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إه ـ ــداء

«الكلامت ال خيلدها سوى حرب وأوراق ودفتي كتاب،
وإال سقطت يف جب النسيان»

د.منى سالمة

البغدادلي

9

كل صباح يتحلق الصغار أريكة اجلدة «آمنة» ،أو جدة «يامنة» كام ينادهيا

اجلميع.

اجلدة التي أفنت حياهتا يف الدار ترعى اجلميع ،تعتني بالصغري قبل الكبري،
ٍ
عظمها
ظهرها ووهن
حُت ِسن ِوفاد ُة الضيوف وتستقبلهم
ُ
بحفاوة ،انحنى ُ
رأسها.
واشتعل شيب ًا ُ

ر ّبط اهلل عىل قلبها بعدما فقدت ولدهيا واحدا تلو اآلخر! فس ّلمت األمر

لبارئها  ،وصربت عىل ُمصيبتها واستعصمت بخالقها؛ فكان العوض يف
احلفيد البار هبا وبجده خيربها كل صباح :أال ختايف وال حتزين وأبرشي.
كان ليحيى موقع ًا بليغ ًا يف قلبها ،يأرسها بحنانه وحبه.

يف هبو متسع سقفه شديد اإلرتفاع تتوسطه ثريا عمالقة ،أمام بوابة

حديدية ضخمة وأشجار عمالقة كقلعة حصينة تقص عليهم حكاية كل

يوم …قصة البغداديل..وتقول:

«جدكم البغدادي الكبري بنى البيت دا بعرقه ودمه ،راجل وال كل
الرجال ،أسد بيصون أرضه وعرضه ما يرضاش أبد ًا خملوق يتطلع عىل أهل
بيته ،عشان اكده عمل كل الفراندات والشبابيك والبلكونات بالبغداديل ،دا

غري السور الكبري العايل حوالني البيت ،وزرع الشجر الكبري دا عشان حمدش

جيرح أهل بيته.
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تنهدت وهي تلتفت إىل السياج املحيط بحديقة املنزل وندت من عينيها
عربة حزن وأكملت:
-عشان اكده سموه «البغداديل» ،،،هاا،،،عرفتوا؟»

فتناثرت اهلمسات واهلمهامت هنا وهناك وردد اجلميع:
 -أيوا عرفنا يا جدة.

وكأن كل َمن بالبغدادىل عروس خمتبئة يف خدرها ال تطاهلا األعني وال
تطالعها األبصار.

ال تصدق كل ما تراه وال تثق بكل ما تسمعه ،صحيح أن احلقيقة ساطعة
كالشمس راسخة كأوتاد اجلبال وأن أصدقها عىل اإلطالق أحاديث القلوب؛
لكن الواقع أثبت أن الزيف يمأل بعضها ،يصيبها بالعطب ،ويتخ ّفى خلف
ّ
ُ
سحابات الطيبة ،ليهدم ما ُبني يف ُعقود و ُيبعثر ما لمُ ِلم يف قرون ،فتميدُ
األرض
ِ
ُ
ُ
البحار واألهنار.
وتفيض
اجلبال
وختر
ُ

طيات التاريخ،وتعيد صياغتها ما بني ثنايا األحداث،
تروي احلكايا ما بني ّ
ننتظر النبتة لتنمو ،وا ُملزن ل ُي ُ
غاث الناس فلربام كان صيب ًا نافع ًا ،لك ّنه كان
طوفانا أغرقنا ود ّمر احلصاد!
تتابعه بعينيها الواسعة أينام ذهب بال كلمة واحدة ،ليس فقط ألهنا
خرساء؛ بل أيض ًا ألهنا ال ُتد ِرك مما حوهلا سواه.
تدور خلفه أينام حل يف املنزل

تعرف ما يريده قبل أن ينطقه ،تشعر بوجعه قبل أن يبوح به!

البغدادلي
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عالقة غريبة ال يعرف أحد كنهها ..حتى هو.

كل ما يدركه أنه كرب ووجدها دائ ًام معه ،دائام حوله ،دائام بجانبه.

ً
سؤاال ومل تفصح تبيا ًنا
اثنان ثالثهام الغموض وخالل رحلتهام مل جُتب
ألي يشء.
ليطول السكوت فيمتزج باحلرية ،وما بني السكون والضجيج متر احلياة.

مل حُياول أن يستشف ما وراء عينيها بعدما تعب وأضناه التفكري ،فوجودها
أصبح أمر ُمس ّلم به .أنزلت نفسها منزلة األم الرؤوم ُمتخذة ِمن احتياجه
ومن ُقربه ُس ّل ًامِ ،
سبب ًاِ ،
ومن قلبه ِسرت ًا حيميها.

راعية له مهتمة بشئونه ساهرة عىل راحته ،ال تلتفت عنه حين ًا ،وال تفارقه
سبي ً
ال ولو كانت… خادمة!

اقشعر بدنه واضطربت مالحمه من وقع الكلمة،ثم استطرد عقله ُمهتدي ًا
لكلمة أفضل ،إهنا مربيته..
“س ْندُ س”
ُ

يف ِ
العقد الرابع من عمرها ،نحيفة القوام ،بيضاء البشرَ ة مكتسية بحمرة
شاهبا بعض اصفرار مما يوحي ملن يراها كم عانت وتعاين ،إضافة إىل تلك
العينني البنيتني اللتني أحاطتهام بعض اهلاالت السوداء.
وبنظرة رسيعة تدرك أهنا سيدة من عائلة حمرتمة؛ مشيتها ،حركتها ،ردة
فعلها.
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حتى ما ترتديه من ثياب خيربك أهنا نشاذ الواحة التي حاولت أن تتناغم
معها قدر املستطاع ففشلت.

ٍ
بخرس
ما تعجز عن تفسريه هو صمتها الرهيب! فح ّتى َمن ُأصيب
يتحد ّثث لغة اإلشارة ،أما «سندس» فعاكفة عن الكالم أص ً
ال! مما جيعل احلرية
تعيث فسا ًدا يف رأسه ليخفي بعض ًا مما يدور بذهنه ويكشف عن بعض.
ابتسم ملرآها.

حتولت «سندس» إىل كائن صغري نحيل يبعثرها املرض فوق األرض
املبللة بدموع قهرها وعجزها.

كان خياف منها يف البداية ،خياف من نظراهتا ،يرتاب من نواياها ،حتى
أثبتت له األيام ُح ّبها العظيم وقلبها الكبري.
انتزعته ِمن رشوده وهي ُتقدم له فنجان قهوته وتربت عىل كتفه كعادهتا
كل صباح ،تتبعها بنظرة مغلفة بالدُ عاء ،تضع القهوة ،و ُتعيد منشفته وإزاره
امللقيني عىل الفراش إىل مشجبهام .يستوقفها «حييى» سائ ً
ال إياها بابتسمة
ُم ِ
داعبة( :جدي صحي وال لسه يا سندسة؟)
هكذا ينادهيا دوم ًا ُم ُ
نذ ِصغره ،مل َير بوجهها ِطوال حياته نظرة تأفف أو
غضب،كل ما يراه؛ صمت يف باطنه حب كبري!
أو هكذا يتغامز اجلميع عليهام بسخرية ،وأحيا ًنا بصفاقة.

أشارت إليه «سندسته» باإلجياب.

البغدادلي
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طول قامته ورصامته وجديته أضفوا عليه وسامة عىل وسامته ،بينام
التقطيبة ال تفارق جبينه ،حاجباه متعاقدان دوم ًا .إال إن حتدث مع جده أو
جدته أو سندسته.
دلف إىل حجرة جده ليلقي عليه حتية الصباحّ ،قبل يده لينال بعض
الدعوات املمتزجة باحلب واحلنان.

استشارات رسيعة عىل ُعجالة لبعض ما يتطلبه العمل ،فبالرغم من ِكرب
سن اجلد وأمراض الشيخوخة التي أقعدته؛ إال أن ذهنه حارض ًا وعقله ال
يزال متقد ًا.
جمرد ذكر اسمه بني أهل الواحة كفيل بجعل الفرائص ترتعد والقلوب
ترجتف!

رحل رسيع ًا إىل عمله يف خمازن ِ
الغالل التي متتلكها عائلة «البغدادي»..
هو َمن ُيدير كل يشء بعد رحيل والده منذ ِعدة أعوام.
صعيديون أقحاح من قاع الصعيد،يتاجرون يف الغالل التي يزرعوهنا
بأراضيهم الشاسعة.

يتذكر ذلك اليوم جيد ًا؛ حني جاءه خرب وفاة والده بينام كان يف املدرسة
الثانوية.
مل يسمح له جدّ ه يومها بالبكاء ،معن ًفا إياه:

«ال ِرجال ما يبكوا يا ِو ْلد ،قوم ِشد عودك وارفع راسك ،بقيت كبري
البغدادية يا حزين.».
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قاهلا اجلد مخُ في ًا سيل الدموع الذي اهنمر عىل وجنتيه ،محُ رتق ًا قلبه عىل
ولدهُ ،ملتاع ًا فؤاده برحيل األحبة.
فبعد وفاة حسن ،يلحق به حسني!

يتمتم اجلد بعبارات اللوعة واحلرسة عىل ولديه ،وأ ّنى له الصرب عىل دفنهام
بيده!؟ فيسأل اهلل الثبات ليتخذ من صربه سالح ًا ومن عزيمته ويقينه درع ًا وسيف ًا.

تنطق األعني بدمعات حارقات خيفيها «حييى» ملّا بدا كف اجلد مرتعش ًا
يمدها ليكفكف دموع غالبها فغلبته ،وخيفي فم أكثر ارتعاش ًا.
حممالن ُ
باحلزن واألسى.
قلبان تعانقا واحتدا ليعودا ّ

ابن فقد أبوه ،وأب رحل ولده.

لكن ُلطف اهلل اخلفي حارض ،إذ ما منع إال ومنح ،وما أخذ إال وأعطى.
ّ

ولىّ وجهه شطر السامء متبتلاً ذاكر ًا ،يسأل اهلل العوض يف حفيد عىل عتبة
الشباب.
أصبح «حييى» هو احلفيد الذكر الوحيد لعائلة «البغدادي».

ّ
ختطى عامه العرشين منذ أشهر قليلة.

ابتلع ُغصته ووصل ملقر املخازن وبدأ يف املرور عليها ومتابعة سري العمل
فيها.

صائحا كربكان
مزجمرا
حتىى دخل عليه غاضب ًا
ً
ً
وما إن دلف إىل مكتبه؛ ّ
«ح ْسنة» َ
واخلصم العنيد ليحيى دوم ًا
يقذف مُح ًام ،إنه «عاصم» ،زوج عمته ُ

البغدادلي
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لعدة أسباب أمهها؛ استحوازه عىل كل ُسلطات العائلة وجتاوز وجوده لتُسدى
كل األدوار ل»غرير شقي» كام ينعته دائ ًام يف خاطره وجلساته اخلاصة.

تزوج ُح ْسنة طامعا ليحوز ما بني اجلبلني فام وجد إال ُفتات بني ِشقني،
صاح فيه:
« -كيف يعني يا واد عمي متضوا عقود بيع الشحنة الكابرية من غري علمي؟»,

استدار ليكون يف مواجهته مبارشة ووجه حديثه بكل غل:

 «أين مايلدش عليا احلديت ديه وال أين بقيت طرطور وال ايه ياحييى!؟»

تبادال نظرات نارية يف عناد ،يعلم «حييى» جيد ًا حقد «عاصم» وكراهيته
له ويتحاشى الصدام معه فيتجنبه وحياول مهادنته واتقاء رشه مؤقت ًا ،فهدأه
بنربة مطمئنة:

 «ياراجل هو يف حاجة ب ّتم إال بمشورتك؟ دا أنت رأيك قبل الكل ياجوز عمتي ..وبعدين يا وادابوي دي عقود ابتدائية ،ربط كالم يعني ،وأنت
عارف يا ريس األسعار كل يوم بحال واملكان مايساعش إن الشحنة ترتكن
أكرت من اكده وال أنت ليك رأي تاين؟».

مههامت ومتتامت مل يفهم منها «حييى» شيئ ًا ،لكنه يعرف جيد ًا دهاء «عاصم»
ومكره وتربصه وحيتاط منه كام حذره جدّ ه متام ًا .حدجه بنظرة قاسية مهادنة
ثم قام برسعة ليحتوي البقية الباقية من ثورته متأبط ًا ذراعه مداع ًبا له وهو هيم
بالرحيل معه ويمنحه إجابة مقتضبة تقضم هذا احلوار وتبرته ب ً
رتا:

البغدادلي
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ربد وتطني
 «يلاّ يا عاصم نلحقو الفتة بتاعت عمتي ُحسنة قبل ما ُت ُعيشتنا».

رغم بعض اهلدوء الذي ارتسم عىل سحنته ورآها «حييى» بعينيه إإل إنه ال
يطمئن له مطلق ًا.
يبتسم باستخفاف مستجي ًبا له وهو يردد:

« -عىل قولك يا أخوي».

***

احلد الفاصل بني املوت واحلياة ،بني الوجود والعدم ،بني اجلنة والنار؛ هو
الشعرة الفارقة ،و ذاك اخليط الرفيع الذي نتأرجح حوله.
ندور ونثور بأقدام حُتلق يف الفضاء وال تطأ األرض أبد ًا أو حتى تالمسها.
***

البغدادلي
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شمس الشتاء خجولة ،تطل باستحياء عىل الواحة فتُرشق األرض بنور
رهبا وتزهو النخالت فرح ًا وتيه ًا لتُعانق السامء.
أما النجوم؛ فقد كانت عىل العهد ،بربيقها األخاذ تيضء ساموات الواحة
العامرة بسالسل نورها الغامرة.
هكذا احلياة ،ليل يعقبه هنار ،ظالم يتبعه نور ،بأمر الواحد القهار.

احلىص يفرتش أرض الواحة بألوانه املتعددة.

أنت هنا عىل أرض ُ
الطهر وال ّنقاء ،فاخلع نعليك وامض يف سالم.

املساكن متشاهبةُ ،بنيت من الطوب اللبنيّ ،
وغطى سقفها عروش من
جريد النخل وجذوع األشجار ،بينام تركت فتحات تنفذ منها أشعة الشمس
الذهبية ونسيم اهلواء العليل.
تناثرت قرى الواحة ،لكن سكاهنا متشاهبون.

كانت الواحة منقسمة اىل جزءين؛ جزء ألهل الواحة األصليني_ ،وهم
يميلون إىل البدو ،هلم زي تقليدي عبارة عن :رسوال فضفاض ينتهي بحلقة
ضيقة عند القدم ،وقميص أبيض خفيف ،ودراعة من الكتان مزركشة
األلوان ،أ ّما اجلزء اآلخر؛ فكان ألهل الصعيد وجلهم من اجلنوب.
شمس الشتاء خجولة لكنها باقية عىل العهدُ ،ترشق فينا لتنري قلوبنا
وتبتسم أرواحنا ،السعادة مكفولة للجميع اختيار ًا إن أصبح احلب بني العباد
متفق عليه.
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دنت منه بخطوات وئيدة ،ختشى إصدار صوت يزعجه.

ملحته مستيقظ ًا فاحتلت املقعد املقابل لفراشه ليعتدل متربم ًا:
 -اصباح اخلري يا أبوي كيف ما أصبحت؟

ابتسمت يف وجهه واحلقد يمأل قلبها!

مال أبيها وعائلتها لن خيرج من حتت يدها ،ربام حان وقت تدخلها إلهناء
تلك اللعبة السخيفة .كعادهتا فكرت وخططت وقررت التنفيذ.
-نحمدوه يابتي.

-أين شايفة اكديه انك ما واخدش بالك من صحتك ومن اليل حواليك.

كيف يابتي هو أين ليا حد غريكم أفكر فيه؟ بس الصحة بقى خالص يابتي ياهلل حسن اخلتام .هناخدوا زمننا وزمن غرينا؟
«حسنة» عىل والدها صفقة بطعم
كانت تلك هي القاصمة ،حني عرضت ُ
زجية.
صمت رهيب ابتلعها حتى أهنا عضت أصابعها ندم ًا وضيقت عيون ًا
ٌ
كحلها األرق ،ولكن مل يعد هناك جمال للرتاجع ،ألقت مجلتها برسعة وكأنام
ّ
ختشى ردة فعله:
-حييى كرب يابوي ،وبده مرة تراعيه ونكبرّ سلسال البغدادي.

البغدادلي
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غمغمت قلي ً
ال ثم استدارت لتخفي عيوهنا التي متتلئ غلظة وقسوة عنه
وأكملت:
 «مجيلة» بتي يابويا هتبقى اليقة عليه ومن وأمه.«حسنة» لرتى جتاعيد الزمن املحفورة عىل تقاسيم وجهه وطياته
واجهته ُ
التي أحاطت بعنقه وطوقته.
تابعت قائلة:
 «يابوي املال مش هيخرج برا البغدادية ،دلقيتي مفيش غري حييى اسماهلل عليه واين خملفتش غري مجيلة و.»......
توقفت الكلامت عىل لساهنا ،فقد تذكرت بنات أخوها وزوجته.
زجمر أبوها غاضب ًا وقال باندفاع حمموم:

 وبنات أخوكي نسيتيهم يا واكلة ناسك؟اختفت ابتسامة صغرية عىل شفتيها وتلبستها نشوة االنتصار ،فهذا هو
الوقت املالئم الذي تطرق فيه عىل احلديد وهو ساخن ،لرتاوغ أباها قلي ً
ال
وتستدرجه إىل ما تريد ولو بتلميح مبطن عن رس «البغدادي»
فقالت بنرية ماكرة:
 أيوة يابوي ريب حيميهم بس دول إخوات حييى مينفعش يتجوز واحدةمنيهم ،وال أنت نايس يا بوي؟
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نظرة من طرف عينها بخبث ومكر ،أدركت أهنا أصابت اهلدف فأردفت
برسعة:
 -وال مجيلة مش الدة عىل حييى.

أشاح والدها بيده لتنهي هذا ِ
احلوار معقب ًا:

 -طب طبي ساكتة واهلل انتي حديتك كله ماسخ

دخلت احلاجة «آمنة» جتر أقدامها متكئة عىل عصاها ،وما إن رأهتا
«ح ْسنة» ،ح ّتى أرسعت تسندها وتأخذ بيدها.
ُ
جلست بعد أن أخذت نفس ًا عميق ًا ،وقالت البنتها بلوم ،فهي تعرفها
جيد ًا:

 جرى ايه يا ُحسنة ما تسيبي أبوكي يرتاح يا بتي وبالش تنكيش يف دماغهوال ما هنخلوش من اللت والعجن ديه ،قومي يا بتي اهلل يرىض عليكي شويف
الوكل زمان جوزك وواد أخوكي راجعني جعانني.
ّ
«حسنة» باالنرصاف ُمتمل ِملة وحانت منها التفاتة ونظرة دهاء
مهت ُ
مبطنة أهنا لن تتوانى ولن ترتاجع عام ختطط له.
***

الصعيدي ال يتزوج إال من صعيدية مثله ،وال ُيصاهر إال العائالت
الصعيدية العريقة ،فال يعطوا بناهتن ملن ال يعرفون حسبهم ونسبهم ،وال
يعلمون شيئ ًا عن ماضيهم وتارخيهم.
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حتىى صار
هذا ما عرفه األجداد فأورثوه لألبناء وغرسوه يف األحفادّ ،
ُعرف ًا وعادة ال تفريط فيها ،ال مفر من زواج «حييى» بـ«مجيلة» حتى هيدأ
«حسنة» و«عاصم» ويرتاح «حييى».
اجلميع وتسكن ثورة ُ
دعاه إىل غرفته ليتحدث إليه ُخلسة بعيد ًا عن األنظار ،اجلد هو اآلمر
الناهي ،ال جيرؤ أحد عىل مراجعته وال ُترد له كلمةُ ،يقرر مصائر االعائلة
بال نقاش أو جدال ،رجل قوي رغم كرب سنه إال أنه حيمل قلب ًا يفيض
باحلنان،حنان ال تسمع به وال تراه؛ بل تستشعره من ترصفاته وأفعاله ،وهكذا
قرر «البغدادي» أن يتزوج «حييى» بـ«مجيلة».
وقف يف غرفته يطالع صور أوالده التي يعلقها عىل اجلدار« ،حسني»
االبن األكرب ،ذراعه اليمنى ومستودع أرساره.
مسح عربة تساقطت بشجن وهو حيادث الصورة هبدوء واتزان:

ماتقلقش يا ولدي بناتك أمانة يف رقبتي ورسك حمفوظ يف حشايا هاحافظعليه وأحفظه آلخر يوم من عمري وأتطمن عليه حمفوظ بعد مويت.
حانت منه التفاتة إىل الصورة املجاورة ،إنه «حسن» ولده احلبيب األقرب
إىل قلبه ،مل تكتحل عيناه برؤيته ُقبيل موته ،ترك الواحة وذهب للدراسة
بالعاصمة ،التحق بكلية التجارة وأحب زميلته وهنا انقلبت حياهتم رأسا
عىل عقب.
هو ذلك اخلوف الذي يكمن يف التفاصيل حتى يصل إىل أعمقها
«الضمري».
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طرقات حذرة عىل باب غرفته أخرجته من رشوده وأعادته إىل أرض
الواقع ،دعاه للدخول واجللوس بجواره ،يفرتسه القلق وتعصف به
الظنون.
 -كيف حالك يا ولدي؟

ّقبل «حييى» يد جده بحب واحرتام جميب ًا:

احلمد هلل يا جدي زين واهلل وكله متام.هامسا:
ربت عىل كتفه واقرتب منه
ً

عايز اطمن عليك يا حييى قبل ما أموت وافرح بيك يا ولدي.ابتسم «حييى» وسارع:

العمر الطويل ليك يا جدي ...لسه بدري عىل موضوع اجلواز ده ،أينمابفكرش يف حاجة غري الشغل ومصاحلنا وأخوايت.
 ال يا حييى انت دلقيتي كبري العيلة والكبري الزمن ترصفاته تكون كبريةزيه ،آن اآلوان يا ولدي تتجوز ،وأنا اخرتتلك عروستك ،مجيلة بت عمتك.
مستنكرا! فهي آخر فتاة تصلح له ،يكفي فقط أهنا
اتسعت حدقتا «حييى»
ً
ابنة عاصم وحسنة.
أطرق برأسه مبتلع ًا غصته ،فهو ال يستطيع رد أمر جلده وأجاب مرغماً :
 -اليل تشوفه يا جد.
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ُمتفهماً أجابه جده:

 بكديه يا ولدي هرتيح قلبي وأموت وأنا متطمن ورايض ،بكديه يا«حييى» الكل هريتاح يا ولدي وماهكونش قلقان عليكم بعد ما اموت.
 -ربنا خيليك لينا يا جدي.

قاهلا وهو يغادر غرفة جده.

***

جلست عىل حا ّفة الفراش تضم ساقيها إىل صدرها وتطوقهام بذراعيها
دافنة وجهها بينهام بينام ُخصالت شعرها األسود الفاحم تتناثر متمردة عىل
كل يشء ،مثلها متام ًا.
دموع جتمعت يف ععينيه تؤازر إحساس العجز واخلوف الذي متلكها.

«حسنة» عليها تتفقدها ،فمنذ بلغها اخلرب حتبس نفسها يف غرفتها.
دخلت أمها ُ

وبكاء وقهرا ً،
أشاحت مجيلة بوجهها بعيد ًا ختفي مدامعها احلمراء ورم ًا
ً
ُتساق إىل ِخطبة من دون رأي ،يكفي إخبارها باألمر فقط!

ُتعاين الوحدة رغم كثرة الناس حوهلا ،ترجتف من الربد رغم دفء العائلة
وكرب حجهام عدد ًا ومالاً ونفو ًذا.
مل َ
حتظ «مجيلة» باهتامم والدها رغم كوهنا وحيدته؛ فهو دائ ًام مشغول
باألرض واملال والتجارة ،وأم ال تعرف ِمن احلياة إال أن تكون أكثر سيطرة
عىل اجلميع.
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ليحوال حياة وحيدهتم إىل جحيم!
فاجتمع اثنان عىل حب الدنيا
ّ

كل منهام كصندوق مغلق به الكثري والكثري من األرسار التي ال يعرف
أحد ًا عنها أي يشء.
مجيلة ابنة السبعة عرش عام ًا ،روحها ال زالت تبحث عنها ومل ِ
هتتد إليها
بعد.
بادرهتا أمها باستنكار:

-مالك يا مجيلة؟

تنحت «مجيلة» جانب ًا و ّ
مهت بالقيام من فراشها بخفة لينسدل شعرها خلف
ظهرها حتى يبلغ نصف قامتها ،ففي الواحة زينة املرأة رأسها ،وشعرها أبرز
مفاتنها ،طوله دليل عىل أنوثتها فال تفريط فيه ،وال أحد يسمح بذلك اللهم
إال هتذيبه وتشذيب أطرافه.

التقطت طو ًقا لتُلملم ُخصالت شعرها وتعقصه لتحكم بالطوق ِوثاقه
زافرة يف ٍ
ٍ
وأسى:
حنق

واليش … واليش بقرة وبيجوزوها هتنطق وتقول أل؟ هبيمة وبيسوقوهاللجزار مهام ترصخ وتقول جاي حد هيسمعها؟
ليظهر فجأة «عاصم» والدها أمامهام.

مل تنبس بكلمة ،بل ابتلعت لساهنا قبل كالمها.
رصخ بوجهها ممرر ًا غضبه وثورته:

البغدادلي
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 يف ايه يا بت ،صوتك عايل ليه يا واكلة ناسك معاجبكيش العريس والمعاجبكيش اجلوازة؟ عايزة تفضحيني يابت ُحسنة!
هتفت بفزع:

-أبوي ،ال يا أبوي…

مل يدعها ُتكمل مجلتها ليصب عىل مسامعها وابلاً من اللوم والتقريع:

 عايزة مترمطي راسنا ف الوحل وال عايزة تفجري يا ست االبنات؟استجمعت شجاعتها ومتتمت باستكانة:

 -ما عشت وال كنت يا ابوي ،أنا جاهزة ألوامركم كوالهتا.

لوت األم شفتها و ّ
مهت بتقريعها لوال طرقات خافتات عىل باب احلجرة،
لتمد «هاجر» ابنة خاهلا رأسها من فتحة الباب موجهة عبارة مقتضبة إىل
«مجيلة»:
 -جدك عايزك يف املقعد يا مجيلة.

مادت هبا األرض للحظات وهي تقف أمام جدها فقد كانت مضغوطة
ومتوترة ،حاولت أن تستجمع شتات نفسها وهي ختتلس نظرة إىل أمها التي
رافقتها حيث جملس اجلد.
حاولت يائسة التشبث بأمها لينتزعها صوت اجلد العميق من ُهوهتا
السحيقة:
-عايزها حلاهلا يا ُحسنة ،روحي اعملييل فنجان بن يا بتي.

البغدادلي
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استجابت ُحسنة جمربة لتفلت يد ابنتها املتعرقة والتي استمسكت هبا حتى
آخر ُخطوة داخل الغرفة.
صمت مطبق ليتنحنح اجلد ويتبع نحنحته بسعال شديد أثار
ران عليهام
ٌ
قلق «مجيلة» خو ًفا عليه ،فبالرغم من رصامته وحزمه إال إنه أحن عليها من
أبوهيا.
دار حوار طويل بينهام شهدت عليه اجلدران ،حوار كان به من الذكريات
الكثري ،ومن املستقبل األكثر.

مسيطرا
اجلد الذي حافظ عىل العائلة طوال حياته حام ًيا راعي ًا قبل أن يكون
ً
مهيمنًا ،اجلد الذي يريد السم العائلة أن يبقي عزيز ًا غالي ًا ،ولسريهتا أن تظل
طيبة عاطرة ،وألفرادها أن يكونوا ُسعداء ويف أحسن حال.
ّ
لكن مل يعرف إنسان ما دار بينهام من حديث.
ّ

توسم فيها اجلد خري ًا وهكذا كانت ،نِعم احلفيدة ،حفظت الرس وصانت
ّ
العهد ،وو ّفت بالوعد؛لتنال حب اجلد ،ومن قبله احرتامه.
لتُدفن كلامت اجلد يف أعامق حفيدته ،ووعد بالتزام األوامر حرفي ًا وفقط
بال جدال.
***
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مجعهام لقاء لرتتيب مراسم الزفاف ،كان اجلو مشحون ًا ،الكلامت مرتددة،
الشفاه مرتعشة ،نظراته حتمل هتديد خفيُ ،ترى أجربوه عىل الزواج مثيل؟
ُترى يف حياته فتاة أخرى؟ ما هذا السد املنيع بيني وبينه؟

ظلت حُتدّ ث نفسها شاردة يف أفكارها.

دار بينهام حوار مقتضب مل يتعد السؤال عن أحوال كل منهام.
***

ليلة احلناء حيث االستعداد للزفاف وإقامة األفراح ،الزغاريد يف كل
مكان« ،مجيلة» كانت ترتدي ثوب ًا حريري ًا بلون البنفسج الذي تعشقه،
وشقيقات «حييى» كل منهن بثوب غاية يف اجلامل والرقة.

يف املساء ِ
قدمت النساء إىل بيت «البغداديل» للتهنئة ومشاركة الفرحة،
واجتمع الرجال أمام الدار يف ِصوان كبري ُأ ِعدّ لتلك املناسبة خصيص ًا.
تعالت عبارات التهاين للعروسني والدعاء هلام من اجلميع.

كانت صواين الطعام املمتلئة بالثريد وقطع اللحم واملرقة تتتاىل عىل
القاعات،ومعها أطباق السلطة اخلرضاء ،وصحون جانبية هبا صلصة محراء،
وبعض اهلريسة.
كانت زينة «مجيلة» خفيفة هادئة وقد تركت شعرها األسود الغجري
الطويل وراء ظهرها فزادها فتنة عىل فتنتها.

كانت « ِوصال» حتث اجلميع عىل أكل الطعام وتقدم العصائر واملياه وما
تفتأ تقرأ يف رسها الرقية واملعوذتني خمافة عيون النساء.
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توافدت اجلموع عىل بيت «البغداديل» ،ما يكاد البيت يفرغ حتى يمتأل
مرة أخرى ،وبدأت طقوس احلناء؛ أسبتة من اخلوص مغلفة بقامش الساتان
واحلريراملطرز متتلئ ُبعلب احللوى والشيكوالتة واملكرسات ،توزع عىل
اجلميع.
ثم توقد الشموع و ُتغرز يف وعاء احلناء املعجونة بامء الورد ،الفتيات
يتهافتن لتخضيب أيدي العروس وأيدهين باحلناء ،وعىل اجلانب اآلخر تقوم
سيدة نوبية بنقش احلناء عىل كفوف الفتيات الراغبات يف ذلك.
كانت رائحة احلناء زكية ،والليلة كلها كانت ممتعة بال تكلف.
***

ٌ
زفاف أسطوري يليق بعائلة «البغدادي» امتألت الساحات يف أنحاء
ور ّصت املوائد العامرة ألهل الواحة يف كل
الواحة بالزينة وعناقيد األنوار ُ
مكان.
غطت املصابيح امللونة الصغرية واجهة املنزل وتكاثفت األنوار أمام
الرشفات ويف املداخل،الفتيات اجتمعن يف ساحة املنزل يرقصن ويغنني
أهازيج األفراح.

سرُ ادق كبري تألألت فيه األنوار وصدحت األغاين عرب مكربات الصوت،
األطفال والشباب يرتاقصون عىل أنغام املوسيقى الشعبية.

الزغاريد تعلو ومتأل جنبات املكان ،اجلدة «يامنة» تردد األهازيج الصعيدية
«ح ْسنة» و« ِوصال».
التقليدية ،لرتدد ورائها فتيات العائلة ومعهن ُ
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«حسنة» وتعقده عىل
تقدّ مت «هاجر» -أخت العريس -لتشد ِوشاح ُ
خرصها فتتاميل عىل نغامت الطبلة ودق الكفوف.
«ياولد ياولد تو طبلك مارضب
ايواااااااا

ياولد ياولد الغز بانوا عىل العرب
ايوااااااا

والفرحة بيحيى تطلب

والعزة جاية ياعرب

ورجال الواحة ماترضب
ايواااااااا

ايوااااااا
ايوااااااا

واهلل الغنيلك يا حييى يا غايل

واهلل ألغنيلك يا العريس ياغايل

وعايل عايل عايل

وعريسنا ف العاليل

عايل عايل عايل

ومجيلة قمر الليايل

القصب يالقصب والقصب عايز ماية يا واد»
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استمرت االحتفاالت حتى ساعات الصباح األوىل.

مراسم الزفاف تسري بكل دقة ،حفل ضخم حرضه ِعلية القوم من
املسئولني وكبار رجال األعامل ،كان وحده يف ٍ
واد غري وادهيم ،خطوات
تفصلهام ،ولكنه يشعر أن املسافة بينهام آالف األميال!
كيف سيعيش بقية عمره مع هذا الكائن!؟ بالكاد يتذكر مالحمها ،ثم
كيف بِنتاج مشرتك لعاصم وحسنة؟

تعالت أصوات الزغاريد أكثر وأكثر وتقدم املباركون تباع ًا هينئون
وحيتفلون.
«العروسة وصلت»

«حسنة» يف فخر وتيه بابنتها التي بدت كمالك صغري.
صاحت هبا ُ

مرات أقل ،كانت رقيقة مجيلة،
مرات قليلة ومل حيادثها إال ّ
مل يرها سوى ّ
الدم يرضج وجنتيها امحرار ًا وخج ً
ال ،مجال سخي يربزه ثوب زفاف رائع.
يتلقى التهنئة من اجلميع.

مل ترفع عينيها لريى لوهنام ،ولكنه بهُ ِر ببجامهلا وبساطتها! توترها مرشوع
كعروس يف ليلة زفافها ،ختشى احلياة اجلديدة وهتاهبا ،أضف إىل ذلك ما
صاحب الزجية من غموض وعالمات استفهام كثرية.

تقبل يد اجلد واجلدة وأتبعتهم بعناق طويل لوالدهتا
تقدمت يف خجل ّ
ووالدها ،و ّدعتهم بسيل من الدموع الغزيرة.
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توالت الدعوات واملباركات ومتنيات بالسعادة واهلناء.

بسط يده إليها فتقدّ مت عىل استحياء واضعة كفها يف كفه املمدودة ،ثوهبا
األبيض الضيق عند خرصها يربز مفاتنها ثم ينساب واسع ًا منفوش ًا يف روعة
ومجال.
تعلقت بذراعه وكأنام استغنت به عن العامل كله.

كالمها حيمل مشاعر خمتلفةُ ،خطوات مرتبكة ،طمأنه صوت جده
ونظرات جدته ودعوات عمته « ِوصال».
القلق يف عيون «سندس» امتزج بالفرحة والسعادة ،فأقبل نحوها أمسك
فضمت كفه بكلتا يدهيا.
يدها ّ
ر ّبتت عىل كتفه بحنان ،وتنهدت وهي تطبع قبلة عميقة عىل جبينه.
مل يعش طفولته ومل يستمتع بصباه ،وهاهو شبابه ُيسلب منه سلب ًا.

شعر أنه شاخ قبل األوان ،ال سبيل للخالص من أوامر «البغدادي» فهي
نافذة قهر ًا.
قاطعت أفكاره وهي هتمس:

 -مالك؟

أشاح بوجهه بعيدً ا وهو ُيفكر بحياته معها ،نظراهتا القلقة أشعلت حنين ًا
وأحيت أمال مفقود ًا ،ربام يستطيعا التواصل يوم ًا ما !
تقدمها قلي ً
ال وهو يرى ترددها ،دخلت فأغلق الباب.
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مل جيد كالم ًا يتلفظ به فتصنع االنشغال هباتفه النقال ،قطعت حبل الصمت
املمتد لتهمس بخجل وبنربة ودودة:
 -هتتعشى دلوقتي؟

كرس حدة التوتر بمرح مصطنع

 -برسعة أنا جعان جد ًا.

حتركت بخفة ،وحترك بدوره جتاه النافذة ،لتعود به الذكريات وحديث
جده قبل الزفاف ،مل يستطع يومها رد طلبه وهو الذي عاش عمره كله يطيع
أوامره ،فكيف وهو يف آخر عمره؟
***

الصقر رمز العزة والشموخ؛ الصقر من الطيور اجلارحة التي تتغذى عىل
حلوم ودماء فريستها ،وعادة ما يعيش يف املناطق البعيدة عن البرش ،كالغابات
واملناطق اجلبلية،

والصقور من الطيور القوية ُت ِ
طعم صغارها الضعفاء لصغارها األقوياء،
وهذا ألهنا ال تعرتف بالضعف وال تريد مواليد ضعفاء ،يقولون - :وربام
ادعاء ال صحة له  -الصقر؛ عندما يبلغ األربعني ُتصبح خمالبه واهنة،
ومنقاره ضعيف ،و ُتصبح أجنحته أثقل من وزن جسده؛ وهذا ما جيعله غري
قادرعىل اإلمساك بفريسته ،ويف هذه الفرتة يكون للصقر إختيارين فقط؛ إما
أن يستسلم وينتظر املوت شيئًا فشيئًا ،أو جيدد نفسه ويصبح شا ًبا من جديد
ويعيش ملدة أربعني سنة أأخر ،ويف هذه احلالة يلجأ الصقر إىل عشه أعىل
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اجلبل ويقوم بكرس منقاره يف الصخور ويكرس خمالبه ً
أيضا ،كام أنه يقوم بنتف
ريشه كله وينتظر حتى ينمو من جديد وتنمو خمالبه وومنقاره ،ويبقى الصقر
يف هذه املعاناة ملدة  150يو ًما؛ أي ما يقرب من مخسة أشهر ،وبعد ذلك إما
أن ينجو أو يموت.

فغر «حييى» فاه وهو يتلقى تلك املعلومات حمدث ًا نفسه« ،ربام هرطقة من
مروجي علوم التنمية البرشية».
اقرتب منه ومهس يف أذنه:

 -ولو ياولد احنا البغدادية صقور الصعيد.

عاد من ذكرياته مع جده عىل صوت ساحر ووجه بشوش ،ابتسامتها
الرائعة اخرتقت قلبه.
بحمرة
رفعت عينيها لتواجهه نظراهتا ثم أخفضتهام وقد تلونت خدودها ُ
اخلجل.

فركت يدهيا بقوة تستمد ثبات ًا ضائع ًا ،الحظ اضطراهبا فأراد هتدئتها قلي ً
ال
حارا:
طالبها بثبات وحنو ممرر ًا رجاء ً
 -اتويض عشان نصيل ركعتني.

خلعت نعليها واستجابت لطلبه برسعة وامتنان.
***
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تتسارع أحداث حياتنا أو تتباطأ ،تنازع هسيس الليل وضجيج الصباح،
بعض األحالم رشارات حتثنا عىل استكامل املسريُ ،تيضء لنا عتمة الطريق،
ختطفنا من الواقع املحتدم ،تربت عىل أوجاعنا ،تسرت عورات روحنا ،حني
ارتدينا تلك األقنعة لنواجه العامل وكنا نكابر؛ ألننا رغم صمودنا كنا أكثر
هشاشة من أي وقت مىض.
ثمة ِجراح نظن أننا تعافينا منها متام ًا ،نسيناها وتناسيناهاُ ،نحدث أنفسنا
دائ ًام أننا اجتزناها وبقوة ،وأهنا مل تعد تؤملنا كذي قبل.

نظن أننا ألقينا هبا يف املحيط ،أو رميناها يف غيابات ُ
اجلب ،أو تركناها
عىل قارعة الطريق ،حتى إذا اصطدمنا بجرح جديد؛ نكأ علينا كل جراحاتنا
السابقة ،ووضعنا أمام احلقيقة التي طاملا أنكرناها بل ونفيناها متام ًا ،فعاودت
كل ا ِ
جلراح استرصاخنا وإيالمنا بقسوة ورشاسة لتنزف من جديد.
***

كانت متسك املصحف بعد الصالة ،تتلو آياته بعيوهنا فقط فتزداد عيوهنا
وهج ًا ،و ُيرشق وجهها بنور اإليامن« .سندسته الطيبة».
تذكرت حني قرأ عليها ذات مرة « حسن» بعض خواطره:
ثم إنك ال تعرف ما يعنيه أن حيب

الرجل الصعيدي؟؟
الصعيدي
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ال يعرف احلب ..ال يعرف البكاء..ال يعرف اخلضوع واالستسالم.

الصعيدي جبهته مرفوعه ..كلمته مسموعة ..أفعاله موزونة.

الصعيدي ال يسلم قلبه المرأة وال يعطي عقله هلا وال ينساق خلف أنثى
فتقوده للهاوية.

لكن احلقيقة التي أخفاها ..واليقني الذي طواه يف جعبته جعله ينكر
ما تفصح عنه الشمس بوضوح ،هو حيب وهو يدرك ذلك جيدً ا.
...

وهو يعلم أن الرجل الصعيدي   حني حُيب ،يقتلع قلبه من صدره ويضعه
يف حجر حمبوبته ويميض بني الناس قاسي ًا بال قلب ..كحجر ِصوان ال يلني.
كقطعة حديد ال تنصهر ،يبدو متحجر ًا ال يعرف احلنان ،ال يتنازل عن رأيه وال
يقبل املقايضة عليه ،ال يرضخ ألحد وال يرجع يف كلمته فهي سيف عىل رقبته.

مساء إىل امرأته
الصعيدي رجل غري كل الرجال حني حيب .حني يعود
ً
يسرتد نبضه ،ويسرتيح بني ضلوعها  ،كرضيع ُألقم ثدي أمه بعد ساعات
جوع ورصاخ ..كجندي عاد من أرض املعركة ألحضان عائلته بعد أن ذهب
بال وداع.
الصعيدي برش ،لكن طبيعته خمتلفة.

اتسعت ابتسامة «سندس» وزوجها حيادثها عن جذوره وأصوله الصعيدية.
***
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ُحزمة نور هزيلة تتسلل عرب مصباح يف غرفته الباردة فتلقي ظالهلا عىل
مكتبه اخلشبي املتهالك ،فنجان قهوته املهمل وكوب املاء البارد ،يبتلعه كتاب
ذو ورقات صفراء ال يكاد يرفع عينيه عنه.
الصرب أ ّنى له به؟

الطاعنون يف الصرب يدركون معنى اليقني.

الطاعنون يف الغدر ال يعرفون طعم الراحة ،متعبون هم دائ ًام بغلهم ،مرهقون
بحقدهم ،أما الطاعنون يف اهلزيمة؛ فال أمل منهم ،ذرهم وتوكل عىل اهلل،
نرصا قريب ًا.
فسينبت اهلل من يأسهم ً
كانت تلك املقدمة.

شبك يديه خلف رأسه وأسندها
طواها «إبراهيم» ووضع الكتاب جانب ًاّ .
ملق ًيا بجذعه للخلف قليلاً .
عاد إىل الوراء وذكريات الواحة ،وكيف كانت أيام طفولته وصباه وشبابه
هناك.

فهو االبن األوسط للشيخ «شيخون» الشقيق األصغر لـ«عبد اللطيف»،
ذكريات املايض القريب تتسلل عرب نبضات قلبه ،تذكر كيف غرس فيهم
أبوهم الذي كان ُيعد من كبار رجاالت الواحة؛ حب اخلري وخدمة الناس
ونرش الدعوة إىل اهلل بأخالقهم وتعامالهتم ،حتى صار بيت “الشيخ شيخون”
ِقبلة الضال ومأوى احلريان.
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كان اليد البيضاء الطاهرة التي ُيقسم هبا أهل الواحة لطهرها وسخائها
عىل اجلميع ،يلجأ إليه كل مكروب أو صاحب مشكلة أعيته السبل فيجد
لديه من احلكمة والعقل واملنطق الكثري ،ومن العطاء ما هو أكثر بكثري.
ترتسم عىل قسامته اهليبة والوقار.
بخطوات واثبة أرسع إبراهيم داخل املسجد حيث موعد حلقة األريعاء
اإلسبوعية عقب صالة العشاء ،للرقائق التي يلقيها «الشيخ شيخون».

مرتبك ًا تقدم ببطء من والده الذي رمقه بطرف خفي وأكمل حديثه عن
مراتب اإليامن قائلاً :
كام عرفنا إذا مراتب اإليامن:

اإلسالم.

اإليامن.

اإلحسان.

أما أركان اإليامن فهي:

-1اإليامن باهلل
-2ومالئكته
-3وكتبه

-4ورسله

-5واليوم اآلخر
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-6وبالقدر خريه ورشه

وأعىل مراتب اإليامن :هو اإلحسان.

اإلحسان :أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك.

واختتم حديثه بالسالم.

مقبلاً يده ،بينام الحظ األخري ارتباكه
عاد من ذكرياته ل ُيقبل عىل والده ّ
فبادره:
 خري يا ولدي؟أجاب متلعث ًام:

 واحد زمييل اتصل عليا وقاليل اهنم سألوا عىل «فارس».أمسك بذراعه وقبضه قبضة شديدة:

 وفارس وين عاد ياولدي؟أرسع مطمئنا:

 ماختافش يابوي فارس يف إسكندرية مع زمالته بريتبوا للمعرضبتاعهم.
حمذرا:
تنهد بعمق وأمره ً

 اتصل عليه جيي عىل هنا ومايعاودش عىل اجلامعة اليومني دول حلدمانشوف أخرهتا معاهم.
 -هز رأسه ،حارض يابوي.
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انرصف إبراهيم تارك ًا والده يغوص يف بحر من اخلوف والقلق.

وعىل مائدة الطعام حتلق اجلميع الطاولة حول الفطري الشهي الذي صنعته
«وصال» االبنة الكربي للشيخ شيخون رمز العفة والطهارة والعقل ،تزوجت
ابن عمها «حسني عبداللطيف البغدادي» مل تنجب منه ولكنها كانت األم
احلقيقية لكل أبنائه بل وأبناء البغدادية.
سارحا ،مل يمد يده إىل الطعام ،الحظته «وصال» فنادته
الشيخ شيخون
ً
مشفقة عليه:
 -سيبها عىل اهلل يابوي ما ضاقت إال وفرجت.

لفهم الصمت للحظات.

أليس التاريخ ُيكتب يف الكتب وتقرؤه األجيال عرب الصور؟ ال ،تلك
معلومات خاطئة وأفكار مغلوطة ،التاريخ احلقيقي هو الوعي اإلنساين بأبعاد
قضاياه املختلفة ،فام هو مرسوم بحروف يف صفحات الكتب ال يعدو كونه
حروف مبهمة حتتمل آالف املعاين ،بل قد يصاحبها شك يف كاتبها ومدى
صدقه ومصداقيته لذا وجب علينا أن نورث أبنائنا تاريخ اآلباء واألجداد.
***
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«هاجر حسني عبداللطيف البغدادي»

طالبة بكلية العلوم.

احلالة االجتامعية :آنسة.

كشف عن نواجذه الصفراء بابتسامة ساخرة مردد ًا وهو يقذف ببطاقة
هويتها لتفرتش الرتاب كصاحبتها ،قائال بصوت أجش:
 -أشهد يابوي أشهد.

السحاب ليغلقه كام أغلق جريمته البشعة للتو.
رافعا
شد بنطاله ً
ّ

ف ّتش حمتويات حقيبتها ليجد ُحزمة من األوراق املالية التي أثارت لعابه
فدسها يف جيبه وقذف باحلقيبة بعيدً ا ليعود أدراجه ويقفز يف سيارته ويبتعد
عن املكان ،بل عن البلدة متام ًا.
مرت ساعات وهي فاقدة الوعي متام ًا ،حتى سمعت صوت أقدام تقرتب
منها ،ووجوه متعن النظر إليها.
اتسعت أحداقهام وقد هاهلام ما رأيا! أربعة أقدام؛ لشاب ورجل امتدت
سواعدمها هلا يغطيان ما انكشف من عورهتا ويعيدان حجاب رأسها إىل
مكانه.
آملتهم اجلراح النازفة يف ذراعيها ووجهها ،فكا وثاق يدهيا وقدميها ونزعا
رباط فمها املوثق بإحكام.
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خلع الرجل عبائته الصوفية ليدثرها هبا وامتدت يد الشاب القوية حتملها،
ورنا إليها أصوات هامسة قادمة من بعيد:
اجري برسعة يا «أيمن» ياولدي نادم عىل حممود ولد أبواسامعني ننقلالبنية بعربيته املستشفي.

استجاب «أيمن» بإشارة متفهمة ووضع جسدها الغائب عن الوعي بني
يدي عمه «حسان» ومجع متعلقاهتا ليقع نظره عىل بطاقة ا ُهلوية ا ُمللقاة ،قرأ االسم
رسيعا ،لكن املفاجأة أجلمت لسانه .ركض نحو القرية بينام الرجل حيملها بني
ً
ِ
التالق عند أقرب نقطة.
ذراعيه ويسري هبا يف نفس االجتاه عىل أمل

دقائق معدودة ووصلت السيارة لريكب الثالثة؛ الرجل حيملها ،والشاب
حيمل متعلقاهتا ،والسائق مذهول وقد أفقدته املفاجأة النطق فلم يعقب سوى
بتمتامت حوقلة واستغفار.
***

خياالت كوابيس مرعبة متر يف عقلها املشوش رسيع ًا حلادثة بشعة ،فتقفز
يف فراشها ترصخ وترصخ وال يسكتها سوى مصل مهدئ لتنام وتتعاقب
الصور أمامها من جديد.
امتحان آخر مادة عقبه اختبار عميل ،وكانت جتربتها طويلة ومعقدة مل
تتمكن من إهنائها إال بعد عدة ساعات.

لتفاجئ أن مجيع صديقاهتا قد رحلن حتى السيارة التي يستأجروهنا مل
جتدها ربام ملوا االنتظار وغادروا ،وربام ظنوا أهنا عادت إىل قريتها مع أخيها؛
فدائ ًام يأيت ليقلها بسيارته.
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اليوم فقط ختىل عنها اجلميع ،دب الرعب يف أوصاهلا وهي ترى اجلامعة
خاوية عىل عروشها إال من بعض العاملني فيها.
سارت بخطوات وجلة بجوار سور اجلامعة أخرجت هاتفها النقال
وضغطت لتطلب «حييى».
رن اهلاتف ليجيب برسعة عليها وقد استبد به القلق.
هاجر ِانت فني اتأخريت ليه؟

أيوه يا اخوي أنا لسه خملصة االمتحان حاال وخرجت من اجلامعةوهاركب....

ومل تكد تكمل كلمتها حتى فرغت بطارية اهلاتف ،لتكتمل خيوط
املأساة.
لعنت اهلاتف والبطارية وألقت به يف حقيبتها بعد أن حاولت إعادة تشغيله
أكثر من مرة وفشلت،نظرت حوهلا فلم جتد أحد تعرفه.

وجدت حافلة قادمة أشارت هلا برسعة وكأهنا طوق نجاة تتعلق به توقفت
لرتكب ،فانزعجت ألهنا وجدهتا فارغة متام ًا ،كانت تركب وحدها.

حاولت العودة مشرية للسائق أن توقف ،فلم يستجب وانطلق بأقىص
رسعة.
***
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-2املسارات عديدة ،والوجهات خمتلفة ،فهل سيكون لزام ًا علينا سرب
األغوار وفهم األرسار؟
وإىل متى سنظل نحاول فك الطالسم وحل األحاجي؟

والبحث عن طريقنا وقد تشاهبت الدروب وتشابكت عالمات السري،
فمتى سنستمسك ُبعرى الوثاق ونسمح لقلوبنا بكشف األستار وخرق
احلجب وعبور احلدود؟
القلب الذي عاش عمره ممسك ًا بتالبيب احلنني مل يفلته.

السكنى والرفقة والضيافة ،ستجد من حيملك
فلتطمئن ما دمت أحسنت ُ
عىل حمجة احلب ويدثرك برداء األمان.

طال وجومها وامتد حبل الصمت طويلاً فام حدث مل يتوقعه أحد ولو يف
أسوأ الكوابيس،
لتتنهد «وصال» ُمتمتمة بكلامت هادئة ربام تسكن ثورة قلبها وجنون عقلها:

 -لعله خري قدر اهلل وما شاء فعل.

لكن املرارة احتلت شفتيها ،ففي مثل هذا الوقت من كل عام ومع هالل
العيد تذكرت «وصال» كيف كان يستعد كل من بالدار للعيد ،وتبدأ الفتيات
يف تزيني دار «البغداديل» بينام بنات حسني كن دائ ًام يمألن الدار هبجة وأنس ًا.
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«هاجر» اإلبنة الكربى.
«رقية»

«فاطمة»
«كلثوم»

«ح ْسنة» «الفايش الصعيدي» والكعك بعد أن خبزوا
تعد «وصال» مع ُ
ً
سميكا و ُيرتك مصفو ًفا
«العيش الشميس»  -وهو خبز صعيدي يعجن ويكون
يف الشمس فرتة حتى خيتمر.-

املنزل يتكون من ثالثة طوابق وملحق إضايف للضيوف وحديقة واسعة،
الطابق األريض؛ للخدم واملطبخ الكبري وهبو كبري ثم عدة غرف عىل جانبي
ردهة طويلة غرفة اجلد بجوارها غرفة اجلدة وغرفة “حييى” بجوارمها
وحجرة كبرية لألعامل املكتبية اخلاصة بالعمل .
الطابق األول لبنات حسني وقد رحل األب وتبعته األم بعدها بشهور
قليلة.
الطابق الثاين حلسنة وعاصم.

الطابق الثالث تم جتهيزه ليحيى وعروسه.

وبنيت عدة طوابق أخرى لباقي العائلة.

فأبناء البغدادي ال خيرجون من داره وال حييدون عن مساره.

بنات حسني سيتزوجن ويعشن يف كنفه وحتت رعايته ،هذه أوامر
«البغدادي» وهي واجبة النفاذ.
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«رقية» طالبة بكلية اآلداب متمردة عىل الواحة وقبلها عىل قوانني
«البغدادي».
«فاطمة» تدرس بكلية الطب.

«كلثوم» طالبة يف الثانوية العامة.

ال تستندوا عىل الدنيا فهي آيلة للسقوط ،وال تتورطوا فيها فهي سيئة السمعة،
كونوا عىل حرف لتستقم.
***

رسعة متهورة قاد هبا سيارته التي كانت تلتهم الطريق ليضغط بعنف عىل
ممررا غضبه وحنقه .كان قد بلغ أوج ثورته.
دواسة البنزين ً
الزمن يمر ببطء والصمت كارثة بينام الكالم وصمة عار.

كانت بني موت وموت ،رسير منفرد يف حجرة واسعة أرضيتها باردة
حتتلها إضاءة ضعيفة
فراش يضم جسد معزول عن احلياة.

أنفاس هادئة ووعي شبه مغيب بفعل مهدئ.

«وصال» جتلس عند رأسها ،دخل الطبيب ليقطع الصمت الذي احتل
املكان أشار بطرف عينيه للمرضة لتخربهم أن موعد الكشف الدوري قد
حان آوانه.
حتركت «وصال» برتدد لتبتعد قلي ً
ال فأحست هبا هاجر ،فقد فقدت دفئها،
فتحت عينيها ببطء جتاهد لتفرق جفنيها امللتصقني بإحكام.
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رصخت حني رأت الطبيب وبكت بكاء هستريي ًا ،عادت عىل الفور
وصال لتضمها إىل صدرها حماولة هتدئتها وأخذت تربت عىل ظهرها ومتسد
رأسها ،تتلو عليها الرقية وآيات القرآن.
خرج الطبيب وقد أشار إىل املمرضة بإعطائها حقنة مهدئة.
سحب حييى من ذراعه ليهمس له بقلق:

 هي يف صدمة نفسية واهنيار عصبي حاد كتبت هلا مهدئ هتنام فرتةطويلة ،لكن الزم نعرضها عىل طبيب أمراض نفسية وعصبية.
تابع الطبيب بحزم :

 -وبرسعة .

مل يمتلك ر ًدا سوى انصياع باستجابة وهزة رأس موافقة.

وضياع يف عينني عرفت مبكر ًا معنى القهر ،النريان تأكل صدره فهي
أخته رشفه وعرضه،الدماء الصعيدية تغيل يف عروقه ،جريمة رشف تستحق
القتل.
املصائب تتواىل عليه تباع ًا كل واحدة أقسى من أختها ،انقبض قلبه وظل
يرضب اجلدار بقوة رضبات متتاليات.

مل يدر بنفسه إال وكف تلتقط كفه متسكها بقوة متنعها عن الرضب وتكفها
عن العذاب واألمل ،إهنا مجيلة ،مهست:
 -بكفياك يا حييى بكفياك ،الصرب ياخوي ماحتملش نفسك فوق طاقتها.
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التقت عيوهنام لتفاجئ بالدموع متأل عينيه ،كانت تراقب بحرسة األمل
املغروس فيهام ،أشاح بوجهه بعيد ًا فابتلعت ُغصتها وحرسهتا.
يود لو يمحي ذاكرته ويتخلص منها متام ًا ،فيلقها يف حميط لكنها كانت

تركض خلفه ،هتامجه طوال الوقت ليقول بكربياء خادع:
 جدي صاحي؟هزت رأسها باإلجياب.

خطوات ثقيلة ال تكاد متر ،توجه نحو باب حجرته .طرقات خفيفة ليلج

نحوه ويفاجأ به.

مل يكد ينطق حتى هاله انكساره وحرسته وهو الرجل الذي اعتاد الصعاب

وتعود االتزان والثبات مهام استفحلت املشكالت ،إال تلك كانت القاصمة

لظهره.

ضغط عىل نواجذه وقد امتألت عينيه بنظرات غل وحقد وكأنام يستعد

لالنتقام العنيف.

باألمس حني دامههم اخلرب كان جده كليث مذبوح ،غاضب ثائر.
واجه «حييى» بعينني مستعرتني وهو خيبط رأسه بكفه:
 -يا فضيحتنا وسط البلد كيف حصل دا وميتى ومني واكل ناسه اليل

اجترأ علينا.
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هدأه حييى بوعد صادق:

 -واهلل ما هيبات يف فرشته الليلة ياجد.

أمسك اجلد بذراعه متمني ًا حتقيق رجاءه:

 -عرفتوا هو مني ياولدي؟.

كان «حييى» فورعلمه بام حدث قد أرسل بعض الرجال لتحري األمر
ومعرفة سائقي «امليكروباص» وإحضار أسامؤهم وعناوينهم.
 -أنا مستني الرجالة يا جد وهتحرك عىل طول.

نظر جده نظرة طويلة يف عينيه ليأمره بثبات وحزم:

 -عايزه اهنيه واوعاك تقتله قبل ما أشوفه.

مر الليل ليكشف الصباح عن عجز ووهن أصاب القلوب والعقول،
العقول التي تأبى التحرر وتستسلم للقيود يف احتيال بذيء عىل العواطف
واألحاسيس ،ليلحق العار باألنثى أي ًا كان اخلطأ وأي ًا كان املخطئ وأي ًا كانت
الظروف واملالبسات ،ويف كل األحوال هي من تدفع الثمن وهي من تتحمل
كلفة األمر ،ولو كان الثمن حياهتا!
فهي ميتة بكل األحوال ،بنظر املجتمع واألعراف والتقاليد هي خاطئة.
***
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انشقت السامء برعد يزلزل جنبات األرض وبرق يكاد خيطف األبصار
واهنمرت األمطار ،زخات متعاقبة حتى رزحت الواحة يف موجة صقيع
قاسية فصارت األرايض موحلة رطبة.
كل يشء صامت بالبيت؛ اجلدران ،األواين ،اللوحات ،إال أنفاسه املتقطعة
.أما هي فقد حتولت إىل قطعة من قطع األثاث.

تضم ثيابه إىل صدرها بحنان ،جتمع مالبسه ومتسدها بلطف وإن كانت
خالية منه ،عاجزة هي عن منحه حناهنا ،جمربة عىل الوقوف بعيدً ا وعدم
االقرتاب.
شعرت بخطواته تقرتب منها وأنفاسه تكاد تلفح وجهها ،تلعثمت
بارتباك ،تركها وغادر بال كلمة ،تكومت يف الفراش تنشج ببكاء مكتوم.

ً
ً
ودالال،
مجاال ،عذوبة
األنثى التي احتار فيها الشعراء والفالسفة؛ رقة
التي تأرسك بضعف فطري ،أو جتعلك تلهث خلفها لقوهتا ،أو التي تسحرك
بغنجها ودالهلا.
فركت جبينها بأسى ويأس.

أرجفتها الفكرة فحاولت اهلروب منها إىل النوم لكن صوت عمتها
«وصال» أيقظها وهي تنادي:
 -مجيلة.

هبت من فراشها وقامت تفتح هلا الباب.
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 -مرحب بيكي يا عمة طمنيني عليها كيفها وكيف صحتها؟

ردت بجمود يداري مشاعرها:

-احلمد هلل يابتي قدّ ر ولطف.

***

انتظرها حتى تنهي صالهتا ثم اقرتب منها ليجلس جوارها عىل األرض
وهيمس بود:
 -تقبل اهلل يا جدة.

أجابته بصوت حنون:

 -منا ومنكم يا ولدي.

أمسك كفها يقبلها بحنان:

 -طمنيني عىل صحتك يا غالية.

هزت رأسها برضا ومحدت رهبا ثم ملحت بام يقض مضجعها:

 -هي عاملة ايه يا ولدي؟

تأملت رشوده بقلق وأمسكت كفه وهي تطلب منه يف رجاء:
 بدي أشوفها يا وليدي بدي أطمن عليها.هتف بعطف :

 -حارض يا جديت حارض عىل عيني.
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تأوهت وهي هتتف بأمل:

-اهلل ينتقم منه اليل كان السبب.

قلبها يكاد ينفطر عليها وكل املخاوف حتتل رأسها.
***

وحني ترشق الشمس إرشاقة صيف جريئة ،أو ملسة شتاء حمتشمة ،أرواح
تغيب ،نفوس ترحل أعامل ترفع ،وأعامر تقبض ،نوايا تتجدد ،آمال حتيا،
عمرا ىف خوف عىل اشياء نملكها..
مهم تشحذ ،وعطايا تتدفق ،ونعيش ً
خو ًفا أن تضيع وأشياء ال نملكها ..خو ًفا أن ال تأتى..
ما أبشع اخلوف ىف احلالتني!

***

هتبط الدرج بوجوم لتقابله يف وجهها إنه «إبراهيم ابن الشيخ شيخون».
ابتسم حيييها:

-كيف حالك يا رقية؟

ازدردت ريقها بصعوبة لتجيبه بوهن:

-احلمد هلل بخري.

وحسنها ملكة متوجة يف قلب
«رقية» التي تعرفها الواحة بجامهلا ُ
ُ
«إبراهيم».
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ملح دمعة يف عيوهنا حاولت مداراهتا فاحرتق صدره.

ال يملك ما يواسيها به ،فالكلامت هنا ال حمل هلا وال معنى.

أشارت إليه ليمر سائال عن عمه فدعته للدخول ،وقد طوت يف نفسها
خزي وهوان باد ًيا للعيان.
-جدي بالقاعة اتفضل.

تنحنح قبل أن يتوجه ملجلس عمه ليلقي عىل سمعها عبارات الشكر
واالمتنان ،لطاملا أحبها يف صمت ،يرجتف قلبه حني ُيذكر اسمها أمامه،
أما حني متر فيشعر بدوار حتى صار مادة للتندر من قبل شقيقاهتا الاليت
الحظن ما يعرتيه؛ كلامته املتلعثمة ،ارجتافة أصابعه وهو يتناول منها أي
يشء ،حتى بسمته املرتددة بني شغف وحياء .كل ما فيه حيبها ،كل ما فيه
يعشقها بصمت.

لكنه ذات مرة ملّح لوالده برغبته يف االرتباط هبا ،فام كان منه سوى
الرتحيب مع بعض النصح بالرتيث حتى تنتهي االمتحانات ويتقدم خلطبتها
يف عطلة الصيف.
أما هي؛ ففي ٍ
واد آخر ،تفر من كل ما يربطها بالعائلة ،تكره قوانني الواحة،
متقت تقاليدها لكنها مضطرة للتعايش حتى حيدث اهلل أمر ًا.
أقبل نحوها ليهمس بلهفة ممتزجة بحنان وخوف:
 -خليكي قوية زي ما عرفتك داي ًام يا ُرقية.
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التفتت نحوه بمالمح مضطربة وقبل أن تفتح باب القاعة بأصابع مرجتفة
حتولت نظراهتا إىل جزع لتجيب بأمل:
-اهلل املستعان.

نقل برصه بتوتر إىل داخل القاعة بينام تقف هي جامدة وكأنام فقدت
حواسها.
***

ندرك أن ما يمر بنا وينغص حياتنا هو بعض أعاملنا ردت إلينا ..وأننا
ندفع الثمن .حتى ذاك احلنني ،ما هو إال كفارة حلظات سعيدة عشناها،
وجاء وقت دفع حساهبا .وتخُ ربنا األيام أن اجلروح قصاص ،وان احلياة
دوارة ..تقف عندك لتامرس معك ما مارسته مع غريك...فال تثق هبا.
ّ
***

«دكتور رائف» طبيب األسنان الذي قىض عمره كله متنقلاً بني البلدان
العربية وخاصة اخلليج يلهث وراء املال ،جيمعه ،يكنزه ،يرسله إىل زوجته
تضعه يف حسابات بنكية متضخمة بكافة العمالت .ناهيك عن العقارات
ومن اهلل عليهام بأربعة فتيات.
واألرايض .زوجته «دالل» مل تنجب له الذكر ّ

الكربى «عال» مريضة بضمور العضالت والتأخر العقيل فاجلسد يكرب
ببطء ،أما العقل؛ فتوقف عند السنة السادسة من عمرها ،حتى بعد كل
املراجعات الطبية والسفر للخارج مل تفلح تلك املحاوالت بتقدم ملموس.
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«أمل» اإلبنة الثانية لدكتور «رائف» أمتت دراستها اجلامعية بكلية
«أللسن» وتزوجت من جا ٍر هلم.

«أماين» خرجية كلية «التجارة» ،ورثت عن أبيها شهوة مجع املال ،تزوجت
من أحدهم زواج ًا تقليدي ًا ،حرصت فيه عىل مجع أكرب قدر من املكاسب.
األخرية «سندس»؛ الرقيقة الطيبة التي تزوجت زميل دراستها «حسن».

رغم معارضة أمها وهتديدات والدها لورود أنباء عن عائلة حسن
وجربوهتا وقسوهتا وعلمهم عدم رضاهم عن تلك الزجية.
قاطعها اجلميع ،حتى والدهتا كانت تطمئن عليها من بعيد عن طريق
بعض صديقاهتا ،لتختفي فجأة بعد موت زوجها بعامني.

مددت «دالل» قدميها املجهدتني عىل كريس صغري أمامها بعد أن فردت
ظهرها وأسندت رأسها إىل اخللف مغمضة عينيها لتتداعى الذكريات يف
عقلها.
وكيف أرص د.رائف أن يكتب ثروته لبناته بعد قدومه من السفر واهناء
تعاقداته هناك.

عارضته «دالل» بشدة حمذرة له من سخط اهلل عليهم وعقوبة حماربة
رشيعته ،لكنه رفض اإلنصات هلا قائ ً
ال بحنق:
 -واهلل ما هخيل اخوايت يورثوا مني قرش أمحر.

تنهدت «دالل» بحرسة وأمسكت بجواهلا تطلب حماميها ليجد هلا خمرج ًا
من املأزق الذي وضعتها فيه ابنتها «أماين» وبمعاونة «أمل» أيض ًا.
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جم:
رد املحامي بأدب ّ

 -مرحب ًا دالل هانم حتت أمر حرضتك يافندم.

سارعت «دالل» تقص عليه ما حدث:

 شوف يا أستاذ أمحد أمل وأماين اتفقوا حيطوا اختهم عال يف مصحةويرموين يف دار مسنني عشان يبيعوا الشقة واألرض ومزرعة الرشقية.
تنهدت لتداري هتدج صوهتا فقد أوشكت عىل االهنيار والبكاء ،لكنها
متاسكت وأكملت:
 مها صارحوين برغبتهم واحلجة املزعومة إهنم خايفني عليا أنا وعالمن الشغالني ومن الناس ،طبع ًا أنا متأكدة من سوء نيتهم ورفضت بشدة

وطردهتم امبارح بس خايفة يتهوروا ويعملوا أي ترصف ُمشني ،فأيه رأي
حرضتك أترصف ازاي معاهم.
رد «أمحد» باستياء:

 ال حول وال قوة إال باهلل ربنا هيدهيم ،أنا هرتب ميعاد معاهم عشاننتفاهم وأحاول بعد إذن حرضتك نراضيهم بأي مبلغ.
ردت دالل مستنكرة:

 أنت بتقول إيه يا أستاذ أمحد ،دول خدوا نصيبهم وزيادة غري فلوسأختهم سندس اليل قسموهم عىل بعض غري البالوي اليل لطشوها من ورايا،
دول مايمالش عينهم إال الرتاب.
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ً
حماوال اقناعها والتأثري عليها بكلامت قليلة متزنة:

 مفيش حل تاين وإال هيفضلوا يقرفوا فيكم وممكن يترصفوا بغباءِ
عليك قضية حجر.
ويرفعوا
فزعت «دالل» وهتفت صارخة:

 -حجر؟ دي أخرهتا بعد العمر والشقا دا كله.

وانخرطت يف بكاء مرير منهية حديثها معه بجملة واحدة.

 اليل تشوفه صح اعمله ،حسبي اهلل ونعم الوكيل،عليك العوض ومنكالعوض يا رب.
وضع اهلاتف وعالمات االنتصار والفرحة عىل حمياه فهو من دبر وخطط
لكل هذا بطلب من األختني ووعد بمكافأة مالية كبرية إن نجح يف مهمته.
***
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-3يقولون النسيان نعمة وبقدر ما هو مؤمل إال أننا نحاول الوصول إليه ،ال
بمحو الذكريات فهو أمر مستحيل ،بل حني نجعل األمر اعتياد ًيا ال نتوقف
عنده وال نبالغ يف تفصيله وحتليله.

ال نبكي عليه ،ال نتحدث عنه ،ندعه يمر وال نبايل ،حني متر بدرب اخرتته
بكامل إرادتك ،أول خطوة عبور فيه ،ثم تابعت السري بصمود ،وتدرك أخري ًا
أنه فرض عليك وأن اجلميع احتال عليك ،وأنك مل خترت شيئ ًا ،لكنك جمرب عىل
استكامل املسري.
حتى أصبح األمر قرسي ًا كقدر ال ِفكاك منه ،مضطر ًا أن تكمله كام ُرسم
لك.

جلس منهار ًا عىل كرسيه يفكر ما الذي حدث لعائلة «البغدادي» وكيف
آل حاهلا هلذا املصري!؟
مضت يضع دقائق وقد جلس «إبراهيم» بجواره صامت ًا

ضم قيضته بقوة ثم أغلق عينيه يف أمل.
مهس بخفوت- :كيفك يا عمي؟

ظل «البغدادي» صامت ًا ،صمت يسبق هبوب العاصفة التي تنذر
بالكوارث ،وبعينيه غضب مكتوم ثم قال برصامة:
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 العار ركبنا يا إبراهيم هنبقوا معرية وسط البلد.ثم تابع بجزع ووهن:

 -يا فضيحة البغدادية.

مستنكرا:
هتف «إبراهيم»
ً

-ماتقولش اكده يا عم ربنا ماجييبش فضايح قدر ولطف.

سأله عمه مستفه ًام ع ّله جيد لديه ما يشفي غليله ويريد نار صدره:

 ماقابلتش حييى يا ولدي وعرفت عمل إيه؟تردد قلي ً
ال وأجاب بحذر:

 اطمن يا عمي ،حييى اتصل بيا وقاليل اهنم عرفوا الكلب اليل عملاكديه
جز عىل أسنانه وأكمل:

وقاليل إن الرجالة جابوه وحبسوه يف املخزن.

