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إهداء

اإىل احلبيبة يف ال�سماء اأمي العظيمة، بقلبي وعيني 
ها اأنا ما زلت اأحاول.

اإىل اأمي الثانية �سكنى و�سكينة روحي خالتي احلبيبة 
التي عا�رصت معى كتابتها تغمدك اهلل برحماته وكرمه 

واأ�سكنك جناته

�سكر خـا�ص اإىل اليا�سمينة اجلميلة:
يـا�سمينة حمـمـد.





مــا اخلطاأ يف اأن يتعلق الغريق بلوح خ�ســب اأو عود اأو ق�ســة؟ 
مــا اجُلــرم يف اأن ي�سنــع لنف�ســه قنديــًا مزجًجــا ملوًنــا لكــي 
يتحمــل عتمــة اأيامه؟ ما اخلطيئــة يف اأن يتطلــع اإىل يوم جديد 

اآمًا م�ستب�ــرًصا؟!

»ر�سوى عا�سور«
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 xالـهـاربة 

خويف،  من  ي�ضاعف  املطر  زخات  و�ضوت  الظالم  يف  اأرتع�ش  وقفت 
ومتخمة  م�ضتتة  كنت  اأن غادرت منزيل،  بعد  الآن  �ضاأذهب  اأين  اأدري  ل 
بالوجع وهواء اخلريف ُيعيدين اإىل ذكرى من الزمن املا�ضي القريب اإىل 

قلبي، ترى اإىل من اأجلاأ فال اأهل ول عمل ول �ضكن؟
ُيتمي  اأبكي  كنت  قطراته،  مع  دمعاتي  وتزاحمت  املطر  حدة  زادت 
ووحدتي وجروحي املرتنحة، اأنهرت يف النهاية وا�ضت�ضلمت لتعِب وافرت�ضت 
الطرقات بال هدف، ها هي خيبة  التجوال يف  اأنهكني  اأن  بعد  الر�ضيف 

اأُخرى ُت�ضاف خليباِتي ال�ضابقة فمتى ينفُذ ر�ضيدي ِمن اخليبات؟
يف  ر�ضالتي  �ضيجيب  اأتراه  مرتددة،  اإليه  فاأر�ضلت  �ضواه  لدّي  يعد  مل   
هذا الوقت من الليل، اأم �ضيتجاهلني كما كنت اأفعل معه دائًما؟ اأنقذين 

cات�ضاله من خماويف ال�ضوداء واأمدين بالقوة ملعاودة ال�ضري.
انتبهت جميع حوا�ضي حني راأيت ر�ضالتها وظننت باأين اأحلم ف�ضفعت 
وجهي مرتني، ترى ما الذي ذّكرها بي الآن بعد منت�ضف الليل؟ متالكت 

ده�ضتي وهاتفتها، لكن فاجاأتني نربة �ضوتها امل�ضطربة وا�ضتغاثتها بي.
اأغلقت معها واللهفة ت�ضرب اأو�ضايل، لقد جلاأت اإيّل اأخرًيا هل يعقل 
ارتديُت  اأخرًيا؟ قفزت من فرا�ضي ثم  ابت�ضم يل  اأيكون احلظ قد  هذا؟ 

cثيابي على عجل وطلبت �ضيارة اأجرة واأنا اأفكر يف �ضر جلوؤها اإيّل. 
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ثم  املنهك  ج�ضدي  اإىل  الرقيقة  عبائتي  و�ضممت  قوتي  ا�ضتجمعت 
اجتهت للمحطة كما ُطلب مني، كان مظهري العام ُمدعاة للفت الإنتباه، 
لكن كنت يف عامل اآخر يف�ضلني عن الأنظار الف�ضولية والعبارات الوقحة، 
انتقيت ركن خاٍل ب�ضاحة النتظار وانزويت على نف�ضي اأنتظره.. كل هذا 

ما كان ليحدث لو مل يرتكني والدي!

c
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) ا (

كان اليوم اأب�ضع اأيام حياتي الكريهة، ا�ضطررت اإىل ترك املنزل بعد 
بعد  زادت  والتي  يل  املتوا�ضلة  واإهاناتها  والدتي  معاملة  �ضوء  من  اأعوام 
رحيل والدي، ل اأدري ما اجلرم يف اأين ابنة يامن، ملاذا تن�ضى دائًما اأنه 

كان زوجها قبل اأن يكون والدي؟
اأن اأجنو  اأمل  اأعمل ليل نهار بوظيفتني ل يطيقهما خملوق على  كنت 
حتى  الطرق  ب�ضتى  اأدخره  كنت  ما  ت�ضتنزف  كانت  لكنها  جحيمها،  من 
�ضرت اأدفع مقابل اإقامتي، كانت نهاية حياتي معها اليوم بعد اأن اأ�ضّرت 
اأفكاري على �ضوت  اأفقت من �ضجيج  على تزويِج ابن �ضقيقتها الفا�ضد، 

الهاتف:
اأين اأنِت؟ -
اأنا يف املحطة. -
لقد اأو�ضكت على الو�ضول، انتظريني عندك.  -

 انكم�ضُت على نف�ضي بثيابي املبتلة وج�ضدي املنهك، مل اأجد ما اأرتديه 
فوق منامتي املمزقة �ضوى عباءة ا�ضتعرتها من جارتي بعد اأن اأتلفت اأمي 
اأنها تخترب �ضربي؟ يا اهلل من  جميع ثيابي، ترى هل متقتني احلياة اأم 
بني جميع من حويل ل اأجد من اأجلاأ اإليه �ضوى �ضاب بالكاد اأعرفه، اأتراه 
املا�ضية  الفرتة  طوال  يدعمني  كان  لقد  اأظن  ل  اإليه؟  حاجتي  �ضي�ضتغل 

وي�ضد اأذري، ورغم مراوغتي له اإل اأنه كان يكتفي بالعتاب واللوم.
مريال.  -
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اأفقت على �ضوته، بدا اأنيًقا رغم اآثار النوم البادية عليه، كان يرتدي 
�ضحوب  من  الربد  وزاد  ال�ضوف،  من  �ضبابي  و�ضروال  اأ�ضود  معطف 
املطر،  بفعل  جبهته  على  �ضعره  خ�ضالت  والت�ضقت  البي�ضاء  ب�ضرته 
وقف يتفح�ضني ومل ي�ضتطع اإخفاء توتره، اأعلم اأن مظهري العام مريع، 
وزاد من ب�ضاعته اأ�ضابع اأمي واأختي املحفورة على وجهي،  حتاملت على 
نف�ضي ونه�ضُت، لحظ »وليد« الوهن البادي علّي ف�ضاعدين على ال�ضري، 
حتى �ضعدنا للقطار، كنت اأ�ضعر بالهواء ينفذ اإىل عظامي، وبداأ ج�ضدي 
يرجتف بقوة، اأحكم وليد معطفه حول ج�ضدي، وفقدُت وعيي بعدها من 

�ضدة التعب، كان �ضوته ي�ضلني من عامل اآخر.

c
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)2(

اإىل  �ضاقيها  ت�ضم  النتظار  مقاعد  اأحد  على  منزوية  جتل�ش  كانت 
الكدمات  فهالتني  نحوي  راأ�ضها  رفعت  بينهما،  راأ�ضها  وتخبئ  ج�ضدها 

الزرقاء التي غطت وجهها واآثار ال�ضرب البادية عليها.
مريال هيا بنا. -
اأين �ضنذهب؟ -
اإىل �ضقتي. -
لكن.. -
هذا و�ضع موؤقت حتى تتدبري اأمرِك، واأعدك باأين لن اأتعر�ش لِك. -

c
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)3(

كان ال�ضباح قد اأو�ضك على البزوغ حني و�ضلنا، غابت مريال عن الوعي 
ا�ضرتدت  حتى  الباردة،  املياه  اأ�ضفل  تركتها  اأ�ضابتها،  التي  ى  احُلمَّ بفعل 
وعيها جزئًيا واأبدلت ثيابها مبنامة من ثيابي، دلفت اإىل الفرا�ش وناولتها 
ينتف�ش  تتح�ضن، كان ج�ضدها  لكنها مل  �ضريًعا،  للحرارة وغفت  خاف�ش 
رغم الأغطية الثقيلة التي اأحطتها بها، تفح�ضت الكدمات املطبوعة على 
وجهها واأ�ضفل عينيها، ومل�ضت اجلرح املو�ضوم على �ضفتيها يف ده�ضة، ماذا 

فعلت لت�ضتحق كل هذا؟ 
جاء ال�ضباح �ضريًعا ل اأدري، كيف �ضاأذهب للعمل واأتركها مري�ضة؟ 
هل جاءت لتقلب نظام حياتي؟ ظلت تهذي لأيام رغم اأن الطبيب طماأنني 
اأيقظتني  غفوت  وكلما  الدواء،  ملفعول  ت�ضتجب  مل  لكنها  حالها،  على 
�ضراخاتها كانت ت�ضيح بقوة وتتقل�ش ع�ضالت وجهها يف فزع، اأح�ضرت 
ثم  النوم  ا�ضطرابات  من  تعاين  باأنها  واأخربين  الثانية  للمرة  الطبيب 

و�ضف لها مهدئ.
كانت  بحث،  طول  بعد  التوا�ضل  موقع  على  وجدتها  كيف  تذكرت 
تتجاهلني يف البداية، لكن متكنت من لقائها بعد فرتة، لكنها مل تتذكرين 
كنا  حني  ال�ضاحبة  ن�ضختي  تتذكر  اأن  اأرغب  اأكن  فلم  لذلك،  و�ضعدت 
اأن تكون حياتها قا�ضية هكذا، فقد كانت تبدو  اأتخيل يوًما  باملدر�ضة، مل 
فتاة مدللة، لكن يبدو اأن احلقيقة كانت خالف ما ظننته، َعال �ضراخها 
فجاأة فعدُت اإليها م�ضرًعا، كانت تقف بجوار الفرا�ش فزعة تلتفت حولها 

بتحفز.
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من اأنت، اأين اأنا؟ -
مريال اهدئي اأنا وليد. -

احتفظت بوقفتها املتحفزة و�ضردت قلياًل..
كيف اأتيت اإىل هنا؟ -

 رمت يل ال�ضوؤال بنربة اتهام �ضريحة:
كنِت مري�ضة للغاية حني و�ضلنا فاأح�ضرت لِك طبيب وبقيت بجوارك  -

على مدار الأيام املا�ضية.
و�ضوهت  عليها،  بادًيا  الإنهاك  كان  الفرا�ش،  اإىل  وعادت  هداأت   
الكدمات الزرقاء بيا�ش ب�ضرتها الثلجي، فرتكتها ت�ضرتيح وذهبت لأعد 
الفطور وتناولناه �ضوًيا، انتهت من تناول فطورها �ضريًعا ومل تكن تناولت 
اأثناء حديثي  النوم �ضريًعا  الفتات فناولتها دواوؤها، ثم �ضقطت يف  �ضوى 

معها فرتكتها ت�ضرتيح، وذهبت للت�ضوق.

 c



16

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)4(

املعي�ضة  بغرفة  انتظره  فجل�ضُت  وليد،  اأجد  ومل  نومي  من  ا�ضتيقظت 
الفو�ضى  بالغة  تكن  مل  النظام،  اإىل  حاجة  يف  �ضقته  كانت  ال�ضغرية، 
اإىل جانب قطع الأثاث  كغرفتي لكن مزدحمة بالأكيا�ش والعلب الفارغة 
اأين  ُترى  معي،  اأح�ضرتها  التي  ال�ضغرية  احلقيبة  تذكرُت  املتناثرة، 
ذهبت؟ اأخ�ضى اأن اأكون اأ�ضعتها يف حمطة القطار!، كانت هذه احلقيبة 
فيها  فو�ضعت  اأ�ضيائي،  كامل  والدتي  دمرت  اأن  بعد  لدي  تبقى  ما  اآخر 
اأدري كيف  متعلقاتي الثمينة وحا�ضوبي املحمول وتركتها عند جارتي، ل 
اأموري الآن؟ فن�ضيبي مبرياث والدي حتت الو�ضاية، وما تبقى  �ضاأتدبر 
يغطي  فلن  عمل  وجدت  لو  وحتى  م�ضاريفي  يغطي  لن  البنكي  بح�ضابي 
نفقة الدرا�ضة وال�ضكن، ول ي�ضح اأن اأبقى مبنزل وليد طوياًل، عاد وليد 
بالتفكري، كان حمماًل بامل�ضرتوات و�ضعها على الطاولة  ا�ضتغراقي  اأثناء 

واجته اإىل غرفة النوم.
وليد اأين كنت؟ ملاذا مل تخربين بخروجك؟ -

 اأجابني وهو يتجه نحوي:
اأنِت هنا يا مريال؟ ماذا تفعلني خارج الفرا�ش؟ -
كنت اأنتظرك. -
كيف حالِك الآن؟ -
اأف�ضل بكثري. -
هيا لتعودي اإىل الفرا�ش حتى ل ت�ضوء حالتك مرة ثانية. -
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ل تقلق اأنا بخري، لحظت اأن هذه هي غرفة النوم الوحيدة باملنزل،  -
اأين منت يف الأيام املا�ضية؟

ق�ضيُت اأغلبها بجوارِك وكنت اأجته اإىل الأريكة حني يغلبني النعا�ش. -
يا اهلل جئت لإزعاجك! واأقلب حياتك �ضاحمني اأنا.. -

قاطعني:
�ض�ض�ش ُكفي عن ال�ضخافة، لقد اأنقذتيني من وحدتي، انتظري حتى  -

ت�ضاهدي ما اأح�ضرته لِك.
واأدوية،  وفاكهة  وحلوى  للطهو  اأطعمة  اأكيا�ش  ومعه  عاد  ثم  تركني   

وقطع ثياب جديدة.
ها، ما راأيك؟ مل اأ�ضرتي الكثري من الثياب خمافة اأن ل يعجبك ذوقي.  -
ما كل هذا! رائعة جًدا لكن لن اأ�ضتطيع قبولها. -
اأمل تعجبِك؟ -
رائعة جًدا، لكن ل اأ�ضتطيع قبولها ما دمت مل اأ�ضدد ثمنها. -
ح�ضًنا اعتربي ثمنها قر�ش و�ضدديه متى اأردتي. -
�ضاأذهب غًدا اإىل البنك ل�ضحب وديعتي. -
األن جتربي الثياب؟ -
�ضاأجربها، لكني بحاجة لال�ضتحمام اأوًل بعد هذه احلمى. -

كيف  حولها،  حريتي  يف  غارًقا  وتركتني  احلمام  اإىل  مريال  دلفت 
و�ضلت اإىل هذا الو�ضع؟ هل لوفاة والدها دخل بهذا؟ ل اأظن فوالدها كان 
ثرًيا، ول بد اأنه اأمن حياة اأ�ضرته جيًدا، ل يهم ما حدث املهم اأنها معي 

cالآن، وعلّي اأن اكت�ضب ثقتها واأقنعها بالإقامة معي.
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)5(

األو مرام اح�ضري اأنِت وزوجك فوًرا. -
ماذا حدث؟ -
اح�ضري الآن هناك م�ضيبة حدثت. -

 اأغلقت �ضذى الهاتف يف حنق وراحت تذرع �ضقتها وهي تفكر يف حل 
اأ�ضتيقظت، قاطع ح�ضور مرام  بانتظارها حني  كانت  التي  الكارثة  لهذه 

تفكريها.
�ضباح اخلري يا اأمي. -
من اأين �ضياأتي اخلري؟ اأختِك هربت.  -
كيف فعلتها؟  -
ل اأدري دخلت اإىل غرفتها لأخربها اأن ت�ضتعد للقاء ابن خالتك، لكن  -

فوجئت بهروبها.
�ضتت�ضبب يف  - امل�ضتهرتة  ابنتك  الف�ضيحة،  بهذه  لو علم  �ضيجن خالد 

خراب بيتي.
اأين هو الآن؟ -
ذهب اإىل العمل و�ضيلحق بي، اأمل تغلقي الباب عليها؟ -
اأغلقته جيًدا ومل يكن معها ن�ضخة من املفاتيح. -
كيف فعلتها؟ -

مكانها،  على  به  ن�ضتدل  �ضيء  عن  للبحث  مريال  غرفة  اإىل  انطلقُت 
عطور  وقناين  ممزقة  ثياب  الوا�ضعة،  الغرفة  ت�ضرب  الفو�ضى  كانت 
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البحث  من  جدوى  اأجد  مل  �ضربها،  اإع�ضار  وكاأن  مكان  كل  يف  حمطمة 
فعدت اإىل والدتي حانقة.

كيف هربت اإًذا؟ هل األقت بنف�ضها اإىل ال�ضارع؟ -
بالتاأكيد ل، اأظن اأنها قفزت اإىل �ضرفة اجلريان وهربت ِمن خاللهم. -
اأي جنون هذا يا ربي!، هذه �ضيطانة على هيئة ب�ضر. -

بنفاذ  اجلر�ش  قرعت  جارتنا،  منزل  اإىل  وانطلقت  والدتي  قالتها 
�ضرب ويدها الأخرى تدق الباب بعنف، وما اإن اأتاها رد من الداخل حتى 
ارتفع �ضوتها متوعًدا، فتحت اجلارة الباب ل�ضتقبالها فاندفعت للداخل 

وتبعتها.
اأين هي؟ -
عن من تتحدثني يا �ضذى؟ -
ابنتي التي �ضاعدتيها على الهرب. -
ابنتك لي�ضت هنا اهدئي واجل�ضي. -

 �ضحت بغ�ضب:
اإما اأن تخربينا عن مكانها اأو �ضاأبلغ ال�ضرطة. -
�ضاأت�ضل اأنا بهم اإن مل تن�ضريف فوًرا. -
اأنِت  - الهرب،  على  ال�ضغرية  ابنتي  ت�ضجيع  على  �ضتخربيهم  وهل 

امل�ضوؤولة اأمامي اإذا حلق بها اأذى.
وا�ضتغاثاتها  - تعذيبك لبنتك  وعن  ملنزيل،  اقتحامك  �ضاأخربهم عن 

امل�ضتمرة.
ما �ضاأنك اأنِت بهذا، هذه ابنتي واأوؤدبها. -

اندفعُت للداخل بحًثا عن مريال ووقفت اجلارة تطلب النجدة بدعوى 
تهجمنا على منزلها، تدخل اجلريان على اأثر ال�ضجيج والعراك، وعدنا 

اإىل �ضقتنا.
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ماذا �ضنفعل الآن؟ -
ل اأدري يا مرام لكنها �ضتعود حتًما فلي�ش لها ماأوى اآخر، و�ضاأجعلها  -

تتذوق عواقب فعلتها.
ت عليه اأمي ما حدث ثار وفقد اأع�ضابه: ح�ضر خالد وق�ضّ

تلك اللعينة تتكرب على اأخي، األ يكفي اأنه وافق عليها رغم ف�ضائحها  -
التي يعلمها اجلميع!

�ضتعود يا خالد فلي�ش معها نقود اأو اإثبات �ضخ�ضية. -
مل يتوقف البحث عن مريال، الأيام متر ول اأثر لها ما العمل يا اأمي؟! 

لقد فت�ضنا املدينة باأكملها لكن بال جدوى.
لقد حدث ما كنت اأخ�ضاه �ضتنتظر بلوغها �ضن الر�ضد وتعود لتطالبني  -

مبرياثها.
اأحال خالد حياتي اإىل جحيم كان ينقم علّي لأين مل اأكن مريال حبيبة 
ياأمل  كان  حجارة،  ال�ضماء  اأمطرت  ولو  لتتزوجه  تكن  مل  ولأنها  طفولته 
اأخيه والتحكم بها بعد ذلك لكنها  اأن ي�ضعها حتت عينيه بتزويجها من 

cاأف�ضلت خططه.
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عادت مريال اإىل الغرفة ترتنح من الإعياء هم�ضت:
ل اأعرف كيف اأ�ضكرك على كل ما فعلته لأجلي. -
ل داعي لل�ضكر نحن اأ�ضدقاء، هيا جففي �ضعرك و�ضاأعد لِك م�ضروب  -

دافىء.
كانت  �ضرود،  يف  ال�ضوداء  بخ�ضالتها  تعبث  وتركتها  الغرفة  غادرُت 
بعد، هل  ترتبط  ومل  كل هذا اجلمال  اإعجاب،  الأنفا�ش  تقطع  مراقبتها 

يعقل هذا؟ 
ال�ضعب  لكن من  بدًل مني،  اإليه  للجاأت  لديها حبيب  كان  فلو  نعم.. 

تخيل اأن تبقى فتاة بجمالها وحيدة، اأعددُت امل�ضروب وعدُت اإليها.
تناويل امل�ضروب قبل اأن يربد اأرجو اأن ينال اإعجابِك. -

وجهها  تغطي  التي  الكدمات  تلك  �ضبب  اأت�ضاءل  واأنا  اأتاأملها  جل�ضُت 
وج�ضدها.

وليد.. اأمل جتد احلقيبة ال�ضغرية التي كانت معي؟  -
اأح�ضرت حقيبتها وو�ضعتها اأمامها وهممت بالرحيل لكنها ا�ضتبقتني: 

ابقى معي فاأنا بحاجة للحديث اإليك.. لقد تركت املنزل ب�ضبب اإهانة  -
لقد  ق�ضًرا،  اأختها  ابن  من  زواجي  على  واإ�ضرارها  امل�ضتمرة  �ضذى 
�ضاءت الأمور كثرًيا بعد وفاة والدي، وتوقعت اأن اأ�ضطر لرتك املنزل 
يف اأي حلظة، لذا جمعت مقتنياتي الهامة وتركتها مع جارتنا حت�ضًبا 

لهذا الو�ضع.
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قاطعتها مت�ضائاًل:
�ضذى هذه والدتِك؟  -
نعم، لكنها ل ت�ضتحق هذا اللقب. -
األن تبحث عنِك عائلتك؟ -
ل اأتوقع اأن يهتم اأحدهم بالعثور علّى، عدى خالد. -
خالد؟ -
زوج اأختي، �ضي�ضعى لالنتقام مني. -
مِلَ كل هذا؟ -
هذه ق�ضة يطول �ضرُحها ل اأريد اإزعاجَك. -
على العك�ش اأنا مهتم مبعرفتِك عن قرب. -
بفتاة  - مرتبًطا  والدي  كان  ميالدي،  قبل  كانت  البداية  ح�ضًنا.. 

اأخرى قبل زواجه و�ضاءت عالقتهما وكان على معرفة ب�ضذى وقتها، 
ندم على �ضياع  ولكنه  منه  للزواج  عليه  الفر�ضة وحتايلت  فا�ضتغلت 

حبيبته، واأحال حياتها اإىل جحيم.
�ضمتت وراحت تعبث بخ�ضالتها ب�ضرود.. 

لكن ما دخلِك اأنِت بكل هذا؟ -
كان والدي يعتقد باأين اأ�ضبه حبيبته وكان اأحياًنا يعاملني على اأنني  -

هي! وظلت والدتي تكرهني لهذا ال�ضبب، اأراأيت مثل هذا اجلنون من 
قبل؟

يف احلقيقة ل، اأق�ضد. -
ا مل اأرى عائلة كعائلتي قط. - ل عليك، اأنا اأي�ضً
ما هي درجة ال�ضبه بينِك وبني تلك الفتاة؟ -
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بطوله  - الأ�ضود  �ضعرها  ي�ضبه  �ضعري  اأن  ُيقال  باملنا�ضبة،  حور  ا�ضمها 
وغزارته واأن مالحمي ت�ضبه مالحمها واأين اأحمل روحها املتمردة.

اأطلت النظر فيها كانت مم�ضوقة القوام ممتلئة با�ضتدارة مذهلة، كاأن 
منحنياتها ت�ضكلت ب�ضن الربجل وزوايا املنقلة، �ضكن الليل دفتي عينيها 
الوا�ضعة وانت�ضر بخ�ضالت �ضعرها الغجري، وكاأن اهلل عو�ضها عن ِق�ضر 

قامتها بطول �ضعرها الفاحم، �ضديدة ال�ضبه باملمثلة �ضريهان.
اأين �ضقيقِك مما حدث؟ -
اأنه  - ويبدو  والدي،  وفاة  قبل  اخلارج  يف  درا�ضية  منحة  على  ح�ضل 

وجدها فر�ضة للهرب من جنون عائلتي فا�ضتقر هناك.
هل كانت عالقتك به جيدة؟ -
اإىل حد ما لوؤي انطوائي ومل تكن عالقتنا قوية. -
ماذا عن �ضقيقتك؟ -
مرام �ضقيقتي الكربى اأحن خملوق على ظهر الأر�ش بعد �ضذى، منذ  -

الطفولة وهي ل تتوانى عن اإثبات كرهها يل.
قالتها ب�ضخرية مريرة.

هل اأخربِك �ضًرا؟ -
اأوماأت براأ�ضها..

لقد كنت اأغبطِك على حياتك، ف�ضفحتِك على موقع التوا�ضل تعطي  -
انطباًعا باأنِك فتاة مدللة.

�ضحكت ب�ضخرية وهي تقول: 
نعم ل اأدري كيف اأ�ضف لك كم الدلل الذي ح�ضلت عليه! -

�ضكتت قلياًل..
هيا اأخربين عنك؟ -



24

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اخلنوعة،  - للمراأة  مثاًل  والدتي  كانت  حمافظة،  اأ�ضرة  داخل  ن�ضاأت 
والمتثال  اإىل طاعته  اأميل  كنت  على اجلميع،  والدي  �ضيطرة  طغت 
لرغباته، ظل الأمر على هذا احلال حتى و�ضلت اإىل املرحلة اجلامعية 

فرتكتهم للدرا�ضة.
ماذا تعني بعائلة حمافظة؟ -
كانت عائلتي تهتم باملظاهر كثرًيا وبراأي الآخريني وانطباعهم عنا  -

وبالأخ�ش والدي الذي كان يفر�ش علينا الطاعة العمياء دون نقا�ش.
اأمل حتاول التمرد على حياة العزلة هذه؟ -
جاء متردي متاأخًرا بعد اأن التحقت باجلامعة. -

قالت وهي تغمزين مبرح:
هل كان لالأمر عالقة بفتاة ما؟  -

تهربت من الإجابة وعاودت احلديث عنها:
مل تخربيني ما �ضّر معاداة عائلة والدتِك لِك؟ -
قطع والدي عالقتنا بهم ب�ضببي، مل يغفروا يل اأين كنت ال�ضبب فيما  -

حدث ومل تن�ضى �ضذى اأنني كنت �ضبًبا يف حرمانها من عائلتها.
هل كانت م�ضكلة كبرية اإىل هذا احلد؟ -

اأجابت ب�ضرود: 
ل اأذكر. -
احلياة  - تلك  من  بدًل  والدك  عن  لالنف�ضال  والدتك  ت�ضعى  مل  ملاذا 

امل�ضطربة؟!
�ضذى تنف�ضل وتتنازل عن حياتها املرفهة؟ الأمر معقد دعنا من هذا  -

احلديث.
عذًرا على تطفلي. -
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ل عليك مل تخربين ماذا حدث معك بعد اجلامعة؟ -
انقطعت عالقتي بعائلتي ومل اأعد اأراهم اإل قلياًل، هل تفكرين بالعودة  -

اإىل عائلتك؟
رمبا فيما بعد، وليد اأنا لن اأ�ضتطيع البقاء هنا طوياًل. -
اإىل اأين �ضتذهبني اإًذا؟ -
�ضاأبحث عن �ضكن. -
على الأقل ابقي معي حتى تتدبري اأمرك. -
لدّى ما يكفي من املال، لكن اأحتاج مل�ضاعدتك يف البحث عن �ضكن. -
ل داعي للعجلة يا مريال فال زلِت غريبة هنا، انتظري حتى تتعريف  -

على املدينة.
فر�ضة  اأن  اأعلم  ترحل،  تركتها  لو  يدي  من  تت�ضرب  اأن  اأخ�ضى  كنت 

امتالكها لن تتكرر مرة اأخرى.
حتى  - ال�ضخ�ضية  اأوراقي  ا�ضتخراج  من  اأنتهي  اأن  يجب  لكن  ح�ضًنا، 

اأح�ضل على عمل.
غًدا نذهب ل�ضتخراجها. -

c
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بداأت الأمور تت�ضح بعد حديثي مع مريال، كنت اأتعجب من حتررها  -
العائلية  لظروفها  كان  حتًما  العابثة،  وت�ضرفاتها  احلد  عن  الزائد 
ال�ضقة  لأجد  بامل�ضاء  عدُت  للعمل،  وذهبت  ت�ضرتيح  تركتها  دخل، 
غارقة يف ال�ضجيج، مو�ضيقى �ضاخبة تاأتيني من كل مكان.. التلفاز، 
امل�ضجل، حتى حا�ضوبها املحمول، فيما كانت هي متكورة فوق الفرا�ش 
وغارقة يف النوم، كالعادة كانت تهذي ويداها تتحرك بعنف، فاأحكمت 
الغطاء حولها، ملت نف�ضي على تركها وحيدة طوال اليوم، ل اأدري حتى 
اإذا كانت تناولت طعامها اأم ل، منت واأنا اأفكر فيما �ضتفعله؟ ل اأدري 
نوعية الأعمال التي جتيد القيام بها، ول اأرغب برتكها جترب حظها، 
اجتهت اإىل غرفة نومها يف ال�ضباح لأجد الأغطية والو�ضائد تفرت�ش 
يالم�ش  راأ�ضها  غريبة  و�ضعية  يف  بالنوم  م�ضتغرقة  ومريال  الأر�ش، 
يحدث  الذي  ما  اأدري  ل  ال�ضرير،  خارج  ج�ضدها  ون�ضف  الأر�ش 
تقاومني  وراحت  فزعة  فا�ضتيقظت  رفعها  النوم! حاولت  اأثتاء  معها 

ب�ضراوة.
اهدئي يا مريال مل اأق�ضد اإيقاظك. -
وا�ضح! -

قالتها بعبو�ش.
هيا ا�ضتعدي لنلحق بالبنك قبل الزحام، �ضاأذهب لتبديل ثيابي. -

اأ�ضمع ما يوحي باأنها غادرت الفرا�ش، عدت  مرت ثالثني دقيقة ومل 
اإىل الغرفة لأجدها تغط يف النوم.
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مريا مريا اأفيقي هيا. -
لكنها  عودتها  اأترقب  جل�ضت  احلمام،  اإىل  وذهبت  متاأففة  نه�ضت 

تاأخرت اأكرث من املعتاد فذهبت اإليها.
مريا هل اأنِت بخري؟! ل ت�ضطريني للمجيء، �ضاأدفع الباب...مريا  -

نائمة داخل حو�ش ال�ضتحمام وقفت مذهوًل من قدرتها على  كانت 
غا�ضبة  تهذي  ظلت  بحزم  املرة  هذه  رفعتها  مكان!  باأي  النوم  موا�ضلة 
واأنا اأ�ضحبها اإىل �ضنبور املياه واأدفع وجهها باجتاهه، قاومتني ب�ضدة لكن 

وا�ضلت ر�ش املاء على وجهها حتى ت�ضتيقظ وننتهي.
كفى وليد لقد ا�ضتيقظت متاًما، اتركني �ضاأ�ضاب بنزلة برد. -

وقفت جتفف وجهها وتعيد ترتيب خ�ضالت �ضعرها املتناثرة، غادرت 
احلمام واجتهت للغرفة فذهبت م�ضرًعا خلفها.

مريا يا ملكة الك�ضل اأ�ضرعي لدّي عمل �ضاأفقده ب�ضببك. -
تاأملتني بربود مده�ش وهي ترفع خ�ضالت �ضعرها وتنرثه جتاه اليمني 

ثم تعيد ترتيبه للي�ضار مرة ثانية.
ل زال لدينا وقت كاٍف، كّف عن القلق، �ضاأعد كوبني من القهوة اأوًل. -
ل داعي للقهوة �ضنتناولها باخلارج. -
ل ميكنني الذهاب اإىل اأي مكان دون قهوة فراأ�ضي ينب�ش من الأمل. -
كيف �ضت�ضنعني القهوة ولي�ش لدينا موقد؟! -

رفعت حاجبها يف ا�ضتنكار وو�ضعت يديها على خ�ضرها.
اأنت متزح اأي بيت هذا الذي يخلو من اأب�ضط و�ضائل املعي�ضة! -
ما حاجتي للموقد واأنا ل اأجيد الطهو!، ل ت�ضيعي الوقت هيا ا�ضتعدي  -

و�ضنتناول فطورنا بالطريق. 
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اجتهت نحو املطبخ وحني تاأكدت من عدم وجود موقد، �ضارت اأمامي 
متبخرتة يف هدوء م�ضتفز، ل اأدري هل تتعمد غيظي؟ و�ضلت اإىل غرفة 

النوم و�ضاحت بتربم:
لي�ش لدّي ثياب ت�ضلح للخروج، �ضاأ�ضتعري من خزانتك.  -
ماذا؟ -

ريا�ضي،  و�ضروال  قطنية  كنزة  ترتدى  وهي  انتظار طويل  بعد  عادت 
رفعت اإحدى �ضاقيه اإىل اأ�ضفل ركبتها كا�ضفة عن �ضاقها البي�ضاء، وتاركة 

الأخرى عن عمد مما اأ�ضفى على هيئتها مزيًدا من العبث. 
توجهنا اإىل ق�ضم ال�ضرطة، واجهتنا �ضعوبة با�ضتخراج حم�ضر �ضرقة 
باملفقودات، لكنها مل ت�ضت�ضلم راحت تلح على املوظف بهدوء يف البداية، 
لكن �ضرعان ما عال �ضوتها وجذب الأنظار اإلينا، ا�ضتلمنا حم�ضر ب�ضياع 
البيانات  تدخل  تركتها  املدين،  ال�ضجل  اإىل  واجتهنا  �ضاعة  بعد  اأوراقها 

املطلوبة داخل املاكينة، عادت بعد دقائق ببطاقة �ضخ�ضية جديدة. 
�ضاحت يف تذمر:

اأ�ضدق  - ل  احلكومية؟  امل�ضالح  جميع  يف  هكذا  العمل  يتم  ل  ملاذا 
ينتهي عهد  اأمل  الآن،  القدمي حتى  النظام  بهذا  يعمل  اأن هناك من 

املعامالت الورقية منذ عقد م�ضى!
هل اأنِت ع�ضبية هكذا دائًما؟ -
نعم حني اأكون جائعة، هل ميكننا تناول الفطور الآن؟ -

عدنا للمنزل بعد تناول الفطور، ثم ذهبت للعمل وتركتها.

c
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اأن غادر وليد املنزل ونه�ضُت بعدها على �ضعور  تظاهرُت بالنوم اإىل 
بالغثيان واأمل رهيب يغزو راأ�ضي، اجتهت للحمام واأفرغت ما يف معدتي 
مفعًما  ال�ضباح  هذا  كان  ع�ضبي،  ل�ضغط  تعر�ضت  كلما  دائًما  كعادتي 
بال�ضجيج والتوتر، تخل�ضت من �ضعور الك�ضل واجتهت للحمام وقفُت حتت 
ال�ضنبور وتركت املياه تزيل اآثار الإعياء عني، واأنا اأردد يف نف�ضي: »ابقي 

قوية مل يعد لدينا وقت فالقادم �ضعب، ول جمال للخ�ضارة والف�ضل.«
اإىل  بحاجة  كانت  ال�ضقة،  نظام  يعجبني  مل  النوم،  غرفة  اإىل  عدُت 
اإعادة ترتيب ونظافة، وكان لدّي الوقت الكايف لإعادة ترتيبها، كنت األهث 
واأعافر جلر الأثاث واإعادة ترتيبه يف حماولة للهرب من �ضجيج الأفكار 
التي تع�ضف براأ�ضي، اأده�ضني وجود قطع ثياب ن�ضائية خمتلفة الأ�ضكال 
والأحجام متناثرة يف اأنحاء ال�ضقة، مل اأتخيل من قبل اأن يكون لدى وليد 
وو�ضعتها  الثياب  جمعت  متعددة،  تكون  اأن  عن  ف�ضاًل  غرامية  عالقات 
بغرفة النوم حتى يراها عند عودته،  كان الليل قد انت�ضف عندما انتهيت 
منهكة  كنُت  الربامج،  اإحدى  اأتابع  التلفاز  اأمام  جل�ضُت  التنظيف،  من 
الفكر واجل�ضد ومل اأقوى على اإعداد طعام رغم اأن معدتي اخلاوية راحت 

تئن من اجلوع، لكن ف�ضلت ا�ضت�ضالمي لالإرهاق.
راحت الأفكار تتدفق اإىل راأ�ضي يف جنون و�ضرعة كيف �ضاأوا�ضل احلياة 
بعد مغادرتي ملنزيل؟ ماذا �ضاأجني من جميء اإىل مدينة جمهولة واإقامتي 

مع �ضاب غريب متعدد العالقات؟
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الكثري  لديه  اإليه،  الفتيات  هوؤلء  كل  يجذب  حتى  لديه  ماذا  ترى 
لالإن�ضاف.. ب�ضرة بي�ضاء، ومالمح وجهه حمببة تتما�ضى مع �ضعره البني 
الطويل واأخرًيا عينان بلون الع�ضل، اإىل جانب ل�ضانه املع�ضول، واأ�ضتطيع 
اجلزم باأنه يجيد التعامل مع الن�ضاء، نف�ضُت التفكري عنه وعدُت للتفكري  
وقريًبا  عاٍل؟  موؤهل  لدي  ولي�ش  بتوظيفي  �ضيقبل  من  ترى  م�ضتقبلي،  يف 
�ضيتعر�ش يل وليد بعد اأن و�ضعت نف�ضي يف طريقه، موؤكد اأنه يراين الآن 

فتاة �ضهلة املنال.
وتوقف  ال�ضالة  اإىل  دلف  اأفكاري،  �ضجيج  من  وليد  عودة  اأنقذتني 

قلياًل، ظل يتفح�ش املكان بده�ضة لبع�ش الوقت ثم بادرين: 
ماذا حدث هنا اأين ذهبت الأريكة الثانية؟ -
م�ضاء اخلري. -
معذرة م�ضاء اخلري  -

دلف اإىل املطبخ عاد ومعه طبق وكا�ضتني، و�ضع احلقائب على الأريكة 
واجته لغرفة املكتب، دلف اإليها وعاد �ضريًعا.

مريا ماذا حدث يف غيابي؟  -
لقد اأعدت ترتيب ال�ضقة لكن باإمكاين اإعادتها كما كانت لو اأردت. -
اأ�ضبحت رائعة جًدا، لكن هل فعلت كل هذا مبفردِك؟ -

نظرُت حويل بعبث متعمد:
هل لحظت وجود غريي؟! -
ل داعي للما�ضة.. �ضاأبدل ثيابي واأعود لرنى هذا، هل اأح�ضرِت �ضوبر  -

ومان اإىل �ضقتي؟!
تركت  التي  الت�ضريحة  اأمام  وقوفه  واأطال  النوم  غرفة  اإىل  وليد  عاد 
عليها ثياب ن�ضاَءُه، �ضرت بداخلي رع�ضة ورحت اأوؤَنب نف�ضي على فعلتي، 
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كان من الأف�ضل اأن اأجمع اأغرا�ضي واأم�ضي بهدوء، ما دخلي اأنا بحياته 
اخلا�ضة! يكفي اأنه ا�ضت�ضافني ب�ضقته ومل يتعر�ش يل، اأفقت من �ضرودي 

على �ضوته..
اأح�ضرت لنا وجبة دجاج م�ضوي واأرز مطهو على الطريقة اخلليجية،  -

اأراهن اأنها �ضتعجبك.
ل�ضرودي،  جديد  من  وعدت  بالأكل  رغبتي  علّي  ينغ�ش  التفكري  كان 

فبادرين:
اأثارت  - جمعتيها  التي  الثياب  تلك  ب�ضراحة؟  نتحدث  اأن  راأيك  ما 

خوفك مني األي�ش كذلك؟
قالها وهو يطيل النظر اإيّل، ا�ضتكمل حديثه:

لقد وعدتك بعدم التعر�ش لك وباإمكاين الوفاء بالوعد الذي قطعته  -
على نف�ضي.

متتمت يف ت�ضرع:
ل اأظن ذلك. -
كان  - والعالقات،  ال�ضداقة  بني  التمييز  واأجيد  همجيًّا  ل�ضت  اأنا 

فاقدة  كنِت  لقد  اأردت،  لو  املا�ضية  الفرتة  اإليِك  الو�ضول  باإمكاين 
الوعي بفرا�ضي، ومل اأتعر�ش لك.

لكن لن ا�ضتطيع البقاء هنا طوياًل حتى ل اأ�ضيق عليك. -
لن اأ�ضمح لِك باملغادرة قبل اأن تتح�ضن اأمورك، هذا اأمر منتهي. -

اأح�ض�ضت ب�ضدق كلماته ف�ضكت.
التغريات  - هذه  اإجراء  العفريت  ذلك  ا�ضتطاع  كيف  اأخربيني  لكن 

مبفرده؟
اأراد اأن يهرب من �ضجيج اأفكاره فان�ضغل بالرتتيب. 
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�ضاأنام من الليلة على الأريكة وعد اأنت اإىل فرا�ضك. -
�ضيبقى الو�ضع كما هو عليه. -
لكن هذا ظلم اأنت ت�ضتيقظ باكًرا وتعود مرهًقا وحتتاج للراحة. -
انه�ضي عن الأريكة. -

نه�ضت با�ضتغراب فقام بفرد الأريكة فاأ�ضبحت على �ضكل فرا�ش وثري.
اأ�ضبح لدى كل واحد منا فرا�ضه اخلا�ش ل داعي ل�ضعورك بالذنب. -

عاود اجللو�ش قائاًل: 
�ضاأعود غًدا مبكًرا ونذهب ل�ضراء ما يلزمك. -
اأنا بحاجة لعمل. -
األن تكملي درا�ضتِك؟ -
�ضاأعاود الدرا�ضة بعد احل�ضول على عمل، اأنا بحاجة ل�ضريحة اإنرتنت  -

الآن.
ملدينتنا  مبغادرتي  واأخربته  لوؤي  اإىل  اأر�ضلت  �ضريحته  وليد  ناولني 
الوظائف،  اإعالنات  اإىل  بعدها  دلفت  اأموري،  تدبري  من  متكنت  واأنني 

كانت جميعها ت�ضرتط اخلربة واملوؤهل العايل، لحظ وليد اإحباطي.
ل تقلقي �ضاأبحث لِك عن عمل ينا�ضبك، هل لديك �ضرية ذاتية؟ -
ل. -

تناول احلا�ضوب وبداأ باإعدادها.
ما هو اآخر موؤهل درا�ضي ح�ضلتي عليه؟ -
ثانوي �ضياحة فندقية ومطاعم. -
حًقا؟ -
بالثانوية  - اللتحاق  على  والدي  و�ضجعني  الطهو  اأع�ضق  كنت  نعم 

الفندقية.
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اأخربيني بالأماكن التي عملتي بها. -
مطاعم و�ضكرتارية وخدمة عمالء. -
متى فعلتي كل هذا؟ -
كنت اأتنقل بني الوظائف ب�ضكل م�ضتمر. -
ما هي اللغات التي جتيدين التحدث بها؟ -
الإجنليزية، الأ�ضبانية، الفرن�ضية . -
جيد، هل لديِك خربة بالكمبيوتر؟ -
اأجيد تد�ضني ال�ضفحات والعمل على برامج ال�ضكرتارية. -
ح�ضًنا اأ�ضبح ملفِك جاهًزا الآن. -

c
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بنومها  م�ضتغرقة  تزال  ل  مريا  كانت  املنبه  دقات  على  ا�ضتيقظت 
فرتكت لها ر�ضالة ومبلغ من النقود مع اأرقام املطاعم يف حال اأرادت طلب 
فطور من اخلارج وذهبت لعملي، ل يعقل اأن اأ�ضاعدها باإيجاد عمل فهذا 
يعني اأنها �ضت�ضتقل بحياتها، احلل الوحيد هو اأن اأ�ضعرها ب�ضرورة وجودي 
معها، علّي النتباه اإىل طريقة تعاملي معها، ل مزيد من العالقات اأمامها 

حتى تالحظ اأين تغريت لأجلها.
وليد فيما هذا ال�ضرود؟ -
مرحًبا ح�ضام، ل�ضيء �ضوى العمل. -
العمل اأم عالقة جديدة مثاًل؟ -
اأنت تعرفني جيًدا ل ت�ضتهويني العالقات. -
اأين كنت منذ بداية الأ�ضبوع؟ -
كان لدّي م�ضكلة عائلية. -
�ضنق�ضي ال�ضهرة اليوم مبكان رائع عرثت عليه �ضدفة و�ضننتظرك. -
لن اأ�ضتطيع الذهاب معكم فلدّي اأمور هامة الليلة. -
الفرتة  - يف  تغريت  اأنك  اأخربك  اأمل  التاأجيل،  حتتمل  ل  هامة  اأمور 

املا�ضية؟
�ضدقني ل �ضيء �ضوى بع�ش الأمور العائلية العالقة. -

غادر ح�ضام املكتب متاأفًفا لرف�ضي الذهاب معه.
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كانت مريال م�ضتغرقة يف النوم عند عودتي للمنزل، افتعلُت اأكرب قدر 
من ال�ضجة لكن ل �ضيء يقوى على انت�ضالها من �ضباتها العميق.

مريا.. مريا؟ -
منت�ضف  يف  ب�ضربة  فاأ�ضتقبلتني  عليها،  لالطمئنان  منها  اقرتبُت 

وجهي ونه�ضت فزعة كالعادة.
ل تقلقي، هذا اأنا.  -

تلفتت حولها بعدم ا�ضتيعاب.
كم الوقت الآن، ملاذا مل تنم؟ -
لقد منت بالفعل وذهبت اإىل العمل وعدت، هل منتي كل هذا الوقت؟ -
يبدو هذا. -
هيا ا�ضتعدي �ضنذهب لنتناول الغداء والت�ضوق. -
ل�ضت جائعة، اأرغب يف النوم ب�ضدة. -
 اأ�ضرعي رجاًء فاأنا اأت�ضور جوًعا. -

عادت والغ�ضب يغطي مالحمها: 
وليد معي ما يكفيني من النقود ولن اأقبل اأن تتحمل نفقاتي. -

بالنقود  بوجهي  فاأ�ضاحت  تتحدث،  ماذا  عن  اأ�ضتوعب  مل  لدقائق   
والورقة التي تركتها.

لدّي نقودي اخلا�ضة. -
 اأخرجت رزمة مالية من جيب بنطالها وهي توؤكد على �ضدق حديثها، 

غادرنا ال�ضقة واجتهنا اإىل اأحد املطاعم القريبة.
انتقينا  ثيابها،  ب�ضاطة  رغم  الأنظار  جتذب  الطاغية  فتنتها  كانت 

طاولة بزاوية هادئة، وطلبت ت�ضكيلة من املاأكولت البحرية.
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اأخربيني عن وجبتك املف�ضلة؟ -
ل �ضيء حمدًدا، اأنا مزاجية بالن�ضبة للطعام تارة اأتبع حمية ووجبات  -

�ضحية، وتارة اأ�ضرف بتناول احللوى والوجبات ال�ضريعة، ماذا عنك؟
اأع�ضق الوجبات املنزلية واأفتقدها كثرًيا.

هل تف�ضل اأكلة معينة؟ -
ل �ضيء حمدد طواجن البامية باللحم وامللوخية اخل�ضراء.  -

نزعت  �ضمت،  يف  اإليه  وتطلعت  وجهها  الوجوم  فعلَى  الطعام  و�ضل 
ثم  بحذر  تناولتها  طبقها،  يف  وو�ضعتها  ونظفتها  الأ�ضماك  عن  ال�ضوك 

اندجمت بعدها يف تناول الطعام با�ضتمتاع.
كانت وجبة رائعة مل ي�ضبق اأن تذوقت اأ�ضهى. -
�ضعيد باأن الطعام لقى ا�ضتح�ضانك هكذا. -

توقفنا عند مقهى يطل على البحر، واجتهت اإىل الكرا�ضي امل�ضطفة 
قرب ال�ضاطئ لكنها رف�ضت اجللو�ش يف اخلارج. 

اأكره م�ضاهدة البحر لياًل. -
دعينا جنل�ش بالداخل اإًذا، لكن مِلَاذا؟ -
يخيفني منظر الظالم املمتد بطول البحر. -

 طلبت كا�ضتني من ال�ضاي وبادرتني:  
ما راأيك اأن جنرب لعبة الورق اأو الدومينو؟ -
هنا؟ -
ومَل ل! -

ت�ضتيت  تتعمد  كانت  اللعب،  وبداأنا  الدومينو  علبة  وجلبُت  نه�ضت 
تركيزي لرتبح تناولنا ال�ضاي ثم غادرنا، ا�ضطحبتها اإىل مركز الت�ضوق، 
دارت على حمالت املالب�ش كانت ت�ضتعر�ش الثياب اأمامي؛ لأعطيها راأيي 
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بالوقت  الإح�ضا�ش  فقدت  ترتديه،  ما  كل  على  جماًل  ت�ضفي  اأراها  كنت 
ونحن نطوف باملحالت، بدت مهوو�ضة بال�ضراء.

اأن حتولت حلامل حقائب وامتالأت كلتا يداي بالأكيا�ش،  انتهينا بعد 
اجتهنا اإىل اخلارج لكنها عادت اإىل اأحد املحالت حني ا�ضتوقفها �ضروال 
ق�ضري من اجلينز املمزق متاًما وبدا اأنه يك�ضف اأكرث مما ي�ضرت، حاولت 
اإثناوؤها عن �ضراوؤه لكنها اأ�ضرت، يا اهلل هذا ما ينق�ضنا لتزيد من لفت 
الأنظار اإليها، ارتدته اأمامي مع قمي�ش �ضيق بالكاد يغطي ثلثي خ�ضرها، 

مظهًرا نعومة ب�ضرتها الوردية، وتفنن البنطال يف اإبراز  تنا�ضق �ضاقيها.
ها، ما راأيك؟ -
هل �ضرتتديه خارج املنزل؟ -
األ يعجبك؟ -
رائع، لكن �ضتتعر�ضني للم�ضايقات لو خرجت اإىل ال�ضارع هكذا. -

ابت�ضمت بعذوبة وهي تقول يف ا�ضت�ضالم:
�ضاأرتديه عندما نكون مًعا اإًذا. -

اأر�ضت جملتها غروري، �ضيغبطني اجلميع على رفقتها حني ن�ضري مًعا، 
غادرنا املركز وعدنا لل�ضري لكنها توقفت فجاأة، و�ضائلتني:

ما هي نكهتك املف�ضلة؟ -
مل اأفهم يف البداية، لكنها كانت ت�ضتعد ل�ضراء مثلجات.

لن نتمكن من تناوله مع هذه الأكيا�ش. -
�ضنفعل هيا اأخربين؟ -
ال�ضكولتة. -

اجتهت اإىل املحل وعادت وهي حتمل علبتني ناولتني اإحداهما كانت 
بنكهة الكرز.
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لكن هذا لي�ش طلبي! -
�ضبيل  - نكهتي على  واأن جترب  املف�ضلة  نكهتك  اأتذوق  اأن  اأردت  اأعلم 

التغيري.
�ضارت اإىل جواري وهى ت�ضاك�ضني بو�ضع الكرمية فوق اأنفي وجبهتي، 

نهرتها عن هذا بعد اأن لفتت اأنظار املارة اإلينا، قطبت جبينها هاتفة..
اأنت معقد. -

الأريكة،  على  وارمتت  الأر�ش  على  الأكيا�ش  فاألقت  املنزل  اإىل  عدنا 
غرفة  اإىل  واجتهت  الأكيا�ش  وحملت  فجاأة  نه�ضت  جوارها،  اإىل  جل�ضت 
الأزياء،  كعار�ضات  اأمامي  زيها  ت�ضتعر�ش  وهي  قليل  بعد  عادت  النوم، 

طلبت مني تقم�ش دور امل�ضور.
ما هذا ل اأظن اأين ا�ضرتيته! -
ف�ضتان. -
اأفادكم اهلل، اأعلم اأنه ف�ضتان من اأين جاء؟ -
راقني جًدا فا�ضرتيته، �ضي�ضبح رائًعا عليِك هيا لتجربيه. -
اأنا ل اأحب ارتداء الف�ضاتني. -
اأعطيه فر�ضة وجربيه هيا مريا الكامريا واجلمهور ينتظرك. -

اتجهت إلى غرفة النوم وعادت وهي ترتديه، بدت كأميرة ساحرة 
بالفستان األسود القصير ذو األكمام املرتفعة والخصر الضيق، 

تأملتها بانبهار وهي تتبختر به.

c
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يهتم  من  اأملك  ل  باأين  تاأكدت  اأن  بعد  �ضديدة  بوحدة  اأ�ضعر  بداأت 
لأمري ويدفع عني ق�ضوة احلياة، لكن مِلَ ل ت�ضعى �ضذى للبحث عني كاأي 
اأم فقدت ابنتها؟ اأعلم اأن باإمكانها الو�ضول اإيّل لو اأرادت لكن يبدو اأنها 
ا�ضرتاحت من وجودي، كنت اأقنع نف�ضي دائًما باأن الأمر ل يتعدى �ضوى 
مكروه،  اأ�ضابني  لو  �ضيتغري  الأمر  واأن  للحقيقة  تنتمي  ل  واأفعال  كلمات 
و�ضتظهر حمبتهم يل، لكن كنت واهمة، رمبا مل يكن يامن بالأب املثايل 
لكنه كان الوحيد الذي يهتم بي، كنت اأعلم اأن هناك خلل بعالقته معي 

واأن اهتمامه بي مر�ضي، لكن مع هذا كنت اأقتات عليه.
بداية من طفولتي حتى حلظة  بقوة،  راأ�ضي  ت�ضرب  الذكريات  بداأت 
اإليها  نف�ضي  تركت  ولو  ذكرياتي  مواجهة  يف  دائًما  �ضعيفة  كنت  هربي، 
�ضينتهي الأمر بانهياري واإيذائي لنف�ضي كالعادة، فلجاأت للنوم هرًبا من 
اأمر به يف  األتهم �ضاعات النوم بج�ضع رغم ب�ضاعة ما  ذاك الوجع، كنت 
اأحالمي لكنها �ضتظل اأهون من واقعي، كنت اأفهم حماولت وليد لقتحام 
حياتي وكنت م�ضطرة ملجارته فلم يكن من الفطنة �ضده، لذا كنت األقي 
لإ�ضباع  تكفي  الوقت  نف�ش  ويف  بها  معرفته  ت�ضرين  ل  التي  بالفتات  اإليه 

ف�ضوله.
واأدركت اأن اهتمامه بي مل يكن قائًما على ال�ضداقة، فلم تكن هناك 
عالقة قوية جتمعنا من قبل حتى يهتم بي بهذا ال�ضكل، رمبا كان هناك 
يف  اإل  يحدث  ل  فهذا  بالتاأكيد  احلب  لي�ش  ح�ضوري،  قبل  ينق�ضه  اأمر 
عالقتي  تغنيه  ولن  واأ�ضدقائه  عمله  فلديه  احتياج  اأظنه  ول  الأفالم، 
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ال�ضطحية عن عالقاته الن�ضائية، رمبا كان جمرد اجنذاب عابر لالأ�ضياء 
التي تلفت الأنظار، اأعلم جيًدا قدر جمايل، واأدرك النطباع الذي يرتكه 

مظهري العابث لدى اجلميع، ترى كيف يفكر بي؟

c
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لأجلها،  اأ�ضدقائي  مع  بال�ضهر  م�ضحًيا  مريال  مع  العطلة  ق�ضيت 
الأ�ضئلة  بلعبة  نت�ضلى  اأن  عليها  واقرتحت  التلفاز  اأمام  ال�ضهرة  اأم�ضينا 
وجدتها فر�ضة للتعرف اإليها، لكن اإجاباُتها الالذعة كانت تثري ده�ضتي. 

ما راأيِك يف احلب؟  -
اأجابتني ب�ضخرية:

لعبة جميلة، ما راأيك يف احلياة؟ -
متعبة لكنها جميلة. -

عبثت قائلة:
تبدو حاملًا. -
ما راأيِك بالعالقات؟ -
جمرد خدعة نختبىء خلفها هرًبا من الوحدة، ملاذا تعي�ش مبفردك؟ -
كان لدّي �ضديق يقيم معي حتى وقت قريب، لكنه رحل فجاأة ومل اأجد  -

ك للعالقات؟ فر�ضة للبحث عن غريه، ما �ضر رف�ضِ
اأرى باأنها وْهم يدور حول البقاء مًعا اإىل الأبد والكثري من ال�ضعارات  -

اخلداعة.
ختمنا ال�ضهرة مب�ضاهدة اأحد اأفالم الرعب التي تدمنها، لكنها غطت 

يف النوم قبل نهاية الفيلم، وحلقت بها.
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ا�ضطحبتها يف اليوم التايل بجولة حول املدينة، بداأناها بق�ضر املنتزه 
العريق، التقطنا بع�ش ال�ضور هناك، وزورنا القلعة وتناولنا الغداء فوق 
ا�ضتكملنا  للمنزل منهكني،  البحر، وعدنا  القريب من  ال�ضخري  ال�ضياج 
اجلولة يف اليوم التايل، كانت تعليقاتها ال�ضاخرة ت�ضرق �ضحكاتي وتزيد 

من اإعجابي بها.
كانت مريال نائمة حني ذهبت للعمل، ومل اأجدها باملنزل عند عودتي، 

هل قررت الرحيل دون اإخباري؟، لكن كيف فجميع اأغرا�ضها هنا؟!
ذهبُت للبحث عنها بعد اأن طال انتظاري لعودتها، �ضاألت عنها حار�ش 
العمارة وبع�ش املحالت القريبة لكن مل يرها اأحد، لفت انتباهي حا�ضوبها 
املرتوك فوق املن�ضدة، دلفت اإىل ح�ضابها ال�ضخ�ضي وتفح�ضت الر�ضائل 
اجلديد  احل�ضاب  كان  للقائه،  وذهبت  را�ضلها  اأحدهم  يكون  اأن  ع�ضى 

فارًغا اإل من بع�ش ال�ضور اخلا�ضة بها ل حمادثات اأو اأ�ضدقاء.
باأنها  فيها  اأخربتني  ح�ضابي،  اإىل  ُمر�ضلة  منها  ر�ضالة  وجدت  لكن 
ح�ضن  من  العودة،  عند  الطريق  واأ�ضاعت  املنطقة  على  لتتعرف  ذهبت 
احلظ اأنها اأ�ضارت اإىل مكانها، لقد مر وقت طويل على الر�ضالة، ترى هل 

�ضاأجدها هناك؟
 وجدتها جتل�ش متكورة على نف�ضها فوق اأحد مقاعد حمطات النتظار، 
كانت يف حالة ُيرثى لها من الذعر، ناديتها فلم تنتبه فو�ضعت يدي فوق 

كتفها انتف�ضت فزعة.
مريا هذا اأنا ل تقلقي. -

كان وجها �ضاحًبا والدموع متلىء عينيها، هم�ضت ب�ضوت مرجتف:
لقد اأ�ضعت الطريق. -
اإل  - لر�ضالتِك  اأنتبه  ومل  كثرًيا  بحثت عنك  لقد  هيا لرنحل،  عليِك  ل 

متاأخًرا.
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كررت كلماتها املرجتفة، »لقد اأ�ضعت الطريق.«
اأدركُت اأنها تهذي، وخمنت اأنه ب�ضبب خوفها من البحر والظالم، ظلت  -

ترجتف حتى و�ضلنا لل�ضقة، تركتني وذهبت اإىل الفرا�ش وتكورت على 
نف�ضها بو�ضع اجلنني حتى غفت، هداأت مالمح وجهها قلياًل لكنها ل 

زالت حتتفظ بتعبري اخلوف.
غادرت الغرفة حائًرا فقد كنت اأراها �ضخ�ضية قوية ي�ضعب ك�ضرها، 
لكن حني اقرتبت منها فوجئت باجلانب اله�ّش ل�ضخ�ضيتها، كان هذا من 

ح�ضن حظي، اأ�ضبح الآن لدّي مفتاح �ضخ�ضيتها وميكنني التقرب اإليها.
ا�ضتيقظت يف اليوم التايل متاأخًرا عن عملي، علقت لها مالحظة بعدم 
مغادرة ال�ضقة مهما حدث، لكن للمرة الثانية مل تكن باملنزل حني عودتي، 
األ تغادر  اأوؤكد عليها بالأم�ش  ثار جنوين هل �ضارت تتعمد خمالفتي اأمل 

ال�ضقة مبفردها، يا اهلل اأين اختفت هذه املرة؟
دلفت اإىل احل�ضاب ال�ضخ�ضي ع�ضاها تكون قد تركت ر�ضالة لكن مل 
اأعرث على جديد، انتبهت للحركة ال�ضادرة قرب باب ال�ضقة، كانت تفرت�ش 
ال�ضلم وحولها اأكيا�ش اأطعمة، رفعت راأ�ضها نحوي وعالمات املفاجاأة بادية 

على وجهها، رفعتها عن الأر�ش بذراع واحدة وجررتها للداخل.
اأمل اأخربك بالبقاء داخل املنزل، اأين كنِت؟  -

كانت تراقب ع�ضبيتي وانفعايل بتعجب، ظننته �ضخرية مما زاد من 
جنوين.

هل بات ا�ضتفزازي م�ضليًّا، هل تتعمدين ال�ضخرية مني؟ -
قاطعتني:
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وليد دعني، مل اأق�ضد ال�ضتهزاء ِبك. -
انتبهت ليدي التي تهزها بعنف، هداأت قلياًل:

لكن نظراتك حتمل ال�ضخرية. -
خملوق  - اأهتم  اأن  ي�ضبق  فلم  ا�ضتغراب،  جمرد  كان  هذا  اأق�ضد  مل 

لغيابي كما فعلت.
قالتها و هي ت�ضيح بوجهها عني ونظرة النك�ضار تطل من عيناها. 

اأين كنِت؟ -
ذهبت لإح�ضار الطعام، كنت اأنوي اأن اأفاجئك بطهوي عند عودتك،  -

لكن ن�ضيت اأين ل اأحمل مفتاح ال�ضقة.
وهل قررتي الطهو على الفحم؟ -
ل على املوقد. -

ا�ضتنفزت �ضربي باإجابتها املتقطعة:
اأي موقد يا مريال؟ -
لكن  - للطهو  وموقد  كهربائية  اأجهزة  ل�ضراء  بالأم�ش  املنزل  غادرت 

تاأجل �ضحنهم لعدم معرفتي بعنوان ال�ضقة، ومت اإر�ضاله اليوم.
كان هناك،  به  اأح�ض�ضت  الذي  التغيري  اأن  لأدرك  املطبخ  اإىل  اجتهت 

وجدتها اأعادت جتهيزه بالأواين والأجهزة احلديثة.
هل اأعجبك؟ -
لن اأ�ضمح لِك ببعرثة نقودك على �ضقتي. -
على  - اأ�ضريت  اإذا  بالبقاء معك  اأقبل  ولن  مني  ب�ضيطة  م�ضاركة  هذه 

دفع املقابل.
مريال ادخري نقودك من اأجل درا�ضتك. -
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قاطعتني:
لدّي ما يكفي لدرا�ضتي ووجدت عماًل اليوم. -
اأين؟ -
هل  - البحري،  الر�ضيف  بداية  على  بنايتنا  خلف  الواقع  املقهى  يف 

تعرفه؟
نعم، ماذا �ضتفعلني هناك؟ -
�ضاأعمل يف املطبخ وخدمة الزبائن.. لديهم جدول تنظيمي لهذا. -

قالتها وهي حتمل الأغرا�ش املبعرثة على الأر�ش.
بدل ثيابك وا�ضرتح حتى اأنتهي من اإعداد الطعام. -
هل ترغبني بامل�ضاعدة؟ -

�ضحكت ب�ضخرية واجتهت للمطبخ.
قليل  منذ  حدث  فما  غائب،  بذهن  العمل  وبداأت  مكتبي  اإىل  اجتهت 
توقف  الآخر  واجلزء  اهتمامي مبريال،  يرف�ش  كان  مني  �ضغلني، فجزء 
عند كلماتها »مل ي�ضبق اأن اهتم بي خملوق كما فعلت، مل يوؤثر غيابي يوًما 

على اأحد من قبل«.
والدها، هل  والدتها لكن ماذا عن  اأنها على خالف دائم مع  اأعرف 

كان يهملها اإىل هذا احلد؟
 كّف عن التفكري بها، مريال لي�ضت �ضوى عابرة �ضتنه�ش من عرثتها 

وتعود اإىل حياتها، اإما اأن مت�ضك بزمامها اأو ترتكها.
 لن اأدعها ترحل بعد اأن اأ�ضبحت حتت يدي اأخرًيا، �ضيزداد تعلقها بي 
مع الأيام ولن تقوى على هجري، كانت اأ�ضوات ال�ضجيج ورائحة الطهي 

ت�ضل اإىل مكتبي، يبدو اأنها جتيد ما تفعله.
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وليد.. وليد هيا لنتناول الغداء. -
ب�ضكل  ورتبته  الطعام  اأعدت  قد  كانت  تفكريي،  من  نداوؤها  انت�ضلني 

اأنيق.
هيا لتعطيني راأيك، رمبا اأمتلك مطعم يوًما ما. -

اأبهرتني بتفننها يف اإعداده، مع اأنني مل اأتخيل يوًما اأنها تعرف طريق 
املطبخ.

اأن  قبل  �ضريًعا  الطعام  تناول  يف  تبدئني  اأن  الأف�ضل  من  جًدا،  رائع 
اأق�ضي عليه.

من  انتهت  قد  كانت  ثيابي،  لتبديل  وذهبُت  الأطباق  لتجمع  نه�ضت 
تنظيف اأثار الطهو وبداأت باإعداد ال�ضاي حني عدت.

هيا لتخربيني عن تفا�ضيل عملك اجلديد. -
�ضاأبداأ بالغد و�ضاأنتهي بالعا�ضرة م�ضاء. -
كم راتبِك؟ -
خم�ضون جنيًها لل�ضاعة، اإىل جانب الإكراميات. -
يبدو �ضعيًفا للغاية -
هذه جمرد بداية اإىل اأن اأح�ضل على موؤهل جيًدا واأكت�ضب خربة. -

عدُت ملراقبتها كانت ترتدي بنطالها اجلينز ذي القما�ش املمزق الذي 
اأخذت �ضكل  بالغة مع كنزة قطنية خفيفة  باإثارة  ا�ضتدارت ردفيها  اأبرز 

ج�ضدها.
هل قابلِت �ضاحب العمل بتلك الثياب؟ -

اأجابتني بعفوية:



47

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا ر�ضميًّا، كنت اأنوي ال�ضوؤال عن وجود عمل  - مل اأنتبه اأين ل اأرتدي زًيّ
والعودة فيما بعد لكن متت املقابلة �ضريًعا.

 هم�ضت لنف�ضي: »ل عجب اإًذا من �ضرعة ح�ضولها على العمل.«
�ضردُت بتفا�ضيلها بدًءا من ج�ضدها املمتلىء قلياًل يف اإثارة و�ضعرها 
الغزير ومالحمها الفاتنة، انتبهت لنف�ضي غارًقا بها من جديد، اأمل تتعلم 
تغدق  منك،  يتهربن  حتى  منهن  تقرتب  اإن  ما  �ضواء  كلهن  بعد!  الدر�ش 
عليهن باملحبة والهتمام فيعاملونك بق�ضوة وجفاء، �ضتتمرد عليك اإن مل 

ت�ضيطر عليها.

c
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وجمالها  مريال  عن  اإل  حديث  لها  يعد  ومل  بوالدتي  عالقتي  �ضائت 
وفتنتها، وباتت تتعمد اإغاظتي بها، اأخربتني اأنهم يف النادي يالحقونها 
اأنها �ضافرت اإىل �ضقيقها،  بال�ضوؤال عن مريال و�ضر اختفائها فتخربهم 
فتعرتف لها اإحداهن باأ�ضى اأنها كانت تنتظر انتهائها من الدرا�ضة حتى 

تزوجها لبنها، ثم تختم حديثها دائما بجملة
وتركت  - اإل  مريال  وطاأته  مكان  من  ما  وبينها؟!  بينك  الفارق  اأراأيِت 

فيه ب�ضمتها، من اأين اأتيتي بهذا التبلد؟ منذ �ضغرك واأنِت تنفرين 
النا�ش منِك.

كنت اأعرت�ش عليها:
ال�ضيدلة  - بكلية  التحقت  اأين  حني  يف  بدرا�ضتها  ف�ضلت  مريال  لكن 

قلِت  نف�ضك  اأنِت  رائعة،  بتقديرات  منها  وتخرجت  خيايل  مبجموع 
باأنها فا�ضلة ل ت�ضلح اإل للفت الأنظار.

