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قكةه " .. أرجكؾ عيد "   استىيقىظىٍت عمى صكًتيا تىصريخ      
سدىا اليزيؿ بيدييا .. خارجيةه رفعت ظيرىا عىف السرير راكيةن جى

حتى أنفاسيا لـ ..أنفاسيا تتسارع لتخريج مف جسدىا .. الميٍنيىكتيف 
 عرؽه ينساؿي مف رأسيا حتى ...تقكى عمى البقاء إلى جكارىا 

يشؽ لنفسو طريقان أخرل بعيدان عف مكطنو كما الكؿ  ..رقبتيا
ييقمع مف جسدىا ك ييٌجر ك يضحي الجئان يطالب .. يرحمكف

تغرس .. لتستكطف مكانو أشياء أيخرل .. بعكدةو لف تيعطىى لىوي أبدان 
تفاصيؿ مف جسدىا اؿفي كؿ .. نفسيا فرضان في كؿ مكاف 
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ىا كمف مفاتحةن عيف... برده اعتمى جسدىا كمو لمحظة ..  المرىؽ
...نو قد ذاؽ رشفةى مف ركحيا فتعطَّش لياأكما لك .. يرل المكت   

ةه تقتمعي حمقيا  ... تجعؿ ركحيا تصارع داخميا لتخرج..      غصَّ
ف ركحيا ألأألف المكت ارتشؼ العطر مف كجنتٌي ركحيا أـ 

عادلة الصعبة ـىي اؿ.. تحتاج المكت أكثر مف احتياجيا لمحياة 
تمؾ الحياة التي سايرتيا بكؿ  .. (الحب مقابؿ الصداقة).. نفسيا 

رأت معيا كؿ شي ك جربت .. كانت إلى جانبيا.. التفاصيؿ 
ال .. تتصادقاف ك تختصماف ثـي تعكداف معان .. معيا أم شيء 

مفر أحيانان مف ابتسامة صديؽ نحتاجيا لتركم لنا عطشنا لؤلياـ 
.. ك مف ال يشتيي حبان .. لكف المكت حب تشتييو .. الباسمة 

.. ك يجعؿ األنفاس ممتمئةن بو .. يداعب قمبو فيكقؼ نبضوي 
..ال شيء يدعكه ألف يستيقظ .. ثـ .. يغمض عينيو بيف يديو   



 

لـ تنتظـ دقات ..        شيءه ينساب حتى قمبيا يعتصره كجعان 
ذلؾ الصغير الذم لطالما آذتو باختيارات ..قمبيا منذ حيف 

قؿ أيبقى في انتظار .. لـ يتخمى عنيا يكمان .. لكنو .. خاطئة
متحسسة .. تكاسييا يدىا اليمنى فتمسح كجييا..  شيء ليسعد 

أك أف .. بضع قطرات مف الدمع لـ تجؼ بعد... ىا الذابمتيفمعيف
... ىناؾ شئ ما يعيدىا بقدرة إليية لمحياة   

تأخذي نفسان لغريؽو  أخرجكه ..        ترفع شعرىا البني عف جبينيا
 ك.. تعيد رأسيا إلى الكسادة .. بردي قارص.. تكٌ لؿمف قمب البحر 

ىي ... تحـك عيناىا في الغرفة المظممة .. تردُّ المحاؼ عمييا 
دمعتاف ...تخنقيا .. زكاياىا تؤلـ.. كسماء ليمةو في غياب القمر

باح.. تتجدداف تىختصراًف كجعان لـ ينتىوً  .. تىرتىشفوي ساًخنان كيؿَّ صى
...قي ءى يىصريخي في قىمبيا ييمزّْؽي أحشا  
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مف ..بدايةه جديدةه لتقبُّؿ كاقع دكنو ..  في كؿ يكـو تستيقظ       
فميس .. تدفف أحالميا .. ااف ستعيشو حتى لك لـ ترضاه يكمان 

كانت .. تتمنى لك أنيا لـ تىنىـ..  ىناؾ مف تحدل القدر ك انتصر
..عمى األقؿ ستحاكؿي تىقبُّؿ األمر  

.. بيف ما فيرض عمييا ك بيف ما تحتاجو ..        صراعه مرير
دمعتاف تطيراف تدنيس .. ةه ًبو ؿكؿُّ األنفاس ميثؽٌ ... ما تتمناه.. أك

إلى صباحو يخمك مف ... النظر إلى حياةو ال كجكد لو فييا
لـ تغؼي منذ ثالثة أياـو إال .. تحرقانيا ىاتاف الدمعتاف ...صكتو

.. تمؾ التي تغتاليا كمما أركت رأسيا عمى الكسادة.. بضع ساعات
... أك نصؼ ساعة..يعمك حدىف ساعاتو ثالث.. لسف بكثيرات 

!إف حالفيا.. أك ريبما.. إف لـ يحالفيا الحظ  

ال ..       تناـ عمى جانبيا األيمف ، ك تغطي رأسيا بمحافيا 
رغـ أنو ال فرؽ إف فتحتيما أك ..تستطيع إغالؽ عينييا لسببو ما 



 

ةه .. أغمقتيما حتى ك إف .. لكف لجففو يشعيري بالكحدًة طقكسه خاصَّ
.. بىدت دكف معنى لآلخريف  

ـي ما تبقَّى مف نفسيا الميممًة  تحني ركبتييا إلى ..       تيمٍمًم
ىي أشياء .. كقطَّةو حيفى تناـ .. تمتؼُّ عمى نفسيا .. أعمى

تككفي كحدىا القكَّةى ....  تصنعيا الكحدة بنا دكفى أٍف نىشعيرى 
بارده ميظمـه ... يعيشي في كيؼو عتيؽ...  المتحكّْمةى بعٍقؿو تىخدَّر

صكًت قطرات ماء .. يخمك مف األصكاًت إاٌل مف صكتيف..مكًحشه 
.. تتريؾ أعال الكيؼ .. أتعبيا التعمؽ بشيءو ما عادى ليا.. منيكة 

أما ..رغمان عنيا ك رغمان عنو.. تنسابي منوي كما لك أنيا تيسمب
ذلؾ الصكت .. فيك صكتي ارتطاميا باألرًض .. الصكتي ااخر 

نيف ك األلـ .. المدكم  ...!الذم يكقظ الحى  

سككفه مريبه يحتكم بيف ..       دؼءي أنفاًسيا يرتىدُّ إلى كجييا 
مكعًو قؿ الذم تزدادي سيرعةي نبضاتًو كمما تذكَّرت .. ىا المييترلءبى ضي
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تستكقفو لحظةن ًلتنظيرى في .. كمما مرَّ طيفو في خياالتيا .. اسمو
.. لكنيا ال تراىما .. تريد أف تجيباىا بصدًؽ ذلؾ الفراؽ.. عينيوً 

.. فال يفعؿ..تستجديو أف يقترب... تأمره باالنصراؼ كال يبتعد 
... لكف المسافة التي تفصميا عنو ثابتة.. تحاكؿ ىي االقتراب 

تصرخ صرخة كاف بإمكانيا ... فيبتعدي خطكة.. تقترب منو خطكةن 
طيؼه سيرافقيا ... إاٌل بالصمت.. لكنو لـ يجب .. إيقاظ الجميع 

دكف أف ينطؽ .. يخطك خطكاتيا دكف فائدة .. كطفؿو دبؽ...كثيران 
...بكممة  

مـ جميؿ أخرجيا مف ..        فيراقو كاف صفعةن أيقظتيا مف حي
.. يدخؿ عمييا بعد نيار عمؿو شاؽ...  بيتو تككفي فيو أمان ك زكجان 

.. ليفة عاشقةو مبتدئةو .. تركض إلى الباب بميفتيا.. مغبران متعرقان 
.. ليأتي طفميما... ك حضفو ميشتاؽ .. تستقبمو بابتسامة عريضةو 

كانا قد اتفقا عمى أف .. نعـ " .. نكر..  "المذاف لطالما نادياه معان 



 

يسير " ...أبك النكر "ك لطالما كانت تناديو .. يسمياه نكر
يصؿ نياية ... يتمايؿ يمينان ك يساران ...بخطكات مزعزعة غير ثابتة

تحدل الجميع ليقؼ .. الطريؽ  إلى حضف ذلؾ األب الجٌبار 
تحدل الجميع ليجمب البنًو أمان لطالما اعتقد أنيا .. عمى قدميو 

لتككفى أٌمان لنكره ... انتقاىا بعناية .. مف أفضؿ نساء األرض 
...الذم ابتيؿ بدعاءو لربّْ العالميف أف يرزقو إياه   

      قاطع حمميا رنيف ىاتفيا ، الذم قفزت إليًو بكيؿّْ ما أكتيت 
التقطت ىاتفيا عف ... راجيةن المكلى أف يككف ىك.. مف ليفة
جبركت الخيبة التي أصابتيا كانت كفيمةن ".. صديقتيا.. "المكتب 

ضاربةن بقمبيا عرضى .. بأف تمقي بيا عمى طرؼ السرير 
.. تردُّ بعد أف طاؿ رنيف الياًتؼ.. تتنيد ناظرةن ألعمى .. الحائط

.. بصكتو لـ يخمك مف األنيف-.. أجابت بكؿّْ ما أكتيت مف خيبة 
:مختنؽ .. - عانقو األلـ حتى صارا كاحدان   
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ألك -   

؟صباحي الخير ، كيؼ أنتً -   

الحمدهلل -   

متأكدَّةه أنًؾ بخير؟ -   

نعـ -   

أأنًت مستيقظةه منذ زمف -   

ال -   

أنمًت مف األساس -  

نعـ -   



 

 زلًت ال تستطيعيف التحدث ، أعرؼ ما ماحسنان يبدك أنؾ - 
.....تمريف بو ك أفيمؾ جيدان ك أحس بؾ   

رىجت مف كؿ شيء  كيؼى .. "في عقميا عالـه آخر ..         خى
ك كيؼى باتكا ! ..ييصبح الجميع عمى درايةن تامَّةو بكؿ ما أشعيري بو 

ربما كانت مجرد شفقةو عمى عيكني الحمراء .. يحسُّكفى بما أحسُّ 
ك عمى صكتي المبحكح الذم ال .. ف لـ تتكقفا عف البكاء مالمت

.. باتت ال تتحدث كثيران ".. يظير إال في بضع كممات تخرج مني 
.. أصبحت تتحدث دكنما ابتسامة.. خافتان .. صكتيا بات منكسران 

تمؾ االبتسامةي التي لطالما أحٌبت أف تيزيّْفى بيا نفسيا بعد أف تضع 
.. الالمبالية.. لـ يعتقد أحده أفَّ تمؾ الفتاة الجٌبارة ... أحمر الشفاه 

... ك ستيكسىر محنيَّة أماـ غيابو.. ستييـز كثيران أماـ حضرًة حضكره
باتت كزىرةو طكيمةو ظف الجميع أنيا ستككف أقكل زىكر البستاف 
.. الصغير ك أمتنيٌف إال أنيا انحنت أماـ أكؿ عاصفةو ىبت عمييا
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ك ال تأبو إف .. باتت ككرقة خريؼ عفى عمييا الزمف       
أك .. أك التقفتيا يد األرض لتضميا إلى ًحضنيا.. أخذتيا الريح 

يجمع فيو أكراؽ .. أخذىا رجؿ عجكز ليضيفيا إلى دفتر صغير 
...الشجر الميترئة منذ كاف شابان   

ىا ؤىكا..          بالنسبة ليا لـ تشيد أشدَّ مف تمؾ العاصفة 
.. إعصاراته عصفت بيا.. يحمؿ رائحة مشبعة باألنيف .. غريب 

ثمكجه تكتمت عمى جبينيا أسقطتو بردان فما كاف منيا إال أف انحنت 
ك .. ك لمزمف الحاضر تنحني .. لمزماف الراحؿ انحنت .. لمزماف 

...ما مف أحدو غير األحد يعرؼ كـ سيدـك انحناؤىا   

لطالما لـ يفيميا ..    ىزىا فراقو كثيران كال أحدى يحسُّ بيا       
ك حفظت أكثر مف رمشة .. حفظ تفاصيؿ تفاصيميا .. أحده سكاه 

ذلؾ الرجؿ الشرقٌي الذم لطالما ارتعش قمبيا ... عينو ركاية ليا 
... أماـ صكرتو التي ما زالت تتخمؿ الذاكرة.. أماـ عظمة اسمو



 

أكؿ نظرة بينيما .. .أحبتو كما لـ تحب أحدان ك كما لف تحب أحد
تمؾ النظرة ...لطالما اعتادت إيقاد حبو داخؿ قمبيا ك شرايينيا 

ابتسامتو أماـ خجميا مف ... التي لف تنساىا ميما طاؿ بيا الزمف 
لطالما فضحتو ... ذلؾ العاشؽ المستيتر.. النظر في عينيو

المتاف ... عيناه المتاف غنت ليما كمماتيا كثيران ك كثيران ... عيناه
بمكف السماء ك .. ف اتمؾ العيناف الذابمت... خطت فييما القصائد

التي كانتا رغـ ما ... عشقت ىاتيف العينيف كثيران .. المدل 
رجفةي .. تمتمئ بالحناف.. غاضبان، ىادئان،ن عابسان، ضاحكان .. يككف

رفعة ... يائسةه بعده عمى ىامش الصفحات .. بؤبؤه  قصة أخرل 
يرفع حاجب عينو األيمف حيف ال .. حاجبو تمؾ التي كانت تعشقيا

تفاصيؿ ...  يعجبو شيء أك حيف تقكؿ لو شيئان بغاية السخافة
...عمى قماش أحالميا بو .. تخيطيا ىي   

: أعادىا مف غيبات عقميا صكت صديقتيا            
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معي أنًت؟-   

نعـ معؾً -   

ؾ لف يغير شيئان فاألمر ءما أريدؾ أف تفيميو ىك أف بكا-
..محسكـي   

؟ن حسنان أيمكننا التحدث الحقا-   

لكف -   

.إلى المقاء ، ك تغمؽ الياتؼ" : تقاطعيا"  

 

***** 
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تسير بخطكاتيا المتثاقمة إلى ..شقكؽ الشمس تتخمؿ النافذة 
ذات المشاعر .. فاجأتيا شمس ديسمبر.. الشباؾ ك تفتح الستائر

متفادية ... تغمؽ عينييا نصؼ إغالؽ.. ك النكر القكم.. الباردة
نسيـ بارده كقمب .. تفتح الشباؾ ...أشعة الشمس التي باغتتيا 

تحاكؿ استنشاؽ بعض .. الذم كىبيا كجعان ال ينتيي .. ديسمبر 
كأف ..  ك كأنما ذلؾ اليكاء النقي يرفض جسدىا ..  اليكاء النقي 

تسرح بما كراء .. كؿ شيء يساعدىا أف تفنى لكف دكف جدكل



 

تذكرت ... ك كأف الطريؽ تؤٌدم إليو.. ذلؾ الشارع .. نافذتيا 
استيقظت عمى ... يكمان أطؿَّ عمييا بعد شجارو عنيؼ دار بينيما 