وقف احلاج «عبداللطيف البغدادي» وانتصبت قامته فها هو عىل ُبعد
خطوات من رد اعتباره والثأر لرشفه وعرض حفيدته.
أشار البن أخيه ليتحرك معه جتاه املخازن ،لكن إبراهيم استوقفه ليقول:

_اصرب شوية يا عم ،أبوي وحييى زماهنم جايني مها عىل وصول.
وقف ال يربح مكانه وكله عزم وإرصار عىل إهناء األمر.
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متلمل وهو يأمر «إبراهيم» باالتصال هبام كي حيرضا رسيع ًا ،أمسك
إبراهيم بجواله ليضغط أزراره باسم والده ليرتامى لسمعهام صوت نغمة
هاتفه ،ويدخل من باب احلجرة حميي ًا اجلميع ،إنه الشيخ شيخون.
 -السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

ترددت اهلمهامت بإجابة السالم لتضم صوت حييى الذي وصل للتو.
نظرة واحدة تدرك رس العالقة املضطربة بينهام.

لطاملا كانا عىل خالف ،فهام اليشء ونقيضه ،كل منهام يسبح يف اجتاه
عكس اآلخر.
شيخون بطيبته وورعه وزهده ،احلافظ لكتاب اهلل ،املقيم لشعائره ،العامل

عىل نرش دينه،ال مطامع لديه يف ثروة أو سلطة أو نفوذ ،كل ما يسعى إليه رضا
ربه وفقط.
عىل العكس متام ًا ..

عبداللطيف القايس املتسلط الصلب،ال هتمه املشاعر ،فقط يطمح يف
النفوذ والسلطة والسيطرة عىل اجلميع.
تفقد شيخون أخاه بكلامت مطمئ ّن ًا عليه ،ونظرة حانية محلت نربة
مواسية:

كيف حالك يا اخوي قلبي عندك يا واد أبوي ،ماحتملش هم أناطوايل املهم اهدى واستعن
ووالدي حتت رجليك واليل تأمر بيه هننفذوه ّ
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باهلل وال جتزع ،إنام الصرب عند الصدمة األوىل ،وماتنساش قوله تعاىل﴿:
وال تيأسوا من روح اهلل﴾أهم حاجة يا خوي نترصف بعقل وحكمة بالش
هتور.
مس كالمه جراح ًا نازفة ليضيف:
تنهد بحرسة وكأنام ّ

 -وكفيانا نخالفوا رشع اهلل ف كل أزمة نقابلوها.

ازدرد ريقه بصعوبة ،ذلك الواقف بعيد ًا كتمثال ُقدّ من حجر صوان.
ليبرت حدي ًثا ليس عىل هواه ويقول بلهجة صارمة:

 باهلل عليك تنقطنا بسكاتك يا عم الشيخ بزيادة علينا البالوي اليل حداناماناقصاكش عاد يا شيخون.

تدخل حيبى ملطف ًا األجواء بينهام فقد بلغت األمور حد ًا بعيد ًا من التوتر
ليقول بلهجة قاطعة:
 املهم نعرفوا دلوقتي احليوان دا وراه حد وال عمل عملته السودة دي حلاله.وافقه إبراهيم الرأي مضي ًفا:

 -معاك حق يا حيبى الزمن نعرفوا مني وراه؟

غادر اجلميع نحو خمازن العائلة؛ ليكشفوا رس ما حدث ويزيلوا غموض
تلك احلادثة ،مضوا يف طريقهم ومجيعهم حيملون مشاعر غضب كبري وحقد
عظيم،لكن كل منهم كان حيمل ضمري ًا خمتلف ًا وطريقة خمالفة للخروج من
تلك األزمة.
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مكب ً
ال بالقيود عىل كريس خشبي جبينه يتفصد عرق ًا ،زاغت نظراته

حمتجز يف زاوية غرفة ملحقة بمكان ُمعد لتخزين الغالل ،ظل يرصخ،
يبكي ،وهيذي.

كان «حييى» عاقد ًا حاجبيه توجه نحوه بخطى ثابتة وقد التمع الغضب
هادرا.
يف عينيه ً
ابتعد عنه رجالن كانا حياوالن معرفة خبيئته وقد سقطت من أحدمها
هلعا ورع ًبا .
لوح هبا يف وجهه ليزداد ً
مدية كان ُي ّ

تقدّ م ً
أرص عىل التواجد ع ّله يكون
أيضا إبراهيم وبصحبته والده الذي ّ
صوت العقل وضمري احلارض فال ُتر َتكب محاقة ،أو تقع جريمة قتل حتت
مظلة رد الرشف والثأر للعرض.
فقد قال شيخون كلمته ،وأدىل برأيه الذى استشفه من الرشع.

وتلك جريمة ُي ِ
عاقب عليها القانون ،فبتسليم املجرم للرشطة ُيصبح األمر
مستساغ ًا أما إن أخذ كل واحد ثأره بيده فسنُصبح يف غابة.

تقدّ م «عبداللطيف البغدادي» من الرجل ا ُمل ْحكم ِوثاقه ،نظر إليه نظرة
ً
حماوال ضبط غضبه ليلكزه بعصاه بقوة:
طويلة متفحصة ليواجه عينيه بقسوة
 -اسمك ايه يا واد؟

ارجتف ِمن هيبة َمن سأله ،فقد الحظ توقري اجلميع له وطاعته إذ ابتعدوا
مجيعا بإشارة من يده لتكون املواجهة ثنائية ولتتم يف غاية الرسية.
ً
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ما بني احلارض والذكريات عدة تفاصيل صغرية ،أحداث وددنا لو
برتناها.
حتررت من قيودها لتقع يف قيود أشدُّ
بني األمس واليوم أفكار تراودناّ ،
قسوة ،قيود مل نتوقعها ،ومل نتخيلها أبد ًا ،إهنا قيود احلنني.
***
آثر «الشيخ شيخون» البقاء مع أخيه هذه الليلة ،فهو لن يرتكه يتخذ
قرار ًا قد يندم عليه بقية عمره.

وحني أدركنا رس قوتنا؛ كان انتصار ًا رائع ًا ،أن نفعل ما نريد فال ُيميل أحدٌ
علينا اختياراتنا ،أن ننسحب قبل أن ُتغلق األبواب يف وجوهنا ،أن نصمت
قبل أن تصدمنا ثورة كالمهم ،أن ُندرك ما س ُيقال قبل أن ُينطق.
مر إبراهيم بالبهو الكبري يف طريقه للخارج واجتاز الباب ليجدها يف ركن
ّ
احلديقة ،جتلس شاردة تنظر يف الفراغ ثم تعود فتدفن وجهها بني كفيها.

املفرتقات كثرية يف احلب ،مئات االختيارات ،ويف كل مرة نختار الطريق
اخلطأ! فقط؛ ألنه جيمعنا مع ًا.
ونقبل بنهاية غامضة مبهمة ،فقط ألهنا حتمل ظاللنا مع ًا.

ونسكن أرض ًا غري أرضنا ،فقط ألهنا محلت يوم ًا خطواتنا مع ًا.
ثم نقف أخري ًا عىل حافة االهنيار.
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توقف للحظات يراقبها بعينني ملتاعتني ،يتمزق قلبه حرسة عليها ،جلس
جوارها وهو هيمس بتفهم:
ُ -رقية.

انتبهت لوجوده ،فرأى يف عينيها خوف ًا وحزن ًا،ارتبكت ثم مهست بخفوت
وخشونة:
 -عايز حاجة يا إبراهيم؟

جلس عىل األريكة املقابلة هلا ليتحدث بخفوت:

 أنا عارف إن الوقت مش مناسب ألي حديت ،بس صدقيني يا رقية أناعايز أكون جنبك ،عايز أكون أمانك ومحايتك.
وأكمل بحنان يذيب احلجر:

 وقلبي هيكون حضنك ودفاكي دا إذا وافقتي بعد ما تعدي األزمة ديعىل خري.
صمت كبري ،لكن عيناها غامتا ،وتأرجحت مشاعرها
احتل الفراغ بينهام
ٌ
ٍ
خوف وشغف ،فذلك احلب الذي سريبطها بالواحة يبعث عىل
بني
اخلوف.
تص ّلبت نظراهتا ،فهي بني شقي رحى ،لكن ليس أمامها سوى هروب أو
استسالم.

أرص،دون وعي شبكت أصابعها ،فتلك عادة مصاحبة هلا
ترددت لكنه ّ
حال توترها.
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تابع إبراهيم بأرحيية ناعمة وكأنام أزاح ثق ً
ال عن صدره:

ماختافيش مني يا رقية ،عمري ما هأذيكي وال هجربك عىل يشء انتيرافضاه.
ختلل صوهتا حنني وشغف لرتد بنعومة طاغية:

 بالش يا إبراهيم نخوض التجربة دي ،أنا مش قدها وكلنا متوترينوبرصاحة دلوقتي أنا مش مستعدة خالص.
كانت عفويتها الربيئة بمثابة رشارة أشعلت فؤاده ليبرت هواجسها متام ًا.

 ماقلناش دلوقتي يا رقية ،وال هحدد أي ميعاد إال ملا يكون برضاكيوموافقتك.

تلعثمت مرة أخرى ،فهي غري قادرة عىل مراوغته وهي التي جتيد هذا
األمر وتتفنن فيه ،لكنها تلجلجت يف حروفها لتخرج الكلامت مبهمة:
 -بالش…بالش يا إبراهيم تض ..ختيل ..ختلني ..ختليني .....

توترت هلجته وجنحت إىل الغضب لريد بانفعال حمموم وقد جرحت
كربياؤه تو ًا:
 -أنا مقادرش أفهم يف ايه؟

وبمزيد من ثورة ععشقه وجرح فؤاده يتابع:

 -يف حد تاين ؟
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ر ّدت برسعة مستنكرة سؤاله لتبرت الفكرة من أساسها:

 -أل طبع ًا ،بس أنا مش هقدر…

تع ّثرت الكلامت عىل لساهنا لكنها أضافت بابتسامة:

 ممكن نأجل الكالم يف املوضوع دا شوية؟هز رأسه موافق ًا.
ّ

طياته كل يشء ،وتركها
سكتت ويف السكوت إهبام وإهيام حيمل يف ّ
ليميض ،لكن جرح ًا بكربيائه أحدثه رفضها ظل ينزف بال هوادة وال رمحة.
***

يف َت ِركة احلب؛ ِ
أعط كل ذي ٍ
حق حقه ،وتفضل.

أ ّما حصاد الكره؛ فيحرق األخرض واليابس ،دعها فإهنا ُمهلكة.

وحيد ًا يف غرفة مكتبه يقيض الساعات ،أطفأ األنوار بينام تسلل ضوء
القمر عرب النافذة ،جالس ًا عىل كرسيه الدّ وار ،يدور به يمين ًا ويسار ًا واألفكار
تعيث يف رأسه ،ال يستطيع ِ
الفكاك منها كدوامة ابتلعته وال سبيل للفرار.
تع ّلق قلبها به حدّ العشق ،عشق جارف ال تستطيع السيطرة عليه.

بينام هو يتجاهلها متا ًما ،بل إهنا تشعر أنه ال يكاد يراها ،وقفت تراقبه،
متيمة به ،طوقته بنظرة
تتطلع إليه غري ذات بعيد ،مبهورة به ،مشفقة عليهّ ،
حنونة.
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خفق قلبها بشدة وهي تشعر برغبة عارمة يف أن تضمه إىل صدرها،
هتدهده كطفل صغري ،رجفة رست يف خالياها ،مزيج هائل من املشاعر
جيتاحها ال تعرف كنهه!
عشق:

ألول رجل يف حياهتا وأول حب عرفته ،بل أول خفقة بني ضلوعها خترج
عن السياق كانت له.
شفقة:

وسلطة ،ثم
حتمل ما ال يطيقه برش ،مسئولية عائلة وجتارة ُ
عىل رجل ّ
فضيحة وخسارات متتالية.
ذنب:

ألن والدهيا هلام ضلع كبري يف مأساته وما آلت اليه األمور.
قلق:

ُتدرك هي بمشاعر األنثى أن حياهتا معه عىل شفا اهنيار إن مل يكن غد ًا
فبعد ٍ
غد.

قطع رشودها بصوت متع ّثر يف بقايا أمله لريتسم عىل شفتيه تعبري مرير برته
عىل الفور بنظرة قامتة ونربة جامدة:
 -فوتيني حلايل يا مجيلة.

ترددت قليلاً لكنها استجابت له لتبتعد ُخطوات قليلة وقبل أن ُتغلق باب
احلجرة ،يرتامى هلا صوت نشيجه الباكي.
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ملحته خيبط رأسه يف اجلدار بقوة؛ ليوقف عبث األفكار يف رأسه فتنبثق
منها الدماء!
كان هيذي ،يرصخ ،ينتفض ،ثم انفجر.

فأغلقت الباب برسعة احرتام ًا هليبته وخصوصية اللحظة التي تأبى أن
يراه خملوق هبذا الوضع وان كانت زوجته .وكيف ينكشف أمامها وتتعرى
روحه وقد سقط يف ضعفه واحتياجه فلم يملك سوى اهلروب؟
فكيف ينظر الرجل يف عيني امرأة شاهدت سقوطه ،وكيف يضمها صدر
رأت لوعته؟
وهل ينتصب أمامها شا ًخما َمن بات حسري ًا منكرس ًا!؟

وكيف ملن كان يف عنفوانه وقوته أن يواجه امرأته وقد بكى أمام نناظرهيا،
وسقطت دموعه حارقة لفؤادها؟
***

ليس كل ما يمر بنا نتذكره ،وليس كل ما حيدث لنا نعلن عنه ونتفوه به،
وال كل ما يوجعنا ويؤملنا نستطيع البوح به.
تبقى بعض األشياء طي الكتامن.

فتلك القلوب املمتئلة بالعتب ،والكلامت املؤجلة ،واملشاعر املتأرجحة،
وما كنا نود البوح به وعجزنا؛ أدركنا أهنا غري ذات معنى ،وقد فات أواهنا
ٍ
صمت طويل.
فابتلعناها وغرقنا يف

68

البغدادلي

بدأت مالحمها تعود لسابق عهدها ،وقد بدأت الكدمات تزول وخيف
تورمها ،كام بدأت اجلروح تلتئم ،إال جرح الروح فال دواء له.
عيناها زائغتان ،ال تعبري فيهام ،ال تنظر إىل أحد ،بل إىل الفراغ شاردة.

حني استفاقت يف صبيحة هذا اليوم دخلت يف نشيج ٍ
باك ال يتوقف.

وضم قبضته بغضب مكتوم ،عاجز هو
سمعها «حييى» فزفر زفرة حممومة
ّ
عن كل يشء.
زفرة يائسة يف وجه الطبيب ليواجهه «حييى» بنفاذ صرب:

 هي ليه معايزاش تنطق؟؟حاول الطبيب هتدئته:

 -دي حالة مؤقتة.

صوهتا حمبوس ،حتبسه بإرادهتا ،فحوهلا الكون باهت فارغ ال يشء فيه
يستحق احلياة.

زاغ برصها جمدد ًا يف ال وعي مبهم قبل أن حيقنها الطبيب بحقنة أخرى
مهدئة كفصل راحة مؤقت.
سأله حييى بجزع:

 -وأخرهتا ايه يا دكتور؟

فأجابه الطبيب بروتينية وتفهم:
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 االكتئاب اليل عندها أدى إىل رفض الكالم ،هي تقدر تتكلم ،بس هيبرتفض تتكلم ،ألهنا برتفض كل يشء حصل ،برتفض تعرتف باليل حصل،
فعادة املريض بيلجأ للسكوت أو اخلرس بإرادته عشان هيرب من الواقع اليل
مش قادر يقوله أو يتكلم عنه ،وبالتايل هي برتفض الكالم واألكل والرشب،
ثم تابع بحزم ..وبرتفض احلياة.
هتف «حييى» بغضب:

 أومال ايه الزمة الدكتورة النفسية وبتعمل ايه عاد ملا هيا وصلتللمرحلة دي؟
كان حييى ثائر ًا عىل كل يشء وأوهلم الضحية «هاجر».

كان يتمنى أن تستفيق وتعود لطبيعتها حتى يتمكن من سحق رأسها،
هدأ قلي ً
ال بعد أن رأى الطبيب متفهماً لثورته ،مطمئن ًا له ،مراعي ًا لظروفه
وملالبسات املوقف.
 يا حييى اهدى من فضلك ،أختك ماهلاش ذنب يف اليل حصل ،واليلبيحصلها دلوقتي ملهاش إرادة فيه دا رد فعل الهنيار عصبي حاد واكتئاب،
أرجوك تقدر املوقف.
نظراته الالئمة هلا عىل الرغم من انفصاهلا عن العامل يشء ملسه اجلميع.

مىض الطبيب ،ليتقدم شاب منه يسأله عن «هاجر».
«حييى»،ومن يكون هذا ً
أيضا؟
ُص ِعق
َ
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بنربة خافتة أجابه عن سؤال أملح به بنظرة عينه ومل يفصح به لسانه بعد:

_ أنا «أيمن» ،من جريانكم يف بيت أبو اسامعني ،اليل ..اليل ..اليل…

وتوقفت الكلامت ليبرتها حييى برد صلد حيمل بني طياته نزق حمموم:

 أه ًال وسهلاً يا أستاذ أيمن ،إحنا متشكرين قوي لشهامتك.
ثم أردف بلهجة باردة:

 -وما كانلوش داعي تيجي وتعطل مصاحلك يا بوي.

فتحت «وصال» الباب وقد سمعت احلوار فحاولت هتدئة األمور بنظرة
الئمة معاتبة ليحيى ،هتفت:

 جرى ايه يا حييى أستاذ أيمن ضيفنا يا ولدي ،وكرت خريه عىل عملهوشهامته فوق راسنا ،وجميته كبرية قوي عندينا.
ابتسم أيمن خج ً
ال بعد أن متنى منذ قليل أن تنشق األرض وتبتلعه ،لكن
كلامت وصال أعادت الدماء لعروقه بعد أن هربت من صلف حييى ومجوده.
ر ّد أيمن ممتن ًا شاكر ًا:

 ال شكر عىل واجب يا عمة ،ربنا يطمنكم عليها وتقوم بالسالمة إنشاء اهلل.

شعر حييى بتأنيب ضمري إزاء مشاعر نبيلة من شاب يبدو عىل ُخ ُلق ،لكنه
ال يريد أي يشء ّ
يذكره بعاره بل يريد وأد األمر كله ،ولو استطاع لوأدها
ووأده معها.
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عاد إىل رشده بعد محاقة أفكاره ،ليشكر الشاب مرة أخرى ولكن هذه املرة
من القلبٍ ،
بود وامتنان.
دار حديث بني ثالثتهم؛ حييى وأيمن و ِوصال ،ليكتشفوا كام اكتشف
أيمن أثناء احلادثة أن «هاجر» زميلته يف اجلامعة ،وأنه يعرفها بأدهبا وحيائها
والتزامها ،كام يعرفها اجلميع.

دارت حوارات كثرية بينهم حول اجلامعة والواحة وكل يشء عدا احلادثة،
فرارا.
فهو أمر هيرب اجلميع منه .ويفرون منه ً
ارتاح حييى للشاب وانرشح صدره باحلديث معه ،وتبادال أرقام اهلواتف
عىل وعد باتصال يعقبه لقاء آخر.

رحل أيمن تارك ًا حييى يغوص يف ختميناته وحتليالته ،ل ُيفاجأ بضابط
رشطة يتقدم منه يسأله عن حالتها ،وهل سيتمكن من عرض بعض صور
املشتبه هبم عليها؟
لكن حييى مل يدع له ً
جماال ألي رد ،إذ برت طلبه برد صلف جامد:
ّ
 -هي فاقدة الوعي ،بتفوق دقايق وترجع تغيب عن الدنيا.

رد الضابط:

 طب ممكن ملا تفوق تورهيا الصور دي؟ثار حييى يف وجهه مستنكر ًا طلبه:

 -حمدناش بنات بتتعرف عىل صور جمرمني يا باشا.

72

البغدادلي

جز الضابط عىل أسنانه ليجيبه بنربة ُمتفهمة:

 أنا فاهم حساسية املوقف ،بس صدقني دا يف صاحلكم وصاحلنا ،عشاناملجرم مايفلتش من العقاب.
جرحا حاول مرار ًا مداراته ليجيب بصورة قاطعة.
وكأنام فتح ً
 -هي ماتعرفش حد يا باشا.

تنهد بأسى وأسف ،وقبل أن يرحل ترك الصور له ومىض.
َب ُرأت جروح جسدها ،أما ِجراح روحها فلم تربأ بعد..

رصح هلم الطبيب باستكامل العالج يف املنزل ،بعد إرصار ِمن حييى أن
ّ
بتحمل املسئولية.
يرحلوا ،وقد كتب إقرار ًا عىل نفسه ُ

ِ
سخر ِمن حمتوى ما يوقع عليه؛ فهو دائماً وأبد ًا َمن يتحمل املسئولية ،و َمن
حتم ِلها؟
غريه يستطيع ُّ
لكل تضحية ثمن ،وهو قد دفع الثمن مقد ًما ِمن عمره.

اجلد كان يف قمة غضبه ،وقد أقسم أهنا لن ترى النور مرة أخرى ،فرض
عليها جدران غرفة ومنع عنها كل يشء!
اهلاتفُ ،
الكتُب ،التلفاز ،ال يشء يف احلجرة سوى ِفراش بارد.

وضعها كوصمة عار ال بد أن تمُ حى أو ختتفي!

بكت وصال ،ترجته أن يسمح هلا أن ُتقيم عندها ،لكنه رفض ،كام رفض
أن تالزمها وصال يف غرفتها ،بل وأقسم إن غادرت حجرهتا ليقتل ّنها!
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«حسنة» كانت ُتشاهد األمر من بعيد بمالمح جامدة وال تتتدخل ،فلم
ُ
يرق قلبها البنة أخيها ومل ترأف بحاهلا.
الوحيدة التي استطاعت مرافقتها هي اجلدة «يامنة» ومل جيد اجلد وسيلة
لتخليها عن رغبتها ،فوافق عىل مضض.
أما حييى فقد غامت نظرته بتعبري ال يمكن البوح به ،إنه… قهر الرجال.

تكومت هاجرعىل الفراش بجسدها تضم ركبتيها إىل صدرها ،وحني
متل تتكوم عىل األرض لرتاقب الفراش ،تسمح لدمعة حزينة باهلطول عىل
وجنتها ،فتسقط دمعة أخرى.

دارت عيناها بام حوهلا ليتواىل هطول الدموع باهنامر ،فلم تعد متلك
السيطرة عليها بني نظرة حزن نادمة ،وأخرى بائسة آسفة ،وبني عربات
خمتبئة ،انفطرت هلا القلوب.
ترمي برأسها للخلف مستندة إىل إطار باب الرشفة اجلانبي ،ضوء
الشمس الذي يتسلل عرب النافذة ليلقي بظالله داخل احلجرة هو أنيسها،
وذاك ِ
الفراش الذي يبتل بدموعها قهر ًا وظل ًام كل ليلة هو جليسها.
بعض البرش يأتون ويرحلون ،جدهتا تقيم معها ُتكثر الصالة والقيام،
تقرأ عليها األدعية وترقيها عىل الدوام ،تقص عليها حكايا الزمن البعيد ،بينام
هي يف ٍ
واد غري وادهيم.

مل ترتكها وصال ً
قسم عمها بالبقاء يف بيت
أيضا ،كانت تتحايل عىل َ
مساء لتبيت يف دار
وجل يومها مع هاجر ،ثم ترحل
البغداديل طوال اليومُ ،
ً
والدها الشيخ شيخون .وأخوات هاجر ال يربحن حجرهتا ،يرسين عنها.
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«مجيلة» تلك النسمة الرقيقة وبلسم العائلة بحق ،كانت ختدم اجلميع
الصغري والكبري كفراشة تدور يف جنبات الدار.
كام تشاركت هي وسندس يف حب حييى ،تقاسمتا حديث ًا بالعيون ال
يتوقف ،فقلق سندس عليه يكاد يقتلها.
***

اخلمر الذي يتالعب برأسه كل ليلة من ليايل ا ُملجون التي حيياها عاصم،
تشاركه تفاصيلها كل مرة امرأة خمتلفة؛ ليغيب عقله ويسبح يف خياالته
منفص ً
ال عن الواقع طوع ًا ،ليعود مرتنح ًا تتاميل خطاه.
كان مستيقظ ًا يف رشفته سمع وقع أقدامه املتعثرة ،وصل إىل مسامعه
شجار يدور بينهام ،ومههامت ،وجد نفسه يتتبع الصوت بحذر.

أرجع رأسه إىل الوراء زافر ًا بحنق وغيظ مكتوم ،وهبط درجات السلم
وهو يشعر بانسحاب احلياة من عروقه رويدً ا رويدً ا.
مالت عيناه إىل صاحب الصوت اخلشن ورمقه متفحص ًا بنظرة مشمئزة،
لرتتد نظرته بحدة صقر جريح إىل من كانت حتادثه وتتشاجر معه.
ظل ينقل برصه بينهام ويعلو وجهه احتقار ٍ
باد للعيان.

«حسنة» متصلبة متام ًا ،وكأن الزمن توقف بثالثتهم!
ظلت ُ

عاصم ِ
غيب ،عيناه متحجرتان توازيان سكون املوقف الظاهري،
الشبه ُم ّ
وهياجه وثورته التي مل تبدُ بعد.
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أ ّما «مجيلة»؛ فقد استشعرت غيابه ،كانت تتفقده لتُفاجأ بباب املنزل
منسية يف
مفتوح ًا! وقفت تطل برأسها تستطلع األمر من بعيد ،كفاصلة
ّ
طيات حديث مل يبدأ بعد.
ّ
تصلبا مها ،وقسا هو قسوة اختزهنا حتت جلده وعرب عروقه التي يرسي
فيها دماء جتمعهم مجيع ًا ،لك ّنه كان ُيدرك حقدمها ويفطن إىل مكرمها.
وأخري ًا ،استمع بأذنه إىل صفاقتهام ومحاقتهام.

ُخطوة بطيئة جتاه عاصم ،تلتها ُخطوة أبطأ ليمسك بفكه حتى كاد يسحقه،
وصب عىل مسامعه مجلة قذفها دفعة واحدة:
ّ
 يا أخي أنا احتملتك أكرت من الالزم ولساك عاد خبيث ولسانك زالفحتى عىل رشيف وعريض يا جبان! لو سمعتك بتجيب سرية أختي تاين هقطع
رقبتك مش لسانك يا خسيس.
ً
حماوال ّ
فك قيد قبضة حييى عن
انتفض عاصم بغضب وثار لتنتفخ أوداجه
فكه ليدفعه بعيد ًا ُمردد ًا بلهجة مستهزئة وأعىل شفتيه ابتسامة ماكرة:
_هههههه أختك؟

«حسنة» لتزج بزوجها داخل منزهلام باترة حديث ًا
وقبل أن ُيكمل تدخلت ُ
مل يكد ُي َ
نطق.
 -معلهش يا حييى معلش يا واد أخوي دا سكران ماعرفش بيقول ايه.

ليحملها ِوزر ما حدث:
لكن حييى أراد إلقاء األمر برمته أمامها
ّ
ّ
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 هو سكران وماعارفش بيقول ايه ،وانتي يا عمة كيف تتحديت اكده عنبت أخوكي!
حاولت أن ترد لك ّنه قاطعها بكلمة واحدة ُمنهي ًا احلوار برمته:
 -ماتزعليش عاد م اليل هيحصل.

ورحل ،صعد وتركها ترضب أمخاس ًا يف أسداس ،ال تعرف ماذا يقصد،
يلمح لعالقته بابنتها وزواج ُف ِر َ
ض عليه فرض ًا؟
ربام ّ
لكنها حمت الفكرة من رأسها؛ فلن يسمح له جده بطالقها.
ربام شك يف .......

أغلقت الباب ودخلت تسرتجع كل كلمة قيلت منذ قليل حتللها ،ربام
تصل إىل فهم عبارة ابن أخيها.

وعند مقدمة الدَّ َرج اصطدمت عيناه هبا! تقف مبهوتة مما حدث ،نظراهتا
حتمل خج ً
ال وخزي ًا ،ال لوم ًا وعتاب ًا وهذا ما آمله بشدة.
فام ذنبها تلك املِسكينة أن يكونا والدهيا بتلك البشاعة؟!

كانت خائفة وجلة فقد استنتجت من مجلته األخرية أهنا ستكون ورقة
ضغط وسالح ردع يف تلك املعركة ،رمقها دون ِحراك لبضعة ٍ
ثوان ،ثم

اجتازها ليندس يف فراشه دون كلمة واحدة.
***
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فرك صدغيه بتعب وهو يتفاوض معهم عىل مقابل أتعابه يف تلك الصفقة
ضيق العينني.
ا ُملشينة ،كان قصري القامة ضئيل اجلسد ّ

سحبت «أماين» سلسلة مفاتيحها ونظارهتا الشمسية و ّ
مهت باالنسحاب
ِّ
خاصة الصفقات
مهد َدة إياه بعدم الدفع ،فقد كانت بارعة يف األمور املاليةّ ،
واملفاوضات.
زفر زفرة مستسلمة هلا ،فقد تغلبت عىل مكره وتفوقت عىل ِخ ّسته.

 خالص متام يا أستاذة أماين ،أنا موافق عىل املبلغ دا بس الزم تكوينعارفة إنك اتشطريت عليا أوي.
ارختت مالحمها وأعادت كل يشء إىل مكانه وعادت جتلس بأرحيية عىل
املقعد وعىل شفتيها ابتسامة نرص كبرية لرتد بثقة:
 -اطلبلنا قهوة بقا أنا صدعت منك.

ثم أردفت بجدية وهي تنظر ألختها «أمل» حتى ُترشكها يف األمر:

 -ها اخلطوة اجلاية ايه يا أستاذ أمحد؟

جلس ثالثتهم يخُ ططون ويدبرون ،بينام تقف األم عاجزة عن فعل يشء،
تشعر «دالل» أهنا يف كابوس مخُ يف..
أهؤالء بنايت!؟

وصلن لتلك الدرجة من القسوة؟
كيف
ْ

لت ،وأي إثم ارتكبته ليعاقبني اهلل يف أعز ما أملك… يف بنايت؟
فع ُ
ماذا َ
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إحساس ُمذبذب بني العتب واالستنكار ،كانت تدور حوله لتلقي نظرة

عىل ابنتها «عال» ،هتز أقدامها بحركة منتظمة ،عيناها ال متتلكا أي تعبري،
كانت حتادثها طوي ً
ال دون أن تتلقى أي رد سوى بعض اهلمهامت.
حركت «عال» رأسها جتاه والدهتا ،كانت مالحمها الطفولية الربيئة مجيلة

وناعمةُ ،خصالت شعرها الذهبية جتعل ابتسامتها ُمرشقة ،شفتني رفيعتني،
وعينني بندقيتا اللون ،وبشرَ ة صافية نقية.
مها ُيقيامن مع ًا يف شقة فخمة مكونة من طابقني.

نافذة عريضة يف غرفة «عال» حت ّتل ثلث مساحة ِجدار الغرفة التي امتألت

بألعاب األطفال واألرائك ذات األلوان املبهجة.

تقيم خادمة معهم بصورة دائمة ،وهي سيدة بسيطة من إحدى قرى

صباحا «سليم» الطباخ وابنته «سلمى» التي تساعده
الصعيد ،وينضم إليها
ً

وتساعد «أم صبحي» اخلادمة يف عملها ،ويرحلون آخر النهار.

تتأمل “عال” قطة اجلريان عرب رشفتها ،بينام حتاول يائسة الوصول إىل

سور الرشفة ملتابعتها ،جذبتها أمها هبدوء وأعادهتا إىل جملسها ،وعادت
ُتك ِمل قراءة الصحف وبجانبها فنجان قهوهتا الصباحي.
سألتها «أم صبحي» عىل استحياء عن قائمة الغداء حتى ييدأ «سليم»

يف جتهيزها ،وكانت ُتدرك ً
أيضا بخلفية وجودها معها منذ سنوات عديدة؛
حزهنا وبؤسها ،فكانت ال تطيل يف طلب رد بل تكتفي هبزة رأس تفه ًام
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توا إذ مل حتصل منها عىل أية إجابة
للموقف
وتقديرا للظروف ،وهو ما حدث ً
ً
سوى إشارة بيدها بعدم الرغبة بيشء.
ما جيعلها تتشبث باحلياة هو ابنتها املريضة واحتياجها هلا ،واألخرى
املختفية ،ورغبتها يف العثور عليها.
***
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-4حينام تتعثر يف طريقك يضنيك الوجع وينهكك التعب ،يضطرب قلبك،
هتيج حناياك ،تتبعثر األشياء داخلك.

مشاعرك متضاربة ،أحاسيسك متناقضة ،وحده اإليامن قادر عىل ترتيب
فوضاك.

حدثها «الشيخ شيخون» عن الثقة باهلل واليقني يف رد املظامل ،حدثها عن
رمحة اهلل وعدله وحكمته من وراء كل حدث.
كانت لقاءات طويلة أكثر من مرة جيتمع هبا ،يقرأ عليها بعض آيات
كتاب اهلل ثم يرقيها ،حيصنها ويتلو األذكار .فقد باتت تتجرع ُغصص ال ّندم
وبدا عىل وجهها الضياع ،كانت ّ
هشة إىل حد بعيد ،نظراهتا احلزينة تثري شفقة
اجلميع .تنتفض كل حني عىل كابوسها املعتاد ،نظراهتم التي تقتلها ما بني
شفقة وحرسة ،وامجة هي تفكر ،فقد ك ُثر اللغو حوهلا وطالتها أحاديث
أخبارا
ونميمة البعض ،وأوهلم خدم الدار وهم يتغامزون عليها ويتناقلون
ً
كاذبة عنها مع بعض نساء البلدة ،حتى أهنم أشاعوا أهنا حامل!
فزعت حني وصل اخلرب إىل مسامعها ،ذرفت عربات الذل واهلوان عىل
نأت بخزهيا وضعفها ليرضب عليها
فضيحتها ،هتالكت هاجر أرض ًا ،وقد ّ
اجلميع الذلة واملهانة ،ولتبوء بغضبهم وحنقهم ولتضيق عليها األرض بام
رحبت ولتظن أن ال ملجأ من اهلل إال إليه ،بعدها بدت هادئة ومل تلتفت إىل َمن
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ظنت أنه اغتاهبا؛ فقد فقدت احلكايا الشغف وصارت بائسة أركاهنا ،لكنها
قررت ا ُمليض قدم ًا فيام عزمت عليه.
مر يومان وقد أمجعت أمرها ،توضأت بثبات ويقني لتفرد سجادة صالهتا
يف ذات موضع قهرها وظلمها ،تشكو إىل رهبا ظلم البرش ،تدعوه ع ّله يعفو

ويغفر هلا ،انصاعت ألوامر عائلتها ،لك ّنها بدأت تستعيد ثقتها بنفسها،
رصفت عن نفسها العنت وشدت عزيمتها واستوثقت من صالبتها وقررت
أن تواجه اجلميع ،وأوهلم «حييى» وجدها.
لكن من حرض هو األول؛ هو من يتفقدها كل حني مرة سائ ً
ال ومرة
مطمئنا ،مرة معات ًبا ومرات مشف ًقا.
كانت عيناه تستحلفاهنا أن تنطق بعدما طال صمتها ،وهاهي بدأت
تتحدث بكلامت قليلة ،وانتظر هو أن تبدأ هي باحلديث.

ظل يراقبها بتلهف لسامع صوهتا ،فقد اشتاق إىل حروفها ونرباهتا ،وقد
أخربته «وصال» أهنا بدأت تتحدث قلي ً
ال.
رفعت عينيها هامسة بصوت ضعيف:

 -حييى..

كان ينظر إليها وكأن الكون كله قد توقف يف هذه اللحظة ،مل تكن خائفة
منه أبدً ا فهي تعرفه جيد ًا برغم مجوده وصالبته الظاهرية إال أنه حيمل قلب
طفل صغري ،كانت فقط خجىل من املوقف الذي ُو ِضعت فيه.
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حاولت النهوض لترشب كوب ماء كان بجانبها فاقرتب منها ليسند
حتسنها وقدرهتا عىل فعل ذلك
رأسها عىل ذراعيه بحنان ،سقاها املاء رغم ّ
بنفسها إال أنه كان مشف ًقا عليها ،فكم من مرة جلس بجوارها أثناء غيبوبتها
ً
حماوال تنبيهها،
يمسد شعرها بحنان ،يفرك كفيها
وانعزاهلا عن العامل،كان ّ
لطاملا مسح جبينها وأزال قطرات العرق املتناثرة عليه ،هي بالنهاية أخته،
قطعة من فؤاده وإن تنازعته العصبية واشتعلت دماء اجلنوب يف عروقه ،إال
أنه يعود كاظ ًام غيظه مشفق ًا عىل مِ
رحه ،رامحًا ضعفها وعجزها وقلة حيلتها.
أمارات االستفهام بدت كثرية عىل حمياه مما دفعها للحديث حتى تبدد
خماوفه.

 أنت عارف يا حييى قد إيه أنا حمافظة عىل نفيس وبراعي ربنا يف كلترصفايت ،عمري ما لبست حاجة مش حمرتمة وال احتدت مع راجل غريب
إال يف حدود األدب والذوق ،وعمر ما كان ليا عالقة بأي خملوق وأقسم باهلل
يا أخوي عمر ما راجل دخل حيايت وال فكرت ف خملوق واصل.
ظل مطر ًقا رأسه إىل األرض وهو يستمع حلديثها ،كل ما قالته وأكثر هو
يعرفه جيدً ا بل ويثق يف طهارهتا وبرائتها ،ليس هذا ما أراد سامعه أبد ًا ،هز
رأسه موافق ًا عىل كالمها وأردف:

 يا بت أبوي بتقويل ايه عاد؟ واه ..حديتك كالته عارفه وحافضهومتأكد منيه ،اليل عايز أعرفه يا هاجر يف حد وز احليوان دا عليكي؟ يف حد
متقصدك وعايز يأذيكي؟ ليكي عداوة مع حد من زمالتك وال مدرسينك
وال صحباتك؟.
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أهنى أسئلته وقد بدأ يتفرس مالحمها ،وأمام أسئلته الكثرية مل متلك سوى
إجابة واحدة رسيعة ومقتضبة:
 -ماعرفاش.

سكتت قلي ً
ال ثم أضافت:

 بس أين ماعرفش حد عايز يأذيني وعمري ما أذيت حد وال افرتيتعىل حد وال ليا عداوة مع حد يا حييى.
ً
تساؤال:
قابض ًا عىل مجر احلروف أرسل هلا

 -حصل ايه طيب؟

كانت حروفه موجعة حارقة ،تثقب قلبها لتغوص يف أعامقها ،هترب من
نظراته لتبدأ احلكاية ،حروفها قوية ثابتة بعكس ما ظن ،وبقدر ما دعت رهبا
ليلهمها الثبات.
هي صاحبة حق ،جمني عليها ليست جانية ِ
فل َم يعاملوهنا هكذا؟ هي التي
ُظلمت ُ
وغدر هبا ،انتُهك عرضها وضاع رشفها ،ال ،مل يضع!!

مزقتها ،سكني انغرس
فهي مل تفرط فيه بإرادهتا ،كان جاثوم ًا ،بل كان لعنة ّ
يف آدميتها ُ
وذبح به أنوثتها.
ضمها بني جناحيه والتقط حديثها ثم رحل عنها إىل املخزن.

كان «إبراهيم» بانتظاره عند الباب بعد أن هاتفه «حييى» وطلب حضوره،
فقد طالت فرتة حبس الغريب داخل املخزن وكل ما يردده ال ُيشفي الصدور.
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كبل يف قيوده تدفعه محم غضب كبري وتقوده نريان سخط
أقبل عىل ا ُمل ّ
السباب
عظيم ،كاد يفتك به لوال أن حاول إبراهيم السيطرة عليه ،تتاىل ُ
واللكامت كسيلٍ حتى غطت الدماء وجه اآلخر وهو يردد عبارة واحدة ال
يتزحزح عنها:

«ماكنتش يف وعيي يا بوي واهلل ما اعرفها وال شفتها قبل اكده وال حد
وزين عليها غري الشيطان ،أبوس يدك ساحمني وهابقى خدام حتت رجليكم»
ابتعد حييى قلي ً
ال وعىل وجهه ابتسامة ساخرة:

 خدّ ام ايه يا حزين هلو انت فاكر نفسك هتعيش حلظة واحدة بعد مااعرف منيك اليل انا عايزه.
ثم اقرتب منه أكثر ليهمس يف أذنه بغل وحقد وهو يخُ ِرج احلروف بثقل
من بني أسنانه:
 -وقبلها هخيلك تكره اليوم اليل اتولدت فيه.

تركه لرجاله يكملون معه ما بدأه وخرج من املخزن ،تبعه إبراهيم صامت ًا
ثم زفر بقوة ليوجه حديثه لرفيقه:

 بزيادة عاد يا واد ابوي ،الكلب دا لو مات يف ايدهيم هتبقى مشكلة،والظاهر إن حديته صح وماحدش وراه يا حييى مهله للبوليس واحلكومة
هتديله جزاؤه.
استدار حييى ليكون يف مواجهته ونظرة غل واستنكار طافت بوجهه:
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 حكومة ايه اليل هتديله جزاؤه يا إبراهيم! تارنا هناخدوه بأيدينا يا غايل،واهلل ما مصربين عليه اخلسيس إال إين عايز أجيب اخره وأعرف مني وراه.
هتف إبراهيم بحرارة:

 حمدش وراه يا حييى حمدش وراه ،وقتله ما عيفدش حد ،بالعكس داعيرضنا كالتنا.
رد حييى باستهجان وقد مأله الغضب:

 -إن كنت خايف عىل روحك خليك بعيد.

هدأ إبراهيم من حدة حديثه ليخاطب صوت العقل داخل حمدّ ثه ،فهو
يعلم أن العصبية الق َبلية والدماء الصعيدية تغيل داخله اآلن:
 يا اخوي أنا مااقصدش إننا خايفني ،إحنا أصحاب حق يا حييى فامنضيعهوش بترصف جمنون ،اهدى كدا ووحد اهلل.
 -ال إله إال اهلل.

ابتسم إبراهيم الستجابته وانرشاح صدره فتابع:

 -وكامن صيل عىل النبي.

 -عليه الصالة والسالم.

قال له وهو حياوره:

 -أنا أقصد إننا نسلمه للرشطة وهيتحاكم وهياخد اليل يستحقه بالقانون.
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تلبسته احلرية ،فأراد أن خيلو بنفسه ليعيد ترتيب أفكاره حُ
ويسن بعدها
اختاذ قراره ،وقد كان لكلامت إبراهيم وقع يف قلبه وصدى يف عقله.
***

وقبل يده ليجاوره يف جملسه ،كان
حياه ّ
عاد ليتحدث يف األمر مع جدهّ ،
يسعل بشدة وهو يسحب نفس ًا عمي ًقا من أرجيلته التي مل يستطع أحد
جده ُ
منعه عنها رغم حتذيرات األطباء الشديدة من َم َغ ّب ِة تناوهلا.

بدأ حييى حديثه بعرض كافة األمور عىل جده كام اعتاد دائ ًام أن يفعل،
أنبأه عن هاجر وحديثها معه وعن احلبيس وما آل إليه حاله ،ثم سأله الرأي
واملشورة.
خلل حليته بأطراف أنامله مرة بعد مرة وهو يمعه ،ثم قال:

 أنا عارف يا ولدي إننا غلطنا وحابسني الظامل واملظلوم مساوينهمببعض ودا ظلم أكرب ،بس نعملوا ايه مانقدروش نسيبوها يف البلد الناس
يتغمزوا عليها وال نقدروا هنملوا الكلب دا حلاله ويفلت بعملته السودا.
تنهد قليلاً ثم تابع:

 هيا هتفضل اكده حلد ما نجوزوها ألي واحد ،وهو هشيعله اليل خيلصعليه.
صمت قلي ً
ال قبل أن يضيف:

 -ايه رأيك يف إبراهيم؟
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وكأنام ذكره بإبراهيم وما حدّ ثه به منذ قليل ،فانتبه متسائ ً
ال:
 ماله إبراهيم يا جد؟مسد اجلد حليته مرة أخرى وكأنام وجد ضالته ،فهو حل عبقري وقال:
 نجوزوه هاجر واهو منينا وعا....ابتلع الكلمة قبل أن يكملها فبرتها حييى برد حاسم:
 -يا جدي إبراهيم زين وما يعيبوش يش واصل بس سيبيل أنا املوضوع دا

أشوفه وعايز بس احدتك عن احليوان اليل يف املخزن.
اعتدل اجلد يف جلسته ينتظر حديث حفيده:
 -كنت بقول يا جد إحنا نسلموه للرشطة ومهاا..

قاطعه اجلد حانق ًا عليه:

 رشطة؟ رشطة ايه يا واكل ناسك ،حقنا ناخدوه بإيدينا ،سامعني؟تنهد حييى قلي ً
ال ليرشح األمر جلده:

 -طيب قتله عيسكت الناس؟ عريجع اليل راح؟ هيحل املشكلة؟ أبدً ا

قتله هيعقد الدنيا وبدل ماحنا يف مصيبة واحدة عيبقوا مصيبتني.
سكت اجلد قليلاّ لريد ُمرتاب ًا:

 -ودا رأيك وال رأي شيخون؟
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قام حييى من مقامه ليوجه نظره صوب عيني جده مبارشة ويقول:

 دا رأي العقل يا جدي ،والكلمة األخرية ليك هنفذها لو عىل رقبتي.صاح اجلد بلهجة ممازحة له بعد أن أعجبه حديثه واسرتاح له قلبه:
 -طب غور بقا صدعتني وطيرّ ت احلجرين من رايس.

ودخل يف نوبة سعال شديدة جعلت حييى يسحب األرجيلة من بني يديه
ويضعها جان ًبا ويرحل.
قد هيون العمر إال ساعة

***

وهتون األرض إال موضع ًا.

***

انشغل برسالة هاتفية أربكته وأثارت حنينه وقلقه مع ًا ،إهنا من «فارس».

فرك جبهته بتعب يفكر كيف سيتعامل مع األمر ،فولده مطارد ومطلوب
أمني ًا ،أطال النظر هباتفه دقائق عديدة تغشاه رياح اشتياق ،ويستوقفه بعض
تعقل وأناة.

خرج الشيخ شيخون من دار البغدادي مرسع ًا ،لربام استطاع تدبر األمر
بعدما احتار الفكر ورشد العقل ،فها هي احلياة ختلع عنه كل يوم أردية األمان
وتلبسه لباس القلق والعذاب ،وحني كانت نفسه مقيدة هبم تأبى رحيلهم
وتنأى عن بعدهم ،فهم قرة عينه وفلذة كبده وصالح عمله ،فأكثر العربات،
اسرتجع كل ما فات ،واستدعى منهم بعض اهلمسات ،من أيام وصل ووداد.
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غلب وجهه مسحة من حنني أردفها ببعض أنني لتكتمل عدة حزنه عليهم
وشوقه إليهم ،وقد عادت ذكريات ولده األكرب «سعد»
سعد الذي أرغمه والده عىل السفر إىل «تركيا» قبل سبعة أعوام أو يزيد ،فولده
عرف كبد احلقيقة وصار لزا ًما عليه الرحيل ،مطاردات أمنية ،هتديدات باالعتقال.

نفض عنه والده رهق االشتياق وحذره من العودة حتى يأذن اهلل وينصلح
أمر البالد أو يزول الفساد ويطمئن العباد .سافر «سعد» ،درس هندسة
االتصاالت واستقر هناك.
هتالكت « ِوصال» أرض ًا حني سمعت من والدها اخلرب ،فقد كاد فارس أن
فر وهرب.
ُيعت َقل ،لكنه ّ
 -احلمد هلل ،نجا.

قاهلا شيخون وهو يرفع ابنته عن األرض ليقيمها:

 -قدر ولطف يا بتي ،اقفيل خشمك عاد حلد يشم خرب.

دار عىل عقبيه يفكر يف خمرج ألزمته وأردف:

 عايزين نداروه يف مكان بعيد عن عيون املباحث كام سبوع حلد مااألمور هتدى ونسفروه لسعد.
آه يا سعد!!

وكأنام ذكرى اسمه أمامها خلعت قلبها عليه ومزقت ثباهتا ،فانكمشت
تنعى فراق األحبة وهتمهم.
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 -سعد؟!

غلب عىل وجهها االستفهام ،وحركت كتفها باستسالم لتهمس:

 -كامن يابوي فارس عيسافر ،كامن يا بوي عنتحرموا منيه زي سعد.

ارجتف والدها ورد بتوتر:

 -هنعملوا ايه يا بتي أمر اهلل ،مفيش قدامنا غري اكده.

أقبل إبراهيم عليهام وقد مأله القلق عىل أخيه لكنه قد أمجع أمره وازداد
عزمه ليعلن عن رأيه:
 ايه رأيك يا بوي لو نبعتوه حدا اخوايل يف قنا؟ وهناك ماحدش هيعرفهوننبه عليهم يداروه.

كابد الشيخ شيخون جزعه واستعان بمواله وخالقه ليجتاز أزمته
ويتجاوز حمنته ،أومأ باإلجياب ر ًدا عىل رأي ولده وأثنى عليه وأيده.
تقو عىل كبح مجاح
شهقت وصال بقوة وقد تنازعها أمل واشتياق ،فلم َ
دموعها ،حاول والدها التامسك ليذكرها بكلامت رهبا.
 {قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا} ،استغفري يا بتي وادعيله ربنا حيفظههو وأخوه.
ظ ّلت تردد هبذيان بطيء:

 -أستغفر اهلل العظيم… أستغفر اهلل العظيم.
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تلقف «إبراهيم» اهلاتف من بني يديه وجلس يف ركن قيص يكتب رسالة
يرد هبا عىل أخيهّ ،
عل فكرته من األذى حتميه.
عىل اجلانب اآلخر انصاع فارس ألوامر والده ووعده بالتنفيذ فور ًا.
***

سحب ِم ْر َم َدة فخارية لتستقبل رماد سيجارته قبل أن يواجه ابن أخيه
الذي بدا القلق واالضطراب عىل مالحمه بعد أن ألقى عىل مسامعه خربية مل
ً
سخطا وحن ًقا:
يكن يتوقعها ،قست عيناه ونربته مررت
 أنت واعي ليل عتقوله دا يا أيمن؟ عايز تتجوزها؟ اكديه مرة واحدة؟رد أيمن برسعة:

حسان أنا معجب بيها وبأخالقها من قبل احلادثة وملا زرهتم
 واهلل يا عم ّوريت أهلها وريت أخوها امتسكت بيها أكرت.
حسان رد ًا مستنكر ًا:
بسخرية واستهزاء صدّ ر إليه عمه ّ

 -واه! يعني أنت عتتجوزها عشان ريت أخوها؟

رد أيمن برسعة:

 أل يا عمي ،عشاهنا هيا تستاهل وعشان أنا وأنت كنا شهود عىل برائتهاوعىل طهارهتا.
كانت صفعة قاسية لرجل درس يف األزهر وحفظ كتاب اهلل ودرس
علومه ،فحسان عامل أزهري باألصل ،لكنه بعد وفاة والد أيمن _وكان شقيقه
تفرغ لألرض وزراعتها حتى يرعى الصغار ويقوم برتبيتهم.
الوحيد_ ّ
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ومل يتزوج حسان؛ فقد نيس نفسه وأخذته احلياة بمسئولياته اجلديدة التى
يتمها يوم ًا بعد يوم عىل أكمل وجه.
ّ
أيقن أيمن أن كلامته قد وجدت طريقها إىل قلب عمه فأكمل برسعة:

 أين ماعايزاكش تظلمها زي ما الناس ظلموها ،وأكيد إحنا بكدا بنحييفيها األمل واحلياة ،وربنا قال ﴿ومن أحياها فكأنام أحيا الناس مجيعا﴾.
هادئ مطمئن ًا:
حسان برد
ً
سارع ّ

 -صدق اهلل العظيم ،ونعم باهلل ،أين فخور بيك يا ولدي.

ضمه إىل صدره ليرُ دد مرة بعد مرة:
ّ

 -يا زين ما ربيت يا حسان ،يا زين ما ربيت يا حسان.

مسح عربة تساقطت عىل صفحة وجهه ل ُيذكره بأمر هام:

 بس ماتنساش يا ولدي مهمتك مش سهلة ،مهمتك صعبة جد ًاواختيارك هتتحمل نتاجيه القاسية ،أنت هتواجه أهلك اليل مها أمك
واخواتك وقرايبك ،هتواجه أهلها ،هتواجه املجتمع كله اليل ممكن يرفض
ترصفك ويقف يف طريقك ،أنت كامن هتواجهها هي ودي أصعب من اليل
فات كله ،الزم تعرف ازاي هتواجه كل دا وازاي عتقدر أنت وهي تتخطوا
األزمة وتعربوا احلاجز دا.
تنهد أيمن بارتياح جميب ًا عمه:

 أو ًال :أين نيتي خري وربنا شاهد عليا ومادمت ساعي يف اخلري فعشميإن ربنا يقف معايا ويوفقني ،ثاني ًا :أين لسه بفكر معاك وما عرضتش املوضوع
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عليها وال عىل أهلها اليل يمكن مها يرفضوا ...اهلل أعلم ،ثالث ًا ودا األهم:
طول مانت جاري سند وحصن وأمان ،عمري ما هخاف ،وهتحدى الكون
كله.

مرت بعد رحيل شقيقه
تذكر ّ
حسان خالل حديثه مع أيمن ذكريات ّ
حسان كان ال يزال طال ًبا بالسنة النهائية
وكان أيمن يف الشهادة االبتدائية بينام ّ
أتم االمتحان واستقر يف البلدة ،حيث كان بمثابة
من كلية الرشيعة والقانونّ ،
األب له ،ثم بعدها صارا صديقني ،كانت مشاعر حب واحرتام متبادلة من
الطرفني.
حسان حتمل
أهنيا احلوار بعد سامع اآلذان استعداد ًا للصالة ،ومجلة من ّ
دعاء بتيسري كل عسري.
***

أكواب الشاي باللبن ومعها كعك العيد الذي ال خيلو منه الدار كل
وقت طوال العام _فهو رشيك رسمي ملعظم املرشوبات وأغلب اجللسات_
كعك منقوش ومزخرف بعناية؛ بعضه حمشو بامللبن ،والبعض باملكرسات،
وجزء حمشو بالعجمية .بينام تركت القسط األكرب بال حشوة ،مكتفية ببضع
رصتهم يف طبق تقديم مستدير واضعة كل
رشات من السكر املطحون فوقهّ .
كعكة بجوار أختها ،بعد أن تلمسها قلي ً
ال ،تتحسسها ،تنظر إليها بشغف،
حتسدها ألهنا ستالمس شفاهه ،ستعانق فاه ،ستذوب عىل أطراف لسانه.
تنهدت ٍ
رص الكعك .كانت قد اختارت ثوب ًا وردي ًا رقيق ًا
بوله وأكملت ّ
يربز مفاتنها ،مالصق ًا خلرصها واشي ًا بجامل سخي ،ثم ينسدل بنعومة ورقة
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تناسب حجمها الضئيل .تركت العنان لشعرها األسود الغجري ينساب
ممتد ًا إىل خرصها وكأهنا حورية صغرية .بريئة هي ،حتى حني حتاول أن تكون
امرأة ناضجة ،ولكنها أبد ًا ليست امرأة عادية ،إهنا حتمل ضعفها بني جنبات
فؤادها ،لكنها ثابتة صلبة أمام اجلميع.
***

جيلس عىل أريكته ذراعاه ممتدتان عىل ساقيه ،جاورته يف جملسه تستدعي
أنفاسه يف شوق إليه ،وهو بجوارها وما تال حديث الدَّ َرج الليلة الفائتة زاد
من توترها؛ فهو لن يمر مرور الكرام ،ابتسامتها هزمته؛ ألهنا ابتسامة عشق
أرادت فيها أن ختربه أهنا حتبه ،أهنا غريهم ،وإن عجزت عن إرضائه فهي ال
تريد إغضابه بفتح حديث كهذا.
كانت مرتددة تتقدم وتتأخر ،تتنهد وتتلعثم ،كانت تستدعي حر قلبه
الذي حتاول احتواءه ،تستدعي رجلاً طاملا أحبته بصمت وأعجبتها رجولته
ترصح ألحد.
املبكرة ،وإن مل تنطق هبا أو ّ
قدّ مت له قدح الشاي،خلع عنه رداء القسوة وبدأ يلني رويد ًا رويد ًا،
أسبلت جفنيها بحياء؛ عينان واسعتان كفضاء عريض،ثائرتان كبحر هائج،
هلام بريق خاص.
جذب قدحها فتساقطت بعض قطرات الشاي ومهس بنرية ودودة :

-عاوز أدوق.

انكمشت خج ً
ال وهي جتفف ثياهبا ويدهيا وترد بشغف وحب:

 -عيوين.
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ضاقت عينيه بغرور وهو يرتشف من قدحها ونظراته ال تتجاوز عينيها
مثبتة عليها ،ودار بني العيون حديث أبلغ من الكالم.
رغ ًام عنه شعر برغبة عارمة يف تقبيلها ،هربت من نظراته،ضغط عىل يدهيا
وهو ُيعيد إليها قدحها بنعومة:
 -دا أحىل بكتري من شايي.

أغمضت عينيها وقد اكتست وجنتيها محرة نصفها خجل والباقي شغف
ٍ
ووله ،ارتعشت شفتيها من نظراته بال ُقبلة وال ملسة!
فهربت من سطوته عليها ،بينام أدرك هو أهنا امرأته التي يعشقها دون أن
يدري.
وتساءلت :لمِ َ لمَ ْ تنضم إليهم «وصال» كام طلبت منها؟

سندس تقف عىل مقربة منهام تتطلع إىل حييى بحنان وإشفاق عليه ،سأهلا
حييى بود:
-نادمي عىل عمتي وصال وتعايل عشان عايزك يا سندسة.

هتللت أساريرها؛ فمنذ وقت طويل مل تره يامزحها ،بل دائماً حزين
مهموم.
سارعت باستدعاء وصال التي حرضت عىل الفور لتنضم إليهم.
سأل «حييى» «سندس»:

 -فطريت يا سندسة وال لسة؟ أقولك تعايل أسقيلك حبة فايش يف احلليب.
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ابتسمت سندس ملداعبته والتقطت قدح ًا امتدت به يد «مجيلة» برقة
وحنان.
ما أمجلها من فتاة! تليق بحفيد البغدادي بحق.

حدّ ثت نفسها سندس وهي ترتشف بعض الشاي باحلليب

ويناوهلا حييى كعكة لتقضمها من بني يديه وهي تضحك من تلميحاته
ُ
اليكفف عن مداعبتها.
وغمزاته هلا ،فهو
حمياه األسابيع املاضية!
كم اشتاقت البتسامته التي هَ جرت ّ

شاركتهم وصال حدي ًثا ودو ًدا ،ثم انرصف حييى لقضاء بعض أعامله،
تبعته سندس لرتافقه حتى باب الدار وتطمئن عليه ،بينام بقيت مجيلة بصحبة

وصال ودار بينهام حديث طاملا بدأ ومل يكتمل.
سألتها وصال:
 -بتحبيه؟

ارتبكت وامحرت وجنتاها خج ً
ال وكأنام احلديث عن رجل غريب عنها
وليس زوجها الذي من الطبيعي أن حتبه.
هي ال زالت تشعر أنه بعيد املنال رغم ُهدنة مؤقتة بدت تلوح يف األفق.

تلعثمت وهي ترد عليها برتدد:

 -آ....ثم أكملت هبزة رأس عالمة املوافقة.

البغدادلي

97

 يبقى تصربي عليه يا بتي ،حييى قاسى كتري وجده محله فوق طاقته،خمالهوش يعيش حياته ،فرض عليه كل يش حتى.....

وصمتت وصال فقد كادت أن جترحها ،اقرتبت منها مواسية بعد أن
ملحت جزعها.
قبلها وحتنو عليها وتقول:
ّ
ضمتها جلناحيها ُت ّ

 انتي دليله والنور اليل هينور حياته يا مجيلة اوعي تتخيل عنه وتسيبيه يابتي مهام حصل.

لوت شفتيها بحنق وهي ترامها تتهامسان لتتوجه نحو سندس ُتفرغ عليها
ُشحنة غضبها املرتاكم ومتيل عليها تعليامهتا اليومية.
«حسنة» حا ّدة احلضور ال حتب اهلدوء والسكينة ،تعشق الصخب
كانت ُ
والضجيج.
ارتد برصها نحو ابنتها لتلقي عىل مسامعهام استيائها وتعبث باملياه الراكدة
كطبيعتها:
 -طول مانتي خيبانة يف روحك اكده عمره ما هيعمر معاكي يا بت ُحسنة.

اشتعل سعري عينيها ،كادت تقذف مُح ًام من فمها ،إال أن يد وصال احلانية
ربتت عىل يدها مرة وشدت عليها أخرى لتصمت وال ترد.
مل تتعجب وصال من رد فعلها القايس جتاه ابنتها ،فهي تعرفها جيد ًا وهلذا
هي ُمشفقة عىل مجيلة.
***

98

البغدادلي

أدار املِقبض وفتح الباب ليجدها أمامه ،هذه املرة رأى دموع ًا غزيرة
تكسو وجهها!
شعر بوخز ضمري ،فهو السبب يف تلك الدموع.

يضمها إىل صدره ،بل أن يعترصها.
أراد أن ّ

اقرتب منها بخطوات ثابتة ،وضع شيئ ًا ما بجانبها ،رفعت وجهها الباكي
ثم أخفته بني ركبتيها بعد أن أحاطتهام بذراعيها ،فهي تبكي شوق ًا إليه وهو
معها!
تبكي حرسة عىل وضعها بني أبوين سيئني.

هبدوء جذب كرسي ًا وجلس ُقبالتها لرتتكز عيونه عىل وجهها املدفون،

فدموعها أحرقت صدره.
ناداها برقة وحنو:

 -مجيلة.

رفعت وجهها ،ليبادر بكفكفة دموعها بأطراف أنامله
حتى المست شفتيها فانتفضت وتراجعت قلي ً
ال،

اتسعت ابتسامته فهو يعلم أهنا تقشعر من تلك احلركة.

ُقشعريرهتا جعلته يبتسم ليرتك كرسيه وجيلس بجوارها عىل طرف
الفراش ،اتسعت ابتسامته ليواجهها وقد أمسك بذقنها ،امتزج نبضها به
ومأل حناياها شعور غريب وجديد!
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أتتها كلامته وقد غلفها احلب وكساها احلنني:

 أنا عارف إنك مالكيش ذنب وإن وضعنا اكده ماحدش يتحمله.انتفضت وارجتف قلبها هلع ًا مما ُيمهد له ،لتهتف بجزع:

 عايز تسيبني يا حييى؟ عايز تطلقني؟ للدرجة دي ماقادرش تعيش معاياوماعرفتش أخليك حتبني؟
ز ّم شفتيه ليزفر بحنق وهتف:

 -يا بت انتي خمبولة أنا جبت سرية طالق؟

يتبسط معها هكذا ،أدركت أنه
انتشت ملامزحته ،فتلك املرة األوىل التي ّ
حيتلها بالكامل.
رفعت رأسها يف ٍ
حتد طفويل
 -بس ماتقولش بت.

انفلتت ضحكاته مجُ لجلة ليغيظها بجملة أشعلت ثورهتا:

 -حارض يا بت ُحسنة.

فزعت من جملسها بطريقة كوميدية دفعته بثورة واغتياظ وكلها يتوعده
بعقاب ٍ
قاس ،لتقذف عليه كل ما تطاله يدها؛ الوسائد ،املفارش ،املحارم،
حتى ُعلبة الشيكوالتة التي أحرضها اآلن كعربون صلح .لكنها مل تلحظها
فقد كانت تبكي.
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كتمت رصخة كادت تفلت من بني شفتيها ،مدهوشة وهي بني يدهيا،
كيف عرف أهنا تعشق الشيكوالتة؟ وهذا النوع عىل وجه التحديد!
كان هو يتصنع االختباء مما يتطاير من بني يدهيا ،حتى وصلت إىل علبته
أحس بركض قلبها اهلادر ،فغزت ابتسامة عريضة وجهه.
تقدّ م منها وتابع بأرحيية ناعمة:
 -يا رب تعجبك.

العلبة بقوة ،لكنه انتزعها منها فالتقطتها وجرت
ضمت ُ
مل ُتصدق نفسهاّ ،
العلبة برسعة قبل أن يصل إليها وأمسكت
بعيدً ا يف مشاكسة أعجبته ،فتحت ُ
أول قطعة منها ومهت بوضعها يف فمها ،ليلتقطها هو منها ويقضمها ً
أوال
فتنتزعها وتدفع هبا إىل فمها برسعة.
فقدّ مت له كل ا ُملباح ،ليسقط يف بحر عشقها فيذوب وتذوب هي معه.
***
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وحينام تركونا يف منتصف الطريق؛

كم تأملنا وشق الوجع معني الصرب فنضب!
كم متنينا عودهتم ولو رساب!

كم دعونا حزن ًا عىل فقدهم!

حلمنا أن يردوا علينا بعض ودهم،

أو قليل اهتامم.

حقنا عليهم إن رحلوا؛ أن ترحل معهم ذكرياهتم.

أغمضنا العيون عسى يبقى طيفهم عال ّقا يف جفوننا.

ريا يف صدورنا.
أغلقنا األبواب والنوافذ عسى عطرهم ينشذ عب ً

وأدركنا حني فتحنا أعيننا أن الدنيا صارت أمجل بدوهنم!

أن احلياة صارت أحىل بعدهم.

أن األيام صارت أهبج يف ُبعدهم.
وأننا رصنا أفضل برحيلهم.

فقط تبقى ُغصة احللق َبعدهم.

***
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أعتمت الدنيا أمام ناظرهيا حينام رأت بأ ِم عينها طمع بناهتا وجشع نفوسهن
ودنائتهن ،التجأت إىل رهبا تدعوه أن هيدهين ويرصف الشيطان عنهن.
دخلت «أماين» بزوبعتها املعتادة ،وقفت قليلاً يف البهو ،املساحة شاسعة،
أثاث فخم ،كل يشء ينبئ برتف كبري.
استقبلتها «أم صبحي» وهي يف األصل مربيتهاُ ،ولِدت عىل يدهيا

واعتنت هبا منذ صغرها.

كانت أم صبحي تغطي وجهها بطرف وشاحها كعادهتا هتفت مرحبة:

 -ازيك يا ست أماين؟ اتفضيل الست دالل جوا.

ثارت األخرى يف وجهها تفتعل شجار ًا لرتهب اجلميع ور ّدت بصوت جهوري:

 ماتشييل الزفت اليل عىل وشك دا عشان أعرف أكلمك ،وبعدين ايهست أماين دي؟
اقرتبت منها قلي ً
ال لتكمل وهي جتز عىل أسناهنا:

 -قولتلك مية مرة تقولييل أماين هانم.

لوت أم صبحي شفتيها بامتعاض وو ّلت مدبرة ومل ُتعقب.

صاحت أماين تطلب من اجلميع احلضور وكأهنا ستُلقي عليهم ُخطبة
عصامء:
 -أم صبحي هايت سليم وبنته وتعالوا هنا برسعة.
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تراصوا أمامها ص ًفا واحدً ا ،فبدأت حديثها معلنة األمر:
ّ

 األوضة بتاعتي ترتتب وتتنضف النهاردة هارجع بالليل أالقي الدنياماتروحش قبل ما أرجع عشان تطلع ُ
الشنط وسلمى هتيجي
زي الفل ،سليم
ّ
معايا حمتاجاها تساعدين يف ترتيب الشنط هناك ،بالنسبة لألكل هسيبلك
ورقة فيها جدول تنفذه باحلرف.

وانرصفت بعد أن ألقت نظرة رسيعة عىل وجه أمها املكفهر ،وهذا بالضبط
ما أرادته ،فألقت بجمملتها ورحلت!
 -ماما أنا هقعد شوية معاكو عشان جوزي مسافر مأمورية.

تركتها تلفها احلرية ويغزوها الشك والريبة ،ال تثق هي يف بناهتا ،وتتوقع
غدرهن يف كل حلظة.
اتصلت باملحامي وطلبت منه احلضور ،فام عاد يجُ دي حديث اهلواتف.

جلست بقلق فوق مقعدها تراقب غروب الشمس.

أخربهتا أم صبحي بقدوم املحامي ،استقبلته بسؤاهلا املعتاد وهي تشري
برتحيب له باجللوس
ساد الصمت بينهام وقتًا ضئي ً
ال لتقول بتوتر وازى مجوده:

 -ايه آخر األخبار عندك يا «أستاذ أمحد»؟

ضاقت عيناه أكثر وقد التمعت بربيق عجيب ،أبرص وجهها فعلم أن
اهلموم قد بلغت منها مبلغ ًا ،وأن الدنيا قد دارت عليها دائرهتا ،فاكتسا
وجهها أسى وحرسة وفارقتها االبتسامة وغدرت هبا الفرحة.
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 -اهدي يا دالل هانم مهام كان مها بناتك.

عربة حارقة لفحت وجهها إذ ّ
ذكرها بوجيعتها ووجعها لتقول:
 -املصيبة إهنم بنايت ،أرجوك قوليّ مها ناويني عىل ايه،

وليه أماين جاية تقعد معايا؟

اصطنع اندهاشه باخلرب رغم أن كل األمور من ختطيطه وتدبريه!

 -هنا؟

أومأت باإلجياب وأردف:

 -كدا هي بتخطط عشان تستوىل عىل الشقة.

شهقت وظهر عىل وجهها الفزع ،لكنها دارته بصمت قصري ثم قالت:

 -واحلل؟

تلعثم قلي ً
ال ليصدر هلا قلق ًا فوق قلقها:

 اديني فرصة أشوف طلباهتم وأحاول أوصل معاهم حلل.زفرت بحنق غاضبة لتصيح:

-لسه ليهم طلبات تاين؟ ال ،ال كدا يبقى خيبة وقلة قيمة.

صمته ونظراته بدأت تثري ريبتها ،وختاذله أكد هلا سوء طويته.

قررت أن تبرت حديثها معه ،فقالت مراوغة:

 -طيب هنتظر نتيجة كالمك معاهم يا أستاذ أمحد.
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هم باالنرصاف عىل وعد بمكاملة هاتفية قريب ًا.
ّ

خرج يقلب نظره يف البهو يبحث عنها ،ومل يستطع السؤال حتى ال
ينكشف أمره.
خرج وإذا هبا أمام عينه ،تصعد الدرج وهي حتمل بني يدهيا حقيبة سفر كبرية.

انزعجت لرؤيته ،فهي مل تتم بعد ما اتفقا عليه ،حيث دامهتها أماين بطلب
الرحيل معها ملنزهلا.
حياها متسائ ً
ال:
ّ
 -سلمى ازيك ،ها خلصتي؟

أجابت متلعثمة يف خوف وارتباك أن يرامها أحد ،فألقت مجلتها عليه
وهربت من بني يديه:
 ماحلقتش أعمل حاجة خالص وست أماين طالعة يف األسانسري ،بعدين بعدين.ٍ
ثوان وأقبلت أماين فانتبهت له ودار بينهام حديث مقتضب شارح ًا هلا ما

حدث مع والدهتا.

استوقفها ليسأهلا عن أختها أمل ،وملاذا مل حترض معها؟

ر ّدت حانقة بقسوة:
 أمل أص ًال جبانة ،سيبك منها أنا يوم وال اتنني وهاجيبها بالعافية.
 -متام.

قاهلا ورحل

***
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-5احلياة جمموعة من اخليوط املتشابكة ،كلام حاولنا ّ
فكها كلام ازدادت
تعقيدً ا ،فلنأخذها عىل ِعالهتا.
***

مرورا بزجية غامضة وزوجة بذلت كل ما يف وسعها
بداية بأبوين سيئني،
ً
لتنجح،
هناية بثمرة طيبة وبداية مودة ورمحة.
لكنها تنتظر ما تتوقعه من البداية،
تنتظر املجهول…

تخُ في رعبها من القادم ،ختشاه ،ولكن ما بيدها أي يشء،
ضعف ،هوان ،قلة حيلة.

