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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�صلني  �صيد  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�صحبه اأجمعني.

املحبني  من  العديد  ي�صتقطب  فنا  اأ�صحت  الرواية  اأن  يف  اأح��د  ليجادل 

واملتفاعلني ودور الن�صر، ولعل ذلك يرجع اإىل قدرة هذا الفن على ت�صجيل 

تفا�صيل احلياة وا�صتيعاب اأوجه الت�صارب احلا�صل يف م�صالح ال�صخ�صيات 

وروؤاها وفل�صفتها ومواقفها من الأحداث .

التوجيه  يف  ك��ربى  م�صوؤولية  تتحمل  ال��رواي��ة  ف��اإن  الع��ت��ب��ارات،  وبهذه 

الفكري والوجداين والجتماعي، فهي قادرة، عرب ال�صخ�صيات واحلوارات 

احللول  وتقدمي  الواقع،  علل  ك�صف  على  الأبطال،  دواخل  وو�صف  وال�صرد 

امل�صاعدة على اخلروج من الأزمات، مما ي�صمح بالقول اإن الرواية موؤ�ص�صة 

بامتياز. اجتماعية 

وقد �صعت الروائية ميا�صة النخالين اإىل ر�صد ظاهرة اجتماعية تعاين 

منها العديد من الأ�صر، وتتمثل يف ا�صتغال الآباء بوظائفهم، واإهمال اإدراك 

واقع  على  �صلبا  ينعك�س  مما  لأطفالهم،  والجتماعية  النف�صية  احلاجيات 

واحد  كل  في�صرع  وال�صتقرار،  ال�صكينة  قيم  لديها  يهدد  وقد  الأ�صرة، 

اأفراده  وي�صري  الأ�صري،  التوا�صل  في�صعف  اخلا�س،  عامله  ت�صييد  يف 

مثل جزر متنائية ليجمع بينها اإل التوتر وال�صدام.  

  وي�صر اإدارة الثقافة الإ�صالمية بوزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الرواية اإىل جمهور القراء الكرام واملهتمني، اإ�صهاما 

منها يف خدمة الأدب البناء الهادف اإىل توجيه الأفراد واملجتمع اإىل القيم 

الإيجابية، �صائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفتها خري اجلزاء...

اإنه �صميع جميب.
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وتعلمها  الرحيل،  يف  رغبتها  معلنًة  نواقي�صها  ال�صم�س  قرعت 

هاب هي اأي�صا، مل تلمها اأو تطالبها  بطريقة اأو باأخرى اأن عليها الذَّ

بالبقاء اأكرث، مل ترغب مبعاندتها كما تفعل دائًما، فلم يعد مبقدورها 

التخلي عن خدماتها التي متن بها عليها طواعية دون اإكراه، يكفي 

اأنها توؤن�س وحدتها، وتنري لها طريق العودة اإىل حيث ل اأحد �صوى 

التي  ذاكرتها  زوايا  اإحدى  يف  مركونة  �صحكات  و�صدى  الذكريات 

�صكنتها اآهات وداع الأحبة وانتظار الغد الذي ل يعدها �صوى مبزيد 

من النتظار. 

هي وحدها من ل ي�صرب على جفائها �صاعاٍت قليلة، فما اإن تغيب 

ح�صنها  اإىل  ت�صمها  ذراعيها  لها  فاحتًة  لها  البت�صام  تعاود  حتى 

الذي ل يتال�صى دفئه.

امل�صطرب  البحر  امتداد  بتاأمل  وان�صغلت  جانًبا،  الكتاب  و�صعت 

لها  فكيف   - تغريه  ل  الذي  اليومي  ال��وداع  – طق�س  اأمامها 

اأن تذهب دون اأن تتجاذب معه ومع هدوئه امل�صطرب حديث الوداع 

ال�صامت؟!

 حبٌّ من نوٍع خا�س يربطهما، فامتداده الالمتناٍه ما هو اإل ج�صر 

ينقلها يف جولت طويلة بني تفا�صيل ذاكرتها املتخمة بعبق الأحبة، 
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طاملا اأغراها للغو�س يف ِح�صنه الدافئ بربودته منذ نعومة اأظفارها 

قلًبا وروًحا وج�صًدا، عجزت عن قهر اجنذابها نحوه رغم حماولته 

احلثيثة ل�صمها اإىل اأعماقه املظلمة بدهاء مريب... 
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2

كان البحر هادًئا كعادته يف مثل هذه ال�صاعة من النهار، تتهادى 

اأمواجه بنعا�س وديع، وكعادته هو اأي�صا كل اإجازة ا�صطحبها والدها 

اإىل �صاطئه الهادئ، حيث يطيب له اأن ي�صتجم مبعية ابنته الوحيدة، 

بعد �صاعاٍت طويلة من اللعب واملرح، قرر اأخذ قيلولة ق�صرية حتت 

تغطيته  على  وعملت  بنف�صها،  �صاعدته  الدافئة  الرمال  من  حِلاف 

بالكامل فيما عدا جماٍل ب�صيط عند فتحتي اأنفه وفمه...

»ل تفكري بال�صباحة« - 

»ح�صنا!« - 

»�صلمى!« - 

»حا�صر يا اأبي  لن اأفعلها« - 

رمقها بنظرة حتذير و�صك قبل اأن يغم�س عينيه يف حماولة منه 

اأمامها  جتده  ما  بجمع  هي  ان�صغلت  الراحة،  بع�س  على  للح�صول 

التي  اجلميلة  جمموعتها  اإىل  لت�صمها  مل�صاء؛  واأحجار  قواقع  من 

من  اقرتبت  اكتفت  وحني  دولبها،  يف  ا  خا�صً مكاًنا  لها  خ�ص�صت 

هي  ا�صرتاحة  وتاأخذ  املنتظمة،  اأم��واج��ه  حركة  تتاأمل  ال�صاطئ، 

واللعب  بالدخول  تغريها  اأنها  �صعرت  ال�صم�س،  دفء  حتت  الأخرى 

معها كما تفعل دائما، لكن حتذير والدها ل يزال يطن يف اأذنيها، 

ا�صرتقت النظر اإليه فوجدته �صاكًنا ل يتحرك.
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»لن اأبتعد كثرًيا«  - 

ي�صمعها،  اأن  تخاف  وكاأنها  بحذر،  نحوه  تنظر  وهي  بها،  هم�صت 

واأحياًنا  منتظمًة  خطوًطا  ال�صغريتني  بقدميها  تر�صم  وب�صرعة 

مزاجه  تعكري  من  تعبت  وحني  ال�صفاف،  املاء  وجه  على  ع�صوائيًة 

و�صلمت  عينيها،  اأغم�صت  الأم��ام،  اإىل  خطواٍت  تقدمت  الهادئ، 

ج�صدها ال�صغري حلركة املوج، ت�صاركها حركاتها الرتيبة والهادئة، 

حتى �صعرت اأنها موجة �صغرية، بل كاأن املوج ذاته ي�صبح يف اأعماقها، 

وي�صلبها قدرتها على الرتكيز.

ال�صاطئ  ما عن  نوًعا  ابتعدت  اأنها  لتدرك  واأخريا فتحت عينيها 

وبالكاد تلم�س الرمل الناعم بقدميها ال�صغريتني، حاولت الوقوف، 

يجذبها  وراح  البحر  عليها  غ�صب  باخلوف  �صعورها  ومع  فعجزت، 

يف  ورغبت  عنه  تخلت  اأن  منها  ينتقم  وك��اأن��ه  عمقه،  اإىل  بق�صوة 

مغادرته  بهذه ال�صرعة.

حاولت ال�صتنجاد باأبيها، لكن ملوحة املاء لذعت حلقها واأخر�صتها، 

ومتادى يغمر اأنفها وعينيها، يف اللحظة التي كادت يداها تتوقفان 

بالأحرى  اأو  خارًجا  نبذها  لبط�صه  فيها  م�صت�صلمة  املقاومة،  عن 

رفعتها يدان قويتان، كانت ت�صعل بقوة، وحتاول تو�صل اأي ن�صمة هواء 

متر من اأمامها لتودعها رئتيها املنهكتني.

»فتاة عنيدة!« - 

و�صعها على الرمال وهو يتح�ص�صها بهلع وا�صح.

12



»مل اأق�صد اأن اأبتعد، كنت األعب قريًبا من الياب�صة، ول اأعرف  - 

كيف �صحبني اإىل الداخل«؟!

»اأعلم...«  - 

اأكمل وهو يلقي بج�صده على الرمال:  - 

»لهذا حذرت واأحذرك مراًرا لكنك ل ت�صمعني الكالم، فهكذا  - 

هو البحر يا �صلمى، ي�صدنا نحو اأعماقه املظلمة ب�صحر عجيب، 

ي�صعرنا اأننا اإحدى موجاته، بينما يف احلقيقة ذلك هو الطعم 

الذي يداعب به اأرواحنا لتغامر بال�صت�صالم له وما اأن تلتقمه؛ 

حتى يبتلعها هو ب�صرعة قبل اأن ت�صتوعب ما حدث«

»لكن ملاذا نحبه، وهو غدار؟!« - 

�صاألته وهي تعتدل يف جل�صتها:

»ل فكرة لدي لكن له جاذبية خا�صة ل ي�صهل مقاومتها مع اأنه ل  - 

يحمل لنا اإل املوت املحقق... مع ذلك يبقى البحر الوحيد الذي 

نعجز عن جتاهل �صحره، خا�صة مع من ارتبط به منذ طفولته 

مثلي ومثلك«.
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3

كان حمًقا متاًما، رمبا هي الروح التي ل تهوى اإل املغامرة ومواجهة 

املجهول، فمهما بدا ال�صاطئ جمياًل ودافًئا واآمًنا، لكن  ل يقنعها، 

املياه  دفء  اإل  لنا  الطبيعة  تخفيه  الذي  للجمال  �صغفها  ي�صبع  ول 

الوا�صعة واملتجددة رغم ملوحتها.

اأخذت نف�ًصا عميًقا وراحت تتمتم بخفوت »ترى هل هو هناك الآن 

على اجلانب الآخر، يودع الغروب كما اأفعل اأنا، اأم تراه قد ن�صي حبه 

القدمي اأي�صا من �صمن ما ن�صي«؟

ابت�صمت ملجرد التفكري اأنه ي�صاركها هذه اللحظات اجلميلة حتى 

اإن كان على الطرف الآخر من الأر�س، تابعت  هيجان الأمواج  مع 

فارق ب�صيط ما عاد لديها ما تقوله لها، فقد اأعلنت ذاكرتها الع�صيان 

تزامًنا مع اإعالن احلظ مترده عليها هو اأي�صا، ليرتكها بقايا روح 

منك�صرة، تطيل التيهان يف بحر هادئ ل موج فيه، ول حياة تنب�س 

يف اأعماقه، ومل يعد هناك اأي وجود لتلك اليدين القويتني؛ لتعيدها 

العودة مبفردها ول هي قادرة  ا�صتطاعت  الأم��ان، فال هي  بر  اإىل 

بني  تعج  التي  الغربة  م�صاعر  من  لتتخل�س  البحر  مع  التوحد  على 

منحنيات روحها املتعبة.   

مت�صي ال�صاعات الطويلة، وهي تت�صفح �صطور مذكرات قدمية- 

ا�صتباحت  التي  اأوراق��ه��ا  وت��رك  �صاحبها  غ��اب  روح  من  ���ص��ذرات 
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ال�صنوات بيا�صها، رغم ذلك بقيت اأحرفها حتلق يف عاملها، تظلها، 

كثرية  واأحياًنا  تقراأ  حيًنا  ال�صفراء،  اأوراقها  تقلب   - بها  وت�صتظل 

تتيه يف الفراغ ال�صغري بني ال�صطور يف رحلة طويلة ل يعيدها منها 

اإل رذاذ املاء املالح يداعب وجهها، ويذكرها مبوعد الرحيل، واأحياًنا 

�صياح النوار�س وهي تعود اإىل اأع�صا�صها بعد عناء يوم طويل..
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»اأريد واحًدا من هذه الطيور يا اأبي«.. قالتها، وهي ت�صري لطائر  - 

نور�س يحلق باجلوار

»وماذا �صتفعلني به؟«  - 

»�صاآخذه معي اإىل البيت« - 

»لكن النور�س ل يغادر البحر يا اأمريتي« - 

»�صن�صنع له بحًرا �صغرًيا  يف حديقتنا« - 

»من تق�صدي ب�... �صن�صنع!« - 

»اأنت مب�صاعدتي طبعا« - 

اأطلق �صحكة كبرية وهو يقول: - 

»وما ذنبي، اأنا ل اأحتمل تبعات رغباتك املجنونة« - 

ا يا اأبي وافق اأرجوك« »هيَّ - 

اأين  لكن  �صغرًيا،  بحًرا  لك  �صاأ�صنع  ل��دي،  م�صكلة  ل  »ح�صنا!  - 

�صن�صعه هو؟!«

»من؟« - 

»النور�س«.. قالها بتذمر م�صطنع - 

»يف القف�س« - 
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»اأها.. اقرتبي اأكرث يا حلوتي ال�صغرية... اقرتبي مني«.  - 

حملها يف حجره، وبعد اأن اأودع خدها قبلة كبرية، اأكمل: »اأتدرين يا 

�صلمى، اأحياًنا كثرية اأ�صعر اأن طيور النور�س ما هي اإل بع�س اأمواج 

البحر«؟ 

»ماذا؟! هل متزح معي؟«  - 

- »ومل الندها�س؟ فكل �صيء ممكن يف هذا العامل - على الأقل 

بالن�صبة يل- فكٌل منا يقراأ الواقع حوله كيفما يريد، ول �صري باأن 

تكون نظرتنا مغايرة عما يراه الآخرون وهذا ما اأقوم به دائًما.

يوًما  رغبت  البحر  اأم��واج  بع�س  اأن  اأتخيل  النور�س  اأراق��ب  كلما   

يف التحرر من قب�صته والتحليق عالًيا؛ لرتى العامل كيف يكون من 

الأعلى، وتعانق الأفق كما نعانقه نحن باأب�صارنا.

تلك  يعطي  اأن  البحر  فقرر  اليوم،  ذلك  جيًدا  كان  مزاجه  لعل 

بالكامل  وحررها  فاأطلقها  طلبتها،  التي  حريتها  املتمردة  الأم��واج 

ال�صوق  لكنه  البداية،  يف  الأمر  اأعجبها  رمبا  ت�صاء،  كيفما  لتطري 

اإىل املوطن الأ�صلي ل يفارق القلب، ومهما حلَّق اجل�صد بعيًدا لبد 

اأن يدميه احلنني، ويقلق م�صجعه.

لذا عادت اإليه �صاغرًة تطلب منه العفو وال�صماح لها اأن تعود اإىل 

لذيذ  احلرية  طعم  كان  فمهما   - موجاته  كاإحدى  الوا�صع  ح�صنه 

األذ - لكنه رف�س طلبها فبع�س ما يذهب ل ميكن  الوطن  فدفء 

البقية  ويغري  اأخ��رى،  م��رة  يتمرد  فقد  م��رة  وَم��ن مت��رد  يعود،  اأن 
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ا. بالتمرد اأي�صً

ال�صابق   النور�س كما كانت يف  اإليه طيور  تعود  اأن  البحر  مل يقبل 

اأمواجا متعالية...، لكنه �صمح لها اأن تبقى بالقرب منه حتلق وتطري 

وتبني اأع�صا�صها على ال�صخور القريبة منه، تقتات على ما يهبها، 

لكن ل تبتعد كثرًيا؛ كي تعي�س، فهي ت�صتمد حياتها منه، واإن ابتعدت 

متوت، وما امتداد البحر اإل امتداد حلياتها«

نظر اإليها وهو يبت�صم »ها.. األ تزالني عند رغبتك!«

هزت راأ�صها نفًيا، وهي تتابع الطيور ال�صغرية حتلق عاليا.

»�صاأكتفي مبراقبتها هنا...« - 

 �صعرت لوهلة اأنه على حق، لونها انعكا�ٌس للبحر، وحركتها حتاكي 

حركة الأمواج، كما اأنها ل تبتعد اأبًدا عن ذلك املحيط ال�صاخب.

مبوجب  الواقع  نقراأ  اأن  اأجمل  فما  اليوم،  ذلك  منطقه  اأعجبها 

اأنها  املهم  ل!!  اأم  واقعية  كونها  عن  النظر  بغ�س  اخلا�صة  نظرتنا 

ونتيح  اأمامنا،  نراه  نبث احلياة يف كل ما  ترتجم جمال ما حولنا، 

لأرواحنا اكت�صاف اجلمال الكامن فيها، مهما بدا �صغرًيا اأو تافًها.

مثل  مثلها  بحرية  طيور  اإل  هي  ما  النوار�س  اأن  وعرفت  ك��ربت 

لأنها  البحر  من  بالقرب  تعي�س  والبطريق،  احلزين  ومالك  البجع 

تقتات على ال�صمك، لكن كلما �صمعت اأ�صوات النور�س، وهي حتلق 

فوق البحر، ت�صعر اأنها ل تزال تتو�صله؛ لي�صفح عنها ويعيدها اإىل 
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ح�صنه الوا�صع.

»واأنا؟!« �صاألته بعد �صرود ق�صري - 

»ما بك اأمريتي ال�صغرية؟« - 

»هل �صتق�صو علي، وترتكني كما فعل البحر مع النور�س؟!« - 

»وهل اأجروؤ؟!«  - 

ابت�صمت له وعادت اإىل �صرودها...
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�صرت ق�صعريرة يف اأو�صالها فها هو الن�صيم قد بداأ بالعزف على 

جيًدا  الناحل  ج�صدها  ح��ول  معطفها  لفت  ال��ب��اردة،  امل�صاء  اأوت��ار 

اأن ت�صتمع للمو�صيقى التي  وراحت تن�صت باهتمام... كم يحلو لها 

ي�صارك اجلميع  بعزفها - كما علمها والدها - ت�صتغرب كثرًيا ملاذا 

مل ي�صبح  مو�صيقاًرا، اأو ر�صاًما، اأو حتى كاتًبا فهو يجيد مل�س اجلمال 

اخلفي حوله كما ل يفعل كثريون، كيف ا�صتطاع اإهدار �صنوات عمره 

يف درا�صة احلقوق – عامل القوانني والقواعد ال�صارمة التي ل تقبل 

قانون  �صوى  قانون  باأي  يوؤمن  ل  وكاأنه  يظهر  الذي  – وهو  التاأويل 

الالمنطق؟!

ليكمل واأد روحه املنطلقة يف مهنة املحاماة واملحاكم والن�صباط 

ل يجب  والنتقائية فن جميل  الع�صوائية  اأن  دائًما  يوؤكد  الذي  وهو 

العبث به وتقييده يف اإطار معني؛ كي ل يفقد رونقه اخلا�س.

»عندما انتقلت مع والدي للعي�س هنا، كنت يف مثل عمرك تقريبا، 

قبلها مل اأكن اأعرف عن البحر �صيئا �صوى ما اأراه يف �صا�صات التلفاز 

اأو ال�صور.

وجدته اأف�صل بكثري مما يحاولون ت�صويره، و�صريًعا توطدت بيننا 

بجانب  حقيبتي  اأرمي  املدر�صة،  من  اأعود  اأن  مبجرد  قوية،  عالقة 

الباب واأتي اإىل هنا، مم�صًيا �صاعاٍت طويلة فوق تلك ال�صخرة هناك 
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ل اأفعل �صيئا �صوى املراقبة، حتى اأ�صبحت قادًرا على ا�صتيعاب اللغة 

ال�صم�س، القمر،  النور�س،  التي يتحدث بها اجلميع: البحر، املوج، 

وحتى الرمال.

واأحياًنا اأ�صاركهم العزف بغيتاري«

- »هل تعزف على الغيتار؟«

اأقابل  اأن  - »لي�س الآن.. كان ذلك قبل �صنوات طويلة، قبل حتى 

اأو يحب املو�صيقى ل يعني  والدتك، ثم اأن يجيد ال�صخ�س العزف، 

بال�صرورة اأن يتخ�ص�س يف هذا املجال، اأو مي�صي عمره اأ�صري هواية 

من  فرتة  جتاهل  على  جتربنا  ملواقف  نتعر�س  ما  فكثرًيا  طفولته، 

اأعمارنا مهما بدت جميلة اأو رائعة«

اأخذ نف�ًصا عميًقا قبل اأن يكمل ب�صوت خافت »ل اأدري ملاذا احلقوق 

املو�صيقى، رغم معار�صة  بدًل عن  دون غريها وقع عليها اختياري 

والدي ال�صديدة؟ كان يقول يل اأنت تقتل روحك بقرارك هذا فاأنت 

اأرق من اأن تكون حمامًيا اأو قا�صًيا، من باب التعاطف كان ي�صميها 

اأنها �صعف وانهزام، رمبا لهذا  اأعماقي  بينما كنت مقتنًعا يف  رقة 

اأفكر  يومها مل  ومن  ال�صغرية،  الآلة  تلك  ورميت  املو�صيقى  كرهت 

للمو�صيقى  ال�صتماع  وا�صلت  لكني  العزف متاًما  توقفت عن  فيها، 

التي تعزفها اأنامل الطبيعة.

اأدركت متاأخًرا اأن قراري مل يكن �صائًبا، لكني اتخذته، وكان علي 

اأن اأكمل ما بداأت«
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اأ�صاح بب�صره وراح يحدق يف الأ�صياء، وكاأنه يحاول البتعاد عن 

الت�صارب الذي  اإخفاء ذلك  اأو  التي غزت عينيها  الف�صول  نظرات 

يع�صف به من الداخل.

فقراره الذي اتخذه يف حلظة تفكري طائ�صة؛ لتغيري ذاته وم�صار 

حياته مل يكن ناجًحا – هذا ما ك�صفته له الأيام - بل كثرًيا ما كان 

يوقعه يف مواقف يناق�س من خاللها نف�صه، فال هو قادٌر على العودة 

ملا كان عليه، ول هو قادٌر على تقم�س ال�صخ�صية اجلديدة التي قرر 

اأن يكون.

�صحيح اأنه ب�صكل اأو باآخر جنح يف  اإثبات نف�صه يف قاعات املحاكم 

اأو يف بع�س مواقف حياته، اإل اأنه عجز متاًما عن تنا�صي تلك الروح 

انفجرت  حتى  كثرًيا،  كبتها  اأعماقه،  ت�صكن  التي  والهادئة  احلاملة 

يف وجهه بلحظة غفلة منه، واأعلنت متردها على كل القوانني التي 

قيدها به دون اإرادتها، وجعلته يدفع غالًيا ثمن حرمانها مما حتب 

اأن تكون. 

اأ�صواأ ذنب قد يقرتفه الإن�صان بحق نف�صه اأن ي�صيء فهمها، ويخنق 

القوة  فلي�صت  الكفاية،  فيه  مبا  قوية  لي�صت  اأنها  بتهمة  اأنفا�صها 

بال�صوت املرتفع اأو ال�صخ�صية ال�صلبة فقط.

بقوة  الإن�صان  ميد  الذي  احلقيقي  اجلمال  نبذ  ذلك  من  واأ�صواأ 

خفية نابعة من اأعماقه �صاعًيا وراء قوة م�صطنعة لي�صت اأ�صيلة فيه 

فال هو حافظ على جماله اخلفي، ول متكن من ا�صتحكام قب�صته 

مما اكت�صبه...
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الرائعة« املو�صيقى  لهذه  الإن�����ص��ات  ف��ن  علمني  الأق���ل  »على   - 

حزينة  �صيمفونية  الغروب،  مو�صيقى  اإىل  ت�صغي  وهي  بها،  متتمت 

بني  تهرب  كانت  بتناق�س جميل،  ال�صاخبة  املقاطع  بع�س  تتخللها 

نغماتها من كل �صيء لال�صيء... من عاملها امللمو�س اإىل عامل لي�س 

موجود �صوى يف خميلة والدها وخميلتها فقط.

ذهبية  اأحلانا  باأوتارها  تعزف  وهي  الأفق  نحو  ال�صم�س  تن�صاب   

العمق - فت�صري يف ج�صده  اإىل  ال�صاطئ  البحر - من  على امتداد 

باطنها حترك معها  ارتعا�صة خفيفة يف ظاهرها قوية يف  الناع�س 

اإىل ال�صاطئ يف ردة فعل عك�صية، تتعاىل  جبال الأمواج من العمق 

وكاأنها  وقوية،  متتالية  بتموجات  الرمال  على  بثقلها  ملقية  الأمواج 

تعلن رف�صها لهذا الن�صراف، رمبا  اأ�صيبت بالأرق اأو لعلها تخ�صى 

الظالم، وتطالب ال�صم�س بالبقاء اأكرث.

 ولأنها ل ت�صتجيب لرغبتها اجلنونية، يتمادى يف عناده، ويحاول 

نحو  التجديف  فيوا�صل  عنه،  والن�صالخ  البحر  على  التمرد  املوج 

ال�صاطئ بتهور وغ�صب ُيخيل للناظر اإليه من بعيد اأنه ينوي البتعاد 

عن البحر والتحرر كليا عن قب�صته – كما فعلت النور�س يوما ما – 

لكن يبدو اأن البحر قد �صئم اإعطاء مزيٍد من احلريات فرتاه يرف�س 

بعناد، ويوقفه عند حده. 
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اأو لعل املوج حينها ل يعي ما يريد حتديًدا، وكل ما يجول بخاطره 

ا قوته الذاتية..  اأن يعلن مترده على قوانني الطبيعة فح�صب م�صتعر�صً

فاأحيانا عندما ي�صت�صعر البع�س القوة ال�صاحقة.. كل ما يفكرون 

فقط،  التباهي  ملجرد  كثرية  اأحياًنا  القوة  تلك  اآثار  اإظهار  هو  به  

 – ب�صلبها منهم  اأحد احلق  ُتقهر، ول ميلك  اأن قوتهم ل  متوهمني 

لعل  املوج حينها كان يفكر على هذا النحو - راحت نوبات غ�صبه 

تتعاىل نحو ال�صاطئ، لكن هيهات له اأن ينجح، ف�صحيح اأن البحر 

يعطيه املجال ليغ�صب ويكيل نوبات غ�صبه كيفما ي�صاء، لكن يبدو 

خوًفا  واإمنا  به  ا�صتبداًدا  لي�س  كثرًيا،  يبتعد  األ  عليه  ا�صرتط  اأنه 

على  القادرة  املوج  قوة  كانت  فمهما  طاقته،  على  وحمافًظا  عليه 

ابتالع اأكرب ال�صفن يف حلظة واحدة، لكنه يفقد جربوته اإن ابتعد 

ذاتية  ولي�صت  البحر،  من  ي�صتمدها  فهو  �صيء،  ل  لي�صبح  كثرًيا 

كما ُيخيل له.

