها أو يتعمد جتنبها!! 
والعجيب أن الصغرية مل تأت عىل ذكره معها إل عندما كانت تذكر والدهتا، 
فكان ذكره ل يتعدى:) ُكنَّا أنا ومامي وبايب نفعل كذا أو نذهب إىل ذاك املكان( 
... مل تتحدث هي إليه إل مرًة واحدًة التقته فيها صدفًة عند أسفل الدرج حني 
أن تسأله عن  فَحيته حينها ووجدت من األدب  بيتها،  إىل  بالعودة  كانت هتم 
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اب، فهو  حال شقيقه، فكان رده ساخرًا لذعًا، بأن عليها أن تسأل السيد حسَّ
وصعد  صدمتها  وسط  تركها  ثم  الوحيد،  نادر  عراب  وهو  يشٍء  كل  يعرف 

الدرج وثبًا.....
عىل  جيدًا  يعد  ل  والذي  عنها  القديم  وانطباعها  أمرية،  هناك  وبالطبع 
منهام  كلٍّ  تعمد  من  الرغم  املوقف يف غرفة شهد.... وعىل  ذاك  ُمذ  اإلطالق 
التجاهل  نظرات  تبادلتا خالهلا  عدٍة  مراٍت  التقتا يف  أهنام  إل  األخرى،  جتنب 
وكلتامها تظاهرت وكأن األخرى ل وجود هلا...إل أن هذا مل حيل دون رصدها، 
بعني األنثى، اهتاممًا زائدًا من ِقَبِل أمرية بفؤاد، يف املرات القليلة التي قابلتهم 
هبا أو حني كانوا يدعوهنا لحتساء الشاي معهم بعد اإلفطار، رغم انرصاف 
األخري عنها، ما مل يمنع أمرية من التودد إليه بالسؤال َعمَّ تناول من طعاٍم ليلة 
األمس باملشفى، أو اإلشارة إىل مدى تعبه واحتياجه للراحة مرصدًة الفرصة 
ومسمٍع  مرأًى  حتت  هذا  وكل  مثلها...  امرأة  إل  تفهمها  ل  بطريقٍة  ملالمسته 
إليها...  بالنسبة  فريدًة  ُيَعدُّ ظاهرًة كونيًة  من شقيقها سامر..... وهذا األخري 
ففي أسلوبه نعومٌة واهتامٌم جيعالن التحدث إليه يصيبها بقشعريرٍة ل تدري هلا 
سببًا، ولكنها وجدت يف هدوئه وتركيزه ما يذكرها بنعومة احلَيَّة، ويف نظراته 
عمٌق شديٌد خييفها ويشعرها بقدرته عىل اخراق روحها وسرب أغوارها بسهولٍة 
بالغٍة.... كان كل ما تبادله، عباراٍت بسيطٍة يف مواضيع عامٍة، ولكنها شعرت 
بعدم ارتياٍح ل تدري من أين أتاها، جعلها تتجنب لقاءه وتتحاشى نظراتِه.....
الروايات  يف  الرس  كاتم  أو  امللك  بحاجب  ذكرها  الذي  آدم  هناك  ثم 
إل  أبدًا  يتكلم  ل   .. َجمٍّ أدب  وُذو  الشعِر،  أبيَض  طويٌل  نحيٌل  التارخيية..... 
»حارض«.... كان لديه موهبٌة فذٌة يف ضبط زوجته  أو  »أمرك«  » نعم«،  ليقول: 
كريمة، أو »كيام« كام اعتادت شهد مناداهتا، وهي تثرثر فيام يراه ل خيصها.... 
تكتم  وكانت  البعض،  ببعضهام  وارتباطهام  حبهام  بقدر  َطْبعًا  خمتلفني  كانا 
ضحكتها كلام امحر وجه كريمة لدى زجر آدم هلا لتقطع احلديث يف شئون أهل 

البيت والتي كانت تغمر هبا مهرة كلام لقيتها..... 
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جلست تقلب صفحات املجلة التي جلبتها هلا كريمة حني وجدهتا جالسًة 
ل تفعل شيئًا يف غرفة الصغرية التي كانت حتظى بقيلولٍة هادئٍة يف جو غرفتها 
احلانية  الشمس  أشعَة  املنسدلة  الوردية  الستائُر  نت  لوَّ اللطيف حيث  الوردي 
نَت أعصاهبا املتأملة ومحلت خيالهتا  لتغمر الغرفة بظالل زهرية رومانسية َسكَّ
بني  تطالعها  التي  األماكن  تلك  حيث  إىل  بفكرها  رسحت  بعيدة...  آلفاق 
الصفحات الالمعة، فهناك حتت نخيل جوز اهلند يف أحضان الكاريبي، رأت 
نفسها مسرخيًة بتكاسٍل عىل أحد الكرايس اخلشبية، متسك بيدها كأس عصرٍي 
استوائي ترشفه باستمتاٍع مرتديًة بكل ثقٍة و اعتداٍد قطعًة من القامش امللون.. 
مكاٍن  يف  عاٍم،  مائة  بعد  ولو  أبدًا،  هذا  مثل  تلبس  لن  فهي  لنفسها،  ابتسمت 
مفتوٍح... قلبت الصفحة، لتنتقل هبذه احلركة البسيطة من اهلدوء التام ألمواج 
الكاريبي الناعمة إىل صخب األضواء والشهرة، فهنا ترتدي ثوبًا من األبيض 
و األسود بخطوط حادة رصحية و تفصيلة دقيقة تربز مجال تكوينها وهي تقف 
تلفها  ضخٌم،  عاجيٌّ  إفريٌز  جانبيها  عىل  سوداء  رخاميٍة  درجاٍت  عىل  بخيالء 
إحساٍس  من  ياله  اخلاطفة.  بومضاهتا  املصورين  عدسات  وتغمرها  األضواء 
املوجعة،  الرضبة  لتتلقى  الصفحة  تقلب  وهي  تنهدت  واجلامِل!!  بالقوِة  رائٍع 
فأمامها تقف عارضٌة يف أروع فستان زفاٍف رأته عيناها عىل اإلطالق...كان 
بسيطًا، وإنام ساحٌر يف كل تفاصيله: )يا إهلي!! ما أمجله!(. تساءلت إن كانت 
سرتدي يوم عرسها شيئًا بمثل هذه الرقة والروعة... سخرت من نفسها، فمع 

انقطاع طارٍق عنها باتت تشك يف أهنا سرتدي ثوَب عرس ٍمن األساس...
غص حلقها وابتلعت ريقها وهي حتاول أن تداوي جرح كرامتها الغائر. 
إن كان طارٌق قد قرر عدم الستمرار معها، فعىل األقل، كان امتلك من النزاهة 
واألدب ما جيعله خيربها بذلك إن مل يكن وجهًا لوجٍه، فعىل اهلاتف... أليس 
من املفرض أن يراعي عرشهتام وأن حيفظ هلا كرامتها؟! أم ربام كان حمرجًا منها 
لدرجة أنه ل يقوى عىل مواجهتها ولو عرب أسالك اهلاتف؟! متلكها إحساٌس 
إصبعها  يعانق  الذي  وخامته  طارٍق  بدون  املقبلة  حياهتا  تتخيل  وهي  بالكآبِة 
بتواضٍع منذ سنواٍت...كانت خالل أفكارها تلف خاتم خطبتها وتعبث به ل 
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شعوريًا وقد فقدت متامًا الرغبة يف مطالعة املجلة التي لزالت تتبجح أمامها 
بالثوب ذي القامش الناعم املخرم.. أغلقتها وألقتها إىل جانبها وهي تتساءل: 
)هل جيب أن أخلع خاتم طارق اآلن أم أنتظر ملدٍة أطول؟! وماذا سأجني إن 
خلعته  إن  ربام  أو  لالستمرار.  أماًل  يمنحني  إصبعي  يف  بقاؤه  فلربام  خلعته؟ 
سأحزن  فبالتأكيد  والكآبة،  احلزن  أعامق  إىل  يشدين  وهٍم  من  نفيس  حررت 
وقد أهنار إن انفصلت عن طارق، ولكن ربام سأمتكن من متالك نفيس وأستمر 
الريُّث  عيل  ربام  ل،  حيدث..  لن  وكأنه  يبدو  ليشٍء  بالنتظار  الشعور  دون 
قلياًل، فعىل كل األحوال، إن وقع ما أخشى وفسخت خطبتي مع طارق فلن 
أفكر أبدًا ثانيًة يف الرتباط بأي شاٍب، فكفاين أملًا، لذا، فال فائدة إذًا من خلع 
اخلاتم؟ عىل األقل يمكنني استخدامه لتفادي تقدم أحدهم يل. أوه، نعم، وكأن 
اخلطاب يقفون بالطوابري عىل بايب.( .. ل تدري مل كانت تعذب نفسها وتتعمد 
جترحيها؟ .. أخريًا حسمت أمرها، أمسكت هاتفها املحمول واتصلت بالرقم 
إليه أو حتى  التحدث  تتمكن من  أيام سفره، فإن مل  الذي حدثها منه يف أول 
بينهام..  ما  إهناء  قرار  بإبالغه  إليه فستخرب حمدثها  يوصلها  إىل خيط  الوصول 
رنني اجلرس لدى الطرف اآلخر جعلها تقطع التصال برسعٍة، فامذا إن كان 
هذا بالتحديد ما ينتظره طارق؟ وماذا إن كان؟ هل تقبل أن تبقى مرتبطًة برجٍل 
يتحني الفرصة ليركها؟ أين كرامتها؟ وهل هناك كرامٌة يف منحه فرصة تركها 
حتى دون توضيح؟ ل، إن كان حمرجًا و متأزمًا من كيفية إخبارها بانتهاء ما 

بينهام فلتدعه يتعذب أكثر...
كانت بال وعٍي متنح نفسها قلياًل من األمل والدافع لالستمرار ربام لفرٍة 
أطوًل ولو كان هذا األمل ساذجًا هزياًل... تنهدت وهي تنظر إىل ساعة يدها 
ثم انتفضت واقفة، لقد جرفتها أفكارها بعيدًا فلم تلحظ الوقت الذي مىض 

برسعٍة متجاوزًا وقت إيقاِظ شهٍد..
أصواٌت مبهمٌة آتيٌة من بعيٍد... برٌد شديٌد يغمر األوصال.. دقاٌت منتظمٌة 
اٍذ تزكم األنف..  كالساعة ترضب األذن.. رائحة كرائحة الدواء ويشٍء آخر َنفَّ
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ملساٌت  هناك  غريٍب...  بطعٍم  ُمَشبٌَّع  اهلواء  الوجه...  يف  ُيشع  شديٌد  ضوٌء 
عديدٌة، أحيانا خفيفٍة كلمسة ريشٍة متر برقٍة عىل باطن قدميه، وأوقاٌت أخرى 
مؤملٌة كخيط ناٍر خيرق ذراعيه.. أراد أن يبعد قدمه أو يسحب ذراعه بعيدًا، أن 
يتأوه .. حاول أن يفتح فمه ليطلب من آدم غطاًء، إل أن لسانه أبى أن يطيعه، 
وأطرافه رفضت النصياع لرغباته.. كان حلقه جافًا وشعر بشفتيه منفرجتني 
... ل يفهم شيئا مما جيري ولكنه غري مرتاٍح  وأسنانه تعض عىل يشٍء بالستيكيِّ
عىل اإلطالق... تعالت األصوات من حوله وملسات باردة عىل عنقه وجبينه 
َوِهنًة  رصخته  فخرجت  قوة  من  أويت  ما  بكل  رصخ  بحدٍة...  نبهته  وذراعيه 

كقواه، ل تتعدى األَنَّة اخلافتة..
يرضهبام  قوٌي  وضوٌء  يفتحان  بجفنيه  وشعر  مرارًا،  ُينادى  اسمه  سمع 
ردًا  يستطع  مل  ولكنه  ثانية،  اسمه  املألوف  غري  الصوت  كرر  وإيابًا...  ذهابًا 
رغم حماولته... سمع كلامٍت مل يستوعب منها شيئًا، فذهنه كان مشوشًا بشدٍة 
وعقله يطن كاآللة دون فائدٍة جناها.. شعر باإلعياء فتوقف عن املحاولة متامًا 

و استسلم لُسباٍت عميٍق..
» ماذا اآلن يا دكتور؟« سألت املمرضة هبدوٍء وهي تتمم عىل وضعية نادٍر 
واألجهزة املوصلة بجسده. رد الطبيب: »ما حدث إشارًة جيدًة جدًا عىل حتسن 
حالته، و لكن دعينا ننتظر قلياًل قبل إخبار عائلته، فربام بقي عىل هذه احلال أسابيع.. 
وال نريد أن نمنحهم أماًل قد حيبطون أو يثورون علينا إن خاب.. هم اآلن يتوقعون 
تابع  فإن  القادمني...  اليومني  خالل  احلالة  ستتطور  كيف  ونرى  فلننتظر  األسوأ.. 

التحسن أخربناهم... متام؟«

» نعم دكتور.. معك حق«

قال ضاحكًا وهو يغادر الغرفة: »بالطبع معي حق..«
ضحكت بدورها وتبعته خارجًا مغلقًة باب احلجرة عىل نادٍر النائم... 
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»هل تريدين كوبًا من الشاي يا مس مهرة قبل أن تغادري؟ تبدين مرهقًة، ول 
يعجبني أنك تركت طعام إفطارك كام هو... ستتعبني برسعة ولن تقدري عىل الصيام 

هبذه الطريقة.«. 

كانتا أسفل الدرج الرخامي الضخم ومهرة تعدل وضع حقيبتها وتتأكد 
بالنرصاف وهي  أزرار معطفها األخرض. مهت  من حسن هندامها وإحكام 
ترد بلطٍف عىل كريمٍة التي تطالعها بإشفاٍق: »ال يا كريمة، شكرًا يا عزيزيت.. لقد 

تأخرت بالفعل عىل إخويت الليلة.. البد أن أعود برسعٍة..«.

عىل  تكدح  التي  املسكينة  الفتاة  تراقب  وهي  بتعاطٍف  كريمة  ابتسمت 
أخوهيا يف مثل سنها الصغرية.. لو كانت رزقت بابنٍة، لتمنت لو كانت يف دماثة 
أخالق مهرٍة وطيبتها، فالفرة التي قضتها هنا يف الفيال وفنجان الشاي الذي 
بُدَماها حوهلام،  تلهو  الصغرية  فيام  الغروب،  بعد  يوٍم  تقريبًا كل  كان جيمعهام 
تعجبت  وإىل أرسهتا وظروفها..  فأكثر  أكثر  الشابة  الفتاة  إىل  تتعرف  جعالها 
كأرسة  بأرستني  التكفل  من  يمكنهام  ما  لدهيام  وآدم  فهي  الزمن،  لتصاريف 
مهرة وربام أكثر، فيام جتاهد شابُة يف مقتبل العمر لتعيل بالكاد فردين، دون أمٍّ 
أو أٍب!!! تنهدت ومحدت اهلل يف رسها عىل وجود نادٍر وفؤاد يف حياهتا، فيام 
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ملحت بطرف عينيها ظل فؤاٍد هيبط الدرج مرسعًا فقالت رافعًة صوهتا قلياًل: 
»عىل األقل دعي السائق يوصلك، فالظالم ال يرحم وأنا قلقٌة عليِك.«

وصل فؤاد حيث مها، فتوقف ليحييهام قبل أن ينطلق إىل املشفى التي صار 
يقيض هبا ليله وهناره...

برسعه  حوله  نظر  مهرة..«  مس  يا  اخلري  مساء  كريمة،  يا  اخلري  »مساء 
مستطردًا: »أين شهد، هل نامت؟«

ردت مهرة بأدٍب: » نعم يا سيد فؤاد، يف سابع نومٍة... طفلٌة رائعٌة، بارك اهلل 
لك فيها.«. ابتسم وأومأ مستأذنًا املرأتني. َهمَّ باملغادرة فاستوقفته كريمة قائلًة 
برسعٍة: »كنت أطلب من اآلنسة مهرة أن تسمح للسائق بإيصاهلا أل ..« ، قاطعتها 
مهرة : »صدقيني ليس الوقت متأخرًا فعاًل.. ال داعي إلرسال سائٍق خمصوٍص معي، 

عن إذنكام .«...

استدار  اإلفطار.«،  بعد  من  كريمة  يا  أمرية  مع  »السائق  ببساطة:  فؤاد  قال 
مكماًل وهو يوجه كالمه ملهرة بأدٍب شديٍد فرضته عليه تربيته الراقية التي تنتهز 
الفرصة لتطل برأسها بزهو وسحر َفتِيٍّ يشع من عينيه حني تغيب غيوم اخلمر 

عن رأسه: »ولكن يسعدين كثريًا أن أوصل اآلنسة يف طريقي إذا سمحت يل.«.
ارتبكت مهرة كثريًا فيام ابتسمت كريمة بسعادٍة شديدٍة وهي جتيب حتى 
َن مهرة من العراض: »و اهلل حٌل ممتاٌز يا سيد فؤاد، تصبحان عىل خري.«.  ل مُتَكِّ
بأصابعها كالطفلة وفؤاد  تلعب  فيام وقفت مهرة  املطبخ،  إىل  تركتهام منرصفًة 
يا  »هال تفضلِت  الباب:  بيده نحو  يراقبها يف صمت.. قال بعد حلظاٍت مشريًا 

آنسة.«..

مل  وفكرٍة..  فكرٍة  ألف  رأسها  ويف  متعثرٍة  مرتبكٍة  بخطواٍت  تقدمته 
يف  لنقل،  عنه،  انطباعها  وليس  قبل،  من  دقيقتني  من  ألكثر  فؤاد  مع  تتحدث 
صفه، فانشغاله عن طفلته الوحيدة التي فقدت أمها و مل يعد لدهيا يف احلياة ما 
تتمسك به سواه، باإلضافة إىل ما ذكرته هلا كريمة َعَرضا أثناء ثرثرهتا عن سهره 
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وسكره، كل هذا جعلها تقلل من شانه وربام حتتقره... واآلن عليها أن تركب 
معه سيارته وحدمها ليوصلها إىل بيتها يف ذلك احلي الشعبي الذي لن تنطفئ 
فيه نار اإلشاعات عنها إن اشتعلت، وأي سبٍب أفضل قد تعطيه جلرياهنا من 
التي  الليايل  من  الكثري  بعد  الفاخرة  بسيارته  الثري  الشاب  ذلك  مع  عودهتا 
تأخرت فيها عن ميعاد عودهتا املعتاد.. وألهنا كانت كالكتاب املغلق مع أهل 
منطقتها، لتحايب عىل أخيها وأختها، وتقلل احتكاكهم باخلارج قدر اإلمكان 
الثرثرة  من  يمتنع  من  جتد  فلن  حياهتا،  يف  الغري  تدخل  ومن  عليهام  خوفًا 
الدرجات  توقفت أسفل  لذا  أن تسمح هبذا،  والتسامر بشأهنا... لن تستطيع 
الرخامية الالمعة خارج الفيال قائلًة بأدٍب إنام بحزم، فيام كان فؤاد يدور حول 
سيارته السوداء املتوقفة بجالٍل، لمعٌة كاجلوهرِة بُرِقيٍّ حتت ضوء القمر ليفتح 
من  الكثري  فلدي  أركب،  ان  أستطيع  لن  ولكني  فؤاد،  سيد  يا  »متأسفٌة  الباب:  هلا 

املشاوير التي عيل أن أقضيها قبل العودة للبيت.«

فتح باب السيارة وقال مبتساًم هبدوٍء وهو يشري إىل املقعد بأناقٍة: »ال بأس، 
سأوصلك إىل أوهِلا، و َتَويّل أنِت أمر الباقي.«

لتجلس  مرددٍة  بخطى  تقدمها  إل  تفعل،  أو  لتقول  معقولً  شيئًا  جتد  مل 
مقعدها  عىل  استوت  حتى  بالباب  ممسكًا  واقفًا  بقي  بينام  أشار،  حيث  هبدوٍء 
فأغلق باهبا برفٍق واستدار ليجلس خلف املقود مديرًا حمرك السيارة الذي هدر 
النباتات  أحواض  مستديرًا حول  بسالسٍة وهدوٍء  هبا  ينطلق  أن  قبل  بشموٍخ 
القمر  وضوء  اخلافتة  احلديقة  أضواء  حتت  فاتنًة  لوحًة  أبدعت  التي  النادرة 
أدراج  وذهب  اهلدوء  تطاير  حتى  البوابة  من  خرجا  أن  ما  و  النقي...   ّ الفيضِّ
الرياح والسيارة تطوي الطريق برسعٍة جنونيٍة.... حسٌن، ستضيف إىل قائمة 
قامتًة  رسيعًة  كاألشباح  األشجار  صفوف  مرت  القيادة..  يف  رعونته  مساوئه 
حماولة  عن  وتكف  ببرصها  تشيح  جعلتها  خفيفٍة  بقشعريرٍة  مهرة  أصاب  ما 
التمتع باملناظر من حوهلا.. أخذت تتأمل السيارة وقائدها. ل تعرف الكثري عن 
السيارات ولكن هذه السيارة بدت هلا ككابينة طائرة بكل عداداهتا وأزرارها 
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األنيقة  الكرايس  أنيٍق، وكذلك هذه  أسوٍد لمٍع  تابلوه  املضيئة عىل  ولوحاهتا 
الناعم حتت أصابعها والذي  بدقٍة وبساطٍة وملمس جلدها األسود و األمحَر 
كان دافئًا بفعل تكييف السيارِة الدافئ الذي جعلها بعد دقائق قليلة تفتح أزرار 
القديم لتشعر براحٍة أكرَب واسرخاٍء لذيٍذ. كل هذا جعلها تدرك أن  معطفها 
ركوهبا اليوم مصادفة مع فؤاد هو من أهم األحداث التي قد حتدث يف حياهتا، 
تلقائيًا،  الشاردة  الفاحصة،  نظراهتا  لمست  أبدًا..  تتكرر  لن  بالقطع  والتي 
جانب وجه فؤاٍد الذي بدا مسرخيًا هادئًا حيرك يديه عىل مقود السيارة وناقل 
بشكٍل  وسيمٌة  مالحمه  ويدللها.  هرٍة  يداعب  كمن  ونعومٍة  بسالسٍة  الرسعة 
ومعطفه  الراقية،  املنمقة  وأصابعه  ساعته  به  تتحدث  الذي  والثراء  معقوٍل 
امللقى عىل حجره، ناسبه متاما، و كأن للِعزِّ أناسًا ُخِلقوا له وُخِلق هلم.....ل 
شعوريًا قارنت بني صورة فؤاد التي تليق بصفحات املجالت العاملية، كتلك 
عجلة  ليدير  جياهد  وهو  طارٍق  وبني  شهد،  غرفة  يف  كريمة  هلا  تركتها  التي 
الغبار  ُن  ُيَكوِّ والتي  الصفراء  الالدا  سيارته  يف  الرسعة  ناقل  يزيح  أو  القيادة 
جزءًا أساسيًا من تكوينها وشخصيتها... تعلم أهنا مقارنٌة غري عادلٍة عىل كل 
األصعدة، ولكن هل عليها أن تكون عادلًة بعد كل ما مرت، ولزالت متر، به 
من إحباطاٍت وأزماٍت.. التفاتة فؤاٍد املفاجئة إليها أجفلتها فحولت نظرها إىل 
كان  توقيتها  بأن  أدركت  ولكنها  حوهلا  باملناظر  منشغلٌة  وكأهنا  لتبدو  الشباك 
له  ابتسمت  ثم  بشدٍة  عينيها  فأغمضت  به  الفج  حتديقها  لحظ  وبأنه  متأخرًا 
متنهدًة بحرٍج شديٍد واعتذاٍر صامٍت...فتحت فاها لتقول أي يشٍء لتلطيف 
اآلن  نفسك  أنك حتدثني  »أعتذر لرودي، البد  ببساطٍة:  بادرها  أنه  إل  اللحظة 

بأنني أكثر من قابلت قلة ذوٍق ولياقة..«.

كذبت: »ال، عىل اإلطالق يا سيد فؤاد، فيكفي أنك تكبدت عناء إيصايل ملنزيل 
فيام لديك من املشاغل ما يكفيك. يف الواقع أنا شاكرٌة لك جدًا..«

»أنا من جيب أن يكون ممتنًا لك كثريًا يا مس مهرة، فام تفعلينه مع شهد جمهوٌد 
كذلك؟«.  أليس  كثريًا.  الشخصية  حياتك  عىل  أثر  قد  هذا  أن  من  متأكٌد  وأنا  كبرٌي 
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»ليس لدي يشٌء  ابتسم هلا فتابعت:  يا سيد فؤاد.«.  »إطالقًا  ثانية بأدب:  كذبت 
إليها بجانب عينه مطولً  مهٌم أكثر من تالميذي، و باألخص من شهد..«. نظر 
لتتفاجأ بأهنام قد وصال وسط زحام  املرة فابتلعت ريقها ونظرت أمامها  هذه 
طرقات  يف  يفيض  الذي  الضجيج  أو  بالوقت  تشعر  أن  دون  اخلانق  القاهرة 
إىل ساعتها  نظرت  ليل شهر رمضان..  من  املتأخرة  الساعة  العاصمة يف هذه 
من  حفلٌة  ستنتظرها  إذ  بأسًى،  رأسها  فرفعت  انتصف  قد  الليل  أن  فوجدت 
الليل  وسينتهي  تامًة،  إجادًة  أخواها  جييدها  التي  الكربى،  املآيس  عروض 
باعتذارها منهام وإرساهلام إىل فراشيهام ضجَرين مع وعٍد جديٍد منها بتعويضهام 
عن هذا اليوم كيفام ُيقرران... وألهنام يدركان أن هذه الوعود جوفاء، فال مها 
سيطلبان منها ما يفوق قدرهتا، ول هي ستتمكن من فعل أي يشٍء جديٍد مبهٍر 
هلام وإن كان بسيطًا كنزهة أو ما شابه، لضيق وقتها حيث تعمل شتاًء وصيفًا 

لتغطي مرصوفاهتم ثالثتهم....
»إىل أين؟«

انتبهت فردَّت ببساطة: »ال يشء، فقط رشدت يف أخوي.. ال يشء.«
يقول  وهو  خفيفٌة  ابتسامٌة  شفتيه  عىل  ولحت  حلظاٍت  فؤاٌد  صمت 

موضحًا: »كنت أسأل عن املكان الذي تريدينني أن أوصلك إليه..«.
)بالطبع أيتها السخيفة، يالك من غبية( ردت وهي خترج كل توترها يف 
قبضتها التي كانت تعترص أصابعها بشدة ليخرج صوهتا متقطعًا متامًا عكس ما 
أرادت: »آآآآ...« هزت رأسها: »أممممم..« أخذت تفتح فمها وتغلقه كالسمكة 
دون أن تقول شيئًا.. )يا إهلي!!!!!( ابتلعت ريقها وهي تسمع الضحكة اخلافتة 
»هل  الطريق:  جانب  إىل  يقف  وهو  سأهلا  الذي  فؤاد  حلق  من  خرجت  التي 
ين أن ُأْوِصَلِك للبيت؟«..  نسيِت املشاوير التي ستذهبني إليها؟ أم غريِت رأيِك وتودِّ
ارتياٍح  وعدم  بركيٍز...قالت  إليها  ينظر  وهو  الباب  إىل  بمرفقه  يرتكن  كان 
غريٍب يدبُّ يف أوصاهلا: »ال ل أنَس.. فقط كنتُّ أرتب أولويايت، فقد تأخر الوقت 
أكثر مما توقعت وسأضطر لتأجيل بعض املشاوير، وهلذا كنت فقط أفكر أين عيل أن 
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ٍة إْذ توقعت أن يتسىل  أذهب اآلن.. هذا كل يشٍء.«.. تأهبت للرد بكل حزٍم َوِحدَّ
بإحراجها مثلام يفعل ابن خالته سامر كلام سنحت له الفرصة، فيبدو أن أبناء 
احرام آلدميتهن،  ملشاعرهن ول  قيمة  دمًى ل  مثيالهتا  يتخذون  الطبقة  هذه 
ل ناقل الرسعة لتتحرك السيارة نحو  ولكن لدهشتها اعتدل فؤاد يف مقعده وعدَّ

هنر الشارع سائاًل بكل أدٍب: »إذًا إىل أين يا مس مهرة؟«.
وجنتاها  امحرت  وقد  صمتت  »العتبة..«  أظافرها:  إىل  تنظر  وهي  قالت 
إىل  الفخمة  السيارة  هذه  بمثل  سينزل  فكيف  نفسه،  به  سيحدث  ما  لتخيلها 
مكان شعبيٍّ فقرٍي كهذا؟ هل سيخمن بأهنا تقطن أحد تلك األحياء الفقرية وأهنا 
تتكبد مشقة الطريق الطويل الذي يضاهي السفر مشقًة لرعى ابنته؟ انتظرت 
أن يعلق ولكنه مل يتفوه ببنت شفٍة، فقط، قاد السيارة يف صمٍت وهدوٍء.... بقيا 
عىل هذه احلال من الصمت املَُّحبَِّب، ما أرخى أعصاهبا ثانيًة وجعلها ترسح يف 
الناس واملحال... ُترى كيف يراها املارة اآلن وماذا يظنوهنا؟ ابتسمت لنفسها، 

فبالتأكيد سيحسدوهنا عىل كوهنا األخت أو الزوجة الثرية...
تنفست بعمٍق فنظر إليها فؤاد ثم عاد ونظر إىل الطريق أمامه، فهو ل يريد 
أن  ليضايقها! ولكنه رأى  ماذا فعل  يدر  قليل.. مل  منذ  أن يزعجها كام حدث 
فعله...أشفق  أنه حياول  ما تظن  أيا  أو فعل  استفزازها  يتجنب  أن  الالئق  من 
بالتأكيد  مسافٍة،  للميش  تضطر  أن  البارد  الشتاء  هذا  يف  املسكينة  هذه  عىل 
والتي  السيارة  داخل  اخلافتة  اإلضاءة  فرغم  لبيتها،  لتعود  بالقصرية،  ليست 
امحرار  لحظ  فقد  واملحال،  السيارات  وأضواء  اإلنارة  أعمدة  مصدرها  كان 
وجنتيها لدى ذكر وجهتها ما أكد له بأهنا تسكن قريبًا من املنطقة حيث أرادته 
أن ينزهلا.. أخذ يفكر كيف يعرض عليها أن يوصلها لباب بيتها دون أن يمس 
أفكارها..  يف  غارقة  فوجدها  نحوها  الطرف  ألقى  وكربياءها..  مشاعرها 
تأخرت  التي  يركها-وهي  أن  يستطيع  فلن  إيصاهلا،  عليها  سيعرض  حسٌن، 
ألجل أن ترعى ابنته- لتكون عرضًة ألن تتأذى، فقال بتلقائيٍة آماًل أن تتقبل 
عرضه ببساطٍة: »رجاًء دعيني أوصلِك لبيتِك يا مس مهرة، فالوقت متأخٌر لشابٍة 
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مثلك لتجول وحدها، ولن آمن عليِك ولن هيدأ بايل حتى أتأكد من وصولِك لبيتِك 
ساملًة.. فام رأيِك؟ فلتنتظر املشاوي..«

رقم  إىل  ونظر  بلهفة  التابلوه  من  فالتقطه  املحمول،  هاتفه  رنني  قاطعه 
زل....«...  ال  أم  البيت  يف  أنت  هل  األخبار؟  ما  »أمرية!!  فورًا:  رد  ثم  املتصل 
صمت هو يستمع إليها فيام جفَّ حلق مهرٍة بشدٍة حتى بات ابتالع ريقها مؤملًا 

وهي ترى الدموع تلمع يف عيني فؤاد..)لبد أن شقيقه قد.. يا إهلي(.
»أنا يف طريقي إليك.. مسافة الطريق.«

سألت فور ما أغلق اخلط: »خريًا يا سيد فؤاد؟ هل السيد نادر بخري؟«
يديه  عىل  برأسه  استند  و  الطريق  جانب  عىل  توقف  قد  ذلك  أثناء  كان 
ِميَّاهِتِاَم.. مل يرد فورًا، وإنام  اللتني أمسكتا بمقود السيارة بقوٍة حتى ابيضت ُسلَّ
بعد حلظاٍت استغرقها ليستجمع أنفاسه، ابتسم هلا بإرشاٍق قائاًل بسعادٍة غامرٍة: 
الطريق وحترك  إىل  أدار عينيه  نادر..«.  أفاق  لقد  يا مس مهرة..  »أنت وجه اخلري 
»سأنزل هنا يا سيد فؤاد، صدقني هذا قريٌب جدًا  بالسيارة فقالت مهرة برسعٍة: 

من وجهتي.. عليك أن تذهب حاالً إىل املشفى فال تشغل بالك يب.«

أدعِك هكذا يف  لن  »بالطبع  أو خيفض من رسعته:  إليها  ينظر  أن  رد دون 
الطريق،  منتصف  يف  لست  فؤاد،  سيد  يا  »ال  بصدٍق:  علقت  الطريق.«.  منتصف 
ولكن أرجوك فعاًل لديك ما هو أهم ولن أدعك تعطل نفسك عن الذهاب لشقيقك 
من  موجًة  وراءه  خملفًا  حاٍد  بشكٍل  عائدًا  بالسيارة  داَر  لتوصلني.«.  املريض 
الصياح والسباب ونفري أبواق السيارات، ودون مبالٍة بكل هذا قال ببساطٍة 
وابتسامته مل تفارق وجهه: »احلقُّ معِك. ليس هناك من سبٍب ألتأخر، ستأتني معي 
ومن هناك سيوصلك السائق إىل بيتك.«. جتمد لساهنا من املفاجأة، وأرادت أن 
ول  الظرف  ل  جتد  مل  وبرصاحٍة  بالفعل،  اجتاهه  غري  قد  كان  لكنه  تعرض، 
الوقت مناسَبان للجدل، فام حدث قد حدث وقد تأخرت كثريًا بالفعل ولن 
تنفعها النصُف ساعٍة أو الساعِة التي ستوفرها إن نزلت اآلن عىل أي حال... 
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العاصمة،  ينطلق برسعٍة مرعبٍة بعدما حترر من زحام طرقات  كان فؤاد 
فإن مل  أقرب وقٍت،  نادٍر يف  أن يكون إىل جوار  ما كان يشغل فكره هو  وكل 
يركه  لن  بأنه  يشعره  أن  لبد  األقل  فعىل  اهنار،  حني  بجواره  متواجدًا  يكن 
ولو للحظة منذ اآلن وصاعدًا.. كان صوت رضبات قلبه عاٍل حتى ظن أن 
بإمكان مهرة سامعه.. )احلمد هلل... يا َلكرمك يا رب.. احلمد هلل.. أجل، هذا 
هو نادر، مل ولن يتخىل عني أبدًا... كنت أشعر واهلل.. احلمد هلل.. هيا، هيا.. 
فزجمرت  البنزين  دواسة  عىل  بقوٍة  داس  هكذا؟!!!.(..  الطريق  طال  مِلَ  تبًا! 
النشوة  موجة  متلكته  الذي  لقائدها  منصاعًة  أكرب  برسعٍة  وانطلقت  السيارة 
والفرح بحيث نيس متامًا أمر الشابة التي جتمدت بجواره، ليس من برٍد، وإنام 
من اخلوِف الشديد.. مل تكن تتصور أبدًا أن هناك من يقود سيارته بكل هذه 
الرعونة والرسعة.. ومل يطمئنها أبدًا أن فؤادًا بدا مسيطرًا ومتحكاًم يف السيارة 
خافت  أهنا  إل  قلياًل،  ولو  الرسعة  ختفيف  منه  تطلب  أن  أرادت  تاٍم.  ٍن  بَتَمكُّ
قفزت  األسوأ...  فيحدث  الرسعة  هبذه  يقود  وهو  إليها  يلتفت  أن  كلمته  إن 
صورة والدهيا إىل ذهنها وتذكرت كيف سحق موهتام يف حادث انقالب سيارة 
امليكروباص إخوهتا الصغار ودمرها ومستقبلها متامًا.. ترى ما سيكون حال 
شقيقيها إن أصاهبا مكروٌه اليوم؟ .. نظرت إىل فؤاد، أمل متت زوجته كذلك يف 
حادث سيارة؟ أيمكن أن يكون قدرها قد قادها اليوم لتلقى مصري والدة شهد 
بنفس الطريقة ومع نفس الشخص؟ أيمكن أن يكون قدر الصغرية أن تفقد كل 

من حتب بشكل مأساوي مروع؟!!!! 
بثباٍت  وإنام  تريد،  كانت  مما  أعىل  خرج  بصوٍت  وقالت  نفسها  تتاملك  مل 
يعطلك  ولن  خاٍل  الطريق  فؤاد..  سيد  يا  رسعتك  ختفف  أن  عليك  »ربام  وحزم: 

يشء..«

أعاد  ثم  رقاًم  ويطلب  التابلوه  عىل  من  املحمول  هاتفه  يتناول  وهو  رد 
الطريق خاٍل وال  توًا،  قلِت  تقلقي، فكام  »ال  أمرية:  ترد  أن  منتظرًا  اهلاتف مكانه 
ل  ولكنه  مفرطٌة،  رسعته  أن  ويدرك  خائفٌة،  أهنا  يعلم  كان  إطالقا.«  خطر 
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يطلب  طائرًا...كان  ذهب  ولو  وقت،  أقرب  يف  هناك  يكون  أن  إل  يستطيع 
منذ أخربها  قد مر  أن دهرًا  الوضع لدهيا وقد شعر  ليعرف مستجدات  أمرية 
بأنه يف الطريق... حني انقطع رنني اجلرس يف سامعته الالسلكية دون أن يتلقى 
ردًا شعر بقلٍق بالٍغ فمد يده ثانية ليعيد التصال وقدمه تضغط بقوٍة أكرب عىل 
دواسة البنزين... لبد أن خطبًا ما قد حدث .. عادت غيمة القلق والكتئاب 
سحبت  حني  املفاجأة  عنرص  إل  منها  خيرجه  مل  حيث  بقوٍة،  رأسه  فوق  حُتلِّق 
ذراعيها  ُتَكتِّف  وهي  وقالت  بحدٍة  كان  حيث  وأعادته  يده  من  اهلاتف  مهرة 
بعزٍم: »إما أن ختفض رسعتك يا سيد فؤاد أو تنزلني فورًا.. هبذه الصورة سنرقد نحن 
يف املشفى مكان أخيك أو ربام نموت.« )سنموت يا فؤاد.. خفف الرسعة.. أقول 
لك بأنَّا سنموت( أخذت كلامت شهرية األخرية تردد يف جنبات عقله واحتلت 
صورُة احلادث، الطريَق أمامه، فرضب املكابح بقوٍة كادت معها مهرة أن ترتطم 
بالزجاج األمامي لول ذراعه التي امتدت لتسندها إىل الوراء... وما أن توقفت 
السيارة، حتى أيقظته صيحة مهرة من ذكرياته فمسح وجهه بكفه وابتلع ريقه 
وهو يتنفس بعمٍق حماولً استعادة رباطة جأشه.. مرت دقيقة صمٍت قبل أن 
يستدير ملهرٍة التي تيبست عىل مقعدها غري مصدقٍة أهنا لزالت حيٌة ترزق وعىل 
عكسه متامًا، كان تنفسها سطحيًا رسيعًا، وبالكاد متكنت من أن تطرف بعينيها. 
قال بأسٍف شديٍد: »أنا آسف.«، وسحب نفسًا عميقًا ثم قاد السيارة هبدوٍء... 
آسف!!!!( يقتلنا؟!!!  كاد  بعدما  ليقول  لديه  ما  كل  أهذا  )آسف؟!!!!!! 

مل تـرد بكلمـٍة وبقيـا عـىل هـذا احلـال حتـى وصـال املشـفى. ترجـال يف 
صمـٍت وتقدمهـا صاعـدًا الدرجـات الواسـعة.. أمسـك بمرفقهـا بالداخـل 
وقادهـا نحـو املقاعد اجللديـة املصطفـة بجوار إحـدى احلوائـط وانتظر حتى 
اسـتقرت فسـأهلا بحـرٍج شـديٍد: »َأَأنمِت بخرٍي يما مس مهمرة؟ أتوديمن أن أطلب 
منهمم أن يطمئنموا عليمك بفحمٍص رسيمٍع؟«. كانـت هتز رأسـها بنعـٍم ول، وقد 
ثبتتهـا دون كالٍم، نظـراٌت حـادٌة ختطـت كتف فؤاٍد لتسـتقر بدهشـٍة وغضٍب 
عـىل وجههـا الشـاحب.. كانـت أمـرية تقـف هنـاك بالقـرب مـن املصاعـد، 

ناظـرًة إليهـام نظـرة لـن تنسـاها مهرة مـا حيت!! 
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»فؤاد!!!« كلمٌة واحدٌة نطقتها أمرية محلت بني طيات حروفها ألف معنًى 
ومعنًى، وعرشات األسئلة...التفت فورًا وركض نحوها متناسيًا مهرة متامًا... 
هبا  ترمقها  كانت  نظراٍت  بضع  إل  شيئًا،  منه  يصلها  مل  بصوٍت  يتحدثان  كانا 
أمرية بني حلظٍة وأخرى وكأهنا كانت موضوع كالمهام..)حسٌن، بإمكانك أن 
املرأة قد أصابتني يف  تطلب من املمرضة تفقدي اآلن، فالبد أن نظرات هذه 
مكان ما(. أشاحت بوجهها بعيدًا وشغلت نفسها بتفقد املشفى الذي بدا هلا 
كفندٍق يف كل يشٍء أكثر منه كمشفًى، لول وجود املمرضات واألطباء بأزيائهم 

املميزة...
»سيوافيِك السائق حاالً يا مس مهرة.« 

»أشكرك  خفيفٍة:  بابتسامٍة  الصفراَء  أمرية  ابتسامة  لتقابل  رأسها  رفعت 
البيت  إىل  يعود  وأن  حتسنت  قد  نادر  السيد  حالة  تكون  أن  وأرجو  أمرية.  آنسة  يا 
قريبًا بإذن اهلل.«. ظلت أمرية ترمقها بنظراٍت فاحصٍة مل ترَتح هلا مهرة إطالقًا، 
فتململت يف مقعدها ومل تعرف ماذا عليها أن تفعل اآلن! »اطمئني يا عزيزيت، 
سيكون بخرٍي متامًا.«، حتدثت أمرية بلطٍف بالٍغ أثار قلق مهرة بشدٍة وتساءلت مل 

تعاملها هذه الشابة هبذا األسلوب الفظ كلام التقتا؟!!
حتركت أمرية أخريًا وقالت من فوق كتفها: »لن يتأخر السائق. واآلن البد 
ة نحو املصعد يف رسواهلا اجلينز الضيق،  بفؤاد. سالم.«.. مشت كاهلرَّ أن أحلق 
والذي  والرقبة،  الكعبني  عايل  اجللدي  حذاُءها  منه  كبريًا  جزءًا  غطى  الذي 
العريضة،  الياقة  ذات  السميكة  الصوفية  الكنزة  لون  مع  اجلََميلِّ  لونه  متاشى 
فكرت  يضايقني(  الفتاة  هذه  يف  ما  )كل  فاحصتني..  بعينني  تتابعها  ومهرة 
الفتاتان كلٌّ يف األخرى .. كان املصعد قد َأغلق أبوابه املعدنية فاستندت أمرية 
بظهرها إىل املرآة خلفها متنهدة...تساءلت بغيٍظ عن سبب وجود مهرة يف مثل 
هذا الظرف والوقت مع فؤاد!! مل عليها أن تكون دائاًم عثرًة يف طريقها إىل ما 
تصبو؟! بالطبع لحظت خاتم خطبتها الدقيق جدًا، ولكن هذا ما كان ليمنع 
د لصيٍد ثمنٍي كفؤاد، بل عىل العكس، ما أسهل أن  أيًا َمن كانت ِمن أن ترصَّ
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يكون هذا اخلاتم احلقري وسيلًة للفت نظره وكسب اهتاممه وتعاطفه معها... 
يا لِكيد هذه الفتاة.. من أي حفرٍة يف األرض خرجت هلا؟!!!! وصل املصعد 
فخرجت فور ما ُفتح الباب واجتهت إىل فؤاد الذي كان يتحدث مع الطبيب 
عالقتي  اآلن  وهتدد  نادر  بشفاء  فرحتي  أضاعت  هلا..  )تبًا  ظاهرٍة..  بسعادٍة 
األماِم  إىل  أألموَر  تدفَع  أن  نادر  حتسن  وقد  اآلن  عليها  ربام  حسٌن،  بفؤاد(.. 
قلياَل، وأن تتعجل يف حثه عىل خطبتها وقد مهدت هلذا خالل األيام املاضية 
كثريًا فيام كان هو هشًا أضعفه القلق واحلزن... لن تسمح لتلك السمراء ذات 
هي  من  هناك  القمة...فليس  إىل  وطريقها  ترتيباهتا  باعراض  العريض  الفم 
البيت وسيدته.. وهذا ما ستكونه.. رسمت أمجل  أجدر منها لتكون صاحبة 
ابتسامٍة لدهيا عىل مبسمها وهي متد يدها لتشبك أصابعها بأصابع فؤاٍد، فنظر 
إليها بودٍّ اعتاده معها يف األيام املاضية، إذ مل يكن هناك من اهتم به هبذه الرقة 

واإلخالص بعد نادر إل هي...
بجدية:  إنام  و  مبتساًم  تابع  الذي  الطبيب  نظر  البسيطة  احلركة  تلفت  مل 
»الراحة، ثم الراحة، ثم الراحة... لن أوصيكام.. البد وأن يبتعد متامًا يف األيام القادمة 

عن أي سبٍب للتوتر أو الضيق.. هل هذا مفهوم؟«

»متامًا، ال تقلق يا دكتور.. اطمئن.« وعده فؤاد بثقٍة وهدوٍء، وما أن استدار 
الطبيب مغادرًا حتى التفت إىل أمريٍة رافعًا يدهيام املتشابكة األصابع إىل شفتيه، 
إنام  أجابني،  وقد  إليه  نادر وحتدثت  رأيت  »لقد  قائاًل:  بسعادٍة،  يدها  لُيَقبِّل ظهر 
بوهٍن.. ولكن احلمد هلل، يبدو واعيًا متامًا. والطبيب يقول أنه سيبقيه حتت املالحظة 
تنهد  البيت.«.  إىل  بعدها  يعود  أن  بإمكانه  ثم  القادمة،  األربع والعرين  للساعات 
بعمٍق مغمضًا عينيه وهو يتابع: »يااااااه، كابوس!!!! ال أصدق بأننا انتهينا منه.«.. 
كانت ابتسامة أمرية لزالت حمفورًة عىل وجهها.. بالطبع كان كابوسًا.. ولكنه 
لتكون  وهلفتها  قلبها  تتجاهل  أن  فعليها  هي،  كابوسها  ليبدأ  إل  انتهى،  ما 
بجوار نادٍر اآلن يف مثل هذا الظرف وأن تصب كل اهتاممها ومشاعرها عىل 
كابوسك  وبدأ  نادر،  عىل  القلق  كابوس  »انتهى  بدلٍل:  ردت  وبغزارة...  فؤاٍد، 
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أنت يا بطل.. فالطبيب أكد عىل الراحة التامة لنادر، ما يعني أن السيد املحرتم..«، 
وملست صدره بأصابع رقيقٍة كالريشة متابعًة: »عليه أن هيتم بالركات واألعامل 
الضخمة..«.. ضحكت للتعبري الطفويل الذي رسمه فؤاد عىل وجهه.. ومدت 
البياض يف حركٍة جعلتها تبدو تلقائيًة  الناصعة  ل ياقة قميصه  ُتعدِّ يدها احلرة 

وهي تقول: »هيا اآلن ، أنت رصت ولدًا كبريًا.. ولٌد طيب.«
ضحك بدوره. هو يدرك متامًا بأهنا عىل حٍق، ولو أن األيام املاضية كان 
العمل بالرشكات يدور كالساعِة، فنادر كام يبدو قد أبدع نظامًا يف الرشكات 
أو  اآللة دون خلٍل  كالروس يف  يدور  أن  العمل  معه  يستطيع  فريقًا،  واختار 
توقٍف إن حدث عارض كالذي وقع، إل أن هذا أيضًا ل َيِصحُّ العتامد عليه، 
وعليه يف أقرب فرصٍة أن يتابع بنفسه سري العمل، إيفاًء بالوعد الذي قطعه عىل 
نفسه بمساعدة شقيقه الوحيد وعدم التخيل عنه ثانية.. كانا يسريان يف املمرات 
ارتياحه  فيام  لفؤاد  عاديًة  بدت  حركٍة  يف  األصابع  متشابكتي  زالتا  ل  ويدهيام 
واسرخاؤه معها جعال أمرية تدرك بأهنا لربام طرقت بابًا يف عقل فؤاد أو ربام 

قلبه، ومشوار األلف ميٍل يبدأ.. بلمسٍة..
أن  بعد  صغريٍة  مربعٍة  طاولٍة  حول  املشفى  كافترييا  يف  متقابلني  جلسا 
سحب هلا بلياقٍة كرسيها لتجلس.. أخذا يتحدثان يف أموٍر متفرقٍة ومها حيتسيان 
قهوهتام األمريكية، والتي رفضت أمرية أن تأخذ معها أي يشء لتأكله كسحوٍر 
بالرغم من إحلاح فؤاد.. »لن أنسى وقوفك بجانبي يا أمرية، صدقًا ال أدري كيف 
كنت سأحتمل هذه املحنة لوال وجودك بقريب.«. ابتسمت وقالت بخجٍل ُمصطنٍع 
متقٍن فات عينًا خبريًة كعني فؤاٍد: »ل أفعل شيئًا.. لقد كنت قلقًة عليك جدًا وكنت 
أخشى أن تنهار متامًا ول أحتمل الفكرة.«. ابتسم فؤاٌد وردَّ بصدٍق: »أنت إنسانٌة 
رقيقٌة وحساسٌة يا عزيزيت، وآسف حقا إن كنت يف يوم ما قد ضايقتك أو جرحتك 
بكلمٍة أو ترصٍف سخيٍف.. فالفرتة املاضية جعلتني أراجع نفيس وعالقايت واكتشفت 
بأنني بعد احلادث، بدال من أن أرمتي يف أحضان من حيبونني وهيتمون ألمري، زدت 

خساريت بنفيس، وابتعدت عن كل ما هو مجيٌل وأصيٌل يف حيايت...«
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أعوامًا  أمضت  احلد؟!!  إىل هذا  إهلي، هل هو ساذج  )يا  بعينيها  طرفت 
تزيد  ابتسامٍة ل  منه سوى  ينلها  نادر، ومل  تلهث وراء  ِعقدًا من عمرها  وربام 
قدميها  حتت  ُيْلِق  أياٍم  عرشة  بعد  هنا  وفؤاد  إحساسًا،  لكريمة  ابتسامته  عن 
بمكنونات صدره، وربام حتى قد يتقدم خلطبتها... حقًا يا نادر، ل مثيل لك، 
ول حتى شقيقك الذي من حلمك ودمك (. ازداد حبها لنادٍر يف هذه اللحظة 
حتى كاد خينقها وهي تسمع فؤاد دون أن تستمع إليه.. امحر وجهها رغاًم عنها 
ودمعت عيناها، فظن فؤاد بأن كالمه هو ما حرك مشاعرها، وكان عىل حٍق 
مع فارٍق بسيٍط، أنه حركها أكثر نحو شقيقه.. ».... و كذلك مس مهرة.«.. كان 
السم َكَدْلِو ماٍء بارٍد ُأِريق عىل رأسها فانتبهت سائلًة: »آسفة، ماذا قلت؟ ما هبا 

مس مهرة؟«

وُتظهر  حولك  من  الناس  تفرز  كهذه  مواقفًا  أن  أقول  »كنت  ببساطٍة:  رد 
جانب  إىل  املحرتمة  ووقفتها  مهرٍة  مس  وكذلك  قرٍب،  عن  عرفتِك  فقد  معادهنم.. 
شهٍد والتي لوالها ال أدري ماذا كان ليحل بابنتي ونحن منشغلون بنادٍر هنا، فكريمة 
تقول بأن شهدًا متعلقٌة هبا بطريقٍة ربام فاقت تعلقها بنادٍر نفسه.« )كريمة اللعينة.. 
اللحظة  اآلن(.. مس مهرة!!! حتى يف هذه  ليس  وإنام  آٍت  حسٌن.. حسابك 
ل  بفؤاٍد  اإليقاع  أن  يبدو  انتصارها...  حلظة  ليسمم  كالعقرب  اسمها  يقفز 
مهرة... مس  و..  وآدم،  كريمة  هناك  يشء،  كل  فبعد  فؤاد،  عىل  فقط  يقترص 

)ركزي يا أمرية(
قالت وهي تداعب كيس السكر الصغري بأصابعها ذات األظافر اللؤلؤية: 

»قلَت أنك اقرتبت مني وتعرفت عيّل.. فامذا وجدت؟ وهل أعجبك ما وجدت؟«

أخذ يرمقها بنظراٍت فاحصٍة، هو بالفعل معجٌب هبا ولكن عليه أن يتأنى 
اآلن  بكلمٍة  البيت ولو هتور  نفس  معه يف  وُتقيم  قريبته  فهي  قلياًل يف كالمه، 
قد ل تكون يف حملها، أو قطع وعدًا ثم تراجع عنه ألي سبٍب، سُيِحيُل البيت 
جحياًم ولن تنطفئ النار إل برحيلها هي وسامر عن البيت... وبرصاحٍة، لقد 
كلامته  خيتار  وهو  حلظاٍت  بعد  ردَّ  املشاكل..  صانِع  ب  امُلَخرِّ دور  من  اكتفى 
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»وجدت إنسانًة رقيقًة هتتم بمن حوهلا، عىل عكس سامر متامًا... تصوري  بعنايٍة: 
ذاك السخيف ل يأِت إىل املشفى إال مرتني أو ثالثة...«

جاء دورها لتنظر إليه بإمعاٍن، فربام ليس غبيًا متامًا كام اعتقدت...)أتريد 
أن تلعب لعبة الِقط والفأر يا فؤاد بِك...هه..( . ضحكت يف رسها.. فليكن 
لن جيد سوى  يدهيا  بني  يسقط  نابليون، حادٌة رسيعٌة، وحني  ولكنها، كقطها 

خمالبها لتلتقفه بقوة...
نظرت إىل ساعة يدها وتثاءبت فقال: »دعيني أعيدِك إىل البيت.. فأنِت َتِعَبة..«
»طبعا«..  ببساطٍة:  أجاب  ثانيًة؟.«.  املشفى  إىل  بعدها  »وهل ستعود  سألته: 

فردَّت فورًا وبثباٍت: »إذًا سأنتظر معك.«.. ابتسم هلا وبادلته البتسامة... 

]  
جلس نادر هبدوٍء يف فراشه فيام كريمة تدور حوله يف الغرفة الواسعة، التي 
غمرهتا أشعة الشمس بنورها الرباق فبدت دافئًة مرحيًة، كانت ترتب األزهار 
التي انتقاها آدم من احلديقة يف مزهريٍة زجاجيٍة زرقاَء طويلٍة.. كان غريبًا عليه 
أن يرى األحوال يف بيته يف ضوء النهار، ومن زاوية أخرى، فبينام كلُّ من يف 
البيت يذهب وجييء وكلٌّ لديه ما يفعله، وإن كان هلوًا كام يف حالة سامر، بقي 
هو يف غرفته مالزمًا فراشه ل يفعل شيئًا سوى التحدث إىل آدم الذي ما كان 
عىل  له  الدائم  وتأنيبها  كريمة  ثرثرة  إىل  يستمع  أو  للرضورة،  إل  جانبه  يرك 
الذي أوصله وهو يف زهوة رجولته وشبابه إىل حافة الهنيار،  إمهاله لصحته 
وبرصاحٍة، كان لدهيا كل احلق، فام انفكت يومًا تذكره برضورة تناول الوجبات 
الثالث يوميًا وأخذ قسٍط كاٍف من الراحة...كذلك كانت أمرية تطمئن عليه 
ً عىل رؤيته أكثر من مرٍة  كثريًا، ليس كام كان يتوقع منها، وإنام كانت حريصة 
عىل  مقترصًا  لقاؤمها  وكان  املشفى  من  عودته  يوم  إل  سامرًا  يَر  مَل  يوٍم.  كل 
العبارات التقليدية يف مثل هذه الظروف، وهو ما كان أكثر من مناسٍب لنادٍر، 
فهو وسامر ليسا عىل وفاٍق عىل اإلطالق، وكثريًا ما تعجب من فؤاٍد حني كان 
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عمود  إىل  تلقائيا  نظراته  وحتولت  ابتسم  سامر...  مع  ويضحك  يتسامر  جيده 
الكتب املوضوعة عىل الطاولة بجوار فراشه والتي أحرضها فؤاد له حني طلب 
منه أن حيرض له الصحف ليتابع األخبار وسوق العمل ليدرك ما فاته وما جيري 
يف الدنيا، عىل حد تعبريه، فام كان من فؤاٍد إل أن خرج وعاد بعد دقائق وهو 
حيمل هذه الزمرة من الكتب التي وضعها حيث هي اآلن وهو يقول مازحًا: 
»هذه الكتب هبا أخبار الدنيا يا حبيبي.. الدنيا التي ل تعشها..«، ثم أشار إىل قلب 
نادر بإصبعه متابعًا: »و ستجد بداخلها كتالوج االستخدام هلذا اليشء الراقد بسالم 
يف صدرك.«. نظر بعدها بطرف عينه إىل آدم واقرب مكماًل بسخريٍة وبصوٍت 
خافٍت، إنام بنربٍة مسموعٍة كفاية آلدم الذي يقف عىل بعد خطواٍت من الفراش 
يتابع حديثهام باهتامٍم: »هنالك كتالوٌج آخر للحياة أكثر تفصياًل ولكن الطبيب منع 
تنحنح  فيام  كالمها  ضحك   .. املرحلة..«  هذه  يف  أعصابك..  يثري..  ما  كل  عنك 
تعكري صفو حياتك  نريد  آدم، ال  يا  »ال  وقال وسط ضحكاته:  فؤاد  فغمزه  آدم 

مع كريمة... ليس من مصلحتك أن أفتح عينيك عىل هذا النوع من )العلوم( ..«..

أن  بعد  فِيِه  ِملَء  ضحك  وقد  آدم  يتذكر  وهو  نادر  من  ضحكٌة  أفلتت 
فشلت حماولته يف التظاهر بالضيق وعدم الرتياح هلذا النوع من الكالم...

التفتت كريمة التي كانت ترتب شيئًا ما يف اخلزانة، حني سمعت ضحكة 
نادر، وسألته مبتسمًة: »أحتدثني يا نادر؟«. كانت هي وآدم معتادان عىل التحدث 
إىل نادر ببساطٍة مادام وحده وكان هذا بناء عىل طلبه الذي يتجاهله آدم يف كثرٍي 
من األحيان، فعىل الرغم من تكرار نادٍر هلام بأنه يشعر بأهنام أهله وأنه ل يستسيغ 
مناداهتام له بالسيد بينام مها فعليا من ربياه، إل أن آدم يرص عىل استخدام هذا 
اللقب معلِّال ذلك بأن رؤية نادٍر وقد صار رجاًل ذا شأٍن وهيبٍة تسعده ومتلؤه 
كانا  به..  مسبوقًا  أو  لقٍب  دون  باسمه  نادته  إن  يأبه  ل  فؤاد،  كذلك  فخرًا... 
أحدمها  رؤية  وكانت  الدنيا،  من  هبام  خرجت  اللذان  ابناها  حمبوبني،  شابني 
يغادره عقله واآلخر ربام يغادرهم متامًا، َتِئُد جذوة احلياة بقلبها، حتى أهنا يف 
بعض األيام ما كانت تشعر بساقيها تقويان عىل محلها من فراشها... ومل يكن 



105

ابتعادها عن طريق فؤاد متامًا يف الفرة املاضية إل ألنه يف سطوة غياب عقله 
تؤمل  كلامته  فتبقى ذكرى  ْكِر  السُّ أن هيينها يف غمرة  ُيعنِّفها وكانت ختشى  كان 
قلبها الذي تلقفه وليدًا ضعيفًا فأسكنه بني حجراته وأغلق عليه أبوابه ليحميه 
وكان  ولشهٍد،  له  الدعاء  عن  يومًا  تتوقف  ومل  األيام،  وقسوة  الُيْتِم  َضْيِم  من 
كلام رآها آدم تبكي خلسًة طمأهنا بأن نادرًا لن يدع شقيقه يضيع أبدًا، فحني 
اهنار نادر هو اآلخر شعرت بأن عمرها وثامر سنينها يذهبون أدراج الرياح.. 
ينهار معه وأصبحت تتحرك كاملنومة، أو كاآللة... ولكن  رأت عامل أمومتها 
اهلل لطف بالولدين وهبا، وبآدم ،الذي كانت عىل يقنٍي بأنه كان سيلحق بنادر لو 
كان مكروهًا قد أصابه )ل سمح اهلل(.. وتعجبت من تدابري القدر، فام ظنوا أنه 
كاد يقض أركان هذا البيت هو ما أعاد إليه اتزانه يف النهاية وأعاد إليهم فؤادًا 

مرشقًا ودودًا من جديد....
»ال يشء، فقط تذكرت أمرًا.« رد نادر مشريًا إليها أن تقرب مكماًل: »ماذا 
تفعلني اآلن يا كريمة؟ أال ينتهي ما تفعلني أبدًا؟ تعايل واجليس لنتحدث قلياًل، فقد 
مبتسمة  فراشه  حافة  عىل  لتجلس  اقربت  وحكاياتك.«...  ألحاديثك  اشتقت 
وقالت مداعبًة وهي تربت عىل يده بلطٍف: »أهلذا احلد أنت يائٌس؟!« ضحكت 
متابعًة: »منذ متى وثرثريت تسليك ؟«. ضحك بدوره وجتاهل الرد ألنه لن يستطيع 
أن يكذب بأكثر مما فعل، فام كان هناك ما حينقه أكثر من الثرثرة الفارغة ونقل 
األخبار. سأهلا بجدية: »كيف حالك يا كريمة؟ أعرف أين قرصت يف االهتامم بك 
يف الفرتة املاضية.. ولكن املشاغل ك...«. قاطعته: »كان اهلل يف عونك.. أنت حتمل 
مسئوليات تفوق سنك وقدرات الكثري... أنا أعلم أال مفر منها، ولكن ِعدين بأن تنتبه 

لصحتك أكثر يا نادر.. يكفينا ما حدث .. باهللِ عليك يا حبيبي.«

باب  يرد كان  أن  بدوره، وقبل  يده  املرتاحة عىل  يدها  ابتسم وربت عىل 
الفراش  عىل  واثبًة  شهد  خالله  من  وانطلقت  مرصاعيه  عىل  فتح  قد  غرفته 
لرمتي يف أحضان نادر الذي أخذ يداعبها وهي تتقافز حوله وتدور وتتقلب 
عن يمينه ويساره كالقطة السيامية وكريمة تراقبهام مغتبطٌة. )لو سارت األمور 
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كام أرتب هلا يا شهد، فستحظني بأٍم يف أقرب فرصٍة إن شاء اهلل( حدثت كريمة 
الطفلة  تنعم بظالهلا هذه  بأحالٍم عن أرسٍة صغريٍة سعيدٍة  متنيها  نفسها وهي 
إن  ولعل،  قبلها...  من  والدها  عىل  كتب  كام  اليتم  عليها  كتب  التي  املسكينة 
ليتفرغ  نادر هو اآلخر فرصًة  حدث ما حتاول السعي لتحقيقه فسيكون لدى 
يف  أخريًا  احلياة  عجلة  وتتحرك  وينجب  فيتزوج  الشخيص  ومستقبله  حلياته 
هذا البيت الذي سكنته الكآبُة أعوامًا.. ضحكت وهي تسمع ضحكات نادر 
وشهد الرنانة حتلق يف أرجاء الغرفة .)يا رب، َأِدم علينا هذه السعادة ول جتعل 
احلزن يعرف لنا طريقًا من جديد... ووفقني فيام أسعى إليه يا رب العاملني.(..

] 
يف  احلديقة  يف  البيضاء  املستديرة  الطاولة  عىل  الشاي  صينية  آدم  وضع 
أمرية  صوت  أن  إل  فنجانه  ليلتقط  يده  سامر  مد  مبارشًة...  وغادر  صمٍت 
استوقفه وهي تقول مستهجنًة: »إن ل تستِح فافعل ما شئت.«.. تراجع يف مقعده 
وهو يرتشف الشاي الساخن يف تلذٍذ وهو يبادهلا نظرات السخرية دون أن يرفَّ 
له جفن، كانت أمرية تداعب فراء نابليون الذي قبع يف حضنها بخنوٍع يتمطى 
»َل يوقظني أحٌد ألتسحر  ُمتثائبًا يف كسٍل...رد بعد حلظاٍت:  بني احلني واآلخر 
غرفة  شباك  نحو  برأسه  وأشار  سحوٍر«،  دون  ُصْمُت  إن  كصديقنا  أسقط  قد   .
لشقيقك  »أتريدين  ساخرًا:  وجهه  عىل  املسكنِة  مالمح  يرسم  وهو  متابعًا  نادٍر 
الوحيد أن يمرض هو اآلخر؟«. تأملته بملٍل وضيٍق ولكنها حني حتدثت وجهت 
حديثها خلاهلا اجلالس إىل يسارها يطالع باهتامٍم صحيفًة يوميًة شهريًة دون أن 
ُيلقَي بالً ملا يتناوله الشقيقان، اللَذين يرعامها منذ وفاة شقيقته الصغرى، من 
حديٍث جيده فارغًا.. قالت بتساؤٍل مستنكٍر: »البِك يظنني أحتدث عن الصيام!! 
أتدري يا خايل بأنه ل َيُزْر نادرًا منذ عودته من املشفى وال مرٍة واحدٍة؟!! بالذمة، أليس 
اب عينيه عن اجلريدة وأجاهبا  يف هذا الكثري من قلة الذوق واللياقة؟«. مل يرفع حسَّ
من خلفها: »و كأن نادر ينتظر أو يتمنى أن يرى طلته البهية.«. اعرضت: »ولكنها 
لقد  عمٍل!!!  رحلة  أو  نزهٍة  من  عائدًا  ليس  فنادر  األدب،  وقلة  التجاهل  يف  مبالغٌة 
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كاد أن يموت وأبسط ترصٍف طبيعيٍّ وتلقائيٍّ أن يطمئن عليه بني احلني واآلخر.«. 
قال سامر بربوٍد: »وَمن قال أينِّ َل ازره.. لقد زرته يوم عاد، ثم كام قال خايل، ال هو 
يستمتع بصحبتي وال أنا أتلهف للحديث إليه، فال حتميل األمور فوق طاقتها ودعيني 

وشأين.«.

ردت بشفٍة ملتويٍة بسخريٍة بالغٍة: »الذي هو؟«. هنا ألقى حساب اجلريدة 
من يده لتتطاير صفحاهتا عىل مسافاٍت هنا وهناك بفعل اهلواء الذي بدأ هيبُّ 
وقال  القامتة  الرمادية  حب  السُّ من  موجٍة  خلف  الشمس  غابت  حلظة  باردًا 
توقفتام؟!«..  ملا  هيا،  إليكام..  جلست  كلام  اعتدمتا  كام  مزاجي  را  عكِّ »هيا،  بحدٍة: 
رفعت أمرية صوهتا وهي ترد عليه بنزٍق و بدت كالطفلة وهي ترضب قدمها 
اب وكأنه مل يسمع اعراضها: »طبعًا..  باألرض: »ماذا قلُت اآلن؟!!« . تابع حسَّ
وماذا لديكام لتفعاله غري هذا؟!!.«، وأشار إليهام بسبابته بحنٍق واستنكاٍر ظاهَرين 
متابعًا: »اثنان بمثل شبابكام و ذكائكام، ويمتلكان مفاتيح أبواب النجاح، ال يفعالن 
شيئًا بحياتيهام سوى اجللوس طيلة النهار ليتناوشا عىل كل شاردٍة وواردٍة، بدالً من 
العمل وإجياد مكاٍن لكام يف احلياة، جتلسان مثرثرين كامرأتني عجوزتني.«، ثم أشار 
»لقد كاد يموت!  من خلف ظهره إىل نافذة حجرة نادر قائاًل بصوٍت خافٍت: 
وماذا تظنان سوف حيلُّ بكام هنا إن حدث له مكروٌه ال سمح اهلل؟!!! فاآلخر ليس 
فإن  وبرسعٍة،  أفيقا،  هكذا؟!!!  والرجاء  الفائدة  عديام  بكام  ما  اإلطالق..  عىل  مثله 
كانت الدنيا قد علمتني درسًا، فهو أن دوام احلال من املحال.«. هزت أمرية كتفها 
الدقيق ببساطٍة قائلٍة وهي تداعب أذين هرها: »لو أردت العمل لوجدت لنفيس 
وأحسب  جيدًا  نفيس  ن  ُأَؤمِّ فأنا  عيل،  تقلق  ال  ولكن  الغد،  صباح  مع  عمٍل  أفضل 
للمستقبل ألف ِحساٍب.. فقط انتظر وسرتى.«. سأهلا خاهلا بسخريٍة: »وما الذي 
»فقط أين ال أريد أن أعمل.. هكذا.. ببساطة.«..  يمنعك إذًا؟«. قالت باستفزاز: 
وستلقي  امرأٌة،  فهي  تفعل،  ل  »وإن  لسامٍر:  معلقًا  ساخرٍة  بابتسامٍة  شفتيه  لوى 
املتربم، فام خطته؟!!«.وقفت أمرية فجأًة  السيد  أما  هبمها عىل أحدهم ذات يوٍم.. 
وقد أزعجتها الطريقة التي يتحدث هبا خاهلا عنها، وأنه يشبهها بسامٍر الذي 
تراه بال فائدٍة ترجى منه يف مطلق يشء، ولقد فزع نابليون حلركتها فقفز عىل 
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األرض ووقف يراقبها بعينيه النحاسيتني اللتني برقتا بتناقض مع وبره الكثيف 
الرمادي القاتم.. التقفته أمرية بعصبيٍة وقالت: »ال ختف يا نابليون، اخلطأ خطئي 
الفيال  إىل  عائدًة  واستدارت  األساس.«  من  آدميني  إىل  أحتدث  بأين  ظننت  إذ  أنا 
تقطعي  ال  حبيبتي،  يا  »رشفتنا  خاهلا:  علق  حني  سامٍر  ضحكات  تسمع  وهي 

الزيارات.«..

اب يده يتناول قطعة بسكويٍت من الطبق الصيني الصغري وتراجع  مد حسَّ
ارتشاف  سامر  تابع  ببطٍء..  البسكويت  يقضم  وهو  سامرًا  ليتأمل  مقعده  يف 
الشاي بربوٍد وهو يتشاغل عن خاله بالتأمل يف األشجار شبه العارية من أوراقها 
التي قلمتها أصابع الشتاء القاسية.. يعلم جيدًا أنه عىل وشك تلقي لوٍم وتأنيٍب 
وربام تأديٍب أيضًا من خاله، فالوحيد الذي كان هيتم ألمره وينشغل بحاله هو 
هذا الرجل اجلالس أمامه يتأمله يف ضيٍق.. إنه الوحيد الذي يستطيع ببساطٍة 
ملس روح سامر برفٍق وحساسيٍة، فقد كان متأكدًا من حب خاله له، وهو حيبه 
بدوره، إل أنه مل يشعر اليوم بأنه يف مزاٍج لتقبل النقد أو التوجيه مهام كان مغلفًا 
باللني أو احلب، فمنذ عاد نادٌر إىل البيت، عادت األرض لتدور يف فلكه ورجع 
هو إىل خانة القريب الضيف الذي يستفز سيد الكون بكالمه أو ترصفاته الال 
بيته  البيت  بأن  نادر  غياب  يف  يتظاهر  كان  ينعتها..  أن  نادر  اعتاد  كام  مسئولة 
وحده وأن كل من هو فيه مسخٌر خلدمته وإسعاده، وقد ساعده اختفاء اجلميع 
الفرة املاضية يف تقمص هذا اخليال بصدٍق ويتعايش معه حتى كاد يقتنع  يف 
ففؤاد سيزداد  بالتبعية،  النتيجة  إىل هذه  األمور ستؤول  وأن  نادٍر  بعدم عودة 
هروبًا وتباعدًا، وأمرية ستغرق يف أحزان قلبها املكلوم، وخاله غائٌب بطبيعة 
البيت وشئونه...  الوقت، فلن جيد آدم وكريمة سيدًا غريه يدير  احلال أغلب 
أما اآلن، وقد انزاحت الستائر الوردية عن عينيه لتسمح لنور الواقع الصارخ 
باخراق برصه وبصريته، فالشعور بالختناق والرغبة يف الرصاخ يتملكانه ول 

اب نفسه... حيتمل كلمة أو إشارة من أي خملوق كان وإن كان حسَّ
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»ما بك يا سامر؟« سأله حساب برفق، إل أنه ردد بسخرية وهو هيز رأسه 
عىل  خاله  يعلق  مل  حني  وتابع  سامر؟!!!!!!«،  يا  بك  »ما  نزٍق:  يف  خاله  مقلدًا 
أن ترتك  املدة دون  ما كنت غبت عنا كل هذه  فعاًل  »إن كان شأين هيمك  أسلوبه: 
نادرًا  استثنيت  بأنك  اآلن  وأفاجأ  بنا!!  أنت  تتصل  أن  أو  إليك  للوصول  طريقًا  لنا 
اب ينهي  من هذا وأعطيته رقمك اخلاص؟!! عن أي شأٍن تتحدث؟«.. تركه حسَّ
كالمه قبل أن ينتقل إىل املقعد املجاور له وما أن استقر به حتى استند بكوعيه 
عىل الطاولة قائاًل بصوٍت هادٍئ: »أتدرك أنك تتحدث كفتاٍة مراهقٍة؟ ما كل هذا 
ومن أين أتى؟ أنا ل أسمعك يومًا تتحدث بمرارٍة كاآلن! ماذا حدث؟ كن رصحيا 
معي وال تدعي أن أمرًا تافهًا كإعطاء رقمي اخلاص لنادر هو ما يسبب لك كل هذا 
القدر من الغضب. أنا أعرفك أكثر من نفسك ومتأكٌد بأن هناك أمر آخر يضايقك، 
فتحدث مبارشة دون لٍف أو دوراٍن، وكن متأكدًا أالَّ أحد يف هذه الدنيا سيفهمك و 

يعتني بك مثيل...«

جاء دور سامر ليستند بكوعيه هو اآلخر عىل الطاولة وهو يقول هبجوميٍة 
واضحٍة، وإنام بصوٍت خافٍت وهو ينقر عىل ذراع خاله بسبابته: »لقد أخربتك 
توًا ولكنك ال تستمع إيل.. أنت األب الوحيد الذي أعرفه والوحيد الذي أحتدث إليه 
يف هذا البيت اللعني وأنت ترتكني رغم كل هذا وترحل دون إشعار، وال يكون لدي 
حينها إال أمرية وأنت تعلم كيف هي أمرية... ول أكن معرتضًا إطالقًا، و لكني فعاًل 
ُصِدمت حني توصلوا إليك يوم حادثة نادٍر. ماذا يعني هذا؟ هل ُخنُت ثقتَك يومًا 
اب وقاطعه وهو  اعتدل حسَّ ، هنا  تأَمنِّي؟ هل ك..«  تأمتنه عىل رقمك وال  حتى 
يشري له بيده أن يتوقف عن الكالم: »كفى، كفى. ما كل هذه احلساسية يا بني؟! 
نادرًا رقمي اخلاص وإنام كان هو من طلبه.«. رفع سامر أحد حاجبيه  ُأعِط  أنا ل 
ساخرًا فأكمل حساب بجدية: »نعم ، ببساطة أخربين بأنه يكون شديد القلق عيل 
وأنه حيتاج ألن يطمئن بأنه يستطيع الوصول إيّل وقتام حيتاج.. هذا كل يشٍء.«. وضع 
أدار رأسه إىل اجلهة األخرى وهو هيز أحد رجليه  الذي  يده عىل كتف سامٍر 
يف حركٍة عصبيٍة ما جعل حساب هيز كتفه برفٍق مكماًل: »هيا اآلن يا سامر، ال 
الرقم اخلاص هذا سيكون هبذه  أن موضوع  أعلم  لو كنت  بني،  يا  تكن دراماتيكيًا 
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األمهية لديك لكنت أعطيتك إياه.. ولكن برصاحٍة أنا شبه متأكد بأن هناك أمرًا آخر 
يضايقك وليس موضوع الرقم هذا، عىل األقل، ليس هذا كل يشء....«.

بيده:  يلوح  يقول وهو  أن  قبل  للحظات  زفر سامر ونظر يف عيني خاله 
الذين  البر  مللُت  هذا  كل  وعىل رأس  املكان..  هذا  يف  يشء  كل  مللُت  »مللت.. 
يقيمون فيه.. كل شخٍص، ال، بل كل تفصيلٍة هنا، ختربين بأن ال حاجة يل وال نفع 
من وجودي.. مللُت التسول والشعور بالدونية يا خايل...َأَتْفهُم قصدي.. كل من يف 
هذا البيت له صفٌة، له حياة.. ولكن ما صفتي وأين حيايت؟ هه؟ أتفهمني؟«.. كان 
يفهم جيدًا  وتعاطٍف.  بشفقٍة  إىل سامر  يستمع  متفهاًم وهو  رأسه  اب هيز  حسَّ
بسيٌط  املشكلة  هذه  حل  »ولكن  بالٍغ:  بحنٍو  فردَّ  املسكني،  الشاب  يشعر  كيف 
جدًا يا سامر.. حتى أهنا ال تكاد تكون مشكلة!.«.. قال سامر برسعٍة: »أن أعمَل، 
اب بتعجٍب: »وما الصعوبة يف هذا؟  أليس كذلك؟ فعاًل وال أسهل!!«.. سأله حسَّ
تنهد  املشكلة!«.  تكمن  أين  أفهم  ال  شئت..  أينام  تعمل  أن  تستطيع  واحٍد  باتصاٍل 
سامر ألقى بظهره عىل ظهر مقعده قائاًل وهو يقلب عينيه إىل السامء وَيُعدُّ عىل 
أصابعه: »حسٌن، دعني أرى ما )املشكلة( يف هذا احلل.. أوالً، ماذا يمكن أن يعمل 
شاٌب مثيل دون مؤهالٍت سوى بكالوريوٍس تافٍه؟ ثانيًا، من سيقوم باالتصال الذي 
أعمل  أن  »أتريدين  يقول:  وهو  مستنكرا  خاله  إىل  نظر  وثالثًا،..«  عنه؟  تتحدث 
اب ورد مازحًا: »و اهلل يا سامر أجد )ثالثًا(  موظفًا لدى أحدهم؟!!«. ضحك حسَّ
فعاًل صعبة، إذا ما أخذنا يف االعتبار )أوالً(...«، ضحك ثانية متابعا: »ومهام فعل 
أن  إل  ليدخل  فوقف  مشاكله  من  خاله  سخرية  من  سامر  تضايق  )ثانيًا(.«.. 
ه ليجلس قائال بجديٍة: »اسمعني جيدًا يا سامر، إن  اب أمسك برسغه وشدَّ حسَّ
أردت أن تقتل كل السلبيات التي حتدثت عنها فال سبيل أمامك إال العمل.. بغض 
للذات...  واحرتاٍم  استقالٍل  من  تفتقده  ما  لك  سيوفر  فالعمل  طبيعته  عن  النظر 
نادر  تتزوجها؟ هه؟ أستطلب من  أن  امرأًة وأردت  أحببت  إن  ماذا ستفعل  أخربين 
أن يزوجك وأن يتكفل بمعيشتك وزوجتك؟...«.. رد سامٌر: »يا خايل...«، قاطعه 
حساب مشريًا بيده يف وجهه ليتوقف عن الكالم وتابع هو بجديٍة أكرب مقربًا 
»أنا ل أحتدث إليك يف هذا الشأن من قبل ألين كنت  وجهه أكثر من وجه سامر: 
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أراك سعيدًا وكنت أقول لنفيس بأنك يف يوٍم ما، حني تكتفي من اللهو، ستنتبه حلياتك 
ومستقبلك... أتعرف يا سامر ما الفرق اجلوهري بينك وبني شخص كنادر؟..«، رد 
سامر رافعًا حاجبيه: »أن أباه ترك له ما جيعله ال حيتاج للعمل طيلة حياته؟!«... مل 
يبتعد عن املغزى الذي يسعى إليصاله للشاب ،و  الرد، فهو  اب  يعجب حسَّ
لكنه قرر استخدام حجته ضده، فقال مقلدًا أسلوب سامر يف الكالم: »ورغم 
عىل  بل  واملتعة،  اللهو  يف  وقته  مضيعًا  واحلديقة  البيت  يف  يتجول  نادرًا  ترى  ال  هذا 
النقيض متامًا، لدرجٍة أوصلته لالهنيار حرفيًا من شدة التعب.«... صمَت وصمَت 

سامر بدوره... 
برودة  ازداد  اجلو  أن  إل  الظهرية  وقت  من  واقراهبا  الساعة  تقدم  رغم 
يف  املنظر  جعل  ما  وشيكٍة  بأمطاٍر  منذرًة  السامء  يف  القامتة  الغيوم  وجتمعت 
احلديقة باعثًا عىل الكتئاب ومثريًا لليأس يف النفوس، خاصًة لشخٍص يف مثل 
مزاج سامٍر الذي رفع رأسه إىل السامء مقطبًا حني هبت دفعات من اهلواء البارد 
الذي بدأ حيرك أغصان األشجار حمدثًا أصواتًا تزداد قوة بازدياد رسعة الرياح 
يا  بالربد  تصاب  أن  قبل  فلندخل  ستمطر،  أهنا  »يبدو  أخريًا:  قال  رسيٍع..  بتواتٍر 
اب رد  أن حسَّ إل  بالوقوف  قاهلا وَهمَّ  ترتديه خفيف.«،  الذي  فاجلاكيت  خايل، 
وهو يمسك برسِغه ثانيًة: »مادمنا قد فتحنا هذا املوضوع فلن أغلقه قبل أن أقول 
ل أال يسمعنا أحٌد، فاجلس واسمعني جيدًا..«. اعرض  كل ما يف ضمريي، وُأَفضِّ

سامٌر: »فلنتحدث يف غرفتي أو غرفتك، ستمرض إن ل ندخل ..!!«..
تسرتق  حتى  أو  أمرية  علينا  تتطفل  أال  أضمن  »ال  برصاحة:  حساب  قال 

السمع.. وإن كنَت حريصًا عيلَّ فعاًل، فدعني أهني كالمي لندخل ...«

»حسٌن، أنا أسمعك..«

سحب حساب نفسًا عميقًا وقال برصاحٍة: »قل يل يا سامر ماذا تفعل هنا؟ 
كيف ختطط حلياتك؟ ماذا تفعل فعاًل لنفسك ومستقبلك؟ أتعلم ماذا أرى؟ أراك كام 
يرى اجلميع، ال نفع منك وال تفعل شيئًا يف حياتك بنجاٍح إال إثارة املشاكل ومعاداة 
الشخص الوحيد الذي يستطيع مساعدتك، و الذي قد تستفيد كثريًا إن تقربت إليه، 
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ومن خرباته وعالقاته، وتفضل التسكع مع شخص عديم الفائدة كفؤاٍد، فقط ألنه 
لتمر من  احلائط  أراك ترضب رأسك يف  والرب...  اللعب  انطلق معك يف طريق 
ويتأمل  أنفاسه  ليلتقط  حلظاٍت  صمت  حوله..«،  من  االلتفاف  من  بدالً  خالله 
سامرًا الذي كان َيُزمُّ شفتيه وينظر إليه نظرًة جانبيًة غري راٍض عام يسمع .. ختلل 
الربد ثيابه فقال وهو يفرك يديه ببعضهام: »أتدري ماذا كنت أقصد حني سألتك 
املوقف،  هذا  بالضبط  أقصد  أنا  سؤايل؟  من  وَسِخرَت  نادٍر  وبني  بينك  الفرق  عن 
متامًا مع  يتعارض  التعاطي مع مشاكله  يريد وطريقته يف  ما  نادر يف طلب  فأسلوب 
أسلوبك، فمثال قصة الرقم التي تتذمر بشأهنا هذه، انظر إىل ترصف نادٍر وترصفِك، 
هو طلب مني الرقم مبارشة وبمنتهى الرصاحة واحلزم، قال يل ..« وأكمل وهو يشد 
»رصَت تتغيب فرتاٍت طويلٍة يا خايل  تقليد صوت وأسلوب نادر:  قامته حماولً 
وهاتفك دائاًم مغلق، أعطني رقمك اخلاص ألطمئن عليك بني احلني واآلخر و َأعُدك 
»بينام ماذا فعلت أنت؟ هه؟ ل تسأل  بأنه معي.«.. اسرخى متابعًا:  أال يعلم أحٌد 
تقوقعت عىل  أحدًا غريك حصل عليه،  أن  أبدًا، ولكن حني علمت  تطلبه  عليه ول 
نفسك تأسى هلا و تبكي اهلجر واحلرمان!! ما هذا؟ مشكلتك يا بني أنك دائاًم ما حتكم 
عىل كل يشء من منظور ُمعنٍي متدٍن متشائٍم، ال أعرف ِلَ، ثم تنطلق لتصنف وتفرس 
كل قول أو فعل بناًء عىل هذا احُلكم... ل ال توسع نظرتك وتتقبل األمور عىل واقعها 
البسيط... ربام لن تصبحا أنت ونادر صديقني، وهذا وارد، ولكن ليس عليكام أن 
ين ال ُيطيق أحدكام التواجد مع اآلخر للحظاٍت.. أال تعلم أن هذا يمزقني  تكونا عدوَّ
يا بني، فأنت األهم لدي يف هذه الدنيا وسأطمئن إن علمت بأنكام عىل وفاق بسيط، 
عىل األقل حينها إن أصابني مكروه سأكون حينها مطمئنًا عليك.«.. هتدج صوته 
وهو ينهي عبارته فأغمض سامر عينيه وسحب نفسًا عميقًا ثم قام من مقعده 
ين أو أيُّ  ليجثو قرب كريس خاله قائاًل برفٍق: »اهدأ يا خايل وال تقلق، لسنا عدوَّ
يشٍء من هذا القبيل.. كل ما هنالك أننا خمتلفان حول أموٍر معينٍة وليس هذا باليشء 
اب يده فوق يد سامٍر التي ترتاح فوق ركبة  الغريب أو اخلطري..«.. وضع حسَّ
خاله بلطٍف وقال وهو يؤكد عىل حروف كلامته: »أعلم بأن كالمي لن يعجبك 
أن  وعليك  سامر،  يا  معك  اختالفه  يف  حقٍّ  عىل  نادٌر  لك،  اخلري  أريد  ولكني  اآلن، 
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تستفيق لنفسك وتقوم بأي يشٍء ذو فائدة، والعمل عىل رأس قائمة األولويات، فمنذ 
خترجك ل تعمل ولو متطوعًا يا بني!!! وإن كنت ستعمل لدى أحد معارفنا أو حتى 

لدى نادٍر فام املشكلة؟«

يا خايل  »املشكلة أين لن أستطيع إال أن أكون صاحب عمٍل، فال تضغط عيل 
رجاًء.. فهذا لن حيدث أبدًا. وحني أعمل، فلن يكون هذا إال يف مروعي اخلاص.«، 
اب بدوره وقال وهو يدفئ يديه يف جيبي  قاهلا ووقف يفرد ظهره فوقف حسَّ
رسواله: »مجيل... ومن أين لك باملال لفتح أي مروٍع؟ سيؤول بَك األمر لتقرتض 
املال  يمنحك  لن  بأنه  متأكدٌّ  فأنا  كثريٍة،  ضامناٍت  عليك  سيأخذ  وبالتايل،  نادٍر،  من 
هكذا لتعبث به، فالشابُّ يف أمور العمل ال يعبث وال يرتك شيئًا وال تفصيلٍة للصدفِة 
أو احتامٍل ولو ضئيٍل للفشل... وحتى إن أردت قرضًا من أحد البنوك، فلن تستطيع.. 

فامذا لديك ليضمنوه؟..«... 

رصخ سامر بقوٍة: »إذا ماذا تريدين أن أفعل؟!!«، مرر أصابعه يف شعره الذي 
عبثت به الرياح: »يا اهلل!!! لقد كنت متضايقًا قلياًل، واآلن أود أن ألقي بنفيس عىل 
رشيط القطار!!«، وفرد ذراعيه إىل جانبه متابعًا: »شكرًا عىل إغالق كل األبواب 
بوجهي!! هل هذا ما تدعوه مساعدًة؟!!«.. أطلق سبابًا بذيئًا باإلنجليزية واستدار 
داخاًل إىل دفء الفيال هاربًا إىل أحضان غرفته ليلوذ هبا ويلعق جراحه هناك 

بعيدًا عن األعني املتطفلة الشامتة...
كاد  عينيه حتى  يعمي  والغضب  قفزًا  الداخيل  السلم  يقفز درجات  كان 
يرتطم بكريمة التي كانت تنزل الدرجات هبدوء، فرفعت ذراعيها أمام وجهها 
سامر  أذن  يف  مبارشة  خرجت  عاليًة  شهقًة  تطلق  وهي  إراديٍّ  ل  فعٍل  رد  يف 
الذي توقف يف الوقت املناسب مادًا يديه برسعٍة ليثبتها مكاهنا قبل أن تسقط.. 
سأهلا فورًا: »هل أنت بخرٍي يا كريمة؟ هل التوى كاحلك أو أصابك يشء؟«. ردت 
وهي تلتقط أنفاسها: »أنا بخري يا سيد سامر، ولكن هل أنت بخري؟ ِلَ تركض هبذه 
الرسعة؟ هل حدث يشٌء ال سمح اهلل؟«.. حك أذنه وهو يغمز بإحدى عينيه وهيز 
، ثم تابع مازحًا بمرٍح أحال الراب  رأسه نفيًا قائاًل: »ال، ال يشء، اطمئني..« 
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عىل نار الغضب التي تنهش قلبه: »أنا فقط ابن حٍظ، ويل يف الطيب نصيٌب ألرتطم 
بسيدة احلسن واجلامل يف هذا القرص.«، و مد يده يف حركة رسيعة وكأنه يدغدغها 
فرضبته برفق عليها وهي تضحك، وقالت وهي تتابع طريقها إىل األسفل: »ال 
تركض هبذه الرسعة عىل الدرج حتى ال تؤذي نفسك يا بني.«، فردَّ بنفس األسلوب 
وهو يضع يده عىل قلبه يف حركة مرسحية: »لن أفعل إن منحتني قبلة.«، ضحكت 
تستلطفه  كانت  إليه...  تلتفت  أن  دون  طريقها  يف  واستمرت  أعىل  بصوت 
ول  قلبها  يكرس  يشء  نظراته  يف  كان  ولكن  حياته  أسلوب  يعجبها  ل  كثريًا، 
تدري ما هو. هو كثري املزاح والضحك، وحيرص كلام تسنى له عىل مالطفتها 
بوٍد وُظرٍف.. كانت تشعر بأنه يبحث عن شخص ما يكون معه عىل طبيعته، 
اب وخالفاته مع نادر وحتكم أمرية الشديد وصعوبة معارشهتا، مل  فبغياب حسَّ
يتبق أمامه سوى فؤاد الذي اختار أن يعتزل احلياة والناس، وآدم زوجها والذي 
لديه سواها،  يكن  مل  أغسطس.. وهبذا،  السامء يف  ما متطر  بقدر  يتحدث  كان 
وبعفويٍة تقبلته هي بأحضان األم، فهو رغم كل عيوبه ل زال يفتقد حلنان األم 
أو  نادٍر  من  أيًا  هذا  يضايق  ومل  العائلة،  توفرها  التي  والطمأنينة  البال  وراحة 
فؤاد، لذا، مل ُتبعده وإنام عىل العكس شكرت اهلل عىل إرساله كل هؤلء األبناء 
ولكن  معا..  واللعوب  الصالح  البن  لديك  يكون  أن  جدًا  الوارد  فمن  هلا، 
يشغل  ما  وُجلَّ  بأحٍد،  هيتم  ول  ليشٍء  بال  يلقي  ل  أنه  بخصوصه  يقلقها  ما 
األيام(... هذه  )شباب  رأسها..  وهزت  ابتسمت  واللهو..  اإلنفاق  هو  باله 

] 
تعالت أصوات الثرثرة والضحكات من خلف باب غرفة نادر السميك 
اب متكن من أن يستبني تفاصيل الكالم وأصوات املتحدثني من  حتى أن حسَّ
اخلارج، فكاد يراجع عن الدخول حني تبني صوت أمرية و فؤاد، إذ بعد حديثه 
مع سامر مل يعد يف مزاج يسمح له بتحمل أمرية ونظرات فؤاد وتعليقاته احلادة، 
ولكنه حني استدار ليغادر، ُفتح الباب وظهر عىل عتبته الشخصان اللذان كاد 

يغادر حتاشيًا للقائهام.. 
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ابتسامًة  ابتسم فؤاد  نادر.«،  يا  الغايل حتى ال تبقى وحدك  »هه!! ها قد جاء 
األخري  فدخل  الغرفة  إىل  ليدلف  املجال  له  يفسح  وهو  خلاله  صافيًة  عريضًة 
متجاهاًل التعليَق والبتسامة وصاحَبهام نفسه، إل أنه مل يفت عينه اللامحة أن 
ترصد تعلق أمرية بذراع فؤاٍد ومها ينزلن الدرج ويتحدثان بودٍّ عن الطقس 
وأشياء اخرى!! )ماذا جيري ؟! هل غبت طوياًل جدًا إىل هذه الدرجة!!! أمرية 

و فؤاد؟!! كيف؟ متى؟؟؟!!!(..
بجوار  ضخٍم،  اللون  ساموّي  كريسٍّ  عىل  مسرخيًا  كان  الذي  نادر  ناداه 
املطر  حبات  كانت  حيث  للفراش  املجاور  احلائط  يمأل  الذي  الكبري  الشباك 
الغزيرة ترضب زجاجه كنقر الطائر الصغري، وقد بدا مرتاحًا مسرخيًا متحررًا 
التي تظهر من حتت روبه  البيضاء  بيجامته  القيود والرسمية واملشاغل يف  من 
أن  الشباب  اقرتح  فقد  حاال،  عنك  أسأل  كنت  خايل،  يا  »تعاىل  املفتوح:  الرمادي 
واإلرهاق  بالسفر  يل  يسمح  ال  ترى  كام  وألنني  دافٍئ،  مكاٍن  يف  إجازة  فرتة  نقي 
برم  )األمرية(  ظهر  عىل  رحلًة  أمرية  واقرتحت  العام،  هلذا  )نيس(  استبعدنا  فقد 
اب قد جلس عىل الكريس الوثري التوأم لكريس  الشيخ.. فام رأيك؟«. كان حسَّ
القاتم  البلوط  نادر حيث مل يفصلهام إل طاولٍة كالسيكيٍة صغريٍة من خشب 
تعلوها مزهريٌة زرقاَء بسيطٌة وعرصيٌة نسقت كريمة زهورها البيضاء بعناية.. 
كان يرتاح يف غرفة نادر، ليس ملذاقها الرجويل البسيط، ول ألن أمرية مل تفرض 
عليها ملساهتا وروحها كباقي الفيال، وإنام كان لصاحبها الدور الكبري يف هذا، 
اب بكل صدٍق وحب، وتلقاه  فبعد وفاة والده، ألقى نادٌر بنفسه يف أحضان حسَّ
األخري بكل سعادٍة وترقٍب، فهذا كان غاية ما يتمناه...نظر لنادر مليًا.. إنه عىل 
والصدق  الثقة  تشمل  معاٍن  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  حيبه  نادر  أن  من  يقني 
مشاعر  عىل  قبضته  حُيكم  أنه  جيدًا  يدرك  اب  وحسَّ والرتياح،  واإلخالص 
املسئولية.. تعجب  الوحدة ومشقة  برد  الذي مل جيد غريه مالذًا من  أخته  ابن 
جت أعوامًا من املآيس  كثريًا لسري األحداث يف األيام القليلة املاضية والتي توَّ
الشاب  هذا  أن  يتصور  أن  يمكن  كيف  البيت!!  هبذا  حلت  التي  والكوارث 
الوافر الصحة كاد أن يقىض منذ أقل من أسبوعني؟!!! وتعجب، كيف يمكن 
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لتسري خمتالًة ساخرًة يف  تراجع  ثم  احلد  هذا  إىل  من حافتها  احلياة  تقرب  أن 
ح  ُتلوِّ عكس الجتاه وكأن شيئا مل يكن؟ أن تتجاهل شقاءهم ومعاناهتم وأن 
بأحالمهم وخماوفهم أمام أنوفهم ثم حتيل كل ذلك إىل تراٍب يعصف به اليأس 
واخليبة والسخط!!.. أن ما كانوا قد اعتربوه واقعًا تعايشوا معه سواًء برضاهم 
أو رغاًم عنهم صار ماٍض تذروه الرياح وختفي آثاره حتى ليظنوا بأنه مل يكن!! 
رد هبدوء: »واهلل أراها فكرًة ممتازًة، فمتى كانت آخر مرٍة ابتعدت فيها عن العمل 
واستمتعت بوقتك كاآلخرين..«.. فرك يديه الباردتني ثم مال ليصب لنفسه فنجانًا 
من الشاي الساخن من اإلبريق اخلزيف، الذي تركته كريمة عىل صينية فضية، 
يتوسط ثالثة فناجني تستقر بأناقٍة فوق صحوهنا البيضاء الفضية احلواف، ليدفِّئ 
أوصاله التي جتمدت من الربد يف احلديقة، إذ مل تفلح التدفئة املركزية يف الفيال 
من ختليصها من عضِة الربد القاسية.. قال وهو يبتسم لنادر الذي كان يتابعه 
بابتسامٍة متحفظٍة: »أنتم مجيعا بحاجٍة لتغيري اجلو والتواصل كعائلٍة من جديد.«.. 
اب مكماًل: »وهذا  قال نادر ببساطٍة: »سنذهب مجيعا.«، وأشار بسبابته إىل حسَّ
اب بعدما احتسى  نك أيضًا وبال نقاٍش يا خايل.«.. ضحك حني سعل حسَّ يتضمَّ
رشفًة من فنجانه وقال موضحا: » ُتِعدُّ كريمة يل شاي البابونج واألعشاب بدال 
اب الفنجان إىل الصينية بحرٍص قائاًل: »كان اهلل  من الشاي والقهوة .«.. أعاد حسَّ
يف عونك، إن طعمه ال يطاق..«، ثم اعتدل ورجع بظهره إىل الوراء واضعًا ساقًا 
لو كان يف مقدوري  بني  يا  ياقة قميصه: »واهلل  يعدل  فوق األخرى، وقال وهو 
األيام.«.. السفر هذه  برغبٍة وال قدرٍة عىل  لذهبت معكم ولكني ال أشعر  الذهاب 

تأمله نادر بصمٍت وتساءل مع نفسه عن سبب إرصار خاله عىل البتعاد 
عن البيت ومن فيه بشكل رصيٍح وواضٍح. يف البداية كان يغيب أسبوعني عىل 
األكثر، وألن نادرًا عىل علٍم تامٍّ بنزوات خاله وعالقاته الكثرية حتى من قبل 
أن ينتقل للمعيشة معهم، فلم يشأ أن يشعر خاله بأن عليه أن يغري حياته أو أن 
يضحي بحريته لريضيه، فامتنع عن السؤال عن وجهته كلام غاب واكتفى بأخذ 
الرقم اخلاص ليطمئن عليه بني احلني واآلخر.. إنام احلال قد تبدل اآلن، فبدلً 
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من أن يقيض معهم الرجل أغلب الوقت ول يتغيب ألكثر من أسبوعني كل 
شهرين أو ربام كل ثالثة أشهر، صار ل يتواجد يف البيت ألكثر من أسبوع كل 
أربعة لستة أشهر، ل يربطه هبم سوى اتصال نادر املتقطع به والذي كان يتجنب 
خاله فيه ذكر مكانه، كام حرص نادر كذلك عىل عدم السؤال.. ولكن ما حيري 
نادر فعاًل هو سبب هذا النفور! فَمن هنا يف البيت سوى ولدي أخته، اللذين 
حتت وصايته من األساس، وهو وفؤاد؟! ولنقل أنه غري راٍض عن ترصفات 
بعضهم، أَوليس من األوىل واألوقع من وجهة نظر العقل واملنطق أن يوجههم 
بدلً من القفز من السفينة الغارقة وترك من هبا وشأهنم أغِرقوا أم استطاعوا 
النجاة!! لقد طلب من خاله النتقال للعيش معه وفؤاد، رغم حتفظ فؤاد عىل 
هذا، خلالف والدمها القديم مع حساب والذي رأى فيه نادر بعض التعسف 
من قبل أبيه والتعنت من خاله بالرغم من أن الرجلني يف نظره جيدين كل عىل 
طريقته، إل أن الظروف وضعتهام يف عربتني متقابلتني ، ولكنه عىل أي حال رأى 
أن يف وجود خاله إىل جواره عونًا معنويًا وسندًا ملواصلة مسرية والده وحتمل 
اعبائه.. والواقع أن هذا الوضع كان مناسبا للطرفني، فخاله سينعم باحلياة التي 
لطاملا متنَّعت عليه، فرك وظيفته احلكومية كموظٍف يف رعاية الشباب بجامعة 
أضعاف  يساوي  والذي  نادر،  من  يتقاضاه  الذي  بالراتب  واكتفى  املنصورة، 
هبا  ليحفظ  نادر  له  ابتدعها  هلا  صفة  ل  إسميٍة  وظيفٍة  مقابل  احلكومي،  راتبه 
ماء وجهه، عىل أن يمنح هو نادر اليشء الوحيد الذي كان يف أشد احلاجة إليه 
وقتها: الدعم... ولكنه بدلً من ذلك ألقى بحمل سامر وأمرية عىل عاتقه و 
نطلق يطارد نساءه أو أيًا كان ما يفعله.. يف البداية، مل يعارض نادر ذلك، بل 
عىل  بقدرته  وشعر  والعمل  بالعائلة  متتلئ  حياته  بأن  شعر  فقد  النقيض،  عىل 
اخلوض يف خضم احلياة بثقٍة أكرب، أما اآلن، وقد مرت سنواٌت طواٌل من توليه 
إدارة هذا السريك، فقد شعر باإلهناك وبعدم الرغبة يف الستمرار، ل بل عدم 
القدرة عىل تصور الستمرار عىل هذا النحو، بالرغم من أنه وعىل عكس خاله 
لن يستطيع أن يتنصل من مسئولياته ملجرد شعوره بالتعب أو الضيق... أحيبُّ 

خاَله؟ نعم،.. بالطبع! ولكنه غري متفهٍم ألسلوبه وغري راٍض عنه... 
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الكالم.  قليل  بطبيعته  فهو  إياه،  وتأمله  نادر  صمت  اب  حسَّ يلحظ  مل 
تشاغل بتقليب إحدى جمالت السيارات التي بجوار صينية الشاي.. مرَّ الوقت 
اب بأوراقها فيام  صامتًا ل يقطعه إل صوت صفحات املجلة التي يعبث حسَّ
بقي نادر سارحًا بأفكاره بعيدًا بني حبات املطر التي تنزلق عىل زجاج نافذته 
و قد شبك كفيه أمام وجهه مستندا بكوعيه عىل مسندي كرسيه الوثري.. كان 
كثري الصمت والتفكري إل أنه مل يكن كثري التأمل، فحني كان يصمت، كان ألنه 
وابنته..  أخيه  ملشاكل  حلوٍل  عن  باحثًا  يغوص  أو  وصفقاته،  أعامله  يف  يفكر 
ولكنه ما كان أبدًا يتطرق للتفكري يف حاله، ول أتاحت له الظروف فرصة تأمل 
وحدته وكآبة مستقبله بعنارصه القديمة من ماٍل وأعامٍل وابتساماٍت مدفوعِة 
املشاعر  الراب عىل جذوة  األجِر. حاول كثريًا مذ خرج من املشفى أن هييل 
طمسها  عىل  ارصارًا  ازداد  كلام  كان  ولكنه  بداخله،  تستيقظ  أن  حتاول  التي 
ازدادت توهجًا واشتعالً لتذيب جليدًا َبطَّن قلبه ألعواٍم، وتلقي بنورها عىل 
جوانب مظلمٍة فيه مل يكن يدرك أهنا موجودة لديه كباقي البرش.. كم من مرة 
هنأ نفسه عىل صالبته وتعجب من قدرته عىل جتنب الوقوع أسريًا لقلبه، ولكم 
خلطبة  يسعى  كان  حني  احلب  لوعة  من  يشكو  وهو  فؤاد  من  سخر  مرة  من 
شهرية..)يبدو أن ل يشء يف الدنيا يمكن أن يكشف البرص عن حقيقة احلياة 
أكثر من تذوق املوت(.. تعجب حلاله، فسابقًا كان قلام بقي يف البيت أو قابل 
أحد أفراد أرسته إل أنه كان يعلم بأنه السيد صاحب الكلمة وبأن هذا البيت 
هو ومن ينتمون إليه ل يصيبهم من يشٍء إل وكان له به علٌم .. أما اليوم، وقد 
بالسقم..  ما أصابه  بوحشٍة وغربٍة عجيبتني،  فقد شعر  ليل هنار،  باملنزل  أقام 
إل  هي  ما  نوعها،  كان  مهام  الناس  يعانيها  التي  املشاعر  أن  كيف  َر،  َتَفكَّ  ..
انعكاس حلياٍة وتفاصيل يعيشوهنا ومشاٍق يتكبدوهنا، فكل من هنا لديه حياة 
تشغله َوِصاَلٌت خاصٌة تربطه بآخرين، وذكريات مع أناٍس اختاروا أن يكونوا 
جزءًا من حياة بعضهم البعض، فآدم وكريمة ثنائي متحاٌب وهادٌئ، يثق كل 
منهام بأن اآلخر سيكون كالوتد يشد من أزره إن دارت عليه الدوائر.. خاله 
التي  احلرمان  بعد حياة  عليه،  يلومه  أن  يستطيع  والذي ل  يفعل،  وما  وحاله 
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أو  ما،  راحته يف مكان  بأنه وجد  ويبدو  الفرصة،  له عنها كلام سنحت  حيكي 
ربام تزوج!! حتى فؤاد، فبالرغم من أن الشقاء قد خط حروفه عىل صفحات 
حياته إل أن لديه ذكرياٍت سعيدًة مع أكثر خملوقة أحبها يف الوجود ولديه منها 
أمجل وأرق ذكرى .. شهد.. أمرية وسامر ل يفرقان، وبرغم اختالفهام فهام 
ملتصقان، وماضيهام الفقري وبؤس ذكرياهتام يربطهام برباٍط خفٍي أقوى من أي 
خالف... أما هو، فقد كان مرتاحًا لألرض الصلبة التي يوفرها له العمل ومل 
يَر يف يوم من األيام حقيقَة أن حياته تفتقر إىل الكثري من كل يشء وكل عاطفة.. 
وْعكته البسيطة وضعته يف مواجهة جفاف واقعه، الذي كان يتشاغل عنه، ربام 
أمامه  يرى  فلم  بيته،  أهل  حيوات  يف  بالنخراط  يشعر،  أن  دون  وربام  عمدًا 
بعدما أدار ظهره للعمل إل أجواًء باردًة بيضاء خاويًة من كل لوٍن، كاللوحة 
يبحث يف ظلمتهام  برفٍق  نافذة غرفته.. أغمض عينيه  تطالعه من  التي  الباهتة 
عن ذكرى مجيلة تنتشله من َمِعني الكآبة التي بدأت تزحف إىل قلبه ومالحمه يف 
األيام األخرية. ارتسمت عىل جدران أجفانه صورًة باهتًة لطفٍل يلعب بدراجٍة 
بالستيكيٍة صغريٍة وطيف امرأٍة يركض خلفه، مل يسمع يف حياته صوتًا أعذب 
ول أنقى من صوت ضحكة أمه، ولقلَّام سمع هذه الضحكة!!.. جاهد ليقرب 
من الصورة حتى يسَتبنِي تفاصيلها إل أهنا تبخرت كالرساب حني دنا منها.. 
فتح عينيه ليجد خاله الذي نيس متامًا وجوده لزال يقلب يف صفحات املجلة، 
فضحك بخفٍة إذ يعلم بأن خاله ل يقرأ ول يتحدث اإلنجليزية، وهي اللغة 
اب عينيه عن الصورة التي كان حيدق هبا  التي تصدر هبا هذه املجلة.. رفع حسَّ

مستفهاًم: »أُقلَت شيئًا يا حبيبي؟«...
وقف نادر واجته نحو خزانة املالبس الضخمة التي تغطيها املرايا بالكامل فال 
تعرف عن وجودها إل حني يفتحها نادر ليدلف إليها وقال وهو يسحب قميصًا 
مطويًا بعنايٍة من عىل أحد األرفف التي مألت اجلدران حاملة عددًا كبريًا جدًا 
من القمصان واألحذية واأللبسة الرياضية: »ال يشء، سأنزل ألمتشى قليال.«..
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يا  أجننت  الطقس؟  هذا  يف  أين؟  »تنزل؟  عاليًا:  خاله  صوت  جاءه 
صار  إيل  اجللوس  أن  أم  حديثي  من  مللت  هل  األمر؟  ما  حتاًم!!  ستمرض  بني؟ 
حني  للحظٍة  توقف  ولكنه  اجلينز  رسواله  أزرار  يقفل  نادر  كان  يضجرك؟«.. 
سمع سؤال خاله البسيط.. رفع عينيه إىل السامء وهو هيز رأسه بتعجٍب )وهل 
تفوهَت بكلمٍة واحدٍة مذ جلست!!(، ولكنه رد بأدٍب وهو يكمل ارتداء ثيابه: 
»وهل هذا كالم يا خايل؟!«، خرج وهو يدخل ذراعيه يف أكامم البلوفر الصويّف 
مللت  ولكنني  إليك؟  احلديث  من  أكثر  يرحيني  يشء  »أَوهناك  مكماًل:  املفتوح 
كثريَا البقاء بني أربعة حوائط ولن يضريين إن حركت قدماي قلياًل.«.. عاد جلس 
اب الذي رد برسعٍة: »أي أربعة حوائط يا نادر؟!! الغرفة،  حيث كان مقابل حسَّ
أن  أستطيع  أنني  حتى  حرفيًا  يشء  كل  وهبا  بني،  يا  تنس  مللعب  تتسع  اهلل،  شاء  ما 
أقيم حفلة هبا!!«.. مل يتجاوب وقد عرف أل جدوى من اجلدل مع خاله، فقال 
إىل  برأسه  ويشري  املتباعدتني  ركبتيه  عىل  بكوعيه  يستند  وهو  املوضوع  مغريًا 
اب بإمهاٍل عىل الطاولة: »هل أعجبتك املجلة؟ الحظت  املجلة التي ألقاها حسَّ
هو  مما  واحدًة  كلمًة  أفهم  »ل  وقال:  اب  حسَّ ضحك  اهتاممك.«.  اجتذبت  أهنا 
مكتوب، وحتى لو كانت بالعربية ملا فهمت شيئًا كذلك... ال تستهويني السيارات 
واملحركات وهذه التفاهات.« رفع نادر حاجبه وعاد بظهره إىل الوراء مسرخيًا 
من  السيارات  ورياضات  باملليارات  جتارة  هذه  »تافهة؟  معلقًا:  أمامه  رجليه  يمد 
اب فورًا:  أكثر الرياضات شيوعا.!! َمن ال حيب الرسعة والسيارات؟«. أجابه حسَّ
تقلب  الساعة  أكثر من نصف  بقيت  »ولكنك  بقوٍة وسأله:  نادر  »أنا.«.. ضحك 
صفحات املجلة وتفحصها وكأنك تدرسها.. كل هذا وأنت غري مهتٍم بمحتواها؟!« 
»أم أنك مللت  ثم قال وهو يمثل اخلبث بتعابري مرسحية مقلدًا صوت خاله: 

جمالستي وحديثي صار يضجرك أكثر من هذه املجلة السخيفة؟«

يا حبيبي،  »آسف  معتذرًا:  وقال  اآلخر  اعتدل حساب وهو يضحك هو 
لقد رشدت وأنا أقلب وأتفرج عىل السيارات... فبايل مشغول بموضوع ما، أريد أن 
أفاحتك فيه، ولكن يف وقت آخر..«.. استوى نادر يف جلسته وقال باهتامٍم حقيقي: 
»خريًا يا خايل؟ تكلم فيام تشاء.. وهل حتتاج إىل إِذن لتحدثني؟!! هيا، فليس لدي 
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أكثر من الوقت اآلن«.. اعتدل حساب مثله وقال وهو ينظر يف عيني نادر ليقرأ 
فيهام ردة فعله بوضوح: »املوضوع بخصوص سامر.«، قاهلا وصمت لريى وقع 
باقي  منتظرًا  بقي  و  أو حيرك ساكنًا  يطرف  مل  األخري  أن  إل  نادر،  السم عىل 
أشار  نفسه.«،  عىل  يعتمد  أن  يريد  »الولد  وتابع:  ريقه  حساب  فابتلع  احلديث، 
بسبابته مكمال: »وأنا شجعته عىل هذه الفكرة.. ولكنه فقط حيتاج إىل دفعة صغرية 
ًا بواقٍع ل جدال  يف البداية كأي شاب يف مقتبل حياته..«.. علق نادر هبدوء ُمقرَّ
بقيا صامتني  السابعة والثالثني من عمره وليس يف مقتبل حياته.«.  »سامر يف  فيه: 
اب: »أيًا يا نادر. املهم أنه أفاق ويريد أن يعمل فام رأيك؟«.. حلظات حتى قال حسَّ

بعدم  متظاهرًا  حاجبيه  رافعًا  وقال  برفق  رأسه  هيز  هو  و  كفيه  نادر  فرد 
مناسب  تفكري  اقول؟!!  أن  يمكن  »وماذا  خاله:  لدى  ما  كل  خيرج  حتى  الفهم 
اب برسعة: »ممتاز، هلذا كنت أطالع املجلة بدقة... ما رأيك  وطبيعي.«.. قال حسَّ
يف رشكة بيع سيارات مثاًل كمروع؟ هل تستطيع أن متوله له؟«، ضحك مكمال : 

»أعرف أنه سؤال سخيف، بالطبع تستطيع..«.

يمينًا ويسارًا وإىل األعىل  بيده  يلوح  اب وهو  فتابع حسَّ نادر صامتًا  بقي 
وأكرب  أشهر  تضم  ضخمة  رشكة  »ختيل  وتصوراته:  أفكاره  شارحًا  األسفل، 
كثريًا،  سامر  وسيفرح  عظياًم  هذا  سيكون  واألملانية..  واليابانية  األمريكية  املاركات 
اب يف  صدقني أنا أعرفه جيدًا.. سيسعد بالفكرة..«. استمر نادر يف التحديق بحسَّ
صمٍت واألخري مسرسل يف رسم صورٍة فخمٍة ضخمٍة عن مرشوع سامر وما 
يفرض أن يكون عليه. مل يعد يستمع إىل كالم خاله وإنام ركز كل تفكريه عىل 
أن يتاملك أعصابه حتى ل ينفعل عىل الرجل املسكني، فحسن نواياه وسعيه 
اندفاعه  له  يشفعان  األعامل  بعامل  التام  جلهله  باإلضافة  شقيقته  ابن  ملساعدة 
ذاهتا  املجلة  اب  حسَّ أمسك  فِيه.  من  خترج  التي  الساذجة  باألفكار  وانبهاره 
وأخذ يشري إىل بعض صور السيارات ويقرح استريادها ألنه مل ير مثياًل هلا يف 
مرص.. انتظر نادر بصرب حتى توقف حساب متامًا منتظرًا رده عىل السؤال الذي 
طرحه برباءة: »ها؟ متى يمكن أن يبدأ املروع حتى أخربه ليجهز نفسه ويستعد؟«.
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كان حساب قد أصبح عىل حافة كرسيه من شدة احلامسة، وينظر اآلن إىل 
نادٍر بمنتهى الرقب. خلع نادر اجلاكيت الصويف، فاجلو يف الغرفة دافٌئ جدًا 
وَوضَعه برفق عىل مسند كرسيه ثم اعتدل قائاًل بجدية: »باِدئًا ِذي بدٍء، هناك سبٌب 
وجيه لعدم وجود مثل هذه السيارات يف مرص، فالسوق حيكمه حسابات، والتجارة 
والطلب..  العرض  نظرية  السوق،  متطلبات  مع  ومواءمات  إحصاءات  تتطلب 
النشاط  نوع  بتحديد  املكلف  هو  بنفسه  سامرًا  أن  قلَت،  ما  بخصوص  واألهم 
اختيار  به  »َمنوٌط  أصابعه:  عىل  َد  وعدَّ له..«  أنت  ختتار  أن  ال  ممارسته،  يريد  الذي 
وإطالق  البدء  ملوعد  تقديري  وتاريخ  املروع  وشكل  السلعة  ونوع  النشاط  طبيعة 
اب فمه لريد إل أن نادر تابع مستوقفًا إياه بحركٍة من  املروع!!..«، فتح حسَّ
يرمق  اب يف كرسيه وهو  تراجع حسَّ »ال، أرجوك، دعني أهني كالمي..«.  يده: 
وثانيًا،  أوالً،  »ذاك كان  وتابع:  كثريًا ولكنه جتاهلها  ترق لألخري  مل  بنظرٍة  نادرًا 
ما خربة سامر ليبدأ حياته املهنية بإدارة مروٍع هبذا احلجم؟ كيف سيديره ويسيطر 
ملساعدتك  سيحتاج  »بالطبع  خاله:  قاطعه  وتعاقداته؟..«،  وإيراداته  نفقاته  عىل 
»وثالثًا، يف  يقل شيئًا:  مل  نادر كالمه وكأن خاله  أكمل  البداية.«..  وعالقاتك يف 
حال تم األمر كام صورت، فأيًا كان املروع، طاملا سأكون أنا من سيؤسسه لسامر، 

فسأكون رشيكه يف امللكية واإلدارة.«.. 

نادر  رشوط  إىل  يستمع  وهو  شفتيه  مط  بينام  رأسه  هيز  اب  حسَّ كان 
وحتكامته. قال حني صمت األخري: »ولكن الفتى هبذه الصورة لن حيقق ما يريد 
من هكذا أمر..! فقد أراد أن يشعر باالستقالل ال أن يعمل لديك.«.. اعتدل نادر 
لدّي! سيصبح  يعمل  لن  »ولكنه  ببساطة:  يرد  ووضع ساقًا فوق األخرى وهو 
عينيه:  يقول مضيقًا  نادر وهو  باجتاه  كله  اب بجسده  استدار حسَّ رشيكي.«.. 
متجاهلني  بأمرك  اجلميع  وسيأمتر  رقبته،  فوق  دائام  مسلطًا  سيكون  سيُفك  »ولكن 
الفتى متامًا!«.. مط نادر شفتيه جميبا ببساطة: »طبيعي.. يف البداية عىل األقل، حتى 
يثبت وجوده بنفسه.«.. »و ماذا إن أراد أن يعمل وحده، خاصة وأنا أعلم، ولست 
يا  قراراتك  يف  تؤثر  مشاعرك  جتعل  ال  إطالقًا!!  تتفقان  ال  أنكام  كيف  عنكام،  غريبا 
العائلة.. صدقني هذا أسوأ ما يمكن أن تفعله لنفسك وملِن  بني، خاصًة فيام خيص 
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م مشاعري يف عميل  حولك.«. ابتسم نادر قائاًل بمنتهى الرصاحة: »لو كنت ُأَحكِّ
ملا عرضت رشاكتي عليه لنفس السبب الذي ذكرته، فأنا أعلم كيف يمكن أن تعود 
الراكة باخلسائر إن ل يتفق الركاء.. إال أنني سأخاطر هبذا ألجل العائلة وكونه 
قريبي، بالطبع مع أخذ كل االحتياطات الالزمة ملنع اهنيار العمل يف ظل أي أزمة أو 
اختالٍف يف الرأي، فلدي سمعة أحافظ عليها ومال ال أحب خسارته. وصدقني أنا 
أفعل هذا ملصلحته هو، فال نفع عائٌد عيَل من كل هذه القصة، بل عىل العكس، ستزيد 
من مسئوليايت ومشاكيل وستستهلك من وقتي الذي تعلم متامًا بأنني أنا نفيس ل أعد 
»معك  أملكه.«.. كان خاله يوافقه هبز رأسه برفٍق، وفكر قلياًل قبل أن يقول: 
تقلل  أن  عليك  لك  حدث  ما  بعد  بينام  إطالقًا  داٍع  دون  مشاغلك  من  ستزيد  حق، 
من ساعات عملك.. هلذا أرى أن تساعده بالنصيحة واملتابعة املستمرة دون رشاكة، 
ثم  نها..  وحيسِّ عالقتكام  يوطد  وقد  بل  لكليكام،  أفضل  بنتائج  هذا  سيأيت  وصدقني 

كيف ستتحكم بالراكة ومتنع املشاكل واالختالف ما دمتام رشيكني؟«...

أسند نادر كوعه عىل الطاولة وأسند ذقنه عىل أصابعه املفرودة وهو يقول 
ناظرًا يف عيني خاله مرصدًا رد فعله عىل ما سيقول: »سأكون الريك صاحب 

احلصة األكرب..«.

اللتني  شفتيه  خلف  حبسها  ولكنه  اب  حسَّ لسان  إىل  الكلامت  تدافعت 
أخته  ابن  بادل  بينام  عنه  الراجع  يستطيع  لن  بام  ينطق  ل  حتى  بشدة  ضمهام 
النظرات الفاحصة.. مل يعتد أن حيدثه نادر هبذا الشكل أو جيادله إىل هذا احلد، 
ما حتدثا يف شئون  التغيري، فكثريًا  ليستوعب هذا  الوقت  إىل  وهلذا كان حيتاج 
أبدًا ما كان متعاليًا متسلطًا هبذا  نادرًا، و لكنه  سامر وأموٍر أخرى ل تعجب 
باألسباب!!  استخف  مهام  أحٍد  أي  وقٍت عن  أي  يف  بامله  ن  يضِّ ومل  الشكل، 
قال أخريًا: »ما بِك يا نادر؟ أنت لست ابن أختي الذي أعرفه ككف يدي، وكأنني 

أحتدث إىل غريب!! هل هناك ما يضايقك؟ هل حدث يشء ال أدري عنه شيئا؟!!«

لنت النظرة يف عيني نادر وهو يشفق عىل خاله العزيز من احلدة واملبارشة 
التي تناول هبا املوضوع ، فالرجل مل يعتد مناقشة نادر يف عمله ول يعرف عن 
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نادٍر رجل األعامل بأكثر من لون حلته التي يراه هبا وهلذا قال ملطِّفًا األجواء: 
اب  »يا خايل، هل تأخرت يومًا عن حتقيق طلبات وأحالم أيٍّ من كان هنا؟«. رد حسَّ
فورًا: »أبدًا..«، فتابع نادر: »هل تدخلت يف أسلوب حياة أمرية أو فؤاد أو سامر إال 
اب رده بصدق: »أبدًا.«..  حلل مشاكلهم وحتمل نتائج طيشهم فقط؟«. كرر حسَّ
الرفق  من  يستطيع  ما  فيه  أودع  وقال بصوت  نحو خاله  يميل  نادر وهو  قال 
نتحدث عن  بطريقته.. ولكن حني  له  ما حيلو  يفعل  »كلٌّ  متسلطًا:  يبدو  حتى ل 
العمل، فأنا سأفعل هذا بطريقتي، أو ال أفعله عىل اإلطالق.. فاألعامل هي حيايت يا 
خايل، وسأكون فعاًل مقرصًا إن تركت سامر يضارب أمواج هذا البحر اهلادر وحده 
بيده حتى  أمسك  أن  أو يرسة.. البد  يمنة  ليذهب  له  الشاطئ مشريًا  أقف عىل  وأن 
بيننا  فعاًل  ب  ُيقرِّ قد  ما  هذا  وربام  صلبٍة..  أرٍض  عىل  رجليه  عىل  الوقوف  يستطيع 
وليس العكس.. أولن يقلب سامر فشله، إن حدث، ال سمح اهلل ، عيّل وعىل تركي 

له دون عوٍن حقيقي؟«..

النافذة  من  ونظر  نادر  اعتدل   .. جدًا..«  معقول  كالمك  بني،  يا  »برصاحة 
خلف كتفه فوجد أن األمطار قد توقفت وأن الشمس قد وجدت ثغرة وسط 
الذي  نادر  نفس  رقيقًا بعث شعورًا مرحيًا يف  السحب لرسل شعاعًا  طبقات 
إليه  أعاد  كهذا  مستفزًا  نقاشًا  أن  كيف  تعجب  وابتسم..  عميقًا  نفسًا  أخذ 
فيبدو أن حياته تزحف عائدًة شيئًا فشيئًا إىل ما  بالرتياح،  الشعور  جزءًا من 
كانت عليه.. حياته التي يعرفها برغم مشاكلها، إل أنه كان قد حفظ ِشعاهبا 
ودرس كل ركن فيها فأصبح يسري يف جماهلها بال جمهود أو صعوبة، وكأنه عىل 
وضعية الطيار اآليل... عاد لينظر إىل خاله وَهمَّ بأن يقرح عليه أن ينزل اآلن 
إىل احلديقة ولكنه وجد وجهه قد جتهم وغرق يف تفكرٍي عميٍق.. أشفق عليه، 
ولكنه ل يستطيع أن يتجاهل كل ما يعرف وأن يلقي املاليني حتت قدمي سامر 
ليلهو هبا، فقط لرييض خاله مهام كان مقدار حبه وتقديره له.. استند إىل كرسيه 
يكون  لن  أنه  يبدو  )حسٌن،  الطاولة  عىل  من  رياضية  جملة  وتناول  اآلخر  هو 
هناك متشية يف احلديقة يف هذا النهار(.. بحث عن يشٍء ليقوله حتى يكرس حدة 
اب، فلم يشعر بالذنب، وإنام مل حيب أن  التوتر الذي عكر صفو عالقته بحسَّ
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أخريًا  فقال  كوالده،  يعتربه  رجل  مع  إليها  يرتاح  التي  الوحيدة  العالقة  يفقد 
وهو يقلب صفحات املجلة: »أحتب أن ترب شيئًا يا خايل أو ربام تتناول شيئًا ما؟ 
لقد انتصف النهار وأظنك ربام قد حتتاج لتتناول شيئًا ما.. هل تناولت أدويتك اليوم؟ 

هل تنتظم عليها أم هتمل صحتك؟«..

اب بضيٍق، حيث كان ل حيب أن يذكر أحد موضوع األدوية وتلك  رد حسَّ
األمور التي تذكره بتقدمه يف السن: »اطمئن، أواظب عليها.. ليس األمر باليشء 
الغداء؟«..  سيقدمون  متى  بالفعل..  ُجعت  فقد  حق،  عىل  تكون  قد  ولكن  املهم. 
متابعًا:  وضحك  املغرب.«،  أذان  بعد  غالبًا  »اإلفطار؟  مبتساًم:  نادر  له  صحح 
»إال أن كريمة تعد شيئًا اآلن إن أردت، فكل يوم تصعد يل بالغداء يف وقت قريب 
من هذا.«، كان ينظر إىل ساعة يده حني دق الباب قبل أن ُيفتح برفق ليدخل 
»أل أقل لك.«، ثم  نادر قائاًل خلاله:  أنيقًة، فابتسم  آدم دافعًا عربة طعاٍم فضيًة 
وجه كالمه آلدم وهو يعود إىل مقاٍل عن فريق كرة قدم إنجليزي كان يف فرة 
ما من عشاقه: »ضع الطعام أمام خايل يا آدم، فلست جائعًا.«.. اعتدل آدم واقفًا 
بحزٍم:  واعرض  األطباق،  بكشف  وبارش  الطاولة  عىل  الصينية  وضع  بعدما 
»هلذا صعدت أنا بالطعام اليوم، فكريمة تشتكي بأنك تردها كل يوٍم دون أن تتناول 
غداءك.«. رفع نادر حاجبيه فأكمل آدم بإرصار، متجاهاًل للمرة األوىل معنى 
نظرة نادر إليه، فهو لن حيتمل تكرار ما حدث للشاب مرة أخرى: »أنت مفطٌر 
الفرتة  هذه  تتخطى  حتى  والغذاء  لألدوية  بحاجة  أنك  هذا  وسبب  حال،  كل  عىل 
احلرجة، فباهلل عليك ال تغرت بإحساسك بأنك بخري اآلن حتى ال يقع ما نكره ثانيًة، 
ال سمح اهلل..« رقَّق نربته متوساًل: »تناول غداءك يا بني وال تشعر باحلرج، فلسنا 
اب باهلل عليك.. فام حدث  اب: »أقنعه يا سيد حسَّ أغرابًا..«، أدار رأسه ليقول حلسَّ
قد حدث بسبب إمهاله لصحته وقلة نومه..«.. قاطعه نادر مبتساًم ليقول مداعبًا: 
لتعدَّ هذا اخلطاب وتلقيه عىل  »يا إهلي! البد أنك استنزفت قدرًا كبريًا من روحك 
اب وقال: »فعاًل، هذه أول مرة  مسامعي!!«. ابتسم آدم حمرجًا بينام ضحك حسَّ
من عر سنني اسمعك تقول مجلًة تتكون من أكثر من كلمتني.. البد أنك حتب نادرًا 
بالفعل:  الطعام  تناول  يف  يرشع  وهو  اب  حسَّ فتابع  ثالثتهم  ضحك  جدًا.«. 
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»انرصف أنت يا آدم لتتابع ما وراءك من أعامٍل ودعني أنا سأشجعه. سأتغدى معه.«.. 

هز آدم رأسه بأدٍب واستدار خارجًا إل أن نادرًا استوقفه سائاًل: »أين هو 
فؤاد يا آدم؟«، كان يريد أن يتحدث إىل أخيه عىل انفراٍد بخصوص ما لحظه من 
تطور ما يشبه العالقة بينه وبني أمرية.. أراد أن يستوضح األمر وأن ينبه أخاه، 
إن مل يكن يف سبيله إىل صياغة شكٍل رسميٍّ هلذه العالقة، فعليه أل يتامدى حتى 
ل يعطي إشاراٍت مربكًة ألمرية أو انطباعًا خطًأ قد يؤدي إىل خلق وضٍع حرٍج 

ل يطاق يف البيت..
قال آدم بعدما اقرب منهام ثانيًة: »خرج هو واآلنسة أمرية منذ قليل.«.

الذي رفع أحد حاجبيه  نادٍر  الطعام ونظر إىل  تناول  اب عن  توقف حسَّ
دون تعليٍق، فقال وهو يضحك حتى كاد خيتنق من اللقمة التي فمه: »يبدو أن 
هذا البيت ستمر عليه أيامًا، اهلل وحده يعلم هبا.« ضحك كاًل من نادر وآدم.. عاد 
اب لطعام نادر يتناوله دون حرٍج واستغل نادر انشغال خاله فأشار بعينه  حسَّ
آلدم مستفهاًم عمَّ جيري وأجابه األخري بأن هز كتفيه ومط شفتيه مستغربًا هو 
اآلخر، فشكره نادر مغمضًا عينيه بامتناٍن فأومأ آدم واستدار لينرصف، إل أنه 
تراجع هو هذه املرة وتنحنح ليلفت نظر نادٍر الذي كان قد عاد إىل جملته. قال 
بأدٍب: »عفوًا يا سيد نادر.. كنت أريد أن أستأذنك يف أمٍر ما.«.. ترك نادر املجلة 
اب إليه للحظة بتمعن ثم نظر إىل  فورًا واعتدل موليًا آدم كل اهتاممه فنظر حسَّ
آدم الذي تقدم هبدوء، وقال حني نظر إليه آدم: »أتريدين أن أخرج يا آدم؟«.. رد 
اب، العفو.. أرجوك، تفضل أكمل غداءك، فاألمر ليس  آدم فورًا: »ال يا سيد حسَّ

شخصيًا عىل اإلطالق..«.

سـأل نـادر: »خمريًا يما آدم؟«. قـال آدم معتـذرًا: »ل أكمن أحب أن أشمغلك 
بأمموٍر صغمرية كهمذه ولكننمي ل أعد أجمد الفرصمة للتحدث مع السميد فمؤاد، فهو 
إمما يف الركمة وإمما...« وصمـت حلظـة باحثـًا عـن كلـامٍت مناسـبٍة ثـم تابع: 
»منشمغل بأمموٍر أخرى..«. تفهـم نادر وأدرك مـا يتحدث عنـه الرجل العجوز 
فقـال ببسـاطة: »أنمت تتحدث بخصموص شمهٍد، أليمس كذلمك؟«، وتابع حني 
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هـز آدم رأسـه: »مما األممر؟ فأنما أراها سمعيدًة أكثر ممن أي وقت ممىض.!«..
اب بطرف عينه وبداخله يغيل غيظًا  تنحنح آدم ثانيًة وقال وهو يرمق حسَّ
من الرجل الذي قىض عىل غداء الفتى دون خجٍل أو كياسٍة: »ال توجد مشكلة 
انقطاع الصغرية  نادر، وإنام فقط، لقد مرَّ أكثر من أسبوعني عىل  يا سيد  بفضل اهلل 
عن دراستها وكنت أرى، من بعد إذنك أنه آن األوان لتعود إىل مدرستها وأن أتصل 

بمعلمتها لرتجع إىل دروسها.«..

علق حساب الذي رشع يقرش برتقالًة صغريًة: » أنت تتحدث وكأن الفتاة 
يُرد  مل  االبتدائّي فحسب..«..  الصف األول  إهنا يف  الكلية،  أو يف  العامِة  الثانويِة  يف 
من  َمدَرستها  عن  غابت  »وِلَ  األخري:  فسأل  رده  منتظرًا  نادٍر  إىل  نظر  وإنام  آدم 
عن  سة  امُلدرِّ وتوقفت  املشفى،  أنت  دخلت  منذ  »غابت  آدم:  أجابه  األساس؟«. 
زيارهتا بعد عودتك بالسالمة، حتى يتاح هلا قضاء وقٍت كاٍف معك«. اعرض نادر: 
»ل يكن هناك داٍع لذلك.. فربام كان ذهاهبا إىل املدرسة خريًا هلا من بقائها هنا يف مثل 

هكذا ظروف.. من صاحب هذا القرار؟ فؤاد؟«.. 

حمرجًا:  وقال  السمراء  برشته  من  بالرغم  آدم  خدي  عىل  المحرار  ظهر 
»لقد اهنارت شهد متامًا ول يكن ممكنًا إرساهلا إىل املدرسة وهي يف هذه احلالة، فآثرنا 
أنا وكريمة أن نبقيها يف البيت، ولكننا طلبنا من معلمتها أن تبقى معها وأال ترتكها 
تقرص  ل  هلل،  والشهادة  املسكينة...  عىل  نضغط  أن  دون  الكثري  يفوهتا  لن  وبذلك 
سة معها إطالقًا، وقد تعلقت هبا شهد كثريًا وكان هلذا خرُي األثِر عىل الصغرية  املدرِّ
التي كانت قد أرضبت عن الطعام والراب وحتى عن النوم حتى تزورك.«. ملس 
أرى  »ال  ببساطٍة:  وقال  تأثره  أخفى  ولكنه  نادٍر  قلِب  أوتاَر  الصغريِة  ترصف 
»ل أترصف من تلقاء  مشكلًة إذًا يا آدم، أرسلها إىل املدَرسِة ثانيًة.«.. أوضح آدم: 

نفيس إال لغيابك.« ..

يديه قد  ليغسل  اب واجته إىل ممر خمفي يؤدي إىل احلامم الضخم  قام حسَّ
نادٌر  مادام  القراَر  يتخذ خادٌم  أن  معنى  فام  الضمنّي..  آدم  معنى كالم  ضايقه 

غائبًا؟!!! أهلذا احلد يستهينون به هنا؟!!.. 
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حني عاد كان نادر يستقي املعلومات من آدم عن أحوال الصغرية يف فرة 
جدًا  عنيدة  الصغرية  ولكن  تستطيع  ما  كل  معها  كريمة  »بذلت  املشفى:  يف  غيابه 
نادر ولكنه مل  له  ابتسم  أدري كيف كنا سنترصف.«..  ولوال حبها ملس مهرة فال 
يقل شيئًا، فقال آدم بعد حلظة: »هلذا أرجو أن تأذن يل بأن أطلب مس مهرة لتعاود 
العمل مع شهٍد، فبينام أقراهنا ما بني املَدرسة والبيت، ال تفعل شهد شيئًا سوى اللعب 
باستمرار.«..  ُتَتاَبع  ل  إن  تعلمته  ما  كل  ستنسى  هذه  الصغرية  سنها  ويف  هنار،  ليل 
اب بسبابته نحو آدم وهو يقول لنادٍر: »يبالغ جدًا برصاحة، فهي طفلة،  أشار حسَّ
فلتلعب وتلهو كام تشاء، حتى وإن غابت هذا العام بأكمله فستنتقل تلقائيًا للصف 

الثاين، فالنجاح يف الصفِّ األول االبتدائي إلزامّي..«..

هم آدم بأن يرد ولكنه أحجم حلظة لمست العبارات النارية طرف لسانه، 
نادر الذي مل يعجبه تعليق خاله بدوره،  بانتظار أوامر  فابتلعها ووقف صامتًا 
القفز والنتقال بني مراحل  التأسيس، والتعليم ل يقترص عىل  فالفتاة يف سن 
للرجلني  إشارة  يف   ً ثانية  جاكيته  يرتدي  ورَشع  وقف  فقط..  الدرايس  السلم 
ك أن معلمتها هلا دوٌر كبرٌي معها يف الفرتة  عىل عزمه اخلروج وهو يسأل: »قلت لتوِّ

األخرية، فام الذي منعها من االستمرار يف زيارهتا؟«..

أجاب آدم وهو يساعد نادر ممسكًا له اجلاكيت خلف ظهره يف لفتٍة حانيٍة 
ل شعوريٍة، فهو ل يريده أن يبذل أدنى جمهود ولو كان ضئياًل كالذي يستلزمه 
»السيد فؤاد أعطاها إجازًة مفتوحًة.«.. تعجب نادر، أولً: ِمن  ارتداء جاكيت: 
ابنته هو  الوحيد يف شأن  تدخله  يكون  أن  وثانيًا:  ابنته،  فؤاد شأنًا خيص  تويلِّ 
منعها من شخص حتبه وتثق به!! )ترى ماذا فعلت تلك املعلمة..(، وهل ل 
يعلم آدم شيئًا عن السبب، فإن كان هناك سبب مقنع ملا كان واقفًا أمامه اآلن 
طالبًا عودة تلك املعلمة لعملها، وهلذا لبد أن يكون السبب غري مهٍم أو حتى 
أراد فؤاد أن حيظى بكامل  ل يكون هناك سبب عىل الطالق وإنام فقط ربام 

الوقت مع ابنته..
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نفيًا  رأسه  آدم  هز  فؤاد؟«.. ولدهشته  مع  »هل خرجت شهد  سأل جمددًا: 
»إذا ل طلب فؤاد من املعلمة أال تأيت، هل اقرتفت خطًأ ما؟«.. رد آدم  فاستفرس: 
برسعٍة: »ال، ال، ال، حاَش هلل، فمس مهرة آية يف األخالق والذوق، إنام اآلنسة أمرية 
اقرتحت إعطاءها فرتة راحة بعد قضائها األيام بِطوهِلا تعتني بشهٍد، وكذلك لتمنح 
شهدًا الفرصة لتستمتع بصحبتك بعد غيبتك الطويلة عنها.. وقد اقتنع السيد فؤاد .. 

هذا كل يشء..«.. 

اب كفًا بكفٍّ وهو يضحك ما أضحك نادر بدوره وهو يسمع  رضب حسَّ
خاله يقول من بني أنفاسه املتقطعة: »أل أقل لك أننا سنشهد أيامًا هلا العجب... 

اسرتها يا رب..«..

ووقف  باملعلمة،  بالتصال  له  أذن  بعدما  ينرصف  بأن  آلدم  نادر  أشار 
اب  واضعًا يديه يف جيبي بنطاله رافعًا كتفيه ليتمطى كاهلر.. قال وقد وقف حسَّ
اب وقال  ن اجلو. سأمتشى قلياًل، فهل سرتافقني؟«.. تثاءب حسَّ هو اآلخر: »حتسَّ
بصوٍت ممطوٍط: »ال، فأنا أشعر بالنعاس الشديد بعدما تناولت الطعام.. سأذهب 
لغرفتي ألرتاح..«.. أشار لصينية الطعام معرضًا: »كان جيب أن تأكل يا نادر، وال 
ختجل كام قال آدم، فلديك عذٌر رشعيٌّ يا بني.«.. رماه نادر بنظرٍة معاتبٍة مازحٍة 
ما  أقصد  »ل  مربرًا:  وقال  األخري  فضحك  التلميح،  من  خاله  بقصد  لعلمه 
فهمت، أنتم شباب اليوم أدمغتكم ملتوية.«.. ضحك نادر ضحكًة مقتضبًة وقال 
بعد  مبارشًة  تنام  أن  صحيًا  فليس  قلياًل،  معي  متشَّ  وتعاَل  نفسك  »راجع  ناصحًا: 
اب فمه لريفض  السكر يف دمك.«.. فتح حسَّ الطعام، سريفع هذا مستوى  تناول 
ولكن واتته فكرة بخصوص مرشوع سامر فقرر أن يستغل انفراده بنادٍر ليتابع 
مناقشة املوضوع، خاصًة وأن كالمهام مل ينته إىل ما قد ُيريض سامر بأي حاٍل 
من األحوال، فقال وهو يربت عىل ذراع ابن أخته: »معك حق، فلنتمشى قلياًل، 

فركبتاي تصلبتا من اجللوس كل هذه فرتة.«....
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نادر  عىل  يقص  وهو  برويٍة  الدرج  ينزلن  ومها  بمودٍة  نادٍر  ذراع  تأبط 
بعض النكات التي كان حيفظ منها املئات... حني وصال إىل الباب الزجاجي 
الكبرية،  األمامية  أزراره  ليغلق  ويشده  نادر  جاكيت  ل  ُيعدِّ اب  حسَّ استدار 
فآدم لن يكون أكثر اهتاممًا بنادر وصحته منه هو، ولكن نادر أمسك يده برفٍق 
»رويدك يا خايل، ال أحب أن أغلق هذه  وقال برقة حتى ل جيرح مشاعر خاله: 
األزرار، سأختنق إن فعلت.«.. قال هذا وفتح الباب ليخطو إىل اخلارج خطوًة 
واحدًة، وقف بعدها عىل أعتاب الباب يستنشق اهلواء البارد النقي بِنََهٍم، فقد 
سئم جو غرفته املكيف واألبواب والنوافذ املغلقة.. هبت نسمة لسعة الربودة 
الربد  هذا  بدا يف  الذي  الشاب  بجوار  ينزل  بقوٍة وهو  ذراعيه  اب  فكتَّف حسَّ
من  مصغر  نموذج  هي  نافورة  بجوار  ا  مرَّ عقله!!!..  فقد  كمن  اخلفيفة  بثيابه 
نافورة احلب يف روما، تناثرت حوهلا كراٍس حجريٍة صممت خصيصا لتتامشى 
مع سحر النافورة ونقوشها.. وبالرغم من قسوة الشتاء، إل أن خمالب برودته 
مل تستطع أن تنل من مجال البساط األخرض الذي امتد حتت قدميهام وافرش 
احلديقة مربزًا مجال وتفاصيل كل منحوتٍة أو نافورٍة أو حتى بيت طيوٍر ُوِضع 
بدقٍة وتناسٍق مميز، ليجعل كل هذا من هذه احلديقة متحفًا أخرَض يضم نسخة 
عن أمجل وأشهر النافورات واملنحوتات العاملية... ورغم غياب أغلب األلوان 
التي تلمع عىل أرضه صيفًا حتت أشعة الشمس الذهبية، إل أن بعض األُُصص 
اهلندسية الشكل أرشقت بألوان بعض األزهار الشتوية التي جلبت من انجلرا 
وتراوحت أشكاهلا وألواهنا ما بني البنفسجية ذات القلب األصفر، والربتقالية 
البيضاء  وتلك  بديع،  كروي  شكل  يف  تتجمع  والتي  الصغرية  األوراق  ذات 
التي يشبه تراص بتالهتا تكوين عنقود العنب، وغريهم الكثري مما أبدع اخلالق 

ومجع نادر من هنا وهناك... 
القلب  ينعش  فاملنظر  اآلن..  للحديقة  النزول  عىل  إرصارك  يف  حمقًا  »كنت 

والروح.«..
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كل  من  يلفه  الذي  الربيء  اجلامل  يف  عينيه  يدير  وأخذ  خلاله  نادر  أومأ 
كتأثري  له  ما حدث  تأثري  متسائاًل )هل سيكون  السامء  إىل  نظره  جانٍب.. رفع 
عىل  منعشة  املطر  حبات  وتألألت  ألواهنا  زهت  التي  احلديقة  عىل  األمطاِر 
أرضها وأوراقها بعد أن غسلت عنها كل األتربة، لتتجىل له احلياة زاهيًة يافعًة 

ممتلئة بكل ألوان الحتاملت؟!! (..
» بالنسبة للموضوع الذي ناقشناه منذ قليل يا نادر.«. انتبه نادر خلاله فسأله: 
اب بدوره: »موضوع سامر!!! أنسيت؟!!«. امتعض  » أيُّ موضوع؟«.. سأله حسَّ
نادر كثريًا إلثارة خاله للموضوع جمددًا، فقد قال ما لديه يف هذا الصدد، كام 
أنه ما نزل إىل احلديقة إل ليستجم وجيدد نشاطه، وليس ليدَع كل ما حييطه من 
روعة ليتحدث عن سامر ومغامرته اجلديدة التي عليه أن يموهلا كالعادة دون 
سؤاٍل، فلم حياول كبت مشاعره التي أطلت بوضوح من حروف كلامته وهو 
يسأل بَِسَأٍم: »وماذا هناك ليقال ثانيًة هبذا اخلصوص يا خايل؟ لقد قلُت كل ما لدي 

وما أستطيع أن أقدمه له بكل رصاحٍة ووضوٍح!«.

اب ضيقه وأخفاه بحنكٍة وقدرة سنني خربة اعتاد فيها أن يكبت  امتص حسَّ
ما يشعر به حتى اللحظة املناسبة، وقال بصوٍت هادٍئ: »أعرف يا حبيبي، فقط 
لدي سؤاٌل بسيٌط..« وأشار إىل صدره متابعًا: »أال تتحمل ثرثرة خالك العجوز يا 
نادر؟«.. )وضعك يف خانة الَيك.( ابتسم نادر وهو يرد بلباقٍة: »ما هذا الكالم؟! 
اب بنفس  لست عجوزًا ول تثرثر يومًا! أنا فقط بالفعل قلت كل ما لدي.«. قال حسَّ
النربة املهدئة: »نعم، أعلم يا بني، ولكني أتساءل: ماذا لو أراد الولد أن يستقل بعد 
فرتة؟ هل ستامنع؟ وكيف سيصبح احلال وقتها. فقط أسأل عن تصورك ألين كام تعلم 

ال أفقه شيئًا يف شئون األعامل، أتفهم قصدي يا بني؟«..
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قصدك  »أفهم  قلياًل:  األيرس  حاجبه  ارتفع  وقد  حاجبيه  مقطبًا  نادر  رد 
اب  بالطبع، أنت تعني ماذا إن أراد أن يفض الراكة، أليس كذلك؟!«. صحح حسَّ
برسعة: »ال، ال سمح اهلل.. أنا أحتدث عن أمر وارٍد جدًا وهو أن يطلب أن يكون هو 
الصاحب واملدير الوحيد للمروع، بعد فرتِة خربٍة، وْلنَُقْل عامًا مثاًل.. أفهمتني؟«.. 
فهمه  من  ويتأكد  الوجوه  كل  عىل  خاله  عبارة  ليقلِّب  للحظاٍت  نادر  صمت 
كافيًا  سيكون  واحدًا  عامًا  بأن  »أَوتتصور  عينيه:  يضيق  وهو  سائاًل  رد  ثم  جيدا 
يكتف  وهو  تابع  متوسط؟«،  حتى  أو  ضخم  ماٍل  رأس  يدير  كيف  سامر  ليتعلم 
ِلَ ال ختربين تصورك أنت حتى  »فرضنا صحة هذا يا خايل،  ساعديه فوق صدره: 
نخترص الطريق عىل أنفسنا؟« فرد إحدى ذراعيه وهو يشري هبا إىل الفيال خلفهام، 
والتي اغتسلت بامء املطر فازدادت أعمدهتا وجدراهنا ملعانًا حتت أشعة الشمس 
التي أخذت تعيد لأللوان من حوهلام دفئها، قائاًل بغضٍب قلَّام استطاع أن يظهر 
يف نربته: »ما هي رشوط سامر بِك ليسمح يل بتمويله.«، وعاد ليعقد ساعديه ثانيًة 
مضيفًا: »أتدري أن رجل األعامل املزعوم، ال يستيقظ إال بعد انتصاف النهار، وال 
عليهم  بنفسك  اعرتضت  الذين  املتسكعني  جمموعة  مع  اللهو  أو  للرب  إال  خيرج 
قطعٍة من جموهرات..« وأشار  بأخذ  قام  السيد سامر  أن  تعلم  قابلتهم؟ هل  بعدما 
بأصابعه كعالمتي تنصيص يف اهلواء: » شقيقته«، وأكمل فاحتًا كفيه بيأٍس: »دون 
علمها لسبٍب ال يعلمه إال اهلل، وكأن كل ما ينفقه الرجل ال يكفيه!!! إن ترصفاته غري 
مسئولٍة، وإن صح القول واعذرين يا خايل ولكنها احلقيقة، إال أين أراها ال أخالقية عىل 
اإلطالق... ثم يأيت اآلن ليطالب بأن أأمتنه عىل ماليني اجلنيهات فقط ألنه قريبي!!! 
اب يتابع حديث نادر بتعجٍب، فلم  هل ترى هذا معقوالً يا خايل؟«... كان حسَّ
ة وبخاصة وهو يتناول شأنًا عائليًا وبسيطًا كهذا!  يره يومًا هبذه العصبية واحِلدَّ
مل يستسغ الطريقة التي حتدث هبا نادر عن سامر ول أن يشعر نحوه هبذا القدر 
من الحتقار والرفض، إل أنه متالك نفسه بقوٍة وردَّ ببساطٍة: »أتفق معك يف أن 
بعض ترصفات سامر ال تروق يل، ولكني برصاحة ال أراها ختتلف كثريًا عن ترصفات 
فؤاد، بل يف الواقع، مها غالبًا ما يسهران معا؟ فلم كل هذا ..« وصَمَت وهو ينظر 
اقرب  »الرفض؟!!«..  يقول:  أن  قبل  املناسبة  الكلامت  باحثًا عن  األرض  إىل 
ليضع يده عىل كتف نادر قائاًل: »ما بك يا نادر؟ ل أرك يومًا هبذه العصبية، وكذلك 



133

ل أظنك يومًا َتكِيل األمور بمكياَلني.. ال أريد أن يبدو كالمي كتْطيِيب اخلواطر، إال 
تكون  أن  فلَِم عليك  األعىل،  مثله  أن سامرًا حيبك جدًا ويعتربك  باهلل  أقسم لك  أين 
صارمًا حادًا معه هبذا الشكل فيام أنت عىل النقيض، حتنو عىل فؤاد وتتعاطف معه، 
بالرغم من إمهاله وجتاهله للطفلة املعلقة برقبته؟«، أراد نادر أن يعرض، فشتَّان 
وغري  جمحفة  والظرفني  الشخصني  بني  واملقاربة  وسامر!!  فؤاد  من  كل  بني 
منطقية، فام به فؤاد، ما هو إل عارٌض بسبب املحنة الشديدة التي مر هبا، ومن 
قبلها كان رجاًل عاماًل وربُّ أرسٍة خملص، كام أن املال ماله وإن أراد أن يفعل 
اب فرد يده أمام وجه  به شيئًا، فال يملك نادر حينها إل أن ينصحه!! ولكن حسَّ
نادر يف إشارة تطلب منه عدم مقاطعته فصمت واستمع إىل خاله الذي زحف 
الغضب إىل صوته هو اآلخر وَطلَّ من عينيه وهو يقول: »أعلم أن وفاة شهرية 
أيضًا ذكرياٌت ومآٍس  به، ولسامر  ما مر  البيت ولكن لكلٍّ  مأساة هزت أركان هذا 
قديمٌة هي ما تدفعه للترصف بغرابٍة أحيانًا.. وال أرى من اإلنصاف أبدًا أن تتجاهل 
هذا، لتحكم عليه بمنتهى التجرد والقسوة.. ل َأظنك يومًا ظاملًا أو متحاماًل كام أنت 
اليوم!! ولكن اخلطأ ربام ليس خطأك، وإنام خطئي أنا، بأن ظننت بأنَّا أصحاب بيٍت 
إليه.. عامًة، انس املوضوع  الفرع الفقري الذي حتسن  وبأننا كلنا لديك سواء ولسنا 
الغاضبة،  الكلامت  من  الفيض  هذا  أمام  جدًا...«.  إلزعاجك  آسف  وأنا  متامًا 
أدرك نادر أن صمته هو املفتاح لغلق هذا النقاش الذي مل يمر بمثل ِحدته مع 
ُيرِض عرضه  مَلْ  مِلَ  أيضًا  اب ومل يعرف  أبدًا كالم حسَّ ُيرحه  خاله من قبل.. مل 
خاله! فهو احلل الوحيد املنطقي والعقالين، وسامر هو املستفيد الوحيد فيه!! 
سادت فرة صمت ليست بالقصرية بينهام انشغل فيها نادر بالتأمل واستنشاق 
أنه بدل  إل  يديه يف جيبي رسواله، وحذا خاله حذوه،  املنعش واضعا  اهلواء 
من تأمل اجلامل الطبيعي الذي يلفهام انشغل بمراقبته لتعابري جانب وجه نادر 
وتظاهره  اسرخاءه  من  بالرغم  يلينان  ل  وعزمًا  عنادًا  أظهرت  التي  بمالحمه 
مل جيد  نادر شيئًا، هلذا  يقرر  أن  يعني  ماذا  يعرف  كان   .. بام حوله  بالستمتاع 
جدوى من استمرار اجلدل يف قضيٍة خارسٍة، وعىل سامر اآلن أن يقرر إما أن 
يقبل عرضه فتكون لديه الفرصة األوىل، وربام األخرية، يف أن حيقق شيئًا لذاته، 
والشفقة عىل  احلاجة  متخبطًا يف ظلامت  ويبقى  بقدمه كل هذا  أن يرضب  أو 
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كالمها  فرفع  برسعٍة  فوقهام  حيلق  وهو  عاليًة  صيحًة  أطلق  ما  طائٌر  الذات... 
للمرة  ُيغضب خاله عليه  أن  يعزُّ عليه  نادر..  َغبَِطه  )يا حلظك(  نحوه.  برصه 
األوىل بسبب )يشء( كسامر، ولكنه ل يستطيع أن يتجاهل سنوات خربته بكل 
التأمل  من عامل األعامل وبسامٍر عىل حد سواء. نظر حوله وقد فقد رغبته يف 
والسرخاء، وشعر بأن التوتر قد متلك منه فمد يده يمسك خاله من مرفقه 
برفٍق وحترك نحو املقاعد احلجرية ليجلسا، وما أن استقرا حتى مال إىل األمام 
واضعًا يده برفٍق عىل ركبة خاله وبادره هبدوٍء ومودٍة: »أنا عاتب عليك يا خايل 
فيام قلت، أتشعر حقًا بأين أتعامل معك من ذاك املنطلق الذي ذكرته منذ قليل؟!! أنا 
بأن  األمور يف بعضها وتسمح أليٍّ كان  ُتدخل  تعلم هذا، فال  أعتربك كأيب، وأنت 
اب ورأى أل يتامدى يف موقفه وخاصة بأنه ندم  يتدخل يف عالقتنا..«. لن حسَّ
عىل ما قاله وشعر بأنه قال ما مل يكن يصح قوله، عىل األقل اآلن، فمد يده احلرة 
لريبت عىل يد نادر رادًا بلنٍي: »واهلل يا بني إين أحبك أكثر مما كنت سأحب ابني، لو 
كان اهلل رزقني بولٍد.. ل أقصد ما قلُت ولكنك تعلم أن الولد تعلق برقبتي مذ كان 

عمره سبعة أعواٍم ومسألة مستقبله تشغلني بشكٍل مؤرٍق.«..

اعتدل نادر ورجع إىل الوراء وهو يأخذ نفسًا عميقًا فاردًا ظهره قبل أن 
يقول وهو يعود لينظر إىل خاله بتفهٍم: »حسٌن، بدون حساسيات يا خايل، كنت 
»أن  تسأل عن الوضع يف حالة ما إذا أراد أن يستقل بعد فرتة..«، قاطعه حساب: 
إن  يكون،  ما  أبسط  »من  هبدوء:  ورد  نادر  ابتسم  له.«،  بالكامل  املروع  يصبح 
بأنه  »وأرى..  متابعًا:  بإهبامه إىل صدره  يرى..« وتوقف مشريًا  بعدما  أراد ذلك 
كفيه  فتح حساب  نصيبي.«..  أن يشرتي  إال  عليه  فام   ، املروع  أهاًل إلدارة  صار 
سائاًل وهو يرفع حاجبيه: »من أين يا نادر؟!«.. »ِمن ماله، ألن َتؤول إليه حصٌة من 
نه من رشاء نصيبي، بتقدير حجمه حينها وليس بإعادة قدر  األرباح؟ فليدخر ما ُيَمكِّ

ما وضعُت يف البداية، وهذا هو الوضع الطبيعي يف ظرٍف كهذا..«.. 

اب يف منطق نادٍر السليم.. ولكنه بمعرفته بسامر، يعلم بأنه لن  فكر حسَّ
يفكر  وهو  بكفه  وجهه  مسح  الرشاكة...  حل  بطريقة  ول  بالرشاكة  ل  يقبل 
ترَك  هو  أراد  إن  »و  قال:  وأخريًا  بصمٍت،  يتابعه  ونادر  لسامٍر  آخر  خمرج  يف 
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الركة؟«. ابتسم نادر ثانيًة ألنه يف قرارة نفسه عىل يقنٍي من أن هذا ما ستؤول 
إليه األمور مع سامٍر الذي مل يتحمل يومًا مسئولية، ومل يلتزم بيشٍء أو شخٍص 
منذ جاء لإلقامة هنا، فردَّ ببساطٍة: »وماذا يمكنني أن أفعل له؟ بالتأكيد لن أرضبه 

عىل يده ليستمر معي، فإن أراد أن يرتك الركة فليرتكها.«.

جاء  احلالة؟!!«..  تلك  يف  نصيبه  منه  تشرتي  »ألن  بدهشة:  اب  حسَّ سأله 
»أأشرتي  منها:  ذهوله  خيفي  أن  دون  فرد  خاله،  فكرة  من  ليندهش  نادر  دور 
اب  حسَّ سأله  بالكامل؟«.  الركة  سأمول  من  أنني  أنسيت  خايل؟!!!!  يا  مايل 
فهل  آخر،  جماٍل  يف  جيرب  ألن  سيحتاج  فبالتأكيد  حينها،  ستساعده  :«وكيف 
ستتخىل عنه حينها؟«.. ملح نادر فؤاد وأمرية يقربان فنظر يف ساعته وتعجب 
من رسعة مرور الوقت. وقف وقال وهو يعدل هندامه: »مساعديت ستكون بأين 
تكن  ول  األساس،  من  يشرِتها  ل  أسهٍم  عن  مسبقًا  أخذها  التي  باألرباح  أطالبه  لن 
نادر،  مالمح  يف  النظر  يمعن  أخذ  و  بدوره  اب  حسَّ وقف  حقه..«..  من  فعليًا 
الذي انفرجت أساريره وهو ينظر لشقيقه الذي لوح له من بعيٍد فأجابه بإيامءٍة 
ح قائاًل: »و كأين أراك اليوم ألول مرة يا نادر!«، رد نادر  وابتسامة عريضٍة.. رصَّ

بابتسامٍة حقيقيٍة مازحًا: »وماذا ترى؟« ..
اب ثانيًة وراقب فؤاد وأمرية بدوره يقربان حتى باتا مسموعني  صمت حسَّ
هلام ثم قال وهو ينظر يف عيني نادٍر الذي استدار له مستفهاًم حني لحظ صمته: 
»أراك تشبه والدك كثريًا.«.. قال هذا واستدار منرصفًا فيام سمع فؤاد من خلفه 
»واهلل كنت أعلم أين سأعود ألجدكام ال زلتام معًا. ل أر يف حيايت  يصيح ضاحكًا: 
شخصني يستمتعان بصحبة بعضهام مثلكام.«... سمع صوت مصافحتهام العالية 
اُب  وهو يتابع سريه نحو الفيال مغاضبًا... مل َيرّد نادر إل بابتسامٍة، بينام تابع حسَّ
ابتعاده يف عزوٍف اعتاده فؤاد حتى مل يعد يلقي له بالً وإنام عىل العكس، كان 
يرتاح لبتعاد خاله عن طريقه قدر ما استطاع.. ما استوىل عىل تفكريه يف هذه 
اللحظة هو ابتسامة نادر ووقوفه عىل قدميه بكامل صحته وهيئته، والذي كان 
من أمجل املشاهد التي وقعت عليها عينا فؤاد وأثارت بنفسه الكثري من املشاعر 

اإلجيابية.... وكذلك فعلت رؤيُة نادٍر بأمرية....
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فوق  العمل  و  القاهرة ألقصاها،  أقىص  من  والنتقال  واإلرهاق  التعب 
اإلثني عرش ساعة يوميًا كان الثمن الذي دفعته مهرة غاليًا مقابل األسبوعني 
اآلخرين  تالميذها  نحو  واجباهتا  متخليًة عن  اللَذين قضتهام يف صحبة شهٍد 
أهليهم،  هلا  يدفعه  الذي  الراتب  وعىل  عليهم  للحفاظ  اآلن  تسعى  اللِذين 

والذي بدونه ل تدري كيف ستتدبر شئوهنا..
تعبِك مع شهٍد  نقدر  يا مس مهرة ونحن  املاضية  األيام  أتعبناِك كثريًا يف  »لقد 
من  أرى  وهلذا  دوَنه..  بسالٍم  املاضية  الفرتة  عليها  لتمر  كانت  ما  الذي  وجمهودك، 
واجبي ومن األدب أن أَدَعِك تتنفسني قلياًل بعيدًا عن أجواء القلق وضجيج شهد.. 
أرجو أن تقبيل شكري وأن تأخذي من الوقت ما يكفيك لرتتاحي وتعودي حلياتك 
التي اقتحمناها بمنتهى اجلرأة..«.. بتلك الكلامت الرقيقة أعادها فؤاد إىل عاملها 
اهلموم،  وتنايس  الراحة  من  فرة  يظن،  ما  عكس  عىل  منهيًا،  املرهق  وواقعها 
فبانشغاهلا بشهد الرقيقة، انشغلت عن عذاب فراق خطيبها وشكوى أخوهيا 
وتذمرمها الدائم من تأخرها وإمهاهلا هلام ومن واقٍع قاٍس حيتم عليها أن تبقى 
احتياجاهتام  ويلبي  وإخوهتا  يعيلها  ما  لتجمع  البيوت  بني  تنتقل  كالنحلة 
بعضهم  أشقاءها  ويعني  تدعمها  كاملة  بخلية  حتظى  النحلة  أن  إل  املتزايدة، 
ْين ليمر اليوم بيومه دون إخفاٍق...  بعضًا عىل واجباهتم فيام هي تقايس األَمرَّ
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)احلمد هلل( تنهدت وهي هتدئ نفسها، فلن يأيت السخُط واإلحباُط بأي خرٍي أو 
عون هلا عىل كل حال..

رشودها  حجب  الفتّي  شقيقها  صوت  اخرق  اجلميل؟«  ينشغل  »فيم 
أجاب  دروسك؟«.  ومذاكرة  واجباتك  أهنيت  هل  يشء.  »ال  بجديٍة:  فأجابت 
بنفس املزاج املرح وهو يؤدي التحية العسكرية: »متام يا فندم.«، فردت بتلقائية: 
»املذاكرة ال تنتهي.«.. مل جيبها، بل أعاد يديه إىل جيبيه وهو يستند إىل باب املطبخ 
الصغري حيث حترض مهرة اإلفطار وهو يراقبها مصفرًا حلنًا من األحلان الشعبية 
الشهريِة ورأسه يتحرك يمنة ويرسة مع أخته.. علقت بعد دقائق قليلة: »أراك 
يف مزاٍج جيٍد وكأنك لست صائاًم، أما أنا فمتعبة للغاية وال أقوى حتى عىل الكالم.«، 
التي تقطع السلطة برسعة وآلية قائاًل وهو يسحب  تقدم منها وأمسك بيدها 
يا حبيبتي، ودعيني أتوىل األمر  »إذًا فلرتتاحي  منها السكني ويبارش إمتام عملها: 
»ل  باستسالم:  قائلًة  بيدها  تلوح  وهي  املطبخ  من  خارجًة  ابتعدت  هنا.«.  من 
يتبَق سوى السلطة، ولقد أطفأت النار عىل البامية واألرز.. كل يشٍء جاهٍز. سأرتاح 
للنصف ساعٍة املتبقية فلديَّ عمل بعد املغرب وحتى وقٍت متأخٍر.«.. كانت تبذل 
ضعف املجهود الذي كانت تبذله مسبقًا مع الصغار، فبالرغم من أن أغلبهم 
جدًا  متطورة  الدراسية  مناهجهم  أن  إل  األوىل،  البتدائي  التعليم  مراحل  يف 
َسها هلم،  وباللغة النجليزية ما كان حيتم عليها أن َتْدُرَسها بدوِرها قبل أن ُتَدرِّ
بأرقى مراكز  ُيلحقوا أولدهم  أن  الصغار قادرون عىل  أن أهايل  وألهنا توقن 
الدروس اخلصوصية أو أن حيرضوا هلم مدرسني من مدارسهم اخلاصة، ممن 
يفوق أجرهم أجرها بعدة أضعاٍف، ولو من باب التباهي، فقد استغلت هذه 
الفرة باستامتٍة لتثبت هلم كم يستجيب هلا أولدهم وكم خُتلص هلم وحترص 
عىل حتصيلهم أعىل الدرجات، ولكم استنزف هذا من قواها النفسية واجلسدية، 
إل أهنا عىل األقل تشعر عىل الصعيد املهني بأهنا حتقق ذاهتا وتثبت لنفسها بأن 
قدراهتا التدريسية وإرادهتا لن ختذلها، وبأهنا تسيطر عىل جانب من حياهتا، 
غريبًا  صوتًا  أن  إل  عينيها  وأغمضت  فراشها  عىل  ارمتت  بسيطًا..  كان  ولو 
خافتًا دفعها لتفتح عينيها وتنظر إىل ركن الغرفة يف الضوء اخلافت آلخر خيوط 
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النهار، وجتمدت دون حراٍك وقد جف حلقها والتصق لساهنا بسقف فمها مما 
َقة الثياِب اخلشبيِة، يزحف ببطء وحذٍر  رأت، فهناك بجوار احلائط، أسفل عالَّ
ثعباٌن أسوٌد كبرٌي يتحسس احلائط واحلذاء القديم امللقى بإمهاٍل يف الركن املظلم 
إليها  ل هيرع شقيقها  حتى  ترصخ  أن  من  بقوٍة  نفسها  منعت  خميٍف.  بصمٍت 
فيلدغه الثعبان الذي صار بمحاذاة الباب اآلن. كانت تفكر برسعٍة وكلُّ ذرٍة 
الثعبان يقرب شيئًا فشيئًا من فراشها  تراقب  يف جسدها ترتعش خوفًا وهي 
بينام بقيت جامدًة دون حراٍك ظنًَّا منها بأنه لن يلتفت إليها إن بقيت كالصنم 
والتقطت  بشدٍة  انتفضت  أهنا  إل  إْثِرها،  عىل  هيامجها  بحركٍة  تستفزه  أن  دون 
والعرق  بصعوبٍة  تتنفس  وهي  لرد  رنينه  تعاىل  حني  برسعة  املحمول  هاتفها 
يغرق شعرها وثياهبا، فيام غرقت الغرفة يف ظالم دامس عجزت معه عن رؤية 
تفاصيل تلك األركان املظلمة، فقالت بصوٍت خينقه الرعب: »ألو؟ نعم؟«. أتاها 
صوت فؤاد من اجلهة األخرى هادئًا رزينًا حيمل نربة اعتذاٍر واضحٍة: »أنا فؤاد 
والد شهد يا مس مهرة، أرجو أال أكون قد أيقظتك من النوم فقد تعمدت االتصال 
دائاًم..«.. كانت يف  نزعجِك  بأن  لِك  أنه مقدر  يبدو  تفاديا هلذا ولكن  اإلفطار  بعد 
غضون ذلك قد هدأت، وأدركت بأن ما حدث مل يكن سوى كابوٍس سخيٍف، 
فمسحت وجهها بكفها وقامت لتشعل ضوء حجرهتا وهي جتيب بأدٍب َجٍم: 
»ال، عىل اإلطالق يا سيد فؤاد، أنا يسعدين اتصالك ألطمئن عىل شهد. كيف هي؟ 
لقد اشتقت إليها كثريًا.«. ُذهلت حني وجدت الساعة قد قاربت التاسعة! )يا 
إىل  نائمًة  ومي  ماجد  تركني  كيف  زياد!  موعد  عىل  كثريًا  تأخرت  لقد  إهلي! 
اآلن؟!!(.. حتركت يف رسعٍة لتخرج ثياهبا من اخلزانة التي أصدر باهبا رصيرًا 
ثِها الذي كان يقول هبدوٍء  عاليًا جعلها تزم شفتيها بامتعاٍض و حرٍج ِمن حُمدِّ
شديٍد يتعارض مع العجلة التي كانت فيها: »وهي كذلك افتقدتك كثريًا، وأرى 
أنه من غري الالزم أن تتعطل عن دراستها أكثر من هذا، فأنِت تعلمني بأنه باإلضافة 
إىل االنقطاع عن دروسك فقد تغيبت عن املدرسة طوال الفرتة املنرصمة، وهلذا أمتنى 
بأال متانعي مبارشَة العمل معها ثانيًة يف أقرب وقٍت إن كان هذا يالئمِك.«.. ردت 
الثياب  خزانة  باب  عىل  املثبتة  املرآة  أمام  شعرها  ومتشط  هندامها  تعدل  وهي 
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من الداخل: »بالطبع، ال مشكلة عىل اإلطالق.. فقط سأرتب أموري، وال أدري، 
»أيًا كان  القديم أم سأحتاج لتغيريه؟«. قال فؤاد ببساطٍة:  هل سيناسبكم موعدنا 
يا مس  املدرسة.. شكرًا  بعيٌد عن موعد دوام  أنه  لنا، طاملا  مناسُب  ما يالئمك فهو 
مهرة.«.. )أحتاج لالستحامم بشدة بعد كل هذا العرق، ساحمك اهلل يا ماجد( 
حدثت نفسها وهي تفتح باب حجرهتا وتندفع نحو احلوض املثبت عىل احلائط 
املكاملة:  آملًة أن تنهي  الفاتح يف مدخل احلامم وردت  بالزيت األخرض  املطيل 
اهلاتف  أبعدت  سنبدأ...«،  متى  ألعلمها  بكريمة  سأتصل  إذًا،  حسٌن  »بالتأكيد.. 
باردًة  الصنبور  من  اندفعت  التي  املياه  صوت  يسمع  ل  حتى  ظهرها  خلف 
بجوار  املعلقة  باملنشفة  برسعٍة  وجففته  احلرة  بيدها  وجهها  فغسلت  كالثلج، 
شقيقه  صحة  عن  تسأله  مل  بأهنا  تذكرت  الصغري..  احلوض  فوق  املثبتة  املرآة 
حتسن  لقد  هلل،  »احلمد  حتسنت.«.  قد  نادر  السيد  صحة  تكون  أن  »أمتنى  فقالت: 
وقٍت  أي  يف  عيّل  االتصال  بإمكانك  رقمي،  هذا  باملناسبة،  لسؤالك.  شكرا  كثريًا.. 
أذهنا  عن  ثانيًة  اهلاتف  أبعدت  جدًا.«..  ذلك  سيسعدين  شهد..  خيص  شأٍن  ألي 
احلزم  بمنتهى  لتقول  أذهنا  إىل  أعادته  ثم  املرة،  بتعجٍب هذه  إليه  لتنظر  ولكن 
يا سيد فؤاد. ولكني ال أريد أن أزعجك.. سأرتب كل يشء مع  واجلدية: »شكرًا 
كريمة كاملعتاد.«. جاءها رده ببساطٍة أحرجتها، إذ ربام محلت كالمه فوق معناه 
للنوم  العودة  تستطيعي  أن  وأرجو  جمددًا،  وأعتذُر  أشكرِك  بأس..  »ال  )سخيفة(: 
الربيء  تعليقه  عىل  رسها  يف  ضحكت  خرٍي.«.  عىل  تصبحني  أزعجتِك..  بعدما 
مع  فؤاد.  سيد  يا  بخرٍي  »وأنت  بلياقٍة:  أجابت  ولكنها  لألمور،  الوردية  ونظرته 
السالمة..«. انتظرت حتى قطع التصال ثم رصخت بصوٍت عاٍل وهي تنتعل 
حذاءها األسود والذي ذكرهتا رؤيته بذاك الثعبان املخيف يف حلمها: »أال تعلامن 
االعتامد عليكام  يمكنني  أال  اإلثنني؟!  أنتام  اإلفطار  لدي جدول حصٍص بعض  بأن 
الرشفة  من  باألحرى  أو  غرفته،  من  ماجد  خرج  كهذا؟!«.  بسيٍط  أمٍر  يف  حتى 
زت وأقفلت بألواح من اخلشب لتصبح مناسبًة للنوم والدراسة، وقال  التي ُجهِّ
بتعجب: »ما هذا؟ متى استيقظِت؟ أستخرجني دون أن ُتفطري؟.«. فتحت باب 
الشقة دون أن ترد عليه. كانت يف قمة غضبها، فمهام فعلت اآلن لن تستطيع 
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َيبُعُد مكانه قرابة الساعة والربع من منزهلا.  أن تلحق بموعدها األول، الذي 
ليمسك  يده  به برسعة ومدَّ  أمسك  ماجد  لتغلقه ولكن  الباب وراءها  شدت 
أكثر  أيقظتِك  لقد  يا مهرة؟  أنِت غاضبة هكذا  »ِلَ  قائاًل بصدٍق:  بمعصم شقيقته 
من مرة وكذلك فعلت مي ولكنك كنت تطلبني منا أن ندعك لرتتاحي، وبرصاحة 
أشفقنا عليِك فقد كنِت منهكٌة متامًا، وأعلم أنك حتتاجني لفرتة نوٍم كافيٍة أكثر من 
الطعام، فاألكل سينتظرك حتى تستيقظي، ولكن أن نوقظِك وقد استغرقِت يف النوم 
بعد يوٍم مرهٍق، كان يبدو تعذيبًا وليس حرصًا عليِك..«. ربتت عىل كتفه برفٍق وقد 
هدأت قلياًل وقالت بصدٍق: »ال بأس، فربام كوين حلمت بكابوٍس مريٍع وكذلك 
ت حصًة عىل أحد تالميذي دون اعتذار مسبق، وفوق كل هذا إرهاق يوٍم  كوين فوَّ
بالكامل، قد جعلني كل هذا عصبية أكثر من الالزم. ادخل اآلن وحاول أنت ومي 
أالَّ تتشاجرا حتى عوديت.«، استدارت لتنزل الدرج إل أن صوت مي الذي ارتفع 
من الداخل استوقفها وهي تنادهيا مكررًة برسعٍة: »مهرة، مهرة، مهرة...، حلظة، 
حلظة..«.. ابتعد ماجد وفتح الباب ليفسح املجال ملٍي التي قالت ما أن وصلت 
عند عتبة الباب وهي تضع يدها عىل صدرها يف حركة مرسحية وتنهج وكأهنا 
الشقة:  تبعد خطوات عن باب  التي  بعيٍد وليس من غرفتها  أتت راكضًة من 
األقل  »عىل  معلقًا:  يرضهبا  وكأنه  رأسها  مؤخرة  ماجد  ملس   . نقودًا.«  »أريد 
حييها، فأنت ل ترهيا ُمذ أمس.«.. ضحكت مهرة وفتحت حقيبتها وهي تسأل 
مي: »كم تريدين، وِلَ؟«.. هزت مي كتفيها قائلًة وهي تلوي شفتيها بامتعاٍض: 
»مسرت مصطفى، مدرس األحياء الذي يدرس سحر، أعطاهم مذكرة أسئلة بعرين 
بيد  ووضعت  مهرة  تنهدت   ...». واحدة  يل  تشرتي  بأن  لسحر  وقلت  جنيهًا، 
أختها ورقتني من فئة العرش جنيهاٍت واستدارت دون تعليٍق لتهبط الدرجات 

برسعٍة.. )ينقصني فعاًل مسر مصطفى ومذكراته(..
سمعت صوت باب شقتها من خلفها يغلق برفق فتنهدت وتابعت طريقها 

بوجٍه جامٍد وقلٍب بارٍد.. وماٍل َنُقَص عرشون جنيهًا.. 

