
حين أشتاق





 حين
أشتاق

Wرواية

حممود طايل

bقد تكون النهاية .. وقد تكون البداية



لمزيد من الكتب الحرصية 

زوروا موقعنا 

موقع عصري الكتب

www.booksjuice.com



ــوَء  ــوَن الُسّ
ُ
يــَن َيْعَمل ِ

َّ
َمــا اتلَّْوَبــُة َعَ اهلل لِل إَِنّ

ـِـَك َيُتــوُب 
َ

ول
ُ
أ
َ
ِريــٍب ف

َ
ــٍة ُثــَمّ َيُتوُبــوَن ِمــْن ق

َ
ِبََهال

يَْســِت 
َ
ْيِهــْم َوَكَن اهلل َعلِيًمــا َحِكيًمــا * َول

َ
اهلل َعل

َّئاِت َحــَىّ إَِذا َحَضَ 
ــيِ

ــوَن الَسّ
ُ
يــَن َيْعَمل ِ

َّ
اتلَّْوَبــُة لِل

 َن
ْ

 ُتْبــُت ال
ّ

ــاَل إِِن
َ
َمــْوُت ق

ْ
َحَدُهــُم ال

َ
أ

                    
 �صدق اهلل العظيم





إهداء 

.. ن إىل شهداء سوريا وفلسط�ي

 ألرواحكم..
ً

 وخجل
ً

ي إجالل
ي ألنح�ن

إ�ن
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تنويه هام 
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لألسف بعض المشاهد �ن

لواقع مؤلم حدث بالفعل.
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شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)1(                                  

لحظات حاسمة

اأخ��ذ ذل��ك ال�ش��يخ ال��ذي انت�ش��ر ال�ش��يب يف معظ��م �ش��عر 
راأ�ش��ه وحليته، يلهث من فرط االنفعال، والذي كان وا�شًحا 
من هيئته اأنه يف اأوائل العقد اخلام�س من عمره، وهو يخفي 
ولدي��ه حت��ت الفرا���س يف غرف��ة نوم��ه، و�ش��وت طرق��ات عل��ى 
ب��اب املن��زل ت��زداد عنًف��ا، وطلق��ات م��ن الر�شا���س تخرتق��ه، 
زوجت��ه ترجت��ف رعًب��ا وه��ي تنتح��ب، قائل��ة يف ذع��ر بلكنته��ا 

ال�شورية:

اأ�ش��رع ب��اهلل علي��ك ي��ا )فرا���س(، ف�ش��وف ينه��ار الب��اب 	 
اأم��ام ق��وات النظ��ام، ول��ن يرحموهم��ا، اإنه��م كالب ال 

يعرف��ون الرحم��ة.
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كان الرج��ل ينظ��ر خلف��ه ب��ن احل��ن واالآخ��ر، ينتف���س 
ويلهث من فرط خوفه على ولديه وزوجته، التي يخ�شى عليها 
وعل��ى هت��ك عر�شه��ا منه��م، فل��ن يت��ورع اأحدهم ع��ن فعل كل 
�ش��يء، واأي �ش��يء مهم��ا بل��غ قبًحا وجرًم��ا، دون وازع اأخالقي 
وب��ال رحم��ة ، َوَلَدي��ه َت�ش��يُل على وجنتيهم��ا دموع رعب، يعجز 
اأي بليغ عن و�شفها، يرجتف ج�شديهما ال�شغري بال توقف، 
�شدريهم��ا يعل��وان ويهبط��ان ب�ش��كل ملح��وظ، و�ش��ع اأبوهم��ا 
فوقهما مالءة، واعتدل عازًما وزوجته مغادرة غرفة النوم، 
��ا عل��ى  حت��ى ال يدخ��ل تل��ك الذئ��اب الب�ش��رية عليه��م، حر�شً
�ش��المة ولديهم��ا، �ش��ك الباب من خلف��ه، وما كاد يفعل حتى 
انه��ار  الب��اب الرئي�ش��ي للمن��زل يف تل��ك اللحظ��ة، واخرتق��ه 
اأربعة رجال من قوات النظام �شاهرين اأ�شلحتهم، �شارخن 
يف غ�ش��ب ع��ارم، اأن ارفع��ا اأيديكم��ا وا�شت�ش��لما، فالت�شق��ت 
زوجته باحلائط مطلقة �شهقة عالية، اأما )فرا�س( فقد جثا 
عل��ى ركبتي��ه، اأغم���س عينيه رافًعا يديه اإىل اأعلى، مردًدا يف 

رعب:

هلل االأم��ر م��ن قب��ل وم��ن بع��د.. هلل االأم��ر م��ن قب��ل وم��ن 	 
بعد.. اأ�ش��هد اأن ال اإله اإال اهلل، واأ�ش��هد اأن حممًدا عبده 

ور�شوله. 
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عن��ف،  يف  باأقدامه��م  الغ��رف  تفت��ح  الق��وات  جعل��ت   
مطلقن الر�شا�شات ب�شكل ع�شوائي قبل فح�شها باأعينهم، 
واأحده��م ي�ش��رخ بهم��ا بلكنة غري عربية، مل يفهماه بالطبع، 
ف�ش��رب الرج��ل بقدم��ه يف راأ�ش��ه انه��ار على االأر���س متاأوًها، 
وذل��ك اجلن��دي ال ي��زال ي�ش��رخ بلغت��ه الرو�ش��ية، والتي عجز 
)فرا���س( وزوجت��ه ع��ن ال��رد علي��ه جلهلهم��ا بلغت��ه، فتق��دم 

اأحده��م م��ن الرج��ل و�ش��األه بلكن��ة م�شري��ة �شارم��ة:

	 اأال يوجد هنا اأحٌد غريكما؟           	 

 طف��ق الرج��ل يه��ز راأ�ش��ه نافًي��ا وج�ش��ده ينتف���س يف ق��وة، 
يحم��ي وجه��ه ب��ن يدي��ه، دن��ا من��ه امل�ش��ري، وركل��ه يف بطن��ه 

�شارًخا:

ي��ا اأوالد اخلنازي��ر اأال تعلم��ون م��ن ه��و رئي�ش��كم ال��ذي 	 
حتر�ش��ون النا���س علي��ه؟ تظن��ون اأنف�ش��كم اأ�شح��اب 
ق�شية، وتزرعون الفتنة بن النا���س ملقاومتنا.. ها اأنت 
ذا حت��ت اأقدامن��ا اأن��ت وزوجت��ك.. اأحده��م و�ش��ي ب��ك، 

فاأرن��ا م��ا اأن��ت فاعل.     

كان امل�ش��كن يتل��وى عل��ى االأر���س، باكًي��ا م��ن ف��رط االأمل، 
وزوجته تلت�شق باحلائط وج�شدها كله يرجتف، كقطعة من 
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القما���س يف مه��ب الري��ح، ال تل��و عل��ى النظ��ر خلفه��ا، دموعها 
تنهم��ر يف غ��زارة ب��ال توق��ف، قدماه��ا ت��كادان تخذاله��ا، 
فم��ا عادت��ا قادرت��ان عل��ى حمله��ا،  دن��ا امل�ش��ري منه��ا وجع��ل 
يتح�ش���س ج�ش��دها كل��ه ويهم���س يف اأذنه��ا، مومًئ��ا اإىل الغرف��ة 

الت��ي ي�ش��ترت به��ا ولديها حتت الفرا���س:

م��ا راأي��ك ل��و �شاجعت��ك يف  تل��ك الغرف��ة؟ اأن��ا عا�ش��ق 	 
للن�ش��اء العاه��رات مثل��ك.

امل��راأة ال ت��زال تنتف���س وتنتحب، ال تقدر على فعل �ش��يء ، 
فاأ�شلحتهم م�شوبة اإىل راأ�شها وراأ�س زوجها، لكن )فرا�س( 
غلت الدماء يف عروقه، حن راأى هذا امل�شهد، فانق�س على 
الرج��ل يف ث��ورة كم��ا االأ�ش��د اله�ش��ور، متجاه��اًل كل ال�ش��الح 

امل�شوب اإىل راأ�شه، �شارًخا:

اتركها يا ابن الكلب يا كافر.  	 

م��ا كاد مي�ش��ك ب��ه، حت��ى ه��وى اأح��د االأربع��ة عل��ى موؤخ��رة 
عنقه مبوؤخرة �شالحه ب�شربة عنيفة هزت كيانه كله، وانهار 
على اإثرها حتت قدمي امل�شري، الذي انهال عليه بال�شرب 
ت�ش��بث  االألف��اظ،  باأب�ش��ع  ب��ه  �شارًخ��ا  بقدم��ه يف غ�ش��ب، 
)فرا���س( بق��دم ه��ذا االأخ��ري، مل يرتكه��ا اإال وق��د قطع جزًءا 
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من حلمها بن اأ�ش��نانه، فعاد اجلندي يهوى على راأ�ش��ه مرة 
اأخ��رى ب�ش��الحه، خ��ارت ق��واه، وم��ادت ب��ه االأر���س، فانحن��ى 
نح��وه امل�ش��ري، دن��ا م��ن وجه��ه، ب�ش��ق به �شارًخ��ا يف جنون:

وحي��اة تل��ك العاه��رة الت��ي تق��ف خلف��ي، الأجعلن��ك تندم 	 
على ما فعلت معي، وتاأكل من حلمها حية، وت�ش��جد يل 

كي اأرحمك...

واأ�شار اإىل قدمه، مردًفا يف غ�شٍب هادٍر:

و�شت�شجد.. ولن اأرحمك.	 

اأنف��ه  م��ن  الدم��اء  ف��وق وجه��ه، ف�ش��الت  ه��وى بقدم��ه 
وفم��ه يف غ��زارة، مل يع��د ق��ادًرا عل��ى احلركة، زوجته تخ�ش��ى 
جم��رد النظ��ر اإلي��ه، فه��ي تعل��م م�شريه��ا االأ�ش��ود اإن فعلتها، 
حت��ى واإن مل تفع��ل، فامل�ش��ري ال ري��ب اأ�ش��ود، م��ا دام��وا يف 
��ا،  ح�ش��رة ه��وؤالء االأوغ��اد، و�ش��ع جن��دي اآخ��ر �ش��الحه اأر�شً
وجع��ل ين��زع مالب���س )فرا���س(، ال��ذي ا�شت�ش��لم ل��ه عاج��ًزا، 
ج��رده احلق��ري م��ن كل مالب�ش��ه دون اأدن��ى مقاوم��ة من��ه، ث��م 
رب��ط يدي��ه خل��ف ظه��ره، انحن��ي امل�ش��ري نح��وه وجع��ل يوجه 
اإلي��ه لطم��ات عنيف��ات �ش��ريعات عل��ى وجه��ه، حت��ى يفيقه من 
غيبوب��ة  و�ش��يكة، وكان امل�ش��كن يجاه��د ق��در ا�ش��تطاعته م��ن 



16

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأج��ل البق��اء متيقًظ��ا، اأح�ش��ر اأحده��م زجاج��ة مي��اه ناوله��ا 
للم�ش��ري، قائ��اًل بالرو�ش��ية:

خذ يا )اأحمد(.	 

تناوله��ا من��ه، �ش��كبها يف وج��ه )فرا���س(، ال��ذي ع��اد اإلي��ه 
بع�س وعيه الذي كاد يغيب، ف�ش��األه )اأحمد(:

�ش��يخ 	  ي��ا  اأ�ش��لحتهم  املقاوم��ة  رج��ال  يخف��ي  اأي��ن 
���س(؟ )فرا

مل يجبه الرجل، فابت�شم )اأحمد( يف �شخرية، قائاًل:

اأعل��م اأن��ك ل��ن تنط��ق، لك��ن اأع��دك اأن ل��دي الطريق��ة 	 
الت��ي جتعل��ك ت�ش��ي حت��ى باأبوي��ك.

ناول��ه اأح��د الرج��ال ع�ش��ا ق�ش��رية، هوى بها فوق ج�ش��ده 
الع��اري، والرج��ل ي�ش��رخ يف اأمل رهي��ب، وه��و ي��دور عل��ى 

االأر���س:

ارحمني اهلل يرحمك.. ارحمني اهلل يرحمك.   	 

ظ��ل )اأحم��د( يه��وي علي��ه بالع�ش��ا الغليظ��ة، والرج��ل 
ي�ش��رخ ب��ال توق��ف، لكن��ه مل مينح��ه م��ا يرغب��ه اأو يريح��ه، 
فاأقل��ع ع��ن �شرب��ه، ث��م نظ��ر اإىل زوجته، جذبها م��ن حجابها 
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يف عن��ف، �شرخ��ت يف اأمل، ن��زع عنها احلجاب، ليك�ش��ف عن 
�ش��عرها املجع��د، وال��ذي ينت�ش��ر في��ه بع���س �ش��عريات بي�شاء، 
تنتح��ب امل�ش��كينة يف يدي��ه يقي��د مع�شميه��ا خل��ف ظهره��ا، 
يلت�ش��ق به��ا م��ن اخلل��ف، ومي�ش��ك براأ�ش��ها ث��م يلع��ق وجهه��ا 
بل�ش��انه، يزح��ف )فرا���س( نح��وه يقب��ل قدم��ه، باكًي��ا يرتج��اه 
اأن يرتكه��ا وحاله��ا، واأال مي�ش��ها ب�ش��وء واالآخ��ر يدف��ع بوجه��ه 
بعي��ًدا عن��ه، يبتع��د بزوجت��ه عنه حتى يجعل��ه يتمكن من روؤية 
م��ا يفعل��ه معها ال�ش��تفزازه، ك��ي يبوح مبا لديه، فكان احلقري 
يعب��ث بج�ش��دها، كل��ه يرفع عنها ثوبه��ا يعريها اأمامهم، وهي 
تبك��ي وت�ش��تحلفه اأال يفع��ل، زوجه��ا ينتح��ب ي�ش��يح بوجه��ه 
ع��ن ه��ذا امل�ش��هد الب�ش��ع وي�ش��رخ، لك��ن مل ي�ش��تجب اأحده��م 
ل�شراخه، وال تو�شالته اإليهم، وهو يقول يف �شراعة وانهيار:

اأتو�ش��ل اإليك��م اإنه��ا ال ذن��ب له��ا.. اهلل يحفظ��ك دعه��ا 	 
تذه��ب اإنه��ا ام��راأة.. األي���س يف قلوبك��م رحم��ة.

كان م��ن بينه��م �ش��اب يب��دو عليه االمتعا�س مم��ا يفعلون، 
فق��د كان ينظ��ر اإليه��م �ش��ذًرا، دن��ا م��ن )اأحم��د(، وق��ال بلغ��ة 

عربية ركيكة:

يكف��ي هك��ذا ي��ا )اأحم��د(، افع��ل م��ا ت�ش��اء، مع��ه لكن دع 	 
املراأة و�شاأنها.    
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متاأوه��ة،  االأر���س  عل��ى  ه��وت  امل��راأة،  )اأحم��د(  دف��ع 
انحن��ى نحوه��ا ذل��ك املمتع���س، �ش��رت �ش��اقيها العاريت��ن، 
ح��اول االآخ��ران الهج��وم عليها لكنه ا�ش��توقفهما، هاتًفا بهما 

بالرو�ش��ية يف �شرام��ة �ش��ديدة:

لن مي�ش�شها اأحدكما.	 

حدج��اه يف ده�ش��ة، لكنهم��ا مل يعرت�ش��ا، اأم��ا )اأحم��د( 
فق��د هت��ف ب��ه يف غ�ش��ب:

وه��ل تعتق��د ي��ا رقي��ق القل��ب، اأن ه��ذا احلق��ري �ش��ينطق 	 
بكلم��ة، حت��ى لو مزقن��اه متزيًقا؟ اأمثال ه��وؤالء يعتقدون 
ا لهم، يف �شبيل جهادهم  اأن اجلنة قد �شنعت خ�شي�شً

لنا.   

م��ن الوا�ش��ح اأن ذل��ك الرو�ش��ي يفه��م م��ا يقول��ه )اأحم��د( 
جي��ًدا، ل��ذا فقد اأجابه بعربيته الركيكة:

مب��ا 	  للم��راأة  ذن��ب  ف��ال  بكلم��ة،  ينط��ق  مل  ول��و  حت��ى 
يح��دث، ف��ال مت���س منه��ا �ش��عرة.. كن��ا ن�ش��مع كث��رًيا عن 
نخوة العرب فماذا اأ�شابكم؟ فقدمت نخوتكم و�ش��رفكم 

يف �ش��بيل �ش��راب ل��ن ت�شل��وا اإلي��ه.
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ات�ش��عت عين��ا )اأحم��د( ده�ش��ة، وه��و ي�ش��تمع اإىل ه��ذا 
ال��كالم م��ن الرو�ش��ي، ال��ذي مل يك��ن ي��راوده، ول��و حت��ى يف 
اأحالم��ه اأن ي�ش��مع من��ه مث��ل ه��ذا ال��كالم، تغ�شن��ت جبهت��ه، 

ذه��ول: يف  قائ��اًل 

ما هذا الذي اأ�شمعه منك يا )�شوفيت�س(؟ 	 

لوح )�شوفيت�س( بيده، هاتًفا يف حنق:

اأق��ول م��ا يج��ب اأن يق��ال اأيه��ا العرب��ي احلق��ري.. الرج��ل 	 
عندك افعل معه ما ت�ش��اء، وال مت���س املراأة ب�ش��وء.

�شغ��ط )اأحم��د( اأ�ش��نانه يف غيظ، ثم اأ�ش��اح بوجهه عنه، 
�ش��رف ب�ش��ره تلق��اء امل��راأة، حدجه��ا بنظ��رة تقط��ر غ�شًب��ا 
وكرًها، ثم التفت اإىل )فرا�س(، جعل يفرغ فيه جام غ�شبه 
و�ش��خطه، ف��كال ل��ه ال��ركالت واللعن��ات، ي�ش��رخ الرجل لكنه 
ال ي��زال عل��ى �شم��وده، اأ�ش��ار للجندي��ن الرو�ش��ين اأن مي�ش��كا 
فرا�س، اأم�شكاه فقيدا حركته متاًما، انحنى هو نحوه و�شرع  
ي�شع الع�شا يف موؤخرته، ات�ش��عت عينا الرو�ش��ي )�شوفيت�س( 
ذع��ًرا، لك��ن توق��ف )اأحم��د( بغت��ة ح��ن خ��رج الطف��الن م��ن 
الغرف��ة، هجم��ا علي��ه دفع��اه بعي��ًدا ع��ن والديهم��ا، احت�شن��اه 

وهم��ا يبكيان، ويق��ول اأحدهما:
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ابتعد عنه يا كلب يا ابن الكلب اإنه اأبانا.	 

انب�ش��طت اأ�ش��ارير )اأحم��د(، انفج��ر �شاح��ًكا وهو ي�شفق 
بيديه كاالأبله، وقال يف �شعادة:

عظيييييييييم.. االآن اأ�شتطيع اأن اأجعله يتكلم.	 

ج��ذب اأح��د الطفل��ن م��ن �ش��عره، �ش��وب �ش��الحه نح��و 
راأ�ش��ه، هاتًف��ا:

واالآن اأتتكل��م اأم تق��راأ فاحتتك��م الت��ي تزعم��ون عل��ى 	 
ابن��ك. 

بكي الرجل قهًرا، وقد �ش��اع الياأ���س يف نف�ش��ه، كذلك كان 
ح��ال زوجت��ه، الت��ي زحف��ت يف �شعوب��ة، وقبلت ق��دم )اأحمد( 

تتو�شل اإليه:

ا�شتحلفك باهلل اأال تفعل، اإنهما طفالن فارحموهما. 	 

دا���س ف��وق راأ�ش��ها بقدم��ه، اأ�ش��كتها ث��م �ش��رخ بزوجه��ا يف 
جن��ون وبغ�شب هادر:

واالآن نتكلم، اأم اأجعلك تتح�شر على ولدك؟	 

)فرا���س( ينتح��ب وينط��ق ال�ش��هادة، والزوج��ة ال تل��و عل��ى 
�شيء، والطفل يغم�س عينيه ينتظر الر�شا�شة يف اأية حلظة، 
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واالآخ��ر يحت�ش��ن وال��ده ويبك��ي، الرو�ش��يان االآخ��ران ال يب��ُد 
عليهم��ا اأي انفع��ال �ش��وى الربود.. برود كربودة طق�ش��هم..

)�شوفيت�س( ممتع�س.. �شاخط.. يتابع يف �شمت..

 �شبابة )اأحمد( تعت�شر الزناد ، و.......

حلظ��ة  يف  اأ�ش��الء  اإىل  تتح��ول  الطف��ل  راأ���س  وتنفج��ر 
واحدة، �شرخ )فرا�س( وجعل يدور حول نف�شه على االأر�س 
ا لكنه يدو�س على راأ�شها  ي�شرخ يف لوعة، زوجته ت�شرخ اأي�شً
بقوة، حلظات وغابت عن الوعي، ما عاد قلبها يتحمل اأكرث 
من هذا، اأما ال�شغري االآخر فقد انق�س على )اأحمد( �شرع 
ي�شرب��ه بيدي��ه ال�شغريتن، لكن.اأين تربحان ذلك اخلنزير 
�شربات��ه، وه��و بال��كاد ي�ش��عر ب��ه كل��ه، دفع��ه عن��ه يف عن��ف 
لي�ش��قط عن��د اأق��دام اجلن��ود الرو���س، ليه��وي اأح��د الباردي��ن 
على راأ�ش��ه مبوؤخرة �ش��الحه، فيفقده الوعي بال مباالة، على 

ح��ن  �ش��رخ )اأحمد(:

تخ��ربين 	  مل  اإن  اأنت��م،   تعبدون��ه  بال��ذي  ل��ك  اأق�ش��م 
ب��كل �ش��يء ع��ن اأماك��ن تواج��د رجال��ك، واأي��ن تخف��ون 
ناظري��ك،  اأم��ام  جميًع��ا  اأقتله��م  ل�ش��وف  اأ�ش��لحتكم، 
و�ش��اأبقي علي��ك لتتح�ش��ر عليه��م م��ا بق��ي ل��ك م��ن العم��ر.  



22

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)فرا���س( ال ي��زال ي�ش��رخ، ين��ادي رب��ه ومل يعد ي�ش��عر مبا 
ي��دور م��ن حول��ه، مل يفقد وعي��ه، لكنه فاقد كل اإدراك، ثارت 
ثائ��رة )اأحم��د(، مي��م فوه��ة �ش��الحه نح��و ال�شغ��ري االآخ��ر، 

�شارًخ��ا يف غ�شب:

اأنت َمن يريد هذا.	 

و......

وتبدلت االأمور يف حلظة..

 تبدل��ت ح��ن �ش��وب )�شوفيت���س( �ش��الحه نح��و )اأحمد(، 
وانطلقت من �شالحه ر�شا�شة، مرقت بجوار قلبه، جحظت 
ا، ما اأردته قتياًل،  عيناه عن اآخرهما ذهواًل واأملًا، ثم خر اأر�شً
لكن��ه غ��اب ع��ن الوع��ي، ويف غم��رة �ش��رودهما وذهولهم��ا من 
املفاج��اأة انطلق��ت ر�شا�ش��ات )�شوفيت���س( لتح�ش��د روح��ي 
اجلندي��ن الرو�ش��ين، ينظر )فرا���س( له��ذا االأخري، دموعه 
ت�شيل على االأر�س، وهو يعجز حتى عن رفع راأ�شه عنها، وكل 
خلجة يف ج�شده تت�شاءل عن اأي �شبب مقنع ملا فعله الرو�شي 
)�شوفيت���س(، ال��ذي انحن��ى نح��وه يفك قيوده، ث��م يعينه على 
ارت��داء مالب�ش��ه، والرج��ل ينظ��ر له يف بالدة، غري م�ش��توعب 
مل��ا ي��دور من حول��ه، كاأمنا ال�شدمات اأفقدت امل�ش��كن عقله، 
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وم��ا اأن اأمت الرو�ش��ي م�ش��اعدته يف ارت��داء مالب�ش��ه، حت��ى 
رف��ع ي��ده له بتحية ع�ش��كرية، ثم قال بعربية ركيكة:

حلظ��ات وتن�ش��رف الق��وات م��ن املنطق��ة، ح��اول اأن 	 
تختفي داخل املنزل باأي و�شيلة، واأنا �شاأحاول اإبعادهم 

ع��ن هن��ا، ل��و عرثوا عليكم �ش��يقتلونكم ب��ال هوادة.  

اإلي��ه  ينظ��ر  لكن��ه  كلم��ة،  ب�ش��طر  )فرا���س(  ينط��ق  مل 
ذاه��اًل، وعين��اه ت�ش��يان باأل��ف �ش��وؤال، اأدرك )�شوفيت���س( 
حريت��ه، فاأج��اب عل��ى الف��ور بكلم��ات زادت م��ن ذه��ول االأول 

ح��د: اأق�ش��ى  اإىل  وحريت��ه، 

اأ�ش��هد اأن ال اإل��ه اإال اهلل.. واأ�ش��هد اأن حمم��ًدا ر�ش��ول 	 
اهلل.

قاله��ا ث��م اأ�ش��اح بوجه��ه عن��ه، ح��ن اغرورق��ت مقلت��اه 
بالدم��وع، وغ��ادر عل��ى الف��ور، اأم��ا )فرا���س( فق��د توج��ه اإىل 
ابن��ه ال�شري��ع، انحن��ى يقب��ل قدمه، م�ش��دًرا ن�ش��يًجا مكتوًما 

قائ��اًل ب�ش��وت مته��دج:

ا اإليه راجعون..	  ا اإليه راجعون..  اإنَّا هلل واإنَّ اإنَّا هلل واإنَّ

8
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جحظ��ت عين��ا )اأحم��د( ع��ن اآخرهم��ا، وه��و يرتاج��ع اإىل 
اخلل��ف، يتملك��ه رعب بال ح��دود من ذلك الطفل.. 

طف��ٌل ب��ال راأ���س يق��رتب من��ه يف ب��طٍء �ش��ديد، يحم��ل بي��ده 
بلطة..

لق��د كان ذل��ك الطف��ل ال��ذي فج��ر راأ�ش��ه اأم��ام والدي��ه، 
وح��ن تع��رث، وعج��ز اأن يلم �ش��عث حاله، �ش��قط فه��وى الطفل 
عل��ى �ش��اقه الي�ش��رى بالبلط��ة برته��ا، وتفج��رت الدم��اء منها 
يف غ��زارة، جع��ل ي�ش��رخ، لكن��ه مل يرح��م الطف��ل م��ن قب��ل 
ك��ي يرحم��ه �ش��بح الطف��ل االآن، اإذ ه��وى ب�شرب��ة اأخ��رى عل��ى 
ي��ده اليمن��ى فاأط��اح بها، كاأمنا ينفذ فيه عقاب املف�ش��دين يف 
االأر���س بقط��ع ي��ده و�ش��اقه م��ن خ��الف، انتابت��ه نوب��ة �ش��راخ 
عارم��ة، اأف��اق عل��ى اإثرها من �ش��باته، ليجد نف�ش��ه يرقد على 
فرا���س وث��ري ج�ش��ده مغط��ى مب��الءة، جع��ل يج��وب بب�ش��ره 
يف الغرف��ة، وي�ش��خ�س به��وؤالء الرج��ال الذي��ن يحيط��ون ب��ه،  
ا، من بن تلك الوجوه  يحدجونه بنظرات تقطر ق�شوة وُبغ�شً
ميز وجه )فرا�س(، والذي كان يحدجه بنظرات هي املعنى 
احلقيق��ي للك��ره، يعق��د �ش��اعديه خل��ف ظه��ره، وم��ا اأن ثبت��ت 
علي��ه عين��ا )اأحم��د(، حت��ي ب�ش��ق )فرا���س( يف وجهه، قائاًل 

يف غ�ش��ب حقيق��ي:
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اأظلمت الدنيا بعودتك لوعيك يا ابن العاهرة.  	 

ارجتف��ت كل خلج��ة م��ن خلج��ات )اأحمد(، حن ميز وجه 
)فرا���س( م��ن بينه��م، �ش��الت الدم��وع عل��ى خدي��ه يطلب منه 
رحم��ة ال حت��ق ل��ه بنظ��رات متو�ش��لة، الأن��ه يعج��ز ع��ن  الكالم 
من فرط رعبه، �ش��عر ببوله يخرج منه بال اإرادة في�ش��يل اإىل 
موؤخرته، حاول اإخراج يده اليمنى ليم�ش��ح بها دموعه، التي 

�ش��الت داخل اأذنيه ، و....

رع��ب  �ش��هقة  واأطل��ق  اآخرهم��ا،  ع��ن  عين��اه  وجحظ��ت 
هائل��ة، فم��ا ع��ادت ي��ده اليمن��ى يف مكانه��ا..

 لقد ُبرتت..

وابت�شم )فرا�س( يف كراهية، وجعل يهز راأ�شه، قائاًل:

اأج��ل اأج��ل.. مل تع��د هن��اك.. غ��ادرت ج�ش��دك ورحل��ت 	 
من قذارتك..       

ثم اأ�شار اإىل قدمه، مردًفا يف �شخرية:

��ا خرج��ت ومل تع��د.. هجرت��ك ي��ا لع��ن.. 	  قدم��ك اأي�شً
)اإمن��ا ج��زاء الذي��ن يحارب��ون اهلل ور�ش��وله وي�ش��عون يف 
االأر���س ف�ش��اًدا اأن يقتل��وا اأو ي�شلب��وا اأو تقط��ع اأيديه��م 
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واأرجله��م م��ن خ��الٍف اأو ينف��وا م��ن االأر���س(.. ه��ذا ه��و 
اجل��زاء ال��ذي ت�ش��تحقه.. رحمن��ا الرو�ش��ي، اأم��ا العربي 
مل يرحمنا.. قتلت ابني لكنني مل ولن اأقتلك ، هل تعلم 

ملاذا؟  
ازدادت نظ��رة الرع��ب يف عين��ي )اأحم��د(، واأط��ل منهم��ا 

ت�ش��اوؤل ورجاء، فتابع )فرا�س( يف حنق:
اأن 	  علي��ك  اهلل  غ�ش��ب  وم��ن  الرو�ش��يان،  م��ات  لق��د 

اأجن��اك م��ن امل��وت.. لق��د بذلن��ا ق�ش��ارى جهدن��ا حت��ى 
ُنبق��ي عل��ى حيات��ك، ك��ي ت��ذوق الع��ذاب يف الدني��ا قب��ل 
اأن تلق��ى رب��ك، االأطب��اء قال��وا باأنك ل��ن حتيا كثرًيا، لذا 

�ش��اأ�شنع ب��ك معروًف��ا ل��ن تن�ش��اه.  
ازداد الت�ش��اوؤل يف عين��ي )اأحم��د(، وا�ش��تطرد )فرا���س( 

يف حنق اأ�شد:
م��ا 	  ومر�ش��ك  بع��ارك  لتحي��ا  م�ش��ر  اإىل  �شرن�ش��لك 

بق��ي م��ن عم��رك يف بل��دك ب��ن اأهل��ك.. علمن��ا عن��ك 
اأن��ك ملح��د، ال توؤم��ن باإل��ه عل��ى الرغ��م م��ن اأن ا�ش��مك 
)اأحم��د(.. اأخ��رب رفاق��ك رجالن��ا املند�ش��ن بينهم اأنك 
م��ن م�ش��ر، وه��ذا يب��دو جلًي��ا م��ن لكنت��ك بالطب��ع، كم��ا 

اأخربون��ا اأن��ك م��ن اأق��ذر املرتزق��ة الذي��ن معه��م. 
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و�شم قب�شته �شارًخا يف غ�شب هادر:

تقتلونن��ا واأطفالن��ا وتنتهك��ون اأعرا�شن��ا م��ن اأجل املال؟ 	 
اأال تخافون ربكم؟

ولوح بيده وجعل يوؤنب نف�شه:

اأجنن��ت ي��ا )فرا���س(؟ اأن�ش��يت م��ع َم��ن تتح��دث؟ اإن��ك 	 
تتح��دث اإىل ملح��د، ال يوؤم��ن برب��ه حت��ى يع��ي م��ا تقول. 

ودن��ا من��ه وه��وى عل��ى وجه��ه ب�شفعة قوية، تاله��ا باأخرى 
هاتًفا والدموع متالأ مقلتيه: 

اأتعل��م م��ا ح��دث لزوجت��ي بع��د م��ا فعلت��ه به��ا وبابنه��ا 	 
ُن�ش��ب عينيه��ا؟ لق��د فق��دت النط��ق وم��ا ع��ادت ق��ادرة 
ا مل ينطق بكلمة  على احلركة ب�شببك، ابني االآخر اأي�شً
من��ذ اأن وقع��ت تلك احلادثة، وال اأدري متى �ش��يتماثالن 
لل�شفاء، كل هذا يحدث الأن اأمثالك يرغبون باحل�شول 
عل��ى امل��ال.. حكوماتكم ُت�شيق عليك��م وتنهب ثرواتكم، 
واأمثال��ك ي�ش��فكون دماءن��ا وينه�ش��ون حلومن��ا م��ن اأج��ل 
حفن��ة م��ن امل��ال.. كل اجلن�ش��يات العربي��ة ب��ال ا�ش��تثناء 
حت��ارب هن��ا.. يف �ش��وريا.. ي��ا للح�ش��رة عل��ى م��ا اآل اإلي��ه 
ح��ال امل�ش��لمن يف الع��امل.. نبتغ��ي العزة عن��د غري اهلل، 
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لك��ن الع��زة هلل جميًع��ا.. اأتعل��م اأيه��ا الكل��ب ل��و اأن  نبين��ا 
الك��رمي مل يخربن��ا ب��كل اخل��زي واملهان��ة الت��ي نعي�ش��ها، 
االآن وب��كل م��ا �ش��يوؤول اإلي��ه حالن��ا م��ن ذل و�شع��ف رغ��م 
كرثتن��ا، لكفرن��ا مثل��ك به��ذا الدي��ن، لك��ن م��ا زادن��ا م��ا 

يح��دث لن��ا اإال اإمياًن��ا ب��اهلل وب�ش��دق ر�ش��وله الكرمي.
كان )اأحمد( يتابع ما يقول، دومنا حراك، فقط الدموع 
ت�ش��يل عل��ى خدي��ه يف �شم��ت، يخ�ش��ى اأن يرتفع �ش��وت بكائه، 
�شدره يعلو ويهبط يف ا�شطراب، اأنفا�شه تتالحق يف �شعوبة 
بالغ��ة، اأم��ا الباق��ون فينقل��ون اأب�شاره��م بينه وبن )فرا���س( 
وال�ش��خط  االأخ��ري،  عل��ى  ال�ش��فقة  تتنازعه��م  �شم��ت،  يف 
والغ�ش��ب حي��ال االأول، ك��م متن��وا ل��و مزق��وه اإرًب��ا باأ�ش��نانهم، 
لك��ن )فرا���س( اأب��ى واأ�ش��ر عل��ى ابقائ��ه حًي��ا ومعاجلت��ه، كم��ا 
اأمرهم بقطع يده وقدمه من خالف، بل واأ�شر على اإر�ش��اله 
اإىل م�شر، خا�شة بعد اأن مت ن�ش��ر الفيديو اخلا�س مبا فعله 
ب��ه واأ�ش��رته عل��ى اليوتي��وب، فت��داول الفيدي��و و�ش��وره ب��ل وكل 
�ش��يء عن��ه ع��دد هائ��ل م��ن الن�ش��طاء عل��ى �ش��بكات التوا�ش��ل 
االجتماع��ي، فاأ�شبح��ت ن�ش��بة م�ش��اهدته باملالي��ن، و�شارت 
�ش��ريته الق��ذرة عل��ى كل ل�ش��ان يف الع��امل، حت��ى غ��ري الع��رب 
يلعن��ون �ش��ريته، ل��ذا اأ�ش��ر )فرا���س( اأن يعي��ده اإىل م�ش��ر 
ليحي��ا فيه��ا بع��اره، �ش��الت الدم��وع عل��ى خ��دي ه��ذا االأخ��ري، 

وع��اد ليعق��د �ش��اعديه خل��ف ظه��ره قائاًل:
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 حرمتن��ي واح��ًدا م��ن اأبنائ��ي ي��ا خنزي��ر، وحرمت��ك اأن��ا 	 
رم��ز رجولت��ك، فاأمثال��ك ال ينبغ��ي له��م اأن يك��ون لديهم 
اأي �ش��مة م��ن �ش��مات الرجول��ة، ل��ذا فق��د �ش��لبناك اإي��اه، 

بحي��ث ل��و ُكت��ب لك حي��اة، تعي�ش��ها ذلياًل.

ومل ي�ش��عر بنف�ش��ه اإال وه��و ينق���س عل��ى )اأحم��د( ويه��وي 
بقب�شت��ه ف��وق �ش��دره، فقف��زت الدم��اء م��ن فم��ه عل��ى الف��ور، 

و)فرا���س( ي�شرخ:

 يا ابن الكلب.	 

 ث��م ويف �ش��رعة اأم�ش��ك اأذن��ه باأ�ش��نانه، مل يرتكه��ا اإال وق��د 
انتزع جزًءا منها، واالآخر ي�شرخ يف �شراعة، اأ�شرع الرجال 
م��ن حول��ه اإلي��ه اأم�ش��كوا ب��ه، يرتجون��ه اأن يرتك��ه، )اأحم��د( 
مي�شك باأذنه بيده الي�شرى املتبقية، يحاول منع الدماء التي 

�ش��الت منها ، واأحدهم يقول:

�ش��يموت ب��ن يدي��ك ي��ا )فرا���س(، اترك��ه.. ال ت�شي��ع 	 
كل ما فعلته، دعه يعي���س بعاره ومر�شه وح�ش��رته، دعه 
ين��دم قب��ل موت��ه عل��ى م��ا فع��ل، فندم��ه عل��ى م��ا اآل اإلي��ه 
حاله هو اأ�ش��د عقاب يناله.. �ش��يحيا ذلياًل بن اأقرانه، 

ه��ذا اإن كتب��ت ل��ه حياة.
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اإذ �ش��رعان م��ا ه��داأت  مل يقاومه��م )فرا���س( كث��رًيا، 
ثورت��ه، لك��ن اجتاحت��ه حال��ة ه�ش��تريية م��ن الب��كاء، جع��ل 
الرج��ال يربت��ون عل��ى ظه��ره، وق��د امت��الأت اأعينه��م بالدم��وع 
م�ش��فقن عل��ى م�شيبت��ه الت��ي ابُتل��ي به��ا، ذهب��وا ب��ه خ��ارج 
الغرف��ة، فاأ�ش��ار له��م اأن يرتك��وه وح��ده، واأمره��م ب��اأن يع��دوا 

االإج��راءات الالزم��ة الإع��ادة )اأحم��د( اإىل م�ش��ر.. 

8
 ح��ن ع��اد )اأحم��د( اإىل م�ش��ر ا�ش��تقبله اأهل��ه ا�ش��تقبااًل 

يليق به..

