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إهداء
إىل انرجونت احلرة انيت ال تزال تسكن رفاث أبي انراحم
حسن عبداحملسن انصبيحت
أقدوُ أنثى ...
تبحث عن ( قايت ) أبٍ رحيىٍ يثهه ...
تياني
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...............

كؿ الشخصيات حقيقية ...
وكؿ ما كتبتو واقع  ...عمينا أال نخجؿ منو أو نحاربو
حدثت عنيا بكؿ ما تريد البوح بو وىي عاجزة عف
ت ُ
التعبير عنو
وسأتحدث عنيا حتى آخر رمؽ مف عمري
ُ
( إنيا المرأة )

فف العزؼ عميو "
" البيانو الذي يجيؿ الكثير ّ
منا ّ
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(ٔ)
اق نقي ػ ػاً
ال أعػ ػػرؼ مػ ػػا الػ ػػذي يجػ ػػري حػ ػػولي فكممػ ػػا حاولػ ػ ُ
ػت أف أتػ ػػن س ى ػ ػو ً
أصطدـ برائحة نتنة تجبرني عمى التوقؼ ....
وتدفعني لمتقيؤ...

أصػوات كثيػرة لػػـ أسػػتطع تمييزىػػا كانػػت تسػػتحثني عمػػى النطػػؽ وتشػػجعني
عمى الكالـ  ،لكف ثقالً في لساني حرمني القدرة عمى الرد ..

أتذكر الماضي وأرح ُؿ قس اًر إليو ...
بدأت
اآلف فقط ُ
ُ
بدأت أتحرر مف كيمياق األدوية وح اررة اإلبرة المنغرسة في وريدي ...
ُ

ػاوـ ضػػوق المصػػباح الػػذي يشػعمو الطبيػػب بػػيف الحػػيف واآلخػػر فػػي
بػ ُ
ػدأت أقػ ُ
لت عمى قيد الحياة ..
حدقتي ليطمئف أنني ما ز ُ
ّ
عدت بخطواتي إلى بؤرٍة معتمة مف ذاكرتػي حيػث كػاف والػداي
واآلف فقط
ُ
يتشاجراف بصوت ٍ
عاؿ وفي زعيقيما أل اظ تمضغيا الغمظة ...

و أن ة تتمرغ في وحؿ " شبو الرجولة " ....
واحتضار لممودة والرحمة ....

بينما نحوـ أنا وأخوتي حػوؿ بػاب الغرفػة كال ارشػات التػي تسػتعذب حت يػا

أماـ بريؽ الضوق ..
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كنا نستعيف بأعمى طاقة ممكنو تختزنيا آذاننا الصغيرة كي نسترؽ السمع

فيما يدور بينيما مف نقاش ...

أدركت وحدي " ألنني الكبرى " :
و ُ
أف أبي تزوج مناؿ الشابة التي تصغره بعشريف عاٍـ وأجبر أمي أف ترعانا
وحدىا وأف تعمؿ بأي وظي ة تدر عمييا ماالً كي تضػمف لنػا حيػاة مقبولػة

..

ومنذ ذلؾ اليوـ غادر البيت وتنصؿ مف أية صمة تربطو بنا ..

كاف ييرب مف أصػواتنا حػيف نناديػو صػدفة فػي شػارع أو زقػاؽ تخبػ فيػو
قريتنا الصغيرة حجـ تعبنا وحدود معاناتنا

( دوف أب )

رافضاً كؿ ذكرياتو مع أمي ببساطتيا التي لـ تكف تعجبو أبدا ...

لـ تتخيؿ أمي أف أقرب صديقاتيا وأحبيف إلى قمبيا ستوافؽ دوف تردد أف
تكػػوف ش ػريكتيا فػػي زوجيػػا بعػػد أف كانػػت وطنػػا يحتضػػف خباياىػػا ويػػداري

متاعبيا ...

وطرقت كؿ األبواب بحثاً عػف شػخص يقيػؿ عثرتيػا ويعينيػا عمػى محنتيػا

فمـ تجد معيناً ..

فجدتي عاجزة عف الحركة وتعيش في منزؿ خالي منذر أحب أوالدىا إلى
قمبيا مستسممة لكؿ ما ت رضو الحياة عمييا فػي ذلػؾ البيػت الضػيؽ بأىمػو

...
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وخالتي منى تعمؿ معممة لممرحمة المتوسطة وال تعرؼ عوائدىا المالية أو

ممتمكاتي ػػا الواقع ػػة ف ػػي قبض ػػة زوجي ػػا ال ػػذي ك ػػاف يالط ي ػػا وي ػػداىنيا ك ػػي
يستغؿ مدخراتيا لحساباتو الخاصة ..

وىكذا بقيت أمي عػدة أشػير بعػد طالقيػا مػف أبػي تسػد حاجاتنػا مػف بيػع
بعض المقتنيات غالية الثمف التي كانت تحت ظ بيا ..
ثـ اضطرت بعدىا لمعمؿ

" مستخدمة عمى بند األجور في إحدى مدارس الحكومة "
وىذه ىي الوظي ة الوحيدة التي يضػمف عائػدىا المػادي حاجاتنػا األساسػية

لمحياة .

عارضػػتيا خػػالتي منػػى وأبػػدت ن ورىػػا منػػا ثػػـ ألحػػت عمػػى جػػدتي التػػدخؿ
إليقاؼ ىذه الميزلة كما وصػ تيا  ،لكػف جػدتي المسػنة ال حيمػة ليػا سػوى

الص ػػمت وتح ػػدي ك ػػؿ ال ػػدموع الت ػػي كان ػػت تح ػػر وجنتيي ػػا وجعػ ػاً وترس ػػـ
سني عمرىا ...
محياىا بؤساً ي اقـ ّ
كنا نصارع مغريات الزمف بضراوة ...

كنا مجبريف عمى النظر إلى كؿ مف حولنا ومقارنة أن سنا بيـ ...

فقد أمضت عمياق يوماً كامالً في النحيب والشكوى بسبب غياب اإلنترنت
عػػف بيتنػػا فػػي وقػػت تػػزدحـ فيػػو بيػػوت صػػديقاتيا بالحاسػػبات اآلليػػة الثابتػػة

والمحمولة ...
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وىػػدد ( محمػػد ) أمػػي بتػػرؾ المدرسػػة وعػػدـ إتمػػاـ المرحمػػة الثانويػػة إذا لػػـ
ِ
يعيرونو
يقتف ىات اً محموالً يواكب بو أقرانو الذي كانوا يشبعونو سخرية ثـ ّ

بحقارة العمؿ الذي تمتينو أمو " ال ّراشة " كما ينعتونيا !!
فمـ تكترث بكؿ ىذا ؟؟؟

وكاف ىميا الوحيػد مسػتقبؿ أسػامة أصػغرنا سػناً وأكثرنػا عنػاداً رغػـ أنػو لػـ
يتجاوز عامو الرابع ...

فدالليا الم رط لو تك ؿ بتمويو ذاكرتو وردـ تساؤالتو عف أبي وعف أسباب
غيابو ...

ػوـ ينطػػؽ
كػػؿ المحظػػات كانػػت صػػعبة بالنسػػبة لػػي ولػػـ يكػػف بػػيف أيػػامي يػ ٌ
بالس ػ ػعادة أو يػ ػػوحي باالسػ ػػتقرار  ،فػ ػػالمتن س الوحيػ ػػد الػ ػػذي كػ ػػاف يالمػ ػػس
جراحي ويبدد ىمومي ىو لقائي بمراـ صديقة الط ولة ورفيقة الدراسة ...

ورغػػـ أف المقػػاق بيننػػا كػػاف صػػعباً إال أف حبيػػا لػػي تجػػاوز كػػؿ المسػػافات

وتخطى حدود الزمف ليحيطني دفئاً ويغمرني حناناً ...

ػت ثياب ػاً راقيػػة اشػػترتيا لػػي لمناسػػبات
فكػػـ م ػرة غضػ ْ
ػبت منػػي ألننػػي رفضػ ُ
دينية واجتماعية قادمة  ..وكـ مرة استعانت بوالدتي كي تقنعني بقبوؿ ما
أىدتو لي وتوىمني أننا متساويتاف في كؿ شيق

..

ال كر ،

الذوؽ ،
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الت وؽ واألخالؽ ...

كانػػت أمػػي تغضػػب كثيػ اًر مػػف لقػػاقاتي المتكػػررة بيػػا وتكػػرر عمػػي عبارتيػػا

المح ورة في الذاكرة

" الناس ما ترحـ "

البنية ماليا إال بيتيا "
" ّ
وكػػاف أكثػػر مػػا يثيػػر ح يظتيػػا ىػػو ركػػوبي مػػع م ػراـ سػػيارة يقودىػػا أخوىػػا

الشاب الذي ال نعرؼ شيئاً عف أخالقو أو سموكو ...

ػت وحػػدي أقػػرؤه بوضػػوح خػػالؿ تمػػؾ الم ػرآة المسػػتطيمة المعمّقػػة
لكننػػي كنػ ُ
تسرب إلي معمومػات شػتى عنػو  ،فتشػي بخبايػا روحػو
أمامي والتي كانت ّ
وانكسار نظرتو حيف يجبره زحاـ السيارات عمى اختطاؼ نظػرة إلػى المػرآة

الممتمئة بصورتي .............
وأخي اًر

يمأل صوتي اليادئ سيارتو حيف أودعُ مراـ بأدب :
مع السالمة ...
ػؽ الب ػػاب وأتج ػػو إل ػػى ب ػػاب بيتن ػػا المػ ػوارب ألواج ػػو ش ػػعمة خافت ػػة م ػػف
أغم ػ ُ
الغضب في صوت أمي المحتنؽ :
ِ
تأخرت كثي اًر ولف أسمح لؾ بمقائيا مرة أخرى ..
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ػي مػػف
احترمػػي خمػػو حياتنػػا مػػف معيػػؿ يػػا ابنتػػي واسػػتري عمػػى ن سػػؾ وعمػ ّ
تس ػ ػػاؤالت الن ػ ػػاس ح ػ ػػيف يرون ػ ػػؾ ت ػ ػػركبيف س ػ ػػيارة يقودى ػ ػػا رج ػ ػػؿ ل ػ ػػيس م ػ ػػف
أىمنا......

ويبقػػى الصػػمت أبمػ ػ رسػػالة لمتعبي ػػر عػػف عػػدـ اكت ارث ػػي بيػػذه القػ ػوانيف أو

إيماني بيا....
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(ٕ)

كاف يوـ الخميس  ...عطمة نياية األسبوع ...
وجدت ن سي مرغمة عمى النيوض مف سريري لتيدئة زعيؽ أمي
ُ
المتواصؿ مع محمد والذي طاؿ النقاش فيو عمى ما يبدو .....
صمت غريب أعقبو صراخ أجبرنا عمى سرعة النزوؿ لن اجأ بأمي ممددة
ٌ
عمى األرض دوف حراؾ ...
وفي المستش ى بقي محمد واجماً ال يستطيع الدفاع عف ن سو ألف كؿ

الشواىد تدينو وتشعره بالخجؿ ..

فغيابو المستمر عف المدرسة وسيره المتواصؿ مع رفاقو وتحرره مف أي

مسؤولية يناط بيا دفعو لمصمت ..

أخذ جارنا أبو ياسيف يوبخو دوف أف يمنحو أي فرصة لمدفاع عف ن سو
أو ترجمة إحساسو بالعجز في ظؿ غياب والدي عنا ..

وذيؿ توجيياتو:
أطاؿ المالمة عميو ّ
" أما تستحي "
" أمؾ ثـ أمؾ ثـ أمؾ ثـ أبوؾ "

كنت أتمنى أف يصمت أبو ياسيف فال طاقة لنا عمى الموـ ونحف نعاني
ُ
القمؽ مف حالة أمي الغامضة حيف كانت صامتة عمى سريرىا ...خائرة

القوى  ...ترمقني بنظرات الحسرة ثـ تعود لتغمض عينييا وتطمؽ ن ساً
عميقاً يترجـ حقيقة تعبيا ...
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وكعادة الممرضات رمقونا بامتعاض ودعونا لمخروج ..

بقيت مضطربة في الممر  ،أحاوؿ قراقة نظرة الممرضة المبيمة كمما
ف ُ
وكنت كمما تابعتيا بنظرتي ورجوتيا بأسئمتي
خرجت مف غرفة ال حص
ُ
أف تشرح لي ما جرى تجيبني غير مكترثة :

" ما في معموـ "

" ألييف يجي دكتور "

وتقدـ الطبيب بخطواتو البطيئة يحتسي قيوة إفطاره ويدير نظره
لحظات ّ
في المكاف ببرود غير عاب باحتراقنا وال مدرؾ حجـ قمقنا ولوال اعتراض

أحس بوجودنا أصالً في المكاف
أبي ياسيف طريقو ومبادرتو بالسؤاؿ لما ّ
...
تمممؿ قميالً مف تتابع األسئمة ثـ قاؿ :

انخ اض السكر أصابيا بحالة إغماق تحتاج بعدىا إلى الراحة لذا ستبقى
لدينا حتى نتـ ال حوصات الالزمة ..

أدار ظيره وتوجو إلى إحدى الممرضات يممي عمييا تعميماتو  ،وخالؿ
ذلؾ أومأت أمي إلى أـ ياسيف ببعض الوصايا والتحذيرات وبعدىا غادرنا

المكاف ...

عدنا نحف األربعة إلى بيتنا متأثريف بالحدث فقد كانت م اجأة بالنسبة لنا

أف تكوف أمي مصابة بداق السكر وأف ىبوطو سبب ليا حالة اإلغماق

ىذه ...
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كاف محمد أكثرنا ألماً وأشدنا ندماً إذ أنو حبس ن سو بيف جدراف صمتو
أصر عمى مجافاة النوـ والطعاـ حتى يطمئف عمييا .
و ّ
بت ليمتيا أتممم ُؿ عمى فراشي وأستجدي النعاس دوف جدوى ....
ُ
كيؼ سأدير البيت في غيابيا ؟؟؟

ىؿ يمكنني السيطرة عمى تضارب حاجات إخوتي وخالفاتيـ المستمرة

والتي كانت تصيب أمي بالعجز أحيانا وتدفعيا إلى ال رار خارج الدار

؟؟؟

كانت خطوتي األولى ىي حصر ما يحتاجو البيت مف مستمزمات طيي
ومعيشة ومحاولة شرائيا....

ووجدت ن سي ىنا بحاجة لالتصاؿ بمراـ والتعبير ليا عما أصارعو مف

مسؤوليات ....

اتصمت  ...تحدثنا مدة  ....وأخي اًر :

رجوتيا بمي ة أف تساعدني فيدأت روعي والمست قمقي بعبارة لطي ة :
سأحيطيا بوابؿ دعواتي ...

قررت التغيب عف المدرسة رغـ ممانعة أمي
في صباح يوـ السبت
ُ
استسممت لنوـ عميؽ أفزعني خاللو رنيف الياتؼ الذي كاف مستم اًر ال
و
ُ
ينقطع وكانت المتصمة مساعدة مديرة المدرسة تتساقؿ عف سبب غياب
الوالدة  ،وقد ختمت كالميا بتيديد وقح أنو سيتـ تسجيؿ غيابيا دوف
عذر لو لـ نسارع بإرساؿ األعذار الطبية ...
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لـ أتعجب مف فحوى حديثيا وما فيو مف نكراف لكؿ الجيود التي كانت
أمي تبذليا كي تبدو المدرسة نظي ة ومنظمة أماـ زائراتيف المرموقات ...

لـ يزعجني تيديدىا أو تخي ني نبرتيا رغـ أنني ما أزاؿ تمميذة في

المرحمة الثانوية ...

تعودت أف أصادؼ ىذه التماثيؿ البشرية في حياتي وأف أضطر
لقد
ُ
وتحمؿ عنجييتيا التي تغافؿ الجميع عنيا لحظات تعيينيا
لمتعامؿ معيا
ّ

في منصب إداري ىي ليست أىالً لو ...

فمديرة المدرسة تمارس أقسى درجات التنكيؿ الن سي والعنؼ الم ظي في
معاممة المستضع ات تحت سمطتيا ..

طالما نيرت أمي أماـ المعممات وعابت عمييا عمميا وترفعت عف
مصافحتيا وكأنيا مخموؽ نكرة ال يميؽ بمستواىا ...

كانت تتج أر عمى منحيا بقايا الطعاـ الذي تمتيمو كؿ صباح عمى مائدة
اإلفطار مع إدارياتيا لتأتي بو أمي في نياية اليوـ لنا  ...فيتيافت أسامة
ليتذوقو وتتعارؾ عمياق مع محمد لتقاسـ بعض المقيمات فيو ...

وكنت أزداد حنقاً عمييا وأكي ُؿ
ُ
وتغير
سرعاف ما تيدئ روعي ّ

ليا ما أستسيغوُ مف شتائـ  ،لكف أمي
مجرى األحداث لصالحيا وتثبت لي بما

ال يدعُ مجاالً لمشؾ أف مديرتيا أوصت صاحب المطعـ بتخصيص ىذه
الوجبات لنا ....
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مت الخط ثـ شتمتيا بأقذع ما دار عمى لساني مف أل اظ وأنا أسير
أق ُ
إلى المطبخ ألغسؿ أطباؽ الطعاـ المتبقية مف عشاق البارحة ...
ما ىي إال ساعة حتى دخمت أمي تصطنع االبتسامة فاحتضنتُيا بقوة
وعاتبتيا عمى عصبيتيا المتزايدة ..
كاف محمد في استقباليا معي وكاف يصافحيا بتردد مبدياً أس و عمى ما

بدر منو لكنيا سرعاف ما أحاطتو بذراعييا وضمتو ليخ ي ثوبيا البالي

دموعو وىو يصرخ كاألط اؿ طالباً منيا السماح والع و واعداً إياىا
بالطاعة ...

اجتمعنا حوؿ س رة الطعاـ نسرد ليا ما حدث في اليوميف الماضييف ومف

الذي سأؿ عنيا بمي ة مف أىميا ومف الذي كاف غير عاب بيا ؟؟؟

كانت تستمع إلى حديثنا باىتماـ وتبتسـ أماـ تعابيرنا وتشابيينا المضحكة
في حؽ مف لـ يظيروا تعاط يـ مع حالنا البائس دوف أـ ...

أت في عينييا نظرات عاتبة عمى خالتي منى وغاضبة مف خالي منذر
قر ُ
لكونيما لـ يبديا أس اً عمييا ولـ يتكمّ ا بتقديـ أي عوف لنا فترة غيابيا ؟؟؟

أما جدتي فقد منحت ولدىا القوامة كي يعيميا ونذرت ن سيا لمدفاع عف
عيوبو وتمرير تجاوزاتو تقديساً لذكورتو واحتراماً لنظرة مجتمع يقدس

الذكر ويحتقر األنثى ...

فماذا ت عؿ في زمف أصبحت الغمبة فيو لمذئاب ؟
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مرت األياـ وأجبرىا القدر أف تحتمؿ صعوبة الكدح كي تحتوينا خوفاً
عمينا مف متاىات تسمب حظنا مف السعادة ؟؟؟

ترددت يوميا وسط ابتساماتيا المتكررة وحنانيا ال ائض في طمب زيارة
ُ
مراـ التي دعتني لحضور ح ؿ ميالدىا ..
لكنيا عممت باألمر مف عمياق وكافأتني عمى رعاية البيت فترة غيابيا
بالموافقة شريطة العودة مبك اًر مع جارنا أبي ياسيف الذي كاف يقوـ مقاـ

أبي كما تقوؿ ...

كنت حريصة لحظات استعدادي لمخروج عمى نظافة جسمي مف أي
ُ
رائحة كريية قد تن ّر مف حولي أو تصيبيف باالشمئزاز ولـ يكف لدي
تغير
عطر يمكنني أف أنثر رذاذه عمى مالبسي أو مساحيؽ متنوعة ّ
بعض تقاسيـ وجيي المكدود مف المعاناة ...

ممم ػػع الشػ ػ اة أىدت ػػو مػ ػراـ ل ػػي ف ػػي عي ػػد م ػػيالدي
فق ػػط إص ػػبع متآك ػػؿ م ػػف ّ
تي بريقاً ينيي ذبوليما .
استعممتو كي أكسب ش ّ
ػت إلػػى مكػػاف الح ػػؿ أرتػػدي عبػػاقتي الكتػػؼ كػػي أخ ػػي رداقة البنطػػاؿ
ذىبػ ُ
كنت ألبسو وأغطي ألواف قميصي الباىتة عف أعيف الحاضرات ...
الذي ُ
ػررت مػػف البيػػو الخػػارجي بسػػرعة وكػػأنني غريبػػة عػػف ىػػذا المكػػاف الػػذي
مػ ُ
أعمػف براقتػو منػي بعػد أف امػػتأل بن ػوس تسػكنيا األن ػة وتحكميػا المظػػاىر

..

تضج باألصوات والضحكات ...
كانت الصالة
ّ
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ػدت بعػػد حػػيف أنيػػا وسػػط تبريػػؾ ال تيػػات
ػت عنيػػا مػػدة فمػػـ أجػػدىا وتأكػ ُ
بحثػ ُ
وقبالتيف ...
ػمعت مػػف تتممػػؽ ليػػا وتسػػرد ليػػا عبػػارات التعظػػيـ لنيػػؿ اىتماميػػا وبمػػوغ
سػ ُ
ػت مػػف كانػػت تنافقيػػا فتظيػػر ليػػا التػػودد بينمػػا
الحظػػوة لػػدى أسػرتيا والحظػ ُ
كانت أمامي تبدي ليا الكراىية ...
وأخرى كانت تمجدىا وىكذا ....

كػ ّػف يػػبعف الكممػػات بعػػد أف يممعػػف شػكميا ويبػػديف ميػوالً خاويػػة مػػف صػػدؽ
اإلحساس أو نبؿ الشعور ..
بت منيا أت حصيا عف كثب فبدت لي أنثى طاغية الجماؿ ...
اقتر ُ
ثػػوب طوي ػ ٌؿ أزرؽ المػػوف مطػػرز بخيػػوط ذىبيػػة ناعمػػة وقػػد أبػػرز قماش ػػو

الالمع خصرىا الدقيؽ وقواميا الممشوؽ .. ،

كان ػػت مس ػػدلة ش ػػعرىا الميم ػػي الكثي ػػؼ عم ػػى كت يي ػػا ليعط ػػي دوراف وجيي ػػا

القمري جماالً لـ يسبؽ لي أف تأممتيا فيو ...

حذاق أبيض أغرى األرض بخ ة الحركة لتبدو بأناقتيا وىدوق
رأيتيا تنتعؿ
ً
نظراتيػػا ...وعن ػواف ابتسػػامتيا .. ..خ ي ػػة الظػػؿ  ...عذبػػة كعذوبػػة مػػاق

المطر البارد المنيمر عمى دؼق التراب في عروؽ األرض الحارة ...

لمحتني مػف بعيػد فبػدا االرتبػاؾ جميػاً عمػى وجييػا وأثػارت انتبػاه الحضػور

ػي تاركػةً خم يػػا حصػا اًر فظيعػاً مػػف
حػيف ىرعػػت مسػرعة تشػ ّ
ػؽ الصػ وؼ إلػ ّ
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النظػ ػرات التائي ػػة والتس ػػاؤالت الحي ػػرى  ....بع ػػدىا ض ػػمتني إل ػػى ص ػػدرىا
وحطت برأسيا عمى كت ي ..

كانػػت تحػػاور حواسػػي بصػػمتيا وتعػػزؼ لػػي مػػف أن اسػػيا نغم ػاً رقيق ػاً ي ػريح
توتري ويداري حيائي أماـ حشودىا المختم ة ..

عانقت فييا أن اس الصداقة التي ترتػؿ تػآلؼ األرواح فػي محػراب القداسػة
ُ
....
أردت أف أحػ ػػرر كػ ػػؿ التسػ ػػاؤالت مػ ػػف قبضػ ػػة
ولػ ػػـ يػ ػػدـ عناقنػ ػػا طػ ػػويالً إذ
ُ
االنتظ ػػار وأرخ ػػي العن ػػاف لع ػػاط تي أف تت ػػرجـ الكثي ػػر مػ ػف المخب ػػوق ال ػػذي
يتحدى أبجديتنا حيف ت صح بو ...

ػدت كثيػ ػ اًر ف ػػي شػ ػرائيا رغ ػػـ رخ ػػص ثمني ػػا
ػدمت لي ػػا ى ػػديتيا الت ػػي اجتي ػ ُ
قػ ُ
فأمسكتْيا بيف يدييا وقبمتيا وىي تقوؿ :
ػي وأق ػػدس جػ ػوائز الق ػػدر
ىػػديتؾ رائع ػػة عممػ ػاً بأنػػؾ أغم ػػى ى ػػدايا الس ػػماق إلػ ّ
المكتوبة في لوحي..

ػدث مػػع مػػف حوليػػا مػػف فتيػػات عائمتيػػا فت ػرة مػػف الػػزمف
ػت أتحػ ُ
بعػػدىا وق ػ ُ
ػت ع ػػاجزة ع ػػف مج ػػاراتيف ف ػػي
ػعرت خاللي ػػا باالمتع ػػاض  ...ألنن ػػي كن ػ ُ
شػ ُ
أحاديػػث جوفػػاق ال صػػمة لػػي بيػػا  ...ون ػوادر سػػخي ة تػػدؿ عمػػى سػػطحية
ت كيرىف وبساطة اىتماماتيف ...
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فمـ يكف مف أولوياتي أف أعرؼ قيمة الثوب التي ارتدتو المغنية ( فالنة )

في ح متيا األخيرة وال أجد حرصاً في تتبع عمميػات التجميػؿ التػي أجرتيػا
المبنانية الشييرة ( فالنة ) أو غيرىا....

لقػػد كنػػت أغػػرؽ فػػي بحػػر تصػػوراتي وأ ارقػػب بدقػػة وجػػوه مػػف حػػولي وأتأمػػؿ
مالبسيف ومساحيقيف وابتساماتيف وأربطيا بالواقع المؤلـ الذي أعيشوُ في
بيتي ...

حاولت أف أبػدو متزنػة وسػعيدة لكػي ال أرىػؽ مػف حػولي بيمػومي التػي ال
ُ
يد ليـ فييا ..
وف ػػي الحديق ػػة اس ػػتدارت الصػ ػديقات ح ػػوؿ مائ ػػدة الطع ػػاـ يح ػػيطيف ع ػػزؼ

موسيقي كالسيكي وأضواق خافتة أض ت عمى المكاف رونقاً عجيباً ..

ػت ش ػػيئاً فشػػيئاً م ػػف ض ػػحكاتيف فبػػادرتني بت ػػوؿ إحػػدى زميالت ػػي ف ػػي
اقتربػ ُ
الصؼ :
كيؼ حالؾ يا دانة  ..أشعر وكأنني لـ أرؾ منذ مدة !!!

فمقاؤنا في المدرسة مقتصر عمى زمف ال سحة الذي ال يك ي لتناوؿ وجبة

اإلفطار فضالً عف الحديث ...

قالت حديثيا ثـ التيمت قطعة كبيرة مف الكعؾ فصاحت ليمى :

أؼ ال تتحػػدثي عػػف المدرسػػة ألنيػػا تزيػػد تػػوتري خصوصػاً بعػػد أف جاقتنػا
معممة الرياضيات التي ال ت قو معادالت الدرجة الثانية فضالً عف منيجنا
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الد ارسػػي الضػػخـ  ..إنيػػا تتمػػتـ فػػي الشػػرح بصػػوت مػػنخ ض وحػػيف نعجػػز
عف فيميا تتيددنا وتتوعدنا بسخرية ..

قاطعت ليمى وفي داخمي ثمة إحساس ين رني منيا ومف كسميا واعتمادىا
ُ
المستمر في استذكارىا عمى جيود غيرىا مع اعتقادىا الجػازـ أف عائمتيػا
العريقػػة سػػتمنحيا الت ػػوؽ والوجاىػػة ف ػػي المجتمػػع حتػػى ولػػو كانػػت غبي ػػة

وفارغة مف أي ىدؼ ينير مستقبميا :

معممػػة الرياضػػيات مدركػػة لممػػنيج ولكنيػػا تجيػػؿ طريقػػة التػػدريس المناسػػبة
والت ػػي تمك ػػف التممي ػػذات م ػػف اس ػػتيعاب الموض ػػوع ببس ػػاطة ويس ػػر  ..ى ػػي

تحثنا عمى االستذكار لمصمحتنا ..

قمت ىذا وأنا أتناوؿ بضع حبات مف العنب ..
ُ
فج ت بتوؿ لعابيا الذي ساؿ شغ اً بالحموى ثـ قالت بثقة :

أنػػا تدرسػػني خػػالتي وىػػي معممػػة قػػديرة فػػي التخصػػص  ..كانػػت تعمػػؿ فػػي
ىجػرة بعيػػدة عػػف المنطقػػة ألكثػػر مػػف ثػػالث سػػنوات ثػػـ نقموىػػا إلػػى مدرسػػة

حينا ..
قريبة مف ّ
ػت راغبػة فػػي إنيائػو منػذ أوؿ دقيقػػة
اسػتمر الحػديث بيننػا بضػػع دقػائؽ وكن ُ
...
ػت إلػييف كػي
لحظات ثـ بدأت ال تيات بػالتجمع حػوؿ قالػب الحمػوى فيرول ُ
أمأل حي اًز يجعمني قريبة مف مراـ ...
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ُشعمت الشموع وأُضيئت القناديػؿ الممونػة ليصػمت المكػاف إال مػف أن اسػنا
أ
ْ
المتالحقة ..
تقدمت زينب إحدى زميالت الدراسة ونشرت لوحاً أبيض ُكتب عميػو نشػيد
الميالد ..
فبدأ الجميع يردده ..

وعمر مديد
سعيد
ميالد
ٌ
ٌ
ٌ
جديد
وفجر
وسعد
ووعد
ٌ
ٌ
ْ
ٌ
أط أف شموع ثمانية عشر ربيعاً ..

أت وحدي شموع إحدى عشػرة سػنة مػف الحػب ...بادلتُيػا فييػا صػدؽ
وأط ُ
ػت فيي ػػا الكثي ػػر م ػػف الص ػػعوبات والعدي ػػد م ػػف ص ػػدامات
اإلحس ػػاس وتحمم ػ ُ
ال كر واختالفات الرأي كي أحافظ عمى دواـ تعمقػي بيػا واتصػالي بروحيػا
واقترابي مف خمجات ن سيا ...

آمنت بيا وتيقنت أف الغيب قد جاقني
ُ
( بأخت لـ تمدىا لي أمي )
ت جبينيا قائمة :
قت بح اررة
ْ
أدىشت الجميع ثـ احتضنتيا وقبم ُ
ص ُ
وتحممت ثقمو وعانيت وحشتو ألنني مدركة أف فجػ اًر مػف
مر الميؿ الطويؿ
ُ
ّ
اإلشراؽ سيولد يوـ ميالدؾ ...

ميالدؾ ىو ميالد الكممة الجميمة عمى ص حة األرض
ىو ميالد عزؼ مقدس عمى قيثارة الحب
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أنت يا مراـ روح عذبة تحتضف حواسي ..

أنت فيض يغمرني بياضاً ..

ورحمةٌ تدثرني صب اًر وحباً ...

أحبؾ كثي اًر

واحساسي بؾ أكبر مف أي كممة ..

صرخ الجميع بانبيار وانطوت ص حة يوـ الميالد ... ... ...
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(ٖ)

عادت أمي إلى البيت تبكي بشدة ..