] 
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»قاربنا الشهر وال خرب عنِك وفؤاد بعد! إذا كان هذا هو احلال مع من نراه تائهًا، 
فمتى بالتحديد كنت تنوين الزواج من نادر؟ القرَن القادم؟!!«. كان سامر ينفث 
قدميه  يرفع  وهو  شفتيه  ماطًا  حادٍة  بسخريٍة  ويتحدث  هبدوٍء  سيجاره  دخان 
لول  التي  غرفته  أركان  أحد  لتحتل  متتد  التي  الرمادية  األريكة  فوق  متمددًا 
ضوء النهار وبعض األزهار امللونِة لبدت كصورة من أفالم األبيض واألسود.. 
فلسبٍب ما رفض سامر متامًا مجيع حماولت شقيقته يف إضفاء أي لون للحياة 
عىل ما اعتربه مساحته اخلاصة، فاختار كل قطعة أثاث أو زينة فيها إما بيضاء 
أو سوداء أو رمادية حتى بدت فعال ملفتًة بشكٍل مستفٍز، عىل حد تعبري أمرية. 
حتى اللوحات واحلوائط اكتست بالال لون، ما جعل ثوب أمرية املزهر يبدو 
الكآبة.. وضعت ساقًا  الباعث عىل  املتناقض  الفيض  وكأنه غلطة وسط هذا 
لرتكن  الوراء  إىل  ذراعيها  مادة  فراشه  حافة  عىل  جتلس  وهي  األخرى  فوق 
عليهام و ردت بربود: »ربام كان تائهًا، ولكنه ليس غبيًا.. ال يعمد اجلميع إىل اختاذ 
ُيعد فرتًة زمنيًة طويلًة يف العالقات  قرارات مصريية بني يوٍم وليلة، وشهٌر واحٌد ال 
»ولكن  بتعاٍل:  لتتأمل طالء أظافرها الشفاف مكملًة  اإلنسانية.«، رفعت يدها 
ال أتوقع أن تعلم عمَّ أحتدث، فأنت ال تعرف سوى عالقات الليلة الواحدة وأقىص 
اعتدلت  فراشك هي نصف ساعة..«.  إىل  بإحداهن وجرها  لإليقاع  أمضيتها  مدة 
مرتكزة بكوعها عىل ركبتها لتسأله بسخريٍة: »أو ربام أقل.. كم حتتاج لتربز حمفظة 
نقودك عىل الطاولة أمام ساقطاتك..«. اعتدل بحدٍة فضحكت وقامت تقف أمام 
النافذة تتأمل احلديقة البديعة التي مل ينل الشتاء من مجاهلا إل من بعض األوراق 
إطالقا..(  ذلك  عليه  كان  ما  بنادر..  يذكرين  أن  عليه  يكن  )مل  واألشجار... 
كانت تسمع طنني الدم يف أذنيها من شدة الغضب فلم تنتبه لرد شقيقها ومل تر 
أمامها إل مستقباًل يقف فيه فؤاد إىل جوارها فيام نادر أمامها كحلٍم يزداد بعدًا 
الوضع  تتخيل كيف سيكون  أن  ما حاولت  كثريًا  لتبلغه..  كلام حثَّت اخلطى 
بعد ما تتزوج من فؤاد، وكيف ستتعامل مع واقع استحالة أن يكون نادٌر هلا 
بعد ذلك. ل تدري ما الدافع الذي سيبقيها تتنفس وتأكل وتسري وتتحدث! 
حتيا؟  أن  يمكن  فقط  املال  أجل  َأِمْن  وملاذا؟  وكيف؟  فمن؟  نادر،  يكن  مل  إن 
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أحقا تستطيع أن تفعل ذلك؟ مل تفصح يومًا، ولن تفعل أبدًا، عن عدم ثقتها يف 
قدرهتا عىل الستمرار يف الطريق الذي سلكته بناء عىل خطة سامر الال إنسانية، 
والتي وضعت مشاعرها وطموحاهتا كفتاٍة حتت أقدام احلاجة والسعي خلف 
األمان وتثبيت األقدام.. كان صوت سامر ل يزال يِصلها وكأنه آٍت من بعيد 
وهي  بعنٍف  تقاومها  بداخلها  والفتاة  بصخٍب،  حتدثها  كانت  أفكارها  ولكن 
لِتصم  الذبيحة  ذاهتا  رصخات  تعالت  والثراء..  الستقرار  درب  عىل  جترها 
أذنيها عن صوت العقل وتضعف من عزيمتها ورغبتها يف التقدم خطوة أخرى 
أيقظها من حلمها  يتمطى ويرقد فوق قدميها  نابليون وهو  إىل األمام.. مواء 
الصباحي فانحنت تلتقطه برفٍق وتعجبت حني استدارت لتجد الغرفة خاوية 
بعد أن غادرها سامر دون أن تشعر! )أين ذهب اآلن؟( حدثت نفسها بغضٍب 
)أمل نكن نتحدث؟!! ذلك السمج!!!(..خرجت برسعة من الغرفة وقد امحر 
إىل  واحدة  خطوة  خطت  أن  ما  ولكنها  وجنتيها،  الغضب  وأحرق  وجهها 
اخلارج حتى بدلت مجيع تعابري وجهها وزينته بابتسامة عذبة وهي تتقدم نحو 
فؤاد الذي كان واقفًا عىل بعد خطواٍت من باب الغرفة يتحدث بود إىل سامر 
الذي كان يضحك وهو يضع يده عىل صدر ابن خالته، فقالت وهي تداعب 
استيقظت.«.  منذ  عنك  أبحث  وأنا  هنا  »أنت   : بدلل  الرماديتني  نابليون  أذين 
ابتسم فؤاد معلقًا وهو يشري إىل سامر مازحًا: »يف غرفة هذا الشخص؟ اعذريني 
فبالرغم من كوين مدخنًا إال أين ال أستطيع التنفس ألكثر من مخس دقائق داخل منجم 
»ليس هذا صحيحًا. أنا ال أدخن هبذه الراهة.  الفحم ذاك.«.. رد سامر مدافعًا: 
مصطنعٍة:  دهشٍة  يف  حاجبيه  رافعًا  فؤاد  سأل  الشأن.«.  هبذا  عيل  يفرتي  كالكام 
صوت  سامر  قلَّد  األسود؟!«..  إىل  كلها  حجرتك  ألوان  غري  الذي  ما  إذا  »حقا؟ 
الضحك ساخرًا: »هاهاها، ظريٌف جدًا.«. همَّ فؤاد بقول يشٍء ما إل أن أمرية 
تأبطت ذراعه قائلًة برقٍة: »هيا يا فؤاد، دعنا ننزل إىل احلديقة قلياًل فالشمس رائعٌة 
هذا الصباح.«.. قال سامر مؤكدًا: »نعم، صحيح.. فنجان شاي سيكون ممتازًا يف 
ح فؤاد ببساطة وهو يصطحب امرية برفق نحو  هذا الطقس امُلشمس..«. صحَّ
أال  يا سامر بك.  نكن صائمني  ل  لو  بالفعل،  رائعًا  »سيكون  الواسعة:  الدرجات 



143

سيصوم  يكرب  »عندما  أمرية:  ردت  األخرية؟!«.  األيام  هذه  يف  حتى  الصيام  تنوي 
شبه  بعينني  يتابعهام  وسامر  بودٍّ  يتحدثان  الدرج  نزل  منه..«..  دعك  فؤاد،  يا 
مغمضتني عاقدًا ساعديه أمام صدره. التفت فؤاد متسائاًل من فوق كتفه حني 
يديه يف  ليضع  ذراعيه  وفكَّ  كتفيه  هز سامر  تأيت؟«.  »ألن  عنهام:  لحظ ختلفه 
االستمتاع  عن  أؤخركام  تدعاين  فال  املنجم،  يف  تنقيب  أعامل  »لدي  قائاًل:  جيبيه 
»صار  ألمرية:  ساخٍر  باستنكاٍر  قال  وإنام  فؤاد  عليه  يرد  مل  النظيف.«..  باهلواء 
رساح  تطلق  وهي  وتابعت  منه.«  »دعك  ببساطة:  فردت  مؤخرًا..«،  حساسًا 
نابليون لتتعلق بذراعه بكلتا يدهيا سائلًة: »أخربين هل سنذهب إىل احلفل الليلة 
نذهب  أن  علينا  ولكن  طلب،  لك  أرفض  أن  يمكن  »وهل  برسعٍة:  ردَّ  ال؟«..  أم 
اآلن لنشرتي بعض األغراض...«، قاطعته مستفهمًة: »أغراض؟«.. فأجاب وقد 
وصال أسفل الدرج: »نعم، وستأتني معي ألن رأيك هيمني كثريًا.«.. كان كالمهام 
مسموعًا لسامر الذي كان ل يزال واقفًا مكانه يتابعهام يف صمٍت ومها يبتعدان 

شيئًا فشيئًا عن جمال رؤيته. 
حجرته،  إىل  عائدًا  استدار  ثم  اختفيا  حيث  ينظر  للحظاٍت،  واقفًا  بقي 
ليستكشف  فاستدار  انتباهه  اسرعت  الواسع  الرواق  آخر  يف  حركًة  ولكنَّ 
ماهيتها، وما لبث أن ندم ولم نفسه عىل فضوهلا حني وجد نادر يغلق خلفه 
باب حجرته ويتوجه نحو الدرج عىل مهٍل، عىل عكس عادته.. وألن األواَن 
كان قد فات لكليهام ليتجاهل أحدمها اآلخر ويتظاهر بأنه مل يره، فقد تقدما من 
بعضهام وكالمها يريح يديه يف جيبيه متبادَلني ابتساماٍت متكلفًة. بادر نادر ابن 
خالته: »صباح اخلري يا سامر. كيف أنت هذا الصباح؟«. رد سامر: »صباح النور، 
أنا بخري.. عيلَّ أنا أن أسألك كيف تشعر اليوم؟«، وَضمَّ إحدى يديه ليوضح ما 
»أكنَت  ببساطٍة:  وقال  إجيابًا  رأسه  نادر  هز  متام؟«..  »قلبك  يتابع:  يقصد وهو 
بنعم مرًة ثم بال،  أمٍر ما؟«. هز سامر رأسه  عائدًا إىل غرفتك؟ هل أعطِّلك عن 
فرفع نادر أحد حاجبيه سائاًل بابتسامٍة مستفهمٍة: »بمعنى؟!!«. رد سامر وهو 
تعطلني  ما  لدي  ليس  وال،  حجريت،  إىل  عائدًا  كنت  »نعم،  مبالة:  بال  كتفيه  هيز 
بجديٍة  يقول  أن  قبل  إعجاٍب  عالمة  إهبامه  رفع  ثم  حركته  نادر  قلد  عنه.«.. 
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به  البدء  »حتدث إيلَّ خالك منذ يومني بخصوص مروٍع ما تريد  وبدون مواربٍة: 
و..«، أوقفه سامر بحركٍة من يده دفعت نادرًا لريفع حاجبيه مستنكرًا وسامر 
ين وأعلم متامًا رأيك يف املوضوع فال تزعج نفسك بتكرار ما  »أخرَبَ يقول برسعٍة: 
باألحرى  أو  شيئًا،  منه  أطلب  فلم  نفسه،  تلقاء  من  حتدَث  لقد  ولعلمك  له..  قلت 

منك.. فال تقلق..«..

ذقنه  رفع  ثم  يبدو  ما  عىل  حنق  من  لديه  ما  سامر  يفرغ  حتى  نادٌر  انتظر 
وهو يقول وعىل طرف فمه شبه ابتسامٍة أفلحت يف أن ختفي ضيقه من الطريقة 
ثه هبا سامر: »قلقي عليك وليس منك يا سامر.«، وضع يده عىل كتف  التي حدَّ
سامر وتابع وهو ينظر يف عينيه: »وعىل كل األحوال، إن فكرت يومًا بيشء من هذا 
القبيل فتحدث إيل مبارشة، فليس بيننا وسائط يا سامر أيا كان ما تظن.. اتفقنا؟ أنا 
يف مكتبي باألسفل، إن غريَت رأيك فوافني هناك، فسأبقى به حتى موعد اإِلفطار.«. 
مل يُرّد سامر ومل يأت بأي حركة تدل عىل رفٍض أو إجياب، ولكن هذا مل يمنع 
نادر من الدوران عىل كعبه ونزول الدرجات برسعٍة خملفا وراءه عاصفًة من 
احلنق واحلقد جتتاح ابن خالته الذي استدار بدوره ودخل حجرته صافقًا الباب 
ٍة، فقد شعر برغبة قوية لرؤية يشٍء ما  بنزٍق. أشعل سيجارًا ونفث دخاهنا يف حدَّ

حيرق.. ارمتى عىل األريكة جمددًا تاركًا لوهنا يزحف ببطٍء إىل عقله وروحه..

]  
أشعة الشمس التي غسلت برد الطرقات بدفئها، ألقت بربيٍق زاٍه عىل نفسية 
مهرة فشعرت بخفٍة يف روحها وخطواهتا وهي تقطع الطريق املزهر نحو الفيال 
بعدما أدخلها حارس أمن البوابة الذي استقبلها برحاٍب وابتسامٍة واسعٍة قائاًل 
بتفاؤٍل: »صباح اخلري يا مس مهرة.. عيٌد سعيٌد إن شاء اهلل.. تفضيل.«.. ردت حتيته 
بابتسامٍة عريضٍة وأقبلت نحو الفيال بسعادة. مل تكن تدرك قباًل بأهنا قد تعلقت 
بشهٍد إىل هذه الدرجة، ومل تتصور بأهنا ستفتقدها كثريًا هكذا.. ساعدها كثريا 
عن  الطلبة  بعض  أهل  اعتذر  حيث  أمٍس  ليلَة  طويٍل  هادٍئ  بنوٍم  حظيت  أن 
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خارج  العيد  إجازة  لقضاء  لسفرهم  العيد  تسبق  والتي  القادمة  القليلة  األيام 
تالميذها  مجيع  عن  كاماًل  أجرها  عىل  حصوهلا  كان  األفضل،  أن  إل  البالد، 
ليلَة  بالنسبة هلا وألخوهيا  أمٍس  ليلَة  ما جعل  الوقت،  نفس  مقدمًا وتقريبا يف 

عيٍد مبكرٍة.. 
النحل والفراشات. كانت متر  مرت بجوار أصيص أزهاٍر يطوف حوله 
بجواره يف كل مرة تأيت فيها هنا، ولكنها ل تذكر بأهنا رأته هبذه الروعة من قبل.. 
لطفتها نسمٌة باردٌة جعلتها تضم ياقة معطفها األخرض وهي تبتسم لفؤاٍد 
الذي أقبل مبتساًم وقد بدا يف بنطاله اجلينز الفاتح ومعطفه الصويف البني القاتم 
وبنية،  ورمادية  قامتًة  زرقاَء  بخطوٍط  املقلمة  الصنع  يدوية  الصوفية  والكوفية 
اختفت  أن  لبثت  ما  ابتسامتها  أن  إل  األزياء،  الفارع، كأحد عاريض  وبطوله 
تتاميل يف فستاٍن طويل األكامم  تتقدم نحومها كاهلرة،  أمرية  حني ملحت خلفه 
التصميم  بديٍع يف  بتناسٍق  ناعمٍة صغريٍة،  ورٍد  وحدات  عليه  تناثرت  عاجي، 
كتفيها  احتضن  رقيٍق  ناعٍم  ورديٍّ  بشاٍل  جسمها  لفت  فوقه  ومن  واأللوان، 
ها بأناقة، ما جعل معطف مهرة الصويف األخرض القديم يبدو كخرقٍة باليٍة.  وقدَّ
نال التناقض من معنوياهتا ونزل بثقتها بنفسها إىل احلضيض فردَّت بحرٍج عىل 
حتية فؤاٍد الصباحية: »صباح اخلري يا سيد فؤاد.«. مدت يدها لتسلم عليه فأمسك 
»بالطبع صباح  برقة:  يربت عليها  كان  وإنام  يركها  أن  قائاًل دون  بلطٍف  يدها 
خري.«، وأشار إىل النافورة واحلديقة ثم إليها مكماًل: »حني جيتمع املاء واخلرضة 
اهلل.«.. سحبت  بإذن  بأنه صباح خرٍي  ويستشعر  املرء حتاًم  يتفاءل  احلسن،  والوجه 
التي  أمرية  ملسة  لتتجنب  معطفها  جيب  داخل  ووضعتها  بحرٍج  يدها  مهرة 
وقفت بجوار فؤاٍد لوحًة جتسد معنى الثراء واألناقة والتكلف بتصفيفة شعرها 
زينتها سلسلٌة  التي  بنعومة عىل رقبتها  انسابت  ُخَصٍل  املرفوعة إل من بعض 
جناحيها  يشكل  مائلٍة  فراشٍة  شكل  عىل  دقيقٌة  حليٌة  منها  تدلت  رفيعٌة  ذهبيٌة 
ل قلٌب  بينام َشكَّ قلبًا،  بنعومة لريسم  التوى  الذي  الذهب  الكبريين خيطًا من 
مقلوٌب من األحجار الدقيقة جناحيها الصغريين.. )يا للرقة(.. »مس مهرة؟! 
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ظننتك يف إجازة!«. كان صوهتا لطيفًا لدرجة أربكت مهرة ولكنها ردت بأدب: 
أليس كذلك؟«.  الدراسة،  الطفل عامًا فلن يسأل عن  ُتِرَك  »لكل إجازة هناية. ولو 
كانت تتحدث بلطٍف هي األخرى إل أن أمرية باغتتها بنفس اللطف وذات 
البتسامة قائلًة وهي توجه كالمها لفؤاد: »احلق معها فيام تقول يا فؤاد، ختيل أن 
أظنها ستقلب  أنني كنت  مع  ملرٍة واحدٍة طيلة فرتة غياهبا،  تسأل عنها ولو  ل  شهدًا 
باقي  موجهًة  تضحك  وهي  تابعت  هلا...«  لنطلبها  صخبًا  رؤوسنا  عىل  الدنيا 
ُكنَّا  وإال  هلل،  احلمد  حدث..  هذا  من  يشء  ال  »ولكن  لضحيتها:  السام  تعليقها 
سنُضطر لقطِع إجازتِك عليِك بعدما أرهقناِك ومحَّلناِك فوق طاقتِك يا عزيزيت..«.. 
فؤاٍد  وبني  بينها  لتقف  ظهرها  هلا  أدارت  أمرية  أن  إل  لرد  فاها  مهرة  فتحت 
»هيا يا فؤاد، ال نريد أن نضيع وقت  قائلًة لبن خالتها بعفويٍة احرفت متثيلها: 
مس مهرة، فالبد أن لدهيا مواعيد أخرى بعد موعد شهد..«.. حترك فؤاد خطوة إىل 
يمينه ومد يده مصافحا ًمهرة وهو يقول بصدٍق: »أنا سعيٌد فعاًل بعودتك يا مس 
مهرة، فقد تركِت فراغًا بالبيت وَسَتْسَعد شهد جدًا برؤيتك.. شكرًا عىل استجابتِك 
التصايل وأعتذر جمددًا إن كنت قد أزعجتك تلك الليلة باتصايل املتأخر.«.. شعرت 
فردت  مواربٍة  دون  عليها  انصبت  التي  أمرية  بنظرات  ُيكَوى  وجهها  بجانب 
برسعة حتى هترب من اجلو الذي أصبح خانقا: »ال تقلق يا سيد فؤاد، فأنا ال أنام 
السافر:  وتعليقها  العالية  أمرية  ضحكة  سمعت  حني  انتفضت  أبدا.«..  مبكرًا 
»حمظوظ من يبقيك ساهرًة.«، ثم تابعت وهي تشد ذراع فؤاد والغضب يتآكلها 
من وقاحة هذه املدرسة التي توحي لفؤاد بأن يتصل هبا يف ساعةٍ متأخرٍة مساًء: 
ترد  أن  مهرة  استطاعت  ما  كل  هي  واحدة  كلمة  »اعذراين«،  نذهب؟«.  »هل 
الفيال  نحو  اخلطى  وأرسعت  خافٍت  بصوٍت  فقالتها  أمرية،  رضبات  عىل  هبا 
البكاء.. من أين، ألٍي كان، احلق  وقد تغري مزاجها وانتابتها رغبٌة شديدٌة يف 
يف  اختيار  دون  عَرضًا  ُوِجَد  أنه  سوى  ذنبًا  يقرف  مل  إنساٍن  صباح  إتالف  يف 
حياته؟! مل تشعر هبكذا مهانة يف حياهتا ومل يعاملها أي خملوق هبذا الزدراء من 

قبل.. ابتلعت ريقها ومهانتها وتقدمت نحو الفيال بخطوات عريضة..



147

حتى  الفيال  نحو  ختطوها  خطوٍة  كل  مع  حلقها  يف  ترتفع  الغصة  كانت 
أهنا فكرت يف أن تعود أدراجها وتؤجل املوعد إىل أجٍل غري مسمًى، أو حتى 
الدائم  التزامها مع شهد، فهي ل تدري سببًا لتحفز أمرية  أن تعتذر متامًا عن 
الشديد  فؤاد  بالرغم من لطف  يلتقيان هبا.. و  وانقضاضها عليها يف كل مرٍة 
الهتامم واألدب،  قباًل من  لديه  تظنه موجودًا  مل  هلا جانبًا  أظهر  والذي  معها 
كافيًا  مل يكن  أن كل هذا  إل  آدم هلا،  أيضًا من حب كريمة واحرام  وبالرغم 
ليحميها من سهام أمرية املسمومَة، كام مل يكن يكفيها حتى لتتحمل عبئًا نفسيًا 

آخر فوق ما حتتمله بالفعل..
توقفت لتسـتدير و تنفـذ قرارها، إل أهنـا تذكرت الراتـب الذي حددت 
جهـة رصفـه مسـبقًا مع أخوهيـا حتى قبـل أن تقبضـه.. فثياب العيد وفسـحة 
العيـد و.... )آه، ويسـمونه عيـدًا!!!(.. حسـٌن، إن كانـت  العيـد وكحـك 
ت لرد  سـتعمل هنـا فعـىل األقـل سـتفعل ذلـك بـرأٍس مرفـوع وإن اضطُّـرَّ
عـىل أمـرية يف املـرة املقبلـة وليحـدث بعدهـا ما حيـدث. هزت رأسـها تنفض 
عنهـا الفكـرة غـري املنطقية، فـال هي قـادرٌة عىل تنفيذهـا، ول تتحمـل تصور 
أمـرية تطردهـا كاخلـدم.. إذًا، فلتتحمـل فقـط هـذه األيـام القليلـة، فطبيعـة 
احلـال لن يكـون هناك حصـص يف إجـازة العيد، وتسـتطيع بعدهـا أن تعتذر 
بـأي يشء بعـد أن تكون قـد قبضت راتبها الذي اسـتحقته بجـدارة.. أراحتها 
الفكـرة وأعـادت هلا بعضـًا من ثقتها بنفسـها، فعدلـت شـعرها بأصابع باردة 
ومسـحت وجههـا بكفيهـا لتمحـو أي أثـر للدمعـات التـي انحـدرت عـىل 
لـت ياقـة معطفهـا ووضـِع حقيبـة يدهـا السـوداء ثم  خدهيـا رغـاًم عنهـا. عدَّ
أخفـت كفيها يف جيبي املعطف وشـدت قامتها سـاحبًة نفسـًا عميقًا من اهلواء 
البـارد املنعـش وتقدمت ثانيـًة بخطًى ثابتٍة رسيعـٍة. مل تكن تـدرك أن آدم كان 
يرقـب املوقـف بأكملـه منـذ البدايـة، وبالرغم مـن أنـه مل يسـتطع بالتأكيد أن 
يسـمع كلمـًة واحـدًة مـن احلـوار الـذي دار بـني الثالثـة يف احلديقـة، إل أن 
وجـه مهـرة الـذي كان كاملـرآة الصافيـة للمشـاعر بنظراهتـا الشـاردة احلزينة 
ومعرفتـه اجليـدة بأمـرية، أخـرباه بكنه مـا حدث.. تنهـد وهـو يراقبها تقرب 
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مـن البـاب األمامـي وابتسـم وهو يتذكـر مـا دار بينه وبـني كريمة مـن حواٍر 
تضمن شـئون هـذه الشـابة الرقيقة.

األرض  وجه  عىل  إنسانٍة  أسعد  سأكون  آدم،  يا  فيه  أفكر  ما  حدث  لو  »آٍه 
ليلة  هادٍئ  بصوٍت  تتحدث  كريمة  كانت  فؤاد.«،  حيب  زال  ال  اهلل  أن  وسأعلم 
أمس وهي تضع أطباق السحور عىل الطاولة أمام آدم الذي انشغل يف تقليب 
قنوات التلفاز باحثًا عن قناة تذيع نرشة أخباٍر متأخرٍة، إل أن عبارهتا اسرعت 
ذاك؟«.  »وما  معلقا:  الشاي  إبريق  معها  ليحرض  وقام  الريموت  فرك  انتباهه 
جلست بجواره وأخذت َتُصفُّ أمامه األطباق وتقرهبا بحٍب واهتامٍم، وقالت 
ومهرة.«،  فؤاد  عن  »أحتدث  الصغرية:  الزجاجية  كأسه  يف  الشاي  تصب  وهي 
وابتسمت حني رفع إحدى حاجبيه فأكملت: »ال تقل بأن الفكرة ل تراودك أنت 
القلب  الفتاة خترتق  بمهرة كثريًا. والشهادة هلل، هذه  أنك معجب  أعلم  فأنا  اآلخر، 
ثم  الشاي  من  صغريٍة  رشفًة  ترتشف  وهي  صمتت  ابتسامة.«.  أول  مع  فورًا 
تابعت حني مل يعلق زوجها: »ختيل حياة شهد وفؤاد، لو تزوج األخري مهرة، فالفتاة 
فيها  ملست  مهرة  مع  كالمي  ومن  بشدة..  حتبها  األخرى  وهي  بجنون  مهرة  تعشق 
طيبًة و انكسارًا يفطران القلب.. ختيل بأهنا تعول أخًا و أختًا يف املرحلة الثانوية!.«. 
استغرقت لدقائق يف وصف معاناة مهرة وأسلوب حياهتا املرهق وآدم يستمع 
.. صمتت ثانيًة لرى أثر كالمها عىل آدم الذي قال ببساطة:  هلا يف صمٍت تامٍّ
عامًة،  ربام..  حسٌن،  »أنا؟  بدهشة:  قالت  قبل.«.  من  أخربتني  فقد  أعلم،  »نعم، 
بأن تعيش وستتحمل قلياًل طِباع فؤاٍد احلادة،  فتاًة كهذه سرتغب  ما أقصده هو أن 
كام أهنا سرتعى شهد بإخالٍص كأمٍّ وليست كزوجة أٍب.. أتفهم ما أعني؟«. كان 
ثم  »أفهم.«،  هبدوٍء:  قائاًل  رأسه  فهز  صمٍت،  يف  سحوره  بتناول  منشغاًل  آدم 
»أل ختربيني من قبل بأهنا خمطوبة!.«.  الفارغة وهو يسأهلا:  قام حاماًل الكؤوس 
ردت وهي تتبعه إىل املطبخ الصغري: »نعم، ولكنها ال تعرف شيئًا عنه منذ سافر 
إىل ديب، فهو ال يتصل هبا وال يرد عىل اتصاالهتا.«. قال وهو يمر بجانبها حاماًل 
كريمة.«..  يا  خمطوبة  الزالت  »ولكنها  بمهارٍة:  واجلبن  والفول  البيض  صحون 
تضحك:  وهي  اخلبز  بقايا  من  املستديرة  اخلشبية  الطاولة  متسح  وهي  قالت 
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»مع إيقاف التنفيذ. دِع األمر يل وسأتدبر األمر وَأِصُل ملا أريد إن شاء اهلل.«.. سألته 
حني مل تتلق ردًا أو تعليقًا يؤيدها: »أعلم بأن الفكرة راقت لك، فلم ال ترد عيل.«. 
قال ببساطٍة وهو يفتح اجلريدة التي كانت عىل جانب الطاولة وهو يتمدد عىل 
السكن  بملحق  املعيشة  غرفة  صدارِة  يف  تقبع  التي  األنيقة  الربتقاليِة  األريكِة 
الذي يشغالنه منذ عقود: » أال جيعلها هذا انتهازيًة؟ أن ترتك رجاًل سافر ليكافح 
لتتزوج رجاًل ال يربطها به سوى حلمها بحياة  تنتظره،  من أجلهام، وهو يعلم بأهنا 
رغدة.«.. أثار تعليقه كريمة، فمهرة أبعد ما تكون عام وصفها به، لذا قالت بقوٍة 
وهي تدفع قدميه عن مسند األريكة وجتلس بجواره: »وهل عىل املرأة أن تنتظر 
إىل ما شاء اهلل رجاًل ل يكلف خاطره بأن يطمئنها حتى عىل نفسه؟! وبرأيك كم عليها 
أن تنتظر حتى ال تصري خائنة أو انتهازية حني تقرر التفكري يف حياهتا ومستقبلها؟ هه؟ 
إن املتزوجة، وليست املخطوبة، إن تغيب عنها زوجها عدة أشهٍر دون خرٍب، يصبح 
غاب  مهرة  ظروف  يف  بشابٍة  بالك  فام  غيابيًا..  وُتَطلَّق  الطالق  تطلب  أن  حقها  من 
ابنتنا كنت ستفكر  خطيبها فوق الثالثة أشهر أو األربعة، ال ادري؟ أإن كانت هذه 
»أنا ل أكن أحكم عليها  بنفس األسلوب يا آدم؟!.«. ابتلع آدم ريقه وقال برفٍق: 
ال سمح اهلل، ولكني فقط أفكر يف املوضوع من زاوية أخرى، ال أكثر.. ثم، فِيَم هُيِمُّ 
رأيي؟ عىل أي حاٍل، املوضوع برمته يعني فؤاد ومهرة...« وضحك مداعبًا زوجته 
ما  بالطبع عىل  »ويعنيِك  بحناٍن:  ليحتوهيا  ذراعه  يمد  الطيب وهو  القلب  ذات 
ألن  وباألخص  آدم،  يا  هيمني  »رأيك  صدره:  عىل  تستكني  وهي  قالت  يبدو.«. 
فؤادًا يف مرحلة ما سيسألك رأيك، وال أريدك أن تعبث بأفكاره بأشياء كالتي قلتها 
منذ قليل.«.. اعتدل وقد عال أذان الفجر فقام ليتوضأ وهو يقول: »لن يسألني 
فؤاد رأيي، وإن فعل فلن يتعدى ذلك جمرد استشارة من باب األدب، فلو قرر الزواج 
»وال يعني هذا بأين أراها فكرًة  هبا فلن يغري رأيي شيئًا حينها..« عقب مستدركًا: 
سيئًة، فقط كنت أفكُر معِك بصوٍت عاٍل.. فأنِت من طلبِت رأيي يا كريمة.«. قامت 

تناوله املنشفة قائلًة: »نعم، أعلم. ربام عليك أن حتافظ عىل صمتك يا آدم.«.. 
الباب  نحو  وتقدم  الصغرية  املحادثة  تلك  يتذكر  وهو  آدم  ضحك 
أبويٍة  بابتسامٍة  الشابة  الضيفة  ليستقبل  مفتوحًا،  فؤاد  تركه  الذي  الزجاجي، 
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مبادرًا إياها بأدٍب: »أهاًل يا مس مهرة.. تفضيل.«.. دلفت مبتسمة بإرشاٍق وهي 
حتيي آدم بسعادٍة حقيقيٍة لرؤيته جمددًا، وكأهنا غابت ألشهٍر وليس ما يقارب 
»أهاًل يا آدم.. كيف حالك، وكيف حال كريمة؟ لقد افتقدتكام  األسبوعني فقط: 
: »وكذلك نحن افتقدناِك يا آنسة.«..  كثريا.«. مد يده مشريًا إىل الداخل قائاًل بودٍّ
تبعته هبدوٍء وتعجبت حني وجدته يقودها إىل ردهةٍ واسعٍة مل تدخلها مطلقًا من 
قبل فسألته: »ألن تأخذ شهد حصتها يف غرفتها كالعادة؟«.. أجاب وقد وصال إىل 
التي  الزجاجية  ت أزواجًا بجوار اجلدران  التي تراصَّ الوثرية  املقاعد املخملية 
ترشف عىل احلديقة اخللفية للفيال والتي مل ترها مهرة من قبل، ل هي، ول هذا 
اجلزء من الفيال إطالقًا برغم بقائها هبا شبه مقيمٍة ملا قاَرب األسبوعني، حلرصها 
إحدى  حافة  برفٍق عىل  جلست  املشاكل..  للوقوع يف  جتنبًا  غرفِة شهٍد،  لزوِم 
الكرايس وآدم يقول بأدٍب: »شهد تأخذ محامًا اآلن وستكون معِك بعد دقائق.«.. 
قالت برسعٍة: »إذًا أنتظُرها يف غرفتِها أفضل.«.. ابتسم آدم جميبًا: »لألسف، كريمة 
قلبت الغرفة رأسًا عىل عقٍب لتنظفها ولن تنهيها إال بعد وهلٍة.. ارتاحي وستوافيك 
شهد حاالً عىل ما أظن..«. أحنَى رأسه بحركٍة خفيفٍة وهو يتابع: »أرجو أن تأذين 
هذا  عىل  الضغط  يف  ترتددي  ال  رجاًء  لكن  الرضورية.  األشغال  بعض  فلديَّ  يل، 
امليدالية  الزر إن احتجِت أيَّ يشء.«.. نظرت إىل حيث أشار فوجدت ما يشبه 
موضوعًا عىل الطاولة الزجاجية املجاورة هلا. هزت رأسها باإلجياب فانسحب 
فمها  وفتحت  وذهوٍل  إعجاٍب  يف  حوهلا  املكان  تتأمل  إياها  تاركًا  هبدوٍء  آدُم 
يف  رأته  سباحٍة  حوض  أروع  يف  لتحدق  الزجاج  من  تقرب  وهي  عنها  رغاًم 
يف  إبداعات  من  املجالت  صفحات  ويف  األفالم  يف  شاهدت  فلكم  حياهتا، 
أحواض السباحة، إنام هبذه الروعة مل تَر!!! كان حيتلُّ أغلب املساحة الضخمِة 
خلف الفيال حماطًا بصخور رماديٍة بنيٍة ضخمٍة ختللتها باقاٌت من األزهار التي 
َعت عشوائيًا وسط حشائش متفاوتة اخلرضة والطول لتعطي انطباعًا بمنظٍر  زِّ وُّ
ارتفعت  هلا،  املواجهة  األخرى  اجلهِة  ويف  كبريًة.  بحريًة  حيتضن  طبيعي  جبيلٍّ 
الصخور لتشكل حائطًا تعلوه اخلرضة وينهمر من فوقها شالل مياٍه بدا إلتقان 
صنعته طبيعيًا بصورٍة مذهلٍة وهو يصبُّ مياهه فوق احلوض األزرق الكبري، 
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َنًة  وأعجبها احلوض اجلانبي الصغري الضحل الذي شكلته بعض الصخور مكوِّ
دائرًة ليست بالصغريِة.. ومع كل هذا اإلبداع واجلامل خطف برصها الكوخ 
اخلشبي وِمنصُة الرشاِب اخلشبيِة التي استبدلت أحد جدرانه، فيام رفع سقفه 
املكون من القشِّ الطويِل أربعُة أعمدٍة . توسط الكوُخ احلوَض الضخم وقد 
هنايته  ترتاح  مراصة  مستديرٍة  خشبيٍة  قطٍع  من  ن  مكوَّ خشبيٌّ  جرٌس  منه  امتد 
بانسيابية عىل أرض احلديقة العشبية .. تنهدت وهي تعود لتجلس حيث كانت 
منظٌر كهذا يطل  لديه  العّز! من يكوُن  تعلو وجهها )ما أحىل  احلاملة  والبسمة 
عليه من نافذته ولو حتى دون أن يمتلكه، ويشعر بالكآبة أو يطُرُق الضيُق باَب 

صدِره؟!(.. 

]  
أبعد كل هذه  يا هنلة؟  ما حيدث  لتقوليه؟! ال أصدق  لديك  ما  »أهذا هو كل 
السنوات اخلربة والعمل معي ترتددين وتؤجلني خطوة هامة كهذه بانتظار قراري؟!!« 
... صمت نادر حلظاٍت ليستمع إىل حمدثته عىل اجلانب اآلخر وهو يقلب بضع 
أوراق أمامه عىل املكتب ويدون بيده ملحوظًة قصريًة. اغتاظ أكثر فأكثر من 
يفيده الرصاخ حتى  مربرات سكرتريته ولكنه جاهد ليسيطر عىل نفسه، فلن 
الصباح يف يشٍء اآلن، فعليه أن يتاملك نفسه وجيري بعض التصالت اهلامة 
ليعيد األمور إىل نصاهبا.. أغمض عينيه وهز رأسه معرضًا برفٍق وهو يستمع 
لالعتذار املائة قبل أن يأخذ نفسًا عميقًا ويقول بصوٍت هادٍئ مل خُيِف استياَءه 
للثالثة  األرباح  وبيانات  املعامالت  مجيع  يل  وأرسيل  أعذارًا  كفى  »متام،  بالكامل: 
أسابيع املاضية، وسآيت غدًا إىل الركة ل...«..قاطعته فاستمع بضيق لعراضاهتا 
وقاطعها باملثل قائاًل هبدوء: »صدقي أو ال تفعيل ولكني ل أعد قادرًا عىل االستامع 
لشخٍص آخَر خيربين بام عيل أن أفعل أو ال أفعل. أنا بخرٍي وسآيت غدًا.. مع السالمة.«. 
أهنى التصال وألقى اهلاتف املحمول بإمهاٍل فوق امللفات التي افرشت مكتبه 
واستدار ليواجه املنظر الذي يطالعه بعينني أعمتهام املشاكل عن روعته.. كان 
ينظر إىل حوض السباحة الضخِم واألفكاِر واألرقام تنهمر أماَم عينيه كالشالل 
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الصطناعي الذي ينهمر أمامه، فلم ينتبه للطََّرقات اخلفيفِة عىل الباب ول آلدم 
الذي اقرب هبدوٍء من املكتب..

آدم  فاعتذر  دهشٍة  يف  حاجبيه  رافعًا  برسعة  .استدار  نادر«  سيد  يا  »عفوًا 
فورًا: »آسف ، هل أجفلتك؟ لقد طرقُت الباب.«.. قال بجديٍة وهو يعود ليجلس 
خلف مكتبه: »ال تشغل بالك، كنت شاردًا فلم انتبه لوجودك.. ما األمر؟«.. قال 
عن  رأسه  نادر  رفع  لدقائق.«.  املكتب  ترتك  أن  منك  أطلب  أن  »أود  بأدب:  آدم 
إىل  كرسيه  يف  ظهره  ُيرجع  وهو  صرٍب  بنفاذ  قائاًل  يطالعها  كان  التي  األوراق 
الوراء: »آآ، هيا يا آدم ، ال تبدأ أرجوك، فالفوىض تعم الدنيا ولن يقتلني أن أعمل 
مبتساًم:  أجاب  ثم  نادٍر  بأدٍب لحتجاج  آدم  استمع  البيت.«.  بضع ساعاٍت يف 
»بالتأكيد لن يفعل، بل عىل العكس، أنا متأكد من أن العمل سيجعلك تتحسن.«. 
الوراء وهو  إىل  رأسه  أرجع  ثم  عينيه  أحد  يضيق  رأسه جانبا وهو  نادر  أمال 
رائع،   .. وشأين  ستدعني  إذًا  »جيد،  بامتناٍن:  قائاًل  مؤيدٍة  بابتسامٍة  شفتيه  يلوي 
لفرتٍة  املكتب  ترتك  ألن  »أحتاج  اهلدوء:  بنفس  آدم  قال  ألفعله..«.  الكثري  فلدي 
قصريٍة، فقد رأت كريمة شيئا صغريا يتحرك، ل تكتشف كنهه إذ اختبأ برسعٍة، وأريد 
أن أفتش احلجرة وأرشها باملبيد..«، رفع يده التي حتمل مبيدًا حرشيًا وفوطة زرقاء 
وهو  فقال  املوضوع،  لسخافِة  نادٌر  ابتسم  كالمه.  مؤكدًا  لنادٍر  لريهيام  صغرية 
يعود إىل األوراق ثانيًة: »ل أَر شيئًا ُمْذ َدخْلُت هنا. مؤكد بأن ذاك اليشء قد خرج 
من الغرفة..«. رد آدم بإرصاٍر: »لقد قلبت الفيال خارجًا و ل يبَق سوى املكتب.«. 
قال نادر وقد رفع حاجبه دون أن يرفع نظره عن الرسم البياين الذي اهنمك 
يف تفحصه: »ربام خرج من الفيال.. اسمع، إن كنت مرصًا، َفُعد يف املساِء يا آدم وال 
تعطلني أكثر من هذا، أرجوك.«.. ولكن لدهشته أرصَّ آدم بعناٍد: »ال أظنه سيبقى 
قابعًا يف مكانه حتى املساء، ولن أحتمل عناء البحث يف الفيال بأكملها جمددًا.. ختيل لو 
رأت شهد ذاك اليشء وكان عنكبوتًا كبريًا أو رصصورًا، سُتحدث فضيحًة.. كام أينِّ 
ل أُعد أَر بوضوٍح يف الضوء االصطناعي.«.. أرجع نادر ظهره ليستند إىل الوراء 
باستخفاٍف:  رأسه  ًا  هازَّ يقول  وهو  كفيه  وفرد  مرافعته  من  آدم  انتهى  بعدما 
يف  »سأنتظر  قائاًل:  نادر  فوقف  يرد،  أن  دون  برأسه  آدم  أومأ   .. »رصصور؟!« 
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احلديقة. فقط أعلمني حني تنتهي.«.. ضحك حني سمع آدم يقول وهو يشري إىل 
احلديقة من خالل النافذة: »أصبح الطقس غائاًم قلياًل و باردًا يف اخلارج، وال أظنك 
تود اإلصابة بالربد والبقاء يف الفراش جمددًا، فلَِم ال تنتظر يف الردهة الزجاجية حيث 
ها مناسبًا جدًا.«.. رفع نادر ذراعيه يف  أشعلُت جهاز التدفئة منذ فرتٍة وسيكون جوُّ
اهلواء ملوحًا باستسالم، وخرج مغلقًا الباب وراءه تاركًا آدم الذي َعَلْت وجهه 

ابتسامٌة عريضٌة...

]  
عىل  أسدلت  التي  الزجاجية  احلوائط  بفعل  رائٍع  بشكٍل  مضاءٌة  الغرفُة 
بعضها ستائر بيضاء رقيقة النسيج سمحت لضوء الشمِس ودفئها بأن يغمرا 
الردهة بقوٍة، ما جعل مهرة تشعر بالعرق ينساب عىل ظهرها إل أهنا مل تفكر 
حتى يف خلع معطفها، فهذا املعطف هو أرقى وأغىل ما متتلك، والبلوزة التي 
ترتدهيا حتته، ل تناسب أبدًا مكانًا كهذا، وبالطبع لن تساعدها يف استعادة ثقتها 
بنفسها، فاكتفت بتحريك يدها كاملروحة أمام وجهها .كانت تتمسك بمعطفها 
حتى يف غرفة شهد، إل أن غرفة الصغرية مل تكن مرتفعة احلرارة هلذه الدرجة.. 
الزجاجي،  الباب  منه  تفتح  أن  تستطيع  مكان  أو  مقبض  عن  بعينيها  بحثت 
ولكنها توجهت بابتسامة مستبرشة نحو مدخل الردهة العريض وهي تسمع 
وقع خطواٍت تقرب. جتمدت ابتسامتها عىل حاهلا وابتلعت ريقها حني ظهر 
بنطاله..  جيبي  يف  يديه  واضعًا  قويٍة  بخطواٍت  نحوها  يقرب  غريٌب  رجٌل 
األمر  حيتاج  )ل  بابتسامتها  تتشبث  وهي  تساءلت  اآلخر؟!(  هو  هذا  )ومن 
أكرب  يبدو  أن  أل يفرض  فؤاد.  السيد  نادر شقيق  فبالتأكيد هذا  فذ،  إىل ذكاء 
سنًا بكثري؟( ، وقفت حني أصبح قبالتها.. وقد شدت شفتيها عىل اتساعهام يف 

ابتسامٍة مرتبكٍة.
فلم  ببيته،  غريٍب  شخٍص  وجوَد  حلظ  حني  للحظٍة،  بدوره  نادٌر  ارتبك 
يكن يعلم بأن لدهيم ضيفًا اليوم، ولكنه تقدم نحو الشابة بثباٍت، وما أن وقف 
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قائال  ليصافحها  يده  يمد  وهو  وجهه  عىل  رسميًة  ابتسامًة  رسم  حتى  قبالتها 
: »نادر عز العرب، أهاًل بك يا آنسة. اعذريني لرتددي فلم أتوقع أن أقابل  بأدب َجمٍّ
أحدًا هنا.« . كانت ل تزال تبتسم وهي هتز رأسها )توقفي عن البتسام كالبلهاء 
وقويل شيئًا! ردي عىل الرجل باهلل عليك( . ابتلعت ريقها وهي تسحب يدها 
برفٍق من يده وتعود إىل كرسيها حيث أشار هلا قائلًة بصوت بدا له خافتًا قلياًل: 
»آسفة إن كنت فاجأتك. أنا مس مهرة، معلمة شهد، ولدينا موعٌد، إال أهنا عىل ما 

يبدو تأخذ محامًا.«.

مس  »أنِت  برصاحٍة:  ليقول  حاجبيه  برفع  دهشته  عن  وعرب  نادر  دهش 
مهرة؟!!«، خلع البلوفر األسود املفتوح بأزراٍر عريضة من األمام، ليظهر حتته 
قميصًا بلون السامء الصافية وهو يتابع: »برصاحة لقد توقعت امرأًة اكرَب سنًا بعدما 
التعامل مع شهد، وكذلك لتفرغك هلا بالصورة  سمعت عن خربتك ومهارتك يف 
التي أخربتني هبا كريمة.«.. جلس عىل الكريسِّ العاجيِّ اللون القريِب منها قائاًل 
سخيٍف..  بشكٍل  حياتِك  يف  الفوىض  وبعثنا  أربكناِك  بأننا  البد  إهلي،  »يا  باعتذاٍر: 
أعتذر لِك بصدٍق..«.. تراجع لريتاح يف كرسيه ويضع ساقًا فوق األخرى وهو 
ى جبينها، ربام بفعل حرارة الغرفة  يراقب ترصفاهتا املتحفظة والعرق الذي ندَّ
تقوله  أن  يتوقع منها  ما  ابتسم هلا وهي تقول  الثقيل.  وبقائها مرتديًة معطفها 
يف موقٍف كهذا: » ال مشكلة عىل اإلطالق، عىل العكس، أسعدين أن أكون بجوار 
شهٍد يف ظرٍف كهذا، فاهلل يعلم لَكْم ُأحب هذه الطفلة.. باملناسبة، كيف هي صحتك 
أنا  »بالتأكيد  معلقًا:  أفضَل.«. ضحك  تكون يف حاٍل  أن  أرجو  نادر،  يا سيد  اآلن 
الغيبوبة..«. شعرت باحلرِج من سخافِة سؤاهلا ولكنها  اآلن أفضُل من حايل يف 
ُأحِرَجت أكثَر حني قال: »اجلو يف الغرفة دافٌئ جدًا، فربام تشعرين براحٍة أكرَب إن 
مدت  ولكنها  أساعدك.«،  بأن  يل  »اسمحي  مكماًل:  واعتدل  معطفك.«  خلعِت 
يدها تستوقفه قبل أن يقف قائلًة برسعٍة: »ال بأس، شكرًا.. ال أشعر باحلرَّ بسهولٍة 
عىل أي حال، وسأصعد إىل شهد بعد دقائق، فال داعي لذلك. حقًا.«. تراجع حني 
ر شهد هكذا؟! هل  الذي أخَّ ارتياحها وبقيا صامَتني لدقائق. )ما  شعر بعدم 
سيكون لئقًا إن استأذنته للخروج والنتظار باحلديقة؟!(. مدت يدها تعدل 
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خصلة من شعرها التصقت بجبينها يف حركٍة مل َتُفْت نادرًا، الذي مدَّ يده ليلتقط 
جهاز حتكم أبيٍض صغرٍي من عىل الطاولة الزجاجية التي تفصلهام، وضغط فيه 

عىل الزر الكبري لتسمع رنًة صغرية ًقبل أن يعيده حيث كان..
حوض  »أعجبني  خلفهام:  احلديقة  إىل  بإهبامها  تشري  وهي  ببساطٍة  قالت 
أحبه.  كذلك  وأنا  »شكرًا،  برصاحٍة:  ورد  مبتساًم  رأسه  نادر  هز  السباحة..«. 
»حقا؟ َخَسارة! وهل  يؤسفني بأين ال أستغل وجوده كام جيب.«.. سألته بدهشٍة: 

ُيقاَوم؟! لو كان لديَّ ملا قمُت من أماِمه أبدًا.«..

يكن  مل  أمامه..«،  فيه، ال جتلس  تسبح  الناس  تلفازًا،  وليس  »إنه محاُم سباحٍة 
التعليق البارد الذي أحرجها لنادٍر، وإنام كان من الشاب الطويل الواقف بعيدًا 
من  هلا  املجاور  الكريس  يف  ليجلس  نحومها  تقدم  والذي  الردهة،  مدخل  يف 
بأنه  نادر يقصد  »السيد  الكريس:  فاردًا جسده عىل  يتابع  الناحية األخرى وهو 
ليس لديه الوقت للعب األطفال الذي نامرسه، فلديه عالٌ حيافظ عىل اتزانه وأشخاص 
ك نادر ساكنًا ومل يبُد الضيق عىل حمياه أو حركاته إل  أهم حيظى بصحبتهم.«. مل حيرِّ
من َنَفٍس عميٍق رفع صدره ببطء وقال هبدوٍء شديٍد وهو يَثبِّت نظره عىل وجه 
سامٍر: »أظنِك التقيِت بسامٍر ِمن قبِل يا مس مهرة.«. ردَّت وقد كرهت اقحامها 
فيام يبدو خالفًا بني الرُجَلني: »نعم، بالطبع.. أكثر من مرة.«.. تاَبع وهو ل يزال 
أْطَرَقت  ترد، وإنام  امُلميَّز.«.. مل  ُدعاَبتِه  اعَتْدِت ِحسَّ  »إذًا فقد  بابن خالته:  ق  حيدِّ
حتدق يف أصابعها التي تشابكت بقوٍة يف حضنها، فتابع: »أم ربام عليَك أن تتوقف 
حتى ال ُتشعر ضيفَتنا بعدِم االرتياح يا صاحبي.«. )لعل الستئذان اآلن سيكون 
مناسبًا جدًا، ومقبولً.(. مهَّت بفتح فمها إل أن كالم سامٍر التايل أخرسها متاما، 
املتباعدتني وحيدق  فقد قال وهو يميل إىل األمام لريتكن بكوعيه عىل ركبتيه 
إذًا، هل كافأهتا بصورٍة  أليس كذلك؟  »هتتم كثريًا ألمر ضيفتك،  نادٍر:  بدوره يف 
جمزيٍة عن حتمل ظروفك يف الفرتِة املاضيِة؟ أم اكتفيَت بالتعبرِي عن امتنانك؟ لعلَّك 
ل تنَس حتى أن تعطيها أجرها من األساس؟..«.. شبك أصابع كفيه وارتكن عىل 
الكريستال  باملطفأة  أن يرضبه يف وجهه  نادر  أراد  بتحدٍّ صارٍخ..  مبتساًم  ذقنه 
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الثقيلة القريبة من يده قربًا مغريًا، ولكنه اختار أن يوجه انتباهه لإلنسانة التي، 
ِد متامًا من األدب، فنظر  املراِع وامُلجرَّ ، قد جرحها كالم سامر غري  وبال شكٍّ
إىل مهرة معتذرًا بصدٍق واألسُف يطلُّ من عينيه قائاًل: »آسف.« هزت رأسها 
وأرادت أن ترد، ولكنها مل جتد شيئًا يمكنها أن تقوله لتعرب عن قبوهلا اعتذاره 
عي بأن كالم سامٍر مل حيرجها، فصمتت متاما. شعرت  أو أن تكذب جماملًة وتدَّ
يف  األنيقني  الغريبني  هذين  وْسط  ارتياٍح  بعدم  وشعرت  أناملها  يالمس  بربٍد 
القديمة كدودٍة ختتبئ  تتقوقع داخل مالبسها  الصامتة، وهي وسطهام  حرهبام 
، وكرامتها اجلرحية تئن وتتعذب، فوقفت دون أن تقرر إىل أين  وراء ورقة خسٍّ
ستذهب، فوقف نادر فورًا، ومل تدرك كم كان قريبًا منها إل بعدما ابتعد خطوًة 
»سأنتظرها  فورًا:  ردت  شهد؟«.  إىل  »أصاعدٌة  وضيافٍة:  بأدٍب  قائاًل  الوراء  إىل 
يا  إذنك  »عن  متابعًة:  وحده  لنادٍر  حديثها  توجه  أن  تعمدت  احلديقة.«.  يف 
إل  ألحدمها،  تنظر  أن  دون  فتجاوزته  املجال،  هلا  ُمفِسحًا  ابتعد  نادر.«.  سيد 
عنها  يردأ  أن  بيته وبوجوده دون  أن هتان ضيفته يف  يعجبه  مل  الذي  نادرًا،  أن 
هجوم ابن خالته السافر ليحافظ عىل الشكل العائيل والصورة العامة أمامها، 
الزجاجي  الباب  إىل جوارها يف صمٍت حتى وصال  بأن مشى  فاجأ مهرة  قد 
األمامي فوقف ليقول وهو ينظر يف عينيها بطريقٍة أربكتها: »حقًا يا مس مهرة، 
أنا عاجز عن التعبري عن مدى أسفي وضيقي مما قال قريبي، وغضبي من إحراجك 
هبذه الصورة.«. قالت وهي تنظر إىل قدميها وحترك رأسها بحركاٍت مل يفهمها 
نادٌر متامًا: »ال تضايق نفسك. فكام قلَت سابقًا، أنا رصُت أعرف السيد سامر وليس 
جديدًا عىل مزاحه.«.. طأطأ لينظر حيث تنظر ما جعلها تلوم نفسها بشدة للفت 
»ل خيطئ حني  البايل ولكنه رفع رأسه برسعٍة متابعًا:  نظره إىل حذائها األسود 
ألن  املادّي،  التقدير  عن  أحتدث  ال  فأنا  وصدقيني  كفايًة.  جمهودك  نقدر  ل  بأننا  قال 
ما فعلته، ومما سمعت من كل فرٍد يف هذا البيت، ال يقدر بامل.. أنِت إنسانٌة عظيمٌة 
»وأنت شابة وبالتأكيد  بيده مكماًل:  إليها  يا مس مهرة لترتكي حياتك.«، وأشار 
لديِك ما يشغلك يف حياتك وتستمتعني به أكثر من جمالسِة طفلٍة صغريٍة يف ظروف 
يبدو  قد  كالمي  أن  وأعلم  فعاًل،  كبري  فعلتِه  ما  رمضان..  شهر  ويف  باجليدة  ليست 
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ولن  كيف،  أفكر  فعاًل  كنت  ولكني  سامر،  قال  ما  بسبب  احلرج  بدافع  أو  جماملًة 
أقول أكافئِك، وإنام أعوضِك عام أحدثناه من إرباٍك لِك ولعائلتك.«.. كان صوته 
وأسلوبه حيمالن الكثري من الصدق، أو هكذا شعرت مهرة.. وبالرغم من أن 
ما قاله مل يزد عن عبارات اعتذاٍر وجماملٍة سيقوهلا أيًا من كان يف مكانه، إل أهنا 
فقد  تلقائيًا،  جسدها  لغة  عىل  انعكست  كبرية  وراحة  شديٍد  بتحسٍن  شعرت 
رفعت رأسها وشدت قامتها وهي تفرد كتفيها وترد بابتسامٍة حقيقيٍة: »صدقني 
يا سيد نادر، لقد نسيت املوضوع.. كام أرجو أال تعطي األمر أكرب من حجمه، فام 

فعلُته ال يزيد عام كانت ستفعله أي معلمٍة أخرى فيام لو كانت مكاين.«..

»مس مهرة..!!!!! هاااااااي...«..التفت نادر وأرشقت مالحمه بسعادٍة وهو 
يرقب شهد تقفز درجات السلم وثبًا وكريمة تتبعها صارخة خوفًا عليها من 
أن تسقط.. وبالرغم من اشتياقها لشهٍد إل أهنا أخذت ترمق الرجل الواقف يف 
سدة الباب إىل جوارها وتتمعن يف جانب وجهه.. مل يكن وسياًم كشقيقه، كام مل 
يكن فارع الطول مثله، وإن كان ل يزال طوياًل نسبيًا بالنسبة إليها، إنام يف عينيه 
البنيتني يشء شدها بقوة، ليس كامرأة، وإنام كإنسانة.. كانت عيناه تنظران إىل 
الشخص ولكن برصه خيرق إىل أبعاد أخرى، وكأن يف داخله يعتمل أمر ما أو 
يعتذر منها ويف عينيه أسف حقيقي،  الناس.. كان  ما يرى  بعينيه خلف  يرى 
ولكنها شعرت بأن أسفه مل يكن عليها بقدر ما هو عليه، وكأنه يريد أن خيربها 
بيشء مل يستطع أن يسمح له بتخطى عينيه. )نعم، طبعا سيد هذا القرص حيتاج 
البايل..  حذائك  فوق  قدميك،  حتت  بمشاكله  ويلقي  مأساته  لريوي  إليِك 
عيشك.(..  ولقمة  للطفلة  وانتبهي  خيالتِك  من  دعِك  السخافة..  منتهى 
فتحت ذراعيها بحٍب والتقفت الطفلة التي قفزت يف حضنها بسعادٍة وشوٍق 
صارخًة بطفولٍة: »أرأيَت مس مهرة يا بايب؟ هذه هي التي كنت أكلمك عنها؟ هل 
التعليق الربيء،  نادر ضاحكًا وكذلك مهرة وكريمة من  انفجر  أعجبتك؟«.. 
وقال وهو يثني ركبتيه ليقرب من وجه ابنة أخيه احلبيبة ويداعب طرف أنفها 
بإصبعه: »نعم قابلتها، و لكنِك تأخرِت عليها! وماذا قلنا عن االلتزام باملواعيد؟.«.. 
ردت كريمة بدلً من شهد وهي تلتقط أنفاسها بعد نزوهلا السلم ركضًا لتلحق 
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رهتا يا سيد نادر.«، ثم التفتت إىل مهرة قائلة بحنٍو: »أوحشتنا  بالصغرية: »أنا من أخَّ
يا مس مهرة، ال تتصوري كم اشتقت إليك.«. تقدمت مهرة لتعانقها فاحتضنتها 
يا عزيزيت.«..  بدونِك  للبيت طعٌم  يكن  »ل  مكملًة:  تربت عىل ظهرها  وأخذت 
انشغل نادر عن هذه اللحظِة العاطفية بالصغرية التي كانت تتقافز حوله وهو 
يداعبها ويتظاهر بعدم القدرة عىل اإلمساك هبا.. استدارت نحومها مهرة بعدما 
أفلتتها كريمة وقالت برقٍة: »أل حين الوقت بعد لنبدأ الدرس يا حبيبتي؟«، التفتت 
تسأل كريمة: »أين يمكننا ان نجلس؟«.. أجابت كريمة بحاجبني مرفوعني: »يف 
وصمتت  عادت  ثم  »ولكن..«  مهرة:  ردت  أنسيِت؟«..  عزيزيت،  يا  شهد  غرفة 
وشهد تسحبها من يدها لتصعدا السلم وشهد ختربها عن أحداث فيلم أطفاٍل 

شاهدته يف السينام مع والدها..
كريمة  ووقفت  صمٍت،  يف  بنطاله  جيبي  يف  ويداه  يتابعهام  نادر  بقي 
بتحقيق  وحتلم  والطفلة،  الشابة  إىل  تنظر  براحة،  كفيها  عاقدًة  األخرى  هي 
ذراعّي  بني  وليدًا  طفاًل  تتخيل  وهي  ابتسامتها  اتسعت  عنه..  آدم  حدثت  ما 
»يا رب.«. خرج  بسعادة..  يراقبهم مجيعًا  وفؤاد  تراقص حوهلام  مهرة وشهد 
الدعاء من فمها رغاًم عنها فنظر نادر إليها مستفهاًم، فقالت ضاحكة وهي تشري 
األيام،  هذه  كثريًا  نفيس  أحدث  رصت  فقد  مني،  »دعك  مهم:  ل يشء  أن  بيدها 
»أنت تقف  يبدو أهنا أعراض الشيخوخة.« ثم التفتت إليه قائلة باهتامٍم وضيٍق: 
هنا بقميصك اخلفيف دون أن تلقَي باالً للربد وتيار اهلواء الشديد الذي يدخل من 
الباب.«. قال ببساطٍة وهو هيز كتفيه ويراقبها وهي تغلق الباب : »الطقس اليوم 
معقول وال أشعر بالربد فعال. ثم إنني كنت يف مكتبي حتى أخرجني آدم منه بإرصار 

ليبحث عن رصصور.«.

)أي رصصور؟( تساءلت بصمٍت بينام توجهت للمطبخ لتبارش جتهيزها 
لإلفطار، وانرصف نادر لريى )ماذا حدث بني آدم والكائن املجهول(...

بكآبٍة  السباحة  محام  يرقب  وحيدًا  الزجاجيِة  الردهِة  يف  سامر  وبقي 
وحنٍق...
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»حسٌن، هل يمكن أن أسأل عمَّ حدث منذ قليٍل بالفيال؟«، سأل فؤاد بخفٍة 
برويٍة احرامًا لرغبة  القيادة  القيادة هبدوء، وقد حرص عىل  وهو يدير عجلة 
أمريٍة التي جلست بجواره براحٍة أكرب داخل سيارة نادٍر البي إم دابليو والتي 
عمَّ  »متى؟  بتعجٍب:  سألته  الرياضيِة..  فؤاٍد  سيارات  من  أكثر  تعجبها  كانت 
إحراج  َتعمدِت  »لقد  البساطِة:  بنفس  وقال  رسيعٍة  بنظرٍة  رمقها  تتحدث؟!«.. 
وأرجعتها  رأسها  رفعت  ِلَ؟!«.  صارٍخ!  بشكل  منها  والسخرية  شهٍد  مدرسة 
لتنفض خصلة من شعرها انسابت عىل جبينها بعصبيٍة وقالت وقد أثارها أن 
وثانيًا،  يومًا،  عتبًا  أو  لومًا  أحٍد  من  تتقبل  َفَلْم  األول،  املقام  يف  فؤاٌد  حياسبها 
سة موضوعًا خيتار فؤاد أن يتحدث فيه معها، وأن تطغى  أن تكون تلك املدرِّ
سريهتا عىل وجودها هي: »حقا؟ ال، ل أنتبه هلكذا أمر.«.. صمتت وتوقعت أن 
ًا هبدوٍء:  ينتهي الكالم هبذا الشأن عند إجابتها الالمبالية، إل أن فؤادًا قال ُمِقرَّ
»بىل يا أمرية، أنِت .. أهنتها عمدًا، وقد كان يتوجب عليِك أن تراعي أهنا يف موقٍف 
َعْت بأن أردَّ أنا عنها  َتَوقَّ ال يسمح هلا بالردِّ عليك وخاصة بوجودي.. أو ربام حتى 
يف  أيضًا  وضعتني  وإنام  بكالمك،  وحدها  حترجيها  ل  أنِت  ضيافتي..  يف  باعتبارها 
موقٍف حرٍج.. و أنا ل أحب هذا وال يعجبني أن تترصيف هبذا املستوى.«. حاولت 
أن تقاطعه ولكنه مل يمنحها الفرصة وتابع كالمه حتى أهناه، ثم صمت حلظًة 
لباقي  مزاجها  يعكر  ما  يقل  أو  يوبخها  مل  وكأنه  اهلدوء،  بنفس  يقول  أن  قبل 
اليوم: »كنت تقولني؟«.. سألته أمرية بربوٍد يناقُض ما عليه أعصاهبا من ثورة: 
منها  سخرت  أنني  هل  لك؟  أوضح  أن  أستطيع  حتى  حتديدًا  أغضبك  الذي  »وما 
منها هي شخصيًا عىل وجه  أنني سخرت  أم  النظِر عمن تكون يف وجوِدك؟  بغض 
التحديد؟«.. رد ببساطٍة وهو ينعطف بالسيارة بحدٍة جعلتها تتمسك بمقبض 
أن  يعجبني  َل  األمرين.. كذلك  »كاِل  أمامها:  التابلوه  بكفها عىل  وتستند  الباب 
ني عىل شخٍص ما مستغلًة أال حول له وال قوٍة أمام جاهك يا أمرية.. أنا  أراِك تنقضِّ
أكره االستضعاف، فمن جهٍة، هي ضيفٌة غريبٌة تقف بني قريَبني، ومن جهة أخرى، 
فهي، كام يبدو عليها ..«. صمت لينتقي كلامته باحثًا عن كلمة يستبدل هبا )فقرية 
تباٍه وعجرفٍة، فقال  فيها  الكلامت  معدمة ختشى سلطاننا(، فقد وجد أن هذه 



160

»تبدو إنسانًة بسيطًة من طبقة متواضعٍة، لقد َشُعْرُت وكأهنا سمكة رسديٍن  أخريًا: 
وسط أسامك قرش، إن فهمِت ما أعني.«.. »بالطبع فهمت، فأنت تشفق عليها من 

غوٍل مثيل.. مجيٌل جدًا، أشكرك عىل تصويري هبذه الصورة.«..

وجهتهام  وصال  حتى  صامتني  بقيا  رسعته.  من  زاد  أنه  بغري  فؤاد  يُرد  مل 
متأنيٍة  بخطواٍت  حوهلا  ودار  اخلاص  السيارات  موقف  يف  السيارة  فأوقف 
ليفتح ألمرية الباب.. أنزلت قدميها برقٍة ونزلت بخيالء وعطرها يمأل اهلواء 
حوهلام بقوة. انتظرت أن يفسح هلا املجال لتتحرك ولكنه بدلً من ذلك أمسك 
معصمها بحزٍم واقرب منها قائاًل هبدوٍء وهو يؤكد عىل معنى كلامته: »اسمعي 
يا أمرية، ما منعني من الرد عن مس مهرة هناك، بالرغم من أمهيتها لدى ابنتي، هو 
ُيتلف مزاجِك،  أنني رفضت أن أحرجِك أمامها، وكذلك أينِّ ال أريد ألٍي كان أن 
بخاصة ونحن بصدد هذا املشوار بالذات.«، قال هذا وتركها فورًا ليبتعد إل أهنا 
برفق: »وهل  تقول  هلا  ليستمع  متسائاًل،  بحركٍة خفيفٍة فوقف  شدته من كمه 
الذي قد  الكبري  أنتبه للحجم  ل  بأنك ل تضايقني بكالمك ؟ عمومًا، صدقني  تظن 
حتمله كلمًة أو اثنتني ألقيهام للفتاة، فهي ل تصنع من زجاٍج، وعىل عكسك أجدها 
أكثر من قادرة عىل الرد ولكني أنا من ل تقل شيئًا يستدعي ذلك، فقد فهمتني هي 
تعرف  لن  بأهنا  يعلم  فهو  فؤاد،  ابتسم  أنت..«..  بعكسك  السليم  النحو  عىل 
بخطئها وهذا هو العيب الوحيد لدهيا والذي تقبله بصدٍر رْحٍب، فَمن كامٌل 
عىل أي حال؟ كام أنه ل يريد أن يعطي موضوعًا كهذا حجاًم أكرَب من حجمه، 
خصوصًا وأهنا مل تقصد أن حترجه أو تضايقه وإل لختذ موقفًا خمتلفًا متامًا.. 
ابتعد خطوتني وأشار بيده هلا كي تتقدمه، فتأبطت ذراعه بدلٍل واستكانة وهي 
تسري بجواره نحو مبنى الفندق العاملي الضخم دون أن تنبس ببنت شفة. كان 
اعتزاز فؤاد وانتصاره لنفسه وكرامته ولو من إشارة بسيطة غري مقصودة هو 
سبب الكثري من خالفاته مع شهرية، هلذا قررت ترك األمر عند هذا احلد حتى 
ل تثري عصبيته التي يفقد خالهلا كل حس باخلطأ والصواب.. كام أهنا ارتأت 
بأل تعطي مهرة مساحة أكرب يف حديثهام ووقتهام معا.. سألته حني وجدته يقود 
الفندق  الذي حيتل بضع طوابق أسفل  التجاري الضخم  املول  خطواهتا نحو 
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الذي ارتفع شاخمًا متكربًا وسط مساحة خرضاء أنيقة كبرية: »إىل أين تأخذين؟«، 
»حلظاٌت وتعرفني، فقط اصربي.«.. صمتت مبتلعة تعليقها الالذع  فرد مبتساًم: 
الذي كاد يقفز من بني شفتيها. مل تكن سعيدة بقيادته هلا كالبلهاء ولكنها قررت 
هو  )هذا  هي..  ملأرهبا  تصل  حتى  والتحكم  بالسيطرة  اإلحساس  متنحه  أن 
ألقيت نفيس وماذا سأفعل  فيم  به ؟!  الذي سنتحكم  التائه الضعيف  السكري 

إن تزوجته فعال؟!!(..
لتنظر  تستدير  جعلتها  العريضة  فؤاد  ابتسامة  ولكن  توقفا،  ملِا  تعرف  مل 
بدهشة إىل واجهة عرض حمل األملاس الشهري خلفها، وارتفعت معنوياهتا كثريًا 
وفؤاٌد يمسك بيدها ليقودها إىل الداخل حيث وقف كل من به حتيًة واحرامًا، 
وتقدم صاحبه ليصافح فؤاد ويرحب به بقوٍة وسعادٍة واضحني.. )حسٌن، لن 
يكون سيئًا أبدًا أن يبدأ هناري هبدية من األملاس. لست سيئًا جدًا يا سيد فؤاد، 

فشقيقك مل يفعلها دون سبٍب قباًل.(..
ابتسامًة  مبتساًم  املحل  صاحب  سأهلا  مودموازيل«  تريب  أن  حتبني  »ماذا 
وجدهتا عريضًة جدًا، وأشفقت عىل ظهره الذي أبقاه شبه منحٍن منتظرًا جواهبا 
بصرٍب وأدٍب، فخلعت الشال من حول كتفيها وسارع هو بتناوله منها فيام قالت 
برقي: »شكرًا مسيو، ولكني صائمة.«. التفت إىل فؤاد الذي أومأ موافقًا فاعتدل 
الرجل وسأله بنربة حمرفٍة: »كيف يمكنني أن أخدمك يا مسيو فؤاد؟« . رمق فؤاد 
أمرية بنظرٍة جانبيٍة رسيعٍة قبل أن يرد وهو يتكئ براحٍة إىل الوراء عىل األريكة 
»أنا ل أذهب إىل  املخملية البيضاء: »وماذا تظن يا مسيو ألبري؟«، وابتسم متابعًا: 
انتفضت  لديك.«..  إال  بخيايل  الذي  الزواج  خاتم  أجد  لن  أين  أعلم  ألين  غريك 
أمرية تنظر إليه بصدمٍة بينام سمعت ألبري يقول: »الصواُب فعلَت يا سيد فؤاد.. 
وأنت أعزُّ زبون لدي، لذلك أمهلني دقيقًة كي أحرض لك املجموعة اخلاصة التي ال 
أعرضها إال للزبائن الغاليني أمثالك.«. أومأ برأسه وانرصف مرسعًا فالتفت فؤاد 
ألمرية التي باغتته قائلًة: »هل جننت يا فؤاد؟ أتسحبني من البيت وجترين إىل هنا وأنا 
أظن بأننا سنحرض فيلاًم أو ما شابه، ثم ظننت بأنك ستشرتي يل هدية، فقط هدية، ال 
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خاتم خطوبة.«. رد ماطًا شفتيه بابتسامٍة ساخرٍة: »وهلذا قلت لِك بأهنا مفاجأة.«، 
قالت  أليس كذلك؟«..  »وأظنها مفاجئًة سعيدًة،  بتساؤٍل:  قائاًل  مال نحوها  ثم 
فلسُت شيئًا  رأيي،  تنازلَت وسألتني عن  لو  أكثر  »كنت سأسعد  أسناهنا:  بني  من 
حتصل عليه وقتام تريد يا فؤاد. عليك أن تعلم بأينِّ ال أحب هذا األسلوب، خاصًة 
يف األمور املصريية..«. كانت عصبيتها وثورهتا واضحني يف ملعة عينيها وخدهيا 
اللذين توردا بشدٍة، فوقف فؤاد شادًا إياها من ذراعها لتقف بدورها يف حركٍة 
الذي كان يقرب  ألبري  العاملني يف املحل، وكذلك  مفاجئٍة لفتت نظر بعض 
ر صفو اخلطيبني، فانتظر يف  منهام ولكنه تراجع بضع خطواٍت حني لحظ تعكُّ
اخللف وسط موظفيه الذين رصفهم عن مراقبة زبونه املهم، والذي كان يقول 
بصوٍت مل يرفعه كثريًا ولكنه مل هيتم كذلك بأن جيعله غري مسموٍع كفايٍة: »وِلَ 
كل هذه املأساة؟!! انِس املوضوع متامًا وتقبيل اعتذاري!!! آسف ألين فهمت تقربِك 
منِّي عىل أنه يشٌء ذا معنًى، قررت أن أجتاوب معِك، فأنا أساسًا ل أكن أفكر يف الزواج 
أيمكن  واإلهانات؟!!!  الفضيحة  هلذه  فعاًل  أتعرض  هل  إهلي!!  )يا  جمددًا.«. 
أن يتحول شخص ما من النقيض إىل النقيض يف ثواٍن، فتجد نفسك وكأنك 
أمام إنساٍن آخر؟؟؟!!! كيف كانت تترصف شهرية يف هذا الظرف؟ يا إهلي!! 
األبد(.  إىل  السافل  هذا  وخيتفي  هو  تبتلعه  أو  وتبتلعني،  تنشق  األرض  ليت 
بأل  حترص  وهي  منخفٍض  بصوٍت  قالت  ولكنها  املبتل  كاهلرِّ  تنتفض  كانت 
»الناس تراقبنا يا فؤاد!« . أبقت نظرها معلقًا بنظره، فزفر بعد  بِلَّة:  تزيد الطني 
حلظٍة وهو يمسح وجهه بكفه ويضع إحدى يديه يف جيب بنطاله، وقال مشريًا 
اجليس..«.  العظيم،  اهلل  »أستغفر  جيلسان:  كانا  حيث  خلفهام  الوثري  املقعد  إىل 
ردت ويدها ترتعش خوفًا من أن يصيَح جمددًا: »اجلميع ينظر إلينا، دعنا ننرصف 
رها  يسمِّ إياها  تاركًا  برسعٍة  املحل  من  وخرج  وقف  وإنام  يرد  مل  أرجوك.«. 
لتواجه عيون  اللتفاِت حوهلا  الصدمة واحلرج من  باألرض، ومتنعها  ذهوهلا 
املوظفني الفضولية. أخريًا متكنت من حتريك قدميها فخطت ببطٍء خارجًة من 
املحل غري متأكدٍة إن كانت ستجد فؤادًا بانتظارها عند السيارة أم ستجده قد 
أنا؟!  يفعل يب هذا؟!  أنا  )أنا؟!  أمر عودهتا وحدها!  لتتدبر  إياها  تاركًا  غادر 



163

أين ذهب جمهودي وتعبي يف التقرب إليه طوال الفرة املاضية وأنا أعرِص عىل 
نفيس ليمونة لتقبُّل فكرة زواجي منه؟!! أيقول يل أنا بأين ألقي بنفيس عليه؟!! 
السافل!!(. »مودموازيل! مودموازيل!«.. استدارت وهي تعض عىل شفتها بقوٍة 
حتى ل تبكي فُتهني نفسها أكثر، لتجد ألبري يقرب منها مرسعًا ويف يده شاهلا 
الذي نسيته من َهوِل صدمتها. قدمه هلا بأدٍب فأخذته مبتسمة دون أن تستطيع 
إحداث  عن  تعتذر  أن  الوجه  ماء  وحفظ  اللياقة  فمن  بكلمٍة،  فمها  تفتح  أن 
فضيحٍة يف حمله، ولكنَّ صوهتا أبى أن خيرج، فأومأت برأسها شاكرًة بابتسامٍة 
مصطنعٍة.. كان ألبري يالحظ كم زبونته املستقبلية جمروحة وحمرجة فقال بطيبٍة: 
»ال بأس يا مودموازيل.. مثل هذه املواقف حتدث كثريًا أمامنا، ففكرة الزواج جتعل 
الرجل، أيًا كان، يشعر بأنه أصبح فأرًا بعدما كان قطًا..« ابتسمت لتشبيهه وقالت 
بصدٍق: »مرييس مسيو ألبري.«، فهز رأسه متابعًا برصاحٍة: »صدقيني مودموازيل، 
نحن ننسى متامًا هذه املواقف من كثرهتا، فال تقلقي وال ترتددي أبدًا يف زيارتنا جمددًا. 
املحل حملك يف أي وقٍت ترفيننا فيه..«، ابتسمت له جمددًا قائلًة: »بالتأكيد.. أرجو 
أن تقبل اعتذاري عام..«. قاطعها الرجل بقوٍة: »ال، ال، ال تعتذري يا مودموازيل... 
تابع  ثم  إطالقًا..«،  مشكلة  ال  صدقيني  ضيوفه..  ونحن  حمٍل  صاحب  فؤاد  مسيو 
بنربٍة معينٍة وكأنه ينبهها: »وهو رجٌل كريٌم جدًا، ال يبخل عىل امرأته بأي يشء.. 
رمحها   - شهرية  مدام  عىل  حميل  من  واهلدايا  املجوهرات  يغدق  كان  كيف  أذكر  فأنا 
اهلل-.. إنه رجٌل حيب تدليل زوجته.«.. هدأت أمرية وهي تنظر إىل ألبري بصمٍت، 
الذي  الرضر  حجم  وأدركت  أفاقت  وقد  يركها  أن  قبل  وانحنى  هلا  فابتسم 
أحدثته بتكتيكاهتا وخطتها.. سارت نحو املخرج وهي تفكر، عليها اآلن أن 
األمام  إىل  األمور  تدفع  أن  إهانتها، وحتاول  تتناسى  تدوس عىل كرامتها وأن 
جمددًا مع فؤاد. ل تدري ماذا أصاهبا! فبالرغم من أن هذه اخلطوة كانت لتتوج 
جهدها وتنهي هبا املرحلة األهم يف طريقها لتصبح سيدة هذه العائلة البائسة، 
إل أهنا فزعت حني وجدت األمور تأخذ منحنًى جديًا، وبأن زواجها من فؤاد 
سيصبح واقعًا تعيشه، وليس خيالً وترتيبًا جتاهد لتقبله.. بللت شفتيها بطرف 
املخرج  أمام  متوقفًة  فؤاد  سيارة  ترى  وهي  ببعضهام  شفتيها  ودلكت  لساهنا 
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مبارشة بانتظارها، وفؤاد بداخلها يستند إىل املسند عن يمينه بكوعه بينام يطرق 
خرجت  حني  البارد  اهلواء  لفحها  اجللدي..  املقود  عىل  األخرى  يده  بأصابع 
شاهلا  وضع  تعدل  فتوقفت  بجسمها  التصق  الذي  وثوهبا  بشعرها  وعبث 
وتعدل خصالت شعرها بأصابع أكثر ثباتًا من ذي قبل.. كان فؤاد يطالعها يف 
صمٍت وقد هدأ قلياًل، فأخذ يلوم نفسه عىل ما قال من كالٍم سيصعب عليه 
يلومها  ولكنه  غضبه،  نوبات  يكره  كان  عليه.  منها  العتذار  أو  عنه  الراجع 
يف ذات الوقت عىل استفزازه، فقد كان بإمكاهنا أن تصمت ثم ترفض اخلطبة 
يعرف  ل  الصورة..  هبذه  حترجه  أن  دون  للمحل  اخلاتم  فيعيد  وحدمها  ومها 
به يف  املفاجئ  اهتاممها  إليه!!! ولكن  بأهنا متيل  التبس عليه األمر وظنَّ  كيف 
اآلونِة األخريِة، مل يكن تعاطفًا أو جمرد موقٍف إنسايٍن، فقد كانت حريصًة عىل 
إرسال رسائٍل بعينيها وملساهتا، ل خَتفى معانيها عىل رجٍل مثله، ويكاد يقسم 
بأهنا مل تكن أخوية عىل اإلطالق.. وألنه يعرف أمرية جيدًا، وبالرغم من رفضه 
لبعض طباعها، إل أهنا مل تكن يومًا سيئة اخللق أو السمعة، بل عىل العكس، 
كانت تبتعد عن كل من حتيط هبا الشائعات يف جمتمٍع أغلبه ل يعبأ كثريًا ملثل 
هذه األمور، وهلذا فقد احرم مشاعر ابنة خالته، وبخاصة وقد بدأ ينتبه لرقتها 
ويستمتع باهتاممها األنثوي به، وهلذا قرر أن ُيقِدم عىل اخلطوة الرسمية، فكلُّ 
بأنه  أدرك  هدأ،  أن  وبعد  قال،  ما  قال  وقد  واآلن،  يفهُم..  باإلشارِة  لبيٍب 
أهاهنا ليس فقط كامرأٍة، وإنام كقريبٍة أيضًا.. زفر)أففففففف، سيكون وضعًا 
أنا  أبدًا..  قبل  من  يضيع  حقها  تَدع  مل  كأمرية،  امرأٍة  مع  وبخاصٍة  مستحياًل، 

أعرفها جيدًا.(..
السيارة هلا فدلفت إىل كرسيها  بثباٍت، ثم نزل وفتح باب  راقبها تقرب 
هبدوٍء وانتظرته ليجلس هو اآلخر قبل أن تستدير إليه بجسدها كله سائلًة برقٍة 
وهي تريح يدها عىل يده التي كانت متسك بناقل الرسعة: »هل هدأت أم الزلت 
وأسلوهبا  شخصيتها  مع  التام  وتناقضها  فعلها  بردة  تفاجأ  فؤاد؟«..  يا  غاضبًا 
وما توقعه، ما أخرسه، ولكنه نظر إليها وهو يطرف بعينه يف حرية وقد قطب 
حاجبيه، فاعتدلت وأغمضت عينيها بقوة وهو حيرك السيارة حيث ارتفع بوق 
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السيارة املتوقفة خلفه.. استجمعت كل طاقتها لتقول هبدوِء وسكينِة املوِت: 
»أنا أحبك يا فؤاد.«.. ُصدم فؤاٌد بقوٍة من ترصحيها وعرف بأن عليه أن يتوقف 
وأن يرد بكلامٍت أقوى من كلامهتا ليحفظ هلا بعضًا من كربيائها التي أهدرها 
منذ قليل، فاختار بقعة ًقريبًة جدًا وتوقف جمددًا ليستدير هو نحوها هذه املرة، 
يا  آسف  فعاًل  آسف،  »أنا  صدٍق:  بكل  قائاًل  رقٍة  بكل  ليقبلها  بيدها  وأمسك 
أنا  صدقيني  معِك..  النحو  هذا  عىل  أترصف  أن  أمكنني  كيف  أدري  ال  أنا  أمرية.. 
شديد الندم عىل كل كلمٍة قلتها، ول أعِن من كل هذا شيئًا.. هذه آفتي، وال أعرف 
هي  استدارت   .». أرجوِك  ساحمتني..  بأنك  قويل  أرجوِك  منها..  أختلص  كيف 
»أل تسمعني؟ لقد قلت  األخرى قائلة هبدوٍء و قلبها يكاد ينفجر ويرصخ أملًا: 
من  بالرغم  املوقف  هذا  حتملت  وهلذا  فؤاد،  يا  أحبك  أنا  ساحمتك...  من  أكثر  لك 
وقال  املرة  هذه  ها  كفِّ باطَن  قبَّل  بالداخل!!«..  حدث  ما  اآلن  حتى  أفهم  ال  أين 
احلقري،  )أهيا  متفامَهني.«.  بأننا  اعتقدتُّ  أن  بعد  طلبي،  ترفضني  »ظننتك  بأسٍف: 
لقد أخربتك بأينِّ أحبك مرتني وأنت ل زلت تثرثر بكالم ٍفارغ(.. ابتسمت له 
برقٍة وهي تضغط عىل أسناهنا بقوٍة آملتها، بينام سحبت يدها من يده واعتدلت 
يف كرسيها فشد يدها ثانيًة ليقبلها من جديٍد قائاًل برقٍة شديدٍة: »ل أكن ألنفعل 
هكذا لوال أنني تعلقت بك يا أمرية ول أتصور أن ترفضيني وأال تبادليني مشاعري.«. 
أنت  انتظر لرى ماذا سيحدث لك  )إذا فقد جرحت كربياءك؟ حسٌن، فقط 

وشقيقك السيد نادر صعُب املنال.(..
همَّ بالتحرك بالسيارِة إل أهنا أمسكت مرفقه سائلًة بكل رقٍة وبراءٍة: »إىل 

أين؟«، فتوقف قائاًل: »إىل البيت؟ ِل؟ أتريدين الذهاب إىل مكان ما؟«. 

هبا  حدق  ألجله؟!«..  جئت  ما  تشرتي  أن  »دون  هبدوٍء:  مبتسمًة  ردت 
أجابته  »اآلن؟.«.  سائاًل:  بارتباٍك  ابتسم  و  تقصد،  ما  فهم  حماول  للحظاٍت، 
بابتسامٍة مرشقٍة: »نحن هنا، اليس كذلك؟«. كان يدرك، بالرغم من ترصحيهام 
لبعضهام بمشاعرمها، أنه قد أفسد اللحظة، ولن يكون مناسبًا أن يطلب منها 
العودة للداخل، حيث جعل اخللق يشهدون فضيحتها، ليشري خامتًا، ولو كان 
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مصنوعًا من القمر، فاحتامل هذا سيكون فوق طاقة البرش.. لذا، أطفأ املحرك 
ونزل من السيارة برسعٍة ليفتح هلا الباب وهو ل يزال مذهولً من طلبها. سارا 
قائاًل  مبتسمني  رؤيتهام  لدى  صاحبه  وقف  الذي  املحل  إىل  عائَدين  بيٍد،  يدًا 
رشفتام  فؤاد..  مسيو  »مودموازيل،  عاليٍة:  ومهنيٍة  بأدٍب  مرة  ألول  يرامها  وكأنه 
املحل.. تفضال..«.. أجلسهام بلباقٍة وحنكٍة يف ركٍن آخر غري الذي احتاله سابقًا 
وانحنى برفٍق قبل أن ينرصف ليحرض جمموعته اخلاصة فأمسك فؤاد بيد قريبته 

برفٍق وابتسمت هي له ناظرة إليه دون أن تراه..
عاد ألبري ليصحبهام إىل مكتبه ومنح أمريًة، زبونته اجلديدة، أعرض ابتسامٍة 

رأهتا يف حياهتا...

]  
يل القناة يا مي.« تأفف ماجٌد وهو حياول الوصول  »هذا املسلسل سخيف، حوِّ
إىل جهاز التحكم الصغري امللقى عىل الكريس بجوار ميٍّ التي التقطته برسعٍة 
أنا أتابع هذا املسلسل، وكل ليلٍة ال  »توقف!  وأبعدته عن يد أخيها قائلًة بحدٍة: 
القناة حتى تنتهي احللقة، و إن ل أستطع متابعتها جيدًا  تدعني أستمتع به. لن أغري 

فسأشاهد اإلعادة أيضًا.«.

كل  فعىل  املباراة،  أشاهد  ودعيني  إذًا  اإلعادة  »فلتتابعي  بضيٍق:  ماجٌد  قال 
عليِك.«،  باهللِ  سخافًة  فكفى  ساعة..  نصِف  بعد  للمراجعة  للذهاب  سأنزل  حاٍل، 
هبا  احتفظت  قد  كانت  قديمٍة  جريدٍة  بتصفح  انشغلت  التي  مهرة  إىل  نظر 
لحتوائها عىل بعض صور فساتني الزفاف اجلميلة، وقال مستعينًا هبا: »أخربهيا 
املباراة  يشاهد  »دعيه  مي:  ثة  حمدِّ رأسها  رفعت  مهرة.«..  يا  الريموت  تعطني  بأن 
»ماذا؟!!  يا مي، أل تشاهدي هذه احللقة قبل اإلفطار؟«.. رصخ ماجٌد بصبيانيٍة: 
وشاهدهِتا من قبل َبعد؟!!« أقبل نحو مي التي قفزت صارخًة بدورها وهي ختبئ 
يبتعد.«..  اجعليه  بأكملها!!  أشاهدها  ل  مهرة؟  يا  بِك  »ما  اجلهاز خلف ظهرها: 
كانا يدوران حول الطاولة املنخفضة يف منتصف الغرفة الضيقة حتى ارتطمت 
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ساق ماجٍد بحافتها احلادة فرصخ وارمتى عىل األريكة بجوار مهرة متأملًا فربتت 
عىل كتفه قائلًة: »ال بأس يا ماجد، فأنت لن تستطيع إكامل املباراة كام قلت، فام أمهية 
النهاية؟.«.. وقف غاضبًا وقال وهو يشري إىل  نصف ساعٍة إن ل تشاهدها حتى 
ميٍّ التي جلست ببساطٍة تتابع املسلسل: »أمهيته أن تعتاد احرتاَم رغبات اآلخرين 
وأال أكون يف البيت كالكريس، ال كلمَة يل..«. اندفع مغادرًا الغرفَة فوضعت مهرة 
الصحيفة برفٍق عىل الطاولة وتبعته برسعٍة إىل حجرته. وقفت عىل عتبة الباب 
قبل أن يغلقه قائلًة بطيبٍة: »ال تغضب يا ماجد، وال تضخم احلكاية.. أنت تعرف 
كم أنت مهم يل وبأينِّ أعتمد عليك، ومن دونك لن أستطيع أن أدبر شئوننا.«.. رد 
بضيٍق وصبيانيٍة وهو خيلع التي شريت لريتدي قميصًا أصفَر نظيفًا مادًا ذراعيه 
داخل أكاممه بحدٍة: »حقا؟!! رائع، أنا اآلن أفضل حاالً بكثري..«، توقف قائاًل: 
»استديري إذا سمحِت.«.. ابتسمت وهي تضم ذراعيها عىل صدرها موليًة إياه 
يستحي  رجاًل،  ماجٌد  صار  فقد  برسعٍة،  جتري  )األيام  رسواله  ليبدل  ظهرها 
تريدين  »ماذا  احلجرة:  داخل  يتحرك  تسمعه  وهي  حلظاٍت  بعد  مني(..سألته 
مكملًة:  تواجهه  ماجد؟!«..استدارت  يا  لتهدأ  أفعل  أن  يمكنني  ماذا  أفعل؟  أن 
»أنتام ل تعودا صغريين لتحتاجا إيلَّ ألحل خالفاتكام الصغرية هذه.«.. كان قد مجع 
نحو  وتقدم  غرفته  ركن  يف  الصغرية  الطاولة  عىل  من  واملالزم  الكتب  بعض 
بتصميٍم:  قائلًة  حاجبيها  رافعة  بذراعها  الطريق  ت  سدَّ أهنا  إل  ليغادر،  مهرة 
لديك  زال  فال  الرؤيا،  إىل  الشاي ونستمع سويا  من  أن نرب كوبًا  قبل  تنزل  »لن 
حتى  برسعٍة  الشاي  ُتعد  ووقفت  املطبخ  إىل  ليتبعها  كمه  من  شدته  وقت.«.. 
ل تعطل شقيقها.. كانت معتادة عىل هذه املناوشات بني ماجٍد ومي، وكانت 
حترص دومًا عىل احلفاظ عىل رباطة جأشها وهي تتعامل معها فال ُتظهر ضيقها 
ران أن برأسها ما يكفي ليشغلها حتى الشتاء القادم..  وتذمرها من كوهنام ل يقدِّ
أنه كان يشعر باخلجل من  مل تتحدث، ومل يقل ماجد شيئا بعدما هدأ إذ 
أنه  عىل  األمر  مع  مهرة  تتعامل  حني  وبخاصة  مي،  مع  شجار  كل  بعد  نفسه 
شجاٌر بني طفلني ويبدو عليها خيبة األمل من ترصفاهتام كام هو احلال اآلن.. 
ربام لدهيا احلق لتتجاهلهام، فهو يرى كذلك ُسخف هذه املشكالت باملقارنة مع 
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ما تتحمله ألجلهام وُيقدر جدًا بأهنا مل تشتِك يومًا، إل أنه يف كل مرٍة تترصف 
فيها مي بطفولٍة وأنانيٍة، ل يستطيع أن يتاملك أعصابه ول جيد سوى شقيقته 
الكربى ليلجأ إليها بغض النظر عن كوهنا غالبا ما تأخذ صف مي، مثلام فعلت 
أمس ملا اعرض عىل مقاس بنطال مي اجلينز وأراد أن يمنعها من اخلروج من 
حجرهتا  من  اخلروج  إىل  مهرة  دفع  املرتفعني  صوتيهام  أن  إل  به،  البيت  باب 
تقديم  سوى  عليه  ما  وأن  اختصاصه  من  ليست  أموٍر  هكذا  مثل  بأن  لتقرر 
النصح وإبداء الرأي فقط، وبالرغم من أن الكالم مل يأت عىل هواه إل أنه ابتلع 
لسانه وصمت حني لحظ عينيها املحمرتني املتورمتني من كثرة البكاء، وكان 
قد اعتاد رؤيتها عىل هذه احلال كثريًا مؤخرًا.. )ساحمك اهلل يا طارق. فقط لو 
فيَك بكل رصاحٍة رجاًل لرجٍل.. هه،  ملرٍة واحدٍة ألخربك رأيي  أقابلك ولو 
وكنت تقوم معي بدور الواعظ وصاحب الرأي!! انظر ماذا فعلت بأختي!!(..

بابتسامٍة ساخرٍة  بابتسامٍة، قابلها هو اآلخر  مدت مهرة له كوب الشاي 
وهو يشري برأسه إىل مي التي كانت متسح دمعًة سالت عىل خدها تأثرًا بأحداث 
ينفجران  تسمعهام  فلم  حواسها،  كل  عىل  التلفاز  استحوذ  وقد  املسلسل 
ضاحَكني ول سمعت تعليق مهرة اللطيف: »من يرى رومنس..«، قاطعها رنني 
هاتفها املحمول فالتقطته برسعٍة وقطبت وهي تتعرف عىل شخصية الطالب.. 
»ما األمر؟ من املتصل؟« سأهلا ماجٌد وقد حلظ التعجب عىل وجهها ثم استدرك 
قائلًة  شفتيها  ومطت  نفيًا  رأسها  هزت  »محاتك؟«..  حاجبيه:  رافعًا  برسعٍة 
بدهشٍة: »ال، إنه السيد فؤاد.. والد شهد..«. فتح فمه ليعرض، فبرصاحٍة تغيب 
مهرٍة لرافق طفلتهم مل يعجبه، فهي ليست جليسَة أطفاٍل، كام أهنا أمهلتهام متامًا 
يف تلك الفرة، وبالرغم من انشغاهلا الشديد مع تالميذها بعدما انتهت أزمة 
شهد، إل أن احلال يف نظره كان أفضل، حيث رتبت مهرة أمورها لتعود قبل 
اإلفطار بساعٍة وخترج بعده بحوايل الساعة والنصف وهبذا يتسنى هلم ثالثتهم 
قضاء بعض الوقت معًا كعائلٍة عىل عكس ما كان عليه احلال حني كانت ترعى 
شهد فتخرج منذ الصباح الباكر و ل تعود إل مساًء، بل ويف بعض الليايل كانت 
تعود قرب الفجر. وما كان يتحفظ عليه أكثر، ولكن دون أن جيرؤ عىل البوِح 
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ملهرة به، هو والد الصغرية األرمل، فلم يستسغ أن تقيض أخته الشابة العزباء 
كل هذا الوقت يف بيت رجٍل غريٍب أعزٍب، وبخاصٍة حني يكون بالثراء الذي 

وصفته له شقيقته..
أشارت له مهرة بيدها أن يصمت حني همَّ بقول يشء ما وردت برسعٍة 

وهي جتلس عىل األريكة: »ألو، مساء اخلري يا سيد فؤاد؟«..
رد فؤاد وصوته حيمل نربة ابتسامٍة: »مساء النور يا مس مهرة، كيف حالك؟ 
أرجو أال أكون قد اتصلت يف وقٍت غري مناسٍب.«.. تنفست مهرة الصعداء حني 
لحظت الرتياح يف صوته، فاتصاله هبا يف إجازهتا التي بدأت منذ يومني فقط 
أقلقها كثريًا وخافت أن يكون شقيقه قد أصابه مكروٌه ثانيًة، فردت برحاٍب 
»ال، عىل االطالق.. أهال  القديمة:  وهي ترجع لرتكن إىل الوراء عىل األريكة 

بك يف أي وقٍت.. كيف هي شهد؟ أهي بخري؟«..

الشارع  يف  ينتظره  الذي  صديقه  اتصال  جتاهل  ولكنه  ماجٍد،  هاتف  رن 
ليذهبا معًا إىل الدرس، وهو يراقب أخته بتحفٍز واحلرارة ترتفع يف رأسه وتغمر 
أذنيه مالحظًا ابتسامة مهرة وأصابعها التي أخذت تداعب طرف شاهلا وهي 
األخرى.  أنا  كثريًا  هلا  اشتقت  لقد  شهد،  أنسى  أن  يمكن  ال  »أنا  ضاحكًة:  تقول 
أرجو أن ختربها بأين أقول هلا: كل عاٍم وهي بخري. ولك بالطبع يا سيد فؤاد.«.. قال 
برصاحٍة: »و أنِت بخرٍي.. وهلذا طلبتك يا مس مهرة، فشهد تفتقدك كثريًا وترفض 
قوُلِك؟«..  فام  عنادها..  وتعرفني  تعرفينها  وأنِت  بدونك..  العيد  الذهاب يف رحلة 
»مس مهرة، يسعدنا  مَل تفهم متامًا َمقِصده فتابع:  صمت ولكنها مل تقل شيئا إذ 
ويرفنا، أن تأيت معنا يف الرحلة التي سنقوم هبا خالل العيد.. وأمتنى بكل صدٍق أن 
توافقي.«.. صمت ثانيًة وانتظر ردها الذي تأخر ثواٍن قبل أن تستوعب مهرة 
األريكة  حافة  عىل  ليجلس  ماجد  زحف  بينام  تعليق،  دوَن  فاها  فغرت  بأهنا 
فؤاد،  يا سيد  اللطيفَة  اللفتَة  »أنا شاكرٌة جدًا هذه  تقول برسعٍة:  ما جعلها  مقطبًا 
ولكن ال داعي أبدًا لذلك.. وكذلك فأنا ال أستطيع، فلدي ارتباٌط آخر.«. اعتقدت 
بأهنا هبذا قد أهنت املوضوع بأدٍب ولكن سؤال فؤاٍد الذي وجدت فيه الكثري 
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العيد يا مس مهرة.«. ردت  »أي ارتباطاٍت؟ أين ستقضني  من احلرشية صدمها: 
ببساطٍة:  قال  تعلم.«.  أظنك  فلدي عائلٌة كام  فؤاد،  يا سيد  »مع شقيقاي  بعفويٍة: 
أن  وقبل  بالطبع..  تشملهام  األساس  من  فالدعوة  هبام،  أهاًل  ماجد ومي؟  »شقيقاِك 
فأنا  يا مس مهرة، أرجو أن تفكري باألمر وتري ماذا يرى إخوتك أيضًا،  تعرتيض 
»أنا واثقٌة من هذا ولكن..«،  أعدِك برحلٍة سيستمتعان هبا كثريًا..«. قالت بأدٍب: 
اآلن..  األقل  عىل  رفضًا،  كان  إن  ردِك  أقبل  »لن  شديٍد:  بلطٍف  قاطعها  ولكنه 
بأن  أخربِك  حني  صدقيني  جوابك..  ألعرف  العارشِة  نحو  وسأطلبك  فكري  فقط 
شهدًا تريد هذا بقوٍة .. اتفقنا؟«.. نظرت إىل كٍل من أخيها وأختها وهي تسأل: 
»أين هي ِوجهة الرحلة؟«.. تنهد فؤاد يف صمٍت مبتساًم وقال: »البحر.«.. قالت 
»ليس األمر كام يبدو.. فقط وافقي  »يف هذا الربد!!!!«.. ضحك معلقًا:  بذهوٍل: 

وأعدك بأهنا ستكون رحلٍة لن ينساها األوالُد أبدًا.«..

عادت لتنظر إىل أخوهيا وقد اسرعت انتباههام حني سمعا كلمة رحلة، 
وقد  أكثَر  ماجد  وتقدم  هلا  املجاور  األريكة  مسند  عىل  لتجلس  مي  فقفزت 
إىل  تتوسل  وهي  صوت  بدون  تصفق  مي  كانت  بشدٍة..  اآلن  حاجباه  انعقد 
مهرة بحركاٍت مرسحيٍة صامتٍة وتومئ هلا بأن توافق، بينام ظل ماجٌد يتفحص 
»حسٌن  بعد حلظٍة:  قالت  فؤاٍد..  ليستشف شعورها نحو عرض  مالمح مهرة 
بك  أنا  وأختي، وسأتصل  أخي  مع  أم ال،  إن كنت سأستطيع  فؤاد، سأرى  يا سيد 
إلعالِمك.. باملناسبة، متى ستذهبون؟.« رد فورًا: »حسبام يتفق، فلو كان غدًا أول 
أيام العيد، إذا فسنذهب غدًا، و إن كان بعد غد، فبعد غٍد هي الرحلة إذًا.«. قالت 
مي  أخذت  اهلل..«.  بإذن  سعيدة  حاٍل ورحلة  أي  عىل  أشكرك  »فهمت..   : بأدٍب 
تقفز وهي تستمع إىل كلامت أختها التي ظنت بأهنا ترفض هبا العرض، وقالت 
فور ما أن وضعت مهرة اهلاتف بجوارها: »ملاذا يا مهرة؟ كنت أريد أن أذهب!! 
دعينا نرى الدنيا من حيث يراها األغنياء مرًة واحدًة، لقد كانت فرصة..«.. رفعت 
مهرة صوهتا لتجرب شقيقتها عىل الستامع هلا قائلًة: »َل أرفض، لقد قلت له بأنني 

سأفكر.. فاهدئي يا مي.«.
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»فِيَم ستفكرين؟!!!«.. كان صوت ماجد غريبًا عىل أذين مهرة وهو يسأهلا 
باقتضاٍب واعراٍض، فسألته بتعجٍب: »ماذا تقصد؟ لقد سمعَت املكاملة.«.. هز 
وكنت  سمعت،  نعم،  »نعم،  ليغادر:  ويقف  كتبه  جيمع  وهو  وقال  إجيابًا  رأسه 
أمتنى لو كنِت أكثر حزمًا مع هذا الرجل وأن ترفي عرضه متامًا..«.. مل تستوعب 
مهرة بعد سبب غضبه وتساءلت وهي تسمع مي تقول ملاجٍد بغضٍب: »ترفض؟ 
املعنى يف حياتنا كلها وتريدها أن  الوحيدة ذات  الرحلة  هل جننت؟ قد تكون هذه 
ترفضها؟ هل أدمنت الفقر وحياته لدرجِة أن ترفض الفكاك منه ولو ليوم واحٍد؟.«.. 
كان قد تقدم نحو الباب ولكن كالم مٍي األخري استفزه فعاد ليجلس بجوار 
مهرٍة ونظر يف عينيها راجيًا إياها أن تفهمه وهو يرد عىل كالم مي دونام النظر 
العزباء أن تذهب  الشابة  ابنته  الذي جيعل رجاًل أعزبًا يطلب من معلمة  »ما  إليها: 
الطلب؟  مثل هذا  منِك  ليطلب  اجلرأة  يمنحه  الذي  ما  بل  العيد؟!  معه يف رحلٍة يف 
ماله وسطوته؟ وماذا سيجعالنه يطلب أيضًا يا مهرة؟ أرجوِك افهمي قصدي .. ال 

تسمحي له بأن يتالعب بنا بامله..«..

تعجبت مهرة )متى كرُبَت إىل هذه الدرجة ورصت رجال غيورا؟ وليس 
هذا فحسب، بل ولك منطٌق ومنظوٌر(.. احرمت مهرة وجهة نظرة بالرغم من 
عدم قدرهتا عىل تطبيقها عىل فؤاد، فامجد معذوٌر متامًا يف تفكريه لول أهنا اختربت 
لطف فؤاٍد ودماثة خلقه يف اآلونة األخرية، وهذا ما ل يعرفه شقيقها عنه...
قالت برفٍق: »هذا الرجل حمرتم جدًا يا ماجد ومن عائلٍة حمرتمٍة أيضًا، وربام كان 
طلبه غريبًا بعض اليشء فعاًل، وإنام أنا أعلم بأهنم يريدون أن يشكرونني عىل مسانديت 
هلم حني مرض أخوه، ال أكثر.. فاهدأ وال تقلق عيل، فلو كنت قد الحظُت شيئًا غري 
مريٍح يف أخالقه هو أو غريه فام كنت ألتابع عميل مع ابنتهم ولو بامل الدنيا... هناك 

حدوٌد لكل يشء..«.

أنصت هلا بكل حواسه آمال أن يرحيه كالمها، ولكنه مل يستطع إسكات 
ذلك الصوت الصغري الذي كان يطن يف مؤخرة رأسه بأن هناك خطبًا ما، ومل 
يستطع أن يمنع نفسه من قول هذا هلا معلِّاًل: »ليس منطقيًا أو صحيحًا أن نقي 

معه يومًا كاماًل..«. قاطعته: »لن يكون وحده.«.
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نربته  جتاهلت  اخلمس؟«..  السنوات  ذات  ابنته  معه؟  سيكون  ومن  »حقًا؟ 
هذا  ينتهي  أن  متمنية  تتابعها  ومي  أصابعها  عىل  تعدُّ  وهي  وقالت  الساخرة 
ولست  خالته،  وابنة  خالته  وابن  شقيقه  معه  »سيكون  الرحلة:  لصالح  النقاش 
متزوجون؟.«..  مجيعهم  »وهل  سأهلا:  كذلك.«.  وكريمة  آدم  ذهاب  من  متأكدة 
هزت  مهرة؟«..  يا  الوحيد  األعزب  هو  هذا  فؤاٌد  »وهل  عليها:  فألحَّ  صمتت 
رأسها نفيًا وقالت ببساطٍة: »ليس منهم من هو متزوٌج .. اسمع، لن أخوض جداالً 
أنا  »وكأنني غري موجودٍة..  بال جدوى، فأنا أنوي الرفض فق..«.. قاطعتهام مي: 
يا ماجد؟ ستكون  »ما األمر  التفتت نحو ماجٍد متابعًة:  يا مهرة.«،  الذهاب  أريد 
الشكل  هبذا  بنا  تتحكم  أن  جيوز  وال  سنًا  أصغرنا  بأنك  أذكرك  ودعني  موجودًا! 
الطاولة  حول  لتدور  املسند  عىل  من  قامت  هنا..«..  الوحيد  الولد  أنك  ملجرد 
يف  ْيها  بكفَّ يده  لتمسك  ماجٍد  بجوار  وجتلس  الغرفة  تتوسط  التي  املستطيلة 
بأن مهرة ستنصفه كام تفعل يف كل مرة خيتلفان  إذ أهنا تعلم  حماولٍة لستاملته 
لبنطاهلا الضيق، وبعد  ارتدائها  فيها، وآخرهم باألمِس حني اعرض فيه عىل 
أن ظنت أن مهرة انترصت هلا عليه وتركهام ليدخل حجرته، أخربهتا بأهنا لن 
بالفعل  للنقاش، أولً ألنه  قابٍل  أمرًا غري  اللباس، وكان  البيت هبذا  تنزل من 
صار ضيقًا أكثر من الالزم، وثانيًا ألهنام لبد وأن حترما وجهات نظر ماجٍد 
فيام خيتص ببعض األمور التي قد يراها، من وجهة نظر الرجال اللذين يغارون 
عىل بيوهتم و نسائهم، غري مقبولة، فقالت بتوسٍل: »باهلل عليَك ال تكن سببًا يف 
تعاستنا بالعيد .. اسمع، سأترك لك الريموت مدى احلياة لو تركت يل هذا اليوم فقط 
الفرصة ألقرتب  تتسنى يل  دنيا ربام لن  الصفراء وأرى  ألعيشه خارج هذه اجلدران 
منها ثانيًة... باهلل عليك يا ماجد.. إنه يوٌم واحٌد.. واحٌد فقط.«.. كادت مهرة أن 
تنفجر ضاحكًة ملقايضة أختها يومًا من حياهتا بجهاز التحكم الصغري وتذللها 
ملاجٍد هبذا الشكل املرسحي، ولكنها كذلك أِسفت وامتعضت وهي تسمعها 
تعربِّ عن اختناقها من حياهتم وظروفهم.. رقَّت هلا حيث شعرت بأهنا ربام لو مل 
تكن قد اعتادت الذهاب إىل الفيالت الفخمة، لكانت تتمنى مثل أختها ملحًة 

من ذاك العامل اخليايل الذي تراه يف مسلسالهتا..
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» يا مي، يا حبيبتي، فكري معي.. كانت كريمة هي من تتصل بمهرة لتتفق معها 
عىل كل ما خيص شهد.. أما اآلن، فهذا الرجل يتصل هبا باستمراٍر. والليلة يدعوها 
هو  متوساًل  ماجد  حديث  كان  صوابًا..«.  ليس  هذا  صدقيني  برفقته..  للخروج 
أن  إل  العيد..  لبهجة  أو مفسدًا  كئيبًا  يبدو متسلطًا  أن  يريد  فلم يكن  اآلخر، 
»ال يا ماجد، ل يطلبني السيد فؤاد إال بعد ما حدث ألخيه.. من  مهرة اعرضت: 

باب التقدير واالحرتام ملوقفي معهم..«..

أول  ابنته؟  معلمة  ماذا؟  بصفتك  »احرتام  عجيٍب:  بمنطٍق  يسأهلا  استدار 
يكونوا حيرتمونك قباًل يا مهرة، أم أن هناك صفة أخرى لك هناك بعد مرض أخيه غري 
أنك معلمة شهد؟«.. للحق، أعجبها منطقه فصمتت، ولكن مي قلبت املوازين 
بفرٍض رصيٍح: »وماذا لو كان معجبًا بك يا مهرة، وربام يود االرتباط بك، وبالتايل 

أراد أن يراك خارج إطار رب العمل واملدرسة اخلصوصية؟!!!«..

أرجع ماجد ظهره إىل الوراء يف دهشٍة بينام متلملت مهرة وشعرت بالدم 
يدفئ خدهيا وهي ترد عىل فرضية أختها السخيفة: »هل ُجننِت يا مي؟!!!! كيف 
خمطوبة..  بأنني  يعلم  هو  بالتأكيد  منطقيًا؟!!!  شيئًا  وترينها  الطريقة  هبذه  تفكرين 
كذلك إن فرضنا صحة فرضك، لكان هذا سبب كاٍف جدًا ألرفض طلبه..«.. فتح 
ماجد فمه ليتحدث إل أهنا استوقفته مشيحة بيدها وهي تصيح فيهام: »واآلن 
أو  لتدرسا  اذهبا  هيا  للرؤية..  االستامع  علينا  أضعِت  وأنِت  دروسك  أنت  أضعت 
من  به  أتصل  لن  فأنا  الرحلة،  بخصوص  أما  وشأين..  واتركاين  يشء،  أي  لتفعال 
األساس وسأغلق هاتفي طوال فرتة العيد.. هيا، قوما وال تضيعا مزيدًا من الوقت 

يف كالٍم فارٍغ..« ..

غادر ماجد ودخلت مي حجرهتا متأففًة، تارَكني مهرة وحيدة مع جريدهتا 
مالحمها  عىل  خطوطها  ترسم  والتعاسة  السعيدات،  عرائسها  بصور  القديمة 

السمراء..
وبقيت  وأخوهيا،  والرحلة  والعيد  اهلالل  برؤية  يتعلق  ما  كل  نسيت 
وهو  طارٍق  صورة  وعقلها،  عينيها  وحتتل  الرؤية  جمال  متأل  واحدٌة  صورٌة 
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يضع يف إصبعها تلك احللقة الذهبية الرفيعة التي تقبع اآلن كالثقل عىل قلبها 
إياها بالرجل الوحيد الذي نذرت قلبها وروحها ألجله، فتخىل عنها  مذكرة 

وهجرها..
والتحقيق يف كل حلظٍة قضتها معه، وكل  والتفكر  التذكر  تتوقف عن  مل 
تفصيلة خاصة بشخصيته وترصفاته. كانت تبحث عن سبٍب جيعله يتعامل مع 
عالقتهام هبذه القسوة!!! هل يعتمد عىل ثقته هبا وبقوة الرباط بينهام؟ وهل هذا 
يربر عدم اتصاله وإهانته هلا هبذه الصورة؟!! حسمت أمرها، فهي لن تتحمل 
هذا الوضع والضغط النفيس والعصبي لفرة أطول.. لقد طفح الكيل ومل تعد 
قادرة عىل مواصلة التظاهر بأن كل يشٍء عىل ما يرام بينام تقفز أعصاهبا ويضيق 
صدرها كلام أتت إحدى من زميالهتا باملدرسة عىل ذكر طارق أو حتى الزواج 
بوجٍه عام.. كانت رومانسية وإن بدت عقالنية، وكانت املسلسالت واألفالم 
والروايات الرومانسية متثل هلا العامل اخليايل اخلاص هبا وطارق، فكانت تعيش 
كل رواية بمشاعر غضٍة خصبٍة وقلٍب منفتٍح عىل املستقبل، أما اآلن فلم تعد 
تقرأ شيئًا مما كانت حتب حتى ل تغلبها دموعها وتأثرها، وهي ل  أو  تشاهد 
متلك رفاهية الوقت لتتفرغ ملشاعر اإلحباط والشفقة عىل الذات.. )حسٌن يا 
واتصلت  املحمول  هاتفها  التقطت  اآلن(..  املهزلة  هلذه  حدًا  فلنضع  طارق، 
بالرقم املسجل لدهيا يف قائمة األرقام املفضلة واستمعت إىل الرنني بتوتٍر بالٍغ 
ازدادت وتريته مع استمرار الرنني دون إجابة.. رفعت عينيها إىل ساعة احلائط 
بأهنا ختطت  يعني  ما  العارشة والنصف،  قاربت  قد  الساعة  أن  لتجد  السوداء 
الواحدة بعد منتصف الليل بنصف الساعة تقريبا يف ديب، إل أن هذا مل يقلل 
صوهتا  عىل  ينام  كان  الذي  خطيبها  مع  التحدث  عىل  وإرصارها  عزمها  من 
ويستيقظ عليه، يف ما بدا هلا وكأنه ذكرى منذ زمن بعيد مىض.. رننٌي مستمٌر 
انقطاع اخلِط ثم معاودُة التصال، كان الروتني الذي استمر مدة النصف  ثم 
.. عليه أن يرد،  ساعة، ومهرة تضغط أزرار هاتفها بعنٍف وإرصار متعاظَمنْيِ
أن تكون يف حاجٍة ملحٍة  يقلق من إرصارها!! أل يمكن  أن  عىل األقل عليه 
إليه لتتصل يف مثل هذه الساعة وتلح عليه هبذه الطريقة؟!! أم ربام فعال أصابه 
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إراديٍة  ل  بحركٍة  أذهنا  عىل  اهلاتف  وضغطت  للحظات  فزعت  ما؟!!  مكروه 
وكأن هذا سيقلص املسافة بينهام، ثم استدركت سخافة الفكرة، فلو كان خطبًا 
ما قد أصابه لكانت علمت من أمه وجرياهنا أو حتى من أصدقائه.. تذكرت 
بأن طارق كان حيدثها  باردة متامسكة وهي ختربها بشامتة  كيف كانت والدته 
عىل اإلنرنت.. أرادت أن تثري حفيظة مهرة، ولكنها دون أن تقصد طمأنْتها، 

وإن كانت أحزنتها، ولكن ارتياحها ملعرفة أن طارقًا بخرٍي كان أكرب.. 
نعم؟«  »ألو،  بضجٍر:  يردُّ  الناعس  طارٍق  صوت  سمعت  حني  فزعت 
أن  دون  بداخلها  ينهمر  الكلامت  من  ٌوفيض  للحظاٍت،  كالتمثال  وتسمرت 
مستمتعة  عينيها  أغمضت  »ألو!!«.  منها..  واحدٍة  بكلمٍة  تنطق  أن  تستطيع 
ألو..«..   « إليها وقالت بصوت مبحوٍح:  أذنيها  بنربة صوته وهي تروي ظمأ 
تعرف  بأنه  أخربها  صمته  ولكن  بقوٍة،  نفسها  عنَّفت  فقط؟!!!(  )ماذا؟!!! 
عىل صوهتا. قالت بعد وهلٍة: »سينتهي الرصيد ونحن صامَتني.. كيف حالك يا 
وهي  التحكم  بجهاز  نفسها  ترضب  كادت  حقا!!!!(  إهلي!!!  )يا  طارق؟«.. 
نفذ،  بأن رصيدها  أن صمَته طال وظنت  اجلوفاء.. لحظت  لكلامهتا  تستمع 
أو األسوأ، بأن يكون قد أغلق اخلط بوجهها! فقالت بلهفٍة: »ألو؟ طارق؟ أنت 
فيه  والدهشة  املفاجأة  تفتها ملحة  مل  وإنام  ناعسًا  متثائبًا  معي؟«.. جاءها صوته 

وهو يرد: »نعم ، أنا معِك.. كيف حالِك يا مهرة؟«..
مل تعرف متى خرجت مي من غرفتها، أو يف أي مرحلة من رصاخها فقدت 
سيطرهتا عىل أعصاهبا واهنارت باكيًة، فقد كانت الدموع تغرق وجهها ورقبتها 
يا  أنِت  »كيف  أذناها:  وتأملت  صوهتا  ُبحَّ  حتى  بشدٍة  تصيح  نفسها  وسمعت 
مهرة!!! هكذا وبكل بروٍد؟!!!! أخربين أنت كيف أنا وكيف تظنني سأكون؟! كيف 
تفعل يب هذا يا طارق؟! أهذا ما وعدتني به؟ أنت حتى ل تتصل أو ترسل رسالة هتنئٍة 
معنى  ما  أنا؟  كيف  وتسألني  واحدٍة،  ملرٍة  ولو  علينا  االطمئنان  حتاول  ول  برمضان، 
أبدًا أن تكون هبذه  هذا السؤال األجوف؟ وبَِم تظنني سأرد عليك؟ ل أكن أتصور 
أشعر  بخرٍي.. كنت  يأيت  لن  السفر  هذا  بأن  كان خيربين  قلبي  ترد؟  ل ال  الصورة!!! 
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هبذا ولكنك جعلتني أبدو كالبلهاء ولكن صدق حديس... كيف أنا؟ ال، ال يفوتك 
الواجب وال الذوق...« ثم رصخت حني مل تتلق ردًا: »ألو؟!! إياَك أن تكون قد 
»ماذا تريدينني أن  أغلقت اخلط بوجهي.. ألو.. طارق!!.«.. رد بصوٍت خافٍت: 
قالت  املزيد..  إلضافة  نيٍة  بدون  بدا،  ما  وعىل  ثانيًة  صمت  مهرة؟.«.  يا  أقول 
رك اهلل عىل قوله؟!! أليس لديَك ما  »مم.. ماذا؟!! أهذا هو ما قدَّ بصوٍت خمنوٍق: 

تقوله يل بعد ما فعلت؟! أال ختجل من نفسك..«.

مل تره وهو يدعك عينه ويعتدل عىل حافة فراشه الوثري.. كان يتوقع ردة 
فعلها للقائه أوَل مرٍة، ولكنه مل يظن أن هذا سيكون قريبًا، أو عرب اهلاتف.. إل 
أنه وجد هذا الوضع أفضل.. قال بلطٍف: »اهدأي يا مهرة إذا سمحت.. أنا أقدر 

غضبك وصدقيني ل أكن أمتنى أن تنتهي األمور هبذا الشكل.. أنا آسف..«..

فاجأهتا  بالرد  مهت  وحني  كالمه،  ملضمون  صدمتها  عن  صمتها  حتدث 
جنوهنا  فجن  نفذ،  قد  رصيدها  بأن  تفيدها  املسجلة  املحمول  رشكة  اسطوانة 
وحاولت أن تعاود التصال بال تفكرٍي ولكنها استسلمت يف النهاية وأرخت 
ذراعها إىل جانبها. كانت مي حتتضنها وتربت عىل شعرها وظهرها وهتمس يف أذهنا 
بكلامٍت رقيقٍة، بينام مل تشعر مهرة إل بربودة البالط الذي ارتاحت عليه يدها..

رفعت اهلاتف تنظر إليه لتتأكد من شحن بطاريته.... فلعلَّ طارقًا سيعيد 
النظر يف موقفه وسيطلبها لحقًا...

]  
احليوانات  عن  إنجليزية  بأغنية  ترنمت  التي  شهٍد  بني  فؤاد  عينا  تنقلت 
املتمددة باسرخاٍء وبني  وأصواهتا وهي تقفز يمينًا ويسارًا فوق قدمه احلافية 
وجود  إل  ينقصه  مل  حمببًا  عائليا  جوًا  كان  لطيفٍة،  بابتسامٍة  تتابعها  التي  أمرية 

إنسانة بعينها....)شهرية(..
مل تتوقف أمرية حلظًة واحدًة عن مصاحبته منذ اشرى اخلاتم ُمذ بضعة 
أياٍم، كام مل تكف عن سؤاله عن متى كيف سيعلن خطبتهام، وألنه مل يكن يريد 
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إثارهتا فقد كان يكتفي يف كل مرٍة تطرح عليه فيها هذه األسئلة بأن يبتسم ويقبِّل 
أمهليني  فقط  بأهنا ستعجبك..  وأعلم  مفاجأًة  »ثقي يب، ستكون  برقٍة:  قائاًل  يدها 
بعض الوقت..«. وبالفعل كان حيتاج إىل الوقت وأن يريث قلياًل، فبالرغم من 
أن  اجلديدة،  األمور  بعض  طرأت  أن  بعد  رأى،  أنه  إل  اخلطبِة،  خلاتم  رشائه 
املستفيض  الوقت مل يعد مناسبًا وربام مبكٌر جدًا عىل إعالن خطبتهام. حديثه 
مع نادر باألمس والذي كان من القلب للقلب ألول مرٍة مذ فرٍة طويلٍة، جعل 

فؤاد يقرر بال تراجع تأجيل إعالن خطبته عىل أمريٍة ألجٍل غري بعيٍد..
هبا  فصاحت  قصٍد  دون  قدمه  أصابع  عىل  شهد  داست  حني  بقوٍة  ه  تأوَّ
تقفزين  بقيِت  إن  نفسك  وتصيبني  ستسقطني  شهد..  يا  بايب  لقدم  »انتبهي  أمرية: 
الذي كان يمثل بحركاٍت  الطريقة...«. توقفت شهد وضحكت لوالدها  هبذه 
ترمتي  يئن بمسكنة جعلتها  فأمسك قدمه وأخذ  أملًا شديدًا،  يعاين  أنه  طفوليٍة 
يف حضنه وتقبله عىل خده. اغتنم الفرصة وأخذ يقبلها قبالٍت رسيعٍة متتابعٍة 

متجاهاًل صيحاهتا الضاحكة: »بايب، ذقنك جترح خدي.. بايب توقف.«
الوقت ومىض  تأخر  لقد  اآلن؟  فراشها حتى  ليست شهد يف  ل  أين كريمة؟   «

الكثري عىل موعد نومها.. لن تستطيع االستيقاظ باكرًا غدًا يا فؤاد.«..

قال من بني ضحكاته وهو يلف جسد شهد ويقلبها رأسًا عىل عقٍب ثم 
يعيدها إىل األرض بتمكٍن: »يئَِست كريمة منها منذ أكثِر من ثالث ساعاٍت فأخربهتا 
بأن تذهب هي إىل الفراش وسأضع أنا بنفيس هذه اآلنسة املشاغبة يف فراشها..«.. 
الثانية  الساعة  قاربت  لقد  »متى؟  بتكاسٍل:  وسألت  بتعٍب  رقبتها  أمرية  دلكت 
عرة.. إنه منتصف الليل وجيب أن ننام..«.. اعتدل فؤاد ونظر بدهشٍة إىل ساعِة 
يده ليجد أن الوقت قد مىض رسيعًا فقال بجديٍة: »البد أن أجرَي اتصاالً هامًا..«، 
برفٍق  بعيدًا عن والدها ولكنه أمسكها برسعٍة ورفعها  الركض  حاولت شهد 
قائاًل بحنٍو وإقناٍع: »البد أن تنامي جيدًا يا حبيبتي حتى تستمتعي بالرحلة كلها منذ 
بدايتها غدًا وإال نمِت يف الطريق.. هيا وستكونني أول واحدٍة أوقظها يف البيت...«.. 
قد  كان  ولكنه  النصياع،  رافضًة  كالقطِة  متوء  وبقيت  متامًا  الصغرية  تذعن  مل 
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وصل هبا حتى باب حجرته فقال قبل أن يفتحه: »هيا قويل ألمرية: تصبحني عىل 
خري.« امتثلت ابنته وردت أمريٌة بلطٍف، ثم اعتدلت حينام أغلق الباب وراءه 
وقفزت أمام املرآة الطويلِة ذات اإلطاِر اخلشبيِّ املزخرِف عاجيِّ اللون، والتي 
لتغطي  وأناقٍة  بانسيابيٍة  انسدلت  التي  العاجية  الستائر  بجوار  باعتداٍد  وقفت 
والذي  للفيال  اخللفيِة  احلديقِة  عىل  املطلِة  الواسعِة  للرشفِة  الزجاجي  الباب 
لت من حالة شعرها الكستنائي الذي تركته ُمنسدلً  شغل احلائط بأكمله .. عدَّ
بنعومٍة عىل كتفيها وحتققت من وضع حليتها بدقة لتتوسط املساحة املكشوفة 
التي  البيضاء  الشمعية  النظر إىل صفاء ونعومة برشهتا  من شق قميصها لفتة 
تفتخر هبا بشدة.. نظرت إىل نفسها برضًا وهي تستدير نصَف استدارٍة لتتأمل 
وحتت  فوق  مواضع  بعض  يف  املمزق  اجلينز  خُيف  مل  والذي  املمشوق  قوامها 
ضحكت  للمقاومة(  فرصة  املسكني  لدى  يكن  )مل  ورشاقته..  روعته  الركبة 
مع نفسها، ثم استدارت تواجه الغرفة التي يفرض أن تسكنها قريبًا.. مل يكن 
كل  اختيار  شهرية  أجادت  فقد  ديكوراهتا،  ول  احلجرة  أثاث  عىل  ٌظ  حتفُّ هلا 
القطع واملرايا، وأحسنت توزيعها بذوٍق عاٍل، كام أهنا مل ترك تفاصيل صغريٍة 
كمقابض األبواب واألنتيكات متناهية الصغِر دون اختياٍر دقيٍق.. أعجبها أن 
جعلت احلائطني املجاورين للباب بلون الرمل الناعم القاتم حيفهام من األعىل 
واألسفل إطاران من اجلبس العاجي البسيط جدا، وزينت السقف الذي بدا 
امتدادا ألُُطِر احلائطني بأنواٍر دقيقة خمفية باحراٍف ورقة لتضفي إضاءًة ناعمًة 
إذا ما أنري جزء منها ولتسطع الغرفة كالنهار إن أضيئت كلها.. ولكن أكثر ما 
كان يعجبها يف الغرفة هو الفراش الذي احتل احلائط املقابل للرشفة والديكور 
الرائع الذي أبدعته شهرية بأسلوِب السهِل املمتنِع، فرغم بساطته إل أنه كان 
خالبًا ويدل عىل الرف والثراء.. كان احلائط بالكامل خلف الفراش عبارة عن 
مرآٍة من قطعٍة واحدٍة باللون البيج الرمادي، ترتسم يف وسطها فوق الفراش 
مبارشة نقوٌش انسيابية رشقية بخطوٍط متعرجٍة رفيعٍة متقاطعٍة بجامٍل لتشكل 
السفيل من احلائط  الذي استند عىل اجلزء  العريض  الفراش  تاجًا يكلل رأس 
وامتد بمحاذاته وبعرض احلائط تنجيٌد باجللد العاجي املقسم بالطول، وبنفس 
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الفراش  جانبي  عىل  ارتكن  الفراش..  من  اآلخر  الطرف  ُزيِّن  املنجد  اجللد 
أضواٌء  تعلومها  وأنيقٍة،  فنية حديثٍة  مكتملة يف حركة  طاولٍت عاجيٍة نصف 
الفراِش  قدم  عند  قبع  بينام  الفاتح،  العاجي  باللون  مطيلٍّ  معدن  ذات  بسيطٌة 
الفراش  بمستوى  ليكون  ارتفع  الذي  الضخم  الصندوق  يشبه  جلديٌّ  مقعٌد 
تزين  فقد  السقف  وَسط  أما  اآلخر..  هو  املقسم  العاجي  باجللد  ُغلِّف  وقد 
بثريا لمعٍة رقيقٍة تدلت لتتوسط احلجرة وُبِسَطت حتتها مبارشة سجادٌة حديثٌة 
هبا  اختلطت  وقد  الفراش  خلف  املرآة  عىل  التي  النقوش  نفس  حتمل  مفرغٌة 
كل ألوان احلجرة ما بني العاجي والبيج والرمادي الفاتح، لتربز مجال األرض 
جتاورت  تقف،  حيث  البعيد  الركن  يف  وهناك  الالمعة...  الرائعة  اخلشبية 
أريكتان مجيلتان تناقضتا بلوهنام الفاتح مع احلائط خلفهام... كانت غرفة بسيطة 
مجيلة رائعة ومرحية، إل أن هذا مل يغري من واقع أهنا ستبدل كل هذا إىل يشٍء 
عىل  وتنام  وراءها  شهرية  خلفته  الذي  الرجل  بقايا  تأخذ  فلن   ، متامًا  خمتلٍف 

أثاثها املستعمل أيضًا!.. 
طرق فؤاد الباب برفٍق متمنيًا لو كانت أمرية هتّم باملغادرة. فتح الباب حني 
فبادرها  األرائك  إحدى  متمددة عىل  بذلك، وخليبته وجدها  له  تأذن  سمعها 

قائاًل: »آسف إن تأخرُت عليك، ولكن شهدًا أتعبتني حتى استسلمت للنوم..«..
إىل  تبقى  أن  عليَك  »ليس  بجوارها:  ليجلس  إليه  تشري  وهو  بلطٍف  ردت 
جوارها حتى تنام، ال تدللها كثريًا يا فؤاد، هذا ليس ملصلحتها..«.. جتاهل إشارة 
عام  أعوضها  أن  »أحاول  هبدوٍء:  يرد  وهو  األخرى  األريكة  عىل  وجلس  يدها 
حرمتها منه العام املايض يا أمرية.. لقد ظلمت هذه الفتاة كثريًا دون أن أنتبه إىل أهنا 
»ربام  ت..«.. توقف حني لحظ متلمل أمرية فقال فورًا:  ت أكثَر مما َخرِسْ َخرِسَ
هناك يشٌء أو شيئان البد من إيضاحهام حتى ال يكون هناك لبٌس أو سوء تفاهٍم فيام 
بعد إذا ما تزوجنا يا أمرية..«. اعتدلت ببطٍء و استمعت له وهو يكمل، بينام كلمة 
)إذا ما تزوجنا( قد انزلقت عرب أذنيها بنغمة مل ترقها إل أهنا آثرت عدم التعليق 
عليها حاليًا: »أوالً، شهرية جزء من حيايت ومن حياة ابنتي، وسواٌء كان هذا مرحيًا 
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أو غري مريٍح، فسنأيت عىل ذكرها يف مناسبات عدة، وسيكون هذا بكل خري وأسف 
واشتياق.. شهرية حبي األول أم شهد ويل معها ذكرياٌت وماٍض، وما رأيُت منها إال 
كل حٍب وحتمٍل.. فال تتوقعي أبدًا أن ننساها مهام كانت املرأة التي ستحتل مكاهنا 
هلا  ليسمح  صمت  عزيزي..«  يا  وحترتميه  هذا  ري  ُتقدِّ أن  أرجو  حُمبًة..  أو  رائعًة 
باحلديث، فقالت بابتسامٍة لطيفٍة: »إذا كنت ل تنَسها فلِم تريد الزواج يا فؤاد؟ ِل ال 
ُتعِط نفسك فرصًة كافيًة حتى تصبح مستعدًا للمي قدمًا يف حياتك دون أن ُتدخل 
نفسك يف عالقٍة جديدٍة قد تندم عليها فيام بعد؟«.. رد برصاحٍة وهو يمرر يده يف 
شعره: »هذا هو ثانيًا يا أمرية، ففكرة الزواج ل تكن لتخطر أبدًا ببايل، ولو بعد عر 
سنوات، ولكن ما حدث لنادر كشف يل أشياَء كثريًة وجعلني أفكر بوضوٍح أكثر..«، 
انتقلت لتستقر بجواره، وصدمت حني رأت عيناه دامعتان، إل أن صدمتها مل 
تكن ألجله، وإنام كانت من نفسها، فقد شعرت بالشفقة عليه إذ اكتشفت بأهنام 
دفن  قد  وبينام هو  متناوله،  يعد يف  مل  األمل، فكالمها حيبُّ من  نفس  يتشاركان 
حب حياته حتت الثرى، فقد دفنت هي حب حياهتا يف قلبها وأخرسته اآللم 
إىل األبد.. لذا قالت برقٍة وصدٍق، يف بادرٍة نادرٍة من نوعها حتى عليها، وهي 
تربت عىل كتفه: »ال يمكن أن ننسى من أحببنا يا فؤاد، أنا أعذرك وأتفهم جيدًا ما 
تقول، ولكن علينا أال ندع حزننا يسحبنا إىل األسفل، فال أحد ُيدفن مع َمن َفقد.. 
وأنت أضعت من عمرك وشبابك ما يكفي، ورغبت أم ل ترغب، فستستمر احلياة، 
وعليك أن تعيشها.. وهلذا البد أن ختتار جيدًا كيف ستكمل حياتك ومع َمن.. عىل 
ضه هو اآلخر خلسارٍة كبريٍة كخسارتك.  األقل حتى ال ختذل من يعتمد عليك، فال ُتعرِّ
أتفهمني يا فؤاد..«.. كانت حتدثه وهي تستوعب كلامهتا، وشعرت بأهنا تقوهلا 
لنفسها وليس له.. متاسك فؤاد وقال وهو يمسك يدها: »وهلذا قررت الزواج، 
هذا  أجل  ومن  أحقاد..  دون  وترعاها  حتبها  ًا  أمَّ البنتي  أجد  ولكي  ُقُدمًا  ألستمر 
بالذات اخرتت من أعلم يقينًا بأهنا حتب ابنتي وتعرفها وتعرف ظروفنا حق املعرفة يا 
أمرية...« .. كانا ينظران يف عيني أحدمها اآلخر دون كالم. )لست سيئًا متامًا يا 
فؤاد، ل بأس، ربام سينجح زواجنا رغم كل يشء( فكرت أمرية برضًا وغلبتها 
ه، ولكنه وقف برسعٍة متظاهرًا بالتمطي،  مشاعرها فاقربت لتطبع قبلة عىل خدِّ
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حتى ل يسمح للحظة ضعٍف أن جترفهام ألمر سيعكر عالقتهام حتاًم، ثم نظر 
يف ساعته فوقفت بدورها قائلًة: »تأخر الوقت، سأذهب ألنام وأراك يف الصباح.«. 
حت بيدها قائلًة: »تصبح عىل خري يا حبيبي.«.. قال بلطٍف: »وأنِت بخري..«.. لوَّ
عىل  معتاٌد  فهو  فعاًل،  متعبًا  يكن  مل  وراءها.  الباب  أغلقت  حتى  تابعها 
إىل  مشى  ذلك  رغم  ولكنه  به،  ُتَلقِّ أن  كريمة  حتب  كام  لييلٌّ  كائٌن  أو  السهر، 
وهو  ممتعضًا  جيبه  من  املحمول  هاتفه  والتقط  عليه،  بجسده  ليلقَي  فراشه 
إىل  استمع  ساعات..  قبل  جيريه  أن  املفرض  من  كان  الذي  التصال  جيري 
الرنني املتصل ثم اعتدل حني ُفتِح اخلط وجاءه صوت حمدثته ناعسًا ملهوفًا: 

»طارق؟!« .

يتابَع  أن  قبل  حلظًة  وصمت  »فؤاد..«  جييب:  وهو  بشدٍة  حاجبيه  قطب 
بحاجٍب مرفوٍع: »آسف إن كنت أتصل يف وقٍت غرِي مناسٍب، فيبدو أنِك بانتظاِر 

اتصاٍل هاٍم..«.

رفعت اهلاتف عن أذهنا لتعرف الوقت ثم ردت وقد تيقظت متامًا فجلست 
»سيد فؤاد؟!!! خريًا إن شاء اهلل؟ هل اجلميُع بخرٍي؟!!«..  بتحفٍز سائلٍة بدهشٍة: 
فورًا  يرد  فلم  باستهجاٍن  مرتفٌع  وحاجبه  بقوٍة  مزمومًا  يزال  ل  فؤاٍد  فُم  كان 
انتقاء كلامته، ويبدو أنه تأخر قلياًل ألهنا قالت بتساؤٍل: »ألو؟!..«، رد  حماولً 
ٍب: »مجيعنا بخري، ولكن يبدو بأن لديِك أنِت ما يقلقِك، خريًا إن  حينها هبدوٍء مهذَّ
شاء اهلل..« ومل يستطع أن يمنع نفسه فسأهلا برصاحٍة: »َمن طارق؟!«.. كانت قد 
نسيت أمر الرحلة فتعجبت كثريًا مما بدا هلا اتصالً أجَوفًا منه يف قلب الليل، 
ما  التدخل والسؤال عن طارٍق  اجلرأة حد  به  بلغت  بل  وليس هذا فحسب، 
جعلها ترد باقتضاٍب: »ال أحد..«. ولدهشتها أرص قائاًل: »ال يتوقع املرء اتصاالً 
بحزٍم:  لرد  اعتدلت  اللهفة.«.  هبذه  وينتظره  الليل،  منتصف  بعد  أحد(  )ال  من 
»أوافُقَك الرأي، هذا وقٌت متأخٌر لتلقي االتصاالت، فهل هناك سبب معني التصالَك 
قلت.«..  كام  اتصالِك  انتظرت  لقد  الرحلة!!  »العيد!!  فورًا:  ردَّ  فؤاد.«.  سيد  يا 
انتبهت للسهو الذي سقطت فيه، وأهنا نسيت كذلك أن تعرف إن كان غدًا، 
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اَمً  أو اليوم حسبام ختربها الساعة التي أشارت إىل الواحدة والنصفصباحًا، متمِّ
للشهر الكريم أم سيكون أول أياِم العيد!!! رضبت جبهتها برفق وهي تطوي 
ساقيها حتتها و تذكرت كيف أدخلتها مي إىل الفراش لرتاح وهتدأ، كام تذكرت 
سامعها للهمهمة التي مل تفهم فحواها بني مي وماجٍد حني عاد متأخرًا، ولكنها 
ل تتذكر متى ُأْطِفَئْت أنوار الصالة الصغرية واملمر، ول متى أو كيف َغَفت.. 
قالت بصدٍق: »آسفة، لقد نسيُت متامًا، ولكنِّي كنت سأتذكر غدًا بالتأكيد وكنت 
سأتصل بك يا سيد فؤاد..«. قال ُمستنتجًا: »معنى هذا أنك سرتفضني!.«. قالت 
برسعٍة: »ماذا؟ آآآ، نعم، بالفعل سأعتذر منك، أشكرك كثريًا عىل أي حاٍل لعرضك 
للنوم،  وتعود  التحية  يبادهلا  لتسمعه  انتظرت  خري..«..  عىل  تصبح  الكريم.. 
ولكنه جتاهل ردها سائاًل وكأنه صديٌق قديٌم، ولدهيام كل الوقت ليتحدثا حتى 

الصباح: »أخربيني يا مس مهرة، أين ستقضون العيد هذه السنة؟«.
معلمة  ليحدث  مثله  رجاًل  يدعو  الذي  فام  منطقيًا،  مي  كالم  بدا  اآلن 
ابنته بشكل شخيص هكذا إن مل يكن ألجل الرتباط هبا أو التقرب منها؟ أو 
ربام بالرجوع إىل خلفيته وثرائه، قد جيد أن من حقه مصاحبة مدرسة ابنته أو 
ربام أكثر - عىل عكس ما حتب أن تعتقد- !!!! كبحت رغبتها يف الرد بحدٍة 
ُتِلحُّ  أختها  باقتضاٍب وفكرة  املواقف، وردت  تتناسب وطبيعتها يف مثل هذه 
عليها وتعرض نفسها بقوٍة أكثَر فأكثر: »َكُكلِّ عاٍم، نقي النهار يف حديقٍة عامٍة 
ويف املساء ربام نذهب يف نزهٍة نيليٍة أو نشاهد فيلاًم يف السينام.. ل نقرر بعد بالتحديد.« 

ثم انتبهت ألمٍر ما فسألته برسعٍة: » أغدًا رمضان أم العيد..«...
عينيها  أغمضت  بخري.«..  وأنِت  عاٍم  »كل  عليها:  يرد  وهو  فؤاد  ابتسم 
وأرجعت رأسها إىل الوراء وهي تؤنب نفسها عىل جوِّ التعاسة الذي أشاعته بني 
أخوهيا الصغريين ليلة العيد، فقد كان بإمكاهنا أن تؤجل اتصاهلا الَفذ بطارٍق 
َل فؤادًا وَعرَضُه مسئوليَة  مِّ إىل يوٍم آخر حتسبًا لكل الحتاملت. أرادت أن حُتَ
النتيجة التي وصلت إليها واحلالة املزرية التي صارت هبا، ولكن املنطق خالفها 
ربام  هلا،  املبكرة ودعوته  لول مكاملته  الذي  لفؤاد  ممتنًة  نفسها  الرأي فوجدت 
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أن  أم  ما كانت اختذت تلك اخلطوة وَلَظلَّت خمطوبًة إىل الرساب، إىل األبد.. 
تنتهي  لن  حياهتا  بأن  شعرت  إذ  شعوريًا،  ل  شجعتها  التي  هي  ميٍّ  فرضية 
رافضًة  شفتها  مطت  إليها..  كفؤاد  رجٍل  بدخول  ستبدأ  وإنام  طارٍق  بخروج 
اقراب  ملحت  أن  بمجرد  وأهنا  هلا  نجاٍة  طوُق  سوى  يكن  مل  طارقًا  أن  فكرة 
ٍد، فلم تكن تلك أخالقها ول  قارٍب كبرٍي، حتى ألقت بالطوق بعيدًا دون تردُّ
تنهي هذا التصال  بأن  التفكري قررت  لنفسها خطأ هذا  ُمُثِلها. هلذا، ولتؤكد 
العجيب وترك العمل مع ابنته أيضًا .. قالت بعد حلظاِت الصمت التي منحها 
إياها فؤاد لتستوعب اخلرب: »كل عاٍم وأنت بخرٍي يا سيد فؤاد.. شكرًا عىل ذوقك، 
واسمح يل أن أستأذن ألين البد وأن أستيقظ باكرًا.. وبالطبع بام أننا ل ُنِعدَّ أنفسنا، فلن 
نستطيع أن نصَحَبكم يف هذه الرحلة.. شكرًا مرًة أخرى وتصبح عىل خري.«.. وقف 
فؤاٌد ومتشى حتى فتح الباب الزجاجي للرشفة وتقدم إليها وهو يضع يده يف 
، هلذا أرصَّ قائاًل واهلواء البارد حيرك  دِّ جيبه، فلم يكن معتادًا عىل مثل هذا الصَّ
املوعد  يف  احرضي  فقط  استعداٍد،  أيِّ  إىل  بحاجٍة  »لسِت  برفٍق:  شعره  خصالت 
وأكرر وعدي لك، بأنك والصغريين لن تندموا.. ولكني أتساءل، كيف ل تعلمي بأن 
غدًا العيد؟ أل تتلقي هتنئة من أي أحٍد عىل األقل، هذا عىل افرتاض أنه من الطبيعي أال 
تتابعي األخبار أو تسأيل أيًا كان، قريبًا أو صديقًا، إن فاتتك مشاهدة الرؤية ورشيط 
التهنئة بالعيد عىل كل قنوات التلفاز؟!!!!!«. )آه! السيد يف مزاج للدردشة، بل 
ثم  قلياًل  »انشغلت  بربوٍد:  ردت  الرؤية!!!!(.  أشاهد  مل  ألين  أيضًا  وحياسبني 

نمُت باكرًا جدًا..«..

ابتسامته تتسع وهو يسأل ببساطٍة،  مل يقنعه ردها، كام أن هلجتها جعلت 
وكأنه ل يالحظ أنه يتدخل ربام يف أدق شئوهنا اخلاصِة: »طارق؟«.. انتفضت 
واعتدلت يف جلستها بحدٍة وهي ترد بعنٍف: »من؟ أرى أنك بدأت تتجاوز حدودك 
قلياًل يا سيد فؤاد.. اسمح يل سأهني هذه املكاملة حاالً وم..«.. قاطعها هبدوٍء وقد 
تأكد من أنه قد ملس وترًا حساسًا: » بالطبع ل أقصد التطفل أو أي إساءٍة، ولكننا 
رصنا نعتربك أحد أفراد العائلِة، هذه حقيقٌة وليست جماملًة، واستشعاري بأنِك واقعٌة 
يف مشكلٍة ما أو تشعرين بالضيِق بسبب شخٍص بعينِه يدفعانني ملحاولِة مساعدتِك 
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قدر ما أستطيع، و لو كان هذا عن طريق حتسني مزاجِك فقط.. وصدقيني، أستطيع 
ُأكِنُّ لِك  فأنا  يا مس مهرة،  أن أفعل كثر من هذا.. فقط إن سمحت يل.. صدقيني 
كل االحرتاِم والتقدير و.. والكثري من املشاعر اإلجيابية .. أرجو أن تعتربينني صديقًا 
وأْلِقي عيل باحلمل الذي ُيثِقلك..«..... أثرت هبا كلامته كثريًا ودمعت عيناها وقد 
حتركت بداخلها مشاعر الشفقة عىل الذات وافتقار احلنان والصديق واحلبيب 
بالذنب  تشعر  أن  دون  بأملها  ويشعر  ألمرها  هيتم  قد  الذي  القوي  واإلنسان 
لتحميله مهومها، كام حيدث حني تفضفض مع شقيقيها الصغريين. لكم تفتقد 
لعالقٍة ناضجٍة، تكون هي فيها الطرَف األضعَف!! جعلها صدق كلامته ونربته 
الظالم  يف  حتدق  وهي  الفراش  ظهر  عىل  ثانيًة  لتستند  وتراجع  هتدأ  الثابتة 
يعلم جيدًا معنى  باحراٍم و إجالٍل، فهو  فؤاُد لصمتها  تاٍم، واستمع  بصمٍت 
حتى  وساعاٍت  لساعاٍت  إليه  حتدث  الذي  الصمت   .. يسمُعه  حني  الصمت 
باتا يفهامن بعضهام كالقصيدة الشجيَّة وكاتبها.. الصمت، جليسه يف َوحدِة كل 
يوٍم، إذ يتذكران زوجته احلبيبة الشابة التي انتقلت من بني ذراعيه ُعنوة، إىل عامل 
الصمِت، بحروفها  لغة  يتقن  نعم،  القاتم دون كلمة وداٍع واحدٍة..  الصمت 
وكلامهتا وعباراهتا الصاخبِة حينًا واهلامسِة أحيانًا.. أدرك بأن الصمَت ما هو 
إل صوُت القلوِب املوجوعِة فصار يعشقه ويأنس به... وألن كريمة قد أملحت 
له من قريب حينًا ومن بعيٍد أحيانًا عن أحوال مهرة املاديِة و العائليِة، وتذكر 
دهشته حني علم بأهنا تتقاىض مقابل عملها مع شهد أربعامئة جنيهًا فقط، ومل 
يقتنع باملبلغ عىل الرغم من أن كريمة أكدت له بأنه راتب متعارف عليه وأن 
مهرة هي من حددته ل ُهم، وبالتأكيد مع مسئولياهتا، ُيعد احتياجها هلذا املبلغ 
الزهيد دلياًل دامغًا ومؤرشًا قويًا لوجود ما يكفي من مشاكل احلياة، التي لن 
ترحم فتاة هشًة مثلها، وتثقل كاهل هذه املسكينة وتفطر قلبها إن مل يكن لدهيا 
من هترع إليه ليعينها، والذي يبدو بأنه غري موجود فعال فيمن تعرف، وإل كان 
عىل األقل قد هنأها بالعيد!...... تعاطف معها كثريًا واحرمها أكثر، وأرصَّ 

أكثر فأكثر عىل أل يقبل رفضها للذهاِب معهم...
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...ألرتاح.....  قلبي  بمكنون  ألبوح  فرصتي  هي  هذه  ربام  ل؟!  مل  )و 
ألحتدث وأحتدث وأحتدث حتى أموت من التعب، أو متوت الكلامت( .. وما 
لن  و  شهد  مع  العمل  سترك  أهنا  مسبقًا  َرت  َقرَّ وقد  حيدث  أن  يمكن  الذي 
ترى فؤادًا ثانيًة. ربام التحدث مع شخٍص يف مثل سلطته وقوته، وكذلك لطفه 
واهتاممه، قد يرفع من معنوياهتا ويبعث فيها روح الصمود من جديٍد، بعد أن 
استسلمت وتركت احلياة متر أمامها رسيعًة صاخبًة وباردًة كالنهر اهلادر، جيرف 
أحالمها وحيطمها حتت أقدام شاللت الواقع بينام تقف هي عىل ضفته تراقبه 

يف عجٍز وسكوٍن ...
اجلسدي  وإرهاقها  تعبها  بدقٍة  يصف  تعبريًا  جتد  مل  فاها،  فتحت  حني 
والنفيس فأغمضت عينيها وأخذت نفسًا عميقًا مسموعًا لتعود وتلوذ بالصمت 
جمددًا... و بالرغم من أن أحدمها مل ينبس ببنت شفٍة للحظاٍت أو ربام لدقائق، 

إل أهنام تواصال بعمق.. 
قبل  اليوم  أخويك  أحرِضي  أمرًا..  عليك  أقرتح  »دعيني  أخريًا:  فؤاٌد  قال 
التاسعة وحاويل أن تستمتعي بوقتك، فلربام جتلب احلياة لك شيئًا مجياًل إذا منحتها 
الفرصة.. فقط تعايَل وانيَس كل يشٍء آخر هلذه الفرتة الوجيزة، وصدقيني سُتبهرين 
رأيك؟  ما  بالك..  عىل  تكن  ل  بحلوٍل  األيام  ُتفاجئك  أن  يمكن  كيف  تَرْين  حني 
أننتظرك.«.. كان يدرك بأنه يبدو ملحًا ولكنه كان يريدها أن تأيَت بأي شكٍل، 
وسيفعل ويقول كل ما يلزم لتوافق، ولو أبقاها مستيقظة حتى موعد الرحلة..
قالت أخريًا: »حسٌن، ربام أنت عىل حق.. ربام بعض التغيري قد يفيد.. ماذا عىل 

أن أحرض معي، أعني أين سنذهب..«..

رد مبتساًم: »دعيها مفاجأة ولكن أحرضي معطفًا للمساء وشيئًا خفيفا للنهار.. 
متام؟.. أراك غدًا إذًا، تصبحني عىل خرٍي يا مس مهرة..«.. أهنى التصال وابتسامة 
حتى  األمور،  بسري  سعيدًا  للنوم  سيخلد  اآلن  وجهه...  تعلو  عريضٌة  ظافرٌة 
َوَخَزُه  متأملا من يشء  انتفض  ثم  الفراش  ارمتى عىل  يشاء..  اللحظة، كام  هذه 
يف جنبه، فمد يده يف جيبه لُيخِرج العلبة اجللدية الصغرية األنيقة التي يقبع هبا 
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خاتم خطبة أمرية بقلبه املايس األسود.. ألقاه يف اهلواء والتقفه بكفه مبتساًم قبل 
أن يضعه عىل الطاولة الصغرية املجاورة لفراشه وهو حيدثه برسوٍر: »يبدو أنك 
ستنتظر قلياًل يا صاحبي..«.. استلقى وأغمض عينيه ليغرق فورًا يف نوٍم عميٍق و 

ابتسامٌة مرتاحٌة ترتسم برفق عىل حمياه... 
»وأنت بخرٍي.« فقد  أما مهرة التي ردت حتيته هبدوٍء وتعجٍب من نفسها: 
أغلقت اهلاتف متامًا بعدها وبقيت حتدق يف الظالِم الدامِس الذي لف عقلها 
وهي تتساءل عمَّ تفعل وإىل أين ستقودها خطوهتا غري املتوقعة هذه.. تساءلت 
عىل  مشكلة  تكون  لن  فمّي  ماجد،  وبخاصٍة  أخوهيا  فعل  ردة  ستكون  كيف 
الغرفة فجلست عىل  ليست وحدها يف  بأهنا  فزعت حني شعرت  اإلطالق.. 
حافة الفراش وأمعنت النظر جهة احلائط حماولة رؤية من تسلل إىل حجرهتا ِمن 
أخوهيا دون إذهنا.. مل تكن غاضبة جدًا، فربام أراد ماجٌد أن يطمئن عليها بعد ما 
اخربته مي بالتأكيد بام حدث بينها وبني طارٍق باألمِس، ولكن َوَجَب عليه أن 
خيرج حني استيقظت لرد عىل اتصال فؤاد.. واآلن وقد متادى، يصعب عليه أن 
خيرج من الظالم ويعتذر عن التلصص عليها.. تسلل مبتعدًا يف صمٍت فقالت 
أنام..«.. عادت  فهيا اخرج من هنا ودعني  يا ماجد، ُكشف أمرك  »انتهى  هبدوٍء: 
الباب يفتح ويغلق، ولكنها مل  واستلقت عىل جنبها متوقعة أن تسمع صوت 
تدفع  فقامت  معًا،  وقلقت  اغتاظت  الغرفة..  يف  حتركه  صوت  سوى  تسمع 
الصفراء  اإلضاءة  يف  الغرفة  لتسبح  النور  مفتاح  نحو  وقفزت  بعيدًا  اللحاف 
للمبة املتدلية من وسط السقف، وعىل ضوئها رأت لذهوهلا ما مل تتوقعه أبدًا.. 
فهناك بجوار احلائط املجاور لفراشها يقبع أكرب وأبشع أفعى رأهتا يف حياهتا! 
حني  بحدة  إليها  التفتت  أهنا  إل  ببطء  تتحرك  احلائط  بطول  متمددة  كانت 
سمعت رصختها.. أغمضت مهرة عينيها بقوة وجتمدت وهي تشعر باجلسم 

العضيل الضخم يلتف حول قدميها ويثبتها يف مكاهنا.. 
ُفتح باب غرفتها فجأة فاعتدلت يف الفراش والعرق يغرق جبهتها ورقبتها 
ما بِك؟!!«، دخل ماجٌد برسعٍة ليجلس بجوارها عىل  »مهرة!!  وأعىل ثوهبا.. 
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بيدها  أمسك  وقوة...  بعمق  هي  تنفست  فيام  بيده  جبينها  ويمسح  الفراش 
إليه  نظرت  قلياًل..  هدأت  حتى  القرآن  من  آياٍت  بضع  يقرأ  وأخذ  املرتعشة 
ُت أراه كثريا مؤخرًا.«.  ممتنًة وربتت عىل كتفه قائلًة: »إنه جمرد كابوٍس سخيٍف رٍصْ
العيد  هنار  أنه  فتذكرت  األبيض  جلبابه  يرتدي  ماجدًا  أن  إىل  حينها  انتبهت 
العيد  تأدية صالة  بعد  توا  قد رجع  وأنه  العزيز لبد  بأن شقيقها  واستنتجت 
مع أصدقائه، فاحتضنته بحٍب وهي تقول بنربٍة نادمٍة: »كل عاٍم وأنت بخرٍي يا 
حبيبي.. آسفة ألنني أفسدت عليكام ليلَة العيد.«.. احتضنها بقوٍة وهو يقبل كتفها 
قائاًل بصدٍق: »ل تفسدي شيئًا.. كل ما حدث أننا قلقنا عليك ول نعرف ماذا علينا 
أن نفعل.«.. أبعدها لينظر يف عينيها ويقول بجديٍة: »أعلم أن األمَر مؤلٌ يا مهرة 
إىل درجٍة ربام ال أستطيع تصورها، ولكن ، وبناء عىل ما بدر من طارٍق، فأنا أرى أن 
اخلري كل اخلرِي يف ما حدث، ويف ختلُِّصنا من شخٍص مثله قبل أن تتورطي معه أكثر 
يف زواٍج وأطفاٍل.. فليس كل من لبس بنطااًل ُيَعدُّ رجاًل، عىل أي حال.«.. ضحكت 
»أنا أرتدي بنطاالً.«، فرد فورًا وهو يشري إليها بكفه املبسوطة  للتشبيه وقالت: 
رافعًا حاجبيه: »أرأيِت، أنا عىل حق..«. ضحك وقبَّل يدها قائاًل بصدٍق: »لقد 
أنك  هو  أقوله  أن  أريد  ما  وكل  بسببنا..  تعانني  زلِت  وال  مهرة،  يا  الكثري  عانيِت 
تستحقني رجاًل حقيقيًا تستطيعني أن تطمئني له وترتاحني لوجوده إىل جوارك مهام 
إىل  وتنظر  املحمول  هاتفها  لتشغل  فانتفضت  نبهها كالمه  الظروف.«..  كانت 
بحدٍة  فرصخت  والنصف  الثامنة  قاربت  قد  وجدهتا  حني  ُصعقت  ساعته. 
وهي تنفض عنها اللحاف الثقيل وتقف برسعٍة ما جعلها تتعثر بطرف غطائها 
الذي التف حول قدمها فكادت تسقط لول أن توازنت برسعة وقالت وهي 
تركض خارج الغرفة تاركًة خلفها ماجدًا مذهولً ل يدري ماذا أصاب مهرة 
أو معنى ما تقول )أُيمكن أن تكون الصدمة قد أثرت عىل عقلها!!(. هز رأسه 
و هو يسمعها تصيح وهي تغلق باب احلامم خلفها: »أرسع وارتدي ثيابك حاالً، 
وأيقظ مي وأخربها بأن أمامها عَر دقائَق... عُر دقائًق عىل األكثر، لتستعد، هيا 

ا كثريًا.«...  فقد تأخرنَّ
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أغلقت الباب وبقي ماجٌد مكانه حيدق يف الباب من حيث غادرت مهرة 
ماجد،  يا  »حترك  احلامم:  باب  خلف  من  جاءه  الذي  مهرة  صوت  أن  إل  توًا، 
حترك.« جعله يقفز من عىل الفراش ويتجه حلجرة مي وهو يتساءل بتحفزٍّ عام 

تعني أخته الكربى بكالمها..

]  
مل خيتلف الوضع يف البيتني كثريًا.. فقد قضت كل من أمرية ومي الوقت 
أن  البسيط، حتى  تفاصيل مظهرمها  بأدق  املرآة وهتتامن  أمام  بأكمله تستعدان 
جالَسني  أخوهيام  بينام  دهرًا،  منهام  يستغرق  قد  شعٍر  خصلة  موضع  تعديل 
املرآة  أمام  الوقوف  وإطالة  الوقت  تضييع  من  يتذمران  الفراش  عىل  خلفهام 
يف  الترسحية  فوق  أيدهيام  طالته  ما  كل  تلقيان  أختيهام  يراقبان  ومها  داٍع  دون 
احلقيبة الصغرية التي ستحملها كل منهام عىل كتفها.. مل ولن يفهام أبدًا كل تلك 
َرًا،  التعقيدات واإلجراءات التي يتابعاها بضجٍر، فالرحلُة تستدعي بساطًة وحترُّ
وهلذا اكتفى كالمها بارتداء رسواٍل من اجلينز البسيط مع يت شريت قطنيٍّ قصري 
األكامم فوقه بلوفر صويف بسيط، وانتعال حذاءين رياضيني مرحيني، فلم خيتلفا 
إل يف قيمة الثياب وماركتها..... كانت مهرة ترضب قدمها بإيقاٍع عصبيٍّ جدًا 
اهلاتف  وإىل  تارًة  ساعته  إىل  ينظر  غرفته  يف  جيلس  وهو  فؤاد  يفعل  كان  مثلام 
املحمول تارًة أخرى.. بينام قىض نادر وشهد ساعات الصباح الباكرة يلعبان يف 
احلديقة ويركضان بخفٍة هنا وهناك.. الوحيد الذي مل يتوتر ومل يستعد بأكثر من 
اجللوس هبدوٍء عىل األريكة الواسعة يف الردهة املفضية إىل باب الفيال يراقب 

جمموعة املجانني الذين جييئون ويذهبون بتعجٍل هو نابليون.. 
املستعدة  الثالث  السيارات  حقائب  يف  بعناية  رصت  قد  احلقائب  كانت 

أمام السلم خارج الفيال بانتظار اجلميع ليبدأوا رحلتهم...
بحدٍة  فؤاٌد  فزفر  دقائق  مخس  إل  التاسعة  إىل  الساعة  عقارب  أشارت 
والتقط هاتفه. كاد حاجباه أن يتالقيا حني مل يتلقَّ ردًا عىل اتصاله، ولكنه لن يدع 
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األمر عند هذا احلد، فإن َقبِل أن ُيرفض طلبه بمثل هذه البساطة، فلن يقبل أن 
تستخف به مهرة هبذه الطريقة، وإن كانت تنوي أن ترفض عرضه، فاألوىل لو 
اعتذرت عن الذهاب بدلً من أن ُتعطي وعدًا خيرجها من احلرج وهي ل تنوي 
اللتزام به... ولكنه، ولرغبته الشديدة يف حضورها، ابتلع إحساسه باملهانة من 
ترصفها وأعاد التصال. انتظر ردها وهو جيوب غرفته جيئًة وذهابًا.. توقف 
بتأنقه وهندامه  بأن تعبث  يعبأ  أنه مل  ليتابع كيف يالعب شقيُقه شهدًا وكيف 
وهي تلقيه أرضًا وجتلس فوقه وكأنه أريكًة وثريًة وضحكاهتام متأل األرجاء....

الدمُّ  وبدأ  الثانيِة،  للمرِة  ردٍّ  دون  التصال  انقطع  نفسا عميقا حني  أخذ 
شفتيه  زم  وقد  الثالثة  للمرة  الرقم  يطلب  وهو  وجنتيه  يف  بعنٍف  ينبض  احلار 
بغيٍظ منتظرًا بنفاذ صرٍب ردَّ مهرة، والذي جاءه لهثًا معتذرًا يف سيٍل من الكلامت 
التي َنِسَيت أن تبدأها بالتحيِة لشدِة ارتباكها وأسفها: »متأسفٌة جدًا يا سيد فؤاد، 
واهلل لقد تعطلنا لظرٍف ما ونحن اآلن يف الطريق، ولكنني أدرك بأننا تأخرنا كثريًا، 
وهلذا أرجو أن تنطلقوا أنتم إن كان موعد الباص سيفوتكم أو يشٌء من هذا القبيل.. 
..«.. ابتسم فؤاد ورد بارتياٍح وقد زال عنه الغضب اآلن: »ال بأس،  آسفٌة بحقٍّ
سننتظركم فال تقلقي وال حتميل مهًا فلن يفوتنا يشء.. فقط اهدئي واسرتخي.. ولنقل 
كنِت  ولو  قلق..  دون  بوقتك  فلتستمتعي  الرحلة،  بدأت  قد  اللحظة،  هذه  منذ  أنه 
يف مكان تصعب فيه املواصالت فبإمكاين أن أرسل سيارة إلحضارك.. ..«، قالت 
برسعٍة: »ال، ال داعي هلذا فنحن يف الطريق بالفعل.«.. ارتفع حلُن وكلامُت أغنيٍة 
بشكٍل  وإخوهتا  هي  تستقلها  التي  امليكروباص  السيارة  سائق  أدارها  شعبيٍة 
أذنه للحظٍة متفاجئًا،  السامعَة عن  أبعد  الذي  عجزت معه عن سامع رد فؤاٍد 
وسمع مهرة تصيح بالسائق ليخفض الصوت قلياًل ثم تعود لتعتذر له: »آسفة 
يا سيد فؤاد.«.. هز فؤاد رأسه وهو يقول: »ال داعي لألسف، بل أنا من عليه أن 
يعتذر فقد كان من واجبي أن أرسل سيارة إلحضاركم هذا الصباح، وال أدري كيف 
الطريق ومواصالته،  فأنا معتادة عىل  »ال بأس،  فاتني هذا األمر!«، فقالت بمودٍة: 
ولكننا سنتأخر بفعل الزحام الشديد، فالطريق شبه متوقف، أنت تعلم كيف يكون 
األمر يف هنار العيد..«. قال بتفهٍم: »أعلم، أعلم.. نحن يف انتظاركم عىل أية حال، 
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ُنَضارَّ إن تأخرِت علينا قلياًل..  الشارع، لذا فلن  بيتنا ولسنا يف  وال تقلقي فنحن يف 
وراحٍة  بعمٍق  وتنهد  اخلط  أغلق  إذًا..«..  قريبًا  أراِك  بالسالمة..  تصلوا  أن  أمتنى 
شديدٍة... خرج إىل الرشفة يتنشق اهلواء النقي ويبتسم ابتسامًة عريضًة وعيناه 

متعلقتني بشهٍد، وبشقيقه....
معطفه  جيب  يف  املكعبة  اجللدية  العلبة  جمددًا  أصابعه  بأطراف  لمس 
املفتوح وقفز اسٌم واحٌد إىل باله و انزلق من شفتيه دون وعٍي وهو يرسح بفكره 
»طارق.. ترى من أنت يا سيد طارق؟!!«... أشار له نادٌر حني ملحه كي  بعيدًا: 
ينزل ليلحق هبام فلوح لشقيقه واستدار خارجًا من غرفته هبدوء . نزل الدرج 
ويديه يف جيبي رسواله وباألسفل وجد كاًل من سامٍر وأمرية يتحدثان بصوت 
خافٍت وقد بدا الضيق عىل أمريٍة كعادهتا كلام حتدثت إىل أخيها.. اقرب منهام 
فقال  بنظره عن اآلخر  توقفهام عن احلديث وكل منهام يشيح  ثقٍة ولحظ  يف 
فورًا،  ذراعه  أمرية  تأبطت  أرى.«..  كام  لطيٌف..  وصباٌح  سعيٌد  »عيٌد  ممازحًا: 
حيرر  فؤاد  جعل  ما  شيئًا،  يقول  أن  دون  شفتيه  لوى  وقد  سامر  إليها  فالتفت 
ذراعة بلباقٍة من ذراعها. َلَكَم ساعد سامٍر برفٍق ومد ذراعه لتلتف حول كتِف 
األخري قائاًل وهم يتجهون نحو احلديقة: »ما هذه التقطيبة التي تعلو وجهك يف هذا 
النهار اجلميل.؟!! أهكذا تستعد لإلجازة يا رجل؟!!«.. رد سامٌر وهو يضع يديه 
»وماذا أفعل إن كانت ال تتوانى عن استفزازي وإثارة مواضيع  يف جيبي رسواله: 
مستفزٍة جدًا حتى يف يوٍم كهذا؟!!«، مهت أمرية بالرد ولكن فؤادًا قاطعها وهو 
يضع يديه يف جيبي معطفه حني شعر بلسعة الربد التي ميزت هذا الصباح وقال 
مديرًا ظهره لسامٍر وعىل وجهه نظرٌة فهمت منها أنه يريدها أن تصمت: »لقد 
نسيت شيئًا يف غرفتي يا أمرية.. ل ال تلحقي أنت بشهٍد ونادٍر هناك..« وأشار برأسه 
قليال، سأصعد وسامٍر ألحرض  بأننا سنتأخر  نادرًا  »وأخربي  احلديقة مكماًل:  إىل 
»حسن، ال  ببطٍء:  ببعضهام وردت  فورًا..«. دلكت شفتيها  بكم  غريض ونلحق 

تتأخرا.«، فردَّ فورًا: »حاالً..«...
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فؤاٌد  توقف  حتى  الباب  عتبة  ختطيا  أن  وما  الداخل  إىل  عائَدين  استدارا 
هذه  اجلميع  وعىل  وعيل  عليك  سيعكر  الذي  ما  »واآلن  برصاحٍة:  سامرًا  وسأل 
باسطًا  اخلارج  إىل  بسبابته  يشري  وهو  برسعٍة  سامر  رد  األمر؟«..  ما  الرحلة؟ 
»أصحو بال  ذراعه عىل امتدادها وساعته هتتز يف معصمه مع حركته العصبية: 
مشاكل وأذهب ألُعيِّد عليها فتقابلني بوجٍه خشبٍي ودون حتى أن ترد حتيَّتي تأمرين 
اهلانم بأن أذهب ألعتذر لنادٍر وأتصالح معه!!! أخربين ماذا فعلُت له ألعتذر منه؟ 

وما دخلها هي أصاًل باملوضوع.«..