فق��د م��الأت �ش��وره و�ش��ريته امل�ش��ينة كل �ش��بكات التوا�ش��ل 
االجتماعي، في���س بوك وتويرت وغريهما، حتى وقبل �ش��فره، 
وقب��ل كل تل��ك ال�شج��ة االإعالمي��ة، واأهل��ه ي�ش��خطون علي��ه 
ويكره��ون اأفعال��ه، خا�ش��ة بع��د علمه��م باعتناق��ه املذه��ب 
ال�ش��يعي، ث��م اإحل��اده م��ن بعد ذلك، و�ش��وء معاملت��ه لزوجته، 

الت��ي باع��ت كل الدني��ا م��ن اأجل��ه..

ل��و اأتاه��م عل��ى غ��ري حال��ه ه��ذا لط��ردوه اأو �شرب��وه ورمب��ا 
قتل��وه، لكن��ه اأتاه��م وه��و �ش��به ميت، ل��ذا ا�ش��تقبلوه وجعلوه يف 
غرف��ة، اأح�ش��روا طبيًب��ا للك�ش��ف علي��ه، ك��م اأثل��ج �شدوره��م 
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ت�شريحه باأنه يحت�شر ولن يطول بقاءه كثرًيا، ولي�س هناك 
داٍع لنقل��ه اإىل اأي م�ش��فى، فاأم��ره ل��ن يط��ول، حم��دوا اهلل اأن��ه 
قريًب��ا اإىل زوال، ورغ��م م��ا فعل��ه به )فرا���س(، اإال اأن اأكرث ما 
كان يوؤمله هو �ش��ماع القراآن، ما اأن يقوموا بت�ش��غيله يف املكان 

حت��ى يفي��ق من غيبوبت��ه، وي�شرخ بهم:

اطفئ��وه ال اأري��د اأن اأ�ش��مع ه��ذا ال��كالم.. اإنن��ي اأبغ���س 	 
�ش��ماعه، اأخر�ش��وه اأرجوك��م. 

دم��وا ح��ن ق��ال ه��ذا ال��كالم، لكن.أنــي تك��ون نهاي��ة  �شُ
�شخ�س مثله، ا�شود قلبه وكفر بربه وقتل االأبرياء، واالعتداء 

جن�شًيا على الرجال والن�شاء..

ختاٌم يليق مبن هم على �شاكلته.. 

تل��ك ه��ي �ش��كرة امل��وت الت��ي كان منه��ا يحي��د، اأف��اق منه��ا 
هنيه��ة، فقال يف �شعوبة:

)علي( اأرجوك.	 

دن��ا من��ه �ش��قيقه )عل��ي(، ك��ي يتمك��ن م��ن �ش��ماع �شوت��ه 
اخلاف��ت املتهال��ك، فا�ش��تطرد بوه��ن �ش��ديد:

)ماليكا( و)موؤمن( ابني، اأريد اأن اأراهما.  	 



32

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ه��ز )عل��ي( راأ�ش��ه عالم��ة التفه��م، وذه��ب بعي��ًدا عن��ه 
الإجراء مكاملته لها، اأم�شكت زوجته بيده وهو يجري ات�شاله، 

مغمغمة يف ا�ش��تنكار:

كي��ف �ش��تطلب منه��ا ه��ذا بعد كل ما فعل��ه بها؟ ال حترج 	 
نف�ش��ك معه��ا، فل��ن ت�ش��تجيب ل��ك ي��ا )عل��ي(، فم��ا فعل��ه 

معه��ا لي���س بالقلي��ل، وال يتحمله اأحد.

مكاملت��ه  يج��ري  وجع��ل  ال�شم��ت،  تل��زم  اأن  له��ا  اأ�ش��ار 
متجاه��اًل اإياه��ا، لك��ن )مالي��كا( مل ت�ش��تجب ل��ه، فقال��ت ل��ه 

زوجت��ه يف ع�شبي��ة �ش��امتة:

اأمل اأقل لك ال تفعل؟ ها هي مل تقدرك.	 

نظ��ر له��ا �ش��ذًرا دومن��ا تعلي��ق، اأم��ه تل��ك ال�ش��يدة الت��ي 
امت��الأت جبهته��ا بغ�ش��ون مرتا�ش��ة، ووج��ه ر�ش��م الزم��ن 
خطوط��ه يف ثناي��اه، كان��ت جتل���س يف �شال��ة البيت ت�شع يدها 
املعروق��ة عل��ى خده��ا، تتاب��ع م��ا يح��دث يف �شم��ت، دون اأن 
تنط��ق ب�ش��طر كلم��ة، يط��ل من عينيه��ا الغائرتن ح��زن وكاآبة 

الدني��ا كله��ا، رفع��ت راأ�ش��ها ع��ن يده��ا، وقال��ت البنه��ا:

)مالي��كا( �شت�ش��تجيب ل��ك ي��ا )عل��ي(، فه��ي حتب��ه ول��ن 	 
تتاأخ��ر عن��ه، مهم��ا كان م��ا اأ�شابه��ا من��ه، فق��د كان كل 
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اأهلها بعدما تخلت عنهم، واأعلنت اإ�ش��المها من اأجله، 
ُرغ��م تعر�شه��ا ل��الأذى والقت��ل، ح��ن تعلم م��ا اأ�شابه لن 
ت��رتدد حلظ��ة يف احل�ش��ور، اأع��د املحاول��ة ولن تخذلك، 

اأن��ا اأث��ق يف ذلك.  
لوح��ت زوج��ة ابنه��ا بيده��ا يف تاأف��ف، ث��م غ��ادرت امل��كان 
متذم��رة، جتمج��م يف انفع��ال زائ��د ع��ن ح��ده، لك��ن له��ا 
اأ�ش��بابها ال�ش��ابقة، فط��وال ف��رتة تواج��د )مالي��كا( وهي تغار 
منه��ا، فق��د كان له��ا معامل��ة خا�ش��ة م��ن اأه��ل زوجه��ا، وحت��ى 
م��ن اجل��ريان اأنف�ش��هم، ل��ذا مل ته��داأ حدة غريته��ا منها حتى 
تل��ك اللحظ��ة، عل��ى الرغم من معاناتها مع )اأحمد(، والذي 
اأذاقه��ا الع��ذاب واالأمل ب��كل اأ�ش��كاله واألوان��ه، مل ت�ش��فق عليها 

ول��و حلظ��ة واح��دة.. غ��رية بلهاء �ش��وداء..
عل��ى فرا�ش��ه رق��د )اأحم��د( يرجت��ف جفن��اه، ترتع���س ي��ده 

الباقية، فقد كان يرى اأ�ش��ياء غريبة..
كان يت�شاءل عما يرى تتنازعه احلرية..

 اأه��و ع��امل اآخ��ر؟ اأه��و وه��م؟ اأه��ي النهاي��ة؟ اأتل��ك ه��ي 
�ش��كرة امل��وت؟

لك��ن يف جمم��ل االأم��ر م��ا يح��دث ب�ش��ع، وم��ا ي��راه اأب�ش��ع، 
هن��اك َم��ن يجل���س مبح��اذاة راأ�ش��ه، يخربه باأن اثب��ت على ما 
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اأن��ت علي��ه، ف��ال اإل��ه وال دي��ن، واإن ه��ي اإال تل��ك احلي��اة الدني��ا 
فق��ط، م��ا اأن��ت مببعوث م��رة اأخرى..

اثبت فاأنت على احلق املبن.

من��ذ قلي��ل �ش��قيقه كان يلقن��ه ال�ش��هادة، لك��ن كيف يحرك 
ل�شانه لينطق بها، وقد �شار ل�شانه ثقياًل كاجلبل ؟ 

كي��ف ينط��ق ال�ش��هادة، وق��د �ش��ار قلب��ه اأ�ش��د ق�ش��وة م��ن 
احلج��ارة ؟

اأن��ت االآن ي��ا )اأحم��د( ب�ش��دد لق��اء بين��ك وب��ن ح�شائ��د 
عملك..

تل��ك ه��ي اللحظ��ات احلا�ش��مات ل��ك ول�ش��يطانك، ال��ذي 
ه��و اأ�ش��د باأ�ًش��ا عليك حال دن��و اأجلك..

ه��و يح�ش��د جمه��وًدا �ش��اًقا بذل��ه ك��ي يجعلك تكف��ر باهلل، 
واأنت حت�شد نتيجة ر�شوخك لو�شاو�شه..

تل��ك اللحظ��ة اأن��ت جتاب��ه عزمي��ة �ش��يطانك املتاأجج��ة، 
التي مل تهداأ جذوتها منذ اأن خلق اهلل )اآدم( عليه ال�شالم..

8
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)2(                                     

ًا  أحببت مسلم

)زوجك يحت�شر يا )ماليكا((
قالته��ا له��ا �ش��قيقتها )لي��زا( يف فرح��ة غام��رة، تخيل��ت 
للحظة اأن تخر اأختها )ماليكا( امل�شلمة �شاجدة هلل جل وعال 
�ش��كًرا م��ن فرط ال�ش��عادة، اإال اأن الذه��ول قد اجتاحها، حن 
نزعت ثديها من فم وليدها )موؤمن( ابن ال�شهور اخلم�شة، 
وال��ذي ت�شع��ه عل��ى �ش��اقيها   الإر�شاع��ه، نظ��رت اإليها بعينن 
تقط��ران حزًن��ا ودمًع��ا يخفيهم��ا، مل تنطق ب�ش��طر كلمة، كاأن 
ال�شدم��ة ق��د اأخر�ش��تها، �ش��الت الَع��رَبات عل��ى خديه��ا يف 
�ش��رعة، ف�ش��قطت يف عيني الطفل ال�شغري األهبتهما، فجعل 
ي�ش��رخ ب�ش��دة، مل تلتف��ت اإلي��ه كاأنها ال ت�ش��معه، هرولت اإليها 
)ليزا(، التقطت الر�شيع منها �شمته اإىل �شدرها يف حنان 

حماول��ة تهدئت��ه، �ش��اخ�شة اإىل �ش��قيقتها يف ذهول، هاتفة:
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وامل�ش��يح احل��ي ظننت��ك �ش��رتق�شن م��ن ف��رط ال�ش��عادة 	 
ل��و م��ات ه��ذا احلق��ري، ال��ذي ترك��ت دين��ك واأهل��ك م��ن 

اأجله.

وب��دون مقدم��ات اأجه�ش��ت )مالي��كا( بب��كاء ح��ار مري��ر، 
قائل��ة يف ق��رارة نف�ش��ها تتنازعها احل�ش��رة:

اآٍه ح��ن يغ��دو م��ن ع�ش��قت م��ن كل قلب��ي حق��رًيا.. ح��ن 	 
ي�شب��ح َم��ن ترك��ت اأهلي وديني من اأج��ل اأن اأ�شبح ملًكا 
ل��ه �ش��بب عذاب��ي يف ه��ذه الدني��ا.. اآٍه عل��ى م��ن وهبت��ه 
كل م��ا اأمل��ك ال اأرج��و يف ه��ذه الدني��ا اإال ر�ش��اه.. ح��ن 
اأرج��و رحيل��ه وال اأطي��ق ل��ه فراًقا.. ليتن��ي ما تزوجتك يا 
)اأحم��د(.. ليتن��ي ظلل��ت اأحي��ا عل��ى ذك��راك، فق��د قت��ل 
زواجن��ا كل م��ا فين��ا من م�ش��اعر جميلة، ولك��ن يبدو اأنه 
هك��ذا يفع��ل ال��زواج كل��ه، ف�شخ��ب احلي��اة تتحطم على 
�شخ��وره كل االأ�ش��ياء اجلميل��ة، ال نه��وى في��ه اإال ذك��رى 
رائعة نحيا على احلنن اإليها ون�ش��تاقها، فق�شة احلب 

الت��ي مل تكتم��ل تظ��ل خال��دة يف قلوبن��ا ماحيين��ا.

و�شع��ت  الفرا���س،  عل��ى  اإىل جواره��ا  )لي��زا(  جل�ش��ت 
الر�شي��ع علي��ه، �شم��ت راأ���س اأخته��ا اإليه��ا يف ق��وة، وطفق��ت 

ترب��ت عل��ى منكبه��ا، قائل��ة يف ج��زع:
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اهدئ��ي ي��ا )مالي��كا(، اإن��ه كل��ب حق��ري، ال ي�ش��تحق ه��ذه 	 
الدموع.

م��ا زاده��ا ه��ذا اإال نحيًب��ا وحزًن��ا، وجعله��ا تق��ول ب�ش��وت 
اأب��ح خمتنق:

لكنه زوجي يا )ليزا(.	 

هتفت بها يف انفعال:

اأي زوج ه��ذا ال��ذي تبك��ن م��ن اأجله هكذا يا )ماليكا(؟ 	 
ا من اأجله، واعتنقِت االإ�ش��الم  زوج��ك ال��ذي تخليتي عنَّ
كي تك�ش��بن ر�شاه.. ويف النهاية كفر هو به، وكفر باأي 
دي��ن،  ب��ل وكف��ر بوج��ود اهلل نف�ش��ه م��ن االأ�شا���س.. ذلك 
املُ�َشِبح املُحوقل كما كنت تتحدثن عنه ن�شب كل اخللق 
لل�شدف��ة، الت��ي الإن كان لل�شدف��ة كل تل��ك الق��درة عل��ى 
خل��ق االأ�ش��ياء به��ذا االإب��داع، ل��كان باالأح��رى اأن تك��ون 
ال�شدفة هي ربنا االأعلى.. زوجك الذي تركك وهاجر 
م��ع جمموع��ة م��ن املرتزقة لقت��ل االأبرياء يف كل مكان.. 
اأه��ذا ال��ذي تبكين��ه ؟ اأتبك��ن م��ن اأج��ل زوج �ش��ادي كان 

يتل��ذذ بدموعك وانك�ش��ارك وتعذيبك ؟ 

ثم لوحت بيدها م�شتدركة يف حنق اأ�شد: 
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األي���س ه��ذا ه��و كالم��ك عن��ه، اأم اأن ه��ذا حم���س افرتاء 	 
عليه؟

دفعته��ا )مالي��كا(  بعي��ًدا عنه��ا، ث��م جعل��ت تلط��م خديه��ا 
يف ق��وة، لطم��ات �ش��ريعات متتالي��ات، ت�شاحبه��ا ه�ش��ترييا 
ح��ادة م��ن الب��كاء، جعل��ت )موؤمن( الر�شي��ع ي�شرخ يف فزع، 
لك��ن مل تع��ره اإحداهم��ا انتباًه��ا، واالأوىل ت�ش��رخ م��ن ب��ن 

دموعه��ا:

دعيني يف حايل.. يكفيني ما اأنا فيه.. 	 

واأم�شكت مبنكبيها تهزهما يف قوة، �شارخة بها:

ال اأحد يفهمني.. ال اأحد ي�شعر بالنار التي حترقني.	 

م��ن  نه�ش��ت  ق�ش��وة،  يف  عنه��ا  يديه��ا  )لي��زا(  دفع��ت 
جواره��ا بحرك��ة ح��ادة، هاتف��ة به��ا يف حن��ق:

ب��ل يكف��ي م��ا فعلتي��ه اأن��ت بن��ا وال تزال��ن تفعلين��ه.. 	 
كدمت��ا تت�ش��ببان اأن��ت وه��ذا احلق��ري يف ح��رق البل��د 
باأكملها من اأجل ق�شة حب فا�شلة.. اأن�شيت ما حدث؟ 
اأ تودي��ن اأن اأعي��ده عل��ى م�ش��امعك م��رة اأخ��رى؟ لرمب��ا 
تك��ون ذاكرت��ك غ��ري ق��ادرة عل��ى ا�ش��تعادة م��ا ق��د �ش��لف. 
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وقفت مبقابلتها وانحنت نحوها متابعة يف حتٍد:

اأتعلم��ن اأن زوج��ك امل�ش��ون ال��ذي تبك��ن الأجل��ه م��ن 	 
اأين اأتى؟ اأتعلمن اأين كان هذا القذر ورجع اإىل م�شر 

بتل��ك احلال��ة يلف��ظ اأنفا�ش��ه االأخرية؟

رمقته��ا )مالي��كا( يف ت�ش��اوؤل، والدم��وع مت��الأ مقلتيه��ا، 
فاأردف��ت )لي��زا(، و)موؤم��ن(، الر�شيع ال ي��زال ي�شرخ وهما 

تتجاهالنه:

النظ��ام 	  ق��وات  ي�ش��ارك  كان  �ش��وريا..  يف  كان  لق��د 
يف قت��ل اآالف االأبري��اء.. �شحي��ح اأنه��م عل��ى غ��ري دينن��ا 
لكنه��م اأبري��اء ال ذن��ب لهم فيما ي�شيبهم.. اإنه ي�ش��ارك 
يف قتل الن�شاء واالأطفال بال رحمة واأنت هنا تبكن من 

اأجل��ه؟ اإن��ه حق��ري ي��ا )مالي��كا(.. حقري.

هتف��ت  ث��م  مولول��ة،  تلط��م خديه��ا  )مالي��كا(  وع��ادت 
مت�ش��ائلة:

من اأين اأتيِت بهذا الكالم  يا )ليزا(؟ 	 

�شمت��ت )لي��زا( بره��ة ث��م اأخرج��ت هاتفه��ا املحم��ول، 
قام��ت بت�ش��غيل يوتي��وب، ناولته��ا الهات��ف، مغمغم��ة:
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ها هو ذاك.	 

م�ش��حت )مالي��كا( دموعه��ا، التقط��ت الهات��ف م��ن يدها، 
وجعلت تتابع يف خوف وترقب ترجو اهلل يف �شرها اأال يجعلها 
ترى ما ي�شدمها، فقد اأهلكتها كرثة ال�شدمات، وما عادت 
ق��ادرة عل��ى حتم��ل املزي��د، لك��ن وبالفعل ما كان��ت تراه حطم 
قلبه��ا، وجعله��ا ت�ش��ع يده��ا على فمه��ا، مطلقة �ش��هقة عالية، 
وعيناها تلتهمان الهاتف التهاًما غري م�شدقة ملا تراه،  فما 
كان��ت ت�ش��اهده يف تل��ك اللحظ��ة، زل��زل كيانها كل��ه، ارجتفت 

اأو�شاله��ا وجفت الدماء يف عروقها..

اإن��ه زوجه��ا ال��ذي ت��راه اأم��ام عينيها يف م�ش��هد م��روع على 
اليوتيوب..

زوجه��ا يرت��دي ال��زي الع�ش��كري للنظ��ام ال�ش��وري، وه��و 
يفج��ر راأ���س طف��ل �شغ��ري، و�ش��يخ  ع��اٍر يرق��د عل��ى االأر���س 
م�شفدة يديه خلف ظهره، يدور حول نف�ش��ه �شارًخا بكل ما 
ميلك من قوة، مل ت�ش��تطع ا�ش��تكمال املتابعة، فاألقت الهاتف 
اإىل اأخته��ا، كاأن��ه قنبلة �ش��ديدة التفجري، وازدادت �شرخات 
ال�شغري، كاأمنا انتقلت اإليه اأوجاع اأمه، فالتقطته �شمته اإىل 
�شدرها بقوة، تربت على ظهره، و�شوت نحيبها ميزق نياط 
قل��ب اأخته��ا عل��ى حاله��ا، ع��ادت جتل���س اإىل جواره��ا ترب��ت 
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عل��ى ظهره��ا توا�ش��يها، لكن.أنــي ل�ش��يء اأن ين��زع كل تل��ك 
االأح��زان م��ن قل��ب )مالي��كا( املم��زق اأ�ش��الء ي�شع��ب رتق��ه، 

وه��ي ت��رى زوجه��ا يفع��ل مثل تل��ك اجلرمية الب�ش��عة..

تل��ك  اأن يك��ون مبث��ل  ول��و للحظ��ة  م��ا ج��ال بخاطره��ا 
الق�ش��وة وه��ذا االإج��رام، عل��ى الرغ��م م��ن معرفته��ا مب��دى 
قذارت��ه وق�ش��وة قلب��ه، لكنه��ا مل تتخي��ل اأن ي�ش��ل بجرم��ه اإىل 

ه��ذا احل��د..

هي ترى م�ش��اهد قتل النظام ال�ش��وري لالأطفال والن�ش��اء 
وال�شيوخ على �شا�شات التلفاز، وتبكي من اأجلهم، تدعو اهلل 
اأن يرح��م موتاه��م وي�ش��رت اأحياءه��م، ث��م ه��ا ه��و زوجه��ا تراه 

ممن �ش��فكوا تلك الدماء الربيئة..

�ش��يء، وح��زن ع��ارم  اإىل ال  و�ش��ردت بب�شره��ا تنظ��ر 
يجتاحه��ا كاأن��ه �ش��يل الع��رم..

رن هاتفه��ا امللق��ى اإىل جواره��ا عل��ى الفرا���س اأك��رث م��ن 
م��رة، مل تلتف��ت اإلي��ه اإال بع��د اأن وج��دت م��ن طالبه��ا اإحلاًحا، 
تطلع��ت اإىل ا�ش��م املت�ش��ل.. اإن��ه )عل��ي( �ش��قيق زوجه��ا، 
األق��ت الهات��ف اإىل جواره��ا ومل جت��ب، لك��ن ح��ن وجدت منه 

اإ�ش��راًرا، اأجاب��ت ب�ش��وت خمتن��ق:



42

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

خرٌي يا )علي(.	 

حياها و�شاألها عن )موؤمن(، ثم قال يف انك�شار:

اأعل��م جي��ًدا اأن��ه ال يح��ق يل االت�ش��ال، بع��د م��ا فعل��ه 	 
)اأحم��د( ب��ك، لك��ن اأق�ش��م ب��اهلل اأنن��ا ن�ش��عر باآالم��ك 
ونت��اأمل مثل��ك واأك��رث مب��ا فعل��ه، لك��ن الوق��ت �شي��ق وه��و 
االآن يحت�شر ويحتاجك اإىل جواره.. اإنه يريد اأن يراك 
ِ و)موؤمن(..ه��و االآن يف غيبوب��ة، اآخ��ر م��ا طلبه مني اأن 

اأح�شركم��ا اإلي��ه، فاأرج��وِك ال تخذلين��ي.

ات كاحلمم: �شرخت من بن َعرَبَ

اأن��ت تطل��ب امل�ش��تحيل ي��ا )عل��ي(.. �ش��قيقك ه��ذا ال 	 
يجوز حتى الرتحم عليه حن موته.. اأنت �شخ�س طيب 
ي��ا )عل��ي( وال تعل��م عن��ه �ش��يًئا.. ال تعل��م اأي��ن كان ليعود 

اإلين��ا ب��ن احلي��اة واملوت.. لق��د كان.....

قاطعها يف حزم:

ب��ل اأعل��م يا)مالي��كا(.. اأعل��م كل �ش��يء..اأعلم م��ا فعله، 	 
لكن��ه اأخ��ي وه��و االآن ب��ن ي��دي اهلل ع��ز وج��ل، يكفي��ه م��ا 
�شيناله من عقاب االآخرة.. �شدقيني يا )ماليكا( كلنا 

ن�ش��عر مبا ت�ش��عرين به، لكن ليكن ح�ش��ابه على اهلل..
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كان��ت ترجت��ف كع�شف��ور �شغ��ري مبت��ل يف مه��ب الري��ح 
مك�شور جناحيه، جاوبها �شمته ثم تنهيدة، وهو ينتظر ردها 
لكنها مل ت�شتطع الرد، فقد كانت اأختها تنكزها وتهم�س لها 
يف حن��ق ب��اأال تواف��ق، لكنه��ا مل تنط��ق بح��رف، فق��ال )علي(:

�ش��وف اآِت اإلي��ك عل��ى الف��ور، فاأرج��و من��ك اال�ش��تعداد 	 
للرحي��ل مع��ي، ال تعار�شين��ي فه��و يف حال��ة خط��رة ف��ال 
تخذليني يا )ماليكا(، فقد تكون تلك هي املرة االأخرية 

الت��ي ترينه فيها.

مل تق��و عل��ى ال��كالم فغ�ش��ة تع��وق كالمه��ا، و�ش��لت كل 
اأركانه��ا ع��ن احلرك��ة، لك��ن عقلها دب فيه الن�ش��اط وعاد بها 

اإىل ال��وراء.. كث��رًيا..

8
)اأبان��ا ال��ذي يف ال�ش��ماء لق��د اأحبب��ت م�ش��لًما، فه��ل يج��وز 
يل اأن اأفع��ل ه��ذا؟ ه��ل يج��وز يل اأن اأفك��ر ب��ه؟ اأبان��ا ال��ذي يف 
ال�ش��ماء اإن كان��ت تل��ك م�ش��يئتك وتر�شاه��ا ف��ازرع حب��ي يف 
قلب��ه مثلم��ا اأحب��ه، واإن مل تك��ن ترت�شي��ه ويخال��ف م�ش��يئتك، 
ف�شاعدين وكن بجانبي كما كنت دائًما كي اأتخل�س من حبي 
ل��ه، فم��ا ع��دت ق��ادرة عل��ى حتم��ل كل تل��ك االآالم واملعان��اة.. 
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ما عدت قادرة على ن�شيانه، ما عادت �شورته تفارق خيايل، 
ولقد ناجيتك كثرًيا اأن ُتن�ش��يني اإياه، لكنك تتجاهلني، رغم 
اأين م��ا ع�شيت��ك يوًم��ا.. اأبان��ا ال��ذي يف ال�ش��ماء ق��د �ش��ار 
حب��ه يل كل م��ا اأرج��وه م��ن ه��ذه الدنيا وُبع��ده عني كل اآالمي، 

فاأمي��ا ت��راه خ��رًيا يل وفقني اإلي��ه.. اآمييييين ( 

هك��ذا كان��ت )مالي��كا( حت��دث نف�ش��ها كث��رًيا، وتناج��ي 
ربه��ا يف تل��ك الف��رتة، الت��ي اأ�شبح��ت تتنف���س فيه��ا ح��ب 
)اأحم��د(، وَح��مَّ �ش��عاعه حت��ى كاد يحرقه��ا حرًق��ا، زادت 
يهاجمه��ا يف  واإن غف��ت  الن��وم، حت��ى  معاناته��ا، هجره��ا 
منامه��ا، حب��ه كابو���س ي�ش��ج حياتها كلها، لك��ن ما اأحاله من 
كابو���س، ُيدميه��ا ي��داوي كل م��ا فيه��ا، هك��ذا حب��ه، مزيج من 
االأمل واالنت�ش��اء، عب��ادة وكف��ر ، دائم��ة الب��كاء ح��ن تك��ون 
وحده��ا، حت��اول التظاه��ر بالق��وة والتما�ش��ك اأم��ام اأهله��ا 
خا�ش��ة، فه��ي تعل��م عل��م اليق��ن ب��اأن جم��رد م�شارحته��م 
بحبه��ا ل��� )اأحم��د( �ش��ت�شبح هن��اك كارث��ة واقع��ة ال حمال��ة، 
لكن)مالي��كا( م��ا ع��ادت عل��ى ماأل��وف حاله��ا، كان��ت كطفل��ة 
بريئ��ة كث��رية ال�شح��ك وال�شخ��ب، خا�ش��ة ب��ن اأهله��ا، اأم��ا 
االآن اأ�شبح��ت كث��رية االنط��واء ب�ش��كل ملح��وظ وم��وؤرق، فبعد 
اأن م��الأت الدني��ا مرًح��ا، مل يع��د له��ا م��ن اأني���س اإال و�ش��ادتها، 
ت�ش��كب عليه��ا دموعه��ا وحزنه��ا، تل��ك الو�ش��ادة امل�ش��كينة 
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��ا دون اعرتا���س، كلم��ا  الت��ي تتحم��ل اآالم ودم��وع الكثريي��ن منَّ
تقرب��ت منه��ا اأمها ملعرفة �ش��بب كاآبتها، الت��ي اأ�شبحت جزًءا 
ال يتجزاأ من �ش��خ�شيتها، تارة باللن واأخرى بال�ش��دة، كانت 
ب منه��ا ويف كل م��رة تخ��ُرج اأمه��ا يف نهاي��ة احل��وار ب��ال  تته��رَّ
�ش��يء خاوية الوفا�س، فكانت تْدفع اأختها ال�شغرية )ليزا( 
ملعرف��ة االأ�ش��باب، لك��ن )مالي��كا( كان��ت تعل��م يقيًن��ا اأن اأمه��ا 
هي َمن دفعتها لذلك، فما كان منها اإال اأن تلوذ مبراوغتها، 
مل ت�شارح اأحًدا بهذا االأمر، اإال اإحدى �شديقاتها امل�شلمات 
يف اجلامع��ة ، وه��ي التي كانت حتكي ل�)ماليكا( كل اأخباره، 
حت��ى )اأحم��د( نف�ش��ه مل تخ��ربه بتل��ك احلقيق��ة بع��د، رمبا لو 
التق��ت عيناهم��ا عج��زت ع��ن االلتف��ات بعي��ًدا عنهم��ا، رمب��ا 
الح��ظ ه��ذا لك��ن لي���س هناك عالق��ة بينهما م��ن اأي نوع، لعل 
م��ا تكن��ه ل��ه م��ن ح��ب يجعله��ا غ��ري ق��ادرة عل��ى التعام��ل مع��ه 
عل��ى طبيعته��ا، ل��ذا ي�شع��ب عليه��ا التق��رب من��ه، فعالقتهم��ا 
الت��ي ترجوه��ا تث��ق باأنه��ا �ش��به م�ش��تحيلة، فاأن��ى مل�ش��يحية اأن 
ترتب��ط مب�ش��لم؟ ق��د ت��وؤدي العالق��ة يف النهاي��ة اإىل كارث��ة 
حمقق��ة، فكث��رًيا ما ت�ش��ببت عالقات من ه��ذا النوع يف اإراقة 
الدماء، وحدوث فتنة طائفية يف البالد، لذا فاالأمر يف غاية 
اخلطورة، ووجب احلر�س كثرًيا، لئال حتدث الفاجعة، التي 

تبته��ل اإىل ال��رب كث��رًيا اأالَّ تك��ون �ش��بًبا فيه��ا..
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الق��وام  متنا�ش��قة  الرقيق��ة  اجلميل��ة  تل��ك  )مالي��كا( 
دقيقة االأنف ك�شتنائية ال�شعر جميلة ال�شفتن كاأنهما ثمرتي 
فراولة نا�شجتن تنتظران َمن يقطفهما، بنية العينن، التي 
��ا 	 روؤيتها ،  ينتظ��ر الكث��ري م��ن ال�ش��باب 	 ب��ل والفتي��ات اأي�شً
ال�ش��باب لغرائزه��م، والفتي��ات ليتعلم��ن منه��ا كي��ف تك��ون 
االأناق��ة، رائع��ة كان��ت )ماليكا( وما زال��ت ُرغم تلك الهالتن 
ال�شمراوتن اللتن حتيطان  بعينيها من كرثة ال�شهر والبكاء 

وقل��ة الطعام..

كان ذل��ك ه��و عامه��ا االأول يف كلي��ة احلق��وق، وكان ه��و 
يف عام��ه الراب��ع، كان متمي��ًزا ب��ن رفاق��ه باالأناق��ة والتف��وق 
وقوة ال�ش��خ�شية، واأ�ش��ياء اأخرى جتعله خمتلًفا بالن�ش��بة لها 
ال تعل��م م��ا ه��ي، رمب��ا ه��ذا م��ن وجه��ة نظره��ا وحده��ا، لك��ن 
حت��ى ول��و كان��ت تل��ك وجه��ة نظره��ا وحده��ا، فهذا يكف��ي باأن 
يك��ون �ش��خ�س خمتل��ف ع��ن كل النا���س بالن�ش��بة له��ا، وتعل��م 
اأن��ه يعل��م بحبه��ا ل��ه، فه��ي مل تق��اوم يوًم��ا عيني��ه، كلم��ا وقعت 
عين��اه يف عينيه��ا، تت�شل��ب يف مكانه��ا، وبالتاأكي��د ه��و ي�ش��عر 
بتل��ك النظ��رات، فهو لي���س باأخرق، اإن��ه ذكي قوي املالحظة، 
كثرًيا ما كانت تقع عليها عيناه يف كل ندوة ُتقام يف اجلامعة 
اأو خارجه��ا، كان��ت تتثبت��ان يف عينيه��ا، تخرتقانهما اخرتاًقا 
، بل تخرتق قلبها نف�شه كاأنهما �شهمان من نار حترقانه، اأو 
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كمبهجات للقلب يطري بهما قلبها حتى يعانق جنوم ال�شماء، 
اإنه احلب يا �ش��ادة، وما اأدراكم ما حب )ماليكا( امل�ش��يحية 

ل�)اأحمد( امل�ش��لم..
اإن��ه ح��ب لي���س كاحل��ب.. اإن��ه م��اء ونار وب��اء ودواء �ش��عادة 

وهم..
تل��ك الت��ي تتجن��ب كل متجه��م كئي��ب عبو���س، فه��ي تبغ�س 
ال�ش��كوى م��ن الهم��وم، �شارت هي املعنى احلقيقي لكل بوؤ���س 
وكاآب��ة وجته��م، مل تك��ن تتمن��ى يوًم��ا اأن ت�شبح هكذا لكنه قد 
ق�ش��ي االأم��ر، ووقع��ت يف ذل��ك الف��خ ال��ذي ن�ش��ب �ِش��باًكا ال 

ف��كاك منها..
فخ احلب..

))ي��ا )م��رمي( الع��ذراء يا نبع النور م��ا احلل وقد �شاقت 
بي ال�ش��بل كل ال�ش��بل، هذا امل�ش��لم ما عدت قادرة على بعدي 
عن��ه ُرغ��م اأن��ه لي���س بين��ي وبين��ه اأي قرب، لكنه اأقرب النا���س 
يل، وهو ال يبايل باأمري.. يا )مرمي( العذراء حايل ما عاد 
حايل، واإن مل تكوين بجانبي ل�شوف ينتهي بي املطاف قريًبا 

اإىل االنتحار فقد انتهيت.. انتهيت بحق((

تل��ك كان��ت مناجاته��ا االأخ��رية، يف ذل��ك الي��وم، ال��ذي 
ق��ررت في��ه اأن تتح��دث اإىل )اأحم��د( وتع��رتف ل��ه بحبه��ا..
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ال�ش��افعي(،  )ريه��ام  ب��وك  الفي���س  عل��ى  �شديقته��ا 
والت��ي ال تعرفه��ا حت��ى االآن، ن�شحته��ا به��ذا، تل��ك ه��ي امل��رة 
االأوىل الت��ي تث��ق باأح��د ال تعرف��ه، ب��ل وال تعل��م حت��ى اإن كان 
ذك��ًرا ه��ي اأم اأنث��ى، لكنه��ا ول�ش��بب ال تعلم��ه تث��ق به��ا ورمب��ا 
به، بل وت�ش��عر اأن بينهما عالقة مت�ش��ابكة و�ش��ائجها، غريبة 
اأطواره��ا تل��ك الفت��اة لديه��ا اأ�ش��لوب رهي��ب يف االإقن��اع، حت��ى 
اأنه��ا ا�ش��تطاعت اقن��اع )مالي��كا( اأن خ��ري و�ش��يلة الإنه��اء هذا 
ال�ش��راع بداخله��ا اأن ت�ش��ارح )اأحم��د( بحبه��ا، رمب��ا كان 
يف ذل��ك راح��ة له��ا.. هك��ذا اأخربته��ا وا�ش��تبد بها ه��ذا القول 

فخ�شع��ت ل��ه ر�شوًخ��ا وا�ش��تجابت..
بعدم��ا  تقريًب��ا  موؤخ��ًرا،  حياته��ا  يف  ظه��رت  )ريه��ام( 
تعلق��ت ب��� )اأحم��د(، وكث��رًيا م��ا كان��ت )مالي��كا( حتدثه��ا 
عن��ه با�ش��تفا�شة.. كان��ت ت�ش��رتيح معه��ا يف ال��كالم، فكان��ت 
ال تخف��ي عنه��ا �ش��يًئا، فمعه��ا كان��ت ت�ش��عر )مالي��كا( باأنه��ا 
جم��رد طفل��ة �شغ��رية، كانت تلن لها، فتحب ما تقول وتقتنع 
ب��ه ب��كل كيانه��ا.. �ش��احرة له��ا بالقول تل��ك الفت��اة املجهولة..    
))الي��وم �ش��اأ�شارحه ب��كل �ش��يء ، فم��ا ع��دت ق��ادرة عل��ى 
كتم��ان حب��ي ل��ه، وليحدث بعد ذلك م��ا يحدث، فاإرادة الرب 
ف��وق كل �ش��يء، ول��ن يخذل��ك ال��رب ي��ا )مالي��كا(.. ثق��ي يف 

ال��رب فاإن��ه يحب��ك ورحي��م بك ((
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بع��د اأن امت��ت ارت��داء مالب�ش��ها، وح��ن انط��وت لتنتع��ل 
حذاءه��ا، ذو الكع��ب الع��ايل، دخل��ت اأخته��ا )لي��ز( الغرف��ة، 
وم��ا اأن راأته��ا حت��ى اأطلق��ت من بن �ش��فتيها �شف��رًيا منغوًما، 
اأم�ش��كت بيده��ا واأدارته��ا دورة كامل��ة، غم��زت له��ا بعينه��ا، 

قائل��ة يف م��رح:

م��ا كل ه��ذا اجلم��ال وتل��ك االأناق��ة ي��ا )مالي��كا(؟ اأراِك 	 
ه��ذه امل��رة اأك��رث جمااًل واأناقة عن اأي يوٍم اآخر. 

حاولت اأن تكون مرحة معها، وهي جتيب:

ط��وال عم��ري ي��ا كلب��ة، واجلمي��ع يعلم��ون اأن اأخت��ك م��ن 	 
اأك��رث البن��ات اأناق��ة وجمااًل يف اجلامع��ة، اأم تظنن اأنك 

وح��دك اجلميل��ة يف هذا الكون؟

عادت )ليزا( تغمز لها بعينها، قائلة:

يبدو اأنك �شتقابلينه.	 

رمقتها يف ت�شاوؤل م�شطنع:

َمن تق�شدين يا )ليزا( ؟	 

�شحكت �شقيقتها قائلة يف دالل:

هو يا )ماليكا(.. حبيبك.	 
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اأنه��ا  بيده��ا  له��ا  واأ�ش��ارت  باهت��ة،  ابت�ش��امة  ابت�ش��مت 
جمنون��ة، ث��م تهرب��ت منه��ا، حمل��ت حقيبته��ا وم��ا ترغب��ه، 

و�ش��رعت باملغ��ادرة، فهتف��ت به��ا اخته��ا يف حن��ق:

كم��ا يحُل��و ل��ك ي��ا )مالي��كا(.. تقرب��ت من��ك كث��رًيا، 	 
وطلب��ت من��ك اأن تبوح��ي يل ب�ش��رك، ووعدت��ك باأنن��ي 
�ش��اأكون ح�شن��ك ال��ذي ل��ن ترتاح��ي يف غ��ريه لكن��ك 
رف�ش��ِت.. اأع��دك اأنن��ي ل��ن اأطل��ب من��ك ه��ذا ثاني��ة، ول��و 
راأيت��ك تبك��ن لي��ل نه��ار، حت��ى ولئن جئِتن��ي يوًما حتكن 
يل فيه عما يعرتيِك، فل�شوف اأ�شع اإ�شبعاي يف اأذناي، 

لئ��ال اأ�ش��مع من��ك حديًث��ا.. اأع��دك به��ذا..