فقد رفضت إحدى المعممات شرب الشاي في الكوب الذي لمستو بيدىا
رغـ أنيا قد انتيت مف غسمو لمتو وقد تكرر موقؼ اشمئزازىا مف أمي
واعتبارىا مخموؽ قذر ال يمكف قبولو  ،ولـ يكف لممديرة ردة فعؿ مقابؿ ما

حدث رغـ عمميا بو ..

وبينما ىي عائدة إلى البيت صادفت أبي دوف أف ينتبو ليا أماـ أروقة

أحد المستوص ات وىو يتسمـ عالج وليده الجديد مف غرفة الصيدلية
وحيف لمحيا لـ ِ
يبد اكتراثاً بوجودىا بؿ مضى إلى سيارتو دوف أف يمت ت

...

لقد اعترفت أمي ( م ار اًر ) لنا أف أبي كاف يعامميا بقسوة  ،لكنيا لـ تكف

دقيقة في وص يا ولـ ت صح لنا بأنو كائف بشري :
منزوع الرحمة وعديـ اإلنسانية ...

تزوجيا مرغماً إلرضاق والدتو التي كانت تربطيا بوالدتيا صداقة حميمة

ولـ تكف يوماً فتاة أحالمو أو رفيقة دربو ...

كاف يضربيا ألت و األسباب وال يتورع عف شتميا أماـ أي أحد ..

أبوتو الشامخة في
لـ تجرؤ يوماً عمى االعتراؼ بحقيقتو خوفاً مف انييار ّ
ن وسنا وأمالً في عودة العالقة بينيما ...
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كانت مدركة تماماً أف بخمو يقوده الرتكاب أي جرـ يسحؽ فيو مف حولو

أبوتو ...فبخؿ أبي مركب مف عدة فيروسات :
ويبيع فيو ّ
الظمـ ،،،،،،،

الجبروت ،،،،،،،،،،
األنانية ...

ت مدة عمى النظر إلييا وحاولت أف أمد يدي كي أىدئ ارتعاش
عك ُ
بدنيا ف شمت محاوالتي ألنيا سرعاف ما ك ك ت دموعيا ولمممت شتات
عينييا مبدية رغبتيا في طيي الطعاـ لنا ....

بعد الغداق تظاىرت أمي بحاجتيا إلى النوـ بينما انزوينا أنا وعمياق في

إحدى زوايا الصالة ألباشر استذكار مادة القواعد ليا ..

ونشبت في البيت حرب ىوجاق بسبب الصرصار الذي حمّؽ في سماق

صالتنا وكاف ضخماً ومخي اً ومثي اًر لالشمئزاز ..

ورغـ كثرة الحشرات والزواحؼ في بيتنا المتيالؾ إال أف ىذا المخموؽ

غير مرغوب في تواجده نيائياً ...

ولـ أنس وقوؼ محمد يوميا متيكماً عمى خوفنا  ....ساخ اًر مف ق زاتنا
وىو يمسؾ نعالو الضخمة كي ييوي بيا عميو ويبقيو صريعاً عمى

األرض ...

ى ػػدأ الوض ػػع بع ػػد س ػػيؿ م ػػف الض ػػحكات الممتزج ػػة بال ػػذعر وغ ػػادر محم ػػد

المكاف ...
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ػت
لػػـ تكػػؼ عميػػاق يوميػػا عػػف التثػػاؤب رغػػـ صػػعوبة الموضػػوع الػػذي كنػ ُ
إلي وىي شاردة  ....تيز رأسيا بػيف
ّ
أفصؿ جزئياتو ليا ....كانت تستمع ّ
ال ينة واألخرى حتى توىمني أنيا معي في كؿ خطوة دوف وعي لما أقػوؿ

...

ػت تجاىػػؿ شػػرودىا كػػي ألزميػػا ب ػالتركيز فػػي المعمومػػات بعيػػداً عػػف
حاولػ ُ
صديقاتيا وبعيداً عف وعود أمي ليا بالزواج المبكر لمتخمص مف مطالبيػا

المتزايدة ..

فمنذ أسبوع تقدمت جارتنا أـ عادؿ تطمبيا زوجة البنيا البكر بعد ت حُّص

داـ طويالً فعمياق األصغر سناً واألدؽ عوداً واألكثر جماالً ..

لتحمؿ مسػؤولية الػزواج وادارة أسػرة
لكنيا رفضتو بحجة أنيا غير ناضجة ّ
بأكمميػػا إالّ أف حػػرص عػػادؿ عمػػى رضػػاىا وتقديمػػو الكثيػػر مػػف التنػػازالت

كتأجيمػو الػزواج إلػػى ال تػرة التػػي تعقػب تخرجيػػا مػف الثانويػػة العامػة جعميػػا

بروية وتبدي قبوالً مبدئياً بو .....
ت كر في الموضوع ّ
ػت عميي ػػا سػ ػؤاالً ميمػ ػاً ف ػػي م ػػادة النح ػػو ،
ب ػػدأ نقاش ػػنا يحت ػػدـ ح ػػيف طرح ػ ُ

وترددت في اإلجابة فنيرتُيا غاضبة :
ْ
أحدثؾ وأنت ال تعيريف لحديثي سمعاً ؟؟

ردت بيدوق وىي تعبث بخصالت شعرىا المسدؿ عمى كت ييا :
متعبة ..

فقمت بحدة:
كنت حينيا أطمعُ في تسديد ص عة قوية ليا عمى خ ّدىا ُ
ُ
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مـ تعبؾ ؟؟

موضوع الخطبة ؟
أذىمتن ػػي ىال ػػة السػ ػواد الت ػػي كان ػػت تح ػػيط عينيي ػػا وتش ػػققات ال ػػذبوؿ ال ػػذي

غطت ش تييا وىي صامتة تتأمؿ بقايا مواقؼ مبعثرة في ذاكرتيا ..
وترتب أحداثاً شتى طالما ىاجمت مخيمتيا ...

لدي ما ىو أىـ ؟؟
ال  ...لـ أعد أفكر في ىذا الموضوع ألف ّ
قالتيػػا وىػػي تقمّػػب ص ػ حات كتػػاب بػػيف يػػدييا ...بعػػدىا صػػمتت ثػػـ قالػػت
بأسؼ :

أعاني مف ألـ في قمبي ...ألـ ن سي سببو عالقتي برحاب ....
وتناثرت خصالتيا الناعمة عمى وجنتييا لتداري االنكسار
ضت رأسيا
ْ
أخ ْ
أدركت حينيا فقط حجـ المعاناة التي كانػت تعيشػيا
الذي احتؿ مالمحيا و ُ

...

أدركت صعوبة الموقؼ حيف يبذؿ المرق منا مشاعره لروح يحبيا ويخمص
ُ
ليػػا ويضػػحي مػػف أجميػػا بػػؿ يطػ ّػوع كػػؿ مػػا حولػػو لتحقيػػؽ مػػا تطمبػػو وحػػيف
يأتمنيػا أسػ ارره ويسػػتودعيا خبايػاه تنسػػمخ مػف ىػػذا الحػب وت اجئػػو دوف أي

مبرر أف ما بينيما كاف مجرد وىـ ال وجود لو ...
وطيش إحساس ...

لـ أمنعيا مف البكاق رغـ ألمي ألجميا ....
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ػت أحػػاوؿ تيػػويف األمػػر حتػػى ال يسػػتنزؼ المزيػػد مػػف طاقتيػػا وحماسػػيا
كنػ ُ
الدراسي ...
وحت ػػى ال يك ػػوف لرح ػػاب ت ػػأثير ق ػػوي عم ػػى شخص ػػيتيا بحي ػػث تثنيي ػػا ع ػػف
االستذكار وتشغميا بترىات وأفكار تافية ال قيمة ليا في ميزاف العقؿ ...

أحطت وجييا بيدي وباغتيا بابتسامة عذبة تخممتيا كممات مختصرة :
ُ
أنت تحبينيا كثي اًر وأنا أدرؾ ذلؾ ..

فردت غاضبة :

أحبيػػا مقابػػؿ تجاىميػػا لػػي وعػػدـ اكتراثيػػا بمشػػاعري وتػػذمرىا ال ظيػػع مػػف

أحاسيسي التي تطاردىا في كؿ مكاف ..

إننػػي أسػػعى جاىػػدة ألكػػوف أكثػػر كبريػػاق وترفعػػا فػػي تعػػاممي معيػػا صػػوناً

لكرامتي ...........

لكنني ال أستطيع ..

صمتت ثـ بدأت تمسح الدمع الذي ساؿ مف عينييا بغ ازرة ...
ْ
عدت ألقوؿ :
تركتُيا لحظات ل تح جياز التكييؼ ثـ
ُ

تسػػتطيعيف  ..إال أف عقمػػؾ البػػاطف ي ػرفض ىػػذا  ..فأنػػت تتصػػوريف أف
الحب ىو االنجراؼ خمؼ مشاعر شديدة القوة تربطنا بأشخاص يظيػروف

تعمقيـ وىياميـ بنا ..

وىػ ػػذا االنج ػ ػراؼ يعمػ ػػي أبصػ ػػارنا فػ ػػي أحػ ػػاييف كثي ػ ػرة عػ ػػف حقيقػ ػػة بعػ ػػض

المشاعر الوىمية التي ال وجود ليا أصالً في حياتنا ..
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لنكتشؼ فجأة أننا كنا نميث خمؼ خياالت كاذبة سرعاف ما ستتالشى..

قاطعتني بعد أف رمت القمـ الذي كاف عالقاً بيف أصابعيا :

رحػػاب ليس ػػت فتػػاة عادي ػػة  ،إنيػػا تتمت ػػع بشخصػػية قوي ػػة ومواىػػب عدي ػػدة
وجاذبية استرعت انتباه الكثير مف الصديقات وأنا واحدة منيف ..

رحاب رقيقة وصادقة في وعودىا وقد أبدت اىتماماً كبي اًر بي ..

طالم ػػا ى ػػات تني ف ػػي بيتن ػػا وس ػػيرنا س ػػاعات طويم ػػة نتب ػػادؿ ال ػػرؤى ون ػػنعـ
الود والتآلؼ...؟؟
بشعور ّ
كانت تقدـ لي أغمى اليدايا وتنتيز فرصػة أيػة مناسػبة جميمػة لتشػتري لػي

شيئاً ممي اًز أحمـ باقتنائو ..

ال أعرؼ ما الذي قمب األوضاع وجعميا تن ر منػي وتترفػع عػف محػادثتي
بينما تعير غيري مف الصديقات ج ّؿ اىتماميا ؟؟
ىؿ تعتقديف أف السبب في ذلؾ ىو خطبتي مف عادؿ ؟
قالتيا وكأنيا اكتش ت ما غاب عف ت كيرىا لساعات ..

رت قميالً في بعض كالميا ثـ قمت :
ف ّك ُ
لو كاف السبب ىو خطبتؾ مف عادؿ فيذا دليؿ قاطع عمى أنيػا ال تحبػؾ
وال تيميا سعادتؾ واستقرارؾ فالحب يجبرنا أف نحػزف حػيف نشػعر أف مػف

نحػػب قػػد ي ارقنػػا نتيجػػة تغيػرات طارئػػة فػػي حياتػػو ولكننػػا إذا عممنػػا أف فػػي
ابتعاده سعادة لو وأماف لمستقبمو ستبتسـ الجراح وييدأ الضيؽ ..
إرضاق ليا ..
وىنا ال يحؽ لؾ امتياف كرامتؾ
ً
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الحب يا حبيبتي ................

" مشاعر متبادلة "

" جاذبية كونية بيف روحيف ممتزجتيف إخالصاً "
" لقاق مغناطيسي ال تنافر فيو "
يحكمو

قي الت كير "
"رّ
والتضحية التي يقدميا المتحابػاف فػي اب بعيػداً عػف المصػالح الشخصػية

أو تبادؿ اليدايا أو تحقيؽ الذات ..
ِ
ب بإغػػداؽ دوف
لكنػػؾ أخطػػأت فػػي اختيارىػػا صػػديقة لػػؾ وفػػي منحيػػا الح ػ ّ
وضعيا في اختبارات عديدة تكشؼ لؾ غاياتيا ..

ػدي تصػ ػ ّػور أني ػػا اعتبرتػػػؾ " زميم ػػة " فقػ ػػط بعي ػػداً عػ ػػف عالق ػػة مقدس ػ ػة "
لػ ّ
كالصداقة "
ولػػو افترضػػنا أنيػػا أب ػدت لػػؾ الحػػب وجعمتػػؾ تتص ػوريف أنػػو ال يوجػػد فػػي
الدنيا أحد أغمى من ِػؾ  ..ثػـ عػادت وتغيػرت وتب ّػدلت  ...فػالحكـ الصػحيح
يقوؿ أنيا ال تستحؽ أف تكوف صديقة لؾ ...

ألف الصديؽ كما يقوؿ " ابف المق ع " :

ىػػو الػػذي ال يكػػوف " كجمػػدة الوجػػو تحمػ ّػر وتص ػ ّر ألف الصػػحة والمػػرض
يتعاقباف عمييا "  ...الصديؽ ىو الذي حيف يقبؿ عميؾ تشػعر أف روحػؾ
تخرج لتعانقو ..
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ػب متغي ػػر يتخمم ػػو التع ػػذيب واإلذالؿ والحرم ػػاف ى ػػو ح ػػب فاش ػػؿ ال
أي ح ػ ّ
وّ
بقاق لو ...
وأي صداقة فييا طرؼ " تابع " مثمؾ وطػرؼ آخػر " متبػوع " مثػؿ رحػاب

عطاق وستكوف ال ائدة منيا لمطرؼ
ىي صداقة عقيمة ال يمكف أف تنجب
ً
المتبوع الذي يسػتن ذ طاقػة الطػرؼ " التػابع" ويحقػؽ غاياتػو الخاصػة عمػى

حسابو ...

أي عالقػ ػػة تبػ ػػدأ بانػ ػػدفاع شػ ػػديد ويكػ ػػوف الحػ ػػب فييػ ػػا مت اقم ػ ػاً إلػ ػػى حػ ػػدود
ّ
الالمعقوؿ سرعاف ما تنتيي ويخ ت بريقيا ..

عدوؾ يوماً ما
" أحبب حبيبؾ ىوناً ما عسى أف يكوف ّ
عدوؾ ىوناً ما عسى أف يكوف حبيبؾ يوماً ما "
وابغض ّ

أرجو أف تكتبي ىذه الحكمة عدة مرات عمػى أو ارقػؾ كػي يػؤمف بيػا عقمػؾ

..

ص ػػمتت تس ػػترجع أحالمي ػػا الراحم ػػة ف ػػي مواق ػػؼ الماض ػػي وتحتض ػػف بقاي ػػا

دموع تحتضر في حدقتييا ثـ قالت :
_ ستتزوج قريباً

وما المشكمة ؟؟؟

فعت كت ّي إلى األعمى ...
ر ُ
تابعت باندفاع :
سحبت قالب الشوكوالتة مف حقيبتيا خمسة ثـ
بعدىا
ُ
ُ
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إذا كانت العالقػة قائمػة عمػى تػواؤـ روحػي عميػؽ واخػالص فػي المشػاعر

وحب إنساني ال يعرؼ الزيؼ فستبقى مشرقة إلى األبد ..
مف الجانبيف
ّ
أمػػا المشػػاعر القائمػػة عمػػى المصػػالح وتضػػييع الوقػػت وت ريػ بعػػض العقػػد

الن سية بما فييا الحرماف العػاط ي مػف الكممػات الجميمػة  ..فػال بقػاق ليػا
..

ثـ أنو ما عالقة زواج الصديقة مف رجؿ وانتياق الحب بينيا وبيف األنثػى

؟؟؟؟

ىذا جنوف ؟؟؟؟

بؿ مرض ؟؟؟

ػعرت أنيػػا تػػأثرت بحػػديثي واسػػتعادت وعييػػا مػػف غيبوبػػة األوىػػاـ وبعػػد
شػ ُ
قررت أف تعامميا بالمثؿ وأف تترفع عػف
صمت طويؿ تخممو شرود غريب
ْ
مطاردتيػػا فت ػرة مػػف الػػزمف كػػي تكشػػؼ مػػا تضػػمره ليػػا مػػف اىتم ػاـ وتػػرى
مشاعرىا واضحة دوف خداع...

ارت ػػع رنػػيف اليػػاتؼ وبػػدأ زعيػػؽ وال ػػدتي يعمػػو متػػذمرة مػػف إىمالنػػا لرنين ػػو

وكانت دائماً تتصور أف يكوف المتصؿ أبي .

وسرعاف ما ظير االنكسار عمى وجييا الػذي كػاف يتحػرى ىويػة المتصػؿ

عممت أنيػا صػديقتي مػراـ فعػادت أدراجيػا إلػى المطػبخ تجػرر أذيػاؿ
حيف
ْ
االنكسار ..
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أنييت المكالمة واعدة إياىػا بمقػاق خػاص وعاجػؿ
تحدثنا قميالً وسرعاف ما
ُ
ت إلى عمياق
ثـ الت ُ

فبادلتُيا نظرة البؤس بنظرات الرضا واليسر ....
وزفرة التعب بأن اس األمؿ ...
وانعقاد الحاجبيف  ...بابتسامة الرجاق ...

ىمست في أذنيا :
بت عمى كت يا بيدوق ثـ
ُ
ر ُ
تذكري ما قمتو لؾ جيداً ثـ ذاكري إعراب الجمؿ التامة فمسػتواؾ يبػدو لػي

ضػعي اً أيتيػا الكسػولة  ...نيضػت تػزـ شػ تييا فػي تػوتر ثػـ أدارت ظيرىػػا
بعد لحظات مف العبوس  ....كانػت نظراتيػا التائيػة تمعػف حاجػة أرغمتيػا

عػػدة مػرات عمػػى االسػػتجداق مػػف رحػػاب وتحمػػؿ شػػتائميا الموجعػػة والقبػػوؿ
بأي مساومة ت رضيا عمييا لتصبح ذليمة ميانة أماـ عوزىا ..

إنو عصؼ يحطـ أحالميػا ويسػتبد بقمػة حيمتيػا وعجزىػا التػاـ عػف مجػاراة
العصػػر المبيػػر والث ػراق ال ػػاحش الػػذي يطػ ّػوؽ قريناتيػػا وي ػزّيف ابتسػػامتيف
الدائمة ....
غادرت المكاف وخم يا صوت مبحوح يطالبيا أف تكوف ىي األقوى ...
ْ
وستكوف حقاً ىي األقوى ....
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(ٗ)

اليوـ ىو يوـ األربعاق وىو يوـ راحتي مف عناق المدرسة وتبعاتيا ...
ػممت لنػػوـ ىػػادئ كػػاف ميم ػاً ليمػػنح جسػػدي
ػتمقيت عمػػى س ػريري واستسػ ُ
اسػ ُ
المنيؾ طاقة تمكنو مف الحركة ...
ػت
شعرت برغبة ممحة في الحديث
وفي المساق
فخرجت مػف غرفتػي ولمح ُ
ُ
ُ
أمي تجمس وحيدة
تدير خرز مسبحتيا مكررة ل ظ االستغ ار بمسما تمرره عمى جراحيا ...

كانت تطيؿ النظر إلى ما حوليا مف أشياق بحسرة ..

تأممتُيػ ػػا مػ ػػدة حتػ ػػى تس ػ ػربت رائحػ ػػة احت ػ ػراؽ مػ ػػا كانػ ػػت تطيػ ػػوه إلػ ػػى أن ػ ػػي
عدت متمي ةً لمحادثتيا...
عت إلى ال رف ألط ئو ثـ
ُ
فأسر ُ

تخيمت أبي وأنا أسير إلييا كيؼ يقضي أعذب لحظات الحب برفقة منػاؿ
ُ
 ...يػػداري تعبيػػا ويحتػػوي حاجاتيػػا ويتممػػؽ ألىميػا ػ كمػػا تنقػػؿ ليػػا نسػػاق
الحي ػ بينما تبقى ىي قابعة تحت ثقؿ المسؤولية التػي تركيػا ميػدورة بػيف
يدييا تعبث بيا جراحات الزمف وتساوـ عمييا متطمبات الحياة ...

ػت لػػي
ػت أماميػػا مػػدة وىػػي صػػامتة  ..وبنظراتيػػا الممتمئػػة أس ػ اً نقمػ ْ
جمسػ ُ
خبر وفاة جارتنا أـ ياسيف بسكتة قمبية م اجئة ...

( أـ ياسيف )

األـ واإلنسانة التي احتضنت أمي في أحمؾ ليالي الوحشة واألسى ..
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ػخرت طاقػة زوجيػا
طالما مػررت أصػابعيا الدافئػة عمػى جراحنػا جميعػاً وس ّ
وجيده لرعايتنا وتمبية ما نحتاجو في أوقات العسرة ..

كانػػت تتمقػػى لعنػػات أمػػي السػػاخطة عمػػى حظيػػا العػػاثر بابتسػػامة الحيػػاة

الباعثة عمى الطمأنينة والرضا ...

أـ ياسيف أكثر قرباً لنا مف خالػة منػى ومػف خػالي أحمػد وحتػى مػف جػدتي

 ...فأنا ال أحتم ُؿ وجود ىؤالق وأستعذب رؤية أـ ياسيف ..
ال تزاؿ دعوتيا لي أف يرزقني اب زوجاً حانياً تدوي في أذني ...

وال تػ ػزاؿ عباراتي ػػا المض ػػحكة الت ػػي ت ػػداعب بيػ ػا أس ػػامة ح ػػيف يخطػ ػ ف ػػي

صياغة الجمؿ تمأل بيتنا أنساً ...

وال يزاؿ طعـ " المقيمات " و" اليريس " الذي تجمبو لنا بيف الحيف واآلخر

شيياً في فمي ...

رحمت أـ ياسيف اليوـ لتطوي ص حة أخوة جميمة أشرقت حياتنا .....

مكثػت أمػي ثالثػة أيػػاـ تطيػو خالليػا الطعػاـ ألوالدىػػا الػذيف كػانوا ممتنػػيف
لتعاط يا معيـ ...

ول ػػـ يك ػػف ل ػػدى أـ ياس ػػيف أط ػػاؿ تمت ػػاع أم ػػي ب ػػرؤيتيـ فأص ػػغر أوالدى ػػا "

سمماف " وىو متزوج وأب لط ميف ...

ػؼ عػف البكػاق وال ىػدأ
لكف الحسرة كانت في عيني أبي ياسيف الذي مػا ك ّ
روعو مف ىوؿ الصدمة ...
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اسػػتمر يتحػػدث عنيػػا بمػ اررة وييػػذي باسػػميا فػػي كػؿ الطرقػػات حتػػى خػػاؼ
أبناؤه زواؿ عقمو ...

فاسػتدعوا لػو شػػيخ قريتنػا المعػػروؼ بتقػواه وورعػو كػػي يقػ أر عميػػو آيػات مػػف

القػرآف الكػريـ ويحدثػػو عػػف فضػػائؿ الصػبر وأجػػر الرضػػا بقضػػاق اب وقػػدره
...

وبعد زمف :

داعبت الطمأنينة وساوسو....وحولو آية قرآنية تتكرر :
" أال بذكر اب تطمئف القموب "

يوـ حار ضاؽ فيو البيت بنا مف تيالؾ أجيزة التبريد ....
دخػػؿ محمػػد منحنػػي الظيػػر  ....حزينػاً يػواري قسػػمات وجيػػو تحػػت يديػػو

ويتجنػػب النظػػر إلػػى مػػف حولػػو حتػػى وصػػؿ إلػػى غرفتػػو  ...وظنػػت أمػػي
يومي ػػا أف الس ػػبب ى ػػو مص ػػاب أب ػػي ياس ػػيف إال إف ال اجع ػػة الت ػػي يعيش ػػيا

محمد أكبر مف ىذا ال قد في نظره ...

كنت أعمـ أنػو فػي عمػر أحػوج مػا يكػوف فيػو إلػى مسػاندة أبػي الػذي غػاب
ُ
عف مرافقتو ...

الموجو والراعي واألخ والصديؽ وكثي اًر ما يسمع اإلىانة ويتػذوؽ
إنو ي تقد
ّ
اإلذالؿ عمػػى ي ػػد معممي ػػو ال ػػذيف ك ػػانوا يوبخونػ ػو دوف ت ػػردد ويص ػػبوف ج ػػاـ
غضبيـ عمى ضع و وقمة حيمتو ..
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ف ػػي بعػػض مدارسػػنا يغيػػب اليػػدؼ األسػػمى مػػف التعمػػيـ وىػػو تقػػويـ سػػموؾ

ػمو
التالميذ واألخذ بأيدييـ إلى الطريؽ األخالقي السميـ الذي يك ؿ ليػـ س ّ
العػػيش ويمػػنحيـ فرصػػة العطػػاق والت اعػػؿ اإليجػػابي مػػع المجتمػػع ليكون ػوا
بناة لو ودعاة إلى الخير فيو ..

معمموف يركزوف عمى الخطأ ويعػاقبوف عميػو دوف أف يسػعوا إلػى معالجتػو

 ...ييدروف كؿ قوتيـ في آلية العقاب وخطوات التأديب ...
ييددوف ويشتموف ....

وأحياناً ينتقموف ...

وك ػػذلؾ م ػػدارس البن ػػات ح ػػيف تك ػػوف الم ػػديرة أو المعمم ػػة  ...معق ػػدة ....
متس ػػمطة تس ػػعى إل ػػى ف ػػرض س ػػمطتيا وتنزي ػػو أحكامي ػػا ع ػػف " الخط ػػأ " و"

االش ػػتباه " و "سػػػوق الظػػػف " م ػػف خ ػػالؿ إلق ػػاق الالئمػػػة عمػػػى مػػػف حوليػػػا
وتصويب االتياـ عمى ضعؼ الطالبة وصمت والدتيا لحظة الدفاع عنيػا

..

ممنوع عمينا جمب المشط أو المػرآة إلػى المدرسػة ألنيمػا يجمبػاف لنػا ال تنػة
ويغريانا بالزينة والوقوع فيما حرـ اب .

ممنوع عمينا ( في بعض مدارسنا ) استعماؿ العطر حتػى لػو انبعثػت مػف
ثيابنا رائحة كريية ...

ممنوع عمينا ارتداق ربطات شعر فاقعة الموف ...

ممنوع عمينا الرفض أو االعتراض أو إبداق الرأي ...
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وتعد مخال ة ما سبؽ تمرد واعتداق صارخ عمى كرسي اإلدارة ..

ممنوع .......

ممنوع ..........

ممنوع ............
ىكذا نخرج بالعدوانية ومقت اآلخر والكبت مما يدفع بعضنا إلى التحرر

مف قيود وأخالقيات الديف والمبادئ السامية ويشجع بعضػنا عمػى ممارسػة

الرذيمة انتقاماً مف ىذا الحرماف .

وكثيػػر مػػف ىػػذه القػوانيف عبػػارة عػػف اجتيػػادات شخصػػية مػػف قبػػؿ إداريػػي

المدارس وادارياتيا مف بػاب فػرض السػمطة وتثبيػت جػذور اإلدارة الحازمػة
...

ػت مػػف أف عودتيػػا سػػتكوف
خرجػػت أمػػي متوجيػػة إلػػى بيػػت الع ػزاق وتحققػ ُ
ػي
متػػأخرة ليػػذا تسػ ُ
ػممت خمسػػة برفقػػة محمػػد لزيػػارة م ػراـ التػػي كانػػت تمػػح عمػ ّ

المجيق ..

وفػ ػػي الطري ػ ػػؽ تح ػ ػػدثنا ط ػ ػػويالً  ،وفاج ػ ػػأني أخ ػ ػػي المس ػ ػػكيف ب ػ ػػالكثير م ػ ػػف

االحتياجػات التػي تنقصػػو ويػرى ن سػػو عػاج اًز عػػف تحقيقيػا ممػػا يػؤدي إلػػى
شعوره بالسخط عمى كؿ مف حولو وعجزه عف تجاوز حاجاتو ...

ػذرت ك ػؿ مػػا معػػي م ػف مػػاؿ تحػػت تص ػرفو فبػػدا انش ػراح صػػدره يضػػيق
نػ ُ
وجيو حتى وصمنا بيت مراـ ...
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ػت قمقػػة لحظػػة دخػػولي مػػف أف مكروى ػاً أصػػاب والػػدييا أو أخوىػػا لكػػف
كنػ ُ
شيئاً مف ىذا لـ يكف ...

وكاف األمر م اجئاً ومثي اًر لم رحة  ...فمقد تقدـ إلى خطبتيا ابػف خالتيػا (

ياسر ) الشاب الذي كانت تحمـ بالزواج منو لكماؿ أخالقػو وحسػف سػيرتو
..

تتحدث باندفاع :
بدأت
ُ
جمسنا في غرفتيا ثـ ْ
أنػػا مت اجئػػة مػػف الموضػػوع وأشػػعر بػػالقمؽ  ..وأمػػي تحػػاوؿ التحايػػؿ عمػػى

زاىر كي يتمـ خطبتو مف بمقيس أخت ياسر حتى نقيـ عرساً يجمعنا .

عيني مزيج مف فرح وحزف ...
نظرت إلييا وفي
ُ
ّ
فرحي بأنيا ظ رت بمف تحب وحزني أنيا قد ت ػارقني إلػى حياتيػا الجديػدة
وتميييا أسرتيا وأوالدىا عف االتصاؿ بي أو احتواق آالمي ...

تعودت أف أتصؿ بيا في أي وقت أشتاقيا فيو ..
فقد
ُ
تعػودت أف أفصػح ليػػا عمػا أخبئػػو عػف سػمع أمػػي وأواريػو فػػي لحػد روحػػي
كي ال يطّمع عميو أحد إال خالقي ...

ترددت في ذلؾ ...
تمنيت حينيا أف أبوح ليا بيذا الشعور لكنني
ُ
و ُ
ػعت يػدي بػػيف يػػدىا فػػي حنػاف وقاطعتيػػا بصػػوت خافػػت
ػت بػػأف وضػ ُ
فاكت ي ُ
يخالجو الحزف :

بارؾ اب لؾ في كؿ خطوة ...

ما بؾ ؟
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سألتني بتعجب !!

أطمقت زفرة عميقة كانت نياية احتراؽ في جوفي وقبؿ أف أبدأ بالرد فُتح
ُ
الباب فجأة مع صوت يتساقؿ :
ػي  ...أريػد قممػاً أحمػر
قمـ أحمر  ..أناديؾ يا مػراـ منػذ مػدة ولػـ تػردي عم ّ
...
بحثت عف قمـ ولـ أجػ ػ ػ ػ ......
بسرعة تحركي
ُ
أصمح عباقتي وأسد ُؿ الغطاق عمى وجيي رغـ أنو أدار
تبكت كثي اًر وأنا
ار ُ
ُ
ظي ػره بسػػرعة إلػػى الخمػػؼ  ..وألنػػو شػػعر بالضػػيؽ واألسػػؼ عمػػى انتياكػػو

لمغرفة دوف أذف مسبؽ قاؿ بنبرة النادـ :
آسؼ  ..آسؼ ...