.. رسالةو منوي عمى ىاتفيا تختصر الكثير مف كالمو كعادة رسائمو
" ..الرمؿ ما بنعجف"  

ال .. لكنيا لـ تسأـ .. قد سئـ مشاجراتيما التي ال تنتيي ؿ     
ـٍ تكف تأبو لمدل مشاجراتيما ـى ًل ربما ألنيا كانت تعمـ ... تدًر ًل

رغـ ذلؾ عزمت .. أنيما سيعكداف كما كانا ك كأف شيئان لـ يكف 
... ساعةه مضت بعد تمؾ الرسالة ... أال تياتفو إاٌل إف ىاتىفىيا 

...فكاف ىاتفيا يرف  

      لـ تيخًؼ عمى نفسيا تمؾ السعادة التي  لـ يتسع الككف كمو 
صكتيا ك كأنوي صكتي ميت قد .. ابتسامتيا العريضة .. ليا 

لـ تستطع .. فاختار أف يجرب كؿ شيء فاتو .. عادت لو الحياة 
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ردت محاكلةن بطريقةو فاشمة .. يكمان أف تخفي ليفتيا عميو عنو
:استصناع الالمباالة   

صباح الخير -   

صباح الخير ، ماذا تفعميف ؟-   

ال شيء أحاكؿ مساعدة أمي في تكضيب المنزؿ -   

بّْح" كنتي قريبان فتذكرتؾ أحببتي أف .. اىا حسنان -  "أصى  

ىذا فقط ؟..تذكرتني ؟ اىا حسنان -   

نعـ ىذا فقط ، أتريديف شيئان ؟-   

نعـ أريد -   

ماذا ؟-   



 

شكككال؟-  

!البقالة أماـ منزلكـ ، انزلي ك اشترم -  

أريدؾ أنت أف تشترم لي كاحدة .. ال -   

حسنان – " مستغربان "  

ك أريدىا مف البقالة أماـ منزلنا -   

لماذا ىذه أيضان؟-   

!أحبيا مف ىناؾ! أريدىا مف البقالة المقابمة لمنزلنا " ىيؾ حٌرة- "  

"محاكالن تفادم النقاش"حسنان   –" متنيدان "  

أريدىا في الثانية عشرة .. الساعة ااف الثانية عشرة إال ربعان - 
 تمامان 
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...قسـ إف رأيتًؾ في البقالة أي – " بصكت احتد "  

ماذا ستفعؿ ؟-   

سأدير ظيرم ك أرحؿ – " خؼ احتداد صكتو قميالن "  

ال، ال تخؼ لف أنزؿ -   

كيؼ سأعطيًؾ إياىا -   

ضعيا في المصعد ، الطابؽ الثالث -   

!حسنان ، لنرل نياية ىذه القصة -   

..         لطالما عرؼ في داخمو أف كؿ ما تقـك بو لو نياية 
... لف تفمت بيذا المكقؼ دكف شيء غريب يتخممو.. تريد منو شيئان 



 

يسايرىا ؼ.. ىي ال تفعؿ شيئان ىكذا لمجرد أنيا تريد أف تفعمو
..ت آحفتو بالمفاج.. عادتو يحب األشياء غير االعتيادية.. دائمان   

لمحتو ينًزؿي مف سٌيارتو متجيان إلى ..        أسرعىت إلى الناًفذىةً 
تحب .. تأممت خطكاتو الكاسعة التي اعتاد أف يسير بيا .. البقَّالة 

.. تأممتو حتى أشبعت بو عينييا .. شكمو بقبعتو الشتكية السكداء
أسرعت متجية إلى باب .. لحظات حتى اختفى داخؿ البقالة

طمبو ىك .. ك انتىظرت.. كقفت بو .. طمبت المصعد ... المنزؿ 
كصؿ المصعد الطابؽ األرضي ك بينما ييفتح .. مف األسفؿ 

مف .. ترتفع عيناه مشدكىان - .. كىي بداخؿ المصعد –.. الباب
.. لف تنسى نظرتو تمؾ" .. تبتسـ..  "األرض حتى تصؿ كجييا 
لـ يعرفا ما .. دىشةن، حبان، فرحان .. التي تداخمت فييا مشاعره 

ظمت عيناىما .. ىك مف الصدمة ك ىي مف الفرح .. يقكالف 
مشيران .. ىمس ليا... مد ليا الكيس المميء بالشكككال .. تحكياف
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 .. "ىناؾ جيراف".. إلى البابيف لمشقتيف في الطابؽ األرضي 
إشارة أيخرل .. بأصبعو عمى فمو .. أشار ليا بأف تبقى صامتةن 

بابتسامتو .. (أف تصعد إلى المنزؿ).. عمييا أف تفيميا كحدىا 
تتبعو عيناىا حتى باب ... ك أدار ظيره ... الساحرة تمؾ 

...قبؿ أف يخرج.. أدار كجيو إلييا ك ابتسـ آخر مرة .. العمارة  

تبتسـ ..      تمؾ االبتسامة كانت سيمان ككز قمبيا ك ىي تذكر 
كاف .. ابتسامةن خفيفةن ك تغدر بيا دمعتاف تنساالف عمى خدييا

.. لكف ىذا المقاء جعؿ الزمف يتكقؼ ... فراقيما كشيكان حينيا
 نظراتو ك.."!تجرأ ك ارحؿ"كأنيا تقكؿ لو .. نظراتيػا لو حينيا 

   .. "ىذا ما انتظرتو".. تقكؿ

راكضةن ... ك صعدت ىي إلى المنزؿ .. خرج مف الباب      
.. ك يرحؿ... ترقبتو كىك يصعد سيارتو... باتجاه النافذة ذاتيا 

:أجاب سريعان عمى غير عادتو .. ىاتىفىتوي   



 

ألك -   

!ك ستظؿ لي دكمان رغمان عف الجميع أتفيـ .. أحبؾ-   

لطالما خشيت ..بكت كثيران يكميا ...       ك أغمقت الياتؼ 
دعت ... كانت تعمـ أنيا ستكسرىا ك تكجعيا كثيران .. لحظة فراقو 

...أال يفرقيا عنو شيءه أبدان .. مع دمكعيا .. اهلل في سرىا   

**** 
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أيقظ دمكعان .. أعادىا ... فتؾ بيا ..  ىكاءي ديسمبر البارد  
أغمقت النافذة ك تنفست ... شتتيا الذكريات لك لبضع لحظات 

تربطيا صمة كثيقة ... كؿ األشياء في كؿ مكاف .. الصعداء 
حتى أنو .. عطرىا الذم لطالما أحبو .. مف قريب أك بعيد .. بو

دبُّ محشكِّ ىناؾ كانت ... أخذ شاالن ليا كي يبقي عطرىا معو 
فمـ .. ستيديو إياه لكال المشاجرة التي حدثت بينيما ذلؾ اليـك 

.. ذلؾ الركف الذم كانت دكمان تجمس فيو عندما تحادثو .. يمتقيا 
كانت قد .. كرقةه تحتكم عمى جدكليا الجامعي لمفصؿ القادـ 



 

31 
 

لـ ... رسمت عمييا بضع قمكب كردية.. احتفظت بتمؾ النسخة لو 
عطر األطفاؿ المكجكد  ... ايعطيا الكقت فيرصةن  أف تعطيو إياه

الذم .. مرطب اليديف" ... نكر"الذم اشترتو لػ.. عمى المكتب 
كانت تضع منو الكثير عمى يدييا كي تتعمد كضع ما تبقى منو 

كاف في عنقو مدة .. عقدىا الذم أعاده إلييا مؤخران ... عمى يديو 
بيتت ... انقضت عميو تشمو ... طكيمة حتى التصقت رائحتو بو 

...  لـ يتبؽى منيا سكل القميؿ... رائحتو   

... ارتدت ثياب الصالة متجيةن لمًقٍبمة ..       ذىبت لتتكضأ 
رفعت ... ألكؿ مرة تحس أف لمصالة ىيبةن أكثر مما كانت تتكقع 

تمتيف حرفان .. سبع آيات ... تمت الفاتحة بتمعف ... يدييا مكبرة 
كانت كالدتيا تقرأىا ليا حيف ... قرأت إليالؼ قريش... بحرؼ 
... مف كؿ شيء دكنو ... خائفة ىي مف دنياىا بعده ... تخاؼ 

رددت فييا ... ىي سرُّ بينيا ك بيف اهلل ... ركعةه تبعتيا سجدة



 

... ربي اجمعني بو ك ال تحرمني منو ... أكليا .. أدعيةن كثيرة ن 
ألقت سالمان عف اليميف ك عف ... بكت كثيران حتى أنيت صالتيا 

ك ذات .. مسيبةن بذات الدمكع.. رافعةن يدييا لممكلى ... الشماؿ 
..األدعية   

ك كأنما أصبح لباب غرفتيا ...       دقاته ناعمةه تالمس الباب 
.. تدخؿي كالدتيا ... ينبضي حيف اختفى قمبوي مف حكليا ... قمب

متألمة لتألميا لكف ما ... تراىا في ذلؾ الحاؿ منذ ثالثة أياـ 
...تضع ليا صحف الحساء عمى المكتب ... بيدىا شيءه تفعمو   

تقبؿَّ اهلل -   

منا ك منكـ -  

سأغيب دقيقتيف ألعكد ك اجد .. أحضرت لؾ ىذا الحساء - 
 الصحف فارغان 
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ما الي نفس آكؿ-   

بمى ستأكمينو -   

تاركةن خمفيا فتاةن ... نعـ ىذا فقط ...       ك تخرج مف الغرفة 
تستجدم أم شيءو يخرجيا مف الضياع الذم ... بقمبو محطـ 

.. مف الفراغ الذم خمفو غيابو ... تعيشو   

الذم  اعتادت أف تؤمّْنوي ... أمسكت دفترىا الممقى عمى السرير
حتى كجدت تمؾ ... قٌمبت في صفحاتو ...  عمى كؿّْ أسرارىا

:لمقطة مرت مف حياتيا.. الخاطرة   

بَّاتي المىطىٍر "  ًبيًبي كىحى ...  أىنىا كى حى
..  كى بىٍردي الشّْػتىاءً 

ٍر  ػضي ...  كى عيييػكنيػوي الخي
...  فٍ اكى يىػدىاهي الدَّاًفئىػتىػ



 

طػىكاتو الكىاًسػعاتٍ  ..  كي خى
...  كى اٍبًتػسامىًتيى البىػٍمياءٍ 

ػٍيًو  ػٍف السَّمىاًء ًذراعى .. كى أىنػىا الطَّاًئري تػىٍمنػىعيًني عى
ًؿ مىرَّةو  بَّاتي المىطػىٍر .. ألىكى ًبيًبي كى حى ..  أىنػىا كىحى

ٍر  ...  كىعيييكنيوي الخيضي
اري كػىًمماًتوً  ... كى بيخى

ًميَّة ..  كى الشَّبىرىةي الميٍخمى
دي أىنىا  ...  كػىٍي أىقػٍتىًربى ًمٍنوي أىكػٍثػىٍر " .. ميتىظىاًىرىةن "ك أىٍبري

..  لػىـٍ نػىكػيٍف كىحٍػدىنػىا
.. فػىقػىٍد كػينَّا 

بػًيبًػي كى المىطػىٍر  ..  أىنػىا كىحى
ٍر  ..  كى عػييػيكنػيوي الخيضي
نػىسػىمىاتي تًػٍشًريػفٍ  ..  كى

يػىاتي المػىاضػًيػىاتٍ  ..  كى الذّْكٍػرى
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..  ًلشػًتىاءو آخػىٍر 
ةه أيٍخرىل ..  كى ًحػضػٍنػيوي ًقػصَّ

ًبيًبي  بَّاًت المىطػىٍر ،، ىيكي حى ..  كى ًىيى ًذٍكرىل ًلػحى
ٍر   "... عػييػيكنػيوي الخيضي

كاف ...       الثاني ك العشركف مف نكفمبر العاـ الماضي 
حيف تكقؼ فجأة ك طمب منيا ... يكصميا إلى المنزؿ 

...  المطر ينيمر بغزارة ... النزكؿ 

أأنزؿ المظمة ؟؟ - 
ال اتركييا - 

االبتسامةي ذاتيا ..       فتح ليا بابا السيارة فاردان ليا ذراعيو
نزلت مف ... تعشقوي كتعشقيا... التي كانت تذيب قمبيا

كضعت يدىا في يده بعدما كضع يده في جيبو ... السيارة 
.. لـ تشعر بالبرد حينيا ... تاركان ليا المجاؿ لتقترب منو



 

... ربما صدقان كانت لحظة سعادةو تكقؼ الزمف ك األشياء 
ىي لحظة لطالما ... أكؿ مرة ... حتى اإلحساس إال الحب 

تتشبؾ .. ليأتي فارس أحالميا ك يجعميا كاقعٍا ... تخيمتيا 
.. سارا معان .. بذراعو ك كأنيا ستضيع عنو إف ابتعدت 

ك تحكي ... كانت ضحكاتيما تممؤ الشتاء ... ركضا معان 
...  قصةى ىكاىما لكؿ قطرة مطر 

كانتا .. عيناه لـ تككنا خضراكيف .. في الكاقع ..      حسنان 
سترتو الخضراء ... كانتا تتمكناف كثيران .. أقرب إلى الرمادم

ك كأنيما ...لػمعىتييما تمؾ ... ف إلى الخضرة مجعمتيما مائمت
... منذ أف كضعت عيناىا بعينيو أكؿ مرة... امتؤلتا بالدمكع

كاف عمييا أف تضع في باليا ىذه ... حكت ليا عف النياية 
...! أك نيايةن مماثمة .. النياية
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..  لـ تتعمـ أف تقؼ عند حد ما...       أحالميا جاىمة 
ال .... فأصبحت بػػحجـ الػ..حتى قادىا الجنكف إلى السماء 

ألـ تيعٌممي ... بؿ أكبر مف المجرة .. بؿ أكبر مف السماء 
ألـ تعممي أحالمؾ أف " ...قدىا"أحالمؾ أف تعيش عمى 

 ..أف تبقى عمى األرض..تسير عمى الحائط كي ال تتأذل 
ك القمكب المتفائمة .. ألـ تعممييا أف تبتعد عف ااماؿ الكاذبة 

أف  ..أف تكتفي بالكالـ عف نفسيا لنفسيا !! ...جدان 
!! أف تعيش عمى اليامش .. تصمت  

تعمك  باتت  ..ك مني ك مف السماء.. كبر منؾ أ      باتت 
حتى ذابت عمى خط الشمس ...باسـ القدر إلى ظًؿ عانقيا

فحمميا صاحب الفرس األبيض ك رفعيا كرفعيا ثـ .. خيطاىا
حتى ارتطـ رأسيا ..خفض بقاع جينـ أألقى بيا إلى 

يائسان عمى أعتاب أبكاب  ..برصيؼ االنتظار ..باألرض



 

.. الفراؽ 
!! أمجنكنة أنتً 

!! الـ تكممييا .. لـ تعممييا أ
!! لـ تعدم خطاياىا أ

ك ستمكت ..عاشت أحالمان أكبر منيا .. أما كفاىا أنيا
!! ك ستخٌمد دكما أنيا كانت أكىاـ ..أحالمان 