توقف��ت )مالي��كا( عن��د ب��اب الغرف��ة، التفت��ت اإليه��ا يف 
ب��طء، وح��ن فعل��ت �ش��عرت )ليزا( بوخ��زة يف قلبها حيال ما 

راأت..

تلك العينن التي تخفيهما الدموع قالت الكثري..

الكثري جًدا.. 

�ش��اأخربك ب��كل �ش��يء ي��ا )لي��زا( يف وقت��ه.. اأع��دك 	 
به��ذا. 
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مل تعق��ب )لي��زا( ومل تنتظ��ر الرد )مالي��كا(، فان�شرفت 
عل��ى الف��ور، تارك��ة اأخته��ا م��ن خلفه��ا منقب���س قلبه��ا، تقل��ب 

كفيه��ا يف حرية وقلق مت�ش��ائلة:

م��اذا ب��ك ي��ا اأخت��اه؟ م��ا كل تل��ك الهم��وم؟ اأرج��وك ي��ا 	 
ي�ش��وع ال تتخ��ّل عنه��ا.. اآم��ن. 

�شعرت بغ�شة ف�شمتت ثم اأردفت:

اأق�ش��م ل��ك اأن��ه احل��ب يا )مالي��كا(.. احلب وح��ده يفعل 	 
ذلك.. ا�شاأليني اأنا عن هذا.. 

ث��م اأطلق��ت تنهي��دة ح��ارة ، اأعقبته��ا باآه��ة طويل��ة بع���س 
ال�ش��يء، متابعة:

خ��رب اهلل بيت��ك ي��ا )چ��ورچ( ي��ا اب��ن )تري��زا( مثلم��ا 	 
اأتعب��ت قلبي..

ثم تفلت يف �شدرها ثالًثا، قائلة:

بعًدا لل�شر عنك يا حبيبي..	 

م�ش��حتها،  عينيه��ا  م��ن  يتيم��ة  دمع��ة  طف��رت  ذاك  اإذ 
�ش��خ�شت الأثره��ا بيده��ا ذاهل��ة،  ث��م قال��ت حمدث��ة دمعته��ا:
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علي��ك اللعن��ة، من��ذ مت��ى واأنت متكثن ها هن��ا؟ فالدمع 	 
ال يعرف يل طريًقا. 

يف  خلفه��ا  م��ن  الب��اب  مغلق��ة  اأخته��ا  غرف��ة  وغ��ادرت 
ه��دوء.. 

8
ا�ش��تقبل )چ��ورچ( زوج )لي��زا( )عل��ي( �ش��قيق )اأحم��د( 
ا�ش��تقبااًل م�ش��تفًزا اأنكره الرجل، فمنذ اأن علم االأول بعالقة 
ا بال حدود، بل ويبغ�س  االأخري ب�)ماليكا(، وهو يبغ�شه  ُبغ�شً

كل َمن يخ�شه..

 ل��ه اأ�ش��بابه بالطب��ع، لك��ن )عل��ي( حتم��ل �شفاقت��ه م��ن 
اأج��ل )مالي��كا(، كذلك ا�ش��تقبله )چ��ورچ( يف بيته وهو كاره، 
��ا م��ن اأجله��ا، وم��ا اأن راأت )عل��ي( حت��ى ب���س وجهه��ا  اأي�شً
العاب���س م��ن �ش��دة الهم��وم والب��كاء، يف ح��ن رف�ش��ت اأخته��ا 
مقابلت��ه نهائًي��ا، حاول��ت )مالي��كا( اأن تب��دو متما�ش��كة اأم��ام 
)عل��ي(، لكنه��ا عج��زت اأن تفع��ل، فم��ا كادت يدها مت���س يده 
مل�شافحت��ه، حت��ى دمع��ت عيناه��ا، خي��ل اإلي��ه باأنه��ا �ش��تهوي 
فاقدة الوعي، اأ�شفق عليها، نظرت اإىل )چورچ( نظرة ذات 
مغ��زى، فرتكهم��ا وحدهم��ا وان�شرف يف تاأف��ف، اأبًدا ما كان 
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يرغ��ب اأن يرتكهم��ا وحدهم��ا، وال حت��ى كان يرغب اأن تذهب 
معه، وما كاد يفعل حتى اأ�شارت اإىل )علي( باجللو�س، قائلة 

ب�ش��وت تخنق��ه الدموع ب�ش��دة:

اأراأيت ما فعله )اأحمد( يا )علي(؟                                      	 

هز راأ�شه يف مرارة، قائاًل ب�شوت خفي�س:

واهلل ي��ا اأم )موؤم��ن( اأن��ا اأخج��ل من��ك، وال اأُنك��ر اأنه من 	 
حق��ك كراهيت��ه ج��زاء م��ا فعله ب��ك، وال األومك يف هذا، 
لكن لو ترين حاله �شت�شفقن عليه، فتلك هي اللحظات 
االأخرية يف عمره، هكذا قال الطبيب.. )اأحمد( برتوا 

اإحدى يديه، واإحدى قدميه، كذلك برتوا.. 

�شم��ت عن��د ه��ذا احل��د ف�شك��ت ه��ي خديه��ا، و�شاح��ت 
��ا: والدم��وع عل��ى خديه��ا تالح��ق بع�شه��ا بع�شً

يا اإلهي! يا اإلهي!.. َمن فعل به هذا ؟	 

ح��دق به��ا يف ده�ش��ة، ول�ش��ان حال��ه يق��ول )رقيق��ة القل��ب 
اأن��ت ي��ا )مالي��كا(، على الرغم م��ن كل ما فعله بك، وال تزال 
��ي م��ا ُع��دت اأرث��ى  دموع��ك ت�ش��يل م��ن اأجل��ه، اأن��ا �ش��قيقه لكنِّ

حلال��ه، ُرغ��م كل م��ا اأ�شابه(..
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ما قرارك يا )ماليكا(؟ هل �شتاأتن معي؟	 

قاله��ا )عل��ي( لكن��ه مل يتل��َق منه��ا جواًب��ا، فق��د كان��ت يف 
حاٍل يرثى له، تبادال بعدها حديًثا غري طويل، ح�ش��مت بعده 
)مالي��كا( اأمره��ا وان�شرفت اإىل الداخ��ل الإح�شار )موؤمن( 

��ا م��ن متعلقاتها، ا�ش��تقبلتها اأختها حانقة: وبع�شً

اأال تزالن ت�شرين على الذهاب معه؟   	 

�شمتت )ماليكا( حلظة، قالت بعدها يف حزم:

نعم يا اأختي �شاأفعل.. اأال تنوين اأنت مقابلة )علي(؟	 

لوحت بيدها، قائلة يف غ�شب:

كال ي��ا )مالي��كا( ل��ن اأقابل��ه، بل واأبغ���س مقابلته، واأنت 	 
اإن ذهبت معه ، فال تعو.... 

قاطعها )چورچ( هذه املرة يف حزم:

)لي��زا(.. اإي��اك اأن تنطيقه��ا.. اإن��ه بي��ت اأخيه��ا تاأت��ي 	 
متى ت�ش��اء.

ع��ادت تل��وح بيده��ا يف �ش��خط، عل��ى ح��ن حم��ل )چ��ورچ( 
ع��ن )مالي��كا( احلقيب��ة، حمل��ت ه��ي )موؤم��ن( وان�شرف��ت 
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ملرافق��ة )عل��ي(، اأو�شلهم��ا زوج اأخته��ا اإىل الب��اب واكتف��ى 
به��ذا، وم��ا كاد يغل��ق الب��اب م��ن خلفهم��ا، حت��ى ا�ش��تقبلته 

زوجت��ه بث��ورة عارم��ة:

اأنت ال تزال حتبها. 	 

رفع �شبابته يف وجهها حمذًرا: 

)ليزا( ال تتجاوزي حدودك معي.	 

�شرخت:

اأتظنن��ي �ش��اأخاف م��ن تهدي��دك ه��ذا؟ اأن��ا اأعل��م اأن��ه م��ا 	 
زال يف قلب��ك م��كان له��ا، واأعلم اأن��ك حتبها اأكرث مني.

ك��م ود ل��و انفج��ر فيها �ش��باًبا وتاأنيًبا، لكنه متالك نف�ش��ه، 
زف��ر زف��رة ح��اول اإخفاءه��ا بق��در االإم��كان، ث��م دن��ا منه��ا.. 

اأم�ش��ك يديه��ا.. نظ��ر يف عينيها مبا�ش��رة:

ي��ا بن��ت املجنون��ة اأن��ت ال تعلم��ن مكانت��ك عن��دي.. اأن��ت 	 
كل حيات��ي لكن��ك غبي��ة.. اأن��ت زوجت��ي وحبيبت��ي واأم 

اأوالدي يف امل�ش��تقبل مب�ش��يئة ال��رب. 

وجع��ل يديه��ا خل��ف ظهره��ا، حميًط��ا خ�شره��ا بذراعيه، 
ب��ادئ ذي ب��دء حاول��ت التخل���س يف عن��ف، لك��ن وبع��د ع��دة 
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عب��ارات رقيق��ة، وقب��الت كان ي�ش��رقها منه��ا يف �شعوبة النت 
�ش��عرها  يداع��ب  ه��و  وجع��ل  بح�شن��ه  وارمت��ت  يدي��ه،  يف 
ممط��ًرا خديه��ا وجبهته��ا بالقبالت، ويف قرارة نف�ش��ه �شراع 
داخل��ي، ف��كان يتخي��ل نف�ش��ه يف تل��ك اللحظات باأن��ه يخنقها، 

ويه��وى عل��ى راأ�ش��ها باملزهري��ة ليتخل���س م��ن �ش��خفها..

)عل��ي(  ج��وار  اإىل  )مالي��كا(  جل�ش��ت  ال�ش��يارة  ويف 
وكالهم��ا يل��زم ال�شم��ت، هي تفكر تلك اللحظة التي �ش��رتى 

فيه��ا زوجه��ا بع��د ط��ول غياب��ه عل��ى حال��ه ه��ذا..

ُت��رى ه��ل �ش��تلقي نف�ش��ها باأح�شان��ه اأم اأنه��ا �ش��تب�شق يف 
وجهه؟

حقيق��ة ه��ي حت��ى ال تعل��م مل��اذا ا�ش��تجابت ل��� )عل��ي( 
وذهب��ت مع��ه، كانت توؤنب نف�ش��ها عل��ى قرارها هذا، وت�شفه 

بالق��رار االأحم��ق..

لك��ن لي���س هن��اك داٍع جلل��د نف�ش��ي، دع��ي الق��در يفع��ل م��ا 
ي�ش��اء يا )ماليكا(..

8
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)3(                                                    

لقاء
م��ا اأن �ش��عروا بغي��اب )اأحم��د( ع��ن الوع��ي، حت��ى قام��ت 
اأم��ه م��ن جل�ش��تها و�ش��ارت عل��ى اأط��راف اأ�شابعه��ا، توجه��ت 
نح��و جه��از الكمبيوت��ر، م��دت يده��ا نح��وه لت�ش��غيل الق��راآن، 
ال��ذي كان يرف���س اال�ش��تماع اإلي��ه اإب��ان يقظت��ه، كان يفي��ق 
من ال�ش��كرة وي�شرخ اأن اف�شلوه ال اأريد �ش��ماعه، وما كادت 
ا حتى عاد لينه�س من غيبوبته وي�شرخ  تفعل تلك املرة اأي�شً

باأمه:

اأرج��وِك ي��ا اأم��ي ال اأرغ��ب �ش��ماعه.. اإن ه��ذا ال��كالم 	 
يحرقن��ي.   

ميمت حمياها �شطره يف بطء وحزن..
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ي��ا اإله��ى! اإىل ه��ذا احل��د يا )اأحمد( كت��ب اهلل عليك تلك 
النهاية؟

اإىل ه��ذا احل��د غ�ش��ب اهلل علي��ك ولعن��ك، وكت��ب علي��ك 
�ش��وء اخلامتة؟

ليت بطني ما حملت بك وال اأجنبتك..

الدم��وع تت�ش��اقط عل��ى �شفح��ة وجهه��ا يف عجال��ة، ترب��ت 
على منكبها برفق زوجة ابنها )علي(، حماولة تهدئة لوعتها 
عل��ى ولده��ا، غادرت��ا الغرف��ة، واأمه تنظر اإلي��ه مهمومة ال تلَو 
عل��ى �ش��يء �ش��وى الب��كاء، ع��ادت اإىل الرده��ة لزم��ت االأريك��ة 
جاعل��ة راأ�ش��ها عل��ى يده��ا، تختلج ق�ش��مات وجهها بن احلن 
واالآخ��ر، طواه��ا ه��م ب��ال ح��دود، عل��ى ح��ن توجه��ت زوج��ة 
ابنه��ا )كرمي��ة( تفت��ح الب��اب، عندم��ا تناه��ى اإىل م�ش��امعها 
�ش��وت اجلر���س، فتح��ت ليقابله��ا وج��ه )عل��ي( يحم��ل حقيبة 
)مالي��كا(، وم��ن خلف��ه تل��ك االأخ��رية حتم��ل ابنه��ا )موؤم��ن( 
عل��ى يديه��ا، اأر�ش��لت ب�شره��ا في��ه �ش��ذًرا، واأحدت��ه فيه��ا، 
�ش��رعت باالن�ش��راف دون اأن ت�شاف��ح )مالي��كا(، ا�ش��توقفها 

زوجه��ا هاتًف��ا به��ا يف �شرامة:

)كرمية(. 	 
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ارتبك��ت ح��ن �ش��عرت بغ�شب��ه، التفت��ت يف ب��طء، فتابع يف 
حدة اأ�شد:

�شافحي اختك.	 

زم��ت �ش��فتيها يف �شي��ق �ش��ديد، وتق��ارب حاجباه��ا حت��ى 
كادا يتالم�ش��ان، وتغ�شن��ت اجلبه��ة، ع��ادت اأدراجه��ا، م��دت 
يده��ا متذم��رة، فم��دت له��ا )مالي��كا( كفه��ا غ��ري راغب��ة، 
�شافحته��ا باأط��راف اأ�شابعه��ا، فات�ش��عت عين��ا )كرمية( عن 
اآخرهما، ا�شت�شاطت غ�شًبا، لكن حن ارتاأت نظرة الغ�شب 
التي تطل من عيني زوجها، اأعر�س ل�شانها عن الكالم، لكن 
قلبها ي�شرخ بكل ال�شتائم واملوبقات الواردة يف كل قوامي�س 
ال�شفالة، �شربت االأر�س بقدميها وان�شرفت دون اأن تنفرج 
�ش��فتاها، اأم��ا )مالي��كا( فق��د وجل��ت خل��ف )عل��ي(، ح��ن 
ارتاأته��ا حماته��ا فرح��ت وابت�ش��مت م��ن ب��ن دموعه��ا، فدائًما 
م��ا كان��ت )ماليكا( ت�ش��اعدها يف اأعم��ال املنزل دومنا كالل، 
عك�س )كرمية( التي مل تكن تبايل بها اأبًدا، فدائًما ما كانت 
تع��زف ع��ن م�ش��اعدتها، بحج��ة اأو ب��دون، وظلت يف جمل�ش��ها 
لكنه��ا فتح��ت يديها عن اآخرهم��ا، تناولت حفيدها من يدها 
وجعلت متطره بالقبالت احلارة وتداعبه، حتى الطفل نف�شه 
كان يح��رك يدي��ه وقدمي��ه، كاأمن��ا يع��رب بذل��ك ع��ن �ش��عادته 
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بلق��اء جدت��ه بع��د كل ه��ذا الغي��اب، ناول��ت )موؤم��ن( البنه��ا، 
فارمت��ت )مالي��كا( بح�شنها تنتحبان كلتاهما، ترتعدان من 
ف��رط الب��كاء، و )عل��ي( يتابعهما عيناه دامعت��ان، واأمه تقول 

من ب��ن دموعها:

ملاذا يا )ماليكا(؟ مِلَ تركتينا يا اأم )موؤمن( ؟ 	 

ترجتف )ماليكا( اأكرث، قائلة ب�شوٍت متهدج:

غ�شًب��ا عن��ي ي��ا اأم��اه.. �ش��احميني.. واهلل غ�شًب��ا عن��ي 	 
يا حبيبتي. 

ثم جعلت تقبل يديها مردفة:

اأوح�شِتني يا اأمي.. واهلل اأوح�شِتني.  	 

ربتت االأم على راأ�شها يف حنٍو مغمغمة:

ط��وال عم��ري واأن��ا اأ�ش��احمك م��ن كل قلب��ي، ال اأحم��ل 	 
بداخل��ه �ش��وى احل��ب والر�ش��ا عن��ك بح��ق ع�ش��رتك 

الطيب��ة.. اأن��ت ابنت��ي الت��ي مل األده��ا. 

ومن بن دموعها  �شاألت )ماليكا(:

اأين )اأحمد( يا اأمي؟	 
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اأوم��اأت اإىل الغرف��ة الت��ي يرق��د به��ا، فتوجه��ت نحوه��ا 
)ماليكا( يف بطء �ش��ديد، جتر قدميها جًرا، وعقلها ي�ش��تعل 

م��ن ف��رط التفك��ري بلحظ��ة لقائه��ا به..

لقد �شامها �شوء العذاب..

كان حقرًيا بكل ما حتمله تلك الكلمة من معاٍن..

توقف��ت بره��ة التفت��ت اإىل )عل��ي(، اأ�ش��ارت اإلي��ه ب��اأن 
يعطيه��ا )موؤم��ن(، ناوله��ا اإي��اه برف��ق ، دخل��ت ب��ه عل��ى اأبي��ه، 
تل��ك ه��ي امل��رة االأوىل الت��ي �ش��رياه فيه��ا )اأحم��د( ، فق��د 
هجرها وهي يف نهاية �شهرها الثامن ، اأي قبل والدته ب�شهر 
واح��د ، العجي��ب اأن��ه حت��ى مل ي�ش��األ عنه طوال ف��رتة غيابه..

اأي ق�شوة تلك!!!

اأُخلق قلبه من حجر؟

دلف��ت )مالي��كا( الغرف��ة ، وما كادت عيناها تقعان عليه، 
حت��ى اختل��ج قلبه��ا ب��ن �شلوعه��ا، من الوا�ش��ح اأن الدموع قد 
اأق�ش��مت اأن تتخ��ذ م��ن خديه��ا معرًبا لها، فق��د كانت تتالحق 

عليهما على عجل، وب�شوت اأبح هم�ش��ت:

)اأحمد(.	 
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وُرغم اأنه مل ي�شمع لها نداًء، اإال اأنه التفت اإليها.. 

التفت يف بطء رهيب..

وبكى..

ه��و االآخ��ر بك��ى، م��د يده يف وهن نحوها ، مدت يدها اإليه 
بالطف��ل، وم��ا كادت تفع��ل حتى اأطلق الطف��ل �شرخة اأحزنته 
واأفزعتها وكاأن الر�شيع قد راأي �شيطاًنا مريًدا، ف�شمته اإىل 
�شدرها يف قوة، جعلت تقبله حتى هداأ، وهي تهم�س لطفلها:

اإن��ه باب��ا ي��ا حبيب��ي ال تخ��ف.. ال تخ��ف ي��ا عم��ري.. اإن��ه 	 
بابا ال��ذي يحبك.

 وح��ن ع��ادت لتقرب��ه من��ه م��رة اأخ��رى، ع��اد الطف��ل 
لي�ش��رخ �شرخ��ة اأ�ش��د، وكاأن��ه يعل��ن ع��ن رف�ش��ه للق��اء اأبي��ه..

اأ�شابه��ا الذه��ول مم��ا يح��دث، اأم��ا ه��و فق��د اأط��ل م��ن 
عيني��ه ح��زن عمي��ق..

اإىل زوجه��ا،  وع��ادت  لعم��ه،  الطف��ل  اأعط��ت  ُتَعِق��ب  مل 
ا�ش��تاأذنتهما فاأغلق��ت الب��اب، اقرتب��ت من��ه، مال��ت نح��وه ال 

تعل��م م��اذا تفع��ل؟

ما تلك الرائحة املنكرة؟ اأهي �شادرة منه ؟
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ُرغم كل ما حدث اإال اأنها ما فتئت حتبه..
ُرغم يقينها ب�اأنه قذر وال ي�شتحق..

لكنها حتبه..
قبل��ت جبهت��ه، �ش��خ�س به��ا �شامًت��ا يري��د اأن ينطق ب�ش��يء 

ما، لكنه يعجز عن الكالم، ل�شان حاله ينطق بكل �شيء..
�شاحميني ما قدرتك حق قدرك.. 

ي��ا  اأن��ت  حبيبت��ي  باخل��ري..  وتذكرين��ي  �ش��احميني 
)مالي��كا( لي��ت عم��ري يط��ول واأن��ا اأق�شي��ه خادًما لك اأكر���س 

كل حلظ��ة يف حيات��ي م��ن اأجل��ك فق��ط..
من اأجل اإ�شعادك واإ�شعاد ابني..
نار الندم حترقني يا )ماليكا(..

تعتق��دون اأنن��ي ال اأ�ش��عر مب��ا يدور من ح��ويل، لكنني اأعلم 
اأكرث منكم..

اأكرث من كل اأهل االأر�س..

اإن كنت��م ترغب��ون مبعرف��ة املعن��ى احلقيق��ي للدني��ا، �ش��لوا 
ه��ذا ال��ذي يرتب���س ب��ه امل��وت، ف��اإن ذل��ك املحت�ش��ر ه��و اأعلم 

النا���س بقيمتها..
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اإنها ال �شيء..

حقرية..

ال ت�شتحق حتى التفكري فيها..

ح��ن تاأتيك��م املني��ة عل��ى ح��ن غفل��ة منك��م �ش��تعلمون م��ا 
اأقول..

لكنك��م �ش��تعلمون مثل��ي ح��ن ف��وات االأوان، و�شدق��وين 
�ش��تندمون اأ�ش��د الن��دم عل��ى كل حلظ��ة ع�شيتم فيه��ا ربكم..

فات االأوان يا )ماليكا( ليت الندم ي�شلح �شيًئا.. 

ليته يا حبيبتي..

مايل اأراِك مالًكا االآن ؟ مِلَ مَل اأرِك هكذا من قبل؟

كنت اأعمى..

االآن اأرى اأول حلظة قررت اأن اأ�شارحك بحبي..

كانت اأجمل حلظة يف عمري كله يا )ماليكا(..

ياحلماقتي ! اأيف اللقاء االأخري اأحن للقائي االأول؟

نعم هو اللقاء االأخري فاأنا اأ�شعر بنف�شي..
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اأنا ميت..

ملاذا مل اأفعل هذا من قبل؟

ليتني ما تركتك يا حبيبتي رمبا تغري احلال.. رمبا..

قد فات اأوان الندم يا )ماليكا(..

وا�شرتجع تلك اللحظة التي �شارحها فيها بحبه.. 

ا�شتعادها بكل تفا�شيلها..

فف��ي ذل��ك الي��وم الت��ي ق��ررت في��ه )مالي��كا( مب�شارحت��ه 
��ا اتخ��ذ ه��ذا الق��رار، �شحي��ح اأن��ه يالح��ظ  بحبه��ا، ه��و اأي�شً
نظراتها اإليه، اهتمامها به.. متابعتها له يف �شغف.. ال�شوؤال 

عن��ه دائًم��ا، لكنه��ا مل تتح��دث معه ه��و بالذات..

كان ي��رى اأن��ه كث��رًيا علي��ه اأن تهت��م ب��ه مث��ل تل��ك الفرا�ش��ة 
الرقيق��ة، الت��ي يتمن��ى التق��رب اإليه��ا اأي ف��رد يف اجلامع��ة 

باأكمله��ا..

تلك املالك الرقيقة التي �شغلت كل تفكريه..

اأي  له��ا  بحب��ه  ي�ش��ارح  فل��م  كتماًن��ا،  اأك��رث  كان  ه��و 
�ش��خ�س.. حت��ى ول��و كان اأق��رب النا���س اإلي��ه، فه��و عل��ى يق��ن 

باأنه��ا جمازف��ة ل��ن حتم��د عواقبه��ا فيم��ا بع��د..
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اأن �ش��قيقه  اأناقت��ه يف ذل��ك الي��وم، حت��ى  كان يف قم��ة 
الكبري )علي( قد اأطلق من بن �ش��فتيه �شفرًيا منغوًما حن 
راآه، متاًما كما فعلت )ليزا( عند روؤيتها الأختها، ثم قال له:

م��ا �ش��اء اهلل ي��ا )اأحم��د(، كاأين اأرى اأمام��ي النج��م 	 
)ليون��اردو دي كابري��و(..  

دار حوله دورة كاملة، مردًفا:

ال��� 	  يف  الي��وم  )روز(  �ش��تقابل  اأن��ك  الوا�ش��ح  م��ن 
عربي��د.. ي��ا  )تيتاني��ك( 

واأ�شار اإليه ب�شبابته، حمذًرا يف مرح:

اإي��اك اأن تر�ش��مها عاري��ة ي��ا )اأحم��د(، فالت��ي 	  لك��ن 
�ش��تتعرى ل��ك �ش��تفعلها لغ��ريك، فال ت�ش��تدرجها واقبلها 

عل��ى حاله��ا.. مبالب�ش��ها ي��ا منح��رف.

جعل اأحمد ي�شفف �شعره، ثم لوح بيده قائاًل يف مرح:

ادع الأخي��ك اأن ير�ش��مها الي��وم ب��اأي �ش��كل، مبالب�ش��ها اأو 	 
بدونه��ا، ول��و حت��ى ر�ش��متها بالنق��اب، امله��م اأن تلن بيد 

اأخي��ك، وليح��دث بعد ذلك ما يحدث.

انعقد حاجبا )علي(، وقال مداعًبا: 
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كنت اأعلم اأن يف االأمر )روز( يا اأحمق.	 

�شربه )اأحمد( على منكبه، مغمغًما:

بل )ماليكا( يا )علي(.. )ماليكا(.	 

�شاأله يف اهتمام:

حلوة يا )اأحمد(؟	 

قال دون اأن يلتفت اإليه:

)مالي��كا( ه��ي املعن��ي احلقيق��ي للجم��ال ي��ا )عل��ي(.. 	 
ه��ي املعن��ى احلقيق��ي لالأنث��ى الكامل��ة.. ب��ل ه��ي االأنوث��ة 

كامل��ة متمثل��ة يف فت��اة.

ومل ينتظر منه جواًبا..

غ��ادر الغرف��ة عل��ى الف��ور، ت��ارًكا �ش��قيقه من خلف��ه، يقلب 
كفيه ده�شة حن نطق عبارته االأخرية، ومل يجد َمن ين�شت 
اإلي��ه، ح��ن ه��م )علي( بالكالم فاأطب��ق ال�شمت، ويف اإحدى 
القاعات باجلامعة كانت هناك مناق�ش��ة لكاتب معروف عن 
رواي��ة ل��ه اأث��ارت جداًل يف االآونة االأخ��رية، ملا فيها من اإباحية 
�ش��ديدة، وق��د كان )اأحم��د( ه��و ال��ذي يدي��ر الن��دوة.. كان��ت 
الن��دوة ت�ش��ري عل��ى م��ا ي��رام اإىل اأن ظه��رت )مالي��كا( ب��ن 
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احل�ش��ور، اإذ ذاك غ��اب كل احل�ش��ور اإاله��ي، وحده��ا كان��ت 
اأمامه وال يرى �ش��واها، كانت كالقمر اإذا انت�شف ال�ش��هر يف 
�ش��ماء �شافي��ة، يف ه��ذه امل��رة كان��ت تنظ��ر اإلي��ه باإ�ش��رار َب��نِّ 

اأب�شره..

اأعل��م اأن��ك �ش��تخربينني الي��وم بحب��ك يل ي��ا )مالي��كا(، 
فق��د اأخربتين��ي به��ذا اأن��ا ق��د اأقنعت��ك ب��ه، ولق��د ا�ش��تجبِت 

الأم��ري، فاأن��ا ه��ي ي��ا )مالي��كا( ولك��ن ال تعلم��ن..

اأنا كنت �شديقتك على الفي�س بوك )ريهام ال�شافعي(..

اأن��ا تل��ك ال�شديق��ة الت��ي ال تعرفينه��ا وت�ش��كن اإليها حبك 
ووجعك وقلة حيلتك..

ويف �ش��رود ت��ام واآلي��ة، نظ��ر للكات��ب ونط��ق ل�ش��انه مبا وقر 
يف قلبه، ف�شاأل الكاتب:

اأحتبينني؟	 

وانفج��ر  ذه��واًل،  اآخرهم��ا  ع��ن  ات�ش��عتا  الكات��ب  عين��ا 
احل�شور �شاحكن، )ماليكا( وحدها اأح�ش��ت بالكلمة مت���س 
�ش��غاف قلبه��ا، �ش��عرت باأن��ه يق�شده��ا ب�ش��وؤاله ه��ذا، وعل��ى 

الف��ور اأجاب��ت ب�ش��وت هام���س:
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وامل�شيح ما اأحببت غريك يا )اأحمد(.	 

و�شاأل الكاتب يف ده�شة:

َمن تلك التي حتبك يا اأ�شتاذ )اأحمد(؟	 

اأف��اق م��ن �ش��روده فج��اأة، �ش��خ�س بالكات��ب ث��م ج��ال 
بب�ش��ره يف احل�ش��ور، تنحن��ح بح��رج ث��م ق��ال يف ارتب��اك، 

وا�ش��ح وق��د عل��ت وجه��ه حم��رة خج��ل:

بح��ر 	  يف  �ش��ردت  فق��د  اأ�ش��تاذي،  ي��ا  مع��ذرة  م��اذا؟ 
و..... روايت��ك، 

مل يج��د ب��ه م��ا ي�ش��تتم ب��ه عبارته فل��زم ال�شمت، وابت�ش��م 
الكاتب يف �شخرية، فقد وجدها فر�شة �شانحة كي يحرجه، 
كم��ا تعم��د )اأحم��د( اإحراج��ه اأم��ام احل�ش��ور اأك��رث م��ن م��رة 
باأنه، تعمد الكتابة باإباحية �شريحة بو�شف م�شاهد جن�شية، 
مل يتم توظيفها يف الرواية، رغبة منه لل�شهرة لي�س اإال، كما 
اتهم��ه ب��اأن لغت��ه ركيك��ة يف عمله هذا، فقال الكاتب ب�ش��خرية 

الذعة:

م�ش��اكلك 	  حت��ل  اأن  يج��ب  كان  )اأحم��د(  اأ�ش��تاذ 
العاطفي��ة قب��ل ح�ش��ور الن��دوة، ك��ي ال يختل��ط علي��ك 
االأم��ر، وتخاطبن��ي عل��ى اأين حمبوبت��ك، اأو حت��ى عل��ى 
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االأق��ل كن��ت ق��راأت وراجع��ت الرواي��ة جي��ًدا،  ف��ال وج��ود 
ملث��ل تل��ك الكلم��ة يف الرواي��ة كله��ا.   

وه��م  القاع��ة،  يف  ال�شف��ري  وانطل��ق  احل�ش��ور  �شف��ق 
ي�شحك��ون عل��ى )اأحم��د(، ال��ذي ب��دا احلرج واالرتب��اك جلًيا 
على وجهه، وبعد اأن �شاد ال�شمت اأنهى الندوة، وجعل يلملم 
اأوراق��ه، �شاف��ح الكات��ب و�ش��كره ث��م ان�ش��رف، كان يبح��ث 
عنه��ا، واأخ��رًيا راآه��ا تق��ف عل��ى بع��د ع�ش��رة اأمت��ار تقريًب��ا مع 

�شاحبته��ا امل�ش��لمة، اإذ ذاك جتم��د امل�ش��هد متاًم��ا..

�شاحبته��ا جعل��ت تنق��ل ب�شره��ا بينهم��ا، وعل��ى �ش��فتيها 
ترت�ش��م ابت�ش��امة خفيفة منده�ش��ة ملا يحدث، فتلك هي املرة 
االأوىل الت��ي يتج��راأ فيه��ا كالهم��ا هكذا، ب���س وجهها  ب�ش��دة، 
فقد كانت ت�شفق على )ماليكا( كثرًيا ملا عانته امل�شكينة من 

حبه��ا ل� )اأحمد(..

ل��ن يرتاجع��ا يف ه��ذه امل��رة،  اأنهم��ا  كان م��ن الوا�ش��ح 
و�ش��ي�شارح بع�شهم��ا البع���س بحب��ه لالآخ��ر، هك��ذا �ش��عرت 

�شاحبته��ا..

)مالي��كا( ك��م اأع�ش��ق ا�ش��مك ف�ش��ار بالن�ش��بة يل اأجم��ل 
االأ�ش��ماء واأحبه��ا اإىل قلبي..
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لك��ن ي��ا ُت��رى اأين �ش��تكون نهاي��ة ق�ش��ة ح��ب كه��ذه؟ اأ�ش��عر 
باأنه��ا �ش��تنتهي بكارث��ة، هك��ذا كان ي�ش��عر، ول��و عل��م ما تخبئه 

ل��ه االأي��ام مل��ا جروؤ اأن يحبها ولو يف �ش��ره.. 

يف تل��ك اللحظ��ات كان ينظ��ر اإليه��ا، �ش��اعًرا بقلب��ه كاأمن��ا 
�ش��يقفز م��ن ب��ن �شلوع��ه ليعانقه��ا، فم��ا اأجمله��ا يف ذل��ك 

اليوم..

�ش��عرها.. �ش��فتيها.. خديه��ا.. عينيه��ا.. كله��ا جميل��ة.. 
اأناقته��ا الت��ي ال ت�شاهيه��ا فت��اة يف اجلامع��ة كلها، نقل ب�شره 
اإىل تل��ك التن��ورة الق�ش��رية الت��ي تعل��و ركبتيه��ا بقلي��ل، اأم��ر 
ينك��ره فه��و يغ��ار عليه��ا ب�ش��دة ، لكن��ه يح��دث حال��ه باأن��ه ل��و 
حدث��ت عالق��ة بينهم��ا �ش��يحاول بق��در االإم��كان تغي��ري م��ا ال 
يرت�شيه فيها، يثق متام الثقة باأنه ميكنه اإقناعها، بل ورمبا 

دعاه��ا اإىل االإ�ش��الم..

هو يتع�شم هذا..

خم�ش��ة دقائ��ق كامل��ة ، ب��دت لهم��ا كده��ر كام��ل، وُرغ��م 
اأن )مالي��كا( ق��د ج��اءت اليوم ويف قرارة نف�ش��ها )علَي وعلى 
اأحباب��ي(، لكنه��ا ظل��ت ماثل��ة تعج��ز ع��ن احلرك��ة اأو الكالم، 

اأم��ا ه��و فق��د ح�ش��م اأم��ره وق��رر ه��و اأن يب��داأ.. 
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ق��رر اأن يحط��م ذل��ك اجل��دار الف��والذي ال��ذي يف�ش��ل 
بينهم��ا..

 وعل��ى الف��ور حت��رك )اأحم��د( نحوه��ا م�ش��رًعا، وم��ا كاد 
يدن��و منه��ا حت��ى اأبط��اأ اخلط��اأ، وم��ال نحوه��ا قائ��اًل ب�ش��وت، 

خ��رج عل��ى الرغم منه مهمو�ًش��ا:

اأحبك يا )ماليكا(.. واهلل اأحبك. 	 

فعل��ى  وابتع��دت عنهم��ا،  ابت�ش��امة �شاحبته��ا،  ات�ش��عت 
الرغم من خفوت �شوته، اإال اأنها قد �شمعته، )ماليكا( خفق 
قلبه��ا 	ب��ل رق���س	 وا�شطرب��ت، تاأججت م�ش��اعرها، فغرت 
فاه��ا، وات�ش��عت عيناه��ا ع��ن اآخرهم��ا، بدت كالبله��اء ال تعلم 
كي��ف تت�ش��رف، وال حت��ى م��اذا تق��ول، لك��ن ودون اأن ت�ش��عر، 
وج��دت يده��ا متت��د اإلي��ه دون اإرادة منه��ا، كاأمن��ا اأ�شيب��ت 
مبتالزم��ة الدكت��ور )�ش��رتينجغلوف( اأو الي��د الفو�شوي��ة كما 
ي�ش��مونها، اأم�ش��كت بي��ده والتف��ت كالهم��ا اإىل االآخر يف بطء 
�ش��ديد، التق��ت عيناهم��ا، وع��اد امل�ش��هد ليتجم��د م��ن جدي��د، 

وم��رة اأخ��رى تت�ش��رف )مالي��كا( دون اإرادة منه��ا..

لق��د وج��دت نف�ش��ها ت�ش��ع جبهته��ا عل��ى �ش��دره، وق��د 
اأفلت��ت ي��ده، جع��ل هو يفرك اأ�شابعه يف ارتباك، ود لو �شمها 
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اإىل �ش��دره بق��وة وقبله��ا اأم��ام اجلمي��ع، لك��ن ق��د فعله��ا اأح��د 
اأ�شدقائ��ه م��ن قب��ل، ومت ف�شل��ه ه��و وحبيبت��ه م��ن اجلامع��ة، 
اأنكر هذا االأمر ب�ش��دة، لكن ها هو ذا يف نف���س مكانه، ود لو 
احت�شنها وقبلها وحملها ليطوف بها اجلامعة كلها، وي�شرخ 
باأن��ه يح��ب )مالي��كا(، لكن��ه م��ا ج��روؤ اأن يفع��ل خوًف��ا م��ن اأن 
يناال نف���س م�شري �شاحبيه، ظال هكذا لن�شف دقيقة،  بداأ 
االأمر يلفت االأنظار، لكن وعلى حن بغتة اأجه�شت )ماليكا( 

بب��كاء ح��اد اأربكه..

��ا  بك��ت امل�ش��كينة كم��ا مل تب��ِك م��ن قب��ل، �شاحبته��ا اأي�شً
وقف��ت تتاب��ع امل�ش��هد ع��ن ق��رب، وق��د �ش��الت م��ن عينيه��ا 

الدم��وع..

ا دمعت عيناه، لكنه مل يحرك �شاكًنا.. هو اأي�شً

وتلك كانت بداية الكارثة.. 