أسلوهبا  كان  »ربام  برصاحٍة:  وقال  كتفيه  هز  ولكنه  وضعيته  فؤاد  يغري  مل 
لالستمتاع  السفر  بصدد  فنحن  شٍك،  بال  جيٌد  طلبها  توقيت  ولكن  مناسٍب  غري 
واالحتفال، وألول مرٍة منذ فرتٍة طويلٍة يصحبنا نادر، وستكون األجواء ثقيلًة متوترًة 
إن بقي بينكام خالٌف، وبخاصٍة لنا، ألننا هنتم ألمركام.. ثم أنا أريد أن أفهم ما بكام؟ 
وأمرية  سامرًا  يقصد  كان  مشكلة؟!!«..  تثريا  أن  دون  التواصل  تستطيعان  ال  ل 
بكالمه، ولكن يبدو أن سامرًا ظنه يعنيه ونادرًا فعلق بضيٍق وهو ل يزال يلوح 
بذراعه: »ال أدري، ل ال تسأل أخاك ما مشكلته معي؟!!«.. رد فؤاٌد هبدوٍء: »واثق أال 
مشكلة لنادر معك، وإنام ربام قلقه عىل صاحلنا واهتاممه بشئوننا جيعالنه عصبيًا متوترًا 
أحيانًا..«. نظر نحو احلديقة ثم اقرب من سامٍر قلياًل وقال بجديٍة اسرعت 
انتباه سامر ملا يقول: »دعَك من أمرية واسمعني يا سامر.. هل أستطيع أن أطلب 
منك خدمة؟«.. جاراه سامر يف جديته وردَّ بثقٍة وهو هيز كتفيه: »بالتأكيد..«.. 
ر  قال فؤاٌد برصاحٍة: »هذه الرحلة مهمٌة جدًا جدًا، إىل أبعد احلدود، وأريدها أن ُتَوفِّ
أجواًء جيدًة وْلنَُقْل مناِسبًة ملا يدور برأيس .. وهلذا، وبعيدًا عن اخلوض يف تفاصيل 
خالفاتَك مع نادٍر، أريدك، وهذا من أجيل، أن تَدَع خالفاتكام جانبًا، فقط حتى تنتهي 
ها ظريفًا وسعيدًا قدر اإلمكان... افعل هذا  هذه الرحلة، وأن تساعدين يف جعل جوِّ
املعروف معي وسأكون ممتنًا لك مدى احلياة..«. استوعب سامر كالَم فؤاٍد وفهم 
مغزاه، بل وتنبأ بأنه ربام كان العقبة التي تقف دون مباركة نادٍر خلطبة أخته من 
»أعدك بأن اجتنبه طوال الرحلة وأ...«، قاطعه فؤاٌد  فؤاد، وهلذا قال باقتناٍع تاٍم: 
بينكام خالٌف  تتقاربا وتتحادثا وأال يبدو  »ال أريدك أن تتجنبه، أريدكام أن  مبتساًم: 
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مهام َصُغر... هذا يف غاية األمهية يا سامر.. صدقني..«.. ضاقت عينا سامٍر وهو 
ينظر حيث وقف نادٌر يتحدث مع أمرية هبدوٍء وثقة )إذا كان هذا ما يتطلبه كرس 
أنفِك يا نادر بِك، فال بأس .. أستطيع أن أحتملك. نعم أستطيع(.. أومأ إجيابًا، 
فرَبَت فؤاٌد عىل ساعده وتركه، لينزل الدرج رسيعا ويلتحق بشقيقه الذي بادره 
نظر  يرام؟«..  ما  أكل يشٍء عىل  فؤاد؟  يا  اآلن  إىل  أخرك  الذي  »ما  منه:  دنا  أن  ما 
»األمر كلُّه متام،  بلهجٍة ذات مغزًى:  قائاًل  القامتتني  فؤاد إىل أعامق عيني أخيه 
يؤكد  بمثلها وهو  نظرته  نادر  بادله  اهتممت هبا..«..  ولكني  ما  عقبة  هناك  كان 
عىل حروف كلامته: »فعاًل؟«.. أومأ فؤاٌد وهو يغمز بعينه لشقيقه الذي اتسعت 
ثها  ابتسامته وهو ينظر إىل البعيد مديرًا ظهره لفؤاٍد الذي طلب من أمرية أن حيدِّ

عىل انفراٍد للحظاٍت...
من  كاًل  وحُييِّي  بانرشاٍح  درجاهتا  هيبط  خاله  ليجد  الفيال  إىل  نظره  أعاد 
سامٍر وفؤاٍد وأمريٍة بإقبال قلَّام بدا عليه، ورغم ذلك مل يتقدم نادر نحوه لتحيته، 
فقد كان مستاًء من جتنُّب خاله له بعد نقاشهام األخري بخصوص سامٍر، حتى 
أنه ترك مائدة الطعام ذات مرٍة حني أقبل نادر .. وعىل هذا فقد قرر نادٌر أن 
يدعه عىل راحته حتى يراجع عن موقفه ويدرك بأن هذا األسلوب لن يمثل 

ضغطًا عىل نادٍر ليغري رأيه...
املسافة  ليتخطى  صوته  يرفع  وهو  مفتوحني  بذراعني  عليه  خاله  أقبل 
لرحلٍة  هكذا  أحتمس  أن  أتصور  ل  رائعًا!!!  صباحًا  »أليس  بينهام:  القصرية  غري 
يف  أسلوٌب  فلخاله  ويرسة،  يمنة  رأسه  هيز  وهو  نادر  ضحك  برفقتكم.«.. 
أسفه  عن  للتعبرِي  طريقًة  والسخرية  املزاح  واعتامد  يكن،  مل  شيئًا  بأن  التظاهر 
وتراجعه عن موقفه، وعىل الرغم من أن هذا األسلوب مل َيُرْق لنادر كثريًا، أو 
عىل األقل ل جيده مناسبا لكل املناسبات واملواقف، إل أنه كان مضطرًا لَِتَقبُِّلِه 

مراعاًة للوضع احلرج واحلساس ألقاربه... 
اب كثريًا من نادر حتى عانقه أخريًا، فربت نادٌر عىل ظهره بمودٍة  دنا حسَّ
رأيَك،  ت  غريَّ بأنك  سعيٌد  أنا  خايل..  يا  بخرٍي  وأنت  عاٍم  »كل  بالقول:  واسَتَبَقُه 
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اب وهو ل يزال  النزهة.«.. رد حسَّ بأنَّك لن تندم وستستمتع كثريًا هبذه  ومتأكٌد 
متناسيا  املاضية  األيام  خالل  له  جتاهله  عن  أسٍف  رسالِة  يف  أختِه  ابَن  يُضمُّ 
حالته الصحية: »وأنت بخرٍي يا حبيبي، أنا سعيٌد ألنني سأقي معك بعض الوقت 
بعيدًا عن الضغوط..«.. ابتعد ومسح بوضوح عن طرف عينه دمعة مل يرها نادٌر 
وأكمل برصاحٍة: »ال أدري ماذا أصابني حينها، ولكن واقع اهنيارك وشعوري بأنه 
لو ال قدر اهلل قد أصابك مكروه، أبعد اهلل عنَك الر، فإن هذين الطفلني سيضيعا 
أتفهم  بايل..  لريتاح  مستقبله  للفتى  ن  ُأَؤمِّ وأن  أطمئن  أن  أود  كنت  وهلذا  األبد  إىل 
قصدي؟«. )طفلني!! فتى!!( اكتفى نادر بالبتسام وجتاهل حماولة خاله طرح 
ومل  العارشة  ختطت  التي  الساعة  عىل  تفكريه  وركز  جديدة،  بطريقة  املوضوع 

يصل ضيوفه بعد...
عليه  ويرد  كالمه  يف  يركز  أن  نادر  وحاول  وهيذر  يثرثر  خاله  استمر 
احلني  بني  الفيال  بوابة  نحو  ُيلِقي برصه  أن  إل  يستطِع  مل  بينام  مقتضبة،  ردودًا 
واآلخر... اقرب سامٌر منهام هبدوٍء وقال حني أدركهام: »صباح اخلري يا خايل، 
ردَّ  بينام  عليه  يرد  وهو  خاله  عانقه  بخري.«  وأنتام  عاٍم  كل  نادر،  يا  اخلري  صباح 
النور.. كل عام وأنت  »صباح  انتهجها سامر:  التي  اللهجة احليادية  نادٌر بنفس 
هذا  عىل  يستمر  أن  أمتنى  سامر..  يا  الصباح  هذا  يرام  ما  عىل  مزاجك  يبدو  بخري.. 
ختف،  »ال  بوداعٍة:  وقال  ًعريضًة  ابتسامة  سامر  ابتسم  الرحلة.«.  طوال  احلال 
بأصابعه كعالمتي  يشري  ...« وصمت وهو  أفسد عليك  طيبًا ولن  ولدًا  سأكون 
نادٌر حاجبيه ووضع يديه  »رحلتك.«.. ضحك فيام قطب  تنصيص يف اهلواء: 
يف جيبي رسواله مستأذنًا خاله الذي بدت عليه احلرية وهو يراقب نادر الذي 
إىل سامٍر سائاًل  فالتفت  الفيال،  اختفى داخل  يبتعد يف خطوات رسيعة حتى 
بتعجٍب وهو يشري بيده حيث اختفى نادر: »ما بِه؟« ، ثم انتبه لبتسامة سامٍر 
الساخرِة فقال مقطبًا: »اسمع يا سامر، أنا ال أدري ماذا دار بينكام توًا، ولكن اعلم 
بأنني لن أسمح بأي شجار أو مشاكل يف هذه اإلجازة.. وحتديدًا مع نادٍر كي أمتكن 
مبالة  ل  يف  كتفيه  هبز  واكتفى  سامٍر  يرد  مل  مروعك..«.  يف  جمددًا  مفاحتته  من 
يردده داخل رأسه يف صمت  أخذ  أنغام حلن  ثابتة عىل  بوترية  يتحرك  ورأسه 



194

وابتسامٌة ساخرٌة تشد حرف فمه لألعىل، فام أخربته به أمرية توًا عن ضيوف 
نادٍر وما يرنو إليه من وراء هذه الرحلة سيكون جمالً لالستمتاع بالتفرج عىل 
نادر!!!  يا  يااااه  أمرية ونادٍر ومها يدوران يف دوائر حول نداءات قلبيهام... ) 
لو بقيت أخطط أعوامًا ألثري حقد وُكره أمرية ضدَك، ملا استطعت أن أجعلها 
تكرهك بمثل هذه الرسعة... عىل أن أشكرك عىل هذه اهلدية(... انتبه خلاله 
»نعم،  بتلقائيٍة:  قال  يا سامر؟«..  »أتسمعني  بحدٍة:  قائاًل  كتفه  حني رضبه عىل 
أضايق  أن  أبدًا  أنوي  فال  تقلق،  ال  فقط  تطلب..  ما  كل  وسأنفذ  سمعتك..  نعم 
يبتعد  وهو  ضاحكا  وانفجر  أمرية..«  يد  عىل  سيالقي  ما  يكفيه  صدقني،  نادر... 
اب الذي قال بعد أن جلسا:  ليجلس عىل الكريّس احلجرّي خلفهام وتبعه حسَّ
ح بكالٍم غري مفهوم..  ُتلمِّ ة وأنت  الزفَّ أنا لن أجلس كاألَصمِّ يف  »اسمعني جيدا.. 
ارشح يل الوضع بالتفصيل ولتبدأ بسبب ضيق نادر من كالمك.. تفضل.. هات ما 
لديك.«.. اعتدل سامر واقرب من خاله ليقول بصوت خافت عىل الرغم من 
عدم احتامل استامع أحد هلام، وإنام لُيضفي أمهيًة وتشويقًا عىل كالمه: »مدرسة 
شهد ستصحبنا يف رحلتنا بناًء عىل طلب السيد.«.. تراجع حساب مصدوما، ما 
أرىض سامرًا حلصوله عىل رد الفعل الذي كان ينتظره وتابع: »سأخربك بكل ما 

أعلم حتى اآلن..«...

حتدث سامر وفيام هو يغوص يف التحليل ورشح رؤيته ،أخذت عينا خاله 
تتسعان ... 
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كان احللم قويًا مهيمنًا حقيقيًا حلدٍّ أجرب مهرة عىل أن تقنع عقلها بأن هذا 
البرص  فغضت  مقاومٍة،  دون  أحداثه  مع  تنساب  نفسها  ترك  وأن  الواقع  هو 
عن أحاسيسها املشوشة والتي خدرها النوم العميق الذي ابتلعها داخل جوفه 

الساكن املريح...
أمام  امتدت  التي  الركوازية  الزرقاء  البحر  مياه  فوق  تطفو  نفسها  رأت 
ناظرهيا صافيًة شفافًة، وهناك من بعيٍد، لحت هلا اجلبال الصخرية تتاميل كلام 
داعبت األمواج قاع اليخت الذي يبدو وكأهنا تسرخي عىل سطحه يف حلمها 

املرشق..
كانت الشمس تدفئ وجنتيها بلطٍف بينام اهلواء اللطيف يعبث بطرف ثوهبا 
يكن  مل  الذي  بحذائها  احلافيِة  قدمها شبه  داعب طرفه  الذي  الطويل  األصفر 
سوى بعض السيور الذهبية التي التفت حوله برقٍة وبساطٍة... أغمضت عينيها 
َد اخلط الدقيق الفاصل بني احلقيقة واخليال. تأملت  وهي حتاول جاهدًة أن حتدِّ
ذاكرهتا من كثرة ما أجهدهتا يف البحث يف جنباهتا عن اللحظة الفارقة بني النوم 
واليقظة، ولكنها مل تعرف متى نامت ول من أي تربة َنَبَت هذا احللم؟!!! هل 
يمكن أن يكون صدًى يردد يف رأسها للرحلة البحرية الوحيدة التي ارتادهتا 
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منذ ستة أشهٍر؟ نعم، كانت رحلة العمر بالنسبة هلا وألخوهيا عىل الرغم من 
الصدمِة التي شعرت هبا حني أدركت بأن وجهتهم ستكون مطار القاهرة، ومنه 
ملطار رشم الشيخ عىل متن طائرٍة خاصٍة صغريٍة، ليقضوا بقية األسبوع عىل متن 
خيت )األمرية(.. كان الوقت قد فات عىل العراض حني أخربها نادر وهي 
وجهتهم،  عن  سألته  ملَّا  بنفسه  يقودها  كان  التي  سيارته  يف  جواره  إىل  جتلس 
ولكن هذا مل يمنعها من املحاولة، فأخربته بأهنا كانت تظنها رحلَة يوٍم واحٍد 
ربام إىل اإلسكندرية أو حتى الساحل الشاميل، وهلذا مل تأخذ يف احلسبان إحضار 
مالبس تكفي لرحلٍة طويلٍة كهذه، كذلك فإهنا لن تستطيع أخذ بقيَة األسبوِع 
بأن  وقتها  نادٌر  واكتفى  معهم..  تعمل  الذين  ب  الطالَّ أو  املدرسة  من  إجازة 
ابتسم وطمأهنا بألَّ تقلق بخصوص الثياب وأن بإمكاهنا العتذار عن يوٍم أو 
اثنني فقط من العمل.. )وما أفهَم شخصًا مثله كيف يمكن أن يكون هذا صعبًا 
أو ربام مستحياًل ملن يعمل يف وظيفتني، مثيل(.. اكتفت حينها بام قالت وقال، 
حيث مل تكن حتى وقتها قد اعتادت عىل وجود نادٍر أو ارتاحت للحديث معه، 
اللطف واألدب يف استقباهلا وأخوهيا، كام أرص  أبدى كل  الذي  فؤاٍد  بعكس 
بأنه  ظنت  إذ  كثريًا  وقتها  أربكها  ما  وشهٍد،  أمريٍة  مع  يف سيارته  يصاحباه  أن 
سيتحني الفرصة لتكون بقربه قدر ما استطاع.. وبناًء عليه، مل يكن لدهيا اختيار 
، وبالطبع كان هذا اختيارًا مرفوضًا  أو سامٍر وخاله  نادٍر  الركوب مع  سوى 
تتيح  الباب قبل أن  نادٍر فورًا حني فتح هلا  لدهيا متاما، وهلذا قفزت يف سيارة 

لسامٍر فرصة العرض من األساس.. 
وإنام  قلياًل  باردًا  يومها  كان  الذي  واجلو  كعملها  سطحيٍة  أموٍر  يف  حتدثا 
بسامٍء صافيٍة كعيني طفل.. وصال إىل املطار فقالت بسذاجٍة: »ليس لدي وأخويَّ 
جوازات سفر.«، ما جعل نادرًا يضحك بلطٍف وخيربها بأهنم لن حيتاجوا إليها.. 

القاعة  من  ابتداًء  لحقًا،  مي  وصفتها  كام  األسطورية،  رحلتها  وبدأت 
املرفة يف املطار والتي كانت خمصصًة كام فهمت لرجال األعامل واملشاهري من 
أصحاب الطائرات اخلاصة.. وكانت تلك حكايًة قائمًة بذاهتا، فعىل الرغم من 
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أهنا مل تركب طائرًة بحياهتا إل مرًة واحدًة حني كان عمرها أربعَة أعواٍم، يوم 
والدها هناك كأمني خمزٍن  الغزو حيث عمل  إبَّان  الكويت  عادت أرسهتا من 
ملدة مل تزد عن اخلمسِة أعوام، تزوج بوالدهتا وأنجباها خالهلا، إل أن ما رأته 
ل  فالطائرة  األفالم  يف  رأت  فمام  طائرة،  أي  داخل  عن  تتصوره  وما  يتفق  مل 
ما  بينام  أبواهبا،  إىل  تؤدي  ضيقِة  وممراٍت  الكرايس،  عددًا من صفوف  تتعدى 
اجللد  من  وثرية  فالكرايس  مبالغة..  بال  الفيال  ردهات  بإحدى  ذكرها  ركباه 
ت يف األركان بنظاٍم، ويتوسط كل كرسيني طاولٌة منخفضٌة فوق  األبيض ُرصَّ
كل منها باقُة ورٍد زهريٍّ وأبيَض يف رقٍة ومجاٍل خيطفان األنفاس.. امتدت يف 
اجلهة املقابلة للكرايس أريكٌة خممليٌة بيضاء امتألت بالوسائد الصغرية باللونني 
األبيض والبني القاتم.. وكانت احلوائط مطعمًة باخلشب القاتِم أيضًا، وكذلك 
الطاولت والثالجة الصغرية التي اكتظت بزجاجات املاء البارد واملرشوبات 
)قاعات(  إحدى  إل  هي  ما  هذه  بأن  لحقًا  اكتشفت  املستوردة..  والعصائر 

ٌة وقاعٌة لتناول الطعام.. الطائرة، فهناك كام قيل هلا، أرسَّ
مل تستغرق الرحلة طوياًل، وجلست خالهلا يف كريسٍّ مواجٍه ألمرية التي 
بدت متكلفة حتى يف بنطاهلا اجلينز الزهري وقميصها الكحيّل اخلفيف الضيق 
... حاولت أن تبدو طبيعية حتت وابل النظرات احلادة التي أمطرهتا هبا أمرية 

وتشاغلت بالنظر من النافذة الصغرية إىل جوارها...
فهذا  مهرة..  مس  يا  ملرافقتنا  ودعاِك  لطلبي  استجاب  فؤادًا  بأن  سعيدٌة  »أنا 
أقل تقديٍر يمكننا منحك إياه بعد املجهود اخلارق الذي بذلته مع شهد أثناء مرض 
هي  أمرية  تكون  أن  ففكرة  للحظات،  املرأة  كالم  مهرة  تستوعب  مل  نادر«.. 
صاحبة الدعوة مستبعدٌة وغري منطقيٍة عىل اإلطالق، فال هي التي دعتها عرب 
قبل  من  هذا  إظهار  عىل  حِرصت  كام  أبدًا،  صحبتها  تطيق  هي  ول  اهلاتف، 
الفيال  وصلت  حني  حتييها  وهي  اجلمود  عليها  بدا  فقد  كذلك  عدة..  مراٍت 
هذا الصباح.. فلامذا حتاول األخرية الدعاء بأهنا فكرهتا؟!! وعىل الرغم من 
: »لطٌف منِك يا آنسة أمرية أن تفكري يف  اقتناعها باستحالة هذا، ردت بأدب َجمٍّ
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دعويت بالرغم من أنني أشعر بأنني ل أفعل سوى واجبي..«.. ألقت أمرية نظرًة عىل 
شقيقي مهرة، اللذين مل خيفيا انبهارمها وإعجاهبام الشديد بام يرون وبام حيدث 
الثالثة  الرجال  اهتامم  مثاَر  فكانا  يقولن،  فيام  للتفكري  يأهبا إطالقا  مل  هلام، كام 
أسرييت  عينيه  وأبقى  اجلميع  اٌب  حسَّ جتاهل  بينام  املهذبة،  وتلقائيتهام  بلطفهام 
جريدة األهرام التي كانت ضمن جمموعة كبرية من الصحف بمختلف اللغات 
..قالت برصاحٍة: »ال أستطيع أن أخربك لكم اندهشت حني علمُت بأنِك تنشئني 
تلميح  جتاهلت  مثُلك.«.  ضعيفٍة  صغريٍة  شابٍة  عىل  كبرٌي  جمهوٌد  وحدك..  أخويك 
األصعب  املرحلة  أن  »أظن  كتفيها:  هتز  وهي  ببساطة  وأجابت  بضعفها  أمرية 
»أي  معقبًة:  أمرية  ابتسمت  سابقًا.«.  كانا  كام  حيتاجانني  وال  كربا  فقد  ولَّت،  قد 
عليها؟  مقبلٌة  أنِت  التي  املسئولية  كمَّ  تدركني  أال  التي مرت؟؟  تلك  مرحلٍة صعبٍة 
أضعاف  إىل  حيتاجا  ألن  ولكن  ثياهبام،  وتلبسيهام  لتطعميهام  حيتاجانك  ال  ربام  نعم، 
مصاريفهام يف اجلامعة. هذا بدون ذكِر أن لديِك عروٌس لتجهزهيا..«. ردت مهرة 
بنفس البساطة: »أعلم، ولكنني سأتدبر أمري كام تدبرته من قبل إن شاء اهلل..«.. 
وضعت أمرية ساقًا فوق األخرى وهي تقول بابتسامٍة ليس فيها من البتسام 
أن جتدي  التكاليف عليك  تلك  تتدبري مثل كل  أن  »لكي تستطيعي  إل رسمتها: 
مصدرًا آخر باإلضافة للتدريس، أليس كذلك؟.. أخربيني يا مس مهرة، ما املهارات 
األخرى التي لديك، والتي ستمكنك من توفري متطلباتكم املستقبلية؟!....ولكنك 
ذكية كفاية، وأرى أنِك تدبرِت أمرِك بالفعل.«.. ) هل تقصد بتدبري أمري سابقًا 
إلهناء  وسيلٍة  خري  أن  وجدت  مرحيان؟(،  غري  وتلميحها  ابتسامتها  ماذا؟  أم 
هذا احلوار هو أن تنظر إىل الشباك جمددًا، إل أن هذا مل يمنع أمرية من سؤاهلا 
مبارشًة: »أليس غريبًا أن تقبيل هذه الدعوة وأن تقي العيد مع أناٍس غرباَء بعيدًا عن 
عائلتك؟ أم أنِك بال عائلٍة من األساس يا مس مهرة؟«.. امحرت أذنا مهرة بشدة 
وشعرت بوجنتيها حترقان من وقاحة تعبري أمرية. أرادت أن ترد بحدٍة ولكن 
العربات خنقتها فأشاحت بوجهها نحو الشباك وهي جتاهد باستامتٍة حتى ل 
الكتب  رفَّ  لتتفحص  قامت  التي  َثتها  حمدِّ غروَر  لريَض  تنهمر  دموعها  تدع 
الذي احتوى عىل جمموعٍة ل تقل عن مائة كتاب من كل حجٍم ولوٍن ولغٍة... 
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شهدًا  يداعبان  ومها  سعادهتام  قمة  يف  بديا  اللذين  أخوهيا  إىل  نظرت 
عادته...  غري  عىل  جدًا  لطيفًا  كان  الذي  وسامٍر  ونادٍر  فؤاٍد  إىل  ويتحدثان 
كام  رائعني،  شابني  وأصبحا  كربا  كم  تالحظ  وهي  الشديد  بالفخر  شعرت 
ت بنفسها ملظهرمها الالئق وثياهبام اجلديدة التي كانت تبدو مناسبًة متامًا،  اعتزَّ

فال فرق بني ما يرتدون وما يرتديه اآلخرون...
فور  اليخت  يرسو  حيث  مبارشًة  امليناء  إىل  ينطلقوا  بأن  املفرض  كان 
األوىل  والليلة  اليوم  ليقضيا  جزئيًا  تغري  قد  رحلتهم  مسار  أن  إل  وصوهلم، 
ان ملكيته مع رشيك ثالٍث، لتتمكن مهرة وشقيقيها من  بمنتجع يتشارك األخَّ
رشاِء ثياٍب تكفيهم لبقية األسبوع... كانت مهرة يف قمة اإلحراج، كام خافت 
أن يقرح فؤاٌد أن تصحبهم أمرية يف هذه اجلولة، إل أن نادرًا بادر باصطحاهبم 
إىل املول وانطلق هو وماجد، الذي تعلق بنادٍر وفؤاٍد كثريًا اآلن، بينام تركها هي 
ومي عند أحد املحال، الذي تبينت لحقًا أنه ملاركٍة عامليٍة، بعدما حتدث لدقائق 
َطْلق، جعل  باسٍم ووجٍه  بثغٍر  استقبلته  والتي  باملكان  مديرًة  هلا  بدت  مع من 
»بالطبع  بسخرية:  عليها  فردت  هنا!.«،  أنه معروف  »يبدو  أذهنا:  مي هتمس يف 
ينَس  املكتومة ردًا.. ومل  املكان!!!«، واكتفت بشهقة مي  معروف، فهو صاحب 
نادٌر أن يضع بيدها بطاقًة الكرونيًة أطلعها عىل رقمها الرسي وانرصف وسط 
دهشتها، فعىل الرغم من عدم امتالكها إلحدى هذه البطاقات إل أهنا تعلم أن 

ل أحد يركها مع غريٍب مع إعطائه أرقامها الرسية هكذا بكل بساطة..
كانت مي حرفيًا تقفز من اإلثارة، وتثرثر بال انقطاٍع وهي تتنقل بني أرُفِف 
وحوامل العرض التي رصت هبا الثياب بأناقٍة ودقٍة ملحوظتني.. تبعت هي 
الفضولية  النظرات  من  الشديِد  باخلجِل  تشعر  وهي  آلخر  جانب  من  أختها 
للبائعات األنيقات الاليت حاولن إخفاءها مكتفياٍت بابتساماٍت مقتضبٍة مهذبٍة 

كلام تالقت نظراهتا مع إحداهن..
أن  باهلل أن ما حيدث يل يشبه ما شاهدته يف أحد األفالم!!! كنت أظن  »أقسم 
هذه األماكن ال توجد إال يف األفالم، وعىل فرض أهنا حقيقية، فلن تكون يف مرص 
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طبعًا!!«، استدارت تواجه أختها لتسأهلا بدهشٍة وهي تشري بإصبعها نحو باب 
املحل: »أكنت تعلمني أن هؤالء البر هبذا الثراء؟«، أكملت وهي تضع يدها عىل 
صدرها وكأهنا هتدئ نفسها: »يا إهلي!!! إهنم يمتلكون طائرة يا مهرة!!! طائرة!!! 
وخيت و ...«. قاطعتها مهرة وهي متسك بيدها تضغطها برفٍق كي جتربها عىل أن 
تتبعها خارج املحل، جميبًة البتسامات املتكلفة التي لقتها بإيامءاٍت مقتضبٍة، 
فقالت  املنمق  الزجاجي  الباب  عن  مناسبًة  مسافًة  ابتعدت  حتى  تتوقف  ومل 
يرتفع لريتقي ألذين أحٍد  أن  بصوٍت أودعته كل ضيقها وحرجها، وإنام بغري 
يعجبني  ال  ولكنه  نعم...  اخليال؟  يفوق  حيدث  ما  نعم..  »أثرياء؟  شقيقتها:  غري 
ولست مرتاحة للوضع برمته.«.. قالت مي فورًا مستهجنًة بصبيانيٍة: »ال يعجبك؟ 
وماذا يعجبك؟ حمل محاده وشوشو بالعتبة؟!! أو ربام تفضلني ميكروباص مكتوب 
أو  ركبناها؟!  التي  الومهية  الطائرة  من  أكثر  املطرية(  من  أصلها  )احللوة شقية  عليه 
هتدأ:  كي  بيدها  هلا  تشري  وهي  هادٍئ  بصوٍت  جمددًا  مهرة  قاطعتها  ربام..«. 
صمتت  معنى..«،  من  أكثر  له  وليس  طبيعيٍّ  غري  جيري  ما  كل  مي،  يا  »افهميني 
حلظة ونظرت حوهلا وكأهنا تبحث عن الكلامت املناسبة، عضت شفتها العليا 
حلظات ثم أفلتتها لتقول بمنتهى الرصاحة: »لقد وافقت عىل هذه الرحلة مقتنعة 
بأن فرضيتك ربام كانت صحيحة فيام خيص فؤادًا ورغبته باالرتباط يب، ومكاملتي مع 
ووافقت،  فاندفعت  التفكري  من  حقه  املوضوع  أمنح  ال  وجعلتني  أضعفتني  طارق 
ولكن منذ تقابلنا هذا الصباح وفؤاٌد يصب كل اهتاممه عىل أمرية كام الحظِت أنت 
ليبتعد عن جانبها، فهل يمكن أن ختربيني أين  بالتأكيد، فهي ل ترتكه حلظًة واحدًة 
ما  لتستوعب  مهلًة  املراهقة  أختها  لتمنح  توقفت  بالتحديد؟«.  هذا  يضعني 
األملس  القاتم  البني  شعرها  إرجاع  يف  العصبية  حركتها  ولحظت  تقصد، 
بوجهها  اجلينز مشيحة  بنطاهلا  يدهيا يف جيبي  ثم وضعت  الوراء،  إىل  الطويل 
بدأ يسيطر عليها  الذي  بالغضب  الشعور  تقاوم  عن عيني أختها.. كانت مي 
فعله  مما  صدمتها  من  بعد  تتعاف  مل  التي  وهي  موقف  هبكذا  أختها  لتوريطها 
يمكن  التي  الظروف وبكل الحتاملت  أفضل  أنه يف  أدركت  هبا طارق، كام 
وهذا  جمددًا،  شهد  مع  العمل  مهرة  تستطيع  فلن  الرحلة  هذه  إليها  تنتهي  أن 



201

أيضا سيزيد من ضيق مهرة واكتئاهبا، ليس فقط من أجل املال الذي ستخرسه 
بركها عملها لدهيم، ولكن أيضًا للطريقة التي سترك هبا العمل، وربام حتى 
»وما  أخريًا:  قالت   .. كهذه  رحلٍة  يف  ذهاهبا  جراء  هبا  تلحق  قد  التي  السمعة 
العمل اآلن؟«.. هزت مهرة كتفيها وهي تضع يدهيا يف جيبي معطفها األخرض 
الذي فتحت أزراره ليظهر حتته بلوزة قامتة مزركشة بورود دقيقة ملونة وبنطال 
السيد  إنفاق مال  »ال أدري، ولكني ال أحب  جينز أزرق قديم، وقالت ببساطٍة: 
نادر عىل ثيايب..«.. صمتتا لربهة وكلتامها تنظر حوهلا. تقدمت مهرة لتتأبط ذراع 
مي التي كانت تفوقها طولً ونحافًة لتسريا معًا بعيدًا عن املحل وقالت مفكرًة: 
»ربام املوضوع أكثر بساطًة مما أتصور.«. توقفت مي لتسأهلا فجأة: »وكيف سنقي 
األسبوع كاماًل بنفس الثياب وبدون مالبس للنوم؟ أظننا مضطرين الستخدام بطاقة 
َدْيٍن؟«،  باستنكاٍر هادٍئ: »أيُّ  الَدْين..«.. ردت مهرة  نادر ولو عىل سبيل  السيد 
هنا؟«.  الفستان  سعَر  »أرأيِت  مكملًة:  خلفهام  تركاه  الذي  املحل  إىل  واشارت 
بنفس  العطلة كلها  لن أقي  »نعم، أسعاٌر عاليٌة ولكنني  بانفعاٍل:  أختها  أجابتها 
. سيكون ترصفًا ال معنى له!!«.. اعرفت مهرة  الثياب، هذا غري منطقيٍّ أو عميلٍّ
لنفسها بأن مي عىل حٍق، ولكن عقلها استمر يف البحث جاهدًا عن خمرج من 
مي  تدع  أن  يمكن  فؤاٍد.. هل  طلب  بقبوهلا  فيها  نفسها  أوقعت  التي  الورطة 
يبعث  عماًل  هذا  سيكون  وهل  الرشاء؟  عن  هي  حتجم  بينام  تشاء  ما  تشري 
باملعنى الذي تريده؟ أم أن ُجل ما سيحدث أهنا ستكون مزرية املظهر وسط 
أمواهلم  لرفضها  الضمنيِّ  املعنى  مالحظُة  ستفوهتم  املادية  وبعقلياهتم  اجلميع 
بعدما وافقت مسبقًا عىل قبول السفر واإلقامة عىل حساهبم؟.. شعرت بصداٍع 
خفيف يرضب جانبي جبهتها، ونظرت إىل مي فوجدهتا تتخذ وضعيًة متحفزًة 
ُمنتظرًة قرارها.. تنهدت باستسالٍم وأشارت إىل املحل ثانيًة وهي تستدير لتعود 
إىل حيث كانتا، فقفزت مي واحتضنتها من ظهرها بقوٍة ثم طبعت قبلًة رسيعًة 
وقالت  الرحلة،  توابع هذه  أختها من  قلقها عىل  تبخر كل  وقد  عىل وجنتها، 
بسعادة: »هذا هو الكالم... فلنعش يومان ما دمنا نستطيع، ولندع اهلمَّ والقلق لوقته، 

فهام لن هيربا وسنجدمها عىل عتبِة بابنا حني نعود..«... ابتسمت مهرة ومل ترد.. 
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عىل  أعجبها  ما  وتضع  وتقيس  تنتقي  كالفراشِة،  املحل  يف  مي  تنقلت 
كانت  التي  املالبس  متامًا حتت كومة  الكريس  اختفى  أمحَر حتى  كريٍس خمميلٍّ 
ترتفع برسعٍة ومهرة تؤنبها كلام أضافت إىل الكومة قطعًة جديدًة: »كفى يا مي، 
أرتاح...  ان  وأريد  شديٍد  بتعٍب  أشعر  وأنا  تأخرنا  فلقد  ستختارين  ماذا  قرري  هيا 

صدقيني قدماي ما عادتا حتتمال احلذاء لدقيقٍة أخرى..«..

»حسٌن، ما رأيك؟ أي الفستانني أختار؟.« رفعت مي ثالثة فساتني ما جعل 
ضحكة عالية تفلت من فم مهرة قبل أن تكتمها بيدها وهي تقر مبتسمًة: »لن 
ننتهَي قريبًا، أليس كذلك؟«. أحنت مي رأسها وأحنت كتفيها قائلة بحريٍة: »ال 

أعلم ماذا عىل أن أختار يا مهرة، فجميعهم يعجبونني جدًا!«..

»إذا ستأخذينهم مجيعًا.«.. وقفت مهرة فورًا حال سامعها صوت نادٍر اهلادئ 
السادسة  ختطت  الساعة  أن  لتجد  يدها  ساعِة  يف  تلقائيًا  ونظرت  خلفها  من 
تأخرنا  »هل  ملضيفها:  حديثها  موجهًة  الدهشة  من  بيشٍء  قائلًة  عينيها  فرفعت 
إىل هذا احلد؟!! صدقني ل أحلظ مرور الوقت.«.. أشار نادر إىل إحدى الفتيات 
العامالت باملحل لتحمل كومة املالبس وهو يقول ببساطة ليبعد عنها احلرج: 
فضيِّعي  مواعيد..  جدول  لدينا  وليس  عطلة  يف  نحن  آنسة؟!  يا  ماذا  عىل  »تأخرتم 
أبدًا.«.. سمعته وعيناها معلقتان  تعتذري  الوقت عىل أي يشء وال  ما شئت من 
بالفتاة التي أخذت ترتب الثياب فوق حاملة ثياب متنقلة قطعًة بقطعٍة مستعدة 
لتدفعها برفٍق إىل حيث يفرض أن يدفع احلساب، وأمسكت ببعض احلقائب 
التي مل تذكر متى أحرضهتا مي، إذ ُدفِنَت حتت الثياب، ولكنها مل تتاملك نفسها 
حني سمعت الشابة تسأل نادٍر بأدب إن كان هذا كل يشء واألخري يومئ هلا 
إجيابا، فمدت يدها برسعة وأوقفت الفتاة لتتناول من يدها احلقائب وتضعها 
عىل الكريس أمام عيني مي املمتعضتني قائلًة بحزٍم: »بالطبع لن تأخذ كل هذه 
الثياب، كل ما حتتاجه فستان أو بنطال وبلوزة أو حتى اإلثنني معًا، ولكن ليس أكثر 
من هذا.. ثم إن بعض هذه الثياب ل يناسبها متامًا.«.. أشار نادر للفتاة كي تأخذ 
عىل  غرفتها  يف  الثياب  تقيس  أن  مي  بإمكان  بأس،  »ال  هبدوٍء:  قائاًل  ثانيًة  الثياب 
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راحتها وتعيد ما لن يناسبها الحقًا..«.. فتحت مهرة فاها لتعرض، ولكن كان 
األوان قد فات، فقد ذهب نادٌر ليدفع احلساب تاركًا إياها ومي وماجد خلفه..
هذا  أن  »إما  يسمعه:  لن  نادرًا  أن  من  ليتأكد  خافٍت  بصوٍت  ماجد  قال 
إل  أختاه،  أحبني جدًا.«.. ضحك وضحكت  أنه حقا  أو  بالراء  الرجل جمنوٌن 
أفكر  ما  يكون  أن  )أيعقل  فكرة جمنونة..  فاجأهتا  توقفت فجأة حني  أن مهرة 
فيه؟!! كيف؟( نظرت إىل نادر الذي خطا نحوهم بابتسامة عريضٍة وخطواٍت 
واسعة، ومع كل خطوة ترددت كلمة واحدة فقط داخل رأسها )مستحيل.. 

مستحيل.. مستحيل.. مستحيل.(...

]  
فوقها  تطفو  عذبًا،  مهدئًا  حلنًا  تعزف  واألمواج  تتأرجح  اجلبال  لزالت 

الذكريات القريبَة بعيدًة عن املنطق يف شدٍّ وجذٍب بني اإلنكار والتصديق...
تذكرت مهرة شمس يوم كهذا حني كانت تقف عىل سطح األمرية وقد 
أطلقت لشعرها الذي يرتاح برقة عىل أعىل كتفيها العنان ليراقص عىل هبات 
اب،  السيد حسَّ الصاخبة متاما كام فعل  اعتزلت املجموعة  اللطيفة وقد  اهلواء 
إل أهنا كان لدهيا أسباهبا املختلفة، فقد أرادت أن تتأكد من صحة حدسها.. 
وهو ما حصلت عليه، إذ وجدت بأن كل ما فعله فؤاد كان جمرد َوساطٍة إلتاحة 
تودده  نادٍر شخصيًا من  إنام هدف  إليها..  يتقرب  األكرب كي  لشقيقه  الفرصة 

إليها ، فهو ما حريها ورسق النوم من عينيها... 
والثالثون  السبع  ذو  فؤاد  يكرب  ل  نادرًا  أن  حقيقة  من  دهشة  يف  تزل  مل 
نادر  وتويل  أحواهلم  وعن  عنهم  عرفته  ما  فبعد  فقط،  أعوام  بأربعِة  إل  عامًا، 
اخلمسينيات من عمره،  أوائل  بأنه سيكون رجاًل يف  كافة مسئولياهتم، ظنت 
رأت  التي  القليلة  صوره  وأن  وجهه،  عىل  خطوطها  واملسئولية  اخلربة  ترسم 
أو  رفاقه  مع  اخليل  بركوبه  يتفاخر  وهو  شبابه  لفرِة  تعود  الردهة  يف  بعضها 
برحالت الصيد عىل ظهر خيت ما.. اليومني املاضيني كانا من أمجل أيام حياهتا، 
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ليس فقط ألهنا يف ما تظنه جنة اهلل عىل األرض، وإنام كذلك خللو األجواء بني 
يتحدثون  سعداء  فجميعهم  ُمرهقٍة،  تلميحاٍت  أو  مشاحناٍت  أي  من  اجلميع 
ببساطٍة وتعلو ضحكاهتم حتى وقٍت متأخٍر من الليل، وأحيانا حتى الساعاِت 
األوىل من الصباح، ما ساعدها عىل السرخاء وأن تطلق لراحة الباِل احلبيسة 
العناَن لتتنفس الصعداء قلياًل، وأن تستمتع هي األخرى بكل الرفاهيات واملتِع 
املتاحة... مل يتسن هلا رشاء ثياٍب ذاك اليوم حيث ضاع الوقت يف انتقاء مالبس 
مي، وهذا ما علق عليه نادٌر مساء أمس حني لحظ أهنا مل ترتد سوى البلوزة 
والبنطال الذين حرضت هبام، فقال وهو يميل برأسه نحوها خافضا صوته بينام 
كانا متكئني براحٍة عىل سور اليخت ومها يراقبان فؤادًا وماجدًا وسامرًا وهم 
اليخت،  قمة  عىل  ضخمة  كشافات  أرسلته  الذي  الضوء  بحريِة  يف  يسبحون 
وبعد أن حتدثا عن مجال املساء وعن زيارهتم بالصباح ملحمية رأس حُممد حيث 
أن  من  الرغم  وعىل  عيوهنم،  عليه  وقعت  ما  بكل  هي  وكذلك  أخوهيا  انبهر 
قد  املاء  حتت  الساكن  اجلامل  لرؤية  الطفو  أو  بالغوص  واخلاص  األهم  اجلزء 
فاهتا ألهنا مل تنزل املاء إطالقًا، إل أن هذا مل يمنعها من أن تقيض وقتًا رائعًا.. 
أن  ظننت  فقد  املالبس،  لراء  املناسب  املكان  اختيار  يف  توفيقي  عدم  عن  »أعتذر 
يعتذر  للحظاٍت عمَّ  تفهم  مل  الرقيق..«..  يعجبك ويناسب ذوقك  قد  املكان  ذاك 
بالضبط، ثم استنتجت أنه لبد وقد ظن أن عدم رشائها للثياب ذاك اليوم سببه 
أن املحل مل يعجبها، فنفت بصدٍق وعيناها متسعتني من غرابة الفكرة: »بالطبع 
أعجبني جدًا!! لقد كان ومهيًا وكل ما وقعت عليه عيناَي كان مجياًل جدًا..«. مط 
الوقت ومي جتوب  »لقد رسقنا  مبتسمًة:  فتابعت  برأسه  يومئ  نادر شفتيه وهو 
املكان وختتار... تعرف املراهقني وترددهم.. ول أشأ أن أتعجلها.. وهلذا ل أشرت شيئًا، 
وليس ألن املحل ل يعجبني أو شيئا من هذا القبيل..«. تنهد نادر وأدار ظهره للبحر 
الواسع واتكأ بأحد كوعيه عىل السور ما جعل جسده يميل ويقرب أكثر منها، 
وقال وهو يبحث عن عينيها اللوزيتني اللتني أبعدهتام لتنظر يف اجلهة األخرى 
املهيب:  األسود  كاحلائط  فبدا  املمتد  البحر  لفت  التي  الظلمة  اخراق  حماولة 

»ظننتك ترفضني هديتي..«..
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»ما سبب كل هذا؟« أفلت من فمها السؤال و هي تلتفت إليه بحدٍة، فاعتدل 
ليضع يديه يف جيبي رسواله القصري ويواجهها معتدلً، وقال هبدوٍء بعد أن أخذ 
نفسًا عميقًا: »أتعرفني أكثر ما لفت نظري إليك يا مس مهرة؟«، مل ينتظر جواهبا 
وتابع: »تلك احلرية والرتقب يف عينيِك، فيوم قابلتك أول مرٍة الحظت حرصِك عىل 
عدم النظر إيل مبارشًة وكذلك إىل سامٍر... حتى حني أتت كريمة، ل أجدك تنظرين 
مبارشًة يف عينيها، وكأنك ختفني يف هاتني العينني رسًا كبريًا، أو شيئًا ثمينًا ال تأمتنني 
عليه أحدًا.«.. أشاحت بوجهها جمددًا )حسٌن، عىل األقل فقد أعلن عن إعجابه 
يب.. أم أن النجذاب يشء آخر؟!(.. مل يشأ نادر أن يكرس اللحظة اهلشة بتعليٍق 

أو سؤاٍل فالتزم الصمت منتظرًا ردها عىل ترصحيه بإعجابه هبا..
كياين،  بكل  »أسمعك  فقاطعها:  نادر.«..  سيد  يا  »اسمع  أخريًا:  قالت 
يتطاير  وشعرها  للحظٍة  فطأطأت  وجنتاها  وامحرت  ارتبكت  فتفضيل.«... 
يمينًا ويسارًا بفعل اهلواء القوي ليغطي وجهها، ثم استجمعت نفسها وقالت 
بصوٍت خافٍت: »ما تظن أنه غموٌض أو رٌس أو ما شابه، ليس إال تفكرٌي مستمٌر يف ما 
عىل أن أفعله بعد هذه اللحظة، وهذا عادة يكون يف كل حلظة من اليوم... لست لغزًا، 
إنسانٌة عاديٌة جدًا، معلمُة رياض أطفاٍل كام تعرف، وحيايت أبسط مما يمكن  أنا  بل 
أن تتخيل... ليس لدي أمورًا كبريًة أقوم هبا وال يدور عاملي إال حول توفري الطعام 
أخوهيا  وكأن  مكان  الال  إىل  تشري  كانت  الطفلني..«،  هلذين  والتعليم  وامللبس 

يقفان هناك..
أهنت كالمها وانتظرت رده، ولكنه بدا هلا شاردًا فانزعجت قلياًل ومل تدر 
هروبًا  الدافئة  غرفتها  إىل  وتعود  تركه  هل  تنبهه؟  هل  تفعل..  أن  عليها  ماذا 
باملكوث  ستكتفي  ربام  أم  املساء؟  تقدم  مع  قلياًل  باردًا  أصبح  الذي  اجلو  من 
صامتًة لتتابع أخاها ثانيًة.. ولكنها حني قررت أن تنزل إىل غرفتها، مل تطاوعها 
لفرٍة  وبقيا صامتني  رفيقها  فعل  كام  السور  فاستندت عىل  املسري  قدماها عىل 
قامتًا بشكٍل غريٍب  ليبدو صوته عميقًا  نادر  بالقصرية... أخريًا حتدث  ليست 
وهو يقول: »ما يثري دهشتي هو إحسايس بأننا متشاهبان لدرجة كبرية، وهذا ما يثري 
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فضويل لكي أعرفِك أكثر مع يقنٍي عجيٍب بأنني سأحبُّ ما سأجد..«.. التفت إليها 
يكمل:  وهو  بقوٍة  نظراته  وشدهتا  لتقابله  مستقيمًة  بدورها  فوقفت  واعتدل 
»أخربيني يا مهرة، أأنا عىل صواب؟ هل سأحب ما سأجد؟«.. ل تدري مل تذكرت 
مشهد الفراشة وهي عالقة يف شبكة العنكبوت الذي يقرب منها ببطٍء وثقٍة، 
فهزت رأسها نفيًا لتطرد الصورة املخيفة وتركز عىل رفيقها واجلو اخليايل الذي 
يلفها، إل أنه يبدو وأن نادرًا قد فهم حركتها عىل حممٍل خمتلٍف فراجع ضاحكًا 
وقال بخفٍة: »ما هذه الرصاحة؟!.. »..قالت وقد أراحها أن غري األجواء احلميمة 
إىل جو أخفَّ وأقل خصوصيٍة: »ل أقصد، ولكني فقط ال أرى أي تشابه كام تقول.. 
صدقني يا سيد نادر، لست سوى فتاًة بسيطًة .. بسيطٌة جدًا، بل وربام أقل من ذلك 

إىل حدِّ امللل، فال تشغل بالك يب..«..

ما  قيمة  تدركني  أال  للذات؟  بخسًا  أم  تواضعًا  هذا  أصنف  أن  عيل  »وهل 
تفعلني؟ إن تنشئة شابني ليس باألمر السهل عىل األبوين فام بالك بفتاٍة هشٍة وصغريٍة 
مثلِك؟!! ورغم كل ما جيلبه هذا عليِك من تعب، أراك تدللينهام وتقدمني هلام كل ما 
تستطيعني حتى ليصعب عىل من يرامها أن يصدق أنك تقومني بكل ذلك وحدِك، 
باإلضافة إىل عملك..«، تنهد ثم تابع: »أتصدقني بأنني أتفق معك بأن تشاهبنا الذي 
حتدثت عنه منذ قليل يبدو يل اآلن بعيدًا، فقد كنت أرى بأنني وإياك نتشابه يف حتملنا 
ما  أن  أرى  ولكنني  اخلاصة،  حلياتنا  االنتباه  دون  وعائلتينا  عملنا  مسئوليات  جلميع 
كان يبحث يف عينيها وقد  تقومني به أعمق وأكثر...... ما الكلمة املناسبة؟....« 
اضيقت عيناه كثريًا ثم ابتسم قبل أن يقول: »قدسية.. نعم، فالقديسني فقط هم 
قد  التي  اآلخرين مستغلني مجيع طاقاهتم  يفنون حياهتم يف سبيل حبِّ وسعادة  من 

تكون بسيطًة فقط هلدٍف واحٍد، وهو صالح من حوهلم.«..

عني(..  هبا  حتدثت  التي  الطريقة  من  فقط  نفيس،  أحببُت  اآلن  )حسٌن، 
من  املزيد  تطلب  كمن  تبدو  أن  دون  كلامهتا  لتنتقي  أغلقته  ثم  فمها  فتحت 
املديح: »أوالً، أنت تفعل املِثل؟ بالتأكيد أنت تعتني بأرستك جيدًا، كام أنه ليس من 
العدل أن تقيس مسئوليايت بمسئولياتك.. فإطعام ثالثة أشخاص ال يعادل يف صعوبته 
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التكفل بفتح آالف البيوت والتعامل مع صفقات باملاليني مع االهتامم بأرسة ليست 
بالصغرية أو ... لنقل.. ليسوا مجيعا عىل نفس الطبع.. أتفهم قصدي؟..«.. أجاهبا 
ضاحكًا: »بالطبع ... ولكن دعيني أسألِك سؤاالً.. حني ترين نملًة حتمل حبة أرز 
ترينها حتاول مرارًا ومرارًا سحبها ودفعها تظل  بم تشعرين جتاها وأنِت  أو عدٍس، 
تدور حوهلا حتركها من كل جانب؟ هل حتتقرين جهدها ألنك ترين حجم حبة األرز 
صغريًا بالنسبة إليِك؟ أم حترتمني نضاهلا وتقدرين مثابرهتا وعزمها احلثيث عىل الرغم 

من صغرها أمام محلها؟..«...

أنه شبهها بحرشٍة ضعيفٍة كام تصورت نفسها منذ دقيقة،  تعجبت كيف 
فقالت مبتسمًة: »إذا تراين نملًة؟..«.. قال ببساطٍة غري مكرٍث بالتصحيح، إذ 
شعر بأن تعليقها ليس سوى مزاحًا: »كل ما أقصده هو أن حجم اجلهد واملسئولية 
ٌل باالضطالع هبام وليس بصورٍة جمردٍة من كل االعتبارات..  يقاسان تبعًا ملن هو ُمَوكَّ
وهلذا، بالنسبة إليِك أرى أن ما تقومني به أصعب بكثري مما أفعل بكل ما أملك من 
أدواٍت وإمكانياٍت تسهل عيل حيايت، من الناحيِة العمليِة عىل األقل..«.. كانت مهرة 
جتاهد حتى ل تفتح فمها أمام عباراته املنمقة واختياره لكلامته وصعقت وهي 
حسٌن،   ( نادر؟..«  سيد  يا  خترجت  كلية  أي  »من  بسذاجٍة:  تسأله  نفسها  تسمع 
فات األوان وقفز السؤال، الذي ل حمل له من اإلعراب، من فمك، لذا فكري 

برسعٍة يف يشء يربطه بنقاشكم.. هيا يا مهرة، فكري.«..
»اقتصاد وعلوم سياسية، شعبة اقتصاد.. ِلَ؟« أجاهبا ببساطٍة وانتظر مبتسام، 
وألن عقلها خذهلا يف إجياد جواٍب مناسٍب فقد هزت كتفيها والتفتت إىل حيث 
رأت  حني  اهللع  انتاهبا  وقد  اآلن،  صاخٍب  بشكل  يمرحان  والشابني  ماجٍد 
يلقياه  أن  يرفعان ماجدًا عاليا وهو يقف منتصبًا عىل أكفهام قبل  سامر وفؤاٍد 
ثم  العالية جدًا،  بقوة وسط ضحكه وصيحاته  املاء  ثم هيوي يف  عاليًا فريتفع 
فاملت  بمهارة،  منهام  يتملص  إغراقه وهو  رفيقاه وكأهنام حياولن  هيجم عليه 
بشدة عىل السور ورفعت صوهتا ليعلو فوق ضحكاهتم قائلًة: »ماجد!!! أل حين 
الوقت لتخرج من املاء؟ لقد برد اجلو وأخشى أن تصاب بالربد..« مل تشأ أن تبدي 
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خوفها من املاء ومن خطورة ما يفعلوه حتى ل حترجه وسط صحبته.. وعىل 
الرغم من حرصها، فقد بدا ماجٌد حمرجًا ومتضايقًا وهو يشري هلا بيده بأنه باق 
باملاء.. مالت لتقول شيئًا إل أن ملسًة خفيفًة عىل مرفِقها جعلتها تراجع وهي 
تسمع نادرًا يقول هبدوٍء: »دعيه، فهو بأمان معهام، فهام سباحان ماهران، وعاقالن 
باملاء جدًا، فإن استشعرا خطًأ أو خطرًا ما عليه فسيخرجون فورًا من املياه.. ال تقلقي 

ودعيه يستمتع بوقته..«.

ردت بعصبيٍة وعينها متعلقة بامجٍد الذي كان اآلن يقف رأسا عىل عقٍب 
يوقت  وكأنه  ذاتيًا  أضاءت  التي  بساعته  فؤاد  ينظر  بينام  وسامر،  هو  املاء  يف 
سباقهام وقد هوى قلبها: »اجعله يتوقف باهلل عليك اجعله يتوقف، فهو غري معتاد 
عىل السباحة لفرتاٍت طويلٍة كام هو احلال مع أقاربك.. أريده خارج املاء اآلن..«.. 
عىل  ومال  هتدأ  أن  منها  فطلب  نادرًا،  أقلقت  هسترييٍة  بشبه  تتحدث  كانت 
ر بطريقٍة معينٍة لفؤاٍد الذي اقرب برشاقة من اليخت. قال حني  السور، وصفَّ
تأكد من أنه يستطيع سامعه بوضوٍح: »سنطلب تقديم العشاء اآلن، وأظن أنكم 
جائعون مثلنا، فمتى ستصعدون؟.« رد فؤاٌد وهو ينظر إىل ساعته: »ما دمتم جعتم 
فسنصعد حاالً.. عىل الرغم من أن الوقت اليزال باكرًا عىل العشاء.. دقائق ونلحق 
بكم..«.. ابتسم نادٌر وقال: » سننتظركم بغرفة الطعام فال تتأخروا..«.. أشار فؤاد 

بإهبامه ألعىل وانطلق عائدًا كالسمكة إىل حيث ينتظره رفيقاه...
إن كانت  يدر  التي وقفت ضامًة ذراعيها حول جسمها ومل  التفت ملهرة 
تشعر بالربد أم أهنا لسبب ل يفهمه ارتعبت فجأة.. قال وهو يمسك بمرفقها 
ليقودها إىل األسفل ويشري ألحد أفراد طاقم اليخت - والذي كان واقفًا قرب 
السلم اخلشبي ل يفعل شيئا سوى ترقب أي لفتٍة تبدر من نادٍر له ليرسع منفذًا 
أومأ   ..».. أمرية واآلنسة مي  اآلنسة  العشاء، وأيقظوا  »أعدوا  يتبعه:  أن  أوامره- 
اب؟«..  الشاب وانطلق لينفذ األمر إل أن نادرًا استوقفه سائاًل: »أين السيد حسَّ
العشاء سُيقدم..«..  أن  نادر.. سأخربه  يا سيد  أظن  ما  »يف غرفته عىل  الشاب:  رد 
القاتم  باخلشب  اكتست  التي  الطعام  غرفة  إىل  هبدوء  مهرة  وقاد  نادر  شكره 
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األرائك  أحد  عىل  جتلس  ليدعها  مرفقها  ترك  السقف...  وحتى  األرض  من 
التي شغلت احلوائط، حتت نوافذ واسعٍة منخفضٍة وقال بعدما استقرت: »هل 
هدأِت؟ أحتتاجني ألن تريب شيئًا؟ كوبًا من املاء ربام؟..«.. هزت رأسها نفيًا وقد 
أكثر  نفسها  وكرهت  الغبية،  وأسئلتها  افتعلته  الذي  للمشهد  نفسها  كرهت 
لهتاممها برأيه فيها، ليس ليشٍء إل ألهنا كانت قد قررت أل تدع أي رجٍل يؤثر 
عليها ثانيًة بعدما غدر هبا طارق.. قفز السم أمامها كالعفريت فانتفضت... 
خملوق  أي  حيتل  أن  يمكن  وهل  فقط؟!!!  أياٍم  ثالثِة  منذ  به  اتصاهلا  كان  هل 
فوقف  أفكارها  عنها  تنفض  واقفًة  انتفضت  وحياهتا..  قلبها  يف  طارق  مكان 
فأنا  »ما األمر؟«.. ردت بصوٍت جاٍف: »سأعود لغرفتي،  نادٌر بدوره مستفهاًم: 
أنك  أمتأكدٌة  باكرًا..  يزاُل  ال  الوقَت  »ولكن  برفٍق:  اعرض  بالنعاس..«..  أشعر 
بخري؟ أحتبني أن يعاينك الطبيب؟ بإمكاننا العودة إىل الرب فورًا«.. ردت وهي تنظر 
القاهرة  إىل  تعيدنا  أن  يمكنك  »جيد.. وحينها  نبع:  أين  من  يفهم  مل  بغضب  إليه 
»القاهرة؟!!  التي غمرت صوته:  خُيِْف دهشته  ومل  نادٌر  ُدهش  إذا سمحت..«. 
ظننتنا اتفقنا عىل قضاء إجازة العيد بأكملها هنا، فلَِم غريِت رأيِك اآلن؟«.. قالت 
بواقعيٍة: »ل نتفق عىل يشٍء يا سيد نادر، فقد فوجئت بخط سري هذه الرحلة وكل ما 
فعلته كان أن استسلمت لألمر الواقع.. ولكني ل أعد أرى أن استمرارها أمٌر صائٌب 
وأشعر أنه جيب أن نعود أنا وأخوي إىل القاهرة... وليس عليكم أن تصحبونا، بل 
يكفي أن تعيدنا إىل الرب وسنستقل احلافلة للعودة.. واآلن اسمح يل.«.. استدارت 
»إن كان كالمي قد أزعجِك فاقبيل  ولكنه أمسك رسغها برسعٍة سائاًل بصدٍق: 
سيضايق  هكذا  فرحيلكم  اآلخرين،  عىل  غضبِك  جام  تصبي  ال  ولكن  اعتذاري، 
تعاقبني كاًل من ميٍّ وماجٍد  فأنِت  السبب.. كذلك  يتساءلون عن  اجلميع وجيعلهم 
وشهٍد بينام اخلطُأ خطئي.. فهالَّ راجعِت نفسك رجاًء؟ وأعدك أن أبقى بعيدًا عنِك ملا 

تبقى من الرحلة.. فقبل كل يشء أنت ضيفتي وراحتك اهتاممي األول..«.. 

مجيلًة..  رقيقًة  شفافًة  شباكه  ينسج  فعاًل..  العنكبوت  يشبه  )عنكبوت.. 
وما عيل سوى أن أسقط هبا و أنا أفرد جناحي سعادة..(.. 
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قالت بعد حلظاٍت: »يا سيد نادر، قد ترى النملَة مثابرًة جمتهدًة حني حتمل حبة 
أرز، ولكنك بالتأكيد سرتاها محقاَء أو جمنونٍة إن راَقَصت عنكبوتًا..«..

سحبت يدها من يده و اندفعت خارج الغرفة حيث اصطدم كتفها بكتف 
لتجد  الطعام  حجرة  ودخلت  الطريق،  هلا  لتفسح  تلقائيًا  ابتعدت  التي  أمرية 
نادرًا واقفًا هناك مقطبًا، ينظر إليها وكأنه ل يراها، فسألته بفضوٍل وهي تشري 
شاردًا:  ورد  كتفيه  نادر  هز  هبا؟«...  »ما  الوراء:  إىل  كتفها  فوق  من  بإصبعها 

»رأت عنكبوتًا..«...

]  
»الرحالت والفسح، ومن يريدون أن يذهبوا إليها.. ل أعد أعرف ماذا حل هبذا 
البيت؟!! يذهبون ليقضوا العيد يف البحر ويعودون وكأهنم كانوا يف مأتٍم؟!! الطعام 
ِلَ أرهق نفيس إذًا؟!!«.. هكذا أخذت كريمة  بأكمله!! ل يَمسُّ أحدهم صحنه!! 
حتدث نفسها وهي جتمع الطعام وأطباق الغداء عن املائدة وآدم يساعدها ويسمع 
ما تقول دون أن يعلق.. كان يتفق معها ويشاركها القلق، فمذ عاد اجلميع قبل 
أسبوعني، وهو يستشعر أمرًا غري مريٍح، وعىل الرغم من أن تفاصيل حياهتم 
اليومية عادت تقريبًا إىل ما كانت عليه قبل أن تصيب نادرًا تلك الوعكة الصحية، 
فقد عاد األخري إىل النخراط يف العمل متامًا والغرق فيه حتى أذنيه، وعاد فؤاٌد 
وسامٌر إىل السهر حتى الساعات األوىل من الصباح، إل أهنام، وحتديدًا فؤادًا، 
قد قلال من الرشب فلم يعد األخري يعود مرنحًا حزينًا كام كان.. أما أمرية، 
بني  املشرك  الوحيد  العامل  التبضع..  يف  واستغراقها  صديقاهتا  إىل  فعادت 
اجلميع كان الوجوُم وتلك النظرة التي ختربك بأن هناك خطٌب ما يعتمل بداخل 
كل منهم... وقد حاول آدم أن يستفهم تارة من فؤاٍد وأخرى من نادٍر عام حدث 
وعن السبب الذي نصب هذه اخليمة من الكآبة فوق رؤوسهم، إل أنه مل خُيرج 
من جعبتهام ما يفيد، فقط، ابتسامة مصطنعة من نادٍر عىل أعتاب الفيال وهو 
يشري بيده ألَّ يشء قد حدث، بينام اكتفى فؤاٌد هبز كتفيه بال معنًى وتابع قراءة 
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اجلريدة باهتامم.. الوحيدة التي مل يبد عليها أهنا متأثرة هبذه األجواء هي شهد، 
فمرحها وضحكاهتا العالية هي ملمح احلياة الطبيعية الوحيد يف هذه األيام..

»حتى سامر؟!!! سامر؟!!! الذي ل يكن يتوقف عن املزاح، اآلن صار صامتًا 
تزال  ل  كريمة  كانت  لعنة؟!!!!«،  البيت؟  هبذا  حل  ماذا  الوقت!!!  طوال  شاردًا 
تتمتم بغضٍب وقد ارتفعت أصوات الصحون واملالعق وهي ترتطم ببعضها 
اهدئي..  كريمة..  يا  »حذاِر  بحزٍم:  قال  بينام  برفٍق  يدها  آدم  فأمسك  بحدة، 
اذهبي لتريب فنجان شاٍي وسأكمل أنا ما تفعلينه، فقد تعبِت اليوم..«.. ترك يدها 
فراجعت تسحب كرسيًا وجلست وقد أسندت إحدى قبضتيها عىل وسطها 
بينام ركنت كوعها عىل طرف الطاولة لتسند رأسها عىل كفها بيأٍس قائلًة بقلٍق: 
»حني علمت بأن مهرة ستذهب معهم، قلت لنفيس بأهنا ستفرج، وأن احلال أخريًا 
ماذا  ترى  فؤاد..  حول  حباهلا  تلف  أمرية  أن  الحظت  أين  وخصوصًا  سينصلح، 
حدث؟ البنت كذلك ل تعد تأيت لشهد، ول ترد عىل اتصااليت مطلقًا منذ عادوا؟..« 
املتحركة  الفضية  الطاولة  عىل  األطباق  يُصفُّ  وهو  آدم  تراقب  وهي  تنهدت 
فأنزلت  بالقلق،  بأنه يشاركها إحساسها  يعتيل مالحمه خيربها  الذي  والعبوس 
يدها عن رأسها وتنهدت سائلة للمرة املائة: »ترى ماذا حدث؟«.. استدار آدم 
لينقل األواين إىل املطبخ بينام بقيت هي مكاهنا ترضب أمخاسًا يف أسداٍس.. عاد 
ليجدها لزالت مقطبة احلاجبني و بادرته : »ماذا لو أن نادرًا ماَل ملهرٍة فغضب 
فؤاُد وتشاجرا؟«.. زوى آدم ما بني حاجبيه ساخرًا من الفكرة بكل تفاصيلها، 
أن حيدث  فورًا عن رأسها، فمن جهٍة ل يمكن  نفضتها  نفسها  وحتى كريمة 
عىل  بل  بينهام  خالٍف  دلئل  يوجد  ل  أخرى  جهٍة  ومن  األخوين،  بني  هذا 
العكس، فكثريا ما اختليا ببعضهام يف مكتب نادٍر مساًء إن تصادف وجودمها 
يف البيت يف نفس الوقت. كذلك، هو ل يربر وجوم سامٍر ورشوده... شهقت 
فجأة ففزع آدم وكاد يسقط الكأس الكريستال من يده وهو يسأهلا: »ما بِك؟ ما 
األمر؟!«..كانت تضع يدها عىل فمها وقد رفعت حاجبيها من الصدمة، ففي 
رأسها دار أبشع مشهٍد قد تتصوره يومًا.. ترك آدم ما بيده وأمسك بيدها بقلٍق 
»ماذا لو أن سامرًا تعرض ملهرة بطريقة..« وأشارت بيدها لتصور  فقالت بفزٍع: 
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الذي  الوحيد  السبب  هو  »هذا  وتابعت:  املرأة  جلسد  أحدهم  ملالمسة  حركات 
جيعل اجلميع عىل هذه احلالة، ويمنع مهرة من املجيء.. يا إهلي!!! تصور حدوث هذا 
للفتاِة املسكينِة!!«.. ُصدم آدم وبقي صامتًا ولكن يف صدره كان القلق يرصخ 
عاليًا، فلو صح ما افرضت كريمة حدوثه، وهو افراض ليس ببعيد، لقلب 
هذا كل املعايري والتقديرات... أخريًا قال بعدما قلَّب األمر عىل كل الوجوه: 
»أال تريَن أنك انجرفت اآلن قلياًل وراء خيالك يا كريمة؟.«. نظرت إليه مستفهمة 
»بالطبع ال، فلو حدث هذا لطرد نادُر سامرًا من البيت.«.. عقب  ثم استدركت: 
ولكن  سيقول  ما  لتسمع  املطبخ  إىل  تبعته  غريبٍة..«.  امرأٍة  أجل  من  »ليس  آدم: 
بدا وأنه قد قال ما لديه فتنهدت ووقفت تشطف األطباق وتصفها يف غسالة 

الصحون وهي تعود لتمتمتها الغاضبة....

]  
ترجل  الرشكة.  لصاحب  املحدد  املوقف  يف  هبدوٍء  سيارته  فؤاد  ركن 
ل هندامه ويرتدي جاكيت احللة الرمادية مقفاًل أحد أزرارها بيده  ووقف ليعدِّ
وهو خيطو خطواٍت واسعٍة واثقٍة داخل املبنى الضخم لرشكته وعرب ممراهتا.. 
تلك الثقة التي اكتسبها عىل مدار األيام التي أجرب فيها عىل القيام بأعامٍل كان 
يظن أنه لن يستطيع يومًا فهام، وعىل الرغم من أنه أبقى التعقيدات والتفاصيل 
الدقيقة جُمَنََّبٍة حتى يتعاطى شقيقه معها، إل أن قدرته عىل إبقاء الرشكة متامسكة 
وإبقاء أمر مرض نادر رسًا قدر املستطاع، حتى ل يرض بسمعة أعامهلم و يثري 
قلق رشكاه يف مشاريعهم املتعددة، كل هذا أعطاه احلق يف أن يمنح نفسه بعض 
التقدير وأن يستعيد بقوة الكثري من ثقته بنفسه واعتزازه بشخصه بعدما كان 

عىل شفري هاويٍة سحيقٍة...
كان سعيدًا جدًا بعودته لبنته أبًا مهتاًم وحُمبًا، وبتعايف نادٍر متامًا... مل يشعر 
منه  ليطلب  قلبه  نادٌر وفتح  إليه  يوم حتدث  اجتاحته  التي  بسعادة كتلك  يومًا 
أن يدعو مهرة إىل الرحلة.. كان هذا مفاجئًا جدًا، وملعرفته بطبع شقيقه وأنه 
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أن  نادرًا لن يستطيع  بأن  يعلم  أنه  إن كان جادًا، كام  لن يطلب شيئًا كهذا إل 
يبوح بالكثري لسببني، أوهلام طبعه الكتوم خاصًة فيام يتعلق بمشاعره ومشاكله، 
وثانيهام أنه ل يتحدث عن أمر بالتفصيل إل إن كان متأكدًا متامًا من دقِة وصحِة 
ما يقول، وفيام يتعلق بمهرة، فهو مل يلتقيها إل مرًة واحدًة قصريَة األمِد، وإنام 
- عىل حد تعبريه- شعر بيشٍء غريٍب يشده إليها ويثري انتباهه، هلذا أراد فرصًة 
قلب  كاد  به..  يشعر  مما  ويتحقق  يكتشف  أن  له  ويتسنى  أكثر  عليها  ليتعرف 
فؤاٍد يومها يطري من الفرح وعزم عىل تأجيل خطبته ألمرية، وربام حتى تأجيل 
، بعد كل هذه األعوام التي أفناها يف رعايته واجلميع، يف  الزفاف، فلنادٍر احلقُّ

أن حيظى بلحظاته املميزة التي ل يقاسمه بريقها أحد...
ولكن سارت الرياح بام ل تشتهي السفن، وانقلبت الرحلة إىل -أقل ما 
يوصف به الوضع- كابوس، فمع مرور الوقت، صارت مهرة أكثر انطواًء عام 
األخرية  الثالثة  األيام  خالل  األوقات  أغلب  حجرته  نادٌر  التزم  بينام  كانت، 
للرحلة، وكان حني يغادرها، يتجنب متاما اجللوس إليهم وقد ارتسمت عىل 
وجهه أمارات التباعد واجلمود... كان هذا كافيًا ليعكر مزاج فؤاد، هذا دون 
التطرق إىل سلوك أمرية معه مذ عرفت بمجيء مهرة وأخواها معهم ذاك اليوم، 
وبالطبع مل يمر إعالمها بنيَّتِه تأجيل خطبتهام عىل خرٍي ولكنه استطاع أن يسيطر 

عىل األمور وأل يدعها خترج عن دائرهتام... 
دون  آليا  الصباح  حتيات  من  الكثري  رد  وقد  وجتاوزه  مكتبه  أمام  من  مر 
أن ينتبه ملن ألقاها عليه، حتى وصل مكتب نادر ففتح الباب ودلف مبارشة، 
ليجد نادرًا يف خَضمِّ اجتامع عرب الفيديو مع أحد أهم رشكائه اجلدد يف رشكة 
إليه  نادر حتى أشار  أن رآه  ما  املنشأ يف اإلمارات..  مقاولت ضخمٍة حديثَة 
بأنه سيكون معه خالل دقائق، فجلس مسرحيًا مسرخيًا عىل األريكة اجللدية 
بلوهنا  تناسقت  والتي  للمكتب  املجاور  احلائط  أغلب  شغلت  التي  الضخمة 
البني الفاتح مع لون احلائط القرمزي القاتم وقد اعتلتها لوحٌة عريضٌة لسفينٍة 
رشاعيٍة قديمٍة - من تلك التي كانت تستخدم لغرض الستكشاف يف عرص 
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البحر  أمواَج  رفعت  هائجٍة  عاصفٍة  وسط  األمواج  تضارب  وهي  النهضة- 
حوهلا من كل جانٍب وجعلت الزبد األبيض يتطايُر عاليًا يف ثورٍة وفوىض... 
لطاملا كره فؤاٌد هذه الصور التي تظهر اجلانب القايس من الطبيعة، فمن وجهة 
نظره، كل ما حوهلم يف احلياة قاٍس وجاف، فلتكن الطبيعة والفن بجامهلام مها 

حيث يسريح العقل والقلب، ل العكس... 
انضم نادٌر إليه بعد ما يزيد عن النصف ساعة، والتي مل يشعر فؤاٌد بمرورها 
تناول  يف  بأسلوبه  إعجابه  يبدي  أن  من  نفسه  يتاملك  أن  دون  يراقبه،  وهو 
يربت عىل ركبَة شقيقه وهو  نادر  ما جعل  املشكالت،  األعامل والتعاطي مع 
جيلس إىل جواره ويرخي عقدة ربطة عنقه قلياًل فاحتًا الزر األعىل من قميصه 
ويقول ببساطٍة: »تستطيع أن تقدم أفضل من هذا لو اهتممت بأن تتوىل األمر.«.. 
ابتسم فؤاد ونظر حلظاٍت إىل نادر... ل يستطيع القول بأنه يبدو بائسًا، ولكنه 
يستطيع أن جيزم بأنه ليس سعيدًا عىل اإلطالق... فقد عاد نادر، ليكون نادر!! 
وليس ذاك الشخص املبتسم ببساطٍة ورشوٍد، وقد أرشق وجهه بوضوٍح ُقَبيل 
الرحلة األخرية.. إن أخاه يستحق أفضل من هذا، هلذا قرر أن يدخل يف صلب 
املوضوع مبارشة، فاعتدل وقال بجديٍة: »سأحتدث دون مواربٍة يف موضوع مهرة، 
وسأفرتض أنك ستكون رصحيًا معي... هل رصفت نظر عن املوضوع برمته؟ أعني، 
هل كشفت لك الفرتة التي قضيتامها معًا بأنك كنت خمطئًا بشأن ما شُعرت به نحوها، 

وأنه ل يتعد كونه فضوالً، ال أكثر؟«..

زفر نادٌر وأرجع رأسه إىل الوراء ليسندها عىل ظهر األريكة العايل مغمضًا 
عينيه لدقيقٍة وهو يتذكر مهرة بوجهها األسمر الشاحب املرتعب يف آخر مرٍة 
حتدثا فيها معًا.. مل يكن يشأ أن يتحدث عنها أو عن الرحلة أو أيًا كان مما يتعلق 
هبا، ولكن فؤادًا وضعه يف موقٍف ل يستطيع أن يتجنبه فقال بصوٍت مل حيمل 
شيئا مما يعتمل بداخله وهو يعيد رأسه إىل األمام: »ل ترِس األمور كام توقعت، ال 
أكثر.«.. قال فؤاد وهو يميل إىل األمام: »أعرف كيف سارت األمور، لقد رأيت 
هذا بعيني..« ، أشار إىل صدر نادر مكمال: »أنا أسأل عن هذا؟ هل فعاًل ُتكِن هلا أي 



215

مشاعٍر أم أن اهتاممك هبا ل يكن له مربر.«.. أبقى نادر عينيه معلقتان بعيني أخيه 
دون أن ينطق، ولكن بالنسبة لفؤاد فقد سمع أكثر مما يكفي من تلك النظرة...

قائاًل  فؤاٌد كتفيه ومط شفتيه  »كيف هي؟«.. رفع  بعد حلظاٍت:  نادر  قال 
وهو يرفع أحد حاجبيه: »ال أدري.. ل أقابلها أو أحتدث إليها مذ عدنا.. ل تعد تأت 

من أجل شهد من األساس..«. مط نادر شفتيه بدوره دون تعليق.. 

طرٌق خفيٌف عىل الباب شتت انتباههام عن املوضوع، وتابعا هبدوء هنلة 
وهي تقرب حاملًة ملفًا ضخاًم، و ما أن اقربت من نادٍر حتى قال فؤاٌد بابتسامٍة 
بأنه  لعلمها  ابتسمت  السؤال.«..  يا هنلة أسأل نفيس نفس  عريضٍة: »كلام رأيتك 
عىل وشك مداعبتها بإحدى مغازلته املازحة، فسألته جمارية مزاجه: »وما هو 
التي دونتها بخطها  املالحظات  يقرأ بعض  نادر  الصعب؟«.. كان  السؤال  هذا 
بقمة  عيناها  تعلقت  فيام  فؤاد،  وبني  بينها  يدور  بام  مهتم  غري  املميز،  الدقيق 
رأسه ترقب أي إشارة تبدر منه لتمتثل لطلبه فورًا، فكفاءهتا وقدرهتا عىل أداء 
موظفي  كل  عليها  حيسدها  ميزة  كانت  ورسعة  بدقة  مهام  من  إليها  يوكل  ما 
الرشكة، وهي التي أهلتها لتكون يف أقرب موقع لربِّ عملها.. كام تدرك أيضًا 
بأن مظهرها ومجاهلا جزٌء ل يتجزأ من الصورة الكاملة لشخصيتها، ول تنكر 
أبدًا بأهنا تعرُيمها نفس الهتامم الذي تعريه لصقل مهاراهتا الوظيفية... ارتدت 
رماديٍة  بخطوٍط  منقوشًا  ركبتيها  يغطي  اللون  فاتح  ضيقًا  أصفَر  فستانًا  اليوم 
رمادّي،  عريٌض  حزاٌم  خرَصها  وضم  دقيقة  مربعاٍت  لرسم  تتقاطع  فاحتٍة 
مكتبها  كريس  عىل  الرمادي  اإلطار  ذو  القصري  األصفر  اجلاكيت  تركت  وقد 
يف اخلارج، فكشفت عن ذراعني رشيقتني ورقبة عاجية زادها شعرها املرفوع 
ملتزمًة  كانت  بسيطة، وحمرفة...  بدت مجيلًة  ذيل حصاٍن طولً..  عىل شكل 
باألسود واألبيض والرمادي كألواٍن رسمية، إل أن تعليق نادٍر املقتضب عىل 
مأمتًا..«،  ليست  فهي  الركة،  إىل  اللون  بعض  اجلبي  هنلة،  يا  »ألواٌن  اختياراهتا: 
يف  زهيا  إبقاء  عىل  حرصها  مع  اليوم،  ذاك  منذ  زهيا  يف  األلوان  تعتمد  جعلها 
الفستان،  هذا  حتب  كانت  غالبًا..  حياديٍة  فاحتٍة  ألواٍن  باختيار  املعقول  حدود 
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افتتاح  حلضور  املايض  العام  روما  يف  كانا  حني  هلا  اشراه  نادر  من  هدية  فهو 
رشكة أحد أصدقائه...

انتبهت من أفكارها لفؤاٍد وهو يرد عىل سؤاهلا: »أتساءل ما الذي جيعل فاتنًة 
مثلك تدفن نفسها حتت أكوام الورق فيام تستحقني أن تكوين عارضة أزياٍء، أو نجمٍة 
ستمأل  عنٍي  وبغمضة  معاريف،  بعض  إىل  أحتدث  أن  بإمكاين  أن  تعلمني  سينامئيٍة... 
امللف  يغلق  نادر وهو  العمالقة..«.. ضحكت وقال  والالفتات  امليادين  صورك 
ويسلمها إياه بعدما كتب بعض املالحظات بدوره: »وَمن قال لك بأنني سأسمح 
لك بأن ترسق مني أفضل موظفة لدي يف الركة.. إن رؤيتها كل صباح هي اليشء 
اليوم..«. أشار هلا  البقاء باملكتب طوال  الوحيد الذي يمنحني الصرب والقدرة عىل 
برأسه أن تنرصف وبعدما أغلقت الباب وراءها وقف فؤاٌد بدوره وقال وهو 
يغلق زر اجلاكيت: »سأذهب اآلن، فهل تريد شيئا مني؟«.. قام نادٌر وسار بجوار 

شقيقه وقد وضع يديه يف جيبي رسواله األزرق وهو هيز رأسه نفيًا...
أغلق الباب وراء فؤاٍد و عاد ليجلس خلف مكتبه ويفتح درجه السفيل 
يف  وطالعها  وأخوهيا  مهرة  صورة  أخرج  جيبه..  من  أخرجه  صغرٍي  بمفتاٍح 
يتساءل يف كل حلظٍة إن كان قد أخطأ يف عدم اإلفصاح هلا عن  صمت. كان 
نواياه، ووضع األمور بوضوٍح أمام عينيها، فعىل األقل كان سيقف اآلن عىل 
أرٍض ثابتٍة حتى وإن ردت عليه بالرفض.. هو ل يعرف ما حدث ول كيف 
أفسد األمر، كام ل يعرف كذلك ملَ امتلكت عليه عقله، بل واألكثر، قلبه، تلك 
الفتاة البسيطة؟!! فليست أمجل من رأت عيناه ول أكثرهن تشويقًا، ولكن هبا 
به  يشعر  ما  كان  إن  يدر  مل  البحر..  بموج  يعبث  حني  القمِر  كجاذبيِة  جاذبيٌة 
امرًا!  خيربه  أن  حياول  قلبه  أن  أم  السابقة،  إصابته  إىل  يرجع  أمل  هو  صدره  يف 
هذا  يكره  مل  لدهشته  ولكنه  رغباته،  وحتديد  نفسه  فهم  عدم  معتادًا عىل  ليس 
هبا  تعلقه  بأن  يشعر  كان  حريته،  ازدادت  كلام  النقيض،  عىل  بل  اإلحساس، 
يزداد.. و كلام مرت األيام ، كلام برزت مالحمها يف خياله بوضوح أكرب بقامتها 
القصرية وبرشهتا السمراء اجلميلة وتلك النظرة التائهة احلزينة التي تطفو فوق 
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ومالمح  تفاصيل وجهها،  أحب  ترقبًا...  و  دائام حرية  متسعتني  بنيتني  عينني 
ُيطمئنها، وأن  املتلعثم.. أحب حدهتا وخوفها، وأراد أن  شخصيتها وكالمها 
حيمل عن أكتافها الدقيقة، ذاك احلمل الثقيل الذي ترزح حتت ثقله... متنى لو 
استطاع أن يضع حتت قدميها كل امكانياته وأن يقدم هلا كل ما يمتلك من ترٍف 
لتعيش كام تستحق أن تعيش فتاًة بمثل هشاشتها وطيبتها... وكثريًا ما تساءل، 
أويمكن أن يكون ما يشعر به جتاهها ليس سوى شفقٍة أو شعوٍر بالذنب لرؤيته 
إياها ُتكَوى بلهيب احلياة التي ل ترحم فيام يتنعم هو، وهو الرجل القوي، بكل 
هذه الرفاهية؟ وإن كان هذا صحيحًا، فِلم مهرة بالذات؟! فقد قابل الكثريين 
والكثريات ممن طحنتهم احلياة بني شقّي رحاها ومل تتعد مشاركته بمشكالهتم 
نحوها  به  يشعر  ما  ل..  كريمٍة!!  ماديٍة  ونفحٍة  رقيقٍة  كلامٍت  بضع  من  أكثر 
خمتلف، ولكنه ل يدري ما العمل اآلن بعدما سدت بوجهه باب الوصال فلم 

يعد، وفقًا ملا هو عليه احلال اآلن، قادرًا عىل أن يفعل شيئًا... 
حسٌن، ربام احلل الوحيد هو أن يعود لعزلته وانغامسه يف العمل كام اعتاد، 
وستتكفل األيام بمحوها وذكرى األيام السبعة من ذاكرته كام يمسح املوج أثر 
األقدام عن الرمال، فبعد كل يشء، مل تزد عالقتهام عن بضع كلامٍت يف سبع أيام ...

تنهد بعمٍق وهو يستند إىل الوراء ويتأمل مهرة بابتسامتها الواسعة وهي 
حتتضن ماجدًا ومّي بسعادٍة قائاًل بصوٍت مسموٍع: »وياهلا من أياٍم سبع!!«..

أعاد الصورة حيث كانت وأغلق الدرج ثانية باملفتاح، ليعيده إىل جيبه... 
ذاك الذي بجوار قلبه....

]  
ل زال كل يشء يتاميل ويتهادى كمهد طفٍل صغرٍي، برفٍق وحناٍن، واحللم 
تنساب  الذكريات  تزال  ل  كام  بنعومٍة...  املفتوحًة  أجفاهنا  يالطف  الدافئ 

كاملوج، واحدة تلو األخرى، بتتابع رتيب هادئ..
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لتتهرب  به  حتدق  كانت  الذي  الضخم  الساخن  الشاي  فنجان  تذكرت 
من نظرة فؤاد الثاقبة وهو حيدق هبا وبكفيها املتشابكتني حول الفنجان بتوتٍر.. 
تذكرت بالتفصيل هذا اللقاء الذي تبع اتصاله هبا وطلبه لقائها ودعوهتا عىل 
الشاي  من  كوبًا  احتساء  عىل  توافق  أن  ِمنها  َطَلَب  رفضت  وحني  الغداء، 
ما  ببيتها،  بمناقشته معها، وإن كان حتى  أمٌر هام يرغب  لديه  بصحبته حيث 
أفزعها فأخربته بأهنا ستلقاه بشارع عباس العقاد حيث انتظرها يف سيارته ثم 

صحبها إىل مقهًى فخاًم بأحد املولت القريبة...
اكتفت بطلب كوٍب من الشاي بينام طلب لنفسه فنجانًا من القهوة التي 
وأوضح  وماجد،  مي  عن  طلبهام  ينتظران  ومها  وسأهلا  إسربيسو  يسموهنا 
إعجابه الشديد هبام، فشكرته بابتسامٍة مقتضبٍة... انتظرت حتى فرغ النادل من 
يا سيد فؤاد، ما كان  »أنا آسفة  وضع طلباهتام أمامهام وانرصف لتقول معتذرًة: 
التي تكرمت بدعويت  الرائعة  جيدر يب أن أختفَي هكذا دون كلمة شكٍر عىل الرحلة 
وأخوي إليها.. فأرجو أن تقبل اعتذاري..«.. أشار بيده هلا لتتوقف وقال بعفويٍة: 
»أرجوك يا مس مهرة ، ال داعي للشكر.. وجودك كان مبعث رسوٍر لنا.. عىل الرغم 
من أنني أظن بأننا ضايقناِك بشكٍل أو بآخر، دون قصد بالتأكيد.. وهلذا يبدو يل أن من 

واجبي أنا أن أعتذر منِك..«..

هتز  وهي  أذهنا  خلف  وثبتته  بتوتٍر،  بشعرها  يدها  فمررت  أدبه  أحرجها 
رأسها نفيًا... سألته: »كيف هي شهد؟ لقد تعلق هبا األوالد جدًا، محاها اهلل، طفلٌة 
..«. رد مازحًا: »وهلذا تركتِها؟..«. مهت بالرد ولكنه تابع وهو يميل  رائعٌة بحقٍّ
إىل األمام: »حقًا يا مس مهرة، ما الذي حدث ليغري األجواء هكذا؟.«... سكتت 

وحدقت يف فنجاهنا...
عبثها بحافة ُكمِّ بلوزهتا البنية الذي ظهر من حتت معطفها األخرض أبلَغ 
العصبية، ومل  أناملها  تأمل حركة  التعبري..  فؤادًا كم هي حمرجٌة وعاجزٌة عن 
يفته أن يلمح أثر خاتِم ِخطبٍة حيث كان جلدها مكانه أفتح من باقي برشهتا... 
رقَّق صوته ليشجعها عىل احلديث وهو يقول: »أيمكن أن أطلب منك خدمة؟.«، 
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مل ترد، فلم يبدو وكأنه يسأهلا بالفعل، وتأكدت حني تابع دون أن ينتظر ردها: 
به  أخرب  فلن  ستقولينه  ما  كان  مهام  صدقيني،  أكرَب..  أخًا  أو  صديقًا..  »اعتربيني 
أحدًا أيًا كان.. كام أعدك أن جتديني متفهاًم جدًا.. أرجو أن ترحييني من هذا القلق، 
فإحسايس بأن هناك من أو ما أساء إليك بعدما دعوتك بنفيس للقدوم معنا يصيبني 
بالغضب وتأنيب الضمري وأشعر باالستياء الشديد ألجلِك.. فهل يمكنك أن تثقي 
وأحرتمك،  أخًا،  أعتربك  بالفعل  أنا  فؤاد..  سيد  يا  »بالطبع  فورًا:  ردت  يب؟.«.. 
وبالتأكيد أثق بك، وإال ملا اصطحبت أخواي للذهاب معكم يف الرحلة..«.. فسأهلا 
برسعة: »إذا ما األمر؟ ماذا حدث؟«. قالت بعفويٍة: »ال يشء.. فقط شعرت بأن.. 
أنا....«. لعقت شفتها السفىل ثم عضتها بقوة، فكيف يمكن أن تصيغ بأسلوٍب 
مجلتها  ُتكِمل  كيف  تدِر  مل  هبا؟!!  يتالعبان  وشقيقه  بأنه  شعرت  أهنا  مهذٍب 
أي  ل يضايقني  »صدقني  تقول:  مبتسمًة وهي  إليه  يأسًا ونظرت  فهزت كتفيها 
يشٍء من أي شخٍص.. فقط أشياَء وأفكاَر ال معنى هلا، تدور ببايل.. هذا كل يشء.«.. 
رد متفهاًم حرجها: »حسٌن، يبدو أنك لن ختربيني..«. أرادت أن تعرض ولكنه 
قد  بطريقة أخرى  إن سألتِك  »ربام  فنجانه:  يرفع  وتابع وهو  تنتظر  بأن  هلا  أشار 
أشجعِك عىل البوح بام لديِك. ولكن أوالً فلتريب شاَيِك قبل أن يربد.. أمتأكدة من 
تتناول  » نعم، شكرًا..« ردت بأدب وهي  أنك ال تريدين شيئًا مع الشاي؟..«.. 
متالكت  ثم  للحظٍة  السفيل  فكها  سقط  طارق؟.«.  هو  »من  فاجأها:  فنجاهنا.. 
نفسها فاعتدلت وأرجعت شعرها خلف أذهنا ثانيًة قائلًة برصاحًة: »اسمح يل 
أن أهنئك عىل ذاكرتك يا سيد فؤاد، وعىل الرغم من أنني ال أرى سببًا جيعلك هتتم 
هبذا األمر حتديدًا، كام ال أرى أن له عالقًة بالرحلة، إال أنني سأخربك ألنه موضوٌع 
تافٌه وحتى تدع هذا األمر جانبًا، طارق خطيبي، أو باألصح، كان خطيبي وانتهى كل 
يشٍء مؤخرًا..«.. انتبه فؤاد كثريًا واقرب من الطاولة أكثر وهو يسأهلا باهتامم: 
»هل حتبينه؟.«... )نعم، أحببته بكل ذرة من كياين... وأحتقر نفيس هلذا..(.. 
ردت بعصبيٍة: »هذا سؤاٌل شخيصٌّ جدًا وال أظن أنه من املناسب أن تسألني إياه، عىل 
األقل دون أن توضح السبب.«. ألحَّ متجاهاًل استنكارها: »ولكن هل حتبينه..«. 
ل تدر مِلَ كذبت، ولكن شيئًا ما دفعها دفعا لتقول باقتضاٍب: »بالطبع ال، وإال ملا 
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تركته.«، ليس كربياؤها وإنام يشٌء آخر أخربها بأن هذا هو الرد املتعقل الذكي 
ترقبًا ملا سيتبعه..

حني  تضايقت  أيضا  وهلذا  العيد؟  ليلة  اتصاله  الستقبال  متلهفًة  كنِت  »وهلذا 
وجدت أنني املتصل وليس هو؟ أخربيني يا مس مهرة، متى تركتِه حتديدًا؟«.. ردت 
»ل أكن  بعصبيٍة وغضٍب شديدين وهي تعدل وضع حقيبتها وهتم بالوقوف: 
أعلم بأين هنا يف جملس تأديٍب! اعذرين ولكن لدي عمل ومضطرٌة لالنرصاف..«. 
ِقَبِلها:  من  املبالغة  هلذه  سببًا  اآلن  تتذكر  أو  تعرف  أن  دون  لتقول  توقفت 
»واعلم يا سيد فؤاد بأن استهتاركم وتالعبكم بمشاعر الناس ملجرد أنكم أثرياء هو 
األوان  ولكن  قالت  ما  عىل  فورًا  ندمت  حمرتمني.«.  بأناٍس  يليق  وال  مشنٌي  أمٌر 
كان قد فات عىل الراجع، ونظرة فؤاد املشتعلة غضبًا مل ترك هلا خيارًا سوى 
أين  من  تعجبت  خلفها.  تنظر  أن  دون  املقهى  تغادر  فأرسعت  منها،  اهلرب 
الشارع  تعرب  كي  تنتظر  العريض  الرصيف  عىل  وقفت  اجلرأة!!..  هذه  أتتها 
وعقلها مشغوٌل باألمل الذي سببته كلامت فؤاد. كانت سيارات األجرة تبطئ 
السري حني متر من أمامها، وهي تتجاهلها وتكتفي بالتحديق يمنًة ويرسًة. ملسٌة 
خفيفٌة لكوعها جعلتها تلتفت برسعٍة لتقع عيناها عىل كتف فؤاٍد الذي وقف 
قريبًا جدًا منها، فرفعت نظرها لتلتقي عيناه التي تفاجأت هبا وقد غادرها بريق 
الغضب الذي اتَّقد إزاء كلامهتا اهلجومية وتعليقها اجلارح بشأنه هو وعائلته.. 
»اسمحي يل أن أوصلك  يبتسم هبدوٍء وقال ملا لحظ أن رشدها قد عاد:  كان 
التباهي، وإنام من باب األصول.«، غمز بعينه مُمَازحًا  يا مس مهرة، ليس من باب 
يف  اإلعراب  من  حمٍل  أو  داٍع  أي  هلا  يكن  مل  التي  بكلامهتا  رها  ذكَّ إذ  فخجلت 
احلوار الذي دار بينهام، لذا ردت بصدق: »آسفة.«. مل جتد ما تضيفه فصمتت. 
كان اجلو رماديًا و اهلواء خفيفًا باردًا، وبدت أمام فؤاٍد بقامتها الضئيلِة ضعيفًة 
خائفًة. فهم ما لفت نظر أخيه إليها يف املقام األول، فمجرد ختيل هذه املخلوقة 
الصغرية بشباهبا وضعفها تدفع جبَل احلياة يف مواجهِة الريح لتدرأ عن إخوهِتا 
برودهتا وبأسها، هلو مشهٌد خيلب األلباب، وكأهنا لوحٌة خرجت من إحدى 

روايات األدب الرويسِّ احلزين..
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أوقف  حيث  إىل  بجواره  وسارت  سار  األمر.«..  »انيَس  ببساطٍة:  قال 
سيارته، ودلفت إىل مقعدها برفٍق بعدما فتح هلا الباب بكياسٍة.. تبعته بعينيها 
سيل  وسط  بالسيارة  وينطلق  املقود  خلف  ليجلس  السيارة  حول  يدور  وهو 
احلاد،  بتعليقها  قصدت  عمَّ  ليسأهلا  يتحدث  أن  منتظرًة  املندفعة،  السيارات 
ولكنه بدلً من ذلك سأهلا عن وجهتها ثم بقي صامتًا لفرٍة ليست بقصريٍة قبل 
أن يقول ببساطٍة: »أتريَن هذا اجلامل؟ مهام سافر املرء، ال يشعر يف أي مكان بالعال 
كام يشعر وهو يسري يف شوارع قاهرة املعز.. أتصدقني هذا؟«.. نظرت إىل خارج 
السيارة الدافئة علَّها ترى ما يقصده من مجاٍل، فلربام قد فاهتا يشٌء، لنشغاهلا 
حتت  اختفت  أرصفٍة  من  عيناها  ألِفته  ما  سوى  جتد  فلم  وهناك،  هنا  وجرهيا 
ٍك من ماء املطر  أقدام آلف املارِة العابسني، وشوارع تغطت مناطق منها إما برِِبَ
الراكد منذ يومني أو ماء ماسورة مياٍه أو رصٍف منفجرٍة، ناهيَك عن الزحام 
دون  قائلًة  مستغربٍة  بنظرِة  إليه  عادت   ، املتعرسِّ واملرور  للسيارات،  الشديد 
بلطٍف  قال  اثنتني  أو  دقيقة  بعد  يعلِّق.  ومل  ضحك  ال..«..  »برصاحٍة؟  جماملٍة: 
ليعود هبام إىل موضوعهام وإنام من باٍب جديٍد: »طيِّب وما ذنُب ابنتي أنا يف كل 
ُمبالغة، كام أحب مي وماجد..  بال  إنني أحبُّ شهدًا  »واهلل  بحرٍج:  قالت  هذا؟«. 
فيه حرٌج كبري.. كام ..«، قاطعها  بعدما حدث سيكون  بأن وجودي  ولكنِّي أشعر 
ٍد وهي ختتار كلامهتا: »حدث سوء  برسعٍة: »والذي هو؟«. تنهدت وأجابت بردُّ
التحدث  جتنبنا  الرحلة،  باقي  وخالل  احلني  ذاك  ومذ  نادر،  السيد  وبني  بيني  تفاهم 
ل نظره عن الطريق،  معًا.«. بدا عليه الستامع باهتامٍم عىل الرغم من أنه مل حيوِّ
وحني وجد أهنا لن تضيف شيئًا قال هازًا رأسه ببطٍء: »أها، أها... ُملِفٌت جدًا أن 
اعتربته سوء تفاهم. عمَّ كان سوء التفاهم ذاك؟«.. رفعت حاجبيها قائلًة بصدٍق: 
بعصبيٍة  ثُت  حتدَّ هه..  أنا..  ثم..  عاديًا  كالمًا  كان  حدث..  ما  أدري  ال  »برصاحٍة، 
وانفعلُت وقلُت أشياًء غريبًة..«.. سأل فورًا: »كتلَك التي قلتِها منذ قليل؟«، فردَّت 
حُمرجًة: »تقريبًا..«.. سأل مؤكدًا: »فقط؟!«، أجابته: »أجل.« التفتت لرى ردَة 
فعله فلمحت شبَح ابتسامٍة عند طرِف فمه لذا أعادت عينيها إىل الطريق تتأمل 
اجلامَل املزعوَم لشوارع )قاهرة املعز(. قال فؤاٌد شيئًا فالتفتت تسأله: » نعم؟«.. 
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ظنَّها تستهجن استنتاجه فرفع حاجبه قائال: »ل أقصد سوءًا، فقط كنت أحاول أن 
أربط األمور ببعضها. ل..«، ولكنها قاطعته موضحًة: »ال، ل أسمع ما قلَت يا سيد 
نتالعب  بأننا  أملحِت لشعورك  »أنِت  ببساطٍة:  ر  فكرَّ أسألك عنه«...  فكنُت  فؤاد، 
القبيل.«.. هزت رأسها بصمت ومل يعلق، ولكنها وجدته  بِك وأشياء من هذا 
ينحرف بالسيارة إىل طريق جانبي، مغريًا وجهتهم إىل حيث ل تدري فقالت 
لتنبهه: »ليس هذا هو الطريق.«.. » أعلم.«.. كلمة واحدٍة بصوٍت هادٍئ أسكتتها 
متامًا.. أوقف السيارة بعد قرابِة الساعة، أمام مبنًى ضخٍم، ظنته يف البداية مولً 
جتاريًا أو فندقًا ما ليجلسا بأحد املقاهي وُيكمال حديثهام، إل أنه استدار إليها 
اليمنى عىل ظهر  املقود وبيده  يستند بكوعه عىل  املبنى وهو  إىل  برأسه  وأشار 
أين نحن؟«،  »أتعرفني  ث طفلًة صغريًة:  بلهجِة من حُيدِّ ليسأهلا  مقعدها مقربًا 
قال حني هزت رأسها نفيًا: »هذا مقرُّ عميل، تركت شيئًا هامًا، سأحرضه وننرصف 
بعدها.. فهل يمكن أن تنتظرينني لدقائَق قليلٍة يف مكتبي وأعدك أال أتأخر.«. قالت 
وهو تضيق عينيها: »واهلل ال أحاول أن أكون فظًة يا سيد فؤاد، ولكن لدي موعد 
مع تلميٍذ وبالفعل تأخرت عليه.. كان يمكن أن تنزلني يف..«. استخدمت تعبريات 
وجهها ويدهيا لتكمل عبارهتا مشرية إىل أهنا ل تستطيع التأخر أكثر وصعقت 
حني قال قبل أن يرجل من السيارة ويستدير حوهلا ليفتح هلا الباب لتنزل: »إذًا 
املتزايد  الزحام  مع  املوعد  ولن تصيل يف  بالفعل  تأخرت  فقد  لالستعجال،  داعي  ال 

اآلن، أقرتح أن تتصيل لتلغيه.«..

إىل  تنظر  ووقفت  ليساعدها  املمدودة  يده  تلحظ  مل  بأهنا  متظاهرًة  نزلت 
األعىل.. رأت حروفًا مل متثل هلا شيئا فسألته بأدٍب: »ما اسم هذه اجلريدة؟ هل 

هي أجنبية؟.«.. رد مبتساًم: »ليست جريدة يا عزيزيت.. ليست جريدة.«.

رافقهـا عـرب املمـراِت بصمـٍت، وعقلـه يـوازن أمورًا عـدةًّ مـن جوانَب 
عـدٍة أيضـًا.. مل يكـن واثقـًا متامًا مما يفعـل ول من صحتـه أو نتائجـه.. ولكنه 
اعتـاد أن يفعـل ما يراه صحيحـًا يف حلظتها بمثـل هذه املواقـف وليرك القدر 

يقـرر مـا إن كان ُمصيبـًا أو خُمطئًا..
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]  
أضاءت ممرات الرشكة بأضواٍء باهرٍة أحالت داخلها إىل هناٍر منرٍي، عىل 
وقد  رًا  ُمصفِّ رسواله  بجيبي  ويديه  فؤاٌد  سار  املعتم..  الغائم  اخلارج  عكس 
أرشق وجهه ابتهاجًا واستبشارًا.. استقبلته السكرتريات يف مكتب السكرتاريا 
»مساُء اخلري يا  امللحق بمكتب نادٍر بابتساماٍت عريضٍة وقالت أصغرهن سنًا: 
سيد فؤاد، السيد نادٍر باجتامٍع اآلن..«. أومأ وأكمل طريقه إىل قاعة الجتامعات 
إىل  بقلِمها  يراجُع بعَض األوراِق وبجواره هنلة تشرُي  نادرًا واقفًا  َوَجد  حيث 
قلياًل،  العنِق  ربطَة  وأرخى  البني  البذلة  جاكيت  عنه  خَلع  وقد  النقاط  بعض 

م قائاًل وهو يتكئ بكتفه عىل جانب الباب: »أمتفرغ؟«. فَتبسَّ
رفع نادر حاجبيه للحظٍة وكأنه يستوعب وجود فؤاٍد املفاجئ، ثم أجاب 
وهو يبُسُط يده مشريًا إىل اجلالسني: »أكيد.. كالعادة..«. عاد إىل األوراق مشريًا 
لفؤاٍد بأن يدخل والذي بالفعل كان قد تقدم خمتالً حتت نظرات هنلة الضاحكِة.. 
ظهره  الباقني  وموليًا  لنادٍر  مواجها  الطاولة  حافة  عىل  جيلس  وكأنه  اتكأ 
نادٍر  أذن  عىل  يميل  وهو  صدره  أمام  ساعديه  عقد  فيام  عليهم،  سلم  بعدما 
َر  فكرَّ مستفهاًم  إليه  ونظر  بحدٍة  رأسه  أخوه  رفع  بمكتبي.«..  »مهرة  هامسًا: 

مبتساًم: »نعم، بالضبط كام سمعت.. مهرة بمكتبي اآلن.«. 
مال نادر نحوه قائاًل بعصبيٍة دون أن يرفع صوته: »عمَّ تتحدث؟ أتترصف 

من دماغك؟ ِلَ فعلت هذا؟ ما املفرتض أن حيدث اآلن؟«..

رد فؤاد بسامجٍة واستخفاٍف: »بالطبع أترصف من دماغي! وهل هناك أفضل 
منها هنا؟! أما ما املفرتض أن حيدث اآلن، فهو َمنوٌط بَك أنت يا حبيبي وليس يب. 
أنا أحرضهتا حتى بابك، حرفيًا، وليس عيلَّ أن أفعل أكثر من هذا، فإىل هنا وينتهي 
دخالها:  ما  فور  ليقول  املكتب  حجرة  إىل  وقاده  بيِده  نادٌر  أمسك  دوري.«.. 
ٌد هكذا؟  »أنت متزح يا فؤاد، ماذا تفعل؟«. »أحاول أن أساعدك يا نادر، مالك مرتدِّ

م، خذ قرارك، ما بك؟«.. تقدَّ
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أن  الطبيعي  من  »وهل  باستهجاٍن:  سائاًل  صدره  أمام  ساعديه  أخوه  عقد 
أطلب الزواج من إحداهن بعد لقائها مرًة أو اثنتني؟«.. ردَّ فؤاٌد هبزٍة خفيفٍة من كتفيه 
معقبًا: »طبيعيٌّ ملن؟ هلا؟ بالتأكيد، فالفتيات يعشقن فكرَة أن تقع هبواهن من النظرة 
األوىل، وأكثر أكذوبٍة يِملن لتصديقها هي أنك عرفت بأهنا امرأتك حلظَة وقعت عيناَك 
عليها... لك؟ ال، ليس طبيعيًا، بل ليس طبيعيًا أن تتقدم إلحداهن عىل اإلطالق، ولكن 
ملا تشعر به نحوها من اهتامم وارتباك، أرى أن من الطبيعي أن متنح نفسك الفرصة 
علَّك جتد سعادتك معها، فَلم أرَك تنجذب أليٍّ كانت كام أراَك اآلن... يل؟ ومنذ 
متى وأنا أترصف بطبيعية؟.. ثم ما هو طبيعي وما ليس طبيعيًا، منوط باألشخاص 
واملواقف.. ليس هناك قاعدٌة لقياس اخلطأ والصواب هنا.. أتفهمني يا حبيبي.«..

كان نادر حيكُّ ذقنَُه وهو يستمع إىل فؤاٍد وعقله يميل لتقبل كالمه . نظر 
إىل اخلارج ولكنه رأى انعكاس صورته عىل الزجاج حيث أظلمت السامء يف 
اخلارِج متامًا فتأمل صورته للحظاٍت ثم سار نحو الباِب قائاًل لفؤاٍد من خلفه: 

»أكمل أنت االجتامع بدالً عني..«.

يا  »بالتوفيق  ساخرًا:  فقال  وراءه،  الباب  أخوه  أغلق  بعدما  فؤاٌد  حترك 
به عيون اجلميع  تعلقت  قاعة الجتامعات حيث  إىل  ثم عاد  العزيز.«،  شقيقي 
وهو يسري هبدوٍء ليجلس عىل قمة الطاولة قائاًل وهو هيز كرسيه يمنًة ويرسًة: 
مههامٍت  سمع  للمغادرة..«..  نادٌر  واضطر  ما  أمٌر  طرأ  فقد  االجتامع،  أنا  »سأتابع 
و رأى بعض املوجودين يميل عىل زميله هامسًا، فقال بالنجليزية ممازحًا ما 
أضحك احلضور: »هذا ليس عدالً.. ما هذا السلوك!!.. هيا اآلن، فقد حتسنت يف 

العمل كثريًا، حتى أين رصت أجيد استخدام اآللة احلاسبة.«..

مالت هنلة عىل أذنه من خلفه هامسًة: »هل كل يشء عىل ما يرام يا سيد فؤاد؟ 
أرجو أال يكون هناك سوء..«..

رد بابتسامٍة عريضٍة: »اقرئي وجهي يا عزيزيت.. هل تريَن ما ُيقلق؟.«، وأكمل 
حني هزت رأسها نفيًا: »فقط أمٌر خاٌص استدعى وجوده شخصيًا... أمٌر ساٌر بإذن 
اهلل..«. تركها واستدار ليتابع العمل بينام وقفت هي ترضب أمخاسًا يف أسداٍس، 

ويف قلبِها دق ناقوس احلذر.
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دواٌر لطيف لف رأسها فتمسكت باحلافة املعدنية برفٍق وأغمضت عينيها 
رافعٍة رأسها لتغسل وجهها بضوء شمس الشتاء احلانية.. شعرها املتطاير لمس 
ليلتني..  قبل  الرقيق عىل برشهتا  األبيض  القامش  بلمسة  وجهها بخفة ذكرهتا 
رجعت خطوًة إىل الوراِء ليصطدم جسدها بالواقع الذي أثبت هلا أن ما عاشته 
وما كانت تتذكره، مل يكن حلاًم.. وأن اجلسم القوي الذي أسندها كيال تتعثر 
عينيها  لتلتقي  برسعة  التفتت  حياهتا..  يف  أخرى  حقيقة  أي  من  أكثَر  حقيقٌي 
تالمس  الدافئة  وابتسامته  العامل،  يف  حنوًا  األكثر  النظرة  ذوات  زوجها  بعيني 
خدها بقبلٍة متأنيٍة أودعها أكثر مما حتتمل الكلامت من حٍب ورغبٍة، فأراحت 
كفيها عىل صدره وانتظرت حلظاٍت قبل أن تبعده برفٍق وخجٍل، إذ استحت من 
العامل الشاب الذي مل يكن يقف ببعيٍد عن مرمى برصها، وقالت بخفوٍت: 
»لسنا وحدنا يا نادر.«.. قال وهو يميل ليطبع قبلة رسيعة عىل طرِف أنفها: »أنت 
لو كنت استمعت إىل لكنا  من رفضت السفر للخارج واخرتت اخلروج باليخت، وَّ
اآلن عىل شواطئ ماالجا أو ابيزا نستمتع دون أن ُنلقي باال ملن حولنا.«.. استدارت 
لتهبط قبلته عىل قمة رأسها وهي تبتعد مربرًة للمرة األلف سبب رفضها السفر 
»قلت لك مرارًا بأنني ل أبتعد عن إخويت أبدًا، فكيف يل أن أتركهام  خارج مرص: 
وأغادر البالد متامًا؟ ال، ال أستطيع تصور هذه الفكرة وال يمكنَك تصور حجم قلقي 
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عليهام اآلن..«. ابتعد هو اآلخر ليجلس عىل املقعد املثبت بجوار اإلفريز ومدَّ 
ساقيه باسرخاٍء قائاًل بكسٍل: »تتحدثني وكأهنام طفالن صغريان ال يستطيعان تدبر 
أمرمها إطالقًا.. أو كام لو أنك تركتهام وحدمها وسط الصحراء وليس مع عائلتهام.«.. 
وقع كلمة )عائلة( كان غريبا عىل أذنيها، لكنها مل تعلق، واكتفت بالتحديق يف 
الفراغ... أمسك بيدها وشدها لتجلس فوق رجليه مكماًل وهو يبعد شعرها 
»عليك أن هتدئي قلياًل يا حبيبتي. ألِق كل محلِك وما  الذي تطاير حول وجهها: 
يقلقك فوق أكتايف.. أريدِك أن تنيَس كل ما فات وأن تستغيل كل ما لدي كيفام تشائني 
تعبًا وشقاًء.. هل  كفاِك  ثانية..  أبدًا  البسمة وجهك  تفارق  أن  أريد  يا حبيبتي.. ال 
 ، تسمحني يل هبذا الرف؟ أن أكون صديقك وحبيبك الذي تنسني معه كل ألٍ وهمٍّ
اخلطأ  ذات  أكرر  )وهل  كبريها؟.«...  قبل  األمور  أصغر  يف  إليه  تلجئني  والذي 
مرتني؟( ..أحنقها أن تذكرت طارقًا اآلن، والوجع ايل أسكنه قلبها، فدفعت 
قد غادر سطح  فوجدته  الشاب  نحو  الطرف  تلقي  أذهنا وهي  شعرها خلف 
اليخت. عادت تنظر إىل نادٍر الذي ارتسمت عىل وجهه تقطيبة خفيفة، مل تدر 
إن كان سببها الشمس التي غمرت وجهه أم لسبب آخر مل يفصح هلا عنه، و 
الردُّ لكل هذا  »يااااه؟! وهل حيتاج  لكنه مل يركها يف حريهتا كثريًا إذ قال ببطٍء: 

التفكري؟!«.. ردت برسعٍة: »ل أظنُّك تنتظر ردًا عىل سؤالك، فجوابه بدهيي..«.

واضحًا  هذا  وبدا  كثريًا،  أربكتها  للحظاٍت  يتأملها  وهو  عيناه  اضيقت 
من تالعبها بأصابعها.. أرادت أن تقوم من حضنه إل أنه شبك أصابعه حمكام 
بأصابعه  رقبتها  يداعب  وهو  ضحكت  باستكانٍة.  فاستسلمت  حوهلا  ذراعيه 

وقالت بدلٍل: »توقف يا نادر، إينِّ أغار..«..
تعجب من تقلب مزاجها فقال برشوٍد: »أنِت كعالمِة استفهاٍم كبريٍة، وكلام 
اقرتبت منِك وظننت بأين عىل وشك حل لغزك، وجدتك تتجزأين لعالمات استفهاٍم 
أصغر وأدق..وأعقد!.«، تابع مبتساًم وهو يعتدل و يقرهبا منه دون عناء وكأهنا 
طفلًة صغريًة: »ولكنِك تعجبينني، ويعجبني كل ما خيصِك.. غموضِك، ضعفِك، 
رقتك، داللِك... وحتى غضبِك يروُق يل..«. أراحت ذراعها عىل كتفه وعبثت 
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أيضًا؟.«..  »وماذا  بغنٍج:  قائلة  عنقه  مؤخرة  عند  القصرية  شعره  بخصالت 
حركتها البسيطة أشعلت به نارًا أراد أن يطفئها بأن يغرق يف أحضاهنا الربيئِة 
العذبِة ولكنه صار مدركًا ألن زوجته حساسٌة جدًا، وأن أبسط تغيرٍي ل تتوقعه 
قد يثري أعصاهبا ألقىص حٍد. كان يشفق عليها من هذا الكمِّ من التوتِر والتحفز 
ابتلع شوقه وأجاهبا  الذي اضطرت أن تتبناه كدرع محايٍة هلا ولشقيقيها، لذا، 
إندونيسيا..  يف  تنمو  )كادابول(  اسمها  بزهرٍة  تذكرينني  »أنت  عريضٍة:  بابتسامٍة 
يميزها؟.«.  ما  أكثر  ما  أتعرفني  لكن  األلباب..  خيلب  وأرجيها  بيضاَء  نادرٌة  زهرٌة 
هزت رأسها نفيًا وقد تعلقت عيناها بسواد عينيه وهو يميل نحوها ليقول يف 
الليل، وهلذا يسموهنا )ملكة  »أهنا ال تتفتح إال عند منتصف  أذهنا بصوٍت أجٍش: 

الليل(.« قبل عنقها مكماًل: »متاما كحبيبتي.«..

مالت برأسها جانبًا ل إراديا.. كان نادر يؤثر هبا، وبالرغم من خجلها منه 
وعدم اعتيادها بعُد العالقَة احلميمَة بينهام إل أهنا كانت تستمتع كثريًا باملشاعر 
التي كان يغمر  املثريِة واملحفزِة  بالكلامت  إزائها، وكذلك  التي كانت تغمرها 
يصفها  الذي  اجلامل  من  القدر  هبذا  ليست  أهنا  من  متأكدة  كانت  أذنيها..  هبا 
به، كام أهنا ل يمكن أن تكون مثريًة يف نظره إىل احلد الذي يشعرها به، ولكنها 
يف اليومني املاضيني طبقت نصيحَة ميٍّ الصغرية بأن أرسلت عقلها يف إجازٍة 

مفتوحٍة وأن تستمتع بام حوهلا قدر املستطاع..
ومع احتضان نادر هلا بقوة وازدياد ملساته جرأًة ومحيمية، فكرت مبتسمة 
و  كثريًا..  الزهرة  تلك  دو..   .. الكاب  يعشق زهرة  نادر  أن  يبدو  إهلي!!!  )يا 

بشكل خاص!!!(..
ضحكت بخفٍة، وذابت يف أحضان موجٍة جديدٍة... لذيذٍة.... وهي ل 
تدرك أنه أغفل ِذكَر حقيقة أن هذه الزهرة متوُت بعد أن تتفتح لليلٍة واحدٍة يف 

العام..

]  
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»هذا جحيم.. أقسم باهلل أن هذا جحيم..!! ال يمكن أن يكون لدى أي خملوٍق، 
أيًا من كان، هذه القدرة عىل اإلحلاِح والتبكيت... وأنا ل أعد أحتمل.. سأترك لك 

البيت حتى ترتاحي وْلُتفرغي سخطِك عىل احليطان... أففففف!!!.«..

عقدت أمرية ساعدهيا وهي تشاهد فؤادًا يلتقط اجلاكيت وخيرج مرسعًا 
من غرفته صافعًا الباب وراءه.. 

بقيت عىل حاهلا شاردٌة ترمق الباب بنظراٍت ناريٍة حيث اختفى... كانت 
فؤاٍد ومغادرته  مل يكن لرصاخ  لتعمَي عينيها...  تتآكلها وتشتد  بداخلها  النار 
دخٌل بام تشعر، فهذه حريق أشعلتها مهرة منذ أشهر... منذ أعلن نادٌر خطبتهام 
يف ذاك اليوم الكئيب .. منذ دخلت الفيال لتؤسس غرفة نادٍر من جديٍد... منذ 
ليلة عرسهام التي مات فيها قلبها واختالت مهرة داخل كفنه األبيض سعيدًة..

و كأن رؤية من نزعت حلمها من جذوره يوميًا ليست كافيًة، وإنام بلغت 
قدرته  يف  بثقته  متعلِّاًل  عهدهتا  يف  غريمتها  شقيقي  يرك  بأن  الصفاقة  بنادٍر 
عىل العتامد عليها!!! وليكتمل مسلسل إذلهلا، فقد قرر فؤاٌد تأجيل إعالن 
خطبتهام حتى ينتهي شهر عسل نادٍر، ومل يكلف نفسه عناء سؤاهلا عن رأهيا، 

وإنام اكتفى بإبالغها بقراره بكل صفاقٍة..
أمسكت رأسها بكفيها وضغطتها بقوٍة )يا اهلل!!!! لو رأيُت هؤلء الناس 
أفرغت  قبل حتى  تبِك من  مل  ملا شفى هذا غلييل(.. بكت كام  أحياًء  حيرقون 
مع  قلبها  يرضب  باألمل  شعرت  حتى  بكت  صدرها...  الفراغ  ومأل  روحها، 
إىل  بحبها  وغاصت  أحزاهنا  دموعها  أغرقت  حتى  وبكت  بكت  نبضة..  كل 
نحو  واجتهت  فاعتدلت  غفلتها  من  أيقظها  نشيِجها  صوت  النسيان....  قاع 
املرآة حيث عدلت من زينتها مستخدمة أدوات شهرية التي حافظ فؤاٌد عليها 
وعىل ترتيبها كام تركتها.. نظرت بعدما انتهت إىل انعكاس صورهتا طوياًل... 
مجيلٌة، شابٌة، وقوية كالعادة... لكنَّها اليوم رأت هالًة جديدًة حُتيط هبا أضفت 
عىل النظرة يف عينيها ُبعدًا جديدًا وعمقًا خميفًا... عمقًا حفرُه الشيطان بشوكته 
وغرز فيه بذرته التي ستثمر ُمرًا ستذيقه هلذه العائلة ببطٍء ورويٍة حتى تستمتع 

بكل حلظِة َأمَلٍ خيتربوهنا..
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رفعت حاجبيها وغادرت احلجرة، وعىل بعد خطواٍت فقط التقت ماجدًا 
وجدت  كيف  تدري  ل  أمرية.«..  آنسة  يا  اخلري  »صباح  بأدٍب:  بادرها  الذي 
بودٍّ  ترد حتيته  ابتسامًة عريضًة وهي  البتسامة طريقها لوجهها ولكنها منحته 
من  باألمس  تشكو  كنت  اليوم،  أنت  كيف  ماجد..  يا  اخلري  صباح  »أهاًل،  بالٍغ: 
احتقاٍن يف احللق.. أتشعر بأنك أفضل حاالً، أم تودُّ أن أصطحبك للطبيب؟ أو ربام 

أتصل بالطبيب ليأيت كي أطمئن عليك عىل أي حاٍل يا حبيبي..«..

ج ماجٌد من أسلوهبا ومعاملتها له اآلن وكأنه طفل صغري، عىل الرغم  حترَّ
من أهنا كانت لطيفة جدًا معه قبل ذلك وأبدت إعجاهبا بشخصيته ورجاحة 
تعاطفها  إظهار  يف  طريقتها  هذه  كانت  ربام  إذ  مشاعره  جتاهل  ولكنه  عقله، 
عىل  طبيٍب  إىل  األمُر  حيتاج  وال  بخري،  أنا  صدقًا  »ال،  ببساطٍة:  فقال  ملرضه،  معه 
اإلطالق.. فبعدما رشبت بضَع أكواٍب من الشاي الدافئ باألمس، شعرت بارتياٍح 

كبرٍي، واليوم ال أشعر بأي سوٍء عىل اإلطالق.. ولكن شكرًا يا آنسة عىل..«..

قاطعته وهي تتأبط ذراعه وتسري به نحو الدرج: »أمرية... نادين أمرية، فقد 
رصنا أهاًل وأنا كمهرة بالضبط.. أال تنادهيا باسمها..«.. هز رأسه إجيابًا فتابعت 
ومهَّت  الدرج  أسفل  تركته  »أرأيت..«..  مبتسمًة:  بأناملها  غرته  تبعثر  وهي 
»ماذا كنت تفعل عند غرفة فؤاد؟  بالنرصاف ثم تذكرت شيئًا فعادت لتسأله: 

أكنت تريد شيئا؟.«..

فؤاد..«..  )أبيه(  عن..  أبحث  كنت  فقط  يشء.  »ال  كتفيه:  هيز  وهو  رد 
بعدم  فتظاهرت  بعد،  )أبيه(  كلمة  لستخدام  ارتياحه  وعدم  تردده  لحظت 
»َمن؟«.. رفع صوته وهو يضع يديه يف جيبي رسواله اجلينز  السمع متسائلًة: 
الرمادي مكررًا وقد امحرت أذناه: »)أبيه( فؤاد، كنت أظنه ال يغادر قبل العارشة، 

وهلذا فكرت بأن أمر وأرشب معه الشاي قبل أن يذهب إىل عمله.«...

صغار  يطيق  بالكاد  الذي  فؤاٌد،  جيالس  أن  لفكرة  بالتسليِة  تشعر  بدأت 
، أخوي السيدة مهرة إكرامًا لشقيقه! سألت بعفويٍة: »وأين مي؟.«.. رد  السنِّ
بحجِة  ليليًا  خملوقًا  صارت  الليل..  طوال  وتستيقظ  النهاِر  طيلة  تنام  »مي  مازحًا: 
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الثانويِة العامِة..«.. اقربت منه وهي تلوي شفتيها بتعاطٍف قائلًة بصوٍت حاٍن: 
»يا للمسكني! البد وأنك تشعر بامللل وحدك وقد تركك اجلميع هبذه الصورة!!..«.. 
صارت يف مواجهته متامًا فأمسكت ذقنه بإصبعيها ما جعله يتسمر من الذهول 
وهو يسمعها تكمل بنفس األسلوب الذي بدا له ساخرًا اآلن: »ماذا يمكن أن 
واهتاممها  ملهرة  تفتقد  بالتأكيد  كهذا؟  بيٍت  يف  النهار  طوال  مثلك  صغرٌي  ولٌد  يفعل 

ورعايتها.. أليس كذلك؟..«..

انتفض قائاًل بعصبيٍة وهو يبعد وجهه عن أظافرها الزهرية: »لسُت طفاًل 
البيت ومي  تعتمد عيل وترتك  مهرة  فقد كانت  واملراقبة، ولعلمك  للرعاية  ألحتاج 
حتية  ألقي  بأن  فكرت  أنني  هنالك  ما  كل  العكس..  وليس  رعايتي  يف  تكربين  التي 

الصباح عىل .. السيد فؤاد.. ال أكثر.«.

يدهيا عالمة  تبسط  وقالت وهي  بالصدمِة من غضبه  متظاهرًة  تراجعت 
الستسالم: »أوكي، أوكي. ال بأس، ال أريدك أن تغضب مني، فلست أنا من أتصل 
بكل من يف البيت ألطمئن عليك وأويص الناس برعايتك .. وليس عليك أن تلوم 
تراكام صغارًا  أختك كذلك، فرعايتها لكام وبلباسكام وطعامكام جيعلها ال شعوريًا 

وتقلق عليكام كام تقلق األم عىل أطفاهلا..«.

عض شـفته السـفىل وعـزم عـىل التوجـه إىل الردهـة التي تضم الشاشـة 
الكبـرية، علَّـه جيد ما يشـغله حتى يعود فـؤاٌد أو يسـتيقظ سـامٌر، إل أن أمرية 
شـدته مـن ذراعه وسـارت بـه نحو غرفـة الطعـام قائلـًة بلطٍف ووداعـٍة: »ال 
تلفماز قبمل تنماول الفطمور.. فأنمت عمىل حلمم بطنمك وأنما أتضمور جوعمًا وكالنما 
يشمعر بامللمل، فمام رأيك بأن نذهب للتسموق ومشماهدة فيلٍم بالسمينام بعدمما نتناول 
فطورنما؟.«. توقفـت لتسـأله متظاهـرًة بأهنـا تذكرت أمـرًا هامًا: »هل تسمتطيع 
القيادة؟ فأنا ال أقود السميارات..«.. ابتسم ابتسـامة عريضًة وهو يرد وقد أعجبه 
ل مزاجه كثـريًا: »تعلممت القيادة عىل سميارة والد  الربنامـج الـذي اقرحته وبـدَّ
أحمد أصدقائمي، ولكنمي ل أقمد واحمدة أبمدًا ..«. لـوت شـفتها وقالت بأسـٍف: 
»ياللخسمارة، كنا سنسمتمتع أكثر لو ل نصطحب السمائق معنا، فهو ثرثاٌر جدًا..«..
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وهي  لهثًة  كريمة  دخلت  مكاٍن؟!!«.  كل  يف  عنَك  أبحث  وأنا  هنا  أنَت   «
تضع صينية الشاي عىل الطاولِة مستدركًة بلطٍف وهي توجه كالمها ألمرية: 
»صباح اخلري يا عزيزيت.. أأصب لك الشاي؟ أم أعد لك شطريًة قبله؟ اعذريني فقد 
الضمري  القوم منعدمي  آدم وصالٍح.. هؤالء  بتنظيف وترتيب احلديقة مع  انشغلت 
متامًا وعىل الرغم من كل ما يتقاضون مقابل أعامهلم فقد تركوا احلديقة مآلى ببقايا 
إمهال  وتشتكي  تثرثر  وهي  الشاي  تصب  كانت  الذابلة.«..  واألزهار  الطعام 
موظفي الرشكة املتعهدة التي نظمت حفل الزفاف دون أن تنتظر ردًا من أمريٍة 
التي جتاهلتها متامًا وأخذت تقلب صفحات جملٍة وجدهتا عىل طرف املائدة بينام 

يتابع ماجٌد املوقف بفضول.. 
انتبه لكريمة التي كانت قد بدأت حتدثه وتساَءل هل عليه أن يرد عليها أم 
أهنا ستعتربها مقاطعة وتتضايق عىل إثرها!! أخريًا رد حني وجدها قد صمتت 
بعدما سألته مل ل يدرس بغرفته: »كنُت سأفعل بعدما أحتيس الشاي مع.. السيد 
فؤاد.. ولكني وجدته قد..«.. قاطعته بقوٍة: »نبهتني مهرة إىل أالعيبك وهتربك من 
الدراسة.. تفضل يا أستاذ، سأحرض لك فطورك وشاَيك إىل غرفتك.. هيا يا بني.. ال 

حترجني مع أختك، فقد أوصتني بكام كثريًا.. و بخاصة بك.«.

تنحنحت أمرية كام لو أهنا تكتم ضحكًة كادت تفلت رغاًم عنها وأخفت 
وجهها بفنجان الشاي فامحرت أذنا ماجٍد وهز رجله بحركٍة عصبيٍة وهو يرد 
د والعناِد باديًة عىل وجهه: »سأصعد بعدما أنتهي من تناول  بتذمٍر وأمارات التمرُّ
)ماما  كلمة  لبتالعه  كريمة  انتبهت  قليٍل.«..  بعد  سأصعُد  م..  يا..  هنا  الشاي 
عصبيته،  تفتها  مل  كام  هبا،  ينادياها  أن  عىل  ميٍّ  ومع  معه  اتفقت  التي  كريمة( 
فقالت برفٍق: »ال بأس يا بني، افعل كام حتب، ولكن أرجوك أال هتمل دراستك.«..
استدارت لتغادر حني استوقفتها أمرية لتسأهلا إن كان سامٌر قد استيقظ 
أم ل، فأجابتها باستفاضٍة: »استيقظ باكرًا جدًا وتناول فطوره ثم جلس يتحدث 
.«، ونظرت موجهة كالمها ملاٍجد: »وباملناسبة، أسلوُب حياِة  قرابة الساعِة مع ميٍّ
ر أعصاهبا، فهي ال حتصل عىل قدٍر كاٍف من النوم.«، ثم  هذه الفتاة الصغرية سيدمِّ
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عادت تكمل رسدها خلط سري سامٍر ألمرية: »ومنذ قليٍل كان باحلديقة، ثم غادر 
املنزل مع فؤاٍد.. وهذا األخري خرج دون أن يرب حتى رشبة ماٍء.. و إنام برصاحة، 
أرى أن مزاج سامٍر قد حتسن كثريًا مؤخرًا وهذا ما ي...«.. قاطعتها أمرية: »حسٌن 
يا كريمة.. شكرًا..«، وعادت إىل جملتها بربوٍد دون أن تأبه للحرج الذي سببته 

لكريمة أمام الفتى الصغري..
»يبدو  قائلًة:  ماجٍد  نحو  أمرية  فاستدارت  فورًا  احلجرة  كريمة  غادرت 
أنني سأذهب وحدي اليوم.. فال نريد أن نخيب ظنَّ مهرة بِك وبنا..«. قالت هذا 
معك..  آٍت  »أنا  بعزٍم:  وقال  النحيلِة  الطويلِة  بقامته  ماجٌد  فوقف  ووقفت، 
يا  »أرجوك  معرضًة:  بذراعه  ممسكًة  أمرية  أوقفته  معطفي..«،  ألحرض  حلظاٌت 
أوامر  تتحدى  أن  عىل  أشجعك  وكأنني  أبدو  وجتعلني  احلرج  يَل  تسبب  ال  ماجد، 

شقيقتك.. اذهب وادرس.. هيا..«..

خلفها  من  تسمع  وهي  ابتسامتها  واتسعت  مبتسمًة،  وخرجت  تركته 
صوت ارتطاٍم أحبت أن تعتقد بأنه صوت قدم الفتى وهي تركل املائدة...

]  
اب هباتفه حماولً التصال مرارًا بسامٍر الذي مل يرد عىل أي من  انشغل حسَّ
اتصالته املتتالية ُمذ ُعرس نادٍر.. لقد أقلقته حالة الفتى النفسية املتدهورِة منذ 
إجازة العيد وكأن هناك ما يثقل كاهله ويرسق النوم من عينيه، فذابتا يف اهلالتني 

القامتتني اللتان أحاطتا هبام وسط شحوب وجهِه امللفت ورشوده الدائم.. 
خالفاته  وأمهها  عدٍة،  ألسباٍب  سامٍر  مزاج  تقلبات  عىل  معتادًا  كان 
ومناوشاته املستمرة مع نادٍر، ولكن مل يكن يتصور أبدًا أن يبلغ به الكرُه حدَّ 
غم من تبدل  املرِض حني وجد نادرًا سعيدًا أو يتقدم يف حياته اخلاصة!! وعىل الرُّ
حاله كثريًا يوم العرس، إل أن قلقه عليه مل يغادره، لذا حاول التصال بفتاه عدة 
مراٍت دون كلٍل، ودونام ردٍّ من جانب سامر.. كان أمامه خياران، إما أن يتصل 
بأمريٍة أو أن يتصل بفؤاٍد، وِكال األمرين أزعجاه، فهو يعلم مسبقًا بأن حصيلة 
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اتصاله بأي منهام لن تزيد عن بضع عباراٍت ساخرٍة وحفنة من الكالم املستفز، 
بفراٍش  املؤثثة  الواسعة،  الغرفة  ركن  يف  بعيدًا  وألقاه  اهلاتف  أغلق  فقد  وهلذا 
واسٍع وثرٍي توسط الغرفة ومأل احلائط حيث يستقر بحليته اخلشبية التقليدية، 
والتصميم،  اللون  بنفس  صغريتني  طاولتني  يساره  وعن  يمينه  عن  واصطف 
ازدانت بمفرشني مطرزين من األورجانزا وفوقهام مصباحني مذهبني يتناسبان 
والثريا امُلذهبة املتدلية من وسط السقف لرسل بقعة ضوء صفراء قوية فوق 
سجادة عجمية ذات نقوٍش صفراَء وأرضية ذات لون أمحر قاتٍم كلون حيطان 
الغرفة. مل يدخر مالً يف تأثيث هذه الشقة عىل ذوقه، وعىل الرغم من أن ذوقه 
مل يكن براقا أو حديثا، ول يليق للمقارنة بأناقة الفيال وفخامتها، ولكنها كانت 
تروق له ويشعر فيها بكينونته وسيطرته. إهنا بيته احلقيقي والوحيد حيث يقيض 

معظم أيام العام...
أخذ حيك جبينه وهو يفكر بسامٍر.. 

املائة  للمرة  التصال  أجرى  جديد..  من  هاتفه  ليلتقط  وقام  بحدٍة  زفر 
املرة عىل شكل قطع التصال من جهة  الرد جاءه مبارشة هذه  تقريبًا، ولكن 

سامر، فرمى اهلاتف جمددًا صائحًا بغضٍب: »يوه، يا ابن الك....«...
رنني اهلاتف جعله يقفز نحوه ويلتقطه قائاًل بغضٍب عارٍم: »أقسم باهلل أنَك 
معدوم الرتبية وأنا املخط...«. قاطعه حمدثه فقال وقد عقد حاجبيه مرتبكًا: »من 
املتحدث؟!«. استمع للحظاٍت ثم قال وقد استعاد رباطة جأشه: »ال، سأوافيكم 
يف املوعد... ال تؤجل شيئًا، فهذه فرصٌة نادرٌة لن تتاح لنا جمددًا.. أعطني ساعَة زمٍن 

ال أكثر.. مع السالمة.«..

بدل ثيابه عىل عجٍل وغادر وقد ابتعد تفكريه متامًا عن سامٍر.. فربام كان 
ما يصبو هو إليه قد صار قاَب قوَسني أو أدنى بعد كل هذه السنوات الطوال.. 
ركب سيارته البي إم دبليو البيضاء -هدية نادٍر له يف عيد مولده األخري- وأدار 
اب. تنطلق ولن يوقفك خملوٌق عىل  حمركها حمدثًا نفسه )ها أنت تنطلق يا حسَّ

وجه هذه األرض.(..
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]  
اجلميع  وَوضع  أخرى،  وتفككت  روابط،  ازدادت  األياِم،  مرور  مع 
اكراٍث لحتجاجات  العارمة والسهر دون  الفوىض  يقوم عىل  بالفيال روتينًا 
كريمٍة ونظرات آدم املؤنبة... أما فؤاٌد، فقد استنزفت الرشكات كل وقته حتى 
وجد يومه يف النهاية نسخة متطابقة من أيام نادر، فقط مع فارق مواعيد مغادرة 
ُبَعْيَد السادسة صباحًا  كل منهام للبيت والعودة إليه، حيث كان األخري يغادر 
إن  يبيت خارجًا  أو ربام  الليل بساعات،  بعد منتصف  يعود إل  كل يوم، ول 
عىل  أخرى،  أفرٍع  أو  حديثٍة  مؤسسٍة  تدشني  أو  جديدٍة  صفقٍة  ِخَضم  يف  كان 
عكس فؤاٍد الذي كان يغادر ُقرابَة العارشِة صباحًا، ويعود مع انتصاف الليل.. 
إل أن فؤادًا حرص عىل تقديم كل ما لديه وبْذل كل طاقته يف رعاية األعامل 
أثناء سفر شقيقه لقضاء شهر العسل، أو باألحرى األيام العرشة التي استطاع 
أن يقتطعها قبل أن يعود جلدول أعامله وسفرياته، والتي أدرك فؤاٌد بأنه مهام 
يدنَو من حنكِة  أو  يلزم،  ما  ُملاَمً بكل  أن يكون  فلن يستطيع  يتقنها  أن  حاول 

شقيقه وسيطرته عىل كل األعامل هنا وهناك...
بنادٍر، إل أن مهارَة  التي كاد بسببها أن يتصل  الكثري من األمور  طرأت 
َلتها لتعينه عىل تدبر أمره، وإن كان  هنلة وخربهتا يف مساعدة نادٍر لسنواٍت أهَّ

هذا بتأجيل املشكلة دون حدوث خسائٍر عىل األقل....
التزام،  الفوىض والال  واندماجًا مذهاًل مع عامل  أبدت متردًا  حتى شهٌد، 
نزولً  و  صعودًا  تركض  وهي  املنزل  تغمر  كانت  التي  وضحكاهتا  بطفولتها 

خلف املراهَقني اللذين كانا يف بعض األحيان أكثر ضجيٍج منها..
وهي  النفالت  وشك  عىل  أعصاهبا  كانت  التي  كريمٍة  عىل  آدم  أشفق 
حتاول احلفاظ عىل النظام والنظافة ومواعيد نوم الصغرية عىل األقل، والليلة، 
كادت تبكي وهي تتمدد عىل الفراش وتلقي عىل صدره ورقًة صغريًة، التقطها 
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أمر شهٍد بسبب إمهاهلا لدروسها وعدم حل  ليجد أهنا جواب استدعاٍء لويل 
واجباهتا املدرسية.. قالت بأسًى: »يعني ماذا يمكنني أن أفعل؟ حتى ولو كنت ال 
أزال قادرة عىل التدريس واملذاكرة، فلن أستطيع أن أتعامل مع املناهج التي تدرسها 
و)  مورنينج(  جود  و)  احلروف  هي  به  معرفتي  آخر  وأنا  باإلنجليزية  فكلها  شهد، 
سانك يوو(.. البنت ُمهَمَلة متاًما وكلام أرسلوا لنا بأن هنتم أكثر بخطِّها أو واجبها، 
باجلامعة  وكأهنا  شهٍد  تأنيب  سوى  تفعل  ال  واألخرية  أمرية،  أخرب  بأن  فؤاُد  خيربين 
وتستطيع الدراسة وحدها!!! إذا كان الكبار قد أمهال دراستهام متامًا وكأننا يف إجازة 
الصيف، فامذا يفرتض بشهٍد أن تفعل؟!!! هه؟! بل ماذا يمكنني أنا أن أفعل؟ لقد 
كرُبت وكرُب عيلَّ البيت..«.. استدارت فوجدته حيملق يف السقف فلكزته برفٍق 
سائلًة: »فيَم أنت شارد؟ ل ال ترّد عيل؟.«.. تنهد آدم وناوهلا الورقة قائاًل هبدوٍء: 
»أطفئي املصباح وحاويل أن تنامي يا عزيزيت وسيصبح كلُّ يشٍء عىل ما يرام.. ل يتبَق 
نادٍر.. وسيعود املسكني إىل الرصاع هنا وهناك.. فقط  سوى يومان وتنقي إجازُة 

اهدئي وستعود األمور إىل نصاهبا الصحيح بعد يومني اثنني إن شاء اهلل..«..

تزوج  إن  أفضل  حاٍل  يف  سنصبح  نكن  »أول  تقول:  وهي  املصباح  أطفأت 
فؤاٌد بمهرٍة لتهتم بشهٍد املسكينة، أو عىل األقل كان سيذهب هو لقضاء شهر العسل 

ويبقى نادر هنا!.«..

الزوجية  خربته  ولكن  قالت،  مما  ممتعضًا  ظهره  وأولها  ثانيًة  آدم  تنهد 
أقوال زوجته، وعىل األخص،  تفنيد  أو  النتقاد  الوقوع يف خطأ  من  عصمته 
وهي يف مثل هذا املزاِج والتعب، فعىل كل حاٍل، ل أمهية ملا قالت، ولن يضري 

أحدًا أن يرك تعليقها طافيًا فوق رأسيهام دون رد...
أن  دون  برسعة،  القادمان  اليومان  يمر  أن  اهلل  يسأل  وهو  عينيه  أغمض 

يدرك أن الصباح حيمل هلم مفاجأًة كبريًة..

] 
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دلف آدم حجرة فؤاٍد هبدوٍء بعدما طرق الباب عدة مراٍت دون جواٍب، 
الواسع حيث متدد فؤاٌد مستغرقًا يف نوٍم عميٍق بعد  الفراش  وتقدم بخفٍة من 
سهرِة عمٍل طويلٍة استنزفت طاقته متامًا، وهو يناضل ليتابع ترابط األمور وأل 
يبدو مغفاًل أمام اجلميع، فقد أعدَّ نادٌر هلذا الجتامع منذ فرٍة ليست بقصريٍة 
وحدد موعد زفافه بحيث يتمكن من حضوره، إل أن العضو املنتدب للرشكة 
األوروبية التي يفرض أن يدور هذا الجتامع حول ضمها ودجمها مع رشكتهم 
متاحًا،  اختيارًا  التأجيل  أو  العراض  يكن  مل  وبالطبع  املوعد،  م  لُيقدِّ اتصل 
فاملنافسة عىل ضمِّ هذه الرشكة منافسٌة رشسٌة ضاريٌة إىل حدوٍد مل يكن ليتخيلها 

مهام َوصف له أخوه، لول أن رأى بعينيه..
إياها أمرية  التي أعطته  النوم إل بعدما آتت األقراص املسكنة  مل يستطع 

ثامرها وزال الزخم املقيت لألرقام والقوانني من رأسه، فناَم كالطفل..
يف  معه  يكون  أن  يفرض  أحد  أل  يعلم  إذ  أفزعته  كتفه  يف  خفيفٌة  هزٌة 
الذي  آدم  رد  األمر؟«..  ما  »ماذا؟  تلقائيًا:  يسأل  وهو  فجأًة  فجلس  حجرته، 
التقط كأس املاء من عىل الطاولة املجاورة للفراش وناوله إياها قائاًل: »آسف 
وهناك  ترد..  فلم  مرٍة  من  أكثر  وناديتك  الباب  طرقت  ولكني  أفزعتك،  إن  بني  يا 
وقد  إدراٍك  بنصف  آدم  إىل  يستمع  فؤاد  كان  عليه.«..  إطالعك  عيل  هاٌم  أمٌر 
غفا النصُف اآلخر يف سباٍت عميٍق، و يبدو أن هذا كان جليًا إذ انتفض حني 
»ال،  بنعاٍس:  قائاًل  »فؤاد!!! هل سمعتني؟.«. هز رأسه ومط شفتيه  آدم:  سأله 
ل أسمع كلمًة مما قلت..«.. قطَّب وهو يلتقط هاتفه املحمول لينظر إىل الساعة 
بنا  اتصاله  وعدم  املفاجئ  لرجوعه  قلٌق  وأنا  فجرًا..  عاد  بأنه  »أخربك  يتابع:  وآدم 
ببطٍء،  آدم  كلامت  يستوعب  وهو  قلياًل  الشابِّ  حواس  تيقظت  إلعالمنا..«.. 
ن تتحدث؟ نادر؟.. أتقول بأنه هنا اآلن؟.«.. هزُة رأس  »عمَّ فسأله مستوضحًا: 
آدم جعلته يقف برسعة ويغادر حجرته دون الكراث ملظهره األشعث، وما 
أن وصل إىل حجرة نادٍر ووضع يده عىل مقبض الباب، حتى توقف حلظاٍت 
ليهدأ، وتذكر بأنه مل يعد يستطيع أن يدخل غرفَة أخيه هكذا دونام استئذاٍن بعد 
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اآلن، فطرق الباب طرقًا خفيفًا ووقف آدم خلفه صامتًا يعلم بأن الوقت مبكٌر 
جدًا ليوقظا الزوجني اجلديدين، ولكنَّ األوان كان قد فات لتنبيه فؤاٍد، الذي 
به وهو طفٌل صغرٌي  ره  ذكَّ ما  عينيه،  ويفرك  رأسه  اآلن وهو حيك  الكرَة  أعاد 
أرسع  وما  باألمس!  اليوم  أشبه  بجواره.)ما  لينام  الليل  يف  أخاه  باب  يطرق 

مرور األيام!! (..
ُفتح الباُب أخريًا وفغر كل من آدم وفؤاد فاه، فعىل عتبِة الباِب وقَف نادٌر 
باليد األخرى..  بيٍد وحقيبة أوراقه  بكامل حلته وأناقته حاماًل معطفه مطويًا 
مال فؤاٌد فورًا ليعانق أخيه الذي ضمه بحٍب، ثم عانق آدَم الذي قال هبدوٍء 
ستطري  سالمتكام،  عىل  هلل  »محدًا  وتساؤٍل:  قلٍق  من  نفسه  يف  يعتمل  ما  أخفى 
بأن  »أُأخربها  ابتعد قلياًل:  الفرح حني تعلم بعودتك.«.. وتابع بعدما  كريمة من 
نادر  هز  نائمة..؟«..  تزال  ال  مهرة  السيدة  اآلنسة..  أن  أم  اآلن،  لكام  الفطور  تعَد 
لدي  »ال وقت   : أمٌر عاديٌّ لريَد وكأنه  الساعة يف معصمه  إىل  ينظر  رأسه وهو 
ليسري  الباب  وأغلق  تقدم  نائمة.«..  تزال  ال  مهرة  ونعم،  حاالً،  فسأغادر  آدم،  يا 
بجوار فؤاٍد نزولً وآدم يتبعهام بصمٍت.. وأخريًا مل يستطع فؤاٌد أن يتاملك نفسه 
وينتظر أن يصبحا وحدمها فوقف يف منتصف الدرج سائاًل وهو يمسك بمرفق 
»حسٌن، يبدو بأنك لن تقول شيئًا إن ل أسأل.. نادر.. ما الذي عاد بك قبل  أخاه: 
التظاهر كعادته  يتكبد عناء  الذي مل  آدم  نادر نحو  انتهاء إجازتك ؟!!.«.. نظر 
بأن جييب عىل سؤاِل  لنادر  أشار  العكس،  وإنام عىل  يتدخل،  أو  يتابع  بأنه ل 
فؤاٍد، فتنهد وردَّ ببساطة وهو يتابع هبوَط الدرِج جمددًا: »ببساطٍة، جاءين اتصاٌل 
بخصوِص العمل وكان عيَل العودة فورًا..«.. ربت عىل كتف فؤاٍد مكماًل عندما 
وصلوا أسفل الدرج: »ال تقلق يا فؤاد، فكل ما اخترصته من إجازيت مها يومان ال 
اتصاهلم  »ما سبب  مقطبا:  ثمَّ سأل  أياٍم..«،  أصِل عرِة  »من  فؤاٌد:  ردَّ  أكثر..«. 
به،  إعالمي  متجاهلني  بك  يتصلون  جيعلهم  الذي  الطارئ  األمر  ذاك  هو  ما  بِك؟ 
»هل  بيده مفزوعًا:  وتعلياميت هبذا اخلصوص؟!!.« ثم استدرك وهو يغطي فمه 
يه: »يا إهلي!! ماذا حدث؟..«..  أخفقُت باألمس؟«، وتابع وهو يمسك رأسه بكفَّ
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مل يفهم نادٌر كلمًة مما قال أخوه ول َعمَّ يتحدث، لكنه طمأنه وهو يربت 
عىل كتفه قائاًل: »أحتدث عن رشكِة السياحِة فال تقلق، ل يتخط أحٌد أوامرك. ولكن 
ماذا عن األمس؟ ل ُيقلُقك عىل وجه اخلصوص؟«. رفع فؤاٌد كتفيه والتقط نفسًا 
عميقًا أبقاه حبيسًا حلظاٍت وهو حياول أل يتفوه بام يفزع نادرًا أو يزعجه فقال 
نادٌر  أوقفه  وأصحبك..«.  ثيايب  سأبدل  دقيقة،  انتظرين  »أتعرف؟  باإلنجليزية: 
برسعٍة: »بإمكانك اللحاق يب، فقد تأخرت..«. اعرض فؤاٌد: »لن أستغرق أكثر 
بالركٍة حني  أنتظر، سأكون  »لن  بعصبيٍة:  قاطعه  نادرًا  دقيقتا.....«، ولكن  من 

تصل.. سالم.«.. 

راقبه فؤاٌد مقطبًا حتى خرج وأغلق باب الفيال الزجاجي وراءه فاستدار 
آلدم، الذي مل تِقل تقطيبة حاجبيه تساؤلً عن تلك التي تعلو وجه فؤاٍد، وقال 
وهو يمط شفتيه لألسفل: »لسُت مقتنعًا بقصِة اتصال رشكة السياحة تلك.. البد 
وأنني أفسدت األمر ول يشأ أن يضايقني، عصبيته تؤكد هذا، أليس كذلك؟«.. بسط 
آدم كفيه دللة عدم املعرفة ولكنه علق: »ُجلَّ ما أرجو أال يسبب هذا ضيقا لدى 
عروسه.«. صعد فؤاٌد الدرجات قائاًل: »وماذا عليه أن يفعل؟ أيتجاهل عمله من 
ألجلها؟«..  أسبوع،  ملدٍة  تركها  وبالفعل  مسئوليات  لديه  الرجل  خاطرها؟!  أجل 
»ترك العمل ألجله هو أيضًا!! أنسيت بأنه عريس ويريد أن  قطب آدم مصححًا: 
»أيمكن  باهبا:  يفتح  أن  قبل  آدم  له  فقال  فؤاٍد  بحياته؟!«. وصال غرفة  يستمتع 
أن أطلب منك معروفًا؟.«، وألن أسلوب آدم وطلبه أدهشه، رفع حاجبيه وردَّ 
ٍد: »طبعًا يا آدم..«. أخذ آدم نفسًا عميقًا وقال دفعًة واحدًة: »أبِق أفكارك  دون تردُّ
لنفِسك يا فؤاد، خاصًة تلك التي تتعلق برأيك يف املرأة. هذا كل يشء.«.. استدار 
ليغادر ولكنه عاد ليسأل فؤادًا ما إن كان يريده أن حيرض له فطوره إىل غرفته 
أم سيتناوله باألسفل، فرد األخرُي بابتسامٍة خفيفٍة: »سأتناول فطوري مع نادٍر يف 
انتباه آدم ثم تابع وهو يضيِّق عينيه:  املكتب.. و..«، صمت حلظاٍت ليسرعي 
حقيقيٍة:  بابتسامٍة  قائاًل  بأدٍب  رأسه  آدم  أحنى  آدم.«..  يا  لنفسك  أفكارك  »أبِق 
»نصيحٌة حكيمٌة، سأعمل هبا حتاًم..«.. ضحك كالمها بال صوٍت وانرصف آدم 
ليبارش أعامله بينام أرسع فؤاٌد يف أخذ محامه وارتداء ثيابه، والقلق يفرسه، فهو 
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من  الكثري  استغرق  نادرًا  أن  وكيف  لرشكتهم  الصفقة  هذه  أمهية  متامًا  يعلم 
اجلهد والوقت والتصالت لريتب هلذا الجتامع التمهيدي، والذي بناء عليه 
ذلك  إىل  وما  التحضريية  الجتامعات  من  سلسلة  سيعقد  كان  إن  ما  سيتقرر 
من اهلراء القتصادي الذي تيقن بعدما اضطر للتعامل معه من أنه اختذ القرار 

الصحيح بالبتعاد عنه وعن عامل األعامل والتجارة...
عىل  وتدحرجت  صغريٌة  علبٌة  فانزلقت  الرفِّ  عىل  من  قميصًا  سحب 
جيب  يف  ويلقيها  ليلتقطها  مال  ثم  ثيابه  ارتداء  أكمل  حتى  جتاهلها  األرض. 
كريمة  قابلته  راكضًا..  السفيل  الدور  إىل  ونزل  مفتوحًا  تركه  الذي  معطفه 
دقائق  جاهز..  الفطور  حبيبي،  يا  اخلري  »صباح  بعفويٍة:  وحيته  مرشقٍة  بابتسامٍة 
وأحرضه لك.«، فرد وهو يربت عىل كتفها مارًا هبا يف طريقه إىل اخلارج: »ليس 
لدي وقت، سأتناول أي يشٍء يف املكتب.«.. فتحت فمها لتعرض ولكنه كان قد 
»أخربتك أال وقت لدي«  خرج بالفعل ملوحا هلا من خلف ظهره وهو يقول: 
حيث  معيشٍة  غرفَة  يعدوهنا  التي  الردهة  إىل  زوجها  ووافت  رأسها  هزت   .
التي توزعت  الكريستال  املزهريات  الزهور يف  بتوضيبها وتغيري  كان منشغال 
يف أرجائها وقالت فور ما اقربت: »خرج فؤاٌد باكرًا اليوم! أمتنى أال يكوَن هناك 
مشكلٌة بالعمل، فلم أعد قادرة عىل تلقي أي صدمٍة.. لقد كربنا يا آدم.. كربنا عىل 
ع الطاولت وتنفض  هذه املسئوليات والصدمات.. أليس كذلك؟«.. رشعت تلمِّ
الغبار اخلفيف عن املقاعد وتعدل وضع الوسائد واملساند دون انتظار ردٍّ منه، 
ولكنها تذكرت شيئًا آخر فتابعت: »أتدري بأن شهٍد امتنعت عن الذهاب للمدرسة 
اليوم ألهنا ل حتل واجباهتا وختشى أن تعاقبها معلمتها؟ الفتاة يف الصف األول!! هل 
تصدق كيف يتعاملون يف هذه املدرسة وكأهنا يف اجلامعة؟!! وهنا يف البيت، ال حياَة 
ملن تنادي، وفؤاٌد املسكني تائٌه ما بني العمل وال... تلك األمور التي تشغل باله.«، 
كيف  أدري  ال  واهلل  أمرية..  مع  موضوعه  »أقصد  لتهمس:  زوجها  عىل  ومالت 
يظن أن األمر سينجح؟! سُأَجن، فقد كانت أمامه مهرة برقتها ولطفها وحبها البنته، 
اعتدلت  إطالقًا؟!!..«..  الصغريِة  رعاية  تطيق  ال  البنت  أمرية؟!!  ليختار  فيرتكها 
لتتابع ما تفعل وما تقول: »هيييه.. ولكن ماذا عسانا نقول؟ النصيب..«.. حافظ 
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مثل هذه  كثريًا مؤخرًا من  ُتستفزُّ  كانت  التي  أعصابه  آدم عىل صمته ومتالك 
التعليقات، فإن كان من حق أحٍد ما يف هذا البيت أن حيظى بالراحة والسعادة 
بالطبِع هو  يزال يفعل من أجلهم..  نادٌر بعد كل ما عاناه، وما فعل ول  فهو 
العقل واملنطق يف هذه  أين  املنطق يف رأي زوجته، ولكن،  حيبُّ فؤادًا، ويرى 
الدنيا؟ ومل عىل نادٍر، ونادر فقط، أن خيضع حلسابات العقل فيام خيص قلبه؟.. 
كان متأكدًا، ملعرفته الدقيقة بالشاب، من أنه سيلتفت إىل مهرة بعني الهتامم 
يوم أرسله ملقابلتها بتلك احلجة السخيفة، فهي إنسانٌة رقيقٌة وحساسٌة، وهو ما 
حيتاجه نادٌر متامًا.. وعىل الرغم من أن فرَصه للزواِج من نساٍء من أملع وأرقى 
اللوايت  الصديقات  من  الكثري  ولديه  مفتوحًة،  تزال،  ول  كانت،  الطبقات 
يناسبنه من وجهة نظر كريمة، إل أنه عىل يقني من أن نادرًا لن يرتاح يف زجيٍة 
رتبتها املصالح واآللت احلاسبة أبدًا، ليس بعد كل ما مرت به زجيات أفراد 

هذه العائلة..
حيدث،  ما  وليحدث  الفوىض  هلذه  حدًا  سأضع  واليوم  هبذا،  أسمح  فلن   ...«
إن كانت ترىض هبذا  ما يشاءان  فليفعال  تعود أختهام  وليغضب من يغضب.. حني 
عادا  »لقد  فقاطعها:  تتحدث  زالت  ل  كريمًة  أن  إىل  آدم  انتبه  االنفالت..«. 
فجرًا..«.. وقفت متسائلة: »ماذا؟ من؟«.. كان قد انتهى مما يفعل فاعتدل وتقدم 
نحو املدخل جميبا ببساطٍة: »نادر ومهرة، عادا فجرًا، وقد قابلت نادرًا منذ قليل قبل 
أن ينرصف إىل عمله.. واستعجال فؤاٍد سببه رغبته يف اللحاق به«.. فغرت زوجته 
فاها وتركها ليخرج إىل احلديقة قبل أن متطره بوابٍل من األسئلة والستنتاجات 
التي لبد وأن عقلها يذخر هبا يف هذه اللحظة، لذا خرج إىل اهلواء الطلق البارد 
لريوح عن نفسه ويطلق هلا العنان قلياًل.. فأن حتدث مشاكل بالعمل تستغرق 
نادرًا بالكامل ليحلها مل يكن أمرًا جديدًا، ولكن أن يراه هبذه العصبية، وليس 
يقلقه بحق...  ما  فهذا  أعينهم،  بأن خيفيها عن  بل ول يكرث  هذا فحسب، 
يتعلق  حني  وخاصة  عنه،  التعبري  يمكنه  املرء  ببال  يدور  ما  كل  ليس  ولكن 

بعالقة رجٍل بزوجته، حتى وإن كان هذا الرجل ابنه.. 
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) لطفك يا رب.. اسرها مع نادٍر ومعنا... لقد كربنا ومل نعد نحتمل يا 
رب... الطف يا اهلل..(

]  
جلست مهرة عىل فراشها الواسع بعدما غادر نادٌر وابتعدت األصوات 
املتتابعِة عىل الباب حني  عن باب الغرفة، فقد فزعت حني سمعت الطرقات 
وحدها  كوهنا  من  الرغم  عىل  بالنوم،  متظاهرًة  فتجاهلتها  يستحم،  نادر  كان 
نادٌر من احلامم، ولذهوهلا وجدته قد ارتدى كامل  بالغرفة حاليًا، حتى خرج 
حلته ونزل دون حتى أن يكلف نفسه عناء إخبارها بأنه سريحل، ما استفزها 
كثريا وجعل الدماء تغيل يف عروقها.. وتساءلت، ما الذي طور األمور إىل هذا 
احلد، وكيف يمكن أن هتون عليه هبذه البساطة فيركها ومها متخاصامن دون 
أن حياول العتذار أو إصالح الوضع بينهام.. ضيقت عينيها وهي حتسب الفرة 
التي ختاصام فيها لتجد أهنام مذ خرجا من غرفتهام يف الفندق ُبَعيَد منتصف ليلِة 
فتح  اللهم إل حني  يتبادل كلمًة واحدًة طبيعيًة،  مل  اللحظة  أمٍس وحتى هذه 
أرشقت  ساعة  أيقظته  وحني  »تفضيل.«،  بربوٍد:  قائاًل  وصال  ملا  الغرفة  باب 
شمس هذا الصباح، حيث مل يغمض هلا جفٌن طيلَة الليل منتظرًة أن ينتقل من 
الليل عليه مادًا ساقيه أمامه وقد ركن رأسه  عىل الكريس الكبري الذي أمىض 
عىل كفه يف وضٍع غري مريٍح فيام تظاهرت هي بالنوِم حتى يعود إىل الفراش، 
التي  أنامله  تلمس  وهي  قالت  الفراش.  يف  هبا  ليلحق  نومها  ينتظر  كان  فربام 
ح جسدك عىل الفراش، هيا، لقد أرشقت الشمس  غطت عينيه برفٍق: »نادر، ُقم لرُتِ
وسيتفقدنا اجلميع بعد قليٍل.. بالكاد ستستطيع أن ترتاح..«.. ولكنه مل يرد عليها 
واكتفى بأن نظر إىل ساعِة معصمه بنعاٍس ثم عاد إىل وضعه السابق فجرجرت 
خجلها وكرامتها معها إىل الفراش ، وما أن استقرت به حتى قام واغتسل ثم 
غادر دون أن ينبس ببنت شفٍة، تاركًا إياها وسط حريهتا، ل تدري ماذا ستقول 
للجميع عن سبب عودهتام املفاجئة ول عن انرصاف نادٍر عنها وهي لزالت 
كريمة  وتساؤلت  الشامتَة  أمريٍة  نظراُت  ختيلت  عمله...  إىل  جديدًة  عروسًا 
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الفضولية، كام مل تعلم بأي قناٍع ستقابل أخوهيا لتخفي به أملها وخيبة أملها... 
لفت ذراعيها حوهلا وهي حتتضن نفسها بقوة ثم تنهدت ونفضت عنها الغطاء، 
الذي ما عادت تطيقه، ووقفت أمام املرآة تطالع صورهتا وكأهنا تشاهد إنسانًة 
غريبًة عليها ترتدي ثيابًا غريبًة عليها هي األخرى وسط مكاٍن غريٍب.. باألمس 
انتقت من بني موديالت )الالنجريي( الكثرية التي أهداها إياها زوجها من كل 
أبيَض قصريًا من أكثر ما اشرى جرأًة وإغراًء، وهي ل  شكٍل ولوٍن، واحدًا 
تدري إن كانت قد فعلت ذلك لتدعوه فتنهي خالفهام بال كلامت، أم لتتحداه 
بأن يقرب منها ومها عىل حاهلام من اخلصام بعد ما تبادله من كلامت جارحة.. 
مل تكن واثقة من طبيعة ردة فعلها إن استجاب إلشارهتا تلك مفرضًا حسن 
بأن  له  تسمح  أو  إليه  تتحدث  لن  أهنا  هو  اآلن،  مؤكٌد  هو  ما  ولكن  النية!.. 

يلمسها جمددًا إل بعد أن يعتذر منها كام جيب ويرضيها كام حتب...
نعم، تعرف بأهنا ربام بالغت يف ردة فعلها قلياًل باألمس، ولكن يفرض 
هي  األخري  ففي  خياصمها!!  و  جيرحها  أن  ل  وغضبها،  قلقها  يتفهم  أن  به 

..!! عروسه.. امرأة.. وعليه أن يستوعبها ل أن يعاملها ندًا بِنِدٍّ
أرادت أن تبدل ثياهبا وتذهب إىل عملها كام اعتادت لسنواٍت، وأرادت 
، كام أرادت أن ترمتي يف أحضان أمها  أن تركض لتحتضن أخوهيا بشوٍق وُحبٍّ
بالزواج...  العهد  فتاٍة حديثة  تفعل كل  بطفوليٍة كام  هلا وأن تترصف  وتشكو 
احلريري  الغطاء  وسحبت  فراشها  إىل  عادت  هذا،  كل  من  بدلً  ولكنها 
النحايس اللون، ذو العروق واألفرع الفضيِة، فوق رأسها لتختبئ من الغربة 
التي اجتاحتها، ولتصنع لنفسها عاملًا من الظالم تطليه بألوان حجرهتا القديمة 
يرضب  أخذ  الصداع  ولكن  تنام،  بأن  حلمت  حيطانه...  عىل  أثاثها  وترسم 

رأسها ورقبتها بقوٍة فتقلبت يمنًة ويرسًة علها جتد لعنقها وضعًا مرحيًا... 
أختها  القادم  كان  إن  فأما  بالنوم،  فورًا  فتظاهرت  بالٍغ  برفٍق  الباب  ُفتح 
أو كريمة فستقوم لتسلم عليها، وأما لو كان نادرًا، فستتجاهله متاما وستكمل 
متثيليتها الصغرية، بل وربام حيالفها احلظ وتستغرق يف النوم فعاًل... ما هي إل 
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حلظاٍت حتى شعرت بجسمه يتمدد إىل جوارها واقرب بنعومٍة حتى التصق 
الدافئ  ثيابه وهي تشعر بجذعه  التي خلع هبا  بظهرها.. تعجبت من الرسعة 
شديدٍة..  بنعومٍة  وشعرها  رقبتها  س  ويتلمَّ ساقها  أعىل  يالمس  حوهلا  يلتف 
برفضه،  املشكلة  م  تضخِّ أن  تريد  تكن  فلم  تفعل..  أن  عليها  فيام  احتارت 
وكذلك ل تريده أن يعتاد جتاهل مشاعِرها وأخطاءه وأن يعترب النوم معها حاًل 
استدار  بالنوم..  التظاهر  تتابع  لكلِّ مشكلٍة تعرضهام... كرهت جبنها وهي 
التظاهر،  يف  الستمرار  عىل  قادرة  تعد  فلم  فوقها  يتحرك  به  وشعرت  اآلن 
وإذابة اخلالف،  التجاوب  رغبًة عارمًة يف  تقاوم  لتوقفه وهي  عينيها  ففتحت 
الصدمة  أصابتها  نادر.«.  يا  أوالً  نتحدث  أن  »أريد  الواثقة:  ملساته  نار  حتت 
باخلرس حني لحظت يف الظالم، الذي فرضته الستائر القامتة، أن من يتحرك 
ببطٍء  التلوي  يف  مستمر  املرن  القاتم  واجلذع  زوجها!  ليس  ويالمسها  فوقها 
كان  بقوٍة...  الغطاَء صارخًة  عنها  تنفض  أن  قبل  للحظات  تسمرت  فوقها.. 
صدرها يعلو وهيبط حتت وشاٍح من قطرات العرق، ووجهها ساخن ومبتل 
بمزيج من العرق والدموع التي اهنمرت عىل خدهيا ل إراديا.. )يا اهلل!! متى 
الصغريِة  الطاولِة  املاء من عىل  تناولت كأس  الكابوس؟!!(...  سيتوقف هذا 
تتمتم  وهي  بكفها  وجهها  مسحت  ثم  واحدًة  دفعًة  ورشبتها  فراشها  بجوار 
أستغفر  الرجيم..  الشيطان  من  باهلل  »أعوذ  جأشها:  رباطَة  جزئيًا  استعادت  وقد 
هدأت  حتى  مرارًا  العبارات  هذه  رددت  العظيم.«..  اهلل  أستغفر  العظيم..  اهلل 
متامًا، فالتقطت جهاز التحكم الصغري من عىل الطاولة الصغرية لتفتح الستائر 
ويغمر الغرفة ضوء النهار، علَّه يبدد ذكرى الكابوس اخلانقة. نظرت إىل ساعة 
وأخرى  دقيقًة  أفرعًا  يمثُِّل  كان  الذي  اخلشبي  اإلطار  ذات  املستديرة  احلائط 
عريضة تتناسب متوجات لوهنا مع لون خشب احلجرة وأثاثها اجلديد ذو اللون 
بأخاديد  األشجار  جذوع  كتموجات  بنقوٍش حمفورٍة  الداكن  املؤكسد  الفيض 
قامتًة متيل إىل اللون األسود، وذهلت حني وجدت أن الساعة قد تعدت الثالثة 
عرصًا!! وضعت اجلهاز الصغري وتناولت هاتفها النقال احلديث لتطلب نادرًا 
متجاهلًة خصامهام وهي تبحث عن أي حجة لتربر اتصاهلا، فهي اآلن بأمسِّ 
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احلاجة لتسمع صوتًا يطمئنها، وعلَّه يقرر العودة إىل البيت باكرًا إن طلبته اآلن، 
وينتهي كل هذا الضغط العصبي.. دعت اهلل أن جييبها بلطٍف وهي تنتظر رده 
مغمضَة العينني... قالت حني سمعت صوت زوجها اهلادئ أوَل يشٍء خطر 
بباهلا: »مساء اخلري يا نادر، أين أنت؟ ل أشعر بك وأنت تغادر؟ متى استيقظت؟.«..

]  
استقبل نادر العمل كصديق قديم طال غيابه، فقد شعر وهو بني األوراق 
ينتمي،  الطبيعية حيث  بيئته  بالراحة واهلدوء وكأنه يف  والبيانات واحلواسيب 
وساعده إقبال موظفيه عىل إعالمه بكل املستجدات وطلب رأيه وقراراته، عىل 
الصباح،  البيت هذا  عليها  غادر  التي  املزرية  واحلالة  مهرة  مع  نسيان شجاره 
الكريس  عىل  قضاها  التي  املرحيِة  غري  الليلة  إثر  املتصلبة  عضالته  فاسرخت 
وهو يرى زوجته تتقلب يف فراشهام شبه عارية يف حتٍد واستفزاز... ألول مرة 
متوترٌة وغاضبٌة،  دائاًم  فهي  امرأة،  يريض  يعرف كيف  بأنه ل  يشعر  يف حياته 
ل كل كلمة يقوهلا آلف املعاين التي ُتضمر يف مكنوهِنا، مجيعهًا، سوءًا!!!  مِّ وحُتَ
بخصوص  يتناقشان  الغرفة  ركن  يف  األريكة  فوق  وفؤاد  هنلة  استقرت 
بحرفيٍة  هنلة،  كانت  حيث  العقارية  رشكتهم  هبا  تتكفل  التي  املشاريع  إحدى 
وطول باٍل منقطع النظري، جتوب خالل تفاصيله بدقٍة وصرٍب ليتمكن فؤاٌد من 
إدراك كل ما يلزم ملتابعته بنفسه لحقًا، بينام جلس هو إىل مكتبه يراجع ويدقق 

يف كل رقٍم ارتبط بالجتامع األخري الذي تغيب عنه..
أن  إل  التصال،  ليلغي  برسعٍة  فالتقطه  عامله  من  أخرجه  هاتفه  رنني 
إهبامه توقف قبل أن يفعل حني وجد صورة مهرة يف زفافهام حتمل باقة الورد 
الطويلة وبدت بسامرها األخاذ الذي تألق حتت الثوب األبيض الرقيق الذي 
لف جسدها بأناقٍة وهباٍء، كامللكات بابتسامتها التي ترشق كنور الشمس، فقال 

بصوٍت عاٍل: »اطلبي يل فنجان قهوٍة يا هنلة.«..
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نتغدى  نادر!! عىل األقل دعنا  يا  فنجاِن قهوٍة  رابع  »هذا  منها:  بدلً  فؤاٌد  رد 
أوالً، فأنا اتضور جوعًا.. و أنت ل تتناول فطورك..«. رد أخوه برسعٍة: »سُأجيب 

عىل هذا االتصال اخلاص أوالً إذًا..«.. 