تريد مصارحته وختاف ردة فعله؛ فكان الصمت ضيف ًا ثقي ً
ال قد يقودها
إىل اجلنون!

أصبحت «مجيلة» مليكة قلبه وسلطانة فؤاده ،توجها عىل عرشه بال
منازع،يبحث عنها بعينيه يف أوىل خطواته بالدار ،يبادرها بابتسامة عذبة
و ُقبلة خفية يف اهلواء ال يلحظها خملوق غريها ،تتلقفها بحياء وخجل ،تضمها
لصدرها حتى يكاد اهلواء بينهام يذوب.
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تركت ما بيدها حني رأته قادم ًا ،مل ِ
سباقة إليه دو ًما.
يناد عليها فهي ّ

ابتسم وأعلن عن طيب ررائحة طهي قادم من مطبخها ،تتبع حدسه ،فتح
الغطاء ،تذوقه ،أبدى إعجابه بلذة مذاقه،إنه «الكسكيس».
كانت «مجيلة» ماهرة فيه ،بل حمرتفة ،يشهد هلا اجلميع.

أتت من خلفه لتسأله:
 -عجبك؟

استدار نحوها ليعيد ُخصلة نافرة من شعرها وراء أذهنا ويقول
بخفوت:
 -كل حاجة من يدك بتعجبني.

حاوط خرصها بذراعيه ُمقبلاً رأسها ،حاولت انتزاع نفسها من بني
تعمد أن
قبضته ،فأمها ال تزال تراقبهام ،وسندس تقف عىل مقربة منهام ،لكنه ّ
يطيل املشهد لريسل رسالة إىل ُحسنة؛ أن دعينا وشأننا.
شدّ د قبضته ووازاها هبمسة مشاغبة:
 -وحشتيني.

مل تغادر دائرة احتوائه ،بل مت ّنت أن تظل هكذا طيلة عمرها.

امتزجت ابتسامتها اخلجىل بضحكته املشاكسة يف حلن عذب وتركها تعد
املائدة.

108

البغدادلي

شيعته بابتسامة وأكملت ما كانت تقوم به،التقطت قطعة حلم مميزة
وضعتها يف طبقه بجوار «الكسكيس» املزين باحلمص والبطاطس والكوسة.

« ُيعد من األكالت املعروفة التي ُتقدم يف الوالئم واألعراس ،تشتهر به
املوائد حيث ُتضاف قطع اللحم والبصل والطامطم يف ِقدر مناسب مع قليل
من الزيت ،و ُتتبل باملِلح ُ
والف ْل ُف ْل والزنجبيل والزعفرانُ ،يضاف السمن
و ُيق ّلب املزيج جيد ًا ،ثم ُيسكب املاء ويغطى ِ
القدر ،بعد الغليان ُيضاف
احلمص املنقوع واجلزر والكوسة والبطاطس وقليل من الكزبرة واملقدونس،
و ُيرتك اإلناء عىل نار هادئة.
يوضع «الكسكيس» يف قدر آخر ،و ُيسكب عليه نصف لرت ماء وحيرك
بملعقتني من السمن و ُينقل فوق وعاء ُ
اخلضرَ واللحمُ ،يطهى عىل بخار املاء

املتصاعد».

أشار حييى بأصابعه عالمة التميز بعد أن وصفت طريقة الطبخة
لـ«فاطمة»أخته ،والتي ال جتيد الطهي ،بل ال حتبه من األساس.

لكن حييى يرص أن تتعلم فنونه؛ فهي حتى بعد أن ُتنهي دراستها وتصبح
طبيبة فمصريها أن تكون زوجة وأم.
تتذمر فاطمة وتعلن عن عصياهنا بمرح:

 -هبقى أخيل مجيلة تطبخهويل يا حييى ،مهلني بقا عشان ورايا مذاكرة.

مثبتة إياها يف
أعادت عويناهتا الطبية التي انزلقت عىل أنفها لتضبطها ّ
أقىص األنف بحركة ديناميكية متكررة.
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وجهها منحوت ًا بدقة ،كل تقاسيمه غاية يف اجلامل وكأنك أمام لوحة فنية.

ُمقلتني كحيلتني بلون البندق،ثغر وردي مكتنز،كانت فاتنة بمعنى الكلمة
وإن كانت ال تدري وال تأبه لفتنتها ،فكل ما هيمها دراستها فحسب.
***

استرتت الشمس عن األعني وقد توارت باحلجاب ،بينام كل الكائنات
حتت عني اهلل حيصيها ويعدّ ها عد ًا،
يظن البعض أن ُ
اجلدُ ر ستحميه والسقف سيمنعه واحليطان ستصد

ً
حارضا وال يظلم ربك أحدا.
عنه ،ليجدوا بالنهاية ما عملوا
***

مطارق تدق عنقه ،ثقل رأسه يكاد يفتك به.

حاول النهوض لكنه شعر بدوار وسقط طريح الفراش مرة أخرى،
بالكاد بعد غيابه عن الواقع يعود ليفرغ ما يف جوفه ويستلقي مرة أخرى
ليتيح ملعدته غثيان ًا متكرر ًا ،كل برهة بفعل ،مخر رديء النوع!
يفرد ذراعيه ليصطدم بجسدها العن ًا اخلمر والنساء ولياليهام احلمراء،
ضحكة رقيعة من تلك املستلقية بجواره عىل الفراش ،التي ال يكاد يتذكر
مالحمها بعد أن ذهب ما كان ُيلطخ وجهها من مساحيق رخيصة.

مىض من الوقت ما مىض بني أمل وتيه يصاحبه كظله،فرك جبهته بتعب ثم
عاد يفرك رأسه بجنون كي يتذكر امرأة ال يعرفها ،فراش ال خيصه ،أمل حارق
بمعدته،وصداع يكاد يفتك برأسه!
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عاود النظر إىل وجهها جمدد ًا يتفرس مالحمها ،ينتظر منها فه ًام ،لكنها مل تأبه
حلاله ومل جتب عن سؤاله.
صاح هبا وقد متلكه الغضب:

_ يا بوي! أنا فني؟

لكزته غري ذات بعيد.

السباب وال ّلعنات لسخريتها منه،
استقام ليصفعها وهو يكيل هلا ُ

كان يرصخ رص ًخيا مدو ًيا وقد بدأ يتذكر ليلة أمس ،ال بد أن اخلمر
مغشوش.
ومل يكد يصل إىل اليقني أو تطاهلا بعض يده ليذيقها جزاء فعلتها ،حتى
فوجئ بحائط برشي أمسك بيده ثم جره من تالبيبه بقسوة!
ٍ
كأسد جريح.
كان خيور ِخوار الثورُ ،مهتاج ًا

آه لقد نسيه ،إنه «قرين» هذا املكانصفة ال اس ًام ملن يعمل بمكان كهذا،
فاألسامء هنا ال هتم.
هو رجل غليظ ،حيمل صوت ًا أجش ومالمح خشنة باردة ،ضخم اجلثة،
يتحاشاه اجلميع ،رآه باألمس.
جرا اآلن نحو غرفة «املعلمة دوابة».
جره ً

فرك جبينه يستدعي انتباه ًا مفقود ًا قبل أن تضيق عينيه وهو حياول التعرف
عليها ،لقد رآها قبل ذلك أكثر من مرة لكنها اآلن أمجل من ذي قبل.
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َث ّمة فتنة بدون مساحيق التجميل برزت ،ومجال مبهر يوشك أن يأفل.
كانت يف األربعينيات ،حتمل قسامت فاتنة ومجالاً ال ُيضاهى ،ابتسامة ماكرة
وازهتا نربة غاضبة:
انت هتطلع عفاريتك علينا وال ايه يا حيليتها؟رفع حاجبيه باستغراب وصاح مستنكر ًا:

 -آين حيليتها؟ دا آخرك معاي يا بت الفرطوس.

تقدم منها مندفع ًا لتسحبه ذات اليد مرة أخرى مع لكمة قوية أعادت إليه
عقله ونزعت عنه كرامته وألقته ً
أرضا.
هم برد الرضبة ليالقي سي ً
ال من الرضبات واللكامت ،حتى خر مفرتشا
ّ

أرضية احلجرة.

حرك رأسه متسائ ً
ال:
متتم الغليظ بلغ ٍو بدا أنه ُسباب قبيحّ ،

_عايزين مني ايه يا والااد ال.....

صمت تام استمر للحظات أعقبه رد منها ُيشبه االنفجار ،أظلمت عيناها
ٌ
بنظرة خميفة ولوت شفتيها باستهزاء صاحبته نربة احتقار:
_انت بقا عاصم؟

حرك رأسه باإلجياب.
ابتلع غيظه وحاول أن يعتدل ليجيبها ثم ّ

أشارت باقتضاب نحو كريس ليجاورها يف جلستها.
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أحرض قرين أرجيلتني بناء عىل أوامر «املعلمة دوابة»،

تناولت مبسمها وانتزعت نفس ًا طوي ً
ال كتمته ُبرهة لتُخرجه عىل َم َهلٍ
سعري ًا يكاد حيرق األبدان.
حدّ ثته بثقة ورزانة:

 -ليك معانا مصلحة يا سيد الناس.

قالتها ثم نظرت لعينيه بثبات وأردفت:

 -ولينا عندك خدمة ،يعني نفع واستنفع.

حرك سبابته يف حماولة للفهم ،زم شفتيه ثم دمدم بغضب:
ّ
 -ال أكيد يف غلط يف املوضوع.

استندت بذقنها عىل يدها وهي تتابعه يف مكر.

توترت مالحمه ليضيف:

 -واه! انتو فاكرنيّ مني؟

هزت كتفيها بال مباالة وهي هتتف بخدمها:

 -هاتولنا كاسني هنا عشان نتعرفو ع البيه.

بهَ ُ ت من رد فعلها ومل ُيعقب.

ظل عىل صمته فرتة من الزمن وقد انكمش عىل نفسه حماولاً استيعاب
األمر ،وعقله ال ينفك يفكر بام حيدث حوله.
***
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اجلراح ال تربأ ،قد يتوقف النزف ،لكن الندبات باقية تذكرنا بأملها
ووجعها كلام ارتطمنا بجرح جديد.
***

تتجاهله دون التفاتة مرة بعد مرة ،وكرامته تأبى عليه أن ُيعيد الكرة.
هي أنثى حتلم بفارسها ولكن بعيد ًا ان قوانني الواحة.

فتهرب وتبتعد عن حصاره ،ختفي فيض حنينها ،وحتاول تغيري مصريها.

عىل أعتاب هجرها صاحبه سكوت مؤمل ووجع مخُ جل ،لكنه رصف باله
ريا فليقرتب ،وان كان رش ًا فليبتعد.
عن األمر وأوكله إىل مواله ،إن كان خ ً
وحجة عىل «رقية» يوم احلساب.
كان هذا توثيق ملشاعره وربام كان تلجي ًام هلاُ ،

اقرتب من بيت عمه يقدم ِرج ً
ال ويؤخر األخرى ،فهو يتعمد البعد عنها
متام ًا،لكن أمام إرصار حييى عىل حضوره مل يملك سوى املوافقة.
التقى به عىل ُعجالة بعد أن أوثق ِرباط حبيس املخزن وقام بشحنه داخل
صندوق سيارته متهيدً ا لتسليمه إىل الرشطة.

األمر الذي أراح اجلميع ولقى قبولاً لدى كافة األطراف ،فهو عني
العقل.

كان الرجل يتلفت حوله بجزع ظان ًا أهنم سيقتلوه ،يكفيه رعب ًا تلك
اللحظات التي يعيشها وهو يقرتب من املوت ،لو كان فكر يف فعلته القبيحة
ملا أقدم عىل تلك اجلريمة.
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هذا ما دار بخلد إبراهيم وهو يفتح صندوق السيارة ليلقي نظرة عليه،
انتبه عىل صوت حييى خلفه:
 -واهلل القتل ليك حالل.

شد إبراهيم عىل يده وابتعدا ،بينام املقيد يسكنه الذعر ،جسده ينتفض،
هيذي بكلامت غري مفهومة.
انطلقت السيارة وهبا ثالثتهمٌ ،
كل عىل وجهة قلبه.

كان إقناع اجلد باألمر عسري ًا ،لكنه رضخ يف النهاية ملّا رأى من اجلميع
اتفاق عىل نفس املبدأ ،وما ساعد يف رسعة قبوله لألمر؛ رغبته يف التخلص من
عريس َ
ٍ
منتظر يريد
ذكرى تلك احلادثة ومع ورود أخبار من حييى جلده عن
االرتباط هباجر انفرجت أساريره وباتت نفسه هبا بعض الرضا.
***

هكذا احلياة ،بعد كل عثرة قفزة لألمام ،وبعد كل إخفاق نجاح ،بعد كل
ظالم نور وهنار.
وها هو النهار حيمل هلا األمل.

***

أرصت عىل التمسك باألمل
تعرضت ملحنة كادت تودي بحياهتا ،لكنها ّ
والتخيل عن اليأس وختطي األحزان.
استقامت «هاجر» بكربياء ،توجهت نحو صحن الدار.
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إهنا املرة األوىل التي تغادر فيها حجرهتا منذ فرض عليها جدها إقامة
جربية فيها.
استقبلتها ابتسامة «وصال» وتلقفتها عيون «حييى» فهو صاحب املبادرة
ودعوهتا إىل حديث قد يرسي عنها وخيرجها مما هي فيه.

قبل يد اجلدة «آمنة» ممتنة لصنيعها وما وجدته منها من عطف
أقبلت ُت ّ
ورعاية وحنان ،ثم استدارت يف مواجهة جدها ،كانت حتمل مزجي ًا خمتلف ًا
من املشاعر واألحاسيس جتاهه ،أما هو فقد كان صامت ًا.

ليضمها بقوة
تقدمت ببطء لتُق ِّبل يده كام تعودت ،فأمسك بيدها وشدها
ّ
ٍ
بصوت واهن ونشيج بكاء مكتوم يتصاعد رويدً ا رويدً ا ليهمس يف أذهنا:
مردد ًا
 -محداهلل عىل سالمتك يا بتي.

انتفضت يف حضنه وكأنه ُيعيدها إىل احلياة مرة أخرى!

فشدد قبضته عليها أكثر وكأهنا عادت بعد سفر طويل ،بكت طويلاً بني
جناحيه ،بكت قسوته عليها قبل قسوة ما حدث هلا.
شهقات ترسبن منها وهو يجُ لسها بجواره وقد هتدّ ج صوهتا وامتزج الدمع
دموعا تتساقط بغزارة عىل صفحة وجهها.
باألنني ،مدّ طرفه يمسح
ً
يده املرتعشة أرسلت هلا دفئ ًا كانت تتوق إليه وأمان ًا طاملا افتقدته باألسابيع
الفائتة ،بثت إليه لواعجها دون أن تنطق كلمة واحدة ،طال الصمت ،وال
زال نظرهم معانق ًا وجهها.
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رفع اجلد رأسه بعد فرتة وقد علته مسحة وهن ،احرتم اجلميع هيبة اللقاء
فلم جيرؤ أحد عىل الكالم حتى بدأ حييى يوجه حديث ًا خافت ًا جلده كارس ًا ِحدة
احلزن وعدته،طارت إليه ببرصها تتلقف كلامته كطوق نجاة بعد طول انتظار:
 -عليك دبيحة يا جد حالوة سالمة عروستنا احللوة.

ابتسم اجلد رغم حزنه ،فيحيى هو الوحيد القادر عىل إخراجه من صمته.

ّ
وخضب حليته بكل شموخه وهيبته ،بدأ
اجلد الذي ل َّفع الشيب رأسه
يضحك ويعلو صوت ضحكه وهو يرد عىل «حييى»:
 -هنخليهم دبحتني ملا تبرشين «مجيلة» خرب زين.

متتم اجلميع ابتهالاً هلل بالقبول ،وبدأ املزاح وصخب احلديث وقد زال

التوتر وتبدد اخلوف بعد طول حزن وقلق.
***

قلبت الدنيا رأس ًا عىل ِ
عقب بحث ًا عن أوراق وضعتها بملف أزرق
وأخفتها يف كتاب قديم عىل رف مرتفع داخل حجرة املكتب.
رصخت فيهم مجيع ًا والرشر يتقاذف من عيوهنا مح ًام:

 -يعني ايه؟ األوراق اختفت! هبلغ البوليس وأوديكم يف ستني داهية.

كانت تعلم «دالل» علم اليقني أن بناهتا وحماميها وراء تلك الرسقة ،لكنها
ال متلك أية أدلة ،احتارت ماذا تفعل ،ولمِ َ ُترسق األوراق يف تلك اللحظة ،وما
هي ُخططهم؟
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ليسهل وضعها يف دار للعجزة ورمي أختهم يف أية
ربام أرادوا إخفاءها ُ
مستشفى؟

أو ربام لدهيم من األفكار الشيطانية ما ال تعرفه وال تقدر عىل الوصول
لكنهه؟
كاد الصداع يقتلها حني قدمت عليها «أم صبحي» وبيدها حبة دواء
مسكنة و كأس ماء وطالبتها باهلدوء.
 اهدي كدا يا ست دالل ووحدي اهلل.ابتلعت الدواء بامئها ورددت:

 -ال إله إال اهلل.

أرسعت تصب عليها ما ُيطمئن فؤادها ويريح باهلا:

 أنا عشت عمري كله معاكم ماشفتش منكم إال كل خري ،صدقينيربنا هيزيح الغمة دي وهيدهيم إن شاء اهلل.
تنهدت «دالل» وهزت كتفيها بيأس:

 -أنا خالص مش عارفة أعمل ايه؟ أترصف ازاي؟ اخلوف هيقتلني.

 ال يا ستي اوعي ختايف منهم دول مهام يكون بناتك .اخلوف من اليلبيدبرهلم دا كله.
 -طب والعمل ايه يا أم صبحي؟
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_ايه رأيك يا ستي لو ختتفي شوية وختليهم يلفوا حوالني نفسهم؟

أعجبتها الفكرة ولكن… كيف وأين ومتى؟ عرشات األسئلة تدور يف
رأسها.
***

الليل يغيش سرته عىل األرض وفيه عربة ملن خيشى ،أما القاسية قلوهبم
فال عني تدمع وال قلب خيشع.
***

اضطربت قليلاً وربام ترددت يف تنفيذ ما قررت ،مجعت من الثياب القليل
وختففت ،ثم ألقت نظرة عىل النِيام وحتسست فمضت ُتكمل ُخطة أعدّ هتا

مع خادمتها.

ارحتل الثالثة؛ هي وابنتها «عال» وخادمتها ،ليبتعدن عن الرشك وحياذرن
الغرق.
أغلقت الباب هبدوء خلفها ،والوجهة حائرة يف بالد بعيدة ،ربام تكون
إىل اجلنوب.
قطعت صمت الرحلة الطويلة كلامهتا ا ُملطمئنة:

 ماختافيش ياست دالل كل حاجة هتميش زين ،تعريف حدانا يفالصعيد الناس كالهتم بيحبوا بعض وبيخافوا عىل بعض ويكرموا الغريب
قبل القريب ،إحنا هننزلو حدا أختي يف قنا هيا عايشة لوحدها بعد ما جوزها
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مات ووالدها اجتوزوا وسافروا ،ياما احتايلت عليا عشان أروح أقعد معاها،
لكن ايه ،كل يشء بميعاد.

كانت السيدة دالل غارقة يف أفكارها ،طال صمتها وهي تفكر بأمرها
ومصري ابنتها املريضة ،اخلوف مأل ضلوعها ،وزاد من توجسها رحيلها
ألرض موحشة ال تعرف فيها أحدً ا وليس هلا فيها سندً ا ،لكن الرحلة
مستمرة والسيارة تقطع الطريق عدو ًا حمموم ًا ،ال تتوقف وال ترتيث.
***

البغدادلي

120

-6البداية..

مرهقة،

مضنية،

طويلة طول حرف املد فيها بعذاباهتا وجراحها ،مجيلة عىل قدر شغفها،
مبهجة بكثرة ألواهنا ومجال طبيعتهاَ ،فضفاضة هي أيض ًا عىل قدر تعدد
تفسرياهتا وكثرة احتامالهتا ،فتباديلها وتوافيقها حمرية بل تكاد تكون
مستحيلة.
***

أنفاسها تزداد رسعة كلام قطعت عجلة القيادة الطريق ،وكلام تصارع
عقريب الساعة تالحق ًا ،وكلام عانق النسيم أوراق الشجر املصطف عىل جانبي
الطريق.
عيناها مركوزتان عىل نافذة السيارة التي استأجرهتا لتقلهم حتى خيتفوا
عن العيون ،وتلك اجلالسة بجوارها ال تعي شيئ ًا مما حيدث حوهلا ،تلهو
بدميتها الصغرية غري عابئة بمكان أو زمان.

تنهدت دالل وهي تلقي برأسها عىل املقعد تستند عىل طرفه ،وتتمنى أن
تكون مثلها يف تلك اللحظة.
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عادت هبا الذاكرة قبل وفاة زوجها د.رائف وفعلته التي قلبت حياهتم
رأس ًا عىل عقب ،هي اآلن عىل يقني تام أن ما حيدث ما هو إال عقاب اهلل هلم
ملّا خالفوا رشعه وحتدوا إرادته وحكمته يف تنفيذ القسمة الرشعية والتوزيع
العادل للامل .كيف تركوا العنان لشيطاهنم حتى يسوقهم إىل هذا الوادي
السحيق! استعر صدرها وارتعدت جوانحها حني تذكرت عذاب اآلخرة.
«يا اهلل» قالتها وهي متسك قلبها بشدة.

وتعرتف لنفسها أهنا رشيكة يف األمر ولو برضوخها وإذعاهنا لقراره،
كان عليها أن تتصدى له ،صحيح أهنا حاولت أن تثنيه عن هذا األمر ولكنها
بالنهاية استسلمت .حرم إخوته من نصيبهم الرشعي يف ماله ،وكتب كل
ثروته لبناته الاليت أعامهن الطمع واجلشع وأغراهن املال بسطوته إىل فعل ما
مل يتصوره هو أو أمهم ،وها هي جتني ثامر ما زرعت يداه ،هو تركها ورحل،
بينام هي من تتجرع وحدها ُغ ّصة الندامة.

أغمضت عينيها لرتتاح قلي ً
ال فال تعلم ما ينتظرها يف األيام القادمة،
وحيث غطت أم صبحي يف نوم عميق بأجراس متذبذبة عىل إيقاعات خمتلفة
وأصوات متباينة ،بينام «عال» تستند إىل كتف أمها وتنام كمالك صغري.
مع إطاللة فجر جديد وصلت السيارة إىل وجهتها يف قرية صغرية

بمحافظة قنا.

بيت صغري مكون من طابقني؛ الطابق األول الستقبال الضيوف واملطبخ
وحجرتني للنوم ،والطابق اآلخر به حظرية لرتبية الدواجن وتكعيبة ُعنب
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ٍ
كراس خشبية خمتلفة األحجام واألشكال ،والعديد من املوائد
حتت ظالهلا.
الصغرية ،يطل سطح االدارعىل ُرقعة زراعية غاية يف اجلامل ،أما املنزل فكان
ً
بسيطا جدً ا ،به بعض األثاث املتواضع.

وخلف الدار فرن طيني كبري ختبز فيه «أم حممد» الفطائر واخلبز والطواجن
ملن أراد من أهل القرية بثمن زهيد تستعني به عىل نفقات احلياة بعدما مات
زوجها وسافر أوالدها واحد ًا تلو اآلخر ليرتكوها وحيدة.
كانت القرية هادئة يف الصباح الباكر ،ال صخب وال ضجيج كأحياء
رحبت «أم حممد» بالوافدين وكانت قد أعدّ ت هلم
القاهرة التي ال تنامّ ،
الفطور وجهزت احلجرة اخلالية للسيدة دالل وابنتها.

ويف رشفة املنزل جلس اجلميع يتجاذبون أطراف احلديث وهم يتناولون
الكعك والبسكويت مع الشاي الصعيدي الثقيل الذي مل تستسغه السيدة
دالل وطلبت من «أم صبحي» شاي ًا خفيف ًا ،تناولته منها ثم شكرهتا بعد أن
قالت أم حممد:
 -معلش يا ست هانم إحنا اتعودنا عليه تقيل حرب.

ر ّدت دالل بتنهيدة:

 الصحة ماتتحملش كباية شاي تقيلة كدا يا ام حممد دا أنا برشبه خفيفمن ورا الدكتور.
تذكرت الطبيب فشهقت شهقة ضعيفة وأردفت:

 -يا خرب! أنا نسيت خالص مني هيتابع عال وأدويتها وحقنها.
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أرسعت أم حممد بالرد:

 -ألف سالمة عليها ،أدوية ايه وحقن أيه؟

تدخلت برسعة أم صبحي وهي تغمز بعينها ألختها حتى تنهي احلديث.

 -أدوية وحقن الزمن تتاخد كل يوم.

ثم وجهت حديث ًا مقتضب ًا إىل سيدهتا تطمئنها:
 -ماتقلقيش يا ستي أين هترصف.

أطالت دالل النظر إليها ونفسها تعتلج بالكثري من املخاوف والظنون،
ٍ
متتال ال هيدأ وال
لكن األوىل أمدهتا بنظرة مطمئنة ،بينام هاتفها يضج برنني
ينقطع ،تيضء الشاشة بأسامء ابنتيها واحدة تلو األخرى.
أغلقت اهلاتف متام ًا ثم توجهت بحديثها إىل أم صبحي:

 -ملا خترجي يا أم صبحي اشرتييل تليفون تاين بخط جديد.

أجابتها باحرتام:

 -حارض يا ستي من عينيا.

***

ُفتحت البوابة احلديدية الضخمة لتستقبل الضيوف الوافدين إىل بيت
«البغداديل» الكبري ،ركضت سندس بفرحة لتخرب احلاجة «آمنة» وكان
وهم الستقباهلم.
جياورها حييى فأشارت إليه بمقدم الزوار،تنحنح حييى ّ
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بينام احلاجة يامنة تضع قدمها يف ُخفها عىل عجل وتستند إىل عصاها
وتقوم من جملسها لتلقي نظرة عىل العريس القادم إىل هاجر بعد أن سمعت
عنه الكثري من ِوصال.
أسندت جسدها الكهل إىل رشفة صغرية يف حجرهتا تطل عىل الفناء،
تألألت ابتسامتها بالسعادة وغزت ضحكة عريضة شفتيها املتشققتني
ووجهها املتغضن.
عدلت من وضعية وشاحها وعادت ملجلسها ،كان الطابق العلوي ذاخر ًا
بنظرات ختتلس الوافدين اجلدد من وراء حجاب أو من وراء البغداديل.

كانت تقف رقية وفاطمة وكلثوم يراقبن الركب وهو يتقدم ،أيمن بصحبة
حسان.
عمه ّ

دخلت وصال الغرفة لتجد البنات يتغامزن ويصحن بإعجاب عىل
وسامة العريس ،بل مل يسلم عمه من لساهنن ،ضحكت ِوصال وهي تأمرهن
بمزاح أن يبتعدن عن الرشفة ويرتكن العريس لصاحبته ،وأدارت وجهها
لتجد هاجر ممتقعة الوجه ،زائغة النظرات ،شاردة يف األفق البعيد،
أشفقت عليها ورثت حلاهلا فهي تعلم ما يعتمل بصدرها اآلن ،وما
يتصارع يف عقلها من أفكار.

يف قاعة استقبال الضيوف ومقاعدها اخلشبية اجلميلة عىل هيئة األرابيسك
ككل طراز بيت البغداديل لكنها فخمة إىل حد كبري ويزينها بعض األحجار
الكريمة التي ُل ِصقت بتناغم وانسجام.
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حتى املزهريات واللوحات والفرش والستائر؛ كلها من نفس الطراز
ومن ذات العراقة والتميز.

تقدم أيمن وعمه حسان ليصافحا احلاج «عبداللطيف» الذي استقبلهام
بحفاوة وطلب حييى منهام اجللوس وتبادل اجلميع أطراف احلديث ،تكلموا
عن كل يشء ويف كل يشء قرابة الساعة ،ثم نظر أيمن ليحيى ثم لعمه وكأنه
يطالبهام بإمتام األمر والدخول يف موضوع ِ
اخلطبة واالرتباط،تنحنح حسان
ليبدأ باحلديث:
 -احنا يرشفنا يا عم احلاج عبداللطيف نطلبو يد عروستنا احللوة لولدنا أيمن.

نظر اجلد إىل حفيده نظرة طويلة وربام متفق عليها يف مثل تلك اجللسات،
ابتسم حييى وهو يستأذن جده بالرد:

 دا رشف لينا واهلل يا عم حسان وأيمن ولدنا وأخونا بس نأجلو املوضوعسبوعني تالتة ملا نعمللكو زيارة ونسألو العروسة برضك.
أومأ حسان رأسه بتفهم وكأهنا إجابة منتظرة ،فمن عادات الزواج أن ال
يتم القبول مبارشة حتى ال ُيساء الظن بأهل العروس.
***

وقفت أمام املرآة تطالع وجهها ،كانت طويلة القوام ،غضة ال َبشرَ َ ة،
ممشوقة القد ،حتتفظ بحيويتها ونضارهتا ،مررت يدها عىل بعض التجاعيد يف
وجهها ،ها هي قاربت عىل إهناء ِعقدها الرابع بام فيه من أحداث وذكريات،
وها هي الشعرات البيضاء بدأت تغزو رأسها.
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كانت مجيلة املالمح ،ليست فاتنة ،لكنها مرحية وهادئة ،ابتسمت ساخرة
وهي تضع يدها عىل بطنها اخلاوية دائماً ويد األمومة العاجزة تربت عليها،
كم عانت وقاست بسبب عجزها عن اإلنجاب! فرت دمعة حزينة عىل
وجعا وأمل ًا ال حيتمله برش ،ليتهم أخذوا منها كل يشء وأعطوها
خدها حتكي ً
طف ً
ال فقط ،لينادهيا...
«أمي»

مسحت دموعها برسعة وهي تتذكر كم كانت حتب حسني وكان حيبها،
فضلته عىل كل رجال القرية والقرى املجاورة الذين تقدموا خلطبتها رغبة يف
مصاهرة الشيخ شيخون ولمِ ا تتمتع به ابنته من سمعة طيبة وملا هلا من قبول
يف كل بيوتات الواحة ،أليادهيا البيضاء يف املساعدة واملشاركة يف األتراح
قبل األفراح ،فمن يتعامل معها يشعر بطيبتها وحناهنا فينعكس عىل وجهها
لرتاها أمجل نساء الكون ،لكن زوجها رضخ لرأي والده ليتزوج من ُتنجب

له الولد.

كربياؤها منعها أن تقبل هكذا وضع فآثرت االنسحاب وعادت لبيت
والدها ،تنهدت بعمق حني تذكرت أهنا بال ذرية وحلم األمومة الذي اشتاقت
إليه ُوئِد منذ زمن ،ويد اهلل منحتها العوض يف إخوهتا وأبناء وبنات البغدادي
فاعتربهتم مجيع ًا أبنائها ،عىل طاولة الزينة اخلالية من أية أدوات للزينة سوى
مكحلة ،وقنينة عطر.
أمسكت هباتفها ال ّنقال لتطمئن عىل أخيها «فارس» مكاملة رسيعة مقتضبة
مفعمة باللهفة واالشتياق.
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 -كيف حالك يا فارس؟

 -احلمد هلل بخري يا خيتي طمنيني عليكوا وعىل الشيخ شيخون.

وبعد عن املشاكل.
احنا بخري يا واد أبوي خليك ف روحك ّتنهد بمرارة قائ ً
ال:

 عمري ما سعيت للمشاكل يا ِوصال وانتي عارفة إنام احلق والباطلعمرهم ما جيتمعوا يف جوف مؤمن يا بت ابوي مش هو دا اليل اتعلمناه من
الشيخ وحفظهولنا وشفناه طول عمره.
سكت قلي ً
ال ليضيف بريبة:

أبويا ماله يا وصال هو مرضان؟ راقد؟تلعثمت قلي ً
ال لتجيب عليه:

أبدا يا اخوي ماراقدش ،الضغط بس كان عايل شويتني اليومني اليلفاتوا فأنا وإبراهيم أرصينا إنه يريح يف فرشته وما يتعبش روحه ،اطمن يا
حبيبي هو بخري وهيكلمك النهاردة ،خيل بالك من نفسك ،يف رعاية اهلل.
أغلقت اهلاتف برسعة قبل أن تتزايد أسئلته وتتفاقم ريبته ،دلفت إىل
حجرة والدها دقت الباب وهي تناديه:
 صاحي يا بوي؟فأجاهبا بحنان:

 -ادخيل يا وصال.
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ابتسمت وهي تنحني لتقبل يده:

 صباح اخلري يا عم الشيخ ،أخبار صحتك ايه النهاردة؟أغلق مصحفه وابتسم هلا:

 -صباح النور يا ابنيتي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا نرضي.

تناولت الدواء من عىل املنضدة املجاورة له ومهست بخفوت:
 -دوا السكر والضغط يابوي قبل ما تفطر اهلل يرىض عنيك.

قربت يدها بكوب املاء وحبات الدواء ،ابتلعها ومحد اهلل عىل نعمه
الوفرية.
التفت إليها متسائ ً
ال:

 ها أخبار العريس ايه يا بتي مليح؟ واهلل كان بودي أحرض القعدةالبارحة بس ماقدرتش اقوم من فرشتي.

أشفقت عليه ،فهو القوي الذي ال حيب الضعف ،الصلب الذي ال يلني.
شاركته االبتسام وهي حتكي له عن االستقبال احلافل الذي لقيه هو وعمه،
من عمها ومن حييى.
عكفت وصال عىل خدمة والدها طيلة فرتة مرضه تراعيه وتسهر عىل
راحته.
***
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رساج اخلري ييضء باخلري ،أما هليب الرش فيحرق القلوب واألفئدة.
***

هرس عقب سيجارته بحذائه ووضع الكأس عىل الطاولة واسرتخى يف
جلسته ليضيق عينيه وهو حيسب ثامر الصفقة ،مالحمها القاسية استنفذت كل
مرات التعقل والرتيث فهتفت بغضب:
 -جرالك ايه يا يس عاصم هو إحنا أكلنا ايه عشان نرشب عليه ماية؟

اتفاق مشبوه وصفقة موسومة بالغدر واخليانة ،تم االتفاق عىل كل يشء،
خمدرات «املعلمة دوابة» سيتم هتريبها داخل شحنة رشكة البغدادي وبإسم
حييى!!

وهو ما شجعه عىل القبول ،إضافة إىل مبلغ مايل ضخم من ذوات الستة
أرقام ،لقد كانت عمولة عاصم مليون جنيه.
 هو عيب ملا نشوف النغنغة هتبقى ازاي ؟وتابع بخبث:

 ما ختافيش يا معلمة أين وضبت كل حاجة زي ما اتفقنا الشحنة اجلايةهتبقى خبطة العمر ورجالتك هتحط البضاعة جواها بمعرفتي ومساعديت،
متام يا ست الكل؟
ضحكت برضا وهي تتاميل فيهتز جسدها يمين ًا ويسار ًا:

-متام يا باشا.
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زفر عاصم حانق ًا:

 كل يش باسم حييى وبإمضته يعني لو وقع حمدش هيسمي عليه واهونبقى ارتاحنا منه ومن عنتظته.
تبدلت مالحمها مرة أخرى وهتفت:

-ال ال مش عايزين كدا ،احنا عايزين بضاعتنا توصل حضننا بالسالمة.

ومالت ناحيته قلي ً
ال وأردفت:
 -زين يا باشا.

دفع السائل الكحويل داخل جوفه دفعة واحدة ليجيب وهو يتاميل من
تأثريه:
-زين قوي قوي قوي يا بوي.

***

واجلراح إن نزفت فال برأ هلا إال يد حبيب تطبب حني األمل ،وتبتعد قلي ً
ال
حني الكرسة والوجع ،وال تكون أبد ًا سبب ًا يف نزف جرح قديم أو تكون سبب ًا
يف جرح جديد.
***

سحب ملف ًا يطالعه وهو يفتح حاسوبه ال ّنقال ،مبنى مرتف بالنسبة
للواحة ومن فيها .غرفة كبرية ،مكتب واسع فخم ،مقعد وثري يتوسط
األرضية ،سجادة ملونة ،خزانة خشبية حتوي ملفات الصفقات اخلاصة
برشكة الغالل.
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وجد رسالة من هاجر تطلب منه أن يمر بغرفتها بعد عودته ليتحادثا،
نقرت عدة نقرات عىل شاشة هاتفها بعد أن أرسلت رسالتها ليحيى .ألقت
هاتفها بعصبية ،أغلقت عينيها بقوة وحاولت أن تتناسى صداع رأسها،
فركت جبهتها بيدها .هي تريد أن متحي املايض من خياهلا ،حتاول أن تعيش
مرة أخرى ،لكنها كانت منذ أيام قليلة إىل املوت أقرب منها إىل احلياة ،رفعت
ُغرهتا عن برشة عاجية رائعة ،كانت تنظر إىل باب غرفتها كل دقيقة رغبة

ورهبة ،وحديث ختشاه وختشى ردة فعل من حوهلا أو مواجهتهم.
أهنى حييى عمله وعاد ملنزله ،طرق باب غرفة هاجر.

حاولت التحكم يف نبضات قلبها وتنفسها وهي ترف جفنيها برسعة
وتفرك كفيها بتوتر لرتد:
 -اتفضل يا خوي.

دخل حييى وعىل وجهه عالمات استفهام واندهاش:
 مالك يا هاجر فيكي ايه ؟ مرضانة يا خيتي؟!أرسعت تطمئنه بحنان:

-ال يا خوي أنا زينة بس كنت عايزة أحتدت معاك يف موضوعععععع.

وتوقفت الكلامت يف حلقها.

 -خري يا بت ابوي اتكلمي أين سامعك.

حاولت أن تلملم شتات نفسها لتبدأ يف طرح قضيتها:
 -حييى أين ماعيزاش اجتوز دلقيتي.
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وكأنام ألقت قنبلة يف وجهه هتف غاضب ًا:

 -ليه ؟ ليه يا بت الناس؟

 أين حمتاجة وقت يا خوي أخرج فيه من أزمتي وأتغلب عىل املحنة دي،مش بالساهل عيل احتط يف جواز والتزامات ومسئولية واين لساي ما فقتش
من اليل اين فيه.
ربت عىل كتفها واحتضنها متفه ًام لريد عليها بابتسامة حنونة:

 يا ستي احنا حاسني بيكي وعمرنا ما هنكون محل عليكي وال هنسببلكضغط من أي نوع
خدي وقتك عشان تتعايف وترجعي أقوى من األول.
هتللت أساريرها وتنهدت بارتياح:

 صحيح يا خوي؟ كرت خريك يا حييى عمري ما هنسى وقفتك جنبي يا اخوي.مسد شعرها وهو يعيد ترتيب خصالته املتناثرة.

 أين عارف انك دلقيتي مشتتة وف مرحلة عدم اتزان وصعب تاخديقرار بس طلب من أخوكي اليل بيحبك ماتطوليش يف املرحلة دي اجتاوزهيا يا
هاجر وعدهيا وكامن ايه املانع انك تدي فرصة ليد عفية تاخد بيدك وتساعدك
انك تقومي وتصلبي طولك.
مال عليها بحنان ليضيف:

 وصدقيني يد أيمن فيها صدق ورجولة أشهد بيهم ،ما تاخديش قراربس فكري إن دي فرصة كويسة وفكري كامن إهنا فرصة لينا كوالتنا.
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نظر بعمق إىل عينيها وأضاف:

 -فامهاين يا هاجر.

أومأت رأسها باإلجياب فقام متجه ًا نحو الباب وقبل أن يغادر مازحها:

 اخلطوبة مش جواز يا بت أبوي دي فرصة تتعرفوا عىل بعض أكرتوتقربوا من بعض ولو ما عجبكيش يا دار ما دخلك رش.
ابتسم هلا مطمئن ًا ورحل ،تركها تفكر باألمر.

خرج من حجرهتا ليجد سندس تنحني تعدل من وضعية املفارش وترتبها
كل يف موضعه ،وقف يراقبها بحنان دون أن تشعر ،اعتدلت لتجفف حبات
العرق املتساقطة من جبينها بكم ردائها وتتنهد بإرهاق ثم تلفتت حوهلا لرتاه
أمامها وهتتز صورته وتدور هبا الدنيا فتسقط مغشي ًاعليها!

تلقفها حييى بخوف وهلع ومحلها بني ذراعيه ليضعها فوق الفراش وهو
هيتف بأعيل صوته منادي ًا أخته فاطمة ،وملا مل ترد بدأ ينادى عىل اجلميع وبدأ
بجميلة.
التي سارعت لتلبيته وأحرضت كوب ماء وما إن بدأ حييى يف إفاقتها
حتى حرضت الدكتورة فاطمة التي سارعت بقياس ضعطها وعد نبضاهتا
ثم حقنتها بدواء ما جعلها تغط يف نوم عميق.
هتف حييى:

 -ماهلا يا فاطمة طمنيني.
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خلعت السامعة الطبية عن أذهنا ورفعت عويناهتا الطبية إىل أعىل ثم
سحبت يد حييى لتخربه بصوت خفيض:
 الضغط وحش قوي يا حييى واهلزال اليل حداها دا نسبته زادت جد ًا.ثم أضافت برتدد:

 -بيتهيأيل األفضل نعملوهلا فحوصات وحتاليل عشان نطمنو.

سارع حييى جميب ًا وموافق ًا:

ِ
عليك ويف أحسن مستشفى.
 -نعملوهلا كل حاجة يا فاطمة باهلل

ثم أودع سندسته قبلة عىل جبينها وهو حيبس دموعه:
 ِانت ماتعرفيش سندسة غالية عندي قد ايه.
***

القيود التي نحاول اخلالص منها تتسبب يف إيالمنا مرة بعد مرة ،ولكننا
نعاود ذات األمر ظن ًا م ّنا أهنا سبيل انعتاق وأن احلرية تقف عىل األعتاب،
لنُفاجأ بالنهاية أن تلك القيود واألغالل مل تكن يوم ًا سبب ًا يف العذاب.
***

مر الوقت حتى بدأت الشمس ختتبئ خلف الظالل وهجم الظالم بقسوة
عىل كل البقاع ،قامت من مكاهنا تغشاها النقمة وحتمل يف نفسها من احلرية
والرصاع ما تنوء منه اجلبال ،فهي إن ارتضت عرضه بالزواج سيكون هذا
وأد ألحالمها بانعتاق من تلك احلياة ،سيورطها بالنهاية يف فخ البقاء.
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رقية التي تكره الواحة وما يمت هلا بصلة كيف تقبل بمن يربطها هبا!؟
ما كان حيز يف قلبها وتعاتب نفسها عليه عتاب ًا عظيماً  ،هو يقينها من صدق
مشاعره وشكها فيام تبديه من مشاعرها فهي دائ ًام ترتاح له وحلديثه ،هي
شغوفة به ،تفرح لقدومه وإن كانت تخُ في تلك األمور.
ربام حتبه؟

هزت رأسها بعنف.

« ال ،ال لن أقبل ،لن أفعل ،لن أسايره ،سأرفضه بكل قويت وسأرفض كل
ما يقيدين هبذا املكان وهذا البيت سأبتعد عنه وعن كل يشء»
أرسلت برصها متسل ً
ال للقادم هناك ثم هتفت:

 -مني هناك؟

كانت مجيلة تبحث عنها لتتناول الطعام مع حييى فهو حيب أن جيمع
األرسة كلها عىل العشاء مع غياب اجلد واجلدة بعض املرات لتناوهلام عشاء
مبكر ًا خفيف ًا يتناسب مع حالتهم الصحية.
تقدمت مجيلة تستكشف أمرها بعد أن الحظت رشودها ،ردت بمزاح:

 -أين مرت أخوكي اديني األمان يا ملكة املكان والزمان.

ضحكت رقية ملزاحها فهي بالفعل حتب مجيلة لنقاء رسيرهتا وطيبتها
املتناهية:
 -تعايل يا مجيلة عليكي األمان قويل برسعة عايزة ايه؟
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وانفجرتا َ
بض ِحك جلجل حديقة املنزل ،أمسكت مجيلة بيد رقية جترها
برسعة:
 -الوكل عيربد وأخوكي هيطني عيشتي عشان تنبسطي.

استجابت رقية هلرولتها وهي هتتف:

 -يطني عيشة مني يا قمر أنت ،وهو غرقان يف حبك يا حلو يا اسمر.

امحرت وجنتي مجيلة وصاحت يف رقية بحركة كوميدية وهي تشري بكفها
ختميسا :
يف وجهها
ً
 -أهو قركوا علينا دا اليل عيودينا ف داهية يا ساتر عليكو وعىل عينيكو.

ضحكت رقية وقالت:

 مايش ياعم بتخميس يف ويش مسريي أرضبك عني أخيل حييى يرزعكعلقة يكرس فيها عضمك.
أكملت مجيلة مزاحها خمرجة طرف لساهنا لتغيظها:

 -مهام تعميل عمره ما هيكرهني هو اليل بيتزرع يف القلب بيطلع بالساهل.

وكأنام نكأت جراحها بتلك الكلمة فغامت عني رقية بأمل وحزن ،دفعت
مجيلة باب املنزل لتلج وخلفها رقية فاقرتبت من أذهنا وحدثتها بخفوت:
 حرام عليكي يا رقية اليل بتعمليه يف إبراهيم ويف نفسك ،خايفة عليكيلتندمي وتضيعيه من يدك فكري زين يا اختي اهلل يرىض عليكي.
أومأت رقية رأسها باإلجياب منهية احلديث وقد وصلتا إىل غرفة الطعام.
***
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جلس يف مكتبه ُمتملم ً
ال يف مقعده ،يرتشف من فنجان قهوته بعصبية،
رشفات متالحقة حياول أن يبدد احلرية من رأسه وينزع القلق من عقله ،ثبت
عيونه عىل شاشة هاتفه ّ
عل خرب ًا منتظر ًا يرحيه وخيرجه من تلك الدائرة التي
وضعتهم فيها السيدة دالل.
خبط سطح مكتبه بقبضة يده هاتف ًا بحنق:
 -هتكون راحت فني دي؟

ثم علت حدة نربته وصاح زاعق ًا:

 -راحت فني؟

لقد رسق األوراق اخلاصة بممتلكاهتا كي يساومها عليها أما اآلن فهي
جمرد أوراق ال قيمة هلا
فامذا يفعل؟

عاود االتصال بأماين فقد يكون لدهيا خربية جديدة عن مكان والدهتا.

ها يا أستاذة أماين وصلتوا حلاجة؟أجابت بضيق:

-أبدا يا أستاذ أمحد كأن األرض انشقت وبلعتهم.

زفر بغيظ وغل:

يا ستي اسأيل عند قرايبكم ومعارفكم وجريانكم ،أقولك ماتسأليشممكن تكون موجودة ومها بينكروها ،طبي عليهم وفتيش كويس كل مكان
حمتمل تروحه.
أهنت حديثها قائلة:

-حارض إن شاء اهلل.
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-7ليس كل ما تتمناه يا قلب تدركه ،تلك معادلة احلب العصية بل
املستحيلة.
السامء الصافية يف الصباح الباكر مل يلوثها يشء من أفعال البرش ،حتى ما
فطهرته وتطهرت منه.
حيك بليل أرشقت شمس الصباح ّ

وحدهم خفافيش الظالم َمن يرصون عىل املعايص واآلثام ليل هنار ،تفوح
من ثياهبم رائحة اخليانة ،فالكثري والكثري من اخلطايا تدبر بليل ،تدور مع
الكؤوس لتغشى األبصار وتذهب بالعقول من الرؤوس ،فيضيع الرشد مع
الوعي ويتملك احلقد زمام األمور ،طبقات من الكراهية التي ترتاكم بالقلب،
وإرصار قوي وأعمى عىل االنتقام فتضيع الرباءة وتذهب الطيبة إىل ال رجعة.

وبني احلقد والغضب يضيع البرش وتؤكل احلقوق وتغيب الضامئر فتضيع
احلياة.
***

هي تريد أن متنحه السعادة الكاملة ولو اقتطعتها من عمرها ،حبها له ليس
له حدود وخزهيا منهم فاق كل احلدود.

زهورا أخرى أينع
أن تذبل الورود وجتف أوراقها أمر يسري ،فستنبت
ً
وأمجل ،أما أن تعطب اجلذور وتفسد يف قاع الرتبة فتحرتق وحيرتق معها
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كل يشء ،السوق والفروع واألوراق والزهور ،إهنا احلالقة التي ال تبقي وال
تذر.
وستبقى تبعات صنيع اآلباء علقماً يتجرعه األبناء.

طافت برأسها اخلواطر وقد انفرط عقد الذكريات ،كانت تراقب مالحمه
املنقبضة وهو يتابع شاشة حاسوبه ،كانت متوترة خائفة عليه بل مشفقة ،أما
هو فكانت تلوح بعينيه نظرة حائرة ضائعة هو يستشعر خطر ًا ما ال يدري
كنهه أو وصفه.
اقرتبت تربت عىل كتفه برفق فالتفت إليها ،كانت عيوهنا متسائلة قلقة،
قالت بصوت واهن:
 -مالك يا حييى؟ حصل حاجة يف الشغل؟

مسح وجهه بكفه بإرهاق وتعب ومل يرد ،وضعت يدها عىل صدرها وشهقت:
 -كاهنا حاجة واعرة قوي قوي.

طمأهنا بابتسامة رقيقة:

 -أبدا شوية مشاكل وهتعدي بأمر اهلل.

اعتدل ليمسد جبهته بإهبامه وسبابته وأضاف وهو يغلق شاشته:
 ِانت ايه اليل مصحيكي وقالقك دلوقتي؟

اقرتبت لتجاوره عىل األريكة هاتفة بمرح ونربة مشتاقة:
 -واين من ميتى بنام بعيد عنك.
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ضمها حمتوي ًا قلقها وتوترها ،فهي تعلم أن هناك أمر يشغله ،أغمض
عينيه يف صمت حلظات بدت وكأهنا حياة يبحث عنها بعيد ًا عن الضجيج يف
رحلة بحثه عن السكينة.
هي تعرفه ،تدرك لفتاته وانفعاالته ،تعلم ما حيبه وما يبغضه.

نظراهتا املريرة له حتمل دائ ًام تفه ًام لردود أفعاله وتقب ً
ال جلميع أحواله،
كانت حتاول أن تشفي بعض اجلراح بمزيد من احلب ع ّلها تربأ.

يف صباح ذلك اليوم حني تقدم إليه أحد رجاله بانفعال سمج مقرت ًنا بثقة من
مكتبه ليعرض ما لديه من أخبار جديدة توصل إليها أثناء مراقبته لعاصم.

 أيوا يا باشا عرفنا مني ورا احلكاية دي ،ويف معلومات إن الشحنةاجلديدة هيبقى فيها مشكلة كبرية.
مرر غضبه بخبطة قوية من قبضته عىل سطح مكتبه.

 املهم التفاصيل ،ماعيزش حاجة حتصل بعيد عن عيني ،أين عارف منيورا احلدوتة ومني بيحفر ورايا ،عايز بقى معلومات أكيدة.
ّ
مط شفتيه بال اهتامم وهو يرتشف قهوته عىل مهل ليستمع للمزيد.

 أيوا يا حييى بيه معلومات أكيدة إن «عاصم» بيدبر ويوضب هتريبممنوعات يف الشحنة اجلديدة والكالم دا من عيون لينا ف بيت « دوابة».

بإشارة من يد حييى الذي رشد حلظة قبل أن تومض عيناه بربيق انتصار
أعاد له كل خيوط اللعبة مرة واحدة .مرتّت بخاطره كل الذكريات السيئة
وكل التصورات املستحيلة وكافة أنواع االنتقام املباح والغري مباح.
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استقر يف سيارته بعدما فرك جبهته بتعب ،البطل ال ينترص بالضجيج وال
بالثرثرة ،بل باحلكمة والقوة ،والرش يلزم ملحاربته قوة أكرب منه.
استقبلته بابتسامة عذبة وحني رأت جتهم وجهه تسارعت دقات قلبها
بقوة حتى هتدجت ضلوع صدرها وأوشكت عىل االنفجار ،شهقة خافتة
فرت منها بينام هو يشري هلا أن تبتعد عن طريقه.

«حسنة» التي مل تعرف من احلياة سوى األخذ فقط مل ِ
تعط يوم ًا قط أي
ُ
يشء ،ترتدي دوم ًا العباءات الكتانية السوداء ويزين معصميها العديد من
ُ
احليل واألساور الذهبية
التي ُتصدر صلي ً
ال كلام حركت يدهيا اعتاده اجلميع حتى اشتهرت به،
دائماً تعقد رأسها بوشاح متعدد األلوان ،نحيفة ،قصرية مكرية ،وهو االنطباع
األويل حني تقع عليها عيناك ،أما إن حتدثت فإنه رش مستطري وهم ثقيل.
جلست عىل األريكة اخلشبية يف هبو الدار تراقب املار ،الراحل قبل القادم،
تقلب وجهها يف كل يشء بغري رضا.
أما هو؛ فرأسه مزدحم بأفكار كثرية وأحداث أكثر تترسب عرب شقوق
ضيقة من نافذة عقله.

دفع حييى املائدة بغضب فانقلبت وتناثرت األقداح والصحون التي
«حسنة» وهو يتفحصها:
تعلوها ،ليتهدج صوته خماطب ًا عمته ُ
 -فني جوزك يا عمة؟
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أرسعت مجيلة تقف بينه وبني أمها متنع تصادم ًا قريب ًا عىل ْ
وشك احلدوث،
عيناها مشوشة بدموع حارقة ،أما هي فقد مصمصت شفاهها بامتعاض:
 -وانت دخلك ايه بجوزي؟ عملك ايه ماهو يف حاله وأنت ف حالك.

زفر حييى بيأس وحدجها بنظرة مشتعلة:

 لألسف هو بيتدخل ف حايل وعايز يودرين ف مصيبة تقيلة.ريا منطيق ًا لتلك النظرة القامتة بعيوهنا ،هو بالنهاية حلمها
مل يكن ثمة تفس ً
داع
ودمها ،ابن أخيها ،لمِ َ تقبل أذيته والنيل منه؟ حتى لو كان هناك مربر أو ٍ

يف قلب زوجها.

حقد ،غرية ،كراهية ،طموح ،طمع ،جشع.
مرتادفات متأل قلبيهام جتاهه ،هذا ما رآه تو ًا يف عينيها وإن كان متشكك ًا

فيه من قبل،

لكنه متيقن منه عىل األقل جتاه زوجها.

وجعا من القريب.
الطعنة تكون أكثر قوة وأشد ً

متوجها إىل مقر الرشكة وبعقله فكرة واحدة؛ كشف احلقيقة.
هب من داره
ً
ّ
وقبل أن يغادر أطلق عدة هتديدات يف وجهها متحاشي ًا النظر إىل نقطة ضعفه
الواقفة بجواره ،يسمع نحيب قلبها و ُيدرك هلع نفسها وانعدام توازهنا.
 -أين هخليه يندم عىل عاميله السودة دي.

وأقسم أن يرد له رشه برش أكرب منه حتى لو جتاوز كل اخلطوط احلمراء،
مدبرا ومل يعقب ،بل اختفى يف ظالم أفكاره وظلمة ما حاق به وغيمة
فولىى ً
ّ
ً
جاثمة فوق عينيه بمحاذاة قرار تأخر كثريا ولكن ال مناص منه.
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بينام وقفت مجيلة ترمق امل ّتشحة بالسواد نظرات متوترة متسائلة معاتبة،
وعيون أمها تومض برشار خميف لتنسحب ببطء يف مرور يشبه انسحاب
أفعى.
***

الوقت طبيب ماهر ،حبيب حنون.
الوقت رفيقه الصرب كي يميض.

كفيل هو بتطييب اجلراح وتلك الرمحة الكربى.

وهو سؤال األرواح التي طاملا طرحته ،مل تعرف الكلل أو امللل أو العجز،
أهوالك الكربى من احلياة إن تسلمتها برضا كان عىل املوىل أن هيبك رمحات
املقادير.

انتفضت عىل صوت سيارة تقف فجأة ُيفتح باهبا ويلقيها أحدهم عىل
جادة الطريق حتاول أن ترصخ لكن صوهتا حمبوس يف صدرها ،تبكي ،تتأوه،
ترجتف برعب وهو يشدّ وثاقه عليها أكثر فأكثر.

شل الرعب أطرافها وانقض عليها صاحب الوجه الغليظ بأسنانه
الصفراء ،حاولت الفرار لكنه جذهبا وطرحها عىل األرض فسقطت يف
قبضته.
وحش يف صورة إنسان ،هتفت تتوسل إليه تسترصخ بقايا إنسانيته
املهدورة وأنوثتها املغدورة.
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وال جميب ،مزيد من االنتهاك آلدميتها ليبتلعها ثقب أسود ويسقط الزمن
ويضيع العقل وينتحر املنطق ،ينتزع ما تبقى من ثياهبا وهي حتاول التمسك
هبا تتوسله أن يدعها.

ترصخ ،ترصخ ،ترصخ ،لكنه حيكم سيطرته عليها وحيتلها برائحة عرقه
الكريه املصاحبة لرائحة أسنانه اخلانقة وقسوة رغبة حممومة ،ثم ضياع.
حيتد نشيجها وتتلبسها شجاعة اللحظة فتغرس أسناهنا يف عنقه بعد سيل
من ُسباب وأظافر ُغرست بوجهه تقتلع اجللد واللحم فينزف الدم من وجهه
وتنبثق دماء غزيرة أخرى من رقبته.
كانت تتمنى أن تقتله ألف مرة حني خر رصيع ًا وهي ُتلملم بقايا مالبسها
ورشفها ِ
وعرضها.

ً
حماوال
كان خيور كثور ذبيح به بقايا أنفاس ،وفجأة! فتح عينيه ومدّ يده
الوصول إليها ،لكنها وبكل قوة أمسكت بحجر ضخم ّ
وهشمت به رأسه
لتتناثر الدماء عىل وجهها ويف كل األرجاء.
فتشهق بفزع وترصخ بقوة رصخة عالية ،أفزعت كل سكان املنزل بعد أن
خلعت قلوهبم ،تفتح عيوهنا لتجد نفسها عىل فراشها ويف حجرهتا.

اليشء الوحيد احلقيقي الذي ملسته بيدهيا هو ذاك العرق املتساقط من
جبينها ومن جسدها حتى بلل مالبسها.

لقد كان كابوس ًا جثم عىل صدرها طوي ً
ال وها هي تستقبله كل مساء ،كان
أول من وصل إليها «رقية» ،التي رسعان ما احتضنتها لتخفي هاجر وجهها
يف صدرها وتعاود البكاء الذي مل ينقطع.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .قومي ياهاجر ،قومي يا ختي انتي بتحلمي.

هزت جسدها الذي ما زال ينتفض بقوة عىل الفراش ثم ضمته ،وتواىل
ّ
باقي أفراد العائلة يطمئنون ثم يرحلون.
ألقى إليها حييى طمأنة يف كلامت قليالت:

 استعيذي باهلل من الشيطان الرجيم وقومي اتويض وصيل ركعتني عىلما الفجر يأذن وتصيل ،وادعي إن ربنا يثبتك وخيفف عنك.
وجه حديثه إىل رقية:
ثم ّ

 -خليكي جارها ماتفوتيهاش يا رقية.

أومأت برأسها باإلجياب.

احلياة أحجية عسري فك طالسمها ،نظل ندور حوهلا نبحث عن حلول ملا
استعىص وفرجة ملا استحال من املغاليق ،حتى إذا فتحت األبواب وانكشفت
ُ
احل ُجب وسطعت شمس احلقيقة واستبان نورها مل نستطع مواجهتها.
طوفان من األسئلة التي ال إجابة هلا ،رد واحد من الطبيب:

 -هي حمتاجة جلسات نفسية وعصبية كترية حلد ما تتعاىف.

كانت حروفه جافة موجعة مؤملة بل قاتلة.

ختللت أنامله خصالت شعره بقسوة فهو ال يعرف أي جبهة يقاتل فيها
أوال وقد ُفتِ َحت مجيعها يف وجهه مرة واحدة.
***
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الطريق عىل جانبيه كله أشجار ،وهي ترمقها فقط ،شجرة حتدثها وأخرى
تضحك هلا ،وثالثة تودعها ،وتلك التي تبكي من أجلها .هي بصمتِها تظن
أن الكائنات حوهلا تتحدث ،كانت حتادث اجلامدات كلها عدا البرش ،وتظن
أن حياة كاملة تدور مع اجلامدات حوهلا ،فتلك املنازل تركض خلفها أما
العربات فتتصارع بجنون ُ
تلكم إحداها األخرى.
يف مستشفى قنا تم نقل سندس بعد أن تدهورت صحتها مما زاد األمل عىل
حييى ،لكن «فاطمة» وعدته بمتابعة حالتها والعناية هبا.

جتمعت الدموع يف زاوية عينيها فأجلمتها ببسالة وامتدت أصابعها النحيفة
لتمسك بكتاب تقرأ منه.
الرضا ليس دائ ًام عن قبول ،ربام كان هو اخليار الوحيد املتاح ،اختارت
الرضا منذ كانت طفلة تلهو يف دار «البغداديل» فام ُف ِر َ
ض عليها تقبلته برضا
وواجهت نفسها اجلاحمة فكبحت هتورها وتعقلت وتريثت ،لتثبت للجميع
بالنهاية أهنا أفضل من الذكر وأهنا أنثى ناجحة جديرة باالحرتام.

امتدت أناملها لتضع الكتاب جانب ًا كام وضعت كل املعوقات واملثبطات
جانب ًا .واختارت النجاح والتفوق.

انتهت العملية اجلراحية ،دفع باب غرفة العمليات بكتفه وهي تتبعه،
توجها ناحية املَغسل ،فتح صنبور املياه بعد أن نزع قفازه الطبي عن يديه.
غسلهام عدة مرات لتلحق به وتفعل ما فعل بالضبط ،وهتفت بنربة
إعجاب وهي تناوله منشفة:
 -ما شاء اهلل عليك يادكتور أنا قلبي كان هيقف ملا النبض قل.
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اعتدل يف وقفته وحدّ جها بنظرة قوية ثابتة:

 -الزم تبقى واثقة يف أستاذك مهام حصل.

طول قامته ونحافته الشديدة مع الشيب الذي غزا مفرقه جيربك عىل
ال حاف ً
اإلعجاب به إن أضفت سج ً
ال من النجاح والتميز يف كل يشء.
توقفت لتنزع كاممتها وغطاء الرأس الطبي.
فأردف بعجالة وثقة:

 بقية املحارضة اجلاية هترشحلك إن اليل حصل أثناء العملية كلهطبيعي ومتوقع.
تبادال النظرات ،ثم خلع نظارته وفرك أنفه بتعب ،ثم سأهلا متابع ًا احلالة

التي أحرضهتا اليوم:

 -عملتي الفحوصات الالزمة حلالتك؟

أجابت برسعة:

 حرضتك تقصد سندس؟ جا ِر عملها يادكتور وهاعرضها عىلحرضتك بأمر اهلل.
أومأ برأسه ثم انسحب تارك ًا هلا ما تبقى من خياالهتا عن ٍ
ماض صعب
ومستقبل غامض .مالت بعينيها النديتني لتطالع شاشة هاتفها الن ّقال بعد
صدور إنذار برسالة جديدة.
تنهدت بحرية فهي ال تعلم رس الرسائل التي تصلها كل يوم!
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«قرص الشمس يكتمل ويدير ،واألذان يصدح :اهلل أكرب.

يوم بدونك حزين أغرب ،يغالبني احلنني أكثر وأكثر».

ابتسمت يف رشود ،فتلك الرسائل بقدر ما تثري قلقها وغضبها لشدة
غموضها ،بقدر ما أصبحت تنتظرها بشغف وكأنام ُت ِّ
ذكرها أهنا ال زالت عىل
وجه احلياة مل ترحل.
***

لكل نفس هوى يغلبها حين ًا وتتغلب عليه حين ًا.

ويف قانون احلب؛ العني بالعني ،والقلب بالقلب ،والكف بالكف ،والغادر
أظلم ،والبادئ أرعن.
***

قلبه هيفو لبعض وصال ،لكن ثمة رجولة وكرامة لن ُتوأد ولو يف سبيل
ٌ
وحقيق عىل قلبه أن هيدأ ،فهو العاقل الرزين.
احلب،
مر أسبوع كامل افتقدته كام تفتقد
هو من النوع الذي إن غاب حرضّ ،
بوصلتها ،تشعر أنه يتجنبها متا ًما ،وبحدس أنثى هو يعاقبها.

مر بجانبها ،وتراقب انفعاالت وجهه اخلالية من
ترى عبوسه املفتعل كلام ّ
أي تعبري سوى اجلمود .أصبحت هي من تتم ّنى حمادثته ،كم اشتاقت للهفته!
لتعرقه ،وتردده ،حتى تلعثمه وختبطه كلام اقرتب منها.
ختشى أن تواجه نفسها ،لكنها تدرك بالنهاية أهنا تريده ،لكنه يتحاشاها ومل
ُ
تك تلك القضية ،القضية أهنا كانت تصارع نفسها بني املواجهة واالعرتاف
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والتمسك بحلمها القديم يف الفرار من الواحة وكل ما
بحبه ،وبني اهلروب
ّ
يربطها هبا.
احلب الذي تعرفه هلفة وشغف.

وهي ال ِقبل هلا بشغفه ،وال تقدر عىل هلفه.

آهة خفيضة أودعتها حرسهتا وحريهتا لتشهد عىل عذاباهتا وتنهي حرهبا
مع نفسها لتعرتف بحبه ولو بينها وبني نفسها ،وتدفن رأسها يف وسادهتا
هامسة:
 -أيوا بحبه.

***

دخلت «أم صبحي» متجر ًا لبيع اهلواتف ال ّنقالة لتشرتي للسيدة «دالل»
هاتف ورشحية جديدة،
وأثناء حديثها مع البائع؛ دخل شاب ووقف منتظر ًا إهناء احلوار الدائر
بينهام.

وكسيدة بسيطة ال تفهم كثري ًا يف وسائل التكنولوجيا احلديثة منحته
ابتسامة ودودة قبل أن متيل نحوه لتسأله عن اهلاتف هبمس وخفوت:
 -النوع دا كويس يا ولدي؟ إيه رأيك؟

ق ّلبه بني يديه وأومأ جميب ًا:

 -ايوا دا عميل جدً ا ومتطور.
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رشح هلا ببساطة كيفية استخدامه ،فطلبت منه تثبيت الرشحية به وشكرته
قبل أن ترحل:
شكرا يا ولدي ،اهلل يرىض عليك يا ....
ً -

رد برسعة البائع ليقدّ مه كام يليق به:
_دا دكتور «فارس» يا خالة.

شهقت بفرحة وكأنام وجدت ضالتها،
 -دكتور؟

رد بتواضع وهو يبتسم:

 -لسه يا خالة طالب يف كلية الطب.

ّ
«علاَ » أو حتى يدهلم عىل طبيب
فكرت أنه قد يساعدهم يف متابعة حالة ُ
جيد:
ّ

_ممكن يا ولدي تتفضل ترشب الشاي حدانا؟ عشان عايزة أوريك حالة
مريضة حمتاجني دكتور زين يتابعها ولو تقدر تساعدنا ،ويف كامن حقن كل
يوم و...
سكتت بإشارة منه وقد أومأ برأسه جميب ًا:

 -حتت أمرك يا خالة ،اتفضيل أين جاي معاكي.

كان «فارس» متحمس ًا لكل يشء؛ ملساعدة الناس ،لفعل اخلري ،للرياضة،
كحامسته للقضايا االسياسية .فهو يتحدث عن العمل اخلريي كام يتحدث
عن األقىص ،ينفعل ملباراة كرة قدم كام ينفعل لقضية فساد الدول.
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ميزانه يف كل األمور؛ ما كان هلل دام واتصل وما كان للناس وهن
وانقطع.
***

الظالم الذي مأل القلوب لينعكس عىل الواحة ،وليلٍ بارد ٍ
خميف ٍ
قاس.

ليت احلياة متنحنا فرصة النتزاع القلوب القاسية وغرس أفئدة غضة
وليدة ال تعرف الغل واحلقد ،ليت الطيبون بقوا بجوارنا ومل يرتكونا ككل
يشء مجيل مىض.
ليتهم تركوا ِظ ّلهم ِ
وظاللهُ م ومل يأخذوها معهم ويرتكونا يف متاهة وليل
ال صباح له.
***

تط ّلع إىل ساعته التي جتاوز وقتها بعد منتصف الليل ،تل ّفت بحذر
ً
وصوال إىل احلديقة
مستكشف ًا املكان،زفر بقلق حتى وصل إىل مدخل املنزل
اخللفية ،كان متعمدً ا الوصول يف ٍ
وقت كهذا؛ ليتسنى له مراقبة كل يشء
وسامع احلوار الذي ينتظر سامعه.

اضطر لالنتظار والوقوف طوي ً
سار بمحاذاة اجلدارّ ،
ال ،كان موقن ًا أن ثمة ما
ُيدبر خلف اجلدران ووراء األبواب املغلقة وما حُياك يف سواد الليايل املظلمة.

اِ
رشأب بعنقه ليستطلع األمر خلف رشفة البهو الكبري التي كانت خاوية
َّ
متا ًما
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فالكل نيام .عاد إىل وضعيته مرة أخرى ومل يملك سوى االنتظار.

رشد قلي ً
ال ،ربام كان عليه املواجهة ولكن ال بأس ،ال بد من دليل دامغ فال
تكفي جمرد معلومات ،هو يريد براهني ال يمتلكها الب ّتة.

كان يف قمة التعب واإلرهاق والتوتر ،أسند ظهره إىل اجلدار ودس كفيه
يف سرتته وبقى يف دائرة احلذر.
تلقفت أذنيه صو ًتا قاد ًما عرب البوابة الرئيسيةُ ،خطى ترتنح ،هذيان ودندنة
متقطعة.
عقد حاجبيه وهو يسرتق النظر من وراء اجلدار.
***
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 -8وليس أصدق من أحاديث القلوب.

***

هي حتفظ طقوسه اخلاصة عن ظهر قلب فبعد صالة الفجر يعود من
املسجد يتناول بضع مترات كام كان يفعل جده وأبوه بالضبط ،ثم يتناول
صباحا يأخذ محا ًما دافئ ًا ويتناول
قدح ًا من الشاي األخرض .وحني يستيقظ
ً
فطور ًا خفيف ًا.
املذياع عىل إذاعة القرآن الكريم ،وينصت بشغف لتفسري الشيخ

«الشعراوي» آليات كتاب اهلل ،وقد يأخذ قهوته مع الفطور أو يمهلها حني
يذهب إىل مقر عمله.
تعد له مجيلة طعام الغذاء وقبله تسأله ح ًبا وهلفة ال تتصنعهام:
 -ماذا تريد اليوم؟

فهي هلا فلسفتها اخلاصة يف إعداد الطعام ،هي حتب من تصنعه له بل
تعشقه ،لذا فهي تعشق املطبخ وأدواته ،تعشق األواين والصحون واملالعق،
تعشق املوقد واملربد واخلالط ،تعشق ُ
اخلضرَ والتوابل ،حتادث الطعام وهي
تعده ،ختربه بمكنونات قلبها وما يعتمل يف فؤادها ،تب ّثه لواعجها وتصارحه
بقلقها وريبتها.
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حني ُتعد له كعكة ال ُّتفاح؛ متسك قطع الفاكهة و ُتشهدها عىل حبها ،ثم
حني هتم بتقطيعها ُتسائلها :هل حتبني أن تكوين قطع ًا صغرية لتذويب يف فمه؟
ِ
لرياك ويشعر ِ
بك؟ ال بأس عزيزيت ،ستكونني ِقطع ًا متوسطة
أم قطع ًا كبرية
حتى يسهل نضجك وتأخذين لو ًنا مجي ً
وتقربه من
ال حيبه .ثم متسك العجني ّ
صدرها تبثه شوقها وشغفها وما يعرتي قلبها من قلق وخوف.