لدي بوجود أحد ..
ال عمـ ّ
ػت مػراـ مرتبكػػة كػػي تق مػػو وىػػي
أغمػػؽ البػػاب بسػػرعة عجيبػػة وبعػػدىا نيضػ ْ
تقوؿ :

ػدي عمػػـ بػػاألمر  ..ونتيجػػة النشػػغالي
أعتػػذر عػػف ىػػذا  ..واب لػػـ لػػيكف لػ ّ
الشديد بالحدث نسيت ق ؿ الباب ..
أجبتُيا وحشرجة الخوؼ تعترض جوفي :
ال بأس  ...الميـ أف حجابي كاف ُم ْحكماً ويبدو أف المكشػوؼ مػف سػتري

ػعرت
ىػ ػػو وجيػ ػػي فقػ ػػط  ..األمػ ػػر خػ ػػارج عػ ػػف إرادتنػ ػػا جميع ػ ػاً  ..فقػ ػػط شػ ػ ُ
بالخجؿ ..
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مني ألنني لػـ أحكػـ ق ػؿ
زاىر أيضاً شعر باالرتباؾ وأتصور أنو غاضب ّ
غرفتي .
( قالتيا ووجييا محمر ) ..

نيضت وأنا أرتدي غطاق وجيي عمى عجالة :
ُ
ػت أمػػي وحيػػدة فػػي
حسػػناً مػراـ  ..ال أريػػد إطالػػة الجمػػوس معػ ِػؾ  ..فقػػد تركػ ُ
البيت وأظنيا تحتاجني سأخرج اآلف .

أمسكت يدي بح اررة :
ْ
سامحيني فالموقؼ مزعج جداً  ..ولو حدث ىذا لغيرؾ لكاف األمػر أىػوف
عندي ..

عمي  ..لف يزعجني ىذا كثي اًر ..فقط أحيطيني بدعائؾ..
ال تقمقي ّ
( أجبتيا وأنا أبتمع ريقي بصعوبة ) ..

رأيتُيا تدس في حقيبتي شيئاً أبيضاً لـ يم ت انتباىي أو يسػتجوب ت كيػري
كما كاف يحدث سابقاً حيف كانت ت اجئني بيدية ما ...
ػعر بالضػػيؽ ممػػا حػػدث  ...فمػػـ أتعػػود أف أكػػوف فػػي
تصػػافحنا وخرجػ ُ
ػت أشػ ُ
مكػػاف ال أشػػعر فيػػو باألمػػاف ولػػـ أسػػمح منػػذ لحظػػة ارتػػدائي لمحجػػاب ألي

أجنبي أف يطمع عمى وجيي أو يكشؼ ولو اليسير مف ستري ...

ػبت ببػروز كػيس دىنػػي
ػت فػي العاشػرة مػف عمػري أص ُ
أذكػر أننػي حػيف كن ُ
ػي الكش ػػؼ طبي ػػب مش ػػيود ل ػػو
عم ػػى كت ػػي األيم ػػف وتق ػ ّػرر أف يج ػػري عم ػ ّ
بالك اقة ...
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ػت م ػػف أب ػػي أف يحض ػػر ل ػػي طبيب ػػة إذا
ػت يومي ػػا ى ػػذا بش ػػدة  ،وطمب ػ ُ
رفض ػ ُ
ػت كثيػ اًر
افقت عمى مضػض وبكي ُ
أمكف الوضع  ،ولما تعسر األمر عميو و ُ
يسوغ لو ذلؾ سوى حؽ المرض ...
ألف رجالً لمس جسدي دوف حؽ ّ
صحيح أف الشاب لـ يكف متعمداً ويبدو أنػو خجػؿ كثيػ اًر مػف فعمتػو ىػذه ،

لكػػف مػػا كػػاف ينبغػػي عمػػى م ػراـ أف تسػػتقبمني فػػي غرفتيػػا إال حػػيف تأكػػدت
تماماً مف ق ؿ بابيا..

ػت مجالسػ ػػة أىمػ ػػي ولعػ ػػؿ السػ ػػبب ىػ ػػو شػ ػػعوري
ػدت إلػ ػػى البيػ ػػت وتجنبػ ػ ُ
ُعػ ػ ُ
بالتقصير ألنني لـ ألت ت إلى حماية ن سي في بيت صديقتي ،،

أ
ُ
وىمت والدتي أنني أعاني مف التخمػة نتيجػة الطعػاـ الكثيػر الػذي تناولتُػوُ
كػػي تتوقػػؼ عػػف معػػاتبتي وتمت ػػت إلػػى إطعػػاـ أسػػامة ورعايػػة عميػػاق التػػي
كانت تعاني مف ارت اع شديد في درجة ح اررتيا ..

ػتمقيت عمػػى سػريري أفكػ ُػر فػػي تمػػؾ الصػػدفة الغريبػػة التػػي
ػت البػػاب واسػ ُ
أق مػ ُ
جمعتني بو .
أتحت ال رصة
أت روحي في الماضي أف تحبو ولماذا
ال أعرؼ كيؼ تجر ْ
ُ
لقمبي أف يؤمف بو أو يتسع كي يحتويو ...
لـ أكف أعرؼ عنو شيئاً سوى أنو ىادئ  ...وسيـ  ...وميذب في حديثو

..

كػػاف حبػ ػاً بريئػ ػاً بق ػػي موش ػػوماً عمػػى صػ ػ حة سػ ػنيني يغرين ػػي ب ػػالولوج إلي ػػو
متن ساً مف ضيؽ ىمومي حيف أخمد إلى النوـ أو أستجدي الراحة ..
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أعػػرؼ أننػػي بيػػذا الت كيػػر بميػػاق وغبيػػة  ..فػػال حػػؽ لػػي أف أنظػػر إليػػو أو

أتأمؿ مالمحو أو أحمـ بو زوجػاً خصوصػاً مػع ال ػارؽ الكبيػر بػيف أسػرتيـ
المرموقة في المجتمع وأسرتنا المتواضعة ...

ولكػ ػػف نظرتػ ػػو الحػ ػػائرة ال ت ػ ػزاؿ تطػ ػػاردني  ...تحاصػ ػػر كػ ػػؿ أفكػ ػػاري رغػ ػػـ
محاوالتي اليائسة لمتخمص منو ....

ثمػػة خػػوؼ يراودنػػي رغػػـ ثقتػػي التامػػة بمػراـ واتزانيػػا مػػف انتشػػار مػػا حػػدث

بيف أوساط صديقاتنا داخؿ القرية أو خارجيا ..

فالمرأة في قريتنا ييوف عمييػا المػوت وال تيػوف عمييػا لحظػة يكتشػؼ فييػا

رجؿ مالمحيا ...

انقطع صمتي بطرقات عمى الباب
ت ضؿ ..

صدر صوت خافت سمعتو بصعوبة

أنا عمياق ..

ػت وكان ػػت منحني ػػة الظي ػػر  ...خ ػػائرة الق ػػوى  ...مصػ ػ رة الوج ػػو ...
دخم ػ ْ
منيكة ...
رمت بن سيا عمى السرير ثـ مػدت يػدييا كأنيػا تتييػأ لحكػـ النػوـ وتمتمػت

بيدوق :

أرجوؾ أق مي الضوق ..
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نيضت ألتيح ليا فرصػة االسػترخاق وبينمػا كنػت أجمػع حاجيػاتي كػي أتػـ
ُ
واجباتي خارج الغرفة لمحتُيا تبكي عمى الوسادة دوف أف ي ضحيا صوت
أو تنب عنيا شيقة ...

ومكثت أتأمميا في صمت حتى ىدأت وكانت اتياماتي
لـ أستطع الخروج
ُ
مس ػمّطة عمػػى رحػػاب وعنجييتيػػا المعروفػػة فمعميػػا باغتتيػػا بم ػػظ مػػؤلـ أو
موقؼ م اج أصابيا باأللـ كعادتيا حيف تواجييا وال تسػتطيع الػرد عمػى
بشاعتيا ألنيا

( تحبيا )

فعت رأسيا وبادرت تقوؿ قبؿ أف أطرح عمييا أي تساؤؿ :
ر ْ
ػت م ػ ػ ار اًر أف أكػ ػره رحػ ػػاب  ،أف أتخم ػػص م ػػف جنػػػوني بيػػػا
ص ػػدقيني حاولػ ػ ُ
وانج ارفػ ػػي خمػ ػػؼ مشػ ػػاعر حمق ػ ػاق تسػ ػػيطر عمػ ػػى ت كيػ ػػري وتسػ ػػتولي عمػ ػػى

اىتمامي ..

حاولت إقناع ن سي أف ما أفعمو غباق ..
ُ
ضعؼ شخصية ..
وىـ ..

لكف ال فائدة ..

ِ
فشمت
أعرؼ لماذا أنت

( أجبتُيا دوف أف أنظر إلييا حتى ال أجرىا إلى البكاق )
فأجابت بإصرار بعد أف انتصبت جالسة :
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ألنني ضعي ة ومتيالكة ومتعبة  ..ألنني أعاني في بيتنا  ..أمي مشػغولة

عنا بوالػدي وزواجػو وأنػت مشػغولة بالثانويػة العامػة والتخ ُّػرج  ..ومحمػد ال

يؤمف بصداقات األنثى ؟؟ ماذا أفعؿ ؟؟ ..

لـ أجد أمامي إال رحاب التي ت يمني حيف أشكو وتضمني حيف أبكػي ..
توجو الموـ إلى كؿ مف يؤذيني . . .
ثـ ّ
واجيتيا بنظرتي الحادة قائمة :
ِ
أنت التي أقنعت ن سؾ بيذا ..
اسمعيني جيداً :

الحػػب ىػػو دائ ػرة كيربائيػػة تعمػػؿ فػػي مصػػنع العقػػؿ الػػذي يغػػذي أجسػػامنا

البشرية حكمة وذكاق وىذه الػدائرة تُضػاق بمجػرد أف يكػوف السػمؾ المتصػؿ
بيا موجباً قاد اًر عمى إشاعة الطاقة في كؿ موصػالتيا والتػي ىػي عروقنػا
وأوردتنا وشراييننا ..

ومػػا أف تعمػػؿ الػػدائرة الكيربيػػة حتػػى يشػػع الضػػوق ف ػي كػػؿ عػػروؽ الجسػػـ

وجزيئ ػػات ال ػػدـ ليتطي ػػر قم ػػب الحبي ػػب م ػػف الرذائ ػػؿ ويص ػػبح وع ػػاق يتمق ػػى
فيوضات المحبوب ...

إنو أبجدية قمبت مسار حياتنا ولونت عتمة واقعنا وخطّت أمالً البتسػامتنا
ووعداً لنجاحنا ...

إنو شاط ىادئ يمتد برممو الداف أماـ أمواج مخاوفنا ...
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و" خطأ " أف نقوؿ أف مصػدر العاط ػة ىػو القمػب  ..العاط ػة تتحػرؾ مػع

تدفؽ الدـ في دىػاليز الجسػد  ...وتسػتوطف العػروؽ التػي تبػوح بمػا نخبئػو

مف أسرار لمف نحبيـ ونثؽ أنيـ أىؿ لتمقي آالمنا ورعاية آمالنا بدليؿ أننا

حػػيف نشػػاىد مػػف نحػػبيـ أو نسػػمع أصػواتيـ نشػػعر برج ػػة تعتػػري أجس ػادنا
ػدب إلػػى نػػبض قموبنػػا ويعبػػث بػػو كػػي يخرجػػو مػػف الرتابػػة إلػػى
وتسػػارع يػ ّ
فوضى اإلحساس وتضارب الشعور ثـ سرعاف مػا نيػدأ حػيف نقتػرب ممػف

نمس أجسادىـ ..
نحب أو ّ
ومع كؿ ىذا نحػف نػؤمف أف اب تعػالى ك ّػرـ الػن س البشػرية واعتبرىػا ن سػاً
محترمػة ليػا قيمتيػا وكماليػا فنيػى عػف إذالليػا أو تعريضػيا لإلىانػة حتػى
ولو كاف ىذا لغاية ىامة جداً مثؿ الجوع والعطش وال قر ..

ولػػيس مػػف العػػدؿ أف أسػػيق إلػػى ن سػػي المعظمػػة عنػػد بارئيػػا والتػػي ىػػي

ليسػػت ممكػاً لػػي حػػيف أطػػأط ىػػامتي فػػي حضػػرة مػػف تغػػرر بعػػاط تي ثػػـ
تيينني وتشتمني باسـ الحب أو الصداقة أو األخوة ..

إلى آخره مف المسميات الواىمة ...

فيذه جريمة شنعاق سيعاقبني اب عمييا بسبب إضػاعتي لػوقتي دوف فائػدة
عمي االبتعاد عف مسبباتو ..
والحاؽ ن سي بأذى كاف يجب ّ
( أبي تزوج مف امرأة أخرى ) ...
( أمي مشغولة بالبيت ومشاكمنا األسرية ) ....
( أنا مشغولة بدراستي )
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ىذه األسباب ليست ىي الشماعة التي تعمقيف عمييا خطػأؾ وتعمّقػؾ غيػر

صحيح برحاب ....

كؿ الناس تعيش حالة انشغاؿ ...

رحاب مثالً تعيش صراعاً بػيف انشػغاؿ والػدتيا الػدائـ بنشػاطات اجتماعيػة
تافية ىي مصدر رئيس الستمرار الشجار بينيا وبيف والدىا ...

بينما تعاني أخواتيا مف سمطة والدىف ودكتاتوريتو المن ّػرة فػي مػنعيف مػف

الخروج وحرمانيف مف رؤية أحد بحجة المحافظة عمييف..

وليػػذا أصػػبف بػردة فعػػؿ قاسػػية جعمػػتيف يتعمػػدف مراقبػػة األخريػػات ويتتػػبعف

أخطاقىف ويسخرف ممف ال تروؽ ليف مف الناس.....

عموت بصوتي مسترسمة :
حاولت مقاطعتي لمدفاع عف ن سيا لكنني
ْ
ُ
جمعتن ػػي الص ػػدؼ لمح ػػديث م ػػع أختي ػػا أم ػػؿ فكان ػػت تط ػػالعني باستص ػػغار
ولدي يقيف أف رحاب وأخواتيا أحيانا يتخذونؾ أضحوكة ..
وتي أز بي
ّ
ك ك ت دموعيا ثـ اقتربت مني تحاوؿ إقناعي بخطأ ما قمت :

ار ..
لكنيا تحبني وقد قالت ىذا مر ا

قسمت أنيا لـ تحب ولف تحب أحداً في ىذا الكوف مثمػي وأف زواجيػا لػف
أ
ْ
عني ..
يغير تعمّقيا بي ولف يبعدىا ّ
ّ
قاطعتُيا :
ىراق ..............
كذب ..

46

الذت بالص ػػمت ىروبػ ػاً م ػػف المواجي ػػة ح ػػيف أس ػػدلت أى ػػداب عينيي ػػا إل ػػى
ْ
فتابعت كي أنتشميا مف ىذا الشتات :
األس ؿ
ُ
رحاب تريد أف تبقيؾ معيا حتى بعػد زواجيػا كػي تتسػمى بمشػاعرؾ متػى

شاقت وتصرفؾ عنيا متى شاقت .

تحركؾ بأصػابعيا كمعبػة الشػطرنج التػي تمثمػيف فييػا دور " دميػة خشػب "
مرة يميناً ومرة يسا اًر ومرة إلى األعمى ومرة إلى األس ؿ وفي النياية تحقؽ
غاياتيا وتخرج مف المعبة ظافرة عمى حساب وقتؾ ومشاعرؾ ...

اعػذريني لػػو كػاف كالمػػي مؤذيػاً ولكنيػا الحقيقػػة التػػي دائمػا تػػديريف ظيػػرؾ
ليا وىي مشرقة كالشمس أمامؾ ...

سؤاؿ ميـ ف ّكري في إجابتو :

ى ػػؿ يعق ػػؿ أف تت ػػزوج ال ت ػػاة ف ػػي أيامن ػػا ى ػػذه ويك ػػوف ل ػػدييا وق ػػت لتي ػػاتؼ

صديقاتيا أو تعيرىف مساحة رعاية واىتماـ ؟؟؟

ىؿ سيسمح ليا عريسيا في عاميما األوؿ بأي انشغاؿ قد يسمبيا منو ؟؟

وحتػػى لػػو سػػممنا جػػدالً بوجػػود الوقػػت  ..ىػػؿ سػيبقى ت كيرىػػا فػػي عالقاتيػػا

االجتماعية مثؿ السابؽ؟؟

استغرؽ حديثي معيا ساعتيف مف وقتي انتيتا ببكاق مرير ....

جعمتنػ ػػي أشػ ػػعر باالنكسػ ػػار وأتمنػ ػػى لػ ػػو ألػ ػػوي عنػ ػػؽ رحػ ػػاب ىػ ػػذه وأودي

بحياتيا التػي أدخمػت المػ اررة إلػى جػوفي رغػـ قسػوة الظػروؼ التػي أعيشػيا

...
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ػت إقناعي ػػا بالص ػػبر والتع ػػاطي م ػػع األح ػػداث بروي ػػة ومحاول ػػة إبػ ػراز
حاول ػ ُ
نشاطاتيا األدبية في المجتمع كوسيمة لتعزيز الػذات وطػرد األوىػاـ القاتمػة
التي ال طائؿ مف لحاقيا بيا ...

كنت أعمػـ أف اسػتجابتيا سػتكوف بطيئػة وقػد تتعثػر أمػاـ كثيػر مػف مواقػؼ
ُ
الماضي وذكريات الحب التي تجرىا إلييا ..

أحبت لئيمة ال يمكف
المأساة أنيا أحبت مف ال تستحؽ منيا ذرة اىتماـ ،
ْ
أف تػػؤثر فييػػا الرحمػػة أو تأسػػرىا الكممػػة الجميمػػة التػػي تمثػؿ غرسػاً خصػػباً
يثمر في الن وس ...

آه مػػف تمػػؾ الموعػػة التػػي أ ارىػػا تسػػكنيا وذلػػؾ الحنػػيف الػػذي ترتمػػو عينييػػا
ويبػػوح ب ػػو خاطرىػػا كمم ػػا ذكػػرت ل ػػي مواقػػؼ رح ػػاب أو جمبػػت ل ػػي بع ػػض
ىداياىا كي تريني إياىا .

وكاف آخر سؤاؿ فاجأتني بو قبؿ أف تغادر غرفتي :
عمي أف أفعؿ ؟ ..
ماذا يجب ّ
أجبتيا وأنا أبتسـ في ذىوؿ :
أبعد كؿ ما قمناه يا محتالة تسألينني ىذا السؤاؿ ؟؟؟

ابتسمت في حياق لكنني لـ أتردد في االسترساؿ قائمة :

أنػ ػػت ممي ػ ػزة وجذابػ ػػة لػ ػػدى رفيقاتػ ػػؾ و نحػ ػػف نحبػ ػػؾ ون تقػ ػػد وجػ ػػودؾ بيننػ ػػا
واحساسػ ِػؾ بنػػا  ..فمنػػذ فت ػرة كانػػت أمػػي تتحػػدث عنػػؾ وىػػي عاتبػػة عمػػى
غيابؾ بؿ ىروبؾ مف أحداث البيت إلى حضف رحاب ..
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ِ
ابؾ يا حبيبتي وخ ي بعض حزنؾ وضيقؾ ..
ال ِ
تبؾ ألف رحاب تركتؾ بعد سنوات مف الحب ..
بؿ ِ
أبؾ عمى أيامؾ الجميمة التي ضاعت مف أجؿ مشاعر تافية ال تمػت
لمصػػداقة بأيػػة صػػمة  ..أبػ ِػؾ ألنػػؾ كتبػ ِ
ػت كالمػاً جمػػيالً وراقيػاً لمػػف ازد ارىػػا

الحب ..
ِ
ِ
ِ
ِ
وتأخذؾ إلػى عػالـ وردي حػالـ ال ى ّػـ فيػو وال
ىمومؾ
ستنسيؾ
ظننت أنيا
وجع والمأسػاة أف نيايػة مؤلمػة مسػكونة بالػدمع كانػت تنتظ ِ
ػرؾ عمػى يػدييا
..

ػب قاتمػو واقتػػرب منػػو ليمػ ّػرغ
موق ػؾ يػػذكرني بقصػػة الحمػؿ الوديػػع الػػذي أحػ ّ
أرسػػو بػػيف يدي ػو شػػاع اًر باألمػػاف فغ ػػا عمػػى مقصػػمة الػػذبح ثػػـ سػػرعاف مػػا

تحز نحره ..
انت ض فزعاً مف ح اررة السكيف ّ
...............

ػي مميػ ػاً وكان ػػت تس ػػرح بخيالي ػػا إل ػػى نقط ػ ػ ػ ػ ػ ػة ميم ػػة ف ػػي ذاكرتي ػػا
نظػ ْ
ػرت إل ػ ّ
فقالت :
طالما عانقتني رحاب واحتضنتني بجنوف مشاعرىا ..
عيني ..
طالما ّقبمتني بيف
ّ
ماذا يعني ىذا ؟؟

أجبتيا وكأنني أختزؿ اإلجابة مف قراقات متعددة :

االحتضاف تالمس جسدي تمتقي خاللو األرواح وتمتزج ببعضيا ..
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والقبمة ىي تعبير رفيع عف الرغبة اإلنسانية في الن اذ إلى الروح ..

نحف نعانؽ مف نحب ليس مف أجؿ إشباع رغبة دنيئة يزّينيا لنا الشيطاف
..
أو إرضاق شيوة جامحة تنسؿ بيف غرائزنا الحيوانية ....

أو ت ري شحنات ان عالية مخزونة في باطننا وال نجد سػبيالً لمتعبيػر عنيػا

..

نقبؿ أحباقنا ألننا نشعر بقيميـ الرفيعة في ن وسنا وال يمكف أف يكوف
إننا ّ
االحتضاف أو التقبيؿ ىدفاً في حد ذاتو ولكنو وسيمة لغايػة إنسػانية سػامية

..

ىؿ قر ِ
أت شعر عنترة حينما قاؿ :
مني وبيض ِ
ِ
اليند تقطُ ُر مف دمي
الرماح نواى ٌؿ
ُ
ولقد ذكرتؾ و ُ
ؽ ثغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ِ
لمعت كبػ ػ ػ ػ ػ ػ ِار ِ
المتبسِـ
ػرؾ
السيوؼ ألنيا
تقبيؿ
ت
َ
ْ
ْ
فودد ُ
ّ
نعـ قرأتو وأنا مف أشد المعجبات بشعره ..

فاسترسمت أقوؿ :
أجابت وىي مبتسمة
ُ
جميع النقاد عزيزتي دىشػوا مػف عنتػرة ىػذا العبػد الػذي تحػرر مػف عبوديػة

ذات ػػو إرض ػػاق لع ت ػػو لي ك ػػر ف ػػي ى ػػذه المحظ ػػة بتقبي ػػؿ الس ػػيوؼ ح ػػيف يػ ػربط
لمعانيا وسط الظالـ بابتسامة ثغر ( عبمة ) محبوبتو  ،لكنيـ توصموا في
النياية إلى حقيقة م ادىا أف " قبمة " عنترة مدخؿ إلى روح عبمة
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ولي ػ ػػذا ص ػ ػػاح الش ػ ػػاعر ال رنس ػ ػػي " المػ ػ ػرتيف " بع ػ ػػد د ارس ػ ػػة ى ػ ػػذه الحقيق ػ ػػة

المجيولة بقولو

" ىذا ىو الحب الحقيقي وىذه ىي البطولة الحقيقية "

ىؿ كنت تشعريف أف رحاب كانت ت ّقبؿ جبينػؾ كػي تالمػس روحيػا جمػاؿ
روحؾ؟؟
ىؿ كاف احتضانيا تعبي اًر جاداً عف الوجد الذي يغمرىا حيف تراؾ ؟؟ ..

ػت أف الج ػواب لػػدييا صػػعب وأف متابعتنػػا لمحػػديث
صػػمتت ولػػـ تػػرد فأدركػ ُ
فضمت أف أقنعيا أف الميػـ ىػو الغػد وأننػا ال
ستجرنا إلى ويالت كثيرة لذا
ُ

دخؿ لنا بالماضي ومواجعو ...

أي فػػيض
ػاق مضػػيئاً يسػػتقبؿ ّ
الميػػـ أف يعػػود األمػػاف إلػػى قمبيػػا ليصػػبح وعػ ً
أو لطؼ ممف تحبيـ ومف ىـ أىؿ الحتواق مشاعرىا....
وىكػػذا سػػتولد عميػػاق جديػػدة مطػػرزة ببيػػاض الشػػمس لترحػػؿ إلػػى مػػا وراق

األفؽ تستنطؽ الطبيعة وتنيؿ مف جماليا الرباني ..

ػحت بقايػػا الػػدمع الػػذي كػػاف يط ػ ّؿ مػػف مقمتييػػا
ػكت يػػدىا برفػػؽ ثػػـ مسػ ُ
أمسػ ُ
وقمت :
وعد

وعد ............دانة
( قالتيا وىي تبتسـ باقتناع وثقة ) ..

أسدلت ستار يوـ ميـ في حياتي
تعانقنا  ...و ُ
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(٘)

ػت عنيػا بإلحػاح بسػبب مػروري
في ىذه الميمة
افتقدت آلتي الحاسػبة وبحث ُ
ُ
ػص حقيبتػي
أماـ مسائؿ رياضية معقدة أثنػاق االسػتذكار وبينمػا كن ُ
ػت أت ّح ُ

الشيق األبيض الذي دستو مراـ في آخر لقاق بيننا قبؿ أياـ وقمبتو
لمحت
ُ
ْ
بيف يدي متسائمة عف ىويتو ..

فاج ػػأني أن ػػو شػ ػريحة اتص ػػاؿ إنترنتي ػػة كان ػػت ق ػػد وع ػػدتني بي ػػا رغب ػػة ف ػػي
استمرار االتصاؿ بيننا عف طريؽ الدردشة االلكترونية ...

جرنػػي إلػػى اسػػتعارة جيػػاز محمػػد المحمػػوؿ لتشػػغيميا
ال أعػػرؼ مػػا الػػذي ّ
دوف عممػػو رغػػـ تحذي ارتػػو المتكػػررة لنػػا بعػػدـ مػػس جيػػازه خوفػػا عميػػو مػػف
التمػػؼ بعػػد أف اجتيػػد فػػي ش ػرائو مػػف عمػػؿ شػػاؽ التحػػؽ بػػو أثنػػاق العطمػػة
الصي ية ...

تمت عممية اتصالي بنجاح لممرة األولى وكنت أحت ظ ببريدىا االلكتروني

فػػي دفتػػر مػػذكراتي وبمجػػرد أف أض ػ تو ظيػػر لػػي ومػػيض يبػػدو أنػػو طمػػب
محادثة ...

فجمعتنػي الصػدفة بيػا فػي ذلػؾ الوقػت المتػأخر مػف الميػؿ مػف غيػر ميعػاد
..

وىكػػذا أمضػػينا وقت ػاً ممتع ػاً فػػي حػػديث جميػػؿ تػػذكرنا فيػػو بعػػض المواقػػؼ

المدرسػػية الطري ػػة وتجاذبنػػا فيػػو كالمػػا ناعم ػاً خ ػػؼ حػػدة غضػػبي عمييػػا
ولومي المتكرر ليا مما حدث لي في بيتيـ ...
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مت الخط بعد شكري المتكػرر ليػا عمػى ىػديتيا التػي أتاحػت لػي فرصػة
أق ُ
تص ّح بعض المواقع وقراقة الكثير مف الموضوعات ..

ف ػػي ىػػذه األيػػاـ تمػػر أوقػػات عصػػيبة عمػى تمميػػذات الثانويػػة العامػػة حيػػث
الصراع الحاد بيف الوقت والكـ اليائؿ مف المعمومات المطمػوب اسػتيعابيا

في كؿ مادة عممية ..

منػػا جيػػداً يمػػتيـ سػػاعات يوميػػا المعػػدودة ويغػػري جسػػدىا
فتبػػذؿ التمميػػذة ّ
المنيػػؾ بػػالخمود إلػػى النػػوـ واالستسػػالـ اإلجبػػاري لم ارحػػة لكنيػػا تظػػؿ تقػػاوـ
ىذا اإلحسػاس الػداف فػي لحظػات يباغتيػا فييػا البػرد وسػط احمػرار يمػتيـ

عينييا ويودي بإشراقيا ..

كنت واحدة مف أولئؾ الالتي كافحف وخطوف خطوات رتيبة تطاردىا حػدة
ُ
األعيف الحاسدة وتطوقيا شائعات األقواؿ المتضاربة..

مرة يقولوف لي األسئمة صعبة ....
ومرة اختبار القدرات مخيؼ ....

وم ػرة قبػػوؿ الجامعػػة مقتصػػر عمػػى تخصصػػات معينػػة ولعػػدد محػػدود مػػف
الخريجات ...

وأخي اًر الواسطة فوؽ كؿ شيق ...

مضيت أ ُّ
ت أللحػؽ بغػد
ف
ظر إلػى الخمػؼ  ...مضػي ُ
ُ
عتد بطاقتي دوف أف أن َ
سينقمني مف عثرات كثيرة كانت تحاصرني كي تأسر طموحي ...
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ػيق خطػ ػواتي الت ػػي طالم ػػا اش ػػتاقت
وكان ػػت دعػ ػوات أم ػػي ك ػػؿ ص ػػباح تض ػ ُ
صوتيا العذب ......
فأدخ ُؿ قاعة االختبار بثقة وقبؿ أف أشػرع فػي قػراقة األسػئمة أسػت تح باسػـ
اب وأتمو بعض اآليات القرآنية التي تمأل توتري أماناً ...

ػيش حالػ ػػة اليمػ ػػع والتػ ػػوتر انتظػ ػػا اًر لمعػ ػػدؿ
ػدأت أعػ ػ ُ
انتيػ ػػت االختبػ ػػارات وبػ ػ ُ
سيشترؾ مع اختبار " القدرات " في تحديد مصيري العممي والعممي ...

ػتمقيت عمػػى
ػت فروضػػي البيتيػػة مبك ػ اًر اسػ ُ
فػػي يػػوـ مشػػمس وبعػػد أف أتممػ ُ
فراشي كي أشغؿ وقتي بقراقة كتب استعرتُيا مف مكتبة مراـ ...
ات قنػػا أف نبػػدأ بقػراقة قصػػة " ماجػػدوليف " المترجمػػة عػػف الكاتػػب مصػػط ى
لط ي المن موطي ..

ػت وس ػػطو ورق ػػة بيض ػػاق ت ػػـ
ػت الكت ػػاب وقب ػػؿ أف أب ػػادر بقراقت ػػو لمح ػ ُ
فتح ػ ُ
عط ي ػػا بدق ػػة متناىي ػػة فتب ػػادر إل ػػى ذىن ػػي أني ػػا تخ ػػص مػػراـ وأني ػػا نس ػػيت
االحت اظ بيا خارج الكتاب .

رفعتي ػػا بح ػػذر وال ػػتقط بص ػػري اس ػػمي مكتوبػ ػاً ف ػػي أح ػػد س ػػطورىا ف ػػأجبرني

ال ضػػوؿ عمػػى فتحيػػا ألف ىاجسػاً حػػدثني أنيػػا قػػد تكػػوف رسػػالة حػػب منيػػا

أرادت ترجمة إحساسيا لي فييا بعد خبر خطبتيا واستعدادىا لمزواج ...

كانػػت م اجػػأة أف يكػػوف المرسػػؿ ىػػو ازىػػر واعترتنػػي رج ػػة جعمتنػػي أقمػػب

الورقة وأتردد عف فتحيا دقائؽ مف الوقت....
ترى ماذا يريد مني ؟؟؟
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وكيؼ قادتو الجرأة أف ي عؿ ىذا ؟؟؟

وىػػؿ مػػف حػػؽ ابػػف النسػػب أف يتخػػذ ىػػذا األسػػموب القػػذر لمحادثػػة ال تيػػات

الع ي ات أمثالي ؟؟؟

لعمو أراد االعتذار عما بدر قبؿ أياـ ...
ىػ ػػؿ يجػػػوز لػ ػػي االطػ ػػالع عمييػ ػػا أـ يج ػػب عمػ ػػي الػ ػػتخمص منيػ ػػا قبػ ػػؿ أف

عمي بالمؤبد داخؿ زنزانة بيتنا القاتمة ؟؟؟؟
يكتشؼ أحد أمرىا فيحكموف ّ
قررت وأد تساؤالتي بقراقة المكتوب ثَُّـ التخمص مف الورقة دوف عمـ
أخي اًر
ُ
أحد...