طول  من  يؤملني  فظهري  قلياًل  »سأمتشى  فؤاُد:  وقال  األريكة،  عن  وقفا 
ل  حتى  التصال  ينقطع  أن  قبل  برسعٍة  فأجاب  وتركاه  خرجا  اجللوس.«.. 
ثم أجاب  »آلو..«.. استمع لزوجته حلظاٍت  أمرًا من عدم رده:  تستنبط مهرة 
السابعة  الساعة  حواىل  باكرًا،  خرجت  وقد  الركة  يف  »أنا  ببطٍء:  تساؤلهتا  عن 
اليوم؟.«.. ردت وهي تعض شفتها:  أنِت  أقلقك.. كيف  أن  أشأ  ل  لذا  صباحًا، 
»لسُت بخرٍي. حلمت بكابوٍس رهيٍب وأشعر بضيٍق شديٍد..«.. فرك جبينه وقال 
مغمض العينني: »متيش قلياًل يف احلديقة أو اقرئي بعض القرآن وستشعرين بتحسٍن، 
اسأيل آدم عن مصحٍف أو اذهبي إىل مكتبي وستجديه هناك عىل أحد األرفف..«... 
قالت وهي تلعب بطرف ثوهبا: »كنت أفكر بالذهاب لبيتنا.«، قالتها وأغمضت 
أين  »بيتنا؟  بتعجٍب:  جاءها  الذي  رده  منتظرًة  شفتيها  ومطت  عينيها  إحدى 
حت له برسعٍة: »أحتدث عن بيتنا أنا وإخويت.. أنا هنا، يف الفيال..«.. أنِت؟.«. صحَّ

ولكنها  هلا،  حتى  واضٌح،  سبٌب  لدهيا  يكن  مل  »وِلَ؟..«..  بحريٍة:  سأهلا 
شعرت برغبٍة قويٍة يف العودة إىل هناك لتحتمي بدفء احلوائط القديمة ورائحة 
الذكريات التي يعبق هبا األثاث املتهالك، فقالت كاذبًة: »أريد أن أحرض بعض 

األغراض من هناك.. لن يستغرق األمر طوياًل وقد أعود قبل أذان العشاء.«..

رد بتلقائيٍة: »خذي راحتك وعودي وقتام تشائني، فسأتأخر هنا... أخربي آدم 
»سأتدبر  ًة:  حمتجَّ قالت  اللحظة.«.  هذه  من  إشارتك  رهن  واعتربيه  السائق  ليعلم 
تركبي  »لن  بحزٍم:  قاطعها  أنه  إل  السيارة..«،  إىل  أحتاج  ولن  كالعادة  أمري 
يا مهرة، ال داعي ألقول السبب.. ثم كيف ستعودين بحاجياتك؟..«.  املواصالت 
والتعب  القيمة  لقلة  الداعي  »وما  تعجب:  معي..«..  ومي  ماجدًا  »سآخذ  قالت: 
بَِم  تدري  ل  صمتت  سيارات؟!!!«.  أسطول  يدك  وحتت  املواصالت  يف  واملهانة 
أو  العاملني  من  أحٌد  يعرف  أن  تريد  ل  أهنا  هو  بباهلا  جيول  كان  ما  كل  ترد، 
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املقيمني هنا كيف كانت حياهتا وحال بيتها، ولكنه عىل حقٍّ فيام يقول، ول يالم 
عىل قلقه عليها واهتاممه بتوفري سبل الراحة هلا، ل سبب آخر يدعوه لإلرصار 
هبذه الصورة عىل اصطحاب السائق معها... مهت لرد بلطف موافقة إل أهنا 
صدمت ملا اتضحت هلا الصورُة فجأًة فقالت بحدٍة: »أهو فرض حراسٍة يا سيد 
نادر؟!! أأنا موضوعٌة حتت املراقبة؟.«. »م.. ما..« مل يستطع الرد فنظر إىل السامء 
يا مهرة كيفام شئِت وعودي  »اذهبي  باستسالٍم:  قال  ثم  الصرب  وكأنه يستجدهيا 
وقتام تشائني..« ثم تابع بصوٍت أعىل: »ولو أردِت قضاء الليل هناك فلن أمنعِك.. 
هي  صوهتا  رفعت  بِك؟!!«..  ثقتي  لك  أثبت  الطريقِة  أهبذه  اآلن؟  ارحتِت  هل 
األخرى قائلًة بحدٍة: »وهل تظن أنني أحتدث عن ثقٍة وعدم ثقٍة؟ ال يا حمرتم، فلو 
شككت حلظًة بأنك تفكر يب بتلك الصورة ، سيكون هذا آخر يوٍم يل معك..«..)ماذا 
تفعلني؟!!!!!!!( اتسعت فتحتا أنفه وهو يتنفس بحدة وقد زم شفتيه وأغمض 
عينيه بقوٍة حماولً أل يرفع صوته أكثَر حتى ل يسمعه موظفيه ويف رأسه حلق 
رسٌب من الكلامت احلادة التي بذل جهدًا فوق طاقته ليكبح مجاحها، وانتهى به 
احلال سائاًل بغضٍب مكتوٍم: »إذا ما املشكلة؟ ما مشكلتك؟ ما هذا النكد؟ أنا ..«.. 
قاطعته: »املشكلة أنك تشعر بأين إحدى ممتلكاتك وتريد التحكم يب.. مثيل مثُل أي 

يشء آخر يف مكتبك أوفيلتك.. ها!! علمَت اآلن أين املشكلة؟..«.

وقف بحدٍة، فابتعد الكريس إىل الوراء لريتطم باحلائط الزجاجي الصلب 
ترين، وحتكٍم  يا مهرة، كام  »فليكن  املكتب بحدٍة صائحًا:  خلفه ورضب سطح 
أن  والبد  عمل  لدي  أنا  واآلن،  األساس..  من  هناك  إىل  تذهبي  لن  ال،  بتحكٍم، 
أبارشه... مع السالمة..«.. أراد أن يغلق اخلط، ولكنه جتمد إثر الصورة الكئيبة 
التي قفزت من خزانة ذكرياته العتيقة، لرتسم قبيحة يف خميلته، فقال باقتضاٍب 
خافٍت:  بصوٍت  ردت  اخلط؟«..  عىل  زلِت  »أال  طويلٍة:  صمٍت  حلظاِت  بعد 
»ممم.«. قال بصوٍت حاول أن جيعله هادئًا بقدر ما استطاع: »أيمكن أن نتحدث 
بأنه ل يراها وسألته وهي  ناسيًة  حني أعود مساء؟«.. هزت رأسها يف صمٍت 
تبلل شفتيها بطرف لساهنا: »وماذا تقرتح أن أفعل حتى تعود.... متأخرًا؟«. تنهد 
وسحب كرسيه ليجلس جمددًا قائاًل برفٍق: »اذهبي إىل حيث شئِت يا مهرة، ولكن، 
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اتفقنا؟.«... تنهدت بدورها وهي توافق...  السائق حتى أطمئن عليك..  خذي 
سأهلا إن كانت تريد شيئًا آخر وحني ردت بالنفي أهنى التصال بعد أن وعدها 

بأن جيلسا ليحال مشاكلهام وينهيا تلك اخلالفات السخيفة، عىل حد تعبريه..
انتقل نادٌر إىل الكريس الضخم املجاور لألريكة اجللدية حيث كان فؤاٌد 
بقوٍة من الضغط  الوراء وهو يغمض عينيه  منذ قليل، ومتدد مسندًا رأسه إىل 
الشديد الذي متكن من جبهته. حاول أن يفكر يف مهرٍة وكيف يتوجب عليه 
، حيث ل يعرف بالضبط  أن يتعامل معها. شعر بأنه يسري معها عىل جليٍد هشٍّ
كيف ومتى سيخطو اخلطوة التي سيتحطم عىل إثرها كل يشٍء، وهذا ما أبقاه 
أبسط  تقبل  يف  مشكلتها  وفهم  مهرة  أغوار  سرب  حماولً  الليل  طوال  مستيقظا 
األمور بتلقائية وحسن نيٍة.. قد يكون حتفزها وقلقها الدائم طبيعيني ملن يعيش 
حياًة مآلى باملآيس وعدم األمان، ولكن مل عىل هذه املشاعر أن تستمر بعدما 

أصبحت الدنيا بني يدهيا ورهن إشارهتا؟!!!..
»أأنت نائٌم يا عريس؟..«.. أجفلته اهلزة اخلفيفة لركبته فأخذ يطرف بعينيه 
وجهه  يمسد  وهو  معتدلً  وجلس  عينيه  فرك  السؤال..  ليستوعب  للحظاٍت 
ر؟!.. ل أشعر بنفيس؟.«.. نظر إىل ساعِة معصمه  بكفيه بقوة رادًا بنعاٍس: »َتَصوَّ
ودهش ملرور الوقت فقال لفؤاٍد الذي أخذ يراقبه باهتامٍم: »أنا نائٌم منذ نصف 
السادسة  منذ  هنا  أنت  أخي،  يا  »طبيعي  بتفهٍم:  فؤاٌد  علق  األقل!!.«.  عىل  ساعٍة 
الوقت  أن  متأكٌد من  باألمس، ولكني  أدري متى عدمتا  السابعة!! وال  أو  والنصف 
كان قد جتاوز الثانية والنصف صباحًا، فقد كنت مستيقظًا حتى ذلك احلني. عد إىل 
مساًء..  الركِة  إىل  تأِت  وال  عروِسك  إىل  ُعد  هيا،  الراحة،  من  قسطًا  وخذ  البيت 
باخلطأ..«. أشار  املسار، وال تسمح يل  تبقيني عىل  تقلق.. هنلة  أنا موجوٌد هنا، فال 
من  تفلت  تركتها  كيف  أستغرب  هنا..  أملانيُة  ماكينٌة  »لديك  مكماًل:  الباب  نحو 
»ال  بجديٍة:  القول  حياول  وهو  بصعوبٍة  ضحكته  نادر  أمسك  يديك!!!.«. 
تتحدث هكذا يا فؤاد، فأنا أنظر هلا باحرتاٍم ومهنيٍة.. وأعتمد عليها كثريًا، فال تفسد 
األمر..«.. أصدر أخوه صوتًا مستهجنًا من فمه مرددًا: »مهنية!!.. أنا ل أنتبه هلا 
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من قبل، ولكن هذه الفرتة من التقارب أظهرت يل الكثري من جوانب شخصيتها.. 
أعني، انظر إليها، الفتاة صاروٌخ يا رجل.. ذكيٌة ولبقٌة وخفيفُة الظل..«.. قاطع نادر 
خطبته النفعالية هبدوٍء: »وهلذا أجدها ممتازة كسكرتريٍة..«، ثم سأل بجدية: »إىل 
ابنة خالتك، ولو بشكل  بأنك خطبت  أنسيت  بالضبط؟!  الكالم  بنا هذا  أين يصل 
الوراء  ، أم ماذا؟!«.. تنهد فؤاٌد وهو يضع يده عىل قلبه ويرمتي إىل  غرِي رسميٍّ
»املسكني يريد أن حيظى بفرصٍة للمرح قبل أن يدخل القفص  قائاًل بميلودراميٍة: 
ثانية..«.. هز نادر رأسه بقوة وقال بجديٍة شديدٍة وهو يميل إىل األمام مشريًا 
وهنلة  للمغامرات..  وال  للهو  هنا  جمال  ال  أمزح..  ال  أنا  فؤاد،  يا  »اسمع  بإصبعه: 
تعد  تتعقل، فلم  أن  أو تتالعب هبا.. أرجوك  بالذات، خٌط أمحَر ولن أدعك تؤذهيا 
صغريًا لتقوم بترصفاٍت غري مسئولٍة.. عىل األقل هنا يف الركة..«.. ضحك فؤاد 
ل  كيف  أتعجب  كنت  فقط  اطمئن..  أعلم..  عيٍش..  أكل  حمل  هنا  »نعم،  مؤكدًا: 
ُتلفت انتباهك قبل ظهور مهرٍة يف حياتك؟..«.. عاد نادر ليسرخي قائال ببساطٍة: 

»النصيب.. والقلب وما يريد.«..

سكتا وكلٌّ شارٌد يتأمل يف حاله حتى قال فؤاٌد أخريًا، وهو ينقر بإصبعه 
هذه  يف  العمر  أيام  أمجل  تضيع  وال  زوجتك  إىل  عد  هذا،  يا  »هيا  أخيه:  ركبة  عىل 

املغارة.. ال ختف، فستعود لتجدها ال زالت هنا.. هيا..«..

هز نادٌر كتفه وهو يقوم ليجلس خلف مكتبه وفؤاٌد يلحق به: »مهرة ليست 
بالبيت..«.. توقف فؤاٌد مصعوقًا ليسأل بدهشٍة: »تركتها يف رشم؟!!!«.. قطب 
نادٌر حاجبيه وأغلق عينيه مستهجنًا وهو يرد عىل سؤال شقيقه غري املنطقي: 
»أمعتوٌه أنت؟ بالطبع عادت معي..«، ثم تابع مشيحًا بيده وكأن األمر ل يعنيه: 
»لدهيا يشٌء ما وستخرج لتفعل أيًا كان ما تريد..«.. جلس فؤاٌد يف الكريس املقابل 
لنادٍر سائاًل برصاحٍة: »وأين ستذهب يف توقيٍت كهذا؟«. رد أخوه ببساطٍة وهو 
يعاود النظر إىل األوراق أمامه: »وهل سأحقق معها؟ إن قالت أهنا بحاجٍة للذهاب 
إىل مكان ما فلتذهب.. لن أحبسها، فهي ليست صغرية..«. مال فؤاٌد برأسه قلياًل 
قائاًل وقد امتعض من رد أخيه: »رائع.. أخربها بام قلَت توًا، وستجدها بعد فرتٍة 
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خترج حتى دون علمك..«.. مل يرد نادر واكتفى هبز رأسه بأسًى فتابع فؤاٌد: »ماذا؟ 
هذا حقك الرعي باملناسبة، وال يسري الزواج هبذه الطريقة، صدقني..«.. رفع نادر 
يف  معك  أدخل  »لن  يديه:  بني  الذي  امللف  عن  عينيه  يرفع  أن  دون  وقال  كفه 
وال  الوضع  هذا  عن  حاليًا،  األقل  عىل  جدًا،  راٍض  كزوٍج،  وأنا  اآلن..  اجلدل  هذا 
مشكلة لدي.. مهرة اعتادت أن تكون حرًة وأن تتحرك وتذهب هنا وهناك، وسيكون 
صعبًا جدًا عليها مالزمة البيت ليل هنار، خاصة وقد تركت عملها، باإلضافة إىل عدم 
تتصل يب كلام  أن  منها  أن أطلب  إذًا  املعقول  فليس من  اليوم،  وجودي هناك طوال 
أرادت أن تفعل شيئًا أو إن أرادت أن تذهب إىل مكاٍن ما.. ستكون مبالغًة ال معنى 

هلا.. وسيعرقل هذا عميل وحياهتا..«..

اعتاد  شخٍص  من  النفتاح  هذا  يستغرب  وهو  بتمعٍن  أخاه  فؤاٌد  راقب 
وشعر  البرش،  آلف  ربام  أو  بمئات  والتحكم  احلياة  جوانب  عىل  السيطرة 
بفضوٍل شديٍد وهو يكتشف جانبًا جديدًا من أخيه مل يره من قبل، فسأله مبتساًم 
وهو يستند بذقنه عىل كفه: »وماذا لو أرادت العودة إىل العمل؟ هل سيكون هذا 
»أستبعد أن  قرارها وحدها أيضا؟.«.. نظر إليه نادٌر للحظة ثم هز رأسه قائاًل: 

تفكر بالعودة للعمل بعد ما القته من تعٍب..«..

النساء حقًا  تعرف  »أنت ال  بني حاجبيه:  ما  قائاًل وقد زوى  فؤاٌد  ضحك 
والرتابة  امللل  تشتكي  أن  قبل  أسابيع  ربام  أو  شهورًا  األمر  يستغرقها  لن  نادر!!  يا 
وتفكر بالعودة للعمل.. فامذا ستفعل حينها؟.«.. رفع نادر كتفه وهو جييب: »إن 
أرادت أن تعمل فلتعمل.. ما املشكلة.«، وأشار إىل الباب حيث يقبع خلفه مكتب 
َد قدرات امرأٍة عاملٍة..!«.. اعتدل فؤاٌد  السكريتاريا مكماًل: »منذ دقائق كنت مُتَجِّ
سائاًل بجديٍة: »ستسمح هلا بأن تعود لللَِّف عىل منازل التالميذ؟«.. ضحك نادٌر 
وكأن الفكرة مل ختطر بباله ورد ببساطٍة: »بالطبع ال، وهي أيضًا لن حتب هذا، عىل 
الرغم من أنك صغت الكالم وكأهنا كانت تفعل شيئًا سيئًا ال سمح اهلل.. ولكن ، 
إن أرادت، فبمكاملٍة واحدٍة تستطيع أن تعمل يف إحدى مدارس أصدقائنا، أو ربام يف 
مدرسة شهٍد... أفهمتني؟.. هذا إن أرادت العمل..«.. قال فؤاٌد ساخرًا: »أو ربام 
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أنت مديرها..«.. صورته كمدير مدرسٍة يقف وسط  تفتح هلا مدرسة، وتصبح 
تالميذ صغار جعلته يضحك من قلبه: »نعم، هذا ما كان ينقصني.. ولكنها فكرٌة 
الكنتني..«.. صحح فؤاٌد:  الناظر وتولت كريمة  جيدٌة، إن تسلمت أنت مسئولية 
اب.. كريمة ستتوىل اإلذاعة املدرسية.. أما  »ال، الكنتني سيكون مسئولية خالك حسَّ
سامر فسيكون األخصائي االجتامعي...«.. »و ماذا عن آدم؟.«.. »طبعا يف الكشافة 

أو الرطة املدرسية.«..

نادٌر يف  فراجع  الصبيايّن،  مزاحهام  بعد  وارتياٍح  بخفٍة  اجلو وشعرا  تغري 
يصرب  فلن  رسميًا،  األمر  جتعل  أن  »عليَك  دقائق:  بعد  قال  مسرخيًا...  مقعده 

خالك عىل هذا الوضع كثريًا..«..

اكتفى فؤاٌد بالربت عىل جيبه، حيث علبُة اخلاتِم قابعٌة، وأشار بإهبامه لألعىل..
صمتا ثانيًة وإنام للحظاٍت قصريٍة قبل أن يقطع نادٌر الصمت ويقول وهو يبعد 
كرسيه ليقف: »ألست جائعًا؟..«. رد فؤاٌد وهو يقف بدوره: »أتضور جوعًا..«..

الظروف،  كانت  مهام  اإلزعاج،  بعدم  مالحظًة  تاركني  املكتب  غادرا 
فكالمها بحاجٍة لوقت يقضيه مع اآلخر ولو مل يستطيعا البوح بكل ما يقلقهام 
لبعٍض، إل أن الشعور بأن هناك من يشعر بك ويساندك، دون أن تطلب أو 

تسأل، كان كل ما حيتاجانه يف هذا الوقت...
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7

كانت  امُلحتوى  املحدودَة  القديمَة  خزانتها  أن  قبل  من  مهرة  تدرك  مَل 
ترتدي، وهل سيتناسب مع  أن  ما عليها  التفكري يف  إعفاٍء هلا من عناء  بمثابة 
القدمني  حافيَة  وقفت  كذلك...  املناسبة  مع  سيتناسب  وهل  البعض،  بعضه 
داخل الغرفة ِالواسعِة التي يسميها نادٌر خزانًة، واحتارت وعينيها تطوفان بني 
الرفوف والشامعات، تتجاذهبا األلوان واملوديالت، وتسأل نفسها بَِحريٍة عن 
املعاطف  تلك  ترتدي أحد  أن  فبالتأكيد لن تستطيع  املناسب لوجهتها،  الزي 
الباهظة أو األحذية املتكلفة، ألهنا تريد أن تدخل وخترج من شارعها دون أن 
الذين جتاهلت دعوهتم إىل عرسها، بل ومل  الُقدامى  ينتبه هلا أحٌد من جرياهنا 
ختربهم عن زواجها من األساس.. ومل يكن هذا صعبا، فقد غلقت دون العامل 
املخترصِة،  والتهاين  بالتحيات  واكتفت  األبواَب،  الصغرية  بأرسهتا  املحيط 
رباطًا واهيًا بينها وبني أهل منطقتها، ساعدها عىل هذا غياهبا الدائم واكتفائها 
بعاملها املحدود الذي ضم طارقًا وزمالئها يف املدرسة فقط... مل يكن الفارق 
الجتامعي هو السبب الوحيد الذي دفعها لعدم دعوهتم إىل الزفاف املرف، 
ولكنها بالفعل مل تشعر يومًا بأهنم أهلها أو سندها، ومع ذلك مل تكن مستاءة 
منهم أو تشعر بتقصريهم، إذ أهنم مجيعًا يرزحون حتت أمحاٍل ربام تفوق أمحاهلا 
ومل يكن لدهيم الكثري ليقدموه هلا، حتى أن الدعم املعنوي بات يشكل عبئًا مل 
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يعد يرغب أحٌد يف حتمله.. وربام لو احتاج أحدهم هلا أو طلب عوهنا وقتها 
حرجًا  ول  دعوهتم  من  فائدًة  جتد  مل  لذا  العامل،  هلا  قدم  مما  أكثر  له  قدمت  ما 
نظراهتم  تتلقى  أن  هو  فعله،  عليها  ما  فقط كل  بعد جتاهلهم،  مواجهتهم  من 
الفضولية املتسائلة عن غياهبا هي وأخوهيا كل هذه الفرة وعودهتا اآلن دوهنام، 
ببساطٍة.. نعم، تستطيع أن تتحمل نظراهتم، ولكنها ل تشعر بالرغبة يف ذلك 

اليوم، وهلذا أرادت أل تلفت النظر قد املستطاع..
الناعم سوداء  الصوف  اختيارها أخريًا عىل جينز أسوَد وبلوزة من  وقع 
بال)بانشو(  يسمونه  ما  أو  كبرٌي  شاٌل  وفوقهام  عالية،  رقبة  ذات  األخرى  هي 
من الكاروه العريض الزهري والرمادي للامركة الشهرية )بريبريي(.. كان هذا 
النقش منترشًا يف املحال البسيطة ولن ينتبه أحٍد أن هذا الرداء البسيط يتعدى 
حتتكر  عامليًة  ماركًة  هناك  بأن  يدركون  ل  حتى  ولربام  دولر،  األلفي  سعره 
ثم  سنتيمرات،  بضع  طوهلا  زاد  الكعب  عايل  حذاًء  ارتدت  التقسيمة..  هذه 
تراجعت واختارت واحدا دون كعٍب، عايَل الرقبة أسوَد هو اآلخر.. مل ُتضف 
أي حيلٍّ لزهيا أو زينٍة إىل وجهها، واكتفت بربط شعرها إىل الوراء عىل شكل 
ذيل حصاٍن قصرٍي.. تراجعت لتنظر إىل نفسها يف املرآة العريضة.. أعجبها ما 
رأت برغم بساطة مظهرها، فقد غادر الشحوب واإلرهاق حمياها، وتوردت 
التي  ولبرشهتا  لنفسها  وإمهاهلا  الربد  من  مشققتني  جافتني  تعودا  ومل  شفتاها 
الفندق  أخوهيا يف  مع  الذين قضتهام  األسبوعني  بفضل  ناعمًة لمعًة  صارت 
تلقت يف هذه  الزفاف، وقد  قبل  قراهنام  بعدما عقدا  نادٌر  أنزهلام  الفخم حيث 
يشري  ل  ربام  املال  بأن  بعدها  آمنت  وشعرها  لبرشهتا  عنايًة  القصرية  الفرة 
السعادة، ولكنه بالتأكيد يشري كل مقوماهتا من صحٍة ومجاٍل وَزهٍو وراحٍة، 
احلال  يكن  مل  قلبك..  يثقل  أي همٍّ  تنسى  و  تستمتع  أن  إل  وما عليك حينها 
أيضًا  تعلم  بالتأكيد، ولكنها  تعلم هذا  لو تزوجت طارقًا،  فيام  ليكون مشاهبًا 
بأهنا إن تزوجته ملا وقفت يف مثل هذا الوقت وحيدًة يف غرفتها، ولن تشعر هبذا 

الفراغ الثقيل يمأل صدرها... 
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كرهت املقارنة وأفكارها التي تفرض نفسها عليها يف أهم حلظات حياهتا 
وأكثرها دقًة ومحيميًة، فكثريًا ما تنهدت بضيٍق لتبعد صورة طارٍق وخياله عن 
يوم  كان  عليها  مر  يوم  وأصعب  وأسوأ  زوجها..  أحضان  بني  وهي  عينيها 
ما ختيلته طيلة حياهتا.. وتقف  ثوبًا غري  تلبس  الزفاف.. وهي  ليلة  العرس.. 
به  حلمت  ممن  بدلً  إليها،  الناس  أقرب  ليصري  متامًا،  غريٍب  رجٍل  بجوار 
عرفت  ممن  أحدًا  وكالمهم  أزيائهم  يف  يشبهون  ل  أناس  وبني  شباهبا،  طوال 
مما  وأبرد  أهدأ  معًا،  ولييلٍّ  هناريٍّ  حفل  يف  والعرشون،  الثامنية  سنواهتا  طيلة 
رتبت يف قلبها طيلة خطبتها لطارٍق، وأخريًا ُأغلقت عليها أبواب غرفٍة مل ختر 
لتفعل  والصالحيات  اإلمكانات  كافة  هلا  نادر  منح  من  الرغم  عىل  قشة  فيها 
باملكان ما تريد، وعرض أمرية بأن تتوىل املهمة عنها بحجة أل ترهق العروس 
والذي  فؤاٌد،  رشحه  ديكور  مكتب  املهمة  يتوىل  أن  اختارت  ولكنها  نفسها، 
لسبب غريب اختار ألوانًا قامتًة ما بني الرمادي والفيض والنحايس لألثاث و 
التحف، عىل أرضيٍة خشبيٍة قامتٍة، ليضفي عىل الغرفة َوْجَدًا وحزنًا مل تتنبأ بأهنام 
واألفكار،  املشاعر  هذه  كل  تذكرت  األوىل..  الليلة  منذ  خمدعها  سيشاركاهنا 
األلوان  بعض  تضيف  الزينة  طاولة  إىل  فتقدمت  تنهار،  بمعنوياهتا  وشعرت 
وهي  عميقًا  نفسًا  أخذت  اآلن..  الشحوب  كساها  التي  وجهها  صفحة  إىل 
تلقي نظرًة أخريًة عىل مظهرها العام، ثم غادرت وهي تفكر يف رد فعل أقارهبا 
أعىل  نابليون  أْلَفْت  تفعل..  أو  تقول  أن  املبكرة وما عليها  اجلدد عىل عودهتام 
لتبدل  تعود  لو  وادًة  البسيط  أمرية، وامتعضت من مظهرها  فتذكرت  الدرج، 
ثياهبا وترتدي شيئًا أكثر أناقٍة وتكليٍف، إل أن صوت آدم الذي جاء من خلفها 
»مساء اخلري يا عروسنا.«.. فاستدارت مبتسمًة برقٍة وهي ترد  استوقفها قائاًل: 
»مساء اخلري يا آدم.. كيف حالك أنت وكريمة.. لقد اشتقت إليكام  حتيته املهذبة: 
كثريًا.«.. رد مبتساًم: »ونحن اشتقنا إليكام كثريا، فالبيت ل يكن له طعم بدونكام.«. 
اجلميع؟ واألوالد؟ كيف كانوا؟  بكم.. كيف حال  »البيت عامٌر  قالت ضاحكًة: 
هل أتعبوكم؟«.. ضحك آدم بأبوٍة قائاًل: »حاال ستقابلني كريمة وستخربك بأدق 
وكل التفاصيل واألحداث التي تريدين معرفتها وحتى التي ال تريدينها يا آن.. سيدة 
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مهرة.. إن كنت تح..«.. قاطعته وهي متد يدها لتلمس ذراعه: »نادين مهرة يا آدم، 
فقد حكى يل نادٌر عن حياته وعن دورك ومكانتك لديه، فهو يعتربك كوالده، فإن كنت 
تعتربين أنا األخرى ابنتك وال تريد أن تشعرين بأينِّ غريبٌة، فنادين باسمي كام تفعل مع 
لعروسه..  الصورة  هبذه  له  نادٍر  بذكر  تأثر  وقد  آدم  أومأ  اتفقنا؟.«..  زوجي.. 

سألته عن أخوهيا وشعرت باإلحباط حني علمت بأهنام باخلارج يالحقان 
دروسهام وقد تاقت لعناقهام ووجودمها يف أول لقاء هلا بأهل البيت..

عن  صادرين  وتصفيٌق  صيحاٌت  استقبلتها  الدرج  أسفل  وصلت  حني 
يف  فكرت  يسارها..  عن  الردهة  يف  مزعجٍة  بصورٍة  صوته  عال  الذي  التلفاز 
اخلروج مبارشة دون أن يشعر هبا أٌي من كان يشاهد املباراة، والذي غالبا لن 
فتقدمت  ترتكب موقفًا سخيفًا كهذا،  أل  ارتأت  يكون سوى سامٍر، ولكنها 
لتجد سامرًا مندجمًا جدًا يف متابعة مباراة كرة قدٍم ما، بينام استلقت أمرية عىل 
يلحظا  مل  حني  تنحنحت  وتضحك..  النقال  هاتفها  عىل  تتحدث  األريكة 
وجودها يف املدخل وقالت بصوٍت خافٍت: »مساء اخلري.«.. وملَّا مل تتلق جوابًا 
حادًا  خرج  ولكنه  مسموعًا  قصدته  بصوت  قالت  ما  وأعادت  قامتها  شدت 
عاليًا، فالتفت األخوان إليها بدهشٍة ووقف سامٌر فورًا وهو يطفئ التلفاز بينام 
اكتفت أمرية بأن أشارت هلا بيدها بتحيٍة رسيعٍة وإىل اهلاتف لتنتظرها كي تنهي 
اتصاهلا.. تقدم سامٌر إليها بابتسامٍة عريضٍة وقال بودٍّ مفاجٍئ: »مهرة!! ما هذه 
املفاجأة السارة؟!! متى عدمتا؟!!«.. ردت وهي ختطو إىل القاعة الواسعة: »كيف 
حالك يا سامر؟.. عدنا فجرًا.. وكنت سأخرج حاالً لوال أن سمعت صوت التلفاز 
فأردت أن ألقي التحية وأغادر فورًا حتى ال أتأخر.«.. يف هذه األثناء كانت أمرية 
قد أهنت اتصاهلا فتقدمت منها متسك يدها وتطبع قبلًة خفيفًة عىل خدها بادلتها 
إياها مهرة بتلقائيٍة وهي تسمعها تقول: »محدا هلل عىل سالمتك يا حبيبتي.. مفاجأة 
سارة فعاًل.. تعايل.. اجليس..«. قالت برسعٍة: »ال، فلدي مشواٌر عيل أن أنجزه.. 
وحني أعود سنجلس معًا ونتحدث طوياًل.«. ونظرت إىل أمريٍة نظرًة ذات مغزى 
لتستلقي  أمرية  عادت  كذلك؟«..  أليس  عنه،  لنتحدث  الكثري  »فلدينا  مكملًة: 
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الضيق  الزيتوين  املضلعة  القطيفة  ببنطاهلا  كالعارضات  تبدو  وهي  كانت  كام 
وبلوزهتا الصوفية الواسعة بلون القش وقد أهالت شعرها الكستنائي الطويل 
جمموعٌة  زانتها  التي  رقبتها  وحول  ظهرها  عىل  مجيلٍة  بعفويٍة  لينساب  فوقها 
العقود الذهبية الطويلة، وقالت بابتسامٍة لطيفٍة: »بالطبع يا عزيزيت، بالطبع..«.. 
نادر؟«..  مع  »أستذهبني  قائاًل:  أمامها  قفز  سامرًا  ولكن  باخلروج  مهت 
بالركة..  هو  »ال،  دهشتها:  تبدي  أن  دون  ردت  ولكنها  موقفه  من  تعجبت 

سآخذ السائق..«، ثم استدركت: »آه، باملناسبة، أين أجد السائق؟.«..

قالت أمرية وهي ُترجع شعرها إل الوراء و تشعل السيجارة التي تعلقت 
مع  جالسًا  أو  امللحق  يف  إما  »ستجدينه  بأناقة:  املطليتني  الزهريتني  شفتيها  بني 
الباب.  الداخيل بجوار  االتصال  أن تستدعيه عرب جهاز  يمكنِك  يثرثران..  احلارس 

ذاك الذي يشبه الريموت، أمامك«..

»شكرًا.«. قالتها واستدارت ثانية فاستوقفها سامٌر جمددًا قائاًل بإحلاٍح: »وما 
ما يشغلني؟ دقيقة ألحرض مفتاح سياريت واملعطف  للسائق وأنا ليس لدي  الداعي 
بقوٍة:  اعرضت  مهرة  ولكنَّ  تعليٍق  دون  حاجبها  أمريٌة  رفعت  وأوافيِك..«.. 
»ال، ال يا سامر، ال داعي إطالقًا لتتعب نفسك.. فلدي مشاوير عديدٍة وسأُمرُّ بعدها 
عىل البيت ألحرض بعض األغراض.. ولكن شكرًا عىل عرضك وعىل ذوقك.. مع 

السالمة.«..

»ال واهلل، لن تذهبي وحدِك.. فقط انتظري هنا دقيقًة..«.. مل يعطها فرصًة للرد 
وورطتها...  وحرجها  ذهوهلا  يف  غارقًة  إياها  تاركًا  أغراضه  ليحرض  وانطلق 
تقدمت لتجلس عىل أحد املقاعد الوثرية املجاورة ألمريٍة، التي كانت ترمقها 
بصمٍت من وراء ستارة من الدخان الشفاف بعينني ضيقتني مبتسمتني. حاولت 
أن جتد شيئًا ذا معنًى لتقوله ولكنها مل جتد، فآثرت الصمت.. ابتسمت ألمريٍة 
ثم قامت لتسري نحو الواجهة الزجاجية لتتأمل حوض السباحة اجلميل وهي 
تشعر بعيني أمرية ونظراهتا التي كادت خترق ظهرها.. أخريًا قالت األخرية: 
قائلًة دون أن  السبب يف عودتكام.«. كذبت  باألمس هو  »أرجو أال يكون كالمي 
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تلقى  بأننا عائَدان ألنه  بفؤاٍد ليخربه  نادٍر  اتصال  تقلقي.. فقد كان  »ال، ال  تلتفت: 
أن أعلمتِني  تقلقي.. خريًا منِك  فيه ألمٍر طارٍئ.. ال  من الركة يستدعونه  اتصاالً 
بالوضع..«.. استدارت لتجلس عىل أقرب كريسٍّ إليها، وأبعدهم عن أمرية، 
عن  بالبحث  مشغوٌل  وعقلها  معها  حوارها  يف  الركيز  يف  صعوبًة  جتد  وهي 
طريقة تتهرب هبا من سامر.. مل تطلع أحدًا أبدًا، وحتى هذه اللحظة، عن مكان 
بيتها بالتحديد وقد احرم نادٌر رغبتها يف عدم زيارته هلا بمنزهلا وأبقى لقاءاهتام 
باملطاعم واملولت الفخمة واألماكن التي كان حيددها هو.. حتى أنه قرر عنها 
بأن تنتقل بعد عقد القران مبارشًة إىل جناٍح ضخٍم بأحد الفنادق العاملية املطلة 
عىل النيل حتى يتسنى له زيارهتا وقتام يشاء.. مل تفهم يف البداية ما الفارق قبل 
وبعد عقد القران يف أن يلتقيا باخلارج فقال ببساطٍة: »أنِت اآلن زوجتي، وأريد 
قبل  متامًا  وتسرتخي  ترتاحي  وأن  تدليٍل،  من  تقديمه  يمكنني  ما  بأفضل  حتظي  أن 
وبالفعل  اآلن..«،  بعد  العامة  باألماكن  للقائك  مضطرًا  لست  أنني  كام  الزفاف.. 
زارها يوميًا واعتنى هبا، كام أظهر هلا كذلك جانبًا محياًم مرحيًا، حني كان أخواها 

خيرجان ليدعامها عىل راحتهام...
واآلن، يريد سامٌر أن يوصلها، وهو ليس بذوق وكياسة نادٍر، لذا تعلُم 

بأهنا ستجد صعوبًة يف التخلص من رفقته.. ومن أسئلته..
سؤاٍل  عىل  ردها  تنتظر  وأهنا  وبدا  ما  حفلٍة  عن  تتحدث  أمرية  كانت 
عادت  نعم.«..  »أها..  قائلًة:  أذهنا  خلف  شعرها  وأرجعت  فارتبكت  ما، 
إصبعها:  حول  وتلفها  الذهبية  بسالسلها  تتالعب  وهي  وتقول  تتمدد  أمرية 

»سنستمتع كثريًا..«..

عاد سامٌر وأشار ملهرٍة فتبعته إىل اخلارج ولكن صوت أمرية احلاد وهي 
»انتظريني  السيارة:  يناوهلا مفتاح  بالٍغ وهو  بأدٍب  تناديه استوقفهام فقال ملهرٍة 

بالسيارة، سأرى ما تريد وأعود فورًا.«..

من  وشدته  القاعة،  مدخل  من  بالقرب  تنتظره  أخته  ليجد  برسعٍة  عاد 
ال  أنا  سامر،  يا  »اسمع  غاضٍب:  خافٍت  بصوٍت  قائلًة  اقرب،  ما  فور  معصمه 
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آبه ملا تفعل وال ملحاوالتك الساذجة الواضحة يف التودد ملهرة التي ل تستطع إخفاء 
مشاعرك نحوها منذ الزفاف.. ولست قلقة عىل حياة نادٍر الزوجيَة بالتأكيد، ولكن أيًا 
كان ما تنوي فعله فافعله بعدما أتزوج فؤادًا.. أسمعت؟«، وكررت ببطٍء: »بعد.. 
الزواج.. وليس اخلطبة.. مفهوم؟.«.. مل يتفوه بكلمٍة وانتظر حتى انتهت متامًا من 
قول ما تريد ثم سحب يده من قبضتها وغادر يف صمٍت تاٍم.. لقد تأخر عىل 

مهرة ول يريدها أن تنتظره أكثر...

]  
إشعال  عناء  نفسها  ل  مِّ حُتَ مل  مهرة  ولكن  املساء،  حللول  الشقة  أظلمت 
األضواء وبقيت قابعًة عىل فراشها الضيق القديم حتدق يف خزانتها املفتوحة، 
بال  وربام  بثبات،  حتملت  وشوٍق..  بتساؤٍل  تطالعها  القديمة  وأغراضها 
صاحب  سعيد  واحلاج  جرياهنا  عيون  يف  والتساؤل  الفضول  نظرات  مبالة، 
والفراءات  اهلمسات  بعض  عن  وجتاوزت  الزاوية،  عند  الصغرية  البقالة 
بام حوهلا، وسارت  بالهتامم  بالغضب ول  تشعر ل  مل  أذنيها..  التي لمست 
بعزٍم ورسعٍة إىل شقتها.. ل تعرف ما الذي انتاهبا، فام أن فتحت باب الشقة 
املتهالك حتى اجتاحها فيضان من املشاعر اجلياشة وهي تقف عىل عتبة املكان 
الذي أمضت به حياهتا وَشِهَد عىل مآسيها واحتضن أحالمها، فتقدمت تفتح 
األدراج واخلزائن تتلمس ذكرياهتا وتشم رائحة ذاهتا التي ما عادت تعرفها.. مل 
تعبأ بالفوىض التي أحدثتها ول كبدت نفسها شقاء إغالق ما فتحت من أبواٍب 
قدماها،  قادهتا   .. اجتاحها  إعصارًا  وكأن  دقائق،  بعد  الشقة  فبدت  وأدراٍج، 
التي كانت تعرف الطريق وحدها، إىل غرفتها التي بدت ضيقة جدًا، أكثر مما 
يف  وحتدق  الفراش  عىل  لتجلس  تراجعت  ثم  الثياب  خزانة  وفتحت  تتذكر، 
طت  الرف العلوي الذي احتوى عىل جهازها الذي اشرته قطعًة بقطعٍة، وقسَّ
سعر بعض مكوناته ألشهٍر، كطقم النوم األبيض ذو القطعتني والذي اختارته 
منتظرًا  البالستيكي  كيسه  يف  ملفوفًا  يزال  ل  هو  وها  الزفاف،  لليلة  ليكون 

العرس الذي لن يتم أبدًا...
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الثياب..  حتى  ول  القديمة،  من  شيئًا  اجلديدة  حياهتا  إىل  معها  حتمل  مل 
املالءات  تأخذ  أن  سخافة  مي  هلا  أوضحت  وقد  نفسها..  أخذت  بالكاد  بل 
واملفارش التي جهزت هبا نفسها إىل الفيال، وكيف سيجعلها هذا حمل سخريٍة 
إلقناعها،  بحاجة  تكن  مل  وعموما،  ورخصها،  الشعبي  لذوقها  واستصغاٍر 
فلم تنو مهرة أخذها معها لنفس السبب، وألن لكل قطعة منهم قصًة كتبتها 
وعاشتها يف خياهلا، ولن تستطيع أن تعيش حياةً أخرى فوق رفات أحالمها... 
تتكوم  وهي  أطرافها  فارتعشت  بالربد،  تشعر  جعلها  لفها  الذي  الظالم 
الفراش لتحتضن جسمها علها تدفئ أوصاهلا حتت الغطاء الذي شدته  فوق 
الربودة  دائاًم شديدة  الشقة  أكانت  السنني، متسائلة  اعتاد عىل مر  ليضمها كام 

هكذا، أم أن تغيري جلدها بآخر جديٍد رقيٍق هو السبب؟!..
بني  القلب  كدقات  ترددت  واحدة  كلمة  طارق...  طارق..  طارق... 
قلبها  سكن  الذي  الوحيد  السم  وسنواٍت..  لسنواٍت  احلجرة  هذه  جوانب 
اآلن...  تفعل  كام  خزانتها  إىل  نظرت  كلام  خياهلا  وداعب  كياهنا  عىل  وهيمن 
مواجهة  يف  ودفاعاهتا  مهتها  وأضعف  حصوهنا  دك  الذي  هو  السم  ونفس 
احلياة القاسية... بكلمٍة واحدٍة أهنى كل يشٍء... ل، بل بال كلامت.. نجحت 
حتى اآلن يف محاية نادٍر من خيانة القلب مع الذكريات القوية ولكن إىل متى 
جيب أن يستمر هذا الشقاء؟!! متى سيعتاد القلب أل ينبض وتعتاد العني أل 

تبكي؟!! متى ستقول لزوجها بأهنا حتبه، وتصدقها أذنيها؟؟!! 
قلبها  عىل  الرمحة  رصاصة  سُتطلق  املحسوب،  بزواجها  بأهنا  ظنت  لقد 
بأهنا  اعتقدت  ارتاح!!  ول  هدأ  ما  أبدًا  ولكنه  بسالم..  أخريًا  لريقد  املكلوم 
بني  من  لينقذها  املهشمة  حياهتا  عىل  ويقبل  حيبها  حمرٍم،  رجٍل  من  بزواجها 
أنقاضها، سوف تشعر باألمان والراحة وستنسى كل آلمها، ولكن األحاسيس 
املتضاربة اآلن تكاد تقتلها، وتشعر بعواطفها تدور كاألفعوانية، حتى أهنا كثريا 
والنخفاض  الشاهق  الرتفاع  بني  املفاجئ  التحول  من  بالغثيان  شعرت  ما 

السحيق ملزاجها...
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أراحها نادٌر برفضه للتعرف عىل تفاصيل خطبتها وكيف انتهت، ومل تلح 
بأنه  السابق معلِّال ذلك  أنه مل يشأ أن يعرف اسم خطيبها  ليعرف، حتى  عليه 
جزء من احلياة التي يريدها أن تلقيها خلف ظهرها، ول يريد اسمه، ولو عىل 

سبيل الذكر، أن يعرب باهلا أو يالمس شفتيها..
أرجعت رأسها إىل الوراء ٍوصورة نادر متأل عينيها... رجٌل حمرٌم عطوٌف 
املسيطرة  ربام طريقته  منه...  ما خييفها  هناك يشٌء  بأن  تشعر  ولكنها  شغوٌف، 
يف تويل األمور وأسلوب كالمه وإرصاره عىل تنفيذ ما يريد، إن مل يكن باللني 
وطبيعة  حياته  نمط  اآلن!!  حتى  معها  لستخدامها  يضطر  مل  والتي  فبالقوة، 
بينهام  وسُيسبب  سبََّب  ما  شخصيته،  عىل  ثقيلٍة  بظالٍل  تلقي  ومكانته  عمله 

صداماٍت كثريٍة.. 
تأوهت وهي متسك بقلبها..

ـن يمكـن أن يكون  دق جـرس البـاب فانتفضـت وقطبـت متسـائلًة عمَّ
الزائـر؟ )هـل يمكـن أن يكون ماجـد؟ ل، فامجد معـه املفتاح.. يـا إهلي، ربام 
كان نـادٌر مـع أخي يتفقدوننـي لتأخـري...(.. ألقت عنها الغطـاء وهي تنظر 
إىل سـاعتها.. سـارت يف الظـالم ببـطٍء وأفزعهـا تكـرار رنني اجلـرس فحثت 
اخلطـى وفتحـت البـاب برسعـٍة... وهنـاك أمامها، عـىل بعد خطـوٍة و احدٍة، 
وقـف طـارٌق يف حلـٍة كاملـٍة جديـدٍة عاجيـِة وقميـٍص أزرَق سـاموي وتتدىل 
حـول رقبته كوفيـًة زرقـاَء مماثلة، وقد ارتسـمت عىل حمياه ابتسـامٌة مـرددة.ٌ. 
فغـرت فاهـا لتتحـدث، ولكن فاهـا تصلـب مفتوحا وهـو يطالعهـا بنظراٍت 
متفحصـٍة مـن قمـة رأسـها إىل أمخـص قدميهـا عـىل ضـوء اللمبـة الصفـراء 
الشـاحب الذي تسـلل مـن ورائـه.. مال برأسـه لينظـر وراءها ثم عـاد لينظر 
إليهـا قائـاًل بتسـاؤٍل: »مهمرة!! م.. أنمت.. ل املمكان مظلمم هكذا؟«. أشـار إليها 
متابعـًا: »و.. همذه املالبمس؟!! مما..!!«.. تنفسـت بصعوبـٍة وقـد اسـتوعبت 
املوقـف وتـرددت فيـام عليها أن تفعل.. هـل تدعوه إىل الدخـول؟ أم تتحدث 
معـه عـىل عتبة البـاب حتت سـمع أذن جارهتـا الفضوليـة، والتي وبال شـك، 
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لبـد وأهنـا ملتصقـة اآلن بباب شـقتها لتسـرق السـمع وتنرش األخبـار؟... 
ولكـن البديـل صعـب، فهي امـرأٌة متزوجـٌة ول يمكـن أن ختاطر بـأن ُيعرف 
عنهـا أهنـا اسـتقبلت رجـاًل بشـقتها وحدهـا .. حتـى هـي مل تستسـغ وقـع 
الكلـامت عـىل أذنيهـا، هلـذا حزمـت أمرها وقالـت بصـوٍت خافـٍت: »دقيقة، 
سمأحرض حقيبتمي و ..«.. توقفت حـني ختطاها ودخل إىل وسـط الردهِة بعدما 
أغلـق البـاب وراءه فغضبـت وقالـت بصوٍت عـاٍل نسـبيًا: »ماذا تظن نفسمك 
فاعماًل؟! أنما هنما وحمدي وال يصمح أن تقتحمم البيمت هكذا دونمام اسمتئذان.. من 
فضلمك دعنما نذهب إىل حيمث يمكننا أن نتحمدث.«.. جلس ووضع سـاقًا فوق 
األخـرى قائاًل باسـتفزاٍز وهو يشـري إىل الفـوىض حوله وإىل ثياهبـا: »ليس قبل 
أن ترحمي يل كل همذا.. رأيس يدور يف اجتاهاٍت ليسمت بجيدٍة، ومما أراه يثبتها يل، 
فلمم ال ختربينمي ل يغطمي الغبمار كل يشء؟ ل ترتديمن مالبسمًا جديمدًة غاليمًة؟ أيمن 
ماجمٌد وممي؟ ل أخمربين كل ممن قابلتمه يف طريقي إليمك أنني حمظوظ ألين سمأجدك 
هنما بعمد غيابمك طوياًل؟.. مماذا حيدث هنا يما مهرة؟ أرجموِك توقفي عمن التحديق 
يب هكمذا وردي قبمل أن أجمن.«.. بقيـت واقفـًة قـرب البـاب عاقـدًة سـاعدهيا 
أمـام صدرهـا، وهي تقضـم أظافرهـا املنمقة مفكرة بـام عليهـا أن تقول... يف 
رأسـها، عاشـت هذه اللحظـة مئات املـرات، بمئات السـيناريوهات.. ورغم 
هـذا، هـا هـي تقـف كالصنـم تتدافـع الـردود إىل عقلهـا ول يعـرب أحدهـا 

شـفتيها، يشـتتها تفكريهـا بـرضورة خروجه مـن بيتها فـورًا... 
أمام  ذراعيها  تعقد  وعادت  الشقة  باب  ففتحت  أخريًا،  عزمها  عقدت 
وقد  الباب  ليصفق  وتقدم  بحدٍة  فوقف  نظراهتا،  العناد  سكن  وقد  صدرها 
احتجزها بينهام مقربًا منها بطريقة مل يفعلها من قبل، ورغم صدمتها فقد دفعته 
يا  »اهدئي، ما بِك  بقوٍة ما جعله يراجع برسعٍة رافعًا ذراعيه ليقول ُموضحًا: 
بأنِك غاضبًة مني ولكنك قاسيٌة جدًا، وحكمت عيل دون أن تسمعي  مهرة؟ أعلم 
دفاعايت!!«.. ردت باقتضاٍب: »ال فرق سيحدث اآلن.. من فضلك غادر حاالً.«.. 
رصخ بقوٍة: »توقفي.. من أنِت؟! ما كل هذا الربود؟!! أغيب قرابَة عاٍم واحٍد فقط 
التي كانت حتمرُّ خجاًل  الرقيقة  من خطيبتي  بدالً  امرأًة غريبًة حقودًة  ألعوَد وأجد 



261

حني أبتسم هلا؟!! ماذا حل بِك؟ هل..؟ ال أعرف كيف أقوهلا بكلامٍت أكثر هتذيبًا، 
مشاعرها  عىل  السيطرة  حتاول  وهي  به  صاحت  تكوين..«..  أن  أخشى  ولكني 
وأعصاهبا: »وال كلمٍة واحدٍة زائدٍة، وإال أقسم باهلل، سأجعلك تندم حتى املوت.. 
ال أريد أن أسمعك، وال أن أراك..«.. فتحت الباب جمددًا قائلًة بقوٍة هذه املرة: 
»آلخر مرٍة سأطلب منك بأدٍب أن تغادر.. وال حتاول االتصال يب أو زياريت جمددًا.. 
الدم  غىل  وقد  حممرتني  بعينني  منها  تقدم  واضحًا..«..  كالمي  يكون  أن  أمتنى 
يثبت  »هذا  وشكوكه:  غضبه  أودعه  بصوٍت  فقال  ظنونه  قسوة  من  عروقه  يف 
ظنوين.. عملك معلمًة يف بيوت األثرياء فتح لك أبوابًا أخرى، أليس كذلك؟ أكثر 
إمتاعًا وأقل جمهودًا، وبعوائٍد تفوق اخليال، كام يبدو..«.. رضبته عىل صدره بكفيها 
»اخرس.. أجترؤ.. أنت .. حسٌن.. قل وافعل ما شئت.. ارضب رأسك  صارخة: 
باحلائط..«. شدته من كمه بقوٍة وهي تكمل بصوٍت أعىل : »فقط ال تدعني أراَك 
مرًة أخرى.«. توقف ينظر إليها بذهوٍل وكأنه يراها ألول مرٍة، وراقها قلياًل تعبري 
لتقول  صدرها  أمام  ذراعيها  عاقدًة  فتامدت  ارتسم عىل وجهه  الذي  الصدمة 

وهي متيل برأسها بتحٍد: »ونعم، عميل يف بيوت األثرياء فتح يل أبوابًا أخرى.«.. 
أفقدهتا  بقوٍة  ها  خدِّ فوق  لتحط  اهلواِء  يف  تطري  ه  كفَّ ترى  وهي  تسمرت 
توازهنا ولكنه أمسكها من مرفقها قبل أن تسقط ليقرهبا صارخًا: »هل جننِت؟ 
تكلمي، أين ماجد ومي؟ أخربيني... حتدثي.«.. كانت الصدمة عنيفًة ومل تستطع 
أن تنطق ول أن متنع الَعربة التي انسابت عىل خدها املتأمل... قرهبا أكثر مرددًا: 

»تكلمي يا مهرة، ال تثريي جنوين أكثر وإال ارتكبت جنايًة..«..

»أأنت بخرٍي يا مهرة؟«.. نظرا إىل جارهتا، أم أمحد، صاحبة كشك السجائِر 
اللحظة:  هذه  يف  جارهتا  حرشية  عىل  اهلل  محدت  وقد  مهرة  فقالت  واملناديل، 
العجوز  املرأة  منها  تقدمت  اآلن..«..  فسأغادر  عليك،  ألسلم  أمحد  أم  يا  »تعايل 
»ال  أذهنا:  يف  هتمس  وهي  جارهتا  فاجأت  بقوة  وعانقتها  بدورها  فاقربت 
بتفهٍم  ظهرها  عىل  تربت  وهي  بدورها  هامسًة  العجوز  وردت  تذهبي.«. 
وخربٍة: »اطمئني.«.. تركتها مهرة ومهت بالتحدث إىل طارٍق حني رن هاتفها 
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املحمول الذي تركته بجوار حقيبتها عىل الرسير فدخلت لتحرضه تاركًة طارق 
يقاوم رغبته يف اللحاق هبا أمام نظرات السيدة الفضولية، التي كانت حتاول أن 
اختفت  ثم حديثا،  يرى طارقًا،  يعد أحد  مل  فمنذ فرٍة طويلٍة  ما جيري،  تفهم 
مهرة وأخواها .. واليوم يعودان ويمآل العامرة برصاخهام.. طفق خياهلا ينسج 
صحة  عىل  األدلة  عن  ملمٍح  كل  يف  تبحثان  وعينيها  والتصورات  األحداث 

القصة التي ألفتها...
ًوأخريا أقدم طارٌق عىل اللحاق بمهرٍة ولكن يد العجوز النحيفة أمسكت 
: »اسمع  بمعصمه بقوٍة جمربًة إياه عىل النظر إليها وهي تقول بصوٍت خافٍت جادٍّ
بأنك  أدري  أكن  ل  مهرة،  أرى  حني  أطلبك  أن  أياٍم  بضعِة  منذ  قبلُت  حني  هذا،  يا 
طيلة  سوءًا  إخوهتا  من  أو  منها  نَر  ول  ومسكينٌة  حالٍل  ابنة  البنت  إيذاءها..  تنوي 
السنني املاضية.. فأقسم باهلل، لو مددت يدك عليها ثانيًة، فسأرصخ وأنادي لك رجال 
رأسه  هز  مفهوم؟«..  النصيب..  فيه  ما  ويعطونك  جرًا  السلم  عىل  جيروك  الشارع 
يف  واهلاتف  الفراش  حرف  عىل  جالسًة  وجدها  بمهرة..  ليلحق  فركته  إجيابًا 
إليه دون أن تأيت بحركٍة والدموع تنساب عىل خدهيا بصمٍت..  قبضتها تنظر 
تقدم وقد نبهها صوت حذاءه عىل البالط العاري فوقفت بتحفز وهي تقبض 
عىل هاتفها بقوة.. قال بصوٍت هادٍئ: »أنا آسف يا مهرة.. ل يكن من املفروض أن 

أجرحك بكالمي وال أن أمد يدي عليِك مهام كان السبب.. آسف..«..

سـحبت حقيبتهـا وأخـذت تغلـق األدراج واألبـواب املفتوحـة وهـي 
تقـول بـربوٍد: »ال أدري ل ال زلمَت هنما؟ عاممًة، ابمَق ما شمئت، فأنا مغمادرٌة ولكن 
تأكمد ممن إغمالق البماب جيمدًا وراءك.« دفعتـه برفـٍق لتفسـح لنفسـها الطريـق 
فاستسـلم هـو لدفعتهـا حتـى يتجنـب تطويـر املوقـف أمـام عينـي اجلـارة 
احلرشيـة وتبعهـا إىل الردهـة وسـمعها تقـول ألم أمحـد: »سمأنرصف اآلن يا أم 
أمحمد، فقمد تأخمرت«. ردت العجـوز وهـي ُتقبِّلهـا: »بالسمالمة يما حبيبتمي.«. 
سـألتها مهـرٌة بـأدٍب: »همل تريديمن شميئًا منمي قبمل أن أنمرصف؟.« ثـم مـدت 
يدهـا يف حقيبتهـا وأخرجـت قلـاًم ومنديـاًل ورقيـًا مطويـًا، بعدمـا فشـلت يف 
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إجيـاد ورقـٍة بداخلهـا، ودونـت عـىل املنديـل شـيئًا ثـم ناولتـه للمـرأة التـي 
كانـت عينيهـا تتفحصاهنـا دون إغفـال أدق التفاصيـل مـن رأسـها وحتـى 
أمخـِص قدميهـا. قالـت وهي تعيـد القلـم وتتوجه نحـو البـاب: »اطلبيني متى 
احتجمِت شميئًا أو إذا طمرأ أممٌر مما بخصوص البيمت.. حسمٌن؟.. مع السمالمة..«. 
سـمعت أم أمحـد تـرد حتيتهـا وهـي تغـادر الشـقة، ومهـت مهـرة بدورهـا 
باملغـادرة، ثـم توقفـت عىل العتبـة لتقوَل لطـارٍق الـذي تبعها كظلِّها: »اسممع 
يما طمارق، ال أدري فيمَم تفكمر، ولكنمك بالتأكيمد ال تتصمور بأنمك سمتعود لتجمد 
دَّ لكنهـا تابعـت: »واطمئن،  األممور كمام تركتهما، أليس كذلمك؟.« فتـح فاه لِـرَيُ
أنمت ل جترحنمي بصفعتمِك يا طمارق فلقمد ذبحتني سمابقًا ولن تفعل شميئا بعد اآلن 
بإمكانمه أن يؤذينمي.. مفهموم؟.. واآلن دعنمي أنمرصف و ا تتبعنمي، ولنقفمل الباب 
عمىل هذا الوضمع لألبد..«.. نزلـت أوُل درجٍة ولكنه سـبقها ووقـف ليواجهها 
قائـاًل: »اسممعي يما مهمرة، أعلمم واهلل بأن مما فعلتمه ال يغتفمر وبأنني أسمأت إليِك 
النماس ولكننمي كنمت أبحمث عمن ُفمرٍص أفضمل وظمرويف ل  وأحرجتمِك أممام 
ضمك، َفُمِرينمي بمام ترين  تكمن كمام ختيلمت.. وعموممًا أنما اآلن نمادٌم وأريمد أن أعوِّ
دُّ لمك اعتبمارك ويعيمد امليماه إىل جمارهيما..«.. كان قلبهـا ينبـض بقـوٍة  بأنمه سمرَيُ
وهـي تسـمع صوتـه وتـراه عـىل بعـد خطـوٍة واحـدٍة منهـا وعينيـه متعلقتني 
بعينيهـا يرجوهـا ويسـتعطفها.. هـذا القـرب الـذي لطاملـا حلمت بـه، وهذه 
الكلـامت التـي تاقت لسـامعها عـىل مر الشـهور املاضيـة، اتضح هلـا اآلن أهنا 
لـن تعالـج جرحـًا ولـن تسـكن أملـا، وإنـام اسـتفزهتا ألقىص حـٍد، حتـى أهنا 
أرادت أن تقذفـه بـيشٍء لتؤذيـه، واختـارت أن يكـون هـذا اليشء هـو كلامته 
وكلامهتـا فقالـت وهي ترفع أحـد حاجبيها: »أحرجتنمي أمام النماس!!«. لكزته 
بإصبعهـا برفـٍق عـىل صـدره مكملـًة: »أنمت كنمت النماس يما طمارق، ل يكن يل 
أحمٌد سمواك!!.. أي ميماه تلمك التمي ترجمع إىل جمارهيما؟ آه نسميت أن أخمربك بأمٍر 
بسميٍط.. ربمام سيسماعدك عمىل أن تتخطمى مسمألة امليماه واملجماري همذه.. أنما اآلن 
متزوجمٌة..«. توقفـت تسـتمتع بالصدمِة التي ارتسـمت عىل حميـاه وفمه الذي 
أخـذ يفتحـه ويغلقـه كالسـمكة التـي خرجـت توًا مـن البحـر.. قـال أخريًا: 
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»كيمف؟ ممن؟ مما المذي تقولينه يما مهمرة؟!!«.. ردت هـي تعقـد ذراعيها حول 
ا بالنسمبة ملَِْن، فهمو رجٌل حمرتٌم جمدًا ومعروٌف..  صدرهـا: »مثلمام يفعمل الناس؟ أمَّ
ومما أقولمه، أن كل يشٍء أخمريًا أصبمح يف نصابمه الصحيمح.. أنا متزوجمٌة كام كنت 
أخطمط اآلن وأنمت حمرٌّ لتبحث عن الوضع املثمايل لك... الفمرق الوحيد هو أن كل 
منما فعمل ما يريد بعيمدًا عن اآلخر، فيمام يبمدو يل اآلن، الوضع األمثمَل واألفضل..« 
تقدمـت خطـوًة مكملـًة: »واآلن أفسمح يل الطريمق ألين تأخرت بالفعمل وال أريد 
أن يقلمق عميل زوجمي أو أخموّي..«.. مـد يـده ليمسـك معصمهـا فأفلتتـه منـه 
ودفعتـه بقـوٍة، تعجبـت هـي نفسـها كيـف واتتهـا، وقالـت بنفس القـدر من 
العزم والقوِة: »إياك أن تلمسمني..«. أشـارت إليه بسـبابتها حمـذرًة: » أتفهم؟!! 
زوجمي يسمتطيع أن يسمحقك بإصبمع قدممه الصغمري دون أن يمرف له جفمٌن وال أن 
جيمرؤ أحمٌد عىل حماسمبته.. فابمق بعيمدًا عني يا طمارق، وإال أقسمم باهلل، سمأجعلك 
تدفمع ثممن كل حلظمة ألٍ سمببتها يل..«.. تركتـه وانرصفـت ودقـات قلبهـا تصمُّ 
أذنيهـا وحلقهـا جـاٌف كالصحـراِء، وعـىل الرغـم مـن اهلـواء البـارد الـذي 
لَطمهـا حلظـَة غـادرت العـامرة القديمـة إل أهنـا شـعرت بأذنيهـا حترقـان 
والـدم يغـيل يف رأسـها.. سـارت بخطـواٍت واسـعٍة رسيعـٍة متعثـرٍة وقد لف 
الضعـف قدميهـا... مل تواجـه يومـًا طارقًا هبـذه الطريقـة!! بل مل تواجـه يومًا 
خملوقـًا هبـذه الطريقـة!!!!!! ومل تتحـدث هبـذه القـوة مـع أي إنسـاٍن عـىل 
وجـه األرض، كـام مل هتـدد ول حتـى ِقطَّـًة بالطريـق!! فكيـف متكنـت مـن 
قـول مـا قالـت يف وجـه خطيبهـا.. السـابق...؟!!! هـل هـذه هـي السـلطة 
وسـطوة املـال التـي لطاملـا سـمعت النـاس تلعنهـا؟!! هـل يمكـن لتوقيـٍع 
خمتـرٍص عـىل ورقٍة واحـدٍة أن حيوهلـا ممن كانت إىل مـا صارت عليـه، تتحدث 
بإصبعهـا وهتـدد... بالسـحق؟!!!!! ُتـرى هل تبعهـا طـارٌق؟.. التفتت حني 
وصلـت إىل بحر الشـارع الواسـع فلـم جتد له أثـرًا... أوقفـت تاكسـيًا أبيضًا 
وأخربتـه عـن وجهتهـا باقتضـاٍب... نظـرت مـرًة أخـريًة مـن النافـذة نحـو 
الشـارع حيـث أتـت، فوجدتـه هنـاك.. واقفـًا.. يراقبهـا وأدار وجهـه حـني 
تالقـت نظراهتـام... حتركـت هبـا السـيارة فتبعـت طارقـًا بعينيها حتـى التوى 
جسـدها متامـًا إىل اخللـف إىل أن اختفـى يف الزحـام بـني أفـواج العبـاد...
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السائق  نظرات  متجاهلًة  عينيها  لتجفف  مندياًل  وأخرجت  اعتدلت 
التي تأخذها  املتسائلة.. حسٌن.. ما حدث قد حدث.. فلركز اآلن يف احلياة 
إليها هذه السيارة املؤجرة، ولتُعْد لالستغراق يف تنشئة أخوهيا علَّها تنسى ما 

كان، أو حتب ما سيكون...

]  
شهقت مهرة يف صمٍت وهي تتفحص ذقنها وشفتها املجروحة إثر صفعة 
طارٍق.. كان قرار حكياًم منها أن أوقفت السيارة املؤجرة عىل جانب الطريق 
أثٍر  ذا  سيكون  رأت  فام  أولً،  مظهرها  من  لتتأكد  الفيال  إىل  املؤدي  اخلاص 
كارثيٍّ وبخاصة وأن وصوهلا سيسرعي انتباه اجلميع... فكت شعرها وفردته 
وهي جترب أكثر من وضٍع له لتواري الكدمة اخلفيفة أعىل ذقنها، واستعملت 
السفىل، كام مل تنس أن  الشق الصغري يف جانب شفتها  أمحَر شفاٍه قامتًا لتغطي 

ترسم عينيها العاريتني املحمرتني بقلم الكحل الرفيع..
باحثًا عن سبٍب منطقيٍّ تقوله لزوجها يربر هذه  َقِلَقًا  يتقلب  كان عقلها 
أن ختفيها عن  فلن تستطيع  البيت،  أفللت من عيون مجيع أهل  فلو  اإلصابة، 

الرجل الذي ستستيقظ إىل جواره يف الصباح دون مساحيق جتميل....
عـىل باب الفيـال، وقفت تأخذ عـدة أنفـاٍس عميقٍة وحتاول بجهٍد رسـَم 
ابتسـامٍة واسـعٍة عىل شـفتيها، والتي أدركت بأهنـا مؤملٌة موضعيـًا بقدر ما هي 
مؤملة نفسـيًا، فخففتهـا قلياًل... وكـام توقعت، فام أن فتحت البـاب الزجاجي 
حتـى خـفَّ إليهـا أخواها من حيـث ل تدري يعانقاهنـا ويثرثران بـال توقٍف، 
حيـث خيربهـا ماجـٌد عن جتربـِة قيـادة سـيارة سـامٍر وكيف أنـه أظهـر براعًة 
فيهـا، بينـام عبـارات ميٍّ كانـت مزجيًا مـن األسـئلة واجلمل اإلخباريـة، وهي 
وسـطهام تضحـك دون توقـٍف... ودون إنـذاٍر، شـهقت مـي وهي متـد يدها 
لتلمـس ذقـن شـقيقتها، فحدقـت هلـا مهـرة بـأن تصمـت اآلن، و لكـن بعد 
فـوات األوان، فقـد أفلتـت مـن أختها رصخـة صغـرية وهي تقـول صائحًة: 
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»مما همذا؟ مماذا حدث؟ من فعمل بِك همذا؟«.. توقفـت حني تلقت نظـرة أختها 
ولكـن ماجـدًا أمسـك وجهها وقد انتفض عـرق يف جانب وجهه وهو يسـأهلا 
بغضـٍب وإنـام بصـوٍت خافـٍت: »مما همذا يا مهمرة؟ هو ممن فعمل بِك همذا؟«.. 
هـزت رأسـها نفيـًا وقالـت متوسـلًة بصـوٍت خافـٍت وهـي تـرى زوجهـا 
وشـقيقه يتقدمـان نحومهـا: »ال واهلل.. أرجوكام، فقط دعا األمر اآلن وسمأخربكام 
ا واعتـربت صمتهام موافقـًة، فأعادت شـعرها  بمكل يشٍء فيمام بعمد..«.. مل يـردَّ
إىل األمـام كـام كان وتقدمـت لتقابـل زوجهـا الذي قبـل خدها بخفـٍة وابتعد 
ليسـمح لشـقيقه بـأن يرحب هبا... سـلم فـؤاٌد عليهـا ولكنه بعينيـه اخلبريتني 
رصـد مـا أصـاب وجههـا، فحجـب بجسـمه مهرًة عـن زوجهـا قائـاًل وهو 
يشـري بعينيـه إىل ذقنهـا: »كيمف حالمك؟«.. قالـت بصـدٍق وهـي تتهـرب من 
نظرتـه الفاحصـة: »بخمرٍي واهلل.. لقمد اشمتقت إليكمم مجيعمًا.. أيمن شمهد؟ لقمد 
اشمتقت إليهما فموق مما تتصمور«.. تـرك يدها وهو جييـب هبـدوٍء زائـٍد: »نائمٌة، 
فلمم تتوقمف عمن القفز والركمض طيلمة النهار ممذ عرفمت بعودتكمام.«، ومل ينتظر 
ردهـا وإنـام ابتعـد ليجلـس يف الردهـة والضيـق يعلو وجهـه وخينق أنفاسـه، 
مفكـرًا يف السـبب الـذي يمكـن أن جيعـل أخوه يؤذي عروسـه هبـذه الصورِة 

يف شـهر العسل!.. 
مل تدخـل مهـرة إىل الردهـة كـام توقعـوا وإنام سـارت نحـو الـدرِج قائلًة 
بلطـٍف: »سمأصعد ألبمدل ثيمايب وأسمتلقي قليماًل، فأنا أشمعر بصمداٍع فظيمٍع..«.. 
سـأهلا نادٌر وهـو يدنو لينظـر إليها بإمعـاٍن: »ما بك؟ همل أسمتدعي الطبيب؟«. 
ضحكـت وهـي تريـح كفهـا عىل يـده التي أمسـكت بيدهـا جميبًة بخفـٍة: »أي 
طبيمب؟ ال، بالطبمع ال، املوضموع ليمس أكثر ممن بعض الصمداع، فلم أتناول شميئًا 
منمذ الصبماح... سأسمرتيح حتمى موعد العشماء وسمأكون بأفضمل حماٍل حينها إن 
شماء اهلل.«. قـال وهـو يصعـد الـدرج إىل جوارهـا حتـت نظـرات ماجـٍد ومي 
الغاضبـة: »سمأرافقِك ألطمئمن عليمك.«، ولكنها اسـتوقفته لتقـول برجاٍء: »ال 
ُتَكمربِّ احلكايمة يما نمادر... ابمَق ممع الباقمني، فمال جتعلنمي مركز اهتمامم اجلميمع.. ال 
أشمعر باالرتيماح هلذا الشمعور، كام أين سمأتضايق إلحسمايس بأنني غمريت األجواء 
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املرحمة بمجمرد وصمويل..«. أومـأ دون أن يعلق، وتركهـا ليعود إىل شـقيقه بينام 
وقـف أخواهـا مكاهنـام ل يدريـان ما عليهـام فعله، حتـى تقدمت مـّي برسعٍة 
تقفـز الدرجـات لتصاحبها يف صمـٍت وتبعهام ماجـٌد دون مزيٍد مـن الردد..

]  
اسرخى نادٌر عىل األريكة بجوار فؤاٍد وعينا األخري حتاولن سرب أغواره 
بضيٍق...  أو حتى  بحزٍم  قد يصدها شقيقه  بكلامٍت  قلقه  يفصح عن  أن  دون 
أخوه  قال  حيث  انتظاره  يطل  ومل  الكالم،  هو  يبدأ  نادر  ليدع  حلظاٍت  انتظر 
األمور  بدأت  أخريًا  اليوم..  سعاديت  لك  أصف  أن  يمكن  »ال  عريضٍة:  بابتسامٍة 
تنصلح يف البيت وعادت إليه احلياة كام كانت..« ثم ربت عىل ركبِة فؤاٍد متابعًا: 
»واألهم، أنك عدت كام كنت... شقيقي عاد يل والبنته..«.. بادله فؤاٌد الصمت 
ثم تنحنح ومال إىل األمام ليشبك أصابعه ببعضهم قائاًل وعيناه متعلقتان بعيني 
نادٍر: »أفكر بتأجيل موضوع اخلطبة هذا إىل ما بعد... أظن أن الوقت ليس مناسبًا 
إقناعه  تفانى يف  الذي  أخيه  لتغري حال  وقد دهش  نادٌر حاجبيه  رفع  بعد.«.. 
ليرك الرشكة ويعود باكرًا لسبٍب هاٍم، والذي أفصح عنه مضطرًا بأنه سيعلن 
فقال  عندها....  موجودين  اجلميع  يكون  أن  ويريد  الليلَة  أمريٍة  عىل  خطبته 
متعجبًا: »أي ظروٍف؟ لَ غريت رأيك؟ لقد كنا منذ قليٍل نحدد موعدًا للزفاف!!!! 
ما الذي جد؟«.. فتح فؤاٌد فمه ولكن أخاه الكبري استوقفه قائاًل بجديٍة: »اسمع 
املرحلة، أوالً، ألن األمر طال عىل  ننتهي من هذه  الليلَة ستعلن خطبتك و  يا فؤاد، 
أمرية وأي امرأٍة مكاهنا لن تطيق كل هذا التأجيل دون داٍع.. وثانيًا، احلياة لن تتوقف 
عن دفع األحداث والظروف غري املناسبة أمامنا كل يوٍم، وعلينا فقط أن نعيش أيامنا 
وأفراحنا بالرغم من هذا.. وثالثًا... ما هو الظرف غري املناسب اآلن؟ لقد كنُت توًا 

أخربك بأن األحوال صارت إىل ما نحب واحلمد هلل كلنا بخري!«..

مل يتاملك فؤاٌد نفسه فسأله بحريٍة: »ِلَ عدمتا باكرًا يا نادر؟ هل حدث بينكام 
نادٌر من احلفاظ عىل مالحمه طبيعيًة خمفيًا حريته  أمٌر ما؟ أتشاجرمتا؟!«.. متكن 
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من أمره... فيوم سفره ومهرة، أخربه فؤاٌد بانه لن يتصل به وسيدعه هو ليتصل 
به وقتام يتاح له، وهذا ما حدث، إل أنه كان كلام اتصل بشقيقه، كانت أمرية 
هي من جتيب عىل اهلاتف، ويف املرتني مل يتحدث إىل فؤاٍد إذ كان األخري إما يف 
احلامم أو حياسب عىل مشرياهتا وقد ترك هاتفه معها لسبٍب غري مفهوٍم... ويف 
املرة األخرية، ليلة عاد هو ومهرة، حتدثت أمرية مع عروسه عن مدى تسيب 
أخوهيا وكيف أهنام أمهال دراستهام متامًا وأقسمت بأهنا مل تكن لتخربها لول أهنا 
السيطرة وختاف من حتمل مسئولية  متامًا عن  قد خرجت  األمور  أن  وجدت 
عن  مهرة  أخربهتا  حني  باكرًا  تعود  بأل  عليها  أحلت  وبالطبع  إبالغها،  عدم 
عزمها العودة يف حلظتها، وحاولت إقناعها بأهنا فقط تريح ضمريها وبأن ليلتني 
أخريني لن حُتدثا فرقًا كبريًا، إل أن مهرة أقامت الدنيا ومل تقعدها ليلتها وأثارته 
أمتعتهام،  حزمت  قد  وجدها  عاد  وحني  غرفتهام  وترك  بوجهها  رصخ  حتى 
تعليقات حادة قد  بينهام من كالم وما قذفته مهرة يف وجهه من  دار  ما  وألن 
أسلمهام  اختار  وقد  خياران  إل  أمامه  يكن  فلم  الحتامل،  عىل  طاقته  استنفذ 
لزواجه، وهلا حتديدا... و لكن هل من احلكمة أن خيرب فؤادًا عام يبدو أنه جيهله 
وما حرصت أمرية عىل إخفائه عنه؟ فلو كانت أخربته عن اتصال نادر به لكان 
اتصل به بدوره عىل األقل، فام بالك بأهنا سبب عودهتام وخالفهام؟!!! قال وهو 
يمط شفتيه ببساطٍة: »أل أخربك بأنه العمل؟«. رد فؤاٌد: »وبالطبع تشاجرمتا ألهنا ال 
تريد أن تقطع شهر العسل من أجل العمل؟ أليس كذلك؟«.. ضحك ناٌدر ملَء فيه 
عىل هذا التناقض ولكنه قال وسط ضحكاته: »واهلل إننا بخري، فال تقلق.. ودعنا 
نفرح هلل يا أخي دون منغصاٍت..«. مل يكن أمام فؤاٌد سوى اخلضوع متجاهاًل ما 
يشعر به وما رأى من عالمات عىل وجه مهرة، والكتفاء بام قال أخوه، فأرجع 
ظهره إىل الوراء وهو يبسط يديه قائاًل باستسالٍم: »إذًا فهو الزواج، واألمر هلل من 

قبل ومن بعد...«..

]  
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ننزل ولن تذهبي إىل أي مكاٍن قبل أن أعرف ماذا حدث ومن فعل بك  » لن 
بينام  وأختيه  هو  خلفه  الباب  يغلق  وهو  وعزٍم  بعصبيٍة  ماجٌد  قال  هذا...«، 
تقدمت الثنتان لتجلسا عىل حافة الفراش الواسع والتوتر خييم عليهام.. ردت 
إليهام حيث  الكبرية وتشري ملاجٍد كي ينضم  الوسائد  مهرة وهي تسريح عىل 
جتلسان: »تعاَل واجلس، وحاول أن هتدأ، فليس األمر كام يبدو إطالقًا.«، ولكنه مل 
جيلس واكتفى بالوقوف عاقدًا ساعديه عند قدم الرسير معلقًا بغضٍب: »أقسم 
يا  نادر  »اسمه)أبيه(  بحزٍم:  به  لتصيح  مهرة  اعتدلت  هو..«..  نادٌر  كان  لو  باهلل 
بأن..«..  الكبرية.. وقلُت لك  أكرُب منك وزوُج أختك  أنه  تنسى  َعيب، ال  ماجد.. 
لتفكر يف سبٍب مقنٍع ومنطقيٍّ آخر ل يتضمن ذكر احلقيقة، وُيريض  صمتت 
ماجدًا، فلم جتد، فَمن ِمن املفرض أن يتطاول عليها هكذا دون أن يثري حفيظة 
شقيقها؟!!!! تأففت وشعرت بتأنيب الضمري وهي تلصق التهمَة بزوجها، مع 
حرصها عىل أن تبدو هي املذنبة، وأهنا تستحق ما فعله هبا، فتنهدت موضحًة: 
»برصاحة، أنا َمن استفززته ِمن البداية..«. أراد ماجٌد أن يعرض ولكنها استوقفته 
مكملًة: »ال تعلق حتى أنتهي مما أقول..«، ونقلت نظرها بني الثنني وهي تعجُب 
من صمت ميٍّ التام، ثم قالت حني اطمأنت لستجابتهام: »لقد نعتُّه بألفاٍظ ال 
جيوز أن تنعت هبا زوجٌة زوَجها، ففقد أعصابه وهلذا عدنا..«.. سأهلا ماجٌد وهو 
ل يزال عىل وضعيته املتحفزة: »وما سبب اخلالف الذي جيعلك تفقدين صوابك 
كي تسبي زوجك، وتقطعي شهر العسل؟!!«.. ردت هبدوٍء: »ليس من املفرتض 
أن أبوح لكام بكل ما يدور بيني وبني زوجي يا ماجد!. ثم أنت تتحدث وكأننا أبكرنا 
منذ دخلوا  األوىل  للمرِة  مّي  يومني!!«. حتدثت  فقط  إهنام  مثاًل،  أسبوعًا  بالعودة 
»يومني من عرة، وليس من شهر..«.. زفرت مهرة بقوٍة قائلًة بعصبيٍة  الغرفة: 
إليهام بسبابتها  انتهينا.«.. أشارت  »هل هو حتقيق؟ هذا ما حدث..  وهي تقف: 
بطريقٍة  نادٍر  مع  تتعامال  أو  شيئًا،  تعرفان  أنكام  عليكام  يبدو  وأن  »إياكام  حمذرًة: 
بزوجي..  األشكال يف عالقتي  من  بأي شكٍل  تتدخال  أن  لكام  غرِي الئقٍة.. ال جيوز 
مفهوم؟ ال تزيدا املشكلة بأن جتعالين أبدو كمن ُتفيش أرسار عالقتها بزوجها.. هل 
استدارت  الباب  وعند  ليغادرا،  ووقفا  باستسالٍم  رأسيهام  هزا  تفهامين؟!..«.. 
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مي لتمس وجه مهرة وقالت بعدما تأكدت من ابتعاد ماجٍد: »عالمات األصابع 
ال تزال موجودًة يا مهرة، لقد حدث ما حدث أيًا ما كان، منذ قليٍل، وليس )أبيه( نادر 
هو من فعل بِك هذا..«. قطبت مهرة دون أن ترد، فتابعت مي: »لن أخرب ماجدًا، 
العشاء وحاويل  تتأخري عىل  اليوم.. ال  بايل  ولكن أرجو أال يكون قد حدث ما يف 
أن تضعي مساحيق جتميٍل أكثَر.. من حسن احلظ أن )أبيه( نادر ل يلحظ شيئًا..«، 
التي  ألختها  لتقول  فعادت  آخر  شيئًا  تذكرت  أهنا  إل  لتغادر،  واستدارت 
وقفت مشدوهًة مما تسمع: »لقد خرجِت منذ العرص وقضيِت اليوم بطوله يف البيت 
اليدين متامًا!!! ألن يتساءل )أبيه(  لتحرضي أغراضًا هامًة، ومع ذلك عدِت خاليَة 
نادر؟!!«.. ردت مهرٌة وهي تؤكد عىل حروف كلامهتا: »لقد كنُت يف بيتنا يا مي، 
وبالفعل أردت أن أحرض بعض األغراض، ولكني الحظت بعدما رتبت األشياء يف 
الشقِة وفرز  ترتيب  استمريت يف  لذا  لن أستطيع إحضارها وحدي،  بأنني  أكياٍس، 
هبذا  اكتفيت  هل  إلحضارهم..  آخر  يوٍم  يف  معكام  أعود  أن  عىل  األغراض  باقي 
التفسري؟! أم حتبني أن تعودي لرتفعي البصامت؟!!.«.. هزت مي كتفيها وقالت 
بصبيانيٍة: »املهم أن يكتفي )أبيه( نادر به.. عمومًا، ال تنيس أن تغطي هذه العالمات 
جيدًا.. فالثعلب العجوز سيكون هنا بعد قليل.. طلبوه منذ الصباح وأخربهم بأنه 

سيكون هنا قبل العشاء.. يعني، هو عىل وصوٍل..«..

من  خترج  أمريًة  وحسبتها  الواسع  الرواق  آخر  يف  حركًة  مهرة  ملحت 
غرفتها، ولكن الظل الطويل الذي لح عندما فتح الباب كان لشخٍص آخر، 
وألهنا يف غنًى عن أي متثيٍل أو تفكرٍي أو افتعاٍل، فقد رأت أن الترصف األمثل 
أنه سامٌر وهو يقرب  اتضح  الذي  الشخص  بعدم مالحظة ذاك  التظاهر  هو 
منهام، هلذا ترصفت برسعة، فشدت أختها إىل الداخل وأغلقت الباب معلقًة 
بعدما ابتعدتا عن الباب مسافًة كافيًة: »لسُت يف مزاٍج مناسٍب ألالعيبَِك وأخَتك 
يف هذه اللحظة.«.. اعرضت مّي: »ولكنه طيب جدًا ولطيٌف معنا ألبعِد احلدود... 
وحتى أخته، ليست بشعًة كام صورهتا لنا يا مهرة.. ربام لو منحِت لنفسِك الفرصة 
كي تعرفينهام جيدًا، ستفهمني قصدي.«. ردت مهرة بإعياٍء: »حسٌن، ربام كنِت عىل 
حق.. ولكن ليس اآلن، سأتعرف عليهام أكثر وأنا يف مزاٍج أفضل وثياٍب مرحيٍة وبعدما 



271

أتناول شيئا يقيم أَودي.. أشعر بأنني سأفقد وعيي إن حتدثت أكثر قبل أن أتناول شيئًا، 
أو عىل األقل ،أحتيس كوبًا من الشاي الساخن. اسبقيني أنِت إىل األسفل، وسأحلق 
بِك بعد قليل، وإن سألوِك عني فقويل بأنني أرتاح قلياًل من الصداع كام قلُت، حتى 
ال يتطفل عيّل أحٌد.. اتفقنا؟«.. قالت مي وهي تغادر: »متام..«.. أغلقت الباب 
وراءها بعدما خرجت وبقيت مهرٌة وحيدٌة تفكر فيام قالت أختها... فعاًل، لن 
يكتفي نادٌر بالتفسري الساذج الذي ابتكرته لتسكت أختها الصغرية.. ثم، ماذا 
بأهنا  أدَّعي  لو اقرح أن يعود هبا متطوعًا ليساعدها يف جلب ما تريد...)ربام 
تراجعت  ولكنها  بأخوي..(،  اخلاصة  والشهادات  الشخصية  األوراق  بعض 
أن  دون  بالتحديد  اليوم  لتذهب  امللحة  الرضورة  فام  أيضًا،  الفكرة  هذه  عن 
تلتقي حتى بأخوهيا؟!! حارت ومتلكها الصداُع بالفعل وهي تفكر فيام ستقول 
الذي  اللطمة  أثر  يلحظ  مل  إن  هذا  اليوم،  أحرضت  عمَّ  يسأهلا  حني  لزوجها 
تستخدم  لن  فبالتأكيد  األخرى،  هي  عنها  واستفهم  ووضوحًا  قتامًة  ازداد 
معه العذر الذي ابتدعته للصغريين.. ابتسمت وهي تتصور نفسها ختربه بأهنا 
صْفَعُتُه هو.. تلك التي مل حتدث أبدًا... اتسعت ابتسامتها وهي تتذكر بعض 
مزاٍج  لن يكون يف  نوبات غضبها.. حسٌن، حتاًم  الساخرة عىل  نادٍر  تعليقات 
للمزاح اليوم، مع غياهبا طوال اليوم وانسحاهبا اآلن وبخاصة ومها يف األساس 
متخاصمني منذ األمس... »أفففف«.. محَّلت زفرهتا كل توترها وتكومت عىل 
عىل  استقرت  وأخريًا،  ساعاٍت،  منذ  القديم  فراشها  عىل  فعلت  كام  الفراش 
وبأهنا  األقل،  بنصفها عىل  أو  باحلقيقة،  وستخربه  نادٍر،  مع  رصحيًة  تكون  أن 
كانت غاضبًة وأرادت أن تقيض اليوم يف مكاٍن بعيٍد عن الناس حيث ل تضطر 
وتضطر  طبيعتها  ختالف  لن  إذ  الفكرة  راقتها  ذهنها...  ولتصفي  التمثيل  إىل 
للكذب، وكذلك فهي ستضع ركيزًة مهمًة يف عالقتها بنادٍر، وهي أهنا تستطيع 
الذهاب حيثام تريد حني يتشاجرا وأن هلا حرية الترصف واختاذ القرار يف البقاء 

يف هذا البيت أو ل... نعم... هي حرة... حرة....
رددت لنفسها هذه الكلمة وهي تبدل ثياهبا ببنطال جينٍز أزرَق وقميٍص 
ل قلياًل مالمح قدها الصغري نسبيًا..  مقلَّم بالبنفسجي والركواز، ذو َقصٍة تفصِّ
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)أنا حرة..( .. وقفت أمام املرآة حتاول التالعب باملساحيق عىل صفحة وجهها 
بكريم  األصابع  آثار  إخفاء  من  متكنت  فقد  النتيجة،  عن  راضيًة  باتت  حتى 
أساٍس كثيٍف وأمحر خدوٍد قاتٍم، كام تالشى الشق الدقيق عىل شفتها حتت أمحر 
الشفاه البنفسجي وتركت شعرها املموج القصري يقوم بالبقية من إلقاء الظالل 
املموهِة حول وجهها... رجعت إىل الوراء لتتفحص صورهتا وطالعتها صورة 
فتاٍة يف املرحلة الثانوية ذاهبٌة ألخذ درسها ووجهها مغطى باملساحيق.. )هل 
سيعجب مظهري هذا نادرًا؟ أم ربام عيل أن أختار ثوبًا رسميًا؟(.. ثم قالت 
)إن كنُت مرتاحًة يف هذه املالبس، فهي ما  بصوٍت عاٍل وكأهنا تذكر نفسها: 

سأرتديه إذًا... فأنا حرة...(..
نظرت إىل انعكاسها جمددًا للحظاٍت، ووجدت بأن كلامهتا مل تقوِّ عزيمتها 
كثريًا، ولكنها كانت بالفعل قد تأخرت، ولو بدلت ثياهبا جمددًا فلربام سيتفقدها 
نادٌر، وهي لن تستعجل أبدًا نقاشهام القادم... تناولت زجاجة عطٍر بدا هلا مميزًا 
ورشت منه القليل عىل معصمها لتختربه، وحني مأل عبقه أنفها واستحسنته، 

رشت منه عىل ثياهبا بسخاء...
أخذت نفسًا عميقًا.. ونزلت....

]  
كان اجلميع يف انتظار مهرٍة وسكتوا حني لحت عند مدخل غرفة الطعام 
املشعة باألنوار والكريستالت، ما ذكرها بحفل عرسها... كانوا مجيعًا جمتمعني 
يف ركن احلجرة بجوار الزجاج العريض املطل عىل احلديقة والنافورة الفخمة 
املنظر..  بديعة  براقة  ملونة  خيوط  إىل  املياه  سالسل  حولت  التي  بأضوائها 
مواجهة  يف  ثابتة  تبدو  لتجعلها  جاهدت  خطوات  يف  نظراهتم  حتت  تقدمت 
نظرات أمرية املتفحصة.. ندمت عىل قرارها فور ما رأت كم تبدو أمرية مجيلٌة 
تزين  الذي  املنساب عىل أحد جانبي عنقها  الضيق وشعرها  يف ثوهبا األزرق 
مل  التي  العالية  الفستان  فتحة  أعىل  وزهٍو  برقٍة  يرتاح   ، شكٍّ بال  مايسٍّ  بعقٍد، 
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تكشف هذه املرة سوى عن عنقها وجزٍء غري كبري من أعىل صدرها، فيام يعد 
احتشامًا بالنسبة ملا اعتادت مهرة أن تراها ترتديه يف احلفالت، خاصة الثوب 
الذي ارتدته يف عرسها.... واجهها زوجها بحلتة البسيطة األنيقة وبدا أنه قد 
فؤاٌد  كذلك  حمياه...  عىل  جلية  بدت  وقد  عودهتا،  قبل  الراحة  من  قسطًا  نال 
وسامٌر كان لباسهام رسميًا أنيقًا وحذا أخواها حذو اجلميع فارتدت مي فستانًا 
ليغطي  يتسع  ثم  اخلرص  وحتى  األعىل  من  ضيقًا  األكامم  طويل  قامتًا،  زهريًا 
ساقيها بقامٍش ناعٍم واسٍع، بينام رفعت شعرها يف ذيل حصاٍن طويٍل مجيٍل. أما 
ماجٌد، فقد بدا يف نظرها خالبًا يف قميصه ورسواله الرماديني الرسميني وقد 
اكتفى بربطة عنٍق رماديٍة، أرخاها قليال ليعطي ملحة من شخصيته املنطلقة، ما 
أراحها نسبيًا وأشعرها بأهنا ل تزال تعرف أخوهيا جيدًا... مد نادٌر يده وهو 
بة مل تقرأ ما فيها، إن كان استحسانًا أم ل. ابتسمت  يتقدم نحوها بنظرة ُمرحِّ
ليسلم  بدوره  يتقدم  واألخرُي  وفؤاٍد  الرحيب من سامٍر  عبارات  تتلقى  وهي 
أن  فؤاٌد  حرص  كثرية  ترصفاٍت  من  واحدة  وهي  لطيفٍة،  لفتٍة  يف  ثانيًة  عليها 
يظهر هلا من خالهلا أنه يعد نفسه أخًا كبريًا هلا وأهنا مرحٌب هبا جدًا بينهم كفرٍد 
رت له ذلك كثريًا، بل وتستطيع أن تقول بأن فؤادًا صار  من العائلة، وقد قدَّ
الشخَص األكثَر ُقربًا هلا يف هذا البيت.. مهس زوُجها يف أذهنا برقٍة: »كيف حال 
لتخفي  رأسها  تطأطئ  وهي  بخفوٍت  ردت  الصداع؟«.  زال  هل  اآلن؟  رأسك 
وجهها: »بخرٍي.. أفضل، احلمد هلل..«.. مل تدِر هل عليها أن تبادر هي للسالم عىل 
أمريٍة أم تنتظر األخريَة لتقرب، ولعجبها تقدمت أمرية برحاٍب شديٍد وقبلتها 
عىل وجنتها وهي تنحني كثريًا لرتدائها حذاٍء ذو كعٍب عاٍل جدًا أضاف إىل 
ما  شقيقها،  طول  من  طولً  تدنو  جعلوها  سنتيمراٍت  بضعة  الطبيعي  طوهلا 
أحرج مهرة، التي اكتفت بارتداء حذاًء مرحيًا من القامش... اكتفى سامٌر بأن 
لوح هلا بمودٍة وهزت رأسها له برفٍق، قبل أن ينتقلوا مجيعًا إىل طاولة الطعام..

قالت بحرٍج وهي جتلس عن يمني نادٍر يف مقابلة فؤاد: »يبدو أن هناك مناسبًة 
نادٌر:  رد  أكثر.«.  مناسبًا  شيئًا  ارتديت  لكنُت  وإال  أعرف  ل  بأينِّ  وأخشى  رسميًة، 
ترتدين  النظر عام  بغض  مناسبة  أي  تناسبني  مناسبٌة سعيدٌة، ولكنك  هناك  »بالفعل 
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»ال تسمحي بالشكليات السطحية  يا حبيبتي..«.. أكد فؤاٌد كالمه قائاًل بأرحييٍة: 
بأن تتمكن منِك يا مهرة، كوين عىل راحتِك، فالطبيعيُة أمجل من التصنع واالفتعال، 
وتضفي عليِك ملسة مميزة.«، ربت عىل كتف نادٍر مكماًل: »ونادٌر حمظوظ بأن عثر 
يا مهرة، أمجل ما  »أتفق معه  بابتسامٍة صادقٍة:  نادٌر  عىل زوجٍة رائعٍة مثلك.«. رد 
رفع  ثم  حمظوظًا..«.  كوين  يف  أكثر  معه  أتفق  بالطبع  و  طبيعتِك...  عىل  أنِك  فيِك 
كثرية،  صور  »للجامل  بقوٍة:  به  عيناها  تعلقت  التي  ألمريٍة  ليقول  منتبها  رأسه 
ولكل امرأٍة طابعها ورونقها اخلاص.«، ثم أكمل مشريًا إىل فؤاٍد: »أرى بأنك لست 
فؤاٌد وهو  أليس كذلك؟!«.. وافق  أمريٌة من أمجل األمريات..  فلديك  أقل حظًا، 
يمد يده ليمسك بيد أمرية ويقبلها بابتسامٍة واسعٍة ، فنظرت مهرة نحو سامٍر 
لرى ردة فعله إزاء الغزل الرصيح ألخته من ابن خالتها دون ارتباٍط أو حياٍء، 
ولكنها وجدته حيملق فيها بقوٍة وعالمات الغضب بدأت ترتسم عىل وجهه 

دون أن تفهم هلا سببًا... 
انتشلتها عبارة أمرية من ِشباك نظراِت شقيقها، وهي تقول ببساطٍة دون أن 
ترفع عينيها عن الطبق: »قلقت عليِك كثريًا يا مهرة حني عاد سامٌر وحده باكرًا!! 
وصدقيني لقد عاتبته عىل تركه إياك دون سيارٍة لتعيدك، فلو كان ينوي تركك هكذا 
لكان من األفضل أن يدعك تأخذي السائق بدالً منه..«... طعنٌة يف الصميم.... 
تلقتها مهرة مغمضة العينني ومهت بالرد ولكن كف نادٍر الدافئِة التي ارتاحت 
عىل يدها أسكتتها وسمعته يرد عنها ببساطٍة: »من اجلميل أن يوصلها سامر..« 
يا سامر،  نفسك  »أتعبت  أمرية مكماًل:  بجوار  الذي جلس  إىل سامٍر  واستدار 
ترتكها  أن  خطًأ  يكن  ل  وبالتأكيد  العناء...  هذا  مثل  لتتكبد  حقًا  داٍع  هناك  يكن  ل 
مرتدٌة  طعنٌة  بانتظارك...«..  كانت  هامًة  أعامالً  لديك  أن  من  فالبد  وتنرصف، 
امحرت هلا أذنا سامٍر ولكنه مل يرد.. ابتلعت مهرة اللقمَة دون أن تشعر بطعمها 
ثم أبعدت كرسيها إىل الوراء ومهت بالوقوف إل أن نادرًا سأهلا بنظرٍة جانبيٍة: 
»إىل أين؟«.. ردت بصدٍق: »لست جائعًة يا نادر، وفكرت بأن أمتشى قلياًل باحلديقة 
حتى تنتهوا من طعامكم.«. رد نادٌر باقتضاٍب وحزٍم: »أكميل طعامك يا حبيبتي 
لو سمحِت.«.. مل تناقشه جتنبًا لزيادة اخلالف بينهام، مستأنسًة بألقاب التدليل 
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والتقريب التي يالطفها هبا نادٌر أمام اجلميع عىل الرغم من شجارمها الكامن، 
واكتفت باجللوس وحتريك الطعام يف صحنها دون أن تتذوق منه شيئًا.. متنت 
أن يستمر الصمت القائم حاليًا حتى انتهاء العشاء، ولكن لصدمتها سمعت 
شقيقها يقول بسخريٍة واضحٍة: »أخربتني بأن لديَك عرات الركات واملصانع 
واملزارع، فبَِكْم خملوٍق تتحكُم يا.. )أبيه(؟«.. ابتسم فؤاٌد بينام أجاب نادٌر هبدوٍء: 
»لو اعتربنا بأنك )باملخلوق( تعني العاملني بركايت فقط، دون الكائنات التي تربى 
املزارعني والبنائني وعامل املصانع إىل موظفي  املزارع واالصطبالت، ولو أضفنا  يف 
العدد سيتجاوز اخلمسة آالف  بأن  التخمني  الدول األخرى، فبإمكاين  الركات يف 
أو الستة،، أم ربام أكثر؟!..«.. فرد ماجٌد باستهزاٍء: »البد وأن لديَك عصا طويلًة 
جدًا.«.. مالت مهرة عىل أخيها سائلًة بابتسامٍة أخفت هبا خوفها من أن ينفعل 
»ما هذا الكالم يا  أخاها ويذكر شيئًا مما قالته له سابقًا، فحدجته بقوٍة متمتمًة: 
»أنا  ضاحكًا:  وتابع  يشاء..«،  ما  يسأل  دعيه  »ال،  ببساطٍة:  نادٌر  قال  ماجد؟«.. 
وتابع موجهًا حديثه  اآلخر.«..  والرأي  احلر  بالنقاش  أرحب   ، ديموقراطيٌّ رجٌل 
ملاجٍد ببساطٍة: »انظر.. ببساطٍة، لكي تقوَد وتسيطَر عىل مجوٍع من الناس، وبخاصٍة 
حني تكون جمموعًة كبريًة خمتلفة اخللفيات واألهداف واملطامع، ويكون لديك هدف 
معني عليك حتقيقه دون جمال للخطأ أو التقاعس، فالبد وأن يكون لديك قوٌة وسلطٌة 
عليهم، وذلك لصاحلهم، وصاحلك أنت بالتأكيد.. البد، وأعلم أن كالمي قد يكون 
الظروف  حتكم  حني  البد  برصاحٍة،  لك  سأقوهلا  لكني  مستساٍغ،  غري  أو  صادمًا، 
وقال  ماجٌد  قطب  جانبك.«...  يرهبوا  و  خيافوك  بأن  معنٍي،  حلٍد  األمور  وتصل 
معاندًا: »لو أحبوك ألطاعوك.«... متلملت مهرة يف جلستها ومهَّت بأن تعرض 
العشم  هو  باحلبِّ  يأيت  »ما  بجديٍة:  جميبًا  سبقها  نادرًا  ولكن  ماجٍد،  كالم  عىل 
ومراعاة اخلواطر، وهذا لن ينفع حني تشتد احلاجة وتصري األمور للحظاٍت مصرييٍة 
حرجٍة ال جيوز أن تكون الطاعة فيها اختيارية. أنا ال أحتدث هنا عىل وجه العموم، 
وإنام أخص الشخص الذي تنتهي يف يده كل اخليوط ويتحكم يف حياة ومصائر أفراد 
جمموعٍة، صُغرت أو كرُبت.«، هنا قاطعه ماجٌد بحدٍة جعلت أحد حاجبيه يرتفع 
العامِة، وعامة إن كنا نتحدث  املطلقَة بحجِة املصلحِة  السلطَة  »أنا أرفض  للحظٍة: 
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مبدأ  أناقش  ولكني  هبا،  واخلواطر  اخلاصة  للعالقات  دخل  فال  العملية،  احلياة  عن 
احرتام اآلخر.. أتفهم قصدي؟«..

»أنت هبذا أوجزت فأنجزت، أجدك تفهم  أومأ نادٌر موافقًا، ثم قال برفٍق: 
قصدي إذًا، فال خواطر وال هدهدة يف العمل.«. رشب رشفة من كأس املاء البارد 
الشاب  أن يضيف شيئًا، علَّ سكوته هيدئ  خاصته وعكف عىل طعامه دون 
املتوتر أمامه، إل أن ماجدًا أبى إل أن تكون له الغلبة يف هذا النقاش بالذات، 
فقال بجرأٍة وبصوٍت أعىل نسبيًا من املعتاد: »أوجزت ماذا يا )أبيه(؟! أترى حقا 
بأنك، وألنك جتمع كل اخليوط يف يدك، فمن حقك إذا أن تلف تلك اخليوط حول 
رقاب العباد؟!! أل يساورك يومًا الشك، ولو قليال، بأنك ربام أخطأت وكان غريك 
أيضًا  للناس  أليس  مكانًة؟!  أو  ُقدرًة  منك  أقل  كان  وإن  الصواب  صاحبه  من  هو 

عقول؟ أليس ظلاًم أن تلغي اجلميع وكأهنم ... ؟!!«.. 

»ماجد؟!!«.. صيحة مهرة جعلته يتوقف، ولكنها مل تستطع منع نادٍر من 
ابتسامًة خفيفًة عىل شفتيه علها ختفف من وطأة كلامته  الرد هبدوٍء وقد رسم 
الرصحية: »ال أدري من أين جاء كل هذا يا ماجد؟!! وعمومًا، يا سيدي، من حكم 
يف ماله ما ظلم.. ولو أن الصالح العام اقتىض أن يلجأ املرء لبعض الشدة أو القرارات 
القاسية، فسأكون أنا اآلخر مضطرًا غري خمتار... متامًا مثلهم.«. عقب ماجٌد بسخريٍة: 
»يظل الظلم ظلاًم مهام أتينا له بمربراٍت..«، وتابع وقد انحرف احلوار إىل سياٍق 
وماذا  بدورهم؟  متتلكهم  الناس جيعلك  أقوات  امتالك  »وهل  به:  ابتدأ  الذي  غري 
عمن حيكم فيام ومن ال يملك؟!«.. قطَّب نادٌر متسائاًل: »ل أفهم!«. جلس ماجٌد 
عىل حافة كرسيه قائاًل بحامٍس: »أعني.. وألستخدم مثاال حيا للسلطة املطلقة، أال 
يعكس املجتمع الصورة التي تنتج عن سلوكيات وقرارات آالف أرباب األرس؟ فإن 
شاع عرٌف خاطئ أو تقليد معيوب، ألن ينعكس هذا عىل شكل املجتمِع ومصريه؟.«. 
»مثل ماذا؟« ، كان نادٌر قد توقف عن النظر ملاجٍد متشاغاًل بتقطيع قطعة حلٍم 
احلديث  إليه  صار  ما  يعجبه  ومل  يتشخصن  هجومه  استشعر  ،حني  صحنه  يف 
والتلميحات، بل والترصحيات، التي يرميها الشاب الصغري يف وجهه، واستمع 
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له بصرٍب وهو يقول: »مثال، أل ينعكس موضوع كليات القمة هذا عىل املجتمع بأن 
أل  خملصني؟!  وال  متخصصني  غري  ولكن  هامٍة  ختصصاٍت  من  خرجيني  لدينا  صار 
يكن من األفضل لو الن اآلباء قلياًل واستمعوا لرغبات أبنائهم، فالتحق كلٌّ بالكلية 
التي حلم هبا ليبدع ويلمع؟! أليس ضياع األحالم وسقوط مستوى املجتمع نتيجَة 
اختيار صاحب السلطِة ومعتقداته التي أكل عليها الدهر ورشب والتزامه بقراراٍت 
رآها يف مصلحِة ابنه بينام هي ضد كل مصلحٍة عىل اإلطالق؟! ربام وجب وجود هيئة 

أو جلنٍة لتقييم الطالب ورغباهتم ولتحديد سلطة األب يف حتديد مصري ابنه.«.

ضاقت عينا نادٌر، وإن مل يضق صدره متامًا بعد، وقال بعدما ترك أدوات 
الطعام من يده واستند بظهره إىل الوراء: »عىل الرغم من موافقتي إياك الرأي بام 
خيص موضوع كليات القمة هذا، مع عدم فهمي متامًا لقصة اهليئة تلك.. وكذلك أرى 
أن التشبيه بعيٌد قلياًل عن الوضع يف رشكايت، إذ أين لست مسئوال عن حتقيق أحالم 
بعملهم  طموحهم  من  هامًا  جزءًا  حققوا  قد  بالفعل  هم  وإنام  العاملني،  ومستقبل 
لدي. و دوري وعملهم لدي هدفه األول مصلحة الركة.. هذا عقد مكتوٌب بيني 
وبينهم.. ولكن رجوعًا للمثل الذي رضبته.. لنكن منصفني، ولنفكر برؤية األب.. 
ل أعىل الدرجات، أن يلتحق بكليٍة ال عمل  ألن يلوم اإلبن أباه إن تركه بعدما حصَّ
تغيري  ل يصفعه وجيربه عىل  ل  بل  ينصحه،  َلْ  ِلَ  يسأله  ألن  بعد؟  فيام  هلا  وال مستقبل 
جمتمعات  أننا  خاصة  مكانة؟  وال  مستقبل  وال  عمل  بال  نفسه  جيد  حني  اختياره، 
بطبيعتها تواكلية ميالة إللقاء اللوم عىل اآلخر يف حال الفشل!! و إن كان إسقاطك 
عىل سوق العمل، بأن تفرض احلكومات عىل رجال األعامل خريطة الختاذ القرارات 
توجد  وال  مستحيل،  هذا  بالطبع  وعامهلم؟!!  ومؤسساهتم  رشكاهتم  شئون  وتسيري 
حكومٌة واحدٌة قادرٌة عىل التدخل يف شئون رجل األعامل هبذه الصورة.. احلكومات 
تسن القوانني والتريعات وتفرض الرضائب بام حيفظ هلا حقوقها املادية والقانونية.. 
وعالقايت  ومعاماليت  سياستي  تفاصيل  يف  تتدخل  أن  ولكن  عريضًة،  خطوطًا  تضع 
بموظفيي ورشكائي وكيف أختذ قرارايت، فهذا هو املستحيل بعينه، وإن حدث، فإن 
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هذه احلكومة تكون قد كتبت شهادة وفاهتا، أو وفاة االستثامر يف بالدها إىل أجل غري 
نفوره واجتاهه لدولة أخرى  املال عىل  يلوم صاحب  أن  مسمى.. ولن يستطيع أحد 
ِقَبِل  من  الوصاية عليه  أفقيًا ورأسيا، دون فرض  باالتساع  لنشاطاته وأعامله  تسمح 

موظفيه..«..

»همي إذًا، إمما الرأسماملية املتوحشمة أو االهنيمار االقتصمادي؟!! ويف كالمهما 
فكمرة  وتنتمرص  احلريريمة.  القبعمات  وينجمو أصحماب  البسميط  اإلنسمان  يطحمن 
مراكمز القموى وسمطوة املمال، و صاحبمه المذي يظمن أن بإمكانمه إيمذاء أي خملوق 
دون حماسمبٍة ممن أحمد«، علَّـق ماجٌد بأسـى و مرارة.. هنـا تدخل فـؤاٌد مازحًا: 
مدوا اهلل يما مجاعمة.« وتابـع حمدثا مهرة مشـريًا بسـكني الطعام نحـو ماجٍد:  »وحِّ
»أال تقولمني شميئًا يما مهمرة؟! لدينما هنا اشمرتاكيٌّ صغمرٌي أم مماذا؟!..«.. ضحكوا 
وبـدا أن النقـاش انتهـى عنـد هـذا احلـد ولكـن ماجـدًا قـال لفـؤاد بعصبيٍة: 
»همي جريممٌة ال أنكرهما، ورشٌف ال أدعيمه.. ولكمن، همل كل ممن يتحمدث عمن 
تكافمؤ الفمرص والعدالمة املجتمعية اشمرتاكي؟«.. رد نـادٌر برسعـٍة: »بالطبع ال يا 
عزيمزي، نحمن نممزح فحسمب.«. وسـأل مهـرًة ممازحـًا وهو يشـري إىل نفسـه: 
»مماذا عنك يما مهرة، أأنت مع الرأسماملية املتوحشمة، أم االشمرتاكية؟«. ردت دون 
ابتسـاٍم و قـد بـدا عليهـا عدم الرتيـاح والضيـق: »أنا مع مما يريح النماس، وال 
أعمرف ما يسممى همذا.. ولكنمي ال أحمب اخلوض يف أممور ال أفقمه فيها شميئًا.«.. 
أومـأ زوجهـا دون تعليٍق، ثم اسـتدار ملاجٍد قائاًل بابتسـامٍة متسـاحمٍة: »وعودة 
إىل سمؤالك األول، المذي حدنما عنمه كثمريًا، فصدقنمي فيمام يتعلق بالعصا، فلسمت 
أملمك واحمدًة.. وأنما يف همذا جمادٌّ متاممًا.«. رد ماجـٌد: »أتريمد أن ختمربين بأنمك ل 
تسمتخدم عصما السملطة يوممًا ضمد ممن يعمرتض عليمك وعمىل قراراتمك؟ أل تمؤذ 
خملوقمًا اختلفمت معمه قمط؟ اسممح يل، ولكن همذا يبدو مسمتحياًل..«.. رفـع نادر 
حاجبـه مسـتغربًا.. اسـتغرب تكذيـب الفتـى الرصيح له، اسـتغرب أسـلوبه 
اهلجومـي غـري املربر، اسـتغرب ركلـه ملحاولته هتدئـة األمـور وتلطيف اجلو، 
وتسـاءل عـن سـبب حتـول ماجـٍد الـذي كان يسـتمتع بنقاشـاته وجمادلتـه 
الصبيانيـة يف القتصـاد والسياسـة دون أن يتطـرق إىل شـخصنة األمـور كـام 
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فعـل اآلن.. فتـح فمـه لريد، ولكن سـامرًا سـبقه قائاًل بـربوٍد ملاجـٍد: »بالطبع 
عليمك أن تصدقمه! ول عليمه أن يسمتخدم العصما؟ كل مما عليمه همو أن خيمرج ممن 
يضايقمه ممن رمحتمه، دون أن يكلف نفسمه عناء رفع العصما والرضب هبما، ليتَخطََّفُه 
الفقمر واحلاجمة... أفهممت؟«.. قـال ماجٌد وهو هيـز كتفيه: »إذا فهمي عصا لقمة 
العيمش..«.. قـال فؤاٌد ببسـاطٍة وقـد مط شـفتيه امتعاضـًا: »وما املانمع؟ العصا 
ملمن عمىص..«.. رد نادٌر عىل شـقيقه وعينـاه معلقتـان بعيني سـامٍر املتحديتني: 
»ولكنمي ل أطمرد أحمدًا من رمحتي من قبمل يا فؤاد.. حتمى وإن كان كل مما يفعله يف 
حياتمه همو أنه خيالفنمي.. وأسمتطيع أن أتذكر مثماًل أو اثنمني..«.. متلملت أمرية يف 
مقعدهـا وتراجـع فؤاٌد يف كرسـيه حـني رد سـامر بصفاقـٍة: »مثُل من يما نادر؟ 
همل يمكمن أن ختربنما؟«.. مل تُعـد مهـرة حتتمـل، فدفعـت كرسـيها إىل الـوراء 
بحـدٍة وقالـت لنـادٍر بعـزٍم: »سأمتشمى يف احلديقمة يما نمادر، فهل سمتصحبني، أم 
سمتكمل طعاممك؟«.. وقـف نادٌر بـدوره وقـال بـأدٍب: »بالطبع سمأرافقك«..

وقف كل من فؤاٍد وسامٍر حتية ملهرة... 
الزجاجي،  الباب  تبطئ اخلطى جتاه  الغرفة ومل  غادرت وزوجها برسعٍة 
وما أن فتحته حتى لفحها اهلواء البارد فقالت وهي تضم جسدها بذراعيها: 
»دقيقة، سأحرض معطفي.«، خلع نادر جاكيته ووضعه عىل كتفيها قائال برفٍق: 
»ارتدي هذا.«.. اعرضت: »ولكنك ستربد وقد تصاب بالزكام.«.. هز كتفيه وهو 
الرخامية:  الدرجات  ينزلن  ومها  ببساطٍة  قائاًل  رسواله  جيبي  يف  يديه  يضع 
»ليس الربد قارسًا إىل هذا احلد.«.. اعرضت ثانيًة: »إذا فسأحتمله أن..«. قاطعها 
بضيٍق: »ال جتاديل يف هذا أيضًا يا مهرة، فقط دعينا نسري هبدوء..«.. أذعنت وسارت 
إىل جانبه بصمٍت.. توجها نحو املقاعد احلجرية وظنت بأهنام سيجلسان ولكنه 
تابع السري وهو ينظر إىل األشجار ويتوقف ليتفحص زهرة بني احلني واآلخر.. 
قال بعد دقائٍق: »أتعرفني أي جزٍء هو املفضل لدي يف هذه احلديقة.«، وأشار بعيدًا 
اَلً هنارًا  ل األشجار ملجًأ ُمَظلَّ مكماًل: »ذاك البعيد عن الفيال واألضواء، حيث تشكِّ
تعريشًة خشبيًة،  أبني هناك  أن  بالبيت.. فكرت يف  بعيدًا عن مرأى من  لياًل  ومظلاًم 
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ولكني تراجعت، إذ شعرت بأنني سأجعله مقصدًا للجميع.. وبرصاحٍة، أنا أحتاج 
إىل بعض العزلة يف بعض األحيان... أتريدين أن تريه عن قرب؟«.. هزت رأسها 
موافقًة، فتقدما وقد أعاد يده إىل جيبه ولحظت هي تباعده وحرصه عىل عدم 
ملسها مدركًة ضيقه من أن يعلم بأمر خروجها مع سامٍر من أمرية هبذه الصورة، 
وأرادت أن تسوي هذا اخلالف، فانتظرت حتى وصال مكانه املحبب وقالت 
بخفوٍت:  قائلًة  تواجهه  استدارت  ثم  ومرحيًا..«،  محياًم  يبدو  »بالفعل  بصدٍق: 
»أعتذر عام َبَدَر من ماجٍد الليلة.. أنا ال أدري ما حل به..«، ابتسم بلطٍف قائاًل: »ال 
تشغيل بالِك، اندفاعه وحتفزه طبيعيان يف سنه.. ال بأس، ال تقلقي، فلم أتضايق.«.. 
حياة  بأصوات  ويستمتعان  الليل  جوف  يف  الساكن  اجلامل  يتأمالن  صمتا 
أقدامهام أو حتلق بأجنحة دقيقة بني  التي تدب يف اخلفاء حتت  الليل الصغرية 
األغصان، وعبري النباتات يالطف حواسهاٍم بعذوبة، حتى قالت برفٍق: »بالنسبة 
يتكرر،  »أمٌر لن  قائاًل بوضوٍح:  فأنا كن..«. قاطعها  اليوم،  برفقِة سامٍر  خلروجي 
كام أين أريد أن أعلم عن أي نشاٍط تقومني به، حتديدًا حني يتضمن سامر.« وأشار 
الكثري..«..  أطلب  ال  أظنني  كام  واضٌح..  السبَب  أنَّ  »وأظن  مكماًل:  الفيال  نحو 
ابتلعت ريقها وهي حتاول أن تبتلع الغضب الذي تصاعد بداخلها وهي ترد 
بسخريٍة: »ال بالطبع، ليس بالكثري، فسأطلبك إذا أردت أن أمتشى ووجدت سامرًا 
باحلديقة، أو جلسنا لتناول الغداء وسامٌر معنا، أو إذا قرر اجلميع اخلروج ألي مكان 
وكان سامٌر ضمن املجموعة... عادي جدًا..«.. قال وهو يتاملك أعصابه: »أنِت 
الضيَق  أجنبك  أن  أحاول  فقط  أنا  مضايقتك!..  أراد  إن  سامٍر  حتمل  تستطيعي  لن 
»إذًا، فلنسكن يف مكاٍن آخر، ولنبتعد متامًا  والوقوَع يف املشاكل.«. قالت ببساطٍة: 
إهنم  بيتي!!!  »هذا  األرض:  نحو  بيده  يشري  وهو  بتعجٍب  رد  املشاكل.«..  عن 
ضيوٌف عندي!! أأترك بيتي الذي نشأت به هلم؟!!! ماذا تقولني؟ أجننت؟«.. ردت 
برسعٍة: »إذا كيف تقرتح أن تتجنب زوجتك شابًا ال شغل له سوى التسكع يف البيت 
طيلة النهار بينام أنت يف عملك طوال هذا الوقت؟ هل حتب أن أبقى سجينَة حجريت 
 ، حتى تعود قرب الفجر؟!! ثم إنك تعظِّم األمور، فالرجل ل يفعل شيئًا غري طبيعيٍّ
فقد سمعني أسأل عن السائق، وعرض عيل إيصايل وأرص كأي رجٍل مهذٍب، كام 
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باستهتاٍر  السابقة يل  أنه اعتذر عن معاملته  اللطف واألدب معي حتى  بالغ  أنه كان 
واستهزاٍء وطلب أن نفتح صفحًة جديدًة... ول يرد أن يضايقني ويشعرين بأين مراقبٌة 
حني طلبت منه االنرصاف، ففعل ذلك بكل ذوٍق!!!! أين املشكلة هنا، ال أدري؟ 
نادر  يا  وبرصاحة  برسعٍة،  حدث  يشٍء  كل  ألن  الفرصة  أجد  ل  أخربك؟  ل  أنني  يف 
تبالغ يف حتديد ترصفايت والتعليق عليها...«.. توقفت لرى  بأنك  أنا بدأت أشعر 
من  وجهه  قرب  حني  عينيه  يف  الغاضبِة  النظرِة  من  وخافت  عليه  كالمها  أثر 
تقابالن عينيه بصموٍد  بتحدِّ وعينيها  نفسها ووقفت  وجهها، ولكنها متالكت 
»ال يا  حتت الظالل السوداء املتحركِة عىل مالحمه، وأتاها صوته خافتًا مهددًا: 
مهرة، ستنفذين ما أطلب منِك فيام خيصُّ هذا الشأن بالتحديد، ونعم، إن استلزم هذا 
بقاؤِك يف غرفتِك طيلة النهار... وبرصاحٍة، أتعجب يف أنِك أعيتِك احليلَة يف التملُِّص 
أعرف  أن  حتى  أو  أوصلك  أن  يف  ردعي  من  دائاًم  متكنِت  بينام  الكريم،  عرضه  من 
ما  متامًا  تفهمني  وأظنك  أدق،  أخرى  أوقات  يف  مني  التملص  ويف  بل  عنوانك!.. 
أقِصد... كام أنني أضع حتت ترصفك كل املال واإلمكانات التي تستطيع أن تشغلك 
وتذهب بك هنا وهناك دون أن حتتكي به... فأنا ال أطلب املستحيل، وأنت كزوجٍة 
تعرف واجباهتا نحو زوجها ستبتعدين عمن أطلب منك االبتعاد عنه... اتفقنا؟«... 
هز  إال؟..«..  »و  قاله:  ما  ومضمون  هلجته  يف  ٍل  ٍوتأمُّ صمت  حلظة  بعد  ردت 
كتفيه ورأسه باستهتاٍر دون أن يرد فردت هي نيابًة عنه: »نعم، أعلم... العصا 
الفيال.... ويف  إىل  عائدة  وانطلقت  إليه  وألقته  اجلاكيت  ملن عىص.«.. خلعت 
لست  )ل،  وجهتها..  إىل  تقرهبا  خطوة  كل  مع  واحدٌة  عبارٌة  ترددت  رأسها 

حرة.. لست حرة.... (...



282

8

السامء..  أطراف  الفيض  الشفق  وخط  الليل  شاخ  حتى  السهرة  تقدمت 
متنت مهرة لو استطاعت أن تعتذر وتصعد إىل غرفتها عىل غرار ما فعل آدم و 
كريمة منذ ساعات، ولكنها كلام أملحت لنادر برغبتها، مهس هلا بأن هذا سيبدو 
املزاح  من  حتملت  وقد  احلجارة  من  أثقل  كان  رأسها  ولكون  مناسٍب،  غري 
والتلميحات اجلريئة وسخافات اخلال ما ل يطيق برش، فاكتفت باجللوس يف 
أخوهيا  غائبتني  بعينني  تتابع  دافٍئ وهي  متكومة مع كوب شاٍي  الردهة  ركن 
وقد فارقهام القلق ونسيا غضبهام ليندجما مع فؤاٍد و سامٍر وأمرية يف جدٍل مازٍح 
الرجل املرصي، وزوجها  تعاون  املرأة املرصية وغلظة وعدم  طويٍل عن نكد 
ما  عىل  تعليقًا  خاله  مع  يتبادهلا  قصريٍة  بعباراٍت  إل  مشاركٍة  بال  مثلها  يتابع 
أمرية،  فؤاٍد خطبته عىل  إعالن  بعد  السهرة  امتداد  تفهم سبب  مل  يسمعون... 
والتي أوضحت متامًا بأن هذا اإلعالن ليس رسميًا وبأن احلفل الذي ستقيمه 
هبذه املناسبة سيكون خالل هذا الشهر يف أحد أفخم الفنادق والذي مل تسمع 
عريضٍة  بابتسامٍة  نادٌر  فعل  كام  الفكرة  أيَّدت  ولكنها  قبل،  من  باسمه  مهرة 

مرحبٍة وتكرار املباركة واألمنيات بإمتام الزواج عىل خري... 
أخريًا جاءها اخلالص حني قال نادٌر وهو يقف ويمد جسده وذراعيه إىل 
برفٍق:  نادرًا أخربها  بدورها ولكنَّ  اآلن.«.. وقفت  »سأضطر لرتككم  األعىل: 
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»بإمكانِك البقاء قلياًل إن شئِت، فسأذهب للمكتب ملراجعة وتوقيع بعض األوراق 
باإلرهاق  أشعر  فعاًل  أنا  »ال،  متكاسلٍة:  بابتسامٍة  فورًا  ردت  أصعد.«..  أن  قبل 
»ألف  وأمريٍة:  فؤاٍد  من  ُكاّل  خماطبًة  لتقول  عادت  ساعاٍت.«..  منذ  النعاس  وأقاوم 
مربوٍك يا مجاعة..« ، والتفتت ألخوهيا قائلًة بحزٍم: »وأنتام يا باشاوات البد وأن 
تناما قلياًل قبل أن تذهبا إىل دروسكام غدًا.. هيا..«.. استسلم الشابني دون نقاٍش، 
إل أن ماجدًا مل ينس أن حيييها بحركٍة مرسحيٍة ساخرٍة وانحناءٍة قويٍة قبل أن 
يتسابق وأخته عىل الدرج صعودًا... تقدم نادٌر من مهرة وطبع قبلًة خفيفًة عىل 
عن  التجاوز  لبادرة  ممتنة  ردت  حبيبتي.«.  يا  خرٍي  عىل  »تصبحني  قائاًل:  خدها 
باملكتب، وإال فلن حتصل عىل أي  البقاء  »وأنت بخري.. حاول أال تطيل  خالفهام: 
الدم  األيام معدومي  »واهلل شباب هذه  اب معلقًا:  النوم.«.. ضحك حسَّ قدٍر من 
وبرودة  األرقام  نفسك وسط  لتدفن  وتذهب  اجلميلة  أترتك عروسك  واإلحساس، 
الورق بدال من التنعم بفراٍش دافٍئ؟!!! ماذا حدث للرجولة؟!!«.. ابتلعت ريقها 
أن أحرض  »أحتب   : الردِّ متعمدًة عدم  السخيف  التعليق  متجاهلًة  لنادٍر  وقالت 
وقد  نفيًا  رأسه  نادر  هز  أن أصعد؟«.  قبل  املكتب  إىل  قهوٍة  فنجان  أو  الشاي  لك 
جتاوز هو اآلخر عن تعليق خاله هذه املرة... حياها فؤاٌد بلباقٍة واكتفت أمرية 
اثنتني  أو  وابتعدت خطوًة  استدارت  حتيًة.  أصابعها  وحتريك  بابتسامٍة خفيفٍة 
قبل أن تتوقف حني سمعت سامرًا ينادهيا وأوضح أمام نظرهتا املتسائلة وحتت 
أنظار زوجها الذي وقف بدوره وقد وضع يديه يف جيبي بنطاله: »أشعر بالتعب 
أنا اآلخر.. سأصعد لغرفتي، انتظري لنصعد معًا.«.. وقال بإشارٍة من فوق كتفه: 
برددٍّ  ابتسمت  ثم  زوجها  نحو  بعينيها  مهرة  طرفت  خرٍي.«...  عىل  »تصبحون 

مرددًة: »تصبح عىل خري.«.. 
تسرخ  ومل  ظهرها،  حترق  احلانقة  زوجها  ونظرات  برويٍة  الدرج  صعدا 
قلياًل إل بعد أن سمعت وقع خطواته اهلادئة تبتعد وصوت باب املكتب يغلق 
ر حلنًا من أحلان كوكب الرشق باحراٍف حتى أهنا  خلفه برفق.. كان سامٌر يصفِّ
لتقول  فاستدارت  الدرج  أعىل  وصال  حني  قلياًل  وابتسمت  بأدائه  استمتعت 
اعتذارك  وعىل  الصباح  هذا  إيصايل  عىل  وشكرًا  سامر،  يا  خرٍي  عىل  »تصبح  برقٍة: 
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ممتنٌة  أنا  هلذا  ثقياًل،  محاًل  صدري  عن  أزحت  تشعر،  أن  ودون  ألنك،  ومبادرتك 
»اسمعي يا مهرة،  جدًا..«.. اكتست مالحمه باجلدية فجأًة وقال دون مقدماٍت: 
أنا أود أن أعلم كيف حدث هذا  أنا ل أصعد معِك ألنني أنوي النوم كام ادعيت.. 
لوجهك ومتى؟ ل تكن هذه اإلصابة لديك هذا النهار.. ال، ال تتهريب وال ختفي األمر 
فهو واضٌح مهام حاولِت أن خُتفيه باملاكياج.. هل رضبِك ألنِك تأخرِت؟«.. فغرت 
يمكن  أن زوجها  البيت  أهل  يفرض  مل  تقول وتعجبت  ما  أن جتد  فاها دون 
أن يفعل هبا هذا ببساطة؟ يف البداية فؤاٌد، ثم كريمة وتعليقها املصدوم: »فعل 
بِك هذا وأنتام ال زلتام عريسني جديدين!؟«.. وكأنه من الطبيعي أن يفعل هبا هذا 

ولكن بعد حني!!!!!
 ، ونادٌر  لطيف،  شخٌص  أنت  سامٍر،  يا  أتساءل  يفعل..  »ل  بصدٍق:  ردت 
ولطيٌف  طيٌب  شخٌص  اجلميع،  عنه  يقوله  ما  هذا  وإنام  زوجي،  ألنه  هذا  أقول  وال 
الوضع  التطفل، ولكن  أريد  ِلَ؟ ال  أبدًا!!!  تتفقان  هو اآلخر، ومع ذلك أجدكام ال 
غريٌب عيل.«.. اقرب قائاًل بصوٍت خافٍت: »نادٌر أبعد ما يكون عن كونه طيبًا أو 
لطيفًا.. ولكنه ليس خطأه، إهنا وراثٌة جتري يف العائلة لألسف.«. مل تشعر بالراحة 
لوقوفها هنا مع سامٍر لتسمعه هيني زوجها وخييفها منه، ولكن ُمُثِلها ضعفت 
أمام فضوهلا والتقمت الُطعم الذي ألقاه سائلًة بخفوٍت: »ماذا تعني بأهنا وراثة؟ 
»أمرية؟!  مبتساًم:  رد  أال ختاف عليها؟.«.  احلال؟  إن كان هذا هو  أمرية  وماذا عن 
ال، ال أخشى عليها من يشٍء، هي كفٌء للتصدي ملثل هذه املامرسات..«. كررت 
سؤاهلا: »وماذا عنيت بكوهنا وراثة؟«.. مرر يده يف شعره وهو يعض عىل شفته 
لذا  ثانية،  أكرره  ولن  واحدًة  مرًة  هذا  »سأقول  بوضوٍح:  يقول  أن  قبل  السفىل 
اسمعيني جيدًا.. كان أبو نادٍر رجاًل عنيفًا، ول يكن يرضب خالتي رضبًا عاديًا، بل 
كان رضبه يؤدي إىل دخوهلا املشفى أحيانًا، بالطبع هم يدعون بأهنا ل تكن متزنًة نفسيًا 
وهي  ماتت  أهنا  أتعلمني  أكاذيب..  كلها  ولكن  القبيل،  هذا  من  أخرى  وخرافاٍت 
تضع فؤاد؟.«. هزت رأسها إجيابًا، فتابع: »ولكنِك بالطبع ال تعلمني بأهنا وضعته 
يف بداية الشهر السابع وأن الوالدة املبكرة سببها أنه رضهبا حتى سقطت من أعىل هذا 
الدرج بالتحديد، وبأهنا خرجت يومها إىل املشفى ول تعد... وكذلك شهرية، رمحها 
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ين عىل يدّي فؤاٍد.. وعىل الرغم من حبه هلا، إال أنه كان شديد العنف  اهلل، ذاقت األمرَّ
والقسوة معها... حتى أهلها ل يستطيعوا االنتصار هلا أمام سلطته، أو باألحرى سلطة 
التخفيف  فقال حماولً  أشفق عليها حني شحب وجهها  أخيه... زوجك..«.. 
نادرًا سيكون صورًة طبق األصل منهام، ولكنه  بأن  »أنا ال أجزم  قال:  ما  من وقِع 
انفعاالته  عىل  السيطرة  عىل  قدرته  من  الرغم  وعىل  عمله  يف  بقسوته  معروٌف  أيضا 
أكثر بكثرٍي من والده ومن فؤاٍد، إال أينِّ فقط أريدك أن تكوين حذرًة معه، وال تدعيه 
يتخطى هذا اخلط معك.. وإن فعل، فأخربيني وسوف نرى ماذا يمكن أن نفعل.. 
متام؟«...  وقريبِك..  صديقِك  لنقل  اليوم..  منذ  اعتربيني  لك،  قلت  كام  اتفقنا؟ 
بكفها  احلائط  عىل  فارتكزت  هبا  متيد  باألرض  وشعرت  ثانيًة  رأسها  هزت 
فقط.. تصبح عىل خرٍي..«..  نادر..  يفعل  ل  »ل..  بعدما وجدت صوهتا:  وقالت 
: »وأنِت بخرٍي..«.. استدارت ودخلت حجرهتا وساقاها بالكاد حتمالهنا...  ردَّ
نعم، مل يرضهبا نادٌر ولكن ما سمعته توًا تركها يف حالة صدمٍة وُنكراٍن وكأنه قد 
فعل!... بدلت ثياهبا بقميص نوٍم ناعٍم أسوَد طويٍل، ومل تتكبد عناء الختيار 
نادٌر إىل هنا سيكون هذا  الساعة قاربت اخلامسة والنصف، وحني يعود  ألن 
فقط لكي يبدل ثيابه ويعود إىل عمله... ألقت رأسها عىل الوسادة الوثرية التي 
تلقته بحناٍن وهي حتملق يف الظالم وأشباح املايض التي استحرضها هلا سامٌر 
تطوف وترصخ حوهلا عىل ضوء الشمس الباهت الذي بدأ يتسلل عرب الستائر 

اخلفيفة ليبدد العتمة شيئًا فشيئًا...
أذنيها  حتى  ليغطيها  الغطاء  فرفعت  حجرهتا  باب  أمام  أصواتًا  سمعت 
وما  وجهها  عن  اآلن  نادٌر  يسأهلا  أن  فكرة  أرعبتها  بالنعاس..  وتظاهرت 
اآلن  الوضع  وإنام  مسبقًا،  تساؤله  ختشى  كانت  ما  بأهنا  األمر  وليس  به،  حل 
تعرف  أن  تريد  ول  تعرف  ل  املخيف..  أرسته  تاريخ  عرفت  بعدما  اختلف، 
أبدًا كيف سيكون رد فعل زوجها حني يعلم بأهنا قابلت يف بيتها رجاًل غريبًا، 
التي  طارٍق  صورة  لتطرد  بقوٍة  عينيها  أغمضت   ... صفعها  الرجل  هذا  وأن 
ارتسمت أمام عينيها ما أن اسرجعت احلدث، فليس هذا وقت الذكريات... 
وإن كان يمكن للغضب بأن جيعل رجاًل حلياًم سهل املعرش كطارٍق خيرُج عن 
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طوره ويصفعها، فكيف سيكون احلال مع نادٍر بخلفيته؟!!! )ليتني انتظرتك 
يا طارق.. نعم،  احلياة  الضغوط ...غلبتني  أمام  ليتني مل أضعف  يا طارق... 
ضعفت.. يا رب، امنحني القوة وامحني من سلطان أيٍّ كان يا اهلل.. فليس لنا 

سواك... يا رب..(..

] 
دلف نادر هبدوء وبقدر ما استطاع حاول أل حيدث جلبًة حتى ل يوقظ 
زوجته، فهي بدت اليوم منهكًة حزينًة، وقد أشفق عليها من كل ما مرت به، 
ر أحاسيسها وغربتها يف بيتها اجلديد، كام أدرك أن اخلالفات التي تنشب  وقدَّ
بينهام منذ تزوجا ربام أضافت لغربتها وحشًة وخيبة أمٍل... متنَّى أن تستيقظ يف 
حاٍل أفضل، ومل ينس أن ينبه آدم وكريمة اللذان استيقظا بالفعل بأن يدعاها 

نائمًة حتى تستيقظ وحدها...
أخـذ محامـًا رسيعـًا وبدل ثيابـه برسعـٍة وغادر... كان يشـعر هـو اآلخر 
بالغربـة يف حجرتـه، فانطلـق إىل العامل الـذي يعرفه ككف يـده، حيث األرقام 
املتوقعـة والنتائج املحسـوبة والعبـارات الواضحة... أغلق البـاب، كام فتحه، 
برفٍق بعدما غادر احلجرة وأسـفل الدرج اسـتقبله آدم بابتسـامٍة وفنجان قهوٍة 
مـع قطعتي بسـكويت جتاهلهـام نادٌر والتقـط الفنجان كمن وجـد ضالته وهو 
يستنشـق عبـق القهوة الغنية باسـتمتاِع.. علـق آدم معرضًا و هـو يتبع األخري 
ليأخـذ الفنجـان بعدمـا ينتهـي منـه: »قطعتي بسمكويت ليسمتا بالميشء الكثري يا 
سميد نمادر، ولكمن الطبيب أرص عمىل أن تتناول شميئا ممع القهموة...«.. انتهى نادٌر 
مـن قهوته وقـال وهو يضـع الفنجان فـوق الصينية التـي حيملهـا آدم: »تناول 
البسمكويت ممع القهوة، انتهماٌك لقدسميتها واحرتامها يا آدم..«، وتابـع ليقاطع آدم 
قبـل أن يعـرض: »سمأتناول شميئا حمني أصمل إىل املكتمب.. أعمدك..«.. أغلـق 
البـاب وراءه تـاركًا آدم وقـد اختفـت ابتسـامته والقلـق ممـا أخربته بـه كريمة 
يقتلـه...)إل نـادرًا، مسـتحيل... (... تنهـد حني جـاءه صوت كريمـة تناديه 
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مـن املطبـخ وقـال بصـوٍت خافٍت وهـو يتجـه إليهـا: »اللهم سمرتك ورضاك و 
لطفمك يف قضاك يما أرحم الرامحمني.«....

]  
أمرية  فيه  ُمرهٍق متكنت  ماراثون  إىل  الليلة،  لتلك  التالية  األشهر  حتولت 
من حتويل كل من بالبيت إىل عبيٍد، حرفيًا، حتى شهد الصغرية -التي مل تكن 
تفهم متامًا مل كل هذه النزهات واألشياء الكثرية التي يتم رشاءها ول من هؤلء 
العامل الذين خيرجون ويدخلون طيلة اليوم ليكرسوا ويزيلوا كل يشء من غرفة 
أبيها عابثني بذكرى أمها- كانت تسعى لتقديم كل ما تستطيع من عوٍن حتسبه 
مفيدًا متنقلة بني أرجِل الكباِر حتمل مع هذا غرضًا أو تأخذ آخَر إىل أحدهم... 
وبالطبع اهنمك كل من ماجٍد ومي كذلك مع البقية يسارعون لتلبية رغبات 
أمرية امُلعِجزة يف بعض األحيان -وقد ازداد مزاج األخرية حدًة وحتفزًا حتى 
بات جمرد الستفسار منها عن أي أمٍر ولو بسيٍط، ولو كان بدون قصٍد للنقاش، 
يضع السائَل املسكنَي يف مواجهة غضٍب عارٍم ورصاٍخ مهنٍي- فقضيا الوقت 
األعظم من األيام يتنقالن مع سامٍر يف سيارته ما بني املحال تارَكني دراستهام 
وراء ظهرهيام دونام اكراٍث لنظرات مهرة املؤنبة وتوبيخها اخلافِت هلام من حنٍي 
آلخر إذا ما تسنت هلا الفرصة لالنفراد هبام وقد بدا هلا أن هذه األجواء تروقهام 
كلٌّ لسبب، فامجٌد مستمتٌع بكون سامر يدعه يقود السيارة اآلن طوال الوقت، 
فيام تستمتع مي بكل تفاصيل اجلهاز ورشاء األغراض التي ربام مل تعلم يوما 
بأهنا تلزم العروس لزفافها، فأين ما كانت تشريه مهرة لنفسها قباًل من كل هذا 
تشعر  كانت  الوضع،  جتاري  كانت  والتي  مهرة،  أن  إل  واإلرساف...  البذخ 
نظر  بالرتياح لسبب آخر متامًا، حيث متكنت هذه الستعدادات من رصف 
اجلميع  انتباه  فانرصف  متامًا،  املجهر  اجلميع عنها وإخراجها من حتت عدسة 
عنها وبخاصة أمرية، ما أزاح عن صدرها عبء التكلف واحلرص، وشعرت 
الرتيبات  بأهنا عىل راحتها، فام كانت تتحدث معهم إل يف  الوقت  مع مرور 

التي نظمتها أمرية بالقلم واملسطرة كام يقولون.
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التي جتري هبا  الطريقة  يبدو مرسورًا من  الذي كان متباعدًا ول  الوحيد 
األمور، بل وربام أيضًا توقف عن املساعدة ،هو فؤاٌد، فعصبية أمرية كانت دائاًم 
تقودمها إىل صداٍم عنيٍف ينتهي هبا دائاًم باكيًة لدى نادٍر، الذي يبادر دون تردٍد 
َفِه،  يف الرشوع لتنفيذ رغبتها بغض النظر عن مدى كوهنا متطرفًة أو شديدَة السَّ
اها بَطيِّب الكلامت حتى هتدأ وتعود إىل ما كانت عليه من تسلٍط...  مسرضيًا إيَّ

وهنا ينتهي دور نادٍر وهو ُجل ما كان يسمح به وقته.
ارتشفت مهرة رشفًة من فنجان الشاي الدافئ الذي غمر بخاره الدافئ 
ترتاح  الرضا  وابتسامة  فتحتهام  ثم  باستمتاٍع  فأغمضت عينيها  بحناٍن  وجهها 
كبريٍة  بدرجٍة  برودته  يعتدل وخفت  بدأ  قد  اجلو  أن  من  فبالرغم  عىل حمياها، 
إل أن نسامت الصباح الباكر كانت ل تزال حتتفظ بأنفاسها الالسعة، ما جعلها 
تلتف يف شاٍل خفيٍف فوق ثياهبا اخلريفية من بنطاٍل قطنيٍّ أخرَض وبلوزة طويلة 

األكامم من الصوف الكريمّي اخلفيف... 
تنهدت وهي تضع الكوب عىل الطاولة املستديرة التي جلست حوهلا هي 
العادَة  يشبه  أصبح  ما  يف  الصباح،  شاي  لتحتسيا  املستدير  املطبخ  يف  وكريمة 
أن  قبل  لتودعه  معه  وتنزل  باكرًا  نادٍر  مع  تستيقظ  ما  دائاًم  إذ  لدهيا،  اليوميَة 
امللحق  إىل  يقود  والذي  العريض  السلم  خلف  املختفي  الطويل  املمر  تقصد 
التي حتتل مجيع  النوافذ  املستدير ذو  املطبخ  املؤدي إىل سكن آدم وكريمة عرب 
حوائطه ما جعله يطل عىل منظر رائع للحديقة اخللفية من كل ناحية... وعىل 
الرغم من اعراض كريمة يف البداية، إل أهنا رضخت لرغبة مهرة يف اجللوس 
وصارت  بل  إليها،  بحاجٍة  بدورها  هي  كانت  والتي  بصحبتها  والستئناس 

تنتظر هذه الساعة، من النهار إىل النهار، بحبٍّ وشوٍق.. 
يا حبيبتي؟  بِك  »ما  بقلٍق ومتٍن حني أغمضت مهرة عينيها جمددًا:  سألت 
أتشعرين بدوار؟ أتشعرين برغبة يف القيء أو ما شابه؟«.. أجابتها مهرة بابتسامٍة 
َّْت وتتم هبا األمور؟!!  خفيفٍة: »ومن ال يشعر بالدوار مع كل ما جيري والرسعة التي مَت
برصاحٍة، أشعر بدوار وكأين يف قلب دوامة، إنام ليس للسبب الذي يدور ببالك؟«.. 
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عىل  لربت  يدها  ومدت  برفٍق  الفارغ  نصف  الشاي  كوب  كريمة  وضعت 
ذراع مهرة سائلًة بحناٍن: »ِلَ يا حبيبتي؟ لقد مرت شهوٌر عىل زواجكام! أكلُّ يشٍء 
ألستام.. عىل  »أعني،  تتابع بحرٍج:  أن  قبل  بينكام؟«، وترددت حلظًة  يرام  ما  عىل 
وفاٍق.. يعني..«.. كانت حترك يدها بال معنًى إل أن مقصدها كان واضحًا ملهرة 
كالشمس فقاطعتها: »النصيب يا كريمة، ل ُيرد اهلل بعد.. وأنا ال أفكر باألمر بقلٍق، 
إذ ل يمر عىل زواجنا إال مدًة قصريًة جدًا.«. عادت ترتشف الشاي آملة أن يكون 
ردها كافيًا إلهناء الكالم يف هذا املوضوع الذي صار يقلقها ويلح عليها مؤخرًا 
بقوٍة وبخاصٍة مع تباعدها ونادر، وتذكرت رده حني عرضت عليه أن يذهبا 
ليفحصهام الطبيب كي يطمئنا أهنام طبيعيني وأن اإلنجاب بالنسبة إليهام مسألة 
وقٍت ل أكثر، فرنت عبارته يف أذهنا مرارًا: »ال مانع عندي من زيارة الطبيب يا 
حبيبتي، لكن ليس نحن نسري عىل سطٍر ونرتك عرًة.« مشريا بسخرية إىل تذرعها 

بحجٍج كثريٍة يف اآلونة األخرية لتتنصل من دعواته احلميمة ..
بالنسبة  اإلنجاب  أكثر، ول سيام وأن موضوع  قلق كريمة  أثار  رشودها 
قائلًة بصوٍت خافٍت  ملهرة  املجاور  الكريس  إىل  فانتقلت  ُبعٌد خاص،  له  إليها 
»أتعلمني؟  املوضوع:  حساسية  ويراعي  تقول  ما  جرأة  من  سيقلل  هذا  وكأن 
هناك بعض النصائح والطرق التي يقال أهنا تساعد عىل حدوث احلمل.. أخربيني، 
كفها  وضعت  تنت..«  عندما  ألعىل  قدميك  ترفعني  هل  بع..  مستلقية  تبقني  هل 
معينًة  حدودًا  تتخطى  أن  دون  تريد  ما  الفتاة  ُتفهم  كيف  تدري  ل  فمها  عىل 
يف الكالم، تنهدت حني أعيتها احليلة وقالت برفٍق وهي متسك بيد مهرة التي 
إىل  معي  »تعايل  هاٍم:  قراٍر  عىل  أمره  عزم  كمن  قائلًة  ووقفت  عيناها،  اتسعت 
شفتيها  وعىل  صمٍت  يف  مهرة  تبعتها  أكثر..«..  راحتنا  عىل  وسنتحدث  حجريت 
شبح ابتسامٍة ) حسٌن، ربام محل هذا الصباح بعض التسلية من باب التغيري(.. 

»كريمة؟!«.. كلمٌة واحدٌة نطقها آدم بمنتهى اهلدوء وحسن النية متسائاًل 
السيدة إىل داخل مسكنهام.. كلمٌة واحدٌة جعلت  ليفهم مل تصطحب زوجته 
وجه كريمة حيمرُّ بشدٍة وترتبك وهي تتمتم بكلامٍت مبهمٍة، فانفجرت مهرة 
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لشدة  آدم  ابتسم  الُعَجاب..(..  عَجُب  البيت  هذا  باهلل،  )أقسم  بقوٍة  ضاحكًة 
ضحكها الذي بات هسترييًا اآلن واكتفت كريمة بأن محلقت بالشابة للحظات 
آدم بصرٍب وأدٍب أن هتدآ، ثم قال موجهًا  انتظر  بينام  قبل أن تضحك بدورها 
بعودته،  إعالمك  مني  وطلب  للسفر،  يستعد  باألعىل  نادر  »السيد  ملهرة:  كالمه 
فهاتفك مغلٌق عىل ما يبدو..«.. تذكرت مهرة أن هذا هو موعد رحلته الشهرية 
إىل لندن حيث يرشف بنفسه عىل إدارة فرٍع لرشكٍة ما هناك، وبأنه أخربها بأنه 
سيعود إىل البيت قبل أن يغادر إىل املطار بعكس عادته يف األشهر الستة املاضية، 
فشكرت آدم وجتاوزته يف املمر مرسعة إىل غرفتها حيث وجدت زوجها، بحلته 
الفاحتة الراقية التي يزينها بكوفية خفيفٍة مقلمٍة قامتٍة، جالسًا عىل حافة الفراش 
جواره..  إىل  مفتوحٍة  رماديٍة  عمل  حقيبة  يف  ويضعها  األوراق  بعض  يرتب 
تقدمت هبدوٍء حني ابتسم هلا حمييا وجلست عىل احلافة األخرى بخفٍة.. تابعت 
حركات زوجها وهو يدقق ويفرز األوراق بعضها من بعٍض وتأملت مالحمه 
بظل  تألق  الذي  وشعره  وجهه  جانب  عىل  الشمس  أشعة  وانعكاس  اهلادئة 
ذهبي ما جعله يبدو جذابًا، فقالت مبتسمًة: »أسُتطِيل البقاء كالشهرِّ املايض؟«. 
يا حبيبتي ولن  للمغادرة: »متني يل احلظ  احلقيبة ويقف مستعدًا  يغلق  قال وهو 
أتأخر عن أسبوٍع هذه املرة.«. دار حول الفراش ومال ليطبع قبلًة خفيفًة عىل فمها 
فرفعت وجهها صوبه تلقائيًا، وحني هم بالوقوف أمسكت بطريف كوفيته قائلًة: 
»بدأُت أشكُّ يف أنك متزوٌج يف لندن.«. رد مبتساًم: »أوالً، أنت من ترفضني مرافقتي 
إىل هناك يف كل مرة.. وثانيًا، وهو األهم، لو أنني متزوٌج من أخرى، فأؤكد لك بأهنا 
لن تكتفي مني يف أسبوع.. فقط أنت من ترتفعني عن هذه النعمة.« وأشار إىل نفسه 
بحركٍة استعراضيٍة جعلتها تضحك بصوٍت خافٍت وقالت ضاحكة وهي تشد 
الكوفية أكثر لتقربه إليها: »ليس ترفعًا، ال سمح اهلل، إنه فقط توقيتك الذي يكون 
غالبًا يف غري موعده.«. قال برباءٍة مصطنعٍة: »ل يوزع عىل أحٌد جدول احلصص.«، 
»اختاري أنت فقط الزمان واملكان، وشبيك لبيك نادٌر  ثم تابع بابتسامٍة عريضٍة: 
 ، وحتدٍّ دلٍل  يف  قلياًل  رأسها  وأمالت  حاجبها  رفعت  سيديت.«..  ِيا  يديك  بني 
فزوى بني حاجبيه ثم رفعهام متسائاًل بإيامءة بطيئة.. هزت كتفيها وتراجعت 
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إىل الوراء قائلًة بأسٍف مصطنٍع: »لألسف، ال يمكنك تأخري رحلتك.«.. اتسعت 
ابتسامته وهو خيلع اجلاكيت ليلقيه عىل الرسير ويقرب منها وهو يفك أزرار 
قميصه قائاًل بشوٍق: »أنا لن أؤخر الرحلة فقط، بل سأؤخر احلرب العاملية الثالثة 
نفسها.«... ضحكت وضمته بني ذراعيها مغمضة العينني تستمتع بدفء شفاه 
عىل برشهتا الباردة وقوة ذراعيه اللتان ضمتاها إليه بحزٍم.. استمتعت بلحظة 
صفاٍء بينها وبني زوجها، كثريًا ما يعجزمها إجيادها.. ضمته بقوٍة أكرب وكأهنا 
تلوذ به من األفكار التي جتاهدها كي ل جتتاح عقلها اآلن.. )هذه الدقائق يل، 
إيل  أقرب  هو  كان،  أيًا  أي شخص،  ول  قلق  ول  فكرة  لزواجنا... ل  لنادٍر، 
الذي يغمرين حبًا واهتاممًا مذ وقعت عيل عيناه... ول حتى  الرجل  من هذا 
طارق(.. مل تلحظ تسمرها حتى ناداها نادٌر وهو حيدق يف عينيها بتعجٍب سائاًل 
بقلٍق: »ما بك يا حبيبتي؟! هل هناك خطب ما؟ أآذيتك؟«.. استندت بكفيها عىل 
نفيًا وتقول وهي تشد  نفسها وتعتدل جالسة وهي هتز رأسها  الفراش لرفع 
»ال، فقط تذكرت سفرك و.. ال  األغطية الدافئة حوهلا لتداري رعشة أطرافها: 
واقفًا  عنه وهيب  الغطاء  ينفض  أن  قبل  للحظات  تأملها  تتأخر..«..  أن  أريدك 
ليلتقط ثيابه يف عصبيٍة قائاًل بثورٍة: »أنا ال أفهم ما الذي حتاولني فعله بالضبط يا 
ما  تستطيع ختفيف غضبه وقول  لو  تتمنى  بنربٍة خجلٍة وهي  مهرة!«، فسألت 
يتقبلها أيُّ رجل، لتخرب هبا  قلياًل، ولكنها مل جتد صيغًة مناسبًة قد  يرحيه ولو 
بينام  أن تكون يف أحضانه وهي حتبه وحترمه،  مل تستطع  بأهنا  الزوجة زوجها 
عقلها يستدعي صورَة رجٍل آخر من املايض القريب: »م.. ماذا فعلت؟ صدقني 
انشغل بايل فقط بسفرك وبال..«. قاطعها بصوت عاٍل وهو يتجه إىل احلامم ويف 
عينيه نظرة تشبه تلك التي اعتادت رؤيتها يف عيني فؤاٍد مؤخرًا كلام استفزته 
أمرية، و ألول مرة لحظت الشبه الكبري بني الشقيقني ما أخافها، إذ دائام ما 
قد  والغضِب  احلدِة  شديدُة  وكلامٌت  ترصفاٌت  فؤاٍد  لدى  النظرة  تلك  أعقب 
والده  عن  إليها  املخيف  سامٍر  حديث  ذكرى  واستدعت  التهجم،  حلد  تصل 
فارتعشت وهي تسمعه هيدر: »ال تعرفني ما فعلِت؟!! لقد كنا.. أنِت دف.... أنِت 
بالتأكيد لسِت طبيعيًة، وأنا ل أعد أحتمل تقلباتِك هذه.. أتريدين أن تذهبي للطبيب 
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لتعلمي ِلَ َلْ ننجب حتى اآلن؟ ال مانع لدي، ولكن سنذهب إىل طبيب نفيسٍّ وليس 
طبيب نساء.. أنا ال ينقصني جمانني يف حيايت..«.. 

أهنى فيض كلامته الغاضبة وانتظر ردها الذي مل يأته، وإنام لحظ انكامشها 
ونظرة اخلوف التي سكنت مقلتيها وللحظٍة غزت خياله مالمح امرأٍة أخرى 
حتمل نفس النظرة وحتدق إليه يف لوٍم، فزفر بقوٍة وهو يستدير مستغفرًا، ليصفق 

باب احلامم خلفه بقوٍة.. 
جاهدت مهرة وهي تغالب عرباهتا وتفكر يف كلامت تسريض هبا نادرًا، 
فهو مل يرتكب ذنبًا سوى أنه استجاب لدعوهتا ليغادر متضايقًا هبذه الصورة... 
الوضع  هذا  سيضعف  فبالتأكيد  برفٍق،  وحتدثه  إليه  تدخل  أن  فكرة  شدهتا 
وإنام  حسية،  حلظة  ألهنا  ليس  الكلامت،  حدة  من  اللحظة  وستخفف  رفضه 
بعباراٍت  زوجته  ويرشق  عاريًا  يقف  أن  بإمكانه  غريب)فمن  موقف  لكونه 
سارت  ثم  حلظات،  يف  وارتدهتا  وهناك،  هنا  من  ثياهبا  مللمت  غاضبٍة؟!(.. 
التوقيت،  هذا  يف  كالمها  نتيجة  من  واثقة  غري  أخرى  وترجع  خطوة  تقدم 
ببطٍء  تتلق ردًا فتحته  برفٍق، وحني مل  الباب  ول ما عليها أن تقول... طرقت 
والبخار  قدميها  دافئًا حتت  الفاتح  البني  الرخام اخلشن  كان  ودلفت هبدوٍء.. 
وصوت املياه املندفعة خلف الزجاج املزركش، مهدئان لألعصاب وجعالها 
تتنفس بعمٍق وهي تدنو برفٍق من حيث يأخذ زوجها دشًا رسيعًا.. طرقت عىل 
إطالقًا..  بدخوهلا  يشعر  مل  إذ  متفاجئًا،  برسعٍة  نادٌر  فاستدار  بظفرها  الزجاج 
بأنه خيفي حرجها  الذي أحست  الزجاج  بالكالم من خلف  ابتسمت ومهت 
الزجاج  نادٌر  فتح  لدهشتها،  ولكن  وجسده،  زوجها  مالمح  خيفي  مما  بأكثر 
ووقف بعيدا عن سيل املياه سائاًل باستفهاٍم وقد رفع أحد حاجبيه: »نعم؟«.. 
قالت وهي تلتقط املنشفة وتناوله إياها: »هل يمكن أن نتحدث؟ أنا..«.. التقط 
املنشفة من يدها بحدٍة وألقاها يف أقىص ركٍن قرب الباب، برميٍة أودع فيها كل 
غضبه، رادًا هبدوٍء كاذٍب: »اآلن؟! وعمَّ ستتحدثني؟ ال يوجد ما يقال يا مهرة..«، 
ثم تابع بسخريٍة: »ولكن بام أنك تكبدت عناء القدوم إىل هنا وجتاهلِت كل قواعدك 
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وهو  صدره  أمام  ذراعيه  كتَّف  نعم؟«..  لديِك..  ما  هاِت  فتفضيل،  وقناعاتك، 
ينتظر ردها وصوت املاء بدا له يزداد ارتفاعًا مع استمرار صمتها وهي حتدق 
يف عينيه بال حيلة.. تعرف متامًا معنى سخريته، ولمت نفسها عىل هذه الفكرة 
أو كام كان يدعي حينها  الغبية، فهو عىل حق.. لكم من مرة دعاها ملشاركته 
بعصبيٍة يف كثري  مساعدته، ألخذ محاٍم يساعده عىل السرخاء، فكانت جتيبه 
من األحيان حني يزداد إحلاحًا، بأهنا ل حتب التعري التام هكذا، أو أن املكان 
ميضء جدًا، ول تستطيع أن تشاركه محامه، عىل األقل يف بداية زواجهام، هكذا 
دون أن تعتاد عليه... طارت الكلامت اخلائنة من رأسها وحلت حملها دموع 
مل تدر من أين أطلت.. فتحت فمها عدة مرات لتتكلم وسط شهقاهتا ومتنت 
أن يشفق نادٌر عىل حاهلا فيضمها وهيدهدها كام اعتاد أن يفعل كلام استيقظت 
السبب،  يعرف  أن  دون  حزينًة  كئيبًة  ألفاها  أو  املقيتة،  كوابيسها  من  مفزوعًة 
ليلف  األرض  عن  املنشفة  ملتقطًا  وختطاها  بحدٍة  زفر  ذلك  من  بدلً  ولكنه 
وسطه هبا ويتوارى يف حجرهتام لريتدي ثيابه برسعٍة.. أغلقت حمبس املياه بيٍد 
التأجيل، فام دامت قد أقدمت عىل هذه  مرتعشٍة ومل يعد املوقف لدهيا حيتمل 
خطوة، فستكمل حتى النهاية وإن وصل األمر إىل إخباره احلقيقة وربام وضع 
حدٍّ لزواجهام، أو باألصحِّ لعذابه وعذاهبا، لذا فقد تبعته برسعٍة هي األخرى 
وتفاجأت بأنه أهنى ارتداء حلة أخرى قامتًة غري تلك التي كان يرتدهيا والتي 
وتضعها  ترفعها  وهي  برسعة  فقالت  أرضًا  ألقاها  حني  جتعدت  وأهنا  يبدو 
يا نادر.. جديًا، وبمنتهى الصدق، آسفة.. ل  »أنا آسفة  الفراش:  برفٍق عىل طرف 
يكن سفرك هو السبب.. إهنا أفكاري.. رغام عني... أنا... يا نادر، هناك أمورًا أنت 
أهنى تصفيف شعره  قد  كان  أعذاري...«..  رت  قدَّ فلربام  ولو علمتها  تعلمها  ال 
وقابلت  بإمعاٍن،  إليها  ينظر  وهو  عجيٍب  بشكٍل  جدًا  هدأ  وقد  إليها  فالتفت 
بكلمٍة  كرامته  سأحطم  اهلل!!  )يا  رأسها...  ختفض  أن  دون  بثبات  نظرته  هي 
واحدٍة. كيف سيتلقى األمر؟.. ماذا سيفعل يب..! هل سيرصخ ويفضحني؟ 
هذه  هل  اهلل؟  يا  سيطلقني..  بالتأكيد،  احلالتني،  كلتا  ويف  سيرضبني؟  ربام  أم 
هي اللحظة التي دارت كل هذه األحداث لتقودين إليها؟ فضيحة؟ ولكن مِلَ؟ 
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يا  به  الذنب الذي اقرفته لكي أدفع ثمنًا غاليًا كهذا؟ أل يكفي ما مررت  ما 
اهلل؟ هل سيتحمل أخوي أن يفضحا هكذا وسط هذه العائلة اجلديدة؟...(.. 
بلل العرق جبينها وصوٌر كثريٌة قبيحٌة ترتسم أمام عينيها لسيناريوهاٍت كلها 
أو  ب  ُيعذَّ أن  مؤملة... )ولكنه يستحق أن يعرف، وإن كان هناك من يستحق 
يدفع ثمنًا غاليًا فهو أنا.. ولكن..(.. انتفضت حني سأل رافعًا إحدى حاجبيه 
يف  بضعٍف  شعرت  انتهيِت؟!!«..  أنِك  أم  آخر،  شيئًا  ستقولني  »هل  بتعجٍب: 
كانت  بحرقٍة...  باكيًة  ذراعيه  بني  ارمتت  وأخريًا،  ريقها،  فابتلعت  ركبتيها، 
هلا  كيف  الصغرية،  فَميٌّ  والقريبة..  والصديقة  األم  وتفتقد  بالوحدة،  تشعر 
ليس  ولكن  قلياًل  أبعدها  وبالفعل  يدفعها  أن  توقعت  هبذا؟؟..  حتدثها  أن 
يقول  أغوارها وهو  حماولً سرب  عينيها  لينظر يف  وإنام  ذراعيها،  من  ليتخلص 
بصوٍت خافٍت نسبيًا: »ما األمر يا مهرة؟ ال تبِك هكذا! حسٌن، ربام بالغُت يف ردِة 
فعيل، ولكني سأفهم أكثر لو حتدثِت إيل عام يدور ببالك.«.. عاد يضمها وُيَملِّس 
عىل شعرها فاقربت أكثر منه.. ل، لن تبيع هذا األمان بكل الذكريات واآلمال 
الضائعة التي يف الدنيا!.... انزلقت الكلامت من بني شفتيها دون ترتيب: »أنا 
يا نادر.. طيلة عمري.. لسنوات.. أفكر يف كل كبريٍة وصغريٍة وأمحل هم كل شاردٍة 
طواٍل..  سنواٍت  منذ  والداي..  مات  ُمذ  أرتح  ل  وتغالبني..  الدنيا  أغالب  وواردٍة، 
صار القلق أسلوب حياة عندي وليس اختيارًا.. اخلوف كان ونييس يف الليل وجلييس 
وأنا أحتيس شاي الصباح.. رأيس اعتاد أن يدور كاآللة أربعًا وعرين ساعة.. حتى 
ول  حيايت..  رفاهيات  أحد  ليس  هذا،  تعرف  رصت  بالتأكيد  وأنت  اهلادئ،  النوم 
أعرتض ول أمل، ولكني فقط تعبت.. واهلل تعبت.. وعىل الرغم من ذلك ال أستطيع 
التوقف عن التفكري والقلق.. حتى بعد زواجنا، وبعدما أزحت عن كتفي أعبائي، 
إال أن رأيس يأبى إال أن يقتلني فكرًا وقلقًا..«.. توقفت لتلتقط أنفاسها فاستغل 
سكوهتا القصري ليسأل وهو ل يدري إىل أين سيؤدي كالمها الذي مل جيد فيه 
بينهام منذ قليٍل: »عالم؟ ما الذي يمكن أن تظني بأين ال أستطيع  مربرًا مل حدث 
اآلن..  وأعيد  مرارًا  قبل  من  أخربتك  لقد  حبيبتي،  يا  به؟!..  وأرحيِك  أساعدِك  أن 
أنا أبوِك وأخوِك وزوجِك.. وَلَديَّ القدرة عىل حتمل ما ال تتصورين، ولن يعجزين 
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أن أمحل عنِك كل ما يؤرقك.. كام أنك تعرفني كيف يمكن أن أحل لك أي مشكلة 
حبي..  كلهم  وفوقهم  مهرة..  يا  ومايل  نفوذي  كل  يديك  بني  أضع  أنا  كانت..  أيًا 
تدمري  إىل كابوس، وال  يتحول  فاستغليهم، وُكيلِّ رضًا.. ولكن ال ترتكي زواجنا 
نقطع  يقولون،  تردٍد ودعينا كام  فأخربيني دون  الصورة!!..  نفسِك وحتطميني هبذه 
عرقًا وُنِرْق دمه.. ما الذي يقض مضجعك هكذا يا حبيبتي؟ وأعدِك بأن كل يشء 
سينتهي قبل حتى أن أعود من لندن..«.. ِذْكُر لندن جعله ينظر يف ساعته برسعٍة 
فقالت وقد لحظت ذلك: »ال يشء أكثر مما قلت..«، وتابعت بابتسامٍة، مشريًة 
إىل رأسها: »كيف سرتحيني من هذه؟«.. عرفت بأنه أدرك كذبتها وبأهنا ل تزال 
ختفي شيئًا من نظرة خيبة األمل التي أطلت للحظٍة من عينيه ولكنه بدلً من 
العراض، طبع قبلًة طويلًة عىل جبينها حيث أشارت منذ حلظٍة وقال برقٍة: 
ًمني،  »إن شاء اهلل.. ولكنك ل تعد غاضبا  »سنكمل حديثنا حني أعود.«.. ردت: 

أليس كذلك؟«.. ابتسم برقٍة وتركها مغادرًا دون كلمة أخرى...

حافة  عىل  وجلست  وراءه  الباب  أغلق  بعدما  بكفيها  وجهها  مسحت 
اهلل عىل  أقل من ساعة وهي حتمد  منذ  ذراعيه  بني  كانت ممدة  الفراش حيث 

إمساكها عليها لساهنا..
نظرت إىل فراشهام واألغطية التي كانت تضمهام منذ قليٍل ومدت يدها 
صارت  األغطية،  حتى  حاله..!...  عىل  يبقى  يشء  ل  بأناملها...  لتالمسها 

باردًة!!!.... 

] 
لقت هنلٌة نادرًا بابتسامٍة عريضٍة وهو يدنو منها بخطواٍت واسعٍة وحذاؤه 
يطرق األرض بقوٍة ويردد صداه يف قاعة املطار اخلاصة.. »صباح اخلري يا سيد 
نادر.«.. بادرته والبسمة مل تفارق حمياها.. لقد قضت ما يزيد عن الساعة ختتار 
تبدو  أن  وأناقة حمسوبٍة، وقد حرصت عىل  بدقٍة  ما سرتدي وترسم مالحمها 
عىل  بناًء  ثياهبا  يف  األلوان  وجود  عىل  احلفاظ  مع  مجيلًة،  تبدو  ما  بقدر  حمرفًة 
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ويتخطاها  بجوارها  يمر  وهو  واضٍح  بنزٍق  ردَّ  حني  فاجأها  نادر...  توصية 
لتلحقه بخطواٍت رسيعٍة: »ما الذي جاء بِك إىل هنا؟ ِلَ لسِت يف الركة؟«.. ردت 
برسعٍة وهي متد إليه ملفًا رفيعًا وتتبعه صاعدًة سلم الطائرة: »لقد طلبت مني 
عىل  وجيلس  امللف  يلتقط  وهو  قاطعها  لركِة..«..  العام  موازنة  لك  أرسل  أن 
»بالفعل، قلُت أرسليه.. أرسليه،  الكريس املريح يف الطائرة التي كانت تنتظره: 
ال أن جتلبيه وترتكي عملك!.. عودي فورًا.. وال تدعي األمور خترج عن إطارها يا 
هنلة.«. وتابع وهو يفتح امللف ليطمئن أن به كل ما يريد ثم يغلقه ثانيًة: »أقصد 
يف العمل..«.. هزت رأسها يف صمٍت وهي تبتلع ريقها وقالت بثباٍت ومهنيٍة 
عاليٍة: »حارض يا سيد نادر.. أعتذر.. فقط أردت أن.. لقد اتصلوا باملكتب ليسألوا 
بابتسامٍة:  وأكملت  بخري.«،  أنَك  بنفيس  أطمئن  أن  فأردت  تأخرت  حني  عليك 
»رحلٌة سعيدٌة يا فندم.. تصل وترجع بالسالمة إن شاء اهلل..«.. استدارت وغادرت 

الطائرة دون كلمٍة واحدٍة إضافيٍة...
أخذ نادٌر نفسًا عميقًا وهو يرجع رأسه إىل الوراء مغمض العينني متطلعًا 
إىل بعض الوقت الذي يقضيه منفردًا بعيدًا عن عيني آدم اخلبرية ووجع الرأس 
يف  بيٍض  قرش  عىل  يسري  بأنه  يشعر  حيث  أخيه  زفاف  جتهيزات  جتلبه  الذي 
حماولٍت ملنع حدوث كارثٍة إن قرر فؤاد كعادته اختاذ قراٍر من شأنه أن يقيم 
القيامَة يف الفيال دون أن يكرث بالعواقب ويركه هو غارقًا حتى أذنيه يف حل 
إن حدث هذا،  يكتفي،  لن  الذي  مشاكله وحده دون عوٍن، حتى من خاله، 
بموقف املتفرج عن بعٍد كام هو اآلن، بل سيكون هو نفسه مشكلًة قائمًة بحد 

ذاهتا...
كان يتصور أن أكرب مسئولياته وأكثر ما يشغل باله شهٌد، ولكنه اكتشف، 
بعد حل مشكلتها وعودة فؤاد إىل صوابه واهتاممه هبا، باإلضافة لندماجها يف 
اجلو اجلديد بسعادٍة وبراءٍة، أهنا أخفُّ وأهَوُن املشاكل... ابتسم حني ارتسم 
وجهها الطفويل بضحكته املحببة خلف جفنيه ومتنى أن يرزق بفتاٍة تتمتع ولو 

بنصف خفتها ومجاهلا وذكائها الذي يقفز قفزًا من عينيها الساحرتني.. 
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شعر بثقٍل يف صدره وهو يتذكر ما حدث هذا الصباح، وشعر بقبضٍة باردٍة 
تعترص قلبه بال رمحٍة.... زفر جمددًا وهو يقول بصوٍت خافٍت: »آٍه يا مهرة..«.. 
بيضاَء يتصاعُد  تناوله منشفًة  بأدٍب وهي  بابتسامٍة سائلًة  تقدمت منه املضيفة 
منها بخارًا خفيفًا وتضع بجواره كأس عصرٍي: »أحتب أن أحرض لك اإلفطار اآلن 
يا سيد نادر.«.. ابتسم نادٌر وردَّ هبدوٍء: »ال، خذي هذا العصري وأحرضي يل فنجان 

قهوٍة من فضلك.«..