!! ألـ تعمـ 
تمؾ القشة التي ...مر الكاقع ..ستككف ذكرل حمـ .. أنيا 

.. كانت سبب مكتو...ك أنيا ...تعمؽ فييا الغريؽ

أف تظىؿَّ أحالمان .. كجب عمى بعض األحالـً ..       ريبما 
...!! عمى أف تككفى كابكسان في الكاقع

صفعةه مف القدر ما ...       يغمبيا إنكارىا لرحيمو 
ارٍت أنفاسييا عاريةن مف ... بؿ أثكىمٍت ركحيا ... أيقظتيا صى
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مى ميناء الرضا ... الًنفاؽ ك باتى ... لكٌف قمبيا لـ ينؤي عى
.. ك كأنما جسدىا قد فني ... يترنَّحي في إٍحدل كفتٌي القدر

تغيب عمى أصكات كترانيـ ... باتت في دكامة الالشعكر
مًف أف يكقظيا ... قديمة  ك يدخؿ عقميا في غيبكبة عمى الزى
ك ...ك أخيمةه تمتؼ كىػدالية بىيفى العىٍطًؼ ك العىاًطفىة ... منيا 

 ..يىتخمؿي أصابعى الذاكرة...يقيفه ييقىطّْػعي الٌشؾ حتى غىدا ناعماى 
تىتىخٌبط في زجاجةو عند .. أسئمة حيارل  ...كًرماؿ الىٍبحر 

حتى .. غصة تمسؾ حنجرتيا ...شاطٍئ عقميا قبؿ المغيبٍ 
. خانقان ... غدا ابتالع ريقيا مؤلمان 

ك ترسـ الفرشاة نفس ...تتشابوي كؿُّ الكجكٍه ...     عندما 
عندما ترل نفسؾ في غرفة تضيؽي مع زيادًة ..الصكٍر 

دكفى أٍف تشدَّ .. تتصاغر قىبَّةي القميٍص .. عندما ..الكمماٍت 
يشيدَّانيا ك  ...تتعمؽ الدمعةي عمى رمشيفٍ  ..ربطةى العنؽٍ 



 

ك تنسدُّ كؿ الطرًؽ المؤديًة ...ك ييٍقنعاًنيا فتعكٍد .. تشديىيما 
ك تختىًمؼي دكمان .. تتشابىوي الكقاًئٍع ...بالنفًس إلى خارج الجسٍد 

 ...األسماءٍ 

 ****
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كؿ .. لكنَّوي احتؿ قمبيا بكؿ نبضاًتو..       ىك ليس بخاًرؽو 
حتى باتت صديقاتيا ال يتخيمنيا مع .. مف عرفيا عرفو 

لطالما تشاجرا حتى كصمت بينيما إلى .. غيرهإنساف آخر 
لكف ما يمبثا عشرة أياـ إال .. أف يدير كؿ منيما ظيره لآلخر

...  بميفة جديدة ك حب جديد .. كيعكداف 

كجدت خاطرة كانت قد كتبتيا ...        بينما تقمب دفترىا 
: لو 

... بيف ىمسة كأخرل أراؾ"
... كفي دمعات الميؿ تسكف



 

... كتناـ عمى أكجاع قمبي المكسكر
...  الجدراف الميمشةمذ

... أًئفُّ كال ترل أنيني
... أناجيؾ فال تالمس المناجاة إال اليزيمة

... كما أزاؿي أصغي لؤلفؽ
..... يحبني كال يحبني

.. فبيف قمبي كالحنيف
... كبيف الكاقع كاألنيف

... فيا ابف بالدم

...  ناظرني كاسمع
..! ىؿ تراؾ تذكؽ ما تقنع

.... يا ذا الذم في ليمي الظالـ تقبع
.... كالحزف يصنع لؾ أحمى كسادة
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؟؟ ...أتراني أراؾ قبؿ الرحيؿ
..  أتراني أتنشؽ عبيرؾ قبؿ الفراؽ

... أتراني أمكت جارحان طار في سماؾ

.. فانظر إلى صغيرنا
.... بيف يدم القير يناـ

.... صغيرنا الذم أسميتو الحب
....! أترضى أف يعيش بال أب

..! بال درب
... كحيدان يمضي بال قمب

: لكف انظر في عيني قبؿ الرحيؿ كقؿ لي...فمتذىب
" كيؼ ىنت كصغيرم عميؾ ؟؟

       

 



 

فيي لـ تيف ..  مرت أماـ عينيو تمؾ السطكر مكجعة      
لكف كبريائو كاف ... كما لـ ييف يكمان عمييا .. يكمان عميو 

حبيا لو الذم كاف أقكل مف ... يعتقؿ حبو في جكؼ جكفو 
عشقيا حد الكلو ك عشقتو ... كؿ شيء كاف يبدد كبريائو 
تنازلت جدان ... تحمال كثيران ... حد الجنكف ك األلـ ك الكجع
... فالحب ال يقاس بما تيب ... ك تنازؿ جدان ك جدان ك جدان 

إنما يقاس بمقدار األشياء التي تتخمى عنيا ألجؿ مف 
 ... تحب

... ىي لـ تمتمؾ شيئان لتتخمى عنو سكل ذلؾ القمب      
تخمت عف أشياء بدت ليا تافية ... كاف أغمى ما تممؾ 

لكنيا بدت لو كبيرةن جدان ليتخمى عف .. ألجؿ أف تحافظ عميو 
كانت .... ق الذم لـ يتخمى عنو المرئ يكمان ئبعض كبريا

تمؾ النظرة التي كانت تبتسـ ... تضعفو نظرة عينييا البنيتيف 
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النمشات عمى كجييا التي ... كانت تشده إلييا ... لو دكمان 
الشامةي عمى ... أعادتو ليا كثيران ... لـ يالحظيا أحده غيره 

لـ ... تفاصيؿ لـ يكف ليحبيا أحده سكاه ... خدىا األيمف 
يداىا المتاف كاف يتجنب ... يكف ليعمميا أحده سكاه 

... مالمستيما لخشكنة يديو 

كانت تحس فييما معالـ ...       كانت تعشؽ يديو 
كـ عانى مف ... تعمـ ىي كـ كاف عممو مرىقان .. رجكلتو
فقد كانت تتألـ كثيران ألنفاسو الثكمى التي اعتادت أف .. الدنيا 

كانت تياتفو لتقكؿ لو ... تسمعيا مكسيقى قبؿ أف تناـ 
كي ك تبقى عمى الياتؼ ريثما يغفك  ... "تصبح عمى خير"

...  تحس بأنفاسو 

جيؿ أف أنفاسو .. كانت تظؿ طكيالن ... تعشقو جدان     
.. الثكمى التي كانت تراؽ آخر الميؿ تخترؽ أضالعيا 



 

جيؿ سر أنفاسو ...  تضعفيا تميت النـك مف عيكنيا 
طَّ سيرىا .. لطالما أتقىنتيا ... الثكمى فٍت خى لطالما .. عىرى
قتيا  ك بمحظة ما بقدرة اهلل ىي ذاتيا ..  أماتتيا.. أرَّ
 ...تحيييا

 *****
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ك كأف الككف كمو يتآمر ... ىذه األياـ..      ىي أياـ أيخرل
ك كأنما كاف اختبارىا في الدنيا كـ يكمان ستتحمؿ .. عمييا

ربما استطاعت أف تتحدل الدنيا في ظركؼ .. دكف صكتو 
...  في أياـ غير ىذه ... غير ىذه

بت ًمف طيقيكًس الًغياب  كيؼ يٍضرـي نار الحنيٍف ..      تعجَّ
كى يتربَّعي في كسط الدائرة يٍستىحًضر الشَّكؽ ...ًفي قمكبو عاًشقة

ك ..ينتقي الذكريات بشكؿو غىريبو ىذا الغياب ..ك الذكريات
ك ..يستنًطؽي العينىيًف فتىرل ما ال ييسمىع ك تىسمىعي ما ال ييرل

.. تىمنىع ما كافى مىٍسمكحان ك تىسمىحي ما ميًنعى 
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مرًبؾه مؤًلـ أف تجًمسى تعدَّ خطكات ...      ميكًجعه ،، ميخيؼٍ 
ـي يقينان أنَّو قاًدـ..."تراهي يقتًربٍ ...الغياب لىت "... تىٍعمى كميما حاكى

أينما .. عباراتي المكاساًة انًتشالؾ إال أفَّ جاذبيَّة الًغياٍب 
 ...تفكؽ كؿ شيء..ًفي األرًض أٍك ًفي السَّماء ..كانت 

 
.. لكف ااف ..        لـ يكف شخصان ينسييا إياه الزماف 

ال يىسعو عقميا .. بات التفكيري بو كالتفكير في الغيب
كحدىا ...  إحساس مرير يختمج جسدىا كمو.. الصغير

زي عف حمّْيا .. ىي معادلةه صعبةه .. دكنو كيؿُّ ما ... تىعجى
كيؿُّ ثيابيا ك ... يىنًطقوي ... كيؿُّ مكافو يىذكيريه ... فييا يذكره 

ًؼ المنًزؿً  ...  لو فييـ ذكرل .. كيؿ كجكه األطفاؿ ... كؿ غيرى
       كانت تياتفو ك ىي  تيمًسؾي ابفى عمَّتيا الصغير ذك 

نكر يكدُّ التَّحدُّثى .. "تقكؿي لو في بدايًة المكالمة .. العاميف 
غير " إليؾ  ك .. ك تضع سماعةى الياتؼ عمى أذيًف الصَّ



 

ثـ تمتقطي السَّماعةى مف .. يتحدثاف كأنيما فعالن أبه ك ابنوي 
: الصغير 

 
حسنان عزيزم متى ستعكدي إلى المنًزؿ - 
يمكنؾ أف .. ربما سأتأخر اليـك .. لستي أدرم بعد- 

تصعدم عند كالدتي إف أردًت  
فالمكافي الذم كاف ..       كاف منزلوي أسفؿى منًزًؿ أىمو 

يتىخيؿ فيو أنيا زكجتو ك في انتظاره كاف معركفان بالفعؿ  
ىاتفتني كالدتي ربما ... كنت عندىا منذ قميؿ        - 

لـ تردَّ لي خبران بعد .. ستأتي لزيارتي 
كانت ..       كانا يعيشاف ىذه المحظات المستقبميَّة كثيران 

.. تياتفو معظـ الكقت ليدكر بينيما حكاره مماثؿ 
حضر لنا بعض الخضار أ...        ماذا طبختي لي اليـك 

 ...إلى المنزؿ 
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ألنيا يكمان ستختفي في ..  لحظات عاشاىا في حاضرىما    
...  المستقبؿ 

ترتجؼ بردان ك ... رعشةه تضاربت داخميا ...         تتنيد 
األمري ... لـ تضع شيئان في فميا منذ ثالثة أياـ ... ضعفان 

الذم جعؿ كالدتيا تصرخ حيف دخمت الغرفة كاجدةن صحف 
: الحساء ال يزاؿ كما ىك

.. ىا قد رحؿ ! أتريدينني أف أصاب بالجمطة بسببؾ  - 
ماذا كنًت ... نو قد تقدـ لخطبتؾ ك لـ نكافؽ أاحسبي 
!! ستفعميف 

مف قمب أميا الذم أنيكو شكؿي ..        كمماته قاسيةه 
... حزينان يعتصري ألمان عمييا ... ابنىتيا

فقد كانت في عالـو آخرو يخمك مف الجميع ..         أما ىي 
مف نظراتو التي  ...مف عيكنو التي عشقت ... إال منو
رحيؿ عاميف مف عمرىا في ... مف كؿ شيءو فيو .. أدمنت



 

كاف كابكسان مركعان لـ تتكقع ... كاف أقسى ما عاشتو .. يـك
كأنيا تحدثي .. تذكر أياميما معان .. تذكره... أف تعيشو يكمان 

لـ تتمفى زكاليما ... ف بقمبيا مف العاـمعاشت ىذ... أكؿَّ مرة 
 ... أبدان 
كاف ... ال بؿ مختمفان بامتيازو عف الجميع ... كاف غريبان     

يكره كيٌؿ كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي سيَّمت ليما الحديثى 
... كانت بنظره تغتاؿ قيدسية الحبّْ ك االشتياؽ ... معان 

كاف يسرح في خيالو إلى حياتيما دكف ... تيدنّْسي تقاليدىا 
كال شبكة .. ماذا لك لـ يكجد الياتؼ النٌقاؿ... ىذا الزخـ 
كانا ليمكتا شكقان ليحاًدثى كيؿّّ ... كال السيارات ... االنترنت 

 ... منيما ااخر 
دي ليا حكايتىييما في عىصر آخر      يخمك ... يكمان بىدأ يسري

كاف ... لطالما أحبت أحاديثو ... مف كؿ مظاىر التكنكلكجيا
... لدييا استعداد أف تصغي لساعاتو ك ساعات دكف أف تمؿ
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مخارج ... ك تدرس أنفاسو بعناية ... تتأمؿ نكتات صكتو 
رغـ أف .. كانت تعشؽ حرؼ الراء الناعـ منو... كمماتو

..  كمماتو كميا كانت تكتظ بقكة الرجاؿ 
تخيمي لك لـ نممؾ اليكاتؼ النقالة ك لـ نصؿ     - 

ك كنتي بالبساطة التي ال تسمحي لي باقتناء ... لالنترنت
... سيَّارةو 

 ؟ماذا كاف ليحديث– " ضاحكةن "
كأنو ىك لـ .. شيئان مف زمافو آخر ...     بدأ يسردي ليا 
...  ييخمؽ ليذا الزماف

سأككف جالسان إلى جكار ىاتؼ المنزؿ منتظران مكالمتؾ في - 
تتأخريف خمس ... الساعًة التي اتفقنا أف تياتفيني فييا 

عشري دقائؽ ك ما زلتي .. دقائؽ ك أنا ما أزاؿ أنتظر
... الخزانةلى تناديني أمي ألرفع ليا الصحكف أع... أنتظر

.. يجيب أحد إخكتي... ك تككنيف أنًت ... ثـ سيرفُّ الياتؼ 



 

سأخرج مف ... ك حيف تسمعيف صكتان آخر ستقفميف الخط 
ألقكؿ لو ".. ألك"المطبخ مسرعان حالما أسمع أخي ينطؽ 

سأرتدم ثيابي ... يجيبني ال أحد !... ناىران مف عمى الخط؟
... خرج سيران عمى األقداـ مف منزلنا إلى منزلؾأك ... مسرعان 
عف منزالىما يبعداف حكالي الثالثيف كيمكمتران     " 

..." بعضيما
... سأصؿ آخر النيار قبيؿ المغرب بقميؿ...          يتابع 

نعـ ىك  "...تككنيف حزينةن يائسةن تجمسيف عند شباؾ غرفتؾ 
ياتو كثيرةن  مىؿ ليما ذكرى ... "ذات الشباؾ الذم حى

 ؤي ك االبتسامة مؿ...        ترينني ك تقفزيف مف مكانؾ 
فتركضيف إلى غرفتؾ ... ألٌكح لؾ بيدم مف بعيد... كجيؾ