لقد  - عليها،  ال�ضيطرة  يف  ف�ضلت  اأن  بعد  جموحها  كبح  اأحاول  كنت 
كي  الكثري؛  كلفتني  هذه  زيجتك  حتى  �ضيًئا،  منِك  اأ�ضنع  اأن  حاولت 

تتم ولول �ضغط خالتك املتوا�ضل على خالد ملا ر�ضى بالزواج منِك.
كانت  ولوؤي،  مريال  خا�ضة  بالآخرين  مقارنتي  عن  يوًما  تتوقف  مل 
مريال فاتنة وحمبوبة ت�ضرق القلوب من اللحظة الأوىل، ووجدت �ضعوبة 

يف الظهور بجوار هالتها القوية، ولوؤي و�ضيًما و�ضديد الزكاء.
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حاولت الهرب من �ضذى بالذهاب اإىل عائلة والدي، لكن جدتي كانت 
تعايرين دائًما باأين ن�ضخة من والدتي يف هيئتها وطباعها، ل اأدري كيف 
اأين  حظي  �ضوء  من  وكان  بها؟!  تطبعت  حتى  اإىّل  �ضذى  اأ�ضلوب  ت�ضّرب 

اأ�ضبهها لذا مل يكن والدي يطيق البقاء قربي ف�ضاًل عن روؤيتي.
مل يختلف الو�ضع كثرًيا مع عائلة والدتي، كانت جدتي ت�ضتمتع باقتنا�ش 
عيوبي بدًءا من �ضكلي وهيئتي و�ضوًل اإىل ثقل ظلي، مل اأطق البقاء وحيدة، 

وكنت اأ�ضتميت يف ك�ضب ر�ضائهم.
اأف�ضد ميالد مريال حياتنا، لقد ع�ضقها والدي منذ اللحظة التي راأها 
اأظن  كنت  جهد،  اأي  تبذل  اأن  دون  يوًما  اأتذوقه  مل  بدلل  وحظت  فيها، 
اأن قرب مريال من والدي �ضيقوي عالقتي بوالدتي، لكنها كانت تت�ضيد 
كانت حتمل عني  اأن مريال  الآن  اأعرتف  علّي غ�ضبها،  وت�ضب  اأخطائي 

العبء الأكرب من �ضالطة �ضذى.
لكنها �ضرقت قلب خالد واأثارت جنونه، كان متيًما بها منذ اأن كانت 
�ضغرية ول ي�ضمح ملخلوق اأن مي�ضها غريه، يف حني كان يتجاهلني وي�ضخر 

مني دائًما، وكم كانت فرحتي حني رف�ضت مريال القرب منه. 
فاأنكرت  لها وطلبت �ضهادتي  والدتي تعر�ش خالد  اإىل  �َضَكْت مريال   
اأدري كيف �ضتت�ضرر طفلة من عناق �ضاب رائع كخالد؟!  لقد  الأمر، ل 

كنت اأح�ضدها على حمبته لها.
 عاد والدي من �ضفره و�ضكت اإليه مريال تعدي خالد عليها، واأخربته 
على  �ضاأجتراأ  اأين  اأنا! هل ظنت  ما دخلي  اأدري  ل  اأمنعه عنها،  باأين مل 

خ�ضارة ال�ضعرة املتبقية بيني وبني خالد لأجلها؟!
اأحال والدي حياتي اإىل جحيم ومنعني من اخلروج، وفر�ش علّى منط 
�ضخيف من الثياب، وقطع العالقة بيننا وبني عائلة اأمي وكنت اأعي�ش على 
الأيام التي اأرى فيها خالد، اأ�ضبح البيت معتقل كبري، حتملت والدتي كل 
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هذا ومل تطلب النف�ضال عنه، كان يامن �ضيفرح حتًما لو طلبت والدتي 
الطالق ويرمينا خارج املنزل دون قر�ش واحد.

 يف حني اأنه اأعطى ملريال كل ما حرمني منه كانت تخرج متى ت�ضاء 
بالعطاء  عليها  فيفي�ش  ببذخ  النقود  باإنفاق  ت�ضتمتع  اأرادت  متى  وتعود 
ذوقها،  على  فيثني  لالأنظار  لفًتا  الثياب  اأ�ضد  تنتقي  معاقبتها،  من  بدل 
حتى اأنه اأحلقها مبدر�ضة للرق�ش يف حني اأنه رف�ش ان�ضمامي اإىل فريق 
غ�ضبه  علينا  لي�ضب  ويعود  نف�ضية  طبيبة  اإىل  بها  يذهب  كان  ال�ضباحة، 
وجنونه ويتهمنا باأننا �ضوهنا براءة ابنته، عن اأي براءة يتحدث، ثم اأمل 

ا ابنته!  اأكن اأنا اأي�ضً
وليتها فلحت بعد كل هذا الدلل كانت تعود للمنزل ومعها جواب رْفٍد 
كان  لقد  نف�ضًيا،  تتاأثر  ل  حتى  بالهدايا  عليها  ويغدق  خاطرها  فيطيب 

يكافئها على ف�ضلها يف حني اأنه يحا�ضبني على كل درجة.
عالقتنا  وعادت  جنونه  من  وحتررنا  يامن  مبوت  اأخرًيا  الفرج  جاء 
بعائلة والدتي من جديد، ومل يبقى هناك ما ينغ�ش حياتي �ضوى مريال 

اللعينة.
 ف�ضلت والدتي يف ال�ضيطرة على جموحها كانت متمردة ل تخ�ضى اأحد، 
فقررت اأن تعيد تاأديبها، كان كل ت�ضرف اأحمق منها يتبعه عقاب وحرمان 
من امل�ضروف، ظننُت اأن هذا �ضيجعلها تر�ضخ لكنها ح�ضلت على عمل 

وا�ضتمرت يف عبثها.
كانت تعود اإىل املنزل بعد منت�ضف الليل ورائحة اخلمور تفوح منها، 
التعدي  مبحاولة  واتهمته  �ضده  حم�ضر  فحررت  اإ�ضالحها  خالد  حاول 
نهائًيا،  فان�ضحب  والدي  يد  على  حب�ضه  �ضابقة  هذا  يف  ودعمها  عليها 

وا�ضطرت والدتي اإىل التغا�ضي عن ت�ضرفاتها.
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مل اأكن اأهتم كثرًيا بجنونها واأفعالها، كنت مهتمة بالتقرب من خالد، 
علمت  حني  مريال  ثارت  مني،  للزواج  وتقدم  اأنظاره  لفت  يف  وجنحت 

بالأمر وهددت خالد باحلب�ش لكنه جتاهلها، فقاطعتني اأنا ووالدتي.
وتغيبت قبل الفرح حتى ظننت اأنها لن حت�ضر لكنها ظهرت متاأخرة، 
كان احلفل ببدايته واجلميع يتطلع اإيّل اأنا وخالد لكن بداأت الأنظار تتجه 
بف�ضتانها  متوهجة  ك�ضعلة  بدت  التي  مريال  ح�ضور  عند  فجاأة  للخلف 

الأحمر.
كانت تخطف الأنفا�ش مع كل خطوة تخطوها وكاأن �ضحر ن�ضاء الأر�ش 
�ضيًقا  ف�ضتان  ترتدي  حتى  والإغواء  الفتنة  ينق�ضها  تكن  مل  فيها،  ُحل 
اأدق تفا�ضيلها اإىل جانب فتحته اجلانبية التي امتدت بطول  يك�ضف عن 

�ضاقها.
باركتني على الزواج بابت�ضامة مت�ضفية، فبدت وكاأنها تلقي بلعنة فوق 
يدير  اأن  املو�ضيقى  م�ضغل  من  وطلبت  اليوم،  حتى  تاأثريها  امتد  راأ�ضي 
مو�ضيقى �ضرقية حتفز على الرق�ش، خلعت حذائها وطلبت من اجلميع 
اإخالء ال�ضاحة لها، واأعلنت اأنها �ضرتق�ش الليلة على �ضريف اأنا وخالد ابن 

خالتها احلبيب.
مل يكن رق�ش بقدر ما كان ا�ضتعرا�ش ماجن تلوت فيه بكامل ج�ضدها 
روؤو�ش  معها  وتدير  بقوة،  نف�ضها  حول  تدور  مطاط  كعرو�ش  فاأ�ضبحت 
احلا�ضرين ، مل تكتفي بهذا واقرتبت من خالد وجذبته من رابطة عنقه 

ورق�ضت معه.
ورق�ش  ا�ضتبقاها  خالد  لكن  �ضتكتفي  اأنها  وظننت  الرق�ضة  انتهت 
معها على اأغنية �ضعبية خليعة، و�ضحبت رابطة عنقه ولفتها على خ�ضرها 
العر�ش  املزيد من هذا  احتمال  على  اأقوى  امل�ضتفز، مل  رق�ضها  واأكملت 

املقزز وطلبت اإنهاء احلفل.
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اأحال خالد ليلة زفايف اإىل جحيم، وادعى اأين حقودة واأحلُت ليلة عر�ضه 
اإىل غّم، كل هذا ب�ضبب رعونة �ضقيقتي التي ا�ضتكرتت علّي فرحتي، مل 
ين�ضى خالد ما فعلته ودفعت الثمن يومًيّا، مع هذا حتملت اإهانته وجفاوؤه 

حتى اأحافظ على زواجي.
تقدم �ضقيق خالد خلطبة مريال لكنها رف�ضت، فتدخل خالد واأخربنا 
مريال  دامت  ما  املنزل  يف  البقاء  لوالدتي  �ضي�ضمن  منه  زواجها  اأن 
�ضت�ضبح حتت ع�ضمة �ضقيقه، لكنها هربت قبل موعد اخلطبة واأف�ضدت 

خطة خالد.
 لقد جنح يامن يف غر�ش بذور التمرد بداخلها، مل اأت�ضور يوًما اأنها 
اأو  نقود  بدون  املنزل  ومغادرة  �ضيء  كل  عن  التخلي  على  اجلراأة  متتلك 

�ضهادة توؤهلها للعمل، هل كانت على عالقة ب�ضاب �ضجعها على الهرب!
ل اأظن فجميعنا نعرف مدى عبثها وتالعبها، لقد رباها يامن على اأن 
احلب �ضعف عليها جتنبه، وكانت تت�ضلى بقلوب معجبيها بت�ضجيع �ضريح 

منه.
�ضارت حياتي مع خالد جحيًما ل ُيطاق كنت اأهرب منه بالعمل حيث 
املكان الوحيد الذي مينحني بع�ش التقدير وال�ضعور بالأهمية، هل كانت 

مريال قوية حني رف�ضت الر�ضوخ ل�ضيطرة والدتي وغادرت؟
ها قد عاد خالد اإىل املنزل الآن وعلّي ال�ضتعداد لتقم�ش الدور الذي 
على  �ضيجربين  اأم  خادمة  �ضيجعلني  هل  ترى  الليلة،  هذه  يل  �ضيختاره 

تقم�ش دور حيوان األيف كما اأعتاد اأن يفعل؟!

c
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ا�ضتلمت العمل يف املقهى هذا ال�ضباح، كان كل �ضيء ي�ضري ب�ضكٍل جيٍد 
فيما عدا نظرات الزبائن التي تالحقني، جتاهلت الأمر فلي�ش باليد حيلة 

وقد جربت تلك النظرات حني كنت اأعمل يف مدينتي.
وجدت وليد يف انتظاري بعد انتهائي من العمل.

منذ متى واأنت هنا؟ -
منذ �ضاعتني. -
وملاذا مل تخربين اأو تنتظر عودتي يف ال�ضقة؟ -
اأردُت م�ضاهدتك اأثناء العمل، اأنِت �ضاحبة باٍل طوٍيل. -
طبيعة العمل باملطاعم تتطلب ال�ضرب. -

اأمام حمل للهواتف  تناولنا الع�ضاء وعاودنا ال�ضري، توقف وليد فجاأة 
قائاًل:

اأنِك ل  - للتوا�ضل معِك، وتذكرت  اليوم عن طريقة  اأبحُث طوال  كنت 
حتملني هاتًفا فوجدتها فر�ضة لأهديك واحًدا.

مل يرتك يل فر�ضة العرتا�ش وانتقى هاتف متو�ضًطا احلجم باللون 
الأحمر الداكن، وزوده ب�ضريحة ات�ضال ور�ضيد.

c
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ان�ضغلت مريال بالعمل وتخلت عن عطلتها كي تدخر تكاليف درا�ضتها، 
حتا�ضرين،  مل�ضاتها  ظلت  هذا  مع  لكن  باملنزل،  اأراها  بالكاد  فاأ�ضبحت 
ليلة،  كل  عودتها  تنتظر  الغداء  ووجبة  بي،  اعتنائها  دليل  حتمل  فثيابي 
اأكدت يل هذه التفا�ضيل ال�ضغرية مدى تعلقها بي فلم اأعد اأهتم بكرثة 

غيابها، ووجدتها فر�ضة للعودة اإىل حياتي اخلا�ضة. 
 وا�ضلت ال�ضهر الثاين على نف�ش الوترية، وبداأ �ضغط العمل يظهر جلًيا 
عليها، اأ�ضبحت هادئة على غري عادتها، وكثرًيا ما كنت اأعود اآخر الليل 
لأجدها م�ضتيقظة وغارقة يف بكائها، حاولت معرفة ال�ضبب لكنها كانت 

تتهرب من الإجابة.
ر�ضخت لإحلاحي اأخرًيا وح�ضلت على عطلة، عادت من الدوام مبكًرا 
عن موعدها املعتاد ومعها بيتزا وبع�ش امل�ضروبات والت�ضايل، دلفت لل�ضقة 
وجهزت  الأطباق  بع�ش  واأح�ضرت  لتغت�ضل  وذهبت  مبرح،  ت�ضيح  وهي 

فيلًما جديًدا، عادت و�ضعرها مبتاًل تت�ضاقط منه قطرات املياه.
ملاذا مل جتففني �ضعرك �ضت�ضابني بالربد هكذا؟  -
مل اأقوى على حتريك يدي فو�ضعت املن�ضفة عليه، ظننته جف. -

  اأح�ضرت من�ضفة واألقيت بها اإليها.
هيا جففيه ول ت�ضطريني اأن اأفعلها بنف�ضي. -

نظرت اإيّل بامتعا�ش وتناولت املن�ضفة وجمعت �ضعرها بداخلها.
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م�ضفف  وعلبة  م�ضطها  واأح�ضرت  فنه�ضت  الفيلم،  تتابع  جل�ضت 
ال�ضعر من غرفتها، كانت م�ضتغرقة مبتابعة الأحداث وانتبهت حني جذبت 

املن�ضفة واأم�ضكت �ضعرها.
وليد ماذا تفعل؟ -
�ضاأم�ضطه لِك. -
ل �ضاأعتني به غًدا. -

 جتاهلت ردها وبداأت مت�ضيطه، فنه�ضت فزعة وعال �ضوتها بجنون:
 قلت لَك توقف، اإياك اأن تقرتب مني مرة ثانية. -
اهدئي.. مل اأق�ضد �ضيء راأيتِك منهكة واأردت تدليلك فقط. -

جتاهلتني واجتهت اإىل غرفتها.
اأرجوِك يا مريا ابقي وان�ضي ما حدث، مل اأق�ضد اإف�ضاد ال�ضهرة. -
اأنا متعبة و.. -

قاطعتها: 
لن اأقرتب منِك ثانية، اأعدك. -

جل�ضت بحذر.
كيف ي�ضري عملك؟ -
ل باأ�ش به كبداية، اأين كنت تق�ضي عطالتك؟ لحظت غيابك املتكرر! -
كنت اأ�ضهر برفقة اأ�ضدقائي، �ضاأعرفَك بهم غًدا. -
اأ�ضدقائِك فقط؟ -

قالتها بنربة �ضك.
اأحياًنا برفقة بع�ش الفتيات العابرات. -
عابرات!  -
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قالتها بنربة لذعة ونه�ضت بحدة. 
مريا هل اأغ�ضبتك؟ -

اأجابت بربود:
ل، اأنا ذاهبة لإح�ضار اأقرا�ش ُم�ضكنة لراأ�ضي. -

جترعتهم واألقت بظهرها على م�ضند الأريكة، كنت اأظنها توا�ضل متابعة 
الفيلم لكن فوجئت بها م�ضتغرقة بالنوم اقرتبت منها بحذر وم�ضحت على 
خ�ضالت �ضعرها بهدوء دون اأن ت�ضعر، �ضجعني نومها العميق على البقاء 
قربها، كنت اأراقبها برغبة وجنون وتركت اأناملي تعبث بخ�ضالتها حتى 
اأ�ضفل عنقها وظهرها، قاومت رغبتي بالبقاء قربها ونه�ضت ب�ضعوبة فلم 
اأمتكن من النوم ب�ضبب التفكري، رمبا اآن الآوان لرحيل مريال، كان بقاوؤها 

من البداية خطاأ، هكذا اأنبني �ضمريي.
ا:  لكن تدخل عقلي معرت�ضً

»كيف �ضتتخلى عنها بهذه الب�ضاطة األي�ضت هذه هي حلم الطفولة؟«. 
 عاد �ضمريي للرد: 

»لكن هذا الو�ضع خطاأ يجب اإنهائه«.
عن  تختلف  ل  اأنها  �ضرتى  قريًبا  فيه،  بال�ضتمرار  ر�ضت  من  »هي 
الأخريات، هل ن�ضيت كيف كانت حياتها من قبل جمرد فتاة عابثة تق�ضي 

حياتها يف ال�ضهرات والرق�ش!«
»لكن هل تظنها تعلقت بي؟«

علمت  حني  عليك  وغريتها  بَك  اهتمامها  تلحظ  اأمل  بالتاأكيد،  »نعم 
ب�ضهراتك مع الفتيات.«

اجتهت للمطبخ هرًبا من �ضجيج اأفكاري، ذهبت لأعد الفطور حلني 
ا�ضتيقاظها، لكن مل جترى الأمور على ما يرام، رغم اأين اتبعت الو�ضفة 

cبدقة.
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اأختنق،  واأنا  م�ضدره  تتبعت  كثيفة،  دخان  رائحة  على  ا�ضتيقظُت 
ا عن تغطيته �ضكب املياه فوقه،  وجدت وليد قام باإحراق اإناء الزيت وعو�ضً
تداركت الأمر وقمنا بفتح النوافذ، وتركته ينظف اآثار الكارثة التي ت�ضبب 

بها واجتهت لل�ضرفة واأنا اأ�ضعل ب�ضدة، ما اأجملها من بداية للعطلة!
مني  يتقرب  وليد  بداأ  لقد  املا�ضية،  الليلة  حدث  فيما  اأفكر  جل�ضت 
له  اأنا من �ضمحت  الأمر عند هذا احلد،  يتوقف  وحاول مل�ضي، حتًما لن 
بتخطي حدوده، كان ل بد اأن اأبداأ بالبحث عن �ضكن، لكن كيف �ضاأبقى 
وحيدة يف مكان ل اأعرف فيه اأحد اإىل جانب �ضعوبة و�ضعي املادي حالًيا؟
التي  املفزعة  الأحالم  من  ليلة  كل  اأعاين  واأنا  منزيل  تركت  اأن  منذ 
�ضيكون  كيف  باخلوف،  �ضعوري  من  الدائم  وليد  غياب  وزاد  تطاردين، 

الو�ضع اإًذا لو انتقلت للعي�ش مبفردي؟ 
 ومع هذا يبقى و�ضعي الآن �ضيًئا للغاية، �ضاب �ضهرًيا بعالقاته الن�ضائية 
وفتاة هاربة يقيمان مًعا ب�ضقة واحدة، من �ضي�ضدق براءة العالقة بينهما؟

قاطع وليد اأفكاري: 
مل اأخطط لإيقاظك بهذه الطريقة. -
ل عليك، ماذا كنت تفعل يف املطبخ؟ -
كنت اأعّد فطوًرا مميًزا ينا�ضب عطلتِك. -
لال�ضتخدام  - ي�ضلح  فطور  لنعد  معي  تعاىل  للغاية،  مميًزا  يل  بدا 

الأدمي.
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لقد  ال�ضعوبة،  بالغة  هجره  فكرة  يجعالن  عيناه  ودفء  هدوءه  كان 
كان  الفطور،  اإعداد  من  انتهينا  الفرتة،  تلك  خالل  وجوده  على  اعتدت 
مبفرده،  فطريتني  �ضنع  من  ومتكن  وُيطبقها،  لتوجهاتي  ي�ضتمع  وليد 

جل�ضنا بال�ضرفة نتناول الطعام.  
ما راأيِك اأن نق�ضي ال�ضهرة مع اأ�ضدقائي الليلة؟ -
وماذا �ضتخربهم عني؟ -
�ضاأخربهم باأنِك اإحدى قريباتي. -
هل �ضتخربهم عن اإقامتنا مًعا؟ -
ل هذا الأمر �ضيبقى بيننا حتى ل ي�ضّبب لِك الإحراج، ما راأيك باأن  -

نذهب لل�ضينما، ثم نلتقي برفاقي بعدها؟
جيد، �ضاأ�ضتغل الفر�ضة لرتداء الف�ضتان الذي اأح�ضرته يل. -
اأخرًيا �ضاأراِك به، هل قررتي اأين �ضتكملني درا�ضتك؟ -
لي�ش بعد، فالأمر حمرًيا. -
هل ترغبني يف امل�ضاعدة؟ -

املعاهد  البحث عن  وبداأ  النقال،  احلا�ضوب  واأح�ضر  لالأريكة  اجتهنا 
واملنح الدرا�ضية املتوفرة.

ماذا قررتي ب�ضاأن اخت�ضا�ضك؟ -
�ضاألتحق مبعهد للطهو  فهو املف�ضل. -
لكنه لن ي�ضاعدك يف احل�ضول على العمل اجليد، ما راأيك بدرا�ضة  -

ال�ضكرتارية اأو اإدارة الأعمال؟
اأنا ل اأجيد احل�ضابات، كانت هذه نقطة اإخفاقي اأثناء الدرا�ضة. -
ل تقلقي فاملناهج التي تدر�ش يف املعاهد تختلف عن مناهج املدار�ش،  -

و�ضاأ�ضاعدِك اإن واجهتي �ضعوبة.
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ح�ضًنا تبقى اأن ننتقي معهًدا منا�ضًبا. -
درا�ضية  - منح  نظام  لديهم  اأن  كما  اأف�ضلهم  هو  املعهد  ذاك  اأن  اأرى 

جيدة، دعينا نذهب يف الغد ونلقي عليه نظرة، هيا ا�ضتعدي لل�ضهرة.
ملاذا ل نوؤجل لقاء اأ�ضدقائَك ليوم اآخر؟ -
ما الداعي للتاأجيل، اأريدِك اأن تلتقي باأ�ضخا�ش جدد. -

وافقُت على م�ض�ش كان لدّي ف�ضول لروؤية الفتيات الالتي يرافقهن 
الذي  ال�ضهرة  ف�ضتان  ارتديت  هناك،  اإحداهن  �ضاألتقي  اأين  وظننت 
اأهداين اإياه وليد وتركت �ضعري ين�ضدل على كتفي، واأ�ضفت بع�ش الزينة 

اإىل وجهي.

c
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مل  كما  للعودة،  بدعوتي  يوًما  خاطره  والدي  يكلف  ومل  �ضافرت  منذ 
يكلف نف�ضه يومها بالذهاب معي اإىل املطار واكتفى ب�ضالٍم بارٍد يف املنزل 
وغابت  والدتي  مع  احلال  يختلف  مل  ال�ضرفة،  من  رحيلي  يراقب  ووقف 

مرام عن امل�ضهد.
وحدها مريال التي اهتمت ب�ضفري وظلت تتحدث معي وت�ضجعني

اأنت ذاهب الآن اإىل عامل جديد فدعك من حياة الوحدة وحاول اأن  -
ُتكون �ضداقات جديدة، فال اأحد هناك �ضيهتم باأ�ضلوبك اأو تفكريك، 

ما يهم هو قدرتك على الإنتاج وهذه املنحة توؤكد عبقريتك.
اأثناء  معي  توا�ضل  على  ظلت  اللحظة،  هذه  يف  اأمٍّ  اإىل  حتولت  كاأنها 
لكن  ل�ضفري  الأوىل  الأيام  وداومت على مرا�ضلتي يف  للطائرة،  انتظاري 
بالتدريج انقطع التوا�ضل بيننا وان�ضغلت يف درا�ضتي، كنت اأطمئن عليها 

على فرتات متباعدة.
وفاته،  خرب  تاله  ثم  والدي  مبر�ش  يخربين  ات�ضالها  جاءين  حتى 
عجزت عن تقبل موته واأنا باخلارج وكان ح�ضوري اإىل املنزل ُيعني اإدراِك 

لرحيله الأبدي فتهربت من العودة.
اأكن  لكن مل  دائًما،  يدعمني  كان  اأنه  اإل  الظاهرية  يامن  ق�ضوة  رغم 
كانت  فيه،  ف�ضل  ما  وهذا  املعنوي  لدعمه  افتقادي  بقدر  للمادة  اأفتقد 
عالقتي به ُمربكة نظًرا لظروف �ضفره يف البداية، فما تعر�ضت له مريال 

غرّيه لالأ�ضواأ، لذا مل تكن عالقتي به جيدة. 
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لإقامتي  نظًرا  به  التعلق  �ضديد  كنُت  فقد  بجدي  عالقتي  عك�ش  على 
برحيل  �ضدمتي  تكررت  وفاته حتى  اأتخطى  اأكد  ومل  منزله،  الدائمة يف 

جدتي؛ مما ا�ضطرين للعودة اإىل منزل والدي.
كان العي�ش مع �ضذى �ضعًبا، كنت هادًئا بطبيعتي ل اأ�ضت�ضيغ الزحام 
والتواجد و�ضط الغرباء وكان منزلنا يعّج دائًما بعائلتها واأ�ضدقائها مما 
من  تخفف  كانت  من  مريال  وحدها  دائًما،  غرفتي  يف  للبقاء  ا�ضطرين 
حدة عزلتي، كنت معتاد على �ضحبتها لرتددها الدائم على منزل جدي.

الدرا�ضة، وكنت  ي�ضغلني �ضوى  الأيام، مل يكن  �ضرت انطوائًيا مبرور 
العلمية حتى ح�ضلت  الأبحاث  القراءة ومتابعة  اأ�ضتمتع بق�ضاء وقتي يف 
على جمموع مكنني من احل�ضول على منحة درا�ضية يف اإحدى اجلامعات 
اأنه  تخيلت  اأين  حتى  والدي  بعني  الفخر  نظرة  اأملح  مرة  لأول  العريقة، 

�ضيبكي متاأثًرا.
على  اأثرت  التي  جدي  ق�ضوة  وعن  عنه  احلديث  دائمة  جدتي  كانت 
�ضخ�ضيته وطباعه، واأنه خ�ضر حبيبته ب�ضبب طباعه هذه، لقد كانت تتهم 
والدتي باأنها ت�ضببت يف هذا، لكن مل اأعرف كيف؟!  فاجلميع كان يرف�ش 

احلديث عن الأمر.

c
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ذهبنا لق�ضاء ال�ضهرة مع اأ�ضدقائي، وقّدمت مريا اإليهم على اأنها ابنة 
خالتي.

مريا هوؤلء اأ�ضدقائي.. حازم وح�ضام وهديل ومي�ش. -
مرحًبا مريا ملاذا تاأخرمت؟ -

قالتها مي�ش وهي تتفح�ش مريال من اأول راأ�ضها اإىل اأ�ضفل قدميها، 
فاأجابتها: 

غادرنا املنزل متاأخًرا وذهبنا اإىل ال�ضينما. -
رد ح�ضام:

اأمل يكن باإمكانكم تاأجيل ال�ضينما ليوم اآخر، نحن ل جنتمع ب�ضهولة. -
ب�ضراحة لقد اأحليت على وليد كثرًيا للذهاب، فالفيلم ل يفوت وكنت  -

اأنتظر عر�ضه بفارغ ال�ضرب.
اأين معتز وخطيبته؟ -

ت�ضاجرا وهما يف الطريق يا وليد.
هل تناولتم الع�ضاء؟ -
لي�ش بعد، �ضنطلب الآن لقد كنا يف انتظاركم. -
مريا.. ماذا تف�ضلني؟ -
�ضاأطلب مثل وليد. -

طلبنا الطعام وبداأت رحلة التعارف.
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املبيعات،  ق�ضم  من  وهديل  بال�ضركة،  الدعايا  ق�ضم  م�ضوؤولة  مي�ش 
وحازم نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة، وح�ضام رئي�ش جمل�ش الإدارة.

اأنتم اأ�ضدقاء عمل اإًذا؟ -
تناولنا الطعام وجتنب حازم امل�ضاركة معنا يف احلديث، وظل حديث 

مريا مقت�ضًبا ف�ضاألتها هديل ب�ضخرية مبطنة:
هل اأنِت من النوع اخلجول يا مريا؟ -
ل، لكن هذا لي�ش مكاين املف�ضل. -

تدخل حازم يف احلديث  فجاأة و�ضاألها:
ما هو مكانِك املف�ضل اإًذا؟ -
اأف�ضل الأماكن ال�ضبابية حيث املو�ضيقى والرق�ش. -

تدخل ح�ضام:
هل جتيدين الرق�ش؟ -
بالطبع. -

عاد حازم لي�ضاألها:
لكن األ�ضِت �ضغرية على ارتياد هذه الأماكن؟ -
بالعك�ش فهي خم�ض�ضة ملن هم يف �ضني، رمبا جتدها �ضبابية بالن�ضبة  -

لَك.
رد حازم يف حتدي:

ما راأيكم اأن نكمل �ضهرتنا بنادي الرق�ش القريب من هنا؟ -
اأنه  ل اأدري ما �ضر التحدي الذي بداأ فجاأة بني حازم ومريال، اأعلم 
ينفر من �ضحبة الفتيات لكن مع هذا يتقبل وجود هديل ومي�ش، و�ضلنا 
اإىل اأحد اأندية الرق�ش ال�ضهرية، كان املكان مزحًما ووجدنا طاولة فارغة 

ب�ضعوبة، ا�ضتاأذنت مي�ش وهديل لتعديل مظهرهم، فيما جل�ش الباقني.
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األن تذهبي يا مريا؟ -
اإىل اأين؟ -
اإىل احللبة ح�ضبتِك متحم�ضة للرق�ش. -

اإيقافه لكنه جتاهلني، ومد يداه ودعاها لرتق�ش معه  ناديته بغر�ش 
فتعمدت اإحراجه.

�ضاأحتفظ باجلولة الأوىل لوليد. -
نه�ضت معها مرغًما حتت اأنظار حازم ال�ضاخرة.

اأرجو اأن ل ت�ضايقِك ت�ضرفات حازم فهو ل يجيد التعامل مع الن�ضاء. -
ل عليَك دعنا ننتبه للرق�ش. -

اإعجاب  �ضارقة  ال�ضريعة  وخطواتها  الر�ضيق  بج�ضدها  تدور  راحت 
دعاها  حازم  لكن  الطاولة،  اإىل  وعدنا  جمارتها  على  اأقوى  مل  اجلميع، 

للرق�ش.
اأن  تغري منط املو�ضيقى ف�ضارت الرق�ضة �ضريعة وعدائية، مل ي�ضبق 
�ضاهدت هذا النمط من الرق�ش، اندجمت مريا مع املو�ضيقى ومل يجد 
لهما،  فيديو  ت�ضجل  بجواري  هديل  ووقفت  جماراتها،  يف  �ضعوبة  حازم 

عدنا اإىل الطاولة بعد فرتة وحلق بنا حازم ومريا.
ا�ضتبّد بي الغيظ من ذهابها مع حازم، اأمل تاأتي ب�ضحبتي كيف جتروؤ 

على تركي اإًذا؟
اأ�ضعر ب�ضداع فظيع هل ميكننا املغادرة الآن يا وليد؟ -
ال�ضاخبة كما  - الأماكن  اأنِك حتبني  ال�ضهرة، ح�ضبت  اأول  هكذا ومن 

زعمِت.
جتاهلت مريا الرد على حازم، وجذبت حقيبتها ورمته بنظرة غا�ضبة، 
واجتهت  الطريق،  طوال  متجهمة  ظلت  وغادرنا،  املجموعة  باقي  وّدعنا 

لغرفتها فور عودتنا.
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مريا ماذا حدث؟ -
�ضديقَك هذا جمنون. -
ماذا فعل؟ -
األ ترى كيف كان يتعمد ال�ضتهزاء بي؟! -
ملاذا وافقِت على الرق�ش معه اإًذا؟ -
لأنه �ضديقك ومل اأقوى على اإحراجه بعد اأن تخليت عني. -
مل اأتخلى عنِك لكن ظننت اأنك م�ضتمتعة باحلديث معه و�ضجعتيه على  -

التمادي.
حازم  مع  رق�ضها  م�ضاهد  وعادت  اأع�ضابي  على  ال�ضيطرة  فقدت 
غريتي،  من  يهداأ  مل  الأمر  هذا  لكن  مي�ضها  مل  اأنه  �ضحيح  لذاكرتي، 
املبلل  ووجهها  احمرار عينيها  واأفقت على  فتعمدت �ضب غ�ضبي عليها، 

بدمعاتها.
مريا اأنا اآ�ضف �ضاحميني مل اأق�ضد. -
ل عليَك فهذا خطاأي من البداية. -

غادرت الغرفة �ضريًعا واختباأت باحلمام، كانت تنتحب ب�ضدة، ل اأدري 
ملاذا انفعلت عليها هكذا!

مريا اإما اأن تخرجي الآن واإل �ضاأك�ضر الباب. -
على �ضوت نحيبها.

مريا هذا اآخر اإنذار، لن اأ�ضلح باب احلمام لو ك�ضرته و�ضنبقى بدونه. -
فتحت الباب ببطء ثم اجتهت اإىل غرفة النوم، حلقت بها قبل اأن تغلق 

الباب، فاجتهت اإىل الفرا�ش واأعطتني ظهرها.
مريا مل اأق�ضد الإ�ضاءة اإليِك، ولن اأن�ضرف قبل اأن نتحدث. -
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اأين  - تظن  اأنَت  �ضديقَك،  مع  رق�ضت  عندما  بذهنك  دار  ما  اأعرف 
وانتقلت  عائلتي  تركت  مثلما  معه،  لالإقامة  و�ضاأنتقل  اإليه  اجنذبت 

للعي�ش معَك!
كفى جنوًنا. -
 لي�ش جنوًنا، هذه هي طريقتكم جميًعا يف التفكري ولن تتغري. -

ثيابها  بجمع  وبداأت  الثياب،  اإىل خزانة  واجتهت  الفرا�ش  قفزت من 
كيف  اأعرف  ل  حائًرا  وقفت  وال�ضياح،  النحيب  من  ه�ضترييا  و�ضط 

اأهدئها؟!
التدخل عندما متادى  - واجبي  املخطىء �ضدقيني، كان من  اأنا  مريا 

حازم يف م�ضايقتك.
جل�ضت على الأر�ش ودفنت راأ�ضها بني �ضاقيها، جل�ضُت قربها وكررت 

اعتذاري، رفعت راأ�ضها وتاأملتني بعينني اأدماهما الدمع.
اأعلم اأن اجلميع يراين فتاة عابثة ل ميكن الوثوق بها ول .... -
وقبول  - للواقع  ال�ضت�ضالم  باإمكانك  كان  وقوية،  رائعة  فتاة  اأراِك  اأنا 

هذه الزيجة وخداع ذاك ال�ضاب بعد الزواج عو�ش عن مغادرة املنزل، 
كثريات يفعلن هذا، لكنِك اخرتتي الطريق الأ�ضعب، فتاة اأخرى كان 
من املمكن اأن تعتمد على جمالها يف احل�ضول على عمل مربح دون 

الهتمام ل�ضمعتها.
ان�ضتت اإيّل وعندما انتهيت رفعت راأ�ضها واأمعنت النظر بي لتتاأكد من 

�ضدق كالمي، كان �ضمريي هو املتحدث يف هذه اللحظة.

c
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فيها  �ضاركني  التي  اجلحيمية  الرق�ضة  بعد  حانقة  ال�ضقة  اإىل  عدُت 
باأين  واتهمني  مني  والتقليل  جتريحي  يتعمد  كان  املغرور،  ال�ضاب  حازم 

فتاة عابثة ومدللة اعتادت اأن تغرت بالأنظار التي تتبعها اأينما ذهبت.
�ضاألته وهل ينطبق عليك الأمر نف�ضه؟ احتقن وجهه، ودافع عن نف�ضه 

باأنه جمرد �ضاب عادي، ل يتعمد جذب الأنظار مثلي.
قاطعته ب�ضخرية، 

وماذا عنَك �ضاًبا و�ضيًما ومم�ضوًقا القوام ولديه ب�ضرة خمرية جذابة  -
ووجه رجويل مثلك، األ يلفت هذا الأنظار؟!

اأجاب بربود: 
فتاة جريئة ووقحة متاًما مثلما توقعت. -

يف  ترتدد  حازم  كلمات  ظلت  وغادرنا،  اجلحيمية  الرق�ضة  انتهت 
املهينة  الأحكام  �ضاأحتمل  متى  اإىل  ال�ضراخ  يف  رغبتي  من  وتزيد  راأ�ضي 

التي ي�ضدرها اجلميع �ضدي؟!
هل بات اجلمال جرمية ت�ضتوجب العقاب، يف الدرا�ضة كان الأ�ضاتذة 
للفتيات  املعتادة  ال�ضورة  اأج�ّضد  اأين  باعتبار  با�ضمئزاز  معي  يتعاملون 
اجلميالت جمرد �ضخ�ضية تافهة وعقلية �ضطحية، ومل يختلف الو�ضع يف 
العمل كنت اأتعر�ش لل�ضخافات لنف�ش ال�ضبب، وكان الأمر ينتهي باخل�ضم 
من راتبي والطرد من العمل، لأن اجلميع يرى اأنني الطرف املخطىء واأن 

جمايل ي�ضجع ال�ضباب على التعدي علّي.
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والدي  وفاة  منذ  بداخلي،  اليتيمة  الطفلة  بانك�ضار  اأنتحب  كنت 
واأوجاعي تتزايد، رمبا مل يكن يجيد معاملتي كاأب لكنه كان جداري الآمن 

يف هذا العامل، لقد اأ�ضبحُت م�ضتباحة بعد رحيله.
ت�ضرفات  وعن  علّى  انفعاله  عن  يل  واعتذر  تهدئتي  وليد  ا�ضتطاع 
حازم، ذهبنا للمعهد ب�ضباح اليوم التايل �ضددت امل�ضروفات الدرا�ضية 
اأ�ضدقائه  للقاء  ذهب  املنزل،  اإىل  وعدنا  حما�ضراتي،  جدول  وا�ضتلمت 

واأم�ضيت النهار يف التفكري بحياتي.
حتملني  ملاذا  و�ضاأين؟  تدعني  اأن  �ضذى  على  ال�ضعب  من  كان  هل 
من  تنتظر  كانت  ماذا  عائلتها؟  من  لها  وحرمانه  بحقها  والدي  اأخطاء 
طفلة تتعر�ش للتحر�ش يف كل مرة تذهب فيها اإىل جدتها؟ لقد حاولت اأن 

اأخربها بالأذى الذي اأتعر�ش له لكنها رف�ضت ت�ضديقي.
حتى مرام �ضقيقتي خذلتني حني ا�ضتنجدت بها، وظلت تعايرين مبا 
فعله خالد وتهددين به، مل ينقذين من حقارة خالد �ضوى عودة والدي من 

ال�ضفر.
ماذا كانت تنتظر من والد َعِلم باعتداء مراهًقا على طفلته ال�ضغرية؟ 

هل كان عليه اأن يكذب ما تبوح به ب�ضمات خالد فوق ج�ضدي؟
ملاذا مل حتاول �ضذى حمايتي كما تفعل كل اأم مع اأطفالها؟! ماذاعن 
�ضقيقتي التي كانت تت�ضفى بي وت�ضتميت يف اإيذائي! حتى �ضقيقي الوحيد 
�ضذى  مواجهة  يف  وحيدة  وتركني  بعدها  هاجر  ثم  بامل�ضاهدة،  اكتفى 

ومرام.
لن اأغفر لهم ما فعلوه بي، يامن وحده الذي ي�ضتحق مغفرتي، فرغم 

كل اأوجاعه وا�ضطراباته حاول اأن يكون اأّب جيًدا لأجلي.
اأ�ضرتد نقاء روحي من  اأف�ضدوه بداخلي؟ كيَف  اأ�ضلح ما  يا اهلل كيف 

cجديد!
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�ضاعفت مريال عدد �ضاعات عملها، تغادر يف ال�ضابعة �ضباًحا وتعود 
الذي  املتوا�ضل  املجهود  خطورة  اإىل  كثرًيا  نبهتها  الليل،  منت�ضف  قرب 
تقوم به لكن تعللت بحاجتها لدخار املال قبل بداية الدرا�ضة، حتى اأنها 
ب�ضرتها،  ال�ضحوب  واحتل  ب�ضدة  وزنها  وانخف�ش  بنف�ضها  العناية  اأهملت 
باتت  غرفتها  حتى  �ضيء  كل  واأهملت  الكتئاب،  عالمات  عليها  وظهرت 
اإىل  جنًبا  املتناثرة  اأحذيتها  الأر�ش،  تفرت�ش  ثيابها  الفو�ضى،  من  ت�ضكو 

جنب بطول ال�ضالة.
عدُت يف اأحد الأيام من العمل لأجد ال�ضقة غارقة يف الظالم والهدوء 
الوقت متاأخر ويفرت�ش بها  اأن  الأمر خا�ضة  ا�ضتغربت  العادة،  على غري 
اأن تكون نائمة وهي تخاف النوم يف الظالم، دلفت اإىل غرفتها لأجدها 
وزجاجات  املتناثرة  ال�ضجائر  اأعقاب  من  الكثري  وحولها  الأر�ش  تفرت�ش 
ما  بو�ضوح  لأرى  منها  اقرتبت  تلتفت،  مل  لكن  ناديتها  فارغة،  كحوليات 

تفعله واأجلمتني ال�ضدمة.
بالدم،  املغطاة  �ضاقها  داخل  تغر�ضها  حادة  زجاج  قطعة  بيدها  كان 
امل�ضهد  هذا  اأمام  ذهويل  على  ال�ضيطرة  حماوًل  بحذر  منها  اقرتبت 

اجلنوين.
قطعة  منها  ونزعت  كفها  وكبلت  قربها  فانحنيت  وجودي  تلحظ  مل 
�ضاقها  كانت  اجلنون؟  هذا  ما  اأنفا�ضي،  األتقط  بعدها  وقفت  الزجاج، 
ت�ضرخ  راحت  منها،  اأ�ضفل  كبرية  دماء  بقعة  وهناك  ب�ضٍع  ب�ضكٍل  مدماة 

وت�ضّب بغ�ضب، ذهبت لأبحث عن علبة الإ�ضعافات.
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وعدت اإىل الغرفة لأراها تغر�ش اأعقاب ال�ضجارة امل�ضتعل براحة يدها، 
كانت  الّد�ش،  اأ�ضفل  واأنزلتها  احلمام  اإىل  واجتهت  الأر�ش  عن  رفعتها 
تقاومني بعنٍف و�ضراوٍة، كبلت يدها من اخللف حتى توقفت عن املقاومة 

لكنها دخلت يف نوبة بكاء ه�ضتريي.
التقطيب،  اإىل  وحتتاج  عميقة  فوجدتها  �ضاقيها  جروح  تفح�ضت   
�ضحبت عباءة ال�ضالة اخلا�ضة بها و�ضاعدتها على ارتداوؤها وذهبنا اإىل 

اأقرب م�ضفى.
لها  �ضرف  جروحها،  بتقطيب  وقام  مهدىء  حقنة  الطبيب  اأعطاها 
و�ضلنا  نف�ضّي،  لطبيٍب  الذهاب  ب�ضرورة  ون�ضحنا  وم�ضادات  مهدىء 
لها كا�ضة حليب دافىء حتى  الفرا�ش، ذهبت لأعد  اإىل  ال�ضقة ثم دلفت 
الندبات  اآثار  اأتذكر  واأنا  اأمام املوقد  اأقف مذهوًل  تتناول عالجها، كنت 
التي كانت تغطيها، اإًذا هذه لي�ضت املرة الأوىل التي متار�ش فيها التعذيب 

على نف�ضها، لقد ظننت اأنها حالة جنون مفاجىء.
علّي  واأحلت  الدواء  مع  جترعته  اإياه،  وناولتها  احلليب  كا�ضة  حملت 

لأبقى بجانبها، فجل�ضت معها حتى غطت يف النوم.
وبداأت  الدم،  اآثار  ونظفت  ال�ضجائر  واأعقاب  الزجاجات  جمعت 
البحث على الإنرتنت عن و�ضف طبي حلالة مريال، كانت الأعرا�ش التي 
ظهرت عليها تت�ضابه مع عدة ا�ضطرابات، ومل اأتو�ضل اإىل و�ضف حمدد 
ا، فرمبا اأقدمت على  بعد �ضاعات من البحث، الأمر يلزمه طبيًبا خمت�ضً
النتحار باإحدى نوباتها اجلنونية، فحددت موعد مب�ضاء اليوم مع طبيب 

نف�ضّي.
لكن ماذا حدث لكل هذه الثورة؟ كانت طبيعية م�ضاء اليوم ال�ضابق، 
ول  انت�ضف  النهار قد  ال�ضبب؟ كان  العمل هو  يكون �ضغط  اأن  يعقل  هل 
ببطء  عينيها  فتحت  حتى  بجوارها  جل�ضت  املهدىء،  بفعل  نائمة  تزال 

ورفعت راأ�ضها نحوي.
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مريا كيف حالِك الآن؟ -
متتمت ب�ضعوبة: 

حلقي يوؤملني، وراأ�ضي �ضينفجر من الأمل، ماذا حدث؟ -
ل �ضيء حبيبتي �ضتكونني بخري، انتظري �ضاأح�ضر لِك الدواء. -

مل اأقوى على روؤيتها يف هذه احلالة من ال�ضعف والوهن، اأين ذهبت 
تلك ال�ضاخبة التي كانت ت�ضكن معي؟

عدُت اإليها، ناولتها كا�ضة احلليب مع الأقرا�ش وجترعتها على مهٍل، 
فتناولتها.

ماذا حدث معِك بالأم�ش؟ -
لقد تركت العمل بعد اأن حاول اأن اأن..  -
من حاول ماذا؟ -

قلتها بنفاذ �ضرب وقلق.
هو دفعني بقوة وحاول.. لقد حاولت الهرب �ضدقني �ضدقني. -

حاولت ا�ضتيعاب ما تقول، يبدو اأنها تعر�ضت ملحاولة اعتداء لكن اإىل 
اأي مدى و�ضل الأمر؟

اأنِت بخري مل مي�ض�ضِك باأذى، األي�ش كذلك؟ -
اأجابت بنربة متقطعة:

هي بخري، ل اأحد ي�ضتطيع اأن يوؤذيها، لقد علمها يامن كيف تدافع عن  -
نف�ضها، ل اأحد ي�ضتطيع اأن مي�ضها حتى خالد نف�ضه.

بدا وا�ضًحا اأنها عادت للهذيان، فرتكتها ت�ضتغرق يف النوم واأنا غارق 
واأين كانت حني حدث  يف حريتي، من الذي جتراأ على العتداء عليها؟ 
ت�ضفى  حتى  �ضاأنتظر  الآخر؟  هو  لها  تعر�ش  هل  هذا،  خالد  هذا؟،من 

لأعرف الأمر.
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 كان من املفرت�ش اأن ي�ضتمر مفعول الدواء فرتة طويلة تكفي لذهابي 
اإىل الطبيب وعودتي، لكن كنت قلًقا من اأن ت�ضحو دون اأن جتدين، لكن 

ماذا لو اأجلت الذهاب و�ضاءت حالتها اأو عاودتها نوبات اجلنون هذه؟
�ضبق  لقد  الذهاب،  ترف�ش  لكنها  بدونها؟  الطبيب  �ضاأفعل عند  ماذا 
تعاين  التي  النوم  ا�ضطرابات  ملعاجلة  بالذهاب  ن�ضحتها  حني  وجربت 

منها، الأف�ضل اأن اأذهب مبفردي واأعر�ش عليه حالتها فلن اأخ�ضر �ضيًئا.

c
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التقيُت بالطبيب يف املوعد املُحدد و�ضرحت له حالة مريا با�ضتفا�ضة، 
وبداأ طرح الأ�ضئلة.

كم عمرها؟ -
ثمانية ع�ضر. -
هل تعاين من م�ضاكل يف النوم؟ -
نعم. -
هل لديها م�ضاكل يف ال�ضهية؟ -
مت�ش  - ل  واأحياًنا  �ضخمة،  بكميات  تاأكل  للغاية  �ضرهة  ت�ضبح  اأحياًنا 

الطعام لأيام.
هل تعاين من تقلبات املزاج؟ -
مزاجها يتبدل �ضريًعا من املرح وال�ضخب اإىل الكاآبة واحلزن بدون  -

اأ�ضباب.
 ماذا عن مظهرها العام؟ -
اأحياًنا تكون �ضديدة العناية مبظهرها واأناقتها، وفجاأة تهمل كل هذا. -
هل ُتعاين من ا�ضطرابات القلق؟ -
هي قلوقة ب�ضاأن م�ضتقبلها ب�ضكل يفوق الو�ضف. -
ماذا عن نوبات الهلع؟ -
مل اأفهم ماذا تعني؟ -
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هل ُتعاين من خوف غري مربر مثاًل؟ -
لديها خوف من امل�ضتقبل ومن الظالم، ول تنام اإل و�ضط �ضو�ضاء. -
كيف كانت طفولتها؟ -
�ضيئة. -
هل تعر�ضت لالعتداء يف طفولتها؟ -
ل اأعرف. -
هل تتعاطى مواد خمدرة اأو كحولية؟ -
نعم، وتوقفت لفرتة لكن عادت بالأم�ش كما اأخربتَك. -
هل عالقتها باأ�ضرتها جيدة؟ -
عالقتها بهم م�ضطربة. -
اأرى  - حالتها،  عن  مبدئية  فكرة  تكوين  ا�ضتطعت  حديثك  خالل  من 

باأنها تعاين من ا�ضطراب ال�ضخ�ضية احلدية، فحتى الآن لديها �ضتة 
اأعرا�ش اأ�ضا�ضية من اأ�ضل ت�ضعة اإىل جانب الرغبة يف اإيذاء النف�ش، 

لكن هذا ل يكفي، ل بد من ح�ضورها للت�ضخي�ش وبدء العالج.
ماذا ُيعني ا�ضطراب ال�ضخ�ضية احلدية هذا؟ -
ا�ضطراب يوؤثر على �ضخ�ضية املري�ش ويجعله مير بحالت من عدم  -

ا�ضتقرار املزاج وال�ضلوك اإىل جانب نوبات قلق وهلع، تدفعه اإىل اإيذاء 
نف�ضه وحماولة و�ضع حد ملعانته بالنتحار، اأو ال�ضتعانة بالكحوليات 

واملخدرات هرًبا من تقلباته املزاجية احلادة.
هل له عالج؟ -
هناك اأدوية مثبطة لتقلبات املزاج، ومهدئات. -

كانت مريال نائمة عند عودتي، جل�ضُت اأمام احلا�ضوب اأطالع املقالت 
اأنه غالًبا ما يكون  التي تتحدث عن هذا ال�ضطراب والتي اأجمعت على 
نتيجة التعر�ش لالإ�ضاءة والإهمال يف الطفولة، حتًما كان لوالدتها يد فيما 

يحدث الآن.
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كانت اأعرا�ش ال�ضطراب تتوافق مع �ضلوك مريا، حالة من اخلمول 
دائم  واإح�ضا�ش  بالقلق  دائٌم  و�ضعوٌر  القوية،  احلما�ضة  من  حالة  يليها 

بالذنب، هل كان �ضعورها بالذنب �ضبب بكائها ال�ضديد اأثناء �ضالتها! 
انفعالت  جمموعة  احلدية  ال�ضخ�ضية  با�ضطراب  امل�ضاب  حياة 
حادة تتناوب على مزاجه وتوؤثر يف �ضلوكه، وتزداد حدتها عند التعر�ش 
اأغلقت  مبر�ضها؟  علم  على  كانت  هل  ترى  ال�ضتقرار،  وعدم  لل�ضغوط 
حتى  باأناملي؛  واأنفها  وجنتيها  داعبت  غرفتها،  اإىل  وذهبت  احلا�ضوب 

بداأت ت�ضتيقظ، كم ا�ضتقت حليويتها.
منذ متى واأنا نائمة؟ -
منذ ليلة اأم�ش. -

هم�ضت يف رجاء: 
هل ميكننا اخلروج قلياًل؟ اأحتاج للهواء. -
لكن اأنِت متعبة دعينا نوؤجلها للغد. -
اأ�ضعر بالختناق، دعنا نتجول قرب املنزل. -
ح�ضًنا.. هيا ا�ضتعدي. -

البحر،  من  القريبة  املطاعم  اأحد  اإىل  وا�ضطحبتها  املنزل  غادرنا 
مني،  و�ضغط  اإحلاح  بعد  الع�ضري  كا�ضة  �ضوى  تتناول  مل  الطعام  طلبت 

لحظت �ضرودها فبادرتها باحلديث:
ماذا حدث معِك يا مريا؟ -
ل �ضيء، مل اأعد اأقوى على اإرهاق العمل فرتكته. -
لكنِك اأخربتيني باأن هناك من تعّر�ش لِك. -

حتى  �ضمتها  على  وحافظت  الرد،  وجتاهلت  بعيًدا  بوجهها  اأ�ضاحت 
عودتنا. 
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بنفاذ  الثياب  ما بخزانة  �ضيء  تفت�ش عن  وراحت  اإىل غرفتها  عادت 
�ضرب وقلبتها راأ�ًضا على عقٍب، كنت اأراقبها من مكاين على الأريكة، تركت 
ثم  وبعرثته،  الفرا�ش  اإىل  وعادت  الأر�ش،  على  متناثرة  املالب�ش  اأكوام 

تركت الغرفة وم�ضت باجتاهي.
اأين ذهبت زجاجاتي؟ -
هل تق�ضدين زجاجة العطور؟ -

�ضرخت بنفاذ �ضرب:
زجاجات الفودكا لقد تركتها بجوار خزانة الثياب، اأين ذهبت؟  -
كببتها يف املغ�ضلة. -
هل جننت مِلَ فعلت هذا؟ اذهب الآن واأح�ضر غريها. -

عادت لهي�ضترييا ال�ضراخ وفقدت ال�ضيطرة على نف�ضها، كانت تقذفني 
بكل ما تطاله يدها وهي تكرر طلبها بجنون، وحل�ضن احلظ اأنها توقفت 
فجاأة بعد اأن هدها الإعياء، عدت لالإنرتنت وبحثت عن طريقة التعامل مع 
اأ�ضحاب ال�ضخ�ضية احلدية هذه، لكن توقفت حني راأيتها حتمل حافظة 

النقود ويف طريقها اإىل مغادرة ال�ضقة.
اإىل اأين �ضتذهبني؟ -
�ضاأذهب لأ�ضرتي زجاجات اأخرى. -
الآن ومبفردِك! ان�ضي اأمر تلك اخلمور اللعينة، ماذا حدث لكل هذا؟ -

اندفعت �ضوب الباب فلحقت بها ومنعتها من اخلروج، ظلت تدفعني 
بقوة وهي ت�ضّب وتلعن، ا�ضطررت يف النهاية اإىل رفعها عن الأر�ش وحملها 

اإىل الأريكة، ومنعتها عن احلركة ب�ضعوبة.
مريا ما راأيك اأن نتحدث بهدوء.. اأخربيني ماذا حدث؟ -
ل �ضيء اأخربتَك باأين تركت العمل، دعني الآن. -
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بداأت تنتحب بعد اأن ف�ضلت يف التمل�ش مني، اأرخيت قب�ضتي حولها 
وربت على كتفيها.

اإما اأن تخربيني ما حدث معِك، واإّل �ضاأذهب اإىل املقهى ملعرفة الأمر  -
بطريقتي.

�ضهقت يف انفعال:
لقد حاول اأحد العاملني العتداء علّي.  -
كيف حدث هذا؟ -
كان دوامي اليوم يف املطبخ، طلب مني امل�ضوؤول ترتيب غرفة التربيد  -

من  متكنت  عنوة،  تقبيلي  وحاول  بداخلها  كنت  عندما  بي  وحَلق 
يف  ي�ضدقني  مل  حدث،  مبا  املدير  واأخربت  ب�ضعوبة  منه  التمل�ش 
البداية ثم اتهمني بعد ذلك باأين امل�ضوؤولة، واأن ثيابي املثرية هي ما 
ما حدث  اأن�ضى  اأن  ب�ضرط  لكن  �ضيتحدث معه  واأنه  اإىل هذا،  دفعته 
واأتابع عملي، ففقدت اأع�ضابي و�ضفعته وتدخل زمالئي واأفلتوه مني، 

اأعطاين راتبي بعد اأن خ�ضم ن�ضفه.
انتبهي لهذا  - اأو ثيابك دخل فيما حدث،  رمبا كانت لطريقة حديثك 

فيما بعد، وان�ضي الأمر.

c
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ل اأدري كم مّر من الوقت واأنا بهذه احلالة، كل ما اأذكره اأنني كنت 
اليوم  هذا  يف  العمل  غادرت  منذ  درجة  اأق�ضى  اإىل  نف�ضي  على  ناقمة 
اإليه،  اأذهب  مكان  لدّي  يكن  ومل  ال�ضقة  اإىل  العودة  اأطق  ومل  امل�ضوؤوم، 

فجل�ضت اأمام البحر وحاولُت ال�ضيطرة على نف�ضي لكني ف�ضلت. 
موقف واحد اأعادين األف خطوة للوراء، هاجمتني الذكريات ب�ضراوة، 
الثقيل على  كفه  ملم�ش  علّي،  اعتداء خالد  م�ضاهد  اإىل  وعدُت مبخيلتي 
اأ�ضفل �ضلم جدتي املظلم،  ج�ضدي وحماولتي التمل�ش منه، احتجازه يل 
نظرات مرام ال�ضامتة ومراقبتها ما يحدث بت�ضفي؛ زاد من جراأة خالد 

وحماولته نزع ف�ضتاين عني.
م�ضهد �ضذى وهي ت�ضخر مني قائلة: »ل ت�ضتعجلي هذا الأمر �ضيحدث 
قريًبا فل�ضِت �ضوى ج�ضد جميل �ضيجلب علينا امل�ضائب«، نحيِب امل�ضتمر 
حلظة الذهاب اإىل املنزل وتهديدي لها باأخبار والدي، توعدها يل وحرقها 
ليدي، ا�ضتيقاظ يامن على نحيبي الهي�ضتريي، واإ�ضراره على معرفة ما 
يجرى فاأخربته مبا يفعله ابن اأخت �ضذى بي وراأى عالمات احلرق على 

ج�ضدي. 
ما  احتمال  على  اأقوى  مل  �ضذى،  وجه  على  والدي  �ضفعات  توالت 
يحدث ف�ضقطت فاقدة الوعي، فحب�ضهما باملنزل وحملني اإىل امل�ضت�ضفى، 
خ�ضعت بعدها جلل�ضات عالج نف�ضي طوياًل ب�ضبب حالة التبول الال اإرادي 
التي اأ�ضابتني نتيجة لقذارة خالد والإرهاب الذي �ضببته يل �ضذى، حاول 
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يامن تعوي�ضي عما حدث، وانتقم يل من خالد و�ضذى، لكن �ضعوره بالذنب 
جتاهي طغى عليه، كان يعتقد باأن ما حدث معي هو ذنب حور وقد انتقم 

اهلل لها.
اأين يامن الآن مما حدث معي باملقهى؟ اأين هو من النظرات اجلائعة 
التي ل ترى بي �ضوى وجه مثري وج�ضد مغري؟ اأين يامن من زواج مرام 

باخلنزير خالد؟ ما كان هذا كله ليحدث لو كان يامن على قيد احلياة.
هل ُجّنت �ضذى حتى تلقى بابنتها الكربى بني يدي همجيًّا مل يرحم 
براءة ابنتها ال�ضغرية، عاًما كاماًل واأنا اأ�ضاأل نف�ضي عن حقيقة ما يحدث 

دون جواب منطقي، عاًما كاماًل مل تتوانى فيه �ضذى عن النتقام مني.
حمل  اإىل  اجتهت  احلالة،  تلك  على  واأنا  ينق�ضي  اأن  النهار  اأو�ضك 
للكحوليات، اأنفقت ما تبقى من راتبي على زجاجات الفودكا وعلب البريا 
حملتهم معي وعدُت اإىل غرفتي، بداأت بال�ضرب زجاجة تلو الأخرى، كنُت 
خلف  ذكرياتي  هداأت  بعقلي،  تعبث  التي  وال�ضور  الأ�ضوات   من  اأهرب 

غيمة من اخليالت، لكن مل تهداأ اأوجاعي الداخلية.
فتناولت زجاجة فارغة وحطمتها وغر�ضتها يف �ضاقي بقوة وكلما زاد 
وبداأُت  بالتدريج  اأوجاعي  خفتت  النف�ضية،  بالراحة  �ضعوري  ازداد  الأمل 

اأنت�ضي، ل اأدري كم م�ضى من الوقت واأنا على تلك احلالة؟!
بكفي  اأحاطت  التي  بال�ضمادات  وفوجئت  امل�ضاء  يف  ا�ضتيقظُت  لكن 
ا؟ �ضعرت برغبة �ضديدة يف املوت والزوال،  اأي�ضً و�ضاقي، ترى ماذ فعلت 
اأن جدران املنزل �ضتنطبق علّى،  واأح�ض�ضُت  الغرفة ثقياًل  الهواء يف  كان 

ومل اأقوى على تذكر ما حدث.
اأخربين وليد مبا حدث يف اليومني املا�ضيني، �ضعرُت باخلجل وا�ضتدت 
اأين  لكن  املخزي،  ال�ضكل  بهذا  اأمامه  تعريت  اأن  بعد  الرحيل  يف  رغبتي 

�ضاأذهب؟
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لقد فقدت عملي وما تبقى من راتبي لن يغطي نفقاتي اأي جنون هذا 
الذي فعلته بنف�ضي؟ كيف يراين وليد الآن؟ حتًما �ضيعتقد باأين فتاة عابثة 
اأوؤكد له مدى رعونتي. ليذهب براأيه  ت�ضتحق ما جرى لها، للمرة الثانية 

اإىل اجلحيم، اأمل يجد مربًرا لهذا الهمجي املتحر�ش يف املطعم؟! 
م�ضاعدة  على  اأعتمد  ولن  الآن  بعد  حياتي  يف  يتدخل  اأحد  اأدع  لن 
خملوق، لكن ماذا �ضاأفعل الآن؟ ومن اأين يل بعمل يعو�ش ما اأنفقته خالل 

نوبة جنوين هذه؟ كيف �ضاأ�ضتكمل درا�ضتي؟
فيه  يوجد  ل  عمل  اإىل  بحاجة  اأنا  ال�ضندوق،  خارج  البحث  اأوان  اآن 
خربة  فلدّي  مهاراتي  ا�ضتغالل  علّي  همجيني،  وموظفني  انتهازي  مدير 
باإعداد وجبات  �ضاأقوم  اأ�ضتفيد منها؟  ل  ملا  الطهو  بها يف جمال  باأ�ش  ل 
منزلية وت�ضويقها عرب الإنرتنت، فكرة ل باأ�ش بها ورمبا تدر دخاًل جيًدا.

�ضفحتي  على  اأن�ضرها  كنت  التي  واحللوى  الوجبات  �ضور  برفع  قمت 
كنوع من الدعايا، لكن ل زلت بحاجة اإىل عدد كبري من املعجبني واملتابعني 

وهذا الأمر يلزمه دعاية.
اإذا كان جمايل هو �ضبب تعا�ضتي حتى الآن فلماذا ل اأ�ضتغله ل�ضاحلي؟! 
اأح�ضرت هاتفي اجلوال و�ضجلت مقطع فيديو يل اأثناء الطهو، لعبت فيه 

دور الطاهي كما يف برامج التلفاز.
رفعُت ال�ضور والفيديو على الفي�ضبوك واأرفقتها برقم هاتفي، وحملُت 
من  واأهديتهم  نف�ضي  اإليهم  وقدمت  البداية  يف  جرياين  اإىل  الأطباق 
بتكلفة  وجباتهم  لطهو  با�ضتعدادي  واأخربتهم  اأعددتهم  التي  الأ�ضناف 

اأقل من املطاعم.
ازداد عدد املتابعني بعد فرتة من املداومة وح�ضلت على اأول عميلة، 
اإليها بنف�ضي، لكن مل تعجبني طريقتها  تفانيت يف اإعداد طلبها و�ضلمته 
يف التعامل معي وا�ضتعالئها الوا�ضح لكن ل باأ�ش ما دمُت �ضاأح�ضل على 

املال يف النهاية.



81

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا�ضطربت عالقتي بوليد وحاول اإثنائي عن م�ضروعي ومل يرتك طريقة 
الزبائن  وعرف  جناًحا  اأحقق  بداأت  وحني  معي،  وجربها  اإل  لإحباطي 
طريقي اأ�ضر على �ضرورة اإيقاف ال�ضفحة بحجة اأن املقاطع التي اأظهر 

بها �ضتت�ضبب يف �ضخرية زمالئي باملعهد مني، لكن جتاهلته وا�ضتمريت.
ما  وكثرًيا  متاأخر،  وقت  والعودة يف  مبكًرا  ال�ضقة  مغادرة  يتعمد  كان 
كان ي�ضلني �ضوته وهو يرتب موعد للقاء اإحداهن فتعمدت جتاهله، اإىل 

اأن ا�ضت�ضلم يف النهاية.
عاد يومها مبكًرا عن املعتاد، طلب مني اإعداد وجبة تكفي �ضخ�ضني 
وترك يل حرية اختيار الأ�ضناف واأ�ضر اأن يدفع تكلفة الوجبات، ظننت 
اأنه يعد يل مفاجاأة ما، جهزت طلبه وغلفت الوجبة وتركته على املن�ضدة 

بجوار حقيبة عمله كما طلب. 
الوجبات  حمل  لكنه  بيننا،  الأمور  لإ�ضالح  منه  حماولة  اأنها  ظننت 

و�ضاح مبرح:
الطعام  - نال  لو  قيمة  هدية  على  �ضتح�ضلني  �ضعيدة  �ضهرة  يل  متني 

اإعجابها.
اأنه  اأم  هذه  بفعلته  م�ضايقتي  ق�ضد  مذهولة، هل  مكاين  ت�ضمرت يف 

يحاول دعمي؟
اأن  وقررت  باخلارج،  عطالته  يق�ضي  واأ�ضبح  بيننا  العالقة  تباعدت 

ا. ت�ضبح عالقتنا �ضطحية ك�ضركاء �ضكن ل اأكرث حتى اأجد �ضكًنا خا�ضًّ
بعد  املنزل  اإىل  واأعود  املحا�ضرات  يف  ال�ضباح  فرتة  اأق�ضي  كنت 
جتهيز  يف  املطبخ  داخل  النهار  من  تبقى  ما  لأوا�ضل  منهكة  الظهرية 
الطلبات واإي�ضالها، واأختطف بع�ش الوقت يف امل�ضاء لال�ضتذكار، متنيت 
اأن تاأتيني طلبية كبرية متكنني من اأخذ عطلة، حتققت اأمنيتي حني تلقيت 
ات�ضال من فتاة طلبت مني اإعداد غداء لعدٍد كبرٍي وتركت يل حرية اختيار 

الأ�ضناف، تفرغت لتجهيز الوجبات ومل اأذهب اإىل حما�ضراتي.
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بها  ات�ضلت  اأجدها  مل  لكن  للت�ضليم  املحدد  املوعد  يف  اإليها  ذهبت 
عدة مرات لأفاجاأ بهاتفها مغلًقا، يا اهلل ما هذا العبث؟ لن اأحتمل مقلب 
�ضخيف كهذا، فلي�ش لدّي غطاء مايل يعو�ش ما اأنفقته، و�ضعت حمولتي 
على الر�ضيف وجل�ضت بجوارها، مرت �ضاعتني ومل تظهر، لعنت غبائي، 

كان ل بد اأن اأطلب منها اإر�ضال عربون مبدئي حتى اأتاأكد من جديتها.
اأفقت.. على �ضوت ماألوف رفعت راأ�ضي؛ لأرى �ضاحب ال�ضوت الرخيم 
ال�ضاب الذي ا�ضتهزاأ بي  والظل الطويل لقد كان هو بكل وقاحته، حازم 

ليلة ال�ضهرة، هذا ما كان ينق�ضني بهذا النهار املغرب!
اآن�ضة مريال؟ -

تطلعت اإليه بتحفز:
ماذا تريد من اآن�ضة زفت؟ -
اأتيُت ل�ضتالم الوجبات، معذرة على التاأخري. -

نه�ضت جمربة بعد اأن �ضعرُت باأين قزمة اأمام طوله.
كّف عن مزاحك ال�ضخيف ول تف�ضد علّي عملي. -
اأنا ل اأمزح يا مريال اأنا من كلفت ال�ضكرترية بالتوا�ضل معِك، وعلقُت  -

يف اجتماع هام اأخرين عن احل�ضور.
كيف و�ضلت اإىل رقمي؟ -
راأيت اإحدى فيديوهاتِك �ضدفة وراودتني الرغبة يف م�ضاعدتِك. -
ل حاجة يل باإح�ضانك. -

حملُت حقائب الطعام وانطلقت، فجذبني من كتفي واأوقفني عنوة.
هل يعجبك و�ضعك هذا واإقامتك مع ذاك الأحمق؟ -
ل اأفهم عن ماذا تتحدث؟ -
تاأخرت عن  - لقد  الطريق هكذا هيا  نتحدث يف منت�ضف  �ضنظل  هل 

ال�ضركة.
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لن اأذهب معَك. -
للتقرير  - اإًذا  ا�ضتعدي  الطلبية،  ت�ضليم  ترف�ضني  اأنِك  هذا  من  اأفهم 

الذي �ضاأرفعه عنِك.
بدا اأنه يتحدث بجدية.

»يا اهلل ! من اأين تاأتيني هذه امل�ضائب هل باتت ال�ضماء متطرها على 
راأ�ضي اأم اأن لدّي مغناطي�ش يجذبها نحوي!«

ملاذا تتعمد اإيذائي هكذا، ماذا فعلت لَك؟ -
هيا �ضنتحدث يف ال�ضيارة، لقد تعطلت مبا يكفي. -
بحقيبة  - ور�ضها  يدي  من  الأكيا�ش  جذب  خلفه،  يجرين  وهو  قالها 

�ضيارته، ف�ضعدُت ل�ضيارته جمربة وتعمدت �ضفع الباب بقوة.
هل هذا هو اأقوى ما عندك؟ -

قالها هازًئا ثم انطلق بجنونه.
اأين �ضنذهب، من كنت تق�ضد بالأحمق، ماذا تريد مني؟ -
هل اأنِت مت�ضرعة كطلقة البندقية دائًما هكذا؟ لدينا غداء عمل يف  -

ال�ضركة وراأيت اأنها فر�ضة جيدة لِك.
وَمن كنت تق�ضد بالأحمق؟ -
وليد هو الأحمق، واأعلم باأمر اإقامتك معه. -
هل اأخربَك؟  -
من  - التقاطها  مت  ومعظمها  �ضفحته  على  معه  �ضورِك  راأيت  لكن  ل 

داخل �ضقته.
ما دخلَك اأنَت؟ -
اأريد اإنقاذك من وليد قبل فوات الأوان. -
لكن وليد �ضاعدين كثرًيا! -
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يديه  - حتت  من  تفلتي  اأن  جرِب  لكن  �ضيطرته،  حتت  دمِت  ما  نعم 
وا�ضتمتعي مبا �ضيفعله بِك. 

 كيف عرفت اأنها �ضقته؟ -
 لقد كنا نت�ضارك ال�ضكن قبل جميئِك بفرتة. -

مل اأعي ماذا ق�ضد حازم من كل هذا، هل بُت فري�ضة �ضهلة بنظره؟ 
جتاهلني،  لكنه  الوجبات  تكلفت  �ضداد  منه  فطلبت  �ضركته  ملقر  و�ضلنا 

والتقط اأكيا�ش الطعام و�ضار اأمامي مبتعًدا.
حلقت به ثائرة:

كّف عن ال�ضتخفاف بي، اأنا ل اأ�ضحذ منَك، حينها وا�ضل �ضريه بربود  -
مثرًيا لالأع�ضاب.