حتدثه – :قل يل باهلل عليك قبل أن ختتمر :ستبلغه متى أين أحبه؟ يف القضمة
األوىل؟ ال يا سيدي ،انتظر حتى تذوب بني شفتيه وتصل حالوتك جوفه ثم
أخربه أين ال أستطيع العيش بدونه ،وأين أخاف عليه من اهلواء.
حلوا
هيا باهلل عليك اختمر ولتعلو وتنتفخ حتى تعجبه وليكن مذاقك ً
ّ
كحبي له.

انقطعت أفكارها عندما هتف باسمها فالتفتت بلهفة قبل أن تتعلق
مطوقة عنقه بحنان فريد وقد هتدج صوهتا باحتياج يفضح إحساسها
بذراعيها ّ
بخوف من املستقبل:
 -حييى.

ضمها بقوة.
وكأنام تؤكد لنفسها أنه هو وأهنا بني جناحيهّ ،

وخشوعا ،بادلته النظر بعني الرضا
مهست برجاء يقارب التوسل رهبة
ً
لرتتسم عىل شفاهها ابتسامة حتمل األمان و ُتغطي شحوب أفكارها وقساوة
األحداث:
 -اتأخرت قوي وقلقت عليك.
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-مالك؟

قاهلا حييى وهو يمسك بذقنها ويرفع وجهها كي يرى عينيها بوضوح،
هزت رأسها وابتعدت برفق حتاول التامسك أمامه:
-مفيش.

نظر لعينيها طوي ً
ال ثم قال بنربة حب مقرتنة بحنان:

-ما بتعرفيش تكذيب عليا يا مجيلة.

أغمضت عينيها بقوة دون رد ،فأردف وهو يكز عىل أسنانه:
ِ
-انت سمعتي حاجة؟

يلوح بسبابته يف وجهها وبنربة
هزت رأسها نافية ،ليهتف بغضب وهو ّ
قاسية:
-مالكيش صالح يف اليل هيحصل واوعاكي تتدخيل يف أي موضوع.

جلس عىل حافة الفراش منفع ً
ال وكان الدم يغيل يف عروقه كلام تذكر ما
سمعه .

جثت عىل ركبتيها ووضعت يدهيا عىل رجليه وبدأت تنزع جوربه هبدوء
وحنان،
-أين خايفة عليك أنت يا حييى.

صمتت قلي ً
ال ثم أردفت بنربة ملتاعة وهي تقرتب منه أكثر:

-خايفة عليك وخايفة منك.
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هتدج صوهتا يف اجلملة األخرية ليتحول إىل شهقات باكية.

ضمها إىل صدره وهو يشعر باضطراهبا أكثر من أي وقت مىض ،هي ال
ّ
تريد لألمور أن تتطور أكثر من ذلك ،فهي اخلارسة األوىل واألخرية فيها.
غرست وجهها الباكي يف صدره وأكملت نشيجها بحرقة وهي تقول:

-ما حتملنيش فوق طاقتي يا حييى ،أنى مش هقدر أشوفكم بتتعاركوا تاين.

صمت وصمتت وهو يربت عىل كتفها ل ُيهدأ انفعاهلا وحيتوهيا ككل مرة،
زفر بقنوط.

ما أشبه األمر بمطرقة هتوي عىل رأسه فجأة ودون سابق إنذار ،لريتد
برصه فيجد الطعنة قادمة من أقرب الناس إليه.
***

البداية كيف تكون والنهاية تقفز إىل املشهد بغتة.
***

فتحت ِصوان مالبسها لتستخرج ثو ًبا مميزً ا ،هي ترى كل الثياب قديمة،
قبيحة ،ال يشء فيها مبهر أو مميز.
شعوران عارمان يكادان يعترصان قلبها؛

البقاء أو الرحيل.
احلب أو الكره.
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األمان أو التيه.

احلرية أو األغالل.

الصفح أو االنتقام.

أحدمها يرجوها أن تبقى معه ،تصارحه بحبها ،تبادله حب ًا بحب وقرب ًا بقرب
وشغف ًا بشغف.

واآلخر يلومها عىل ضعفها واستسالمها ،وحيذرها من مغبة اإلنسياق
وراء عواطفها .هي تود أن تكون حرة طليقة ال قيود عليها وإن كان ثمة
رجل ،فليتوجها ملكة ال جيرها كأمة متبوعة ذليلة.
هو ذاك احلب الذي

***

إن استأمنته خانك،
إن اشرتيته باعك،

إن صدّ قته غدرك،

وإن متلكك أهلكك.

***

كانا يقفان عىل ضفة احلب بني بحرين ،أحدمها يريد االلتقاء ،واآلخر يفر
منه فراره من األسد.
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ما الذي يقف بينهام؟

سمحت لشالل ماء بارد أن هيبط عىل جسدها بقوة ،جسد نحيف،
تضاريس متنحها لقب أنثى بامتياز ،وقلب يصارع احلياة.

زفرت زفرة قصرية مللمت شعرها املتناثر بخصالته املبتلة كام مللمت
شتاهتا.
ارمتت عىل الفراش وغطت وجهها ،تذكرت حينام كانت طفلة صغرية
كانت ختتبئ حتت الغطاء ،تضم جسدها بذراعيها تلتمس األمان الذي
فقدته ،بعيد ًا عمن حوهلا ،حضنها احلنون هو كل ما حتصلت عليه.
أكثر هشاش ّة يف املساء!
لمِ َ نحن َ

***

لمِ َ
اجلراح أن َ
حيل الظالم ...وتبدأ بالعويلِ والرصاخ!؟
تنتظر
ُ
ُ

ترص َ
َ
النزف
تعاود
تلك النُدب ُة عىل االرتطا ِم جمد ًدا كلام التأمت
ُ
لمِ َ ُ

من جديد؟

للمصيبات ِ
ِ
لمِ َ َن ِ
العظام!؟
نبتسم
بك من أتفه األشياء بينام
ُ

لمِ َ لمَ ْ ُنعد نضحك ِمأل قلوبنا؟ بل كل ما نستطيعه ابتسامة صفراء.
لمِ َ تهُ امجنا ماليني األسئلة التي بال إجابات؟
***
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العنب،
كانت تقف أسفل سقيفة من خشب السنديان تتدىل منها عناقيد ُ
أحست بخطى تقرتب منها.
ّ
هو يعلم جيد ًا أين جيدها وهو اآلن ال يستطيع إجفاهلا أو التظاهر بالثبات
والصمود .فقد كان قرهبا يهُ لك حواسه ،وكانت هي حتتاجه أكثر من أي
وقت مىض ،حتتاج احتوائه هلا يقينها أنه هنا معها وأنه لن يرتكها .بضعة
سنتيمرتات تفصلهام لكنها بالنسبة هلا متاهة.
حنني اجتاحها فأغمضت عينيها لتهمس بخفوت:
 -ازيك يا إبراهيم؟

كان يقف خلفها متام ًا ،هي تريده أن يبقى وال يرحل ،يقف وال ّ
يمل،
يثبت وال يرتدد ،ولكن ال تريده أبد ًا أن يقرتب ،لقد كانت متناقضة.
رمقها بغيظ وكأنام قرأ أفكارها:

أين كويس ،املهم تكوين ِأنت كويسة.

حاولت ختطيه لكنه صاح معنف ًا لتحتد نربته باترة صمتها وترددها:

انتي عايزة ايه بالظبط؟ عايزة تاخدي كل حاجة ،العاشق الوهلان اليلحتت أمرك يقرب وقت ما حتبي ويبعد وقت ما تقرري ،احلرية واالنطالق
وتبقي صاحبة قرارك ،الدراسة والنجاح ،اخلصوصية وحمدش يتدخل ف
حياتك ،ال يا ست هانم حمدش بياخد كل حاجة وأول بند الزمن يتلغي مش
هكون رهن إشارتك بعد كدا.
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حترشجت نربهتا وسط ذهول أ ّمل هبا ليجتاح جسدها ُقشعريرة وكأنام نزع
وعراها أمام نفسها لتلجمه بجملة واحدة:
عنها ما تسترت به ّ
-مش جايز أنا حمتاجاك جنبي من غري رشوط؟

امحرت وجنتاه بارتعاشة شفتني ،وعينني تتنقالن عىل مالحمها ،غري مصدق
ّ
ما تقول لكنه ر ّد بنربة خشنة:
-كيف يعني من غري رشوط؟

حاولت أن ترشح له ،أن تضيف حرف ًا واحد ًا جديدً ا ،لكن لساهنا خذهلا
فتأوهت دون رد ليزفر هو بيأس ويضيف:
-وأنا مش لعبة يف يدك تلعبي بيها وملا تزهقي ترميها.

رفعت عيناها نحوه برفض عارم لمِ ا يقول يف حلظة رصاحة ومواجهة
حمتومة ،حانت منها نصف استدارة لتواجهه:

أين خايفة يا إبراهيم ،خايفة أكون نسخة من أمي و مرت عمي وخالتيوعمتي ،خايفة ارتباطنا يربطني بأكرت مكان بكرهه يف حيايت ،أكرت مكان
اتعذبت فيه وشفت كل الستات اليل حواليا بيتعاملو كجواري ،دايام متبوعة
دايام مقهورة دايام ملهاش رأي وال وجود ،جمرد التفكري بس إين هكون كدا
بيقتلني.
ّ
فك ذراعيه املنعقدتني أمام صدره وأشار هلا بسبابته وهو يرد بدهشة:
-األفكار ديا يف خيالك بس إنام الواقع فيه نامذج كتري أحسن.
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اإلسالم يا رقية كرم املرأة وقدمها عىل الراجل يف حاجات كتري ،أما
العكس فدي عادات جاهلية إحنا اليل الزم نحاربوها ونتمسك بالرشع.
تابع بني هسيس أنفاسه ا ُملعاتبة وفحم عينيه الذي انطفأ غضبه ملزيد من
تفهم وإدراك:
عمري ما هقدر أظلمك وال أهينك وال أقهرك ،مش بس عشان بحبك،كامن عشان ربنا أمرين بكدا فهمتي يا رقية؟

رفعت إليه عينني تغشامها دموع غزيرة فقد كانت تعلم أهنا ضغطت عليه
كثري ًا وحتاملت عليه أكثر وكانت دوافعها ذكريات أليمة ألحداث ال ذنب
له فيها.
أمجل ما يف احلكايا ِ
العرب.

***

تلك اللحظة التي تشعر فيها أن الدائرة تدور عىل َم ْن بغى ،وأن ِ
السحر
قد انقلب عىل الساحر.
***

طرق باب جده طرقات خافتة .اجلد الذي بات يعيش يف عامل خاص
بعد مرض زوجته احلاجة «آمنة» وعدم مغادرهتا حجرهتا إال يسري ًا ،جلأ
طيات صوره وأوراقه ،استخرج الصندوق
إىل صومعته حيادث ماضيه بني ّ
اخلشبي من خزانته ،جلس عىل حافة فراشه يتحسسه وكأنام يستحلفه أن يظل
حمتفظ ًا بعهد الصمت الذي قطعه عليه ،ولكن إىل متى؟
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ظن أن السرِ س ُيدفن إىل األبد ،سأل نفسه وقد بدا التأثر عىل وجهه
لقد ّ
حني تعانقت نظرته مع نظرات حفيده املستف ِهمة:
-خري يا جد سالمتك؟ أنت تعبان؟

انحنى ل ُيق ِّبل اليد قبل الرأس وأردف بقلق:

-حاسس بأيه؟ طم ّني اهلل يرىض عليك.

ممازحا يف كتفه لريد بابتسامة وواهنة:
لكزه
ً

أنا زين يا ولدي بس قلقان عىل جدتك وقعدهتا يف أوضتها.ابتسم حييى ليكمل ممازحته:

مانا قلتلك قبل اكديه نفتحوا األوضتني عىل بعض وال أنت عجزتوخايف يا جد.
علت قهقهة اجلد التي تنتهي دو ًما بسعال حاد لريد من بني شهقاته
الضاحكة:
اقفل خشمك يا قليل احليا ،جدك وتد يا خيبان لو اجتوزت مهاللكمالدار عيال ،مش زيك كسالن.
ضحك حييى لريبت عىل كتف جده بحنان بالغ:

-اهلل خيليك لينا يا جد.

سكت قلي ً
ال فأدرك جده أن هناك أمر ما فبادره:

-قول يا ولدي يف إيه حصل؟ عاصم؟

البغدادلي

163

هز رأسه موافق ًا:

-أيوا يا جد ،عاصم ما عيجبهاش لرب.

حكى جلده تفاصيل ما علمه من تدبري عاصم له ،جلس جواره ممسك ًا
كفه وتابع:
-أين مستني رأيك يا جد وعامل حساب إنه جوز عمتي وأبو مرايت.

جتهم وجهه وغامت عيناه بعد مجلته األخرية .رفع كفه إىل جانب وجهه
جيربه عىل التفات فكه املتصلب ليكون حليفه الصمت .نظرة قامتة بدّ هلا
بأخرى متوهجة حني رسى األمل بني احلروف.
وتكفل ثغره بابتسامة صغرية جُتابه ما حدث وما حيدث فاجلد يف جعبته

الكثري والكثري.

***

النهاية بداية جديدة ،ليس دائماً .

كصفحة ُطويت داخل كتاب به من األوراق الكثري والكثري ،فليست كل
العثرات تستحق السقوط يف بئر سحيق ،لنخرس بعدها كل يشء وأي يشء.
***

التفتت «مجيلة» لوالدهتا التي تقف عند باب املطبخ الكبري حتدّ جها بنظرة
امتعاض بعيناها الضيقتان فال تكاد تعرف هل مها مفتوحتان أم منغلقتان،
يتصاعد منهام رشر ال تكاد نخطئه عني .رشر خميف ممتزج بلؤم.
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أنفها املعقوف ،شفاهها احلادة الرفيعة التي أضفت عىل مالحمها الكثري من
«حسنة» وهي تواجه ابنتها التي كانت تصنع كيك الربتقال
القسوة ،حتفزت ُ
لزوجها.

حتى التقت نظرهتا املتسائلة مع نظرة والدهتا املشحونة وقسامهتا املقتضبة
لتخربها أن يف ُجعبتها الكثري ،حاولت أن تتفادى ِ
الصدام معها ،فألقت عليها
رصت أسناهنا حقد ًا وغيظ ًا ،وتبدلت
حتية الصباح وخرجت من املطبخّ .
مالمح وجهها املمتعضة بأخرى حانقة وعيناها تشتعالن قسوة:
-كانك ريتي عفريت؟

نفسا عميق ًا قبل أن جُتيب عىل أمها بنظرة لوم وعتب
أخذت مجيلة ً
وتقول:
-ما عفريت إال بني آدم يا ّما.

***

الثقة سلعة غالية باهظة الثمن ال نستطيع منحها إال ملن يستحقها أو أثبت
أنه جدير هبا.
***

وصل إىل مقر عمله بوجه عابس ليطلب حضور عاصم من سكرتريه
وأضاف بجدية:
جيي ًحاال ويفوت أي حاجة تانية.
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جم:
رد السكرتري بأدب ّ

حارض ًحاال هبلغه.

دخل عاصم وهو حياول أن خيفي توتره ،هتف حييى بعاصم:

-ايه أخبار الشحنة اجلديدة؟

تعرق وجهه وألقى إجابة مبتورة يف وجهه:
-جاهزة.

هز رأسه بثقة ليمرر ما أراده:
ّ

أنت عارف إهنا املرة دي شحنة كبرية قوي والزمن أنا أو أنت نكونوموجودين وقت التسليم.
موضحا
ثم تابع
ً

-اين خايف من اللخبطة.

برتدد مشوب باستفهام ِ
حذر ر ّد عاصم:
_ يعني إيه؟

رفع إليه حييى عينيه ببعض تأمل وتفكر وكأنام يبحث عن حل:

-الزمن حد منينا يكون موجود ،واألفضل يكون أنا.

أصدر عاصم مههمة استحسان موافق ًا عىل كالمه ،لكن حييى قاطعه بحزم:

بس أنت عارف إين ما عقدرش أفوت مصاحلنا اهنيه وجدي تعبان وجديتبرضك ،وسندس يف املستشفى ،وجلسات عالج هاجر ،كل دا فوق دماغي.
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وارتسمت عىل شفتيه ابتسامة متالعبة ليضيف:

وأنت بدايل يف العمليات الكبرية دي.صمت قلي ً
ال لريدف بنربة غامضة:

-وال أنت رأيك إيه؟

هز رأسه موافق ًا عىل مضض.
ّ

ضيق عينيه
فظهرت عىل وجهه أمارات الظفر واتسعت ابتسامته املاكرة ل ُي ّ
وهو يقول:
-يبقى تتوكل عىل اهلل وتسافر حترض التسليم.

غمغم عاصم برد مقتضب وموافقة بائسة ورحل.

رحل بوجه كالح جيرت ماضيه قطرة قطرة.

ُتبحر الذاكرة نحو األمس قرس ًا ومن دون كوابح لتبدو الصورة عرب
مرت عليها األزمان فصارت بشعة بينام
املايض البعيد باهتة كاحلة قميئةّ ،
العقل يقف شاهدً ا عند زاوية الذكريات يتطلع فينا ،حُي ِّدق ،يبهت ،غري
مصدق ملا فعلنا وما كنا عليه.
***

طفح الكيل وانتفخت أوداجه بينام رفعت هي سبابتها يف وجهه بعنف،
دارت برأسها بغتة ترميه برش ٍر غاضب واحلنق يقطر من حروفها ،هتف
ً
حماوال إقناعها بإلغاء الصفقة:
متوتر ًا يف مواجهة «دوابة»
-أين اكده اليل هاروح فيها.
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ملوحة بذراعيها:
انعقد حاجباها واقرتبت منه ِّ
-اهدى بس كدا وفهمني ايه اليل حصل.

بانفعال أكثر أردف وهو جيوب أنحاء الغرفة:

الظاهر حد بلغه ،دا عايزين أين اليل أسافر مع الشحنة.فركت جبهتها بأصبعيها ثم نظرت إليه:

مش كل حاجة باسمه يف األوراق؟أومأ باإلجابة لكنه أرسع برد صارم:
-بس اين اليل هكون موجود.

جلست بأرحيية وقالت هبدوء وثبات:

هتكون موجود زيك زي أي حد شغال يف الرشكة ،كل حاجة باسمهويوم ما حيصل حاجة هو اليل هيلبسها.
تابعت بنظرة ثاقبة:

بس إحنا ماعيزينش حاجة وحشة حتصل ،إحنا عايزين بضاعتنا توصلبالسالمة.
أمسكت أرجيلتها لتسحب نفس ًا عميق ًا وتخُ رجه ببطء:

وبرصاحة اكده أحسن ،أهو يبقى كل يشء حتت عنيك ونبقو مطمنني.مقاطعا عبارهتا مع زفرة قوية:
هتف بنفاذ صرب
ً

-وافرض الطوبة جات يف املعطوبة ولبستها أين؟
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نظرت إليه وهي تكز عىل أسناهنا وترد بقوة وعنف:

ما عنفرضش حاجة وأنت واخد حقك وزيادة من البيعة دي يا سيد الناس.ثم تابعت بابتسامة متكلفة:

-أقعد ارشبلك كاسني وروق مزاجك.

لتنبعث موسيقى صاخبة وتتاميل الراقصة عىل ايقاعها يف جمون صاخب
بينام األفكار تتزاحم يف رأسه الذي مل هيدأ.

هو طريق واحد ذو اجتاه واحد ال جمال لعودة أو تراجع أو حتى وقوف،
رشد قلي ً
ال وهو يفكر أنه أختار البداية وال بد له أن ُيكمل حتى النهاية ،وما
حدث الليلة الفائتة بينه وبينها ليس ببعيد،
حينام أوقفته بيدها املمتدة يف صدره وكأنام متنعه من دخول جنتها.

«حسنة»
ُتسائله عام فعله ليشتاط الولد غضب ًا وحن ًقا ،هو يعرفها جيدً اُ ،
ابنة عبداللطيف البغدادي ،زوجته وأم ابنته «مجيلة».

ريا لدهيم ،هو ِمن عائلتهم،
يدرك هو كيف انتشلته من القاع حني كان أج ً
لكن الزمان مل ُي ِ
بق له شيئ ًا من ثراء األجداد ونفوذ اآلباء الذي ضاع كام
ضاعت ثروهتم ،أعطته الصغري كي يقتله مقابل الزواج منها ،وباتفاق ُمربم
ً
رشيكا له يف املال واألرض
وغري ُمعلن مع األخ األكرب الذي رأى يف الصغري
َمضيع ًا لنصيب بناته من الترَ ِكة ،وافق عاصم الكلاّ ف أن يقوم بخطف
الصغري وقتله حني يأمرون.
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«حسنة»،
خبأه بعيد ًا لدى َوكر من أوكاره التي اعتاد الرتدد عليها ،أ ّما ُ
خملصا لزوجته
فقد أعمتها الغرية واحلقد عىل أخيها الذي رحل ،وكان وفي ًا ً
تتلق يف حياهتا سوى الغدر واجلحود ُ
وولده ،وهي التي مل َ
واخلذالن.
زوج تولىّ ؛ تركها بعد سنة واحدة حتمل لقب مطلقة ،تنهشها األلسنة
وتقذفها بتهم ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
انعزلت.
اكتأبت.

حقدت.
نقمت.

َك ِرهت كل يشء حتى نفسها ،وخرجت من عزلتها لتنفث رشورها يف
وجه اجلميع وأوهلم ابن أخيها ،لكن األب احلكيم رأى ما مل يره اجلميع ،رأى
أن قدوم الصغري رمحة هبم مجيع ًا ،فتفتق ذهنه عن تلك احليلة ليكتب الصغري
باسم ولده الثاين وليكون ابنه أمام اجلميع حيمل اسمه ويرعى عائلته وإخوته
البنات.
أعجبت الفكرة االبن ،لكن االبنة ال تزال حانقة ،فأملت رشوطها أن تعيد
هلم الولد برشط أن تتزوج الكلاّ ف «عاصم» وأن يعمل يف جتارهتم وحيظى
بنفوذهم وسطوهتم .وافق اجلميع عىل مضض ،لتكون اخلطيئة يف ثوب عقد
زواج واجتمع اثنان وكان الشيطان ثالثهام.
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كل ما يفكران به هو االستيالء عىل أموال العائلة ومجعها بسلطة ونفوذ
حتى تكتمل الدائرة،

ً
وحمبطا .مل ُت ِّ
ذكر ُه
لكن األب كان ُمد ِر ًكا ملخططاهتم ،وألالعيبهم واع ًيا
«حسنة» بكل هذا يف تلك اللحظة ،لكنها اكتفت بنظرة واحدة ثاقبة ل ُيد ِرك
ُ
هو كل ذلك فيسارع برد فعل هجومي عنيف عليها.
عايزة مني ايه يا بت البغدادي مش كفاية شبايب وعمري اليل ضاعمعاكي يا فقرية.
أصدرت فحيح ًا كأفعى تبث سمومها عرب كلامهتا:

صوح يا واكل ناسك انت نسيت يا حزين كنت ايه وبقيت ايه؟ وال أنتحنيت للطني والروبة اليل كنت عايش فيهم ،صحيح إنك قليل األصل.
أشاحت بوجهها وأفسحت له طريق الدخول لتضيف متسائلة:
-حصل ايه خىل حييى شايط منك اكديه؟

متفاخرا:
ضحك بخبث ورد
ً

-صربك عليا ،أين هخليه يروح يف ستني داهية.

قاهلا وارمتى عىل الفراش غائب ًا عن الوعي ليغط يف نوم عميق وأصوات
َشخريه تعلو وتعلو ،سدتّت أذنيها لتزفر بضيق وهي تسحبه داخل الفراش
وتقول بلهجة بائسة:
واهلل ما حد هيودينا يف ستني داهية إال خمك ِالضلم دا ،نام نامت عليك
حيطة يا بعيد.
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كان «حييى» مرتق ًبا يتصنت عىل كل حرف قااله ،أدرك حقدمها وغ ّلهام،
وعقد العزم عىل اختاذ إجراء حاسم.
***

تبقى الثقة تلك السلعة الغالية باهظة الثمن ال نستطيع منحها إال ملن
يستحقها أو بذل اجلهد ليثبت أنه جدير هبا.
***

تعددت زيارات «فارس» للسيدة «دالل» كل يوم يطمئن عىل حالة
«عال» ويعطيها األدوية ُ
قدحا من الشاي بعد
ُ
واحلقن املطلوبة ،ويتناول معها ً
أن ينهي مهمته.
أطرقت دالل برأسها إىل األرض وهي حتدثه:

هو عاش عمره كله جيمع يف الفلوس ويف النهاية فلوسه دي كانتسبب فساد حياتنا كلنا.
كان األسف يسكن عيناها وازاه إشفاق منه ويرد مؤكد ًا:

سبحان اهلل! وما كانَ ر ُبك نسيا.ثم تابع مطمئنا:

بس اطمني يا أمي وعليكي بالدعاء فمفعوله كالسحر ،وربنا وحدهقادر هيدي بناتك ويشفي ُعال.
رفعت برصها إىل السامء وأضافت:

-ويرجعيل سندس.
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تعجب من االسم ،فهي مل تذكره من قبل أثناء رسدها حلكايتها ،فابتسمت
ّ
ّ
موضحة:

 سندس بنتي ،من أكرت من عرشين سنة اتقدملها زميلها يف الكليةوكانت عيلته صعبة ومتشددة وإحنا رفضنا ،بس هي أرصت تتجوزه وبعد
سنتني اختفو مها االتنني.

أنا كنت بكلمها وأشوفها من وقت للتاين بعد اجلواز رغم اعرتاضنا عليه
ودورت عليها كتري بعد ما قالويل إن جوزها مات وإهنا سافرت ألهله ألهنا
خلفت ولد منه ،ومن ساعتها يا ابني ماعرفش عنها حاجة.
تلعثم فارس قلي ً
ال قبل أن يسأهلا:

مها من أهني بلد؟أجابت برسعة:

بيقولوا من الواحات ،وأهله عيلة كبرية أوي ،انا بعت ناس تسأل عليهابس حمدش عارف عنها حاجة ،بس عندي إحساس إن ربنا هيجمعنا تاين
ويعوضني بيها قساوة إخواهتا.
أشفق عليها فارس من نظرهتا الدامعة.
***
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غطى الليل ِ
ً
متخاذال حام ً
حني ّ
ال كد ًا
بسرته ظالم الواحة رحل النهار
صوت جهوري ُمزَ ل ِز ًال سكون املكان.
ورهق ًاَ ،ص َد َح
ٌ
مش قلت لك من زمان،احلق الزمن يبان.

والنور ال بد يطلع،

وينور كل مكان.

أه يا أبالسة موالسة،

الرش ف قلوبكو لسه،
واحلق مستني خلسة،

وملسة وكلمة ومهسة.
دنيا وفيها ما فيها،

احلق كلمة ضايعة فيها.

هرصخ كامن بأعىل صويت.

ال يمكن أبد ًا متحي وجودي،

حقي ف وجودي وحدودي،
الكل نايس وباع القضية.
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ٍ
بجلباب ُمر ّق ٍع وعقلٍ
كانت كلامته حاسمة حازمة ،رغم كونه مجَ ذوب
ٍ
وجيب خا ٍو،لكنه كان يمتلك الكثري من األرسار.
ُمشتت
غاب ليعود وتعود معه احلكايا.

***
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-9وسط الظالم احلالك هيديك قنديل بعيد شارة ضوء هتمس بخفوت :أنا
ِ
فاستهد يب واسرتشد ،وال تفلتني.
دليلك أهيا احلائر،
***

استشاط غضب ًا عندما وصله صوت ِ
«هالل» املجذوب ودندنته باملواويل،
تظنه هيذي بينام ِ
احلكمة ُ
تقطر من كلامته.
صاح ُمع ّنف ًا أحد اخلدم:

 -قولو للمجنون دا يسد خشمه ويغور بحديته املاسخ دا.

استجاب اخلادم وقفز لينفذ ما ُأ ِمره به.

لطمت كلامته قلبه كصفعة قاسية فارتعدت جوانحه وارتعشت أوصاله
رغ ًام عنه.

رفع إىل السامء عينني باكيتني ،وكفني طاملا طلبا العفو والصفح ،وشفتني
تتمتامن ِّ
بالذك ِر ولسان ال يكف عن االستغفار ،فاهلل وحده يعلم دوافعه
ومربارته.

ألقى جسده اهلزيل عىل أقرب مقعد وهوى لينشج فؤاده ند ًما .فتلك
الكلامت أعادت املايض كام ً
ال أمام عينيه ،كلامت املجذوب ليست هذ ًيا وال
َخ َرف ًا ،بل هي احلكمة الكاملة واحلقيقة الساطعة.
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زجره اخلادم وهناه عن تكرار وقوفه أمام الدار:

َّ -بعد عن هنا يا ِهالل وشوفلك داهية تانية اندب فيها.

زجمر هالل وصاح:

 -طول ما فيا نفس،

هرصخ بأعىل صوت.

السكات ما نفع،
عمر ُ
واحلق مش هيموت.

احتد اخلادم وزاد حنقه بتجاهل املجذوب له واستمراره يف هذيه:
 -بقولك غور من هنا أحسنلك.

تابع املجذوب وهو يجُ َ ْر ِج ْر أقدامه ببطء وعيناه متعلقتان بالبغداديل وكأنام
خياطبه:
 يا ميت ندامة عليكوعىل جرايرك،

ظلم وقهر حي

وميت بعاميلك،

كان فني ضمريك يا جدع؟

ُخنت وبعت وعملت البدع!
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ظهر فجأة الشيخ «شيخون» لينهي شجار ًا عىل َو ْشك احلدوث ممسك ًا بيد
ريا بيده األخرى للخادم بالرحيل ،فام لبث أن عاد أدراجه داخل
«هالل» ومش ً
البيت.
وجه حديث ًا بعبارات حانية:
ممُ ً
جم ّ
ازحا ومرح ًبا هبالل يف ود ّ

 -يا مرحب يا هالل محداهلل عىل السالمة يا راجل ،كنت غطسان فني يا فقري؟

ابتهج هالل لرؤية الشيخ شيخون واستجاب ليده التي تسحبه بعطف
ليقول:
 -تعاىل يا راجل دا أنت ليك وحشة كبرية.

ر ّد هالل بفرحة عارمة:

 -عندكوا حلمة وفتة يا عم الشيخ؟

َض ِح َك الشيخ شيخون ودعاه للدخول قائ ً
ال:

 دا إحنا عندبحولك ِعجل بحاله يا هالل ،اتفضل اتفضل دي ِوصالهتوكلك أحىل فتة.
افرتش املجذوب األرض ليكمل مواويله ا ُملعتادة وصاح يردد:
 -اعطي األصيل يا كريم حقه،

سرت وصحة وما ينهضم حقه،

وحقه عندك

واليل عندك ما يضيع حقه.
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منذ سمع حديث املجذوب الليلة الفائتة مل يغمض له َجفن ،ليتم أرقه
الصندوق اخلشبي واستعادة املايض القديم.
وتوتره بفتح ُ

هو القوي احلازم ا ُملسيطر عىل مقاليد األمور ،كيف له أن يبدو بتلك احلرية
والتشتت بل ووالضيا!

ارتعش كفه وهو ُيمسك بورقة مطوية ظ ّنها أخفت األرسار بداخلها
ولكن هيهات ،شعر بنفسه مبعثر ًا ،بل خائف ًا ،وسقطت الصحيفة من يده
لتكشف عن خمبؤاهتا وتفضح أرسارها وخبيئاهتا.

تنهد بأمل وضيق يلتقطها ليعيد طيها مرة أخرى بإحكام .نبضات قلبه
املرجتفة تواجه قساوة املايض ليقذفها بعنف داخل الصندوق ويغلقه .هو
الذي اعتاد املواجهة وخوض املعارك بشجاعة هيرب اآلن! يفر من ساحة
اخلاصة ،لكن احلاج عبداللطيف البغدادي
احلرب ليعتزل اجلميع يف حجرته
ّ
ال يهُ زم بسهولة وما كان يتحاشاه طيلة عمره آن آوان حسمه ،وعليه ،فقد اختذ
القرار ،وليكن بيده ال ِ
بيد عمرو.
انتبه عىل طرقات الباب ليتقدم منه ملقي ًا السالم:
 -السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته يا اخوي.

فطن ملغزى حضوره ل ُيشري له برأسه باجللوس را ّد ًا حتيته:
 -وعليكم والسالم يا شيخ شيخون.

منحه القادم نظرة جانبية ومهسة مل تتجاوز أذنيه:

 -آن اآلوان حتلني من الوعد يا حاج.
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تق ّلصت مالحمه وانعقد حاجباه وهو يرد ببؤس يصاحبه زفرة ضيق:

 -اعمل اليل يلد عليك يا اخوي يا ابن أمي وأبوي.

جتاهل شيخون نربة اللوم يف حديث أخيه ليحتل املقعد املجاور منه
ويقرتب أكثر ويالصقه،
ملح من بني أجفانه دمعة تراوده للفرار فصمت متحاشي ًا جرح كربيائه
أكثر مما هو فيه،

أغلق عينيه العن ًا املال والنفوذ وسطوهتام ،والعنًا ضعفه أمام سيطرة أخيه
األكرب.
تب ًا لكل يشء خيالف رشع اهلل ويقودنا إىل املهلكة.

للمشكل دا.
 -أين جاي احتدت معاك يا اخوي ونرسو عىل بر ُ

مهس هبا بحنو وعطف لكن قلبه ال يستكني ،ال يصمت ،ال يتوارى،
متسكت نربته بلجام ُ
احللم
وعقله الراجح ظل يرصخ ،يستنكر ،يؤنب وإن ّ
وهلجته برباط احلكمة.
 -دي مشكلتي يا شيخون وأين اليل أقرر ميتى تتحل.

قرر إجابته بنربة صارمة تبعتها نظرات حاسمة فال طاقة به حلرص دوافع
أو تقديم مسوغات.
زفر شيخون بحرارة ،فال سبيل حلوار معه كالعادة ،لك ّنه ألقى بجملة
أخرية قد تغيرّ من أطراف املعادلة املستعصية احلل:
 -كانك ما سمعتش هالل ومواويله اليل بيلف بيها يف البلد؟!
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كانت نظرته مستنكرة غري مصدقة وإن كانت صامتة.

وترا حا ًدا يف خافقه فتوتر واعتدل يف جلسته وازداد انعقاد
المست مجلته ً
حاجبيه الذي مل ينفك للحظة ،وازدادت معه أصوات أنفاسه احلانقة التي
صاحبها ُسعال شديد جعل وجهه حيمر بشدة فأرسع شيخون ُبعلبة البخاخ
الطبية يضعها عىل أنفه مرتبك ًا شاعر ًا بالذنب وضمريه يوبخه عىل ما فعل.
مهس بكلامت قليلة مهدئ ًا أخيه:

 -سالمتك يا اخوي بعد الرش عنيك.

َ
أرقده يف فراشه وجلس بجواره يف مجود ،عيناه ُتعانقان األرض يف خجلٍ

وندم.

و ّد لو مل يتحدث ،وظل ساكتًا ،ففي الصمت راحة وأمان ،لكنه ما لبث أن
استعاذ باهلل من شيطانه الذي يوسوس له ،فكيف يصمت وهو يعلم ويدري
بظلم واقع وجريمة ُدبرت بليل شارك فيها اجلميع ،والساكت عن احلق
شيطان أخرس ،هكذا يدعو الناس فكيف ختالف أفعاله أقواله!؟
***

ترتاقص بنا احلياة فنلهو باألمل ظن ًا ِم ّنا أ ّنا امتلكنا كل يشء ،فتدور بنا
لنعود صفر اليدين وخاليي ال ِوفاض ،فتصفعنا عند أول ُمنعطف ومع أول
فحسب.
ُشعاع ضوء أ ّنا مل ولن نملك منها شيئ ًا ،رساب ْ
***
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استقل حييى سيارته ملقر عمله ،اجلو شديد احلرارة والرطوبة عالية ،حتى
ُمكيف السيارة مل يكن مجُ دي ًا يف ذلك الطقس.
وصل ملبنى الرشكة وعندما شاهده وقف بمكانه كتمثال من حجر ،ال
يتحرك ،ال يرمش ،ال يتنفس.

مل يتوقع أن ُيصادفه يف الصباح الباكر ،فقد كان يخُ طط للقاء مسائي حيمل
كشف ًا للمستور ،لكن تلك املقابلة القاصمة أربكت حساباته يف حرب طاملا
جتنبها وحاول تأجيلها.
 -عىل فني يا سيد الناس؟

قاهلا حييى وهو ُيدرك متام ًا وقع الوصف عليه ،الحت من عينيه التفاتة
حذرة ِ
حا ّدة غاضبة ،تبعها نربة ِ
قلقة:
 -عندي مشوار ومعاود عىل طول ،يف حاجة؟

حدّ جه حييى بنظرة متحدية عنيدة وابتسامة صفراء:

 -مستنيك ولينا حديت طويل ما تعوقش يااخوي.

رجفة رست بخالياه تبعها نظرات مشحونة ،تتفحصُ ،تراقب ،حُتلل،
ولكنها ال تصل ليشء.

ابتعد بخطوات مرتددة بني ٍ
ٍ
وقلق ،ليبتسم حييى بتكلف مصطنع
شك
مودع ًا:
 -طريق السالمة يا غايل.
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فاملعركة الدائرة َرحاها مستمرة ،ال فوز فيها ألحد ،اجلميع خارس والغنائم
ُمغ ّلفة بحقد السنني.

السخط غلف صوته وهو ينهر مساعده عىل تكاسله يف إمتام اإلجراءات
بشحنة ِ
اخلاصة ُ
الغالل األخرية.

وحنق ًا عىل كل
ذبلت بسمته الصفراء رويد ًا لتحتل قسامته حرية َ
املتناقضات حوله.
رحل الرجل مرتبك ًا ليتم ما أمره به .طلب قهوته ع ّلها تعدل من مزاجه
اليسء ،هو ال يريد ظلم أحد أو البغي عىل أحد ،ربام اخليار السهل أن ينتقم
من اجلميع رغم قسوة االنتقام ،لكن األصعب أن يتسامح ويغفر وينسى.
رضب سطح املكتب بقبضته وكأنام يعاتب أفكاره قائ ً
ال:

 -مها مافاتوليش حرية االختيار.

أرجع رأسه للوراء ،هل بالفعل هو جمرب عىل السري يف هذا الطريق ومآالته
التي ربام تدمر اجلميع وهو أوهلم؟ ابتسم بشجن وهو يتذكر زوجته مجيلة
زمن ما مل ُ
الطيبة ،يف ٍ
يك يعنيه من العامل يشء سوى مسئولياته جتاه
الرقيقة ّ
وأحس بمشاعرها نحوه ،فكيف
عائلته الكبرية ،أما اليوم فقد تع ّلق قلبه هبا
ّ
يتخىل عنها ويصيبها يف مقتل!؟
بينام هو يكاد يجُ ن ليعثر عىل حل وسط ال جيرحها وال ينال منها ،مترر هي
كل يشء وتتقبل أي يشء ،متفهمة ألقىص درجة ،حمتوية بكل جوارحها ،هو
شاغلها و ّ
مهها األول واألخري.
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«حسنة» بانتظاره ،إيامءة معتذرة منه
عاد يف الظهرية للمنزل ل ُيفاجأ بعمته ُ
بتأجيل أي حوار للمساء.
بدا اإلرهاق جلي ًا عىل محُ ّياه فصعد مبارشة باجتاه شقته ومل يمر حتى بجده
أو جدته ،صعد الدَّ َرج برسعة ل ُيلقي بجسده ا ُملنهك عىل أقرب أريكة.
متكنت من جسدها انتفاضة سعادة وقلبها يرتاقص لقدومه مع ما تود
أن ختربه به ،تعلقت عيناها به ومع ابتسامته احلنونة وإشارته بيده أن جتاوره
تقدّ مت لتبتسم بحنو:
-محد اهلل ع السالمة يا حييى ماسمعتكش بتنادم عليا؟

وهز رأسه:
أومأ بابتسامة شاردة ّ
 -تعبااااان.

انزعجت واستقامت تتحسس جبهته:

 -مالك؟ حاسس بايه؟ اوعى تكون سخن؟

صدرت عنه ضحكة ناعمة ليسرتخي أكثر عىل األريكة:

 -يا سالاام أمجل نعمة إنك تالقي حد بيخاف عليك من اهلوا الطاير.

أمسك بكفها ُيق ِّبل باطنها وبنربة حانية تابع:

 -ما احترمش منك واصل يا مجيلة.

نظرة عاتبة سيطر عليها مهسها الدافئ:

 -اين برضو حد يا حييى؟!
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هز رأسه يف رضوخ:
ّ
 ِأنت كل دنيتي.

ابتسم يراقب مالحمها بشغف وقد كست وجنتيها مُحرة اخلجل ،ثم تعالت
ضحكته التي تأرس قلبها دوم ًا ،ومال يطبع ُقبلة حانية عىل جبينها فامتزجت
ضحكاهتام.
قالت بخجلٍ وتردد:

 -عايزة أقولك حاجة.

نربته العميقة وصوته الرخيم داعب قلبها قبل سمعها وهو يجُ يب:

 عيوين ِليك.

أحاطت نظراته العاشقة هبا لرتد ٍ
بوله وقد ّثبتت نظراهتا بنظراته:
 -أين حامل.

***

العنان.
عىل سبيل حامل؛ فلترتك لقلبك َ

وعىل سبيل ِ
احليطة؛ فلتحذر أن متر بأرض ال تعرفها.

أ ّما عىل سبيل الوجع؛ ال ِ
تعط قلبك كام ً
ال ألحد .احتفظ بحق العودة يا
صديقي.
***
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ٍ
بركن قيص يف حجرهتا تتابع الرسائل عرب شاشة هاتفها ،رسائل
انزوت
أصبحت ثابتة يومية منتظمة ،لتشغل مساحة كبرية من عقلها وحتتل جزء
أكرب من قلبها ،فتتحرك مشاعرها بلهفة مع كل حرف فيها.

تع ّلقت عيناها بشاشتها تتابع َ
ٍ
لشغف تسلل
وعلت شفتيها ابتسامة حاملة
إليها ومتك ّنن من قلبها.
ً
حلوال سحرية لواقع بغيض ،لكنه عىل األقل ُيساعد عىل
احلب ال يملك
اجتيازها وختطيها برفق.

دخلت رقية فجأة لتجد فاطمة متسك هباتفها وترتسم عىل وجهها تلك
االبتسامة الوهلانة.
 -سيدي يا سيدي إيه دا كله.

ارتبكت فاطمة وأغلقت اهلاتف لتصدر من رقية ضحكة ماكرة:

 لسه ماعرفاش مني اليل عيبعتلك الرسايل دي؟هزت رأسها نافية لرتد برشود:
ّ
 -أبدً ا يا رقية ماعارفاش.

تابعت رقية ضحكها ممُ َازحة أختها:

 برب يكون هالل املجذوب يا فاطمة أهو كالمه فيه شبه من الرسايل.لكزهتا فاطمة بحنق:

 -هالل املجذوب يا جمذوبة.
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 هو يف حد عاقل يعني يعمل اكديه يا دكتورة؟ضحكت فاطمة لتجيب بإقرار:

 شكيل أنا اليل هتجذب قبل ما اعرف مني هوا.هتم باالنرصاف:
التفتت فاطمة لرقية التي كانت ّ

 عىل فني يا أستاذة؟أجابت رقية:

 عمتك وصال عايزاين هاوصلها واعاود برسعة.غمزت فاطمة بطرف عينها ممُ ازحة أختها:

 -يارب يلني القلب احلجر.

عقدت رقية حاجبيها وزفرت بضيق فهي تعلم رأي اجلميع وترحيبهم
بارتباطها من إبراهيم ،أما هي فال تزال مرتددة.

انسحبت رقية شاردة وتبادر إىل ذهنها ما تريد ِوصال أن حتدثها فيه ،هي
القريبة من قلبها التي تعاملها كأم وأخت وصديقة ،ال تستطيع رفض طلب
هلا أو رد أمنية تستطيع حتقيقها.
وتوجهت نحوها برتدد ،كانت تقف يف استقباهلا بقامتها
طرقت باهبا
ّ
الطويلة املمشوقة ووجهها البشوش ،احتضنها طوي ً
ال وقالت:
 -اشتقت لك يا رقية وحشتيني يا بتي قوي.
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بادلتها ِ
العناق واألشواق وأجابت:

 وأين كامن يا عمتي اتوحشتك كتري بس كنت عارفة انك مشغولة مععم الشيخ شيخون وكنا بنطمنوا عليه ،ريب يتم شفاه عىل خري.
ابتسمت وصال وهي جتلس بجوارها يف مو ّدة بالغة:

 احلمد هلل ،قدّ ر ولطف وربنا خد بيده وقام بالسالمة.تنهدت رقية ومحدت اهلل ،لتضيف وصال:

 طمنيني بقا يا بتي كيف حالك دلقيتي وناوية عىل أيه يف موضوع إبراهيم؟صمتت رقية طوي ً
ال ،فهي نفسها ال تعرف ماذا تريد.

فهي بقلب األنثى تود االرتباط به ،لكن كربيائها يمنعها وجيعلها ترفضه
وترفض كل ما يربطها بالواحات بل وبالصعيد كله ،اندفعت الكلامت حا ّدة
تقطر مرارة من حلقها:
 -واهلل يا عمتي ما عارفة أعمل ايه أنا بني نارين ومقدراش اخد قرار.

التفتت وصال نحوها متأملة صدق مشاعرها وما ارتسم عىل محُ ّياها من
توتر وقلق فربتت عىل كتفها وتنهدت:

 شويف يا رقية هحكيلك حاجة يمكن ما حكيتهاش حلد واصل قبلاكده ،أنا اجتوزت أبوكي وكنا موعودين لبعض واين يف اللفة فتحت عنيا ما
ريتيش راجل غريه وال حبيت حد غريه هو كان كل دنيتي وكنت مستعدة
أحتدى العامل كله عشانه.
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رصح فيها وصال
أثارت تلك املقدمة شغف رقية فهي املرة األوىل التي ُت ّ
بتلك املشاعر وحتكي تلك الذكريات ،مالت برأسها للوراء وكأنام تسرتجع
باقي الذكريات،

عشت معاه أمجل سنني عمري حلد ما جه الوقت اليل كان الزم خيتار فيه
أين أو أوامر البغداديّ .
عضت شفتها بقسوة لتكتم نكزة يف قلبها تئن كلام
تذكرت ما حدث ،اعترصت قبضتها ساخطة وأضافت:
 جدك كان عاوزه يتجوز واحدة تانية عشان خيلف الولد وأين ُاحلكام
قالويل إن محيل نسبته ضعيفة بس مش مستحيلة يعني مع األدوية والعالج
كان ممكن حيصل ،لكن البغدادي ما عيصربش وولده ما عيقدرش خيالف
أوامره ،كنت بشوفه بيبكي وماعارفش يترصف ال قادر يواجهني وال قادر

يواجه أبوه ويتمسك بيا ،وكان الزمن عليا أحله من وعدي وطلبت الطالق
طبعا هو رفض بشدة لكن أين أرصيت ،تعريف ليه يا رقية ما كملتش معاه
ً
وخليته يتجوز عليا وأفضل عىل ذمته؟
نظرت بعيد برشود وهي جتيب عىل سؤاهلا:

 عشان كنت بحبه قوي ما حتملتش احطه يف رصاع بيني وبني أي حاجةتانية حتى لو كانت رغبته يف األبوة ،وما قدرتش اجتوز بعديه رغم إن اليل
اتقدمويل كتيري قوي بس ما قدرتش اشوف حد تاين غريه وملا اجتوز وخلف
كنت حاسة انكم والدي النكم حتة منيه.
التفتت وصال لتثبت نظرهتا يف عني رقية وتضيف بإقرار صامد:
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 اليل بيحب يا رقية بيدي وبيتسامح وبيغفر وبيتجاوز عن حاجاتكتري ،اليل بيحب ما عيفكرش هو عيكسب ايه أو خيرس ايه عيفكر بس ازاي
يسعد اليل عيحبه وازاي يرضيه وحيافظ عليه.
اليل عايزة أقوهلولك يا رقية إن إبراهيم عيحبك وممكن يديكي كتري بس
معيستناش العمر كله يا بتي إشارتك ،فامهاين يا رقية ؟

هزت رأسها وهي مشدوهة من عمق كلامت عمتها وحتليلها الرائع
ّ
للموقف ،لقد خلصت كل يشء ،هي تريده لكنها ال تريد الواحة ،تعلم أنه
حيبها لكنها ختاف العادات والتقاليد املوروثة ،لذا كانت حريهتا وترددها ،ال
بد أن تواجه نفسها إن كانت حتبه بصدق فلتمنحه الفرصة ولتمنح نفسها
فرصة التجربة.
***

إن خدعك أحدهم مرة فهو يسء ،أما إن خدعك مرتني فأنت يا صديقي
األسوأ.
***

ٍ
بعنف وفزع:
جرت أم صبحي تستنجد بفارس وهي تطرق الباب
َ
 -احلقنا يا بني ،عال جاهتا األزمة وجاهلا خلع يف كتفها.

ر ّد فارس مطمئن ًا:

 -ماتقلقيش يا خالة هجيب عربية وننقلها مستشفى قنا حا ًال.
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-10البدايات ال هتم فقد تكون عابرة ،أو بطيئة متلكئة ،وقد تكون مبهجة،
وأحيان ًا تكون هادئة أو مشتتة.
أما البدايات املشتعلة فلها حسابات أخرى.
***

الح طيفها مقتح ًام برصه بزيهّ ا الوقور وحجاهبا الرائع ومعطفها األبيض
األنيق الذي يضفي عليها صورة مالئكية ،لكن مالحمها كانت جادة ،حادة،
جامدة.
أهنى حواره مع الطبيب باقتضاب وقطع طريقها ليهتف:

 -فاطمة؟

توقفت حلظة وردت بحبور وعيناها ال تصدقان:

 -فارس؟

أومأ باإلجياب:
 -أيوا

كانت نربته صاخبة ،مبهجة ،ونظراته التي احتوهتا أربكتها.

اهلروب هنا أسلم ،لكنها مل تستطع فجذب انتباهها بسؤال عن أحواهلا
وأخبار العائلة؟
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لرتد باقتضاب:

 -احلمد هلل.

هتم بطرح سؤال عن سبب تواجده يف املستشفى ،و ّبخت
بينام كانت ّ
نفسها بقسوة ،كيف تقابله هبذا الربود!
ثم أمجعت أمرها وسألته:

 -بتعمل أيه هنا ،دراسة؟

ررا إجابة موضحة:
مسد شعر رأسه ممُ ً
ّ

 معايا حالة عايزك تشوفيها وتتابعيها ،ألن ظرويف مش هتسمح إيناستمر واحتامل أسافر.
 -تسافر؟

قالتها بانزعاج وقد انعقد حاجباها وتضاعفت حريهتا بعد ر ّده.

 -احتامل أسافر برا مرص فرتة ويمكن أروح أعيش مع «سعد» أخويا.

ريا ألسئلة كثرية ختجل أن تطرحها ،لكنها مجعتها
كانت عيناها تسأله تفس ً
يف استفسار واحد:
 -ليه؟

والر ّد تلعثمت أحرفه عىل لسان يود البوح لكن األحداث كثرية وال
رد رسيع:
يعرف بأهيا يبدأ فأنقذه ٌ

 ال دا موضوع يطول رشحه ،لو عندك وقت نفوت عىل املكتبة اليل جاراملستشفى عشان حمتاج شوية مراجع.
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وأردف:

 -بس قبل إكده تعايل شويف عال.

استجابت له لتسري بجواره فتذكر أنه مل يسأهلا عن وجودها يف قسم
التحاليل.
فأجابت:

 -كنت باستلم حتاليل سندس.

ال ،فهذا ما مل يتوقعه ،ليضيف برشود متسائ ً
توقف قلي ً
ال:

 -سندس؟

التفتت إليه وهي تضيف باستغراب:

 أه سندس صحتها بتدهور يوم عن يوم وحييى هيموت من القلق عليها،يف حاجة؟
تابع السري لريد ببساطة:

 -أبدا زعلتيني بس عليها ،اهلل يشفيها ويعافيها.

بحة توتر ،وتبعتها نظرات تقدير وإعجاب وهي تطلع عىل
نربته المستها ّ
األوراق اخلاصة بحالة ُعال.
***
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البعض له عامله اخلاص الذي ال يشاركه به أحد ،ليس هذا خيار ًا منه ،بل
هو واقع فرضه عليها كل من حوهلا،
خاصا هبا وحدها ال يشاركها به أحد.
وهي صنعت عاملًا ً
***

عامل موا ٍز ،تعيش فيه مع األلعاب اإللكرتونية وصفحات التواصل
االجتامعي واملجموعات املختلفة عىل اإلنرتنت.

طرقات عىل الباب ُتنذر بقدوم أحدهم ،خرجت من تطبيق اللعبة
اإللكرتونية التي حتفظها عىل هاتفها ومتيض معها الساعات ِ
الطوال ،هي
بكل برائتها وشقاوهتا مل جتد من يشعر هبا ويعي طفولتها ،فسنوات عمرها
القصرية ونزق مراهقتها مل يعرتف هبا أحد ،بل مل يشعر هبا أحد ،حتى العمة
وصال واجلد وحييى مل تكن كلثوم يف مدار رعايتهم ،ربام ألهنم يروهنا ال تزال
طفلة صغرية لكنها كربت لتجد نفسها وحيدة يف مرحلة هي أحوج ما يكون
ملن حيتوهيا.
تقدم منها حييى مداعب ًا:

 -ثومة حبيبة قلب حييى.

ّ
مطت شفتيها بدالل طفويل لتعاتبه بمكر:
 -هو أنت لساك فاكر ثومة؟

وضمها بحنو بني ذراعيه:
ابتسم هبدوء
ّ

 -هو أنا أقدر يا نوارة بيت البغدادي.
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أعادت خصلة شاردة خلف أذهنا ليلمح ُجرح ًا بيدهيا ،أمسك بكفها
هبلع:
 -أيه اجلرح دا ،كيف اتعوريت ؟

سحبت كفها بارتباك لتجيب بتلعثم:

 -أبدا ،انجرحت وأنا بقرش الربتقان.

جاور القلق شك وريبة لريد عليها ممُ رر ًا عدم تصديقه:
 دا جرح غريب يا ثومة كأنك راسمة رسمة.أضاف بحرية:

ِ
عليك ومش عاجبني حبستك ليل وهنار ف أوضتك ِ
دانت
 أنا قلقانساعات بتقعدي باليومني ثالثة ماتكلميش حد وبتطلعي السطوح ف أوقات
غريبة.
طمأهنا بربتة حانية وأردف:

 صارحيني يا ثومة ِبيك أيه؟ وأيه اليل شاغلك إكده؟

صمتت قلي ً
ال ليظهر عىل وجهها انفعال مكبوت لرتد باستخفاف:

 -ومن ميتى حد بيسأل فيا؟

استدارت لتعطيه ظهرها بربود وكأنام تنهي حوار ًا ال يروق هلا.

 اعذرينا يا ثومة املشاكل الكتري اليل مرت علينا خلتنا ماعارفينش راسنامن رجلينا.
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ضمت قبضتها لتمر اجللسة بخري مع إشفاقها عىل أخيها وردت:
ّ
 -اهلل يعينك يا اخوي.

دنا منها ليهمس بأذهنا:

 حييى موجود كل وقت يسمع ويفهم وحيل أي مشكلة ألخته حبيبته.***

األمس غري اليوم ،هذا ما ختربنا به الشمس كل صباح.
***

البارحة كانت هاجر القوية الشغوفة باحلياة ،اليوم هي الضعيفة ا ُملنكسرِ ة
التي ترى الشفقة يف عيون اجلميع.
هو اختذ أقرص الطرق بني نقطتني خط مستقيم وتقدم للزواج منها،
بوضوح ورصاحة ودون مواربة
بل ودون خجل من املايضِ ،
فل َم ال تعطيه الفرصة؟

مؤخرا بعد أسابيع من احلرية
كان هذا صوت العقل الذي التفتت إليه
ً
والرتدد واهلروب ،رأت بعني اجلميع رغبة يف هذا االرتباط فقررت أخري ًا أن
متنح نفسها الفرصة لتخوض التجربة وحتاول.
هو تقدم للزواج ،وهي متوترة حائرة خجىل ،لكنها قررت حسم األمر
باملوافقة عىل لقاء معه ،جلست ُقبالته واجلد وحييى يتنقالن ببرصمها بينهام،
ونظراهتا ال ُمستقر هلا سوى موضع قدمها.
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هناك كسور ال تنجرب ،ال ُمداواة هلا ناجحة وال ُمداراة هلا نافعة ،وهي
مكسورة الروح ال تكاد ترفع برصها عن األرض خج ً
ال وخوف ًا.

افتتح حييى احلوار بحديث عن الدراسة واالمتحانات لتنفك ُعقدة األلسنة
ويتجاذبا أطراف احلديث ،حتدثا عن الرياضة والفن واإلنرتنت حتى السياسة
حتدثا فيها ،األمر الوحيد الذي جتنبا احلديث عنه هو الزواج واالرتباط.
***

الرجل احلقيقي هو الذي جيعلك معه ال ختافني ،ال حتزنني.
معه ال تردد ،ال قلق ،بل ال تفكري.

هو الذي جيعلك ال ُتفكرين يف أي يشء سواه ،ال ُتفكرين إال به ،شعور
واحد جيتاحك ...احلب فقط.
***

ارتسمت عىل شفتيها ابتسامة خجىل وقد تعانقت مالحمها بمزيج من
حب وهلفة واشتياق يغلفهم حياء.
 -مبسوط يا حييى؟

ضمها بقوة وكأنام خياف أن يفقدها ،ومال هيمس يف أذهنا برقة وعذوبة:
ّ

 -طاير من الفرحة .

وضع أذنه عىل بطنها باهتامم بالغ وكأنام يستمع إىل صوت قادم منها،
حاولت االبتعاد قلي ً
ال بارتباك،لكنه أعاد الكرة موجه ًا هلا سبابته ومشري ًا
بالصمت.
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متلملت مرة أخرى وهتفت:
 -ها سمعت إيه؟

اعتدل يف جلسته بجوارها لريد:

 -ابن الــ .......ساكت مانطقش وال كلمة.

ضحكت وبنربة غضب مفتعلة:

 -ال يا حييى لو سمحت ماتشتمش أبوه.

ريد:
تعالت ضحكاته التي تأرس قلبها دو ًما ل ُ
 -يا بركة دعاكي يا امااا.

امتزجت ضحكاهتام ،ملسته احلنونة التي كانت كفيلة بإضفاء البهجة
والسعادة عىل عاملها كله ،ولكنها بني فكي رصاع ،تتنفس عبق احلب سعادة
وهناء مع زوجها حتى تتجرع ُغ ّصة احلقد لؤم ًا ورش ًا من أهلها فامذا تتفعل؟
هي حائرة خائفة ،ال تكاد تلمس أوراق الورد وحتظى بعطرها حتى
جترحها أشواكه فتُدميها.

لكن أحداث املايض التي حياول اجلميع طمسها ال تلبث أن تعاود الرصاخ
أن أميطوا عن وجهي ِّ
اللثام ،وأرفعوا عني احلجاب ،فأنا قادمة ال حمالة.
املايض يقبع كتالل رمال متحركة كلام حاولنا النجاة منها كلام غرقنا هبا
أكثر وأكثر.
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وال يزال هالل يصدح يف القرية بمواويله احلزينة....

احلق راجع يا بكرة،

والسيف صوته عايل.

آه لو معايا الدوا…

كشف الطبيب غايل.

داوي اجلروح يا طبيب،
دا قمرنا ف العاليل.

قولويل الصرب فني أراضيه
وسكته وروهايل.

كانت َب ّحة صوته ُتثري الشجن يف قلوب أهل القرية ،اقرتب من بيت
البغدادي ليصدح مرة أخرى:
وكل مكسور بأمر اهلل جمبور.

وكل مهزوم بإذن اهلل منصور.
صوته ُيزلزل أعامقه.

التغافل يكون أحيان ًا هو اخليار األسهل وربام األفضل ،ال يزال يكتم
املايض بني أحشائه.

تنهد برشود وترك ألفكاره العنان ،هو يشفق عىل حفيده من احلقيقة
املؤملة ،وخيشى ردة فعله.
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هل ستتغري نظرته له؟ وهل ستتأثر العالقة بينهام التي بنيت عىل احلب
واالحرتام؟
كان خياف من لومه وتأنيبه ،فربام تأخر الوقت وفات أوان االعرتاف،
وككل مرة حُياول اخلروج من تلك الدائرة التي ُأغلقت عليه وأجلمته وال
كبل بأغالل املايض الذي كان رشيك ًا فيه ولو بالصمت ،ولن
يستطيع ،فهو ُم ّ
يشفع له حسن نواياه فيام اقرتفت يداه.

احتل اخلوف قلبه ليزجر املواجهة الدائرة بينه وبني نفسه بمزيد من صمت
وحرسة.
***

قد يكون البرت أقىص أنواع األمل لكنه أيض ًا قد يكون آخر احللول للنجاة.
ال حياة بال أمل.

وال حياة أيض ًا بال أمل.

واألمل هو ذاك اخليط الرفيع الذي نمر عنده ونحن موقنون َ
باخلسارة ..
معرتفون باحلرسة ....ومستعدون لفداحة الثمن.
***

مر يومان والثالث شارف عىل االنتهاء ومل يظهر عاصم بعد ،يكاد يجُ ن
ّ
جنوهنا ،أين ذهب؟ وملاذا رحل فجأة؟ هي ال تفهم ما حدث وهذا ما ُيثري
حنقها أكثر.
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فقد اعتاد هو عىل قضاء يوم أو بعض يوم باخلارج ،أما ثالثة أيام وبدون
«حسنة» جديلتها السوداء
سابق إنذار! إنه ملدعاة للريبة والشك .عقدت ُ
الكبرية فوق رأسها وجلست بصحن الدار تبكي وتندب حظها

 يا مرك يا حسنة عىل غياب راجلك ،يا مرارك يا حسنة وال حد سأل عنك،يومني تغيب والتالت هيعدي ،وال حد سائل وال حد بيعدي .ليه يا مهوم
بتدبحي صدري ،اخلسيس يا بوي كرس ضهري.

كانت تولول بحرقة ودموعها هتطل بغزارة يف مشهد عجيب ال تكاد
مرت هبا «مجيلة» فوقفت مواسية قبل أن يظهر حييى يف املشهد،
تصدقه العنيّ ،
السباب:
لكنها زجرهتا بنظرة مستاءة ،أتبعتها بسيل من ُ
 اسأيل جوزك وين ِِ
تالقيك
أبوك يا بت عاصم ،بعتينا كالتنا عشانه؟

عارفة إنه حابسه وال قاتله وساكتة يا خايبة الرجا.

دموعها البائسة عجزت أن تطرق قلب أم ُقدّ من حجر صوان ،تدخل
حييى ُمهدئ ًا عمته مدافع ًا عن نفسه وعن زوجته:
 اهدي بس يا عمتي عريوح فني يعني تالقيه سافر يرمح ورا واحدة منإياهم.
اتسعت عيناها زاجرة له حاملة من الوعد والوعيد ما مل يره بحياته:

 واهلل لو عرفت إن ليك يد يف اليل حصل الخليك تكره اليوم اليلاتولدت فيه.
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ألقت مجلتها بغلظة وقسوة وهي ترفع حاجب ًا واحد ًا عىل مالمح مميتةَ ،ز َّم
شفتيه ودمدم بغضب ليهمس لنفسه بصوت غري مسموع:
 -اجلنازة حارة وامليت كلب.

***

احلياة ورطة كبرية تتلبسنا شيئ ًا فشيئ ًا وال ُندرك أ ّنا بني أنياهبا إال حني نقع
يف فخها.
مر يومان آخران وال خرب عنه.
ّ

***

جابت البلدة من أوهلا إىل أخرها تسأل عنه الغريب والقريب ،وما ِمن
جواب ،أحدثت ضجيجها ا ُملعتاد وهي ِتلج باب الدار.

التقط مههامهتا ومل ُيدرك ما تقول ،فالتفت ناحيتها ُمستش ّف ًا أمرها لتسأله
ٍ
بتحد وإرصار:
 -وديت جوزي فني يا حييى؟

تنهد بصعوبة ليقف بمواجهتها…

 -قلت لك ماعارفش حاجة عنيه يا عمتي.

وتسبه بأبشع
«حسنة» بأقذع األلفاظ
سيطر التوتر عىل اجلميع ،لتقذفه ُ
ّ
الشتائم.
 -كانك قتلته وتاويته يا جمرم يا قليل األصل.
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زفر بقوة وخرجت كلامته حارقة:

ِ
عليك.
 -بعدي عني الساعة دي يا عمة اهلل يرىض

زادهتا كلامته املتزنة مجوح ًا ونزق ًا ،فأمسكت بتالبيبه:

 أبعد؟ دانا هاروح فيك ف ستني نصيبة ،يا عايب يا دايب يا بغلالزرايب ،مليناك وأويناك وأنت تاكل خرينا وتنحل وبرتنا ،يا عرة الرجالة يا
حالق راسك وواكل ناسك وخميل األصيل مداسك.
قرر أن يوقفها عند حدّ ها حني هرعت مجيلة تضع يدها عىل فم أمها تكتم
«حسنة» بعيدً ا عنها لتسقط
الكلامت قبل أن خترج ،ولكن هيهات ،قذفتها ُ
عىل األرض ومتسك بظهرها من شدة األمل ،مل تستطع ذراعاه أن تتلقفاهنا،
فوثب برسعة وانحنى حُييطها وبنربة ملهوفة ينطق باسمها:
 -مجيلة.

ٍ
«حسنة»
سارع بمساعدهتا عىل النهوض
بخوف وهلفة ،وأمسك بذراع ُ
وكومها عىل األريكة حتى تسكت وهتدأ قائ ً
ال بتهديد ووعيد:
ّ
ِ
عليك يا ست ِ
أنت.
 -ماختلنيش أتغابى

ّ
وحذر مجيلة من البقاء أمام تلك املرأة:

 اطلعي فوق ِأنت ومالكيش صالح بالقرف دا.

كان يضغط احلروف بسخط وال يرتك االستغفار واحلوقلة من لسانه،
«حسنة» بلغت من الغضب مبلغ ًا أعامها:
لكن ُ
 -آه يا خسيس يا ابن اخلرسا واهلل القطع خربك وخرب اليل جابتك.
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أمسك برأسه غري مستوعب ملا تقول ليزجرها بعد أن نفذ صربه.

 -ماجتبيش سرية أمي عىل خشمك.

وانفجرت ُحسنة كربكان مُحمه تتلظى نريا ًنا ُم ِ
ستعرة:

 أمك املرصاوية اليل خلت أبوك يبيع ناسه ويتبعها زي املجاذيب ،امكاليل مقلتلهاش يوم يا امه ،ياليل مكناش هنعرتفو بيك ،ربيناك شفقة عىل
جدك ،ياليل ابوك باعنا واشرتى الغريبة ،ياليل اكتبت باسم عمك ،يا ليل.....
تل ّقت َصفعة عىل وج ِهها أخرستها متام ًا.
 -اخريس القطع لسانك ،سدي خشمك.

تدخل هنا اجلد لينهي تلك املهزلة ،ولكن بعد ماذا؟

طي الكتامن وظنوا أنه ُد ِفن وبات بمأمن عن البرش؛ كشفته األيام
فام كان ّ
يف حلظة جنوح ُم ِ
شتعل.
***

قد ال تؤملنا اخليانة بقدر ما يطعننا يف مقتل ُهوية ُمرتكبها ،فالصدمة حني
تكون من األقرب إليك هلي ّ
الطا ّم ّة التي ال ُتبقي وال تذر.
***

كان يدور حول نفسه غري ُمصدّ ق ما سمعه وكأنام انتابه جنون حلظي،
كان يرضب رأسه يف اجلدار مرة بعد مرة.
يرصخ بقوة متسائ ً
ال:

 -يعني أيه احلديت دا فهموين يا خلق هووووه؟؟!!
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وهنا حتررت احلقيقة من ُعقاهلا ،وخلعت اخلديعة ِسرتها ،وبات عىل
من أشعل النريان أن يطفئها ومن فتح األبواب أن يغلقها ومن بدأ املأساة أن
يرسدها.
دارت به األرض ،فأمسك بحفيده يسأله دعماً وسندً ا ،سارع يمسك بيده
وحييطه بذراعه جتاه غرفته ،أودعه ِ
الفراش فطلب منه بخاخه الطبي ،وحينام
ريا له أن يناوله ُصندوقه اخلشبي.
انتظمت األنفاس تنهد بثِقل مش ً
متعثرا ُ
بخ َط ِوه،
تص ّلب جسده حلظة ربام شعر بام خيبئه له القدر ،ثم هنض
ً
ليتلقف من يد جده ورقات مطويات بيمينه ،هناية مبتورة لكلامت ُن ِق َشت
بحرب قديم عىل وريقات صفراء ،عجز لسانه عن ترك سقف حلقه الذي
التصق به.

مارس حييى أقىص درجات ضبط النفس ،حياول السيطرة عىل غضبه،
عىل وجعه وفجيعته ،أفكاره مشتتة ،عقله شارد ،وقلبه مطعون بنصلٍ حاد،
واجهه جده باح ًثا عن ُمستهل حلديث عيص وكلامت تأبى أن ُتغادر الشفاه.
فالنسيان نعمة ،وهو يستدعي ذكرى أليمة وتفاصيل مرهقة.

تنهد اجلد تنهيدة حارقة وحتاشى النظر إىل وجه حفيده وهو يقرر ويكرر
عىل مسامعه ما قيل قبل قليل:
 -أيوا يا ولدي إحنا كتبناك باسم عمك.

ّ
تغضن جبينه وحدجه بنظرة داهشة أتبعها برصخة وازت هنوضه بعنف
ليقرتب من جده أكثر يف ِهياج ُ
وذعر:
 -كيف يعني أبويا مش أبويا ،وليه كتبتوين باسم عمي؟
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دار حول نفسه وأردف:

 -أين عايز أعرف كل حاجة وبالتفصيل.

مل يملك اجلد من األمر شيئ ًا سوى اإلذعان والقبول ،فاحلقيقة وحدها هي
املطلوبة اآلن وإن مل تكن مقبولة ،وإن أنكرها العقل ورفضها املنطق ،أومأ
رأسه باإلجياب ليزفر بمرارة وعيناه تلتحامن بعيني حفيده
الذي أرهف السمع وأطرق النظر ليلتقط كل لفتة أو مهسة أو حتى سكتة.

 من أكرت من عرشين سنة بعد ما حسن ولدي سافر واجتوز من مرصخلف ولد ،وجاتنا مرته وقالت إن ولدكم مات وكان معاها طفل صغري،
حسني اجتن ومارضاش يعرتف بيه ورفض إننا نربوه ،خلفته كلها ابنتة خاف
البن حسن يكوش عىل املال والطني كوالتهُ ،حسنة كانت مريضة و عندهيا
اكتئاب ،متطلقة وجوزها فايتها بعد كام شهر جواز وكانت فرصتها تطلع
غضبها وتشفي غليلها وفضلت تزن ف ودان حسني حلد ما اتفقوا يقتلوا
الولد وكان عاصم الكالف بيقدملهم أي خدمة عفشة ،وخدوا الواد خفوه
وحبسوا أمه وحرموها منيه وعذبوها عشان توافق ترحل وتفوته.
تع ّلقت عيناه بعيني حفيده يف ضعف ُمتسائ ً
ال هبمس حزين لتخرج
حروف أسمها من بني شفتيه قهر ًا ووجع ًا:
 -سندس؟

هز رأسه بند ٍم وأردف:
ّ

 ماكانش قدامي غري إكديه يا ولدي وربنا أهلمني باحلل اليل فيه نجاتكونجاتنا كوالتنا.
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رعشة فمه جعلته يرثى حلاله ،لكنه ال يستوعب األمر وال يستطيع
تصديقه ،بل ال يستطيع احتامله.
 -كانوا هيقتلوك.