ك ... تكتبينيا لي كؿَّ يـك ... حيث تخبئيف رزمة رسائؿ 
أنؾ تكديف إلقاء " عمى أساس"تنزليف عمى استحياء 

ك أركض أنا .. ك تمقيف لي رزمة الرسائؿ تمؾ ... القمامة
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ك أترؾ أنا " كيشكفنا أبككي.. "اخذ الرزمة عف األرض
... الرسائؿ ك أىرب

       ضحكةه عاليةه خرجت مف قمبيا ردَّ صداىا ضحكةه 
ىك ىكذا دائمان يعرؼ أحاديث الركمانسية مف ذيميا .. منو 
... لـ تكتمؿ ليما لحظة ركمانسيةه في حياتيما معان ... فقط 

ىمست لو يكميا  ... لكفَّ كؿَّ لحظاتيما كانت األركع 
.. أحبؾ جدان .. ك بأمّْ رىجيؿو سأرتضي بعدىؾ - 

لطالما أحبت ..     ضحكة ىادئةه تخرج منو حيف يخجؿ 
رغـ أنو في حياتو تعامؿ مع فتيات أكثر مما ...خجموي منيا

عىشقت منو ..إال أٌف خجموي منيا كاف فريدان ... تعاممت ىي
... كؿَّ شيء

إاٌل أفَّ غصة قمبيا ..        ريغـى أٌنيا ابتسمت لمذكريات تمؾ 
أحبَّتوي ... لقد رحؿ ... لـ يتبؽى ليا منوي شيء ... أيقظتيا 



 

ىيك ... إنيا الدنيا التي لطالما كًرىيا ... جدان لكنوي رحؿ
أىي ... ماذا فىعىمت كي تنعاقىبى بالحرماف منوي ... حرمافه آخر 

ستىفعؿي الميستىحيؿ لتعيده لكنو لف .. أـ ىك السبب.. السبب 
!!! لىف يػػعكد.. يعكد 

لت عمى كجييا كىممات رحيمو  كىيؼى ...        كىصفعةو نىزى
 زالت ال تستطيع تخيُّؿ ماعمَّقيا بو إلى ىذه الدرجة التي 

ك لـ يتبؽى ليا منو .. كيؼ ستعًرؼي أخباره... بشاعًة أنَّوي رىحؿ
ؿي ... سكل بضع رسائؿ كاف قد بعثيا ليا ك صكتوي المسجَّ

الذم كافى ال يزاؿي لميكـً الثالًث عمى الرحيؿ ... عمى ىاتفيا 
نَّت ... سعيديف جدان كانا فماذا جرل ...يعادي مراران ك تكراران  جي

...  رىحؿ ... بكؿّْ ما تحممو الكممةي مف سيكلة ... بو ك رىحؿ 

 ****
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نيفي دكمان يىغتالييا يىتسمؿ إلييا فىيزرعي في قمبيا ..    كىاف الحى
ك تبقى .. تتريٍؾ في عقميا صيكره.. تنييداتو التي تيحب

كالبمياء كىحدىا في زكايا العالـ الحقيقي تعيش عالميا 
فتراهي ميسرعان ليا يىمدُّ .. يأخذىا إليو سيران .. الخاص ك تبتسـ

..  قمليا يد

صفقت الًكتاب ..       ما لىًبثٍت أف انتىيت الميحاضرة
.. الحقيبة ك بعض األكراؽ.. ىاءلمممت أشيا.. ًبسرعة

قمو حالما أجاب ردت .. أمسكت سريعان بالياتؼ ك طمبت رى
!" كينؾ؟"عميو 

بالشغؿ شك في ؟ .. بسـ اهلل مالؾ  -
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.. يعني بصراحة كأنؾ زكدتيا إلي شير مش شايفتؾ -
 بدم اشكفؾ ما دخمني

متى بخمص دكامؾ اليـك – " يضحؾ بخجؿ"

عمى التالتة   -

طيب استنيني نص ساعة أك ساعة بالكتير خميني  -
 أركحؾ عالبيت

!! ماشي – " ميتميفة جدان ك ابتسامةه عريضة"

ك ما إف ..      لـ تدًر كىيؼى مرَّت تمؾ الساعةي بانتظاره
.. ىاتفيا أنوي كىصؿ حتى صارٍت تىركيض إليًو يسبقيا قمبيا

صعدت .. تىشيـ رائحتو ك تىسمعي صكتو.. ٍق ميد.. يوٍ تتخيؿ عيف
نىظر في .. أحسَّ يدييا الباردتيف باسـ الميصافحة.. السيارة

! عينييا ك ابتسـ 



 

..       يتحدثاف طكاؿ الطريؽ كأنيما لىـ يتحدثا منذ قرف
ريبما تىغرس النظرات في القمب .. ًبنيـو ينتشالف الحركؼ

ييتحدّْث بما يىعجز .. ىنك لقاءي العينيف يىختىمؼٍ ..كالمان يطكؿ
.. ك ما تعجزي األذف عف سماًعوٍ .. المساف عىف قىكلو

ييشاًركاىما ..      تىكقَّؼى إلى جاًنٍب مىقيى ًليجمب ككبٌي قيكة
ىاتفىوي .. قدره اليـك أف ينسى ىاتفو في السيارة.. الطريؽ

كحيف تأكدت أنو ما عادى ينظٍر ! .. الميحـر دكمان عمى يدييا 
ندكؽى الرساًئؿ .. أمسىكت الياًتؼ ك أكؿي ما فىتحت كاف صي

بدم " كجدت رسالة !! ..سرداب الميحرمات عميًو غيرىا
" .. بس أشكفؾ بتعرؼ"ك أخرل " أشكفؾ بكرة ضركرم

" ؟ما بنفع عالتيميفكف"فىتحت الرسائؿ الميرسمة كاف آخرىا 
اسميا تمؾ كاف ميحرمان .. حسنان " ..طب ماشي برنمؾ بكرة"

عميو بالتحديد ال لمغيرة فحسب بؿ باسـ الحقد األنثكم عمى 
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فتاة ىمست بكممات الحب لفحميا الذم لىـ يحب غيرىا لكنو 
جعمت عقميا يقمب  .. ىالـ يىكف يعمـ أف الخطيئة التي ارتكب

! ىتمريان ك يراىيفَّ شعبان عمييا إبادتو

عد إلى السيارة مبتسمان  ك ىي ..بيديو ككبا قيكة ..        صى
.. ك تنظر إلى الناحية األخرل! كجييا ساخفه الحمراره

 ؟مالؾ قالبة بكزؾ  -

 "حدل الرسائؿ إفاتحة لو "شك ىاد؟  -

انتي كيؼ بتسمحي لحالؾ تستغفميني ك تفتحي – " صارخان "
 ؟رسائمي

انت المي كيؼ بتسمح لحالؾ تستغفمني ك تطمع  -
 !معيا

 !بس أنا ما طمعت معيا ك ىيني مزركع معؾ  -



 

 !لك إنؾ مش مزركع معي كنت رح تركح تشكفيا -

 !لك أنؾ سألتيني كنت حكيتمؾ -

ككيؼ كنت رح أعرؼ إزا ما فتحت الرسائؿ لحالي ك  -
 !!عرفت

يدير كؿ منيما .. ك سار ..        أدار مفتاح السيارة 
بينما ييراًقبي كجييا بطرؼ عينو عمى .. كجيو عف ااخر 

تغتاليا دمعتاف رغـ أنيا جاىدت أاٌل .. المرآة الجانبية لمسيارة
لىكنيا أدركت انتباىو ..  تىمسحيما بسرعة عمو ال ينتىبوٍ .. تبؾً 

أدارت .. بدا عميو الغضب.. حيف اشتدت قدمو عمى البنزيف
كجييا إليو 

طب شك شفت مني لتعمؿ فيي ىيؾ -
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بدا ذلؾ .. تشنجت يده اليمنى..       ازرؽَّ كجيو أكثر
يحرؾ أصاًبعوي .. ىا عمى الًمقكدءكاضحان إذ لـ يستطع إبقا

لكنوي .. ىيك لىـ ييخًؼ المكضكع لخطيئة اقترفيا .. ًبصعكبة
كافى يحاكؿ أف يتجنب .. كافى بإخباره ليا سيفجر فييا بيركانان 

! لكفَّ ما كيتبى عميًو قد كيتب.. ما يقع معو ااف

      كصال إلى مكاف قريب مف المنزؿ حيث اعتاد أف 
: عادت تسألو.. ينزليا كأكقؼ السيارة

أنا رايحة بس فيمني ليش عممت ىيؾ  -

أنا ما عممت اشي كانت جايبتمي شغمة ك بدىا  -
 !تعطيني ياىا كبس أنا ما غمطت 

لك فعالن ما غمطت كاف أنا عندم عمـ بالمكضكع مف  -
... أكؿ ما بعتتمؾ الرسالة



 

 تما عادى ..       نزلت كلـ تردَّ باب السيارة خمفيا حتى
سارت كقمبيا يتفجر ... ىي األخرل بيا أعصابه تحتمؿ

فمف ينجد قمب األنثى .. لـ تستطع حبس دمكعيا.. ألمان 
ك بينما تحاكؿ .. بكت كثيران .. مف اليالؾ غير الدمكع

تمتفتي ييمنةن لتراهي ما زاؿ كاقفان ينظر .. أف تقطع الشارع
نىظرت إليو بعينيف اختنقتا دمعان ك .. إلييا مف بعيد

بقي .. ظؿ حكليا كما كافى دكمان مالكىيا الحاًرس.. سارت
.. يسير في الشارع التي تسير فيو إلى أف كصمت المنزؿ

ىذا ًفراؽه "التىقطت ىاتفيا ك كتبت لىو .. كفكفت دمكعيا
" .. بيني ك بينؾ

 *****



 

65 
 



 

 

كانت ... ىك أيضان كاف يعشقيا ..         كافى يعكدي دكمان 
كمف أيف كانت تأتي بيذه القسكة ىي نفسيا ال .. تقسك عميو

لـ يكف ليرجكىا ... لك رآىا ااف بما ىي عميو..تعرؼ 
..  كاف سيعمـ أف خمؼ قسكتيا حبان حٌد الكجع  ..يكمان 

حزمت .. لدرجة أنيا لـ تعد تطيقو ...       آلميا كثيران 
لقد آذاىا فعالن ىذه المرَّة لـ يمض .. األمر أنيا لف تعكد لوي 
دٌ .. ىاتىفيا ... عمى كؿ ىذا أسبكعاف عاكد االتصاؿ ... لـ ٌتري

 .."ربما يريد شيئان ضركريان منيا".. تبرر لنفسيا .. بيا مرتيف
نو لـ يكف يحتاج منيا إال حبيا ك أمع أنيا عمى ًثقةو تامةو 

.. ىي أحبتو رغـ كؿ شيء... اىتماميا بو ك إخالصيا لو
: أجابت... كاف ىذا مبرران كافيان أماـ الجميع 
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ألك  - 

مرحبان - 

أىال  - 

 ؟كيؼ حالؾ - 

بخير  -

متى ك كأنو يريدىا أف تسألو عف حالو  صكتو بدا ..       صى
..  كالـه كثيره في فمو ليا ... مختنقان 

كيؼى حالؾى أنت؟ - 

لستي بخير -

ة التي أمسكت        لـ تستطع أف تبمع ريقيا مف الغصَّ
ـى أنَّوي ليسى بخير .. حمقيا  ىك لـ ..لـ تحتج تمؾ الكممة لتعمى



 

سىتتمؼي ركنىؽ قسكتيا إف ... يبدي منذ المحظة األكلى بخير 
لكنيا ستمكتي ألمان إف لـ تعمـ ما بًو .. سألتوي ما بؾ

بال مباالةو ... الذم عادى إلى حضنيا حيف تأٌلـ... صغيرىا
مصطنعةو سألتوي 

ما بؾ ؟ - 

لقد تقدمتي لخطبًة فتاة مرغمان لـ أعمـ كيؼ حدثى األمر - 
بسرعة ك قد قرأ أىمي الفاتحة  

دمكعه انيمرت منيا رغمان .. صاًعقةه فمقت جسدىا نصفيف
... بدأت تنساؿ عمى كجييا ... كأنبكب ماءو انفجر .. عنيا

ثـ  .. تنحنحت ... حتى أف قبَّة كنزتيا امتؤلت بالدمكع

مبارؾ  - 

مبارؾ ؟؟ حقان؟ -
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ما الذم تريده مني ااف ؟ مف الكقاحة جدان أف تككف - 
! المرأةو ك تياتؼ غيرىا

لكنني ال أريدىا  - 

" تضحؾ ساخرة "

لقد انقرضت ىذه  .. آه نعـ رجؿه يزكجكنو أىمو رغمان عنو - 

!! حتى لـ تعد الفتيات يتزكجف بيذه الطريقة.. العادة 

أيمكنؾ أف تسمعيني حتى النياية ؟ - 

ك الدمكع ال تزاؿ تنيمر مف عينييا دكف أم .. بنبرة ناىرة 
.. صكت 

! تىفٌضؿ- 



 

دىث كالدتيا ..ابنةي خالًتًو ...       بدأ يىسرد ليا قصة ما حى
عادىةي النساء .. تيريدي زكجان البنتيا ... ىاتفت كالدتو 

..  تحدث النساء ممف تعرؼ كي يدلمف عمى ابنتيا.. التقميدية

- سىمعت القصة مف أمو فيما بعدٍ     - 

كالدتوي في .. كالدهي إلى جكاًره ..       رىكب السيارةى ميرغمان 
" أنا لف أتزكج بيا"ردد ىذه العبارة كثيران ... الكرسيّْ الخمفي

" ردت كالدتو"طب انت بس شكفيا       -

!! أنا لف أتزكج بيا       - 

انتىيكا مف تمؾ الزيارة ...          كصمكا منزؿى خالتو 
ىي لـ تسأؿ عف "...كخطَّابيف"إنما .. ال كعائمةو .. التقميدية 
لذلؾ في مخيمتيا ىي فعالن لـ تكف تعمـ ما .. التفاصيؿ

... حدث
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...      كانت تتخيؿ نفسيا في ذلؾ المكقؼ ال أخرل غيرىا
لطالما ضحكا مف ... لطالما تخيال ىذه المحظات معان 

...  حماقات يتخيالنيا 

" سألت أمو "كيؼ رأيت الفتاة      -

لف أتزكج بيا " أصالن "عادية ، ال ييـ كيؼ رأيتيا أنا      - 

... تتنيد أموي منيكةن ك تتركوي كحدهي ذلؾ النيار

كاف قد ..  ف عمى الزيارة السابقةا        لـ يمًض يـك
أصيبى  بمفحة ىكاء اضطر عمى أثرىا أال يذىبى مع كالديو 

دخمت أمو الغرفة  ... في ىذه الزيارة

ك .. صار عمرؾ ستة ك عشريف .. أرجكؾ يا بني     - 
بنت خالتؾ ربيتيا .. بدم  أفرح فيؾ ... أنت ابني البكر 

... عمى ايدم 



 