الناعمة،  ال��رم��ال  اإىل  الغا�صبة  امل��وج  جبال  ت�صل  اأن  م��ا  ل��ذا 

بني  تتبدد  الغ�صب  ب�صحنات  واإذ  مقاومتها،  ق��وة  ت�صدمها  حتى 

الهيجان  م��ن  ملزيد  ذراعيها  الأخ���رية  تفتح  الرطبة،  تفا�صيلها 

بنعومته  امل��وج  ال�صاطئ  يغري  ما  فبقدر  وحت��د،  عناد  يف  الغا�صب 

اخلادع. القناع  ذلك  خلف  يخفيها  التي  بالقوة  ي�صدمه  ما   بقدر 

وعندما ل يجد بًدا من هزميته يحول املوج جّم غ�صبه نحو ال�صخور، 

وطاأة  حتت  �صالبتها  فتتك�صر  ليونة،  واأق��ل  تهاوًنا  اأقل  تكون  لعلها 

�صرباته املتتالية، لكن ل �صيء يتك�صر �صوى حلمه بالنت�صار، فمهما 

الناجتة عن غ�صبه  ال�صخور  تتخلل  التي  والفجوات  ال�صقوق  كانت 
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الأمني  احلار�س  فهي  تنك�صر  ل  اأنها  اإل  التعرية،  عوامل  اأو  عليها 

وال�صديق الويف للبحر. 

وهكذا وبعد معركة �صر�صة  متكررة جولتها، ل تتغري فيها الأدوار، 

دور  �صاغًرا  ي��وؤدي  اأن��ه  اإل  واملتمرد،  املهاجم  موقف  يتخذ  فاملوج 

املنهزم واملندحر دائًما، يعي�س حياته يف مد وجزر ل يكل، ول ميل 

ا من مترده الطفويل الطائ�س. البحر اأي�صً

 وبعد اأن ُي�صدل ال�صتار على م�صرحيته امل�صائية، يعود املوج منك�صًرا 

اإىل ح�صن  البحر الوا�صع لينام ليلة هادئة غري اآبه لل�صم�س اأن  تبقى، 

اأو ترحل.

اإيقاعاتها  اأثناء انك�صاره ي�صدر مو�صيقى حزينة بتداخل مع  ويف 

نوح كربيائه املذبوح على هامات اأحالمه باحلرية املطلقة، وتعاطًفا 

معه ت�صاركه اأطيار النور�س العزف بنغمات �صاخبة، فهي حتب املوج؛ 

لأنه رفيقها طوال اليوم وحتزن عندما تراه منك�صًرا حزيًنا، حتى 

اأو مظلوًما -  واإن كان هو املخطئ - من باب انت�صر لأخيك ظاملًا 

لبد  الظالم  باأن  وتعزيه  اأع�صا�صها،  اإىل  تعود  وهي  توا�صيه، 

اإ�صراًقا  واأكرث  اأقوى  ال�صم�س  وتعود  قليلة،  �صاعات  بعد  ينق�صي  اأن 

ولعلها تتمنى له ليلة �صعيدة..
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الأخرية،  خطوطها  تكتمل  اأن  اجلميل  الغروب  لوحة  اأو�صكت 

خطواتهما  ال��رم��ال  على  يخطان  وهما  ظلهما،  اإل  ينق�صها  ل 

فتعيدها  روحها،  خلجات  اإىل  يت�صلل  �صحكاتهما  و�صدى  بعبثية، 

وهما  ظلهما  انعكا�س  تراقب  وهي  اأن�صتت  جمدًدا،  ال�صاطئ  اإىل 

يعمالن بهمة عالية. 

-»اأبي اأين اأ�صع هذه؟!«

-»�صعيها هنا وتعايل لت�صاعديني يكاد بناوؤنا اجلميل اأن يكتمل« 

قالها وهو منهمك كلًيا باإمتام اللم�صات الأخرية على قلعة من الرمل 

ا�صتغرقت منهما �صاعات لبنائها.

بجانبه  طويل  بحث  بعد  جمعتها  التي  ال�صغرية  القواقع  �صكبت 

وان�صمت اإليه ت�صاعده يف التزيني.

-»اأخرًيا انتهينا«.

هتف بن�صوة، وهو مي�صح قطرات العرق من جبينه، وكاأنه انتهى للتو 

من تاأدية مهمة �صاقة ل جمرد فا�صل ترفيهي مع ابنته ال�صغرية،  

يف حني راحت هي ت�صفق، وتدور حوله و حول قلعة الرمال.

التي  �صاأختار  واأنا  فيها،  �صتعي�صني  التي  غرفتك  اختاري  -»الآن 
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جتاورها؛ كي اأحميك يف امل�صاء من الل�صو�س الذين يريدون خطف 

اأمريتي ال�صغرية«

- »اأحبك يا اأبي...« 

�صعرت اأنها تعي�س اإحدى الق�ص�س التي يحكيها لها؛ حتى يت�صلل 

النوم اإىل عينيها. 

اجنازهما  وي��راق��ب��ان  ي��اأك��الن،  وجل�صا  ال��غ��رف،  ت��وزي��ع  اأك��م��ال 

اجلميل.

�صاألته بف�صول:

- »واأمي هل �صنعطيها غرفة؟«

�صمت للحظة قبل اأن يجيب 

وتاأتي  وقتها،  من  علينا  تتف�صل  اأن  اأوًل  عليها  لكن  تاأكيد  -»بكل 

لتختار غرفتها بنف�صها«

فقلما  اجلميل،  ق�صرها  تراقب  وهي  اأكلها،  واأكملت  له  ابت�صمت 

على  لل�صاطئ،  الكثرية  زيارتهما  اأثناء  يف  معهما  والدتها  تتواجد 

الأقل لي�س بعد ذلك اليوم الذي انتهى بغروب حزين..
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-»�صلمى ل تبتعدي!« 

�صرخت فيها والدتها حمذرًة كعادتها:

اإلقاء  غ��ري  �صيًئا  جتيدين  األ  ل��ه��ا..  يحلو  كما  تلهو  -»دع��ي��ه��ا 

الأوامر؟!« 

البحر  نحو  اجلري  لتوا�صل  اأخ�صر؛  ك�صوء  والدها  �صوت  اأتاها 

ب�صعادة بالغة.

-»اأخربتني اأنها كادت تغرق الأ�صبوع املن�صرم«

-»هي تهول الأمر نوًعا ما، كنت قريبا منها مبا فيه الكفاية ومل 

ت�صب باأًذى...«  

قالها ب�صيق وا�صح فال يعجبه اتهاماتها املبطنة اأنه اأب مهمل.

-»باملنا�صبة... �صاأغيب ثالثة الأيام القادمة حل�صور املوؤمتر املقام 

يف لندن«

اعتدل يف جل�صته، وقال باندها�س م�صطنع »اأي موؤمتر؟«

اأ�صابيع،  منذ  به  يعلم  املكتب  يف  فاجلميع  الده�صة؛  تت�صنع  -»ل 

وقد طلب مني املدير اأن اأذهب نيابًة عنه؟«
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-»ثم ملاذا اأنت؟«

-»ماذا تق�صد؟«

-»ملاذا مل يخرت اأحًدا �صواك، فاملكتب يعج باملحاميني«

-«اأنت مثال!«

»......«

-»اإًذا؟«

-»ل�صت موافًقا؟« 

-»�صمري؟ ملاذا تاأخذ الأمور بهذه احل�صا�صية؟! ظننتك اأن�صج من 

هذا«

-»وهل ت�صعرين اأنك اأمام فًتى مراهٍق؟«

-»ل اأق�صد ذلك، واإمنا...«

-»األ تالحظني اأنك اأ�صبحت تديرين اأمورك اخلا�صة با�صتقاللية 

تعي�صني  وكاأنك  كلينا،  تخ�س  التي  للقرارات  وتتعدينها  بل  تامة، 

مبفردك، فال ح�صور يذكر يل« 

�صمت لربهة قبل اأن يكمل بحدة اأكرث: 

ينكر  اأحد  – ل  اأمور كثرية  يعتمد عليك يف  املدير  اأن  -»�صحيح 

فاأنا  العمل  يكون هو مديرك يف  اأن  لكن تذكري جيًدا قبل  ذلك - 
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زوجك يا ندى، اأمتنى األ تن�صي هذه املعلومة، وقبل اأي خطوة تقومني 

بها ل بد واأن نتدار�س الأمر بيننا، وهل ينفع الأمر اأم ل؟

تخربيني الآن اأنك �صت�صافرين اإىل اأوروبا يف �صباح الغد اأو بعده 

ل اأعلم حتديًدا، مبفردك طبًعا وملدة ثالثة اأيام هكذا وبكل ب�صاطة، 

وكاأين جمرد حائط اأو كر�صي يف البيت«

-»ماذا تعني، هل اأمهد لك قبله ب�صهر مثال؟!« 

غري  يف  ي�صري  النقا�س  ت��رى  وه��ي  عليها،  وا�صًحا  ال�صجر  ب��دا 

�صاحلها.

وردين  - ح�صبما  اأ�صبوع  قبل  للذهاب  بانتدابك  املدير  -»اأعلمك 

خروجك  فور  بذلك  تخربيني  اأن  انتظرتك   - طبعا  الآخرين  من 

من مكتبه، لكن لالأ�صف مل يحدث، بل رتبت كافة اأوراقك وجهزت 

حقيبة �صفرك واآتيت اليوم؛ لتلقي علي حتية الوداع - مع ال�صالمة 

اأنا ذاهبة- هكذا بكل ب�صاطة.

اأحيانا كثرية اأن�صى اأين اأحتدث مع زوجتي، واأن من يحدثني هي 

زميلتي يف العمل التي ت�صعر اأنها تتفوق علي«

العمل،  يف  اأح��رزه  الذي  التقدم  من  تغار  اإنك  قل  هكذا  -»اإًذا.. 

بينما اأنت بالكاد ي�صعر بك اأحد«

-»تتعدين حدود اللباقة يف احلديث« 
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رمقها بنظرة غا�صبة وهمَّ باملغادرة..

-»وال�صفر؟!«

توقف ودون اأن يلتفت اإليها اأجاب: 

جمال  ول  موافًقا،  فل�صت  للتو  مني  الإذن  اأخ��ذت  قد  كنت  -»اإن 

للنقا�س، اأما اإن كنت تخربينني من باب الإعالم لي�س اإل فهذا �صاأن 

اآخر«
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9

تدافع  ال�صغرية حتت وطاأة  قلعتهما  انهيار  �صرودها  اأعادها من 

الأمواج نحوها    

-»اأبي! بيتنا اجلميل...« 

كانت ت�صري نحوها، وهي تبكي، احت�صنها والدها، وهو ي�صحك:

- »مل كل هذا البكاء! اإنه جمرد بناء من الرمال، �صنعود يف الغد 

ونبني اأف�صل منه«.

-»كان جمياًل جًدا يا اأبي...«

-»معك حق!« 

قاوم ابت�صامة حزينة وهو يكمل:

-»فما اأ�صعب اأن ُيدمر بناء اأخذ منا وقتًا طوياًل لن�صيده«..

-»اأبي!« 

-»ل تقلقي يا حلوتي يف املرة القادمة �صنبنيه بعيًدا جًدا، حيث 

ل ت�صل الأمواج اإليه«.

طوال  تعبهما  وتتابع  دموعها،  مت�صح  وراحت  كالمه  على  وافقت 

والدتها  اليوم  ذلك  راقبت  كما  عينيها،  اأم��ام  ينهار  وهو  النهار 

32



وهي تعود اإىل البيت غا�صبة، ومن يومها مل تخرج للتنزه معهما، 

بل بالكاد اأ�صبحت تبادل والدها احلديث.
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  -»رمبا هي عقدة نق�س!«

هم�صت بها وهي حتاول �صحب نف�صها من النزلق اأكرث بني دروب 

قد حركت  املت�صاربة  الغروب  وكاأن طقو�س  دون جدوى،  ذاكرتها 

يف اأعماقها غروبا من نوع اآخر.

فال يتعبها اأكرث من حماولة، فهم ملاذا اآل الأمر اإىل هذه النهاية 

التي ل تنتهي ف�صولها – وهل حًقا هي النهاية املحتومة التي ينبغي 

عليها معاي�صتها، ول متلك حق التمرد عليها - ويف كل مرة تبحث 

عن �صماعة حتملها اللوم كامال، جتد اأنها ترمي باللوم على طرف 

اآخر كلما اأعادت ترتيب الأمور؛ حتى بات اجلميع مذنبني و�صحايا 

بنف�س الوقت، ورمبا هم كذلك بالفعل...

احلب... الزواج... الأطفال... امل�صوؤولية، كلمات ب�صيطة بحروفها 

كبرية مبعانيها، ت�صكلت بجانب بع�صها البع�س بتنا�صق جميل لتخلق 

معنى احلياة، متجاوزة العوامل واملجتمعات املختلفة.

يبداأ الأمر باحلب، مير بان�صيابية ونعومة بني حروف امل�صطلحات 

للزواج  حتمية  نتيجة  تكون  التي  امل�صئولية  اإىل  ي�صل  حتى  الأخرى 

املوا�صلة  بني  الفا�صلة  النقطة  تكون  وهنا  الأط��ف��ال،  واإجن��اب 

اأو التوقف التام، بني حتمل تبعات احلب، والختيار، اأو الن�صحاب 

النتائج  عن  النظر  بغ�س  اللوم  الآخ��ر  اجلانب  وحتميل  بتخاذل، 

ومدى اأ�صرارها.
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قلبيهما  اإىل  وتت�صلل  الإعجاب،  الطرفان مرحلة  يتجاوز  اأن  فما   

م�صاعر احلب التي ل تعرف ال�صتئذان حتى يجدا اأنهما قد �صرعا 

يف تاأ�صي�س ع�س الزوجية الذي يبداأ �صغرًيا، ثم يكرب يوًما بعد يوم، 

وتكرب معه التبعات.

رمبا خططا لذلك جيًدا، ولعلهما مل يفكرا حتى كيف �صيكون الأمر 

بعد جتاوز حلظات النبهار، فعندما ي�صتوطن احلب القلوب تعمى 

العقول ول تفكر يف �صيء �صوى املحبوب وروعة ح�صوره واإكمال ما 

تبقى من الأيام الق�صرية معه - واحلب اأعمى -  كما يحلو للبع�س 

و�صفه، بل هو كذلك؛ لأنه يجرب العقل على ت�صليط ال�صوء على اأجمل 

ما يف اجلانب الآخر بينما يتفنن يف اإخفاء العيوب والنواق�س، فما 

اأن تزول امل�صافات البعيدة وترت�صف القلوب من كاأ�س واحد، وت�صتظل 

حتت �صقف واحد؛ حتى ي�صتعيد العقل اأخرًيا قدرته على التفكري كما 

هي عادته، ليكت�صف مع مرور الأيام اأنه اأمام اإن�صان اآخر لي�س الذي 

تغلب  الب�صر  اإن�صان عادي ككل  القلب،  له  اأو ي�صوره  يت�صوره،  كان 

عيوبه ميزاته يف بع�س الأوقات – فالكمال هلل -  واأمام الأمر الواقع 

قد يجد العقل نف�صه جمرًبا على تقبل الأمر املفرو�س، حماول حب 

ال�صريك بكل ما فيه، فهو ذاته يعاين من الق�صور والنق�صان.

يعلن فيها مترده،  التي  اللحظة  امل�صكلة اجلوهرية يف تلك  تكمن 

ا اأن ي�صعه القلب اأمام الأمر الواقع، لكن مبا اأن القدر قد قال  راف�صً

ين�صوي على �صرائب  الرتاجع قد  اأن  اأو  للرتاجع،  كلمته ول جمال 

كثرية ل قبل له بتحملها، فال يجد حال اإل اأن يحاول ويجاهد على 

يف  له  و�صعها  التي  املوا�صفات  نف�س  عليه  لتنطبق  املحبوب  تغيري 

خميلته حماول نقل ال�صورة من دهاليز املخيلة ال�صيقة اإىل اأر�س 
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الواقع  - حرفًيا – دون اأدنى تغيري اأو حتريف. 

ل�صورة  املخيلة  يف  مغاير  انعكا�س  تكوين  جًدا  ال�صهل  من  لكن! 

خيالية  �صورة  وفق  �صخ�س  تغيري  م�صتحيال  يكون  ويكاد  واقعية، 

�صنعناها نحن له.

النبهار  تال�صي  بعد  �صيطرته  فر�س  يف  كبرية  قوة  للعقل  ولأن 

الأول، يجد احلب نف�صه جمرًبا على الن�صحاب بخيبته بعيًدا بهدوء، 

بعيًدا  يرحل  فيها،  مكان  له  عاد  ما  قلوب  من  نب�صه  بقايا  ململًما 

تارًكا القلوب حتت �صطوة العقول؛ لتقول كلمتها دون منازع... 

احلديث  الهادئ  ال�صاب  قلب  �صقط  ملا  كذلك  الأم��ر  يكن  مل  فلو 

عهًدا باملحاماة واحلب مًعا اأ�صرًيا مكبَل احلركة بني �صراديب قلب 

ينعتها  ك��ان  – كما  احلديدي  القلب  – �صاحبة  اجلديدة  زميلته 

زمالوؤه يف املكتب.

وكما يبدو فقد باغته اإعجابه ال�صديد بها وب�صخ�صيتها الفولذية 

اأن يكونها-  فلم يجد مت�صًعا  ي�صتطيع  التي مهما حاول ل  تلك   –
من الوقت للتفكري يف مدى توافقهما مًعا اأو حتى ان�صجام روحهما 

لتاأ�صي�س حياة م�صرتكة طويلة الأمد،  املتنافرتني يف قالب واحد  

بل ل يفرت�س اأن تكون لها نهاية...
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-»تبدو اليوم على غري طبيعتك؟!« 

هم�س له �صديقه اأثناء و�صعه امللف على مكتبه.

-»من اأي ناحية؟«

-»�صمري ل حتاول التغابي علي، فمنذ اأيام، واأنت ل تطيق اجللو�س 

ن�صف  تلتهم  ابت�صامتك  وال��ي��وم  والقلق  التوتر  من  مكتبك  على 

وجهك«..

قرب كر�صيه من �صديقه، وهو يقول ب�صوت اأكرث خفوًتا: -»ها...  

اأخربين ما الأمر فعيناك تقولن الكثري«

-»ح�صًنا!« 

وبوجه خجول  اأكمل: 

-»�صنتزوج اأنا وندى قريًبا«

-»من؟... ندى زميلتنا« 

هز راأ�صه اإيجاًبا :

-»اأنت ل متزح؟!«

تغريت مالحمه فجاأة واعتدل يف جل�صته:
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-»ماذا تعني؟! اأهناك �صيء ل اأعرفه؟!«

-»ل... ل تفهم كالمي خطاأ... لكن...«

-»لكن ماذا؟«

-»طبًعا هذه حياتك، ومن حقك اأن تختار الإن�صانة التي حتبها، 

لكن ندى بالذات اعذرين يا �صديقي، لكن ل اأجد اأي توافق بينكما، 

وطريقة  لها  املنتقدين  اأك��رث  من  كنت  قريب  لوقت  اأن��ك  ن�صيت  اأم 

عن  ينم  وال��ذي  معك،  الطائ�س  موقفها  بعد  خا�صة  ت�صرفاتها 

�صخ�صية ي�صعب التعامل معها...«

-»كان �صوء فهم وانتهى منذ زمن، اأخربتك اأنها اعتذرت«.

فرغم  له،  حدود  ل  طموحها  الفتاة  لكن  فعلت،  تكون  -»قد 

اأنها التحقت بالعمل حديًثا، اإل اأنها تتجاوزنا الواحد تلو الآخر«

-»وماذا يف ذلك؟«

ت�صبقه  اأن  اإل  �صيئ  كل  زوجته  يف  يحب  الرجل  اأن  جيًدا  -»تعلم 

جًدا،  وا�صعة  اخلطوات  تكون  عندما  بالك  فما  قليلة،  بخطوات 

اأي  عندها  اأن  اأعتقد  فال  بندى،  ال�صطحية  معرفتي  خالل  ومن 

نقطة معينة  التوقف عند  اأو حتى  ال��وراء،  اإىل  للرتاجع  ا�صتعداد 

لأجل اأحد«.

-»هل تق�صد اأنها اأف�صل مني؟«

- »�صع ح�صا�صيتك الآن جانًبا، ل اأفا�صل بينكما، ول جمال لذلك 
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وعاطفي  ح�صا�س،  اإن�صان  لكنك  معني،  جمال  يف  يربع  فكالكما 

وهي مندفعة جًدا، ول تتحدث اإل بلغة العقل واملنطق،  تت�صرف 

وفق ما ميليه عليها عقلها دون اعتبار لردة فعل الطرف الأخر«

املعجزات،  اأن احلب ي�صنع  تن�س  لكن ل  تكون على حق،  -»رمبا 

تقلق  ل  بخري  �صنكون  لذلك  كثرًيا.  كفاحها  واأحرتم  اأحبها،  واأنا 

يا �صديقي«

-»اأمتنى ذلك، فهذا زواج، ولي�صت نزهة لأيام اأو �صهور ثم يذهب 

كل واحد حلال �صبيله، ويف كل الأحوال اأمتنى لكما ال�صعادة، فكالكما 

ي�صتحق كل خري«

طماأن �صديقه بابت�صامة، واأكمل عقله رحله ال�صرود التائه...

فاأحمد على حق، مل يكن حتى يطيق �صماع ا�صمها بعد اأن و�صعته 

نف�صها  لإثبات  القوية؛  ورغبتها  تهورها  ب�صبب  �صخيف  موقف  يف 

على  مي�س  مل  اأنه  رغم  الآخرين  ح�صاب  على  ولو  قدراتها  واإظهار 

وجودها يف املكتب اأكرث من ثالثة اأ�صهر كمتدربة...
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-»من اأعد هذه املذكرة؟!« 

اندفعت اإىل املكتب، وهي تتحدث ب�صوت عاٍل: 

-»اأنا كتبتها؟ ما امل�صكلة؟« 

اأجابها بربود...

و�صعت الأوراق على مكتبه، وراحت تتحدث بع�صبية: 

-»�صيدي هذه املذكرة ت�صلح لالإلقاء يف م�صرح للخطابة وال�صعر 

اأكرث منها ملخاطبة قا�ٍس يف حمكمة، مل اأ�صدق اأنك اأنت من كتبها 

ظننتها ملتدرب فا�صل...«

-»اأ�صتاذة... ما ا�صمك اآها ندى، اأمتنى اأن حتا�صبي على كالمك 

اأكرث«.

-»بل اأنا من يتمنى اأن تتقن عملك اأف�صل، وحاول اختيار كلمات 

اأكرث قوة فاأنت يف حمكمة، ول�صت يف م�صرح«

-»ح�صًنا.. ما اأن تنهي فرتة التدريب، ويتم تعيينيك مديًرا مبا�صًرا 

علي، �صاأطبق كالمك بحذافريه...«

رمقته بنظرة غا�صبة وهي تقول: 
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مذكرتك  �صياغة  �صاأعيد  الأح���وال  كل  يف  لكني  ح��ق..  -»معك 

نف�صي يف موقف حمرج  اأ�صع  اأن  امل�صتحيل  باأ�صلوبي اخلا�س، فمن 

اأمام هيئة الق�صاة مبثل هذه املرافعة«

-»اعملي ما يحلو لك...« 

وقوفها  لإكمال عمله مدعًيا جتاهل  وعاد  بربود م�صطنع،  قالها 

بني يديه.

دون  اجلميع  مع  بل  فقط،  معه  الطريقة  بتلك  تت�صرف  تكن  مل 

ا�صتثناء، ومل ي�صفع لها عند مديرها �صوى ذكائها وقدرتها الكبرية 

اأنف�صهم  تعويد  اإل  اأمامهم  يكن  فلم  ب�صهولة،  البقية  جتاوز  على 

على اأ�صلوبها وحماولة التغا�صي عنه.

اإعجاب  اأث��ارت  له،  م�صوغ  ل  ال��ذي  اندفاعها  عن  النظر  وبغ�س   

العمل،  يف  امللحوظ  وتقدمها  نف�صها،  اإثبات  على  بقدرتها  اجلميع 

و�صجاعتها الفريدة التي تخفيها مالحمها الأنثوية...
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-»اأ�صتاذ �صمري!«

همَّ مبغادرة قاعة املحكمة قبل اأن يوقفه �صوت اأنثوي لي�س بالغريب، 

واإن كانت الغرابة يف النربة الهادئة التي طراأت عليه، التفت نحوها 

حماول ت�صنع الربود:

اأو تعليقات على  اأي مالحظات  اإن �صاء اهلل... هل لديك  -»خري 

مرافعتي التي اأنهيتها للتو، اأم تودين اأن اأترك البالطو واأتوجه نحو 

اأقرب م�صرح!«

-»اآه«.. ارتبكت للحظة قبل اأن تكمل:

- »اإًذا! مازلت تذكر؟« 

-»خري ما الأمر!« 

واأجدد  مبرافعتك،  اإعجابي  اأ�صجل  اأن  اأردت  فقط  �صيء  -»ل 

الزمالء،  بل جلميع  لي�س لك فقط  يومها،  بدر مني  اعتذاري عما 

حتم�صت حينها للعمل ولأوقات كثرية كنت اأن�صى نف�صي...«

-»هكذا اإذا!« 

كان اندها�صه حقيًقا هذه املرة. 