الذي  نادٍر  ناظري  أمام  العصري  كأس  حاملة  وانرصفت  بأدٍب  أومأت 
ذكرته ابتسامتها وهدوءها بنهلة.. تلك املسكينة التي ل تألو جهدًا يف إرضائه 
التي أحرجها هبا هذا  وتتحمل منه ما ل حيتمل برش. شعر باألسف للطريقة 
ُيَضمن  بالستفسار عن أي يشٍء وأن  بأن يتصل هبا متحججًا  الصباح وفكر 
أبالغ  أن  كاٍف  من  أكثر  )سيكون  تراجع..  ولكنه  الكالم،  طيات  يف  اعتذاره 

قلياًل يف هديتي هلا هذه املرة.(.. 
»القهوة يا فندم.«.. وضعتها املضيفة برقٍة بالغٍة وانحنت قبل أن تنرصف 

بعدما تأكدت منه بأنه ليس بحاجٍة إىل يشء آخر حاليًا... 
عشقه  معه  يتشارك  كان  الذي  بوالده  النفاذة  الغنية  القهوة  رائحة  ذكرته 
والده  من  صارمٍة  تعليامٍت  مع  الرشكة  يف  الصباح  فنجان  وكان  للقهوة، 

للسكريتاريا بعدم اإلزعاج، طقسًا مقدسًا ل حييدان عنه...
رشفًة  ارتشف  بتلذٍذ...  أنفه  أمام  الفنجان  يمرر  وهو  عبقها  استنشق 
صغريًة وتراجع يف مقعده متنهدًا وقد أرجعته القهوة إىل أجواء العمل وذكرته 
بسبب زيارته للندن، فالتقط حقيبته وأخرج منها ملفًا حيتفظ به يف خزنةٍ خاصٍة 

بغرفته وفتحه ليقرأه للمرة العارشة...
)يا رب.. اجعل هذا الشهر يمر عىل خرٍي..(

]  
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اثنتني يف  الفرياري عىل ما أظن.. أليس كذلك؟ أظنني رأيت  »ولكنك تعشق 
اجلراج..«. رد سامٌر ِعوضًا عن فؤاٍد وهو يضحُك مؤكدًا: »إنه جمنون فرياري، 
العام املايض ال إف 12 يت آر إس بأربعة  بأنه اشرتى  اثنتني، أتدري  ولديه ثالثٌة ال 
تيستاروسا  يسبقه  الذي  العام  أنه اشرتى  الرغم من  ألف دوالٍر عىل  مالينٍي ومائتي 
دوالٍر؟!!!  ألف  ومخسون  وسبعامئٍة  بمليون  بباريس  علنيٍّ  مزاد  من   96 موديل 
للتعبري  بشدٍة  للتيستاروسا!!..«، ضحك  إحياًء  تعد  إف 12  ال  فإن  وملعلوماتك 
الذي اعتىل وجه ماجٍد وتراجع يرضب فؤادًا عىل كتفه فقال األخري مدافعًا: 
وكأهنام  عينيهام  وسامٌر  هو  أغمض  التيستاروسا؟«..  حمرك  صوت  سمعت  »هل 
يستمعان ويستمتعان بموسيقى حاملٍة، ثم تابع فؤاٌد: »هناك فرٌق بني كلٍّ منهام، 
كان   .....»... مثاًل  فلديك  شبيهتها،  تظنها  وما  اشرتيتها  سيارٍة  كل  بني  وكذلك 
يمكن لفؤاٍد أن يستمر لساعاٍت، دون توقٍف أو كلٍل، يف احلديث عن السيارات 
عامًة، والرسيعِة الرياضيِة منها بخاصٍة، وقد استهوى هذا ماجدًا كثريًا، فظل 
فلم تعرف متى وكيف  تفاصيَل، أدهش مهرٍة إلملامه هبا،  يسأل ويتقىص عن 

أتيح له معرفة كل هذا عن السيارات!...
»وقد تظن أن ال ) إس إل إس ( أقوى من ال ) سبايدر( ألن هلا قوة أحصنة 
أعىل، ولكن الفرق يف الواقع هو حصان واحد فقط تتفوق به ال ) إس إل إس( عنها، 

مقابل ضعٍف يف اإلطارات و.....«
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عىل  تعتدل  وهي  فجأًة،  مّي  اقرحت  السينام؟«..  ندخل  أن  رأيكم  »ما 
كرسيها يف املطعم املزدحم، مقاطعًة فؤاٍد الذي كان يرشح بحامٍس ودقٍة الفرق 
بني املرسيدس إس إل إس وسيارته الفرياري 458 سبايدر هلم مجيعًا، حيث 
أوله ماجٌد كامل اهتاممه واستمر يف الستفسار عن أشياء دقيقة مل تفهم منها 
مي شيئًا، وإنام بدا عىل فؤاٍد وسامٍر أن أسئلة شقيقها كانت مميزة وبادرا جييبانه 
بشغٍف متناسيني وجود مهرة ومي اللتان مل تشاركا ول حتى فهمتا عمَّ يتحدث 
ملقارنة األمس وأول أمس، وأول  ُمعادًا وتكرارًا  بدا هلام كالمًا  فيام  اآلخرون 
أول أمس!!!، بينام بدا عىل أمرية عدم النتباه ملا حوهلا وعقلها غائٌب يف مكاٍن 
آخر بعيٍد وهي تطالع إحدى املجالت باهتامم... وعىل عكس مهرة التي بدت 
راضيًة بالوضع كعادهتا حني ل تكون موضع اهتامم من حوهلا، فقد ضايق هذا 
األمر مي إىل أبعد احلدود، ما دفعها للتحدث دون تفكرٍي أو حتى انتظاٍر ألن 

يفرغ فؤاد من كالمه.. 
ردت أمرية بربوٍد: »وهل أتينا اليوم لننزهك يا مي؟.«.. مل تدع مهرة أختها 
وحتمل  بالصرِب  هلا  الدائمِة  نادٍر  توصية  متناسية  منها  بدلً  قالت  وإنام  جتيب 
أسلوب أمرية بحجِة أهنا هي سيدة املنزل اآلن وأن أمرية بالرغم من كل يشٍء، 
ل تزال ضيفًة لدهيا: »وما املانع من أن يمرح الشباب قلياًل بينام نركض نحن لننتهي 
األقل  فعىل  يساعدانا،  كي  اليوم  دراستهام  تركا  بأهنام  يكفي  متطلباتِك؟  رشاء  من 
بإيامءِة موافقٍة ملي مكملًة  أتبعت كالمها  ثم  قلياًل.«.  أنفسهام  حا عن  يروِّ ندعهام 

هبدوٍء: »اختارا الفيلم الذي حتبانه.«..
مل ترد أمرية بكلمٍة واكتفت بنظرٍة طويلٍة إىل مهرة التي تشاغلت بتقليب 
بابتسامٍة  حلظاٍت  بعد  أمرية  قالت  بقوٍة..  خداها  امحر  وقد  فنجاهنا  يف  السكر 
موقف  اختاذ  اعتادا  اللذان  وأخيها،  خطيبها  نظرات  حتت  رسمتها  متساحمٍة، 
يف  قلياًل  انجرفت  أظنني  املرة،  هذه  حقُّ  »معك  املرأتني:  مناوشات  من  املتفرج 
التي  أنتبه للضيق الذي قد أسببه للجميع..«، ثم نظرت إىل شهٍد  التجهيزات ول 
ول  منتبهة  غري  بالكاتشب،  صحنها  يف  املقلية  البطاطا  أصابع  تغرق  كانت 
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لفت  حماولة  عن  الستِّ  السنوات  ابنة  توقفت  وقد  حوهلا،  يدور  بام  مهتمة 
مما  شيئا  أن  الطفولية  برباءهتا  أدركت  وكأهنا  والدها،  وبخاصٍة  أهلها،  أنظار 
تفعل لن جيذب حب والدها وشغفه القديم، والذي يبدو وكأنه صعد مع أمها 
فيلاًم  مهرة  مامي  مع  تدخيل  أن  شاهي  يا  رأيك  »ما  سائلًة:  وابتسمت  السامء،  إىل 
بالسينام؟ سمعت أن فيلم سندريال جديد قد نزل السينام بالفعل..«.. قفزت شهد 
من كرسيها إىل ساقي مهرة يف حلظٍة واحتضنتها قائلًة بسعادٍة وإثارٍة بالغَتني: 
»نعم نعم نعم، أريد أن أدخل سندريال مع مامي مهرة ومي ... وماجد أيضًا ...«.. 
احتضنتها مهرة وربتت عىل ظهرها برقٍة كي تفلت رقبتها التي كانت حتتضنها 
إل  املشوار،  تقرر هذا  منذ  متنتها  التي  الفرصة  أن هذه  الرغم من  بقوٍة.. عىل 
املهزلة  وأكمل  لدهيا،  أمرية يف رصفها وكأهنا خادمٌة  اغتاظت من طريقة  أهنا 
اعراض ميٍّ الطفويل وهي ترضب قدمها باألرض قائلًة بنزٍق: »ماذا؟! بالطبع 
ال!! كرتون؟!! أنا أريد أن أدخل فيلم براد بيت اجلديد..«. تراجع فؤاٌد يف مقعده 
ليلتقط صغريته من بني ذراعي مهرة، وجيلسها فوق أحد ساقيه  ومد ذراعيه 
بكلمٍة  الدنيا  الصغرية.. أشعلت  الشيطانة  أيتها  هنا  »تعايل  قائاًل بضحكٍة خفيفٍة: 
الفيلم؟  معك  يدخل  أن  بايب  تريدين  ال  ألنك  حزين  أنا  شيئا؟  أتدرين  صغريٍة.. 
ها؟!«.. مالت أمرية عىل كتفه قائلة وهي تداعب أصابع شهٍد الرفيعَة: »بإمكاننا 
أن ندخل مجيعًا الفيلم بعدما ننتهي من رشاء حاجياتنا يا شاهي؟ ما رأيك؟ ستقضني 
وقتًا لطيفًا يف البحث معنا عن أشياء لبايب ويل..«.. »ال..« وقفت الصغرية عاقدًة 
ذراعيها مكملًة بإرصاٍر: »ال أريد رشاء أشياء.. قدمي تؤملني.. أريد الفيلم فقط.«. 
هم فؤاٌد بالتعليق ولكن مهرة قالت له هبدوٍء: »ال بأس يا فؤاد، أنا األخرى تؤملني 
قدماي، وفكرة اجللوس واالستمتاع بفيلٍم مع شهد ترحيني وتسعدين.. حقًا..«.. رد 
شاكرًا بابتسامٍة عريضٍة: »ال أدري كيف أشكرك يا عزيزيت.. لقد أتعبناك مؤخرًا.« 
ورفع كتفيه وهو يبسط كفيه قائاًل: »ولكن هذه رضيبة أن تكوين أخت العريس، 
أليس كذلك؟«.. اكتفت بالبتسام وعادت لتكمل طعامها، فاملت مي عىل أذهنا 
قائلًة: »مهرة! أنا لن أدخل فيلم كرتون!! هذا ظلم!! إهنا الفسحة الوحيدة املتاحة يل 
وسط الدراسة ولن أضيعها عىل فيلٍم لألطفال!!«.. ردت عىل أختها بصرٍب هامسًة: 
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شهٌد  تشغل  حني  إليها  أنجذب  نفيس  أنا  والصغار.  الكبار  يشاهدها  األفالم  »هذه 
أحدها يف غرفتها.. ثم عن أي دراسٍة تتحدثني؟ أنت خترجني أكثر من أي شخٍص آخر 
من زميالتك، ويذهلني حقًا أنِك ال زلِت تتذكرين كونِك ما زلِت طالبًة.«.. ردت 
مي هامسًة بحدٍة: »قويل ما شئِت، ولكني لن أدخل ذاك الفيلم السخيف.. ُأفضل 
العودًة إىل البيت.«.. هزت مهرة كتفيها رادًة هبدوٍء: »إذًا عودي.«.. تراجعت مي 
وهي تشبك ذراعيها وتزفر بقوٍة، ثم عادت تقول حني واتتها فكرٌة: »ال مشكلة 
من األساس، ادخيل أنت مع شهٍد وأنا وماجد سندخل فيلم براد.«.. ملا رفض ماجٌد 
ٍآخر عن  دخول الفيلم الذي اختارته أخته وأعرب عن رغبته يف دخول فيلم 
السيارات والسباقات، قررت مهرة أن األمر حسم وأن مّي ستدخل معها هي 
وشهد الفيلم الذي تريده الصغرية، وهنا تدخل سامٌر قائاًل ببساطٍة: »بإمكانكام 
حضور العرضني، حفلٌة تلو األخرى، فلن ننتهي من مشوارنا هذا باكرًا.. ولكن إن 
كان ماجٌد سيدخل فيلاًم آخر، فال أظن أين أترككام وحدكام لتدخال فيلاًم دون صحبة 
رجٍل.«، واستدار ليقول ألخته التي كانت تقلب صورًا عىل شاشة هاتفها لرهيا 
لفؤاٍد: »هل هناك مشكلٌة لو بقيُت أنا مع مهرة والبنات؟ أظن أنِك وفؤادًا تستطيعان 
تدبر أمركام وحدكام فيام تبقى من قائمة اليوم.«.. أمعنت النظر إليه ثم قالت وهي 
»لن حُيِدث األمُر فرقًا.. افعل ما  تشيح بوجهها ملوحًة بيدها لتعود إىل هاتفها: 
شئت.«.. ولكنه مل يأبه إلهانتها، إذ تركز كل تفكريه عىل الوقت الذي سيقضيه 

تاليًا يف السينام..
وقفت مهرة بعدما انتهت من وجبتها ومدت يدها لشهٍد كي تنطلقا حلجز 
لتبتعد  اجلمع  تاركًة  طعامهام  تناول  من  أخوهيا  ينتهي  حتى  العروض  تذاكر 
إيقاع  عىل  تقفز  الضيق  القصري  الوردي  ثوهبا  يف  والصغرية  رسيعٍة  بخطواٍت 

أغنية تدندهنا بصوٍت عاٍل وهي حترك شعرها يمنًة ويرسًة بفرٍح...
كانت مهرة تفتقد وجود نادٍر وتعجبت أنه أطال زيارته للندن هذا الشهر، 
حيث سيتزوج أخوه بعد أياٍم!. وكلام سألته عن السبب، رد عليها باقتضاٍب 
صوته  يف  مؤخرًا  شعرت  أهنا  أقلقها  ما  ولكن  اهلل.  شاء  إن  قريبًا  سيعود  بأنه 
بضيٍق شديٍد فيام بدا وكأن األعامل التي سافر ألجلها مل ترس كام جَيب أو حُيب...
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قلياًل  األلعاب  حمال  يف  تتمشيا  أن  شهٍد  عىل  وعرضت  التذاكر  قطعت 
حتى حيني موعد العرض، وما أن ابتعدتا عن الزحام حتى رن هاتفها املحمول 

فالتقطته لرد عىل زوجها برسعٍة.. 

]  
يغادر طعمها  يداعب شفتي سامٍر، ومل  الندية  القبلة  يزل ملمس تلك  مل 
أمره.. مل  يتعجب من  فبقي مستلقيًا حيدق يف ظالم غرفته وهو  طرف لسانه، 
تكن أول مرٍة يقبل فيها امرأًة، وليست هذه هي الفتاة التي ظن أنه يمكن يومًا 
أن يقع يف غرامها رأسًا عىل عقٍب كالِغرِّ الساذج بحيث صارت جمرد اللتفاتة 
أو البتسامة التي متنحه إياها مناسبًة سعيدًة تستحق الحتفال، أو أن متثل قبلًة 
خاطفًة يف السينام حدثًا عظياًم كام لو كان مراهقًا ِغرًا!.. فاليوم مثاًل، إذ مل يظن 
للحظتها  تذكره  السينام..  قاعة  ظلمِة  قلب  يف  اجلائزة  هبذه  سيكافئه  هناره  أن 
جعل قلبه خيفق بقوٍة فابتلع ريقه وتقلب مغمضًا عينيه حياول الحتفاظ بأثرها 
حتى ل تضيع وسط تفاهات احلياة.. انتفض حني رن هاتفه املحمول وأضاءت 
شاشته احلجرة بسخافٍة مبددًة خيالته احلميمة وأحالمه فالتقطه ليطفئه برسعٍة 
ظنًا منه أن املتصل هي أخته ولكنه تسمر لثواٍن حني أدرك أهنا من كانت تداعب 
املنسدلة عىل خدهيا خجاًل!..  مشاعره منذ حلظاٍت بنظراهتا املرددة وأهداهبا 
ردَّ و قد نقلت نربته البسمة العريضة عرب نغامت صوته: »حبيبتي.. كنت أفكر 
»اسمعني  بتلعثٍم:  قاطعته  م...«..  يغمض يل جفن  ول  النوم  أستطع  ل  توًا..  فيِك 
جيدًا يا سامر.. ما حدث اليوم خطٌأ كبرٌي، ل أقرتف مثله من قبل.. وأنا أطلبك اآلن 
ألخربك بأن تنساه متامًا وكأنه ل حيدث، وأعدك بأنه لن يتكرر أبدًا..«.. اعتدل مقطبًا 
نادٍر؟ أستطيع  أم من  أنِت خائفة؟ من أخويِك؟  ِل؟ ممن  »ولكن  ليقاطعها بضيٍق: 
أن أمحيِك من أي خملوق! أنا اليوم تأكدت من أنك تبادلينني مشاعري، وليس..«.. 
به..  أمر  الذي  والتوتر  للضغط  نظرًا  أكثر،  »كانت حلظُة ضعٍف ال  قاطعته جمددًا: 
عيٌب  حدث  ما  افهمني،  سامر،  »يا  متابعًة:  تنهدت  فيها..«،  للمشاعر  دخل  وال 
»كعبيد  ثانيًة:  قاطعها  هنا...«..  ووضعنا  ووضعي  األصول،  عن  وخارٌج  وحرام 
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سكوهتا  طال  فلام  وصرٍب،  باستحساٍن  صمتها  استقبل  باشا؟!«..  لنادر  إحساٍن 
تابع بصوٍت حاٍن رقيٍق: »اسمعيني يا حبيبتي، أنا ال أدري ل تكربين املوضوع فهي 
جمرد قبلٍة خاطفٍة ال أكثر، وما حدث ل يكن خطًأ وال مقصودًا، ولكن املقصود فعاًل 
هو تدبري القدر لكلينا حتى نلتقي ونتقارب، واليوم كان تأكيدًا يل بأن هذا هو ما ُقسم 
لنا.. صدقيني، فقد عرفت الكثري من النساء ول أشعر جتاه أيٍّ منهن بام أشعر به نحوِك 
منذ ذهبنا يف تلك الرحلِة إىل رشم.. لقد قلبت كياين وأعدتني مراهقًا يرتجى النظرة 
وهييم أيامًا يف ذكرى ابتسامٍة..«.. سمع تنفسها الثقيل وتنهيدهتا املرددة فتابع: 
دقائٍق،  بعد  احلديقة  يف  سأنتظرك  اهلاتف،  عىل  يقال  ال  الكالم  هذا  مثُل  »اسمعي.. 
وافيني قرب النافورة الكبرية يف احلديقة األمامية.. اتفقنا؟«.. اعرضت: »ال يا سامر، 
لن أنساَق ملثل هذا النوع من الترصفاِت ولن ألتقيك خلسًة.. أُجننت؟ أخربتك بأنني 
أشعر بذنٍب رهيٍب... ثم، ماذا إن رآنا أحد ما، كيف سنربر موقفنا؟ أل تسمع ما قلته 
لك منذ حلظاٍت بأن ما حدث لن يتكرر وبأنن..«.. قاطعها برسعٍة: »فقط سنناقش 
ما تعتربينه مشكلًة، ولكن وجهًا لوجٍه.. ثم أن غرف النوم أغلبها تطل عىل املسبح 
باخللف، واجلميع اآلن نياٌم، فال تقلقي... فقط التقيني هناك وسنتفاهم، وأعدك بأين 
لن أرتكب أي محاقة ٍتضايقك.«، توقف ليلتقط أنفاسه ثم تابع معقبًا عىل عبارته 
األخرية: »ولو أنني أرفض أن أسمي ما حدث خطًأ أو محاقًة.. ها؟ اتفقنا؟ سأنتظرك 
»حسٌن،  تفكرٍي قصرٍي:  بعد  الربد طوياًل.«.. ردت بخفوٍت  واقفًا يف  فال ترتكيني 

ولكن لن نطيل الكالم.. فقط سأطاوعك كي أضع حدًا هلذا اهلراء..«..

أغلق اخلط واستلقى جمددًا والبتسامة متأل وجهه ... فرغم كل ما تبديه 
من اعراٍض ومقاومٍة، إل أهنا هي من اتصلت به، ومل تنتظر اتصاله أو حماولة 
لقائه...  عىل  وافقت  فقد  واألهم،  حينها..  تصده  حتى  إليها  جديدة  تودٍد 

وحدمها.. رسًا... حتت ضوء القمر...

]  
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لتسمح  امتدادمها  عىل  ذراعيها  باسطًة  الوسادِة  عىل  رأسها  مهرة  ألقت 
املصباح  ضوء  يف  حجرهتا  سقف  يف  حتدق  وهي  يدها  من  ينزلق  بأن  هلاتفها 
تفهم  مل  بقسوة...  أعصاهبا  أطراف  يقرضان  والقلق  واحلرية  الصغري  اجلانبي 
قدرهتا  متامًا  فقدت  لقد  عليه..  مقدمٌة  هي  ما  ول  معها،  حيدث  ما  معنى  ما 
فعل  تفصل  التي  الشعرة  بأن  وشعرت  والصواب  اخلطأ  اجتاهات  حتديد  عىل 
الواجب وفعل ما حتب تالشت وتركتها وسط غيمة أفكارها تستقرئ الطريق 
وسط النجوم دون دليٍل أو علٍم.. تداخلت اإلشارات أمامها وختبط عقلها يف 
متاهٍة ل فكاك منها.. كان غريبًا أن جتري مكاملتني حمريتني معها يف ذات اليوم... 
تنهدت وقامت تبدل ثياهبا برسعٍة وهي تدخل جسدها يف أول ما وصلت إليه 
يداها ما صدف أنه بنطالً من اجلينز األسود وقميصًا فضفاضًا أمحر اللون من 
النوع ذي القصة الرجالية، فقد كانت جتد راحتها يف ارتدائه، لذا جعلته دائاًم 
قريبًا من متناول يدها.. انتعلت حذاًء رياضيًا حتى ل حتدث صوتًا أثناء نزوهلا 
تراجعت  استيقاظهام...  اقرب موعد  اللذان  آدم  أو  تقابل كريمًة  أل  وأملت 
بعدما وصلت إىل باب احلجرة ووضعت الروب الطويل فوق مالبسها حتى 

متنح نفسها املجال لتجد عذرًا إن حدث والتقت أحدهم باألسفل..
أذنيها  يف  تردد  السينام  عرض  قبيل  تلقتها  التي  املكاملة  وكلامت  نزلت 
كالسطوانة التي ما أن تنتهي حتى تبدأ من جديد.. حني ردت هذه الظهرية 
الصوت  فاجأها  زوجها،  هو  املتصل  أن  منها  ظنًا  تفكري  دون  هاتفها  عىل 
»مهرة، هذا  للرفض:  يمنحها فرصًة  قائاًل عىل عجل حتى ل  املألوف كسريًا، 
أنا، طارق.. أرجوِك أال تغلقي اخلط واعطني الفرصة ألقول ما لدي، ثم افعيل بعدها 
ما ترينه صحيحًا، ولكن عىل األقل امنحيني فرصًة أخرية لتوضيح األمور.«. ردت 
»عليك  فتابعت:  تذكرت جارهتا  ثم  اجلديد؟!«.  الرقم  لك  أين  »من  مصدومًة: 
يا  األصول  عن  خارجًة  تعد  املكاملة  هذه  حتى  هبا..  أخربتك  كلمة  كل  تصدق  أن 
طارق!«.. رد برسعٍة: »أنا ال أريد خرق أي عهٍد أو أصوٍل.. فقط اسمعيني اآلن، 
وربام بعدها سأكف عن مضايقتك.. هيا يا مهرة، ألجل أيامنا اخلوايل.. ألجل العرة 
والعيش واملِلح.. واحلب الذي بيننا، أو كان بيننا يومًا.«.. أضعفت كلامته دفاعاهتا 
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ولكنها قالت متظاهرًة بالصالبة: »هاِت ما لديك برسعٍة، فلسُت وحدي.«.. قال 
دها التعايل عليه: »يف البداية، أود أن أعتذر عام فعلُت بِك ذاك اليوم  وقد لحظ تعمُّ
يف بيتك.. أنِت ال يمكنك ختيل مقدار الندم الذي أشعر به بسبب ما فعلت.. أرجوِك 
الفرصة:  هذه  يضيع  أّل  مرصًا  فتابع  جاءه،  ما  الذي  ردها  انتظر  ساحميني.«.. 
ولن  بشكٍل يسٍء  تعقدت ظرويف  فقد  عليها!  يعاقبني  أن  أراد  اهلل  »أتعلمني؟ وكأن 
يل  أوجدوا  احلالل،  أوالد  األصدقاء،  بعض  ولوال  وظيفتي،  فقدت  بأنني  تصدقي 
عماًل مؤقتًا كمحاسٍب بركة استرياٍد بأبوظبي، لكنت اآلن أتسول عماًل يف مرص..«. 
لسرداده  مْطمئنا  فتابع  اخلافتَة  شهقتها  أذنه  والتقطت  عنها  رغاًم  شهقت 
تعاطفها: »علمت وقتها أن هذا ذنبك واستقبلت العقاب برضًا تاٍم يا مهرة.. أردت 
يف  واحدٍة  كلمٍة  أو  خرٍب  دون  وسفري  لِك  لرتكي  آسٌف  آسٌف..  أنا  كم  أخربِك  أن 
البداية، ثم لتخيلَّ عنك دون سابق إنذار.. وعن..«. قاطعته: »وماذا اآلن يا طارق؟ 
بأنني..  تتوقع مني؟ دموعًا وتساحمًا وأن أخربك  املفرتض يب أن أفعل؟ ها؟ ماذا  ما 
األخرية.  اللحظة  يف  )أحبك(  كلمة  قول  عن  تراجعت  أنتظرك.«..  الزلت.. 
قال بإحلاٍح: »سأزور القاهرة بعد شهرين، فلم ال نتقابل لننقي األجواء وألتأكد من 
ي فيه النفوس ونفتح فيه صفحًة جديدًة كصديقني..«..  صفحك عني؟.. لقاٌء نصفِّ
متامًا..  اهلاتف  اخلط وتطفئ  تغلق  أن  قبل  عليه  كلمٌة واحدٌة ردت هبا  »ال.«. 

»مهرة؟! ما الذي أيقظك هبذه الساعة؟ إىل أين أنت ذاهبٌة؟!!«.. تساؤل ميٍّ 
قالت  بتعجٍب.  إليها  تنظر  أختها  لتجد  تستدير  وهي  تنتفض  جعلها  املفاجئ 
الدافئ عله يساعدين عىل  فنزلت ألعد كوبًا من احلليب  باألرق  »شعرت  ببساطٍة: 
بعد  أنِت، ل الزلت مستيقظة حتى اآلن؟ كيف ستستيقظني  االسرتخاء.. أخربيني 
قليٍل للمدرسة؟.« ، تبعت كالمها بأن نظرت إىل ساعتها وابتلعت ريقها حني 
لحظت بأهنا تأخرت عىل عكس ما ُطلب منها.. أجابتها مي بتلكٍؤ وهي تعقد 
ساعدهيا وتستند بجذعها النحيف عىل الدرابزين العريض: »كانت الواجبات 
كثريًة جدًا اليوم وبالكاد استطعت إهنائها واستغرقت األحياء مني وقتًا طوياًل وأنا 
أحفظ رسوماهتا.. وملا شعرت بامللل واالرهاق، قررت أن أنعش نفيس قلياًل بالتميش 
يف احلديقة.«.. قالت مهرة بثباٍت: »ال، لو خرجِت اآلن إىل احلديقة ستصابني بالربد 
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يا حبيبتي.. عودي إىل فراشك وسُأِعد لك شيئًا دافئًا معي..«.. اعتدلت مي وقالت 
عىل  تصبحني  ألنام...  فعاًل  سأذهب  أتعرفني؟  »ال،  مبالٍة:  بال  كتفها  هتز  وهي 
خرٍي.«.. ابتسمت هلا مهرة وانتظرت حتى أغلقت أختها باب حجرهتا خلفها، 
لتهرع نازلة الدرجات قفزًا.. ركضت حتى أوشكت أن تتعثر وتلوي كاحلها، 

ويف طريقها إىل اخلارج خلعت الروب و ألقته يف حقيبة يدها...
أنفاسها  بدأت  وقد  برسعٍة  احلديقة  أرَض  لتطوي  اخلطى  حتثُّ  تقدمت 
تتقطع... وحتت الضوء الفيض للقمر، املحتجب بحياٍء خلف الغيوم الرقيقة 
التي بدت كوشاح العروس املخرم املطرز بامسات صغريٍة تتألأل بزهٍو، وقف 
سامٌر مسترًا بالظل األسود لشجرٍة ضخمٍة يرقبها يف صمٍت وعينيه يغطيهام 
طيف من املشاعر املتضاربِة.. وبسمٌة عريضٌة تعلو وجهه وتتسع كلام اقربت 

مهرة أكثر فأكثر.. 

]  
وبالعجب  بالرهبة  وأشعرها  مهرة  أذهل  ما  مهيبا،  الحتفال  حجم  كان 
بقدرته وشهرته ومعارفه،  قياسًا  إذ وافقها عىل زفاف حمدود  نادٍر  من موقف 
بالورود  املزدهية  الضخمة  القاعة  وسط  تقف  هي  و  احلفل،  هبذا  قياسا  و 
والكريستالت والفضيات، وقد تدلت الثريات كاجلواهر الضخمة من سقفها 
كان  بوجوٍه  وامتألت  والرقِة،  الدقِة  شديدة  ورسوماٍت  بنقوٍش  املنمق  العايل 
بالدوار.. شعرت بضعٍف يف قدميها وهي  جمرد سامع اسامء أصحاهبا يصيبها 
كانت  )األمرية(!..  بلقب  أسبقه  باسم  زوجها  إليها  عرفها  من  عىل  تسلم 
البتسامة الرسمية تعلو مجيع الوجوه وقد حذت هي حذو اجلميع حتى باتت 

قة بعقٍد مايس بارٍد ثقيٍل..  تشعر بشدٍّ يف عضالت وجهها ورقبتها املطوَّ
خفتت األضواء اآلن لريقص احلضور رقصًة هادئًة عىل أنغام املوسيقى 
احلاملة التي صدحت بنعومٍة يف أرجاء القاعة، وجواهر النساء تتألأل حتت أشعة 
النجوم مضفيًة  بليٍلة صافية متلؤها  السامء  القاعة كقبة  لتبدو  الرقيقة  األضواء 

جوًا خياليا ساحرًا..
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كبريًا  شيخًا  تتضمن  صغريٍة  جمموعٍة  مع  زوجها  يقف  حيث  التفتت 
املتقن، وبدوا  وامرأتني طاعنتني يف السن يغطي وجهيهام طبقات من املكياج 
ما  ولكن  هبم..  املحيطِة  األجواء  عن  عزهلام  جاٍد  حواٍر  يف  منهمكني  مجيعا 
بثباته ومتالكه لنفسه وكأن شيئًا مل يكن.. كان  انتباهها هو نادٌر،  استحوذ عىل 
أنيقًا يف حلته وقميصه وربطة عنقه شديدي السواد وقد قلدته فارتدت فستانًا 
قال  سوامها..  يعلمه  ل  الذي  والظرف  مزاجهام  مع  متامشيٍة  بالكامل  أسود 
إذ استجاب زوجها بضحكٍة  أنه مزحٌة ما،  بدا  الشيخ شيئًا يف أذن زوجها ما 
عاليٍة اعترصت قلبها... كرهت الشعور بالتمثيل واملجامالت التي تفرض عىل 
املرء أن ُيبدي عكس ما يشعر به، واشتدت وطأة املوقف حني تقدمت إحدى 
سيدات األعامل من نادٍر ومهست شيئًا يف أذنه فانحنى برفٍق مبتساًم ورافقها إىل 
وسط اجلمع الراقص ليلف ذراعه حوهلا مراقصًا بأناقٍة، دون أن تفارق البسمة 

املجاملة حمياه..
تنهدت وهي تدور بعينيها بعيدًا لتصطدم بمشهٍد جفف حلقها، ففي أحد 
أطراف القاعة كان سامٌر يلف ذراعه بقوة حول جذع مي ويرقصان بودٍّ بالٍغ 
ب شفتيه من أذهنا حمدثًا .. مل تفكر كثريًا، وإنام أمسكت بطرف ثوهبا  وقد قرَّ
»مي!!  فورًا:  فقالت  إليهام  وصلت  حتى  اخلطى  وحثت  قلياًل  ترفعه  الطويل 
أريدك.«. أبعدها سامٌر عىل الفور وهو يقول ملهرة ساخرًا: »ظننتك ترقصني مع 
زوجك! أم أن السيد نادر انشغل بسيدات املجتمع الراقي وترك زوجته وحيدًة؟«. 
رمقته بنظرة ناريٍة والدم يغيل يف عروقها من الطريقة التي كان يضم هبا أختها 
ر واجباته ويعرف جيدًا األصول يا سامر.«. مل متنحه  وردت بربوٍد: »نادٌر رجٌل ُيَقدِّ
فرصًة للرد، وإنام أمسكت بشقيقتها من مرفقها وقادهتا بعيدًا عن اجلمع حتى 
بلغتا باب القاعة فتوقفت لتلتقط أنفاسها وتقول دون تردٍد: »ال أريد أن يتكرر 
اليوم عىل خرٍي..«.. ردت مي  مر  ملا  ماجٌد  رآك  لو  مفهوم؟  يا مي،  ثانيًة  ما حدث 
اجلميع  مهرة،  يا  حولك  انظري  هنا؟  غريي  يفعله  ول  أنا  فعلُت  »وماذا  بطفولٍة: 
يرقصون ويمرحون، حتى )أبيه( نادر، وربام أيضًا ماجد وجد من يرقص معها! عىل 
األقل أنا أراقص رجاًل من العائلة، وليس رجاًل غريبًا!!«. حدقت هبا مهرة لثواٍن 
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ل تدري كيف توضح هلا بأن سامرًا بالذات لدهيا عليه حتفظاٍت أكثر من أي 
رجٍل آخر، فقالت بعد حلظٍة: »ل نرتبى عىل هذا.« وأشارت بيدها إىل القاعة ثم 
الطريقة مال يكن زوجك،  أيًا كان هبذه  »وال جيوز أن تراقيص أيُّ خملوٍق  أكملت: 
وهذا يف املستقبل.. أين حياؤك؟ أل ختجيل من الطريقة التي كان يقربك هبا منه؟!!«.. 
وال  االهنيار  حافة  عىل  أعصايب  أنا  مي،  يا  »اسمعي  فتابعت:  ردٍّ  دون  مي  زفرت 
الدنيا وتقلبها رأسًا عىل عقٍب، فلو تكرر  د  ُتَعقِّ أريد أن ختتلِقي بطيشِك مشكلًة قد 
منك هذا الترصف مع سامٍر، سأجعل نادرًا يتحدث إليه.. مفهوم؟! ال تدعيني أكرر 
كالمي يا مي.«. أهنت كالمها وانطلقت عائدًة إىل حيث كانت، تاركًة أختها هتتز 
غضبًا وهي تنظر إىل سامٍر من بعيٍد بينام أخذ األخري يرمقها بنظرٍة ضاحكٍة وقد 
د وجهه بطريقٍة أضحكتها وهو يقلد حركات مهرة وهي تبتعد.. ويف اجلهة  جعَّ
األخرى من القاعة، ملح نادرًا يقرب من زوجته وهيمس شيئًا يف أذهنا جعلها 

تدفعه برفٍق ودلٍل وقد بدا عليها اخلجل والرتباك...
مل يكن نادٌر قد متكن قبل هذه اللحظِة من النفراد بزوجته، وقد اغتبط 
التي  العذبة  وبالبتسامة  يقرب،  ترقبه  وهي  عينيها  من  أطلت  التي  بالنظرة 
منحته إياها حني وضع ذراعه خلف ظهرها وقبل وجنتها برقٍة.. مهس وأنفاسه 
شخصيًا  أنا  و  الليلة..  احلفل  يف  من  أمجل  بأنك  »أتعلمني  رقبتها:  تلفح  احلارة 
كتفه:  إىل  تنظر  وهي  وقالت  بخفٍة  عنها  دفعته  الصباح.«..  حتى  هبذا  سأحتفل 
مغزى  ذات  نظرة  عينيه  يف  نظرت  ثم  أنيقًا.«..  أعني  مجياًل..  تبدو  أيضًا  »وأنت 
سائلًة باهتامٍم: »كيف تبيل اليوم.. أتشعر بأنك أفضل حاالً، أم .. ال زلت.. أعني، أنا 
أعرف طبعًا..«. قاطعها هبدوٍء: »أنا بخرٍي يا حبيبتي، اطمئني.«. تابع وهو يمسك 
بيدها ليقودها إىل وسط اجلمع الراقص ويلف ذراعه حوهلا: »ما رأيك بالعرس؟ 
هل يعجبك؟«. رفعت رأسها قلياًل لتدنو من أذنه قائلًة برصاحٍة: »أجده مبهرجًا 
أكثر من الالزم.. يعجبني حفل عرسنا أكثر.. كنت قد شاهدت األعراس التي تقام 
يف الفيالت بالنهار فقط يف األفالم، ولكن عرسنا كان أمجل من كل ما شاهدت أو 
عن  »وماذا  مداعبا:  وسأهلا  لرصاحتها  ابتسم  عريس.«.  عليه  يكون  بأن  حلمت 
عريسك؟ أهو كام متنيِت؟«. أشاحت بوجهها وأعادت خصلة شعر متمردٍة إىل 
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الوراء جميبة باقتضاٍب: »أفضل.«.. نظر إليها طوياًل قبل أن يضمها برفٍق دون 
أن ُيعلق..

أن  فؤاٌد  أراد  وكلام  الليِل،  أطراف  يطوي  الفجر  أخذ  حتى  احلفل  امتد 
الذي لن  بعُد حتى يستمتعا بعرسهام  قلياًل  ينتظرا  أن  ينسحب بعروسه رجته 
املرة شعر  ولكنه هذه  يذعن بصمٍت،  مرة  أخرى، وكان يف كل  مرة  به  حيظيا 
بالنعاس يغشاه وهو جالٌس عىل كرسيه املرتفع فامل عىل أمرية قائاًل بسخريٍة: 
من  بدالً  السيارة  دقائق أخرى ستضطرين حلمل عريسك حتى  انتظرنا خلمس  »لو 
العكس، وال أظن أن هذا هو املشهد الذي تودين رؤيته يف املجالت غدًا.. فأنا متأكٌد 
من أن أحدهم التقط يل صورًة وأنا نائٌم منذ ثواٍن يا حبيبتي..«.. سألته مذعورًة: 
»حقا؟!!«.. ضحك وهو يقف مادًا يده إليها لتقف بدورها وقال بعدما عدل 
حلته وأغلق زرها: »هيا يا أمرية الليلة، فلدينا ليلة من ألف ليلٍة وليلة..«.. سارت 
ُمباِركٍة،  وكلامٍت  سعيدٍة  بابتساماٍت  حُيييهم  والكل  اجلميع  وسط  جواره  إىل 
ووسط ذاك الزخم من الوجوه تعلقت عيناها بوجٍه واحٍد فقط، وقف قرب 
الباب منتظرًا وصوهلام بابتسامٍة عريضٍة وسعادٍة بالغٍة.. غصت بريقها وشعرت 
أن  راودها طوال حياهتا وما  اليوم ستضع هنايًة حللم  بالبكاء..  برغبٍة شديدٍة 
يغلق باب احلجرة عليها هي وفؤاد، حتى توصم إىل األبد ب)زوجة أخيه(... 
أما  إليها أو يفكر فيها كحبيبٍة وزوجٍة..  ينظر  الدنيا قد  امرأٍة يف  أخته... آخُر 
هي، فعليها اآلن أن تكون عروسًا حمبًة وفيًة ل ترى ول حتس إل هبذا الرجل 
الذي تعشق أخاه عشقًا أورثها سقاًم... كانت الرتيبات والستعداد للعرس 
ولكن  عليها،  أقدمت  التي  املخيفة  اخلطوة  يف  التفكري  عن  بعيدًا  جرفاها  قد 
اآلن، وقد رحلت السكرة وجاءت الفكرة، فقد شعرت بطوٍق من ناٍر ُيطبق 
جمرد  كانت  إن  وتساءلت  كفنًا،  األبيض  زفافها  ثوب  هلا  وتراءى  رقبتها  عىل 
صدفٍة أن يكون لون كالمها واحدًا.. أبيَض باردًا؟!!. وقف فؤاٌد ليعانق أخاه 
عند باب السيارة وتبادل بضع تعليقاٍت ساخرة مل تنتبه هلا ونظرها مثبٌت رغاًم 
السمراء  )تلك  مهرة..  خرص  بتلقائيٍة عىل  ارتاحت  التي  نادر  ذراع  عنها عىل 

القصرية الرخيصة قاطنة العشوائيات(..
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بنيتي.. اهلل أكرب..  يا  الليلة كالبدر  أنت  الفلق.. ما شاء اهلل..  »قل أعوذ برب 
فليحرسكام اهلل من كل عني رأتكام ول ُتصلِّ عىل النبي..«.. استدارت تعانق كريمًة 

بفتوٍر وسلمت عىل آدم برسعٍة، كام عانقت مي وماجد بابتسامٍة خفيفٍة..
الصغرية  لرؤية شقيقتي  أبكي  أكاد  العش..  تغادر  الصغرية  »أخريًا عصفوريت 
الربيئة عروسًا وزوجة.. تعايل عانقيني قبل أن ُأحدث فضيحًة.«.. احتضنته بشدٍة 
قائلًة من بني أسناهنا التي ظهرت من ابتسامتها العريضة: »قل كلمًة واحدًة زائدًة 
كعب  غرزت  حبيبتي؟«..  يا  »أتبكني  عاٍل:  بصوٍت  قال  وليغيظها  وستندم.«، 
حذاِئها بقوٍة يف مقدمة حذائه وهي تضم عنقه بقوٍة أكرب ثم تركته فور ما رصخ 

هًا ما جعل خاله يسأله بقلٍق: »ما بَك يا سامر.«..  متأوِّ
عادت أمرية لتنظر نحو فؤاٍد الذي أشار إىل ساعته مقطبًا، فابتسمت رغاًم 
عنها ومهت بقطع اخلطوتني اللتان تفصالهنا عن السيارة وحياهتا اجلديدة، إل 
أن املخلوقة األكثر إزعاجًا هلا يف الدنيا وقفت أمامها بثوهبا األسود الطويل وقد 
بسطت ذراعيها بودٍّ قائلًة: »ألف مربوٍك يا أمرية..«.. تعمدت أمرية أن متيل أكثر 
من الالزم كي تربز مدى ِقرَصِ قامة غريمتها و ضآلتها وهي تطبع قبلًة خاطفًة 
يف اهلواء بجوار أذن مهرة دون أن تالمسها، وختطتها بخيالٍء لركب إىل جوار 
فؤاٍد يف سيارته الفورد احلمراء التي ستقلهام إىل املطار حيث سيستقالن الطائرة 

يف جولة حول أمجل منتجعات العامل كام خططت...
بدأ الضيوف بالنرصاف، ونادٌر  العروسان ثم  انتظر اجلميع حتى غادر 

اب يسلمون عليهم فردًا فردًا..  وحسَّ
فتنهدت  الطريق،  الوليد أضفى روحًا عذبًة عىل  للفجر  اخلفيف  الضوء 
ملقعد  املجاور  كرسيها  يف  تسرخي  وهي  الوراء  إىل  رأسها  وأرجعت  مهرة 
السائق حيث قاد نادر السيارة إىل الفيال عائدًا هبم، هي وأخوهيا وشهد التي 
نامت قبل أن ينتصف الليل وبقيت يف حضن كريمٍة لبقية السهرة، يتبعهم يف 
اب مصطحَبني آدم وزوجته... نظر نادٌر إىل مهرة إثر  سيارٍة أخرى سامٌر وحسَّ
تنهيدهتا القويِة متسائاًل: »متعبٌة؟«.. ردت دون أن تفتح عينيها: »حني وقف فؤاٌد 
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آخر مرٍة، كدت أبكي إذ ظننتهام سريقصان ثانية.«.. ضحك نادٌر ونظر برسعٍة يف 
مرآته األمامية ليجد كل من باخللف نيام فقال بصوٍت خافٍت: »أتعرفني؟ أظننا 
فاتنا  ما  ونعوض  نشاطنا  لنجدد  وأمرية  فؤاد  إليها  ذهب  التي  كتلك  لرحلٍة  بحاجٍة 
من..«.. انتفض حني اعتدلت مّي فجأًة لتميل إىل األمام قائلًة بحامٍس وبصوٍت 
»أنا موافقة، لقد كنت أريد أن أقرتح عليكام هذه الفكرة  عاٍل أيقظ ماجدًا فزعًا: 
منذ مدة، ولكن الزفاف وال...«. قاطعتها مهرة ساخرًة: »والدراسة؟.«.. تابعت 
مي متجاهلًة أختها: »وكل األمور األخرى التي شغلتنا الفرتة املاضية منعتني.. أين 
نيته  عن  يفصح  أن  يستطع  ومل  محاسها  أحرجه  )أبيه(؟«..  يا  نذهب  ألن  ختطط 
املسبقة بالذهاب وزوجته وحدمها يف هذه الرحلة، فنظر إىل مهرة علها تفهم 
ما يدور بخلده وختلصه من هذا احلرج، ولكنه وجدها شاردًة يف املناظر خارج 
السيارة فقال هبدوٍء: »اختاري أنِت يا مي. أين حتبني أن تذهبي؟«. قالت برسعٍة: 
»ديزين يف باريس؟ أم أهنا يف أمريكا؟! ال أدري، ولكن، أيمكن أن نذهب إليها؟«. رد 
ببساطٍة: »هناك واحدٌة يف فرنسا وأخرى يف أمريكا.. اختاري أهيام شئت وأعدك أن 
آخذكم إليها.«. رد ماجٌد حمتجًا: »بالطبع لن نذهب يف النهاية إىل مدينة مالٍه!!! نحن 
لسنا أطفاالً يا مي.«. صحح نادٌر له: »ولكنها ليست مالٍه باملعنى املتعارف عليه، إهنا 
مدينة إنتاٍج ضخمٍة وهبا مواقع متثل كل قصة من القصص اخليالية عىل مستوى ضخٍم 
وعاٍل.. إهنا مزاُر عاملي يا ماجد وأنا متأكٌد من أنك ستقي هبا وقتًا خياليًا..«.. سأله 
ماجٌد: »ولكن لو اخرتت أنت يا )أبيه(، فإىل أين ستذهب؟«. مط نادٌر شفتيه وهز 
رأسه إىل اجلانب قلياًل رادًا ببساطٍة: »أنا من عشاق إيطاليا، وال يمكن أن تذهب 
إليها يف أي وقٍت من العام دون أن تستمتع بكل حلظٍة تقضيها هبا، وكل منظٍر تقع عليه 
عينيك.. أما يف هذا الوقت من العام، فهي اجلنة عىل األرض.. لو أحببتم، أخذتكم 
إىل هناك.«.. سألته مي بتلقائيٍة: »تلك التي هبا روما؟ صحيح؟«. ضحك نادر و 
هو يومئ إجيابا و قال بلطف: »صحيح يا حبيبتي.. ولكن هبا أماكن أخرى غري 
روما يف منتهى اجلامل.. مثاًل، لو ذهبنا فسآخذكم إىل سيينا، مديني املفضلة هناك.. إن 
هلا سحرًا خاصًا، و تشعر وأنت تسري يف طرقاهتا القديمة بني مباٍن عتيقٍة، وكأنك تسري 
يف قلعٍة رمليٍة كبريٍة كتلك التي تبنيها عىل الشاطئ، أتفهامن قصدي؟ .«. ردا معًا: 
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معلقًا:  حاجبيه  أحد  نادر  رفع  مجياًل!.«.  مكانًا  »تبدو  مي:  أكملت  ثم  »نعم.«. 
»رائعة. إيطاليا هبا كل يٍشء مجيٍل. عليكام أن تزورا يومًا ساحل أمالفي، املباين امللونة 
والتي ترتاص من حتت أقدام اجلبل بجوار الشاطئ صعودًا إىل قمته وسط جمموعة من 
اجلبال الصخرية املغطاة باخلرضة ومتتد عرات الكيلومرتات، إنه منظر ال ينساه املرء 
أبدًا ومهام قلُت فلن أستطيع أن أصف مجاله.. عليِك أن تريِه بنفسك.«. سأله ماجٌد: 
»أزرت املدينة العائمة يا )أبيه(؟«، رد نادر ببساطٍة: »فينيسيا، بالطبع«. صمت فظنَّا 
بأنه انتهى ولكنه عاد فتابع وقد رشد وكأنه يسرجع ذكرًى ما: »هناك أيضًا آثار 
الربكان.. مشهٌد  التي دمرها بركان فيزوف، سنذهب إىل هناك ونرى  مدينة بومبي 
تاٍم،  بانتباٍه  إليه  يصغيان  ليجدمها  املرآة  يف  ونظر  رشوده  من  أفاق  مهيٌب..«. 
رآمها  الظالم؟«.  ُتِشعُّ يف  براقٍة وكأهنا  مياٍه زرقاَء  تريدان رؤية  »هل  قائاًل:  فابتسم 
كهف  يسمى  كهٌف  هبا  كابري..  جزيرة  إىل  ُنبحر  »إذًا  فقال:  بقوٍة  رأسيهام  هيزان 
غروتو األزرق.. ساحٌر بمعنى الكلمة.«. سأل ماجٌد: »أهي يف إيطاليا أيضا؟«. هز 
نادر رأسه إجيابًا.. صمتوا بعدها قلياًل وقد رسح خيال الشابني يف تلك األماكن 
التي وصفها نادٌر هلام بشغٍف أرسمها.. قالت مي بعد برهٍة حتسم األمر: »إذا ، 
لنذهب إىل إيطاليا. نعم.. أظن أننا سنقي وقتًا ممتعًا هناك.«. ونظرت إىل شقيقها 
األوىل  للمرة  باحلديث  لتشارك  مهرة  استدارت  بدوره..  هلا  فابتسم  مبتسمًة، 
»لن نذهب إىل  الوراِء:  بتكاسٍل وإنام بحسٍم ورأسها مرتاٌح إىل  قائلًة  بعد فرة 

هناك.. سنذهب إىل ديب.«..

يف  بأختهام  حيدقان  وماجٌد  مي  وظال  اجلميع،  عىل  فورًا  الصمت  خيم 
دهشٍة بينام انشغل نادر بالطريق غري مدرٍك للجدل الصامت الدائر بني الركاب 
الثالثة والذي حسمته مهرة بإبعاد نظرها عنهام لتعود ملراقبة الطريق...عادت 
مي لتستقر يف مقعدها بجوار شقيقها دون أن تزيد كلمًة، فرمقها نادٌر يف املرآة 
األمامية برسعٍة قبل أن يوجه حديثه ملهرة بدون أن يلتفت إليها: »ديب! ظننتك قد 
تقرتحني باريس، نيس، لوس أنجلوس، لندن، برايتون، نابويل، فينيسيا.. أو لو شئت 
ربام تايالند.. لكنك ختطيت كل هذه األماكن، وبرصاحة، توقعايت أيضًا، باختيارك 
ديب! ِلَ ديب؟«.. رمقته بطرِف عينها فوجدته ليزال منشغاًل بالطريق املمتد أمامه 
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فردت ببساطٍة: »سمعُت بأهنا أصبحت أحدث وأمجل مدن العال.«.. مل يزد عن أن 
هزَّ رأسه بخفٍة معلقًا باقتضاٍب: »أكثرها ترفًا و إهبارًا، نعم.«..

نادٌر حييي اجلميع  التفت  الطريق يف صمٍت، وفور وصوهلم  بقية  أمضوا 
والتقط شهد من السيارة ليضعها يف فراشها ومهرة تتبعه يف كل خطوٍة لتتهرب 
قد  الصغرية  أن  عىل  اطمئنا  حني  وحساهبام..  وأسئلتهام  أخوهيا  نظرات  من 
استقرت يف رسيرها الوثري بارتياٍح، اجتها إىل غرفتهام وما أن أغلقا باهبا خلفهام 
أيضًا  قبلًة طويلًة عىل شفتي زوجته.. طويلٌة؟ نعم.. خاويٌة؟  ناٌدر  حتى طبع 
ينطق بكلمٍة  أن  الفراش دون  إىل  أنه أوى  بادَي اإلرهاق حتى  نعم..... كان 
واحدٍة، وقد قدرت مهرة ذلك، فهي دون غريها تعلم جيدًا ما يمر به زوجها، 
العريضة  وسادهتا  عىل  بخلدها  يدور  ما  بكل  تلقي  وأن  ترجو  كانت  أهنا  كام 

الباردة لتطفئ نار اللوم التي أخذت تلتهم أعصاهبا لقراحها األخري...
مالـت لتطبـع قبلـًة خفيفـًة عـىل جانب وجهـه ولكنـه مل يسـتدر أو يأت 
بـأي ردِة فعـٍل، وقـد بـدا غارقًا يف سـباٍت عميـٍق، فاسـتدارت موليـًة ظهرها 
إليـه، تاركـة الفـراغ البـارد بينهام ينمـو لتالمس أذرعـه مشـاعرًا أعيتها احلرية 

والغضب... واحلـب 

] 
»نارص؟ صباح اخلري.... حبيبي يا أبا خالد، أعلم بأنك تستيقظ باكرًا مثيل...... 
بانشغالك يف تلك الصفقة ملا كنت تركتك  افتقدتك يف احلفل ولوال علمي  ال واهلل 
تتغيب عنها، املهم طمئني، كيف جرت األمور؟...... متام..... نعم...... متام...... 
أنت  أعلم،  نعم،   .... وزوجتي  أنا  سآيت  طلبتك،  وهلذا  سآيت  ال،  هانت....  جيد، 
أخي يا رجل.. اسمع يا نارص، أريد منك خدمًة، وليبق األمر بيني وبينك... أنا يف 

طريقي.........«...

يف  وراءه  احلجرة  باب  وأغلق  نادٌر  خرج  إذ  العبارة  باقي  مهرة  تسمع  مل 
هدوٍء. كان شديد احلرص عىل أل حيدث جلبٌة بعدما اطفأ صوت املنبه الذي 
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الفراش ليأخذ محامًا  به يتسلل من  دق بعد رقودمها بساعٍة واحدٍة، وشعرت 
رسيعًا وجيري اتصاله املبكر وهو يكمل ارتداء ثيابه يف غرفة تبديل املالبس، 
املاضية  الساعة  تنم من األساس وبأهنا قضت  بأهنا مل  كل هذا دون أن يدري 
تراقبه وهو نائم ، تتأمل أشعة الشمس التي تسللت من شق الستائر وهي تلقي 
تنتقي  نفسها  الشمس  أن  كيف  وتعجبت  وظهره،  شعره  عىل  ذهبية  بخيوط 
حه السامر احلارِق و يكتوي  بطبقيٍة من يبدو لمعًا مرشقًا يف ضوئها، ومن ُيَلوِّ

بنارها و حر نورها!!!
ما أن غادر حتى اعتدلت جالسًة وهي تضم ركبتيها إىل صدرها حماولًة 
وهي  املاضية  الساعة  طوال  يؤرقها  ظل  الذي  للسؤال  مناسٍب  جواٍب  إجياد 
تتخيل النظرة يف عيني أخوهيا ومها ينتظران جواهبا عليه.. لقد وضعت نفسها 
الذي خلفه طلبها  النطباع  الصغريين وكرهت  أمام أخوهيا  يف موقف حرٍج 
زيارة ديب لدهيام، وهي ل تلومهام، إذ لدهيام كل احلق، وهي بذاهتا نادمٌة عىل 
تفوهها برغبتها دون تفكري.. واحلق بأهنا ل تدري بم فكرت! هل تظن بأهنا 
ستلتقي بطارٍق صدفًة وهي تتجول يف طرقات املدينة؟ وكأن ديب هذه ليست 
بضالتها؟!!!  فيه  الوجوه  وتتعثر  املارة  أكتاف  فيه  تتخبط  ضيقًا  زقاقًا  سوى 
من  وامتصه  خطيبها  عنها  سحر  الذي  املكان  ذلك  ترى  أن  أرادت  أهنا  أم 
أحالمها؟! ارمتت جمددًا عىل الوسائد وهي تأخذ أنفاسًا عميقًة، لتنفثها حارًة 
قويًة، و عينيها تتقلبان يف حمجرهيام باحثتني يف األرجاء عن تفسري واحد مقبوٍل 
ومعقوٍل ملا متر به وما يعرهيا من مشاعر تصارع بعضها بعضًا فوق ذاك اخليط 
الرفيع الفاصل بني امُلراد والصواب... كيف يصح أن تفكر برجٍل تركها بال 
سبٍب وسط العاصفة، تتلمس طريقها وحدها وقد أعمت دموع قلبها عينيها، 
تركها  حيث  من  بقوٍة  وانتشلها  يده  مد  الذي  كنادٍر..الرجل  زوٌج  لدهيا  بينام 
إمكاناته وأمواله وقلبه  بكل  منذ عرفها،  ما بخل عنها،  الذي  الرجل  اآلخر، 
وثقته، والذي ل يكاد يلمح طيف أمنية هلا حتى يسارع بتحقيقها كام هو احلال 
هذا الصباح؟!!! وإن كانت تعلم أن جمرد التفكري يف طارٍق يعد خطًأ جسياًم 
وبأن زوجها هو الشخص الوحيد الذي يستحق أن تنشغل بإرضائه وبإنجاح 
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عالقتها به، فأين املشكلة؟ مل ل تشعر بالستقرار وتتقلب كل ليلة بجواره دون 
راحة، بل وتستيقظ كل صباٍح، يف حال متكنت من النوِم، عىل إحساٍس بأهنا 
حيث ل تنتمي؟!!! احتارت فيام يريد طارٌق منها.. هل يريدها أن ترك زوجها 
وأن تدمر زواجًا عمره أشهٍر ألجله؟! أم لعله يظن بأهنام سيتوافقان عىل وضع 
رأسها  نفضت  كالطالق؟!  عنيفٍة  دراما  إىل  احلاجة  دون  الرجلني  مع  يبقيها 
هذا  إىل  وضيعًا  ليس  يشء،  كل  برغم  فطارٌق،  األخرية،  الفكرة  عنها  تنفض 

احلد، كام أنه يعلم بأن شيئًا كهذا لن حيدث ولو بعد ألف عام...
إذا!! هل تطلب من نادٍر الط....؟!

بأهنا مستيقظة..«.. دخل شقيقيها، آخر شخصني تود احلديث  »قلت لك 
معهام اآلن، وسط هرٍج وجداٍل وجلسا إىل جوارها عىل الفراش ومها يتحدثان 
نادر يغادر، فال  أبيه(  »حتى ولو رأيت)  عنها وكأهنا غري موجودٍة، فقال ماجٌد: 
لو كانت مهرة.. ماذا  أوالً...  الباب  تطرقي  أن  أن تدخيل غرفتهام هكذا دون  جيوز 
ممم... نائمة؟ أو أن الرجل يضع بعض أغراضه اخلاصة هنا أو هناك، وال يصح أن 
ترهيا؟!!«.. ردت مي باستهتاٍر: »وِلَ دخلت معي إذًا ما دمت ترى ترصيف خطًأ؟!«. 
ضم شفتيه وهو هيز رأسه ناظرًا ملهرة ليقول بقلٍق وقد أدرك شحوب وجهها 
كذلك  مي  انتبهت  جدًا؟«..  شاحُب  وجهك  مهرة؟  يا  بِك  »ما  عينيها:  وتورم 
لقد  يا مهرة؟ برصاحة  الذي جيري هنا  »ما  فاعتدلت متسك بكف أختها سائلًة: 
بأن  البداية كنت أظن  السوداء حتت عينيك منذ فرتٍة ويف  الحظت توترِك واهلاالت 
ما  يقلقك..  آخر  شيئًا  هناك  بأن  يبدو  ولكن  السبب،  هو  برسعٍة  األحداث  جريان 
جيول  ما  يتفهام  أن  يستطيعان  اللذان  هنا  الوحيدان  فنحن  أخربينا،  مهرة؟  يا  األمر 
بخاطرِك وأن يكتام رسِك...«.. جلست مهرة وهي تأخذ وقتها لتجد ردًا مناسبًا 
ُتطمئن به أخوهيا وتغلق به أبواب التساؤل والقلق لدهيام، ولكنها قبل أن ترد، 
فاجأها ماجٌد سائاًل برصاحٍة: »أما زلِت تفكرين بطارٍق يا مهرة؟«. هنرته بقوٍة: 
أالزلت  طارٍق..  عن  مهرة  يا  »أسألِك  بثباٍت:  أجاب  تقول؟!!«.  ماذا  »ماجد!! 
تفكرين به؟ أو ربام ... ال أدري، ولكن افهميني يا حبيبتي، فطلبك الذهاب إىل ديب 
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هبذه الطريقة ورشودك الدائم ال يرسالن إال إشارًة واحدًة..«. ابتلعت ريقها دون 
أن يلحظا واألفكار تتسارع يف رأسها والعرافات هتوي عن لساهنا علها تزيح 
عن كاهلها احلمل الذي ينقض ظهرها مذ أخذت قرارها الكبري بتحويل دفة 
حياهتم مجيعًا نحو هذا القرص.. »اسمعا، ما سأقوله اآلن سأقوله ملرٍة واحدٍة، فقط 
ألنكام كربمتا ول تعودا هذين الطفلني اللذين ال يستطيعان استيعاب حقيقة األمور، 
وألن أي قرار اختذته أو سأختذه الحقًا سيرتتب عليه إعادة ترتيب حياتنا مجيعًا، هلذا 
أنتهي  أن  قبل  من خميالتكام وال حتكام عىل كالمي  أشياء  تستنتجا  تقاطعاين، وال  ال 
العرق الصغرية عىل مقدمة شعرها  به مليًا..«. قطرات  أن تفكرا  أقول وبعد  مما 
وحركات يدهيا ذات األصابع املرتعشة، وكذلك حرصها عىل أل تلتقي عينيها 
عليها  رأيا  أن  قبل،  من  أبدًا  حتدث  مل  ربام  أو  حدث،  قلَّام  حالٍة  يف  بعيوهنام، 
ما  توقعا  وقد  يتآكلهام  والقلق  ويصغيان  يصمتان  جعلتهام  الكربى،  شقيقتهام 

سيسمعان سلفًا..
»لقد حاولت، أقسم باهلل بأين حاولت، وال زلت أحاول أن أختلص من كل ما 
يتعلق بذكرى طارٍق، ومنذ اليوم الذي خطبت فيه لنادٍر وأنا أخلص إليه بكل ذرٍة 
من كياين، ولكن هناك قوة ما تشدين إىل البيت واألحالم القديمة.. يشٌء يعكر عيّل 
كل حلظة يفرتض بأن استمتع هبا.. ولقد ظننت بأن هذا طبيعٌي وبأن أي فتاٍة تتعرض 
تكره  وأن  هلا  ما حدث  تتذكر كثريًا  وأن  للغدر من خطيبها، كام حدث معي، البد 
الرجل الذي أهاهنا وحطمها.. أن تتعلق بكل كياهنا باليد الوحيدة التي امتدت إليها 
وانتشلتها من كل األسى الذي تعانيه.. ولكني...«.. صمتت تشهق وتبتلع ريقها 
لتكمل وهي متسح دموعها عن خدهيا بظهر كفها: »ال أدري ما يب!! أشعر بكل 
يشٍء معكوٍس.. أفكر بطارٍق وأقارن كل حلظة ٍأعيشها بام ختيلت أين سأعيشه معه.. 

ال أدري.. بالرغم مما فعل أظنني الزلت أ..«.

قاطعها ماجٌد حتى ل تتم الكلمة التي لن يستسيغ سامعها من أخته عن 
رجٍل آخر غري زوجها: »وما الفائدة من كل هذا يا مهرة؟ ل تنغصني عليِك عيشِك 
أنَت  أدراك  »وما  بتحفٍز:  يا حبيبتي؟!!«. ردت مي  آخَر  وقد رصت زوجَة رجٍل 
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»أنا  تكمل:  وهي  برفٍق  عليها  تربت  أختها  بيد  وأمسكت  املرأة.«  به  تشعر  بام 
أشعر بكل كلمة قلتها يا حبيبتي، ولكن، أل يمض وقٌت كاٍف لتتخطي طارقًا وما 
منك  ليعتذر  يطلبِك  بأن  خاطره  يكلف  ل  إنه  هذا؟  كل  من  طارٌق  هو  وأين  فعل؟ 
عن تركك هبذه الطريقة، أو حتى أن يتم كالمه معك بعدما انقطع االتصال يف ذاك 
إليهام مرددًة، أختربمها باتصالت  اليوم! أتذكرين؟!«.. تنهدت مهرة ونظرت 
ثالثة؟  أو  مرتني  من  إل  األحيان،  أغلب  يف  تتجاهلها  والتي  املتكررِة  طارٍق 
لتزال  مي  كانت  فعل؟.  ما  عىل  وآسٌف  نادٌم  بأنه  مثلها  سيصدقان  وهل 
تدري  قلقٍة.. ل  ثاقبٍة  بنظراٍت  يرقبها  قبالتها  ماجٌد جالٌس  بينام  بكفها  متسك 
التي تعرف  بم يفكر أو كيف يراها اآلن وقد اهتزت صورة األخت الكربى 
دائاًم الفرق بني اخلطأ والصواب، وتقومهام وترشدمها طريق الرشاد.. تنهدت 
علَّها  التامسك  وحماولًة  نفسها  شتات  ململًة  تعتدل  وهي  رأسها  وهزت  ثانيًة 
نفسيكام،  تشغال  »ال  تقول:  هي  ظاهريًا  ولو  القديمة  صالبتها  من  شيئًا  تسرد 
الرسيع  والتغري  اإلرهاق  ربام  اآلن...  سمعتام  ما  كل  وانسيا  دروسه  إىل  كلٌّ  واذهبا 
كام قالت مي هو ما أربكني وجعلني أتفوه بأموٍر ال أشعر هبا حقيقًة، ولكنها بعض 
أفكاٍر تأيت وتذهب.. ال تأهَبا.«.. احتضنتها مي بقوٍة فجعلت الدموع تطفر من 
تتمسك  وهي  صغريٍة  شهقاٍت  فشهقت  كبتها  يف  صعوبًة  ووجدت  عينيها، 
بأختها بقوة هي األخرى، بقي ماجٌد يرقبهام والتوتر باد عىل حمياه... ليس فقط 
ألنه ل يدري ما عليه أن يفعل أمام دموع أخته، ولكن كان هناك يشء يثري قلقه 
وخاصة ملعرفته القوية بطبيعة مهرة وقوهتا، وهلذا فإنه يرى أن اهنيارها أمامهام 
الذكرى  قديٍم، مامل يكن هناك ما أحيا تلك  أملٍ  أو  اآلن ليس تعبريًا عن كبٍت 
وبقوٍة، وما الذي يمكن أن حيييها أكثر من ظهور طارٍق شخصيًا يف الصورة من 
جديد. ولكن كيف؟ ومتى؟ وهل يمكن لظهوره أن يؤثر بشقيقته التي وقفت 
يف وجه الزمن بعثراته وغدراته كالسد هبذه البساطة؟! وإن كان، َفِفيم تفكر؟ 
إهنا متزوجٌة!!! قال بردٍد: »مهرة.. هل اتصل بك طارٌق مؤخرًا؟«. حني مل ترفع 
بعيد  أمر  عن  يسأل  حني  كعادهتا  يسكت  بأن  وجهه  يف  لترصخ  إليه  نظراهتا 
الحتامل أو ل تقبل افراضه منه، علم بأن ما خيشاه قد حدث بالفعل، فأوقف 
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مي التي مهت بالرد عليه ليقول وهو خيفض صوته، إذ شعر بأن جمرد الكالم 
هبذا الشأن، وذكر اسم رجٍل آخٍر يف غرفة زوج أخته ل يتامشى مع األخالق 
تصمت؟!!!  أن  تستطيع  »أال  بغيٍظ:  مي  قالت  يريد؟«..  وماذا  »متى؟  واألدب: 
أال تراها منهارًة وتعبًة؟ أليس لديك ذرة إحساس؟ ثم إن هذا شأٌن خاص هبا، ولو 
حدث فهي وحدها املسئولة عن ترصفاهتا وقراراهتا..« .. سحبت مهرة نفسًا عميقًا 
وقد حسمت أمرها، نعم، مي عىل حق، فالقرار قرارها، ولكنها بحاجٍة إىل نوٍع 
من الدعم املعنوي الذي لن جتده إل لدى شقيقيها، فقالت ببطٍء: »طلبني طارٌق 
ليعتذر، وقد التقيته صدفًة قبلها يوم ذهبت إىل الشقة.«. ساد الصمت مقلبًا الكثري 
من األفكار واملعاين واملشاعر فوق الرؤوس الساكنة... مل تدِر مي ما عليها أن 
تقول فظلت تقلب األمر يف رأسها، ل تريد أن حتكم عىل أختها التي ُجرحت 
كانت  ماذا  تدري  ل  فهي  قرب،  عن  هلا  يلوح  اآلن  حبيبها  عاد  ثم  وُهجرت 
بالدم  أما ماجٌد فقد شعر  آثرت الصمت..  لتفعل لو كانت مكان مهرة، هلذا 
لسانه  احلنق  بقبضٍة خانقٍة وقد أجلم  يطبق عىل عنقه  يغيل يف رأسه والغضب 
النظرات يف صمٍت مستكنٍي... سأل أخريًا:  تبادله  فظلَّ حيدق يف مهرة وهي 
»أهو من أصاب وجهك بتلك الكدمة يومها؟«. كذبت دون تفكرٍي: »بالطبع ال.. 
»يعني ليس )أبيه(  انقطعت الكهرباء.«.  قلت لك بأين ارتطمت بباب اخلزانة حني 
بينها  وحتول  قبالتها  لتجلس  مي  انتقلت  جارٍح؟!!«..  بكالٍم  أهنته  بعدما  نادر 
وبني ماجٍد سائلًة بابتسامٍة حاملٍة: »أيريد أن يستعيدِك؟ أال زلت حتبينه يا مهرة؟«. 
احلجرة  جدران  داخل  صوته  ليبقي  جياهد  وهو  ليصيح  واقفًا  ماجٌد  انتفض 
الكبرية: »ما هذا اهلذيان يا مي؟ أجننِت؟ ال جيوز جمرد السؤال عن يشء كهذا، فهي 
نِّي وتثريي جنوين..«..  جُتَ يا مي، فال  متزوجٌة!! أنسيِت؟ هناك حدود حتى للكالم 
التفتت مي إليه وهي تقلده ساخرًة بحركات وجهها ويدها: »هناك حدوٌد.. هي 
متزوجٌة..«، ثم تابعت وهي تقف لتواجهه: »أنت ال تفهم، إن كانت ال تزال حتبه 
فحياهتا مع )أبيه( نادر مستحيلٌة.. ل عليها أن تعاين وسعادهتا تقف عىل باهبا للمرة 
ت، أال تستحق منا  األوىل يف حياهتا؟ أنت بالذات تعرف كم تعذبت وتأملت وضحَّ
اآلن أن نضحي براحتنا ألجل سعادهتا؟!«. واستدارت حتدث مهرٍة بثباٍت: »دعيه 
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يا مهرة، دعي ) أبيه( نادر.. اطلبي منه الطالق بال تردٍد وتزوجي طارقًا وإال ستندمني 
بقية حياتك ويف النهاية ستبغضني )أبيه( نادر أكثر مما بغضت خملوقًا يف حياتك.«. مل 
يتاملك ماجد نفسه فشدَّ مي من مرفقها بقوٍة قائاًل وقد امحرت عيناه: »تطلب 
لون  يَبدَّ الفساتني  أو  كاألحذية  األزواج  أترين  لعبًة؟  الزواج  أتظنني  ممن؟!  الطالق 
حسب املوسم واملزاج؟.«، وتابع موجها كالمه ملهرٍة: »ال تستمعي هلا، بالطبع أنت 
يا  أليس كذلك  والروايات..  األفالم  عال  تعيش يف  تفكري حتى يف كالم طفلٍة  لن 
نادر وهو حيبِك وال يدخر  الطالق من رجل ك)أبيه(  مهرة؟.. أعني، كيف تطلبني 
جهدًا إلسعادِك، وحتملنا من أجل خاطرِك، يف حني تركك اآلخر تعانني و تتحملني 
عبء احلياة وحدك.«.. ردت بخفوٍت مدافعًة بتلقائيٍة: »لو كانت ظروف طارٍق 
قبالتها وقال وقد قرب وجهه من  ليجلس  اقرب  تركني.«..  ملا  نادٍر  كظروف 
وجهها كثريًا وعيناه تأرسان عينيها: »لو كان ) أبيه( نادر مكانه وظروفه كظروف 
بصوهتا  استوقفته  مهرًة  أن  إل  باملغادرة  وهمَّ  قام  تركك.«..  ملا  وقتها  طارٍق 
يف  له  ذنب  ال  ألنه  نادٍر،  عىل  واحلزِن  بالشفقِة  أشعر  »هلذا  بأسًى:  قائلًة  الضعيف 
»ال تشفقي عىل زوجِك،  الباب:  يفتح  أن  قبل  الفوىض.«.. ردَّ بغضٍب  كل هذه 
ما  جتد  مل  منك.«...  يستحقه  الذي  وال  ينتظره  الذي  الشعور  هي  ليست  فالشفقة 
ثم  الباب وراءه  يغادر ويصفق  إليه يف أسًى وهو  بالنظر  فاكتفت  به عليه  ترد 
»دعِك منه يا مهرة..  هزت رأسها يمينًا ويسارًا بال معنًى. قالت مي برصاحٍة: 
هو ال يريد أن خيرس حجرته اجلديدة وال عامله الذي وعده به )أبيه( نادر..«، قاطعتها 
أختها برفٍق: »تعلمني بأن هذا غري صحيٍح.«. أكملت مي كالمها وكأن مهرة مل 
تقاطعها: »ولكنه ال يستطيع أن يفرض عليِك نمط احلياة الذي عليِك أن تعيشيه.. 
ال يمكن أن جيعلِك تضيعني فرصة عمرك يف احلصول عىل احلب والسعادة يا مهرة... 
تلك الفرص ال تتكرر يف احلياة مرتني، هذا إن حدثت من األساس.«. ردت مهرة 
مبتسمًة: »أليس هذا هو نفس املنطق الذي أقنعتني به بقبول الزواج من نادٍر؟ ولربام 
استخدمِت نفس العبارات؟! ولكن احلياة ال تسري عىل هذا النحو يا حبيبتي. أنِت ال 
زلت صغريًة، وال تدركني كل األبعاد والتفاصيل. وأبسط ما يقال، هو أن ما تقولينه 
قائلًة ببساطٍة:  ليس واقعيًا، وليس أخالقيًا أيضًا..«.. وقفت مي وهزت كتفيها 
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»ربام كنت صغريًة، ولكن احلياة أيضا قصريٌة والبد أن تعيشيها بالشكل الصحيح.«. 
أومأت مهرة برأسها وقد هدأت كثريًا، فيبدو أن كل ما احتاجت إليه، هو هذه 
اللحظات من الرصاحِة والفضفضة، حتى تستطيع أن تواصل دورها اجلديد 
يف احلياة املوازية ألحالمها، فربتت عىل الفراش بجوارها تدعو أختها لتعاود 
اجللوس، وملا شعرت مي بحاجة أختها لقرهبا، مل متتنع بالرغم من حنقها من 
نعتها بالصغرية قليلة اخلربة، وما أن استقرت بجوار أختها ثانيًة حتى سألت 
بحامٍس: »أخربيني، أين هو طارٌق اآلن؟.«. ردت مهرة ببساطٍة: »وأين سيكون؟ 
يف ديب.«. سألتها مي جمددًا وبنفس احلامسة: »وهل طلب منك أن تطلبي الطالق 
بأنِك  يل  تقويل  »ال  بتأنيٍب:  مكملة  واعتدلت  أجبته..«  وبَِم  إيل؟  تعودي  وأن 
»ولكن ما تقرتحينه ليس هو بالترصف الصحيح  رفضت!!«. قالت مهرة هبدوٍء: 
يا مي.«.. سألتها مي فورًا: »وما هو الصحيح؟ أن تعييش مع زوٍج وأنِت تفكرين 
تعرف  وكأهنا  يدها  مي  رفعت  »مي!!!!«..  مهرة:  صاحت  آخر؟!«...  برجٍل 
بخطئها وفورًا انتفضت مغادرًة احلجرة التي مادت بمهرة للحظاٍت، فقد نبهها 
سؤال أختها إىل أن مكاملات طارٍق كلها قد خلت من طلبه عودهتا إليه وترك 
التفسري  زوجها، ول حتى أملح بذلك، ولو عرضًا!! إذا، ما مراده؟! رفضت 
املنطقي الوحيد..)مستحيل.. ل، ل يفكر طارٌق هبذا األسلوب، ول جيرؤ أن 
يظن بأين يمكن أن أكون من ذاك النوع من النساء... ولكن، هل أعرف طارقًا 
يفكر؟(...  عمَّ  شيئًا  أدري  ول  خيصه  فيام  جاهلة  أنا  كم  يل  يثبت  أمل  حقًا؟!! 
أين  الصواب؟!!  )ما  دقائق  منذ  مي  عليها  طرحته  الذي  السؤال  وعاودها 
تتخبطان  وبساقيها  أفكارها  يف  بالتيه  شعرت  كلام  وكعادهتا  الصواب؟!!(.. 
األكثر  باحلقيقة  لتتصل  املحمول  هاتفها  التقطت  حتتهام،  املهتزة  األرض  عىل 

ثباتًا ووضوحًا اآلن يف حياهتا....
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اسرخى نادر خلف مكتبه وهو يمد ساقيه قبل أن يسمع طرقًا خفيفًا عىل 
الباب تبعه دخول هنلة يسبقها عطرها النفاذ الذي أيقظ حواسه فاعتدل وهو 
يأخذ نفسًا عميقًا مبادرًا إياها بقوله: »أفهم ل ِلَ حترضي عريس، ولكني ل أتوقع 
بابتسامة هادئة وهي تضع ملفًا مفتوحًا أمامه برفٍق:  أال تأيت باألمس.«. قالت 
»وأنا ل أتوقع أن تأيت اليوم.«.. مل يعلق عىل هترهبا من الرد بأدٍب واكتفى بتفحص 
غري  عىل  بجواره  تتململ  هبا  شعر  ولكنه  الفقرات،  بعض  يف  مدققًا  األوراق 
»ما  انتهاءه من توقيع األوراق فقال دون أن يرفع عينيه:  عادهتا وهي منتظرة 

األمر يا هنلة، خريًا؟ أتودين أن تقويل شيئا؟«.

قلقٌة  أنا  »ما بك؟  الصرب:  بفارغ  تنتظر سؤاله  قائلًة وكأهنا كانت  اندفعت 
عليك؟ مذ عملت معك، منذ ست سنواٍت أو أكثر، ل أرك بمثل هذا الضيق والقلق 
وهو  قائاًل  برسعٍة  عينه  بطرف  رمقها  بخرٍي!!.«.  يل  تبدو  ال  األمر؟  ما  والتوتر؟ 
»قلقي عليَك أنت!  بيأٍس:  »هل هناك مشكلة يف العمل؟«. ردت  القراءة:  يعاود 
»كٌل  أُتنكر بأنك لسَت عىل ما يرام؟«.. قال هبدوٍء وهو يوقع األوراق برسعٍة: 
مشكلًة  يومًا  تشكل  ل  أبدًا  الضغوط  »ولكن  جمادلًة:  اعرضت  ضغوٌط.«.  لديه 
بالنسبة إليك، بل عىل العكس، كلام ازدادت الضغوط ازددت عزمًا وإبداعًا، لذا أنا 
أتساءل إن كان... ال أدري، ربام..«، ترددت يف الترصيح بظنها أن زواجه هو ما 
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يؤثر به سلبًا، ثم آثرت الصمت.. انتهى نادٌر مما يفعل فملس شعره بيده وأسند 
ابتسامة  وشبح  بتأٍن  األنيقة  احلمراَء  حلتها  يف  ليتأملها  كفه  عىل  عنقه  مؤخر 
تتلكآن  وعيناه  خافٍت  بصوٍت  ليقول  ببطء  انفرجتا  اللتني  شفتيه  عىل  يلوح 
عىل العرق الذي بات ينتفض يف عنقها: »أنا بخري..«.. مهت بالعراض فقال 
وهو يعتدل: »ال تقلقي، هيا.. اذهبي واهتمي بالعمل وال تشغيل بالِك..«.. أذعنت 
الباب  تغلق  أن  قبل  لتسأله  وقفت  ولكنها  املكتب  مغادرًة  برسعٍة  وحتركت 
وراءها: »أتناولت فطورك أم أرسل يف طلب يشء لتأكله؟.«.. رد مبتساًم: »قهوة... 

وبرسعة.«.. أومأت وأغلقت خلفها الباب برفٍق شديٍد.

علق  الذي  بقلمه  تعبث  األخرى  ويده  بأصابعه  جبينه  يمسد  وهو  تنهد 
يديره  وهو  للحظاٍت  خامته  يف  حيدق  وبقي  فحرره  زواجه،  خاتم  يف  مشبكه 
حول إصبعه يف رشود.. دخول الساعي بالقهوة ومن خلفه هنلة ومستشاريه 
»صباح  حتيتهام:  لريد  برحاٍب  قائاًل  فوقف  رشوده  من  أخرجه  القتصاديني 
اخلري... أرجو أن تكونا قد وجدمتا حاًل.«... قادمها إىل غرفة الجتامعات امللحقة 
الدمج اجلديدة، ويبدأ هبذا  ليناقشوا طارئًا بخصوص صفقة  ومن خلفه هنلة 

سلسلة اجتامعاته اليومية...

]  
عنه  تبتعد  لن  بأنك  تقول  كنت  الذي  ونادٌر  والركة؟  تعني؟  ماذا  »ماذا؟ 
الذي اسرخى برضًا حتت  فؤادًا  بعينني متسعتني  أمرية تسأل  ثانيًة؟«.. كانت 
مبارشًة  افرشها  والتي  البيضاء  الرمال  غمرت  التي  الذهبية  الشمس  أشعة 
متجاهال املقعد اخلشبي ليستمتع دون تكلٍف بالطبيعة اخلالبة جلزيرة منوركا 
جزيرة  من  مبحرين  بالعبارة  وصالها  والتي  البليار(  جزر  )إحدى  اإلسبانية 
إبيزا التي قضيا هبا مخسة أياٍم كانت من أمجل ما اختربا يف حياتيهام، مستمتعني 
بالشاطئ الساحر هنارًا وباحلفالت والسهرات الصاخبة مساًء.. رد فؤاٌد دون أن 
يفتح عينيه: »ال مشكلة لدى نادٍر إطالقًا، بل عىل العكس، لقد رحب كثريًا بالفكرة 



323

لتخفي  جتاهد  وهي  بقوٍة  اآلن  وهيبط  يعلو  صدرها  كان  عليها.«.  وشجعني 
انفعاهلا، وأخريًا قالت بعدما ابتلعت ريقها بصعوبٍة: »بالطبع سيشجعك! وهل 
ُيزحيك هبا من  التي  باللحظة  يريد شخصًا مثلك يف رشكته؟!! البد وأنه كان حيلم 
أمامه حتى يتمكن من مبارشة أعامله دون أن يضيع وقته يف إصالح ما تفسد.«. رفع 
فؤاٌد نظارة الشمس عن عينيه وقال حمذرًا بخفوٍت: »احرتيس ملا تقولني حتى ال 
تسمعي ما ال حتبني.«، ولكنها ردت متعمدًة استفزازه: »هي احلقيقة دائاًم موجعٌة، 
التي  يأبه لألعني  أن  أليس كذلك؟«. أجفلت حني قفز واقفًا صائحًا هبا دون 
اجتذهبا صوته إليهام بفضول: »أمرية، أفيقي حتى ال أضطر جلعلِك تفيقني بنفيس.. 
لك حدود يف الكالم معي، ومهام ظننِت أن من حقك أن تتخطيها فال تفعيل.. مفهوم؟ 
نا.. انتهى..  وأبقي أنفِك الطويل هذا خارج عالقتي بشقيقي.. هذه أموٌر ال ختص إالَّ
التكرار..«.. تركها مغاضبًا وانطلق  فأنا أمقت  ثانيًة،  وأمتنى أال أعيد كالمي هذا 
تلميحها  من  غيظه  فيها  ليطفئ  وزرقًة  صفاًء  السامء  تضاهي  التي  املياه  نحو 
أنه حيوي ملحًة من احلقيقة، فقد أحسَّ  اجلارح، والذي لألسف شعر بداخله 
دون أن ينتظر من نادر تلميحًا أو ترصحيا بأن وجوده يف الرشكة قد أعاق العمل 
بصورة أو بأخرى، فمرة يتخذ أو يويص ببعض القرارات التي يتضح له فيام 
بعد بأهنا كانت مترسعًة، أو غري متوافقٍة مع أسلوب نادٍر وسياسته يف تسيري 
األمور، ومرٌة يتعطل العمل حتى يتسنى له استيعاب كافة جوانب املوضوع، 
وهذا حتديدًا ما جعله يتخذ قراره بالعودة إىل العمل الوحيد الذي جييده، أل 
وهو الصحافة.. وقد تناقش ونادٌر يف قراره هذا قبل زفافه بأياٍم، وأبدى نادٌر 
من  سعيٌد  شقيقه  أن  من  تأكده  من  الرغم  وعىل  بصدٍق،  القرار  هبذا  سعادته 
أجله، إل أنه مل يستطع أن يكتم ذلك الصوت اخلافت الذي تردد مهسه برأسه 
مرارًا بأن أخاه مل يعد يريده يف الرشكة.. سبح بقوٍة وذراعيه يرضبان املياه بعنٍف 
الشاطئ،  وصل  حني  عائدًا...  فاستدار  األصوات،  ابتعدت  حتى  ورسعٍة 
كانت ثورته قد هدأت وأدرك بأنه ربام بالغ قلياًل يف رد فعله وفيام قال ألمرية، 
فقد صبَّ عليها جام غضبه ألهنا مست لديه وترًا حساسا عىل الرغم من علمه 
بأهنا مل تكن تبغ سوى الصالح.. بحث عنها بعينيه ولكنها مل تكن حيث كانا، 
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فعاد بنظره إىل البحر علها تبعته أو سبحت هي األخرى لتهدأ ولكنها مل تكن 
التقط هاتفه املحمول ليطمئن عليها ويستعلم عن مكاهنا ليلحق هبا،  هناك.. 
الفندق.. أعطاه اهلاتف إشارة النتظار ما يعني بأهنا حتادث  فلربام عادت إىل 
شخصًا ما، وعىل األغلب إحدى صديقاهتا، ولكن هذا مل جيعله ينهي النتظار 
أنِت؟ هل  »ألو.«.. سأهلا فورًا: »أين  انتظر بصرب حتى ردت أخريًا هبدوٍء:  بل 
عدِت إىل الغرفة؟«.. ردت بنفس اهلدوء: »ال، أنا أمتشى ومعي اتصال اآلن، سأعود 
خالل دقائق .«.. سأهلا وهو جيلس عىل الرمال الساخنة: »مع من تتحدثني؟«.. 
قالت بصرٍب: »سامر.. حني نزلت إىل املياه طلبته كي اطمئن عليه..«. كانت تعلم 
إهناء  باستعجاهلا  تلميٍح  أو  كلمٍة  أبسط  وبأن  رقيٍق،  جليٍد  عىل  تسري  بأهنا 
تطفله بصرب  احتملت  لذا  ثورات زوجها  ثورًة جديدًة من  تفجر  قد  احلديث 
بالٍغ وهي تسمعه يعتذر منها بربوٍد وكأن ما حدث من فضيحٍة ليس باحلدِث 
له  اللطيفة  كلامهتا  تعكسه  مل  عاطفي  بربوٍد  لكالمه  هي  واستجابت  العظيِم، 
ختطت  ألهنا  منه  هي  واعتذرت  بل  حتبه،  ألهنا  منه  تغضب  أن  يمكن  ل  بأهنا 
مل  إن  أيامًا  يستمر  قد  موقفًا  وتنهي  غروره  تريض  كي  استفزازه،  يف  حدودها 
تتنازل... مل تكن تفعل هذا عن اقتناٍع أو رغبٍة يف السالم، أو حتى لتثبيت أركان 
زواجها احلديث العهد، وإنام كانت تشعر بأنه كلام اطمأن هلا أكثر، كلام كانت 
الصفعة التي سيتلقاها منها أقوى وأعنف، فقد أقسمت بأن جتعله هو اآلخر 
يدفع ثمن كل حلظة مهانة عاشتها معه، فهي ليست شهرية، ولن تكون.. أخريًا 
تركها تعود ملكاملتها مع شقيقها فقالت فورًا: »ال أدري إىل متى يمكنني التحمل! 
أفففف..«.. وحني مل تتلق ردًا قالت متسائلًة: »أما زلت معي عىل اخلط؟«.. رد 
سامٌر: »مم، نعم.. فقط أدخن..«.. سألته بفضوٍل: »أين أنت؟ أين اجلميع؟ أنا ال 

أسمع صوتًا حولك..«. رد بفتوٍر: »أخربتك بأهنم سافروا مجيعا.«..

»نعم، ولكن إىل أين؟«.. سألته بنفاذ صرٍب ولكنه أجاب بنفس الفتور: »ديب، 
سيد القرص وحرمه وأخوهيا، وابنة زوجك، كلهم يف ديب..«.. استنبط بأهنا يف قمة 
ثورهتا من صوت تنفسها العايل، وأكدت ظنه بقوهلا: »ابنة العشوائيات التي كانت 
وتشرتي  اآلن  العال  جتوب  ممزقة،  هالهيل  مرتدية  بامليكروباصات  تتعلق  باألمس 
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استفزها  صمته  مهزلة.«...  واهلل  سيكريتس(..  فيكتوريا   ( من  الداخلية  مالبسها 
فقالت بعصبيٍة: »مالَك صامٌت كاألمواِت هكذا؟ ما بك؟«.. قال هبدوٍء: »دعيها 
»ماذا؟!«.. تابع  يا أمرية.«.. استفرست بدهشٍة رافعًة إحدى حاجبيها:  وشأهنا 
»الفتاة أبسط مما ظننا، وال تشكل هتديدًا من أي نوٍع، وإنام جيب أن تركزي  برفٍق: 
ل  بأنني  أتعتقد  بلهاء؟!  »أوتظنني  منخفٍض:  ناعٍم  بصوٍت  قاطعته  يف..«..  أنت 
أالحظ ما حيدث حتت أنوف اجلميع يا سامر.. اسمعني جيدًا، يوم أظن بأنك حدَت 
عام خططنا ألي سبٍب كان بعد أن ورطتني يف هذه الزجية، أقسم بأن أخرجك منها 
كام ولدتك أمك.. واعلم أن ما تفكر فيه لن جيلب لك ويل سوى اخلراب، وأنا لن 
هتديدها  عىل  ردٍّ  انتظار  دون  اخلط  أغلقت  أتفهم؟«..  حيدث..  بأن  هلذا  أسمح 
ووقفت تتأمل البحر الركوازي اهلادئ املمتد كاألزل واهلواء العليل يتالعب 
بشعرها وجيعل القميص الشفاف الذي ترتديه يلتصق بجسدها ليربز مفاتنها 
يف ثوب السباحة األخرض ذو القطعتني من حتته، ما جذب إليها أنظار جمموعة 
من الشباب.. ولكنها كانت يف ذهوٍل عن كل هذا، فيبدو أهنا باتت لوحدها 
بعدما مال عقل أخاها وقلبه ملا سيقيض عليه يف يوم من األيام.. ملَ يتداعى كل 
يشٍء اآلن؟! استندت عىل جذع إحدى األشجار املنترشة عىل الشاطئ ومتنت 
حمتاجًة  كانت  أنفاثها...  هليب  من  بدلً  دخاهنا  تنفث  سيجارٌة  معها  كان  لو 
بشدٍة إىل اهلدوء وهو ما مل يسمح به فؤاٌد إذ رن هاتفها لينبهها إىل زوجها الذي 
ينتظرها فانتصبت متأففًة وسارت عائدًة أدراجها، وعىل وجهها رسمت أرق 

ابتسامة لدهيا..

]  
األشكال  من  الفيض  هذا  بانبهاٍر  تتأمل  وهي  أنفاسها  مهرة  حبست 
واأللوان للورود واألزهار من كل حجٍم وشكٍل ولوٍن، فتعلقت بذراع زوجها 
الورود  أقواٍس من  كالطفلة ومها جيوبان ممرات )ديب مرييكال جاردن( حتت 
التي عبقت األجواء بأزكى العطور.. مل يقل تأثُّرها باحلديقة مع مرور الوقت 
ول مع مشاهدهتا املتوالية لتامثيل وتشكيالت الزهور واحدًة تلو األخرى بداية 
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من ممر القلوب واملمرات املغطاة بمظالٍت ملونٍة بديعٍة، ومرورًا بنامذج املنازل 
الكالسيكية  القديمة  العربات  ونامذج  بالزهور،  بالكامل  املغطاة  والقصور 
املصممة من الزهور أيضًا والتي أعجبتها كثريًا إذ ذكرهتا بلقطاٍت من األفالم 
واملصمم  املصغر  خليفة  بربج  مرت  حني  وضحكت  القديمة..  الرومانسية 
بارتفاع ثامنية عرش مرًا من األزهار كام أخربها نادٌر، الذي اكتشفت لديه عشقًا 
أكثر  تستمتع  جعلها  ما  وخصائصها  بأنواعها  بالنباتات  كبرية  ومعرفة  خاصًا 
هنا مميز جدًا  األزهار  بأن هرم  متامًا عليها.. أخربها  وتستكشف عاملًا جديدًا 
وقد ترشح ملوسوعة عاملية ما ولكنه مل يعجبها كام أعجبتها نامذج الطاووس أو 
الساعة احلقيقية الكبرية.. كان نادٌر منفتحًا بشكل كبري وقد حتدث بشغف طفٍل 

صغرٍي يستعرض ألعابه.. 
حـني غـادرا احلديقـة أخـريًا، كانت مهـرة حتمل معهـا ذكـرى حاملًة عن 
كل نبـات ملسـته أو استنشـقت عطـره أو حتـى تذوقتـه مـن النباتـات القابلـة 
لـألكل والذي كان من املسـموح للـزوار بتذوقها... قالـت متنهدة وهي تلقي 
برأسـها عـىل كتف نـادٍر بسـعادة حقيقيـٍة: »آه يا نمادر! ما أمجمل هذا اليموم..«.. 
ربـت عـىل كفهـا التـي ارتاحـت عـىل ذراعـه برقـٍة قائـاًل وهـو يشـعر بخفـٍة 
ورسور ل يقـالن عـام تشـعر به: »نعمم.. كان الشمابني ليسمتمتعا لو جماءا...«.. 
ضحكـت بخفـٍة وقالت: »لقمد تعبما، فأنت مرشمٌد مرهٌق يما نادر، حتمى الصغار 
ل يسمتطيعوا جماراتمك.. فمذ وطأنما األرض وأنت تتنقمل بنا من هنا هلنماك.«.. قال 
هـازًا كتفيـه ببسـاطٍة: »أريمد أن أريكمم قدر مما أسمتطيع قبمل أن نعمود، فالرحلة 
قصمرية وال يمزال هنماك الكثمري لمرتوه.. فمربج العمرب وبمرج خليفمٍة ليسما مها كل 
ديب..«.. اعتدلـت وقالت سـاخرًة: »نعمم، وتلك املحمية يف الصحمراء هنا، وذاك 
املمكان البمارد املميلء بالتامثيل الثلجية هنماك، وقرية الرتاث وسموق الذهمب والقرية 
العامليمة!!.. أنما ل أكمن أعلمم أن بديب كل همذه املمزارات...«.. قاطعهـا: »ولكنِك 
أنمِت ممن اختمار ديب لنزورهما فموق كل ممدن العمال، فكيمف ال تعلممني مما هبا من 
ممزارات!! وعموممًا، سمنعود بعد غٍد ولن تتسمنى يل فرصة السمفر يف إجمازٍة قريبٍة، 
لمذا.. إن أردتمم أكملنا زيمارة األماكن األخمرى، وإن تعبتم فكام تشماؤون.. ولكني 
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أنبهمِك، فمإن تكاسملت اآلن فاعلممي بأنمك تفوتمني عليمك الكثمري.«. ابتسـمت 
دون أن تعلـق.. كانـت متعبـًة والليموزيـن مرحيـٌة جـدًا حتـى أهنـا كانـت ل 
متانـع إن نامـت هبـا وابتسـمت وهـي تتذكـر كيـف أن أكثـر نزهاهتا ترفـًا مع 
طـارٍق كانـت حني يتنـاولن غداءمها يف أحـد املطاعم الشـعبية املزدمحة .. ملح 
نـادٌر ابتسـامتها الشـاردة فسـأهلا: »ما األممر؟ فيمَم رشدِت؟«. ردت بعـد حلظٍة: 
»تذكمرت ذاك احلمزام الذهبمي المذي أرصرَت عمىل رشائمه يل ممن سموق الذهب.. 
كنمت أتسماءل أين يمكمن أن أرتديمه..«.. ضحك قائاًل ببسـاطٍة: »همذا جزٌء من 
المزي الشمعبي للممرأة وجمزٌء ممن تراثهمم المذي يعتزون بمه هنما.. أعلمم بأنك لن 
ترتديمه، ولكنمي أردتمك أن حتتفظمي بميشٍء ممن تمراث البلمد كتمذكاٍر..«.. ردت 
متنهـدًة: »نعمم، ولكمن أتعلمم، ربام لمن تصدقنمي، لكنني اشمتقت ملمرص..«.. قال 
بابتسـامٍة ممازحـٍة: »سمتزول همذه األعمراض ممع الوقت.. فقمط ألنمك ألول مرٍة 
تغادرينهما فالزلمت تعانمني ممن أعمراض االنسمحاب..«. ضحكـت وهـي تعود 
لتنـام عـىل كتفـه قائلـًة بصـدٍق: »ولكنمي ال أريدهما أن تمزول.. ال أدري كيمف 
يمكمن أن يمرتك النماس ممرص ليعيشموا بغريهما؟!! أيمن يمكمن أن جيمدوا األهمرام 
»صحيمح..«.. أكملـت تثبـت وجهـة نظرهـا:  أو النيمل؟!.«.. قـال بلطـٍف: 
»أنمت مثماٌل عمىل صحمة كالممي يما نمادر، فرغمم كل مما متلمك، وبرغمم قدرتمك 
عمىل أن تعيمش بمأي ممكان بالعمال، اخمرتت أن تبقمى بممرص.. ِلَ؟ إن ل يكمن ألنك 
حتبهما وال تمرى أيَّ ممكان آخمر مثلهما؟«.. رد ببسـاطٍة: »ربمام ألين أملمك الكثمري، 
علمـت  عاطفمي..«.  لسمبب  بالمرضورة  ليمس  هنماك..  رشكايت  أمهمات  ألن  أو 
بأنـه يسـتفزها ل أكثـر فقالـت ببسـاطٍة: »أعلمم بمأن هذا غمري صحيح.« ابتسـم 
وسـأهلا وهـو يفتـح بـاب السـيارة: »هل تظنمني بأنمك تسمتطيعني تناول العشماء 
خارجمًا أم حتبمني أن نطلبمه بالغرفمة؟«. ترجلـت مـن السـيارة وهي تريـح كفها 
بيـده سـائلًة: »كمم السماعة؟.«، أتبعت سـؤاهلا بأن نظـرت يف سـاعة معصمها 
الفضيـة لتقـول بدهشـٍة: »يا إهلمي!! هل جتماوزت التاسمعة؟ ل أحلظ مرور املسماء 
هبمذه الرسعمة! البمد أن األوالد قمد تناولوا عشماءهم باملطعمم إذًا..«.. تابعت ومها 
يرتقيـان باملصعد: »أتعلم؟ ال أشمعر باجلوع، اطلب أنت لنفسمك العشماء وسمأنام 
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أنما، فمرأيس يمدور ممن النعماس.«. قـال بابتسـامٍة ذات مغـزًى وهو يضـع يديه 
يف جيبـي رسوالـه اجلينـز ويسـتند بظهـره عـىل احلائـط الزجاجـي للمصعد: 
»وال أنما أشمعر باجلموع... للطعام عمىل األقمل.«. أنَّبتـه بنظرهتا مشـريةً إىل عامل 

املصعـد فقـال برفق: »هموين عليمِك، إنمه ال يفهمم العربية.«..
وصال غرفتهام ودلف نادٌر مبارشًة إىل احلامم ليأخذ دشًا بينام ارمتت هي عىل 
الفراش دون أن تبدل رسواهلا اجلينز وقميصها القطني األبيض بانتظار خروج 
جتد  مل  أو  كلامته  تتذكر  مل  معروفًا  قدياًم  حلنًا  يصفر  كان  مكانه...  لتدخل  نادٍر 
هبا طاقة لتذكرها.. خرج وقد لف بشكريًا أبيَض حول خرصه ووقف يمشط 
شعره إىل الوراء برسعٍة قائاًل: »أتعرفني ما أكثر ما لفت نظري اليوم؟«.. استدار 
حني مل ترد، ليجدها قد استسلمت لنوٍم عميٍق، فبقي يتأملها برشوٍد للحظات 
ليغطيها، ثم  بينام حتتضن وسادهتا .. اقرب  املنتظم  تنفسها اهلادئ  يتابع  وهو 
بعينني ل  إليها  ينظر  الفراش  الوثري بجانب  املقلم  املقعد احلريري  جلس عىل 
ترياهنا وعقل يدور كاملكوك.. زفر بعد حنٍي وقام فارتدى ثيابًا عمليًة خفيفًة ثم 
التقط هاتفه املحمول ووىل مغادرًا احلجرة، ويف انتظار املصعد اخلاص اتصل 
برقٍم خاٍص ليقول لصديقه الذي رد فورًا: »مساء اخلري.. طمئنني، هل أنجزت 
فقال  أساريره  انفرجت  ثم  حمدثه،  إىل  للحظاٍت  استمع  منك؟..«..  طلبته  ما 
بارتياٍح: »عظيم.. أشكرك يا صديقي... أنا بالفعل يف طريقي إليك، فهل نلتقي يف 

املكان املعتاد؟.... عظيم، إذا سأراك بعد قليل، مع السالمة..«.. 

]  
يف الصباح، استيقظت مهرة بتكاسٍل ودهشت حني مل جتد زوجها بجوارها 
عىل الرغم من أن الساعة مل تتجاوز السابعة والنصف صباحًا.. قامت تبحث 
عنه يف غرفات اجلناح ولكن بدا وكأنه مل يقض الليلة به من األساس، فالفراش 
مرتٌب حيث ينام وحني استيقظت يف منتصف الليل افتقدته كذلك!.. كانت 
نادرًا،  قابال  علهام  شقيقيها  جلناح  الذهاب  تنوي  وهي  برسعٍة  ثياهبا  ترتدي 
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تعثرت وهي  القبيل..  أو شيئًا من هذا  لرتاح  إياها  تاركني  أو خرجوا مجيعًا 
األخرية،  اللحظة  يف  توازنت  لول  تسقط  وكادت  بارٍد  أملٍس  بيشء  تراجع 
ولكن ما أن التفتت لرى ما عرقلها حتى هجم عليها بغتًة، جسٌم أسوٌد غليٌظ 
، وجسده الضخم الالمع بنقاطه الصفراء  ً فاحتًا فاه، مكرشاٍ عن أنياٍب تقطُر ُسامَّ
وهي  بقوٍة  عينيها  أغمضت  الضئيل..  جسدها  حول  بإحكاٍم  يلتف  الفاقعة، 
حتى  ولو  صوٍت،  أي  يطلق  أن  يأبى  وحلقها  تستطيع  ما  قدر  الفكاك  حتاول 

األنني، وقد جف متامًا كصخرٍة حتت هليب الشمس يف الصحراء.. 
الثقيل،  الكيان  ذلك  عزٍم  من  أوتيت  ما  بكل  عنها  دافعًة  بقوٍة  انتفضت 
األمر  استغرقها  بارٍد..  سكوٍن  وسط  يلفها  الظالم  لتجد  عينيها  وفتحت 
حلظاٍت حتى تدرك بأهنا ممددة فوق فراشها يف غرفة الفندق، وقد ألقت بعيدًا 
بغطائه ليسقط أرضًا، وهي تلتقط أنفاسها بصعوبة.. ابتلعت ريقها واعتدلت 
املحمول  هاتفها  التقطت  باردًا..  مستويًا  فوجدته  زوجها  موضع  تتحسس 
لتتصل به وهي تضغط برفٍق عىل زر فتح الستائر الثقيلة، ليغمر الضوء القوي 

برسعٍة كل شرب من الغرفة.. 
حناٍن  بكل  زوجها  نطقها  اللطِف  يف  غايُة  رقيقٌة  كلمٌة  اخلري.«..  »صباح 
وهو جييب عليها، ولكنها سمعتها باردًة بليدًة مستفزًة بكل املقاييس، فأجابت 
أين  اآلن؟  حتى  توقظني  َلْ  وِلَ  نادر؟  يا  الليل  قضيَت  »أين  التحية:  رد  متجاهلًة 
»ارتدي  ببساطٍة:  وقال  الرد  جتاهل  يف  حذوها  حذا  األوالد؟.«..  وأين  أنت 
برنامٌج مهمٌّ  فلدينا  للفندق.. أرسعي  املجاورة  بالكافترييا  ثيابِك برسعٍة، سأنتظرك 
اليوم.«.. أغلق اخلط بعدها ببساطٍة تاركًا إياها وسط غيمِة وجوٍم قامتٍة مل تغادر 
مالحمها حتى وهي تتلقى التحية من عامل الفندق وموظفيه الذين كانوا يلقون 
عليها حتية الصباح بأدٍب وابتسامٍة مرحبٍة. ول ساعدهتا املناظر اخلالبة للمباين 
احلديثة يف طريقها ول النافورات الراقية عىل إطفاء جام غضبها الذي اختارت 
الزجاجية  الطاولة  حول  جيلسان  كانا  اللذين  أخوهيا  عىل  تصبه  أن  بحكمٍة 
املستديرة يستمعان بشغٍف إىل حكايٍة من حكايات أسفاِر نادٍر التي اعتاد أن 
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يذهلهام هبا.. قالت فور ما وصلت إليهم: »ماذا قلت لكام بشأن ترك غرفتكام إىل 
أي مكان دون إعالمي؟!! وأين شهد؟«.. مهت مي كالعادة بالرد لول أن سبقها 
»ارتاحي  هبدوٍء:  قائاًل  بلطٍف  زوجته  بمرفق  ليمسك  يقف  وهو  هبدوٍء  نادٌر 
أوالً يا حبيبتي، ودعيني أطلب لك فنجان شاي، فيبدو أن نومك ل يكن مرحيًا ليلة 
أمٍس.«.. اشتدت أصابعه قلياًل حول مرفقها وهو جيلسها عىل الكريس املجاور 
له.. انتظر حتى استقرت يف مقعدها فتابع و هو يرجع بظهره إىل الوراء مشريا 
للنادل الذي كان ينتظر إشارته ليقرب وقال دون أن يسأهلا عم تريد: »بيض 

خمفوق وكوب شاي، وفنجان قهوة تركية سادة آخر.«..

مهرة  بني  احلادة  النظرات  تراشق  يلمح  وهو  األخرى  فوق  ساقًا  وضع 
ومي، بينام انشغل ماجٌد هباتفه املحمول كعادته .. قال برفٍق: »مهرة..«.. انتظر 
النافورة  حول  تركض  كانت  التي  شهدًا  تراقب  بقيت  ولكنها  إليه  تنظر  أن 
أعىل:  بصوٍت  فقال  الشمس  ضوء  يف  السابحة  املقهى  باحة  يف  املستديرة 
»مهرة!.«.. »نعم.« رفعت عينيها نحوه لتواجهه للمرة األوىل هذا الصباح، وقد 
بدا متحررًا يف بنطاله املصنوع من الكتان األبيض الفضفاض وقميصه الكتاين 
الساموي بأكاممه الطويلة املطوية. قال برفٍق: »ما بِك يا حبيبتي؟«، ولح طيف 
ابتسامٍة ساخرٍة عىل جانب فمه: »أل تأخذي كفايتك من النوم؟!«. طرفت بعينها 
التي وجدهتا قد انشغلت هي األخرى بام يفعله ماجٌد عىل هاتفه  نحو أختها 
»وكيف  نحوه:  قلياًل  متيل  بخفوٍت وهي  وتسأله  بحنٍق  لزوجها  تنظر  فعادت 
تريدين أن أكون وأنا أعلم بأنك قضيت الليل خارجًا؟!! أين كنت؟«.. انتظر حتى 
فرغ النادل من وضع اإلفطار ثم قال وهو يفتح أحد املجالت املصفوفة بعناية 
عىل طاولة قصريٍة بجانبه: »تناويل إفطارك قبل أن يربد، ثم حاويل أن جتهزي نفسِك 
برسعٍة، فقد قارب النهار عىل االنتصاف ولدينا برنامج طويل اليوم كام أخربتِك.«..

مهت بالوقوف ولكنه توقع ترصفها فقال ببطٍء: »صدقيني يا مهرة أنت ال 
تريدين أن تفعيل ما تفكرين به.. ال تفتعيل فضيحًة هنا أمام أخويك والناس، اهدئي 
كبت  من  بصعوبٍة  تتمكن  وهي  قالت  برسعٍة.«..  نذهب  كي  فطورِك  وتناويل 
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صياحها: »ال أريد أن آكل وال أن أذهب إىل أي مكاٍن.. سأعود إىل الغر..«. قاطعها 
رومانسيًة  للناظر  تبدو  ملحة  يف  بكفه  كفها  ويغطي  جانبًا  املجلة  يضع  وهو 
وهو  الباردة  هلجته  أكدته  التهديد  من  نوعًا  هبا  هي  استشعرت  بينام  حنونًة، 
أن تفعيل ال سمح اهلل، وإنام  أريدك  يا حبيبتي، ليس ألين  »بىل، ستأتني معنا  يقول: 
هو  ينتظرنا  لدي،  جدًا  عزيز  وصديق  رشكائي،  أهم  أحد  هو  والذي  مضيفنا،  ألن 
وعائلته ويتوقع قدومِك.. فكيف أبرر غيابِك دون أن أسبب له احلرج؟.«.. اعتدل 
اجتامع عمٍل،  لقاءنا سيتبعه  »وألن  يعيد ساقه فوق األخرى:  ثانيًة مكماًل وهو 
أو مستفزًا،  ردًا معارضًا  متوقعًا  االعتذار عنه.«.. سكت  أو  تأجيله  يمكنني  فال 
ولكنها فاجأته بأن بدأت يف تناول الشاي الساخن بيٍد ثابتة وعينيها ل تفارقان 
نظارة  ساعدته  وقد  ببساطٍة  وقال  بعنادها  إعجاٍب  ابتسامَة  أخفى  وجهه.. 
الشمس العاكسة كاملرآة يف إخفاء نظراته التي لنت وهو يقول: »ل أقض الليلة 
خارجًا، فقط، غلبني النعاس عىل األريكة وأنا أشاهد التلفاز.«.. قالت بسخريٍة: 
»نعم، بالطبع، ألن هذا ما تفعله دائاًم.. تشاهد التلفاز.«.. هز كتفيه دون أن يعلق، 
أطول  مدًة  منكام سيتعلم أرسع، ويصمد  من  »سنرى  ممازحًا:  للشابني  التفت  ثم 
فوق صهوة اجلياد.. سرتيان اليوم جيادًا، آيًة يف اجلامل والقوة.. لن تنسيا هذه التجربة 
أبدًا، أعدكام.«. سألته مي: »كاخليل التي رأينها يف املزرعة؟.«. أجاب ضاحكا: »ال 
يشء يقارن بام سرتيانه اليوم، فمزرعة صديقي هذه متتد أمياالً، حيث يريب ويستولد 
لو  )األشقر(  ونادرٌة..  أصيلٌة  فصائٌل  لديه  العاملية..  السباقات  خيل  أنواع  أجود 

تذكرانه، كان هدية عيد مولدي منه.«.. 

توقف حني وقفت مهرة قائلة: »أين أوافيكم؟ سأصعد ألبدل ثيايب؟ و.. ماذا 
عيل أن أرتدي؟ أأرتدي عباءًة أم ماذا؟.«..

ليأخذ حلتي  يمر أحدهم  »قد  فقال:  تذكر شيئًا  أنه  أدبًا وبدا  بدوره  وقف 
ثيابا  وارتدي  هنا،  »سننتظرك  وتابع:  السيارة.«..  يف  ليضعهام  السائق  إىل  وقمييص 

مرحية، أي يشء يشعرك باحلرية..«. 
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يشعرك  يشء  أي  أذنيها..)  يف  ترن  وكلامته  مغادرة،  واستدارت  أومأت 
باحلرية..(...

] 
كام وعدهم نادٌر، بقيت ذكرى تلك الرحلة عالقًة، بعبق بخورها العريب 
وقهوهتا املرة ومجيع اللحظات التي نقلتهم إىل بعٍد آخر مل يعرفوا بوجوده، يف 
نفسها كطرٍف  التي فرضت  املسافة  بقيت  كام  بعدما عادوا..  لشهوٍر  ذاكرهتم 
ثالث يف عالقة مهرة بزوجها كام هي كذلك، إن مل تكن قد ازدادت اتساعًا و 
بالتسكع  النهار  ثابتٍة وأحداٍث مكررٍة، فبني قضاء  بوتريٍة  برودًا. مرت األيام 
أثناء  كريمة  ثرثرة  إىل  الستامع  باألحرى،  أو  أحيانًا،  والثرثرة  قلياًل  باحلديقة 
احتساء الشاي حول طاولة املطبخ، وبني مساعدة شهٍد يف دروسها والهتامم 
بواجباهتا ومتابعة دراسة أخوهيا، كانت تقيض مهرة يومها بشكل مثايل يبقيها 
منشغلًة أكثر الوقت، وقد نجح هذا كثريًا يف هتدئة أعصاهبا ومللمة شتات نفسها، 
فصارت ل تفكر يف طارٍق إل حينام يتصل هبا كام اعتاد أن يفعل، بمعدل اتصاٍل 
كل يومني أو ثالثة... جتاهلت اتصالته ومل ترد عليها إطالقًا، فامذا عساه أن 
يقول أو يطلب مما قد جيلب اخلري هلا وإلخوهتا؟! إن كان يود العتذار، فقد 
اعتذر مرارًا وتكرارًا، ول جتد سببًا حمرمًا قد يدفعها للتحدث إليه بعد اآلن، 
القديم والردد  أمام رومانسية احللم  الذي يسكنها  الرغم من الضعف  وعىل 
أهنا  إل  اآلن،  قلٍب  ظهر  عن  حفظته  الذي  الرقم  رأت  كلام  به  تشعر  الذي 
متكنت من إقناع نفسها بالتامسك واللتزام بالواقع احلايل وبزوجها وزواجها 
احلديث.... وبالطبع مل يمِض يوم دون احتفاليٍة خاصٍة بني فؤاٍد وأمرية، من 
ذاك النوع الصاخب الذي كان يدفعها يف كثرٍي من األحيان إىل وضع وسادهتا 
كان  ما  غالبًا  به..  يراشقان  الذي  السام  الكالم  تسمع  ل  حتى  رأسها  فوق 
بينهام شجاٌر يف وجوده، كان يكتفي  ينشب  الليايل، وحني  تلك  نادر غائبًا يف 
الليل  قىض  وربام  تستيقظ،  مل  أهنا  من  ليطمئن  شهٍد  بغرفة  ليبقى  يذهب  بأن 
باعتبارها  أمرية  أن حترجها  فعله خشيَة  ما مل جترؤ مهرة عىل  إىل جانبها، وهو 
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شقيقه،  ترصفات  من  باحلرج  نادٌر  يشعر  ل  كيف  تعجبت  احلالية...  والدهتا 
ًا عىل  وحني سألته مرًة عن سبب عدم تدخله لوقف الشجار، رد ببساطٍة عادَّ
أصابعه وهو هيمُّ بالذهاب لغرفة شهٍد: »ألن التدخل لن يزيد األموَر إال تأججًا، 
كالمي  سوى  يبقى  ولن  كالعادة،  متصاحلني  هبام  األمر  فسينتهي  حدث  مهام  وألنه 
الذي ربام أغضب أحدمها أو كالمها.. وثالثًا، ألهنام زوجان، و هذا شأن خاص لن 
أتدخل فيه مال ُيطلب مني أن أفعل. وأخريًا.... هي تزوجته وهي عىل علٍم تامٍّ بطبعه 
لديه...إنام  ما  ليس أسوأ  اآلن  يفعله  ما  بأن  متامًا  تدرك  وأسلوبه... وصدقيني، هي 
اطمئني، فأنا لن أدع األمور خترج عن حدودها أو تتطور أكثر، وإن حدث، تأكدي 
بأنني سأتدخل.. فاهدئي وحاويل أن تنامي، فقد ختطت الساعة الثانية..«.. هكذا! 

وبكل بساطة غادر ليلتها الغرفة!!..
الوثري، حتتضن  الواسع  فراشها  عليها وحيدًة يف  متر  الليايل  كانت معظم 
األغطية  برودة  وسط  تتوه  أن  تركتها  إن  ختاف  وكأهنا  هبا  وتتشبث  وسادهتا 
الناعمة التي هجرها دفء احلب فلم يعد يبقى هلا سوى احلفيف اخلافت كلام 
تقلبت يمنًة ويرسًة، يعزز وحدهتا ويمسح عىل قلبها املحموم بيٍد باردٍة، دون أن 
تتمكن من أن تطفئ أحيانًا حرارة جسمها وهجري عواطفها لفتقادها املضني 
لقرِب زوجها اجلسدي واملعنوي.. كانت تبقى ساهرة تناجي النوم لساعاٍت 
طواٍل، والذي ما كان يزورها إل قرب بزوغ الشمس. ولكن الليلة، كان فكرها 
، فها هي اللحظة التي  منشغاًل بشأٍن آخر غريها وزوجها.. نتائج اختبارات ميٍّ
تسارع  ولطاملا  لسنواٍت،  تعبها  ثامر  لتجني  حانت،  قد  الصرب  بفارغ  انتظرهتا 

نبضها وهي تتخيل حلظة سامع جمموع أختها التي ترنو لدخول كلية الطب..
اليوم ستخرب العامل بأهنا استطاعت أن حتفظ األمانة وترعاها وتصل هبا، 

عىل الرغم من كل ما عاكسها، إىل بر األمان وأعتاب املستقبل املضمون..
رن هاتفها فالتقطته مفزوعًة، وحني مل تتعرف عىل الرقم أدركت بأنه ربام 
من  يتمكنوا  حني  معها  ليتواصلوا  رقمها  أعطاهم  الذين  نادٍر  معارف  أحد 
ما  لتستوعب  للحظاٍت  سكتت  »ألو؟!«..  بلهفة:  ردت  مي..  نتيجة  معرفة 
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منتصف  بعد  أننا  أتعلم  أجننت؟!!!  »طارق؟!!  بالٍغ:  بغضٍب  قالت  ثم  تسمع 
الليل؟!! كيف تسمح لنفسك؟ لقد ختطيت حدودك هذه املرة وأنا..«. قاطعها: »أنا 
آسف، واهلل ل أقصد أن أضايقك ِإطالقًا، ولكن أعيتني احليلة وأنا أحاول االتصال 
بِك دون أن أتلقى ردًا عىل اإلطالق.. واليوم تنتظرين نتيجة مي..«.. تنهد مكماًل: 
بنربٍة  لتقول  ابتسمت رغاًم عنها، ولكنها عادت  »كم متي األيام مرسعة!!..«. 
أرادهتا صارمًة: »كيف عرفت؟! اسمع، هذا ليس وقتًا مناسبًا للسؤال عن نتيجة!! 
حتاول  الذي  غضبها  من  الرغم  عىل  فرح  بمرص؟!!«..  أأنت  الرقم؟  هذا  وما 
التظاهر به إل أهنا فتحت نافذًة للحوار وجمالً للكالم ألول مرٍة منذ تقابال آخر 
مرٍة، فقال برسعٍة: »نعم، منذ فرتٍة، انتقلت للعمل هنا، كانت رضبة حظ وتوفيق 
كبري من اهلل... رشحني صاحب العمل الذي كنت حماسبًا لديه هلذه الوظيفة كمحاٍم 
وعىل  عيل  أثنى  بنفسه  العمل  وصاحب  هنا..  ضخم  بمرتب  القانونية  بالشئون 
اجتهادي... أظنني أخريًا رصت عىل الطريق الصحيح... وأمي سعيدة جدًا بوجودي 
إىل جوارها..« ضحك وقال بخفٍة: »باملناسبة، أخربهتا عام صار معك وتتمنى لك 
كل السعادة..«. ردت بفتوٍر: »نعم، أعرف.. لطاملا أحبتني.«.. ضحك فابتلعت 
البحة  تلك  أثرت هبا ضحكته وأرسهتا  فلطاملا  بقوٍة،  ريقها وأغمضت عينيها 
بمكاملاهتام  لضحكته  اخلافتة  الرنة  تلك  ذكرهتا  الليل،  عتمة  يف  واآلن،  فيها.. 
األغطية  فشدت  بصدرها،  يذوي  أن  كاد  حنينًا  نربته  وأثارت  قدياًم،  الطويلة 
حول جسدها ل شعوريًا.. انتظرت تعليقه وحني مل يقل شيئًا سألته مبارشًة: 
»ماذا تريد يا طارق؟ حقًا؟ ما الذي تتوقعه من كالمك معي؟«. رد بصوت هادٍئ: 
»أن أتأكد من أنِك ساحمتني عىل ما حدث، وأن أستعيد ثقتك يب يا عزيزيت.«.. سألته 
بحريٍة: »وفيَم هيمك هذا اآلن؟! أتريد أن أرحيك من عذاب الضمري مثاًل؟ أهذا ما 
تشعر به يا طارق؟ الذنب؟!!.. حسٌن، ال تقلق حيال هذا األمر، فأنا أؤكد لك بأين يف 
عىل  يل  حدث  ما  أفضل  كان  الوقت  ذاك  يف  إياي  تركك  ربام  بل،  حال..  أحسن 
اإلطالق، فلوال ذلك ملا كنت اآلن ما أنا عليه، فاطمئن، ليس لدي أدنى ذرٍة من احلقد 
فعاًل  هل  »ولكن..  قصريٍة:  صمٍت  حلظة  بعد  قال  منك..«.  الغضب  أو  عليك 
نسيِت كل يشء؟! أعني، نسيتني متاما؟!! يصعب عيل تصور هذا وأنت ال تفارقني 



335

تفكريي حلظًة واحدًة منذ التقيتك ذاك اليوم يف شقتك القديمة!! أتنكرين أن...«.. 
قاطعته بقوٍة: »نعم، أنكر.. وال تتامدى يف مثل هذه التلميحات يا طارق، لقد طلبت 
صفحي وقد منحتك إياه، فدعني وشأين واحرتم مشاعري وظريف، هذا إن كنت فعاًل 
تريدين أن أثق بك جمددًا..«. طال سكوته هذه املرة وحارت فيام عليها أن تفعل، 
أتغلق اخلط أم متنحه بعض الوقت ليتأكد من أن كل ما كان بينهام قد وىل إىل غري 
بخفوٍت:  فقالت  انقطع  قد  التصال  بأن  ظنت  حتى  انتظرت  رجعٍة.. 
»طارق؟.«.. رد فورًا: »بإمكانك أن تثقي يب يا مهرة، ثقي بأين لن أنساِك ولن أختىل 
عني  أنِت  ابتعدِت  مهام  بأين  ثقي  الثانية...  للمرة  غلطتي  أكرر  ولن  لِك  حبي  عن 
سأبقى أنا إىل جوارِك مهام كان..«.. كان مسرساًل يف كالمه الذي أثر تأثري السحر 
فوق  تطري  الغرفة  ظلمة  يف  وتاهت  هي  أين  للحظاٍت  فنسيت  حواسها  عىل 
الصدر  يثلج  كالٍم  إىل  استمعت  أخريًا  )و  بتعجٍب  فكرت  الشفافة.  خيالهتا 
وكأنه بلسٌم داوى كل جرٍح وأمل ٍسببته السنون (.. كان طارٌق ل يزال يتكلم 
ولكن عقلها كان يف عاملٍ آخر.. عامل تسري فيه فوق سحاٍب أبيَض وسط زخات 
من بتالت الورود البيضاء، ختتال يف ثوب أبيٍض طويٍل وصوت طارٍق ينادهيا 
ال  ل  »مهرة!  البسيطة!  الساذجة  بأحالمها  أخوهيا  علم  لو  آه  بلهفة..  لتتبعه 
»ما رأيك فيام قلت؟ هل  انتبهت لسؤاله فردت حائرًة: »عالم؟«..   .. تردين؟!« 
بضيٍق  زفر  تتحدث؟«...  عمَّ  ماذا؟  »فعل  باهتامٍم:  سألته  هذا؟«.  فعل  يمكنِك 
بإمكاين  لنتزوج؟  الرجِل  ذاك  من  تتطلقي  أن  تستطيعني  هل  »الطالق!!  وأوضح: 
اآلن أن أعيلك أنت وأخويك.. دعينا نعش ما حلمنا به يا مهرة..«.. قاطعته جمددًا: 
أتعرفني  عقلك..  فقدت  أنك  من  البد  واحدًا..  حرفًا  التنطق  و  اصمت  »كفى، 
حقا؟!! كيف جترؤ يا طارق؟!! أوالً لست عالًة أبحث عمن يعيلني، وثانيًا.. ثانيًا، 
كيف تراين لتتحدث معي هبذا الشكل.. أنا آسفٌة بأنني استمعت إليك وإن كنت ال 
زلت حتتفظ ببعض االحرت..«.. قاطعها بدوره صائحا: »وماذا أطلب؟ هل أطلب 
عالقًة يف احلرام ال سمح اهلل؟!! أحقًا تفاجأِت بطلبي وتضايقِت إىل هذا احلد؟!! ل إذًا 
..«. هدأ  اللحظة الزلِت معي عىل اخلط؟!  الزلت تستمعني إيل؟ ها؟ وحتى هذه 
حني  محلته  الذي  الذنب  نفس  يل  حتمِّ أن  أريدك  ال  »أنا  مؤنبٍة:  بنربٍة  وتابع  قلياًل 
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حطمت حياتنا وحلمنا يا مهرة، أرجوِك فكري مرًة أخرى.. هذا كل ما أرجوه، فقط 
يف  أو  عامًا  أكان  سواء  ختتارينه،  مكان  أي  يف  تقابلنا  شئِت،  ولو  األمر..  يف  فكري 
شقتك القديمة... فقط امنحيني الوقت والفرصة ألريِك كيف تغريت وأدركت كم 
كنت مغفاًل حني تركتك.. مهرة! ألو؟!.«.. كانت ترتعش وقد كتمت شهقاهتا 
والرغبة والشمئزاز جعلها  ومزيٌج من احلرسة  ببطٍء  رأسها  بكفها وهي هتز 
تشعر بغثياٍن مفاجٍئ، فأهنت التصال دون أن ترد وركضت إىل حوض احلامم، 
ووقفت حافية عىل الرخام البني األصم لتغسل وجهها بدفعاٍت من املاء البارد، 
وكانت كلام رفعت وجهها لرى انعكاس صورهتا يف املرآة بعينيها احلمراوتني 
ارتسمت عىل مالحمها أمارات اإلحساس باخلزي من ترصفها، ومن أفكارها، 
وحلت صورة نادٍر كالستار بينها وبني صورهتا الشاحبة، فتعود لتلطم وجهها 
كانت  وربام  طارقًا،  أحبت  ما  بقدر  نادرًا  حتب  مل  ربام  مرٍة..  بعد  مرًة  باملياه 
ستصبح أكثر سعادًة بدرجاٍت إن كانت أمورها مع طارٍق قد سارت يف مسارها 
الصحيح.. وربام هي تبالغ اآلن يف ردة فعلها.. ولكنها مرهقة.. نعم، بل منهكة 
حرفيًا، متامًا.. فعىل الرغم من اجلرح واألمل الذي سببه اختفاء طارٍق دون كلمة 
وداٍع أو توضيٍح أو حتى اعتذار، إل أن هذا الترصف بالتحديد كان يمنحها 
من  بالتقرب  زوجها  ملحاولت  وتستجيب  حياهتا  لتكمل  والقوة  احلافز 
القرار  اختاذ  السهل  تلو اآلخر.. من  الواحد  قلبها  مشاعرها واجتياز حواجز 
حني ل يكون هناك ثمة اختيارات.. وألن احلال حاليًا ليس فيه اختيارات ،إذا 
ما أخذت بعني العتبار األصول واألخالق، فيفرض هبا أل تشعر بكل هذا 
يشٌء  املنطق  وألن  ختنقها..  التي  الغصة  هبذه  ول  قلبها،  يعترص  الذي  األمل 
التي  التصنيفات  بني  حائرٌة  وهي  جتن  كادت  فقد  متامًا،  آخر  يشٌء  والواقع 
بأن خيطو خمتالً  قديٍم  لرجٍل حمرٍم، تسمح بحٍب  نفسها هبا كزوجٍة  وضعت 
املنسية يف  املظلمة  األركان  بملء  داخل جدران زواجها، وأن تسمح لكالمه 
عقلها ليغطي عىل صوت العقل وأي صوٍت آخر ينصحها بالريث.. وفيام هي 
بني أخٍذ وجذٍب مع ذاهتا، سمعت باب احلجرة يغلق ليعلمها بأن زوجها قد 
مظهرها  تعديل  حتاول  وهي  ريقها  وابتلعت  جمددًا  وجهها  إىل  نظرت  عاد... 
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حلسن  الغرفة.  إىل  عائدًة  احلامم  وتركت  املحاولة  عن  فتوقفت  جدوى  دون 
بالضوء اهلادئ للمصباح  املبهرة واكتفى  نادٌر بإشعال األضواء  حظها مل هيتم 
املجاور جلانبه من الفراش حيث جلس ليخلع حذاءه ويفك ربطة عنقه بإرهاٍق 
واضٍح، ولكنه حني ملحها قال وهو يمد يده إليها: »ها أنت ذا!! لقد اتصلت بك 
بيده وجلست إىل جانبه حماولة أل جتعل  مرارًا، فلم ل تطلبيني؟..«.. أمسكت 
الضوء يالمس صفحة وجهها املحمر وهي تقول هبدوٍء: »متى؟ ل أسمع رنني 
اهلاتف؟.«.. فقال وهو يضيق عينيه ويتفحص وجهها: »مع من كنت تتحدثني؟ 
كفها  قبضته عىل  يده ولكنه أحكم  التملص من  ما؟«.. حاولت  أهناك خطٌب 
شدة  من  لوهلٍة  فأجفلت  الصغري  التحكم  جهاز  من  العايل  الضوء  وأشعل 
الضوء وأغمضت عينيها قائلًة: »ل أكن أحتدث مع أحٍد، لقد كنت نائمًة.. أطفئ 
النور يا نادر فالضوء يضايقني..«.. أفلتها بالفعل فابتعدت لتتكوم عىل الفراش 
النور وإنام وقف  يأيت، ولكنه مل يطفئ  حيث كانت جالسًة منذ دقائق قبل أن 
نائمة اآلن؟«..  »كنِت  واضعًا يديه يف جيبيه سائاًل وعىل وجهه مالمٌح غريبٌة: 
هزت رأسها إجيابًا واستلقت ساحبًة األغطية فوق أذنيها علَّه يدعها وشأهنا، 
ولكنه تابع: »مهرة، هالَّ جلسَت حتى أهني كالمي؟..«.. قالت وهي ل تزال عىل 
انتظار  منهكٌة من  فأنا مرهقٌة جدًا وأعصايب  نادر أرجوك،  يا  الصباح  »يف  وضعها: 
النتيجة، والتي باملناسبة، ل تكلِّف خاطرك بأن تسألني أحصلت عليها أم ال؟.. دعك 
من أنك وعدتني بأن جتعل أحد معارفك خيربك هبا.«.. )ماذا تفعلني؟!!!!( لمت 
نفسها بقوٍة، فلم تدِر مل اندفعت وراء رغبٍة قويٍة يف تأنيب نادٍر وافتعال شجاٍر 
معه!!.. ربام أرادت أن تشعره بالذنب والتقصري نحوها كام تشعر هي جتاهه؟!! 
وجلس  تنام  حيث  من  نادٌر  اقرب  وجيرحها!!!  عليها  ينفعل  أن  أرادته  ربام 
بأنني  »أخربتك  هبدوٍء:  ليقول  برفٍق  وجهها  كاشفًا  الفراش  حافة  عىل  هبدوء 
، كنُت عىل  بدقائق، وحينها  البيت  قبل دخويل  مرٍة، وآخرها كان  أكثر من  طلبتك 
وضعية االنتظار... مع من كنت تتحدثني يا مهرة ومن سبَّب لِك كل هذا التوتر؟.«. 
يؤيت  بدأ  قد  للشجار  سعيها  بأن  أنبأهتا  نربًة  فيه  ملحت  إنام  خافتًا،  صوته  كان 
ثامره، فاعتدلت تبادره بعصبيٍة وهي تلتقط هاتفها وتلقيه بإمهاٍل بني يديه: »ل ال 
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نادر بك، مارس  يا  الذي أخفيه؟ ها؟ تفضل  لتكتشف الرس  بنفسك  اهلاتف  تفتش 
استطاع  ما  قدر  كابتًا  عليها  يعض  أن  قبل  السفىل  شفته  لعق  سلطاتك...«.. 
النزعة التي متلكته يف أن يرضب رأسها باهلاتف الذي ألقته عليه. سحب نفسًا 
عميقًا وقال وقد ظهرت عليه أمارات نفاذ الصرب جليًة: »وِلَ؟«. وضع اهلاتف 
برفٍق عىل الطاولة املجاورة مكماًل: »يكفيني أن تقويل بأنك ل تكوين تتحدثني عىل 
قامته  يشد  تنهد وهو  انتظار.«..  نغمة  اخلط مشغوال وحسبتها  فربام كان  اهلاتف، 
وهمَّ بمغادرة احلجرة حني رن هاتفها فالتفتا كليهام إىل اهلاتف قبل أن يبتسم 
نادٌر ويتقدم ليمسكه من جديٍد معلقًا عىل الرقم الذي مل يكن مسجاًل باسم رقم 
الطالب: »رقٌم غريٌب! أحتبني أن أرد؟.«.. ابتلعت ريقها وهزت كتفيها بال مبالٍة 
»ألو!.«..  بربوٍد:  قائاًل  موافقتها  بانتظار  يكن  مل  وكأنه  تردٍد  دون  اخلط  ففتح 
ه  استمع للحظاٍت إىل حمدثه، حلظاٌت بدت ملهرة كالدهر وقد لعنت طارًق لردِّ
بدلً من الكتفاء بإغالق اخلط، كام مل تدر مل أخذ الدعاء بأن الرقم غري صحيٍح 
من  رقمها،  هذا  »نعم،  بتساؤٍل:  نادٌر  قال  حني  وصعقت  الوقت!..  هذا  كل 
أنت؟.«. مل تدِر أكان هناك زلزاٌل بالفعل أم أن احلجرة كانت متيد هبا ألن دوارًا 
جفٌن  هلا  يرف  أن  دون  الفراش  عىل  كاملخدرة  جالسٌة  وهي  رأسها  لفَّ  حادًا 
تراقب مالمح نادٍر التي مل ُتظهر شيئًا سوى التعجب وهو يقول: »ل أعرف بأن 
فقد خلدت  أنا زوجها.. ال، لألسف  نعم..  مهاجر!! عمومًا ترفنا،  ابن خالة  هلا 
للنوم، فالوقت متأخٌر جدًا... ال، ال داعي لالعتذار.. سأعطيها رقمك وستتصل بك 
غدًا.. عفوًا، ولكن ما اسمك ثانيًة؟.. أهاًل سيد طارق.. نعم، بل الرُف يل.. تصبح 
عىل خرٍي..«.. استمع للحظاٍت قبل أن يغلق اخلط دون أن يضيف كلمًة، وألقى 
ليغادر  ابتعد  ابن خالة والدتك..«..  »طارٌق،  تعابري:  قائاًل بال  اهلاتف بجوارها 
ألقاها  بعنايٍة،  الغرفة ولكنه تذكر شيئًا، فأخرج ورقًة صفراَء صغريًة، مطويًة 
عىل الطاولة األنتيك املوضوعة قرب الباب قائاًل: »أه، كدت أنسى... نتيجة مي، 
استخرجها يل أحد معاريف منذ قليٍل، ولذا كنت أحاول االتصال بك كي أطمئنك... 

مربوك.«... 
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خرج وصفق الباب وراءه بقوٍة... تسمرت مهرة من الصدمة والذهول، 
نادٍر  ترصف  ومن  املتوقع!!!..  وغري  املفهوم  غري  الوقح  طارٍق  ترصف  من 
الرجال  عامل  من  التفاهم!!!..  وسوء  اخلطأ  بحر  يف  إغراقها  يف  النموذجي 
لعنت  والذئاب!!!..  واألفاعي  الرشاك  من  عامل  بأنه  حلظتها  شعرت  الذي 
لتعتذر  بنادٍر  تلحق  أن  أرادت  ألف مرة طارقًا ونفسها، وما يسمونه احلب.. 
منه.. كالعادة... أرادت كذلك أن تقوم لتفتح الورقة الصغرية التي حوت بني 
سطورها شفرة باب مستقبل أختها.. ولكنها بدلً من هذا وذاك، ركضت ثانيًة 
إىل حوض احلامم لتتقيأ كل ما بداخلها من مشاعر أسقمتها، حتى اهنارت قواها 

متامًا، فجلست عىل األرض جتهش ببكاٍء مرير...

] 
اندفع نادٌر إىل الرشفة علَّ نسيم املساء املتأخر يكرس طوق الغضب العارم 
يطيل  الرقيق  القمر  ضوء  كان  أنفاسه.  وخينق  رقبته  حول  حلقته  يضيق  الذي 
ليلون كل ما لمسه من أشجار  انعكس عىل األرض  أزرق حامل  بلوٍن  األفق 
احلديقة وأزهارها بمزيج من خطوط الضوء األزرق والظل، فبعث يف نفسه 
راحًة وسكينًة عجيبًة...لسع نسيم الليل الصيفي برشته وختلل شعره بعذوبٍة 
حلظة خرج إىل فضاء الرشفة فتوقف ليأخذ نفسًا عميقًا مغمضًا عينيه يف حماولٍة 
يائسٍة لالسرخاء وطرد التوتر الرابض يف كل أوصاله.. فتح عينيه وهو يتقدم 
نحو اإلفريز الرخامّي ، حني لحظ أنه ليس وحيدًا وسط هذا السكون. تعرف 
فورًا عىل ظل فؤاٍد مرتكنًا عىل أحد األعمدة املصقولة املصطفة بمحاذاة دوران 
إفريز الرشفة وهو يدخن سيجاره التي أخذت تضاء شعلتها كلام سحب منها 

نفسًا عميقًا طوياًل...اقرب منه هبدوٍء وبادره بصوٍت خافٍت:
»أمعك سيجارة أخرى؟«

تعجب فؤاٌد الذي كان يراقب شقيقه يف صمٍت مذ خرج إىل الرشفة، فقال 
هبمٍس خشية أن يفسد مجال اللحظة وسكوهنا: »ل أعرف أنك تدخن!!!«
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رد نادٌر بعصبيٍة ورسعٍة: »ال أدخن ولكنني بحاجٍة لواحدٍة اآلن، فهل معك 
أخرى ؟«

اخللفي  رسواله  جيب  يف  كانت  التي  العلبة  من  سيجارة  فؤاد  أخرج 
وناوهلا لنادٍر ثم مد يده ليسحب الولعة من جيبه اآلخر، إل أن نادرًا سحب 
السيجارة من فم فؤاٍد واستخدمها ليشعل هبا سيجاره، ما جعل األخري يبتسم 
.. انتظر حتى يأخذ شقيقه بضع أنفاٍس عميقٍة يف صمٍت ويتلذذ برؤية عمود 
مرتفعًا  يراقص  وهو  ناعٍم  ليلكي  للون  األزرق  الضوء  حوله  الذي  الدخان 
حتى يذوب يف ظلمة السامء الداكنة املرصعة. كان معتادا عىل رؤية نادٍر يرزح 
حتت ضغوط كثرية، ولكنه مل يالحظ عليه يومًا شيئًا مثلام يبدو عليه هذه األيام 
من توتٍر وضيٍق وعصبيٍة جتاه أي كالم ل يوافق هواه. كان يعلم أن هناك ما 
يعتربه شأنا شخصيًا  نادرًا عام  يسأل  أن  أنه مل حيب  إل  بينه وبني مهرة،  يدور 
ا وأن يراه يدخن وهو من أشد الرافضني  ربام لن يستسيغ أخوه خوضه فيه. أمَّ
للتدخني فهذا ل يعني إل أن شقيقه ما عاد يستطيع الصمود حتت ضغط العمل 
استند  سخيفٍة.  كلامٍت  ببضع  ولو  عنه  التخفيف  حياول  أن  وعليه  والعائلة، 
نتحدث هبدوٍء منذ  أن  لنا  يتسن  »ل  ببساطٍة:  قائاًل  بكوعيه عىل اإلفريز األملس 
يوم  والشباب،  أنت  مني،  لسخريتك  ألقتص  فرصة  أجد  ل  أينِّ  حتى  بعيٍد...  زمٍن 

زواجي بشهرية« 

ضحك بخفٍة فابتسم نادٌر ونفث دخان سيجاره وهو ينضم ألخيه مستندًا 
مل  وكيف  وشهريٍة،  فؤاٍد  زفاف  ليوم  الذكرى  اإلفريز..سحبته  عىل  األخر  هو 
التي  الفساد  بشلة  استبدهلم  والذين  حينها،  الكثر  فؤاٍد،  وأصدقاء  هو  يكف 
عىل  طوعًا  القفص  بدخول  ومعايرته  منه  السخرية  عن  احلادث،  منذ  يرافقها 
رجليه، والكثري من األمور الشبيهة.. ما جعله يضحك مطأطئًا رأسه، ثم رفعها 

لينظر إىل جانب وجه فؤاٍد الذي ختفت مالحمه قلياًل خلف ُسر الظالم.
»كان يومًا مجياًل .. وكنا مجيعًا سعداء.«
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 ، »كيف هو الزواج معك؟«  هز فؤاٌد رأسه، ولكنه حول الكالم إىل نادٍر: 
قاهلا بخفٍة حتى يستخرج الكالم منه ببساطٍة دون أن يشعر بأن أخيه يستقيص 
عن ما ل يعنيه.. رد نادر بسخرية لويا شفتيه: »رائع.« ورفع السيجارة لتواجه 
فؤادًا الذي فهم قصد شقيقه فابتسم للحظٍة، ثم قال بجديٍة: »الزالت مهرة تعتاد 

عىل البيت والعائلة اجلديدة.. أمهلها بعض الوقت.«

منها،  يتضايق  فعاًل  بدأ  التي  السيجارة  تدخني  تابع  وإنام  نادٌر،  يعلق  مل 
وفهم فؤاٌد صمته كام أراد نادٌر بالضبط، ولكنه قلق عليه، ويريد أن خيربه بأنه 
ما عاد منهمكًا يف ذاته فقط كام كان سابقًا، وبأنه موجوٌد إىل جانبه إن أراد أن 
يتحدث عام يضايقه ولو عىل سبيل الفضفضة.. فقال بنفس الصوت اخلافت: 

»هل يسري العمل عىل ما يرام ، أم أن هناك مشاكل جديدة؟«

أطفأ نادر سيجاره يف مطفاة السجائر الكريستالية التي وضعها فؤاٌد بينهام 
ما  »دائاًم  ًبسخريٍة:  قائال  رسواله  جيبي  يف  يديه  واضعا  واعتدل  اإلفريز،  عىل 

هنالك مشاكل وحتديات يف العمل... ال تقلق ، فأنا معتاٌد عىل ذلك.«

سأله فؤاٌد مبارشًة: »إذا ما بك يا نادر؟ ل أرك يف حيايت عىل مثل هذا احلال؟«
»سجائر  متابعًا:  حلظاٍت  منذ  شقيقه  أطفاها  التي  السيجارة  إىل  أشار 
وتوتر.ٌ.. اعذرين ، يكفي أنك تقف معي هنا تاركًا عروسك ول يمر عىل زواجكام 
سوى أشهٍر.. لربام ال شان يل بعالقتك بزوجتك، إنام ما يعنيني هو أنت يا نادر... 
من  أكثر  أعصابك  عىل  تضغط  ال  عليك  باهلل  عليك...  قلق  فأنا  بك،  ما  أخربين 
الالزم.«. صمت متأثرا، فهو خيشى أن يمرض نادٌر كام حدث من قبل، فقد كاد 

يموت حينها وكذلك هو ...
رد نادٌر ساخرًا: »رصت تتحدث ككريمة...« وضحك ضحكًة قصريًة، ثم 
»ال تقلق يا فؤاد، أنا بخرٍي ... فعال... ولكنك  تابع بصوت ثابٍت ليطمئن أخاه: 

تعلم، ربام أكثر مني، كيف أن النساء يستطعن أن يشغلن املرء و يرهقن تفكريه.«

تنهد بعمٍق: »كل ما هنالك أين ل أعتد عىل عدم القدرة عىل حتديد ما عيل أن 
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أجدين  فأحيانا  يسعدها،  أو  يضايقها  ما  جيدًا  أفهم  بأين  أشعر  ال  أفعل...  أو  أقول 
أصارع وسط سوء تفاهِم سخيٍف يف حني أنني ما رتبت إال لرحلٍة أو مفاجأٍة ما.!!!! 
أشعر فقط بأنني لست عىل أرٍض ثابتٍة يا رجل! أتفهم ما أعني؟ ال يمكنني أبدًا أن 

أعرف متى سأخطئ أو متى سأصيب، وأنا ال أحب هذا التيه.«

هز رأسه بغضٍب وهو يمرر يده يف شعره بعصبيٍة.. كان فؤاٌد صامتًا هيز 
نًا عىل كالم أخيه. قال ساخرًا حني أيقن أن نادرًا  رأسه بني احلني و اآلخر مؤمِّ

قد أهنى كالمه :
» أليست هذه هي روعة الزواج؟!!! وااااااو!!!!! حتى أنت يا نادر؟!!!!«

ضحك عاليًا وهو يكمل: »وااااااااو!!!«
علق نادر هبدوٍء : »سعيٌد بأنني أدخلت الفرحة عىل قلبك .«

نظر إىل فؤاٍد مليًَّا واستطرد مقطبًا: »أم لعلك سكران؟«
اعتدل فؤاٌد وهو يضع يديه يف جيبي رسواله هو اآلخر قائاًل بخفٍة وهو 

هيز كتفيه:
»لقد أقلعت عن اخلمر متامًا منذ فرتة، وأنت تعرف هذا... ل يعد يل هبا حاجة 

بعد اآلن.«

سأله نادر مازحًا:
»أهلذه الدرجة أنت سعيد مع أمرية؟ أعيل أن أحسدك اآلن؟«

عىل  هناك  ليس  ألنه  اخلمر  عن  أقلعت  عزيزي  »يا  ساخرٍة:  بجديٍة  فؤاد  رد 
وجه األرض أي نوع من ُمذهبات العقل، وإن رشبت منه بحرًا، أن جينبك االحساس 

بطعنات أمرية وسياط لساهنا الالذع...«

انفجر نادٌر ضاحكًا فيام أكمل فؤاٌد برسعٍة وهو سعيٌد بخروج أخيه من 
حالة الكآبة وضحكه عىل تعليقاته: »حقًا!!! ما هبن هؤالء النساء؟!!! أعني، ال 
مزاج  تعكري  وتتأكد من  تطمئن  أن  بعد  إال  بخرٍي وسعيدٍة  أهنا  منهن  الواحدة  تشعر 
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لياًل، ال يمكنه أن يدير هلا ظهره ولو من  إليها  زوجها وإفساد هناره.. وعندما يعود 
ولياٍل طويلٍة...ِممَّ صنعت  أيامًا  والغم  والنكد  اللعنات  العتب، وإال صاحبته  باب 
هذه املخلوقات؟ أتعرف بمن يذكرنني؟« مل ينتظر جواب نادٍر وإنام تابع: »بقصص 
عرائس البحر، فهن يسحرنك بجامهلن وغنائهن العذب، وما أن يتمكن منك حتى 

تظهر حقيقتهن وبشاعتهن ، فيغرقنك ويتغذين عىل أحشائك..«

وهو  كالمه  متثيل  يف  يديه  كلتا  مستخدمًا  عجوٍز  اٍر  كبحَّ يتحدث  كان 
اللحظة بحٍب،  الذي احتضن  قلبه  يقطب حاجبيه بشدٍة، ونادٌر يضحك من 
ليس خلفة الُطرفِة، وإنام قد أحب هذا اجلو احلميم اخلفيف بينه وبني فؤاٍد، فربام 
كان ما يقوله فؤاٌد مبالغًا فيه وسخيفًا، ولكنه كان بحقٍّ حيتاج ملثل هذا احلوار 
نادٌر  تنفسا بعمٍق للحظات بعدما توقفا عن الضحك، فسأل  والسرخاء... 

فؤاد هبدوٍء مرسحيٍّ : »أتظننا سننجو لنروي القصة ألبنائنا ؟«
ابتسم فؤاد ابتسامًة جانبيًة وهو يربت عىل كتف أخيه:

نفعلها  أن  نستطيع  فأظننا  كريمٍة،  من  الطويلة  زواجه  أعوام  كل  آدم  نجا  »إن 
نحن أيضًا ...«

ضحكا بصمٍت هذه املرة ووقفا بجانب بعضهام معتدلني كلٌّ يضع يديه 
الرقيق  الفيض  الضوء  هذا  يف  احلديقة  مجال  يطالعان  ومها  رسواله  جيبي  يف 
التقارب  الرقيقة من  اللحظة  والنسيم يتالعب بشعرهيام، وكالمها يدخر هذه 
العذب بينهام لسرجاعها بعد ذلك مراٍت ومراٍت، فام أندر مثل هذه األوقات 
وأعزها....بقيا عىل حاهلام هذا لدقائق قبل أن يسأل نادٌر بصوٍت هادٍئ حائٍر:

»كيف تعرف إن كانت املرأة حتبك أم ال؟«

رد فؤاٌد فورًا دون تفكرٍي:
»بأال حتتاج ألن تسأل نفسك هذا السؤال؟«

وندم فورًا عىل رده املتهور، فقد لحظ توتر شفتي نادٍر حني استدار إليه 
ليصحح كالمه )يالني من غبي( وبخ نفسه بعنف... لقد بدد بكلمٍة واحدٍة كل 
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ما جناة يف حماولته التخفيف عن أخيه.. )عبقري( ..تابع باإلنجليزية، حماولً 
إصالح ما أفسده بالتظاهر بأنه كان يسخر من النساء جمددًا: »أمتزح؟!! بالطبع 

لن تعرف أبدًا..«

قوله  أثر  وختفيف  األجواء  تلطيف  أخيه  حماولة  أدرك  وقد  نادٌر  تنهد 
الرصيح، فاستدار رابتًا عىل ظهره وهو يغادر الرشفة قائاًل من وراء ظهره:

تأخر  الراحة فقد  اذهب إىل غرفتك وخذ قسطًا من  أبدًا...  »فعاًل، لن أعرف 
الوقت... تصبح عىل خرٍي.«

راقب فؤاٌد ظل أخيه وهو خيتفي يف ظالم الردهة قبل أن يقول لنفسه:
اآلخر  انطلق هو  ثم  بقوٍة،  زفر  أبدًا...«  لَك  نفع  فال  فؤاد،  يا  َنْم   ، »نعم 
إىل غرفته عازفًا عن مجال احلديقة التي ما عاد يف مزاج يسمح له بالستمتاع 
هبا.. غضب من نفسه كثريًا، ولكنه غضب أكثر من مهرة »ما الذي ال يعجبها يف 
نادٍر؟« تساءل بحريٍة، فهو يرى كيف أن أخاه ل يدخر جهدًا ول مال إلسعادها 
هي وشقيقيها!!!!! ما هذه التعاسة التي تتنفسها النساء!!!!!!!! وصل غرفته 
املعلق  املصباح  بجوار  الكريس  اجلالس عىل  الظل  يلحظ  فلم  تتآكله  وأفكاره 
يف ركن الغرفة، هلذا فزع عندما أيضء وأخذ يطرف بعينيه حتى اعتاد الضوء 
املفاجئ رغم خفوته. بادرته أمرية عاقدًة ساعدهيا أمام صدرها وإحدى ساقيها 

العاريتني تتأرجح فوق األخرى: »أُعدنا ملا كنا عليه من سهر وقلِة قيمٍة؟«
دخل إىل الغرفة مغلقا باهبا وراءه وهو حيدث نفسه: » اقلق لشأنك اآلن يا 

سيد فؤاد...«

رفعت أمرية صوهتا قائلًة بحدٍة:
» أنا أحتدث إليك يا فؤاد!!! أين كنت حتى هذه الساعة؟«

أخذ فؤاٌد نفسًا عميقًا، و بدأت سهرته فعالياهتا.....

]  
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انتفضت مهرة لدى سامعها صوت الطرقات العنيفة عىل الباب، فسارعت 
تشعل الضوء اخلافت بجانب الرسير واستدارت لتوقظ نادرًا، ولكنها مل جتد 
يف مكانه إل خواًء باردًا ما يدل عىل أنه مل يعد إىل غرفتهام ومل ينم يف الفراش 
أبدًا هذا املساء بعدما انرصف عنها مغاضبًا.. توقف الطرُق للحظاٍت جعلها 
نفذت  عاليٌة  أكرب تصاحبه جلبٌة  بقوٍة  عاد  أن  لبث  ما  ولكنه  بأهنا حتلم،  تظن 
قفزًا وهي حتث  الفراش  فقفزت من  السميك  الباب اخلشبي  بقوٍة من خالل 
فؤاٍد وكريمة وربام  تفتحه وقد ميزت صوت  أن  الباب، وكادت  اخلطى نحو 
سامٍر أيضا، ثم انتبهت إىل أهنا بثوب نومها اخلفيف... ركضت تلتقط الروب 
الشيفون اخلفيف امللقى عىل حافة الفراش ومهت بارتدائه ثم ألقته بعيدًا وهي 
تتواىل  الرسيعة  والطرقات  يسر،  مما  أكثر  سيفضح  وجدته  حيث  بحدٍة  تزفر 
نادٍر احلريري األزرق  تتعثر وهي تربط حزام روب  بعجالٍة وعصبيٍة جعلتها 
الواسع.. وقفت جامدًة للحظاٍت تستوعب ما ترى، فهناك عىل األرض يتكئ 
ما،  لسبب  أرضًا  سقط  وكأنه  يبدو  فيام  ليقف  ومي  ماجٍد  من  كل  عىل  سامٌر 
بينام يشتبك فؤاد وأمرية باأليدي يف مشهٍد جعلها تشهق بقوٍة وتندفع برسعٍة 
لتساعد كريمًة التي كانت حتاول بجسدها الضئيل احليلولة بينهام دون فائدٍة... 
هي  يساعدها  أن  سيحاول  بأنه  ظنت  وقد  نحوهم  يندفع  وهو  سامٌر  رصخ 
وكريمة يف وقف هذا الشجار املريع، إل أهنا أدركت أن هذا أبعد ما يكون عن 
»أقسم برب العزة أن أربيك يا فؤاد كام ل يفعل أباك،  غرضه حني سمعته يقول: 
يا ابن ال..«.. صاحت كريمة وهي تفلت أمرية وتقف يف طريق سامٍر لتمنعه 
بجسدها من الشتباك ثانيًة مع فؤاٍد الذي كان يبدو كاملجنون يف هذه اللحظة: 
»ال يا سامر، كفى... كفى...«.. ساعدها ماجٌد يف هتدئة سامٍر، ولكن فؤادًا كان 
قد انتبه لسبابه فاقرب منه مهامجًا وهو يقول: »دعيه، دعيني أرى ماذا يستطيع أن 
يفعل الفاشل عديم النخوة.«.. هامجته أمرية من اخللف صارخًة: »احرتم نفسك، 
ال تتحدث إىل أخي هبذا األسلوب.. ما بك؟ هل جننت؟.. أقسم باهلل بأين لن أدَع 
يا فؤاد، وسأحتدث إىل  ما فعلت يمر عىل خرٍي، وسأخرب خايل ونادرًا.. سأفضحك 
اهلواء  يف  يده  طارت  حقيقتك..«..  عىل  أنت  هو  من  ليعلموا  اجلريدِة  يف  زمالءك 
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لتستقر بقوٍة عىل خدها وتلقيها أرضًا بعيدًا بضع خطواٍت، هادرًا: »أخربي من 
تريدين، ولرييني أيًا كان ما يستطيع أن يفعله..«.. سحبه سامٌر من قميصه وهو 
يبعد كريمة وماجد بقوٍة: »أتظن أن لن يقدر عليك أحد؟!! أليس لك كبري؟!.«..
دفعه فؤاٌد بقوٍة غاشمٍة كاد أن يسقط عىل إثرها من أعىل الدرج وسط رصخات 
مهرٍة ومي املذعورتني، لول أن تدارك نفسه يف اللحظة األخرية وفؤاٌد هيدر: 
»ال، ليس يل كبري، وها أنا أقوهلا جمددًا، ليس يل كبري، فلريين أحدكم ماذا سيفعل.«.. 
أمريٍة  هتدئة  مهمة  لكريمة  أوكلت  وقد  مرددٍة  بخطواٍت  مهرة  منه  اقربت 
يكون  أن  حاولت  بصوت  وقالت  ثانيًة  فؤاد  هتاجم  ل  كي  عليها  والسيطرة 
هادئًا، وهي جتاهد لتخفي اختالجَة البكاء فيه: »ما األمر يا فؤاد؟ ل ال هتدأ ودعنا 
ننزل لألسفل قلياًل لنحتيس كوب شاي وننتظر ريثام يعود نادٌر.«.. التفت إليها قائاًل 
بال تردٍد: »أيمكن أال تتدخيل أنِت من فضلك..«.. صاحت به كريمة حينها أمام 
صدمة مهرة وماجد ومي لرده غري املتوقع: »فؤاد!! ما بك؟! أنسيت أنك تكلم 
زوجة شقيقك الكبري؟!!! ماذا قالت املسكينة لرتد عليها هكذا؟«.. تنحنحت مهرة 
لتجيل صوهتا وقالت موجهة كالمها لكريمٍة وهي تشري ملاجٍد أل يتكلم حني 
وبأنه  مقدرة عصبيته  أنا  يا كريمة..  بأس  »ال  التدخل:  لحظت غضبه وحماولته 
أنِت األخرى  »بىل قصدت..  ل يقصد أن يضايقني.«.. ولكن لذهوهلا قال بقوٍة: 
التي كان وجهها  تنكدين عىل زوجك و حتيلني حياته جحياًم...«. وأشار ألمريٍة 
يف هذه اللحظة يضاهي حبة الفراولة امحرارًا، والعرق والدموع يغرقان وجهها 
كأهنا حممومٌة، متابعًا: »أنِت وهي صنٌف واحٌد.. ال تنصحي وال تتدخيل، فيكفي أن 
أخي يكاد يشعل أصابعه العر شمٍع لِك، ورغم ذلك، ال محٌد وال شكر..«.. لكزته 
كريمٌة يف كتفه قائلًة بحدٍة: »وهل سيعجب نادرًا ما تقول اآلن؟!! أتظن بأنك هكذا 
تتحدث لصاحله؟!!.«، تابع صائحًا: »اسأليها إذًا أين زوجها اآلن؟ الرجل ل يعد 
يرتح حتى يف بيته!!! منكنَّ هلل!!.«.. قالت كريمة وهي تكز عىل أسناهنا: »واهلل لو 
علم بام قلَت وفعلَت فلن يدَع األمُر يمرَّ مرور الكرام ككل مرة.«. صاح يف وجهها: 
»فليفعل ما يفعل، ولرييني كبريكم آقىص ما يستطيع.«.. قالت أمريٌة بقوة: »ومن 
تظن نفسك؟ ها؟ أختال بأين سأسمح لك بإهانتي وقهري كام كانت تلَك تفعل؟!! 
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ال، اصح يا هذا.. أصابعك ليست كبعضها، ورب العزة، أحيُل حياتك جحياًم أنت 
يا قتلة«.. اندفع  يا قاتل يا عديم األخالق..  وعائلتك!!«، وتابعت صارخة: ».. 
سامٌر نحوها هذه املرة ليسكتها، إل أن قوًة كبريًة دفعته نحو الدرج ليتدحرج 
واجلميع  متتاليٍة،  بصفعاٍت  شقيقته  وجه  عىل  ينهال  فؤاد  يلمح  وهو  نزولً 
حياولون منعه دون جدوى، حتى متكنت مهرة وكريمة أخريًا من ختليصها من 
من  كل  يزال  ل  بينام  بقوٍة  الباب  وأغلقا  مهرة  غرفة  داخل  ودفعاها  يديه  بني 
ماجٍد ومي حياولن هتدئة فؤاٍد ومنعه برفٍق من حماولة كرس الباب وهو يدقه 
وقد  بصعوبٍة  سامر  وقف  افتحي.«.  مهرة..  يا  هذا  يف  نفسك  تقحمي  »ال  بقوة: 
شعر بآلم شديدٍة يف جنبه وكتفه إثر سقوطه، ولكنه متالك نفسه وحتامل عليها 
متامًا:  عقله  فقد  كمن  بدا  وقد  يصيح  فؤادًا  يسمع  وهو  ببطٍء  الدرج  صاعدًا 
»افتحي الباب يا مهرة و أخرجيها من عندك.. ال تتدخيل يف مثل هذه األمور.. افتحي 
يتلق جوابًا وقف حيدق يف وجهي ميٍّ وماجٍد وهو هيز  يا كريمة..«.. حني مل 
رأسه والغضب مل يبارح مقلتيه.. تقدم سامٌر وهو يفرك جبينه بأصابعه فخفَّ 
إليه ماجٌد ومن ورائه مي التي قالت بقلٍق بالٍغ: »هل ارتطم رأسك؟ ربام جيب 
الدرج قبل أن جييب  اندفع فؤاٌد هابطًا  لنطمئن عليك.«..  املشفى  ننقلك إىل  أن 
سامٌر، ولسبب غري واضٍح انتظر ثالثتهم حتى سمعوا صون حمرك سيارته هيدر 
مبتعدًا قبل أن يتابعوا كالمهم، فقال ماجٌد بخفوٍت: » م.. ماذا؟!! أنا ال أصدق 

ما رأيت!!!«.

قال سامٌر هبدوٍء وهو جيلس عىل األرض مادًا ساقيه ومي تتفحص جرحًا 
دقيقًا يف جانب حاجبه: »أنِت ل َتمَرْي شيئًا.. هذه هي حقيقة هذه األرسة الكريمة، و 
زوج شقيقتك ال خيتلف عن أخيه كثريًا، وإنام فقط هو أقل ضجيجًا وأكثر إيذاءًا.«.. 
وقفت مي بعصبيٍة وقالت ملاجٍد وهي متسك بمرفقه بقلٍق: »البد أن نرحل من 
هنا! ال يمكن أن تعيش مهرة جتربًة كهذه يا ماجد!! ماذا إن .. إن.. فعلوا هبا مثلام فعلوا 
بشهريٍة؟!.«. سأهلا ماجٌد فورًا: »ماذا فعلوا بشهرية؟ ومن )هم( الذين فعلوا؟!«.. 
تراجعت وعقدت ذراعيها متسائلًة باستنكاٍر: »هل ترى ما حدث طبيعيًا؟!!«.. 
ردَّ وقد بدا شاردًا: »أرى أن فؤادًا ليس طبيعيًا.. ولكني ل أَر أحدًا هنا يوافِقه عىل 
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ترصفاته كذلك! فلم ُتقحمني زواج مهرة يف ما حيدث ألمرية؟.«. صاحت: »توقف 
عن التظاهر بالعقالنية واملوضوعية، فحياة أختِنا هنا عىل املحك.«. رد فورًا: »توقفي 
أنِت عن التحدث عن الزواج وكأنه لقاء غرباء يف حمطة!!! ال أحتاج إليِك لتنبهيني 
ملصلحة مهرة، ولن أسمح ملخلوٍق مهام بلغت سلطته بإيذائها ولو كلفني هذا حيايت، 
إليه فابتلع  فلست نذالً خمنثًا..«. قطع كالمه عندما رفع سامٌر نظراته الساخرة 
ريقه وقال بخفوٍت: »أنا آسٌف يا سامر، ل أقصد شيئًا مما..«، ولكن سامر أشار 
عىل  الصغار  كالم  آخذ  ال  فأنا  عليك،  »ال  بسخريٍة:  إياه  مقاطعًا  مبالٍة  بال  بيده 
جممل اجلد بأي حال.. اذهبا إىل غرفكام.. هيا.«.. قالت مي من وراء ظهرها وهي 
ماجٌد حتى دخلت غرفَة  راقبها  الفراش.«..  إىل  آوي  ثم  تبتعد: »سأتفقد شهدًا 
الصغرية، ثم التفت ليسأل سامٍر بأدٍب: »أتود أن أصحبك لغرفتك؟«. هز سامٌر 

رأسه نفيًا، فركه ماجٌد حيث هو دون أن يضيف كلمًة أخرى...
بقي سامٌر عىل األرض يعيد ويكرر ما حدث يف رأسه، ولسبب ما مل يكن 
هبدوٍء  شعر  النقيض،  عىل  ولكنه  متوقٌع،  هو  كام  اخلوف  أو  بالغضب  يشعر 
عجيٍب، ويف رأسه بدأت ترتسم اخلطوط األولية خلطٍة بديلٍة جديدٍة، ربام قلبت 
موازين األمور متامًا ووضعت كل اخليوط يف يده هو.. خطٌة ستدفع كاًل من 

فؤاٍد ونادٍر للركوع له فقط ليبقي عىل حياتيهام كام عرفاها دون أن يدمرها....
استكشاف  حماولً  نادٍر  غرفِة  بباب  أذنه  ليلصق  واقرب  بصعوبة  وقف 
أنا  »هذا  موضحًا:  برفٍق  الباب  طرق  شيئًا،  يستبني  مل  وحني  اآلن،  أخته  حال 
الباب  ُيفتح  أن  قبل  دقائق  انتظر  فؤاٌد مذ فرتة.«...  فقد غادر  تقلقي  يا مهرة، ال 
بطيبٍة:  تقول  وهي  قلياًل  وجهها  إىل  اللون  عاد  وقد  عتبته  عىل  كريمة  وتظهر 
تعلق  أن  دون  كتفه  عىل  تربت  يدها  فمدت  إجيابًا،  أومأ  بخري؟.«.  أنت  »هل 
هتز  وهي  لتقول  وعادت  ومهرة،  أمريٍة  من  كل  جتلس  حيث  خلفها  ونظرت 
رأسها بأسٍف: »األمور أهدأ هنا، ال تقلق.. أتود أن أحرض لك شيئًا لتربه قبل أن 
تنام.«. هز رأسه نفيًا: »ال، سأنام.. تصبحني عىل خري.«.. استدار ليغادر ومهت 
كريمٌة بإغالق الباب ولكنه عاد ليسأهلا بدهشٍة: »أين آدم.؟!!«.. ردت وعيناها 
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بخفوٍت:  تقول  يسمعها  وهو  حاجبيه  أحد  يرفع  جعله  ما  عينيه  من  تتهربان 
اهلل..«...  إن شاء  قريتنا وسيعود صباحًا  قريبًا مريضًا يف  يزور  »يف مشواٍر طارٍئ.. 
استدار وغادر دون تعليٍق فأغلقت الباب وراءه وتنهدت بقوٍة... سارت، يف 
الضوء اخلافت للمصباح الصغري املجاور للفراش يف اجلهة األخرى من الغرفة 
والذي ينري الغرفة عىل استحياء، نحو أمرية التي جلست عىل طرف األريكة 
املتتابعة  شهقاهتا  وسط  بصعوبٍة  أنفاسها  تلتقط  الٍلون  النحاسية  املخملية 
مهدئًة  ظهرها  عىل  وتربت  برفٍق  خدهيا  عن  الدموَع  متسح  مهرة  وبجوارها 
دون أن تعري ما تقوله أمرية اهتاممًا، فاألخرية مل تتوقف مذ دخلن الغرفة عن 
السب واللعن والوعيد... جلست كريمة إىل جوارها واحتضنتها برفٍق قائلًة 
بأمومٍة رصفٍة غلبتها يف حلظة ضعٍف أمام دموع الفتاة: »هيا اآلن يا أمرية، اهدئي 
يا حبيبتي.. صدقيني سيعتذر منِك قبل الصباح وسُيَقبُِّل رأسِك ويديِك أمام اجلميع، 
سرتين... أنا أعرف فؤادًا جيدًا.. وأعرف أيضًا بأنه حيبك.«.. انتفضت أمرية تبعد 
جزاؤه؟!!  هو  أهذا  »يعتذر؟!!  بغضٍب:  تصيح  وهي  حوهلا  من  كريمة  ذراعي 
جل ما يف األمر أن يقول: أنا آسف؟!! بعد كل ما فعل يب وما أصابني.«.. أشارت 
لوجهها وشعرها الذي كان عىل ما يبدو مصففًا بعناية ملناسبٍة ما أو سهرٍة قبل 
أن ينتزعه فؤاٌد انتزاعًا.. حاولت كريمة أن هتدئها بأن تربت عىل يدها ولكن 
أمريًة دفعت يدها وهي متسح دموعها بحنٍق، فاكتفت بأن تقول برقٍة: »بالطبع 
ليس صحيحًا، وال مسموٌح بام فعله يا حبيبتي، ولكن إذا اعتذر منِك واسرتضاِك، 
ابتسمت  عليه؟«..  ونِدم  خطأه  أدرك  بأنه  معناه  اعتذاره  أليس  أكثر؟  املطلوب  فام 
الدرجِة  هلذه  يثور  أن  يمكن  ال  أنه  من  متأكدٌة  أنا  الرصاحة،  أردِت  »وإذا  متابعًة: 
فورًا وقالت وهي متيل  أمرية  الذي حدث؟«. وقفت  ما  دون سبٍب قويِّ جدًا.. 
بجذعها الطويل نحو كريمة واحلقد يقطر من كلامهتا: »بالطبع ستتخذين صفه، 
فهو تربيتك وربُّ نعمتك يف نفس الوقت.. أنا املخطئة ألين سمحت لِك بالتدخل 
يف شئوين من األساس..«، واعتدلت متابعًة وقد استعادت سيطرهتا التامة عىل 
بتسلٍط  تقول  تسمعها  وهي  باردٍة  بقشعريرة  مهرة  أصابت  بطريقة  أعصاهبا 
جعلته  الذي  أمرية  وجه  يف  بأملٍ  فحدقت  مكاهنا  الصدمة  مجدهتا  التي  لكريمة 
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الظالل والدموع يبدو مقيتًا: »أين آدم؟«. ردت كريمة بصوٍت مبحوٍح: »يزور 
إن  غدًا  وسيعود  عليه  ليطمئن  فذهب  الرجل،  مِرض  الشيخ..  كفر  يف  أقاربنا  أحد 
شاء اهلل.«. رفعت أمرية أحد حاجبيها وعقدت ساعدهيا حول صدرها يف وقفٍة 
متعاليٍة متسائلًة بربوٍد: »هكذا؟ دون أن يستأذن أو ُيعلم أحدًا؟!! أيَل..«. قاطعتها 
بني  من  املعركة  حتولت  هنا  نادرًا.«..  استأذن  وقد  أعلم،  »أنا  تردٍد:  دون  مهرة 
كريمٍة املسكينة وأمرية إىل حتٍد بني األخرية ومهرة التي وقفت وهي تقاوم بشدٍة 
رغبتها يف عقد ساعدهيا لتشد من أزر نفسها، حتى ل تقلب الوضع من كوهنا 
الرغبة يف متزيقها بكلامهتا دون رمحٍة..  يثري لدهيا  أمرية إىل مظهٍر  حتاول هتدئة 
الطويل يسقط عىل  املرآِة وظلها  ابتسمت هبدوٍء وهي تسري نحو  ولكن أمرية 
وجهي املرأتني املرقبتني، ومهرة تتأمل قوامها النحيل الذي بدا أكثر طولً يف 
الضوء اخلافت، وكانت كلام اقربت من الفراش، امتد ظلها ليطول بشكل بدا 
غريبًا خميفًا و مضحكًا معًا.. كانت حلظًة غريبًة ذكرهتا بذاك الثعبان ايل يسكن 
أمرية؟!(..  يا  كابويس  أنت  يلف وجوده..)هل  الذي  املهيب  أحالمها واجلو 
وقفت أمرية أمام املرآة ترتب شعرها بأصابع خبريٍة وهي تقول: »إذا، مادام نادٌر 
وزوجته عىل علٍم، فال داعي إلزعاج نفسك بإخبار اآلخرين.. ال بأس.. انرصيف اآلن 

ويف الصباح ال توقظيني باكرًا، واعلمي بأين سأنام يف غرفتي القديمة.«.. 