..     دىمعةه سالت مف عينييا أضعفتو 

افعمي ما ترينوي مناسبان      - 

.. ك ردَّ المحاؼ عمى كجيو 

        ىاتفتوي كالدتيوي في طريؽ العكدة إلى المنزؿ لتخبره 
لكف الفتاة ىذه المرة لـ تخرج ألنو ... أنيـ قد قرئكا الفاتحة

!! ليس مكجكدان رغـ كجكد خالتيا ك زكج خالتيا

       كاف استياء كالدتو مف مكقفيا كاضحان إال أف عادة 
.. راًئعةه كانت كالدتو .. كالدتو أف تختمؽ األعذار لمجميع 

" ...  رائعة.. "طيبة حنكنة 

أصرت عميو .. لـ يعجبيا غيابو ...          لـ تخرج الفتاة 
" ... ابنتيا"كالدتو أف يخرج في اليـك التالي لزيارة خالتو ك 
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جمىست ممتعضةن عمى ...  ترحيب معتاد ..كصمكا ىناؾ
... مسافىةه ال بأس بيا تفصميما... مقربةو منوي 

لـ لىـ تأت البارحة  - 

لقد كنتي مريضان أعتقد أف كالدتي أخبرتكـ بيذا  - 

... كما زالت غاضبة ..        لـ يعجبيا رده

ما ىذا في رقبتؾ ؟ أنا ال أطيؽ الشاب الذم يضع سنساالن  - 

ذلؾ " ... خبئيو لي .. "      خمع السنساؿ ك مده ليا 
نعـ ...السنساؿ الذم عـز أال يعطيو ألحد سكل زكجتو 

يكماف فقط ك لـ يستطع أف ... خضع ألمرو كاقعو ... زكجتو 
... يتحٌمؿ 

ىذا األمر كمو حدث خالؿ ىذا األسبكع ك لـ ... نعـ     - 
بدأت أرل فتاةن ال ييميا ... ستطع أف أتحمؿ أكثر مف ذلؾ أ



 

بدأت أقارنيا .. إال كـ أجني ك كيؼ سأشترم ليا شقة فاخرة 
بفتاةو كانت عمى استعداد أف تعيش معي عمى حصير  ك 

بدأت أرل فتاة ... تأكؿ معي باقي الخبز إف لـ نجد ما نقتات
تيتـ بالمادة ك أخرل ىميا الكحيد كيؼ سأجمع ليا ثمف ثكب 

.. أرل فتاة لـ ييميا أبدان ماذا أفعؿ ك أيف أنا...  الزفاؼ
تستيقظ بعد الظييرة ك حيف تحدثني تككف كمف  يقتنص 

ك أخرل كانت تستيقظ ... الفرصة كي تغمؽ الياتؼ 
... تغتنـ كؿ ثانية لتسمع صكتي.. لتكقظني 

حسنان ما المطمكب مني ااف  – قاطعتو 

 ؟خالؿ يكميف سأفسخ الخطبة - 

! حسنان؟- 
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ك إف لـ تعكدم لي ااف فال بأس متى رأيًت أنؾ جاىزة - 
لمزكاج ك يمكف كالديؾ أف يقبال ذلؾ ىاتفيني سأنتظرًؾ 

 ال يا سيدم لك لـ يتبؽ عمى كجو !حقان؟– " ضاحكةن بحرقة"
الكرة األرضية رجؿه غيرؾى لف أفكر فيؾ  

.. فييا أنت...لكنني ال أريد إال فتاة فييا كؿ صفاتؾ - 

آمؿ أف تجدىا  - 

أريدؾ أنت  - 

ىذا لف يحدث أبدان  - 

لكف  - 

كجدت كاحدةن يمكف أف تجد ألفان !! مف دكف لكف– " صارخةن "
مثمي ك أفضؿ مني فأنا بصدؽ أتمنى لؾ التكفيؽ بذلؾ  



 

..        ك أغمقت الياتؼ في كجيو

صارعت ذلؾ اليـك ... لـ تنتًو القصة ىنا ..        ال 
...  ىاتفت صديقتيا ... دمكعيا كثيران 

لقد خطب - 

ك ما ىمؾ أنًت إف تزكج ألفان ما فعمو بؾ لـ يكف قميالن ك - 
لك كاف يريدؾ أنت لعاد إليؾ منذ البداية ك لـ يذىب 

ىذا فقط ... أعمـ أنؾ ستككنيف في قمة تحطمؾ.. ألخرل
لكف ... ك ألنؾ أحببتو بصدؽ .. ألف العشرة لف تيكف عميؾ

... بما أنو قد رأل حياتو دكنؾ فعميؾ أيضان أف تفعمي المثؿ

ـٍ تىكيف ًلكمماتو بمثؿ تمؾ القىسكة أف تجعىؿى قىمبيا يىقسك         لى
لىـ تىشعيٍر بنىقًص في نكيًة الحيب التي تتذكقيا ... عميو يكمان 

كتيوي .. طيفيوي ...  في مركر اسمو عمى شفتييا  عبؽ .. صى



 

77 
 

ةي عىرقًو المينساب عمى ... قىميًصًو الميغبىر بعد العمؿ  رائحى
مراء التي ... جبينو التي كانت تتنشقوي ًمؿءى قىمًبيا  تيوي الحى كىنزى

كىيؼ تيباًغتي يده كجييا ًحيف تىييُـّ بالرحيؿ ك .. لطالما أحبت 
"  مشاني.. ديرم بالؾ عمى حالؾ "ييديرهي إليو ًلييمس ليا 

ك الطيرؽي ... لىك أًحؿَّ ليا لىعبدتو...       كىافى ييدًرؾي تماما 
.. عصافير الحي .. ك أضكاء الشارًع شاىدةه ... شاًىدةه 

لمقاء .. األزقَّةي ذات المكاعيد المىسركقة ... أطفاؿ الحي 
كيؿُّ ذلؾ ... لعيمىب اليدايا األنيقة ... ًلشكؽ العينيف.. األيدم 

وي اليـك بغياب الممثميف  بات بالًنسبة ـه ييعادي عىرضي ك ... ليا ًفٍم
ميا أحد... تىظىؿُّ الذكرياتي سىراديٍب لىف يىفيميا أحد ... لف يىدخي

.. يتضكر اشتياقان ... ك قمبان متعرقان بالحنيف .. ًسكا طيفًو 
ىنا ىك بذات الكنزة الحمراء ك ... تىبكي أماـ الصكًر فييا

ا األكؿ بالسترة ـىناؾ في لقائولو صكرة ...القبعة الكحمية 



 

حيف أكؿ .. ياه كـ كاف جميالن يكميا .. الجمدية السكداء 
فتىحني عينيا .. عيناىما تتالقياف... رآىا مف بعيد ... لقاء 
... بيا ىي فقط ... ك يسىمّْر عيناه يممؤىما بيا .. خجالن 

بعدىا ألنثى " أحبؾ"ما ىىمس بكممة .. ق مفمطالما مؤلت عيف
ىناؾ صيكرةه لىو بالسترًة الخضراء ك القيبَّعًة ... غيرىا

ٌتذكيري يـك بىعثت لىوي رسالةى اعتراؼ .. تراىا فىتبتىسـ ... الشتكية
ٍت أربع أياـ دكف أف ييحادثيا   ... بالعٍجز أمامو بىعٍد أف مضى

.. عيدُّ خطكاتي ابتعادان فتقترب أ.. قتربي منؾ فتبتىعد أ " 
ٍف  أسقطتني أرضان أجثك عمى ... أحبؾ فتكرىني أكرىؾ فتىجي

"... ريكبىتيَّ فما عيٍدتي أحتمؿ 

 ****
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ـٍ ييًجٍب يىكميا  متي مبتًسمان ...       عادىتيوي لى ثىكبيوي ... الصى
غىيري .. رىٍجؿه ًمف غيمكض .. الذم أخاطو ًلنفًسًو ًبنفسو 

ييفاجئييا ًبردكدًه دكمان فىيعطي ليا سىببان ... ميتكقع ردات الًفعؿ 
مًت أيضان  ...  ميقًنعان الرتداء الصى

ـٍ تىٍنتىًظرهي ًلييجب  ما مف كمماتو يجيب بيا عمى ..         لى
!! .. عنكاف ًكتابو فحكاه الفراؽ



 

باحان  ـٍ تيجٍب ...       ىىاتىفيا في اليـك الثاني صى لىكنو .. لى
: أجابت .. كما نىدرى ييصرُّ فيعيد االتصاؿ 

ألك - 

كينؾ ؟ - 

متت قميالن فممسؤاؿ تتمة " " ثـي أجابت.. صى

في الجامعة ، لماذا ؟ - 

القيني عند باب الجامعة الرئيسي أنا أنتظرؾ ىناؾ  - 

ىا دىشىةن  متىرفىعي حاجباىا ك تىفتىحي عيف

! ماذا ؟- 

كُّ بارده جدان ستجعمينني أنتظر كحدم طكيال؟ -  الجى
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..        لىـ تيكمؿ خمسى دقائؽ إال كقد اقتربت مف الباب
آخر ... كخطكاًتًو تمامان ... خطكاتيا كاسعةه ًلتختصر الزمف 

ناداىا .. ما تىكقعىتوي أف تراه أماميا فجأة داًخؿى الجامعة
شيىقت لـ تىكف قد رىكزت كؿ حكاًسيا إال عند ذلؾ  ..باسميا

..  الباب كي تىًصؿ إليو 

خكفتني  - 

ما ميزتؾ ك انتي ماشية ك داقة راسؾ باالرض  – " يضحؾ"

"  تىبتسـي باستيزاء"

اجيت مكاصالت عمى فكرة  - 

كيف سيارتؾ  - 

بعتيا مبارح  - 



 

"  احترؽ رأسيا فيي كالعادة آخر مف يعمـ "

... تقدحي عيناىا.. يىحمَّر كجييا ...        يىٍعشىؽي أف ييغيظيا
شبو بينيا  ك تشىدُّ عمى أسنانيا لدرجة أنو إف كضع قطعة خى

...  يتأمميا ك يضحؾ في سره.. لىكيًسرتٍ 

ىيا   - 

فسارت         مشى خطكتيًف إلى الداخؿ ك أكمأ ليا برأسو
...  إلى جانبو 

بىعد أف مضت أربع ..       بدأ ييحادثييا بمكاضيع غريبة 
.. كيميات الجامعة ... أياـ دكف أم كممة تتأرجحي بينىيما 

ذ رأيو بعدد  ... دًمعطفيا األسك.. دكامييا اليـك  لماذا لىـ تأخي
حمر كجييا ك اؼ.. الساعات التي سجمتيا الفصؿ القادـ 

: بذاًت عبارات االغتياظ 
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ـ مش راضي تحكي معي ك أياربع أىك انت فاضيمي الؾ - 
ال راضي ترد عمي يعني عأساس انك كمي ع بعضي فارقة 

 !؟معؾ ليفرؽ معؾ دكامي

ك تىضعيؼي ىي ... ًبطريقةو أك بأيخرل..        ييسكتيا دكمان 
ك .. فتىبمىعي باقي الكالـ .. تىراهي يىنظيري إلييا ميبتىًسمان ... أمامو

.. تدير كجييا 

اشبكيني - 

! نىعـ ؟- 

اشبكيني يعني حطي ايدؾ بايدم ىيؾ  - 

ك أشار ليا بأف تىضع يىدىا في ذراًعو التي تىقكسىٍت انحناءن 
...  الستقباؿ ذراًعيا

عادم يعني قداـ العالـ بالجامعة ؟ - 



 

!  خجالنة مني؟- 

دُّ عميًو تىشبيثان بيده كأنىوي سىيىيريبي إف أفمتتو يكميا ...         تىري
ٌتذكيري المىقيى الذم جمسا ... تىذكيريه جيدان ذلؾى اليىـك.. أمىطىرتٍ 

كيؼ خىجؿ .. تىفاصيموي حيف يتىكمَّـ.. تفاصيؿ حديثيما.. فيو
: جدان حيف قالت لو

... " لف تىخسرى شيئان مف كرامتؾ إف قيمتى أنؾ اشتٍقتى لي " 

مسةي الصرىاحة تمؾ ...       حيف ضًحؾى عمى كىمماتيا  جى
ك .. حيف أحضر ليا القيكة ميرَّة لـ تستطع شيربيا .. بينيما 

لىـ تىقيؿ لو أنيا تيحبيا بعشر أرطاؿ سكر كي ال تيسرؽ دقيقتيف 
... مف نظراتيا إليو حيف يذىب ليحضر ليا ككبان جديدان 

كىيؼ ... كي ال ييعاًتبيا الكقتي الًحقان .. شًربتيا ميٌرةى ألكؿ مرة 
مقت بباليا .. اعترىؼ ليا يكميا بصراحة نادرة  ك قاؿ جممة عى

لك أنني ال أحبؾ لما جئتيؾ فكر أف أحسستي أنٍؾ " 
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ممة ألف تغيب لٍحظاتو في ".. سىترحميف استدعتيا تمؾ الجي
بو مف جديد دَّؽى ىك .. عينيو ترشيؼ حي ك ابتسمىت حيثي صى

ميرغمةن .. لـ تىستطع يكمان ..." رحيميا.. "ًتمؾ الكذبة الفاشمة
كانٍت دكمان تىعكدي مييمشة الجناح ... أف تبتعد .. أك بخاطًرىا

فاؼ قىمبيا دكف أف يركيو ىك ... بأم شيء... لييطبب ليا جى
.. بالحيب إف أراد ... أك بالكممات .. بالصمًت ربما 

ٍمـً حينان ... بالكردات  بالحنية ك ربما ... بالغىضب حينان .. بالحي
... باليمسات

بعد أف ...        تىعكدي مف ًتمؾ السراديب إلى ذكرل أخرل 
مضى  يكماف بالضبط عمى مكالمتو التي ترجاىا فييا أف 

كاف ىاتفيا ... ك تىصرىفت ىي ك ألكؿ مىرة ًبحـز ... تىعكد
بدأت دقات ... لـ تعتد اىتمامو الدقيؽ بالمكاعيد  ...يرف 

إنيا ااف مع تحدٍّ مع .. ست مرات ... قمبيا تتسارع 



 

تعمـ أنيا أضعؼ مف أف تسمع صكتو .. لف أجيب  ..نفسيا
 !ك ترده خائبان دكف أف تعكد لو 

 *****
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أريد منؾ خمس دقائؽ ال .. "    كصمتيا منو رسالة 
حسنان خمس .. "عادةي مبرراتيا ..  رٌف مرة أخرل "... أكثر

: أجابت".. دقائؽ لف تعيدني

ألك  - 

مرحبان  -

أىالن -

كيؼ حالؾ -

بخير -
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ىذه المرة لـ ينتظر منيا أف تسألو كيؼ حالؾ ..        ال 
... كأنو رجؿه غير الذم حادثيا في المرة السابقة.. أنت أيضان 

ك ىي بطبيعة الحاؿ ابتسمت  ..كاف صكتو فرحان جدان 
... لصكتو

لقد فسخت خطكبتي    - 

... مف المفركض أف أقكؿ مبارؾ ؟ تبدك سعيدان - 

عرؼ أنني أسكأ مخمكؽ عمى كجو الكرة األرضية أاسمعي - 
لكنني عرفت ااف أنني ال استطيع أف أكمؿ حياتي إال معؾ 