اأ�صلوب  اأو  اأ�صلوبي  ع��ن  مت��اًم��ا  يختلف  اأ�صلوبك  -»ب�صراحة 
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املا�صية  الدقائق  خالل  اأدركت  مميًزا،  يكون  يكاد  بل  اأغلبنا، 

اأن حتدث  يهم  ما  بقدر  قوية  كلماتي  تكون  اأن  بال�صرورة  لي�س  اأن 

تاأثرًيا قوًيا على الآخرين رغم ب�صاطتها، وهذا ما جتيده اأنت، بكل 

كانت  الذي  الجت��اه  وتغري  العقول  اإىل  تت�صلل  وان�صيابية  هدوء 

نحوه« ت�صري 

-»هل اأعتربها جماملة اأم عربون �صلح!«

-»ل هذا ول ذاك، فقط اأرادت قول حقيقة اأدركتها للتو، واأدركت 

يجيدون  مم��ن  ل�صت  اأين  كما  عليك،  باحلكم  خمطئة  كنت  ك��م 

املجامالت، اأمتنى لك التوفيق«.

وبابت�صامة رقيقة ودعته وان�صرفت:

-»�صجاعة حقا!«

التعبري  يف  ب�صجاعتها  اإعجابه  اإخفاء  عن  عاجز  وهو  بها  متتم 

عن راأيها ب�صراحة �صواء كان انتقادًا اأو اإعجابا...
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يدر  لكنه مل  ومتى قرر؟  وملاذا  بذلك  يعرف حقيقة كيف فكر  ل 

بنف�صه اإل وهو يعر�س عليها رغبته يف الزواج، هكذا دون مقدمات، 

لتفاجئه هي باملوافقة دون تردد.

ا كانت تفكر فيه بطريقة اأو باأخرى،  كانت موافقتها  وكاأنها هي اأي�صً

على م�صاركته حياته اأو ما تبقى منها من اأجمل ما حدث له حينها، 

وكاأنه قد  وجد �صعادته التي ين�صدها اأخرًيا.

-»هل تاأتي اإىل هنا با�صتمرار؟« 

له  يحلو  حيث  اخلا�س  مالذه  يف  بب�صرها  تتجول  وهي  قالتها 

اأوقاته. معظم  يق�صي  اأن 

-»بيتنا لي�س بعيًدا من هنا كما ترين، لذا احت�صنني هذا املكان 

منذ �صغري«

-»األهذا تق�صي معظم الوقت وحيًدا؟«

-»ماذا تعنني؟«

حتى  اأو  الزمالء،  مع  تتحدث  فقلما  كالبقية،  اجتماعًيا  -»ل�صت 

اأن تنهي عملك  اأو الجتماعية، فما  ت�صاركهم منا�صباتهم اخلا�صة 

حتى تن�صل خارًجا دون حتى اأن تلقي حتية الوداع، اأو تبادل الآخرين 
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الأحاديث اجلانبية، رمبا؛ لأنك تعودت ق�صاء معظم وقتك وحيًدا«

-»رمبا.. « 

قالها وعاد اإىل مراقبة البحر لتجد نف�صها تنظر اإىل حيث �صرح 

بب�صره.

-»جميل هو البحر...« 

قالتها وهي حتدق يف المتداد ال�صا�صع اأمامها باإعجاب

-»كاأنك مل تزوريه من قبل؟!«

عمقه  اأن  كما  ب��ه،  مغرمًة  فل�صت  كثرًيا  لي�س  لكن  زرت��ه  -»بلى، 

يخيفني..«

وحتى  و�صفافيته،  بعمقه  و�صخبه  بهدوئه  يغريني  اأن��ا  -»ح��ق��ا! 

املو�صيقى اجلميلة التي يعزفها...«

-»مو�صيقى؟! اأنت متزح!« 

قالتها حماولة اإخفاء نربة ال�صخرية التي امتزجت بحروفها.

بالبحر، وقدرته  لها عن عالقته  اأثار ردها �صحكه، فراح يحكي 

على فك رموز اللغة التي يتحدث بها هو وكل ما حوله، كانت ت�صتمع 

له باندها�س، ومن حني لآخر حتاول الإ�صغاء للتقاط الأ�صوات التي 

يتحدث عنها لكن دون جدوى، ويف الأخري قالت وهي تهز كتفيها:

-»ل اأدري كيف تقوم بكل ذلك؟«
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-»رمبا.. لأين اأق�صي وقتا اأطول هنا«.

-»قد تكون على حق«.. 

�صمتت لربهة قبل اأن تكمل: 

-»بالكاد كنت اأحظى بوقت فراغ، فوقتي موزع بني الدرا�صة والعمل 

يعترب  قامو�صي  يف  التاأمل  واإخوتي،  بوالدتي  العتناء  جانب  اإىل 

من املحرمات«.

مل يدر مبا يجيبها، فحتى وقت قريب كان ياأخذ م�صروف جيب 

والدرا�صة  بالعمل  مزحوًما  اليوم  يكون  كيف  يعرف  ول  وال��ده،  من 

ل�صاعات  اجللو�س  من  اأكرث  وممتًعا  �صائًقا  الأمر  له  بدا  لكن  مًعا، 

طويلة دون القيام ب�صيء �صوى التاأمل اأو القراءة..

-»�صمري!« 

خاطبته بعد اأن تعبا من امل�صي: 

»األن ي�صايقك اأن اأ�صتمر يف العمل بعد الزواج؟!«

ال�صغرية  مملكتنا  اأن  طاملا  فارًقا  �صي�صكل  ذلك  اأن  اأعتقد  -»ل 

العمل، فمنذ عقد  اإثارة مو�صوع  تتاأثر، لكن ملاذا ت�صرين على  لن 

القران واأنت تتطرقني لهذا املو�صوع ب�صكل �صبه يومي، هل تعتقدين 

اأين لن اأكون قادًرا على حتمل م�صوؤوليتي نحوك؟!«

-»ل... مل يتبادر هذا الأمر لذهني مطلًقا، لكن حقيقة ل اأت�صور 
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نف�صي حبي�صة البيت طوال اليوم، عقلي تعود على العمل املتوا�صل، 

ول اأعتقد اأنه �صيكون قادًرا على ق�صاء الكثري من الوقت بهدوء تام، 

ف�صجيج العمل يغريه كثرًيا.

عيل اإخوتي واأمي ل�صنوات لي�صت بالقليلة، 
ُ
�صحيح اأين كنت اأعمل لأ

ومبجرد  فقط  امل��ال  لك�صب  املنفذ  اأن��ه  على  بالعمل  اأفكر  مل  لكني 

ح�صويل على م�صدر اآخر للمال اأتخلى عنه.

فعندما ُتويف والدي وراح اأهله كل يرمينا اإىل الآخر ليخل�س نف�صه 

ماأوى،  بال  ال�صارع  يف  اأخ��رًيا  اأنف�صنا  وجدنا  امل�صئولية،  عبء  من 

�صعرت باملهانة وقتها، واأخذت على نف�صي عهًدا األ اأحتاج اإىل اأحد 

اأبًدا.

داخلي  يف  تنوح  التي  ال�صغرية  الفتاة  بكاء  �صِكَت 
ُ
اأ اأن  عليَّ  كان 

واأعلمها اأن البكاء لي�س اإل لل�صعفاء - واأنا ل�صت �صعيفة - ووجدت 

نف�صي اأحمل على عاتقي امل�صئولية كاملة، كربت  يف يوم وليلة وراح 

لها،  نهاية  األ  ظننت  حتى  تتو�صع  طموحي  واآفاق  ي�صتد  عودي 

عمري  من  طويلة  �صنوات  ن�صيان  علي  ال�صهل  من  اأنه  تعتقد  فال 

يف حلظة، حتملت خاللها ما يعجز بع�س الرجال عن حتمله.

نعم اأ�صعر اأحياًنا كثرية برغبة لو�صع راأ�صي على املخدة واأنام دون 

اأن اأفكر يف الغد، اأمتنى اأن اأكون زوجة يعتني بي اأحدهم، كما اأعتني 

بي والدي يوًما ما، اأفرغ راأ�صي من كل الهموم واأتفرغ لالعتناء ببيتي 

ا�صتعداد  اأدن��ى  عندي  لي�س  الوقت  بنف�س  لكن  واأط��ف��ايل،  وزوج��ي 
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واأعدها  اأربيها  واأنا  �صنوات عمري  اأجمل  اأفنيت  ذات  للتخلي عن 

اأيًّا كانت الأ�صباب«

-»كل يوم جتربيني على احرتامك اأكرث..« 

قالها وهو يحدق يف عينيها الوا�صعتني، فقد اختلجت امل�صاعر يف 

اأعماقه حينها ومل يدر هل هو يغبطها، اأم يح�صدها على روعة الروح 

م�صوؤولية  حتى  يوًما  يتحمل  مل  ال�صغري...  ج�صدها  ت�صتوطن  التي 

نف�صه فكيف بالآخرين...

-»�صنكون بخري طاملا قلوبنا عامرة بحبنا لبع�صنا..«

يعو�صها عن  واأن  بالفعل،  كذلك  يكونا  اأن  متمنًيا  حاول طماأنتها 

ومتما�صكة.  قوية  اأنها  �صوى  منها  ذنب  دون  نالها  الذي  التعب  كل 

ا قادٌر على حتمل  �صيطرت عليه رغبة جاحمة؛ ليثبت لها اأنه هو اأي�صً

حني  �صالبًة  منها  اأقل  لي�س  واأن��ه  واأك��رث،  هي  فعلت  كما  امل�صوؤولية 

يتطلب الأمر ذلك.
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 �صنوات قليلة جمعتهما يف ع�س الزوجية كانت كفيلة مبحو ذلك 

النبهار، و�صريًعا جًدا �صعر اأن خطًرا يهدد ا�صتقرارهما...

واإن مل تتعمد ذلك لكنها كانت بارعة جًدا يف تو�صيع الفجوة بينها 

مثلها...  يكون  ل  ملاذا  بها،  يعريه  العمل  بات مديره يف  وبينه حتى 

ملاذا ل يحاول اللحاق بها واإثبات قدراته كما تفعل هي؟؟

حاول جتاهل الأمر يف البداية، لكنه عجز، حتى �صك اأنها تتعمد 

كلما  وخا�صة  اجلميع،  اأم��ام  عليه  تفوقها  لإثبات  الفر�س  اغتنام 

وتربية  البيت  لأعمال  والتفرغ  العمل  ترك  مو�صوع  يديها  بني  اأثري 

ابنتها ال�صغرية، ويتحمل هو كافة الأعباء املادية واإن ا�صطره الأمر 

للعمل �صاعات اإ�صافية، لكنها كانت ترف�س باإ�صرار مرتجمة رف�صها 

ب�صكل عملي  له  تثبت  اأن  وكاأنها حتاول  العمل،  اأكرث يف  بالجتهاد 

اأنها اأجدر منه على العمل خارج البيت

طموحها  عن  يغنيها  ما  احلنون  زوجها  يف  جتد  مل  لأنها  رمب��ا   

ورغبتها بالنتقام من كل من تخلى عنها يف �صغرها باإثبات نف�صها، 

وال�صتمرار يف اعتالء �صلم الطموح الذي ل ينتهي رغم اأن اأًيا منهم 

غري موجود، اأو ل ي�صعر حتى بوجودها وباجنازاتها، لكنها وا�صلت 

عن  الزمن  وعجز  ذاكرتها،  يف  علقت  التي  �صورهم  من  انتقامها 

حموها، وكلما حققت انت�صار فتح �صهيتها لنت�صار اآخر واأكرب ومع 
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مرور الوقت اأخذ �صقف طموحها يرتفع حتى تال�صى ال�صقف وبات 

بال نهاية.

حتى ابنتها ال�صغرية التي مالأت عليها حياتها ببكائها و�صحكاتها، 

بقدر حبها لها وتعلقها بها... مل جتد فيها اأي عزاء.

فلم تكد امل�صكينة تطفئ �صمعتها التا�صعة حتى ذابت �صمعة حب 

عواقب  ذنب  دون  هي  فتتحمل  متاًما،  وانطفاأت  اجلميلة،  والديها 

قرارهما.
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-»عليك اأن تقدمي ا�صتقالتك من العمل؟!« 

قالها وهو ي�صتعد لرتك طاولة الطعام.

-»األ متل من تكرار هذا الطلب؟«

-»لديك ابنة بحاجة اإىل اهتمامك، وعلى ما اأعتقد مازال هناك 

زوج بالكاد ت�صعرين بوجوده«.

اأين  تعرف  واأن��ت  تزوجتني  بحقها...  ول  بحقك  ل  اأق�صر  -»مل 

اأعمل وحبي لعملي ل حدود له، وعلى ما اأذكر كان بيننا اتفاق منذ 

البداية، اأن ترك العمل م�صروط فقط بتق�صريي يف واجباتي، وحتى 

تبعات  تتحمل  التي  الوحيدة  واأنا  ينبغي،  كما  بواجباتي  اأقوم  الآن 

العمل يف البيت وخارجه، ومل اأ�صتك بعد« 

البيت  خارج  بالعمل  الهتمام  اأنا  واجبي  ومن  هنا  الرجل  -»اأن��ا 

بينما اأنت عليك تغطية اجلانب الآخر...«

اإن عملي لي�س لأجل العائد  اأق�صر فيه، ثم  -»واجلانب الآخر مل 

املادي، واأنت تعرف هذا جيًدا، وكنت من اأكرث امل�صجعني والداعمني 

حاجًزا  يقف  لن  زواجنا  اأن  يوًما  وعدتني  م�صواري،  بداية  يف  يل 

احُلرِّ  تفي بوعدك فوعد  اأن  فاأمتنى  بيني وبني عملي وطموحي، 

َدْيٌن عليه«
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باب  تارًكا  وين�صحب  البيت،  يرتك  حجتها  تغلبه  عندما  وكعادته 

النقا�س اأو ال�صجار مفتوًحا اإىل اأجل غري م�صمى.

اأكرث ما كان يوؤملها اإ�صرارهما على جتاهلها كلما خا�صا مثل هذه 

املهاترات العقيمة وما اأكرثها، بل ل تكاد مت�صي ليلة دون اأن تعلو 

اأ�صواتهما التي تنتهي بتهديده امل�صتمر برتك البيت، والذي يرتجمه 

هداأ  وقد  �صاعات  بعد  ليعود  بقوة  خلفه  يغلق  الباب  ب�صوت  ف��وًرا 

غ�صبه...
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بعيًدا  وان���زوى  تلعب  تركها  ال�صباح،  ذل��ك  كعادته  يكن  مل 

تعودت  لكنها  جيًدا،  لالأمر  ا�صتيعابها  رغم  بهدوء،  كتابه  يف  يقراأ 

تت�صنع  مل  لكن  منه،  اقرتبت  يديه،  بني  املعرفة  ع��دم  ت�صنع 

ا �صمعوا  الغباء هذه املرة، فقد كان الأمر جدًيا، ولعل اجلريان اأي�صً

�صجارهما الأخري.

-»هل �صتنف�صالن قريًبا؟!«

�صاألته دون مقدمات. 

اعتدل يف جل�صته وو�صع الكتاب جانًبا: 

»من اأخربك؟ اأمك!«

اأوماأت براأ�صها نفًيا، دون اأن ترفع ب�صرها.

-»اإذا؟!«

»....«

-»التفتي اإيّل و�صارحيني من اأوحى لك بهذه الفكرة ال�صخيفة«

تتحدثان  وبالكاد  م�صتمر،  �صجار  يف  فاأنتما  �صخيفة  -»لي�صت 

اإىل بع�صكما، واإن حدث ذلك فمعناه اأن يبداأ نقا�س ينتهي بخروجك 

من البيت غا�صًبا«.
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�صمتت لربهة، ثم اأكملت بتوتر اأكرث:

الو�صع،  هذا  �صئمت  اأنك  فيها  ت�صرخ  واأنت  البارحة  -»�صمعتك 

اأظن  ول  قرارها،  عن  تعدل  مل  اإن  بد  الأ اإىل  حياتها  و�صتغادر 

اأن عندها ا�صتعدادا للر�صوخ..«

-»هكذا اإًذا!« 

فتح ذراعيه لتقرتب منه اأكرث، اقرتبت ف�صمها اإليه، اأطال النظر 

يف عينيها الوا�صعتني. 

-»اأتعلمني لو اأن همومي تعادل هذا البحر ات�صاًعا وعمًقا، مبجرد 

اأن اأ�صمك اإىل �صدري، واأطيل الإبحار يف عينيك اجلميلتني اأن�صى 

هم  يقيدها  ل  املحلقة  الطيور  تلك  اإحدى  اأين  واأ�صعر  �صيء،  كل 

اأو حزن«

-»اإًذا، ل�صت جاًدا يف تهديدك بالرحيل؟«

مبجرد  لكن  غ�صب،  حلظة  يف  اأقولها  كلمة  جمرد  هي  -»ل... 

نف�صي  فاأجد  ال�صغرية،  ي�صدين حبي لبنتي  البيت حتى  اأغادر  اأن 

جمرًبا على العودة...«

تلفت حوله واأكمل: 

الكتاب  هذا  يف  والقراءة  هنا  اجللو�س  من  �صئمت  -»ب�صراحة 

اململ، انظري اإىل تلك ال�صخرة هناك، اإن �صبقتني �صاأحملك على 
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كتفّي اإىل البيت، واإن �صبقتك اأنا �صتحملينني اأنِت«

»ح�صًنا!« 

قالتها وهي تخل�س نف�صها منه، وجتري بكل ما اأوتيت من قوة وهي 

ت�صحك.
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-»األ تالحظ اأنك بالكاد تتحدث معي!«

و�صع كتابه جانًبا والتفت نحوها بربود: 

-»ماذا تريدينني اأن اأقول؟« 

عناٌد،  كفاك  كلينا،  على  الأم��ر  ت�صعب  مل��اذا  اأرج��وك  -»�صمري 

البيت  يف  لكن  زمالء  نحن  املكتب  يف  تت�صور،  مما  اأب�صط  فالأمر 

الأمر خمتلٌف متاًما«.

-»تق�صدين رئي�س ومروؤو�س... للت�صحيح فقط« 

قالها وهو يحاول اإخفاء نظرة غ�صب جالت يف عينيه.

اأخذت نف�ًصا، واقرتبت منه: 

واأنت  لرئي�س ق�صم،  ترقيتي  بعد، فمنذ  الأمر  تتجاوز  -»اإًذا مل 

ل تطيق احلديث معي..«

-»لو كنت تنتبهني لنف�صك واأنت تتعمدين انتقادي واإحراجي اأمام 

زمالئي ملا و�صلنا اإىل هذا احلد..«

-»اأنت من يحاول اأن ي�صور الأمر يف قالب �صخ�صي، العمل عمل 

اأ�صلوبك  �صابًقا،  لك  قلت  وكما  ال�صخ�صية،  بالعالقات  له  ول دخل 

مميز لكن يف بع�س الأوقات ل يكون يف حمله هذا كل ما يف الأمر، 
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لذا علي اأن اأقومك ب�صفتي رئي�صك بالعمل«

-»�صكًرا على الن�صيحة... والنتقاد طبًعا«

-»اأرجوك...«

-»اأنا من يرجوك«.. 

�صمت لربهة قبل اأن يكمل بغيظ: 

-»�صقت ذرًعا من عنادك وت�صرفاتك ورغبتك يف فر�س �صيطرتك 

علي وعلى اأ�صلوب عملي لدرجة ت�صعرين بالختناق.

اإل حل  اأمامنا  لي�س  لت�صتمر حياتنا كزوجني  ندى!  يا  ا�صمعيني   

من اثنني، اإما اأن ترتكي العمل، اأو اأترك اأنا حياتك نهائًيا فتديرينها 

بالطريقة التي حتلو لك«

حققته  ال���ذي  امل�����ص��وار  ب��ع��د  ع��م��ل��ي،  اأت����رك  اأن  اأ���ص��ت��ط��ي��ع  -»ل 

وينتظرين«

العام،  املدير  نائب  ملن�صب  مر�صحة  فاأنت  اأن�صى،  اأن  كدت  -»اآه 

وي�صتحيل اأن تتخلي عن هذا الإغراء لأجلي، ح�صًنا، كما تريدين.. 

اإًذا لي�س اأمامي اإل اأن اأن�صحب بهدوء...«

-»ماذا تعني؟«

-»�صاأقبل بالعر�س الذي عر�صه علي اأحد الزمالء«

-»تق�صد ال�صفر؟!«
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-»دون رجعة«

-»لنناق�س هذا الأمر لحًقا، ل بد اأن يكون هناك حل اآخر«.

لأكرث  املهاترات،  هذه  من  �صئمت  ب�صراحة  ذلك،  اأظن  -»ل 

الو�صع  يزداد  ول  احلال،  هذا  على  ونحن  �صنوات،  ثماين  من 

مبا�صرة  عينيها  يف  ينظر  وهو  اأكمل  �صوء«  اإل 

-»للمرة الأخرية اأب�صط بني يديك هذا الطلب: هل عندك ا�صتعداد 

لرتك العمل لأجلي ولأجل ابنتنا اأم ل؟«

-»ما تطلبه م�صتحيل«

»اأريد اإجابة �صريحة وفوًرا...«

»�صمري!«

»قلت اأريد اإجابة وا�صحة..«

»ل«.. 

عن  بالرتاجع  له  اأم��ل  اأي  تغلق  وكاأنها  وا�صحة،  بحدة  قالتها 

قراراها، �صاد ال�صمت لربهة �صعرت خاللها اأنه �صيحطم كل قطعة 

من اأثاث ال�صالة، اإل اأنه اأجاب بهدوء غريب مل تعهده عليه..

-»هنيئا لك احلرية املطلقة...«

كانت ت�صمعهما، وهي حت�صر نف�صها يف اإحدى زوايا غرفتها، وت�صد 

اأذنيها بيديها كي ل ت�صمع املزيد دون فائدة.
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باب  �صمعت  قليلة  دقائق  وبعد  الأخ��رية،  بعد جملته  �صمتا متاًما 

البيت يغلق بقوة، فها هو قد ذهب ليفرغ حنقه بامل�صي على �صاطئ 

الليل، واأحياًنا مع بزوغ الفجر،  البحر، ويعود يف وقت متاأخر من 

الليلة،  تلك  يعد  مل  تفهمه  اأن  تريد  ل  اأو  جتهله،  ول�صبب  لكن 

مل يدخل عليها يف غرفتها، بعد عودته من جولته ال�صاطئية الليلة- 

جانبها  وينام  بح�صنه  ياأخذها  جبينها،  يقبل  دائًما-  يفعل  كما 

حتى ال�صباح.

وكم كانت �صدمتها عندما اأدركت متاأخرة جًدا اأن ما حدث ذلك 

وفراغ  تام  اأعقبها هدوء  التي  الأخرية  العا�صفة  كان  اإمنا  امل�صاء 

ل ميكن لأحد اأن ميالأه.
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-»متى �صيعود اأبي؟!«

-»والدك رحل، ولن يعود جمدًدا« 

�صمتت قبل اأن تكمل بربود: 

-»لقد انف�صلنا..«

التي  الأوراق  كومة  من  راأ�صها  ترفع  اأن  حتى  نف�صها  تكلف  قلما 

فيه،  التفكري  عن  نف�صها  �صغل  جتيد  كانت  مكتبها،  على  تبعرثت 

اأو لعل غيابه مل يوؤثر فيها فعال كما مل يوؤثر وجوده يف حياتها ...

-»واأنا؟!«

-»ماذا بك؟«

-»اأريد اأبي!«

-»�صلمى حبيبتي... مل تعودي طفلة �صغرية، وعليك اأن ت�صتوعبي 

هذا الأمر جيًدا، والدك اأراد اأن يرحل فرحل«

-»اأنت املخطئة ولي�س هو، فاأنت من تركته يرحل بعيًدا«.. 

قالتها، وتوجهت اإىل غرفتها، ومن حينها وهي ل تطيق التعامل مع 

والدتها، فالأمر كله كان بيدها وبكلمة منها كان �صيبقى، لكن بدا 
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وا�صًحا اأن وجوده اأو رحيله ل ي�صكل فارًقا معها...

وجود  ل  حًقا  وهل  الطريقة،  بهذه  معها  يت�صرفان  ملاذا  ثم 

لها يف هذه الأ�صرة ككيان يهتم لأمره اأحد، مهما كان �صغرًيا، فالأول 

يرحل دون اأن يفكر فيها واإىل ما �صيوؤول اإليه اأمرها، والثاين يبخل 

عليها حتى ببع�س الوقت ل�صرح الأمر، اإن كانوا يتزوجون؛ لينجبوا 

�صعف  وكاأن  فيهم،  يفكرون  ل  ينف�صلون  عندما  فلماذا  الأطفال، 

الأمور  تقبل  على  جمربين  جتعلهم  حيلتهم  وقلة  ال�صغار  هوؤلء 

اأيًّا كانت؟.

ا لها قلب ينب�س بني �صلوعها،  قد تكون �صغرية نعم، لكن هي اأي�صً

ت�صعر بالفقدان والإهانة لت�صرفهما باأنانية مطلقة حيالها، كاًل فكر 

يف نف�صه وم�صتقبله ومل يعنهما اأمرها يف �صيء.

 األ يكفي جولت �صجارهما الدائم التي كانت جمربة على �صماع 

كل كلمة منها، دون اأن ينتبه اأحدهما اإىل اأن كل كلمة يقولنها تر�صخ 

يف ذهنها، وتوؤثر حتى على ت�صرفاتها اأو روؤيتها للم�صتقبل.

قراره  ويفر�س  اخلا�س،  قانونه  يطبق  اأن  يود  كل  لالأ�صف 

من منطلق اأنه الأقوى دون مراعاة لأمرها اأو لأمر القيم التي تعاهدا 

لكن  القرارات،  تلك  من  تتاأذى  قد  مدى  اأي  اإىل  اأو  رعايتها،  على 

واأمام الأمر الواقع كان عليها جتاوز الأمر مهما كان قا�صًيا وموؤملًا، 

خا�صة اأنها تعي�س مع اأم تلقي لها بفتات ما يتبقى لها من وقت..