فتحت جياز التكييؼ رغػـ اعتػداؿ الجػو كػي أخ ػؼ حػدة
فتحتُيا بحذر ثـ
ُ
اضطرابي وتصبُّب العرؽ مف جبيني ...

أت اآلتي:
فقر ُ
السالـ عميكـ ورحمة اب وبركاتو ..

ال تاة ال اضمة بك ّؿ ما في الكممة مف معنى
دانة...
كنت أخبئو
قبؿ أف أكتب إليؾ
اجيت س اًر ُ
يدي وو ُ
ُ
قاومت رعشة سكنت ّ
في قمبي مع عجزي التاـ عف اإلفصاح بو ألحد..

أكتب لؾ كمماتي المتواضعة وأشير إليؾ منذ البداية أنني لست فارساً
عمى متف األبجدية وال فذا في االحتياؿ عمى المغة وال متمكناً مف تطريز
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عبارات جميمة يمكنيا أف تن ذ إلى قمبؾ المرىؼ أو تسيطر عمى

مشاعرؾ الندية ..

أي تردد أنني
أوالً أعترؼ لؾ دوف ّ
( أحبؾ )..
وأف ىذا الحب باغتني لي ضح حقيقة إحساسي تجاىؾ  ...وبعدىا

ويطوؽ أحالمي ..
استوطف نبضي ينطؽ بي
ّ
اعذريني أيتيا الع ي ة الشري ة لو كاف في كالمي ما يخدش حياقؾ أو
يخجؿ ع تؾ فمـ يكف ىدفي تنميؽ الكالـ وانما ىي لغة المشاعر

الصادقة التي لف أتركيا تحتضر بيف أنياب تقاليد ال ترحـ ورؤى باطمة

ي رضيا بريؽ المظاىر ..

يجب أف تعرفي أف مشاعري تجاىؾ بيضاق بياض ال جر حيف يقاوـ

العتمة ويبسط أجنحة الضوق عمى ص حة السماق ..

نقية نقاق المطر الذي يزيح ىموـ األرض بعد عناق الجدب ..

طاىرة طيارة الوليد المغتسؿ بالرحمة..

ِ
شعرت
رجائي منؾ أال تستعجمي في قبوؿ مف يتقدموف إلى خطبتؾ إذا

أنيـ ليسوا أىال إلنسانيتؾ..

إف كنت راضيةً بي فاصبري وسأسعى بكؿ ما أوتيت مف قوة ألكوف "

زوجاً لؾ "..

أشاطرؾ متاعب الحياة ..
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" أعدؾ بذلؾ "

مالحظة :

اعذري جرأتي عمى أمريف

أوليما دخولي في ذلؾ اليوـ إلى غرفة مراـ دوف أذف ..

وثانييما ( مراسمتؾ ) ..

أرجوؾ التمسي لي المبرر  ..وتأكدي أنؾ قبؿ كؿ شيق شرفي وعرضي
المذاف ال أقبؿ عمييما سوقاً وال أرضى أف يناليما أذى ..

دمت مشرقة بعطائؾ ...

زاىر ....

ػعرت باألمػاف لموىمػة األولػى فػي
ال
ُ
ػمت ول َػـ ىػدأ روعػي وش ُ
أعرؼ لػـ ابتس ُ
حياتي !!

عمي مختم اً عف بقية األياـ ...
ُ
أعترؼ أف ذلؾ اليوـ ّ
مر ّ
أعت ػػرؼ بك ػػؿ جػ ػرأة أف حب ػػو ح ػػاور ص ػػمتي والم ػػس إحساس ػػي واس ػػتنطؽ
جوارحي المأسورة لسوط الحرماف ...

لـ أرتبؾ ولـ أخجؿ ولـ أتردد في قراقة رسالتو عدة مرات ...

ػت ن سػػي دوف تػػردد عروسػػو
ال أعػػرؼ لمػػاذا آمنػػت بػػو بيػػذه السػػرعة وتخيمػ ُ
التي ستحقؽ لو رؤى المستقبؿ ...
ػت بالرس ػػالة ف ػػي درج ػػي
ػديت اتيام ػػاتي واحت ظ ػ ُ
ػت ك ػػؿ وع ػػودي وتح ػ ُ
خال ػ ُ
وقررت يوميا مواجية العالـ بأسرة كي أكوف زوجةً لو ...
ُ
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لػػـ أكػػف حاض ػرة فػػي بيتنػػا ولػػـ أشػػعر بمػػف حػػولي رغػػـ أف الصػػالة كانػػت
مكتظة برائحة الشواق الذي كاف يت نف محمد في إعداده إلى جانب صراخ
أمي المتواصؿ لعمياق طالبة كاساً مف الماق ..

كنت أعيش حمـ القصر واألميرة النائمة وال رس األبمؽ ...
ُ
حمـ ساندريال ودقات الساعة بعد منتصؼ الميؿ ...

حمـ العمر ...

أعػػرؼ جيػػداً أف مػػا أفعمػػو اآلف ىػػو تمػ ّػرد عمػػى عاداتنػػا وتقاليػػدنا وحيائنػػا
الذي يجبرنا عمى الصمت حتى لو أحببنا....
مت يوميا كؿ شيق :
تخي ُ
ّ
ػت فسػػتاني األبػػيض وطريقػػة دخػػولي إلػػى قاعػػة العػػرس وباقػػة الػػورد
تخيمػ ُ

المحاطة بالساتاف وكي ية إمساكي بيا ...

تخيمػت كبريػػائي وأنػػا عػػروس وتخيمتػػو بطولػو ال ػػارع وشػػاربو الكػػث واتسػػاع
عينيػػو العسػػميتيف يقػػؼ أمػػامي ثػػـ يي ػػو عمػػى جبينػػي بقبمػػة ىادئػػة تتػػرجـ

تضحياتو مف أجمي ....

ػي النقػػود وتطمػػؽ زغػػردة
وتخيمػ ُ
ّ
ػت أمػػي تمبسػػني عقػػد الريحػػاف ثػػـ تنثػػر عمػ ّ
أجمؿ إحساس يخالجيا بعد عناق مع الزمف ...
مت كـ سأحبو ؟؟؟؟
تخي ُ
ّ
الحب الذي منحني الرغبة في الحياة وزاد
أفصح لو عف حقيقة ىذا
وكـ س
ّ
ُ
تمسكي بالمستقبؿ ؟؟
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عمي زمف وأنا صامتة وكاف الكؿ مشغوؿ بما يخصو لذا لـ ألت ػت
مضى ّ
وقتيا إلى نػداق عميػاق التػي جػاقت تخبرنػي أف أبػي ينتظرنػي غاضػباً عنػد

الباب ...

خرجت ميرولةً إليو ...
وبعد صراخو المتكرر
ُ
ػرت إليػػو محاولػةً مػواراة عتػػابي الػػذي كػػاف يسػػتجديو الحػػب
حػػيف قابمتُػو نظػ ُ

ت جاىػػدة إلػػى إخ ػػاق لمحػػة
بوضػػوح  ،ويتػػرجـ لػػو األلػػـ بخ ػػاق  ....سػػعي ُ
الحزف التي طالما تمرد فييا الدمع بعد أف عبث بألمي وأليب جراحي...

ػي كػػي أخمػػد إلػػى النػػوـ فيػػو رغػػـ غيابػػو
كنػ ُ
ػت أراهُ بمجػػرد أف أغمػػض عينػ ّ
حاضػٌػر فػػي إحساسػػي ورغػػـ ال مباالتػػو يسػػتوطف ت كيػػري ويسػػكف شػػرودي

...

ػي وتصػػارعت مػػع تعثػػر
ػأت الجميػػع بقطػرات سػػاخنة لمعػ ْ
فاجػ ُ
ػت عمػػى وجنتػ ّ
ت
لساني وتقطّع صوتي الموجوع مف مواقؼ كثيرة واجيتُيا بم ػردي وتمنيػ ُ
تضمخو رائحتو ..
أسند رأسي الثقيؿ عمى بقايا نبض
خالليا لو أنني ُ
ّ
أيف أنت يا أبي ؟؟ افتقدناؾ كثي اًر

أجاب بتيكمو وجبروتو المعتاد :

تزوجت مف أحب ...
عمي ألنني
ُ
كاف بإمكانكـ زيارتي لكنكـ ناقموف ّ
ػت أريػػد أف أحاصػػر أبوتػػو فػػي نطػػاؽ حبػػي لػػو ولحظػػات جموسػػي إلػػى
كنػ ُ

جانبو واستماعي إلى أفكاره ورؤاه ...
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كنت أتمنى أف أتجاوز حيائي ىػذه المحظػة بالػذات فػأقترب منػو وأحتضػنو
ُ
بقوة وأقوؿ لو :
اشتقت إليؾ "
"
ُ
لكنو أذىمني حيف قاؿ :
ردت بعض مجوىرات أمؾ القديمة لشراق بيت يضـ أسرتي الجديدة
أ ُ
أدار ظيره غاضبا ثـ قاؿ بنبرة أعمى حدة :

لقػػد رفضػػت المعينػػة إعطػػائي إياىػػا ظن ػاً منيػػا أف ىػػذا سػػيغير مػػف نظرتػػي
الحاقدة عمييا ون وري المت اقـ تجاىيا ...

إننػػي أنػػذركـ أنػػتـ وأمكػػـ  ...بػػأنني سػػأبيع البيػػت لػػو لػػـ تػػوفروا لػػي المبم ػ
المطموب ...

أجبتو ببرود لـ يتوقعو :

بعو يا أبي فمنا الشوارع والمساجد والجمعيات الخيرية ...
ألجمتُو عف الحػديث ليتػردد فػي اإلجابػة وتحػار عمػى شػ تيو الكممػات التػي
كاف ييرب مف مواجيتيا مع ذاتو ..
ػت ل ػو
ػت أحاصػره بػػالحجج ليخػػرج باسػػتنتاج ذىنػػي يثبػ ُ
فأنػػا وحػػدي التػػي كنػ ُ
ذكائي ويزيده يقيناً بحصافتي .....
ػت أحػػاوره وأجذبػػوُ بحركػػة يػػدي حػػيف ألػ ّػوح بيػػا فػػي الي ػواق
وحػػدي التػػي كنػ ُ
غير قانعة بما يقوؿ ..

صمت برىة ثـ أشار بيده غاضباً :
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لف أطيؿ الوقوؼ معؾ يا طويمة المساف وسأؤدبؾ الحقاً ...
وىذا البيت محرـ عميكـ منذ المحظة ...

سأبيعو قريباً ...

خػػرج بعػػد أف صػ ع البػػاب خم ػػو بقػػوة وخرجػػت أمػػي مػػف دارىػػا تمطػػـ عمػػى

ػمعت ألني ػػا ت ػػدرؾ حج ػػـ تيدي ػػده وس ػػرعة
أرس ػػيا فزع ػػة  ...م ػػذعورة مم ػػا س ػ ْ
تن يذه لما سيقوؿ ...
لـ أستطع يوميا أف أحيػا حجػـ ال رحػة التػي كانػت تتسػع وتضػيؽ بػداخمي
ولػػـ أتمكػػف مػػف التحميػػؽ برسػػالة ازىػػر الػػذي كػػاف المتػػن س الوحيػػد لمحنتػػي

...

ػت ن س ػػي أن ػػو اآلف
ػذلت يومي ػػا قص ػػارى جي ػػدي ك ػػي أتح ػػرر من ػػو وأوىم ػ ُ
بػ ُ
وعمي أف أكوف مثمو .
غارؽ في دراستو وشؤوف أسرتو
ّ

بعد نقاش داـ طويالً قررت أمي المجوق إلى أبي ياسيف الذي تربطػو بػأبي
صداقة قديمة قد يثنيو بيا عػف قػ ارره ويسػتدر عط ػو إلبقائنػا فػي البيػت ..

ودفعيا قمقيا إلى الخروج في وقت غير مناسب وطػرؽ بابػو بحكػـ الجػوار
رحب الرجؿ بيا وذكرىا بأياـ زياراتيا لزوجتو وشكواىا ليا ومػا أف شػكت
ف ّ
لػػو الحػػاؿ حتػػى فػػزع غاض ػباً وقػػرر أف يواجػػو أبػػي قبػػؿ أف يسػػارع بتن يػػذ
تيديده حيث قاؿ :

مف أجمؾ أنت وبناتؾ سأفعؿ المستحيؿ ...
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كنا نجمس متحمقيف حوؿ مائدة العشاق ولـ يكف أحد منا ي كر فػي مػد يػده

إل ػػى طب ػػؽ المح ػػـ المش ػػوي رغ ػػـ أن ػػو ك ػػاف يغ ػػري أنوفن ػػا بالتيام ػػو  ...فق ػػد
أع ػػرض محم ػػد ع ػػف طبق ػػو وبق ػػي يقمّػػب ىات ػػو النق ػػاؿ منتظػ ػ اًر أي اتص ػػاؿ
يخبره فيو أبو ياسيف بمصيرنا ...

لكػػف طرقػػات البػػاب قطعػػت صػػمتنا فيرعنػػا تجاىػػو واحتشػػدنا نحػػف األربعػػة
بالقرب مف أمي التي أحاطػت أرسػيا بػالمم ع إال زاويػة صػغيرة تمكنيػا مػف
مالحظ ػػة وج ػػو ى ػػذا الرج ػػؿ ال ػػذي سػػرقت من ػػو تجاعي ػػد ِ
الكب ػػر ك ػػؿ مالم ػػح
الجماؿ والجاذبية فبادرىا آس اً :

عجزت يا أـ محمد عف إقناعو وبعد توسؿ طويؿ منحكـ ستة أشير ميمة
ُ
كي تبحثوا لكـ عف بيت يؤويكـ ....

أنػػا آسػػؼ  ....فزوجتػػو كانػػت مسػػيطرة عميػػو وقػػد حرضػػتو عمػػى طػػردي
سمعت ...
ألنيا لـ تطؽ وجودي كما
ْ
سامحيني يا أـ محمد ...

غػادر المكػاف وتػرؾ أمػي غارقػة فػي شػرودىا المحػاط بػالعجز  ،فطوقناىػػا
بأن اسنا الدافئة ونظراتنا الت اؤلية :

ال تحزني يا أمي فمنا إلو سيحيطنا بوابؿ رحمتو ...

ردت بأسؼ :

ال لػػف أتركػػو يبيػػع البيػػت ويشػػتتني معكػػـ  ...سػػأعطيو جميػػع مػػا لػػدي مػػف

لدي الرتدائيا ..
مجوىرات ومقتنيات  ..فال حاجة لي بيا وال وقت ّ
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قاطعيا محمد غاضباً :

لكنو سيعود مف جديد كي يطمب الماؿ ألنو جشع وظالـ

ردت :

دعن ػػا ن ػػتخمص من ػػو اآلف ي ػػا ول ػػدي ول ػػو ع ػػاد م ػػف جدي ػػد س ػػنكوف ق ػػد آمن ػػا

معيشتنا في مكاف آخر

وفعالً بعثت إليو أمي في اليوـ التالي مف يقدـ لو مجوىراتيا فابتيج كثيػ ار

بيذا وأعمف عزوفو عف بيع البيت وسعادتو بإذعانيا قائالً :
تظف أف تمردىا سين عيا ...

ىا أنا أرغمتيا كالجارية أف تن ذ ما أريد ..

اختميت اليوـ ألقمّب رسالتو بعػد أف اسػتممتيا مػف درجػي خمسػة ووضػعتيا
ُ
كنت أقرؤه ...
بيف ثنايا كتاب ُ

دوف لػػي بريػػده
وقػػد فػػاتني أف أشػػير إلػػى أنػػو فػػي الوجػػو اآلخػػر مػػف الورقػػة ّ
االلكتروني ورجاني أف أفتحو كؿ يػوـ فػي تمػاـ السػاعة الثامنػة مسػاق وأف
أق أر ما سيكتبو لي ...

وعػػدني أف يكػػوف ميػػذباً فػػي ك ػ ّؿ عبا ارتػػو وأف ىدفػػو مػػف ىػػذا ىػػو تعميػػؽ
إيماني بو وبحبو دوف رغبة منو أف يق أر رداً أو إجابة ...
وقررت بعد ت كير داـ ساعات وصراع مع الػذات أف أسػمح لن سػي بقػراقة
ُ
ما يكتب حتى لو كاف في ىذا نياية عمري ؟؟
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ػي أف أى ػػرب م ػػف لي ت ػػو أو أتج ػػاوز بري ػػؽ حماس ػػو أو أس ػػتنكر
صػ ٌ
ػعب عم ػ ّ
براعة تعبيره ...
قػػاؿ عػػف ن سػػو أنػػو غيػػر حػػاذؽ فػػي االحتيػػاؿ عمػػى المغػػة لكننػػي اكتش ػ ت
حذاقتػػو فػػي االسػػتيالق عمػػى القمػػوب وتطويعيػػا أسػػيرة بػػيف يديػػو تسػػتجدي

عذوبتو وتنبض بحبو ...

فوجدت فػي بريػدي ثػالث رسػائؿ سػابقة كػاف قػد بػدأ الكتابػة
فتحت جيازي
ُ
ُ
فييا حسب الموعد الذي حدده وكانت كالتالي :
األولى :
أكتب إليؾ ...
لست مسؤوالً عف أي رج ة تباغتني وأنا
ُ
ُ
تعودت عمى ىػذه الرعشػات وكأنيػا إرىاصػات إحسػاس لػـ أبحػث عنػو
فقد
ُ
بداخمي  ...لكنو ىو الذي بحث عني وقربني إليؾ ...

إنني أسائؿ ن سي  ...كيؼ أحببتؾ ؟؟ ولـ أرؾ ؟!
ِ
تمكنت مني وأنت بعيدة عني ؟؟؟
كيؼ
ىؿ جنوف ىذا يا سيدتي يمس فيو المحبوب حبيبو عف بعد ؟؟

أـ ىو سحر تمارسيف خاللو تعاويذؾ في زوايا روحي دوف أف أشعر ...

قاومت إحساسي بؾ  ...وتجاوزتو باستخ اؼ ظناً مني أنو
صدقيني أنني
ُ
( حػػب م ارىػػؽ ) أو شػػاب ( فاقػػد لمعاط ػػة ) لكنػػؾ تتس ػربيف فػػي مسػػاماتي
ازددت إعجابػػا بك احػػؾ وصػػبرؾ
بػػبطق دوف أف أشػػعر و مػػع مػػرور األيػػاـ
ُ
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وثباتؾ أماـ ريح ىوجاق كانت تعصؼ بأنوثتػؾ وتشػتت الكثيػر مػف آمالػؾ

...

أعجبتني صراحتؾ في التعبير عف ذاتؾ وفي تقديرؾ لمف حولؾ ممف ىـ

أىؿ لمتقدير ...

يجب أف أنيي حديثي فمدي الكثير أخبئو في غدي

تحياتي ...

زاىر

الرسالة الثانية :

ال تعتقدي أف صمتؾ أمامي يثير ح يظتي أو يربؾ تمسػكي بػؾ  ...أنػت

بالصمت ( عمالقة ) وامرأة حرة معرضة عف المنكر ومترفعة عف الخطػأ

...

ػي وابػػؿ الطيػر الػػذي
أنػت فػي نظػػري مػالؾ يغتسػػؿ بالسػحب ثػـ يمطػػر عم ّ
يعصمني مف الزلؿ ويطوقني باألماف ...
ليس الميـ أف تجيبي ...

فمػػـ أنتظػػر أف أقػ أر منػػؾ رداً يشػػجعني عمػػى ممارسػػة فعػػؿ الغػراـ الػػذي قػػد
يجرني إلى مياوي الرذيمة ...

أنػػا ال أمثػػؿ عميػػؾ دور العشػػؽ وال أتقمػػص دور المجنػػوف الوالػػو دوف حػػؽ

...
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ألنني قبؿ كؿ شػيق مػؤمف برجاحػة عقمػؾ وسػمو ت كيػرؾ وع ػة إحساسػؾ

ولوال ىذا لـ أتقدـ خطوة واحدة كي أنصب أشرعتي أماـ ساحمؾ ...
اقرئيني بيدوق وثقي بي ...

ثقي أنني رجؿ يتح ظ عمى إحساسؾ مف الخدش والتياوف  ...ويػدرؾ أف

طينتؾ طينة " ش ي ة " كقطعة زجاج تػزداد لمعانػا كممػا أمعنػا النظػر إلييػا
وتسمح لمضوق أف ين ذ خالليا دوف أف يمسيا بسوق " ...

دانة :

أيتيا النخمة الطيبة التي نبتت في خصوبة أرضػي وامتػدت بطوليػا ال ػارع
كي تظمؿ ىجير أبعادي ...

ستبقيف شامخة

" كمما رموؾ بالحجر تعطيف أطيب الثمر "

لقػػد دعػػوت اب فػػي أقػػرب لحظػػات انقطػػاعي إليػو وتوسػػمي بػػو أف يجمعنػػي
بػؾ بأسػرع وقػت ممكػف ولػدي يقػيف بػو سػبحانو وتعػالى أف رجػائي لػو لػف
يخيب ....
تحياتي

زاىر

الرسالة الثالثة :
ػت البح ػػر
ػت م ػػع أص ػػدقائي ف ػػي رحم ػػة بحري ػػة وبمج ػػرد أف أري ػ ُ
الي ػػوـ خرج ػ ُ
تذكرتؾ ...
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ذكرت إعجابؾ الشديد بو ورغبتؾ العارمة في اليروب إليو حتػى لػو كػاف
ت ُ
لموجو أجراس تشبو أجراس الموت ...
كنت أرصد كؿ تعميؽ تنقمو مراـ عنػؾ فػي ذاكرتػي وأتغنػى بػو صػدى بػيف
ُ
شراييني ...
وكػػأنني أحيػػاؾ فػػي كػػؿ ىواجسػػي ووسوسػػاتي التػػي تختمجنػػي بػػيف الحػػيف

واآلخر ....

ػدثت معػػؾ طػػويالً وكػػاف جوابػػؾ حيػػا بػػيف أص ػوات المػػوج الػػذي اقتػػرب
تحػ ُ
قدمي ...
مني بيدوق كي يبمؿ وجوـ
ّ
ػت أتغافػؿ عػف
ضحكنا كثي اًر أنا وسعد وىادي وتجاذبنػا أحاديػث كثيػرة وكن ُ
حديثييما كي أرحؿ بشرودي إليؾ وأتمتـ بما لدي أمامؾ ...

ال أع ػػرؼ لم ػػاذا يراودن ػػي إحس ػػاس غري ػػب أن ػػؾ تس ػػمعينني وتعمّق ػػيف عم ػػى
كالمي وربما تعرضيف عف بعض عباراتي حيف ال تروؽ لكبريائؾ .

ػمحت لن سػي أف أناجيػؾ بمػا تحممػو
ولو لـ يكف لدي ىذا اإلحساس لما س ُ
لؾ جوارحي مف حنيف وانتماق ...
..

أتمنى أنؾ بألؼ خير
تحياتي

زاىر

وضحكت كثي اًر عمى ت رده المريب في الوصؼ ؟؟؟
قرأتُو عف كثب
ُ
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مف ىذا ؟ الذي أحببتو دوف أف أعرفو ؟؟
عاشؽ ،

ساحر ،
كاىف ،

أـ معتوه تنطبؽ عميو كؿ أوصاؼ الجنوف !!!...
ماذا أفعؿ ؟

ىؿ يحؽ لي أف أحبو ؟

أعرضت فيو عف كؿ وصايا أمي :
قررت بعد ت كير ممؿ
ُ
ُ
أنو ال ضير مف ىذا الحب طالما أنو ال يجرني إلى المحظور وال يغرينػي
بالمنكر ..

( إنو أجبرني أف أكوف لو ) ..

أجبرني عمى قبولػو  ...عمػى انتظػاره  ...عمػى تػرنيـ كػؿ كممػة يكتبيػا لػي

كي تخالج روحي دوف انتظار ...

إن ػػو يقين ػػي ال ػػذي ال يمكنن ػػي أف أش ػػكؾ ف ػػي حقيق ػػة وج ػػوده أو أحي ػػد ع ػػف

إيماني بو ...

إنو عالمي الذي خبأه لي القدر دوف منة ...

إنو صداي وامتدادي وحدودي ....

وجدت ن سي أنتظر رسالتو كؿ يوـ بقمؽ أماـ شاشة جيازي ...
ُ
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فمرة يكتب عف أصدقائو ومرة يكتب عف ىواياتو ومرة يكتب عف أصػناؼ

الطعػ ػػاـ التػ ػػي يحػ ػػب التياميػ ػػا لحظػ ػػات الجػ ػػوع القاتمػ ػػة حػ ػػيف يعانػ ػػد ن سػ ػػو
بػ ػػالجموس عمػ ػػى االنترنػ ػػت ألوقػ ػػات طويمػ ػػة ويعػ ػػزؼ عػ ػػف تنػ ػػاوؿ الطعػ ػػاـ

متجاىال كؿ نداقات البيت لو ...

أدىشتني رسالتو السادسة حيف كتب :

ػت إلػى
بت منؾ إلى قمقي الذي ما ان ؾ يطارد ت كيري وحػيف دخم ُ
اليوـ ىر ُ
شممت رائحة غريبة لـ أعيػدىا فػي غرفتيػا مػف قبػؿ
غرفة أختي مراـ ...
ُ

 ...فسألتيا عنيا ولـ ترد ؟؟؟

ػدت مػف جديػد
وكنت كمما
استرسمت في الحػديث معيػا عػف أمػر مػا  ...ع ُ
ُ
ُ
أتساقؿ عف مصدر تمؾ الرائحة العجيبة ؟؟
ىؿ تتوقعيف اإلجابة ؟؟؟

وىؿ يا ترى تحدثؾ ن سؾ بما سأقولو اآلف؟؟؟
ربما !!

فػػي الحقيقػػة فاجػػأتني مػراـ حػػيف قالػػت لػػي أنيػػا تضػػع العطػػر الػػذي أىديتػػو

إياىا في عيد ميالدىا ..

أعتقد بقوة أنو ن س العطر الذي تضعينو اآلف ؟؟؟
والذي
ُ
ال تسأليني عف كؿ ىذه التوقعات ألف العطر بالنسبة لي " أنثػى " ت ػيض

عذوبة وجماالً

فكيؼ إذا كاف ىذا العطر يسكف روحاً تمنح عالمي الجماؿ !!...
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أرأيت كيؼ تحقؽ ىروبي منؾ ثـ إليؾ ؟؟؟
ِ
أأدركت حجـ انتمائي لؾ واحساسي بؾ ؟؟؟
لست مجنوناً كما تعتقديف ؟؟؟
ُ
وال عابثاً كما تتوقعيف ؟؟؟

وال تائياً عف أىدافي أو مستقبمي ولكنني بصراحة :

محب يعيره غرامو حواس مختم ة عف حواس البشػر كػي يػراؾ بيػا  ..كمػا

أنت

*************

ػت أقػػرؤه وال أعػػرؼ
ػمت إلػػى السػػطر األخيػػر ولػػـ أره زاد شػػيئاً عمػػا كنػ ُ
وصػ ُ
ػدت أننػي
كيؼ أتت أصابعي عمى لوحة الم اتيح ألكتب سؤاالً واحػداً اعتق ُ

سأق أر جوابو في اليوـ التالي :

مف أنت ؟

ارتعػػدت فرائصػػي وحاص ػرتني الدىشػػة ح ػيف ظيػػر لػػي عمػػى الشاشػػة وجػػو
مبتسـ أعقبو جوابو :

أنا زاىر

كاف يبدو أمامي ( غير متصؿ )

فكيؼ ظير ىذا المشاكس فجأة ؟؟؟
أت بعد تردد إلتماـ محادثتي بو :
إنيا حركة غريبة لـ أتوقعيا منو وتجر ُ
أعرؼ أنؾ ىو ...
ُ
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إال أف س ػؤالي يعنػػي  :مػػف أنػػت كػػي تخػػرج فػػي حيػػاتي فجػػأة وتسػػعى إلػػى

قمبيا دوف سابؽ إنذار ؟؟؟

ىؿ أنت محؽ في كػؿ مػا كتبتػوُ عنػي  ...وىػؿ ىػو إحسػاس حقيقػي خ ٍ
ػاؿ
مف العبث ؟؟؟؟

فالحياة ليست غراماً تتم عو الكممات الجميمة  ...الحياة ك اح يشػغمنا حتػى
عف رعاية أن سنا ؟؟؟ فكيؼ بمشاعرنا التي ت ارىػا أنػت أصػدؽ تعبيػر عػف

حقيقة عالقتنا ؟؟؟

ػب لػػو بحػػذر وأنػػا أ ارقػػب بػػاب الغرفػػة خشػػية أف يبػػاغتني أحػػد
( كن ػ ُ
ػت أكتػ ُ
بالدخوؿ دوف أف أشعر )
عمي بسرعة لـ أتوقعيا :
فرد ّ
ال ييمني إحساسؾ بي اآلف ...

ػب مػػا أكتػػب كػػي أعبػػث بمشػػاعرؾ  ...ومػػا بػػداخمي
وتأكػػدي أننػػي ال أكتػ ُ
أكبر مف استطاعتي عمى الكتماف ...

أن ػػا ال أفك ػػر أف أحيػ ػؾ مع ػػؾ قص ػػة عش ػػؽ مجنون ػػة تب ػػدأ بكمم ػػة وتنتي ػػي (
بحػراـ ) وسػأكوف عمػػى وعػدي لػػؾ بعػد عشػرة أيػػاـ مػف ىػػذا اليػوـ  ...وىػػو

المبادرة بالخطبة عف طريؽ والدتؾ ...

ىذا أكبر دليؿ لدي عمى صدؽ تعبيري ...
دت أف أبوح لؾ بيا دوف " مقابؿ "
وما أفعمو اآلف مجرد مشاعر أر ُ
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فػػإذا كانػػت تسػػبب لػػؾ إزعاج ػاً فسػػأكت ي بكتابتيػػا فػػي ص ػ حتي الشخصػػية
دوف إرساليا إليؾ .

فقمت :
انتظرت قميالً أتأمؿ ما كتب كي أتقف ردي عميو ُ
ُ
سألتؾ سؤاالً لـ تجبني عميو بعد ؟؟؟

ذكرت في رسائمؾ أنني ش ي ة و  .......و......

والكثيػػر مػػف األوصػػاؼ التػػي تعبػػر عػػف ذاتػػي وأسػػموب تعػػاممي مػػع النػػاس

بحثت عني أنا بالذات رغـ أنني ...
ولـ
َ
فكيؼ عر َ
فت كؿ ىذا ؟؟ َ
( قاطعني )

ل ػػف أخبػ ػرؾ بت ػػاريخ تعمق ػػي ب ػػؾ وليبق ػػى مرص ػػودا ف ػػي ذاكرت ػػي وأرج ػػوؾ ال
ت كري قطعياً أف دخولي غرفة مراـ ذلؾ اليوـ الذي ِ
كنت موجودة فيػو ىػو
عمؿ مخطط لو وكؿ ىذه الت اصيؿ ستعرفينيا بعد العقد ...