 وأنت كنت رشيكهم يف إكده؟بادره باهتام جديد فسارع ينفيه:

 -ال واهلل يا ولدي عمري ما فكرت يف إكديه واصل.

تشددت قبضاته بقوة قاربت القسوة ليزم فمه يف حرقة:

 -ليه؟

لكن اجلد أغمض عينيه بأمل واكتفى بطأطأة رأسه وامج ًا ُمعلن ًا ندمه.

دقائق مرت هي كاجلبال ،الصمت فيها كان أقوى من اجلميع ،عاد اجلد
وكأن صوته قادم من ُج ٍ
ب عميق كمن ناء بخزي عظيم:
 -أنت حفيدي يف األول ويف اآلخر أنت ولد ولدي ،يا حييى ....

نداء خافت باسمه كأنام يستحثه أن يغفر له ،صوته املختنق ونربته
املتحرشجة أوجعت قلبه لكنه مبهوت مما يسمع ،عاد يؤ ّنبه من جديد:
 -وما قولتوليش ليه ؟

مل يرد ،فتقطعت أنفاسه وهو يضيف:

 -وأمي ذنبها أيه عشان تعملوا فيها إكديه؟

وأضاف بمرارة:

 -عذبتوها حلد ما بقت خرسا؟
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مل يستطع حبس دموعه ورصخ:

 -وخدّ امة!؟

ً
متهالكا فوق املقعد ،وأضاف باستنكار:
أخفى وجهه بني يديه وتساقط

 -ليه؟

كان جده ُيدرك أنه عىل حق ،فال مربرات تزيح عنه اإلثم ،وال مسوغات
تكفي لتربئته من جريمته ،وال دوافع تفك عنه قيود جرمه ،لقد أخطأ وتعقدت
األمور حتى حتول اخلطأ إىل خطيئة واستحكمت العقدة لتصري مصري ًا.
تطلع إليه بضعف ووهن ُم َك ِرر ًا مجلة واحدة بيأس وأسف وندم:
-ماكنش قدامي إال إكديه.

شعر أنه بال ُهوية ،حقيقته مرسوقةُ ،مبهمة ،مزيفة.

دت َ
وكبرِ ُت يف ظل اخلديعة!» .ثم انطلقق يعدو ،ال يعرف أين
»ولِ ُُ
تقوده قدماه.
***
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-11القلب؛ تلك ا ُملضغ ُة التي خلف الضلوع ،تلك القبضة التي حتوي كل
املشاعر واألحاسيس .كيف حيوي اليشء ونقيضه! بل كيف ينقلب من حب
إىل كره أو العكس!؟
الغضب ُي ِ
ذهب نور العقل ،فإن احلقد ُيطفئ نور القلب.
فإن كان
ُ

احلقد؛ ذلك املرض املزمن ،طبقات ُمرتاكمة بعضها فوق بعض من
الكراهية.
تدفع لالنتقام وتقود للهالك ،فيضيع هنا نقاء الروح وبراءة القلب.

ٍ
غضب وحقد!
فكم ضاعت حقوق و ُف ِقدت حياة بني
***

ألقوا بوجهه تلك القنبلة املوقوتة ،وتركوه ليعتم املشهد بنهاية حمتومة،
ليته ما عرف احلقيقة ،احلقيقة التي كرسته.
فقد اكتشف تو ًا أنه كان ُدمية بيد اجلميع ،هدف ًا يتم الزج به يف معركة

ليكون هو الضحية هلدف آخر،

كان يبحث يف عقله عن سبب ملا فعلوه به.

عن جواب ألسئلة كثرية ال إجابة هلا.

لقد سقط يف الفخ وهو ال يدري!

البغدادلي
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مر بشوارع كثرية وأماكن أكثر بال
استقل سيارته يدور هبا يف الطرقات ّ
هدف.

نريان املايض تقذف محمها يف صدره ،مل تكن احلقيقة وحدها سبب فجيعته،
مزقه حق ًا؛ كونه اجلاهل الوحيد باألمر ،لقد كان اجلميع يعلم إال هو.
ما ّ
يرتحم
رجالن رحال عنه؛ واحد هو بِضع ُة منه ،من صلبه مات ومل يره ،مل ّ
عليه يوم ًا ،مل يزُ ر قربه.
وهم وخديعة طوال
واآلخر اغتصب وجوده وسط ًا عليه ليعيش يف
ٍ
ِ
صلبه كام ُيفكرون.
حياته،رتق به ثوب رجولته التي مل تكتمل بولد ذكر من
ورغم كوهنام شقيقني من ِجذر واحد وشجرة واحدة إال أهنام نقيضني!
***

من األوجاع ما ال يربأ بمرور الزمن ،ومن اجلروح ما ال يندمل مهام
تعاقبت األيام ،حتى وإن حدث ،يرتك ُندبات تؤملنا ك ّلام المسناها أو
حتسسناها عاودتنا نزف ًا وأمل ًا ووجع ًا.
***

استقر يف سيارته عىل جانب الطريق ال يدري أين يذهب ،فكل الطرق
مغلقة وكل النهايات مظلمة.
وكأنه أدرك للتو أنه كان بيدق ًا يف رقعة شطرنج غاب بياضها وتلبسه سواد
ُجرم وشؤم جريمة ،فرصخ بياضها الذي اندثر رويد ًا رويد ًا حتى استسلم
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وغاب ،ثم ضاع ..وها هو ضائع تائه ال يدري ماذا يفعل ،لقد ُق ِد َر عليه أن
يتحمل املسئولية ومحلها رغم ثِقلها ،ألقى برأسه عىل مسند السيارة بإهناك
ّ
والتفت ناحية النافذة يستنشق بعض ًا من اهلواء ،فقد بدأ يشعر باختناق.
كان كطفل ضائع يبحث عن ِحضن آمن،أدار محُ ّرك سيارته متوجه ًا إىل
مقر الرشكة ،حيث ال أحد يشاركه اهنياره وسقوطه.

مرت ساعة ،وساعة أخرى،
هتالك عىل أريكة عريضة يف غرفة مكتبهً ،
وثالثة ،وانتبه بعد ِضعفهن هلاتغه الذي فرغت بطاريته متام ًا بعد عرشات
ٍ
حروف قد
الرسائل ومئات االتصاالت فأي كال ٍم قد يسوغ جريمة!وأي
ُتربر ُجرم!
استعرت عيناه بلهيب شرَ ِ س وقام متحام ً
ال عىل نفسه ليضعه بمقبس
الكهرباء وحترك باملكان شارد ًا ،عقله ُمشتت ،عيناه حائرتان ،يا هلا من

حلظات قاسية متر بخاطره! ضعف ووهن ،خوف ويأس،ثم رغبة عارمة يف
االنتقام ومن اجلميع.
ما من سبيل ألمر حيتوي وجعه وانكساره ،لكنه بالنهاية قرر أن خيوض
املعركة ليستخدم فيها كل األسلحة ،سواء املرشوعة أو غريها!

فصل حلياة مرت عليه ،وجوده فيها خطأكعالقته
مر أمام عينيه رشيط ُم ّ
ّ
بكل من حوله.
وثيقة ميالد ،وفاة أب ،عجز جد ،مسئولية عائلة بأرسها وازى هذا كله
جريمة ِديرت بليلٍ .
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فمن أراد قتله هو أقرب إنسان إليه…أبوه!
ال… ليس أبوه ،بل عمه.

هل احلقد والغضب يغرس القسوة وينبت األمل؟

ها هو يبتعد عن كل يشء ،حتى من ارتبط معها برباط ال ينفصم ،وطفل
من صلبه حتمله أحشاؤها ،يكرب بني ضلوعها يوم ًا بعد يوم.
قاس العمر بزمن لقلنا أنه حلظة،
فلو ُي ُ

حلظة اكتشف فيها أن حياته كلها مل تكن سوى ُخدعة!

ففي ُع ْر ِ
ظل جاه ً
ف السعادة؛ اجلهل نعمة ،والنسيان رمحة ،فيا ليته ّ
ال ،ويا
ليته اآلن ينسى.
فام فعلوه به ذنب ،والتوبة منه مرشوطة بدم.

أحس أن الدم
فرك جبهته بأصابع يده ومرر أنامله حيك فروة رأسه ،فقد ّ
يفور ويغيل فيها ،وضع رأسه اسفل صنبور املياه ع ّله هيدأ.

كان النهار قد بسط نوره عىل األرض ليزيح عتمة الليل ،لكن عتمة
القلوب ال سبيل للخالص منها.
سيزدحم املكان بعد قليل ،فقد حان موعد العمل بالرشكة.
د ّقات متتاليات عىل باب غرفته ليهتف بمللٍ :

-ادخل
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كان يظ ّنه أحد العاملني أو ربام الساعي ،لكنه فوجئ هبا تهُ رول ناحيته!
تضمه بلهفة وتبكي ،اخرتق نشيجها ضلوعه مستسل ًام حتى الن ،لكنه بعد
ّ
حلظات تراجع للوراء قلي ً
ال ،تص ّلب جسده وشدّ د قبضته ،فبرتت تردده
وصاحت:
-ولدي ،اكديه كنا مرعوبني عليك يا ولدي؟

ِ
سخر بمرارة هزيمة حلقت به من اجلميع وال يزال يتجرع ُغ ّصتها:

-ولدك؟! واهلل مابقيت عارف أنا ولد مني بالظبط.

جير أقدامه جر ًا وقد بدا
ظهر من خلفها والدها الشيخ شيخون الذي كان ّ
عليه التعب واإلهناك.
-كيفك يا حييى؟

نظرة طويلة بائسة أعقبتها زفرة قنوط ل ُيدير جسده وخيفي رعشة هتزه
وهو يردد:
جمروح......تايه.....ضايع ماعارفش واهلل مانا عارف!لتنكرس نربته بأمل:

وال فاهم ....وال مصدق اليل بيحصل.

بلمسة أبوية ر ّبت عىل كتفه.

وحد اهلل يا ولدي.ِّ
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زفر حانق ًا وهو خيبط سطح املكتب بقبضته مردد ًا بتتابع حارق:
-ال إله إال اهلل.

ّ
ظل ُيكررها وأمل حارق خيرتق ضلوعه.

انفك عقال غضبه ومل يملك السيطرة عليه.

املايض بري غويط يا ولدي ،كل ما غوصنا فيه كل ما غرقنا أكرت ،بالشحتمل نفسك فوق طاقتها ،بكفاية ُ
الذل واحلرسة والندم اليل مالية قلوب اليل
ّ
حواليك.

توتر ..تردد ..ارتبك ،لكنه بعدها حزم أمره وحسم قضيته ليبرت بقعة نور
رحيمة بزغت يف قلبه ويقسو عىل اجلميع وأوهلم نفسه.
-الزمن الكل يدفع التمن مش دا العدل يا عم الشيخ؟

مل يستغرب شيخون أمله وحرسته ،ومل يستنكر غضبه وثورته ،بل مل يرفض
شططه ومحاقته ،فهو بالنهاية إنسان.
يا ولدي لو دخلت دايرة االنتقام دي هتأذي نفسك.تلعثم لسانه بعج ٍز واضح وأمل ٍ موجع:

-مستحيل ....مستحيل.

ً
وذهوال وهو يضيف:
كانت يداه ترتعدان وعقله يكاد ينفجر هلع ًا

ايه العيلة املفرتية دي! اليل تكتب واد باسم عمه وتعذب أمه حلد ماتبقى خرسا وف االخر تبقى خدامة ،عاجزة تقوله يا ولدي وحمرومة تسمع
منه كلمة أمي.
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كانا يراقبان انفعاالته بقلق فقد يقوده الغضب لترصف أمحق أو فعلة
هوجاء.
كبت مشاعره ،قد يقوده إىل انفجار عنيف ال يعلم مداه إلاّ اهلل.
إن َ

ختطت والدها لتقرتب منه:

-بالش يا حييى القسوة تعمي عينيك.

هز رأسه بغضب:
ّ

تعريف أول فكرة خطرت يف بايل؟كز عىل أسنانه وتابع:
ّ
-القتل.

قطع شهقتها اسرتساله يف احلديث…
 -ايوا القتل.

لكنه أشار هلا بيده لتهدأ وهو هيز كتفه بيأس:

والقتل هيفيد بإيه؟ هريجع اليل راح؟ هيخيل أمي تنطق؟ هريدهلاكرامتها؟ هريجع هلا عمرها وصحتها وشباهبا اليل ضاعو؟!
هي معركة خاضها رغ ًام عنه ،مل خيرت أن حيارب فيها ومل يملك أن ينسحب
منها ،ثم ُأ ِ
رغم عىل اخلسارة ،فاهلزيمة هنا هي اخليار الوحيد املتاح.

معركة اهلزيمة فيها فرض عني؛ألن االنتصار سيسحق اجلميع وال جمال
لتفاوض أو حتى مقايضة.
***
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سكنت النافذة تنتظر عودته بحذ ٍر ُم ِ
رتقب ،لينتشلها من غياهب اليأس،
مر ُ
الليل كله
ما بني دمعة حارقة تغادر َجفنها وأ ّنة صامتة تكوي ضلوعهاّ ،
وهو مل يظهر بعد..
عرشات الرسائل واالتصاالت بجواله وهباتف الرشكة ومل جيب ،صداع
حاد وأمل رهيب بجسدها كله تدق رأسها كمطارق ثقيلة ،فهي عاجزة عن
فعل أي يشء.
عادت تتفحص هاتفها للمرة املائة ربام ر ّد عىل رسالة من رسائلها،
ولكنها مل جتد شيئ ًا.
كانت حتبه وتلك سعادهتا ،وكان عاملها ووجودها فيه قمة رضاها ،شاردة
هي تفكر فيهُ ،تشفق عليه ،ختشى ردة فعله ،ختشى أن يظلمها ،إحساس
مقيت بالعجز.

كم تتمنى لو تدور عقارب الساعة للوراء ،لرتفض العهد ،و تنقض
الوعد ،وحتنث يف قسمها الذي أقسمت عليه جلدها ِ
بكتامن الرس ،الرس الذي
أب كتب اسمها أمام اسمه
عرفته يف حلظة سوداء لرجلني يف حياهتا؛ ّ
أب… ّ
أب مفروض عليها بقوة
يف شهادة ميالد فقطّ ،
محلها تاريخ خزي وعارّ ،
الرشع والقانون ،ال متلك حق تعديله أو تغيريه.
وزوج ملك قلبها وعقلها ،تكاد تفقده ،بل ربام فقدته بالفعل.
زوج مل تتمنى سوى قلبه.

كان حمور حياهتا ،بذلت اجلهد واحلب إلرضائه،هتتم به لدرجة العشق،

ال من باب املو ّدة والرمحة.
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حتفظ تفاصيله الصغرية ،لكن التفاصيل هنا قاتلة!
بني خطيئة املعرفة ،ومعرفة اخلطيئة.

بني وهم الواقع ،وواقع الوهم.

انقيض صدرها وتلك الذكرى تتجسد مرة أخرى أمام عينيها ،تتحداها
فال تستطيع الصمود وال تقدر عىل اهلرب.
فيعترص خافقها بأمل.

يف حلظة ما ...يف ساعة ما...يف ليلة ما...

ُقبيل َز َفافها ،حني طلبها جدُّ ها يف غرفته وتال عىل مسامعها ذلك الرس
املشأوم ،تطلعت إليه بتوت ٍر ووجل..
كان شار ًدا ي ّت ِكئ بذقنه عىل عكازه اخلشبي وطلب من أمها أن ترتكها معه
وحدها.
أومأ هلا أن جتلس فاستجابت ُ
بخطى متمهلة لتجاوره يف جملسه يف رهبة
وخشوع ،حترشج صوته وبنربة جادة طالبها بالقسم عىل أن تصون السرّ وال
تبوح به ألحد مهام حدث.

وقص عليها ال َقصص؛ أخذ ُيعدد هلا األسباب ،فهي
ثم بعد أن عاهدت ّ
وع ِر َف السرِّ  ،كام أهنا
السرت ُ
ستنقذ العائلة من فضيحة مدوية إن انكشف ِّ
ستحقن الغضب الذي مأل صدر أبوهيا المتداد ُسلطات حَ
«ييى» عىل الثروة
بأكملها.
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كان وعدها له أشبه بحكم حمكمة ِ
مؤجل بينهام ،فكيف سيعيش
بفراق ّ
معها بعد أن يتي ّقن من أهنا كانت تعلم كل يشء وأخفته عنه!

فيم حيدث وأهنا رشيكة يف اجلريمة .هتدّ ل كتفاها
بل وربام ي ّتهمها بأنّ هلا يد َ
وبؤسا لتفيق من رشودها عىل أصوات صليل أساور أمها وقد وضعت
يأسا
ً
ً
قبضتيها يف وسطها ولوت شفتيها بمصمصة ناقمة عليها:
 حزينة عليه يا خايبة؟ إن شاهلل مايرجع وال يدخل الدار دي تاين.اخرتقت كلامهتا أذهنا بال ر ّد وقابلت كالمها بصمت،

هل هي أم ال موقع هلا من اإلعراب وال أمل منها يف النجاة؟
استقامت لتواجه ابتسامتها اخلبيثة ونظراهتا املاكرة.

يف قلب كل م ّنا نبتة صاحلة ست ِ
ُزهر و ُتث ِمر إن رعيناها ورويناها باخلري،
وإن سقيناها رش ًا؛ َخ ُبثت وأفسدت العامل.
امرأتان

بينهام رابطة أمومة ُمهرتئة وذكريات ٍ
ماض مشأوم يود اجلميع دفنه.

صورتان متناقضتان متعاكستان لعملة واحدة ،أم وابنتها تتشاهبان كثري ًا
وختتلفان أكثر؛ تتشاهبان يف املالمح ،يف الصورة ،والشكل ،لكنهام ختتلفان يف
ِّ
الطباع والسلوك ،يف القيم واملبادئ .كانت مجيلة تستدعي كل ما متلك من ثبات
ٍ
ومتاسك ،تع ّلقت نظراهتام لثوا ٍن ،محلت نظراهتا لوم ًا ِ
بسخط وحنق،أما
وعتاب ًا مغلف ًا
ُ
األخرى ،فقد كانت نظراهتا غامضة بال تعبري سوى القسوة واجلربوت.
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ظ ّلت جامدة مكاهنا ،ثم هتفت بغضب:

ليه؟ ليه بتعملو فيا اكده؟ ليه دمرتوين وهديتول حيايت؟ وجيتي انتيخلصتي عليه وقضيتي عليه باحلبا.
«حسنة» ذراعيها باستهجان ،وصاحت بحاجبني معقودين:
حركت ُ
-وايه كامن يا بت ُحسنة؟

رسمت ابتسامة جليدية فوق فمها هي أقرب اللتواء حاد ،ترمقها بنظرات
ٍ
حتد لتضيف:
-عايزة تعميل ايه؟

ٍ
بربود ،لتلمح الضيق واألمل يلتهامن مالحمها ،فارتفع حاجباها
ختطتها
دهشة لتُص ّفق بحامقة:
--وريني أخرك يا مرة الغايل.

رفعت مجيلة برصها بغيوم تكاد ُتغطي عينيها متام ًا ضيقها يتضاعف بقدر
صالفة احلديث.
زفرت بقنوط ويأس وهي متسح مدامعها وقد جف حلقها.

لكن ُحسنة مل تصمت وأضافت بحنكة امرأة تعرف متام ًا ما تقول:

كوش عىل كل حاجة يف ِعبه وطلعنا
يا جمذوبة يا خمبلة ،اليل بتبكي عليه دا ّمن املولد بال محص ،اليل بتتشحتفش عليه دا كانه قاتل بوكي وال حابسه!
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كانت عيناها تتو ّقد غضب ًا وهي تبث سمومها ،تلتمع كزئبق يو ّد ابتالع
احلياة.

فلم تستطع مجيلة التعقيب إال بجملة واحدة ،ألقتها ومضت لتتوضأ
و ُتصيل:
 -واهلل ماحد هيموت غريي من عاميلكم ،حسبي اهلل ونعم الوكيل فيكم.

خرجت كلامهتا بقسوة وكأن قاضي ًا أعلن ُ
ور ِف َعت اجللسة!
احلكم ُ
***

هم املرء بتوديع احلياة أو حتى ُزهدها ،فتحت له ذراعيها واستقبلته
ك ّلام ّ
بحفاوة بالغة.
***

جلسا بمكتبة عامة وبينهام سيل من الذكريات ا ُمل ْفعمة باحلنني والشجن،
سمح لنفسه بالغوص يف هنر املايض؛ مذاكرته هلا مادة الفيزياء وقوانني نيوتن
التي قتلوها بحث ًا ،وسخرية نظاراهتا الطبية املتعددة التي كانت تغريها كل
فرتة بلون وشكل جديد،ضحكتها املميزة اخلجىل بعفوية وبراءة.

كل ما فيها كان جيذبه إليها وهو ال يدري ،ح ّتى إذا ابتعد ،ع ِرف وأدرك
أنه احلب ،أ ّما هي ،فكانت مرتبكة قلقة ِ
وحذرة.

رغم أهنا ترتدي ِقناع َ
احلزم والسيطرة لتتامسك أمامه ،إال أهنا تنهار حني
يثبت نظراته عليها ،تراجع يف جلسته فتوترت ،ابتسم فارتبكت ،حتدث
ّ
ٍ
بسؤال ُمفخخ:
فامحرت وجنتاها خجلاً ،ثم فاجأها
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-تقدري تسافري وتبعدي عن الواحات يا فاطمة؟

متفحصة حتاول سرب أغوارها ،متلملت يف جلستها
كان يرمفها بنظرة قوية ّ
وهي جُتيب:
والصحبة.
-عىل حسب ،املكان والزمان ُ

هم باحلديث لكن رنني هاتفها أسكته ،لتبتسم بو ٍّد وتلتقطه مجُ يبة:
ّ

-الو.

حتركت بغية الرحيل،
توترت مالحمها وتغضن جبينها ،وحني أهنت املكاملة ّ
فاستوقفها يطمئن:
-خري يا بت عمي طمنيني مني كان بيكلمك؟

أحست بثقل عىل صدرها فتنهدت ور ّدت ُبعجالة:
ّ
تعاىل وصلني املوقف وهحكيلك يف ّالسكة.

تقص عليه ما أخربهتا به ُم ِّ
علم ُة كلثوم…
جاورها وبدأت ّ

درسة ثومة بتحذرين من سلوكياهتا الفرتة األخرية ،وأنا برضك
ُ
م ِّمالحظة عليها حاجات غريبة.
-غريبة ازاي؟

بتقعد باليومني تالتة ال تكلم حد وال تاكل معانا وعىل طول ماسكةاملوبايل واأللعاب.
-تقريب ًا معظم اجليل دا كدا يا فاطمة ما تكربوش املوضوع.
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ال يا فارس ،دي ساعات بتقعد ليلتني ما تنامش وتطلع السطوح فأوقات غريبة ،دا غري أسئلتها العجيبة عن تفاصيل حاجات ما هتمهاش
وردودها األعجب عىل أي أسئلة.
-تفتكري ايه؟

تر ّددت ثم قالت:

املدرسة بتنصحني أعرضها عىل حد متخصص ،البنت وشها بدأ يصفروحتت عينيها يسود ،دا غري اجلروح الغريبة اليل يف ايدها.
مههم فارس بقلق ثم توقف عن السري قائ ً
ال:

كدا مهمتك صعبة يا فاطمة لوحدك ،الزمن تعرضيها عىل متخصصألين سمعت عن ألعاب إلكرتونية بتدمر اليل بيلعبها.
نظرت إليه وألقت مجلتها باستفهام َح ِذر:
أنت شاكك يف احلوت االزرق؟تابع سريه وأردف مطمئن ًا:

إن شاء اهلل تكون حاجة بسيطة ،ولو حتى اجلوت األزرق ،احلمد إننااكتشفناها عشان نعاجلوها.
***

للقلب حسابات خمتلفة ،فمعادالته دائماً هلا نتيجة ثابتة ،تلقينا االختبارات
ريا
يف ُّ
ترد ٍد وحرية ،وربام تشتت،فال نعرف الصواب من اخلطأ ويغدو عس ً
علينا حتديد القرار ،أنقرتب لنفوز ،أم ننتظر لنخرس؟
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وهي ُمش ّتتة ال تدري ماذا تفعل ،توضأت وصلت ،بكت ودعت رهبا أن
يفرج كرهبا ويرد إليها زوجها.
تلقفت ِوصال وحديثها عن لقاء مجعها ووالدها بيحيى ،أرادت ان
ُتطمئنها عليه فازداد خوفها وقلقها أكثر.

سارعت لتطمئن عىل جدها وتستأذنه يف الذهاب ليحيى ،كان اجلد شار ًدا
حُيملق يف صور ولديه ا ُملع ّلقة عىل اجلدار ،ضوء خافت وسكون مقبض وهو
جالس بوجوم.
أضاءت الغرفة فرمش باستياء؛ فبادرت تسأله:

--كيفك يا جدي؟

رجفة المست فكه ليتقلص ببطء وهو يردد:
-احلمد هلل يا ابنيتي.

-قلبي واجعني قوي عىل حييى وخايفة عليه وحاسة بيه وبعذابه.

ما ختافيش عىل حييى يا بتي ،حييى مؤمن وقوي وهريجع لعقله ،هو بسمصدوم ،املصيبة تقيلة عليه.
مررت إليه خماوفها التي كان بصدره أضعافها لكنه كان يبثها اطمئنان ًا
حتتاجه ،كانت يداه مغلولتان إىل عنقه ،فهو ال يملك حلاً لتلك ا ُملعضلة.
بستأذنك يا جدي هاروح أطل عليه واحتدت معاه يمكن يسمع مني!زفر بقنوط:

توا
روحيله يا بتي ،شيخون ووصال قابلوه يف الرشكة وإبراهيم راحيله ًكلميه وخليه ياخدك معاه.
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أومأت باإلجياب و ّ
مهت باملغادرة فاستوقفها متمت ًام بأسى:

قوليله جدك اتوحشك وماالقيش حد يقضيله حاجته ،قوليله جدكانكرس وحمتاجك يتسند عليك ،قوليله جدك ندمان وماعرفش يصلح غلطته
ازاي.
ونشج بحرقة ليضيف:

-قوليله ارجع حلضن جدك ...قوليله عاود يا حييى.

أشفقت عليه وبكت ،فقد احرتق قلبها وهي ترى اهنزامه وحرسته.
***
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-12حييى

أنا إنسان…

بني آدم مش عفريت وال جان.
الرمحة يا ناس ...أنا إنسان.

من حقي أثور ،أكون غضبان،
ودمي بيغيل من الفوران.

ومن قسوتكم حزين يبان.
أنا إنسان…

وبحناين عليكم أنا ندمان،

بخداعكم ليا مش فرحان.

وحقي هصونه مهام كان.

وعد عليا ،أنا مش جبان.
أنا إنسان…

«ملك حسني»
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هل جُتدي حروف نازفة لبداية مؤملة وهناية قاسية؟

هل تنفع كلامت مؤثرة؟

حكم ...مواعظ....مأثورات،

كلامت ليست كالكلامت!!

ال ....ليس هناك ما يعرب عن تلك القسوة وهذا الظالم احلالك،
عجز ،قهر ،هوان.

***

استقر هبا املقام يف غرفة رحبة لكنه مل يكن هبا ،جلست وأسندت ظهرها إىل
الكريس تنتظر عودته من صالة الظهر كام أخربها إبراهيم ،تلتحف بالوقت
وترتقب معجزة ختلصها مما متر به.

وها قد حرض ،زلزلة تؤجج أعامقها ،خطوات حانقة ،غضب جامح،
ويبدو قرارات مندفعة!
ال يفصل بينهام سوى أنفاسها املتسارعة.

كانت حتاول أن تتخطى حاجز الصمت الذي فرضه بقسوة ،رجفة جسده
وصمته ثم تباعده جعلها تتمنى املوت ،فاقرتبت منه وبنربة واجفة مهست:
 -حييى.

جتاهل ندائها ليفرغ جا ّم غضبه عليها ،وبنربة لوم فاقت األوجاع:

 ِأنت كنتي عارفة؟
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يبحث يف مالحمها عن نفي لتهمة ،عن إنكار أو رفض يرحيه وهيدئ عقله
شوش  ،لكنها صمتت وابتلعت حريته لتطوف ببرصها باملكان حائرة ،ال
ا ُمل ّ
تعرف للرد سبيلاً، افأردف وقد تأكدت ظنونه بصمتها:
 يعني خدعتوين كلكم حتى ِانت يا مجيلة يا مريت.

وأضاف بتهكم:

 -يا سرتي ورسي.

ماذا تفعل!؟ هي ستخرسه عىل كل حال سواء تكلمت أو سكتت.

انقبض خافقها بينام عيناها حتوطان السامء لتُقر بإثم وقعت فيه ..رس
عرفته ...وأقسمت عىل كتامنه.
رصخت به حتاول أن جُت ِهض هجومه ،أتت بكلامت غري مفهومات ثم
واجهته بوهن امرأة أئتُمنت عىل رس زوجها وأقسمت لتخفيه عنه ،عرفت
حقيقته وأدركت هويته فأبت إال الصمت والسكوت ،تعلم أهنا مذنبة ،وأن
متسكت بخيط أمل واهن فدمدمت بخفوت:
توبتها مرشوطة بفراق ،لكنها ّ
 أين ما عرفتش إال قبل فرحنا بيومني.استدار بلفتة مؤ ِّنبة:

 -مني قالك؟

صمتت ،فأردف متسائ ً
ال:
 -وإخوايت كانوا يعرفوا؟
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وكأنه يعبث يف لوحة مطموسة املعامل حالكة السواد ،تتكالب عليه ُظلمة
وجور فوق جور .تسللت دمعة هاربة من بني أجفاهنا املتعانقة،
فوق ُظلمة،
ٌ
مفصلة ،مفسرّ ة ،كانت
لتمر عىل وجنتيها ف ُتشْ ِعل هبام النار ،كانت مشاعرها ّ
تريده هو ال يشء آخر ،نظراهتا تتوسل ،تتمنى ،تناشده أال يرتكها فيسلبها
أماهنا الوحيد.
فيم يفكر وعال َم ينتوي؟
توجه نحو النافذة ورشد بعينني ضائعتنيَ ،

نظراته مغموسة بأسى وأسف لكنها ملتزمة صمت القهر ،نظرته باتت
مذبوحة وعينيه اجلرحيتني ،احلرسة تعترص خافقها هي حتبه ،ليست كلمة
تقوهلا فحسب ،بل هي ميثاق عشق عقدته معه ،صك ملكية حلياهتا وعمرها
كاملني ،قدمتهام قربان ًا له.
 -ماتظلمنيش يا حييى.

التفت إليها لريد بخفوت واعرتاف قائم:
 -كنتي معاهم.

تعانق جفناها بينام تنهيدة حارقة ُتغادر صدرها املوجوع:

-ال ،أوعاك حتطني يف كفتهم أين معاك أنت.

جهرت هبا يف وجهه ،صدحت بعذاباهتا لتضيف:

 -أين مرتك حبيبتك.

وأكملت وهي تلمس بطنها بحنو:

 -وأم ولدك.
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ً
ورافضا حتى االستامع .ارتعشت شفتاها
كان يوليها ظهره رافض ًا احلديث
وهي تتوسله أن يصفح عنها ،أنفاسها بدأت تضيق بحزن ممتزج بذعر من
فكرة فقدانه ،دهست كرامتها لتُبادر فربام يغفر هلا:
 -ساحمني يا حييى.

كانت تراقب مالحمه املتجهمة ال متلك من أمرها شيئ ًا ،تردد فتاهت،
صمت فضاعت ،سكت ففهمت وأدركت:

 معاك حق ...أنى عارفة إن ذنبي كبري وأنك مش هتساحمني وأنىعمري ما هسامح نفيس.
رغم حماولته التظاهر بالقوة ،إال أنه كان يرجتف حرفي ًا!

قلبه ..نبضه..جسده ..حتى أفكاره كانت ترتعد ،دون إضافة و ّلت الدُ بر
بعد أن غادرها التوجس ليحل حمله الوجوم ،فلو كان النسيان ُيباع الشرتاه
بكل ما يملك.
***

حني متنحك احلياة ُقبلتها هدية بنكهة العذاب وطعم املرار.
صدمة تبدو كطوق نجاة أو بئر هالك.

لكن ال سبيل إىل النجاة ،وحتى املوت أصبح عزيز ًا!
***

جن عليه الليل وهو حائر ،كان يريد أن يراها ويطمئن عليها ،نفض رأسه
ّ
بقوة يفض سيطرة أفكار قضت مضجعه ومل تغادره يف صحوه أو منامه.
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هاتف فاطمة يسأهلا:
 -كيفك يا فاطمة ؟

سارعت ترد عليه وكأنام انتشلها من بئر سحيق:

 حييى أنت فني؟ إحنا حمتاجينك.تلعثم ل ُيجيب بالنهاية هبدوء:

 -حارض يا خيتي هاجي ما تقلقيش من أي حاجة طول ما أنا موجود.

فرت دمعة من عينها لتمسحها برسعة وهي ختربه بمرض جدته وتواصل
الغيبوبة ،ومشكلة كلثوم وبحثها عن طبيبة متخصصة.
استوقفها ليسأهلا عن سندس ،فأجابته:

-سندس حالتها مستقرة احلمد هلل.

 أقدر أشوفها؟ -طبع ًا.

***

مل ينتظر حتى الصباح ،وها هو أمامها عىل ُبعد خطوات منها ،ال يدري
ماذا يفعل ،مشاعره مبعثرة ال يعرف بأهيا يبدأ.
...ضمةُ ...قبلة....ربتة...بكاء...أنني ...حرسة...ندم!!
عناق
ّ

كلها مجيع ًا ال تكفي وال تفي.
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نربته وجع وصوته من قلب رجل مهزوم ،اهنزمت دمعته تشارك نزف
مرت زحفت ٍ
بتأن ٍ
قاس وتلكؤ مميت.
قلبه ،دقائق ّ
يقف جامد ًا أمام فراشها وهي ممُ َدّ دة هبدوء وسكينة كمالك بريء.

لو تعلم كم حيبها! كم هو جمروح من أجلها ،كم هو حمرتق عليها ،مد
ازحا وابتسامتها الدافئة متنحها له
طرفه برقة يتلمس أناملها التي طاملا ّقبلها ممُ َ ً
بامتنان.

زفرة أمل حارة شقت صدره وهو يتذكر هتالكها يف التنظيف والرتتيب،
ختدم اجلميع وتتربع بمعاونة اجلميع ومن دون طلب ،يرضب اهلواء بقبضته
العنًا املال والقسوة والعائلة ،بل ِ
رئيسا
ومن قبلهم العنًا نفسه؛ فقد كان سبب ًا ً
من أسباب قهرها.
و ُيعلن الضمري عن حرقته فتفر دمعة من مقلته لتفض االشتباك باقتضاب،
سارع بمداراهتا فام أقساه عجز الرجال! بل قهر الرجال.

انتبه مع دخول املمرضة لغرفتها تتفقد مؤرشاهتا احليوية وتضخ بعض
األدوية بأوردهتا
ملحته فقفزت من خمدعها لتلجمها األجهزة املشتبكة بجسدها الواهن.

تك ّفلت بمنحه ابتسامة حنونة وتساؤل بإشارة عن صحته وأحواله،
تتنازعه األفكار وقلبه يقرع بطبول حرب ،ماذا يفعل؟

أخيربها أنه عرف احلقيقة؟ وأنه سيقتص هلا من اجلميع؟ أيسكت ويكمل
تلك املرسحية ااهلزلية؟
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مهس برجاء خائب:

 -كيفك دلوقتي يااااااا… ياااااا… غالية!

تنهد بق ّلة حيلة؛ فهو يعلم عذاهبا وال يستطيع منحها نفحة من سعادة،
عيناها ُتعانق عيناه بامتنان فيسأل ربه الثبات ،فهو املَدين هلا بوجوده ،مالحمه
القلقة وتقاسيمه املرهقة جعلتها تسأله بإشارة متلهفة:
 -مالك؟

ببحة خاصة هي تعرفها عقب صمت طويل ليزداد ارتياهبا:
دمدم ّ
 آين بخري املهم ِأنت..

رسم قرس ًا ابتسامة مصطنعة:
 -وحشتيني.

قرر إصالح ما أفسده الدهر ،بل ما أفسدته عائلته يف حقها وتعويضها
بجزء ضئيل مما حرموها منه.
استعمر صدرها ليذوب بني ضلوعها غري ٍ
مبال بأحد ،هي حتتاجه ،حتتاج
تعويض عن سنوات الشقاء ،حتتاج وجوده بجانبها ك «ابن».

صمم أكثر عىل
ال يملك كلامت مواساة تكفي بشاعة ما حدث ،ولكنه ّ
االنتقام!

كانت ترمقه بغرابة أقرب للصدمة ،وقسامهتا تتغضن ببطء؛ فقد بدأت
تشك وترتاب يف ترصفاته ،عيناها تلتهم كل تفصيلة منه ورأسها تومئ له
بحنان أن َ
ابق معي.
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يضمها أكثر:
ابتسم وهو ّ

ِ
معاك للصبح يا ست الكل.
 -هقعد

بعدها دس يف يد املمرضة بعض األوراق املالية لترتكه وتتغاىض عن
وجوده.
شارد ًا عىل مقعد جانبي يراقبها بحنان ،كان يفكر يف سبيل السرتداد
كرامتها ،فهو ال يملك رفاهية التنازل عن حقها وال يقدر عىل التسامح
والغفران.
***

هل الغرق يف الذكريات درب ًا من دروب اهلرب؟

أيكون املستقبل مؤمل أكثر من املايض الذي كان قاس ًيا فلم نعد نحتمل
املزيد لنرىض بآالم املايض.
***

أمام حاسوهبا حتاول البحث عن إجابة ألسئلة كثرية يف عقلها وما متر
به أختها «كلثوم» ،بحثت عن مواقع ألطباء خمتصون ،تركت تساؤالهتا،
واإلجابة :البد من حمادثة املريض.
لكن الكل يجُ مع عىل أهنا لعبة احلوت األزرق ،وهي من األلعاب
اإللكرتونية املدمرة،عادت إىل شاشتها وكتبت احلوت األزرق األعراض
والعالج.
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جالت يف عدة صفحات تقرأ بنهم عن تلك اللعبة ثم قررت قطع االتصال
بالنت عن الدار كلها ثم ذهبت حلجرة أختها ونوت سحب جواهلا ومواجهتها.

بغرفتها كانت حني بادرهتا لتجدها ترتعد ،ساعة من البكاء املتواصل،
حاولت أن تتحدث ففشلت ،لكن فاطمة تركتها تبكي ثم بعدها قررت أن
تواجهها:
ِ
معاك.
 -يا غبية هتضيعي نفسك وتضيعينا

تشتت ذهنها وازداد هلعها ولكنها مل ترد.

سألتها مستنكرة ،فأطرقت برأسها تقر بفعلتها وهترب من لقاء عينيها.

وغصت بشهقة بكاء وهي تدفن وجهها يف صدر أختها وصدمة متوقعة
ّ
من خلف عيون مل متلك سوى البكاء ،وبعد حني استعادت توازهنا لرتبت
عىل كتفها ومتنحها الدعم واألمان.
 صارحيني يا ثومة بكل اليل حصل.ارتبكت ..ترددت..تلعثمت.
لتضيف مؤكدة احتوائها:

ِ
يأذيك أبدا.
 -ماختافيش يا حبيبتي حمدش هيقدر

رفعت الصغرية رأس ًا طال تنكيسه وبدأت ترسد عىل أختها من األحداث
ما يفزع ،طفرت من عينيها دمعتني ل ّفهام اخلزي والندم ،استعادت البدايات،
هي وحيدة صغرية منعزلة عن اجلميع وطائشة.
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 محلت اللعبة من كام شهر ،يف البداية كانت مسلية ومثرية بعدهابقيت بقيض اليوم كله وبعد شوية بدأ التطبيق العميل لكل األسئلة وكل
اإلجابات.
شهقت بقوة وهي تسأهلا:

 -عميل؟ أزاي؟

كانت أصابعها ترتعش وهي تشري إىل جرح بيدها وأضافت:

 بداية التحدي الرسمة دي وتكون بآلة حادة وصورة للمسئول عشانتبدأ املهامت.
أومأت برأسها باإلجياب ألختها املتسائلة:

 -مهامت!؟

 أوامر واحد ورا التاين مرة يطلبوا أين أصحى الفجر ويبعتويل فيديوهاتأتفرج عليها وأسمع املوسيقى التصويرية بتاعتها ،ومرة يبعتويل فيديوهات
ألفالم رعب كترية جدا ومرة يطلبوا مني الطلوع فوق السطح بعد نص
الليل ،واملرحلة التانية كانت اتصال مع أدمن أو مرشف من التطبيق لكسب
الثقة.

ظلت فاطمة تراقب انفعاالهتا وهي تتحدث بجدية عن األمر ،ففرت
دمعات دون إرادة رثاء عىل حاهلا.
تنفست بعمق وهي تسأهلا:

 -وكلمتيه أزاي؟
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 -مكاملة ماسينجر جوا التطبيق.

رفعت كفيها تغطي وجهها بخوف ورعب ،ومل تنبس ببنت شفة بعد
ذلك ،بكاء ونشيج حمرتق هو كل ما متلكه دون رد واحد عىل أسئلة أختها.
وأدركت فاطمة أن القادم من احلكي أبشع وأقسى أن تصارحها به،
بضمها وهدهدهتا ووعدهتا أن تساندها و تساعدها .وقررت أن
فاكتفت
ّ
تصطحبها باكر ًا إىل الطبيبة لتبدأ مرحلة العالج.

جتلس منكمشة جوار أريكة عريضة أسندت رأسها عىل طاولة أمامها،
أي دائرة وقعت فيها!
لقد أدمنت تلك اللعبة ،وبعد أن سحبت فاطمة منها هاتفها ال ّنقال
وقطعت االتصال باإلنرتنت وجدت نفسها خاوية ،هتوي من برج عمالق،
ال تسمع ،ال ترى ،ال تتكلم ،فقط تتجسد هلا أيقونة احلوت األزرق.
انتفض جسدها حني تذكرت ما مل ُتصارح به أختها ،آه لو علموا ما
اقرتفت يداها ،لقد كتبت معلومات شديدة اخلصوصية عن أهل البيت
كلهم! كتبت عن عاداهتم ،طقوسهم ،مشاكلهم ،مرشوعاهتم.
ثم.....

وخاصة أخواهتا البنات
يا إهلي! لقد قامت بإرسال صور عديدة للجميع
ّ
ويف أوضاع غري الئقة.

هاجر بمنامتها الوردية اخلفيفة نائمة وشعرها ُمبعثر عىل الوسادة ،رقية وهي
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تبدل مالبسها وتبدو غري ُمدركة أهنا قامت بتصويرها ،صورت اجلميع حتى
نفسها ،التقطت بعض الصور وهي تقوم بحركات إغواء؛ مرة وهي تضحك،
وهي تبكي ،وهي ُترسل ال ُقبالت ،ثم… صورة هلا وهي عارية متام ًا!

لطمت خدها سيقتلوهنا إن عرفوا ،كل ما تفكر فيه اآلن كيف ختفي عنهم
فعلتها ،ويكفي ما قالته ،ثم املشكلة األكثر رضاوة؛ كيف ُتك ِمل مراحل
اللعبة ،كيف تصل إىل جهاز لوحي وإشارة نت؟!
***

كيف لتلك النهاية أن تخُ تم بنقطة؟! ،كيف توضع بني حروفها الفصالت
والوصالت؟!
كيف ختضع لقوانني البرش وهي فعل رب البرش؟!

ما عاد يجُ دي اختزاهلا ،وما عاد ينفع ً
أيضا احلديث عنها بإسهاب ،هي
النهاية وحسب.
النهاية فقط.

النهاية.

***

انقبضت أصابعه بعنف موجع حول املقود ،تيبس جسده لكنه قرر يف
النهاية أن يذهب إليهم ،سيطمئن عىل أخواته ويرحل ،هم ال ذنب هلم وال
جريرة ارتكبوهاِ ،
فل َم يعاقبهم ويتخىل عنهم؟
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ومكاملة فاطمة أقلقته ال بدّ أن يطمئن عىل كلثوم.
حاول أن يتذكر أباه .....بل عمه.

ال يملك يف ذاكرته أحداث جتمعه وأمه ،بل زوجة عمه ،من كان يشعر
نحوها بأمومة حقيقية؛ هي « ِوصال» ،التي مل حتمله يف أحشائها ومل يقل هلا
أمي لكنها كانت متنحه احلنان كله.
ضمت ذكريات ومحلت من اهلموم ما عجز بعدها عن
تاه يف بارحة ّ
الرؤية ،فقد فاضت املآقي بدمع منهمر.
أرشق الصباح وها هي بداية هنار جديد وحماولة هروب جديدة.

خزانة حتوي مالبسه واجلسد غائب ،هي أمام قسوته بريئة وأمام ضعفها
ُمدانة ،هي حواؤه وهو آدمها.
أرادته  ....متنته .....اشتاقت إليهَّ .قبلت أطراف ثيابه كأنام تق ِّبله ،كانت
تريد أن يرد عليها تفاصيلها التي أخذها معه.
قلب يرجتف خو ًفا بعد أمن.

ذراعني اشتاقا عناق ًا بعد قراق.
نبض ُمبعثر ،وحياة باهتة.

تشم
ترامى إىل سمعها صوت أقدام ،إنه هوُ ....تقسم أهنا تراه بقلبهاّ ،
رائحته ومتيز نبضه.

بقدمني متخبطنني وقلب واجف اجتاز صحن الدار برسعة وكأنام هيرب
من مواجهة أي أحد.
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صعد الدَّ َرج برسعة ّ
ودق الباب ومهس بخفوت:
 فاطمة ِأنت صاحية وال نايمة؟

لرتد بتثاؤب وهي تفرك عينيها وتفتح الباب ويدها األخرى تبحث عن
نظارهتا يف جيوهبا ،ابتسم حييى وهو يلتقط النظارة من عىل طاولة صغرية
ل ُيلبسها إياها ممُ َازح ًا:
 بتفتحي من غري ما تشويف مني.ابتسمت بارتباك وبادلته املزحة:

 هو يف غريك يقدر خيبط ويصحينا ف وقت زي ده ،وال اليل بيبيعوا لبنيا ابني.
 -طب ياال يا فاحلة اعملييل كوباية شاي بلبن.

 -عيوين يا اخوي حالاً .

جهزت فاطمة إفطار ًا خفي ًفا؛ بعض الكعك ومعه بعض القراقيش
املحشوة بالعجوة والشاي باللبن.
نظر إليها طوي ً
ال قبل أن يبدأ حديثه:

 فهميني بقا واحدة واحدة حكايتها أيه ثومة؟!بدأت ترشح له بجدية كل التفاصيل.

وها هي صفعة أخرى بعد صفعات متتاليات تل ّقاها واحدة تلو األخرى،
ليغوص برأسه بني كفيه .غامت مالحمه ليعرتف بتقصريه:
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 ذنبها يف رقبتي يا فاطمة ويف رقبتكوُ ،فتناها حلاهلا وال حد مهتم والمتابع أحواهلا حلد ما ضاعت.
استقام بفزع منتفض ليضيف:

ال ماعتضيعش وأنا موجود عىل وش الدنيا ولو أقعد جارها ليل وهنار.جتاوزها ليتجه إىل غرفة كلثوم بعد أن ألقى عىل مسامعها مجلة أخرية:

من الساعة دي ثومة مسئولة منك ماهتمليهاش حلظة واحدة.أومأت بالطاعة ليضيف:

-جهزي حالك عشان نروح للدكتورة بعد ما أقعد معاها شوية.

طرق الباب ثم ولج وأغلقه خلفه.

كانت منكمشة يف زاوية من الفراش ،لي ُبثها نظرة طويلة ظاهرها فيه
القسوة وباطنها من ِقبله اللوم والعتاب.
يود لو ّ
يدق عنقها أو يشقّ رأسها ،انكمشت أكثر لرؤيته فزفر بحرارة:

 -مالك يا ثوما؟

بذهول حاولت جماهبته لكنها عجزت عن الرد ،فعاد ليسلك درب التأين
حماو ًال اهلدوء والسيطرة عىل انفعاالته.

«حسنة»،
وأثناء حديثه معها فوجئ اجلميع برصاخ وعويل قادم من شقة ُ
التي تلقت للتو مكاملة ختربها بالعثور عىل جثة زوجها.
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رضبت صدرها بكفها ا ُملتغضن وصليل أساورها يضفي حلن ًا غريب ًا يف
صورة ملحمية ،عيناها تغيم بنظرات سوداء والتفاتة قامتة.

وامتدت حبال الصمت تلف املكان ،الشفاه مطبقة ختشى البوح ،بينام
العيون تفيض بمكنونات القلوب.
وصل اجلميع ملصدر الرصخة وحتلقوها لتغمغم بقسوة:
 -مهلوين حلايل.

شيعته بنظرة حقد سوداء وهي تدمدم بحنق:

 -من النهاردة أين عملك االسود يا حييى.

ليختفي من أمامها يف حلظة.

غصة
كانت عاجزة عن البكاء ،ال متلك دموع ًا لرتثي زوجها ،ختنقها ّ
الدموع وتكاد تزهق أنفاسها ،لكن عينيها كانت جافتني غائرتني وكأن
الدموع جفت أو نضبت.
نظرت يف املرآة ،إهنا ليست عاجزة عن البكاء ،إهنا خائفة من البكاء،
ُصدق أنه رحل فع ً
خائفة أن تبكي فت ِّ
ال!

كانت كطفلة مرتعبة ختتفي داخل جسد امرأة رشسة تدّ عي القسوة
والسيطرة ،حتى آمنت بنفسها وصدّ قت أهنا كذلك .ال تستطيع أن تتخىل
عن تلك اهلالة الباردة ِ
والقناع اجلامد الذي ترتديه.
وها هي قد ض ّلت السبيل وال تعرف طريق العودة.
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تفرست مالحمها ثم مدّ ت كفها تمُ ِّسد وجنتها ربام تعيد إليها احلياة ،فقد كانت
ّ
كقرب مظلم ،واستها «مجيلة» بدمعات حارقات المرأة فقدت للتو رجلها.
لكن األخرية كانت قد غادرت.

كانت ختطو كشبح يلتحف الظالم ،هي حلظة ،حلظة املوت ربام تعيد إلينا
احلياة أو تنزعها عنا بال رجعة .د ّقت الباب وهي تتلفت حوهلا ،لتدلف بخفة
دون كلمة واحدة.
جدران لبنية متشققة ،صحن دار خا ٍو ،وغرفة فارغة إال من بِساط بخس
الثمن ،أزاحت عباءهتا اإلضافية التي كانت تتخفى فيها.

لسان غاضب غادره الصرب وصوت مهزوز يكرس الصمت الثقيل،
جاورها بعينني شاخصتني يف الفراغ وأفكار قامتة سوداء.
تبسم بخشونة وقد التمعت عيناه بمكر ظافر:
ّ

 كيف حالك يا ست الكل؟ر ّدت بقسوة:

 -عاصم اتقتل يا سليم.

كان حياول سرب أغوارها:

 مني اليل عملها؟أجابته بنربة حمتدة:

 -هو يف غريه ابن سندس.
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وأضافت بحقد مغوي:

 -عايزاك جتيبيل خربه يا سليم.

أومأ باإلجياب ومازحها:
هقتله واديكي رنة.لكنها قابلته بصلف:

 -والفلوس حارضة.

كيسا بالستيكي ًا حيوي عدة آالف من اجلنيهات ،ال ُتقلل من
وألقت ً
ثروهتا ،لكنها تغوي اآلخر.

تم إبرام العقد وقد كان التحالف لكنه اشرتط يف النهاية أن حيصل عىل
املال ومجيلة قبله ،أطالت النظر لرتميه برشر عيوهنا.
-عايز تتجوزها؟ دا بتك سلمى من دورها يا ناقص.

باترا أي تراجع أو تردد:
لكنه ازدرد صلفها لريد عليها ً

 أين الورقة الكسبانة يا ست الناس واملهمة اليل كان مشيعني ليها عاصمواد عمي مستوية وجاهزة وطالبة األكالة يا كابرية.
***

اقتحم رجال الرشطة دار البغدادي ليقتادوا حييى الذي كان جيهز مراسمالعزاء ويعد املكان الستقبال التعازي وسط ذهول اجلميع.
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قال أحد ُّ
الضباط بغلظة:

-وكيل النيابة طالبك للتحقيق.

-يف ايه؟

 -أنت متهم بقتل عاصم.

أمام وكيل النيابة الذي كان يتفحصه ويسأله:
 االسم والسن والعنوان؟ل ُيجيب بتوتر:

 -حييى حسييييييي.....حييى حسسسس…

فرك جبينه بتوتر ،توقف لسانه ،ال يدري ماذا يقول.

حسني أم حسن؟

أخرج بطاقة هويته ليناوهلا له .فأردف متسائ ً
ال:
-عالقتك إيه بالقتيل؟

أجاب هبدوء:

 -جوز عمتي وأبو مرايت.

 -آخر مرة شوفته كانت أمتى؟

 -من أسبوع يف الرشكة.
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 -وفاكر قولتله ايه؟

ارتبك حييى ،يبدو أنه ُمتهم بقتله.

وبعد ساعات من التحقيق واالستجواب.

أمرنا نحن ...وكيل نيابة ....بحبس املتهم أربعة أيام عىل ذمة التحقيق،
و ُيراعى التجديد يف امليعاد.
***
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-13تعددت األسباب والصدمة واحدة.
كثرت املسميات واملحنة واحدة.

تكاثرت ا ُملعطيات والنتيجة دوم ًا واحدة.
***

بقدر ما يوجد اخلري والرش توجد احلياة ،والرصاع بينهام دائر وحتمي طاملا
كانا يف األفق ...حتى يلتقيان ...فيتجسدان ،ثم يتغلب أحدمها عىل اآلخر.
رصاع ال ينتهي ،قوتان متامثلتان متضادتان.

رصاع أزيل بينهام نتيجته تسيطر عىل الطبيعة البرشية.

فمن استسلم للشيطان وإغوائه كان للرش أقرب ،أما من حارب وجاهد
لينترص عليه ،فهو للخري يومئذ أقرب.
رصاعه الذي مل ولن ِ
أوجها حتى تلتقي يف حلظات
ينته ،رغبة يف انتقام تبلغ ّ
قليلة بقوة أكرب منها ،تتصدى هلا وتتغلب عليها.

فيسرتد انسانيته ويستعيد اتزانه ،تلك كانت ذكرياته اجلميلة مع شقيقاته،
جده ،جدته ،وصال ،وزوجته مجيلة..
هنا يتغلب اخلري عىل الرش.
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وحده بني أربعة جدران باردة كاحلة وكئيبة ،مرت الساعات ال تكاد ختلو
من حتقيقات واستجوابات ،كيلت له االهتامات ،والدافع انتقام ،واملربر ثأر
ٍ
بقسط من الراحة.
قديم .حتى اهنار ورصخ ُيطالب
فمن
وأي راحة يرجوها وهو يستعيد كل تفصيلة؟ ربام هبا نجاته وبرائتهَ ،
ا ُملستفيد من قتل عاصم وإلصاق التهمة به؟

سخر من سؤاله املستفهم وهو أدرى الناس بتاريخ عاصم وعالقاته
املشبوهة وماضيه ا ُملشني.
وج فطريقه ضالل ورفيقه سوء املآل ،دربه مظلم طاملا
من مشى عىل ِع ٍ
صاحب هواه ،والوصول بعيد املنال.

هو يعرف عنه الكثري ،فلم ُتفاجئه املعلومات التي قدّ مها له أحد رجاله
عن عاصم وانحرافاته ،حتى تورطه بصفقة خمدرات مشبوهة مل تفزعه فهو
مفصل ملا حدث ُقبيل اختفائه.
ومر أمام عينيه رشيط ّ
يتوقع منه األسوأّ ،
خبط عىل جبهته وهو يتذكر «دوابة»!

ربام هلا عالقة بمقتله؟ ربام اختلفا؟ ربام تعاركا؟

فرج كربه
غاصت رأسه بني كفيه ُيناجي ربه أن يلهمه الصواب ،أن ُي ِّ
وينري دربه وهيديه طريق الرشاد.
سحب شهيق طويل ،آه يا حييى ،إهنا مافيا لتجارة املخدرات والرقيق
األبيض ،أوقعك حظك اليسء معهم حني أفسدت عليهم صفقتهم األخرية.
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وقد ك ّلف حييى رجاله بالبحث وراء عاصم ومن معه حتى علم بمكان
البِضاعة التي أخفوها داخل شحنة الغالل ،فقام رجاله بتسليمها للرشطة
ليفوت الفرصة عىل عاصم الذي اختفى بعدها مبارشة.
ِّ
وهنا قرر حييى إبالغ وكيل النيابة بتلك الواقعة ومحد ربه أن أرقام املحارض
والبالغات التي تم هبا العثور عىل املخدرات وتسليمها كانت معه ،والفضل
يرجع جلده يف هذا الرتتيب حني استشاره حييى بشأن عاصم وما يدبره له.
***

يف معارك البطوالت ال اعرتاف هبزيمة وال جمال لفشل ،االنتصار فقط هو
احلل ،والسقوط خارج نطاق التفاوض.
***

وصال وشيخون بصحبة إبراهيم ومعهم حما ٍم مرموق ّ
ليطلع عىل أوراق
القضية ،أفسح له إبراهيم املجال ليتقدم ملكتب ا ُملحقق العام بينام جاورت
وصال والدها عىل أريكة عريضة يف ساحة االنتظار.
لتلف نفسها بذراعيها شاردة يف عامل آخر،

أي ذنب جنيته يا «حسني» ليجلب الشقاء للجميع!؟

زفرت يف قنوط ُت ِ
غمغم هبمهامت غري ُمفسرَّ ة بينام ُيتمتم الشيخ شيخون
ببعض األذكار واألدعية.

ظهر حييى بمالمح ُمنهكة ُمبهمة وقد نبتت حليته بدون هتذيب فنمت
أسفل شاربه .كان برصها حيوم فوق وجهه كأنام تبحث عنه ،وصال التي
منحته من أمومتها املختزنة ما يكفي ويفيض.
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الصمت هو حليفه يف معركته األخرية ،والدوافع ُك ُثر وا ُملربرات أكثر.
هل نستطيع أن َ
نولد أكثر من مرة؟ أن نحيا مرات ومرات؟

كان حييى جدير ًا بثقتها التي زرعتها فيه ،ليكون رج ً
ال قو ًيا ،عمره
ُي ِ
ضاعف ذاك الشاب ،وقد ألبسته احلياة ثوب املسئولية وعلمته كيف يكون
رج ً
ال بمعنى الكلمة.
يشعر بحاله عىل ْ
وشك السقوط وحوله محم نريان مستعرة ،انتشل حاله
ليضمه شيخون بمواساة قائ ً
ال:
قرسا وهو ُيبادهلم السالم،
ّ
ً
 ربك رب قلوب يا ولدي ،قادر سبحانه يفرج كربك وجيرب كرسك ياحييى.

وبعد وقت قصري دلف ملكتب التحقيقات ،منح عقله َجرعة من تريث
وصرب ،بعدما خطا خطوات وئيدة نحو مكتب ا ُملحقق الذي أرهف السمع
متوجسا ،وبعد رشح ُم ْس ِه ٌب
والبرص ،عقد ساعديه أمام صدره ينتظر حديثه
ً
وازاه ّ
اطالع عىل تقارير وصور من حمارض رسمية تثبت كل يشء ،فرك جبهته
قلي ً
ال قبل أن يأمر بالقبض عىل «دوابة» ورجاهلا واإلفراج املؤقت عن حييى.
***

كان صامت ًا ،عيناه ثابتتان عىل الطريق بينام تدور برأسه الطواحني ،ما إن
توقفت السيارة حتى اندفع للخارج وكأنام ُمنِ َح فرصة للهروب من اجلميع،
يشعر كأنام الكون عىل اتساعه يضيق به ،جده ينتظره يف ساحة الدار بعد
مرت كدهر
مكاملة ُم َطمئنة من الشيخ شيخون علم فيها بام جرى ،دقائق ّ
طويل ،يدعو ويبتهل إىل اهلل كي يرد عليه حفيده سامل ًا.
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رفع إىل السامء وجهه بكفني َنقش الزمان جتاعيده فوقهام ببطء  ،قائ ً
ال:

 -محدا هلل عىل سالمتك يا ولدي.

ّ
ظل مكانه حُيدّ جه بعينني عاتبتني ،وقد كسا وجهه َعبوس مغلف بتعب:
 -اهلل يسلمك يا جد.

هتدّ ج صوته وهو يسأله ُمشفق ًا:
 -أنت كويس؟

القلق واخلوف بنربته استقبلهام بفتو ٍر حاد ،تفرس مالمح وجهه يف صمت
مسد وجنته:
ثم مدّ كفه ُي ِّ
 -احلمد هلل.

كان ينظر إليهم واألمل ينقش ندوبه عىل مالحمه املقتولة والغدر كان سيد
املوقف.
هز رأسه ليتخطاه برسعة واختار اهلروب أيض ًا ،خطواته املتوترة توجهت
ّ
ناحية غرفة مكتبه ،فهو ال يريد التحدث مع أحد.
***

الزمن كفيل ُبم ِ
داواة ا ِ
جلراح ،لكن هنا الزمن ليس يف صاحله ،ويف رشيعة
ِ
القلب؛ احلننيُ ُمباح.
***
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كانت جترب أهداهبا عىل افرتاق يكشف عن عيون دامية ونظرة أسى
وأسف ،ختربه أهنا لن تتخىل عنه ،وأهنا مل ّ
تشك به حلظة واحدة ،واثقة هي
من براءته.

نظرة زوجة متوسلة لزوج ،منحته فرصة العزلة ،لكنها تعلم كم هو
بحاجة إىل رعاية واهتامم ،تقدمت بخطوات متوترة ختتلس من سكوته أم ً
ال
ومن قربه أمان ًا.
دقائق احرتق الصمت فيها بينهام ،نربة خافتة غلفتها رهبة:

 -محداهلل عىل سالمتك يا حييى.

واجهها بصمت ِ
مراقب وعيون مجُ هدة ليهز رأسه فتابعت:

 -تعاىل نام يف فرشتك ،أنت تعبان وحمتاج محام دايف.

خيط ضعيف يفصلهام وميثاق غليظ يربطهام ،وكانت الغلبة للميثاق.

تبعته بخطوات ف ِرحة فوق َد َر ِج املنزل ،قلبها ينبض بسعادة بالغة ،المست
يدها احلانية كتفه يف حنان ال ينضب فجذهبا برفق ليغرس وجهها يف صدره.

بكت حتى ابتلت مقدمة مالبسه ،بكت كام مل ِ
تبك من قبل ،بكت بيأس..
بحرقة.
كان قلبها ُمبعثر األحاسيس بني رجل رحل وآخر يمدّ هلا طوق النجاة،

بني ٍ
ماض حيمل اخلزي والعار ،ومستقبل مشوش ال تعلم كيف ختوض
غامره ،أحاسيس متضاربة وعقل حائر.
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أخرجها من لجُ ّ ة أفكارها ليسأهلا بضعف:
 -صدقتيهم أين قتلت ؟؟

سارعت تضع سبابتها عىل فمه كأنام حتجز كلامت ال تريد سامعها:

ال ،ال يا حييى أوعاك تقوهلا تاين.ثم أضافت بحنو:

 -لو الدنيا كلها صدقت إال أنا عمري ما أصدق عليك كلمة إكديه.

هو ُمرهق ُمنهك مل يكد يدلف إىل احلامم حتى فوجئ بدق عنيف.
«حسنة» موجهة إليه سعري نظراهتا ا ُمل ّتقدة وفحيح
انفتح الباب لتدخل ُ

لساهنا اهلادر ،دس كفيه بجيوبه وهو يلتفت هلا بينام قبضتها ترضب صدره
بكل ما أوتيت من قوة:
 خرجت منيها زي الشعرة من العجني؟واجهها بصوت فارغ من الصرب:

 -عايزة إإيه؟

عيناها تتحداه بنظرة قاتلة:

 -قاتل القتيل وجاي متيش ف جنازته؟

كان يراقب انفعاالهتا املحتقنة ونربهتا الرشسة ليهتف بحنق:
ِ
ِ
عليك ضيعتي الدنيا كلها
بكفياك عاد غل وحقد يا شيخة حرام
بعاميلك السودة ،اليل مات مات ماليش صالح بقتله وال ليا يد فيها أين مش
جمرم ،بعدي عني وفوتيني حلايل.
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تقهقرت للخلف يف خطوات متباطئة وهدرت بكل سخط:

 واهلل ما هتفوت ببعملتك ،واهلل لتدفع التمن غايل وحياة أبوك الغايللتدفع التمن من دمك.
أخرسها بقسوة ثقبت أذنيها:

 -لييييييه؟

 -عشان أبوك وأمك.

قاطعها بحسم وهو يرمقها بتشكيك

-اين ما مصدقش واهلل إنك عمتي أخت أبوي؟ ليه بتكرهيني اكديه.

والتفت حان ًقا ليضيف بنربة هادرة بسخط:
عملت ِفيك إيه عشان تعميل فيا أكديه؟

ارتفع حاجبيها بدهشة لتهتف بسعري حمموم:

عشان بكرهك ،بكرهك زي ما كرهت أبوك وأمك والبغدادي والناسكلها ،بكرهكم كلكم ....بكرهكم كلكم.

ظ ّلت ترددها وهي ختفي وجهها بكفيها ونشيج دموعها احلارقة خيرتق
اجلدران لتضيف:
 -وهنتقم منكم.

صو َبة وبمهارة ،مل يتفوه بكلمة واحدة بينام
مل تكن مجلة عابرة ،بل طعنة ُم ُ
متاسكت هي واستمرت تردد:
 -لسه احلساب ما خلصش.
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صدق ما يسمعه ،بل ال يفهم أص ً
توسعت نظراته بذهول ال يكاد ُي ِّ
ال
السبب وراء تلك النريان املشتعلة بصدرها ليسائلها باستنكار:
 -لييييه؟

زفر بغضب حني كان ردها صمت ابتلع اجلميع.
لريفع قبضته اليمنى أمام فمه يهُ ِدئ من ارتعادة فكه وخيرج انفعاالته
ومحم أنفاسه اهلادرة كربكان انفجر وبدأ يرضب كل ما تطاله يداه من حتف،
آلنية كريستالية ،ملوائد جانبية وطاوالت صغرية ،كل يشء حتول إىل شظايا
ورصاخ هيسرتي:
 مهليني حلايل ،فوتيني بقا أنا تعبت منيكم.مل ُي ِ
بق مقعد ًا وال منضدة يف مكاهنا ،كان كثور هائج حيطم كل ما جيده أمامه

تصم أذنيها بباطن كفيها وهلع يشارك هياجه
يرضب ويركل ،بينام مجيلة ُ

كادت عروقه النافرة يف جبهته أن تتمزق ،اختلط العويل بالرصاخ ومجيلة
كأنام ُط ِعنت من كل اجتاه.

لتدخل شقيقاته يف تلك اللحظة يف هلع وخوف عليه يطالبنها بالرحيل
ويتحلقن الشقيق الذي علمن أنه ابن العم لكن مكانته يف قلوهبن بعمق
يفوقها بمراحل.
كان ظهورهم ّ
القشة التي قصمت ظهر البعري ليتهالك حييى خائر القوى
موج مظلم يكاد يبتلعه ،عالقته بشقيقاته عالقة نقية ال شوائب
كمن ُيصارع ٍ
بحسنة حانق ًا:
فيها مل ُتد ّنس أبد ًا ،لكنه ال يريدهم يف هذا احلوار فهتف ُ
-ابعدي عن ويش الساعة دي.
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رمقته بنظرة متحدية وقد ازدادت إرصار ًا عىل ما عزمت عليه.
عربات ُو ِس َمت بقه ٍر عىل مالحمهن ،مجيلة التي استجمعت نفسها ودحرت

ضعفها لتواجه أمها:

حييى جوزي وهيفضل جوزي طول العمر ما هتخالش عنه وال عمريهشك فيه.
كانت كلامهتا حارقة تشق الصدور ،بني ش ّقي َرحى وأمرين أحالمها ُم ّر.
صاحت ِّ
حمذرة أمها أن توجه أي اهتامات إىل زوجها ،لكن األخرية مل تأبه حلديثها .
-إحلقني يا حييى…

صاحت فاطمة يف وجهه ترجوه الغوث بقسامت كساها الفزع ،بينام هاجر
ورقية أمسكا بكلثوم قبل أن تسقط أرض ًا لينتقل الرعب إىل اجلميع.
ُ
بعد إفاقتها طلب حييى منهم جتهيزها لزيارة الطبيبة فقد تأخروا كثري ًا يف
هذه اخلطوة.

بدّ ل مالبسه عىل عجل بينام ترك مجيلة وهاجر ورقية يقومون بتنظيف
املكان وإزالة آثار التحطيم والتكسري السابقة.
دلفت لعربة أخيها لتسكن النافذة وبجوارها أختها فاطمة ،وأوىل رحالت
البحث عن العالج.
حركة أهداهبا الرتيبة وسكوهتا التام يبدو مزعج ًا ُمقلق ًا ،أغمضت عيناها
غصة غبائها
متنع عربات أردن السقوط ِرثاء عىل حاهلا ،فها هي تتجرع ّ
وجهلها بل ضعفها ،قطع صمت املكان صوت حييى اهلادئ ُيساندها:
 -ماتقلقيش يا ثومة إن شاء اهلل حاجة بسيطة وهتعدي يا بت أبوي.
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وأكملت فاطمة مواساهتا بام قرأت يف الشبكة العنكبوتية عن مراحل
عالج تلك اللعبة.
توقفت العربة لتقطع سيل أفكارها ،بينام طلبت الطبيبة من حييى االنتظار
باخلارج حتى تنتهي من احلديث معها.
عقد حييى ساعديه فوق صدره يف رصامة وأجاب بنربة متفهمة:

 -متام.

وغ ّلف نربته بثقة واطمئنان:
 -هستناكم اهنيه.

يف غرفة الطبيبة جلست فاطمة ُقبالتها بينام كلثوم تلتصق باجلدار ،ال تريد
حيتهام بابتسامة بشوشة ثم واجهت كلثوم:
االقرتابّ ،
 ِأنت مش عايزة ترجعي لطبيعتك االجتامعية يا ثومة؟

استقامت واقرتبت منها لتضيف وهي تربت عىل كتفها بحنو:

 -مش عايزة تبطيل اللعبة دي؟

سحبتها برفق لتجلس عىل أريكة وجتاورها يف ود:

 تعايل أرشحلك اللعبة دي عبارة عن أيه وعملت يف خمك ويف مشاعركأيه؟
اللعبة دي يا ثومة بتسيطر عىل األطفال واملراهقني وتتحكم يف مشاعرهموانفعاالهتم وواحدة واحدة بتخليهم ينعزلوا عن العامل اخلارجي ويعيشوا يف
فقاعة اسمها «احلوت األزرق».
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بتبدأ تسيطر عليهم حرفي ًا و ُتعرضهم الضطرابات نفسية وعصبية و ُتدمر
خاليا يف املخ وتقيض عىل العواطف واالنفعاالت ويبقى إدمان باملعنى
احلريف.
زاغت نظرات الصغرية حتى سكنت وجه أختها لتُبادر بقلق متسائلة:
 -والعالج أيه يا دكتور؟

ثبتت الطبيبة نظراهتا عىل وجه كلثوم ا ُمل ْك َف ِهر لرتد بحسم:

 هنبدأ سلسلة جلسات عالجية مجاعية ومنفردة وهنشارك يف جمموعةأنشطة تربوية واجتامعية والزم نامرس رياضة يا ثومة ،وهنمنع وسائل
التواصل االجتامعي فرتة وهنرجع بالتدريج نندمج يف العامل الواقعي ثم
االفرتايض.