! كال أريدىا أف تككف إال معؾ 

أتظف أنني مف الممكف أف أعكد ؟؟ لقد ارتبطت بفتاة - 
أخرل ك قد سيؿ عميؾ ذلؾ  

تركتيا ألجمؾ  .. لكنني تركتيا - 



 

ما ! ألجمي؟ ليس ألجؿ أنيا كانت مقيتة؟– " تضحؾ ساخرة"
! تريده ليس عندم فأرجكؾ ال تضيع كقتي ك كقتؾ

لف أغمؽ الياتؼ قبؿ أف تعكدم، حتى إف اضطررت أف - 
! آتي إلى باب منزلكـ ك أطمب منؾ ذلؾ، مجنكف ك أفعميا 

لف تفعؿ شيئان ألجمي  - 

.. جدان .. أحبؾ.. بؿ سأفعؿ كيؿَّ شيءو ألجمؾ-

" ك تضحؾ" احـ ، طريقؾ يا كلدم مسدكد مسدكد - 

أعمـ أنؾ تحبينني ك لست تعنيف شيئان ...مسدكد بحضنؾ- 
.. مما تقكليف 

بمى أعني كؿَّ شيء -
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ككيؼ سأقنعؾ بأنني أحبؾ ك أريدؾ، أأنادم لؾ كالدتي - 
كي تقكؿ لؾ كـ أنا مجنكف بؾ ك كـ أجمس لياليَّ أحادثيا 

عنًؾ 

كال حتى ...         لـ تكف تجرؤ أف تحادث كالدتو مف قبؿ
ىك خكؼه أـ ... مع أختو رغـ أنو قدَّـ ليا ىذا االقتراح كثيران 

حادثت كالدتو مرةن كاحدة تعزييا في .... خجؿ ما كانت تدرم
أحست أف .. جدان  كالدتيا التي تكفيت بعد أف كانت مريضة

لـ تكف سكل ... عمييا كألكؿ مرة أف تؤدم كاجبان ألحد 
... الميـ أف تيعرفيا بنفسيا... دقيقتيف أك ثالث ال أكثر

..  تعرفيا باسميا 

نعـ أعطيني إياىا ألقكؿ ليا كـ أثار جنكني ابنيا الكبير - 
أتعبني رغـ أنني أحببتو ك .. العاقؿ الذم أتعبني ك أنا معو

عف ابنيا الذم لطالما كنت .. لـ أحاكؿ يكمان أف أؤذيو



 

الذم تجاىؿ مشاعرم ك كؿ ... أصالحو عندما يغضبني 
! شيء بيننا 

...  أحبؾ – " قاطعيا"

يرل أف مف .. مف النادر جدان لرجؿو مثمو ..       صمتت 
حتى لك ... العيب عمى الرجؿ أف يظير مشاعره ألنثى 

ك مرتيف في نفس .. أف يقكؿ أحبؾ .. عشقيا حتى الجنكف
.. حسنان ىذه معجزة!... المكالمة 

أترتاحيف إف تحدثًت إلييا  – " أكمىؿ"

! نعـ – " غير متكقعة أنو سيجعميا تحادث كالدتو"

انتظرم -
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ك .. صمتت ىي ..       ك ذىب ليناكؿ السماعة لكالدتو 
... ماذا سأقكؿ ليا!! أحقان سيفعؿ ؟؟.. الدىشة تعترم كجييا
! كيؼ سأتحدث معيا

ألك السالـ عميكـ  - 

احـ ك عميكـ السالـ أىال خالة  كيفؾ حبيبتي ؟ - 

بخير الحمدهلل نشكر اهلل انتي كيفؾ ك كيؼ ماما - 

الحمدهلل بخير اهلل يخميمنا ياكي  - 

عت " خالة أنا زعالنة منؾ  – " تشجَّ

ليش يا حبيبتي شك في  – " ضاحكة"

يا خالة ما انتي عارفة انك أنا بدم ياه رحتي شفتيمك - 
... عركس ك ىك ألنك كنا زعالنيف مف بعض شكم ما صدؽ



 

كاهلل يا حبيبتي ىك مش ما صدؽ ىك – " تكمؿ ضحكتيا"
... كاهلل ما بدك

      ثـ تابعت سرد األحداث ذاتيا التي قاليا ليا لكف 
.. استمعت ىي ألدؽ تفصيؿ في الحكاية .. بتفصيؿ أكثر 

قيؿ أعكذي ... " كاف كابكسان مركعان انتيى نيايةن ال بأس بيا 
" .... ًبرب الفىمىؽ

ىي خدم ىيك معؾ  - 

ماشي حبيبتي  - 

... تناكؿ الياتؼ مف كالدتو 

؟ ..حسنان ماذا ااف - 

لـ أشًؼ غميمي منؾ بعد  - 
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ماذا تريديف أف تفعمي بي؟ – " ضاحكان "

لك أنؾ أمامي كنت خنقتؾ ثـ صفعتؾ ألؼ مرة عمى الخدّْ - 
! نفسو

أتريدينني أف آتي إليًؾ لتفعمي ذلؾ  - 

فييا شيءه مف الغزؿ ..       تنحني ىي أماـ كمماتو تمؾ
تقديره ىي في عقمو ك قمبو ميما رأل مف .. الميستتر 

...  اإلناث

ال  – " بخجؿ"

... أحبؾ جدان - 

لـ تعمـ أف استسالميا ...         ك تعكد ىي لمصمت 
... ميما قاكمت ااف فال جدكل ... سيككف بيذه السيكلة

... فانحناؤىا أماـ حبيا لو قد بدا كاضحان جدان 



 

يكـه كاحده آخر كاف ..        ىي تذكيري جيدان تمؾ األياـ 
.. كفيالن بأف يعيد اىتماميا بو ك حبيا لو كما كاف ك أكثر 

فإذا بيا قد كجدت بضعان مف .. أمسكت ىاتفيا تقمب فيو
... في اليـك الذم تال عكدتيما .. رسائميا 

لـ أصدؽ أنؾ عدتى أخيران أرجكؾ ىذه المرَّة فمتبؽى إلى " 
"  جانبي كال ترحؿ 

تاركان أنثى بقمبو ميشـ خمفو لف ...       لكنو ااف رحؿ
 ...ترضى بالرجاؿ بعده

  *****
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كاف ..       كانت مشاجرتيما دائمان بسبب غيرتيا عميو 
ـٍ يكف يدر معنى أف تغار عميو.. يعشؽي غيرتيا كيؼ كاف .. ل

ك كيؼ كانت تنسى كيؿَّ شيء إال .. ينبت الصبار في حمقيا 
ميو .. ما ثارٍت ألجمو  أف تىحًرؽ ... أف تتمنى قىتمىوي ًلتبكي عى

رة تتآكؿ كحدىا تحترؽ ك ... أعصابىيا دفعةن كاحدةن فىتغديك شىجَّ
في عينييا .. أف ٌتدًفف حكاسيا كاممىةي في صكتيا ... تحرقوي 

دفةي أك عف  المتيف تقدحاف إف رأت خياؿ امرأة مَّرت بعينيو صي
أك .. أف تتمنى لك أنيا تستطيعي قىٍتؿى ًنساء الككف ... قىصد 
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وي إال لتيعطيو قيكت يكمًو  نديكؽو ال تىفتىحي .. كضعىوي ىيك في صي
..  ك ترشيؼى صكتوي .. ف صباح مساء مقيبمت

تتأمؿ صكتىوي غاضبان ..        كانت تٍعشىؽي تفاصيؿ تفاصيموً 
ميطَّيركف ًبمسافو عربيّْ ميبيف ال .. حالمان منيكان، ثائران، حانيان 

...  أنثىى تيشاًركييا ك ال نىظرةه ًلغيرًه تيرضيو

ميو مف نفسيا حيف يحميماف معان  ك يخاطبيا ..       ٌتغاري عى
التي ستسكف ..ك كأنو يىتىحدثي بصيغىة الغاًئب عف زكجتو 

ًؼ ليما .. الذم يكضباف أحالمىييما فيو.. بيتو في حكاشي الغيرى
ىذا ما احتاجاه في فرؽ "... أحبيؾ لؤلبد.. "كىًممتاف 

يبني .. في مىنًزؿو لىـ تره.. حبه يمتىصيؽ باألبدية .. المسافات
شاركتييما في ... فيو طكبةن لتقكؿى لىوي أريدىا بمكف األرجكاف 

كاف .. أحاديثيما عنو أماؿ كىبيرةي كانت ال تتسعي ليا األرض 
تحتضنيا كجعان ال ... عمى السىماء أف تحتضنيا أيضان 



 

ديقىةي المىنزؿ التي زرعا فييا نيجكمان تنتظرىما أف ... ينتيي حى
ريبما لىـ تىقكى األرض أف .. يقفا معان عمى تمؾ األرض 

لىـ يحدث أف كقفا عمى البيقعة ... قطلـ تىفعٍؿ .. تحمميما معان 
تفاعيؿه يستعصي عمى ناًبغة ... نفسيا دكف أف يقؼ الزماف 

كىيؼى كانىت تتحسس أصابعىوي ... يىده بيدىا.. أف يفسرىهي 
كأنيا سىتنقص كاحدان بيف لىحظةو ك .. الخىمسي كيؿّّ عمى حدا 

يىٍقًمبي ... يدىا عمى باًطف يىده تىطبىعي لىوي خيطكط! ... أخرل
بينما ... يرتىشفيا بًعشًؽ ميدمفو .. ك ييقٌبؿ باًطنيا .. يىدىا 

لييشاًىدىا كالمشدكىًة تىٍنظيري .. يرفىعي بؤبؤى عينو إلى عينيا 
ىي بالنسبىًة .. ك في كيؿّْ مىرةو .. ةتىكرر المكقؼ ألؼ مرٌ .. إليو

ييمكنييا أف تؤلؼ .. اغتياؿ ًتمؾ اليد البيضاء.. ليا أكؿ مرة 
لكال أنيا حالما تىمىمحي عينيو  ...في عينيو ساعتيا ألؼ قصيدة 

ال بيدَّ مف لقاءو بيف عينييا ك األرض خجالن ك ىي ميحمرَّة 
... الكجنتيف
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أنا ميغرمةه ًبرجؿ يىعشىؽي كيؿ .. "        كىتبت لو يكمان ميعاًتبةن 
كانىت تىعشقوي كؿ نساء .. في الكاًقع "..نساء األرض

عشقتوي كحدىىا ككؿ ... كافى لىو أف يىفرد ك يىنتىقي .. األرض
كىيؼى تىغميبي الًنساء جميعان في الحصكؿ عمى .. نساء األرٍض 

تمؾ الرقصة التي ستتكج بيا أميرةن قبؿ أف تدؽ الساعة الثانية 
مميا .. عشرة  ك يضحي ... قبؿ أف يزكؿ السحر عف حي

... كابكسان 

ك ماذا ..        ًلـ شىعرت باالنجذاب لو مذ قابمتوي ال تدًر 
ذي كيؿَّ قىمبو  ؿه يأخي  ..غصبا عساىا تىفعؿ إف كاف كرائىيا رىجي

رجت مف حرب الحيب منتصرة  تيعرؼ ىي في .. لطالما خى
الذم ..لىـ ييخمىؽ بىعدي فاًرسي قىمبيا النبيؿ .. كيؿ الساحات 

لـ تىظيف أنيا مينذي بداية .. سىيمقي بأسكار قالعيا إلى التىيميكة 



 

رب مىعىوي ستىستىسمـ أماـ حىضرًة عينيو دكف أف ييضطر ... الحى
...  أف ييشير أقكل أسًمحتو

        رغـ ذلؾ لـ يكيف بإمكاف أم شيء أف يستىدرجيا 
فىبعضي الًكبرياًء بىعد اجًتراع السيـ ...إلظيار ذلؾ االستسالـ

ميعى بخطأو في الكأس يعطييا بعض الكقت ًلتينًيكىوي ... يكًىـ الجى
.. قاـك أكثر ...شىرسةه ىي لكنىوي كاف ييضاىييا شراسىةن  ..أكثر

... كبرياؤه كاف أكبر

...  كانىت رسالتييا كاضحةن جدان 

سناءٍ " ... أراهي ىناؾ زيران بيف البمياء ك الحى
ك أذكبي أنا كىالكردىًة تىحٍت قىطراًت المىطر 

أترقَّبيوي يىيًمسي ًلتمؾ ك يقبّْؿ تمؾ ك يراًقص تمؾ  

..  لىستي بيف تمؾ النساءٍ ... لكنني .. كيميف لديو سكاء
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مف بعيد تقتمني ...أحبو لكنني استثنائية .. فأنا استثنائية 
... غيرتي 

...  تيميتيني رىغبتي .. يقتمني حب تممكي 

... ألًمس يىديو .. أعاًنقىوي .. في أٍف أيحاًدثىوي 

!!! فىمتىمكتي أنًت يا رىغبىتي .. لكف 

... فمىف ارتمت بيف تمؾ اليديف أصبىحت عادية 

.. مف أرخت ضفائرىا عمى ذلؾ الكجو عادية 

لستي عادية  ... يا رغبتي.. ك إنني 

... فأنا ببساطة استثنائية 

.. فمتىٍرقىب يا قمبي مف بعيد 

" فأنا ميغرمةه برجؿو يىعشىؽي كيؿ نساًء األرض 



 

ًحؾ كىثيران  احتىفظ بيا في صندكؽ الرسائؿ التي ..    ضى
ظؿ ميبتسمان حتى آخر "... قصيدتي"ك اسماىا .. تىخصيا
 مىيزكما أماـ حيضكر ربعد أف ألقاه ذلؾ السط... سطر 

إف ...  ىي أنثى شىرقيةه تعيشي شرقيتيا ًبحذافيرىا.. كىًمماتيا 
وي ك تىحصيؿ عميو.. كانت تيريدهي  ! ستستدرجي

...       ما كانىٍت تىحتاجي سكل أف يغفؿ عف قمبو قميال 
لترمي ًشباكىيا ك تىصطادى ما كىانىٍت .. تيخدّْر عقمىوي ًبكىممتيف

حاكؿ أف ييقاًكـى لكنىوي كافى ... تيالحؽ منذ دىخؿى عىقميا ك قمبيا 
ًمؽ ك انتيى األمري  ـي أنَّوي قٍد عى ابتعدى عىنيا مٌراتو ًعٌدة .. يعمى

تىوي التّْي تىالشىتٍ ... ًليتحدل نىفسىوي  أخذى األمري ... ليختىًبرى قكَّ
ك شعكران غريبان كاحدىان كىي ييدًرؾى أنَّوي في .. منوي كقتان طكيالن 

رج تاركان شيئان  مًة التي ما دىخميا رجؿه إال كخى مممكًتيا الميحرى
... كاف عمى األغمىًب قمبان .. ىناؾ 
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".. ًلطقكًس الرُّجكلةً "      كافى يرل في ًعباراًت الحيبّْ إىانىةن 
مييا ًىي أف تيغًدقىوي ًبكيًؿ ... فالرىجيؿ ييحبُّ ًبصمتٍ  بينىما عى