اأدرت ظهري واتخذت طريق العودة، �ضاح:
دون  - هذا  يكون  ولن  لدينا،  الطاولة  بتجهيز  م�ضاعدتك  يف  اأرغب 

مقابل.
حلقُت به يف �ضمت، ا�ضطحبني اإىل قاعة كبرية، و�ضع الطعام على 
وعاد  اخلارج  اإىل  بعدها  واجته  الأطباق،  على  بتوزيعه  وقمت  الطاولة 
ومعه وليد وح�ضام واأخريني قدمني للجميع على اأين مديرة مطبخ خا�ش، 
غرفة  اإىل  ح�ضام  ا�ضطحبهم  انتهوا،  حتى  الغداء  تقدمي  على  اأ�ضرفت 

اأخرى وتبعهم وليد الذي تعمد جتاهلي ُكلًيا.
اأوراًقا  يحوي  �ضغرًيا  ظرًفا  ومنحني  م�ضاعدته  على  حازم  �ضكرين 

cنقدية، واعتذر عن عدم قدرته على اإي�ضايل.
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كدت اأجن عند روؤيتي ملريال وحازم مًعا، ماذا تفعل ب�ضحبته وكيف 
و�ضل اإليها؟

عدُت اإىل املنزل بنهاية اليوم كانت تفرت�ش الأريكة وحولها دفاترها 
وكتبها الدرا�ضية ومل اأجد الع�ضاء يف انتظاري كما كانت تفعل باملا�ضي، 

لقد باتت تتعمد جتاهلي منذ عار�ضت م�ضروعها.
ظننت اأنها �ضرت�ضخ لرف�ضي يف نهاية الأمر خا�ضة مع حالتها النف�ضية 
بالقوة،  اأمدها  به  مرت  ما  اأن  وبدا  توقعاتي،  خالفت  لكنها  املتذبذبة 
فتجنبت الدخول يف مواجهات معها خوًفا من رحيلها، لكن اأن تتوا�ضل مع 

حازم دون علمي فلن اأ�ضمح بهذا، ولن تكون ملًكا لغريي.
منذ متى واأنِت على ات�ضال بحازم؟ -
 هذا لي�ش من �ضاأنَك. -
يحق يل اأن اأعرف يا مريال ما دمِت حتت رعايتي. -
نحن ل�ضنا �ضوى �ضركاء بال�ضكن، و�ضاأتركه لَك قريًبا. -
كل هذا لأجله!، األهذا ال�ضبب تغريت عالقتِك معي؟ -
رف�ضت  - لأين  هذا  كل  ال�ضيئة،  واملعاملة  بالتجاهل  بداأت  من  اأنَت 

ن�ضيحتك.
مل اأق�ضد هذا، اأخربيني منذ متى واأنِت على ات�ضال به؟ -
منذ اليوم. -
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من الأف�ضل اأن تبتعدي عنه، فلديه عقدة من الن�ضاء. -
 �ضكًرا للن�ضيحة، لكن اأنا قادرة على العتناء بنف�ضي. -

يعنيني،  الأمر ل  باأن  به، تظاهرت  لن ترتاجع عن عالقتها  اأنها  بدا 
فلي�ش اأمامي �ضوى ال�ضرب حتى اأجد طريقة ت�ضرفها عنه.

c
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اأ�ضعلت جنوين بعفوية مثرية حني اأتت اإىل النادي مع وليد، و�ضغلتني 
بالتفكري فيها ترى ماذا تفعل تلك املخبولة مع هذا الأحمق؟

كان وليد يتفنن بخداع الفتيات بعد اأن تعّر�ش للخداع على يد اإحداهن، 
كان  بها يف اجلامعة،  التقى  ال�ضتقامة حتى  كاماًل من  لقد عا�ش عمًرا 
يتجاهلها يف البداية كعادته مع الفتيات فظنت اأنه يتكرب عليها، فاأحكمت 
خطتها حوله واأوقعته يف هواها، انقلب حاله بعدها ومترد على كل �ضىء 

بدًءا من منط تربيته وطريقة حياته حتى عائلته.
مل يكن �ضهاًل عليه اأن يتجرع ال�ضم يف كا�ضة ع�ضقه الأوىل بعد اأن تغري 

لأجلها.
ق�ضة تتكرر كثرًيا لكن �ضديقي كان �ضاذًجا، مل يحتمل وجع خديعتها 
اأنه  منه  ظًنا  لينورا  �ضريحة  زراعة  اإىل  فلجاأ  كثرًيا  حالته  وتدهورت 
�ضين�ضاها، لكنه تغري لالأ�ضواء وانغم�ش يف عالقاته الن�ضائية اإىل اأق�ضى 

حد.
لل�ضرب  يتعر�ش  كان  فقد  عنها،  حديثه  من  مريال  اأعرف  كنت 
تهرع  وكانت  وعزلته  انطوائيته  ب�ضب  املدر�ضة  يف  زمالئه  من  وامل�ضايقة 
كانت  لكنها  وحجًما  عمًرا  ت�ضغره  كانت  اأنها  من  الرغم  على  لنجدته، 

اأقوى منه، كثرًيا ما كنت اأراه يتطلع اإىل �ضور الطفولة.
نزعة  له  جتاهلها  واأثار  التقاها،  حتى  عنها  البحث  عن  يتوقف  مل 
اأنها  اأدركت  هكذا  عليها،  احل�ضول  يف  رغبته  من  وزاد  بداخله  التملك 

دخلت دائرة اخلطر ومبجرد اأن ي�ضل اإليها �ضيجردها من براءتها.
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كان ي�ضافر اإىل مدينتها كي يراها ويعود حانًقا على عدم ح�ضورها، 
ويق�ضم اأنه �ضوف يجعلها تاأتيه راغبة، فاأ�ضاأله متعجًبا هل �ضت�ضع عقلك 

بعقل مراهقة؟ ظلت الأمور على هذه الوترية.
التقيتها يف النادي وفوجئت باأنها خالف ما توقعت، فلم يكن مظهرها 
العابث وفتنتها �ضوى قناع �ضطحي يخفي خلفه �ضياًعا رهيًبا، كانت نظرة 

عينيها ال�ضاحرة تخفي �ضعورها بعدم الأمان.
زادتها  التي  البحة  وتلك  �ضوتها،  من  املنبعث  ال�ضجن  وا�ضرتعاين 
فتنة، وجهها نا�ضًعا البيا�ش، وحبات النم�ش فوق اأنفها الدقيق، اأ�ضنانها 
امل�ضطفة بدقة، حاجبها الأ�ضود الطويل كليايل وحدتي ورمو�ضها الكثيفة 

التي تخفي عمق عينيها.
�ضيًقا،  التواجد قربها  ان�ضغل بكامل تركيزي مع فتاة، كان  لأول مرة 
ق�ضة  تروي  عينيها  منف�ضاًل،  حديًثا  معي  ُيجري  فيها  جزء  كل  وكان 
التي  الهرب  حياة  عن  حتكي  حركتها  و�ضرعة  ج�ضدها  عا�ضته،  اإهمال 
فلم  روحها؟  عليها هل خفتت  احلياة  تاأثري  مدى  اأرى  اأن  تبقى  حتياها، 
ت�ضتطع احلياة النيل منها قيد اأمنلة، فما اإن م�ضتها كلماتي وا�ضت�ضعرت 

�ضخريتي ثارت وغادرت.
راقبتها وهي تن�ضحب غا�ضبة وف�ضتانها الق�ضري يتطاير حول �ضاقيها 
الناعمتني و�ضعرها الأ�ضود يتناثر مع كل حركة ت�ضدر عنها، رمقني وليد 

بغيظ وحلق بها. 
انق�ضم تفكريي بينها وبني وليد الذي بدى اأنه يعتربها �ضمن اأمالكه 
اخلا�ضة، وو�ضع حولها يافطة تقول هذه القطعة الفاتنة ملكي وحدي، اأما 

هي فقد بدت غافلة متاًما عن نواياه.
م�ضروعها  لتبداأ  يكفي؛  مبا  قوية  كانت  ظننت،  كما  �ضاذجة  تكن  مل 
ح�ّش  ولديها  تعرفها،  ل  مدينة  اإىل  جميئها  من  قليلة  اأ�ضهر  بعد  الأول 



89

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ت�ضويقي رائع لفت الأنظار اإليها �ضريًعا، قررت م�ضاعدتها ولقائها، كانت 
اآثار اللقاء الأول عالقة بها لكن جنحت يف حموها.

بداأت اأفكر يف اخلطوة القادمة وا�ضًعا اأمامي كل الإحتمالت، علّي اأن 
يتغلب عليه حبه لالنتقام  اأن  قبل  وليد  لإبعادها عن طريق  اأجد طريقة 

ويدمرها.

c
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على  حازم  كان  ال�ضوداء؟  الورطة  تلك  من  �ضاأتخل�ش  كيف  اأدري  ل 
يظن  جمنون  قب�ضة  يف  نف�ضي  اأوقعت  لقد  وليد،  من  حتذيراته  يف  حق 
اأنه متلكني ملجرد اأين جلاأت اإليه، منذ رف�ضت قطع عالقتي بحازم وهو 

يتوعدين ويهددين، حتى بت اأخ�ضى من اأن ينفذ وعيده يل.
بالكاد  والبتعاد عنه فمدخراتي  �ضقته  يكفي لرتك  يكن معي ما  ومل 
اأن م�ضروعي �ضيتاأثر لو انتقلت ملكان  تغطي تكاليف درا�ضتي، اإىل جانب 

اآخر، احرتت ماذا اأفعل؟
 منذ وفاة والدي وحياتي ت�ضري من �ضيء اإىل اأ�ضواأ، فما اإن اأنه�ش من 
كارثة حتى اأقع يف م�ضيبة، علّي اأن اأتعلم مواجهة احلياة مبفردي حتى ل 

ي�ضتغل وغد اآخر حاجتي.
لكن كيف ميكن لالإن�ضان اأن يقف طوياًل على اأطراف اأ�ضابعه دون اأن 

يجد يًدا ت�ضانده؟ اأو كتف يرمي عليه ثقل وح�ضته وم�ضائبه!
م�ضروعي  منه  بداأت  الذي  املكان  �ضقة قرب  بحًثا عن  املدينة  فت�ضت 
حتى ل اأخ�ضر عمالئي لكن دون جدوى، كانت املنطقة راقية والإيجارات 

بها مرتفعة.
وكنت اأتوا�ضل مع حازم واأ�ضت�ضريه عن ال�ضقق واملناطق التي ل اأعرفها، 
ثم ات�ضلت به اإحدى املرات ملعرفة عنوان منطقة �ضكنية بعد اأن �ضعت يف 

ال�ضوارع املت�ضابهة فطلب مني اأن اأنتظره، وفوجئت بحدته وانفعاله.
من اأين لِك بهذا الكم الهائل من الغباء؟ -
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جتاهلت الرد عليه، فوا�ضل:
الأغراب  - �ضقق  اإىل  الذهاب  بخطورة  يخربِك  عقل  لديِك  األي�ش 

مبفردِك وبالأخ�ش لياًل؟
هل كنت �ضتاأتي معي لو ُطلب منك؟ -
�ضوؤاٌل اأحمٌق مثلك، هيا اإىل ال�ضيارة. -

كانت  ال�ضقة،  مكان  اإىل  و�ضلنا  حتى  الطريق  طوال  ب�ضمته  احتفظ 
املنطقة اأ�ضبه ما يكون مبكب نفايات وحطام منازل، مل اأتخيل اأنه ل زال 
هناك مناطق ع�ضوائية كهذه بعد كم الإ�ضالحات القت�ضادية التي جرت 

يف ال�ضنوات املا�ضية، ات�ضل برقم �ضاحبة ال�ضقة واعتذر عن ال�ضعود.
جّتار خمدرات  - بني  للعي�ش  اأحمٍق  مع  العي�ش  النتقال من  قررِت  هل 

و�ضالح؟ 
كنت اأظن اأن هذه املناطق قد اختفت. -
جيد دعي اأمر ال�ضقة يل؛ حتى ل اأ�ضطر ل�ضطحابك من �ضقة دعارة  -

يف املرة القادمة.
كيف تتحدث معي بهذه الطريقة هل جننت؟ ل اأريد منك �ضيًئا. -

فتحت باب السيارة وغادرت، فلحق بي.
مريال اأرجوِك اأنا ل اأجيد املجاملة، لكن اأفعايل كفيلة بالتعوي�ش عنه. -
هل ت�ضمي هذه الكلمات الباردة اعتذار؟ -

قلتها وعاودت ال�ضري، فجذبني من يدي بح�ضم وجّرين اإىل �ضيارته.
هل تف�ضلني ال�ضعود مبفردِك اأم اأحملك؟ -

بال�ضري  املجازفة  ميكن  ول  موح�ًضا  فالطريق  جمربة  ال�ضيارة  دخلت 
وحيدة.

عدم  - مقابل  يف  �ضخريتي،  عن  الإقالع  �ضاأحاول  اتفاق،  نعقد  دعينا 
ا�ضتفزازك يل؟
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جيد مع اأين ل اأف�ضل التعامل معَك ثانية. -
اإًذا ابقي بل�ضانك البذيء هذا و�ضاأبقى على اأ�ضلوبي ال�ضاخر. -
اأنت ت�ضتحق هذا الل�ضان بجدارة. -
�ضاأحتمله، لكن دعي باب ال�ضيارة خارج نطاق عالقتنا الرائعة. -

هذا  عندي،  ما  باأقوى  الباب  �ضفع  على  وحر�ضت  �ضيارته  غادرت 
البغي�ش ي�ضيع رونق اأفعاله باأ�ضلوبه املتعجرف.

اإحدى ع�ضيقاته، فجمعت  اإىل ال�ضقة ومعه  فوجئت ليلتها بعودة وليد 
اأ�ضيائي �ضريًعا واجتهت اإىل غرفتي حتت نظراتهم ال�ضاخرة، اأر�ضلت اإىل 

حازم.
لقد ُجّن �ضديقَك وعاد ب�ضحبة ع�ضيقته. -
رائع هذه فر�ضتك لت�ضجيل فيلم مبا�ضر �ضت�ضبحني م�ضهورة. -
هل فقدت عقلَك اأنت الآخر؟ -
الزمي غرفتك يا مريال ول ترتكيها مهما حدث. -
اأنا ذهبت اإىل غرفتي لكن ل زال �ضوتهم ياأتيني مع باقة بذاءة. -
حاويل النوم الآن، وقريًبا �ضنعرث لِك على �ضكٍن بعيًدا عنه. -

بفندق،  لالإقامة  ا�ضطررت  لو  حتى  فوًرا  املكان  هذا  اأغادر  اأن  بد  ل 
اأنهى وليد حفلته املاجنة يف ال�ضباح وانتظرت حتى غادر، وذهبت لبيع 

بع�ش مدخراتي ا�ضتعداًدا للرحيل.
ات�ضلت بحازم واأخربته بقراري بالنتقال اإىل اأي فندق قريًبا، لكنه 
عار�ضني ون�ضحني بال�ضرب حتى نهاية الأ�ضبوع، وذهبنا للبحث عن �ضكن 
منا�ضب بجوار املعهد، لكن كان هذا درًبا من اخليال يف ظل هذا الوقت 

من العام الدرا�ضي.
عاد وليد من اخلارج ثائًرا ويبدو اأنه �ضاهدين اأثناء عودتي مع حازم، 

وحلق بي.
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هل بات حازم هو هدفِك اجلديد؟ -
جتاهلت الرد عليه وهممت مبغادرة املكان لكن كان من الوا�ضح اأنه 

ي�ضعى لفتعال م�ضكلة.
بعدم احلديث معي، فمع حازم كل  - اأمرك  اأنه  اأم  ل�ضانِك  هل فقدِت 

�ضيء مباًحا، ومعي تدعني الطهر.
كدُت اأ�ضل اإىل غرفتي حني حلق بي و�ضّد الطريق اأمامي.

اإىل اأين؟ �ضتكونني يل الليلة لقد حتملتِك كثرًيا وابتلعت عبثِك، ومل  -
يعد لدّي الآن مزيًدا من ال�ضرب.

حاولت التخل�ش منه لكنه دفعني باجتاه احلائط واحتجزين بج�ضده 
فلم اأقوى على احلركة، وفقدت تركيزي من �ضدة الفزع، لكن حركة يده 
فوق ج�ضدي اأعادتني اإىل الوعي، �ضددت له ركلة قوية بني �ضاقيه وهربت 

اإىل احلمام.
فات�ضلت  راأ�ضي،  فوق  الباب  بتحطيم  ويهددين  يتوعدين  وليد  وقف 

بحازم: 
على  - اأقوى  لن  اأ�ضرع  علّي،  العتداء  يحاول  وليد  اأرجوَك،  اجندين 

مقاومته طوياًل.
يوؤ�ضفني يا �ضاحب ال�ضهامة اأين �ضاأ�ضبقَك اإليها، ولن يجروؤ خملوق  -

على منعي.
�ضاح حازم بانفعال وتوعده، لكن مل يوقف هذا من جنون وليد ووا�ضل 
هجومه على الباب، جنح يف البداية بته�ضيم جزء منه كما يحدث باأفالم 
الرعب ومد يده اإىل الداخل واأدار املفتاح، �ضربتني اإحدى نوبات الهلع يف 

اأب�ضع توقيت، كنت اأرجتف ب�ضدة وفقدت القدرة على احلركة.
النهو�ش  حاولت  غرفتي،  حتى  �ضعري  من  وجرين  احلمام  اإىل  دلف 
لكن كنت خائرة القوى وكان كالثور الأهوج، توالت ركالته على ج�ضدي 
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تكميمي  وحاول  الفرا�ش  اإىل  فرفعني  احلركة،  عن  توقفت  حتى  ووجهي 
لكن قاومته، ودفعته عني مبا تبقى يل من قوة.

�ضمعنا �ضوت حتطيم باب ال�ضقة وظهر حازم اأخرًيا بعد اأن متكن وليد 
من ربط يدي ومتزيق اجلزء العلوي من ثيابي، انهال حازم بال�ضرب على 

وليد حتى فقد الوعي.
مل اأقوى على احلركة ف�ضاًل عن النطق مللمت كنزتي املمزقة وجل�ضُت 

باأع�ضاب مهرتئة وج�ضد يرجتف، لحظ حازم حالتي ف�ضاألني:
اأين و�ضعتي اأغرا�ضك؟ -

 اأ�ضرت اإىل خزانة الثياب، فتناول حقيبة �ضفري ومللم ثيابي واأوراقي 
ال�ضخ�ضية، وناولني �ضرتة ثقيلة ارتديتها فوق كنزتي املمزقة و�ضاعدين 

على ال�ضري حتى بلغنا �ضيارته.
اأعانني على ال�ضعود وانطلق باأق�ضى جنونه، ظل ي�ضرب املقود وي�ضب 
بالنحيب،  فاكتفيت  احلديث  على  اأقوى  مل  فيه،  اأعدها  مل  ببذاءة  وليد 
اأخرى  ب�ضيارة  ال�ضطدام  من  اأفلتنا  اأن  بعد  الطريق  بجانب  فتوقف 

باأعجوبة، وربت على يدي برفق، قائاًل:
مريال اهدئي انتهى الأمر، اأنِت معي الآن. -

على غ�ضبه،  ال�ضيطرة  ف�ضل يف  لكنه  بهدوء  يوا�ضل حديثه  اأن  حاول 
وعاد لل�ضياح بع�ضبية.

لول اإقامتك معه لأودعته الآن و�ضجنته، لكنِك مل ترتكني يل الفر�ضة،  -
اأق�ضم اأين �ضاأريه لقد طفح بي الكيل من حقارته.

اأمام ثورة حازم وزاد نحيِب، اقرتب  كان ج�ضدي ينتف�ش رغًما عني 
اأنه �ضيوا�ضل �ضرخاته فوق راأ�ضي فابتعدت عنه بفزع  حازم مني و بدى 
والت�ضقت بباب ال�ضيارة، لكن انتبهت على �ضوت الباب يفتح ويغلق بعنف.
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هل حًقا غادر وتركني و�ضط هذا الظالم؟ بحثُت عنه فوجدته يقف 
على بعد اأمتار مني، كان يركل الر�ضيف بقدمه ويداه تتحرك يف غ�ضب 

وكاأنه يتعارك مع اأحدهم.
 »اأين اأنت يا اأبي اأ�ضتاقك جًدا، اأ�ضبحت عارية منذ رحلت وتركتني 

بال �ضند.«
رن �ضوت والدي بداخلي وكاأنه عاد اإىل احلياة:

»مريال اأنِت قوية و�ضتظلني هكذا، ل تدعي احلياة ت�ضحقِك، قد ُيهزم 
الإن�ضان اأحياًنا لكن املهم اأن ينه�ش �ضريًعا ويعود اإىل املعركة، ل ت�ضت�ضلمي 

اأنِت قوية و�ضت�ضلي يف النهاية.«
بني  راأ�ضه  وا�ضًعا  الر�ضيف  يفرت�ش  فوجدته  حازم  اإىل  للنظر  عدت 
�ضاقيه و�ضاغًطا عليها بكلتا يديه، ذكرتني ثورته وانفعاله بردة فعل يامن 
لكن  والتوعد،  القهر  ونظرة  الغ�ضب  نف�ش  بي،  خالد  فعله  علم مبا  حني 

يامن كان والدي اأما حازم فال اأدري ما �ضّر غ�ضبه وثورته! 
يبايل  مل  املقهى،  يف  للتحر�ش  تعر�ضت  اأن  يوم  هذا  وليد  يفعل  مل   
من الأ�ضا�ش بل واتهمني اأنني ال�ضبب فيما حدث، اأتراه ..ل يعقل فهو ل 

يعرفني ول يطيق وجودي. 

c
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الكدمات  احلال؟  تلك  على  وهي  مبريال  �ضاأذهب  اأين  اإىل  اأدري  ل 
والبكاء،  اخلوف  من  عينيها  وتورمت  ووجهها،  ج�ضدها  تغطي  واجلروح 
كانت تنتحب ب�ضمت ومل تتفوه بحرف واحد منذ خل�ضتها من وليد حتى 

ظننت اأنها فقدت النطق.
 ملت نف�ضي على اأين تركتها معه بعد ت�ضرفاته الأخرية معها، لكن مل 
اأتخيل اأن ي�ضل اإىل هذا احلد من القذارة والهمجية، اآه ما اأ�ضعب يتمك 

يا �ضغريتي!
ل  انفعالتي،  التحكم يف  القدرة على  اأن فقدت  بعد  ال�ضيارة  غادرت 
اأدري كم مّر من الوقت على بقاءها وحيدة ومهزومة، لأول مرة اأ�ضعر بهذا 
الكم من الغ�ضب واخلوف على �ضخ�ش غريب عني، فوجئت بها تفرت�ش 

الر�ضيف بجواري وتوا�ضيني رغم اأوجاعها وكل ما تعر�ضت له.
ماذا  عن  اأدري  ل  املرجتف،  ب�ضوتها  تعتذر  وهي  كتفي  على  ربتت 
مواجهة  على  القوة  تكت�ضبي  حتى  بعد  ال�ضرب  من  يلزمِك  كم  تتاأ�ضف؟! 
التي  اللحظة  احتياجها منذ  اأين كنت يف  الآن  اأدركت  يا مريال؟  احلياة 

راأيتها فيها، واأنني ع�ضت عمًرا كاماًل اأبحث عنها رغم خويف منها.
رفعت راأ�ضي فا�ضطدمت عيني باآثار اأ�ضابعه على عنقها، رفعت يدي 

يف الهواء بانفعال وغ�ضب جعلها تنتف�ش يف فزع.
 كان علّي اإبعادك عن طريق هذا احلقري من البداية.  -

متتمت بخفوت وذعر: 
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حازم اأنا اأكره الظالم دعنا نذهب. -
اأخربين عقلي اأن الت�ضرف الوحيد حلمايتها هو الزواج بها لكن كيف؟ 
تختار  اأن  عليها  اإىّل،  وحاجتها  �ضعفها  اأ�ضتغل  حتى  اخل�ضة  بهذه  ل�ضت 

البقاء معي وهي بكامل قوتها ورغبتها، عليها القبول بحالتي كما هي.
هيا يا �ضغريتي. -
حازم دعنا نذهب اإىل اأحد الفنادق حتى اأجد �ضكن. -
�ضتثريين ال�ضكوك مبنظرك هذا، دعيني اأفكر يف حل. -
اأنا متعبة واأحتاج اإىل النوم ب�ضدة. -

اجتهت اإىل املقعد اخللفي لل�ضيارة ونحيت حقيبتها وحقيبة عملي حتى 
تتمكن من النوم.

�ضرتة  - عن  لِك  و�ضاأبحث  راأ�ضك  اأ�ضفل  حقيبتي  و�ضعي  ا�ضعدي  هيا 
ت�ضلح كغطاء.

النوم  يف  مريال  غطت  جديد،  من  املدينة  و�ضط  اإىل  عائًدا  انطلقت 
�ضريًعا، توقفت اأمام �ضيدلية وذهبت لإح�ضار مطهر و�ضمادات لكدماتها، 

و�ضلتني ر�ضالة من وليد. 
»مبارك ح�ضولك عليها، لكن اأنَت ل تدري ما ورطت نف�ضك فيه، تلك 

العاهرة جمنونة«
اأر�ضل يل �ضور ملريال وهي تقوم بجرح  اأكمل باقي الر�ضالة لكنه   مل 
ا�ضطراب  عن  اأبحث  الكتابة،  وا�ضل  لكنه  ر�ضائله  حذفت  �ضاقيها، 

ال�ضخ�ضية احلدية، �ضدق من قال الطيور على اأ�ضكالها تقع.
 يا لها من زيجة مثرية تلك التي �ضتجمع مري�ضني مثلينا، يا اهلل كيف 

�ضاأطمئن على تركها وحيدة الآن بعد ما راأيته فحتًما �ضتوؤذي نف�ضها؟
كانت م�ضتيقظة عند عودتي فطلبت منها العودة للمقعد الأمامي؛ حتى 

نطهر كدماتها ونغطيها.
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اأين �ضاأذهب الآن؟ -
ل اأدري، فجدتي لن توافق على مبيت فتاة غريبة مبنزلها، ول ميكنني  -

ا�ضطحابِك اإىل �ضقتي ولن اآمن على تركِك وحيدة بفندق.
ل اأرغب يف الذهاب اإىل �ضقتَك ومل اأطلب هذا من الأ�ضا�ش. -

�ضرخت بها وقد ا�ضتفزتني:
من بني كل ما قلته مل ي�ضلك �ضوى هذه اجلملة! ل�ضِت يف حالة جتعلني  -

اأتركك وحيدة، هيا اقفزي اإىل هنا الآن.
اإىل  اجتهت  كدماتها،  على  ال�ضمادات  و�ضعُت  اأن  بعد  للنوم  عادت 
اإغالق  اأحكمت  اأن  بعد  للنوم  وا�ضت�ضلمت  الن�ضبي  لهدوءه  البحر  طريق 

ال�ضيارة.
كان الوقت مبكًرا حني ا�ضتيقظت، ومل تكن مريال قد ا�ضتيقظت بعد، 
عار�ضة  البقاء طوياًل يف  ل ميكننا  �ضاأذهب؟  اأين  التفكري يف  اإىل  عدُت 

الطريق هكذا!
ات�ضلت على روان. 

األو.. هيا انه�ضي فوًرا. -
لن اأغادر فرا�ضي ولو انطبقت ال�ضماء على الأر�ش. -
ح�ضًنا �ضاأر�ضل اإىل جدتي احلبيبة درجاتِك الرائعة، اأحالم �ضعيدة. -
حازم زومة انتظر، كنت اأمزح معَك اوؤمرين يا اأخي احلبيب. -
اأحتاجك يف عملية دخول اآمن اإىل املنزل. -
ماذا �ضتح�ضر هذه املرة؟ -
فتاة. -
ماذا.. اأنت متزح؟ -
حتى  - اأيام  عدة  غرفتك  يف  �ضتمكث  ال�ضاعة،  ن�ضف  من  اأقل  اأمامي 

جند لها �ضكن.
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كيف..؟ -
كيف ماذا؟ الأمر ب�ضيًطا �ضُتخبئينها بغرفتك وتت�ضرتين على حركتها  -

يف حال عبورها اإىل احلمام اأو خالفه؟
كيف �ضتعرب الفتاة اإىل الداخل يا عبقري؟ -
هذه مهمتك يا ذكية واإل درجاتك �ضـ .. -
ل داعي للتهديد �ضن�ضبح م�ضردون جميًعا ب�ضببك. -

اأنهيت الت�ضال وانطلقت باجتاه املنزل، كانت مريال قد ا�ضتيقظت.
حازم اأين نحن؟ -
على ال�ضاطئ يا اأمريتي. -
�ضباح ال�ضخافة يا ظريًفا، اإىل اأين �ضنذهب توقف واأخربين اأول؟ -
 اإىل منزل عائلتي يا مرمر. -
مرمر..عائلتَك! ل لن اأذهب اإىل .... -
 كفى اعرتا�ضات، من اأخربك اأين يف حاجة اإىل راأيِك؟ -
هل �ضرتغمني؟ -
و�ضاأحملك عنوة لو ا�ضطررت وي�ضعدين اأن ت�ضطريني اإىل هذا. -

اإىل  هرعت  و�ضلنا،  حتى  ب�ضمتها  واحتفظت  للنافذة  راأ�ضها  اأدارت 
اخلارج ما اإن توقفت ال�ضيارة ورك�ضت باإنهاك وبطء متاًما كما توقعت، 

حلقُت بها بنفاذ �ضرب
اأين يف طريقي  - اإليها حتى تظن  يدي  تعمدت القرتاب منها ورفعت 

اإىل رفعها عن الأر�ش.
هيا يا مريال فلن اأ�ضيع ال�ضباح كله هنا لدي عمل. -

من  اأغرا�ضها  حملت  حظها،  وتلعن  ت�ضّب  وهي  بتذمر  اأمامي  �ضارت 
ال�ضيارة وحلقت بها.
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اتبعيني اإىل الداخل دون نف�ش، فهمتي؟ -
وما  امل�ضعد  اإىل  ودلفنا  يديها  من  فجررتها  فهم،  بعدم  اإيّل  نظرت 
يف  واأ�ضبحت  تلقائًيا  يفتح  وجدته  حتى  ال�ضقة  بباب  املفتاح  اأ�ضع  كدت 

مواجهة جدتي.
�ضباح اخلري وال�ضعادة جدتي احلبيبة ما كل.. -
مباذا عدت هذه املرة يا حازم قطة اأم ع�ضفور اأم مدمًنا اآخًرا؟ -

هم�ضت روان والتي كانت تقف باخللف:
فتاة يا جدتي، فتاة. -

ونظرت اإيّل قائلة بقلة حيلة:
لقد وجدتها م�ضتيقظة ومل اأعرف كيف اأت�ضرف �ضدقني؟ -

رميتها بنظرة توعد فالتزمت ال�ضمت، ظلت مريا حمتفظة ب�ضمتها 
والذهول يعلو وجهها ب�ضكل م�ضحك.

حتى  - اأيام  عدة  معنا  و�ضتقيم  جدتي  يا  العا�ضمة  من  مغرتبة  مريال 
نعرث لها عن �ضكن.

 هل جننت؟! اأ�ضبحت جتمع امل�ضّردات واأطفال ال�ضوارع مبنزيل، لن  -
اأ�ضمح بهذا، اذهب بها من حيُث اأتيت.

 �ضنذهب لكن ل تلوميني على عدم جميئي بعد الآن. -
الداخل مفرًغا  اإىل  الباب فجذبتها  ت�ضللت مريال من خلفي وفتحت 

فيها غ�ضبي.
اإياِك اأن تتحركي دون اأذين، هل فهمتي؟ -

�ضاحت مريال بغ�ضٍب:
هل جننت من عينك و�ضًيا علّي، اأنا مريال الزهراوي طفلة �ضوارع! -
جتاهلتها وعدت للحديث -
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املنزل طوال  - اأبقى يف  ولن  �ضكن،  لها  اأجد  �ضتمكث هنا حتى  مريال 
فرتة اإقامتها حتى ل تتخذها ذريعة للمغادرة، الآن لدّي عمل �ضاأعود 

بامل�ضاء.
�ضاحت جدتي ومريال مًعا: 

انتظر عندك. -
ال�ضرير  - اإىل  حلملها  اأ�ضطر  ل  حتى  روان  يا  الغرفة  اإىل  بها  اذهِب 

وتقييدها به، �ضنتناق�ش يف الأمر عند عودتي يا �ضو�ضو.
اأخربين من اأي م�ضيبة اأتيت بها؟ حتى اأ�ضتعد عند جميء ال�ضرطة اأو  -

رمبا كانت تعمل مع ع�ضابة مع هذه الكدمات التي تغطي وجهها، اهلل 
اأعلم اإىل اأي مدى و�ضل جنونك هذه املرة.

واأثار  - روان  ميالد  حفل  يف  طعامها  تذوقتي  التي  الفتاة  هي  هذه 
اإعجابك.

عادت مريال لل�ضياح وقد ا�ضتجمعت قوتها:
هذا ي�ضمى احتجاز بالإكراه يا حازم. -
رمبا كان عليِك الهرب منذ اللقاء الأول.  -
واأ�ضيع على نف�ضي كل هذا اجلنون. -

انطلقت اإىل العمل تارًكا خلفي مريال حانقة كالقنبلة املوقوتة.

c
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�ضباكها  ولفت  لعبتها  اأتقنت  لقد  مريال،  رحيل  من  فرتة  بعد  اأفقت 
حول حازم، مل اأتخيل اأن جتربين اإحداهن يوًما على ا�ضتخدام القوة معها 
لكنها جنحت يف ا�ضتفزازي، كنت اأراها تت�ضرب من بني يدي ومل اأعرف 

كيف اأت�ضرف؟
ل اأدري ما الذي جذبها يف هذا احلجر البارد؟ هل تف�ضل من يجافيها 
يتيقن حازم من  اإن  فما  وتعود  اأيام  كلها  بها؟  يهتم  ويتجاهلها على من 
مر�ضها حتى يلقيها، ولن تقوى على حتمل اأ�ضلوبه الفّظ طوياًل �ضتعود اإيّل 

بعد اأن تدرك الفارق بيننا.
رّد �ضمريي..

»بل كانت تف�ضل من يحافظ عليها، لقد عاهدتها على اأن ل مت�ض�ضها 
ب�ضوء ومع هذا خنت عهدك معها.«

 »لقد خانتني ورحلت معه، ما الفارق بيني وبينه لتف�ضله علّي؟ كانت 
فتاة  من  بالزواج  �ضاأر�ضى  اأين  تظن  كانت  هل  اإل،  لي�ش  الرباءة  تدعي 
تركت اأهلها وذهبت اإىل �ضاب غريب؟، كان علّي انتهاز كل حلظة اأم�ضتها 

معي.«

c
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غادر حازم وتركني اأ�ضت�ضيط غ�ضًبا من حتكماته.
هل تكرمتما بفتح الباب؟ -
لقد �ضمعتي تعليمات حفيدي املخبول، مِلَ مل تعرت�ضي؟ -
حفيدك الأحمق مل يرتك يل فر�ضة، دعينا ننهي هذه املهزلة ب�ضالم. -
م�ضيبة  - اأي  من  يعلم  وحده  اهلل  حازم،  تعرف  ل  اأنها  الوا�ضح  من 

اأح�ضرها، كان ينق�ضني جمنونة اأخرى.
افتحي الباب قبل اأن اأريِك اجلنون احلقيقي. -

اأتاين �ضوت حازم ال�ضاخر عرب الهاتف:
الرحيل،  - ا�ضتعجلت  اأين  يبدو  يا مرمر  اأمتنى م�ضاهدة جنونِك  كنت 

�ضجلي ما �ضيحدث يا روان حتى ل تفوتني جنونيات الأن�ضة.
وعاد  لثواٍن  �ضمت  به،  تت�ضل  هي  و  روان  اأحلظ  مَلْ  مذهولة  وقفت 

للحديث: 
هيا اإىل الفرا�ش الآن وحذاِر اأن تغادريه قبل عودتي هذا اآخر اإنذار  -

بعدها �ضاأر�ضل عنوانِك اإىل عائلتِك مبا�ضرة.
�ضاحت جدته:

اأح�ضر الآن واأخربين عن تلك امل�ضيبة التي ورطتني فيها. -
ل تقلقي يا �ضو�ضو فقطتنا ل توؤذي هي بحاجة للرتوي�ش فقط. -

علقت جدته وهي تتأملني بتفحص.



104

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

فتاة  - اأح�ضر  اأن  ي�ضبق  مل  عالقتكما،  يف  مريبة  اأمور  هناك  اأن  يبدو 
اإىل املنزل ومت�ضك ببقاءها هكذا ف�ضاًل عن عداوته مع �ضنف الإناث 

باأكمله.
لي�ش هناك عالقة بيننا ولن يجمعنا �ضمري واحد اأبًدا. -

وا�ضلت جدته حديثها امل�ضتفز:
هكذا الع�ضاق يف بداية عالقتهما دائًما. -
�ضديقه  - اأن  و�ضادف  العمل،  �ضوى  يجمعنا  ما  يوجد  ل  اأنه  اأخربتِك 

تعّر�ش يل فتدخل حفيدِك املخبول، اأين �ضتحددين اإقامتي؟
جتاهلتني بتعمد قائلة:

جنوًنا،  - �ضقيقِك  تفوق  اإنها  روان  يا  الرتوي�ش  من  الكثري  اإىل  حتتاج 
ورمبا رو�ضته �ضخ�ضًيا.

يا اهلل اأي بالء هذا! اأنا اأرغب يف النوم الآن فتوقفي عن م�ضايقتي. -
ع�ضبية و�ضاخرة مثله �ضت�ضبحان زوجني ممتعني. -
اآها فهمت، اأنِت خائفة من اأن اأطمح بالزواج من حفيدِك الو�ضيم. -
هيا يا مريال لت�ضرتيحي يف غرفتي. -
ال�ضوارع هذه من  - اآثار حرب  تزيل  اأن  اأوًل، عليها  لها احلمام  اأعدي 

على ج�ضدها ووجهها و�ضاأعد الفطور بعد ما تنتهي.
�ضكًرا ملبادرتك الطيبة، لكن اأنا ل اأ�ضتحم �ضوى يف الأعياد الر�ضمية. -
ليلة و�ضولِك اإىل منزيل عيد لن يتكرر اأبًدا. -

اإىل غرفتها،  اأ�ضيائي  نقل  و�ضاعدتني يف  روان �ضحكة مرحة  اأطلقت 
وكاأن  تبدو  واحلجرة  ن�ضبًيا  �ضغري  الفرا�ش  كان  الغرفة  باب  على  وقفت 

زلزال قد �ضربها.
لن نتمكن من النوم مًعا. -
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عقبت روان يف مكر ومرح:
اإًذا دعينا نغزو غرفة اأخي. -

قلت ب�ضخرية:
من الوا�ضح اأن عالقتكما رائعة. -

�ضحكنا ونحن ندخل اإىل غرفته.
مِلَ ل اأبقى اأنا يف غرفتِك وحتتلي اأنِت غرفة اأخيِك؟ -

لقد توعد باقتالع �ضعري لو عربت من باب غرفته، لكن بالتاأكيد لن 
يفعلها معِك.

معِك حّق �ضيكتفي باقتالع راأ�ضي فقط. -
القطنية،  مناماتي  باإحدى  الغرفة  اإىل  وعدت  منع�ًضا  حماًما  اأخذت 
عادت جدة حازم ومعها �ضينية الطعام وتبعتها روان وهي حتمل كا�ضات 
ال�ضمادات  بدون  وجهي  جدته  راأت  اإن  وما  ال�ضاخن،  باحلليب  ال�ضاي 

�ضاحت:
هل �ضدمتِك �ضاحنة؟ اجل�ضي لرنى ماذا �ضنفعل بهذه الت�ضوهات؟ -
بحاجة فقط  - اأنا  نف�ضها  تلقاء  و�ضت�ضفى من  �ضكًرا لهتمامك دعيها 

اإىل ُم�ضّكن ورباط �ضاغط لر�ضغي.
اجلدة  تركت  للكدمات،  ومرهم  الثلج  باأكيا�ش  وعادت  روان  ذهبت 

تعتني بر�ضغي املنتفخ.
�ضعرِك رائًعا يا مريال كيف تعتنني به؟ -
قويل ما �ضاء اهلل، هذا اآخر ما تبقى للفتاة من عالمات الأنوثة، ان�ضي  -

ما حدث منذ قليل يا مريال لقد كنت اأ�ضتغلك لإثارة حفيدي.
ل عليِك املوقف كله �ضيء. -
هيا وتناويل فطورك حتى ل اأ�ضطر اإىل تزغيطك حرفًيا.  -
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طلبت مني جدة حازم اأن اأناديها بجدتي اأو �ضو�ضو كما يفعل اأحفادها 
ومل تقبل بخالف هذا، �ضاألتني وهي تتاأهب للمغادرة.

هل باإمكانك اأن تثقي بي وتخربيني با�ضم �ضديق حازم الذي تعر�ش  -
لِك هذا حتى نعيد تاأديبه؟ فكري بالأمر واأخربيني.

يف  حازم  بعطر  املعبئة  بالو�ضادة  راأ�ضي  ودفنت  الفرا�ش  اإىل  اجتهت 
حماولة لكبح نحيِب.

»الدموع ل تفيد يا مريا اأنِت قوية �ضينتهي هذا البوؤ�ش ون�ضتقل بحياتنا 
داخل �ضكن خا�ش وعمل مريح«

 اأعلم اأن الو�ضع خمزي للغاية لكن ال�ضيق يتبعه فرج، رمبا حدثت هذه 
الأ�ضياء لتزيد من �ضالبتي.

يا اهلل كيف حتول احلمل اإىل ذئب؟ كيف �ضدقت وليد يوم اأن وعدين 
بعدم التعر�ش يل؟ لقد كنت اأعتربه مبثابة اأخي، لكن كيف اأ�ضاأت احلكم 

على حازم بهذا ال�ضكل، ظننته مغروًرا و�ضطحًيّا؟
كانت الأمور تبدو على عك�ش طبيعتها وما ظننته �ضنًدا جلبيني املنهك 
كان �ضخًرا تعرثت به َفـــ اأدمي روحي، وما كنت اأخ�ضاه واأهرع منه اأ�ضبح 

مالذي الآمن.
ف�ضلت يف النوم فنه�ضت لأتفح�ش غرفته هرًبا من الركون اإىل الأفكار 
ال�ضوداء التي جتول براأ�ضي، كل �ضيء كان منظًما بدقة وعناية رهيبة ل 
حمامات  يف  وهو  تارة  ب�ضوره،  مليًئا  كاماًل  حائط  معها،  للفو�ضى  اأثر 
اهلل  يا  الكثري،  وغريها  رق  على  ي�ضرب  وهو  واأخرى  عمله،  اأو  ال�ضباحة 

متى تعلم كل هذا؟
كامل  رف  بها  ووجدت  باأكمله،  حائط  حتتل  �ضخمة  مبكتبة  فوجئت 
لقد  التي ح�ضل عليها،  الذهبية  وامليداليات  الريا�ضية  ممتلئ باجلوائز 
انتباهي  اأثار  هذا؟  لكل  الوقت  وجد  كيف  لكن  به،  قام  ما  كل  يف  تفوق 
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دفرت �ضغرًيا بجانب اجلوائز، كانت مذكرة �ضغري مدونة بالقلم الر�ضا�ش 
وجدتها فر�ضة للتعرف عليه، حملتها وعدت اإىل الفرا�ش، لرنى ما دونه 

هذا املت�ضلط.
مذكرات  تكون  مل  ر�ضًما،  احلروف  ير�ضم  وكاأنه  منمًقا  خّطه  كان 
اأثار انتباهي وجود  كما توقعت، كانت اقرب اإىل العرتافات والأمنيات، 

حمادثات غريبة بدت وكاأن �ضخ�ضني يتجادلن.
 »احلل الوحيد ملاأ�ضاتك اأن جتد من ت�ضيء وح�ضتَك وحتتوى �ضعفَك.«

 »اأين �ضاأجد من تقوى على العي�ش مع و�ضاو�ضي؟«
 »لقد خلق اهلل لكل روح تواأمها فال تياأ�ش.«

 »هذه اأوهام فجميعهن يبحثن عن احلب املوجود يف الأفالم والروايات، 
ل اأحد يتحمل املزاجية والو�ضوا�ش التي حتيل حياة الإن�ضان اإىل جحيم.«

 »اأنت يف حاجة اإىل من تقبل بَك مبخاوفَك وندباتَك الداخلية.«
»اأي خمتّلة هذه التي �ضرت�ضى بي!«

»اأخربين ما اخلطاأ يف اأن يتعلق الغريق بق�ضة؟ ما اجلرم يف اأن ي�ضنع 
امل�ضتوح�ش من اأحالمه قندياًل ي�ضيء به وح�ضته!«

ما هذا اجلنون، حتى اخلط بدا خمتلًفا وكاأن اثنان يتحدثان مًعا!
وا�ضلُت القراءة: 

عروقي  اإىل  تت�ضلل  عميقة  بنغزات  يومها  �ضعرت  وجدتها  »واأخرًيا   
اأراها  التي  الأوىل  املرة  كانت  اأنها  رغم  اإليها  �ضديد  باحتياج  واأح�ض�ضت 
فيها وكاأين اأم�ضيُت ما مر من عمري يف انتظارها ا�ضتفزين هذا ال�ضعور 
ا عن  وانقلب اإىل �ضخرية منها، رغم اأن كل جزء بداخلي يتوق، لكن عو�ضً
هذا اأجربتها على الهرب مني. هكذا اأف�ضل فاملكان ل يت�ضع خليبتني مًعا، 

يكفيني خيبتي!«
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ترى هل كنت اأنا املق�ضودة بحديثه هذا! 
اأفقُت على طرقات الباب، خباأت الدفرت داخل الفرا�ش.

مريال هل اأنِت م�ضتيقظة؟ حازم يريد حمادثتِك. -
نعم يا روان تف�ضلي. -
ملاذا انقطعتى عن الدرا�ضة كل هذا الوقت؟ -
وما �ضاأنَك اأنَت؟ -
ال�ضهر، هيا فاجئيني وقويل  - ا�ضتهتاًرا، لديِك اختباًرا يف نهاية  كفى 

اأنِك م�ضتعدة.
كيف عرفت؟ -
وما �ضاأنك اأنِت؟  -
جمنووووووون، م�ضتفززززز ....... -
اهدئي، هذا طبع اأخي ل تدعيه يوؤثر عليِك. -
�ضاأترك له املدينة باأكملها. -

ملعت عني روان وهي تقول مبكر طفويل:
نحن يف حاجة اإىل كوب ن�ضكافيه وخطة. -
هل تعتقدي اأن هناك خطة ت�ضلح مع اأخيِك امل�ضتبد هذا؟ -
�ضاأذهب لأعد الن�ضكافيه انتظريني يف ال�ضرفة. -

جل�ضنا بال�ضرفة وبداأت روان احلديث.
اأخربيني كيف التقيتما يا مريا؟ -
عن طريق �ضديق م�ضرتك. -
منذ �ضهرين تقريًبا األي�ش كذلك؟ -
نعم، هل حكى لِك عني؟ -
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بالطبع ل، حازم كتوم جًدا لكن لحظت اأن جنونه بداأ وقتها. -
 اأخيِك جمنون بالفطرة. -
واأنِت �ضتذهبني مبا بقى من عقله، اأنِت تثريين اإعجابه اأو رمبا خوفه. -
اأنا ل اأثري �ضوى �ضخريته وا�ضتبداده. -

c
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�ضاأقوى  كيف  وال�ضعف،  اله�ضا�ضة  هذه  تكون مبثل  اأن  عليها  كان  هل 
بالأم�ش! تذكرت ال�ضطراب  راأيتها  التي  ال�ضور  بعد  تركها وحيدة  على 
الذي ذكره وليد ودلفت اإىل املت�ضفح للبحث عن حقيقته وليتني ما فعلت، 

كان كوكتيل متنوًعا من الأمرا�ش والهواج�ش النف�ضية.
ل اأدري ما العمل الآن؟ كل ما متر به يزيد من �ضعوبة حالتها ويتعار�ش 
مع حاجتها لل�ضعور بالأمان وال�ضتقرار، كيف ا�ضتطاع وليد الإقدام على 

فعلته هذه رغم علمه مبر�ضها؟
املعهد،  اإىل  اجتهت  درا�ضتها،  من  بالقرب  �ضكن  لها  اأجد  اأن  علّي 
وبحثُت عن �ضكن للمغرتبات بجواره، كانت الأماكن جميعها �ضاغرة ب�ضبب 
الدرا�ضة، وب�ضعوبة عرثت على غرفة م�ضرتكة يف �ضكن للطالبات، اتفقت 

مع م�ضرفة ال�ضكن على معاينة املكان بالغّد.
فعلت،  ما  وليتني  الدرا�ضي  و�ضعها  عن  لأ�ضتعلم  مبعهدها؛  ومررت 
كانت متغيبة عن الدرا�ضة ما يقرب من �ضهر واختباراتها �ضتبداأ الأ�ضبوع 

القادم.
اأن تتعلم الوقوف مبفردها  اأنَت بدرا�ضتها و�ضكنها، عليها  »ما دخلَك 

حتى تن�ضج.«
و�ضتدمر  اأ�ضدقاء،  اأو  اأهل  بدون  اأنها  يكفي  تركها،  اأقوى على  لن  »ل 
نف�ضها لو ُتركت مبفردها، فهي كالأطفال ما اإن تدير راأ�ضك عنهم حتى 

تتواىل امل�ضائب.«
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»ماذا لو لفظتك بعد كل هذا؟ �ضيكون من الأف�ضل اأن ل تتعلق بها.«
املزيد  احتمل  اأعد  مل  نف�ضي،  ومن  منها  غا�ضًبا  البيت  اإىل  عدت 
ياأ�ضُت من  انتباهي حتى  تلفت  من  البحث عن  اأعياين  لقد  ال�ضرب،  من 
وجودها، واليوم عندما وجدتها اإذا بي اجرب على املزيد من ال�ضرب، من 

اأين يل بالتحمل؟
فرا�ضي  فوق  املتكور  الظل  اأتبني  مل  اأتوعدها،  واأنا  غرفتي  اإىل  دلفت 
لكن �ضدمت بهم�ضاتها، ما الذي اأتى بها اإىل هنا؟ فاجئني الفزع املر�ضوم 

على وجهها وكاأن الأ�ضباح كانت تطاردها يف نومها.
ما الذي اأتى بَك اإىل هنا لقد اأفزعتني؟ -
هذا من دواعي �ضروري، مِلاذا تغيبِت عن الدرا�ضة؟ -

نه�ضت بعبو�ش و�ضارت باجتاه الباب.
اإىل اأين؟ -
اإىل احلمام. -

تذكرت باأين تركت باب املنزل فاأ�ضرعت لإغالقه.
مل يكن يف نيتي الهرب، على كل حال اأين �ضتذهب م�ضردة مثلي. -

رمت بعبارتها اإيّل يف ياأ�ٍش ثم اجتهت للحمام.
وعدت  ثيابي  اأبدلت  باأغرا�ضي،  عبثها  ولحظت  غرفتي  اإىل  عدُت 

اإليها، ل زالت باحلمام.
هل ذهبت للنوم بالداخل، هيا اأخرجي الآن؟ -
األ ميكن للمرء اأن يغ�ضل وجهه يف هدوء! -

خرجت دون اأي اأثر للمياه على وجهها، ماذا كانت تفعل يف الداخل اإًذا 
بعينيها املحمرة واأنفها املنتفخ هذا، يا اهلل لقد تعبت من ه�ضا�ضتها! كان 

بكائها وجزعها يثري عجزي.
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اأنا ذاهب لأعد القهوة، كم �ضكرك؟ -
ثماين مالعق كبار وكي�ضني من القهوة يف كوب �ضغرية. -

رمقتها ب�ضدمة:
�ضتف�ضدين ميزانية املنزل بهذا ال�ضكل! -

من  ا  بع�ضً تذوقت  اأن  بعد  ال�ضرفة  داخل  بها  حلقُت  مبرح،  �ضحكت 
كوبها وجزعت من مذاقه، لكن ع�ضاها جتري خلفي بعد اأن ت�ضرب بعدي 

كما ُيقال.
لقد وجدت لِك �ضكن، لكن بغرفة م�ضرتكة. -
هل عاينته؟ -
�ضنذهب غًدا ملعاينته. -

لحظت �ضرودها فاأكملت:
وجودي  - دام  ما  بعيًدا  اأبقى  اأن  واأعدك  هنا  بقاوؤِك  اأف�ضل  اأنني  مع 

ي�ضايقك.
هل يل ب�ضيجارة؟ -

ناولتها واحدة و�ضاألتها: 
ا غري ال�ضجائر؟ - ماذا اأي�ضً
كل ما ميكنك تخيله عن فتاة عابثة. -

تاأملت حني ذكرتني باإهانتي لها يف اللقاء الأول بيننا.
لو  - عنها  �ضاأخربِك  وكنت  ا  اأي�ضً عيوبي  فلدي  م�ضايقتِك،  اأق�ضد  مل 

�ضاألتني.
هل �ضتنزعج جدتك لو �ضاهدتني اأدخن؟ -
جدتي م�ضغولة مع برامج الطهو وحتى لو راأتِك �ضتنفعل لأجل �ضحتك  -

فقط فهي لي�ضت ممن ي�ضدر اأحكامه على غريه.
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ماذا تدخن بخالف ال�ضجائر؟ -
احل�ضي�ش والكحوليات لكن على فرتات متباعدة. -
ما هو م�ضروبِك املف�ضل؟ -
كوكتيل فودكا، متى كانت اأول مرة لِك؟ -
يف الثالثة ع�ضر. -
لقد �ضبقتيني، مع من كنِت؟ -
 والدي. -
كيف �ضمح لِك بهذا؟ -
كان يرى اأن من الأف�ضل اأن اأجرب ما اأريده اأمام عينيه. -

�ضمتت واكت�ضى وجهها احلزن.
على الأقل كان لديِك والد متفهًما. -
نعم، متى بداأت ال�ضرب؟ -
يف املرحلة الثانوية. -
مع من كنت؟ -
من  - اأف�ضل  اأنه  كما  املرحلة  تلك  اإىل  اأ�ضل  حني  الوحدة  اإىل  اأحتاج 

املجاهرة بالذنب، هل اأعجبِك التفتي�ش بحجرتي؟
ات�ضالك قطع التفتي�ش. -
اأنِت م�ضتفزة جًدا يا غزالة. -

كان يتحدث معها ب�ضال�ضة وعفوية على عك�ش طبيعته املتحفزة، ينتقل 
بها من حديث لآخر بخفة و�ضغف فتثريه ردودها التلقائية على عك�ش ما 

تعود عليه منها من ت�ضّنٍع وتعايل.
ا�ضمي مريال من غزال هذه؟ -
غزال هو معنى ا�ضمك بالرتكية. -
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 و�ضلت اإىل معنى ا�ضمها بالرتكية، الو�ضع اأ�ضبح خطري هنا.
قطعت روان خلوتنا واحمرت مريال من اخلجل وعادت اإىل الداخل، 

حلقت بها وهي تتجه اإىل غرفتي.
اأرى اأنَك مل تفوت فر�ضة التفتي�ش باأ�ضيائي! -
ا. -  لديِك زوق رائع يف العطور، وغمزت هام�ًضا واملالب�ش اأي�ضً
وقح. -

فرتكتني  الع�ضاء،  لتناول  ت�ضتدعينا  كانت  جدالنا  اجلدة  �ضوت  قطع 
وذهبت، وقفت اأتاأمل م�ضيتها بدت وكاأنها ترق�ش على اإيقاع خفي، فبدت 

وكاأنها تقبل الأر�ش بقدميها احلافية.

c
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الذي  عن  خمتلًفا  كان  لقد  �ضارد  بذهن  معهم  الع�ضاء  على  جل�ضت 
التقيته اأول مرة وكانت عيناه تعانقني كلما حتدثت، مع اأنه كان يف املا�ضي 
يهرب من النظر اإيّل، كيف خفف من حتفظه بهذه ال�ضرعة؟ تذكرت كيف 

اأغتم حلظة دخول �ضقيقته!
اأمل يعجبِك الطعام يا غزال اأم اأنك مهوو�ضة باحلفاظ على ر�ضاقتِك؟ -
الطعام رائٌع جًدا. -
لذا �ضتكتفني بتاأمله. -
دعها و�ضاأنها يا حازم. -
جدتي �ضارت تدافع عنك، ظننتها �ضتنجو من تاأثريك. -

وجدته  حتى  دقائق  مت�ِش  مل  النوم  اإىل  للذهاب  وا�ضتاأذنت  جتاهلته 
يقتحم الغرفة.

اأنِت انه�ضي مل يعد هناك وقت ل�ضتهتارك هذا. -
ماذا تريد؟ -
اأح�ضري كتبك وهيا للمذاكرة. -
وما �ضاأنك اأنَت؟ -

اأتاين الرد عرب ثيابي التي راحت ترتفع يف الهواء ثم تعود لت�ضقط فوق 
راأ�ضي ومن حويل لقد ُجن وراح يفت�ش عن الكتب بني ثيابي.

اأرح نف�ضك، لقد ن�ضيتها ب�ضقة وليد. -
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توقف بعد اأن اأفرغ حقيبتي ورماين بنظرة توعد وغادر.
 مل اأعد اأحتمل ما يحدث معي من غرفة خا�ضة بحمام وا�ضًعا، واأثاث 
كان  الذي  يومي  م�ضروف  ومن  م�ضرتكة،  غرفة  يف  �ضرير  اإىل  راقًيا 
كل  �ضيمر  ال�ضهر،  نهاية  حتى  تكفي  ل  قليلة  جنيهات  اإىل  اآلف  يتخطى 
هذا وي�ضبح من املا�ضي، تناولت املهدىء وغفوت قبل اأن اأفقد ال�ضيطرة 
على اأع�ضابي، ا�ضتيقظت مع �ضروق ال�ضم�ش وبداخلي �ضعور قاتل بالوحدة 
واحلزن، وف�ضلت يف العودة للنوم ثانية، فا�ضت�ضلمت يف النهاية ونه�ضت، 
كان اجلميع يغط يف النوم، غادرت املنزل واحتفظت بالعنوان يف ذاكرتي 
حتى ل اأ�ضيع الطريق كعادتي، �ضرُت باجتاه البحر، اأدرت ظهري للطريق 

ورحت اأتطلع زرقة البحر املمتدة اأمامي.
اأرثي حايل ووحدتي، ملا ل اأجد من  وان�ضابت دمعاتي يف �ضمت كنت 
اأملك ع�ضرات  كنت  اأين  و�ضعي هذا؟! رغم  به يف  واأ�ضتنجد  اإليه  اأذهب 

الأ�ضدقاء!
كنت اأهرب من وحدتي و�ضط الزحام وال�ضخب، خوًفا من البقاء مع 
نف�ضي، وكان جميع من باملنزل يتجاهلني، حتى يامن كان يبتعد عني خوًفا 

من اأن يوؤذيني، مع اأنه كان يكر�ش كل جهده ل�ضعادتي لكن من بعيد.
الطريق  بدا  العودة،  طريق  واتخذت  بداأت،  كما  فجاأة  دموعي  جفت 
طوياًل تهت عدة مرات حتى و�ضلت للبيت، فوجئت باأن اجلميع يجل�ش يف  

انتظاري.
اأين كنِت ظننا اأنِك غادرتي؟ -

جدتها  وتبعتها  ب�ضوؤالها،  ا�ضتقبلتني  حتى  روان  الباب  فتحت  اإن  ما 
قائلة يف حنو:

حمًدا هلل اأنِك بخرٍي اأقلقتني عليِك هيا لنتناول الفطور. -
يوًما ما �ضاأحطم راأ�ضِك وقدمِك. -
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قالها حازم من فوق راأ�ضي واجته لل�ضرفة، حلقت به فاأطال النظر بي 
وبقى على �ضمته.

متى �ضنذهب ملعاينة الغرفة؟ -
عند عودتي من العمل، األهذا احلّد يزعجك البقاء معنا يا مريال؟ -

لتناول  روان  نادتني  جوابي،  ينتظر  اأن  دون  الداخل  اإىل  وعاد  قالها 
اأعبث  الطعام واحلديث، فجل�ضت  الرغبة يف  اأفتقد  الفطور معهم، كنت 

بال�ضحن.
هل كنت اأطمع بالكثري يوم اأن متنيت اأن يكون لدي عائلة اجتمع معها 
على املائدة ونتبادل احلديث؟ لقد كانوا يجتمعون على الطعام يف منزيل 

ب�ضبب اأوامر يامن، لكن مل يهتم اأحدهم بح�ضوري يوًما.
ا لهذه الدرجة؟ - هل كان املوعد مهمًّ

 مل اأنتبه، فكرر �ضوؤاله.
لقد ذهبت للم�ضي. -
اأه الغزالة تخ�ضى على نف�ضها من زيادة الوزن. -
لقد �ضبعت �ضاأذهب للنوم. -

ا�ضتيقظت  لكن  �ضريًعا  املهدىء، غفوت  وابتلعت  الفرا�ش  اإىل  اجتهت 
على �ضياح حازم الهمجّي.

هل �ضتوقظيها اأم اأفعل هذا بنف�ضي؟ هيا روان لي�ش لدّى وقت. -
ماذا هناك يا �ضيد املزعجني؟ األ ميكن للمرء اأن ينام مطمئًنا بع�ش  -

الوقت!
اأين  - من  النوم،  على  قادرة  زلِت  ول  كتبك  و�ضيعِت  اختبارات  لديك 

اأتيِت بربودة الأع�ضاب هذه؟
ناولني حقيبة الكتب اخلا�ضة بي، قاطعته:
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- لكن اأنا ل ا�ضتطيع قبولهم .
نقودي، كفى  - اأ�ضامح يف  ل  فاأنا  راتب لك  اأول  ثمنهم من  �ضت�ضددين 

ثرثرة هيا للمذاكرة. 
قالها وانطلق من حيث اأتى، جذبت روان الكتب وبعرثتهم على الفرا�ش 

وراحت تتفح�ضهم بعدم فهم.
ما هذا يا مريال كيف تفهمني هذه امل�ضطلحات؟ -

كان لدّي حما�ضرات لل�ضرح وملخ�ضات اأب�ضط من تلك اللوغريتمات.
كل  للكتب،  وتب�ضيط  �ضرح  والبحث عن  املذاكرة  �ضهري على  تذكرت 

�ضىء �ضاع ب�ضقة وليد، ل اأدري كيف �ضاأذاكر الآن؟
 غادرت روان، فر�ضت الكتب على الأر�ش وجل�ضت اأمامهم يف حماولة 
لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه، مل اأنتبه اإىل مرور الوقت كنت منهمكة يف حماولة 
كوب  ومعها  غرفتي  اإىل  اجلدة  دلفت  عندما  احل�ضابية  امل�ضائل  فهم 
ن�ضكافيه وطبق الكعك واأخربتني اأنها �ضتعود اإىل املطبخ لتعد غداء يليق 

بزوجة ابنها.
 عدت اإىل الدرا�ضة وذهني م�ضو�ًضا بالتفكري يف حازم، ظننت اأنه يتيم 
ما  والدته،  عن  احلديث  ولتجاهله  جدته،  مع  لإقامته  نظًرا  والأم  الأب 
�ضاأين اأنا بهذا علّى اأن اأجد يل �ضكن الليلة ل يعقل اأن تراين والدته بهيئتي 

املزرية.
اأفقت على �ضوت ترحيب اجلدة بوالدة حازم، دقائق ونادتني للتعرف 

بكنتها.
ل�ضت يف حال ي�ضلح للتعرف على املزيد من عائلته، حتًما لن تن�ضى 
والدته وجهي امللون بالكدمات فالنطباع الأول يدوم لالأبد، تابعت اجلدة 

ندائها ثم جاءت بنف�ضها لت�ضحبني اإىل اخلارج.
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ا�ضتبدلت منامتي ببنطال جينز ق�ضري و�ضرتة خفيفة واأطلقت �ضراح 
قدمتني  وجهي،  تغطي  التي  الكدمات  حدة  من  املكياج  وخّفف  �ضعري 

اجلدة اإليها على اأين ابنة اإحدى �ضديقاتها.
كانت ن�ضخة من روان، نف�ش ال�ضعر الأ�ضفر الق�ضري والعيون اخل�ضراء 
حتى مالمح الوجه بدت متطابقة مع هذا كان هناك اختالف كبرًيا يف 
وبدت  فّج  ب�ضكل  املكان  ب�ضاطة  مع  يتناق�ش  الراقي  زّيها  كان  طباعهما، 

اجلدة رقيقة احلال اأمامها بعباءتها القطنية و�ضالها الأبي�ش. 
مل يكن هناك اأي ت�ضابه بينها وبني حازم على العك�ش، كان ي�ضبه جدته 

خا�ضة بعينيه البنية و�ضعره الأ�ضود الغزير.
قدومها  قبل  باري�ش  يف  جولتها  عن  حتكي  وهي  اإليها  اأ�ضتمع  جل�ضت 
اإىل م�ضر، لحظت اأنها تتعمد النظر اإيّل بغطر�ضة، حل�ضن احلظ عادت 
روان ورحبت بها و�ضغلتها عني، فوجئت باأن روان ترتدي حجاب وف�ضتان 

حمت�ضًما للغاية بعك�ش ثياب والدتها. 
تبادل الأح�ضان والقبالت و�ضرعان ما اأظهرت والدتها امتعا�ضها من 

ثيابها.
التي  - مثل  فا�ضحة  ثياب  بارتداء  اأطالبِك  ل  اأنا  �ضغريتي  يا  روان 

اأنيقة وحمرتمة، انتقي ما  اأزياء �ضبابية  ترتديها مريال، لكن هناك 
ينا�ضب عمرِك يا حبيبتي.

رمقتها اجلدة بتحذير واأنبتها فوجدتها فر�ضة لالن�ضحاب اإىل غرفة 
حازم، لكنها ا�ضتوقفتني مبنت�ضف الطريق..

األي�ضت هذه غرفة حازم، هل �ضمح لِك بالإقامة هنا؟ -
نعم. -
يبدو اأن العالقة بينكما قوية، مل ي�ضمح يل بالدخول اإليها واأنا والدته! -

�ضاحت اجلدة بنفاذ �ضرب:
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دعي الفتاة و�ضاأنها يا رول، هيا اذهبي اإىل غرفتِك لت�ضرتيحي حتى  -
اأجهز الغداء.

رمقتني روان باأ�ضف.
عدت اإىل غرفة حازم وحزمت حقيبتي، �ضاأقبل بال�ضكن امل�ضرتك حتى 
اإهانة  من  له  تعر�ضت  ما  يكفيني  الأر�ش،  على  النوم  اإىل  ا�ضطررت  لو 
رت جدته على اأن نتناول الغداء قبل  حتى الآن، عاد حازم يف امل�ضاء، واأ�ضّ

الذهاب ومل ت�ضيع والدته الفر�ضة مل�ضايقتي.
له من  - يا  املراهقة،  الفتيات لأجل هذه  �ضتتنازل عن خوفك من  هل 

اختيار �ضيء للغاية!
من نعم اهلل علينا اأن معظم الن�ضاء ل�ضن مثلِك يا مدام رول. -

جتاهلت اإ�ضاءته وردتها باإهانتي:
وهل �ضارت فتاتك من �ضمن الن�ضاء؟ -

تدخلت جدته باحلديث:
كيف تتحدثني عن �ضيفتي بهذا ال�ضكل يا رول؟ -

كنت اأ�ضتمع حلديثهم عني بذهول اأخرجني منه حازم:
هيا يا مرمر تاأخرنا. -

ذهبت اإىل الغرفة واأح�ضرت حقيبتي وودعت روان وجدتها، واعتذرت 
يل روان عن اإهانات والدتها، وحمل حازم احلقيبة ودلفنا اإىل �ضيارته.

األن نذهب؟ -
كان من الأف�ضل اأن ترتِك حقيبتِك حتى نتاأكد من اأن الغرفة اأعجبتك. -

 رف�ضت امل�ضرفة ال�ضماح حلازم بال�ضعود معي؛ ملعاينة الغرفة، فر�ضخ 
على م�ض�ش وتركني معها، كان ال�ضكن اأ�ضبه ب�ضفيحة قمامة ول ي�ضلح 
للعي�ش لكن وافقت على الإقامة به نظًرا لو�ضعي احلايل، عدت اإىل حازم 

وطلبت منه اإح�ضار حقيبتي.
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جل�ضنا يف ال�ضيارة وبداأ ا�ضتجوابي:
هل اأعجبتِك الغرفة؟ -
جًدا. -
جيًدا، ما راأيك اأن نذهب لتناول الع�ضاء قبل اأن اأودعك؟ -

اإىل  ي�ضري  وهو  فجاأة  وا�ضتدار  املعهودة  ب�ضرعته  املطعم  نحو  انطلق 
ثيابي:

من اأين اأتيِت بهذه الهالهيل، اأمل جتدي بنطال اأق�ضر من هذا؟! -
دعنا نعود،لن اأحتمل املزيد من الإهانات. -

توقف على جانب الطريق بعد اأن لحظ دموعي الهاربة، اأخرج املبلغ 
الذي تركته بغرفته واألقاه بوجهي.

ما هذا، هل ظننِت نف�ضك يف فندق؟! -
اأردت التعبري عن امتناين. -

�ضرخ بغ�ضب:
اأنِت  - فوًرا،  البكاء  عن  وتوقفي  مريال  يا  حلقيبتك  نقودك  اأعيدي 

لو تركتي ذرة واحدة  الآن  واأحذرِك  التعامل معِك م�ضتحياًل  جتعلني 
من طعامك �ضاأد�ضها يف فمِك عنوة.