مآقيهـا،  متـأل  والدمـوع  وراءهـا  الغرفـة  بـاب  كريمـة  تغلـق  أن  قبـل 
أمسـكت مهـرة، التـي حلقت هبا غـري مباليـٍة بنظرة أمـرية السـاخرِة، باملقبض 
ين عليمِك يما كريممة.«. هـزت كريمـة رأسـها وعيناها  وقالـت بخفـوٍت: »هموِّ
»ال بمأس... ال بمأس.«.. قالـت  قائلـًة بحـرسٍة:  الكثيـف  السـجاد  مل تفارقـا 
مهـرة وهـي تدنـو منهـا لتتأكد مـن أل يسـمعها أحٌد غـري كريمـٍة: »أيمكن أن 
نتحمدث قليماًل بعدمما تعمود أممرية لغرفتهما؟ أحتماج ألن أحتمدث إىل شمخص أثق 
بمه وبنصيحتمه.«.. ابتسـمت كريمـة وعانقتهـا بقـوة وهـي تقـول: »اللهم اجرب 
بخاطمرِك يما عزيمزيت.«. وانرصفـت فـور مـا تركتهـا مهـرة التـي ظلـت ترقبها 
بقلـٍب ينفطـر ملظهرهـا العجـوز احلزيـن.. لعلَّهـا أرادت بطلبهـا أن ترفع من 
معنويـات كريمـٍة، لكـن هذا ل ينفـي أبدًا رغبتهـا احلقيقية امللحـة يف احلديث 
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واإلفصـاح عن مكنون نفسـها لشـخٍص خارج دائـرة اخلبـث واملجامالت..
من  انتهت  قد  كانت  التي  اللئيمة  لضيفتها  وعادت  عميقًا  نفسًا  أخذت 
تعديل هندامها حتى خال مظهرها من أي أثٍر للبكاء والعتداء، اللهم إل من 
بضع رضوٍض بدأت يف الظهور عىل عظمة خدها وأسفل ذقنها.. بقيت أمام 
مهرة  تركته  مايسٍّ  بعقد  اخلمري  األظافر  ذات طالء  بأصابعها  تتالعب  املرآة 
هناك مذ ليلتني.. تنحنحت مهرة لتنبهها، وحني مل جُيِد ذلك نفعًا قالت بصوٍت 
خافٍت مهذٍب: »أظنٍك بحاجٍة لقسٍط من النوم يا أمرية.. وأظن أن ُمسكنًا للصداع 
بثقٍة وثباٍت عىل غري  سيكون مفيدًا إن أردِت نصيحتي.«. تقدمت نحوها أمرية 
عجٍل أشعرا مهرة بأهنا فأٌر ثبته قٌط بنظراته، وكرهت إحساس الضعف الذي 
حل بساقيها..)أنا يف غرفتي، بإمكاين طردها من هنا.. ل، بل أنا زوجة نادٍر، 
الكلامت  تلك  لنفسها  تردد  أخذت  بأرسها(..  الفيال  من  طردها  وبإمكاين 
يف  اآلن  صارت  بوجهها..  أمريٌة  سرميه  ما  ملواجهة  القوة  منها  تستمد  علها 
مواجهتها، فأمسكت األخرية بمعصم مهرٍة وأجلستها وجلست بدورها برفٍق 
»أتعلمني أن فؤادًا كان يرضب شهريًة كل يوٍم، وأهنا  وهي تقول دون مقدماٍت: 
إال  ليشٍء  ال   ، ويعيدها  يسرتضيها  كان  أبوهيا،  ملنزل  وتذهب  تغضب  كانت  حينام 
التي  املرات  إحدى  يف  أنه  حتى  فضيحٍة،  من  أحدثته  ما  عىل  الليلة  ذاِت  يف  ليعاقبها 
فيها والدها إىل هنا، اعتدى فؤاٌد عليه رضبًا وسبًا دون رادٍع، وملا تدخل  استدعت 
نادٌر ليمنعه كاد يلقيه أرضًا... يومها غادرت شهرية الفيال، وظننا مجيعًا بأهنا إىل غري 
رجعٍة، وبالفعل رفعت ضده دعوى قضائيًة وكاد أن يسجن إثرها، لوال أن تفاجأنا 
ذات صباٍح بشهريٍة خترج من غرفة فؤاٍد وقد قضت ليلتها عنده، ويف ذات الصباح 
أو  علم  دون  هذا  كل  فعلت  أهنا  اجلميل،  معه...  وتصاحلت  الدعوى  عن  تنازلت 
موافقة والدها.. كانت حتبه، وتتحايل عىل نفسها بأنه سيتغري يومًا ما، خاصة بعدما 
قاطعها والداها بسبب ما فعلت.. ولكن ذيل الكلب سيظل ملتٍو، وصارت خالفاهتام 
أعنف، وفؤاٌد صار أكثر وحشيٍة وعصبيٍة معها... ويف إحدى الليايل ، بعدما عادا من 
إحدى سهراهتام، ثار بينهام شجاٌر أيقظ اجلميع كالعادة، واملشهد الذي لن ينساه أحٌد 
ل أعد  أيضا  أنا  الدرج وهو يصيح:  هبا  نازالً  فؤاٍد وهو جيرها من شعرها  هو منظر 
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البيت إال عىل قربك..  املرة، لن ترتكي هذا  أحتمل، ولكني لن أدعك ترحلني هذه 
تريدين أن ترتكيني أنا!! ال، إما أن تعييش زوجتي أو نموت معًا... وكام رأيت، ال 
يستطيع أحد إيقاف فؤاد يف مثل هذه النوبات، فانطلق و هي معه بسيارته عىل أقىص 
رسعته وكانت النتيجة كام تعلمني...«. كانت معجزة أن نجحت مهرة يف إخفاء 
ذعرها والسيطرة عىل الغثيان الذي تصاعد حتى حلقها لتقول هبدوٍء: »ولكنك 
تزوجته عىل الرغم من كل هذا!! ِل؟!«.. حدقت أمرية بمقلتي غريمتها لثواٍن قبل 
أن تشيح ببرصها بعيدًا لتستقر عيناها عىل الفراش الواسع غري املرتب.. طرفت 
وهي تتذكر عدد املرات التي كانت تتخيل نفسها فيها هنا مع نادٍر، وابتسمت 
وهي تستعيد حلظاٍت مل حتدث إل يف ظلامت خياهلا احلامل.. متكن عقلها الباطن 
من تلوين الواقع وتزييفه، فحول كل حلظة قضتها مع فؤاٍد إىل ذكرى سعيدة 
بني أحضان شقيقه تستدفئ بحميمية أنفاسه احلارة!!.. نعم، مل تفارق نادرًا منذ 
تزوجت حلظة، ومل تنم إل معه هو كل ليلٍة، تتنفس عطره وتتخيل مهساته... 
هذا  يف  كالطاعون  امتدت  التي  العشوائية  تلك  أذن  يف  تنصب  التي  مهساته 
البيت، فاخرقت أسوار نادٍر كاهلواء دون عناٍء وانترشت بمالحمها السمراء يف 

أرضها هي ، تزرعها بام حتب وحتصدها وقتام حتب!! 
مهرٍة:  عيني  إىل  تتطلع  وهي  اهلادئِة  النربة  بنفس  تقول  وعادت  تنهدت 
العقد  نفس  األقل  عىل  أو  الشخصيات،  نفس  تفرز  الواحدة  الظروف  أن  »تظنني 
النفسية.. ولكن شتان ما بني نادٍر وفؤاد.. أنت لن تتخييل أبدًا مهام وصفت لك كم 
فؤاد،  وبخاصة  كالعبيد،  يرضهبام  كان  والدمها!!  عليها  كان  التي  والقسوة  العنف 
وكان يمقته بشكل خاص، ما دعا نادرًا يف كثري من املواقف أن يدعي بأن اخلطأ خطؤه 
أن  اإلنسان حياول  بأن  املرء  يظن  الصغري...  أخيه  من  بدالً  العقاب  يتلقى  هو حتى 
من  يؤذي  ال  حتى  آذوه  ممن  اآلخرين  أخطاء  تكرار  فريسة  يقع  وأال  آمله  ما  يتجنب 
حيب، ولكن يبدو بأن كل هذه جمرد نظرياٍت و فلسفاٍت يملئون هبا الكتب والروايات 
ال أكثر، ففؤاٌد نسخة طبق األصل من والده، وإن كان كليهام، نادٌر وفؤاد، قاسيني، 
انفعاالته وردود أفعاله... وال يعني  إال أن نادرًا أكثر قدرة وحنكة يف السيطرة عىل 
وأشد  أهدأ.....  اخرى،  أساليبًا  له  أن  إال  وشأنه،  ضايقه  من  يدع  بأنه  إطالقا  هذا 
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تأثريا وإيالما«.. مَل تدِر مهرة مِل شعرت بسكني الغرية ينغرز عميقًا يف قلبها وهي 
تشاهد ذلك الربيق الذي تألأل يف عيني أمرية وهي تتحدث عن زوجها هي!! 
قالت باستنكاٍر: »ولكن فؤادًا ما رأى والده يرضب أمه أبدًا؟! أليس كذلك؟.«.. 
ردت أمرية فورًا وهي تقف وتسري جمددًا نحو طاولة الزينة: »نعم، ولكن العرق 
دساس، كام يقولون.«.. رفعت العقد املايس بإصبعيها وقالت: »هديٌة مجيلٌة. لدي 
توأمه.. أهداين إياه نادٌر يف عيد ميالدي املايض.. أظنه أوكل إىل سكرتريته رشاء هديٍة 
لِك، فلو كان هو الفاعل النتبه للشبه.. أليس كذلك؟.«. ل تدري مهرة من أين 
»أو  تقول بسخريٍة:  نفسها  الربود وتعجبت وهي تسمع  حل عليها كل ذلك 
أنه أوكلها براء هديتك أنت ول يكلف نفسه عناء التحقق من اهلدية قبل تقديمها 
بقوٍة  أمرية  ضحكت  حني  جفلت  يل«..  اشرتاها  حني  للشبه  ينتبه  ل  لذا  لك.. 
ضحكًة حادًة عاليًة، وقالت وهي تعترص العقد بيدها: »نعم، صحيح.. افرتاض 
برفٍق:  مهرة  كف  يف  العقد  تضع  وهي  قالت  ثم  جمددًا  ضحكت  منطقي..«.. 
»اجلانب املرق يف األمر أن كال الشقيقني يغدق باهلدايا عىل زوجته.. وأخريًا وجدنا 
تفتحه:  وهي  وقالت  الباب  صوب  خلفها  مهرة  سارت  بينهام..«..  شبٍه  وجه 
»بل أخريًا وجدت أنِت شيئًا واحدًا جيدًا هبام..«.. استدارت أمرية واقربت من 
املفاجأة، ولكن أمرية أمسكت  الوراء من  التي تراجعت خطوًة إىل  أذن مهرة 
بمرفقها وقربتها قائلًة بسخريٍة وهي تداعب قامش روب نادٍر احلريري الذي 
عام  ليعوضا  بوفرٍة،  يملكان  مما  يغدقان  فهام  جيٌد،  أمٌر  هو  »بالطبع  مهرة:  ترتديه 
أن  »أظن  لئيمٍة:  بابتسامٍة  مكملًة  الفراش  إىل  بعينها  وأشارت  بقوٍة..«  يفتقدان 
األسد يواجه مصاعبًا يف عرينه هو اآلخر.. ال تقلقي من تأخر احلمل، فالعيب ليس 
منك، ولعلك تعلمني بأن شهدًا نتاٌج للتلقيح االصطناعي«.. ودون أن تنتظر ردًا 
انرصفت وسط موجة عطر أثارت رغبة مهرة يف التقيؤ من جديد... أغلقت 

الباب ببطٍء )ما هذه املخلوقة؟!!!(... 
نظرت من خالل الزجاج إىل خيوط الفجر احلَِييَّة وهي تنبعث ببطء من 
اليوم.. سأنزل  النوم، ونادٌر غالبًا لن يعود  جوف الظالم..)مل يعد هذا وقت 
الذي  واألكاذيب  األرسار  من  الطوفان  هلذا  حدًا  وأضع  كريمة  إىل  ألحتدث 

يطبق عىل أنفايس.. سأنجو بإخويت قبل أن تصيبنا لعنة هذا املكان.(... 
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كام توقعت مهرة، مل يعد نادٌر حتى اللحظة.. غريت ثياهبا وهبطت الدرج 
وسط أجواٍء من السكون العجيب وقد ألقى الزجاج امللون خيوطًا من األلوان 
، ما  ليلة هائجة خميفة  بعد  برفٍق،  الوليد  الصباح  التي نفذت مع ضوء  اهلادئة 

جعلها تشعر برهبة ٍغريبٍة تدب يف صدرها..
املستديرة،  الطاولة  إىل  جالسًة  كريمًة  وجدت  املطبخ،  إىل  وصلت  حني 
فاقربت هبدوء وجلست برفٍق حتت أنظار العجوز املبتسمة بحناٍن.. تعجبت 
كيف يمكن للحظات أن تصنع العجائب عىل وجه إنسان ما ليبدو السن باديًا 
نجحت  والثرثرة  باملزاح  حاربتها  التي  األعوام  وكأن  كريمة،  حميا  عىل  جليًا 
لتشق طريقها يف وجهها  أخريًا يف اخراق دفاعات روحها وزحفت برشاسٍة 
شقوقًا عميقة، وتزرع األمل يف عينيها بال رمحة.. ربتت مهرة عىل يد كريمة قائلة 
بصدق: »ال تأهبي ملا قالت أمرية، أرجوك أال تضايقي نفسك أو تعريي كالمها أي 
اهتامم، فأنت تعرفني جيدًا مكانتك أنت وآدم لدى مجيع من بالبيت، حتى هي، حتبكام 
وتعتمد عليكام، و كنها... أنت أدرى هبا مني.. أليس كذلك؟«. وقفت كريمٌة قائلًة 
املرء يف معايشة أحالٍم  الشاي ملهرة: »يضيع عمر  بانكساٍر وهي تعد فنجانًا من 
وأوهاٍم يري بأنه ربام استحقها أو حققها ليجد يف هناية عمره بأنه أفنى حياته مع أناس 
ال يرون فيه أكثر من شخٍص ال قيمة له إال إلعداد الفطور وتوضيب األرسة.. حرسة 
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قلقًا عليهم وسهرًا عىل راحتهم وكأهنم من  التي احرتقت  السنني واألعصاب  عىل 
حلمه ودمه.. واهلل إن قلبي موجوٌع يا ابنتي، ليس فقط مما قالت أمرية، ولكن كذلك 
ولو حتى  فمي  أفتح  أن  أستطيع  أن  دون  البيت،  عيناي هلذا  أمام  ما حيدث  من كل 
بالنصيحة!.«.. جلست وهي تضع الفنجان أمام مهرة ونظرت إىل األخرية من 
الفيال  مغادرًا  ناٌدر  هرع  الفجر،  قبل  »مثال،  متابعًة:  منه  املتصاعد  البخار  خالل 
حتى  يعودا  ول  وحده..  يدعه  ال  حتى  ليصحبه  آدم  دفعت  النفسية  وحالته  ومزاجه 
اآلن!! ولكن، أأستطيع أن أسأل أو حتى أملح إىل تساؤيل عام حيدث بينكام؟! بالطبع 
ال.. ومن أنا ألتدخل يف شئون أولياء نعمتي؟!«. كانت عيناها دامعتان وأنفاسها 
مثقلة بحزن حقيقي، عىل الرغم من املبالغة امليلودرامية يف تعبريها من وجهة 
نظر مهرة، فلم حيدث أبدًا أن عوملت من هذا املنطلق ول يعقل أن جترحها أمرية 
هلذه الدرجة وهي تعرف طباعها جيدًا! وعىل الرغم من أهنا لحظت كيف أن 
كريمة حرشهتا يف زاويٍة ضيقٍة اآلن لتخربها بام دار بينها وبني نادٍر، إل أهنا مل 
السبب حتديدًا،  إذ هلذا  ناسبها هذا كثريًا،  العكس، لقد  متانع إطالقًا، بل عىل 
جتلس هنا اآلن.. فحاجتها ألمٍّ يف هذه اللحظة ل تقل عن احتياج كريمة لبنة، 
لذا قالت فورًا : »أستحلفك باهلل يا كريمة أال تتحدثي بمثل هذا الكالم، فأنا ونادٌر 
إن..  فقط..  أكثر..  وربام  منها  حرمت  التي  كأمي  أعتربك  وشخصيًا  كثريًا،  نحبك 
أنا أقصد..«.. تلعثمت وأخذت تعقد أصابعها ببعضها كالطفلة الصغرية وقد 
حارت من أين تبدأ يف اإلفصاح عام يدمر نفسيتها وحيرق أعصاهبا، ولحظت 
برقٍة عىل كتفها  بيدها  املجاور هلا وربتت  الكريس  إىل  فانتقلت  ترددها  كريمة 
وال  يضايقك  بام  ابنتي  يا  »أخربيني  مطمئٍن:  هادٍئ  بصوٍت  تقول  وهي  مهدئًة 
تقلقيل بشأن ثرثريت، فال يغرنك كالمي الكثري، إن هناك من األمور التي دفنتها هنا مع 
السنني ماال يتصوره عقلك الشاب.«، كانت تشري إىل قلبها وابتسامٌة رقيقٌة تعلو 
وجهها العجوز متابعًة: »وال يعلمها إال اهلل وآدم.. فال تقلقي وجربيني يا حبيبتي، 
وأعدك بأنك لن تندمي أبدًا عىل إخباري، مهام كان ما ستقولينه.. ها؟ ما األمر؟ ماذا 
يمكن أن يكون ذاك اليشء الثقيل الذي جيعلكام دائاًم تعيسني هكذا؟!«. ويبدو أن 
الدهشة التي أصابت مهرة، لنفضاح حاهلا مع نادٍر بسهولة أمام كريمة عىل 
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الرغم من حرصهام التظاهر بأهنام عىل أفضل ما يكون، قد بدت عىل مالحمها 
السمراء، ففرست كريمة: »أنا أحفظ نادرًا ككف يدي يا حبيبتي، وأعرف من نظرة 
عينيه، ال، بل من طريقة وقوفه ولو كان موليًا إياي ظهره، إن كان هناك ما يقلقه أو 

يضايقه.«، وفردت كفها عىل صدرها متابعة باعتزاز: »أنا من ربيته.«.

بقدرته  أعلم  أعني..  أحدًا؟  يؤذي  أن  نادٌر  يستطيع  هل  »و  مهرٌة:  فباغتتها 
عىل ذلك، ولكن أتسمح له شخصيته باألذى وإن كان صاحب حقٍّ فيام يفعل؟!«.. 
تراجعت كريمة يف مقعدها دهشًة قبل أن ترد ببطٍء وهي متعن النظر يف عيني 
الشابة وقد ارتقبت كالمًا ربام سيطري النوم من عينيها ألياٍم: »ل حيدث أن فعل 
نادٌر شيئًا كهذا من قبل يا ابنتي.. أبدًا، ل يؤِذ خملوقًا..!«. تنهدت مهرة وقالت بيأٍس 
حتاول أن تطمئن نفسها: »ليس هذا قصدي يا كريمة.. ليس هذا ما أسأل عنه.«.. 
يا  لديك  ما  بكل  ختربيني  ال  »ل  بالٍغ:  بودٍّ  وقالت  عميقًا  نفسًا  العجوز  سحبت 
حبيبتي؟ فلعل أمرًا التبس عليك، أو ترصفًا ما بدر من زوجك ربام أسأِت أنِت فهمه 
وأستطيع توضيحه لك، فلكل يشٍء خلفية كام تعلمني، وحداثة زواجكام ورسعته ل 
متنحكام فرصة التعرف عىل خلفيات بعضكام لتتفامها كام جيب.. وكذلك زواج فؤاٍد 
الذي شغلكام عن بعضكام لفرتٍة طويلٍة«. حدقت هبا مهرة للحظاٍت وبدت شاردًة 
وكأهنا تراجع نفسها للمرة األخرية، قبل أن حتسم أمرها وتقول برسعة كي ل 
تدع لنفسها فرصًة للراجع: »ليس األمر بالبساطة التي تظنينها، وليس قلقي ناجٌم 
عن قلة خربٍة أو جهٍل، بل عىل العكس متامًا، إنه ناتج عن معرفة.. ربام معرفة أكثر 
من الالزم... وقد نندم سويًا بعدما أخربك بام لدي، ولكني سأفعل عىل أية حال، فقد 
تعبت.«. أرجعت كريمة بأصابع نحيلٍة ثابتٍة خصلة شعٍر من أمام وجه مهرة 
إىل خلف أذهنا قائلًة بحنٍو: »أحسنِت، دعي القلق وقرار ما إذا كنت سأندم أم ال 
يل..«.. ابتلعت الشابة ريقها وهزت رأسها إجيابًا وهي تقول بصوٍت خافٍت: 
بباهلا من  لفكرٍة مل ختطر  انتبهت  ثم  إليها..«.  املنتظم  بلندن وسفره  »لألمر عالقٌة 
قبل فقالت فورًا وعينيها تبحثان بلهفٍة وتساؤٍل يف عيني كريمة: »أنت تعرفني 
الركة  موضوع  بأن  تعلمني  كذلك؟..  أليس  تعرفني،  أنت  هناك؟!!  إىل  يسافر  ل 
والصدمة  والدهشة  كريمة  ردت  كذلك.«.  أليس  غطاٍء!!  جمرد  هذا  السياحية 
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برفٍق:  صدرها  لترضب  إراديًا  ل  يدها  زحفت  وقد  وجهها  لتحتالَّ  تتسابقان 
بك  زواجه  ولكن  نفيس،  قرارة  يف  به  أشعر  كنت  واهلل..  باألمر  حيدثني  كان  »قلبي 
جعلني أستبعد الفكرة، وبخاصة أنه قد توقف مؤخرًا عن السفر..«.. نظرت حوهلا 
بال هدٍف وهي تتابع حتت نظرات مهرة املذهولة: »تتزوج بالرس يا نادر؟! ِلَ؟! 
أحٍد؟!!  فعل  رد  لتخاف من  الشأن  قليل  أحٍد، وال  لرقابة  لتخضع  أنَت صغرٌي  فال 
تتزوج دون أن ختربين أنا وآدم؟!!!!!..«.. ثم التفتت ملهرة متابعًة: »انتظري حتى 
يعلم آدم وفؤاد.. ستكون صدمَة العمر هلام.«. غطت مهرة وجهها بكفيها وأخذت 
هتز رأسها نفيًا قبل أن تنفجر من فمها ضحكٌة هسترييٌة عاليٌة اختلطت بالدموع 
باب  صوت  سمعتا  فاها  إحدامها  تفتح  أن  وقبل  خدهيا...  عىل  انسابت  التي 
الفيال الزجاجي الضخم يغلق وبدا أن من أغلقه حاول أن يفعل ذلك برفٍق، 
ورغم ذلك فقد انتفضت مهرة بقوٍة وأمسكت بُكمِّ كريمة كاألطفال وعينيها 
يا  تدعيني معه اآلن وحدنا  أقل لك شيئًا، ال  ل  »أنا  قائلًة:  فيه  مبالٍغ  بقلٍق  تربقان 
كريمة، ابقي هنا وال تذهبي إىل أي مكان.«.. ابتسمت كريمة لتهدئها وهي تشعر 
قالت  فمهام  بالواقع،  موجوٍد  غري  لسبب  عصبيٍّ  اهنيار  وشك  عىل  الفتاة  بأن 
أو فعلت، فإن نادرًا لن يمس شعرًة واحدًة من رأسها وقد شغفته حبًا.. فلو 
عرفت نادرًا كام عرفته كريمة، أليقنت بأن كل نظرٍة يرسلها إليها، هلي بمثابِة 
رسالة حبٍّ من عاشٍق متيٍم.. نعم، مل تَر كريمة من قبل يف عيني صغريها تلك 
النظرَة أبدًا، وهو ما جيعلها جتلس اآلن براحٍة ويقنٍي راسٍخ بأنه مهام كان األمر، 
وكريمة  الوافد،  ترتقبان  بالباب  عيوهنام  تعلقت  اهلل..  بإذن  وحملوٌل   ٌ هنيِّ فهو 
متسد يد مهرة الباردة بصمٍت، وإذا بآدم يبدو عىل عتبة الباِب وقد بدا اإلعياء، 
من طول السهر عىل غري ما اعتاد، عىل مالحمه السمراء، فقالت كريمٌة دون أن 
تبارح مكاهنا وذات البتسامة مل تبارح حمياها: »آدم! قلقت عليك.. أين نادر؟«.. 
الباب  يتقدم نحو  آدم قال وهو  نادرًا، ولكن  تلمحان  آدم علهام  نظرتا خلف 
اآلخر للمطبخ يف اجلهة املقابلة واملؤدي للمر املفيض إىل منزهلام امللحق بالفيال: 
ببعض  تتفحصه  كانت  التي  مهرة  إىل  نظر  ثم  الركة.«.  إىل  وعاد  »أوصلني 
ثياٍب غري قميٍص أبيض ورسواٍل  التعجب، إذ مل تكن معتادًة أن ترى آدم يف 
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و  سمرًة  أكثر  هلا،  غريبًا  فبدا  الربد،  أيام  يف  سوداء  سرًة  إليهام  يضيف  أسود 
البني  قلياًل، يف قميصه األصفر قصري األكامم ورسواله  بدا أقرص  نحولً، كام 
سيدة  يا  اخلري  »صباح  شفتيه:  تشد  حمسوبٌة  وابتسامٌة  املعتاد  بأدبه  قال  القاتم.. 

مهرة.«. 

لحظت رسميته يف مناداهتا فابتلعت ريقها وردت بخفوٍت وقد استعادت 
كاحلمم  صدرها  يف  يعلو  اآلن  بالغضب  وشعرت  جأشها،  رباطة  من  الكثري 
آدم بام قد يوغر صدر األخري عليها  نادر، فالبد وأنه قد حتدث عنها مع  عىل 
سيدفعها  إذ  هذا  الغضب  شعور  استحسنت  عنهم!!..  والغريبة  امرأته  وهي 
صوت  يكتم  أن  حياول  الذي  بالذنب  الشعور  دون  اعتزمت،  بام  للقيام  دفعًا 
آدم  فاستوقفت  رجعٍة،  غري  إىل  املكان  هذا  بعدها  وسترك  بداخلها،  احلقيقة 
»أيمكنك أن جتلس قلياًل يا آدم، فام سأخرب به كريمة، أريدك أن تعرفه أنت  قائلًة: 
اآلخر.«. نظر إىل زوجته مستفرسًا ولكنها للمرة األوىل يف حياهتا مل تنطق بكلمٍة 
واحدٍة ردًا عىل تساؤله الصامت وإنام اكتفت هبز كتفيها بال معنًى، فتقدم من 
مهرة وقال بصدٍق: »أستطيع أن أجلس يا ابنتي وأن أستمع إليك طيلة النهار والليل 
قد  أمٍر  بأي  تتفوهي  أن  قبل  ترتيثي  أن  إليك  أطلب  ولكني  ذلك،  األمر  استلزم  إن 
ل عقل اإلنسان له  تندمني عىل البوح به الحقًا، ففي ساعات الضيق والغضب، يسوِّ
بعد يومني الزلِت  املحنة.. فإن وجدِت نفسِك  تنتهي  يندم عىل أغلبها حني  أمورًا، 
تريدين إخبارنا بام تودين، فافعيل حينها بال تردٍد.. ولكن أمهيل نفسِك وقتًا لرتاجعي 
نفسك أوالً، وربام لو أخذِت قسطًا كافيًا من النوم ستجدين بأنك أفضل حاالً من 
تدير كالمه يف رأسها  ليدعها  أمرك يف كل األحوال.«. صمت  وأنا حتت  اآلن.. 
للحظاٍت ثم سأل بأدٍب: »هل أجلس أم أكمل طريقي لغرفتي يا ابنتي؟«.. التوى 
فمها بسخريٍة وهي ترد: »خرجَت معه حني رأيته ينرصف غاضبًا، أليس كذلك؟ 
أخربتني كريمة.. وبالطبع حتدث إليك عام يضايقه، واآلن ال تطيق أن تستمع إيل..«. 
قال برفٍق بعد أن رمى كريمًة بنظرٍة ناريٍة: »كنت معه كي أطمئن عليه وأتأكد بأال 
يصاب بنكسٍة صحيٍة.. ول نتكلم بأي شأٍن خاص.. صدقيني يا ابنتي.«. ثم أكمل 
بذلك، سأخلد  لقد وعدين  الغداء،  »سيعود عىل  لكريمٍة:  تعليامته  كالمه موجهًا 
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أنا للفراش حتى أستطيع مبارشة عميل حني أستيقظ.. وأنِت يا كريمة، دعي السيدة 
ترتاح قلياًل حتى تكون يف مزاٍج جيٍد عىل الغداء.«.. أهنى حديثه بانحناءٍة بسيطٍة 

مهذبٍة ملهرة، ووىلَّ مغادرًا هبدوٍء.
»ال تأهبي له يا حبيبتي، فالرجال  قالت كريمة فور ما اختفى عن ناظرهيام: 
خيتلفون عنا، يرتاحون كلام شعروا بأن لدهيم أرسارًا وغموضًا يف حياهتم، أما نحن، 
فال نرتاح إال حني نفضفض بمكنون قلوبنا ملن حيبنا..«. ابتسامتها العريضة شجعت 
مهرة، فقالت دفعة واحدة: »ليس لألمر عالقٌة ال بركة سياحٍة وال بزواٍج آخر، 
وإنام بشخص مهم آخر يقيم هناك.. اسمعي جيدًا ألن ما سأقوله سيصعب عليك 
يداها  انتباه كريمة، وبدأت  كامل  اآلن عىل  استحوذت  البداية..«.  استيعابه يف 
يفارقها ترددها:  أن  تتعرقان وترتعشان، فوضعتهام حتت ساقيها وقالت دون 
بني  كريمة  زوت  لندن؟«.  إىل  نادر  فيها  سافر  مرة  آخر  كانت  متى  »أتذكرين 
أومأت  أن هذا كان مذ بضع شهوٍر.«.  أظن  »نعم،  تتذكر جميبًة:  حاجبيها وهي 
بأنه خالفًا  تتذكرين كذلك  فؤاٍد مبارشًة، ولعلك  قبل زواج  »حتديدا  مهرة معلقًة: 
لعادته فقد أطال البقاء هناك، ول يعد إال قبل الزفاف بأياٍم فقط، أليس كذلك؟«.. 
ردت كريمة بحريٍة: »نعم.. فعاًل، ولقد تعجبنا أنا وآدم لذلك كثريًا، وبخاصٍة ألنه 
اخلاص  الظرف  ذاك  مثل  يف  بالذات  األمور،  سري  عىل  ليطمئن  كعادته  بنا  يتصل  ل 
واملميز!!«. قالت مهرة فورًا وكأهنا تقطع عىل نفسها خط الرجوع عن قرارها 
بالبوح بام كان: »حسن، هو ل يعد قبلها بأيام كام أومهكم، ولكنه كان يف مرص قبل 
الزفاف بأسبوعني، ولكنه آثر البقاء يف فندٍق عىل مواجهتكم وهو يف تلك احلالة وقد 
فؤاٍد..  مع  وبخاصٍة  كعادته،  يرام  ما  عىل  يشٍء  كل  بأن  االدعاء  عىل  قادٍر  غري  بات 
خرب  عىل  والتكتم  زيارته  مني  وطلب  وصوله،  يوم  الليل  منتصف  بعد  يب  فاتصل 
وصوله متامًا، وهو ما فعلت ملِا وجدته عليه من اهنياٍر تاٍم حني رأيته أول ليلة..«.. 
ما استشعرت يف  أفزعني  الليلة،  تلك  اتصل يب  »حني  ابتلعت ريقها وأوضحت: 
البداية، لكني حني رأيته عىل عتبة  صوته من ألٍ واهنياٍر، حتى أين ل أتعرف عليه يف 
باب حجرته، فاق ما كان عليه من حزن وأسى كل تصورايت، فقد كان أشعثًا جمعد 
يبدله منذ يومني، وقد أطلق حليته ألياٍم وغرقت عيناه يف هاالٍت  القميص وكأنه ل 
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سوداء كمن ل ينم لبضعِة أيام.. أول ما خطر ببايل وقتها هو أنه ربام أفلس أو تورط 
يف كارثة أو فضيحة قروٍض مما نسمع عنها يف التلفاز لرجال األعامل، ولكنه ببساطة 
أخربين... بأن... هو اهنار باكيًا بشدٍة وبطريقة غريبة ل أستوعبها حتى اآلن.. كان.. 
النكسار  ومظهر  الذكرى  عاودهتا  وقد  شهقت،  و  صوهتا  تقطع  يقول..«.. 
الفراش حيدثها من بني دموعه قد  الذي غيش زوجها وهو جالس عىل حافة 
عينيها  فأغمضت  قلبها  الشفقة  اعترصت  وقد  اآلن  عيناها  فدمعت  دامهتها، 
بقوة لتدفع بالدموع خارج حمجرهيام وتعود فتمسحها بظهر يدها كاألطفال.. 
تلك  نادرًا يف  تتصور  قلبها وهي  انقبض  باٍد عىل وجه كريمة وقد  التأثر  كان 
احلالة وقد أجلمها الفزع عن السؤال عن السبب فبقيت تنظر ملهرة وقد اتسعت 
يا  »حتدثي  أخريًا:  قالت  جليستها.  لسان  عىل  آت  هو  مما  وخوفًا  ترقبًا  عيناها 

..». ابنتي، فلم أعد أشعر بساقيَّ

نظرت مهرة يف عيني كريمة مبارشة قائلة بخفوٍت مرتقبة أثر كالمها عىل 
حميا رفيقتها: »أخربين بأن والده قد مات.«..

رفعت  مهرة  ولكن  عينيها  من  يطل  والستنكار  بالتعليق  كريمة  مهت 
يدها مشريًة هلا بأن تصرب حتى تتم كالمها متابعًة: »أنت كاجلميع، تظنني بأن أباه 
مات إثر نوبٍة قلبيٍة أصابته أثناء نومه بينام كان يف وقتها جيهز إلطالق رشكة السياحة 
اجلديدة يف لندن، وبأنه دفن هناك وفقا لوصيته بأن يدفن حيث يموت، ولكن احلقيقة 
السياحة تلك ال أساس هلا من الصحة إال عىل  أنه ل يمت يومها، بل وقصة رشكة 
الورق فقط. هذا ما أخربين به نادٌر بنفسه.. أصل املوضوع أن والده كان قد أصيب 
بأعراٍض صحيٍة غريبٍة، وصار عصبيًا كثري التشوش والنسيان، حتى أنه يف االجتامع 
التقارير اخلاصة باحلساب اخلتامي للمجموعة توقف وسط الكالم  السنوي ملناقشة 
وتساءل عن املكان حيث هو، ومن يكون هؤالء الناس، ويقول نادٌر بأنه ل يتعرف 
حالته  تشخيص  متت  عمومًا،  لرشده...  يعود  أن  قبل  للحظاٍت  شخصيًا  هو  عليه 
بال  أن شيوع خرٍب كهذا سيؤدي  بخربته  أدرك  نادٍر  والد  ألزهايمر.. وألن  أهنا  عىل 
صفقاته  بجميع  والتشهري  للتشكيك  خصومه  سيستغله  إذ  املجموعة  الهنياِر  شٍك 
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وقراراته التي اختذها مؤخرًا ومشاريعه احلديثة، وزعزعة ثقة رشكائه يف كل خطوٍة 
كان قد رتب هلا مستقباًل لركاهتم.. وألن نادرًا حينها كان ال يزال يافعًا غري معروٍف 
التي  الكبري يف اخلطة  الرجل  فقد فكر  الركة،  ابن صاحب  أنه  للجميع سوى عىل 
وأشاع  ولديه  باسمّي  بالكامل  ثروته  ملكية  والده  نقل  فقد  بحذافريها،  نادٌر  نفذها 
وسط األوساط بأنه رتب لتقاعده وتسليم دفة األمور لنادٍر مع بقاءه لفرتة يف اخللفية 
كناصٍح ومستشاٍر حتى إطالق الركة السياحية اجلديدة بلندن كآخر عمل يرف 
عليه إذ يصبح نادٌر بعدها رسميًا وعمليًا هو القائد والقادر عىل متابعة كل يشٍء وكأنه 
موجود.. وهناك، حيث ال يتابع فؤاٌد عن كثٍب جمرى األعامل، أسكن نادٌر والده فيال 
يف أحد ضواحي لندن، وعني له فريقًا طبيًا متكاماًل واخصائيني حمرتفني لرعايته، عىل 
بأوٍل، كام حرص هو عىل  أن يتواصلوا معه ليطلعوه عىل تطورات حالة والده أوالً 
زيارته شهريًا لالطمئنان عليه بنفسه.. وألن عالقة فؤاٍد بوالده كانت مضطربًة جدًا، 
الوالد عىل عدم إخبار فؤاٍد عن  ولصداقاته مع الصحافيني بطبيعة عمله، فقد أرص 
مرضه أو ُخطته. وقد تقبل األخري ببساطٍة كيف أن نادرًا قام بكل إجراءات اجلنازة 
املزعومة والدفن دون انتظار حلاقه به هناك.. ويف املرة األخرية التي سافر فيها نادٌر إىل 
لندن، كان قد تلقى اتصاالً من أحد األطباء يفيده بأن حالة والده النفسية واجلسدية 
قد تدهورت جدًا، وبأنه امتنع عن تناول الطعام والراب متامًا، وطلبوا منه السفر 
املستحيل  بأياٍم، وألنه كان من  إليه  إليهم فورًا. وكام توقعوا، تويف والده بعد سفره 
أو  أثٍر الهنياٍر  أي  عليه  يبدو  بأن  لنفسه  يسمح  أن  بام حدث، وال  هنا  أحدًا  أن خيرب 
حزٍن، وألن أجواء عرس فؤاٍد ال تتناسب مع إخباره يف حينها عن هذا األمر اخلطري، 
وبخاصٍة أن حالة فؤاٍد املعنوية املرتفعَة كانت تقر عينيه، وقد انتظر طوياًل لرياه سعيدًا 
بمثل هذه  أيًا كان  أن إخبار  ناهيِك عن  األيام..  تلك  احلياة كام كان يف  ومقباًل عىل 
احلقيقة لن جيلب سوى الكوارث عىل مستوى أهل البيت أو عىل مستوى األعامل إن 
ترسب بأي صورٍة.. فتخييل فضيحًة من هذا العيار الثقيل، وكيف ستتناوهلا وسائل 

اإلعالم وكيف سيستغلها خصومه..«..

توقفت لتلتقط أنفاسها بعمٍق وقد شعرت بأهنا أزاحت محاًل ثقياًل جثم 
عىل صدرها شهورًا، وببوحها به، أفسحت جمالً واسعًا بصدرها للهواء الذي 
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هجره منذ سكنت هذا البيت املضطرب.. عادت تقول وقد خنقتها العربات: 
أم  اخلطرية؟  التمثيلية  هذه  مثل  األعامل  إمتام  يستلزم  حقا  هل  هو،  به  أفكر  ما  »إنام 
القريب  يف  يشٍء  كل  عىل  واالستيالء  والده  إلبعاد  نادٍر  ترتيب  من  هو  هذا  كل  أن 
الرجل؟ ل  إليهام الحقًا بعدما يكونا قد كربا يف ظل  انتقاله  انتظار  العاجل بدالً من 
ال يكون قد زور أوراق انتقال امللكية إليهام كام زور بعدها شهادة وفاة والدمها؟ وما 
أنتام..  إليه..  الناس  أقرب  عن  والدمها  وجود  حقيقة  إخفاء  عىل  قدرته  هو  خييفني 
أن  يمكن  وماذا  الرجل؟  هذا  من  اآلن؟!  وفاته  خرب  ثم  السنني،  هذه  كل  وشقيقه، 
يفعل أكثر من ذلك؟ أعرتف بأين صغريٌة.. أصغر وأضعف من مثل هذه األمور.«، 
وأشارت إىل ما حوهلا عىل امتداد ذراعها مكملًة: »أصغر من هذا املكان، وهذه 
الدنيا.. وبعد ما رأيت اليوم، وما عرفت عن حادث شهرية، والطريقة التي ماتت هبا 
والدة نادٍر.. أنا«، وتنهدت: »َمْن هؤالء الناس؟.. كنت أخشى فؤادًا وأهاب أمرية 
خمتلفٍة..«،  بطريقٍة  نادرًا  أرى  رصت  عرفت،  ما  عرفت  وبعدما  سامٍر،  من  وأحذر 
وشهقت عدة شهقات حتت نظرات كريمة التي لزالت حتاول أن تتعاىف من 
رجل  يفعله  أن  يمكن  الذي  ما  »أعني،  تكمل:  مهرًة  تسمع  وهي  الصدمِة،  أثر 
أنا  مثله بواحدٍة مثيل إن.. إن.. تشاجرنا أو حتى تطلقنا؟!! كيف سينتهي يب األمر 
مايل  أدري  ال  مها..  أبومها،  ختيفني،  العائلة  هذه  كان؟!!  بام  أخربين  بعدما  وإخويت 
ل أعد أحتمل كام كنت!! أشعر برغبٍة يف اهلرب من كل هذا البذخ إىل أمان معطفي 
األخرض البايل.. نعم يا كريمة، واهلل لقد وفر يل الفقر نوعًا من األمان افتقر إليه الثراء 
والعيشة الرغدة!! ال، لست الفتاة املناسبة ملثل هذا الرجل.. ال أريد أن أكون أنا تلك 
ضعفي  من  خجىل  لست  احلياة..  وهذه  األمور  تلك  مثل  يف  أنخرط  أن  وال  الفتاة، 
وهواين، وال يمكن أن أعيش مع رجٍل أخشاه وأخاف تبعات غضبه عىل حيايت وحياة 
إخويت، أكثر مما أحبه وأثق بحبه يل وبأنه سيحميني من ويالت ثوراته التي تأصلت 
يف تاريخ عائلتهم بالدم.. ال، ال أستطيع أبدًا أن أضيع جمهود عمري الذي أفنيته يف 
رعاية إخويت ومحايتهم مقابل مال الدنيا يا كريمة.. سأرحل وأخوي فورًا.. اليوم قبل 
الغد.. لن أسمح لنادٍر وال ألي خملوٍق كان مهام بلغت سلطته وقوته بأن يمس شعرًة 

واحدًة منهام..«..
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قطعت  متتالية  شهقاٍت  وسط  أنفاسها  مع  وهتبط  تعلو  نرباهتا  كانت 
حديثها بحدٍة.. مل تعرف بعدما انتهت من كالمها ما كنه ذلك الشعور الذي 
يفرش  كالبساط  امتد  خواًء  خملفًا  منه،  انسحب  باألحرى،  أو  صدرها،  مأل 
ملا  راحًة  أم  فعلت،  مما  املنهمرة هذه خوفًا  دموعها  كانت  إن  تعلم  مل  قلبها..! 
فعلت، أم لعلها كانت ندمًا عىل ما فعلت؟!!! حاولت التملص من فكرة أهنا 
ربام أوجدت لنفسها مربرًا كي ترك نادرًا دون أن تشعر بأهنا ختونه ألجل أي 
يشٍء، أو شخٍص آخر... شخص كطارق.. تعجبت كيف أهنا يف هذه اللحظة، 
حني قفز اسم طارق أمامها، شعرت برفٍض شديٍد واستنكاٍر بالٍغ.. أمل ينهر سد 
بطنته  قد  بعدما كانت  الذكريات،  املستمر عليه بمعول  معنوياهتا، بسبب دقه 
بُصلب عقالنيتها!! فِلَم إذًا تشعر األن هبذا النفور والقرف؟!! قاومت بشدٍة 
صداعًا عنيفًا أملَّ بمقدمة رأسها، وناضلت لتبتلع الغثيان املقيت الذي استحوذ 
بعدما  ساورها  الذي  اللحظي  الراحة  إحساس  اختفى  أين  تساءلت  عليها.. 
أفضت بمكنون قلبها؟! هل طغى لدهيا الشعور بالذنب عىل الرغبة يف الشعور 
باحلرية؟! صدق آدم حني أخربها منذ قليٍل بأهنا لن جتد راحتها يف البوح دائاًم، 
النفس  مراجعة  من  فائدَة  ل  ولكن،  مستقباًل،  للنصيحة  تستمع  أن  ستتعلم 
اآلن، فقد حدث ما حدث.. استسالٌم غريٌب متدد يف أوصاهلا وجعلها تشعر 
بلنٍي يف أطرافها وخفٍة يف جسدها، بينام ثقلت روحها وانكفأت عىل نفسها يف 

ركٍن مظلٍم سحيٍق...
خالل حديثها، فتحت كريمة فاها وأغلقته عدة مرات دون أن خترج منه 
مبحوحًا  صوهتا  خرج  حتدثت،  وحني  للحظاٍت،  جامدًة  بقيت  شفٍة..  بنت 
أجوفًا وكلامهتا متثاقلًة بطيئًة يف سابقة مل تشهد هلا مهرة مثياًل من قبل: »أنا.. ال 
أدري ماذا يفرتض .. أن أقول لك.. ما قلته!! أنا ظننت.. حني قلِت لندن ونادر و... 
ال أدري، ولكني تصورت بأنه ربام.... ربام تزوج من أخرى هناك..! ل أختيل أبدًا.. 
ما تقولينه اآلن يا مهرة.. واهلل يا ابنتي ال أدري ما القول فيَم قصصِت عيل اآلن!!!!!«.
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هزت مهرة رأسها متفهمًة بابتسامٍة خفيفٍة مرتعشٍة قائلًة: » لقد ُصدمِت.. 
أعلم.. ولكن ما بيدي حيلة.. أرأيت كم هو أمٌر عظيٌم إلنسانٍة أبسط من البساطة 
يتوقع  وماذا  يفكر  كان  بم  كهذا!!  برٍس  نادٌر  أخربين  ل  أدري  ال  صدقيني  مثيل؟!! 

مني؟!! إنه..«.. 

هو  خاصته  السكني  للملحق  املؤدي  الباب  خلف  من  آدم  برز  فجأة، 
املقابلة  اجلهة  الواسع يف  الباب  املرأتني، نحو  وزوجته وتقدم برسعٍة أجفلت 
ثه بصوٍت  للباب حيث أتى، ليقف حائاًل بجسده بني مهرٍة وشخٍص ما، حدَّ

هادٍئ جدًا: »ٍأحتب أن أحرض لك قهوتك إىل املكتب يا سيد نادر؟«. 
انسحبت الدماء برسعة من رأس مهرة وجتمدت يف عروقها باردًة ختزها 
سيغشى  كمن  عيناها  زاغت  حني  يف  غزيٍر  بعرٍق  راحتيها  وابتلت  كاإلبر، 
لعيني  النظر  تتجنب  أن  بينهام،  متزقت  متناقضتان  رغبتان  تنازعتها  عليه... 
زوجها حتى ل تعرف مقدار ما سمع من كالمها ومقدار حقده عليها وكرهه 
أثر كالمها عىل زوجها  ثقته، وأن تنظر بعمٍق يف عينيه لرى  هلا بعدما خانت 
وتعرف أيضًا كم سمع مما قالت!!! )عجيبٌة هي الركيبة النفسية لإلنسان!!!! 

أم لعيل جننت كسائر أهل البيت؟!!!(
كرر آدم سؤاله بصوٍت أعىل وأكثر ثباتًا وإن شابته ملسُة رجاٍء خفيٍة لناٍدر 
الذي مل حيرك ساكنًا، حماولً اسرعاء انتباهه: »سيد نادر.. أتريد قهوتك يف املكتب 

كالعادة أم يف غرفتك؟«.

حاجزًا  بجسدهيام  مشكلًة  زوجها  بجوار  لتقف  بدورها  كريمة  تقدمت 
أو  قوله  عليها  ما  تدر  فلم  يدها  يف  أسقط  وقد  الشابني،  الزوجني  بني  حيول 
فعله كمن ُأوقف متلبسًا باجلرم املشهود.. وحني طرفت بعينيها نحو زوجها، 
وجدته شديد الشحوب وقد غارت عيناه وتشبثت نظراته بفرائِص نادٍر وكأنه 
يبحث يف ثناياها عن الشاب الذي أمىض عمَره يف تنشئته وهتذيبه دون ادخار 
قطرة ٍعرق يف زرع مبادٍئ وقيٍم متنى عىل اهلل أن يتجىل أثرها يف هذه اللحظة...
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اهلدوء  شديد  بصوٍت  نادٌر  قاهلا  مهرة.«  وسرتافقني  لغرفتي،  »سأصعد 
واجلمود فلم يدع ألحٍد جمالً للرد أو العراض.. هم بالتقدم نحو مهرة التي 
وقفت برسعٍة والتفت حول الطاولة لتجعلها حائاًل بينها وبينهم يف حركٍة دفاعيٍة 
طفوليٍة ل شعوريٍة، فتوقف ثانيًة وإنام ليقول هلا وقد ثبتها مكاهنا بنظرٍة خميفٍة: 
»لن نركض خلف بعضنا كاألطفال! هيا، دعينا نصعد لغرفتنا ونتحدث ، هيا.«..

آدم  ولكن  برفٍق  نادٍر  بمرفق  امسكت  وقد  لتعرض  فاها  كريمة  فتحت 
بني..«،  »يا  بتوسٍل واضٍح اآلن:  لنادٍر  قائاًل  أسكتها بلمسٍة خفيفٍة عىل كتفها 
وهنا َهَدَر نادٌر ونظره ل يزال مثبتًا عىل مهرة التي بدت كاهلرة الصغرية ترتعش 
»ما األمر؟!! أأحتاج ملوافقة اجلميع ألحتدث معها؟!! هلمي،  يف ليلة شتاٍء باردٍة: 
مهرة،  يا  هيا  بني..  يا  ال  »بالطبع  فورًا:  كريمة  ردت  فضائح..«..  كفى  هيا... 
فزوجك يبدو متعبًا.«، نظرت إليها مهرٌة بتوسٍل، ولكنها غمزهتا خلسًة مكملًة 
بصوٍت  تكلمي  فقط  »ال ختايف، ال ختايف...  نادٍر:  نحو  وإياها  تسري  هبمٍس وهي 

خافٍت.. أو ال تتكلمي من األساس.«.

سارت مهرة إىل جوار نادٍر ،الذي استدار مغادرًا فور ما صارت بمحاذاته 
دون أن يقول حرفًا واحدًا أو ينظر إليها ولو بلوٍم، صعدت الدرج كاملخدرٍة، 
ول تدري مل تذكرت حلظتها خروف العيد!!! وكأن الشمس نفسها هابت ما 
سيحدث تاليًا، فاختبأت خلف كومٍة من السحب اخلفيفة، ُمضفيًة جوًا مظلاًم 
كئيبًا عىل الردهة، وألقت الثريا ظاللً مريبًة عىل األرضية الرخامية، ما جعل 
تنهار  معنوياهتا  كانت  الدرج  ارتقائها  ومع  أوصاهلا.  يف  ترسي  خفيفًة  رعشًة 
وسؤاٌل  الذات،  من  والقرف  والندم  اخلوف  من  لزٍج  بئٍر  يف  هتبط  ونفسيتها 
واحٌد فقط يردد يف رأسها بال توقٍف: )ماذا فعلِت؟!!(. بلغت أعصاهبا قمة 
النفس  بعزة  إحساس  أي  لدهيا  وتالشى  الدرجات،  قمة  بلوغها  مع  الهنيار 
أي  األرض وهوت دون  فامدت هبا  الواقع،  آخر يف  أي يشٍء  أو  الكرامة،  أو 

مقدماٍت لريتطم خدها بقوٍة بالرخام البارد وتغرق يف ظالٍم تامٍّ رحيٍم...

]  
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األصوات املألوفة تنساب إىل أذنيها برفٍق دون أن تستفز فيها الوعي لتفتح 
منها أصوات مي وماجٍد  ميزت  أو صوٍت، وقد  بالتفاتٍة  تستجيب  أو  عينيها 
وأناس آخرين مل تستوعب سبب ٍوجودهم يف حميطها لوهلة... عاودها وعيها 
خفيفًا لعوبًا، فرأت ضوءًا لطيفًا حييط بوجه بدا مألوفًا بالرغم من عجزها عن 
تعرف صاحبه إل حني خاطب شقيقها مازحًا: »ها قد استعادت وعيها، أل أقل 
لَك بأهنا بخري.. أختك أعصاهبا رقيقة، واألخبار السارة تدير رأسها متاما كالسيئِة.«. 
دفعًة  اآلن  الوعي  دامهها  وقد  بتوجٍس  لزوجها  ونظرت  بقلٍق  رأسها  رفعت 
واحدًة فاعتدلت برسعٍة، إل أن صداعًا عنيفًا لف رأسها فعادت ترحيها عىل 
الوسادة ببطٍء وصوت كريمة القلق يقول: »ال تتعجيل احلركة حتى يأيت الطبيب 
ويطمئننا عليِك يا حبيبتي.. أنِت بخرٍي إن شاء اهلل، ولكنَّ رأسك ارتطمت باألرض 
بقوة... واهللِ لقد كاد قلبي أن يتوقف حني رأيتك تسقطني، ولوال أن أدركك نادٌر، 

لكنِت اآلن يف حال آخر ، احلمد هلل.. احلمد هلل، قدر ولطف.«.. 

بقلٍق، إل  التي طالعتها  اكتفت بالبتسام وهي تنقل برصها بني الوجوه 
نادرًا، الذي كان يقف إىل جانب الفراش وقد خلع جاكيت البذلة وحل عقدة 
ياقة قميصه األبيض، ويديه مرتاحتان يف  إياها معلقة حول  تاركًا  ربطة عنقه 
جيبي رسواله الساموي... مل تفهم النظرة التي أطلت من عينيه، أكانت سخريًة 
أم استخفافًا أم عدم تصديٍق... فك سؤال مي املازٍح اشتباك عيوهنام اخلفي: 

»كيف تتكتمني عىل خرٍب كهذا يا مهرة؟!! يال أعصابك...«..

أن  قبل  بتساؤٍل  وكريمة  لنادٍر  فنظرت  أختها،  تتكلم  عم  مهرة  تفهم  مل 
تصدمها فكرة ما فعادت تنظر بصدمٍة لزوجها الذي اتسعت ابتسامته الساخرة 
وهو يرد عىل سؤاهلا الصامت بربوٍد: »تتحدث عن نتيجتها... وما عساها تقصد 
بنفسها  وشعرت  تفارقها  مل  الصدمة  أن  إل  مهرة  وجه  امحر  ذلك؟!«..  غري 
هبا  تعلقت  التي  للعيون  انتبهت  املفاجأة..  أذهلتها  وقد  جديٍد  لبعٍد  تنسحب 
منتظرة تعليقها فقالت بضعٍف: »ألف مربوٍك يا حبيبتي.. ألف مربوك، لقد تعبِت 

وتستحقني كل درجٍة حصلت عليها..«..
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هذه  إىل  والستامع  البقاء  عىل  القدرة  بعدم  حلظتها  شعر  مِلَ  نادر  يدر  مل 
قبل  ليس  ترد مي، ولكن  أن  قبل  فاستأذن  لدقيقٍة أخرى،  الفارغة  احلوارات 
»وللذكر  ممازحًا:  ملاجٍد  قائاًل  وتفوقها  نجاحها  جزاء  جمزيٍة  هبديٍة  يعدها  أن 
مثل حظ األنثيني، إن تفوقت أنت اآلخر وأحرزت جمموعا أكرب.« ...غادر بعدها 
مبتساًم بأدب ولكن اهلموم أبت إل أن تستقبله مفتوحة األذرع، فام أن أغلق 
الباب وراءه حتى ملح حركة يف هناية الرواق. تقدمت نحوه أمرية لدى رؤياه، 
خطواهتا الرسيعة أعلمته بغضبها حتى قبل أن تقرب جيدًا أو أن تقول شيئا.. 
انتوى العتذار منها لستعجاله إل أن الكدمة التي أحاطت بعينها اليمنى و 
السحجات التي انترشت يف وجهها وعىل رقبتها أجلمته فراجع فورًا.. تأمل 
قليلٍة منه،  وجهها بعينني مضيقتني للحظاٍت، وقد توقفت عىل بعد خطواٍت 
قال متملماًل: »فؤاد؟!« . أومأ برأسه مطأطئًا دون انتظار ردها... مسحت دمعًة 
غافلتها وسالت عىل خدها فأمسك رأسها بكلتا يديه وقبل قمتها قائاًل برفٍق: »أنا 
آسف يا أمرية، أرجوِك أال تبِك، وأعدِك بأين سأعالج املوقف ولن أهدأ حتى يعرف 
فؤاٌد خطأه ويعتذر منِك اعتذارًا ُمرضيًا، وأنا من أعدك بأن هذا لن يتكرر ثانيًة..«..

لسامٍر  بامتعاٍض  نادٌر  نظر  شهريًة..«.  محى  كام  سيحميِك  صدقيه،   ، »نعم 
الذي خرج من غرفته دون أن يلحظه ورد من بني أسنانه: »إن كان لديك كلمًة 
قائاًل  رسواله  جيبي  يف  يديه  سامٌر  وضع  أفضل.«.  فلتصمت  وإال  فقلها،  طيبًة 
فجرًا  بخايل  اتصلت  لقد  راحتنا؟!  عىل  هناك  لنتحدث  ملكتبك  ننزل  ال  »ل  بربوٍد: 

ولعله عىل وصول اآلن.«.

الظرف  وبطبيعة  متفقان،  أهنام  وفهم  األخوين  بني  نظره  نادر  نقل 
وبطبيعتهام، أدرك بأن اتفاقهام لن يكون عىل خرٍي، فقال حماولً املامطلة وتفادي 
املزيد من الضغوط حاليًا: »ربام مساًء، فلدي سلسلٌة من االجتامعات التي ستبدأ 

باكرًا وقد تأخرت بالفعل.. علَّ خايل يكون موجودًا حينها.«..

قائاًل  طريقه  ويعرض  ليسبقه  به  حلق  سامرًا  ولكن  مرسعًا  الدرج  نزل 
»كالمنا ال حيتمل التأجيل، وخايل عىل علٍم به وموافٌق متامًا عىل  بأسلوٍب مستفٍز: 
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نزولً  سامرًا  وجتاوز  »طلباتكم؟!.«،  مرددًا:  حاجبه  نادٌر  رفع  طلباتنا.«.  مجيع 
وهو يقول: »اتبعاين إذًا مادام األمر ال حيتمل التأجيل للمساء.«.

تبعتهام أمريٌة وعيناها معلقتان بظهر ابن خالتها... )مل فعلت بنا كل هذا 
علينا كل هذه  وفرَت  كنَت  تزوجنا؟!!  كنا  لو  كان سيحدث  ماذا  نادر؟!!  يا 
املشاكل وهذا العناء، لكان هذا البيت يرقص كل ليلٍة عىل أنغام حبنا، ولكن 
انظر إىل أين أدى بنا عنادك وجتاهلك يل وحلبي الذي كان واضحًا لك وضوح 

الشمس!! كالنا يرزح حتت أمحاٍل من الغم واهلم والكآبة..(
مكتبه  حافة  عىل  ليتكئ  ينتظرمها  أن  دون  ودلفه  املكتب  باب  فتح 
بمواجهتهم عاقدا ساعديه قائاًل بربوٍد: »تفضل يا سامر بك، هاِت ما لديك.«... 
تقدم سامٌر ليجلس عىل األريكة اجللدية يف ركن الغرفة هبدوٍء مستفٍز، وانتظر 
ولكن   ، فذٍّ بصرٍب  نادٌر  انتظره  األخرى..  فوق  ساقًا  واضعًا  متامًا  استقر  حتى 
يا نادر، ولن  »أنا سأتطلق  التي أفلتت منها فقالت بعصبيٍة:  أعصاب أمرية هي 
أتراجع عن قراري... وحقي سآخذه من فؤاٍد.. وزيادة.«.. أنزل نادر ذراعيه قائاًل 
يا  اآلن  هيا  أمرية؟!!...  يا  تتحدثني  عم  طالٍق؟!  »أي  حاجبيه:  قطب  وقد  بقلٍق 
هذا  مثل  عنك  يصدر  أن  يصح  وال  فؤاٍد،  من  تتزوجي  أن  قبل  قريبتنا  أنت  أمرية، 
ما  اطلبي  تأهبني ألمره...  البيت وال  السخيف كام ولو كنت غريبًة عن هذا  الكالم 

شئِت، ولكن طالق؟!!!! ال، اهدئي وسأعوضك بكل ما أستطيع... صدقيني.«..

رد سامٌر قبلها: »ل يعد القرار قرارها يا نادر، لقد قررت أنا وخايل بأن ما حدث 
كاٍف حتى اآلن، وأن استمرارها يف هذه الزجية صار رضبًا من اجلنون.«.. اعتدل نادٌر 
صائحًا: »أنت بحقٍّ خملوٌق مستفٌز يا هذا!! أل أقل لك بأن حتتفظ لنفسك بكالمك 
السام هذا؟!! ماذا تريد؟ أن تطلق أختك بعد أقل من عاٍم عىل زواجها؟!! ما بك، 
»حق  هل جننت؟!! ماذا تريد بالضبط؟!«.. انتفض سامٌر واقفًا وصاح بدوره: 
أختي، أم تظن بأننا سنرتك أخاك يفعل هبا كام..«.. قاطعه نادٌر بعنٍف: »احذر مما 
الذي  يا سامر، أنت تتخطى حدودك، ولوال وجود أختك وتقديري للظرف  تقول 
.. واستدار مكماًل ألمرية  متر به، لكنَت قد دفعَت ثمن ما تقول وتفعل اآلن...« 
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بصوٍت أجٍش أثر به الرصاخ: »أال يمكن أن نتحدث وحدنا يا عزيزيت؟ مذ متى 
وبيننا وسطاء؟.«..

أخوها...  أنا،  معي  »حديثك  ذراعه:  من  نادرًا  يشد  وهو  سامٌر  رد 
يد سامٍر ويستغفر  ذراعه من  بقوٍة وهو يسحب  عينيه  نادٌر  أغلق  رجلها..«.. 
بصوٍت مسموٍع قبل أن يقول من بني أسنانه: »أنا صابٌر عىل أفعالك حتى اآلن، 
فال تدفع األمور يف اجتاه نندم مجيعنا عليه يا سامر.. وحني يعود خايل، سأتكلم معه 
ملس  بصدٍق  قائاًل  بيدها  ليمسك  ألمريٍة  واستدار  لرجل.«،  رجاًل  الشأن،  هبذا 
»اسمعيني يا أمرية، واهلل واهلل واهلل، أنا لدي من املشاكل واهلموم ما يكفيني  قلبها: 
لعر أعواٍم قادمة، ورغم هذا فأنِت وفؤادًا أولويتي.. أجننِت؟! أنت تعرفني معزتِك 
ومكانتِك عندي.. أنت أختي يا حبيبتي..«.. استفاقت من حلمها اجلميل حني 
لطمها بكلامته األخرية فقالت بعصبيٍة: »ال يا نادر، لسُت أختك.. بل هو أخاك.. 
قلته  ما  أن ختدمني، وإن كان  فعاًل  تريد  قال سامر، وإن كنت  انتهى كام  واملوضوع 
عن معزتك يل حقيقيٌا، فأقنع فؤادًا أن ينفذ مجيع طلبايت دون فضائح.«.. ردد نادٌر 
معًا  مواجهتهام  يف  ليقف  يعود  وهو  بكفٍّ  كفًا  رضب  »فضائح؟!«.  متعجبًا: 

عاقدًا ساعديه أمام صدره وهو يسأل مستنكرًا: »وما هي طلباتِك يا أمرية؟«..
»الطالق وحقوقي الفعلية وليس ما ضحك عيلَّ به يف عقد الزواج.«.. قطب 
مستفهاًم: »بمعنى؟!!«.. ردت وهي تبادله نظراته احلادة بثباٍت: »لقد وافقت عىل 
يؤول  أن  مستبعدة  قرابتنا،  االعتبار  بعني  أخذت  فؤاٌد ألين  كتبه  الذي  التافه  املؤخر 
كيف  أدري  ال  وبرصاحة،  األوضاع،  تغريت  فقد  اآلن  أما  إليه..  آل  ما  إىل  احلال 
تتوقعون بأن أكمل حيايت بعيدًا بخمسة ماليني جنيهًا فقط؟!!«.. »دعينا ال نتحدث 
يا  بنا  »توقف عن االستخفاف  إليها ألنني متأ..«.. قاطعته:  يف تفاصيٍل لن نحتاج 

نادر.. لقد انتهى هذا املسلسل، وأنا لن اتراجع عن كلمٍة واحدٍة مما قلت.«..

شعر  وقد  الضخم  اجللدي  كرسيه  عىل  ليجلس  مكتبه  حول  نادٌر  دار 
احلائط  من  الداخل  النهار  بضوء  مقارنًة  مظلاًم  وجهه  فبدا  فجأًة،  بالتعب 
»وهل خايل عىل علم هبذا  املكتب سائاًل:  بمرفقيه عىل  واتكأ  الزجاجي خلفه، 

الكالم، فعاًل؟.«.. أجابته دون أن تتحرك من مكاهنا: »نعم..«..
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رضب كفًا بكفٍّ جمددًا وهو هيز رأسه استنكارًا قبل أن يستند بجبهته عىل 
أطراف أصابعه مستفرسًا: »وما مطالبك يا أمرية؟ غري الطالق.. أظنك قررت مع 
األستاذ كل يشٍء.«، وأشار بطرف عينه إىل سامٍر قبل أن يعود برصه ليتعلق هبا، 
»لن  مكتبه:  أمام  لبعضهام  املواجهني  الكرسيني  أحد  عىل  جتلس  وهي  فردت 
أطلب الفيال، ولكني أطلب فيال يف املكان الذي أحدده، حتى ولو يف باريس... ومؤخر 
صداٍق يتناسب ومستواي االجتامعي بام يضمن يل حياًة كريمًة بعد مغادرة الفيال..«.. 

»مهممممم... و عن كم حتديدًا تتحدثني؟«..

رد سامٌر بصلٍف: »مخسون مليون... ال ختف.. جنيهًا، ال دوالرًا..«.
لن  بأهنا  نفسها  وبني  بينها  أقسمت  نظرة  إليها  ونظر  حاجبيه  نادر  رفع 
نادٌر وهو يعود  تبارزت نظراهتام لدقيقٍة كاملٍة، قال بعدها  تنساها ما حيت.. 
بظهر كرسيه إىل الوراء ويشبك أصابعه أمام صدره مستندًا بكوعيه عىل مسندي 

كرسيه: »متام.. ال مانع لدي.. أخربي فؤادًا.«..
؟!«.. فرد مبتساًم: »عام تريدين! الطالق والفيال، واخلمسني  سألته بدهشٍة: »عمَّ
فقط  وأنتام  النهاية، هذه حياتكام  ففي  إذًا..  فليدفع  وافق،  وإذا  )جنيها(..  مليون... 
أصحاب القرار..«.. قالت بنفس الدهشة: »ولكنه لن يوافق، لذا حتدثت إليك.. 
كام أن املال كله أمره بيدك أنت..«.. قال ببساطٍة وهو يقف لريتدي جاكيت البذلة 
ويسري نحو الباب هبدوٍء: »فؤاٌد له مثل ما يل، ومن حقه أن يترصف بامله كام يشاء، 
وإن ارتأى أن يمنحك إياه كله، فال كلمة يل يف ذلك.. وهو زوجك وليس أنا! لذا 

اطلبي منه هو الطالق ومؤخر الصداق... أو دعي َرجلِك هذا حُيدثه..«..

قالت بصوٍت عاٍل لتثري انتباهه: »وإن رفض، فال تلوَمنَّ إال نفسك إذًا..«.. 
قال من فوق كتفه وهو يفتح الباب موضحًا عزمه إهناء املحادثِة: »ال هتدديني 
يا أمرية.. أبدًا.. وال تدخليني طرفًا يف مشاكلكام... هذا ملصلحتِك أنِت..«.. ردت 
»ليس لدي ما أخرسه بعد  التي أراحتها فوق األخرى بجذٍل:  وهي هتز ساقها 
بعدما  وخراٍب  عذاٍب  إىل  حياتكام  ستتحول  كيف  أختيل  أن  يؤملني  ولكن  كرامتي، 
زوجة  وفاة  حقيقة  عن  معلوماٌت  ترسبت  إذا  وبخاصة  سمعتكام،  الصحف  تلوك 
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فؤاٍد السابقة، مع تقاريٍر طبيٍة عن حالتي اآلن والقضية التي سأرفعها عليه، مع بعض 
العرب.. واهلل  العنف يف عائلة عز  اللمحات عن مايض خالتي مع والدكام وتاريخ 

سأكره نفيس ملا سأضطر لفعله، ولكني كام قلت، سأكون مضطرة.«..

أغلق الباب هبدوٍء وعاد إىل وسط الغرفة ببطٍء حمدقًا دون أن ترف عيناه 
بأهنا  بخربته  وأدرك  واملوقف برسعٍة،  قيَّمها  مرٍة...  ألول  يراها  وكأنه  بأمريٍة 
وسامٍر لن يتوانيا عن فعل أي يشٍء اآلن.. لَعَن أمرية.. وفؤادًا.... لعن الزواج 
ولعنته وما جلبه عىل بيته من خراب.. لعن نفسه ملا جلبه عىل نفسه من مصائٍب 

وأناس اختارهم طواعيًة لتدمري حياته...
كان يشعر بالختناق...ل، بل بالغرق... نعم.. شعر وكأن يدًا ما تدفع 
أن  الثوابت دون رمحٍة ودون  بكل  الثقة  فقدان  ليغرق يف طوفان  بثبات  رأسه 
يأبه جالده بمحاولته لتنفس نسامت احلياة الطبيعية!!! كانت رأسه تدور يف 
حلقاٍت، وزجمرت أعصابه، كاجلواد احلبيس بغرائزه البدائية، يرضب بقوائمه 
أسوار صربه عله يفلت له الزمام فينطلق يطوي األرض والناس حتت سنابكه 
بال هوادٍة.. مل يكن مصدومًا بقدر ما شعر بالشمئزاز من كل ما حوله، ولكن 
اللحظة اآلن فارقة، ل حتتمل أن يمنح نفسه رفاهية التأمل أو الصدمة، وعليه أن 
يقرر وينفذ أقىص وأقسى اخلطوات التي يتبعها يف عامله يف مثل هذه الظروف، 
الفرق هنا هو أهنا املرة األوىل التي سيضطر إىل استخدام أساليبه فيها مع أهل 
بيته.. أقاربه.. حلمه ودمه.. ولكنهم ما تركوا له بدياًل.. أم علَّه يمهلهام فرصًة 
أخرى للراجع عن اهلراء الذي هذيا به منذ قليل؟ فلربام كانت الضغوط التي 
الكربى  الصفقة  لعقد  املحدد  املوعد  لقراب  باإلضافة  زواجه،  يف  هبا  يمر 
حجم  يضخم  جعاله  قد  العمل،  ضغط  وازدياد  لعامني  وراءها  سعى  التي 
الشخصني املاثلني أمامه بفجاجٍة، ويعظم من شأن هتديدمها... ولكن... ل... 
إن التهديد الذي لوحت به أمرية أمام أنفه هلو يف منتهى اخلطورة، ومثل تلك 
األمور ل حتتمل املزاح أو الطيش، وبخاصة حني تضع الرشكة وسمعته عىل 
املحك... دار كل هذا برأسه دون أن تبدو منه ملحًة عىل صفحة وجهه الذي 
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جترد متامًا من كل املشاعر فبدا صعب القراءة لألخوين الذين استمعا بصمٍت 
قلِت  مما  شيئًا  أسمع  ل  نفيس  »سأعترب  هادٍئ:  خافٍت  بصوٍت  يقول  وهو  له  تامٍّ 
قلِت  ملا  شبيهٍة  واحدٍة  بكلمٍة  تتفوهي  فال  لنفسِك  هيديِك  أن  اهلل  من  وأمتنى  اآلن، 
لتهدئي  اآلن  األمور.. سأدعك  أين ستؤول  إىل  أعلم  فاهلل وحده  وإال  مع زوجك، 
وتستعيدي رشدِك وذكاءِك املعهود، ونصيحتي يا أمرية بأال تدعي رأسِك ملن هم أقل 
منِك عقاًل ليقودوها ويملوا عليِك ما تقولني وما تفعلني.. ففي النهاية، أنِت، وأنِت 
وحدِك من ستتحمل العقبات...«، واستدار موجهًا كالمه لسامٍر وهو يشري إليه 

بسبابته: »أما أنت، فحسايب معك سيكون خمتلفًا، أعدك.«.. 
قريبيه  ثواٍن، وعيون  يف  الفيال  وغادر  وراءه،  مفتوحًا  الباب  تاركًا  خرج 
ملتصقٌة بظهره حتى اختفى عن ناظرهيام، فنظرت أمرية إىل أخيها متسائلًة يف 
قلٍق: »واآلن، ماذا؟«.. رد بربوٍد وهو يشعل سيجارًا سميكًا من العلبة املستقرة 
انتظري  نفسه..  حول  يدور  سأجعله  يل،  دعيه  تقلقي..  »ال  نادٍر:  مكتب  فوق 
و  باملال  تقبيل  أن  إن ل أجعله جيثو عىل ركبتيه ويرجوِك  وسرتين.. لن أكون سامرًا 
ن تصفحي عنه.«.. نظرت إليه طوياًل قبل أن تقول وهي تقف وتتقدم بغضٍب 
مجيعًا  وبأننا  وخايل،  أنت  إليك  استمعت  حني  أخطأت  بأين  يل  »يبدو  الباب:  نحو 
ذبحك  يكفيني  ولن  حييت..  ما  أساحمكام  فلن  سامر،  يا  هذا  حدث  وإن  سنندم.. 
كاخلروف ألشفي غلييل.«. أمسك هاتفه املحمول واتصل برقٍم ما قائاًل ألمرية 
التي غادرت قبل أن تسمع ما يقول: »ال ختايف.. كل يشٍء حتت السيطرة، فالعبد هلل 
معه اجلامل الذي سيقوض أركان الوحش يف يوٍم وليلة.. وحينها سيعرف اجلميع من 

..».. ٌ ، َهنيِّ ٌ هو سامٌر.. هنيِّ

ُفتح اخلط، فقال بإقباٍل: »حبيبتي.. أريد أن أقابلك للرضورة.. حسن.. ال بأس.. 
أعلم يا حبيبتي، ال تقلقي. فقط، ال تتأخري.. نعم، مشتاٌق.. مع السالمة يا حبي..«.. 
النحيل. بارتياٍح عىل وجهه  الوراء متنهدًا وابتسامٌة عريضٌة ترتسم  استند إىل 

]  
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خرجت مهرة متسللًة وقد تدثرت بوشاٍح أسوَد وغطت رأسها بوشاٍح 
نيام بعد كل ما  بأن اجلميع  البيت ساكنًا متامًا وقد استقر يف عقلها  بدا  مماثل. 
اهلل  ويسارًا وقد محدت  يمينًا  تتلفت  األخرية... سارت  الساعات  به يف  مروا 
ترسع  وانطلقت  اليوم،  ذلك  يف  تعلمه  ل  لسبب  البوابة  حراسة  غياب  عىل 
إليها إذ ظنها من  النظر  العام دون أن تلفت  الطريق  اخلطى حتى وصلت إىل 
كان يقابلها أهنا إحدى زوجات البوابني. استخدمت املواصالت العامة وقد 
ارتفع صدرها وانخفض بتواتٍر رسيٍع والقلق واخلوف جففا حلقها فشعرت 
بريقها كاألشواك... تعجبت من احلر الشديد غري املعتاد يف مثل هذا الوقت من 
العام ولكن يبدو عىل من حوهلا بأهنم ل يبالون أبدًا بحبات العرق املتساقطة 

من جباههم العابسة.. 
بردٍد  وجهتها  إىل  هي  وسارت  برسعٍة  وجهته  إىل  األتوبيس  وصل 
حاهلا  ولسان  ومراٍت  مراٍت  القرار  يراجعها  وضمريها  شديدين  واضطراب 
بأين مضطرة، وبأنني لول  يعلم  يقول )سيمر كل يشء عىل خري.. اهلل وحده 
الظروف األخرية ملا جلأت أبدًا ملثل هذا الفعل اآلثم.. اللهم اغفر يل يا رب، 
أو  القليلني ترمقها بفضوٍل،  املارة  بعيون  يا رب.. ساحمني.( شعرت  ساحمني 
هكذا ظنت... الطرق خاليٌة إل من نفٍر قليٍل من العابرين عىل عكس املعتاد 
عرب  كعبيها  إىل  طريقه  الدقيق  احلىص  وجد  وقد  الشعبية،  املناطق  هذه  بمثل 
فتحات حذائها، فأخذ خيزها خزًا خفيفًا، إنام مزعجًا، جعلها حتث اخلطى علَّ 
الضمري  وخز  من  واألهم،  احلىص،  وخز  من  يرحيها  برسعة  وجهتها  بلوغها 
مرت  فشيئًا...  شيئًا  ترنو  حيث  من  دنوها  مع  اآلن،  كالطعنات  صار  الذي 
لتجد  القديمة  البيوت  التفت خلف إحدى  ثم  إىل حارٍة أخرى  من ممٍر ضيٍق 
نفسها أمام بيٍت نصف متهدٍم وشبه مأهوٍل.. مل يكن يملك من مظاهر احلياة 
بام  قفالمها  ُشبك  متآكل،  دهاهنام  األريض  الطابق  يف  برتقاليني  شباكني  إل 
يوحي بأن من بالداخل يستجري بخشبهام املتآكل من هجري الشمس احلارقة.. 
العنوان،  هذا  عىل  للحصول  وفاء  بزميلتها  لالتصال  دفعها  الذي  ما  تذكر  ل 
من  الرغم  عىل  العيادة،  هذه  زبونات  إحدى  كانت  بأهنا  جيدًا  تدرك  أهنا  إل 
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أهنا مل تتزوج من قبل!.. صعدت السالمل الضيقة املتكرسة والرطوبة تطبق عىل 
صدرها، لتجد نفسها أمام باٍب يضاهي الشبابيك يف تكرسه واهرائه، دفعته 
برفٍق ليفتح عىل غرفة ذات حوائط بدهان زيتي أخرض، أو ربام كان أزرقًا يف يوم 
ما، وتقدمت نحو املرأة البشوش اجلالسة خلف مكتٍب صغرٍي يف صدر احلجرة 
قائلًة بصوٍت خافٍت: »لدي موعد مع الدكتور.. لقد اتصلت بكم صباحًا.«. ردت 
املرأة بابتسامٍة عريضٍة: »أنت مدام مهرة؟«، ثم أكملت حني هزت مهرة رأسها 
النقود  »اعطني  مهرة:  خلف  األرجل  صدئة  كراٍس  لثالثة  أشارت  وقد  إجيابا 

واجليس وسأعلم الدكتور بوصولك.«.

، ودون وعٍي منها أخذت تقصف أظافرها  املرأة دون ردٍّ امتثلت لكالم 
بيدها يف توتٍر بالٍغ وعيناها معلقتان بالستار األمحر القاين الذي اختفت خلفه 
املرأة لتغيب حلظاٍت، قبل أن تظهر جمددًا دون أن تفارق ابتسامتها وجهها وهي 
تقول هبدوٍء: » تعايل يا حبيبتي، الطبيب بانتظارك.«.. تبعتها مهرة خلف الستار 
نيوٍن  نسبيًا يف هنايته غرفٌة مضيئٌة بمصباح  نفسها يف رواٍق ضيٍق مظلٍم  لتجد 
زاٍه، وبدخوهلا الغرفة، وقف الطبيب الشاب متقدمًا منها قائاًل بابتسامٍة خفيفٍة: 
»أهال يا مدام مهرة، تفضيل.. ارتاحي.«.. جلست ونظرت إىل املرأة يف تردٍد فقال 
واآلن  العملية...  ستساعدين يف  من  اليمنى، وهي  يدي  »سامية  الطبيب موضحًا: 
أخربيني بطلبك بالتحديد يا هانم.«.. تنحنحت مهرة قائلًة بخجٍل: »لقد أخربت 
مدام سامية عىل اهلاتف هذا الصباح بك..«، ولكنه قاطعها بحزٍم: »البد أن ختربيني 
بنفسك يا هانم.. تفضيل.«.. ردت بعد أن ابتلعت ريقها: »لقد.. أعني.. اكتشفت 
باألمس أين حامٌل، وأريد أن... أختلص.. أهني هذا احلمل لظروف خا..«.. قاطعها 
جمددًا: »ومتى كانت آخر دورٍة شهريٍة؟ وكيف علمت بأنك حامل؟..«. ردت وقد 
انعقد حاجباها وكأهنا حتاول أن تتذكر حتديدًا: »ل تأتني الشهر املايض، ولقد مر 
عىل موعدها هذا الشهر أسبوعان.. وقد استخدمت اختبار محل من الصيدلية، بل يف 
الواقع اختبارين، وكالمها موجب.«.. كان هيز رأسه وهو يدون بدفر الروشتات 
»املهم أن تكوين  بعض األصناف ثم وقف قائاًل وهو يرتدي معطفه األبيض: 
متأكدًة مما تطلبني، واألهم أن تكوين صائمة منذ ثامن ساعاٍت عىل األقل.«.. ابتلعت 
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ريقها وهي هتز رأسها وتتملكها احلرية فيام عليها أن تفعل! أتتبعه للحجرة التي 
دلفها من باٍب جانبيٍّ أم تبقى مكاهنا! بقيت يف حريهتا حتى ربتت املرأة التي تقف 
خلفها عىل كتفها برفٍق قائلًة بابتسامتها التلقائية: »هيا يا حبيبتي، تعايل معي.«...

كل ما حدث بعد ذلك بدا ضبابيًا مشوشًا.. فالغرفة الصفراء التي ُأدخلت 
إليها كانت باردًة عىل عكس الطقس احلار يف الغرفة املجاورة، يتوسطها رسير 
ضيق يف أسفله رافعتني لألرجل انخلع قلبها ملرآمها وشعرت بدواٍر خفيٍف، 
إليه  وصلت  حتى  أسندهتا  التي  املمرضة  بيد  شعوريًا  ل  بقوٍة  فتمسكت 
فساعدهتا لتجلس عليه قائلًة برفٍق: »اهدئي واسرتخي.. ارجعي بظهرك إىل الوراء 
وارفعي رجليك هنا... ال تقلقي، الدكتور يده تلف يف احلرير وستنتهني من كل هذا 
غضون  يف  كانت  األمر..«..  وعليِك  علينا  تسهيل  حتى  اسرتخي  فقط  دقائق..  يف 
بإصبعها  التمع  تتحرك برسعٍة وقد  لتغطيها ويدها  البيضاء  املالءة  ترفع  ذلك 
بلغ  وقد  بفزٍع  تسأهلا  وهي  بشدٍة  فقطبت  مهرة  نظر  لفت  كبرٌي  ذهبٌي  خاتٌم 
توترها أوجه: »ما هذا؟ ثعبان؟!!«..«. قالت املرأة وهي تعيد رأس مهرة برفق 
إىل الوراء: »نعم، ابني أرشف أهداين إياه يف عيد األم العام املايض.«. ملحت الطبيب 
جيهز إبرًة يف الزاوية فقالت مرتابًة: »أهذا خمدر؟ هل سأنام؟«.. رد الطبيب هذه 
املرة وهو خيزها يف ذراعها بخفٍة: »قليال فقط، ُمهدٌئ أكثر منه خمدٌر، حتى ال يؤثر 

توترك عىل جمرى العملية.«..

لف الدوار رأسها ولكنها مل تفقد الوعي، كانت ترى الطبيب ومساعدته 
منه بضع كلامت  ميزت  مفهوٍم ولكنها  بعيدًا غري  وبدا كالمهام  مبهٍم،  بشكل 
العنق.«...  عند  من  أمسكه  »كبري..  ذكر.«..  »إنه  البداية:  يف  شيئًا  منه  تفهم  مل 
حتى  ترصخ  أن  وأرادت  رهيب  بمغٍص  مهرة  شعرت  سيخرج.«..  »استعدي 
تلفظ روحها مع اجلسد املنبوذ الذي قتلته عمدًا، إل أن صوهتا أبى أن خيرج.. 
أرادت أن ختربمها بأهنا تشعر بام يفعالن وبأهنا تتأمل بشدة وكأن نارًا تتلوى يف 
أحشائها. )هذا يكفي، مل أعد احتمل... لقد اختذت قرارًا خطًأ ومل يفت الوقت 
العظيم..(.  اهلل  أستغفر  العظيم..  اهلل  أستغفر  وأنرصف..  سأقف  للراجع.. 
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رصخت فجأة وقد عاودها صوهتا: »اتركاين، ابتعدا... دعاين أنرصف.«.. كانت 
تدفع املرأة التي حاولت تثبيت أكتافها، وحتاول أن ترفس حتى تعيق الطبيب 
عن إكامل ما يفعل، ولكنها وجدت أن قدميها قد قيدتا إىل مكانيهام فرصخت 
رمحها  ينهش  واألمل  واعتدلت  فدفعتها  املرأة  عىل  تغلبت  وأخريا   ، ورصخت 
ماذا  لعبة؟!!  األمر  أتظنني  جننت،  »هل  هبا:  يصيح  الطبيب  وسمعت  وساقيها 
تفعلني؟! لقد كدنا ننتهي.. انتهى هذا الطفل، لقد مات.«.. رصخت جمددًا وهي 
تنظر حيث خيرج املوت يف أبشع صوره من جسدها واملمرضة تؤنبها بخبٍث: 
»فات أوان الندم يا حلوة.. أنت أخذت قرار ذبح ابنك، وعليك أن تتحميل نتيجة 
إليهام فوجدت وجهيهام مسودين قامتني ومن بني ساقيها  قراراتك..«. نظرت 
تلوى جسم أملس لزج قاتم أخذ ينزلق ببطء وسط تأوهاهتا ورصخاهتا و قد 
هاهلا ما ترى وتصبب العرق غزيرًا منها حتى بلل شعرها بأكمله... رصخت 
جمددًا ومع هناية رصختها فتح الباب عىل مرصاعيه وظهر عىل عتبته نادٌر الذي 
حدجها بنظرٍة ناريٍة قامتٍة وهو يقول باشمئزاز: »كنت أعلم بأين سأصل متأخرًا، 
فأنت يف األذى وال أرسع يا مهرة.. ستدفعني الثمن غاليا.. صدقيني.. ستدفعني ثمن 
فعلتك هذه يا مهرة، ال، بل سيدفع أخويك الثمن كل يوم، وكل ساعةٍ ما حييت.«.. 
دافعت مستميتًة وسط الدماء عن موقفها املشني بيأٍس: »لقد تراجعت يا نادر، 
العظيم لقد ندمت وحاولت الرتاجع، ولكنهام ل يدعاين أ..«، ولكنه قاطعها  واهلل 
بلهجٍة  قائاًل  واملمرضة  الطبيب  إىل  نظر  ثم  جمرمة..«..  أنت  »اخريس..  هادرًا: 
آمرٍة: »إما هي، أو أنتام، ميتان.«.. حدقا إليه يف ذهوٍل فأوضح: »هي ميتٌة يف كل 
امتنعتام، حلقتامها يف مصريها...«، تابع وقد كسا  األحوال، إن نفذمتا، نجيتام، وإن 
الشمئزاز وجهه كام يكسو الليل مالمح األرض بوشاٍح قاتٍم: »وال أظن القتل 

غريبًا عليكام«. 

ما  مسبقًا  مهرة  لتعرف  ول  اختيارمها،  ليحددا  فذٍّ  لذكاٍء  األمر  حيتج  مل 
الطبيب   ، بِِغلٍّ هبا  حتملق  رؤوٍس  ثالثة  رأسها  ملحاذاة  ارتفعت  ففورًا،  قررا.. 
واملمرضة... و .. الطفل!!! الطفل الذي مل يكن سوى ثعباٍن خبيٍث يطالعها 
بتحفٍز، وقد متاثلت الوجوه الثالثة بشكٍل غريٍب، فلم يعد للطبيب مالحمه ول 
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الثعبان بدا ثعبانًا، وإنام كانت كل الوجوه  للمرأة احلقودة مالحمها، ول حتى 
وجها واحدًا، وجها مألوفًا..

وجهها هي!!!!!!!
من  ينادهيا  شقيقها  وصوت  حوهلا  من  هتتز  والدنيا  ورصخت  رصخت 
بتتابٍع  شهقت  حتلمني.«..  أنت  حبيبتي،  يا  بخرٍي  أنت  مهرة،  يا  »استيقظي  بعيد: 
وهي  اللطيفة  والكلامت  الكريم  القرآن  من  بآياٍت  هيدآهنا  وشقيقاها  رسيٍع 
تزال يف فراشها  نفسها ل  لتجد  نفسها  تستعيذ وتستغفر وحتاول مللمة شتات 
بعدما وضعها فيه نادٌر حني فقدت الوعي، وعىل ما يبدو فإن النعاس غافلها 
فركها أخواها لرتاح، وبقيا إىل جانبها يتحادثان ويتضاحكان سعداَء بنتيجة 
مي.. انتظرت حتى هدأت قلياًل فعدلت جلستها وقد اختذت قرارها النهائي 

وعزمت إخبارمها به اآلن...

] 
»ثعابني وجو شعوذة و!!!! أنت متأثرٌة بذاك الفيلم الذي فيه السحرة والثعابني 
و..«، فقاطعته مي: »هاري بوتر.«.. مل هيتم لتعليقها وتابع باهتامٍم: »أنِت لسِت 
مناسبٍة  من  أكثر  ويف  فعاًل،  ذلك  الحظت  وأنا  مهرة،  يا  هنا  إىل  انتقلنا  منذ  طبيعيًة 
عزمت عىل أن أحتدث إليك هبذا الشأن ولكني كنت أتراجع كلام وجدت أن األمور 
قد بدأت هتدأ.. لكن أن تصيل حلد الطالق وترك )أبيه( نادر هكذا، فالبد أن أفهم 

ماذا جيري يا مهرة... أرجوِك.«.

سفٍر  حقيبة  لتحرض  الثياب  غرفة  نحو  وتقدمت  األغطية  عنها  نفضت 
صغريٍة وهي تقول: »فيام بعد يا ماجد، سأوضح لك كل يشٍء يف حينه، ولكن اآلن، 
أن  ودون  ممكٍن،  وقت  أقل  يف  أغراضكام  جتمعا  وأن  غرفتيكام  إىل  تذهبا  أن  أريدكام 
أعني نحن  أنا..  يمكن!  يا مهرة، ال  »نغادر؟ ال  قاطعتها مي:  بنا أحد..«..  يشعر 
كنا  الذي  املكان،  لذاك  نعود  أن  جدًا  الصعب  ومن  متامًا  حياتنا  تغريت  قد  مجيعًا 
ندعوه بيتًا، مرًة أخرى.«.. توقفت مهرة عام تفعل وقالت وقد بدأ الغضب حيتل 
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مالحمها ويغزو نرباهتا: »يف الواقع، ليس لديِك اختياٌر يف هذا األمر يا مي.. نفذا فورًا 
ما أخربتكام به.. حاال، ودون جداٍل.. وكفاين كالمًا فارغًا لن يقدم أو يؤخر شيئًا يف 
قراري.. هيا.«.. عقد ماجٌد ساعديه أمام صدره قائاًل وقد رفع أحد حاجبيه: 
حقا؟!!   « بتعجٍب:  حاجبيها  عقدت  وقد  مهرة  تساءلت  إذًا...«..  مستعٌد  »أنا 
كيف؟!! أكنت.. ماذا تعني؟!!«. رد بنفس اهلدوء: »أعني بأين سأغادر البيت كام 
أتيته، فكل ما متتلئ به غرفتي هي أشياء وثياب اشرتاها يل )أبيه( نادر، وكرامتي لن 
تسمح يل بأخذ أيٍّ منها حني نغادر، وبخاصة ونحن نتسلل هاربني كاللصوص.«، 
األقل  عىل  املثل،  تفعيل  أن  »وأنصحِك  مكماًل:  تعدها  التي  حقيبتها  إىل  وأشار 

لنحتفظ بجزٍء من حسن املظهر يف النهاية.«..

صاحت مي وهي تنتفض واقفًة: »عمَّ تتحدث يا ماجد؟!! هي زوجٌة ولدهيا 
تأخذه  أن  أبدًا  عيبًا  وليس  وحقها  ملكها  يعد  زوجها  هلا  اشرتاه  ما  وكل  حقوق!! 
معها حني ترتكه... وأي امرأٍة تغادر بيت زوجها، تفعل ذلك من وراء ظهره حتى 
ال يوقفها، وليس ألهنا ترسقه!!!«. قال ببساطٍة: »حسٌن، ما اشرتاه هلا ملكها، ولكن 
أنفقت عليِك وعيل... هل هي من حقنا  التي  املؤلفة  لنا... اآلالف  ماذا عام اشرتاه 

نحن اآلخرين؟!! تفضيل، أفتي يا قايض الغربة.«..

عقدت مي بدورها ساعدهيا أمام صدرها وهي ترد بسخريٍة مقلدًة صوته 
وأسلوبه: »نعم يا أذكى إخوتك... من حقنا.. ألهنا كلها هدايا وأشياء نستخدمها، 
فلم يضع لنا أرصدًة يف البنوك... أم هل تظن أن )أبيه( نادر سينتظر منا أن نرتك بعض 
اجلوارب واأللبسة و..«، فأكمل بعصبيٍة: »واألجهزة واملعدات واهلواتف وال..«.. 
قاطعته هي اآلن: »وماذا تظنه سيفعل هبا؟! سريميها إن تركناها، فهو ليس بحاجٍة 
إليها إطالقًا، وربام لن يفهم مطلقًا معنى تركنا هلا«.. رد بغضٍب: »آه!! تغري موقفِك 
اآلن!! بعدما كنت ترين أن تركها ل)أبيه( نادر هو القرار املثايل منذ ساعاٍت!!! أنا 
أفهمك جيدًا يا مي، وأفهم عدم رغبتِك يف ترك كل هذا الرتف والرفاهية والدالل 
الذي رصِت ترفلني فيه أمام صديقاتك، وجتاوزتِك أمام فكرة الفقر عن خوفك عىل 
جامعٍة  بدخول  وعدك  قد  نادر  )أبيه(  أن  وأعلم  قباًل...  به  هذيِت  ما  وكل  أختك 
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خاصٍة برغم جمموعك، وبأنك ..«.. صاحت مهرة مقاطعًة كليهام: »ماذا؟!! أي 
قلٍق!!.«.  أي  دون  تشائني  التي  الكلية  وستدخلني  كبري  جمموعك  أنِت  جامعة؟!! 
تعد  ل  األهلية  اجلامعات  أن  وإنام  جمموٍع،  قضية  األمر  »ليس  بانكساٍر:  مي  ردت 
يف  األسنان  طب  كلية  يدخلني  بأن  نادر  )أبيه(  وعدين  لقد  مناسبًا،  اجتامعيًا  مظهرًا 
أعىل  دخول  خيولني  الذي  املجموع  عىل  أحصل  أن  برط  أختارها،  التي  اجلامعة 
بأنني  نائمة  كنِت  حني  بالفعل  الناس  أخربت  وقد  احلكومية...  اجلامعات  يف  كلية 
سألتحق ب..«، قاطعتها متسائلًة بذهوٍل: »طب أسنان؟ أي ناٍس؟!! َمن؟!..«.. 
بأال  عديني  و..  املدرسني  وبعض  »صديقايت،  بصعوبٍة:  ريقها  تبتلع  وهي  ردت 
تنفعيل..«.. هنرهتا: »ومن؟ انطقي يا مي!! أنت بحق مفاجأٌة يل.. تكلمي يا بنت!«.. 

ردت الصغرية بصوٍت هٍش خافٍت بالكاد غادر حنجرهتا: »طارق.«.
ومها  مطلٍق  بذهوٍل  السم  ومهرة  ماجد  من  كٌل  كرر  »طارق؟!!!!«.. 
حيدقان بميٍّ دون فهم، قبل أن تتقدم مهرة من مي وتسحبها من ذراعها بقوٍة 
انتاهبا شعوٌر  لُتجلسها بجانبها عىل حافة الفراش العريض قائلًة بعصبيٍة وقد 
بالتوتر وباخلجل من صورهتا التي اهتزت أمام أختها و التي لبد وقد علمت 
باتصال طارٍق املستمر هبا: »أخربيني اآلن كل يشٍء، كل كلمٍة قلتها وقاهلا، وكيف 
ومتى اتصل بك,, وِلَ؟. وال تغفيل شيئًا ولو صغريًا وإال ذبحتِك، أتفهمني... حتدثي.«.

أوضحت مي وهي تفرك يدهيا ببعضهام: »ال يشء، أقسم باهلل بأنه ل حيدث 
مع  الدروس  أحد  أغادر  كنت  البحتة..  وبالصدفِة  جدًا،  مؤخرًا  إال  كالٍم  أي  بيننا 
زمياليت حني وجدته أمامي، وقال بأنه كان مارًا من هناك بالصدفة.. سألني عنِك وعن 
ماجٍد وعن دراستي، وطلب رقم هاتفي ليطمئن عىل نتيجتي... وبرصاحٍة، أحرجت 
منه ول أدِر كيف أرفض، فأعطيته إياه.. ومن بعدها ل يتصل يب إال مرتني، إحدامها 
من شهٍر أو ما يقاربه ول تزد عن الدقيقتني إذ أمنحه أنا فرصًة للكالم من األساس، 
ولكنه قال بأنه يريد أن يطمئن علينا وبأننا بخرِي وقد طلبت منه أال يوقعني يف مشاكل، 
إن علمِت بأين عىل اتصال به، فطلب مني أن أعده بأن أطمئنه عىل نتيجتي .. وهذا ما 
فعلته اليوم، حتى ال ُيلِحَّ ويتصل هو.. واهلل العظيم، واهلل العظيم، هذا كل يشٍء..«.
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مل  ثم  تامٍّ حتى آخر مجلٍة هلا،  كان ماجٌد يستمع بغضٍب مكتوٍم وصمٍت 
عرفت  مذ  حلظاٍت  إال  الغرفة  ترتكي  ل  أنت  حدثته؟!  »متى  سائاًل:  نفسه  يتاملك 

النتيجة!! أحدثته وأنا إىل جانبك؟!!!! أبلغت بك الوقاحة هذا احلد؟!!«..

بحزٍم:  مليٍّ  متوجهًة  كالمها  وتابعت  مهرة  هنرته  أنت.«،  »اصمت 
»بالتفصيل.. قويل يل كل كلمٍة قاهلا وقلتها له بالتفصيل.«... طالعتها أختها وهي 
ترمش بعينيها حلظًة ثم قالت بردٍد: »قال بأنه يريد أن يتحدث إليك، وبأنه حاول 
أقل  يفلح.. سأل عن زوجِك وكيف هو معك ومعنا.. ول  ل  بِك، ولكنه  االتصال 
سوى احلقيقة، بأنه رجٌل حمرتٌم جدًا وحيبِك ويعتربنا إخوته.«، واعتدلت قائلًة بقوٍة: 
»هذا هو كل يشء، أقسم لِك.. ثم..«، وترددت حلظًة قبل أن تقول بنعومٍة: »يبدو 
بأنه اليزال هيتم بِك جدًا.. و إن كنت ستتطلقني يا مهرة، فال أرى مانعًا من أن تعودا 

لبعضكام.. أليس كذلك.«.

صفق ماجد كفيه مذهولً واقرب من ميٍّ قائاًل بغضٍب جمٍّ أفلت زمامه 
تعرتضني  لتوك كنت  ثم  تطلق،  وأن  أهنا البد  رأيِت  فجرًا  اهلل!!!  إال  إله  »ال  متامًا: 
من  »الشقة   ... آخر؟!!!!«  برجٍل  زواجها  عن  تتحدثني  واآلن  البيت،  تركها  عىل 
حق الزوجة.. بإمكاهنا املطالبة بالفيال«، ردت مي بسذاجٍة فصاح ماجٌد: »ما هذا 
الغباء الذي تتفوهني به؟!! أي شقة؟ و... بغض النظر عن خطأ مقولتك، أال ترين 
تريدين  ما  سوى  االطالق  عىل  شيئًا  ترين  وهل  مانعًا،  ترين  ال  طبعا  مانٍع؟!!!  أي 
فعٍل  أو  قوٍل  أي  منِك  أستبعد  فال  أخالقيٍة،  اعتباراٍت  ألي  النظر  دون  اللحظة،  يف 
حتى ولو كان هذا يشمل احلديث مع أختك املتزوجة عن االرتباط برجٍل آخر، يف 
بيت الزوجية!!!.. هذا وبالتغايض عن أن من تتحدثني عنه هذا، والذي يطرق كل 
األبواب ليتواصل معها، هو نفسه ذات الشخص الذي أغلق يف وجهها كل وسائل 
ليمسك  استدار  لِك؟«..  جرى  ماذا  أبواهبا.  الدنيا  له  فتحت  أن  ما  به  االتصال 
يا مهرة قبل أن هتدمي  »أفيقي  لتقف يف مواجهته:  برفٍق  بمعصم مهرٍة ويشدها 

بيتِك الذي، ودون جتميٍل، احتواِك أنِت وأخويك يف أضيق األوقات..«..
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ثم همَّ باملغادرة إل أهنا استوقفته قائلًة وقد جف حلقها وساورها خجٌل 
يف  أفكر  ل  »أنا  الصغري:  أخيها  أمام  فيه  نفسها  وجدت  الذي  للوضع  مفاجٌئ 
الطالق ألجل طارٍق أو أي رجٍل آخر، ولكن هناك أسباٌب أخرى أعجز عن رشحها 

لكام اآلن.. صدقني يا حبيبي.«..

نظر إىل عيني أخته الكبرية حلظاٍت وبادلته هي نظراته بثبات، فعليها أن 
»أحتدثِت  مبارشًة:  سأهلا  األبد..  إىل  لديه  صورهتا  ستنهار  وإل  بصدقها  تقنعه 
يف  حتدق  صامتًة  بقيت  مهرة؟«..  يا  عنها  أخربتنا  التي  املرة  تلك  بعد  طارٍق  إىل 
عينيه لربهٍة، ثم قالت بثباٍت: » ال.«.. بقي عىل وضعه حلظاٍت أخرى قبل أن 
أن  أرجوِك  كام  هذا...  يتغري  أال  أرجو  »جيد..  يتنهد:  وهو  قائاًل  يرك معصمها 
تراجعي نفسِك يف قرارِك.. امنحي نفسِك مهلًة قصريًة، فكري فيها هبدوٍء وأيًا كان 
ما ستقررينه بعدها، فأعدك بأين سأؤيدك قلبًا وقالبًا.. فقط أمهيل نفسِك فرصًة لن 
متنحها لك احلياة مرة أخرى.. ولتكن املهلُة حتى احلفل الكبري الذي سيقيمه )أبيه( 
فعاجلها  عينيها  وأغمضت  تنهدت  تلك.«.  الدمج  صفقة  إمتام  بمناسبة  نادر 
مكماًل: »أنا أحدثك يف ثالثة أسابيٍع فقط يا مهرة... ليس كثريًا عىل قراٍر كهذا أن 
تأخذي ثالثة أسابيع لرتاجعي نفسِك وتتأكدي مما تريدين.«.. ردت برفٍق: »هناك 
الرتاجع  يمكن  بيننا ولن  قيل  أموٌر حدثت وكالٌم  البوح هبا لك،  يمكنني  أشياء ال 
بالفعل  طلقني  ربام  وأظنه  نادٌر،  يرتاجع  فلن  أنا،  تراجعت  لو  حتى  صدقني  عنه.. 

ونحن نتحدث اآلن..«.

»أهلذا احلد؟! ِلَ؟ ما الذي حدث؟! أهلذا عالقٌة بام حدث بني فؤاٍد وأمرية؟!!« 
الباب،  قرب  حلقتهام  وقد  والرسيعة،  القصرية  األسئلة  من  بوابٍل  مي  اهنالت 
فيام أختها هتز رأسها نفيًا ردًا عليها، ويف النهاية قالت مهرة لتوقفها: »ليس أيًا 
من هذا ولن أخربكام عن أي يشٍء، عىل األقل اآلن.. هيا اتركاين اآلن ألعيد ترتيب 
أموري..«.. قالت مي بإرصاٍر: » ما األمر يا مهرة؟! أال تثقني بنا؟!! هل تظنيني بأن 
هناك يف هذه الدنيا من هيتم بأمرك مثلنا؟ متى ستشعريننا بأننا أخويك ولسنا أبناءك؟! 
أحتبني أن أخفي عليك أزمٌة أمر هبا؟! ال شأن يل بامجٍد، ولكني لن أغادر احلجرة إال 
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يا  ما عندي من كالم  نادر.. وهذا آخر  أبيه(   ( بينك وبني  ما حدث  أن أعرف  بعد 
مهرة، ولو رصخِت عيل حتى الصباح، فلن أتزحزح من هنا حتى ختربيني باحلقيقة 
أو يأيت )أبيه( نادر وننهي املوضوع هنا..«، قالت ترصحيها هذا وعادت لتجلس 
عىل الرسير ثانيًة عاقدًة ساعدهيا أمام صدرها.. قالت مهرة بعصبية: »سأخربكم 
اليوم.«. ندمت فورًا من زلة  إذا فيام بعد، فيكفيني أن أقص القصة مرًة واحدًة يف 
لساهنا، و تعجبت مما جيري معها! سأهلا ماجٌد مقطبًا: »ما احلكاية يا مهرة؟ مي 
حمقٌة فيام تقول.. إن كنِت تستطيعني أن تثقي بأحٍد هنا، فبإمكانك الوثوق بمن تربى 
عىل يديٍك. فلن جتدي غرينا ليكتم رسك ويربت عليك! هيا يا مهرة، أخربينا بكل 

يشء، وصدقيني، ستشعرين بفارق كبري بعدما تفعلني.«..

برصها  تنقل  أخذت  جتربٍة(  عن  لألسوأ..  فسيكون  حدث،  وإن  )ل.. 
بينهام... ربام كربا فعاًل ويستطيعان أن يتفهام ويتحمال ما كانت تشفق عليهام 
منه قباًل، وآن هلا أن تلوذ هبام عوضًا عن األغراب! تنهدت باستسالٍم وعادت 
عام  تتحدثا  أال  باهلل،  عليكام  أقسمت  »ولكني  بحزٍم:  قائلًة  ميِّ  بجوار  لتجلس 
سأخربكام به، حتى فيام بينكام، بعدما تغادران هذه الغرفة..«.. قطب كليهام واستمعا 
هلا بركيٍز وهي تعيد عليهام ما سبق وندمت عىل قوله لكريمٍة، متخلية عن كل 

منطٍق، وُمعرضًة عن كل صوٍت للعقل والريث..

بعدما انتهت من قول ما لدهيا واإلجابة عام بدا هلا استجوابًا من جانب 
مي، محال ذهوهلام معهام ومها باملغادرة. سألتها مي بحذٍر وهي تقرب من ماجٍد 
ليغادرا الغرفة سويًا: »وهل نجهز حقائبنا أم ننتظر كام قال ماجٌد حتى متنحي )أبيه( 
فقط  ولكن  فرصة،  متنحه  أن  أقل  »ل  فورًا:  ماجد  صحح  أخرى؟«..  فرصة  نادر 
لتتأكد من أن هذا ما تريد، فام قلته يا مهرة، ال أدري، ولكني ال أجده سببا للطالق.. 
بل أجد فيه الكثري من املنطق من ِقبل )أبيه( ..املشكلة تكمن يف شعوره هو اآلن إزاء 
ترصفِك.. لذا خذي وقتك حتى تتأكدي من أن ما حدث بينكام ال يمكن إصالحه 

وال عالج له إال ال.. االنفصال.«.
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نقلت برصها بينهام وعيناها ترصد التوسل القابع يف نظراهتام، عىل اختالف 
دوافعهام، فأشفقت عىل مي وفرحتها الوليدة، وعىل ماجٍد وفتوته التي تشبُّ 
رجولة، وقالت عن غري اقتناٍع، وإنام لتقفل أبواب النقاش حتى ترتب شئوهنا 
أكثر: »افعال ما شئتام ولكن ال تفتعال ضجًة اليوم.. و إن استطعتام أال ترتكا غرفتيكام، 
نلتقي  أن  صديقايت  مع  اتفقت  »ولكني  مي:  اعرضت  أفضل.«..  هذا  فسيكون 
يرد:  أن  قبل  ماجٍد  مقاطعة  قالت  حاجبيها  مهرة  رفعت  بالنتيجة.«..  ونحتفل 
»افعيل ما تشائني.. هيا اذهبا وافعال ما تريدان، ولكن إياكام وأن حتدثا أحدًا بام دار بيننا 
هنا..«. قطب ماجٌد للحظٍة معرضا عىل التلميح، ثم توجه ومي إىل وجهتيهام 
تارَكني مهرة وسط حريهتا وقد لذت بثنايا فراشها الواسع، طوفها اآلمن الذي 

سيطفو هبا فوق الليايل وهبات الوحدة املتعاقبة املقبلة.

]  
» أنما ل أعمد أحتممل كمم األخطماء المذي يردنا ممن قسمم املحاسمبة يف رشكة 
عموين رشيف همذه!! لقمد دار رأيس وأنا أحدثهمم وأراجعهم فيهما!!« اقربت هنلة 
مـن مكتـب نـادٍر ووضعـت أمامـه ملفـًا أزرَق ضخـاًم، ولكن أيا مـن كالمها 
أو ضيقهـا البـادي أو امللـف الكبـري، قد متكـن من لفت نظـر نادٍر الـذي بقي 
حمدقـًا يف شاشـة حاسـوبه يتابع فيديـو بدا غري واضـٍح وقد كتـم الصوت فلم 
تسـتطع هنلـة متييز ما يراقـص أمامها من مشـاهٍد، ولكن النظـرة اجلامدة عىل 
وجهـه والِعـرق الـذي ينتفـض يف جانـب جبهتـه أنبآها بـأن ما يـرى ل يرسه 
عـىل اإلطـالق، فقطبـت حاجبيهـا ومالت قليـاًل لتدقـق يف الشاشـة الصغرية 
متسـائلًة: »ممن هذا؟.. أهمذا سمامر؟!!... و...«، شـهقت ووضعـت كفها عىل 
فاهـا وهـي تراجـع برأسـها مصدومـة... قالـت بعدما انتهـى الفيديـو: »م.. 
مما همذا يما سميد نمادر؟ ممن أيمن حصلمت عمىل همذا ال... الميشء؟!«... تراجـع 
يف كرسـيه وهـو يعقـد أصابعـه أمـام وجهـه وعينـاه ل تـزال معلقة بالشاشـة 
الصـامء: »همذا بريمد إلكمرتوين أرسمله ابمن خالتمي العزيمز إيل كمي يقنعنمي أكثمَر 

فأكثمَر بكمم أين كنمت مغفماًل حني أدفمأت احليمة يف قمييص.«..
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بلعـت ريقهـا دون أن تنبـس ببنـت شـفٍة وهـي ترقبـه بقلـٍق وهـو يفرك 
جبهتـه بسـبابتيه املتشـابكني. رفـع رأسـه وسـأهلا دون أن ينظـر إليهـا: »همل 
نفمذِت ما قلته لمك هذا الصبماح؟«.. ردت فـورًا: »بخصوص الشمئون القانونية؟ 
بالطبمع.« ثـم أكملـت باإلنجليزيـة: »تمم.«.. هـز رأسـه قبـل أن يقـول برفٍق: 
»جيمد جمدًا.. واآلن دعينمي وحدي وألغمي كل مواعيمدي اليوم.«. تـرددت وهي 
تسـأله: »حتمى موعدك ممع جلنة اخلمرباء بخصوص آخر ..«.. مط شـفتيه مسـتاًء 
إذ كان قـد نـيس متامـًا أمـر هذا الجتـامع، عىل غري عادتـه، فقال ممتعضـًا: »إال 

همذا.. ولكن مما دونمه فليؤجل.«. 

أومـأت وابتعـدت، ولكنهـا تراجعـت بعدمـا أمسـكت بقبضـة البـاب 
لتعـود وتقـرب مـن املكتـب جمـددًا حتـى صـارت إىل جـوار نـادٍر فاملت إىل 
األمـام لتهمـس قائلًة: »ماذا سمتفعل بشمأن سمامٍر؟ أعلمم أنك لن حتبمذ تدخيل يف 
شمأٍن خاٍص كهمذا، ولكن اسممح يل فقط بمالحظمٍة، أو بتوضيح وجهمة نظٍر يل.«، 
نظـر إليهـا بطرف عينـه دون أن يـرد، ولكنـه مل يعـرض، فتابعـت: »جتاهله.. 
همو أصغمر ممن أن يدفعمك لتتمرصف عمىل نحمو يتدنمى بِمك ملسمتواه.. صدقنمي.. 
سميهاب جانبمك أكثمر إن ل جيمد رد الفعل المذي رجاه عىل إثر إرسماله هلمذا الفيديو 
الَفمّج.«.. حـني مل تتلـق ردًا أكثـر مـن نفـٍس عميـٍق وتنهيـدٍة ُمتَعبـٍة غـادرت 
هبـدوٍء تاركـًة رئيسـها تتآكلـه الغرية وتـأيت عـىل أعصابه كالصـدأ حني يرسح 
يف احلديـد الصلـب ليحيله خـردًة بالية.. )مل أعـد أحتمل، لقد تعبـت.. تعبُت 
جـدًا.. وضقـُت ذرعـًا باجلميـع.(.. نظر جمـددًا إىل شاشـة احلاسـوب ثم زفر 
بحرقـٍة وهـو يراجـع بظهـر كرسـيه ليميـل إىل الـوراء كثـريًا ويغمـض عينيه 
بقـوٍة، فلعلـه عـىل وشـك املواجهة التـي جتنبهـا طوياًل ليعيـد ترتيـب بيته من 

الداخـل، وليكن هـذا ملـرٍة واحـدٍة... هنائيٍة...
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غاب نادر عن مائدة العشاء تلك األمسية واألمسيات التي تليها، بل إنه 
عودته  عىل  يدل  ومل  بأكمله،  األسبوع  ذاك  أهله  من  أحدًا  يقابل  مل  الواقع  يف 
ة التي كانت تفوح من مكتبه يف ساعات الليل  إىل الفيال إل رائحة القهوة امُلرَّ
املتأخرة أو ساعات الفجر األوىل، ومل تدر مهرة أكان هذا مرحيًا، إذ ربام جتاوز 
عن ترصفها، أم مقلقًا إذ ربام خيطط لنتقاٍم خميف. ولكنها امتنعت عن التفكري يف 
نادٍر متاما خالل هذه الفرة واكتفت بإرهاق فكرها يف تدبر كيفية تسيري أمورها 
بعدما تغادر هذا املكان الكئيب إىل غري رجعٍة.. األجواء الباردة التي خيمت 
عىل اجلميع أصابت أعصاهبا بالتجمد ومل تعد تطيق النظر يف الوجوه اجلامدة 
التي تلتقيها عند كل وجبٍة، فحتى فؤاٌد الذي كان حياول سابقًا التخفيف من 
وطأة التوتر، صار اآلن شاحبًا شاردًا متباعدًا، فلم يعد يرد بحامٍس عىل ماجٍد 
مل  وشهٌد،  سياراته.  بمجموعة  متعلقٍة  أموٍر  عن  األخري  يسأله  حني  اعتاد  كام 
صمٍت  يف  وجباهتا  تتناول  صارت  بل  كانت،  مثلام  كثريًا  وتتحدث  تقفز  تعد 
بأعوامها  َيِئَست  صامتًة  أسئلًة  حتمل  ونظراهتا  أعواٍم  عرشة  كربت  وكأهنا  تاٍم 
بالتطلع  فاكتفت  هلا،  مفهومٍة  أجوبٍة  إجياد  عن  الربيء  اليانع  وعقلها  القليلة 
بعشٍم للوجوه الوامجة علَّها تلمح ُفرصة لُطرَفٍة أو جمالً للعبٍة كاأليام املاضية.. 
شجار  آخر  عقب  طلبه  يف  أمرية  أرسلت  بعدما  وصل  الذي  اب  حسَّ حتى 
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بينها وبني زوجها، و الذي انتهى كعادهتام بصلٍح ُمتكلٍِّف ومكلٍف، التزم هو 
اآلخر صمتًا مقيتًا تعمد أن جيعله غري مريٍح عن طريق إرسال نظراٍت ساخرٍة 
طويلٍة ملهرة وأخوهيا، وعىل الرغم من تظاهرهم بعدم مالحظة ذلك الترصف 
السخيف، إل أن هذا مل يمنعه من تضييق احلصار عىل صربهم والضغط عىل 
أعصاهبم شيئًا فشيئًا. يف الليلة التي وصل فيها، اتصل بنادٍر ليحدثه بشأن أمريٍة 
القبيل،  هذا  من  شيئًا  أو  رافضًا  أو  حادًا  كان  نادٍر  رد  أن  يبدو  ولكن  وفؤاٍد، 
اب بكلامٍت مؤنبٍة عنيفٍة، شعرت مهرة باجلزع لتصور  فقد ارتفع صوت حسَّ
اب ترن يف  زوجها وحالته وردة فعله وهو يستمع إليها. لقد ظلت كلامت حسَّ
أذنيها طوياًل بعدما أغلق اخلط مع نادٍر »أنتام نبٌت فاسٌد لرجٍل ظالٍ، وستدفعون 
ثمن أخطائكم وأخطاء أبيكم يومًا ما يا نادر.. أنا؟!! أنا من ظننت أنك ختتلف عن 
ذاك الرجل الذي أذلنا وأهاننا ومسح بكرامة أختنا األرض، ظننت بأنك رأيت من 
األخطاء والنتائج ما جيعلك أكثر احرتامًا وتعقاًل؟!!!! ولكني كنت خمطئًا، واللوم 
ليس عليك أنت، وإنام عيلَّ أنا.. فقد سمحت لنفيس بأن أخدع بكالمك املعسول وأن 
أحرض إىل حيث ُقتِلت شقي..«... صمته حينها أنبأها بأن زوجها يرد اآلن، ومن 
اٍب تأكدت من أن كلامت زوجها اهنالت عىل خاله كوابل من  امتقاع وجه حسَّ
الرصاصات التي أسكتت احلياة يف كلامته فبدا كالتمثال مشدوهًا للحظاٍت قبل 
أن يتاملك نفسه ليقول بصوٍت خشٍن خافٍت رشخه الصياح: »مجيٌل جدًا جدًا، 
هكذا نضع النقاط عىل احلروف وتتضح الرؤية يا سيد نادر... جيد.. فعاًل جيد.. إذا 
سأنتظرك لنُفضَّ هذا املولد وليذهب كلٌّ يف طريقه بعدها..«، استمع وقتها لنادٍر 
هنيهًة ثم قال ساخرًا: »فليكن.. حني تتفرغ ويسمح وقتك الثمني بلقائي فستجدين 
بانتظارك يا سيد نادر.. يا حمرتم.«.. وعىل الرغم من تأكدها من عدم علمه أهنا 
استمعت إىل أغلب مكاملتهام، إذ كانت ترقبه من خلف أمجٍة مزهرٍة وهو يتمشى 
يف احلديقة جيئًة وذهابًا بعصبية، إل أنه أذهلها أن وجدته يف البيت ذلك املساء 
وفاجأها  لكرامته،  ًا  ُمقَتصَّ يغادر  أن  نادر  مع  النارية  مكاملته  بعد  توقعت  وقد 
»هل  كثريًا حني بادرها ليلتها عىل باب غرفة الطعام قائاًل وقد ضاقت عيناه: 
أعجبتك ردود زوجك عىل خاله؟«، ومل ينتظر ردها وإنام تركها متابعًا سريه حتى 
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جلس إىل املائدة ورشع يف تناول عشاءه يف تبلٍد. غارقًة وسط حريهتا وحرجها، 
مرددة ما بني الرد والتجاهل، وقفت بمدخل قاعة الطعام حلظاٍت قليلة، ثم 
حسمت أمرها ودلفت وراءه متظاهرة كاجلميع بأن شيئًا مل يكن، وهو احلال 

الذي استمر لبقية األسبوع.
وكريمة  بسكنٍي،  تقطعه  لتكاد  حتى  املساء،  هذا  ملموسًا  الصمت  كان 
فوق  الثريا  أنوار  تراقصت  التي  املائدة،  عىل  الطعام  أطباق  يرصون  وآدم 
فضياهتا وأطباقها اخلزفية الغالية برونٍق وخيالء، بعدها اهنمك اجلميع يف تناول 
املالعق واألشواك  القول ورسمت قعقعة  إن صح  به  التالعب  أو  عشاءهم، 

بانوراما معركة دارت بني القلوب والعقول فوق مستوى الشفاه..
نادٌر  »هل سيعود  برفٍق:  ملهرة  قائاًل  الصمت  فؤاٌد حاجز  وأخريًا، اخرق 
ل  هذا املساء يا مهرة، أم سيبيت خارجًا؟ أنا أريد أن أحادثه يف أمٍر هاٍم وهاتفه حيوِّ
للتحدث  بالفعل أحتاج  وأنا  أحٍد،  يرد عىل  لن  أنه  ما معناه  دائاًم إىل هنلة،  املكاملات 
إليه للرضورة.«. ردت بصدٍق: »ال أدري يا فؤاد، غالبًا سيعود، و إنام متأخٌر جدًا، 
فأنت تعرف أنه غارٌق هذه األيام حتى أذنيه يف وضع التفاصيل النهائية لصفقة الدمج 
بابتسامٍة  مهرة  أجابته  اهلل.«.  شاء  إن  »بالتوفيق...  بربوٍد:  اب  حسَّ رد  تلك.«. 
ب موجهًا حديثه  جماملٍة دون أن ترد، إل أنَّه أبى أن يرك الوضع عىل حاله فعقَّ
للجميع: »مذ متى ونادر، مهام بلغ انشغاله، يغيب عن البيت وأهله كل هذه املدة، 
لدرجة أن أخاه، شقيقه، فؤاد، ال يستطيع أن يتوصل إليه إطالقًا؟!! أنا يف عجٍب من 
ُتغري زوجاهتم  الذين  نادٌر من صنف األزواج  أن يكون  أظنه  ما كنت  أمري، وآخر 
صدورهم عىل أهلهم وتنسيهم حياهتم السابقة ومسئولياهتم األخرى..«، ثم أكمل 
من  النوع  هذا  من  أنِك  عليِك  يبدو  »ال  بوضوٍح:  وجهها  امحر  التي  مهرة  حمدثًا 
املثل  ُيكمل  ومل  موسى..«..  حتسبه  من  يقولون،  كام  ولكن،  مهرة!!  يا  أبدًا  النساء 
إىل  بكرسيها  فرجعت  مؤملٍة،  بقوٍة  املسكينة  أمعاء  يلوي  الغيظ  تاركًا  املأثور 
فتقدمت  ركبتيها  عىل  من  الطعام  منديل  وسقط  الرحيل،  عىل  عازمة  الوراء 
كريمة من ورائها، والتي كانت ل تزال بالغرفة تطمئن لرتيب كل األصناف، 
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وتظاهرت بأهنا تناوهلا إياه وتعدل هلا وضع الصحن هامسًة: »يريدِك أن تقومي 
ليفتعل مشكلٍة، ابِق.«..

أذعنت متأملًة واملغص يكاد يفتك هبا و قد أذهلها العداء الذي بدا واضحًا 
هلا دون مقدمات، حتى أن فؤادًا مل يتدخل ليلطف األجواء هذه املرة واكتفى 

باحتساء كوبًا من العصري املثلج هبدوٍء مستفز... 
»ليس لديك حٌق يف إحراجها هكذا يا خايل! الفتاة املسكينة تعاين مثلنا جتاهل 
البيت، ال العكس!.« قال سامٌر عبارته  نادٍر وانكبابه عىل عمله، وكأنه هيرب من 
حتى  ولو  الرد  عن  األمل  شدة  من  عجزت  ولكنها  ملهرة،  يبتسم  وهو  بلطٍف 
أظن  »ال  بأدٍب:  لتقول  نفسها  عىل  وحتاملت  ريقها  فابتلعت  واهنٍة،  بابتسامٍة 
األمر كبريًا إىل هذا احلد، وال جديدًا.. فقط أظن أن الصفقة هذه املرة تعد من أكرب 
الصفقات التي عقدها يف حياته.. ال أكثر.«.. قال ماجٌد برسعٍة: »فعاًل.. هو أخربين 
بنفسه عنها وعن مدى أمهيتها وكيف أهنا ستقفز به يف السوق إىل العاملية.. وفقه اهلل.«.

قال فؤاٌد هبدوٍء وقد بدا شاردًا للحظاٍت: »نعم.. بالفعل..«. ثم عاد ليقول 
يا  إيلَّ  التحدث  برضورة  ختربيه  أن  تنيس  أال  أرجو  »ولكن  مؤكدًا:  أخيه  لزوجة 
مهرة.«، وأكمل باإلنجليزية: »أرجوك.«.. هزت رأسها مؤكدًة عزمها، وبينها 
طبيعة  ختيل  عن  وعجزت  لزوجها  الوصول  كيفية  عن  تتساءل  نفسها  وبني 

احلوار بينهام، ول حتى كيف وبأي العبارات ستستهله!
بـل تسـاءلت كيـف سـتصل إليه مـن األسـاس!! فـإن كان احلـال هكذا 
مـع فـؤاٍد، وإن كانت هنلـة ترفض حتويله لنـادٍر وهو أحد الـرشكاء وصاحب 
رأس املـال، فكيـف سـيكون احلـال معها هـي وبخاصـٍة أن كل هـذا الوضع 
وهـذه احلالـة بسـببها هـي مـن األسـاس؟!... مطـت شـفتيها وهـي تدلـف 
حجرهتـا بعدمـا ألقت حتية املسـاء عـىل أخوهيا اللذيـن انضام لبعـٍض يف غرفة 
، وأغلقـت الباب وراءهـا برفٍق مسـتندة عليـه بظهرها بقـوة وكأهنا تصد  مـيٍّ
قـوى التوتـر الغاشـمة أن تدخـل وراءها... تنفسـت ببطٍء لبضـع دقائق دون 
عزيمـة تعينهـا عـىل البتعاد عن اخلشـب البـارد األصم، وقد متلـك الضعف 
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مـن سـاقيها، ولكنهـا قاومت رغبتهـا يف اجللـوس حيث تقف وسـارت نحو 
الفـراش ببـطٍء وذراعيهـا يتأرجحـان إىل جانبهـا بـراٍخ حتـى كاد اهلاتـف 
املحمـول يسـقط مـن كفها من شـدة اإلحبـاط والنعاس.. جلسـت عىل حافة 
الفـراش وأطلقـت زفـريًا عاليـًا وهـي تنظـر إىل األعـىل تسـتجدي القـوة من 
اهلل عـىل املكاملـة التـي هـي مقبلـٌة عليهـا.. رن اجلـرس طويـاًل دون ردٍّ حتـى 
ة بصـرٍب، ولكنها حـني مل تتلق ردًا هـذه املرة،  انقطـع التصـال، فأعـادت الكرَّ
اعتدلـت واتصلـت جمـددًا بتحفـٍز، والغضـب يزحـف إىل مشـاعرها ليوقـظ 
حواسـها كلهـا دفعًة واحـدًة فأحرقت الشاشـة الصغرية بنريان عينيهـا مرتقبًة 
أن يفتـح زوجهـا اخلـط يف أي حلظـٍة حـني يلحظ إحلاحهـا، ولكنهـا فوجئت 
بصـوت هنلـٍة الناعـم ينصـب كاملـاء املثلـج يف أذهنـا وهـي تـرد بـأدٍب بـارٍد 
حـازٍم: »أهمال، مسماء اخلمري..«. رفعت مهرة حاجبهـا وهي ترد بنفـس الربود: 
»مسماء النمور.. ممن معمي؟ أليس همذا هاتف السميد نمادر عمز العمرب؟«. جاءها 
الـرد بنفـس النـربة: »نعمم يا فنمدم، وأنما هنلة، سمكرتريته الشمخصية.. بمَم يمكن 
أن أخدممِك، فالسميد نمادٌر يف اجتامع مغلٍق ولن يسمتطيع المردَّ اآلن.«.. قالت مهرة 
بغضـٍب ظاهـٍر: »أنما زوجتمه، وأظن أن اسممي ظهمر أمامك عمىل الشاشمة قبل أن 
تمردي يما آنسمة.. من فضلمك أخربيمه بأن هنماك أممرًا ُملحًا جمدًا والبمد أن أحتدث 
إليمه.«، توقعـت أن حتـرج املـرأة عـىل الطـرف اآلخـر بمباغتتها هبـذه الطريقة 
ولكـن آماهلـا تبددت مع الرد اهلـادئ املحرف: »ترفت يا سميدة مهمرة، أرجو 
أن تكموين بخمري حماٍل.. أرجمو أن تعذرينمي عمىل قلمة ذوقمي، فضغمط العممل هذه 
األيمام أنسمانا أسمامءنا.. ولكمن هذا ليس عمذرًا هلمذه اهلفموة..«. )نعـم!!! ما هذا 
الـربود!!(.. قالـت مهـرة وقـد قررت بـأل تبـدو املوظفة لـدى زوجهـا أكثر 
لباقـٍة منهـا: »ال بأس يا آنسمة هنلمة، َل حيمدث يشء.. صليني بنادٍر ممن فضلك.«.. 
ردت هنلـة فـورًا: »ولكنمه اآلن ف...«، إل أن مهـرة قاطعتهـا بقـوٍة: »أخربيمه 
بمأن هنماك أممرًا طارئمًا.. ممن فضلمك يما آنسمة... أنما لمن أغلمق اخلمط، وليخربين 
بنفسمه بأنمه مشمغول«.. صمـٌت معـرٌب عـرب األسـالك للحظـاٍت أتبعـه رد هنلة 
املهـذب: »حارض يا سميدة.. حلظات وسميتصل بك.. سمأخربه حاال.«.. سـحبت 
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مهـرة نفسـًا عميقـًا وهـي تـرد بعنـاٍد: »سمأنتظر عمىل اخلمط.. رجماًء أرسعي.«. 
 : عـاد الصمت يتمشـى بـني املرأتني بتثاقـٍل حتى أوقفتـه هنلة قائلًة بـأدٍب َجمٍّ
»أممرِك.. ائمذين يل ألخمربه.«.. »تفضميل.« قالتهـا مهرة بتشـفٍّ منتشـيًة بانتصار 
إرادهتـا، ولكـن األصـوات التـي ترامـت إىل مسـامعها عرب اهلاتف اسـرعت 
انتباههـا فأنصتـت بانتبـاه لتميِّـز صـوت زوجهـا وهـو يتحـدث لسـكرتريته 
فيـام بـدا هلـا حديثًا وديـًا ختللتـه ضحكٌة قصـريٌة منهـا. رسى دبيـب الغرية يف 
قلبها وشـعرت بسـخونٍة تعتـيل خدهيا وتغـرق أذنيهـا، فاجتهت نحـو الرشفة 
عـلَّ نسـيم الليـل يطفـئ شـيئًا مـن النـار التـي عربـدت يف صدرهـا، ومـع 
أوىل خطواهتـا إىل اخلـارج جاءهـا صـوت زوجهـا الـذي بـدا وكأن أذنيها قد 
افتقدتـاه إذ ضغطـت اهلاتـف عىل أذهنا أكثر ل شـعوريًا، كان يبـدو متعبًا وهو 
 : يقـول بصـوٍت خافـٍت: »ألمو... مهمرة؟«. ابتلعـت ريقها لـرد بثبـاٍت ومهيٍّ
»نعمم.. أنما..«، فرد بقلـٍق واضٍح: »خمريًا يا مهرة؟ مماذا حمدث؟«. قالت برفٍق: 
»أردت أن.. ل أعمد أرك، وأردت االطمئنمان عليمك.. همل تعتنمي بنفسمك جيمدًا؟ 
أعنمي.. همل تناولمت غمداءك اليموم؟.«.. عضت شـفتها السـفىل بقـوٍة )ما هذا 
اهلذيـان؟!!!! مـاذا أقـول؟!!! ما أغبـاين!! لن ألومـه إن أغلق اخلـط بوجهي 
وقـد أخرجتـه مـن اجتامعـه ألهـذي بمثـل هـذه التفاهـات!(، ولكنـه قـال 
هبـدوٍء بعدمـا اسـتغرق حلظـاٍت ليسـتوعب مـا قالـت والتحول اجلـذري يف 
موقفهـا منـه: »ال تقلقمي.. فحتى إن نسميت فسميذكرين ممن معمي.. ال تقلقي.«.. 
أفلـت منهـا السـؤال قبـل أن متسـكه: »تقصمد هنلمة؟«... )توقفـي.. توقفـي 
اآلن.. ادخـيل يف صلـب املوضـوع.( كانت تؤنب نفسـها بقوٍة حـني أتاها رده 
اخلافـت: »مماذا تريدين يما مهرة؟ مما األمر العاجل الطمارئ الذي حدث واسمتلزم 
اسمتدعائي ممن اجتامٍع هماٍم يف هذا الوقت وهبمذه الصمورة؟«. ردت مدافعًة: »فؤاٌد 
يريمدك، وقمد اتصمل بمك كثمريًا، ولكمن تلمك ال.. هنلمة رفضمت توصيمل املكاملمة 
إليمك، فطلمب منمي حماولمة الوصمول إليمك وإخبمارك بأنمه يريدك ألممٍر هماٍم جدًا 
وعاجمٍل.«... شـعرت بنـربٍة غريبٍة يف صوتـه، لو أرادت أن متنح نفسـها بعض 
األمـل لصنفتهـا خيبـة أمـٍل، وهـو يتسـاءل: »فمؤاد؟«.. قالـت كالطفلة حني 
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تـيش بغريمتهـا: »نعمم.. أل ختمربك هنلمة؟.«. رد برفـٍق: »ربمام أخربتنمي ول أنتبه، 
وربمام نسميت.. عاممًة ال مشمكلة، سمأمرُّ عليمه بغرفتمه الليلمة إن كان بالبيمت حمني 
أعمود.. أهنماك يشٌء آخمر؟ النماس بانتظماري، فالوقمت متأخمٌر واجلميمع متعمٌب، 

ويريمدون أن ننهمي االجتمامع يف أقمرب وقت..«.

أدارت عينيها يف احلديقة أسفلها باحثًة عن يشء آخر تقوله لتطيل املحادثة 
ولو لدقائق، ففي نربة صوت نادٍر، وعىل الرغم من استعجاله ورغبته يف إهناء 
التصال، ملست تساحمًا ورفقًا، أشعراها براحٍة عجيبٍة وأيقظا بقلبها عشاًم َحِييًَّا 
تعجبت هي نفسها من وجوده.. أخريًا وجدت ضالتها فقالت بصوٍت خافٍت: 
القاهرة. احلمد هلل.«.. هوت معنوياهتا من  تنسيق مي.. طب  نتيجة  »لقد ظهرت 
َتْدِر  »مربوك.. هل هذا كل يشء.«.. مل ترد، ومل  البارد:  حالٍق وهي تسمع رده 
بَِم َتُرّد، وليس هذا فحسب، وإنام جعلتها الدموع التي طفرت يف عينيها تشهق 
برفٍق ليستمع هو إىل أنفاسها املتهدجة بصمٍت.. بقيا عىل هذه احلال حتى قطع 
ننهي  هل  نادر،  »سيد  بعيٍد:  من  تقول  وهي  اخلاصة  اللحظة  تلك  هنلة  صوت 
يا  رأيك  »ما  عليها:  السؤال  بإعادة  مهرة  نادر  فاجأ  غدًا؟.«..  ونكمله  االجتامع 
مهرة.. هل أكمل االجتامع غدًا؟.«... ردت وسط شهقاهتا: »هل ستعود إىل البيت 
حينها.«.. سمعت البتسامة بصوته وهو يقول: »نعم.«.. ردت بدورها: »نادر، 
أنا.. ل أكن...«، ومنعتها شهقاهتا عن إمتام اعتذارها وقد عجزت متامًا عن فهم 
ما متر به اآلن من اهنياٍر وضعٍف.. رفع نادٌر صوته قلياًل خماطبًا هنلة: »نكمل غدًا 
إن شاء اهلل، وليكن يف السابعة صباحًا..«.. أهنى التصال دون أن يضيف كلمًة 
أخرى، ليكمل عقلها احلديث مع نفسه متسائاًل بتعجٍب عن سبب ترصفها هذا 
وعن معنى ترصف زوجها!! أتريد منه أن يساحمها وأن تعود األمور إىل نصاهبا 
بينهام، أم تريد الطالق منه ونسيان كل ما يتعلق به؟! كيف سيكون لقاءمها اآلن 
بعد هذه املكاملة؟!! هل تتوقع حسابًا أم عتابًا؟! وهل ختطى نادٌر بالفعل فعلتها 
فلنحفظ  طريقة  عىل  هذا  فعل  فهل  فعل،  وإن  البساطة!؟  هبذه  عنها  وجتاوز 
هذا بصندوق األمانات حلني احلاجة للرجوع إليه ككارٍت رابٍح، بعقلية رجل 
األعامل، أم أنه حقًا ساحمها وقدر مدى الضغط والضعف الذي شعرت به نظرًا 



392

للظرف التي مرت هبا، وذلك بقلب الزوج املحب؟!!! وهل خيانة الثقة أمٌر 
يسهل طيه ونسيانه؟ واألهم، ماذا يتوقع نادٌر أن حيدث اآلن؟.. ليتها مل تطلب 
بأسهل  بينهام  اجلمود  إهناء  يف  ورغبٍة  بعشٍم  اآلن  فسيعود  الجتامع،  إهناء  منه 
وأقرص طريقٍة يعرفها األزواج!! فهل هي مستعدٌة ملثل هذه اخلطوة؟ اآلن؟! 
الليلة؟! بالطبع ل، وكيف يمكن أن تتحول فورًا من النقيض إىل النقيض؟!! 
احلديقة  لتواجه  ثانيًة  تستدير  أن  قبل  خلفها  الفراش  عىل  رسيعًة  نظرًة  ألقت 
وقد أغمضت عينيها بقوٍة )ماذا فعلت؟!!! وماذا أفعل اآلن؟!! هل أتصل به 
ألخربه بأن يعود لعمله، وأتكل عليه ليفهم هو قصدي؟! ألن يعيد هذا الوضع 
بيننا إىل ما كان عليه، وربام أسوأ، إذ ألن يكفي أن يتسامح هو ويصفح، فأتباهى 
أنا وأتدلل؟!!(. غطت وجهها بكفيها ومهست برجاٍء مل يسمعه إل فراشات 

الليل الصغرية ونجامت السامء البعيدة: »يا اهلل، يا اهلل، يا اهلل!!!«....
إصالح  تستطيع  علَّها  الداخل  إىل  وعادت  شد  الرُّ لصوت  استسلمت 
مظهرها املرهق وانتظار زوجها بطلَّة قد تساعدها يف قول ما تريد، وأن يتقبل 

هو ما تقول، دون أن يفعل هبا ما يريد...

]  
ما ستقوله مهرة، لبد وأن تقوله.. وما سيقوله هو ويقرره لبد أيضًا وأن 
يكون، ولكن ليس هناك من بدٍّ إل من إهناء حالة الالَّ سلم والال حرب تلك، 
الغدر  ابتالع  من  النوع  هذا  عىل  أبدًا  معتادًا  يكن  فلم  حيب،  ما  غرِي  عىل  ولو 
وانتظار األمور كي تنفرج وحدها.. مل يدِر ما حل به لدى سامع صوهتا، فقد 
نزلت شهقاهتا عىل محم الغضب التي كانت تتفجر بصدره كل حلظٍة يتذكر فيها 
مهرة وفعلتها، لتحوهلا إىل صخٍر أملٍس بارٍد ُيثقل قلبه وهيوى به بني ضلوعه، 
حتى أن نفسه البائسة بدأت تراوده عن مساحمتها، وأخذت تسبِّب وتعلل ما ل 
ُيسبب ول ُيعقل، فلعل الليلة تكون بدايًة جديدًة هلام وأنَّ كل ما حدث يمهد 
لعالقٍة طويلٍة قويٍة مبنيٍة عىل أساٍس متنٍي من الوضوح والرصاحة... )ما هذا 
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السخف؟!!! أأطيل الغدر بلون الرصاحة فقط ألين أحببتها؟!! يا للسخف!! 
ماذا حل يب؟ أنسيت؟ (..

حني وصل عند بوابة الفيال، أمسك هاتفه واتصل برقم فؤاٍد. انتظر بصرٍب 
قائاًل  عميقًا  نفسًا  نادٌر  سحب  »هالو!«..  اآلخر:  الطرف  من  الرد  تلقى  حتى 
هبدوٍء: »مساء اخلري يا أمرية، آسف إن كنت أيقظتك، ولكني ظننت فؤادًا مستيقظًا 
كعادته يف هذا الوقت.. أهو نائم؟«، مل يكن قد حتدث إليها مذ تلك املرة يف مكتبه، 
بينها وبني فؤاٍد، ولكن ردها عىل هاتف شقيقه  ومل يعلم إىل أين آلت األمور 
بالتأكيد مل حتدث فؤادًا بام أخربته، وإل  طمأنه إىل عودهتام إىل رشدمها، وأهنا 
جواري..  إىل  هو  ها  »ال،  بدلٍل:  أجابته  انصالٍح..  غري  إىل  األمور  لحتدمت 
حاجبه  نادٌر  رفع  بك..«.  ويتصل  سيستحم  عجلٍة،  يف  أنت  هل  واحدة..  حلظة 
مندهشًا من جرأهتا ولكنه رد بأدٍب: »ال بأس، سألقاه بمكتبي.«. اهنى التصال 
وضحك من قلبه رغاًم عنه وهو يستدير بسيارته ليوقفها أمام باب الفيال. صعد 
أن يشعر، ولكنه  قدياًم دون  قفزًا وهو يصفر حلنًا  القليلة  اخلارجية  الدرجات 
الغرف،  جناح  إىل  املؤدية  الرخامية  الدرجات  يرتقي  وهو  اخلطو  وأبطأ  تردد 
فهل يصعد إىل غرفته حيث تنتظره زوجته واملواجهة املحتومة وربام الراحة من 
أوجاع سكنت قلبه أيامًا، أم ينتظر فؤادًا لريى ما يريده منه أولً حتى ل يضطر 

لرك زوجته وسط هذا املوقف الشائك ألي سبٍب كان......
استقر قراره عىل الرأي الثاين، فعاد أدراجه هابطًا ليدلف غرفة مكتبه التي 
ما أن دخلها حتى تنفس الصعداء وكأنه سمكة أعيدت إىل املياه الزرقاء بعدما 
أغراها الطعم، يف صورة امرأٍة سمراء، لتتعلق بسنارة احلب الزائف ويسحبها 
صياٌد قاٍس لريميها بال رمحة عىل رمال أحرقتها نار احلرسِة والغضب.. اسرخى 
عىل األريكة اجللدية العريضة مرحيًا رأسه إىل الوراء مغمض العينني وقد خلع 
عضالت  يف  خفيف  بانقباٍض  شعر  قلياًل..  عنقه  ربطة  عقدة  وحل  جاكيته 
الباب يدور ولكنه مل حيرك ساكنًا ومل يفتح  صدره ورقبته وهو يسمع مقبض 
عينيه، واكتفى بأن ربت بكفه عىل األريكة مشريًا لفؤاٍد بأن جيلس إىل جواره، 
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وقد شعر به يمتثل لطلبه الصامت هبدوٍء، ولكن الرائحة النفاذة التي اخرقت 
حواسه واللمسة الناعمة التي مسدت خده جعلته جيفل مدركًا أن من جتلس 
بجواره ليست سوى زوجة أخيه يف ثياب نومها اخلفيفة ملتفة بروٍب حريري 
أسوٍد ل خيفي بأكثر مما يكشف، فقال فورا ًوهو ينتفض واقفًا: »ماذا تفعلني هنا 
يا أمرية؟ أجننِت؟! أين زوجِك؟«. رفعت ساقها الطويلة لرحيها فوق األخرى 
وقالت بجذٍل وعيناها ترصدان اجلزع يف وجه حبيبها املمتقع: »باألعىل، يستحم 
كام أخربتك.. اهدأ، فهو لن ينزل إىل هنا قريبًا.«، وأشارت إىل حيث كان جالسًا 
منذ حلظاٍت متابعًة: »تعال.. اجلس، فالتعب باٍد عليك فوق ما تتصور.«. وضع 
»ما األمر  يديه يف جيبي رسواله وقد عقد حاجبيه بشدٍة سائاًل بضيٍق واضٍح: 
اآلن؟ ماذا تريدين؟ أنا أمحل فوق رأيس مشاكل..«، ولكنها قاطعته بنفس النربة 
وأَمّر.«..  ألعظم  آٍت  هو  فام  صدقني،  بعد..  املشاكل  تَر  ل  »أنت  الواثقة:  اهلادئة 
اقرب منها خطوًة ولكنه بقي حمافظًا عىل يديه يف جيبيه وقد ضم قبضتيه بقوٍة، 
ليمنع نفسه من أن يدق عنقها اهلش قائاًل بعينني ضيقتني وقد تقارب حاجباه 
مرًة  إال  ر  ُأحذِّ ال  وأنا  أمرية،  يا  جمددًا  هتددينني  »أنت  يتالمسان:  كادا  حتى  أكثر 
واحدًة.. لذا أطلب منِك، وبمنتهى األدب واهلدوء أن تغادري احلجرة فورًا، وائت 
بكل ما لديك، ولكن تذكري أال تلومي إال نفسك..«.. ورفع صوته قائاًل بحزٍم: 

»هيا.. انرصيف.«..

متكنت بمهارة من إخفاء ارتباكها وخوفها وقالت دون أن يرفَّ هلا جفن 
ما  إىل  وتستمع  هتدأ  أال  هذا؟  كل  »ول  قرٍب:  عن  عينيه  يف  لتحدق  وقفت  وقد 
جئت ألقوله، فلربام توصلنا حلٍل يريح اجلميع دون أن يكون هناك خارٌس ورابٌح..«، 
ه برفٍق ولون طالء أظافرها الفيض يتألأل عىل  ومدت يدها الصغرية تالمس كمَّ
قامش قميصه الرمادي بقوٍة رغم اإلضاءة اهلادئة: »أنت آخر خملوٍق يف الدنيا قد 
أرغب يف إيذائه، وأظنك تعلم هذا جيدًا.. أرجوك أن تكف عن عنادك، فانظر إىل 
مكتبه  خلف  ليجلس  يستدير  أن  قبل  خطوة  تراجع  اآلن!!«..  إىل  بنا  أدى  أين 
ن صورًة عمَّ يمكن أن يكون نوع املواءمة الذي ستقرحه  وهو حياول أن يكوِّ
ابنة خالته اجلريئة وقد شعر هبا تتبعه لتستقر عىل أحد الكرايس املقابلة ملكتبه، 
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والعملية.  باجلدية  ينطق  الذي  املكان  مع  املثري  املتحرر  مظهرها  تناقض  وقد 
بسخريٍة  ضحكت  أخربتني؟«..  كام  ينزل  َلْ  ِلَ  فؤاد؟  »أين  جلست:  بعدما  قال 
ومل يفته نربة املرارة التي لونت كلامهتا: »أخوك سكران، رِشب حتى الثاملة و ..«، 
رفعت حاجبها ولوت شفتها باستياٍء متابعًة: »ل يشعر بنفسه و ال بام فعل... وما ل 
يفعل«.. أشاح بوجهه حلظاٍت متظاهرًا بتفقد شاشة هاتفه ثم عاد يراقبها وهي 
تقول ببطٍء: »أحيانًا كثريًة أرغب يف أن تتأل بشدٍة يا نادر لعنادك الذي أوصلنا هلذه 
احلال.. كالنا يتعذب ويعاين مع رشيٍك ال يشعر به وال يقدر أحاسيسه، بل وربام ال 
يفهمه من األساس... ختيل احلال لو كنا..«، قاطعها بحزٍم: »اقرتاحاتك يا أمرية.. 
ال داع لنخوض يف أموٍر ل ولن حتدث.. وال جيوز احلديث فيها اآلن.«.. استوعبت 
كالمه بصمٍت ثم أرجعت شعرها عن رقبتها قائلًة بحزٍم قاطٍع: »أعرض عليك 
رشاكتي.. يف كل يشء.. حتى..« وأشارت بإصبعها الالمع نحوه دون أن تكمل 
عبارهتا. عند هذه النقطة أدرك نادٌر أل جمال للرجوع إىل الوراء، وأن املرأة التي 
أمامه قد وصلت حلٍد من الالمبالِة والرغبة يف حتقيق مآرهبا قد تدفعها لفعل 
»أنِت فقدِت صوابك متامًا، أليس كذلك؟!! أال ختشني أن  أي يشٍء، فقال ببطٍء: 
تكون كلمتِك يف مقابل كلمتي عند زوجِك، أخي؟! أسمعِت ما قلت بنفسك اآلن؟ 
أنت هتذين يا أمرية، وهذا اللقاء انتهى... وقبل أن تنرصيف اسمعي مني بضع كلامٍت 
زنيها بميزان العقل جيدًا واعطها حقها من االهتامم، ألهنا ستكون آخر كلاميت إليِك، 
ولتعتربهيا دستورًا حيدد كل عالقٍة وحدٍّ يف هذا البيت لصاحلِك وصالح اجلميع... 
الزوجة  ما متنحه  إىل زوجك.. أخي.. وستمنحينه كل  إىل غرفتك،  اآلن  ستعودين 
املحرتمة من إخالٍص واحرتاٍم يستحقه.. ولن تتحدثي معي أو مع أيِّ كان يف األمور 
املادية، كام لن تذكري أمر املاليني أو الراكة هذه عىل لسانك، ولو من باب التغني 
أو املزاح، مرًة أخرى.. وأخوِك و خالِك ال كالم هلام معي فيام خيصِك أنِت وزوجك، 
ومن  اآلن  قلِت  ما  كل  بأن  بريف،  أعدِك  جانبي،  ومن  هنائي..  أمٌر  وهذا  إطالقًا.. 
قبل، ومجيع ترصفاتك غري املسئولِة هذه، ستظل طيَّ الكتامن إىل يوم الدين.. هذا وعٌد 
مني.. وسأعمل جهدي لتعود احلياة يف هذا البيت إىل ما كانت عليه يومًا، أو أقرب 
هذا  متامًا...  متامًا...  وسأنسى  مكرمًة  معززًة  تعييش  أن  أعدك  كام  إليها..  يمكن  ما 



396

االجتامع..«. تراجع يف كرسيه يراقبها وهي حتدق إليه والدموع تطفر يف عينيها 
دون أن تغادرمها، وانتظر حتى قالت باستسالٍم غريٍب: »كام ترى يا نادر.. كام 
ترى..«. ضغطت عىل جبهتها بأطراف أصابعها مكملًة: »الصداع سيقتلني..«.. 
فتح درج مكتبه وأخرج رشيطًا ألقراٍص مسكنٍة قدمه إليها بصمٍت واجته إىل 
الثالجة الصغرية املخفية يف احلائط اخلشبي ليخرج قارورة مياٍه معدنيٍة صغريٍة 
ثم عاد ليقف أمامها مادًا إليها يده هبا، فوقفت بدورها، و... حدث كل يشٍء 
بقوٍة، و لشدة ذهوله  بفمه  ارمتت بني ذراعيه وألصقت شفتيها  لقد  برسعة.. 
الكريس  لتسقط عىل  بقوٍة  يدفعها  أن  قبل  ليستوعب ما حيدث  استغرق حلظة 

خلفها ويصيح وهو يغادر مكتبه كالريح: »لعنك اهلل.. لعنك اهلل.«.. 
خيفق  وقلبه  بقوٍة  وأذنيه  رأسه  يف  يضج  والدم  قفزًا  الدرجات  يقفز  كان 
حلجرة  قدماه  قادته  حياته.  يف  يومًا  بمثيله  يشعر  مل  غضب  متلكه  وقد  بعنٍف، 
فؤاٍد فدخلها دون تفكرٍي أو استئذاٍن، واندفع نحو الفراش مناديًا بصوٍت عاٍل: 
»فؤاد؟ استيقظ.. أفق مما أنت فيه... فؤاد؟!«.. مل جيد أخاه يف فراشه كام افرض، 
فتوقف حلظاٍت ليسرجع كل ما حدث وحياول فهمه وحتليله.. هل يعقل أن 
يكون فؤاٌد غري موجوٍد أصاًل يف البيت اآلن و أن أمرية دفعته كي يصعد إىل هنا 
كي تلحق به؟!!! أيعقل أن يكون سامٌر قد رتب لتصويره يف غرفة شقيقه مع 
زوجته، التي هي شقيقته؟! أيمكن أن يبلغ به النحطاط واخلبث هذا احلد؟ 
هل خاله عىل علٍم هبذه املهازل؟ ليس هذا وقت الردد و التفكري، فلربام اتصلت 
بفؤاٍد وأخربته بأن أخاه هامجها يف خمدعها!!! )يا حلامقتي(. هم باخلروج كمن 
هيرب من طاعوٍن فتاٍك وهو يسأل اهلل أل يقابل أحدًا يف هذه اللحظة وأل يراه 
ما  أمريًة ردت عليه من هاتف شقيقه،  بأن  تذكر  ثم  الغرفة.  يغادر  أحٌد وهو 
يعني بالرضورة وجوده هنا.. استوقفه صوت سعاٍل صادٍر عن احلامم، فأطرق 
السمع ليستبني أصحيٌح ما سمع أم أنه من نسج خياله وعقله املحموم.. قطب 
حاجبيه حني سمع صفريًا خفيفًا فاقرب بخفٍة من مصدر الصوت حتى تبني 
التي ذكرته  الغرفة  األبيض كسائر  الواسع  أخيه يف حوض الستحامم  وجود 
وامحرت  شعره  انتفش  وقد  مزريٍة  حالٍة  يف  فؤاٌد  كان  القديمة.  املشايف  بعنابر 
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نادٍر رؤيته  الوعي والال وعي، مل تكن جديدٌة عىل  عيناه وبدا يف حالة ما بني 
إليها بعدما هجر اخلمر مذ عاٍم عىل األقل!! فام  عليها، ولكنه تعجب عودته 
وهو  تقدم  جمددًا!  اللعني  الرشاب  ذاك  ليعاقر  يدفعه  أن  يمكن  الذي  السبب 
ينادي أخاه بخفوٍت كي ل جيفل: »فؤاد!! ما بك يا حبيبي؟ فؤاد! أتسمعني؟«.. 
اقرب ليجلس عىل حافة احلوض ومد يده ليبلل وجه أخيه فوجد املاء باردًا 
متامًا،  ابتلت  التي  لثيابه  آبٍه  أخيه غري  إخراج  يعتدل وحياول  ما جعله  كالثلج 
واملاء جيري  واقفًا وسط احلوض  انتصب  بعدما  فؤاٌد  دفعه  ولكنه ُصدم حني 
تتدخل يف  بالذات، ال  أنت  »دعني وشأين..  املرنح صائحًا:  العاري  عىل جسده 
يمنعه  أن  دون  جمددًا  احلوض  يف  جالسًا  ارمتى  مفهوم؟«..  أبدًا..  جمددًا  شئوين 
لطمته  التي  الشديدة  العدائية  موجة  من  واملفاجأة  الصدمة  أجلمته  الذي  نادٌر 
مع املياه املنترشة من احلوض إثر ارتطام أخيه هبا، فجلس هو اآلخر متجاهاًل 
التعليق اجلارح وقد رسم ابتسامًة حُمبًة عىل وجهه قائاًل هبدوٍء: »حارض، سأدعك 
وشأنك.. ولكنك أبلغت مهرة بأن هناك أمرًا رضوريًا تريد أن حتدثني به، فهل أعود 

لنتحدث يف وقٍت الحٍق أم ماذا؟ أنا رهن أمرك.«.

عىل  يربت  وهو  قال  ثم  وقبَّلها،  نادٍر  بكف  وأمسك  عاليًا  فؤاٌد  ضحك 
أن أصحاب  يقولون  يا أخي،  باردٌة جدًا  »يدك  التي لزال يمسك هبا:  يده  ظهر 
خملوق  أي  من  أكثر  مهرة  تعشق  وأنك  البد  باحلب..  ممتلئٌة  قلوهبم  الباردة  األكفِّ 
آخر يف الدنيا.. ومؤكٌد بأن ثقتك هبا فاقت أي قدٍر من الثقة منحته ألحٍد عىل وجه 
األرض يومًا، أليس كذلك؟..«.. قطب نادٌر حاجبيه دون أن يرد وأنصت ألخيه 
»ولكن، هل كانت هي عىل قدر  َيْشَتمُّ رائحة وشايٍة خسيسٍة يف األجواء:  وهو 
وخيانة  الغدر  طعم  يدهيا  عىل  تذوقت  أم  ترى؟  يا  إياها  منحتها  التي  املطلقة  الثقة 
الثقة يا نادر؟ إحساٌس قاتٌل أن تكتشف أن اخلديعة ل تأتَِك إال من أقرب وأعز من 
لديَك يف هذا العال.. أليس كذلك؟ أتعرف مع من كنت أحتدث قبل دخولك، وكان 
ن..«، وحني مل جيبه نادٌر تابع بسخريٍة:  جيلس متامًا حيث جتلس؟ أيمكنك أن ختمِّ
صمته  عىل  نادٌر  حافظ  يريد؟«...  كان  ماذا  أوتعلم  عليه...  اهلل  رمحة  »الوالد... 
وقبضٌة صارمٌة تطبق عىل رئتيه فتسحقهام وتنتزع اهلواء منهام كام ُينتزع الشوك 
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من اجللد احلي، وشقيقه يكمل: »كان يلومني عىل عدم زياريت له يف مرضه، ألين 
ل أعرفه بشهريٍة وشهٍد... أيب.. تذكره طبعًا يا نادر.. ذاك الرجل الذي لطاملا فضلك 
عيلَّ حتى أنك كنت تقر بذنوب اقرتفتها أنا لتنقذين من عقابه الصارم الرس متأكدًا 
من أنه لن يزيد عن نظرة عتاٍب قصريٍة لك... ذاك الرجل الذي ما كان يدخر جهدًا 
ليشعرين بأين العبء الذي ما كان حيب أن يتحمله، وأنني السبب يف ترمله وفقدانه 
زوجته.. اليوم يضيف إىل قائمة دناءيت، تقصريي معه يف مرضه وإعرايض عن إمتاعه 
بحفيدته الوحيدة.. وليس هذا فحسب، بل والرقص واالستمتاع بحيايت ول يمر عىل 
وفاته إال أيام... ختيل وسط كل هذا، ل يفكر يف أن يلمك أنت ولو قليال عىل كذبك 
وخداعك يل كل هذه األعوام..«. رفع صوته ودموع الغضب تراقص يف عينيه: 
آمنَُك عىل نفيس ومايل وطفلتي.. عىل حيايت كلها،  نادر وأنا  يا  السنوات  »كل هذه 
حرفيًا يا رجل، وأنت حتيك املؤامرات وتغزل اخلطط حولنا بدٍم بارٍد!!!!! ختدعني 
موته؟!  تدعي  وأنت  السنوات  تلك  كل  حيٌّ  أبوك  أنا؟!!!!  نادر؟!!!  يا  أنا  أنا؟!! 
مقربًا  ليشده  أخيه  رقبة  هبا  ق  وطوَّ ذراعه  مد  بساطة؟!!!!!«..  بكل  هكذا؟! 
وجهيهام من بعضهام: »ما األمر؟ أأكلت القطة لسان نادٍر بك فعجز أخريًا عن إجياد 
ردٍّ منمٍق أو كذبٍة جديدٍة يغلف هبا أكاذيبه القديمة؟!!«.. سحب نادٌر نفسه بقوٍة 
وشعر باحليطان البيضاء حوله تطبق عليه شيئًا فشيئًا، ولكنه متاسك وقال وهو 
يعدل ثيابه ويقف معتدلً: »أرى أن ننتظر لنتحدث يف الصباح، علَّك تكون أكثر 

وعيًا ورشدًا حينها.«.. 

رد فؤاٌد بربوٍد وهو يرجع رأسه إىل الوراء ويغلق عينيه والكلامت خترج 
الكالم..  نفذ  يقال..  ما  يعد هناك  »ل  أغنيٍة خفيفٍة:  بكلامت  يتغنى  كأنه  فمه  من 
أريد أموايل..«.. عضَّ نادٌر عىل شفته السفىل بقوة ليمنع سبابًا عنيفًا كاد يفلت 
منه، وقال بعصبيٍة: »خذ ما تريد! وهل سألتك يومًا عام أخذت أو فيام أنفقت.. املال 
مالك مثلام هو مايل.. تصبح عىل خري.«. »ال أريد ماالً، أريد املال يا نادر.. نصيبي .. 
يف كل يٍشء.. الركات واملصانع والفنادق والقرية السياحية واملزرعة والفيالت... 
م كل يشٍء... مناصفة.«.. مسح  حتى يف هذه الفيال.. أريد أن أفض الراكة وأن ُأَقسِّ
نادُر وجهه بكفه وهو يقول وأعصابه تتوثب عىل حافة النفالت: »ماذا؟! ماذا 
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تريد؟!«. رد فؤاٌد بقوٍة وهو يزوي ما بني حاجبيه: »رشع اهلل!.. مات أيب وأطالب 
بحقي يف املرياث! ما الغريب يف هذا؟!«.

هي  اخلمر  عل  بصرٍب،  يقول  وهو  احلوِض  حافة  عىل  ليجلس  نادر  عاد 
سبب كل هذا اهلذر، وسيستيقظ فؤاٌد منها ليعود إىل صوابه ويدرك عظم ما 
يقول: »ولكنك بالفعل متتلك نصيبك وفق رشع اهلل وعقود بيٍع سليمة! أنت تعلم 
أرشح  أن  حقي  من  ولكن  باملك،  تريد  ما  فعل  من  أمنعك  أن  أملك  ال  أين  فؤاد  يا 
موقفي وأن أوضح سبب ما فعلت، ولعلك ال تنكر بأين راعيت اهلل يف مالك ومحلت 
مسئوليته بأحسن ما أستطيع.. إال أن ما تطلبه اآلن ليست جمرد أرقاٍم عىل ورٍق، إهنا 
صفقاٌت ومعامالٌت وأمواٌل متداخلٌة يف أكثر من مائة جهٍة ومصلحٍة.. لذا، عمليًا، 
ولو عىل األقل يف الوقت احلايل، ما تطلبه يعدُّ مستحياًل بكل األشكال.. أنت استلمت 
األعامل فرتًة جعلتك تدرك أن كل يشء متداخل ومتشابك مع أمور أخرى.. أليس 
كذلك؟..«. رفع فؤاٌد أحد حاجبيه وهو يقول بفٍم ملتٍو: »كل ما تقول وارد حدوثه 
يف ثروة أي شخٍص، وحني يموت، يقسم الورثة الرتكة بام يريض اهلل، دون التحجج 
باملصالح و ال..«... قاطعه نادٌر صائحًا: »بام يريض اهلل؟!! ورشع اهلل..!!! أال ترى 
أن حالك تتناقض بشدٍة مع ما تقول!! مالك ورشع اهلل، واخلمر تدخل جوفك أكثر 
من املاء؟!!! ثم، من قال لك بأن الورثة دائاًم ما هيدمون أسامًء ورشكاٍت ليفتتوا جتارًة 
قبل  أباك شيئًا  يمتلك  ل  تتحدث عنها،  التي  الرتكة  تلك  ضخمًة كتجارتنا؟! وأين 
موته لنقسمه، وما تريده وتطلبه اآلن، هو تدمري رشكاتك أنت!! أنت بالفعل هتذي، 
يا فؤاد، ال تدع اخلمر، أو حتى الغضب  العقل واملنطق.. اسمع  وكالمك خيلو من 
يدمر حياتك، فحني تدرك خطأك سيكون قد فات أوان الندم... اعقل كالمك باهلل 

عليك، وكفاين ما أنا فيه.«.. 

ضحـك فـؤاٌد بخفـٍة فأغمض نـادٌر عينيـه مطأطئـًا بيأٍس من حـال أخيه 
التـي مـا تنفـك تنحدر هلـوة التطـرف يف البـؤس كلـام ارتقت بضـع درجات 
عـىل طريـق السـعادة. »أنمت خائف عمىل مصاحلمك وأعاملمك، أليمس كذلك؟.« 
قاهلـا فـؤاٌد بخفـوٍت جعل نـادرًا يأمل بـأن تكون ثـورة أخيه قد هـدأت وبأن 
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صـوت العقـل قـد وجـد منفـذًا هيمـس مـن خاللـه يف أذنه، فـرد هبـدوٍء هو 
اآلخـر: »يما أخمي، وهمل همذا عيمب؟! وهمل مصاحلمي تتعمارض ومصاحلك؟!! 
أهيما السماذج، وما أنا ومما أنت إال واحمدًا يا فؤاد، كنا وسمنظل هكذا!! أنت لسمت 
أخمي فقمط، أنمت كل عائلتمي، كل ما لمدي يا فمؤاد.. دعنمي أرشح لك مالبسمات 
مما حمدث، واسممعها عىل ضموء عالقتنا ومما تعرفه عنمي، وال ترى األممر بعني من 
أخمربك، ورأيمه يب.... فلنتحمدث صباحمًا، أنما مرهمٌق بصورٍة غمري طبيعيٍة وأشمعر 
بمأين ال أسمتطيع إبقماء عينمي مفتوحتني أكثمر. ويف ضموء النهار، وحمني يغيب تأثري 
المرب عمن رأسمك، سمتجد أن األمر ليمس بالسموء وال باحلجمم المذي تتصوره، 

لمت ألمحينما، أنا وأنت وشمهد.. تصمب..«... وسمتقدر موقفمي وتمدرك ما حتمَّ

قاطعه فؤاٌد بربوٍد: »أفهم وأقدر وأشكرك... ولكني لن أتراجع عن مطلبي. 
ال  »ولكنه  بغضٍب:  ناٌدر  رد  ويناسبني.«.  يرحيني  القرار  وهذا  جيدًا  فكرت  لقد 
يناسبني أنا يا أخي!!! أنت ال تتحدث عن كومة أوراق بنكنوٍت فقط، أنت تتحدث 
ه  عن سهر لياٍل واستنزاف أعصاٍب وسنوات، وعمٍر قضيته يف تأسيس ما تطلب قصَّ
بمنشاٍر إىل نصفني، أنت تتحدث عن حيايت وعاملي الذي أسسته عىل مدار ما يزيد 
عن مخسة عر عامًا دون أن أرتاح ساعًة واحدًة، لتأتيني أنت اآلن هبراء اإلرث واحلق 

والرع!!!! أين حقي أنا إذًا، ها؟ أم أن كل هذا ال وزن له لديك؟!..«

مستفَزين:  وبرود  بفجاجٍة  يقول  أن  قبل  بطيئًا  عميقًا  نفسًا  فؤاٌد  سحب 
ر عَرَقك وأعوام عملك واقتطعها من نصيبي ثم اعطني ما تبقى من نصيبي وأنا  »َقدِّ

أقبل أيًا كان ما سيتبقى... أراٍض اآلن؟ أيناسبك هذا؟.«...

املاء البارد الذي اقتحم أنفه وأذنيه وعينيه دفع الوعي دفعًا إىل عقله بقدر 
ما كان يدفع اهلواء خارج رئتيه وهو يقاوم بقوٍة قبضة أخيه التي قبضت عىل 
شعره بقوة وغطسته حتت املاء بثباٍت دون تردٍد أو ملحَة تراجع وسمع شقيقه 
هيدر بغضٍب عارٍم: »أفق يا أخي، أفق من سباتك العميق وغيبوبتك احلسية.. أنت 
متبلٌد، عديم احلس، ال أمل فيَك فعاًل، وقد صربُت عليك كثريًا أماًل يف أن ينصلح 
لتحطمني  عيل  تستدير  واآلن،  ونفسك..  وابنتك  زوجتك  تضيع  أراك  وأنا  حالك 
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وحتطم كل ما نملك.. َعَرقي؟!! أتقول يل أنا مثل هذا الكالم؟!! أتظن بأنك تستطيع 
ختطر  أل  وابنتك؟!!!  اجلميع؟!  عىل  متارسها  التي  البلطجة  أعامل  عيّل  متارس  أن 
ببالك؟!«.. شعر فؤاٌد برئتيه عىل وشك النفجار وقد بدأ يرى بقعًا سوداَء وهو 
يتخبط يف املاء حماولً التغلب عىل قبضة أخيه التي تبقي رأسه حتت املاء، دون 

جدوى، وقد ألن اخلمر أطرافه وفكك السكر أوصاله.. 
وأخريًا، و حني ظن أنه يلفظ أنفاسه، واستسلم لقدره، رفعه نادٌر بقسوٍة 
بألوان مقيتٍة  ثم ترك شعره وقال والغضب واليأس ل يزالن خيضبان كلامته 
من  املاء  ليطرد  بقوٍة  ويعطس  ويسعل  يشهق  أخاه  تأثٍر  بال  يراقب  وهو  قامتٍة 
بام  تستخف  أن  العجرفة، وال  هذه  بمثل  ختاطبني  أن  أبدًا  لك  أسمح  لن  »أنا  أنفه: 
حل...  حيُثام  األلوف  يرش  الذي  فؤاد  السيد  أنت  يبقيك  ما  باملناسبة  وهو  أفعل، 
فإياك أن تفكر ثانيًة هبذه الطريقة.. هي ليست لعبة!!!! يا اهلل!!! لكم قاومت ألثبت 
للجميع بأن نظرهتم إليَك ل تكن يف حملها، ولكن يبدو أن حبي لك أعامين عن رؤية ما 
يرون.. ليتك تكون استفقت اآلن ولو قلياًل، ولرتكز أكثر يف حياتك األرسية وحاول 
إصالحها والنجاح فيها هذه املرة ألجل ابنتك املسكينة.. كف عن التفكري فيام ال علم 
لك به، وسأكون بانتظارك حني يعود إليك صوابك لنتفاهم وألرشح لك بالتفصيل 
كل األمور التي حجبتها عنك.... ألمحيك.. يا«، و شدد عىل حروف كلامته متابعًا: 

» أخي.. يا شقيقي.«.

غادر احلامم والغرفة كلها، وعىل أكتافه مِحل اهلزيمة واألمل يزدادان حتى 
الذي سلم عليه  بامجٍد  .. مل يشعر  أحنيا ظهره فسار مطأطئًا )ماذا حيدث؟!( 
يتأمله  القاتم  الباب  أمام  فوقف  حجرته  بلغ  حتى  شاردًا  أمامه  من  يمر  وهو 
بصمٍت حزيٍن وكأنه يتأمل من ختتبئ وراءه، صاحبة الرضبة القاسمة واللطمة 
التي  اإلنسانة  تلك  بأكمله...  البيت  هذا  أساس  إثرها  عىل  اهتز  التي  املدوية 
احتواها كطائِر ضعيٍف صغرٍي بريٍء ليجدها تتحول بني يديه إىل غراب مشئوٍم 
ينرش اخلراب حيثام فتح فاه... تنهد ولكنه مل يتحرك ... )مل؟ وِمن أجل َمن؟!!! 

ِمن أجل َمن يا مهرة؟!!(..
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ضاحكًا  ينفجر  جعله  البسيط  ماجٍد  سؤال  ما؟!«  خطٌب  أهناك  »)أبيه(!! 
»خطب؟؟!! هيه..«، مد يده يربت عىل كتف  ة:  ُمرَّ وهو يستدير جميبًا بسخريٍة 
غريبًة  نربًة  ماجٌد  استشعر  بخري.«..  فأنا  بخري  دمتم  »ما  مكماًل:  اليافع  الشاب 
يف صوته وخيش أن تكون شقيقته قد حدثته بام أخربهتام به هو ومي األسبوع 

: »ال تبدو بخرٍي يا )أبيه(، صوتك به يشٌء يقلقني.«.. املايض، فألحَّ
تأمل نادٌر وجه ماجٍد ذو املالمح السمحة ونظرة القلق احلقيقية يف عينيه.. 
ابتسم بعد حلظاٍت وهو يرد بصدٍق: »ال تشغل بالك.. بعض الضغوط، وأنا معتاد 
الدرج برباءٍة وإقبال هذا  ينزل  يراقبه  تنهد جمددًا وهو  تقلق..«..  عىل هذا، فال 
السن، إذ ل يرى الشاب مشكلة يف الكون ل حيلها نزهة مع صديٍق أو مَجعة 
كان  فلو  نفسه،  ليتاملك  عاد  ولكنه  للحظٍة  قلبه  ارتعش  مقهى...  يف  أصدقاٍء 
قلبه يرق لكل شخٍص ملا كان هو من هو اآلن... ما حدث جلٌل، ولبد من 
الفتي  ناقة هلم ول مجل كهذا  الثمن، ولو كان هذا عىل حساب أناس ل  دفع 
املسكني. )مل تفكري حتى يف أخويك وما سيحل هبام بعدما هتدمني أحالمًا ما 
كانوا ليجرؤوا عىل نسجها لول أن منحتهام أنت األمل بزواجنا يف ما يمكن 
أن يكون عليه مستقبلهام بعدما تذوقا حياة الرفاهية والراحة واألمان!!كيف 
شابني  تنشئة  عىل  والعكوف  التدبري  وحسن  احلرص  شدة  من  إنسانٌة  تتحول 
بمفردها فتحسن تربيتهام، وبعد كل سنوات الكفاح التي خاضتها، إىل خملوٍق 
متهوٍر بمثل هذه األنانية والغدر؟! أكل ما فعلت من صواٍب كان فقط ألهنا مل 
يكن لدهيا خياٌر آخر؟ من يتحكم باآلخر: أخالقنا حتدد اختياراتنا وظروفنا، أم 
الظروف هي التي تفرض علينا اختياراتنا وحتدد أخالقنا؟(. استدار لينزل هو 
اآلخر مراجعًا عن لقاء زوجته وقد فقد كل رغبٍة يف لقائها واحلديث إليها، فلن 
تؤدي مواجهتهام وهو عىل هذه احلالة إل إىل افتضاح املزيد من األرسار وتدمري 
ترتيباته التي اختذها لتصحيح األوضاع... )ربام اضطرتني الظروف أنا اآلخر 
يا عزيزيت لختاذ قراراٍت مصرييٍة ستفاجئك... ولكنك دفعتني دفعًا هلذا..(..
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كان ماجد بالقاعة الواسعة يتابع مباراة كرة قدٍم بركيٍز ومحاٍس شديدين، 
الركة  إىل  سأعود  »ماجد،  األخري:  قال  حتى  منه  يقرب  وهو  لنادٍر  ينتبه  فلم 
ومحاٍس  بتأهٍب  واقفًا  ماجٌد  قفز  خدمًة..«..  منك  أريد  ولكني  هام،  أمٌر  طرأ  إذ 
جعال نادرًا يغمض عينيه آسفًا للحظٍة، وليقول برفٍق بعدها: »أخرب مهرة بأن تأيت 
إىل الركة غدًا، وليكن صباحًا.. أنا أعددت هلا مفاجأة وإن أخربهتا بنفيس فستظل 
تسألني عمَّ هي حتى أضطر أخريًا إلخبارها، ولذا ستتصدر أنت هلذه املهمة وتتحمل 
الفتى فقال  عني تساؤالت شقيقتك، فام رأيك؟ هل أنت هلا؟«.. أعجب مزاحه 
فورًا وهو يؤدي التحية العسكرية: »متام يا فندم.«.. ضحكا وسلم نادُر عليه بوٍد 
حقيقيٍّ قبل أن يغادر هبدوٍء مثلام عاد، دون أن ينتبه للحية التي نسيها يف غرفة 

مكتبه تتلوى غيظًا وحقدًا...