وبالفعل بدأت كلثوم مع الطبيبة أوىل اجللسات العالجية حللقة من
الفتيات حتكي كل منهن جتربتها مع اللعبة وتنتهي اجللسة بثرثرة منحتها نوع ًا
من اهلدوء فأهلت ذهنها عن اخلوف والقلق.
يف طريق العودة بعد أن اطمأن حييى من الطبيبة مبارشة عىل حال شقيقته،
كان يامزحها بنربة م ِرحة:

 بقى هو العالج الرغي يا حزينة؟ طب واهلل الصدعك كل يوم يا فقرية.ابتسمت بخزي وصوت يرتدد بانكسار:

 -ماحترمش منيك واصل يا أخوي.
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وأضافت بندم:

 -كنت هبرب من الوحدة واخلوف.

كادت كلامت التقريع تنهمر من فم فاطمة لوال مهس حييى احلنون:

ِ
اوعاك ختايف واين عايش عىل وش الدنيا.
-

نظرات كلثوم بدموع حبيسة أهلبت مشاعرمها فربتت فاطمة عىل كتفها
برقة.
عيناها القلقتان هدأتا بينام ظلت العربات متعلقة بأهداهبا ،حتى مهس هلا
حييى مداعب ًا:
 -ايه رأيك يف قعدة ع النيل وجياليت؟

أومأت رأسها موافقة ،فأخذها إىل الشاطئ.

جلسوا ثالثتهم عىل حافة السور املواجه للنهر ثم جلب هلم حييى
ا ُملثلجات.
مجيعا قصرّ وا يف
كانت تتلذذ بطعمها كطفلة يف اخلامسة ،فأقر حييى أهنم ً
حق الفتاة.

أحاطها حييى بذراعه حتى مالت فوق كتفه وبكت .عضت شفتها
واعتذرت له:
 حقك عليا يا اخويا أنا عارفة إنك مش ناقص مهوم و... -هشششششش.
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قاهلا حييى وهو يضمها بحنو وابتسامة عذبة ،لتبادله ابتسامته الشجية
و ُتكمل ا ُملثلجات خاصتها يف مرح طفويل.

تلحف بالصمت وهو ينظر إليها ويعاهد نفسه أن ال يتخىل عن شقيقاته
مهام حدث.
***

ها هي األيام تدور ،وتتضح احلقائق ،وينكشف املستور ،ليعيد لكل ذي
ٍ
حق حقه.
***

أمام وكيل النيابة كانت «املعلمة دوابة» تديل باعرتافاهتا حول مقتل
عاصم،أنكرت معرفته يف البداية ،ثم ما لبثت أن اهنارت حني واجهها املحقق
بالشهود واألدلة واملحارض التي تثبت ضلوعها يف مقتله انتقام ًا منه عىل إفساد
الصفقة.
هدرت بحنق عارم:

 -كان الزمن يدفع التمن عشان جبنه وندالته ماتفوتش بالساهل يا باشا.

 -والتمن إيه؟

 -عمره ،ولو أنه ما يسواش.

حرك رأسه مستفه ًام:
نظرات قامتة تبادلتها العيونّ ،
 -قتلتوه إزاي؟
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ردت بقسوة:

 عيار واحد وخلصنا من زنه  ،أصله كان زنان قوي يا باشا.فأمر بحبسهم أربعة أيام عىل ذمة التحقيق.
***

يف تلك اللعبة ليست كل البيادق خارسة.
***

ظن نفسه احلصان األسود والورقة الرابحة ل ُيميل عليها رشوطه ،مجيلة
واملال ،وا ُملقابل؛ رأس حييى.
لكنها مل تعلم بعد تلك اخلطة التي ُد ِّبرت بليل بني عاصم وابن عمه سليم،
سليم اهلواري طباخ السيدة دالل وابنته سلمى التي كانت تساعده.

كيف متت رسقة األوراق اخلاصة بأمالك العائلة وكل املستندات وامللفات
تم احلصول عليها ألمر كان يدبره عاصم.
َشهقت ُحسنة يف وجهه:

 هو كان باعتك حداهم عشان ترسق األوراق وال عشان جتيب األخبارأول بأول.
رمقته بغضب وهي تضيف:

 -أوعاك تكون بتجود حلالك يا سليم!
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ضحك بخشونة وقد فهم مقصدها:

 يا ست الكل أجود إيه عاد وأين ما عارفش هو كان عايز يعمل إيهباألوراق دي؟
غامت بعينيها نظرة ضبابية لتهمس له بثقة:

أقولك أين نعملو أيه باألوراق ،قرب واسمعني مليح وافهم حديتيزين.
***
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ثم أما بعد:
وبعد الشوق وبعد احلنني،
أوال تعلمني؟
أنك حني ترتكينى وتبتعدين،
تظلم ساموات عينى وقلبى وروحى أمجعني.
ُفأغمض عيناى ألهرب من صخب السكون ىف غيابك ،
ِ
ِ
برباءتك ..بنقائك،
فأراك
بوجه ُينافس القمر حني تبتسمني.
تقفني برباءة ٍ بنجامت روحى تعبثني.
كيف ال؟
ِ
ِ
راحتيك
مجعت بني
وقد
كل تفاصيلك.
ِ
ِ
رائحتك التى تسكن أنفاسى
فأخذت
وعيناك
وضحكة ُتنري ظلاميت.
آال تعودين؟
فبغيابك يقتلنى احلنني.
«رشا سعد»
***
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وحيدث أن تنقلب احلياة رأس ًا عىل عقب ،فتختل املوازيني وتتشابك
األمور ويتبعثر العامل من حولك.
***

ٍ
بامض ُمكدَّ س باخلطايا واألخطاءُ ،تريد أن تبكيه ،لكنها
رحل األب
بقيت شاردة داخل صومعة انعزاهلا ،مل يواسيها أحد لفقده ،مات وقد واراه
الرتاب وتركها حتيا يف رشنقة من صمت.
تراقب كل يشء بسكوت مطبق فلم يعد الكالم يفيد ،تنهدت ومشاعرها
تنزف ،ال تدري كيف تتعايش مع تضارب أحاسيسها وختبطها ،نكست
رأسها وبرصها ُيعانق األرض يف حزن وهو يراقبها بصمت.

ملحته لكنه تركها خترج من ُق ُ
مقم احلزن الذي تسجن روحها فيه قرس ًا وإن
رصح به ،مهس برقة:
مل ُت ِّ
 -بكفاية يا مجيلة.

يعلم أن الساعات القادمة عسرية عليها وقد بدأ األهل واجلريان يتوافدون
للعزاء.
نربهتا بالكاد تصل إليه ُبغ ّصة مريرة:

 -مش عارفة أحزن عليه وال أحزن عىل نفيس؟

الغصة:
ثقل العربات هاجم األجفان لتضيف بنفس ّ
 -مافاتليش وال ذكرى حلوة أترحم عليه بيها.
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رفع ذقنها ليجربها عىل مقابلة دفء عينيه ليهمس برجاء خفي:
 -انيس يا مجيلة عشان تقدري تكميل حياتك.

دمدمت بيأس وهي متدّ أناملها لتمسح بقايا دموعها.
 -مش قادرة.

وأكملت يف قلة حيلة:

 -إحساس فظيع إين مقدراش أساحمه وال أغفرله.

لتنتهي مجلتها فوق صدره وهي متسك به بقوة:
 -أنت راجل مفيش زيك ،أنت خسارة فيا.

وأضافت بانفعال ُمتح ِ
رشج:

 -أين ما استاهلكش يا حييى كفاية أبويا وسمعته وأمي و.....

ضغط عىل رأسها بقوة وهي بني ذراعيه لتواصل نحيبها ودقات قلبه
العاصفة تتزايد ليهمس بعد تنهيدة حارقة:
 -مقدر ومكتوب يا مجيلة.

أنفاسها املضطربة بدأت هتدأ لتنزع نفسها من بني أحضانه و ُتتَمتِم وهي
تعيد ترتيب خصالت شعرها.
 -يعني ما عتفوتنيش واصل؟

ابتسم حلزهنا الطفويل الذي يأيت فجأة وخيتفي فجأة:
 -ال يا ستي ماعفوتكيش إال لو أمك قتلتني.
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لكمت كتفه بقبضة يدها واستنكار يرتسم عىل مالحمها لرتدد بعفوية:
 -بعد الرش عنيك.

مخد بركان غضبه وأعلن سكو ًنا لكنه هدوء ما قبل العاصفة ،بعد ثورة
جاحمة أتت عىل األخرض واليابس ،فهل سيستمر السكون أم أن هناك
املزيد؟!
املزيد من الوجع.
املزيد من األمل.

املزيد من األحزان.

كان يتأرجح فوق حد سيف خياف ا ُمليض وهياب السقوط ،يف عنقه أمانة
هو مسئول عنها ولن يضيعها.
أمانة تركها رجل ٍ
قاس عبث بامضيه وبعثر حارضه واستباح مستقبله.
أمانة عائلة كاملة بأفرادها بمصاحلها بمشاكلها ومهومها.

احلرية تأكل قلبه ،لكنه يعي جيد ًا قوله تعاىل{ :وال َت ِز ُر وازرة وزر
أخرى}
ومجيلة أيض ًا ،ما وزرها يف وزر والدهيا؟

أب ُمد ّنس وأ ٍم حقود،
ال ذنب هلا وال جريرة ،سوى أهنا ابنتهم ،حتمل اسم ٍّ
سيطر الوجوم عىل مالحمه ليجاوره توتر وقلق فالقادم ٍ
قاس.
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 الزم نستعد عشان العزا اليل اتأجل كام يوم -حارض.

هزت هبا رأسها وهي تضيف بال روح:

 -هاروح أشوفهم يف املطبخ عملوا ايه؟

بخطوات رتيبة كانت ترشف عىل إعداد الطعام.

ففي الصعيد األحزان كام األفراح؛ ُتصاحبها املوائد العامرة.
***

يبقى املوت هو احلقيقة الوحيدة الصادقة يف هذه احلياة ،املوت هو النقطة
التي نضعها يف هناية السطر وبعدها اخلتام.
 -البقاء هلل.

***

ألقاها سليم وهو يصافح حييى بحقد دفني جاوره غل مل يستطع فرض
سيطرته يف إخفائه ،ثم توجه ألفراد العائلة املصط ّفني واحدً ا تلو اآلخر ويف
مقدمتهم «البغدادي»،
الذي امتعض من رؤية سليم لتدلف ابنته سلمى لرواق السيدات.

خطوات سار هبا عىل درب الغدر ِ
واخل ّسة ،ليكمل عدة الكراهية ورشيكته
تغيل فوق مراحل االنتظار.
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حسان ،حرضا لتقديم التعازي.
وبعد حلظات ،حرض أيمن وبصحبته عمه ّ

هي الشدائد التي تكشف لنا معادن الرجال ،وأيمن كان رج ً
ال بمعنى
الكلمة ،يقف من بعيد ال يفرض نفسه وال هيني حاله لكنه عىل أهبة االستعداد
للمساعدة املخلصة،
حسان.
وكذلك كان عمه ّ

***

نظرات كسهام مسمومة تتوغل حناياها ،مهسات تكاد خترتق أذهنا،
حلقات نميمة وغيبة لتجمعات نسائية يف مناسبات اجتامعية ،والعزاء فرصة
جيدة للبعض للخوض يف األعراض تارة ،وتفريغ األحزان تارة أخرى.
مههامت وغمغامت عىل من كانت قبل أشهر ضحية حادثة أليمة ،كانت
حديث الصعيد كله.

حاولت اإلفالت من أعينهن لكنها مل تفلت من غمزاهتن وملزاهتن ،بعد أن
شهورا حبيسة املرض ثم العالج النفيس ،النظرات تقتلها واحلوارات
قضت
ً
السمجة ثقيلة الدم تستنزفها ،هرولت لفراشها تنزع حجاهبا وتلقيه بعيدً ا.
انكمشت بوضع جنني وليد ال يقوى عىل الصمود ،ثم تكومت وانطوت
عىل نفسها بضياع.

ملحتها وصال فلحقتها ودلفت الغرفة ترمقها بنظرة عطف وحنان وتبتسم
بود ومؤازرة:
 -هاجر.
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نادهتا وهي حتتوهيا بعينيها يف أمومة رؤومة ،مل تعد تدري هل هي قادرة
عىل خوض غامر جتربة الزواج أم أهنا الزالت جرحية؟
هل تتحمل املخاطر والتحديات؟

العقبات؟
هل ستتمكن من جتاوز املحنة وختطي َ

هي تدّ عي القوة والصمود لكنها تشعر هبشاشة روحها مهام كابرت،
وتتمسك باألمل وتتطلع ٍ
لغد أفضل.
لكنها ُتعاود
ّ
 خايفة من نظرة الناس ليا وبالذات أهل أيمن إذا كان أهيل وجرياينوقرايبي حمدش منهم رمحني.

آهة شقت صدرها وأحرقت حلقها ،رضبت صدرها بعنف لتضيف
بنربة خمتنقة:
 ميت لسان وألف تعليق عىل البنت اليل فقدت.....واهنارت يف بكاء مرير تبرت استطرادة خزي.

تضمها لصدرها:
لتجيبها ِوصال وهي ّ

 دي حياتك يا هاجر والزم تواجهي ومتهربيش ،أيمن شاب زينِ
حيميك ،وبعدين يا بتي
ومؤدب وعاقل وأهم من دا كله راجل هيعرف كيف
اليل هيتبع كالم الناس ماعيكسبش.

مل تستطع الرد ومل تقاوم سيل العربات اجلارف وهو ينهمر عىل وجنتيها حافر ًا
أخاديد العذاب ،والسيوف التي تطعن قلبها فيئن وتنزف جراحها املثخنة.
***
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وكام كان العزاء فرصة للبعض للثرثرة ،كان فرصة هلا لتحصل عىل
ُمبتغاها ،اتفقت مع صديقتها للحصول عىل هاتف جديد قامت برشاء رشحية
هلا وشحنته بمبلغ مايل حتى تتمكن من متابعة مراحل اللعبة.

فقد سقطت يف أول اختبار مل تستطع املقاومة والصمود حني أخربهتا الفتاة
عن املراحل املتقدمة التي وصلت إليها .والطيش قادها إىل العودة!
 -ها جيبتي اليل اتفقنا عليه؟

مهست هبا كلثوم لرفيقتها وهي تستقبلها وتدير عينيها يف املكان من حوهلا
خشية أن يفتضح أمرها.

دسته يف خفية عن العيون بجيبها بعد أن التقطته من يدها املرتعشة خوف ًا
ّ
وقلق ًا ،ثم هرولت ناحية احلامم لتوصد بابه جيدً ا و تدلف عرب تطبيق اللعبة
إىل عامل موا ٍز.
***

ها هي تتأرجح كفتي امليزان بعنف ،متيل حيث يميل القلب ،وحيثام يميل
اهلوى .بعض تفاوض ....مساومة.
ثم اجلميع خارس.

***

كان يريد االطمئنان عليها ،فهو يتحاشاها متام ًا ،ال يمر من طريق يعتقد
أهنا ستمر منه ،كان ُيعاقبها ،لكن نريان اهلجر طالته قبلها.
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ويف العزاء التقيا فرفرف فؤاده خفق ًا متوالي ًا ،ال يستطيع إخفاء سعادته
تكبد من املعاناة ما يكفيه يف ُبعدها.
لرؤياها فقد ّ

كان يتناول منها صواين الطعام لريصها أمام املتوافدين ،تلعثم قليلاً حني
حيته بتحفظ وعيوهنا تفضح ما حُتاول مداراته:
ّ
 -كيف حالك يا إبراهيم؟

ِ
عليك أخبارك ايه؟
 -احلمد هلل ،طمنيني

 متام واهلل بس الظروف اليل بتحصل دي ملخبطاين ع اآلخر. -كيف؟

 اليل بيحصل دا كله مقدراش استوعبه ،مقدراش أصدق إن حييى مشأخوي وإن أبويا عمل اكديه.
وقبل أن جييبها أضافت:

 شوفت بقا كان عندي حق أين اكره الواحات والصعيد كله. -اصربي بس يا بت الناس ما ختديش بظواهر األمور.

 -ظواهر؟

وابتسمت بسخرية وهي تضيف باستنكار:

 -دا كل حاجة كانت خمباية ومدفونة ما فاتوش حاجة واضحة.

استدارت تواجهه وهي تستطرد بخزي ووجع:

 -أنا خايفة أصبح أالقيني مش بنتهم وال خاطفيني.
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 -ال حول وال قوة اال باهلل.

 -إبراهيم أنا موافقة ع االرتباط بس نبعد من هنا خالص.

صمت وهو ال يدري يفرح أم حيزن؟ لتدلف يف هذه اللحظة «سلمى».

تتربع بمساعدة غري مطلوبة لكنها ملحت ما حيدث فقررت أال تفوت
مغادرا بعد أن ر ّد حتيتها ،لرتمق رقية بنظرة ماكرة
الفرصة ،تنحنح إبراهيم
ً
ُت ِ
بطن أكثر مما ُتظ ِهر.
***

ما بني احلقيقة واخليال ،احلامقة واحلكمة ،اخلفة والرزانة ،البالهة والوقار،
الرعونة ُ
واحللم ،اجلهل والفهم.
تدور احلياة بطواحينها.

***

انفرد بيحيى يف حديث جانبي قرر أن خيوض غامره:

 معلش يا حييى اسمح يل يا واد عمي ما ينفعش عالقتك بالبنات تفضلأكديه.
أشاح بوجهه ومنحه تأملاً طوي ً
ال يبحث عام وراء الكلامت.
ليضيف إبراهيم:

 مش حلوة يف حقك وال حقهم دخولك وطلوعك عليهم أكديه فأي وقت!
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ً
ضاغطا عليه كام ضغط عىل
بركان اشتعل بصدره فأمسك بذراعه بقوة
احلروف لتخرج من بني أسنانه:

 دول أخوايت وهيفضلوا اخوايت طول العمر وهفضل مسئول عنهم،أراعيهم وأشوف مصاحلهم حلد ما أموت.
كز عىل أسنانه بقسوة وهو يضيف:
ّ

 اخوايت يعني حلمي ودمي وعريض حتى لو ماكناش شقايق كيفأفوهتم حلاهلم؟
بحامئية كبرية أضاف:

 -واهلل ما هيحصل حلد ما اتطمن عليهم.

رفع كفه يف إشارة تسليم يهُ دأ من انفعاله:

 أكيد يا حييى وكلنا عارفني ومتأكدين من أكديه بس الناس ماهلاشإال الظاهر ومايصحش تدخل وخترج عليهم أكديه وأنت يعني… اعذرين
وساحمني مش حمرم ليهم ،ال رشع وال دين يبيح أكديه وال جيوز إنك تطلع
عليهم وينكشفوا عليك.
كانت مواجهة رصحية وإن كانت مؤملة لكنها ر ّدت األمور إىل نصاهبا.

لتصل الرسالة إىل حييى واضحة رصحية ومبارشة.
ال جيوز.
ال جيوز.
ال جيوز.
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ظ ّلت العبارة ترتدد أمام عينيه مرات ومرات كأنام أصابته يف مقتل ،هو فقد
ُهويته ،تع ّثر يف ماضيه ليقف عند مفرتق طرق ال يدري أين يسري ليعود لنقطة
البدء ،وبالفعل قرر الذهاب إليها ع ّله جيد نفسه الضائعة بني أحضاهنا.
انتهى العزاء وانرصف اجلميع.

***

هل يمكن أن خيتلط الوهم بالواقع ؟

العني شاخصة ترى ،لكن القلب يسكنه سكون وظالم ،األنفاس تتعارك
حتى خترج ،سقوط يف ُج ٍّب عميق ال قاع له ،ورغبة يف نجاة ومصارعة
األمواج.
***

كان هو هبيئته بمالبسه غري املتناسقة ،وقسامته املخيفة ،أسنانه الصفراء

ورائحة فمه الغ ّثة.

تتذكر كل التفاصيل ،قبضته القوية وهلاث أنفاسه ،رصخت وهو يقرتب
منها ،تبغي استغاثة وازهتا حركة رسيعة منه نحوها لينتزع حقيبتها بعنف
فتسقط هي عىل األرض ،قدماها ال حتمالهنا فتيبست بضعف.
ذلك اخلوف الذي يتلبسها وقد احتلها الصمت بعد عويل وضجيج
و ِزحام.
كانت تسترصخه ليرتكها ،تستعطفه لريمحها ويدعها وشأهنا.
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وقيدها ،و ّدت لو تبتلعها األرض
غيه ،رصخت ّ
فكمم فمها ّ
لكنه متادى يف ّ
وينثروا فوق رأسها الرتاب ،و ّدت لو ُدفنت يف قرب وتالشت.
حلظة ُعري وانتهاك آلدميتها وأنوثتها ،يشلها مكاهنا وحرارة جسد
غادرها منذ فرتة وال زال يستعمر خالياها.

بحمرة برائتها ،مل
حتى وإن سلخت جلدها ّ
ومزقت مالبسها ا ُملدنسة ُ
تقتلع املشهد من أعامقها.

انتفضت تستدعي ثبات ًا ضائع ًا كي تواجه العيون التي حتملق فيها دهشة
وشفقة عىل حاهلا ،جاورهتا شهقة حزن ُ
وغ ّصة فقداهنا لعذريتها ،لتخفي
وجهها بني كفيها وتنتحب بحرقة ،كانت تشهق بقوة وأنفاسها املتالحقة
يف سباق حمموم دون وعي وال إدراك ملا حوهلا ،فقد عاودهتا الذكرى حلادثة
متح أثرها بعد من نفسها ،لريتسم املشهد
مرت عليها شهور متعاقبة ومل ِ
أليمة ّ
كام ً
ال أمام عينيها مرة أخرى.
مذعورا ،عيناها تابعتا ابتعاد
ص يرسق حقيبتها ويفر
بينام يف الواقع لِ ٌ
ً
خطواته ليغيب وعيها متام ًا هذه املرة.

فلم تشعر كيف محلتها ذراع صديقتها ملتجر بالقرب من ساحة انتظار
احلافالت فهن يف طريق العودة من اجلامعة ،بعد أن استفاقت مضت بخطوات
واهنة ووجه مل جتف عرباته.
كانت تأمل يف معجزة ،فأتتها صفعة اخلذالن عند أول مواجهة مع الواقع،

طوفان من الوساوس والظنون لكل مهسة.
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لكل نظرة.

لكل كلمة.

هاجر..هاجر.

مرات عديدة حتى انتبهت من رشودها وذكرياهتا التي
تردد اسمها ّ
غاصت فيها لتجرب عينيها عىل التفاتة باردة ومالمح صديقتها القلقة:
 -طمنيني بقيتي أحسن؟

 -احلمد هلل معلش كنت رسحانة.

تنهدت لتضيف برجاء:

 بالش حد يف البيت يعرف اليل حصل عشان مايقلقوش عليا ،وربناسرت الشنطة ماكنش فيها غري الفلوس وشوية حاجات ملهاش الزمة،
املوبايل واملحفظة يف جيبي
هزت الفتاة رأسها محدً ا هلل ومنحتها بسمة امتزجت بشفقة وقلق.
ّ

اكتفت بام أعلنت وتغاضت عام رأت وا ّدعت تصديق ما حكت ،وقررت هاجر
زيارة طبيبتها وهي تتابع الطريق بنصف عني ونصف عقل وال عزاء للطيبني.
***

ٍ
القاس بمرارته
قد يكون جزاء ما اقرتفت يدانا من املايض هو ذلك احلارض
وأوجاعه ،ينال ِم ّنا عىل َم َهلٍ َقصاص ًا عادلاً ال غبن فيه ،لنتجرع مرارة اهلزيمة
قطرة قطرة عقوبة مستحقة.
الظلم ُظلامت وكام تدين ُتدان.
***
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تلك املقولة التى تنطبق حرفي ًا عىل ما حدث لعائلة الدكتور رائف وزوجته
السيدة دالل.

قسمه عىل بناته حي ًا حتى ال يرث
الرجل الذي حارب رشع اهلل بمرياث ّ
أهله ملي ًام من ثروته كام أقسم من قبل.
واجب ولو بعد حني ،ور ّد اهلل
صاص
ظلم ومل يتُب ،بل مل يعترب ،فغدا ال َق
ُ
ٌ
الس ُبل ومتزقت رش ممُ ٍ
زق.
تفرقت هبا ُ
كيده عىل عائلته التي ّ

ابنة مريضة ودائها ال دواء له ،وأخرى مقهورة ُس ِلبت منها راحتها وحياهتا
وقبلهم ولدها.
وأخرتان عاممها الطمع واجلشع عن الرمحة بأمهام وأختهام ،ومألت قلوهبام
القسوة حتى فكرتا باالحتيال لالستيالء عىل باقي الترَ ِكة!

«وسالم عىل بحرين غرقت يف أحدمها لتنتشلني ضفة األخر بحنان ،عىل
عينيك ألف سالم».
صباح اخلري.

اهتز اهلاتف بنغمة صوتية لرسالة ففاجأهتا الكلامت ،اختطفت مشاعرها
قبل نظراهتا.

مرت األيام األخرية بال رسائل ،واآلن هي يف طريقها للمشفى حتى ُتقابل
ّ
«عال».
طبيب «سندس» و ُتبارش عالج ُ
ابتسمت ،وربام تلقى فارس.
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برتت فرحتها بلوم وعتاب ،إذ كيف تتامدى وهو مل ُيصارحها بيشء بعد،
وتلجمه إذا أراد احلديث.
ولكنها متنعه من املواصلة ،بل ّ

دقائق وكانت أمام حجرة سندس التي تلقفتها عيناها بسعادة وهي تسأهلا
يإشارة من يدها عن حييى ،طمأنتها وتلت عليها ما أخربها به أنه سيمر عليها
اليوم.
مرت بغرفة عال واطمأنت من والدهتا عىل حالتها لكنها مل جتده ،زفرت
ّ
بقنوط وغادرت ،لتستقبلها ابتسامته الودودة ُمرحب ًا:
-كيفك يا فاطمة؟

 -احلمد هلل كنت لسه مهيش.

 ال أنا عايزك يف موضوعني مهمني. -خري؟

 -خري يا بت عمي تعايل نبعد شوية عن أوضة عال.

ً
أوال :البقاء هلل.

بدأ هبا ثم أردف:

 -بيص أنا شاكك إن اخلالة سندس تبقى بنت الست دالل.

ُد ِه َشت فاطمة! لكنها ابتلعت الكالم كله واحتفظت بصمتها حتى ُيكمل:

 هي كانت حكتيل عن بنتها اليل اجتوزت واحد من الصعيد ومات،وحدتتني عن عيلته وكيف إهنا واعرة وجبارة ،وإهنم كانوا رافضني اجلوازة،
وملا مات جوزها بعد ما خلفوا ولد ،اختفت هي وولدها.
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شهقت فاطمة وقاطعته:

 إحنا عرفنا فع ًال إن خالة سندس تبقى أم حييى ،لكن معقول تبقى بنت
الست دالل!؟
سبحان اهلل! له يف خلقه شئون ،شوف تدابري املوىل.
 -ونعم باهلل.

 صحيح قبل ما انسى هات رقمك اجلديد بدل ما بحتاس عىل مااوصلك.

ارتبك فارس وحاول الر ّد فلم جيد له سبي ً
ال ،لتمتد أناملها تسحب هاتفه
الذي كان مضيئ ًا برسالة ،قرأهتا وهي مبهوتة!
***

احلياة ال تسري عىل وترية واحدة ،وفنوهنا ال يتقنها اجلميع ،فبينام حيصد
يتجرع اآلخرون مرارة االهنزام.
بعضهم الغنائمّ ،
***

وهي كانت من املهزومني وبجدارة ،توجهت بخطوات واثقة نحو
فراشها ،اسرتخت عليه لرتسم حوايش خطتها وحتبك خيوط جريمتها ،ثم
استقامت ملالقاة ابنتها التي ال تزال جترت أحزاهنا.
جلست إىل جوارها هبدوء لتسأهلا بتهكم لطاملا كرهته:
 -هو سبع البورومبة لسه ما رجعش؟
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اعتدلت يف جلستها لتواجهها بعينني ضائعتني وهزت رأسها بال رد.

عرصت ُحسنة َجفنيها لتسقط َعربة وحيدة سارت ببطء متهالك عىل
وجنتها وهي ملحتها باندهاش وازاه استنكار.

تسب ،أما احلزن والبكاء
ُ
فحسنة ال تبكي ،قد تندب ،تولول ،تغضبُ ،
ليسا يف قاموسها.
مسحت دمعتها بقسوة.

لتقذف بسهام نرياهنا احلامية وال يعنيها َمن ستُصيب،
وإن كانت ابنتها.

***
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 -15«حسنة»
ُ

واالسم عكس األصلُ ،حسنة

حتمل من املصايب ُحزمة،

وقلب أسود من قلوب الكهنة.

أم اجلميلة لكنهاُ ،
للقبح قمة

حقد وحسد وال عندها ذمة.
وقلبها أبد ًا ما يعرف الرمحة،

وعىل حييى تقول إهنا مُحة.

حتتار فيها وال حسبة برما.

يكفيه رشها دي مش عمة.
«ملك حسني»
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وحيدث أن يكون ُ
اخلذالن ُأ ّم!

فام تكاد ُت ِّ
صدق أمانيك يف مشاعر فياضة ،حتى ُتفاجأ بربكان ُيدمر كل
هذا عنوة ،وبال سابق إنذار.
***

مررت يدها عىل جتاعيد وجهها ،فها هو العمر يميضِ ،
وعقدها الرابع
ّ

شارف عىل االنتهاء.

مط ّلقة ثم أرملة ،تلك حصيلتها من الرجال .تنهدت بعمق…

من تنصل األهل ملشكلتها النفسية ،بل وحبسها وحيدة بني ُجدران باردة
ّجتمد قلبها حتى كساه اجلليد وغ ّلفته القسوة.
كانت ُتريد منهم احلنان الذي فقدت ،والونيس الذي ُأملت ،والسند
الذي ُح ِر َمت،
فام وجدت سوى ُ
اخلذالن.

طالقها املشأوم وسمها بني أهل القرية بأبشع الصفات؛

العروس التي ُط ِّل َق ْت بعد أيام قليلة ال تكاد ُتعدُّ عىل أصابع اليدين،

رحيل زوج بال كلمة واحدة لتلوك األلسن سريهتا وختوض يف ِعرضها.

استخدمها كورقة ،لعب وألقاها بعيدً ا بعد أن سحب أمواهلا ورسق
مصاغها.
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كم عانت ظلمهم وظالم قلوهبم! لتقع فريسة يف دائرة اكتئاب مل ُيعالج،
تفاقم حتى صار ُرهاب ًا مرضي ًا من أي مشهد ِو ّد ،أو قصة حب ،أو حديث
عن وفاء.
تكاد جُتن إن صادفها رجل حيب زوجته وهي التي زهد فيها اجلميع
لتتذوق ُصنوف املرار،

أرسة تراها وصمة عار ،أو عبئا يف أحسن التقديرات.

التمعت عيناها بعربات جتمدت وأبت اهلطول عىل وجنة كصحراء ُمقفرة
ال زرع فيها وال ثامر.
جتهمت قسامهتا بانفعال حني ملحت ابنتها تراقبها عن بعد لترصخ فيها:

-بتتجسيس عليا يا بت بطني؟

فزعت مجيلة وارتبكت لرد فعل أمها ،فهي قلقة عليها وختشى أن يصيبها
مكروه من عزلتها التي فرضتها عىل نفسها الفرتة األخرية.

رضبت بكفها فوق املائدة ليزداد سعري نربهتا ،بينام ابنتها تنتفض بجوارها
ُمبعثرة ُمشتتة،
بم ترد وال عال َم جُتيب.
ال تدري َ
زفرت بحرارة لرتحتل األهة بعرس ،وبال أحرف ،بل تنهيدة مريرة ُتغادر
ٍ
بصمت
صدرها
لتسأهلا بقلق:

-مالك يا اماي؟
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مايل يا بت ُحسنة شايفاين بقطع ف شعري وال باكل ف هدومي؟عايزة احلقيقة ِأنت فظيعة.

بركان اندلع يف جوفها لتظهر توابعه وآثاره عىل العامل كله حوهلا ،لكنها
استقامت ختطو يف عباءهتا السمراء.
جتاوزهتا وبرتت حوار ًا آثرت أال يبدأ.
***

ماذا لو كان ُ
اخلذالن من الواقع؟

كل ما حولك ييتآمر عليك ،حتى قلبك الذي بني جنبيك ،فتعيش يف
وهم خادع وتغادرك الراحة وتذهب األماين أدراج الرياح.

اثنان اجتمعا تفوح منهام رائحة اخليانة ،رشيرة حقودة يف ثياب سيدة
ثرية،ولص حمرتف يف ثياب رجل فقري.
والكثري من اخلطايا تدور مع الطمع واجلشع.

اقرتاف الذنوب ُمباح طاملا اتبعنا اهلوى ليعلو وجيب القلب املثقل
باملعايص ،وبالعني قتامة تيش بظالم القلب وظلمة الروح.
***

دلفت إىل بيته بثقة حُتسد عليها ،رساج ضوء ضعيف هو كل ما ُأتيح
ليشق ظالم الليل.
استقبلها بنظرة انتصار وكأنام قدومها موافقة ضمنية عىل مطالبه.
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وكان قبلها يتقلب عىل مراجل قلق وانتظار.

نفسا طوي ً
ال من سيجارته وهو يشري هلا بالدخول ،بينام خيرجه ٍ
بتأن
سحب ً
مقيت ،مل ُتضع الوقت بمجاملة أو كثري كالم ،فقد كانت عباراهتا حاسمة
حازمة وقاسية:
أنى فكرت زين ف كالمك وموافقة عليه كله دا اليل خيصني فلوسأرض إنام جواز من بتي دا اليل مليش فيه.
رفع حاجبه بإدراك أهنا رفضته ليخربها ببدهيية:

-إذا ما اجتوزتش مجيلة هاخد عمرك.

ٍ
بتحد وهي تستمع لتهديده ا ُملعلن:
ك ّتفت ذراعيها

-طب ما تاخده دلوقتي.

ال مانتي ما شفتيش الوش التاين لسليم ،أحسنلك ما خترجيش شياطيني.استعرت نظرهتا وهي ترمقه بسخط:

لو عىل الشياطني فاطمن دول ِعرشة ما عيفوتوكش واصل.هز سليم كتفه وصوته أكثر ِحدّ ة:

خالص يا ست الناس خالتي وخالتك واتفرقو اخلاالت ،شويف جحشغريي يرسقلك فلوس الست دالل ويقتلك واد أخوكي ويروح يف حديد.
ابتسمت بسخرية وهي تستمع هلدره…

-معنديش حديت تاين واوعاك تفكر اين هحتاس من غريك.
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اقرتبت منه خطوة وأطلقت فحيح ًا ملتهب ًا عىل شكل مجلة صغرية:

انى حدايا رجالة ياكلوا الزلط.وتابعت بال اكرتاث:

-انى بس ما عيزاش حد يتدخل بيناتنا ،إحنا برضك أهل.

ال واهلل صحيح ونعم األهل يا بت البغدادي ،يا ستي إحنا فني وانتوفني؟ انتو مستقلينا ومستحقرينا ،حتى النسب عرتفضوه.

يا سليم اعقل وافهم ،البت مقدراش عليها راسها ناشفة زي ابوهاخلينا إحنا نشوف مصاحلنا وبعدها حيلها احلالل .
أشارت له باهتام لتستطرد:

-وال انت ماعيزش تكمل الشغالنة؟

هز رأسه نافي ًا:
ّ

يا ست الكل انى طوعك وحتت أمرك بس ما تأخذنيش الزم أحفظحقي والفلوس واألرض مش كل حاجة.
لوت شفتها باستهزاء وهي تعيد دفة احلوار ملا كانت تبغيه منه:

ناخد من املصلحة اليل نقدر عليه كله والباقي هيجي عىل مهله وكلهيتعوض.
دهس ُعقب السيجارة يف األرض بقدمه وفكرة متحايلة خطرت بباله،
فابتسم بمكر وهو يقذفها كقنبلة يف وجهها:
-خالص لو الصغرية ماعجبهاش اجلواز ،يبقى الكابرية تقبله.
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وتفرق جفناها باتساع صدمة ومل تلبث أن
انزلقت من شفتيها شهقة َف ِجعة َّ
تقدمت منه خطوة ..اثنتني ويف الثالثة ...منحته صفعة قوية عىل وجهه،وهي
ٍ
بسخط من بني أسناهنا:
مترر احلروف
-اكديه مالكش دية يا سليم ودمك راح هدر.

أمسك أناملها التي غادرت وجنته تو ًا ليدهسها بني أصابعه بعنف.
اليل يطلع العفريت الزم يرصفه يا ست.***

من املعارك ما كانت اهلزيمة فيها فرض عني ...لكنك خترج مرفوع الرأس
بكامل إنسانيتك ،إذ أنك مل ُتد ِّنس سيفك باألثامن الفادحة.
***

فاجأهتا الرسالة! فهي ذاهتا رسالة هاتفها املجهولة ا ُهلوية>

إ ًذا إنه هو من يراسلها! كادت ُتنكر ما ترى ،نظراهتا ُمبعثرة كدقات قلبها
متام ًا وال سبيل إىل هدوءُ ،ت ِّ
مر من
قلب برصها ذات اليمني وذات الشامل ،كم ّ
الوقت وهو خيدعها!؟
ال زالت غري مستوعبة ملا حيدث ،األمر ُبرمته يكاد يكون مزحة سمجة،
والغموض كان من أركان عالقتهام ،وال يزال قائ ًام.
تتنازعها اخلواطر ،أهترب منه اآلن؟ أم تبقى وتطالبه بتفسري ملا حدث؟ أم
تستعني بأحد ليكون شاهد ًا عىل ما حيدث؟
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اثنان والسكوت ثالثهام.

ٍ
صمت طويل:
مهسته أتت بعد

-ممكن هتدي؟

ببحة خزي ليتابع:
دمدم ّ

-أرجوكي اديني فرصة أفهمك.

رسمت ابتسامة مصطنعة ،فهي ال تدري ما رس الغموض الغري ُمفسرَّ ملا
فعله ،هتفت بضيق:
-تفهمني ايه؟

طالعها بنظرة اعتذار واستعطاف ل ُيغمغم:

-كنت خايف من رد فعلك ،خايف حترجيني.

قابلت اعرتافه ومالحمه املتغضنة باستنكار حانق.
-ازاي تعمل اكديه وانا بت عمك!

زاغ برصه ليطلق زفري ًا طوي ً
ال ،جاهد بعده ليخرج صوته هادئا ولتكون
نربته متزنة:
-واهلل ما كانت نيتي وحشة.

انتفضت ،فتابع بتوتر - :أرجوكي اديني فرصة أرشحلك.

اهتز كفها وهي تشري له.

-أرجوك انت فوتني حلايل واقفل السرية دي خالص.
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رفع رأسه بكربياء مذبوح.

-جتربة إبراهيم ورقية رعبتني خفت يكون مصرينا زهيم،

خفت تعميل فيا اليل عملته أختك يف أخويا ،وكامن ظرويف األخرية وعدم
استقراري خلوين أخبي عنك مشاعري بس ماقتدرش أقتل خواطري كان
الزم حتيس بيها حتى لو جمهولة ،املهم توصلك
ر ّقت لكلامته التي تقطر صدق ًا ،لكن كرامتها تأبى االعرتاف.

األكثر من غضبها وسخطها كان خجلها من نفسها وخزهيا مما فعلت.

هي مل ترد عىل الرسائل قطع ًا ،لكنها كانت تفتحها...تقرأها ،بل كانت
تنتظرها!

ماذا سيظن هبا؟ فتاة طائشة محقاء وهي التي سلكت درب االتزان
واحلكمة أمام اجلميع،
تعاظم غضبها فهتفت باستنكار:

أنت خدعتني وأحرجتني ،مش أنا البت امللهوفة ع احلب واجلواز ،والأنا البت اليل بتفرح ويطري عقلها من كلمتني حلوين.
ارتبكت وقد اكتشفت أهنا اعرتفت ضمني ًا بحلو كالمه لتستطرد
بانفعال:
ال يا واد عمي غلطتك كبرية ف حقي وف حق البغدادية.أبعدت نظراهتا عن وجهه لتخربه بقسوة:

-ومن هنا ورايح مالكش صالح بيا.
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حاول أن يراعي مشاعرها قدر اإلمكان ،فهو يفهم تفاصيلها ،وهو قد
أخطأ…
-أنا آسف.

كانت أناملها ال تزال تقبض عىل هاتفه ،تعترصه يف انفعاالهتا املتتالية،
لتضغط باخلطأ زر ًا فتُيضء الشاشة بخلفية خرافية!

حافظت عىل ثبات نربهتا التي كانت تضج باندهاش وتعجب وهي تسأله
مشرية إىل خلفية شاشة اهلاتف التي كان يضعها ،كانت رسمة غاية يف الرقة
كلوحة فنية بديعة ألواهنا صافية وتفاصيلها شديدة اخلصوصية ،فها مها حرفا
اسمهام،الفاءواأللف..وانتبهتأهناميتشاركانيفذاتاحلرفنييبدأاسمهامهبام.
نصف ابتسامة برتهتا عند زاوية شفتها لتتابع الصورة يف تعجب وازاه
ٍ
لقلب يميل عىل جانبه ،رأسه
إعجاب ،قلبها خيفق بشدة ،كانت صورة
حرفامها املشرتكان .وضلعه األول راء وسني باقي حريف اسمه ...ف ا ر س»
وضلعه اآلخر بقية أحرف اسمها «ط .م .ة» لتتعانق تاؤها املربوطة مع سينه
املفتوحة ،و ُيغلق القلب برقة متناهية.
ال تنكر أهنا ُأخذت من تلك الصورة بل ظلت مدهوشة فرتة قبل أن ترد
عليه هاتفه.
سحبه منها وكأنام بعد اعتصارها له أجهزت عليه فنزف بعشقه وباح
ً
صارخا من
برسه فكان كجمرة مشتعلة ،لينفلت من بني أصابعهام ويسقط

قسوهتا.
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شعر أهنا دهست قلبه،
انحنى يلتقطه وحني استقام كان بمواجهتهاُ ،
فقرر أن حيافظ عىل البقية الباقية من كرامته ا ُملهدرة:
الصورة دي اعتربهيا اخر حاجة هتشوفيها مني ،وأنا آسف مرة تانية لوكنت ضايقتك.

استدار عنها بخطوات أشبه بعد ٍو ،حيمل فؤاد ًا جر ًحيا ،ويرتك فؤا ًدا مل يعد
مسرتحيا.
ً
زفرت بقوة وقد تغضن جبينها ،فهو رجل أحبها فصدته ثم رحل عنها
ففقدته.

لكنها استفاقت عىل وحدهتا بني جدران املشفى الباردة فهرولت باجتاه
الراحل علها تدركه وتصلح ما أفسدته .
***

األخوة ليست جمرد كلمة أو حتى بطاقة ُهوية مسجلة بأوراق رسمية
نتشارك فيها ذات األسامء،
***

األخوة بالنسبة له إحساس ...مشاعر....هن شقيقاته أخواته ولو خارج
إطار القانون ولو بعيد ًا عن الرشع.
لكن يف رشعهم هو غريب عنهم .عىل قيد انتظار.

أجرب نفسه عىل وضع ال يرحيه ومل يألفه ،جاهد ليبتعد.
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وحيجم تواجده معهم ،وبخضم سعيه غفل عنها،
سعى ليقنن عالقته هبم
ّ
الصغرية التي كانت بحاجة إليه ،الورقة اخلارسة يف تلك اللعبة.
هز رأسه بأسى وهو ُيردد يف نفسه ساخر ًا :
ّ

 الورقة الوحيدة!؟ يبدو أن أوراقك كلها خارسة يا حييى.-ال حول وال قوة اال باهلل العظيم

أستغفرك يا ريب وأتوب إليك.

غمغم هبا حييى وقد قرر أن هيرع للصالة ففيها أنسه وراحته ،ثم سيذهب
لسندسته يطمئن عليها قبل أن يعود للمنزل ،وهناك سريى ما يمكن فعله
ِحيال «ثومة» وما وصلت إليه.
فقبل ساعة هاتفته رقية:

احلقني يا حييى ثومة معاها موبايل معارفينش جابته منني وال ازاي.من بني نشيجها أردفت:

وال عارفني عملت بيه إيه.
هدأها بنربة مطمئنة

-طيب اهدي يا رقية ،وخديه منها خبيه وخيل عينك عليها حلد ما أرجع.

دي ما برتدش عىل حد واصل عتبحلق فينا وما عتتكلمش ،ماعارفاشجراهلا ايه.
-وفاطمة فني؟

فاطمة يف قنا ،راحت املستشفى النهاردة.
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الوحدة و االحتياج شعوران قد يدمران احلياة.

فاض كأس وحدهتا بمزيد من االحتياج ،إحساس مميت أن تكون بينهم
بينام أنت وحدك ،وهي وحيدة بينهم.
***

تسللت من فراشها لتلقي نظرة عىل هاتفها الذي تخُ فيه عن اجلمبع،
تتأكد أنه بمكانه ومل يلحظ أحد وجوده بني طي ّات مالبسها يف اخلزانة ،لتعود
وتستغرق يف نوم عميق بعد أن وجلت إىل لعبتها فأمرها التطبيق بمقاطعة
مر بسالم.
الكالم ألربعة أيام بالتامم والكامل ،وها هو اليوم الثاين ّ
وحني دخلت رقية حتمل بعض مالبسها لتصفها باخلزانة أضاءت
املصباح:
أرصلك اهلدوم يا ثومة وال افوهتالك تظبطيها ِأنت؟
مل ترد ،كانت بالفعل نائمة.

فوضعت رقية املالبس و ّ
مهت لتغادر ،لكنها اقرتبت من أختها لتحكم
الغطاء حوهلا ففزعت حني المست يدها برشة املستلقية:
-مالك يا بنتي كانك بتحلمي؟

هزت رأسها وقد اعتدلت يف جلستها واهللع يرتسم عىل محُ ّياها بالفعل
ّ
كان كابوسا خميفا.

البغدادلي

292

كأهنا تقف فوق جبل مرتفع تفرد ذراعيها ثم يأيت أحدهم ويدفعها
لتسقط وتتهشم عظامها.

مل تستطع ذكر حرف واحد من هذا الكابوس بل عجزت حتى عن الرد
عىل أختها التي تكاد متوت قلق ًا عليها.
ضمتها رقية وربتت عىل ظهرها بحنان:
-احكييل يا ثومة كنتي بتحلمي بايه؟

هزت كتفها وهي تسحب نفسها من بني ذراعي أختها مدّ عية التثاؤب
لتعود للنوم ،أشفقت عليها رقية ،لكن احلرية والدهشة متلكتهاّ ،
مهت لتغادر،
فرتاجعت لتصف املالبس باخلزانة فتلك الفتاة رأسها ُمشتت.
معوجا لتقيمه فسقط اهلاتف أرض ًا
وضعت صف ًا وأخرجت ما كان
ً
وصيحة دهشة واستنكار غادرت شفتيها بجزع.
***

دقات ساعة اجلدار ترصخ مل ً
ال ،اعتدلت مجيلة يف جلستها لتسحب
جهاز التحكم يف قنوات التلفاز ،دارت بني قنواته مترر قناة بعد أخرى ،فيلم
عريب.
قناة طبخ.

قناة إخبارية.

ريا عىل قناة أطفال وبرنامج رسوم متحركة.
ثم استقرت أخ ً
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تتحسس بطنها املتكورة بأصابعها وكأنام ُتشارك صغريها املتابعة ،ثم
قررت إلقاء نظرة عىل جدهتا «يامنة» ريثام يعود حييى.

مبهوتة بجوار فراشها وقد أفزعها املشهد ،اجلدة ُمتكومة يف أرضية
احلجرة وقد استفاقت من غيبوبتها ،لكن مالبسها مبتلة ،يبدو أهنا حاولت
النهوض ودخول احلامم فخاهنا جسدها وسقطت عىل األرض.
رصخت مجيلة:

-مالك يا جدة ؟ اسم اهلل عليكي.

كنت عايزة أدخل احلامم يا بتي لقيت الدنيا بتلف بيا ،نادمت عليكواحمدش سمعني.
ثم نظرت بخزي إىل ثياهبا املبتلة ومل تكمل.

كان أقسى مما حدث هلا تلك النظرة البائسة التي ارتسمت عىل حمياها
ملجرد أن حفيدهتا رأهتا هكذا ،أخفت دموعها وابتلعت إحراجها ،وهي
تغمغم حموقلة.
-عايزة اتوىض يا بتي.

***

وحيدث أن يكون بعض الظن حب ًا!

***
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وحبه كان حبيس صدرها ،ظ ّلت تنكره وتتنكر له حتى هامجها بقوة
أربكتها ،قلبها؛ تلك ا ُملضغة التي تئن بني جنبيها فتمزقها وتشتتها.
ال تريد التورط فتحتمي خلف حاجز من برودة ومجود ،لكنه هدم هذا
احلاجز بصربه وتفهمه ومن قبلها بحبه وحنانه.

كانت ال تريد أن تكون تابعة كل وظيفتها تربية األطفال وتلبية رغبات
الزوج ،ال تريد أن هيمشها ،أن يستخف بوجودها وطموحها.
لكنه ّ
فك طالسمها ومنحها األمان بعقالنيته والتزامه.

ذلك اخلوف القابع يف أعامقنا؛ حيرمنا متعة احلارض وهيدينا بصمة الكون
لالعتياد ،التي استجلبتها النفس من معرفة بدايات الرتف وهنايات الشغف.
فتمسكت به حتى طغت.

لينتهي بنا املطاف إىل الزهد يف كل يشء ،اخلوف الذي صار لعنة ،فإذا
أردنا التحرر من قيوده لنحيي قلوبنا من جديد؛ فعلينا أن نواجه خوفنا
ونتحدى ضعفنا ،لننال شغف الفرصة والتجربة ومتعة االختيار واجلرأة.
اجلرأة التي جتعلنا نفك قيود القلب التي كبلناه هبا ،ونسعى بقوة لنولد
من جديد.
رن هاتفها بنغمته التي خصصتها له.

ازيك يا رقية ،طبعا أبوي وعمي سمحولنا نتحدت بعد ما قروا فاحتتنايعني كالمنا دا رسمي نظمي فهمي.
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واستطرد بضحك:

 -ال سحر وال شعوذة.

وكان اجلميع قد آثر أن يتم األمر هبدوء وبال صخب مراعاة لألحوال التي
متر هبا العائلة.
صمت طويل من جهتها أقلقه ،استطرد بلهفة:
ٌ

-مالك يا رقية يف حاجة حصلت؟

تعاىل برسعة يا إبراهيم ،عايزي نودوا ثومة للدكتورة.***

أصواب أم خطأ،
السبل ،نميض وال ندري
ٌ
حني تتشابك الدروب وتتشابه ُ
أحق أم ضالل ،أحياة أم موت.
حتى تصل إىل مفرتق طرق فيكون لزام ًا علينا االختيار.

لندفع ثمن ما جنت يدانا ،هي متاهة دخلناها قرس ًا وال سبيل إىل
خروج.
***

أقام الدنيا ومل يقعدها برأسه عقب حوارمها األخري.

كانت له رحلة طويلة مع تلك األنفاس اهلادرة عرب أرجيلته أو حتى
ُلفافات تبغه املكتظة ،ورأسه يتثاقل لزخم ما حيشوه هبا مع اكتظاظ أفكاره.
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حضور خا ٍو ووجه ال تعبري فيه ،ال يرى ،ال يسمع ،ال يتكلم.

أفكار كعلقة تلتصق برأسه ،متتص ثباته وحتوله إىل بيدق يف رقعة شطرنج،
قام من جملسه يرت ّنح وقد قرر أن يستضيفها يف خمدعه الليلة ،بل حتى ينجز
املهمة.
***
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 -16معذور باجلهل فرتدد وتلعثم.

معذور باملرض فارقد وتدثر.

ّ
وتعلل.
معذور بالتعب فاقعد

لكن،

إن أحببت ،فال عذر للهمس.

وإن اشتقت ،فال معذرة للدمع.

***

بني أروقة املشفى كان يبحث عنها حني كانت حجرهتا فارغة منها،
سندسته احلانية اقرتبت منه عىل حني غرة وربتت عىل كتفه معلنة عن قدومها
بعد أن يأس يف العثور عليها أو حتى عىل فاطمة أو فارس.
األشعة كام أشارت له ،بنصف
متأخرا وهي كانت بغرفة
فقد وصل
ّ
ً
جلوس احتلت فراشها بعد أن أمطرها حييى بسيل جارف من األحضان
ُ
والق َبل ،وكأنه يعوض نفسه ُقبلها عن أيام خلت مل يمنحه الواقع البغيض

جرعة حنان بطعم األمومة.

مررت أناملها عىل صفحة وجهه فأمسك هبا بقوة وقبلها مرة بعد مرة،
يطيب روحه وهيدئ روعته:
لينهل من دعواهتا الصامتة ما ّ
ِ
عليك يا ست الكل.
 -قلقتيني
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ربتت فوق ظهره بحنو بعد أن جاورها يف جلستها وابتسمت له يف وداعة،
كانت عيناها تتألأل بربيق ُح ِر َم منه ،لطاملا عرفه وشاهده وكان شاهدا عليه.
أشارت إليه أن « كيف حالك «

كانت قلقة عليه فوجهه الشاحب وعينيه الغائرتني ُتنذران بخطب جلل،
لكنه يراوغها حتى ال حتزن عىل حاله ،فحني تدفق يف خافقه نبض أدرك أنه
بعض نبضها اكتفى هبا عن العامل كله ،وتعهد لنفسه قبلها أال يرهيا بأس ًا قط
طاملا استطاع.
مل يكن َ
خيش شيئ ًا سوى الغدر ،خياف أن ُي َ
غدر به مرة أخرى وال يدري من
أين تأتيه الرضبة هذه املرة ،هو يريد أن يجُ نبها أي مواجهة قادمة.
ابتسم بحنان وهو يرشح هلا:

 -هتخرجي قريب من املستشفى وهدلعك آخر دلع يا سندسة.

انرشح صدرها حلديثه العذب ،لطاملا كان بلسماً جلراحها ،رأى عرب املمر
هرجا وحالة من اهللع جتتاح األطباء ومساعدهيم وحتى قسم
املقابل لغرفتها ً
التمريض وا ُملسعفني.
استقام ليلقي نظرة ،فإذا املكان يعج بالكثري من املرىض ومرافقيهم ،حث
خطاه ليتقدم نحو مركز جتمعهم وعال الوجوه الفزع.

بينام سيدة كبرية يف السن ترصخ طلب ًا للمساعدة ،كان عد ًدا من قسم
التمريض حياول هتدئة اجلمع ،لكن الذعر سيطر عىل اجلميع وكان اهللع سيد

املوقف.
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ترامى إىل سمعه مههامت البعض ختتلط برصخات العجوز أن الصغرية كانت
تطارد قطة فانزلقت قدمها وكادت هتوي لوال أن تشبثت بسور الرشفة ،حترك حييى
ليمر عرب عدة ممرات ليصل إىل احلديقة اخللفية حلجرة الصغرية.
إىل اجلهة ا ُملقابلة ّ

وبرسعة تسلق السور وصعد بحذر حتى استطاع االمساك بجسدها وعاد
أدراجه مرة أخرى وهي بني قبضتيه.
كان حلقه جاف ًا وهو يسلم الصغرية إىل الطبيب ،الذي سارع يتفحص
نبضها وتنفسها ثم بدأ يتفحص جسدها كله.

الص َعداء وهو يرى إشارة الطبيب إىل العجوز أن األمور
تنفس حييى ُ
طيب من الدعوات املباركات.
مستقرة ،بينام العجوز متطره بوابل ّ
 -تسلم يا ابني ربنا حيميك لشبابك ويبعد عنك والد احلرام.

انحنى ُيقبل يدها وهو يتمتم بخفوت:

 -قد ايه أنا حمتاج الدعوة دي يا أمي.

مسدت شعره بحنان وقد استشعرت شيئ ًا ما يربطها به ،جيذهبا إليهُ ،يرقق
ّ
قلبها عليه.
ضمة وضمة لكن احلرج منعها وأعادت النظر إىل
ضمه مائة ّ
أرادت ّ
القابعة يف فراشها تشري إليها:
 أنا وعال مديونني لك بحياتنا ألن حيايت هيا حياهتا ،اهلل خيليك لوالديكويرزقك برهم يا ابني.

التفت إليها وقد بدأت الفوىض تنفض من حوهلم ،و عاد املرىض إىل
غرفهم وقد نال الدعاء واالمتنان من كل احلضور.
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عطية من عطايا احلياة.
احلب ّ

ّ
منتمسكك هبا والشقي من أعرض واستنكر ،وهي أعرضت
السعيد
واستنكرت بالبداية.
***

مل تستطع اللحاق به فجمدت يف موقعها للحظات.

انتبهت من رشودها عىل صوت احلافلة فألقت بنفسها داخلها وغاصت
بأحد مقاعدها وهي متسك اهلاتف تعيد قراءة رسائله السابقة مرة بعد مرة.
مل تكن جمرد كلامت ،كانت رسائل قلبية ،إشارات من روح عاشقة.
زفرت بحنق ُتكلم نفسها:

-غبية ،أزاي حمستيش إنه هو وكل كلمة بترصخ وتقول أنا فارس.

فندت الرسائل واحدة واحدة وهي تتبع توقيت كل منها ،زفرة طويلة
ش ّقت صدرها ليحملها اهلواء عربالنافذة.

منذ غادرها وهي مرتبكة مشتتة ضائعة ،ماذا عليها أن تفعل لتسرتده مرة
أخرى؟
رفعت رأسها إىل أعىل واستحرضت كل ذكرياهتام سوي ًا لتتنهد بوهن مرة
عىل قلبها احلزين وأخرى عىل عقلها الضائع ،وألف مرة عىل فعلتها احلمقاء،
ثم خطرت هلا فكرة،
منشورا صغري ًا عرب حساهبا اخلاص يف جمموعة انضمت إليها منذ
وضعت
ً
فرتة طويلة كلها فتيات.
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ترتاح ملشاركتهن بعض األحاديث ومناقشة بعض القضايا أو حتى
الثرثرة واملزاح.

سألتهم عن املوقف الذي حدث معها وطلبت استشارهتم وكأهنا مشكلة
ختص صديقة هلا.

«صديقتي اكتشفت مؤخر ًا أن ابن عمها ُي ِ
رسل إليها رسائل عرب رقم
جمهول منذ أكثر من عام ،وقد وقع حتت يدهيا رسالة يف هاتفه كان قد أرسلها
قدرا ،كيف تترصف وقد اختلطت مشاعرها بني إحساس باخلزي،
ورأهتا ً
وشعور جارف بشغف حمبة تقتحم حياهتا ،ال تنكر أهنا كانت معجبة به لكنها
مل تتوقع أن يصدر منه هذا الفعل».

صبت عليه جا ّم
واختتمت املنشور بسؤال آخر كيف تسرتضيه وقد ّ
غضبها وأنذرته وحذرته من االقرتاب منها مرة أخرى.
مل تكن تعلم أن سؤاهلا الثاين أجاب ببداهة عن سؤاهلا األول ،بل كشف
مشاعرها وفضح ما تك ّنه له.
وتتالت ردود العضوات:
-تتصل به وتسرتضيه.

-توضح له أنه فاجأها وأربكها.

 -إن كان حيبها بصدق سيسعى ملحاولة أخرى كي يقرتب منها.

 ترتك األمر متام ًا فهي عالقة آثمة ال يبيحها الرشع.-تطلب منه أن يتقدم خلطبتها إن كان جاد ًا.
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وزادت حريهتا أضعاف ًا ،لكنها أمجعت أمرها وفتحت رسالته األخرية
وكتبت:

وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته ،مرحب ًا بابن عمي ،انتظرك غد ًا يفاملشفى ملتابعة حالة عال وسندس.
الص َعداء وهي تضغط زر اإلرسال .
تنفست ُ
***

هاتفه الراقد يف مكمنه يتعاىل طنينه ،فمنذ عاد إىل مسكنه وهي حتتل أفكاره
برصاخها وغضبها ،بحيائها وخجلها ،حتى برفضها ملا فعل واستنكارها
ملشاعره.
لقد زاد احرتامه هلا أضعاف ًا واستصغر فعلته وما قاده لذلك سوى محاقة مل
يستطع كبح مجاحها،

جبهته التي تتفصد عر ًقا متنى لو يصفعها بأقرب جدار ،كيف سمح لنفسه
أن يفعل هذه الفعلة احلقرية!؟
هل ستُخرب العائلة ،وكيف يتلقون تلك اخلربية عنه؟
وكيف ستتغري نظرة اجلميع له ،سيحتقرونه ال ريب.

مئات األفكار تتصارع يف رأسه الذي كاد ينفجر ،خاطر بشع تقافز إىل
ذهنه وهو يرى والده ُم ّ
نكس الرأس بسبب فعلة ولده األهوج.
***
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يقولون أن البكاء رمحة!

ليت العربات ترحينا ،تغسل خطايانا ،متحو ذنوبنا ،إذ ًا لبكينا بدل الدموع
الدماء.
***

يف طريقهم إىل الطبيبة كانت رقية ووصال جياوران كلثوم بينام يقود
السيارة إبراهيم بعد أن استدعته رقية عىل عجل.

استقبلتهم املمرضة لتقود كلثوم إىل غرفة اجللسات اجلامعية وكانت
الطبيبة قد بدأت احلوار ،الفتيات يتحدثن عن جتارهبن مع تلك األلعاب
اإللكرتونية ،كلثوم التي ظ ّلت ِّ
حتدق باجلميع وعيناها مسكونتان بضباب.
حتدثت فتاة:

أنا اسمي مها ،بابا وماما مسافرين اإلمارات ومعاهم أختي الصغرية،أنا قاعدة مع جديت ..كل حاجة ممنوعة خروج ..صحاب...نادي...مفيش،
حياة مملة بدأت أدخل النت ومرة ف مرة بقيت أمحل األلعاب اإللكرتونية
حلد ما وصلت للعبة احلوت األزرق كانت ممتعة ومسلية جدا وبدأت أوصل
ملراحل متقدمة فيها ،ويف أجازة الصيف رجع بابا وماما وبدأت املشاكل
وعرفوا اللعبة بس بعد ما كنت اتورطت فيها حلد كبري ،معلومات عن عيلتي
وأرسار عن فلوس بابا وشغله وصور ليا وألختي وملاما ،حسيت أين ف
كابوس كنت عايزة أفوق منه.
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وهنا رصخت مها وهي تردد بجزع:

-عايزة أفوق ،عايزة أفوق.

وهنا ربتت الطبيبة عىل كتفها وطالبتها بالتوقف:
-كفاية كدا يا مها املرة دي.

وأشارت ألخرى لتتحدث:

أنا بقا اسمي شذا ،نفس حكاية مها لكن أنا بقيت أرسق فلوس من وراأهيل عشان أشحن وأعمل باقة ألهنم منعوا عني املرصوف وسحبوا املوبايل،
وف مرحلة من اللعبة طلب مني التطبيق أين أعمل من حبل الغسيل مشنقة
وأعلقها ف أوضتي وأنتظر إشارة منهم وألف احلبل وأكمل ،أنا اترعبت
ورفضت ،هددوين بالصور واملعلومات لكن بابا الحظ حالتي وجابني هنا
يف الوقت املناسب واعرتفتله باحلاجات اليل عملتها كلها ،زعل شوية بس
تفهم وساحمني بعدها ،أهم حاجة أين انترصت عىل خويف.
رفعت كلثوم وجها غري الذي دخلت به ،وسألت برتدد وصوت
خفيض:
يعني أنا ممكن أحكي ألهيل ويساحموين.ابتسمت الطبيبة وهي جتيبها:

ِ
هيساحموك ومهام كان رد فعلهم عمره ما هيتساوى مع
 أكيد يا ثومةفداحة الثمن لو كملتي.
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فعمة باألمل.
نظرت هلا كلثوم نظرة ُم َ

وحني وصل حييى وحلق هبم طلب مقابلة الطبيبة عىل انفراد ليعرف منها
أسباب انتكاسة أخته.
عادوا إىل دار البغدادي ،فآثر حييى أن يطمئن أولاً عىل جده ثم جدته.

طرق باب الغرفة مرة ثم مرة وملا مل يصله رد أدار مقبض الباب ليفتحه وقد
وجد جده جيلس عىل أريكته بجوار الرشفة وحني التقت النظرات استدعت
العربات ليشيح اجلد بوجهه وهو يمسك عصاه بيد مرتعشة ووجه محل من
تقاسيم الوجع ما زاد وفاض.

جتمعت الدموع يف عيني اجلد ليخفيها برسعة عن حفيده الذي كان
يتحاشاه طيلة الفرتة السابقة مما آمله وحز يف قلبه.
ومساء،
عز عليه أن يتجاهله لعدة أسابيع وهو الذي كان يتفقده صباح ًا
ً
ابتعد عن مواجهته فاستقام نحو الرشفة لتخونه أقدامه وهو يرسع اخلطى،
ليختل توازنه ويسقط أرض ًا.
سارع حييى يمد ذراعيه جلده يساعده عىل النهوض ،لكن األخري رفض
بقسوة أية مساعدة ،اعتدل مستند ًا عىل عكازه ليداري ذلته وهوانه ،بينام حييى
يعترص األمل فؤاده وال يملك له من األمر شيئ ًا.
حاول اسرتضائه فهتف يامزحه:

 -دا ين كنت غايب بادورلك عىل عروسة أرجع أالقيك أكديه.
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وأضاف بغمزة مشاكسة:

 -خارج نطاق اخلدمة.

مل يستطع اجلد كتم ضحكته فوازاها سعال شديد ،ارتبك حييى وقدّ م جلده
كأس ًا من املاء وهو يقبل يديه:
ما اقدرش عىل زعلك يا جد ساحمني.***

وحيدث أن يكون للغياب ألف باب ويأيت احلنني من شق عتبة.
***

هو مهام غاب ظل احلنني يناوشه للعودة طوال غربته ،ظل حيلم بيوم
الرجوع ليعود إىل جذوره ،ثم وصلته معلومات أكيدة من قيادة أمنية هلا
صفقات مشرتكة مع رشكته.
علم أن اسمه مل يعد ُمدرج ًا يف قوائم املطلوبني أمن ًيا ،وأن اسمه محُ ي منها
واملقابل تم دفعه كاملاً لتلك القيادة ،فهكذا ُتدار األمور.
خذ وهات.

ابتسم بمكر وهو هيبط درجات ُس ّلم الطائرة ،ارحتل من مطار استطنبول
وها قد وصل إىل مطار القاهرة الدويل ،نظر نحو القابعة بجواره ،زوجته
«إيناس املسريي» ،ابنة صاحب الرشكة التي يعمل هبا وصار مديرها التنفيذي
احلايل.
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والساعد األيمن لوالدها ،سعد شيخون البغدادي.
«سعد شيخون البغدادي»

ظل رجل اإلستعالمات يكررها حتى انتبه من رشوده وسحب جواز
سفره وهو شارد
كم كان لزام ًا عليه أن ُي ِّ
قدم من التنازالت حتى يصل لذلك املنصب،
نظرت نحوه «إيناس» نظرة فارغة وقالت بال مباالة وبعض غطرسة:
-اجلو تراب ورطوبة عالية ،أوووف.

ظ ّلت خواطره حبيسة صدره ،فتلك التي ارتبط هبا ال تعنيها مشاعر وال
هتمها أحاسيس.
تعرف عليها يف العمل عىل الرغم من أن والدها رجل
هي فتاة عملية ّ
األعامل ا ُملح ّنك «عزيز املسريي» يمتلك الرشكة إال أهنا تعمل هبا وتبدأ السلم
الوظيفي من أوله حتى تتعلم كل يشء.
تذكر كيف كان ملتزم ًا حمبوب ًا من اجلميع.

كيف كان شعلة نشاط ورساج خري يف سنوات غربته األوىل.

لكن..

وآه من ثالثة أحرف قاتلة.

لكن ..تقلب األمور رأس ًا عىل عقب.
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لكن..صفعة قوية ُتزلزلنا.

لكن...تضعنا يف مواجهة ما نخشى.

لكن....تفتح األبواب عىل مرصاعيها والنوافذ عن آخرها.

لكن،،،،يناقض ما بعدها ما قبلها.

لكن.....تغري الزمان واملكان والشخوص والنفوس.
وهو قد تغري ال ريب.

***

مر وقت طويل وزوجها مل يعد بعد،
اتكأت عىل باب رشفتها شاردة وقد ّ
غاص قلبها بني ضلوعها وهي تراوغ اشتياقها إليه وهلفتها عليه بينام هو بدا
زاهد ًا فيها.

ُترى ما رس تغريه!؟ شعرت بخطوات تقرتب من خلفها لتستدير
وجتدها.
«سلمى»

تلك التي باتت حتتل الدار ليل هنار بحجة خدمتهم وقضاء حوائجهم،
تتلصص عىل اجلميع.
لكن احلقيقة غري ذلك ،لقد كانت ّ
ِ
عليك.
خبطت وحمدش رد فخفت
اسفة يا ست مجيلة ّمتتمت مجيلة بغري رضا:

-يف حاجة؟

-أبد ًا يا ست ،أجهز العشا؟
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وأردفت بنظرة ماكرة:

يس حييى وصل وقاعد مع جدي ف أوضته.***

عىل طيف األحبة عزفت تراتيل لقاء مل حين بعد ،وحني ُأقيمت شعائر
احلنني؛ غادرنا الشوق
أسدل الليل أستاره لتزداد العتمة املوحشة يف األرض ويف القلوب.
***

ظالم ًا مهيب ًا مل يرتك فرصة لبصيص ضوء فيجرب األنفس عىل اهللع والذعر،
انكمشت بجسدها وكانت ترجتف ،تتسابق دقات قلبها يف تعثر حمموم.

دارت بعيوهنا يف املكان تستكشفه علها تتبني هويته فلم تفلح ،خلف باب
تع كم مر من الوقت وهي هكذا ،ساعة..
موصد وحيدة بقلب واجف ،مل ِ
اثنتان ..ثالثة.

دجنة عينيه وقتامة نظراته اخرتقتها ،جتمدت فرائصها يف رعب وهي تراه
حيكم وثاقها لتصدر نشيج ًا باكي ًا ،تاله أنني وتأوه.
من رشفة حجرهتا قفز وتسلل بخفة حتى اقرتب منها وكمم فمها بيد
دس فيه خمد ٍر ما.
ويده األخرى تطبق عىل أنفاسها بمنديل ّ

واستمر يعترصها بني ذراعيه حتى رسى اخلدر يف أوصاهلا وسقطت يف
غياهب الالوعي ،ليتم ما بدأه ،ب ُلفها يف رششف كبري ويرفعها فوق كتفه
وينسحب من املكان يف حلظات.
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ارتسمت فوق شفتيه ابتسامة نرص.

ملزاته احلقرية ال تعيها وهي حائرة حتاول ربط األحداث وتسعى لتجمع
اخليوط من أطرافها.
-مرحبة بالغالية بت الغايل.

ٍ
وبتحد بغيض:
شهقت بفزع حني كشف عن وجهه بكل جراءة بل

-عم سليم؟

ذرعا بقيوده فصار يتلوى باحث ًا عن حريته مطالب ًا بانعتاق،
جسدها ضاق ً
يضيق حدقتيه ويردف بمالمح متوعدة:
نفث دخان تبغه يف وجهها وهو ّ
-انا قلت تقعدي حدانا يومني تغريي جو حلد ما نخلص مصلحتنا.

صمت برهة وأضاف:

ِ
واديك شايفة يا حلوة لو رصختي من اهنيه لبكرة ماحدش هيحسِ
بيك ،هننهاهتا املتقطعة بدأت يف اخلفوت حتى تالشت.
***
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-17ُث َّم _ َأنيِّ !