8
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)4(                             

زوجك يا ماليكا

اآٍه ل��و تعل��م ك��م كن��ت اأحب��ك ي��ا )اأحم��د(.. لق��د ك�ش��رتني 
ودم��رت نف�ش��ك.. مل اأُحمل��ك ف��وق طاقت��ك يوًما حت��ي ت�شبح 
م��ن املرتزق��ة لتجني املال، طوال عمري واأنا اأرت�شي بقليلي، 
واأحبه ما دام من احلالل وما دمت بجواري، حن �شارحتني 
بحب��ك الأول م��رة، وق�شي��ت الي��وم حتدثن��ي ع��ن االإ�ش��الم 
وتر�ش��م يل االآم��ال، تخيل��ت اأين �ش��وف اأعي���س مع��ك يف جن��ة 
نعي��م ط��وال حيات��ي، لكن��ك حولت كل تلك االأم��اين واالأحالم 

اإىل كابو���س وجحي��م م��ا بع��ده جحيم.. 
من��ذ ظه��ورك يف حيات��ي انقلب��ت راأ�ًش��ا على عق��ب، �شرت 
اأنت كل �ش��يء يف حياتي، �شرت حبيبي وزوجي واأختي واأمي 
واأبي.. �شرت اأنت حياتي، وبعد اأن منحتني كل �شيء دمرت 

ا كل �شيء.. اأنت اأي�شً



76

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ه��ا اأن��ا ذا اأ�ش��تعر�س حيات��ي مع��ك فاأجدها غريب��ة خاوية 
م��ن ال�ش��عادة زاخ��رة ب��االأمل والع��ذاب، كن��ت اأتخي��ل اأنن��ي ل��ن 
اأ�شتطيع اأن اأعي�س بدونك، فكنت بعد زواجنا اأنتظر عودتك 
م��ن العم��ل بلهف��ة.. كن��ت اأح�ش��ي ال�ش��اعات والدقائ��ق وم��ا 
اأكاد اأراك حت��ى اأ�ش��تقبلك با�ش��ة مغتبط��ة، يف البداي��ة كن��ت 
ت�شتقبلني بلهفة، وبعد انق�شاء �شهور قليلة،  ما وجدت منك 
اإال جفاًء و�شدوًدا، فكنت تعاملني كما يعامل ال�شيد خادمه، 
ل�شت اأدري مِلَ كنت تعاملني هكذا، لكنه كان هكذا داأبك يف 
االأي��ام االأخ��رية، فال ذن��ب يل يف معاناتك و�شائقتنا املادية، 

فق��د كنت اأعاين مثل��ك وال اأبايل..

تخيل��ت للحظ��ة اأين كرهت��ك، لكنن��ي كن��ت واهم��ة، فعل��ى 
الرغ��م م��ن كل �ش��يء، اإال اأن��ه مازال ل��ك مكان يف قلبي..

اأدري  ل�ش��ت  تك��رتث حلال��ه،  ال��ذي حطمت��ه ومل  قلب��ي 
كيف ي�شبح لك مكان فيه، ُرغم كل ما فعلته به، لكنه هكذا 
احل��ب ح��ن ن�ش��عر بدن��و الف��راق، يحيا املحبون عل��ى الذكرى 

اجلميل��ة 	 فق��ط اجلميل��ة 	 وين�ش��ون اأي اإ�ش��اءة..

م��ن  تعذب��ت  حيات��ي،  يف  ظه��ورك  من��ذ  من��ك  عاني��ت 
اأهل��ي وخ�ش��رتهم ب�ش��ببك، وت�ش��ببت عالقتن��ا باإراق��ة الكث��ري 
م��ن دم��اء االأبري��اء، ث��م ويف النهاي��ة تخلي��ت عن��ي وع��ن ابنك 
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ال��ذي ول�ش��بب ال يعلم��ه اإال اهلل ينف��ر منك نف��وًرا، حرمته من 
��ا اأب��ى اأن يرمت��ي في��ه.. ح�شن��ك، وه��و اأي�شً

اأتعل��م ي��ا )اأحم��د( ل��و اأن اأرواحن��ا مل��ك لن��ا نفع��ل به��ا م��ا 
ن�ش��اء، النتحرت واأنهيت تلك احلياة واملعاناة التي اأعي�ش��ها، 
فم��ا ع��اد له��ا طع��م وال لون.. �شارت مري��رة كالزقوم الذي ال 
اأعلم له طعًما، لكني اأعلم و�شفه، ولوال اأين اأخ�شى اأن اأقابل 
ربي مبا حرم علينا لفعلتها، لكن حن ت�شتد االأزمة، واأتذكر 

اأن هن��اك امل��وت ينتظرين يطمئن قلبي..  
اأتذك��ر ي��ا )اأحم��د( مثل��ي اأول م��رة جل�ش��نا فيه��ا �ش��وًيا 

وحتدثن��ا؟
اأنا ال زلت اأذكر كل حلظة.. كل هم�شة..

اأن��ك  جي��ًدا  واأعل��م  ث��واٍن،  ب�ش��ع  من��ذ  كاأنه��ا  اأذكره��ا 
تتذكره��ا مثل��ي االآن وتتح�ش��ر عليه��ا.. لك��ن لالأ�ش��ف ف��ات 

االأوان ي��ا رج��ل..
هزت)مالي��كا( راأ�ش��ها يف ح�ش��رة وح��زن، وقال��ت من بن 

دموعها:
فات االأوان يا )اأحمد(.	 

8
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ح��ن و�شع��ت راأ�ش��ها على �ش��دره، كاأمنا مل يع��د يف العامل 
�ش��واهما.. م��ا ع��ادت ت�ش��عر �ش��وى بوج��وده فق��ط، اختفت كل 

النا���س من حولها..

))مالي��كا( النا���س تنظ��ر اإلين��ا تع��ايل لنجل���س يف اأي 	 
م��كان نتح��دث فيه(

واإىل  يح��دث،  مل��ا  )مالي��كا(  فتنبه��ت  )اأحم��د(  قاله��ا 
نظ��رات النا���س اإليهم��ا، فاأبعدت راأ�ش��ها عن �ش��دره، كفكفت 
الدموع باأناملها، ثم هزت راأ�شها موافقة، قالت ب�شوت اأبح:

ح�شًنا يا حبيبي.. 	 

مل ت��دِر كي��ف نطق��ت به��ا، ف�ش��عرت بح��رٍج �ش��ديٍد يع�ش��ف 
به��ا، تنحنح��ت يف خج��ل  واحم��رت وجنتاه��ا، تب�ش��م هو حن 
ح��دث ه��ذا، لكن��ه مل ُيعق��ب، ان�شرف��ا، ويف كافتريي��ا بعي��دة 
ا ت��كاد تفقد الوعي  ع��ن الكلي��ة جل�ش��ا، اأطرق��ت براأ�ش��ها اأر�شً
م��ن اخل��وف واحل��رج، ظال عل��ى �شمتهما ه��ذا حلظات، اإىل 

اأن اأنه��ى ه��و هذا ال�شم��ت، قائاًل:

كن��ت عل��ى عل��م باأن��ك حتبينن��ي لك��ن مِلَ ظلل��ت عل��ى 	 
�شمت��ك هك��ذا؟ 

خرج �شوتها كالهم�س يف االآذان:
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��ا كن��ت اأ�ش��عر باأن��ك حتبن��ي، وعل��ى الرغ��م 	  اأن��ا اأي�شً
م��ن اأن��ك اأن��ت الرج��ل ومن املفرت���س اأن تب��داأ اأنت بهذه 
املب��ادرة، لكن��ك اآث��رت ال�شم��ت ع��ن الب��وح بحب��ك يل، 

فم��ا بال��ك ب��ي اأنا؟

هز راأ�شه بوٍد، قائاًل:

عندك حق يا )ماليكا(.	 

عاد ال�شمت يغلفهما اإىل اأن عاد هو ليقطعه ثانية:

)مالي��كا( ا�ش��مك اأم )ملي��كا( ب��دون االأل��ف االأوىل ؟.. 	 
اأم هو )مليكة( بالتاء املربوطة وبال األف؟

�شحكت قائلة:

ب��ل االأوىل، والدت��ي كان��ت متاأث��رة بالدرام��ا الهندي��ة 	 
كث��رًيا، فكان��ت ترغ��ب بت�ش��ميتي اإم��ا )كو�ش��ي(، فه��ي 
من ع�ش��اق النجمة )�ش��نايا اإيراين(، وهو اال�ش��م الذي 
االآخ��ر كان )مالي��كا(  واال�ش��م  ب�ش��دة..  اأب��ي  رف�ش��ه 
ارت�ش��اه اأب��ي رغ��م اأنف��ه، فق��د كان يرغ��ب اأن مينحن��ي 
ا�ش��م اخت��ه )ماري��ا(، لك��ن اأم��ي رف�ش��ت ب�ش��دة الأنه��ا 

تكرهه��ا الأ�ش��باب ال اأعلمه��ا.
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قال مداعًبا:

من الوا�شح اأن والدك عنيف جًدا مع والدتك.	 

�شحكت يف حرج، قالت وهي خفي�شة الراأ�س:

جًدا.	 

ثم ا�شتدركت يف جدية:

��ا 	  اإن��ه يحبه��ا وال يح��ب اأن يرف���س له��ا طل��ب، وه��ي اأي�شً
حتب��ه وحترتمه. 

يف ارتب��اك اأخ��رج علب��ة �ش��جائره، د���س واح��دة منه��ا ب��ن 
�شفتيه، و�شع العلبة على املن�شدة، فانعقد حاجباها ده�شة، 

ت�شاءلت:

من��ذ مت��ى واأن��ت تدخ��ن؟ تل��ك ه��ي املعلوم��ة الوحي��دة 	 
الت��ي مل اأك��ن اأعلمه��ا عن��ك.

اأدخن منذ �شنتن تقريًبا.

مل اأك��ن اأعل��م عن��ك ه��ذا، ُرغ��م اأين اأعل��م عن��ك كل 	 
�ش��يء.

اأي�شايقك هذا؟	 
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تع��ود خفي�ش��ة الراأ���س ال جتيب��ه، لكنه �ش��عر ب�شيقها فعاًل 
من هذا، اأطفاأ �شيجارته على الفور قائاًل:

ما دام ي�شايقك فاأعدك باأن اأكف عنه؟	 

نظ��رت اإلي��ه غ��ري م�شدق��ة، اأبه��ذه ال�ش��رعة ي�ش��تجيب 
له��ا؟ فه��ي تعل��م جي��ًدا عالق��ة احل��ب املعق��دة ب��ن املدخ��ن 
ومع�ش��وقته ال�ش��يجارة، وم��دى �شعوب��ة املدخن��ن يف االإق��الع 

ع��ن تل��ك الع��ادة، ب���س وجهه��ا وقال��ت:

وعد؟	 

اأجابها باالإجنليزية:

	 .promise

تهلل��ت اأ�ش��اريرها، هيه��ات حتول��ت لهجته��ا اإىل اجلدي��ة، 
وهي ت�شاأل:

اأحتبني حًقا يا )اأحمد(؟	 

تفر�س يف مالحمها هنيهة، قال بعدها:

م��ا ال��ذي ترين��ه ي��ا )ماليكا(؟ ل��و قلت ل��ك باأنني اأحبك 	 
اأك��رث م��ن نف�ش��ي ه��ل �ش��ت�شدقينني؟ ل��و قل��ت ل��ك باأنني 
مل ول��ن اأح��ب غ��ريك، حت��ى ول��و مل يجم��ع بينن��ا الق��در؟ 
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ل��و اأخربت��ك باأنن��ي اأغ��ار علي��ك حت��ى م��ن اله��واء ال��ذي 
تتنف�ش��ينه؟ واهلل ي��ا )مالي��كا( اأين اأحب��ك لدرج��ة ل��و مل 
تك��وين زوج��ة يل الأعت��زل الن�ش��اء، كل الن�ش��اء م��ا حيي��ت. 

مل جتب��ه.. قلبه��ا يرق���س م��ن ف��رط ال�ش��عادة لكالم��ه 
ه��ذا، ت��وردت وجنتاه��ا احم��راًرا م��ن �ش��دة اخلج��ل، تعلق��ت 
عيناه��ا بعيني��ه، غلفهم��ا ال�شم��ت حلظ��ات، وب��دت العي��ون 
كاأمن��ا تتعان��ق، ارتب��ك ف�ش��م قب�شت��ه و�شعه��ا عل��ى فم��ه 

متنحنًح��ا، فقال��ت ه��ي بع��د قلي��ل يف اهتم��ام بال��غ:

لكنن��ي م�ش��يحية واأن��ت م�ش��لم.. ه��ل تقب��ل ال��زواج م��ن 	 
م�ش��يحية؟ ه��ل يبي��ح دينك��م هذا؟ 

هز راأ�شه موافًقا، فانعقد حاجباها و�شاألته:

حت��ى واإن بقي��ت عل��ى دين��ي بع��د ال��زواج؟ ه��ل �شت�ش��تمر 	 
عالقتنا؟

جعل يفكر يف عمق، �ش��عرت بالقلق حيال هذا، �ش��خ�شت 
به ت�شتحثه على اجلواب، فتنهد ثم قال يف توؤدة:

دعين��ا 	  بع��د،  فيم��ا  االأم��ر  ه��ذا  ع��ن  احلدي��ث  دع��ي 
نتع��ارف الي��وم ببع�شن��ا، واالأي��ام بينن��ا �ش��تجيب عن كل 

م��ا يعتم��ل بنف�ش��ك م��ن اأ�ش��ئلة.. امله��م اأن...
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قاطعته:

لكن هناك اأ�شئلة يجب اأن اأعلم لها جواًبا.. 	 

عاد يتنهد ثم اأ�شار لها بيده اأن ا�شاأيل، فاأردفت:

الأي فك��ر تنتم��ي اأن��ت؟ اأداع�ش��ي اأم اإخ��وان اأم �ش��لفي اأم 	 
�شيع�..... 

قاطعها هو هذه املرة:

اأن��ا م�ش��لم ال اأنتم��ي الأي فك��ر اأو جماع��ة.. اأن��ا م�ش��لم 	 
فقط ال عالقة يل باأي تيارات.. لالأ�شف �شورة االإ�شالم 
هن��اك م��ن ي�ش��عون لت�ش��ويهها، كم��ا يق��ول البع���س اأن��ه 
انت�ش��ر بال�ش��يف... ووووووو اإىل كل هذا الكالم الفارغ، 
فاإن اأخطاأ �شخ�س ملتٍح قامت الدنيا ومل تقعد، واأ�شبح 
كل ملتٍح اإرهابي، واأ�شبح االإ�ش��الم دين اإرهاب، كذلك 
املنتقب��ة، اإن اأخط��اأت تتوج��ه االتهام��ات ل��كل املنتقب��ات 
بتل��ك الو�شم��ة، عل��ى حن اأنه ال عالقة للحية اأو النقاب 
مب��ا ه��و كائ��ن يف ه��ذه االأي��ام، مل��اذا ال نق��ول ب��اأن ه��ذا 
امللتح��ي ال�ش��يء باأن��ه جم��رد �ش��خ�س �ش��يء؟ كذل��ك 
املنتقب��ة.. مَل يعمم��ون االأم��ر على كل ملتٍح اأو منتقبة بل 
وعلى الدين نف�شه؟ اأنا م�شلم يا )ماليكا( ال عالقة يل 



84

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

بال��دم احل��رام، دين��ي ينه��اين ع��ن ذل��ك حت��ى ول��و كان 
هذا ال�شخ�س كافًرا.. ديني دين رحمة و�شتعلمن هذا 

بنف�شك.. 

واأي م��ن ه��ذه التي��ارات االإ�ش��المية ه��و احل��ق بالن�ش��بة 	 
اإلي��ك؟ اأيه��م اأقرب لفكرك؟

كل من هوؤالء يرى نف�شه على احلق املبن كذلك اأنا.	 

واأ�شار اإليها، م�شتطرًدا: 

كذل��ك اأن��ت.. اأن��ت توؤمن��ن ب��اأن امل�ش��يح علي��ه ال�ش��الم 	 
اب��ن اهلل، ونح��ن نوؤم��ن ب��ه لكنن��ا نوؤم��ن باأن��ه عب��د اهلل 
لب وُقتل، ونحن نوؤمن  ور�شوله، اأنتم توؤمنون باأنه قد �شُ
باأن��ه مل ي�شل��ب ومل يقت��ل، ب��ل رفعه اهلل اإليه، حتى يعود 
يف اآخ��ر الزم��ان للق�ش��اء عل��ى امل�ش��يح الدج��ال..  كلن��ا 

ي��رى نف�ش��ه اأن��ه عل��ى ح��ق، واالآخرين عل��ى ال�شالل.

همت باأن ت�شاأل، فاأوقفها باإ�شارة من يده، قائاًل:

يف 	  كث��رًيا  نخو���س  ل��ن  )مالي��كا(،  ي��ا  هك��ذا  يكف��ي 
احلدي��ث ع��ن هذه االأمور، دعين��ا نتحدث عني وعنك.. 

ع��ن حبن��ا.. ع��ن م�ش��تقبلنا..
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ابت�شمت وقالت يف هدوء:

كم��ا حت��ب.. ه��ل تعل��م ي��ا )اأحم��د( ك��م كن��ت اأتع��ذب 	 
ب�ش��ببك؟ ه��ل تعل��م ك��م كن��ت اأحب��ك و.... 

قاطعها مرة اأخرى قائاًل:

اأعلم كل �شيء يا )ماليكا(.	 

ا،  التق��ى حاجباه��ا مت�ش��ائلة، فاأط��رق ه��و ه��ذه امل��رة اأر�شً
وقال يف حرج:

لق��د كن��ت اأن��ا )ريه��ام(.. لقد كن��ت )ريهام ال�ش��افعي( 	 
�شديقتك على الفي�س بوك. 

تدل��ت فكه��ا ال�ش��فلى، وات�ش��عت عيناه��ا ع��ن اآخرهم��ا، 
وهتف��ت يف ذه��ول:

اأنت!! 	 

هز راأ�شه يف حرج اأ�شد، مغمغًما:

نع��م كن��ت اأن��ا، فتل��ك كان��ت الو�ش��يلة الوحي��دة الت��ي 	 
ميكنن��ي اأن اأتوا�ش��ل به��ا مع��ك، خا�ش��ة م��ع �شعوب��ة 

العالق��ة بين��ي وبين��ك ، فل��م..... 
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انفج��رت )مالي��كا( �شاحك��ة، جع��ل ه��و ينظ��ر  فج��اأة 
اإليه��ا يف �شي��ق دون اأن يتف��وه بكلمة، دمعت عيناها من �ش��دة 

ال�شح��ك، ث��م قال��ت يف م��رح:
اأن��ت كن��ت ه��ذه الفت��اة الت��ي 	  اأن��ت كن��ت )ريه��ام(؟ 

كان��ت تتح��دث مع��ي عن كل االأمور الن�ش��ائية كاأنها فتاة 
خم�شرم��ة يف ع��امل االأنث��ى؟ اأن��ت كارث��ة.. واهلل اأن��ت 

داهي��ة بح��ق..
ثم حتولت لهجتها اإىل احلزن دون مقدمات، متابعة:

اأتعل��م ي��ا )اأحم��د( حت��ى واأن��ت تتقم���س دور االأنث��ى 	 
كن��ت اأحب��ك.. اأحب��ك يف كل حاالت��ك ي��ا...

وغمزت له بعينها، وهي تتابع مداعبة:
يا )ريهام(.	 

وع��ادت لتنفج��ر �شاحك��ة، كذل��ك فعل ه��و، �شربا كفيهما 
ببع�شهما، ثم وبدون اتفاق م�شبق، كفا عن ال�شحك، فاأطل 

من عينيه ت�شاوؤل، اأما هي فقد قالت يف حزن:
وماذا بعد ذلك يا )اأحمد(؟ 	 

و�شم��ت )اأحم��د(.. مي��م نظ��ره �ش��طر االأف��ق وق��د ط��ال 
�شمت��ه، فل��م يج��د م��ا ي��رد عليه��ا به..
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ظ��ال يتحدث��ان طوي��اًل، ومل ينتبه��ا اإىل ه��ذا ال�ش��خ�س 
الذي ي�شورهما بهاتفه، ومن عينيه يطل غ�شب الدنيا كله..

8
)اأين كنت يا )ماليكا(؟ مِلَ تاأخرت هكذا؟(	 

ه��ذا  مث��ل  اأمه��ا  ت�ش��األها  الت��ي  االأوىل  امل��رة  ه��ي  تل��ك 
ال�شوؤال، والدها كان يجل�س يف ال�شالة ينظر لها يف غ�شب، 
)ليزا( تنظر لها يف ارتباك، نظرات توحي اإليها باأن هناك 
كارث��ة حمتمل��ة الوق��وع، فاأمه��ا ت�ش��األها وال�ش��رر يتطاي��ر م��ن 
عينيه��ا، ارتبك��ت )مالي��كا( وتلعثم��ت، لهج��ة اأمه��ا ال�شارمة  
توؤك��د اأنه��ا تعل��م باأمر لقائه��ا  ب�)اأحمد(، بالتاأكيد هناك من 
اأبلغها بهذا، نظرت لالأر�س كاأمنا ت�شتلهم منها جواًبا �شافًيا 

يخرجه��ا م��ن ه��ذا املاأزق،  ث��م اأجابت: 

كان هناك حما�شرات اأقوم.....	 

�شرخت بها اأمها يف غ�شب:

كاذبة يا)ماليكا(.. اأنت تكذبن علينا.	 

اأ�شرع زوجها نحو الباب، هاتًفا: 
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اخف�شي �شوتك اجلريان �شي�شمعون بنا.	 
لوحت له بيدها يف حنق، �شارخة:

فلي�ش��معوا م��ا يحل��و له��م، وه��ل �ش��تكون الف�شيح��ة مث��ل 	 
ما ح��دث هناك؟

والتفتت مرة اأخرى اإىل )ماليكا( �شارخة:
اأخربيني حااًل اأين كنِت يا كلبة؟	 

ا، هاتفة يف غ�شب: األقت )ماليكا( بحقيبتها اأر�شً
كنت حيثما كنت، ال �شاأن لك بي.	 

اإذ ذاك ا�شت�ش��اطت االأم غ�شًب��ا، انتف�ش��ت اأنفه��ا واحم��ر 
وجهه��ا، عيناه��ا ات�ش��عتا ع��ن اآخرهم��ا، �شغط��ت اأ�ش��نانها يف 
قوة، حتى بدت وكاأنها �شتتحول اإىل م�شتذئبة، فرفعت يدها 
اإىل اأعل��ى، ه��وت به��ا عل��ى وج��ه )مالي��كا( ب��كل م��ا متلك من 
ق��وة، الت��ي ه��زت ال�شدم��ة كيانه��ا كل��ه، و�شع��ت يده��ا عل��ى 
خده��ا ترم��ق اأمه��ا يف ذه��ول، فما كانت تتوق��ع منها اأن تفعل 
ه��ذا معه��ا، تل��ك ه��ي امل��رة االأوىل الت��ي ت�شفعه��ا اأمه��ا  به��ذه 
الق�ش��وة، ل��ذا كان��ت ال�شدم��ة �ش��ديدة عليه��ا، اأ�ش��رع والده��ا 
واأخته��ا اإىل والدته��ا الت��ي ا�ش��تعدت لت�ش��ديد �شفع��ة اأخ��رى، 

اأم�ش��كاها واأبعداه��ا عنه��ا، والرج��ل يهتف:
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ما الذي تفعلينه هذا؟ اأجننِت؟	 
ت��زداد  اأن  وكاأنه��ا حتثه��ا  ته��داأ،  اأن  )لي��زا( ترتجاه��ا 
ث��ورة، اأجل�ش��اها عل��ى اأريك��ة يف ال�شال��ة،  )مالي��كا( ما تزال 
ماثلة �ش��اخ�س ب�شرها من اأثر ال�شدمة مل حترك �ش��اكنة، 
الدم��وع تنهم��ر على خديها انهم��اًرا، وخيط رفيع من الدماء 
ي�ش��يل م��ن جان��ب �ش��فتيها، ب��داأت اأمه��ا تنه��ار وتبك��ي، �شكت 

وجهه��ا غ��ري م��رة، �شارخة:
من بن كل النا�س حتبن م�شلًما ؟ 	 

اإًذا فق��د علم��وا، ل��ذا ل��ن اأنك��ر والب��د م��ن م�شارحته��م 
وليح��دث م��ا يح��دث، فقال��ت يف حت��ٍد:

نعم يا اأمي اأنا اأحب م�شلًما، و�شوف اأتزوجه.	 
انه��ارت االأم اأك��رث، وع��ادت تلط��م خديها وقد ب��داأ �شوتها 

يتهدج، �شاربة فخذيها كاأمنا تعاقب نف�شها:
ي��ا للم�شيب��ة.. ياللم�شيب��ة.. كي��ف جتروؤي��ن عل��ى ه��ذا 	 

؟..  
جل�ش��ت )لي��زا( اإىل ج��وار اأمه��ا، حت��اول تهدئته��ا، عل��ى 
ح��ن توج��ه الرج��ل اإىل )مالي��كا(، اأجل�ش��ها يف ه��دوء، قائ��اًل 

يف حنو:
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اهدئي يا حبيبتي ولنتحدث يف هذا االأمر �شوًيا. 	 
�شرخت االأم، ملوحة بيدها:

ع��دمي 	  رج��ل  اأن��ت  وامل�ش��يح  حبيبت��ك؟  حبيبت��ك! 
فاج��رة. فاج��رة..  اإنه��ا  الفائ��دة.. 

نظ��ر اإليه��ا بط��رف عيني��ه دون اأن يعق��ب عل��ى كالمه��ا،  
ثم جل�س اإىل جوار ابنته، دفنت )ماليكا( وجهها بن يديها 
واأجه�ش��ت بب��كاء ح��ار، رب��ت على ظهرها يف حن��ان، مغمغًما:

)مالي��كا( م��ا تفعلين��ه ل��ن يفي��دك يف �ش��يء، اهدئ��ي 	 
وناق�ش��ينا يف ه��ذا االأم��ر. 

م��د ي��ده فرف��ع راأ�ش��ها اإلي��ه برف��ق، ث��م نظ��ر يف عينيه��ا 
مبا�ش��رة، ب��داأت )مالي��كا( ته��داأ قلي��اًل، ف�ش��األها:

هل تقابلتما اأكرث من مرة، اأم تلك هي املرة االأوىل ؟	 
هزت راأ�شها نفًيا، قائلة:

تلك اأول مرة األتقيه فيها. 	 
جعلت اأمها توا�شل �شرب فخذيها، �شارخة: 

كاذب��ة.. وامل�ش��يح كاذب��ة.. اقط��ع ذراع��ي اإن مل يك��ن 	 
عا�ش��رها.....
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قاطعها الرجل هذه املرة يف ع�شبية:

كفاك تخريًفا وا�شكتي واإال تركت لكم املنزل.	 

هتفت:

اأه��ذا م��ا ق��درت عليه؟ اأن ترتك املن��زل، وتلك الفاجرة 	 
�شتت�شب يف حدوث كارثة.. ونعم الرجولة.

وجعلت ت�شرب فمها يف عنف، متابعة:

حا�ش��ر.. �ش��اأ�شع ح��ذاًء يف فمي واأ�شمت حتى ت�ش��رتيح 	 
اأنت وتلك ال�..ال�.. 

مل ت�ش��تكمل عبارته��ا، فم��ا كان��ت تنت��وي النط��ق ب��ه كلم��ة 
قبيحة، وجدت اأن وقعها على ابنتها �شيكون اأ�شد من ال�شفعة 
بكثري، لذا اآثرت اأال تنطقها، رغم اأنها تتمنى غر���س اأنيابها 

يف حلمها، وعاد االأب يوا�شل حديثه مع ابنته:

ك��وين �شريح��ة مع��ي ي��ا بنيت��ي فاالأم��ر خط��ري، لي���س 	 
�ش��هاًل كم��ا تعتقدي��ن. 

�شدقن��ي ي��ا اأب��ي تل��ك ه��ي امل��رة االأوىل الت��ي اأحت��دث 	 
فيه��ا معه.

قلب كفيه قائاًل يف حرية:
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كي��ف  يتعل��ق قلب��ك ب�ش��خ�س ي��ا )مالي��كا( مل تتحدث��ي 	 
اإلي��ه �ش��وى م��رة واحدة؟ ه��ل يعقل هذا؟

كن��ت اأحب��ه يف �شم��ت من��ذ م��دة وه��و اأخ��ربين باأن��ه كان 	 
ا، وهو يرغب بالزواج مني. يحبن��ي اأي�شً

هتف يف انزعاج: 

اإن��ه م�ش��لم ي��ا )مالي��كا(، ول��ن يك��ون هن��اك تواف��ق يف 	 
ال��زواج، و..... 

قاطعته يف رجاء:

لكنني اأحبه يا اأبي.	 

اأمه��ا تكت��م غيظه��ا، لك��ن م��ن الوا�ش��ح اأنه��ا ق��اب قو�ش��ن 
اأو اأدنى من االنفجار يف وجهها ، تنهد االأب يف توتر، ثم قال 

منهًيا احلوار:

ي��ا )مالي��كا(، ا�ش��رتيحي يف غرفت��ك قلي��اًل، 	  ح�ش��ًنا 
بعده��ا �ش��نذهب اأن��ا واأن��ت اإىل الكني�ش��ة ملقابل��ة الباب��ا، 
فهو قادر على تو�شيح اأمور اأنت غافلة عنها، وهو لديه 
الق��درة عل��ى اإقناع��ك واإخ��راج تل��ك الفك��رة من راأ�ش��ك 

متاًما.
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واأمه��ا  غرفته��ا،  اإىل  توجه��ت  موافق��ة،  راأ�ش��ها  ه��زت 
ت�ش��رخ:

وامل�ش��يح احل��ي ل��ن تتزوجي هذا الكل��ب اإال على جثتي.. 	 
اأتفهمن؟ على جثة اأمك.   

توا�ش��ل  واأمه��ا  غرفته��ا،  دخل��ت  )مالي��كا(  جتاهلته��ا 
�شراخه��ا، وه��ي ت�ش��رب �شدره��ا يف عن��ف:

)تري��زا( 	  اب��ن  )چ��ورچ(  م��ن  تتزوج��ن  �ش��وف 
�شديقت��ي.. رغ��م اأن��ه راآك م��ع ه��ذا احلق��ري و�ش��ورك 
مع��ه، لكن��ه ال يزال يحبك ويتم�ش��ك ب��ك.. اأ�شيل كاأمك 
ي��ا اب��ن )تري��زا(. ا�ش��تطاعت اأن ترب��ي ابنه��ا، ولي�ش��ت 

فا�ش��لة مثل��ي يف تربي��ة اأوالدي.

هنا نه�شت )ليزا( من جوارها بحركة حادة، هاتفة:

ماذا تقولن ؟	 

نظرت اإليها اأمها يف ده�شة، قائلة:

اأق��ول م��ا �ش��معتيه.. اأ�شاب��ك ال�شمم؟ م��ا حكايتك اأنت 	 
ا يف هذا اليوم االأ�شود؟  اأي�شً
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ذل��ك  حي��ال  دم��ت  �شُ ق��د  ابنته��ا  ب��اأن  االأم  �ش��عرت 
الت�شري��ح، دمع��ت عين��ا )لي��زا(، توجه��ت ه��ي االأخ��رى نح��و 
الغرف��ة، واأمه��ا م��ن خلفه��ا تقل��ب كفيه��ا يف ذه��ول، متمتم��ة:

ماذا حدث للبنتن؟ اأ�شابهما اجلنون؟	 

وانتف���س ج�ش��دها يف عن��ف ح��ن �شفق��ت ابنته��ا الب��اب 
من خلفها يف عنف، اجتهت )ليزا( نحو )ماليكا( م�شرعة، 

تهت��ف بها يف غ�شب:

اأ�شحيح ما تقوله اأمك؟	 

انعقد حاجبا )ماليكا( يف ده�شة �شديدة، مغمغمة:

وما الذي تقوله اأمك ي�شبب لك كل هذا االإزعاج؟	 

امتالأت عيناها بالدموع، قائلة ب�شوت خمتنق:

هل يحبك )چورچ( بالفعل؟	 

هزت )ماليكا( منكبيها، قائلة يف عدم ا�شتيعاب:

ال اأعل��م ي��ا )لي��زا( �ش��يًئا ع��ن ه��ذا االأم��ر، فه��و مل 	 
ي�شرح يل بهذا اأبًدا، وال حتى ملَّح به ، وال اأعلم مِلَ اأنت 
منفعل��ة هك��ذا، وغا�شب��ة من��ي به��ذا ال�ش��كل، حت��ى واإن 

كان يحبن��ي حًق��ا؟ م��ا �ش��اأنك اأن��ت به��ذا االأم��ر؟  
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هنا انهارت )ليزا( �شارخة:

الأنني اأحبه يا )ماليكا(.. واهلل اأحبه.	 

وارمت��ت بح�ش��ن اأخته��ا يف انهي��ار ت��ام، جمه�ش��ة بالبكاء، 
ف�شمتها )ماليكا( اإىل �شدرها بقوة قائلة يف اإ�شفاق: 

يا حبيبتي.	 

وكان��ت تنتف���س يف ح�ش��ن )مالي��كا( م��ن ف��رط الب��كاء ، 
اأما االأخرى كانت دموعها ت�شيل على وجنتيها يف �شمت تام.

8
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)5(                                                    

 الندم

ليتكم تعلمون ما اأنا فيه..

اأٍه لو تعلمون.. 

ه��ا ه��م اأهل��ي م��ن ح��ويل يتمن��ون موت��ي بف��ارغ ال�ش��رب، 
ك��ي يتخل�ش��وا من��ي وم��ن ع��اري، اأ�ش��عر به��م، اأعلم م��ا تخفي 
�شمائره��م جتاه��ي، عجي��ب ه��و االحت�ش��ار، اأرى في��ه م��ا مل 
اأره ط��وال حيات��ي، ب��ل والذي لن ي�ش��تطيع اأحد اأن يراه، اإال لو 

و�ش��ل اإىل تل��ك اللحظ��ة احلرج��ة يف عم��ره.. 

حلظة االحت�شار..

نعم لقد و�شلت اإىل نهايتي اأنا اأعلم بهذا.. 
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اأرجوك��م اأطفئ��وا ه��ذا الق��راآن فاأن��ا ال اأطيق��ه، وال اأطي��ق 
�ش��ماعه فه��و يحرقن��ي، اأال ت�ش��معون �شراخ��ي؟

 اأال يرحمني اأحدكم من هذا العذاب؟

اأخ��رًيا ا�ش��تجبتم يل، لك��ن م��ايل اأرى وجوهك��م مكفه��رة، 
اإنه ل�شيء �شعب �شماعه، ل�شت اأعلم كيف ال يحرقنكم مثلما 

يفعل بي..

ل�ش��ت اأعل��م  كي��ف يك��ون ه��ذا الق��راآن رحم��ة للعامل��ن وه��و 
�شبب عذابي..

كم اأ�شعر باالأمل لهذا الذي يحاول اأن يلقنني ال�شهادة..

اأي �شهادة ترغب اأن اأقولها ؟

قل اأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل، واأن حممًدا عبده ور�شوله..

َمن حممد هذا؟

َمن هو اهلل ؟

م��ا م��ن اإل��ه له��ذا الك��ون، كل م��ا نح��ن في��ه ه��ذا جم��رد 
�شدفة بحتة ن�ش��اأ منها هذا الكون، لو اأن هناك اإله، ملا �ش��اد 

القت��ل واحل��رب يف الع��امل..
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اأين له��ذا الكوك��ب م��ن اإل��ه، وال يتدخ��ل يف اإنق��اذ النا���س 
م��ن وي��الت احلرب ؟

اأال ي�ش��فق عل��ى الن�ش��اء الالت��ي ينته��ك اأعرا�شه��ن يف كل 
مكان؟

اأج��ل ال�ش��يوخ واالأطف��ال الذي��ن ت��راق  اأال يغ�ش��ب م��ن 
دماوؤه��م كل �ش��اعة ويف كل م��كان؟

ه��م يقول��ون ال اإل��ه اإال اهلل، واأن��ا ال زل��ت اأ�ش��ر اأن��ه م��ا م��ن 
اإله..

ال تتعبوا اأنف�شكم فاأنا ال اأوؤمن بربكم..

اأ�ش��معكم تدع��ون يل، ل��و اأن ربك��م ه��ذا موجود ال�ش��تجاب  
لدعائك��م ودموعك��م، خا�شة اأنت ي��ا )ماليكا(، فاأنت تدعن 

بكل �شدق وخ�شوع..

لكن��ه مل ول��ن ي�ش��تجب، ه��ذا اإح�شا�ش��ي لي���س ل�ش��يء �ش��وى 
اأنن��ي ال اأوؤمن بوجود اهلل..

�شدقوين لو اأنه غفور رحيم كما يقول ال�شتجاب..

ح��ن كن��ت م�ش��لًما �شلي��ت ل��ه ودعوت��ه م��ا ا�ش��تجاب يل يف 
اأي �شيء، وما تغري يف حياتي اأي �شيء، ال حن كنت م�شلًما، 
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وال ح��ن اعتنق��ت املذه��ب ال�ش��يعي، وال ح��ن كف��رت بوج��ود 
االإله من االأ�شا���س.. 

اخت��الف مذهب��ي وعقيدت��ي، وحت��ى كفري به كلهم �ش��واء 
ال فارق بينهم..

واالآن اأنت��م جتهل��ون مثلم��ا كن��ت اأجه��ل م��ن قب��ل، لكن��ه 
هك��ذا امل��رء كلم��ا ازداد جه��اًل كلم��ا ظ��ن نف�ش��ه اأعل��م اأه��ل 

االأر���س..
ط��وال حياتك��م  واأن��ت ت�شل��ون وتدعون��ه، وال ي�ش��تجيب 
لك��م وه��ا اأنتم االآن تكررون نف���س ال�ش��يء وم��ا زلتم تنتظرون 

اأن ياأت��ي ذل��ك بجديد..
ق��ال الع��امل )األ��ربت اأين�ش��تاين( اأنه من الغباء فعل نف���س 
ال�ش��يء مرت��ن بنف���س االأ�ش��لوب ونف���س اخلط��وات وانتظ��ار 

نتائ��ج خمتلف��ة، فم��ا لكم اأف��ال تعقلون؟
ح��ن ُظلم��ت يف بل��دي ودعوت��ه ب��اأن يرف��ع عن��ي الظل��م 
مل يرفع��ه، ُرغ��م بكائ��ي وتو�ش��التي، وح��ن هددت��ه باأنه اإن مل 
ي�ش��تجب يل ف�ش��اأكفر ب��ه اإن مل يفع��ل �ش��يًئا، تركن��ي ومل يب��اِل  

ب��ي، ه��ذا اإن كان ل��ه وج��ود من االأ�شا���س..

ح��ن كنت يف �ش��وريا، قتلت الكث��ري من االأبرياء واالأطفال 
والن�ش��اء، وهتك��ت اأعرا�س، كلهم كان��وا يت�شرعون اإليك باأن 
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ترحمه��م مم��ا نفع��ل بهم، واأن ترفع عنهم العذاب، وما كنت 
براحمهم وال رافًعا عنهم العذاب..

ل��و كان امل�ش��لمون عل��ى ح��ق، فلم��اذا يرتكه��م ربه��م هك��ذا 
حت��ت رحمة غريهم ؟

بينه��م، ال  ُيَحَرق��ون حت��ى فيم��ا  ُيَقَتل��ون يف كل م��كان، 
يرحم��ون اأنف�ش��هم، ومل يرحمه��م غريه��م..  

ل��و اأن لن��ا م��ن خال��ق لرحمن��ا مم��ا نح��ن في��ه، لهدان��ا، 
فاأمهاتن��ا الالت��ي اأجنبنن��ا يحبنن��ا اأك��رث م��ن اأنف�ش��هن، فم��ا 
بالك��م مب��ن خلقن��ا، ه��ذا اإن كان لن��ا م��ن خالق من االأ�شا���س، 
اأو للك��ون نف�ش��ه م��ن خال��ق، ف��اإن كان ل��ه م��ن خالق م��ا تركهم 

يعبث��ون ب��ه ويف�ش��دون يف ملك��ه هك��ذا.. 
ال زل��ت اأذك��ر ذل��ك الي��وم ال��ذي اأم��رت في��ه ذل��ك ال�ش��اب 
اأن ي�شجد ل�شورة الرئي�س ال�شوري من دونك، وهو يرتجاك 

ويدع��وك واأنت ال تتدخل..
اليوتي��وب تنتابن��ي  اأرى ه��ذا امل�ش��هد عل��ى  ح��ن كن��ت 
احل�شرة على ما يفعلونه بامل�شلمن، وها اأنا ذا اأفعله بيدي..