الليلة وعدُت  انتهت  انفعاله،  النحيب منده�ضة من فرط  توقفُت عن 
ي�ضلح  غطاء  عن  بحثت  القذر  الفرا�ش  على  احلقيبة  و�ضعت  لل�ضكن، 
لكن  باملذاكرة  وان�ضغلت  النهاية  يف  الأمر  جتاهلت  جدوى،  بال  ملداراته 
زميلتي بالغرفة اأ�ضرت على اإغالق ال�ضوء، كنت اأخ�ضى النوم يف الظالم 

فبقيت �ضاهرة طوال الليلة.
على  تتحرك  كانت  التي  ال�ضغرية  احل�ضرات  ب�ضبب  النوم   عجزت 
ج�ضدي طوال الليل، فدلفت اإىل ال�ضرفة للمذاكرة على ال�ضوء الآتي من 
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اأيام  ثالثة  ال�ضهر  على  واظبت  املحا�ضرات،  موعد  اأن حان  اإىل  اخلارج 
متوا�ضلة لعدم وجود مكان ي�ضلح للنوم.

اأنهرت يف اليوم الرابع ومل يعد بج�ضدي مو�ضع يخلو من اآثار احلكة، 
تاأزم  من  وزاد  الإرهاق،  �ضدة  من  املعهد  اإىل  الذهاب  على  اأقوى  ومل 
الأمور اأن املبلغ الذي تبّقى معي مل يعد يكفي لنفقات املوا�ضالت والأكل 
باملقاهي  طفت  القهوة،  باأقداح  واكتفيت  الطعام  تناول  عن  امتنعت  لذا 

واملكتبات القريبة من املعهد بحًثا عن عمل لكن بال جدوى.
كان اليوم ال�ضاد�ش هو الأب�ضع، �ضداع رهيًبا ب�ضب عدم نومي ومعاناتي 
الب�ضعة مع احل�ضرات والروائح الكريهة مع تقززي من ا�ضتخدام املرحا�ش 

اأو مل�ش اأي �ضىء داخل مكب النفايات الذي علقت فيه.
ل اأدري كيف �ضاأ�ضتمر على هذا الو�ضع؟! وحازم جتاهلني مبجرد اأن 

و�ضعني يف هذا املكان وكاأنه تخل�ش من حمل ثقيل.

c
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اأيام م�ضت منذ تركتها، ل اأدري كيف تعلقت بها بهذا ال�ضكل! دفعني 
زالت  ما  متغيبة،  كانت  لكن  لروؤيتها،  املعهد  اإىل  للذهاب  عليها  قلقي 

م�ضتهرتة كعادتها، لكن ما دخلي اأنا بها وبدرا�ضتها!
هاتفها  تركت  اأنها  وتذكرت  امل�ضاء،  يف  نف�ضي  على  ال�ضيطرة  فقدت 
اأن  رف�ضت  امل�ضرفة  ال�ضكن،  اإىل  واجتهت  ثيابي  فارتديت  وليد  ب�ضقة 

تخربها بقدومي يف البداية.
ظهرت اأخرًيا الأن�ضة مثرية املتاعب، كانت ت�ضري بعدم اتزان ويف حالة 
فو�ضى عارمة، �ضعر م�ضعًثا وهالت خميفة حول عينيها، وقفت مذهوًل 
كيف و�ضلت لتلك احلالة؟ هل عادت لل�ضرب من جديد؟ وما اإن اقرتبت 

حتى فاجئني ج�ضدها امل�ضوه باأظافرها.
ماذا فعلتي بنف�ضك؟ -
 احل�ضرات هنا يف كل مكان مل اأعد اأحتمل. -
هيا احزمي حقيبتك لنذهب. -
لن اأترك غرفتي اأبًدا. -
هيا ل داعي للف�ضائح. -

تاأتي فاأر�ضلت من يح�ضرها،  اأنها لن  تاأخرت يف املجيء حتى ظننت 
جاءت متعرثة بحقيبتها.

ملاذا مل ترتدي ثيابِك؟ -
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 مت�ضخة كلها من احل�ضرات، �ضنذهب هكذا اأو �ضاأعود لغرفتي. -
كانت ترتدي منامة قطنية ق�ضرية ل ت�ضل لركبتيها، ل اأعلم هل اأعود 
بها اإىل املنزل لتعاود والدتي اإهانتها، اأم اأجازف برتكها وحيدة يف �ضقتي؟

كيف و�ضلتي اإىل هذه احلالة؟ -
مل اأمن منذ تركتني يف مكب النفايات هذا. -
متى تناولتي طعامك اآخر مرة؟ -
عندما كنا مًعا. -
ملاذا مل تخربيني؟ هل كنِت حتاولني النتحار يا مريال؟! -
كف عن ال�ضراخ بوجهي. -
تركتك،  - منذ  الغرفة  باأمر  تخربيني  مل  ملاذا  واأجيبيني،  بروًدا  كفى 

ملاذا اأهملتي نف�ضِك ودرا�ضتِك؟
ما تبقى معي من املال ل يكفي للطعام واملوا�ضالت ولن اأجازف ببيع  -

املزيد من مدخراتي، هل ارحتت الآن؟
متى نتخل�ش من ح�ضا�ضيتك اللعينة؟ -
اأبًدا  - والدتِك لن جتربين  اإىل  اأعود  اأين �ضنذهب؟ لن  اأموت،  عندما 

على جثتي.
كيف  بع�ضبيتها،  الأطفال  ت�ضبه  فاتنة  كانت  بافتتان  انفعالها  راقبت 

�ضاأقوى على جتاهلها؟
 لن نذهب اإليها،علينا الآن اأن نطعمك اأول، ما راأيك بيتزا اأم برجر؟ -
كا�ضة كبرية من القهوة م�ضاعفة الكافني واأقرا�ش م�ضكنة. -
ا�ضتخدام الدميقراطية معِك، �ضنتناول الربجر داخل  - ل جدوى من 

مكان  عن  لِك  �ضنبحث  بعدها  هذه،  الفاتنة  لثيابك  نظًرا  ال�ضيارة 
تغت�ضلي فيه.
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هل �ضارت رائحتي كريهة لهذه الدرجة؟ -
قالتها ومدت يدها حلقيبتها واأغرقت نف�ضها بعطرها اجلذاب.

ا؛ للتخل�ش من  - كفى �ضنختنق، رائحتِك رائعة لكن ال�ضتحمام �ضروريًّ
احل�ضرات.

اأح�ضرت ال�ضاندوت�ضات وكوبني من القهوة واجتهت اإىل ال�ضركة.
اإىل اأين �ضنذهب؟ -
امل�ضائب  - يا حزمة  اإىل مكتبي  نذهب  ثم  اأوًل  ال�ضيدلية  �ضنمر على 

املتنقلة.
اأجابت ب�ضخرية وهي تردد اإحدى عباراتي لها:

 لقد كان عليك الهرب منذ اللقاء الأول. -
واأ�ضيع على نف�ضي كل هذا اجلنون! -

مطهر  وو�ضعت  اغت�ضلت  احلمام  اإىل  واأر�ضدتها  مكتبي،  اإىل  اجتهنا 
اأن نبهت  اأدمتها باأظافرها، وتركتها تنعم بالنوم بعد  على الأماكن التي 
عليها بعدم مغادرة املكتب مهما حدث، وحملت حقيبة ثيابها معي حتى 

اأر�ضلها اإىل املغ�ضلة.
اأنتظر  ب�ضيارتي  فجل�ضت  ال�ضركة  داخل  وحيدة  تركها  على  اأقوى  مل 
ال�ضباح، ق�ضيت الليلة اأفكر واأبحث عن �ضكن عرب الإنرتنت وكالعادة ل 
�ضيء منا�ضًبا، اجتهت اإىل املنزل وا�ضتعرت لها ف�ضتان من روان حتى يتم 

تنظيف ثيابها.
تبّدل  وتركتها  ب�ضعوبة  اأيقظتها  عودتي،  عند  نائمة  تزال  ل  كانت   

ثيابها.
اأفقت على �ضوتها:

انتهاء  - بعد  مدينتي  اإىل  اأعود  اأو  �ضكن  اأجد  حتى  بفندق  �ضاأقيم 
اختباراتي.
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وانتبهي  - ال�ضكن  اأمر  ان�ضي  بامل�ضاحنة،  ال�ضباح  نبداأ  اأن  داعي  ل 
لدرا�ضتك الآن.

 واأين �ضاأقيم اإًذا؟ -
هنا يف غرفة مكتبي ول جمال للنقا�ش. -

�ضكن،  عن  زمالئي  �ضاألت  متزمرة،  الغرفة  اإىل  وعادت  تركتني 
�ضكن،  �ضريكة  عن  تبحث  كانت  خالة  ابنة  لديها  اأن  )مي�ش(  فاخربتني 
اليوم،  نهاية  حتى  عملي  يف  ان�ضغلت  مريال،  بخ�ضو�ش  معها  �ضتتوا�ضل 

وتركتها تهتم بدرا�ضتها.
هيا لتناول الغداء. -
ل�ضت جائعة. -
اأنا جائٌع واأحتاج اإىل �ضحبتِك اململة. -

رمتني بنظرة ا�ضتهزاء وعادت اإىل كتبها.
ما الأمر اأخربيني؟ -
لقد اأ�ضبحت عالة على جميع من يعرفني، حتى اأنت. -
»حتى اأنت« تق�ضدين اأين نكرة واأن حال معاليِك تدهور ب�ضدة ب�ضبب  -

ما  كل  الكريه رغم  بتكربك  الحتفاظ  ا�ضتطعِت  كيف  اإىّل،  حاجتِك 
يحدث معك؟

مل اأق�ضد هذا �ضدقني، كنت اأعني اأن حايل تدهور اإىل احلد الذي  -
جعلك ت�ضفق علّى رغم كل الكره الذي حتمله نحوي.

غبية.. غبية من قال اأنى اأ�ضفق عليِك يا غبية. -
لكنك تكرهني! -
توقفي عن غباوؤِك يا مريال لقد حققتي رقًما قيا�ضيًّا بالفعل. -
ل بد اأن بقائي قربك اأّثر علّى. -
هيا يا مريال قبل اأن اأ�ضطر للعنف ل تختربي �ضربي اأثناء جوعي. -

c
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على  واأ�ضرت  جدتي  به  ات�ضلت  حني  حازم  مع  الغداء  اأتناول  كنت 
عودتي معه اإىل منزلها بعد اأن علمت مببيتي يف ال�ضركة.

هل اأكل القط ل�ضانك؟ -
ملاذا اأجربت جدتك على التدخل؟ -
جدتي كانت تنتظر رحيل والدتي بفارغ ال�ضرب حتى تعيدك للمنزل. -
حًقا. -
لقد اأق�ضمت اأن متنعني من الدخول اإىل املنزل لو عدُت بدونك، هيا  -

لأ�ضلمك اإليها يًدا بيد.
 وكاأنك تتحدث عن طرد بريد.  -

�ضحك حازم ب�ضقاوة قائاًل:
بلى اأحتدث عن كارثة ت�ضري على قدمني. -

دلفنا اإىل ال�ضقة ونحن نتبادل العبارات ال�ضاخرة، علقت جدته قائلة:
ها قد عاد القط والفاأر من جديد. -
م�ضاء اخلري يا �ضو�ضو، هيا ا�ضرتدي ب�ضاعتك. -
اأمتنى اأن ل يكون حفيدي الأحمق اأزعجِك يا مريا. -
الآن �ضرت اأحمًقا وباتت تتجاهل الرتحيب بي بعد اأن كانت ترتجاين؛  -

كي اأعود اإىل املنزل.
كيف حالك يا �ضو�ضو ا�ضتقت اإليِك جًدا؟ -
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ا، ماذا تركِت حلفيدها؟ - ها قد اأخذت امتياز تدليلِك اأي�ضً
�ضع اأغرا�ش مريال بالغرفة ودعني اأطمئن عليها يف هدوء. -
هزلتي جًدا يا مريال هل كانوا مينعون عنِك الطعام؟ -
كنت مري�ضة فقط يا جدتي ل تقلقي. -
�ضتقيمني معنا حتى نهاية الختبارات. -
لكن ل اأريد اأن اأثقل عليكم بوجودي. -

 جذبتني نحوها و�ضمتني اإىل �ضدرها.
الأبناء ل يثقلون على اأهلهم. -

اأربكني وقع كلماتها النقية فلم اأجد رد. 
هناك اأمر اأوّد اطالعك عليه. -
هل قام حازم مب�ضايقتِك؟ -
الأمر يتعلق بي، لقد تركت عائلتي لالأبد، اأق�ضد اأين هاربة كما ُيقال. -
لكل �ضيء �ضبب األي�ش كذلك؟ -
نعم مل اأكن على وفاق مع والدتي وزادت اإ�ضاءتها يل بعد رحيل والدي. -
األي�ش لديِك اأقارب؟ -
ل.. على كل حال اأنا �ضيئة للغاية واأثري املتاعب اأينما ذهبت. -
لن اأقول اجلملة املعتادة �ضار الآن لديك عائلة، لكن الأيام كفيلة اأن  -

تخربِك باأننا عائلتك، لكن اأخربيني ملاذا قلِت اأنِك �ضيئة يا مريال؟
حتى  - يل  يحلو  ما  اأفعل  يرتكني  كان  التحرر،  على  والدي  رباين  لقد 

و�ضلت اإىل تناول الكحوليات واعتدت ارتياد اأندية الرق�ش مثل جميع 
اأقراين، ل اأعرف كيف اأقولها؟

و�ضعت جدته كفها على يدي و�ضغطت على اأناملي بقوة لت�ضجعني على 
احلديث.



129

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

طويلة،  - لفرتة  ال�ضراب  واأدمنت  ب�ضراهة  اأدخن  عنكم،  خمتلفة  اأنا 
لأنها ت�ضاعدين يف مواجهة احلياة.

اأردِت  - ما  هذا  عائلتك،  برف�ش  �ضعورك  من  الهرب  على  ت�ضاعدِك 
قوله، األي�ش كذلك؟

من  - تخايف  اأن  واأخ�ضى  تختلف عني  وحازم  روان  ن�ضاأة  اأن  اأرى  نعم، 
تاأثريي عليهما، لكن اأعدك باأين �ضاأبقى بعيًدا اإىل اأن اأجد �ضكن.

كان من الأجدر اأن ت�ضاأليني كيف عرفت �ضعورك برف�ش والدتك؟ -
كيف علمِت؟ -
ا حدث معه حدًثا م�ضابًها ملا حدث معك، لقد تخلت  - لأن حفيدي اأي�ضً

عنه والدته يف �ضغره ورحلت ب�ضقيقته ثم هجره والده بعدها، وكالكما 
يظن اأن اخلمور �ضت�ضاعده على الن�ضيان.

هل فعلت والدته هذا؟ -
ورف�ضت  - بلدها  اإىل  رحلت  حني  عمره  من  اخلام�ضة  يف  كان  نعم 

ا�ضطحابه.
�ضمتت جدة حازم للحظات، ثم ا�ضرت�ضلت بحزن:

ال�ضوؤال عنها، لكن نظرة  - ابتلع غيابها يف �ضمت، وكان يتجاهل  لقد 
ال�ضياع التي كانت تطل من عينيه ف�ضحته.

ملاذا هجره والده؟ -
زوجته  - دفع  ما  وهذا  واجلفاء  الق�ضوة  �ضديد  ولدي  كان  لالأ�ضف 

لالنف�ضال عنه، وخ�ضيت اأن توؤثر ق�ضوته على حازم فتعهدت برتبيته.
�ضمت واأنا اأفكر يف حاله، كانت ظروفنا مت�ضابهة اإىل حدٍّ ما.

اأخربيني كيف ظننِت اأين �ضاأقا�ضيك على اأفعالك بعد كل هذا العمر،  -
زلِت  ل  لكن  عادتنا،  وبني  وحياتك  ن�ضاأتِك  بني  اختالف  هناك  نعم 

مثلنا ومل تف�ضد فطرتك بعد.
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حويل  الكتب  و�ضعت  تركتها  كما  فوجدتها  حازم  غرفة  اإىل  عدُت 
و�ضردت، هل حًقا عانى مثلي من �ضعور اخلذلن والكره الغري مربر؟ 

هل �ضيطول تاأملك لأغلفة الكتب؟ -
هل �ضمعت عن �ضيء يدعى طرق الباب؟ -
لقد  - مغادرتي،  قبل  عليك  الطمئنان  اأردت  مغلًقا،  كان  لو  هذا  نعم 

اأر�ضلت ثيابك اإىل املغ�ضلة و�ضيعيدها العامل غًدا. 
حًقا  يهرب  كان  هل  ردي،  انتظار  دون  وغادر  ب�ضرعة  عبارته  قال 
من �ضعور الرف�ش! نعم كل ركن بغرفته يوؤكد هذا، وحده من يهرب من 
م�ضاعره الداخلية �ضيجد الوقت الكايف؛ ليحقق ما اأجنزه حازم يف �ضنه 

ال�ضغري هذا.
ا�ضطحبنا حازم اإىل ال�ضينما باآخر يوم لالختبارات ووا�ضلنا ال�ضهرة 
على البالي �ضتي�ضن بعد عودتنا، جل�ضت اأ�ضاهد املباراة بني حازم وروان.

لقد اأرهقت عيني الليلة مبا يكفي ت�ضبحون على خري. -
األن تذهبي للنوم يا مريا؟ -
ل اأرغب يف النوم الآن. -
ما راأيك اأن نكمل ال�ضهرة باخلارج؟ -
الوقت تاأخر جًدا. -
لي�ش بعد، هيا ا�ضتعدي �ضاأ�ضطحبِك للرق�ش. -
ملاذا انتظرت ذهاب روان اإىل النوم، ومل ت�ضحبها معنا؟ -
لأنها تكره الرق�ش، اأراأيِت كيف رف�ضت الدخول معنا اإىل فيلم حقيقي  -

بدًل من الأنيمي�ضن؟  
ظننت اأنك من مينعها عن هذا. -
cل دخل يل باختياراتها، هيا ل ت�ضيعي الوقت. -
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الق�ضري  بف�ضتانها  جاذبية  ت�ضع  كانت  الرق�ش،  نادي  اإىل  و�ضلنا 
و�ضعرها املتناثر حولها، جل�ضت تتابع �ضاحة الرق�ش بحما�ش وغرقت يف 
تاأمل بريق عينيها الأ�ضود وابت�ضامة ثغرها الرقيق وتلك الغمازة ال�ضقية 
وهي  تاأملي  قطعت  بذقنها،  املحفور  احل�ضن  وطابع  الأي�ضر  خدها  على 

ت�ضاأل بتذمر: 
هل �ضنكتفي بامل�ضاهدة فقط؟ -

جذبتها اإىل حلقة الرق�ش، راحت تدور بر�ضاقة على اأطراف قدميها 
ال�ضغرية كفرا�ضة ل تعرف التعب، عدنا اإىل الطاولة بعد فرتة وهي حتمل 

حذائها وحبات العرق تزين جبينها.
كنِت رائعة، من اأين تعلمتي الرق�ش؟ -
 التحقُت بدرو�ش البالية اململة يف الطفولة ثم تعلمت اأمناط اأخرى من  -

الرق�ش بعدها.
عدنا اإىل ال�ضيارة وتوقفنا عند البحر، ت�ضابقنا اإىل ال�ضاطئ، وقفُت 

بعيًدا عن املياه وراحت تالم�ضها بقدميها يف حذر.
هيا اقرتِب.. املياه رائعة. -
اأنا ل اأجيد ال�ضباحة. -
ل تخاِف معِك �ضّباح حا�ضل على ميداليات ذهبية. -

منها،  املوج  اقرتب  عندما  فزعة  ال�ضاطئ  اإىل  وعادت  قلياًل  اقرتبت 
فجذبتها.
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األن تتوقف عن ت�ضلطك هذا!، اأخربتك اأين اأخاف. -
�ضرنا مًعا ومياه البحر تعانق �ضاقينا، و�ضوتها يعلو مبرح مع كل موجة 
ت�ضربها، اأفلتت يدي ورك�ضت و�ضط املياه وكلما اقرتب املوج منها قفزت 

عالًيا وكاأن ج�ضدها ل يخ�ضع لقوانني اجلاذبية.
هل تعبِت؟ -
هذه اأول مرة اأقرتب فيها من البحر اإىل هذا احلد. -

عدنا اإىل املنزل، وجل�ضنا نتناول الفطور يف ال�ضرفة، لأول مرة اأراها 
تتناول طعامها بنهم ودون اإحلاح مني.

اأخربيني عن هواياتك؟ -
الرق�ش والطهو. -
اأظنها مهارات يا مريا ولي�ضت هوايات. -
ما هي هواياتك؟ -
القراءة، ما هي ريا�ضتك املف�ضلة؟ -
الدومينو، ولعب الورق. -
اأنِت بحاجة لإعادة برجمة هذه َت�ضايل. -
ح�ضًنا ل تغ�ضب هكذا اأنا مل اأمار�ش الريا�ضة اأبًدا، ماذا عنك؟ -
توقفت  - لكن  الأج�ضام،  وكمال  اخليل  وركوب  ال�ضباحة  اأمار�ش  كنت 

منذ فرتة.
ا. - رائع اأنا اأع�ضق اخليل اأي�ضً
هل جتيدين ركوبها؟ -
ل، اأع�ضق �ضورها فقط. -
اأنِت تتفنني يف اإثارة انبهاري ا�ضتمري. -
كثرية،  - اأ�ضياء  من  مينعني  والدي  كان  لقد  بي،  ال�ضتهزاء  عن  كّف 
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خوًفا علّى فلم يتبقى اأمامي �ضوى الطهو والرق�ش.
ح�ضًنا �ضاأ�ضحبك لركوب اخليل معي. -
من هو ُمطربك املف�ضل؟ -
العربية  - والق�ضائد  للمو�ضيقى  اأميل  اأنا  بعينه  مطرًبا  هناك  لي�ش 

القدمية، واأنِت؟
 فريق ايفان�ضين�ش واأديل. -
ذوقك رائع.. لكن قدمي للغاية، هل �ضبق واأخربك اأحد باأنك ت�ضبهني  -

اإميي لني هارتزلر مطربة الفريق؟
ل، لكن �ضمعت باأين اأ�ضبه �ضريهان. -
اأًيا منهما؟ -
بطلة م�ضرحية )�ضك على بناتك( اإنها املف�ضلة لدّي. -
اأنِت مزيج فاتن من كليهما، من هو ممثلك املف�ضل؟ -
اأُف�ضل الطراز القدمي اجنلينا جويل، جينيفر روبرت، هل تعرف باأن  -

لديك وجه �ضينمائي للغاية؟
هل تعتقدي باأين و�ضيم اإىل هذا احلد؟ -

مطربتيها  األبومات  عن  بحثت  للنوم،  وان�ضحبت  الإجابة  من  تهربت 
وا�ضتمعت اإليهما، واأنا اأتاأمل �ضور اإميي لني، كان ال�ضبه بينهما مذهل حتى 
ان�ضراف  بعد  جدتي  ا�ضتيقظت  الثلجية،  وب�ضرتها  ج�ضدها  ا�ضتدارة  يف 

مريال.
اأين كنت اأنت ومريال؟ ا�ضتيقظت ومل اأجدكما.  -
كنا نحتفل بنهاية الدرا�ضة. -
حذاري من اأن توؤذيها مبزاجك املتقلب يا حازم. -
 كيف واأنا اأ�ضعى لرعايتها. -
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اأنا اأنبهك فقط، فمهما بدت لك قوية ومتمردة، لديها جانب ح�ضا�ش  -
للغاية ولن حتتمل تقلباتك.

يبدو اأنها متكنت من الو�ضول اإىل قلبك، ت�ضبحني على خري. -
وّددت  ال�ضرب،  بفارغ  ا�ضتيقاظها  اأنتظر  كنت  النوم،  من  اأمتكن  مل 
اأردت  لها،  �ضور  التقاط  عدم  على  وندمت  معي،  اليوم  توا�ضل  اأنها  لو 
الحتفاظ بكل حلظة اأم�ضيناها �ضوًيا، بدت عفوية، مل تكن تتقم�ش كما 
املراهقة  نف�ضها  هي  الأنفا�ش  ت�ضرق  التي  ال�ضاحرة  الفتاة  اأتوهم،  كنت 
امل�ضطربة والطفلة املنده�ضة والطالبة التي حتاول التوفيق بني درا�ضتها 

وعملها، خليط رائع لكن ه�ّش، ل زالت تنق�ضها القوة.
نه�ضت اأخرًيا متململة من حماولت روان لإيقاظها، كنت اأتابع التلفاز 
حني فاجئتنا بخروجها واآثار النوم بادية عليها، �ضعرها م�ضعث وعيناها 

منتفخة ووجهها ملطخ من بقايا كحل ليلة اأم�ش.
�ضباح اخلري كيف حالك جدتي؟ -
قويل م�ضاء اخلري.. ماهذا ما الذي حدث ل�ضعرِك؟ -
رمبا �ضعقها ما�ش كهربائي اأثناء النوم. -
ما اأ�ضخفك، �ضقيقتك املزعجة كانت تعبث ب�ضعري. -
تعايل حبيبتي ل تهتمي بهوؤلء امل�ضاغبني. -
الآن �ضرنا م�ضاغبني واأ�ضبحت هي العاقلة. -

نه�ضت وغادرتني حانقة، وعادت بعد اأن اغت�ضلت.
نعيًما، هل تركِت خرب لل�ضرف ال�ضحي؟ -
ل، اأردت اأن اأفاجئهم، اأمل جتد يل �ضكن بعد؟ -
اأخربتني مي�ش اأن قريبتها لديها غرفة �ضاغرة. -
رائع تبقى اأن اأبحث عن عمل. -
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دعينا نبحث الآن على الإنرتنت، اأخربيني عن موؤهالتك العملية؟ -
لقد جربت الإنرتنت من قبل ومل يكن �ضوى م�ضيعة للوقت. -
جاريني رمبا جنحت. -
على  - مقت�ضرة  العمل  يف  وخربتي  وفنادق  �ضياحة  دبلوم  لدّى  ح�ضًنا 

املطاعم.
ملاذا مل تلتحقي مبعهد ينا�ضب اخت�ضا�ضِك اإًذا؟ -
اأخربين وليد اأن جمال ال�ضكرتارية اأف�ضل بالن�ضبة �ضوق العمل. -
هل معِك لغة اأجنبية؟ -
نعم، اأتقن الإجنليزية والأ�ضبانية والفرن�ضية. -
هذه  - اأ�ضعِت  كيف  وترجمة،  لغات  مبعهد  اللتحاق  باإمكانك  كان 

الفر�ضة؟!
- مل يخطر الأمر ببايل. -
- ح�ضًنا ترجمي هذه القطعة. -

كنت  قطعة  ترجمة  يف  واندجمت  تتحداين  وكاأنها  حاجبها  رفعت 
اأحتفظ بها على حا�ضوبي.

للغة، وكنت يف حاجة لرتجمة عقود خا�ضة  اإتقانها  كانت �ضادقة يف 
بالعمل وبع�ش الكتب اخلا�ضة بدرا�ضتي ر�ضالة املاج�ضتري اخلا�ضة بي.

ما راأيِك يف العمل معنا؟ -
اأين؟ -
ها قد عادت نوبات الغباء لل�ضطوع من جديٍد، مرتجمة يف ال�ضركة يا  -

مريال.
اأنَت ت�ضخر مني، األي�ش كذلك؟ -
غًدا نعد لك اختباًرا لو جنحِت فيه �ضن�ضعك حتت التمرين لفرتة،  -

ويتم تعيينِك بعدها.
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حًقا! -
هيا دعينا نخترب مهاراتك، اأعدي يل كوب قهوة. -
ظننتك قلت مرتجمة ولي�ش عاملة بوفية! -

جنحت بالختبار ب�ضهولة وبداأت العمل، كانت �ضعيدة ومتحم�ضة، حتى 
اأنها انتهت من عدة ملفات يف اأيام قليلة دون اأخطاء تذكر، ل اأدري كيف 

غاب عن وليد حاجتنا ملرتجمة؟ اأتراه تعمد عدم اإح�ضارها لل�ضركة!
ا، فلم مي�ضي اأ�ضبوع على جميئها  كان لوجودها بال�ضركة رونًقا خا�ضً
زميالتها  بني  من  اأنتزعها  كنت  اجلميع،  مع  �ضداقات  عقدت  حتى 
و�ضافرت جدتي وروان  لل�ضكن مع قريبة مي�ش،  انتقلت مريال  باأعجوبة، 

لق�ضاء العطلة مع والدتي.

c
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كانت  الطّب،  تدر�ش  هادئة،  فتاة  كانت  ت�ضنيم،  مع  لل�ضكن  انتقلت 
اأن  فاتفقنا  والأغاين  ال�ضخب  من  وحذرتني  البداية،  يف  معي  متحفظة 

اأ�ضتعمل �ضماعاتي اأثناء وجودها واأن اأحجب فو�ضاي داخل غرفتي.
توطدت عالقتي بحازم ولحظت الفرق بني تعامله معي وبني طريقته 
يف  بارًعا  كان  املقابل  يف  لكن  املجاملة  يجيد  ل  اأنه  بدا  الآخرين،  مع 
ال�ضخرية فال اأحد ي�ضلم من نقده الالذع، وكان يل الن�ضيب الأكرب من 

النقد والتوجيه وكاأنه كان يراقبني ويت�ضيد هفواتي.
كنا نق�ضي العطلة الأ�ضبوعية �ضوًيا ما بني ال�ضهر اأو التجول باملدينة، 
نق�ضي  اأن  ي�ضر على  وكان  بالتدريج،  مًعا  نق�ضيه  الذي  الوقت  ت�ضاعف 

الليل يف ال�ضهر حتى �ضباح اليوم التايل.
اأح�ض�ضت اأين على قيد احلياة بعد اأعوام ق�ضيتها يف غربة مع كل من 
حويل حتى نف�ضي، مل ي�ضبق اأن اقرتبت من اأحدهم بهذا ال�ضكل، جذبتني 
�ضراحة حازم واهتمامه ال�ضادق مبعرفة كل ما يحدث معي، و�ضربه على 
�ضماع حكايتي التي ل تنتهي، لكن كان اخلوف من اأن يرتكني فجاأة ينغ�ش 
علّي �ضعادتي، ماذا لو اأنه �ضئم مني بعد اأن اعتدت على وجوده؟ ظل هذا 

الت�ضاوؤل يداهمني ويعكر مزاجي دائًما. 
ول�ضوء حظي حدث ما كنت اأخ�ضاه �ضريًعا ودب بيننا اأول خالف واأتبعه 

حازم بخ�ضام طويل.
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يف  وف�ضلت  رف�ش  لكن  طرده  حاولت  مكتبي،  يقتحم  بوليد  فوجئت 
م�ض�ش،  على  معه  فجل�ضت  املوظفني  اأنظار  األفت  اأن  وخ�ضيت  املغادرة 

ترجاين اأن اأمنحه فر�ضة للحديث، وافقت حتى اأتخل�ش منه. 
بداأ حديثه بعد تردد:

م�ضاعري  - على  ال�ضيطرة  فقدت  لقد  ُيغتفر  ل  بِك  فعلته  ما  اأن  اأعلم 
جتاهك يومها.

على  تعرفت  اأمامي،  وو�ضعها  �ضخ�ضية  �ضورة  واأخرج  قلياًل  �ضمت 
نف�ضي حني كنت طفلة لكن مل اأفهم ما عالقة �ضوري بالأمر، اأ�ضار على 

فتى كان يقف بالقرب مني.
اأن�ضاِك على مدار  - لكني مل  تتذكريني،  ل  اأنِك  اأعلم  الفتى،  اأنا ذاك 

عمري فقد كنِت مالكي احلار�ش، كنت جمرد طفل منطوي وخجول 
ل�ضوء  لكن  دائًما،  عني  تدافعني  وكنِت  وال�ضخرية  لل�ضرب  يتعر�ش 
كان  بحثت عنِك طوياًل حتى وجدتك،  لقد  اأ�ضدقاء،  نكن  حظي مل 
اأن  اأمل  على  ب�ضرب  اأبتلعه  كنت  هذا  ومع  يقتلني  امل�ضتمر  جتاهلك 
ات�ضالك  جاءين  عندما  �ضعوري  لِك  اأ�ضف  كيف  اأعرف  ل  ينتهي، 
وا�ضتغاثتك بي، ظننت باأين جنحت يف جعلِك تتعلقني بي حني اأقمنا 
مًعا، لكن ظهور حازم �ضرقِك مني واأف�ضد الأمر، كنِت تتحدثني معه 
عهدتها  التي  الباردة  تلك  غري  دافئة  نربة  منِك،  اأعهدها  مل  بنربة 
منِك، كنت اأراقبك واأنِت تت�ضربني من بني يدي حتى فقدت �ضيطرتي 

وحدث ما حدث.
نف�ضه  تخلي�ش  الأخري  حاول  وليد،  مع  وت�ضاجر  املكتب  حازم  اقتحم 
لكنه ف�ضل، جتمع العاملني بال�ضركة وخل�ضوا وليد ب�ضعوبة، جذبني حازم 

من ذراعي وجرين اإىل مكتبه، وهو ي�ضرخ بجنون:
العتداء  - اأن حاول  بعد  البقاء معه  ا�ضتطعِت  اإليه؟ كيف  ا�ضتقِت  هل 

عليِك؟
لقد فوجئت بح�ضوره وف�ضلت يف الهرب منه. -
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نعم وندمتي على هجره وراأيتي اأنها فر�ضة رائعة للعودة اإليه وا�ضتكمال  -
اآخر ما مّت بينكما.

�ضفعته وغادرت، وانقطعت عن الذهاب اإىل العمل، ومل يعاود حازم 
احلديث معي بعدها، كيف ا�ضتطاع اأن يرميني باإهانته هذه؟ لقد ظننت 

اأنه يعرفني جيًدا لكني كنت واهمة.
كان يراين �ضاقطة منذ البداية، وكنت حمقاء يوم اأن ظننت اأن الكره 
املتبادل بيني وبني احلياة قد انتهى، لقد كانت ُتدبر يل م�ضيبة �ضوداء 

كعادتها، فوجئت بزيارة مي�ش بعد اأن ف�ضلت يف اإقناعي العودة للعمل.
كيف حالِك يا مريا؟ -
بخري واأنِت؟ -
الو�ضع اأ�ضبح �ضيًئا بعد رحيلِك. -
اأنِت تبالغني. -
اأ�ضبح حازم ل يطاق مبجرد اأن يتحدث معه اأحدهم يفقد اأع�ضابه  -

ويقذفه مبا تطاله يده، حتى اأننا مل نعد جنروؤ على املرور من اأمامه.
جمرد �ضغط عمل و�ضيمر. -
معنا  - احلديث  يتبادل  واأ�ضبح  جميئك  بعد  تغري  كيف  تالحظني  اأمل 

وي�ضاركنا ال�ضهر ملجرد ح�ضورك بيننا، لقد كان يجيد �ضبط اأع�ضابه 
ومن ال�ضعب ا�ضتفزازه لو مل يكن لديك مكانة عنده ملا انفعل بهذا 

ال�ضكل لقد كنا ن�ضميه رجل الثلج.
لقد ذاب الثلج اإًذا. -
كيف �ضتتخلي عن عملك بب�ضاطة هكذا؟ -
 الدرا�ضة بداأت ومل يعد لدّي وقت للعمل.  -
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مل ي�ضبق واأن كنت غبية بهذا ال�ضكل، كانت عالقاتي �ضطحية باجلميع 
دائًما حتى وليد مل يتمكن من امل�ضا�ش مب�ضاعري مثلما فعل حازم، ذاك 

احلنان الدافىء والهتمام هو ما اأوقعني به.
انقلب  ال�ضتقرار  على  اأو�ضكت  فكلما  تطاردين  لعنة  هناك  اأن  يبدو 
حايل راأ�ًضا على عقب، ما جدوى احلياة اإذا لو اأ�ضبحت �ضل�ضلة متوا�ضلة 
مبا  عالقة  �ضذى  لدعوات  كان  هل  ترى  تنتهي؟!  ل  التي  امل�ضائب  من 

يحدث معي؟
ا�ضت�ضلمت لعادتي يف مواجهة امل�ضائب وعدت لل�ضراب بعد �ضهور من 
ُملقاة على الأر�ش وفاقدة الوعي،  الإقالع، عادت ت�ضنيم يومها لتجدين 
�ضاعدتني على النهو�ش وو�ضعتني حتت املياه، انتهيت من احلمام املزعج 
�ضجار  يف  الدخول  من  نف�ضي  ومنعت  والتفكري  الوعي  اإىل  اأعادين  الذي 
معها؛ حتى ل اأخ�ضر ال�ضكن، هناك طريقة فعالة اأكرث من هذه للهرب من 

�ضعوبات احلياة ولن تكلفِك قر�ًضا واحد.
النتحار؟ -
ال�ضالة، مِلَ ل تلجاأي اإىل اهلل بدًل من هذه ال�ضموم! -
اأنا اأحافظ على �ضالتي ول�ضت بحاجة ملواعظِك الدينية. -

جتاهلت ت�ضنيم عبارتي احلادة ووا�ضلت احلديث:
اأق�ضدها  - التي  ال�ضالة  اأما  عليك،  مفرو�ضة  توؤديها  التي  ل�ضالة 

جلوء اإىل اهلل دون موعد م�ضبق ودون اإلزام، اعرتاف منِك ب�ضعفك 
وبقدرته وحده على جندتك وحل همومك.

اأنا اأخجل من اأن اأ�ضكو اإىل اهلل اأمور تافهة كهذه. -
كيف وهو من طلب منا اللجوء اإليه والتوكل عليه، الدعاء راأ�ش العبادة  -

ومن مل ي�ضاأل اهلل يغ�ضب عليه، األ يكفيِك اأنه قال )ادعوين اأ�ضتجب 
لكم(، لو مل ن�ضتكي متاعبنا واأوجاعنا اإليه �ضبحانه، اإىل من �ضنلجاأ 

اإًذا؟
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مل اأجرب هذا من قبل. -
نظرت اإليها بعدم ت�ضديق فقالت:

جرِب اإًذا، ول تن�ضي حظي من الدعاء. -
اأنا اأدعو لِك اأنِت، اأمتزحني!  -
ومِلَ ل، قد ي�ضتجيب اهلل منِك ول ي�ضتجيب يل. -
هل تعتقدي اأن �ضالتي �ضتقبل؟ -
ال�ضالة فر�ش م�ضتقل ل عالقة لها بتق�ضرينا. -

التي  الأ�ضئلة  اأحدهم عن بع�ش  اأحتدث فيها مع  اأول مرة  كانت هذه 
واأ�ضكو  ا  اأي�ضً اأمتادى  اأكون �ضيئة مع اهلل ثم  اأن  �ضغلتني طوياًل هل يعقل 
اإليه واأطلب منه امل�ضاعدة؟ اأي وقاحة هذه؟! لكن ت�ضنيم قالت اأن التعامل 

مع اهلل يختلف عن تعامالت الب�ضر وقوانينهم.
اأ�ضبحت اأ�ضلي اأكرث من املعتاد كنت اأدعوا اهلل كثرًيا باأن اأجد عمل، 
وكنت على يقني باأن ما اأريده �ضيتحقق، وحدث بالفعل راأيت اإعالن يطلب 
واأخربتهم  العمل  وا�ضتف�ضرت عن طبيعة  للمعهد،  عاملني مبقهى جماور 
عن خربتي بعملي يف املطاعم، ومت قبويل براتب اأعلى مما كنت اأتقا�ضاه 

يف املطعم القدمي. 
عدت اإىل ال�ضقة ومعي احللوى لالحتفال، كانت ت�ضنيم جتل�ش بغرفتها 

م�ضغولة بكتبها، وانتبهت فزعة على �ضرخاتي املرحة:
لقد ح�ضلت على عمل، هل ت�ضدقي هذا؟ -
مما  - اأكرث  لِك  لأعطى  اأكرث  طلبِت  ولو  امللوك  ملك  مع  تعاملتي  اأنِت 

تطلبني.
تناولنا الغداء وق�ض�ضُت عليها كيف وجدت الإعالن وكيف مت قبويل 

بب�ضاطة؟
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ما راأيِك اأن نحتفل بطريقة جديدة؟ -
هل تودين اأن نذهب لالحتفال باخلارج؟ -
اأو الطعام حتى لو كان  - اأن ت�ضاركي اأحد املحتاجني باملال  اأريدِك  ل، 

قلياًل �ضيكون عند اهلل كبرًيا، حتى نوؤدي �ضكر اهلل على نعمته.
بداأت بتنفيذ الدر�ش الذي تعلمته على يد ت�ضنيم كنت اأحتني الفر�ضة؛ 
للغرابة  يوم،  كل  ختام  يف  وطعامي  مايل  من  ا  بع�ضً الأخريني  لأ�ضارك 

وجدُت اأن الأ�ضياء ت�ضاعف ب�ضكل مذهل حني ن�ضاركها.

c
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كنت  معي،  لل�ضكن  انتقالها  من  فرتة  بعد  مبريال  عالقتي  تعمقت 
بيننا،  الكثرية  الختالفات  ب�ضبب  البداية  يف  معها  احلديث  اأحتا�ضى 
فتوقعت  عابثة،  فتاة  باأنها  انطباع  تعطي  وثيابها  تفكريها  طريقة  كانت 
اأنها �ضتنفر مني نظًرا ملظهري املحت�ضم واأ�ضلوبي التقليدي والذي قد يبدو 

متزمًتا بالن�ضبة لها لكن الأيام اأثبتت خطاأ نظرتي.
كنت اأ�ضتغرب من طريقة تفكريها التي تعتمد على الإح�ضا�ش وتتجاهل 
والتزان  لال�ضتقرار  تفتقر  غام�ضة  �ضخ�ضية  كانت  واملاديات،  العقل 
بعك�ضي فقد كنت حري�ضة على اأن تكون قرارتي نابعة من عقلي ومبنية 
على الواقع والأدلة، وكنت دائًما اأجتاهل الأمور التي تتعار�ش مع املنطق.

توقظ  كانت  هذا  مع  والعملية،  باجلمود  دائًما  تتهمني  كانت  لهذا 
حتى  تهداأ  ول  الآخر  تلو  ال�ضوؤال  تطرح  وحريتها،  با�ضئلتها  دائًما  عقلي 
ت�ضل لالإجابة، وبطبيعتي كنت اأجنذب لل�ضخ�ضيات التي تدفعني للتفكري 

والنقا�ش.
انعدام  �ضوى  يهزمها  �ضيء  ل  وجرئتها  باندفاعها  تبدو كطفلة  كانت 
خربتها، كانت تبحث عن من ير�ضدها دون اأن ينتق�ش من حريتها وكانت 
عن  اخلروج  من  وانطالقها  بب�ضاطتها،  و�ضاعدتني  كثرًيا،  براأيي  تهتم 

نطاق دائرتي.
كنا نق�ضي معظم الوقت مًعا اإما يف املنزل حيث تتقم�ش دور خبرية 
ن�ضحك  ثم  تعدها  التي  والب�ضرة،  ال�ضعر  و�ضفات  وت�ضاركني  التجميل 
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اأروقة  بني  بالتجوال  اأو  الكارثية،  ونتيجتها  و�ضفتها  ف�ضل  على  بعدها 
حمالت الثياب التي تع�ضقها. 

لكن عودة حازم اإىل حياتها �ضغلتها عني فباتت تقت�ضم وقتها بيننا، مل 
يكن يحزنني غيابها عني بقدر ما كان ي�ضغلني خوِف ال�ضديد عليها منه، 

فقد بدا يل �ضاًبا مندفًعا وم�ضتهرًتا ومن ال�ضهل عليه خداعها.
ا�ضتطاعت  كيف  اأدري  ل  اإعجابي  يثري  عنه  امل�ضتميت  دفاعها  كان 
التقيته  حني  وا�ضًحا  بدا  الذي  وت�ضلطه  ال�ضاخرة  �ضخ�ضيته  مع  التاأقلم 
بحفل ميالد مي�ش؟ ل اأنكر اأنه �ضاب و�ضيًما و�ضديد اجلاذبية لكن �ضخريته 

املقيتة كفيلة بدفع الفتيات بعيًدا عنه. 
وانتقاده  �ضخريته  حتمل  على  قدرتها  عن  عودتنا  بعد  يومها  �ضاألتها 
الدائم لكل �ضيء، فاتهمتني باأين ت�ضرعت يف احلكم عليه، وباأن �ضخريته 
لكنه  واأذاُهم،  الأخريني  تطفل  نف�ضه من  به  يحمى  قناع  اإل  ما هي  هذه 
�ضخ�ضية �ضريحة للغاية ول يعرف اخلداع اأو التقّم�ش، ظننتها غارقة يف 

حبه؛ فادعت باأنها ل ت�ضلح للحب ول تثق بامل�ضاعر.

c
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فاجئني تواجد حازم اأمام املعهد بعد ُم�ضي �ضهر على خالفنا تعمدت 
بطريقته  الوقوف  على  واجربين  بي  حلق  لكنه  وجتاهله،  اأمامه  املرور 

املعتادة.
ابتعد عن طريقي واإل �ضرخت وجمعت املارة. -
هيا افعليها و�ضاأخربهم اأنى اأحاول م�ضاحلة زوجتي املتكربة. -
اأمل تكتِف بالف�ضيحة التي ت�ضببت بها بال�ضركة؟ -
دعينا نكمل حديثنا يف ال�ضيارة اإًذا ول جتربيني على افتعال ف�ضائح  -

جديدة.
يا اهلل، اأي م�ضيبة تلك التي اأوقعتني فيك!  -

عال �ضوته مهدًدا: 
هيا يا زوجتي احلبيبة. -

اأدركت اأنه لن يغادر بدوين، فذهبت معه جمربة و�ضفقت باب �ضيارته 
بغ�ضب، ف�ضاح مهدًدا:

ها قد عادت حماولتها خللع الباب. -
ماذا تريد مني؟ -

جتاهلني وانطلق حتى و�ضلنا اإىل الطريق ال�ضريع املُطل على البحر، 
كان املكان خايل وال�ضيارات متر ب�ضرعة رهيبة، ول جمال للهرب منه لو 

فكر يف اإيذائي.
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هل تخطط لختطايف؟ -
اأنا اأرغب يف م�ضاحلتك. -
واأنا ل اأرغب يف معرفتك من الأ�ضا�ش. -
كفى يا مريال مل ي�ضبق وا�ضطرين خملوق لالعتذار فال تزيدي من  -

�ضعوبة الأمر.
اليوم، كان يف  راأيته  اإليه لأول مرة منذ  قالها بنربة �ضادقة، تطلعت 
حالة يرثى لها من الإهمال، نبتت ذقنه ونبئني احمرار عينيه بقلة نومه 

وا�ضتطالت خ�ضالته ال�ضوداء ب�ضكل فو�ضوي.
ما فعلته هذه املرة ل يغتفر، من البداية واأنت تراين ك�ضاقطة وعا...  -
اإياِك اأن تكمليها، لقد فقدت ال�ضيطرة على غ�ضبي حني راأيتك معه،  -

كنت اأبحث عنه طوال ال�ضهور املا�ضية لأنتقم لِك منه، يف حني اأنك 
جل�ضتي معه بكل ب�ضاطة.

لقد اأرغمني على اجللو�ش معه، كنت اأتفادى اإثارة ف�ضيحة بال�ضركة  -
واأنَت فعلتها.

لقد عاقبت نف�ضي على ما فعلته مبا فيه الكفاية، وحرمت نف�ضي من  -
روؤياِك واحلديث معك رغم حاجتي امل�ضنية اإليك، اأنِت ل تعلمني كيف 

كان وقع غيابك علّي؟
هل تظن اأن هذا يكفى لالعتذار؟ -
�ضاأفعل ما ير�ضيِك، ب�ضرط اأن تنتهي اخل�ضومة بيننا. -
هذه هي املرة الثانية التي تتعمد فيها اإهانتي. -
و�ضتكون الأخرية اأعدك. -

وتال�ضت  البارد  اجلانب  ذلك  اختفى  تغري،  فيه  �ضيء  خمتلًفا،  بدا 
�ضخريته، كانت عيناه تبوح بحديث طويل مل ينطقه ل�ضانه، لكن ف�ضحته 

عينيه التي بدت وكاأنها تعانقني بلهفة.
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كيف حالك اأخربيني؟ ماذا فعلِت بالفرتة املا�ضية؟ -
ل�ضيء جديد، غارقة ما بني الدرا�ضة والعمل. -
هل التحقِت بوظيفة جديدة؟ -
نعم اأعمل باملقهى املجاور للمعهد. -
ال�ضركة  - مواعيد عملك يف  نرتب  دعينا  الآن،  اإليه  بحاجة  تعودي  مل 

لتتوافق مع حما�ضراتك.
لن اأعود اإىل ال�ضركة مهما حدث. -

اأم�ضك بيدى وقبلها باإحلاح و�ضط ذهويل.
لقد اأ�ضبح املكان جحيم من بعدك. -

 لن اأطاأ هذا املكان بعد الف�ضيحة التي �ضببتها يل هناك.
تراكم  - لقد  امللفات،  اإليِك  اأر�ضل  دعيني  حل�ضورك،  داعي  ل  ح�ضًنا 

العمل ومل اأجد من تتقن الرتجمة ب�ضلوبك.
لقد اكتفيت من تعليقاتك ال�ضاخرة على كل عمل اأقوم به. -

قال بتو�ضل:
 �ضاأكتفي باإر�ضال امللفات فقط ولن اأتدخل يف عملك، مبارك عودتك  -

للعمل.
م�ضتبد ومت�ضلط و...  -
لكنه طيب ول يقوى على هجرك. -

اأ�ضابتني  قبل،  من  فيه  اأعهده  مل  جنوين  ب�ضكل  ومنطلق  مرًحا  كان 
و�ضرنا  للخارج  براأ�ضي  ودفعت  ال�ضيارة  باب  عدوى جنونه فجل�ضت على 
ا منها،  اأح�ضر بع�ضً للكحوليات  اأمام حمل  ُنغني ون�ضيح بجنون، توقفنا 

وتقا�ضمناها ل اأدري كيف فرطت يف اإقالعي ب�ضهولة هكذا؟
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اأخربين اأن هذه هي املرة الأوىل التي ينت�ضى فيها من ال�ضعادة، كان 
الوجع واحلزن فقط، �ضعرُت يف ختام  به  ي�ضتد  للخمور حني  يلجاأ  كالنا 

اليوم باأين عدت للحياة وللوطن بعد اأن عادت عالقتي معه.
»وُخذين اإليكـَ وخْذ ما �ضئَت ِمن ُعُمري، اإل الرحيُل فاإين ل�ضُت اأقواُه، 

اأنا الغريُب باأر�ٍش ل اأراَك ِبها، تظل َروحي ِعندك واإن بقى ج�ضدي َمعي«
بادلتها  وعي،  بن�ضف  عدت  اأن  بعد  معي  احلديث  ت�ضنيم  جتاهلت 
ال�ضخ�ضية  حياتي  يف  تتدخل  باأنها  اأرى  كنت  لأين  البداية،  يف  التجاهل 

لكن تراجعت عن موقفي حني تذكرت وقوفها معي يف الفرتة املا�ضية.
من  - قراري  ون�ضيت  مفاجئ  الأمر  كان  لكن  مني  غا�ضبة  اأنِك  اأعلم 

فرط �ضعادتي.
اأنا ل�ضت غا�ضبة منِك بل لأجلك، ففي النهاية هذه حياتك و�ضتحا�ضبني  -

عليها وحدك، لقد كنت اأح�ضب الأيام حتى نحتفل �ضوًيا مبرور �ضهر 
على اإقالعك.

�ضاحميني، مل اأق�ضد اأن اأخيب ظنك بهذا ال�ضكل يبدو اأنه ل فائدة  -
مني، لقد �ضبق واأقلعت ع�ضرات املرات، لكن يف كل مرة اأن�ضى قراري 

واأعود ب�ضهولة.
مل تخربيني باأنِك تركِت اخلمور من قبل. -
حاولت كثرًيا بعد اأن عرفت ب�ضدة عقوبتها واأ�ضرارها. -
�ضرعة  - من  فقط  حزنت  لقد  مريا  يا  اإحباطك  اأق�ضد  مل  اعذريني 

عودتك.
الأمر قدمي لقد كنت اأجترعها كبديل عن املياه حتى اأ�ضبحت جتري  -

يف دمي.
يا اهلل كيف و�ضلِت لهذه املرحلة، اأين كان والديك من كل هذا؟ -
دعينا نتجاهل ذكرهم فاأنا من جلبت على نف�ضي هذه اللعنة. -
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كلكم راٍع وكلكم م�ضوؤول عن رعيته. -
لقد قراأت من قبل اأين وحدى امل�ضوؤولة عن اأفعايل، لكن هل تعتقدي  -

كثرًيا  متاديت  لقد  اأظن  ل  عنها؟،  اأتوقف  اأن  يف  اأمل  هناك  باأن 
واأ�ضبحت اأ�ضعر باأين اأكذب على اهلل، يف كل مرة اأقف بها بني يديه 
ا�ضلي واذرف دموع الندم، وما اإن اأرفع راأ�ضي من �ضالتي حتى اأعود 

من جديد، لقد ا�ضتنفذت توبتي. 
انتك�ضِت وفعلِت،  - اأبًدا مهما  يغلق  التوبة ل  باب  العك�ش يامريال  على 

واهلل ل ميل من توبتنا مهما تكررت، اأخربيني ما هي عالقتك بحازم 
هذا؟

اأ�ضدقاء. -
لكن ال�ضديق ل يوؤذي �ضديقه، لقد ت�ضبب يف عودتك للخمور. -
حازم يعتني بي دائًما ومل يوؤذيني اأبًدا، لقد كان باإمكاين الرف�ش فال  -

تتحاملي عليه.

c
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تعرفه  روحي  لكن  عيني  تراه  ل  اإليها،  يجذين  غريب  �ضحر  هناك   
واأنقى  اأخف وزًنا  الهواء من حويل يتغري حلظة جميئها، ي�ضبح  وتهواه، 
ثم ي�ضري ثقياًل ل يحتمل عند رحيلها، حتى الأماكن تت�ضع عند ح�ضورها 

وت�ضبح رحبة ثم ت�ضيق بعد رحيلها.
كنت اأعلم اأن قرِب ال�ضديد من مريال �ضينتهي بوجع احُدنا، ومع هذا 
مل اأقوى على البعد عنها، اأعياين التفكري يف اإيجاد حل يبقيها معي دون 
زمت  ل  التفكري،  �ضدة  من  مبر�ضي  الأمر  انتهى  جرحها،  يف  اأت�ضبب  اأن 
الفرا�ش بفعل احُلمى، وغبت عن الوعي معظم الوقت، ظننت يف البداية 
اأين اأ�ضبت بالربد لكن الأمل فاق احلد، ومل اأرغب باإزعاج جدتي فلم تكن 

حتتمل اأن مي�ض�ضني اأذى فا�ضطررت لالت�ضال مبريال.
وافقت مريال على احل�ضور بعد حتقيق مطوًل وتهديًدا ووعيًدا لو كنت 
اأدعي باملر�ش، ا�ضت�ضلمت للنوم بعدها، كان �ضوتها املرجتف ي�ضلني من 
عامل اآخر وهي ترجوين اأن اأبقى معها، وكانت لهفتها وقلقها علّي هو ما 
ي�ضغلني، فوجئت بنف�ضي حماط باملحاليل ومل اأقو على رفع راأ�ضي ب�ضبب 

حالة عدم التزان التي اأ�ضابتني، ترى اأين مريال من كل هذا؟ 
و�ضلت  اأن  بعد  الزائدة  با�ضتئ�ضال  قاموا  باأنهم  املمر�ضة  من  علمت 
اأ�ضيبت  باأنها  و�ضدمت  مريال  عن  �ضاألتها  اللتهاب،  من  �ضديدة  حلالة 

cبنوبة هلع �ضديدة ا�ضطرتهم لإعطائها ُمنوم، انتظرت �ضحوها يف قلق.
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جنحت يف تكوين �ضداقات مع زمالئي باملقهى، كان اجلميع ُيح�ضن 
معاملتي خا�ضة عمر ذلك ال�ضاب ال�ضوري الذي كان يتفنن يف كل ما يقوم 

به بدًءا من الوجبات واإعداد احللوى وامل�ضروبات.
توطدت عالقتي بروان وت�ضنيم وتذوقت طعم ال�ضداقة معهم بعد اأن 
كانت عالقاتي تت�ضم بال�ضطحية، كانت هناك ثقة متبادلة فيما بيننا وبتنا 

نتبادل الأ�ضرار والن�ضح رغم فارق العمر والطباع بيننا.
 لحظت ت�ضنيم �ضرود روان معظم الوقت فاأحلت عليها ملعرفة ال�ضبب، 
خطوة  اأي  اتخاذ  على  جتروؤ  مل  لكنها  لديها  مبعيد  معجبة  باأنها  وعلمنا 
اإنهاء  على  اأو�ضكت  لأنها  جًدا  ي�ضغلها  الأمر  هذا  وكان  انتباهه،  للفت 

درا�ضتها ولن تتمكن من روؤياه ثانية. 
اأدركت من حديثها �ضدة تعلقها به وباأنها لن تقوى على ن�ضيانه ب�ضهولة، 
للغاية رغم �ضدة كتمانها وحر�ضها  َفــ روان �ضخ�ضية ح�ضا�ضة وعاطفية 
على اإخفاء م�ضاعرها، لكنها كانت من الأ�ضخا�ش احلاملني، لذا ن�ضحتها 
باأن تبادر بلفت انتباهه؛ حتى ل تعلق نف�ضها ب�ضراب فاإما اأن يبادر باتخاذ 

خطوة اأو تقلع عن التفكري فيه.
هاجمتني ت�ضنيم ب�ضدة وعار�ضت فكرِت واأ�ضرت على اأن موقف روان 
ال�ضلبي هو الأف�ضل، كانت تخ�ضى من اأن يقوم هذا املعيد با�ضتغاللها اأو 
تهتم مب�ضاعر  الأوىل، ومل  باتخاذ اخلطوة  قامت  لأنها  بها  الظن  ُي�ضيء 

روان التي باتت معلقة ب�ضخ�ش ل يعرف �ضيًئا عنها. 
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الأوهام  يف  الوقت  ت�ضيع  ل  باأن  ون�ضحتها  نظري  وجهة  لها  حت  و�ضّ
التفكري  الأمر وتتوقف عن  تنهي  اأو  باتخاذ موقف �ضريح  تبادر  اأن  فاإما 

فيه.
درا�ضتها  اأعوام  ن�ضيانه طوال  باأنها حاولت  و�ضارحتني  روان  جزعت 
عدة  الرتباط  رف�ضت  اأنها  حتى  به؛  تعلقها  ازداد  هذا  عن  ا  عو�ضً لكن 

مرات ب�ضببه.
طماأنتها باأنه �ضيتفهم مبادرتها لو كان جاد ولديه وعي واإما اأن يتخذ 
نعرف يف حالة  �ضوف  وباأننا  الأمر،  وينتهي  �ضيعتذر  اأو  لالرتباط  خطوة 
اإذ كان �ضخ�ش عابًثا وحاول ا�ضتغاللها، فعادت ت�ضنيم ملهاجمتي مدعية 

باأين مندفعة وجمنونة و�ضاأت�ضبب باإيذاء روان.
اأنها  اأدركت  له،  التلميح  جمرد  ورف�ضت  ت�ضنيم  جانب  روان  اأخذت 
خجولة للغاية واأن م�ضاعرها ت�ضيطر عليها رغم اأنها حتاول اإظهار العك�ش 
عن  تخربنا  وهي  لت�ضنيم  بال�ضتماع  واكتفيت  املحاولة،  عن  فتوقفت 

خطبتها وكيف التقت بفار�ش.
على  مبنية  زيجة  جمرد  للغاية،  باردة  بخطيبها  عالقتها  يل  بدت 
وم�ضتقبله  اأخالقه  هو  خطيبها  اإىل  نظرها  لفت  ما  وكل  وحده،  العقل 
العملي والعالقة ال�ضابقة بني عائلتها وعائلته، مل اأ�ضتغرب الأمر فت�ضنيم 
�ضخ�ضية عملية للغاية ل �ضيء يحركها �ضوى العقل ول تتقن التعامل من 

خالل م�ضاعرها.
تقنع  اأن  وحاولت  ا�ضتنكارها  اإخفاء  على  تقوى  مل  التي  روان  بعك�ش 
ت�ضنيم باأل تتعجل بعقد الِقران؛ حتى ترى اإن كانت م�ضاعرها �ضتتحرك 

جتاهه اأم ل.
هتفت ت�ضنيم ب�ضخرية:
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�ضوى  - يعرف  فال  الواقع  اأما  بالأفالم،  اإل  له  جود  ل  وهٌم  احلب 
على  اإل  يقوم  ل  الناجح  والزواج  والعقلية،  الجتماعية  التوافقات 

العقل والتفاهم، وهذا الأمر متوافر يف عالقتي بفار�ش.
تدخلت باحلديث واأخربتها ب�ضرورة اأن يكون الزواج مبنًيا على توافق 

العقل والقلب؛ حتى ل يف�ضل لكنها عادت ب�ضخريتها فاأنهينا النقا�ش.
عودته  بقرار  واأخربين  طويلة  انقطاع  فرتة  بعد  �ضقيقي  يل  اأر�ضل   
لق�ضاء العطلة معي هو وزوجته، ا�ضتغربت اأنه تراجع عن رف�ضه ال�ضابق 

للعودة.
 فوجئت بعد هذه املحادثة بتوا�ضله الدائم معي ولحظت التغيري الذي 
طراأ عليه، فلم يعد ذلك ال�ضاب النطوائي الذي كنت اأعرفه، ومل اأتخيل 
يوًما اأنه �ضيتخلى عن حتفظه وي�ضبح منفتًحا معي بهذا ال�ضكل، حتى انه 
من  و�ضايتي  بنقل  ووعدين  والدي،  وفاة  بعد  عودته  عدم  عن  يل  اعتذر 

�ضذى اإليه واإعطائي ن�ضيبي من مرياث والدي.
بع�ش  لعالج  نف�ضي  معالج  على  يرتدد  كان  باأنه  بعدها  �ضارحني   
امل�ضكالت النف�ضية التي علقت به منذ ال�ضغر ب�ضبب �ضوء معاملة �ضذى 
يجد  وكان  ب)حنان(  عالقته  بداية  يف  جًدا  عانى  واأنه  والدنا،  وق�ضوة 
�ضعوبة دائمة يف العرتاف مب�ضاعره فمجرد احلديث معها كان يتطلب 
معها  بالعي�ش  يكتفي  اأن  البداية  يف  حاول  لذا  كبرًيا،  نف�ضًيا  جهًدا  منه 
وتفكريه  خ�ضارتها  من  خوفه  لكن  بعيد،  من  ومراقبتها  اخليال  عامل  يف 
امل�ضتمر فيها دفعه مل�ضارحتها بكل �ضيء، و�ضجعه حبها له للبحث عن حّل 

لدى طبيب نف�ضي.
كان حبه لها هو اأكرب دافع للتغيري، و�ضاندته هي حتى تغلب اأخرًيا على 
معظم امل�ضاكل التي كان يعاين منها وت�ضببت يف انطوائيته، مل اأتوقع يوًما 
اأن ت�ضدر هذه الكلمات من لوؤي، بدا وا�ضًحا اأن الزواج والرتباط كان له 

تاأثري جيد عليه.
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بحديثه،  التفكري  ب�ضبب  متاأخٍر  وقٍت  يف  للنوم  وذهبت  بعدها  ودعته 
وا�ضتيقظت مرغمة على ات�ضال مبكر من حازم:

األو مريال.. ا�ضتيقظي فوًرا، اأنا متعب جًدا واأحتاجِك. -
اأين اأنت، ماذا حدث؟ -
اأنا طريح الفرا�ش بفعل احلمى ومل اأعد اأقوى على احلركة، �ضاأر�ضل  -

اإليك بالعنوان اح�ضري فوًرا.
ماذا لو كانت هذه اإحدى مقالبَك؟ -
لي�ش هذا وقت ظنونِك ال�ضوداء هيا. -

نربة  اأثارت  �ضباًحا!،  اخلام�ضة  يف  �ضوى  املر�ش  له  يحلو  اأمل  اهلل  يا 
�ضوته قلقي فارتديت ثيابي على عجٍل وذهبت للعنوان الذي اأر�ضله، كانت 
بناية �ضاهقة يف حي هادىء، تطل على البحر مبا�ضرة، دلفت اإىل امل�ضعد 

وطلبت الطابق اخلم�ضني كما هو مكتوب بر�ضالته.
 هل �ضاقت به املدينة حتى ي�ضكن بناطحة ال�ضحاب هذه؟ تغلبت على 
خويف وحب�ضت اأنفا�ضي واأنا اأراقب �ضا�ضة امل�ضعد بقلق، و�ضلت اإىل الطابق 

املن�ضود ووجدت املفتاح حيث اأخربين.
دون جواب،  بعد �ضغٍط طويل على اجلر�ش  ال�ضقة برتدد  اإىل  دخلت 
اإيقاظه فلم  اأحدثتها، حاولت  التي  للغاية، ومل ينتبه للجلبة  ا  كان مري�ضً

ي�ضلني منه �ضوى همهمات �ضعيفة.
كان يرتع�ش بقوة ووجهه �ضديد ال�ضحوب والعرق يت�ضبب منه بغزارة، 
ل بد من نقله اإىل امل�ضفى، عدت اإىل مدخل البناية واأيقظت احلار�ش على 

cعجٍل، �ضاعدين على النزول بحازم وانطلقنا اإىل امل�ضفى.
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طافت الذكريات بداخلي واأنا اأجل�ش بانتظار خروج حازم من غرفة 
تقلقي �ضيكون بخري  الدقائق قد ت�ضاعفت!، ل  بال  يا اهلل ما  العمليات، 
ما  يا اهلل  بالبقاء معه فال تخذليه،  لقد وعدتيه  ا�ضتجمعي قوتك لأجله 

اأ�ضبه الليلة بالبارحة هنا فقدت جميع اأحبِت.. جدي، وجدتي ثم اأبي.
عاد  كيف  الت�ضوي�ش  هذا  ما  الآن،  ت�ضت�ضلمي  ل  التفكري  عن  توقِف 
الزمان للخلف هكذا؟ وكاأن ليلة رحيل والدي عادت من جديد، اأخربوين 
يف البداية اأن الأمر �ضهل واأنه يحتاج فقط لرتكيب دعامة بالقلب، جل�ضت 
اأنتظر خروجه من العمليات كما اأنتظر خروج حازم الآن لكنه رحل دون 

اأن يودعني، هل �ضيغادر حازم ويرتكني بعد اأن تعلقت به؟
ل.. هذا لن يحدث لقد تعلقت به، ولن يحتمل قلبي رحيل جديد، نعم 
اإليهم، زادت ارجتافة  اأحد يرحل �ضوى من نحتاج  لهذا �ضريحل عني ل 
الأر�ش  على  فهويت  لقدمي  و�ضلت  حتى  رع�ضة  باأو�ضايل  و�ضرت  قلبي 
من �ضدة ذعري، مل اأعد اأميز بني رحيل والدي وبني فكرة فقدان حازم، 

وتخيلت باأنهم يحملونه بعيًدا عني حيث الغياب الأبدي. 
�ضيكون بخري لأجلي، �ضيكون بخري لقد وعدين وهو مل يخذلني قط، 
اأرددها يف وجه خويف وو�ضاو�ضي، لكن �ضوت �ضرير بداخلي �ضدح  رحت 
كان  هكذا  معه،  الأمان  وجدت  لأين  فقط  �ضريحل  كاذبون،  باأنهم  بقوة 

يحدث مع جميع من تعلقت بهم.
وفقدت  �ضغرية،  كقطع  ويتناثر  بالأر�ش  ي�ضطدم  راأ�ضي  باأن  �ضعرت 
لكن  منت؟  كيف  اأدري  ل  ببطء  ا�ضتيقظت  حويل  من  باملكان  اإح�ضا�ضي 
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حل�ضن احلظ وجدت حازم يرقد اأمامي على الفرا�ش املقابل، نه�ضت اإليه 
بلهفة:

هل عدت اأخرًيا، اأنَت بخري األي�ش كذلك؟ -
عاد ال�ضوت ال�ضرير يهم�ش بداخلي رمبا كان حلم اأو وهم، فحركت 
اأناملي على وجهه و�ضعت كفي على قلبه و�ضعرت باأنفا�ضه و�ضربات قلبه.