] 
رأسًا  الرشكة  لتقلب  اجلديدة،  األخبار  ي  لتَلقِّ نادٍر  عودة  هنلة  تنتظر  مل 
عىل عقٍب وحُتيل األجواء إىل جحيم مستعٍر، حتى أن املوظفني عىل اختالف 
وظائفهم جتنبوا متامًا الرد عليها إل للرضورة حني تسأل أحدهم سؤالً مبارشًا 
من  الشديد  قرهبا  منحها  وقد  أوامرها،  لتنفيذ  وهناك  هنا  يركضون  وانطلقوا 
نادٍر، وَهول اخلرب الذي تلقته منذ ساعتني، كل احلق يف كل ما تفعل من رصاٍخ 
كل  أن  يدركون  كانوا  لزمالئها..  حاٍد  وانتقاٍد  احلائط  نحو  للفاكسات  ورمٍي 
اخلرب  ليسمع  يصل  حني  نادٍر  يد  عىل  ينتظرهم  ما  بحر  من  قطرًة  يعد  ل  هذا 

املقيت...
القانونية، وأرسيل  »أريد رئيس القسم اإلعالمي أمامي فورًا، ورئيس الشئون 
هذا اليشء إىل مكتب األمن وُمري األمن بأن يمنعه من مغادرِة الركة حتى إشعاٍر 
السكرتريات  إحدى  قفزت  »حارض.«  مفهوم.«..  نادٍر،  السيد  من  أو  مني  آخر 
نادٌر  طلب  الذي  القانونية  الشئون  موظف  معها  َصِحَبت  وقد  األوامر  لتنفذ 
حضوره إىل مكتبه للتحقيق معه شخصيًا يف واقعة تبديد أوراٍق قانونيٍة خاصة 
بالرشكة وبيع أرسار الرشكة للخصوم، إذ أن الوضع اآلن أخطر وأهم من أمٍر 
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تافٍه كهذا املوظف البائس... زفرت وهي تلقي أحد هواتفها املحمولة الثالثة، 
بعد أن اتصلت بنادٍر للمرة األلف هذا الصباح لتجد هاتفه ل يزال مغلقًا، وها 
قد شارفت الساعة عىل التاسعة صباحًا ومل يظهر له أثٌر بعد... »فليبلغ أحدكم 
أفراد األمن عىل البوابة بإعالمي فور وصول السيد نادر.. برسعٍة.«.. صاحت بنفاذ 
صرٍب لزميلتها التي كانت هتم باملغادرة فردت فورًا: »متام، ال تقلقي.. أل تصيل إليه 

بعد؟«. حدجتها بنظرٍة ناريٍة قائلًة: »ما رأيِك أنت؟«..

مل تزد األخرى كلمًة وأمسكت املحامي الشاب من مرفقه قائلًة بعصبيٍة: 
يدها  ذراعه من  أفلت  أنت اآلخر.«..  بحاجة ألمثالك  كنا  كأننا  و  »هيا.. حترك، 
والتفت يقول لنهلٍة بيأٍس: »يا آنسة، امللف واألوراق كلها كانت عىل مكتبي صباح 
له  دعا  الذي  لالجتامع  ذهبت  ولكني  مكاهنا  من  أحركها  ل  بأين  باهلل  وأقسم  أمس، 
رئيس القسم ألعود وأجدها قد اختفت.. أرجوِك أن تقويل هذا لليس..«. قاطعته 
وهي ترجع شعرها، الذي بدا مشتعال يف ضوء الشمس الذي اخرق الزجاج 
فتحات  حلرارته  تصدت  غاشٍم  محٍم  كشالل  مجيعًا  رؤوسهم  عىل  ليسقط 
التكييف املركزية املنترشة يف السقف بنجاٍح: »إذًا، حتاسب عىل إمهالك اجلسيم.. 
ليبتَّ يف أمرك..«، وهزت رأسها  نادٍر  السيد  فيه وانتظر عودة  أنا  واآلن دعني فيام 
مكملًة بسخريٍة: »ويا لك من حمظوٍظ، ليقرر مصريك اليوم من دون سائر األيام.. 

ليلطف اهلل بك.«.

مل تنتظر رده وجلست ترضب عىل لوحة مفاتيح حاسوهبا بعصبيٍة وتقلب 
يف بعض األوراق بجانبها، فابتعد وقد هتدل كتفاه وسار جمرجرًا قدميه بجوار 
السكرترية التي أمسكته كالسجان وهي تسحبه برسعٍة لتلقيه يف مكتب األمن 
وتغادر ركضًا بعدما سلمت األمانة وبلغت الرسالة اهلامة.. وتساءل الشاب 

)ماذا حدث؟! هل اهنارت البورصة جمددا؟!(..

] 
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لبضع  أرتاح  أن  أستطيع  أال  اتصال؟!  مائة  األمر؟  ما  احلرب؟  قامت  »هل 
انتظار  يستطيع  وال  وقع  الذي  اجللل  األمر  ما  لديِك؟  ما  هاِت  ها؟  ساعاٍت؟! 
وصويل، فأجد أمن البوابة يبلغني ببحثك عني كام ولو كنُت طفاًل تائهًا؟!«.. بادر 
جاكيته  وخيلع  مكتبه  باب  من  يدلف  وهو  هذا  النتقادات  بوابِل  هنلًة  نادٌر 
متجهًا إىل مقعده الكبري .. مل يكن هذا أبدًا هو املزاج الذي قد يشجع هنلة عىل 
الكالم يف أي موضوٍع مهام بلغت بساطته، فام بالك بخرٍب كالذي حتمله يف هذه 
القصاصة الصغرية اللعينة.. وألهنا مل جتد من الكلامت ما تعرب به ببساطٍة عن 
املوضوع، فقد آثرت الصمت واكتفت بمد يدها بالفاكس الذي وصلهم منذ 
باكرًا ليصبغ هنارًا كاماًل باللون األسود!!. التقط نادٌر منها الورقة بحدٍة، إذ مل 
الفندق، حيث  الواسع يف  الفراش  التي قضاها مستلقيًا عىل  تفلح السويعات 
ليلته، حمدقًا بالسقف يقاتل رغبًة عنيفًة يف تكسري ما حوله ومتزيق كل  أمىض 
ما تطاله يده إىل أشالٍء، يف ختفيف توتره أو حدة الصداع الذي صار يرضب 
رأسه اآلن رضبًا كاملطرقة، ليجد حني فتح هاتفه أن هنلة مل تكف عن التصال 
به يف حني مل يصله اتصاٌل واحُد ل من فؤاٍد، وقد تعشم أن يعود األخري لرشده 
فيتصل به ليعتذر عام بدر منه، ول من مهرٍة، التي كان من املفرض أهنا تنتظر 
عودته ولكنها مل تكلف خاطرها أن تتصل به لتعلم مِلَ مَلْ َيُعد!! أضافت خيبات 
األمل هذه محاًل ثقياًل رزح صدره حتته فلم يشعر هذا الصباح برغبٍة يف مغادرة 
الفراش ول مبارشة العمل بطبيعته املستنزفة لكل طاقٍة ومقدرٍة نفسيٍة وبدنيٍة..

زفر وهو يبارش يف قراءة الكلامت التي ما لبثت أن أخذت تراقص أمام 
املكتب  سطح  عىل  بالورقة  يلقي  أن  قبل  تصديٍق  غري  يف  اتسعتا  اللتني  عينيه 
صائحًا بجنوٍن: »ما هذا اهلراء؟ كيف هذا؟ أهي لعبة؟ ما معنى هذا الكالم الفارغ، 
ومن أين جاؤوا بمثل هذه املعلومات املغلوطة؟! انطقي!!!.«.. بلعت هنلة ريقها 
»ال أدري؟! أنا مصدومٌة وأبحث منذ الصباح  بصعوبٍة وردت بصوٍت مبحوٍح: 
انتهينا بعد  »مصدومٌة؟!!! ُتوقف صفقة  ع...«، ولكنه قاطعها متسائاًل يف حدة: 
هلا،  النهائية  واالتفاقات  اللمسات  وضع  من  واالجتامعات،  اإلعداد  من  سنواٍت 
ونرسل إىل وكاالت األنباء والصحف ترسيباٍت عن إمتامها، ثم ُتْوَقف فجأة، بدون 
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مقدماٍت، وبدون اتصاٍل بنا أو الرجوع إلينا بسبب إشاعٍة تافهٍة ال أساس هلا ، وتقولني 
مصدومة؟! أتتقاضني أجرك هنا لكي ُتصدمي بدال مني؟ ما مصدر هذه املعلومات؟ 
بمن اتصلِت حتى اآلن؟ وماذا فعلِت لوقف هذه املهزلة؟!!«.. وقفت هتتز فرصخ 
هبا: »تكلمي!!«.. انتفضت مشريًة إىل حاسوبه املحمول عىل مكتبه قائلًة بتلعثٍم: 
»لقد حاولت التوصل للصحفي الذي رسب هذه اإلشاعة ووجدته يعمل يف صحيفٍة 
هناك  بمعارفنا ومكاتبنا  اتصلت  وقد  مغموٌر  االسكندرية، وهو  من  صفراء تصدر 
أستطع  فلم  األجنبية،  الركة  أما  انتظار ردهم..  به، ويف  اتصاٍل  لنا وسيلة  ليجدوا 
التواصل معهم حتى اآلن، فكلام اتصلت طلبوا مني معاودة االتصال الحقًا حلدوث 
هذا؟  سُيضريهم  فكيف  اإلشاعة،  صحت  وإن  حتى  أفهم  ال  لدهيم!  طارٍئ  ظرٍف 

أعني بأهنم سيحصلون عىل أمواهلم يف مجيع األحوال، أليس كذلك.«..

كان يطالعها واجلنون ينطق من عينيه قبل أن هيدر، حتى خافت من أن 
ينهار إثر انفعاله الشديد: »ال يا هنلة، ال يا هانم.. ليس األمر هبذه البساطة، وأنِت 
بالذات تعرفني أكثر من غرِيِك، فكيف تسألني سؤاالً هبذه السذاجة والسطحية؟!! 
بينام  بيتنا من الداخل  التنفيذ حتى نرتب  أننا سنامطل يف  مع شائعة كهذه، ربام ظنوا 
تضيع عليهم فرص عروٍض أفضل. إن انتر هذا اخلرب اهنرنا وضاعت سمعتنا لألبد 
وستتزعزع ثقة مستثمرينا ورشكائنا فينا، وربام ُألغيت الكثري من الصفقات املقبلة أو 
رسقها منا منافسينا الذين يقفون ببابنا متحينني فرصًة كهذه لينقضوا علينا ويمزقوننا 
أشالًء دون رمحٍة.. عملنا سمعٌة وأوراق سليمة..... عملنا.. عملنا...«. ورضب 
املعلومات  »ِجدي مصدر هذه  ليلقيه إىل احلائط املجاور مكماًل:  حاسوبه بكفه 
بأرسع ما تستطيعني.«. مهت بالنرصاف قبل أن تراجع قائلًة بحذٍر: »نادر!.«.. 
كان قد أولها ظهره ليواجه النافذة وهو ينتظر الرد من الطرف اآلخر لالتصال 
عىل هاتفه املحمول، فأدار رأسه قلياًل ومل يفته مناداهتا له بدون ألقاٍب، وهو 
ما ل تفعله إل لتقول شيئًا يتطلب أن تذكره بقرهبام، قائاًل بتعجٍل: »نعم؟!«.. 
أليس  ؟  صحيحة  ليست  بالطبع  اإلشاعات..  هذه  أعني..  »هل..  برفٍق:  قالت 
كذلك..«. استدار بعد أن رمقها بال تعابري من قمة رأسها حتى أمخص قدميها، 
قائاًل بلباقٍة متجاهاًل إياها وسؤاهلا، وهو جييب عىل حمدثه عىل الطرف اآلخر 
من اخلط، وقد متكن باحراٍف من السيطرِة عىل نربة صوته وانفعالته: »معايل 
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انشغالك ومسئولياتك اجلسيمة، كان  الوزير، آسف عىل إزعاجك وأنا أعلم مدى 
اهلل يف عون معاليك.... العفو يا باشا، هي ال تليق بمعاليك، ولكن إن شاء اهلل أفضل 

وأرقى منها للجميلة عروسنا الغالية قريبًا إن شاء اهلل..«..

أهكذا  النهاية؟!!  هي  هل  بقوٍة...  خيفق  وقلبها  وغادرت  استدارت 
املجموعات  اهنيار جمموعة من  بداية  تشهُد  بكلمة؟!!! هل  الكبار؟!!  يسقط 
القتصادية الضاربة التي هلا من العمر ما يوازي سنوات عمرها هي؟!! مل تقلق 
ملا سيئول إليه مصريها بقدر قلقها عىل مصري نادٍر وما سيحل به إن كربت هذه 
حال  يف  والتي   ، البالغ  الرضر  هذا  أحدثت  ما  بعد  رسيعًا  تنحرس  ومل  املوجة 
متكن من ختطيها، فسيقيض سنواٍت طوال يتعاىف من تبعاهتا عىل شخصه وعمله 
الدقة  هبذه  معلومٍة  عىل  خملوق  أي  حيصل  أن  يمكن  أين  من  ولكن  سواًء... 

والرسية واخلصوصية؟!!!
رن جرس هاتفها فالتقطته فورًا وأجابت فور ما ميَّزت رقم أحد العاملني 
تقل  أال  وأرجوك  لديك،  ما  هات  »عادل؟!  باإلسكندرية:  رشكاهتم  بإحدى 
ختط  وهي  شديٍد  بركيٍز  ملحدثها  استمعت  أرجوك.«...  ليشٍء..  تصل  ل  بأنك 
عىل ورقٍة بيضاء ما ينصب يف أذهنا من معلومات، حتى رضبت أذهنا معلومٌة 
جعلت القلم يتجمد بيدها قبل أن خيط السم الذي سمعته وعيناها تتسعان 
عن آخرمها وحمدثها يتابع: »أنا ل أصدق، وظننته جمرد تشابه أسامٍء، ولكني ذهبت 
إىل هناك بنفيس وقابلته متظاهرًا بأين عميٌل، وكان يف عجلٍة من أمره متعلاًل برضورة 
وهي  بكفها  عينيها  غطت  هنلة!!«..  يا  بالفعل  هو  إنه  فورًا..  القاهرة  إىل  عودته 
تتنفس بحدٍة )يا للمصيبة!! أيعقل هذا؟ ماذا حيدث؟! هل قامت القيامة؟!! 
األيام  يف  سيحدث  فيام  اجلميع  عىل  اهلل  وليسر  نادر،  يا  عونك  يف  اهلل  كان 
املقبلة.(. سحبت نفسًا عميقًا ثم قالت بصوٍت خافٍت شديد اجلدية: »اسمع يا 
عادل، ال أريد أن يترسب ما قلته يل توًا ألي خملوٍق، مهام بلغت قرابته للسيد نادر، أو 
منصبه يف الركة.. مفهوم.«.. رد عادٌل فورًا: »أمتزحني؟! عيٌب عليِك!!بالطبع! 
ولكن  عادل،  يا  هذا  »أعلم  بأدٍب:  فردت  بكلمة..«،  فمي  أفتح  أن  يمكن  ال 
يزال  ل  لتجده  نادٍر  ملكتب  جمددًا  وعادت  املكاملة  أهنت  اعذرين.«..  اعذرين.. 
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حت بالورقة لتلفت انتباهه. أشار إليها بأن تضعها عىل  منشغاًل باتصالته فلوَّ
املكتب وتنرصف، فانصاعت بصمٍت واستدارت مغادرًة، ولكن ليس قبل أن 
ال..  بالطبع  »ال،  جميبًا:  وضحك  اتفقنا..«،  »عظيم،  باإلنجليزية:  يقول  تسمعه 
ربام ل يفهموا الفاكس كام جيب.. ليس خطأك يا عزيزيت، ال تقلقي.. بالتأكيد لدينا 
كل املعامالت واألوراق، فال تقلقي.. عظيم، هذا بالضبط ما أردت سامعه، شكرًا 

عزيزيت.. ال أستطيع االنتظار أللقاك.. حسٌن.. إىل اللقاء.«... 

توترًا،  أقل  كان  مكتبه  يف  اجلو  وحتى  ألني  ومالحمه  أهدأ  صوته  كان 
فهدأت أعصاهبا قلياًل وتنفست ببطٍء وهي مُتَنِّي نفسها بانفراٍج قريٍب لألزمة 
كام استشفت.. ولكن أبت الراحة أن تلوح ولو من بعيٍد كالرساب، إذ أتاها 
صوت رئيسها عرب جهاز التصال الداخيل قائاًل بحدٍة: »تعايل حاال..«. )نعم، 
من  قفزت  حاالً«..  »أمُرك،  انفراٍج(..  وأي  راحٍة  أي  هه!  الورقة..  بالطبع... 
عىل كرسيها األنيق ومهت بالدخول إل أن زميلتها التي كلفتها هنلة بعدة مهاٍم 
ريه بمشكلة الشئون القانونية، فرئيس القسم يود أن  »ذكِّ مذ قليٍل بادرهتا مذكرًة: 
يبدأ التحقيق فورًا لريفع تقريره للسيد نادٍر وحيرر بالغًا يف الرجل قبل هناية النهار.«. 
زفرت هنلة وهي تومئ موافقًة.. طرقت الباب برفٍق ودلفت هبدوٍء تسري بثوهبا 
الناعم الليلكّي كالفراشة يف رقتها ونعومتها.. تعمدت أن تبتسم علها تلطف 
األخرى  هي  القانونية  الشئون  مشكلة  يف  مفاحتته  هلا  ليتسنى  قلياًل  األجواء 
نادر.«.. كان هادئًا مستندًا بظهره إىل كرسيه  يا سيد  أمرك  »حتت  برقٍة:  وقالت 
وقد مال إىل الوراء قلياًل، ولول اهلالت السوداء حول عينيه واخلطوط الرفيعة 
بابتسامٍة  تتابع  جعلها  ما  البال،  هانئ  مرتاحًا  لبدا  وعينيه  فمه  حول  الغائرة 
حقيقيٍة هذه املرة: »لقد عدنا إىل ما كنا عليه، أليس كذلك؟ الصفقة تسري كام نريد 

ومتكنت من السيطرة عىل األزمة، كاملعتاد.. أليس كذلك يا سيد نادر؟«..

بطرف  مكتبه  عىل  بإمهاٍل  امللقاة  للورقة  وأشار  عجيٍب  بربوٍد  ابتسم 
»ما  اآلن:  قلياًل  مفتعاًل  بدا  هبدوٍء،  سائاًل  عليها  الرد  عدم  متعمدًا  إصبعه 
هذا؟«. جلست عىل حافة الكريس املقابل له وقالت وقد عقدت أصابعها يف 



409

حجرها وهي تتساءل بصمٍت عن معنى سلوكه الغريب: »عادل مهنا، مدير فرع 
املجموعة يف االسكندرية، اتصل بأحد أصدقائه الصحافيني، والذي تكفل بالبحث 
يف مصدر الصحيفة الصفراء التي روجت تفاصيل الصفقة واإلشاعات حول تفكك 
املجموعة وانتهاء الراكة بينك وبني رشيكك الوحيد، السيد فؤاد، وبعض تفاصيل 
 ... الشقاق  أسباب  عن  تنويه  وكذلك،.....  فؤاد،  السيد  وحسابات  حساباتك 
ليجد أن الصحيفة مملوكة لرئيس حتريرها محدي الغوري، ولكنه صاحٌب صوري، 
واملالك احلقيقي هو أيضًا صاحب رشكة استرياٍد وتصديٍر ومهيٍة أو خاملٍة، إذ تقوم 
طريق  عن  الكربى  الركات  بني  الصفقات  وتوفيق  التجارية  السمرسة  بدور  فقط 
رسقة معلوماٍت وبيانات عنها وبيعها للخصوم وأشياء من هذا القبيل.. واتضح أن 
...«.. قاطعها ماطًا شفتيه  السيد ... حسَّ صاحب كلتيهام، الركة واجلريدة هو 
بالطبع.«  »وأنت ُصدمِت  الورقة.« وأكمل براٍخ:  »نعم، نعم... قرأت  بسخريٍة: 
ليقف يف  يديه يف جيبي رسواله  مكتبه واضعًا  ويدور حول  يقف  وتابع وهو 
»أتعلمني ماذا أدركت توًا؟ أن من فعل هذه  مواجهتها ما جعلها تقف بدورها: 
الفعلة متواطٌئ مبارشًة يف هذه املؤامرة مع أحد العاملني هنا ممن هلم الصالحية للولوج 
للبيانات واحلسابات.«،  الوصول  الشخيص وله كامل احلرية يف  إىل جهاز حاسويب 
أنك كنت  العجيبة هي  أنا... وأنِت. واملصادفة  »وُهم حتديدًا،  وعد عىل أصابعه: 
إذ متكن  دبر هذه اخلديعة  بذكاِء أي كان من  املايض. وأعرتف  الشهر  باإلسكندريِة 
من حبِك خيوطها حول رقبتي دون أن يساورين أدنى شٍك، مستعينا بأقرب الناس 
يل، ويف النهاية ُيلقي بكل هذه اخليوط يف يد خايل فقط ليسحبها برفٍق وهدوء وينفذ.. 
عائليٍة،  حساباٍت  بتصفية  تنتهي  األقارب،  من  جمموعة  أطرافها  يكون  خطة  أحقر 
عينيه  ضيَّق   ،». َمن؟  الصورة..  عن  متامًا  بعيدًا  املدبر  يبقى  فيام  وسمعتي،  فأهنار 
قائاًل وقد انتفض عرٌق يف جانب خده: »أي خصٍم عتيٍد متكن أخريًا من صيدِك يا 
سمكتي الذهبية؟ بم وعدك أكثر مما أعطيتك إىل اآلن؟ أم أهنا تصفيُة حساٍب قديٍم 
ظننتنا صفيناه؟«. شحب وجهها بشدٍة حتى بدت وكأهنا سيغشى عليها، ولكنه 
مل حيرك ساكنًا يف انتظار ردها وعيناه تتفحصاهنا بدقة.. مل يعرف مل تلقى صدمته 
فيها هبذا الربود! أم هل اختذ سلوكه هذا حجابًا خيفي به صدمته العظيمة يف 
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خاله؟!! ما هذا الفراغ والبساطة التي يشعر هبا؟!! تساءل بحريٍة، هل ُصِدم 
حقًا فيهام؟!! إذًا مِلَ ليس ثائرًا أو جمروحًا!! هل أنعم اهلل عليه أخريًا بفقد القدرة 

عىل اإلحساس والتأثر؟! حسٌن، إن ماتت أحاسيسه، فنعام هي.. 
ببرشهتا  الشمع  كتمثال  بدت  حتى  بعينيها،  تطرف  ومل  فاها  هنلة  تفتح  مل 
أذرعًا  أرسل  الذي  الشمس  ضوء  حتت  شفافة  بدت  والتي  البياض  الشديدة 
لعوبًة لتالمس ذراعيها بجرأة.. مل يتحرك نادٌر هو اآلخر حتى ُفتح باب الغرفة 
بعد بضع دقاٍت مهذبٍة، لتظهر عىل عتبته سكرترية من طاقم السكرتاريا قائلًة 
بأدٍب بالٍغ قطعت به مبارزة األعني احلامية: » السيدة هنا يا سيد نادر.«. أفلتت هنلة 
عينيها من عينيه ببطٍء واستدارت تغادر الغرفة ونادٌر من ورائها ينظر لظهرها 
بعصبيٍة وقد أغضبه مقاطعته، و وتره وصول مهرة يف مثل هذا التوقيت، بعد 
بانتظاره، ولكم  كان  الذي  للسريك  ترتيبًا خاصًا غري مدرٍك  للقائهام  أن رتب 
َكِرَه أن تراه مهرٌة يف مثل هذا احلال من الفوىض واإلهناك والتوتر، فقال لنهلة 
القانونية؟.« كانت  ينته.. واآلن، ماذا حدث بخصوص الشئون  »كالمنا ل  بضيٍق: 
ببنطاهلا  مهرٍة  رؤية  من  تقف  حيث  ومتكنت  الباب  أعتاب  عىل  وصلت  قد 
األبيض وقميصها الربتقايل املقسم بخيوٍط بيضاء دقيقٍة وهي تبتسم هلذا وذاك، 
»الرجل يف قبضة رجال أمن الركة بانتظار استدعاءك له  فاستدارت تردُّ بربوٍد: 
»ائتني باملحامي فورًا.  هو ورئيس جلنة الشئون القانونية.. أوامرك؟«.. قال بتوتٍر: 
أومأت  عيل«..  إدخاله  قبل  دقائق  عر  بمكتبِك  أبقيه  مبارشة..  تدخليه  ال  ولكن 
واستدارت تبتسم حتيًة لزوجِة مديرها التي بادلتها البتسامة بتكلٍف، قبل أن 

تدخل الغرفة املضيئة الواسعة تاركًة أمر إغالق الباب للسكرترية الشابة...
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السبِب  تسأيل عن  ل  »وأنِت  باألمس!«..  ستفعل  بأنَك  أخربتني  كام  تأِت  ل   «
قبل اآلن.«.. هكذا ابتدآ لقاءمها، وكل منهام ينظر إىل اآلخر حماولً فهمه وسرب 
أغواره.. قالت وهي تسوي جلستها عىل األريكة حيث أشار إليها بأن جتلس: 
أبلغني  حني  ماجٌد  أقلقني  نادر؟  يا  خريًا  الركة!  إىل  آيت  أن  مني  تطلب  مرٍة  »أول 
بطلبك.«.. جلس إىل جوارها وعىل الرغم من حماولته الظهور مرتاحًا إل أن 
توتر عضالت كتفيه والوريد الذي ينبض بقوٍة يف جانب جبهته أنبآها بأنه يعاين 
ركبته  عىل  برفٍق  كفها  فوضعت  بصعوبٍة،  أعصابه  يتاملك  وأنه  شديدًا  ضغطًا 

سائلًة بجديٍة: »ما بك يا نادر؟ ال تبدو بخري..«..
غطى يدها بكفه وأمعن النظر يف عينيها قبل أن يقرب وجهه منها سائاًل 
ت؟ أم أنِك ل تكوين يومًا يل يا مهرة؟«..  بغموٍض: »أين ومتى فقدتِك؟ فيَم قرصَّ
هتز  وهي  وقالت  التالمس  عىل  حاجباها  شارف  وقد  بصعوبٍة  ريقها  ابتلعت 
حيدق  وهو  ذقنها  ملس  تتحدث؟!«..  عمَّ  تقصد؟  ماذا  »ماذا؟  بتساؤٍل:  رأسها 
بشفتيها لوهلٍة حتى ظنته سيقبلها، إل أنه قال برقٍة أربكتها إذ تنافت مع حمتوى 
كلامته: »لقد أحببتِك بقدر ما يمكن لرجٍل أن حيب امرأًة.. ومنحتك كل ما استطعت 
يومًا أن أمنح ملخلوٍق، وإنام زدت عىل كل هذا، وفوق كل يشٍء، قلبي وثقتي.. لكن 
يبدو أن هذا ل يكن كافيًا لك لتحاويل حتى أن متنحيني فرصًة، ولو كانت ضئيلًة، 
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ألدنَو من قلبِك بعدما أغلقته عىل أشباح ماضيِك التي باتت تطاردين أنا اآلخر يف كل 
ركٍن وزاويٍة سكناها معًا.«، وأطرق وهو يرك يدها مكماًل بأسًى حقيقي: »أنِت ل 
ً ظل يطوف حولِك كالذبابة،  ، وآثرِت ظاِلَّ متنحي نفسك فرصة أن حيبِك رجٌل حقيقيُّ
فلم تدعي يل خيارًا فيام سأفعل.«... وقف فجأًة وسار نحو مكتبه ملتقطًا جاكيته 
ل من وضع ربطِة عنقه، وأرادت أن حتذو حذوه يف أن تقف  لريتديه بخفٍة وُيعدِّ
يقول؟!!  )ماذا  محلها  عىل  تقَو  ومل  خذلتاها  ساقاها  ولكن  جواره،  إىل  وتسري 
ترى ماذا يعني بظالل املايض التي تطارده؟!! أيعقل أن يقصد..؟!!(.. أبعدت 
الفكرة بقوٍة إىل أقىص نقطٍة يف عقلها حتى ل تضطر للتعامل مع اهللع الناتج 
دائام  »تذكري  بغطرسٍة ويقول هبدوٍء:  عنها، وراقبته وهو جيلس خلف مكتبه 
نتيجة ترصفاتِك واجلري وراء نزواتِك، وال  أن ما سيحدث أمامك اآلن ما هو إال 
كالمك  أوضح  تقصد؟  ماذا  »م..  تنيس.«..  أال  عىل  بنفيس  سأحرص  فإين  تقلقي، 
يا نادر، ففيه تلميٌح ل يعجبني، أرجو أال أكون قد فهمته كام تقصد.« حاولت أن 
تبدو متامسكًة أمام نظرته الساخرة ولكن معنوياهتا اهنارت يف احلضيض حني 
»حاالً ستعرفني إن كنِت قد فهمتني أم ال..«. ما كاد ينهي عبارته  رد باستهزاٍء: 
حتى فتح الباب بعد طرقٍة خفيفٍة وظهرت عىل عتبته هنلة وبصحبتها رجلني، 
مهرة  قفزت  معقول(...  )غري  واآلخر!!  الشعر  أشيب  مهيٌب  رجل  أحدمها 
تياٌر كهربائي وهي حتدق بطارٍق الذي بدا تعيسًا منهارًا،  واقفًة كمن صعقها 
وأرسع نحو نادٍر قائال برٍج دون أن يلمحها: »أرجوك يا سيد نادر أن تصدقني، 
فال شأن يل إطالقًا هبذه املسألة وأنت أعلم من غريك بكفاءيت والتزامي، فأنت بنفسك 
طلبتني باالسم كي أعمل لديك الجتهادي ونزاهتي! وأنا متأكٌد من أن سيادتك البد 
وأن كلفت من يتحرَّ عني بدقٍة قبلها.. أستحلفك باهلل أن متنحني الفرصَة ألجد تلك 
األوراق وأن أعرف من رسقها، وأعدك بأن يكون هو واألوراق أمامك يف غضون 
ئُت منها  أياٍم، ولكن ال تدمر مستقبيل، فلو تركت الركة هبذه الفضيحة، حتى ولو ُبرِّ
الحقًا، فلن أجد ثقب إبرٍة يقبل بتوظيفي يف مرص كلها..«. رد نادر بربود: »و ال 
خارجها، و هذا وعد مني بذلك... أما كان األجدر بك أن تفكر بتبعات فعلتك قبل 

إتياهنا؟.«.. »يا سيد نادر، أنا رجٌل عىل وشك الزواج ولدي مسئ.«..
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صاحت مهرٌة وكل شرٍب يف جسدها ينتفض )طارٌق  »ماذا حيدث هنا؟!!« 
يا  للمصيبة!!  يا  بالسم؟!!  ونادٌر هو من طلبه  نادٍر؟! مذ متى؟  لدى  يعمل 
للكارثة.. يا للفضيحة.. يا لفضيحتك يا مهرة!(.. أشار نادٌر لنهلة كي تنرصف 
وخاطب الرجل العجوز بأدٍب قائاًل: »سأتوىل أنا األمر من هنا يا سيادة املستشار، 
ارتح أنت بمكتبك وسأرسل هنلة يف طلبك وقتام أحتاج ملشورتك..«.. »سيرفني 
تسنح  حني  معك  مناقشتها  أود  أموٌر  فلدي  بك،  نادر  يا  الشاي  معي  ترب  أن 
الفرصة.. أشياٌء بسيطٌة ولكنها عالقٌة رهٌن بقراراتك.«.. رد نادٌر بلباقٍة: »يف أقرب 
فرصٍة يا شوكت باشا.«.. انتظر حتى أغلق الرجل الباب خلفه هبدوٍء شديٍد، ثم 
أدار عينيه لينقل برصه ببطٍء بني وجهي زوجته وخطيبها السابق اللذين تباريا 
يف الشحوب وجحوظ العينني.. كان هيز كرسيه يمينًا ويسارًا كمن يستمتع بام 
يشاهد، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فالستمتاع آخر يشء يمكن أن يصف 
احلمم املنصهرة التي حترق رشايينه وضجَّ سمعه بانفجاراهتا، وهو يرى زوجته 
املجردِة ول حتى  بالعني  ُيرى  إنساٍن ل يكاد  يف مكان واحدس، وإىل جوار، 
بأظافره،  يمزق وجهه  بأن  به،  يفتك  أن  أراد  والرجولة،  حتت جمهر األخالق 
وأن يراها وهي تعوي وتنوح عىل حبيبها املقتول حزنًا وكمدًا وهي حتمل ذنبه، 
الفضيحة  من  خوفًا  واحدٍة  بكلمٍة  تبوح  أن  عىل  تقدر  أن  دون  بوزره  وتنوء 
»أظننِت أن رجاًل مثيل  ومن بطشه، ولكنه بدلً من كل ذلك قال أخريًا بربوٍد: 
ن ستحمل اسمه، من األلِف إىل الياء،  سيتزوج دون أن يعرف كل كبريٍة وصغريٍة عمَّ
وبأنني فعاًل ال أعلم أين كنت تسكنني مع أخويك، وكيف كانت حياتك ومن ُهم 
أهلك وجريانك، وخطيبك السابق؟!! أيمكنك تصور رجل يف العال يتزوج امرأة، 
أنا يف نظرك، كي ال  بعينيه أين وكيف عاشت؟! أي رجٍل  أيًا كانت، دون أن يرى 
أحلظ الكدمات يف وجه عرويس؟ وكيف تظنني أن يكون رد فعيل حني أعلم بأنك 
قابلت خطيبك السابق يف شقتك القديمة، وحدكام؟ ماذا تظنينني فاعاًل به بعد علمي 
بمحاولته االعتداء عليك، ولوال تدخل جارتك... أم أمحد... حلدث ما ال يعلم مداه 
إال اهلل؟ كان يمكنني أن أكتفي بالتسبب يف فقدان عمله بديب فقط، ولكنك أبيِت أن 
تدعي األمور عند هذا احلد.. هل يمكن أن تتصوري مشاعري وأنا أعلم يقينًا بأنِك 
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يف كل مرة أبعدتني عنك، ويف كل مرٍة اجتهدُت كي أسعدك، وصددتني، كان السبب 
الواقف هنا، بكل وقاحته ودناءته.. حتى حني اخرتِت مكانًا  التافه  اليشء  هو هذا 
نقي فيه عطلتنا، اخرتت املكان الذي ظننت بأنك ستلتقينه فيه.. ولكن أتدريَن ما 
املفاجأة؟ لقد قابلته أنا هناك.. وجهًا لوجه، وصدقيني، لقد فاتك الكثري إذ ل تري 
القرد وهو يقفز ويصفق حماوالً نيل إعجايب ألستخدمه عندي، وتصوري مدى فخره 
واعتداده بذاته الفارغة وهو يظن بأنه ترك انطباعًا حسنًا لدي بحيث وظفته يف يومها 
وليلتها.. نعم، جلبته ليكون حتت سمعي وبرصي، كي أتفرج أنا عىل املرسحية اهلزلية 
التي يتقافز فيها هذا اليشء تيهًا و زهوًا وهو يظن بأنه حيزت له الدنيا بحذافريها، إذ 
اسرتد حبيبته القديمة والتي صارت زوجة رجٍل ثريٍّ سترتكه حمملة بمؤخِر صداٍق 
له دخاًل ومستقباًل  لديه عمٌل ومركٌز حمرتٌم يف جمموعٍة ضخمٍة، يضمن  بينام  حمرتٍم، 
وأنه عىل وشك  بالكلامت ختنقه،  متامًا وشعر  احتقن  قد  كان وجهه  حمرتمًا..« 
النفجار فوقف ضاربًا سطح املكتب بكفيه وهو حيدق بطارٍق مكماًل بغضٍب 
شديٍد: »ول يعلم يف الواقع أنه ما هو إال مسٌخ كريٌه عديم الرجولة.. خملوٌق يسمح 
لنفسه بمطاردِة امرأٍة متزوجٍة، وليس هذا فحسب، بل تبلغ به السفالة أن يتحدث إيل 
أنا وأن يدعي قرابته لك..! ربام متنى أن أدعوه يومًا لبيتي، وبدالً من أن تلتقيا خلسة 

يف ذاك اجلحر، ختوناين عيانًا بيانًا حتت سمعي وناظري!!! .«..

هبا  هدر  ولكنه  بحدٍة،  مهرة  قاطعته  نادر!«  يا  اآلن  حدودك  تتخطى  »أنت 
أنِت..  »اخريس  بقوٍة:  فانتفضا  أجفلتهام  بحدٍة  الوراء  إىل  كرسيه  يدفع  وهو 
أمسكُت نفيس عنِك كثريًا،  لقد  لتتحدثي؟!  اجلرأة  أال زلت متلكني  متامًا..  اخريس 
بل  اختذهتا رجاًل،  التي  أنت وهذه احلرة  أحميِك  أن  أستطيع  بأين  يعلم  واهلل وحده 

وحارتك بأكملها، من الوجود، دون حتى أن يفكر أحدهم يف مساءلتي..«...

»يا سيد نادر.«.. حاول طارق أن يتحدث وقد أغرق العرق وجهه وقمة 
عمره،  من  السبعني  يف  كرجٍل  يتحدث  وهو  مزريًا،  مظهره  وبات  قميصه 
»أقسم لك يا سيد  بأنفاٍس متقطعٍة وكلامٍت مرتعشٍة، حماولً هتدئة رب عمله: 
نادر بأن شيئًا ل حيدث مما يدور ببالك، كل ما ..«.. مل يستطع أن يتم عبارته إذ وجد 
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نادرًا أمامه يف ملح البرص ممسكًا بتالبيبه بقوٍة صائحًا: »أجننت؟!! أنا أعلم أنك ل 
تلمسها، ولو حدث هذا ملا كان أي منكام ال يزال يميش فوق األرض حتى اآلن..!«.. 
»إذا أين املشكلة يا افندم؟!«.. أفلت هذا السؤال السمُج من فم طارق مبارشة، 
فام كان إل أن أفلت نادٌر غضبه أخريًا من عقاله مطلقًا رساح األمل الذي كبته 
أشهرًا غري معلوماٍت وهو يزوم ويزجمر منهالً عىل وجه طارٍق بلكامٍت متعاقبٍة 
وهو يقول من بني أنفاسه املتقطعِة: »أنت ديوٌث منحٌط وعديم املروءة.. حقرٌي.. 
أنت..«، تدخلت مهرة لتحرر طارقًا الذي ختضب وجهه بالدماء وهو حياول 
اجلريئة  نادٍر  لكامت  من  الحتامء  باألحرى  أو  التصدي،  املتواضع  بتكوينه 
املتتالية وقد بدا األخرُي فاقدًا للسيطرة متامًا، ما ذكرها بنوبات فؤاٍد التي يكاد 
يقىض  أن  خافت  حتى  طريقه،  يف  وقتها  العاثر  حظه  يلقيه  بمن  فيها  يفتك 
سيموت  عليك،  حراٌم  نادر،  يا  دعه  »توقف..  بقوٍة:  فرصخت  يديه،  بني  طارق 
أحد  بقوٍة فراجعت وتعرقلت يف  دفعها زوجها  توقف.«،  يديك.. كفى..  بني 
الكرايس لتسقط أرضًا وهي تشهق بفزٍع، ما جعل نادر يلتفت نحوها برسعٍة، 
إليها برسعة مفلتًا غريمه بالمبالة وقال وهو  وحني استوعب ما فعل توجه 
يساعدها لتقف بحذٍر: »هل ُأصبِت؟ هل رأسِك بخرٍي، أم ارتطمت بيشء؟؟.«. 
قلقًا جعلها تشعر ببصيص  يلهث وعينيه حممرتني ولكنهام محلتا  يزال  كان ل 
التي  يده  لتمسك  فتشجعت  العقل،  صوت  أو  صوهتا  إىل  يستمع  أن  يف  أمٍل 
تلتف حول مرفقها بقوٍة قائلًة بصوٍت خافٍت حتى ل يسمعها سواه: »أنا بخرٍي 
حديثنا  ونكمل  لبيتنا  ولنعد  سبيله  حال  إىل  يذهب  دعه  نادر..  تقلق..  ال  نادر،  يا 
بحدٍة  بإصبعه  مشريًا  استدار  صدقني.«..  قلت..  ما  كل  يف  متوهٌم  أنت  هناك.. 
يف وجه طارٍق الذي كان منشغاًل يف تعديل هندامه وإيقاف الدم املنساب من 
أنفه بغزارٍة: »أنا ل أنته منك، وحني أفعل، فلن تصلح حتى لتكون ممحاة حمامي.«. 
أمسكت مهرة بكم نادٍر بشدٍة خشية أن هياجم املسكني جمددًا فحدجها زوجها 
استدعاء هنلة، ولكن  يلتف حول مكتبه وهيم بضغط زر  أن  قبل  ناريٍة  بنظرٍة 
ليقول  جسارته  وجدته  قد  طارق  أن  بدا  إذ  الطريق،  منتصف  يف  توقفت  يده 
يمر  سوف  توًا  فعلته  ما  أن  تظن  ال  قانون..  هبا  والبلد  غابة،  ليست  »الدنيا  بنزٍق: 
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دون عواقب.«.. اتسعت عينا مهرٍة عن آخرمها وهي مذهولٌة مما سمعت )أختتار 
هذه اللحظة بالذات، وهذا املوقف دون غريه لتنتفض الرجولة يف عروقك أهيا 
الغبي؟!!(.. »أنت انتهيت، وليتك ل تفتح فاك، إذ ربام أخذتني الرأفة بك فاكتفيت 
برتكك دون عمل.. أما وقد واتتك الشجاعة وهددتني، فهنيئا لك السجن.. ولنرى 
قانونك ألي صفٍّ سينحاز.«.. رضب زر الستدعاء بقوٍة وهو يتابع ويديه يف 
كشبكة  القانون  ال:  أو  املهنة،  بحكم  سمعته  ربام  شهرٌي  قوٌل  »هناك  بربوٍد:  جيبيه 
بينام تعصف به اجلوارح الكبرية.. ستجد  العنكبوت، تعلق فيه احلرات الصغرية، 
متسعًا من الوقت يف السجن لتستوعب معناه وتؤمن به.«. دخلت هنلة وتقدمت 
يا سيد..«، وتوقفت حني لحظت  »أمرك  املكتب مبارشة:  أمام  حتى صارت 
قطرات الدم عىل قميص ناٍدر ولكنها عادت وتابعت وهي ترمق طارقًا بطرف 
عينها: »أمرك.«.. قال نادٌر وهو جيلس هبدوٍء شديٍد: »اطلبي من السيد شوكت 
أن يبارش إجراءاته وأن يقدم البالغ اآلن. وليبق طارٌق بحوزة رجال األمن باألسفل 

حتى تتسلمه الرطة.«. 

لو  تود  مهرة  جعل  ما  بصلٍف،  قائاًل  صدره  أمام  ساعديه  طارٌق  كتف 
ترضبه عىل رأسه بالتمثال املعدين القائم عىل طاولٍة صغريٍة بجانبها: »بأي هتمٍة؟ 
نادٌر ورفع حاجبه وهو  السابقة؟«. اضيقت عينا  اتصال هاتفي بخطيبتي  إجراء 
وحترير  ملنافٍس  وبيعها  رسية  وثائق  ورسقة  رشوة  »تقايض  نفسه:  ليتاملك  جياهد 
شيكاٍت باسم الركة ، أي التزوير.«. قطب طارٌق حاجبيه بشدٍة ونادٌر يكمل: 
»ستدفع  برسعة:  نادر  مكتب  من  يدنو  وهو  طارٌق  صاح  بالقانون..«..  »وكله 
رصخت  حلظة  توقف  السجن.«..  وعصابتك  أنت  وستدخل  ستندم،  الثمن، 
مهرة باسم زوجها بينام شهقت هنلة بقوٍة وفوهة املسدس الباردة، الذي سحبه 
نادٌر من درج املكتب برسعٍة، حتدق بوجه طارٍق الذي ابيضت شفتاه وجف 
حلقه.. كانت اللحظة كمشهد ثابٍت ل جترؤ حتى بعوضة عىل الرفِّ بجناحيها 
دقيقًة كاملًة  ما ل حتمد عقباه.. مضت  املوقف كله وحيدث  ينفجر  أن  خشية 
شعرت املرأتان بأهنا دهرًا قبل أن يقول نادٌر خمرقًا الصمت املهيب وقد ضيق 
عينيه وبدا أنه يصارع شيطانًا مريدًا حيثه عىل ضغط الزناد الذي تداعبه سبابته 
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شعره  خصال  التصقت  بينام  بشدٍة  وجنتيه  وشحبت  شفتيه  شدت  وقد  ببطٍء 
قرب  منه  حبات  بضع  تساقطت  غزيٍر  بعرق  النديتني  ورقبته  بجبهته  القصري 
عينيه ما جعله يطرف وهيز رأسه بحركٍة حادٍة، وقد تعالت أنفاسه مع ارتفاع 
صدره وهبوطه بتثاقٍل: »اصنع يب معروفًا.. انطق حرفًا واحدًا آخر بعد.. وسأجد 
هنا بدالً من الشاهد عرة، بل مائة، وعىل رأسهم هي« وأشار برأسه نحو مهرة 
بإيامءة خفيفٍة متابعًا: »بأنك هتجمت عيل بعدما واجهتك بتهمتك وافتضاح أمرك، 
وبأنني اضطررت اضطرارًا للدفاع عن نفيس... هيا.. تابع.. كنت تقول؟«. مل جُيب 
»نعم،  ساخرًا:  نادٌر  فابتسم  بقوٍة،  بعينيه  يرمش  وهو  شفتيه  ضم  وإنام  طارٌق 
هذا بالضبط ما ظننته.«، ثم تابع وهو يوجه كالمه ملهرة مستخدمًا سالحه كأداة 
ال  أنِت..  »هذا؟!  كلامته:  حروف  من  تقطر  واملرارة  غريمه  إىل  موجهٍة  إشارٍة 

أدري بَم أصفِك.«. 

متنت مهرة لو تنشق األرض وتبتلعها، ومشاعر اخلوف والغضب واخلزي 
تتنازعها برشاسٍة. شعرت بأمل قويٍّ وقلبها ينقبض بعنٍف وهي تطالع إىل أين 
يكون...  أن  جيب  وما  حتب  ملا  تقديرها  وسوء  ترددها  نتيجة  األمور  آلت 
أيضًا... )يا إهلي، أنت  حبٌّ ضائٌع، زوٌج مغدوٌر جمروح، فضيحٌة وربام جثة 
اقبضني  اللهم  واللحظة.  التو  يف  الفوىض  هذه  كل  إهناء  عىل  القادر  الوحيد 
إليك وارمحني ومن حويل من كل هذا العذاب واألمل. يا رب، لقد تعبت جدًا 
أي  أو  يشٍء  أي  من  املزيد  لتحمل  طاقًة  يب  يعد  مل  هذا.  كل  من  جدًا  ومللت 
العينني  دامعة  اهلل.(. طأطأت  يا  برمحتك  معانايت  أنِه  يا رب،  أحٍد ممن حويل. 
فعلت  )كيف  وحلظتها..  حينها  يف  متوت  أن  اهلل  إىل  الصادقة  ابتهالهتا  وسط 
هذا بكل من حويل؟ وكيف سأواجه مي وماجد بعد هذه الفضيحة؟ والبقية.. 
كيف سينظرون إيل وماذا سيقولون عني ويل؟ آدم وكريمة، ماذا سيظنان يب بعد 
دعمهام وتبنيهام يل دون قيٍد أو رشٍط؟... وفضيحتي أمام هنلة.. سيقول اجلميع 
بأن هذه النتيجة احلتمية إلدخال نادٍر واحدًة مثيل إىل حياته وجمتمعه.. أنا الفتاة 
الفقرية التي ما أن ذاقت طعم النعيم حتى انفلتت أخالقها وخانت اليد التي 
ومل  سوءًا  أقصد  مل  أين  تعلم  أنت  رب،  يا  واحلب...  باملساعدة...  هلا  امتدت 
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امحر  وقدرته(  رشه  نادرًا  بل...واكِف  وإخويت،  اكفني  إهلي،  يا  يومًا..  أخن 
خداها بقوٍة واهنمرت الدموع غزيرًة من عينيها وجسدها هيتز بنشيٍج مكتوٍم 
مدركًة أن عيون كل من بالغرفة تتفحصها بال رمحٍة أو تعاطٍف، وربام بشامتٍة، 
هذا إن صحَّ ظنها فيام خيص عالقة هنلٍة بنادر.. ازداد نشيجها عند هذه الفكرة 
وشعرت بمقٍت شديٍد للمرأة التي تربعت اآلن دون منازٍع عىل عرش الثقة، 
وربام أكثر، لدى زوجها، وبمساعدهتا هي.. أوجدت هذه الكراهية قوًة مكنتها 
من أن تتاملك نفسها وتقول بعدما مسحت وجهها بظاهر وباطن كفيها، دون 

أن تنظر لنهلٍة: »أيمكن أن تدعينا وحدنا يا هنلة؟.... من فضلك.«.
تسأله  لنادٍر  ونظرت  ترد،  أن  دون  حاجبيها  مقطبًة  رأسها  هنلة  أمالت 
سابقًا،  رأته  قد  كانت  زوجته..  ألوامِر  لتنصاع  هلا  أومأ  بأن  ففاجأها  العمل، 
مرارًا، يف أحوال عصيبٍة قاسيٍة، مثال هذا الصباح، ولكنها عىل يقنٍي من أهنا 
وعقلها  بتعجٍب  مهرة  تأملت  املوقف..  هذا  بمثل  فيها  يمر  التي  األوىل  املرة 
يرفض أن يقبل فكرَة رفض امرأة أيًا كانت ألي يشء يقدمه نادر، مهام صغر 
انتبهت لكوهنا حتدق  باسمه وقلبه وحياته!!  بالِك  فام  هذا اليشء وقل شأنه، 
بإيامءٍة خمترصٍة من رأسها اجلميل وغادرت  املرأة األخرى، فأطرقت جميبًة  يف 
، عىل الرغم من  دون أن تنبس ببنت شفٍة، وعينا مهرٍة تالحقها بحسٍد أنثويٍّ
الشديد  لقرهبا  واألهم،  وأناقتها،  قوامها ومجاهلا  املوقف، عىل  دقة وحساسية 
من زوجها.. الرجل الذي حتلم به أي فتاٍة، واختارها هي من بينهن لريفعها 
فوقهن كافًة.. الرجل الذي يقف اآلن مهزومًا متأملًا، وإن حاول، وبدا عكس 
ذلك. هي تعلم، أكثر من غريها اآلن، كم جياهد ليخفي نزيف كرامته وقلبه 
القتل  املتأمل، وإىل أي مدًى ترزح قواه وأعصابه حتت وطأة مقاومة الرغبة يف 
من  أغلقت  هنلة  أن  إىل  اطمأنت  بعدما  واستسالم  بمسكنٍة  قالت  والتدمري.. 
خملوٌق  يسألك  ولن  نادر،  يا  قلت  ما  كل  تفعل  أن  تستطيع  »أنت  الباب:  ورائها 
يرحيك  ما  تفعل  أال  منك  أطلب  لن  وأنا  فعلت..  ما  فعلت  ِل  حتى  أو  فعلت،  عام 
سيجلبه  ما  ترى  أال  أخشى  تصدقني،  لن  أظنك  كنت  وإن   ، ولكني  ويرضيك... 
هذا من فضيحٍة وأثر يسء عىل األرسة، أعني أرستك، وعىل سمعتك وعملك.. و 
..«.. نظرت إليه لرى إن كان يستمع إليها وبلعت ريقها حني وجدته حيدجها 



419

بجموٍد وغيمٍة من احلقد تطفو بعينيه: أنت ال تصدقني، ولكني أقسم لك بأين ل 
أفكر بك يومًا إال بكل خرٍي، ول أكّن لك إال كل ما هو طيٌب يا نادر.. ربام ل أمتكن 
واقعًا  أخرس  جعلني  زائٍف  وهٍم  وراء  انجرفت  ربام  حينه..  يف  هذا  عن  التعبري  من 
مجياًل، ولكني، ل.. أنا.. اسمع يا نادر.. أنا ال أبحث عن تربيراٍت وحجٍج، ولكنك 
ال تدري، مهام ختيلت، أي حياة عشتها، وما قاسيته ومررت به إىل اآلن، وكيف أن 
شيئًا تافهًا كزوج جوارٍب أو كتاٍب خارجي، قد يشكل مهًا يسهد عيني للياٍل متتاليٍة، 
فالدنيا ل تقدم يل إال كل سوٍء، ول يكن يومًا لدي خيار يف أي وضٍع عشته واضطررت 
صباٍح  كل  واالستيقاظ  االستمرار  من  أمتكن  كي  صدٍر،  بسعة  وتقبله  بل  لتحمله، 
ألبارش حيايت وواجبايت وكأن شيئًا ل يكن.. ال تدري كم مرٍة متنيت وأنا أضع رأيس 
عىل الوسادة، أال أرفعها جمددًا.. بل أين ال أذكر أين مرة ل أمتن ذلك.. ول يكن ما فعله 
طارٌق من ختلٍّ عني وعن إخويت غريبًا أو خمتلفًا، بل أراه اآلن منطقيًا متوقعًا، كعادة 
الدنيا وأفعاهلا معي.. ثم، ظهرت أنت، بكالمك وحنانك وحبك الذي أفضته عيل، 
فتذوقُت أمنًا وراحًة وسكينًة كام ل أفعل من قبل... كنت أنا يف أشد حلظات ضعفي 
واحتياجي لكتٍف أبكي فوقه دون أن أشعر بأين أخذل أحدًا. أن ألقي عني مهومي 
ومسئوليايت دون الشعور بأين أختىل عن أحٍد.. أنت يا نادر كنت أول اختياٍر حقيقيٍّ يل 
يف حيايت كلها.. ربام اخرتتك بعقيل، ولكنها ل تكن إال لعبًة من قلبي الذي استمسك 
بك منذ اللحظة األوىل. ولكني ل أخرت من قبل قط، فكيف أثق يف قراري، وبخاصٍة 
حني أختذه يف حلظة ضعف؟!! أليس من الطبيعي أن أتردد؟! أن تنتابني الشكوك؟!! 
أمامي جراء ختبطي؟!  أراك جترح  وأنا  باألسى ألجلك  أشعر  كنت  كم  لن تصدق 
لن تصدق أبدًا كّم الكره الذي كنت أكنه لنفيس يف كل مرة حتتويني هبا وتستوعب 
ل  املرآة، ألين  النظر يف  أمقت  يرتاكم ويرتاكم حتى بت  الكره  أخطائي.. وظل هذا 
أعد أراين هبا، وإنام كنت أرى شبحًا تائهًا قاسيًا.. رصت أخاف نفيس.. صدقني .. 
رفضت كل ما كنت حتاول تقديمه يل، ليس ألين أريد صدك، وإنام ألين شعرت بأين ال 
أستحق منك شيئًا، ليس وأنا أتصاغر أمام نفيس يوما تلو اآلخر..( ارتفع نشيجها و 
صار التقاط أنفاسها اصعب : وحني .. حني اتصل .. تعلم.. ليس األمر كام تظن، 
وإنام فقط ما حدث هو أنه .. ال أدري.. أربكني، فحني ظننت بأنني اخرتتك جاء هو، 
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ليس كخيار آخر أو بديٍل، ال واهلل، وإنام فقط.. يشٌء مربٌك، ال أدري له تفسريًا.. نعم، 
فهمت متأخرًة ِل أردُت أن أراه، لكن ليس ملا تظن، وإنام ألؤكد لنفيس بأين ما عدت 
أشعر نحوه بيشٍء، وبأين معك ألين، ورغم وجوده، أختارك أنت.. أريدك أنت..(.. 
مشاعرها  كل  مكتبه  سطح  عىل  تطرح  وأن  هذا،  بكل  ختربه  أن  أرادت  نعم، 
بر األمان وخيلصها  إىل  يتفحص أعامله وخيلص هبا  ليتفحصها كام  وشكوكها 
من كل هذا األمل واملعاناة، ولكن هذا الفيض من الكلامت الذي اهنمر من قلبها 
وعقلها إىل فمها ، أثقل لساهنا وتكدست الكلامت حبيسة خلف حائط شفتيها 
األصم، فام خرج من كل ذلك الزخم إل كلامٍت مبعثرٍة خاويٍة من أي معنًى 
وفارغًة من كل مضموٍن: »أنا واهلل .. أرجوك يا نادر، عليك أن تصدق... أنا ل أرد 
املقعد حتى  يد  تلتمس  يدها  احلار ومدت  بالبكاء  أنت....«.. أجهشت  أن... 
رأته من بني عرباهتا فجلست عليه دون أن تقدر عىل قطع دفعات الشهقات 
معها  شعرت  لدرجٍة  وصلت  حتى  هزًا  فهزته  جسدها  اجتاحت  التي  القوية 
بأهنا تكاد تعجز عن التقاط أنفاسها. كانت تعجز عن مواجهة زوجها وطارٍق 
اللذين لبد وأهنام يرقباهنا بمشاعر متباينة، ما فاجأها حني فتحت عينيها لتجد 
طارقًا قد اختفى ونادرًا وحده يف الغرفة الواسعة يقف أمام احلائط الزجاجي 
الواسع املطل عىل املدينة وقد أولها ظهره وأسكن قبضتيه يف جيبي رسواله 
إخفاء تصلب  الغالية من  األنيقة  احللة  تتمكن  ومل  مفكرًا،  كعادته حني يرشد 

كتفيه، أو أنفاسه الثقيلة.
الطفولية  بطريقتها  وظاهرمها  كفيها  بباطني  خدهيا  متسح  وهي  نادته 
لتهدئه  منه  وتدنو  أتنهض  أمرها،  يف  حارت  يلتفت..  ومل  جيب  فلم  املعتادة، 
وختربه بحبها وتعتذر بكل ما أوتيت من مشاعر إنسانيٍة وحيٍل أنثوية لتضمد 
تلملم  حيث  إىل  وترحل  اخلزي  أذيال  جترجر  أم  اجلرحية،  ورجولته  كرامته 
أغراضها وإخوهتا لتخرج من حياته دون رجعٍة، مكتفية بام أحدثته يف حياته 
يف  كرهيًة  ندوبًا  ترك  أن  بعد  طويلٍة  أعواٍم  بمرور  إل  تندمل  لن  جروح  من 

روحه، وفوىض ستمتص أعوامًا من عمره كي يتخطى أثرها؟!...
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خطوة  ختطو  أن  دون  الباب  عند  وهي  هنلٌة  وقالت  برسعٍة  الباب  ُفتح 
أِذنَت  »هل  وزوجته:  لرئيسها  اخلصوصيِة  حدود  حافظة  الداخل  إىل  واحدًة 
لطارٍق باملغادرة؟! ل أستطع إيقافه ولكن متكن أمن البوابة من ذلك، وبانتظار أوامرك 

يا سيد نادر.«..

»دعوه.«.. كلمٌة واحدٌة.. دون التفاٍت أو إيضاٍح أو تعقيٍب أو تسبيٍب... 
من  الكثري  جيدًا  تفهم  مهرة  وجعلت  وشخصًا  فكرًا  اخترصت  واحدٌة  كلمٌة 
املفاهيم التي غابت عنها وعن عاملها.. كلمٌة واحدٌة كانت آخر ما سمعت من 

زوجها قبل أن تغادر، ولفرة غري قصرية بعدها..
الثانية،  للمرة  زوجها  ونادت  مهرة  فوقفت  هبدوٍء،  الباب  هنلة  أغلقت 
أرضًا:  سقطت  التي  حقيبتها  حتمل  وهي  بخفوٍت  قالت  ردًا  تتلق  مل  وحني 
فتحة  من  ملحتها  ملحٍة  وآخر  كلمًة  تزيد  أن  دون  بعدها  خرجت  »ساحمني.«. 
أن  دون  يرمقها  وهو  الغائمتني  احلزينتني  زوجها  عيني  هي  الضيقة  الباب 

يستدير بالكامل وهي تغلق الباب خلفها..
عن  أطرافه  عجزت  وقد  حراٍك  دون  دقائَق،  بضع  حاله  عىل  نادٌر  بقي 
احلراك أو أن عقله رفض إصدار األوامر جلسمه كي يتحرك بعدما عصاه وكبت 
رغبته املحمومة يف اإليذاء، فاستسلم لعجزه باستكانٍة وتعٍب.. مل يعد يرغب يف 
املقاومة. مل يعد يرغب يف الصفقات واحلسابات واألرباح واملناورات. مل يعد 
يرغب يف الدفاع عن أحٍد، ول َصون أحٍد، ول احلديث مع أحٍد أو عن أحٍد. 
مل يعد يرغب يف أن يكون هو، الرجل احلديدي الذي يفز لنجدة عائلته وينقض 
عىل خصومه وجيوب األرض رشقًا و غربًا، ل يوقفه عائٌق ول ترهقه املشاكل 
بعينيها  مهرة  تتنفسه  الذي  اهلواء  نفس  يتنفس  أن  يف  يرغب  ل  والتعقيدات. 
اللوزيتني الغادرتني ووجهها الذي رسم مالحمًا جديدًة للخيانة بريشة الرباءة 
اإلنسانية  العالقات  الزواج، ول يف احلب، ول يف  يرغب يف  يعد  مل  اخلادعة. 
كافة. مل يعد يرغب إل يف صمت القبور وسكون املوتى وراحة األبدية. مل يعد 
يرغب إل يف هدوء الساعات التي كان يقضيها مع والده املريض ل يتحدثان 
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عن يشٍء، ويقولن كل يشء. مل يعد يرغب يف الرغبة، وزهد يف احلياة وما حوته 
وما عنته وما تضمنته ومن تضمنته. شعر بخواٍء وإجهاٍد شديدين. مل يعد ليشء 

معنى أو طعم.. 
حلظة  يف  ليعود  ذاته،  يف  الستغراق  من  وأعاده  كآبته  دوامة  من  أخرجه 
الرزين  هنلة  دخول  تبعه  الباب  عىل  خفيٌف  طرٌق  املستعد،  احلذر  لشخصه 
يسبقها عاصفٌة من العطر البارييس األخاذ وقد ارتسمت عىل وجهها أمارات 
احلسم واجلدية ويف يدها محلت ورقًة بيضاء كبريًة مطويًة، مدهتا إليه دون أن 
حمتواها  وطالع  عجٍل  يف  فضها  كذلك..  صمٍت  يف  هو  وتناوهلا  شيئًا،  تقول 
برسعٍة قبل أن يزفر بحدٍة ويشق الورقة إىل نصفني ثم يشق النصفني نصفني، 
عن  أتراجع  »لن  بثباٍت:  هنلة  قالت  الصغرية.  السلة  يف  القصاصات  ويلقي 
قراري.«.. زفر جمددًا وقال بضيٍق وهو يرمتي عىل الكريس: »أترين الوقت مناسبًا 
ملامرسة املزيد من الضغوط يا هنلة، ال تكوين طفلًة.. غضبت، فقلت كالمًا ال أعنيه.. 
ال تضخمي األمور، فلو كنت مقتنعًا بكلمٍة واحدٍة مما قلُت، ملا قلته لِك، وملا كان 
الناس يب، وتعلمني جيدا كيف أترصف  سيغدو ذاك ترصيف نحوِك. وأظنك أدرى 
حيال اخلائنني يف عملنا.«.. ردت هبدوء مل خُيف األمل الكامن يف كلامهتا: »و لكنك 
التي  الشياطني  فمه  عرب  يطرد  وكأنه  بقوٍة  زفر  املخلصني..«.  تعامل  هكذا  ما 
سكنت روحه يف اآلونة األخرية، ومل يرد فورًا، وإنام فتح أحد األدراج وأخرج 
ورقًة زرقاء مررها إليها هبدوٍء قائاًل: »صحيح، وإنام هكذا أكافئهم.«.. مل تردد 
ٍن حني انتبهت ملحتواها..  يف أخذ الورقة والنظر فيها بتمنٍُّع يف البداية، ثم بتمعُّ
راقب مالحمها وهي تتغري ومل تفته اختالجة شفتها السفىل عىل الرغم من أهنا 
حمل  حل  قد  المتنان  كان  إليه،  عينيها  رفعت  وحني  برسعٍة،  عليها  سيطرت 
ال  متفاجئٌة..  »أنا  بصدٍق:  تقول  وهي  البارد  العبوس  حمل  والبسمة  احلزن، 
»وهل خلفت يومًا وعدا قطعته لك؟! لقد  أصدق بأنك تذكرت.«.. رد ببساطٍة: 
أمتمته منذ أياٍم ولكن شغلتني الظروف عن إخبارك. هيا عودي إىل عملك، ودعينا 
تتمكن من  »أل  آذاننا.«... قالت من فورها:  فيها حتى  التي نغرق  الفوىض  نعالج 
إعادة الصفقة إىل مسارها؟! لقد ظننتك حللت األزمة! و.. كيف ترسبت البيانات 
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أو  فؤاٍد  حاسوب  عن  نقلها  أحدهم  أن  »أظن  بضيٍق:  أجاهبا  حاسبك«.  عىل  من 
البساطة،  الصفقة، فاألمور ليست هبذه  فيام خيص  أما  َمن..  هاتفه.. وأظنني أعرف 
نعم تداركت الكثري، ولكني سأعكف عليها حتى أعيد األمور إىل نصاهبا.«.. أفلت 

اب؟«.. منها سؤاٌل غري حمسوٍب: »والسيد حسَّ
ساد صمٌت خفيٌف حلظيٌّ قال بعده هبدوٍء ظاهرٍي ل يتامشى مع الغضب 
واحلنق اللذين متلكاه حني تذكر خاله: »سنرى، سنرى.. هناك يشٌء مغلوٌط فيام 
الباب  مغلقًة  دخلت  مثلام  هدوٍء  يف  هنلة  غادرت  ما.«..  خطٌأ  هناك  أبلغتني.. 
ودفٍة  مكسورٍة  بقلوٍع  احلرية  بحار  يف  يبحر  نادرًا  تركت  ورائها  ومن  برفٍق، 
املوت  املوت حل..  املوت راحة..  املوت..  إىل  معوجٍة، وبوصلة ل تشري إل 
هناية.. املوت هو الرب الذي سرسو عليه كل السفن بعد تيه األعوام وضالل 

السنني.. 
ولكن من يستحق املوت؟ ذاك وقف عىل كينونته، فإن كان عقابًا، فاألوىل 
الراحة  هو  كان  إن  أما  املعاناة..  هذه  وكل  الفوىض  هذه  كل  أحدث  َمن  به 

والرمحة، فمن أوىل به منه؟!!
) يا خايل، يا خايل، يا خايل.... ماذا فعلت؟(.

]  
انتظر ماجٌد عودة أخته عىل أحرِّ من اجلمر وكله ترقٌب وعشٌم يف أن تكون 
األحوال بينها وبني زوجها قد انصلحت لتحظى مهرة أخريًا بحياة هانئٍة بعد 
كل ما مرت به عىل يد الدنيا والناس، القريب منهم قبل الغريب. كان ظهور 
طارٍق يف الصورة يؤرقه ويضايقه، وأخشى ما كان خيشاه أن يعلم نادٌر بتواصله 
مع أختيه جمددًا، ذاك العديم املروءة، والذي مل متنعه رجولته من التخيل عنها 
وسط دوامة احلياة فحسب، بل سولت له التواصل معها واحلوم حوهلا بعدما 
علم بزواجها.. أو ربام بسبب زواجها.. آٍه لو حيتكم عىل رقبته، أو يسعده حظه 

فيقابله صدفًة َكَمّي!!!!



424

خيرب  مل  خريًا.  م  وتوسَّ قلياًل  نفسه  فهدأت  مهرة  تعد  ومل  النهار  انتصف 
طبيعيٍّ  غري  شيئًا  استشعرت  سنها  حداثة  عىل  ولكنها  قلقها  يثري  ل  حتى  مي 
أو  يرى  أن  دون  باستمراٍر  التلفاز  قنوات  يف  يقلب  وهو  فبادرته  حركاته  يف 
تظاهر  إطالقًا!.«..  تبدو يل عىل طبيعتك  ماجد؟ ال  يا  اليوم  بك  »ما  يسمع شيئًا: 
الطبيبة عيلَّ من  »وهل ستامرسني دور  بابتسامٍة واسعٍة:  بالدهشة، واعتدل قائاًل 
اآلن! حسٌن يا دكتور، أشعر بحموضٍة عاليٍة ورغبٌة يف القيء.«.. عادت إىل املجلة 
التي كانت تتصفحها باستغراٍق قبل أن يزعجها تغري األصوات واألجواء كلام 
إذ  املخطئة  »أنا  تثني شاقيها حتتها:  بامتعاٍض وهي  القناة وقالت  قلب شقيقها 
قلقُت بشأنك..«. ضحك وانتقل إىل جوارها ليقول مازحًا: »كنت أمازحك، أم 
أنني ل أعد يف مستواِك يا سيديت الدكتورة.«. لكمته بخفة يف ذراعه مبتسمًة وهي 
تقول بجذٍل وقد أطرهبا اللقب: »مزاحك مقرف.«. اعتدلت ومدت قدميها إىل 
ما بك؟ وأين مهرة؟ هاتفها مغلٌق، وال  يا ماجد،  »صدقا  لتقول بجديٍة:  األرض 
بات  الوضع هنا  أم ماذا!!..  أو فعلت شيئًا مما كانت تتحدث عنه  أدري هل قالت 
غريبًا مقلقًا، أليس كذلك؟.«. زوى ما بني حاجبيه وضم شفتيه وقد سمح للقلق 

بأن جيول بمالحمه دون رادع ومل يدر ما يقول فاكتفى هبز كتفيه.
القاعة  كريمة  دخلت  حني  بالعراض  ت  فهمَّ كرٍد  مي  حركته  تكِف  مل 
الربتقال  عصري  وإبريق  الشطائر  بعض  عليها  صينيًة  معها  حاملًة  الواسعة 
الشهري، الذي تعده باستمراٍر وترص عىل اجلميع برشبه كمقوٍّ للمناعة ومكمل 
غذائي.. كانت خطواهتا ثقيلًة قلياًل عن املعتاد، ولكنهام مل يعلقا، إذ من الطبيعي 
أن تنوء امرأة يف مثل سنها حتت محل رعاية الفيال بأكملها وأهلها وإن ساعدها 
التعليق، وإنام  زوجها، ولكن مل يكن هذا هو السبب الوحيد إلحجامهام عن 
الغضب والتوتر الذي تلقى هي به مثل هذا النوع من األسئلة والهتامم، وكأن 
يتجنبوا  وأن  يرضيها  أن  اجلميع  فاختار  بصحتها،  ل  بكرامتها  يتعلق  األمر 

التعليق إن لحظوا أو استشعروا شيئًا من التقصري أو التأخري من ِقَبِلها.
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وضعت الصينية الفضية عىل الطاولة الزجاجية الواسعة بجانب األريكة 
سيتأخر  الغداء  أن  فيبدو  الشطائر،  هذه  أحبائي  يا  »ُكال  متقطعٍة:  بأنفاٍس  قائلًة 
الباكر، وال أدري  الصباح  السيدة مهرة، خرجت منذ  باخلارج، حتى  اليوم. اجلميع 
البلورية عىل  ل وضع اآلنية  الوسائد وتعدِّ أين ذهبت.«.. استدارت ترتب  إىل 
الطاولت وهي تتابع: »وكأنني أعرف إىل أين يذهب أيٌّ من كان! ل يعد هذا بيتًا 
من األساس.. حتى شهد، البنت الصغرية! صارت تترصف وكأهنا وحدها يف البيت، 
ال تسمع الكالم وال ترد عىل أحد.. وأنتام هنا ال تفعال شيئا سوى التمدد ومشاهدة 
هذا  من  بدالً  الدموية  الدورة  وتنشطا  لتتمشيا  احلديقة  إىل  خترجان  فال  التلفاز، 
اخلمول!! إذا كتام اآلن ال تتحركان فمتى ستفعالن.. استمتعا بشبابكام واستغاله.. 
رابٍط..  وال  ضابٍط  بال  له  حيلو  ما  يفعل  كلٌّ  كالمي،  من  فائدة  أال  أعلم  ولكني 
بتساؤلٍت  تتمتم  وهي  وانرصفت  تفعل  كانت  ما  أهنت  تعبت..«..  لقد  واهلل 
تاٍم، حتى ما أن صارت بعيدًة  يتابعاهنا بصمٍت  واستغفار متتاليني، والشابني 
كفايًة، انفجرا ضاحكني حتى دمعت عينامها.. تناول الشطائر ومها ل يزالن 
يتبادلن الضحك كلام تذكر أحدمها كريمة ومزاجها النكد.. وعىل الرغم من 
أن ما قالته كريمة مل خيتلف كثريًا يف مضمونه عام يقلقهام وما كانا يناقشاه قبيل 
دخوهلا، إل أن مزاجهام تبدل كثريًا بعدما غادرهتام، وبقيا يتامزحان ويضحكان 
ومها يتفرجان عىل أحد األفالم اهلزلية غري مدركني بأن هذا اليوم سيحمل هلام 

ما سيغري حياتيهام إىل األبد، تغيريًا جذريًا.

] 
وهي  األسئلة  هبذه  مي  صاحت  حدث؟!«  ماذا  فجأة؟!  هكذا  »ماذا؟! 
مفتوحٍة  كبريٍة  حقائَب  ثالث  يف  وأغراضها  ثياهبا  تلملم  جمددًا  أختها  تراقب 
عىل الفراش الواسع بغرفتها بحركاٍت رسيعٍة حازمٍة.. توقفت مهرة ناهيًة مي 
بحدٍة: »توقفي، كفى.. اذهبي إىل غرفتك حاالً وامجعي أغراضك يف أقل من ساعٍة، 
انتظار.. مفهوم.. هيا..«. راقبتها مي  أفعل فسنغادر فورًا دون  أنا مما  أنتهي  أن  فام 

: »ال.«. حلظاٍت قبل أن تعقد ساعدهيا أمام صدرها وتقول بعناٍد جادٍّ
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ردًا  تنتظر  أن  ودون  »ماذا؟!«..  مشدوهًة:  تسأهلا  وهي  مهرة  تسمرت 
وتدفعها  تفتحه  وهي  قائلًة  الباب  نحو  ذراعها  من  وشدهتا  نحوها  توجهت 
أهني  أن  فام  قلت..  ما  رأٍي يف هذا، وسأنفذ  أو حتى  قراٍر  »لسِت صاحبة  خارجًا: 
ما بيدي، سأغادر فورًا وأنتام معي، دونام النظر أنتهيتام من مجع أغراضكام أم ال..«.. 
صفقت الباب وراء مٍي وعادت ملا كانت تفعل برسعٍة، علها تنتهي قبل عودِة 
نادٍر، لتتجنب وجتنبه لقاًء مؤملًا آخر ل طائل منه.. آن األوان لينتهي هذا الفصل 

البائس من حياته، ولتبدأ هي فصاًل جديدًا من بؤسها اخلاص..

]  
» هال تبطئ قلياًل وختربين عالم تنوي!!«.. قفز فؤاٌد الدرج هابطًا متجاهاًل 
الواسعة  بخطواته  اللحاق  حماولًة  مهرولًة  تبعته  والتي  الالهثة  زوجته  سؤال 
الرسيعة.. واصلت دون يأٍس وهي تراه يتوجه نحو غرفة مكتب شقيقه: »ماذا 
ستفعل اآلن؟! وماذا تظن أنك ستجد هناك؟!«.. توقف لريدَّ بنزٍق وهو حيدق هبا 
أيضًا.«..  تاجر سالح  بأنه  اكتشفت  فلربام  أدري،  »أي يشٍء، ال  محراوين:  بعينني 
هزت رأسها وقالت بحنٍق ساخرًة من ُسخف كالمه: »نعم.. بالتأكيد.. ألن جتار 
بيوهتم..«.. زفر بحدٍة  السالح يوقعون عقودًا وحيتفظون هبا يف أدراج مكاتبهم يف 
ه  »لن أرد عليِك، فأنت ستأخذين صفَّ وهو يبعدها عن طريقه قائاًل بنفاذ صرٍب: 
كالعادة.. ال فائدة من التحدث إليِك عىل أي حاٍل، اغريب عني اآلن، ودعيني وشأين.. 
اذهبي لرتاقبي شهدًا أو متيش يف احلديقة باكية كعادتك، أو افعيل أي يشٍء مما تفعلني 

وارمحيني، فبايل ليس رائقًا لك عىل اإلطالق«.. 

فاستبرشت  منهام  يقرب  آدم  ملحت  وقد  صدرها  أمام  ساعدهيا  عقدت 
وقالت بعناٍد وهي تشكل حائاًل بينه وبني الباب: »لن تدخل يا فؤاد، عىل األقل 
ليس هبذه الطريقة..«.. دفعها فؤاٌد بقوٍة فتعثرت وكادت تسقط لول أن أمسكت 
يقول بصرٍب  يزحيها زوجها وهو  أن  قبل  ليقف حيث كانت  آدم  تقدم  بكمه.. 
»سأدخل  يكرر:  وهو  بسخريٍة  رأسه  فؤاٌد  هز  بني؟!«..  يا  تفعل  »ماذا  ورفٍق: 
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ليلتصق  آدم  فراجع  بالدخول  همَّ  التأشرية؟!.«..  رؤية  تريد  املكتب، هل  غرفة 
ظهره بالباب الضخم وقال برجاٍء: »البيت بيتك يا بني، وال يستطيع أي خملوٍق أن 
يمنعك من دخول أي غرفٍة فيه.. ولكن أخشى وأنت يف هذه احلال أن تأيت بفعل يزيد 
جه  الشقاق بينك وبني شقيقك.. ال أريدك أن تقوم بيشء لتندم عليه الحقًا.«.. حدَّ
ب وجهه بشدٍة من وجه آدم حتى  فؤاٌد بنظرٍة ناريٍة وقال بصوٍت خافٍت وقد قرَّ
تنفس األخري رائحة اخلمر من هلاثه، فأشاح بوجهه بضيٍق: »ابتعد.«.. مل يتحرك 
آدم وإنام عاد يرجو الشاب املرنح برفٍق: »يا بني... أس..«.. صاح فؤاٌد: »لست 
ابن.. ياااه!!! ابتعد.. اآلن.. ال تضطرين إىل أن أبعدك بنفيس..«.. قطب آدم بشدٍة 

وسأله مصدومًا بصدٍق: »أهتددين بالرضب يا فؤاد؟!.««.
تراجع فؤاٌد خطوًة وهو يمرر يده يف شعره بعصبيٍة صارخًا: »يااااه..«.. ثم 
قال بأملٍ: »أنت تعلم بأين من املستحيل أن أفعل يا آدم.. ولكن ال يمكنك أن تتخيل ما 
أمر به.. أبدًا.«، ثم دامهته فكرة ما فرفع رأسه مذهولً ليسأل بصوٍت مبحوٍح: 
»أكنَت تعلم؟!!«.. اكتفى آدم بابتالع ريقه ومبادلة فؤاٍد النظرات للحظٍة، حتى 
رضب األخري جبهته بكفه قائاًل بسخريٍة مريرٍة: »بالطبع.. بالطبع.. أنت تعلم.. 
يقرب  وهو  فورًا  آدم  ردَّ  بالطبع.«.  يؤمتن..  ال  الذي  التافه  وأنا  أخربك،  بالطبع 
لريبت عىل كتف فؤاٍد قائاًل بصدٍق: »أقسم لك بأين ما علمت عن ذاك األمر إال 
كام علمت أنت.. ل أعرف شيئًا، إطالقًا، مسبقًا.. صدقني يا بني.. أرجوك ال تفعل 
هذا بنفسك.. دعني أساعدك لتأخذ محامًا وتسرتيح قلياًل، وحني تستيقظ، ستجد أن 

األمور أقل سوءًا مما تراها اآلن.. هيا..«...

يرتد  جعلته  بحدٍة  الباب  فاحتًا  املكتب  غرفة  مقتحاًم  واندفع  فؤاٌد  دفعه 
أنك  »حتى  هادرًا:  ودخل  ثانية  دفعه  ولكنه  بوجهه،  يرتطم  كاد  حتى  بقوٍة 
أفعل ما أريد وقتام أريد.. لست طفاًل  أنا  الوصاية عيل،  تردد كلامته!!! ليس ألحٍد 
لتهدهدين حتى أنام.. دعوين وشأين..«.. صفق الباب خلفه بقوٍة ليغلقه يف وجه 

العامل أمجع، ووقف لهثًا حائرًا حمبطًا، ل يدري ماذا يفعل اآلن... 
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» لن ترتاح، أعلم ذلك.. فام تفعله ال معنى وال أساس له.. ثم إين ال أفهمك 
بك(،  يثق  )ال  ألنه  خيربك  ل  نادرًا  أن  هو  يزعجك  ما  فهل  فؤاد،  يا  اآلن  إطالقًا 
يف  الثقة  فقدت  أنك  أم  أباك.  مع  حيدث  ملا  تأبه  لن  بأنك  ليقينه  خيربك  ل  ألنه  أم 
القصة  أن  أم  ما هو أكرب وأخطر وخيفيه عنك ؟  بأن يكون هناك  شقيقك وختشى 
الفرصة  وواتتك  أخيك  جناح  حتت  من  للخروج  مكبوتٍة  رغبٍة  يف  تتلخص  كلها 
اآلن لتحقيقها؟! ل ال تكون رصحيًا وحتدد ما مشكلتك احلقيقية اآلن!.«.. كانت 
زوجته تتحدث بقوٍة ورصاحة وساعدهيا معقودين بحزٍم أمام صدرها وهي 
يديه  وضع  املتالحقة..  كالمها  ورضبات  اخلمر  أثر  من  يرنح  زوجها  تطالع 
والقلق  األمل  من  فريتاح  حيطمه  عله  رأسه  عىل  يضغط  وأخذ  بقوٍة  أذنيه  عىل 
واألصوات واألشباح التي باتت تعشش يف أركانه املظلمة.. نادته بقوٍة: »فؤاد.. 
واجه األمر.. رد عيل إن استطعت، وال تقل إال صدقًا.«.. هدر هبا وهو يلوح بيديه: 
»اخريس.. ال أريد أن أسمع كلمًة واحدًة أخرى للدفاع عنه.. أنت تقفني يف صفه 
دون مواربٍة وال حياء وأنا زوجِك.. زوجِك.. املفروض أن تؤازريني، ال أن تكوين 
حماميته ضدي..«.. بقيت عىل حاهلا وردت بربوٍد: »صفك؟ صفه؟ مذ متى كنتام 
يف جهتني متقابلتني؟! أنت هتذي كعادتك.. آآلن صار نادٌر عدوك؟! بعد كل ما بذله 
من أجلك؟!.«.. قال بعنٍف واللون األمحر يغرق عينيه: »وكاد يقتلني.. أخي كان 
يغرقني باألمس.«.. أمالت رأسها جانبًا وقالت وقد ضيقت عينيها: »و ها أنت 
اليوم تقف أمامي بكامل صحتك، فلو كان يريد قتلك، فلم توقف؟.. ها؟ ما الذي 
منعه؟! فال تنقصه القوة وال الدافع. والظروف كانت أكثر من مواتيٍة، فغرق سكرٍي 
يف محام بيته ليس شيئًا مستبعدًا، وال حيتاج لفاعٍل، ولكان ارتاح منك كام تقول.«.. 
أن  تريد  كنت  »إن  كتفيها:  هتز  هي  و  ردت  له.«..  أسمح  ل  »دفعته،  هبا:  صاح 
حالتك  ويف  أنسيت؟..  هناك،  كنُت  فقد  تقنعني،  لن  ولكنك  فصدقه،  هذا  تصدق 
هذه، أستطيع )أنا( أن أقتلك دون مقاومٍة تذكر منك.«.. اندفع نحوها صارخًا: 
»اغريب عني.. اذهبي واحرتقي يف جهنم.. ماذا تريدين مني؟!! ل أتيِت؟! ل تتحدثني 
إيل يف كل وقت أكون يف أمس احلاجة فيه إىل سكوتِك.. اخريس واخرجي من رأيس 
كام خرجِت من حيايت.. اذهبي بال رجعٍة.«.. همَّ بإمساكها ولكنه كاد يسقط عىل 
وجهه فاعتدل برسعٍة واستدار ليحدق حوله يف الغرفة الفارغة إلَّ منه.. كان 
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أنفاسه.. مسح جبينه  باحلرارة تنضح من عينيه وتعرب مع  يلهث بشدٍة وشعر 
ه وتوجه إىل املكتب الضخم بخطواٍت أرادها حازمًة، فكانت مرنحًة  بظاهر كفِّ
والتحف  األوراق  يبعثر  أخذ  بيده حتى  السطح اخلشبي  أن طال  ما  متعثرًة.. 
يأبه ملا سقط منها أرضًا.. فتح كافة  التي كانت مراصًة عليه هنا وهناك، ومل 
األدراج التي مل يوصدها نادٌر دون أن يعثر عىل مبتغاه.. هذا إن كان يعرف عام 
يبحث من األساس.. أغلب األدراج كانت فارغًة إل من بضع أوراٍق ل قيمة 
هلا.. عقود زواٍج.. شهادات ميالٍد.. بعض الصور.. ثم.. ل يشء.. حتى درج 
خيبئ  السيد  )هه..  أخيه  لسذاجة  بسخريٍة  ابتسم  فراغًا...  إل  حيو  مل  السالح 

السالح مني! طبعًا.. أولسُت سفاح العائلة؟!( 
مل يكن يعلم عمَّ يبحث! هل يبحث عن أوراٍق تدين أخاه بتهمة التزوير 
عىل  دلياًل  أسيقدمها  حينها؟!  هبا  سيفعل  ماذا  وجدها؟!  إن  وماذا  مثاًل؟ 
أم  املقبلة؟!  أعوامه  بيديه  وهيدم  أخاه  ليسجن  املاضية،  عمره  سنوات  زيف 
يدخر  وبابنته ومل  به  الذي عني  الوحيد  اإلنسان  رقبة  سيحتاجها كسيٍف عىل 
وسعًا يف إقصائه عن املتاعب، حلني حيتاج إىل هذا السيف يومًا ما إذا ما أغوت 
ل عليه وعىل مصالح ابنته؟! أم أنه فقط يريد أن يشعر بأن  أخاه السلطُة ليتغوَّ
يرى  كان  كام  العيوب  من  خال  وليس  متامًا،  مثله  ويصيب،  خيطئ  برٌش  أخاه 
والدمها؟... )آآآآه... ماذا أفعل هنا؟ ماذا أفعل بك ولك يا نادر؟! كيف؟!! 
كيف متكنت من فعل كل هذا بكل هذا التكتم واحلرص؟! هل انشغلت بنفيس 
لدرجة أين مل أحلظ تغري أحوالك وانعزالك؟ هل تغريت لدرجة أنك رصت 
أبانا وأن تدفنه  من القسوة بحيث ل يبدو عليك فرقًا ما بني أن تدعي موت 
بالفعل؟ هل حجبت عني احلقيقة حتى جتنبني األمل واملسئولية؟ أم ألنك ختشى 
من افتضاح األمر؟ أم ألنك تعي أن موت والدي ل يشكل فرقا بالنسبة إيل؟ 
مل ؟ مل؟( .. أسند ظهره عىل احلائط الزجاجي خلفه و انزلق جالسا القرفصاء 
وقد أحنى رأسه ليخفيها بني ذراعيه املمدودتني واملستندتني عىل ركبتيه، ليطلق 

العنان لنفسه ويبكي كاألطفال.... لساعاٍت....
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أرخى الليل عباءته الرطبة عله يطفئ هبا نار أقدم جريمة اقرفها اإلنسان 
مذ بدء اخلليقة، ويسر عوار ضعف النفوس وتكالبها عىل املادة، ولكن املوت 
ورائحة الدم أبيا إل أن يعبِّقا نسيمه بتلك الرائحة املقيتة التي أزكمت األنوف 
وسالت هلا األدمع من عيون أذهلتها الصدمة والفجأة، فاتسعت ل تصدق ، 

بل ول ترى، ما ترى...
رفعت مهرة كفيها املرتعشتني املرضجتني بالدماء لتتأملهام للمرة املائة وقد 
استقبلت أذنيها األصوات من حوهلا بال وعٍي ول استامٍع، فبدت وكأهنا تضع 
عازلً فوقهام حيول دون وضوح كلامت ذلك الرجل ذو احللة السوداء والذي 
يبدو مهتاًم جدًا هبا وحياول بقوٍة أن يستخلص منها أي كلمٍة!... )عله كغريه 
يريد أن يطمئن عىل حايل، ولكنها ليست دمائي.. ليست دمائي!!(.. أدارت 
حيث  فوجدهتام  جمددًا،  عليهام  لتطمئن  شقيقيها  عن  بقلٍق  تبحث  عنه  عينيها 
ألفتهام جالسني عىل املقاعد املرصوفة بمحاذاة احلائط املجاور عن يمينها، وقد 
املكسورة  ذراعه  ت  جربِّ أن  بعد  ماجٌد  اكتفى  بينام  باهنياٍر  تبكي  مّي  انكفات 
بأن أسند رأسه إىل اجلدار حمدقًا يف السقف بصمٍت، وكالمها خضبت الدماء 
أجزاء من ثيابه ووجهه.. بحثت حوهلا عن زوجها، تريد الحتامء به والرمتاء 
عىل صدره لترصخ وتنتحب بني ذراعيه، لكنها بدلً من كتفه، وجدت كتف 
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»نادر!«..  بحرقة وهي حتتضنها..  ترتعش بوضوح وتبكي  كانت  التي  كريمة 
أخريًا بللت احلروف شفتيها فخرج اسمه من بينهام خافتًا مهتزًا.. حدقت هبا 
كريمة والرجل الواقف قبالتها بدهشٍة للحظات قبل أن يغادرمها الرجل دون 
اب خيرجان من  تعليٍق.. رفعت كريمة ذراعيها عنها حال ملحت زوجها وحسَّ
هلجوم  فريسًة  وحدها  مهرة  وتركت  األخبار  تستطلع  آلدم  فهرعت  املصعد، 
بعضًا وعيناه  بعضها  تسابق  منها بخطواٍت  اقرب األخري  الرشس..  اب  حسَّ
تطفحان غاًل وحقدًا قد حتول بياضهام إىل أمحٍر قاٍن فبدا عنيفًا خميفًا. سمعت 
اب خاطبها مسرعيًا  إليها ولكن حسَّ فالتفتت  أفلتت من كريمة  شهقًة عاليًة 
انتباهها بقوِة كلامته: »فعلها زوجك؟ قتله؟ ما هذا اجلربوت؟ ماذا فعل له املسكني؟ 
إنه ال يساوي بعوضًة بالنسبة إليه؟!!! ولكن إن ظن بأين سأدع حق ابني كام تركت 
حق أختي من قبل يضيع، فهو خمطٌئ.. سأجعله يدفع الثمن. نعم يا مهرة، سيدفع 
الثمن غاليًا جدًا هذه املرة.. سيدفع ثمن إذالل أبيه لنا وألختي وقتله هلا.. سيدفع ثمن 
صربي كل هذه السنوات آلخذ بثأري.. سيدفع ثمن عمر ابني القصري الذي أمضاه 
واختلجت شفتاه وهو  فاهتز صوته  دموعه  غلبته   ». ِوالذلِّ باحلقارة  الشعور  يف 
يكمل: »سيدفع ثمن رقود ابني باألعىل جسدًا بال روح.. لقد كان ما فعلته لصفقته 
صمت  سينتقم..«.  اب  حسَّ بأن  أخربيه  مهرة..  يا  أخربيه  آٍت..  هو  بام  قياسًا  َلِعبًا 
عدة  التقط  بعدما  ليكمل  حوهلام  أرغى  الذي  الزبد  من  شفتيه  ليمسح  حلظًة 
أنفاٍس: »أخربيه بأن فاتورة احِلساب قد ثقلت، وأن وقت دفع الثمن قد ابتدأ، ودون 
حتى أدنى تدخٍل مني.. فرصاصاته ل حتصد روح ساٍمر فقط، ولكنها هنشت جسد 
وليتذوقوا  بالدماء  الغارقة  برتكتهم  العرب  عّز  آل  وليسعد  أيضًا..  إليه  الناس  أعزَّ 
حصاد ما زرعوا.«.. هرع خارجًا من باب املشفى لتبتلعه الظلمة الرابضة خلف 
األبواب.. أخذت هتز رأسها وعقلها يناضل ليحلل الكلامت التي تتوارد إليه 
دون أن حتمل معنًى يقبل أن يستوعبه.. )هل مات سامٌر!!! م.. مات؟! الرجل 
الذي كان حيدثني منذ سويعات؟! ماذا يقصد بام أخرب عن أعز من لدى نادٍر؟ 
القاعة  أرجاء  كل  يف  تبحث  برسعٍة  رأسها  رفعت  يقصد....!!(،  أن  أيعقل 
املضاءة بشدٍة عن فؤاٍد وزوجته.. وطفلته.. »شهد.« . صاحت وقد عاد إليها 
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تنضح  والدماء  ذراعيها  بني  متددت  التي  الصغرية  وذكرى  اآلن،  متامًا  وعيها 
من مكان ما من جسدها الصغري هتزها هزًا.. كادت تسقط أرضًا من اخلوف 
ولكن ذراع آدم التقفتها برسعٍة ورفعتها وهو يقول بصوٍت عجوٍز: »ل متت.. 
احلمد اهلل، ل متت«.. سألته برجاٍء: »ولكني رأيتها مصابًة وفاقدة الوعي، ال تكذب 
يا آدم.. أخربين باحلقيقة، وإال أين فؤاٌد وأمرية.. آه!! هل أصيب أحدمها؟!«.  عيل 
كان هيز رأسه نفيًا طوال حديثها وأخريًا قال حني منحته الفرصة: »أقسم لك 
بأين ال أكذب عليك يا ابنتي.. ول تصب أمرية بيشٍء، وإصابة فؤاد طفيفٌة ويف ذراعه، 
فال خطر منها عىل حياته.. سيكون بخرٍي.«. صمت ومتنى أن تكف عن استجوابه 
أيمكنني  إصابتها؟  هي  كيف  عنها؟  ماذا  »وشهد؟  بقلٍق:  تسأله  عادت  ولكنها 
رؤيتها؟«.. مل تنتظر رده وإنام جتاوزته نحو املصعد متجاهلة مي التي تنوح اآلن 
بصوٍت مرتفع وماجٌد الذي دفن رأسه بني كفيه و اهتز جسده يف بكاٍء صامٍت 
قائاًل  ليوقفها  برسغها  أمسك  آدم  ولكن  سامٍر،  بأخبار  كريمة  أبلغتهام  بعدما 
بخفوٍت: »ال تصعدي يا ابنتي، ال داعي.. لن تستطيعي رؤيتها، كام أنك ستسمعني 
ما ال يرسك. ابقي هنا مع إخوتك وسأصعد أنا ألطمئن عىل أمريٍة وأبقى إىل جانبها، 

فقد أغلقت عىل نفسها الباب منذ وصولنا وترفض أن تتحدث إىل أحد«..

كانت،  كام  جلست  حيث  إىل  لتعود  واستدارت  بصمٍت  رأسها  هزت 
عقلها  يف  تردد  مبارشًة  احلادث  قبل  أمرية  مع  تبادلته  حوار  آخر  وكلامت 
طوياًل  وقتًا  أخواها  استغرق  بعدما  للمغادرة  استعدوا  قد  كانوا  توقٍف.  بال 
الفيال  باب  عند  باإلرساع..  هلام  توصيتها  أغراضهام عىل عكس  ومها جيمعان 
بدا هلا من  وجدت مي تبكي وسامٌر إىل جوارها حيدثها بلطٍف ويواسيها كام 
تراقبهام يف صمٍت  بعد خطواٍت  وأمرية عىل  برقة،  كتفها  تربت عىل  التي  يده 
عاقدًة ساعدهيا بحنٍق يف انتظار فؤاٍد الذي نزل بعد حلظاٍت حاماًل شهدًا عىل 
ذراعه وباليد األخرى محل دميتها الضخمة التي تشبهها إىل حد كبرٍي بشعرها 
التي  الدمية  هبذه  كثريًا  متعلقًة  كانت  إذ  الالمعتني،  العسليتني  وعينيها  البني 
مهرة  تفهم  مل  لسويرسا..  األخرية  رحلته  من  عودته  عقب  نادٌر  إياها  أهداها 
رباعية  الكبرية  السيارة  يف  حقائبه  اجلميع  حيمل  ومل  جيري،  الذي  ما  البدء  يف 
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الدفع التي حيب فؤاٌد أن يستخدمها يف الرحالت! سألت ماجدًا الذي حلقها 
بعد حلظاٍت وهو حيمل حقيبًة متوسطِة احلجم، بعكس حقيبتي مي الكبريتني، 
عام حيدث، فقال برفٍق وهو يقرب فمه من أذهنا موليًا ظهره للجميع: »اجلميع 
مغادٌر اليوم. ال أدري ما العلَّة، ولكن يبدو أن )أبيه( فؤاد و)أبيه( نادر خمتلفان بشدٍة، 
أدري. ولكنهم  باأليدي.. ال  تعاركا  املرة، وربام  أن اخلالف كبري هذه  ومما فهمت، 
آدم وكريمة؟«. رفع كفه  »وأين  املزرعِة اآلن.«. سألته مقطبًة:  بيت  إىل  مغادرون 
ومط شفته عالمة عدم العلم وهبط الدرج الرخامي الواسع إىل حيث استوقفه 
فؤاٌد حمدثًا برفٍق، قبل أن يقفز األخري الدرجات صاعدًا إىل حيث مهرة سائاًل 
بسخريٍة: »وأنِت أيضا سرتحلني؟ هل حاول خنقك أنت األخرى؟«. رفعت مهرة 
إىل  ستذهبني؟  أين  »إىل  وتابع:  يمهلها  مل  ولكنه  بالرد  ومهت  دهشًة  حاجبيها 
وهي  قالت  شئِت.«.  إن  املزرعة  إىل  مرافقتنا  بإمكانِك  القديم؟  بيتِك  إىل  أم  فندٍق 
ومي  أمرية،  مع  بحدٍة  يتحدث  وهو  سامرًا  بقلٍق  تتابعان  وعينيها  رأسها،  هتز 
نافذة  تتابع من  بينام شهٌد  يتناوشان عىل بعد خطواٍت منهام،  وماجد بدورمها 
السيارة، حيث أودعها أبوها، اجلميع بتملمٍل وحريٍة: »ال، لقد حتدثت إىل إحدى 
جارايت منذ ساعاٍت وستجهز البيت يف انتظارنا. شكرًا يا فؤاد.«.. ترددت قلياًل ثم 
بينك  الذي حدث  ما  يعد من شأين، ولكن  ل  بأنه  »أعرف  بعينني ضيقتني:  سألته 
وبني نادٍر؟ ِلَ تغادر؟!«..رفع حاجبيه وخفضهام برسعٍة قائاًل بسخريٍة: »وكأنك 
»نعم، عِرفت.. دعِك  »ماذا؟!«، فردَّ مغريًا املوضوع:  ال تعلمني.«. قالت فورًا: 
ننطلق  أن  قبل  السيارة وسنوصلكم  احلقائب يف  أن يضع  ماجدًا  من هذا، وأخربي 
»ال، ال داعَي  بثباٍت:  بيدها جميبًة  إىل وجهتنا.«.. هزت رأسها بقوٍة وهي تلوح 
أبدًا.. سنستقل سيارة أجرٍة واملواصالت كثرية.. كان بإمكاين أن أطلب من السائق 
إيصايل، ولكني أفضل الوضع عىل هذه احلال.. شكرًا جمددًا يا فؤاد.«. أشاح بيده 
منهيًا النقاش ونزل الدرج قفزًا كام صعد وهو يقول بحزٍم: »بال سخافٍة يا مهرة 
باهلل عليِك، فأنا يفَّ ما يكفيني.«، وصاح بامجٍد أن يضع حقائبهم يف السيارة، بينام 

توجه نحو جراج السيارات دون أن يضيف كلمًة أخرى..
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هبطت مهرة الدرج يف استسالٍم، ولكن ليس قبل أن تلتفت لتلقي نظرة 
أخرية عىل اجلنة التي توشك أن تربح أعتاهبا امللتهبة، بعدما أرضمت يف أركاهنا 
النريان، دون رجعٍة.. بحثت بعينيها عن كريمٍة وآدم، وكادت تعود إىل الداخل 
الهنا،  لتبحث عنهام وتسلم عليهام، عىل الرغم من تأكدها من أهنام ولبد، حيمِّ
وصاعدًا،  اآلن  من  جرى وجيري وسيجري  ما  تبعة كل  متامًا،  وليسا خمطئني 
ولكن صوت ماجٍد استحثها، فحثت اخلطى نحوه وقالت فور ما أدركته: »أرص 
فؤاٌد عىل إيصالنا، ولكني سأجعله ينزلنا عىل أول الطريق بمجرد أن نغادر املنطقة، 
وإن شاء اهلل سنجد سيارة أجرٍة بسهولٍة.«. جاءها الرد من ميٍّ التي قالت منفعلًة 
ووجهها حممرٌّ بشدٍة: »أرجوِك يا مهرة! أال يكفي بأنك ستعيديننا إىل ذاك اجلحر؟! 
الشقاء  فلَم  معنا حقائب،  أول خطوٍة؟!!  مع  البؤس  ويعود  االمتهان  يبدأ  أن  أالبد 
والوقوف يف الطرقات بانتظار مواصلٍة؟! ما الَضري إن أوصلونا؟! ها؟! ما املشكلة.«..

السيارة وسريكب خايل معنا،  أنا يف هذه  »ال مشكلة عىل اإلطالق، سآخذكم 
وأمرية وشهد سيكونان يف السيارة األخرى مع فؤاٍد.«.. تضايقت مهرة من سامٍر 
كثريًا حيث استمع إىل حديثهم وحمتواه خلسًة، وتدخل دون إذن كعادته، وإن 
ْتها عنوًة فوق شفتيها اجلافتني،  كان هذه املرة تدخاًل مهذبًا، فقالت بابتسامٍة َشقَّ
وقد دامهها انقباٌض غريٌب وهي تشعر بأهنا صارت، دون قصٍد منها، جزءًا من 
عقوبٍة فرضها أفراد العائلة عىل نادٍر: »سنتعبك يا سامر، كام أن طريقنا خمتلف.«. 
»ال تقلقي، ليس هناك تعب.  بابتسامة عريضة:  يرد  نظر إىل مي برسعٍة قبل أن 
هيا، اركبوا.«.. قاهلا وابتعد يشعل سيجارًة ويستند جزئيًا عىل مقدمة السيارة 
يف انتظار نزول خاله، الذي أذهل مهرة بتخليه عن نادٍر يف مثل هذا الظرف، 
فام توقعت أبدًا أن يتسع اخلالف بينه وبني نادٍر هلذه الدرجة بسبب أمرية!!.. 
تنهدت وانتظرت حتى ركب ماجٌد ومي يف اخللف بجوار شهٍد التي اعرضت 
أمريٍة،  عن  تبحث  التفتت  الباب.  وراءهم  وأغلقت  بشدٍة،  النزول  ورفضت 
تقف  كانت لتزال  املغادرة.  قبل  إيضاحها  أخريٍة لبد من  أمور  فهناك بضع 
من  فؤاٍد  عودة  منتظرًة  مهرة،  نزلت  مذ  كانت  حيث  غضبًا  الالمعتني  بعينيها 
اجلراج.. تقدمت نحوها وعزمها خيوهنا مع كل خطوٍة حتت النظرات القاسية 
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احلادة كالسهام، والتي سلطتها عليها أمرية وكأهنا حتذرها من مغبَّة ما سُتقدم 
وجهها  من  األكرب  القسم  تغطي  والظالل  مهيبًة  املغيب  ضوء  يف  بدت  عليه. 
طويل  النبيذي  وقميصها  األزرق  اجلينز  بنطاهلا  يف  طويٌل  ممشوٌق  وجسدها 
األكامم. مالت برأسها يمنًة قلياًل وهي ترُقب بفضوٍل مهرًة وهي تدنو منها. 
نسيبتها  قبالة  وقفت  أن  ما  مطبقتني  بشفتني  صغريًة  ابتسامًة  مهرة  ابتسمت 
وقالت مستهلَّة احلديث بأمٍر عامٍّ بدا سخيفا هلا بعدما تفوهت به: »اجلو أصبح 
أحد حاجبيها وردت  أمرية  الصيف.«.. رفعت  أول  أننا الزلنا يف  مع  حارًا جدًا 
ترص  أن  وقالت وهي حتاول  نفسًا عميقًا  مهرة  »ماذا؟!«.. سحبت  بتساؤٍل: 
تنسى  أن  دون  اللقاء  هذا  ختترص  كي  مفهومٍة  وجيزٍة  عباراٍت  يف  الكلامت 
تعارفنا، حتى قبل  لنقل مقربتني، مذ   .. بأننا ل نكن  يا أمرية، أعلم  »اسمعي  شيئًا: 
يومًا،  ما أضمرت لك سوءًا  بأين  تعلمي  أن  أريدك  العائلة.. ولكني  أدخل هذه  أن 
أننا كنا صديقتني.  بنا األيام لربام حاولت فعاًل التقرب إليك.. أمتنى لو  ولو عادت 
وكذلك أحب أن تعلمي بأن ما حدث ل يكن أبدًا يف حسباين.. أعني.. كل هذا.«، 
وأشارت بيدها نحو الفيال والسيارة التي يستقلها أخوهيا وتلك الرياضية التي 
سامٍر  إىل  ويتحدث  سيجارًا  ليشعل  منها  ونزل  األخرى،  بجوار  فؤاٌد  ركنها 
»أعلم بأنك ربام حتملينني مسئولية  بينام يتيح للمرأتني فرصًة للكالم، وتابعت: 
ما حدث من شقاٍق، وال ألومِك عىل هذا، فأنا نفيس ألوم نفيس عليه، ولكن عذري 
بأين ل أقصد إساءًة وال رشًا، قساًم بريب أين أمقت كل ما حدث..«، توقفت لتلتقط 
أكِّن لك  أن أوضح لك أين ال  أريده هو  ما  »ُجلَّ  نفسًا عميقًا آخر وتتنهد متمًة: 
أيَّ مشاعٍر سلبيٍة، وأرجو أن تساحموين مجيعًا إن كنتم تعتقدون بأين املذنبة واملسئولة 
بقيت  التي  أمرية  رد  انتظرت  يشء.«..  كل  هذا  البيت...فقط..  هذا  خراب  عن 
عىل وقفتها وحاهلا طوال الدقائق التي استغرقتها مهرة يف مرافعتها للدفاع عن 
نفسها، حتى لحظت متلمل األخرية ففتحت فمها ببطٍء قائلًة وقد أبقت عىل 
»أنت  املسمومة:  مرفوعًا وأكدت عىل كل حرٍف من حروف كلامهتا  حاجبها 
وتابعت  حمدثتها  وجه  عىل  الصدمة  ارتسمت  حاملا  وابتسمت  مستفزة..«.. 
الوجه  ذلك  لتلطم  يدها  مد  عدم  بقوٍة  حماولة  جانبها  إىل  ذراعيها  تفرد  وهي 
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حيايت.«،  يف  قابلته  مستفز  خملوٍق  »أكثر  مستفزٍة:  بسذاجٍة  يطالعها  الذي  املقيت 
سخريٍة:  يف  متابعًة  قلياًل  جسدها  وَثنَت  جمددًا  ساعدهيا  عاقدًة  وضحكت 
»أنِت.. ال تضمرين يل أنا سوءًا!!.. واهلل هذا كرم أخالٍق وفضٍل منِك!!«، فكت 
ذراعيها جزئيًا وأشارت بإصبعها نحو مهرٍة وقد بدت العدائية واضحًة جليًة 
يف صوهتا املرتفع نسبيًا اآلن: »أتعلمني ما أنِت؟! أنت السوسة التي أخذت تنخر 
يف أساس حياتنا مجيعًا حني هتاوى كل يشٍء ولت ُمْدبرًة هاربًة ساملًة غانمًة... أنت 
الشيطانية التي عبثت بعواطف كل من يف البيت، حتى الصغرية ل تسلم من أالعيبك، 
ولكني أنا الوحيدة التي تفهمِك جيدًا وتعرف متامًا كل خطوة ل أتيتها وكيف رتبِت 
ما  بكل  أكرهِك  أكرهِك..  ولكني  رشًا،  يل  تضمرين  ال  بالطبع  مهرة،  يا  نعم  هلا.. 
أكره  متثلينه..  ما  ورائحتِك وأخويِك وكل  أكره شكلِك  معنى..  من  الكلمة  حتمله 
إذ  وأذناي  تراِك  التي  عيناي  أكره  يوم..  كل  ورؤيتِك  ونظرتِك  وكالمِك  صوتِك 
تنقالن إيلَّ نربات صوتِك املرتعش.. أنت ال تضمرين يل رشًا؟! أنت يا من رسقت 
حلمي وحيايت ورست أمامي ختتالني يف ثويب وتدمرين، ليس فقط ما عشت عمري 
كله أحلم بتحقيقه، ولكن دمرت مستقبيل وبقية األمل الذي متسكت به بعد احتاللك 
فردت  حيايت.«..  يف  حلظٍة  آلخِر  وسأكرهِك  مهرة،  يا  أكرهِك  وفرايش..  لبيتي 
ذراعيها واحتضنتها ثم دفعتها وهي تقول ساخرًة: »ها قد بحنا لبعضنا بمكنون 
ثانية.«..  وجهِك  أرى  أال  وأرجو  وداعًا،  رقيقتني..  كعصفورتني  وسنفرتق  قلوبنا 
، لطال صوت خطواهتا  اندفعت نحو فؤاٍد برسعٍة ولول ارتداءها حلذاٍء ريايضٍّ
التي رضبت األرض بقوة عنان السامء، مفرغًة كامل الطاقة السلبية والغضب 

عىل األسفلت املسكني..
»مهرة!!.. مهرة! ماذا سنفعل اآلن هل سنبقى أم ماذا؟«.. انتبهت من ذكرياهتا 
لصوت ماجٍد الذي أعادها لردهة املشفى املقيت، ولكنها مل ترد واكتفت بأن 
هزت رأسها نفيًا دونام أن حتدد آلبقاء ترفُض أم النتظار.. ولكن ماجدًا اكتفى 
هبذه اإلشارة اخلفيفة ليعود وجيلس يف مكانه بجوار مي التي تكاد تلفظ روحها 
من شدة البكاء.. التقطت هاتفها املحمول ومهت بإجراء اتصاٍل حني لحظت 
بلوزهتا  بفزع ورسعة يف جنبي  بالدم فمسحتهام  تزالن ملطختان  أن يدهيا ل 
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الزهرية والتقطت هاتفها جمددًا لتطلب نادرًا علَّ هاتفه يكون مفتوحًا هذه املرة 
عىل عكس سابقاهتا اللوايت جتاوزن العرشين حماولًة، ولكنها أدركت بعد ثواٍن 

ألَّ فائدة هذه املرة أيضا..
)أين أنت يا نادر؟! أهذا وقت ختتفي فيه؟! يا رب، انقذ شهد، يا رب خذ 
بيدها وعافها ول حترق قلب أبيها وقلوبنا عليها..( رفعت رأسها إىل السامء ثم 
عادت لتحدق يف األرض وهي حتتضن نفسها بقوٍة )أين نادر؟! هل يعقل أن 
اب وهلذا منعها آدم من  تظن أمرية بأن له عالقًة بام حدث لشقيقها كام يظن حسَّ
لقائها؟! آٍه يا سامر، رمحك اهلل..( زفرت والدموع تطفر من عينيها غزيرًة وقد 
نْي اآلن..)أين أنت يا نادر؟!(.. التقطت هاتفها ثانية  باتت يف وعٍي وإدراٍك تامَّ
لتعرف الوقت فوجدهتا زهاء العارشة. زفرت وعاودت التصال بالشخص 

الوحيد الذي يفكر فيه اجلميع يف هذه اللحظة... نادر.

] 
تأفف نادٌر للمرة العارشة وهو ينظر يف ساعة يده جمددًا.. كان اجلو خانقًا 
عىل  الطقس  ن  حسَّ كان  الصباح  هذا  أن  من  الرغم  عىل  بالداخل،  يطاق  ل 
عكس املتوقع يف هذه األيام.. كان قد أمىض النصف ساعة األخرية وهو حياول 
أن يفهم سبب وجوده هنا، ورغم اهلدايا املادية العلنية واخلفية التي أنفقها هنا 
وهناك إل أنه مل يستطع أن يصل ملعلومة تفيد، لشدة حتفظ املحققني فيام خيص 
فورًا:  ردت  التي  لنهلة،  بآخر  اتصاله  أتبع  ثم  بمحاميه،  فاتصل  هنا،  وجوده 
»سيد نادر، حاولت االتصال بك كثريًا، فقد وردتني عدة اتصاالٍت من آدم وكريمة، 
ولكني ل أرد بناًء عىل تعليامتك..«. رد بملٍل: »خريًا فعلِت، اسمعي يا هنلة، أنا لن 
أمتكن من حضور اجتامع اليوم، أريدك أن تتمي األمر كأين موجود.. ال، بخري.. يف 
القسم... ال، وجدت قوة بانتظاري أمام الركة........ وِل َل ختربيني؟!..«.. مسح 
وجهه بكفه بضيٍق وهو يستمع إليها تعتذر بأن هاتفه كان مغلقًا فلم تتمكن من 

إخباره عن الضابط الذي سأل عنه اليوم.. 
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القانونية  الشئون  قسم  رئيس  نحو  نظر  األمر؟!«..  ما  خريًا؟!  نادر!  »سيد 
ملجموعته الذي وصل توًا وأشار له باجللوس، مكماًل حديثه مع هنلة: »حسٌن، 
ال بأس.. اسمعي: ال تردي عىل أحٍد من البيت حتى ال تضطري إلخبارهم عام حيدث 
حتى تستقر األمور وأعرف ماذا يريدون مني حتديدًا...ال ينقصني وال ينقصهم قلقًا.. 
قال  باشا!«..  يا شوكت  تأخرَت  »ِل  قائاًل بحنٍق:  أغلق اخلط واستدار  جيد..«. 
الرجل بوقاٍر وهو جيلس إىل جانبه: »الطريق خانٌق، ولكن أخربين.. ما األمر؟«. 
الطريقة؟ ضبٌط  هنا هبذه  إىل  تم إحضاري  ل  اآلن  أعلم حتى  »ل  مبارشًة:  نادٌر  رد 
وإحضاٌر يا سيادة املستشار!«. سأله الرجل املخرضم بتعجٍب: »وأنت ال تستطيع 
يثري  قد  شيئًا  أو  شخصًا  تتذكر  أن  حاول  بك؟  نادر  يا  السبب  ما  أو  َمن  ختمن  أن 

املتاعب، و إن بدا لك تافهًا.«. مط نادر شفتيه قائاًل ببساطٍة: »إطالقا.«. 

اخلبريتني،  املستشار  للحظة عيني  نادٍر  بعيني  التي طافت  النظرة  تفت  مل 
ولكن خربته أيضًا جعلته يتغاىض عنها مؤقتًا حتى يري عمَّ كل هذا.. استأذن 
نادرًا لريى إن كان يستطيع أن يعرف شيئًا عن ُكنِْه البالغ املقدم، فأشار له نادٌر 
الذي  املقعد اخلشبي  بأن ينرصف وعاد يشبك أصابعه ويسند ظهره إىل ظهر 
والعرق  أحشاءه  ينهش  القلق  كان  الظهرية.  قرب  القسم  إىل  وصل  مذ  لزمه 
البارد يبلل كفيه ويتفصد من جبينه، ولكنه متالك نفسه وخبأ بحنكٍة كل ذلك 

خلف ستار من الالمبالة والتأفف والغطرسة..
ملفتًا  كانت برشته شاحبة شحوبًا  عاد،  وحني  املستشار طوياًل،  يغب  مل 
وبرزت احلرية من عينيه وهو حيدق بتساؤٍل يف وجه نادٍر، ما جعل نادرًا يبتلع 
كبريٌة؟  أمشكلٌة  باشا؟  شوكت  يا  احلكاية  »ما  بقوٍة:  حاجبيه  عاقدًا  ويسأله  ريقه 

حتدث يا رجل! خريًا«.. 

»ال يا سيد نادر، ليس خريًا.. أخشى بأهنا أخباٌر سيئٌة جدًا، فالسيد فؤاد تقدم 
ببالٍغ ضدك عن...«..

سويا  ًودخال  فوقفا  احلاجب  صوت  قاطعهام  العرب.«  عز  حسني  »نادر 
املمتلئ  األنيق  الشاب  نحو  مبارشًة  نادر  تقدم  حيث  املباحث،  رئيس  مكتب 
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اجلالس خلف املكتب املتواضع، مادًا يده بثباٍت أدهشه هو نفسه، قائاًل بنربٍة 
رسميٍة: »مساء اخلري يا باشا، نادر عز العرب.«، وأشار إىل حماميه مكماًل: »وهذا 
أبت عقدة  بكياسٍة وإن  املباحث  رئيس  املنياوي.«. صافحهام  املستشار شوكت 
إن كنا عطلناك  »نعتذر  باجللوس:  إليهام  أن أشار  بعد  تنحل، وقال  أن  حاجبيه 
واطلنا انتظارك يا سيد نادر، ولكنك تعلم كمَّ األعباء التي تثقل كاهلنا.«. رد نادٌر 
بأدٍب: »كان اهلل يف العون يا فندم.. ليس هناك من عَطلة، ولكني أتساءل عن سبب 
يزال  ل  األخرية  شوكٍت  كلمة  صدى  كان  الصورة!«..  هبذه  هنا  إىل  استدعائي 

يردد يف أذنيه )قدم فؤاد بالغا!!! فؤاد...!!!!(.
بني  فرق  وهناك  وإحضارك،  ضبطك  ولكن  نادر،  سيد  يا  استدعاءك  يتم  »ل 
لِّف  كُّ الذي  املباحث  رئيس  له  صحح  واألرض.«.  السامء  بني  كالفرق  االثنني، 
األمام:  إىل  يميل  احلادث، وتابع وهو  بالتحقيق شخصيًا يف  أعىل  من جهاٍت 
»أوال، بطاقتك من فضلك لينقل الكاتب بياناهتا.«.. قال شوكت هبدوٍء: »أيمكن 
أن أنفرد بنادر بك لدقيقٍة فقط يا باشا؟ فهو ال يدري شيئًا عام حدث بعد.«.. قطب 
نادٌر بقوٍة وهو يسمع رئيس املباحث يقول بربوٍد: »ال داعي يا سيادة املستشار، 
فأنا لن أخفي عنه شيئًا، ومادام ل يعرف بعد، فأفضل أن أخربه بنفيس.«. قاطعهام 
نادٌر وقد ضايقه التحدث عنه بصفة الغائب وهو جالس بينهام: »عفوًا، خترباين 

بامذا؟ ما الذي حدث؟«..

ختربين  أن  »أيمكنك  بقوٍة:  يقول  وهو  احلفيظ  عبد  حتسني  الرائد  تراجع 
مساء  والنصف  التاسعة  الساعة  بني  ما  حتديدًا  نادر؟  سيد  يا  باألمس  كنت  أين 
وإنام  هبدوٍء  حتسني  الرائد  رد  ِلَ؟«.  »ماذا؟  بقلٍق:  نادٌر  جاوبه  والعارشة؟«.. 
بحزٍم: »أنا هنا من يسأل يا نادر بك. ولكني سأجيبك حتى ننجز عملنا هنا بوقٍت 
قصري..«، تراجع وهو يرقب وجه نادٍر بدقٍة واألخري يستمع إليه بركيٍز: »أنت 
متهم بالتحريض عىل قتل شقيقك وابنته وزوجته وشقيقها، وكذلك ُوجد سالحك 
الشخيص بجوار جثة خالك السيد ..«، و مال إىل األمام لرياجع األوراق أمامه ثم 
اب.. مهممم؟ ما أقوالك؟«. ساد الصمت أطول  اب حسَّ يعود ليتابع: »السيد حسَّ
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يكرس  من  أول  يكون  أن  عىل  أرصَّ  املباحث  رئيس  ولكن  الوضع،  حيتمل  مما 
الصمت هو نادٌر، الذي ظل حيدق يف وجه الرائد حتسنٍي دون أن حيرك ساكنًا 
وقد شعر بالعرق البارد يزحف عىل أطراف جبهته، وأصبح جمال رؤيته حمدودًا 
مل  ببساطة  التجاوب ولكنه  فشيئًا.. كان عقله حياول  هبالٍة سوداء تضيق شيئًا 
برفٍق:  قائاًل  الصمت  جدار  شوكت  املستشار  صوت  اخرق  أخريًا  يستطع. 
أرجو  لذا  الرائد،  سيادة  يا  وأخربتك  سبق  كام  بعد،  باحلادث  يعلم  ل  نادر  »السيد 
إمهاله بضع دقائق ليستوعب األخبار السيئة ويستجمع نفسه ليتمكن من التجاوب 
مع التحقيق..«.. مل تفارق عينا الرائد حتسني وجه نادٍر الذي صار اآلن شاحبًا 
وسنعاود  دقائق  مخس  لديكام  »ليكن..  ببساطٍة:  وقال  ابيضاضًا  اجلليد  حياكي 
سؤاله  بدا  ربام؟«..  ليمون  عصري  نادر؟  سيد  يا  شيئا  لك  أطلب  هل  التحقيق.. 
ساخرًا وإن عكست مالحمه غري ذلك. مل يرد نادر وبقي حيدق يف عيني الرائد 
دون أن يرامها. حني وقف شوكت، دبت احلياة يف حميا نادٍر وأطرافه فقال دون 
أن ينظر لشوكٍت أو يأبه لطلبه منه اخلروج معه للحظات: »ماذا قلت توا؟! ماذا 
حدث لشقيقي وابنته.. واآلخرين؟.«، ثم اعتدل فجأة وسأل جمفاًل: »أين مهرة؟ 
»تعاَل معي يا  وأخوهيا؟ ماذا جرى؟«.. قال شوكت برفٍق وهو يمد يده نحوه: 
سيد نادر وسأرشح لك ما حدث.«. دفع نادر يده وقد التمعت عيناه وقال جماهدًا 
ليبقي صوته غري مرتفٍع: »ماذا حل بفؤاد؟ أنت قلت بأنه.. هو قدم البالغ.. يعني 
هو بخرٍي؟....«، ثم استدار للرائد مستفرسًا: »أنت تقول بأنه.. م.. هل؟..«. »نادر 
بك.«.. حاول شوكت الرشح ولكن الرائد حتسني سبقه قائاًل: »ربام أخترص أنا 
هذا املوقف يا سيادة املستشار، فلدي حتقيقاٌت وأشغاٌل أخرى.«، نظر إىل نادٍر وقال 
فيلتك،  السكنية حيث  للمنطقة  أفراد عائلتك  مغادرة  »أثناء  معتدلٍة:  وبنربة  ببطٍء 
النار بسخاٍء عىل اجلميع، وقد  اعرتض طريقهم دراجتني بخاريتني أطلق راكبومها 
تعامل شقيقك وابن خالتك بسالحيهام مع املعتدين األربعة جيدًا إذ أردوهم مجيعًا، 
ذراعه وآخر اخرتق جدار  بطلق يف  فأصيب أخوك  اجلميع،  ينج  ل  ولكن لألسف، 
البطن ومر من اخللف، دون إحداث أذًى جسيٍم.. وكذلك شقيق زوجتك أصيب 
بجرح سطحي برأسه إثر ارتطامها بزجاج السيارة ملا توقفت فجأة وكرٍس يف ذراعه إثر 
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إصابته بطلٍق هو اآلخر، يف حني ل تصب ال السيدة مهرة وال أختها وال السيدة أمرية 
بأكثر من رضوٍض بسيطٍة ال تذكر..«، رفع عينيه للحظة عن التقرير الطبي الذي 
كان يتلو منه اإلصابات وتابع وهو ينظر يف عيني نادٍر بعينني ضيقتني حماولً 
التقاط أي ملحٍة أو إشارٍة قد تفلت منه إثر ما سيقوله: »يؤسفني بأن أبلغك بأن 
السيد سامر تويف من فوره يف موقع احلادث إثر إصابتني بالصدر وواحدة بالبطن، بينام 
بقيت ابنة أخيك يف املشفى يف حماوالت يائسة إلنقاذها حتى فجر اليوم، إذ.. فارقت 
احلياة، مع األسف.. أما بخصو..«.. قطع كالمه حني هبَّ نادٌر واقفًا، وقبل أن 
يتمكن من اللتفاف ليخرج من احلجرة التي شعر بجدراهنا تطبق عليه، كان 
حتى  ويتقيأ  يتقيأ  أخذ  العصارة،  حتى  األرض  عىل  معدته  حمتويات  أفرغ  قد 
الرائد حتسني حينًا ونفسه حينًا، وكل ذرة يف  قال حمدثًا  يتقيأ روحه..  أن  كاد 
جسده ترتعش: »ال. لن أسمح لك بأن تتحدث عن شهٍد هبذه الطريقة. ال هيمني 
من أنت، ولكن إياَك أن تتحدث عنها هكذا. هي ال يمكن أن متوت.... هذه الفتاة لن 
متوت.. الزال أمامها العمر كله لتعيش وتفرح وتتخرج وتتزوج. ال يمكن أن ترتك 
كل هذا، فلمن سترتكه؟!!!.. أنا لدي ماٌل كثرٌي، كثرٌي جدًا، وسأفعل أي يشٍء، أي 
يشٍء ألغري ما تقول.. راجع أوراقك، فبالتأكيد لديك خطأ ..نعم.. سأفعل أي يشٍء 
يا شهد..... سأعود بالزمن إىل الوراء يا حبيبتي وأمنع أي خملوق من إغضابك أو 
إيذاءك. أو ربام أمنع.. أمنع أباك من الزواج بأمك، وإنجابك.. ال يا شهد... ال يمكن 
أو  خطٌأ،  هناك  فربام  املشفى،  راجع  ابنتي؟!!  يا  يل  يبَق  ومن  ال..  لتذهبي..  تأيت  أن 
تشابه يف األسامء.... أرجوك.. إال شهد.. حاول أرجوك. ال، ليست شهد.« مع تردد 
اسمها يف عقله قفزت صورهتا بعينيها اللعوبتني أمام عينيه اللتني غمرهتام دموٌع 
أو حتى  يتمكن،  أن  أنَّاٍت طويلٍة ندت منه دون  ساخنٌة أحرقت خديه وسط 
حياول، أن يسيطر عليها... )فتايت! ابنتي!(.. كلام تصورها كيفام وصفها ذلك 
الرجل القايس بدٍم بارٍد، انتفض جسده وشعر بالدوار يلفه.. مل يأبه ملظهره أمام 
احلارضين، ول للتهم التي يتسىل رئيس املباحث بإنشادها عىل أذنيه.. مل يسمع 
انسل من  الذي  البارد  اهلواء  يقول شوكت.. مل يشعر بسيف  كلمًة واحدًة مما 
فتحة الشباك الضيق خلفه، والذي فتحه الكاتب بناء عىل أمر الرائد، ليخرق 
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جلده ويربد مؤخرة عنقه. فقط شهد.. فقط هي من رآها وسمعها وشعر هبا 
شهد..  حياته..  يف  واألخرية  الوحيدة  والطيبة  الرباءة  اللحظة..ملحة  هذه  يف 
)مستحيل. هذا مل حيدث هلا.. مل حيدث يل.. ل يا ريب.. إل شهد.. شهد!!!!!( 

انتظر الرجالن بصمٍت وصرٍب حتى هدأ نادٌر بعد برهة ليست بطويلٍة.. 
تعازي  »اقبل  وصوله:  ينتظرون  بينام  وقال  لنادٍر  ليموٍن  كأس  الرائد  طلب 
الوقت  هذا  مثل  يف  متطفاًل  أكون  ألن  مضطرًا  لكوين  كذلك  وأسفي  نادر،  سيد  يا 
صمت  الفاعل..«.  لكشف  معي  ستتعاون  وأظنك  عميل،  هذا  ولكن  الدقيق.. 
ليسمح للساعي بوضع كأس الليمون أمام نادٍر ثم تابع: »أتعرف شيئًا عن شقة 
اب؟«.. أومأ نادٌر ببطٍء إجيابًا، فتابع الرائد  باملهندسني يمتلكها خالك السيد حسَّ
حتسني: »وهل تعلم بأن ال أحد غريك يعلم عنها، أعني بغريك، باقي أفراد عائلتك، 
فجميعهم أنكر معرفته هبا.«. أومأ نادٌر جمددًا، وقال موضحًا حني لحظ انتظار 
الرائد لتعقيبه: »طلب مني خايل أال ُأعلم هبا أحدًا.. هو له طبيعٌة منعزلٌة، فهو ال حيب 
أن خيرب أحدًا إىل أين يذهب أو مع من يقي وقته..«. سأله الرائد ببساطة: »وِل كان 
خيربك أنت دون غريك؟«. طرف نادر بعينيه حني انتبه لكلمة )كان( ولكنه متالك 
نفسه ورد برويٍة: » عالقتي بخايل خمتلفٌة عن عالقته باجلميع.. نحن مقربان، أقرب 
لألصدقاء منا لألقارب.. يف الواقع، انتقل خايل وأبناء خالتي للسكنى معنا يف الفيال 
بناًء عىل طلبي منه ذلك، الحتياجي إليه يف تلك الفرتة.«. قال حتسني بتساؤٍل: »ول 
حيدث بينكام أي خالف؟ مؤخرًا عىل وجه التحديد؟«. حل نادر عقدة ربطة عنقه 
وهو جييب بمالمح مستاءًة: »ليس شيئًا أكثر مما حيدث بني أي أفراد أرسٍة تقيم معًا 
يف بيٍت واحٍد.. ال.. ال يشء حتديدًا.«. رفع حتسني حاجبه وهو هيز رأسه ويقلب 
بالتحريض  مبارشًة  إياَك  متهاًم  احلادث  بعد  أتى  ِلَ  »إذًا  قائاًل:  أمامه  األوراق  يف 
اتصاال  نتلقى  أن  قبل  بالطبع  »هذا  مقعده:  يف  يراجع  وهو  وتابع  قتلهم..«  عىل 
من أحد جريانه ليبلغ عن سامعه لصوت إطالق نار من داخل شقته، حيث وجدناه 
هناك مقتوال وبجواره سالحك حسبام تعرف عليه أقاربك.. كام اهتمك ابنة خالتك 
يكن  »ل  معلِّقا:  املحامي  سارع  بينكام.«..  بالعمل  خاصٍة  خالفات  بسبب  بقتله 
اب يعمل مع السيد نادٍر من األساس يا سيادة الرائد ومركزه يف الركة،  السيد حسَّ
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جمرد وظيفٍة ومهيٍة عىل ورٍق، كي يتمكن السيد نادر من منحه راتبًا شهريًا، دون أن 
جيرحه... رمحه اهلل... بل ل يكن خيوض جمال األعامل احلرة. أعلم هذا ألين املستشار 
القانوين للمجموعة باإلضافة لعالقتي الشخصية بالسيد نادٍر والعائلة منذ عقود، قبل 
وفاة والده، رمحه اهلل.«. استمع له حتسني باهتامم وسأل نادرًا حني أتم شوكت 
كالمه: »فرسِّ يل إذًا ل يتهمك اجلميع، بام فيهم شقيقك وزوجتك، بارتكاب كل تلك 
اجلرائم؟ أليس ذلك غريبًا؟.«. قطب نادٌر حاجبيه بشدٍة وهو يكرر: »زوجتي؟«. 
»نعم، هي واآلخرون ل يوجهوا اهتامًا إال إليك.. لَ تظن  مط حتسني شفتيه جميبًا: 
ذلك؟«. انتفض عرٌق بقوٍة يف جانب فكِّ نادٍر وهو يسأل بعينني ضيقتني: »وآدم؟ 
وكريمة؟.«. جاء دور حتسني هذه املرة ليسأل مقطبًا: »من؟«.. كرر نادٌر متنهدًا: 
»آدم وكريمة.. مها من يرعيا الفيال. ولكنهام بمثابة أٍب وأمِّ يل ول... لفؤاٍد.«، وملا 
انتبه، سأل بقلٍق: »مها بخرٍي، أليس كذلك؟«.. هز حتسني كتفه بالمبالٍة قائاًل: 
املشفى.«.. يف  للمحقق  هبا  أدليا  عباراٍت  بضع  إال  هنا  هلام  ذكر  فال  يبدو،  ما  »عىل 

ما منح شوكت  الوراء مغمضًا عينيه،  إىل  نادٌر جمددًا وأرجع رأسه  تنهد 
باالنرصاف  لنا  بالسامح  الرائد  سيادة  يا  تتكرم  أن  »أرجو  برسعٍة:  ليقول  الفرصة 
كل  استيعاب  من  يتمكن  حتى  واحٍد  ليوٍم  نادٍر  السيد  أقوال  أخذ  وتأجيل  اآلن، 
»بإمكانك  حتسنٌي:  قاطعه  و..«..  شقيقه  بجوار  ويكون  املؤسفة،  األحداث  هذه 
فندم...  يا  »أشكرك  بعرفاٍن:  ابتسم شوكت وقال  يا سيد شوكت.«.  االنرصاف 
هيا يا سيد نادر.«.. اعتدل حتسني يف مقعده مبتساًم وهو يشري بيده نافيًا: »ال ال ال 
ال ال... أنَت بإمكانك االنرصاف.. يا سيد شوكت، يبدو أنك ل تفهم الوضع جيدًا. 
السيد نادر هنا بصفته متهٌم، وليس أحد الشهود، لذا سيبقى معنا حلني العرض عىل 
هلا  أساس  ال  كيدية  شهادات  كلها  سيدي،  »يا  مقطبًا:  شوكت  فقاطعه  النيابة.«، 
وال إثبات.«. سأله حتسنٌي فورًا: »إذًا أيستطيع أن يثبت مكان وجوده وقت وقوع 
جريمة قتل خاله عىل األقل؟«. نظر شوكت نحو نادٍر الذي رمقه بضيٍق قبل أن 
يتحول إىل حتسنٍي جميبًا بتعقٍل: »وإن يكن يا سيادة الرائد، فلنفرتض أن يل عالقة 
هبذه .. هبذه اجلريمة.« قاطعه شوكت: »أرجو أال تأخذ أي أقواٍل من موكيل اآلن 
وهو حتت تأثري الصدمة يا فندم.«. هدأه نادٌر قائاًل برفق: »انتظر يا سيادة املستشار، 
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أنا أقول فرضًا...«، وعاد يكمل موجهًا كالمه لتحسنٍي: »هل تظن أن رجاًل مثيل 
يقوم بيشء من هذه األمور بيده.. بإمكان أي كان أن يرتكب ما يريد دون التواجد 
أتركه  يف مكان اجلرم.. وإن تواجدت، فهل سأستخدم سالحًا مسجاًل باسمي، ثم 
به  حدق  مبتذلًة؟!«..  ومكيدًة  مفتعاًل  األمر  لك  يبدو  أال  اجلريمة؟!!  مكان  يف 
حتسني للحظاٍت قبل أن يبتسم وهو يطأطئ رأسه وهيزها قبل أن يقول وهو 
التاسعة  الساعة  بني  ما  نادر  سيد  يا  كنت  أين  الرأي..  »أوافقك  األمام:  إىل  يميل 
ببساطٍة:  جييب  أن  قبل  حلظات  بضع  نادٌر  انتظر  مساًء؟«..  والعارشة  والنصف 
»كنت أجلس بسياريت عىل الكورنيش.«.. رفع حتسني حاجبيه وأمال رأسه جانبًا 
متعجبًا، بينام كاد حاجبا شوكت أن يتالمسا من شده ما عقدمها. سأل حتسني: 
رد  أين كنت؟.«.  وبعدها،  ذلك  وقبل  أحٍد؟  أم كنت بصحبة  كنَت وحَدك،  »هل 
شعرت  وبعدها  التاسعة،  قرب  حتى  بالركة  »ظللت  اهلادئة:  النربة  بنفس  نادٌر 
برغبٍة يف استنشاق بعض اهلواء فأخذت سياريت وقدت دون هدٍف حتى وصلت إىل 
الكورنيش، وبقيت هناك حتى ساعات الصباح األوىل، ومن بعدها قدت جمددًا إىل 
الركة، حيث وجدتكم بانتظاري.«.. كان حتسني هيز رأسه موافقًا، ثم قال معددًا 
عىل أصابعه، بعدما فرغ نادٌر من إفادته: »أوالً، حني سألنا يف الركة، علمنا بأنك 
الذي  الوقت  ثانيًا، ال أحد يؤكد مكان وجودك يف  العشاء، ول تعد..  غادرهتا قبيل 
نادٍر متسائاًل:  ثالثًا.. »، وأسند مرفقه إىل سطح مكتبه وهو يشري إىل  سألتك عنه.. 
»باهلل عليك، لو كنت مكاين، أل تكن لرَت أن كل ما قلته توًا ال يساعدك إطالقًا.«. رفع 
نادٌر حاجبه ومط شفته قائاًل وقد استعاد رباطة جأشه بالكامل: »ليس لدي ما 
أساعدك به يا فندم.. ليس لدي إال احلقيقة التي قلتها لك توًا.«.. تراجع حتسني يف 
مقعده متنهدًا وهو يمد ذراعيه قائاًل هبدوٍء مماثٍل: »وأنا ليس أمامي إال إبقاءك هنا 
حلني العرض عىل النيابة غدًا..«. اعرض شوكت: »يا باشا بإمكاننا..«. رفع الرائد 
حتسني يده بوجهه مانعًا إياه من إمتام كالمه وقال بضيٍق: »وفر مرافعتك للنيابة 
أو املحكمة.. أنا عميل هنا انتهى..«... دق جرَس الستدعاء فدخل العسكري 
املكلف بحراسة الباب ليأمره حتسني باصطحاب نادٍر إىل احلجز.. وقف نادٌر 
برويٍة وهدوٍء شديدين، ومال نحو شوكت وهو يعدل وضع ربطَة عنقه قائاًل 
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يف أذنه: »اتصل بفؤاٍد، ارشح له بأين ال شان يل بام حدث.. ابق معه حتى تطمئن عليه 
وتأكد بأنه لن يتحدث مع أحٍد عن موضوع أبينا.. أكد عليه بأين سأجد الفاعل ولن 
أرمحه.. اجعله ال يقدم عىل أمر نندم عليه أكثر مما نفعل اآلن.. ال داعي بأن يكون موٌت 
وخراُب دياٍر..«.. »هيا يا أستاذ.« أمسك العسكري بمرفقه وشده برفٍق فاستسلم 
ووضاعة...  وظلمة..  كآبة  أكثر  بمكاٍن  لينزل  الكئيبة  احلجرة  وغادر  نادٌر  له 
لكنه طوال فرة تسليمه ملتعلقاته ونزوله إىل حيث احلجز، وحتى بعد دخوله 
إىل املكعب الضيق ذي اجلدران اخلشنة الرمادية والرائحة التي تزكم األنوف، 
مل يفكر إل بشخصني.. شهٌد، حياته، التي أريقت مع روحها كل قطرة حبٍّ 
جرت يف عروقه، وآخر نبضٍة حيٍة دقت يف قلبه.. ومهرة، زوجته التي شهدت 

ضده لتسجنه انتقامًا حلبيبها.. 
جلس  الذي  النحيل  الرجل  سأله  خمدرات..«..  أم  أمواٍل  غسيل  »الباشا 
بجواره عىل املصطبة اإلسمنتية الضيقة وبدا أقرب هليئة املوظفني البسطاء منه 
للمجرمني، فأجابه نادٌر وهو حيل عقدة ربطة عنقه متامًا: »جريمة قتٍل.«.. بدت 
الدهشة عىل وجه الرجل وهو يسأله جمددًا: »قتل؟ ال يبدو عليك أنك تستطيع أن 
تقتل!!«. رد آخر من ركن احلجز: »وهل مثل هذا يقتل بيديه يا أبو املفهومية؟«. 
جتاهله الرجل وسأل جمددًا: »ومن قتلت؟ أهي جريمة رشف؟! تكلم يا رجل، من 
القتيل؟« .. سحب نادٌر نفسًا عميقًا وقال وهو يسند رأسه إىل احلائط اخلشن 

خلفه: »أنا«...

]  
» توقف. أنزلني هنا، سأسري حتى البيت.«

»ولكن العاصفة الرتابية شديدٌة واحلر ال يطاق، كام أن املسافة طويلٌة يا هانم. 
دعيني أوصلك ملسافٍة أقرب بقليل.«.

»ال، توقف هنا. أريد أن أسري قلياًل و أختيل بنفيس.«
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توقف السائق فورًا، وقبل أن تتمكن مهرة من فتح الباب، استدار وسأهلا 
بقلٍق واهتامٍم طفرا من عينيه بوضوٍح: »كيف حال السيد نادر؟ هل هناك جديٌد 
يف التحقيقات يبر بخروجه؟«. سحبت نفسًا عميقًا وقالت خمتبئًة وخمبئًة خزهيا 
متهله  مل  اآلن.«.  حتى  ال..  لألسف.  جديد  »ال  الكبرية:  السوداء  نظارهتا  وراء 
ليسأهلا سؤالً آخر أو يتمنى خريًا هلم، ففتحت باب السيارة وترجلت لتغلق 

الباب وراءها برسعٍة.
لفحها اهلواء الساخن وألصق بلوزهتا السوداء الرقيقة بجسمها، وحاول 
لت وضعه وعقدته  أن يسحب عن رأسها غطاؤه األسود الشفاف، ولكنها عدَّ
حول رقبتها حتى ل يطري. كتفت ساعدهيا بقوٍة حول جسدها الذي صار أكثر 
نحولً مما اعتادت يومًا.... كان الصداع، الذي اكتنفها بعد انتهاء التحقيق معها 
يف رساي النيابة والذي امتد ألكثر من ساعتني، أشد اآلن عام بدأ، لذا فضلت 
أن تتنشق بعض اهلواء قبل أن تعود جلو الفيال اخلانق، ونظرات كريمة الالئمة 
املميتة وصمت فؤاٍد وآدم، ونحيب مّي الال منقطع.. كانت املستجدات األخرية 
قد جعلتها تظن أنه من غري الالئق أن ترك البيت وترحل عن أهله يف مثل هذه 
الظروف، ولكنها، وكعادهتا مؤخرًا، ندمت عىل قرارها هذا، إذ بدا أن اجلميع 
يميل لالبتعاد عنها، بمن فيهم أخوهيا، وترصخ عيوهنم باهتاماٍت رصحيٍة.. كان 
نابليون، فكان كلام رآها قابعًة يف أحد  الوحيد الذي يتفاعل مع وجودها هو 
ل الرفقة بعدما هجرته أمرية وبقيت لدى إحدى صديقاهتا  األركان، أتاها متسوِّ
ر يف حجرها ساكنًا  اٍب وشهد، فكان املسكني يتكوَّ مبارشًة بعد دفن سامٍر وحسَّ
مستسلاًم لتمليسها البطيء الشارد، راضيًا باهتاممها غري احلقيقي، مفضاًل إياه 
عىل التجاهل والوحدة.. ابتسمت بمرارٍة، فاهلر متكن من أن خيتار ومهًا سعيدًا 
وفضلت  متامًا،  العكس  هي  فعلت  حني  يف  وعفويٍة،  ببساطٍة  أليٍم  واقٍع  عىل 
حلاًم غابرًا مل حيمل ملمحًا للتفاؤل عىل واقٍع حوى احلب والسعادة... تذكرت 
شهدًا، فسالت الدموع عىل خدهيا املتوردتني من احلر.. لقد مرت أيام العزاء 
الثالث كالدهر، ثقيلًة طويلًة، ولكنها ما أن انتهت، حتى حل الصمت كاملوت 
الشفاه.. مطبقة  أشباٍح  إىل  سكاهنا  وحييل  الفيال  أرجاء  ليمأل  واقعيًا  حقيقيًا 
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الصغرية  احلقيبة  تلك  يف  مهومها  حتمل  وكأهنا  كتفها،  يؤمل  بثقٍل  شعرت 
صارت  وبوقوفها،  اآلخر..  كتفها  عىل  لتنقلها  فتوقفت  كتفها،  عىل  املعلقة 
بجرأٍة،  رأسها  وغطاء  تنورهتا  رافعًا  عنيفًا  هب  الذي  للهواء  سهلة  فريسة 
ولكنها متكنت من التامسك وتعديل ثياهبا لتسرها للبضع أمتاٍر املتبقية قبل أن 
تصل إىل البوابة احلديدية التي لحت هلا من هذه املسافة، ولمت نفسها إذ مل 

تستمع لنصيحة السائق..
وكيل  عليها  انفعل  وكيف  بالنيابة،  اليوم  حدث  ما  إىل  بأفكارها  عادت 
احلادث  ذلك  بارتكاب  لزوجها  اهتامها  أنكرت  حني  التحقيق  أثناء  النيابة 
البشع.. حينها اعرض املستشار شوكت، الذي اتصل هبا باكرًا ليستعلم منها 
عن طبيعة شهادهتا وعرض عليها، حني أدرك أهنا يف صف موكله، حضوره 
التحقيقات معها إن رغبت، وقد رحبت هي بذلك بشدة، فقال لوكيل النيابة 
حني علت نربته وازدادت حدة كلامته: »اسمح يل يا سيادة املستشار أن أنبهك بأن 
التحقيقات تبدو وكأهنا تدفع يف اجتاٍه معنٍي، ال أن تتحرى الوقائع.. السيدة تقسم بأهنا 
ل ُتدل بأي شهادٍة أو إفادٍة من قبل.. ربام أخطأ الضابط وقتها يف كتابة اسم الشاهد 
احلادث  موقع  كانت جتتاح  التي  واملرج  اهلرج  نظرًا حلالة  تقوله  السيدة  كانت  ما  أو 
واملشفى، فإن ل يكن لدى النيابة مانٌع، أرجو السامح للسيدة، وقد قالت كل ما لدهيا، 
قد  واآلخرون  هي  به  مرت  ما  أن  إال  العزاء،  انتهاء  من  الرغم  فعىل  باالنرصاف، 
أرهقهم وأتى عىل أعصاهبم بشكٍل حاد.«، واعتدل مغتناًم الفرصة ليلقي تلميحًا 
خبيثًا: »وباألخص السيد فؤاد، الذي نبحث يف أمر عرضه عىل أخصائي نفيس، إذ 
النفيس لفقد زوجته مذ عامني أو يزيد، وهلذا يعاين  اتزانه  بالفعل ل يكن يف متام  أنه 
استمع  الذي  النيابة  وكيل  رد  واضٍح.«.  اتزاٍن  وعدم  شديٍد  اهنياٍر  من  بقوٍة  اآلن 
بكفه  واستند  حاجبيه  عقد  وقد  شوكت  ألقاها  التي  القصرية  للمرافعة  بصرٍب 
عىل فخذه وباألخرى أسند ذقنه مرحيًا كوعه عىل مسند كرسيه والغضب يلوح 
يف عينيه: »أنا مقدٌر للحزن واحلالة التي يمرون هبا، ولكن رسعة سري التحقيق مفيدٌة 
للجميع، لتحقيق العدالة، وإخالء سبيل السيد نادٍر إن كان بريئًا.«، وهز رأسه قائاًل 
ملهرة: »عليِك أن تفهمي يا سيدة مهرة بأين ال أدفعك لتصديق أو قول يشٍء معنٍي، 
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لكن اإلفادات التي مجعت منكم مجيعًا يف املشفى أمامي اآلن.«، وأشار بسبابته إىل 
امللف املفتوح أمامه مكماًل: » ومكتوٌب هنا بأنِك حني سألك املحقق عمن تتهمني 
بارتكاب هذه اجلريمة، قلِت رصاحًة وحرفيًا : نادر.. ول تزيدي. اعلمي بأن تغيري 
أقوالك اآلن لن يغري من وضع السيد نادٍر، ألن االهتامات املقدمة ضده من شقيقه 
حتبينه..  ال  بشكل  القضية  هذه  يف  نفسك  تقحمني  قد  إنام  قائمة،  تزال  ال  وزوجته 

أتفهمينني يا سيدة؟«.

ورد  مطمئنًا  هلا  ابتسم  الذي  شوكت  إىل  ونظرت  ريقها  مهرة  ابتلعت 
هبدوٍء: »كيف تقحم نفسها يا باشا؟ أذكر، وصحح يل إن خانتني ذاكريت، فالسؤال 
الذي تقول األوراق بأنه طرح عىل السيدة هو: َمن )تظنني( بأنه ارتكب اجلريمة؟.. 
وحسب خربيت، فاهتام شخٍص بدون أدلٍة هو ما قد يقحم املرء يف املشاكل كشهادة 
الزور وما إىل ذلك.. ولكن السيدة هنا ل تَر أو تسمع شيئًا جيعلها )تظن( بأن السيد 
اآلن  أقواهلا  لتغري  أكثر  عليها  الضغط  بأن  و)أظن(  كهذا..  فعٍل  عىل  يقدم  قد  نادٍر 
ليس أمرًا مقبوالً.«.. رفع وكيل النيابة حاجبيه وابتسم ليسأل بسخريٍة: »حقا؟ 
ممن؟«، ثم اعتدل ليقول بجديٍة: »السيدة كانت تغادر البيت وقد طلبت الطالق من 
السيد نادٍر إثر شجاٍر عائيل ضخٍم تضمن مجيع أفراد العائلة، والذين كانوا يغادرون 
البيت بدورهم. أال يمكن أن يفكر يف التخلص من اجلميع يف حادٍث مؤسٍف كهذا 
وإلقاء اللوم عىل منافسيه؟ وبعد اهتمت السيدة مهرة وإياهم السيد نادٍر بالتحريض 
عىل احلادث، خاصًة وبأهنم مجيعًا اجتمعوا عىل اهتامه كام يبدو..... مجيعهم باستثناء 
شقيقها ماجد... جتلس اآلن أمامي لتقول بأهنا ل تقل شيئًا قباًل، وبأنه بريٌء، وبأن 
أياٍم كاملة قضتها تتحدث إىل حماميه.. إن كنت  خالفاهتم كانت بسيطًة! بعد ثالثة 
مكاين يا شوكت باشا، أما كنت )لتظن( بأهنا ربام تعرضت لضغوٍط، كالتهديد مثاًل، 
اب؟ أم أن ذاكرتك خذلتك يا شوكت  لتغري أقواهلا؟. ثم ماذا عن حادث السيد حسَّ
باشا؟«. قطب شوكت وفتح فاه لريد عىل هذا الهتام، ولكن مهرة قالت هبدوٍء: 
رفعت  »ماذا؟«..  متسائاًل:  حاجبيه  النيابة  وكيل  ضيق  الطالق.«..  أطلب  »ل 
صوهتا لتوضح كلامهتا بعزٍم: »أنا ل أطلب الطالق من نادٍر.. مطلقًا.«، فقاطعها: 
جميبًة:  بصمٍت  تنهدت  كبرٍي.«.  خالٍف  بسبب  فعلِت  بأنِك  تقول  أختِك  »ولكن 
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»نعم، اختلفت معه، ولكن أي زوجني قد خيتلفان، وليس غريبًا أن تغضب الزوجة 
فترتك البيت، ولكني ل أطلب الطالق... فهل يصل األمر إىل حد القتل؟«. قال وهو 
»وبالطبع لن أسأل عن سبب اخلالف،  ينظر لشوكت نظرًة جانبيًة ذات مغزًى: 
ألين أتوقع أنه خالٌف تقليديٌّ بني األزواج عىل..«، وابتسم متابعًا: »مرصوف البيت 
تنحنحت  املال.«،  بسبب  خالفًا  ليس  ال..  »بالطبع  بجديٍة:  مهرة  مثاًل.«...ردت 
ولديه  و..  العمل،  يف  التأخر  دائم  زوجي  جديدٌة،  وعروٌس  زوجٌة،  »أنا  وتابعت: 
الكثري من اجلميالت كريكاٍت وصديقاٍت... ل أَر عليه شيئًا مثريًا للشك، ولكن 
الغرية تعميني أحيانًا فأفتعل املشاكل.... ال يا سيدي، أنا متأكدٌة من أن نادرًا ل حياول 
قتيل.. أو قتل أي شخٍص آخر.. أنت ال تعلم كيف هي عالقة نادٍر بفؤاٍد، إهنا ليست 
عالقة أٍخ بأخيه، وإنام عالقة والٍد بولِده.. إهنام حيبان بعضهام بشكٍل قويٍّ وواضٍح. 

وقد توىل نادٌر أمر فؤاٍد منذ سنواٍت طواٍل بعد.. وفاة والدمها.«

هز وكيل النيابة رأسه قائاًل: »مهمممم، أالحظ ذلك من إفادة السيد فؤاد يف 
بالطبع، عالقته بأخيه فعاًل مميزٌة..«، وشبك أصابعه عىل املكتب متكئًا  املشفى.. 
بإفادٍة كاملٍة يف املشفى،  »السيد فؤاٍد أدىل  بمرفقيه عىل حافته وهو يقول بجديٍة: 
فض  منه  طلب  بعدما  قتله  شقيقه  فيها  حياول  التي  األوىل  املرة  ليست  بأهنا  وقال 
إكرامًا  قباًل  األمر  عن  صمت  ولكنه  نصيبه،  يف  بالترصف  واالنفراد  بينهام  الراكة 
لصلة الدم بينهام، أما وقد وصل األمر ملقتل ابنته، فإنه لن يصمت بعد اآلن.«، وقلب 
يف األوراق متابعًا: »ودعيني أقتبس حرفيًا من أقواله... نعم، ها هي.. يقول باللفظ 
وعاد   ، املخادع..«  القاتل  رقبة  حول  املشنقة  حبل  يلتف  أن  قبل  أهدأ  لن  الواحد: 
»هل هذا ترصيٌح يتواءم مع شكل العالقة التي تصورينها؟  لينظر إليهام متسائاًل: 

ترصيٌح خيتص به رجاًل عاش ألجله كام تدعني؟«..

كام  جدًا  حرٍج  نفيسٍّ  بوضٍع  يمر  فؤاد  »السيد  بوضوح:  شوكت  قال  هنا 
أوضحت لك، بإمكاين أن أزودك بتقريٍر طبيٍّ خاٍص بحالته.. كام أنك تستطيع أن 
تسأل عن سلوكياته التي تغريت بعدما ُقتلت زوجته يف حادث سرٍي ومن يومها وهو 
يعاقر اخلمر، وربام أشياء أخرى، جتعله يرى أمورًا ويسمع أصواتًا ويتوهم أحداثًا، 
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موقفًا  بنفيس  شهدت  وقد  إليهم..  ليتحدث  موجودين  غري  أشخاصًا  ويتخيل  بل 
الُسكر  يتطوح من  ليلٍة وهو  نادٍر يف الركة ذات  السيد  املواقف حني زار  من تلك 
ويتحدث مع السيدة شهرية، زوجته املتوفية وقتها، رمحها اهلل.. فلو كنت مكانك يا 
سيدي، ملا أقمت قضيتي اعتامدًا عىل أقوال شخٍص بمثل حالته ويف مثل ظروفه، فهو 
ما أن يستفيق من اهنياره حتى هيرع للسيد نادٍر ليلملم له أطراف حياته ، كام اعتاد.«..

وحمامي  مهرة  يف  حيدق  وهو  ببطٍء  قدمه  هيز  وبقي  لوهلٍة  الرجل  يرد  مل 
زوجها قبل أن يقول بتأٍن: »واثٌق من أنك تستطيع تقديم هذا التقرير.«، ثم عاد 
»وماذا عن السيدة أمرية؟ أهي مريضٌة هي األخرى؟«. رد شوكت  ليسأل جمددًا: 
بثقٍة: »بالطبع ال، ولكن أتستهني بمحنتها وخسارهتا؟ من يستطيع أن حيتفظ بعقالنيته 
وتوازنه يف مثل ظروفها؟«. رفع وكيل النيابة حاجبه قائاًل: »ربام أفقد اتزاين، ولكني 
لن أهتم من أعيش يف كنفه ورعايته أنا وزوجي.«... سحب شوكت نفسًا عميقًا 
وقال بصوٍت منخفٍض ليضفي أمهيًة وُحرمًة ملا سيبوح به: »هناك أموٌر ال أحبذ 
التطرق إليها، أخالقيًا ومراعاًة حلرمة البيوت، ولكني هنا عىل املحك، فرقبة موكيل 
األخوين  ألن  وبخاصٍة  ثقياًل،  عبئًا  كاهيل  عىل  يضع  وهذا  أعرفه،  بام  رهٌن  وحياته 
بمثابة االبنني يل.. فال أجد هنا مفرًا من إخبارك بكل ما لدي، واألمر هلل.«.. قطب 
وكيل النيابة ومل ينبس ببنت شفٍة حتى يأيت الرجل الشيخ بكل ما لديه، فاستمع 
له، وعيناه تتسعان شيئًا فشيئًا، وشوكت يقول ببطٍء وبصوٍت خفيٍض رخيٍم: 
»السيدة أمرية دائاًم ما كانت متيل للسيد نادٍر، وتطمح للزواج به.. وبزواجه من السيدة 
مهرة، أثار غريهتا وحقدها.. وأنت بالتأكيد، يف منصبك هذا يا فندم، مررت بالكثري 
من القضايا التي يدفع إليها حقد النساء وغريهتن.«.. رفع وكيل النيابة أحد جانبي 
شفتيه وقال متعجبًا: »وهل خربتك ختربك بأنك تستطيع االعتامد عىل عالقٍة فرضيٍة 
قنبلًة  انتظرت سامع  بأن أميل قد خاب، فقد  الدفاع عن موكلك.. اعرتف  كهذه يف 
خربيًة، ال بعضًا من نميمة النساء.. أل تسمع عام يسمى بالسب والقذف والتشهري يا 
سيد.. سأغض الطرف عام قلت إكرامًا فقط لقيمتك هذه املرة يا سيادة املستشار«.. 
ومل ينتظر ردًا من الرجل الذي امحرت أذناه، وإنام تابع وهو ينظر لساعته وقد 
بحزٍم:  قائاًل  والتفت لشوكت  توقعت.«،  مما  أكثر  »لقد طال هذا  رفع حاجبيه: 
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»بإمكانك االنرصاف اآلن يا شوكت باشا.«. وقفت مهرة وقد امحرت وجنتاها 
إثر ترصيح شوكت األخري، ولكن وكيل النيابة استوقفها مستخدمًا نفس النربة 
احلازمة: »سيدة مهرة، ابَقي لدقيقة.«. أراد شوكت أن يعرض ولكن وكيل النيابة 
هدأه وإنام بحزم: »ال تقلق، ستتبعك بعد دقيقٍة واحدٍة.. من فضلك دعنا قلياًل.«.. 
قال بصرٍب:  ثم  نظرًة رسيعًة مع مهرة،  تبادل  بعدما  انتظر حتى خرج شوكت 
»للمرة األخرية أسألك مبارشًة: هل أنت حتت أي هتديٍد يا سيدة مهرة؟ أستطيع أن 
أمحيِك.. بل سأبقي كالمك رسًا إىل حني تكونني بأمان أثناء القضية.. فقط أخربيني 
بام تعرفني.. ثقي يب.«.. مل تنتظر حلظًة بعدما انتهى من سؤاله قبل أن جتيب: »ليس 
هناك من هتديٍد، أقسم لك.. اطمئن يا فندم.. وليس لدي ما أقوله بخالف ما قلت 

بالفعل مسبقًا.. هل أستطيع االنرصاف اآلن؟«.

بدون ردٍّ أشار هلا آذنا بالنرصاف، فخرجت برسعٍة، وما أن التقت شوكت 
بانفعاٍل وعينيها املتورمتني تلتمع بدموع الغيظ والصدمة:  باملمر حتى بادرته 
»أيعلم نادُر ما قلته توًا بالداخل عن شقيقه وزوجته؟ هل رتبتام معًا هذا الدفاع؟! أنت 
تدمر فؤادًا وتقي عىل آخر ما تبقى منه هبذا الشكل؟!! ستتهامنه باجلنون وتلقيانه يف 
مصحة وتتهامن زوجته بأهنا تريد شقيقه؟!! أتودان أن تصيباه باجلنون حقًا؟!! أيعلم 
نادٌر كل هذا؟.«.. سحبها شوكت من مرفقها عرب املمرات شاقًا طريقه وسط 
الزحام حتى خرجا متامًا من املبني، فركها قائاًل هبدوٍء وخربٍة: »ال يشء من هذه 
األشياء سيثبت إن شاء اهلل إن غريَّ فؤاٌد أقواله، ولكني البد وأن أزرع الشك يف عقيدة 
ولكني  بعد.  نادر  السيد  يعلم  ل  ال،  سؤالك:  عن  وإجابة  والقايض..  النيابة  وكيل 
املحكمة؟ وماذا  الشك يف عقيدة  »تزرع  بغضٍب:  سأخربه..«. قطبت وهي تشري 
عن سمعة وحياة ونفسية فؤاٍد؟ ماذا عن زواجه الذي ستدمره؟ كيف سيصلح هذا 
ما بينه وبني شقيقه؟.. لو كنت مكانه، الستفزتني هذه الترصحيات ودفعتني لإلرصار 
»ليس  بقوٍة:  رد  ألخي!!!.«.  وحمبتي  عالقتي  وأستعيد  أتعقل  أن  ال  موقفي،  عىل 
بأنه عىل وشك  بأن يعلم  نادرًا، ولكن يكفي  رضوريًا أن يتعقل أو حتى أن يصالح 
دخول العباسية دون أمٍل يف مغادرهتا إن ل يسحب كل ما قاله.«. شهقت وقالت 
بصوٍت عاٍل: »أنت ل تعرف فؤادًا إذًا...هذه وحشية وال أخالقية لن تستط..«، هنا 
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مل يتمكن الرجل بمركزه ووقاره بأن يتحمل تدخلها وإهاناهتا فقاطعها بقوٍة: 
»لن تعلميني عميل يا سيدة، وأنا ال ألعب، وإنام أنقذ الشخص الوحيد الذي يستطيع 
أن خيرج فؤادًا من املصحة النفسية، التي باملناسبة سيدخلها عاجال أو آجال، بسبب 
هو  منه  ييأس  ل  الذي  والوحيد  زمن،  منذ  خارسٌة  قضيٌة  الفتى  هذا  غريه..  أو  نادٍر 
نادٌر.. الذي يسعى بجنونه إللباسه احللة احلمراء.. فرجاًء ال تدعي الرباءة واملثالية 
أصلح  ودعيني  العارمة،  الفوىض  هذه  كل  بإحداث  هذا  الصغري  فمك  قام  أن  بعد 

األمور ما استطعت بالطريقة الوحيدة التي أعرفها.«..

هذا.  الفعل  برد  منها  هو  واكتفى  بقوٍة،  شفتيها  فزمت  الصدمة  أجلمتها 
التفت مشريًا للسيارة التي ينتظرها فيها السائق، واعتذر منها مستأذنًا بأن لديه 
الكثري من األعامل العالقة، ليركها مزروعة وسط حقٍل من الشكوك القاتلة..

كان عليها اآلن أن تتخطى نفسها ومن حوهلا بنظراهتم، وحتاول بكل ما 
املستحيل،  دروب  من  أنه  تعلم  ما  اقرفت، وهو  ما  قوة تصحيح  من  أوتيت 
ولكن هذا لن يمنعها من املحاولة.. تعلم بأهنا لن تستطيع أن تعيد من رحلوا، 
ولكنها تستطيع أن تصلح األحوال بني األخوين عىل األقل، عليها أن تفعل، 
املستطاع..  قدر  عىل  لتأديته  تناضل  أن  عليها  واجٌب  وإنام  خيارًا،  ليس  هذا 
شدت ذراعيها حول جسدها بقوٍة لتسكت رعشًة اعرته وهي تشاهد الرياح 
والراب  مهيبًة،  أصواتًا  مصدرًة  بقوٍة،  األشجار  بأغصان  تتالعب  القوية 
األصفر يرتفع يف السامء فيطليها بلون كالزنجبيل.. انكرس غصٌن صغري جاف 
فجأة فجفلت. سكنت الرهبة قلبها حني أدركت بأهنا وحدها متامًا عىل الطريق 

فأرسعت اخلطى وأصوات قرع كعب حذائها عىل األسفلت القاتم يتبعها.. 
حوض  عىل  املطل  الزجاجي  البهو  نحو  وتوجهت  هبدوٍء  الفيال  دخلت 
الفيال  التكييف املركزي الذي عزل جو  السباحة لريح قدميها وتنعم بربودة 
وخلعت  يسارها  عىل  مقعٍد  أول  عىل  جلست  متامًا..  اخلارجي  املحيط  عن 
واجلفاف  العطش  كان  وصوهلا،  فمع  مرتعشٍة،  جافٍة  بأصابٍع  رأسها  غطاء 
بتيبٍس يف ركبتيها وأطرافها،.. تنهدت  قد تغلغال عميقًا يف أوصاهلا وشعرت 
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ومدت ساقيها بقدر ما استطاعت، ومع عودهتا لوضعها، ملحت للمرة األوىل 
للزجاج  املواجه  الضخم  الكريس  عىل  باستكانة  جتلس  كريمة  وصلت،  مذ 
بدا كورقٍة صغرية حتملها بني  تطالع بحزن شيئًا  الغرفة،  املقابلة من  اجلهة  يف 
ما..  صورًة  حتمل  بأهنا  مهرة  فاستشفت  برفق،  فوقها  أناملها  ومترر  أصابعها 
ارتبكت مهرة ل تدرك ما عليها أن تفعل، أتقوم لتتحدث إليها، أم تغادر هبدوٍء 
من  عودهتم  عقب  بوضوٍح  تتجنبها  كانت  كريمة  وأن  وبخاصٍة  دخلت،  كام 
املشفى، وقد فهمت اليوم السبب.. متلملت للحظات ثم توجهت نحو املرأة 
التي مل تبدر منها أي إشارة تدل عىل أهنا لحظت وجود أحٍد معها يف الغرفة، 
كانت  ربام  أو  قليل،  منذ  مهرة  أحدثتها  التي  الطفيفة  اجللبة  من  الرغم  عىل 
بلغتها مهرة،  للتواصل مع أي كان. حني  استعدادها  بأسلوهبا عن عدم  تعرب 
حناٍن  يف  املرأة  تداعبها  التي  الصورة  إىل  ونظرت  جوارها  إىل  هبدوٍء  جلست 
وشغٍف بالغني.. ابتلعت مهرة ريقها لتمنع عربة جتمعت يف صدرها قبل عينيها 
ذراعيه،  بني  شهدًا  حيمل  وهو  الضاحك  نادٍر  وجه  توقعت،  كام  تطالع  وهي 
خديه  من  والدها  تشد  هي  بينام  يومًا،  مهرة  عرفتها  مما  سنًا  أصغر  بدت  وقد 
بقوٍة فبدا متأملًا وضاحكًا يف نفس الوقت.. سحبت نفسًا عميقًا وقالت برفٍق 
وهي تلمس كتف كريمة بخفٍة: »كريمة، كنت أود أن احتدث إليك لدقائق، فهل 
ملا بعد، ربام.. أقصد.. أرجو أن تسمعيني  أم حتبني أن أؤجل كالمي  تستمعني يل؟ 
اآلن، دعيني أزيح عن صدري هذا احِلمل.«.. مل جتب كريمة بغري هزٍة خفيفٍة من 
رأسها، فتابعت مهرة وقد اعتربت هذه اإليامءة أكثر مما طمحت إليه: »أنا أعرف 
بأنِك يف قمة احلزن، وأعرف بأين مهام قلت فلن أخفف عنِك، ولو قلياًل، ما أنِت فيه. 
بالذات، ألنك أغىل لدي من أن أجتاهل توضيح  أنِت  ولكني أحتاج ألن تسمعيني 
موقفي أمامِك. يا كريمة أنا ل أقصد أبدًا أن حيدث كل ما حدث، بل جل ما فعلته 
أين بحت بمخاويف لِك أنت، ولكن أن تتطور األمور لتؤول لكل هذا اخلراب، فهو 
ي، هذا ما أعرتف  أبعد ما يكون عن نيتي وطبيعتي.. ربام أسأُت لنادٍر بخويف وشكِّ
به وأندم عليه، ولكني ل أرتكب إثاًم حني خفت، وال حني أخربتِك.. وأنا أعدك بأن 
أبذل كل ما أستطيع ألصحح الوضع.. صدقيني، لن أرحل عن هنا إال بعدما يعود 
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نادٌر بالسالمة ويتصالح مع أخيه.. إن شاء اهلل سأستطيع.. ولكني بحاجٍة لعطفِك 
وتفهمِك، أو عىل األقل، لدعمِك.. وصدقيني، مرًة أخرى حني أقول بأين آسفٌة، من 

قلبي، لِك وآلدم وللجميع.«.

مل تنتظر تصفيقًا حارًا ول عباراٍت دافئًة بعدما انتهت، كانت تكفيها إيامءٌة 
كالتي جادت هبا كريمة مذ قليل، ولكنها أيضًا مل تنتظر رد الفعل الذي فاجأهتا 
نحوها  تلتفت  أن  حتى  دون  مغادرًة  وسارت  قامت  فقد  املكلومة،  املرأة  به 
بساطة، وقفت، وانرصفت. صاحت مهرة  بكل  ببنت شفٍة.. هكذا  تنبس  أو 
بتوسٍل واهنياٍر: »أنا أحتدث إليك يا كريمة، فال تنرصيف عني إال بعد ما أنتهي.. من 
فضلِك عودي واجليس لِنُتِمَّ حديثنا.«. إثر صياحها، ظهر آدم من العدم كعادته، 
الردهة..  يف  فقط  املرأتني  سوى  جيد  مل  حني  بعيٍد  غري  ووقف  اخلرب،  يستطلع 
هلا جفٌن:  يطرف  أن  مبارشًة دون  مهرة وقالت  تقف  إىل حيث  كريمة  عادت 
»ماذا تنتظرين؟ أن نتعانق ونبكي؟! لقد بقيُت طيلة ما بقيت يف هذا البيت أرثي حال 
أهله وأطلب من اهلل أن يرفع عنهم البالء، وكنت أتصربَّ عىل ما نمر به بأهنا ربام عنٌي 
أو نحٌس، وإن كان سيتمثل يف بعض املشاكل، فال بأس مادمنا مجيعًا بخرٍي... وحني 
دخلت حياتنا، محدت اهلل .. ظننت أن الدنيا تبسمت والنت مالحمها يف وجه أوالدي، 
ول أكن أعرف بأن النحس والشؤم سكنا بيتنا يف جسدك.. نعم أنِت املسئولة.. أنت 
من دكَّ الدنيا فوق رؤوسنا، فال تتشحي اآلن بالسواد وتعزيني.. كفى.. ل أعد أطيق 
كذبِك وإدعاءك الرباءة.«، استدارت لتغادر جمددًا و لكن مهرة أمسكت بذراعها 
لتعيدها قائلًة بذهوٍل: »كذيب؟! أنا؟! إن كان يل خطيئٌة، فهي البوح باحلقيقة، فيام 
لتتم عبارهتا وقاطعتها  مل متهلها كريمة  تعيشون كذبًة كبريًة و..«.  كنتم مجيعكم 
»حقيقتك هدمت  رافعًة صوهتا ليصل إىل آدم الذي أخذ يتقدم نحومها ببطٍء: 
ونتخطاها  العواقب  نواجه  كنا  أحيتنا..  ولكنها  كذبًة،  عشنا  نعم  وحياتنا..  عائلتنا 
أَخوْيِن ليكونا  التي تتحدثني عنها مللمت شمل أرسٍة صغريٍة ومجعت  الكذبة  معا.. 
حسٍن،  وقصٍد  بيضاء  بنيٍة  كانت  ولكنها  كذبة،  نعم  واحدٍة..  كٍف  يف  كإصبعني 
لت أقرب أخني  فأثمرت خريًا.. و لكن حقيقتك، فرقت ومزقت أوارص الدم فحوَّ
إىل ألد األعداء.. كذبته أثمرت حبًا وحقيقتك أسالت دمًا.. وتقفني هنا بكل بروٍد 
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الوحيدة  الكلمة  كتفيِك؟!!  عن  احلمل  لتزحيي  )أساعدِك(  أن  وتطلبني  تعتذرين، 
الواقع شيئًا... أتعلمني ماذا  الصحيحة يف كل ما قلِت، هي أن ما قلته لن يغري من 

كنت أمتنى، أمتنى لو أنِك أنت من تلقيت الرص..«..