نف�صها  �صهرت  زوجها  به  ق��ام  ما  ن�صيان  على  نف�صها  جترب  كي 
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بالعمل اأكرث حتى كاد يلتهم كل وقتها، لعلها اأرادت اأن تثبت لنف�صها 

ذلك  اأن  رغم  عليها،  يوؤثر  لن  غيابه  واأن  اإليه،  حتتاج  ل  اأنها  وله 

مل يكن �صحيًحا، فقد كانت تفتقده كثرًيا، ولأكرث من مرة �صبطتها 

وهي تقلب يف األبومات �صورهما ب�صرود وا�صح.

والتعبري  التنف�س  القلب من  موؤمٌل عندما مينع  الكربياء  هو  كم 

عن نف�صه بحرية، وكم هو العقل قا�ٍس عندما يفر�س �صيادته املطلقة 

دون اأن يرتك جماًل للروح اأن تقول كلمتها...
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ري نف�صك �صنذهب غًدا لزيارة خالك« -»ح�صِّ

اإجارة  بعد  و�صاأعود  املدر�صة،  بعد  ل�صطحابي  جدي  -»�صياأتي 

نهاية الأ�صبوع« 

-»وزيارة خالك؟!«

-»اذهبي اأنت.. فال رغبة لدي يف زيارة اأحد« 

- »وجدك لي�س اأحًدا!«

»منعتني من الذهاب للعي�س عنده، لكن ل متلكني احلق يف حرماين 

من ق�صاء اإجازاتي معه..«

-»متى تتوقفني عن التحدث معي بهذه الطريقة؟«

رمقتها بنظرة غا�صبة دون اأن جتيبها بكلمة واحدة قبل اأن تعود 

اإىل غرفتها، تدرك جيًدا اأنها تتعامل مع والدتها بطريقة غري لئقة، 

فوالدتها  بيدها  الأم��ر  هذا  ولي�س  ت�صاحمها،  اأن  ت�صتطيع  ل  لكنها 

تعجز عن �صد الفراغ الذي خلفه رحيل والدها عنها، ول جتد الآن 

اإل ال�صمت  اإليه من بيت ل يتحدث فيه  �صوى ح�صن جدها تهرب 

ال�صارخ والنظرات الغا�صبة املبطنة بالعتاب.  
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-»هل يتحدث معك اأبي؟«

غ�صبه  جاّم  وال��دك  �صب  يبدو  ما  فعلى  بنيتي،  يا  كثرًيا  -»لي�س 

علينا جميعا، اأو اأن عمله ياأخذ كل وقته هناك«

-»وهل ت�صتاق له كما اأ�صتاق له اأنا؟«

-»ج��دا... فاأنت ل تدركني ماذا كان يعني يل والدك، ول يزال، 

نقرتفه  ذنب مل  على  ي�صاحمنا  فلعله  النتظار،  �صوى  لكن ل منلك 

نحن، ويفكر بالعودة يوًما اأو حتى فتح باب التوا�صل امل�صتمر..«

-»األ�صت غا�صًبا منه لرحيله بتلك الطريقة؟!«

»واأنت...  هل غ�صبت منه؟!«

هزت كتفيها وهي جترب نف�صها على البت�صام، لكن مل تقل �صيء.

-»وكيف هي والدتك؟« �صاألها حماوًل تغيري جمرى احلديث 

-»ل اأدري..«

-»كيف ل تدرين؟ األ تعي�صني معها بنف�س البيت؟«.

-»هي دائًما م�صغولة بعملها، واأنا م�صغولة بدرا�صتي...«
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خطوؤها  لي�س  فاخلطاأ  �صلمى،  يا  اأم��ك  على  قا�صية  تكوين  -»ل 

وحدها...«

للعي�س  ي��اأخ��ذين  اأن  منه  �صاأطلب  اأب���ي  ي��ع��ود  عندما  -»ج���دي! 

معكما...«

-»حقا!«

هزت راأ�صها اإيجاًبا:

-» �صاأعد يل كوًبا من ال�صاي؟ هل تريد واحًدا«

- »بكل تاأكيد«.
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-»األو!«

خالها  زوج��ة  �صوت  لياأتيها  ناع�س  ب�صوت  الهاتف  على  ردت 

املتوتر: 

-»�صلمى جدتك مري�صة جًدا وعليك القدوم فوًرا«

- »يف البيت؟!«.

- »ل يف امل�صت�صفى«.

-»جدي لي�س هنا �صاأنتظره حتى يعود وناأتي �صوًيا«.

-»ل تتاأخري«.

-»ح�صًنا«.

مل تطق انتظار جدها فتوجهت من فورها اإىل امل�صت�صفى، فلي�س 

لي�صت املرة  اأن يطلبوا منها احل�صور بهذه الطريقة..  من عادتهم 

امل�صت�صفى  اإىل  نقلها  يتم  و  اأ جدتها  فيها  متر�س  التي  الأوىل 

فهي مري�صة منذ عرفت نف�صها، فما اجلديد! 

-»�صتكون بخري« 

حاولت بث الطماأنينة يف نف�صها وهي تغادر التاك�صي.

66



كانت تنام على اأحد الأ�صرة البي�صاء ومن حولها اأبناوؤها ووالدتها 

جتل�س اإىل جانبها ت�صند راأ�صها بذراعها، وتبل �صفتيها بقطرات املاء 

بني الفينة والأخرى، تغفو العجوز للحظات، ثم تفتح عينيها بتثاقل، 

وتهذي بكلمات غري مفهومة، لتغيب عن الوعي جمدًدا، وكلما غفت 

ت�صمرت العيون عليها، بينما تهزها ابنتها برفق وهي تنادي عليها 

ب�صوت خمنوق.

لأول مرة تتجلى نظرة اخلوف يف عيني والدتها، ولأول مرة تهم�س 

لأحدهم بتلك الرقة، وجدت نف�صها تقف اأمام اأنثى حتمل يف �صدرها 

قلب �صيدة حنون، واأخرًيا ذاب اجلدار الثلجي الذي تخفي نف�صها 

خلفه لتظهر قلب الأم والبنة بنف�س الوقت.

اأما هي فقد انزوت يف ركن الغرفة، ت�صري الق�صعريرة يف ج�صدها 

من وقت اإىل اآخر ونوبات اخلوف تهزها من الداخل، ف�صبح املوت 

يحوم يف اأرجاء الغرفة، وعلى ما يبدو يرف�س املغادرة دون رفقة.

 - قدميها  حتريك  عن  عجزت  لكنها  بعيًدا،  تن�صحب  اأن  متنت 

تتاأمل كثرًيا - لوقت طويل وهي ت�صارع املر�س  اأنها  امل�صكينة يبدو 

اأطول  ما  و�صرب،  الزمن  منه  اأكل  جلد  يغطيها  عظاما  باتت  حتى 

اجلال�س  ي�صمع  بالكاد  ب�صمت  تتاأمل  وه��ي  اأم�صتها  التي  الليايل 

بجانبها اأنينها اخلافت!، مل تكن من النوع الذي ي�صتكي اأو يتذمر.

اأحياًنا كلما راأت حالتها يف تدهور م�صتمر يدور يف خاطرها هاج�س 

اأن املوت �صار اأرحم لها من كل هذا العذاب املتوا�صل الذي تتزايد 
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حدته من وقت اإىل اآخر، لكن يف هذه اللحظة بالذات رف�صت جمرد 

التفكري يف ذلك، ومتنت لو تعي�س معهم لوقت اأطول، ل يهم كيف.. 

املهم األ تغادرهم دون رجعة...
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اأ�صبحت  اإىل يديك كيف  تاأكلني جيًدا... انظري  اأنت ل  »�صلمى! 

ناحلة...« 

راحت العجوز تتفح�س ج�صدها ووجهها بيديها، و�صيلتها الوحيدة 

للتعرف على اأحفادها بعد اأن فقدت ب�صرها.

-»جدتي....« 

اأم�صكت بكلتا يديها، وراحت تقبلهما، واأكملت �صاحكة:

-»يعني اأنت التي تاأكلني جيًدا؟!«

-»اآه يا بنتي!... اأنا زماين قد انتهى، اأما اأنت يف ريعان �صبابك 

فال تقارين نف�صك بي، واعتني بنف�صك جيًدا...«

-»ح�صًنا... فطلباتك اأوامر« 

-»واأين والدتك ملاذا مل تاأت معك؟«

-»م�صغولة جًدا... لكنها �صتاأتي يف الغد اإن �صاء اهلل«

اهلل  كان  حيالها،  بالذنب  �صعر  اأ كم  دائًما،  م�صغولة  -»هي 

يف عونها«.

اإهمالها  توؤنبها على  لتم�صك بيدها  توقفت عن احلديث، وعادت 

ل�صحتها.   
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-»اأم�....ي!« 

ب�صوت  املنك�صر  �صوتها  اختلط  املخنوق،  والدتها  �صوت  اأعادها 

�صدرها  اإىل  ت�صمها  كانت  الأر���س،  على  رمته  الذي  الكاأ�س  تك�صر 

وهي تبكي بحرقة، بينما التف الآخرون حولها، ل يدرون هل يبكون 

فراق والدتهم اأم يخففون عن اأختهم املكلومة... 

اأمها بني يديها  عجزت قدماها عن حملها، وهي ت�صاهد انهيار 

بهذا ال�صكل، ولأول مرة تتعاطف معها، وترثى حلالها، فكم �صعب 

هو فراق الأحبة، ول يكاد يطيقه القلب؛ ولأن اجلميع كان من�صغال 

احلزن...  �صدة  من  ينهار  يكاد  وج�صد  احلياة  فارق  ج�صد  بني 

ي�صعر بها اأحد، ح�صرت ج�صدها يف زاوية الغرفة، وراحت هي  مل 

الأخرى تبكي بت�صنج، ل تدري وقتها هل كانت تبكي رحيل جدتها  

راح  الذي  املوت  من  تبكي خوًفا  اأنها  اأم  والدتها،   على   اأم حزًنا 

يحلق يف املكان بح�صوره املهيب واملخيف.
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انهارت والدتها فجاأًة مبجرد اأن فارقت الروح بقايا ج�صد هدته 

اأكرث  عليها  عبًئا  كانت  والدتها  اأن  رغم  واملر�س،  الطويلة  ال�صنون 

منها عون لكنها مل ت�صعر يوًما بثقله، اأو تفكر بالتخلي عنه.

التي  ال��روح  مبثابة  كانت  لكنها  حيلتها  وقلة  �صعفها  رغ��م 

متدها بالطاقة التي حتتاج، ل يهم كيف هو وجودها يف حياتها، 

اأح�صانها  بني  ترمتي  هناك  تكون  اأن  فاملهم  تقدمه،  ما  ول 

الظروف  ا�صطرتها  التي  الطفلة  روح  اإىل  باحلنني  �صعرت  كلما 

مبكًرا. عنها  للتخلي 

رغم اأنها كانت تدرك اأن املوت الذي اأخذ والدها يف �صبابه �صياأخذ 

والدتها  ت�صتثني  اأن  لها  يحلو  كان  لكن  اآجال،  م  اأ عاجال  غريه 

من تلك احلقيقة، وكاأنها اأقنعت نف�صها اأن القدر �صيرتكها لها كنوع 

من التعوي�س من احلرمان من حنان الأب باكًرا...

املوت،  ذائقة  نف�س  وكل  اأح��دا،  ي�صتثني  ل  فاملوت  يفعل،  مل  لكنه 

ومعها  من ح�صنها،  والدتها  انتزاع  من  عدة متكنوا  بعد حماولت 

انتزعوا قوتها ومتا�صكها...
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-»اأمي! الع�صاء جاهز...«

-»ل رغبة يل يف الأكل...«

-»اأمي اأرجوك، اأنت تعذبني نف�صك بهذه الطريقة...«

نظرت اإليها ودموعها ت�صطر على خديها حزنا دفينا:

-»تعايل يا بنتي...«

فتحت لها ذراعيها، وراحت ت�صمها اإليها وتبكي بحرقة،  �صعرت 

بحرارة دموعها حترق �صدرها هي، متنت اأن تخرجها من حالتها 

تلك لكنها مل ت�صتطع اأن تقدم لها �صوى البقاء بالقرب منها؛ حتى 

تتجاوز اأزمتها.

الأيام  لكن مع مرور  عليها،  بال�صفقة  وال�صعور  التعاطف  يحركها 

عليها  خوفها  اأن  واأدرك���ت  بالتعاطف،  ال�صعور  قلبها  من  اختفى 

باب  من  يكن  مل  اليوم  ذلك  امل�صت�صفى  غرفة  زاوية  يف  وبكاءها 

ال�صفقة، بل اأعمق من ذلك بكثري...

طويل،  لوقت  بذلك  اعرتافها  عدم  رغم  حتبها  كم  اأدركت 

حتى  اأو  ت�صعر  اأن  دون  �صرايينها  بني  يت�صلل  كان  لها  حبها  وك��اأن 

تعرتف بذلك يوًما...
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برودة  فيه  �صرت  وقد  والدتها،  ج�صد  حتت�صن  نف�صها  تخيلت 

وتاأكدت  ذلك،  يف  التفكري  ملجرد  بدنها  فاق�صعر  وال�صكون  املوت 

اأن ترتكها، وتذهب  اأبًدا، رمبا متنت كثرًيا  تتحمل فراقها  لن  اأنها 

لت�صمح  حادة  نقا�صات  يف  معها  ودخلت  بل  جدها،  عند  لتعي�س 

لها بذلك، لكن اأن متوت، وترتكها نهائًيا فهذا ما ل تطيقه...
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-»اأمي، وردك ات�صال من املكتب...« 

-»ل اأريد اأن اأحتدث لأحد...« 

همت باخلروج قبل اأن يوقفها �صوتها وكاأنها حتدث نف�صها:

-»كان �صمري على حق«  

-»اأمي!«

الذي  للفارق  اأنتبه  ومل  لأمري،  ويهتم  بي،  يعتني  بجانبي  -»كان 

اأحدثه غيابه اإل عندما احتجته بحق فما اأمّر الوحدة«!

جل�صت اإىل جانبها لكنها مل جتد ما تقوله. 

يعود  والدي  اأن  �صعرت  لوهلة  اأكرب،  وحبه  كبرًيا  قلبه  -»كان 

اإىل احلياة، ويحت�صنني، يقول يل ل تخايف اأنا جانبك؛ فيزداد خويف 

اأ�صتمدها  التي  القوة  دافًئا لكن  ومت�صكي بح�صانتي، كان ح�صنه 

من عملي واعتمادي على نف�صي اأكرث دفًئا... وها هو قد م�صى بعيًدا 

دون اأن يكلف نف�صه عناء اللتفات اإىل اخللف«.

-»اأنت من �صمح له بالرحيل«.

تهديدي،  عن  يوًما  يكف  مل  لأنه  بذلك؛  له  �صمحت  -»رمبا... 

مل ي�صعرين يوًما بالأمان، ولو كان فعل لرتكت كل �صي لأجله...«
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والدتها  لعل  ال�صمت،  التزمت  لكنها  عليها،  ترد  اأن  حاولت 

�صنوات  عن  ن�صان  الإ يتخلى  اأن  ال�صهل  من  فلي�س  حق،  على 

عمر من الكفاح؛ لأجل �صخ�س يعجز عن تقدمي اأب�صط احتياجاتك 

»الأمان«، كان حمًبا وعطوًفا، لكن ما اأن ي�صايقه �صيء؛ حتى يبادر 

�صيرتكهم  من  حال  اأو  بالعواقب،  التفكري  دون  ب�صرعة  بالن�صحاب 

بعده كيف �صيكون.

 بب�صاطة مل يكن جديًرا بتحمل امل�صوؤولية، وما اأن ي�صت�صعر ثقلها 

وعجزه حيالها حتى يبادر بالهروب.

 على عك�صه متاًما كانت والدتها، فحتى بعد اأن تزوجت مل تن�س 

م�صئوليتها جتاه والدتها واإخوتها، ظلت تعتني بهم بقدر ما ت�صتطيع، 

الكلمات  ترتجمه  ل  ال��ذي  واحل��ب  بامل�صئولية  ال�صعور  يحركها 

بقدر ما ترتجمه الأفعال، ومهما كانت ال�صغوط على كاهلها اإل اأنها 

ل تفكر اأبًدا يف الن�صحاب اأو البحث عن مهرب مهما كلفها الثمن.

رغم اأنها ظلت حتملها وزر ما حدث على مدى �صنوات، وحتاول 

يوما  تفكر  مل  لكنها  الوحيد،  املذنب  اأنها  اإ�صعارها  فر�صة  كل  يف 

ممكًنا  كان  ذلك  اأن  رغم  اخلا�س  ل�صاأنها  وتتفرغ  عنها،  بالتخلي 

جًدا بوجود جدها الذي حاول جاهًدا احل�صول على فر�صة رعايتها 

كتعوي�س عن رحيل ابنه الوحيد.

75



28

-»ما الأمر يا عمي؟، اأخربتني �صلمى اأنك تريد خماطبتي يف اأمر 

مهم؟«

-»�صاأح�صر لك �صيء ت�صربينه«

-»ل داعي لذلك، هل تواجه �صلمى م�صكلة معينة؟!«

»ل تقلقي �صلمى بخري فقط اأردت اأن اأطلب منك طلبا وكلي اأمل 

اأنك لن تخيبي ظني هذه املرة اأي�صا...«

».......«

-»اأريد اأن توافقي على انتقال �صلمى للعي�س معي«

-»لكنها تزورك با�صتمرار، وهي الآن عندك على مااأظن!«

-»يوًما بالأ�صبوع لي�س كافًيا، فالوحدة تقتلني...«

-»ا�صدقني القول، هل هذه رغبتك اأنت اأم رغبتها هي؟«

-»كالنا«

ذلك  اأدرك  معي،  العي�س  تطيق  ع��ادت  ما  �صلمى  اإن  قل  -»ب��ل 

جيًدا«

-»ندى.. لي�س الأمر كما تعتقدين«
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-»بل هو ذاك، ا�صمعني يا عمي، واأنا متاأكدة اأنها ت�صرتق ال�صمع 

لنا الآن لذا لن اأكرر ما �صاأقوله...« 

�صمتت لربهة قبل اأن تكمل ب�صوت حازم:

-»اإن كان والدها قد رماها، وم�صى بعيًدا فلن اأفعل مثله، مهما 

والأخري عنها،  الأول  امل�صوؤول  الآن  واأنا  ابنتي  �صلمى  راأيها يف،  كان 

تكون  اأن  مبجرد  مني  وعد  وهذا  جتاهها،  بو�صعي  ما  كل  و�صاأفعل 

الختيار،  حرية  لها  ف�صاأترك  لت�صرفاتها  الكفاية  فيه  مبا  واعية 

ولن اأقف يف وجهها اأبًدا وحتى ذلك احلني �صاأكون �صاكرة بعدم فتح 

هذا املو�صوع جمدًدا...« 

وقبل اأن تفتح الباب اأكملت:

- »اأخربها اأين اأنتظرها يف ال�صيارة لنعود اإىل البيت...«

رغم اأنها حاولت اأن تبدو هادئة، لكنها مل تكن كذلك فهي تعرفها 

تلقى  كمن  كانت  كذلك،  كانت  و�صاعتها  الغ�صب  يتملكها  عندما 

�صوى  منها  جتد  ل  لكنها  تقدمه  ما  كل  فرغم  اخللف،  من  طعنة 

النك����ران...
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-»�صنكون بخري دونه...« 

هم�صت بها وهي مت�صك بيدي والدتها، وتتو�صلها بنظراتها اأن تكف 

بالوحدة،  ال�صعور  يكون  كيف  جيًدا  تدرك  فهي  نف�صها،  تعذيب  عن 

وتخاف على والدتها...

نظرت اإليها حماولة ر�صم ابت�صامة باهتة، لكنها عجزت، احت�صنت 

ب�صمت  املفتوحة  النافذة  خ��الل  من  بالتحديق  واكتفت  ابنتها، 

م�صحون بالكلمات...

�صحيح اأن وجود زوجها اإىل جانبها ما كان ليغري من القدر �صيئا، 

كان  وجوده  لكن  والدتها،  ياأخذ  وهو  املوت  وجه  �صيقف يف  كان  ول 

كفيال بتخفيف وطاأة الأمل على قلبها وحمو �صعورها بالوحدة...

لكنه العناد واخلوف من املجهول الذي لم�صوغ له، ومن الغد الذي 

حلظة  يف  بها  ا�صتحكمت  التي  ال�صلطة  �صطوة  وبينها،  بينه  باعد 

دون  لها  ين�صاع  اأن  اجلميع  وعلى  تقهر  ل  قوة  اأنها  فاأ�صعرتها  ما، 

مناق�صة.

كان على حق، فكم كان يحلو لها اأن ت�صعره باأنها اأف�صل منه، اأرادت 

اأن تنتزع منه اعرتاًفا �صريًحا بذلك، لكنه مل يفعل، وبدل من اإ�صباع 

غرورها اآثر الن�صحاب بكرامته بعيًدا...
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حياته  يدير  هناك  فهو  الآن،  النحيب  هذا  كل  فائدة  ما  لكن   

ت�صعره  حلياته،  جديدة  �صريكة  وجد  قد  اأن��ه  لبد  ي�صاء،  كيف 

جدارًة  اأكرث  لتبدو  الفر�س  اغتنام  حتاول  ول  ومهاراته،  بقدراته 

منه... وتفوًقا 
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لتخاطبها  والدتها  غرفة  اإىل  وتوجهت  الهاتف  �صماعة  اأقفلت 

ب�صوت بدا عليه التوتر: 

-»اإن كنت ل متانعني اأود الذهاب لزيارة جدي«

-»اأخطب اأملَّ به؟«

-»لي�س حتديًدا لكن �صوته مل يعجبني، واأنا اأحدثه بالهاتف...«

-»األ ميكن اأن ينتظر الأمر حتى ال�صباح؟«

-»كما ت�صائني...«

وقبل اأن تغلق باب الغرفة خلفها اأتاها �صوت والدتها:

-»انتظري... جهزي نف�صك �صاأقلك اإليه الآن...«

مل متانع رغم ال�صحوب الذي بدا على وجه والدتها، بل اأ�صرعت 

تدعي  اأن  بالذنب  ال�صعور  متجاهلة  نف�صها،  لتجهز  غرفتها؛  اإىل 

مر�س جدها؛ لتجربها على ا�صطحابها اإليه، مل  تفكر اأبًدا يف لوم 

نف�صها، فبمجرد اأن حدثها جدها بالأمر مل يكن مبقدورها النتظار 

حتى ال�صباح...
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-»وهل والدتك بخري؟« 

�صاألها م�صتدرًجا .

اأت�صور  مل  احلمد،  وهلل  الأمر  تتجاوز  بداأت  جدي...  يا  -»نعم 

اأن تتاأثر اإىل هذه الدرجة، لكن هذا ما حدث...«

-»هذه والدتها وطبيعي اأن حتزن لفراقها«

-»لي�س الأمر جمرد حزن فقد �صمعتها البارحة تتحدث اإىل اأحدهم 

ا�صتق�الته��ا  تقدم  وقد  مفتوحة،  اإجازة  يف  اأنها  وتعلمهم  باملكتب 

يف اأية حلظة...«

-»حقا!«

-»نعم... اأ�صعر بالأ�صى حيالها، تعودت اأن اأراها قويًة، فال اأحتمل 

انهيارها بهذه الدرجة، وكاأنَّ وفاة جدتي قد قلب عليها كل املواجع 

بيدي  لي�س  لكن  اأ�صاعدها  اأن  اأمتنى  كم  عنها،  تت�صاغل  كانت  التي 

حيلة...«

�ص���رع  اأ م���ر  الأ و�صتتج���اوز  قوي���ة،  والدت���ك  تقلق���ي...  -»ل 

مم���ا تت�صوري���ن«

-»اآمل ذلك.. وهل اأنت بخري؟، مل اأزرك منذ فرتة«
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-»طبًعا بخري ولدي مفاجاأة لأجلك �صت�صعدك جًدا«

-»خري!«

-»والدك ات�صل بي، واأر�صل يل بع�س ال�صور احلديثة له... رائع 

كما هو.. مل يتغري...«

-»حًقا!«

-»�صاأحتفظ بال�صور لأجلك، لرتينها يف زيارتك القادمة«

-»هل �صاأل عني؟«

لوالدتك،  حدث  مبا  واأخربته  بخري،  اأنك  طماأنته  -»بالطبع.. 

كان حزيًنا لأجلها...«

اأرى  اأن  اأريد  الآن،  اإليك  ت�صطحبني  اأن  والدتي  من  -»�صاأطلب 

�صورته، و�صتحكي يل بالتف�صيل اململ عن حمادثتكما...«

-»ح�صًنا ! �صاأنتظرك«
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-»هل اأنِت بخري؟!«

»....«

-»اأمي!« نادتها ب�صوت اأعلى عندما مل جتد منها اأي اإجابة

-»ما الأمر؟«

-»�صاألتك هل اأنت بخري، لكنك مل جتيبي، اإن كنت متعبة باإمكاننا 

تاأجيل الأمر للغد...«

-»ل تقلقي اأنا بخري، ثم اأنا نف�صي بحاجة اإىل بع�س هواء امل�صاء 

املنع�س، مل اأغادر البيت منذ اأ�صابيع...«

اأجابتها وعادت لرتكز يف ال�صارع الظلم املمتد اأمامها، يف حني بدا 

وا�صًحا عليها اأن عقلها ي�صبح يف عامل اآخر. 

-»ح�صنا!« 

ثم  بالفعل،  كذلك  تكون  اأن  بقلٍق وتاأمل  نحوها  تنظر  وهي  قالتها 

ان�صغلت هي الأخرى مبراقبة اللوحات الإعالنية املعلقة على مقدمات 

املحالت واملراكز التجارية جانب الطريق

�صورة  حملها  وحتل  تخفت،  حولها  الأ�صواء  ب��داأت  ف�صيًئا  �صيًئا 
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التي  اخلفيفة  وحليته  ال�صغريتني  وعينيه  الطويل  بوجهه  والدها 

يعتني بها جيًدا.