مفعول  كان  م�ضاعرها،  فورة  اأمام  يت�ضرف  كيف  حازم  يعرف  مل   
املخدر قد بداأ يزول وكل حركة تبدر عنها توؤمله ومع هذا متنى اأن يعانقها 
اإىل �ضدره  �ضي�ضمها  عنه  بعيًدا  الآن  يدفعها  اإن مل  فزعها،  عنها  ويدفع 

بقوة ويبقيها بني ذراعيه حتى يت�ضبع بها ولن يقوى اأحد على منعه. 
كبت م�ضاعره وهم�ش ب�ضوت اأج�ّش:

مل اأتوقع اأن تغاري مني حتى باملر�ش. -
ما  كل  بعد  مني  ال�ضخرية  على  يجروؤ  كيف  عقلي،  الكلمات  �ضربت 

عانيته ب�ضببه! هم�ضت
ماذا تق�ضد؟ -
اأتركك واأنِت تقفني على قدميك واأعود لأجدك حتتلي الفرا�ش املجاور  -

يل.
اأجلمتني ال�ضدمة وامتقع وجهي من �ضخافة حديثه فهتفت بغ�ضب: 

اأحمق، خمبول. -
مبا  واأخربتني  م�ضكن  جرعة  اأعطتني  حديثنا  املمر�ضة  دخول  قطع 

حدث مع مريال.
مل تتوقف ال�ضيدة زوجتَك عن البكاء منذ دخولك اإىل غرفة العمليات،  -

يبدو اأنها �ضديدة التعلق بَك لدرجة اأ�ضابتها بنوبة هلع.
ل اأدري هل اأفرح بعد اأن تيقنت اأخرًيا من م�ضاعرها جتاهي، اأم اأفزع 

من ه�ضا�ضتها!
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متى �ضاأغادر امل�ضفى؟ -
يف  - الطبيب  عليَك  �ضيمر  التامة،  بالراحة  اللتزام  عليك  لكن  غًدا، 

ال�ضباح.
قطعته  بجزع،  تتفح�ضني  كانت  التي  مريال  تاركة  املمر�ضة  غادرت 

حني انتبهت ملراقبتي لها.
اأنَت بخري اإًذا، �ضار باإمكاين الذهاب الآن. -
وترتكيني هنا وحدي! -
�ضاأت�ضل بجدتِك وروان. -

�ضرخت بع�ضبية زائفة:
حذاري اأن تفعليها، لن حتتمل جدتي روؤيتي هكذا. -
لكن ل ي�ضح اأن اأبقى هنا، اإنهم يعتقدون باأين زوجتَك. -
ارحلي يا مريال، مل اأعد بحاجة اإليِك. -

يديها  وو�ضعت  بهلع  مني  اقرتبت  متاأوه،  ف�ضحت  الأمل  اأمتالك  مل 
على وجنتي، فقب�ضت على اأناملها بقوة وجذبتها اإيّل، انهارت من جديد 
وعادت للنحيب، ا�ضطربت اأنفا�ضي لقربها ال�ضديد مني، وتاهت �ضفتاي 
كنت  ما  حدث  هل  معي؟  يحدث  ماذا  اهلل!  يا  الكثيفة،  خ�ضالتها  بني 

اأخ�ضاه و�ضقطت بهواها؟ كان نحيبها يزداد بازدياد عناقي لها.
كفى يا مريال، احتفظي ببع�ش دموعك جلنازتي. -

اأثناء  اأراقبها  وبقيت  النوم  اأ�ضتطع  مل  عني،  بعيًدا  نف�ضها  فجذبت 
نومها، كانت اأطرافها تتحرك بقوة وكاأنها تتعر�ش لهجوم، و�ضوتها يعلو 

كل فرتة بال�ضب لأ�ضخا�ش جمهولني، ترى هل يحدث هذا معها دائًما؟
اأفقت يف ال�ضباح ومل اأكن قد نلت كفايتي من النوم، كيف ميكن للمرء 

اأن يغفو و�ضط �ُضباب مريال؟
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ذهبت لتح�ضر بع�ش القهوة، ومر الطبيب اأثناء غيابها، وطماأنني على 
اأن  فاأخربين  �ضاألته عن حالة مريال،  الراحة،  واأخربين ب�ضرورة  حالتي 
نوبة الهلع  التي اأ�ضابتها جمرد عر�ش؛ يوؤكد على وجود ا�ضطرابات لديها 

وباأن علينا الذهاب اإىل طبيب خمت�ّش حتى ل تتفاقم حالتها فيما بعد.
التي ل تنتهي، ومل  اأخ�ضى عليها من الدخول يف دوامة الأطباء  كنت 
اأتوقع اأن ت�ضطرب حالتها بهذا ال�ضكل، عادت ومعها كوب القهوة، حاولت 
بقهوتها،  فان�ضغلت  ال�ضمت  تلتزم  جعلها  �ضرودي  لكن  للحديث  جري 

ا منها وب�ضقته �ضريًعا. ر�ضفت بع�ضً
ماذا حدث؟ -
طعمها ي�ضبه املياه الراكدة . -

بغ�ضب  حاجبيها  فعقدت  وجهها،  وتعبريات  فعلها  ردة  اأ�ضحكتني 
وان�ضغلت بجمع اأدويتي بع�ضبية وحني انتهت اأعلنت اأن وقت الرحيل قد 

حان.
هل ت�ضتطيع النهو�ش مبفردك؟ -
اأح�ضري املمر�ضة اإن كنِت خائفة من القرتاب يا مريال. -

م�ض�ش  على  واقرتبت  الفرا�ش  جوار  اإىل  املتحرك  الكر�ضي  جذبت 
ف�ضلت  لكن  النهو�ش  حماوًل  عليها  فا�ضتندت  املرجتفة  يديها  يل  ومدت 
لها من  يا  اأ�ضعر به من وجع، فمالت علّي وطوقتني بذراعيها،  ل�ضدة ما 
من  متكنت  تفعله،  ما  خطورة  تعي  اأن  دون  �ضوقي  نريان  ت�ضعل  حمقاء 
النهو�ش بعد عذاب، اطماأنت على و�ضعي وا�ضتدارت لتدفع الكر�ضي حتى 

باب امل�ضفى حيث ا�ضتقلينا �ضيارة اأجرة.
لأعد  - �ضاأذهب  الآن،  جائع  اأنك  املوؤكد  من  �ضالمتك  على  هلل  حمًدا 

الطعام.
انتظري، ناوليني ثيابي من اخلزانة؟ -
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هل �ضتقوى على تبديلها وحدك. -
مل تنتبه مِلَ تفوهت به، فلمعت عينيه مبكر وراقبها بت�ضلية:

لن اأمانع م�ضاعدتك بالطبع. -
cزفرت بحنق وتناولت املنامة وقذفتني بها وغادرت.

طفُت بال�ضقة بحًثا عن املطبخ ووجدته يف الطرف الآخر من املنزل، 
البحر، بهرين  وبه �ضرفة تطل على  الأمريكي  الطراز  كان م�ضمًما على 
ت�ضميمه وجتهيزه احلديث، مل اأجد ما ي�ضلح لإعداد الغداء فعدت لغرفة 

النوم كي اأخربه بذهابي للتب�ضع.
ملاذا مل تكمل ارتداء ثيابك؟ -

ا�ضتدار اإيّل وهم�ش من خالل وجعه: 
ا�ضتد الأمل يف مو�ضع اجلرح ومل اأقوى على احلركة. -

 اقرتبت منه بحذر، وجتاهلت النظر اإليه ومددت يدي جلذب قمي�ش 
منامته.

هل �ضت�ضاعديني واأنِت مغم�ضة العينني؟ -
�ضحت به:

كف عن التذمر ول تتدخل فيما ل يعنيك. -
جتهم وجهه حني اأخربته باأين �ضاأعد الغداء واأرحل و�ضاح حانًقا:

هل تخافني من طريح فرا�ش ل يقوى على احلركة دون م�ضاعدتك؟  -
يف حني اأنِك اأقمِت مع حقري ل�ضهور طويلة دون قلق.

اأ�ضحت بوجهي ومل اأعلق فهم�ش بخجل.
باأنه ل داعي للخوف  - اأخربِك  اأن  اأردت  اأق�ضد �ضاحميني،  مريال مل 

مني واأنا يف و�ضعي احلايل.
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اعتذار ب�ضع كالعادة. -
الأمل مني ورحلت؟ ما  ال�ضقة، هل فقدت  باب  اإغالق  و�ضلني �ضوت 
الو�ضاو�ش  اأثناء املر�ش، فهذا يجعل  البقاء مبفردي  اأكره  اأنا  الآن  العمل 
�ضتخرب  لكنها  بروان  اأت�ضل  هل  جحيم،  اإىل  مزاجي  وحتيل  بي  ت�ضتبّد 

جدتي وتفزعها؟!
على كل حال بقاء مريال حتت �ضقف واحد معي �ضديد اخلطورة، لقد 
انقلب حايل منذ اأدركت حقيقة م�ضاعرها بامل�ضفى ومل اأعد اأحتمل القرب 

منها دون اأن اأبوح لها مب�ضاعري!
كيف  مثلها،  وح�ضا�ضة  ه�ضة  مبخلوقة  اأوقعني  الذي  هذا  حظ  اأي 
لو  �ضتنتحر  اأو  مني  �ضتفر  بباقي عيوبي؟! حتًما  لو �ضارحتها  �ضتت�ضرف 

بقت معي، لذا علّي اأن اأبتعد عنها لكن كيف؟
اأفقت على طرقات الباب، ترى من �ضياأتي الآن.

حازم..حازم، لقد ن�ضيت مفتاح ال�ضقة! -
اأنا من �ضيقدم على النتحار ب�ضببها. -

و�ضلت للباب ب�ضعوبة، بادرتني قائلة:
ملاذا تاأخرَت حتى تفتح؟ -
كان لدّى حفل راق�ش يا مريال! �ضتت�ضببني يل بجلطة. -

اأ�ضبوع كامل ق�ضته ما بني الذهاب اإىل �ضقتها والبقاء معي طيلة النهار 
رعايتي  رّد  حتاول  تراها  هل  ب�ضيارتي،  الليل  ق�ضاء  على  اإ�ضرارها  مع 

ال�ضابقة لها اأم اأن ما تفعله نابًعا من قلبها؟
اإليه  عدت  حني  الطبيب  نبهني  طويل،  غياب  بعد  العمل  اإىل  عدت 
للك�ضف ب�ضرورة التحكم يف ع�ضبيتي وتوتري بعد اأن باتت معدتي تعاين 

من التهاب مزمن بفعل القلق.
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كانت حاجتي لروؤياها تزداد ومتنيت اأن تعود للعمل يف ال�ضركة لتبقى 
العودة م�ضتخدًما كل و�ضائلي لإقناعها حتى  بجواري، فاأحليت عليها يف 
وافقت، رغم هذا مل اأ�ضتطع التخلي عن قرار اإق�ضائها عني، لكن كيف 

�ضاأفعل هذا دون اأن اأجعلها تتاأمل؟

c
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اأخطائي  يرت�ضد  وظل  يتغري  ومل  جديد  من  حازم  مع  للعمل  عدت 
اأقل  عند  وينفعل  يثور  كان  �ضوابي،  يفقدين  بجنون  ت�ضرفاتي  ويراقب 
مواعيده  اأجندة  اأو  تنظيم احلفالت  بالإ�ضراف على  اأنا  ما دخلي  خطاأ، 

وحافظة اأوراقه! ما دخلي باإعداد قهوته!
اأحدهم  احتجزين  حني  �ضربي،  �ضطرت  التي  الق�ضة  جاءت  واأخرًيا 
اأ�ضبحت  لو  واألح علّي يف الذهاب معه ووعدين بهداياه  مب�ضعد ال�ضركة 
اأتابع �ضا�ضة الأرقام بهلع بعد  اأعجزين اخلوف عن الرد ورحت  رفيقته، 
اأن قام بال�ضغط على لوحة الأزرار كلها، �ضعرت باأين �ضاأظل حمتجزة معه 

لالأبد، اأنهرت �ضريًعا وفقدت قدرتي على التنف�ش.
على �ضوت  اأفقت  احلالة!  على هذه  واأنا  الوقت  مر من  كم  اأدري  ل   
حني  معى  حدث  ما  عرف  باأنه  خمنت  بعنٍف،  تهزين  التي  ويديه  حازم 

�ضاهدت حار�ش البناية مي�ضك بالقذر الذي احتجزين.
تغريت معاملة حازم معي بعد هذا املوقف، واأ�ضبح يعاملني بجفاء ول 
يفوت فر�ضة لنتقادي اأمام اجلميع، كان ي�ضرخ بي لأقل �ضبب، ويّدعي 
مع  وب�ضاطتي  �ضوتي  ونربة  ثيابي  بطريقة  اإيّل  النتباه  لفت  اأتعمد  اأنى 

زمالئي.
كنت اأ�ضتمع اإليه بخنوع واأنفذ تعليماته دون نقا�ش، وغريت من طريقة 
اأن  ثيابي وامتنعت عن احلديث مع اجلميع، لكنه متادى يف جنونه، فما 
النهاية  يف  يثور،  حتى  اأمامي  املرتا�ضة  امللفات  عن  مرفوعة  راأ�ضي  يرى 
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قدمت  بوفية،  عاملة  واأ�ضبحت جمرد  بحوزتي  التي  امللفات  ب�ضحب  قام 
ا�ضتقالتي بعد اأن تاأكدت باأنه يتعمد اإذليل.

انتهت اختباراتي ب�ضكل مريع كانت املناهج عبارة عن اأرقام وح�ضابات 
وف�ضلت يف حت�ضيلها وفهمها، فقمت بحفظ املعادلت باأرقامها وو�ضعتها 
يف ورقة الإجابة، عدت للعمل يف املقهى من جديد كنت اأتهرب من التفكري 
يف حازم ب�ضتى الطرق لكن ا�ضت�ضلمت يف النهاية ملعاناتي بعد اأن ف�ضلت يف 

معرفة �ضبب تغريه معي، فقررت الت�ضال به ومواجهته.
األو من معي؟ -

لقد حذف رقمي اإًذا.
مريال معَك، كيف حالك؟ -

اأجاب بربوٍد:
اأرجو اأن تكوين بخري. -
هناك �ضوؤال ي�ضغلني. -

رد بوجوم:
تف�ضلي. -
ملاذا تغريَت معي؟ -
كنت اأحاول و�ضعك على بداية الطريق وان�ضحبت عندما اأيقنت اأنك  -

مل تعودي بحاجة اإيّل.
هكذا اإًذا! -
نعم، اأنِت تعلمني باأن فارق ال�ضن بيننا مينع وجود �ضداقة.  -

اأنهيت الت�ضال واأنا األعن نف�ضي على الو�ضاعة التي و�ضلت اإليها، لقد 
اأين ابتليت بهذا الغباء  كانت عالقته بي قائمة على ال�ضفقة فقط، فمن 

حتى اأتعلق به بهذا ال�ضكل املُهني؟
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لكن عن اأي �ضداقة يتحدث ذلك املخبول! هل ُي�ضمى مالحقته الدائمة 
يل واإ�ضراره على التدخل يف حياتي �ضداقة؟ 

فاق وجعي منه قدرتي على الحتمال ومل اأقوى على حتمل الأذى الذي 
�ضببه يل، فتناولت م�ضرط �ضغرًيا من اأدوات ت�ضنيم وبداأت مبعاقبة نف�ضي 
كما اعتدت، لكن مل اأ�ضعر بتح�ضن رغم كرثة اجلروح التي غطت �ضاقي، 

فعدت اإىل ال�ضراب والتدخني.

c
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لكن  حياتي،  عن  اإبعادها  يف  وجنحت  نف�ضي  ومع  معها  قا�ضًيا  كنت 
ات�ضالها املوؤمل بي يف منت�ضف الليل اأثار قلقي عليها، كانت املرارة التي 
ت�ضع من �ضوتها متزقني لكن لي�ش باليد حيلة، ما املنتظر من عالقة جتمع 

مري�ش و�ضاو�ش مب�ضطربة نف�ضًيا؟!
 حتًما �ضيق�ضي اأحدنا على الآخر، لقد ف�ضلت من قبل يف ال�ضتمرار 
وكانت  وعًيا،  واأكرث  جنوًنا  اأقل  وقتها  وكنت  �ضوية  اإن�ضانة  مع  بعالقة 
م�ضاعري حتت ال�ضيطرة فما بالك الآن بعد اإن فقدت �ضيطرتي على قلبي؟
كنت اأعلم اأن مر�ضي الأخري كان ب�ضبب تفكريي فيها وقلقي اجلنوين 
اأن هناك  لو  اأمتنى  فاأنهار، كنت  يقوى ج�ضدي على الحتمال  عليها، مل 
طريقة ما جتعلني اأنفذ اإىل عقلها لأراقب اأفكارها دائًما؛ حتى يهداأ قلقي 

منها وعليها.
يوًما ما �ضتدرك قيمة ت�ضحياتي ففي النهاية هي بحاجة اإىل يد قوية 
�ضياأتي  اأين  من  وال�ضتقرار،  الأمان  ومتنحها  ا�ضطرابها  من  تنت�ضلها 

ال�ضتقرار لو ارتبطت بي؟
اأعرتف باأنها الوحيدة التي ا�ضتطاعت احلفاظ على تعلقي بها وكان 
�ضغفي بها يت�ضاعف كلما اقرتبُت منها، كان لديها غمو�ش طبيعي ولوع 
فطري يجعل من ال�ضعب على اأي خملوق اأن ميل منها، لكن ماذا عنها؟ 
�ضينتهي تعلقها بي تدريجًيا حني تظهر نوبات و�ضاو�ضي التي زادت حدتها 
باب  من  اأي  الزواج،  لرابطة  احرتاًما  معي  و�ضتبقى  بها،  تعلقت  منذ 

الع�ضرة.
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اأعياين  اأن  بعد  مالحقتها  اإىل  وعدت  طوياًل  جتاهلها  على  اأقوى  مل 
القلق عليها، كنت اأراقبها كل م�ضاء وهي تتنقل داخل املطعم الذي تعمل 
من  تعافت  اأنها  وبدا  الفاتن،  وجهها  تفارق  ل  الب�ضو�ضة  وابت�ضامتها  فيه 

غيابي �ضريًعا، يف حني اأنَّ غرقي بها يزداد يوًما عن يوم.
 كانت تق�ضي معظم وقتها برفقة �ضاب اأبله ت�ضحبه معها اأينما ذهبت 
وتغرق �ضفحتها على الفي�ش ب�ضورها معه، وكلما بحثت عنها ل اأجدها اإل 
برفقته، حتى اأنها �ضمحت له بتاأبط ذراعها، لقد جنت وما اإن ِغبت عنها 

حتى اجنذبت اإىل ذاك الأبله.
مراهقة حمقاء جذبتها و�ضامته وُزرقة عينيه، كنت اأعاين يف كل مرة 
اأقوى على جتاهلها فحني علمت  اأراها فيها معه، ورغم غ�ضبي منها مل 
بظهور نتيجتها ذهبت لالطمئنان عليها، كانت درجاتها �ضادمة، اأين كان 

عقلها حلظة الختبارات؟
ذهبت للمطعم الذي تعمل فيه وملحتها قادمة من بعيد فلحقت بها، 
كنت اأنوي احلديث معها بهدوء، لكن روؤيتي لهذا الأحمق الذي كان يجل�ش 
يف انتظارها برفقة فتاتني اأثارت غ�ضبي، هل باتت تقدمه ل�ضديقاتها؟ 

اإىل اأي مدى و�ضلت عالقتهما؟
هذا الأحمق هو �ضر ر�ضوبك األي�ش كذلك؟ -

نظرت اإيّل بوجوم وده�ضة، ثم بداأت هجومها.
وما �ضاأنك اأنَت بحياتي، ابتعد عن طريقي. -
حتى  - طريقِك  عن  اأزحتيني  اإن  ما  برفقته،  تت�ضلي  حتى  هه  ملاذا؟ 

ذهبِت اإىل غريي.
ما دخلك اأنَت مبن اأ�ضاحب اأو مع من اأذهب؟ -
دخلي اأنِك غبية ل تتوقف عن اجتذاب احلمقى حلياتها، كنت اأظن  -

اأنِك تعلمتي من در�ضِك الأول.
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دفعتني يف جتاهل اأثار جنوين.
هل اأنِت على عجلة للقائه؟ -

ُجنت وعلى �ضوتها بال�ضب وهي ت�ضربني بقب�ضتها ال�ضغرية وترُكلني 
بقدميها، اأتت �ضديقتيها على �ضوت �ضراخها وفوجئت اأن �ضقيقتي كانت 

بينهما، حاولت روان ال�ضيطرة عليها.
ماذا فعلت بها يا حازم؟ -

غطى �ضراخ مريال على �ضوت روان: 
اأنَت حقري وقذر تتفنن باإيذاء من حولك. -

قالتها من بني �ضهقاتها.
يف  - ظهرتي  منذ  فتاة  اأي  من  القرتاب  على  يتجراأ  مل  احلقري  هذا 

حياته، كان غارًقا يف التفكري فيِك طوال الفرتة املا�ضية يف حني اأنك 
مل ت�ضيعي فر�ضة ال�ضرحمة مع كل عابر. 

حازم هل جننت كيف تتحدث معها هكذا؟ -
جنحت الفتاة الأخرى يف اإبعاد مريال التي اأنهكها الغ�ضب.

ماذا تفعلني مع هذا الأبله اأنِت الأخرى -
ظهر ذلك ال�ضاب واجته نحوي بعنجهية.

هذا �ضقيق مريال يا حازم. -
مكاين  يف  ت�ّضمرت  فجاأة،  راأ�ضي  فوق  ماء  دلو  �ضكب  اأحدهم  وكاأن 
واجتهت عيناي حيث تقف مريال ويف عينيها نظرة توعد مل اأرها من قبل. 

ملاذا مل تخربين مريال بهذا منذ البداية؟ -
�ضاحت بي روان:

وملاذا تخربَك، اأمل تن�ضحب بعيًدا عنها؟ -
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هل اأخربتِك مبا حدث؟ -
وهل اأنا بحاجة ملن يخربين بطباعك وطريقتك يف الهرب؟ -

 قاطع لوؤي �ضجارنا:
يكفي ف�ضائح، هيا لنجل�ش يف مكان اآخر. -
لن اأجل�ش مع هذا احلقري يف مكاٍن واحد. -
هذا ل يليق بِك يا مريال، اأمل يكن ما حدث �ضوء تفاهم؟ -
ل هذا هو طبعه دائًما. -

هتف لوؤي باإ�ضرار:
هيا يا مريال كفى ف�ضائح. -

دعوتهم اإىل �ضيارتي، جل�ش لوؤي بجواري ودخلت مريال بالغ�ضب اإىل 
املقعد اخللفي.

كنت اأمتنى اأن نتعرف بطريقة اأف�ضل من هذه. -
ها هو يتهرب من العتذار كعادته مغرور، اأحمق. -
مريال اأ�ضمتي فوًرا. -
دعها يا لوؤي، هكذا عرفتها �ضليطة الل�ضان دائًما. -
كيف جتروؤ على اإهانتي بوجود �ضقيقي؟ -

�ضاحت روان:
كفى، انتبه للطريق يا حازم ودعها و�ضاأنها.  -

بحجة  مريال  غادرت  البحر،  على  يطل  هادىء  مقهى  اإىل  و�ضلنا 
الوقوف بقرب البحر وتبعتها حنان وروان، وجل�ضت بالداخل مع لوؤي.

ماذا فعلت لتخرج جنونها بهذا ال�ضكل؟ -
اأخربته باخت�ضار عمَّ دار بيننا منذ اللقاء الأول حتى الآن، ف�ضاألني:  
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اأنَت حتبها اإًذا؟ -
مميزاتها  - قبل  عيوبها  اأدمنت  لقد  احلب،  يفوق  نحوها  به  اأ�ضعر  ما 

واأعرف كيف اأحتويها.
لكنَك تخليَت عنها اأكرث من مرة. -
كنت اأظن اأن غيابي عنها هو الأف�ضل لها، لكن كنت خمطًئا ووجدت  -

من الأف�ضل اأن نبقى مًعا، واأحاول ال�ضيطرة على م�ضاكلي اخلا�ضة.
ما هي م�ضاكلك؟ -
من  - الدائم  خويف  ب�ضبب  مني  املقربني  مع  التعامل  يف  م�ضكلة  لدّى 

فقدهم، وخ�ضيت من اأن ل حتتمل رغبتي الزائدة يف حمايتها وتظنها 
جمرد رغبة يف ال�ضيطرة عليها.

وكيف ن�ضمن اأن هذا لن يحدث؟ -
تقبل  - اأن  لكن هل ميكن  بالختيار،  ولها احلق  �ضاأ�ضارحها مبعاناتي 

بزواجي منها؟
ملجرد  قهًرا  اأموت  كدت  اأن  بعد  منه،  للزواج  لطلبها  اجلراأة  وجدت 
خطوة  اأهم  كانت  لكنها  رمبا؛  واندفاع  تهور،  حلظة  كانت  معه  ظهورها 

اتخذتها ل�ضالح عالقتي بها.
رفع حاجبه بت�ضاوؤل:

هل تتوقع موافقتي بعد كل ما اأخربتني به؟ -
مريال حتتاج ملن يحتويها، ومن ال�ضعب اأن جتد من ي�ضحي من اأجل  -

م�ضلحتها مثلما فعلت.
�ضمت ثم تابع بعد تفكري:

لكن ارتباطَك بها الآن �ضيعيق درا�ضتها. -
�ضاأوؤجل زواجنا حتى ُتنهي الدرا�ضة. -
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ح�ضًنا دعني اأفكر، لكن ل اأظن باأن مريال �ضتوافق. -
ما يهمني الآن هو راأيك. -

كانت مريال يف اخلارج ت�ضيح بحدة بعد اأن حاولت روان الدفاع عن 
حازم:

كيف  - علمته  اأن  بعد  عني  تخلى  لقد  الأحمق،  اأخيِك  على  اهلل  لعنة 
يغو�ش  جعلته  خجل،  اأو  حتفز  دون  مبرح  وي�ضيح  ب�ضخب  ي�ضحك 
بتفا�ضيل الأ�ضياء وي�ضتمتع باحلياة، لقد هجرين لأين اخرتقت قناعه 

اجلليدي.
امنحيه فر�ضة اأخرية، لقد تغري كثرًيا لأجلِك وكلنا نعلم اأنه يع�ضقِك،  -

لكن ما ذنبه يف نوبات اجلنون التي ت�ضيبه فجاأة!
كان لدّى عقدة خذلن وعدم ثقة مثله لكن اإ�ضراره على البقاء معي  -

جعلني اأقاوم لأجله.
لقد تاأمل لغيابِك كثرًيا، �ضاحميه هذه املرة، هداِك اهلل.  -
اأخيِك لديه اإحلاد بالعالقات والزواج. -

قالتها وم�ضت هاربة من مواجهته بعد اأن اأق�ضمت على اأن ل تلني مهما 
فعل، عادت حنان وروان اإىل املقهى يف اللحظة التي كنت اأنتظر فيها قرار 

لوؤي يف زواجي. 
اأين مريال؟ -
ذهبت للعمل. -

الذي  للمقهى  امل�ضاء  يف  وعدت  وزوجته  لوؤي  ب�ضحبة  النهار  ق�ضيت 
تعمل به، كانت تقف ب�ضحبة �ضاب و�ضيم يتحدث بلهجة �ضامية، هل بات 
علّي ال�ضجار ب�ضببها �ضباح م�ضاء، ترى ماذا يقول لها لتمنحه �ضحكتها 

بهذا ال�ضخاء؟
اجتهت اإليها وهي تهّم بالرحيل، ما اإن راأتني حتى �ضاحت بانفعال:
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اأي م�ضيبة رمت بك يف طريقي؟ -
ع�ضقي لِك هو ما حملني اإليك. -
اذهب عني واإل �ضرخت وف�ضحتك. -
هيا افعليها، هذا حمل عملِك والف�ضيحة �ضتكون من ن�ضيبك وحدك. -

عاد ال�ضاب الذي كان معها م�ضرًعا.
مريال �ضو �ضار معِك هالزملة بيتعر�ش اإلك؟ -
اأنا بخري يا عمر ل تقلق. -

ا�ضتدارت لتبتعد فلحقُت بها.
هيا اإىل ال�ضيارة قبل اأن اأ�ضطر لتحطيم راأ�ضه، مل يعد ينق�ضني �ضوى  -

ا. �ضباب ال�ضام اأي�ضً
�ضارت اإىل ال�ضيارة و�ضفعت الباب بقوة كعادتها يف ا�ضتفزازي.

حا�ض�ش اإنو اأيامي معاكي راح تكون �ضودا متل عيونك. -
بدي اإياك تكون متاأكد مو ب�ش حا�ض�ش. -
موافق على �ضرط اأن ت�ضفحي عني. -
عن  - اإزاحتي  تتعمد  كنت  فيها،  تهينني  التي  الثالثة  املرة  هي  هذه 

طريقك باأب�ضع الطرق دون �ضبب، كان من الأف�ضل لو اأنَك طلبت مني 
فائدة  هناك  لي�ش  املهانة،  لهذه  ُتعر�ضني  اأن  دون  �ضراحة  الرحيل 

حتى من الكالم معك.
هم�ضت بخفوت:

األي�ش لديك ف�ضول ملعرفة �ضبب تغريي الأخري معك؟ -
مل يعد الأمر يعنيني جمرد اأحمق مغرور ظن اأنه متلكني واأين �ضاألهث  -

خلفه وعندما ف�ضلت توقعاته عاد ليخدعني.
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بها  - ميتلىء  التي  الأخرى  ال�ضبابات  وكل  وجمنوًنا  اأحمًقا  اأكون  قد 
خيالك  لِك  �ضوره  ما  اأفعل  حتى  احلقارة  بهذه  ل�ضت  لكن  قامو�ضك 

الآن.
حاولْت فتح باب ال�ضيارة فف�ضلت وانهالت علّي بقب�ضتها حتى فقدت 

قدرتي على القيادة.
هيا ا�ضتمري دعينا منوت مًعا، لي�ش هناك اأف�ضل من تلك النهاية. -

توقفت عن ال�ضراخ وال�ضرب و�ضكنت متاًما.
ما  - اأ�ضواأ  يخرج  لِك  حبي  هذا،  يف  يل  حيلة  ول  مريال  يا  اأحبك  اأنا 

بداخلي وهذا ما جعلني اأدفعِك بعيًدا عني، كنت اأحميِك من جنوين 
بعد اأن �ضرت متيًما بِك.

 نظرت اإىّل بعينني مت�ضعتان عن اآخرهما وفم مفتوح.
اأن  - بعد  اأفقدك  اأن  وخ�ضيت  بامل�ضفى  لِك  حدث  ما  اأفزعني  لقد 

اأمام خماويف  معِك، فجزعت  احلياة  نكهة  وتذوقت  بداخلي  تغلغلِت 
وا�ضت�ضلمت لها.

لقد وا�ضلت بدوين لأيام و�ضهور وباإمكانك اأن ت�ضتمر لالأبد لأين لن  -
اأعود لك.

كان قراًرا اأحمًقا وكان من ال�ضعب علّى م�ضارحتك بتلك الأ�ضياء. -
حازم توقف الآن، �ضتت�ضبب يف مقتلنا بقيادتك املجنونة هذه. -

مل اأنتبه لتحذيرها.
كنت اأُف�ضل املوت على اأن اأبدو اأمامِك بهذا ال�ضعف، ل تتخيلي كيف  -

كانت معاناتي واأنا اأنتزع نف�ضي عنِك.
�ضنموت الآن لت�ضرتيح مني ومن جنونك. -
قويل باأنك �ضاحمتيني اإًذا. -
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�ضاحمتَك. -
ما راأيِك يف الزواج بي؟ -
يا اهلل ما هذه امل�ضيبة التي حّلت على راأ�ضي؟! -
هل �ضار حبي لِك م�ضيبة؟ -
نعم من يوم اأن التقيتك وامل�ضائب تنهال على راأ�ضي. -
ل عليِك بامل�ضائب، فع�ضقك يل كارثة بحد ذاته وقد متت بحمد اهلل. -
احلمدهلل الذي ل يحمد على مكروه �ضواه يا حازم، اتنيل. -
 تنيلت منذ راأيتك. -
ما الذي غري حالك هكذا! اأمل تقل اأن اأي عالقة بيننا �ضتنتهي بكارثة؟ -
مل اأعتد الهرب يوًما يا مريال، وعالقتي بِك ت�ضتحق ال�ضرب  فتحمليني  -

حتى لو ف�ضلت.
لكن اأنت �ضديد ال�ضك واأنا.. -
ه�ض�ض�ش رمبا اأكون �ضديد الغرية والتملك لكن مل اأ�ضك فيِك اأبًدا. -
بدليل معايرتك الدائمة باإقامتي مبنزل وليد؟ -
العبارات  - اإلقاء  اأتعمد  اأتاأمل،  حني  نف�ضي  عن  بالدفاع  طريقتي  هذه 

املوؤذية بوجه من اأحبهم.
�ضريح اإىل حد الوقاحة، لكن اطمئن فاأنت جتيد ما تفعله. -
ف�ضيلة  - وهذه  بها  اعرتفت  وقد  عيوبي  اأحد  هذه  لل�ضخرية،  داعي  ل 

حتت�ضب ل�ضاحلي.
وهجومك على لوؤي وعمر؟ -
هذه غرية، لقد خ�ضيت اأن تنجذبي اإىل اأحدهما. -
ل اأرى فائدة من املحاولة فمجرد وجودنا يف مكان واحد يخرج اأ�ضواأ  -

ما فينا، اأنَت تدفعني للجنون مبالحظاتك امل�ضتمرة.
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�ضحت بها وقد اأملني فقدانها الأمل يف عالقتنا.
واأنِت تدفعيني للغ�ضب بال مبالتك امل�ضتفزة واندفاعك نحو الآخرين. -
اأراأيت، �ضتف�ضل عالقتنا قبل اأن تبداأ. -
رمبا من جهتك، لكن من جهتي �ضاأتعلم النظر اإىل مميزاتك املده�ضة  -

رغبتي  مع  يتناق�ش  هذا  اأن  رغم  املثرية،  عيوبك  عن  والتغا�ضي 
اجلنونية يف الو�ضول بنف�ضي وبِك للكمال، اأما اأنِت فرمبا يكون الأمر 

تافه لديِك ول ي�ضتحق املحاولة.
اأنا ل اأ�ضلح لالرتباطات، العالقات ت�ضعرين بوح�ضة تدفعني للهرب. -
اإًذا  - مني،  تتهربي  ومل  لقد حتملتي جنوين  معي  يحدث  لكن هذا مل 

درا�ضتك  ذكر  وعلى  درا�ضتِك،  من  تنتهي  حتى  الرتباط  فلنوؤجل 
من  الدرجة  هذه  اإىل  الو�ضول  ا�ضتطعتي  كيف  اهلل  بحق  اأخربيني 

الف�ضل؟
هذا ل ي�ضمى ف�ضل، هذا �ضوء تقدير من جانب امل�ضححني. -
بنف�ضي و�ضدمتني  - لأراها  �ضماعي درجاتِك، فذهبت  اأ�ضدق عند  مل 

كميات الكعك املو�ضوعة اأمام ا�ضمك، هذا لي�ش عيد الكعك يا مريال.
اأردُت اأن اأ�ضتعد للعيد مبكًرا. -
ها هي تفقع مرارتي. -

اأطلقت �ضحكة عالية اأعادتني للحياة بعد طول غياب.
الكم  - هذا  اأواجه  اأن  اأتخيل  ومل  احل�ضابات،  مع  التعامل  اأجيد  ل  اأنا 

وعقل  مفتوح  بفم  باملحا�ضرة  اأجل�ش  كنت  الأرقام،  من  ال�ضخم 
مغلق ومع هذا مل اأفقد الأمل لقد حفظت اأرقام املعادلت وو�ضعتها 

بالختبار لكن ل اأدري ماذا حدث؟
و�ضعِت ماذا يا مخ الب�ضلة؟ كيف تفتق ذهنك عن هذا احلل العبقري؟ -
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كانت ت�ضنيم يف انتظاري عاتبتني بنظراتها، ونربتها املتربمة �ضاألتني 
عن �ضر الهاتف املغلق، اأخربتها اأن املجنون حازم اأ�ضّر على اأن ننف�ضل 
عن العامل لنحتفل، هاجمته كعادتها واأ�ضمعتني ما لذ وطاب من املواعظ 

ثم اأخربتني عن بحث لوؤي عني وقلقه علّي.
بنربة  واحتفظ  بالتقتري  يحادثتي  لكنه ظل  له  واعتذرت  لوؤي  هاتفت 

�ضوته املنزعجة، تدخلت حنان واأخذت منه الهاتف مت�ضائلة:
 ت�ضاحلتما اإًذا؟ -
لقد جنح يف خداعي ككل مرة. -
حُتبيه  - اأنِت  ال�ضكل،  بهذا  �ضعيدة  الذي جعلِك  اأجمل هذا اخلداع  ما 

األي�ش كذلك؟
اأنا ل اأ�ضلح للحب. -
�ضاأتغا�ضى عن التعليق الآن، لكن يكفي اأن تعلمي باأنه يع�ضقِك. -

مل يرتكني حازم ليلتها وظل معي على الهاتف حتى ال�ضباح، فذهب 
اأم�ضينا  اأيقظني،  لوؤي  جميء  لكن  للنوم  وا�ضت�ضلمت  متذمًرا  عمله  اإىل 
اأنه طلبني  منه  وعلمت  بحازم  و�ضاألني عن عالقتي  ال�ضاطئ  على  اليوم 
للزواج، بدا لوؤي معجب ب�ضخ�ضية حازم وبقدرته على مواجهة اأخطاوؤه، 

لكنه كان يخ�ضى من تقلباته.
علقت حنان:

بالتاأكيد هناك �ضبب لتقلباته فال يعقل اأن يكون ولد هكذا. -
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�ضاح لوؤي: 
ها قد بداأت جل�ضة التحليل النف�ضي. -
اأظن اأن هذا يرجع اإىل انف�ضال والديه وتخليهما عنه يف �ضغره. -
اأرايت هذا وحده �ضبب كايف لت�ضرفاته. -

هتف لوؤي:
كثريين فقدوا ذويهم بطريقة ما ومع هذا ا�ضتمروا يف احلياة ب�ضكل  -

طبيعي.
 ردة فعل كل �ضخ�ش تختلف عن الآخر. -
هل تق�ضدين اأن ما حدث حلازم هو ال�ضبب يف تقلباته معي؟ -
وامل�ضاعر  - العالقات  اأن  قناعة  بداخله  ترك  لقد  مريال  يا  بالتاأكيد 

جتلب اخلذلن والهجر، لذا كان يبتعد عنِك ليحمي نف�ضه، هل لديِك 
ا�ضتعداد لتحمله وم�ضاعدته؟

امل�ضكلة لي�ضت يف حازم وحده اأنا ل اأ�ضلح للعالقات. -
�ضاألتني حنان:

مِلَ ترف�ضني الرتباط؟ -
ل اأحد �ضيتحملني يف حلظات فقداين ال�ضيطرة على نف�ضي. -
على العك�ش حازم من النوع ال�ضبور ولن يتخلى عنِك ب�ضهولة. -

ووا�ضلت  املرياث،  ق�ضايا  �ضيتوىل  الذي  املحامي  لروؤية  لوؤي  غادر 
احلديث مع حنان.

حالة  - اأنه  ظننت  لقد  ال�ضكل  بهذا  لوؤي  على  التاأثري  ا�ضتطعتي  كيف 
ميوؤو�ش منها؟

التعامل مع  - ال�ضهولة، لقد كان يواجه �ضعوبة يف  مل يكن الأمر بتلك 
م�ضاعره، وكنت اأعاين من عدم ثقتي بنف�ضي.
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ما �ضبب فقدانِك الثقة بنف�ضك؟  -
ن�ضاأت يف عائلة عملية وقا�ضية اإىل حد ما كانت والدتي تقارن بيني  -

بنف�ضي  ثقتي  فقدت  حتى  ل�ضاحلي،  املقارنة  تكن  ومل  اأقراين  وبني 
وتاأثرت �ضخ�ضيتي، وتطور الأمر للخوف الدائم من الرف�ش، واأوقعني 

انعدام ثقتي بنف�ضي يف زيجة ب�ضعة.
يا اهلل كيف تخطيِت كل هذا؟ -
وجدُت بال�ضدفة كتاب يحكي عن معاناة �ضبيهه ملعاناتي من خالل  -

جتربة حقيقية، توا�ضلت مع الكاتبة وذهبت اإليها وبداأت معها رحلة 
العالج.

�ضاألتها بف�ضول:
كيف كانت رحلت عالجِك؟ -
ويف  - م�ضكلتي،  مواجهة  يف  �ضعوبة  وجهت  بدايتها،  يف  �ضعبة  كانت 

امل�ضاعر  هذه  تر�ضيخ  يف  لت�ضببهم  الأ�ضخا�ش  بع�ش  عن  التخلي 
بداخلي، لكن وجود لوؤي �ضاعدين يف تخطي م�ضاكلي النف�ضية �ضريًعا، 
بتقبله الدائم يل، كنت اأن�ضحه اأحياًنا باأن يجد فتاة اأخرى مقاربة 
اأنه لن يجد من  لديها نف�ش ظروِف، وكان يجيبني  ولي�ش  بالعمر  له 

حتتويه باأ�ضلوبها وطريقة تعاملها معه كما فعلت.
مل اأفهم ما الذي اأعجبه يف اأ�ضلوبِك حتديًدا؟ -
ا�ضاأليه. -
اأعتذر مل اأق�ضد الإ�ضاءة، ا�ضتغربت اأنه التفت لأ�ضلوبِك فقط مع اأنك  -

رائعة وجذابة للغاية.
اأبت�ضمُت بخجل، ووا�ضلت:

على  - الدائم  وب�ضربي  الت�ضامح  على  بقدرتي  معجب  اأنه  اأخربين 
مواجهة  على  الآخرين  ت�ضاعد  اأن  الطيبة  املعاملة  باإمكان  عيوبه، 

خماوفهم والتغلب عليها يا مريا.
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مهما كانت هذه املخاوف؟ -
النف�ضية  - الندبات  يداوي  اأن  باإمكانه  القلب  النابع عن  نعم الهتمام 

التي نعاين منها، لكن الأمر يحتاج اإىل �ضرب، باإمكان قطرة املاء اأن 
ترتك اأثر يف اأ�ضد اجلبال �ضالبة بال�ضتمرار وال�ضرب.

ليت اجلميع ميلكون مثل اإح�ضا�ضك. -
ملاذا ننتظر دائًما اأن يقدم لنا الآخرين الهتمام واحلب ملا ل نبادر  -

من  يخيفك  الذي  ما  ب�ضراحة  اأخربيني  مقابل؟!  دون  بالعطاء 
الرتباط؟

اأنا ل اأجيد التعبري عن م�ضاعري و�ضتظهر حتًما ب�ضكل �ضيء.  -
اإًذا تعلمي التعبري عنها ب�ضكل �ضحيح، لكن ل تقمعيها، يف النهاية ل  -

ميكن لالإن�ضان اأن يعي�ش دون حب وزواج.
الزواج اأمر مفزع  يبداأ باحلب والهتمام وينتهي باجلفاء. -
العيب لي�ش بالزواج اإًذا، بل باأطراف الزواج. -
اأنِت رائعة يا حنان، ولديِك حل لكل م�ضكلة. -

c
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ل اأدري كيف �ضاأترك مريال وحيدة بعد كل ما عرفته عن معاناتها يف 
ال�ضهور املا�ضية؟ اأحليت عليها يف العودة معي وا�ضتكمال درا�ضتها هناك 
اأمطرت  لو  حتى  قراراتها  عن  ترتاجع  ل  اأنها  اأعلم  كنت  رف�ضت،  لكنها 

ال�ضماء حجارة.
حتت  تبقى  حتى  حلازم  خطبتها  على  املوافقة  �ضوى  حل  اأجد  فلم 
اإىل منزله لنتعرف بعائلته،  التفا�ضيل، ودعانا  رعايته، اتفقت معه على 
وعدتني جدته باأنها �ضتعتني بها وتعاملها كابنتها حتى ت�ضلمها اإىل زوجها 

�ضواء كان حازم اأو �ضاب غريه. 
فاأحياًنا  قلقي  تثري  كبري،  ب�ضكل  حادة  املزاجية  تقلباتها  كانت  لكن 
كانت تبدو قوية ومقبلة على احلياة ثم تتحول فجاأة ل�ضخ�ضية �ضوداوية 
ا  اأ�ضخا�ضً فيه  تربينا  الذي  املنزل  ُيخرج  اأن  امل�ضتحيل  كان من  و�ضكاكة، 
اأ�ضوياء، وكانت مريال اأكرث املت�ضررين حلقد والدتي عليها وهو�ش والدي 

بها.
لكنها كانت جتيد اإخفاء معانتها عن اجلميع  حتى ظننت اأنها تخطت 
الأمر، لكن فوجئت بقناعتها التي ظهرت اأثناء حديثها مع حنان، ف�ضلت 

يومها التظاهر بالنوم واكتفيت مبتابعة حديثهما.
هل اأخربِك لوؤي كيف كان الو�ضع يف منزلنا؟ -
اأخربين بالقليل لكن اأوّد معرفة الو�ضع من وجهة نظرك. -
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كان اأ�ضبه باحلروب الأهلية كوكتيل حاًدا من ال�ضادية والق�ضوة، اختار  -
لوؤي العزلة واأخذت مرام �ضف والدتي، وحاولت البقاء على احلياد 
حاول  الأ�ضا�ش،  من  وجودي  ترف�ش  �ضذى  كانت  فقد  ف�ضلت،  لكن 
والدي التخفيف عني لكنه انتقى اأكرث الطرق ف�ضاًل ومع هذا يكفيني 

اأنه حاول.
على  قدرتي  وعدم  بالآخريني  للثقة  افتقاري  من  دائًما  اأعاين  كنت 

التعاطف معهم، لي�ش من املنطقي اأن اأعاين ب�ضبب غريي!
التعاطف م�ضاركة وجدانية ل تتطلب املعاناة، جمرد امل�ضاعر والكلمات  -

ال�ضادقة تكفي، نحن ن�ضتمد قوتنا من دعم املقربني لنا.
وكيف اأثق باأنهم لن ي�ضتغلوا دعمي ب�ضكل يوؤذيني؟ -
الأذى ل ياأتي اإل حني ننتظر احل�ضول على مقابل، فنتاأمل حني ل جند  -

الثناء.
مل اأفكر بهذه الطريقة من قبل، لقد اعتدت اأن لكل �ضيء ثمن حتى  -

ب�ضب  مني  يتقربون  كانوا  التقيتهم  من  فجميع  �ضريبة،  له  اجلمال 
جمايل.

النفو�ش  - يجذب  الظاهري  اجلمال  من  اأعمق  �ضيء  لديِك  كان  رمبا 
اإليِك.

ل اأظن هذا، يبدو اأن �ضذى معها حق فاأنا ل اأملك �ضوى جمال ظاهري. -
لو كان منطق والدتك �ضليم فلماذا مل تنجح يف ك�ضب حمبة والدِك  -

اإًذا؟
اأن  - واأخ�ضى  الأخريني  على  احلكم  ملعيار  اأفتقد  باأين  اأظن  اأدري،  ل 

اأمنح ثقتي لأحدهم فيخذلني.
ا�ضتفِت قلبك اإًذا، لقد منحنا اهلل القدرة على التمييز عرب اإح�ضا�ضنا،  -

الأمر ي�ضبه البو�ضلة، هناك تفا�ضيل ب�ضيطة ميكنها اأن ت�ضاعدِك مثل 
الهتمام والأفعال واأ�ضلوب احلديث عنِك يف غيابِك.
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اإيّل،  - الإن�ضات  يف  طريقته  حازم،  مع  هذا  وجدت  لقد  حق  معِك 
اهتمامه بالتفا�ضيل التي تخ�ضني، كل هذه الأمور دفعتني اإىل الثقة 

به، وتكرر هذا مع ت�ضنيم وروان. 
على  - للحكم  جيد  معيار  فلديِك  للم�ضاعدة  حتتاجني  ل  اأنِك  اأرى 

الأ�ضياء. 
كيف ا�ضتطعِت الإقدام على احلب والزواج دون خوف؟ -
عندما اأيقنت باأين وجدت ال�ضخ�ش املنا�ضب. -

�ضاألتها مريال ب�ضك:
هل اأذاِك لوؤي اأو اأ�ضاء اإليِك؟ -
ا اأ�ضاأت اإليه عدة  - اأحياًنا بدون ق�ضد، لكن كان يتدارك الأمر، اأنا اأي�ضً

بقناعتهم  مًعا  �ضخ�ضني  امتزاج  يا مريال  ق�ضد، احلب  دون  مرات 
كل  يتاألف  حتى  بينهم  اخلالفات  حتدث  لهذا  املختلفة،  وطبائعهم 

منهما على الآخر وميتزج به.
وحيدة،  احلياة  مواجهة  على  �ضتقوى  كيف  قلة خربتها،  اأمامي  ظهر 

وخ�ضيت من اأن يتخلى حازم عنها. 

c
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ت�ضنيم  �ضافرت  اأن  بعد  اأعي�ش فيها مبفردي  اأول مرة  كانت هذه هي 
وتتهرب  بعد خطبتها  تتجاهلني  وباتت روان  العطلة مع عائلتها،  لق�ضاء 
من لقائي وان�ضغل حازم يف مناق�ضة ر�ضالة الدكتوراة، كنت اأق�ضي معظم 
الوقت يف العمل، مع هذا ف�ضلت حماولتي يف التغلب على وحدتي، اأ�ضبحت 

اأبكي كثرًيا دون �ضبب، يا اهلل ما �ضر هذا الوجع!
لتغطية  بنكي  ح�ضاب  بفتح  وقام  الو�ضاية  نقل  اإجراءات  لوؤي  اأنهى 
وقررت  الأمر  جتاهلت  مرياثي،  ا�ضتالم  موعد  يحني  حتى  نفقاتي 
ال�ضتمرار يف عملي؛ حتى تعلم �ضذى اأين جنحت يف العتماد على نف�ضي.

التقيت بحازم بعد فرتة غياب طويلة.
هل فكرِت يف اأمر درا�ضتِك؟ -
�ضاأعيد اختبار املواد التي ر�ضبت فيها واأكمل الدرا�ضة. -
ا عن املحاولة يف جمال  - مَل ل تبحثي عن معهد ينا�ضب موؤهلك عو�ضً

تكرهيه؟
لأين لن اأجد عمل لو التحقت بتخ�ض�ضي. -
هذه حجج واهية، ابحِث اإًذا عن معهد للغات والرتجمة. -
بحثت ومل اأجد معهد يقبل مبوؤهلي الدرا�ضي. -
ا عن ال�ضرحمة اليومية  - اإًذا ُكفي عن العبث واهتمي بدرا�ضتِك عو�ضً

مع ت�ضنيم وروان.
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من اأين �ضتاأتي ال�ضرحمة؟ ت�ضنيم غادرت املدينة منذ بداية العطلة  -
و�ضقيقتك اختفت منذ خطبتها.

ملاذا مل تخربيني ب�ضفر ت�ضنيم؟ �ضتذهبني لالإقامة عند جدتي حتى  -
عودة �ضديقتك.

اأنا �ضعيدة ب�ضكني ولن اأتركه. -
رماين بنظرة حتذير اأجربتني على ال�ضمت.

ول  - الآن  عنِك  يبحث  احلقري  فهذا  مبفردِك  بالبقاء  لِك  اأ�ضمح  لن 
اأ�ضمن ما �ضيفعله.

عن اأي حقري تتحدث؟ -
زوج �ضقيقتَك. -
من اأخربك بهذا؟ -
نقل  - حكم  ب�ضدور  اأبلغه  املحامي  اأن  واأخربين  اليوم  لوؤي  بي  ات�ضل 

للقائهم  ا�ضتعدي  باملنا�ضبة  عائلتك،  فعل  ردة  من  وحذره  الو�ضاية 
باجلل�ضة القادمة.

�ضرت بداخلي رجفة ل اإرادية.
ل اأرغب يف روؤيتهم. -
ل تقلقي �ضنذهب �ضوًيا لننهي تلك امل�ضاألة. -

اإقامتي  على  حازم  باإ�ضرار  اأخربته  بلوؤي  وات�ضلت  �ضقتي  اإىل  عدنا 
مع جدته، فوافق وطلب مني عدم الذهاب اإىل اأي مكان دون علم حازم 
حتى تنتهي هذه امل�ضاألة واأخربين باأنه تلقى تهديد من �ضذى ب�ضبب ق�ضية 

تبديد الرتكة التي رفعها �ضدها.
رحبت جدته بعودتي وا�ضتقبلتني مبودة ردت عني بع�ش الوح�ضة التي 

لزمتني يف الأيام الأخرية، وحيتني روان بربود اأثار حريتي.
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 تدهورت حالتي املزاجية مع قرب موعد اجلل�ضة وبداأ اخلوف يت�ضرب 
اإىّل مما قد يفعله خالد، فوجئت بحازم يطلب مني ال�ضتعداد كي نذهب 
لعقد قراننا، ذكرته باتفاقنا على تاأجيل الزواج فاأخربين باأنه حّل موؤقت 

اتفق عليه مع �ضقيقي حتى تنتهي م�ضاألة املرياث وامل�ضاكل.
ماذا لو رف�ضت ف�ضخ العقد بعدها؟ -
كيف دار بعقلِك اأين قد اأرغمِك على ال�ضتمرار يف الزواج مني رغًما  -

عنِك، اإما اأن ن�ضتمر مًعا باإرادتك اأو ل، هذا جمرد اإجراء موؤقًتا حتى 
تكوين حتت رعايتي.

ملاذا ل اأبقى حتت رعايتَك دون زواج؟ -
وباأي �ضفة �ضاأظهر اأمام عائلتِك واأتدخل بينكم! -

c



185

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)44(

مريال  و�ضاية  ل�ضحب  لوؤي  اأقامها  التي  بالدعوى  حم�ضر  ا�ضتلمنا 
يكون  لن  احلكم  اأن  خالد  وكله  الذي  املحامي  واأبلغنا  الرتكة،  وتق�ضيم 
واأ�ضقط حقها  وفاته  قبل  والدتي  والدي طلق  باأن  اأن علم  بعد  ل�ضاحلنا 

باملرياث.
مت حتديد جل�ضة تق�ضيم الرتكة، كان ح�ضور مريال للجل�ضة هو الفر�ضة 
الأخرية للحفاظ على حق والدتي، فلي�ش من العدل اأن تطرد والدتي من 
املنزل وحترم من املرياث فيما حتظى هذه اللعينة بكل �ضيء، كنت متفائلة 

وتخيلت اأن باإمكان خالد اإعادتها اإىل املنزل وتزويجها من �ضقيقه.
ذهبنا للجل�ضة �ضباح ذلك اليوم امل�ضوؤوم لكنها تاأخرت عن املوعد حتى 
ظننت اأنها لن تاأتي، اقتحم املحامي الغرفة ومعه مريال بفتنتها ودللها، 
وب�ضحبتها �ضاًبا اأنيًقا، جل�ضت مريال اأمامنا، ورفعت �ضاق فوق اأخرى دون 
اأن تهتم بف�ضتانها الق�ضري، وجل�ش ال�ضاب بجوارها ويداه حتت�ضن يديها، 
مل يرفع خالد عينيه عنها وحاول اأن يتدخل ملعرفة �ضلتها بهذا ال�ضاب، 

لكن والدتي منعته حلني انتهاء اجلل�ضة.
 تقدم املحامي ببالغ عدم تعر�ش حرره زوج مريال �ضد خالد، قاطعته 

بذهول:
مريال مل تتزوج وما زالت حتت و�ضايتنا. -

هتفت مريال بتحدي:
لقد تزوجُت ومت نقل و�ضايتي اإىل �ضقيقي يا مرام. -
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علق ال�ضاب بربود:
معذرة لقد مت الأمر �ضريًعا ومل نتمكن من دعوتكم. -
كيف جتروؤين على الزواج دون علم اأهلك؟ -
مت  - وزواجي  �ضقيقي،  �ضوى  اأهل  لدى  لي�ش  تتحدثني؟  اأهل  اأي  عن 

مبوافقته.
فقد خالد اأع�ضابه ونه�ش متوعًدا:

اأهذا هو احلقري الذي �ضجعك على الهرب طمًعا يف مرياثِك؟ -
قفز حازم من مكانه وجذب خالد من �ضرتته:

الزم حدودَك واإياَك اأن تتجراأ على احلديث مع زوجتي ثانية. -
تدخلت والدتي يف احلديث:

كفى يا خالد هذا لي�ش وقته. -
ح�ضر قا�ضي النزاع وذهبت معظم الرتكة اإىل مريال ولوؤي مبا فيها 
والدتي  اأنفقته  ما  ل�ضداد  للتنازل عن ن�ضيبي  اأن ا�ضطررت  بعد  املنزل، 
من ن�ضيب مريال، ومل يتبقى يل �ضوى �ضيدلية �ضغرية وال�ضقة التي اأقيم 

بها اأنا وخالد.
التي  الوديعة  عن  واأف�ضحت  عليه  ح�ضلت  مبا  تكتفي  مل  مريال  لكن 
ب�ضرقة  واتهمتنا  ب�ضرقتها،  والدتي  واتهمت  مر�ضه،  قبل  يامن  تركها 

ذهبها و�ضيارتها اخلا�ضة، ل اأدري من اأين اأتت بتلك اجلراأة واحلقارة؟
 �ضدر قرار باإخالء املنزل وغادرنا القاعة يف �ضدمة، لقد حدث ما كنا 

نخ�ضاه، مل يتمالك خالد اأع�ضابه وهجم على مريال وحازم.
لو كان �ضقيقِك رجل ملا تركك مع �ضاب غريب ولذ بالفرار. -

ومل  عليه  زوجها  وتهجم  القذرة  باألفاظها  واأمطرته  مريال  �ضفعته 
يوقفه �ضوى تدخل املحيطني.
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على  ال�ضيطرة  وفقد خالد  للمنزل،  عودتنا  بعد  منهكة  �ضذى  جل�ضت 
وان�ضغلت بجمع  اأمامه،  غ�ضبه كان يحطم كل ما تطاله يده فهربت من 
اأ�ضياءنا، ظل الو�ضع مرعًبا حتى اأتى ال�ضباح ومعه جميء مريال، قرعت 

الباب وتخطتني وهي جتذب زوجها البغي�ش خلفها..
هم�ضت متفاخرة:

ما راأيك مبنزيل؟ رائع األي�ش كذلك، ل اأ�ضدق اأنني عدُت اإليه اأخرًيا. -
كان يراقبها يف انبهار عجزت عن فهمه، ل اأدري كيف ا�ضتطاعت اأن 
ت�ضحره بهذا ال�ضكل؟! لكن ما العجب لقد كانت تتفنن يف جذب اجلميع 

اإليها وحتًما مل تدخر جهدها معه.
الألوان  اختيار  واأثنى على ذوقها يف  باإعجاب  يتفح�ش غرفتها  وقف 
اإىل  مريال  عادت  وتركتهم.  فان�ضحبت  يحدث  ما  اأحتمل  مل  والأثاث، 
بلون  قطني  ف�ضتان  ترتدي  كانت  والدتي،  مبواجهة  وجل�ضت  ال�ضالون 
امل�ضم�ش يظهر انحناءات ج�ضدها املثري، ل اأدري منذ متى اأ�ضبحت تهتم 

بارتداء الف�ضاتني؟ مل تتمالك والدتي نف�ضها.
هذا ال�ضاب الذي تركتي عائلتِك وهربتي من اأجله �ضيمل منِك قريًبا  -

بعد اأن يجردك من مرياثك ويكتفي من ب�ضاعتك الكا�ضدة.
اأطالت النظر اإىل والدتي باحتقار:

والدي  - مع  هذا  فعلتي  لأنك  الطريقة  بهذه  تفكري  اأن  يف  حق  معِك 
واحتلتي عليه من اأجل املال فقط، كما فعلها ابن �ضقيقتِك من بعدِك 

طمًعا يف مرياث مرام احلمقاء لكن هذا ل يعني اأن اجلميع مثلك.
�ضحت بغ�ضب:

اإياِك اأن تتحدثي عن زوجي. -
اأي نطع هذا الذي يرتك زوجته لرياق�ش �ضقيقتها مبثل هذا ال�ضغف؟. -

�ضاحت بها والدتي، لكنها جتاهلتها:
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اأنِت الن�ضخة الأقذر من �ضذى لقد اخرتتي الزواج مبن اعتدى على  -
طفولة �ضقيقتك.

من  - �ضيفيق  مثلك،  ل�ضان  ب�ضليطة  اأوقعه  حظه  اأن  زوجك  يعلم  هل 
�ضكرته قريًبا ويلفظك.

 دخل زوجها واأحاطها بذراعيه، وعلق بربود:
اأين  - باملنا�ضبة  بحبيبتي،  جمعني  حني  معي  كرمًيا  احلظ  كان  لقد 

زوجِك هل تعايف من �ضربات الأم�ش بعد؟
قاطعته والدتي:

اأنَت ل تدري باأي م�ضيبة اأوقعت نف�ضك، هذه جمنونة واأخيها خمتل. -
اأعرف الآن �ضبب رف�ش لوؤي للمجيء اإىل هذا امل�ضتنقع. -

مل يظهر خالد اإل يف امل�ضاء حلمل احلقائب واأ�ضّر على بقاء والدتي 
مبنزل عائلتها. 

عدنا للمنزل وبداأ ال�ضجار: 
اأخربيني ماذا اأفعل بعد اأن رحلت �ضقيقتِك بكامل الرتكة، ماذا فعلت  -

ليوقعني حِظ يف قبيحة مثلك، بل ماذا فعل هو ليحظى بها هكذا بكل 
�ضهولة؟

لأول مرة واأتتني اجلراأة للرد عليه:
يكفيه اأنه مل يكن وغًدا مثلك واأنه يعاملها كالأمريات. -

رماين بنظرة توعد وفك حزام بنطاله ومزق ثيابي وهو ي�ضبني باأقذر 
الألفاظ، ثم جرين خلفه اإىل غرفة النوم التي �ضهدت �ضاديته معى. كان 
ي�ضتمتع بكل �ضرخة مع كل جلدة يهوى بها على ج�ضدي بحزامه العري�ش، 
وزاد بكائي من ن�ضوته، مل يرتك مو�ضع بج�ضدي اإل ومزقه ثم اأنهى الأمر 

باعتدائه علّى، انتهت حفلة التعذيب قرب الفجر.



189

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

كنت اأعرف اأين ت�ضببت لنف�ضي بهذا الو�ضع، ظننت اأين �ضوف اأحقق 
�ضحة  تدهورت  بها،  ال�ضغوف  خالد  من  بزواجي  مريال  على  انت�ضاًرا 
يد مريال، مع هذا ظلت  لها على  تعر�ضت  التي  ال�ضدمة  ب�ضبب  والدتي 
اإليها  و�ضتعود  قريًبا،  �ضيلفظها  واأنه  �ضحرها  واقع حتت  زوجها  اأن  تردد 
زاحفة، ومل تتوقف عن الدفاع عن خالد رغم اأثار تعذيبه يل الوا�ضحة، 

كانت تردد اأن هذا انتقام اهلل من يامن ب�ضبب ما فعله بها. 
والدي  ق�ضوة  يف  ال�ضبب  كانت  واأنها  ابنتها  اأين  ن�ضت  كيف  اأدري  ل 
حتى  خلالد  اأنا  فعلت  ماذا  لكن  ملريال،  معاملتها  �ضوء  ب�ضبب  عليها، 
يعاملني كجارية، وي�ضتويل على مرياثي؟ انتقلنا للعي�ش مع والدتي بعد اأن 

باع خالد �ضقتنا.
اأنا بني ال�ضندان واملطرقة، واأتتني   لقد جنت مريال بنف�ضها وعلقت 
واأنهى  رف�ش  لكنه  م�ضاعدته،  وطلبت  بلوؤي  وات�ضلت  اأخرًيا  ال�ضجاعة 

الت�ضال بت�ضفي:  
كل �ضاقي ُي�ضقى مبا �ضقى يا مرام، مل اأتوقع اأن تقت�ش عدالة ال�ضماء  -

منِك بهذه ال�ضرعة.
مل ين�ضى لوؤي و�ضّياِت به عند �ضذى، و�ضخريتي منه، ومل اأتخيل وقتها 

اأن ذاكرة الزمان ل تغفل عن �ضيء مما فعلناه مهما كان �ضغرًيا!

c
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�ضارحني لوؤى مبا تعر�ضت له مريال يف طفولتها، و�ضدمت مبا اأخربين 
به، كنت اأظن اأنها جمرد خالفات عائلية، اأدركُت الآن �ضر دفاعها الدائم 
تعليًقا  اأجد  مل  لها،  وانتقم  �ضاندها  الذي  الوحيد  كان  لقد  والدها،  عن 

منا�ضًبا للرد على لوؤي ف�ضمت، واأ�ضاء فهم �ضمتي.
باإمكانك الن�ضحاب الآن. -
كيف تخيلت اأين �ضاأتخلى عنها، كل ما يف الأمر اأن ما حتكيه �ضادًما  -

وموؤملًا.
لذا اأخربتك حتى ل تغرت بقوتها الظاهرية، فهي جمرد قناع تخفي  -

به خوفها وه�ضا�ضتها، ورمبا ل تزال بحاجة لتاأهيل نف�ضي حتى تتقبل 
فكرة الزواج.

تاأكد باأين مل اأعر�ضها ملا يفوق احتمالها. -
جلل�ضة  موعد  حتديد  ومت  لوؤي،  �ضفر  بعد  �ضريًعا  الأحداث  جرت 
املرياث، وعقدت قراين على مريال وذهبنا بعدها لل�ضاطئ، كانت هادئة 

بعك�ش ج�ضدها املرجتف.
هل ت�ضعرين بالربد؟ -
اأبًدا، اجلو ل زال دافًئا. -
ما الأمر اإًذا، هل اأنِت نادمة على ارتباطِك بي؟ -

هم�ضت بانك�ضار: 
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ل، لكن ل اأرغب يف تواجدك معي غًدا، اأعلم اأنهم لن يفوتوا فر�ضة  -
ذنبَك  ما  منها،  بع�ضها  �ضينالك  وحتًما  ال�ضامة  بكلماتهم  م�ضايقتي 
اأبليك مب�ضاكلي وكاأين لعنة  اأنَت يف هذه امل�ضائب؟ منذ التقينا واأنا 

حلت على راأ�ضك.
ل عليِك فقريًبا �ضاأده�ضك مب�ضائبي، املهم اأن ل تتخلي عني وقتها. -

لها منذ حلظة  اإهانتهم  وبداأت حفلة  اليوم  للجل�ضة يف �ضباح  ذهبنا 
و�ضولنا لكنها كانت ترد الإهانة باأ�ضعافها، رمبا يف و�ضع غري هذا كنت 
�ضاأراها بذيئة تتطاول على اأمها، لكن �ضذى مل تكن اأم اأبًدا ول ترقى لتلك 

املكانة، انتهت املهزلة بعد اأن ا�ضتنفذت كامل طاقتنا.
مل  وجعها  اأن  اأعلم  �ضمتها،  على  وظلت  حزنها  اإخفاء  على  تقوى  مل 
يكن من اإهاناتهم وحقدهم عليها بقدر ما كان ب�ضبب وجودي وم�ضاهدتي 
ملا حدث، جل�ضت �ضاهمة مبجرد و�ضولها للفندق، وظننت باأنها �ضتنهار 

بالبكاء كعادتها، لكن ظلت على حالها حتى امل�ضاء.
 كنت اأ�ضعر بالعجز اأمام حزنها وكلما اقرتبت منها �ضاعت الكلمات 

مني، اأعلم اأن اأي كلمة موا�ضاة �ضتبدر مني الآن �ضتظنها �ضفقة.
لإيذاء  عادت  اأنها  فظننت  احلمام  اإىل  وذهبت  وجومها  من  اأفاقت 
حتى  فرتة  كل  معها  احلديث  �ضوى  اأمامي  اأجد  ومل  جديد،  من  نف�ضها 
اأطمئن اأنها بخري، خرجت بعد فرتة واأخذت ركن لل�ضالة، كنت اأراقبها 

بده�ضة فهذه اأول مرة اأراها ت�ضلي.
حازم، ملاذا قبلت بالزواج مني؟ -

باغتتني ب�ضوؤالها.
اإياِك اأن تظني ولو حلظة اأنه كان من باب ال�ضفقة. -

قلتها واأنا اأقرتب منها فانتظرت اإىل اأن جل�ضت وعادت للحديث:
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حازم اأنا �ضاألتك ملاذا تزوجت بي ومل جتبني؟ -
لأين اأحببتك يا مريال منذ اللحظة التي راأيتِك فيها. -
هل تظن اأن هذا احلب ي�ضتحق اأن تتحمل لأجله كل ما حدث؟ -
اأجعل زواجنا ناجًحا مهما  - اأن  واأعدِك  الكثري،  وجودك معي ي�ضتحق 

كلف الأمر لكن اأحتاج مل�ضاعدتك.
م�ضاعدتي اأنا!  -
لكن  - الأكرب  اجلزء  �ضاأحتمل  مًعا،  علينا  يعتمد  العالقة  فنجاح  نعم 

مني،  اغ�ضبي  ثوري،  بعقلك،  يدور  ما  بكل  و�ضارحيني  �ضاعديني 
دعينا نتعارك لكن ل تهجريني.

اأطالت النظر اإيّل ب�ضك.
اأعدك لن اأخذلك يا مريال، فقط ثقي بي. -
حازم هناك اأمر ل بد اأن تعرفه اأوًل.  -
ما هو؟ -
حماولة اعتداء وليد مل تكن الأوىل لقد �ضبقه خالد حني كنت �ضغرية. -

عينيها،  يف  حتجرت  دمعة  تقاوم  بينما  و�ضكنت  اأنفا�ضها  ا�ضطربت 
رفعت  اأخرًيا  ب�ضمت،  فبكت  بقوة  �ضدري  اإىل  و�ضممتها  منها  اقرتبت 

راأ�ضها هام�ضة ب�ضوت مبحوح: 
ل اأدري اأيهما يوؤمل اأكرث، اعتداء خالد اأم خذلن �ضذى ومرام؟ -
�ضننتهي من كل هذا غًدا ونبداأ مًعا �ضفحة جديدة نداوي فيها ما مر  -

بنا من وجع.
عادت للنحيب ف�ضممتها اإىل قلبي، كانت كل دمعة منها تذكرين بذلك 
الطفل ال�ضغري الذي كنته يوم اأن جل�ضت اأنتحب يف ياأ�ش بعد اأن ف�ضلت 
تو�ضالتي يف اإقناع والدتي با�ضطحابي معها، كان الفارق اأن مريال وجدت 
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ال�ضند من والدها اأما اأنا فلم اأجد من والدي �ضوى اجلفاء والق�ضوة، ترى 
كيف �ضت�ضفى اأرواحنا مما علق بها؟

اإليهم  - اأن نذهب  اأريد  العمر كله، ول  فاأمامنا  يا مريال  البكاء  اأجلي 
غًدا بعينني منتفختني.