ال زلت اأذكر هذا امل�شهد كاأنني اأراه االآن..

8
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  بع��د ق�ش��ف ق��وات النظ��ام للمن��ازل، وعل��ى اأنقا�س ذلك 
املن��زل يف حل��ب، جع��ل ه��ذا العج��وز ينب�ش��ها يف جن��ون، وه��و 

ي�ش��رخ بكل م��ا اأوتي من قوة: 
اأي��ن اأنت��م ي��ا اأوالدي؟ اأي��ن اأنت��م ي��ا اأحباب��ي؟ اأي��ن اأم 	 

اأوالدي؟
النا���س م��ن حول��ه يبك��ون، يحاول��ون اإيقاف��ه، لكن��ه يدف��ع 
اأيديهم عنه يف عنف، يوا�شل احلفر بيديه العاريتن، اللتن 
�ش��الت منهما الدماء بغزارة، ف�ش��لت كل ال�ش��بل الإيقافه، اإىل 

اأن ياأ���س ه��و، نه�س وطف��ق يلطم خديه �شارًخا:
راح��ت اأوالدي ي��ا رب.. رح��ل عن��ي كل م��ا اأمل��ك ي��ا 	 

رب.. قتلهم ب�ش��ار وجنوده.. اللهم األهمني ال�شرب.. يا 
رب.. ي��ا رب. 

ال��كل م��ن حول��ه يبك��ي ب�شوت م�ش��موع، متتلئ اأج�ش��ادهم 
بالغبار وال�ش��حجات، ال يلوون على �ش��يء، ما باأيديهم حيلة، 
فكثري منهم فقدوا منازلهم مثله، وكثري منهم فقدوا ذويهم، 
نزل العجوز من فوق االأنقا�س، واأخذ ي�شرخ ودموعه ت�ش��يل 

على خديه ممزوجة بالغبار:

اأي��ن اأنت��م ي��ا اأم��ة )حمم��د(؟ اأي��ن اأنت��م ي��ا اأم��ة امللي��ار؟ 	 
ب��اهلل عليك��م اأنقذون��ا.. ي��ا ح��كام الع��رب اأغيثون��ا.. 



103

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأخربون��ا اأي��ن نذه��ب؟ اأي��ن نخف��ي اأوالدن��ا ؟ يف بيوت��ا 
نب��اد وتهت��ك اأعرا�شن��ا، ويف ال�ش��وارع ت��راق دماوؤن��ا.. 
نح��ن نب��اد.. واهلل نب��اد.. اأينم��ا ذهبن��ا وجدن��ا الق�شف 
ف��وق روؤو�ش��نا.. دم��روا بيوتن��ا.. قتل��وا اأطفالن��ا.. هتك��وا 
اأعرا�شن��ا.. ي��ا اهلل.. ي��ا اهلل.. م��ا لن��ا غ��ريك ي��ا اهلل.. 

مالن��ا غ��ريك ي��ا اهلل.. 

ظ��ل يك��رر تل��ك العب��ارة االأخ��رية كث��رًيا، حت��ى �ش��قط بغتة 
على وجهه، اأ�ش��رع النا���س من حوله اإليه، مال البع�س منهم 

نح��وه لفح�ش��ه، م��ا زادهم هذا اإال نحيًبا وبكاًء..

 لقد مات امل�شكن.. 

مات ح�شرة على حال اأمة اأ�شابها الوهن..

 مل يتحم��ل قلب��ه ال�شعي��ف فق��ده الأوالده وزوجت��ه، فلح��ق 
به��م اإىل حيث ذهبوا.. 

ه��م الرج��ال بحم��ل جثم��ان الرج��ل، لك��ن اإذ ذاك دوي 
�ش��وت طلق��ات الر�شا���س م��ن كل ح��دب و�ش��وب، انتابه��م 
الرع��ب، �ش��ادت بينه��م الفو�ش��ى، منه��م م��ن جن��ا بنف�ش��ه، 
ومنه��م م��ن خ��ر �شريًع��ا، وظه��ر بالقرب منه��م جمموعة من 
ق��وات كالنظ��ام كان��وا يرتب�ش��ون به��م م��ن البداي��ة، جعل��وا 
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يقلبونه��م يتفح�شونه��م، م��ن وج��دوه حًي��ا يفج��رون راأ�ش��ه 
بر�شا�شاته��م، حت��ى وم��ن وج��دوه ميًت��ا فعل��وا ب��ه ه��ذا، ك��ي 

يتاأك��دوا م��ن موت��ه..

اإبادة بال رحمة..

من بن هوؤالء القوات اأو باالأحرى املرتزقة كان )اأحمد( 
ومع��ه ذل��ك الرو�ش��ي )�شوفيت���س(، م��ا اأن تاأك��دوا م��ن م��وت 
اجلمي��ع، حت��ى �ش��رعوا يط��اردون م��ن ف��ر منه��م ب��ن اأنقا���س 
املن��ازل، حت��ى وج��دوا من��زاًل م��ا زال قائًم��ا ب��ن االأنقا���س، 
اأطلق��وا الر�شا�ش��ات على بابه، ثم �شرب��وه باأرجلهم، وجدوا 
ب��ه رج��اًل يف اأواخ��ر العق��د الراب��ع م��ن عمره، وزوجت��ه، ما اأن 
اخرتق��وا املن��زل و�ش��هروا اأ�ش��لحتهم يف وجهيهم��ا، حتى جثيا 
عل��ى ركبتيهم��ا، ورفع��ا اأيديهم��ا اإىل اأعل��ى، وهم��ا ينطق��ان 
ال�ش��هادة ب�ش��وت مرتف��ع، دخ��ل اأربع��ة منه��م، وان�ش��رف 
الباق��ون ملط��اردة النا���س، مبنته��ى الغ��ل والغ�ش��ب اندف��ع 
)اأحم��د( نحوهم��ا، �ش��رب وجهيهم��ا ببيادته فاأ�ش��قطهما يف 

عن��ف، هاتًف��ا به��م:

اأترغبون احلرية يا اأوالد العاهرة؟   	 

قال الرجل ب�شوت مرجتف:
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ب��اهلل علي��ك نح��ن لي���س لن��ا �ش��اأن مب��ا يح��دث.. نح��ن 	 
م�ش��اكن.
�شرخ بهما:

انه�شا.	 
ف�شح��ك  منه��م،  ب��ه  حتتم��ي  وامل��راأة  الرج��ل  نه���س 

قائ��اًل: �شر�ش��ة،  �ش��خرية  يف  )اأحم��د( 
اأحتتمن به؟ اأتظنينه رجاًل ؟ 	 

بك��ت يف قه��ر وم��رارة، زوجه��ا يجعله��ا خلف��ه، فيحيطه��ا 
بيدي��ه لئال مي�ش�ش��ها اأحده��م، و.....

اأره��ف الرو�ش��ي )�شوفيت���س( ال�ش��مع جي��ًدا.. م��ا ه��ذا 
ال�ش��وت ؟ اأه��و قراآنه��م؟

اإنه هو.. 
ما له هذه املرة مي�س �شغاف قلبي..

غريب��ة  ب�ش��كينة  �ش��عر  لكن��ه  يفهم��ه،  ال  ه��و  �شحي��ح 
جتتاح��ه..

جتاه��ل م��ا يح��دث ذه��ب اإىل مكتب��ة �شغ��رية يف رك��ن 
قريب من ال�شالة، واأم�ش��ك كتاًبا ما �ش��رع يقلبه بن يديه..



106

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اإن��ه م�شح��ف فتح��ه وجع��ل يقل��ب يف �شفحات��ه، حل�ش��ن 
حظ��ه اأن��ه مرتج��م لالإجنليزي��ة وه��و يجيده��ا..

وتوقفت عينيه عند تلك االآية مرتجمة

 
ْ
ــا َنَت

ْ
ْرَض َك

َ
ِت َو األ

ْ
ــَمَوا نَّ السَّ

َ
 أ

ْ
ــُروا ــَن َكَف ِْي

َّ
ــَر ال ــْم يَ

َ
َول

َ
أ

ــا 
َ
ف
َ
أ َمــآءِ ُكَّ يشء َحِّ 

ْ
ال َنــا ِمــَن 

ْ
 وََجَعل

ْ
ُهَمــا

ْ
َفَفَتْقَنا  

ً
َرْتَقــا

..يُْؤِمُنــون

ي��ا لل�ش��يطان.. ه��ل يعق��ل ه��ذا؟ اإن ه��ذا ال��كالم منذ اأكرث 
م��ن األ��ف واأربعمائ��ة ع��ام،.اأين لقائل��ه اأن يع��رف �ش��يًئا كه��ذا 

والعل��م احلدي��ث مل يتو�ش��ل اإلي��ه اإال قريًبا..  

هل من املعقول اأن يكون هذا الرجل كاذًبا؟

ه��ل هن��اك رج��ل ميكن��ه اأن يخ��دع كل ه��وؤالء النا���س طوال 
قرون ؟

اأم اأنه �شاحر كما يقال عنه؟

�ش��رد وج��ال بفك��ره، ف��كان ينظ��ر اإىل ال �ش��يء، حت��ى اأفاق 
بغت��ة م��ن �ش��روده ح��ن �شرخ��ت امل��راأة تتو�ش��ل اإىل )اأحم��د( 
باأال مي�ش��ها، والرجل يذود عنها يف رعب حقيقي، و)اأحمد( 
ي�شح��ك يف جن��ون، لك��ن انقلب��ت �ش��حنته فج��اأة وانطلق��ت 
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ر�شا�شت��ه يف �ش��در امل��راأة اأردته��ا قتيل��ة، فوجئ )�شوفيت���س(  
باأن الرجل يقف �شبه عاٍر اإال من قطعة �شغرية من املالب�س 
تخفي قلياًل من عورته، حتى اأنه ت�شاءل يف قرارة نف�شه:)ما 
املتع��ة يف اأن يجع��ل �شحاي��اه يخلعون ثيابهم اأمامه؟ ما الذي 
يك�ش��به باإذالله��م اإىل ه��ذا احل��د؟ مِلَ يرغ��ب باإهانته��م قب��ل 

قتلهم؟ 

اأخ��رج )اأحم��د( �ش��ورة كب��رية للرئي���س ال�ش��وري كان ق��د 
ق��ام بطيه��ا يف جيب��ه، فرده��ا واألقاه��ا عل��ى االأر���س، هاتًف��ا 

بالرج��ل يف غ�ش��ب:

ا�شجد لربك.  	 

نظ��ر الرج��ل اإىل زوجت��ه امل�شرج��ة بدمائه��ا يف ح�ش��رة، 
وقد كانت راأ�ش��ه تهتز ب�ش��كل ملحوظ، كاأمنا عنقه ما عادت 
ق��ادرة عل��ى حمله��ا، ال�شدم��ة جعلت��ه كاملعت��وه، فل��م ي��ذرف 

حت��ى دمع��ة واح��دة ُرغ��م م��ا يراه م��ن عذاب..

واأن��ى ل��ه اأن ي��درك معن��ى الب��كاء وقد غ��اب عقله من هول 
ما راأى..

اأج��ربه  عليه��ا،  وب�ش��ق  ال�ش��ورة  اإىل  نظ��ر  ب��طء  ويف 
الرج��الن م��ع )اأحم��د( ب��اأن يجث��و عل��ى ركبتي��ه اأمامه��ا، 
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واأم�ش��ك االأخ��ري براأ�ش��ه يدفعه��ا دفًع��ا نحو ال�ش��ورة هاتًفا به 
ب�ش��وت ه��ادر:  

ا�ش��جد  ي��ا اب��ن العاه��رة.. ق��ل ال اإل��ه اإال )ب�ش��ار(.. 	 
قل)ب�ش��ار( رب��ي.

وعل��ى ظه��ر امل�ش��كن يه��وى اجلندي��ان االآخ��ران باأرجله��م 
يف ق�ش��وة ي�ش��بونه باأق��ذر االألف��اظ، يت��اأوه الرج��ل يف اأمل، 
ي��رتك )اأحم��د( راأ�ش��ه، فيعود الرجل ليب�ش��ق على ال�شورة، 
امت��زج لعاب��ه بدمائ��ه، فاأخ��رج )اأحم��د( ع�ش��ا غليظ��ة ظ��ل 
ي�شرب��ه �شرًب��ا ع�ش��وائًيا يف كل م��كان م��ن ج�ش��ده، والرج��ل 

ي�ش��رخ م��ن ف��رط االأمل، لي���س عل��ى ل�ش��انه �ش��وى كلم��ة:
 يا رب.	 

يزداد )اأحمد( عليه �شرًبا، وهو يقول:
ادع ربك فلينجدك منا اإن كان له وجود.	 

ظ��ل الرج��ل يتل��وى عل��ى االأر���س، حت��ى �ش��كنت حركت��ه 
متاًم��ا..

عجيب اأمر هوؤالء الذين ميوتون ها هنا..
رائح��ة دمائه��م ذكي��ة اأ�ش��مها بو�ش��وح وتل��ك لي�ش��ت امل��رة 
االأوىل، فه��ا ه��ي امل��راأة وم��ن بعده��ا زوجه��ا، ال��ذي ت�ش��يل 

الدم��اء م��ن اأماك��ن متفرق��ة م��ن ج�ش��ده.. 
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هكذا يقول ل�شان حال )اأحمد(..  

الرو�ش��ي )�شوفيت���س( يت��اأمل مل��ا يح��دث، ول�ش��ان حال��ه 
يق��ول:

ما هذا الذي تفعلونه باأنف�شكم يا عرب.	 

اأ�ش��اح بوجه��ه عن تلك امل�ش��اهد الب�ش��عة، و�ش��ع امل�شحف 
يف جيب��ه دون اأن ينتب��ه اأحده��م، ث��م غ��ادروا املن��زل، مغلقن 
الب��اب م��ن خلفه��م بعدم��ا اأمت��وا مهمته��م احلق��رية، وب��داأت 
الق��وات تتجم��ع ويع��ودون اإىل ثكناته��م م��رة اأخ��رى اإىل اأن 
حت��ن له��م مهم��ة اأخ��رى الإراق��ة املزيد من دم��اء االأبرياء بال 

رحمة..

 لك اهلل يا �شوريا.. 

هلل االأمر من قبل ومن بعد.. 

8
كان��وا يف قم��ة ال�ش��عادة ح��ن ع��ادوا اإىل ثكناته��م، يحك��ي 
كل منه��م لالآخ��ر عم��ا فعل��ه باالأبري��اء م��ن النا���س، منهم من 
يتباه��ى مبعا�ش��رة ام��راأة اأم��ام زوجه��ا، ومنه��م م��ن تتنازع��ه 
ال�شعادة، الأنه اعتدى جن�شًيا على رجل اأمام زوجته واأبنائه، 
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ومنه��م م��ن يتل��ذذ م��ن ت�شرع��ات النا���س اإليه��م وتقبيله��م 
الأقدامهم باأن يرحموهم، وحده )�شوفيت�س( مل يكن يرت�شي 

عن اأي �ش��يء مم��ا حدث..

وح��ده �ش��عر ب�ش��يء يجث��م عل��ى اأنفا�ش��ه، واأن الدني��ا ق��د 
�شاق��ت ب��ه، الأول م��رة ي�ش��عر باأن��ه يف اأم���س احلاج��ة للب��كاء، 
فما الذي اأ�شابه، لقد اأتى اإىل هنا من اأجل املال، عن طريق 
الدي��ب وي��ب كاأح��د املرتزق��ة، ولي���س �شم��ن ق��وات اجلي���س 
الرو�ش��ي، الت��ي ت�ش��ارك النظام ال�ش��وري جرائم��ه، لكنه االآن 

ك��ره امل��ال بل وكره نف�ش��ه..

اإن��ه االآن يحتق��ر نف�ش��ه، ويلع��ن تل��ك ال�ش��اعة الت��ي ق��رر 
فيه��ا الق��دوم اإىل هن��ا.. 

من��ذ اأن ج��اء تل��ك البل��د وم��ا ع��اد عل��ى �ش��جيته، لدي��ه 
�ش��عور غريب باأنه لن يخرج منها اأبًدا، يراوده اإح�شا���س باأنه 

�ش��يموت فيها..

توج��ه اإىل احلم��ام، جل���س عل��ى املرحا���س دون اأن ين��زع 
�ش��رواله، اأخ��رج امل�شح��ف املرتج��م، جع��ل يت�شفح��ه �ش��ريًعا 
بع���س االآي��ات يتوق��ف عنده��ا، في�ش��رد بعقل��ه وه��و يتدب��ر 
معانيها، ثم يعود ملطالعته، حتى زاد همه اأكرث واأكرث واأكرث..
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م��ا يقرب من ال�ش��اعة وهو يجل���س عل��ى املرحا�س، يطالع 
امل�شح��ف، ومل ي�ش��عر بتل��ك الدموع الدافئة التي �ش��الت على 

خديه يف بطء �شديد..
حمال اأن يكون هذا كالم ب�شر..

ه��ذا ال��كالم يدخ��ل اإىل القلب مبا�ش��رة، طوي امل�شحف، 
عاد يخفيه يف مالب�شه الع�شكرية، غادر احلمام بعد اأن غ�شل 
وجه��ه، لك��ن.اأين ل��ه اأن يغ�ش��ل ذل��ك اللون االأحمر الذي ك�ش��ا 
عيني��ه م��ن ف��رط احلزن وامل��رارة، كان معروًفا ب��ن اأ�شحابه 
باأن��ه كث��ري امل��رح، لكن��ه االآن اأ�ش��دهم كاآبة، حت��ى اأن اأ�شحابه 
قد �شعروا باحلرية من اأمره، كلما حاول اأحدهم اال�شتف�شار 
عن �ش��بب تلك احلالة النف�ش��ية ال�شيئة التي جتتاحه، حتجج 
له��م ب��اأن حبيبت��ه )ناتالي��ا( قد اأوح�ش��ته، لك��ن جميعهم يعلم 
اأنه يطوي جوانحه على �ش��يء اآخر، مل يكن اأحدهم يعلم اأن 
م��ا يخفي��ه عنهم �ش��وف يغ��ري جمرى حياته متاًم��ا، كذلك مل 
يك��ن يك��ذب عليه��م ح��ن اأخربه��م ب��اأن حبيبت��ه ق��د اأوح�ش��ته 
بالفعل، فكم ي�ش��تاق اإليها، �شحيح اأنه عرف الكثري غريها، 
فعل معهم كل �شيء، لكنها الوحيدة التي ما م�س منها �شعرة 
واح��دة، رمب��ا مل يح��اول معه��ا، رمب��ا يخ�ش��ى اأن يلق��ى منه��ا 
ردة فع��ل عنيف��ة، لك��ن ويف كل احل��االت فق��د كان يخ�ش��ى اأن 

يخ�شرها..    
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تذك��ر ح��ن التق��ى به��ا اآخ��ر م��رة ك��ي يودعه��ا، وه��ي تبكي 
وترتج��اه اأال ي�ش��افر، �شحي��ح اأن��ه اأخربه��ا ب��اأن تل��ك الرحل��ة 
�ش��وف تغ��ري جم��رى حياته متاًما، واأنه �ش��يعود اإليها �ش��خ�س 
اآخر، لكنها كانت تلح عليه باأن يظل اإىل جوارها، واأن قلبها 
ال يطمئ��ن له��ذا االأم��ر، لكن��ه اأ�شر اأن ي�ش��افر، واالآن هو يندم 
اأ�ش��د الن��دم لبع��ده عنه��ا، ويتح�ش��ر عل��ى م��ا اقرتف��ت ي��داه يف 

ه��ذا البلد م��ن جرائم.. 

�شحي��ح اأن��ه مل يقت��ل بي��ده، لكن��ه عل��ى االأق��ل �ش��ارك م��ع 
امل�ش��اركن ول��و بوج��وده معه��م، جم��رد تواج��ده بينه��م يجعل��ه 
ي�ش��عر بالذن��ب، خا�ش��ة الي��وم وبعدما راأى م��ا راآه من جرائم 

يف ح��ق هذا ال�ش��عب امل�ش��كن..

ازداد احم��رار عيني��ه، وب��دا كاأن��ه �ش��ينفجر م��ن الب��كاء، 
وهو يقول لنف�ش��ه:

�ش��احميني ي��ا حبيبت��ي، مل اأك��ن اأعل��م اأنن��ي �ش��اأكون 	 
مبث��ل تل��ك الق��ذارة، لكن اأع��دك حن اأعود �ش��وف اأكفر 
عن اأي �شيء ارتكبته، ل�شت اأعلم كيف �شاأفعل، فما من 
�ش��يء يف ه��ذه الدني��ا يكف��ر ع��ن ذنب��ي، لكنن��ي �ش��اأحاول 

اأن اأفع��ل..    
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واعت�شر عينيه باأ�شابعه، م�شتطرًدا يف مرارة:

هذا اإن عدت. 	 

ول��ج غرفت��ه وج��د فيه��ا )اأحم��د( يتم��دد عل��ى فرا�ش��ه، 
اإىل  ينظ��ر  ا�ش��تمتاع،  منه��ا يف  ي�ش��رب  �ش��يجارته  م�ش��عاًل 
دخانه��ا يف ه��دوء، يراقب��ه بعيني��ه حيثم��ا ذه��ب، حدج��ه 
)�شوفيت���س( بنظ��رة �ش��اخطة، دون اأن يلق��ي اإلي��ه بالتحي��ة، 

فاعت��دل )اأحم��د( وق��د انعق��د حاجب��اه ده�ش��ة، و�ش��األه:

ماذا بك يا )�شوفيت�س(؟ مل تنظر اإيلَّ بهذا ال�شكل؟ 	 

ب��داأ يغ��ري مالب�ش��ه، وه��و ي�ش��به بالرو�ش��ية الت��ي ال يفهم��ا 
بالطبع، ويلعن من هم على �شاكلته من الرجال، �شحيح اأنه 
مل يفه��م وال ح��رف واح��د مم��ا قال، لكن مالحمه توحي اإليه 

باأنه ي�ش��به، فعاد ي�شاأله: 

ماذا بك يا )�شوفيت�س(؟ اأ�شعر باأنك ال تطيقني.	 

نظر اإليه يف ال مباالة، ثم قال له بعربية ركيكة:

ال اأفهم ما تقوله يا.....	 

الكلم��ة االأخ��رية كان��ت لفًظ��ا قبيًحا بالرو�ش��ية فيما معناه 
اأنه �شاذ، فتح )اأحمد( فمه يف بالهة، قائاًل:
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حبيبي اأنت يا )�شوفيت�س( حن متدحني بالرو�شية.	 
وتابع باالإجنليزية:

اأراك غ��ري را���سٍ عم��ا نفع��ل، ه��ذا يب��دو وا�شًح��ا عل��ى 	 
وجه��ك يف كل م��رة، فل��م اأتي��ت اإىل هن��ا رغ��م اأن��ك تعلم 

كل �ش��يء قب��ل اأن تاأت��ي ؟
جل���س عل��ى فرا�ش��ه، ث��م اأ�ش��عل ه��و االآخ��ر �ش��يجارته، نب��ذ 

دخانه��ا يف ق��وة، قائ��اًل باالإجنليزية يف ازدراء:
اأتعل��م ي��ا )اأحم��د( اأتعج��ب عل��ى حال��ك كث��رًيا، كي��ف 	 

حتمل هذا اال�ش��م )اأحمد(، ا�ش��م نبي امل�ش��لمن وتكفر 
بوج��ود اإله؟

ات�شعت عينا )اأحمد( ذهواًل، وهتف:
��ا؟ ه��و 	  اأتعل��م اأن نب��ي امل�ش��لمن يحم��ل ه��ذا اال�ش��م اأي�شً

معروف عند اجلميع با�شم )حممد( فكيف علمت اأنت 
بهذا اال�شم؟

اأراح ظه��ره عل��ى الفرا���س، ع��اد ي�ش��حب نف�ًش��ا اأك��رث عمًقا 
من �شيجارته، قائاًل:

باأم��ر ه��ذا الرج��ل، م��ن ك��رثة م��ا 	  اأن��ا اهت��م كث��رًيا 
ي��دور حول��ه م��ن ج��دل، ب��ل واأهت��م مبعرفة كل �ش��يء عن 

االإ�ش��الم. 
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ث��م التف��ت اإىل )اأحم��د(، قائ��اًل يف ال مب��االة ظاه��رة، 
وف�ش��ول خف��ي ي�ش��تبد ب��كل خلج��ة يف ج�ش��ده:

اأحل��دت 	  ث��م  م��ا،  ي��وم  م�ش��لًما يف  كن��ت  اأن��ك  علم��ت 
فكلمن��ي عن��ه. 

�شاأل )اأحمد( يف اهتمام: 

عن االإحلاد؟	 

هز )�شوفيت�س( راأ�شه نفًيا، قائاًل يف هدوء:

بل االإ�شالم يا )اأحمد(. 	 

اجتاحه ذهول عارم، مغمغًما: 

االإ�شالم!	 

هز راأ�ش��ه موافًقا، تغلب )اأحمد( على ده�ش��ته، ثم �ش��رع 
يحدث��ه ع��ن االإ�ش��الم وع��ن نب��ي االإ�ش��الم ت��ارة باالإجنليزي��ة، 
وت��ارة بالعربي��ة ح��ن ي�شع��ب علي��ه ال��كالم، و)�شوفيت���س( 
ين�شت اإليه بكل كيانه، يحاول بقدر امل�ش��تطاع اأن يفهم منه 

م��ا يقول.. 

)اأحمد( يتحدث عن االإ�ش��الم يف �ش��خرية �ش��ديدة، يقوم 
بعم��ل ح��ركات م�ش��رحية، ي�شح��ك يف ا�ش��تخفاف بالر�ش��ول 
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الك��رمي، وب��اهلل ع��ز وج��ل، ف��كان ي�ش��عل م��ن ف��رط ال�شح��ك، 
لدرج��ة جعل��ت )�شوفيت���س( نف�ش��ه يتعج��ب مم��ا يفعل��ه، فم��ا 

يقول��ه ال يدع��و اإىل ال�شح��ك اأب��ًدا..
ما يقوله يدعو اإىل احل�شرة..

يدعو اإىل البكاء..
)اأحم��د( ال��ذي كان يوًم��ا م��ن االأي��ام م�ش��لًما، ي�ش��خر م��ن 
االإ�ش��الم وم��ن اهلل ج��ل وع��ال، وم��ن مالئكت��ه ور�ش��له مبنتهى 
الق��ذارة، و)�شوفيت���س( ال��ذي ال يعل��م �ش��يًئا ع��ن االإ�ش��الم 
مي�س الكالم عنه �شغاف قلبه، رغم الطريقة ال�شخيفة التي 

يتح��دث به��ا ه��ذا االأول عنه..  
بال��غ،  اهتم��ام  يف  ي�ش��األ  )�شوفيت���س(  كث��رًيا،  حتدث��ا 
و)اأحم��د( يجي��ب يف ا�ش��تهتار ت��ام، لك��ن االأول كان ياأخ��ذ 
من��ه ال��كالم عل��ى حممل اجلد، ويق��وم بتحليله، وحن الحظ 

اهتمام��ه البال��غ مب��ا يق��ول، �ش��األه  يف ح��رية:
عجي��ب اأم��رك ي��ا �شديق��ي.. مِلَ كل ه��ذا االهتم��ام رغم 	 

اأنك من املرتزقة مثلي، وَمن هم على �شاكلتنا ال ي�شغل 
باله��م دي��ن وال رب وال مب��ادئ.. نح��ن رج��ال ال يحق لنا 
اأن نوؤم��ن ب��اأي دي��ن، فنح��ن اأنا���س ب��ال عقي��دة �ش��وى 
امل��ال.. نح��ن ال نوؤم��ن باإل��ه غريه، اأم اأن ل��ك راأًيا اآخر؟ 
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ل��وح ل��ه بي��ده، اأطف��اأ �ش��يجارته يف املنف�ش��ة، ث��م اأواله 
ظهره، قائاًل يف برود وبلغته الرو�شية، كي ال يفهمه )اأحمد(:

َنْ يا ابن العاهرة.	 

الغريب اأنه قد اأطاعه، وهو يقول يف بالهة:

واأنت من اأهل اخلري يا �شديقي.	 

ابت�ش��م )�شوفيت���س( ابت�ش��امة �ش��اخرة، ث��م �ش��رد بذهن��ه 
فيما قاله )اأحمد( عن االإ�شالم، وما اأن �شمع �شوت �شخريه 
املنتظ��م، حت��ى اأخ��رج امل�شح��ف املرتج��م، وعل��ى ال�ش��وء 

اخلاف��ت بالغرف��ة، اأخ��ذ يق��راأ في��ه يف اهتم��ام بال��غ..

ظ��ل )�شوفيت���س( يبح��ث ع��ن االإ�ش��الم م��ن )اأحم��د( 
وم��ن غ��ريه، حت��ى اأن��ه يف اأحد الليايل، وجد نف�ش��ه يبكي بكاًء 

�ش��ديًدا عل��ى فرا�ش��ه، ومل ي�ش��عر بنف�ش��ه اإال وه��و يق��ول:   

اإال اهلل، واأ�ش��هد اأن حمم��ًدا ر�ش��ول 	  اإل��ه  اأن ال  اأ�ش��هد 
اهلل.

كان يقوله��ا بعربي��ة ركيك��ة، �ش��عر بعده��ا براح��ة و�ش��كينة 
غريبة تت�ش��لل اإىل نف�ش��ه، ووجد نف�ش��ه يزداد بكاًء ونحيًبا وال 

ي�ش��تطيع ال�شيطرة على نف�شه مطلًقا..
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عجيب اأمرك يا )�شوفيت�س(.. 

تتلق��ى م��ا تلقيت��ه ع��ن االإ�ش��الم م��ن ملح��د ال يوؤم��ن باإل��ه، 
وُت�ش��لم اأن��ت ويبقى ه��و على حاله..

عجيب اأمرك حًقا..

8
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)6(                                             

 سوفيتش

خ��ري  يف  واأن��ا  االإ�ش��الم،  اعتنق��ت  اأن  من��ذ  )ناتالي��ا(، 
ح��ال، اأ�شبح��ت بالفع��ل كم��ا وعدتك �ش��خ�ٌس اآخ��ر، اأ�شبحت 
)�شوفيت���س( جدي��د غ��ري ال��ذي تعرفين��ه، واأعظ��ك باعتن��اق 
��ا، فاإن��ه احل��ق ي��ا )ناتالي��ا(، ابحث��ي عن��ه  االإ�ش��الم اأن��ت اأي�شً
مثل��ي قب��ل ف��وات االأوان ي��ا حبيبت��ي، دعك مما ت�ش��معينه من 
و�ش��ائل االإع��الم املختلف��ة، وابحث��ي ع��ن احلقيق��ة بنف�ش��ك..

كن��ا  اإن  حت��ى  وال  �ش��نلتقي،  مت��ى  اأعل��م  ال  )ناتالي��ا(، 
�شنلتقي ثانية اأم ال، لكن كل ما اأعلمه اأنني اأحبك ولن اأحب 

غ��ريك، واأخ��اف علي��ك اأك��رث مم��ا اأخ��اف عل��ى نف�ش��ي..

اأعل��م اأن��ك ت�ش��عرين باال�ش��تياء م��ن اإ�ش��المي، و�شحك��ت 
كث��رًيا ح��ن علم��ت اأن �ش��بب رف�ش��ك ل��ه، اأن��ه يتي��ح للرج��ل اأن 
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يت��زوج م��ن اأربع��ة ن�ش��اء، واأن��ا اأعدك باأنه لن يك��ون يف حياتي 
كله��ا غ��ريك اأن��ت، ل�ش��ت اأدري مل��اذا اأ�ش��عر باأن��ه م��ا ع��اد يف 
عم��ري بقي��ة، واأن تلل��ك �ش��تكون اآخ��ر ر�ش��الة �ش��ت�شلك من��ي، 
لكن كل ما اأرجوه منك اأن ت�شدقيني يف كل ما اأخربتك به، 
فما قلت لك اإال احلقيقة كاملة عني، فاإن عدت اإليك اأعدك 
ب��اأن نت��زوج عل��ى الفور، واأعدك باأنني �ش��اأحافظ عليك وعلى 
اأوالدن��ا، اأم��ا اإن اأ�شابن��ي مك��روه فاأرج��و من��ك اأال تن�ش��يني، 
واأن ت�شل��ي م��ن اأجل��ي وتدع��ن يل بالرحم��ة واملغف��رة، واأن 
��ا اأن  ي�ش��احمني اهلل ع��ن كل م��ا فعلت��ه، واأرج��و من��ك اأي�شً
ت�ش��احميني اأين تركت��ك.. اأرج��وِك �ش��احميني، فاأنا اأحبك يا 

)ناتالي��ا(.. واهلل اأحب��ك.. 

اأنه��ى ر�ش��الته ال�شوتي��ة تل��ك، واأر�ش��لها ل�)ناتالي��ا( ع��رب 
الوات�ش��اب، ث��م اأغل��ق هاتف��ه، و�ش��الت دمعت��ن دافئت��ن عل��ى 
خ��ده، رب��ت )فرا���س( عل��ى ظه��ره، فالتف��ت اإلي��ه يف ب��طء، 

مغمغًم��ا بعربيت��ه الركيك��ة:

متى �شنخرج يا �شديقي؟  	 

جتاهل )فرا�س( �شوؤاله وجل�س  اإىل جواره، قائاًل: 

ماذا بك يا )�شوفيت�س(؟	 
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تنهد يف عمق، وجعل يديه على ركبتيه، قائاًل:

ال اأطمئ��ن ه��ذه امل��رة ي��ا )فرا���س(، من��ذ اأن ق��ررت 	 
االن�شمام اإىل رجال املقاومة، وترك هوؤالء القتلة، واأنا 
اأ�ش��عر باحلما�ش��ة يف كل عملي��ة نق��وم به��ا، اإال هذه املرة 

بال��ذات، اأ�ش��عر والأول م��رة باخل��وف. 

��ا  ابت�ش��م )فرا���س( ابت�ش��امة مري��رة، خف���س راأ�ش��ه اأر�شً
وه��و يق��ول يف حزن:

ميكن��ك الرتاج��ع ي��ا )�شوفيت���س(، ل��و اأردت مغ��ادرة 	 
البالد ميكننا اإخراجك واإرجاعك اإىل بالدك اإن �شئت 
يف اأي وق��ت، و�شدقن��ي ل��ن نن�ش��ى وقفت��ك اإىل جانبن��ا 

وت�شحيت��ك بنف�ش��ك وتعر�ش��ك للخط��ر ب�ش��ببنا..

ثم رفع راأ�شه اإليه، م�شتطرًدا بحزن اأ�شد:

ول��ن اأن�ش��ى اأن��ك اأنقذتن��ي وَم��ن بق��ي م��ن اأ�ش��رتي م��ن 	 
ه��ذا ال�ش��فاح امللح��د، الذي كاد يق�ش��ي علينا.. جميلك 
ه��ذا عل��ى راأ�ش��ي م��ا حيي��ت ولن اأن�ش��اه يا )�شوفيت���س(.

احت�شن راأ�س )فرا�س(، وهو يقول:
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ال تق��ل ه��ذا ال��كالم ي��ا رج��ل، وال تتح��دث في��ه م��رة 	 
اأخ��رى، فق��د تاأخ��رت يف اتخ��اذ الق��رار احلا�ش��م، فقت��ل 

ه��ذا الكل��ب...

مل ي�ش��تطع امت��ام عبارت��ه، فربت )فرا���س( على قدمه، 	 
ونه�س من جواره وهو يقول:

ه��ذا لي���س ذنب��ك ي��ا )�شوفيت���س(، اإن��ه اأجل��ه ول��و اأن ل��ه 	 
يف العم��ر بقي��ة م��ا رح��ل عن��ا، لكنه��ا هك��ذا اإرادة اهلل، 
بالتاأكيد هو يف مكان اأف�شل االآن، ال ظلم فيه وال قتل.. 

اأكي��د ه��و ينع��م االآن اأم��ا نح��ن فلنا اهلل.

غ��ري )�شوفيت���س( احل��وار عل��ى الف��ور، ح��ن �ش��عر بح��زن 
��ره مب��ا اأ�شاب ابنه، فقال يف حما���س: )فرا���س(، ح��ن َذكَّ

اأ�شوف نقوم بتلك املهمة االآن ؟	 

هز )فرا�س( راأ�شه يف حما�شة اأ�شد، هاتًفا:

نعم يا �شديقي �شنبداأ التحرك على الفور.	 

والتق��ت اأيديهم��ا يف ق��وة، خرج��ا وجتم��ع رج��ال املقاوم��ة، 
لب��دء التح��رك للهج��وم عل��ى بع���س مدرع��ات النظ��ام، يف 
طريقه��ا اإىل م��كان م��ا ملهاجم��ة االأبري��اء واإبادته��م، ودارت 
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بينه��م وب��ن رج��ال املقاوم��ة حرًب��ا �ش��عواء، راح �شحيته��ا 
الكث��ري منه��م، لكنه��م متكن��وا بف�ش��ل اهلل م��ن تدم��ري ع��دة 
مدرعات، والبقية الباقية عادت اأدراجها هاربة كاجلرذان، 
اأ�شي��ب )�شوفيت���س( ه��ذه امل��رة باإ�شاب��ة بالغ��ة، اأع��اده رج��ال 
املقاوم��ة معه��م، ويف م��كان �ش��ري اأرق��دوه عل��ى الفرا���س، 
اأح�ش��روا ل��ه طبيًب��ا، فع��ل ما بو�ش��عه الإنقاذه، خ��رج من عنده 
يه��ز راأ�ش��ه يف اأ�ش��ف، ا�ش��تقبله رج��ال املقاوم��ة يف توت��ر بال��غ، 
اأم��ا )فرا���س( فق��د اكفه��ر وجه��ه، مت�ش��ائاًل يف خ��وف عارم:  

ما الو�شع يا دكتور؟	 
عاد الطبيب يهز راأ�شه، مغمغًما: 

لالأ�ش��ف ي��ا )فرا���س( حالت��ه خط��رية ج��ًدا، االأم��ر كل��ه 	 
االآن بيد اهلل وحده، فلن يقدر اأحد من الب�ش��ر اأن يفعل 

له �شيًئا.  
عاد )فرا�س( ي�شاأل:

هل ننقله اإىل امل�شت�شفى؟	 
اأجابه يف اأ�شف:

لي���س هن��اك داٍع ي��ا رج��ل، فق��ط ادع ل��ه، فه��و عل��ى 	 
م�ش��ارف امل��وت ب��ن حلظ��ة واأخ��رى.
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ترك��ه )فرا���س( وه��رول نح��و الغرف��ة الت��ي ميك��ث فيه��ا 
)�شوفيت���س(، اأغل��ق بابه��ا خلف��ه، ث��م دن��ا من��ه يف ب��طء، وقف 
اإىل ج��وار الفرا���س ال��ذي يرق��د علي��ه، قائ��اًل يف ح��زن بال��غ: 

�ش��احمني ي��ا رج��ل م��ا كن��ت اأعل��م اأن ه��ذا �ش��يحدث.. 	 
ليت��ك م��ا خرج��ت معن��ا.. كنت ت�ش��عر مبا �ش��يحدث، لذا 

كن��ت ت�ش��عر باخلوف.
و�ش��الت الدم��وع م��ن عيني��ه انط��وى يقب��ل راأ�ش��ه ويدي��ه، 

قائ��اًل م��ن ب��ن دموعه:
�ش��احمني ي��ا )�شوفيت���س( ب��اهلل علي��ك.. اأن��ت تنق��ذ 	 

حيات��ي وحي��اة زوجت��ي وابني، واأنا اأت�ش��بب يف قتلك، لن 
اأ�ش��امح نف�ش��ي اأب��ًدا عل��ى م��ا ح��دث.. ل��ن اأ�ش��احمها اأب��ًدا. 