مًتيا اغتياالن كاًضحان ... تراًتيًؿ الحيبّْ  فيىك يىرل في صى
ًتًو التي تيخطُّ عمى سيطكر ك ىي ترل في صمًتًو .. ألسطكرى

ؿي فييا بيف .. عطشان لركاياتو تىككفي فييا أنثاهي كحده  يتغىزَّ
...!! حتى  ًبصكًتيا .. السطكًر بكيؿّْ تفاصيميا 

كانىت عالقىةي الحيب ..        لطالمىا اعتادىٍت أف ييفاًجئىيا 
عمييا أف تتمكفى ...بالًنسبىًة لىوي محككمان عمييىا باالسًتثنائية 

ًضيَّة ك الخركجي ًعف إطار .. ت آبالميفاجى  رأًة ك الغيرىة المىرى بالجي
كتيوي حيفى يىيًمس.. االعتياد أًحبُّ .. "كأف يغتاؿى أذنىيا صى
ـ حديثو عنيؼ" ... عينيؾً  يقتىًمعي ... بينما يككناف في ًخضَّ

كتىيا  ـى ...ييرًبكييا ًعشقيوي المىجنكف.. بكمماًتًو صى عمييا أف تتعم
ميو سكل أف ينقيؿى ليا تمؾ ... كثيران منو ًلتيتًقفى الحيب  أك ما عى



 

طكاًت الصحيحة .. العىدكل  كي تستطيع أف تخطكى الخى
ةو ال يىعًرفييا سكاىيما  ةن ًبيما فقطٍ .. لرقصى كافى عمييا ... خاصَّ

أف ...  أكثىٍر نيوي أف تتشرَّبى عي.. فقط أف تستىنًشؽى أنفاسىوي أكثىٍر 
ـى فكؽ كسادىًة أحالًميا بو  ٌبا ك كجعان .. تنا ... تيعاًنقيو بيا حي

يىحًرمييا صكتىوي كي تىشتاؽى ..   كافى رىجيالن ذك حيبٍّ يىشتىيى 
ـى عمى صكًتو .. فىتعيكد مينيكىة الجكاًرح كافى ... تىحتاجي أف تنا

نيف ك متى ـي كيؼ يغتالييا الحى كافى يعمـ ماذا ييعطي ك .. يعمى
متى يسمحي ليا أف تيغًدقوي ... كيؼى ييعطي ك متى يىتكقَّؼ 

ميؿ  ك متى يتىكجيا ممكةن لؤلنكثة ال يقرىبي .. بالكىالـً الجَّ
... كجنتييا أحده سكاه

 ****
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ـٍ تىكبير أكثىرى ..            كىانىٍت تىعيدُّ عيمرىا بأياميما معان  لى
ك لـ تىكيٍف تىحتاجي أكثىر مف كىممًة ًفراؽو كاحدةو كي .. مف عاميف

...  تىعمىـ أف عيميرىا انتيى ىنا 

ـى إاٌل كىجعان  مينا أفٍ  نىرشنؼ األيا نحتضنيا ...           كىىىؿ عى
ىؿ ... ننتظر ترياقاي إلييان مف السماء...  حنينان ال ينتىيي

... نستنشقييا ألمان ... عمينا أال نستًخدـ الذكرياًت كثيران 
لىف ينسى .. إف نسينا نحفي .. الذم .. نيعيريىا ًلًعرزاىًلنا القىديـً 

أك .. نيرتبيا حيثي ًشئنا !!.. ك لف ينسانا.. أياـ االبًتساـ 
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يات.. "لماذىا ًىي ىكذا .. يرتبييا فينا حيثي يىشاءٍ  " ... الذّْكرى
تتريؾ .. أك في الحيضكر... تتممَّؾي الذاًكرةى ًلتكًجعنا بعد الغياب

د  نتىجرَّعيوي .. لنا إبريؽ اخًتناؽو يغمي عمى نارو ىاًدئىةو كال يىبري
نيف الباًردىًة  ممتحفيف بالديمكًع كال شيءى ... ساًخنان في أياـً الحى

... ًسكل الديمكع 

سىبقتيوي ليمةه ..         في الرابع ك العشريف مف ديسمبر 
ك ال ًشجاره دبَّ .. فال صكته ليما ارتىفٍع .. صافية 
ـٍ تىفعىؿ ما تىفعىميوي ... يكمىيا ...كال تىكسَّر الكالـي ألمان ... بينىيما ل

تيريدهي .. تىرتىًشؼي صكتوي قىبؿ أم شيء .. عادةن حالما تستيًقظي 
إنيا العاشرة .. ساعة مىضت .. أف ييياتفيا ىك.. أف يشتاؽ 

أمسىكت الياًتؼ كي تتعاطى جيرعتيا ...إال خمسي دقائؽ
عادتيا ىي تىمىؿُّ انتظارهي .. اليكمية بعد أف مىٌمت االنتظار 



 

.. ابتسامةي عريضةه .. فإذا بياتفيا يرف ... دكمان فىتسًرعي إليو 
: أجابت ... لىـ يخذيليا انتظارىا اليـك 

باحي الخير  -  صى

 صباح الكرد  -

 ليالدرجة القمكب عند بعض -

 ليش -

 لسا كنت ماسكة التيميفكف بدم ارنمؾ  -

 كينؾ  -

 بالبيت  -

 متى طالعة عمى الجامعة  -
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.. ك كأنوي غارؽه مف رأسًو لقدميو..        صكتو غريبه جدان 
اًئؼه ىك ..غيري مرتاح كًتًو لـ تىعتىدىا .. خى ... رىجفىةه في صى

ًؼ تساؤالن ك حزنان  ينقمبي ... فيتالقى حاجباىا في المنتصى
يا دكمان مف نبرًة صكتو  قرب إلى الخذالف أبصكت ... مزاجي

: أجابت

 كماف ساعة  -

 طب بس تطمعي رنيمي -

 ماشي -

دَّثتوي أكثىر..       ك أغمؽ الياًتؼ  احتىفىظىت ...يا ليتيا حى
تتىعىطري ًبو حيفى يغتاؿ بابيا .. بالقىميؿ مف صكًتًو في خزانىتيا 

نيف ليالن  كضعٍت .. ساعة مىرت ريثما كضبت نفسيا ... الحى
..  الكنحؿ كما ييحب 



 

..        نزلت ك رىكبت الحافمة التي تؤدم بيا إلى الجامعة
عادىتيوي يىٍنشىغؿي ... لىـ ييًجٍب .. ىاتفتوي كثيران ك ىي في الطريؽ 

ىاتفني حيف "بعثىٍت لىوي رسالةن بأنيا خرجت ك ... كىثيران 
...  ك ما أدراىا أنوي بعد ذلؾ اليـك لف يستىطيع" ... تستطيع

مت الجامعة ىاتفتوي كىثيران أيضان  بعدى خمس ..        كصى
.. محاكالتو باءت بالفشؿ خرج ليا صكتي لىـ يكيف صكتىوي 

.. لـ تيناقش كىثيران ك أغمىقىت الياًتؼ .. يقكؿ ليا أنو مىشغكؿ
مينذي مىتى يىجعؿ !! غًضبت لمحظةو كىيؼ يدعي رىجيالن يىردُّ عمييا 

دُّ عمييا حيفى يىنشىًغؿ  أليذًه الدرجة ال ييريد أف يسمع ..أحدان يىري
!! صكتيا

.. تىجفيؿي مكانيا لمحظة ! ؟..فعميان مينذ متى ..       حسنان 
..  نىفس الصكت.. تىعكدي لتتصؿ

 األمري مييـ .. أريد أف أحاًدثىوي ااف مف فىضمؾ  -
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 ال حقان ىك مشغكؿ جدان ك ال يستطيع أف يجيب -

 أىك بخير -

  نعـ  -

 أىك حقان بخير  -

 انتي اختك ؟.. تككمي عمى اهلل  -

شكؼ التيميفكف مبس يخمص ك !! شك بدؾ أنا ميف  -
 !! يرنمي قخمي

ختنؽ صاحيب الصكًت مف ا        لك أنيا  تىدرم كـ 
ممىتيا  ك ما أدراًؾ أنو سيراهي " .. بس يشكؼ التيميفكف " جي

 ...!ااف أك بعدى ااف 



 

تياًتؼي صديقتيا ..     يختصراف الحديث ك تيغًمؽ 
..  قبؿ أف تصؿ إلييا 

دثى معوي شيء...ماذا أفعؿ " ىذا ما حدث-" ..  ريبما حى

تجيبيا ...قمبيا اختنؽ فجأة .. ف دكف سببا تغتاليا دمعت
 :صديقتيا 

 أكصمي لعندم ك !.. أل شك بدك يككف صاير يا بنتي "
"... منشكؼ

تىنتيي ك .. تدخالف معان إلى المحاضرة ..       تىًصؿ إلييا
ٍطبي ما ... ىاتفو ميغمؽ .. تياتفو.. تخرجاف  .. ىناؾى خى

عادتيا قمقةي جدان ك .. لكنيا دائمان ما تىخاؼي عميو دكف سبب 
يا .. تكًدع الفتيات ك تخرج... تتممكيا الكساكس  انقىمىب مزاجي

.. ىاتفو ما زاؿ ميغمقان .. تىستمر في االتصاؿ بو..  تمامان 
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ىك الكحيد الذم يىستطيع أف يكصميا .. ق ايخطير في باليا أخ
ك لحسف الحظ كاف لدييا ... إلى أم طريقة لتتحدث معو 

بكؿ رنة يرف .. تبحثي عف الرقـ ك تتصؿ .. رقـ ىاتفو 
كأف شيئان سىيقىًتمعيوي مف .. الياًتؼ دقاتي قمبيا تتسارع

إلى أف خرىج ليا ... ك تتسارىع عمى إثرىا أنفاسييا ... صدرىا
... صكتي أخيو

 ألك  -

  مرحبا  -

 أىال  -

  بالشغؿ أخكؾمعؾ رقـ أم حدا مع  .. أسألؾبدم  -

 ال كاهلل ما معي -



 

اغتاظت فيك لـ يسأليا لماذا ..            أغمقت الياتؼ 
دىثى أمري ... أك لـ ييتـ إف كاف ىناؾ خىطبه ما لىكف لك حى

ماذا تىفعىؿي .. كافى ًليعمـ ك لـ يكف باليدكء الذم كاف بو 
ستجعميا تقمؽ ك ربما األمري .. ال.. أتيياًتؼي كالدتو .. ااف

: عادت تياتؼ أخاه.. أبىسىطى مما تتخيؿ 

أريد أف تدلني عمى " .. حدثتيو عما حدث صباحان " -
 أم طريقة ألطمئف عميو 

 !! كحدم اهلل شك بتحكي  -

 طمني عميو مشاف اهلل .. كاهلل ىاد المي صار  -

 طيب استنى  -

لـ يرد .. انتظرت قميال ك عادت تياتفو ... ثـ أغمؽ الخط 
!! يضان أ
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كأنيا ااف تيحسي ...          مكًقؼه ال تيحسىدي عميو أبدان 
... كأف الدنيا كميا تتآمر عمييا.. بدكراف الكرة األرضية

كشخصو عمى رأس برج يبعد عف األرض بسماكات تىنظير 
... إلى األسفؿ ك تنتظر أحدان ليدفعيا ك يمقي بيا مف أعمى

جيج ك حرب داخؿ رأسيا تىجًمس عمى كيرسي ...         ضى
ٌؿ إال أف .. تتنفسي الصعداء.. عمى الطريؽ  ليس لدييا حى

سيكبخيا كثيران لكف .. منطقةي نائية ىي.. ٌتذٌىب حيث يىعمىؿ
تستقؿ أقرب .... يجب عمييا أف تطمئف عميو .. ال بأس 

ألؼي عاـو مرَّ ... قمبيا ينبض بسرعة .. حافمة لتذىب إليو 
ةو فاتتيا ...عمييا ك ىي في الحافمة  رتيا ... ألؼي نبضى اختصى

... ًبنفسو كاحد لـ تىستطع أف تأخذ غيره مف دنيا ال تريدىا 
اغتاظىت ... ىاًتفوي مغمىؽه أيضان .. تعاكد االتصاؿ بأخيو



 

كاف عميو أف يختصر الحديث معي ك يخبرني أال !! كثيران 
!! تصؿ مجددان لكف أف ييغًمؽ ىاًتفو أ

 سألت امرأة..         لىـ تىكيف تىعًرؼ المىنطقة إال اسميا 
فأشار .. ة ؿسًمعيا سائؽ الحاؼ.. تىجمسي إلى جانبيا عنيا 
بحثت بعينييا ... كصمت المنطقة .. ليا بأنو سيينًزليا ىناؾ 

عدت الًجسر .. لـ تىجد .. عف أم شيء يدليا عميو  .. صى
... عميا ترل شيئان أك تممح شيئان ال تراه ك ىي باألسفؿ 

..  تياتفيا صديقتيا 

..  ماذا حدث معؾ - 

أنا في منطقة عممو لكنني ال أجد أحدان كال شيئان  - 

ىاتفي أم شخص  - 
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اتصمت بأخيو ك قمت لو ما حدث لكنو ااف ال - 
يجيب 

اتصمي بكالدتو  - 

ال أريد أف اجعميا تقمؽ ك في النياية يككف .. ال - 
المكضكع تافيان  

عاكدت االتصاؿ عمى ىاتفو ؟ - 

انتظرم ألجرب آخر مرة  - 

: ثيـٌ 

  زاؿ ىاتفو ميغمقان ما -



 

عكدم ااف إلى المنزؿ ريبما فىتىح ..  حسنا ىذا يكفي  -
تعمميف أنو سييكبّْخًؾ كثيران لمىا .. ىاتفوي في الطريؽ

 فعمتً 

 ال بأس الميـ أف يرد -

 اذىبي إلى المنزؿ ااف لف تستفيدم شيئان  -

 أرجك أف يتصؿ .. حسنان  -

 إف شاء اهلل  -

خاًئبة ..       تيركي رأسيا عمى شيباؾ الحافمة منيكة القمب 
كيٍنتي نىٍسينا مىٍنًسيِّاا ىىذى  يىا لىٍيتىًني ًمتُّ قىٍبؿى ".. الرجا  تىخطيري "...  كى

تيكاسي .. ال تىدؿ أم منيا عمى خير .. في باليا ألؼ فكرة 
... تىصؿي المنزؿ .. رأسييا سيىنفىًجر .. ربما ك ربما .. نفسيا 
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يبىةن أيخرل   زاؿ ىاتفو ما.. تيعاكدي االتصاؿ بو .. تيجرًجري خى
... منغمقان 

.. تيرسؿي لىو ًرسالة 

.. لىف أقكل عمى الحياة بعدؾ.. أرجكؾ كيف بخير " 
أرجكؾ .. أعدؾ بأنني لف أجعمؾ تىغىضب مني أبدان 

" كف بخير 

تىجًمس مىع أىميا حاضران ..         تينادييا كالدىتيا لمغداء 
دَّ " بدأت تدعك في سرىا ... غائبان  ربي إني ال أسأليؾى رى