ابتعدت عني ورمقتني بغ�ضب.
دائًما تتفوق على نف�ضك يف ا�ضتفزازي.  -
ورغم هذا وقعتي يف ع�ضقي. -
مغرور. -
من حقي اأن اأغرت لأنك معي. -

تناولت القليل من الطعام ودلفت اإىل الفرا�ش بعد اأن اطماأنت لنومي 
على الأريكة املقابلة واأر�ضدتني اإىل منزل والدها يف �ضباح اليوم التايل، 
وانتهينا من الإجراءات بعد اأن ا�ضتنفذت �ضربي، مل اأرى من قبل امراأة 

تكن كل هذا احلقد لأبنتها!
والآن ماذا �ضنفعل؟ -
�ضنحتفل بذكرى مولدك. -
كيف عرفتي مبوعده؟ -
لدّى طرقي اخلا�ضة، هيا لأريك دراجتي البخارية.  -

جذبتني من يدي اإىل اأ�ضفل البناية حيث تقبع �ضيارتها املك�ضوفة بجوار 
دراجتها البخارية ال�ضخمة، قفزت فوقها و�ضاحت متحم�ضة هيا تعال ل 

ت�ضيع الوقت.
جانب  - على  متناثرة  �ضغرية  اأ�ضالء  ن�ضبح  ل  اأن  عاهديني  مريال 

الطريق؟
اأعدك اأن تظل قطعة واحدة. -
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قطعة واحدة على قيد احلياة اأم ... -
الأر�ش  تطوي  كال�ضهم  انطلقت  اأن  بعد  الهواء  يف  كلماتي  �ضاعت 
بعدها  بال�ضياح  وانطلقت  لدقائق  باأع�ضابي  التحكم  خلفها،ا�ضتطعت 

بعجز:
�ضنمووووووت  - يا مريال  الأتوووووبي�ش  القطة،  الأطفاااااااال،  مريال 

دعيه مير اأرجوِك.
كّف عن اخلوف اأو�ضكنا على الو�ضول. -
معك حق �ضن�ضل اإىل حتفنا باأ�ضرع طريقة. -

�ضهري،  مطعم  يف  الغداء  تناولنا  جنونها،  رغم  رائعة  جولة  كانت 
كانت  رائعة،  حلويات  يقدم  �ضغري  حلوى  حمل  اإىل  بعدها  وا�ضطحبتني 
تاأكل ب�ضهية وحما�ش مل اأرها من قبل، ما اإن ننتهي من مكان حتى تنطلق 

لالآخر، وكاأنها عادت للحياة فجاأة
ذهبنا اإىل نادي رق�ش قوِط الطراز، كان ال�ضخب والزحام هو امليزة 
الأ�ضا�ضية للمكان، كانت على معرفة باجلميع هناك، ومل يتوقف الرتحيب 
مع  الرق�ش  حلبة  اىل  وقفزت  اأ�ضدقائها،  اإىل  قدمتني  و�ضلنا،  منذ  بها 
رفيقاتها، كان اجلميع يتحرك ب�ضرعة وجنون وكانت هي الأخف والأ�ضرع 
بينهم، مل اأطق البقاء طوياًل و�ضعرُت اأين �ضاأ�ضاب بال�ضمم لو بقينا اأكرث 

من هذا.
و�ضلنا اإىل الفندق حزمت حقيبتها واأ�ضرت على ال�ضفر يف منت�ضف 

الليل.

c
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كنت �ضعيدة ب�ضكل يفوق الو�ضف، واأردت اأن اأحتفل با�ضرتداد حقي من 
اإليه الأخبار وكاأنه مل يكن على  �ضذى وبعقد قراين، هاتفت لوؤي وزففت 

علم بها لكن رده املقت�ضب اأ�ضكتني.
بحثت عن من ي�ضاركني حما�ضتي هاتفت ت�ضنيم وجدت جوالها مغلًقا، 
مل  قليل،  بعد  لقائها  و�ضك  على  واأنا  بروان  ات�ضلت  لو  �ضخيفة  �ضاأبدو 
اأمتالك الفكرة التي �ضربت راأ�ضي، نعم هو الوحيد القادر على م�ضاركتي 

وحما�ضتي، ات�ضلت به، كان تركيزه من�ضًبا على القيادة.
اأجيِب يا مريا، رمبا تكون جدتي. -

جتاهلته، فتناول الهاتف وتفاجىء باأين املت�ضلة.
مريال هاتفك يطلبني اأوقفيه. -
مل ل جتيب؟ هيا. -

جاراين يف جنوين.
حازم اآ�ضفة لو اأيقظتك لكن لدّي ما ي�ضتحق الحتفال. -
ماذا حدث؟ -
لقد عقدت قراين على اأف�ضل �ضاب يف العامل وا�ضرتددت حقي مبرياث  -

اأبي.
قلتها بجنون ومرح، توقف عن القيادة و�ضمني اإليه بقوة:

 مبارك على قلبي وجودك بحياتي.  -
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اأخجلني عناقه املفاجىء فهتفت:
اإن مل نتحرك الآن �ضتلتقطنا دورية املرور. -
ها قد عادت هادمة اللذات، اأخربيني ملاذا كنِت واجمة طوال الوقت؟  -

لقد جعلتيني اأظن باأنك مرغمة على الزواج مني.
كان الأمر مفاجًئا وكنت مرتبكة وخائفة، ظننت اأنك تفعل هذا رغًما  -

عنَك.
عاد للقيادة و�ضاألني:

ملاذا كنِت خائفة؟ -
من انطباعك عني بعد روؤيتك لعائلتي.  -
اأنِت فقط، فمنذ لقائِك وقلبي  - ل دخل يل بعائلتك كل ما يهمني هو 

ي�ضر على الو�ضول اإليِك.
هل يعقل هذا! ظننت باأنك تكرهني من النظرة الأوىل، وحني التقينا  -

بعدها اأيقنت باأنك ل تطيق البقاء قربي.
اأخربك �ضًرا؟ لقد دفعني جنوين بِك للبحث خلفك، فتتبعت اأخبارك  -

وعلمت بخالفك مع عائلتك، لذا مل ي�ضدمني لقاءنا ال�ضاحر بهم، 
غًدا نحتفل بعقد قراننا.

دعنا نكتفي باإعالن اخلطبة فقط حتى يحني موعد الزفاف. -
هل �ضي�ضكل هذا فارق؟ -
نعم فالنا�ش تف�ضد الأمور دائًما، دعنا نحتفل بالأمر مع عائلتك فقط. -
يف  - تفكري  اأن  فاإياِك  الليلة،  طويل  حديث  لدينا  لكن  اأردِت،  ما  لِك 

النوم.
اأ�ضتوعب حرًفا منها وراح يغني  التي ل  العربية  اأدار بعدها ق�ضائده 

معها: 
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باأنني  العامرية  بذكر  داعًيا  اأيا  باأ�ضهِم؟!،  رميت  اأم  ع�ضق  »اأ�ضابك 
اأغار عليها من فِم املتكلِم، اأغار عليها من اأبيها واأمها اإذا حدثاها بالكالم 

املغمغِم، واأح�ضد كا�ضات تقبلن ثغرها اإذا و�ضعتها مو�ضع اللثم يف الفِم« 
بتملك  اأناملي  تعانق  واأخرى ويداه  اإيّل بني حلظة  تلتفت  كانت عيناه 

حمبب.
عانقتني  ا�ضتقبالنا،  يف  جدته  كانت  ال�ضباح،  يف  املنزل  اإىل  و�ضلنا 

بقوة وكاأين غبُت عنها دهًرا ل يومني، فهم�ضت لها بخجل: 
لقد قررنا اأن ي�ضتمر عقد قراننا. -

باركتني ب�ضعادة و�ضمتني اإليها بفرح، قطع دخول روان حديثنا:
م�ضاء اخلري يا روان كيف حالِك؟ -

ردت موبخة:
 تق�ضدين �ضباح اخلري. -
لقد تاأخرنا بالعودة. -
هذا اأمر ل يعنيني. -
ملاذا تغريت معاملِتك معي يا روان؟ -
 ل �ضاأن يل بِك. -

�ضايقني اأ�ضلوبها لكن اأردت معرفة �ضبب تغريها معي.
هل اأنِت غا�ضبة مني؟  -

عال �ضوتها بحدة وهي ترميني بنظرة احتقار �ضريحة:
 ل اأريد اأن جتمعني اأي عالقة بِك، يكفي امل�ضاكل التي ت�ضببتي بها. -
عن ماذا تتحدثني؟  -
مع اجلميع يف  - اجلريئة  وطريقة حديثك  الفجة،  ثيابك  اأحتدث عن 

حفل خطبتي.
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كنِت على علم بنمط ثيابي ومع هذا اأ�ضريتي على ح�ضوري. -
كان حازم يف طريقه اإىل غرفته لكنه عاد غا�ضًبا من حديث روان.

ماذا �ضاأنتظر من فتاة �ضمحت لنف�ضها بال�ضفر مع �ضاب غريب عنها  -
واملبيت معه؟!

هذه الفتاة التي تتحدثني عنها زوجتي يا روان هامن. -
زوجتَك هكذا دون عقد اأو ويل او اإ�ضهار، اأي زيجة هذه كيف و�ضلتما  -

لهذا احلد؟
هوت يد حازم على وجه روان بغ�ضب وجذبها من �ضعرها، اأفقُت من 
�ضدمتي ووقفت بينهما، وحاولت تخلي�ضها من بني يدي حازم الغا�ضب، 

تو�ضلته كي يرتكها.
هذا لي�ش كالمها هذا كالم خطيبها املحرتم ذو احل�ضب والن�ضب. -
خطيبي هذا اأف�ضل منك. -

يف  جدته  وف�ضلت  عنها،  بعيًدا  ودفعني  �ضعرها  من  حازم  جذبها 
زحزحته عنها.

واهلل �ضاأترك لَك املنزل لو رفعت يدَك عليها ثانية يا حازم. -
اللعينة  - لأنهي خطبتِك  روان  يا  واهلل  وراأ�ضها،  راأ�ضك  لأك�ضر  افعليها 

هذه لو تعر�ضتي ملريال ثانية.
انتهت امل�ضاجرة بعد معاناة وعادت روان اإىل غرفتها واأغلقتها خلفها، 
وف�ضلت يف اإقناعها بال�ضماح يل بالدخول، وانطلقت جدة حازم اإىل املطبخ 
تعد املبخرة وت�ضعل الفحم والبخور؛ لتطرد عني احل�ضود عنا وفق ظنها، 

cفذهبت خلف حازم اإىل ال�ضرفة.
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�ضاقيه  ويهز  ينفث دخان �ضيجارته يف غ�ضٍب  الظالم  كان يجل�ش يف 
بع�ضبية، جل�ضُت يف املقعد املقابل له ورحت اأتاأمله يف حذٍر.

�ضاح فجاأة:
ماذا؟ -
ل �ضيء، اأ�ضّم الهواء فقط. -
كفِّ عن النظر اإيّل هكذا، مل ي�ضبق واأن رفعت يدي عليها لكنها متادت  -

يف حماقتها ب�ضبب املتخلف خطيبها واأفكاره ال�ضوداء.
اأنا على يقني من اأنها مل تق�ضد ما قالته، ل بد واأن هناك ما ي�ضايقها. -
اأ�ضبحِت تدافعني عنها الآن، ثم من اأين اأتيِت بهذه احلكمة؟ -
من عند عم عبدو البقال، لديه عرو�ش رائعة يا ظريف. -
 ها قد عادت خفيفة الظل من جديد. -
اأ�ضبحت  - لقد  روان،  تغرّي  األحظ  واأنا  فرتة  منذ  بجدية،  لنتحدث 

منطوية وتتجنب احلديث مع اجلميع حتى �ضو�ضو.
واحل�ضد  - العني  دخل  ما  اأدري  ل  ببخورها،  املنزل  �ضتحرق  �ضو�ضو 

بحماقة حفيدتها التي اأف�ضدت علينا احتفالنا!
احتفالنا مل يبداأ بعد اأم اأنك تتهرب؟! -
كيف تودين الحتفال اإًذا؟ -
روان  - بخطيب  الت�ضال  تن�ضى  ول  باخلرب،  يليق  ع�ضاًء  غًدا  �ضنعد 

ودعوته هو وعائلته.
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ما دخل هذا الأحمق بنا؟ -
اأنا على يقني اأن ما حدث الليلة من حتت راأ�ش مازن هذا، دعنا نرى  -

كيف يتعامل مع روان.
كل طلباتِك الليلة جُمابة، هل نبداأ �ضهرتنا؟  -

اأوماأت براأ�ضها موافقة، فبداأت:
على  - الآن  نتفق  دعينا  تنجح،  حتى  عليها  ت�ضري  قواعد  عالقة  لكل 

الأ�ضياء الأ�ضا�ضية بعالقتنا.
ح�ضًنا. -
هذا احلديث كنت اأوؤجله دائًما خوًفا من اأن ت�ضيء فهمي، اأنا اأحبك  -

اأريده  ما  كل  اأحبهم،  اأعتني مبن  اأن  اعتدت  وقد  نف�ضي  كب�ضعة من 
ب�ضكل  جميلة  اأنك  يكفيني  اإليِك،  الأنظار  لفت  تتجنبي  اأن  هو  منِك 
تقتلني  ل  حتى  مثلك  بفاتنة  الوقوع  اأنوي  اأكن  ومل  الأنفا�ش  يقطع 

غريتي عليها.
هل فعلت ما يجذب الأنظار؟ -
فعلناه �ضوًيا على �ضبيل املثال تلك الليلة التي ا�ضطحبتك فيها للرق�ش  -

كانت الأنظار تتبعِك، وكدت اأجن يومها، وتكرر هذا بخطبة روان لكن 
اأجلت احلديث وقتها.

املطلوب اأن اأتوقف عن الرق�ش اإًذا؟ -
اأكون جمهورك الوحيد، الآن دورك ما  -  بالطبع ل، اأرغب  فقط باأن 

الذي راأيتيه مني ومل يعجبك؟
اأمتنى اأن نقلع عن الكحوليات متاًما مهما كان حجم الأمل الذي منر  -

به.
ول  - معي  تبقي  اأن  عاهديني  لكن  الأمر،  �ضعوبة  رغم  اأعاهدك 

ت�ضطريني للعودة اإليها.
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اأعاهدَك اأن اأبقى معَك دائًما حتى يف حلظات الوح�ضة والعتمة.  -
اتفقنا، هل هناك اأمر اآخر؟ -
والوح�ضة،  - احلزن  يهاجمنا  حني  ال�ضالة  اإىل  نهرب  باأن  راأيك  ما 

فالأرواح تهداأ بال�ضالة وت�ضتكني حني تت�ضل باهلل.
لن اأعدِك بهذا، فعالقتي باهلل �ضيئة للغاية. -
هذه  - اإكمال  اأ�ضتطيع  فلن  مًعا،  ن�ضلحها  دعنا  لكن  مني،  اأكرث  لي�ش 

اخلطوة بدونك.
 هل �ضت�ضربين علّي؟ -
الآن  - نن�ضى،  ل  حتى  هواتفنا  على  ال�ضلوات  مواقيت  �ضن�ضبط  نعم، 

جاء دورك.
ل تدخني منذ هذه اللحظة. -
اتفقنا. -
رائع.. هل اأخربتك باأين اأع�ضقك؟ -
نعم، لكن ل باأ�ش من التكرار. -
دورك الآن. -
اأريدك اأن ت�ضارحني بو�ضاو�ضك حتى لو كانت جمرد �ضكوك واأوهام  -

اأريد اأن اأ�ضاركَك كل �ضيء.
لن حتتملي هذا اجلحيم من الأفكار ال�ضوداء، اأحياًنا تتكرر الفكرة  -

يف راأ�ضي ع�ضرات املرات يف اللحظة الواحدة، ول اأملك القدرة على 
التحكم فيها رغم يقيني باأنها اأوهام.

ما حاجتك يل يف النور اإن مل جتدين معك يف حلظات العتمة واجلنون! -
هل يل اأن اأطالبك بالأمر نف�ضه، اأود اأن اأعرف كل �ضيء يدور بداخلك  -

مهما كان حتى لو فكرتي يف خملوق غريي �ضارحيني، �ضراحتِك معي 
�ضتخفف من حدة و�ضاو�ضي.
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ول  - ف�ضاعدين  لأجلك،  �ضاأحاول  لكن  مب�ضاعري  البوح  اأجيد  ل  اأنا 
جتعلني اأ�ضعر بالعجز لف�ضلي يف �ضرح ما يدور بذهني.

امنحيني اإ�ضارة.. اأفهم بها ما يحدث معِك، عرّبي عن ما يوؤملك حتى  -
لو بال�ضراخ اأو بال�ضّب، تخلي عن �ضمتك لأنه يزيد من حدة اأفكاري 

ال�ضوداء.
كيف لحظت �ضمتي؟ -
اأول اأم�ش عندما عدنا من اجلل�ضة اللعينة وغرقتي يف �ضمتك، متلكْت  -

اأنك �ضتنف�ضني يداِك عني، ويف اليوم التايل  و�ضاو�ضي مني وتوقعت 
حلظات  اأنها  على  ف�ضرتها  مولدي  بذكرى  لالحتفال  ذهبنا  حني 
تذكار  اآخر  اأنها  توقعت  اإياها  اأهديتيني  التي  ال�ضاعة  حتى  الوداع، 

ي�ضلني منِك.
بح �ضوته وعاد اإليه �ضعوره بالختناق.

يا اهلل ملاذا مل تخربين بكل هذا؟ -
هل كنت �ضتبقني حينها �ضفقة بي اأم لرغبتك يف البقاء معي، توقعت  -

منت�ضف  يف  العودة  على  اأ�ضريتي  حني  بدونِك  �ضياأتي  ال�ضباح  اأن 
الليل، لذا �ضدمني جنونك املفاجىء اأثناء عودتنا، كنت كمن ينتظر 

تنفيذ حكم الإعدام.
الناجتة عن فرط  - ال�ضلبية  امل�ضاعر  اأن هناك في�ش من  لقد ذكروا   

القلق واخلوف لكن مل اأتخيل اأن يكون الأمر بهذا ال�ضكل.
عن ماذا تتحدثني؟ -
لقد بحثت عن الو�ضوا�ش القهري حتى اأعرف ما الذي يدور يف راأ�ضك. -
يا اهلل كيف تفتق ذهنك عن معرفة ما اأعاين منه؟ -
باأن لديَك و�ضاو�ش، ما الذي يخيفك مني  - اأنَت اأخربتني عدة مرات 

بهذا ال�ضكل؟
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اأخ�ضى من قدرِتك على التخلي عني، ففي كل مرة غبت فيها عنك كنت  -
ا�ضرتدادي  الذي حتاولني معه  للحد  كافًيا  يكون حبك يل  اأن  اأمتنى 

باأي �ضكل، ماذا عنَك ما الذي يخيفَك مني؟
قناع ال�ضخرية البارد الذي ترتديه فوق حمم م�ضاعرك، لديك قدرة  -

مده�ضة على اإخفاء ما يحدث بداخلك!
كان يخيفه اأنها جتيد التخلي عنه يف اأ�ضد حلظات تعلقها به، وكانت 

تخ�ضى من قدرته على كبح م�ضاعره رغم حاجته امل�ضنية للبوح.
قناع  - عني  اأنزع  اأن  واأعدِك  حدث  مهما  يداي  تفلتي  ل  اأن  عاهديني 

الربود، لكن ل اأعدِك بالتخلي عن �ضخريتي واأظن اأنِك اأدمنتيها.
ل اأعلم اأي حظ هذا الذي اأوقعني مبغرور مثلك! -
اأنا ممنت جًدا لهذا احلظ الذي و�ضعك بطريقي، هل جربِت الدخول  -

يف عالقات من قبل؟
نعم. -
هل ميكن اأن نتحدث عن الأمر اأرغب مبعرفة كل �ضيء عنك.  -

اأطرقت بخجل فا�ضرت�ضل:
ل يعنيني ما فعلتيه يف املا�ضي اأرغب فقط مبعرفتك، �ضاأبداأ بنف�ضي.  -

بامللل،  تنتهي  عابرة  لقاءات  جمرد  دائًما  �ضطحية  عالقاتي  كانت 
اإىل منحنى  يتحول  كان  الأمر  لكن  ال�ضداقة  بق�ضد  التعارف  اأبداأ  كنت 
بامللل بعد معرفة كل  اأ�ضاب  التفا�ضيل، كنت  باأدق  اآخر بف�ضل اهتمامي 
ما يتعلق بالفتاة التي اأوقعها حظها معي، فاأرحل واأودعها دون �ضبب، مل 

اأتعمد بالتاأكيد اأن يحدث هذا.
هل هذا يعني اأنَك مل تعرف احلب من قبل؟ -

 مل اأجد من تتقبل التناق�ش ال�ضديد يف �ضخ�ضيتي، لكن اختلف الأمر 
حني التقيتِك واأدركت اأن كل ما م�ضى كان عبًثا، اأنا ل اأوؤمن بوجود تواأم 
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وتتاألف  تنجذب  الأ�ضداد  باأن  يقني  لدّى  لكن  الأ�ضياء،  هذه  ومثل  الروح 
اأنفر يف البداية من الهالة ال�ضاحرة املحيطة  وهذا ما حدث معنا، كنت 
ِبِك والتي جتذب اجلميع اإليِك، ودفعك بحثي عن الكمال و�ضخريتي للنفور 
مني يف البداية، لكن رغم هذا كان لديِك ما يكفي من ال�ضرب ل�ضتيعابي 

وحتملي وكان لدّى �ضغف رهيب جتاهِك؛ دفعني لل�ضعي خلفك.
راحت عينيها حتتويه بانبهار وده�ضة وكاأنه الرجل الأوحد يف عاملها، 

فاحتوت عينيه ده�ضتها يف حنان. 
ال�ضريعة  - بعالقاتي  م�ضهورة  كنت  الآن..  حان  دوري  اأن  اأظن   -

واملتعددة، اأطول عالقة ا�ضتمرت معي ثالثة اأيام، وكان من املفرت�ش 
اأن تنتهي قبل هذا لو ل اأن هاتفه كان مغلًقا، كنت اأجد نف�ضي عالقة 
يف عدة عالقات مًعا هذا رفيقي من النادي واآخر من املدر�ضة وثالث 
عرب الإنرتنت، كنت اأ�ضعر بفراغ رهيب رغم كرثة اأ�ضدقائي، وظننت 
اأين �ضاأجد يف العالقات ما ميالأ هذا الفراغ، لكن حدث العك�ش، وزاد 

�ضعوري بالوحدة والغربة ومل اأجد من يفهمني.
عمرك  - كان  كم  العالقة،  اإنهاء  �ضرعة  يف  قيا�ضي  رقم  حققتي  لقد 

وقتها؟
كنت يف الثالثة ع�ضر. -
اأمل يكن الأمر مبكر جًدا؟  -
كان هذا هو املعتاد بني اأ�ضدقائي. -

العالقات  مع  تتعامل  كانت  لقد  ي�ضمعها  وهو  اأع�ضابه  �ضبط  حاول 
كم�ضكنات للوحدة، يا اهلل اأين كان لوؤي من كل هذا لو كانت �ضقيقته ملا 

تركها تلجاأ اإىل الغرباء بحًثا عن الرفقة والأمان.
كم واحد اأخربتيه عن حبِك؟ -

�ضعرت بالإهانة من �ضوؤاله فهتفت ب�ضخط
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واحد فقط جال�ًضا اأمامي الآن، اأنا ل اأجامل يف م�ضاعري. -
تبحثني عن من ميالأ  - تخيلتك  عني  رغًما  لكن  م�ضايقتك  اأق�ضد  مل 

وح�ضتك.
كنت  - اأين  حتى  ذهبت  اأينما  بي  يلت�ضقون  كانوا  اأحد  عن  اأبحث  مل 

يحركهم  كان  جدوى،  دون  لكن  عني  ين�ضرفوا  كي  اإيذائهم  اأتعمد 
اأينما  الأنظار  تلفت  التي  اجلميلة  الفتاة  امتالك  يف  الرغبة  جنون 

ذهبت، متاًما مثلما فعل وليد. 
ل زلت اأت�ضاأل ملاذا وافقتي على الرتباط بي؟ -
لأنَك ظهرت يف حياتي بعد اأن فقدت الأمل يف وجود من يلتفت اإىل  -

�ضخ�ضيتي وعقلي مل اأراَك يوًما تلتفت اإىل ج�ضدي بتلك النظرة التي 
لفت  حتاول  ومل  بجدية  معي  تتحدث  كنت  اجلميع،  اأعني  يف  اأراها 
باأنَك  اأعتقد  كنت  لالأف�ضل،  تغريين  باأن  تهتم  كنت  اإليَك،  انتباهي 

تهزاأ مني يف البداية لكن فهمتَك موؤخًرا.
اأن الأمر تاأخر، كان من  - اأحمد اهلل اأين جئت يف الوقت املنا�ضب مع 

املفرت�ش اأن نلتقي من البداية حتى اأجنبك كل هذا.
لقد جاء لقاءنا يف الوقت املنا�ضب، لو كنت التقيتك مبكًرا ملا اأدركت  -

قيمتك و�ضدة احتياجي اإليِك ومل اأكن لأحتمل نقدِك ون�ضائحك، ولو 
التقيتني مبكًرا ملا احتملت جنوين.

 تاأملها بافتتان اأهذه هي الفتاة ال�ضطحية التي التقاها بالعام املا�ضي، 
كيف اأ�ضبحت بهذا الوعي؟!
قطعت ال�ضمت بتثاوؤب:

�ضاأذهب اإىل النوم مل اأعد اأقوى على ال�ضهر اأكرث من هذا. -
نف�ضي،  - طبيب  اإىل  للذهاب  بحاجة  نحن  ذكرتيني  النوم  بخ�ضو�ش 

فنوبات الفزع التي تهاجمك عند النوم ل ميكن ال�ضكوت عنها.
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وهل �ضكوت اإليَك اأنا بخري ولن اأّعر�ش حياتي اأمام غريب ليعاملني  -
بربود ويلقي اإىّل بحفنة حبوب ومهدئات.

اأن  - علينا  مل�ضاكلنا،  حل  عن  لديه  ونبحث  خمت�ش  اإىل  مًعا  �ضنذهب 
ننتهي من م�ضاكل املا�ضي حتى من�ضي يف حياتنا دون تعب.

 اذهب مبفردك اإًذا. -
ا. - بل �ضتاأتني معي وتخربيه مبا يحدث معِك اأي�ضً
هل تظن اأن هناك عالج للت�ضوهات النف�ضية التي علقت بنا؟ كل ما  -

اأقرا�ش  اإليك بحفنة  ويرمي  املا�ضي  بن�ضيان  �ضين�ضحك  انه  هنالك 
مهدئة، لكن لي�ش هناك �ضفاء، لقد اختربت الأمر من قبل ودار بي 

والدي على الأطباء بال جدوى.
العالج النف�ضي تقدم الآن دعينا جنرب. -
جرب وحدك فلن اأ�ضيع املزيد من عمري يف العبث، ت�ضبح على خري  -

اأنَت جتيد اإف�ضاد اللحظات ال�ضعيدة.
وقف مذهوًل من ثورتها املفاجئة وهجومها ال�ضاري عليه، كان يظن 
اأنها �ضرتحب بخ�ضوعه للعالج حتى تنتهي م�ضكالتها معه اأي جنون هذا 

الذي اأ�ضابها وجعلها تف�ضد ال�ضهرة!

c
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غرقت يف البكاء والنحيب بعد ما حدث بيني وبني حازم، مل ي�ضبق ورفع 
يداه علّي، كان يعاملني دائًما كابنته لكنه فعلها الليلة ومتادى يف الأمر، 
كنت اأعرف اأن مازن هو ال�ضبب احلقيقي فيما و�ضلت اإليه الآن فمنذ متت 
خطبتنا، وهو يعايرين بعائلتي وب�ضقيقي، وينتقد عالقتي مبريال، وات�ضل 
، كان يرى  بي ليلة خطبتنا ليخربين براأي عائلته يف اأمر انف�ضال َواِلَدَيّ
اأن طالق والدتي ف�ضيحة يجب اأن ُتدارى وادعت والدته باأنه تنازل عندما 

تقدم اإىل خطبة فتاة اأهلها منف�ضلني.
كنت اأثور على اإهانته يف البداية لكنه هددين بف�ضخ اخلطبة وهجرين 
مل  لكنه  مبريال،  عالقتي  قطع  على  ووافقت  له  اعتذرت  حتى  بالفعل، 
البداية  يف  رف�ضت  وكالعادة  حازم،  بتجنب  ليطالبني  وعاد  بهذا  يكتفي 

فعاقبني بالهجر حتى ر�ضخت.
وعلى الرغم من اأين مل اف�ضح له عن م�ضاعري اإل اأنه اأدركها وا�ضتغلها 
�ضدي، مل اأكن بهذا ال�ضعف يوًما، لكن كنت اأقنع نف�ضي اأن مازن على حق 
الليلة  فمريال خمتلفة عني، وحازم �ضاب م�ضتهرت، لكن �ضعرُت ب�ضعفي 
اإهانتي لها، وثار حازم �ضدي من  للدفاع عني رغم  حني تدخلت مريال 
اأجلها ومل ي�ضمح يل بالتقليل منها، يف حني اأن مازن كان ُي�ضمعني ا�ضتهزاء 
والدته بي واإهانتها املتكررة دون اأن يهتم بكرامتي، ملاذا �ضمحت له بهذا؟ 
اأيقظتني طرقات الباب من اأفكاري، عال �ضوت مريال مهددة باإح�ضار 
مني  بدر  عمَّ  لها  اأعتذر  اأن  علّي  مرغمة  فنه�ضُت  الباب،  ليك�ضر  حازم 

ويكفى اأنها اأتت اإيّل بعد ما فعلته.
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اأخرًيا فتحتي! هل كان على قدميك نق�ش احلنة اأم اأنِك �ضقطتي على  -
اأذنيك؟

وقفُت مرتددة اأمام العا�ضفة التي دخلت الغرفة وقفزت فوق فرا�ضي 
دون دعوة.

هيا اأخرجي اأف�ضل ف�ضتان لديِك، �ضندعوا مازن حلفل خطبتي غًدا،  -
مع اأن زواجي ب�ضقيقِك ي�ضتدعي الرثاء ل الحتفال.

كانت تتحدث بتذمر ووجهها يتفاعل مع كل كلمة تقولها كدت اأنفجر 
من ال�ضحك بفعل حركة �ضفتيها املزمومة وارتفاع حاجبيها امل�ضتمر.

وليمة  - ولدي  نظافة  حملة  فلديك  هيا  �ضاردة؟  اليوم  �ضتق�ضي  هل 
حتتاج لالإعداد.

ا�ضتجمعت ذهني امل�ضتت، وهتفت:
مل اأق�ضد ما قلته اأنِت ل�ضت غا�ضبة مني األي�ش كذلك؟ �ضاحميني. -

قلتها واأنا اأقاتل دمعاتي التي تهدد بالنهمار من بعد طول الكتمان.
جينات  - اأنها  اأم  العتذار  يف  امل�ضتفزة  بطريقته  �ضقيقك  عداِك  هل 

وراثية لديكم؟ مل اأقرر بعد ما �ضاأفعله بِك، لكن �ضاأوؤجل الأمر حتى 
اأعرف �ضبب تغريك معي.

اأن ت�ضمع ال�ضبب، لكني  جذبتني من يدي وجل�ضّت بجواري وانتظرت 
انفجرت بالبكاء ف�ضمتني اإليها وربتت على �ضعري، فزاد نحيِب.

ُكِف عن البكاء وفري دمعاتك حلني تقطيع الب�ضل. -
لقد اأ�ضابك حازم ب�ضخريته اللعينة. -
حدث؟  - ماذا  اأخربيني  هيا  عدواه،  ن�ضر  يف  جهده  يدخر  ل  اأخيِك 

�ضي�ضل خطيبك ال�ضمج قبل اأن نرفع ذرة تراب واحدة من ال�ضالون 
الأثري؟
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كيف علمتي اأن مازن هو ال�ضبب؟  -
الأمر وا�ضح هيا اعرتيف. -
على  - اأرغمني  اأنه  حتى  وب�ضقيقي  بعائلتي  يعايرين  دائًما  مازن 

مقاطعتك.
رفعت حاجبها با�ضتنكار �ضرير وهتفت بغ�ضب:

لكن  - اهلل،  باإذن  بيته  �ضاأخرب  عني؟  منعِك  املعتوه  هذا  جتراأ  كيف 
اأخربيني ملاذا يعايرك بعائلتك؟

لأن والدتي انف�ضلت عن والدي وتزوجت غريه ولأن والدته ترى اأين  -
تربية امراأة.

لريبيه؟  - العمل  والده  ترك  الرجال، هل  يد  واأمه على  هو  تربى  وهل 
يبدو اأن هذه العائلة حتتاج اإىل تاأديب، ثم اإن الطالق اأمر �ضرعه اهلل.

كنت اأثور عليه يف البداية لكن توقفت بعد اأن هددين بف�ضخ اخلطبة. -
دعيه يف�ضخها لرنى اأين �ضيجد فتاة مبثل اأخالقِك وتعليمِك وجمالِك؟  -

حمدث النعمة هذا يعاين من �ضعور بالنق�ش هو وعائلته.
اأنا اأحبه يا مريال هل ن�ضيِت؟ كيف كنت اأمتناه؟ -
وهو  - خلطبتك  تقدم  لقد  التمادي  على  �ضجعه  كرامتِك  عن  تنازلك 

على علم بو�ضعك ما الذي تغري الآن هل �ضار ي�ضتقوى عليِك بعد اأن 
�ضمن وجودك؟ عليك اأن توقفيه عند حده لقد �ضار حبك له �ضعف.

ما العمل ماذا �ضتفعلي لو كنِت مكاين؟ -
كنت �ضاأخربه اأن عائلتي خط اأحمر وباأن يذهب هو واأمه اإىل اجلحيم،  -

اإخ�ضاعك  اأراد  ياأتيِك راجًيا، لقد  اأن  اأ�ضبوع قبل  و�ضدقيني لن مير 
حتى تغم�ضي عينيِك عن م�ضاوئه وت�ضبحي طوع يديه.

كنت اأ�ضتمع اإليها م�ضدوهة، معها حق لكن كيف عرفت مريا بطباعه 
وهي ل تعرفه؟
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كنت اأخ�ضى خ�ضارته لذا حتملت اإهاناته. -
ل ت�ضمحي لأحد باأن ي�ضبح نقطة �ضعفك، فما قدره اهلل لِك �ضياأتيك  -

رغم اأنف اجلميع، وما منعه عنِك لن تناليه مهما حاولتي.
ما يوؤملني حًقا اأنه ا�ضتغل حمبتي ومل يقدرها، لقد فات الأوان مل يبقى  -

لدّي �ضوى حلني كالهما ُمر اإما اأن اأ�ضتمر على هذا الو�ضع اأو اأخ�ضره.
�ضمتت مريال قلياًل:

دائًما ما يكون هناك اختيار ثالث، �ضنجعله يدرك قيمتك لكن الأمر  -
يحتاج اإىل ال�ضرب.

مازن لن يهتم بخ�ضارتي. -
دعينا نحاول مل يعد لدينا ما نخ�ضره بعد اأن اأهدر كرامتِك، ل باأ�ش  -

ببع�ش املحاولت.
مازن  ح�ضر  حديثها،  يف  افكر  وتركتني  الع�ضاء  لتعد  مريال  نه�ضت 
تعدد  وراحت  اتفقنا،  كما  حرف  حرًفا  مريال  خطة  ونفذت  وعائلته 
مميزاتي وتتحدث عن من تقدموا خلطبتي وم�ضتوياتهم واأخالقهم، ومل 
لتناول  جل�ضنا  وحني  والدته،  ل�ضخرية  ول  الغا�ضبة  مازن  بنظرات  تاأبه 

الطعام عادت لتدير الدفة للحديث عن والدتي.
هذا الع�ضاء ينق�ضه ح�ضور والدتِك يا روان كم ا�ضتقت لوجودها بيننا  -

ولذوقها الراقي.
راقبت مريال انفعالت مازن بتحدي و�ضاعدها حازم بعد اأن ات�ضح  -

الأمر اأمامه، انتهى الع�ضاء البارد ومل مت�ضي �ضاعة على ان�ضرافهم، 
خمافة  اأجيب  اأن  قبل  مريال  على  ناديت  مازن،  ات�ضال  جاء  حتى 

الرتاجع عن اخلطة.
كيف جتراأِت على خمالفة اتفاقنا؟ هل كنت تخدعيني حني اأخربتيني  -

مبقاطعتِك لأخيك وتلك امل�ضتهرتة؟



211

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اإياَك اأن تتحدث عن اأخي وزوجته بهذا ال�ضكل، هل تفهم؟ -
عقلك  - اإىل  عودي  اأخيِك؟  زوجة  اأفكار  اأنها  اأم  روان  يا  جننِت  هل   

وراجعي نف�ضك واإل...
اأرغمت  - اأين  يكفي  الآن،  ننهيها  دعنا  خطبتك  بف�ضخ  �ضتهددين  هل 

عائلتي على القبول بَك، واإياَك اأن تتجراأ على عائلتي ثانية لقد طفح 
الكيل يا مازن.

كان مازن ي�ضتمع اإليها بذهول لقد ظن اأنه متلكها لكن يبدو اأن هناك 
من لعب براأ�ضها وعليه اأن يعيد تاأديبها، �ضيهجرها حتى تاأتيه طائعة.

األقيت بالهاتف م�ضدومة فعانقتني مريال بقوة: 
اأنِت قوية وقلبك ملكك وحدك فال متنحيه ملن ل ي�ضتحق. -

�ضهقت بقهر:
 لكني اأحببته ول اأقوى على تخيل نف�ضي مع غريه. -
�ضيعود اإليك اأق�ضم لِك، لكن جتاهليه. -
لن يبحث عني من الأ�ضا�ش و�ضينهي اخلطبة دون تفكري. -

�ضاحت مريال:
كفاِك �ضعف، دعيه يذهب اإىل اجلحيم هناك مت�ضًعا لأمثاله، اإما اأن  -

فهمتي؟ احلب  به حتت قدميك هل  تلقي  اأو  راأ�ضه  تاًجا على  تكوين 
ميوت حني يتعار�ش مع الكرامة.

c
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التي  الغا�ضبة  فتاته  وخلفه  البارد  و�ضالمه  بتوتره  مكتِب  اإىل  دخل 
الرتحيب ورمتني  بادلني  بهما،  �ضره، رحبت  اأدري  بغل ل  الباب  �ضفعت 

الفتاة بنظرة ا�ضتهزاء.
عن  يل  حكى  مبفرده  مرة  اأول  العيادة  يف  زارين  حني  البداية  كانت 
اأخربين  النف�ضايل،  والقلق  القهرية  الو�ضاو�ش  ا�ضطراب  من  معاناته 
لكنها  ال�ضخ�ضية احلدية  ا�ضطراب  يبحث عن عالج خلطيبته من  باأنه 
رف�ضت احل�ضور معه، اأكدت عليه �ضرورة خ�ضوعها للفح�ش اأوًل، غاب 
اأعلنت  فتاة عنيدة،  ومعه  اليوم  بقدومه  لكن فوجئت  ن�ضيته  بعدها حتى 
ت�ضرفاتها اأنها جاءت مرغمة، يا اهلل ما اأ�ضبه الليلة بالبارحة!، كل حركة 
منها تذكرين بابنة عمي �ضاندي التي كانت تعاين من نف�ش ال�ضطراب 

اللعني.
اأرجو اأن ل ن�ضيع اجلل�ضة يف املماطلة يا اآن�ضة مريال. -
لقد اأتيت يف املوعد واأخربتك مبا تريد معرفته. -
مريال،  - يا  اإجابات  ت�ضمى  ل  اإلينا  بها  تلقي  التي  املتقطعة  الكلمات 

راعي وقت الطبيب ووقتي وكفى عبًثا.
بدون  - حالتها  ت�ضخي�ش  من  اأمتكن  لن  لكن  راحتها  على  دعها 

م�ضاعدتها.
ح�ضًنا دعنا نبداأ من جديد ماذا تريد اأن تعرف؟ -
دعينا ني�ضر الأمر، هل ح�ضور حازم يوترك؟ -
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ل ولن اأ�ضتمر يف اجلل�ضات يف غيابه.  -
اأ�ضئلة  - ا�ضتمارة  �ضاأعطيِك  خمتلف  ب�ضكل  اجلل�ضة  نبداأ  اأن  راأيِك  ما 

وعليِك الإجابة عليها بدقة حتى ن�ضهل الأمر.
ان�ضحبت بالورقة كان كل �ضوؤال فيها يحملنىي اإىل ذكريات بغي�ضة.

وكان  الأ�ضئلة  بع�ش  علّي  اأعاد  ثم  برتكيز  اإجابتي  الطبيب  تفح�ش 
الت�ضخي�ش هو ا�ضطراب ال�ضخ�ضية احلدية Bpd ذاك اجلحيم املتكامل 
اأو  اإما قريب حد اللت�ضاق  اأ�ضود..  اأو  اأبي�ش  اإما  من امل�ضاعر املت�ضاربة 
عالقتي  كل  كانت  األهذا  الو�ضطية،  يعرف  ل  م�ضاعري  فقامو�ش  عدو، 
�ضطحية ومل اأجد يوًما من ميالأين حد ال�ضبع! علمت اأن ا�ضطرابي يقف 
على حدود عدة اأمرا�ش نف�ضية، ياأخذ من كل واحد منهم عار�ش اأو اثنني، 
حتى العامل اخليايل الذي كنت اأهرب اإليه بال�ضاعات مل يكن �ضوى نوبات 
ف�ضام، لهذا كنت اأعجز اأحياًنا عن التمييز بني ما حدث يف واقعي وما 

ع�ضته بخيايل.
بقوته  حازم  كان  اإن  اأعوام،  ي�ضتغرق  قد  العالج  الآن؟  اأفعل  ماذا 
د�ضتة  هذا  ب�ضعفي  �ضاأحتمل  فكيف  واحد،  ا�ضطراب  يتحمل  مل  ووعيه 

ال�ضطرابات هذه؟
 اأعدت النظر يف اإجابتها بعد ان�ضرافها كانت الفتاة مري�ضة للغاية، 
اأنها مل ت�ضكو من معانتها  لقد جمعت كل اأعرا�ش ال�ضطراب، والغريب 
قط، كانت تكتفي بالهروب واخلمور وتعدد العالقات واإيذاء نف�ضها، لقد 
كل  اللعنة،  بهذه  امل�ضابني  ي�ضتخدمها  التي  الهرب  ُطرق  قبل  من  راأيت 
عدا  الُطرق  كل  جربت  التي  الوحيدة  كانت  لكنها  طريقته،  وله  مري�ش 
مبحاولة  �ضتذكرها  احلميمية  فالعالقات  حق  معها  اجلن�ضية،  العالقات 

cالعتداء التي تعر�ضت لها يف ال�ضغر.
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نوبات  من  اأعاين  باأين  علمت  اأن  بعد  ه�ضتريي  بكاء  بنوبة  دخلت 
مني  �ضرق  الذي  اللعني  املر�ش  ذلك  مر�ضي،  اأعرا�ش  �ضمن  الف�ضام 
والدي واأنا طفلة وجعله ينعزل مع خيالته، ويظن اأين حبيبته، ثم يهجرين 
حني ي�ضرتد وعيه، لقد ورثت اجلنون من والدي، ترى هل �ضيعايرين حازم 

مبر�ضي مثلما فعلت �ضذى مع والدي؟
عاد اخلوف يهاجمني وي�ضرب اأو�ضال قلبي املوح�ش، كنت اأ�ضعر دائًما 
باأين خمتلفة عن اجلميع، مل تكن ت�ضرفاتي تتعلق بتقاليع املراهقني، لكن 

رغم هذا اأقنعت نف�ضي باأين بخري واأن كل هذا ب�ضبب و�ضعي العائلي.
اأو �ضاأحطمه فوق راأ�ضك، لقد نفذ �ضربي على  - اإما اأن تفتحي الباب 

جنونك، ماذا جرى لكل هذا اأخربيني؟
 نه�ضت بجنونها لتفتح الباب، مل اأ�ضدق اأنها ا�ضتجابت اأخرًيا بعد اأن 

ق�ضيت النهار اأرجوها اأن ت�ضمح يل بالدخول.
بها  - التي متطرين  النف�ضي  الوعظ  ابداأ حما�ضرات  هيا  تريد؟  ماذا 

دائًما.
وقفت م�ضدوًها اأمام كومة ال�ضعر التي تكورت على ال�ضرير، ل مييزها 

�ضوى �ضراخها بكلمات غري مفهوم.
لأرى  اإيّل  راأ�ضها  فرفعت  امل�ضعثة،  خ�ضالتها  ترتب  اأناملي  تركت   
اإىل �ضدري وربت  النحيب، جذبتها  املنتفخ من  عينيها املحمرة ووجهها 

على راأ�ضها حتى ا�ضتكانت وانتظمت اأنفا�ضها امل�ضطربة.
زال  وحزنها  خماوفها  اأن  يبدو  الرائعة،  ابت�ضامتها  اإحدى  منحتني 
فجاأة كما بداأ! يا اهلل من اأين اأتى ذاك الوجع الأ�ضود الذي احتلها منذ 

غادرت عيادة الطبيب؟
ماذا حدث لكل هذا لقد كدت اأموت من قلقي عليِك. -
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ل اأدري تذكرت والدي ومر�ضه، لقد ن�ضيت اأن اأخربك باأنه كان يعاين  -
معظم  يق�ضي  كان  اإنقاذه  يف  العالج  يفلح  ومل  وتفاقم  الف�ضام  من 

الوقت يف عامله اخلا�ش، وخ�ضيت اأن يتكرر الأمر معي.
نف�ضي جمرد  - واأنت لديك ا�ضطراب  يا مريال  الف�ضام مر�ش عقلي 

جل�ضات وينتهي الأمر.
لقد ذكر طبيبك اأنه يت�ضمن نوبات ف�ضام. -
لن تكون يف حدة املر�ش الأ�ضلي مهما تفاقمت، جمرد هالو�ش ب�ضبب  -

ا�ضطرابات النوم.
من اأين اأتيت بهذه املعلومات؟ -
من الطبيب. -
ما  - مع  جنوين  �ضتحتمل  اأظنك  ول  ثانية  الطبيب  هذا  روؤية  اأريد  ل 

تعانيه من و�ضاو�ش.
ل دخل لِك بي �ضاأحتملك حتى لو حتولِت مل�ضت�ضفى جمانني كاملة.  -

غرقت يف ال�ضحك فجاأة.
اأه لو تعلم منذ قليل كنت اأتخيلك تعايرين مبر�ضي ثم تهجرين. -
الق�ض�ش  - يف  ت�ضتخدميه  ليتك  ال�ضوداوي  خيالِك  من  اهلل  حرمنا  ل 

والروايات.
عدت اإىل الطبيب وحيًدا يف اجلل�ضة التالية واأخربته مبا حدث معها، 
علّي اأن اأتعلم كيف اأحتويها حتى ت�ضتقر حالتها ما دامت ترف�ش العالج، 
الغياب عنها تدريجًيا حتى  الطبيب  الق�ضيدة كفر طلب مني  اأول  كانت 
ل تتعلق بي ب�ضكل مر�ضي، فالتعود هو العدو الأول لل�ضخ�ضيات احلدية، 
حاولت العرتا�ش لكن اأدركت اأن هذا عالج لكالنا مًعا، عليها اأن ت�ضنع 
لها عامل خا�ش حتى ل تتدهور حالتها لو غبت عنها حتت اأي ظرف، يا 
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اهلل كيف اأمنع نف�ضي عنها؟
مع  الطالبات  �ضكن  اإىل  �ضتنتقل  باأنها  واأخربتني  الدرا�ضة  بداأت 
اقتنعت  اأن  بعد  اجلديد  للمعهد  اأوراقها  لتقدمي  معها  وذهبت  ت�ضنيم، 
وراء  ال�ضر  اأدري  ل  والرتجمة،  اللغات  جمال  يف  بالتخ�ض�ش  اأخرًيا 
لأجلها  �ضعيًدا  كنت  لكن  الطهي!  فن  يف  بالتخ�ض�ش  لقرارها  تغيريها 

هكذا �ضاأ�ضمن اأنها �ضتن�ضغل عني.

c
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فوجئت بر�ضائل من خالد حتوي �ضور اعتدائه على مرام، حاولت اأن 
اأقنع نف�ضي باأنها لعبة مدبرة حتى اأعود اإليهم فينتقمون مني، لكن باتت 
ال�ضور اأ�ضد ب�ضاعة، اأر�ضلت ال�ضور اإىل لوؤي لكنه اأخربين بتجاهل الأمر، 
كنت اأ�ضعر بنغزات موؤملة يف قلبي مع كل ر�ضالة ت�ضلني من ذلك اللعني، 
توا�ضلت مع حنان وطلبت ن�ضحها فاأخربتني باأن مرام ا�ضتغاثت موؤخًرا 

بلوؤي وردها خائبة.
هذه  مرام  حتملت  كيف  ظننت،  كما  فّخ  تكن  مل  خالد  فر�ضائل  اإًذا 

الوح�ضية، ملاذا ل تطلب الطالق وتهرب؟ اأين �ضذى من كل هذا؟ 
اأنها  اأ�ضدق  مل  �ضذى،  بوفاة  فيها  اأخربين  خالد  من  ر�ضالة  و�ضلتني 
ماتت قبل اأن اأحقق اأي اإجناز يف حياتي، وظننت اأنها جمرد لعبة جديدة 
ل�ضتدراجي، لكن �ضقيقي اأكد يل �ضحة اخلرب، جل�ضت واجمة طوال امل�ضاء 
حتى عادت ت�ضنيم من اخلارج لتجد الأر�ش والأ�ضرة مفرو�ضة بثيابي فيما 

كنت اأجل�ش حائرة ماذا �ضاأرتدي غًدا؟
ت�ضنيم، تعايل لت�ضاعديني هيا لي�ش لدينا وقت. -
ما هذه الفو�ضى؟ لقد رتبت الغرفة قبل ذهابي. -
الداكن  - الأحمر  اأجمل  اأيهما  اأخربيني  �ضيء فقط  ترتيب كل  �ضاأعيد 

اأمامك  �ضاأجربهم  حلظة  هذا،  الربتقايل  الأحمر  اأم  الق�ضري 
واأعطيني راأيك.
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دلفت مريا اإىل خزانة الثياب قبل اأن اأ�ضتوعب ما يحدث، وبعد دقائق 
كان  املثري  الأحمر  اللون  بفعل  متوهجة  والطرقات خرجت  ال�ضخب  من 
بهذا  �ضتذهب  اأين  فتنتها،  من  ويزيد  ج�ضدها  تفا�ضيل  يج�ضم  الف�ضتان 

الإغراء القاتل؟ 
ها ما راأيك يف هذا؟ اأحفِظ �ضكله حتى اأجرب الآخر. -
اأين �ضتذهبني بهذا التاألق؟ -
�ضاأذهب اإىل جنازة �ضذى. -

لقد عادت لل�ضكر من جديد اإنها تهذي بال �ضك اأم اأن ال�ضدمة اأكلت 
عقلها، اقرتبُت منها اأنوي عناقها لكن ابتعادها املفاجىء اأربكني فهتفت 

حائرة 
البقاء هلل، اهدئي وتعايل لنجل�ش يا مريا. -
اللعينة هربت قبل اأن اأبهرها بنجاحي. -

ال�ضياح  تعاود  ثم  للحظات  بغ�ضب  ت�ضرخ  كانت  الفتاة  جنت  لقد 
والقفز مبرح!

هل �ضتذهبني اإىل جنازة والدتِك بهذا اللون املثري؟ -
اأجابتني بب�ضاطة تناق�ش جنون الو�ضع.

نعم، �ضاأذهب الآن للكوافري اأنا بحاجة لرتتيب �ضعري واأظافري. -
اأتبعت مريال حديثها بخلع الف�ضتان اأمام اأنظاري امل�ضدوهة، وارتدت 
بنطالها الق�ضري وكنزتها القطنية واختطفت حافظة النقود راك�ضة اإىل 

اخلارج.
عن  بحًثا  مرات  عدة  بروان  ات�ضلت  امل�ضيبة؟!  بتلك  �ضاأفعل  ماذا 

خطيب هذه املجنونة.
اأين اأتت بكل تلك الألوان  اأعدت ترتيب الغرفة من ثياب مريال، من 
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البطيخ مل ترتكه  لون  اأحمر وبرتقايل وم�ضم�ضي وفو�ضيا حتى  ال�ضاخبة 
يفلت منها! اأين تنوي ارتداء هذه الف�ضاتني املثرية؟

الغرفة  و�ضلت  هيئتها،  على  اأجرته  الذي  التغيري  بعد  مريا  عادت 
لتجدها يف حالة نظام وترتيب مبالغ فيه.

لإعادة  �ضاأ�ضطر  اخلزانة،  اإىل  املالب�ش  ت�ضنيم  اأعادت  لقد  اهلل  يا   
البحث عن ما �ضاأرتديه من جديد.

ماذا فعلِت ب�ضعرِك ما هذا اللون الهي�ضتريي؟ -
هل اأعجبك لونه؟ كنت حائرة ما بني القرمزي والأحمر الداكن. -
يا مريال، ملاذا مل يح�ضر حازم  - اأحمر يف �ضعرِك؟ هذا ما ينق�ضنا 

حتى الآن؟
هيا لننتقي ف�ضتان. -

 قالتها وغرقت الغرفة بعدها يف الفو�ضى من جديد، قفزت مريال من 
بني اأكوام الثياب هاتفة �ضاأرتدي الأحمر هذا اإنه الأن�ضب للون �ضعري.

تعقلي يا مريال ل ي�ضح اأن تدخلي للم�ضجد بهذا ال�ضكل فبيوت اهلل  -
لها حرمتها.

معِك حق، لكن ماذا �ضاأرتدي اإًذا؟ -
بعد �ضاعة من املفاو�ضات والبحث ف�ضلت يف اأقناعها بارتداء ف�ضتان 
باللون الأ�ضود لكن جنحت يف جعلها تتخلى عن الأحمر وانتقيت لها ف�ضتان 

cبلون الكرز الداكن وجدته الأكرث احت�ضاًما من بني جميع ثيابها.
 ذهبت لروؤية مريال بعد اأن علمت بوفاة والدتها، ما اإن راأيتها حتى 

�ضدمت مبظهرها.
 ماذا فعلِت ب�ضعرِك؟ -
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 ما راأيك يف هذا التغيري؟ -
لقد توفيت والدتك يا مريال ومل تتزوج، اأفيِق باهلل عليِك. -
لقد خافت اأن اأثبت لها خطاأ فكرتها عني فهربت. -
عقلها، مل  - ببقايا  ال�ضدمة  اأذهبت  لقد  معها  ل جدوى من احلديث 

فعلها  ردة  اأبدا  اأتوقعً   مل  لكن  والدتها  وفاة  على  حتزن  اأن  اأتخيل 
الغريبة هذه!، قدتها اإىل ال�ضيارة بهدوء، لقد اأهملتها  اإىل هل كانت 

تنوى الذهاب مبفردها. هل عدِت اإىل اخلمر يا مريال؟
اأمل نتفق على الإقالع عنها لالأبد! -
نعم اتفقنا على ذلك، لكن مل نتفق على لون �ضعرِك امل�ضتفز هذا! -
لالأ�ضف هذا جمرد لون موؤقت. -
هذا من ح�ضن حظك واإل ق�ض�ضته لِك. -

يف  لها  طلبته  الذي  الع�ضري  تناولت  هادىء  مقهى  اإىل  ا�ضطحبتها 
تتجاوز حالة  اأي �ضيء حتى  للحديث عن  اأجرتها  اأن  تام، حاولت  �ضرود 
اجلنون التي �ضربتها، لكنها كانت يف عامل اآخر فا�ضطررت اإىل اإعادتها 

لل�ضكن قبل اأن يغلق اأبوابه.
�ضاأتي ل�ضطحابك يف الغد �ضعي الهاتف بجوارك واإياِك اأن تتجاهلي 

ات�ضايل.
ب�ضقيقتي يجب علينا  - اللعني  فعل  اأنظر ماذا  تذكرت،  نعم  الهاتف.. 

اأن نقتله.
تفح�ضت ال�ضور الب�ضعة على هاتفها يا اهلل اأين ذهبت مروءة ذلك 
اخلنزير؟ لقد كان يتلذذ بتعذيب زوجته وو�ضل به الأمر لأن يلتقط لها 

�ضور كهذه دون مبالته بحرمتها!
والدتها  اإىل منزل  الذهاب  واأ�ضرت على  العزاء  ا�ضطحبتها حل�ضور 
اأوًل، �ضعدُت معها الدرج املتهالك واأنا اأفكر هل هذا هو املنزل الذي �ضهد 
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اغتيال برائتها؟ ترى اأي جدار من بني هذه اجلدران عا�ش معها رعبها؟ 
ا�ضتقبلنا �ضوت خالد ي�ضّب ويتوعد �ضقيقتها.

كانت مرام تفرت�ش الأر�ش بعباءة بي�ضاء ف�ضفا�ضة وخ�ضالت �ضعرها 
حزام  وبيده  خالد  يقف  خلفها  ومن  حجابها،  خارج  ومتناثرة  م�ضعثة 
بنطال يلوح به يف الهواء مهدًدا، مل تتمالك مريال نف�ضها عقب روؤية هذا 
امل�ضهد ن�ضيت كل ما فعلته بها مرام يف حلظة، وانطلقت اأمام عيني كطلقة 
جذبتها  وجهه،  يف  وب�ضقت  مدوية  ب�ضفعة  خالد  على  هجمت  ع�ضوائية 

بعيًدا عنه. 
اخرج من منزل والدتي فوًرا. -

رمقها ب�ضخرية وقد اأدرك اأنه جنح يف اإيذائها عرب �ضقيقتها وانحنى 
خارج  اإىل  وجررته  فلكمته  نف�ضي  اأمتالك  مل  �ضعرها،  من  زوجته  يجر 

املنزل، مل يقوى على النهو�ش وهو يرى الباب ي�ضفع يف وجهه.
الأريكة، وهي  واأجل�ضتها على  النهو�ش  �ضقيقتها على  �ضاعدت مريال 
تتفح�ش ج�ضدها الهزيل ووجهها املدمي بقهر، »اأه لو اأن يامن هنا ما كان 

كل هذا ليحدث.«
علينا الت�ضال باملحامي الآن لي�ضع حًدا لهذه املهزلة. -
ا�ضاأليها اأوًل اإن كانت ترغب يف النف�ضال عنه. -

احلالة  تلك  يف  وهي  مرام  مع  التحدث  عليها  ال�ضعب  من  كان 
تلعنها،  وتارة  اأمها  رحيل  تبكي  تارة  والبكاء،  ال�ضحك  من  الهي�ضتريية 
�ضذى  تلعن  ملاذا  اأ�ضتوعب  مل  بالأم�ش،  مريا  هاجمت  التي  احلالة  نف�ش 

وهي ابنتها املف�ضلة؟
ثالثة اأيام ق�ضيناها مبنزل والدها لرعاية مرام التي حاولت النتحار 
نف�ضية  م�ضحة  اإىل  فنقلناها  عنها،  غفلنا  اأن  مبجرد  متتاليتني  مرتني 
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م�ضهورة.
ا�ضطررت للعودة اإىل العمل واأ�ضبحت اأقطع الطريق من مدينتي اإىل 
العا�ضمة يومًيا حتى ل اأترك مريال مبفردها بعد اأن اأحكمت راأ�ضها باأن 

تبقى مع �ضقيقتها حتى ت�ضرتد وعيها.

c
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اأي  اأدري عن  اإنقاذ مرام، ل  اأتابعها يف غربتي وهي ت�ضر على  كنت 
اأمل  اأظافرها؟  نعومة  منذ  مرارة اخلذلن  تذقها  اأمل  تتحدث  رحم  �ضلة 
اأمل ت�ضتبيح �ضرقة  اأمل متطرين مبكائدها!  تعايرين بانطوائيتي وخجلي، 

مال مريال من اأجل زواجها؟
ملاذا علّي اأن اأتنا�ضى كل ما فعلته بي الآن واأهرع لنجدتها؟ األي�ضت هي 
من األقت بنف�ضها بني يدي ذاك اخل�ضي�ش؟ ملاذا اأنقذها الآن؟ لقد ت�ضببت 
يف هروب مريال واأبلغتني بالأمر يف ر�ضالة حقودة مثلها، واهلل لن اأن�ضى، 

عليها اأن تخل�ش نف�ضها وتكفر عن ما فعلته.
لكن كيف اأُوقف مريال عن م�ضاعدتها ؟ اأخ�ضى عليها من اأن يتعر�ش 
لها خالد اأو اأن ترميها مرام باأي تهمة حقرية، من املمكن اأن يكون كل هذا 

cجمرد فّخ، اإىل من اأجلاأ لإيقافها حتى حازم رف�ش م�ضاعدتي.
تخ�ضع  كانت  النف�ضية،  امل�ضحات  باإحدى  اأودعتها  منذ  م�ضى  �ضهر 
معها  اأجل�ش  وكنت  روح،  بال  ل�ضبح  حولتها  التي  والأدوية  للمهدئات 

بال�ضاعات دون اأن اأح�ضل منها على كلمة واحدة.
اأين ذهبت مرام التي كانت تنتظر ظهوري لتمطرين بكل ما لذ وطاب 
من الإهانات والتهامات امل�ضينة؟ ل اأدري ما العمل؟ ظننت اأن خال�ضها 
من خالد �ضريدها اإىل وعيها، لكن مل يرم�ش لها جفن حني علمت بطالقها 

منه، اإن كان كل هذا مل ي�ضاعدها على التعايف فال �ضيء �ضيعيدها اإًذا.
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اأن يذكرين  يوم دون  يفوت  مل�ضاعدتي ملرام، ومل  ناقًما علّى  لوؤي  ظل 
مبا فعلْت بنا وكاأين ن�ضيت، حاولت اأن اأرقق قلبه جتاهها بال جدوى وف�ضل 

حازم يف اإ�ضكاته عني.
اإىل  املتابع حلالة مرام، فذهبت مع حازم   تيقنت من ف�ضل الطبيب 
الدكتور جا�ضر الذي ذهبنا اإليه من قبل لكن مل جنده وا�ضتقبلتنا زميلته 

بدًل منه.
مل األتفت يف البداية اإىل ا�ضمها لكن انتبهت حني وجدتها تردد ا�ضمي 
املدّون ببطاقة الك�ضف يف ده�ضة، انتبهت لال�ضم الظاهر على مكتبها..  
»د/حور رامز، اأخ�ضائية تاأهيل نف�ضي وتعديل �ضلوكي« هل يعقل اأن تكون 

هي؟ األتفُت اإليها بانتباه.. 
حور �ضاحبة النجمتني الف�ضيتني هكذا كان ي�ضف يامن عينيها، نعم 
هي بوجهها امل�ضتدير، اأخفى احلجاب الوردي الذي ترتديه �ضعرها اأترى 

هل ل زالت خ�ضالتها �ضوداء طويلة كما كان ي�ضفها؟
هل اأنِت من عائلة الزهراوي املعروفة؟ -
بلى اأنا حفيدة الزهراوي. -

انتهت اجلل�ضة ول اأدري كيف انتهت؟ ظل حازم يتابع امل�ضهد بده�ضة، 
كانت حور مذهولة من تلك ال�ضدفة التي جمعتنا، لكنها متالكت ده�ضتها 

و�ضاألتني عن يامن.
اأنه  - اكت�ضفنا  لقد  عنه،  �ضفحك  ليطلب  اإليِك  الو�ضول  يحاول  كان 

مري�ش ف�ضام ومل يكن على وعي باأغلب اأفعاله، فهل ت�ضاحميه؟
متتمت بخفوت: 

ليغفر اهلل له. -
العباد ول ين�ضاها  - »اإن اهلل ل ي�ضيع حقوق  كان يردد عبارتك دائًما 

واإن ن�ضوها«
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من كان يظن اأين �ضاأحتدث مع ابنته بعد كل هذه الأعوام!  -
لقد اأتيت اليوم طلًبا ل�ضت�ضارة طبية. -
اأنها  - اأم  جا�ضر  مع  العالج  تتابعني  كنت  هل  الأمر  ما  اأخربيني 

ا�ضت�ضارتك الأوىل؟
التي  - �ضقيقتي  اأجل  من  اليوم  اأتيت  لكن  فقط،  جلل�ضتني  معه  تابعت 

انت�ضالها  يف  الأطباء  ف�ضل  ع�ضبية  �ضدمة  نتيجة  انهيار  من  تعاين 
منها.

اأعطيتها ملخ�ش ما حدث وتعهدت باأن تهتم بنقل مرام اإىل املوؤ�ض�ضة 
النف�ضية اخلا�ضة بها وت�ضرف على عالجها بنف�ضها، ون�ضحتني بح�ضور 

جل�ضة عالج جماعي.
وّفت حور بوعدها واهتمت بنقل مرام للموؤ�ض�ضة التابعة لها واهتمت 
بحالتها، حتى ا�ضتقرت وبداأت تتح�ضن، عدت حلياتي من جديد وافقت 
اللقاءات  اأ�ضبحت  لعالقتنا،  حازم  و�ضعها  التي  اجلديدة  القواعد  على 
لعنة اهلل على طبيبه عدو احلب،  الر�ضائل مقت�ضبة،  وباتت  نادرة  بيننا 

كنت على يقني باأنه وراء هذا التغيري.
األحظها  واأ�ضبحت  تقلباتي،  حدة  وزادت  غيابه  بعد  بالفراغ  �ضعرُت 
لكن مل يكن هذا ما ي�ضغلني، ماذا لو �ضفى حازم متاًما، هل �ضيتوقف عن 

حمبتي بعد اأن يدرك حجم الختالف بيننا؟ 
اأر�ضلت اإليه:

اأما بعد.. فقد اأدماين ال�ضوق اإليَك ومل اأعد اأقوى على غيابَك. -
على  - للحفاظ  بحاجة  نحن  لكن  لروؤياِك  �ضوًقا  اأذوب  فاأنا  بعد  اأما 

ا�ضتمرار ال�ضغف بيننا حتى ل تتحول عالقتنا اإىل اعتياد ويقتلها امللل.
 اأي لعنة تلك التي رمتني مبخبول عدمي امل�ضاعر مثلَك؟! -
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حني  - اخلا�ضة  بطريقتي  هذا  ل�ضانِك  اأهذب  باأن  مريال  يا  اأعدك 
يجمعنا �ضقف واحد.

اأوقعني  - الذي  اأّي حظ هذا  ال�ضوان  يا حجر  الواحد  ال�ضقف  وعالَم 
فيك؟!

لن يكون الأمر هيًنا و�ضتحا�ضبني على كل حرف قريًبا. -
 اأ�ضاأل اهلل اأن ل تعرف عيناَك �ضبيل النوم قّط يا حازم. -
دعوة رائعة كرريها، حتى اأنتهي من اأكوام العمل املرتاكم فوق راأ�ضي. -

ذهبت اإىل النوم عابثة اأجّر اأذيال خيبتي ل فائدة من الرتجي، فعندما 
يقرر حازم اللتزام ل يرتاجع عنه مهما حدث، لكن ماذا لو اأنه زهدين؟

c
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لقد بات حبي لها يوؤملني وبت اأرغب فيها اإىل درجة اجلنون، اأ�ضتاق اأن 
ت�ضبح معي لأمنحها كل ما لدّي من حنان وع�ضق وقوة، لكن علّي ال�ضرب 
حتى ي�ضبح لديها وعي ون�ضج، فوجئت بظهورها اأثناء مغادرتي ال�ضركة 
ب�ضحبة هديل للحاق باأ�ضدقائي يف النادي، ظلت تتبعني بدراجتها وقد 
اأخفت وجهها داخل خوذتها، مع هذا مل يكن من ال�ضعب التعرف عليها، 
و�ضلنا وانتقت زاوية بعيدة وجل�ضت تراقبنا كنت م�ضتمتًعا بالهو�ش الذي 

متلكها.
تعمدت اأن اأعطيها انطباع باأين على موعد مع هديل، ورحت اأفكر يف 
�ضدمتها حني تفاجىء بو�ضول زمالئي وتدرك حجم جنونها لكنها فقدت 
�ضربها قبل جميئهم، واجتهت اإلينا ودون مقدمات تناولت كوب ال�ضراب 
ال�ضاخن و�ضكبته على راأ�ش امل�ضكينة، متكنت من تهدئتها باأعجوبة بعد اأن 
لفتت اأنظار اجلميع اإلينا، ظننت اأن الأمر �ضينتهي بعد اأن �ضرحت لها كل 

�ضيء لكنها ثارت علّي.
من الآن اأ�ضبح لدّي احلق يف احلديث مع زمالئي يف املعهد والعمل. -
اأن تذهبي وتتعريف  - اأ�ضدقائك القدامى لكن  اأمانع لو كانوا �ضمن  ل 

عليهم الآن فهذا ممنوع.
اأنت ل متانع ب�ضداقتي مع عمر اإًذا؟ -

كانت ترمقني بنظرة حتدي 
ل مانع لكن يف حدود العمل اأما خارج املطعم فال. -
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وما الداعي ل�ضداقاتك مع هديل ومي�ش وغريهن؟ -
ملا  - باإحداهن  الرتباط  اأردت  ولو  ظهورك  قبل  من  �ضديقاتي  هم 

ترددت كل هذه الفرتة.
 قاطعته بغ�ضب:

ا التقيت  - اأعلم ما �ضتقوله لكنك ف�ضلتني عليهن واخرتتني اأنا، اأنا اأي�ضً
بعمر قبل ارتباطنا وكان باإمكاين الرتباط به وقتها، لكني وقعت فيك 

وانتهى الأمر؛ لذا �ضيظل �ضديقي بالعمل وخارجه.
عمر  مع  وت�ضحك  تتحدث  اأتخيلها  واأنا  املزاج  معكر  ال�ضهرة  ق�ضيت 
هذا، وبعد اأن كنت �ضعيًدا باإ�ضعال غريتها ها هي تقذف بي داخل حفرة 

الغرية التي حفرتها لها منذ قليل، وكاأن هذا ما كان ينق�ضني.
اأعدتها اإىل ال�ضكن بعد اأم�ضية �ضوداء انتهت بر�ضوخي لقرارتها، متى 
واأفاجئها  بزميالتي  عالقتي  �ضاأنهي  هكذا؟  وعنيدة  مت�ضلطة  اأ�ضبحت 

بالأمر حتى اأتخل�ش من عالقتها بهذا الـــــ ُعمر.

c
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بي  الت�ضال  وقرر  مازن  تنازل  هل  �ضوته  �ضمعت  عندما  اأ�ضدق  مل 
اأخرًيا؟

كيف حالِك يا روان اأرى اأنِك ا�ضتطعِت ال�ضتغناء عني. -
اأنَت من بداأت الهجر ظننت ات�ضالك بغر�ش العتذار. -
هل ن�ضيِت باأنِك املخطاأة؟ كنت اأنتظر اعتذاًرا منك. -
ب�ضقيقي  - الطبيعية  عالقتي  عن  ول  والداي  انف�ضال  عن  اأعتذر  لن 

و�ضديقتي.
لكنِك عاهدتيني على اأن...  -

قاطعته بحزم:
لقد اأخطاأت حني �ضكت عن اإهاناتك، �ضبكتك يف انتظارك. -

قلتها واأغلقت الهاتف يف وجهه بعد اأن تاأكدت من �ضحة كالم مريال 
لقد ا�ضتغل م�ضاعري و�ضعفي اأمامه لذا �ضاألقنه در�ًضا لن ين�ضاه، يبدو اأن 
الطيبة ل ت�ضلح مع اأمثاله، مل تنقطع ات�ضالته على مدار الأيام التالية، 
وفاجئني بزيارته دون موعد ُم�ضبق، ا�ضت�ضافه حازم واأخربين بح�ضوره، 

فناولته ال�ضبكة والهدايا التي اأح�ضرها.
ما هذا يا روان؟ -
رد اإليه �ضبكته واأخربه اأن الأمور بيننا قد انتهت. -
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قدميه  حملته  كيف  يدري  مل  قرارها،  و�ضله  حني  مازن  ا�ضطرب 
ينتظر موعد  كان  نظره،  عالية يف  روان مبثابة جنمة  كانت  منزله،  اإىل 
املحا�ضرة التي يراها فيها بفارغ ال�ضرب، ولو ل ت�ضجيع �ضديقه ملا جتراأ 
وتعار�ضها  الزيجة  ترف�ش هذه  كانت  والدته  اأن  بابها خا�ضة  على طرق 
ب�ضدة، َفـ روان اأعلى منه اجتماعًيا و�ضتتعاىل عليه، لكنه اأقنع والدته باأنه 

قادر على ال�ضيطرة عليها. 
مل تتوقف والدته عن توبيخه ل�ضعفه اأمامها، كل ليلة تخربه باأن هناك 
ع�ضرات غريها يف بلدتهم يحلمون بالرتباط به، اأف�ضل من اأن تتكرب عليه 

روان هذه! 
نعم هناك الكثريات من بنات الأخوال والأعمام، لكن ول واحدة منهن 
ترقى لتكون يف ُح�ضن روان واأخالقها لقد �ضيعها، هل كان خمطًئا يوم اأن 

نفذ كالم والدته ون�ضيحتها!
جربه  الذي  الرف�ش  �ضعور  لكن  جديد،  من  ر�ضاها  ك�ضب  عليه  بات 
اإليه  األقت  حني  اأهانته  لقد  ورجولته،  كرامته  يكوي  ال�ضابقة  الفرتة  يف 

ب�ضبكتها على مراأى من اأخيها.
مّر �ضهر على اختفائها، مل تظهر بالكلية وما زالت تتجاهل ات�ضالته، 
ورمبا لو ا�ضتمر على عناده �ضياأتي يوًما ويراها اأ�ضبحت لغريه، ح�ضم اأمره 

ورتب موعد مع حازم لزيارتهم.
اإىل  اأحّلت جدتها عليها كي جتل�ش معه فوافقت على م�ض�ش، دلفت 

ال�ضالون مرغمة كان مازن يجل�ش م�ضدود الأع�ضاب.
مرحًبا يا روان كيف حالِك؟ -
ملاذا اأتيت؟ -

�ضاحت جدتها با�ضتنكار: 
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روان كفى. -
معها حق، لقد متاديت يف الإ�ضاءة اإليها لكن اأتيت اليوم مل�ضاحلتِك،  -

لقد تغريت طريقة تفكريي يف الفرتة الأخرية بعد اأن اأدركت قيمتك 
عندي.