)ناتاليا(.. )ناتاليا( يا )فرا�س(.	 
رف��ع )فرا���س( راأ�ش��ه نح��و م�ش��در ال�ش��وت، وق��د تهلل��ت 
اأ�شاريره، حن قال )�شوفيت�س( تلك الكلمات ب�شوت بالكاد 

ي�ش��معه، ربت على يده برفق، قائاًل يف �ش��عادة بالغة:   
حمًدا هلل على �شالمتك يا غايل.	 

ع��اد )�شوفيت���س( يك��رر اال�ش��م اأك��رث م��ن م��رة، ث��م تاب��ع 
يف وه��ن:
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عدين باأن ت�شل اإليها.	 

مل يك��ن )فرا���س( يعل��م ع��ن اأي �ش��يء يتح��دث، لك��ن 
م��ا كان علي��ه اإال اأن يريح��ه باأن��ه �ش��يفعل، ل��ذا فق��د هز راأ�ش��ه 

باملوافق��ة، قائ��اًل:

�شاأفعل يا �شديقي.. اأعدك اأن اأفعل.	 

كان يعتق��د اأن��ه يتح��دث ع��ن م��كان م��ا، اإال اأن��ه اأدرك اأن 
)ناتالي��ا( ا�ش��م حبيبت��ه، حن تابع )�شوفيت���س( بوهن اأ�ش��د:

اأخربه��ا باأنن��ي اأحبه��ا، وادعه��ا لالإ�ش��الم، �شت�ش��تجيب 	 
ل��ك فهي رائع��ة.. و..و..و.. وجميلة..

اأغم���س عيني��ه وازدرد لعاب��ه يف �شعوب��ة،، ث��م ق��ال بع��د 
برهة:

هاتفي. 	 

ناول��ه )فرا���س( اإي��اه م��ن جيب��ه، فق��د كان يحمل��ه مع��ه، 
مل ياأخ��ذه من��ه، في��ده تعج��ز ع��ن االإم�ش��اك ب��اأي �ش��يء مهم��ا 
خ��ف وزن��ه، اأ�ش��ار اإلي��ه ب��اأن يفتح��ه، فجع��ل ميل��ي علي��ه رق��م 
فتحه، وحن ا�شتجاب له الهاتف، اأبلغه باأنه فتحه، فقال له 

)�شوفيت���س( يف ب��طٍء �ش��ديد:
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من��ه �ش��تعلم كل �ش��يء عنه��ا.. اأرج��وك ال تخذلن��ي فه��ي 	 
اأغلى ما عندي. 

اإذ ذاك �شم��ت )�شوفيت���س(، ات�ش��عت عين��ا )فرا���س( 
عن اآخرهما، ظن اأنه قد مات، ف�شرع ينادي با�شمه ب�شوت 
ع��ال، ه��رول اإلي��ه رج��ال املقاوم��ة، كان معه��م الطبي��ب، فم��ا 
زال موج��وًدا، اأبع��دوه عن��ه، طف��ق الطبي��ب يفح�ش��ه، ث��م 

تنه��د يف ارتي��اح قائ��اًل:   
ال يزال حًيا يا )فرا�س(، لكنه يف غيبوبة. 	 

واأكمل يف قرارة نف�شه:
غيبوب��ة ال يعل��م اإال اهلل وح��ده مت��ى �ش��يفيق منه��ا.. ه��ذا 	 

اإن اأفاق منها.
ث��م اأ�ش��ار له��م الطبي��ب ب��اأن يذهب��وا ويرتك��وه وح��ده، 
اأطاع��وه وخرج��وا جميًع��ا، ويف اأح��د االأركان جل���س )فرا���س( 
يتفح���س هات��ف )�شوفيت���س( كم��ا اأخ��ربه ه��ذا االأخ��ري، وجد 
العدي��د م��ن ال�ش��ور ل��ه مع فتاة جميل��ة ذات اأنف منمنم وفم 
دقي��ق له��ا �ش��عر اأ�شف��ر ذهب��ي الل��ون، وعي��ون زرق��اء �ش��ديدة 
الزرقة، مالحمها بريئة ت�شرتيح اإليها النف�س ملجرد روؤيتها، 
اأدرك )فرا���س( اأنه��ا )ناتالي��ا(، تب�ش��م وه��و يق��ول حمدًث��ا 

�شورته��ا يف م��رارة:



127

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)�شوفيت���س( ه��ذا اأعظ��م �ش��خ�س عل��ى وج��ه االأر���س 	 
يا )ناتاليا(، باإذن اهلل �ش��يعود اإليك، ل�ش��ت اأعلم مدى 
عالقتكما ببع�س، لكن باإذن اهلل يعود اإليك �شاملًا، ومن 
��ا اإن�ش��انة رائع��ة كم��ا اأخ��ربين عن��ك،  الوا�ش��ح اأن��ك اأي�شً
فمن ميلك قلًبا كقلب )�شوفيت�س( لن يحب اإال مالًكا.. 
اأتعلم��ن اأن��ه كان ميكن��ه العودة اإىل بالده، لكنه اأبى كي 
يك��ون معن��ا.. بق��ي كي يدافع عن االأبرياء، رغم حداثته 
يف االإ�ش��الم، ورغ��م اأن هن��اك املالي��ن من امل�ش��لمن مل 
تهت��ز الأح��د منه��م �ش��عرة مم��ا ي�شيبن��ا، وال يكرتث��ون 
الأوجاعن��ا، )�شوفيت���س( ق��رر اأن ي�شح��ي بنف�ش��ه م��ن 

اأجلنا.   

ظ��ل يخاط��ب �شورته��ا كث��رًيا، ورج��ال املقاوم��ة تتابع��ه يف 
اإ�ش��فاق، دون اأن يتدخل اأحدهم الإ�ش��كاته، فقد كانوا يعلمون 
مكان��ة )�شوفيت���س( عن��ده، وبع��د اأن انته��ى م��ن م�ش��اهدة 
ال�ش��ور، جع��ل يبح��ث ع��ن اأي �ش��يء اآخ��ر ق��د يتو�ش��ل ب��ه اإىل 
مبتغ��اه، فت��ح برنام��ج الوات�ش��اب، الح��ظ اأن هن��اك ر�ش��الة مل 
يت��م قراءته��ا، فتحه��ا وم��ا كاد يفع��ل، حت��ى تهلل��ت اأ�ش��اريره، 

ورق���س قلب��ه فرًحا.. 

لقد كان هناك عدة �شور ل�)ناتاليا(..
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يف البداي��ة مل يتعرفه��ا، لكن �ش��رعان م��ا ميز مالحمها.. 
لي���س الأن مالحمه��ا ق��د تغ��ريت يف ه��ذه ال�ش��ور، لك��ن الأن 

)ناتالي��ا( ترت��دي احلج��اب فيها.. 
)ناتالي��ا( الت��ي كان ي��رى �ش��وًرا له��ا من��ذ قلي��ل مبالب���س 
تظهر مفاتنها، االآن ترتدي احلجاب، وهذا ال يعني اإال �شيًئا 

واحًدا..
لقد اعتنقت )ناتاليا( االإ�شالم..

��ا ر�ش��الة �شوتي��ة، فتحه��ا لكن��ه مل يفه��م منه��ا  هن��اك اأي�شً
اإال عب��ارات قالته��ا بعربية �شعيفة جًدا..

)عب��ارات طويل��ة بالرو�ش��ية ث��م فه��م قولها اإن �ش��اء اهلل.. 
عدة عبارات اأخرى ثم ميز ا�شم )عبد امللك(.. عادت مرة 
اأخرى للرو�ش��ية ثم ختمت )اأ�ش��هد اأن ال اإله اإال اهلل، واأ�ش��هد 

اأن حممًدا ر�شول اهلل((..
م��ا نطقت��ه بالعربي��ة فق��ط ، ه��و كل م��ا ا�ش��تطاع فهم��ه من 
ر�شالتها، اإذ ذاك نه�س من جل�شته، وهرول مرة اأخرى نحو 
غرف��ة )�شوفيت���س( عل��ى الرغ��م م��ن حتذي��ر الطبي��ب له��م، 
لكنه ومن �ش��دة فرحه، مل ي�ش��تطع كبح جماح نف�ش��ه، فوقف 
اإىل جان��ب الفرا���س ال��ذي يرق��د علي��ه، قائ��اًل يف ح��زن رغ��م 

�ش��عادته ب���ما �ش��معه من )ناتاليا(:
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اأعل��م اأن��ك �شت�ش��معني ي��ا )�شوفيت���س( رغ��م غياب��ك 	 
ع��ن الوع��ي، لكن��ي اأثق بهذا..اأزف اإلي��ك بهذا اخلرب يا 

�شديق��ي..

�شم��ت بره��ة ب�ش��بب غ�ش��ة يف حلق��ه، تاب��ع بعدها ب�شوت 
خمتنق اأبح:

اأدري م��ا 	  ي��ا )�شوفيت���س(، ل�ش��ت  اأ�ش��لمت  )ناتالي��ا( 
ال�شبب وراء اإ�شالمها، لكنني على يقن تام باأنك �شبب 
هدايتها لالإ�شالم ، مل اأفهم �شيًئا مما قالت �شوى اأنها 
نطقت ال�شهادتن، ولقد اأر�شلت لك �شورها باحلجاب 
ت�ش��به املالئك��ة فيه��ا ي��ا رج��ل، ور�ش��الة �شوتي��ة �ش��وف 
اأجعل��ك ت�ش��معها بنف�ش��ك، فاأن��ت الوحي��د ال��ذي ميكن��ك 

فهمها.    

ب الهات��ف م��ن اأذن��ه، وق��ام بت�ش��غيل ر�ش��التها، التي ما  ق��رَّ
اأن قام بت�شغيلها حتى حدث اأمر غريب..

لقد ابت�شم )�شوفيت�س( وهو يف غيبوبته..

ال اأحد يعلم.اأين و�شله �شوتها لكنه و�شل..

و�شل عرب قلبه وعقله وكيانه كله.. 
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)كن��ت اأقل��ق م��ن اإ�ش��المك ي��ا حبيب��ي كث��رًيا، ويف تل��ك 
الف��رتة الت��ي مل اأك��ن اأجي��ب عل��ى ر�ش��ائلك فيه��ا، كن��ت ق��د 
ق��ررت االبتع��اد عن��ك، لكنن��ي ب��داأت اأبح��ث ع��ن االإ�ش��الم، 
ق��راأت عن��ه كث��رًيا.. )�شحك��ت(.. كن��ت اأك��رث م��ا اأكره��ه في��ه 
اأنه يتيح للرجل اأكرث من زوجة، خ�شيت اأن تتزوج من اأخرى 
مع��ي، واأن��ا اأك��ره ه��ذا، لك��ن �شدقن��ي حت��ى بعد اإ�ش��المي فلن 
اأقب��ل ه��ذا االأم��ر، الأن��ك اإن فعلته��ا �ش��اأقتلك واأقتله��ا، فاأن��ت 
ملك��ي اأن��ا وح��دي، ول��ن اأقب��ل اأن ت�ش��اركني في��ك غ��ريي.. 
حبيب��ي ل��وال اإحلاح��ك م��ا كن��ت بحثت عن االإ�ش��الم، لك��ن اأنا 
الي��وم م�ش��لمة بف�شل��ك اأن��ت.. ل��وال حب��ي ل��ك م��ا �ش��غلت ب��ايل 
ول��و حلظ��ة به��ذا االأم��ر.. كن��ت �ش��اأجعل ه��ذا االأم��ر مفاج��اأة 
ل��ك ح��ن تع��ود لكنن��ي ما طقت �شرًبا عل��ى هذا، خا�شة حن 
و�شلتن��ي ر�ش��التك االأخ��رية، مل اأ�ش��عر بنف�ش��ي اإال واأن��ا اأر�ش��ل 
ل��ك �ش��وري باحلج��اب، واأر�ش��ل ل��ك ر�ش��التي ه��ذي.. تعرف��ت 
عل��ى بع���س امل�ش��لمات، رحب��وا ب��ي بينه��م، وعلم��وين كثرًيا يف 
ه��ذا الدي��ن، اأحببته��م واأحب��وين، حدثته��م عن��ك كث��رًيا ه��ن 
ا، خا�ش��ة اأين اأخربتهم اأنك اأنت �شاحب  يتق��ن لروؤيت��ك اأي�شً
الف�ش��ل يف اإ�ش��المي، �ش��عيدة ج��ًدا به��ذا االأم��ر واأدعو اهلل اأن 
تع��ود اإيلَّ يف اأ�ش��رع وق��ت لنت��زوج ي��ا حبيبي اإن �ش��اء اهلل، فما 
ع��دت اأطي��ق البع��د عن��ك.. )تبك��ي(.. اأرج��وك ي��ا حبيبي عد 
اإيلَّ فق��د اأوح�ش��تني كث��رًيا، تع��ال نق�ش��ي م��ا بق��ي م��ن عمرن��ا 
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�شوًيا، ونربي )عبد امللك( مًعا.. اأراك ت�شاألني من هو )عبد 
املل��ك(.. اإن��ه ابنن��ا الق��ادم )بعربي��ة ركيك��ة( اإن �ش��اء اهلل.. 
م��ن الي��وم ال تن��ادين ب�)ناتالي��ا(.. م��ن الي��وم اأن��ا اأم )عب��د 
املل��ك(.. هك��ذا اخت��ار يل �شديقات��ي امل�ش��لمات ه��ذا اال�ش��م 

واأن��ا اأحببته..    
حبيب��ي اأن��ا يف انتظ��ارك ف��ال تط��ل غيبت��ك.. حبيبت��ك 
)اأم عبد امللك(.. )بعربية ركيكة(.. اأ�شهد اأن ال اإله اإال اهلل 

واأ�ش��هد اأن حمم��ًدا ر�ش��ول اهلل. 
انته��ت الر�ش��الة، وال ت��زال ابت�ش��امة )�شوفيت���س( عل��ى 

�ش��فتيه هي..
كان )فرا���س( ينظ��ر اإلي��ه يف ده�ش��ة وال ينط��ق ب�ش��طر 
كلم��ة، فق��ط يتاب��ع ابت�ش��امته يف �شم��ت، ودمعت��ان دافئت��ان 
ت�ش��يالن عل��ى خدي��ه بب��طء، كان عل��ى يقن باأن )�شوفيت���س( 
��ا اأنه �ش��عيد  ق��د �ش��مع كل كلم��ة قالته��ا )ناتالي��ا(، ويعل��م اأي�شً
مبا �شمع، اأعاد على م�شامعه الر�شالة اأكرث من مرة، ثم قام 
بت�ش��غيل الق��راآن م��ن عل��ى هاتف��ه، و�ش��ع الهات��ف اإىل ج��واره 
عل��ى الكوم��ود وخ��رج، مغلًق��ا الب��اب م��ن خلف��ه برف��ق، ت��ارًكا 
)�شوفيت���س( وح��ده بالغرف��ة، وق��د ات�ش��عت ابت�ش��امته اأك��رث، 

بع��د اأن ق��ام )فرا���س( بت�ش��غيل الق��راآن..

اإنه االآن يرى ما ال نراه..
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اإن��ه االآن ي��ردد بعربي��ة �ش��ليمة ال غب��ار عليه��ا ) اأ�ش��هد اأن 
ال اإله اإال اهلل واأ�ش��هد اأن حممًدا ر�ش��ول اهلل(..

رددها اأكرث من مرة ويف ي�شر..
ــًة  ــِك َراِضَي ٰ َربِّ ــِي إِلَ ــُة * ارِْج ُمْطَمئِنَّ

ْ
ــُس ال ــا انلَّْف ُتَه يَّ

َ
ــا أ يَ

.ــِي ــِي َجنَّ ــاِدي * َواْدُخ ــِي ِف ِعَب اْدُخ
َ
ــًة * ف ْرِضيَّ مَّ

تل��ك كان��ت اآخ��ر كلم��ات �ش��معها، ث��م فا�ش��ت روح��ه اإىل 
بارئها، تاركة وجًها م�ش��رًقا، وج�ش��ًدا �شار ن�شًرا، وانت�ش��رت 

من��ه رائح��ة طيب��ة يف الغرف��ة باأكملها..
وكاأن )فرا���س( �ش��عر مبوت��ه فع��اد ليل��ج الغرف��ة، يدنو منه 
و�ش��رع يه��زه برف��ق، والدم��وع تنهم��ر عل��ى خدي��ه يف غ��زارة، 

وه��و ينادي��ه ب�شوٍت يقطر �ش��جًنا:
)�شوفيت�س(.. )�شوفيت�س(..	 

ثم اأغم�س عينيه، باأنامله متمتًما:
اأنا ال�شبب.. اأنا ال�شبب.. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.	 

وم��ن ب��ن دموع��ه ابت�ش��م )فرا���س( ُرغ��م م��ا يعرتي��ه م��ن 
اأمل، فق��د كان��ت االبت�ش��امة م�ش��رقة عل��ى وجه )�شوفيت���س(..

8
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 )7(                                               

عذاب

�ش��ردت )مالي��كا( وه��ي تنظ��ر اإىل تل��ك امل�ش��اهد الرهيبة 
الت��ي يعر�شه��ا التلف��از ع��ن الغوط��ة ب�ش��وريا.. م�ش��اهد تدم��ي 
القلوب وي�شيب لهولها كل من له قلب وعقل، وتخيلت زوجها 

وهو ي�ش��اركهم يف قتل االأبرياء..

من��ازل تهدم��ت عائ��الت هلك��ت بالكام��ل، اأطف��ال يج��رون 
يف ال�ش��وارع ي�شرخ��ون م��ن ه��ول م��ا اأ�شابه��م، يبحث��ون ع��ن 
اأ�ش��قائهم واأمهاته��م واآبائه��م ، ومنه��م م��ن يقب��ل راأ���س اأخي��ه 

املي��ت، يرتج��اه اأال يرتك��ه..

لكن.اأين يطيعه وقد رحل عن الدنيا..
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تت�ش��اءل )مالي��كا( ع��ن �شمائ��ر ق��د غاب��ت، ع��ن اأم��ة 
غافل��ة، ال تك��رتث جل��راح اإخوانه��م..    

الفرا���س  عل��ى  اأمامه��ا  الراق��د  زوجه��ا  اإىل  نظ��رت 
متمتم��ة: اأ�ش��ف،  يف  راأ�ش��ها  ته��ز  وه��ي  با�ش��تياء، 

ي��ا ح�ش��رة علي��ك ي��ا )اأحم��د(، ل�ش��ت اأدري اأبكي��ك اأم 	 
اأبك��ي حل��ايل اأين اأ�شبح��ت يوًم��ا زوج��ة لرج��ل مثل��ك؟ 
اأبكي��ك اأم اأبك��ي ه��وؤالء االأبري��اء الذين كن��ت تقتلهم بال 

رحمة.. 

كان��ت والدت��ه جتل���س قبالته��ا يف �شال��ة البي��ت، �ش��معت 
م��ن كالمه��ا اأ�ش��تاًتا مل تفهمه��ا، ف�ش��األتها:

اأتقولن �شيًئا يا )ماليكا(؟	 

هزت راأ�شها نفًيا، قائلة:

ال يا اأمي فقط اأدعو اهلل اأن يرحمه من عذابه.	 

هزت اأمه راأ�شها يف اأ�شٍف، مغمغمة:

ال اأعتق��د ه��ذا ي��ا )مالي��كا(.. م��ا يح��دث ه��و عالم��ات 	 
ل�ش��وء اخلامت��ة.. هلل االأم��ر م��ن قبل وم��ن بعد..  
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 مل جتبه��ا )مالي��كا( ه��ذه امل��رة، فق��ط لزم��ت ال�شم��ت، 
واإن كانت يف قرارة نف�شها توافقها متاًما، متباينة م�شاعرها 
تعج��ز ع��ن فهمه��ا، فم��ا تراه عل��ى �شا�ش��ة التلف��از، تتيقن باأن 
زوجه��ا �ش��ريًكا في��ه، حمل��ت ابنه��ا ال��ذي ب��داأ ي�ش��تيقظ م��ن 
نوم��ه، ف�ش��رع يبك��ي جعلت��ه يف حجره��ا، واأخ��ذت ترب��ت علي��ه 
برف��ق، حت��ى ع��اد يغ��ط يف �ش��بات عمي��ق، اأمال��ت راأ�ش��ها على 
يدها، وهي ت�شرتجع كل ذلك العذاب الذي حتملته من اأجله 
وال��ذي كان��ت بدايت��ه من��ذ تل��ك اللحظ��ة الت��ي اأيقظته��ا اأمه��ا 

فيه��ا بعن��ف، وه��ي تهتف به��ا يف حنق: 

ا�شتيقظي يا حيوانة.. �شنذهب للكني�شة �شوًيا.	 

فتح��ت )مالي��كا( عيًن��ا واح��دة، نظرت لها �ش��ذًرا دون اأن 
تنطق بحرف، اأزالت عنها اأمها الغطاء، �شارخة:

هيا وال تنظري اإيل هكذا.	 

وغ��ادرت الغرف��ة وه��ي ت�ش��ب وتلع��ن فيه��ا، فجل�ش��ت عل��ى 
الفرا���س زاف��رة يف �شي��ق، ثم قالت:

يال�شباح��ك الكئي��ب ي��ا اأم��ي.. ل�ش��ت اأدري م��ا ال��ذي 	 
تريدين��ه من��ي ؟ 

ومن اخلارج تعاىل �شراخ اأمها:
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قلت لك هيا.	 

نه�شت من على الفرا�س وهي تقول يف حنق:

حا�شر.. حا�شر.. اأنا اآتية. 	 

ثم حتولت لهجتها اإىل الهم�س، م�شتطردة:

لك��ن �شدقين��ي ل��و ذهبن��ا اإىل باب��ا الفاتي��كان نف�ش��ه، 	 
ف��ال رجع��ة يل يف ق��راري ه��ذا، فاأن��ا اأحب��ه ول��ن اأتخل��ى 

عن��ه ول��و قتلتم��وين.

يف تل��ك االأثن��اء �ش��معت �ش��وت جر���س الب��اب، حلظ��ة 
ث��م �ش��معت اأمه��ا ترح��ب بالق��ادم، قائل��ة يف �ش��عادة ت�ش��وبها 

الده�ش��ة:

الق�س )بطر�س( بنف�شه هنا؟ اأهاًل بك.. تف�شل.	 

ث��م �ش��معت �ش��وت الب��اب يغل��ق، و�ش��معت �ش��وت ال�شي��ف 
يقول:

مع��ذرة لقدوم��ي باك��ًرا هك��ذا، لك��ن ات�ش��ل ب��ي اأخ��ي 	 
)�ش��معان(، وطل��ب من��ي احل�ش��ور اإىل هن��ا لل�ش��رورة 
الق�شوى، واأكد اأن اأكون عندكم يف وقت مبكر، اأقلقني 

كث��رًيا عليك��م، فم��اذا هن��اك ؟ 
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اأر�شلت )ماليكا( ب�شرها اإىل اخلارج، مغمغمة:
اأترى اأن والدي قد اأخربه باأمري؟	 

ثم ابت�شمت، م�شتطردة:
حت��ى ول��و اأخ��ربه فهذا اأف�شل من الذهاب اإىل الكني�ش��ة 	 

بالتاأكيد.
الق���س )بطر���س( ه��و اأع��ز �شديق لوالده��ا، يحبهم كثرًيا 
ويخ��اف عليه��م، يث��ق في��ه اأبوه��ا ثق��ة عمي��اء، ويعت��ربه واح��ًدا 
منه��م، ل��ذا ال يخف��ي عن��ه �ش��يًئا، ودائًم��ا م��ا يلج��اأ اإلي��ه ح��ن 
ت�ش��تد ب��ه ال�ش��دائد، وكث��رًيا م��ا كان يج��د عن��ده احل��ل ملعظ��م 
اأزماته، لذا فقد كان مبثابة االأب لبنتيه )ماليكا( و)ليزا(، 

واالأخ ل��ه ولزوجته.
جل���س الرج��ل عل��ى اأريك��ة يف الرده��ة، وجل�ش��ت اأمه��ا 

قبالت��ه، و�ش��معتها تق��ول يف توت��ر:
بالفعل يا اأبِت نحن يف حمنة.. ابنتي �شت�شيع مني.	 

زفرت )ماليكا(، وقالت يف تاأفف:

اأن��ت غريب��ة ي��ا اأم��ي.. حت��ى مل تنتظ��ري ك��ي يلتق��ط 	 
الرج��ل اأنفا�ش��ه، ث��م تخربين��ه مب��ا تريدي��ن.. ال ترغبن 

باإ�شاع��ة الوق��ت. 
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وح��ن انته��ت م��ن دخ��ول احلم��ام، كان��ت اأمه��ا ق��د ق�شت 
على م�ش��امعه حكايتها �ش��ريًعا، ا�ش��تمع لها الرجل يف اهتمام 

بالغ، ثم قال:

االأم��ر خط��ري ي��ا )م��رمي( والب��د م��ن ح��ل تل��ك االأزم��ة 	 
�شريًعا كي ال تزداد تعقيًدا، وال تذهبي بها اإىل الكني�شة، 
فليبق االأمر �شًرا حتى ننتهي منه، وال تخربي اأحًدا من 
اأقاربك��م، فل�ش��نا بحاج��ة اإىل تفاق��م االأزم��ة الت��ي ق��د 

تنته��ي بك��وارث ال حتم��د عقباه��ا يف النهاية. 

ات�ش��عت عين��ا االأم ع��ن اآخرهم��ا، و�شع��ت يده��ا عل��ى 
فمه��ا، كاأمن��ا تخ�ش��ى التف��وه بكلم��ة واح��دة بع��د م��ا قي��ل، يف 
تلك اللحظة دخلت )ماليكا( الردهة على ا�شتحياء، رحبت 
ب��ه ث��م جل�ش��ت اإىل ج��وار اأمه��ا، الت��ي نظ��رت اإليه��ا م��ن اأعل��ى 
اإىل اأ�شفل يف ازدراء �شديد، ثم ابتعدت عنها، كاأمنا تخ�شى 
العدوى من مر�س ع�شال، نظر لها الق���س )بول���س( معاتًبا، 

ث��م مي��م نظ��ره �ش��طر )مالي��كا(، قائ��اًل يف توؤدة:    

حفظك الرب يا بنيتي.. كيف حالك؟	 

ابت�شمت قائلة يف هدوء:

ن�شكر الرب يا اأبت.. يف خري حال.	 
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ب��دا الرج��ل يف ح��رية م��ن اأم��ره، م��ن اأي��ن يب��داأ احل��وار، 
حت��ى ح�ش��م اأم��ره، وق��ال دون ت��ردد:

ابنت��ي، 	  مبثاب��ة  اأن��ك  جي��ًدا  تعلم��ن  اأن��ت  )مالي��كا( 
وتعرف��ن ك��م اأحبك��م ل��ذا �ش��اأكون �شريًح��ا مع��ك، فاأن��ا 

عل��ى عل��م بعالقت��ك به��ذا امل�ش��لم..

ونظ��ر اإىل اأمه��ا نظ��رة ذات مغ��زى، فرتكتهم��ا وجل��ت 
املطب��خ لتع��د ل��ه م�ش��روًبا، وق��ال الرج��ل البنته��ا:

اأ�شحيح ما قالته اأمك يل ؟ 	 

هزت راأ�شها موافقة، قائلة ب�شوت بالكاد �شمعه:

نعم يا اأبِت هو �شحيح.	 

فمال نحوها قائاًل:

لك��ن اأتعلم��ن خط��ورة ه��ذا االأم��ر؟ اأن��ت يف م�ش��كلة 	 
حقيقي��ة ي��ا بنيت��ي.. واأن��ت تعلم��ن اأن الكني�ش��ة ترف�شه، 

فكي��ف تت�شرف��ن هك��ذا؟

غمغمت:

اأن��ا مل اأفع��ل خطيئ��ة ي��ا اأب��ت، فاأن��ا اأحب��ه وه��و يحبن��ي، 	 
و...... 
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قاطعها يف هدوء:

ب��ل اأن��ت خاطئ��ة ي��ا )مالي��كا(.. اإنه رجل غري م�ش��يحي، 	 
والزواج منه خطيئة بالفعل.. ال جتوز ال�شراكة بينكما..  

هتفت:

ملاذا يا اأبِت؟ اإنه يحبني اأكرث مما اأحبه.	 

قال يف �شرامة:

كاذب ه��و ي��ا )مالي��كا(.. اإن��ه يخدع��ك �شدقين��ي، حتى 	 
ياأخ��ذ من��ك م��ا يري��د ث��م يلقي ب��ك يف اأول فر�شة ت�ش��نح 

له.

دمعت عيناها وهي تقول:

بل لن يفعل، واأنا اأثق به متام الثقة. 	 

اأ�شار اإليها ب�شبابته، قائاًل يف �شرامة اأ�شد:

ق��د متك��ن من��ك، 	  ي��ا )مالي��كا(؟ ه��ا ه��و ذا  اأراأي��ت 
بدلي��ل اأن��ك تثق��ن في��ه لدرج��ة ال تقبل��ن يف اأم��ره اأي 
ج��دال.. اأن��ا عل��ى يقن باأن��ك فتاة موؤمن��ة، واأنت تعلمن 
م��ا يقول��ه الر�ش��ول )بول���س( يف ه��ذا ال�ش��اأن.. ال يج��وز 
ال�ش��راكة بينكم��ا يف حي��اة واح��دة.. ال جت��وز ال�ش��راكة 
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ب��ن عبادت��ن.. ل��ن تك��ون هناك األفة بينكم��ا..  اأحدكما 
�ش��يغري االآخ��ر، وال اأظن��ك ق��ادرة عل��ى تغي��ري عقيدت��ه 

�شدقين��ي، ه��و �ش��يفعل.. ه��ل تعلم��ن مل��اذا ؟  

نظرت له يف ت�شاوؤل، فتابع:

الأن��ك �شعيف��ة اأمام��ه كم��ا اأرى.. اأق�ش��م ل��ك ل��ن يك��ون 	 
الن��دم،  ل��ن يفي��دك  اأن��ت ، وقته��ا  اإال  هن��اك خا�ش��ر 
و�شتخ�ش��رين كل اأهل��ك ب��ال ا�ش��تثناء، يج��ب اأن حتكم��ي 
اإىل راأ�ش��ه  اأم��رك ه��ذا.. )واأ�ش��ار  �ش��يد ج�ش��دك يف 
ب�ش��بابته( عقل��ك ولي���س قلب��ك.. فاحلك��م عل��ى االأم��ور 
بالعاطف��ة فق��ط �ش��ي�شيعك.. ا�ش��تقيمي ي��ا )مالي��كا( 
قب��ل ف��وات االأوان، وال تغ�شب��ي من��ك ال��رب.. اأمتن��ى 
اأن تك��وين ق��د اقتنع��ِت مب��ا اأق��ول.. فم��ا اأق��ول ل��ك اإال 
احلق.. ، اإن الزواج يف امل�شيحية �شر مقد�س يتم داخل 
الكني�شة بطقو���س و �شل��وات معين��ة، و بحل��ول ال��روح 
القد���س على كال العرو�ش��ن، فهل عندما يتزوج امل�ش��لم 
م��ن امل�ش��يحية �ش��وف يت��م ال��زواج بهذا ال�ش��كل الكن�ش��ى 
ال�ش��ليم؟ بالطبع ال لن يحدث هذا، لذا اأنت يف م�ش��كلة 

ك��ربى، ال ت�ش��تهيني به��ا.

هتفت يف حزن:
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اأية م�شكلة يا اأبت يف زواجي ممن اأحب؟	 

اأجفل من قولها، لكنه متالك نف�شه، قائاًل يف هدوء:

ي��ا بنيت��ي اأن��ِت م��ا زل��ت �شغ��رية، وم��ا انف��ك عقل��ك ال 	 
يق��در عل��ى ا�ش��تيعاب ما اأنت مقبلة علي��ه.. اأنت تخلقن 
معرك��ة معادي��ة يف داخل��ك، واأهل��ك ل��ن ير�شيه��م م��ا 
تفعلين��ه، ول��ن يباركه اأحٌد فيهم، ولو األقيت بنف�ش��ك يف 
الن��ار	 ب��ل ول��ن يبارك��ه ال��رب 	 وق��د تت�ش��ببن يف فتن��ة 
طائفي��ة ت��راق عل��ى اإثره��ا الدم��اء، ف��ال تك��وين حمق��اء، 
وتدب��ري االأم��ر جي��ًدا، فل��و �ش��الت قط��رة دم واح��دة 

ب�ش��ببك، فل��ن ي�ش��احمك اأح��د فين��ا..  

متتم��ت بكلم��ات غ��ري مفهوم��ة، لك��ن تعاب��ري وجهه��ا تبدي 
تذم��ًرا حقيقًي��ا، اأدرك الق���س )بطر���س( اأن قلبه��ا معل��ق ب��ه، 
ول��ن ي�ش��تطيع اإقناعه��ا ب��اأي كالم، فاأطرق براأ�ش��ه مفكًرا، يف 
نف���س اللحظ��ة الت��ي ث��ارت فيه��ا ثائ��رة اأمه��ا، والت��ي كان��ت 
ت�ش��رتق ال�ش��مع اإىل كل كلم��ة دارت بينهم��ا، فخرج��ت م��ن 
املطب��خ، وق��د ر�ش��م الغ�ش��ب خطوط��ه يف ق�ش��مات وجهه��ا، 

فاأ�ش��رعت نح��و ابنته��ا، وه��ي ت�ش��رخ يف ث��ورة: 

اأنا اأعلم اأنك �شتف�شحيننا يا قذرة.	 
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 نه���س الرج��ل م��ن مكان��ه، ح��ال بينهم��ا عل��ى الف��ور، 
)مالي��كا( تنظ��ر اإىل اأمه��ا ذاهل��ة مم��ا تفعل��ه، وتتعج��ب م��ن 

هجومه��ا عليه��ا به��ذا ال�ش��كل..

ط��وال عمره��ا وه��ي تعامله��ا مبنته��ى الل��ن واحل��ب، ث��م 
حتول��ت وب��دون مقدم��ات اإىل تل��ك الق�ش��وة غ��ري املعه��ودة، 
خا�ش��ة بع��د اأن علم��ت بعالقته��ا ب�)اأحم��د(، لكنه��ا تث��ق متام 
الثقة اأنها ما تفعل هذا كله اإال خوًفا عليها، وحًبا بها، و�شارت 
على يقن تام بهذا حن انهارت اأمها بغتة، واأجه�ش��ت ببكاء 

ح��ار مري��ر، وخ��رت على االأر���س، قائلة يف قهر وح�ش��رة:

�شتقتلن اأمك ح�شرة عليك يا )ماليكا(..  	 

ق��وة،  يف  �شدره��ا  اإىل  راأ�ش��ها  �شم��ت  اإليه��ا،  هرول��ت 
وقال��ت وه��ي تبك��ي يف ح��رارة: 

�ش��احميني ي��ا اأم��ي.. اآ�ش��فة ل��ن اأقابل��ه م��رة اأخ��رى، 	 
�ش��وف اأبتع��د عن��ه.

ابنته��ا  واحت�شن��ت  ه��ذا،  اأمه��ا حي��ال  انتح��اب  وازداد 
ب�ش��دة، تراج��ع الق���س )بطر���س( خطوت��ن اإىل ال��وراء، وه��و 

ينظ��ر اإليهم��ا يف اإ�ش��فاق ت��ام، متمتًم��ا:

فليحفظكم الرب من كل �شوء.. اآمن.	 
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ث��م ر�ش��م �ش��ارة ال�شلي��ب، متابًع��ا م��ا يح��دث يف �شم��ت 
ت��ام، وه��و يق��ول يف ق��رارة نف�ش��ه:

دم��وع اأمه��ا غ�ش��لت قلبه��ا، وفعل��ت معه��ا م��ا عج��زت اأن 	 
اأفعله. 

وابت�ش��م عل��ى الرغ��م من��ه، �ش��عيدة اأم )مالي��كا( بق��رار 
ابنته��ا، اأم��ا االأخ��رية ففي قلبها نار م�ش��تعرة، وقلب يغلي من 

ف��رط االأمل، ول�ش��ان حالها ي�ش��األ:

اأحًق��ا �ش��تفن بعه��دك م��ع اأم��ك ي��ا )مالي��كا(؟ ه��ل 	 
�ش��يطاوعك قلبك يف البعد عن )اأحمد(؟ فلي�ش��احمني 

ال��رب عل��ى م��ا اأنت��وي فعل��ه. 

كانت تعلم اأنها لن تفعل لي�س ل�شيء �شوى..

�شوى اأنها لن ت�شتطيع اأن تفعل..

8
)ترغب بالزواج من م�شيحية! اأجننت؟(

قال��ت اأم )اأحم��د( يف ذه��ول وخ��وف، �شارب��ة �شدره��ا 
بيده��ا، فه��ز راأ�ش��ه باملوافق��ة، قائ��اًل يف �شرام��ة: 
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اأجل يا اأمي �شاأتزوج من )ماليكا( امل�شيحية.	 

نه�ش��ت اأم��ه م��ن جل�ش��تها، و�ش��رعت تن��ادي عل��ى �ش��قيقه 
)عل��ي( يف غ�شب:

ي��ا )عل��ي(.. ي��ا )عل��ي(.. تع��ال هن��ا واح�شرن��ا.. تعاىل 	 
وا�شمع ما يقوله اأخوك.. لقد ُجن جنونه وال ريب..

خ��رج )عل��ي( يف تل��ك اللحظ��ة م��ن احلم��ام، وه��و يجف��ف 
وجهه باملن�ش��فة، هاتًفا يف توتر:

اخف�شي �شوتك يا اأمي.. ماذا هناك ؟	 

�شكت وجهها �شارخة:

اأخ��وك ي��ا )عل��ي( ،، اأخ��وك �ش��وف ي�شيبن��ي بال�ش��لل.. 	 
ل��ن يرت��اح اإال اإذا اأ�ش��قطني جثة هامدة.

جع��ل ينق��ل ب�ش��ره بينهم��ا يف ت�ش��اوؤل وده�ش��ة، فوا�شل��ت 
اأمه:

اب��ن املجنون��ة يرغ��ب بال��زواج م��ن فت��اة م�ش��يحية.. 	 
�شاق��ت ب��ه االأر���س ب��كل امل�ش��لمات، وق��رر اأن يت��زوج من 

م�ش��يحية.. ه��ذا م��ا كان ينق�شن��ا.