( أعدؾ بذلؾ )

واآلف اسمحي لي بإنياق المكالمة مرغماً ألف صديقي سػعد ينتظرنػي عنػد

الباب  ...ال ت كري بما قمتوُ كثي اًر وانتظري وعدي بألطؼ دعواتؾ ...
لؾ مني أخمص التحايا والى المقاق ...

إلى المقاق

أبتسـ بمكر ...
أنييت االتصاؿ وأنا
ُ
ُ
تجاوزت قوانيف أسرتي ومجتمعي تجاو اًز مباحاً أغرتني بو عاط تي ...
ُ
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ضت فزعة عمى صػوت ىػات ي الػذي بػدا وكأنػو يػرف ألوؿ مػرة وكانػت
انت ُ
المتصمة مراـ ...
ال أعرؼ لـ كاف استقبالي ليا حا اًر عمى غير العادة ؟

ولـ أغدقتيا بكممات االشتياؽ والحب حتى صمتت عاجزة عف الرد؟ ...

كػػاف حػػديثنا عاديػػا سػػوى بعػػض المالحظػػات التػػي دلتن ػي بيػػا إلػػى كي يػػة

تسػػجيمي فػػي الجامعػػة بعػػد قبػػوليـ لتخصصػػي الصػػحي وقػػد اخترنػػا مع ػاً

مجموعة المواد التي سنسجميا في السنة األولى ...

نسيت مراـ أف تعاتبني عمى انقطاع اتصالي بيا ل تػرات طويمػة وأظػف أف
ْ
احتوائي ليا في بداية المكالمة كاف ك ػيالً بتشػتيت كػؿ جمػؿ العتػاب التػي
رصدتيا لي قبؿ أف تتصؿ ...

شعرت أنيا كانت بحاجة شديدة إلي وكأنيا تحدثني لممرة األولى أو لعميػا
ُ
شعرت أف بي ما يشغمني عنيا ....
افتقدتني و
ْ

ليالً ......

ظيرت أصوات جمبػة فػي الخػارج دفعتنػي إلػى ت حػص األمػر ألرى جػدتي
ضي ة عمينا ...

ػت معاتبتيػػا لػي بابتسػامة عريضػػة
احتضػنتيا بح ا
ػت يػدييا وواجي ُ
ػررة ثػـ قبمػ ُ
أشعرتيا بالسعادة وجعمتيا تغير مسار حديثيا قائمة :
( غمبتني يا ساحرة )

أقبمت أمي تحمؿ أطباؽ العشاق المذيذة ...
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أكمت ليمتيا بنيـ ...
ُ
ولـ أشعر بالتخمة ...
وضحكت ليمتيا ضحكات ىستيرية ل تت انتباه الجميع ...
ُ
ظمت ضحكاتي وابتساماتي مح ورة عمى ذاكرة مف ىـ حولي ...
تحت عنواف خ ي مموف بالسعادة ....
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آخر رسائمو :

()ٙ

بعد ساعات فقط سأجتمعُ بأسرتي  ،وسأق أر عمييـ أدؽ ت اصيمؾ ...
سأص ؾ ليـ بما تسمحو لي أبجديتي الضيقة والتي قد تتسع لتشممؾ
وحدؾ فقط بكؿ أبعادؾ وحدود وص ؾ...

فصعب عمى مثمي أف يختصر ...

كنت بارعاً في اختصارىا  ...كمسافات الطرؽ
لدي بعض األشياق التي ُ
 ،وحسابات الرياضيات  ،وحدود الخرائط  ،ومنافذ العمميات ال يزيائية

المعقدة ...

إال حبي لؾ ؟؟

فضت بشدة أف يكوف محصو اًر في أربعة أحرؼ استيمكيا كؿ الناس
ر ُ
أعد ن سي مختم اً عنيـ ...
وتغنى بيا كؿ المحبيف الذيف ّ
حتما ستمر الساعات القادمة ثقيمة عميؾ وستساورؾ الشكوؾ وستخافيف
صعوبة االختبار الذي وضعتؾ فيو أماـ كؿ ما فعمتو وسأفعمو مف أجمؾ

...

انتظري كؿ تكيناتؾ بي ...

انتظري يومي القادـ إلى تاريخؾ ....

كؿ التحايا

زاىر
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ػحت كػػؿ توقعاتػػو صػػحيحة فقػػد
ػي سػػاعتيف أضػ ْ
أق م ػ ُ
ت جيػػازي وبعػػد مضػ ّ
تسرب القمؽ إلى ت كيػري واسػتحوذ عمػى خطػواتي وجميػع مػا كنػت أخطػط
فعمو ذلؾ اليوـ ...

ػت س ػأرافؽ فيػػو عميػػاق إلػػى السػػوؽ إلتمػػاـ
ػت بسػػيولة عػػف موعػػد كنػ ُ
تنازلػ ُ
تجييزات عقدىا الذي بات وشيكاً ..

تقاعست بتعمد عف غسؿ الصػحوف وتنظيػؼ المطػبخ ولػـ أكتػرث بإلحػاح
ُ
عمي أف أتـ واجبي البيتي ...
أمي ّ

لػػـ ألت ػػت يوميػػا إلػػى مػػادة األحيػػاق التػػي كانػػت تسػػتغيثني كػػي أحمميػػا مػػف

رقدة األرض وأتركيا منتظمة فوؽ الطاولة ...

كر أنو يوـ اكتظ بميات ات الصديقات لالست سار عػف بعػض صػعوبات
أذ ُ
األسئمة ...

وضعت ىات ي عمى الصامت واكت يت بالنظر إلى وميضو خوفاً مػف أف
ف
ُ
يتصؿ وال أجيبو وحيف دب اليأس إلػى انتظػاري رميتػو فػي درجػي وكػأنني
أىرب مف سيطرة القمؽ الذي كاد يخنقني ببطق...

ػي اآلف أف أصػمّي  ...فالصػػالة عػػروج مػريح إلػػى السػػاحة اإللييػػة
كػػاف عمػ ّ
 ...وكمماتي ػػا المقدس ػػة تتس ػػرب إل ػػى ال ػػروح ض ػػياق يش ػػع جوانبي ػػا طمأنين ػػة
وسكوناً ...

وبعد الصالة :
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ػت عمػ ػػى مصػ ػالّي ألدعػ ػػو لن س ػػي بػ ػػال رج وكان ػػت الخاتمػ ػػة ( دمػػ ػعة
جمس ػ ُ
ساخنة ) ...
أقنعت ن سي بعد تردد باالتصاؿ بمراـ  ،وقد أحسسػت بتسػارع غريػب فػي
ُ
نبضي مع أوؿ رنيف أطمقو جيازىػا فػي أذنػي ثػـ فوجئػت بردىػا قبػؿ إتمػاـ
الرنيف األوؿ وكأنيا كانت تنتظرني ...
ِ
اتصمت ؟؟؟؟
وأخي اًر

قالتيا بنبرة غاضبة حادة دفعتني إلبعاد الجياز عف أذني ..

كانػػت م اجػػأة موجعػػة عمػػى قمبػػي أف أسػػمع سػػيالً مػػف الشػػتائـ واإلىانػػات
التي ال قبؿ لي بتحمميا مف عامة الناس فكيؼ بمراـ ...

ت بيدوق كػي أسػتولي عمػى قمبػو
اتيمتني بالقبح والمكر وكيؼ أنني خطط ُ
ػررت ال ػػدفاع ع ػػف ن س ػػي واظي ػػار
وم ػػف ث ػػـ أغري ػػو ب ػػالزواج من ػػي وح ػػيف ق ػ ُ

ػت الخػػط كػػي تحػػرـ صػػوتي مػػف أصػػدؽ تعبيػػر عػػف الحقيقػػة
براقتػػي أق مػ ْ
وأقوى صرخة تترجـ الضعؼ ...

ت أبكػػي بطريقػػة ىسػػتيرية وقػػد اختبػػأت يوميػػا فػػي كػػؿ غػػرؼ البيػػت ..
بػػدأ ُ
ودورات المياه والممرات والزوايا المظممة خوفاً مف أف يكتشؼ أحد ما بػي

تعرضت لو...
أو تطّمع أمي عمى حقيقة ما
ُ
كػػاف إحساسػػي م ػزيج خػػوؼ وألػػـ يخبئػػاف لػػي تنب ػؤات غػػد مرعػػب وشػػائؾ
ومميق بالعثرات ...

يااااه ...
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ىػػؿ يمكػػف لم ػراـ أف تتجاىػػؿ إخالصػػي ونبػػؿ مشػػاعري أمػػاـ ظػػف سػػاور

ت كيرىا الممتم غيظاً ؟؟؟؟

لـ اتيمتني بكؿ ضراوة وجبروت متناسية طيب تعاممي وتمقائية تصػرفاتي

؟؟ ...

ػي ومحػػرـ عمييػػا أف تشػػؾ لحظػػة واحػػدة ف ػي تجػػاوز غيػػر
إنيػػا األقػػرب إلػ ّ
أخالقي قد يصدر مني مع أخييا !!!

لػػـ أنػػـ ليمتيػػا دقيقػػة واحػػدة وكػػاف ع ازئػػي الوحيػػد أف يبقػػى جيػػازي م توح ػاً

ػيق ليمػػي أو يخ ػػؼ عنػػي عػػبق ىػػذا اليػػـ
عمن ػي أجػػد منػػو بريػػؽ أمػػؿ يضػ ُ
عمي ...
الذي تكالب ّ

ػت فػي حالػة وجػؿ عػدة أيػاـ كانػت مػراـ تيػرب
لألسػؼ لػـ يكتػب شػيئاً وبقي ُ
فييػػا مػػف مصػػافحتي وتتجنػػب أي لقػػاق يجمعنػػي بيػػا دوف أف يالحػػظ أحػػد
شيق بيننا ...

كنت أتأكد مف كمية المبم المتبقي
بعد خمسة أياـ مف ىذا الحدث وبينما ُ
فاجأت
في مح ظتي ومدى ك ايتو لشراق بعض حاجياتي مف السوؽ العاـ
ُ

أخي محمد بتراجعي عف الخروج ورغبتي في البقاق معممة ذلؾ بػدوار حػ ّؿ
بي ....

سر ىذا العدوؿ الم اج ..
لـ يكتشؼ أحد ّ
والحقيقة أف رسالة قصيرة وصمتني منو تقوؿ :

سأتصؿ بؾ في الرابعة والنصؼ أرجو منؾ االنتظار ...
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فػػي الرابعػػة والثمػػث دؽ ىػػات ي فمػػـ أتػػرؾ لػو فرصػػة الػرنيف ولػػـ أدع لي تػػي
تعاني االنتظار مع مقاومة تمؾ الرعشة المعينة التػي قمبػت تنظػيـ خاليػاي

وأجبرتني عمى الجموس ...

ألو ...

السالـ عميكـ ورحمة اب وبركاتو ..

رددت السالـ بيدوق ثـ بادر يقوؿ :
ُ
لـ أتصؿ كي أعيد تاريخ ما حدث بيننا وانما ألشرح كؿ ما حدث ...
أجبتو بعد ثواف :
ت ضؿ ...

كػػاف صػػوتو حزين ػاً  ...يائس ػاً  ..متقطع ػاً بسػػعاؿ شػػديد أشػػعرني بػػالخوؼ

وكأنني أستمع إلػى صػوت ىػرـ يعػيش حالػة احتضػار تمػأل حنجرتػو بؤسػاً

...

ق ػػاؿ كالمػ ػاً كثيػ ػ اًر ال أذكػ ػره ولكن ػػو ك ػػاف م ػػتعقالً ف ػػي جمي ػػع مبر ارتػ ػو  ،وق ػػد
ػت حجػػـ ال ػرفض الػػذي واجيػػو أىمػػو بػػو حػػيف أفصػػح عػػف رغبتػػو فػػي
أدركػ ُ
االرتبػػاط بػػي  ،فوالدتػػو وأس ػرتيا العريقػػة مصػػروف عمػػى تزويجػػو فتػػاة مػػف
عشيرتيـ ...

لـ يعقب بأكثر مف :
لو تقدـ أحد إلى خطبتؾ فتزوجي ...
ولو لـ يحدث ؟؟؟
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فيؿ تسمحيف لي بأف أقوؿ لؾ

انتظريني ؟؟

أع ػػرؼ أن ػػو طم ػػب وق ػػح ولك ػػف أع ػػدؾ ب ػػأنني س ػػأكؼ تمامػ ػاً ع ػػف م ارس ػػمتؾ
وسأمتنع عف االتصاؿ بؾ حتى ي رج اب األمر ويحدث بيننا ما يجيز لنػا

فعؿ ذلؾ ..

اسػػتأذف بنب ػرة ىادئػػة وأظنػػو كػػاف يك كػػؼ دموعػػو ألف صػػوتو كػػاف يغيػػب

إلي مشوباً ببحة مخي ة ...
عني لحظات ثـ يعود ّ
أق ؿ الخط طالبػاً منػي اإللحػاح فػي الػدعاق لػو ولػـ يػدرؾ كيػؼ سػمب منػي
فغدوت أحبو أكثر مما مضى وأجد ن سػي رىينػة
بمكالمتو ىذه كؿ توازني
ُ
بيف يديو ...

كانت المكالمة قصيرة جداً لـ تتجاوز الخمس عشرة دقيقة ...

مكالم ػػة ق ػػاؿ فيي ػػا الكثي ػػر م ػػف الكمم ػػات وك ػػاف مصػ ػ اًر فيي ػػا عم ػػى موق ػػو

الصادؽ وعجزه عف مخال ة أىمو لكونو وحيدىـ ...

ت بعػػد ت كيػػر طويػػؿ أف أصػػبر وأف أقػػدـ تنػػازالً عػػف كػػؿ مػػا حػػدث
لػػذا قػػرر ُ
مف مواجية بيني وبيف مراـ ...
ػت أف أل ػػتمس لي ػػا المب ػػرر وأف أعم ػػؽ موق ي ػػا تج ػػاىي بحبي ػػا الش ػػديد
حاول ػ ُ
لوالدتيا وانتمائيا األسري لعائمتيا ...
مرت عمينا أيػاـ سػعيدة دخػؿ فييػا عػادؿ حياتنػا بموجػب العقػد الػذي حػرره

الشيخ حيف قالت عمياق  :نعـ
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ػي إذ س ػػمعتيف يت ػػداولف
بارك ػػت نس ػػاق القري ػػة العق ػػد وتي ػػامس بعض ػػيف عم ػ ّ
كالما لـ ألت ت إليو وىو
" قمة حظي في الجماؿ "
وبالتالي :

تأخري عف الزواج ...

إال أف ذىنػػي حينيػػا كػػاف يحػػده مػػف كػػؿ الجيػػات فحصػػاره لػػي لػػيس مجػػرد

كممػػات سػػمعتيا منػػو بػػؿ ىػػو موقػػؼ رجػػولي جعمنػػي أثػػؽ بػػو أكثػػر وأؤمػػف
أننػػي أسػػير إلػػى رجػػؿ حػ ّػر يسػػمو بذاتػػو ويترفػػع عػػف كػػؿ دنػػس قػػد يمػػوث
جماؿ روحو ...
أظي ػػر حب ػػو ل ػػي ول ػػـ يمت ػػت إل ػػى درج ػػة م ػػا أممك ػػو م ػػف نض ػػارة ب ػػؿ اكت ػػى

حد تعبيره ...
بجاذبية الروح التي كانت تشده عمى ّ
ل ػػـ يزعجن ػػي الح ػػؿ الض ػػخـ ال ػػذي تك ػػؿ ب ػػو ع ػػادؿ م ػػف أج ػػؿ عمي ػػاق ول ػػـ
أحسدىا لحظة مرورىا بيف النساق وىي تتمايؿ جماالً وأناقة وفتنة ...
لـ أتأوه حيف احتضف عادؿ يدييا ثـ قبميما بشوؽ ..

كنت مكت ية بالنظر إلى مػف حػولي مػف النػاس وتقػديـ ابتسػامة ىادئػة ليػـ
ُ
رغػػـ أننػػي أتمظػػى حس ػرة ل قػػد م ػراـ التػػي طالمػػا حممػػت بمشػػاطرتي أقػػرب
مناسبة سعيدة تمر بي ...

الجميػػع يبػػارؾ لػػي بح ػ اررة ويػػدعو لػػي بػػالزواج العاجػػؿ وأنػػا أحػػاور ن سػػي
بيدوق :
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نصيبي موجود وأحبو ويحبني لكف الزمف أخذ ي صؿ بيننا ب اصؿ التقاليد

التي ال ترحـ  ...فابف المدينة ال يطيؽ الزواج مف ابنة القريػة وابػف الجػاه
ال يتزوج مف ال قيرة وىكذا ....

عمي األياـ وأنا انتظر لحظة قدومو إلى حياتي ...
مضت ّ
أنتظػػر لحظػػة اقت ارنػػي بروحػػو التػػي كانػػت تحمػػؽ بخيػػالي إلػػى قػػدر جميػػؿ

حممت بو ...
طالما
ُ
ػي أيػػاـ عديػػدة وسػػاعات طويمػػة حاورتُػػوُ فييػػا وجاذبتػػو الضػحكات
مػ ّػرت عمػ ّ
أقسمت في نياية حديثي أف أعاقبو بػاليجراف وأف أحرقػو كمػداً باإلقصػاق
و
ُ
عدت إليو ألشكو إخ اقي في مادة صػعبة أو أتػذمر مػف
لكنني سرعاف ما
ُ
عمي أعباق البيت وحدي ....
صراخ والدتي بعد أف تكالبت ّ

أو أطالبو بشراق بعض حاجياتي التي يعتذر محمد عف شرائيا ...

كنت أفعموُ كاف خياالً ولكنو كاف لذيػذاً  ...عػذباً ُ ...مجػا اًز  ...لػـ
كؿ ما ُ
أرتكػػب خاللػػو حماقػػة أو أمػػارس فيػػو ذنبػاً ال يعػػذرني الشػػرع المقػػدس عميػػو

...

كاف شراعاً يمخر موجي ...

ىط ػوال يغمػػر ج ػػافي ويتػػيح ليػػويتي فرصػػة البحػػث عػػف وطػػف تحػػط فيػػو

رحاليػػا بعػػد تعػػب اسػػتنزفتني فيػػو السػػنيف بػػيف أس ػرة م ككػػة يغيػػب عائميػػا
ويمارس ذكورىا أبشع استغالؿ لمقوامة ....
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لكف كػؿ األحػداث كانػت ضػدي فقػد تناىػت إلػى مسػامعي معمومػات جػادة

أخبرتنػػي بيػػا ( بػػتالق ) التػػي تسػػكف فػػي بيػػت يجػػاورىـ فػػي مدينػػة الي ػػوؼ
أف والدتو تحاوؿ تزويجو عاجالً وأنيا تمح عميػو قبػوؿ فتػاة اسػميا ( لميػاق

) تعد مف أجمؿ فتيات عائمتيـ وأكثرىف جاذبية ورقياً وذوقاً ...
ال أنكر أف ىذا الخبر نزؿ عمى سمعي كالصاعقة!!!!

وتممممت عمى فراشي أس اً ...
ضت يوميا ذع ار
ُ
فانت ُ
كنت أعاني وحدي  ...وأتمرد عمى صمتي  ...وأحاور فوضػى وساوسػي
ُ

...

حتى عمياق التي أصبحت الصديقة األثيرة بعػد إعػراض مػراـ عنػي يضػيع

وقتيا اليومي بيف محادثاتيا اليات ية وبيف خروجيا المتكرر برفقة خطيبيا

...

ػدت ن سػػي فػػي ذلػػؾ اليػػوـ مضػػطرة إلػػى تحطػػيـ كػػؿ حػػدود االت ػزاف
لػػذا وجػ ُ
اتصمت بو ........
وفتحت ىات ي المحموؿ و
ُ
ُ
اتصمت لممػرة األولػى  ...وكػأنني أري ُػد أف أوحػي لػو بحجػـ تعمقػي
أنا التي
ْ
وت اقـ شوقي وقمة حيمتي ...
استمر الخط يرف ولـ أجد رداً ..

ػت حظػي فػي اليػوـ الثػاني
ت االتصاؿ يوميا عدة مرات فمػـ يػرد وجرب ُ
كرر ُ
والثالث ولـ أجد منو جواباً فقػادني ت كيػري إلػى نيايػة مأسػاوية م ادىػا أنػو
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لػػـ يعػػد يرغػػب فػػي زواجنػػا وأف طاعتػػو ألىمػػو س ػتجبره عمػػى الػػزواج بمػػف
يريدونيا ابنة ليـ ...

أو لعمػػو كػػاف كاذبػاً يحػػاوؿ العبػػث بمشػػاعري كمػػا ي عػػؿ غيػره مػػف الشػػباب

...

ػدأت أخط ػػط ك ػػي أش ػػغؿ وق ػػت ف ارغ ػػي
ػت ب ػػاب ت كي ػػري ب ػػو وب ػ ُ
ىك ػػذا أغمق ػ ُ
بالكتابة والقراقة والخروج إلى أي مكاف تسمح لي ظروفي بال رار إليو ...

ػت أتعم ُػد أخػذ أسػامة رفيقػاً ألجػوب شػوارع القريػة
قمت أنني كن ُ
لف أبال لو ُ
ذىابػاً وايابػاً مطمقػػة العنػػاف ألفكػػاري كػػي تميػػث معػػي عمػػى سػواد األس ػ مت
الذي كاف توىجو مف ح اررة شمس النيار يشعرني بالدؼق ...

وكـ مرة حدثتني ن سي االتصاؿ بمراـ ولكػف التػردد كػاف يشػؿ حركػة يػدي

ويدفعني إلى الخمؼ عدة خطوات خوفاً مف تيكـ قد أسمعو أو ل ظ جػارح

قد تباغتني بو ...

فقػ ػػد أخبرتنػ ػػي بعػ ػػض الػ ػػزميالت أف والػ ػػدتيا المتيػ ػػا كثي ػ ػ اًر عمػ ػػى عالقتيػ ػػا
الحميمة بي ألنيا ج ّػرت أسػرتيـ إلػى ويػالت لػـ يخططػوا أبػداً لموقػوع فييػا
...
لبست عباقتي استعداداً لمخروج برفقة عميػاق التػي
في مساق أحد األياـ ..
ُ
دعتني إلى تناوؿ القيوة في أحػد المجمعػات التجاريػة حيػث سػينقمنا عػادؿ

إلى ىناؾ  ....وما أف ىممنا بالخروج حتى صادفنا العػـ أبػو ياسػيف عنػد

الباب وكاف يحمؿ سالؿ ال اكية والتمر بكمية كبيرة أصابتنا بالدىشة ...
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طمب منا التنحي ودنػا مػف البػاب ثػـ وضػع السػالؿ داعيػاً لنػا أف نأكػؿ مػا
فييػػا ىنيئ ػاً مريئ ػاً ثػػـ ت ػوارى بعػػد ذلػػؾ كػػي ال يبقػػى مػػف ىيكمػػو إال انحنػػاقة
ِ
الكبر التي كانت بارزة في احدوداب ظيره وبطق حركتو ...

وتمنيت أف يطوؿ الوقت أكثر ...
قضيت مع عمياق ليمة سعيدة
ُ
ُ
ػت أت حػص وجػوه الرجػاؿ ظنػاً منػي
ال أنكر حقيقة ما فعمتُوُ ليمتيا حػيف كن ُ

أننػػي قػػد أراه مػػاثالً أمػػامي عنػػد أحػػد المحػػاؿ التجاريػػة أو عنػػد شػػباؾ أحػػد
مطاعـ الوجبات السريعة ..

ػدت إل ػػى سػ ػريري أف ػػتش ف ػػي ص ػػندوؽ الػ ػوارد بي ػػات ي دوف
خ ػػاب أمم ػػي وع ػ ُ
جدوى ...
فال رسالة ؟؟
وال إشارة ؟؟

وال اتصاؿ؟؟
وأخيػ اًر أرسػػؿ لػػي فػي تمػاـ السػػاعة الواحػدة بعػػد منتصػػؼ الميػؿ مم ػاً كتابيػاً
يتضػػمف كػػؿ رسػػائؿ الحػػب التػػي كتبيػػا عمػػى جيػػازه كػػي ييػػدييا لػػي بعػػد

خطبتنا التي تالشت لألبد ...

فمـ يعد لي

ولـ أعد لو...
وىو مرغـ عمى اإلذعاف وقبوؿ أوامر أىمو ...
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ػت بػالنظر
كنت منيارة حتى الموت واكت ي ُ
لـ أستطع فتح الممؼ ليمتيا فقد ُ
إلى رسالة قصيرة تتصدر الممؼ كاف يقوؿ فييا وعيناه تمتمئػاف دمعػاً كمػا

ذكر :

( لف نكوف لبعضنا أبداً )

ػرت أصػػابعي
بعػد أيػاـ تحػ ّػديت رفػض أىمػػو لػي وتعػػالييـ عمػى أسػرتي وأجب ُ
المكدودة عمى فتح الممؼ وكأنني أعزي ن سي بقراقة ما يقربني إليو أكثػر
ويصرفني عنو أكثر ..

برر تجاىمو التصاالتي بأنو كاف يعاني مػف مػرض عضػاؿ ألزمػو ال ػراش

ومنعو القدرة عمى االتصاؿ أو الرد ...

كػػاف متعب ػاً  ...مكػػدوداً  ...شػػاحباً  ...يت ػوارى عػػف أعػػيف مػػف حولػػو إلػػى
متاىات صراع يحيطو خوفاً ويشعره بالتجني والذنب ...

ػت مم ػػو األخيػػر والػػذي اشػػتمؿ عمػػى كػػالـ لػػـ يػػؤثر بػػي كػػالـ مثمػػو فػػي
فتحػ ُ
ىذه الحياة حيث كتب يقوؿ :
ػت فيػػو دوف أشػػرعة وبعػػدىا انتػػابتني
ػحوت عمػػى صػػدى صػػوتؾ فرحمػ ُ
صػ ُ
حالة جنوف عجيبة دفعتني كي أكتب ...
ال اعرؼ عند أي مرساة سأقؼ والى أيف سػيأخذني موجػؾ  ...أنػا متعػب

جداً وعاجز عف اليروب مف قيود مبادئي وحدود فرضياتي ...

فأنا أحبؾ بكؿ معاني الحب لدى
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العقالق  ...والمجانيف  ....والكينة ..

أحبؾ ببراقة األط اؿ  ....وىمجية المراىقيف  ...واتزاف الكيوؿ ...
وأنت ِ
لست ىنا طاغية ال تنة ؟؟؟

أنت :

طاغية الحضور ....

فعطرؾ ال يزاؿ حياً يأسرني ...

ػي بعػد سػنوات
فماذا أصنعُ بيذا القدر الذي يغمرني بؾ ويعيػد ىطولػؾ عم ّ
ِ
ماق نقياً
خبأتؾ فييا السحب ألغتسمؾ ً

( يشغؿ حواسي ) حتى المحظة ؟؟؟؟

لذا عمميني طعـ الصمت في لحظات الجنوف ...

أرشديني درب الرحيؿ دوف طريؽ وصوت الحنيف دوف صدى ...

عممينػػي كيػػؼ أبكػػي كػػي أميػػد لروحػػي يػػوـ ف ارقػػؾ ولحظ ػة إبعػػادؾ مرغمػػة
عني ...

عممينػ ػػي كيػ ػػؼ أعػ ػػودؾ عمػ ػػى عػ ػػدـ البكػ ػػاق  ...حتػ ػػى إذا انيػ ػػارت ق ػ ػواؾ
واحتضر انتظارؾ وتالشى ترقبؾ ...

لحب لمعينيف الجميمتيف أف تبكيا بشدة !!!
فال يجوز في شرع ا ّ
بػػؿ عمييمػػا أف تسػػتنطقا الغيػػب  ...ث ػػـ تػػرحالف إلػػى قػػدر أبػػيض مط ػػرز
بالجماؿ ...

ىذا ما آممو لؾ إذا افترقنا ...
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كتبت لػؾ
أعتقيني مف كؿ أخطائي تجاىؾ ..حرريني مما فعمتو بؾ حيف
ُ
ػت وأثػ ػره عم ػػى عقم ػػؾ
كالم ػػا جم ػػيالً ول ػػـ أش ػػعر يومي ػػا بمس ػػؤولية م ػػا كتب ػ ْ
وجوارحؾ ...

فأنا رجؿ عاجز عف حمايتػؾ منػي  ...رغػـ عػدـ قػدرتي عمػى ضػمؾ إلػى

جناح رجولتي

سامحيني

سامحيني رغـ كؿ الدمعات التي تيدر اآلف مف عينيؾ

سامحيني عمى صمتي ...

ووجومي ...
ومرضي ...

وحالة الن ي األبدي التي سأعتزؿ فييا العالـ وىو ( أنت )

زاىر

لػػـ أسػػتطع حػػبس دمػػوعي ولػػـ أسػػتطع حػػذؼ الرسػػالة التػػي قطع ػت آخػػر
شرياف يضخ ح اررة الحب بيني وبينو ...

ػذت ألػوـ ن سػػي عمػى كػػؿ محػاوالتي لالقتػراب منػو فيػػي تجػاوزات يحكػػـ
أخ ُ
عمييا الشرع أنيا ( حراـ )
حراـ اجترحتو دوف اكتراث ...
ودوف حساب ...

ودوف تردد ..
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ػت أنيػػا محػػاوالت ناجحػػة كػػي أتػػزوج رجػالً أحبػػو  ...ال ذكػ اًر ت رضػػو
وظننػ ُ
ػي أصػػوؿ العالقػػة الزوجيػػة بمجػػرد رؤيػػة والدتػػو لػػي واعجابيػػا بػػي كمػػا
عمػ ّ
يحدث في مجتمعاتنا ؟؟

أخي اًر

مت جيازي كي أوىـ ن سي أنني سأناـ وأنا أرجو مف خالقي ....
أق ُ
أف أناـ إلى األبد ..
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ى ػذا اليػػوـ يػػوـ عصػػيب عمػػى بيتنػػا ف ػػي حػػيف انشػػغالنا الشػػديد بػػالتجييز
لح ػػؿ زفػػاؼ عميػػاق الػػذي يقتػػرب منػػا ب اصػػؿ أسػػابيع جاقنػػا خبػػر مػػف أبػػي
ياسيف يجبرنا فيو أبي عمى سرعة إخالق البيت كي يبيعو منت عاً بثمنو ..

واس ػػتمر نحي ػػب وال ػػدتي المتواص ػػؿ واضػ ػراب الجمي ػػع يومي ػػا ع ػػف الطع ػػاـ

احتجاجاً عمى تعنت والدي وقمة اكتراثو بنا..

حيث أف قمبو الصمد وتوسالت أبي ياسيف بو لـ تحرؾ ساكناً ...

ػدث عنػػد البػػاب وكػػاف صػػوتيا م ػرة يعمػػو وم ػرة
بقيػػت أمػػي فت ػرة طويمػػة تتحػ ُ
يخ ت وكأنيا ترد عميو ردوداً ت ضؿ أال نسمعيا فييا ...
وبمجػػرد أف أغمقػػت البػػاب ىرعػػت إلػػى غرفتيػػا تخب ػ بػػيف عينييػػا أحػػداث

شتى وتيرب مف حصار يوترىا ...

استمرت أمي واجمة عدة أياـ وبدأت الريبة تتسرب إلى ت كيرنػا حػيف كثػر
تػػردد أب ػػي ياس ػػيف عم ػػى بيتن ػػا وكثػػرت الحاجي ػػات الت ػػي ك ػػاف يحض ػػرىا لن ػػا

بسبب أو دوف سبب ...