-»لبد اأن يكون ال�صيب قد وجد طريقه اإىل حليته و�صعره«

ابت�صمت وهي تهم�س بها يف �صرها، بكل تاأكيد �صيزيده ذلك و�صامة 

ووقاًرا، و�صوته... نعم �صوته لبد اأنه قد تغري نوًعا ما، لكنه �صيظل 

هادًئا وحنوًنا كعهدها به...

�صتطلب  اأر�صلها،  التي  ال�صور  كل  لتت�صفح  �صرًبا؛  لتطيق 

من جدها اأن يت�صل به، وهي عنده؛ كي ت�صمع �صوته، فهي ت�صتاق 

تلك  ط��وال  تركها  على  تعاتبه  اأن  لبد  نعم  �صتعاتبه...  كثرًيا،  له 

لها،  يعتذر  اأن  ولبد  بها،  يت�صل  اأو  اإليها،  ير�صل  اأن  دون  ال�صنوات 

و�صت�صاحمه فالمتلك اإل ذلك.

اأخرًيا،  و�صرتاه  جلدها،  ق�صرية  زيارة  ولو يف  قريًبا  �صيعود  رمبا 

يكون  وقد  �صنوات،  قبل  تفعل  كانت  كما  جل��ولت  برفقته  �صتخرج 

مبقدورها اأن ت�صلح بينه وبني والدتها، فكالهما الآن بحاجة اإليه، 

و�صي�صت�صعر ب�صرورة وجوده يف حياتهما.

�صتطلب  الأح��وال  كل  ويف  رمبا!  والدتها....  �صتوافق  هل  لكن 

من جدها اأن ي�صاعدها يف ذلك، لبد اأن يوافق، فهي ل ت�صتطيع الآن 

اأن ترتك والدتها وتذهب للعي�س معهما، كما وعدت �صابًقا، وبنف�س 

الوقت تتمنى اأن يكون والدها قريًبا منها.
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تخيلته وهو يقف على عتبة الباب، يرمي حقيبته جانًبا، ويفتح لها 

دفء  اإل  �صي  كل  تنا�صت  حينها فقط  ح�صنه،  لرتمتي يف  ذراعيه؛ 

اأح�صانه، تركت لقدميها العنان لتحملها اإليه تاركًة خلفها �صنوات 

من احلرمان والدموع.

ابت�صم لها فكانت ابت�صامته م�صيئة م�صرقة يكاد نورها يطغى على 

كل الليايل املظلمة التي عانت فيها الوحدة، كان النور يقرتب منها 

ب�صرعة، ويكاد يبتلعها، ات�صعت حدقتي عينيها وهي ت�صيح باأمها:

-»اأم�...ــ...«

�صرير  �صوتها  قطع  املرتعدة  حنجرتها  الأحرف  تتعدى  اأن  وقبل 

عجالت �صاحنة تتجه نحوهما ب�صرعة جنونية ليبتلعهما �صوء �صاطع 

اأعقبه ظالم دام�س وهدوء مطلق...
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من  واأن  امل��وت،  عن  احلكايات  من  الكثري  �صمعت  �صغرها  يف   

يواجهون املوت ي�صاهدون نوًرا �صاطًعا قبل اأن يغادروا الدنيا، يعقبه 

ظالم دام�س، كانت جمرد حكايات لي�س اإل، لكن تلك الليلة �صعرت 

اأن هذا ما يحدث فعال، فقد راأت املوت يقرتب منها متو�صًحا نوًرا 

ُيبهر الأب�صار وما اإن احتواها بني حناياه حتى دلفت اإىل عامل مظلم 

ن بال�صواد. ل يتحدث فيه اإل ال�صمت، وكاأن الثوب ال�صاطع ُبطِّ

فهي  يكون،  اأن  به  يفرت�س  كما  ج�صدها  تفارق  مل  احلياة  لكن 

تزال  ل  الظالم،  حنايا  بني  بوجل  تت�صلل  باأنفا�صها  ت�صعر  تزال  ل 

�صيء..  الال  يف  تفكر  نعم  تفكر،  وحتى  وت�صعر،  تتنف�س،  موجودة، 

ا.. فهل هكذا يكون املوت؟! ولعلها تتحرك لكن يف الالوجود اأي�صً

هل ماتت فعال واأهالوا على ج�صدها الرتاب كما فعلوا مع جدتها  

قبل اأ�صابيع؟!

وما هذه الهمهمات وال�صجيج اخلافت الذي ت�صعر به من وقت اإىل 

اآخر؟! رمبا هي للموتى جريانها - يا اإلهي كم ترعبها هذه الفكرة - 

لكن هل املوتى يخافون، ويرتعبون؟!

لعلهم كذلك - لأنها خائفة الآن - خائفة من املوت رغم اأنه كان 

�صديد البيا�س، خائفة من القرب املوح�س رغم اأنها مل تفتح عينيها 
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بعد لت�صاهده، خائفة من الأ�صباح التي ت�صعر بحركتها حولها، خائفة 

من اخلوف نف�صه وخائفة من الظالم !!...

بل لعل الظالم هو اأكرث ما ُيخيفها، تخاف منه لدرجة اأنها تعجز 

عن فتح عينيها كي ل تراه - لكن هل ميكن روؤية الظالم؟! - رمبا!!  

واإل ملا كانت خائفة من جمرد التفكري يف فتح عينيها.

منه  خائفة  هي  لذا  يخيفهم،  ل  وما  يخيفهم،  ما  يعرفون  فاملوتى 

حياتهم  ي��دي��رون  كيف  وفهمت  منهم،  واح��دة  �صارت  فقد  الآن، 

دون  عامل  يف  تعي�س  اأن  يعقل  كيف  لكن!!..  احلياة؟  من  اخلالية 

اأن تراه، اإن كانت قد ماتت، ودفنت يف قربها فال بد اأن تتاأقلم مع 

فقد  ترحل،  ثم  قليلة،  اأياًما  هنا  مت�صي  لن  فهي  اجلديد،  الواقع 

تلك  طوال  ظلت  اأنها  يعقل  فهل  جدتها..  وفاة  على  فرتة  م�صت 

فجدتها  تذكرت،  اآه   - عينيها!!؟؟..  تفتح  اأن  خائفة  وهي  الفرتة 

حتى  للب�صر  فاقدة  تظل  اأن  يعقل  ل  لكن   - للب�صر  فاقدة  كانت 

اأن يكون ب�صرها قد عاد لها حتى تتمكن من روؤية  لبد  قربها  يف 

يكون  اأن  جميل - لبد  اأي�صا  هناك  العامل  لعل  ثم  اجلديد،  عاملها 

كذلك-  فلم ي�صبق لأحد اأن مات ودفن يف قربه، ثم عاد اإىل احلياة 

ليجزم اأن القرب مظلم وموح�س كما نت�صور.

نعم  عينيها،  وتفتح  عليها،  ي�صيطر  الذي  اخلوف  تهزم  اأن  لبد 

يجب اأن تفعل، حتى واإن كان ما حولها مظلما وموح�صا، فما عليها 

اإل اأن تقفلهما، ولن جتازف بفتحهما جمدًدا.
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اجلديد  عاملها  على  للتعّرف  عينيها  فتح  ب�صرورة  اقتناعها  رغم 

بعد املوت، اإل اأنها احتاجت  اإىل  وقت اأطول للتغلب على خماوفها، 

حولها  ببطء  راأ�صها  وحركت  فتحتهما  عندما  ده�صتها  كانت  وكم 

لتجد اأن القرب اأو�صع مما كانت تظن، بل ودهنت جدرانه كلها باللون 

على  النائمة  الوحيدة  كانت  واإن  وحيدة  لي�صت  اأنها  كما  الأبي�س، 

ظهرها ويتحرك الآخرون.

كادت اأن تبت�صم ب�صخرية رغم الأمل الذي يطحن ج�صدها، فاأي 

خائفة  كانت  الذي  هذا  قرب  واأي  عنه؟!  تتحدث  الذي  هذا  هراء 

�صمعت  للتو  الأبي�س؟!!  باللون  جدرانه  ودهنت  بل  فيه،  النظر  من 

بـ»الطبيب«...  اأحدهم  تنعت  اإحداهن 
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اأغم�صت عينيها لبع�س الوقت وفتحتهما جمدًدا، و�صريًعا  بداأت 

وهاهي  �صواها  اأحد  ول  بالفعل  نائمة  اإنها  اأك��رث،  امل�صهد  ت�صتوعب 

حتدق يف ال�صقف الأبي�س فوقها، �صعرت اأنها عادت للتو من كابو�س 

اأفكارها،  ترتيب  حتى  اأو  التفكري  عن  تعجز  كيف؟  لكن  خميف، 

فالأ�صوات تتداخل يف بع�صها والأحداث اأكرث ت�صعًبا.

- »اآه« 

ال�صاطع  ال�صوء  العجالت،  �صرير  والدها،  ابت�صامة  الآن  تذكرت 

عا�صته  الذي  اجلنون  ذلك  كل  اإىل  ونقلها  اأعماقه  غا�صت يف  الذي 

فيه لفرتة من الزمن ل تعرف مدتها، كانت مع والدتها يف طريقهما 

لزيارة جدها و... يا اإلهي كانت قد ن�صيت اأمرها متاًما، اأين والدتها 

من كّل هذا؟! اأمل تكن معها قبل رحلتها الطويلة يف عامل الإدراك؟!

اأنهك التفكري عقلها الذي على ما يبدو ل يزال جزًءا كبرًيا منه 

عالق بني تفا�صيل ال�صوء، حاولت رفع يدها فخانتها قواها حاولت 

�صوتها  لكن  والدتها  على  يطمئنها  اأن  اأحدهم  من  لتطلب  التحدث 

اأغم�صت  �صفتيها،  بني  من  اخلروج  طريق  يجد  اأن  من  اأ�صعف  كان 

رويًدا  وروي��ًدا  الرتيب،  تنف�صها  على  فقط  وركزت  جم��دًدا،  عينيها 

غابت امل�صاهد كلها وعادت ت�صبح يف الال�صيء.
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عندما فتحت عينيها جمدًدا كان مبقدورها الرتكيز على الأ�صوات 

حولها بو�صوح اأكرث..

-»اأين اأمي؟!«

نطقت بها ب�صعوبة، وهي حتدق يف ال�صقف، وعلى اإثر �صماع �صوتها 

اخلافت هب اأحدهم نحوها ب�صرعة، خالها وجدها، كانا يحدثانها، 

وهما ي�صريان باأيديهما، عجزت عن متييز ما يقولن... بالكاد تركز 

على �صفاههم التي تتحرك

-»اأين اأمي؟!«

كررت ال�صوؤال، اقرتب منها جدها اأكرث: 

-»�صلمى هل ت�صمعينني؟«

هزت راأ�صها اإيجاًبا، وعادت ت�صاأل عن اأمها جمدًدا، اقرتب منها 

الطبيب هذه املرة، هم�س ب�صيء للممر�صة غر�صت حقنة يف املغذية 

تهتز  ال�صورة  بداأت  ف�صيئا  �صيئا  يدها،  اإىل  اأنابيب  منها  متتد  التي 

بع�س  ظهور  اأعقبها  متاًما،  اختفت  حتى  تبتعد  وال��وج��وه  اأمامها 

امل�صاهد املتداخلة يف بع�صها، كانت جزًءا منها وبنف�س الوقت �صعرت 

اأنها بعيدة عنها تراقبها، وكاأنها ان�صلخت عن ذاتها، وراحت تراقب 

نف�صها ومن حولها.
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كان والدها مي�صك بيدها، وهي ل تتجاوز الع�صرة اأعوام، وي�صري 

معها على �صاطئ البحر – كما يفعل دائًما - تارة يلعب معها وتارة 

اأخرى يغط�صها يف البحر، دخلت اأمها امل�صهد، ترك ال�صغرية تلهو 

وحدها وذهب لوالدتها؛ ليحدثها فاإذا باحلديث يتحول اإىل نقا�س 

حاد، وعلت اأ�صواتهما.

يوؤذي  فهو  ال��ه��راء  ه��ذا  ع��ن  يكفا  اأن  منهما  تطلب  اأن  اأرادت 

ال�صغرية التي هربت بعيًدا عنهما مبجرد ما تعالت اأ�صواتهما، لكن 

ال�صتماع  مبقدورها  من  فقط  هي  وكاأنها  ي�صمعها،  مل  اأحدا منهما 

تبحث  وراح��ت  تركتهما،  اأ�صا�ًصا،  وجودها  يدركان  ل  بينما  لهما، 

تبكي  وهي  ال�صخور،  اإحدى  خلف  تختبئ  فوجدتها  ال�صغرية   عن 

وت�صد اأذنيها بيديها؛ حتى ل ت�صمع ال�صتائم املتبادلة بينهما، حاولت 

غطت  الق��رتاب،  من  ومنعها  نحوها  املوج  فارتفع  منها،  الق��رتاب 

عادت  املوج  هداأ  وعندما  البارد،  املاء  رذاذ  لتاليف  بيديها  وجهها 

اخلم�صة  ابنة  ذاتها  هي  كانت  بل  جتدها  مل  ال�صغرية،  عن  لتبحث 

ع�صر عاًما جتل�س فوق �صخرة كبرية، وتبكي بحرقة، اقرتبت منها 

اأكرث، وطلبت منها النهو�س من مكانها فهزت راأ�صها نفًيا.

-»ل اأ�صتطيع...«

 تو�صلت لها اأن ترتك مكانها وتتجه نحوهما لتوقف عبثهما الذي 
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بيدها  اأم�صكت  الوقوف،  ت�صتطيع  ل  اأنها  اأ�صرت  لكنها  ينتهي،  ل 

تق�صم  وهي  جم��دًدا،  وقعت  يدها  اأفلتت  وعندما  نحوها،  وجذبتها 

اأنها تعجز عن احلركة.

اإ�صرارها  والأغرب  نف�صها،  مواجهة  تكون يف  اأن  جًدا  غريًبا  كان 

على العجز، تلفتت حولها بحًثا عن بع�س امل�صاعدة، لكن البحر هاج 

ب�صكل غري طبيعي وراحت جبال عالية من الأمواج تتجه نحوها.

�صاحت متو�صلة :

-»اأرجوك ل اأريد اأن اأموت... حاويل جمدًدا«

حتريك  عن  متاًما  عاجزة  اأين  اأق�صم  اأ�صتطيع،  ل  لك  -»قلت 

قدماي، اهربي واتركيني اأموت هنا«

-»كيف اأهرب واأنا اأنِت؟... ل اأ�صتطيع ذلك، فحياتي مرتبطة بك 

ب�صكل اأو باآخر«

�صرخت بعلو �صوتها طالبة النجدة من والديها... نظرت نحوهما 

اإنقاذها  يحاول  هناك  ووالدها  اأمها...  تبتلع  اأخ��رى  مبوجه  ف��اإذا 

املاء   القفز يف  حاول  وكلما  عجز،  لكنه  جمدًدا،  لل�صاطئ  واإعادتها 

يقذف به البحر خارًجا.

ويف حلظة كان يقف اأمامها لهًثا ومتعًبا، حاول حملها والبتعاد 

بها، لكنه عجز.

-»اأرجوك اأنقذ والدتي، واتركني هنا...« 
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التي  والدتها  يف  تفكر  كانت  ما  بقدر  حينها  نف�صها  يف  تفكر  مل 

اختفت متاًما يف عر�س البحر

-»حاولت لكن البحر منعني!«

-»اإًذا اتركني هنا ل اأريد اأن اأعي�س دونها...«

»كيف اأتركك وكيف يل اأن اأعي�س بدونك؟«

اأنقذ  والدتي..  اأريد  اأعي�س...  اأن  اأريد  ل  هنا  اتركني  -»اأرج��وك 

والدتي... اأرجوك«

-»بل اأنا اأرجوِك...هيا بنا قبل اأن منوت مًعا«

-»ل اأ�صتطيع الوقوف...«

-»بل تقدرين!«

-»ل اأ�صتطيع.. ل اأ�صت�...«

برتت عبارتها املياه املاحلة التي راحت تتدفق اإىل حلقها وحترقه 

وتكتم اأنفا�صها، واأحاط بهما البحر من كل جهة يحاول ابتالعهما 

لياأتي  الآخر،  هو  اختفى  قد  كان  جتده  فلم  والدها  عن  بحثت  مًعا، 

دورها فراحت تقاوم، وت�صتنجد دون جدوى... 
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-»�صلمى... �صلمى...«

ويهزها  بقلق،  بها  يحدق  وهو  جدها  عيني  على  عينيها  فتحت 

حماول اإنقاذها من الغرق اأكرث يف كوابي�صها...

-»هل اأنِت بخري؟!«

ا�صتعادت  حتى  بل�صانها،  �صفتيها  تبلل  وهي  اإيجاًبا،  راأ�صها  هزت 

قدرتها على التنف�س. 

ا« -»البحر ابتلع اأمي واأبي... وكاد يبتلعني اأنا اأي�صً

فكي  بني  من  نف�صها  انت�صال  عن  عاجزة  تزال  ول  بها  متتمت 

ذلك الكابو�س املرعب.

-»اأنت بخري يا �صغريتي.. ل تقلقي«

-»واأمي!«

ي�صمها  اأن  قبل  ال�صفلى  �صفته  باهتزاز  و�صعرت  ليها،  اإ نظر 

اإىل الأخرى باأ�صى

ا بخري يا جدي... اأرجوك...« -»قل اإن اأمي اأي�صً

ينطق  مل  لكنه  اأ�صابعه،  بطرف  عليه  مي�صح  وراح  جبينها،  قبل 
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ا بكلمة واحدة، �صعرت بتوتره ي�صري يف ج�صدها هي اأي�صً

-»مل تنج والدتك من احلادث... اأنا اآ�صف«.

هم�س بهذه احلروف يف اأذنها، مل تتحدث اأو ت�صرخ، بل اأغم�صت 

قتله،  من  جنازة  القاتل يف  يولول  اأن  ي�صح  وهل  ب�صمت،  عينيها 

فما كان لكل هذا اأن يحدث لول ت�صرفاتها الغبية، اأما كان مبقدورها 

تاأجيل الأمر حتى ال�صباح. 

جدي...  يا  اأمي  قتلت  نا  اأ ال�صبب...  نا  اأ ال�صبب...  ن��ا  -»اأ

قتلتها..«  نا  اأ

فتحت عينيها راحت تبكي وتوؤنب نف�صها:

- »اأنا من ت�صتحق املوت ولي�صت هي...«

تنوي  وكاأنها  بج�صدها،  املو�صولة  الأنابيب  وتنزع  ت�صيح  كانت 

اللحاق  بوالدتها، اأو معاقبة نف�صها لكن �صرعان ما عادت املمر�صة 

لتنقلها اإىل عامل الالوعي جمدًدا.
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-»�صتغادرين امل�صت�صفى بعد اأيام قليلة...«

نظرت اإىل جدها دون اأن جتيبه ب�صيء.

-»�صلمى حبيبتي!«

-»واأين �صاأذهب بعد اأن اأخرج من هنا؟«

-»وهل هذا �صوؤال؟ طبعا �صتاأتي للعي�س عندي« 

وقبل اأن ت�صعل بداخله نريان �صوؤال اآخر، اأكمل بنربة اأكرث حنانا:

- »لي�س لأن هذا اخليار الوحيد اأمامك ... فخالك يتمنى اأن تكوين 

معه... ولكني اأريد ذلك بقوة«.

-»وهل مبقدورك حتمل عناء العتناء بي؟«

-»وهل اأبدو لك عجوًزا جًدا، اأنت تهينني جدك بهذه الطريقة؟!«

-»ل اأق�صد... لكن، كما ترى...«

تبكي  وراح���ت  بعيًدا،  بب�صرها  اأ�صاحت  تكمل،  اأن  ت�صتطع  مل 

ب�صمت.

ذلك.  م��ن  ...م��ت��اأك��د  �صوًيا  املرحلة  ه��ذه  �صنجتاز  عليك  -»ل 

96



الأزمة  هذه  جت��اوز  من  ولب��د  بقدرتك،  ثم  بخالقك،  ثقتك  �صعي 

بنجاح...«

راأ�صها،  من  خفيفة  بحركة  كالمه  على  توؤمن  وهي  بعمق،  تنهدت 

فما اأ�صهل الكالم، وما اأ�صهل اإ�صداء الن�صائح، كيف لها اأن تتجاوز 

القدرة  حتى  وفقدت  لديها،  ما  اآخر  فقدت  وقد  الأزمة  هذه 

العتناء بنف�صها؟! على 
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واتتها  وحني  جدها،  عند  للعي�س  النتقال  تتمنى  وهي  ل�صنوات 

ذلك  ج��دران  حتمل  عن  متاًما  عاجزة  اأ�صبحت  لذلك،  الفر�صة 

�صعة  غري  جتد  فال  بق�صوة،  �صدرها  على  يطبق  الذي  العتيق  البيت 

البحر مالًذا لها...

الريح  �صفري  يقطعه  ب�صمت  البحر  زرقة  يبتلع  وهو  الليل  راقبت 

كبرية...  �صخرة  حافة  على  وقفت  اآخ��ر....  اإىل  وقت  من  الهائمة 

فتحت ذراعيها وتركت للهواء البارد حرية العبث بدموعها...

وكنور�س �صغري عازف عن احلياة األقت بثقل ج�صدها وبقايا روح 

م�زيد                                                                                                                        له يف  رغب�ة  ل  من  وتخبط  �صجة،  �صقطوه�ا  لي�صدر  متاأملة؛ 

العمق  ملعانقة  ب�صمت  ج�صدها  غ��ا���س  و�صريًعا  احل��ي��اة...  م��ن 

املع�ت�م...

املبتلة  و�صادتها  لها  لتوؤكد  جل�صتها؛  يف  واعتدلت  عينيها،  فتحت 

بالدموع، واأنفا�صها املتقطعة اأنها مل تغادر بعد كما ترجو

-»كابو�س جميل...«.

متتمت بها وهي ت�صغط على �صاقيها باأ�صى، فحتى الكوابي�س تبدو 

جميلة اأحياًنا عندما تنهي معاناة طويلة...
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�صجيج  فليت  ال�صاطئ،  مبحاذاة  لت�صري  كر�صيها؛  دواليب  حركت 

عن  يرتاح  عقلها  وليت  بتفكريها،  العبث  عن  يتوقف  الذكريات 

ا  التفكري قليال كما فعلت قدماها، وليت من رحلوا يعودون، لكن اأيًّ

عر�س  يف  بها  قذفت  قد  عظيمة  موجة  وك��اأن  يحدث،  ل  ذلك  من 

البحر، فال هي قادرة على العودة اإىل الياب�صة، ول لديها الإمكانيات 

لل�صباحة والنجاة بنف�صها يف اأي اجتاه كان...

رمق  على  تعي�س  حمطم  قارب  ببقايا  الت�صبث  ت�صتطيعه  ما  كل 

لتالم�س  ويعيدها  جم��دًدا،  معها  �صيت�صالح  القدر  اأن  الأم��ل  من 

الياب�صة بقدميها، وتتنف�س عبق الراحة و الأمان...

توقفت؛ لرتاقب اآثار معركة التحرر التي دارت هنا قبل حلظات، 

بالنطالق  املوج  اآمال  حتطمت  ب�صالبة،  املتناثرة  ال�صخور  وعلى 

الذي  ذلك  الهادئ،  وهيجانه  امل�صطرب  هدوئه  اإىل  وع��اد  بعيًدا 

يحتويه البحر بحنان مركب،

-»امل�صكينة!« 

متتمت بها وهي تقرتب من بع�س ال�صرطانات ال�صغرية والتي على 

ما يبدو اأنها دفعت ثمن العنف املطرد للموج، دون اأي ذنب اقرتفته 

ينب�س  من  ومنها  هامدة،  بقايا  تناثرت  باجلوار،  كانت  اأنها  �صوى 

ببع�س حياة، لكن مل تكن لت�صعفها للعودة اإىل ديارها، يف حني ظهر 
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من  وبقليل  نف�صها  �صتات  وقوًة، مللمت  متا�صًكا  اأكرث  كان  البع�س  اأن 

ال�صرب والإ�صرار عانقت البحر من جدي����د وكاأن �صيئا مل يكن.

وعليها  نف�صها  باأ�صى - على  حركتها  همدت  التي  ال�صغار  راقبت 

من  هم  ال�صغار  دائًما  وهل  الأمل،  ذلك  كل  لتواجه  ذنبها؛  فما   -

يدفعون اأخطاء الكبار... رمبا! فهذا ما يحدث يف كثري من الأحيان، 

الثمن  دفع  ي�صاركون يف  احليلة  وعدميو  ويتهورون..  يذنبون  الكبار 

رغًما عنهم...
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-»ملاذا هم يخطئون ونحن من ندفع الثمن غاليا؟!«

ت�صاوؤل حترر من �صدرها، ثم ما لبث اأن حت�صرج يف حلقها م�صاعًفا 

�صعورها بالأمل، �صغطت بيديها على م�صند الكر�صي الذي احت�صن 

كافية  قوة  يختزل  ج�صدها  يكن  مل  رحب،  ب�صدر  النحيل  ج�صدها 

الآونة  يف  الداخلية  طاقتها  بخفوت  الإح�صا�س  نخره  فقد  حينها، 

الإن�صان  يقتنع  اأن  اأ�صهل  نف�صها - فما  اأقنعت  هكذا  اأو   - الأخ��رية 

اأنه �صعيف وحمطم؛ لأن هذا ال�صعور يقيه على الأقل جهد املحاولة 

للوقوف من جديد وجتاوز املرحلة احلرجة.

ت�صتند  منك�صرة  روح  طيف  جمرد  باأنها  اإح�صا�س  عليها  �صيطر 

توقف،  دون  فيه  ينخر  ال�صعف  اأخذ  معاق،  ج�صد  بقايا  على  بياأ�س 

ويف تلك اللحظة من بقايا النهار ومن رحم ال�صعف الواهي تولدت 

الأمل  من  واف��ر  خم��زون  من  جربوتها  ا�صتمدت  ق��وة  اأعماقها  يف 

جرفه  عن  املتجددة  الدماء  عجزت  والذي  اأوردتها،  بني  املرت�صب 

يف اأثناء دورته اليومية.