ثم أنيِّ إليكم

ما زلت أنتمي
ثم أنيِّ عنكم

قد أردت اعتكافكم

فكأ ّنْني ما عدت منكم

وكأنني ما كنت نطفة أحدكم

فقط...

ذروين بوحديت

ِ
اآلمن
تلك مالذي

هي أمني و مأمني

هي سكني وسكينتي

ِ
الساكن
هي ذاك الفؤاد

هي كل ما أردت دونكم
وألنكم

غبتم وغابت روحي لديكم
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فكأ َّنام

خواء واه ًيا
ما ُعدت إال
ً
متقلب ،ملفوظ دو ًما
ٌ
ٍ
قلوب قاسيه...
ِجراء

ما عدت إال خيال ٍ
مآتة
ٍ
شمس عاتيه
ريح
تزروه َ
موؤد ًة ،مكبل ًة
ٍ
ٍ
حديد ُق َ
يدت
بأغالل من

مشطور ًة ،مكسور ًة
ٍ
ٍ
وملزات ُوئِ َدت
هبمزات

جمروح ًة ،جملود ًة
ِ
ٍ
كلامت ُقتلت
بسياط

فبأي ذنب جنيته
ود ْن َيتِي
قد أزهقتم َر ْو ِحي ُ

وبأي ُج ْر ٍم ها هنا
نچ ٍر مسمو ٍم
بِ ِخ َ
طعنتم خافقي

فكأنام ما عدت منكم

كنت أبدً ا نطفة أحدكم
وما ُ

ألفت سالم.
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هاجر التي كانت حتاول التغلب عىل النعاس ،تقاومه بينام عيناها تتشاجران
متسك يف يد كتاب ويف األخرى كوب شاي ثقيل.
والشاي الصعيدي غري ....

يسمى « َب ّراد» ثم
«فهو عبارة عن ماء و شاي يوضعان يف قدر منتفخ ّ
حُيكم الغطاء فوق موقد قد يكون من الفحم ،وهو األفضل أو من اخلشب أو
أي مصدر للنار .و ُيرتك يغيل عىل مهل حتى يتضاءل حجمه فيثقل ويركز
ويغمق لونه إىل األسود ويصري شا ًيا صعيد ًيا بجدارة».

كانت تسري عىل تعليامت الطبيبة النفسية حني نصحتها باالنخراط يف جو
األرسة ومشاركتهم كل األحداث مع ساعة تريض ونشاط اجتامعي آثرت
هاجر أن يكون يف دار األيتام ،أما األدوية؛ فكان منها أقراص عديدة معظمها
مضادة لالكتئاب ،حذرهتا من العزلة فام حدث كان ناقوس خطر!
دمعت عيناها وهي تتذكر ما حدث ،بينام ختبط عىل ساقيها بكفيها بقوة،
وأمسكت هاتفها ال ّنقال بعد أن أصدر إشارة بورود رسالة ،إهنا من أيمن.
نفسا عميقا قبل أن تفتحها لتحاول السيطرة عىل انفعاالهتا:
أخذت ً

-السالم عليكم هاجر والديت تريد رؤيتك فهل تسمحني هلا بالزيارة؟

صدمها سؤاله ،واكتشفت أهنا عاجزة عن الرد غري قادرة عىل تقرير ما
تريد.
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الليل الذي يلف اجلميع بسرته وستاره يغدق عىل الكل عطاياه ،الطيبون
يمنحهم هدوئه وسكينته ،يطبب جراحهم ،يمنحهم األمل يف ٍ
غد أفضل.
األرشار ينتظرون قدومه ليسرت ذالهتم وحيفظ أرسارهم ،فال يبوح
هبزائمهم وال يفضح خطاياهم.
هذا ما يظنه اجلميع.

لكن احلقيقة اخلالدة؛ أن كل يشء حُياك لي ً
ال إال العتمة ،تعلن عن قدومها
مع أول حلظات الغروب ،واضحة هي رغم ما خيفى بداخلها وما يرتكب
بسرتها ،قوية هي شديدة البأس فال تيش وال ختون.

لكنها بالنهاية أسرية أول شعاع فجر سيلوح يف األفق لتغادر بال مهادنة
وترحل بال مهاودة.
***

مل ِ
متض عدة ساعات حتى انقلبت الدنيا رأس ًا عىل عقب،

حاول حييى السيطرة عىل غضبه لكن الدم كان يغيل يف عروقه رغم عنه،

زوجته خمتطفة! أحدهم جرؤ عىل اقتحام دار البغدادي وخطف مجيلة.
كان منفع ً
ال حد الشطط ،فلامذا يدفع األبرياء ثمن اخلطايا!
ملاذا يتحمل الضعفاء َفداحة األخطاء التي يرتكبها األقوياء!؟

احرتق عقله مائة مرة وهو يتخيل حاهلا اآلن ،رضب اجلدار بقبضة يده
التي عجزت عن محايتها سابق ًا وتعجز عن إنقاذها تو ًا .أط ّلت عليه بحناهنا
املعهود ،و َمن سواها يقدر عىل اقتحام خلوته اآلن!
-وحد اهلل يا ولدي.
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-ال إله إال اهلل.

مر به من ٍ
مآس مل تره أبد ًا
احلزن والقلق الذي بدا يف عينيه هاهلا! فربغم ما ّ
هبذا احلال ،لقد أوشك أن يفقد عقله!
مل تستطع أن تضيف كلمة واحدة فأي حديث هنا بال معنى ،بال قيمة وبال
جدوى،سقطت الربيئة بني شباك الغدر وحبائل الشيطان.
تلون بكل ألوان الطيف قبل أن يستقر عىل
وجهه راحت منه احلياة وقد ّ
لون واحد قاتم مظلم ،يكاد يموت بحرسته عليها ،نبضات قلبه تدوي يف
جنون آآآه  ....يود لو يرصخ هبا مدوية ،لكنه كتمها.

تعمدت
عىل ُبعد خطوات ويف مكان ما ،تقف تراقب األمور بتوترّ ،
إخفاءه ورسمت عىل محُ ّياها قناع شفقة زائف ،إهنا سلمى.
***

تلك العواصف العاتية قادرة وبقسوة عىل إطفاء كل قناديل حينا،
حتى تلك األفواه اجلائعة لن يمأل بطوهنا ُفتات خبز الطواغيت،

وتلك ُ
اخلطى ا ُملتع ّثرة التي طاملا ارجتفت واهتزت ،مل جتد رصاطها فض ّلت
الطريق
وهي ض ّلت طريقها.

***
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تلك احلرباء التي جُتيد نصب ِ
الفخاخ لتغنم بمبتغاها ولو كان شيطاني ًا،
امرأة ُتعاين ُرهاب ًا مرضي ًا فرض سيطرته بقسوة عىل حياهتا فأحاهلا جحي ًام
خالص ًاُ ،تريض غرورها اجلريح بسحق اجلميع واالنتقام األهوج من كل
واحلية ال بد من
قصة حب أو ِو ٍّد أو وفاء،تنفث سمومها يف حياة اجلميع،
ّ
قطع رأسها حتى يرتاح اجلميع.

تل ّقت اخلرب بذهول وازاه استنكار ،بينام العربات تغادر سجن األجفان
بال وعي أو إرادة.
لتتجرع كأس الفقد قطرة قطرة.

ولتحصد ما زرعت يداها ُجراء ما اقرتفت.

لتُعايش احلزن وتتذوق مرارته ،فكم سقت قلوب بسعري انتقامها!

جتمعت عربة ثقيلة وازهتا نظرة خاوية حني ّ
وهم أن يفتك
حطم الباب ّ
هبا ،فشكوكه ال تقوده لسواها ،بخطوات مندفعة واجهها.

هزت رأسها
كانت ترمقه دون رؤيا ،فلم يد ِر أيرثى حلاهلا أم ينقم عليهاّ .
بال معنى ،عاد برصه حيوم فوق مالحمها يستجدي أمومة ضائعة وأم بال
عاطفة.
-بتك اختطفت يا عمة.

مل يكن بيان ًا بقدر ما كان استبيان ًا

ضيقت اخلناق عىل اجلميع ،حتى ضاق احلبل عىل ُعنقها
حية ملعونة ّ
ّ
حُ
ِ
وعنق َمن تب فكاد يشنقهم مجيع ًا.
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ضاقت عليها الدنيا بام رحبت.

خيارا .
فقد حرشها «سليم» بخانة اليك ،مل يرتك هلا فرصة أو ً

افرتق جفناها عىل عني ضائعة ونظرة زائغة.

يلوي ذراعها بعنف وهو يكاد يفقد عقله:

 -قولييل أذيتي مني وبينتقم منك يف بتك؟

عيناها متسعتان بجحوظ بينام جسدها متجمد وبكاء منهار يعلو وخيفت
تلصصها بشهقة عنيفة وهي ترى قبضتي حييى تطوقان ُعنق
كل حني،انقطع ّ
ُحسنة ،يضغط عىل نحرها هيز جسدها هزً ا.
ورصاخ هائج:

-هيا فني؟ هاقتلك لو حصلها حاجة.

هتفت ُحسنة وأصابع حييى تعترص رقبتها:
مهلني وفوتني يمكن أعرف أرجعها.هبت حييى وسأهلا مستنكر ًا بنفاد صرب:

-يعني عارفة مني خطفها؟

هزت رأسها باستسالم ،وشهقت بحدّ ة وهي تلطم خدها:
ّ
-وااه يا مرك يا ُحسنة.

جن جنونه وصاح بوحشية:
ّ

-مني ابن ال.......اليل عمل اكده.
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قاطع رصاخه زجمرة هاتفه اخلشنة ليضغط عىل أزراره بتوتر ويجُ يب:
-نعم.

-لو عايزها ترجعلك تنفذ اليل هقوله من غريما تنطق.

اخرس يا حيوان ،أقسم باهلل لو مسيت شعرة منها ألخليك تكره اليوماليل اتولدت فيه.

استهدى باهلل واتأكد إن اليل عيكلمك فاقد ،مقطع بطاقته ،ومباكيشعىل يش واصل.
قاطعه ليقول بلهجة آمرة:

اه يا سافل يا حقري واهلل الوديك يف ستني داهية ،انت مني يا واد؟ومكانك فني؟

ضحك بمكر وخبث وقد أيقن أنه سيصل ملراده حت ًام ،فنربة الزوج
املوجوعة تيش بكل يشء.
بنربة ميتة ذكرت ُحسنة اسمه قبل أن ترحل.

-سليم.

ارجتف جسد سلمى بعنف وهي تسرتق السمع من وراء ُ
اجلدُ ر ،مل ينتبه
ِ
مغادرة دار
أحد لوجودها ،فهي كاهلواء بالنسبة هلم ،أرسعت باخلروج
البغدادي.
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ً
جماال لتدخل
األب ،أفسح هلا
قبل أن متر ُحسنة عرب البهو استدعاها ّ
صمت متوتر صاحبه نظرات أكثر توتر ًا.
بخطوات مرتددة،
ٌ

واجهها برصامة ،فلطاملا ّ
غض الطرف عن قبيح أفعاهلا ،أما اليوم فال
جمال لتهاون وال سبيل إىل مهاودة.
سأهلا بحدة ومل يرتك هلا اً
جمال هلروب ومل يمهلها حلظة فرار:

-عايز اعرف احلدوتة كالهتا من أوهلا واوعاكي تكذيب يا بت يامنة.

اتسعت عيناها بصدمة ،فهي املرة األوىل يف حياهتا التي ينادهيا بأمها ،كان
دو ًما يقول هلا« :يا بت البغدادي»،
وكأنام يتربأ منها اآلن ومن أفعاهلا التي مل تعد حُ ْتت ََمل!

عيناه ترتكزان عليها بال طرفة رمش واحدة ،ينتظر إجابة الذاهلة أمامه.

رفع ك ّفه وصفعها بقوة بعد أن طال صمتها وتع ّثرت الكلامت عىل شفتيها
لتخرج حروف ًا متقطعة ،ال معنى هلا.
نظرة زاجرة العنة ،بل قاسية ومميتة.

استنكار وازاه قسوة ليبرت ترددها وجيربها عىل الكالم بينام أناملها تتحسس
وجنة تلتهب بجوار قلب أوشك أن ينفجر خو ًفا.

شملها بنظرة احتقار من رأسها ألمخص قدميها ،بنربة حزينة مقهورة
قصت عليه ما
وحروف خجىل حُتاول ما استطاعت مداراة ندمها وحرسهتا ّ
حدثمنذ أرسل عاصم زوجها الراحل ابن عمه سليم لرياقب عائلة سندس
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ويتتبع أثرهم مرور ًا بصفقة ُع ِق َدت مع األخري لتتخلص من ابن أخيها
وتستويل عىل أموال عائلة سندس ،وانتهاء باختطاف ابنتها.
وهنا شهقت و قفزت كامللدوغة فابنتها يف قبضته ،تركت والدها تفرتسه
احلرية وتعصف برأسه األفكار ،متى حتولت ابنته إىل مجُ رمة قاتلة!؟
متى مأل السواد قلبها فأعمى برصها وطمس بصريهتا!؟

ما كاد هيتف باسمها لتعود حتى أظلمت الدنيا من حوله وضغط عىل
صدره براحته ثم أطلق رصخة توجع مكتومة ،سقط بعدها يف موضع
جلسته!
أتدرون ما التلبيس؟؟
أن حياول أحدهم

خداعك بصدقه،
وإقناعك بحبه،

وإهيامك بإخالصه،

أما التدليس؛

أن ختدع نفسك أنت وتصدقه

رغم حقيقة أفعاله.

***
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هاتفته سلمى لتخربه ُبمستجدات األمور.

املقايضة باملال مقابل رسقة األوراق مل تصمد طوي ً
ال أمام طمعها َ
وشبقه
للرتكة ،ومجوحه لالستيالء عىل الثروة كاملة.
فكان الوعد بزواج.

املحامي الشاب يعرض سلعته واحدة تلو األخرى ،خلادمة صغرية!

الووو أمحد الزمن تاجي الواحة وتشوف بنفسك الدنيا اتلخبطت عىلبعضيها.
-ايوا يا سلمى يا حبيبتي رضوري هاجي بس قولييل ع الرسيع إيه آخر األخبار؟

وحسنة عشان هيددها بيها ،وسندس
أبويا خطف مجيلة بنت عاصم ُطلعت بنت الست دالل وهيا ما تعرفش حلد دلوقتي.

أوبااااا دا كدا مية فل واربعتارش يا بت وإمضا صغرية من سندسضبة ومفتاح والرتكة تبقى يف ايدي وباملرة نخلص من
القضية هتبقى متقفلة ّ
حييى والدنيا تزهزه.
-طيب تعاىل برسعة بقا هستناك.

ضحكة خبيثة كانت الرد عليها قبل أن يغلق اهلاتف ويستعد للسفر.

فاألرض خالية له اآلن.

أماين منشغلة بزوجها الذي تزوج عليها رغبة يف اإلنجاب وهي حتارصه
حتى يعود.
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أمل خضعت إلرشاف طبي يف املصحة ملعاجلة االكتئاب.
فكل ٍ
ساق س ُيسقى مما َسقى.

وهم ن ُبت حلمهم من ُس ْح ٍ
ت ومل ير ّدوا احلقوق ألصحاهبا ،فصار لِزام ًا
ُ
عليهم دفع الثمن.
***

وحني تورطنا يف تلك املشاعر،وا ُملسميات املعقدة؛ مل نستطع أن ننهي تلك
العالقات كام ينبغي وبشكل يليق هبا.
فغدونا ُنكابد رهق العداء ،وبقينا نالحق أرس الو ّد ،وظللنا يف املنتصف.

ورطة!

ٍ
خوف عىل أشياء نملكها ......خوف ًا أن تضيع ،وأشياء
ونعيش عمر ًا ىف
ال نملك ..خوف ًا أن ال تأتى.
ما أبشع اخلوف ىف احلالتني!

***

نظراته التي كانت تتلكأ فوق مالحمها الغاضبة ضاعفت توترها فهتفت
بغيظ:
-ما تبصليش كدا يا فارس.

ابتسم بشقاوة ونظرة انتصار متأل حدقتيه:

-أوامرك يا ست الدكتورة
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أخفت ابتسامة داعبت شفتيها وهي ُتشري له أن يتقدمها لبوابة املشفى.

-يال بينا حدانا حاجات كترية عاوزين ننجزها.

-حارض.

اتّشحت شفتاها ببسمة خجولة وازت التامع عينيها بسعادة ،فتقدمت
تتبع ُخطاه.
***

البداية قد تكون مواجهة كمواجهة خماوفك التي تستحوذ عليك ،تقهرك،
متنعك من االستمتاع باحلارض واخلوف من املستقبل.
وحدك من أعطيتها الفرصة لتكرب وتتعاظم لتصري وحش ًا يكاد يفرتسك.
ُ
اخلطوة األوىل هي املواجهة لكرس حاجز اخلوف.
قلب األ ّم يرى ما ال نراه.

***

يسمع ما ال نسمعه.

يرصد ،حيسبُ ،يدقق،

يتوقع األشياء قبل حدوثها.

يستشعر املخاطر قبل وصوهلا ،فريى… ال بع ٍ
ني؛ بل بقلب أ ّم.

ويسمع… ال ّبأ ٍ
ذن ،بل بخفقة فؤاد.
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مر االسم عىل مسامعها؛ خفق
كانت تتنقل ببرصها فوق مالحمها ،حني ّ
قلب األم خفقة استشعر فيها حنني ُ
القرب ولوعة ال ُبعد.
فرت من خندقها لتعرب
حنني جارف جيتاحها ،وحركة واهنة تخُ في َعربة ّ
بفرحة وامتنان.
قهرا
تركت هلا من الوقت ما تستجمع فيه شتاتهَ ا لتدحر ضعفها وتخُ في ً
وسم جبينها.
***

قابعة يف ِ
رتق ُ ...د َخان أرجيلته ،وحصار امرأ ٌة ٌ
كومة خشب محُ ِ
فراشه،
ِ
املكان.
حتوم حول
عينا ُه كصق ٍر ُ

وها هي ختطو نحوه ،تطأ أقدامها أوراق شج ٍر جافة فت ِ
ُحدث َخشْ َخ َشة
حيفظها جيدً ا،
متر عليها ،كالتي ُز ِر َعت بقلبها متام ًا .لتقرتب من ساحة
حديقة أشواك ُّ
ٍ
حرب بط ُلها وقح ،ومحُ اربته أفعى وسجينة بائسة.
عراك حمتدمَ ،
جلبة صادر ُة ِمن بقعة جماورة لتنكشف كل أوراق اللعبة.
-مرحبة يا مرحبة ،اللعب بقى ع املكشوف يا كابرية.

جلدار ،تستمدّ عون ًا منه حتى ال ِ
كانت تستند عىل ا ِ
ختر رصيعة ما حيدث.
باغتها يف حلظة ،فسألته بقسوة:
-فني بتي يا سليم؟
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متتمت بعدها ُبذع ٍر وازهتقل ّةة حيلة:

-هي ماهلاش صالح باليل بينا يا سليم.

ٍ
ووعي
مشوشة،
فتحت عينيها
ببطء حُتاول أن تستكشف ما حوهلا ،رؤية ّ
ٌ
شبه غائب.
كانت ُ
اجلدران ْ
الع َفن.
رطبة ،واألرض ل ِزجة تفوح منها رائحة َ

كان عليها النوم فوق تلك ال ُبقعة من ِ
الف ِ
الر ِّث ،بعدما أهنكها ال ُبكاء
راش َ
وأعياها الرصاخ دون جدوى.
قوهتا حني رأت ُخطواته تقرتب منها،
لكنها استجمعت ّ

وهتفت بشجاعة زائفة:

-حابسني ليه يا عم وعايز مني ايه؟

صمت طويل ونظرات ِ
وقحة تفرتسها.
واإلجابة
ٌ
-إحنا هنشيلوكي عىل كفوف الراحة.

أروح بيتي اهلل ال يسيئك.
ماعيزاش منك حاجة ،فوتني ّ-مايصحش يا غالية الزم نرحيوكي.

جسدها يرتّج هلع ًا ،والدموع تتسابق حارة عىل وجنتيها.

تتوسل له ،ترجوه أن يعتقها ويرتكها حلال سبيلها.
حاولت أن ّ
كانت متسح دموعها ،ثم ما تلبث أن تنهار يف بكاء مرير.
***
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هرع اجلميع إىل غرفة اجلد ،بعدما أخربهم خادمه بوقوعه عىل األرض
وعدم استجابته لنداءاته املتتالية.
صوت الطبيب خرج ُمتح ِ
رشج ًا ونربته حزينة وهو يخُ ربهم بموته…
-البقاء هلل.

صاح حييى:

-مات!!

ُب ّح صوته واختنق وهو ُينادي عليه وال صرب له عىل هذه الفاجعة.

لقد رصت وحيد ًا يف هذه الدنيا يا حييى،
بال ٍ
سند وقد صار ظهرك عاري ًا.

املوت ُب ِ
باغت بال استئذان ،بال موعد ،بال سابق إنذار.
ُ
هكذا وببساطة ينتزع الروح من اجلسد ويميض.

صدْ مته جعلت األفكار تعصف به ،بينام عاد إىل رشده بعد حني،

محُ وق ً
ال ُمستغفر ًا حامدً ا للموىل عىل كل حال.

ذاك ِ
ضمة القرب.
الراقد ُم ْسجى يف فراشه ينتظر ّ

ٍ
طوات ...وكذبة ،بل جريمة ار ُت ِك َبت بحقه.
بينهام ُخ

صمت ُم ّطبق…
ٌ

ورقة ميالد تغري فيها من كان يسكن خانة األب ،واألداة إضافة
حرف،رشطة حتتها نقطتني.
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من «حسن»  ...إىل «حسني».

بالعم،
األب
نقطة د ّمرت املايض ،وأخرى قضت عىل املستقبل ،ل ُيستبدل ّ
ِّ

والنهاية فاجعة!

ملعون هذا املال ،وذاك اإلرث الذي يقودنا إىل اهلاوية فتُنتزع اآلدمية،
القوة
و ُتسحق اإلنسانية ،فنتحول إىل وحوش كاسرِ ة ال تعرف غري لغة ّ
وسطوة النفوذ.
طيب ورشير ،هي نار تقتلع يف وجهها األخرض
والقسوة ال متيز بني ّ
واليابس.
***

البغدادلي

328

 -18احلياة فصول؛

منها ما تأنس فيه وتطرب،

ومنها ما تبتئس منه وتضجر.

العلقم.
منها ما ترشف فيه الشهد ،أو تزدرد َ

فإذا ما توسدت ثراها ،والتحفت أرضها ،وتعلقت عيونك بسامها…

اخلع عنك ثوب ِ
احلقد والغل واحلسد ،تنعم بزهرة احلياة.

تستمد من نورها ومضات ،بارقة أمل ،حلظات ُم ِ
رشقة

تغور يف باطن أعامق النفس ،وجتول بالفكر يف اآلفاق ،متنحك السكينة
واهلدوء والسالم.
***

مل ُيصدّ ق نفسه ،وولده أمامه بشحمه وحلمه ،غاب سنوات عديدة وها
هو يعود من جديد…

جتمدت للحظة قبل أن ُتدرك أن الواقف أمامها
« ِوصال» وقفت مذهولةّ ،
هو «سعد» األخ الغائبُ ،ق ّرة العني وحبة القلب.
إبراهيم جاء مهروال.
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ٍ
بوجه غري الذي رحل به.
عاد «سعد»

ُتراها تغريات الظروف وتعاقبات األيام؟ أم ُتراها شيئ ًا آخر؟

مر ِمن سنوات ِ
الفراق ،كم تألمّ يف
احتضنه ّ
األب بقوة وكأنه يستعيد ما ّ
ُبعده!
كم مت ّنى عودته!

وها هو يعود إىل ِحضن والده و دفء العائلة من جديد.

ضمته ِوصال طوي ً
ال ،كتمت دموعها ،ورصخت بفرحة عارمة:
ّ

 -خوي.

امتدت يده بعد أن اسرتاح يف جلسته لكأس ماء بارد ارتشفها دفعة
واحدة ،وبدأ يتحدث عن عمله وزواجه ومرشوعاته.
***

ال مفر ِمن إلقاء احلقيقة بوجه اجلميع ،فتلك هي الطريقة الوحيدة التي
ُيدرك جديتها.
ارتد والده بمقعده للخلف ليستوعب ما سمع من كلامت،
أغمضت وصال عينيها وكأهنا ترفض ما تسمع،

ترفض الواقع الذي أتاهم بغتة.

هو مل جيد من حيتويه ،يرشده ،يأخذ بيده؛ فخضع هلوى شيطانه.
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طال رشوده وهو ُيفكر كيف آل حال ولده ،هتف بحنق:

-ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،هو دا اليل رجعك يا حزين.

واستطرد ُيدمدم بوهن:

يا ريتك ما رجعت… يا ريتني مت قبل ما أشوف اليوم دا.هز رأسه باستخفاف:
ّ

الدنيا مصالح ،هات وخد ،والقوي بياكل الضعيف.رد بغيظ:

-تغور الدنيا اليل تنسينا اآلخرة.

لكنه كان ُم ً
ومصرِ ًا عىل تنفيذ ما سبق وخطط له؛ سيستحوذ
دركا ملا يفعلُ ،
عىل األرض كلها ليبني مرشوعه العمالق ،وتب ًا لكل األخالقيات التي متنعه
عن حتقيق ُحلمه.
اعتدل قائ ً
ال:

دي فرصتنا عشان نكرب ويبقى لنا كيان يف السوق العاملي مش املحيلبس،هنعمل أكرب منتجع سياحي وصحي وفنادق وكومباوندات.
رسح بعيد ًا وهو يستقيم ليلف حول والده بخطوات وئيدة ،و ُيردف:

-أكرب مرشوع سياحي يف مرص.

فهم أبعد ما يكون عن لغة املال.
مل يستطع أن ينال اهتامم أحدُ ،
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عاد لصمته يستحث أحدهم أن يتكلم،لكنهم مل يستجيبوا .بينام يرمقه
ٍ
بصمت يبحث يف قسامته عن ابنه احلقيقي ومل جيده.
والده
سارع إىل غرفته ليختيل بنفسه ُمردد ًا أذكاره وأدعيته.

أ ّما ِوصال؛ فآثرت الذهاب إلعداد الطعام.

وبقي إبراهيم ،شاركه اجللسة فبدأ سعد يرشح له تفاصيل مرشوعه
اجلديد ،وأخرج من حقيبته بعض امللفات واألوراق بحامس…
***

شبيهتك أنا؛

يف عنادي وغروري،

بمزاجي املتقلب وجنوين،

بتسلطي خلف رداء طيبة زائف.

شبيهتك يف ضعفي وخذالين،

حتت قناع بطولة خائف.

شبيهتك يف شموخي واعتزازي،
رغم انكساري.

كطري خيشى حلظة انعتاق،
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الصياد.
فيغدو رشيدً ا ُمطار ًدا من ّ
شبيهتك…

يف شغف البدايات

وحنني النهايات،
وحرارة الوداع

ودهشة اللقاءات.
شبيهتك…
كنبتة صحراء ،ال مورد ماء وال ّ
زخة ِرواء،

ارحل رغ ًام عني ،وفات أوان الرجوع فأصابني اجلفاء.
أقف بكربياء أتد ّثر وشاح األنني.

أحتاج ضجيج حب ،ترنيمة أمان.

يف مدن املنفى ومرافئ الرتحال.

***

دخلت غرفتها وقد انتابتها احلرية وتالعبت برأسها الظنون،

ما الذي حيدث؟

وكيف تع ّقدت األمور؟
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وكيف لعائلتها أن تقف صامدة أمام تلك األزمات املتتالية؟

فمنذ حلظات؛ كان عىل اجلانب اآلخر َمن يتجرع مرارة االنتظار لتبقيه
فوق مراجل من قلق ،أما هي؛ فكانت بني املطرقة والسندان.

هي يف ُمعضلة ال تدري ماذا تفعل ،ختشى أن تفقد رصيدها لديه ،وختاف
أن تترسع بإجابة طلبه قبل استكامل شفائها ،وظل ّتت عىل حريهتا حتى ّ
دق
هاتفها برقم غريب ،أجابت:
-الو.

-ايوا أنا والدة أيمن ،معايا هاجر؟

ختبطت ،فعال هدير أنفاسها التي كانت تتقافز لرتد برجفة:
ارتبكتّ ،

أه ًال بحرضتك.

جاء الرد مغلف ًا بحنان:
البقاء هلل يا بتي.-ونعم باهلل.

-كنت طلبت من أيمن اجي اعزيكم واتعرف عليكي.

صمت طويل ال إجابة بعده لرتدف األخرية:
ٌ
-وال انتي ما عايزاش تشوفيني؟

تلجلجت هاجر وال سبيل هلروب:
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-ال سمح اهلل ،أبدا واهلل ،دا حرضتك تنورينا ،إحنا بس ما عايزينش نتعبوكم.

عشية بأمر اهلل.
 -تعبك راحة يا بتي ،هاجيكم ّ

-مرحبة وأهال وسهال.

يف رعاية اهلل.-مع السالمة.

انتهت املكاملة ،لكن طواحني األفكار تتصارع يف عقلها،
فامذا ستفعل؟

***

املوت هو احلقيقة الوحيدة اخلالدة

التي ال يستطيع أحد إنكارها أو رفضها أو حتى مفاوضتها.
***

نقلوها إىل غرفته حتى تو ِّدعه ال ِوداع األخري.

جلست بجوار جسده املسجى تتحسس جبينه،

تسد وجيعة قلبها يف فقده بلمسات متتالية لكل موضع من جسده،
لتنفجر ينابيع احلزن داخلها كام اهنالت عليها الذكريات.
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هي التي مل ُتعد تقوى عىل ِ
احلراك ،رحل وتركها بعد أن قاسمته رحلة
حياته وشاركته عمره كله ،ظ ّلت ُ
حيث وضعوها بجانبه تتلو اآليات ومن
بينها شهقات ونحيب،
كانت حتتل طرف الفراش ليفيض اهلم من مآقيها.

ً
حماوال التخفيف عنها ُمنهي ًا املشهد الصعب
ويستأذن حييى يف الدخول
الذي مل يعد حيتمله أحد ،فهو الذي كان ي ّتبع جده بخطى حثيثة ،يسري عىل
دربه ،ينتهج هنجه بكل دأب ،وها هو يدرك أن حياته كانت زائفة وعمره
أضحى كذبة كبرية.
لكنه عاد وفكر بحكمة وهدوء ،ليكن ُم ِ
نصف ًا ،فقد أهداه جدّ ه فرصة
جديدة للحياة ،منحه عمر ًا كان س ُيهدر إن ُن ّف َذت تلك اجلريمة ،بل وأعطاه
وأنسا ،وعائلة أحبها بصدق.
شقيقات مألن حياته هبجة ً

لقد حال جدّ ه بينه وبني املوت بالفعل ،وهو َمدين له بحياته مرتني؛ مرة
إلنقاذه ،وأخرى لرتبيته ورعايته.
لك ّنه يشعر أن العامل يقف عىل صدره جيثو عليه ،كل ُ
اجلدران ُتطبق عىل
يتحسس هاتفهٌّ ،
كل قليل بانتظار مكاملة ُتعيدها
أنفاسه وتقبض قلبه وهو
ّ
إليه ،فام ذنبها وما جريرهتا؟!
ولمِ َ تدفع هي ثمن أخطاء اجلميع؟

لقد رحل عاصم بكل دنسه وأوزاره ،رحل بكل محاقاته وخطاياه.
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فلامذا يعود طيفه ل ُيد ِّمر حياهتم!؟

ويف هذا التوقيت ،ليتضاعف شتاته وتكتمل بعثرته ،ممُ ّزق هو بني اجلميع،
ال يدري ماذا يفعل؟
***

ماذا لو استطعنا حمو اجلزء اليسء من األحداث؟
أو طمس البقعة التي ُتؤرقنا من الذاكرة.
***

وقفت مذهولة ُتت َّمتِم بكلامت غري مفهومة ،تتحرشج أنفاسها وينعقد
اللسان ،عادت من عند سليم خالية ال ِوفاض ،حتمل شتات ًا ُمضاعف ًا ،وعت

ما حدث لوالدها بنصف عقل ،وبدأت جتهش ببكاء حار.

تغضن جبينها وهي تتذكر أهنا السبب يف موته ،افرتق جفناها عىل
سواد يغشى كل يشء،جسد ُمسجى وقرآن ُيتىل ،ورصخات تعلو ُ
وختفت،
وتأوهات تشقّ الصدور.
مات الوتدّ  ،مات السند عمود العائلة وعميدها.

صمت ُم ّطبِق ،سكون قاتل لِ ٍ
فراش حيوي جسد ًا بانتظار مراسم
ويف غرفته
ٌ
الدفنُ ،غسل وصالة وقرب ينتظر اللحد.
بح له صوهتن ،وكان
يرج أركان املنزل ،رصاخ متأوهَّ ،
صياح احلفيدات ّ
كفي ً
ال بحرق قلوب اجلميع عليهن.
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هالة حزن غ ّلفت قلوب اجلميع قبل وجوههن ،أ ّما هي؛ كان العجز حليفها
ووعي ُيصارع غياهب الظلامت.
يف تلك املرحلة القاسية ،أنفاس الهثة
ٌ

بني صحوة وإغفاءة افرتق جفناها عن ظالم ال تدري أهو حقيقة خادعة،
أم كابوس ُمف ِزع.
انتفض جسدها مع شهقة رعب ش ّقت صدرها.

هي ابنته الوحيدةُ ،قرة عينه ،قطعة فؤاده ،مل تستطع أن ُتسامح نفسها،
واستحرضت صورهتا وهي ُمسجاة بنفس اهليئة تنتظر لقاء املوىل ليحاسبها
عام اقرتفت يداها ،تأوهت بعنف وهي ُتدرك ما َجنَت ،وتعلم عاقبتها
ومآهلا.

فكيف سرتد عىل خالقها حني يسأهلا :لمِ َ
ِ
أجرمت يف حق اجلميع ومن
قبلهم يف حق نفسك؟ لمِ َ
ِ
ِ
ورست خلفه
تركت شيطانك يقودك إىل اهلاوية
ُمغمض ُة العينني مسلوبة اإلرادة؟
لمِ َ
ِ
والغل والرش سبي ً
ّ
ال تطرقني فيه كل األبواب التي ال
اختذت من احلقد
تفتح إال عىل نار جهنم؟
ّ
يقتصون منها أمام رب
وتذكرت النار وهليبها وهي حترق جسدها والعباد ّ
العباد ،ففزعت وانتفض جسدها بقوة لتسقط مغشي ًا عليها .

فور علمه باخلرب هرول ُمرسع ًا لدار أخيه،للمرة األوىل يراه القوم
يبكي؛يبكي فقدان أخ أكرب ،يبكي رحيل كبري العائلة .و ُيد ِرك أنه ما ُمنِ َح
وقتًا للتكفري عن ذنوبه وإصالح ما قد أفسده يف زمان ولىّ .
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«البغدادي» يرقد مسجى بال ِحراك ،ال حول له وال قوة!

ّ
ظل بعض الوقت جالس ًا ُقبالة جسده ،فقد أراد أن يفعل أشياء كثرية قبل
أن يو ّدعه ،أراد أن يكون عمله الصالح يف الدنيا من بعده ،فهو بمثابة ولده
الذي ر ّباه ورعاه.
وأخري ًا حزم أمره واستقام ليستعد ملراسم ُ
الغسل والتكفني ،والتي أراد أن
ُي ِ
رشف عليها ويقوم هبا بنفسه ،ومن سواه يفعلها؟
لكنه طلب من اجلميع أن يمهلوه بعض الوقت لينفرد بأخيه.

السالم ،ثم تال الكثري والكثري من اآليات القرآنية واألدعية
قرأ عليه ّ
واألذكار ،أعقبها بالدعاء الطويل له واالبتهال إىل اهلل أن يخُ ّفف عنه.

توسل إىل املوىل بأسامئه احلسنى وصفاته العليا ،أن يعفو عنه ويرمحه،
ّ
ويوسع قربه ويكرم نزله وييرس حسابه.
مر من الذكريات ،ارمتى برأسه عىل صدره ،وأجهش
حتى إذا استحرض ما ّ
بالبكاء.
وأمام ِفراش املوت أقسم له أن يعطي احلقوق إىل أصحاهبا ،وير ّد األمانة،
و ُيعيد لكل ذي ٍ
حق حقه ،حتى لو عىل حساب نفسه.
رددها لنفسه قبل أن ُيرددها له قائلاً :

اسرتيح يا اخوي يف تربتك وربنا يقدرين أصلح كل اليل فات وأكونعملك الصالح يا واد أمي وأبوي.
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رغم انقباضة صدره وهو ُيردد وعده و ُيكرر قسمه ،أال أنه اسرتاح حني
أعلن ما يعتزم عليه.

واختتم األمر بتنهيدة طويلة قوية خرجت من أعامقه وكأنه أراح الراقد
أمامه ومحل عنه ما كان ُيثقل كاهله.
مرت دقائق حتى استعاد رباطة جأشه ،واستعد ُ
للغسل.
ّ
***

وإين ُأزاحم مرارة األيام بحلوها ،ثم أدفع أبغضها بأمجلها ،عسى يتقن
القلب بعد اإلخفاق عودة ،وبعد اهلزيمة انتصار ًا ،وها قد ارتضيت بانتصارايت
الصغرية ،فربام استطعت هبا مواجهة اهلزائم الكربى.
***

احتوهتا بني ذراعيها ت ُب ّثها شيئ ًا من أمان وهتدهيا ً
بعضا من حنان.

يا حبيبتي يا بنتي ياليل عمري راح من غري ما أشوفك وال أطمنعليكي.
دمعت عيناها وهي تعترصها بأحضاهنا.

خالص يا سندس ربنا مجعنا وحمدش هيقدر يفرقنا تاين أبدا ،ربنا يقدرينوأعوضك السنني اليل ضاعت من عمرك.
رسمت سندس فوق شفتيها بسمة حزينة ،فام الذي س ُيعوضها عمر ًا
رحل وعذاب ًا قاسته كل يوم ،وجراح ًا ال زالت تنزف كل حني.
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ترقد بفراش املشفى وجتلس ُقبالتها والدهتا ،تنظر إليها بحرسة وندم،
بينام عينا األم هتدياهنا أمن ًا وسكينة.
متتمت حُترك شفاهها:

-ماما..

والر ّد كان اعتصار ًا طاملا اشتاقت إليه:
-حبيبة قلب ماما.

دمدمت بنشيج ٍ
باك:

أنا آسفة يا بنتي عىل كل اليل حصل ،آسفة عىل كل اليل جرالك ،آسفةاين اختليت عنك وسيبتك.
واهتز جسدها برعشة وازاها أمل حارق.

فأمسكت دالل بوجه ابنتها بني كفيها كأنام تستعيد مالحمه وتسرتجع
تقاسيمه،
العبرَ ات بنزف ٍ
فؤاد أدماه ال ُبعد.
فاختلطت َ
***

احلزن ال ُيفاوض...ال ُيقايض ...ال يهُ ادن.

هو كأس تدور عىل اجلميع ،عليك أن تتجرعها كاملة وحتى النهاية.
***
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هي دائ ًام عىل اهلامش ،مل تكن أبد ًا فاع ً
ال ،ولكن حني رحلت ،رحل كل
يشء ،حتى روح اجلد.
كانت ُتراقب الشمس عرب فتحة صغرية يف اجلدار ،سرتحل كام رحلت
باألمس وال يشء ُيبدد الظالم فكل القناديل فارغة وكل السرُ ُ ج جافة ال زيت
فيها وال حياة ،بل ظلمة وظالم.

وهي الوردة ا ُملتفتحة صارت شاحبة ذابلة وكأن روحها ترحل عن جسدها
رويدً ارويد ًا ،دار برصها بني جنبات الغرفة ،بجبني ُمتغضن تنهدت تنهيدة
جن عليها الليل وأسدل أستاره ،انقبض صدرها فانكمشت
طويلة حني ّ
الصمت والسكون عىل املكان عدا صوت ِ
الغربان الناعق
وقدخيمم
بجسدها
ُ
ّ
ُم ِ
نذر ًا بفاجعة جديدة.
مللمت طرف ثوهبا وحرشت نفسها يف زاوية باردة تضم جسدها بذراعيها.

تستعيذ باهلل من شياطني اإلنس واجلن ،ومل تربح ُتتَمتِم باحلوقلة واالستغفار
وتتلو ما حتفظ من سور قرآنية ،حتى اقرتبت أصوات ُخطاه التي صارت
حتفظها عن ظهر قلب.
شيعه بنظرات قاتلةُ ،يقابلها هو بابتسامة ل ِزجة صفراء:
ظلت عىل وضعيتها ُت ّ

-البقية ف حياتك.

شهقت بصدمة ُذعر وهلع وهي تتفرس مالمح وجهه باحثة عن إجابة،
َدمدم ُم ِ
ردف ًا وهو هيز رأسه بتأكيد:
-جدك البغدادي تعييش أنتي.
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ضمت رأسها بني كفيها حُتاول الثبات ،لكن برز احلزن رغ ًام عنها وهي
ّ
تبتلع غصتها بمرارة.
-مات؟

لفظتها بصوت ُمتهدّ ج بينام الدموع احلارقة ُتغرق صفحة وجهها،
وصدرها جييش هبمهامت مكتومة:
اهلل يرمحه مطرح ماراح بقا بكفاية حزن.زفر بقوة وقد نفد صربه ليرُ دف:

ما حتسسنيش إنه صغار وال ما دوبش توب الفرح ،دا ميت من زمان.الفجة.
أشاح هلا بذراعه ساخر ًا وتركها ورحل ،ويف أذهنا طنني كلامته ّ
أرجعت رأسها إىل الوراء تنظر إىل سقف الغرفة بضياع.

رحل اجلد ،اقتنصه املوت وغادر بال ِوداع ،كان لدهيا الكثري لتخربه به.

تضمه تعانقه ،تقبله،
نثروا فوق جسده الثرى ومل ُيمهلوها وقت ًا حتى
ّ
ُمكبلة هي هنا بأغالل ِحصار وعجز وهوان.
مقربة
مرت ساعة بعد ساعة وبدأ يرتامى إىل سمعها أصوات تهُ مهم عىل ُ
منها ،التقطت أذهنا طرف حديث دائر لتسرتق السمع إىل حوار جيري
وجريمة ُتعد عىل قد ٍم وساق،كانت سلمى حتادث والدها ختربه ما استجد
من أمور.
-عملتي ايه مع أمحد املحامي؟
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-كلمته وقال إنه هيوصل عشية.

طيب متام كدا هناخدوا حقنا مرتني مرة منه ،ومرة من عيلة البغدادي.-وهتعمل ايه يا ابوي ويا مجيلة؟

ضحك بخبث وأجاب وهو هيز كتفيه بال مباالة:

-وال حاجة هيدفعوا زين هرتجعلهم بألف سالمة ،هيعصلجوا هنرحيوها.

كان ال يعي من الدنيا غري لغة املال ،سار بدرب اجلهل ما حاد عنه حتى
وصل إىل أبواب اخلطيئة ساحب ًا ابنته فلذة كبده إىل مستنقعه اآلسن ،قست
نظرته واستطرد بلهجة متسائلة:
ويس أمحد ما قالكيش هيتجوزك ميتي؟تلعثمت سلمى وأجابت بحذر:

-أيوا يا بوي هيطلبني منك ملا ياجي.

صمت لربهة ،ور ّد بجفاء وغلظة:
-واهلل لو ما اجتوزك الدفنه حي.

خطوات كانت تفصلها عنهام ،ال تعرف كيف تتعامل مع األمر أو
تترصف ،صوالت وجوالت ألفكار ُتزاحم عقلها والنتيجة صفر كبري.

ّ
املتخشب بجوار
مل تتقدم خطوة واحدة ،رعشة طفيفة عربت جسدها
اجلدار البارد ،بضع كلامت صدرت عنهام عرفت ما ينتويان عليه وهي ال
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متلك من أمرها شيئ ًا.

هي كعادهتا ال تستطيع اختاذ قرارُ ،مذبذبة إىل أبعد حد ،ال تثق بحاهلا
مثقال ذرة.

تابعت احلوار بقسامت متجهمة لتطل عليها سحابة كئيبة وازاها خوف
عميق.
وحيدث أن؛

***

نقامر بام لدينا من رصيد سعادة قليل لنحصل عىل كل الغنائم املمكنة،
فتدور بنا الدائرة لنخرس كل يشء وبرضبة واحدة.
***

بحضور باهت وجلوس ملول ونظرات رتيبة ّ
تتلكأ فوق أوجه اجلميع،
حرضت لتُقدم واجب العزاء ومن ثم تتعرف عىل أرسة زوجها.
«إيناس»

ضجر ٍ
باد عىل محُ ّياها بعد مرور دقائق يف ِصوان العزاء.

لكن نظراهتا للمكان كانت حتمل الكثري والكثري ،كانت تعلم أنه عىل
ّ
الطرف اآلخر هناك من ييامثلها ،حيتل مقعد ًا يف ِصوان العزاء وعقله ُيفكر
فيام تم ترتيبه.
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ولكن املسار اخلاطئ لن يقود إال إىل هناية سيئة.

دجنة أفكارمها ألقت بظالهلا عىل املكان ليقابلها هدوء ثقيل وسكون
خانق.
عاد صوت القارئ يصدح عرب ُمكربات الصوت ل ُيعيد الزخم للمكان.

معزي ًا هامس ًا يف أذنه بعبارة اتسعت
خطوات واثقة لرجل اقرتب من حييى ّ
هلا أحداقه قبل أن جييب وهو هيم باالنرصاف:
-يال بينا.

***
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-19وهاجر

حفرت حروفها
بني ثنايا قلبي..

فهاء ..

ِ
عيناك آهاتى ..
تنتهى هبا حني أرى

وألف..

أكاد أذوب إن رأيت البسمة..
ِ
شفتاك ..
ترتاقص عىل

وجيم..

ِ
للقياك..
جنون عشق اشتاق
وراء..

روح تتعذب ىف جحيم االشتياق ..

ف واهلل أشتاق ..

ولكنى كذبت ..حني قلت..
أستطيع االنتظار

بقلم :رشا سعد
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يف قانون احلياة ال رضر وال ضرِ ار،

ويف قانون احلب كل يشء ُمباح؛
الرضر واملَرضّ ة والضرِ ار.

***

حني جلس ُقبالتها مل تكن تلك الفتاة القوية التي عرفها ،الفتاة التي حتدّ ت
اجلميع واجتازت العراقيل.
كان يلمح ارتعاش شفتيها واهتزاز جفنيها بصورة واضحة ،بينام تفرك
كفيها بتوتر واضح.
ال متلك الفرار من حصار عينيه فتتعثر الكلامت وتتوه فوق الشفاه:
-هاجر مالك؟

ظ ّنت أنه قرر نيابة عنها ،اختذ قراره وأمجع أمره ومل يرتك هلا سبي ً
ال الختيار،
وإال ِ
فل َم أحرض والدته وطلبت مقابلتها؟
مدّ عية ثبات ًا مفقود ًا أجابت:
-أنا بخري ما تقلقش.

هز رأسه رافض ًا إجابتها:
ّ

-يف ايه؟ حاجة حصلت؟
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هتفت باستغراب:

مفيش حاجة حصلت يا أيمن ،أنا طلبت منك تديني فرصة أضبط حايل
بس الظاهر إنك مستعجل عىل خطوة اجلواز.
وأضافت بوهن:

وأنا لسه مش مستعدة للخطوة دي!واجهها بنربة مطمئنة:

أبدا أنا مش مستعجل خالص أنا بس عايز أكون جنبك وانتي بتتخطيأي أزمة غري كدا عىل راحتك لو عايزة تأجيل سنة أنا معاكي.
سألته بقلق:

-ووالدتك؟

أجاهبا برقة ُتغلفها طمأنينة:

والديت حبتك من كرت كالمي عنك وكانت عايزة تشوفك وتعزيكيوبس.
زفرت بحزن:

-ساحمني يا أيمن عارفة إنك هتتعذب معايا.

أجاهبا بمشاكسة:

-يا ستي أنا رايض عذبيني وال هيمك.
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ضحكت بخجل..

الزم أكمل جلسايت مع الدكتورة النفسية عشان أقدر أكمل حيايت،فامهني؟
أسكت قلقها وحريهتا بكلامته الدافئة:

هتكميل جلساتك وترجعي أحسن من األول بأمر اهلل وهفضل جنبك،أمن وسند ومحاية إن احتاجتيهم ف أي حلظة هتالقيني.
***

فوق أرض املعركة كل يشء ُمباح ،ماذا لو كانت معركة غري نزهية؟
والطرف اخلارس هنا هو أقرب الناس إليه ،إذ ًا فالغنيمة علقم ،والربح شوك،
واالنتصار موت ال حياة فيه.
***

قبضته كادت تقتلع ذراعها وهو يمسكها بانفعال.

صيادها ،فشهقت تستمد بعض
رصخت برعب فريسة وقعت يف شرَ ك ّ
هواء وهي حتاول االلتصاق بظهر الفراش لتبتعد عنه،لكنه كان حيكم قبضته
عليها أكثر وأكثر فتنغرس أنامله بقسوة يف ساعدها ليهدر بنربة رشسة:
جوزك جاي ينقذك مني..تابع هبمس كالفحيح:

-عىل جثتي يا ست الكل.
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هربت الكلامت من بني شفتيها دون ترتيب تتوسله:

اوعى تأذيه اهلل خيليك يا عع ،طب انا هخليه يدفعلك كل اليل تطلبهبس فوتنا نرحل من اهنيه.

اغرورقت عيناها بالدموع وهي تنظر له بيأس ،واستطردت بعد حني
بنربة واجفة وانكسار موجع ،بينام دمع جارح ُيغادر مرفأه:
-هو ذنبه ايه؟

دفعها بقسوة ،فرصخت.

رصختها نصفها تستغيث ،والبقية تتمسك باحلياة.

توسل إليه أن يرحم زوجها ،متتم بشفاه ِ
وقحة:
صوهتا الباكي ناشده ّ
-واهلل المرمغ بكرامتكم ورشفكم األرض يا بغدادية.

امتدت ذراعه تلتف حول خرصها وتشدّ ها لصدره ،كجدار فوالذي
ليقيد كفيها بحبل غليظ.
أصم،وكفه ُت ِّ
كمم فمها برشيط الصق ،ويعود ّ
ش ّلها متام ًا عن احلركة.

تأوهاهتا التي تفيض بدموع حارقة ال تنقطع ،وما عادت متلك سوى
نشيج ٍ
باك سرُ عان ما ُ
خفت وتالشى.
***
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أنا إنسان…

هنا أكتب

هنا أبكي

هنا أجلس
هنا أحلم

هنا وهناك

فبني األمس واليوم
ترى ش ّتان

هنا أضحك برغم ُ
اجلرح

هنا أبكي برغم الفرح

هنا وهناك أنا إنسان

هنا حلظايت موجودة
ُولدت بيوم ماثِلٍ

ُ
جلد ِر الصمت حمجوبة

ولدت كأين ما ُعدت
ِ
مرجو
للحظة صدق
ٌ
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ولدت هنا ولكني،
موأود
ُبرغم احلق
ٌ

مشطوب من ِ
القيد
ٌ
ِ
القلب
مفقود من
ٌ

ِ
اخلوف قد ِم ُت
ورغم
منسو ًبا هلذا الذي

كاألب
قد كان يو ًما
ِّ

عمرا ِ
فاقد
باالسم ً

ِ
اخلافق
والروح تأبى

فهناك ُولِ ّْد ُت

دت
وهنا ُوئِ ُ

وها قد مات نسبي وانطوى.

فهناك ُو ِج ّْد ُت

وهنا َو َد ّْد ُت

أن أرى أيب قد د َن َى
أنا إنسان…
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هنا كلاميت معدودة

محُ ارص ٌة ومرفوضة

ُمقيد ٌة ومكروهة

مراهَ ن ٌَة ومغلوطة
أنا إنسان…

ُرغم املايض

ورغم ما كان
ُ

َيم ُلكنِي هناك كيان
أنا إنسان

ألفت سالم

***

ّ
حتذيرا شديد اللهجة أن يتهور ويذهب لوكر سليم وحده،
حذره الضابط
ً
وطمأنه أنه بصدد استدعاء قوات الرشطة للقبض عىل هذا الـ «سليم» وإنقاذ
«مجيلة».
لكنه مل يستطع صرب ًا فاصطحب اثنني من رجاله وذهب باحث ًا عنه
بخطوات ملهوفة ،ومشاعره ُتسابقه َعدْ و ًا غري ِ
حذر.
بقوة بينام صاحبيه حيذرانه مما هو ُم ِ
قدم عليه ،لكنه أوقفهام
دفع الباب ّ
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بإشارة من ك ّفه آمر ًا ايامها بمراقبة الطريق واالنتظار باخلارج ،مل جيدا معه
سبي ً
ال إلثنائه عن األمر أو حتى مرافقته ،فاستسلام ووقفا يرتقبان…
أما هو؛ فتم ّنى أن يراها ساملة وكفى.

تقدَّ م ُمتلفت ًا حوله لصحن الدار؛ املكان َخ ِر ْب وال أثر فيه حلياة.
خطوة ..اثنان ..ثالثة ..وكانت املواجهة!

هي أمامه! سبقته هلفته عليها وحماولة إلعانتها عىل الوقوف ونزع القيد
عنها ،فهتفت:
-حييى حاسب..

لينتبه عىل رضبة فوق رأسه أفقدته الوعي فسقط مغشي ًا عليه.

رصخت بجزع وهي حتاول التشبث به والرصاخ حتى يستفيق ،لكن
قيده ،صوهتا اخلافت عاود
اآلخر كان قد أجهز عليه برضبة أخرى واستعدّ ل ُي ّ
وشج رأسه بدأ ينزف بغزارة.
احتالل أذنيه،
ّ
كانت تنادي اسمه وال تصلها إجابة ،ال يشء سوى صدى رصخاهتا
قيد زوجها.
العاجزة ،وسيل ُسباب ولعنات ممن يوليها ظهره و ُي ّ

أصاهبا جزع جلزعه واعرتاها ضعف لضعفه ،يف حلظة يأس دفعته بخشونة
لكنه مل يعريها التفات ًا حتى أكمل مهمته بتقييد الغائب عن الوعي.
برق هلا بغضب أخافها ووضع سالحه جانب ًا قبل أن يقرتب منها وكأنه
ذاهب إىل ُنزهة عىل الشاطئ!
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أمسك ُبر ِ
سغها بقسوة جيربها عىل االقرتاب منه بجذبة قوية ال سبيل
لِ ِف ٍ
كاك منها.
ّ
وحترك حول الفراش ببطء ماكر!
فك قيودها ّ

انتفضت ضلوعها ومل متلك قدرة عىل ِح ٍ
راك تبتعد به عنه.
فقد كانت يف حلظة بني قبضتيه!

شعور ُم ِ
رجف بالغثيان وهو يقرتب منها ،بينام الدنيا تدور هبا فتجرب
نفسها عىل اليقظة ،فاالستسالم موت.

حركت
نظرة عىل زوجها ا ُمل ّ
كوم عىل األرض ودماؤه ُتغرق املكانّ ،
رفض قليل احليلة ،وأنني ُم ِ
رأسها للخلف رافضة ُقربه ،لكنه ٌ
رتعش خيرج
من جوفها ينذره ببؤسها لتقول بمرارة:
-لو ملستني هقتلك واقتل نفيس.

ٍ
بتحد أكثر..
فضمها
ّ

زعقت بام تب ّقى هلا من قوة ِعرض ُيريد تدنيسه:

-احلقوين يا ناس غيتوين يا خلق هوووه.

زعقتها وازت سقوطها ،ليلتقطها سليم بسهولة.

صوت دخيل يقتحم املكان صدر من أحدهم يأمره بتسليم نفسه ورفع
يده.
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فرت فريسته من بني أسنانه ،لريد بنربة
بينام يرمقها سليم بعيني ذئب ّ
حتمل فحيح انتقام:

واهلل النتقم منكم كلكم ماتفكروش إن احلدوتة خلصت دا لسه ياما يفاجلراب يا حاوي.
تتاىل وصول رجال الرشطة للمكان ليلقوا القبض عىل سليم ويقتادونه
إىل املخفر.

سارعت تنتشل الغارق يف دمائه تكتم جرح رأسه بطرف وشاحها،
وتربت عىل وجنته حُتاول إفاقته.

تقدّ م رجال حييى يرفعونه عن األرض وقد بدأ يسرتد وعيه ،كانت
ُخطواهتا نحوه إحداها حياة واألخرى موت ،وبينهام سقطت يف غياهب
الالوعي ،ل ُيسدل ِ
الستار عىل الفصل األخري يف ِحصارها.
***

متر عىل أحدهم تر ّفق به ،فداخل ُجدران قلبه مهوم ال يعلمها إال اهلل
حني ّ
وحده.
***

صمت طويل وليل ساكن لدار ساكتة ،ال حس فيها وال خرب.
ٌ
وال جديد ُينتظر.

فالوضع عىل ما هو عليه.

ربيعا يعود هلا بأنفاس احلياة.
الدار التي تتشبث بالبقاء حتى يأيت ً
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حييى باملشفى وكذلك مجيلة ،وكل جرحه ينزف ،عسى برأ جلرح القلب
حيدث.

كانت تراقب اجلميع وقد أمسكت بدفرتها وقلمها تسجل كل يشء،
ابتسامة هادئة ارتسمت فوق ثغرها ،فبعد ِعدة جلسات مع طبيبتها وبعض
األحاديث اجلامعية بني الفتيات؛ اكتشفت أنّ هلا موهبة يف الرسد ِ
وصياغة
العبارات األدبية اجلميلة.
َ
ري مخَ رج لتلك ا ُملعضلة.
فكان خ ُ

جاورهتا ُرقية يف جلستها وانضمت هاجر إليهام:
 ها وصلتي لغاية فني يا ثومة؟هتفت هبا ُرقية بمرح.

وضعت ثومة مؤخرة القلم يف فمها وضغطت عليه بني أسناهنا األمامية
مستغرقة يف التفكري:
عمتكم ُحسنة الزم تتكلم وحتكي دا هيثري الرواية جد ًا.ّ

وهنا قامت الفتاتان بإلقائها عىل الفراش ورضهبا بالوسائد ب ِمزاح.
رفعت ثومة يدها إشارة باستسالمها.

-خالص خالص إن شاهلل ماتكلمت.

ابتسمت الفتيات بمرارة ،فام هيون ا ُملصاب الكبري سوى االستخفاف به.
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رشدت هاجر قلي ً
ال لتبث أخواهتا قلق ًا ينتاهبا:

-تفتكروا صح وال غلط أحكي عن اليل حصليّ ؟

فرت دمعة حزينة من ِحصنها لتتلقفها أناملها ومتسحها برسعة.
وهنا ّ

فضمتها بشدة تبثها أمان ًا مفقود ًا ،فلم يعد بيت
أشفقت عليها رقية
ّ
البفدادي حيمل بني أروقته ثمة أمان!
قطعت ثومة رشودمها لتذكرهم:
-سلمى اختفت فني يا بنات ؟

نظر ثالثتهن بقلق ،وعاد الصمت من جديد.
***

عىل ُبعد خطوات كان هناك جسد ُمث َقل بآثام عظيمة.

أحست بوجع لك ّنها اختلت بنفسها يف عزلة اختيارية تلوم ،تعاتب،
أفاقتّ ،
حتاسب ،ثم ترتك الدموع التي تكاد حترق عيوهنا ،ع ّلها تتطهر من ذنوهبا.
لفظها اجلميع فلم جتد موضع ًا يتقبلها سوى سجادة صالة.

فردهتا لتسجد بني يدي خالقها تطلب الصفح واملغفرة.

نفسها الغارقة يف لجُ ّ ة الظلامت ُتد ِّفق إليها نور احلق لينري عتمة رسيرهتا.

كانت جتلس يف موضع صالهتا بنفس مهزوزة وعيون خمتنقة بالدموع،
هروهبا كان كام ً
ال دام أليام ،غاصت يف نفسها حتى النخاع.
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قاطع خلوهتا حركة بجوارها،

جاورهتا ِوصال يف جلستها ُتتَمتِم برفق:
-كيفك يا ام مجيلة؟

ضيعتها
هبتت ُحسنة من لقب كهذا! مل ُتنادى به طيلة حياهتا ،اآلن وبعدما ّ
ُيذكروهنا هبا!؟
دمدت بأسى وأسف:
-مجيلة.

-إن شاء اهلل هرتجع دارها سليمة هي وجوزها.

-يا رب .عايزة أرجع يا ِوصال ،عايزة أتوب.

واغرورقت عيناها يدموع حارقة.

-باب التوبة مفتوح ىف كل وقت وربك رب قلوب يا خيتي.

واهتز جسدها ورجفت أطرافها بشدة ،فضمتها وصال وأخذت
بكت
ّ
تهُ دهدها.
-أعمل ايه عشان يساحموين ،تفتكري هيساحموين؟

أكيد يا حبيبتي دا ربنا غفور رحيم يبقى الزم نغفر ونسامح ،بس نرداحلقوق ألصحاهبا ،وهوين عىل نفسك ،استغفري وقريب من ربنا رمحته
واسعة وكرمه مالوش حدود ،اتصدقي بنية التوبة وبنية تطهري نفسك
وأهلك ومالك.
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دمدمت باستغفار ونشيج ٍ
باك جيتاحها كلام تذكرت ذنوهبا ،مل ُتقدم ألهلها
سوى ُ
اخلذالن.
هي ذنبهم ،وهم توبتها.

فزعت إىل صالهتا تطلب الرمحة واملغفرة.
اجلدة يامنة

قالوا يا حييى جدك مات

سندي الىل عدى والىل فات

راحت وياه أحىل حكايات
كنا فيها عايشني وذكريات

والنهاية… اجلد مات

ساب لك يا ولدي ،البنات
هم بكتافك وحتى املامت
ّ

دول دمك ،ولو مش إخوات
والعمة عامية ،ىف موات
ّ

قالوا يا ولدي ا ٍ
جلد مات

ُ
بظلم أمك شاف حسابات

***
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وغصب عنه كان السكات

خاف عليك ّ
احليات
عضة ّ

والعمر راح وكأنه ساعات

وخالص اجلد مات.
ملك_ حسني

***

بجرح رأسه ونزيف قلبه،
بني أروقة املشفى التي احتوت اجلميع ،حييى ُ
مجيلة بضعف جسدها ووهن محلها.
سندس بعجز لساهنا ،وأمراض استعمرت روحها قبل جسدها.

دالل بشيبة عاجزة وإثم أوقعهم يف رَشك املعصيةُ ،عال بجسد يكرب وعقل
عاجز ،وأمراض ش ّتى.

وقفت فاطمة تراقب مدخل البوابة الرئيسية تنتظر فارسها ،خلعت
عويناهتا الش ّفافة زافرة هبدوء بينام أناملها تمُ ّسد أعىل أنفها.
كانت تنتظره لتستند عليه ،فام حيدث فاق كل التوقعات.

وقد حرض من بعيد قادم ًا ُ
بخطى ُمرسعة.

ففي املرة السابقة قاما باحلديث مع السيدة دالل وأبلغاها بام توصال إليه
بشأن سندس وأهنا ابنتها التي أختفت منذ سنوات عديدة.
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واليوم اتفقا عىل كشف باقي أوراق اللعبة؛ بعد ما علم اجلميع بام فعله
أمحد املحامي برتكة السيدة دالل.
لكن قلق فاطمة انعكس عىل وجهها وهي تقول:

 «الست دالل يا فارس عجوزة ويتهيأيل ما تستحملش أخبار زي دي».***
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-20يا شوايش النخل قويل أيه طلعك يف العايل

شمس العصاري تلفحك وهتزك ريح تسقط مترك الغايل

قاليل طبعي أرقب والد االصول مقامهم عالدوام عايل

وأشوف بعيني ناس التوب مدارهيا ما تنكرس وال ينحني عنقها العايل

وتتهز الشوايش أمتايل أملح ناس قلبها من اهلموم خايل

وناس التوهة وخداها ال بتحلم وال تقول تعالو انظرو حايل

بالرقع بايل
جتوع ما تشكي صابرين ما اشتكوا جوع وال توب ُ
وناس تعجبك كام البدر وفعلها سو وعالناس تتعايل

وناس تاكل عيشك وملحك وحتلف إنك يف الغال غايل

متكر تبات قلوب سودا عايزاهلا للصدى جايل

عرفت ليه طبعي ومسكني بعيد اخللق حياليل؟

ال يصيبني أذى وإن ما ارتويت برضه يوم قطع السباطة حياليل.

«شاعر جمهول»

***
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ذلك الوجع الذي يسكن الروح هل يهُ ذهبا؟
هل ُيطهرها؟

هل حُيررها؟

فدروس األمل غاية يف القسوة ،ال ترتكنا حتى حتفر أخاديد ا ِ
جلراح يف
الذاكرة وتنحت دروب الوجع يف القلوب.
وترتك العقل ُمنهك ًا.

***

ختلل الصمت شهقاهتا املتقطعة وهننهاهتا ا ُملتع ِّثرة ودموع كانت حترق
فؤاده قبل عيوهنا،
اجلميع ينتظر يف هبو االنتظار.

للردهة ا ُملقابلة
حييى الذي متالك نفسه وسار من غرفته حتى وصل ُ
لغرفتها ،يريد أن يطمئن عليها فتصله أنفاسها عرب فرجة باب يفصله عنها.
ِوصال التي ُتتَمتم بأذكار وأدعية.

ُحسنة التي انكمشت يف مقعدها يعلو جبهتها أسى وأسف.

فاطمة التي خرجت للتو من عندها ُبمصاحبة الطبيب ا ُملعالج.
وبفعل مهدأ ُح ِقن بوريدها كانت ساكنة داخل الفراش.
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ٍ
ومآس جالت.
مهوم طالت ،وأحزان صالت،
استأذن الطبيب ل ُيلقي عليها نظرة من بعيد،

وكان يمسك ُجرحه النازف بقوة غري ٍ
مبال بالوجع.
ِ
فأذن له ،عىل أن يعود بعدها إىل فراشه ويسرتيح.

سار ببطء حتى اقرتب من جسدها ا ُمل َمدّ د ،لقد كادت أن تفقد جنينها.
اجتاحت وجهه صدمة عنيفة وهو يرى ُشحوهبا ،نزفت كثري ًا املسكينة.
أمسك بأطراف أناملها ،قبض عليها برفق وهو ُيتمتم:

ِ
أمحيك من الديابة ،كنت أضعف من أين
 ساحميني يا مجيلة ما عرفتشأكون سندك وأمانك.
وأردف بصوت ُمتح ِ
رشج:

 -لو جرالك حاجة مش هسامح نفيس العمر كله.

ظل ممسك ًا بأصابعها قلي ً
ال حتى تقدمت منه فاطمة تربت عىل كتفه
وترجوه أن يذهب ليسرتيح.
مر بعمته وصال فنال
وحترك جير أقدامه جر ًاّ ،
أفلت أصابعها من بني يديه ّ

منها دعوات مباركات ،أما ُحسنة فكانت تدفن رأسها بني كفيها ،ال تغادر
عيوهنا أرضية املكان ،يغمرها خزي كمن ناء بإثم عظيم.

احتضنتها وصال تواسيها فاجلميع ينظر هلا بلوم حُ
وي ّملها مسئولية ما
حدث ،لتبثها كلامت مطمئنات لفؤادها مهدئات من روعها:
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استعيني باهلل يا خيتي وارمي محولك عليه إن شاء اهلل مجيلة هتقومبالسالمة وترجع تنور دار البغدادي.
وخزهتا الكلمة.
«البغدادي»
األب الذي مات بحرسته وحزنه ،بل وخزيه مما حدث.
ّ

األب الذي رحل ومل يساحمها ومل ُ
يعف عنها.

األب الذي مل يمنحها الزمن فرصة إلرضائه.
مات قبل أن يرى تغيرُّ ها ورجوعها إىل طريق الصواب.
مههمت بحزن:

البغدادي مات وهو غضبان عليا يا وصال ،مش قادرة أنسى نظرته لياقبل ما يموت كان خزيان من اليل سمعه ،نظرة كلها تأنيب وعتاب ،كأنه
بيقوليل ليه عملتي فيا أكديه ليه محلتيني عارك وأنا حي وحلد ما أموت.
مسدت ِوصال رأسها بحنو:
وانخرطت تبكيه عىل ذكر املوتّ ،

ال يا ُحسنة بيدك ختليه مرتاح ف تربته ورايض عنك ،ملا تتغريي وترجعيلربك تطلبي منه التوبة والعفو ،تردي احلقوق ألصحاهبا وتك ّفري عن ذنوبك
ِ
حواليك ،صدقيني الزم تساحمي نفسك وتتصاحلي معاها عشان
وظلمك ليل
ِ
ِ
ِ
ِ
عليك.
وأبوك يرىض
يساحموك
حواليك
اليل

البغدادلي

367

تنهدت ُحسنة بزفرة راحة مرشوطة كانت تريد أن ترتاح ولو باعرتافها
باإلثم .بدت حرشجتها منطقية وهي حتاول التشبث باألمل .كلام أرادت
النطق عجزت ،وكلام متسكت بكلمة خانتها لتخرج ُمبعثرة ُمبهمة ال معنى
هلا ،فبدا كالمها هذي ًا.
جزء .امحر وجهها وكادت
جزء ً
مسحت جفوهنا بقسوة وكأنام جتلد ذاهتا ً
تفقد أنفاسها ،فأشارت لوصال أهنا ُتريد هواء.
رصخت ِوصال تطلب الطبيب فهرع اجلميع نحومها.

املمرضة وفاطمة التي مل تكن غادرت املكان بعد ،وحييى الذي مل يكد
يصل إىل فراشه حتى سمع رصخة وصال فظ ّنها تستغيث جلميلة.

جهاز التنفس الصناعي وجرعة دواء تضبط ضغطهاُ ،
وغرفة باردة،
ووجوه ُتطالعها ،كانت ضائعة تبحث عن أمان.
تائهة تبحث عن طريق.

اعتدلت هبستريية تطالبهم بالبقاء.

فلدهيا ما تقول…

عىل ُبعد خطوات ويف نفس املبنى ،امرأتان باعدت بينهام السنوات
واملسافات وفرق ّتهام األحداث واحلكايات ليلتقيا ذات رمحة ولطف من اهلل.

سندس ووالدهتا التي أقسمت أال ترتكها مرة أخرى فطلبت من الطبيب
«عال» بغرفة جماورة ،بعد أن اكتشفت فاطمة أن أمحد
مرافقتها
وضم الصغرية ُ
ّ
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املحامي قام بخدعة وارتدى ثياب طبيب ليحصل عىل توقيع سندس عىل
أوراق كثرية.
وضعت إمضائها ومل تقرأ حرف ًا.

بالترصف يف مرياثها.
ورقة توكيل ملكتبه
ّ
ورقة تنازهلا عن نصيبها من الرتكة.

ورقة توكيل عام له بالترصف يف ممتلكاهتا.

ثم ورقة تضم توقيع شقيقاهتا لرفع قضية حجر عىل والدهتم!

املمرضة التي ّ
شكت فيه أبلغت الطبيب بارتياهبا وما كاد الطبيب يصل،
حتى كان أمحد خارج أسوار املشفى كله ومعه أوراقه.
أبلغ الطبيب فاطمة بام حدث ،ومن ثم عرفت السيدة دالل أن ابنتها
أصبحت ُمستهدفة فخافت عليها وقررت البقاء معها بغرفتها.
كانت حُتدّ ثها طوي ً
ال وال تتلقى أي رد.
إيامءة برأسها بالنفي أو باإلجياب.

ابتسامة باهتة ال متلك غريها

وفقط.

 ماختافيش يا حبيبتي هفضل جنبك وحمدش هيقدر هيوب منك ،والهيمك تغور الفلوس وتغور األمالك يا ريتهم ماجم وكنا عشنا العمر كله
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سوا وماكنتش احترم منك وال اشوف اليوم اليل إخواتك يعملوا فيا كده،
باعوين بالساهل عشان الفلوس اهلل يقطع الفلوس ويقطع سريهتا.
***

كان مشهد عبث وكأهنا حتكي عن قصة خرافية..