لـ يكف أحد يرصد ما يحػدث سػواي فمحمػد منشػغؿ بعمػؿ إضػافي وعميػاق
تصارع الوقػت كػي تعػد عػدة انتقاليػا إلػى بيػت الزوجيػة مػع تكينػات حػوؿ

كي ية مواجيتيػا لمحيػاة ولطبيعػة ىػذا الشػخص الػذي ستعايشػو ومػدى حبػو
واحترامو ليا ....
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فقد برز عادؿ رجالً ح اًر  ...وزوجاً حانياً  ...يقدس المرأة ويمنحيا فيض

عط ػػو واحت ارم ػػو لك ػػف أي ػػاـ م ػػا قب ػػؿ ال ػػزواج ال تع ػػد مقياسػ ػاً لحي ػػاة زوجي ػػة
تتخمميػػا مواقػػؼ حياتيػػة صػػعبة ومواجيػػات مػػع ظػػروؼ قاسػػية يبػػرز فييػػا

جوىر المرق ومعدنو الحقيقي .

كانػػت ليمػػة زفافيػػا مقم ػرة يجػ ّػر فييػػا البػػدر خيػػوط السػػحب لتعب ػ ص ػ حة
السماق بياضاً يشتت خوؼ عتمتيا ...
ولـ يكف ىناؾ بد مف أف تكوف الدعوة عامة ألف عادتنا نحف ػ أىؿ القرية

ػ ت ػػرض عمينػػا التواصػػؿ مػػع كافػػة أفػراد مجتمعنػػا واحتػراـ وجػػودىـ فػػي أي
مناسبة اجتماعية تمر بنا ما بيف فرح وحزف .

تضج ب وضػى الحضػور الكثيػؼ وحكايػات النسػاق وال تيػات
فكانت القاعة
ّ
عف أحواليف وقد تحمّقف حوؿ الطاوالت في ازدحاـ ّبيف يعيؽ الحركة بػيف
منافػػذ ىػػذه الطػػاوالت التػػي تركػػت شػػقاوة أط ػػاليـ بصػػماتيا عمػػى نظافتيػػا
وتنسيقيا ...

ػي مػف الخمػؼ ورائحػة عطػر جميمػة تن سػتيا
ُ
أحسست بيػديف تغمضػاف عين ّ
نطقت اسػماً خػاب أممػي
أخمنيا وكمما
بارتياح  ،كانت ىي صامتة
ُ
ُ
وكنت ّ
ػت أنيػػا قػػد تكػػوف مػراـ لكننػػي لػػف أحػػار بعػػد
بأنيػػا ليسػػت ىػػي  ،حتػػى تخيمػ ُ
كؿ ىذه العالقة في خطوط يدييا أو استقامة أصابعيا ...

رخت غاضبة :
وحيف
ص ْ
ُ
يئست َ ......
أنا بتالق !!!
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ػتدرت ليػػا واحتضػػنتيا بشػػوؽ فيػػي زميمػػة د ارسػػة ممي ػزة وىػػي شخصػػية
اسػ ُ
نػػادرة فػػي رقػػي الػػذوؽ وجمػػاؿ الػػروح  ،لػػذا اسػػتمر حػػديثنا طػػويالً وتخممتػػو
تساؤالت كثيرة عف غياب مراـ وقد فاجػأتني بخبػر عقػد قػراف ازىػر ولميػاق

وىي غير مكترثة بما قد يحدث لي لحظتيا ...

فم ػػـ ت ػػدرؾ ب ػػتالق حج ػػـ األل ػػـ ال ػػذي أص ػػابني ول ػػـ تمت ػػت إل ػػى تغي ػػر ل ػػوني
وش ػػحوب وجي ػػي وتص ػػبب الع ػػرؽ م ػػف جبين ػػي رغ ػػـ ب ػػرودة المك ػػاف وح ػػيف

صرخت في وجييا :
ُ
ىؿ أصبحت زوجتو ؟؟؟؟
أجابتني ببرود :

ػمعت أنيمػػا س ػػيعقداف قرانيمػػا ى ػػذا األسػػبوع بنػػاق عمػ ػى طمػػب األمي ػػات
سػ ُ
بالتعجيؿ .

لـ يكف بوسعي أف أفعؿ شيئاً فأنا مستسممة لقدري وراضية بكؿ ما يحدث

ػي
ػت أذنبػ ُ
لػػي  ...واف كنػ ُ
ػت ألننػػي أحببتػػو فمعػػؿ بعػػض المحظػػات مػػرت عمػ ّ
وأشعرتني بأف في ثنايا ىذا الذنب حالوة ال أعرؼ مف أيف مصدرىا ...
ػت بػالجموس عمػى أحػد
خارت قواي
وشعرت بدوار خ يؼ في أرسػي فاكت ي ُ
ُ
أدرت وجيي إلي جميع أنحاق القاعة ...
المقاعد و ُ

لػػـ أكػػف أسػػمع شػػيئاً  ...ال ضػػجيج وال حػػديث وال ضػػحؾ وال صػػخب وال
غناق ...
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ػيت ليمتيػػا حقيبتػػي عمػػى الطاولػػة بكػػؿ محتوياتيػػا مػػف نقػػود وم ػػاتيح
ونسػ ُ
وبطاقة صرؼ آلية وبعض اإلثباتات الميمة ...
ػت أسػػمعُ صػػوتو وحػػده وىػػو يبكػػي حس ػرة عمػػى ف ارقػػي ..وأتػػذكر نبرتػػو
كن ػ ُ
اليادئة وىو يودعني لمرحيؿ إلى مصير مجيوؿ ينتظرنا معاً ..

عػ ػػدنا إلػ ػػى البيػ ػػت بعػ ػػد وداع اختص ػ ػرتو الػ ػػدموع فػ ػػي عين ػ ػ ّي عميػ ػػاق التػ ػػي
احتضنتني مدة وأوصتني بن سي ...

استمقيت عمى سريري أعيػد شػريط ذكريػات جميمػة أليػاـ أتنبػأ بعودتيػا إلػى
ُ
خدي ....
كنت أقاوـ ح اررة الدمع الذي كاف ييطؿ بغ ازرة عمى ّ
حياتي و ُ

ػيت
شعرت حينيػا أننػي غبيػة وتافيػة ألننػي سػمحت لن سػي أف تحبػو ورض ُ
ُ
لقمبي أف يؤمف بو ...

ػت أف أسػػمع صػػوتو دوف رقيػػب وكنػ ُ
ػت أف أق ػ أر رسػػائمو ووافقػ ُ
وافقػ ُ
ػت أظنػػوُ
سيصػػبح لػػي  ...وسػػتنتيي حكايػػة غرامنػػا بشػػقة صػػغيرة أسػػمعو بػػيف كػػؿ
جدرانيا وأستقبمو مػف جميػع أبوابيػا  ...سػرقني نػوـ عميػؽ رغػـ أف خيػوط
الشمس ىاجمت غرفتي لتستقر في وسطيا دوف أف أغمؽ النافػذة أو أفػتح

جياز التكييؼ ...

أفقت منو عمى طرقات الباب ...
ُ
ت ضؿ ..

قمتيا بصوت خافت
كاف القادـ ( أمي )
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دل ػت البػػاب واسػػتقرت عمػػى المقعػػد القريػب مػػف سػريري ثػػـ أخػػذت تتػػأممني

م ػػدة وكأني ػػا ت ارن ػػي لممػ ػرة األول ػػى وتطي ػػؿ ت ُّحػ ػص مالمح ػػي الت ػػي طالم ػػا
ح ظتيا عف ظير غيب ...

سألتيا وأنا أرتب غطاق سريري :
ألف يكوف ىناؾ اجتماع عائمي لمصباحية ؟؟؟

ردت بيدوق :

ال  ...فقط سيكوف ىنػاؾ وليمػة خاصػة بالرجػاؿ وسػيتولى محمػد إحضػار
غداقنا إلى ىنا ..

عادت صامتة ....
ػدأت أىػػز أرسػػي ليػػا بيػػدوق مسػػت يمة عمػػا يحػػدث وثمػػة
أقمقنػػي صػػمتيا وبػ ُ
إحساس مخيؼ كاف يراودني خالؿ حديثيا المتقطع ونبرتيا المترددة ...
لعمو أبي عاد ييددؾ مف جديد وأنت عاجزة عف مواجيتو ؟؟؟

سألتيا بإلحاح وأنا أضع يدي عمى كت يا ...

لـ ترد ...

إذف مشكمة وقعت لعمياق ليمة زفافيا األولى ؟؟؟
أخبريني يا أمي فال طاقة لي عمى الصبر ؟؟

أدارت وجييا تجاه الناحية األخرى وتمتمت في ىدوق :

طػػرؽ عمػػي البػػاب رجػػؿ لػػـ أعػػرؼ ىويتػػو  ...وطمػػب منػػي سػػرعة إخػػالق
البيت ألنو أصبح مالكاً لو بموجب عقد شراق بينو وبيف والدؾ ...
94

فعميا الظالـ اؿ.........

أحترؽ غيظاً فقاطعتني :
قمتيا وأنا
ُ
ال تس ػػبي أب ػػاؾ أو تش ػػتميو في ػػو معت ػػاد عم ػػى مث ػػؿ ى ػػذا وفك ػػري جي ػػداً أي ػػف
سنعيش ؟؟

ػمت أسػػترجع ق ػواي وألػػتقط أن اسػػي كػػي أتحػػدث لكنيػػا لػػـ تمنحنػػي وقت ػاً
صػ ُ
ألفكر وانما قالت :
الحؿ بيف يديؾ

يدي أنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بيف ّ
ردت :
ْ

نعـ يا ابنتي  ...الحؿ موجود وقد يكوف صعب عميؾ قبولو لكنػو الوسػيمة

الوحيدة لمخالص مف مصيبتنا واتماـ بقية حياتنا في ىدوق واستقرار ..

ػت مني ػػا
قالتي ػػا وى ػػي تبتم ػػع ريقي ػػا بص ػػعوبة ف ػػأفزعني كالمي ػػا حت ػػى اقترب ػ ُ
متسائمة :

عمي أف أفعمو ؟؟؟
أمي ال تزيدي حيرتي وأخبريني ما الذي يجب ّ
صمتت لحظات ثـ بدأت تتحدث باستقامة وقوة :

فكري يا ابنتي جيداً فيما سأقولو لؾ وال تتعجمي القبوؿ أو الرفض ...

ال تجبري ن سؾ عمى ما ال تطيؽ فمدينا إلو عظيـ سينتشمنا مما نحف فيػو

..
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الموضوع بصراحة يتعمؽ بخطبتػؾ مػف رجػؿ ثػري قػادر عمػى منحنػا سػكناً

خاصاً نعيش فيو إذا أصػبحت زوجتػو ولكػف المشػكمة تكمػف فػي قبولػؾ بػو

زوجاً ...

ػت بخػػوؼ بػػدأ يخػػالج أن اسػػي التػػي تسػػارعت دوف إرادة منػػي فقمػػت
أحسسػ ُ
ليا :
وكيؼ أقبؿ الزواج منو وأنا ال أعمـ عنو شيئاً ؟؟؟
أجيبيني يا أمي بسرعة ...

ال تكث ػػري التميي ػػد والمماطم ػػة ف ػػي ال ػػرد فق ػػد يك ػػوف رجػ ػالً ص ػػالحاً ون س ػػي

راضية بو .

ػت أفك ػػر حيني ػػا ف ػػي ازى ػػر وأتخي ػػؿ انتم ػػاقه إل ػػى بع ػػض الصػ ػ ات الت ػػي
كن ػ ُ
ذكرتيا والدتي كالثراق لكنو عاجز عف منحنا السكف والحياة المرفية ...
تـ ؟؟؟
ثـ أف عقد قرانو حسب ما عممت قد ّ
قطعت ت كيري بقوليا :
ْ
ىناؾ فارؽ كبير في العمر بينؾ وبينو

صرخت مذعورة :
ُ
عجوووز

تمتمت أمي في ىدوق :

نعـ عجوز ...لكنو قادر عمى الزواج وتبعاتو مف أسرة وأط اؿ ...

إنو جارنا أبو ياسيف !!!!
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ػت ب أرسػػي إلػػى األرض وأنػػا أقػػاوـ حشػػرجة اعترضػػت جػػوفي ليتعثػػر
أطرقػ ُ
لساني عف الكالـ وتتوقؼ رئتي عف الشييؽ ...
ػت والػػدتي بيػػا حػيف نطقػػت باسػػمو
كانػػت نيايػػة حػػديثنا شػػيقة طويمػػة واجيػ ُ
ػي وأخػػذت
وبعػػدىا غػ ْ
ػادرت الغرفػػة صػػامتة بينمػػا وضػ ُ
ػعت أرسػػي بػػيف ركبتػ ّ
أجيش بالبكاق دوف أف أحدد سبب بكائي :

ىؿ ىو خوؼ ...

ألـ ...

م اجأة ...
ذىوؿ ...

ىؿ يمكنني أف أتخيؿ ن سي زوجة لو ...

وتردي صحتو ؟؟؟
ىؿ أستطيع أف أتعايش مع شيخوختو ّ

كيػػؼ س ػأتأبط ذ ارعػػو وأسػػير إلػػى جانبػػو أمػػاـ النػػاس وىػػـ يرمقػػوف شػػبابي
بنظرات الحسرة واألسى ...

كيػػؼ أسػػتطيع أف أسػػتبدؿ خيػػاؿ ازىػػر وحضػػوره الطػػاغي فػػي عقمػػي رغػػـ
غيابو اآلف بتجاعيد وجو أبي ياسيف وارتخاق عضالت صوتو الذي أخ اه

تقدـ السف ؟؟؟
ّ
وما الذي يجبرني عمى القبوؿ بو ؟؟
ما الذي يجبرني عمى االنتحار ؟؟؟
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ت فػي كن ػو وعاشػت
ثـ أنو كيؼ تج أر ليطمبني زوجة وأنا ح يدتو التي ترّب ْ
ط ولتيا تشاغبو حيف تطرؽ باب بيتو مدة أو تدخؿ عميو بغتة وىو متك
ين ث دخاف سيجارتو كي تطمبو رياالً تشتري بو الحموى مف البقّاؿ ؟؟؟
كيػ ػػؼ تج ػ ػ أر وتخيمنػ ػػي زوجػ ػػة تكشػ ػػؼ لػ ػػو اآلف سػ ػػترىا وتتػ ػػيح لػ ػػو فرصػ ػػة
االستمتاع بالنظر إلى محاسنيا ؟؟؟

ىؿ سمحت لو ن سو الدنيئة أف يستغؿ عوزنا بمساومة رخيصة ال تسػاوي

في حساب اإلنسانية والرجولة شيئاً ؟؟؟...

ىػػؿ يحػػؽ لمعػػوز أف يبيعنػػي لػػو مقابػػؿ تػػأميف سػػكف ألس ػرتي وحيػػاة مرفيػػة
ألخوتي ؟؟؟؟؟؟؟؟

انتيت تساؤالتي وتالشى قمقي مع آخر حقيبة أوصدناىا أنا وأمػي لمرحيػؿ

إلػػى منػػزؿ جػػدتي الػػذي تسػػيطر عميػػو زوجػػة خػػالي أحمػػد وقػػد عممػػت مػػف
خػػالؿ صػػمت أمػػي وكث ػرة تأف يػػا أف والػػدتيا رجتيػػا االسػػتعانة بالجمعيػػات
الخيرية كي توفر لنا سكناً آخر بسبب ضيؽ المكاف وعدـ ك ايتو ليض ّػمنا

جميعاً ....

مضت عمينا عدة أشير تجرعنا فييا م اررة األلـ وافترشنا قسػوة اليػـ نتيجػة

نتعرض ليا مف زوجة خالي ..
المضايقات المتواصمة التي كنا
ُ
الشرسة ...
الماكرة ...

األنانية ...
98

االنتيازية ...

كانػػت تمػػارس سػػمطة الػػتيكـ وسياسػػة التحقيػػر واإلقصػػاق كػػي تن رنػػا مػػف

البيػػت الػػذي أصػػبح ممك ػاً ليػػا بموجػػب عقػػد ش ػراق تنازلػػت فيػػو جػػدتي عنػػو
البنيا الوحيد الذي يعوليا عمى حد تعبيرىا ...

أخذت أف ّكر في غرفتنا الضيقة التي
وضعت حالتنا المزرية نصب
عيني و ُ
ُ
ّ
تعجز جدرانيا األربعة عمى أف تخب أبسط حاجياتنا ...
وقد أجبرتنػا زوجػة خػالي عمػى تنػاوؿ الطعػاـ فييػا وعمػى النػوـ فييػا وعمػى

االسػػتذكار والصػػالة واالجتمػػاع األسػػري فييػػا بحجػػة أف محمػػد لػػيس مػػف
محارميا وأنيا ال تريده أف يزعجيا في موضوع الحشمة والستر ...

كػػاف ضػػيؽ الغرفػػة ي ػدفع أمػػي إلػػى النػػوـ عنػػد مػػدخميا وقػػد ألزميػػا خػػالي
بتسػػميـ مرتبيػػا الضػػئيؿ لػػو نيايػػة كػػؿ شػػير مقابػػؿ ف ػواتير الكيربػػاق وقيمػػة

اإلقامة المجانية التي تعيرنا بيا زوجتو بيف الحيف واآلخر ...

رأيتيا يوماً تبكي بشدة ألف أسامة يريػد بدلػة لمرياضػة البدنيػة وىػي عػاجزة
عػػف شػرائيا لػػو  ...ولػػـ يتبػ َّ
ؽ مػػف مكافػػأتي مػػا يك ػػي لسػػد حاجػػات إخػػوتي
...

ورأيتي ػػا تت ػػذمر م ػػف ى ػػروب محمػ ػد المتك ػػرر ع ػػف البق ػػاق ف ػػي ى ػػذا الجح ػػر

الضيؽ الذي نسكنو ...

ورأيتيا تتمنى الموت عمى البقاق في حياة الذؿ والميانة ...
ف اجأتيا بقولي :
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أمي إذا كاف الرجؿ العجوز ال يزاؿ ....

قاطعتني :

ال تقولي ىذا الكالـ عمى أبي ياسيف فيو لـ يجبرؾ عمى الػزواج منػو ولػـ
يشعرني أنيا فرصة قد يسػتغؿ فييػا ضػع نا لكنػو أخبرنػي بحقيقػة حبػو لػؾ

وتعمقو بؾ ورغبتو في العيش بيناق وسعادة إلى جانبؾ وأقسـ أنو سيرعاؾ

ويدلّمؾ وينقؿ بعض أمالكو إلى ممكيتؾ لو قبمت أف تكوني زوجتو ..وىو

رجؿ متزف وطيب وجاد ومدرؾ لمتطمبات الحياة ...
وفي نظري :

ىو أفضؿ مف ىػؤالق الشػباب التػافييف العػاجزيف عػف إدراؾ حقيقػة الػزواج

ومضامينو السامية

( قالت كالميا بقناعة وكأنيا تقوؿ :
وافقي دوف تردد )

فأجبتيا بعد أف ن رت مف عيني دمعة تحدي قاومتيا بضراوة :

أنا موافقة

.....................................................................
........................

نقمػػت لػػي أمػػي حجػػـ ال رحػػة التػػي أصػػابتو حػػيف عمػػـ بػػأمر مػوافقتي وحتػػى

يعب ػػر عني ػػا بوض ػػوح أى ػػدى ل ػػي أس ػػورة ذى ػػب نس ػػي فاتورتي ػػا ف ػػي الك ػػيس

وكانت قيمتيا عشرة آالؼ لاير ..
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ػخي ومعطػػاق وال
لػـ يكػف شػكؿ أبػػي ياسػيف يػدؿ عمػى الثػراق ...رغػـ أنػو س ّ
ينقطع الخير مف بيف يديو ...
فسػػيارتو الداتسػػوف ذات الموديػػؿ القػػديـ وثوبػػو الممتم ػ باألوسػػاخ ولحيتػػو

البيضاق الغير منتظمة وضيؽ عينيو حيف يدقؽ النظر فػي األشػياق داللػة
عمى أنو مسكيف  ...متيالؾ  ...يحتاج العوف ممف حولو ....

فكانػػت م اج ػػأة مثي ػػر لمػػذىوؿ أف يك ػػوف ى ػػذا الرجػػؿ حاكمػ ػاً عم ػػى مالي ػػيف
الرياالت وغيرىا مف مباف مستأجرة في عدة مناطؽ مف األحساق ...

وافؽ عمى جميع شروطي بما فييا تأميف مسكف ألىمي بموجب عقد شراق

أممكو وتأميف مسكف آخر لي في أحد األحياق الجديدة التابعة لمقرية بعيداً
عف مسكنو القديـ الذي كاف آيالً لمسقوط بسبب قدـ بنائو .

ػي
ال أعػػرؼ أي قػػوة حمّػػت بػػي ليمػػة العقػػد وكيػػؼ تج ػر ُ
أت وخيػػاؿ ازىػػر حػ ّ
أمامي ألقوؿ :
( نعـ )

قمتيا أماـ زاىر ...... ..وأماـ أىمو
وقمتيا أماـ أبي ...

وقمتيا أماـ خالي أحمد  ،وزوجتو  ،وجدتي ...

وقمتيا أماـ مراـ ...

أم ػػاـ ك ػػؿ الوج ػػوه المعتم ػػة الراحم ػػة ( ب ػػال ىوي ػػة ) بع ػػد أف رأيتي ػػا تحتض ػػر
أمامي وتودع كؿ عرؽ يربطني بيا ...
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قمتيا أماـ المجتمع الساخط عمى ال قر...

وأماـ اإلدارة المتسمطة التي تعاني منيا والدتي...
وأماـ حؽ المرأة المسموب لدى رجؿ ظالـ طالما ىاجـ أمي قائالً :

سأطمقؾ وأسمب أوالدؾ حريتيـ ليعيشوا خدماً بيف يدي زوجتي ..

قمت  :نعـ
ُ
ت روحػػي كػػي تعػػرج إلػػى جػػدراف مغمقػػة تجبرنػػي أف أعػػود إلػػى
وىنػػا انتُِزَعػ ْ
أبي ياسيف ألكوف زوجةً لو .

قررن ػػا أف يك ػػوف ال ػػزواج خ ػػارج المنطق ػػة بعي ػػداً ع ػػف أنظ ػػار الن ػػاس وأع ػػيف
الحاسديف كما قالت أمي وتزوجنا في ( المدينة المنورة )

وكانت أقصى درجات التعذيب في األيػاـ األولػى مػف زواجػي ألننػي كنػت

أزدري ىػ ػػذا الش ػ ػػخص وأش ػ ػػعر باالش ػ ػػمئزاز حػ ػػيف أح ػ ػػاوؿ النظ ػ ػػر إلي ػ ػػو أو

االقتراب منو .

قد يكوف طيب القمب وقػد يكػوف رحيمػاً لكنػو فػي حقيقػة األمػر لعنػة غيبيػة
ػي واجتررتيػػا عمػػى ن سػػي ألىػػرب مػػف ع ػواق ذئػػاب بش ػرية كانػػت
نزلػػت عمػ ّ
تنيش لحمي دوف ىوادة ...

ػت أف أتقبػػؿ طريقتػػو المزريػػة فػػي تنػػاوؿ الطعػػاـ حػػيف يتصػػبب المػػرؽ
حاولػ ُ
بيف جوانب فمو أو يزيؿ بقايا المحـ العالؽ بيف أسنانو بيده ...
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ػأكتـ
أو حػػيف ال يتػػورع عػػف التجشػػؤ فػػي أي موقػػع نتنػػاوؿ فيػػو الطعػػاـ  ،فػ ُ
أن اسي وأىرعُ إلى الحماـ كي أتقيأ ما ترفضو معدتي التػي تعػودت الجػوع
واستساغت قمة األكؿ....

حاولت أف أتقبؿ نومو الم اج بعد ساعات المغػرب وجموسػو المبكػر بعػد
ُ
صػػالة ال جػػر وكيػػؼ كػػاف يجبرنػػي بيػػدوق أف أشػػاطره وقػػت النػػوـ ووقػػت

الجموس ..

ػت أف أك ػػوف مثم ػػو أسػػمعُ المواوي ػػؿ العراقي ػػة القديمػػة لس ػػعدوف ج ػػابر
حاولػ ُ
وأضػػحؾ عمػػى كػػؿ الحكايػػات الماضػػية التػػي كػػاف يحكييػػا لػػي عػػف فتوت ػو
وشبابو ورجولتو ...

أنس غضبو العارـ وزعيقو الم اج لي حيف رآني أرتدي بنطاالً قصي اًر
لـ َ
وقميصاً فاقع الموف ...
فمػػـ يكػػف ىػػذا المبػػاس يرضػػي ذوقػػو وكػػاف يجبرنػػي عمػػى الثػػوب ال ضػ اض

الطويؿ ذو األكماـ الطويمة ألنو األجمؿ في نظره لممرأة واألكثر وقا اًر ليػا

...

حاولت جادة أف أقنعػو أننػي شػابة أحم ُػـ بالمبػاس األنيػؽ الػذي يتماشػى مػع
ُ
الموضة كغيري مف ال تيات ولكنو كاف متعنتاً في رأيو .
ػمت بقػػوة ...
ػرت ن سػػي أف تحبػػو لكننػػي فشػ ُ
حاولػػت م ػرًار أال أزدريػػو وأجبػ ُ
أصبحت أتالشى عف الوجود في حضوره وأىرب إلى خياؿ يعينني عمػى
و
ُ
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البقػػاق إلػػى جانبػػو كدميػػة خشػػب يحركيػػا الػػزمف كيػػؼ يشػػاق دوف أف تعػػي

شيئاً حوليا .

كاف مشيد عروقو الواضح في ت اصيؿ يديو وساعديو مقبوالً ...
وكاف اخت اق الصؼ األمامي مف أسنانو أيضاً مقبوالً ...

ػي
وكػػاف تحسسػػو الطويػػؿ لمنقػػود التػػي يخرجيػػا مػػف مح ظتػػو كػػي يرمييػػا إلػ ّ
مقبوال ..

لكػػف حيػػاتي معػػو كزوج ػة تمنحػػو الػػود والحنػػاف والحػػب غيػػر مقبػػوؿ ويكػػاد
يكوف معج اًز ....

فمـ أتعود أف أمثؿ دو اًر ال يميؽ بي أو ال يحسف لمثمي آداؤه ...

حتػى األمػواؿ التػػي كػػاف يغمرنػػي بيػػا سػرعاف مػػا أعيػػد معظميػػا لػػو وأخبػ

القميػػؿ ك ػي أقدمػػو لوالػػدتي عون ػاً ليػػا عمػػى متطمبػػات الحيػػاة التػػي أصػػبحت
تجتازىػػا بطريقػػة أكثػػر يسػ اًر بعػػد عقػػد العمػػؿ الػػذي حصػػؿ عميػػو محمػػد مػػف

إحدى الشركات الكبرى ...

ػدت إيقػػاؼ قيػػد الد ارسػػة فػػي
كػػاف السػػكف الػػذي اختػػاره لػػي مريح ػاً وقػػد تعمػ ُ
الجامعػػة حتػػى أتخمػػص مػػف ليػػاث نظػرات صػػديقاتي لػػي  ،وبحػػثيف الػػدائـ
عني وتيكميف عمى حالي وبالذات مػراـ التػي ترجمػت مػا حػدث عمػى أنػو
استغالؿ وبيع لألنوثة مقابؿ ح نة ماؿ ال قيمة ليا في الحياة ...

لػػـ يكػػف ييمنػػي كالميػػـ وال رأييػػـ ولػػـ ألت ػػت لحظػػة إلػػى مػػوق يـ منػػي أو

احتقارىـ لي ...
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كنت أخطط إلػى أسػموب عػودتي إلػى الجامعػة واكمػاؿ تعميمػي رغػـ تػذمره
ُ
مما سأفعمو فقد كاف مص اًر عمى بقائي في البيت إلى جانبو ألنجػب ط ػالً

كنت أضحؾ ساخرة مما يقوؿ ..
أرعاه كي يمنحنا السعادة ...و ُ
فيؿ يحؽ ألمثاؿ أبي ياسيف الت كير في اإلنجاب ؟؟؟
األعمار بيد اب لكف :

ىؿ سيميمو العمر فرصة رعاية الط ؿ وتعميمو حتى يكبر ويتزوج ؟؟؟

إنيػػا المأسػػاة التػػي توىمػػو أنػػو مػػا زاؿ قػػاد اًر عمػػى التػػنعـ بالمػػاؿ وبذلػػو دوف
إعداد لغد قد ي جعنا بما لـ نتوقعو ...

أقيـ في دور أرضػي واسػع ومتكامػؿ البنػاق والتجييػز بينمػا يقػيـ ابنػو
ُ
كنت ُ
األصػغر سػمماف فػي الطػػابؽ العمػوي مػع زوجتػػو وط ميػو الصػغيريف وأذكػػر

أف س ػ ػمماف ىػ ػػذا يشػ ػػاطرني عػ ػػدد السػ ػػنوات سػ ػػوى أننػ ػػي أفوقػ ػػو الشػ ػػير أو

ػي خػالؿ
الشيريف المذيف
ُ
احتضنت فييما الدنيا قبمو  ،لػذا كػاف سػاخطاً عم ّ
أيػػاـ زواجػػي األولػػى لكنػػو عػػاد يتحػػدث معػػي باقتضػػاب مرحب ػاً أو مسػػمماً
احت ارم ػاً لثػػورة والػػده التػػي واجيػػو بيػػا حػػيف عمػػـ بمػػا يضػػمره تجػػاىي مػػف

سخط ..

ػت أخجػؿ مػػف النظػر إليػو وىػػو يتأمػؿ مالمحػي الشػػابة ويتػذكر ط ػػولتي
كن ُ
البريئػػة وات ازنػػي المعيػػود مقارن ػاً إياىػػا بمحظػػات غػػنج أو دالؿ أمثميػػا عمػػى
والده كي أكسب منو ما أريد أو أحقؽ عف طريقو ما أتمنى ...
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لذا أعيش مع أبي ياسيف فػي عزلػة ال أرى فييػا أحػد سػوى والػدتي وعميػاق
ومحمد وأسامة فأبناؤه غير راضيف عني وغاضبيف مف البيت الػذي أىػداه

لي خوفاً مف استيالئي عمى األكثر ...

ػت أغػ ػػط فػ ػػي نػ ػػوـ عميػ ػػؽ وأسػ ػػمع صػ ػػوتاً ضػ ػػعي اً
كػ ػػاف الجػ ػػو بػ ػػارداً وكنػ ػ ُ
يستنجدني ..

ػت مػ ػػذعورة ألراه ممػ ػػدداً عمػ ػػى األرض يحتضػ ػػر وعينػ ػػاه تنظ ػ ػراف إلػ ػػى
أفقػ ػ ُ
األعمى وأثر لبقايا ريقو الػذي كػاف يتػدفؽ مػف فمػو  ،فمػا كػاف منػي إال أف
أس ػػع تو كالمعت ػػاد بوض ػػع قن ػػاع األوكس ػػجيف عم ػػى أن ػػو وتش ػػغيؿ الجي ػػاز
الخاص بو ألنيا ليست المرة األولى التي تباغتو فييا نوبة الربو وىو نائـ
وبينما أنا أالط و وأخ ؼ غضبو واستياقه مف نومي الطويؿ الذي لـ يػرؽ

لو أبداً رف ىات ي المحموؿ وكانت أمي تتحدث بصوت متقطػع بالنحيػب

..