نظر اإىل �شقيقه يف ذهول مت�شائاًل:
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)ماليكا( ؟ اأهي م�شيحية ؟	 

لوح )اأحمد( بيده، قائاًل يف �شرامة: 

عنه��ا 	  حدثت��ك  الت��ي  )مالي��كا(  )عل��ي(..  ي��ا  اأج��ل 
. م�ش��يحية

�شاح به يف غ�شب:

م�ش��يحية ي��ا )اأحم��د(؟.. ءاأن��ت يف وعي��ك وعل��ى دراي��ة 	 
مبا تقول؟

نه���س )اأحم��د( بحرك��ة ح��ادة، ول��وح بي��ده م��رة اأخ��رى، 
قائ��اًل يف انفع��ال:

اأن��ا يف كام��ل وعي��ي، اأم ت��راين �ش��كراًنا؟ �ش��وف اأت��زوج 	 
منه��ا ول��و انطبق��ت ال�ش��ماء عل��ى االأر�س، هال ت�ش��توعب 

م��ا اأقول��ه؟ ل��ن اأتخلى عنها.  

بكت اأمه وهي تقول:

ح��رام علي��ك ي��ا بن��ي ارح��م اأم��ك، فل��ن اأحتم��ل اأن 	 
ت�شي��ع من��ي ب�ش��ببها.. اأن��ت تعل��م اأين لي���س يل �ش��واكما 
من��ذ وف��اة وال��دك، فال حترق قلبي عليك، فعواقب هذا 
االأم��ر وخيم��ة.. �شدقن��ي ل��و اأبلغ��وا اأم��ن الدول��ة ف�ش��وف 
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ياأخذونن��ا جميًع��ا، ول��ن يرحمونا.. واأن��ت تعلم متاًما ما 
ه��ي اأم��ن الدولة. 

�شحك متهكًما وقال:

اأم��ن الدول��ة؟ وم��ا عالق��ة اأم��ن الدولة بزواج��ي يا اأمي؟ 	 
ه��ل �ش��يرتكون االإره��اب املزع��زم، واأع��داء النظ��ام، 
وي�ش��غلون اأنف�ش��هم باحلال��ة االجتماعي��ة ل�)اأحم��د( ابن 
)دول��ت(؟ ب��اهلل علي��ك ي��ا اأم��ي اأقلع��ي ع��ن تل��ك اخلرافات. 

دفعه )علي( يف �شدره، قائاًل يف حدة:

اح��ذر م��ن اأ�ش��لوبك يف احل��وار، وال تن���س اأن��ك تتح��دث 	 
مع اأم��ك واأخيك الكبري. 

تل��ك  عل��ى  توبخهم��ا  وجعل��ت  اأمهم��ا،  بينهم��ا  حال��ت 
احلماق��ة، عل��ى ح��ن زف��ر )اأحم��د( يف ق��وة، ود ل��و انفج��ر يف 
وجه��ه، لكن��ه كب��ح جم��اح نف�ش��ه، ث��م عاد ليجل���س م��رة اأخرى 
الأم��ه  فاأ�ش��ار )عل��ي(  واأ�ش��اح بوجه��ه عنهم��ا،  م�ش��تغفًرا، 

باجللو���س، جل�ش��وا جميًع��ا، واالأخ��ري يق��ول يف اهتم��ام:

اأم��ك تخ��اف علي��ك يا )اأحم��د(، وكل ما تقول��ه حقيقة، 	 
ل��و عل��م اأهله��ا ع��ن عالقتكم��ا، واأنكم��ا تنوي��ان ال��زواج، 

واأبلغ��وا اأم��ن الدولة ف�ش��وف ن�شيع جميًعا ب�ش��ببك.
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�شاح يف انفعال:

اأم��ن 	  عالق��ة  م��ا  ؟  ��ا  اأي�شً اأن��ت  مثله��ا  اأ�ش��تتحدث 
الدول��ة.... 

قاطعه �شقيقه يف هدوء:

)اأحم��د( اه��داأ.. نح��ن نت�ش��اور مًع��ا لي���س هن��اك داٍع 	 
لل�شوت املرتفع وال�شجار، عليك اأن تتمالك اأع�شابك، 

ك��ي ن�ش��ل اإىل حل.

تنهد )اأحمد( يف عمق، مغمغًما: 

ح�ش��ًنا ي��ا )عل��ي(.. �ش��وف اأحت��دث به��دوء.. )مالي��كا( 	 
اإن�ش��انة حمرتم��ة ج��ًدا، ولق��د تعلق��ت به��ا، ولن اأ�ش��تطيع 
التخل��ي عنه��ا، وه��ي مثل��ي متاًم��ا، لق��د اأخربتن��ي اأنه��ا 
ت�ش��تطيع اأن تقن��ع اأهله��ا به��ذا االأم��ر، ف��ال تكون��ا اأنتم��ا 
العقب��ة يف �ش��بيل �ش��عادتي، ث��م اإن دين��ي ال ينه��اين ع��ن 
ال��زواج منه��ا، فق��د ق��ال اهلل ع��ز وج��ل يف �ش��ورة املائ��دة 
ــوا  وتُ

ُ
ــَن أ ــاُم اِلي ــاُت َوَطَع يَِب ــُم الطَّ ُك

َ
ــلَّ ل ِح

ُ
ــْوَم أ ايَل

ُهــْم َوالُمْحَصَنــاُت 
َ
ُكــْم َوَطَعاُمُكــْم ِحــلٌّ ل

َ
الِكَتــاَب ِحــلٌّ ل

وتُــوا الِكَتــاَب 
ُ
ِمــَن الُمْؤِمَنــاِت َوالُمْحَصَنــاُت ِمــَن اِليــَن أ

ــْرَ  ــَن َغ ــنَّ ُمِْصنِ ُجوَرُه
ُ
ــنَّ أ ــْم إَِذا آتَيُْتُموُه ْبلُِك

َ
ــْن ق ِم
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ْخــَدان، اأي اأن��ه ال ح��رج م��ن 
َ
 ُمتَِّخــِذي أ

َ
ُمَســافِِحَن َول

زواج��ي م��ن م�ش��يحية.

قال )علي( متهكًما:

وه��ل تعتق��د اأنه��ا �شت�ش��تطيع اإقن��اع اأهلها بتلك ال�ش��هولة 	 
بالزواج من �شاب م�شلم ؟ اأنت حتلم.

حافظ على هدوئه وهو يقول:

اأج��ل �ش��تفعل ي��ا )عل��ي(، واأرج��وك ال تتح��دث مع��ي 	 
به��ذا االأ�ش��لوب ك��ي اأحافظ على هدوئ��ي، فاأنت تزوجت 
م��ن )كرمي��ة( رغ��م اأن والدت��ك كان��ت ترف���س زواج��ك 

منه��ا، الأن��ك كن��ت حتبه��ا..

�شاحت اأمه:

اخف�س �شوتك لئال ت�شمعك زوجة اأخيك فتجرحها.	 

وقال )علي( يف حنق:

اأج��ل اأن��ا فعل��ت ي��ا )اأحم��د(.. تزوج��ت مم��ن اأحبب��ت 	 
رغم رف�س اأمي، لكن ها هي ذي تعي�س معنا، وترعاك 

اأن��ت واأمك.
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لنظراته��ا،  يك��رتث  لكن��ه مل  معاتب��ة،  اأم��ه  ل��ه  نظ��رت 
متابًع��ا:

لكن يف النهاية )كرمية( زوجتي م�شلمة. 	 
هتف )اأحمد( يف انفعال:

ا �شت�شبح م�شلمة.	  )ماليكا( اأي�شً
عقدت والدته حاجبيها، قائلة يف �شخرية:

واهلل ؟ اأتعتق��د اأن��ك �شت�ش��تطيع اإقناعه��ا ب��اأن تدخ��ل 	 
االإ�ش��الم.. اأتظن نف�ش��ك نبًيا.. واهلل اإين الأخ�شى عليك 
اأن��ت اأن ت�شب��ح م�ش��يحًيا، واأج��دك يوًم��ا م��ا ب��داًل من اأن 
تب�شمل اأثناء الطعام، تتلو �شالة املائدة مثلهم، وتر�شم 

�ش��ارة ال�شلي��ب على �شدرك. 
ث��ارت ثائ��رة )اأحم��د(، فنه���س م��ن ف��وره، واجت��ه نح��و 
ب��اب ال�ش��قة، فتح��ه وه��م باملغ��ادرة، لكن��ه توق��ف ث��م التف��ت 

اإليهم��ا، وق��ال يف غ�ش��ب: 
)مالي��كا( �ش��ت�شبح زوجت��ي رغًم��ا ع��ن اأن��ف اأي اإن�ش��ان 	 

يف الوج��ود، ورغًم��ا ع��ن اأنف اأمن الدول��ة التي ترعبكما 
هكذا، و�شدقوين يوًما ما �شت�شبح م�شلمة، و�شتذكرون 

ما اأقول. 
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ث��م �شف��ق الب��اب م��ن خلف��ه يف عن��ف، نادت��ه اأم��ه، لكنه مل 
ي�ش��مع نداءه��ا، وانكم�ش��ت اأم��ه يف مكانه��ا، فرتك��ت لدموعها 
ا، جعل  العن��ان، حت��ى خيل ل�)علي( اأنها �ش��وف تنه��ار اأنقا�شً
يربت على ظهرها يف اإ�ش��فاق، على الرغم من اأن ما يعرتيه 

ا يرثى له.. ه��و اأي�شً

)اأحم��د( �ش��قيقه االأ�شغ��ر، �شحي��ح اأن��ه كان مطيًع��ا ل��ه،  
لكنه عنيد للغاية، و�شيفعل ما يريده، حتى واإن كان �شبًبا يف 

هالكه..

)مالي��كا(  ع��ن  يبح��ث  )اأحم��د(  كان  اجلامع��ة  ويف 
كاملجنون، مل يعرث لها على اأثر، �شاأل عنها �شاحبتها، لكنها 
اأخربت��ه باأنه��ا كان��ت يف طريقه��ا اإلي��ه لت�ش��األ عنه��ا، ح��اول 
االت�ش��ال به��ا م��رات عدي��دة، لكنه وجد هاتفها مغلًقا، �ش��عر 

بالقل��ق عليه��ا، وجع��ل يت�ش��اءل يف ارتب��اك �ش��ديد..

ُت��رى م��ا ال��ذي اأ�شابه��ا؟ اأعل��م اأهله��ا بعالقتن��ا؟ اأحًق��ا 
�شت�ش��تطيع اإقناعه��م بزواجن��ا، اأم �ش��تفعل م��ا تق��ول اأم��ي، 

ويبلغ��ون اأم��ن الدول��ة عن��ي؟ 

ج��ال  ح��ن  رع�ش��ة  وانتابت��ه  عيني��ه،  حدقت��ا  اختلج��ت 
بخاط��ره ه��ذه الفك��رة، وق��ال لنف�ش��ه ب�ش��وت خفي���س:



152

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأٍه ل��و �ش��دق حد���س اأم��ي وفعلوه��ا.. �ش��وف ينفخ��وين، 	 
ويجعل��ون م��ن فخ��ذاي مزم��اًرا، وم��ن موؤخ��رة عنق��ي 

طبل��ة،  يرتاق�ش��ون عل��ى اأنغامهم��ا.
ونف���س ع��ن ذهن��ه تل��ك الفك��رة، مل ي�ش��تطع اأن يح�ش��ر 
حما�ش��رة واح��دة ط��وال الي��وم، مب��ا يجي���س ب��ه �ش��دره، فق��د 
كان على غري حاله املاألوف، عقله غري حا�شر، ذهنه م�شو�س 
ب�ش��دة، ف��ال قيم��ة م��ن ح�ش��وره اأو عدم��ه،  ح��اول اأ�شدق��اوؤه 
اإقناع��ه كث��رًيا باحل�ش��ور، لكن��ه كان يرف���س ب�ش��دة، ومن األح 
عليه كان يزجره، ثم ويف اآخر اليوم ذهب حيث كان يجل���س 
معه��ا، طل��ب م�ش��روًبا، فخي��ل اإلي��ه اأنه��ا جتل���س قبالت��ه، وج��د 

نف�ش��ه مي��د يدي��ه فيم�ش��ك بيديها، ويق��ول لها:  
اأوح�ش��تني ي��ا )مالي��كا(.. كن��ت اأبح��ث عن��ك ط��وال 	 

الي��وم فل��م اأج��دك.
يف تل��ك االأثن��اء كان��ت ه��ي جتل���س يف غرفته��ا وحي��دة، 
تغلق بابها عليها، ولقد خيل اإليها اأنه يجل�س معها يف الغرفة 
ويحدثه��ا، وكاأنهم��ا ي�ش��معان بع�شهم��ا، وكٌل منهم��ا يف مكانه 

وعامل��ه اخلا�س، فردت عليه:  
اإىل  الذه��اب  م��ن  منع��وين  لق��د  حبيب��ي  ي��ا  �ش��احمني 

اجلامع��ة الي��وم.
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انعقد حاجباه، و�شاأل:

هل علموا ب�شيء عن عالقتنا؟	 

قالت يف انك�شار:

نع��م علم��وا، ولذل��ك منع��وين عن��ك، رغ��م اأنن��ي وع��دت 	 
اأم��ي ب��اأين ل��ن اأكلم��ك ثاني��ة، لكنه��م ال يثق��ون ب��ي، لك��ن 

اأع��دك اأن نلتق��ي قريًب��ا.

واأن��ا اأع��دك اأن اأنتظ��رك كل ي��وم يف ه��ذا  امل��كان حت��ى 	 
تاأت��ن.. واأع��دك اأال اأك��ون لغ��ريك مهما حدث.

��ا ي��ا حبيب��ي اأع��دك اأال مي�ش�ش��ني اأح��ٌد غ��ريك، 	  اأن��ا اأي�شً
ول��و مزق��وين اإرًب��ا.. اأراك على خ��ري يا عمري.. حفظك 

ال��رب وال حرمني منك.

اأراك على خري يا اأغلى ما عندي.. يف رعاية اهلل.	 

وج��ذب يده��ا اإلي��ه، قربه��ا م��ن �ش��فتيه ك��ي يقبله��ا، لكن��ه 
فوج��ئ به��ا ت�ش��حبها م��ن ي��ده يف اإ�ش��رار، وق��د حت��ول �شوته��ا 

اإىل �ش��وت ج��اف خ�ش��ن يق��ول:

ال �شمح اهلل يا بيه.. اإنه واجبي.	 
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كان الن��ادل وق��د اأح�شر امل�ش��روب ال��ذي طلبه، وتلك اليد 
التي كان �شيقبلها كانت يده، �شخ�شت عيناه بيده اخل�شنة، 
واأف��اق م��ن �ش��روده، فرتكه��ا يف ح��رٍج �ش��ديد، �ش��كره ب�ش��وت 
م��رق م��ن ب��ن �ش��فتيه كما الهم���س يف االآذان، وما كاد النادل 
ين�ش��رف، ظ��ل يتابع��ه حت��ى ابتعد عن��ه، ثم انتاب��ت )اأحمد( 

نوب��ة ه�ش��تريية من ال�شحك دمع��ت منها عيناه..

8
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)8(                                            

 نبوءة أيم 

اأ�شدقائ��ه،  اأح��د  اأن��ا  )�شوفيت���س(  ل�ش��ت  )ناتالي��ا(.. 
واأدعى )فرا���س( �ش��وري اجلن�ش��ية، ل�شت اأدري من اأين اأبداأ 
كالم��ي، لك��ن كل م��ا ميكنن��ي قول��ه ع��ن )�شوفيت���س( اأن��ه م��ن 
اأعظم النا�س الذين عرفتهم يف حياتي، و�شدقيني اأنا اأكتب 
تل��ك الكلم��ات اإلي��ِك واأن��ا اأبك��ي حزًنا واأملًا عل��ى ما حدث.. مل 
يكن ذنبي، هو اأ�شر اأن يبقى معنا يف تلك املواجهة االأخرية 
بيننا، وبن قوات النظام، ولقد كان ينتوي بعدها العودة اإىل 
ب��الده وال��زواج من��ك، لك��ن ق��در اهلل وم��ا �ش��اء فع��ل.. اأ�شي��ب 
)�شوفيت���س( اإ�شاب��ة خط��رية، مل نتمك��ن م��ن اإ�ش��عافه، فلق��ي 

م�شرعه..
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مل تتحم��ل )ناتالي��ا( اأن تك��ون ق��د فق��دت )�شوفيت���س( 
اإىل االأب��د.. ح��ن جاءته��ا ر�ش��الته ع��رب الوات�ش��اب، فتحته��ا 
يف لهف��ة، توقع��ت اأن��ه ه��و.. توقع��ت اأن يك��ون يف طريق��ه اإليه��ا 
ليتزوجها، ويعو�شها عن فراقهما، لكنها تلقت �شدمة �شلت 

كل اأركانه��ا، واأفقدته��ا تركيزه��ا، ف�ش��قط فاق��دة الوع��ي..     

لتعل��م  جمل���س  يف  �شديقاته��ا  بع���س  ب�شحب��ة  كان��ت 
القراآن، وحن فقدت الوعي اأ�ش��رعن اإليها يحاولن اإفاقتها، 
والتقط��ت اأقربه��ن �شداق��ة منه��ا هاتفه��ا، وابتع��دت عنه��ن، 
ل��رتى م��ا ال��ذي راأت م��ن خالله، كي تفقد الوعي،  فقراأت ما 

�ش��لف ذك��ره، ث��م تابعت:

االأخ  ونع��م  الرج��ل،  نع��م  )�شوفيت���س(  كان  )لق��د 
وال�شديق، اأو�شاين اأن اأتو�شل اإليك، واأن اأخربك بكل �شيء 
عن��ه، واأن اأق��ف اإىل ج��وارك، واأن��ا اأع��دك ب��اأن اأك��ون حت��ت 

..) علي��ه  واطمئن��ي  تريدين��ه،  �ش��يء  اأي  يف  اأم��رك 

عن��د ه��ذه النقط��ة انعق��د حاجباه��ا يف ح��رية، مت�ش��ائلة 
بالرو�شية:

كيف تطمئن عليه وهو ميت يا رجل؟ اأتهذو؟	 

ثم تابعت القراءة:
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��ا، فق��د كان  )واطمئن��ي علي��ه، فه��و يف م��كان اأف�ش��ل منَّ
وجه��ه كالب��در يف ذروة جمال��ه، عق��ر �ش��ماء �شافي��ة، ورائحة 
دم��اءه كاأجم��ل رائح��ة �ش��ممتها يف حيات��ي، عل��ى �ش��فتيه 
ابت�ش��امة م��ا راأي��ت اأجم��ل منه��ا، نحت�ش��به عل��ى اهلل �ش��هيًدا.. 
واطمئني فقد �شمع ر�شالتك كلها، و�شدقيني اأق�شم لك باهلل 
باأن��ه كان يبت�ش��م وه��و يف غيبوبت��ه اأثناء �ش��ماعها.. )ناتاليا( 
علم��ت اأن��ك ق��د اعتنق��ِت االإ�ش��الم، فاأمتن��ى اأن تتم�ش��كي ب��ه، 
اإن مل يك��ن اإمياًن��ا ب��ه فم��ن اأج��ل )�شوفيت���س(، فلق��د اأو�شاين 
علي��ك كث��رًيا قب��ل موت��ه، واأكرث ما اأ�ش��عده يف ه��ذه الدنيا كان 
اإ�ش��المك، ال��ذي اأف��اق عل��ى اإث��ره م��ن غيبوبت��ه، ف��ال تخذلي��ه 
فيك بعد موته وتاأكدي اأنك على احلق املبن، واأنا يف انتظار 

��ا اإلي��ه راجع��ون(..   ��ا هلل واإنَّ ردك.. اإنَّ

م��ا اأن انته��ت م��ن ر�ش��الته، حت��ى �ش��قطت دمعت��ان عل��ى 
الهات��ف يف يده��ا، م�ش��حتهما ث��م م�ش��حت عينيه��ا، جل�ش��ت 
عل��ى االأر���س اإىل ج��وار )ناتالي��ا(، اأبع��دت الفتي��ات عنه��ا 
برفق، ثم جعلت راأ�شها على �شدرها، يف نف�س اللحظة التي 
ا م��ن رذاذها يف  جلب��ت اإحداه��ن زجاج��ة عط��ر، جعلت بع�شً
وجهه��ا، وب��داأت بالفع��ل تفت��ح عينيها يف بطء �ش��ديد، اأخذت 
جت��ول بب�شره��ا يف الوج��وه اجلزع��ة م��ن اأجله��ا، والتي بداأت 
تب���س حام��دات اهلل اأن اأفاق��ت م��ن غيبوبته��ا، وم��ا لبث��ت اأن 
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غ��ام وجهه��ا وطف��رت الدموع من عينيه��ا، وهي تقول ب�شوت 
مبحوح:

لق��د م��ات )�شوفيت���س(.. لق��د م��ات حبيبي.اأق�ش��م يل 	 
باأنه �شيعود ليتزوجني ونق�شي �شوًيا ما بقي من عمرنا، 
لكن��ه مل ي��ِف بوع��ده مع��ي وم��ات.. اأخ��ربوه اأن )ناتاليا( 
تنتظ��ره.. اأخ��ربوه اأن )ناتالي��ا( حتب��ه.. قول��وا ل��ه اأن اأم 
)عبد امللك( �ش��تظل على العهد ولن تتزوج من غريه.. 

وميمت حمياها �شطر �شاحبتها، قائلة:

اأرج��وِك ي��ا )ميلي�ش��ا( ق��ويل ل��ه اأال مي��وت.. ق��ويل ل��ه 	 
اأين بانتظاره..األ�ش��ت �شاحبتك وحبيبتك؟ باهلل عليك 

اأخربي��ه اأن يبق��ى حًي��ا م��ن اأجل��ي يا )ميلي�ش��ا(..  

وافقته��ا باإمي��اءة م��ن راأ�ش��ها دومن��ا تعقي��ب، فدمع��ت 
الهمهم��ات، جعل��ن  بينه��ن  و�ش��رت  كلماته��ا،  م��ن  العي��ون 
يجمجم��ن حزًن��ا، عل��ى ح��ن �شمته��ا �شاحبتها عل��ى �شدرها 
بق��وة حت��اول تهدئته��ا، لكنه��ا كان��ت تنتح��ب، وج�ش��دها كل��ه 
ا  ينتف�س، زادت �شاحبتها من �شمها اإليها، مطلقة هي اأي�شً

لدموعه��ا العن��ان..
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اأك��رث من ع�ش��رة دقائق، وامل�ش��هد عل��ى حاله، حتى فقدت 
)ناتالي��ا( الوع��ي م��رة اأخ��رى، اإذ ذاك �شرخ��ت �شاحبته��ا 

ملتاعة:

االإ�شعااااااف.  	 

8
اأفاق��ت )مالي��كا( م��ن �ش��رودها ح��ن قال��ت له��ا حماته��ا 

يف اإ�ش��فاق:

)موؤم��ن( غلب��ه النعا���س، فادخل��ي غرفت��ي لت�ش��رتيحي 	 
فيها قلياًل.

هزت راأ�شها نافية:

لن ياأتيني النوم يا اأمي، اأنا اأعرف نف�شي.	 

كما حتبن، اأنت يف بيتك متى �شئت افعلي.	 

اعتدلت )ماليكا( يف جل�شتها وت�شاءلت:

اأمل ياأت اأحد من اأقاربكم لزيارته؟	 

اأجابت نافية يف حزن:
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ول��ن ياأت��ي اأح��د ي��ا )مالي��كا(، مل نخ��رب اأح��ًدا بعودت��ه، 	 
وك��م اأ�ش��عر باخل��زي مم��ا فعله، ول��و اأن اأح��ًدا غريه فعل 
م��ا فعل��ه ه��و، فل��ن اأذه��ب لزيارت��ه وال حت��ى للع��زاء في��ه 

ح��ن موته. 
تاأمل��ت م��ن كالمه��ا عن��ه، حت��ى اأم��ه نف�ش��ها كان يدميه��ا 
م��ا تق��ول، لكنه��ا وب��كل اأ�ش��ف احلقيق��ة، يف تل��ك اللحظ��ة 
انطلق��ت �شرخ��ة م��ن الغرف��ة، مل ت�ش��عرا اإال وهم��ا تنتف�ش��ان 
من مكانهما نحو )اأحمد( الذي اأطلق تلك ال�شرخة، والتي 
انتف���س عل��ى اإثرها )موؤمن( ال�شغري �شارًخا بدوره، كذلك 
ه��رول )عل��ي( وزوجت��ه )كرمي��ة( م��ن الداخ��ل، فاأ�ش��ارت 
والدة )اأحمد( اإىل االأخرية، باأن تاأخذ الطفل، وتعود به اإىل 

الداخ��ل..
ووقف ثالثتهم اأمامه عاجزين..  
ما الذي ي�شتطيعون عمله حياله ؟

كانوا ينظرون اإليه يف قلق وحرية مما يفعل..
كان��ت راأ�ش��ه تتقل��ب مييًن��ا وي�ش��اًرا كاأمن��ا ه��و يف كابو���س 
يح��اول بجه��ٍد جهي��د اأن ي�ش��تيقظ من��ه، وهو ال ي��زال ي�شرخ:

اآاآاآاآاآاآاآه.. 	  الن��ار..  اأطفئ��وا  حترقن��ي..  الن��ار  الن��ار.. 
اآاآاآه اآ اآ اآ اآ
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انحن��وا نح��وه، واأم��ه ته��زه يف ق��وة، حت��اول اإخراج��ه م��ن 
ا  حالت��ه تل��ك يف هل��ع، )مالي��كا( تدل��ك �شدره وه��ي تتلو بع�شً
م��ن اآي��ات الق��راآن يف �ش��رها، و)عل��ي( يق��ف م�ش��دوًها ال 
يعل��م م��ا ال��ذي ميك��ن اأن يفعل��ه يف موق��ف كه��ذا، وجميعه��م 
يبك��ي عل��ى حاله يف ح�ش��رة، ويدع��ون اهلل اأن يريحه من هذا 

الع��ذاب ويتوف��اه..

ب��اءت كل حم��اوالت تهدئت��ه بالف�ش��ل، �شراخ��ه ي��زداد، 
وكلم��ا زاد �شراخ��ه، كلم��ا ع��ال �ش��وت )مالي��كا( يف ت��الوة 
الق��راآن، كان �شراخ��ه يتنا�ش��ب طردًي��ا م��ع �ش��وت زوجت��ه، 
فكلم��ا ع��ال �شوته��ا، كلم��ا ع��ال �شراخه، حتى �ش��رخ بها بغتة 

يف �شراع��ة: 

ا�شمتي يا )ماليكا(. ا�شمتي.	 

و�شعقت ف�شمتت..

يا اإلهي!

اأي لعنة تلك حلت عليك يا )اأحمد(؟

م��ا ال��ذي فعلت��ه يف دني��اك حت��ى تك��ون نهايت��ك به��ذا 
ال�ش��كل ؟
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رحماك يا رب.. رحماك..

كادت  وم��ا  لنف�ش��ها،  )مالي��كا(  تق��ول  كان��ت  هك��ذا 
ت�شم��ت، حت��ى ب��داأ ه��و يه��داأ تدريجًي��ا، ظل��وا يحدق��ون ب��ه 
ذاهل��ن، يت�ش��اءلون عم��ا يعرتي��ه، لكن��ه �ش��وؤال ظ��ل معلًق��ا يف 
اأذهانه��م ب��ال ج��واب، انف�ش��وا م��ن حول��ه، جل�ش��وا يف �شال��ة 
البي��ت واجم��ن، مل ينب���س اأحدهم بح��رف، انقب�شت قلوبهم 

مم��ا ج��رى..

يعلم��ون عل��م اليق��ن اأن��ه يتع��ذب مبا ك�ش��بت ي��داه، لكن ما 
باأيديهم حيلة..

ال ميلكون له اإال الدعاء.. 

وعل��ى فرا�ش��ه ع��اد )اأحم��د( يح��رك راأ�ش��ه م��رة اأخ��رى، 
لك��ن ه��ذه املرة ب��ال �شوت..

فقط اأنن مكتوم ال ي�شل اإليهم..  

وجل��ت )كرمي��ة( حامل��ة الر�شي��ع عل��ى منكبه��ا، ترب��ت 
عل��ى ظه��ره برف��ق، تناولت��ه منه��ا )ماليكا(، واالأوىل تت�ش��اءل 

يف توت��ر: 

ماذا حدث له؟ مَل كان ي�شرخ هكذا؟	 
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نظ��ر اإليه��ا ثالثته��م، ومل يح��ر اأحده��م جواًب��ا، ج��واب 
�شوؤالها كان عبارة عن ت�شاوؤل اأطل من عيونهم، فعاد �شمت 

ثقي��ل يخي��م عليه��م، قطعت��ه )ماليكا( باأن ا�ش��تاأذنتهم:

اعذروين �شاألج غرفة اأمي الأ�شرتيح قلياًل.	 

قلت االأم:

تف�شلي يا حبيبتي.	 

و�شع��ت  خلفه��ا،  م��ن  الب��اب  اأغلق��ت  الغرف��ة،  دخل��ت 
ر�شيعها على الفرا�س، ثم جل�شت على طرفه، جعلت حتوقل 

وت�ش��تغفر اهلل، ث��م تنه��دت يف م��رارة، متمتم��ة:

ليت��ك م��ت ي��ا )اأحم��د( ومل اأرك مبث��ل ه��ذه احلال��ة.. 	 
ليت��ك مت.   

وجالت بفكرها:

ه��ل م��ن املعق��ول اأن تك��ون اأن��ت ه��ذا ال�ش��خ�س، ال��ذي 
كنت اأعرفه قبل زواجي منك ؟ هل اأنت ذلك االإن�شان الذي 
اعتنق��ت االإ�ش��الم ب�ش��ببه؟ م�ش��تحيل.. اأن��ت �ش��خ�س اآخ��ر 

غ��ريه.. 

ورغم كل �شيء ابت�شمت..
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ابت�ش��مت ح��ن تذك��رت لهفت��ه البالغ��ة عليه��ا، ح��ن كان 
يحدثها عرب الفي�س بوك من خالل �شفحته الزائفة )ريهام 
ال�شافعي(، وخيل اإليها باأنه �شيموت ويراها، واأق�شم لها باأنه 
لو راآها ولو كانت بن زميالتها يف الكلية، اأو حتى لو كانت يف 
قلب املحا�شرة، ل�شوف ياأخذها يف ح�شنه، حتى واإن ف�شلوه 
م��ن الكلي��ة، وزادت ابت�ش��امتها اأك��رث ح�����ن ق���س له��ا موقف��ه 
م��ع الن��ادل، ال��ذي كان �ش��يقبل يده، والتي م��ا اإن ق�شه عليها 
حت��ى انفجرت �شاحكة، فلم تتمالك نف�شها، �شعرت ب�شوت 

خافت اأمام باب الغرفة، و�ش��معت اأمها تقول هام�ش��ة:  

اأخت��ك اأ�شابه��ا اجلن��ون ي��ا )لي��زا(.. اإنه��ا ت�شح��ك 	 
وحده��ا يف الغرف��ة.

��ا، م��ا زاده��ا  لكنه��ا مل تتمال��ك نف�ش��ها ه��ذه امل��رة اأي�شً
هم���س اأمه��ا م��ع �ش��قيقتها اإال جنوًن��ا، حبها ل��ه، وحديثه معها 
اأن�شاها نف�شها، بل اأن�شاها كل ذرة اأمل يف حياتها، توقعت اأن 
تدخل اإحداهما الغرفة عليها ملعرفة �شر �شحكاتها، لكنهما 
مل تفعال، فوا�شلت مرا�شلته على الفي�س بوك وهي تقول كل 

كلمة تكتبها هام�ش��ة: 

��ا.. والعم��ل ي��ا 	  اإذن فاأن��ت تقاب��ل الرف���س يف بيت��ك اأي�شً
)اأحمد(؟
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كان يجل���س يف نف���س املكان الذي كانا يجل�ش��ان فيه، فرد 
عليها، وقد كان يحذو حذوها اإبان الكتابة:

ال تب��اِل مب��ن عن��دي ي��ا حبيبت��ي، اأن��ا اأ�ش��تطيع اإقناعه��م 	 
ب��اأن ال�شم���س ب��اردة، حت��ى واإن مل اأق��در، فاأن��ا �شاح��ب 
الق��رار يف النهاي��ة ولي���س ه��م.. اأن��ا ال��ذي �ش��يتزوجك 
ولي�ش��ت اأم��ي.. لك��ن اطمئن��ي، اإن �ش��اء اهلل بع��د ال��زواج 
�شتحبك وحتبينها، اإنها طيبة ولي�شت كباقي احلموات، 
م��ن �ش��دة حبه��ا ل��ك �ش��تقوم بتقلي��ع اأظاف��رك، واإطف��اء 

ال�ش��جائر يف ج�ش��دك.. اأمل اأق��ل ل��ك؟ طيب��ة. 

ابت�شمت لدعابته:

ونع��م االأم ي��ا )اأحم��د(.. �ش��اأدعو ال��رب له��ا ب��اأن ت�شبح 	 
�ش��ريرة، �ش��وف تك��ون اأح��ن عل��يَّ م��ن طيبته��ا تل��ك الت��ي 
��ا حتب��ك من��ذ اللحظ��ة الت��ي  تتح��دث عنه��ا.. اأم��ي اأي�شً
�ش��معت عن��ك فيه��ا.. ل��و راأت��ك لباعت��ك الآكل��ي حل��وم 

الب�ش��ر ع��رب الدي��ب وي��ب.. اأمل اأق��ل ل��ك؟ حتب��ك.

وحتولت ال�شيغة للجدية، وهو يكرر ما يكتبه بل�شانه:

)مالي��كا( اأن��ا ل��ن اأ�ش��تطيع العي���س بدون��ك، ل��ذا فاأن��ا 	 
اأع��دك اأين ل��ن اأتخل��ى عن��ك ول��و....
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و�شع نقًطا بعد لو، فاأر�شلت له عالمة ا�شتفهام، فكتب:

ولو هربنا منهم.. واأنا يف غاية اجلدية فيما اأقول.	 

متع��ر وجهه��ا، وعج��زت ع��ن الكتابة، فلم تع��رف ما الذي 
يجب اأن ترد عليه به يف مثل هذا املوقف، فاأر�شل لها عالمة 

ا�شتفهام، فكتبت واحلرية تتنازعها:

ل�ش��ت اأدري م��اذا اأق��ول ل��ك، لك��ن تاأك��د اأن��ه م��ا ل��دي 	 
اأحب اإىل قلبي يف الدنيا كلها مثلك اأنت يا )اأحمد( وال 

حت��ى اأب��واي واأختي.

تنه��د يف ارتي��اح �ش��ديد، ث��م رج��ع بظه��ره اإىل اخلل��ف، 
مل يعقب على كالمها، كذلك اأ�ش��ندت هي راأ�ش��ها على ظهر 
�ش��ريرها، مو�ش��دة عينيه��ا على حرية ال ح��دود لها، متمتمة:

وم��ا اآخ��ر م��ا نفعل��ه ي��ا حبيب��ي.. اأرج��وك ي��ا ي�ش��وع ك��ن 	 
بجانب��ي. 

ذهب��ت بع��د اأي��ام اإىل اجلامع��ة، لكنه��ا مل تك��ن تقابل��ه، 
فق��ط يراه��ا وت��راه، يتب��ادالن نظ��رات احل��ب م��ن بعي��د، فق��د 
كان��ا يعلم��ان اأن��ه هن��اك م��ن يراقبهم��ا، كان التوا�ش��ل بينهما 
ع��رب ح�ش��ابه الزائ��ف، حت��ى ترك��ت ذات م��رة ال��الب ت��وب 
خا�شته��ا يف املن��زل، ون�ش��يته مفتوًح��ا، و�شفحته��ا يف و�ش��ع 
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الدخ��ول عل��ى ح�ش��ابها، وراأت��ه اأمه��ا فتح��ت �شفحته��ا، وراأت 
املحادث��ات بينهم��ا، فكان��ت الكارث��ة، م��ا اأن ع��ادت من الكلية 
حت��ى الق��ت اأ�ش��د اأن��واع العق��اب م��ن اأمه��ا واأبيه��ا ه��ذه امل��رة، 
وال��ذي م��ا ع��اد يف �شفه��ا اأب��ًدا، بع��د اأن قام��ت والدته��ا ب��زرع 
ج��ام غ�شب��ه حياله��ا، وق��ررا حب�ش��ها متاًم��ا يف البي��ت، حت��ى 
ول��و ف�شلوه��ا نهائًي��ا من اجلامعة، اإىل اأن ح�ش��مت )ماليكا( 

اأمره��ا وق��ررت اله��رب م��ع )اأحم��د(..
ح�ش��مت اأمره��ا يف ليل��ة لي��الء ب��ال قم��ر، م��ا اأن غف��ا 
اأبواه��ا واأخته��ا حت��ى ت�ش��للت خل�ش��ة م��ن البي��ت، بع��د اأن 
جمع��ت م��ا تي�ش��ر له��ا م��ن كتبه��ا ومالب�ش��ها، ف��كان )اأحم��د( 
يف انتظاره��ا، ومب�ش��اعدة اأح��د اأ�شدقائ��ه، ا�ش��تطاع اأن يج��د 
لهم��ا �ش��كًنا موؤقًت��ا حت��ى يتم عق��د قرانهما، يف نف���س اللحظة 
التي اأطلقت فيها اأمها �شرخة عالية، و�شكت وجهها حن مل 
جت��د ابنته��ا يف املن��زل، انتف�ش��ت )ليزا( م��ن نومها مذعورة 

كذل��ك زوجه��ا، واالأم تهت��ف يف لوع��ة:  
البنت هربت.. خطفها امل�شلم.	 

ثم قامت الدنيا ومل تقعد..

�ش��اًبا  ب��اأن  الدول��ة،  اأم��ن  باإب��الغ  قام��وا  الف��ور  عل��ى 
م�ش��لًما اختط��ف ابنته��م، وق��ام البابا )بطر���س( بتحذيرهم 
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م��ن احتم��االت وق��وع فتن��ة طائفي��ة، اإن مل ينت��ِه االأم��ر بع��ودة 
الفت��اة، لك��ن اأمها مل ت�ش��كت، اإذ اأبلغ��ت كل اأقاربها بالواقعة، 
م��ع اإ�شاف��ة بع���س امل�ش��اعدات عل��ى االإ�ش��عال، فاأبلغته��م اأن��ه 
ق��د اختطفه��ا حت��ت تهدي��د ال�ش��الح، فث��ارت ثائرته��م، حي��ث 
ب��داأوا يجتمع��ون ودارت مع��ارك طاحن��ة يف تل��ك املنطق��ة 
راح �شحيته��ا الكث��ري م��ن ال�شحاي��ا، م��ن الرج��ال والن�ش��اء 
واالأطف��ال، وُحِرق��ت بيوت وُخِربت اأخ��رى، ومت االعتداء على 
امل�ش��اجد وعل��ى الكنائ���س، اإىل اأن تدخل��ت الق��وات امل�ش��لحة 
وال�ش��رطة يف االأم��ر، وا�ش��تطاعوا كب��ح جم��اح تل��ك الفتن��ة، 
لك��ن لالأ�ش��ف بع��د اأن اأريق��ت دم��اء ع�ش��رات ال�شحاي��ا، وق��د 
كادت تلك الفتنة لتطال م�شر كلها، لوال تدخل العقالء من 
الطرف��ن، مت القب���س عل��ى اأم )اأحم��د( و�ش��قيقه )عل��ي(، 
ومت القب���س عل��ى اأ�شحاب��ه، حتى و�ش��ي ب��ه �شاحبه الذي دبر 
ل��ه ال�ش��قة، وبالفع��ل مت حما�ش��رة املنطق��ة باأكمله��ا، حت��ى مت 
القب�س عليه، وعلى )ماليكا(، �شاموا )اأحمد( �شوء العذاب 
حت��ى اأ�ش��فق علي��ه اأح��د جالدوه، كان يدعوا اهلل يف حمب�ش��ه، 

ب��اأن يرحم��ه ويرف��ع عن��ه الظل��م، واإم��ا يق�ش��ي علي��ه..