هل تعلم والدتِك مبجيئِك؟ -
والدتي ل عالقة  لها بزواجنا، اأرجو اأن متنحيني فر�ضة جديدة. -
لكن هناك �ضروط جديدة. -
ما هي �ضروطِك؟ -
�ضيخربَك بها حازم. -

رحل بعد اأن اأهانته اأمام اجلميع، لقد متادت ولن يحتمل اإهانة كرامته 
اأكرث من هذا.

�ضاح حازم باإ�ضفاق:
 ارحمي عزيز قوم ذل. -
هو من جلب على نف�ضه هذا، ات�ضل به واأخربه اأن يبحث عن �ضكن بعيد  -

عن والدته وغرّي معه اتفاقات الزواج فمثله ل ُيقدر قيمة التنازلت. 
عادت اإىل غرفتها حزينة لقد ا�ضطرها اإىل وئد م�ضاعرها والت�ضرف 

خالف طبيعتها، اأمل يكن من الأف�ضل له اأن يحرتمها من البداية؟
»يبدو اأن الإن�ضان ل يعرف قيمة ما معه اإل حني يفقده«

c
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ل يعقل هذا يا مريال كِف عن مالحقته، لقد اأ�ضبحِت مهوو�ضة به. -
كنت اأتاأكد فقط من مدى اإخال�ضه. -
واأنِت  - �ضهر  ومنذ  التوا�ضل،  مواقع  جميع  عرب  به  الإيقاع  جربنا  لقد 

تتبعيه، �ضيفر من جنونِك.
هل تظنني هذا؟ -
يا اهلل اأنِت تثريين جنوين مثل فار�ش. -
ماذا فعل امل�ضكني يا باردة؟ اأنِت ل ت�ضتحقني �ضاب طّيب مثله. -
لقد �ضار يالحقني اأكرث من الالزم حتى اأنه ل يتوقف عن الت�ضال  -

بي كل �ضاعة.
من اأين لِك بهذا الربود؟ اأنِت ت�ضتحقني �ضخ�ش متعجرًفا مثل مازن. -
اأنا اإن�ضانة طبيعية يامريا ولي�ش ذنِب اأن فار�ش �ضخ�ش عاطفي ب�ضكل  -

يثري الأع�ضاب.
هل يعقل اأن يفكر بي حازم مبثل طريقة تفكريك يف فار�ش؟ -
ل جمال للمقارنة بيني وبني خطيبك املهوو�ش، اأظن اأنه يبتعد عنِك  -

حتى ل ي�ضغلك عن درا�ضتِك، فتوقِف عن مالحقته ل اأدري من اأين 
لِك هذه القدرة على اللت�ضاق به؟

اأنا اأحاول ك�ضر القوانني اللعينة التي و�ضعها لعالقتنا. -
قطع ات�ضال روان حديثهما.

رورو ما الأخبار؟ -
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�ضعيها على مكرب ال�ضوت يا مريا. -
لقد عاد واعتذر مني، ووافق على جميع �ضروِط. -
هل تتحدثني عن مازن يا روان اأم اأن الأمر اختلط علّي؟ -
�ض�ش اخر�ضي الآن يا ت�ضنيم ودعيها تكمل. -
لقد اتفقنا على موعد الزواج. -

اأطلقت مريال زغروتة عالية، و�ضرخت ت�ضنيم حتاول اإيقافها.
اخر�ضي يا مريال �ضتوقظني جميع من يف ال�ضكن. -
كل هذا ما كان ليحدث لول م�ضاندتِك يا مريا، �ضاأ�ضطر لإنهاء املكاملة  -

الآن لقد اأتى �ضقيقي ُمفّرق اجلماعات اأراكم بالغد.
تتعامل  - كيف  تتعلم  حتى  مبفردها  تت�ضرف  ترتكيها  اأن  عليك  كان 

معه؟
لقد اأخربتها اأن تكون حازمة معه ول دخل يل فيما حدث بعدها، اأنِت  -

مثل حازم،  ال�ضريرة  الفتاة  دور  دائًما يف  ت�ضعيني  اأن  ت�ضرين على 
وعلى ذكره هيا لننام قبل اأن يت�ضل وميلي علّي مواعظه.
ما اإن اأنهيت جملتي حتى اأ�ضاء هاتفي معلًنا عن ات�ضاله.

اأهتم  اأن  واأو�ضاين  مبذاكرتي  اهتمامي  �ضرورة  علّي  كرر  وكعادته 
ب�ضحتي واأن اأعذره لأنه �ضين�ضغل عني بالفرتة القادمة لتجهيزات زواج 
�ضقيقته اإىل جانب عمله املرتاكم، اأنهى الت�ضال بربود وتركني غارقة يف 
اأمل يف لقائه قريًبا، ومل تعد مالحقتي له  اإليه مل يعد لدّي  الياأ�ش  �ضوِق 

تطفيء ظمىء للقياه فقررت الإقالع عنها.
كان حفل زفاف روان ب�ضيًطا، انزويت يف اأحد الأركان وجل�ضت اأتابع 
حازم املرتبك وهو يدور يف كل اجتاه ليتاأكد اأن كل �ضيء يف مو�ضعه، مل 

اأرى من قبل �ضخ�ش مهوو�ًضا بالكمال مثله.
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معه  وبداأت  بداأ  قد  ال�ضتاء  ف�ضل  كان  املعتاد،  حياتي  رمت  اإىل  عدت 
مياه  تعانق  املطر  حبات  فيها  اأ�ضاهد  مرة  اأول  هي  هذه  وكانت  الأمطار 
البحر، رغم اأين ق�ضيت ال�ضتاء املا�ضي هنا لكن مل ي�ضبق ولحظت هذا 
امل�ضهد الرائع، متنيت اأن اأ�ضبح قطرة مطر واندمج ببحر حازم الغام�ش 
فاأ�ضبح قطعة من روحه وجزء ل يتجزاأ من كيانه، اأخرًيا وبعد اأن فقدت 
كما  ب�ضوق  روؤياه  انتظر  كنت  للقاء،  موعد  وحددنا  هاتفني  بروؤياه  الأمل 
ينتظر الأطفال �ضباح العيد، �ضرب اجلنون قلبي ليلتها، كنت اأدور حول 
اأغاين تعرب عن ال�ضوق العالق بداخلي،  اأدندن كلمات  نف�ضي بفرح، تارة 
األغى موعدنا ب�ضبب عمله؟  لو  وتارة يهاجمني اخلوف ترى ماذا �ضاأفعل 

اأنهكني احلزن والتفكري فات�ضلت به.
 هل ل زلت م�ضتقيًظا؟ -
وكيف اأجروؤ على النوم؟ -

�ضحكت بخجل.
�ضعري طالت  - اأهذبها، خ�ضالت  اأم  اأترك ذقني هكذا  راأيِك هل  ما 

كثرًيا منذ اآخر لقاء هل تعجبِك هكذا؟
تعال كما اأنَت. -
غًدا؟  - الذهاب  يف  ترغبني  اأين  عيناِك؟  تهواه  لون  اأي  اأرتدي؟  ماذا 

اأوؤجل  اأم  روؤياِك..  مبجرد  اإيّل  اأاأ�ضمك  لهفتي؟  عن  لِك  اأعرب  كيف 
العناق اإىل ما بعد التحية؟

ا�ضتوقفته:
على ر�ضلَك ل �ضيء من هذا يهّم ما دمُت �ضاأراَك غًدا. -

قاطعني منفعاًل:
اأنا مل اأعد اأطيُق انتظار الغد واأمتنى روؤياِك الليلة.. بل الآن وفوًرا. -
لقد اأ�ضبحنا بعد منت�ضف الليل هل جننَت؟ -
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ا�ضتعدي  - هيا  بيننا،  النتظار  ويحول  اإليِك  �ضوقي  ي�ضتنزف  اجلنون 
�ضاأمر عليِك بعد قليل.

لكن كيف؟ ماذا �ضاأرتدي؟ كيف �ضاأغادر ال�ضكن الآن واجلميع نيام؟ -
ما  - كل  �ضرتتديه،  ما  يهم  ل  اأهاتفك،  حني  بهدوء  غرفتك  غادري 

يهمني روؤياِك.
واأنا  اأغلق الهاتف وتركني غارقة يف ده�ضتي مر ما يقرب من �ضاعة 
�ضاردة ل اأدري هل كان جاد يف لقاء منت�ضف الليل هذا؟ اأفقت من حريتي 
اجلميع،  ويوقظ  �ضيف�ضحني  اهلل  يا  �ضيارته،  بوق  واأربكني  ات�ضاله  على 
�ضورة  التي حتمل  القدمني مبنامتي  اإليه حافية  اأهرع  ا�ضتعجاله  جعلني 

بطوط و�ضعري امل�ضعث وعينني اأدماهما ال�ضهر.
 مل يكن حاله اأف�ضل مني، كان يرتدي بنطال ريا�ضي وكنزة بلون اخلوخ 
و�ضرتة من ال�ضوف الأ�ضود، ول جمال للحديث عن ت�ضارب الألوان بني 
بنطاله وكنزته، اأما عن مظهره العام فغري قابل للو�ضف ب�ضرته اخلمرية 
اأحاطت  الفو�ضوية  �ضعره  وخ�ضالت  الربد  �ضدة  من  ال�ضحوب  �ضربها 

بوجهه الفاتن يف عبثية �ضاحرة.
�ضربتني،  التي  الفو�ضى  حلالة  مدركة  غري  باندها�ش  اأتاأمله  كنت 
اأخرًيا اأفاق من �ضروده ولحظ منامتي اخلفيفة وقدمي العارية، اجته اإىّل 

بخطوه واحدة و�ضمني يف عناق رفعني فيه عن الأر�ش.
يعلم  - هنا  اأحد  ل  الآن،  اأحدهم  ا�ضتيقظ  لو  حالنا  �ضيفت�ضح  ُكف.. 

بزواجنا.
تركني على م�ض�ش وجذبني لل�ضيارة.

 متى كان اآخر عناق لَك؟ -
اأن عيناِك عانقتني يومها وتعمقت داخلي من على  - اأذكر  كان منِك، 

ُبعد مرتين قبل اأن اأ�ضل اإليِك، عانقني الكثري بعدها، لكن كنت ا�ضعر 
بالوح�ضة واجلفاء، كم كنت اأ�ضتهي عناقِك، مـاذا عنِك؟
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باتت روحي حتت�ضر منذ اآخر لقاء بيننا!  -
اأعلم اأنِك ناقمة علّي، لكنِك ل تعرفني �ضيًئا عن امل�ضقة التي اأتكبدها  -

قبل كل لقاء اأظل اأعاين طوال الليل لأنتقي ثياب تليق مبوعدي معِك، 
كنت اأبحث عن ما مينحني ال�ضجاعة للحديث، و يلفت انتباهك حتى 

ل يظل من�ضًبا علّى، كي اأ�ضتجمع قدرتي يف البوح اأمامك.
 كنت اأطيل النظر اإىل املراآة واأنا اأتخيل عينيِك ال�ضوداء اأمامي، اأحاول 
اأ�ضتطيع مواجهتهما عند حديثي  الوا�ضع، حتى  اإىل عمقها  بثبات  النظر 
الأحرف  وتخرج  بوِح  يتعرث  مرة  كل  يف  كارثية،  تاأتي  النتيجة  لكن  معِك 
مبعرثة تــ ـو حـ ـ�ضـ ــــــــتـ ــــــك، اأكره نف�ضي حينها واأكره ب�ضاطتك وعفويتك 
عيني  اأعماق  اإىل  النظر  توا�ضلني  واأنِت  ا�ضتقتِك  ثبات  يف  تهم�ضني  حني 

برباءة.
دون  - �ضدفة  تاأتي  التي  اللقاءات  عن  ماذا  اجلحيم،  هذا  ما  اهلل  يا 

ترتيب؟
اإنها الأب�ضع �ضدقيني اأم�ضي اأيامي بعدها يف التفكري، هل كان حديِث  -

اأخربتِك  حني  عيني  ملعت  هل  مثلي،  كالعادة  مبعرًثا  اأم  مرتًبا  معِك 
باأين ا�ضتقتك مبثل اللمعة التي تك�ضو عينيِك حني تبوحني يل ب�ضوقِك؟ 
هل ا�ضتطاعت كلماتي اأن تعرب عن اللوعة التي بداخلي اأم اأنها كانت 

باردة كحبات العرق املتوترة فوق جبيني.
اأنَت تعذب نف�ضك. -
بل اأنِت تعذبني فوؤادي بع�ضقك املتزايد يف قلبي، اإن الأمور ل ت�ضبح  -

�ضاقة هكذا �ضوى معِك لأين اأتنف�ضِك واأ�ضتاقِك ول يوجد ما يكفي من 
الكلمات للتعبري عن جنوين بِك، حتًما �ضاأنفجر يوًما ب�ضببك.

مل اأقوى على موا�ضلة احلديث كنت اأرجتف من �ضدة الربد، فتقوقعت 
على الكر�ضي و�ضممت ج�ضدي اإيّل كي اأنعم ببع�ش الدفء.

لحظ معاناتي فعلق.
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�ضنمر باأحد املقاهي بعد قليل. -
اأغلق النافذة �ضاأجتمد يف مكاين. -
لو اأغلقتها �ضن�ضاب بالربد حني نغادر ال�ضيارة. -

رميته بنظرة متربمة لكنه جتاهلني، توقف بعدها عند مقهى واأح�ضر 
لنا كوبني من القهوة وتنازل يل عن �ضرتته.

و�ضلنا اإىل موقعنا املف�ضل عند البحر، وقفت اأتاأمل حركة املياه الثائرة 
واأنا اأرت�ضف قهوتي على مهل، فجذبني على حني غفلة وحملني فوق ظهره 

باجتاه ال�ضاطئ كنت اأ�ضرخ بجنون بعد اأن ف�ضلت يف اإيقافه.
هل جننت؟ دعني فوًرا اأنا اأرتعب من الظالم. -

املياه،  داخل  اإل  يفلتني  ومل  قب�ضته  من  للتخل�ش  حماولتي  جتاهل 
اأنزلني ببطء و�ضاعدين على الوقوف، حاولت الهرب منه بال جدوى كنت 

اأقفز بجنون من برودة املياه التي تداعب قدمي العارية.
من  - جيًدا  نف�ضك  وتدفىء  ثيابك  كامل  ترتدي  اأنت  عدًل  لي�ش  هذا 

اأخم�ش قدميك حتى رقبتك.
جديد  من  للغناء  عدت  الرمال،  على  بجواره  واأجل�ضني  حذائه  خلع 

لأطرد �ضعوري بالربد 
ُكفِّ يا مريال لقد اأفزعتي ال�ضمك امل�ضكني. -

رائعة،  كلماتها  لكن  قدمية  اأغنية  على  هاتفه  فاأدار  متربمة  �ضمت 
هم�ش يل كل حرف فيها يتحدث عنا »بعدك حبيبي م�ضكلة.. م�ضكلة هدت 

كياين اأنت فبلد واأنا فبلد ن�ضكي ونعاين«
لو كان الأمر هكذا فيما كان غيابك اإًذا؟ -
تعلمني اأنها اأوامر الطبيب. -
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�ضل�ضلة  بداخلها  علبة  واأخرج  اأرتديها  التي  �ضرتته  جيب  اإىل  يده  مد 
لأعلى  �ضعري  ورفع  الأبدية،  وعالمة  ا�ضمه  من  حرف  اأول  منها  يتدىل 

هام�ًضا:
كل عام واأنِت معي. -
لقد عرفت اإًذا!  -

اأم�ضينا الليلة ونحن نغني ونتحدث حتى اأعلن ال�ضباح عن ميالد فجر 
جديد، اأعادين اإىل ال�ضكن لتبديل ثيابي، اأبدلت منامتي بف�ضتان ق�ضري 
غطى  طويل  وحذاء  �ضغرية،  بفيونكات  مزين  الناعمة،  القطيفة  من 

منت�ضف �ضاقي واكتفيت بتثبيت خ�ضالت �ضعري ببن�ش �ضغرية.
فوجئت ب�ضيارته ال�ضوداء حماطة باأ�ضرطة وباللني ملونة متى فعل كل 

هذا؟
 انطلق ب�ضرعته املعهودة ورف�ش اأن يخربين عن وجهتنا حتى و�ضلنا 

اإىل منطقة املالهي التي حرمت منها منذ طفولتي.
هل �ضندخلها؟  -
اإثارة  - تتعمدين  اأنِت  ونرحل،  بها  �ضنتبارك  مريال  يا  ل..  بالطبع 

�ضخريتي.
اأم�ضيت معه اأ�ضعد يوم يف عمري، اأعاد يل طفولتي التي �ضرقت مني.

c
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وبدا  طويلة،  فرتة  منذ  نلتقي  مل  جنوين  ب�ضكل  اإليها  ال�ضوق  اأدماين 
اأنها فقدت الأمل يف عودتي اإىل �ضابق عهدي، فتوقفت عن مالحقتي بعد 
اأن كان ل مي�ضي يوًما دون اأن تفاجئني بظهورها من حتت الأر�ش فجاأة 
املت�ضاألة  احلنني  نظرة  لكن  روؤياها  بعدم  اأتظاهر  كنت  العلبة،  كعفريت 

بعينيها كانت تدميني وكاأنها تقول كيف ا�ضتطعت الغياب عني؟ 
احتفلنا مًعا بذكرى مولدها، كنت �ضعيد لفرحتها الطفولية وكان من 
ال�ضعب علّي كتمان م�ضاعري واأنا معها، والأ�ضعب هو العودة للغياب عنها 
من جديد، ذهبُت ل�ضت�ضارة جا�ضر و�ضاألته عن الفائدة من غيابي عنها 

الآن ما دمنا �ضنتزوج قريًبا؟
مري�ش  - اأن  قبل  من  اأخربتك  عنها،  تن�ضغل  حني  تنهار  ل  حتى 

اأزمة مع العتياد فعندما يعتاد على �ضيء  ال�ضخ�ضية احلدية يعاين 
يدمنه ول يقوى على فقدناه بعد ذلك.

هذا يعنى اأنها �ضتدمن قرِب عند الزواج ما جدوى ما نفعله الآن اإًذا؟ -
تتاأثر  - ما نفعله معها الآن ي�ضبه الفطام �ضتعاين لفرتة ق�ضرية، ولن 

بعد الزواج.
اأنا ل اأريد اأن يحدث هذا، اأريد اأن اأظل حمور عاملها مثل ما هي حمور 

العامل عندي.
بها  - الأمر  ي�ضل  وقد  ظرف،  اأي  حتت  عنها  ان�ضغالك  حتتمل  لن 

اإن�ضانة يل، فكرة حرمان  اأقرب  راأيت هذا يحدث مع  لقد  لالنتحار 
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قوية،  لَك  تبدو  قد  للجنون،  يدفعه  يدمنه  ما  عن  باحلدية  امل�ضاب 
لكنها ت�ضبح ه�ضة متاًما اأمام فكرة الغياب.

حتى  بالزفاف  التعجيل  يف  رغبتي  بني  اأنازع  واأنا  احلديث  ذلك  منذ 
ن�ضبح مًعا، وبني خوِف مما قد يحدث، لقد راأيت بنف�ضي نوبة الهلع التي 
اأ�ضابتها اأثناء مر�ضي، وبعد اأن كنت األح عليها لتقدمي موعد الزواج �ضرت 

cاأتهرب منها حتى اأ�ضابها الياأ�ش مني.
اخلارج  من  عودتها  منذ  العا�ضقة  مريال  اإىل  مرغمة  اأ�ضتمع  جل�ضت 
تاأجيل  حاولت  وكلما  يومها،  تفا�ضيل  اأدق  يل  حتكي  اأن  على  ت�ضر  وهي 
كانت  فوقي،  الباردة  املياه  بر�ش  وتوعدتني  �ضاحت  الغد  اإىل  احلديث 
تتحدث بانبهار طفلة راأت املالهي لأول مرة، كنت اأحرتم يف حازم قدرته 

على اإر�ضاء طفولتها املتوارية خلف مظهرها العابث.
تبتعد  - وهي  لالأر�ش  اأنظر  وكنت  فجاأة،  يات�ضنيم  لالأعلى  طرت  لقد 

ب�ضدمة اأجلمتني عن ال�ضياح فقب�ش حازم على يدي وهو يلعن نف�ضه 
لأنه طاوعني على ركوب اللعبة، كانت رائعة وخميفة ل بد اأن نذهب 

اإىل هناك يف العطلة.
اأرجوك لدّي حما�ضرة يف  - هيا لننام الآن و�ضنذهب جميًعا يف الغد، 

ال�ضباح الباكر.
هل تظني اأن حازم قرر اإلغاء قوانينه الإق�ضائية؟ -
ل اأظن يا مريال فخطيبك هذا عنيد ولحظت من حديثك عنه اأنه ل  -

يرتاجع عن قراراته رمبا تنازل عنها اليوم فقط لري�ضيِك.
املتحجر  ذلك  ليت  اأ�ضى  يف  مالحمها  على  الباديء  الوجوم  راقبت 
يرى لهفتها وانبهارها به، لقد بت اأ�ضتعجب كيف يع�ضقها اإىل هذا احلد 

ويق�ضيها عنه يف الوقت نف�ضه؟
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 لقد اقرتحت عليه اأن نتم زفافنا يف الأجازة ففغر فاه من ال�ضدمة. -
اأرى اأن لهفتك عليه هي ال�ضبب. -
هل �ضرُت اأنا ال�ضبب الآن؟ -
واأظن  - ال�ضيطرة على م�ضاعرِك،  اأنِت تربكيه بعدم قدرتِك على  نعم 

اأنه يخ�ضى عليِك من الأثر ال�ضلبي لتعلقِك به. 
هتفت بحنق:

اإىل من اأظهر م�ضاعري اإن مل يكن لالإن�ضان الوحيد الذي اأحببته! -
وزِع م�ضاعرِك على املحيطني بِك يا مريال، وا�ضغلي نف�ضك عنه. -
اأين احلب يف هذا؟ -
احلب ل يعني اأن يلت�ضق كالكما بالآخر، العالقات ال�ضحية تقف يف  -

املنت�ضف بني التعلق والتجاهل.
كنت اأعلم مدى ق�ضوة حديثي عليها، وبدا جلًيا اأنها ل تعرف الوقوف 
عند منت�ضف الأ�ضياء وتتاأمل ب�ضدة حني جترب على التحكم يف م�ضاعرها، 

لكنها مل تعاود احلديث عن حازم بعد هذا اليوم وكاأنها تنا�ضته.
حزينة  �ضارت  اأغانيها  حتى  توؤملني،  عينيها  يف  الأ�ضى  نظرة  كانت 

واختفى حما�ضها ومرحها ليته يرى ما تعانيه ب�ضببه.
عادت روان بعد انتهاء �ضهر الع�ضل والتقينا.

هل اأنِت �ضعيدة مع مازن؟ -
نعم، لكن ل زال كما هو ما اإن تظهر عاطفتي حتى ي�ضتغل الأمر ويعود  -

لت�ضلطه.
من  - التذمر  عن  تتوقف  ل  ت�ضنيم  م�ضحك  ب�ضكل  �ضاخرة  احلياة 

اأن  اأظن  مازن  جفاء  من  تعانني  واأنِت  لها  ومالحقته  فار�ش  عاطفة 
الأمور �ضتكون بحال اأف�ضل لو تبادلتم الأزواج بينكم.
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ماذا عنِك يا مريا مبن �ضتبادلني حازم؟ -
لقد وقعت يف اأخيك املجنون وانتهى الأمر. -

�ضاحت ت�ضنيم �ضاخطة:
يا اهلل كيف اأ�ضبحِت بهذا ال�ضعف؟ يبدو اأنه جنح يف تروي�ضك. -
لقد جربت معه كل �ضىء، حتى عندما امتنعت عن مرا�ضلته مل يتاأثر،  -

ماذا اأفعل وقد بالين اهلل برجل الثلج!.
�ضقيقي يظن اأنه يحمي عالقتكما بهذه الطريقة ولن يتوقف اإل عندما  -

يتاأكد من ف�ضله، فهو ل يوؤمن اإل بالتجارب لذا عليِك اأن تف�ضدي عليه 
خططته.

كيف اإًذا؟ -
اأنِت الداهية ت�ضاألينا نحن كيف؟ يا لتقلبات الزمان لقد تغريت عالقة  -

روان ومازن بف�ضل ن�ضيحة واحدة منِك يا مريا.
�ضاأغم�ش نف�ضي يف العمل اأف�ضل من التفكري بحازم. -
اأنه عنيد جًدا  - كفى يا مريا نحن ل نتحدث الآن لإحباطك اأخربتك 

ل يقتنع اإل مبا يف راأ�ضه لو اأمطرت الدنيا حجارة، حتى ل ت�ضت�ضلمي 
�ضريًعا.

هل من املفرت�ش اأن يتملكني الأمل الآن يا روان؟ -
حازم لن يتغري اأو يفهم خطوؤه ما دمِت تقفني خلف الباب يف انتظار  -

عودته.
احلل اأن نقتل هذا الطبيب الأبله حتى يتوقف عن ح�ضو راأ�ش حازم  -

منذ  قلبي  داخل  تعتمل  التي  باملرارة  ي�ضعر  اأحد  ل  اللعينة،  باأفكاره 
�ضهور واأنا اأعاين من �ضوِق اإليه بعد اأن كان يالحقني يف كل مكان ول 

يفوت �ضاعة دون اأن يهاتفني، اأ�ضبحت ل اأراه اإل مبواعيد حمددة.
ا�ضتخدمي معه بع�ش الق�ضوة و�ضرتده اإىل وعيه. -
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معِك حق، لقد تاأخرت علّى الذهاب للمقهى الآن. -
زاد رحيل عمر من �ضعوري بالوحدة بعد اأن قرر ال�ضتقرار يف العا�ضمة 
ورف�ش العودة اإىل وطنه اأخربين اأنه مل يحتمل التغريات التي طراأت على 
باأ�ضخا�ش  وطنه  ا�ضتبدلوا  باأنهم  ي�ضعر  وهو  احلرب  انتهت  منذ  بالده، 
افتتاح  للم�ضاعر والإح�ضا�ش، لذا قرر ال�ضتقرار هنا وجنح يف  يفتقرون 

مطعم خا�ش.

c
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لقد و�ضلت لأواخر عقدي الثاين ول زلت وحيدة ومنعزلة داخل م�ضحة 
نف�ضية وكاأين عجوز يف اأواخر عمري، مل اأتخيل يوًما اأن اأ�ضل لهذا احلال 

ولول تدخل مريال لتدهورت حالتي اأكرث. 
مني؟  لتقت�ّش  الفر�ضة  تنتظر  اأنها  اأم  تدعي  كما  حًقا  هل هي طيبة 
اأ�ضبحت اأعاين من ازدواج م�ضاعري اأ�ضعر باحلنني اإىل مريا يف غيابها 
فاأجل�ش بالأيام اأفكر فيها، واأ�ضرتجع حياتنا مًعا ب�ضيء من اخلجل، متنيت 
اأن اأعو�ضها عن ما فعلته معها، لكن م�ضاعري كانت تتغري حلظة ظهورها 
اأمامي، ويطغي علّي �ضعور غريب بالكراهية، رمبا لأنها كانت تذكرين بكل 

ما حرمت منه بلباقتها وحما�ضتها التي تلفت الأنظار اإليها.
بعك�ضي كان اجلميع يرى اأين متبلدة امل�ضاعر وكئيبة، مل تكن احلياة 
والتبلد،  بالقبح  ورمتني  واجلمال  بالفتنة  �ضقيقتي  اخت�ضت  حني  عادلة 

لكن ما ذنبها يف هذا؟
ذنبها اأنها كانت املف�ضلة لدى والدي رمبا لو وجدت رعاية من يامن ملا 
و�ضلت لهذا احلال.. قطع اأفكاري دخول مريال املفاجىء، هذا لي�ش موعد 

زيارتها ما الذي اأتى بها الآن؟
هيا اجمعي اأغرا�ضِك �ضرنحل. -
لكن اأنا ما زلت مري�ضة. -
ل وقت لدّي لعرتا�ضاتك، �ضتاأتني معي رغم اأنفك. -
هل ا�ضتقِت للعي�ش معي؟ -
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بالطبع ل، لكن م�ضطرة ملغادرة املدينة. -
وما دخلي اأنا بهذا؟ -
اأنا ل اأحتمل العي�ش مبفردي لذا �ضتاأتني معي، اأنِت مدينة يل بالكثري  -

يا مرام وحان موعد �ضداد فاتورتِك.
لكن الطبيبة املتابعة حلالتي مل ت�ضرح بخروجي بعد.. -
لقد مررت بها ووافقت على مغادرتك، �ضاأذهب ل�ضتكمال اإجراءات  -

خروجِك وحني اأعود لن اأنتظرك لدقيقة اأخرى.
على  ت�ضر  ملاذا  اجلنون؟  هذا  ما  جاءت،  مثلما  كالعا�ضفة  انطلقت 

ا�ضطحابي بهذا ال�ضكل؟ 
عادت  فارق،  ي�ضكل  اإقامتي  مكان  يعد  فلم  اأغرا�ضي  لأحزم  نه�ضت 

مريا للغرفة بزوبعتها و�ضاحت يف ا�ضتعجال:
هيا اح�ضري حقيبتِك وتعايل خلفي. -
األن ت�ضاعديني؟ -
�ضاعدي نف�ضك، اأنِت مري�ضة نف�ضًيا ولي�ش ج�ضدًيا. -

مل اأعتد منها على هذا اجلفاء منذ اأن اأتت بي اإىل هنا وهي حتيطني 
اأتراها قررت ت�ضفية ح�ضابها معي الآن!  اإًذا  برعايتها، ما الذي غريها 
جل�ضت �ضامتة على مدار ثالث �ضاعات اأراقب قيادتها املتهورة بهلع بعد 
ا�ضتاأجرتها  التي  ال�ضقة  اإىل  واأخرًيا و�ضلت  ف�ضلت يف احلديث معها،  اأن 
يف و�ضط املدينة، ان�ضرفت وتركتني وحيدة بعد اأن اأر�ضدتني اإىل غرفتي 
تفح�ضت ال�ضقة بف�ضول، كانت اأقل م�ضاحة من منزلنا لكن كانت اأجمل، 

كانت مريا تقف بال�ضرفة والوجوم يعلو وجهها.
األن تخربيني ما الأمر؟ -
ملاذا حتى اأعطيك فر�ضة لل�ضماتة بي؟  -
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هل �ضت�ضدقيني لو اأخربتِك اأن هناك �ضيء تغري بداخلي جتاهِك منذ  -
اأفقت بامل�ضحة، ل اأنكر اأين كنت اأكرهِك قبل ذلك لكن اأدركت الآن 

اأنِك اآخر ما تبقى يل.
وعملك  - اأ�ضدقائك  ذهب  اأين  لئيمة؟  عاهرة  اأكن  اأمل  جد  الذي  ما 

واأقارب والدتك؟ 
كل هذا كان �ضراب �ضديقاتي.. كانوا يف مناف�ضة دائمة معي ومل اأجد  -

وقفوا  �ضذى  واأقارب  خالد،  مع  م�ضاكلي  اأثناء  ت�ضاعدين  من  بينهن 
�ضدي ومل اأرى منهم �ضوى ال�ضماتة والت�ضفي ب�ضبب ما فعله والدِك.

ناقمني  - وهم  البداية  من  بِك،  للت�ضفي  الفر�ضة  اأعطيتهم  من  اأنِت 
علينا، هل ن�ضيِت اأ�ضلوبهم ال�ضنيع يف التعامل معِك؟

مل اأن�ضى ل زالت كلماتهم ال�ضاخرة ترتدد يف عقلي. -
ملاذا �ضلمت نف�ضِك اإليهم اإًذا؟ -
مثل  - كبرية  عائلة  يل  تكون  اأن  اأطمع  كنت  ودهم  اأك�ضب  اأن  اأردت 

�ضديقاتي.
عادت مريال لتنفث �ضيجارتها ب�ضرود مل اراها يوًما بهذه احلالة من 
الهدوء وال�ضمت وكاأن عمرها ت�ضاعف فجاأة، ل زلت ل اأ�ضدق اأننا جنل�ش 

الآن �ضوًيا نتبادل اأطراف احلديث دون اإهانة. قطعُت ال�ضمت 
لقد فقدت عملي. -
يف  - جتل�ضي  اأن  يعقل  فال  به  اأعمل  الذي  املطعم  يف  عمل  لك  �ضنجد 

املنزل ليل نهار، ووجدت لِك م�ضحة هنا لتوا�ضلي جل�ضاتك.
ماذا �ضاأفعل يف املطعم؟ اأنا ل اأجيد الطهو مثلك. -
يف  - عالية  مهارة  ولديِك  التعلم  �ضريعة  اأنت  لِك  ي�ضلح  �ضيًئا  �ضنجد 

التنظيم.
كنت اأ�ضتمع اإليها يف ذهول وهي متدحني بعفوية و�ضدق، اأين اختفت 

املراهقة الغا�ضبة؟
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ماذا عن زوجِك هل هو ال�ضبب وراء انتقالك اإىل هنا؟ -
التوا�ضل  - مواقع  وان�ضي  مبكاين،  تخربيه  اأو  معه  تتوا�ضلي  اأن  اإياِك 

نهائًيا فحازم ناجح يف تقفي الأثر ول اأريده اأن ي�ضل اإىل مكاين ول 
تذكريه اأمامي ثانية، فهمتي.

ماذا حدث لكل هذا؟ ال�ضاب متيًما بِك ول ي�ضتحق هذه املعاملة منِك. -
رمقتني بال مبالة وعادت اإىل �ضرودها.

c
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لقد رحلت تاركة خلفها فراًغا بحجم الكون، وتركتني غارًقا يف تخبِط 
وعتمتي بعدها، كانت متنحني �ضعور رائًعا عن نف�ضي وعن العامل واحلياة 
اأنها  البداية  يف  فظننت  هاتفها  اأغلقت  مقدمات  وبدون  فجاأة  باأكملها! 
رحلت  لأجدها  ال�ضكن  اإىل  ذهبت  حني  �ضدمتي  اكتملت  لكن  اأ�ضاعته، 

واأخربوين يف املطعم اأنها ا�ضتقالت لقد هجرتني اإًذا.
ذهبت للم�ضحة التي تقيم بها مرام فال بد واأنها على علم مبكانها، 
البداية  املدينة بحًثا عنها، وظننت يف  لكن وجدتها رحلت معها، فت�ضت 
اأنها هجرتني  اأدركت  لكن  م�ضاك�ضتي  اأجل  من  والدها  ملنزل  عادت  اأنها 

حني ذهبت اإىل هناك ومل اأجد لها اأثر.
عدت اإىل جا�ضر لقد ت�ضببت تعليماته يف رحيلها، مل اأقوى على انتظار 

خروج املري�ش اجلال�ش بالداخل فاقتحمت املكتب بغ�ضب 
لقد اأ�ضعتها بخزعبالتك، هل هذه هي فكرتك عن العالج؟ -
اهداأ وا�ضرح يل ماذا حدث؟ -
لقد اختفت مريال ومل يعد لها اأثر. -
رمبا ذهبت يف اإجازة ق�ضرية و�ضتعود هذه جمرد حيلة منها لإثارتك. -

مل اأحتمل ردود اأفعاله الباردة ف�ضددت له لكمة اأخر�ضته، مررت بحور 
مبكانهما،  علم  على  تكون  فرمبا  مرام  حالة  تتابع  كانت  التي  الطبيبة 

ا�ضتقبلتني يف هدوء.
لقد اأتت مريال اإىل هنا بالفعل وا�ضطحبت �ضقيقتها وغادرت. -
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هل اأخربتك عن مكانها؟ -
ماذا  - عالجها،  يف  خطتك  جناح  على  اأهنئك  اأن  اأخربتني  لكنها  ل 

حدث؟
جا�ضر  كان  لقد  لعالجها،  جا�ضر  وخطة  مريال  مر�ش  عن  اأخربتها 
على خطاأ ب�ضبب حالة الإ�ضقاط التي مار�ضها على مريال، كان يرى فيها 
�ضخ�ضية �ضاندي ابنة عمه ال�ضعيفة، كم كنت اأحمق حني اتبعت تعليماته، 
ووعدين  جا�ضر  يل  اعتذر  مني،  الأمل  فقدت  اأن  بعد  رحلت  هي  وها 
الو�ضول  يف  كثرًيا  تاأخر  لكن  البخارية  درجتها  بيانات  وطلب  بامل�ضاعدة 

اإليها.
ظننت باأنها �ضتعود مع بدء الدرا�ضة وانتظرتها كثرًيا عند املعهد لكن 
مع  دائم  واأ�ضبحت يف خالف  مكانها،  يجهل  كان  لوؤي  بال جدوى، حتى 
روان ليقيني باأنها تتوا�ضل معها �ضًرا، ودخلت يف �ضجار معها حني راأتني 

اأعبث بهاتفها..
توقف عن التفتي�ش خلِف، اأخربتَك اأين ل اأعلم اأي اأخبار عنها. -
لكنها ل زالت على توا�ضل معَك؟ -
اأحياًنا تتوا�ضل معي من اأرقام خمتلفة، لكن يف كل مرة اأعاود فيها  -

الت�ضال بها اأجد الهاتف مغلًقا، لقد اأخربتني اأنها بخري وباأنها تقيم 
مع �ضقيقتها.

اأين هي يا روان ُكِف عن التالعب بي؟ -
ماذا تريد منها الآن بعد كل ما فعلته بها؟ -
اأريد الطمئنان عليها، مريال ل تعرف كيف تعتني بنف�ضها و�ضتوؤذي  -

حالها. 
اأنَت من دفعتها لال�ضتغناء عنك، لقد هربت من قوانينك اجلافة. -
هذه املرة كنت اأظن اأين اأ�ضاعدها، هكذا اأخربين املعالج. -



250

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

كيف ب�ضخريتَك الالذعة اأم بقوانينَك اجلافة؟ -
ل جدوى من احلديث معكم كنت اأعرف من البداية اأنها ه�ضة �ضعيفة  -

ول ت�ضلح ل�ضخ�ش مثلي.
البخارية،  دراجتها  لوحة  خالل  من  اإليها  الو�ضول  جا�ضر  ا�ضتطاع 
بالقاهرة ترتدد عليه يومًيا، دونت عنوان املطعم  اإىل مطعم  التي قادته 
اإليها، لكن ماذا لو وجدت دراجتها ومل اأجدها فرمبا تكون قد  واجتهُت 
تخل�ضت منها قبل اأن يبتلعها الغياب، كدت اأموت من فرط القلق، ووقفت 
خارج املطعم الكبري برتدد ، ملحت �ضقيقتها تقف بزاوية املكان وت�ضرف 

على ال�ضالة، هي تعمل هنا اإًذا.
ورمبا  مني  �ضتتهرب  الآن  دخلت  لو  والنتظار،  الدخول  بني  احرتت 
�ضاأجد  الأقل  على  وتتبعها،  خروجها  انتظار  قررت  ثانية،  عليها  اأعرث  ل 
اأ�ضعب النتظار  اأه ما  اأعني املتطفلني،  الفر�ضة للحديث معها بعيًدا عن 

حني يخالطه احلنني!
كانت  كما  املطبخ  داخل  تعمل  اأ�ضبحت  هل  و�ضلت،  منذ  تظهر  مل 
مريال  اأن  وظننت  اأ�ضاريري  فانفرجت  مغادرة  مرام  نه�ضت  تتمنى؟ 

�ضتلحق بها لكنها مل تظهر، رمبا مل تنتهي من عملها بعد.
ملحتها تتجه اإىل دراجتها ومل تلحظ وجودي، ارتدت خوذتها وانطلقت 
بناية  اأ�ضفل  توقفت  الراقية،  ال�ضكنية  البنايات  حيث  الكورني�ش  باجتاه 
�ضاهقة مبنية على الطراز الإجنليزي تطل على النيل مبا�ضرة لقد اأح�ضنت 
اختيار املكان، ما دامت تف�ضل هذا امل�ضهد فلن اأحرمها منه و�ضنقيم هنا 

cبعد الزواج.
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اأعلم  ل  عامني  مدار  على  تباًعا  راأ�ضي  فوق  تت�ضاقط  امل�ضائب  كانت 
مرام  زواج  اأم  يامن  وفاة  اأختها،  من  علّي  وقًعا  اأ�ضد  كانت  م�ضيبة  اأّي 
اأمتكن من  اأن  قبل  �ضذى  وفاة  اأم  العتداء علّي  وليد  من خالد، حماولة 

مواجهتها، واأخرًيا جنون حازم الذي اأفقدين بقايا �ضربي!
 حاولت اأن اأعرف ما الذي اأ�ضابه يف الفرتة الأخرية، وعر�ضت عليه اأن 
ن�ضتكمل جل�ضات العالج مًعا، لكنه جتاهلني وظل على جفائه، كان غيابه 
ليتعلم كيف يحافظ  التي ق�ضمت �ضربي، ل زال بحاجة  الق�ضة  عني هو 

علّي ولن يفعل هذا اإل حني يفقدين.
مـن  فهي  عنه  بعيًدا  �ضمت  يف  ُحـزنها  متـار�ش  اأن  الآن  عليها  »بات 
جلبت على قلبها هذا الوجـع من البداية وارت�ضت بـه يف اإ�ضرار وكتمان، 

فما جدوى التمرد والعتاب الآن؟« 
و�ضى  عمر،  مع  به  اأعمل  الذي  املطعم  عند  يقف  الليلة  به  فوجئُت 
لأنه كان يف عجلة  الكي  الذي مل يعرف طريق  املقلوب وبنطاله  قمي�ضه 

للمجيء، جتاهلته واأخذت طريقي اإىل املنزل.
وما اإن توقفت اأ�ضفل بنايتي حتى قفز من �ضيارته ومل يعطني الفر�ضة 
لرتك الدراجة، وقف م�ضدودا يتاأملني بنظرة بلهاء، لقد كنت اأعد نف�ضي 
لهذا اللقاء حتى ياأ�ضت من حدوثه ومع هذا مل اأتخيل اأن تكون هذه ردة 
فعله، رمبا لآن الغياب طال هذه املرة اأكرث من الالزم! ترك مكانه فجاأة 
وحملني من على الدراجة يف عناق حمموم اأفقدين متا�ضكي، كنت اأكافح 

دموعي امل�ضتاقة اإليه فيما ان�ضابت دمعاته على وجنتي.
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اأنِت بخري األي�ش كذلك؟ لقد رف�ضوا اإخباري عن مكانك لكن هذا مل  -
مينعني من الو�ضول اإليِك هل تعلمني اأين كنت اأراقب ال�ضكن واملعهد 

واملقهى كل يوم؟
اأ�ضغط  وكنت  اإيقافه  ال�ضعب  من  جعلت  ولهفة  ب�ضرعة  يتحدث  كان 
على قلبي حتى ل اأنفجر اأمامه بال�ضوق امل�ضتعل بداخلي، لقد تاأخر الأحمق 

يف الو�ضول اإيّل. 
اإىل املنزل جدتي �ضتفرح بروؤياِك �ضنتزوج غًدا لقد  - مريا هيا لنعود 

فهمت كل �ضيء، يا حبيبتي �ضدقيني هذه املرة، لقد اتبعت تعليمات 
جا�ضر املعتوه.

 لقد جعلِت مني فرجة للعامل يكفي هذه الف�ضائح وعد من حيث اأتيت. -
كنت اأ�ضتمع لنف�ضي واأنا اأردد هذه الكلمات بجزع وقهر، مل اأتخيل اأن 

اأعامله بهذه الق�ضوة لكنه اأجربين عليها.
اأعلم اأنِك غا�ضبة مني، لقد متاديت يف ت�ضرفاتي الأخرية معِك لكن  -

كل هذا انتهى �ضدقيني.
يقف  كان  اجلراج  اإىل  واأعدتها  ده�ضته  و�ضط  دراجتي  اإىل  قفزت 

م�ضدوًما من جتاهلي له، يا اهلل امنحني القوة حتى ل اأنهار اأمامه.
األ زلت تقف هنا اأمل تكتفي بالف�ضائح التي ت�ضببت فيها؟ -
لن اأذهب اإىل اأي مكان بدونِك اأنِت زوجتي ولي�ش لهم دخل بنا. -
اأ�ضبحت زوجتِك الآن بعد اأن كنت ت�ضعرين باأين ل األيق بك وتتهرب  -

من حتديد موعد زواجنا، كنت ترى دائًما اأن هناك اأ�ضياء اأجمل من 
اأن تقيد نف�ضك بي.

مل اأفكر فيِك بهذه الطريقة اأبًدا، منذ اللحظة الأوىل واأنِت ت�ضكنني  -
قلبي لكن كنت اأخ�ضى عليِك من �ضدة تعلقِك بي واأخربين جا�ضر اأين 
�ضاأت�ضبب يف اإيذائك ب�ضبب الت�ضاقي بِك لذا ابتعدت عنِك حتى يحني 
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موعد الزفاف.
اأجبته �ضاخرة:

كلها اأكاذيب يبتدعها الرجال للهرب. -
اأكن  - مل  لو  معِك  البقاء  على  يرغمني  ما  هناك  لي�ش  جيًدا  ا�ضمعي 

اأحتاجِك بجنون، لكن ظننت اأننا بحاجة اإىل املزيد من الوقت حتى 
و�ضاو�ضي  تنتهي  حني  زواجنا  اإمتام  اأنوي  كنت  عالقتنا،  نف�ضد  ل 

وتتخل�ضي من ا�ضطراباتك.
جيد �ضنتزوج بعد املوت اإًذا! -

اأغلقت  �ضقتي؟  اإىل  و�ضلت  كيف  اأدري  ل  البناية  اإىل  ورك�ضت  قلتها 
القوة ظهري  اأقف خائرة  لتجدين  �ضوته  على  مرام  وجاءت  بقوة  الباب 

ملقي على الباب، وكاأين اأمنع اأحدهم من اقتحامه.
ماذا حدث هل هناك من يالحقك؟ -
انه بالأ�ضفل. -

ينتظر  وكاأنه  تركته  حيث  يقف  كان  ال�ضرفة  اإىل  وانطلقت  قلتها 
�ضوق  بع�ضنا يف  اإىل  نتطلع  وقفنا  اإليه،  �ضاأخرج  اأين  اأخربه  ظهوري، من 
للغياب  ا�ضتعداًدا  واأ�ضبع عيني منه  الذي ظهر عليه  التغيري  اأراقب  كنت 
القادم، اأ�ضاح بوجهه عني قليال حني دخلت مرام اإىل ال�ضرفة فوجدتها 

فر�ضة لالن�ضحاب اأعلم اأنه على ا�ضتعداد ليم�ضي الليل كله هكذا.
ماذا يفعل حازم هنا؟ هل �ضترتكيه بالأ�ضفل؟ -
بلى، واإياِك اأن تتحدثي معه يا مرام. -
لكنه زوجِك ول ي�ضح اأن نرتكه واقًفا هكذا. -
اأو  - مرام  يا  غرفتك  اإىل  عودي  البناية،  اأ�ضفل  �ضاأتركه  زوجي  لأنه 

�ضتق�ضني ليلتِك على ال�ضلم.
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احلديث  يحاول  اأحياًنا  ذهبت،  اأينما  ظلي  مثل  يتبعني  املجنون  ظل 
واأحياًنا يكتفي مبراقبتي كان يختفي يف النهار ويظهر يف امل�ضاء، اأ�ضبحت 

م�ضتتة ل اأدري ماذا اأفعل معه؟ ن�ضيت اخلطة التي و�ضعتها من اأجله.
من  عليه  ت�ضفق  كانت  معه،  لق�ضوتي  عتاِب  عن  مرام  تتوقف  ومل   
تعد  مل  اأنها  روان  اأخربتنا  ما  بعد  خا�ضة  ال�ضرفة،  اأ�ضفل  اليومية  وقفته 
تراه باملنزل اإل يف ال�ضباح حني يذهب ل�ضتبدال ثيابه، هل اأ�ضبح يق�ضي 

اأيامه يف الرتحال من مدينته اإىل مدينتي؟

c
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كان اجلميع يطالبني بالعودة اإليه بعد اأن عانى طوياًل حتى عرث علّي، 
من  ي�ضخروا  اأمل  مًعا؟  الغمي�ضة  نلعب  كنا  اأننا  احلمقى  هوؤلء  يظن  هل 
حني  الآن  هاجموين  ملاذا  احلزم؟  ببع�ش  يطالبوين  اأمل  اأمامه!،  �ضعفي 
بداأت يف ا�ضرتداد حقي؟ ل زالت اخلطة ببدايتها وعليه اأن يتعلم ال�ضرب 

اإن كان يريد عودتي.
ات�ضلُت بحنان ل�ضت�ضارتها كنت بحاجة اإىل رجاحة عقلها.

ملاذا كان يراين �ضعيفة رغم اأين كنت اأحاول العتماد على نف�ضي؟ -
ثم  - اأعماقك  اإىل  وو�ضل  اأنه متلك منِك  به، دعيه يظن  تعلقتي  لأنك 

اأده�ضيه بعك�ش ما توقع، دعيه يكت�ضف فيِك اأمور جديدة مل يرها فيِك 
من قبل حتى ين�ضغل بالتفكري فيِك وين�ضى و�ضاو�ضه.

وكاأين يف مهمة �ضيد ل عالقة حب. -
زكاء العالقة يكمن يف احلفاظ علي امل�ضافة بني القرب والبعد حتى  -

يبقى ال�ضغف بينكما.
لعنة اهلل على ال�ضغف. -
تر�ضي  - اأن  عليِك  لذا  مًعا  والعقلي  العاطفي  اجلانب  ي�ضتخدم  حازم 

بكليهما لقد جنحتي يف الفوز بقلبه، لكن مل تتغلبي على عقله بعد. 
مًعا  يجل�ضان  واأ�ضبحا  وعمر  حازم  بني  اجلديدة  ال�ضداقة  لحظت 
منذ  قدميني،  �ضديقني  وكاأنهما  ال�ضامية  بلهجتيهما  احلديث  ويتبادلن 

متى وهو يتحدث بهذه اللهجة؟ ما دخلي اأنا بهذا العبث؟!
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وهي  اخلائف  مرام  �ضوت  على  التايل  اليوم  �ضباح  يف  ا�ضتيقظت 
تخربنى باأن حازم �ضيوقظ اجلريان بجنونه ويت�ضبب لنا يف م�ضكلة معهم.
مبو�ضيقى  الهدوء  و�ضط  ي�ضدح  العايل  الكا�ضيت  �ضوت  اإيّل  و�ضل 

وكلمات لي�ضت بالغريبة على اأذين هذه اإحدى ق�ضائده املف�ضلة.
»لأقعدن على الطريق واأ�ضتكي واأقـول مـظـلوم واأنت ظلمتني« خرجُت 
اإىل ال�ضرفة لأجده يفرت�ش الر�ضيف وي�ضيح مردًدا  »ولأدعون عليك يف 

غ�ضق الدجى  يـبـلـيك ربي مـثـلـمــا اأبلـيـتـنــي«
 عدُت اإىل الداخل وقررت اأن اأعطيه �ضبًبا حقيقًيا ليوا�ضل الدعاء علّي 

ب�ضمري م�ضرتيح.
�ضاحت مرام بذهول:

اأنِت لن تفعلي هذا تعقلي يا مريال؟  -
لكنه وا�ضل  لتحذره  اإليه  وت�ضري  ال�ضرفة وراحت تقفز  اإىل   و�ضبقتني 

 cال�ضياح بق�ضائده، ف�ضكبُت دلو املاء فوق راأ�ضه.
اأنه  وظن  احلد  هذا  اإىل  مبريال  اجلنون  ي�ضل  اأن  حازم  يتوقع  مل 
�ضيجربها على النزول بهذا ال�ضخب يف هذا الوقت املبكر، وما اإن ا�ضرتد 
ومل  الباب  ففتحت  الغا�ضبة  طرقاته  اأحتمل   مل  اإلينا،  �ضعد  حتى  وعيه 

ينتظر دعوتي وانطلق يبحث عن �ضقيقتي املجنونة.
ماذا تفعل هنا؟ كيف جتراأتي على ال�ضماح له بالدخول؟ يومك اأ�ضود  -

من ليلِك يا مرام.
رفعها يف الهواء و�ضط �ضياحها ثم حملها اإىل احلمام وو�ضعها اأ�ضفل 
اإليها  ي�ضعد  اأن  تتخيل  مل  الغ�ضب  من  ترتع�ش  وقفت  البارد،  ال�ضنبور 
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ويعاقبها بهذا ال�ضكل، تركتها وناولته من�ضفة واأعدت اإليه �ضرتته اجللدية 
cالتي كانت مريا حتتفظ بها، فارتداها وعاد من حيث اأتى. 

ذهبت لتبديل ثيابي بعد اأن قررت اأن اأغرقه هو و�ضيارته عرب خرطوم 
املياه، لكن فوجئت باختفائه هو ومرام، هل اختطفها؟

 كانت مرام جتل�ش معه يف ال�ضيارة بعد اأن اأعدت له كوب �ضراب �ضاخن 
وحلقت به اأثناء ان�ضغال مريال، فوجدها فر�ضة رائعة ليعرف منها اأخبار 

�ضقيقتها املجنونة، انطلق بها مبتعًدا عن البناية.
ماذا تفعل توقف واأنزلني فوًرا؟ -
ل تقلقي �ضنتحدث قلياًل ثم نعود. -
�ضتقذفنا مريال بالزيت املغلي لو راأتنا مًعا. -

كنت اأراقبه بانبهار وافتتان من قدرته على حتمل اأفعال مريا وع�ضقه 
اجللي لها، اأوقف ال�ضيارة على بعد �ضارعني من منزلنا.

اأحاول  - واأنا  �ضهرين  مدار  على  �ضقيقتك؟  بي  تفعله  ما  ير�ضيك  هل 
ا�ضرت�ضائها.

ا�ضمك  - اأذكر  حني  ت�ضرخ  لكنها  كثرًيا  معها  احلديث  حاولت  لقد 
وتغرق يف البكاء.

�ضاألها بجزع:
هل تبكي؟ ما الذي يبكي حبة قلبي وريحانته؟ -
نعم تبكي كل ليلة بعد رحيلك. -
ما احلل معها اإًذا هل تعتقدي اأنها ل زالت حتبني؟ -

�ضدمت من �ضوؤاله هل فقد الأمل من مريال!
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بالتاأكيد، لقد اأخربتك للّتو اأنها ل تتوقف عن النحيب بعد مغادرتك،  -
كما اأنها كانت تدخن ب�ضراهة قبل عثورَك عليها.

هل عادت اإىل التدخني؟  -
تهربت من الإجابة بعد اأن اأدركت باأين وقعت بفّخ.

اأخربيني كيف �ضاحمتَك بهذه ال�ضهولة؟ -
مريال مل تغفر يل ما فعلته بها واأخربتني بتلك العبارة حني �ضاألتها  -

لو خذلتني  مني حتى  �ضقيقتي قطعة  م�ضاعدتها يل«لأنِك  �ضبب  عن 
لكن  واحد،  اأن جمعنا رحم وج�ضد  بعد  التخلي عنِك  اأقوى عن  فلن 

�ضاأقت�ش منِك على ما فعلتيه لكن فيما بعد«.  
بّح  حتى  حازم  وتلعن  تلعني  راحت  نارية  بعا�ضفة  مريال  ا�ضتقبلتني 
�ضوتها وعادت اإىل غرفتها لتمار�ش هوايتها يف البكاء على اأنغام اأغانيها 
ل  �ضخف  يحدث  ما  ا�ضتمرار  اأن  راأيُت  اأن  بعد  خلفها  فذهبت  احلزينة، 

نهاية له.
اإىل متى �ضي�ضتمر هذا الو�ضع؟ -
حتى يفقد الأمل من عودتي. -
رمبا يرف�ش العودة اإليك بعدها. -
عليه اأن يجرب لوعة الياأ�ش ومرارة الإحباط التي جترعتها على يديه  -

على مدار عامني.
من يحب يغفر! األي�ضت هذه هي كلماتك؟ -
 اأنا اأتعذب اأكرث منه لأين اأمنع نف�ضي عنه مرغمة، لكنه مل يرتك يل  -

حل اآخر، هذا هو عالجه كي ُي�ضفى من و�ضاو�ضه.
c هل اأ�ضبحِت اأخ�ضائية نف�ضية الآن؟ -
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ظننت اأنه �ضيفقد الأمل مني بعد ما فعلته به، لكن فوجئت به يف امل�ضاء 
ا  ينتظرين اأ�ضفل البناية وقفت اأنتظر اأن يف�ضح الطريق اأمامي لكن عو�ضً
عن هذا اأدار يل ظهره ورفع �ضرتته، �ضهقت بفزع بعد اأن لحظت الكدمات 

الطولية التي متزق ظهره.
ماذا حدث لَك؟ -
كنت اأعاقب نف�ضي بالأم�ش لأجلِك. -
هل جننت كيف فعلت هذا بنف�ضك؟ -
فيه  - اأتذكر  عني  بعيدة  واأنِت   مير  يوم  كل  بك؟  هذا  فعلت  كيف  بل 

ق�ضوتي عليك فيزداد وجعي ويت�ضاعف، مرة لأين اأذيتِك والثانية لأين 
ال�ضبب يف ق�ضوتِك الآن.

اإياَك اأن تكرر هذا اجلنون مرة ثانية. -
دموعِك  - عدى  فيما  طريقة،  باأي  عاقبيني  النحيب،  عن  توقفي  اإًذا 

الغالية.
انطلقت اإىل �ضقتي ووقفت اأراقبه ككل ليلة، مل اأعد اأقوى على احتمال 

ما يحدث، وهو يرف�ش التخلي عن الأمل يف عودِت ما احلل اإًذا؟ 

c
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باأين مل  اأدركت  امل�ضحة،  غادرت  اأن  بعد  نف�ضي  اإىل  نظرتي  تغريت   
اأكن �ضحية يف معظم الوقت كما كنت اأتخيل، كل ما حدث معي كان نتيجة 
اأفعايل وت�ضرفاتي، تغريت قناعتي جتاه املحيطني بي بعد اأن وجدت مربر 

لت�ضرفاتهم معي،
اأراها بعيًدا عن الوهم  اأتاأثر بحديِث مع مريال، ولأول مرة  اأ�ضبحت 
الذي �ضيطر علّي منذ طفولتي باأن مريال �ضرقة حب والدي مني، راأيت 
فيه،  اأخ�ضاه  كنت  الذي  الوقت  يف  خالد  بوجه  وقفت  قوية  طفلة  فيها 

و�ضاعدتني يف اخلال�ش منه.
راأيت يامن كمري�ش عانى طويال دون اأن يعرف ما يحدث له وفوجىء 
تنتهي  اأن  وقبل  خدعته!  باأخرى  وتزوج  حبيبته  فقد  اأنه  وعي  حلظة  يف 
�ضدمة زواجه منها وجد نف�ضه اأب م�ضوؤول عن طفلني متقاربني يف العمر 

تالهما طفلة �ضغرية تخيل فيها وجه حبيبته.
�ضقيقتي  حماية  عن  تخليُت  لأين  يعاقبني  كان  والدي  اأن  اأدركت 
ال�ضغرية كنت اأطمع يف اإر�ضاء �ضذى وك�ضب حبها، كنت متعلقة بها ب�ضكل 

جنوين رغم اأنها كانت تعاملنا بق�ضوة.
بقدر  يكن حنوًنا  والدتي؟ مل  يامن مريال عن حنان  ترى هل عو�ش 
حرية  لها  ترك  لقد  والهدايا  الإنفاق  �ضيء  كل  يف  معها  كرمًيا  كان  ما 
الت�ضرف، لكن هذا لي�ش بالأمر اجليد ففي النهاية مل جتد من يوجهها 
على  يقدر  �ضيء  ل  قوية  لها جعلها  اأن حتيزه  يكفي  لكن  تائهة،  وها هي 

اإيقافها �ضيظل الأب هو جدار الأمان الذي فقدته.
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واأكلت قلبها، لهذا كنت  اأعمتها الغرية  اأحقد على �ضذى لقد  اأعد  مل 
اأرى اأنها ت�ضتحق ال�ضفقة فالكراهية مر�ش خبيث يدمر �ضاحبه ويتغذى 

عليه، ورمبا كانت مري�ضة كجميع من عا�ضوا يف هذا املنزل.
 قررت العودة اإىل عملي وافتتاح �ضيدليتي مرة ثانية، يكفي خمول لقد 
عانيت جًدا حتى جنحت يف درا�ضتي ولن اأ�ضيعها ب�ضهولة، يكفيني �ضياع 

حياتي الجتماعية.
يك�ضو  والرعب  الوجه  �ضاحبة  املنزل  اإىل  مريال  بعودة  فوجئت 
فهذه  اجلديد..  ما  ف�ضلت،  لكن  بها   ما  اأعرف  اأن  حاولت  مالحمها، 
طبيعتها متر بحالة مزاجية خمتلفة يف كل حلظة راهنت نف�ضي على اأنها 

�ضتعود لرتق�ش ب�ضخب بعد دقائق.  
�ضاأنتظر عودتها اإىل ر�ضدها واأخربها بقراري بال�ضفر، واإما اأن تعود 

cمعي اأو �ضاأرحل مبفردي.
»هل يعقل اأن يـكون اأحـدنا اأقرب لالآخر من الوريد للج�ضد ثم يحُجبنـا 

غياب و�ضفـر!« 
كنت اأقطع امل�ضافة كل ليلة من القاهرة لالإ�ضكندرية عائًدا كي اأراها، 
على الرغم من جتاهلها يل فاإنها على حق يف كل ما تفعله بي، فقد كنت 
اأهتم باإر�ضاء عقلي على ح�ضاب قلبها، لقد دفعّت �ضريبة باهظة  دائًما 

لإعجابي بها.
 طال غيابها هذه املرة عن املحتمل ومل اأعد اأعرف هل �ضتعود اإىّل اأم 

اأنها رحلت لالأبد؟ وقفت اأنتظر خروجها من املطعم.
م�ضاء اخلري. -

رمتني بنظرة باردة وارتفع حاجبها يف ا�ضتفهام.
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ما راأيِك اأن نذهب اإىل مكان هادىء لنتحدث؟ -
مل يعد لدينا ما نتحدث عنه لقد انتهى كل ما بيننا بف�ضلك. -
اأعلم لكن ما راأيك اأن نكمل زواجنا الآن وافعلي بي ما �ضئِت بعدها. -
هل ن�ضيَت عندما كنت اأترجاَك كي نحدد موعد زفافنا فتتهرب مني؟ -
غيابِك  - اأطيق  اأعد  مل  مًعا  ونحن  العقاب  نكمل  دعينا  لكن  اأن�ضى  مل 

عني، مل اأعد اأ�ضتطيع الرتكيز يف اأّي �ضيء، حتى عملي اأهملته.
ل زلت ل تفكر �ضوى بنف�ضك تظن اأين قطعة �ضطرجن تلقى بها بعيًدا  -

لتقربها منك حني تف�ضل  حني يتحكم فيك عقلك املري�ش، ثم تعود 
يف ال�ضيطرة على قلبك، لكن الأمور مل تعد جتري وفق رغباتك لقد 

خ�ضرت فر�ضتك الأخرية معي وانتهى الأمر.
ِ عن هذا الحديث فلن أتركِك ترحلين عني بعد اآلن 

ّ
- ميرا كف

وسنصبح في النهاية مًعا فلماذا نضيع الوقت؟
صاحت:

لأنَك تخليت عني يف الوقت الذي كنت اأحتاجك فيه، كنت اأدافع عنك  -
ظهري  وترتك  تلفظني  وكنت  بالربود،  الآخرين  يتهمك  حني  دائًما 
اأقوى منَك وقتها لكنَك كنت اختياري  اأكن  عارًيا لق�ضوة احلياة، مل 

الوحيد، توقف عن مطاردتي واإل �ضاأم�ضي يف اإجراءات النف�ضال.
�ضخ�ضية  اأوقعني يف حب  الذي  ما  ورحلت،  ب�ضدمتي  غارًقا  تركتني 
و�ضعها  التي  القوانني  خارج  تبقى  اأن  دائًما  ت�ضر  كانت  مثلها؟،  معقدة 

عقلي لفهم الن�ضاء.
تذيب  رائعة  ر�ضفة،  اأول  قبل  عقله  تغيب  كاخلمر،  له  كانت  ما  يوًما 
نحوها  فتقدم  بجاذبية خارقة  اأنظاره  الأع�ضاب خطفت  �ضيء حتى  كل 
للكالم  م�ضاحة  بكلمة فال  يتفوه  �ضحرها مل  و�ضل حليز  مثقلة  بخطوات 
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يف ح�ضرة عينيها، كانت اأنثي تعرف الطريق اإىل تفاحة اآدم اأخرجته من 
جنة الب�ضر لتقذفه وبقوة يف جنتها هي وفقط اأنثى لها مذاق خا�ش دون 
الن�ضاء جميعهن ي�ضلحن للع�ضق، ولكن لي�ش جميعهن ي�ضلحن لالإدمان، 

فيا للفقر عمره لو فقدها وقد كانت اأجمل ما مر به! )1)

c

)1) اقتباس مهدى. 
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اأن  الآن بعد  اإليه  العودة  باإمكانها  اأ�ضبح  انقطع حازم عن مطاردتها 
جعلته يدرك قدرتها على التخلي والغياب ويفقد الأمل منها، عادت اإىل 
املدينة ال�ضاحلية لكن مل جتده يف العمل ول يف منزل جدته ومل يكن يف 
ا، فذهبت اإىل مكانهما ال�ضري على ال�ضاطئ، كان يجل�ش مديًرا  �ضقته اأي�ضً

ظهره للطريق ووجهه للبحر.
اقرتبت منه ف�ضعر بوجودها وجذبها اإليه، وراح يتاأملها ب�ضوق ويروي 
اأدماه احلنني لها، �ضعرت بوجعه فاحت�ضنت راأ�ضه بني  اأن  ظماأه لها بعد 
اأُنثى يف حناِنها كانت  باأنامُلها خ�ضالته برفق وحنان،  راحتيها وداعبت 
اأَرق  ين�ضـاهـا؟  َفكيَف  احتـوائه  وجتيد  ِبـداخلُه  احَلـزين  الِطفـل  حُتـرك 
َدمعـُه ُمقلتيها فبـَكتُه وبَكت معه كـان ُكلمـا اختنـق بالعتاب الت�ضق بكتفها 
حتى ت�ضمُه اإليها اأكرث وجَتذبه يف عنـاق اأذهب عنه جل اأوجاعه، اأفاق على 

دمعها ال�ضاخن يروي وجهه.
ماذا حدث؟ ملاذا تبكي؟ -

هم�ضت ب�ضوت مرجتف 
راأيتك تبِك فبكيت لبكائك! -

كان �ضيغ�ضب من جوابها يف املا�ضي لكنه اأدرك الآن اأنها كانت ت�ضارك 
ت�ضتخف  اأو  بت�ضائلها  اأنها مل تالحقه  يكفيه  اأمامها،  املتاح  بالقدر  وجعه 

بدمعه وتاأخذه مبحمل ال�ضعف، لقد اأح�ضت به فاحتوته بدمعها.
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كان كل ما فيها ي�ضرق لبه، �ضيجن لو �ضلمها عقله و�ضيموت �ضوًقا لو 
ابتعد عنها، ليجن، األ يقال باأن املجانني بنعيم؟ ليمنح عقله اإجازة من 
التفكري، هل كان عليه اأن يكابد كل هذا ال�ضوق حتى يتذوق لذة ال�ضت�ضالم 

وال�ضعف! غنى لها من فرط �ضعادته و�ضوقه:
»اأ�ضابك ع�ضق اأم رميت باأ�ضهِم، فما هذه اإل �ضجية ُمغرِم، األ فا�ضقيني 

كا�ضات وغني يل بذكر �ُضلّيِم والكالم املُنعِم«
هم�ش بخفوت وكاأنه ي�ضتاأذنها: 

�ضنتزوج اإًذا؟ -
نعم، فيكفي الف�ضائح التي اأثرناها حتى الآن.  -

نه�ش وجذبها، هم�ضت مت�ضائلة:
اإىل اأين؟ -
علينا اأن نبتاع لِك ف�ضتان للعر�ش وبدلة اأنيقة لأجلي، ونخرب اجلميع  -

بزفافنا.
هل تظن اأن الأمور ت�ضري بهذه الب�ضاطة؟ -
نعم �ضنخربهم باأن زفافنا غًدا، وندير بع�ش املو�ضيقى ونعلق الزينة  -

�ضيء  ول  الآن  متفرغة  فهي  لروان  التفا�ضيل  هذه  دعي  واللمبات 
ي�ضغلها بعد �ضفر مازن �ضوى املواعظ التي تالحقني بها.