قب�صتها  ق��وة  فاخرتقت  الكافية،  بالطاقة  كفيها  الأمل  زود 

املنهكة جزيئات املعدن الذي �صنع منه م�صند كر�صيها، متجاوزة 

بعبثية  وتوغلت  يغطيه،  الذي  الأ�صود  اجللد  من  الرقيقة  الطبقة 

اأعماقها. يف 
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ا  رمبا لهذا ال�صبب ي�صنعون الكر�صي الذي يتحرك به املعاق حركيًّ

 – اآخر  اإىل  وقت  من  روحه  تعذيب  عليه  ي�صهل  كي  املعدن؛  من 

  – مالزمته  عليها  ُقدر  اأن  منذ  فيه  وتفكر  حينها  اعتقدته  ما  هذا 

فاملعادن ناقل جيد للحرارة، والأمل ما هو اإل األ�صنة لهب تت�صاعد 

عن  عاجًزا  اجل�صد  يكون  عندما  خا�صة  اأعماقها،  تتقد يف  نار  من 

احلركة، فمن يتحركون تتبدد حرارة اأج�صامهم وروا�صبها الداخلية 

تلك  ترت�صب  العاجزون  بينما  اأقدامهم.  بها  تخطو  خطوة  كل  مع 

جدية  حماولة  اأي  وبغياب  الوقت  مرور  ومع  اأعماقهم،  احلرارة يف 

حيًنا  يخمد  قد   - ن�صط   بركان  اإىل  تتحول  الأمل  لتجاوز  منهم؛ 

ال�صجيج   قل  فكلما  حولهم،  من  ال�صجيج  بح�صب   - اأحياًنا  اأو 

اعرتاهم ال�صكون - �صكون قلق - لكن ما اإن تتحول احلركة املحيطة 

يف  براكينهم  وت�صرع  احلال،  يتبدل  حتى  �صامت  �صجيج  اإىل  بهم 

باأمل  اجل�صد  ت�صيب  م�صتعلة  ال�صنة  منها  تعلو  �صاخنة،  حمم  قذف 

اأق�صاه  وما  خانقة،  بدموع  العيون  ترتجمها  اأخرى  واأحيانا  �صديد 

عندما يجتمع الأمل مع الدموع، وهذا بال�صبط ما يحدث معها.

تعمد  احلالة،  تلك  واعرتتها  الإح�صا�س،  هذا  عليها  �صيطر  فكلما 

اإىل تفريغ قوة �صعفها املرت�صبة يف كر�صيها الذي بات �صجًنا بالن�صبة 

لها اأكرث منه و�صيلة م�صاعدة حلركة م�صلولة...
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 ولأن للعجز قوًة جبارة عندما تواتيه الفر�صة، فقد راحت قب�صتها 

تت�صلل اإىل اأعماق روحها لتقيد حركتها متاما كما قيد القدر حركة 

اجل�صد.

فكما حكم الو�صع على اجل�صد بتجرع مرارة العجز، يتاآمر الأخري 

بربودة قاتلة على الروح التي تعودت اأن ت�صارعه يوًما وحتاوره اآخر 

طريقها  لتكمل  الواهية،  قب�صته  من  ويطلقها  بقدره،  ير�صى  عله 

املحتوم، فقد يكون لها القدرة على اإخراجه من مترده على م�صيئة 

متى  باأخرى - فمنذ  اأو  بطريقة  والأمل  احلياة  له  وتعيد  تعاىل  اهلل 

كانت احلياة مقرونة فقط باجل�صد - فكم هي الأج�صاد التي ماتت 

اأكرث  معنوية  اأطراًفا  الأرواح  لها  فخلقت  منها  بع�س  اأو  اأطرافها 

الأج�صاد  تاأخذ  ما  اأبعد  اإىل  اإياها  املمنوحني  تاأخذ  ومتانة،  ق��وة 

ال�صحيحة اأ�صحابها.

لكن ذلك ل يكون اإل حني تنجح الروح يف التحرر كلًيا من �صيطرة 

لمتالك  الكافية؛  بالقوة  روح��ه��ا  تتحّل  مل  حينها  لكن  اجل�صد، 

خا�صة  اآخ��ر،  اإىل  وقت  من  تعذيبها  يجيد  واجل�صد  القيادة،  زمام 

تلك الأوقات التي تكون فيها وحيدة - وما اأكرثها – ي�صاعده هذا 

الكر�صي اللعني على ذلك اأكرث مما ي�صاعده على احلركة والتنقل.

-»اآه...«
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ف�صاًدا  قب�صتها  عاثت  فقد  �صعيفًة،  واهيًة  �صفتيها  من  خرجت 

نف�صها  تتعب  فلم  املنهكة،  الروح  بخفايا  خبرية  ولأنها  اأعماقها،  يف 

بالبحث عن �صحية تكيل لها �صرباتها املوجعة.. اكتفت بالنق�صا�س 

على قلبها؛ لتع�صره بوح�صية حيًنا، وتكتم اأنفا�صه حيًنا اآخر، فاأخذ 

امل�صكني ي�صرخ، ويقاوم، بكّل ما تبّقى فيه من نب�س خافت، مرتجًما 

تاأمله وا�صتغاثته بتاأوهات خافتة، فاإن مات هو ماتت كل اآمال الروح 

بنهار جديد ينتزعه نوره من تالبيب ظلمة ليله الطويل... 

ت�صارع نب�صها ب�صكل جنوين؛ اأمالً يف اخلال�س، واأمام تلك املقاومة 

ال�صارية والرغبة اخلفية يف احلياة، �صعفت قوة ال�صعف يف داخلها 

وانهزمت �صر هزمية، بعد اأن توهمت للحظة اأنها منت�صرة ل حمالة 

يف معركتها الفا�صلة.

اجلالد  اأمل  واأمل،  ب�صعوبة  تتنف�س  وراحت  اأخرًيا،  يداها  ارتخت 

والأ�صري، وكم يت�صاعف الوجع اإن اجتمع الثنان يف ج�صد واحد!!

كل  فاإن  اأعماقها،  الرتاجيديا يف  هذه  تبداأ  وعندما  مرة..  كل  يف 

ما تعلمته وكل توؤمن به يختفي من ذاكرة الذاكرة، لتفقد ال�صيطرة 

على منحنى تفكريها، فتبداأ معركة عنيفة تدور رحاها يف اأعماقها، 

حياًدا  فتقف  املقاومة  من  تتعب  ت�صتطيع،  ل  التوقف  اأرادت  ومهما 

الكافية  القوة  ميلك  من  لينت�صر  واجل�صد  للروح  املجال  وت��رتك 

لالنت�صار والرغبة الأقوى يف احلياة. 

رمت براأ�صها بتهالك للوراء متو�صلة لن�صيم البحر العليل اأن يت�صلل 
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اإىل اأعماقها، ويجري عملية اإنعا�س �صريع للمغدور به بني �صلوعها، 

ال�صحب  عيناها  تابعت  �صريع  اإ�صعاف  عملية  يجري  الأخري  وبينما 

قدرتها  ا�صتعادت  حتى  با�صرتخاء  ال�صماء  ت�صبح يف  وهي  البي�صاء، 

اأخرًيا على التنف�س، وتعافى القلب من حماولة الغتيال الفا�صلة... 
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م�صح���ت بقاي���ا دم���وع طف���ت يف عينيه���ا، فلي����س اأ�صع���ب عليها 

م���ن معاي�صة ذل���ك الأمل، حاولت �صغل نف�صه���ا مبراقبة ال�صرطانات 

ال�صغ���رية، ف���ال رغبة لها يف العودة اإىل البي���ت الآن، ... من به روح 

تتنف����س راح يتخبط بقوة واهية حماول اخلروج م���ن املياة ال�صحلة 

و�ص���ق طريق الع���ودة اإىل دفء الوطن، فمهما كان���ت اأوطاننا قا�صية 

علين���ا ومهما حاولت نبذنا بعيًدا عنها - رحمة بنا اأو غ�صبا علينا - 

فالبد واأن يقتلنا احلنني اإليها واإىل تفا�صيلها امل�صبعة بالوجع.

– والذي  اأوردت��ن��ا  بني  املرت�صب  الأوط��ان  تلك  ه��واء  بقايا  وك��اأن 

تنف�صناه طوال مراحل حياتنا حتى الفراق – يغتنم حلظات ان�صغالنا 

عانق  ل�صماء  الأ�صلي،  منبعه  اإىل  ال�صوق  برتانيم  في�صدو  وغفلتنا، 

املالح،  مائه  من  ارت�صف  وبحر  بغربته،  اختلط  وت��راب  �صفاءها، 

ووطن ي�صعر فيه بالأمان.

مبعنى  ت�صعر  ال�صيقة  الأوردة  تلك  ت�صتوطن  التي  الدماء  ولأن 

على  تقتات  التي  الهواء  بقايا  مع  تتعاطف  الوطن  اإىل  احلنني 

ما ت�صربه لها طوال اليوم، وتنقل �صدى الأحلان ال�صادقة بحزنها 

وحنينها نحو مراكز الإح�صا�س يف اأدمغتنا، ومع مرور الأيام يت�صبع 

العقل والروح والقلب برتانيم ال�صوق الأبدي لوطن ل ميوت واإن ماتت 

اجل�صد  ويعي�س  بالغربة،  ال�صعور  فيتاأ�صل  معه،  التوا�صل  �صبل  كل 
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املن�صغل على حلم واحد ي�صيطر عليه وهو اأن يعود، ول جمال للراحة 

حتى يتحقق احللم...

لهذا قاتلت بع�س ال�صغار ال�صعف بكل ما اأوتيت من عناد ورغبة 

ان�صغل  حني  ق�صوة، يف  بكل  قليلة  �صاعات  قبل  نبذها  وطن  مبعانقة 

اآخرون بال�صباحة يف برك املاء ال�صغرية بني جتاويف ال�صخور التي 

تكونت بعد املعركة العنيفة، رمبا ا�صت�صعبوا طريق العودة وم�صقاته 

يدركون  وهم  العودة،  م�صقة  اأنف�صهم  يكلفون  فلماذا  البقاء،  واآثروا 

امل�صاء،  حلول  قبل  ورمب��ا  الغد،  م�صاء  خارًجا  ُينبذون  قد  اأنهم 

التي  القوة  ميلكون  ل  هم  رمبا  اأو  يريدهم،  ل  ملن  يعودون  فلماذا 

تعينهم على اجتياز طريق العودة؟؟ 
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 يف البداية اآملها �صعفهم وا�صت�صالمهم، لكن ب�صرعة  بدلت راأيها 

وغمر قلبها م�صاعر التعاطف جتاههم، فاأي ذنب اقرتفوه؛ ليعاملوا 

ا، وباأي حق يتم ا�صتبعادهم بتلك الطريقة عن بيوتهم  بق�صوة هم اأي�صً

التي ل ميلكون �صواها، اأم لأنهم �صعفاء والبقاء دائًما لالأقوى، ولأن 

ل موطن لهم اإل رحم البحر املوار، تراه ي�صحي باأرواحهم ال�صغرية 

لتطبيق ذلك القانون الأزيل؟

ثم مل تنظر لهم بعني الفوقية والزدراء، وما الفرق بينها وبينهم، 

ال�صاحة  لتلك  العودة  اأو  املقاومة  رغبة يف  باأي  ت�صعر  ل  ذاتها  فهي 

التي ينعتونها »حياة«، يريحها كثرًيا البقاء يف الربكة ال�صغرية التي 

ت�صبح فيها روحها بهدوء تام، ل نب�س فيه ول حياة.

نف�صها  حتب�س  الذي  النطاق  تغادر  اأن  حاولت  نها  اأ �صحيح 

بني جدرانه ال�صيقة، لكن كل حماولتها كانت واهية فما اأن  تت�صلل 

اإليها زرقة ال�صماء، وتتنف�س الهواء النقي، وترغب يف اخلروج، حتى 

تعود �صريًعا اإىل القاع، واأخرًيا خارت قواها، وا�صت�صلمت مرغمًة 

ل راغبًة اأو هكذا ت�صور لنف�صها؛ كي يتوقف �صمريها عن تاأنيبها.

نحو  والنظر  والتما�صك،  العزمية  عن  يتحدثون  من  هم  كثريون 

اجلانب الإيجابي، كل ما يكتبونه عن قهر الأمل وحماولة تنا�صيه ... 

ال�صحة-  من  له  �صا�س  لاأ وتفل�صف  ت�صدق  جم��رد  لها  ب��دا 
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هذا ما ت�صعر به  يف الآونة الأخرية - فكل ذلك جمرد كالم، حروف 

املكاتب،  رفوف  فوق  باأحكام  املرتبة  الكتب  �صفحات  تزين  جوفاء 

واأحياًنا الرفوف املركونة  يف عقولنا.

البارد؛  واملاء  ال�صكر  بع�س  اإىل  بحاجة  احلام�س  الليمون  فحتى 

بامللح  امل�صبعة  املياه  بع�س  اإل  لديها  ولي�س  منع�ًصا،  ع�صرًيا  لي�صبح 

والرمال، وذكريات تزيد من ظماأها وتتعب روحها.

�صنع  عن  ويتوقفون  اأعماقها،  ميوج يف  مبا  ي�صعرون  فقط  ليتهم   

تلك الفقاعات امللونة التي تختفي مبجرد مالم�صتها للهواء.
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»كم هو جميل  هذا الغروب!!...«

كل  فرغم  �صاحبة،  بابت�صامة  الأف��ق  اإىل  تتطلع  وهي  ا�صتدركت 

املكان،  هذا  روعة  من  بع�س  ا�صت�صعار  على  ق��ادرة  تزال  فال  �صيء 

هنا  مت�صيه  الذي  والوقت  �صواها،  ولي�س  ال�صغرية  امل�صاحة  هذه 

بقدر ما يرهق روحها بقدر ما ي�صعرها اأن الأفق الذي يبتلع ال�صم�س 

الآن �صيلفظها بعد �صاعات قليلة لتتو�صط ال�صماء من جديد...

الأفكار  ت�صارب  من  للخروج  منها  حماولة  ويف  عينيها  اأغم�صت 

الذي يكاد يفتك بها، حاولت التنف�س بانتظام، فلي�س هناك اأجمل 

من ن�صيم امل�صاء املمزوج بعبق البحر يخفف عنها وطاأة اأملها، فحتى 

ذهبية  بخيوط  متدها  �صم�س  تزينه  جميال  الغروب  كان  عاملها  يف 

النتظار،  �صنوات  عن  ليعو�صها  حتب  من  وبعودة  بالغد،  الأمل  من 

لكن يبدو اأن وقت الغروب قد انتهى فال وجود الآن اإل لقمر بالكاد 

اأن  اإل  ح��اول  ومهما  بالكامل،  ن��وره  ال�صحب  تخفي  ل  كي  يجاهد؛ 

كثافتها تغلبه، وهي ل تقوم ب�صيء �صوى املراقبة ويف اأعماقها �صعور 

فحتى  املقاومة،  جدوى  وما  النهاية،  �صيندحر يف  الباهت  النور  اأن 

بني  الروح  لتحلق  بالرتياح؛  ي�صعرنا  كثرية  اأحياًنا  الدام�س  الظالم 

بعيًدا،  غابوا  من  اأرواح  حتت�صن  تامة،  باأريحية  املظلمة  جزئياته 

وتعانق اأحالما ماتت قبل اأن تتحقق.
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لي�صت را�صية عن حالها، ول عن ليلها اخلايل من النجوم، ول حتى  

عن الظالم العابق باأنفا�س بكائها الطويل، لكن الأمر لي�س بيدها، 

حاولت...، تنا�صت... وجتاهلت، لكنها اأدركت بعد جتربة اأن الإن�صان 

مهما كانت ثقته بنف�صه وتفاوؤله بالغد.. فالبد واأن ي�صيبه يف حلظة 

ما ت�صدع من الداخل- قد ل تكون هزمية تامة - لكن �صراعنا مع 

واندحارنا  اأحياًنا،  وتغلبنا  حيًنا  عليها  ننت�صر  جولت  احلياة 

العك�س  على  بل  املطلقة،  الهزمية  يعني  ل  اجلولت  تلك  اإحدى  يف 

احلما�صة  روح  بث  يف  �صبًبا  نتلقاها  التي  املوؤملة  ال�صربة  تكون  قد 

اأعماقنا فتخولنا للفوز املعركة النهائية – كم تتمنى اأن حتدث  يف 

لها تلك املعجزة الآن ولي�س غًدا -  لكن لالأ�صف خالل تلك اجلولت 

ولأننا  ومنغ�صات،  ل�صغوط  نتعر�س  كثرية  مواقف  ويف  العديدة 

نحب اأن نظهر مبظهر القوي واملتما�صك، واأننا جنيد بتمكن حتويل 

الليمون احلام�س لع�صري حلو، فاإننا نتعلم فن تقوية ع�صالت الوجه 

فال يظهر ما يعتمل يف داخلنا من اأمل وبكاء، واأحيانا كثرية �صراخ 

�صامت، ي�صل عنان ال�صماء باأمله، لكن ل ي�صمعنا من يجل�س على بعد 

خطوات قليلة منا، اأو اإىل جانبنا، ونتعود مع الأيام على فن الكتمان، 

والبت�صام يف وجه كل من ي�صاألنا، ونرد بتلك العبارة املاألوفة »ل تقلق 

اأنا بخري« لكننا ل�صنا كذلك يف حقيقة الأمر، ولعدم النتباه لت�صميد 

والت�صدع،  بالت�صقق  مقاومتنا  جدران  تبداأ  النازفة،  اجلروح  تلك 
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ال�صغرية  الق�صة  اأخ��رًيا  اأرواحنا  تتلقى  حتى  و�صيك؛  انهيار  ورمبا 

اأنفا�صنا،  تتالحق  الأر�س،  على  فن�صقط  البعري،  ظهر  تق�صم  التي 

ميدنا  داخلنا  �صيء  ل  لكن  الوقوف،  ومعاودة  النهو�س،  نرغب يف 

مبا نريد، فنغم�س اأعيننا اأخرًيا، ون�صت�صلم لنوم عميق.

-»يكفي...«

اأكرث  النزلق  عدم  حماولة  عينيها  تفتح  وهي  بت�صجر  قالتها 

اأعماقها  جدران  بت�صدع  اإح�صا�صها  فرغم  تلك،  التفكري  دوامة  يف 

دون  عميق،  ل��ن��وم  ال�صت�صالم  يف  عليها  تلح  جنونية  ورغ��ب��ة 

بنب�س  تقاوم  ال��روح  تزال  فال  الآن  لي�س  لكن  كوابي�س،  اأو  اأح��الم 

خافت ورغبة يف احلياة لوقت اأطول...
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�صد انتباهها اأحد ال�صرطانات ال�صغرية يرتك الربكة بعد حماولت 

عديدة جنح يف اآخرها وجر ج�صده ال�صغري املتهالك وبع�س اأقدامه 

التي تاأذت ب�صكل وا�صح، راقبته وقلبها يدعو له بالتوفيق، لكنه توقف 

على بعد خطوات قليلة من دياره، وهداأت حركته متاًما.

هل يعقل اأن املوت كان اأقوى من رغبته يف العودة؟

 رمبا!

م�صاعر  اأعماقها  يف  حتركت  املحاولة،  ليعاود  ي�صرتيح  لعله  اأو 

الرحمة نحوه اأو لعلها اأح�صت بال�صبه بينهما، اقرتبت اأكرث وحل�صن 

حظها اأنه كان قريًبا كفاية لتم�صك به.

قاومها يف البداية، حماولً التمل�س من قب�صتها، لكنه كان اأ�صغر 

واأ�صعف من اأن ينجح.

حاول  الأق��ل  فعلى  ق��وة،  يفوقها  اأن��ه  �صعرت  اأنها  اإل  �صعفه  رغم 

التغلب على اإ�صابته وت�صاوؤل حجمه، ومل ير�س بالبقاء يف م�صتنقع 

�صغري، رمبا لهذا ال�صبب مت�صكت به اأكرث، ومنعته من الذهاب.

اأرادت بطريقة اأو باأخرى اأن ت�صتمد منه بع�س القوة، اأو لعل كل 

�صخ�س  فح�صب،  الرفقة  بع�س  اإىل  حتتاج  نها  اأ الأمر  يف  ما 

و �صيء ما ي�صعرها بالأن�س، ويخرجها من دوامة الوحدة التي طغى  اأ
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اإح�صا�صها بها وانزلقها يف دوامة تفكري مت�صارب تزامًنا مع غروب 

ال�صم�س من ال�صماء.. والأمل الذي يو�صك اأن يغادر �صماءها اخلا�صة 

بعد رحيل والدتها.

تفح�صت ال�صغري لرتى مدى اإ�صابته، قاومها يف البداية لكنه هداأ 

رفيق  عن  يبحث  الآخر  هو  وكاأنه  يديها،  بني  قليلة  حلظات  بعد 

�صديق ي�صاركه حلظاته الأخرية، لبد اأنه يتاأمل مع فارق ب�صيط  اأو 

يحمله  من  عن  البحث  ي�صهب يف  ول  مثلها،  يتاأوه  اأو  ي�صتكي  ل  اأنه 

ج�صده  تغزو  التي  الأمل  درجة  كانت  ومهما  حدث  ما  تبعات 

يوا�صل طريقه وكاأن �صيًئا مل يكن. نه  اأ اإل 

لكنها  قليال  ت��اأمل��ت  ال�صغري،  �صديقها  خملب  م��ن  ل�صعة  تلقت 

ابت�صمت له وراحت تداعبه:

-»يا لك من م�صاغب �صغري...!« 

قليلة،  �صويعات  قبل  البحر  عر�س  يف  هناك  ك��ان  تاأكيد  بكل 

لوالديه                   املقالب  من  العديد  �صنع  قد  لعله  بل  ويلهو...،  يلعب، 

اأو لأ�صدقائه – مل يكن لديها اإخوة اأو اأخوات لذا مل تفكر اأن يكون 

على  ويت�صاقى  يلهو،  تتخيله  وهي  ابت�صمت،   – ا  اأي�صً هو  لديه 

من حوله، وتذكرت مقلبها الذي ارتكبته بحق معلمتها يف ثاين يوم 

حقيبة  �صغرية يف  جرادة  لها  ود�صت  غافلتها  حني  الف�صل،  لها يف 

وخرجت  املكان،  �صراخها  عال  حتى  حقيبتها  فتحت  اأن  وما  يدها، 

جتري كاملجنونة، وكاأنها �صاهدت حيواًنا مفرت�ًصا!!..
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ُتطرد من املدر�صة نهائًيا،  كلفها ذلك املقلب كثرًيا، وكادت اأن 

وبطبيعة   - طبًعا  تدفعه  الذي  ومالها   - والدتها  دبلوما�صية  لول 

والدها؛  تدخل  لول  ال�صارم،  والدتها  عقاب  من  ت�صلم  مل  احلال 

عليها. غ�صبها  حدة  من  ليخفف 

رجعة،  دون  الف�صل  غادرت  اأنها  املعلمة  وحظ  حظها  ح�صن  ومن 

لتعود معلمتها ال�صابقة، فلو كانت ا�صتمرت ل�صتمرت هي يف مقالبها 

الإطالق،  على  �صيئة  تكن  مل  جمدًدا،  تعود  ول  تطف�س،  حتى  ا؛  اأي�صً

لكنها كانت حتب معلمتها ال�صابقة جًدا، ومل تتقبل فكرة اأن ترتكهم 

بب�صاطة.

يراها  وهو  وي�صتمتع  ت�صنع،  مما  ي�صحك  كان  َمْن  فقط  والدها 

تتقد باحلما�س واجلراأة، حتى اأنه ويف اليوم التايل �صاألها هام�ًصا!

معلمتها  حقيبة  يف  ت�صع  اأن  ال�صغرية  اأم��ريت��ي  ق��ررت  -»م���اذا 

اجلديدة يف املرة القادمة؟«

تلفتت حولها لتتاأكد اأن والدتها غري موجودة وهم�صت له: -»اأفكر 

يف و�صع �صفدع« 

-»اأوف«.. قالها بده�صة م�صطنعة:

- »من اأين تاأتيك هذه الأفكار اجلهنمية!«

-»ا�ص�ص�س... �صت�صمعك اأمي..«

-»اآه... �صحيح...« 
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وب�صوت اأكرث خفوًتا اأكمل: 

-»وهل وجدت ال�صفدع ال�صحية الذي لبد واأن يخاف من �صوت 

املعلمة وهي ت�صرخ يف وجهه؟«

-»لي�س بعد، لكني �صاأبحث عنه حتى اأجده...«

تنفذي  األ  املهم  الأم��ر...  هذا  يف  م�صاعدتك  باإمكاين  -»ح�صًنا! 

بعينه  لها  غمز  جناحها«  اأ�صمن  حتى  تخربيني  عندما  اإل  اخلطة 

وخرج لعمله...
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-»اأ�صتاق اإليه اأكرث من اأي �صيء اآخر، ليته هنا بجانبي!«

قبل  فيها  تقراأ  كانت  التي  باملذكرات  مت�صك  وه��ي  بها  هم�صت 

حلظات، من ح�صن حظها اأنها وجدتها بني كتبه بعد رحيله بعامني، 

مل ت�صتطع اأن تقاوم رغبة الإبحار بني حروفها ومعانقة طيفه العالق 

بني �صطورها...

-»هل تريد اأن تراها؟« 

خاطبت �صديقها اجلديد وهي تقلب �صفحاتها...