دىكرىا .. أنيكا الطعاـ" ... القضاء ك لكف أسأليؾى الميطؼى فيو 
غمت كالدتيا قيكة ك تركت ليا .. اليـك في تنظيؼ الصحكف

ك خرجت " تعالي اشربي القيكة قبؿ ما تبرد .. " فنجانيا 
تتناكلوي بأمؿ مقطكعو ... يرف ىاًتفيا... كالدتييا مف المىطبخ 



 

.. تىجفىؿ لمحظةو أيخرل... نو أخكه إليس ىك .. عمو يككف ىك
 :تجيب.. يتكقؼ قمبييا .. أرد أـ ال

 ألك -

 كينؾ ؟ -

 بالبيت  -

: يصمتي قميال

 عرفٍت شي عنك؟ -

 .. مات ..لقد   -

لكنيا .. مات ..         نىعـ بتمؾ البساطة كانت كمماتو 
كممة تحتاج عامان .. عمى بساطتيا كانت األشد تعقيدان عمييا

!! كامالن الستيعابيا 
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 بتمزح ؟.. شك بتحكي .. شك  -

 ىام الشغمة ما فييا مزح  -

 انت فاىـ شك بتحكي ؟ -

 سالـ .. مش قادر احكي  -

عقميا ال ..     أغمؽ الياتؼ تاركيا تتخبط في الحائط 
...  تاركان كممة ال تفيميا .. يستكعب أكثر مف اسمو

 "..كقعمي قمبي.. "         تعيد االتصاؿ بياتفو فإذا بو يرف 
: ك ما إف ييفتح الخط ، حتى تىصريخي باسمو ك يجيبيا 

 ...أنا مش ىك -

 ..."الصكت األجش الذم رد عمييا صباحان يردُّ ااف"

 طب كينك اعطيني ياه ىؤل -



 

 عطاًؾ عمرك  -

 اعطيني ياه ىؤل بحكيمؾ !! بال كزب -

يا بنت الحالؿ اقسـ باهلل انك تكفى ىيني ىؤل طالع  -
صارت معك حادثة ك ىك ..مف عندك مف المستشفى
 بالشغؿ ك عطاؾ عمرك 

 ازا ما بدك يحكي معي احكيمي  -

 اهلل يرحمك خمص -

 كلؾ شك اهلل يرحمك شك بتخبص -

 كاهلل مات كاهلل اتكفى خمص اتككمي عمى اهلل  -

لك كاف .. كال تنفكّْر إال بكالدتو..          تيغمؽ الياتؼ
: فتجيب .. ترف كثيران ... لىف تىكذب ىي .. الجميع يكذب 
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 خالة  -

 انا مش خالتؾ  أنا اختو -

 احكيمي شك في  -

 ..!ماات  (..)مات يا .. راح  -

كيؼ مات كاهلل اني حكيت معك الصبح مستحيؿ  -
 !يككف مات

 "ك تبكي".. كاهلل ماات"ترد عمييا بصكتو محترؽو "  -
.. ك كراه قالب فراممك خربانة.. كاف كاقؼ عند سيارة

بس .. دحؿ القالب كصار ىك بيف السيارة ك القالب
ك ! كاهلل ما صار فيو اشي! ما صار بجسمك اشي 

 .. حمكيف كتير.. عيكنك حمكيف



 

نا حاكية معؾ تحكيمي اشي تاني أ– " تصرخ بيا " 
!!   مشاف اهلل  احكيمي انك كزب مشاف اهلل

.. تجيشي أختو بالبكاء 

 احكي معي .. ردم عمي  -

 ..أنا بدم اركح  -

ىي .. شيعكره ال تستطيع كصفو ..           تيغمؽ الياتؼ 
.. الدنيا دارت بيا مرتيف ك ألقتيا مف سماء إلى الياكية 

ال دمكع نزلت .. راكية رأسيا عمى الخزانة .. تجمس أرضان 
عمى العاشرة .. ىي مف األساس لـ تيصدؽ بعد ... منيا 

! .. بعد أف ىاتىفيا مباشرة.. ك الياًتؼ بيده؟؟ .. صباحا؟ 
 ، تنادم اسمو بميفةو عاكدت االتصاؿ عمى ىاتفو فيجيب

 :فيجيبيا ! أيخرل 
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كاهلل ماااات انتي ما !! يا بنت الحالؿ انا مش ىيك-
 !!بتآمني باهلل اقسـ باهلل انك مات 

لك ما بدك يحكي معي احكيمي عادم بس شك مات  -
 ليش ىيؾ بتفاكلك عميو 

رقة .. ثـ تبكي   ...حرقة الكداع ال المكت.. تبكي ًبحي

خمص شك بدؾ .. ال اهلل ك بعديف معؾ انًت إلو إال  -
البكا ... ركحي اقرأيمك قرآف ك اترحمي عميو.. تعممي 

 ىؤل ما رح ينفع

.. ك تياًتؼ صديقتيا .. تنغمؽ الياًتؼ معون 

 .. كاهلل ما مات.. نكرا بحككلي انك مات  -

 اىدم اىدم كاهلل مك فاىمة اشي -



 

 !!!!انك مات .. كلؾ شك تفيمي -

 طب  ركقي شك صار  -

ك ما "....." اؿ بحككلي عممكلك عمميتيف بمستشفى  -
 زبطك ك مات يا نكرا مات 

 متأكدة انتي؟  -

 اخكه كاف يبكي يا نكرا  -

 أنا ىؤل برف عمى المستشفى ك مطيب طيب استف -
 بسأؿ 

 مشاف اهلل رديمي خبر بسرعة  -

 طيب حبيبتي انتي بس ركقي -

: ربع ساعة ك عادت لتياتفيا 
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عـ برف ك حككلي رح يحكلكني عمى الطب الشرعي  -
 ك ما عـ يردك 

 ......طب شك اعمؿ نكرا  -

 **** 

 

 

 

    

 

 

 



 

انتيى نيارىا ك ...         لـ تىستىطع يكميا أف تفعىؿ شيئان 
فقد .. لف تىجد أبدان ... ىي تىبىحثي عف طريؽ إليو ك لـ تىجد 

...  ك ألكؿ مرة انتيى لؤلبد.. انتيى األمر

شىيره ماتت فيو في ..           ٌمرَّ شىيري منذ تمؾ الحادثة
دىعت عمى نىفسيا في كيؿّْ صالة أف يأخذىا .. اليـك ألؼ مٌرة

السكاد الذم اعتمى قمبيا ك .. لكف دكف جدكل .. الرب إليو 
...  أياميا قبؿ أف يعتمي ثيابيا 

األياـ ك ..           كيؿُّ الكجكه التي رأتيا تقكد إليو 
عصافير .. ك أرصفة الطرقات .. شجر البمكط .. األماكف
... كؿ الطرؽ ... كؿ المنازؿ ... ضجيج قمبيا ... المدينة 

في .. األطفاؿ ك السيارات .. كؿ الكممات ... كؿ األصكات 
كالدتيوي التي بىقيٍت ... كؿ شيء ترؾ ذكرل ًلييالًحقيا دكمان 

ثـ تيغمؽ .. تحترقا معان .. لتبكيا معان ... تيياًتفيا كيؿَّ يـك 
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تىعكدي لمنظر مف نافذة ... الياتؼ تحترؽ كحدىا مع صكره 
دّْم اليو .. غرفتيا  ... إلى الطريؽ الذم يؤى

تيا  .. ك أشالءى قىمًبيا الباقيات ..       تيمممـ أكراؽى ذاكرى
كاف عمييا أ ف تمقييا "... فالباقيات الصالحاتي خيره ك أبقى "

كاف عمييا أال تىعيش ... في محرقة العمر كي ال تحترؽ ىي
فيي حتمان ستنقمبي بعد الثانية .. معوي أيامان كثيراتو ييسعدنيا

تتسمؿ إلى سريرىا في ... عشرة منتصؼ الميؿ خرافىةن قاسية 
مف .. ترافقيا مف األزقة العتيقة ... الميالي الػمكحشة 

!!! مف الكجع.. مف الكجع ... مف الكجع .. السماكات 

مميا ًبو  ك أعادىت المفاتيح ..       ك ااف أغمىقٍت باب حي
مف .. بكؿ ما فيو... بابه لف تيعاكد فتحوي أبدان ... لمقدر 

.. مف ثيابو مف كمماتو مف ضحكاتيما .. صكره ك صكتو 
ككبا القيكة الباقياف كحدىما .. المقاعد الشاىدة عمى حبيما



 

قطرات المطر التي ستفنى تحتيا ... عمى أرصفة الالعكدة
 زالت تحتفظ بأحذيتو مانكرىما الذم " .. نكر"مف ... كحدىا 
المتاف ... لـ يبؽى ليا ااف سكل الذاكرة ك الخيبة... ك عطره

تستجدم ... عمى ىكامش الطرقات... سترافقانيا لتتآكؿ
ك .. تبحث عنو في أم شيء.. األمؿ مف كجكه الماٌرة 

ربّْ كٌصؿ ).. تصرخ مف أعمى قمة لؤللـ... تخسر كؿ شيء
.. ك التراب ك الجباؿ ... تناجي الريح ... (لو سالمي

تىكتيبي لىوي عمى ... فميحمؿ سالمي مف استطاعى إليو سبيال
: أكراؽو لمسماكاًت السَّبًع تقكؿ لو

فارغة إال مف ...حيف أعكد إليؾ.. يىا مىف تىسكيفي السىماء " 
كليس لي ...كقمبي دكنما كركد..يدام بغير أمتعة ...كحدتي

احتضني سيدم بيف ... إال بضع دمعات لـ تجؼ
فمـ ..قد تركت بسماتي مع طفؿ قد مر يسألني ..فإنني..يديؾ
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ك  ..فالبرد يزداد..ضمني إليؾ بقكة...أكف أحمؿ سكاىا
لـ ....لكنني.. ستيقظأل... زالت تصفعنيمانسمات الشتاء 

...! ستيقظأ

أف أفيؽ مف - بيف يديؾ-ستطيع أليتني ...  فاغمرني
مف جرحي كألممـ شظايا قمب مكسكر فارقتو رائحة .. حزني

فتح عيني يكمان أاعتاد أف يتذكقيا كؿ صباح كمساء فميتني 
 "كال أرل سكاؾ

 

  *****
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حاكىٍت لوي كىنزةن ًشتكية  جديدة .. انتىيىٍت ًمف آخًر ًرسالةو لىو 
ليسى .. غىيرى أنوي لىف يرتدييا أبدان .. لنيايىًة ديسمبر البارد 

تمت .. تىنظيري إلييا .. كيرىان إنما أمران  ك إلى النيقطة التي خى
الذم تىحٌمؿى مىقتى كىمماتيا ك غىصة .. ذلؾ السىطرى الكفٌي 

تىحٌمؿ .. تىحٌمؿ دمكعيا التي مىمئتوي كالفكاًصٍؿ .. الماضي 
رأسيا الذم كافى يىميؿي إليًو بينما تىكتيب اسـ ذلؾ الغاًئًب ك 

كتابه تمزقت اكراقو لكثرة ما كتبت عميو أسرارىا ك ..تىنتىحب 
ذات السر تنقشو بقمـ رصاص النو تعمـ بأنيا .. محتيا 

 تىشيىؽي اليكاءى ألمان ػجالسةن الى ذلؾ .. ستمحكه بعد ذلؾ 
معيما معان  عندهي كانت .. المقعد الخشبي الذم لطالما جى



 

ال ييشاركيا ًتمؾى الجمسةى إال .. البداية ك عنده صارٍت النياية
فنجاف قيكتيا الحمكة بعشرة أرطاًؿ سيكرو عٌميا تينسييا ميٌر 

تتأمميا .. تأمالف معان نياية ركاية شرقية م.. الحياة بعدهي 
تيركي رأسيا عمى ظىير المقعد رافعةن كجييا .. ًبكجوو مجيد 
راخ.. تقرأ فييا اسموي ًبنكيًة األبدية.. إلى السماء ال .. ال صي

ك لك أعيدى تىدكيرهي .. أنيف ك قىمبه طيرحى أرضان بغية اليالٍؾ 
 !سيبقى غير صالحو لالستخداـ البىشرٌم ..ألؼي مرة 

 ةك صكتو الممزكج بنكو..ًبحركةو سىريعةو سىحبى ًفنجاف القيكة 
مكة"قيكتيا تسمؿ إلى أذنيا  ، "أما زلًت ترتشفيف القيكة حي

ببذلةو أنيقةو ك ابًتسامىتًو .. تنتفضي ًمف مكانيا ناظرةن إليو 
ربطةه عنقًو التي عكست احمراران سكفى عينييا مف .. الفاًتنة

تنًطؽي باسمًو .. تفتحي عينييا ك فاىيا مشدكىةن .. أثر البيكاء
رفان يميًو حرؼه كأنيا تيسميًو ألحدو يسمعي  .. السـ أكؿ مرةاحى
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صبعيف ميشيران برأسو إيمًمس ذقنيا ب.. ميتمعثمة تىرتىعشي يداىا 
تنقضُّ عميًو تىشـ ثيابىوي تىنظر في عينيو " .. نعـ إنوي أنا"

.. رجفةي بؤبؤًه ك عيناه الصافيتيف .. الرماديتيف بمكًف الحياٍة 
ال أريدي أف ".. تتحسس بشرتىوي الناعمة بيدييا االثنتيف ك يىيمس

زينةن بىعدى اليىكـٍ  ، ليس مف المفركض أف نشعر باأللـ أراًؾ حى
 ..ك قٌبؿ جبينيا .. " ك ىناؾ الكثير لنفعمو 

يمسؾ بيدىا يرفعيا ألعمى سماء ك يعطييا أفضؿ ..  كأنو 
الحمكؿ كي تحيا بعده ، بعد أف ذكرت لو في رسالتيا األخيرة 

 أنزؿى يدييا ك بدأ يتالشى أنيا دكنو معادلة تعجز عف حميا 
ضجَّ الشاًرٍع ك .. تناديًو لكنيا ال تىسىمعي صكتيا .. أماميا 

ـن تىشتدن .. تعالٍت أصكاتي زقزقة العصافير بي .. ك النساًئ تىسحى
ك ليست ..خيصالًت شعرىا إلى كجو الذم ما عادت تراه

عندما نترؾ أمرنا "تسمع إال ما تبقى مف صكتو حيف قاؿ ليا 



 

هلل كؿ شيء يحدث صغيرتي يككف لصالحنا ، فيك كحده مف 
يعمـ الغيب فمندعو يدبر لنا الحاضر ، ال عميًؾ سيشفى 

" .. الجرح ، ك أنا معؾ دائمان ، بالي دكمان معؾ 

" كاخر مرة"ك ىا ىي .. استقبمىتوي باسـ دمعات السماء 
 تىزدادن الدمكعي في عينييا حتى .. تكدعو باسـ دمعات السماء 

كتيا تصرخ .. اختفى  "..أرجكؾى عيٍد "كاستيقىظٍت عمى صى
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"  َه ـديٌة  للِففكْر    للُملفِّككْر   َهفكا  َهـد فَه لَه ْر "

" لُمحلـ خا ـ سا م"\ َهـديُم ا فِفتابْر بِف قَهلمْر ا صـدق



 