لقد فقدت عقلك، اأي زفاف هذا الذي يتم التح�ضري له يف �ضاعات؟  -
لن اأر�ضى بعد كل هذا النتظار بزفاف ل يح�ضره اأخي، لقد �ضربت 

وحتملت كثرًيا واأ�ضتحق زفاف اأ�ضطوري.
اأعدك اأن يكون زفافنا اأجمل زفاف يف البلدة واأن يتحاَك عنه اجلميع  -

لزمن طويل، لكن اأخربيني هل باإمكانِك اأن حتبيني يوًما مثل �ضقيقِك؟
ل. -
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�ضدمه جوابي فك�ضا الوجوم وجهه.
لأين اأحبك اأكرث من �ضقيقي، ومن اأي خملوق على وجه الأر�ش. -

جذبني اإىل ال�ضيارة وانطلق.
 اإىل اأين �ضنذهب؟ لقد تركت دراجتي هناك -
�ضاأريِك ال�ضقة التي جهزتها لزواجنا. -
اأنا اأريد العي�ش ب�ضقتَك. -
ح�ضًنا، �ضنذهب لرنى ما ينق�ضها. -
دعنا نعود اإىل جدتك، ونبداأ ال�ضتعداد للزواج غًدا. -

الزواج جُترى على قدم و�ضاق، ومنعتني جدتي من   كانت جتهيزات 
حاولت  اإليها،  �ضوقي  فينطفىء  مريال  اأرى  ل  حتى  املنزل  اإىل  احل�ضور 
مريال  اإىل  فلجاأت  القدمية  العادة  تلك  على  اأ�ضرت  لكنها  اأعرت�ش  اأن 
وحاولت التحايل عليها بحجة جتهيز ال�ضقة للزواج لكنها رف�ضت اإجراء 

اأي تغيريات عليها.
ت�ضتمتع بكل حلظة  اأراقبها وهي  ال�ضرب كنت  اأمامي �ضوى  يبقى  ومل 
مت�ضيها بدوين يف حني اأين �ضاأُجن من غيابها، بداأت اأرتب حلياتي معها، 
اأح�ضرت الكثري من الكتب التي تتحدث عن احلياة الزوجية كعادتي يف 

درا�ضة كل �ضيء.
 تخيلت كيف �ضيكون ردها لو راأتني الآن واأنا اأجل�ش حماًطا بع�ضرات 
الزواج، �ضت�ضخر  باملقالت احلديثة عن  الكتب و�ضا�ضة حا�ضوبي تزدحم 
اأراها مندفعة  مني قائلة هذه الأمور العفوية ل حتتاج اإىل درا�ضة، كنت 
�ضا�ضع ومع  بيننا  الفارق  لكن كان  بتجربة كل �ضيء دون تفكري،  ت�ضتمتع 

cهذا كان وجودها ي�ضعرين بالأمان ويربطني بالعامل من حويل.
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الثياب  حمالت  بني  التنقل  يف  زواجها  على  املتبقية  الأيام  اأم�ضت   
ما  �ضراء جميع  يحم�ضنها على  و�ضديقتيها كن  �ضقيقتها  ومعها  والعطور 
تقع عيناها عليه، فال جمال معها لالختيار بني قطعة ثياب واأخرى، وكاأن 

الثياب ما خلقت اإل لها، لقد ولدت لتكون عار�ضة اأزياء بالفطرة.
لكنهم عار�ضنها ذات مرة حني وقفت اأمام حمل يعر�ش ثياب �ضعبية 
الداخل،  اإىل  واندفعت  بافتتان  عار�ضته  ت�ضاهد  وقفت  للرق�ش  واأزياء 
اأمام  الأ�ضياء  ارتداء هذه  يراقبنها بذهول هل حًقا �ضتجروؤ على  فوقفن 

حازم؟
كانت كل واحدة منهن ترف�ش اأن تظهر هكذا ولو �ضًرا، لقد تربني اأن 
اإظهار اجلمال عيب يجب دفنه، مل يدركن اأن هذه القاعدة تتوقف عند 
�ضريكه، وحدها كانت  اإبهار  التفنن يف  واأن على كل طرف  الزواج  نطاق 
متلك الثقة التي جتعلها تظهر هكذا دون خوف اأو خجل مما �ضيظنه حازم 

بها، رمبا لأنه اأمدها بالثقة وك�ضر حاجز اخلوف الفطري بينهما.
فانتظرت  الزوجية  ع�ش  اإىل  اأغرا�ضها  لنقل  املخ�ض�ش  املوعد  حان 
الفتيات،  ب�ضحبة  �ضقته  اإىل  بعدها  وانطلقت  العمل  اإىل  حازم  ذهاب 
ان�ضغلوا برتتيب الثياب داخل اخلزانة وعندما انتهني من تنظيمها وقفت 

مريال م�ضدومة، لقد احتلت ثيابها كامل الأرفف.
 اأين �ضي�ضع حازم مالب�ضه بعد اأن كد�ضتها فوق الفرا�ش! حتًما �ضيقتلها 
اأخرى  ثياب  خزانة  جتد  ومل  هكذا،  مكومة  الأنيقة  ثيابه  وراأى  عاد  لو 
تكد�ش فيها اأغرا�ضه، اقرتب موعد عودته بحثت عن مفتاح اخلزانة حتى 

ل يعبث باأغرا�ضها فلم جتده.
 فانطلقت عائدة ب�ضحبة الفتيات �ضينتقم حازم منها على ما فعلته 
اأن  حذاري  �ضارمة،  كانت  اجلدة  فو�ضايا  الآن  هذا  يهم  ل  لكن  بثيابه، 

يراِك قبل موعد الزفاف حتى ل ي�ضيع منك �ضحر اللحظة.
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 عاد اإىل ال�ضقة ومنذ اأن وطائها اأح�ش بوجود �ضيء خمتلًفا، كان عبريها 
يطارده لكن من اأين اأتى؟ لقد ن�ضى اأنها كانت حتتفظ بن�ضخة للمفاتيح 
فوق  مكد�ضة  بثيابه  لي�ضطدم  غرفته  اإىل  دلف  اإًذا،  غيابه  ا�ضتغلت  لقد 
الفرا�ش باإهمال، لقد تعب يف تنظيفها وتنظيمها لتاأتي زوجته الفو�ضوية 

وتهدر تعبه ترى ملاذا نفت مريال مالب�ضه خارج اخلزانة؟ 
ف�ضاتني  بني  ما  يتاأملها  وم�ضى  مالب�ضها  كم  واأده�ضه  للخزانة  اجته 
منزله،  خارج  بها  بالظهور  اأبًدا  لها  ي�ضمح  لن  والتي  اجلريئة  ال�ضهرات 
اأغلبها �ضيق وق�ضري ب�ضكل ل يو�ضف  وبناطيل من خمتلف الت�ضميمات 
كيف �ضرتتديها؟ ثم توالت املفاجاأت ال�ضعيدة حني وقعت عيناه على ثيابها 

املنزلية الفاتنة هل حًقا �ضتواتيها اجلراأة لرتتديها اأمامه؟
ل يهم حتى لو ظلت حبي�ضة اخلزانة فيكفي اأنها فكرت يف الأمر، لقد 
اأن معظم  اأن قراأ  تاأثري ما تعر�ضت له يف طفولتها، بعد  كان يخ�ضى من 
ويرف�ضن  بعد  فيما  م�ضاكل  من  يعانون  العتداء  ملحاولت  تعر�ضن  من 
كان  اأنه  معها حتى  للتعامل  يبحث عن طريقة  العالقات احلميمية، ظل 
يتقرب منها ويتودد اإليها يف حذر، لكنها اخت�ضرت عليه الطريق الآن لقد 

اأثبتت اأن لديها ا�ضتعداد نف�ضي لتقبل الأمر ولن ترهقه.

c
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اإما يف �ضالون التجميل  مل يعد لديها وقت لتختلي فيه بنف�ضها، فهي 
حيث تعتقلها اأيدي العامالت بال�ضاعات حتى ملت من الأمر برمته لكنها 
كاأجمل  تظهر  اأن جتعلها  على  ت�ضّر  كانت  فمرام  الهرب،  على  تقوى  مل 
ذرة  اأي  بداخلها  يعد  مل  اأنه  لها  تربهن  كانت  وكاأنها  البلدة  يف  عرو�ش 

للغرية منها بعد اأن اأدركت اأخرًيا �ضريبة اجلمال التي �ضددتها مريال.
الوا�ضع  مطبخها  يف  اجلدة  على  تدخل  حني  الوحيدة  بهجتها  كانت 
الكعك  لت�ضكل  العجني  يف  يداها  وتغم�ش  بجوارها  الأر�ش  وتفرت�ش 
�ضكل  على  الكعكات  وتزين  بالزعرت  اجلنب  اأو  بالتمر  املح�ضوة  والفطائر 

وردات مبهجة، ثم تنه�ش بعدها لرتاقب برطمانات املخلالت واملربى.
كانت  حني  القدمي  جدتها  مبنزل  العيد  بليلة  يذكرها  كان  هذا  فكل 
جتل�ضها بجوارها تعد معها اأقرا�ش الكعك يف حبور و�ضعادة لقد وّلت تلك 
الأيام واأ�ضبح من النادر اأن جتد مثل هذه الأطعمة يف الأفراح اأو الأعياد.

قاطعت اجلدة ح�ضد ذكرياتها:
ل يعقل يا ابنتي اأن جتل�ش عرو�ش مل يبقى على زفافها اأيام يف املطبخ  -

كنا  اأننا  حازم  و�ضيظن  بِك،  والب�ضل  العجني  رائحة  �ضتعلق  هكذا، 
نعذبِك.

ليظن ما يظنه لن اأ�ضيع متعة اإعداد تلك الأطعمة التي ُوىل زمانها،  -
لكن..

لكن ماذا اأين �ضردِت؟  -
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ل �ضيء. -
ما  - اأخربيني  هيا  �ضيء!  كل  ورائها  تخفي  التي  الال�ضيء  هذه  من  اأٍه 

الذي �ضغلك؟ اأمل نتفق على اأن ت�ضارحيني مبا يقلقك!
بلى لكن الأمر ي�ضعب البوح به. -
حاويل حتى يهداأ قلبك. -
ليت روائح الطعام ت�ضرف حازم عن النوم قرِب حتى ل ي�ضتيقظ من  -

حديثي املفزع اأثناء النوم.
حازم يعلم بحديثِك اأثناء نومك ووجوده قربِك �ضيطرد عنك الأحالم  -

امللح  ذرات  و�ضرن�ش  بالبخور  خلفكم  �ضاأ�ضعد  تقلقي  ل  املفزعة، 
لقد  عنكم  فين�ضرف  ال�ضيطان  اأعني  نطم�ش  حتى  ال�ضقة  اأركان  يف 

جهزت عدتي.
ق�ضت الليل م�ضت�ضلمة ليد احلنانة التي و�ضمت ب�ضرتها البي�ضاء بحنتها 
احلمراء، والزغاريد تنطلق حولها مع القادمني من اجلريان وال�ضديقات 
ورائحة بخور اجلدة تكاد تخنق اأنفا�ضها مل تتخيل يوًما اأن تقام لها ليلة 

عر�ش �ضاحرة كهذه، واأن يجتمع كل هذا العدد لأجلها. 
اأخرًيا اأتى اليوم املنتظر، مل تنم ليلتها كانت م�ضتغرقة مع الفتيات يف 
الرتتيب ليوم الغد، من كان ي�ضدق اأن هذا �ضي�ضبح حال الفتاة الهاربة 
التي كانت تدور بحًثا عن ماأوى وعمل فتقابل بال�ضتعالء وال�ضخرية وهي 
تنحني لتنظف الطاولت، وجتلي الأواين باأناملها، ثم تعود للبكاء وحيدة 
كل ليلة بعد اأن اأيقنت اأن هذا احلال لن ينتهي و�ضي�ضتمر معها لالأبد! هل 
حًقا مرت ثالثة اأعوام؟ اأقَبل امل�ضاء اأخرًيا واأتى لوؤي لي�ضحبها من �ضالون 
التجميل اإىل القاعة حيث كان حازم ينتظرها على اأحّر من اجلمر، كانت 
ا منفو�ًضا بطبقات كثيفة من الُتّل والدانتيل مر�ضًعا  اأبي�ضً ترتدي ف�ضتان 
ال�ضدر ومن�ضدًل على  ي�ضيق عند  الكتفني  الأبي�ش، عاري  اللوؤلوؤ  بحبات 

خ�ضرها يف ات�ضاع، اأخفت طرحة العرو�ش وجهها و�ضعرها الكثيف.
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باإفتتان  تت�ضع  الكحيلة  عينيها  كانت  الوقوف،  على  حازم  �ضاعدها 
وعدم ت�ضديق اأن هذا اليوم اأتى اأخرًيا بعد عامني من ال�ضرب، رفع و�ضاح 
وجهها فبدت كالقمر ليلة متامه، تاأبطت ذراعه واجتهت معه اإىل القاعة 

بعد اأن تلقت كمية مذهلة من العناق واملباركة.
انتهى العر�ش بعد اأن اأعتل �ضربه، و�ضل اإىل بنايته ال�ضاهقة فحملها 

اإىل امل�ضعد هام�ًضا:
لول اأن الطريق طويل و�ضنم�ضي الليلة على ال�ضلم قبل اأن ن�ضل اإىل  -

ال�ضقة ملا ترددت يف ال�ضعود بِك.
حني  - اخلم�ضني  الطابق  من  حرة  بقفزة  للقيام  تخطط   كنت  وهل 

اخرتت هذه ال�ضقة؟ 
جديدة  - معلومة  هذه  اإًذا،  املرتفعة  الأماكن  رهاب  من  تعانني  اأنِت 

ت�ضاف اإىل قائمتك النف�ضية العظيمة.
ا. - توقف عن حتليل نف�ضيتي لي�ش يف ليلة زفايف اأي�ضً

اإىل غرفة  ا�ضتقبلتهم رائحة البخور و�ضوء ال�ضموع اخلافت، �ضحبها 
النوم ورماها بنظرة توعد:

لن اأن�ضى لِك ما فعلتيه بثيابي واحتاللِك العظيم خلزانة مالب�ضي. -
هيا اذهب من هنا اأريد اأن اأبدل ثيابي. -

يخطر  ومل  تخ�ضاها،  التي  اللحظة  اأتت  لقد  بداخلها،  ترتعد  كانت 
ببالها اأن تتعر�ش لهذا املوقف حني كانت تنتقم من نف�ضها.

و�ضلته نربة اخلوف يف �ضوتها فربت على يديها و�ضحبها بهدوء اىل 
ال�ضالة حيث املو�ضيقى الهادئة، �ضمها اإليه وراق�ضها ببطء وهو يهم�ش 

لها: 
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»�َضبيهِك بدُر الِتّم بل اأنت اأنَوُر، وَخّدِك ياقوتٌة وثغرِك َجوهُر، و ِن�ضفِك 
الإ�ضراِق  من  ُخلقتي  �ُضّكُر،  وباقيِك  ورٍد  ماء  ِوم�ضِك  َعنرب  وُثلثِك  كافوٌر 

والنوِر والبهاء«
ا�ضتكانت بني ذراعيه وتركت راأ�ضها ت�ضتقر على كتفه، غا�ضت اأنامله 

بني خ�ضالتها وحررها من تاجها الأبي�ش.
كيف ا�ضتطالت قامتِك هكذا؟ -

 اأتبع �ضوؤاله برفع ذيل ف�ضتانها لي�ضحك �ضاخًرا:
كنت اأعرف اأن هناك خدعة، هيا اخلعي هذه الدبابة قبل اأن تده�ضي  -

قدمي.
اأعاق  ال�ضخم  ف�ضتانها  لكن  قدميها  حترر  وانحنت  الأر�ش  افرت�ضت 
حركتها، لحظ تعرثها ف�ضاعدها على اجللو�ش فوق الأريكة وجل�ش على 
الأر�ش يكمل املهمة عنها، كانت قدماها مدماة من كرثة احلركة والرق�ش 

فربت عليهما بحنان.
�ضخ�ضت عيناها يف جزع و�ضوق زاد من حدة جنونه ولهفته، وحتركت 
ندباتها  ولم�ش  �ضاقيها  اأول  عند  و�ضل  حتى  قدميها  فوق  بخفة  اأنامله 
لكن  يحدث  ملا  م�ضت�ضلمة  يده  حلركة  م�ضتكينة  كانت  فتوقف،  البارزة 
توقف اأنامله اأعادها للواقع، لقد اأح�ش بندوبها و�ضرياها الآن، ترى كيف 

�ضتف�ضرها له؟ هل �ضيقبل باجلميلة امل�ضّوهة اأم �ضي�ضمئز منها؟ 
فّك �ضحاب ف�ضتانها وحرر كتفها، وتناثرت قبالت ثغره فوق ب�ضرتها 
املخملية، و�ضالت معها دمعاتها الفيا�ضة تغ�ضل عنها خط الكحل املر�ضوم 
�ضينفر  حتًما  فقده  من  حلظات  بعد  على  الآن  اأ�ضبحت  عينيها،  حول 
منها، جل�ش اأمامها وعيناه تتابع اخلطوط الوردية املحفورة بعمق �ضاقيها 

وخا�ضرتها.
اأفاقت على �ضوؤاله احلزين:
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كيف دفعوِك اإىل اإيذاء نف�ضِك بهذا ال�ضكل؟ -
 قالها بعد �ضمت دام لدقائق ظنت فيها اأنه ا�ضمئز منها، عانقها بقوة 
و�ضت بجزعه وع�ضقه �ضكت احلديث بينهما وتغلبت لغة ال�ضوق على مدار 
�ضاعات الليل، مل تظن يوًما اأنها �ضت�ضت�ضلم بهذا ال�ضكل ليد غريبة عنها، 
وكلما  مبالتها،  ل  خلف  ال�ضوق  من  بركان  تخفي  كانت  اأنها  يتخيل  ومل 

cحاول اأن ي�ضرتد وعيه غلبته ب�ضحرها فعاد ل�ضكرته من جديد.
اأ�ضعر مبرور الأيام معها،  �ضهر م�ضى واأنا غارق بروعة تفا�ضيلها مل 
كانت فاتنة بب�ضاطة ل تو�ضف تنرث اجلمال حولها، كان جمالها ينفذ من 

الداخل اإىل اخلارج في�ضحرين وي�ضرق اأنفا�ضي.
العلمي  برناجمي  تتابع  وعيناها  الطعام  تعد  كفرا�ضة  حويل  تدور 
ال�ضغرية على  فتده�ضني مبالحظاتها  للقراءة معي،  تتفرغ  ثم  املف�ضل، 
ما تقراأه كانت تالحظ معاين رائعة بني ال�ضطور، ل اأدري كيف مل اأحلظها 

رغم اأين قراأتها من قبل؟
اأذنها  طبلة  يثري  �ضوتها  اأن  مدعية  فريوز  اأغاين  اأدير  حني  تتذمر 
مبو�ضع  هائاًل  فراًغا  تاركة  الطهو،  حيث  الفني  معملها  اإىل  وتن�ضحب 
عناقها يل، ت�ضع الطعام اأمامي فاأغرق بني لذة طعامها، وبني مراقبتها، 
كانت تاأكل اأحياًنا ب�ضهية مفتوحة حتى يخال ملن يراها اأنها جنت لتوها من 

جماعة، اأغرق بتاأملها باإعجاب وحرية، فتالحظ نظراِت وتتذمر قائلة: 
اجلائعات  - الفتيات  مراقبة  الأدب  من  لي�ش  اأنه  والدتك  تخربك  اأمل 

وهن ياأكلن؟
اأت�ضاءل فقط اأين يذهب كل هذا الطعام؟ -
اأخاله يعلق ب�ضاقي، ل بد واأن هناك �ضيء يعيقه عن ا�ضتكمال طريقه. -
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بكوب  فتكتفي  �ضهيتها  اختفت  وقد  اإل  التايل  اليوم  مير  يكن  ومل 
ال�ضكولتة ال�ضاخنة التي جتيد اإعدادها.

تخرتع  اأو  اأعجبتها،  رواية  من  �ضخ�ضية  فتتقم�ش  امل�ضاء  ياأتي 
�ضخ�ضيات جديدة من وحي خيالها وتخلق يل اأدوار بها، مل اأتخيل يوًما اأن 
باإمكان امراأة واحدة اأن تت�ضكل وتتحول اإىل كتيبة ن�ضاء، اأغادرها م�ضطًرا 

ل�ضاعات قليلة لأحاول فيها متابعة عملي.
الدرا�ضية،  كتبها  بني  وتغرق  �ضوت  اأعلى  على  والتلفاز  املذياع  فتدير 
وتغرق ال�ضقة يف �ضخب ي�ضم الأذان ل اأدري كيف ت�ضتطيع املذاكرة و�ضط 
هذه احلرب؟ اأحاول عبًثا لفت انتباهها لل�ضجيج لكن �ضوتي ي�ضيع بني 

ال�ضو�ضاء التي �ضنعته، اأ�ضت�ضلم لها واأترك العمل فتلحق بي.
اأيقنت الآن حجم التناق�ش بيننا كانت تكملني باإختالفها وتعرف كيف 

تغرقني يف بحورها حتى اأنها جعلتني اأتاأمل �ضوًقا لها وهي نائمة.
قلقي  كان  عودتي،  وحتى  اليوم  مدار  على  نتوا�ضل  كنا  للعمل،  عدت 
عليها ي�ضتعل حني تتاأخر يف الرد بعد اأن لحظت مدى خوفها من البقاء 

مبفردها خا�ضة يف الأماكن املرتفعة.
لم أصدق محاوالت الثبات التي ادعتها حتى تبدو قوية أمامي، كانت 
عينيها تخبرني عن ضياعها لحظة عودتي، وكان علّي أن أجد لها ما 

يشغلها بعد أن منعتها من الخروج بمفردها، بعد أن أصبحت أخ�شى 
عليها من كل �شيء.

c
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كنت اأق�ضي نهاري يف نوم ل يقطعه �ضوى ات�ضالت حازم التي تذكرين 
ف�ضل  الأمر  لكن  القراءة  اأو  بالدرا�ضة  نف�ضي  اأ�ضغل  اأن  حاولت  بوحدتي، 

�ضريًعا وفقدت الرتكيز.
عادت الأ�ضوات اإىل راأ�ضي من جديد واأ�ضبحت تطاردين طوال الوقت 
حتى اأثناء النوم، كانت دائمة املقارنة بيني وبني جميع من حويل، وف�ضلت 
بالهرب منها فا�ضت�ضلمت لها بالتدريج وراأيت اأن معها حق، مل تكن املقارنة 
ل�ضاحلي يوًما و�ضيكت�ضف حازم هذا قريًبا ويرحل عني فجميع الفتيات 
حوله ناجحات وطموحات اأما اأنا فمجرد متثال عر�ش فاتن لكن بال روح 

اأو حياة.
حتى بطالت رواياته كن قويات وجريئات بقوة �ضخ�ضيتهم وطموحهم 
وزاد من خويف اأين وجدت �ضبًها كبرًيا يجمع بيني وبني بطلة الرواية التي 
بجنونها  بي  ذكرته  حتًما  تول�ضتوى«  لـ  كارنينا  »اآنا  اإياها،  حازم  اأهداين 
وتقلبات مزاجها وخوائها الداخلي، يا اهلل لقد ف�ضلت حتى يف التغلب على 

ن�ضاء الروايات الوهمية!
زادت حدة الأ�ضوات وحتولت اإىل م�ضاهد ب�ضرية كانت تتفاعل معي 
وروان، حتى  ت�ضنيم  بغياب  الأمر  وزاد  الواقع  وبني  بينها  اأفرق  اأعد  فلم 
مرام ان�ضغلت عني بعملها ودرا�ضتها، اأ�ضبحت وحيدة متاًما ل �ضيء لدي 
اأفعله �ضوى اجللو�ش مع اأفكاري املج�ضدة واجلدال مع الأ�ضوات التي حتتل 

cراأ�ضي. �ضعرت باأن حازم اأ�ضبح يتهرب من جنوين بالعمل. 
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وراء  ال�ضر  ما  اأفهم  كي  اأعاين  كنت  بداأ،  املعاناة  يف  دوري  اأن  يبدو 
ال�ضديدة  غ�ضبها  بنوبات  تفاجئني  وكانت  املتناق�ضة!  مريال  ت�ضرفات 

وال�ضريعة بدون اأ�ضباب ُتذكر.
�ضراخ  اإىل  بالتدريج  حتول  والذي  املقهور  بعتابها  يومها  فاجئتني 
غا�ضب حتى اأنه من كان يراها �ضيظن باأنها تعر�ضت خليانة ب�ضعة على 
يعرت�ش  ما  كل  وتلعن  ت�ضّب  وهي  جنون  يف  بال�ضقة  تدور  راحت  يدي، 
تركتها  ال�ضرفة كما  اأحذيتي يف  لتجد  ا�ضتيقظت  لأنها  طريقها، كل هذا 

بعد اأن قامت بتنظيفها.
 كنت قد تاأخرت عن العمل مبا يكفي ومل اأجد ما اأ�ضعه بقدمي بعد 
اأحذيتي فارتديت حذاء ال�ضاطئ البال�ضتيكي وذهبت،  اأن اختفت جميع 
قدمي  على  عينيها  وقعت  اإن  وما  عودتي  عند  انتظاري  يف  جتل�ش  كانت 
حتى انفجرت واتهمتني باأين اأتعمد اإظهارها مبظهر الزوجة املهملة، هل 
كان علّي اأن اأوقظها من نومها املتقطع ل�ضوؤالها عن اأحذيتي؟ حتًما كانت 
�ضتفتعل عراك من نوع اآخر وتتهمني باأين ل اأراعيها ول اأهتم اإل بنف�ضي. 
ظننت يومها اأن اآثار هذا اخلالف �ضتمتد حتى ال�ضباح لكنها عادت 
ابت�ضامتها  اإحدى  منحتني  رائع،  �ضهرة  ف�ضتان  ترتدي  وهي  فرتة  بعد 
ال�ضاحرة وجذبتني من يدي اإىل ال�ضرفة حيث الع�ضاء الفخم الذي اأعددته 

على �ضوء ال�ضموع واملو�ضيقى الهادئة.
هل كانت تعتذر عما بدر منها؟ مل اأكن اأطمع يف اعتذار بقدر ما كنت 
اأجل حذاء، رمبا كان لالأمر  للبكاء من  الذي دفعها  ال�ضر  اأمتنى معرفة 

عالقة بهرموناتها الأنثوية!
مكتبي  اإىل  فان�ضحبت  حتتمل  ل  ل�ضخرية  جديد  من  مزاجها  حتول 
ال�ضقة  كانت  اأجدها،  فلم  الفرا�ش  اإىل  واجتهت  متاأخًرا،  عملي  واأنهيت 
ي�ضّع منها �ضوء خافت  بال�ضالون  زاوية �ضغرية  الظالم عدى  غارقة يف 



277

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

و�ضوت مو�ضيقى حزينة، كانت تنتحب و�ضوتها يردد اأحد اأغانيها البائ�ضة 
 There goes my mind racing And you are th reason..
 ThatI’mstill breathing ..I’m hopeless now I’d climb every
 mountain. And swim every ocean.. Just to be with you And
 fix what I’ve broken.. Oh,’cause I need you to see That you
are the reason.

متى �ضتنتهي هذه اجلنازة يا مريا؟ -
قفزت مرعوبة كمن �ضبط متلب�ش باجلرم.
حازم ملاذا مل تذهب اإىل النوم حتى الآن؟

كنت اأنتظرك. -
اأنا معاقبة الليلة. -
من الذي جتراأ على عقابِك؟ -
عاقبت نف�ضي لأين �ضايقتك، ل اأدري ما الذي يحدث معي! لكن حور  -

اأخربتني اأنها تقلبات عادية ب�ضبب ا�ضطرابي اللعني، �ضدقني اأنا مل 
اأعد اأحتمل ما يدور بداخلي، وفقدت التمييز بني خيايل وبني الواقع.

اأننا �ضننام هنا  - باأوقات كهذه، لكن هل هذا يعني  ل عليِك كلنا منر 
الليلة؟

هل �ضتن�ضم اإيّل؟ -
وهل لدّي خيار اأخر مع اأين ل اأفهم؟ ماذا حدث من الأ�ضا�ش؟ -
هيا اإىل الفرا�ش حتى ل اأ�ضاب بجلطة بعد كل ما �ضرحته لَك ول زلت  -

ل تفهم.
اإىل  وحتول  تطور  الأمر  لكن  الطرق،  ب�ضّتى  اإثارتها  اأجتنب  اأ�ضبحت 
جنون تام، عدت من العمل مبكًرا لأجدها يف غرفة النوم تفرت�ش الأر�ش 

وحولها ثيابها املتناثرة وكتبها املمزقة.
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 مل تلتفت اإيّل حني اقرتبت منها كانت من�ضغلة بتمزيق �ضاقها ب�ضكني 
املطبخ، جذبت ال�ضكني من يدها بحذر ووقفت بجوارها مذهوًل، بادلتني 
النظرة ال�ضائعة التي رافقتها على مدار الأيام الأخرية، وان�ضابت دمعاتها 
و�ضهقاتها املتقطعة، متالكت جزعي وحملتها اإىل احلمام نظفت جروحها 

و�ضمدتها.
قر�ش  ناولتها  تقطيب،  اإىل  بحاجة  جرحها  يكن  مل  احلظ  حل�ضن 
اأجلت  لعناقي،  م�ضت�ضلمة  متاًما  �ضاكنة  كانت  بجوارها،  ومنت  مهدىء 

�ضوؤالها عن �ضبب فعلتها هذه اإىل اأن تهداأ.
هم�ضْت من بني نحيبها:

غني يل �ضيًئا ب�ضوتك. -
اأنِت تكرهني ق�ضائدي.  -

تكن  اأن حالتي مل  رغم  املحاولة  على  اأجربين  با�ضتجداء  اإيّل  نظرت 
ت�ضمح بالغناء، غنيت لها

»ها حبيبي خلاطري ل تاأذي نف�ضك منو زعلك؟ اأنت مني تزعل لك 
واهلل زعل الدنيا كلها ول مكروه مي�ضك ابت�ضم هدي اأع�ضابك خِل را�ضك 

بني اأيديا لك اأدلل علّيا اأدلل علّيا يا هبة ربي من ال�ضما واأجمل هدية« 
التي خلفتها، وقعت  الفو�ضى  واأعدت ترتيب  نامت،  اأن  بعد  ان�ضحبت 
الذي  ثانية؟ ما  للخمور  الفارغة، هل عادت  عيني على زجاجات اخلمر 

دفعها لهذه احلالة لقد كانت مبزاج جيد هذا ال�ضباح؟!
لقد  عنها،  التخفيف  يف  وف�ضلت  فرتة  منذ  تعاين  كانت  الواقع  يف  ل 

اأخطاأت جًدا حني اأجلت ا�ضت�ضارة طبيبتها.
بالعودة  توا�ضلت مع »حور« لكن كانت يف موؤمتر باخلارج، ن�ضحتني 
حالتها  تدهور  ومبراعاة  مبفردها،  مريا  تبقى  ل  حتى  جدتي  منزل  اإىل 
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لحظت  ت�ضتيقظ،  حتى  وانتظرتها  ال�ضرورية  الأ�ضياء  جمعت  النف�ضية، 
حركتها.

كيف حالِك الآن؟ -
بخري، هل اأنَت غا�ضب مني؟ -
ل تتخيلي كم كان خويف عليِك، لكن ما الذي دفعك اإىل هذا؟! -
مل اأعد اأحتمل الفو�ضى التي بداخلي، كنت ا�ضعر بك تبتعد عني رغم  -

وجودك الدائم معي، و�ضيطرت علّي فكرة اأين غري جديرة بك واأنك 
�ضتلفظني قريًبا، وفقدت قدرتي على مقاومتها، اأردت احل�ضول على 
مل  بالوح�ضة  �ضعوري  لكن  لل�ضرب،  عدت  لذا  والهدوء  الراحة  بع�ش 
�ضيء،  اإىل  اأ�ضل  اأن  دون  املطاف  نهاية  بلغت  قد  باأين  و�ضعرت  يهداأ 
للت�ضاوؤل عن جدوى بقائي على قيد  دفعني �ضعوري باخلواء والف�ضل 
اأقف  اأين  ناجحني، يف حني  اأكرث من ذلك، جميع من حويل  احلياة 
عادت  مب�ضحة  احتجزت  التي  �ضقيقتي  حتى  �ضنوات،  منذ  مبكاين 
حلياتها وجناحها �ضريًعا، انظر اإيّل اأنا ل اأجيد �ضوى التنقل من ف�ضل 

اإىل ف�ضل، حتى الإقالع عن اخلمور ف�ضلت فيه.
�ضممتها اإيّل بقوة هام�ًضا:

ما الذي دفعك لإيذاء نف�ضك بهذا ال�ضكل؟ -
�ضعرت بالذنب والندم لعودتي للخمور، وظننت اأن اإح�ضا�ضي بالذنب  -

�ضيتوقف لو عاقبت نف�ضي.
اأن  - يكفيِك  كان  اأخطاأنا  تتكرر  اأن  الطبيعي  من  مريال  يا  ب�ضر  نحن 

تلجاأي اإىل اهلل وتتوِب عن ما حدث.
اأخربتَك باأين فقدت تركيزي ومل اأعي ما اأفعله، ول فائدة من احلديث  -

معي.
�ضنذهب لالإقامة عند جدتي، ولنا حديث اآخر فيما بعد. -
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ِبها  اأ�ضُعر  كنت  اأفهمها  اأعد  مل  اأذهلتني  ب�ضهولة  لقراري  ا�ضت�ضلمت 
قريبة مني حد اللتحام لكنها تتال�ضى مبجرد اأن متتد اأناملي ملعانقتها، 

ك�ضراب جت�ضد على �ضكل اأنثى ناعمة منحتني حياة رائعة ثم تبخرت.

c
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كان  احتمايل،  يفوق  اإدمان  حازم،  واأدمنت  اأخ�ضاه  كنت  ما  وقع  لقد 
وقع غيابه عني اأ�ضد من الإقالع عن اخلمور واملهدئات، وزادت عقالنيته 
اأ�ضبحت  �ضاخر  ب�ضكل  بيننا  احلال  تبدل  جنوين،  من  اأع�ضابه  وهدوء 

اأعاين من الو�ضاو�ش، وهداأ هو بعد اأن تاأكد من امتالِك.
امل�ضكلة كانت يف م�ضاعري املت�ضاربة لذا علّي التحكم فيها، تذكرت اأن 
عمر حكى يل مرة عن �ضريحة تتحكم يف اجلانب العاطفي داخل الإن�ضان، 

فبحثت عنها، لكن احرتت ما بني اأ�ضرارها ومميزاتها.
ات�ضلت به و�ضاألته عن �ضريحة »لينورا« لكنه حذرين منها وزعم اأنها 
غالبية  لأن  احلرب،  انتهاء  بعد  وطنه  اإىل  عودته  عدم  يف  ال�ضبب  كانت 
ال�ضريحة فقدوا عاطفتهم وقدرتهم على  الذين عادوا قاموا بو�ضع هذا 
التفاعل وال�ضعور فاأ�ضبحوا جمرد اآلت وحتولت البلدة اإىل مدينة باردة 

ب�ضببها.
غرقت يف حريتي ما بني خو�ش التجربة والتخل�ش من م�ضاعري التي 

ُتنغ�ش علّي حياتي وبني التعاي�ش مع ا�ضطرابي.
عادت حور من املوؤمتر وذهبنا اإليها.

لقد قررت تركيب �ضريحة لينورا. -
خيم ال�ضمت بنا ورمقتني حور بده�ضة و�ضاح بي حازم:

اأين  - من  اأفهم  اأعد  مل  الإح�ضا�ش،  نعمة  عن  تتخلي  حتى  جننتي  هل 
تاأتيِك هذه الأفكار الكارثية؟!
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نعمتك هذه اأ�ضبحت نقمة حياتي، اأنَت ل تعرف �ضيًئا عن معاناتي،  -
واكتفيت بت�ضديق قناع املرح الذي اأ�ضعه اأمامك حتى ت�ضعر بالر�ضا 

عن نف�ضك.
مريال اهدئي كل �ضيء قابل للنقا�ش، اأعر�ضي لنا فكرتك. -
اأنا اأعي�ش يف عامل من امل�ضاعر ال�ضوداء املج�ضدة بال�ضوت وال�ضورة،  -

وتظل تطاردين اأينما ذهبت، وفقدت قدرتي على البوح ف�ضرت اأ�ضعر 
باخلر�ش، كل هذا مع غياب حازم عني، ل اأعلم اأين ذهب العا�ضق 

الذي اأدمنته؟
التي  الإحباط  التحكم يف م�ضاعر  النحيب فجاأة وفقدت  انفجرُت يف 
حازم  عني  يف  راأيتها  التي  ال�ضفقة  نظرات  اأحتمل  ومل  علّي،  �ضيطرت 

فهربت من اأمامه ومنعته حور من اللحاق بي.
هذا  - اإىل  و�ضلت  حتى  املا�ضية  الفرتة  يف  الكثري  عانت  اأنها  يبدو 

النفجار.
درا�ضتها  - على  تعمل  اجلميع  مع  ومرحة  هادئة  كانت  العك�ش  على 

طوال  معها  كنت  كتب،  من  عليه  عينيها  تقع  ما  وتلتهم  بحما�ضة 
النهار عرب الر�ضائل واإىل جوارها عند عودتي حتى ذهابنا للنوم، مل 

اأجتاهلها كما ادعت.
اأنَك على جهل بحقيقة ما يعانيه ال�ضخ�ش احلدي ِمن  - من الوا�ضح 

تخبط دائم ب�ضكل يف�ضله عن الواقع.
كيف هذا؟ -
تفكري  - فرط  نتاج  كان  املثال  �ضبيل  على  الأخرية  الفرتة  يف  �ضلوكها 

يف  لكن   ، املرحة  الفتاة  �ضخ�ضية  بتقم�ش  منه  التخل�ش  حاولت 
الداخل كانت تعاين من �ضدة و�ضاو�ضها.

لكن اأنا مل اأتوقف يوًما عن التعبري عن م�ضاعري لها. -
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هذا  - مع  التعامل  به،  ما متر  لك  اأ�ضرح  اأنا  بالتق�ضري  اأتهمك  اأنا مل 
ال�ضطراب ي�ضبه التعامل مع مري�ش م�ضاب باحلروق، ل بد واأن يتم 
التعامل بحر�ش حتى ل ت�ضعر باأنها عبء عليَك اأو اأنَك �ضجرت منها.
عادت مريال من اخلارج وجل�ضت يف هدوء وكاأنها مل متر بنوبة عا�ضفة 

منذ قليل.
هل اأنِت بخري الآن يا حبيبتي؟ -
ل داعي ل�ضفقتك كنت اأ�ضعر بالختناق وانتهى الأمر. -
مريال هل ترغبني يف اإجناح عالقتك بحازم؟ -
هل �ضارحِك برغبته يف النف�ضال عني؟ -
نوبتك  - اأثناء  هذا  تتذكري  اأن  حاويل  املوت  �ضوى  عنِك  يبعدين  لن 

القادمة.
ال�ضريحة  - تركيب  و�ضاأجري  عالقتنا  على  احلفاظ  اأجل  من  هنا  اأنا 

حتى تتوقف ا�ضطراباتي.
لن اأقبل بالعي�ش مع زوجة بال م�ضاعر. -
ل اأحد ي�ضعر مبا اأمر به كنت اأقاتل كل يوم حتى اأجد �ضبب يجعلني  -

اأ�ضتمر يف احلياة.
تولت حور احلديث: 

يف  - ف�ضلوا  اأن  بعد  الكثريين  انتحار  يف  لينورا  �ضريحة  ت�ضببت  لقد 
لديِك  اأنها ل توقف جم�ضات ال�ضتقبال احل�ضي  التعاي�ش معها، كما 

هي تتحكم فقط يف ردة فعلك وترتكِك عاجزة عن التفاعل.
ل اأعرف حّل اآخر غريها ولن اأتناول املهدئات التي ت�ضيبني بالفتور. -
هناك حل اآخر بعيًدا عن املهدئات لكنه يتطلب منك الإرادة وال�ضرب. -

عدنا اإىل املنزل وجتنب حازم احلديث معي حتى م�ضاء اليوم التايل.
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ملاذا اأخفيتي عني ما يحدث معِك؟ على مدار �ضهرين واأنا اأتخبط بني  -
يف  املزيف!  من  منها  احلقيقي  اأعرف  اأعد  ومل  وت�ضرفاتك  اأفعالك 

حني اأين تركت نف�ضي اأمامِك ككتاب مفتوًحا.
باأين  - وت�ضعرين  اأع�ضابي  تثري  باردة  بعقالنية  معي  تتعامل  لأنك 

تقلباتي  معظم  اأن  مع  منه،  احلذر  ي�ضتوجب  معدي  مبر�ش  م�ضابة 
قابلة لل�ضيطرة، لكنَك كنت تكتفي بكلماتَك الباردة ال�ضخيفة مثلَك، 
ل اأدري ملاذا ل ترتجم كلماتك اللعينة هذه اإىل اأفعال اإن�ضانية كالعناق 

مثاًل؟ 
مل اأكن اأعرف كيف اأت�ضرف وكان عليِك م�ضاعدتي بقليل من البوح. -
مل اأحتمل اأن تراين بهذا ال�ضعف وخ�ضيت اأن ت�ضمعني اإحدى عباراتك  -

ال�ضخيفة مثل )مريال ل تعلقي نف�ضك بي حتى ل تنهاري عند غيابي، 
ا(. مريال الب�ضر حمطات يف حياة بع�ضهم بع�ضً

�ضدمت من مواجهتها:
مل اأظن اأن كلماتي ال�ضخيفة �ضتظل حمفورة براأ�ضِك، لقد كنت اأواجه  -

ببداية  راأيك  ما  الآن  فهمتي؟  هل  فقدِك  من  وخويف  و�ضاو�ضي  بها 
جديدة بدون اأقنعة؟

وافقُت على خو�ش رحلة العالج النف�ضي، كنُت اأخ�ضع اإىل عدة جل�ضات 
اأ�ضبوعية، جل�ضة عالج نف�ضي اأحتدث فيها عن حياتي وطفولتي، وجل�ضة 
باجلدل  خا�ضة  وجل�ضة  معي،  يحدث  ومبا  با�ضطرابي  للتوعية  جماعية 
ال�ضلوكي نناق�ش فيها اأنا وحور قناعاتي واآرائي التي اكت�ضفت اأن معظمها 

خطاأ واأنها كانت نتاج ذكرياتي املوؤملة.
مل اأتخيل اأن جمرد البوح �ضيكون منهًكا بهذا ال�ضكل، كنت اأعود اىل 
كانت  نب�ضناها،  التي  الذكريات  اأ�ضباح  تطاردين  للطاقة،  فاقدة  املنزل 
بها  تتهمني  كانت  التي  بالب�ضاعات  تاأثرت  اأين  اكت�ضفت  حني  �ضدمتي 
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�ضذى، حتى اأ�ضبحت قناعات را�ضخة بداخلي، لهذا كنت اأعاقب ج�ضدي؛ 
كنت اأهرب من نف�ضي واأخ�ضى البقاء وحيدة لقناعتي اخلفية باأين ب�ضعة 

ل اأملك �ضوى جمايل.  
ظلت حور تتكىء اجلرح وت�ضر على اإخراج الذكريات العالقة بداخلي، 
حتولت  واللعن،  بال�ضّب  اأمطرها  واأحياًنا  اأحياًنا  بالبكاء  اأنهار  كنت 

اجلل�ضات اإىل �ضراخ حتى ُيخيل ملن يرانا اأننا نت�ضاجر.

c
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كنت اأراقب العالقة بني حازم ومريال بحريٍة، كنت اأ�ضفق على مريال 
التي باتت �ضجينة املنزل بعد اأن منعها حازم من اخلروج مبفردها ب�ضبب 

طريقتها املتهورة يف عبور الطريق ون�ضيانها املفرط لالأماكن وال�ضوارع.
ا�ضتغربت من تقبلها لقراره وظننت اأنها اأ�ضبحت خا�ضعة لديكتاتورية 
حازم، لكن اكت�ضفت بعد اأيام اأن مريال �ضخ�ضية عابثة تثري جنون �ضقيقي 
بت�ضرفاتها املتقلبة، تغ�ضب بدون �ضبب ومتالأ البيت بال�ضراخ وال�ضتائم، 

ثم تعود لتهداأ �ضريًعا وكاأن �ضيًئا مل يكن.
كان حازم يبتلع غ�ضبه منها بعد دقائق من م�ضاجرتهما ليجل�ضها على 
�ضاقه وي�ضمها اإليه، كان يتفنن يف دللها فينتقي لها ثيابها وي�ضفف لها 

�ضعرها ويطلي اأظافرها، رغم كل ما تفعله به.
كلمة  ملجرد  لأ�ضابيع،  كانت متتد  والتي  مازن  مع  م�ضاحناتي  تذكرت 
ع�ضبيته  اأمام  النهاية  يف  ال�ضمت  لزمت  حتى  ق�ضد،  دون  بها  تفوهت 
لكن  ل�ضاحلي،  املقارنة  تكن  مل  بالطبع  القا�ضي،  لهجره  اأتعر�ش  ل  كي 
التي  ال�ضفات  تظل عالقتهما حمرية فكالهما يحمل مزيًجا غريًبا من 
ل تطاق فو�ضاو�ش حازم و�ضيطرته اأمر ل حتتمله اأّي فتاة فما بالك مبريال 

املتحررة!
كنت اأ�ضتيقظ فزعة على �ضراخ اأحدهما بعد اأن تعر�ش ملقلب على يد 
الآخر فبت انتظر اأن متر �ضاعات ال�ضباح الأوىل وتنتهي فقرة املقالب كي 

اأنعم بنوم هادىء.
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اإيقاظه بهذه الطريقة  تخيلت ما �ضيفعله بي مازن لو فكرت يوما يف 
التي تفعلها مريال �ضيطلقني حتًما مع اأول قطرة ماء اأ�ضكبها فوق راأ�ضه، 

ترى كيف و�ضلت العالقة بينهما لهذه الدرجة من الألفة؟
مريال  مزاجيات  خلف  ما  مر�ش  هناك  يكون  اأن  يوًما  اأتخيل  مل 
وت�ضرفاتها املجنونة، اكت�ضفت هذا اليوم حني جل�ضت اأ�ضتمع اإليها وهي 
ا�ضتطاعت حتمل  يا اهلل كيف  تتحدث عن معانتها مع هذا ال�ضطراب، 

هذا اجلنون؟!
الإن�ضان  جتعل  الداخلية  فاملعاناة  اإًذا،  جمعهما  ما  هو  املر�ش  كان 
اأجل  من  ويقاتل  غريه  من  اأكرث  ال�ضادقة  وامل�ضاعر  احلب  قيمة  يدرك 

احلفاظ عليه.
العالقات  باأن  وعٌي جديٌد  وبداخلي  ب�ضحبة جدتي  املنزل  اإىل  عدت 
يعرف كل طرف  اأن  بّد  ل  اأظن،  كما كنت  العاطفة وحدها  تقام على  ل 

مميزات �ضريكه ويقدرها، ويحاول التعاي�ش مع عيوبه.  
اأهتم مبميزاته، كان  لقد حفظت عيوب مازن عن ظهر قلب لكن مل 
ك�ضديق  معي  ويتعامل  عليه  ُمقبل  هو  فيما  دائًما  وي�ضاركني  �ضريًحا 
اأعرف  املفرطة، ل  ال�ضرب على ح�ضا�ضيتي  الكثري من  لديه  مقرب، كان 

اأين كانت تختبئ هذه ال�ضفات؟ حتًما لو فت�ضت لوجدت اأ�ضياء اأخرى.

c
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حتى  اأحدهم  بحب  اأقع  اإن  ما  باخلوف،  مرتبًطا  عندي  احلب  كان 
اأتعر�ش للهجر على يديه وما اإن يطمئن قلبي لوجود اأحدهم حتى اأفقده، 
اهتمامها  وعدم  برعونتها  عليها  خويف  اإ�ضعال  عن  مريال  تتوانى  ومل 

بنف�ضها، وزادت اجلل�ضات من حدة ت�ضرفاتها.
 مل يكن من ال�ضهل عليها اأن تتعرى من ذكرياتها وما�ضيها، فبعد اأن 
ظنت اأنها اأودعت ذكرياتها الب�ضعة داخل �ضندوق حُمكم فاإذا ب�ضندوقها 

الأ�ضود يفتح رغًما عنها. 
معها  بداأ  ا�ضطرابها  اأن  حقيقة  تواجه  اأن  عليها  ال�ضعب  من  كان 
بعد  الأمر  اأنها تخطت  اإليها، ظننت  النا�ش  اأقرب  وب�ضبب  منذ طفولتها 
اأن حت�ضنت عالقتها ب�ضقيقتها يف الفرتة املا�ضية لكنها انتك�ضت وعادت 
لتفتعل امل�ضاحنات مع مرام التي ا�ضتوعبت الأمر وتركت لها فر�ضة اإفراغ 

غ�ضبها املكبوت منذ �ضنوات.
الرف�ش  يف  ا�ضتمرت  هذا  ومع  كوابي�ضها  حدة  من  اجلل�ضات  زادت 
مثبطات   دون  وحيدة  العنيف  ا�ضطرابها  تواجه  كانت  املهدئات،  لتناول 

تهداأ من حدة اأفكارها وم�ضاعرها.
اعرتفت يل باأنها ممتنة لوجودي معها رغم رف�ضها ال�ضديدة ملحاولتي 
لالعتناء بها، واأنني ال�ضبب الوحيد الذي يدفعها لال�ضتمرار يف العالج، 

ا مثلي. وباأنها تعرف جيًدا اأنها ل ت�ضتحق �ضخ�ضً
اأعلم اأنها ُتعذب نف�ضها كل يوم ب�ضببي وتظن اأنها تعيق م�ضار حياتي، 

لكن كيف اأجعلها تتخل�ش من �ضعورها اللعني بالذنب جتاهي؟!
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هل اأنِت م�ضتعدة للذهب لقد بداأ املوؤمتر؟ -
فيه  راأيتها  الذي  الق�ضري  الأ�ضود  بف�ضتانها  املبهرة،  طلتها  فاجاأتني 
باأول لقاء و�ضعرها املرفوع لأعلى على �ضكل تاج رقيق �ضنعته من جديلة 
لتغطي خ�ضرها،  ان�ضيابية  الغزيرة يف  ان�ضدلت منها خ�ضالتها  �ضغرية 
ات�ضاًعا لكن مل تتخلى عنها نظرة  ور�ضمت عينيها بخطني ُكحل زادهما 

ال�ضياع التي تهاجمها كلما تعر�ضت لنوبة قلق.
اأنا م�ضتعدة لكن ل اأرغب يف امل�ضاركة. -
على  - الكثريين  و�ضت�ضجع  لكلماتك م�ضداقية  �ضيكون  يا مريا؟!  ملاذا 

بدء العالج.
اأمام  - الطريق  بقارعة  عارًيا  وال�ضري  ثيابك  عن  التخلي  ي�ضبه  الأمر 

ح�ضد من الغرباء.
و�ضلت اإىل القاعة واأناملها تت�ضبث بكفه، كان كالهما يف اأوّج اأناقته، 

cهو بكنزته البي�ضاء وبنطاله الأ�ضود وهي بف�ضتانها الأ�ضود املنفو�ش.
افتتحت حور املوؤمتر وحتدثت عن تخ�ض�ضها وعن دور موؤ�ض�ضتها يف 
تطور الطب النف�ضي واأكدت على رف�ضها ال�ضريح  ل�ضريحة لينورا التي 

تفقد املري�ش اأهم ما مييزه كاإن�ضان من عاطفة وم�ضاعر.
راأي  واإىل  العالج  رحلة  �ضاركتني  التي  املجموعة  مل�ضاركة  ا�ضتمعُت 
مرة  لأول  ال�ضطراب،  ب�ضبب هذا  معهم  بها  مروا  التي  واملعاناة  ذويهم 
على حق يف  كان حازم  لقد  اأثريها حويل،  كنت  التي  املتاعب  كّم  اأُدرك 

خوفه الدائم علّي.
واأ�ضدقائي  وعائلتي  منزيل  حويل،  من  الأ�ضياء  ي�ضرب  اجلنون  كان 
حتى زوجي كان م�ضاب بلوثة و�ضاو�ش اأحالت عقله اإىل جحيم، من اأين 

يل بالعقل اإًذا واأنا مل األتقي ب�ضخ�ش طبيعي طيلة حياتي؟
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اأفقت من �ضرودي بعد اأن تردد ا�ضمي ُمعَلًنا عن دوري بامل�ضاركة، ربت 
املن�ضة،  واعتليت  ترددي  فتخليت عن  وت�ضجيع،  بحنان  كفي  على  حازم 

قدمت نف�ضي وبداأت احلديث، قائلة:
ال�ضخ�ضية  - ا�ضطراب  مع  احلياة  تكون  كيف  يت�ضاءل  هنا  اجلميع 

البطيء  واملوت  انعدام احلياة  ب�ضًعا من  ي�ضبه خليط  الأمر  احلدية، 
يتبعه فرط ن�ضاط وتفكري، اأ�ضعر اأحياًنا باأين على قمة احلياة، هادئة 
ومتزنة، ثم فجاأة ينقلب اإح�ضا�ضي واأ�ضل اإىل القاع ب�ضرعة  تفقدين 
ح�ضا�ضة  م�ضاعري  ت�ضبح  الأ�ضباب،  لأتفه  اأثور  وجتعلني  اأع�ضابي 
كاأن  النا�ش،  اإليها معظم  يلتفت  ل  التي  ال�ضغرية  التفا�ضيل  وتوؤملني 
اأ�ضعر باأنه ملَّ  اأثناء حديثه معي فيجعلني  ينظر اأحدهم اإىل �ضاعته 
مني، اأو اأن يخربين اأحدهم اأثناء معاناتي باأين اأبالغ يف ت�ضرفاتي، 
اأ�ضعر وقتها باأين عالقة يف  باإيجابية وتفاوؤل  واأنه يجب علّي التفكري 
اأحتّم�ش  رائعة  اأيام  هناك  مبعاناتي،  ي�ضعر  فيه  اأحد  ل  غريب  عامل 
فيها للحياة واأندمج مع من حويل كاأي �ضخ�ش طبيعي، فاأ�ضعر بنوبة 
مبجرد  ينتهي  هذا  كل  لكن  معاناتي،  تن�ضيني  نف�ضي  وهدوء  �ضعادة 
اأواجه �ضعور بالرف�ش يدفعني لالنزواء بعيًدا  اأو  اأتعر�ش ل�ضغط  اأن 
�ضخ�ش  لأي  احلقيقية  املعاناة  هي  احلميمية  العالقات  النا�ش،  عن 
م�ضاب با�ضطراب ال�ضخ�ضية احلدية، اأجد نف�ضي وبدون ق�ضد اأدفع 
وكلما  معاناتي،  تزداد  م�ضاعري  زادت  وكلما  عني  بعيًدا  اأحب  من 
حاولت الحتفاظ به بقربي اأجده يبتعد عني لأين اأ�ضئت التعبري عن 
م�ضاعري، اأ�ضمع با�ضتمرار اأ�ضوات بداخلي تخربين ب�ضرورة التوقف 
عن اإف�ضاد العالقة لكن ل اأعرف كيف اأتوقف، فكل هذا يحدث دون 
وعي مني، اأ�ضعر اأحياًنا بالرف�ش من اجلميع، ل اأحد يتقبلني كما اأنا، 
اجلميع ي�ضاومني اإما اأن اأتغري واإل �ضيتخلوا عني، كل هذا كان يدفعني 
اأحدهم   اأن يتحمل  امل�ضتحيل  واأنه من  اأ�ضتحق احلب  باأين ل  لل�ضعور 
العي�ش معي حتى الأوقات التي اأ�ضعر فيها باحلب تتحول ب�ضهولة اإىل 
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القا�ضية،  الكلمات  اأو  ال�ضاخرة  التعليقات  بع�ش  ب�ضبب  ورف�ش  اأمل 
اأحياًنا ي�ضيطر علّي الغ�ضب ويتحكم يف م�ضاعري واأفكاري فاأ�ضت�ضلم 
لل�ضعور باأين اأ�ضتحق ما يحدث يل، ميالأين ال�ضعور بالذنب ويدفعني 
لإيقاع الأذى على نف�ضي حتى اأتغلب على الأمل الذي ي�ضيطر علّي، لكن 
هذا ال�ضعور يزداد حدة ويجعلني اأرغب يف املوت ب�ضدة، اأ�ضعر دائًما 
باأين علقت داخل كابو�ش ب�ضع ل اأعرف كيف اأ�ضتيقظ منه؟ واأعي�ش يف 
خوٍف دائم ب�ضببه، واأخ�ضى اأن يظهر اجلانب املظلم بداخلي فينتهي 
واأفكاري،  للبوح مب�ضاعري  الكافية  الثقة  لدّى  ولي�ش  ب�ضببه،  زواجي 
مظلمة  غابة  داخل  وحيًدا  ال�ضري  ت�ضبه  ال�ضطراب  هذا  مع  احلياة 
حتاول  الطريق  اإىل  تر�ضدك  بو�ضلة  اأو  �ضوء  �ضعاع  بدون  وخميفة 
فتح عينيك بات�ضاعهما لروؤية ما يدور حولك لكن ل ت�ضل اإىل �ضيء، 
الأ�ضوات من حولك تزداد �ضخب وهمجية فتتوقع اأن تتعر�ش للهجوم 
يف اأية حلظة ومن اأي �ضخ�ش، فتفقد قدرتك على التمييز بني عدوك 
اأفقدك  والغدر  اخليانة  مهول من  لعدد  تعر�ضت  اأن  بعد  و�ضديقك، 
الثقة بكل �ضيء، يف النهاية ل يبقى اأمامك �ضوى اختيارين، اإما البحث 
عن امل�ضاعدة والعالج اأو الإقدام على  النتحار، لكن نحن املحاربون 
�ضد هذا ال�ضطراب منلك قوة داخلية متنعنا من ال�ضت�ضالم للموت 
لذا نعاود املقاومة مرة بعد اأخرى، هذا هو ما منر به يف ا�ضطراب 
ال�ضخ�ضية احلدية؛ البع�ش �ضيظن اأنها جمرد تقلبات مزاجية لكنه 
وعدم  والف�ضل  بال�ضغط  ي�ضعرون  ل  املزاجيون  فالأ�ضخا�ش  خمطًئا، 
الدائم  اخلوف  اأو  بالرف�ش  ي�ضعر  ل  املزاجي  الوقت،  طيلة  الإجناز 
من الفراق، املزاجي ل يعرف ال�ضعور بالفراغ اأو الغ�ضب من اأب�ضط 
الأ�ضياء، ومل يجرب التقلب ال�ضريع من ال�ضعادة اإىل الكتئاب والهو�ش 
اإىل الرغبة يف اإيذاء الآخرين اأو اإيذاء نف�ضه، املزاجي ل ميلك تلك 
القدرة الرهيبة على التالعب واخلداع مثلنا، معظمنا مل يولد بهذا 
ال�ضطراب، بل هو اأ�ضلوب الرتبية ال�ضبب الأول فيما نعاين منه، اأعلم 
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البع�ش  حياته،  طوال  والإهمال  الق�ضوة  من  عانى  منكم  الكثري  اأن 
تعر�ضت  معي،  حدث  ما  وهذا  يتخطاها  مل  والبع�ش  هذا  جتاوز 
اجلن�ضي  والأذى  والإهانة  وال�ضخرية  اجل�ضدي  للعنف  طفولتي  يف 
اأ�ضبحت جزًءا  وا�ضتمرت معي، حتى  بداخلي  الأمور  وتر�ضخت هذه 

ل يتجزاأ من �ضخ�ضيتي..
   بداأت رحلة العالج جمربة ومل يكن الأمر �ضهاًل لكن النتيجة كانت 
مب�ضاعري  وعي  الآن  لدّي  فاأ�ضبح  خ�ضتها  التي  املعاناة  ت�ضتحق 
تغريت  كثرية  اأموًرا  لنف�ضي،  كراهيتي  وتوقفت  الداخلية،  واأفكاري 
اإجنازاتي  لدّى  اأ�ضبح  اأف�ضل،  ب�ضكل  نف�ضي  اأرى  اأ�ضبحت  بداخلي، 
اخلا�ضة ومعارِك الداخلية التي اأخو�ضها يومًيا، والأهم اأين مل اأعد 
اأتهرب من مواجهة ا�ضطرابي، ل زال لدّى الكثري لأتعلمه لكن ممتنة 

ملا حققته حتى الآن..
تختلف  العقلية  والأمرا�ش  النف�ضية  ال�ضطرابات  الأخرية..  كلمتي     
اأي  مثل  مثله  عالج  اإىل  يحتاج  النف�ضي  واملر�ش  ب�ضدة،  بينها  فيما 
يتعار�ش  ل  هذا  لكن  و�ضكينة  اأمان  اهلل  من  القرب  ج�ضدي،  مر�ش 
مع حاجة املري�ش النف�ضي لعالج وم�ضاعدة خمت�ش لذا عندما جتد 
�ضخ�ش يعاين من الكتئاب اأو اأي ا�ضطراب اآخر تعامل معه على اأنه 

مري�ش يحتاج اإىل عالج ل مواعظ دينية.
   ن�ضيحة لكل من يعاين من مر�ش نف�ضي ل تتخلى عن عالقتك باهلل 
م�ضاعدتنا  على  القادر  وحده  اهلل  لأن  و�ضعفك،  ياأ�ضك  بلغ  مهما 

واإنقاذنا.
   ا�ضطراب ال�ضخ�ضية احلدية ل تعني اجلنون ول يدخل حتت قائمة 
اأو  بال�ضغوط  اأحياًنا  يتاأثر  لكنه  وعي  منلك  نحن  العقلية،  الأمرا�ش 

بامل�ضاعر ال�ضيئة التي نتعر�ش لها.
كنت اأ�ضتعد ملغادرة املن�ضة حني توالت الأ�ضئلة.
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 هل هناك اأمل يف ال�ضفاء من ا�ضطراب ال�ضخ�ضية احلدية؟ -
مع  - التعاي�ش  تعلمت  لكن  بعد،  اأجربه  مل  لأين  الآن،  حتى  اأعرف  ل   

ا�ضطرابي.
 كيف تغلبتي على �ضعورِك بعدم الأمان وفقدان الثقة؟ -
العامل،  - يف  الوحيد  الأمان  م�ضدر  هو  �ضبحانه  اهلل  باأن  اأدركت 

فاأ�ضبحت اأجلاأ اإليه واأكتفي به.
 كيف تتعاملي مع ُم�ضاب با�ضطراب ال�ضخ�ضية احلدية؟ -
 التعامل مع ال�ضخ�ش احلدي يتطلب ال�ضرب لأنه مير مبعاناة دائمة،  -

عليك التحدث اإىل عقله وقلبه، هذه الطريقة جنحت معي.
�ضعد حازم اإىل املن�ضة باأناقته وابت�ضامته الهادئة، عانق يديها، وبداأ 

احلديث :
 على مدار عام كامل كانت زوجتي ت�ضاألني ما الذي يدفعَك اإىل البقاء  -

معي يف هذه املعاناة؟ كنت اأجيبها لأين اأحببتِك كما اأنِت، اأحببت كل 
ما راأيته فيِك حتى اجلانب املظلم منِك واأمتنى لو كان با�ضتطاعتي 

اأن اأنري هذا اجلانب،
    كانت ترمقني باأ�ضى وخجٍل وكانت ترى اأنها ل ت�ضتحق احلب، اأدركت 
اأن معها حق، بعد اأن عاينُت بع�ش الذي عا�ضته مع عائلتها، ل ميكن 
هذا  وراء  ال�ضّر  نبحث عن  اأن  دون  مر�ضه  على  ا  مري�ضً نحا�ضب  اأن 

املر�ش ونتفهم ما مر به.
 ما هي طبيعة العالقة بينكما؟ -
 كيف تتوقع اأن تكون عالقة مري�ش و�ضاو�ش قهرية مبري�ضة �ضخ�ضية  -

حدية؟ كانت كل الطرق توؤدي بنا اإىل نفق مظلم، وكان من املتوقع اأن 
اأدركنا �ضدة احتياج كٌل  تنتهي عالقتنا �ضريًعا، لكنها ا�ضتمرت لأننا 
ليلة ع�ضرات املرات حتى  اأن�ضحب من الفرا�ش كل  منا لالآخر، كنُت 
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اأتاأكد من اأن باب املنزل والنوافذ مغلقة جيًدا، و�ضكينة الغاز حمكمة 
الغري  ت�ضرفاتي  باأن  تخربين  فكانت  املياه،  وحمب�ش  واملوقد  الغلق 

منطقية هذه ت�ضعرها بالأمان.
موعد  �ضجلتي  هل  املغ�ضلة،  اإىل  ثيابي  �ضلمتي  هل  لأ�ضاألها  واأوقظها     
مرة  كل  ويف  ومرات  مرات  عليها  ال�ضوؤال  واأكرر  القادمة  اجلل�ضة 
جتيبني بابت�ضامة هادئة، كانت تنظر جلنوين على اأنه فرط اهتمام 

بها.
كيف ميكن التعامل مع امل�ضاب بهذا ال�ضطراب؟ -
تعامل معهم ب�ضراحة و�ضدق حتى تكت�ضب ثقتهم، ناق�ضهم  يف كل ما  -

يقلقهم، قد تبدو خماوفهم غريبة اأو خيالية، مع هذا علينا اأن نتعامل 
معها باهتمام وتفهم، علينا تقبلهم وعدم اإجبارهم على التغيري لأن 
الحتواء  اإىل  ال�ضديدة  حاجتهم  مراعاة  عليك  ذعرهم،  يثري  هذا 

والهتمام دون �ضفقة اأو دفع مقابل.
واأدارت ت�ضجيل �ضوتي  اإىل املن�ضة  اأنهى حازم حديثه فعادت مريال 
اإهداء خا�ش اإىل زوجها ولكل من يتعامل مع م�ضاب  اأنه  لها واأخربتهم 

با�ضطراب �ضخ�ضية.
ق�ضًرا  - لك  بنيُت  اأين  غري  لك  اأمنحه  كي  الكثري  اأملك  ل  اأين  اأعلم 

كي  روحي  ثنايا  من  �ضفاف  ب�ضياج  واأحطته  قلبي  داخل  متوا�ضًعا 
ت�ضاركني  كي  وحدك  واخرتتك  باخلارج،  احلياة  متابعة  من  تتمكن 
ق�ضري املتوا�ضع جًدا اأمام ح�ضورك الرائع، ولكني اأطمع اأن تكون يل 
قمًرا ي�ضيء عتمتي يف الليايل ال�ضيفية الكئيبة، و�ضم�ًضا حانية حتوي 

اأيام �ضتائي الباردة..
اأنا ل اأجيد ترتيب نف�ضي يف ح�ضرتَك،  اغفر يل فو�ضاي العارمة، فـ 
وكلما التقينا ي�ضرب الرتباك جذوري من الأعماق، وتتناثر حويل الأ�ضياء 
الأقحوان  من  باقات  باأعماقي  لَك  زرعت  ل�ضتقبالك،  اأعددتها  التي 
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اأن نعتني  اأنَك مثلي تهوى الورود الفواحة وباإمكاننا  اأعلم  واجلوري لأين 
اأ�ضطوانات عتيق  وُم�ضّغل  عوًدا قدمي  ال�ضرفة  ا يف  اأي�ضً �ضتجد  �ضوًيا،  بها 
مع  ليلة  كل  القدمية  املعزوفات  تناول  تهوى  اأنَك  اأعلم  ينتظر ح�ضورك، 

وجبة الع�ضاء حتت اأنظار النجوم.
�ضتجده  معك  وذكرياتي  ذاكرتي  من  اأبي�ش  �ضر�ضف  لَك  وغزلت 
الأول  لقاءنا  بها حلظات  ن�ضرتجع  كي  وزودتها مبدفاأة حجرية  مبكتبتنا 

حني كنت اأنا جمرد عابرة بطريقك وكنَت اأنَت قمر حياتي الأوحد.
اغفر يل املناطق الباردة بق�ضري، فـ قلبي اعتاد التعاي�ش مع الوحدة 
منذ اأمد بعيد اأعلم اأن فو�ضايا الداخلية متناق�ضة، فتارة اأ�ضبح �ضاخبة 
اإىل �ضحراء غام�ضة وجمهولة، ثم بلحظة  ب�ضكل جنوين واأحياًنا اأحتول 

اأحتول اإىل بلور زجاجي �ضفاف وا�ضح كـو�ضوح ال�ضم�ش.
اأعلم اأين ل اأعرف الوقوف يف املنت�ضف واأن قلبي ل مييز �ضوى الأبي�ش 
الرزانة  قمة  اإىل  اجلنون  اأق�ضى  من  احلادة  تنّقالتي  وباأن  والأ�ضود، 
اأتعلم  واأن  تقلباتي  �ضرعة  من  اأهدىء  باأن  اأعدَك  لكن  طاقتك  ت�ضتنزف 

ال�ضيطرة على مزاجياتي حتى ت�ضتقر بداخلي وننظم مًعا فو�ضاي.
اأن ل تفقد الأمل مني ومن ق�ضري املتهالك واأ�ضيائي  عاهدين فقط 
اأن  واأعدَك  ال�ضرب  من  مكثفة  لأجلي جرعات  تتناول  اأن  امل�ضعثة، عدين 

اأحول ق�ضري اإىل جنة ل يطاأها خملوٌق �ضواَك.
وقف يت�ضاءل وهو ي�ضتمع اإىل كلماتها الرقيقة، كيف جنحت يف اإبقاء 
�ضغفه بها م�ضطرًما هكذا، هل كانت هذه هدية القدر له على �ضربه معها 
وتقبله لها؟ لقد كانت ت�ضتحق كل ال�ضرب لديه واأكرث، وكان ممتًنا للقاءه 
ُي�ضدق  مل  الذي  احلب  هذا  كل  ي�ضتحق  جعلته  التي  معها  وملعاناته  بها 

بوجوده قبل لقائها.

تمَّْت
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