 -»اأ�صبحت هذه ال�صطور العتيقة اأني�صي الوحيد، كل ما تبقى يل 

من املا�صي، وكلما �صعرت بالوحدة اأو الغربة اأعود اإليها ليحلق طيفه 

الدافئ يف عاملي«

َقلَّبت يف �صفحاتها وراحت تتابع بعينيها اأحرفها التي توزعت على 

اأوراقها بخط جميل....
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ن�صعر  بالكاد  اإننا  حتى  عجيبة  ب�صرعة  عمرنا  �صنوات  -»مت�صي 

حتى  قليال  لتتمهل  ومل��اذا  العجلة؟،  هذه  كل  مل  اأدري  ل  برحيلها، 

ن�صتعيد اأنفا�صنا املتقطعة من اجلري وراء �صراب ا�صمه – الغد – 

اليوم  �صم�س  ودعنا  فكلما  اإليه،  ن�صل  ول  اأب��ًدا،  ياأتي  ل  الذي  ذلك 

ون�صتعد؛ لنخطو خطوة ملالقاة الغد ندرك اأننا اإمنا نعي�س يوًما اآخًرا، 

يظل  من  هو  فقط  الأم�س  يفعل.  ول  ياأتي  اأن  الغد  ننتظر  نزال  ول 

منت�صبا اأمام اأعيننا، ل اأنه يغيب فرييح ذاكرتنا ول اأنه يعود فن�صلح 

عالقة  اأنفا�صه  بع�س  فتبقى  منا،  القدر  اأخذه  اأو  اأيدينا  اأف�صدته  ما 

بني منعطفات ذاكرتنا حلظات عطرة تهم�س يف اآذان اأرواحنا بني 

الفينة والأخرى، وت�صقي قلوبنا من نهر ل ينفذ من �صدى �صحكات 

جميلة تعيد له نب�صاتها القوية و�صعورها باأنها ل تزال بخري؟؟!!

رغم اأين ل اأتوقف عن التفكري �صوى بالغد، لكن اليوم بالذات مل 

اأرغب يف مغادرة املا�صي، ول اأدري ملاذا �صعرت مبدى روعته، غطت 

العام،  اأجت��اوز  مل  واأن��ا  �صورتي  ال�صغري،  مكتبي  �صوري  األبومات 

طفل  اإنني  دائًما  يل  تقول  اأمي  كانت  درا�صي،  عام  اأول  واأنا يف  ثم 

رائع لكني مل اأعرتف بهذا الدعاء اإل واأنا اأتفح�س تفا�صيل وجهي 

ال�صغري اليوم – ليتها موجودة الآن ليكون اعرتايف اأمامها - رحمة 

اهلل عليها -  فما اأكرث اللحظات التي  نت�صفح فيها ذكرياتنا دون 

حًقا  ومميزة  رائعة  كانت  كم  ندرك  ل  قيمتها،  ن�صت�صعر  اأن 
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ونحن جنتاز منعطًفا فارًقا يف حياتنا، حينها فقط ن�صعر بقيمة  اإل 

تلك ال�صذرات الب�صيطة التي نحتتها الأيام يف ذاكرة الزمن.

اللبنية،  اأ�صناين  اأول  �صقوط  وحتى  ميالد،  عيد  اأول  �صورة،  اأول 

تقطيعها  واأمتنى  بالذات،  ال�صورة  هذه  من  اأخجل  دائًما  كنت 

وكدت اأن اأفعل لول اأن اأخفتها والدتي عني، واحلمد هلل اأنها فعلت 

فكم هي رائعة هذه البت�صامة املثقوبة.

معا،  والب��ن  الأب  و�صمري  البن  �صمري  بني  تف�صل  قليلة  �صاعات 

ب�صع �صاعات ويدخل عاملي طفل جديد ليناديني بوالدي – كم هي 

رائعة هذه الكلمة – م�صاعر �صتى تختلج يف �صدري، ل اأدري كيف 

، لكني متاأكد اأنه �صيكون �صعوًرا  �صيكون �صعوري واأنا اأحمله بني يديَّ

مميًزا، بل ل ميكن و�صفه بكلمات، ول ميكن اأن يتكرر، ولو رزقت 

بع�صرة اأطفال بعده.

ورادة  و  اأ �صاردة  اأترك  لن  بال�صور،  ال�صغري  عامله  �صاأمالأ 

واأوؤرخها له  لأترك له بع�س الذكريات التي �صي�صعد باملرور بها  اإل 

يوًما ما...رمبا وهو ي�صتعد ليكون اأًبا هو الآخر«.

توقفت عن القراءة وحاولت البت�صام عند هذه النقطة فلم ت�صتطع 

– ترى ملاذا  كان م�صتعجال على الذهاب، اأما كان مبقدوره النتظار؛ 
الت�صوير،  يع�صق  ك��ان  ا؟  اأي�صً هي  �صورها  األ��ب��وم  يكتمل  حتى 

التقطها  �صورة  اآخر  تعود،  ل  التي  املميزة  اللحظات  تلك  وتوثيق 

لها وهي حتتفل بعيدها التا�صع، بعدها توقف توثيق الذكريات...
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-»ماذا تفعل يا اأبي؟« 

واأخرًيا وجدته بعد بحث طويل منهمكا يف ترتيب األبومات �صوره  

يف حديقة املنزل. 

-»تعايل؛ لت�صاعديني يف ترتيب هذه ال�صور...«

مبعرثة  �صور  جمموعة  اإىل  ي�صري  وهو  بجانبه  لتجل�س  لها  اأف�صح 

اأمامه لرتتبها يف الألبوم اجلديد ...

خلف  املوؤرخ  الزمني  الت�صل�صل  ح�صب  على  املجموعة  هذه  -»رتبي 

ال�صورة، فهذا �صروري جدا...«  

واأحيانا  كثرية  فال�صور  توقعت،  كما  وم�صلًيا  �صهالً  الأمر  يكن  مل 

تعجز عن التعرف على بع�س الوجوه

-»من هذا الذي يقف اإىل جانبك؟!« 

قالتها وهي ت�صري اإىل �صورته مع �صخ�س اآخر بنف�س عمره تقريًبا

-»يا الهي... بحثت عنها طويال ومل اأجدها، اأين عرثت عليها؟«

-»هنا، من يكون؟«

ابت�صامة  �صفتيه  وعلى  ال�صورة،  يف  يحدق  راح  بل  يجبها  مل 

120



روحه  اأ�صر  قد  املا�صي  وكاأن  مًعا،  وال�صوق  احلزن  فيها  امتزج 

الزمن... من  لربهة 

التفت لها وراح يخاطبها: 

اأن  اإل  قوية  كانت  مهما  ال�صدمات  بع�س  بنتي!  يا  تدرين  -»هل 

قلوبنا تبقى قادرة على حتملها، لأنها تظل يف نطاق حتملنا، بينما 

علينا،  الأمر  تهوين  حولنا  من  الآخ��رون  حاول  مهما  الآخر  بع�صها 

اإل اأنهم يعجزون متاًما... تعجز كلماتهم حتى عن مالم�صة �صغاف 

تت�صاقط  خفيًفا  طال  كلماتهم  ت�صكل  وبالكاد  املكلومة،  القلوب  تلك 

ال�صم�س،  وحرارة  ال�صديد  جفافها  من  ت�صققت  اأر�س  على  حبيباته 

فتتبخر القطرات قبل اأن تالم�س وجه الأر�س...«

اأكمل  بينما  يقول  ما  تفهم  اأن  حتى  دون  راأ�صها  له  تهز  كانت 

هو احلديث وكاأنه يخاطب نف�صه:

-»يقال اإن الرجال ل يبكون اإل نادًرا، هذا �صحيح لكن حني يبكون 

فاإن بكاءهم يكون عميًقا عمق الأمل الذي غر�س رماحه يف قلوبهم 

ال�صلبة، يومها غمرت دموعي عاملي، نعم بكيت ول اأ�صعر باخلجل 

الأمل  بكيت  واملا�صي،  احلا�صر  بكيت  رجل،  واأنا  بذلك  اأعرتف  اأن 

املعت�صر يف اأعماقي، بكيت اخلوف على نف�صي وعلى من رحل، بكيت 

ذرًعا  بي  �صاقت  حتى  اأدمعي  انهمرت  قواي،  كامل  يف  واأنا  العجز 

وجفت منابعها ف�صرت اأبكي بال دموع وحرقة اأكرث، بكيت احلبيب 

والرفيق، بل انعكا�س روحي التي ت�صري اأمامي، ج�صًدا اآخًرا اأودعت 

ا مني.  فيه بع�صً
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اأودعنا  الذي  اجل�صد  ُيغتال  عندما  القلب  ي�صاب بها  فاجعة  فاأي 

فيها قب�صا من روحنا، يتوقف النب�س فتنطلق الروح بعيًدا وقد تتيه 

بني �صراديب املجهول ول جندها جمدًدا، فال هي قادرة على العودة 

اإىل اأج�صادنا ول هي قادرة على العثور على ج�صد اآخر، فاأمثال هوؤلء 

ل يكررهم الدهر، ولن يكررهم.

- »تعال لتودع �صديقك...« 

تاأثري  حتت  ي��زال  ل  مثلي  ك��ان  لعله  اأو  بب�صاطه  يل  قالها  هكذا 

اأحد  اأو  مزحة،  ظننتها  الوحيد،  وابنه  كبده  فلذة  لفراق  ال�صدمة 

مقالبه التي اأجرب والده على م�صاركته اأحداثها، لكن ما اإن و�صعت 

بالإ�صراع  يطالبني  غرفتي  باب  والدي  طرق  حتى  الهاتف  �صماعة 

للنزول معه.

بها  ي�صحب  ثانية  كل  ومع  ببطء  الثالجة  باب  يفتح  املمر�س  كان 

باب ذلك ال�صرداب املظلم واملخيف، تقل كمية الهواء املندفعة نحو 

رئتي، نظرة واحدة فقط رمبا لثانية اأو لع�صر من الثانية، حتى غابت 

عني كل امل�صاهد التالية ل اأدري هل اأغمي علي اأم توقفت حوا�صي 

عن الإح�صا�س؟ كان اجل�صد يتحرك كرجل اآيل، بينما عقلي غائب 

متاًما عن امل�صهد.

حقيقة اأعجز عن تذكر اأي �صيء بني تلك النظرة التي جتاوز وقتها 

اأقل من ثانية وبني اللحظة القادمة وهم يهيلون الرتاب على ج�صده 

الغ�س..
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�صمت لثواين قبل اأن يكمل ب�صوت متح�صرج »كيف قادتني قدماي 

واأبكي  اأت�صنج  ورح��ت  ج�صده،  اأم��ام  انهرت  حقا  هل  املقربة؟  اإىل 

 – ج�صده  تخلي�س  من  املمر�س  مب�صاعدة  ووالدي  والده  وعجز 

اأو بقايا ج�صده – من اأح�صاين؟ هذا ما قالوه يل، اأما اأنا فال اأتذكر 

�صيًئا من هذا، رمبا هي الذاكرة اأ�صفقت علي من هذا امل�صهد فغيبته 

بني منحنياتها املظلمة، لكنها لالأ�صف عجزت عن تغييب حقيقة اأن 

»خالد« م�صى دون رجعة...!«

-»�صديقك« 

وعيني  املتب�صم  ال�صاب  ���ص��ورة  ب��ني  ب�صرها  تنقل  وه��ي  قالتها 

والدها. 

-»بل رفيقي، ت�صاركنا �صنوات طويلة وذكريات اأطول، �صحكنا معا 

ا معا، ذهب فجاأة، وبينما اأنا اأبيت يف غرفتي الفارهة، يبيت  َوَحَزنَّ

اأن  فاإما  اإليه،  اأذهب  اأن  ليلتها   متنيت  كم  الرتاب،  اأكوام  حتت  هو 

اأبيت بجانبه اأو اأنت�صل ج�صده واأح�صره للمبيت عندي...«

قرب ال�صورة من �صفتيه واأودعها قبلة طويلة، ليودعها هي الأخرى 

قبلة اأطول:

- »كنت اأبحث عنها منذ زمن، �صكرا غاليتي...«
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الذي  وح�صنه  قبلته  دفء  ت�صت�صعر  وهي  غافلتها  دموع  م�صحت 

تعودت اأن تغو�س فيه وترت�صف منه حد الرتواء.

-»هل ترى يا �صديقي �صارت الأمور ب�صكل جنوين؟« قالت خماطبة 

ال�صغري بني يديها:

يو�صك  والدي  اأن  فيها  �صعرت  التي  اللحظة  ملاذا!  يف  اأدري  -»ل 

اأن يعود من جديد يغمرين بحبه واهتمامه، اختفى كل �صيء، وكاأن 

�صيًئا مل يكن، وكله ب�صبب تلك الرغبة املجنونة التي رف�صت اأن تنام 

حتى ال�صباح... هاهي الأيام مت�صي وت�صاوؤل يذبح �صدري... 

ملاذا مل ياأخذين القدر اأنا ويرتكها تكمل حياتها كما تريد، فالذنب 

وخ�صرت  بالعودة،  يفكر  ل  طيفا  لأعانق  ذهبت  املالمة،  اأنا  ذنبي، 

روًحا كانت طوال الوقت اإىل جانبي...

يرتدد  ال�صامت  نحيبي  �صدى  لأ�صمع  بقيت  بل  اأمت،  مل  لكن 

املت�صدعة،  جدرانه  تزيني  ال�صداأ يف  تفنن  الذي  قلبي  اأرجاء  يف 

فكما يبدو اأن القدر يحكم على بع�صنا، حلكمة خفية، بتجرع مرارة 

اأجترعهما  اأنا  وها  امل��وت،  من  اأكرث  ي�صتحقون  لأنهم  والأمل  الندم 

مبعية �صعور ل يو�صف بالعجز... يااهلل... لطفك وجميل عفوك!!«

دوامة  من  نف�صها  �صحب  حت��اول  عندما  كعادتها  جبينها  فركت 
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دوامة  كثرًيا يف  انزلقت  قد  اليوم  اأنها  يبدو  – لكن  املوؤملة  التفكري 

اإىل  التفتت   - جمدًدا  نف�صها  اإعادة  عن  وتعجز  املت�صارب  التفكري 

ال�صغري بني يديها واأكملت ب�صوت خمنوق:

- عندما راأيتك حتاول الو�صول اإىل البحر رغم اإ�صابتك تابعتك 

لعلك ت�صجعني على مزيد من املقاومة، لكنك خيبت ظني، وتوقفت 

يف منت�صف الطريق م�صت�صلًما لالإ�صابة والياأ�س ف�صعرت اأن ت�صابًها 

من نوٍع ما يجمع بيننا، فكالنا ا�صت�صلم للعجز.

تق�صو احلياة علينا يف اأوقات كثرية بل هي كذلك منذ اللحظة التي 

ينتزعوننا فيها من عاملنا الدافئ الذي احت�صننا ت�صعة اأ�صهر ل تقوم 

ب�صيء �صوى اأن نحلم ونحلم، لكن ما اأن يخرجونا اإىل العامل الف�صيح 

ندرك  وكاأننا  والبكاء  بال�صراخ  ونبداأ  اأحالمنا،  كل  تتوقف  حتى 

ما ينتظرنا يف اخلارج...

ومهما اعتنى بنا من حولنا فالبد اأن يرتكونا يوًما ما... يزرعون 

لأنهم  احلياة؛  من  خوف  األ  وي�صعرونا  واملرح  ال�صحك  قلوبنا  يف 

�صيكونون معنا طوال الوقت، يغدقون علينا احلب واحلنان ودفء 

ل..   مروجها،  تنتهي  ل  جنة  يف  ن�صري  اأننا  ن�صعر  حتى  اأح�صانهم 

و�صافية  وا�صعة  �صماوات  يف  باأجنحتها  حتلق  طيور  اأننا  ن�صعر  بل 

احلانية... ونظراتهم  اأ�صواتهم  �صفاء 

دائًما...  معنا  �صيكونون  باأنهم  وعوًدا  اأرواحنا  اآذان  يهم�صون يف 

بعيًدا  ومي�صوا  باأقدامهم،  الوعود  تلك  يدو�صوا  اأن  يلبثون  ل  ثم 

ليرتكونا فري�صة الوحدة والأمل...
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ملاذا يرغبون يف ولدة الأطفال دون اأن يتاأكدوا من قدرتهم على 

ويرحلون  يرتكونا  ثم  هنا  اإىل  بنا  ياأتون  ملاذا  م�صئوليتهم...  حتمل 

وتركا  بعيًدا  رحال  قد  هما  ها  عنهم...  رغًما  اأم  باختيارهم  بعيًدا 

روح طفلتهم ال�صغرية اأ�صرية الأمل والعجز واخلوف من الغد...

وجترع  تتحقق  ل  التي  الأح��الم  دائ��رة  يف  العي�س  من  �صئمت 

ياأتي  ل  غٍد  باأهداب  التعلق  من  تعبت  ي�صت�صاغ...  ل  مرير  واقع 

التي  ذاتي  من  تعبت  اأح��ب...  من  توديع  من  تعبت  اأك��ره...  مبا  اإل 

النف�س  هذه  ومن  له...  ل وجود  عما  وتبحث  لها  يقدم  مبا  تقبل  ل 

احلاملة التي ت�صكنني وترف�س اأن ترتكني اأعي�س بهدوء.

بقية  و�صاأعي�س  اأغ��ريه  اأن  اأ�صتطيع  ل  الذي  قدري  اأواج��ه  اأنا  فها 

اأيامي حبي�صة م�صاعر تطحنني من الداخل، ليت الأيام ل تطول بي 

قد  وملاذا  باحلياة  ينب�س  ل  �صامت  روحي  وقلب  العي�س  جدوى  فما 

اأرغب يف الغد، ول اأحد معي ي�صاركني حلظاته اجلميلة...

اأ�صتاق اإىل والدتي كثريا حلنانها الذي كانت تخفيه خلف �صرامتها 

وحتى  البيت  اأركان  متال  كانت  التي  غ�صبتها  ملوجات  امل�صطنعة... 

حرمنا  الذي  ولعنادها  عني...  اأبعدها  الذي  الدائم  لن�صغالها 

منه...  مًعا 

ليته مل يرحل بعيًدا... ليته بقى اإىل جانبنا! فما كان لكل هذا 

يحدث لو كان قريًبا منا يعتني بي وبها... نعم هو املالم ول�صت  اأن 

ال�صغرية  طفلته  يفكر يف  اأن  دون  غادر  الذي  فهو  هي...  ول  اأنا 
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اأكرهه  البقاء...  رغبته يف  يثبت  اأن  دون  ب�صرعة  ان�صحب  الذي  هو 

بقدر  �صعفه  اأحتقر  ل��ه...  ا�صتياقي  بقدر  اأمقته  ل��ه...  حبي  بقدر 

احتياجي لقربه«

توقفت عن احلديث... بعد اأن �صعرت ب�صيء يف اأعماقها يحرتق، 

ويحرق معه كل تفا�صيل ج�صدها وروحها اجلريحة...
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-»تعبت وما عدت اأحتمل املزيد..!« 

املتهادي  الم��ت��داد  يف  حت��دق  وه��ي  مب��رارة  �صفتاها  بها  حتركت 

من  الأ�صى  نظرة  اختفت  زرقته،  يخفي  اأن  امل�صاء  كاد  وقد  اأمامها 

عينيها لتحل حملها نظرة جامدة ل حياة فيها... 

-»ح�صًنا ومل ل!« 

قالتها دون اأن ترم�س عينيها، اأخذت نف�ًصا عميًقا وهي ت�صع �صغري 

الأمام   اإىل  كر�صيها  دواليب  حركت  وبيديها  حجرها،  ال�صرطان يف 

ومالمح وجهها ل حتمل اإل اجلمود ومزيًدا من التحدي.

و�صرير  الأم���واج  �صوت  يقطعه  املكان  على  يخيم  ال�صمت  ك��ان 

الرمال  بني  اأكرث  غا�صت  كلما  يخفت  �صوتها  اأخذ  التي  الدواليب 

املتبلة بامللح.

اختفى  حتى  وامل��اء  الياب�صة  بني  الفا�صل  اخلط  جت��اوزت  اإن  ما 

رذاذ  راح  حني  ج�صدها  يف  خفيفة  رع�صة  �صرت  مت��اًمــا،  �صوتها 

عينيها،  فاأغم�صت  احلريري،  وقمي�صها  بوجهها  يعبث  البارد  املاء 

فقط  حينها  �صغرها،  يف  فعلت  كما  البحر  مع  تتوحد  اأن  وق��ررت 

لن ت�صعر بربودته اأو ملوحته، بل ولن ت�صعر به وهو يكتم اأنفا�صها، 

وي�صحبها برفق عنيف نحو اأعماقه – طاملا جت�صدت لها تلك اللحظة 
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على  معها  يلعب  وه��و  والدها  �صورة  ا�صتح�صرت   - كوابي�صها  يف 

بخطوات،  الداخل  اإىل  ي�صبقها  كان  �صحكته،  ابت�صامته،  ال�صاطئ، 

فتح لها ذراعيه وباإمياءة من راأ�صه دعاها لرتمي نف�صها يف ح�صنه، 

اقرتبت اأكرث فكيف لها اأن تقاوم هذا الإغراء!!..
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-»توقفي... اإىل اأين تذهبني؟«

ومتنعها  كتفها  على  يدها  ت�صع  وهي  حازًما  �صوتها  كان   

ال�صتمرار يف التقدم.. من 

-»�صاأ�صبح قليال!« 

قالتها وهي تهز كتفيها بت�صجر...

وقت  للبحر  ال��ن��زول  م��ن  حت��ذر  التي  الإر���ص��ادات  تقرئني  -»األ 

املغيب!«

مينعني  مل  الوقت،  هذا  مثل  يف  ال�صباحة  تعودت  ولكني   ! -»بلى 

اأبي من القيام بذلك م�صبًقا، كان ي�صمح يل بالنزول ويبقى بالقرب 

مني«.

-»ومل اأ�صمح لك بتعري�س حياتك للخطر من اأجل بع�س املتعة، 

يف حني بو�صعي اأن اأجنبك الوقوع فيه من البداية، تعرفني جيًدا اأين 

معك،  اأغرق  اأن  فاإما  مكروه  لك  حدث  واإن  ال�صباحة  اأجيد  ل 

و اأتركك توجهني م�صريك وحدك وهذا ما ل ميكن اأن يحدث...«  اأ

تكلمت وهي تنظر اإىل البحر بامتعا�س:

زائلة؟..   متعة  لأجل  باأرواحكم  املغامرة  تع�صقون  مل  -»اأ�صتغرب 

البحر لن يذهب بعيًدا، واأنت بو�صعك اأن تاأتي اإىل هنا يف وقت اآخر 
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وال�صباحة بحرية دون احلاجة لتعري�س حياتك للخطر...«

-»اأنِت تقولني ذلك فقط؛ لأنك ل حتبني البحر، ول حتبني اأبي 

ا...« ول حتبينني اأنا اأي�صً

-»وما دخل هذا بذاك، ثم من قال لك اأين ل اأحبك؟«

-»لو كنت تفعلني ملا افتعلت امل�صاكل معه لريحل بعيًدا...«

يع�صق  وم��ن  �صيبقى،  البقاء  يريد  من  اأك��رر:  واأن��ا  �صوتي  -»ب��ح 

م�صئولياته،  عن  للتخلي  واهية  حجج  عن  لنف�صه  ف�صيبحث  الرحيل 

اأعلم اأنك حتبينه جًدا، ول اأطلب منك اأن حتبيني فما اأقوم به معك 

اأمنا هو واجب ول اأمّن به عليك، كما اأن ما اأقوله لك الآن لي�س نابًعا 

من رغبتي باإثبات وجودي – كما يحلو لك اتهامي - كل ما يف الأمر 

اأن ما تقدمني عليه غري �صائب، قد ل اأجيد ال�صتماع ملو�صيقى البحر 

والغروب  النور�س  اأ�صل  هو  ما  يهمني  ول  واأب��اك،  اأنت  تفعلني  كما 

بالن�صبة يل ما هو اإل انتهاء يوم عمل للح�صول على بع�س الراحة؛ 

لي�س  الآن  نزولك  اأن  متاًما  اأعرفه  ما  لكن  جديد،  ليوم  لال�صتعداد 

�صحيحا وي�صكل خطرا على حياتك، لذا اأطلب منك األ تفعلي«

كل  يف  والدتها  خالفت  كلما  بالنت�صار  و�صعورها  �صعادتها  رغم 

اجتاحتها  التي  الغ�صب  موجة  ورغ��م  منها،  تطلبه  اأو  تقوله  ما 

الذي  ومنطقها  والدتها  �صرامة  اأمام  اأذعنت  اأنها  اإل  الداخل  من 

جتد  ومل  والدها  يفعل  كان  كما  جتاهله  اأو  عليه  الرد  عن  عجزت 

بًدا من الإذعان...
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حماولة  بعمق  تنف�صت  الكر�صي،  دفع  عن  وتوقفت  يدها  اأفلتت 

ت�صتيت م�صاعرها امل�صطربة، وب�صرعة عادت خطوت اإىل الوراء...

-»لذلك كان ين�صحب كلما خا�صا نقا�ًصا ما... ولهذا ان�صحب بعيًدا 

لأنها  بل  عليه  متمردة  اأو  راأيها  مت�صلطة يف  كانت  لأنها  لي�س  ا،  اأي�صً

كانت دائًما على حق، ل ترتك لأحد املجال لهزم حجتها اأو الت�صكيك 

يف قراراتها، كانت اأقوى منه لذلك رحل...«

تاأكدت اأنها اأ�صبحت بعيدة عن اخلطر، وراحت تتلفت حولها بلهفة 

وهاج�س ما يدغدغ م�صاعرها باأنها �صتجدها بالقرب منها تنظر لها 

نها  لأ بفخر اأن اأذعنت لن�صحها وتخلت عن فكرتها املجنونة فقط 

يزال  ل  �صوتها  �صدى  كان  واإن  جتدها  مل  لكنها  ذلك،  تريد 

يرتدد بقوة يف خميلتها...

-»علي اأن اأعود فالبد واأن يكون جدي قلًقا علي«

 خاطبت نف�صها وهي ترغب حًقا يف الرحيل بعيًدا، وقبل اأن تبتعد 

التي  روحه  اأن  فرغم  ملًيا،  فيها  حدقت  والدها،  مبذكرات  اأم�صكت 

امتزجت بحروفها مل تفارقها حلظة منذ رحيله، لكنه مل يكن هناك 

اأكرث  لتغرق  يحثها  كان  العك�س  على  بل  نف�صها،  اأذية  من  ليمنعها 

يف ظلمة ذكريات ل تعود ول يعود �صاحبها.
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- »من يرحلون ل يعودون اأبًدا...« 

ا  اأي�صً هي  لرتحل  القدر  ي�صطرها  اأن  قبل  والدتها  قالته  ما  هذا 

دون اأمل بالعودة...
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اقرتبت من البحر حتى جتاوزت عجالت كر�صيها اخلط الفا�صل 

بني احلياة واملوت جمدًدا، ومبا تبقت بها من قوة رمت املذكرات، 

التي طفت قليال ثم مل تلبث اأن غا�صت يف الأعماق املظلمة 

تكون...  اأن  لها  اأراد  هو  حيث  ال�صحيح  مكانها  -»هناك... 