»كريمة!!«.. وبخها آدم بقوٍة، ولكنها مل تتوقف عند توبيخه كام اعتادت 
بل واجهته صارخًة باهنياٍر قارب اجلنون: »ال تسكتني يا آدم!! ال تسكتني!! أحد 
أبنائي ينام حتت الرتاب، واآلخر يف السجن بانتظار املوت، بينام الثالث قاب قوسني 
أو أدنى من اجلنون.. وأمرية، ألقت بنفسها يف أحضان روضة سالمة، املدمنة، والتي 
ال خترج من املصحة إال لتعود إليها ثانيًة، واهلل وحده يعلم ماذا جعلت ابنتنا تتعاطى 
اآلن... وشهد.. ماتت بسببها.. بسببها«.. توقفت تلهث ٍوأمسكت بصدرها بقوة، 
فأرسع آدم يقودها إىل فراشها، وبقي إىل جوارها حتى هدأت، فركها لرتاح...

كان هيم بمغادرِة الفيال حني سمع مههمة املرأتني، ثم صوت مهرة العايل.. 
اليوم سيزور نادرًا ويطمئن عليه، ول يريد أن حيمل إليه أخبارًا تسوؤه.. 
بعرِش سنني،  أكرَب سنًا  فبدا  أوهنته  بقوٍة  نفسه  متالك  ولكنه  يعترصه  األمل  كان 
فاحلزن الذي نام يف صدره كالشجرة الشامء قد رضب جذوره يف قلبه واعترصه 
بعنف وهو يرى أمام عينيه زهرات عمره يقطفها املوت واحدًة تلو اآلخرى، 
قفزت  أخيه..  يد  عىل  اإلعدام  حكم  ينتظر  الذي  بنادٍر  وانتهاء  بشهرية،  بدئا 

الدموع إىل عينيه فمسحها قبل أن تغادر حمجرهيام..
مل  وكأهنا  يبدو  التي  مهرة،  نشيج  صوت  ولكن  الباب  نحو  اخلطى  مد 
بضع  أعاده  دقائق،  منذ  وزوجَته  أْلَفاها  حيث  مكاهنا  من  أنملٍة  قيد  تتحرك 
خطواٍت إىل الوراء ليجدها وقد انخرطت يف بكاٍء مرير.. اقرب منها وتنحنح 
لينبهها لوجوده فمسحت دموعها وحاولت أن تبتسم ولكن مالحمها عصتها 
فاستسلمت وتراجعت لتجلس بتثاقٍل عىل املقعد حيث كانت وكريمة. وقف 
آدم قبالتها وقد احتواها ظله الطويل، الذي شق الغرفة نصفني، ليخفي مالحمها 
بعدما غامت السامء متاما باألتربة وأظلمت الدنيا بشكل ملحوٍظ، وألقى مصباح 
املدخل واألضواء اخلافتة ظاللً قامتًة هنا وهناك.. قال برقٍة: »ال تأهبي ملا قالت 
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كريمة يا ابنتي. أعصاهبا منهارٌة متامًا، فام حدث ليس باهلني عليها كأّم. ولكني متأكٌد 
من أهنا ال تعني شيئًا مما قالت بخصوصِك، فهي حتبِك وتعتربِك وأخويِك كأوالدها، 
فتحمليها رجاًء كام تتحمل الفتاة َغضبَة والدهتا، هذا مع حفظ املقامات بالطبع.«.. 
قالت فورًا: »بالطبع يا آدم، أنتام أكثر من أٍب وأمٍّ يل واهلل يعلم. أي مقاماٍت يا آدم!!! 
أنا فقط يعزُّ عيلَّ أن تظل غاضبًة مني هكذا وكل خطئي أن حتدثت إليها. ما ذنبي أنا 
إن تلصص علينا أحٌد وأخرب فؤادًا؟ ها؟ ما ذنبي؟«. غطت وجهها بكفيها لتعود 
بطيبٍة، وكأهنا  يده لريبت عىل رأسها  قلياًل ولكنه مد  آدم  ثانيًة فتحرج  للبكاء 
كانت بانتظار هذه احلركة لينهار سد متاسكها ويندفع فيضان دموعها بنشيٍج 
مرتفٍع، إذ كانت هذه أول لفتٍة إنسانيٍة حتظى هبا منذ فرٍة ليست بوجيزة.. انتظر 
ثم رفعت رأسها مرقبًة أي كلمٍة  ما بصدرها من شجٍن  أفرغت  بصرٍب حتى 
مطمئنٍة ما جعله يقول برفٍق: »هي فقط عاتبٌة عليِك الهتامِك لنادٍر يف البداية وليس 
إلفصاحِك عن ذاك األمر.. وقد أخربين املستشار شوكت هاتفيًا بتبديلك شهادتك، 
وهو ما ل تعلمه كريمة بعد.. ولكني سأخربها بالتأكيد عندما هتدأ. اسمعيني جيدًا يا 
ابنتي، أنِت اآلن سيدة هذا البيت، وأنت من بيدك لّ الشمل ومساعدة اجلميع لتخطي 
ما  »وأهم  بجديٍة:  وقال  بجانبها  جلس  زوجك.«،  يفعل  كان  كام  الورطة..  هذه 
يمكن أن تفعليه، هو أن تقنعي فؤادًا بالعدول عن الشهادة ضد نادٍر.. أقنعيه بخطأ 
الفرصة  أمرية...  بغياب  كبريًة  وفرصتك  به،  نادٍر  غدر  وعن  حدث  عام  تصوره 
الوحيدة إلنقاذ نادر هي شهادة شقيقه لصفه وإثبات حجة غيابه.. وإن شاء اهلل ، أنا 

متفائٌل وقد طمأنني سيادة املستشار بأن وضع نادٍر ليس بالسوء الذي يبدو لنا..«..

»ولكني ل أهتم نادرًا! أقسم لك.«.. قطب آدم وفكر للحظات، قال بعدها 
وقد أحجم عن إخبارها بأن كريمة سمعتها بنفسها: »ال بأس.. ال بأس.. اهدئي 
بعدها  ثم   .. املرحلة  هذه  من  ننجو  نا  علَّ أخربتك،  كام  تتامسكي  أن  وحاويل  اآلن، 
سيكون هناك متسٌع من الوقت إن شاء اهلل لتوضيح املواقِف وحل أي سوء تفاهٍم 
عالٍق.«، ونظر إىل ساعة اهلاتف املحمول الذي يمسكه بيده عىل غري عادته وقال 
وهو هيبُّ واقفًا: »ياه! لقد تأخرت عن موعدي.. أسأل اهلل أن يكون االزدحام خفيفًا 

كي أمتكن من الوصول قبل انتهاء وقت الزيارة.«.
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وقفـت بدورهـا وسـارت معـه حتـى البـاب وهـي تقـول: »أيمكمن أن 
تبلغمه بمأين أود االطمئنمان عليمه والتحمدث إليمه؟ أم تظمن بمأن همذا سميضايقه؟«. 
رد مبتسـاًم: »أمتزحمني!! بالطبمع لمن يتضايمق، وأظنمه بانتظمار زيارتِك يما ابنتي... 
سمأخربه إن شماء اهلل.. ولكمن ال تنميَس أن تتحدثمي إىل فمؤاٍد، همو يف غرفتمه كام هو 
احلمال ممذ عدنا من.. تعلممني..«.. هزت رأسـها موافقًة فابتسـم وغـادر هبدوٍء 

دون أن يضيـف كلمـة أخـرى..
أغلقت وراءه الباب بعدما ابتعد قلياًل وقد شغل باهلا سؤاٌل واحٌد: »ماذا 

يفعل آدم هباتف سامٍر املحمول؟!!«
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قلياًل  تغفو  علَّها  الواسع  الفراش  عىل  املنهك  جسدها  مهرة  مددت 
لتجد أن كل ما جرى ما هو  لو تستيقظ  التفكري، ومتنت  لتسريح من ضغط 
تزال  التعايش معها، وبأهنا ل  ألَِفتها وتعلمت  التي  إل كابوٌس من كوابيسها 
تنتظر استيقاظها بعدما  البسيط، وأمها  ابنة عامل املصنع  الفتاة الصغرية  تلك 
بانتظارها،  الساخن  الطعام  جهزت  وقد  املدرسة  من  عودهتا  عقب  نامت 
مطربيها  رشائط  إىل  وتستمع  وتأكل  واجباهتا  حتل  أن  سوى  باهلا  يشغل  ول 
املفضلني، ثم تنام ملء جفنيها ل حتمل مهًا. متنت لو تستطيع النوم من، وبعد 
دقائق من الفكر تأففت وتقلبت لتتكئ عىل جانبها، فطالعتها صورة عرسها، 
يف إطارها الربونزي األنيق.. أخذت تتمعن يف نظراهتا و نظرات نادٍر. شتان 

ما بني الثنني!!
وهبت  مهتها  فشحذت  آدم،  كلامت  تذكرت  ثم  للحظات،  هكذا  بقيت 
خارجًة من الغرفة لتصل إىل غرفة فؤاٍد بخطواٍت رسيعٍة وتطرق الباب دون 
تريٍث، حتى ل متنح نفسها وقتًا للتحليل وترتيب ما عليها أن تقوله وتصور رد 

فعل فؤاٍد.. ربام هكذا أفضل..
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مل تتلق ردًا، ولكن هذا مل يثنها عن عزمها- وإن كان قد أضعف إرادهتا 
قلياًل- فأعادت الكرة هذه املرة بقوٍة أكرب وكأهنا خترب نفسها بأهنا لن تضعف 
أمام وسوستها اآلن. حني تلقت نفس اجلواب الصامت، وجدت نفسها تفتح 
الباب برفق. تعجبت من جرأهتا، ولكن هذه الفكرة مل تستوقفها، فهي مل تعد 
بخفوٍت  نادت  »فؤاد؟!«..  حال.  أي  عىل  احلال  غالب  يف  نفسها  عىل  تتعرف 
أن  »أيمكن  فتحتها:  التي  الصغرية  الباب  فتحة  من  ببطٍء  رأسها  تقحم  وهي 
إليها برسعٍة وعاد  يرَد، وإنام اكتفى بأن نظر  أدخل؟ أود االطمئنان عليك.«. مل 
يطالع السامء من النافذة الواسعة القابعة فوق األريكة التي يتمدد فوقها داخل 
الثياب، التي لدهشتها، كان يرتدهيا يف جنازة ابنته مذ ثالثة أياٍم!! »كيف حالَك 
بينام جتلس عىل الكريس األبيض العريض  نائاًم؟« سألته بلطٍف  يا فؤاد؟ أكنَت 
املقابل لألريكة اجللدية البيضاء التي يتمدد فوقها مكتفًا ساعديه فوق صدره، 
وقد أغمض عينيه حني اقربت، فابتسمت رغاًم عنها وهي تتذكر شهدًا حني 
كانت تغمض عينيها لتختبئ منها يف بداية تعارفهام، معتقدًة بأهنا لن تراها إن مل 
ترها بدورها. هز رأسه دون أن يرد، فقالت برفٍق: »ل ال ننزل لتناول قدٍح شاي 
تتناول  ل  اآلخر  أنت  وأظنك  الصباح،  منذ  بطني  فأنا عىل حلم  بسكويت،  وقطعتي 
شيئًا.«. هز رأسه نفيًا جمددًا، فسألته: »أتناولت شيئًا؟«. أخريًا فتح عينيه ليطالعها 
بنظراٍت ذابلٍة ممتعضٍة، ثم عاد ليدير رأسه نحو النافذة جميبًا وهو ل يكاد يفتح 
شفتيه: »لست جائعًا، انزيل أنِت وكيل ما حتبني.«. ردت بنفس النربة احلانية: »إذًا، 
باخلارج  واهلواء  ممٌل،  كئيٌب  فالبيت  احلديقة،  يف  قلياًل  لنتمشى  خرجنا  لو  رأيك  ما 
... قد حتسن«.. نظر إىل السامء الداكنة واجلو الذي ينذر بالسوء عىل الرغم من 
انحسار العاصفة الصفراء، ثم عاد لريمقها بنظرٍة خاويٍة رسيعٍة قائاًل بسخريٍة: 
أال  أرجوك  معي.  تعال  فؤاد،  يا  »أرجوك  برفٍق:  لته  توسَّ بديٌع.«..  طقٌس  »فعاًل.. 
ترفض. اعط نفسك فرصًة لتخرج من هذه احلال. دعنا نتكئ عىل بعضنا لنتخطى ما 
حدث، باهلل عليك أال ترفض.«. استوى جالسًا باستسالٍم، أدهشها منه وأقلقها 
بشغٍف  ترقب  حني  كالطفلة  واقفًة  قفزت  بخنوٍع.  موافقًا  رأسه  وهز  عليه، 
تأخذ  ريثام  باألسفل  وأنتظرك  الشاي  سأعد  »حسٌن،  برسعٍة:  وقالت  سارًا  أمرًا 
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محامًا وتبدل ثيابك.. سالم.«. وقف وسار إىل جانبها ببساطٍة متجاهاًل مناورهتا 
لدفعه لالهتامم بنفسه، فمشيا صامتني حتى وصال إىل الباب الزجاجي الكبري 
مرورًا بالردهة التي أظلمت بشدٍة مع تكدس السحب يف السامء وعدم اهتامم 
»وكأننا يف فيلم  بإنارهتا.. لفت مهرة ذراعيها حول نفسها معلقًة:  أي شخص 

رعٍب!«.

نسبيًا،  باردٍة  هواٍء  موجة  لطمتهام  حتى  الضخم  الباب  فؤاٌد  فتح  أن  ما 
بالنسبة ملا كان عليه اجلو منذ ساعٍة، دفعت مهرة للوراء خطوة قبل أن تتمكن 
من استعادة توازهنا، فسارعت تلحق بفؤاٍد الذي سبقها أسفل الدرج بخطواٍت 
، ألفاجأ  رسيعٍة.. بادرته: »أعجب هلذا الطقس!! كل عاٍم أظن بأننا نمر بأسوأ جوِّ
يف العام الذي يليه بشتاٍء أقسى وصيٍف أعنف!! هذه السنة، تبدو الفصول األربعة 
وكأهنا ستجتمع يف نفس الوقت!!!.. أف.. ليتها متطر ليتحسن اجلو قلياًل.. نحن يف 
الصيف، وال ندري أنرتدي معاطف أم مايوهات!«.. أفلتت من ركن شفتيه ملحة 

ابتسامٍة خفيفٍة.
هكذا  يف  احلديث  به  تبدأ  خيٍط  عن  يبحث  وعقلها  خطواٍت  بضع  سارا 
أمٍر شائٍك. قالت بأدٍب: »كيف هي أمرية؟ حاولت االتصال هبا ولكن يبدو بأهنا ل 
تتعاَف من الصدمة بعد.. مسكينة.. حني حتدثها، أبلغها مني السالم يا فؤاد.. رجاًء.«. 
أومأ إجيابًا فتوقفت لتسرعي انتباهه وهي تقول: »أال زالت تظن بأن نادرًا هو من 
يتأملها  قلياًل وهو  السبب؟!«. قطب  ترد عيلَّ هلذا  بأهنا ال  بنا هذا؟! أخشى  فعل 
للحظاٍت قبل أن يقول ببطٍء: »أنِت كذلك تفعلني.. وقد اهتمته بنفسِك يف املشفى! 
فام الذي غري موقفِك اآلن؟!«.. ردت فورًا: »يف املشفى كنت أسأل عنه، حني كان 
نادٍر  ذاك الشخص يسألني، كنت أظنه طبيبًا ويطمئن عىل حالتي، وما نطقت اسم 
إال ألسأل عنه يا فؤاد، صدقني، فاحلق أقول...«.. استمع هلا بصرٍب وسكوٍت تاٍم، 
جعلها تواصل، علَّ قطرات املاء املتعاقبِة احلثيثِة حتطم الصخرة العنيدة: »هل 
تظن حقًا يا فؤاد، اآلن وقد هدأت قلياًل، بأن نادرًا يمكن أن يقدم عىل فعلٍة كهذه؟! 
الرد  عىل  عازٍم  غري  شاردًا،  بدا  منك؟!«.  للتخلص  ل...  يسعى  نادرًا  بأن  أتظن 
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الرماديني  بجناحيه  الرياح  يقاوم  عاليًا وحيدًا وهو  يتابع عصفورًا حلق  وهو 
الصغريين، فتارًة يرفرفهام بقوٍة، وتارًة أخرى يقبضهام إىل جسده الضئيل بقوٍة. 
فكرت بشفقٍة )كم يبدو بائسًا ذاك املسكني الصغري!! لو علم ما سيصيبه حني 

يغادر عشه الدافئ اآلمن هذا الصباح، ملا تركه قط!(.
»ال.« قاهلا برسعٍة وعاد لصمته حتى ظنت أهنا ختيلت رده من أثر صياح 
الرياح وأغصان األشجار التي تتخبط بقوٍة، فسألته مستعلمًة: »أقلت شيئًا؟«. 
ما  وعيي،  غري  ويف  ثائرًا  كنت  )ال(..  »قلت  السابق:  رده  معيدًا  إجيابًا  رأسه  هز 
جعلني غري منظم التفكري، فترسعت بظنِّي أنه يريد قتيل.. ولكن األيام الثالثة املاضية 
التي قضيتها وحدي جعلتني أرى األمور جليًة. ال، ال أظنه أراد قتيل.«.. كبتت مهرة 
رغبًة عارمًة يف الرصاخ فرحًا والقفز كاألطفال غبطة، بتغري موقف فؤاٍد، وهبذا 
فؤاٍد،  شهادة  ومع  نادٍر..  ضد  الوحيدة  الشهادة  هي  فقط  أمرية  كلمة  تكون 
الذي فقد ابنته يف نفس احلادث، ستكون شهادهتا ضعيفة... ابتلعت ريقها علَّ 
بأنك  متأكدًة  كنت  هلل..  »احلمد  صوهتا:  يف  الفرح  نربة  إخفاء  يف  يساعدها  هذا 
سرتاجع نفسك، ومع الوقت، ستدرك بأن نادرًا ال يمكن أن يكون وراَء حادٍث هبذه 

البشاعة، ضد أفراد أرسته..«.

»ل أقل  جلس عىل مقعٍد قريٍب وضيَّق عينيه وهو يقول مبتساًم بسخريٍة: 
بأنه ليس وراء احلادث، وإنام قلت أنه ل هيدف لقتيل.. ولكني معجٌب بتغري موقفِك.. 
ونِعَم الزوجة أنِت.«. ضحك بطريقٍة أهانتها ولكنها رفضت أن جتعل سلوكه 
يؤثر يف موقفها لتنسحب وتراجع عن حماولتها، لذا قالت برصاحٍة: »اسمع يا 
فؤاد، لك أن تسخر مني كام تشاء، ولكني لن أكون السبب يف القضاء عىل رجٍل، كل 
ما فعله هو أن أخلص لكل فرٍد يف هذا البيت وأوهلم أنت، ملجرد أين اختلفت معه 
يف موقٍف، أو تشاجرت معه ألي سبٍب، أو ألين سأتطلق منه. ولتعلم بأن موقفي ل 
يتغري، فطالقي من نادٍر صار حتميًا بعد كل ما كان بسببي، ولكني أكرر بأن هذا ليس 
رهيبٍة كهذه.«.. ظل طيلة حديثها هيز  بتهمٍة  القضبان  إللقائه خلف  مقبوالً  سببًا 
رأسه إجيابًا بسخريٍة سافرٍة، ما استفزها قلياًل فجلست إىل جواره بحدٍة ولكزته 
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ثوراته  إحدى  تفجر  قد  كهذه  بسيطًة  حركًة  أن  متناسيًة  كتفه،  يف  بأصابعها 
لتقتلعها من مكاهنا، وقالت بحدٍة: »أخربين إذًا ما عنيت بقولَك بأنك أدركت أنه 

ال يريد قتلك!.«.

أنه سيحدث إن ِمتُّ  »ماذا تظنني  ببساطٍة وقد زوى ما بني حاجبيه:  سأهلا 
اآلن يا مهرة؟ كيف سيكون الوضع؟«. حارت بِم ترد، فلم تكن متأكدًة إن كان 
تسأله بصوٍت خافٍت  أن  قبل  للحظٍة  بالنتحار، فرددت  يفكر  بأنه  هلا  يلمح 
بصمٍت  رمقها  كذلك؟«.  أليس  فؤاد،  يا  نفسك  تؤذي  لن  »أنت  عينيها:  مضيقًة 
دون أن ينفي الفكرة ولكنه قال موضحًا: »عنيت بكالمي أن مويت يف هذا الوقت 
لن يكون يف مصلحة نادر، فلشهٍد وأمرية نصيٌب يف اإلرث.. ما سيجعل خايل وسامرًا 
يقفزان له يف الركة ويتدخالن يف عمله بحجة احلفاظ عىل حقوق أمرية.. ونادر ليس 
بالغبي، يستطيع أن يصرب وخيطط.. كذلك، وعىل الرغم من أنه سيكون الويص عىل 
أموال شهد، فمع الوقت ستطالبه بإرثها من والدها.. ربام كان هذا مقبوالً يف السابق، 
بتعبه  أوىل  بأهنم  رأى  مستقباًل،  أبناء  له  سيصري  وربام  غرينا،  حياة  له  يكون  أن  قبل 
إليه  أنا  وأعود  مضجعه،  ون  يُقضُّ من  عىل  سيقي  احلادث،  فبرتتيب  لذا،  وثروته. 
منهارًا ليحتضنني، فيتفضل مشكورًا بإبعادي ومراعايت وتويل مجيع أعاميل دونام احلاجة 
بعد..«. أمرية  من  يتخلص  ل  ألنه  تأجلت  أو  خطته،  فشلت  وطبعا  شقيقه..  لقتل 

ولكن  كالمه،  يف  املنطق  بعض  هناك  ربام  مذهولًة،  إليه  تستمع  كانت 
ول  املال  إل  يشغله  ل  مريض،  ساٍد  حيواٍن  عن  يتحدث  كان  حال  يف  فقط 
يشء سواه!)كيف نيس كل ذكرياته وحياته مع شقيقه هبذه البساطة واستسلم 
ألسخف فكرٍة عىل اإلطالق. ربام هو مريٌض بالفعل وحيتاج إىل املساعدة كام 
قال املحامي هذا الصباح!!(. صمتها أومهه بأنه أفحمها بحجته القاطعة، فوقف 
لينهي احلوار قائاًل ببؤٍس: »أرأيِت؟ يف النهاية، ال يمكنِك أن تثقي بمخلوٍق يف هذه 
الدنيا. أليس كذلك؟«.. تنهدت وهي تقف بدورها قائلًة بغضٍب: »نعم.. أؤيدك 
بأحٍد..«، ورضبت صدره بظهر يدها مكملًة:  الوثوق  يف هذا متامًا.. ال يمكنك 
»خاصًة إن كان أخًا مثلك. اعذرين، فأنا تعبة وأريد أن أستلقي قلياًل..«... فاجأها 
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من  وجهه  وقرب  أرضًا،  تسقطها  كادت  كبريٍة  بقوٍة  ذراعها  من  سحبها  بأن 
وجهها وقد امحرت عيناه واتسعتا قائاًل بصوٍت هادٍر: »أجننِت؟ كيف حتدثينني 
أتيِت إىل هنا؟ أال تعرفني  أنِت، وكيف  وتتعاملني معي هبذه الطريقة؟! أنسيِت من 
أن تكرري ترصفِك هذا!!  »إياِك  بِك؟!«، وتركها فجأًة مكماًل:  فعله  يمكنني  ما 
مفهوم؟«.. استدارت تغادره مذعورًة، فقد اعتادت رؤية فؤاٍد عنيفًا إثر جرح 
كرامته، ولكنه اليوم ليس جرحيًا فحسب، بل ذبيٌح، ل يملك ما خيرسه، إن دق 
عنقها هنا يف هذه اللحظة. ولعل شوكت يستغل هذه احلادثِة لتربئة الشقيقني 
يف رضبٍة واحدٍة، معتمدًا عىل اخللل النفيس لدى فؤاد.. كانت دموعها تسيل 
تتأكد  حتى  للحظة  واستدارت  الفيال،  نحو  اخلطى  حتث  وهي  إهانته  جراء 
من أنه ل يتبعها. كان واقفًا كالصنم حيث تركته، حيدق هبا والغضب يغطي 
بعد بضع  متامًا  توقفت  ثم  قلياًل  اخلطى  أبطأت  الصدمة؟!  لعلها  أم  مالحمه.. 
ببطٍء:  لتقول  يقف  حيث  إىل  تعود  أن  قبل  للحظٍة  مفكرة  أطرقت  خطوات. 
تواصل معي وحرص عىل  أنت من  بأنك  أتذكر  هنا؟  إىل  أتيت  أنَت كيف  »َأَتْذُكُر 
يدي!  لطلب  تقدم  حيث  للركة  أخذتني  من  أنك  بل  نادٍر،  من  بالقرب  وجودي 
يبذل كل  يزال  بَذل وال  نادرًا  بأن  تشعر  أليس ألنك  فؤاد؟  يا  فعلت كل هذا  ل  ِل؟ 
ما يستطيع لرعايتك و.. وإسعادك؟ أليس ألنك رأيت أن أخاك قد نيس متامًا كيف 
حتبه؟  ألنك  عرفانًا  اخلطوة  هبذه  منه  بدالً  لتقوم  أنت  تقدمت  أن  فكان  نفسه  يسعد 
أعني..«..  ول...  لك  واألم  األب  بمثابة  كان  الذي  أخوك  نادر!  فؤاد؟  يا  حتبه  أال 
توقفت حلظات لتلتقط أنفاسها، فتذكرت شيئًا كانت كريمة قد أخربهتا به يف 
بداية زواجها، يف إحدى جلسات الفضفضة، فقالت برفٍق: »أل يكن نادر يبادر 
أنت  اقرتفتها  بأخطاء  يعرتف  أنه كان  إليك، حتى  الناس  أقرب  حلاميتك، حتى من 
ليتلقى العقاب من والدك بدالً منك؟.«.. أسكتتها النظرة املتأملة يف عينيه للحظٍة، 
ولكنها إن أرادت أن حترز تقدمًا فعليها أن تتابع الطرق عىل احلديد الساخن، 
لذا أرصت متابعًة: »كيف يمكن أن يقوم من يفعل كل هذا من أجل شخص ما، بأن 
يرتكب بحقه جريمة شنعاء كتلك؟! كيف تتصور أن نادرًا يمكن أن يفكر بالطريقة 
التي اقرتحتها منذ قليل؟! ها؟ كيف يا فؤاد؟!«، واختلجت شفتاها وهتدج صوهتا 
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متأثرًة بصورة شهٍد املرضجة يف دمائها والتي مرت أمام عينيها للحظة فقالت 
حيلم  كان  لقد  له؟  شهد  تعنيه  ما  تعرف  أال  شهد؟!  ليؤذي  كان  »أتظنه  بضعٍف: 
أي خملوٍق هذا حتى،  أيفعل  ابنته؟!  يقتل  مثلها!!  له طفلة  ليكون  فقط  باإلنجاب، 

ولو من أجل املال؟.«..

طرف عينيه أكثر من مرة ليوقف دموعها من مغادرة مآقيها، وأطرق وهو 
يمنح كلامهتا منفذا متر منه إىل عقله وقلبه. كان اهلواء قد هدأ قلياًل، وإنام ليس 
متاما، فظهر يف األفق بضع عصافري أغراها سكون اهلواء باخلروج من أوكارها 
طلبًا للمرح والرزق، وقد اسرعت هذه الطيور اهتاممه لوهلٍة، فأمهلته مهرة 
كلامهتا  ووحدًة،  جفافًا  املتشقق  صدره،  ليترشب  يلزمه  الذي  الوقت  بدورها 
التي نزلت عليه كاملاء العذب لروي من جديد بذرة الثقة الصغرية التي ألقتها، 
وتسد شقوق الفتنة قدر ما تستطيع، برفٍق ولكن بثباٍت.. سار، فجارته. كتف 
ساعديه أمام صدره وأطرق هازًا رأسه وكأنه يقاوم أفكارًا عادت لتقض أركان 
رأسه:  هيز  يزال  ل  وهو  رد  مقتنع!؟«..  غري  زلت  »أال  برفٍق:  فسألته  راحته، 
»ولكن توقيت احلادث يا مهرة.. إنه..«، قاطعته فورًا: »أكرب دليٍل عىل براءته، من 
وجهة نظري.«. وأشارت إىل حيث كانا واقفني موضحًة: »أل تقل بنفسك حاالً 
بأن نادرًا شخص ذكيٌّ وصبور، فإن فرضنا أنه يريد التخلص من اجلميع كام تقول، 
فهل سيختار الوقت الوحيد غري املناسب ليفعل؟!!!! حيث تشري إليه كل األصابع 
أوحٍد  اخليوط الهتامه كمستفيٍد  يعجز طفٌل صغرٌي عن ربط  لن  دون عناء!!! حني 
من كل ما حدث؟!!! هل هو فعاًل هبذا الغباء!!!«.. رد بضعٍف: »ربام يعتمد عىل 
أراد  فلربام  متامًا،  ترى  ما  الوضع عىل عكس  »وربام  بدورها:  دفاع.«. ردت  هكذا 
أحٌد ما توريطه والتخلص منه.. أليس هذا أكثر احتامالً وقبوالً للتصديق؟«. توقفت 
فتوقف، فقالت بوضوٍح وهي تنظر مبارشًة يف عينيه: »معاقبة شخٍص بريٍء عىل 
هذه اجلريمة لن جيلب حقَّ من فقدنا، ولن يرحينا، بل سيزيد فقدنا وأملنا يا فؤاد.. إن 
أردنا أن نأخذ بثأرنا فعاًل ممن فعل هذا، فعلينا أن نبحث عن املجرم احلقيقي، وألكن 
صادقة معك، فأنا أظن أن الشخص الوحيد القادر عىل إجياد الفاعل والقصاص منه، 
هو نادر...«. بدا فؤاد هادئًا جدًا، وكأنه استعذب أن يقنعه أحٌد برباءة نادٍر... 
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اجلحيم..  األسفل من  الدرك  هذا  إىل  لتنحدر  تسوء  أن  يمكن  األمور ل  بأن 
سحب نفسًا عميقًا وكأن اهلواء يزور رئتيه للمرة األوىل منذ أسابيع.. 

رفع رأسه إىل السامء وقد أسكن يديه يف جيبي رسواله وأخذ يقلب برصه 
بني الغيوم وقطع الضوء التي صارت أكرب فأكرب اآلن.. قال هبدوٍء عجيٍب: »إن 
ُيمتني أنا؟! ما ذنب زوجتي  كنُت إنسانًا سيئًا، وأراد اهلل أن يأخذين بذنويب، فلم ل 
وابنتي؟!«، نظر إليها بعينني خاويتني متابعًا: »أمتلكني جوابًا عىل سؤايل يا مهرة؟ 
أتعرفني ِلَ يبَقى شخٌص بمثل عيويب حيًا، بينام متوت أطهر وأكثر املخلوقات براءًة، و 

هي يف سن الزهور؟!!«..

جتد  فلم  مناسٍب  جواٍب  عن  عقلها  يف  تبحث  وأخذت  السؤال  أجلمها 
سوى أكثر الكلامت تقليديًة: »هذه أعامرهم يا فؤاد، فال تفقد إيامنك باهلل.. رمحهام 
اهلل.«. طأطأت بصمٍت ظنًا منها بأنه اكتفى ولكنه قال بإحلاٍح: »ِلَ َلْ أمت؟! ويف 
احلادثة األوىل كنُت أنا من يقود السيارة، ويف الثانية كنت أنا املتقدم واألقرب ملطلقي 
النار؟! ل ال أموت؟! أم أن عقوبتي هي أن أعيش ألتعذب بفراقهم؟!!«.. فتحت 
فاها لرد، ولكن اجلواب جاءه من خلفهام: »يا بني، هلل حكمة يف كل يشٍء، وهو 
رحيٌم غفاٌر.. ولكل أجٍل كتاب.. ال يموت إنساٌن قبل وال بعد أجله ولو بدقائق.. 
ولعل اهلل ينتظر عودتك ورجوعك عن أخطائك.. فاستغفر يا بني مما قلت واذهب 
عىل  سننتظرك  حبيبي..  يا  هيا  الغداء..  كريمة  تضع  أن  قبل  ساخنًا،  محامًا  لتأخذ 
املائدة.«.. استسلم فؤاٌد ببساطٍة وخضع لكلامت آدم باستكانة. انتظرت مهرة 
عليه..  قلقٌة  »أنا  وقالت:  بسامعهام  له  تسمح  ل  كافيًة  مسافًة  عنهام  ابتعد  حتى 
أخشى أن يؤذي نفسه.«.. أشار هلا آدم لتتقدمه إىل الفيال، وسارا بخطواٍت بطيئٍة 
وهو يقول: »ال تقلقي، لن نغفل عنه حلظًة، وإن شاء اهلل سيتحسن بمرور الوقت، 
ولكن أمهليه قلياًل، فرضبتني عىل الرأس.. تعلمني.«.. أومأت موافقًة، ثم انتبهت 
»ولكن كيف عدت هبذه الرسعة؟ أهبذه الرسعة أدخلوك  املبكر فسألته:  لوجوده 
لنادٍر؟! الطريق مزدحم، فكيف..«، قاطعها هبدوٍء دون أن ينظر يف عينيها: »ال، 
اتصل يب سيادة املستشار ليخربين بأهنم أثبتوا حجة غياب نادر، فعدت قبل أن أصل 
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أتعني  »أحقًا؟  متسائلًة:  أساريرها  انفرجت  لعودته.«.  األمور  ألرتب  هناك  إىل 
أكدت  إن  اليوم مساًء  ربام  »نعم،  إجيابًا:  رأسه  نادٍر؟«.. هز  بأهنم سيخلون سبيل 
التحريات صحة مكان وجوده، ولكن يمنع سفره حتى تنتهي التحقيقات.. فاألدلة 
ليست كافيًة حتى اآلن، وبخاصة.. .«، كانوا قد وصلوا إىل الفيال فنظر داخلها 
بتعجٍب وسأل مغريًا املوضوع: »أل تستيقظ كريمة بعد؟«. هزت كتفيها عالمة 

عدم املعرفة وقالت بشبه ابتسامٍة: »ل أجترأ عىل الدخول عندها.«.. 
دقائق:  مذ  لفؤاٍد  أسداها  التي  نصيحته  مكررًا  وقال  متفهاًم  رأسه  هز 
»اصعدي لرتتاحي قلياَل ريثام نجهز الغداء، حاويل أن تأخذي قسطًا من الراحة، فقد 
كانت األيام املاضية جمهودًا زائدًا عليك يا ابنتي يف ظروفك هذه..«. قطبت حاجبيها 
وجهها  أمام  يده  رفع  ما،  يشٍء  بقول  مهت  وحني  مطمئنًا،  فابتسم  متسائلًة، 
ليسكتها قائاًل بصدٍق: »اطمئني يا ابنتي.. اطمئني.«.. ابتسمت له وتوجهت إىل 
الدرج العريض دون أن تضيف كلمًة، فصعدته برفٍق وعينا آدم ترقبها وكأهنا 

حترسها.. 
أصابعهام  ليشبك  يديه  ورفع  بقوٍة  تنهد  برصه،  مرمى  من  اختفت  حينام 
فوق قمة رأسه مغمضًا عينيه بقوة.. كان ما مروا به كثري.. نعم.. ولكن ما هو 

آٍت، لن يكون أقل، عىل كل تقدير..

] 
كادت هنلة تفقد سيطرهتا عىل ترصفاهتا وهي تلمح نادرًا خيرج من البوابة 
لول  ذراعيه،  بني  نفسها  تلقي  أن  وكادت  إليه،  فخفت  الضخمة،  احلديدية 
وجود شوكت الذي جعلها تتاملك نفسها وختفي سعادهتا العارمة خلف قناع 
من التحفِظ البارِد اهلادئ.. بدا نادٌر بال تعابري وهو ينظر إليها بصمٍت مؤنٍب، 
ما جعلها تزم شفتيها بقوٍة وتطأطئ للحظة قبل أن متد يدها التي تلقاها بعدم 

اكراٍث وهي تقول بلطٍف: »محدًا هلل عىل سالمتك يا سيد نادر.«..
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»شكرًا.«، واستدار حمييًا شوكت بإيامءٍة خفيفٍة من رأسه بادله إياها الرجل 
الوقور ببساطٍة، قبل أن يقودمها إىل السيارة الرمادية رباعية الدفع التي تنتظرهم 
عىل جانب الطريق. دلف نادٌر إىل املقعد اخللفي و تبعته هنلة، ولدهشته وجد 
ينتظرانه بشوٍق.. كانت مفاجأًة سارًة، ولكن غضبه  آدم وكريمة جالَسني هبا 
كان يفوق قدرته عىل إظهار أي مشاعر إجيابيٍة يف هذه اللحظة. عانقه آدم دون 
أن ينبس ببنت شفٍة، واكتفى بام فضحته عينيه من مشاعر جياشٍة، بينام اهنالت 
عليه كريمة بكلامت الرحيب والشوق وشكر اهلل عىل سالمته دون أن تفلته 
من بني ذراعيها، ولكن عينيه من فوق كتفها مل تفارق وجه هنلة حلظًة واحدًة، 
بعدما  السيارة  انطلقت  نادٍر.  من  حرجها  إثر  المحرار  شديد  صار  والذي 
استوى اجلميع يف مقاعدهم اجللدية الفخمة التي اصطفت متقابلًة كطقم أنريه 
أثقل  الذي  السؤال  نادٌر من كتم  يتمكن  أكثر منها كمقاعد سيارة، وحينها مل 
لسانه مذ قدمت هنلة األسبوع املايض الورقة التي بسببها يتمتع اآلن باحلرية: 
»ل احتفظت بالورقة يا هنلة؟ لقد وثقت بِك وأعطيتِك إياها كي تطمئني وتضمني 
حريتك، بينام تبقني ورقتِك أنِت معك يف حال أردت الزواج؟! أنا..«، عض شفته 
هنلة،  يا  الناس  كل  بني  من  أنت  مصدوم!!  »أنا  يكمل:  أن  قبل  بغضب  السفىل 
ل  كلها  حيايت  يف  نادر،  يا  »ال  قاطعته:  هكذا!!«.  يب  ترتبيص  أن  أبدًا  منك  أتوقع  ل 
لدي  ليس  بورقة زواجنا..  احتفظت  ألِو عىل رٍش حني  ول  أبدًا ألغدر بك،  أخطط 
أن  يمكن  ما  بكل  أحتفظ  أن  أحببت  أردت..  أدري..  ال   .. ولكني   ، منطقيٌّ مربٌر 
يذكرين بتلك الفرتة من حيايت..!«، وخفضت صوهتا قلياًل موضحًة وهي تشري 
هبا نحومها معًا: »بحياتنا القصرية معًا.. كزوجني.. وليس كرب عمل وسكرتريته.. 
هذا كل يشٍء.. أقسم لك.«. زوى ما بني حاجبيه سائاًل: »ول تكن ورقتك تكفي 
لتطالبي  لن تصلح  التي  الطالق؟..  اتفاق  التي حتمل عىل ظهرها  تلك  لتذكرك؟!! 
هبا بأي حقٍّ إن أصابني يشء، أو رصفتك من العمل ألي سبٍب.. أليس كذلك؟«.. 
مالت  بينام  الكالم،  مثل هذا  مرتاٍح لسامع  آدم ومتلمل يف جلسته غري  تنحنح 
كريمة لألمام لتقول بقلٍق: »ما الذي حيدث يا مجاعة؟ أي طالٍق؟.«، ثم وجهت 
»أليس العقد الذي قدمتيه حقيقيًا؟!«. هنا تدخل  كالمها لنهلة متابعًة يف حريٍة: 
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شوكت للمرة األوىل يف هذا احلوار جميبًا بال تردٍد: »بالطبع صحيح، وقد أثبت 
الطب الرعي صحته. أكد كل يشء فيه، مِن مطابقة اخلطوط لكل من السيد نادر 
لنادٍر  ونظر  صحيح..«،  بالطبع  سنواٍت.  ست  منذ  كتابته،  تاريخ  لصحة  وهنلة، 
شهدت  وقد  آخر..  قول  هناك  وليس  باملائة،  مائة  وسليٌم  »صحيٌح  بقوٍة:  مؤكدًا 
صديقات هنلة وبواب الفيال برتددك عليها، كام أكد البواب، وبواب الفيال املجاورة 
هي  هذه  نادر،  سيد  يا  هنلة.  باسم  احلادث  قبيل  سجلتها  التي  فيلتك  إىل  وصولك 
حجة غيابك القوية الوحيدة إىل اآلن، و إرصارك عىل عدم البوح هبا أكدها، إذ بدا 
وأنك حتاول إبقاء هذا الزواج رسيًا حفاظا عىل زواجك .«. هز نادر رأسه ساخرًا: 
»نعم، أضحي برقبتي ألحافظ عىل زواجي.. كيف انطىل هذا اهلراء عليهم!!«، ثم 
هلا  زياريت  هي  فحصها  أثبت  »وهل  بإصبعه:  لنهلة  مشريًا  بفظاظٍة  ساخرًا  سأل 
بينام  النافذة،  نحو  بوجهه  وأشاح  عاٍل  بصوٍت  آدم  زفر  الليلة؟!«.  بتلك  أيضًا 
غطت كريمة فام بيدها لتكتم شهقة كادت تفلت منها، وكالمها يتحاشى النظر 
نحو هنلة، التي كانت بحالٍة من الصدمة جعلتها تبتلع لساهنا إبَّان هذا اهلجوم 
الضاري وغري املعتاد من نادٍر عليها، ولكن شوكت رد بثباٍت: »ل يكن هناك داع 
ملثل هكذا فحص يا سيد نادر، فوجود الزوج يف بيته ال يعني بالرضورة ...«، وفرد 
كفه رافعًا حاجبه مكتفيًا هبذه احلركة كتتمة لعبارته.. أسند نادر مرفقه إىل مسند 
املقعد وارتكن بذقنه عىل أصابعه وهو يطالع من خلف الزجاج املعتم الشوارع 

التي افتقد رؤيتها. 
الفضية  اليد  حقيبة  صوت  يقطعه  أن  قبل  طويلًة،  دقائق  الصمت  ساد 
الضخمة التي حتملها هنلة، لتتامشى مع جاكيتها الصيفي األسود فوق قميصها 
بسيطة  كانت  رفيعٌة..  صيفيٌة  رماديٌة  كوفيٌة  أعاله  زين  الذي  البسيط  األسود 
املظهر اليوم، دون التخيل عن ملسة األناقة التي متيزها، بشعرها املرفوع كذيل 
به  يمر  الذي  احلداد  مراعية ظرف  الضيق،  الرمادي  اجلينز  احلصان ورسواهلا 
نادر. فتحت احلقيبة وانتزعت منها هبدوٍء ورقتني مطويتني بعنايٍة ومدهتام نحو 
نادٍر، الذي استدار نحوها بربوٍد إثر لكزها له بخفٍة كي تسرعي انتباهه، وقالت 
»هاك.. مزقهام.«. تركتهام ليسقطا يف حجره وأولته ظهرها متجاهلًة ما  بربوٍد: 
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لتتفحص  الورقتني  يدها وأخذت  اجلميع، مدت كريمة  لدهشة  سيفعله هبام. 
حمتوامها بدقٍة، وأخريًا قالت: »ثالثة أشهٍر!! فقط!!«، وهزت رأسها بأسًى قائلًة: 
»يبدو أين ِشْخُت كثريًا إذ َل أُعد قادرًة عىل جماراة ما جيري أو فهمه.. ل يتزوج رجٌل 
مثلك رسًا؟ وِل ُيطلق عروَسه بعد فرتٍة قصريٍة!! ليس هذا فحسب، وإنام يبقيها إىل 
جواره بعدها كل هذه السنوات!!! َل أفهم وال أريد ان أفهم.«، واختارت الورقة 
زوجها  أنظار  حتت  تردٍد  دون  ومزقتها  الطالق  اتفاق  ظهرها  عىل  كتب  التي 
املذهولة. أمتت مهمتها حتى آخر قصاصٍة، وسط صيحة هنلة وطلب نادٍر منها 
التوقف وهو حياول أن يسحب الورقة من يدها قبل أن تتلفها متامًا، وصاح هبا 
حني فشل: »ماذا فعلِت؟! يااااه يا كريمة!!! هنلة حتتاج هذه الورقة إلثبات زواجها، 
يف  وتراجع  عقله!!«،  اجلميع  أفقد  بالك؟!!  ما  الطالق!!  إلثبات  أحتاجها  وأنا 
ه متابعًا: »يا اهلل!!.«.. ردت وهي تلهث وكأهنا كانت  مقعده ضاربًا ركبَته بكفِّ
»ال يمكن متزيق الورقة التي ُقدمت للنيابة، وال يمكن تقديم التي مزقتها  تركض: 
مكاهنا يا نادر.. ال يمكن أن ختاطر بظهورها إطالقًا.. أتبقي ورقة تثبت طالقك منها 
وأنت تدعي وجودك يف بيتها.. كزوجة؟!! اسمع، قلبي ل يعد يتحمل فقدان شخص 
آخر منكم.. افعل ما شئت هبذه.. طلقها عىل ظهرها.. أظنها لن تكون مشكلة..«.. 
اآلن  بإمكانك  ترصٍف..  أفضل  هذا  »برصاحٍة،  خفيفٍة:  بابتسامٍة  شوكت  أيدها 
بنفس  ويسري  منطقيًا،  هذا  وسيكون  تلك  الورقة  ظهر  عىل  جمددًا  تطلقها  أن  وحاالً 
املسار الذي نريده.. وإن ُأعيد فحص الورقة، وهو أمٌر وارٌد جدًا باملناسبة، فسوف 
إىل  ونظر  قلياًل  نادٌر  هدأ  بيشٍء..«..  هذا  يرضَّ  ولن  حديثًا..  َتمَّ  الطالق  أن  يثبت 
بتعٍب  أتشعرين  »كريمة،  بقلٍق:  سائاًل  فقطب  تلهث،  تزال  ل  ليجدها  كريمة 
بأصابعه  عليها  يربت  برقٍة وهو  يدها  يمسد  آدم  كان  بخري.«.  تبدين  معني؟ ال 
تنهار  قلبها، فصارت  »أثَّرت عليها األحداث األخرية وعىل  بقلٍق:  النحيلة، فقال 

كثريًا ورسيعًا.«..

مال نادر إىل األمام وأمسك بيدها األخرى ليقبلها يف لفتٍة أدهشتهم مجيعًا 
ليزال  الذي  رأسه  عىل  تربت  وهي  عينيها  من  تطفر  كريمة  دموع  وجعلت 
مطأطئًا بحزٍن. قال بصدٍق: »أنا آسف يا كريمة، آسف عىل كل ما حدث وحيدث، 
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ولكن أرجوك أن تصمدي، فأنا لن أحتمل فقدان أمٍّ ثانيٍة.. ال، لن أحتمل خسارتِك، 
وأنِت تعلمني هذا جيدًا.. فتامسكي ألجيل.. أرجوِك.«..

ربـت آدم عـىل كتفـه برفـٍق وقـال بصـوٍت خافـٍت: »ال تقلمق يا بنمي، إهنا 
فقمط مرهقمٌة ومتأثمرٌة، ولكنمي أعلمم بأهنما سمتكون بخمرٍي.«، والتفـت لكريمـة 
مؤكـدًا: »أليمس كذلمك يما كريممة؟.«. هـزت رأسـها وعدلـت جلسـتها قائلًة 
برفـٍق وثبـاٍت لُتطمئـن ِكال الرجلـني: »أنما بخمرٍي.. بخمرٍي.«.. تراجـع نـادٌر يف 
مقعـده يرقبهـا للحظـاٍت بصمـٍت، ثـم نظـر إىل هنلـة التـي التزمـت الصمت 
التـام مذ سـلمته القسـيمتني، ومد يده نحوهـا قائاًل بخفوٍت: »قلمم.«. فتحت 
حقيبتهـا وناولتـه منها قلـاًم فضيًا رفيعًا أمسـكه برسعٍة وقال بصـوٍت واضٍح: 

»فلنقمف عمىل جانمب الطريمق إن كان هذا ممكنما اآلن.«..

قطب آدم فيام سأل شوكت متعجبًا: »ِلَ يا سيد نادر؟«. رد ببساطٍة: »السيارة 
تنتظر حتى  أن  يمكن  »أال  بردٍد:  آدم  تساءل  الكتابة واضحة.«..  تكون  هتتز ولن 
ب، أليس  »الطبع غالَّ نعود إىل البيت؟!«.. ضحك شوكت بصوٍت عاٍل معلقًا: 
كذلك يا سيد نادر؟!.. ال تتأخر دقيقة عن تنفيِذ ما نويت.. ولكنك تعلم بأهنا ومنذ 
ال  لو  تعلم..  أنت  يف..  احلق  هلا  يكون  املفرتضة،  العدة  انتهاء  وحتى  الطالق  حلظة 
قدر اهلل..«.. قاطعه نادٌر بحزٍم ونظرٌة مؤنبٌة تطل عينيه: »نعم، أعلم.. شكرًا يا 
شوكت بك.«.. كتب بضع سطوٍر هبدوٍء، ثم وقع أسفل الورقِة وناوهلا إياها 
لتوقع عليها بدورها دون أن تقرأ كلمًة مما كتب. أخذها منها ثانيًة وناوهلا آلدم 
قائاًل برفٍق وهو يشري بالقلم إىل أحد أركان الورقة السفلية: »وقع هنا يا آدم.«... 
وقع آدم عىل مضٍض، كارهًا أن يكتب اسمه عىل ورقِة طالق، ولكنه مل جيد بدًا 
»أعطها لسيادة  لنادٍر فقال األخري:  الورقة  نادٍر اآلن. مدَّ  من النصياع لطلب 
املستشار ليوقع بدوره.«.. وكذلك فعل الرجالن ما طلب منهام ثم ناول شوكت 
ويمدها  يطوهيا  أن  قبل  رسيعًة،  أخريًة  نظرًة  عليها  ألقى  الذي  لنادٍر،  الورقة 
لنهلة قائاًل ببساطٍة: »هاِك.«.. قالت دون أن متد يدها: »أستطيع أن أكتب تعهدًا 
اآلن بعدم املطالبة بيشء، إن حدث ... مكروٌه، ال سمح اهلل.«. رد شوكت مبتساًم 
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وكأن املوقف برمته يسليه: »تعهدك بعدم املطالبة بحقك ال يمنعك فعاًل من املطالبة 
به والرتاجع عام كتبت، هذا بمحض القانون.«.. رفع نادٌر ِكال حاجبيه وقال وقد 
أفلتت منه هو اآلخر ابتسامٌة عفويٌة: »شكرًا جمددًا يا سيادة املستشار.«.. ابتسمت 

هنلة وتلطفت األجواء قلياًل مع انطالق السيارة من جديد..

] 
مل يشعر نادٌر يومًا بمثل التوتر الذي شعر به والسيارة تعرب البوابة احلديدية 
الفخمة حلديقة بيته، بعدما أوصلوا شوكت وهنلة، كلٌّ حيثام طلب، ومل يكن 
يلتقي  لن  ملن  افتقاده  وإنام  مهرة..  ول  أخيه،  لقاء  حلظة  من  قلقه  هو  السبب 
جمددًا أبدًا.... انتابه شعوٌر غريٌب نحو املكان بحد ذاته، فأخذ يطالعه برشوٍد..
ومكمن  منزله  بيته..  البيت..  هذا  عىل  مرت  التي  الوجوه  مجيع  طالعته 
مل  الذين سكنوه،  الثالثة عرش شخصًا  بني  أن من  اكتشف  راحته.. ولدهشته 
أمىض  بينام  احلياة،  قيد  عىل  فقط  اثنني  إل  منهم  يبق  ومل  أربعة،  إل  فعال  حيبه 
أعوامه العرشين املاضية وهو يبحث عن الراحة واحلب بني أناٍس يدفع هلم، 
وبأنه  طبيعيًة  حياته  بأن  ليشعروه  فقط  وذاته،  وقته  من  وإنام  فقط،  مالً  ليس 
حمفوٌف بأناٍس يأهبون ألمره وسالمته.. ولكن يبدو وأنه يف طريقه للبحث عن 
مكان آمن يستظل به وسط قفر صحراء الوحدة، قد أخرج كل حيٍة وعقرٍب 
من مكمنه ، وبدلً من إبعادهم، أحاط هبم نفسه واختذهم أنسًا، صحبًة وأهاًل..

مل يشعر يف غضون رشوده بالسيارة وهي تتوقف، ول انتبه إىل أنه ترجل 
منها هو وآدم وكريمة.. أراح آدم يده عىل كتف نادٍر وأمسك بيد كريمة بيده 
زوجها  فتح  بعدما  كريمة  قالت  العريض.  الدرج  يصعدون  وهم  األخرى 
تأكله، فالبد وأن معدتك حتجرت من  »سأعدُّ لك شيئًا  الكبري:  الزجاجي  الباب 
عدم األكل يف األيام املاضية. اصعد لتغري ثيابك ومتدد قلياًل ريثام انتهي، وسأجلب 

الطعام إىل حجرتك.«
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»ال، ارتاحمي أنمت، فأنا لسمت جائعمًا.. ولكني كنمت أحلم ليل هنمار بفنجان 
القهموة المذي كنمت تعده يما آدم.. سأسمتحم رسيعًا وأنمزل لغرفة املكتمب، فأحرض 
»أي قهموٍة، وأي مكتمٍب؟! نمِل قسمطًا ممن  قهمويت إىل هنماك.«.. اعـرض آدم: 
الراحمة، وتنماول وجبمًة حقيقيًة حتى تسمتعيد قمواك.. وغدًا إن شماء اهلل، ُعد ملبارشة 

أعاملمك كمام حتب.«.

هز نادٌر رأسه نفيًا ودفع ُكاًل من آدم وكريمة باجتاه سكنهام ولكنهام متنعا 
نادٌر  إذ أرص  بالفشل،  باءت مجيعها  بقوٍة، ولكن حماولهتام  وتوقفا معرضني 
نادر  ولكن  اعراضًا،  رأسيهام  هيزان  تقدما  القهوة..  بفنجان  الكتفاء  عىل 
استوقف آدم سائاًل: »هل اجلميع هنا؟؟«. ردت كريمة التي كانت قد ابتعدت 
بضع خطواٍت: »فقط السيدة مهرة وإخوهتا.«، ولوت شفتها وابتعدت لتختفي 
تسمعهام  لن  اطامن ألهنا  آدم حتى  انتظر  الردهة..  وسط  الكبري  السلم  خلف 
وعلق مبتساًم: »كريمة تعيش دور احلامة هذه األيام.«، ثم تابع بجديٍة: »غادر فؤاٌد 
بعد ما فعل..  املزرعة، فهو خجٌل منك وال يدري كيف يواجهك  الصباح إىل  هذا 
وقد أوصيت احلاج أمني.. أبو يوسف، وأم يوسف، بأن يرعياه ويراقباه عن كثب، 
وسيتصالن يب إن رأيا ما يثري القلق.. وأمرية، منذ يوم الدفن وهي تقيم عند صديقتها 
روضة سالمة.. و ل يبق هنا سوى مهرة وماجد ومي.«.. تردد قلياًل ثم تابع: »لقد 
بذلت يف األيام األخرية جمهودًا جبارًا ول يغمض هلا جفٌن يف حماولة إصالح ما فسد 
»ولو  »أفسدته.«. تابع آدم وكأنه مل يسمع تعليق نادٍر:  يا نادر.«.. صحح نادٌر: 
راجعنا األمر فستجد بأن السؤال هنا: من نقل الكالم لفؤاٍد وتسبب بكل هذا؟ من 
أطلق عيل أهلك النار، ليقتلهم ويسجنك؟ ليست مهرة يا نادر.. ابحث عن عدوك 
يا بني، وال تضع اللوم عىل أضعف من رأيُت يف حيايت.. ولتعلم أن من فعل، ل يصل 
ملا يريد بوجودك خارجًا اآلن، لذا، أخشى أن عليك توخي احلذر يا بني.. أرجوك.. 
وكام قلت لك، اصرب عىل مهرة واعطها فرصًة أخرى.. أنا ل أخربها عن حجة الغياب 
احلقيقية، وإنام أخربهتا بأن صاحب مطعٍم ما، تذكرت بأنك تناولت عشاءك فيه، قد 
أعطاهم الريط املصور الذي يظهرك به.. أعط نفسك فرصًة لتعيش حياًة جديدًة.. 

ال داعي ليضيع كل يشٍء يف نفس الوقت.. ها؟«.
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املنطق  من  هاربًا  يويل  أن  قبل  صغريٍة  بإيامءٍة  واكتفى  نادٍر  عينا  اضيقت 
خفت  رسعته  أن  إل  برسعٍة،  الدرج  ليصعد  أبًا،  يعده  الذي  الرجل  كالم  يف 
أو تكون قد  تدرجييا وهو يدنو من حجرته متسائاًل إن كان سيجد مهرة هبا، 
وطرق  تراجع  ثم  الباب،  مقبض  أمسك  أخوهيا.  غرف  بإحدى  منه  لذت 
طرقاٍت خفيفٍة، وانتظر للحظاٍت قبل أن يدخل احلجرة التي بدت مضاءًة بقوٍة 
»نادر!!.« وقفت  العريض.  واملمر  الردهة  املتبعثرة يف  اخلافتة  باألضواء  قياسًا 
مهرة من عىل الكريس الضخم يف ركن احلجرة وتركت الصحيفة التي كانت 
اهتامم، وقد أرشق وجهها للحظاٍت قبل أن تعود  تطالعها تسقط أرضًا دون 
لتستوعب النظرة الوامجة التي حدجها هبا زوجها وهو يغلق الباب وراءه، ثم 
استدار ليوليه ظهره واضعًا يديه يف جيبي رسواله قائاًل باقتضاٍب: »لقد طرقت 
الباب.«.. وقف يتأملها يف ثياهبا السوداء التي مل تكن سوى تنورٍة طويلٍة وبلوزة 
صيفيٍة ضيقٍة مثلثة الفتحة، ومل يفته الشحوب الشديد الذي اصطبغ به خدهيا 
وشفتيها، وقد ذكره مظهرها هذا باملرة األوىل التي رآها فيها، إذ بدت ضعيفًة 
أن جمرد رؤيتها  يعلم  املتضاربة. كان  املشاعر  فانتابته موجٌة من  متوترًة هشًة، 
ستثري جنونه وأنه قد يفقد هذه املرة سيطرته عىل أعصابه وربام أحلق هبا الرضر، 
من  اخلجولة  احلائرة  النظرة  تلك  يتلقى  وهو  اآلن  ولكنه  شقيقه،  طريقة  عىل 
عينيها، شعر برغبٍة أكرب يف.. ولعجبه، وجد نفسه يرغب يف ضمها إىل صدره 
بقوٍة! أن يضمها حتى ختتفي أنفاسها وسط انفاسه.. أن يبكي بني ذراعيها فقد 
شهٍد، كام بكى من قبل فقده ألبيه.. ولكنه مع تذكره ألبيه، عاد إليه كل رشٍد 
فقده يف حلظة ضعفه هذه، فتجمدت مالحمه وهو يستمع إليها ترد بحرٍج: »ال 
بأس، كنت ..«أرادت أن تقول )أنتظرك( ولكنها عدلت عن ذلك كي ل يظنها 
لعقت  بعدما  فقالت  يكن،  مل  شيئا  وكأن  لبعضهام  لعودهتام  برغبتها  له  تلمح 
شفتها السفىل: »أتوقع وصولك، ولكن يبدو أنني رشدت يف .. ال هتتم.. محدًا هلل عىل 
سالمتك.«. حترك ببطٍء نحو خزانة الثياب وغاب بداخلها لدقيقة ثم عاد حاماًل 

ثيابًا نظيفًة، وضعها بعنايٍة عىل الفراش ثم استدار ملهرة قائاًل: »أين مي؟«.
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األمور،  بكل هذه  هلا  »مي طفلٌة، ال شأن  مدافعًة:  ريقها، وأجابت  ابتلعت 
أخربين  وقد  باندفاٍع..  حتدثت  لذا  رحلوا،  من  مع  مع..  متعاطفًة  كانت  فقط  إنام 
املستشار شوكت بأال أقلق إلفادهتا، فال وزن هلا إذ ال زالت قارصًا، أو شيئًا من هذا 
يا  هي  »أين  بإرصاٍر:  سؤاله  معيدًا  رسواله  جيبي  يف  يديه  ليضع  عاد  القبيل«. 
بعناٍد وخوٍف  مهرة؟«. رفعت صوهتا قلياًل وهي تعقد ساعدهيا أمام صدرها 
ألي  أسمح  فلن  أنا،  يل  فقله  تقوله،  ما  لديك  كان  وإن  وشأهنا،  »دعها  شديدين: 
»كفى.«. ابتلعت لساهنا وانتظرت أن  خملوٍق بالعال أن يؤذ..«.. قاطعها بحدٍة: 
ينفجر هبا ليخرج احلمم املستعرة بداخله، ولكنه أخذ حيدق إليها بتمعٍن وكأنه 
رشد بعيدًا بحيث صار ل يراها بالفعل.. طرفت بعينيها ومتلملت قلياًل ولكنها 
بقيت واقفًة تصارع رغبًة عارمًة يف إلقاء نفسها بني ذراعيه كي تبكي وتعتذر 
منه كام اعتادت، وأن يساحمها ويتفهم هو كام اعتاد. تساءلت عمَّ قد تكون ردة 
فعله إن فعلت! ربام عليها أن جترب لتعرف.. ولكن ماذا إن.... ؟ مل تتخيل 
كيف سينتهي هبا احلال إن حتلت ببعض اجلرأة ولو للحظاٍت! فلعلها تكتب 
هبذا السطور األوىل حلياهتا احلقيقية، لألبد.. )حسٌن، ل بأس إن أهنُت نفيس 
للحظاٍت، فهو لديه، من وجهة نظره، كل احلق ليكون ثائرًا عيل، ول بأس إن 
حتملته ومنحته الفرصة للتنفيس عام بداخله. فلربام إن فعلت هذا، امتصصت 
من  سخرت  ثم..(..  الفرصة لرشح كل يشء،  بدوري  يمنحني  وقد  غضبه، 
الثقة  ينابيع  من  السقيا  حرمته  الذي  زواجها  يصمد  فكيف  فكرهتا،  سخف 
واحلب حتى حتول لغصٍن جاٍف هٍش أمام هذه العاصفة القوية التي قد تقتلع 

جذعًا متينًا من جذوره؟!
»أتدريمن مماذا أرى حمني أنظر إليمك اآلن؟ أتعرفني بم تذكرينني يما مهرة؟«.. 
سـحبت نفسـها مـن أفكارهـا لركز فيم سـيقول، والتسـاؤل باٍد عـىل حمياها، 
وتابـع هـو دون انتظـار ردهـا: »)الغرقانمة(.. أتريمن الشمبه؟ تقبمع يف أمجمل بقاع 
األرض، وكل نصمف منهما يسمكن يف عمال ممن أمجمل ما خلمق اهلل، ولكنهما ال ترى 
مما حوهلما من مجماٍل وال تسمتطيع التمتع به، ألهنما ويف النهايمة، جمرد حطاٍم.. سمفينٍة 
غارقمٍة.. تقمف يف املياه وال تسمبح، وال متلمك أن تغادرها ألهنا، سمفينة.. هكذا أنت 
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يما مهمرة، عشمت مشمتتًة بمني عاملمني، لمو اخمرتت أحدمهما وأخلصمت لمه ، لكنِت 
يف أسمعد حماٍل.. ولكنمك حاولمِت العيمش يف االثنمني معمًا، فتحطممِت، وحطمت 
كيمف  أرأيمِت  بنما؟!  رسموت  ضحلمٍة  ميماٍه  أي  يف  أتريمن  بمك..  تعلمق  ممن  كل 
أغرقمِت معمك عاملمًا كان هادئمًا طافيمًا فموق كل أممواج احليماة.. فقط ذلمك الثقب 
الصغمري المذي أحدثتمه يف الثقمة، ولترتكمي ميماه احلقمد واخلموف تفعمل الباقمي.. 
مما ال أفهممه يما مهمرة، همو ِل؟ ولكمن يبمدو بأين لمن أحظمى بالفرصمِة ألفهمم.«.. 

وقطبت  بصعوبٍة،  جسدها  انتابت  التي  الرعشة  عىل  مهرة  سيطرت 
حاجبيها بانتظار تتمة كالمه، وقد نفَّذت بسكوهتا وعدها لنفسها بتحمل كل ما 
يعزم نادٌر عىل قوله، ولكنها مل تظن أن كالمه سيؤملها إىل هذا احلد، فقد انتظرت 
قصفًا باأللفاظ الثقيلة والهتامات بالطمِع والغدر واألنانية.. أشياء من تلك 
التي يتعمد هبا املجروح، جرح من أمامه.. ولكن كلامته البسيطة جعلتها تشعر 
بأنه عرى روحها وملس بعصًا جليدية، عصبًا حساسًا.. تشبيهه جعلها تشعر 
وهلٍة  بعد  انتبهت  ولكنها  شفتيها،  فوق  املالح  املاء  وبطعم  التنفس،  بصعوبة 
بأن ما تتذوقه ليس خيالً، بل دموٌع حقيقيٌة ساخنٌة. »اآلن، سيعود كل يشٍء كام 
أليس كذلك؟.«.  يكن..  ل  وأنت وشقيقيك.. وكأن شيئًا  فقط،  أنا وشقيقي  كان، 
كان يتحدث وهو حيمل الثياب التي وضعها عىل الفراش وبدا وكأنه قد غري 
رأيه بأخذ محامه هنا يف الغرفة، وأنه سيستخدم غرفًة أخرى.. ردت بخفوٍت: 
»ال يشء يعود أبدًا كام كان..«.. ل تدري مل شعرت يف هذه اللحظة بأهنا ل تريده 
أن يغادر الغرفة، فقد شعرت بأهنا ربام كانت املرة األخرية التي جيتمعان معًا 
فيها يف نفس الغرفة إن تركته يرحل هكذا.. حاولت أن جتد شيئًا يدفعه للبقاء 
والتحدث أكثر، ولكن عقلها الذي ما برع إل يف إيقاعها يف املشاكل، الواحدة 
تلو األخرى، خرج عليها بأسوأ عبارٍة قد تقال يف مثل هذا املوقف: »ولكنك ال 
تبدو مستاًء من هذه النتيجة، وكأنك كنت تتمناها.«. و فورا وضعت يدها عىل فمها 
وكأنه نطق رغاًم عنها. كان نادر قد وصل إىل منتصف الغرفة فتوقف واستدار 
القايس  الفرق  جليًا  ُتظهر  وراءه  اجلدار  عىل  املعلقة  صورته  كانت  مذهولً. 
الذي أحدثه العام املنرصم بالرجل، فام بني وجهه املرشق الفتي املبتسم بثقٍة يف 
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الصورة، وبني وجهه النحيف غري احلليق بعينيه الغائرتني وشفتيه املشدودتني، 
فرق كام الفرق بني الورد ة الندية يف الربيع، وتلك اجلافة يف بواكري الشتاء.. »ماذا 
بأن شيطانًا  أتلمحني ألن يل عالقة ب..«. تقدمت خطوة وقد شعرت  تعنني؟! 
ينتحلها ليدمر ما بقي من فرصٍة هلا مع زوجها، عىل عكس ما رغبت متامًا، ومع 
ذلك مل تستطع أن متنع نفسها من سؤاله ذلك السؤال الذي ظل يردد يف عقلها 
مذ عرفت بخروجه، وحتتاج ألن تسمع جوابه من نادٍر شخصيًا، فقالت برفٍق 
»ال، ال أقصد وال أمتنى أمرًا كرهيًا كهذا! ولكن...«،  وهي تدنو منه شيئًا فشيئًا: 
ترددت حلظًة ثم تابعت: »أن تتذكر فجأًة بأنك كنت بمطعٍم ما وأن يشهد صاحب 
املطعم، وهذه القصة!! أال تبدو لك هزيلة؟!!«.. صارت اآلن قبالته متامًا، فمدت 
يدها لتمسك بمرفقه برقٍة مكملًة بخفوٍت شديٍد: »ال تبدو يل منطقية! أين كنت 
وقتها يا نادر؟ وبام أنه ال ضلوع لك بام حدث، فلم ختفي حجة غيابك احلقيقة؟ أين 

كنت يا نادر؟ أخربين.. دعني أطمئن.. عليك..«.. 

سحب نادر نفسًا عميقًا قبل أن هيز رأسه وهو ينظر نحو األرض ضاحكًا، 
وقد فاجأها رد فعله هذا فرفعت يدها عن ذراعه وتراجعت بضع خطواٍت إىل 
الوراء، جتنبًا ألي حركٍة مفاجئٍة قد يأيت هبا، إثر استفزازها له.. ولكنه قال ورنة 
الضحك مل تفارق حروف كلامته: »أنِت غري معقولة! ال يمكنك ترك األمور كام 
هي، وال االكتفاء بام تسمعني.. أنت وبحثك الدائم عن احلقيقة!! عليِك أن تنبيش 
بأنك  وتكتشفني  تنهارين  حينها،  ثم  إليها،  تصلني  حتى  الدقيقة  بأظافرِك  وتنبيش 
ل عبئها.. فتقلبني الدنيا عىل رؤوس اجلميع.. ولكن ال بأس.. ال  لسِت أهاًل لتحمُّ
أحٌد  يمنعك  أن  يمكن  »ال  حاجبيه:  مقطبًا  وقال  بسخريٍة  شفتيه  ومط  بأس.«، 
الثياب جانبًا  ألقى  لسامعها؟.«.  مستعدًة  أنِت  فهل  احلقيقة..  معرفة  من حقِك يف 
يكمل  وهو  مفاجئٍة  بحركٍة  بقوٍة  ذراعيها  من  وأمسكها  األرض،  عىل  لتتناثر 
»هل أنت مستعدٌة  التمع يف عينيه:  بصوٍت هادٍئ، مل يتامَش مع الغضب الذي 
لسامعها، وتقبلها، والعيش معها؟!«. حدقت إليه بعينني متسعتني عن آخرمها ومل 
تدر ما الذي أجلمها، أخوفها من نظرته، أم ِممَّ تنتظر أن تسمع، ويبدو وكأنه مل 
يكن ينتظر ردها، فقد قال بربوٍد غلَّف ِغال عميقًا احتوته كلامته: »بالفعل ل أكن 
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بأي مطعم، ولكننا ل نكذب عىل النيابة، وإنام كذب عليك آدم مراعاًة ملشاعرك، فقد 
كنت عند زوجتي يا مهرة.. أنت تعرفينها.. هنلة.. ولكن ال تشعري باإلهانة، فقد 
تزوجتها مذ ست سنواٍت، فأنت حسبام يقولون، اجلديدة.. ها؟ أأرضيِت فضولِك؟ 
هل اطمأننت عيلَّ اآلن؟ أتشعرين بأنِك أفضل حاالً بعد معرفة احلقيقة؟!!. أيستطيع 
عقلِك هضم هذه احلجة؟! ها؟«.. كان هيزها مع كل سؤاٍل، حتى شعرت بدواٍر 
طفيٍف، فتمسكت بذراعيه بدورها دون أن تتمكن من قول أي كلمٍة.. شعرت 
بالصدمة جتمد عقلها ولساهنا ومتنعها من اختاذ أي رد فعٍل للصفعة التي تلقتها 
الثياب  يلملم  وأخذ  فجأًة،  نادٌر  تركها  الشخيص..  طلبها  عىل  بناًء  كرامتها 
املبعثرة بعشوائيٍة ومحلها بني ذراعيه. همَّ بمغادرة احلجرة، ولكنه عاد وأغلق 
الباب قائاًل دون أن يتقدم إىل الداخل: »سأغادر البيت ألسبوٍع..«. قاطعته متأملًة: 
»ستمكث عندها؟.«. ابتسم بسخريٍة رادًا ببساطٍة: »ال، فقد طلقتها اليوم، متامًا كام 
سأفعل معِك.. أنت طالق يا مهرة.. سأتركك لرتتبي أمورك هذا األسبوع، وهناك 
شقة باسمِك ستنتقلني إليها أنت وأخويك، كام ستصلك كافة حقوقك.. أرأيِت!! 
أنا أستمتع بإعادة كل األمور إىل سابق عهدها.«.. أهنى كالمه وغادر مغلقًا الباب 
وراءه هبدوٍء، ليُعمَّ السكون املكان ويسطو الظالم عىل عقل مهرة ليغرقها يف 

بحر الالوعي احلنون...

] 
ذات  الفخمة،  الضيوف  غرفة  مرآة  أمام  هندامه  وعدل  محامه  نادٌر  أهنى 
ذات  الكبرية  الفارسية  والسجادة  العاجي،  بخشبهم  الكبريين  الرسيرين 
التموجات املراوحة ما بني الذهبي والعاجي.. كانت أصايص الزرع الذهبية 
التي حتمل نباتات الظل اخلرضاء النادرة، تنترش يف الغرفة هنا و هناك، مضفية 
جوًا من السالم املريح لألعصاب، والذي ربام ساعد نادرًا قلياًل يف السيطرة 
وجهه  يطالع  وقف  مهرة..  حجرة  غادر  مذ  يه  كفَّ متلكت  التي  الرعشة  عىل 
يضاهي  الذي  القاتم  البني  وقميصه  الكحيل  بجاكيته  األنيق  ومظهره  احلليق 
ثاٍن ل يكن  ُبْعٍد  ينظر لرجٍل آخر يف  قتامًة وأناقًة، وكأنه  البني  اجلينز  رسواله 
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له أي مشاعٍر ول يدين له بأي فضٍل.. رجل يستطيع أن يفعل كل ما )يريد(، 
اشرى  رجٌل   ..) )حيتاج  ما  نفسه  يمنح  أن  يستطيع  ل  ولكنه  ولغريه،  لنفسه 
وباع وفاوض وهدم رصوحًا وبنى امرباطورية من القوة، ولكنه فشل يف مجع 
عٍش صغرٍي آمن لنفسه.. رجٌل حيسده الناس إذ أبحر هنا وهناك، يف حني أنه 
ما فعلها حبًا يف الرحال، وإٍنام بحثًا عن شاطٍئ ترسو به مراكبه... رجل أحبَّ 
لديه  رجٌل  لُيضيعوه!...  فقط  الكثريين،  وقرب  ليفِقدهم،  فقط  الكثريين، 
)حيب(  مكان  لديه  وليس  واأللوان،  واألحجام  األشكال  كل  من  سياراٌت 

الذهاب إليه.. رجل معه كل يشء، وليس لديه أي يشء..
استقرتا  قد  توقفا عن الرتعاش، وملا وجدمها  قد  رفع كفيه علَّه جيدمها 
قلياًل، فركهام ببعضهام وتنهد مغمضًا عينيه، قبل أن يغادر الغرفة متوجها نحو 
غرفة مي، تلك الصغرية التي تضمر له عداًء شديدًا، ورغبًة يف النتقام، خميفًة 
أمام حجرته ولكنه مل  لفتاة يف مثل عمرها.. يف طريقة لغرفة مي، مر  بالنسبة 
ينظر  فوقف  شهد،  حجرة  لباب  وصل  حتى  قلياًل  اخلطى  أرسع  بل  يتوقف، 
إليه، ل يدري أيستطيع حتمل أن يدخل غرفتها اآلن، أم أهنا ليست فكرة جيدة 
يف هذا الوقت حتديدًا، حيث حيتاج لتامسكه وصالبته، الظاهريني عىل األقل، 
حتى متر هذه األزمة وتنتهي كام يريد؟ وضع يديه يف جيبي رسواله وأغمض 
، فطرق  عينيه متنهدًا، ثم استدار متابعًا طريقه حتى بات عىل أعتاب غرفة ميٍّ
الباب برفٍق وانتظر حتى سمع صوهتا الرفيع يأذن ملن بالباب بالدخول. دخل 
من فوره وأغلق الباب وراءه عامدًا، فام سيدور بينه وبني الصغرية، ل يمكن 

بأي شكٍل من األشكال أن ينتقل خارج هذه الغرفة.
سوى  ليس  بالباب  من  أن  ظنت  وقد  لنادٍر،  رؤيتها  لدى  مي  انتفضت 
ماجد أو مهرة.. رمقها نادر بنظرِة عدم رىًض، للنحول الشديد الذي صارت 
فتحت  الذي  الصيفي  وقميصها  الضيق  األسود  بنطاهلا  بوضوٍح  وأظهره  به، 
األزرار بأعاله لتبدو رقبتها الدقيقة من خالل فتحته، وقد رفعت شعرها عىل 
شكل كعكة.. بللت الرطوبة برشته، فقال مالحظًا بأهنا مل تأبه إلشعال التكييف: 
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»ثيابك اخلفيفة، ليست كافية للتخفيف من شدة احلر، أحتاولني أن متريض؟!«.. حني 
مل ترد، استدار وأدار القفل الصغري يف مقبض الباب حتى ل يقاطعهام أحد، ثم 
عوضًا  كالشمِس،  الغرفة  لييضء  الرئييس  الضوء  زر  عىل  برفٍق  ليضغط  تقدم 
عن ضوء املصباح الصغري ذو املخمل البنفسجي، القائم بركن الغرفة، والذي 
ليشغله  التكييف  أزرار  بخفٍة  ملس  كام  خافتة.  زهرية  بنفسجية  بأضواء  ألقى 
ويبدأ اهلواء البارد يف النسياب إىل الغرفة.. مل يتلَق ردًا، فنظر حوله ليجد مكانًا 
حجرهتا  هبا  مألت  التي  باج(  )بني  ال  مقاعد  أحد  اختار  وأخريًا  فيه،  جيلس 
عوضا عن األثاث احلقيقي، مكتفية بفراش أبيٍض واسٍع، ومكتٍب، وما دون 
ذلك كله كان يبدو أشياء تصلح للمرح منها لالستخدام.. حافظت الفتاة عىل 
صمتها بطريقٍة أعجبت نادرًا حتى كاد يبتسم، ولكنه قال بجديٍة مقطبًا حاجبيه 
: »اجليس يا مي، فلدي ما أقوله لِك.. كام أن لديك ما أريد أن أعرفه.. وأعدِك أن أيًا 
كان ما سيقال اآلن، فإنه سيبقى بيننا، إىل األبد.«. عقدت ساعدهيا أمام صدرها 
وال  )أبيه(،  يا  لك  أقوله  ما  لدي  »ليس  بنزٍق:  وقالت  بشقيقتها،  فذكرته  بعناٍد، 
أريد أن أعرف شيئًا.«. ضيق نادٌر عينيه وقال من بني شفتني مطبقتني وهو يشري 
بحزٍم  قال  عنادًا  ذقنها  رفعت  وحني  مي.«،  يا  »اجليس  له:  املجاور  املقعد  إىل 
وقد رفع حاجبه قلياًل: »قلت اجليس..«، ورفع صوته: »اآلن.«.. أعجبه كثريًا 
الفتاة شخصيًة دائاًم ما  انتظرت للحظاٍت عىل حاهلا قبل أن متتثل، فلهذه  أهنا 
التعبري عن هذا  ليس هذا وقت  إنام  برأهيا،  بنفسها واعتدادها  بثقتها  أعجبته، 

اإلعجاب ول مكانه... ) أم ربام هذا أوانه بالفعل!(.. 
لألمور،  الشاملة  ونظرتِك  وفطنتِك  بذكائِك  أعجبت  لطاملا  أين  تعرفني  »أنت 
وبرصاحٍة، أنا أراك تسبقني سنِك كثريًا برجاحة عقلِك وثقتِك بنفسك، التي صدقيني، 
هي يف حملها متامًا.. فهي حقٌّ لفتاٍة مجيلٍة رقيقٍة وذكيٍة مثلك.. ولكن أتعرفني ما الذي 
السليمة،  غري  النوايا  أصحاب  لألسف،  يتمكن،  قد  هنا  ومن  اخلربة..  ينقصِك؟.. 
يا  وأرجو  ُأستَغل،  ل  »أنا  بحدٍة:  قالت  مي..«..  يا  مزاياِك  بمثل  فتاٍة  استغالل  من 
)أبيه( أن توضح كالمَك أكثر، إن كنت تريدنا أن ننتهي مما جئت ألجله، برسعٍة.«..
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سحب نفسًا عميقًا وأطلقه يف صورة أفٍّ طويلٍة، قبل أن يستدير بجسده 
نحوها ليقول وهو ينظر يف عينيها مبارشًة: »أوالً، أحب أن تصدقي بأين ال شأن 
أكاذيٍب..  من  رأسِك  به  ُملَِئت  ملا  نظرًا  مستحياًل  هذا  لك  بدا  وإن  حدث،  بام  يل 
مع  للتحدث  اضطراره  من  مستاًء  يتابع  أن  قبل  للحظٍة  وصمت  وثانيًا،..«، 
امحر  وبينه..«..  بينك  كان  ما  أعلم  مي..  يا  أعلم  »أنا  خُمجٍل:  أمٍر  هبكذا  الفتاة 
بعينيها حماولًة منع دموع اخلجل  وجه مي بشكٍل عنيٍف وقالت وهي تطرف 
ها: »َمن؟ ال أعرف عمَّ تتحدث يا )أبيه(؟  واحلزن واألسف من الهنامر أمام عدوِّ
نادٌر  قال  أحد.«..  أي  أو..  ماجٌد  سمعه  إن  مصيبًة  يسبب  قد  كالمك  أن  الحظ 
برفٍق: »بدون لفٍّ أو دوراٍن، وكي أخترص عليِك وعيل كل هذا احلرج، فقد عرفت 
بعالقتك بسامٍر، ألنه هو من أخربين هبا.. سامٌر بنفسه.«.. التفتت نحوه بحدٍة قبل 
أن تطلق ضحكًة عاليًة وقالت بسخريٍة وهي تقفز واقفًة بعصبيٍة: »ال تتضايق 
لتخرج من  )أبيه(، ولكن هذه أسوأ كذبٍة، وأكثرهم سذاجًة عىل اإلطالق،  يا  مني 
املستحيالت أن خيربك  بأكمله عنا، فمن عارش  العال  رجٍل مثلك.. فلو أخرب سامٌر 
أنت.. وأنتام..«، وحني أغمض عيناه أدركت اهلفوة التي أفلتت منها، فابتلعت 
ريقها وقالت موضحًة: »أنا أقصد، عىل فرض أن ما تقوله صحيٌح.«. تراجع نادٌر 
ومدَّ ساقيه قائاًل بعد تنهيدٍة قصريٍة: »كام قلت سابقًا، فقد أخربين سامر.. أراين، 
سامٍر،  هاتف  وأخرج  الداخيل،  جاكيته  جيب  يف  يده  مد  الدقة.«..  توخينا  إن 
يدها  ل أخذته؟«. مدت  موبايل سامر؟!!!  »هذا  فورًا صائحًة:  ميزته مي  الذي 
يا  »اسمعي  بالٍغ:  بلطٍف  قائاًل  بدوره  برفٍق ووقف  يدها  نادر  فأمسك  لتلتقطه 
مي، قبل أن تري ما عىل هذا اجلهاز، البد وأن تعريف بأن ال أحد غريي رأى ما فيه.. 
يدها  ترك  متامًا.«.  وتطمئني  عليه  ما  بنفسك كل  لكي متحي  إال  وما أحرضته لك 
عىل  وجتلس  الفراش  نحو  ببطء  تسري  وهي  ويراقبها  ليجلس  وعاد  واهلاتف 
طرفه وهي تبحث بني امللفات عام يقصد، حتى سمع أصواتًا ميزها فورًا، فزم 
شفتيه وهو يسمع شهقتها ووقف وسار حتى فتح باب الرشفة، وخرج ليسمح 

هلواء الليل الرطب بأن يلفه باستسالٍم..
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لطاملا أحبَّ حديقته يف املساء، وقد ألزم اجلنائني بعدم إشعال كافة األضواء 
اخليالية  اللمسة  تلك  ومنحها  نباتاته  بمالمسة  القمر  لسحر  يسمح  كي  لياًل، 
التي دائاًم ما أرسته. مل يتعجل الدخول ليمنح مي الوقت الذي حتتاجه، ولكن 
الغرفة  ليجد  الداخل،  إىل  تراجع  عليه،  الرطوبة  واشتدت  انتظاره  طال  حني 
أخرٍق،  فعل  عىل  تقدم  أن  قبل  الفتاة  عن  ليبحث  الباب  نحو  انطلق  فارغًة! 
ولكن شهقات مي، التي قبعت عىل األرض بجوار الفراش عىل اجلهة األخرى 
الشاشة  إليها وجلس إىل جوارها.. كانت تنظر إىل  نبهته، فخفَّ  من الرشفِة، 
بصدرها  يعتمل  بام  ث  لُتَحدِّ تتسابق  والدموع  والشهقات  مصعوقًة  السوداء 
قلبها  بارٍد يف  بدٍم  الذي غرسه سامٌر  واخليانة  الستغالل  إثر نصل  من وجٍع 
الصغري.. عال نواحها، وكلام حاول نادر هتدئتها كان صياحها يزداد ارتفاعًا: 
»لقد استغلني.. و.. فضحني.. آآآآه ... قال بأنه حيبني.. أقَسم بأن نتزوج... ِل؟!!! 
ِل؟!!! ِل فعل يب هذا؟!! ماذا فعلُت له؟ لقد أحببته.. آآآآه يا سامر.. أنا؟!!! آآآه... 
آآآآه... آآآآ.. آآآه يا مهرة!!! ماذا فعلت بِك؟!!! آآآه يا أختي!!! أنا.. أنا.. أفسدت 
كل يشٍء..«.. رفع نادر ذقنها وقال بقوٍة: »ال، ليس أنِت.. اسمعيني.. لن تعرف 
مهرة ع..«، ولكنها رفعت صوهتا صارخًة: »بىل.. أنا من دمر كل يشٍء.. أنا..«، 
وغطت وجهها بكفيها متابعًة: »أفسدت كل يشٍء.. أنا..«. ولكن نادرًا أمسك 
بيدهيا وقال حمدقًا بعينيهًا ُمرصًا عىل أن تبادله النظر وتستمع إليه بركيٍز: »قلت 
لك بأنك ينقصك اخلربة، وسامٌر رجٌل، ليس بأذكى منِك، بل عىل العكس، يف سنِك 
يتمكن  جعله  ما  أخرى  ويفتقد  بميزٍة  يتمتع  ولكنه  بكثري..  ذكاًء  تفوقينه  أنت  هذا 
منِك.. لديه اخلربة.. ويفتقد األخالق.. انظري إىل الوضع! سامٌر يف مثل سني أنا و 
فؤاد! أنت تنادين ٌكال منا ب)أبيه(! وأنِت قارٌص، ستتمني الثامنة عر بعد شهوٍر! 
أي رجٍل هذا؟!! سامٌر منحرف، ولطاملا كان.. لن أتظاهَر باحلزن لفقده، ربام آَسُف 
للطريقة التي مات هبا، ولكن ال أكثر، وال جيب عليِك أنِت أن تضيعي حلظًة أخرى 
يقول  أن  قبل  حلظًة  وصمَت  بِك..«..  فعله  فيام  وال  فيه،  التفكري  يف  حياتِك  من 
متد  وهي  فورًا  فقاطعته  تق..«،  فال  احلدود  معك  ختطى  قد  كان  »ولو  بخفوٍت: 
اهلاتف نحوه: »أقسم لك يا )أبيه( بأن ما حدث بيننا ل يتعد ما رأيته يف هذا الفيديو 
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أو غريه.. هاك.. تأكد إن كنَت ال تصدقني.«.. دفع نادٌر يدها، التي حتمل اهلاتف، 
بلطٍف، آمرًا برفٍق: »امسحي كل يشٍء.. اآلن وحاالً.. وكام أخربتك.. ال أحد يف 
هذه الدنيا سيعلم شيئًا عن هذا األمر سوانا.. مفهوم؟! البد وأنِك أدركِت بعد كل ما 
حدث، أن كلمًة واحدًة كفيلًة بقلب حياة إنساٍن رأسًا عىل عقب.. أليس كذلك؟«... 
أمسكت اهلاتف بكلتا يدهيا بقوٍة ثم ارمتت عىل األرض لتجلس عىل ركبتيها يف 
مواجهته قائلًة وهي تتحاشى النظر بعينيها املتورمتني إىل عينيه بعدما اسردت 
بعض متاسكها: »أنا من أخربت سامرًا باألشياء التي سمعتها من مهرة بخصوص 
والدك، رمحه اهلل. و.. بكل يشٍء آخر كانت مهرة ختربنا به أو أستمع إليها وهي تقوله 
لكريمة...«، وألهنا مل تر النظرة الغاضبة التي طافت بعيني نادٍر لنشغاهلا بفرك 
أصابعها والضغط عىل املوبايل حتى كادت تكرسه تابعت: »لقد.. لقد أخربين 
قصصًا عن والدك، و.. والدتك.. وعام حدث مع مدام شهرية. جعلني أخاف منك 
وأقلق عىل مهرة.. أقنعني بأننا بام نعرف، سنحمي أنفسنا من بطشكم، وأنكام حني 
تقررا أذيتنا، سيكون معنا السالح الذي ندافع به عن نفسنا.. قال بأنه يكرهك ألنك 
نسخٌة من أبيك، ال هتتم إال باملادة، وبأنك ما أحرضهتم إىل هنا إال ليكونوا حتت عينيك 
خوفًا من أذاهم.«. رفع نادٌر عينيه متعجبًا من الفكرة، وكاد أن يسخر منها، لول 
أن لحظ أن الفتاة أمامه بدأت متر بحالِة اهنياٍر أخرى فقال برفٍق وهو يميل 

لريبت عىل ركبتها: »ال بأس يا مي.. ال بأس.. لقد انتهى كل هذا اآلن..«.
: »ولكن يا )أبيه(، أنت ل.. ليس لك عالقة.. بام  رفعت رأسها متسائلًة برددٍّ
حدث؟ صحيح؟! أقصد، أين ال أظن بأن هذه النهاية، يستحقها أي كان، مهام كانت 

أفعاله، أليس كذلك؟«..

»ال.«. رد باقتضاٍب وهو يقف فاردًا ظهره وحمركًا كتفيه كأنه يمسد تصلبًا 
أصاب عضالته.

مد يده ليتناول منها اهلاتف، وقال وهو يلقيه يف جيبه جمددا،ً بعدما سلمته 
إياه بال تردٍد، ويساعدها عىل النهوض بدورها: »كام قلت، سيبقى كل هذا بيننا.. 
حتى ما أخربتني به عام حتدثت به إىل سامر من تلك األمور.. مفهوم يا مي؟«. هزت 
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برفٍق:  رأسها إجيابًا، ثم مسحت دموعها عن خدهيا املحمرتني قبل أن تسأله 
»ستكون األمور بينك وبني مهرة بخرٍي اآلن، أليس كذلك يا )أبيه(؟ بعدما أخربتك 
احلقيقة، رصت تدرك بأهنا بريئة من كل ما حدث، فستعودان لبعضكام.. كام كنتام، 
أليس كذلك؟«.. ابتسم وهو يفكر )كام كنا.. نعم.. كام كنا دائاًم.. فنحن مل نكن 
أنت  دائاًم..  أكررها  سأظل  و  لِك،  قلت  »كام  مبتساًم:  أجاب  ولكنه  أبدًا.(،  معًا 
اجلميع..  قبل  تعرفيه عىل حقيقته  أن  وتستحقني  الوضع،  لذا ستتفهمني  ذكيٌة،  فتاة 
وتابع  لصدرها  يدهيا  ترفع  وهي  شهقتها  توقفه  مل  مي.«،  يا  تطلقنا  ومهرة  أنا 
يتاح  حتى  أياٍم،  لبضعِة  سأغادر  اآلن..  جوارها  إىل  لتكوين  عليِك  »أعتمد  برفٍق: 
هلا ترتيب أمورها دون الشعور بوجودي يضغط عليها.«. مد يده يمسح الدموع 
واعٌد..  فمستقبلِك  مي،  يا  ودراستِك  بنفسك  »اهتمي  متابعًا:  بلطٍف  خدها  عن 
لوصلِت ألعىل  أخلصِت  ولو  املميزين،  من  أنت  أرى هذا، صدقيني..  أن  أستطيع 
بأنِك بحاجٍة  تظنني  دائاًم أخاك األكرب، يف أي وقٍت  وأنا سأكون  يومًا..  مما حلمت 
إيل، ال ترتددي.. اتفقنا؟.«.. عال نشيجها املكتوم وهي تراقبه يفتح باب الغرفة، 
فقالت بخفوٍت: »أل حيبني؟ أفعلت كل هذا لال يشء؟!«..هز رأسه جميبًا بتأمٍل: 
»أحبِك.. وِلَ لن يفعل؟!.. أنت مجيلٌة صغريٌة ذكيٌة و ممتلئة باملشاعر الطاهرة.. ولكنه 
أحبك عىل طريقته.. اخلطأ ِمنَّا، حني نظن بأن احلب يغري البر، يف حني أنه ال يفعل 

سوى أن يعميهم فقط.. تصبحني عىل خري.«..

وبصريهتا  برصها  أغرق  الذي  النور  وسط  غارقًة  مي  تاركًا  هبدوٍء  غادر 
للمرة األوىل يف حياهتا..
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انتصف الشتاء وغرز أنيابه الزرقاء يف أوصال كل حيٍّ وجامٍد بال شفقٍة، 
وحتولت األلوان كلها إىل رمادي وبني، واحتجبت الشمس خلف السحاب 
األوراق  أصاغر  رفعت  التي  الباردة  الرياح  عن  بعيدًا  نفسها  تدفئ  القطني 
لتحملهم جمددًا،  تعود  ثم  بعيدًا،  إل لرميهم  ليس  السامء،  أعايل  إىل  والطيور 

معيدًة الكرة بال كلٍل ول رمحٍة.
مل تكن املزرعة هي املكان األمثل لتمضية مثل هذا الشتاء القارس، ولكن 
ًا من النتقال إليها بعدما قرر نادر البقاء هناك إثر حماولِة  آدم وكريمة مل جيدا ُبدَّ
فؤاٍد التخلص من حياته بابتالع كميٍة كبريٍة من األدوية املهدئة. واآلن، وبعدما 
سافر فؤاٌد ليميض فرة نقاهٍة وإعادة تأهيٍل بأحد أكرب املصاح النفسيِة بغرِب 
أمريكا، فلم يبَق هنا إل نادرًا، وحيدًا، وسط هذا الفضاء الشاسع ليجر ذكرياته 

وآلمه، ويعيش موقنًا ملا وملن فقد..
وقفـت كريمـة بجـوار زوجها يطالعـان نادرًا بقلـٍق، من خلـف الزجاج 
العريـض ألحد شـبابيك بيـت املزرعـة، حيث اعتـاد أن جيلس بجوار سـياج 
مضـامر اخليـل لرياقـب بصمـٍت الفـرس الصغـرية ) مهـرة(، التـي أهداهـا 
لشـهٍد يف آخـر عيـد ميـالٍد هلـا، والتـي بدورهـا أسـمتها تيمنـًا باملـرأة التـي 
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أحبتهـا مـن كل قلبهـا، تركض خببـا حينًا وتقفز مزهـوًة بعنفوان شـباهبا حينًا 
آخـر، واهلـواء يعبث بشـعرها الكسـتنائي الطويـل، كأمجل ما صـور اخلالق.. 
كان جيلـس هنـاك، عـىل املقعـد اخلشـبي الطويـل، مسـندًا ظهـره إىل الـوراء، 
عاقـدًا سـاعديه، لسـاعاٍت وسـاعاٍت، دون حـراٍك، ودون طعـاٍم أو رشاٍب، 
متجاهـاًل كل حمـاولت كريمـة وآدم بإغرائـه أو حتفيزه لتناول ولـو القليل مما 
يقيـم األود، مكتفيـا بفنجـان القهـوة الـذي جيلبه لـه آدم حني يطلـب، ولقمة 
خبـٍز أو قطعـة بسـكويت صغـريٍة، إذا ما أنَّت معدتـه من قوة القهـوة احلارقة، 
حتـى بـات نحياًل بشـكٍل ملحـوٍظ، يصعب عـىل من يـراه بعد غيـاٍب طويٍل 
أن يتعرفـه.. مل يكـن منهـارًا ظاهريـًا عـىل الرغـم مـن ذلـك، وإنـام كان حـني 
يلتقـي آدم أو كريمـة أو أحد العامل، يتحدث ببسـاطٍة وطبيعيٍة شـديدٍة، حتى 
أنـه عاد ملبارشة أعاملـه من مكتبه هنـا يف املنزل، بنفس اجلديـة واليقظة، ولكنه 
مـا أن يبتعـد عـن عملـه والناس، حتـى يعـود لقوقعتـه ويغوص هبـا ألعامق 

ذكرياتـه القابعـة يف قـاع ذلك املحيـط املظلم الـذي ندعـوه الالوعي... 
»البد وأن تتحدث إليه! سيمرض إن بقي خارجًا، فاجلو بارٌد جدًا اليوم!«.

تقلقي،  ال  تعرفينه..  ولكنك  أحاول؟!  ل  أتظنينني  كريمة.  يا  يل  يستمع  »لن 
امنحيه بعض  التعامل ما كل جرى، بداخله..  سيعود إىل طبيعته عندما يتمكن من 

الوقت فقط، فهو ال حيب التطفل عليه حني يكون هبذه احلال.«.

دفعته كريمة من طريقها قائلًة وهي تتوجه نحو الباب اخلشبي العريض 
املفيض إىل رشفة واسعٍة، ينتصفها صفني من الدرجات املؤدية لألرض املنبسطة 
للباحة املحيطة ببيت املزرعة، وهي تلف حوهلا الشال األسود الضخم: »ِقف أنت 
مكانك، راقبهم يضيعون واحدًا تلو اآلخر.«. مل تأبه لندائه ومل حياول هو إيقافها، 
فقد صار مؤخرًا، شديد القلق عىل صحتها ومن نوبات اإلرهاق املتكررة التي 
تعرهيا، فاكتفى بالعودة للوقوف داخل البيت املظلم حيث كان، لرياقب عن 
بينام  بينهام،  يدور  ما  سامع  من  يتمكن  أن  دون  قلبه،  إىل  شخصني  أحب  بعد 
بدا نادٌر غري متضايٍق من اقتحام كريمة خللوته مع نفسه، عىل عكس ما توقع.
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»حصاٌن مجيل، لوال اجلو، والغيوم، لكان املنظر يستحق اجللوس.«.. جلست 
استوت يف  بعدما  فتابعت  تعليق،  دون  مبتساًم  اعتدل  الذي  نادٍر  بجوار  ببطٍء 
الشاي؟  من  كوبًا  معًا  لنتناول  تدخل  ال  »ِل  ركبتها:  أمل  من  تتأوه  وهي  جلستها 
ستصاب باإلنفلونزا يف هذا اجلو، هبذه الثياب اخلفيفة.«، وأمسكت بطرف اجلاكيت 
ما  »لديك  متابعًة:  باستهتاٍر  أزراره  نادٌر  فتح  الذي  اخلفيف  الصويف  الساموي 
التغيري؟!«.. مطَّ  الثقيلة من باب  ثيابك  أثقل من هذا اجلاكيت! فلم ال ترتدي  هو 
وحني  نبهتني.«،  عندما  إال  بالربد  أشعر  »ل  بخفٍة:  رادًا  كفيه  وفرك  شفتيه  نادٌر 
»صدقيني.. كام أين ال أرشب  رفعت حاجبها بتعجٍب واستنكاٍر، تابع ببساطة: 
الداخل.«،  إىل  تعودين  قهوة حني  فنجان  يعد يل  بأن  آدم  أن ختربي  فأرجو  الشاي، 
وعاد جللسته األوىل، إل أن كريمة قالت بحزٍم: »ال، ال مزيد من القهوة.. النهار 
ل ينتصف بعد، وأنت رشبت حتى اآلن أربعة فناجني! أتريد أن تقتل نفسك؟!.«.. 
وأشار  ال؟!«،  بالطبع  »أنا؟!  فاجأته:  الفكرة  وكأن  حاجبيه  رافعًا  بسخريٍة  رد 
»وملِن أترك هذه احلياة اجلميلة؟!.«.. قطبت كريمة بشدٍة حمذرًة:  حوله مكماًل: 
»ال متزح معي هبذا الشأن يا نادر، أرجوك..« . اعتذر منها مبتساًم وعاد يتأمل فرسه 
لتحميه  وجدت  حتيطه  التي  األسوار  هذه  بأن  يظن  وكأنه  بدا  الذي  السعيد 
وحتمي عامله، ل لتسجنه. حذت كريمة حذوة وأخذت تطالع الفرس الصغري 
بابتسامٍة صغريٍة. بقيا لدقائق صامتني قبل أن تقول كريمة دون مقدماٍت: »ما 
أخبار مهرة؟«. التفت إليها بحدة متسائاًل باستغراٍب: »وما أدراين؟ ِل تسألني؟«. 
التفتت إليه وقالت بابتسامٍة آسفٍة: »وأنا من كنت أظنك العاقل يف هذا البيت يا 
نادر! ظننتك سرتدها بعد أن هتدأ، قبل أن .....تنتهي عدهتا.«. عقد ساعديه وعاد 
أنا أيضًا.. ولكن.. ما  »نعم.. ربام ظننت هذا  يمد ساقيه قائاًل بشفتني ملتويتني: 
حدث قد حدث، صفحٌة وُطويت، فدعينا ال ُنقلِّب فيام فات يا كريمة، وعودي إىل 
تاركة دفء  كريمة حني خرجت  بالربد.«. ولكن  تتأثر ركبتك  الداخل حتى ال 
انتزاع  تنتِوي أن جتعل هبات الربد تؤثر يف عزمها عىل  البيت وراءها، مل تكن 
األمان  إىل حيث  ليعود معها  والكآبة،  الوحدة  براثن  الباقي من  الوحيد  ابنها 
أبدًا  حتظ  ل  وأكثر..  به،  مررنا  بام  املسكينة  مرت  »لقد  بإرصاٍر:  فقالت  والراحة، 
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بفرصٍة أو حياٍة سهلٍة، ولقد مُلتها بنفيس مثل اجلميع عىل ما حدث.. ولكن، يا بني، 
بقيٌة كي أضيعها يف  العمر  يعد يف  تتضح األمور، ول  الوقت،  القليل من  بعد مرور 
مهرة  كريم..  وجه  نرجو  ونحن  حٍق،  كلمة  لكتم  وال  للمكابرة،  برأيي  التمسك 
أحبتك يا بني.. صدقني.. أكثر مما كانت هي نفسها تعلم، وإنام هذه الدنيا اجلديدة 
عليها جعلتها ال تدرك ذلك.. ال تنس كم هي بسيطٌة وحياهتا كانت متمحورًة حول 
دراسة أخوهيا ومأكلهام.. والواقع أن الفتاة ل ترتكب جرمًا باحلديث إيل.. ولكن منه 

هلل النامم الذي تسبب بكل هذا..«. 

التعابري عىل وجهه، حتى ما أن أمتت  نادٌر بجموٍد وقد ماتت  استمع هلا 
األمور  »ليت  باقتضاٍب:  معلقًا  جيبيه  يف  يديه  واضعًا  وقف  العصامء،  خطبتها 
هبذه البساطة.. ولكن كام أخربتك.. ما حدث قد حدث.. وأرجو أال تعاودي الكالم 
ليوليها  بكوعيه  إليه  مستندا  األبيض  السياج  نحو  ثانيًة.«، وسار  املوضوع  هبذا 
ظهره معلنًا هناية هذا النقاش. حارت كريمة فيام عليها أن تفعل، أترك األمور 
عن  حديثها  تكمل  بأن  املرة  هذه  هلا  سمح  بأنه  وتكتفي  مؤقتًا  احلد  هذا  عند 
مهرة، أم تستغل فرصة أنه فتح هلا بابًا لطاملا كان مغلقًا، وربام لن ُيفتح جمددًا، 
حسمت  سعيدٍة؟!..  هنايٍة  إىل  املرة  هذه  تصل  علها  لقوله  أتت  ما  كل  لتقول 
ركبتها،  آلم  اندلع  من  خوفا  بحذٍر،  وسارت  متأوهًة  ببطٍء  فوقفت  أمرها، 
حتى وقفت بجانبه، ولكنها بدل من النظر مثله إىل احلصان، استدارت نحوه 
»أنت ال  بخفوٍت:  قائلًة  املعقودتني  بذراعيها  الشال عىل صدرها  وقد ضمت 
تصدقني حني أقول بأن مهرة حتبك، أليس كذلك؟ ولكن لو صدقتني.. لو منحت 
»ولكن  رافعًا حاجبه:  قاطعها  نظري..«،  األمور من وجهة  الفرصة لرتى  نفسك 
وجهة  غريي..  يراه  وال  أراه،  ما  عليه..  أنا  ما  اجلميع..  عن  خمتلفًا  جيعلني  ما  هذا 
نظري..«، ثم استدار ليواجهها بالكامل قائاًل بغضٍب ودموٍع طفرت يف صوته 
ولكنها مل تصل عينيه: »نعم، أصدقِك يا كريمة.. أصدق أن مهرًة حتبني.. متامًا كام 
جراء  وحروقي  جروحي  تضمدين  الصغري  فرايش  يف  وأنا  ليلٍة  كل  أصدقِك  كنت 
تربية أمي يل، حالفًة باهلل بأهنا حتبني.. أتذكرين ذلك؟! أتذكرين كيف كان حب أمي 
ينهمر  كان  الذي  احلب  أتذكرين  املنصهر.  بالشمع  املحرتق  احلب  ذاك  كريمة..  يا 



488

تافٍه كزيارٍة ألحد أقارهبا؟  عىل وجهي وظهري حني كنت طفاًل، أعرتض عىل أمٍر 
ت، يف نوبات غضبها، كل يشء أهديته  أتذكرين كم كانت حتبني بحيث مزقت وكرسَّ
أو رسمته هلا بأعوامي األربعة.. ؟ أتذكرين؟!! كنت حتتضنيني لياًل ونحن نسمعهام 
الدنيا؟..  يف  آخر  خملوٍق  أي  من  أكثر  حتبني  بأهنا  ختربينني  وأنت  بسببي  يتشاجران 
أوتعلمني شيئًا؟ كنت أصدقِك..! متامًا كام صدقت فؤادًا وهو خيربين الشهر املايض 
بأنه حيبني كام أحبني دائاًم، ولكنه ل يدر ل كان يشعر بالسعادة ووالدي يعاقبني بدالً 
منه.. نعم، أصدق بأهنم مجيعًا أحبوين، و لكن ال تلوميني إن اكتفيت من هذا احلب 
اآلن.. وإن كنِت ال ترغبني يف أن أترك لكم البالد بأكملها، فال تتحدثي معي عن تلك 

املخلوقة، وال عن ذاك اهلراء.. أبدًا.. أبدًا.. مفهوم!!«..

استدار ليفتح السياج للمهر الصغري الذي سابق الرياح منطلقًا جيري دون 
توقٍف، متحررًا من سياجه ليجول حمتفاًل.... داخل أسوار املزرعة الواسعة..

كاجلمر،  احلارة  بالذكريات  يغص  وقلبها  الفيال  إىل  كريمة  عادت  بينام 
والتي قلبها نادٌر بسيخ حديديٍّ حاٍد، حتى جددَّ الوشم القديم الذي تركته منذ 

زمن عىل جدران قلبها العجوز..

] 
أوقف نادٌر سيارته املرسيدس البيضاء احلديثة الطراز، بموازاة أحد أبراج 
مدينة نرص، بعد عناٍء طويٍل للبحث عن َموقٍف، وأنَّب نفسه كثريًا عىل اختياره 
ملثل هذا التوقيت بالنهار ليقوم بزيارته، فالساعة الثانية ظهرًا، من أكثر الساعات 
ازدحامًا عىل اإلطالق يف العاصمة املكتظة بالنسامت ليل هنار.. ولكنه كان قد 
أجل هذه اخلطوة طوياًل، وما انتبه إل وقد مرت ثالث سنواٍت عجاٍف! نزل 
بحلته الرمادية األنيقة، ووقف حيدق من وراء نظارته السوداء يف البناية العالية 
التي حتتل الطابق  النوايص املميزة هبذا احلي. كانت املحال  املنتصبة عىل أحد 
األريض بأكمله تعج بالزبائن والضجيج. خلع نادٌر نظارته وألقاها يف جيب 
أجفل حني ظهر  وقد  الضيق،  املرمري  املدخل  إىل  يدلف  بإمهاٍل وهو  سرته 
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من العدِم رجٌل متني البنيان يرتدي جلبابا صعيديًا أبيَض ليقول بأدٍب وتأٍن: 
»الدور احلادي عر،  بتساؤٍل:  نادٌر إىل األعىل جميبًا  »الباشا، من يريد؟«.. أشار 
السيدة مهرة اخلويل.«.. سأله البواب جمددًا: »ومن تكون سعادتك؟«.. قال نادٌر 
بحزٍم دون أن يطرف له جفٌن وهو يدنو من املصاعد الثالثة ضاغطًا عىل أحد 

أزراها: »قريب.«..
ُفتح باب املصعد بعد دقائق من النتظار فدلف نادٌر هبدوٍء وضغط الزر 
بلطٍف، قبل أن يعيد الكرة مرتني حتى أضاء الزر الذي حيمل الرقم أحد عرش، 
ولكن قبل أن يغلق املصعد بابه، مد رأسه من الباب مناديًا البواب بِلنٍي: »تعال 
يشكره  وهو  قلياًل  ينحني  جعله  املال،  من  بمبلٍغ  للرجل  يده  ومد  عم.«،  يا 
نادٌر  عينا  تعلقت  املهذب..  السيد  عن  عوضًا  الباب  ليغلق  تقدم  ثم  بامتناٍن، 
دقاته  كادت  بقوٍة حتى  يدق  وقلبه  واخلبو،  اإلنارة  املتعاقبة  األضواء  بسلسلة 
نادمًا عىل إنصاته آلدم واستجابته إلحلاحه بزيارة مهرة،  تصم أذنيه.. مل يكن 
والتحدث إليها، ولكنه كان يشعر كالتلميذ الذي ينتظر الناظر ليقدم له اعتذاره، 
فال كلامٍت ستسعفه ول يتوقع تعاطفًا، كام ل يمكنه أن يتنبأ بالغفران.. مع دقة 
الوصول، انتفض قلبه، فعض عىل أرضاسه وأفرغ توتره يف خطواته الرسيعة 
نحو الباب الذي يطابق العنوان الصغري املخطوط عىل القصاصة الصغرية التي 
سكنت جيبه وقد حفظ حمتواها عن ظهر قلٍب وراجعه عىل مدار األيام والليايل 

الستِّ املاضية.. 
عىل الباب اخلشبي املحمر، توقع أن جيد عالمًة ما تدل عىل وجود املرأة 
الوقت  مر  كلام  ليجدها  طياهتا،  يف  دفنها  حماولً  املاضية  السنوات  طوى  التي 
وَكثر الناس، ازدادت ذكراها وهجًا، بدلً من أن ختبو وتنطفئ.. انتظر بعدما 
مغادرًا.)بالطبع،  فاستدار  بالقليلة،  ليست  مدة  رسيعٍة  بضغطٍة  اجلرس  رن 

ستكون يف عملها والولدين باجلامعة.(..
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إل أن حظه بدا أفضل مما توقع، فبينام وقف ينتظر املصعد مطأطئ الرأس، 
دافنا قبضتيه يف جيبي رسواله وهو يطارد بطرف حذائه رساًم ومهيًا عىل األرضية 
الرمادية، ُفتح الباب عن آخره وأتبع ذلك شهقًة عاليًة: »)أبيه؟!!!(.«. وقبل أن 
يستوعب املفاجأة، وربام قبل أن تستوعبها مي بنفسها، وجدت نفسها إىل جانبه 
تشده من مرفقه نحو الشقة: »تعال ، تعال.. أنا غري مصدقٍة ملا أرى!!.«.. أخرج 
كفه من جيبه ورفع ذراعه لتتأبطه جميبًا بابتهاٍج وهو يربت بيده األخرى عىل 
»مي!! كم كربِت!! يسعدين أنك موجودٌة، فقد  ارتاحت عىل ذراعه:  التي  كفها 
»اشتقت  بقوٍة:  الباب  لتغلق  الداخل  إىل  تدفعه  وهي  غمزته  لِك.!.«.  اشتقت 
يل أنا؟!.«، وضحكت بسعادٍة بالغٍة وهي تتابع: »انتظر هنا بالصالون، وسأعلم 
مهرة بوجودك.. يااه!! أمحُد اهلل بأنني ل اذهب للكلية اليوم، وإال ملا قابلتك!! سبحان 
مسبِّب األسباب!!«.. تركته ضاحكًا مستبرشًا وسط غرفة صالوٍن واسعٍة أنيقٍة، 
َدًا يف مثل هذا الوقت  واختفت يف الطرقة املواجهة التي غرقت يف ظالٍم بدا ُمتَعمَّ
من النهار.. دار حول الغرفة يتأمل أثاثها األنيق البسيط بألوانه املتاموجة بني 
الزيتوين والبيج القاتم املحاط بخشب ذهبي حمفور.. عىل الطاولت الذهبية، 
الذي  التيوليب  نوع  من  اصطناعيًة صفراء،  ورودًا  مزهرياٌت محلت  وضعت 
باألبيض  كبريٌة  صورٌة  علقت  الغرفة،  منتصف  يف  احلائط  وعىل  مهرة،  أحبته 

واألسود لرجٍل ليس عجوزًا جدًا، استنتج بأنه والد مهرة املتويف..
»ماذا  غامزًا:  ليجيب  برسعٍة  استدار  )أبيه(؟.«.  يا  ترب  أن  حتب  »ماذا 
تظنني؟«. قفزت جميبًة: »قهوة.. دقيقٌة وتكون أمامك.«. قاطعها برفٍق: »ال تتعبي 
نفسك، تعايل واجليس لنتحدث!.«. ولكن هناية عبارته سقطت عىل األرض حني 
مل جتد أذنًا مصغيًة، إذ كانت مي قد اختفت جمددًا.. )ُترى ماذا كان رد فعل مهرة 
حني عرفت بوجودي هنا، يف شقتها؟ هل ثارت عىل مي، كعادهتا حني يضعها 
انتظاره، فكر مكفهرًا  أي من أخوهيا يف موقٍف حرٍج؟(.. حني طالت دقائق 
معي!!!(..  هي  تترصف  بأن  مي  وأخربت  للقائي  اخلروج  رفضت  )بالتأكيد 
وقف حني اقتنع بمنطقية فرضيته األخرية، فخروجه هبدوٍء سيكون أقل حرجًا 

له وللفتاة الشابة.. التقف سلسلة مفاتيحه، وهاتفه املحمول عن الطاولة.
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ثوٍب  يف  مهرة  وقفت  الباب،  عتبة  فعىل  متجمدًا..  وقف  »قهوتك.«.. 
صيفٍي كالسيكيٍّ مقلٍم بالعاجي والفريوزي، حاملًة صينية القهوة الصغرية، 
وعىل وجهها ارتسمت ابتسامٌة متوترٌة فوق مالحمها الناعسة، حتت غرة قصرية 

وشعر معقود..
»آسف إن أتيت بدون سابق اتفاٍق، هل أيقظتِك مي؟!«.. )نعم، أخربها كم 
تبدو تعبًة متورمًة املالمح يف لقائكام األول بعد فراِق ثالِث سنوات.. ستساعدك 
هذه الفتتاحية.(. وضعت الصينية بلطٍف عىل الطاولة وأشارت له ليجلس..

كان شـعره أقـرص قليـاًل ممـا اعتـاد، ووجهـه أكثـر نحـولً، كـام بـدت 
الشـعريات الفضيـة التـي كانت ختـط فوديـه، أكثر وضوحـًا. فيام عـدا ذلك، 
بـدا نـاٌدر كـام هـو، بنظرتـه الواثقـة وهيئتـه املكتملـة وحضـوره املهيمـن.. 
اغتصبـت ابتسـامًة بام بقي هلـا من قواهـا اخلائرِة إثر سـهرة ليلة أمـٍس وقالت 
بـأدٍب وهـي تناولـه فنجانـه بعدما جلـس يف منتصـف األريكـة: »تفضل.«.. 
شهيته  غادرته  وقد  منها  تناوله  بعدما  جانبًا  الفنجان  وضع  »شكرًا.«.. 
ولكن  مؤملًا..  بدا  مهام  معه،  التعامل  تستطيع  أمر  ما،  أن خيونك شخص  هلا. 
املرء حني خيونه عقله وقلبه وجسده! حني يقفون صفًا واحدًا مع  ماذا يفعل 
قاتلك! حني ل يكتب دمك إل اسمها ول يتنسم جلدك إل عطرها!! كيف 
ليس  تستعني؟!  أن  أن تترصف وبمن عليك  احلال حينها؟! كيف عليك  هو 
أمامك إل الستسالم والتسليم بأنك ِملٌك حرصي لتلك املرأة، وتقبع ساكنًا 
منتظرًا أوامر قلبك املسحور.. لقد ذكر نفسه مائة مرة باإلهانات التي قذفها 
اخلبيء يف  األمل  يقتل  عله  زواجهام،  أهنى هبا  التي  املهينة  وبالطريقة  بوجهها 
إل  أثمرت حماولته شيئًا  ما  معها، ولكن  لديه  فرصة  أل  ويقنع عقله  صدره 

إضاعُة أياٍم غاليٍة..
»كيف عرفت العنوان؟  حني وجدته غري متعجٍل للبدء باحلديث، بادرته: 
كريمة، أليس كذلك؟ فآدم ال يفعلها.«... كان حيدق هبا بدهشٍة وقال بعد حلظاٍت: 
»آدم وكريمة يعرفان هذا العنوان؟! ماذا، هل مها عىل اتصاٍل بكم؟!.«، ورضب كفًا 
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بكفٍّ مكماًل: »والرجل جعلني أستخدم معاريف ألجد أين تقطنون!!. لذا ل تسألني 
عضت  معكام؟.«.  متواصالن  ومها  متى  مذ  فؤاد!...  عن  وال  أخبارمها،  عن  مي 
شفتها السفىل للخطأ الساذج الذي بسببه ربام أوقعت أكثر شخصني سانداها 
يف حياهتا، يف مشكلٍة كبريٍة وقطبت مدافعًة: »ال ذنب هلام إن ل حيدثاك بأخبارنا، 
فقد أقسمت عليهام أال يفعال، وهددهتام بأن أختفي أنا و.. األوالد إن تالعبا يب...«.. 
كادت أن تفلت منه ضحكًة صغريًة، فبعض الطباع ل تتغري أبدًا، وطبيعة مهرة 
الدفاعية، قفزت يف وجهه كالزنربك بمجرد أن استشعرت خطرًا عىل شخص 
حتبه، ولكنه ابتلع ضحكته مع ريقه وقال ملطفًا اجلو: »لست غاضبًا منهام، وليس 
هناك من ذنٍب كي يتحمله أحد.. أنا فقط أتعجب من..«، ثم ابتسم قائاًل برقٍة: »ال 
بأس.. ولكن حقًا أود أن أعرف مذ متى ومها يعرفان عنوانكام اجلديد.«.. ابتسمت 
بدورها وقالت وهي تداعب طرف الصينية بأصابعها: »آدم هو من ساعدين يف 
بيع الشقة التي أعطيتني إياها، وهو من عثر يل عىل هذا البديل.«.. ضحك، فضكت 
، ما شجع نادرًا عىل امليل قلياًل إىل األمام  بدورها... وذاب أول جداٍر جليديٍّ
ضيعنا  مما  أكثر  وقتنا  من  تستغرق  طويلٍة  مقدماٍت  أستخدم  لن  »مهرة،  ويقول: 
هذه  كانت  مهام  األعذار،  خلف  كالصغار  وأختفى  فعلت  عام  أتراجع  لن  بالفعل.. 
األعذار مباحًة، أو بدت مقبولًة.. أنا هنا ألسمعك.. لتخرجي كل ما لديك، متامًا كام 
سمحت لنفيس بأن أفعل معك.. عىل األقل لنقف عىل أرٍض متساويٍة، ونحاول أن 

نبدأ شيئًا جديدًا..«.

اضيقـت عيناها وهي تسـأله بخفوٍت: »وهنلة؟!.«.. ضحـك جمددًا وقال 
ليغيظهـا قليـاًل: »إذا َل خيمربك العجموزان بمكل يشٍء؟! مجيمل..«.. ابتلعت ريقها 
وأسـكتت فرحـًة مهسـت يف أذهنـا بأنـه مل يعـد ملـك تلـك املـرأة الزجاجيـة، 
وانتظـرت برقـٍب توضيحـه: »ل أكمذب عليمِك حني قلت بمأين طلقتهما.. ولكن 
مما كذبمت بشمأنه همو متمى.. فقمد طلقتهما قبمل أن أعرفمِك بسمنواٍت. وقمد نقلت 
لتتموىل إدارة إحمدى المركات بأوروبما اآلن«، وحـني فتحـت فمهـا لتعـرض، 
رفـع يده لتسـمح لـه بأن يكمـل، فأطبقت شـفتيها جمـددًا واسـتمعت له وهو 
خيربهـا بجديـٍة وخفـوٍت عـن كل تفاصيـل القضيـة وكيـف اضطـرت هنلـة 
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لفعـل ما فعلـت لتخرجه وكيف اسـتخدام عالقاته ومعارفـه إلغالق القضية 
كـام جيـب، وليس كـام توجههـا األوراق...

التي كشفتها األحداث.. وحني  املريعة  للتفاصيل  صعقت وهي تستمع 
ذكر اسم أمرية، انتابتها قشعريرٌة قويٌة بالكاد سيطرت عليها كي ل تبدو لنادٍر.. 
وأرجعت  باملشفى؟!!.«،  ومعنا  بالسيارة،  معنا  كانت  »ولكنها  بخوٍف:  سألته 
يا  أهلها!!  أنتم  »دعك من كل هذا!! نحن..  قالت:  للوراء مراجعًة عام  رأسها 

نادر، من هامجونا كانوا هيدفون للقتل وليس التهديد!! فكيف..؟«.. 

» شككت هبا حلظة علمت بام حدث، ولكني ل أشأ أن أثري قلقها، فأمرية فيها كّم من 
اخلبث واحليلة، ال حد هلام.. وحني .. لنقل، ختلت عن حذرها معي، وكشفت عن وجهها 
بسفوٍر، تو..«. قاطعته متسائلًة: »كيف؟ ماذا فعلت؟«، وهزت رأسها ساخرًة: 
»وطبعًا لن أسألك ِل َل ختربين حينها، فلست عىل مستوى أصحاب العقول الذرية.«. 

»أوالً، ال تقمارين نفسمك هبما.. أبمدًا.. فشمتان بينكمام.. وثانيمًا، ليمس ُمهماًم مما 
فعلمت، ولكنمي حينهما توقعت أن هتمد املعبد عمىل رؤوس اجلميمع.. فاخلوف وعدم 
وجمود مما تفقمده، مها أسموأ حمرك ألمثمال أممرية.. همااااه.. املهم، ل أصمل ليشٍء يف 
البدايمة، ولكنما توصلنا لعالقمة صديقتها بتاجر خمدراٍت حميلٍّ تشمرتي منمه ما يلزمها 
ل.. تعلممني.. وقمد سملطت أممرية عىل رقبتها سميف الفضيحمة إن ل تسماعدها فيام 
تنموي.. و الباقمي متوقمع.. ولكمن مما ل نتوقعه، همو أن حتماول أممرية التخلص من 
صديقتهما تلمك بإغراقهما يف محامهما والتظاهر بأنه حمادٌث إثر التعاطمي لتخفي آخر 
رابمٍط بينهما وبمني فعلتهما، وهنما سمارت الريماح بمام ال تشمتهيه سمفن األممرية. فلام 
متكنمت روضمة من الفمكاك منهما وإفقادهما وعيها، سمارعت ألقرب قسمم رشطٍة، 

واعرتفمت بمكل يشٍء.. وممن هنا تموىل املستشمار شموكت القضية.«..

كان ما تسمعه كثريًا عىل الستيعاب دفعًة واحدًة.. نعم، تدرك بأن ألمرية 
رشٌّ مستطرٌي، ولكن ليس حلد القتل!! فقد ظنت بأن أقىص ما قد تأتيه املرأة هو 
البيت.. لكن أن تقتل!! تقتل أخاها وزوجها  أن تدمر زواجها وتطردها من 
وابنته، وخاهلا الذي رباها؟!!! لتلصق التهمة بقريبها!!! كل هذا ألجل املال!! 

وقطبت.. أهلذا احلد؟!!!
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انتبهت حني لوح نادٌر بيده أمام عينيها قائاًل برفٍق: »هاي.. ال، ال تردي 
وتسرتسيل يف ختيل تلك الصور والتصورات القبيحة، فكل هذا انتهى اآلن.. األمر 
الوحيد الذي ال أعرفه، هو كيف و متى حصلت عىل سالحي..«. سألته برسعٍة: 
اب، رمحه اهلل! فكيف..  »ولكنها بالفعل كانت باملشفى وقت.. وقت مقتل السيد حسَّ
هل استأجرت أحدًا وأعطته سالحك!.«. رد ببساطٍة وكأنه حيكي قصًة ل جريمًة 
مروعًة حصدت أرواحًا: »ال، فقد ذهبت بنفسها لتفاجئه بمعرفتها مسكنه اخلاص 
الذي ال يعلم بأمره سواي، وهذا سبب أن أقفال البيت بدت سليمة لدى فحصها، 
الداخل.. وحسب اعرتافاهتا،  الباب بعدما فتحه له خايل من  فمن دخل، دخل من 
يستغرق  موته. ول  تأكدت من  بعدما  فور دخوهلا وغادرت  النار  أطلقت عليه  فقد 

األمر برمته أكثر من عر دقائق.. فقط عر دقائق!«.

سألته وقد بدأ الكالم يف هذا املوضوع خينقها، ولكن فضوهلا كان أقوى من 
قدرهتا عىل التغايض: »وِل اعرتفت من األساس؟ فقد كان بإمكاهنا إنكار اعرتافات 
شجارمها  عىل  ردًا  هذا  كل  ابتدعت  ربام  صديقتها  أن  واألرجح  املدمنة..  صديقتها 
بينام رفضت األخرية؟!  أمرية،  أمرًا من  أو  ماالً  أن طلبت  مثاًل  ربام كان سببه  الذي 
أليس كذلك؟«.. مد يده يدفع فنجان القهوة قليال قائال بأرحيية: »أحتاج لفنجان 
حاجبيها  رفعت  جمددًا!.«.  الشأن  هبذا  حتقيقًا  سأخوض  كنت  إن  )طازج(  قهوٍة 
منتبهة ألهنا أهلته عن قهوته ومل تقدم له شيئًا آخر! نادت مي التي ظهرت من 
إذ ل  الصينية وختتفي يف حلظٍة،  لرفع  وتقدمت  بُظرٍف  مبتسمًة  الباب  خلف 
بل أجاب  ينتظر عودهتا،  مل  نادرًا  القصة. ولكن  باقي  يفوهتا يشٌء من  أن  تود 
عن سؤال مهرة رافعا أحد حاجبيه: »أوحى هلا أحد حماميها بأن تتظاهر باالهنيار 
العصبي، وأنه سيستخدم تاريخ ... والديت املريض، فلربام أخربت أهنا عانت اكتئابًا 
ادعاء  حتاول  كانت  أمرية  أن  املهم  علينا،  »ما  ليتابع:  بعمٍق  وتنفس   ،». و..  حادًا 
املوازين.«، وفرد كفيه  النفيس والعقيل، ولكن شوكت قلب كل هذه  عدم االتزان 
تنتظر  »وها هي  بارتياٍح:  مراجعًا يف جلسته لريفع ساقًا فوق األخرى مكماًل 
أن  قبل  السجن  بينام ستشيخ صديقتها يف ظلامت  تنفيذ حكم اإلعدام يف أي حلظة، 
ترى النور جمددًا.«. كان يشعر بالرتياح كلام ذكر األمر أو طاف بعقله، وظن أن 
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هذه النهاية هي ما سريح بال مهرة كذلك، ولكنه تعجب حني سألته: »ولكن، 
خلٍل  عىل  تدل  ترصفاهتا  كل  إن  أقصد..  فعاًل؟!  مريضًة  أمرية  تكون  بأن  يعقل  أال 

نفيسٍّ حاٍد، واملرىض النفسيون قد يؤذون أنفسهم أو غريهم، أليس كذلك؟«.

اعتدل وفك ساقيه قائاًل بعصبيٍة وهو يميل إىل األمام: »نعم، هي كذلك. 
ولكن هبذه الطريقة، سيكون العذر النفيس مؤهاًل خلروج كل جمرٍم من حمبسه! فكل 
السلس  العذر  هذا  األول،  الطراز  من  قاتلة  نمنح  أن  ولكن  النهاية..  يف  خمتل  جمرم 
لتمي بقية حياهتا خارج أسوار السجن، واهلل وحده أعلم هل ستتمكن بعدها من 
اهلروب من املصحة أم ال، هلو أمٌر خارج إطار العقل واملنطق.. ال، فأمرية اقرتفت ما ال 
يغتفر ولن أمنحها امتياز املرض النفيس لتتبخرت أمام عيناي متباهية بتدمري كل ما ومن 
أحببت.. ال.. صدقيني، الرساي الصفراء ليست العقاب األخف، فلو أردت التلذذ 
بتعذيبها ألريتها العذاب ألوانًا داخل أسوار ذلك املكان..«، وتراجع جمددًا وتابع 
وهو يعدل جاكيته: »ولكني رجٌل أحرتم القانون، وأحرتم أحكامه.«. أرادت أن 
تبتلع لساهنا وتصمت، فاألمر مل يعد خيصها ل من قريٍب ول من بعيٍد اآلن، 
بأهنا  تعلم  وأنت  متوت  جتعلها  أن  »أيمكن  تستوضح:  أن  إل  تستطع  مل  ولكنها 
مريضة؟!«. زفر بقوٍة وظنته لن يرد، ولكنه كان قد آل عىل نفسه أن يتقبل اليوم 
كل ما ستلقيه بوجهه من توبيٍخ وأن جييب عىل كل تساؤٍل بكل رصاحٍة، عاقدًا 
النية عىل اللتزام هبذين األمرين، ليبدآ معًا صفحة جديدة، لذا قال ببطٍء: »ال.. 
لن أدعها متوت إن كنت أظنها مريضًة.. ولكنها ليست مريضًة.. وعيلَّ تقبل واقع أهنا 
رشيرٌة... قاتلٌة، باعرتافها ، ال باعرتايف.. وبحكم قاٍض، ال بحكمي، فهي تستحق 
الشنق.. والقاتل يقتل، فالنفس بالنفس، وهذا ليس كالمي أنا.. فال حتويل القصاص 
جُلرٍم! ٍوليس ألهنا قريبتي، فسأرفض أن أتقبل هذا الواقع!.. لنغلق املوضوع عند هذا 

احلد، ألين ما جئت اليوم للتحدث بخصوصها..«...

و مال نحوها هامسًا: »ولكن ما أود قوله، ال جيوز وأن تسمعه مي من خلف 
الباب.«. وغمز مشريًا نحو طرف حذاء الفتاة الذي برز من جانب حافة احلائط، 
فهزت مهرة رأسها مناديًة وهي حتاول أن ختفي الرقب واخلجل اللذين خضبا 
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خدهيا بحمرٍة خفيفٍة دافئٍة: »القهوة يا مي.. البد وأهنا فارت وأنت واقفة هنا!«.. 
خرجت مي من خمبئها دون خجٍل وقالت وهي هتز كتفيها بال مبالٍة: »ل أضعها 
عىل النار بعد، فأظن أن )أبيه( سيتناول معنا الغداء.. أليس كذلك يا )أبيه(؟.«، وقبل 
أن يرد أكملت: »وإن أردت رأيي، فأنا أؤيدك يف كل كلمٍة قلتها..«. واستدارت 

مرسعة نحو املطبخ..
حتى  طوياًل،  اللحظة  هذه  انتظرت  لقد  بقوٍة..  يرضب  مهرة  قلب  كان 
يئست من حدوثها.. وواقع أن نادرًا لديه العامل أمجع لينساها، واقٌع مؤملٌ بغيٌض. 
هي تعرف بأن الرجال ل هييمون عشقًا وشوقًا كالنساء، وبأن النهايات السعيدة 
ل خيطها إل كاتبو الروايات ومؤلفو األفالم، وإن حدثت عىل أرض الواقع، 
املقومات والفرص ما مل يكن، ومل يصبح يومًا لدهيا،  لفتياٍت لدهين من  فهي 
ترتقها  حياهتا  عىل  وانكفأت  القديم،  اجلديد-  واقعها  مع  تعايشت  فقد  ولذا 
شواطئ  عرب  أرسهتا  لتقود  وتعود  قدميها،  عىل  جمددًا  لتقف  خيوطها  وتلملم 
احلياة، تاركًة قلبها خلفها، عىل ذاك الشاطئ البعيد، أمانة ل جترؤ عىل املطالبة 
هبا... واليوم! ها هو! جيلس يف بيتها! حيتيس قهوهتا! ويضحك عىل مزاحها!! 
سمعا قعقعًة يف املطبخ فسأهلا نادٌر عم تكون. »إهنا مي، تعد الغداء.« ردت 
»أتعرف كيف تطهو غداًء؟!«.. هزت  ماطًة شفتيها بسخريٍة، فسأهلا مستغربًا: 

رأسها نفيًا، فضحكا وعقبت: »هي فقط تعرب عن سعادهتا برؤيتك.«.. 

دوى صوت ارتطاٍم عاٍل أخذ يرن ويردد، ما جعل مهرة تقفز من كرسيها 
حممرة الوجه وهي تنادي بخفوٍت: »حراٌم عليك يا مي!! الصوت! الصوت!!.«، 
تبعته  املكتوم،  املواء  يشبه صوت  ما  الداخل  ارتفع من  تتم عبارهتا،  أن  وقبل 
جلبٌة خفيفٌة، ثم حركة عىل أول املمر، مل يتبني نادر كنهها حتى رأى مهرة ختف 
نحو الكائن الصغري الذي سار متعثرًا وهو يفرك عينيه بنزٍق ويئن ويزن بتقطٍع..

انتفـض نـادٌر واقفـًا وهـو يسـتوعب مـا يـرى.. صاحـت مهـرة بمـي: 
»أرأيمِت! أيقظتهما بعدمما غلبتنمي حتى ناممت.. واهلل حمراٌم عليك، فأنما ل أرتْح مذ 
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ثالثمة أيماٍم..«.. وقفـت مـي بباب املطبـخ مرتبكـًة، ونـادت مهرة بقلـٍق وهي 
تشـري نحـو نـادٍر، فانتبهـت مهـرة للمعركة األخـرى التـي تنتظرهـا )وأنا من 
ظننـت بسـذاجتي بـأن الدنيـا سـتلني يل جانبهـا أخريًا!( سـخرت من نفسـها 
وهـي حتتضن الصغرية ذات الشـعر البني األشـعث القصـري والعينني القامتني 
اللذيـن مألت الدموع مآقيهام الواسـعة، وتقدمت نحو نـادٍر الذي، وعىل أقل 
وصـٍف، وقـف مصعوقـًا متامًا غري قـادٍر عىل اإلتيـان بأي حركـٍة، وهو حيدق 
بوجـه مهـرة بجمـوٍد، حتى وقفـت أمامـه متامـًا قائلًة بخفـوٍت وخـدُّ الطفلة 
املحمـر يلتصق بخدهـا البارد الشـاحب: »ابنتي.. شمهد.«. مل يتحـرك نادٌر ومل 
يقـل شـيئًا، ومل حيـول عينيـه إىل الطفلـة التي كانـت تتململ وتتملـص من يد 
أمهـا، وإنـام بقي حيـدق يف مهـرة كالتمثال. مهسـت بتوتـٍر: »كنت سمأخربك.. 
فقمط، انتظرت الوقت املناسمب.«، وحـني مل يغري كالمها من موقفه شـيئًا، قالت 
برجـاٍء: »قمل شميئًا!«.. بالـكاد انفرجـت شـفتاه اللتان ابيضتـا متامـًا، لتخرج 
منهـام السـؤال الوحيـد الـذي متكن مـن مجـع حروفـه: »أتزوجمِت طارقمًا؟«. 
صاحت مي وهي حتمل الطفلة عن ذراع أختها: »أي زواٍج يا )أبيه(؟! انظر 
أشبه  بأهنا  يقول  بالذات عينيها!! ماجد  فؤاد؟!  )أبيه(  أليست نسخة من  إىل شهد! 
به من.. شهد الكبرية.... باملناسبة، ماجٌد عىل وصوٍل، فقد طلبته حلظة أدخلتك يا 

)أبيه( وكان سعيدًا بشكٍل ال يوصف.. أتعلم يا )أبيه( لق..«.. 

»خذي البنت وادخيل يا مي.. دعينا وحدنا قلياًل.« 

أثارها  وقد  باعتداٍد  مهرة  قالتها  شهد.«..  اسمها  ابنتك،  البنت..  »شهد.. 
وجرحها أن نادرًا مل ينظر نحو الفتاة ولو للمحة، وكأهنا غري موجودٍة، أو ل 
بضع  ابتعدت  مي  ولكن  جمددًا  أختها  من  الطفلة  تأخذ  ومهت  بل  هلا،  قيمة 

خطواٍت وهي تقول ملهرة برجاٍء: »حتدثوا يا مهرة، وشهد معي، لن تطري!.«.
من  أكثر  وربام  بل  لوجهه،  عاد  قد  اللون  لتجد  ثانيًة  لنادٍر  مهرة  نظرت 
الالزم، فقد انتفض عرق عريض يف جبهته بينام امحرت عيناه بشكل خميف.. 
كانت تدرك حجم الصدمة، ومل تتخيل بأنه قد يتلق اخلرب بأي شكل جيد، إل 
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أهنا أملت أن تكون مستعدًة للموقف حني حيدث، ل أن تؤخذ باملفاجأة متامًا 
مثله!. قالت باستسالٍم: »من حقك أن تقول ما تشاء، وأنا أتفهم متامًا كيف تشعر 
العامة..  املصلحة  أردت  وإنام  تفهمه،  ما  أقصد  ل  أنا  صدقني..  األمر..  هذا  حيال 
فأرجوك يا نادر، ال تقف ساكتًا هكذا، وال تترصف كام متليه عليك سلطتك فتؤذي 
ابنتنا نكايًة يب.«.. رد بصوت منخفٍض نسبيًا: »إن كنت ال أقول شيئًا اآلن، فألين، 
لوصف  املناسبة  الكلمة  أجد  ال  أعرفها،  التي  واأللقاب  األوصاف  كل  بني  من 
خملوقٍة مثلك!!«، أخذ صوته يرتفع شيئًا فشيئًا مع تسارع كلامته التي تسابقت 
أمامي  جتلسني  وأنت  األجواء،  وأصفي  وأبوح  أنوح  هنا  جالٌس  »أنا  لتجلدها: 
بكل بروٍد بابتسامتِك الكاذبة، وختفني أن يل ابنًة، وتنام عىل بعد خطوة مني؟!!.«.. 
أزعج صياحه الصغرية فهزهتا مي ومهت بالدخول لول أن أوقفتها مهرة قائلًة 
بحنٍق: »ال، أبقها هنا يا مي.. دعيها تقابل والدها و تتعرف عىل احلياة األرسية التي 
السامء  إىل  عينيه  رفع  الذي  نادرًا  ولكن  مهرة.«،  »يا  مي:  ترجتها  تفتقدها..«. 
قاطعها هادرًا وهو يوبخ مهرة بعنٍف: »أنِت باااااردٌة.. حقا!! ستبدئن من فورِك 
بِلومي؟!! عىل ماذا!!! ماذا تظنيني سأفعل حني أكتشف بأن يل ابنًة أخفيتِها عني؟!! 
ولكن  أتظنني..«،  أملك؟!!  ما  كل  أنا  أملك  بينام  بجحٍر  تعيش  ابنتي  أجد  حني 
الكيل كان قد طفح مع مهرة، ومل تعد حتتمل تنمر هؤلء األغنياء عىل حياهتا 
ومستواها، فردت بحدٍة: »هذا الذي تسميه جحرًا، هو بيتي، ولن أسمح لك وال 
ألي كان بإهانتي و أرسيت ، وخاصة يف... جحرنا ... ولتعلم أن هذا )اجلحر( ليس 

به قتلٌة وال مر..«.. 

أرضًا وتنفجر  للصغرية عمدًا كي تسقط  ،وإفالهتا  »مهرة!!« صيحة مي 
بالبكاء أوقفا مهرة عن إمتام تلميحها اجلارح، وجعلها تصيح بميٍّ وهي جتلس 
بجوار صغريهتا وتتفحصها حتت نظرات نادٍر املهتمة وقد تراجع بعدما، وكَردِّ 
، مال إىل األمام ليلتقف الطفلة قبل أن ترتطم بقوٍة باألرض، وعىل  فعٍل تلقائيٍّ
الرغم من عدم نجاحه، إل أن يده خففت قلياًل من ارتطام الصغرية باألرضية 
»ماذا فعلِت يا مي؟! أجننِت؟!! ل فعلِت هذا!!«، وعادت حتدث شهٍد  الصلبة: 
بلطٍف بالٍغ: »ال، ال تبكي يا حبي.. مامي هنا.. مي سيئة، لن نلعب معها ثانيًة..«.. 
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برسعٍة  تتنفس  لتجدها  ملي  فالتفتت  طفلتها  هدأت  حتى  متامًا  وقتها  أخذت 
أوقفتها  لول  تنفجر  كادت  التي  الكالمية  القنبلة  مع  سباٍق  يف  كانت  وكأهنا 
ختتلج  لزالت  فكه  عضلة  فالحظت  نادٍر،  إىل  نظرت  ثم  األخرق،  بفعلها 
بقوٍة، وعرفت أنه يقاوم قول يشٍء ُيلح عليه بقوة.. قال بعد أن وقفت وابنتها 
فوق ذراعها: »أهي بخري؟«. هزت رأسها إجيابًا، فقال بحزٍم: »سآخذ الطفلة يا 
مهرة.. أنت تعرفني أين سأفعل. ال يمكن أن أدع ابنتي تعيش بعيدًة عني..«. غصت 
حينها.«،  يف  أخربك  ل  حتديدًا  »وهلذا  برفٍق:  ردت  ولكنها  للحظاٍت  بالكلامت 
فقاطعها صائحًا: »يف حينها؟!«، ثم خفض صوته حني لحظ انزعاج الصغرية: 
وأنا  هنا  من  وخلرجت  عرفت،  ملا  حدث،  ما  ولوال  اآلن!!!  حتى  ختربيني  ل  »أنِت 
وكريمة؟!!.«..فورًا  »آدم  مستدركًا:  وقطب  لوجودها!!!.«،  جاهاًل  الزلت 

رددت الصغرية: »آبم.. كيينا.«.
ثم قالت  أمالت مهرة رأسها جانبًا للحظة،  تأوهت مي بضيٍق، يف حني 
ليلٍة وضحاها، إن  »ال تلمهام، فهام يوقنان بأين كنت سأختفي هبا ما بني  برصاحٍة: 
فكريمة  للحظٍة،  يرتكاها  أو  ل يرتكاين  علمت عنها شيئًا، ولكنهام عوضًا عن ذلك 
عىل..  أرص  وآدم...آدم  عميل..  إىل  أذهب  حني  معها  وتبقى  ولدت،  مذ  هبا  تعتني 
قائاًل  رفضت،  حني  بشدٍة  وغضب  للفتاة،  شهريٍّ  كمرصوٍف  يشٍء  ترك  تعرف.. 
منه  فلم أجد سببًا ألضايقه.. رصت آخذ  بأنه كجدها، وبأن كله من خري والدها، 
الظرف املغلق كل شهٍر، وأضعه يف اخلزانة بالداخل.. لو شئت ألحرضهتم مجيعًا لك 
»هذا غري  فورًا:  تتحدث وقال  اآلن.«... كان هيز رأسه ويديه يف وسطه وهي 
باملرة.. كل هذا ال معنى له.«، وفض كفيه صائحًا بجنوٍن:  طبيعي.. غري طبيعيٍّ 
»يل ابنة، أنا الوحيد الذي ال يعلم عنها شيئا؟!! هذا جنون..«.، ثم سأل عن كريمة 
بتحفٍز، فأخربته مي بأهنا مل تأت اليوم ألن شهد الصغرية متوعكٌة قلياًل، ومهرة 
تفضل أن تبقى هي معها وتعتذر عن عملها.. »هلذا مألت بيتي بالفلبينيات! وأنا 
صدقتها حني قالت بأن صحتها ل تعد تسعفها يف العناية بالبيت.. ل أقدر دماغ هذه 
العجوز جيدًا..«، وعدد عىل أصابعه: »إذا، ابنتي.. وآدم وكريمة.. هل هناك أحٌد 
مهرة  قالت  مهرة؟!«.  سيدة  يا  جمموعتي  من  أسطولك  إىل  أضمه  أن  تودين  آخر 
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بضعٍف: »أخربتك بأين كنت خائفة منك يف ذاك الوقت، وال زلت..«. قال بعنٍف 
وكلامته تتطاير كاحلمم: »وماذا فعلت لك لتشعري جتاهي بكل هذا اخلوف؟ ها؟ 
ل ال تنفكني ترددين هذه الكلمة السمجة كلام تشاجرنا؟ بم قرصت أنا؟! أنا ل أدخر 
جهدًا ألشعرك بالراحة واألمان، وأنت ال تنفكني تتأوهني من اخلوف!!! فلَِم أدفع 
أنا ثمن هذا اخلوف؟ ها؟ ما ذنبي؟!«.. جلست عىل الكريس والصغرية تتملص 
منها، حتى نجحت أخريًا، وتعثرت بخطاها حتى وصلت إىل سلسلة مفاتيح 
نادٍر امللقاة عىل الطاولة، فالتقطتها وجلست بقوٍة عىل األرض تلوكها وتعضها. 
»أال ترى يا نادر؟! انظر لنفسك! انظر كيف تشري هنا وهناك بإصبعك! بالطبع 
كنت ستأخذ مني شهدًا بغض النظر عن كل قوانني احلضانة وكل يشء. هكذا بكل 
بمواجهتك،  يل  قبل  ال  وألين  حيدث،  بأن  هذا  لكل  أسمح  أن  أستطع  ول  بساطة.. 
بابنتي؟ أال تعرف كم أحتاجها؟!.«.  أتلومني عىل رغبتي يف االحتفاظ  فاختبأت.. 
قال بصوٍت عال، وإنام ليس بالقوة السابقة: »وأنا ال أحتاجها؟ ليس يل حقٌّ هبا 
»أنت رجل.. غدًا تتزوج وتنجب وتصري  وبالشعور بوجودها؟«.. ردت بمرارٍة: 
لك أرسًة كاملًة، وستشعر مع الوقت بأن شهدًا، ابنة مهرة، عبئًا عىل أرستك اجلديدة. 
» وأنِت ال يمكنك أن تفعيل نفس اليشء؟  وقد ظننُت أن ما جهلَته ، لن يرضك«.. 
أليس كذلك، يا قديسة مهرة!؟ ثم عن أي عبٍء تتحدثني؟ لقد احتويت أغرابًا يف 
عزيزيت..  يا  هذيان  هذا  باملناسبة،  هتذين  أنِت  كعبء؟  ابنتي  يف  أفكر  فكيف  بيتي، 
خيالك  لك  يصور  َل  ِل  بيننا؟!  ابنتنا  تعيش  كي  أردك  قد  بأين  تفكري  َل  ِل  طيب. 
اخلصب، مثل هذا السيناريو )العجيب(؟!«.. قاطعت سخريته قائلًة بحدٍة: »انظر 

إلينا يا نادر.. هل هذه هي احلياة األرسية التي تتمنى أن تنشأ هبا ابنتنا؟!.«.

ُفتـح البـاب ودخـل ماجـٌد مبتهجـا، ولكـن مالمح مـي البائسـة ووجه 
مهـرة الشـاحب، ومـن فـوق رأسـها يقـف نـادٌر واضعًا يديـه يف جيبيـه دون 
أن ُيبـد بـادرة ترحيـٍب أو نيـٍة ملصافحـة الشـاب، جعلـه كل هذا يغلـق الباب 
ببـطٍء، قبـل أن يلمح الصغـرية التي وقفت وسـارت نحوه بخطواهتـا املتعثرة 
ومفاتيـح والدهـا ل تـزال يف يدهـا، فاسـتقبلها مقبـاًل: »حبيبمة ماجمد.. مما 
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همذا؟..) كييمز(...«، ثـم محلها بـني ذراعيه وحتـدث إىل اجلمـع املتوتر، وخصَّ 
نـادرًا: »السمالم عليكمم.. كيمف حالك يا)أبيمه(؟.«.

جتاهل نادر سالمه وسؤاله، وسأله مبارشة: »أجيوز ما فعلتم يا ماجد؟ أنت 
الشاب  هز  ها؟«..  أنت؟..  معك  حيدث  أن  أتقبل  الترصف؟  هبذا  أتقبل  كرجٍل، 
رأسه نفيًا وهم بتربير موقفه حني هبت مهرة واقفًة لتقول بضيٍق: »نعم.. كان 
ترصفًا خطًأ.. ولكنه كان الترصف املنطقي الوحيد املتاح يل وفق الظروف حينها.«. 
إيذانًا  عنقه،  ربطة  ويعدل  املحمول  هاتفه  يلتقط  وهو  وقال  شفتيه  ناٌدر  مط 
املنطقية  الترصفات  من  لسلسلة  إذًا  فلتتحرضي  »حسٌن..  للرحيل:  باستعداده 
املتاحة يل وفق الظرف احلايل اآلن.«.. أمسكت بذراعه لتوقفه وهو يمر من أمامها 
ابنتك..  نكايًة بك، وال ألحرمك من  أفعل ذلك  ل  أنا  نادر،  يا  »اسمع  بلنٍي:  قائلًة 
بإمكانك أن تراها وقتام حتب، فالبيت بيتك وأنت أبوها.. وحتى لو أردت أن تأخذها 
لتقي معك يف الفيال يومًا، فال بأس.. ولكن، خذ وقتك أوال يف التعرف عليها، حتى 

تعتادك وتستمتع بصحبتك.. انظر، إهنا تتمتع بالكثري من صفات شهد.. انظر..«..

يشد  وهو  بعدها  قال  للحظاٍت،  بمهرة  حيدق  بقي  بل  ينظر..  مل  ولكنه 
أتعرف  أن  إىل  أحتاج  نعم..  معنى..  له  بيشء  تتفوهني  اليوم،  مرٍة  »ألول  قامته: 
)أبيها(.. والفضل يف هذا يعود  تعتاد عىل  العامني والنصف، كي  )ابنتي( ذات  عىل 
إىل  ونظر  الوضع.«،  هذا  تغيري  عىل  جاهدًا  سأعمل  صدقيني،  شكرًا..  )ألمها(.. 
»ناولني  بلعاهبا:  املسكينة  السلسلة  بتبليل  اهنمكت  التي  ابنته  إىل  ماجٍد مشريًا 

املفاتيح من فضلك يا ماجد، فقد تأخرت عىل موعٍد هام.«..

هز ماجد كتفه ببساطٍة قائاًل: »لن تسمح يل بلمسها، ولكن يمكنك أن حتاول 
أنت، فقد ختجل منك.«.. حدق به كٌل من نادٍر ومهرٍة بدهشٍة ولكنه بقي واقفًا 
حاماًل الصغرية هبدوٍء وحتدٍّ صامٍت.. وبخته مهرة أخريًا: »كفى يا ماجد.. هات 
املفتاح منها.«، وعقبت حمذرًة وقد مخَّنت ما قد يفعل: »وبدون أن جتعلها تبكي.«. 
مل حياول  الذي  بنادٍر،  مرورًا  التي ركضت  الصغرية  وأنزل  بخفٍة،  ماجٌد  أومأ 
أن يوقفها، نحو أمها، ويف اللحظة األخرية استدارت وحولت مسارها جمددًا 

راكضًة نحو غرفٍة أخرى يف آخر املمر املقابل. صاحت مهرة: »ماجد!!.«..
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ولكنه جتاهلها وتقدم من نادٍر قائاًل بودٍّ وعشٍم: »ل ال تبَق قلياًل، لن تستغرق 
دقائق أخرى حتى متلَّ من املفاتيح وتلقيها لتلعب بلعبة أخرى، بدالً من أخذها منها 
وجعلها تبكي وهي مريضٌة؟ وصدقني سيستمر بكاءها لساعات.. أستطيع أن أشده 
ساعديه  نادر  عقد  احلركة.  هبذه  العبارة  مكماًل  شفتيه  ومط  ولكن..«،  منها، 
أمام صدره ثم رفع قبضته أمام فمه وهو ينظر ملاجٍد بعينني ضيقتني.. استغل 
ثانية  »ستتشاجران  لنادٍر:  هامسًا  وخفوٍت  بخفٍة  ليقول  النسبي  اهلدوء  ماجٌد 
وثالثة ورابعة.. ستتشاجران كلام التقيتام.. ل ال جتمعا كل الشجار املتبقي وتنهياه يف 
الدقائق املتبقية قبل أن تلقي شهٌد سلسلة املفاتيح؟ فلربام توصلتام إىل صيغة تعفيكام 
من كل هذا الشجار! أما وإن قادكام كالمكام إىل مزيٍد من الشجار...«، ورفع كتفيه 
ببساطٍة متابعًا: »فتحصيل حاصٍل.«، وأشار من وراء ظهره: »صدقني يا )أبيه(، 

هذه صفقٌة جيدٌة..«.. 

الطفولية.«، ووكز  بمثل هذه  »ليت األمور حُتل  قائاًل:  نادٌر يف مهسه  جاراه 
صدر ماجٍد بإصبعه برفٍق مكماًل: »يل معك كالٌم كثري، وعتاٌب طويٌل يا ماجد.«.. 
تنهي هذا  أن  بعد  إال  هنا  »لك كل احلق. ولكن، أرجوك، ال خترج من  رد ماجد: 
الوضع، مهام كلف األمر.. طوال حياتك يا )أبيه( وأنت ترتب شئون الناس، أليست 
حياتك أوىل؟!«.. ضيق نادٌر عينيه قلياًل، ثم اعتدل قائاًل ملي، التي ألزمت نفسها 
النقاش، وإحساسها بالذنب يغزها يف جنبيها وهي  صمت القبور طوال هذا 
فعلتها:  بسبب  الصورة  هبذه  يتجاهبان  زوجها،  يوما  كان  ومن  شقيقتها  ترى 

»أيمكن أن أحصل عىل فنجان قهوٍة اآلن!.«..

خفت مي إىل املطبخ، بينام تراجع ماجٌد إىل غرفته مصطحبًا شهدًا، بعدما 
تربع بشد احلاجز ذو النقوش الصينية عند مدخل الصالون، ليعزل نادر ومهرة 

عن أي يشٍء وكل أحٍد...

] 
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قفزت شهد بتهور أعوامها اخلمسة يف بركة السباحة الصغرية حمدثًة رذاذًا 
قويًا بلل أسفل رسوال فؤاٍد فسحب قدميه برسعٍة زاعقًا بمرح، وهنا ضحكت 
منها  هيرب  بأنه  تظاهر  يداعبها،  وكي  لتحتضنه،  املاء  من  وخرجت  الصغرية 
خائفًا عىل ثيابه من البلل، ما جعل وترية ضحكها تتعاىل وهي تطارده بثوب 
السباحة الزهري املرقط الصغري ذو القطعتني وشعرها املجعد املتطاير يالحقها 

كشعلٍة مستعرٍة حتت شمس الربيع احلانية..
أخريًا تظاهر بأهنا ادركته فسقط أرضًا متجاهاًل ثيابه البيضاء التي لطخها 
العشب الندي، واستلقت فوقه تقبله وترشه باملاء املتبقي عىل يدهيا وذراعيها.. 
فؤاٌد هذه  كرر  كلام  تبلليني..«..  ابتعدي عني.. ال  يا شقية..  أنت  بنت،  يا  »كفى 
من  دقائق  بعد  فأكثر..  أكثر  ذراعيها  ونفضت  ضحكاهتا  ازدادت  الكلامت، 
ينزع  وهو  قائاًل  ركبته  فوق  وأخذها  معتدلً  فؤاٌد  جلس  والدغدغة،  اللعب 
بأن  مامي،  »ل ال ختربي  بشعرها:  الذي علق  والعشب  الصغرية  الشجر  أوراق 
بايب يريدك أن تبقي معه اليوم.. سأجعلك تنامني معي يف غرفتي، بجوار )شايمس(.. 
»ال..  بعنايٍة:  املهذبِة  الكثة  العشب عن حليته  تنفض  رأيك؟«.. ردت وهي  ما 
فِيِه، وأشار إىل ال  ينام عىل األرض.«، ضحك ملَء  )شايمس( يبلل ثيايب.. دعه 
ليقرب  صاحبه  إشارة  يرقب  وقف  الذي  الضخم  الذهبي  دان(  )جرايت 
الصغرية وهي  فاقرب من فوره واستسلم متامًا حتت يدي  املرح،  ويشاركهام 
أن  قبل  قلياًل  فؤاٌد  شاركها  الصغري..  بكفها  ظهره  عىل  وتربت  بأذنيه  تلعب 
شايمس  »سُألقي  هندامه:  يعدل  وهو  قائاًل  ساقيه  ومدد  كلبه،  وحياكيه  يقف، 
يده  أمسكت  ونستأذهنا..«..  مامي  لنجد  هيا  يرضيِك..  هذا  كان  إن  احلديقة  يف 
بإصبعها وشايمس يتبعهام حتى دخال هبو الفيال الواسع امليضء، حيث فتحت 
الربيع  الزجاجية لتسمح لضوء الشمس ونسيم  النوافذ واألبواب  كريمة كل 

بأن يتعانقا يف جنبات البيت وأروقته..
صاحت شهٌد وهي تفلت يد فؤاٍد وتركض نحو السلم لتصعد إىل غرفة 
أبيها.. هم شايمس باللحاق هبا، إل أن كريمة ظهرت من الال مكان صارخًة: 
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»أخرج هذا املخلوق من هنا يا فؤاد، ال جتعله يصعد إىل أعىل.«، فنهره فؤاٌد ليعود 
وجيلس عند قدمي سيده صاغرًا مستكينًا، ولكن ما أن استدارت كريمة حتى 
بأعاله  ليقف  الدرج طريًا  »أب.«.. فز شايمس وطار عىل  زعق فؤاٌد برسعٍة: 
هيز ذيله بانتظار أمر سيده التايل، و سط اعراض كريمة ودعواهتا عىل املخلوق 

املسكني بأن تتخلص منه، و من قرفه - عىل حد تعبريها - هو ونابليون. 
دخل نادر من الباب األمامي ومن ورائه ظهرت مهرة، إذ كانا يتمشيان 
قلياًل بناء عىل اقراح فؤاٍد، بينام ينتبه هو لشهٍد، فألفيا فؤادًا ُيطيب خاطر كريمة 
وعيناه تطفران بدموع الضحك: »واهلل ال أدري ل تكرهينه يا كريمة، عىل الرغم من 
أنه حيبك كثريًا.. دعيني أناديه ألريِك..«، فصاحت: » إياك يا فؤاد، واهلل لو اقرتب 
مني هذا اليشء، لرضبته عىل رأسه..«.. اعرض نادٌر هذه املرة برفٍق: »ِل يا كريمة، 
إنه طيٌب جدًا ومهذٌب ومدرٌب عىل الطاعة أكثر من كثرٍي من البر.«.. قالت بنزٍق: 
»أنا إنسانة )غري طبيعيٍة(، وأحب التعامل مع البر أكثر.. ها؟ ارحتتام؟! .«.. قال 
باقي  فابتلع  حمذرًة  وجهه  أمام  بإصبعها  لوحت  كأ..«..  يعتربك  »ولكنه  فؤاٌد: 
أيضًا  »أنا  بقلٍق:  الضخم  الكلب  ترمق  وهي  قالت  التي  ملهرة  وغمز  عبارته 
أخاف منه كثريًا برصاحٍة يا فؤاد.. ال أعرف كيف تستطيع شهٌد أن تتعامل معه هكذا 
بكل بساطة؟!.«.. أجاب نادٌر باعتداد: »ألهنا ورثت عن أبيها اجلرأة واملواجهة.. 
ستكون سيدة أعامل ال يشق هلا غبار.«.. قهقهت مهرة معلقًة: »فقط ألهنا ال ختاف 

من شايمس؟!«.. رفع حاجبه ومط شفتيه بخيالٍء دون أن يرد..

»مهرة، ل ال ترتكي شهدًا هنا الليلة، لقد وعدهتا بأين سأقنعك، وستمي الليل 
برفٍق:  صححت  العارشة.«..  لبعد  تسهر  أدعها  فلن  تقلقي،  ال  غرفتي..  يف  معي 
إىل  تنظر  وهي  وقالت  ابتسمت  »التاسعة.«..  قايضها:  والنصف.«..  »الثامنة 

ساعتها: »وأين هي اآلن؟«.
»بغرفة نادٍر، حيث تركت ثياهبا.«.. 

إذًا،  اآلن  أنا  سأذهب  »حسٌن..  بردٍد:  وقالت  جمددًا  ساعتها  إىل  نظرت 
وسأتصل ألطمئن إن كانت تسمع كالمك أم ال.. سأطمئن عليها الحقًا.«..
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رد نادٌر هبدوء: »سأنتظر اتصالك.«..
تبادل ابتسامًة خفيفًة وأخجلتها نظرات فؤاٌد وكريمة املحدقة هبام بتطفٍل 
السيارة  مهرة  ركبت  حتى  نادٌر  انتظر  وانرصفت..  بابتسامٍة  فحييتهام  سافٍر 
وانطلقت هبا مبتعدًة، ثم استدار عائدًا ليختفي بمكتبه وابتسامٌة عريضٌة تعلو 
وجهه تالحقه نظرات فؤاٍد الراضية.. التفت فؤاٌد ليجد كريمًة حتدق به فقطب 
سائاًل: »ما بِك يا كريمة؟!«.. تنهدت وردت بحناٍن: »أختيلك مع زوجٍة وأوالٍد 

يا حبيبي..« ..

ابتسم هلا للحظٍة، ثم زعق فجأة: »شايمس.«.. صاحت كريمة وأرسعت 
قدمي  حتت  ليستقر  كالربق،  ينزل  الضخم  الكلب  تلمح  وهي  احلديقة  نحو 

سيده الذي عال ضحكه حتى اهتز جسده بقوٍة.

] 
»أأيقظتك؟!«

»ل أكن نائمًة. ال تزال التاسعة!«

»انتظرت اتصالك لالطمئنان عىل شهٍد، وقلقت حني ل تفعيل.«

»ل أشأ أن يشعر فؤاٌد بأين أخاف عليها معه.. أتفهم قصدي؟«

»نعم«

»وعموما، هي ل تنس حقها.. لقد جعلت فؤاد يطلبني ألقبلها قبلة املساء.«

»تعجبني الفتاة التي تعرف حقها، وتطالب به.«

»نعم.«

سأهلا بعد حلظٍة: »ماذا تفعلني؟«
»ال يشء.. كنت سأشاهد فيلاًم، أو أصنع كعكًة.. ال أدري، فلم أستعد للسهرة 

املفاجئة بدون شهد.«
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»وهل اطمأننت عىل مي وماجد؟«

أظن هذا مستحياًل..  املتأخرة.. وكنت  مي  معامل  مواعيد  اعتدت  لقد  »نعم، 
وماجد يدرس أفضل حني يكون مع أصدقائه. لو علم بأين وحدي ملا تركني، ولكني 

ال أريد أن أقلقه.«

»أستطيع أن آِت.«

ضحكت بصمٍت فتابع مبتساًم: »أقصد الصطحابك ملكان ما.. نمي سهرًة 
هادئًة ونتحدث..«

»فلنتحدث إذًا.. ال داعي للخروج.«

احلاملني  أقدام  الليل حتت  وامتد  النبضات،  مع  الساعة  تسابقت عقارب 
نيامًا وأيقاظًا، ونادٌر ومهرة يتنقلون من موضوٍع ملوضوٍع حائمني بحذٍر حول 

َحَرِم الثمرة املحرمة.. حبهام... 
»أتعرفني ما أكثر ما أمتناه يا مهرة؟.«. مل ينتظر ردها وتابع وهو يرفع ذراعه 
بابتسامٍة  إيانا  ابنتنا  تتذكر  »أن  الضخمة:  الوسادة  عىل  املرتاحة  رأسه  هبا  ليسند 
سعيدة تعلو وجهها، ال أن تداري بابتسامتها جرحًا أليام ينز كلام أتت عىل ذكر أبيها 

أو أمها.«.

جدًا  حتبك  سعيدة..  طفلة  فشهد  نادر،  يا  تقلق  »ال  بلطٍف:  قائلة  ابتسمت 
وتظل طيلة الوقت تتحدث عنك وعن عمها.. ال تقلق عليها.. ال أظن أن هناك طفلًة 

بالعال أمجع، حتظى بقدر احلب واحلنان الذي تنعم به شهد منا مجيعا..«..

تنهد متسائاًل: »وماذا عن أمِّ شهٍد وأبيها؟! أليس هلام نصيٌب ولو بسيٌط من كل 
هذا احلب واحلنان؟!«..

ضحكت مداعبٌة: »أتغار من ابنتك؟«
رد فورًا: »أغار من كل ما يمكنه االقرتاب منك أكثر مني يا مهرة.. حتى تلك 

الفراشة البيضاء التي وقفت عىل رأسك اليوم، صدقيني، لقد حقدت عليها.«..
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قالت برقٍة: »إىل أين سيأخذنا هذا الكالم يا نادر؟!«
رد هبدوء: »إىل كل يشء مجيل..«، وتابع ممازحًا: »عىل ما أرجو هذه املرة.«

لفت الغطاء حوهلا وقالت وهي تسمع املآذن ترفع أذان الفجر: »يا اهلل!! 
الفجر!! ل أنتبه للوقت!! كيف سأذهب إىل عميل؟ وأنت.. البد وأن لديك اجتامعاٍت 

مبكرًة كالعادة.«.

رد  بالقليلة،  ليست  فرة  مذ  جدًا  جيٍد  مزاٍج  يف  كان  الذي  نادرًا،  ولكن 
فقط..«..  لو  أرستنا....آٍه  يف  اسرتخاء  اليوم  ونقي  كالنا  »فلنعتذر  ببساطٍة: 
وأمسك كلامته التي طارت لتالمس مشاعرها ، فامحرت خجال وقالت برفٍق: 

»وشهد؟«..

رد بسخريٍة: » شهد مع كريمة وفؤاد وآدم... صدقيني، لن تلحظ غيابنا..«

»أأستطيع أن أسألك عن  تنهد جمددًا، فقالت مغرية املوضوع:  حني مل ترد 
رأيك  تغري  »أل  فتابعت:  »أها..«،  برفٍق:  رد  لسؤايل.«..  تغضب  وأال  حرٍج،  أمٍر 
أن..«..  ألن.. أقصد.. يمكنك  بعد..  ينفذ  ل  بأن احلكم  أمرية؟ أعرف  يف موضوع 

قاطعها بحزٍم: »ال..«
»ولكني أظنك تستطيع أن..«

كرر وقد بت بوادر الغضب عىل صوته: »ال.«.. مل تقل شيئًا، فقال مربرًا 
بخفوٍت: »دمي عىل يدها يا مهرة.... ال.. ال أستطيع.«..

سكوهتا أعلمه باستسالمها وعدم استحساهنا، فغري املوضوع قائاًل بخفٍة: 
»أتعرفني أن للحرات وجوٌد أصيل يف عالقتنا؟«..

سألته مبتسمة بتعجٍب: »يا للرومانسية!! حرات؟! وكيف هذا؟«.
»قابلتك بسبب كائٍن مريٍب غالبا ما كان  قال برفٍق وهو يعد عىل أصابعه: 
هذه؟.«..  أتذكرين  والعنكبوت..  النملة  بسبب  كان  لنا  شجار  وأول  رصصورًا، 
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فضيحة  حمدثة  تركضني  جعلتك  التي  النحلة  »وتلك  فتابع:  »نعم.«..  ضحكت: 
واليوم  منها..  إنقاذك(   ( بدال من  لوقويف ضاحكًا  العسل وتشاجرت معي  يف شهر 

الفراشة البيضاء.«..

»ال  بقوٍة جميبًا برصاحٍة:  بنا هذا؟!!«.. ضحك  »إىل يذهب  قالت ممازحًة: 
أدري.. يبدو بأين بدأت أهذي..«.. 

صمتا قلياًل، قبل أن تقطع مهرة الصمت قائلًة: »نادر.«
»نعم.«

»أين كنت ليلتها؟«

صمت حلظاٍت قبل أن يرد هبدوء شديد: »يف سياريت عىل الكورنيش.. حتى 
الصباح.«. صمتت بدورها قليال، ثم عادت تسأل: »نادر؟.«

»نعم.«

»ستكون األمور بخرٍي.. أليس كذلك؟!«.

»أفضل.. ستكون أفضل من )بخرٍي(.. أعدك يا حبيبتي.«..

فأسلمت  السمراء،  الليل  أهداب  الرشوق  داعب  حتى  يتحدثان  ظال 
نجومه الساهرة عينيها لنوٍم لذيٍذ، وخرجت الشمس يف ثوهبا الالمع، ترسل 
خيوطها الذهبية لتنساب بنعومٍة عرب النوافذ املرشعة وحتتضن قلوبا أرهقها قرُّ 

الوحدة وقفر الشوق، وتفرد دفئها املخميل عىل األرسة الباردة... 

] 
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اخلامتة

جذعها  يرضب  ألن  أصيلًة،  ضخمًة  شجرًة  ليسقط  احلطاب  حيتاج  ل 
بفأسه من احلافة إىل احلافة، ولكن يكفيه أن يرضب بقوٍة ٍوثبات حتى منتصفه 
ثم يبتعد لرياقبها تنهار وحدها... وكلام كانت الشجرة عاليًة، كلام كان السقوط 

مدوٍّ وقوي، وكان اإلثم أعظم وأفدح....
أقرب  يكن  ومل  شجرة،  يومًا  كنت  فقد  الشجرة،  تشعر  بام  جيدًا  أعرف 

الناس إيل هو احلطاب، بل كان الفأس الذي اغتال كياين...
وكأن سقوطي مل يكفه ومل ُيرِض ذاته الغاشمة، فاهنال عىل غابتي ليحرقها، 
وعىل بلديت ليجعلها خاويًة عىل عروشها...مل تأخذه شفقٌة برباعم أحالمي، ومل 
يأبه لرصخات أيامي... َطِفَق خيِصف عليها من أوراق اجلحيم ليواري جريمته 

أ منها كل األزمنة ونواميس الكون... التي َترْبَ
احلياة  تفاصيل  كل  يف  سأبقى،  أنفه  رغم  سأبقى،  ُجرِمه  رغم  أين  إل 
سأبقى.. فأنا النار التي تدفئه ... أنا املقعد واملنضدة... أنا الباب والشباك....

أنا الورقة وأنا القلم...
حياته....  يف  ثابٌت  أصيل  أن  إل  السامء،  يف  تعد  مل  فروعي  أن  ورغم 

فسأبقى... وسأبقى.... دائاًم وأبدًا...........
أنا الشجرة....

تمت 
إيمان بدران
2016/12/17