صرخت بجنوف :
ُ
أرجوؾ أخبريني ما حدث !!
ػررت مسػ ػػرعة إلػ ػػى بيتيػ ػػا المجػ ػػاور لػ ػػي دوف أف
فمػ ػػـ أسػ ػػمع ليػ ػػا جواب ػ ػاً ف ػ ػ ُ
تستوق ني نداقاتو  ...وما أف وصػمت حتػى رأيتيػا ممػدة عمػى األرض ...
وتسمرت عيناىا كالميت تماماً ...
قد ازرؽ وجييا وابيضت ش تاىا ...
ّ
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ػت أني ػػا ص ػػدمة عني ػػة أص ػػابتيا ج ػػراق تع ػػرض أخ ػػي
ف ػػي المستشػ ػ ى عمم ػ ُ
أس ػػامة لح ػػادث م ػػروري فظي ػػع أدخم ػػوه عم ػػى أثػ ػره غرف ػػة العناي ػػة المش ػػددة
........
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()ٛ

عبر أسامة الشارع المقابؿ عص اًر بسرعة غريبة محاوالً المحاؽ بأبي قبؿ

أف يدير محرؾ سيارتو بعد خروجو مف شقة كاف يستأجرىا لزوجتو ىناؾ
إلى أف يكتمؿ بناق البيت الذي صممو ليا عمى أحدث طراز في البناق

الحديث ...

لـ يمت ت إلى السيارات التي كانت تعبر ىذا الشارع بسرعة جنونية وكاف

خائ اً مف مغادرة أبي المكاف دوف أف يمتقيو ...

فالتيمتو العجالت قبؿ أف يخبئو حضف أبي .....

كاف يحبو كثي اًر ويكثر السؤاؿ عنو وكاف يحت ظ بصورتو في جيبو ويرييا

كؿ مف حولو مف األوالد ليثبت ليـ أف لو أب ..

أسامة اآلف يحيا غيبوبة مخي ة قد ال يكوف ىناؾ أمؿ في ش ائو منيا

ولو ش ي فسيعيش معاقا طيمة حياتو ...

دخمنا غرفة العناية المشددة وكاف الجو معتدؿ البرودة والمكاف ىادئاً إال

مف بعض الشيقات التي تظير فجأة مف فـ والدتي وسرعاف ما تخت ي

حيف تشيح بوجييا ناحية الباب الخارجي لتمسح دموعيا اليادرة بغطاق

وجييا الثقيؿ ...

أما أبي فقد كاف واجماً ال ينطؽ وكاف يكت ي بالنظر إليو وتك يؼ دموع

أذىمتنا جميعاً ...

فيؿ حقاً يعرؼ أبي شيئاً اسمو البكاق ؟؟ ....
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ىؿ حقاً يشعر أبي ؟؟؟

ىؿ لديو قدرة عمى أف يمارس دور األبوة ويتيح ألحاسيسو ال رصة أف

تحرؾ الدـ الساكف في عروقو طواؿ سنيف مضت ولـ نشعر بو أباً ؟؟؟
نحف نتعامؿ معو كمؤجر لمبيت  ..يتقاضى منا قوتنا ليقتات بو ..

وأحياناً نتعامؿ معو كوحش بشري ؟؟؟

وأحياناً كظالـ مستبد كتب اب في لوحنا أف نسميو

" أب "

بكى أبي لممرة األولى وتساقطت دموعو عمى المحاؼ األبيض الذي كاف

يغطي جسد ط ولة وبراقة ظمّمت حياتنا بالحب وأشعمت مستقبمنا باألمؿ

..

لـ يقصد أسامة إيذاق أحد  ...فقط كاف مشتاقاً كي يقوؿ :
بابا ...

كاف يعجز عف قوليا ألبي ياسيف وكاف يكرىو حيف يمثؿ أمامو دور

األب ...

ودائماً يقوؿ :

أبي أجمؿ مف أبي ياسيف وثيابو أنظؼ ..

فتسرع أمي إليو لتخط و مف المكاف وتنأى بو إلى إحدى زوايا الصالة
معاتبة ومؤنبة :
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ال تقؿ ىكذا أماـ زوج أختؾ  ...فيو يحبنا كثي اًر  ...تأدب في الحديث

عـ "
معو وناده " ّ
ولـ يكف صمتو سوى أبسط تعبير عف رفضو وعدـ قناعتو بما تقوؿ رغـ

ضخامة المبم الذي كاف أبو ياسيف يدسو دوما بيف يديو واعداً إياه
تقدـ في دراستو ...
بالمزيد لو ّ
أسامة ىو الوحيد الذي كاف يتج أر عمى الوقوؼ أماـ أبي وىو يزمجر

وييدد مكت ياً بالنظر إليو وبمجرد أف يتـ تيديداتو يمد يده الصغيرة إليو

قائالً :

أريد رياالً ...

وألف بعضاً مف إنسانية أبي تستيقظ أماـ ىذا الموقؼ فإنو يصرخ في

وجيي قائالً :

أبعديو عني ...
أجد صعوبة في إبعاده ألنو يصر عمى موق و ويتعمد الوقوؼ
كنت ُ
ُ
منتصباً دوف أف يخي و الصوت العالي أو ترعبو النظرة الغاضبة ...
أذكر أنو حيف كاف في الصؼ األوؿ االبتدائي استدعى معممو أبي
ُ
ورفض الحضور فأرسمت أمي أبا ياسيف وفاجأه المرشد الطالبي بسؤاؿ :
ىؿ ىذا الط ؿ فاقد لألسرة ؟؟

تساقؿ أبو ياسيف عف السبب فأجابو المرشد :
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ابنكـ يرسـ بيتاً وأسرة وال يكؼ خيالو عف نسج ىذه الصورة حتى عندما
يغير معممو الموضوع ويجبره عمى رسـ مقرر المنيج  ،تجده يعود ليرسـ
بيتاً وأشجا اًر ورجالً ضخماً يقؼ أماـ البيت ...

وحيف نسألو :

لـ يقؼ ىذا الرجؿ ىنا ؟
يجيب ببراقتو :

إنو أبي الذي يحرس البيت مف األشرار ؟؟

عجيب أسامة في صياغة شخصية ىذا األب الميت ..

مرة يراه حارساً ومرة يراه عمالقاً ومرة مارداً يحقؽ األمنيات ومرة يراه أباً

ميمتو الرعاية واالحتضاف ...

لـ يكره أبي أبدا ...

لـ يسمح لو نقاؤه باختزاؿ الحقد أو تضميد جرح ال قد بم اررة الحرماف ...

كاف ينتظر مجيئو كؿ يوـ ويخب دفاتره وعالمات ت وقو كي يرييا إياه

ظناً منو أنو سيكافئو عمييا باصطحابو إلى أي مكاف يكوف فيو قريباً منو

.

احت مت أمي بو يوـ ميالده الذي صادؼ يوـ نجاحو مف الصؼ األوؿ
االبتدائي واشترينا لو كؿ اليدايا التي كاف يحمـ بيا ...

" سيارة الكترونية " تعمؿ بجياز تحكـ خاص  ..اشتريتُيا لو
طائرة ورقية  ..اشترتيا عمياق
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جياز ألعاب الكتروني  ...اشتراه محمد

ودفتر الرسـ الذي يعشقو ال ناف الصغير..

واشترت لو أمي الكعكة المثمجة التي وقع اختياره عمييا بعد عناق فرفض

يقسـ الكمية
أف نأكؿ منيا واختبأ مدة في المطبخ حتى ظننا أنو يريد أف ّ
التي سيسمح لنا بتناوليا لكنو فاجأنا حيف خرج يحمؿ طبقاً بالستيكياً
وضع فيو أكبر قطعة مف الكعؾ واحت ظ بيا في الثالجة ( ألبي )

وبقيت الكعكة ما يقارب الشير حتى يبست وأصابيا الع ف ألف جميع
توسالت أمي بمحمد كي يأخذىا إليو باقت بال شؿ ...

فكؿ مف في البيت يكرىو عدا أمي التي كانت ال تزاؿ تنتظر عودتو إلييا
مف جديد ...

في آخر يوـ :

عاد أسامة مف المدرسة بعد أف درس موضوع القراقة :

" أمي وأبي "

وكاف يعدد يوميا عمى أصابعو ماذا فعؿ األب لنا وكيؼ يجب أف نعاممو

..

وألنو أتقف القراقة واستذكر دروسو بنجاح كافأتو أمي برياليف يشتري بيما

الشوكوالتة التي يحبيا مف بقالة الحي ...
فكاف ت وقو طريقاً إلى حت و ...
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شيؽ أسامة شيقات متتالية ظننا فييا أنو يود االست راغ فأسندنا ظيره

إلى الوسادة وىرعت الممرضات إلى سريره بعدما أبعدونا عنو ...

أع بعدىا شيئاً سوى أنني صحوت
أيت عدداً مف األطباق يحيطونو ولـ ِ
ر ُ
ت ن سي فييا ممدة في صالة شقتنا التي كانت
مف إغ اقة طويمة وجد ُ

تضج بالنساق وىف يحطف والدتي خوفاً مف أف تصؿ إلى مرحمة الجنوف

وىي تصرخ منادية :

أساااااااااااااامة

تعاؿ كي تتناوؿ عشاقؾ ثـ تتييأ لمنوـ ...

جف الميؿ وسكف الصياح والزعيؽ الذي كاف يمأل األرجاق رأينا
وحيف ّ
شبحاً عمالقاً يقؼ في صالة الشقة التي كنا نسكنيا وحيف ت حصناه
وجدناه أبي !!!

فما الذي جاق بو ؟؟؟
لعمو جاق كي يستولي عمى ما لدى أسامة مف رياالت جمعيا في

صندوؽ خشبي كي يشتري بيا ىدية ألمي في عيد األـ ؟؟

أو لعمو ىنا لالطالع عمى وضع الشقة وما نحف فيو مف خير ب ضؿ

زواجي مف أبي ياسيف واغداقو الماؿ عمينا ؟؟؟
ال ...

يبدو أف أبي جاق ىنا مف أجؿ التعزية ...
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فيو صامت وبعد ساعتيف مف الصمت أخذ يصرخ وينحب ويمطـ عمى

رأسو حتى أرعبنا الموقؼ واضطررنا لالستنجاد بسمماف كي يحاوؿ
إسكاتو ...

لـ نجبو حيف رجانا أف يناـ في غرفة أسامة ليمتيا وتخيمنا أف عاط تو
بدأت تخالج دموعو التي لـ تتوقؼ لحظة عف اليطوؿ ...

اضطررت لممبيت إلى جانب أمي ورعايتيا ألنيا كانت تعيش حاالت
ُ
استمرت في وضعيا المأساوي عدة شيور
متقطعة مف اإلغماق القسري و
ْ

عجز خالليا األطباق عف تقديـ العالج األمثؿ الذي يخ ؼ عمييا وطأة

المصاب وفداحة الخطب ...

أما أبي فقد استمر يزورونا عدة مرات في اليوـ مكت ياً بالمكوث في
غرفتو والنظر إلى مالبسو وألعابو وحاجياتو ..

حتى جمع كؿ الصور التي التقطناىا لو منذ والدتو واحت ظ بيا في درج
خاص وأخذ يعيد النظر إلييا كؿ يوـ ...

كاف يعيش ىاجس األبوة دوف ابف ويعيد ترتيب حاجياتو بدقة وكأنو

يجمس إلى جانبو ويشاطره الرأي في وضعيا حيث يحب  ...ولعؿ أبي

أدرؾ حقيقة ما فعمو بنا وأدرؾ حجـ قسوتو وتداعيات ظممو ..

لـ يعبأ بتعالي زوجتو عميو وخصومتيا الشديدة لو رغـ حبو الشديد ليا

وتعمقو بيا ...

لـ يكترث إلى عتاب أوالده لو بسبب غيابو الطويؿ عنيـ ...
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فأمر مثير لمذىوؿ أف تتصؿ بو عدة مرات وال يرد عمييا ؟؟

وأمر غريب أف تيدده بإغالؽ باب البيت في وجيو وال ينت ض ذع اًر منيا

كما كاف ي عؿ سابقاً ..

والم اجأة األكثر غرابو ىو العرض الذي قدمو مؤخ اًر لوالدتي بالس ر
معيا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة رغبة في أداق العمرة ..

لكنيا لـ تكف سعيدة بو ولـ تتقبؿ فكرة النظر إليو أو حتى التحدث معو

 ...كانت تطالعو باحتقار وتدير وجييا عنو ثـ تغادر المكاف بصمت
وكأنيا تي أز بيذه المحظات التي عاد فييا إلى بيت أط أتو السنوات بوجيو

المعتـ .

انتظرت فيو طبيبة النساق فترة
عدت إلى البيت متعبة بعد موعد طبي
ُ
ُ
طويمة مف الزمف وبعد الكشؼ أخبرتني أف وضع الجنيف بخير ثـ

أوصتني االلتزاـ بالراحة ..

ػت مػػف العاممػػة عػػدـ
ػت عػػف اسػػتطالع القػػادـ وطمبػ ُ
رف جػػرس البػػاب فتثاقمػ ُ
مناداتي واالكت اق باالعتذار نيابة عني ...
ػي الخ ػػروج ألف القادم ػػة عم ػػى ح ػ ػ ػ ػ ػ ػد
لكني ػػا ع ػػادت مػ ػرة أخ ػػرى تص ػ ّػر عم ػ َّ
تعبيرىا :

( صديؽ مداـ )

واتسػػعت دىشػػتي لتتناسػػى كػػؿ التعػػب أمػػاـ دمػػوع م ػراـ التػػي احتضػػنتني
بحميمة افتقدتيا منيا أكثر مف عاميف مضا عمى انقطاع عالقتنا ...
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كانت تطالعني بحسرة وتتأوه عمى حالي بأسؼ وظمت ممسكة يدي طواؿ
وقت جموسنا ومصرة عمى مواجية نظراتي حتى النافر منيا ...

لـ تكؼ عف تحريػؾ عينييػا حػوؿ األثػاث الػذي كػاف يحػيط الغرفػة وروعػة

اليندسة التي كانت تزيف جدرانيا ...

كاف كالميا مقتضباً في كؿ شيق وترجمت غيابيا الطويؿ عني بمبررات

سريعة واعدة إياي بعدة زيارات تطيب فييا الن وس بيننا ...

ودعتني بح اررة وقبؿ أف تغادر المكاف وضػعت عمػى طػاولتي ورقػة دونػت

فييا ىات يا وعنواف شقتيا بعد زواجيا مف قريبيا الذي أحبتو ...

خرجت تجر خم يا رائحتو ؟؟؟

رائحػػة الحػػب التػػي طالمػػا طػػاردتني فػػي يقظتػػي ومنػػامي ولحظػػات رحيمػػي

إليو في زمف ال أطيؽ البقاق فيو ....

ػت صػػامتة ووقػػع أقػػداـ يحػػدثني عػػف قػػادـ مجيػػوؿ ال أظن ػو أبػػا ياسػػيف
بقيػ ُ
الذي أضحى عاج اًز عف الحركة...

ف اجأني القدر في اليوـ ن سو بقادـ غير متوقع لما بيننا مف عداوة ..
إنو سمماف ابنو األصغر ؟؟؟

ػت والػػده فػػأظير لػػي العػػداوة وكػػاف كثيػ اًر مػػا يعتػػرض عمػػى أي خطػػوة
تزوجػ ُ
يغمرني فييا والده بالماؿ ...
كػػاف متػػردداً فػػي خطواتػػو  ..خج ػالً مػػف كػػؿ مػػا أضػػمره ماضػػيو لػػي مػػف
شتائـ وقذؼ ...
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لكػػف بػػطق خطواتػػو وانخ ػػاض أرسػػو حيػػاق منػػي أخػػذ يجرنػػي إلػػى زاويػػة فػػي

ذاكرة الماضي طالما رجاني فييا أبو ياسيف االستذكار لو ..

ولـ أعتقد لمحظة أف سمماف كاف يػدعي الػبالدة ويمثػؿ دور صػعوبة ال يػـ
كػػي يطػػوؿ شػػرح الرياضػػيات لػػو عبػػر اليػػاتؼ وتمتػػد مػػدة توضػػيح رمػػوز
ال يزياق لو بكـ ىائؿ مف الكممات وسيؿ متدفؽ مف التعابير ..
وبعد زواجي حاربني بنظراتو وطاردني بتمميحاتو القاسية ...

إال أف جموسػػو الميػػالي السػػابقة إلػػى جػػانبي وطبيعػػة األحاديػػث التػػي دارت
بيننا كشػ ت لػي الكثيػر مػف الغمػوض الػذي كػاف يحػيط شخصػيتو المعقػدة

...

بدا يحترمني كثي اًر ...

الرد ...
ويبدي إعجابو الشديد بذكائي وحكمتي في ّ
زجن ػػي لم ػػزواج م ػػف وال ػػده مش ػػي اًر إل ػػى أف الحي ػػاة
ك ػػاف يم ػػوـ حظ ػػي ال ػػذي ّ
بإمكانيا أف تمنحني زوجاً شاباً يميؽ بي ...

فيو حزيف مف أجمي ومف أجؿ كؿ ما يحدث لي اآلف ..

ػت أف ىن ػػاؾ أخ بعث ػػو اب ل ػػي إل ػػى جان ػػب
ػعرت بارتي ػػاح ش ػػديد وأحسس ػ ُ
شػ ُ
محمد معيناً وسنداً ووطنا لمشيامة والنبؿ...
مضت األياـ  ،وكاف ي ضؿ تناوؿ شػاي مػا بعػد الغػداق فػي بيتنػا ويتأىػب

لتقديـ أي عوف لي أو ألىمي تضامناً مع المصػيبة التػي أنزليػا اب بنػا ..
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ػبحت أسػػتعيف بػػو فػػي ميمػػات شػػتى يعجػػز والػػده عػػف
فاحترمتػػو كثي ػ اًر وأصػ ُ
تمبيتيا لي ...
استقبمتو بح اوة كالعادة وحيف ناديت العاممػة كػي تقػدـ لػو الضػيافة لػـ تػرد

فأردت إحضارىا لو مف المطبخ لكنو رفض بشدة ...
عمي
ُ
ّ
جمػػس عمػػى المقعػػد الم ػوازي لمقعػػدي وأخػػذ يتػػأممني فػػي حنػػاف لػػـ أعيػػده
مسبقاً ولـ أكف قادرة حينيا عمى ترجمة تداعياتو ...

ػت أنيػػا نظ ػرات مكػػر وبػػاغتني
وسػػرعاف مػػا امتػػدت يػػداه عمػػى كت ػػي فأدركػ ُ
الحدث ألصرخ في وجيو مذعورة :
ماذا ت عؿ ؟

ىؿ جننت ؟؟؟

تأوه ساخطاً عمى حالو ثـ قاؿ :

الجنوف ىو سماحي ليذا العجوز أف يتزوجؾ وأنا أحبؾ
استعنت بيا :
صرخت بقوة ال أعرؼ مف أيف
ُ
ُ
سمماف أنت معتوه  ...فاقد لمغيرة ...
كيؼ تقبؿ عمى ن سؾ أف تقوؿ لزوجة أبيؾ التي ىي بمقاـ ...

قاطعني :

بمقاـ مف ؟

أمي ؟؟؟
جدتي ؟
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أـ أختي الكبرى !!

أنػت ال تػزاليف جمػاالً يسػػكف ىػذا البيػػت ويسػتولي بأنوثتػػو عمػى كػػؿ أركانػػو

 ...أنت امرأة طاغيػة ال تنػة  ...قويػة الحضػور وال حػؽ ألبػي أف يسػجنؾ
في غياىب أوجاعو ...
ِ
فميدعؾ لي ....

ألنو مف حقؾ العيش كباقي النساق ..

مف حقؾ الحياة الحرة ..

مػػف حقػػؾ رجػػؿ يحػػاور أنوثتػػؾ كػػؿ يػػوـ ويسػػجؿ إعجابػػو بيػػا  ...ويس ػتمر

في وصؼ محاسنؾ والتمتع بالنظر إليؾ و ..........
اتسعت حدقتاي ولـ أصدؽ ما أرى ...
لـ أتصور أنو كاف يخطط لنيايتي ...

أو يتربص بي الدوائر ؟؟؟

أو يحيؾ لشرفي المكائد !!

أنا مف محارمو ؟؟

وواجبو حمايتي والذود عف ع تي ال محاولة افتراس طيارتي !!!

ال ال ال ال يمكف أف يحدث ىذا .........

أظنػػو حمػػـ مػػزعج ...وكػػي أتحقػػؽ ممػػا أرى ص ػ عتو عػػدة ص ػ عات عمػػى
أبعدت يديو بشراسة عني وأنا أصرخ :
وجيو و ُ
اتركني واال فضحتؾ أماـ المأل وتركتيـ يقتمونؾ ...
119

طالعني بجنوف مبتسماً :
ما أجممو مف موت ..

نسيت إخبارؾ أف عاممتؾ ذىبت لمساعدة زوجتي في شأف كم تيا بو ...

أنا أحمؿ بيف أحشائي ط ال ال تدع لمشيطاف فرصة كي يقتؿ انتماقؾ لػو
....

قمتيا وأنا أتراجعُ إلى الخمؼ ...
فبادر بتكميـ فمي ومحاولة سحبي بالقوة إلى الداخؿ ....
شعرت بقوة فوالذية عجيبة مألت جسػدي نشػاطاً خػالؼ ذلػؾ الػوىف الػذي
ُ
ػمت إلػى البػاب الخػارجي وانتيػى
كاف يدؾ عظامي  ...وقاومتػو حتػى وص ُ
صراعي معو وصراخي الذي مأل األرجاق بأف دفعني مف أعمى السمـ إلى

ػت سػػعيدة بػػالموت مقابػػؿ
ػمعت يوميػػا تي ّشػػـ عظػػامي لكننػػي كنػ ُ
أس ػ مو وسػ ُ
البقاق ع ي ة ال تدنس قذارتو شرفي ...
عمي ضرباً بيده وركالً بقدميو وكاف آخر وجو رأيتو أمامي ىو وجوُ
انياؿ ّ
أبي ياسيف الذي كاف يرجوه الكؼ عف ضربي بينما يصرخ ىو مزمج اًر :
إنيا امرأة ساقطة تستحؽ الموت ..........
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كانوا يحيطوف بي  ...يحاولوف إيقاظي بشتى الطرؽ  ...كادوا يحطموف
عظامي وىـ ينعشوف قمبي الذي توقؼ لدقائؽ كما سمعتيـ يتمتموف ...
ىـ ال يعرفوف حجـ انتمائي ليذه الرقدة واتساع رغبتي لمبقاق فييا مدة

أطوؿ  ...فمـ أعد أحمـ بالبقاق ولـ تعد حكاية الموت مصدر رعب يطرز
وجيي عرقاً أو يثير تمسكي بالحياة ...

أنا متمسكة بالموت وممتنة لو لو أمر اب ممكو أف يقبض روحي كي

تعرج إلى مستقر ال تعب فيو وال كمد ...

فتحت عيني ستتيمؿ وجوىيـ فرحاً وسيتقاسموف نبأ فوزىـ
أعرؼ أنني لو
ُ
بعودتي إلى الحياة وخالصي مف الموت ...
أعرؼ أنيـ حريصوف عمى بقائي وأف ميمتيـ إقناعي بالعودة إلى

الحياة...

وصمت إلى ىنا وحتى لو عمموا لف يحرؾ ما بي
ىـ ال يعرفوف كيؼ
ُ
مشاعرىـ بالقبوؿ أو الرفض ولف تثير بأسائي ش قتيـ...
كـ كاف مزعجاً نحيب أمي في الخارج وكـ كاف مثي اًر لمدىشة وقوؼ أبي

متسم اًر في مكانو عمى مقربة مني ...
كاف يريد لمسي فمنعوه بقوليـ :
ال تزاؿ في غيبوبتيا ...
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كاف ج ناي ثقيميف لمغاية ولـ يكف لدييما الشجاعة كي يرت عا بحثاً عف
بصيص النور الذي كاف يحتضر في تمؾ الغرفة المعتمة ...

ىناؾ يضعونني عمى سرير يستجدي الموت أف يختط ني منو كي تحؿ

محمي أجساد أخرى تستعد لمموت ...
كميـ مسنوف إال أنا ...

الشابة الوحيدة التي تمأل سريرىا عط اًر ...
كانوا يتحدثوف عني بأسؼ ..

تسممت لمكدمات
كيؼ أبقى ندية ىكذا إلى أف يختط ني الموت وكيؼ اس
ُ
القاسية التي ىوى بيا بقوة الشيوة وشدة جموحيا عمى رأسي حتى
أفقدتني صوابي واغتالت نبض جنيني الذي رحؿ عف الدنيا مودعاً كؿ

الترىات التي واجييا معي ...

رحؿ ليطوي ذكرى أب عاجمو الحدث بجمطة دماغية أصابتو بالشمؿ

وأقعدتو وحيداً في بيتو ينتظر رعاية أوالده ...

بقيت مغمضة العينيف راحمة في ذكريات استوق ني فييا وىو يتأممني بدقة
ُ
ويح ػػاوؿ اس ػػتقراق ك ػػؿ مػ ػواطف األنوث ػػة ف ػػي قػ ػوامي رغ ػػـ أنن ػػي أتعم ػػد ل ػػبس

ال ض اض مف الثياب ولؼ الشاؿ الذي كاف يخ ي انسياب شعري ...

فاجػػأني ذات يػػوـ برغبتػػو فػػي إ ازلػػة شػػيق مػػا عمػػؽ بشػػالي وظيػػر شػػعري

مسترسالً بيف يديو فقبض عميو بطريقة جعمتني أن ر وىو يقوؿ :
أنا مف محارمؾ الذيف يحؽ ليـ رؤية شعرؾ ....
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صرخت ممازحة إياه بحدة :
ُ
افعؿ ىذا مع زوجتؾ يا سمماف ودع خصالتي لزوجي ...
ظننػػي واحػػدة مػػف صػػويحباتو الالتػػي تبيػػع الواحػػدة مػػنيف ع تيػػا بحثػاً عػػف

إشػػباع رغبػػة حقي ػرة تغرييػػا بيػػا ن سػػيا األمػػارة بالسػػوق  ،أنػػا ال أنكػػر أننػػي
أتأثر بالكالـ العاط ي ويجذبني الكالـ الجميؿ إلػى درجػة قػد يقػودني فييػا

إلػػى اإلنصػػات الغيػػر واعػػي لػػو  ...لكنيػػا لحظػػات قصػػيرة ماضػػية مػػرت

عمي مع رجؿ أحببتو بصدؽ وتمنيتو زوجاً لي بشػرع اب ولػيس مػع شػاب
ّ
دنيق تسوؿ لو ن سو ممارسة المنكر مع امرأة حرميا اب عميو ..

لـ أكف أدرؾ أنػو كػاف يتحػيف بػي ال ػرص وأنػو كػاف يخطػط لجريمػة بشػعة
سيرتكبيا في حؽ أسرتو بمف فييـ والده ...

ولػػـ أكػػف أتخيػػؿ أنػػو سػػينتزع شػػعوره تجػػاىي بػػاالحتراـ لتحػػؿ محمػػو الغوايػػة

ػت أراه ش ػ ػػاباً ىادئػ ػ ػاً  ...خجػ ػ ػوالً  .....سػ ػ ػريع الت ػ ػػأثر ،
والرذيم ػ ػػة فق ػ ػػد كن ػ ػ ُ
تستنيضػ ػػو الكممػ ػػة وتج ػ ػره المػ ػػروقة وت ػػؤثر فيػ ػػو األخػ ػػوة برباطيػ ػػا المقػ ػػدس

المنسوج بالرحمة والنقاق ...

بقي األخوة الخمسة يترددوف عمى المستش ى كي يطمئنوا عمى حالتي

خوفاً عمى مصير أخييـ الذي أسرتو جدراف السجف إلى أجؿ غير معموـ

...

كنت أتحسس أعضائي كي أتأكد أنني
لـ يكف ييمني أحد منيـ  ...فقط ُ
لـ أفقد شيئاً منيا وكنت أطيؿ النظر إلى ما حولي مف أجيزة ألتيقف
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تماماً أنني أحيا واقعا حقيقياً ال حمما نسجو لي خيالي طواؿ ىذه المدة

حكيت فييا
مي فييا شريط ذكرياتي مرو اًر بطيئاً مرصوداً بدقة
ُ
التي ّ
مر ع ّ
ما أراه دوف تح ظ أو خوؼ ...
عيني وتحركييما كبوصمة
وجدت ن سي مرغمة عمى فتح
بعد عدة أياـ
ُ
ّ
يعبث بيا صاحبيا عمى حيف غرة فتجوب بسيميا كؿ االتجاىات وال
تجد فرصة لالستقرار في مكاف واحد ...

كنت عاجزة عف تحديد لحظة توق ي  ....لكف كممات الطبيب وعباراتو
ُ
التشجيعية أجبرتني عمى إيقاؼ نظري وتحديد تجاه واحد أراه يكممني فيو
بيدوق طالباً مني االرتخاق وعدـ الخوؼ وتعميؽ الشعور باألماف في

حسي ...

نظر إلي أبي مبتسماً وحاوؿ االقتراب مني فمنعو الطبيب ألف روحي
نافرة منو  ...وال أعرؼ لـ راودني ن س الشعور تجاه أمي ؟؟؟

لـ أنا ناقمة عمييا ؟؟

 ...رغـ عدـ تدخميا في حياتي ؟؟؟
لعمي ألقي بعض العبق عمييا وأراىا األولى التي تقبمت زواجي مف ىذا

اليرـ ...

واألولى التي جنت عمي بزواجيا مف أبي رغـ عمميا المسبؽ بو

وبمزاجيتو وتقمباتو ...
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وأنجبتني واخوتي إلى الدنيا دوف أف تتعيدنا بالرعاية التي يحمـ بيا كؿ

فرد في ىذا الوطف المترامي األرجاق ...

كؿ ما استطاعتو ىو أف تعمؿ " مستخدمة " تكنس مرافؽ المدرسة
وتنظؼ أوساخ الطالبات داخؿ ال صوؿ ودورات المياه وكاف بإمكانيا أف

تتعمـ وتتثقؼ وتكوف أما واعية  ...منتجة  ...ذات مركز مرموؽ ومقاـ

اجتماعي رفيع وشخصية قوية صمبة تواجو عثرات الحياة بكؿ قوة ...
فأمي ليست
أـ مراـ ..

وال مديرة المدرسة ..

وال خالة زاىر ..

وال زوجة خالي احمد ..

وال طبيبة الحي ...
أمي أـ محمد

ذات المم ع األسود الممتم

المبيض عميو
قطرات ّ
أمي ضعي ة ...

ثقوباً والذي تغير لونو بسبب وقوع بعض

عاجزة ....

ىشة ....
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عمي أنا أيضاً
استقطبت أبي ألنو أش ؽ عمييا وعاد إلى ىنا كي يش ؽ ّ
.....
زجتني بيدوق كي أتزوج أبا ياسيف وأضمف ليا بيتاً تعيش فيو بقية حياتيا

دوف أف ييددىا أبي بالتشرد ...

ولدي يقيف جازـ أف أبي لو عاد حينيا واحتاؿ عمييا كي يستولي عمى
ممكية ىذا البيت ألعطتو إياه وأجبرتني عمى اإلذعاف لو وااللت اؼ تحت

جناحو األسود كوجيو تماماً ....

صرخت في وجوىيـ المطاطية ال اقدة اليوية :
ُ
أخرجوا .....
ال أريد أف أراكـ  ....فأنا أحتقركـ جميعاً .

خرجوا ورمقتيـ حتى آخر لحظة بازدراق ...