حكت وحكت وحكت.

كل تفصيلة وجع ،كل حدث ُمفجع.

فقط لتهدأ ،لتزيح ذاك الثقل اجلاثم فوق صدرها.

كامرأة تأيت من األدغال تأكل البرش تبتلعهم أحياء بجرعة دماء ،الدماء
تقطر من كلامهتا تكاد تنزف من بني شفتيها ،يدهيا التي ُتغرقها الدماء ،كانت

نربهتا تقرتب من اليأس تستحلفهم أن يصغوا هلا ،كل هذا وأكثر من بشاعة
ما حتكيه ،كيف دبرت لقتل رضيع ،كيف خططت لت ِّ
ُعذب أمه وحترمها
منه ،كيف كانت ال ُت ِ
فكر إال باملال واألمالك واألرض والرشكات ،السطوة
والنفوذ وعبق القوة الذي ال ُيقاوم.

كيف استأجرت من يقتله بعد أن كرب وتزوج ابنتها ،كيف ساومت
ضحت بإنسانيتها مقابل بعض وعود
لتستويل عىل أموال عائلة والدته ،كيف ّ
زائفة وأحالم مستحيلة.
كانت كلامهتا تركض وبني مجلة وأخرى ،تيه ال ُيدرك منتهاه.

مرت بعدما صمتت ،ال أحد يملك رد ًا عىل ما قيل.
دقيقة كاملة ّ
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أنفاسها التي تسارعت بدأت هتدأ بينام ّ
ظل اجلميع يرمقها بنظرات ختتلط
بني لوم وعتاب ،عطف وشفقة ،غضب وكراهية.
***

وجهها باهت رغم ما يمأله من مساحيق باهظة الثمن.
أتاها صوته ِ
خشن ًا فأجفلت.

تريد السيطرة عىل كل يشء ،ختطط ،تقرر ،تأمر،

وعليه التنفيذ.

وحيل تغطي صدرها ومتأل ذراعيها وأصابعها بشكل ّمف ِرط.
زينة مبالغ فيها ُ

كل يشء يف عالقتهام زائف ،السعادة زائفة ،الفرحة زائفة ،حتى الشغف
زائف.
لكن العجيب ،أن يكون النقاش واحلوار زائف ً
أيضا!

سوء يف أعامقه ،كلام حاول جتميل ظاهره ،وتربج يف
أوكلام ازداد املرء ً
إبراز مفاتنه حتى ُيداري القبح الذي بجوفه!؟
ضحكة ساخرة أعقبتها بسؤال ُم ِّ
تهكم:

 وإيه قيمة الورق اليل دفعت فيه كل دا للمحامي أمحد؟زفر بغيظ ومل يجُ ب.

 -احنا كنا نقدر نضغط عليهم بحاجات أهم من كدا.
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أمسك ذراعها بخشونة ممُ رر ًا حنقه ونفاذ صربه:

 -أي نقطة ضعف الزم نلعب عليها ومانسيبهاش.

صمت قصري حصل عليه للحظات قبل أن يصله ردها البارد:
 -مافتكرش دي حاجة تستاهل.

أطلق شهقة ساخرة وازت نربته ا ُمل ِّ
هددة:

 يا سالم وعرفتيها لوحدك؟ يا إيناس ارمحيني اهلل ال يسيئك وسيبينيأشوف مصاحلي.
ازدردت ريقها ببطء ومتتمت بربود مميت:

-أما نشوف.

قرر «سعد» التوجه إىل املشفى ليعرف ما جيري.

بني أروقة املشفى كان يبحث عنهم حتى عثر عىل حييى ،وكانت
املواجهة:
 -مرحب يا واد عمي.

 -مرحب بيك يا حييى محداهلل عىل سالمتك وسالمة مجيلة.

 -اهلل يكرمك يا خوي.

عيناه تراقبانه بحذر ومهس بخفوت:

 -ماتفوتك من دا كه يا واد عمي وتسيب اجلمل بام محل وتنفد بجلدك.
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 -كيف يعني يا سعد؟

 هشرتي منك البيعة كلها األرض باليل عليها واكتب الرقم اليل ماحتلمش بيه.
ُذ ِهل حييى مما يسمعه ومل جيب ،فأردف سعد:

 دي رشكة كبرية ليها فروع ف كل العامل وبتعمل منتجعات وقرىسياحية يف األماكن املميزة والواحات ،مفيش أمجل منها.
 واخوايت وامي وعيلتنا هنروح فني ونسيبوا أرضنا وحالنا ومالنا!؟كان حييى مبهو ًتا مما يسمع ،أهلذا ُعدت يا سعد؟ ،ليتك ما عدت.

ٍ
لثوان ومل ُيع ِّقب ،وبدون تعليق أو حتى إيامءة تركه ورحل.
نظر إليه
***

تعرت احلقيقة وفضحت اجلميع؛
حني ّ
جرائم ...ضياع ...واقع ٍ
قاس،

ورصاع بني ٍ
ماض مأله احلقد والرش،
وحارض يسيطر عليه القلق واحلذر،

ومستقبل غامض ال وضوح لرؤية فيه،

بل كل يشء مشوش؛

األفكار ..احلقائق ..احللول ..النتائج.
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تعثر هارب ًا يكتنفه وازاه متتمة هبا مزيج متوازن من الضعف واليأس:
-ال حول وال قوة اال باهلل العيل العظيم.

ظل يرددها حتى هدأت نفسه واستكانت روحه.

هرع إىل املسجد ليؤدي فريضة الصالة ،يسجد بني يدي مواله ،يدعوه أن
يلهمه الصواب وهيبه الثبات ويرزقه حسن الترصف ،فليس هلا من دون اهلل
كاشفة.

طيات
غادر املسجد واملشفى ،يسري بخطوات رتيبة هائ ًام عىل وجهه ويف ّ
قلبه جزع ووهن ال يعلمه إال اهلل.
توقفت خطواته أمام بيت عمه الشيخ شيخون ،كان ُمرتدد ًا يف طرق
الباب ،فهل يلتجئ إىل من ُيكبله؟
سعد الذي فند أوراقه وكشف عن خططه ،ومل يرتك له فرصة اختيار.
هو اآلن بباب والده ،فهل من مخَ رج؟

كان فكره ُمذبذب وعقله ُمش ّتت ،يبحث عن حل ملعضلة وضعه فيها
العائد منتظر ًا ردة فعله.

تغضن جبني وصال حني رأته بحالته ا ُملزرية بادي ًا عىل وجهه اإلعياء
ومالحمه كساها األرق ،وجهه صار شاحب ًا ،حيمل حتت عينيه هاالت سوداء
من قلة النوم.
تراجعت قلي ً
ال لتجربه عىل الدخول .فقد كان رافض ًا وبشدة.
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 -تعايل يا عمة نتحدت يف اهلوا أنا خمنوق.

 ادخل بس يا ولدي ُطس وشك بشوية ماية واتوىض وصيل حلد ماأجهزلك لقمة ونقعد نتكلم ،شكلك تعبان وما كلتش.
الرد مل ُيناسب حناهنا ،بل رصخ بقهر:

 -سعد هنا وال ميش؟

 -ال سعد مش موجود هو احتدت معاك؟

أشاح ببرصه وغصة متأل حلقه ليهز رأسه بايامءة عاجزة.

صوته اقتحم املكان ،ليجذب حييى نحو الدار و ُيدخله عنوة:

 -اتفضل يا عم حييى أدخل هو أنت غريب؟

جره أكثر وأردف:
ّ

 -عشان نكمل كالمنا يا ريس.

ابتسامته اللزجة ودجنة عيناه مررت غموض ًا عرفه حييى والحظته وصال
قبل أن هتم لترتك هلم ساحة النقاش.
 هعملكم كوبايتني شاي عقبال ما الغدا جيهز ألين مش فامهة حاجة.واجهه سعد بتحفز.

 -ها فكرت؟

نظراته السامة نحو حييى تمُ زق اهلواء بينهام ،عيناه يرتقبان بعنف ال خيلو
من صدمة.
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 -فكرت ف إيه يا سعد؟ عىل جثتي يتباع قرياط واحد من األرض.

 -مغفل.

هدر هبا سعد ساخط ًا بنربة محلت كل معاين القسوة واجلربوت ،أخرج
ُلفافة تبغ ووضعها بني شفتيه بمكر وازاه استهجان.
 -شوف يا حييى سواء وافقت وال رفضت هناخد األرض وهنعمل املرشوع.

ثم أردف بنربة ُمهددة:

 فخليك لطيف كدا وحلو ومشيّ املصلحة دي وكله هيتعيش ويبقىمتام التامم.
كاد حييى أن ينفجر ،واشتعل سعري غضبه:

 -دا ف أحالمك يا باشا ويا أنا يا أنت.

 طب ملعلوماتك ،أوراق تركة والدتك وعيلتها معايا وتوكيل عاموطلب قضية حجر عىل الست دالل وكل الورق اليل كان مع املحامي بقى
معايا.
استدار حييى يف مواجهته ليرصخ يف وجهه:
 -حيوان.

تؤ تؤ تؤ إيه األلفاظ السوقية دي؟ شوف بجرة قلم ممكن أبيع كل حاجةوأحجر عىل احلجة الكبرية.
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اجتاحت وجهه صدمة ومل يستطع الرد فأردف سعد:

 -عىل كيفك يا واد عمي لو حبيت تدخل معانا رشيك باألرض أنا حتت أمرك.

كانت أنامله تفرك جبهته بتوتر لكنه مل ير ّد ،فاستغل سعد الفرصة
وأكمل:
 محايا عضو مؤسس يف الرشكة واختيار الواحة كان بناء عىل تقاريروتوصيات ودراسات جدوى كترية املكسب مضمون صدقني ومعانا هتبقى
كسبان كسبان.
ضيق عينيه بخبث واضح ليصدح صوته من جديد:
ثم ّ

 -أما لو حبيت تقف يف وشنا فساحمني.

وقلص ما بينهام بخطوة واحدة ليقرتب منه أكثر ويضيف:

 -هيتنفذ مهام عملت.

أمسك حييى بكتفه وضغط عليه يف حتذير شديد اللهجة:
 -دا هتديد رصيح بقا يا واد عمي.

أومأ موافق ًا بتحفز دون مواراة.

-اعتربه نصيحة أخ أكرب بالش تقف ف وش الريح يا شاطر هتقلعك.

حتفز حييى وكأنام يستعد ملعركة ال سبيل فيها سوى لنرص ،فاهلزيمة غري
متاحة.
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هتف بعد صمت وقد حرر زفرة حارة:

 كرت خريك يا خوي بس نصيحتك مرفوضة وهتديدك الرد عليه هيوصلكقريب قوي.
دمدم سعد بغضب:
-غبي غبي غبي.

غبي زي الباقيني لألسف مافيش حد ذكي يف العيلة دي أبد ًا.

وقبل أن يرتكه اختتم املشهد بصفعة قوية عىل شكل مجلة صغرية:
-كفاية تكون أنت أذكى أخواتك.

يصم اآلذان ،لتهرول وصال نحومها هبلع وخوف من
كان زعيقه حاد ًا ُ
ريا.
اشتباك حمتمل ُ
ومشاحنة أخذت منعطف ًا خط ً
سعد كانت عيناه مظلمة كقرب ال حياة فيه ،كل ما فيه بارد جامد قميء،
ونظرات حييى حتمل ازدراء ،استدار عنه ليوليه ظهره .تركه ورحل ليفند
األمر خالل طريقه إىل البيت.

فحصول سعد عىل كل أوراق اللعبة كارثة ال حل هلا إال فرج املوىل ،كان
كمن حُيرك رماد األمس ،فغافله بجذوة فاشتعل.
***
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األيام طاحونة احلياة ،تدور بنا بال كلل وال ملل.

وحديقة الشوك ورودها سوداء قامتة ال حياة فيها.

مر أحدهم هبا أودعها أحزانه،
ال ثامر وال أزهار ،كلام ّ
وكلام كثرت األحزان؛ كلام زادت رقعتها.

ارجتفت شفتاها رغ ًام عنها.

***

متهدج بنشيج ٍ
ِّ
باك مل تستطع اإلقالع عنه
ومهس
تقدمت خطوة منها
ٌ
حتى أدمنته،نربهتا التي ُب ّحت وتاهت يف غياهب احلزن ،ال تسعفها الكلامت،
مهست:
 -بتي.

قبضت أناملها عىل بطنها تتوسله الصمود ،فهو آخر ما تبقى هلا.
أ ّم:

خلف غاللة الدموع كانت نظراهتا جامدة ،لرتدف مرة أخرى من قلب

 -ساحميني يا بتي ،ساحميني عشان أقدر أسامح نفيس.

ضمت رأسها بني
مل تكن متلك ص ً
ربا لالستامع إىل املزيد من هذرهاّ ،
كفيها ومل تر ّد.
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جتر أذيال خبيتها ،وأدركت أن املعركة طويلة.
خرجت ُحسنة ّ

أما مجيلة؛ فكانت ترى بني هذياهنا ،صورة والدها والدماء ّ
تغطي جسده
ووالدهتا تقف من بعيد بابتسامة شامتة.

جدها يقف باكي ًا ،يفتح ذراعيه هلا فرتكض باجتاهه ،تقرتب منه ،وعندما
تلمسه… جتده رساب!
***

ويصدح جمدد ًا صوت «هالل» املجذوب

وبعد الغياب والعذاب

راجع ليه يا خسيس
جاي ف فرح وهنا

وال جاي تبيع الرخيص

والغايل مالو ثمن

والنور يدوبك بصيص.
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-21هل ُترانا نلتقي

َع َّل لقيانا قدر
أفال ُترى َأ َّنا
ُكنا ُهنا

ِ
مقدرا
بذات يو ٍم
ً

هل ُوجدنا ذا أثر
أم أننا...

قد نلتقي أو نندثِ ْر

هل ُت َرانا نلتقي

بعد الغياب ...بعد الذي

قد صار منا فيام مىض

أم أننا...

ِ
ننشط ْر
قد نكتمل أو
هل ُت َرانا نلتقي

البغدادلي

ُر ْغ َم الضباب...

أم أننا...

قد ُن ْصبِ ْح رساب

هل ُت َرانا نلتقي...

ف عندما حَ ِ
ي ْن اللقاء
عندها يدنو األمل

َوتعاهدنا

َع َّل

الغيوم قد ختتفي

َو حَ ِ
يل بعد الغيم صي ًبا

ِ
وتزده ْر
ترتوي منه القلوب
َع َّل
اخلريف قد ينجيل

ربيعا
َوهيب بعد
َ
الريح ً
تزهر معه السنني
والعمر قد نَضرَ ْ

َع َّل
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الليل قد ينطيل

نورا
وييضء بعد َ
الع ْت ِم ً

ينترش

ِ
الشمس رسمدً ا
ويصري ضوء
هل ُترانا نلتقي

«ألفت سالم»

***

عندما نحب نخاف ،وعندما نخاف؛ نترصف بحامقة .وبني اخلوف
واحلامقة تضيع املشاعر لنسقط يف متاهة ،ليس خوف ًا من درب ُم ِ
وحش وال
هناية ُمظلمة ،لكنه الرعب من طريق خاطئ ودرب ُم ِض ّل.
***

وقفت يف رشفتها تراقب البوابة تنتظر قدومه ،انتصف الليل ومل يعد ككل
ليلة ،يتأخر ،هيرب من اجلميع.
التمعت عينيها بوهج حنان دافق وهي تلمح سيارته متر عرب البوابة
احلديدية.

هبطت الدرج نحوه بمزيج من قلق وهلفة ،فبادرها مستنكر ًا استيقاظها
لوقت متأخر كهذا:
ِ
مصحيك حلد دلوقت؟
 -هاجر؟إيه اليل
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فركت كفيها بارتباك وتوتر:

-قلقانة عليك يا حييى!

-ليه؟ هو أنا عيل صغري.

دمدم هبا من بني أسنانه كأنام يقطع عليها طريق النصح ،تابعت خطواته
قلي ً
ال ثم توقفت وقررت أال ترتكه.
 أنت راجل يا خوي وطول عمرك مراعينا وجه الوقت اليل الزم نقفجنبك ومانتخالش عنك.
 أنا زين يا هاجر خيل بالك ِأنت من نفسك ومن أخواتك.

عمرنا ما هنبقى كويسني وإحنا بعاد عن بعض وهيا دي الفرصة اليلمستنيها واحد زي سعد عشان يدمرنا.

هزت رأسها إجياب ًا
ُهبت حييى فلم يكن يعلم أهنم عرفوا ما جاء به سعدّ ،
وكأنام قرأت أفكاره.
 -البلد كلها ماهلاش سرية غري املوضوع دا.

 واهلل؟ ورأهيم ايه؟ -املهم رأيك أنت.

تنهد بأمل وزفر زفرة حارقة.

 واهلل يا خيتي مانا عارف أبيع وأشرتي راحة بايل ،وال أحارب وأقعدحلد ما أفوز عىل رشهم.
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سارعت تطمئنه:

 الزم حتارب يا خوي وكلنا معاك أوعاك تتنازل وال تستسلم ،واحلربدي ماينفعش تكون فيها وحدك الزمن كلنا نكون معاك.
 -كيف؟

 هقولك ،الزم سعد وغريه حيس بقوتنا وإننا يد واحدة ماهيقدرشعلينا.
ابتسم هلا موافق ًا:

 -صح.

فأردفت:

 روح هات مجيلة وعمتي ُحسنة وسندس وجدتك ،هاهتم كلهم أهنيهيف دار البغدادي.
 -حارض يا هاجر.

وقبل أن ترحل سأهلا:

 طمنيني عىل اخواتك وثومة أخبارها إيه؟ابتسمت بحنان.

 كلنا بخري يا خوي اطمن ،أما ثومة بقا فانسى يا عم دي بقت مؤلفةوكاتبة ،ختيل بتكتب رواية سميتها «البغداديل».

البغدادلي
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ارتفع حاجباه بدهشة للحظة قبل أن ينفجر ضاحك ًا:

 اهلل يرىض عليكم يا حبايبي ،عىل فكرة الواد أيمن دا أمه داعية له.واقرتب يربت عىل كتفها واستطرد:

 كفاية إنه هيتجوز واحدة زيك قمر البغدادية كوالهتم.ابتسمت خج ً
ال ونظرت إىل األرض ُتواري مُحرة خدهيا.

ِ
لساك خدودك عتحمر يا هاجر.
-

ضحكا كثري ًا ثم توجه ٌ
كل منهام إىل غرفته.

رفع عينيه إىل السامء وهو يفتح نافذته وقد زينت صفحتها بعض النجوم
ا ُملتألألة وكأهنا لوحة عبقرية من صنع اخلالق عز وجل.
ال تخُ ذل قلب ًا طاملا وثق بك.

***
***

أفكارها تتصارع ،ال تكاد هتدأ حتى تتشعب يف متاهات عديدة ،ال تفعل
شيئ ًا سوى التحديق بسقف الغرفة.
خطت نحوها برتدد وتعثر ومهست بصوت متخاذل بضعف أ ّم:

 -مجيلة.

ومتد يدها حتاوطها بني ذراعيها تربت عليها ،نظراهتا مغمورة باألسى
واألسفُ ،تبدي ندم ًا وتسحق ٍ
ماض كان القاسم األعظم فيه للرش والكراهية.
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التفتت إليها بنظرة مألهتا احلرسة ،لتهمس بنربة خمتنقة:

 -ساحميني يا بتي.

و ّلتها ظهرها لكنها كررت العزم كام قررت التوبة ،كانت تتخبط كطري
ذبيح يتشبث باحلياة قبل أن تغادره الروح و ُينتزع منه الوجود ،وال يكاد يقوى
عىل الصمود.
أنفاسها املتالحقة خذلتها لكنها متاسكت ،دمعت عيناها بقوة وأكملت:
 -ساحميني عشان ربنا يساحمني.

مل تكد ُتكمل مجلتها حتى انخرطت مجيلة يف بكاء حاد وهتافها وسط
شهقاهتا الباكية خيلع القلوب خلع ًا.

 أساحمك عىل إيه وال إيه وال إيه؟ ِأنت ما سيبتليش فرصة واحدة عشان
أساحمك.
تصم اآلذان.
كانت دقات قلبها اهلادرة ُ

فأي ُجر ٍم ستغفره؟!

وأي خطيئة ستعفو عنها؟!
وأي ذنب ستتجاوزه؟!

ازدردت ريقها ببطء وهي تتذكر تفاصيل مأساهتا لتضيف بنربة باردة:

 -فات اآلوان.

البغدادلي
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لكن أمها هتفت من بني دموعها:

 -جيبتي منني القسوة دي كوالهتا يا بت بطني!؟

وما كادت تنهي كلمتها حتى اشتعل غضب األخرى لينفجر شالل هادر
فقدت كل تعقل ورصخت زاعقة:
 -بت بطنك؟

وهناك أسئلة ال جيوز معها إال الصمت.

أجفلتها لرتتد األخرية مبتعدة بعد اقرتاب ،حتاول النظر إليها وال تراها،
توسلتها ِ
بعرشة ،بقرب ،بحب ،برابطة د ّم ،برحم محلها.
توسلتها هذه املرة أن تصفح عنها بعد ما خذلتها.

خذلتها بكل ما حتويه الكلمة من أمل ووجع.
من اهنيار وسقوط.

من قهر وذل.

أمها خذلتها .اعرتافها بخطاياها كان ُمباغت ًا.

راحة ضمري ربام ....هداية بعد ضالل ...عودة بعد تيه ..نجاة من ُج ًب
عميق ،أو ُمناورة؟
أيعقل أن تكون .....

ال ال ال نفضت الفكرة من رأسها.
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رشدت مجيلة حتاول البحث عن سبب تفند األدلة وتبحث فيها ،تدحض
الرباهني ،وبالنهاية هي ُمنهكة وال جواب.
استدارت يف مواجهتها بحزم صارم ،هتفت:
 -ماينفعش.

حسمها برت كل يشء ،مل تلن مالحمها بل انعقد حاجباها بقسوة تناقض
طبيعتها الرقيقة،

أما األخرى فدارت هبا األرض ،اهنيارها بات وشيك ًا بل محُ ّت ًام بعد ما
سمعت ورأت
ابنتها ترفضها.

أمومة منحورة ،وتوبة غري مقبولة.

***

لكل معركة جنودها ،ولكل حرب ضحاياها ،ولكل نزال خسائره.

الرصاع يدور ،لكن العواطف ال تقبل املساومة ،اخليارات التي نضعها
دائ ًام نصب أعيننا قد ال تكون بإرادة منا ،قد يسيطر عليها القلب .أما إذا
تدخل العقل فنحن إذ ًا يف ورطة قد تنتهي بخسارة فادحة.
***
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جلست شاردة أمام طاولة زينتها ،ص ّففت شعرها عىل َم َهل ،غمرت
فضل ،حتاول مللمة أشالء عقلها حُ
جسدها بعطرها ا ُمل ّ
وتكم السيطرة عىل ما
تبقى من ُفرص متاحة.
وقف أمامها يكتف ذراعيه بحنق ،هو اختار طريق الضالل ،ومعها ال
سبيل لرتاجع وال جمال العرتاض ،طريق ذو اجتاه واحد ال عودة منه.

تريد استئجار قاتل حمرتف يقيض عىل حييى فيتخلصا من كابوسه املزعج
وخيلو هلام املجال لفعل كل يشء وأي يشء.
ّ
ٍ
معاص وذنوب أوجعته.
يتورط يف الدماء ،كفاه ما ناله من شؤم
لكنه لن
فال يزال به بقية من ضمري ينبض ،وهي تريد وأده.

 -وبعدين؟

هزت كتفيها بعدم اكرتاث:

 وال قبلني يا سعد هو الزم كل ترصف يكون له تفسرياته وتربيراته؟كتف ذراعيه بغضب.

 -طبعا واال ماتبقيش إيناس املسريي.

كان ينظر إىل عينيها بثبات حياول أن يبحث فيهام عن أي يشء حقيقي وال
جيد غري الزيف،
فحيح أفكارها السوداء يكاد يصل إليه دون أن تنطق.
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يروضه باحليل واألالعيب بدأ يتمرد ويعاود
وهدير عقله الذي كان ّ
الرصاخ أن كفى.

توجه ناحية احلماّ م ا ُمللحق بالغرفة ليضع رأسه حتت شالل مياه بارد ،ثم
استقام ينفض رأسه من األفكار القامتة التي تكتظ هبا قبل أن ينفض قطرات
املياه.

هرولت إيناس ناحيته بعاطفة مشبوبة وحنان متكلف ،ويف قفزة واحدة
كانت أمامه قاطعة املسافة التي تفصلهام يف خطوة واحدة.
سحبت منشفة كبرية لفت هبا رأسه وبدأت جُتفف شعره رويدً ا رويد ًا
وهي تقول:
 -زمان ماكنتش بتبص يل البصة دي كنت دايام مبهور بدماغي.

طيات منشفتها أعقبتها ضحكة
نظرة استخفاف رمقها هبا من بني ّ
ساخرة.
 مبهور حتة واحدة.مهست بتشتت:

 للدرجة دي ماكنتش فامهاك؟اتسعت ابتسامته بسخرية أكرب.

-ال العفو بس جايز فعال كنت مبهور بشيطانك.

سحب رأسه بعنف مبعد ًا أناملها عنه وبرسعة كور املنشفة وألقاها أرض ًا.
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نظر هلا بثبات عظيم ودهس املنشفة بقدمه كأنام يطحن عقب سيجارة
منتهية ،رصخت باهنيار بعد طول تظاهر بثبات وهي تلوح بذراعيها وهديرها
العاصف يشق أركان املكان:
 -ماتنساش نفسك يا سعد وماتنساش أنت كنت إيه وبقيت إيه؟

صمت مطبق وجسدان متجمدان وأنفاس متالحقة ،بينام العيون
مشتعلة.
رجل وامرأة استحوذ عليهام الشيطان نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم.

خرج صافق ًا الباب خلفه بعنف بعد أن أرسل هلا مجلة واحدة رصحية
واضحة كالشمس:
 -مش هتورط يف دم يا إيناس ولو فيها مويت يا بنت املسريي.

تركها وابتعد بخطوات غاضبة بينام هي حتاول كبح دموعها ففشلت
لتنزف الدمع بال توقف.
***

نصمت إن ضاقت بالصدور حروف الكالم .إن علمنا أنه ال طائل من
وراءه وال أمل يف تغيري.
يكون الصمت لِزام ًا علينا إن أيق ّنا أنه لن يفي ،بل مليعدُ د يكفي.
***
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بضمة و ُقبلة دافئة وأراحت رأسها فوق
وإذا أحببت فانتظر األمل ،حبتها ّ
صدرها.
أوجعها قلبها عليها ،كل ما فيها واهن ال يكاد ُيقيم أود فؤادها.

الفؤاد الذي بات ُمكبلاً باملايضُ ،معضلة كبرية ال ُمساومة فيها تنفع وال
مفاوضة معها تشفع.
كل دموعها مل تسعفها اآلن ،سوى دمعة فرت من سجن أجفاهنا لتستقر
عىل جانب شفتيها ،حلظة دخول حييى لتمتد أنامله متحوها برقة.
مهست جدته:

 -كويس إنك جيت يا ابني كنت عايزة أتكلم معاك.

ّقبل رأس جدته وانحنى يلتقط يدهيا ليقبلهام بعطف وحنان.

 -حتت أمرك يا جدة اتفضيل.

 دلوقتي يا ابني والدتك الزم تاخد فلوسها ومرياثها ونعوضها العذاباليل شافته.
ً
مذهوال فهو يعلم أن املحامي استوىل عىل كافة أوراق الرتكة.
نظر إليها
تابعت جدته بثقة:

 ماختافش يا حبيبي أنا لسه مصحصحة ما عجزتش.ابتسم مداع ًبا:

 -سالمتك يا جدة ربنا يبارك يف عمرك بس أنا مش فاهم.

البغدادلي
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وعال أنا كنت خمبية عن الكل أين أمنته
 شوف يا حييى مرياث سندس ُهلم ،حولته لفلوس سايلة وحطيته وديعة باسمهم يف البنك ومفيش خملوق
يعرف حاجة عن الكالم دا ألين كنت خايفة عليهم من طمع أخواهتم.
ضحكة رائقة من السيدة دالل لطفت األجواء املشحونة.

ويزداد اتساع دهشة سندس مما سمعت فجيعتها يف أخوهتا ال تقل عن
فجيعتها يف أهل زوجها.
نظر هلا حييى نظرة مشفقة لريبت عىل وجنتها ويقول بلطف:

 ها يا سندسة هتاخدي الفلوس وتبقي غنية وحمدش هيعرف حيدتكبعد إكديه.
نفت ما قاله هبزات رأسها املتتالية وهي تشري لوالدهتا بالرفض!

نعم ،لقد رفضت سندس مرياثها الذي تقاتل عليه اجلميع! أشارت
برأسها ألختها ُعال املريضة بام يعني أهنا تركته هلا.
حاولت والدهتا أن تتحدث لكن حييى قطع عليها الطريق قائ ً
ال:

 يا جدة أمي ما عيزاش فلوس تعوضها اليل راح ،أمي حمتاجة حب ودفاواهتامم احترمت منه العمر كله.
واستطرد ُيامزحها:

 وبعدين دا غلط كبري قوي ف حقنا أحنا حدانا اليل يكفينا وزيادة والمستقلني بالبغدادية؟
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ضحكت جدته وشدت عىل يديه بامتنان بينام جذبته سندس إىل حضنها
وضمته بقوة وكأنام حتييه وتشكره عىل ما عرب به من كلامت و ّدت لو نطقتها.
ّ
حاول ترطيب القلوب امللتهبة واملشاعر ا ُملشتغلة ممُ ازح ًا:

 يال بقا نستعد كلنا ،سندستي وجديت وعال عشان هنروح دارالبغدادي.
أهدته صرب الكلامت بني صدق نظراهتا وحروف عجزت عن النطق هبا،
نظرات مستفهمة من اجلميع ،رد عليها بحزم وحسم:
 ما قادرش تبعدوا عني أكرت من إكديه هاروح اتكلم مع الدكاترة عشاننخلص اإلجراءات ونظبط املتابعة املستمرة ما تقلقوش.

ورحل خملف ًا عاصفة من بركة ورمحات ترتى وقلوب تدعو له بصالح
احلال وراحة البال.
***

إن اخرتت ب ِمأل إرادتك احلياة فلتسعى للنجاح.
***

دار بعينيه متفحص ًا وجوه اجلميع حتى استقرت عىل عيني سعد اللتني
يضيق عيونه بنظرة متوعدة قابلها حييى باستهانة
بادهلام العداء،بينام سعد ّ
وعدم اكرتاث.
 مفيش بيع ومفيش مشاريع يا سعد ووجودك برصاحة مش مرغوبفيه.
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زفرته الساخطة تالها صمت طويل قبل أن يرصخ سعد بغضب وهيتف
حانق ًا:
 -وأنت بقا اليل هتمنعني يا حيلة أمك؟

ّ
مط شفتيه باستياء وهو يشري إىل احلضور:
 -إسأهلم.

كانت عيناه تتسعان برتقب مشوب بالقلق ،يتأمل اجلميع بنظرات
غامضة ،نظراته ا ُملشتتة بينهم كانت منتشية بقسوة ،ليعاود امتالك زمام
األمور مرة أخرى.
***
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-22«ضاقت وملا استحكمت حلقاهتا ُفرجت،
فرج».
وكنت أظنها ال ُت ُ

***

جملس كبري انعقد يف مكان فسيح ليضم اجلميع.

ُمفاوضات و َثرثرات ،وصوت باهت ركيك

بل ماكر داهية خبيث ...تعددت املسميات واللقب «بغدادي صغري»

ضاقت عيناه برشاسة وهو يزعق هبا

ها قولتوا ايه يا رجالة؟ أنا أضمنلكم أعىل سعر واليل حيب يستنىويتشارك معانا أهال وسهال ومرحبة به
يعني انت شايف ان دا الصح يا سعد؟ نبيعوا أرضنا وبيوتنا ونسيبوابالدنا وهنجوا خلق اهلل ألرض اهلل اكديه؟
-أيوا يا حييى أنا شايف كدا وبموافقتكم أو غصب عنكم املرشوع عيتنفذ

فخلوها مجايل يا واد عمي.

قاهلا سعد وهو يقف بثبات وكأنام يقر واقع قد حدث بالفعل:

فرط يف عرضه؟
-وماعارفش انت يا واد عمي ان عندينا اليل يبيع أرضه كانه ّ
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ماعارفش ان البيوت والشوارع واحلواري مش بس طوب وحجارة دي
عمر وذكريات ومستقبل وأحالم؟ وإن اليل يفوهتم كانه بيفوت روحه.
وال الغربة واجلواز ونسايبك نسوك عوايدنا اليل اتربينا عليها؟

ياعم بالش الكالم الكبري دا انت بتهري يف ايه أص ًال بقولك اليل هيبيع
عيرتاىض ومبقولش قرشني وخالص دا ماليني جتيب ِڤلل وقصور مش
شوية بيوت كحيانة ،انتو ماعيزنيش تقبوا عىل وش الدنيا وتفوتوا الفقر
واهلم دا!
التمعت عينا سعد وهو يربز هلم ذهب املعز ومل يئن األوان لسيفه بعد.
-احنا ماعيزينش ياعم ماليينك فوتنا حلالنا اهلل ال يسيئك

زفر هبا حانق ًا حييى ،ليجد سعد يف مواجهته مبارشة وقد بدأت مالحمه
تتقلص ُبعنف.

اتكلم عن نفسك لوحدك يا عم املهم ،وال مها عينوك شيخ القبيلة وأنامش واخد بايل؟
طافت عيون حييى بوجوه اجلميع يبحث فيها عن سند حتى استقرت
نظرته فوق صفحة وجه عمه الشيخ شيخون الذي بدا عليه اإلعياء ،فام زالت
وفاة أخيه تأكل حشايا فؤاده ،لكن حييى يستنجد به ولن خيذله.
-ورأي حرضتك ايه يا عم الشيخ؟

-كلمني أنا ومالكش صالح بعمك الشيخ.
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ليهم حييى
انتهى من مجلته وهو يسحب ذراع حييى يعيده يف مواجهتهّ ،
بتخليص ذراعه بقوة مستدير ًا له وقبل أن ينطق استقام الشيخ شيخون
وأصبح هو يف مواجهة ولده.
_اسكت ساكت يا واد وبكفاية حديت ماسخ ،انت عتمد يدك عىل واد
عمك قدامي يا واطي؟
ماعاملش اعتبار لشيبة أبوك وال للرجالة اليل قاعدة؟
وقبل أن يتم مجلته صفعه بقوة وأكمل:

 -يا خسارة تربيتي فيك ،صحيح إنك زرعة فاسدة والزمن نجذرها.

هتاوت يد الشيخ شيخون ل ُيسارع حييى بإمساكه قبل أن يلفظ يد سعد
التي سبقتها ليكون الرد عليه حاس ًام:
ُ
_طب ساكت .ماعيزنكش يا جالوس الطني ،غور من اهنيه ورحينا من
رشك حمدش هيبيع قرياط واحد من أرضه يا واكل ناسك.
كانت معركته صعبة ،لكن هزيمته مستحيلة.

ُتغلفهم حالة من الصمت املهيب.

رمق محُ ِ
ادثه بنظرة هبا من القسوة ما ُيعادل االنتقام،

ّ
مط شفتيه بجفاء ثم استدار يف مواجهة حييى.

تصلبت عضالت ّ
فكه وهو حياول السيطرة عىل مشاعره.
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استدار باجتاه والده مواجهة ولد عاق بوالد مفجوع يف ولده ،مواجهة
بائسة ويائسة.

زفر باحرتاق ويده ال تزال تتحسس موضع الصفعة ،الصفعة التي تلقاها
أمام اجلميع.
كان يرمقهم بنظرة ضبابية حتمل من القسوة يف رماديتها الكثري والكثري،

ال تدري أهو انتقام أم كراهية؟ ظلم أم غدر؟

صعد الدَّ َرج ....الدَّ َرج الذي حيمل ذكرياته هنا يف بيت البغدادي؛ حيمل
ذكريات طفولته وشبابه.
حيمل ذكريات عائلته وشقيقاته.

ٍ
خطوات ثقيلة ،بعد أن كانت قبضته حتتضن سور الدرج
تنهد وهو خيطو
وكأنه يمسك عمره؛ عمره الذي ضاع ،وال يريد أن ُيفلت ما تبقى منه.
عمره الذي تاه بني نقطتني من حسن إىل حسني.

عمره الذي ختبط بني :عم بصبغة أب ،وأب رحل بال ِوداع ،وجريمة
ُد ِّبرت بليل.
أغمض عينيه متحاشي ًا التفاصيل فهي قاتلة.

مل يستطع أن يدلف اىل شقته فانتظر أمام باب شقيقاته مستشعر ًا بعض
احلرج ،أيطرق الباب؟ أم يرتكه ويرحل؟
أيعتذر هلم كونه مل يعد أمان ًا هلم وقد صار غريب ًا عنهم؟
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كونه أتى هكذا بال موعد أو استئذان وهو ما يتوجب عليه ،كونه ليس
حمرم ًا ُهلن.
بضع خطوات كان مبتعد ًا نحو النافذة ،ليطالع الواحة وإمرباطورية
البغدادي الشاسعة التي امتدت أطرافها من أول الواحة حتى آخرها.
من أراض ومزارع ومشاتل ومصانع وخمازن،

مملكة صنعها جده البغدادي ......توشك أن تضيع!
***

استقر أمام حاسوبه يف يده ال ُيمنى قدح قهوته ويده اليرسى حُترك مؤرش
البحث يف جوجل عن تلك الرشكة العمالقة التي تريد السطو عىل الواحة.

يمرر سبابته فوق األزرار فتنكشف الكثري من األرسار.
تفاصيل رهيبة عرفها يف حلظات مل يتصورها أبد ًا ،عيناه تتحركان برسعة فوق
األرقام فيعقد املقارنات ويدرس اإلحصائيات ليقف عند بعضها مذهولاً فينقر
جمدد ًا فوق لوحة املفاتيح للمتابعة فتفجعه التفاصيل .صاح فجأة:
 -باه باه باه!!

إهنا ماڤيا عاملية!

قاهلا حييى بعد أن فغر فاه خلف الشاشة.
مؤسسة عمالقة مدعومة مالي ًا من عدة أثرياء ورجال أعامل ومن ورائهم
بعض رجال املاڤيا جُ
وتار السالح واملخدرات.
حيتمون بتلك الواجهة العمالقة لغسيل أموال يتم بطريقة أقذر مما جمُ عت
به تلك األموال.
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يف ُعرف احلكايا هي جمرد قصة ،ويف عرف احلياة؛ شخوص لكل ممنهم
خاصة يريدنا أن نعرفها ،نتسلل إليه منها.
حلظة ّ
كي نستمع له وتبدأ الرواية…

وهنا حلظة زائفة لبرش كاذبون،

حكايتهم تخُ ربنا أننا أصبحنا يف غابة ،يأكل القوي فيها الضعيف،
واملواجهة امرأة!
***

ابتسامة حقود ساخرة تل ّقاها منها،

ً
انفعاال مفرط العصبية ،فتملكت مالحمه جذوة من هليب
فأباحت له
مشتعل كاد أن حيرق اهلواء بينهام.
بنربة خشنة وقبضة قسوة أمسك بذراعها.

حية ِ
وس ّمك ناقع يا
انتي ايه اليل عملتيه دا من ورايا يا زفتة الطني؟ ّبعيدة.

ضمت حاجبيها بقسوة ،وتأوهت وهي حتاول انتزاع ذراعها من قبضته
ّ
ا ُمل َ
حكمة ،لرتد بسخرية باردة:
-أنت متعصب عشان أنا عملت الشغل اليل املفروض أنت تعمله؟
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انتفضت وهو يتقدم منها لتحتل أصابعه خصالهتا برشاسة فيلفها بقوة
ارتج جسدها كله،
لينخلع قلبها قبل شعرها ،ويسقط قلبها يف قاع أسودّ ،
وقد اشتعلت عينيه بلهيب ٍ
قاس:
أنا حذرتك ميت مرة يا بنت املسريي ومفيش فايدة فيكي مش هتغريياسلوبك القذر دا أبدا.
توجعت متأوهة بغلظة وعصبية تناقض ما ستطلبه:
-ممكن هتدى عشان نتفاهم!؟

واشتدت أنامله فوق خصالهتا أكثر وهو جيذهبا للخلف بعنف حتى
كادت تغادر رأسها بني أصابعه.
نظرهتا ُمشتتة بتاريخ امرأة ورجل بينهام عقد زواج وبيعة،
تفاصيل مرفوضة وموصومة.

هي امرأة قوية اختارته دون مشاعر ،رأته ِ
ساعد والدها األيمن والصفقة
الرابحة لتستحوذ عىل كل يشء.

صمت أسود ساد املكان وطواحني أفكار تدور يف رأسيهام ،بينام أنفاسه
عاصفة تكاد أن تقتلعها من عىل األرض لريمقها بعينني مستعرتني.
أما عينيها؛ فسوداويتان كليل مظلم ال هنار فيه.

رمقته بذات السوداوية التي تظلم املكان كله وتطبق عليه ،لكنها تراجعت
واستلت سالح ًا آخر متلكه ،سالح الغواية ،وهذه املرة بالنفوذ والسلطة.
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وثبتت عينيها يف عينيه وقالت:
جلست أمامه ّ

-هخليك رشيك يف املجموعة بنصيبك ونصيبي.

جتاهل عرضها وأشاح ببرصه بعيد ًا عنها ،فزفرت بضيق لعناده.

-وبعدين معاك يا سعد! انت عايز ايه بالظبط؟

استدار بانفعال صارخ فاستقامت مواجهة له مرة أخرى كأهنا ال ُتريد
أن تفلته ،تالقت عينامها للحظة ،كان بريق عينيها أسو ًدا مميت ًا وسواد عينيه
له ملعة خمتلفة.
بينام نبضة قلب كانت بينهام حياة يف يوم ًا ما؛ هي اآلن موت!

هو زهدها وهي انتهت منه ،رشاكة آثمة وشرُ كاء سوء.
النهايات تنقصها نقطة،

***

فالبدايات حارضة أما النهايات؛ مؤجلة تنتظر خامتة.
***

بيت البغداديل كانت جدرانه ترقص فرحة ،اآلن تئن ..ترصخ ..بل تنزف
أمل ًا ووجع ًا ،لتشقى خيبة وبؤس ًا.
عادوا من املشفى بعد أن محلهم حييى مجيع ًا إىل بيت البغداديل الكبري
واستقروا فيه.
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جهز هلام حييى غرفتني يف الطابق األول وحرص
حتى دالل وابنتها ُعالّ ،
عىل راحتهام ،فأرفقهام بحامم خاص ،ووضع يف الشرُ فة ُأرجوحة وبعض
األلعاب لتقيض ُعال وقتها باستمتاع.
مهد هلام كل ُسبل الراحة التي اعتادتا عليها.
كام ّ

أما سندسته الغالية ،فقد جاورهتام يف غرفة أخرى ال تقل أناقة ورفاهية
عن سابقتيها ،فهل يستطيع وان فعل أضعاف ما قام به أن يعوضها ِمثقال ٍ
ذرة
مما عانته من ُذ ٍّل وقهر؟
***

من بعيد كانت هناك ،كانت ُحسنة التي تبدلت.

تعابري وجهها ،صوهتا.

تائهة عمن حوهلا ،غائبة عن العامل.
تنسحب من احلياة بكامل إرادهتا.

***

ماذا لو أعطتنا احلياة وقت ًا ُمستقطعا؟ ُهدنة صغرية ،اسرتاحة حمارب،
لنتعاىف من األوجاع ثم نعاود الطحن مرة أخرى.
***
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ُ
متر برأسها حترق صدرها.
األحداث ّ

رفعت رأسها مبغوتة عن هاتفها ،تبحث يف صندوق رسائلها القديمة
عن رسائله.
نقرات خفيفة عىل باب حجرهتا كانت كفيلة بتوترها وإخراجها من
بوتقة أفكارها.
أشارت لشقيقتها بالدخول.

 قلت ُاشق عليكي تكوين عايزة حاجة يا خيتي.

ابتسمت فاطمة حلنان أختها البالغ ،كأم رؤوم كانت هلا دائ ًام.

 -تسلمييل يا هاجر ماحترمش منك واصل يا نوارة البغداديل.

غامت عيناها برشود يف بيت البغداديل وما آل إليه حاله وحاهلا.
***

فاطمة وفارسها غامض ،بل خمتلف.

شاب ُملت ِزم ديني ًا عىل خلفية نشأته يف بيت الشيخ شيخون ،جاد يف كل
يشء.

يؤمن برضورة التغيري ،وتغيريه ثورة تقتلع يف وجهها األخرض واليابس،
ليس عنف ًا ،بل مواجهة وفكر ًا.
ال يؤمن بحمل السالح ،بل بحمل العقيدة الصحيحة.
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هو ح ًقا خمتلف.

واثق يف نفسه قدر ثقته يف عدالة الكون وعدالة قضيته ،ورضورة التغيري
نحو األفضل،لذا آثر أن يكون قدوة.
هو الثائر يف تفاصيل احلياة ،الثائر يف كل وقت وحني.
وها هي تعيد اكتشافه وقرائته من جديد.

فتقرأ رسائله القديمة مرات ومرات ،لتكتشف مع كل مرة شيئ ًا جديد ًا
خمتلف ًا،وكان اللقاء معه مرة أخرى.
***
كافتيريا مستشفى قنا العام

ِ
شاي
ُعناع التي خترتق أنفه من
كوب ٍ
عيناه تتجول يف تفاصيلها كنكهة الن ِ
متتد به يدها ،كانت تتغلغل فيه.
تترسب بني مسام جلده.
ّ

يف بداية استيعابه كان ُيقاوم ،كان يقاوم نظرهتا ا ُملختلفة ،ابتسامتها
اخلجىل ،يقاوم كل يشء فيها.
بل كان يقاوم نفسه كي ال يغرق فيها ،وال نجاة.

فال حيق له أن يغرق اآلن؛ فهو الصديق ،القريب ،السند.
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فه ّن بنات عمه.
أخذ عىل نفسه عهد ًا باحلفاظ عليها بل عليهن مجيع ًا ُ

كانت فاطمة ترمقه من فوق عويناهتا بنظرة جديدة ،فهو الشاطئ الذي
استقرت عنده أمواجها.
هو نصفها الذي كانت تبحث عنه بني حروف رسائله.

قطع أفكارها بسؤال:

 -سندس عاملة ايه دلوقتي ،طمنيني عىل صحتها؟

 احلمد هلل بخري وماشيني عىل العالج والڤيتامينات -وجديت وأبوي طمنيني عليهم يا فاطمة.

 كلهم بخري يا فارس اطمن املهم أنت مش هرتجع بقا؟ أنا تعبت والزموجودك عشان تترصف مع سعد.
كز عىل أسنانه ،فتلك ُمعضلة ال يعلم أحد متى تنفك عقدها إال اهلل.
ّ
 -هو دا اليل بفكر فيه واهلل،

البني ادم دا الزم نقف كلنا يف وشه ونبقى ايد واحده قصاد خططه.

ارتاحت حلامسته فهذا ما توقعته منذ حكت له ما حيدث وموقف إبراهيم
السلبي الذي زاد الطني ب ّلة.
حلظات مضت بال كلامت…

عيناها وعيناه
وفقط..

ال ،بل والعديد من الوعود ا ُملو ّثقة بالقلوب ،بال أقالم وال أحبار.
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اربط حــزام األمان

هجرك يا بوي واجع

الغربــة مهام تطـول

البـــد يــوم راجع

بلـد احلبايـب زيــنة

وبلدي كلها مواجع

***

صدح هبا «هالل» املجذوب لرتتد يف أذنه فتخرتقها.

الشيخ شيخون

بني احلياة واملوت كان برزخه.

ولده سعدُ ،
اخلدعة األوىل واألخرية يف حياته.

ص به يف شيخوخته بعد أن كان عس ً
املرار الذي علق بحلقه ُ
ال مصفى
فغ ّ
يف ِصغره وشبابه.
ولده الذي رسب يف اختبار احلياة بلحظة ضعف ،ملال ،لسطوة نفوذ،
لسلطة.
التجارب ُم ِ
رهقة.

***
***
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قالتها وأغلقت هاتفها ،لرتميه أمامها عىل الطاولة ،وعندما حاول إعادة
االتصال هبا؛ كانت:

«هذا اهلاتف ربام يكون مغل ًقا أو خارج نطاق اخلدمة ،من فضلك حاول
االتصال يف وقت الحق» هو الر ّد.

كانت هترب من كل يشء ،منه ،من حياهتا ،من نفسها ،من ذكرياهتا ،من
ماضيها وحارضها.
هترب بالنوم .....لتحلم....ربام أحالم سيئة.

أحكمت حول نفسها الغطاء ،كان هو رؤياها التي مت ّنتها ُحل ًام.

لكن حتقيقها مرشوط بقيود ،بقائها يف أرض تريد أن ترحل عنها ،وجذور
تبغي أن تقتلعها من أعامقها ،واكتامل حلمها ،هاجسها وكابوسها ا ُملف ِزع.
احت ّلها األرق ،لتطري األحالم من النافذة.

«رقية»؛ كان هيتف هبا يف منامه.
ُ

كانت يف أحالمه ويف ُرآه.
واقعه وذكرياته.

رشبة املاء التي سيموت ً
ظمأ إن مل يرتشفها.

السم الذي جترعه ورسى يف عروقه ولن يتناوله لريحل بكامل
تِرياق ُّ
إرادته.
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فهل يتنازل ويتغايض عن جرائم أخيه مقابل الفوز هبا؟

ذلك كان رشطها  ..أن يبيعا القضية ويقبضا الثمن ويرحال .
ولمِ َ ال؟
قالتها لنفسها.

هي ال ُتريد أن يربطها أي يشء بتلك الواحة ،ال تريد أن تتكرر مأساة
كل النساء فيها.
وال أن متر بتلك التجارب التي رأهتا وعانت منها ،تريد الفرار؟

ولكن عىل حساب من؟

أهلها وشقيقاهتا ،أخوها الذي ظلمه اجلميع وها هي جتهز عليه!
ها هي تطعنه بنصل خيانة مسموم س ُيصيبها قبل أن يصيبه.

هي تقتحم قلبه وال هتادن ،حتت ّله بال مقايضة.

التقته يف الصباح؛ أومأت بابتسامة وعيناها ترتكزان عىل عينيه املنتفختني
من األرق مثلها متا ًما ،مل يناما الليل ك ّله ،ربام ضمري يرصخ ويتأمل!
 -أنت منمتش يا إبراهيم زيي بالظبط.

 مش قادر يا رقية اسكت اكرت من اكديه وما قادرش انفذ طلبك ياغالية ..عىل عيني أرفض لكن ....
أشارت إليه بالسكوت.

 -حاسة بيك يا إبراهيم وصدقني مرشكاك كل اليل قلته يا واد عمي

بيتهيأيل السكوت بعد اكديه يبقى جريمة.
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انرشح صدره وكأن ثق ً
ريا.
ال جسي ًام انزاح عن عنقه فارتاح أخ ً

 -اهلل يباركلك يا رقية ..يعني ...خالص؟

ابتسمت لتلعثمه ،فأردف:

 واهلل غالوتك زادت يف قلبي أضعاف.كلثوم

***

ُتراقب نساء العائلة وقد اجتمعن.

لكل ِم ُنهن قصة ،وخلف كل قصة رجل.

وكل ال َقصص ما هي إال مـأساة ،والسبب… رجل.

الفراغ الذي أحاط بحياهتا كاد يقتلها ،كان قبسه هواية اكتشفتها،
اشتعلت فأضاءت هلا حياهتا كلها.
كانت تراقب هبلع وصدمة ما حيدث.

هليب احلرائق يتصاعد من كل اجتاه!

نظرت حوهلا ،رصخت ،مل جتد َمن ُيطمئنها ،اجلميع يركض ،رصاخ
وعويل قادم من الشرُ فات ،وكأنه يوم احلرش ،بل وكأنه اجلحيم!
األحداث املتالحقة يف الفرتة األخرية جعلتها تفقد اتزاهنا وثباهتا.
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كهدير ريح عاتية أتاها صوته ُمنادي ًا ُمداري ًا قلقه وخوفه عليها بمزيد ِمن
تش ّنج:
 -مجيلة.

َتوالت نداءاته عىل كل من بالدار.

فزعت حينام رأته وكتمت شهقة بيدها وذهول اعرتاها!
كان حُيارب الدنيا كلها ،ينترص للجميع وخيرس نفسه!

اهللع يسيطر عىل اجلميع ،الدموع متأل عيون الصغار بينام حناجر النساء
....ونوحا...وندب ًا.
تشق عنان السامء؛ صرُ اخ ًا
ً

ٌ
كل يبحث عن حقه باحلياة الذي حياولون سحقه ،عن هويته التي حياولون
طمسها ،عن جذوره التي حياولون اقتالعها ،عن أصوله التي حياولون السطو
عليها.
ٍ
ونفوس َع ِفنة!
ميتة
ضامئر ّ

ِ
بنصف عقلٍ وعني مشوشة.
أما هو؛ فكان

صوت دخيل هتدر أنفاسه ،اثنان بينهام فوهة بندقية وضمري م ًيت
وصخب.
صاح حييى:

 -ايه اليل جابك هنا يا سليم وعايز ايه؟

 -عايز أخد روحك يا واد عمي.

البغدادلي
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توتر ساد املكان بمن فيه ،هرعت إليه مجيلة تفتديه بنفسها.

_ال ،ال أبوس يدك بعد السالح دا إحنا أذيناك يف ايه!؟

صخب وضجيج ،الكل حياول االقرتاب من املشهد عساه يمنعه أو حيول
بينه وبني احلدوث.
ِوصال أمسكت ُبمقدمة البندقية حتاول زجر سليم وصده.

 بقولك ايه إحنا خمايفينش منك وال من بندقتك وال عنعملولك سعريا واد الفرطوس ..روح ليل باعتينك قوللهم البغدادية ما عيتهزوش وال
عيفوتوا أرضهم.

أمسك حييى بذراع وصال خشية عليها من غضب سليم ورد فعله فأبقاها
بأمان جواره.
بدأ رصاخ البنات ،وآخرهن كانت ثومة يف الصعود إىل موقع احلدث.

السلم ُحسنة ،عندما وصل إليها الضجيج ظ ّنته
استوقفتها عىل درجات ُ
ً
أوال توابع احلريق الذي مل حُي ِرك فيها ساكن ًا فقد ظ ّلت يف غرفتها مل تتجاوز
مصليتها ومسبحتها يف يدها.
آثرت أن متوت بني يدي رهبا ع ّلها تلقاه بخامتة َحسنة.

فم ِ
ختلف استشعرت قلق ًا وريبة ،فخرجت ُتنادي:
أما هذا الضجيج ُ
 -ايه اليل بيحصل فوق يا بنات؟

ر ّدت عليها ثومة وكانت عند آخر درجات السلم:
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 -سليم رافع البدقية عىل حييى يا عمة.

قفزت ُحسنة وبكل ما أوتيت من قوة استجمعت شجاعتها لتصل يف
وقت مناسب..
رتاص خلف حييى ويف املواجهة سليم وبندقيته.
اجلميع ُم ّ
الصف..
ملحها سليم بطرف عني وابتسم حني شاركته ّ
جاورته ،فهنا ستقتسم الغنائم ،هكذا ظن.

قال هلا ونظره ال حييد عن غريمه:

 يا مرحبة يا ست الكل اكديه انتي اخرتيت احلصان الكسبان.ابتسمت بالمباالة وقالت:

طبعا يا واد عمي الزمن اختار احلصان الكسبان بس انت ايه اليلمعطلك؟ مستني ايه عشان تطخه؟
ُذ ِهل اجلميع! وهو ابتسم ل ُيجيب:

 -عايزين نمضوه امضا صغرية قبل ما نودروه احلزين.

_طب هات البندقه وروح ّ
مضيه يا سليم.

ٍ
برتدد وحذر ،نصف عقل ،وال إدراك ،لينتهي املشهد
أعطاها البندقية
برصاصة يف كتف سليم ،أطلقتها بال تردد وبمنتهى احلزم.

لكن األخري استعاد توازنه يف نفس اللحظة التي استعاد فيها سالحه منها،
لريد طلقتها اخلائبة بطلقة قاتلة ..ويف القلب مبارشة!

البغدادلي

415

سقطت رصيعة وسط ذهول اجلميع! وتالحق األحداث مل ِ
يعط فرصة
ألحد أن يترصف.

اهتز السالح يف يد سليم بعد نزف شديد من ُجرح كتفه وحماولة إرغام
حييى عىل التوقيع ،وكانت تلك هي اللحظة املناسبة التي هيجم فيها حييى
عليه وينتزع منه السالح و ُيبادره برضبة شديدة بمؤخرة البندقية أفقدته
الوعي ،فسقط يف غيبوبة صغرى.
مؤخرا ،بتقييد سليم حتى تصل
قام خالهلا حييى وإبراهيم الذي حرض
ً
الرشطة.

مثبتة عىل وجه
بينام يلتف اجلميع حول ُحسنة التي فاضت روحها وعيوهنا ّ
ابنتها مجيلة دون أن تنطق بكلمة واحدة! عساها تكون كفرت بتضحيتها هذه
عن جرائمها.
عساها أن ُتساحمها وتغفر هلا.

عساها تستعيد قلب ابنتها الذي فقدته وفرطت فيه بمحض إرادهتا.

ها هي امرأة تبذل روحها ِفداء ملن حاولت قتله بدل املرة مرات عديدة!

من سلبته االسم واملال واملايض واحلارض ،وحاولت طمس مستقبله!

من حاربته كل حلظة منذ يوم والدته ويف صغره وشبابه ورجولته ،من
كدّ رت عليه أيامه وأرقت لياليه.
من حاكت ضده املؤامرات ونسجت له شرَ اك ًا وفخوخ ًا.
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من وضعت له العراقيل ليفشل.

من دفعت الثمن لقاتل مأجور كي يتخلص منه.

من حاولت القضاء عليه!

ها هي تفتديه بنفسها ،فلربام تلك الدماء التي سالت من عروقها ُتطهر
روحها.
ولربام تلك الروح التي فاضت إىل السامء ليعفو عنها أهل األرض.

وضعت مجيلة رأس أمها عىل ِحجرها وافرتشت األرض وهي تقول:
-ساحميني يا اماي ساحميني

_مسمحاكي يا أماي بس ما تسيبنيش أوعي تفتكري إين كنت قادرة
عىل صدك واهلل كنت عايزة اترمي يف حضنك كنت عايزة استخبى جواكي
من عيون الناس..كنت عايزة اخدك ونبعدوا بعيد نعيشوا يف دنيا تانية مع
ناس تانية يف بالد تانية ..بالد مفيهاش قسوة وال ظلم مفيهاش رش يا أماي..
ردي عليا يا أمااااي ما تفوتنيش وحدي لضمريي يعذبني ماتفوتنيش ألعن
نفيس كل حلظة اين زعلتك ما تفوتنيش وانتي غضبانة عليا يا أماااااي.
كان جسدها ممُ د ًا عىل األرض والعيون حوهلا ُم ِ
رتعبة ال تعي تفاصيل ما
حدث رغم أهنم مجيع ًا كانوا شهود ًا!
امتدت يد وصال جلسد حتاول حتريكه بيأس وقد تسللت العربات من
ُمقل اجلميع بتتبعها عربات.

البغدادلي
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مهست بوجل تستحلفها أن ترد عليها ،تلك التي شاركتها يقني توبتها
ورأت بأم عينيها أوبتها.
لكن القنوط الذي استحوذ عليها جعلها تبتعد عن اجلميع عدا وصال،
كانت الوحيدة التي صدّ قتها وآمنت بصدقها.
تتعشم أن تعود للحياة لكنها كانت يف ُب ٍ
متوسلة ّ
عد آخر.
كانت نربهتا
ّ
***

ال يف البعاد ،وقت ًا طوي ً
الذين قضوا وقت ًا طوي ً
ال يشعرون دوم ًا أهنم ليسوا
عىل استعداد الستقبال األحبة ،فسجنوا أنفسهم يف الشوق واعتنقوا الغربة.
ِ
التالق!؟
ونسوا كيف يكون

***

أعلن القايض حكمه …مذنب!

رضب بمطرقته مرة ،ثم مرة ،ويف الثالثة … مذنب.
ليصمت اجلميع ،ويصدح هبا قاضيه :مذنب.

بقوة… بريء.
لك ّنه رصخ ّ

لتسقط كلمته يف قاع الظالم املدقع يف ُهوة سحيقة ،ويسقط هو معها كام
سقط من قبل.
استيقظ مرجتف ًا ،يكاد حلقه يتشقق َجفاف ًا ويتصبب العرق من جبينه
بغزارة.

البغدادلي
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_أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.

لقد كان حل ًام ،بل كابوس ًا مزعج ًا.

ابتلع غصته ببعض رشفات من كوب ماء بجانبه.

استعاد ذكرياته حني سافر تركيا للدراسة ،وكيف التحق بالعمل يف رشكة
«املسريي» ..مؤسسة عاملية عمالقة ،انبهر بكل يشء ،وانصهر مع كل يشء،
بل متاهى معهم.
شهر تلو شهر ،عام تلو عام ،يتدرب عىل يده.

اختبار تلو آخر ،ويف كل مرة ينجح وبِجدارة .حتى تفوق عىل أستاذه
وبدأ ُيفكر ويرسم ،وخيطط ،بل وينفذ.

وها هو اآلن يقف عىل الربزخ ،بني بحر املعصية وشاطئ الفضيلة املنجية.
غيه؟
فهل يستمر يف دربه؟ أم يثوب إىل رشده ،ويعود عن ّ
***

مواجهة أخرى وهذه املرة مرآة.

مرآة تتفحص فيها مالحمها املنحوتة بجامل مصطنع.

أكذوبة تعيش فيها ،وفقاعة حتتلها.

وهنا ..العواطف قابلة للتفاوض ُ
واحلكم آخر اجللسة.

لتوه جوارها فالتفتت بنصف عني ونصف قلب ،وعقل كامل.
مر ِّ
ّ

البغدادلي
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مررت له ابتسامة ماكرة تستنبط ما يدور بخلده.

قاس ّ
نظر إليها وجه ٍ
،ركز نظرته فتلعثمت ،استقامت فتعثرت ،ثم
حتركت باضطراب عىل قدر قوهتا وقسوهتا إال أهنا تعرتف بجريمتها ،أهنا
َمن د ّبرت وخططت ،وبذلت املال ملن ُين ّفذ غرضها.
حريق كبري ،ليس واحد فقط؛ بل حرائق متتالية!

يف كل مكان ،يف خمازن ِ
الغالل ،يف الرشكة ويف منزل البغدادي نفسه.
ياجلربوهتا! ويالقذارة اليد التي استخدمت!

َمن؟

إنه سليم!

فر من حمبسه واستعان به أمحد املحامي وبعض املطاريد لتكتمل اجلريمة.
ّ

أيوا يا سعد كان الزم دا حيصل واأليد اليل مش هتميض وتبيع نقطعهاونحرقها ونسرتيح.
جتاهلت رصخاته ورصاخه فيها:
-انتي جمنونة!

اصطنعت احلزن وهي تر ّد:

-غصب عني مها أجربونا عىل كدا.

كتم أنفاسه يف ضيق ثم هدر بصوت غاضب:

-غبية وشيطانة.
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ّ
فخ سقط فيه بكل محاقة ،كان بني مستحيلني فامذا يفعل؟

معاص ِ
ٍ
وفتن؟
يسلك درب اجلريمة بكل ما فيه من
بجرمه؟
أم يتوب ويعود لرشده ويعرتف ُ
***

هناك هنايات ُمتأرجحة ال تأيت بسهولة وال متر بيرس،
تقلب الدنيا رأس ًا عىل عقب.

ال تستطيع أن متتلكها ،هي التي تستحوذ علينا وتبتلعنا.

ففيها حلظة فارقة ال عودة بعدها إىل الوراء.

فال نملك حياهلا سوى االنتظار..

***

كانت حلظة قاتلة ،تلك التي وجد فيها نفسه أمامها

هدر بصوت ُمزلزل:
-ايناااااس.

صفحة سامء قامتة وقف يتطلعها وهو ينفث دخان سيجارته يف اهلواء.

اللعبة اآلن يف هنايتها،
إهنا اخلامتة…

البغدادلي
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إم ّاا انتصار ،وإ ّما هزيمة.

َ
كل َغ ٍم ُم َعد لالنفجار ُمسبق ًا يف توقيت معلوم وعليه شهود؛
مل يرمش هلا جفن وهي تنظر إليه!

ُرمادية ،قامتة ،مقيتة ،غشيت عينيها.

مل تتحرك ،مل حُ ِ
تدْ نظرات ثابتة وعيون ترتجم كل احتقار الكون،

ما الذي يشفي غليلها؟
الشتائم؟ ال تكفي.

الرضب؟ ال يفي.

هل تقتله؟

نعم ،إنه ُّ
احلل األمثل.

فوجوده أصبح خطر ًا عليها وعىل أحالمها ونفوذها.

ابتسامة ُمغتصبة احتوت شفتيها ّ
بتمكن امرأة جُتيد ارتداء األقنعة.
ٍ
بصوت خفيض:
توحشت نربهتا
ّ

-أنت خالص يا سعد معادش ليك الزمة انت ورقة واحترقت.

ضم قبضته بقسوة حياول السيطرة عىل أعصابه ،فتلك الفكرة الشيطانية
ّ
التي التمعت يف رأسه قرأهتا يف عينيه.
وهي نفس الفكرة التي قتلتها هي بحث ًا يف رأسها!
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صاحت فجأة لتخرج احلروف ُمتتابعة كسيلٍ جا ِرف:

ايه يا سعد بتفكر يف ايه؟ عايز ختلص مني؟ عايز تقتلني؟أسند رأسه إىل اجلدار ل ُيهمهم بيأس:

-يا ريتني كنت أقدر أعملها ،أنا عايز أنضف بقا يا شيخة.

وأمسك برأسه يعترصها بني راحتيه وكأنام يعترص ما هبا من أفكار،
واستطرد:
-عايز أفوق …عايز أفوق.

لكنه عاجز عن هذا األمر.

ومرت ٍ
ثوان كأهنا الدهر ل ُيم ِرر صوت ًا خشن ًا وكلامت
ارتفع رنني اهلاتف ّ
حا ّدة ونربة جامدة صلدة ال حياة فيها ،كلها موت ،حروفها موت ،كان كتمثال
ُقدَّ من حجر ال يستوعب ما يسمعه ،فقط يندهش ،يستنكر ،يستفهم!؟
مني؟

ليه؟

إمتى؟

وقد أبلغه األمن بمحاولة قتل حييى!

وسؤال واحد بعد أن أغلق االتصال ،سؤال من ثالثة حروفُ ،يلهب
حنجرته قبل أن ُيرهب من يسمعه.

البغدادلي
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ليه؟

قسوة عينيها مل تسمح له بخيار ،فكانت اإلجابة فوهة ُمسدس!

حُتاول التقاط أنفاسها بع ٍ
سالحا يف يده،
رس ،أ ّما هو؛ وإن كان ال يمتلك
ً
لكنه يمتلك السيطرة عليها.
_عايزة تقتليني يا بنت املسريي؟

أجابت برتدد لكنها كانت متتلك من الصلف واجلمود ما تعود به إىل خانة
القيادة والسيطرة:

_ انت اليل اخرتت يا سعد ،صدقني انت اليل اخرتت بس لسه يف فرصة
إنك تصلح الوضع وترجع تاين يف املكان الصح.
ٍ
صمت َح ِذر ،فأردفت بنظرة من جحيم:
برقت مقلتاها بعد

_كل خيوط اللعبة يف ايدي ،معايا أنت كسبان صدقني.

كقنبلة موقوتة وقد حان أوان انفجارها ال يكرتث لتوابع االنفجار وال
لشظاياه هجم عليها ،لتخرج رصاصة تستقر يف َكتِفه!

اجتمع أهل الواحة عن ُب ِ
كرة أبيهم ،أدركوا أن السكوت هناية وأنه بعد
حرائق الواحة ال بد من االحتاد للدفاع عن أرضهم وعرضهم.
ال بد من كرس حاجز الصمت واخلوف.

االستسالم يعني املوت ،يعني ضياع كل يشء.
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تلك اللعنة التي ح ّلت عليهم بمقدم سعد وزوجته ،أتوا لالستيالء عىل
الواحة وسحق كل يشء أمامهم يف سبيل الوصول لغرضهم.
وانتهوا بحرق الواحة وحماولة قتل حييى.

وبيد سليم الذي هرب من حمبسه بمساعدة بعض البلطجية واملطاريد.

صاح أحدهم:

ماعنسكتش عىل اليل بيحصل دا واصل وإن كانوا مها معاهم القوة إحنامعانا ربنا ،معانا احلق والعدل.
احتشدت جمموعة من النسوة يف اخللف..
استعداد ًا للمواجهة…

***

الشيطان الذي فاوضها لريبح املعركة ويقودها إىل التهلكة.

رغبتها العارمة يف نيل كل يشء وبأي ثمن ولو كان حرق البلدة
بأكملها،
ولو كان إزهاق األرواح!

***

لتسقط يف ُج ِّب املعصية و ُتصبح بجدارة :قاتلة جمرمة.
برتت أفكارها حُتاول مللمة التفاصيل.
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استقامت بخطوات حادة ونربة الهثة وهي حُتادثه عرب اهلاتف ،وخلف
األب..
اخلطوط كان ّ
«املسريي»

حُتاول السيطرة عىل أعصاهبا وهي ترشح له تفاصيل ما حدث،

قتلته وحرقت البلد كلها ورسقت األوراق من عيلة البغدادي بسفشلت يف ....
عاجلها بر ّده
-يف ايه؟

مش وقته ،شوفيل حل برسعة.باقتضاب ُمرتبِك جاوهبا:

-طب اهدي وفهميني ايه الوضع بالظبط؟

ثوان مرت وهي حتاول أن تستجمع اهلواء وحتبسه يف صدرها ّ
ٍ
عل أنفاسها
تنتظم من جديد.
فتلفظ حروف ًا ال معنى هلا ،وكلامت ال سبيل لفهمها.

ّ
ختطت الثواين عقارب الساعة تتالحق لتنشد الدقائق وهو يفكر بحرية،
تيه وظالم حُياوطه.
ال يعي ما تقوله ابنته!
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كيف ؟ ولمِ َ قتلت وحرقت ؟ وما الداعي؟

وما هي إال حلظات ،وكانت الرشطة حُتاصرِ املبنى بأكمله و ُتلقي القبض
سيارة اإلسعاف لنقل سعد إىل املستشفى.
عليها ،ووصلت ّ
البداية

***

اجتمعت العائلة كلها عىل مائدة فطور صباحي ُمعتاد ،مشهد يبدو ُمعتاد ًا
ُمكرر ًا
لكنه يف مكنونه نعمة كبرية ،فاعتياد ال ّنعم يفقدنا الشعور هبا.

وإن ُح ِرمنا منها… وقتها سنشعر بقيمتها احلقيقية.
التقت العيون ،وارتسمت االبتسامات فوق الشفاه،
وكانت تلك هي البداية.

بداية ملحمة خيوضها كل «بغدادي» يف موقعه ليقتنص من احلياة ما
ُيريد.
الشمس التي أرشقت عىل أرض البغدادي نسجت خيوطها أشعة ذهبية،

ليتواىل رشوق وغروب.
ضوء وظالم.

هنار وليل.
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عقل وقلب.

ٍ
ومواثيق ُع ِق َدت.
أوارص حّاتدت ،وعهود ُأب ِرمت،
قلوب تنبض ،وشفا ٌه ُت َس ِّبح بحمد رهبا.
ٌ

وكانت البداية…

«عائلة».

ِ
بحمد اهلل ]
[تمَ ّ ْت

حنان الشيمي