فال فائدة من التم�صك بالذكريات التي ل تعود، علي اأن اأتقبل فكرة 

اأنه لن يعود، يكفي اأين خ�صرت الإن�صانة الوحيدة التي اأعطتني دون 

حدود، واأنا متعقلة باإ�صبال حلم ل يتحقق، فال داعي لأن اأخ�صر ذاتي 

اأجتاوز  اأن  علي  لكن  �صهال،  يكون  لن  الأمر  اأن  اأعلم  ا،  اأي�صً اأنا 

هذه املرحلة عاجال اأم اآجال، ول داعي ملزيد من الهروب«

نظرت اإىل ال�صغري امل�صرتخي يف حجرها، اأم�صكته بيدها وتوجهت 

اإليه باحلديث هذه املرة:

اأمامك  �صديقي...  يا  ا  اأي�صً اأن��ت  ال�صت�صالم  اإىل  ركنت  -»ه��ل 

فر�صة اأخرية للعودة اإىل ديارك فال ت�صيعها«

وير�صم  يتخبط  وهو  راقبته  الرمال،  على  وو�صعته  اأكرث  اقرتبت 

وا�صح،  بت�صتت  قوة  من  له  تبقى  مبا  نف�صه  حول  دائرية  حلقات 

اأو اأنه ل يعرف طريق العودة، هداأ عن احلركة متاًما، فهزت راأ�صها 

ب�صرها  ترفع  اأن  وقبل  هو،   حيث  وترتكه  تغادر  اأن  وكادت  بح�صرة 

عنه دبت احلياة فيه من جديد واأخذ يتحرك من جديد، لكن هذه 
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املرة بتخبط اأقل وتركيز اأكرث، م�صى يف خط م�صتقيم باجتاه البحر 

مبا تبقت له من اأطراف �صليمة وكاأن هدوءه كان فقط  لتمييز �صوت 

البحر ومعرفة الطريق ال�صحيح اإىل العودة.

البحر  وبني  بينه  امل�صافة  اأن  اإل  حتركه  �صعوبة  من  الرغم  وعلى 

راأت  ت�صري،  من  هي  اأنها  اأح�صت  لوهلة  كبري،  ب�صكل  تتقل�س  اأخذت 

الطرية،  الرمال  على  واثقة  بخطوات  مت�صي  الفتية  ال�صابة  �صلمى 

من  القادم  البارد  الن�صيم  لتعانق  ذراعيها  وتفتح  خطوتها  تر�صم 

عمق البحر والذي حمل روحها وراح يحلق بها نحو الأفق 

-»ا�صتمر يا �صديقي...! تكاد اأن ت�صل...«

م�صحت بقايا دموع حاولت ت�صوي�س الروؤية عليها فال تريد ما مينعها 

من  احلياة  وتنف�س  العجز  قهر   - اجلميلة  اللحظة  هذه  روؤي��ة  عن 

جديد - ما اأجمل اأن تدب احلياة جمدًدا يف الروح املنهكة؛ لتتغلب 

على ال�صعف الذي قيد احلركة من الداخل لفرتة من الزمن!

و�صريًعا احت�صنت موجة ذلك اجل�صد ال�صغري الذي راح ي�صبح فيها 

لبع�س الوقت قبل اأن يختفي دون اأن يفكر باللتفات اإىل اخللف.

 ودعته بابت�صامة، ثم األقت نظرة اأخرية اإىل الأفق حيث ال�صم�س 

يزال  ل  عجوز  بعيد  فغري  اأخرًيا  وغادرت  النوم،  تغط يف  بداأت  قد 

ا يوم جديد ينتظرها  يهتم لأمرها ويقلق لتاأخرها، وغري بعيد اأي�صً

لتعي�س �صاعاته بدقائقها وعليها اأن ت�صتغلها جيًدا...
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-»تاأخرت! قلقت عليك كثرًيا...«

قالها وهو يتجه نحوها واأكمل وهو يتفح�صها:

-»كنت على و�صك اخلروج للبحث عنك...« 

-»اآ�صفه  يا جدي... مل اأ�صعر بالوقت«

-»اأرجوك يا بنتي! كفاك عبثا وانتبهي لنف�صك...«

-»ل تقلق اأنا بخري...« 

قالتها وهي تتجه لغرفتها، فهي بالفعل ت�صعر اأنها بخري، �صحيح 

اأن اأمامها الكثري لتتجاوز هذه املرحلة لكنها الآن ت�صعر اأن مبقدورها 

فرتة  الراكدة  مياهه  اأ�صرية  ظلت  الذي  امل�صتنقع  ذلك  مغادرة 

من الزمن ...

-»اأين تذهبني فلديك �صيف؟«

-»�صيف؟!«

لرتحبي  اذهبي  اجللو�س،  غرفة  يف  فرتة  منذ  وينتظرك  -»نعم 

ب�صيفك و�صاأح�صر لكما �صيًئا ت�صربانه...«
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تفا�صيلها  اأدق  وتخيلت  تخيلتها  بل  كثرًيا  اللحظة  تلك  فكرت يف 

ويف كل مرة كان ترحيبها به يختلف، واإن كان دائًما ينتهي بح�صن 

ممزوج بدموع الفرحة.

حتاول  وهي  مكانها  يف  ت�صمرت  نحوه،  الإ�صراع  عن  ا  عو�صً لكن 

تلك  من  واح��دا  ولي�س  حقيقة  اأمامها  يحدث  ما  ك��ون  من  التاأكد 

الأحالم التي �صاقت مبخيلتها وخرجت تتنف�س بع�س الهواء والنور، 

لتخدعها وت�صور نف�صها على اأنها حقيقة...

»هل تتاأخرين يف العودة هكذا دائًما، قلقلنا عليك«.. 

قالها وهو يتجه نحوها م�صدل �صتار النافذة التي كان يحدق من 

خاللها وكاأنه يبحث يف اخلارج عن �صيء ما...

اإًذا لي�س هذا اأحد اأحالمها، فها هو يقف الآن بني يديها ب�صحمه 

وحلمه، نربة �صوته مل تتغري كثرًيا، واإن كان ج�صمه قد امتالأ فتغريت 

مالمح وجهه نوًعا ما. 

غري  على  فعل  ردة  حتى  اأو  اإجابة  على  منها  يح�صل  مل  وعندما 

املتوقع اأكمل هام�ًصا:

-»كيف حالك يا �صلمى؟!« 

».........«
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-»�صلمى!«

-»اأمتنى األ تكون زيارتك جلدي طويلة، واإن كانت كذلك ف�صاأنتقل 

للعي�س عند خايل حتى تغادر«.. 

قالتها وهمت باملغادرة... 

-»انتظري«.. 

اقرتب منها اأكرث وقال ب�صوت خافت: 

ملا  اآ�صف  حًقا  لكني  ذنبي  عن  يكفر  لن  �صاأقوله  ما  اأن  -»متاأكد 

حدث لك ولولدتك«.

-»�صكًرا، هل يل بالن�صراف الآن؟«.. 

قالتها دون اأن ترفع ب�صرها نحوه

...فال اأزال والدك رغم كل ما حدث« -»�صلمى اأرجوك التفتي اإيلَّ

اأنك  لأن�صى  كافية  اأع���وام  خم�صة  لكن  اع��ذرين  �صحيح..  -»اآه 

كذلك...«

وقف بينها وبني الباب ليمنعها من اخلروج وهو يقول:

- »اأنا حًقا اآ�صف...« 

�صمت لربهة قبل اأن يكمل: 

-»اأدرك متاًما اأين اأخطاأت يف حقك كثرًيا، لكن...«
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يهز  وهو  يكمل،  اأن  قبل  الأر���س  اإىل  بب�صره  واأط��رق  عبارته  برت 

كتفيه: 

ين�صحب  اأن  لأحدنا  لبد  كان  حينها،  املزيد  حتمل  اأ�صتطع  -»مل 

من حياة الآخر؛ حتى يعود الهدوء وتوا�صل ال�صفينة الإبحار، بقاوؤنا 

الثنني يف بيت واحد مل يكن اإل ليفاقم امل�صكلة ويزيدها �صوًءا...«

مرهقة  فاأنا  الآن،  اأغ��ادر  اأن  يل  هل  كثرًيا!...  معك  -»تعاطفت 

واأريد اأن اأرتاح قليال...«

-»�صلمى... ل تكوين قا�صية..!«

تت�صنع  وه��ي  فقالت  نحوه  ب�صرها  ترفع  اأن  كلماته  اأجربتها 

الده�صة:

تذهب  واأنت  وحناًنا  حًبا  يقطر  كان  قلبك  اأن  اأ�صا�س  على  -»هذا 

تلو  ال�صنوات  ومتر  ال�صغرية،  لبنتك  وداع  كلمة  حتى  دون  بعيًدا 

الأخرى دون حتى اأن ت�صاأل عنها، وكاأنها كانت ال�صبب يف ما يحدث 

بينكما،  ولزاًما عليها اأن ت�صارككما دفع ال�صريبة ...«

جيًدا،  ذلك  اأدرك  متاأخرة  عودتي  تكون  قد  عدت،  قد  اأنا  -»ها 

لكن الأمر خارج عن اإرادتي، مل اأطق حتمل ف�صلي يف اأهم خطوة 

لكني  هو،  كما  تقبله  اأو  الأمر  اإ�صالح  جاهًدا  حاولت  حياتي،  يف 

نف�صي  اأرهق  بعيدة  اأر�س  يف  نف�صي  وجدت  حلظة  ويف  عجزت، 

العمل ليل نهار لأن�صى دون جدوى«. يف 
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-»ملاذا عدت الآن؟«

-»وهل هذا �صوؤال!«

-»ل�صت بحاجة اإىل �صفقة من اأحد«

-»عنيدة كما اأنِت، ثم ما دخل ال�صفقة باملو�صوع؟ �صلمى اأنا هنا 

الآن لأعتني بك، ابنتي ال�صغرية«

عن  كالمك  كثرًيا  اأعجبني  م�صى...  فيما  هنا  تكن  مل  -»لكن 

زال  ول  كان  كما  وا�صًعا  خيالك  يزال  ل  والبحر،  وال�صفينة  التفاهم 

ارتباطك بالبحر كما هو...

اأحدهم،  هم�صت  ال�صابق  خطابك  اأثناء  يف  اأن��ك  ت�صعر  األ  لكن 

اتخذت قرارك، وكاأن ل اأحد بال�صفينة �صواكما، �صحيح كنت �صغرية 

ا منكما مل يفطن اأين اأ�صتوعب كل ما يحدث، واأتاأمل  حينها لكن اأيًّ

ا. اأي�صً

اجلنونية  ورغبتك  تريد،  وماذا  حقوقك  هي  فيه  فكرت  ما  كل 

تخليت  ف�صلت  وعندما  النتائج؟  كانت  ي��ا  اأ وج��ودك  اإثبات  يف 

الآخرون  ليتحمل  بهدوء،  ورحلت  وعودك  كل  وعن  �صي  كل  عن 

اأنت«  قرارك  نتيجة 

�صمتت لربهة واأكملت ب�صوت تخنقه العربات:

-»الآن فقط اأدركت ماذا ق�صدت اأمي - رحمها اهلل – بفقدانها 

لل�صعور بالأمان معك، فاأنت حتب وتعطي وتغدق بامل�صاعر الفيا�صة 
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لكنك حني تفكر يف البتعاد تن�صى كل �صيء وكاأنه مل يكن...«

خفي�س:  ب�صوت  يقول  اأن  قبل  ال�صمت  من  حلظات  رن��ت 

-»مل اأتوقف مرة واحدة عن اإر�صال ما حتتاجني اإليه«

-»اأها« 

ابت�صمت مبرارة قبل اأن تكمل:

وعبء  التزام  جمرد  كنت  لك  بالن�صبة  اأنا  اإذا...  الأمر  -»هكذا 

مادي ل اأكرث ول اأقل... �صكًرا على كل ما قدمته يل...«

قالتها وهمت باخلروج.

-»اأين تذهبني؟!«

-»�صكرتك على خدمتك التي قدمتها يل اأعتقد من حقي اأن اأذهب 

الآن...«

-»�صلمى...عدت لأعتني بك، اأدركت خطاأي واأنا هنا لأكفر عنه، 

فمنذ رحيل والدتك واأنا اأفكر يف �صاأنك ومل يهداأ يل بال حتى حزمت 

حقائبي...«

-»ح�صنا! ماذا اإن قلت لك اأين �صمعت جدي وهو يحدثك بالهاتف 

قبل اأيام ويرجوك اأن تاأتي«.. 

قالتها وهي حتدق يف عينيه بتحد وا�صح.

-»ماذا؟«
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�صاأطري  كنت  حينها  رمبا  اأفعل  مل  ليتني  نعم...  -»لالأ�صف 

لكن  النتظار،  من  �صنوات  بعد  اأمامي  تقف  واأنت  الفرحة  من 

الأمر  يف  تفكر  حتى  اأو  لتاأتي  كنت  ما  بب�صاطة  حدث  ما  هذا 

عليك... اإحلاحه  لول 

ليتك تفهم اأن حقوق الأبناء لي�صت جمرد التزام مادي اأو اإجباري 

فقط، اأو جمرد وقت ممتع تق�صيه مع اأطفالك يف اأوقات  فراغك، 

بل هي اأكرث من ذلك بكثري، كنت تتقن فنها يف ما م�صى، اأو لعلك 

فقط كنت مبهوًرا بكونك اأبا لأول مرة وعندما تال�صى النبهار ن�صيت 

كل �صيء... 

معك  اجلميلة  ذكرياتي  كانت  بل  اأزال،  ول  اأفتقدك  اأين  اأنكر  ل 

�صمن  من  ن�صيتها  التي  مذكراتك  حتى  كثرية،  لأوق��ات  اأني�صي  هي 

�صطورها  بني  عنك  اأبحث  واأن��ا  قلب،  ظهر  عن  حفظتها  ن�صيت  ما 

املتهرئة، اأحببت روحك التي اأخفيتها بني احلروف املرتا�صة بعناية، 

ا اأ�صامره وي�صامرين، جعلته يبني يل ق�صورا  و�صنعت منها اأًبا روحيًّ

كثرية على �صاطئ البحر لياأتي املوج ويهدها بالكامل ونحن نراقبها 

ون�صحك...

لكن حقيقة اأقولها واأ�صعر بها ما عدت  اأمتنى اأن تعود، فحني مرت 

اأمل  على  رن  كلما  نحوه  اأهرع  البيت،  بهاتف  م�صغول  وفكري  الأيام 

اأن ياأتيني �صوتك من هناك ليخربين باأنك ت�صتاق اإيل، وتعدين اأنك 

�صتعود اأو على الأقل �صتزورين من حني اإىل اآخر، لكنك مل تفعل حتى 

ن�صيت كيف تكون نربة �صوتك...
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القادمني  وجوه  يف  واأتطلع  مدر�صتي  من  فيها  اأخ��رج  مرة  كل  يف 

تزال  ل  اإنك  يل  وتقول  واحدة  ملرة  ولو  �صتاأتي  اأنك  يل  يوؤكد  وقلبي 

حتبني.. لكن الوجوه تتواىل وتختفي ووجهك ل يطل علي حتى ن�صيت 

مالمح وجهك...

يف كل عام اأطفئ �صمعة جديدة من عمري اأفتح الهدايا الواحدة 

تلو الأخرى بلهفة على اأمل اأن اأجد بطاقة �صغرية مكتوب عليها »من 

والدك املحب«...لكن ل هدايا ول حتى بطاقات حتى ن�صيت خطك 

الذي طاملا خططت به ا�صمي على الرمال.

مع تال�صي كل هذه الأمور من ذاكرتي تال�صت ثقتي بك، اأدركت 

متاأخرة جًدا اأن تعلقي بك وحبي لك وانتظاري الدائم لعودتك لي�س 

حًبا ل�صخ�صك اأنت، فاأنت مل تعد يل اإل ذكرى م�صت بعيًدا ولن تعود، 

اإمنا هو حب لطيف ر�صمته يف خميلتي لوالدي الذي اأريده واأمتناه 

لكن ل وجود له، لأنه يف خميلتي فح�صب ولي�س �صيًئا واقعًيا...«

انتظرْت منه اأن يعقب على كالمها بكلمة واحدة لكنه وقف عاجًزا 

عن احلديث اأو حتى النظر نحوها...
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-»اأح�صرت ال�صاي« 

على  واقًفا  ال�صاي  اأكواب  يحمل  وهو  جدها  �صوت  �صمتهما  قطع 

عجز  وعندما  للتو  حدث  ما  فهم  حماول  لثوان  فيهما  حدق  الباب، 

بادرهما مت�صائال: 

-»هل فاتني الكثري؟!«

-»اإطالًقا«.. 

قالها والدها وهو ياأخذ اأحد اأكوب ال�صاي، غمز لها وهو يكمل: 

-»كانت �صلمى تعرب يل عن �صعادتها بعودتي، واأنا كذلك اأخربتها 

كم ا�صتقت لها«.

جتاهلته متاًما وقالت وهي تتجه خارًجا:

-»ا�صمح يل اأن اأذهب يا جدي فاأنت تعرف اأين ل اأ�صرب ال�صاي 

يف امل�صاء، لكن يبدو اأن والدي يفعل...«

-»اإىل اأين تذهبني؟« 

هم�س لها جدها متو�صال لكنها اأجابته ب�صوت وا�صح: 

ولي�س  اأنت  �صيفك  فهذا  قليال...  لأرتاح  غرفتي  اإىل  -»�صاأذهب 

�صيفي...«
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-»�صلمى!« 

قلت  وكما  جيًدا،  بنف�صي  اأعتني  اأن  تعودت  فقد    ! عليَّ تقلق  -»ل 

اأنت �صابًقا �صنتجاوز هذه املحنة �صوًيا - اأنا واأنت فقط - ويف حال 

اأكرب  امل�صوؤولية  اأن  ت�صعر  اأو  معي  الوقوف  يف  راغب  غري  كنت 

مما تتحمل فل�صت جمرًبا على فعل املزيد...«

-»ل تقويل هذا الكالم، فاأنت ابنتي..!«

ابت�صمت له وغادرت غرفة اجللو�س بهدوء
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اأغلقت عليها باب غرفتها غري اآبهة لنظرات الذهول التي خلفتها 

على وجه اأبيها الذي عرف ال�صيب طريقه اإليه جيًدا فبدا اأكرب بكثري 

مما تخيلته، اأو نظرات اخليبة التي جتلت يف عيني العجوز وهو يرى 

خطته ملفاجاأتها تف�صل بتلك الطريقة.

مل تفكر يف لومه اأو حتى معاتبته على حماولته ا�صتجداء اهتمام 

تغيري  على  قادرة  غري  نف�صها  هي  كانت  قريب  فلوقت  بها،  والدها 

ترمي  حتى  تراه  اأن  ما  اأنها  طويل  لوقت  اعتقدت  نحوه،  م�صاعرها 

م�صاعر  كل  لكن  وروحها،  بيديها  به  وتت�صبث  اأح�صانه،  بنف�صها يف 

اللهفة تبخرت مبجرد اأن تقل�صت امل�صافة بينهما لب�صع خطوات.

لَِّفًة  خُمَ كلها..  ذاكرتها  تال�صت  حتى  اأمامها  واقًفا  راأت��ه  اأن  ما 

التفكري  دون  فيها  رحل  التي  اللحظة  تلك  فقط،  واحدا  م�صهدا 

ولو لثانية باللتفات اإىل اخللف ... 

تعجز  ما  فهذا  الدافئ  ح�صنه  اإيل  وت�صتاق  حتبه  ت��زال  ل  نعم 

عن جتاهله لكن ثقتها به اهتزت ول ت�صتطيع اأن تعيدها كما كانت، 

تدرك جيدا اأنه لن يكون �صهال عليها اأن تعيد بناء ج�صر تلك الثقة 

جمدًدا وبنف�س الدرجة، والأمر خارج كليًا عن اإرادتها.

لأحد،  التو�صل  دون  تتجاوزه  واأن  فالبد  الآن  متر به  ما  كان  مهما 

ودون العتماد على اأحد �صوى ربها ثم نف�صها، �صتقف على قدميها 
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جدها  حماولت  تنجح  قد  بثبات،  طريقها  وتوا�صل  جديد،  من 

ذلك  قبل  – رمبا! - لكن  حل�صنه  اإعادتها  اأو  لها  والدها  لإعادة 

العون  انتظار  دون  بنف�صها  م�صاكلها  مواجهة  تتعود  اأن  عليها 

.... الآخرين  من 

قوتها  مهم�صة  عليها،  ت�صتند  خارجية  ق��وة  ع��ن  بحًثا  يكفيها 

الداخلية، فمهما اقرتب النا�س منا، ومهما بقوا اىل جوارنا فالبد 

واأن يغادرونا  عاجال اأم اآجال، باإرادتهم اأو رغًما عنهم، على الأقل 

حني تكون قوية مبا فيه الكفاية، اإن فكر اأحدهم يف تركها فلن ي�صبب 

لها ذلك الت�صدع الذي ي�صعب عليها التعامل معه ومداواته...
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دامعتني،  بعينني  فيها  حتدق  وراحت  والدتها  �صورة  اأخذت 

�صمت  �صيء،  كل  رغ��م  جيدا  بها   تعتني  كانت  اإليها،  ت�صتاق  ك��م 

لدموعها  تاركة  طويلة  قبلة  اأودعتها  اأن  بعد  �صدرها  اإىل  �صورتها 

املجال اأن ت�صطر على خديها م�صاعر ا�صتياق وحنني ل حد لها. 

-»هل باإمكاين الدخول!«

براأ�صه  يطل  وهو  احلنون  ب�صوته  دموعها  جدها  عليها  قطع 

كوبا  يحمل  وهو  دخل  جوابها،  ينتظر  اأن  وقبل  الباب،  �صق  من 

معاتبا: يقول  وهو  يديها  بني  و�صعه  احلليب  من 

متى،  منذ  اأدري  ول  امل�صاء  يف  ال�صاي  ت�صربني  ل  -»اأ�صبحت 

فاأح�صرت لك كوبا من احلليب...«

ابت�صمت له و�صاألته حماولة اإظهار الالمبالة بني حروفها:

-»هل رحل؟«

-»طبعا«

وعندما مل يجد منها ردا اأكمل م�صتدركا:

-»قال اإنه ذاهب لزيارة قرب والدتك و�صيعود للمبيت هنا، ومبا اأن 

حفيدتي ال�صغرية قد احتلت غرفته فعلي اأن اأذهب الآن لأجهز له 
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مكانا ليبيت فيه...«

ابت�صم لها وقبل اأن يخرج قال:

بهذه  ابنته  عن  �صيتخلى  اأن��ه  بخاطرك  ج��ال  لو  واهمة  -»اأن���ت 

ال�صهولة! نامي الآن يا �صغريتي... كل �صي يكون بخري«

اأقفل الباب خلفة وتركها ل�صرود طويل...
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وخز  ي�صبه  اإح�صا�س  بداخلها  حت��رك  حتى  جدها  غ��ادر  اأن  ما 

الإبرة يف حدته واأمله... كيف جاز لها اأن تت�صرف مع والدها بتلك 

ال�صاخمة  هامُته  كئيبة  غا�صبة  حلظة  يف  هوت  وكيف  الق�صوة...؟ 

وتبحر  �صوره،  األبوم  تت�صفح  وهي  الوارفة   بظاللها  ا�صتظلت  التي 

جناحيه  يب�صط  وهو  ينت�صي  نور�س  مثل  ومذكراته  كتاباته  عوامل  يف 

قريبا من موجات البحر املتوا�صلة...؟ كيف جاز لها ذلك؟؟

انتف�صت كمن ل�صعها عقرب... مل تكن تلك الدقائق التي توهمت 

احلبل  تقطع  اأن  على  بقادرة  فيه  رجعة  ل  قرارا  اتخذت  اأنها  فيها 

الروحي بينها وبني والدها والذي امتد لأعوام طويلة عبقة باحلب 

وال�صتياق وذكريات طفولة نحتت بني اأروقة ذاكرتها ... تذكرت ما 

واهلل  اهلل،  باأخالق  »تخلقوا  با�صتمرار:  اجلمعة  خطيب  يردده  كان 

غفور رحيم، فال اأقل من اأن مننح املغفرة لالآخرين  مهما اأخطاأوا 

يف حقنا، اأو مهما ظننا اأنهم اأخطاأوا يف حقنا..«

الناقمة،  امل�صاعر  حمرك  اأزي��ز  وقف  يف  جاحمة  برغبة  �صعرت 

امل�صاعر اللوامة، رددت باأمل: 

-»ليته ي�صتوعب ما بي من غ�صب وعتاب!... فل�صت جمادا لأن�صى 

كل ما ح�صل يل ب�صرعة، لن اأكون قا�صية معه .. بل ل�صت م�صتعدة 

اأكون  اأن  به  واأحلم  حلمت  ما  فكل  العام...  املدعي  دور  اأمار�س  لأن 
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منوا  ف�اأمنو  والأب��وة،  الأمومة  باأريج  مفعمة  اأجنحة  حت�صنني  طفلة 

تباركه الأقدار...«

تردد  وراح���ت  خمدتها  على  راأ���ص��ه��ا  ت�صع  وه��ي  بعمق  تنهدت 

ب�صدق: 

-»ليته يعود هذه املرة كما وعد ...«

�صيناريو  تر�صم  خميلتها  ب��داأت  وبان�صيابية  عينيها...  اأغم�صت 

لقائهما القادم الذي ينتظرهما مع اإ�صراقة ال�صباح الولي��د.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د.  �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي عبدة النخلين      