فض كؿ الوجوه التي
بعد أسبوع حرر الطبيب لي أمر الخروج
ُ
وكنت أر ُ
طمبت مف محمد أف ينق ػ ػ ػ ػ ػمني إلى بيتي
كانت تتجمع خمسة كي تراني ...
ُ

بت منو ...
( بيت أبي ياسيف ) الذي طالما كرىتو وشتمتو وىر ُ
ت أنو الوجو الوحيد الذي أضاق عتمتي
سأعود اآلف إليو بعد أف اكتش ُ
وحاوؿ انتشالي مف براثف ضياع أوشؾ أف يحؿ بي ...

البيت خاؿ تماماً إال مف العاممة التي كانت تدندف في ىدوق وىي تطيو
وبقيت صامتة
ي وأجمستني عمى مقعدي اليزاز
ْ
طعاـ العشاق ّ ...قبمت يد ّ
ت كر أماـ سؤالي ليا عف أحواؿ خطيبيا الذي يكافح ليتزوجيا...
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كنت متمي ة لالستماع إلى قصة الحب التي نشأت بينيما منذ الط ولة
ُ
وأسباب مجيئيا كي تضمف لحياتيما اليناق والدعة ...
تمتمت بيدوق :
ُ
أغبطؾ يا سوريتا
اجيت مصيرؾ ...
ليتني
عشت حياتؾ وو ُ
ُ
بقيت في بيتي عدة أياـ وأوصيت سوريتا أال تستقبؿ أحد فأنا امرأة قادرة
ُ
عمى رعاية ن سي وحمايتيا بعد أف مات كؿ الحماة في حياتي لكف

إلحاح ياسيف االبف األكبر لزوجي دفعيا لمناداتي وىي ترتعد غيظاً مف
اىمت معو عمى ت اصيؿ طالقي مف
سيؿ الشتائـ التي ألحقيا بيا وقد ت
ُ
بيدوق مقابؿ تقديـ تنازؿ عف االعتداق الواقع عمي ...
وأشار ياسيف قبؿ أف يخرج إلى أف ىذا البيت أصبح ممكي بم ردي ولي

الحرية في إتماـ حياتي كما أحب ...

لـ أكترث إلى توصياتو األخيرة وتوسالتو بي أف يبقى ما حدث لي س اًر
بيننا خوفاً مف تشويو سمعة رجؿ ...

إنو كالـ يثير سخريتي و يشعؿ روح التحدي في خالياي  ...فأنا قادرة

اآلف أف أتحكـ في نياية رجؿ قادتو شيوتو إلى اليالؾ ...

قادرة لممرة األولى أف أىزـ قوامة سمماف أماـ جميع سكاف القرية ...

وأسحؽ فتوتو ...

وأدىس عن واف ....
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اؿ

ر  ...ج  ...و ....ؿ  ....ة في عروقو ..
لكنني ال أريد أف أفعميا فمنظر أوالده وىـ ينادونو ومف خم يـ دموع أميـ
المنيارة يخي ني ويجرني إلى منظر أمي البائس وأبي يتأبط يد مناؿ

ويجوب بيا شوارع القرية متباىيا بيا أماـ جموع الرجاؿ ...

قت بابي بيدوق فناديتيا :
طر ْ
َ
ال تدخمي أنا متعبة

وقمت ليا ادخمي ....
فتنيدت بعمؽ
لكنيا عادت وطرقتو مرة أخرى
ُ
ُ
مراـ!!!!!!!!!!!!
لـ أنت ىنا ؟؟؟

سألتيا وكؿ عناقيد الدىشة تسكنني فأجابت :

صدقيني ...

ما يحدث لؾ ال يرضيني أبداً ..

بقيت واق ة تذرؼ سيالً مف الدموع بينما أنا جالسة عمى سريري وعاجزة
عف الوقوؼ مف أجؿ احتضانيا أو حتى السالـ عمييا ...

لـ أقؿ ليا تعالي كما عودتيا ...

لـ أبتسـ ..

يت بالبقاق في مكاني
ولـ أحطيا بنظرات الشوؽ التي اعتادتيا وانما اكت ُ
عمي تحتضنني وتستدر العاتي مف دمعي ...
والتزاـ الصمت حتى ىوت ّ
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كاف انييا ار غريباً لـ أتوقعو ...

فكؿ الوجوه عجزت عف احتوائي إال وجييا ...
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( ٓٔ )

خرجت صباحاً إلى أحد المستش يات  ...وفي القاعة المخصصة
ُ
مألت مقعدي وتن ست الصعداق بعد ازدحاـ
لطالبات قسـ التمريض
ُ

مخيؼ كانت الشوارع تستغيث منو نتيجة إغالؽ بعض الطرؽ استعداداً

ومد فروع لبعضيا واصالحيا مع بناق جسور تخ ؼ مف حوادث
لترميميا ّ
المرور وتتيح لممشاة فرصة العبور اآلمف بجيد يبذلو مدير بمدية

المحافظة ..

كنا نتيامس أنا ورؤى حوؿ ىوية الدكتور الذي سيطبؽ لنا المادة ومدى

عمي يوميا مصاحبتيا إلى أحد المقاىي
جدارتو في تقديميا  ..وقد ألحت ّ
المشيورة في مدينة الي وؼ بعد خروجنا مف القاعة وىو طمب تكرر

اعتذاري منو م ار اًر ألف أىمي يروف عا اًر يالحقني في الوجود
اسمو " مطمقة "

وليذا االسـ تداعيات وحيثيات وتقاليد ...

ىـ يخبئوف ىذا العار وما يمحقو مف تساؤالت المجتمع بما فييا نظرات

الرجاؿ وذعر النساق بحبسي داخؿ جدراف غرفتي التي أقبع فييا وحيدة
طواؿ اليوـ إلى أف يحيف وقت خروجي لمكمية ولقائي برؤى ...

أجبرت ن سي عمى االعتقاد بأف عالقتي بيا
اشتقت لرؤيتيا
كنت كمما
ُ
ُ
و ُ
آنية وأنيا سرعاف ما ستتالشى بانتياق آخر فصؿ دراسي  ،وأنو ال حب
قد يربطني بيا وال ىوية صداقة قد تتيح لي فرصة االنتماق إلييا ...
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ني ويح ر في ذاكرتي مقبرة ثوى فييا
فجرح " مراـ " ال زاؿ يقرح ج ّ
جثماف آخر إحساس بالحب وأوضح ىوية باالنتماق ....
لحظات بعدىا أعمف الدكتور ياسر بدق المحاضرة وألزـ الجميع بإغالؽ
ىوات يـ النقالة ثـ استرسؿ في تعريؼ الوحدة الطبية التي سندرسيا

كنت منيمكة في
وكي ية استيعاب كـ المعمومات التي تعرضيا وبينما ُ
وبدأت
كتابة ما يقوؿ أرعبني صوت النغمة التي أخذت ترف بالقرب مني
ْ
رؤى ت تش حقيبتيا وىي محرجة مف كؿ الوجوه التي دققت النظر إلييا ،
حينيا توقؼ الدكتور عف الكالـ حتى أدرؾ أنو ليس جيازىا إنما كاف

نسيت إغالقو ...
صوتاً صاد اًر مف جيازي الذي
ُ
طمب مني الخروج مف المحاضرة بنبرة غاضبة ولـ تن عني توسالتي التي

ورحمت
عيني خالليا
أغمضت
تزاحمت في صوتي والتي انتيت بدموع
ُ
ُ
ّ
ماضي المؤلـ حيف يكوف حاض اًر لدى أي موقؼ متسمط أو ظالـ
إلى
ّ
أعيشو في حياتي ...

خرجت منحنية الظير  ...خجمة يتبعني إحساس باإلحباط ....
ُ
أخذت أجوب أروقة القسـ دوف أف أعرؼ إلى أيف سأذىب وبمف أود أف
ُ

ألتقي حتى وجدت متن ساً في إحدى الزوايا التي خمت مف المرضى
....

فعت رأسي ألحتسي بعضاً مف
وبعد صمت طويؿ ورحيؿ مثير لألسى ر ُ
كنت قد اشتريتيا لمتو ...
القيوة الساخنة ُ
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وفوجئت بو مف بعيد ...
ُ
كاف يتحدث إلى فتاة ترافقو قرب إحدى العيادات  ....ىؿ ىو حقاً ؟؟؟
أـ أف أوجاعي تجاوزت واقعي ثـ رحمت بي إلى عالـ الخياؿ ؟؟؟

ىؿ ما زاؿ حيا ؟؟؟

وما الذي جاق بو إلى ىذا المكاف ؟ ىؿ ىو ىنا لمعالج ؟؟؟

مازاؿ محت ظاً بشموخو وقوتو وشبابو الغض ...

ما زاؿ محت ظاً بابتسامتو اليادئة وتقاسيمو الخجولة ....
يبدو ىنا مف لباسو أنو طبيب  ...ويبدو ميماً أيضاً ...

تجؼ ذع اًر وال أدري َلـ الزمني تسارع عجيب
نيضت مف مكاني
وكنت أر ُ
ُ
ُ
أحسست ب قد
في نبضي وباغتني غثياف م اج لـ أتمالؾ فيو قواي ف
ُ

شعرت براحة غريبة انتيت
توازني ولـ أعد أسيطر عمى حواسي إلى أف
ُ
بصوت رؤى تبكي بالقرب مني ...
أدركت بعد استرجاع لمماضي أف إحداىف أسندتني
فتحت
عيني مذىولة و ُ
ُ
ّ
وصمت
إلى كت يا بيف أصوات كانت تصرخ وأخرى تطمب اإلنقاذ حتى
ُ

استمرت أكثر مف ربع ساعة
إلى ىذا السرير بسبب إغماقة أصابتني و
ْ
...
حدث كؿ ىذا دوف سابؽ إنذار !!!
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كنت خائ ة مف أمر واحد فقط
لـ يكف األمر ميماً بالنسبة لي ولكنني ُ
وىو اكتشافو لوجودي ىنا أو عممو بمصيري بعد الطالؽ وما أعقبو مف
إتماـ لدراستي الجامعية ..

ال أحد يمكنو اإلجابة عمى تساؤلي وال قدرة لي عمى معرفة حقيقة ما

حدث ومدى اطالعو عمى األمر ألف ىذا مؤرؽ بالنسبة لي وسبب

لممساس بجرح غائر يكاد ي تؾ بحياتي ...

دخمت أمي العيادة وىي تنت ض ذع اًر وضمتني إلى صدرىا وما أف ىدأ

روعيا برؤيتي حتى قرر لي الطبيب حؽ الخروج مع عائمتي وأوعز ليـ

سبب ما حدث لي أنو كبت ن سي نتيجة عنجيية األستاذ الذي طردني

فتوعد أبي بتقديـ الشكوى ضده
مف القاعة مقابؿ ذنب لـ أتعمد ارتكابو ّ
..
ت دوف وعي ثـ
خرجت أسير بخطى متباعدة تشدني إلى الخمؼ كي ألت َ
ُ
أقؼ ألعيد النظر إلى مبنى المستش ى الذي كاف غارقاً بأنيف المرضى
وأوجاع المصابيف ...

كنت حقاً أطالعُ المبنى ؟؟؟
فيؿ ُ
ظت كؿ
إنني أتمقى الدروس العممية فيو منذ أكثر مف ثالثة أشير وقد ح ُ
مداخمو وأروقتو ولـ أعد بحاجة إلى التدقيؽ في ت اصيمو !!

فمـ كؿ ىذا التراجع ؟؟؟

لـ ك ّؿ ىذا البطق ؟؟؟
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كانت تساؤالتي أقوى مني وأكثر تسمطاً عمى ذىني :
ىؿ تزوج ؟

وىؿ أنجب ؟

وىؿ ىو سعيد مع مف اختارىا وآمنت أمو بيا ؟؟
وما شأني أنا بو ؟؟؟؟

فيؿ سأعود ألسمح لن سي أف تييـ بو أو تقترف بمصيره ؟؟؟ ...

وفتحت جيازي المحموؿ الذي كاف يضـ أس ارره
عدت إلى سريري
ُ
ُ
المك نة في رماد سخطي عميو وتحاممي عمى عاط تو التي تكرر وص ي
ليا بالت اىة ........
والحقارة .........

والزيؼ ...

تعبت ليمتيا وأنا أق أر رسائمو ...
ُ
وكنت أراني مجرمة بحؽ ن سي وحؽ مشاعري التي ال تزاؿ
وبكيت
تعبت
ُ
ُ
ُ
تعبؽ بو وتتبع أثره ...

سنوات مضت عمى ىذه الرسائؿ وأراني أحياىا بغباق ...

وعدت اليوـ ألن ض الغبار عنيا بؿ
سنوات مضت عمى ىذه الرسائؿ
ُ
وألمعيا مف جديد كي يبرؽ أمؿ الحياة فييا ....
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صحوت عمى رنيف ىات ي النقاؿ وكانت رؤى تحدثني بمي ة أظيرت لي
ُ
عمي  ،لكنيا استوق تني حيف سألتني بإلحاح عف
خالليا مدى خوفيا ّ
اإلجراقات التي اتخذىا والدي في حؽ دكتور ياسر لكونو قد تعرض

لمساقلة شخصية مف قبؿ إدارة المستش ى أعقبيا قرار تحميمو مسؤولية
ما حدث لي وانذاره بإنياق عقده لو تكرر منو مثؿ ىذا ال عؿ ....
نعـ لقد ىدد والدي بتقديـ شكوى ضده ..

أجبت رؤى بو ؟؟؟
ىذا ما
ُ
وقد انتابني شعور ال خر واالعتداد وأنا أتحدث ..

ولت االتصاؿ بأبي لمعرفة ما حدث لكف جيازه
مت الخط وحا ُ
بعدىا أق ُ
حينيا كاف مغمقاً ...

وغاب عني سؤالو فيما بعد نتيجة انشغالي ببعض االختبارات التطبيقية

...

وكنت أتجنب كؿ األماكف التي أتوقع
مرت األياـ ثقيمة عمى خاطري
ُ
كدت فييا أف ألتقيو لكف ىذا لـ يحدث
عمي لحظات ُ
تواجده فييا ومرت ّ
..
عممت أنو لـ يتزوج لمياق وال غيرىا وأنو باؽ في األحساق رغـ رحيؿ
وقد
ُ
األبويف إلى الدماـ .......

انتيت فترة مكوثنا في المستش ى وأخذنا نعد العدة ألياـ التخرج التي
باتت وشيكة ...
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في يوـ أربعاق بارد وافقت أمي عمى خروجي برفقة رؤى إلى مقيى راؽ

يكتظ بالعائالت األحسائية التي تجده متن ساً مف كبت ت رضو قوانيف

الحشمة ..

وقبؿ أف أدخؿ ...

رأيتو ماثالً أمامي عند بوابة المقيى يقبض يد امرأة كانت تسير إلى
جانبو !!!!...

تي
ال أعرؼ لـ ّ
جف جنوني وثارت ثائرتي وحارت الكممات عمى ش ّ
أجيب رؤى فقط بنعـ أو ال .....
فكنت
ُ
ُ

ولـ أعرؼ حينيا لوف القيوة التي احتسيتيا أو طعـ الكعؾ الذي

تناولتو...

وكنت أجيبيا باقتضاب :
كانت تسألني بإلحاح عف سبب شرودي
ُ
ألـ م اج في رأسي ....
رأيتيما يركباف السيارة وكاف مزعجاً بالنسبة لي إمساكيا الحميمي بيده

وقبولو الواضح بيا ...

كنت أظنني نبضاً سيسكنو إلى األبد رغـ رفضي لو ....
ُ
لـ يعد بمقدوري أف أمنح قمبي ألحد  ،ألف مشاعري المتبمدة ترغمني
عمى الن ور مف أي إحساس داف

الستيطاف قمبي ...

فمـ أنا متجيمة اآلف مما رأيتو ؟؟؟
136

يتسرب إلى عروقي أو يسعى

عمي أال أبالي بما أراه !!!
ىو ليس لي ومحاؿ أف يجمعني القدر بو لذا ّ
حاولت رؤى إضحاكي ...
ْ

قمدت لي صوت أستاذة الكيمياق وطريقة تسمطيا وكيؼ أنيا تشبو
ْ
شخصية اآلنسة " مينشف " إحدى شخصيات مسمسؿ " سالي " الكرتوني
...

أشعمت لي شمعة ىادئة وقرأت لي قصيدة شعر لمشاعر قباني ..
ْ
نحب
فتحت ىات يا عمى عزؼ موسيقي كالسيكي لمقطوعة فرنسية كنا
ْ
ّ
أف نسمعيا معاً ...
أصمحت غطاق وجييا ثـ استدعت السائؽ كي
يئست مف استقطابي
ولما
ْ
ْ
كنت أطمع بو ....
يسير بنا إلى البيت وىذا ما ُ

وكنت أرد
تعودت كؿ خميس قراقة رسائؿ الوارد في بريدي االلكتروني
ُ
ُ
عمى معظـ الصديقات في الوقت ن سو كما أسعى إلى حذؼ كؿ "

اإليميالت " التي تردني دوف معرفة ىوية أصحابيا وذلؾ قبؿ قراقتيا

خوفاً مف احتوائيا عمى برامج ضارة قد تتمؼ مم اتي الميمة...

بقيت رسالة واحدة
ترددت في حذفيا وذلؾ ألف عنوانيا كاف جذاباً وغريباً
ُ
دققت
التيمت قطعة كبيرة مف شوكوالتة الجالكسي التي أعشقيا
وبعد أف
ُ
ُ

في المرسؿ فوجدتُيا :
مراـ ....

معقولة  ...ترسؿ لي مراـ مم اً عنوانو ..
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( وشـ يسكف ذاكرتي )

عموماً ال بد لي مف قراقة ما يحتويو .....
كاف الممؼ عبارة عف مجموعة رسائؿ ىي كالتالي :

( ٔ )

إنو عيد ميالدؾ

كؿ عاـ ونبضؾ يسكنني  ...ويدؾ تحررنػي ...وج نػؾ يغطّػي آمػالي ...
وصوتؾ صدى لجنوني ...

كؿ عاـ وأنا أكتبؾ نث اًر وشع اًر وحباً مقدساً ..
كؿ عاـ وابتسامتؾ عيد يأسر أعيادي ..

...

(ٕ)
طمبت مف البائع أف يدثرىا
يت لؾ وردة بيضاق مثمؾ تماماً ثـ
ُ
اليوـ اشتر ُ
بورقة حمراق تنضح بشوؽ يسكنني بؾ ...
حممتُيا مدة طويمة بيف يدي ...
فت عمى أوراقيا كؿ أوتار حنيني إليؾ ثـ بعثرتيا
حاورتُيا بالنظر وعز ُ
أماـ باب بيتؾ غير مكترث بمف حولي حتى لو ترجموا ما فعمتو عمى أنو

ضرب مف الجنوف الذي ال جداؿ فيو ...
أنا اآلف أبكي ألنؾ حبمى ...

138

حبمى بط ؿ ال طاقة لؾ بحممو ...

حبمى بوجع ...وألـ  ...ومعاناة جمعتؾ برجؿ ال تحبينو ...
فرضو عميؾ القدر وأنت بريئة منو ...

(ٖ)

أعرؼ أنؾ حورية بحر ال تعيش دوف ماق وأعرؼ أنؾ جنية ش ي ة تكره
الضوق الصاخب وتعشؽ العتمة التي تحيكيا خيوط الضوق

أعرؼ كؿ ىذا وتقتمني كؿ المحظات التي أق أر فييا تاريخ أنوثتؾ
الصاخب وأدرؾ فيػ ػ ػ ػ ػيا كـ أنت ( مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمردة ) و( عذبة ) و( ش ػ ػ ػديدة

)الحضور

تقودوني وساوسي إليؾ فأطرؽ باب غرفتؾ عدة مرات رغـ عممي أنيا

فارغة منؾ

وأقترب مف الباب ثـ ألصؽ فمي بأخشابو وأقوؿ ما لدي مف كالـ

المعتوىيف أمثالي

أقوؿ كالمي وأنا عمى يقيف أنؾ تسمعينني جيدا
وستقاطعينني في السطر ما قبؿ األخير كعادتؾ وتقوليف لي بيمسؾ

اليادئ :
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" ارحؿ مف ىنا "
حينيا سأمارس بعض طقوسي الكينوتية وأستمقي عمى أرض الممر في

احتضار أخير وأتجاىؿ كؿ صرخاتؾ وضحكاتؾ ....

وسأذرؼ دموعا يتطمبيا مني ىذا المشيد الديناميكي الساخف
ِ
اعتدت رؤيتيا وال سعدت قط بيا
دموعاً ما
إنيا دموع إحساسي بؾ  ...دموع صداي الذي يمتد كؿ المحظات إلى
 ...سمعؾ

دموع تاريخي المجنوف بيف يديؾ
اح ظي رسائمي سيرتؾ الذاتية ...أرجوؾ اح ظي كؿ رسائمي وكؿ ىتافاتي

في سجؿ حياتؾ و

ثـ ضمنييا أي لقاق يسألونؾ عني فيو وينبشوف خاللو سطور حبي لؾ
ترجمي ليـ إحساسي العجيب  ...ارسمي ليـ تصاويري  ...دوزني ليـ
موسيقاي  ...أشعمي ليـ شموعي ثـ قولي ليـ
كـ أنا أحبؾ
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األخيرة :

سامحيني ألنني تركتؾ تغرقيف في وحؿ العتمة ...

سامحيني ألنني لـ أستطع أف أدلؾ عمى بصيص الضوق الذي قد ينتشؿ
ضياعؾ وينقذ انييارؾ البطيق ...

سامحي كؿ أن اسي التي ارت عت وانخ ضت بعيدة عنؾ ...

سامحي القمب والرئة والشراييف واألوردة ألنيـ عجزوا رغـ صمتيـ بؾ عف

الدفاع عنؾ ...

أعرؼ انؾ تموتيف ..

وأعرؼ أف أوؿ طعنة أوجعتؾ كانت بيدي  ... ..سامحيني

شعرت بدوار خ يؼ في رأسي لكنني قاومتوُ بسيولة  ...ولدي يقيف جازـ
ُ
أف صاحب ىذه الرسائؿ ىو  ...ىو وليست مراـ
وأف كؿ ىذه الكتابات تنتمي إليو ...

استنتجت خالليا أف يده امتدت إلى
قادني ت كيري إلى متاىات عديدة
ُ
حمايتي في المستش ى مف تسمط ذلؾ الدكتور الذي قاـ بطردي مف
المحاضرة ولعؿ زاىر كاف مف بيف الذيف ساىموا في إنقاذي وعودتي

السريعة إلى اليقظة ...

كنت أشـ يوميا رائحة عطره تعبؽ بيف جدراف الغرفة وتدلني عمى كؿ
ُ
خطوة خطاىا فييا كي يطمئف عمى صحتي ...
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وتمردت عمى حنيف قديـ كاف
لكنني
ُ
وبخت ن سي عمى ىذا الت كير ّ
يشدني إليو ....
بدأ صباحي برنيف ىات ي وكانت المتصمة مراـ ...

وكنت آمؿ أال يطوؿ الحديث وأف تنصرؼ عني كي
تحدثت معيا ببرود
ُ
ُ
أشغؿ ن سي باألىـ لكنيا فاجأتني دوف مقدمات :

أنو يطمبني لمزواج وأنو ما زاؿ مؤمف أنني لو ؟؟؟

ما زاؿ يحبني  ..بؿ أنو اليوـ عازـ عمى مواجية العالـ كمو كي يتزوج
مف أرممة حرمتو تقاليد عائمتو منيا قبؿ ىذا المصير !!!

إذف وال تاة التي كانت ترافقو في المقيى
( سألتيا بتيكـ )
عشيقة ؟؟

أـ رفيقة ؟؟ ...
ردت بيدوق ينطقو المكر :
بؿ عشيقة ...

لـ تنتظر أف تسمع تعقيبي ألنيا تعرؼ جيداً أنني لف أنيار بسيولة أماـ
فاستدركت
ىذه المصيدة وسيكوف كبريائي حينيا أقوى مف كؿ ما مضى
ْ
تقوؿ :

إنيا خالتي خمود  ...تكبرني بعاميف  ....تعرضت لصدمة ن سية جراق

طالقيا مف ابف عميا الذي خانيا مع عاممتيا المنزلية وتولى زاىر إزاحة
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عبق ما لحقيا جراق ىذه الصدمة ...فظؿ يرافقيا إلى المقاىي والمطاعـ
العامة ويتبادؿ معيا األحاديث ووجيات النظر التي تخص مشكمتيا ...

لـ أجبيا بشيق سوى الرفض ...

مت الخط مخذولة ...
فأق ْ
كاف يظنني سأحدثو ب ٍ
ولو كما فعؿ ىو في أوؿ نبرة خاطبني بيا ...

تي وال أنكر خ وت صوتي
ال أنكر ذلؾ االرتباؾ الذي كاف جمياً عمى ش ّ
بعد أف دربتو يوماً كامالً عمى مواجيتو ...

كنت خائ ة  ...متوترة  ...عصبية ...

وطمبت منو عدة طمبات كاف
قمت لو كالماً قاسياً وكاف يرد باقتضاب
ُ
ُ
أوليا :
أف يكؼ عف مطاردتي عبر رسائمو التي وص تُيا بخياؿ المراىؽ الطائش
..
وأف يمتنع عف مساعدتي بأي شكؿ ...

أصبحت شبو امرأة أعتـ الزمف كؿ
وأف ينتزع فكرة قبولي بو زوجاً بعد أف
ُ
ما حوليا مف وجوه ...........

كاف رده بارداً كمالمح وجيو حيف يصطدـ بكالـ مؤلـ ال يميؽ بو
كطبيب ومثقؼ ورجؿ متزف ...

لـ يحاوؿ إثارتي بأي ل ظ بؿ انسحب بيدوق وأق ؿ سماعة الياتؼ قائالً :

شكر عمى ك ّؿ ما قمتو لي ..
اً
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ندمت خالليا بشدة عمى كؿ األل اظ
ثـ توارى عني فترة مف الزمف
ُ
القاسية التي ىاجمتو بيا ...
أخي اًر فتحت جيازي المحموؿ يوـ الخميس كعادتي فوجدتو قد كتب :
ال تتصمي

:تم التحدث بواسطة )ص ٖٔ(ٕٔ:

ال ييمني أف تتصمي

:تم التحدث بواسطة )ص ٖٔ(ٕٔ:

اآلف وال ييمني أف

تحاصري وقتؾ مف

أجمي ...

ال تتصمي
فقد تن جر شظاياي
وتممؤؾ جنوناً

:تم التحدث بواسطة )ص ٖٔ(ٕٔ:

فقط أنظري إلي مف
بعيد

لوحي بيدؾ

:تم التحدث بواسطة )ص ٕٖ(ٕٔ:

تمتمي بش تيؾ وسأق أر
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ما تقوليف
بؿ سأرسـ كمماتؾ عمى

:تم التحدث بواسطة )ص ٕٖ(ٕٔ:

اليواق كأبجدية أولى
أعرفيا منذ ط ولتي

واآلف اجمعي ما تبعثر

:تم التحدث بواسطة )ص ٖ٘(ٕٔ:

مني وخبئيو خمؼ

خصالتؾ الناعمة
فوصيتي األولى

واألخيرة أف تكوف ىذه

الخصالت ىي مثواي
......األخير

:تم التحدث بواسطة )ص ٗٗ(ٕٔ:
عدي الوردات

:تم التحدث بواسطة )ص ٗٗ(ٕٔ:

عدييا بعددىا

أرجوؾ

تحدثي مع مف تشائيف
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حاوري كؿ الموجودات
:تم التحدث بواسطة )ص ٔٓ(ٖٓ:

قدمي الوعود ...
تحايمي

وابتسمي واغضبي
:تم التحدث بواسطة )ص ٕٓ(ٖٓ:

ستأنسيف في نياية

المطاؼ بالوقوؼ عمى
باب خيمتي

حتى لو لـ أناديؾ
وستقتمؾ الكممة وتحييؾ

:تم التحدث بواسطة )ص ٕٓ(ٖٓ:

وحينيا سأجرؾ إلى

:تم التحدث بواسطة )ص ٖٓ(ٖٓ:

الكممة

ىاوية أكبر شرياف

يضخ الدـ لجسمي

النحيؿ

انتبيي جيدا لخطواتؾ وأنت تسرعيف الخطى بحثا

عف

المجيوؿ
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الذي

يناديؾ

ال
ال

تبوحي
تخبريو

لو

بسرؾ

بحقيقة

دعواؾ

ال ت ضحي جنونو بؾ

وخموتو بعطرؾ

:تم التحدث بواسطة )ص ٔٓ(ٖٓ:

دعييـ يتخيموف العكس

:تم التحدث بواسطة )ص ٕٓ(ٖٓ:

ويظنوف أف بيني وبينؾ

ست ار غميظا ومساحة
تتسع لممالييف مف

الناس

في يوـ ما
سأعمف ىزيمتي أماـ

:تم التحدث بواسطة )ص ٕٓ(ٖٓ:

عينيؾ  ،عباقتؾ

:تم التحدث بواسطة )ص ٕٓ(ٖٓ:

وكؿ ما يحيطؾ مف

:تم التحدث بواسطة )ص ٖٓ(ٖٓ:

سحر لـ أكتش و بعد
ىؿ تعتقديف أنني
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اكتش تؾ ؟؟؟؟

محاااااااااااااااااااؿ
أنا ال أعرؼ عنؾ

شيق سوى أنني أحبؾ

وميمتي البحث عنؾ

:تم التحدث بواسطة )ص ٖٓ(ٖٓ:

:تم التحدث بواسطة )ص ٘ٓ(ٖٓ:

في كؿ الموجودات

وتسجيؿ ىويتؾ عمى

 :اآلتي
كتبي

:تم التحدث بواسطة )ص ٘ٓ(ٖٓ:

دفاتري أوراقي
ص حة يدي

:تم التحدث بواسطة )ص ٘ٓ(ٖٓ:

أغمقت الص حة ولـ أتمالؾ ن سي مف إشراؽ ابتسامة سكنت وجيي
ُ
لدقائؽ . . . .
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مرت أسابيع وأنا أنتظر رؤيتو وألعف كؿ لحظات انتظاري الحمقاق ...

صادفتُو عمى ص حة الماسف بوميضو األخضر فبادرتو :
ما الذي تريده مني بعد كؿ ىذه السنوات ..

لـ يرد .....

أعدت السؤاؿ
ُ
ولـ يرد........

فأعدتو لممرة الثالثة قائمة :

كؼ عف تيميشي بعدـ الرد !!
ّ
بعدىا كتب :

باختصار  ............أعرؼ أنؾ ما ز ِ
لت تحبينني ..

ألف بيني وبينؾ " ذرية مف الكممات "

فميس العقد بيننا مجرد كممة " نعـ " يصادؽ عمييا مأذوف األنكحة
العقد بيننا مثياؽ إحساس آمنا بو وقطعناه عمى رقابنا ...

قولي ما شئتو عني ...
كاذب ،

منافؽ ،
واىـ ،

عابث ...

أنا مسؤوؿ عنؾ رغماً عنؾ ...
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قطعت االتصاؿ ...
ُ
تنيدت بعد أف تسربت السعادة إلى مساماتي ...
ُ
ظرت إلى سقؼ الغرفة ..........
ن ُ
إلى جدرانيا ...

خطوط الضوق الخافتة التي كانت تسكنيا ...

تمتمت في ىدوق :
ُ
يبدو أف وجياً ( لو ىوية ) أضاق مف جديد بيف كؿ الوجوه المعتمة في

حياتي  .....لف أضيع الوقت أكثر  ......سأتزوجو ..........
انتيت

تياني الصبيحة
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