اأك��رث  بال�ش��ب  اهلل  عل��ى  اأن جت��راأ  الق��ذارة  ب��ه  وبلغ��ت 
م��ن م��رة، وب��داأ يقن��ط م��ن رحم��ة رب��ه، ف��كان يتح��دث باأب�ش��ع 

االألف��اظ ع��ن ال��ذات االإلهي��ة، ويق��ول يف تبج��ح:
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ل��و اأن��ك موج��ود حًق��ا، فه��ا اأن��ا اأجت��راأ علي��ك، ف��اأرين م��ا 	 
اأنت فاعل. 

ظل ي�شرخ..

وينطق كفًرا..

وظل��وا يعذبون��ه، ويعت��دون علي��ه ب��كل ال�ش��بل، حت��ى فق��د 
الوع��ي اأك��رث م��ن مرة..

لكنه��ا  رهي��ب،  نف�ش��ي  �شغ��ط  حت��ت  كان��ت  )مالي��كا( 
متا�ش��كت، واأعلن��ت الأح��د ال�شب��اط اأنه��ا اأ�ش��لمت، ونطق��ت 
ال�ش��هادتن اأمامه، هي نف�ش��ها ال تعلم �ش��بب اإ�ش��المها، رمبا 
حًب��ا يف )اأحم��د(، اأو اإ�ش��فاًقا علي��ه، فق��د كان م��ا ي�شيبه من 

ع��ذاب ي�ش��ل اإليه��ا..

فه��م  ال�شب��اط  بط���س  م��ن  تاأم��ن  ك��ي  اأ�ش��لمت  رمب��ا 
م�ش��لمون..

اأعلن��ت  االأح��وال  كل  ويف  لكنه��ا  حًق��ا  ال�ش��بب  تعل��م  ال 
اإ�ش��المها..

كم��ا اأبلغته��م اأنه��ا ل��ن تتخل��ى ع��ن )اأحم��د(، واأنه��ا تري��ده 
ه��و وال تريد العودة الأهلها..
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وب��داأت املناق�ش��ات واملناو�ش��ات ب��ن جمي��ع االأط��راف، 
والت��ي انته��ت ب��اأن ح�ش��م املوق��ف ب��اأن تبق��ى )مالي��كا( م��ع 
ه��ذا  يرت�ش��ون  اأهله��ا  يك��ن  مل  للدم��اء،  حقًن��ا  )اأحم��د( 
احل��ل، لكنه��م مكره��ون، ويف نهاي��ة املناو�ش��ات �ش��اح الق���س 

)بطر���س(:

ِع��د 	  ه��ذا لي���س ع��داًل واأن��ا ل��ن اأ�شم��ت علي��ه.. �ش��وف اأُ�شَّ
املو�ش��وع.....

قاطع��ه اأح��د �شب��اط اجلي���س يف �شرام��ة وكان برتب��ة 
عمي��د:

اأظ��ن اأن االأم��ر ق��د ُح�ش��م يا اأبِت، ف��ال داٍع الإراقة املزيد 	 
م��ن الدم��اء، ونح��ن ل��ن ن�ش��مح به��ذا مرة اأخ��رى، ثم اإن 
الفت��اة ل��ن ترج��ع عما يف راأ�ش��ها، وقد اأعلنت اإ�ش��المها، 
نف��ت اأن ال�ش��اب ق��د اختطفها، واأنه��ا ذهبت معه بكامل 

اإرادتها ورغبتها..

هن��ا امتقع��ت الوج��وه، وتدل��ت االأل�ش��نة خ��ارج االأف��واه، 
وال�شاب��ط يتاب��ع، وه��و يج��ول بب�ش��ره ب��ن الوج��وه املكفه��رة:

اأعلنت��ه دون اأي �شغ��ط.. فعلن��ا معه��ا الكث��ري ك��ي ترجع، 	 
لكنه��ا اأق�ش��مت اأال تع��ود عن ما تن��وي فعله، ولو انطبقت 
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ال�ش��ماء عل��ى االأر���س، ل��ذا وم��ن اأج��ل م�شلح��ة الوط��ن 
يج��ب اأن يك��ون هن��اك تن��ازل م��ن ل��دن اأط��راف الن��زاع، 
ويج��ب اأن ت�شع��وا يف االعتب��ار م��ا ق��د كان، ول��ن يك��ون 

هن��اك اأي ته��اون يف اتخ��اذ اأي اإج��راءات.. 

وازدادت لهجته �شرامة:

مهما كانت قا�شية من اأجل امل�شلحة العليا للبالد.. 	 

كان��ت لهجت��ه �ش��ديدة ال�شرام��ة، ل��ذا فق��د الن��ت املالم��ح 
)جم��رب اأخ��اك ال بط��ل(اإال الق���س )بطر���س( ال��ذي هت��ف يف 

غ�شب:

م�ش��تحيل اأن نقب��ل به��ذه املهزل��ة.. )مالي��كا( �ش��رتجع 	 
اإلين��ا، و.... 

قاطعه ال�شابط يف حزم:

��ا فعلت، 	  ب��ل ل��ن تع��ود، ولق��د قابلته��ا بنف�ش��ي، واأنت اأي�شً
واأيقنت باأنها اأ�شلمت وباأنه لن ترجع اإليكم مهما حدث. 

واأردف يف ح��زم اأ�ش��د، وه��و يج��ول بب�ش��ره يف احل�ش��ور، 
�شاغًطا حروف كلماته:

مهما حدث.	 
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�شاح الق�س يف غ�شب:

هذا ظلم.. اأنت بال �شك خاليا اإخو.....	 

وب��رت عبارت��ه ح��ن �شغ��ط اأح��د احل�ش��ور عل��ى ي��ده ب��اأن 
ي�شمت، على حن نظر له �شابط اجلي�س نظرة ذات مغزى، 

ثم ق��ال يف �شرامة:

مبا�ش��رة 	  اله��واء  عل��ى  �ش��نكون  قليل��ة  �ش��اعات  بع��د 
االأزم��ة،  بانته��اء  بياًن��ا  و�ش��نلقي  الت�شال��ح،  الإج��راء 
وتذكروا باأن هذا من اأجل اأمن و�ش��المة الوطن.. ومن 

��ا. اأج��ل �ش��المتكم اأي�شً

و�ش��اد �شم��ت مطب��ق ثقي��ل عل��ى جمي��ع االأط��راف، دارت 
م�ش��ادات كث��رية بع��د ه��ذا، لكن االأم��ر كان اأكرب من اجلميع، 
ل��ذا فق��د خ�شع��وا جميًع��ا لل�شل��ح، وبع��د ع��دة �ش��اعات وعل��ى 
الهواء مبا�ش��رة، وعلى اأغلب القنوات، مت اإعالن امل�شاحلة، 
وُرغم ما يعرتيهم من غ�شب واحتقان، ت�شافحوا وتعانقوا، 
ومت االإف��راج ع��ن )اأحم��د( و)مالي��كا(، انتقل��ت للعي���س م��ع 
اأهل��ه حت��ى مت حتدي��د يوم عر�ش��هما، وقد كان يوًما ال ين�ش��ي، 
يف عمرهم��ا، رغ��م م��ا كان ينتابه��م م��ن خ��وف وهل��ع م��ن 
ح��دوث اأي م�شائ��ب اأخ��رى، وم��ر حف��ل ال��زواج عل��ى خ��ري، 
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ع��زف اأه��ل )ماليكا( عن ح�شور زفافها، وانف�س احل�شور، 
وبق��ي العري���س والعرو���س وحدهم��ا، وجل��ا ال�ش��قة الت��ي كانت 
يف بيت عائلي �شغري، يتكون من ثالثة طوابق، طابق اأر�شي 
كان يقطن��ه )اأحم��د( واأم��ه، يف اإح��دى غرف��ه كان��وا ي�شع��ون 
خم��زون البي��ت ورده��ة ال�ش��تقبال ال�شي��وف، والطابق الثاين 
يعي���س في��ه �ش��قيقه )علي( وزوجته وابني��ه، والطابق الثالث، 
كان ي�شكنه �شقيقه الثالث وزوجته، ولقد راحا �شحية حادث 
مروع، اأثناء ذهابهما لزيارة اأهل زوجته، وما كادا يدخالن 

ال�ش��قة حت��ى هت��ف بها  : 

انتظري.	 

وجع��ل يرمقه��ا بنظ��رات تقط��ر حًب��ا بف�ش��تانها االأبي���س، 
ال��ذي ب��دت في��ه كاملالئكة، توج�ش��ت خيفة من هتافه، وقالت 

يف حذر:

ماذا هناك؟	 

ث��م جعل��ت جت��ول بعينيه��ا يف اأدمي ال�شال��ة، كان الط��الء 
جدي��ًدا، واالأث��اث فخ��م ، مل يك��ن ي�ش��غل باله��ا كل ه��ذا، فق��د 
كان��ت تبح��ث بعينيه��ا عم��ا جعله ي�ش��توقفها هاتًف��ا، فزوت ما 

ب��ن حاجبيه��ا الرفيعن، مت�ش��ائلة: 
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اأرعبتني يا )اأحمد( ماذا هناك؟	 

غمز لها بعينه:

اأ�شوف تذهبن اإىل غرفة النوم �شرًيا ؟	 

ازداد حاجبيها انعقاًدا، وقالت يف ا�شتغراب:

وكيف �شاأذهب اإليها؟ عرب الربيد؟	 

انق�س عليها �شاحًكا:

بل �شاأحملك يا مالكي.	 

يف  ه��ي  �شحك��ت  بقدم��ه،  ال�ش��قة  ب��اب  مغلًق��ا  حمله��ا 
خج��ل، و�ش��رعت ت�شرب��ه برف��ق ودالل، ث��م دفن��ت راأ�ش��ها يف 

�ش��دره، وه��و تق��ول بح��ب: 

اأنت جمنون.. لكني اأحبك.	 

دخ��ل غرف��ة الن��وم �شغ��ط مقب�ًش��ا عل��ى مي��ن الب��اب، 
فاأ�شاء الغرفة، وجعل يدور بها فيها، وهي تتاأملها يف انبهار، 

كان��ت بي�ش��اء كله��ا، حوائطه��ا واأثاثه��ا وحتى فرا�ش��ها..

و�شعها على الفرا�س برفق:

ما راأيك يا حبيبتي يف �شقتنا املتوا�شعة؟	 



175

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

جميلة يا حبيبي ما دمنا �شوًيا.	 

قالتها ثم �شردت، جل�س اإىل جوارها، قائاًل يف ود:

ما بك يا عمري ؟	 

اأطرق��ت هنيه��ة، فرف��ع راأ�ش��ها األف��ى عينيه��ا مغرورقت��ن 
بالدم��وع، قب��ل جبينه��ا، ثم �شمه��ا اإىل ح�شنه: 

ال تخ��ايف وال تقلق��ي م��ن �ش��يء يف ه��ذه الدني��ا م��ا دم��ت 	 
اإىل ج��وارك، ف��ال تلقي بااًل الأي م�ش��كلة.

ثم داعب اأنفها بيده، مردًفا: 

على االأقل يف هذه الليلة يا عرو�شة.. اإنه يوم عر�شنا.	 

ات دافئ��ة عل��ى خديه��ا م�ش��حهما برفق،  �ش��الت ب�ش��ع َع��رَبَ
ونظ��ر يف عينيه��ا مت�ش��ائاًل ع��ن �ش��بب تل��ك الدم��وع، فاأجابت 

منك�شرة:

حزين��ة ي��ا )اأحم��د( عل��ى خ�ش��ارتي الأهل��ي، ورف�شه��م 	 
ح�شور فرحي.. اأ�شعر باأين �شرت وحيدة.. كنت اأمتنى 

اأن تكتم��ل فرحتي بهم. 

ظ��ل ينظ��ر يف عينيه��ا، غ�ش��ت م��ن طرفه��ا، تف��ر م��ن 
نظرات��ه الالئم��ة، فغمغ��م:
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)مالي��كا(.. اأع��دك اأال تندم��ن عل��ى حلظ��ة واح��دة 	 
بقرب��ي.. اأق�ش��م ل��ك ب��اأن اأك��ون اأن��ا االأخ واالأخ��ت واالأم 
يف  �ش��يء  كل  اأك��ون  اأن  اأع��دك  وال�شاح��ب..  واالأب 
حيات��ك، و�ش��وف اأعو�ش��ك ع��ن كل ما قا�ش��يتيه ب�ش��ببي، 
��ا ُعذبت وراأي��ت والقيت االأهوال من  و�شدقين��ي اأن��ا اأي�شً
اأجل اأن يجمعنا بيت واحد، لكنني ل�ش��ت نادًما على كل 
م��ا اأ�شابن��ي، ب��ل وكل ع��ذاب الدني��ا يه��ون اأم��ام نظ��رة 
واح��دة م��ن عينيك، �شدقيني ل��و زادوا بي العذاب األف 
م��رة، فاأن��ا اأرت�شي��ه ما دام يف نهاية طريق العذاب هذا 

مالك��ي.. اأن��ِت.
اأثلج��ت كلمات��ه   الن��ت مالحمه��ا وب���س وجهه��ا ، فق��د 
�شدره��ا، ولث��م ه��و يديه��ا بقبلت��ن حانيت��ن، ث��م اأخ��ذ يقرتب 
م��ن �ش��فتيها ليقبلهم��ا، فا�ش��توقفته بيده��ا وابتع��دت براأ�ش��ها 

عنه:
اذهب اإىل اخلارج.	 

غام وجهه، وهتف يف ا�شتنكار: 
نعم ؟ اأخرج؟ 	 

قالت يف دالل:

اأجل اأخرج.. حتى ا�شتبدل مالب�شي.. و.....	 
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قاطعها:	 
�شوف اأ�شاعدك..	 
�شاأفعل وحدي	 
ولكن....	 
اأرجوك.. 	 
حا�شر.	 

اأطاعه��ا ظ��ل منتظ��ًرا يف اخل��ارج حت��ى �ش��مع �شوته��ا 
تنادي��ه عل��ى ا�ش��تحياء، وح��ن دل��ف الغرف��ة، وجده��ا ترف��ل 
يف قمي���س ن��وم اأبي���س ق�ش��ري يك�ش��ف اأكرث مما ي�ش��رت، فدنا 
منه��ا بب��طء ، اأم�ش��ك يده��ا، رفعه��ا اإىل اأعل��ى، واأدارها حول 
نف�شها دورتن كاملتن، ثم �شمها اإىل �شدره بقوة، حتى كاد 

يعت�شره��ا، و......
م��ن  احل��د  ه��ذا  بلوغه��ا  عن��د  )مالي��كا(  وتنه��دت 
الذكري��ات، وب��داأت حت���س مب�شابه��ا وكذب��ه �ش��يًئا ف�ش��يًئا، 
وا�ش��تحالت حياته��ا مع��ه اإىل ع��ذاب م��ا بع��ده ع��ذاب، وحتول 
)اأحم��د( اإىل اإن�ش��ان اآخ��ر متاًم��ا، حن �شاق��ت عليه احلياة، 
وُق��در علي��ه رزق��ه، �ش��معت منه اأب�ش��ع االألفاظ، اعت��دى عليها 
بال�ش��رب، كان يتل��ذذ بت�شرعه��ا اإلي��ه ب��اأن يرف��ق به��ا، فلي���س 
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له��ا يف الدني��ا غ��ريه، اإىل اأن ا�ش��تحال م��ن م�ش��لم اإىل ملح��د، 
كف��ر بوج��ود اهلل، اأما هي فقد توجهت حلفظ القراآن، وتعلم 
اأم��ور الدي��ن، كان��ت اأم��ه حت��ول بينهم��ا كث��رًيا وتداف��ع عنه��ا، 
ب��ل وتزج��ره م��ن اأجله��ا، فكان��ت له��ا مبثاب��ة االأم احلقيقي��ة، 
كذل��ك )عل��ي( كان يت�ش��اجر مع��ه اأحياًن��ا بال�ش��باب، واأحياًنا 
ا�ش��تباًكا باالأي��دي، كره��ت احلي��اة مع��ه، وح��ن �شاق��ت به��ا 
الدنيا، ورف�شت اأمها واأبيها ا�ش��ت�شافتها الأنها تخلت عنهما 
من اأجل َمن ال ي�شتحق، بل وتخلت عن دينها، جلاأت الأختها 
)ليزا( التي تزوجت من )چورچ( ، وهو الذي تزوجها فقط 
الأنها �شقيقة )ماليكا(، التي كان ي�شمر لها كل حب الدنيا، 
ا�ش��ت�شافها ف��كان نع��م االأخ، اأكرمه��ا عامه��ا معامل��ة ح�ش��نة، 
ولقد اأمر زوجته باأال تبلغ اأمها باأن )ماليكا( عندهما جتنًبا 
للم�شاكل، كانت �شقيقتها تتاأذى من وجودها بالبيت، خا�شة 
واأنه��ا تعل��م ك��م كان يحبه��ا )چ��ورچ(، لكنه��ا مل تظه��ر م��ا 
يعرتيه��ا م��ن غ��رية منك��رة، كذلك فه��ي اأخته��ا الوحيدة، ومل 

يع��د له��ا اأح��د يف ه��ذه الدنيا �ش��واها..

وطويت جوانحها على بوؤ�س ال حدود له..

                                      8
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)9(                                                   

  ناتاليا

)اأنا يف حاجة اإليك يا اأمي(

ول��ت عنه��ا معر�ش��ة، �ش��رعت توؤن��ب نف�ش��ها اأن ت�ش��تغيثها 
ابنته��ا، وه��ي تتجاهله��ا، وحن ح�ش��مت اأمرها، وحاولت متد 
يده��ا مل�ش��اعدتها، وه��ي ته��وى م��ن ف��وق جب��ٍل ع��اٍل، اأم�ش��كت 
به��ا، لك��ن يده��ا ال�شغ��رية الناعم��ة، اأخ��ذت تنزل��ق منه��ا يف 
ب��طء رهي��ب، حت��ى هوت من حالق، وهي تطلق �شرخة هائلة 
تن��ادي اأمه��ا، كذل��ك اأطلق��ت اأمه��ا �شرخ��ة ملتاع��ة تن��ادي 

ابنتها:

)ماليكااااااااا(..	 
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هب��ت اأم )مالي��كا( م��ن نومه��ا، مطلق��ة �ش��هقة عالي��ة، 
معتدل��ة عل��ى فرا�ش��ها، وه��ي تهت��ف يف رع��ب:

با�شم امل�شيح. 	 

انتف�س زوجها من جوارها فزًعا:

ماذا هناك يا )مرمي(؟	 

ع��ادت تلق��ي براأ�ش��ها عل��ى  الو�ش��ادة، مغم�ش��ة عينيه��ا، 
مد يده اإىل الكومود املجاور له، ناولها كوًبا من املاء، ر�شفت 
من��ه ر�ش��فة، ث��م اأعادت��ه اإلي��ه، ومل تعق��ب، و�ش��ع الك��وب يف 

مكان��ه، وع��اد يك��رر �ش��وؤاله، فاأجاب��ت عل��ى م�ش�س:

نف�س الكابو�س اللعن.  	 

زفر يف حنق:

وما الذي يجب اأن نفعله يف مثل هذه احلالة؟	 

هزت راأ�شها حرية، فا�شتدرك:

ال تتوقع��ي من��ي اأن اأ�ش��األ عنه��ا، بع��د كل م��ا فعلت��ه، وم��ا 	 
ح��دث ب�ش��ببها، �شدقين��ي حت��ى واإن مات��ت، فل��ن اأب��ايل 
ب�ش��اأنها، ول��ن اأخف��ي علي��ك ق��واًل فقد ماتت بالن�ش��بة يل 

حًقا.. 
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ُرغ��م م��ا يح��دث م��ن االأبن��اء، اإال اأن��ه يبق��ى له��م م��كان يف 
القلب، مهما كان ما فعل، خا�شة االأم، فربغم كل �شيء، ما 
فتئت تخاف على ابنتها، وال يزال لها ولو القليل من احلب، 
ال يفن��ى مهم��ا م��ر الزم��ان، ومهما ط��ال فراقهما، هكذا قلب 
االأم، كانت قا�ش��ية على )ماليكا( اأثناء وقوع احلدث، لكنها 

االآن ي��رق قلبها لروؤيتها..

�ش��ذًرا،  ل��ه  نظ��رت  لكنه��ا  بنف�ش��ها،  يعتم��ل  م��ا  كتم��ت 
اأ�ش��اح بوجهه عنها، فاأوالها ظهره، ثم اند���س حتت الغطاء، 
ك��ي  م�شطنًع��ا،  منتظًم��ا  �ش��خرًيا  يطل��ق  وجع��ل  حلظ��ات 
يوهمه��ا باأن��ه ق��د راح يف ن��وم عمي��ق، حت��ى تك��ف ع��ن ال��كالم 
مع��ه  فيم��ا ال يرغب��ه، اأما هي فق��د خا�شمها الكرى، وما عاد 
حت��ى ليداع��ب جفنيه��ا، ظل��ت تتقل��ب عل��ى الفر���س يتنازعه��ا 
القل��ق، غادرت��ه، التقط��ت هاتفه��ا، ث��م غ��ادرت غرف��ة الن��وم 
اإىل ال�شال��ة، مت��ددت عل��ى االأريك��ة، نظ��رت اإىل ال�ش��اعة يف 
الهات��ف، وجدته��ا اخلام�ش��ة والن�ش��ف �شباًح��ا ت��رددت يف 
االت�ش��ال بابنته��ا )لي��زا( اأك��رث م��ن م��رة، اإىل اأن ح�ش��مت 
اأمره��ا وات�شل��ت به��ا، مل ت��رد عليه��ا غ��ري م��رة، اإال اأنها وبعد 
اأن ياأ�ش��ت م��ن جوابه��ا عليه��ا وجدته��ا جتي��ب ب�ش��وت مل��يء 

بالنعا���س، ي�ش��وبه القل��ق:  
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ماذا هناك يا اأمي.	 

 مل ت�ش��تطع االأم اأن تكب��ح جم��اح دموعه��ا، الت��ي �ش��الت يف 
�شمت، واأخفت بكاءها يف نربات �شوتها:

اعذريني يا )ليزا( مل اأ�شتطع االنتظار لل�شباح.	 

فارق النعا�س �شوت ابنتها وبقي القلق:

تكلمي يا اأمي، اأرعبتني، ماذا هناك.	 

�ش��معت اأمه��ا �ش��وت زوجه��ا، يت�ش��اءل عن �ش��بب ات�شالها 
يف مثل هذا الوقت، ف�شاألتها:

كيف حال زوجك يا حبيبتي ؟	 

نف��د �ش��رب )لي��زا(، فهتف��ت بلهج��ة م��ن �شاق��ت بال�ش��رب 
ذرًعا:

دع��ك م��ن زوج��ي ي��ا اأم��ي واأخربين��ي م��اذا هن��اك؟ ال 	 
جتعلين��ي اأُج��ن.

كفكفت االأم الدموع، ومتالكت نف�شها، قائلة:

اطمئني يا بنيتي، اأنا �شعرت بالقلق فقط.... 	 

واختنق �شوتها فخرج باكًيا مبحوًحا يقطر خزًنا:
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�ش��عرت باخل��وف عل��ى )مالي��كا(، فمن��ذ ف��رتة وكابو���س 	 
ب�ش��ع يق���س نوم��ي كل ليل��ة عنه��ا، فيط��ري الن��وم م��ن 
عين��اي، قلب��ي يحدثن��ي باأنه��ا يف حمن��ة، واأنه��ا حتت��اج 
اإلين��ا، ل��ذا وددت اأن اأ�ش��األكك ع��ن �ش��اأنها، رمب��ا يك��ون 

عن��دك م��ا يري��ح قلب��ي ب�ش��اأنها.

يف تل��ك اللحظ��ة و�شع��ت )لي��زا( يده��ا عل��ى �ش��ماعة 
الهات��ف، ونظ��رت اإىل  )چ��ورچ(، قائل��ة ل��ه يف هم���س:

ت�شاألني عن )ماليكا(، مبا اأخربها؟	 

�ش��م منكبي��ه، وقل��ب كفي��ه اأن��ه ال يعل��م جواًب��ا، وح��ن 
تاأخ��رت يف رده��ا، اآتاه��ا �ش��وت اأمه��ا اأك��رث حزًن��ا وقلًق��ا:

)ليزا(.. مَل ال جتيبن؟ هل اأ�شاب اأختك مكروًها؟  	 
أجابت في ارتباك:

كال ي��ا اأم��ي، وغالوت��ك عن��دي ه��ي بخ��ري، وال اأعل��م 	 
عنه��ا �ش��يًئا.

ت�شاءلت يف حرية:

من اأين ال تعلمن �شيًئا؟ ومن اأين هي بخري؟	 

ثم عال �شوت بكائها وهي تقول:
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اأن��ت تكذب��ن عل��ى اأم��ك ي��ا )لي��زا(، فاأن��ت تخف��ن عن��ي 	 
�شيًئا، واأختك بالتاأكيد اأ�شابها مكروه، واأنت ال تريدين 

اإخباري به. 
جاوبه��ا ال�شم��ت م��رة اأخ��رى، ث��م �ش��معت اأ�ش��تاًتا م��ن 
هم���س بينها وبن زوجها، تغ�شنت جبهتها، ا�ش��رتقت ال�ش��مع 
كي تفهم منهما كلمة واحدة بال جدوى، هيهات اآتاها �شوت 

ابنته��ا تقول يف ح�ش��م:
ح�شًنا يا اأمي، �شاأخربك باحلقيقة.. 	 

�شمت��ت بره��ة، ف�شاح��ت به��ا اأمه��ا يف توتر اأن ا�ش��تكملي، 
فتابعت )ليزا(:

)مالي��كا( كان��ت عندن��ا، بع��د اأن �ش��افر زوجه��ا، وح��ن 	 
رج��ع م��ن �ش��وريا، ج��اء اإلين��ا �ش��قيقه )عل��ي(، واأخذه��ا 

معه.
�شاألت يف ده�شة: 

)علي(!! ومِلَ مَل ياأِت زوجها لياأخذها ؟	 
تنهدت )ليزا( ثم اأجابت:

لقد عاد )اأحمد( من �شوريا وهو يحت�شر.	 

�شهقت اأمها و�شربت �شدرها بيدها:
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يحت�ش��ر؟ مل��اذا؟ وم��ا ال��ذي كان يفعل��ه يف �ش��وريا ه��ذا 	 
احليوان؟

اإنه��ا ق�ش��ة طويل��ة ي��ا اأم��ي ال ي�شلح الهاتف ك��ي اأق�شها 	 
اإليك، حن تاأتن اأو اآتيك اأنا �شاأق�ش�شها عليك.

اأنا معك ولن اأغلق الهاتف اإال بعد اأن تخربيني بها.	 
هتفت )ليزا( يف ع�شبية:

اأن��ا اأري��د اأن اأن��ام ي��ا اأم��ي و�ش��وف اأحك��ي ل��ك كل �ش��يء 	 
غًدا.

�شاحت االأم يف ع�شبية اأ�شد:
ح�ش��ًنا ي��ا بن��ت الكلب��ة، �ش��وف اآتي��ك الي��وم و�ش��نذهب 	 

ليها. اإ
وعل��ى اجلان��ب االآخ��ر ات�ش��عت عينا )ليزا( ع��ن اآخرهما، 
و�شع��ت يده��ا عل��ى ال�ش��ماعة، ونظ��رت اإىل زوجه��ا، قائل��ة 

ب�ش��وت خفي�س:
تريدنا اأن نذهب اإىل )ماليكا(.. ماذا اأقول لها؟	 
قويل لها غًدا نتحدث...	 

ومل ت�ش��مع باق��ي جملت��ه، ح��ن كاد �شي��اح اأمها يف الهاتف 
يخرق طبلة اأذنها:
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اأنا اأحدثك يا كلبة، مِلَ ال جتيبي؟  	 

قالت يف توتر:

حا�شر يا ماما.. غًدا نتكلم يف هذا.	 

توقف��ت ع��ن ال��كالم ح��ن اأتاه��ا تنبيًه��ا ب��اأن اأمه��ا ق��د 
اأنهت االت�شال، فنظرت اإىل زوجها وعيناها جاحظتان من 

الده�ش��ة:

لقد اأغلقت اخلط يف وجهي.	 

 فانفجر �شاحًكا وقال:

ت�ش��تحقن اأك��رث م��ن هذا، وغ��ًدا حن تاأتي، ل��و اأبرحتك 	 
�شرًبا بالنعال فلن اأدافع عنك.

نظ��رت ل��ه يف غ��ٍل م�شطن��ع، وح��ن رفعت يده��ا لت�شربه، 
اند���س حت��ت الغط��اء، فجعل��ت ت�شرب��ه يف غن��ج، وه��و ال يزال 
�شاح��ًكا عل��ى انفعاله��ا، ث��م جذبه��ا حت��ت الغط��اء، احت�شنها 
وقبل جبينها، فهداأت ثورتها االأنثوية، والنت يف يديه، ثم مل 

يلبث��ا اأن غط��ا يف النوم غطيًطا..

8
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راأت وجوًه��ا طولي��ة  اأفاق��ت )ناتالي��ا( م��ن غيبوبته��ا، 
�شبابي��ة، غ��ري وا�شح��ة املالم��ح، ث��م ب��داأت تت�ش��ح الروؤي��ة 
يف ب��طء، واأخ��ذت يف متيي��ز املالم��ح املبهم��ة، وجًه��ا واح��ًدا 
كان ينظ��ر له��ا يف ج��زع، وح��ن اأفاق��ت ب��دا علي��ه االرتي��اح، 
كان ل�شاحبته��ا )ميلي�ش��ا(، اأم��ا ذل��ك الرج��ل االأ�ش��قر طويل 
القام��ة، وال��ذي يرت��دي بالط��و اأبي���س ف��ال تعرف��ه، وال تل��ك 
ال�ش��مراء البدين��ة، الت��ي تتطل��ع اإليها وعلى �ش��فتيها ابت�ش��امة 
وا�ش��عة، كان��ت املمر�ش��ة وهو الطبيب، عقد االأخري �ش��اعديه 
اأم��ام �ش��دره، يتطل��ع اإليه��ا يف ترق��ب، وح��ن فتح��ت عينيه��ا، 
و�ش��رعت حت��دق بالوج��وه يف ده�ش��ة، رب��ت عل��ى منكبه��ا ، 

مغمغًم��ا:  

حمًدا هلل على �شالمتك.	 

ظل��ت حت��دق يف وجه��ه يف وج��وم، ث��م ت�ش��اءلت يف وه��ن 
واإعياء:

اأين اأنا ؟ ماذا اأ�شابني؟	 

دن��ت منه��ا )ميلي�ش��ا(، انط��وت لتقب��ل جبينه��ا وق��د ب���س 
وجهه��ا لع��ودة وعيه��ا اإليه��ا، بع��د اأن ظل��ت الأك��رث م��ن ث��الث 

�ش��اعات عل��ى و�شعه��ا ه��ذا: 
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�شعيدة لعودتك يا حبيبتي.. اأنت بخري واحلمد هلل.	 

م��رة  احل��زن  فاجتاحه��ا  )�شوفيت���س(،  تذك��رت  هن��ا 
اأخ��رى، ودمع��ت عيناه��ا، حماول��ة االعت��دال، وه��ي تهت��ف 
با�شمه منعتها �شاحبتها، والحظت )ناتاليا( ذلك اخلرطوم 
املت�ش��ل بيده��ا، فا�شت�ش��لمت ل�)ميلي�ش��ا(، الت��ي ربت��ت عل��ى 

راأ�ش��ها بحن��ان: 

اهدئي يا حبيبتي.. اأي انفعال خطر عليك.	 

قال الطبيب يف هدوء:

املحل��ول، 	  ينته��ي  حت��ى  اال�ش��رتخاء،  ح��اويل  �ش��يدتي 
وحافظ��ي عل��ى هدوئ��ك م��ن اأج��ل �ش��المتك. 

ثم اأ�شار للمر�شة:

فلتظل��ي اأن��ت اإىل جواره��ا حت��ى ينتهي املحلول، و�ش��وف 	 
اأعود بعد قليل لالطمئنان عليها.

والتفت اإىل )ميلي�شا(، م�شتدرًكا:

لو �شمحِت تف�شلي اإىل اخلارج حتى.....	 

قاطعته من بن دموعها:
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لن تذهب )ميلي�شا( من هنا.	 

قال يف حزم:

بل �شتخرج ف�......	 

قاطعت��ه م��رة اأخ��رى يف ع�شبي��ة، ح��ن همت)ميلي�ش��ا( 
باخل��روج، وه��ي مت�ش��ك بيدها:

قلت لك لن تغادر.	 

اأ�شار الطبيب بيديه م�شت�شلًما:

ح�ش��ًنا ح�ش��ًنا.. فق��ط اهدئ��ي فع�شبيت��ك تل��ك خط��اأ.. 	 
اأرج��وِك اهدئي.

ث��م غ��ادر امل��كان، ذهب��ت املمر�ش��ة اإىل رك��ن ق�ش��ي يف 
الغرف��ة، ملتزم��ة ال�شم��ت مل تنط��ق بح��رف واح��د ومل توج��ه 
اإحداهم��ا اإليه��ا كلم��ة واح��دة، وكاأنه��ا جم��رد طي��ف معهم��ا، 
ظلت )ناتاليا( مم�شكة بيد )ميلي�شا(، وهي تقول يف حزن: 

اأ�ش��عر بروح��ي تن�ش��حب من��ي ي��ا )ميلي�ش��ا(، مل اأك��ن 	 
اأت�ش��ور اأن ي�شي��ع من��ي به��ذه ال�ش��رعة.. مل اأك��ن اأتخي��ل 

اأن اأفق��ده قب��ل حت��ى اأن تب��داأ حياتن��ا مًع��ا.
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جل�ش��ت اإىل مقع��د جم��اور للفرا���س، وه��ي ال تع��رف حت��ى 
كي��ف توا�ش��يها، فه��ي تعل��م اأن كل ال��كالم �ش��يعجز ع��ن ك��ف 
دموعه��ا، ول��ن ي��داوي لقلبه��ا جرًح��ا، كل م��ا ا�ش��تطاعت اأن 
تفعل��ه ه��و اال�شت�ش��الم لدموعه��ا ه��ي االأخ��رى، ث��م قال��ت بعد 

برهة: 

ه��ذا 	  اأن  تعلم��ن  وان��ت  )ناتالي��ا(..  ي��ا  عم��ره  اإن��ه 
م�شرين��ا جميًع��ا، فقويل اإنَّا هلل واإّنا اإليه راجعون، وادع 

ل��ه ب��اأن يغف��ر ل��ه اهلل ويرحم��ه.  

هزت )ناتاليا( راأ�شها يف قوة:

��ا اإلي��ه راجع��ون، لكن��ي حزين��ة عل��ى 	  ��ا هلل واإنَّ نع��م اإنَّ
فراق��ه، و�ُش��اأجن لروؤيت��ه.   

وتابعت يف تو�شل:

اأرى 	  اأن  اأري��د  �ش��يًئا..  افعل��ي  )ميلي�ش��ا(  ي��ا  اأرج��وِك 
ج��ث.. )مل ت�ش��تطع اإكماله��ا(.. اأقب��ل يدي��ك اأري��د اأن اأراه.

لك��ن  لتقبله��ا،  يده��ا  نح��و  براأ�ش��ها  مال��ت  وبالفع���ل 
)ميلي�ش��ا( منعته��ا برف���ق، ودموعه��ا ت��زداد غ��زارة، متمتم��ة 

ب�ش��وت مت��الأه احل��رية واحل��زن:
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وم��ا ال��ذي ميكنن��ي فعل��ه ي��ا )ناتالي��ا(؟ كي��ف ميكنن��ا 	 
اإح�ش��ار جثت��ه.

مل اأقل لك اأن حت�شريها.. اأريد اأن اأراه قبل دفنه.	 

نظ��رت له��ا يف ذه��ول، تعج��ز ع��ن ا�ش��تيعاب م��ا تعني��ه، 
ظن��ت اأنه��ا ق��د فق��دت عقله��ا، ب�ش��بب فقدانه��ا حلبيبه��ا، اأم��ا 

)ناتالي��ا( تابع��ت:

ابعث��ي ر�ش��الة لذل��ك ال�ش��خ�س ال��ذي اأر�ش��ل الر�ش��الة 	 
ع��رب الوات���س، بلغي��ه به��ذا وه��و �ش��يت�شرف بالتاأكي��د.

ثم ت�شاءلت يف قلق:

هاتفي.. اأين هاتفي ؟	 

اأخرج��ت )ميلي�ش��ا( الهات��ف م��ن حقيبته��ا، اأ�ش��ارت له��ا 
اأن جتعله معها، واأخذت متلي عليها ما تريد، واالأخرى تكتب 

عرب الوات�س:

)اأن��ا )ناتالي��ا( حبيب��ة )�شوفيت���س(.. اأتو�ش��ل اإلي��ك اأن 	 
ترين��ي اإي��اه قب��ل دفن��ه، اأري��د اأن اأودعه ال��وداع االأخري.. 

اأرج��وك يا �ش��يدي، ذلك رجائي.   
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ر�ش��الة  بت�ش��جيل  وقام��ت  الهات��ف،  منه��ا  تناول��ت  ث��م 
�شوتي��ة يف انهي��ار ت��ام:

واأخ��ربه اأين اأحب��ه.. اأق�ش��م ل��ك اأين مل اأح��ب غ��ريه.. 	 
واأخ��ربه اأنن��ي �ش��اأحيا م�ش��لمة و�ش��وف اأم��وت م�ش��لمة.. 
اجعل��ه ي�ش��مع ر�ش��التي ه��ذه.. �شي�ش��معها.. �شدقن��ي 
�شي�ش��معها، و�ش��يكون �ش��عيًدا عن��د �ش��ماعها..)وجهت 
ر�ش��التها ل�)�شوفيت���س( (..حبيب��ي.. اطمئ��ن وال تخ���س 
عل��ي م��ن �ش��يء، فحبيبت��ك قوي��ة، اأعلم اأنك ت�ش��معني يا 
اأب��ا )عب��د املل��ك(، اعل��م اأين اأخ��ذت عل��ى نف�ش��ي عه��ًدا 
اأين ل��ن اأت��زوج م��ن بعدك، )زادت نحيًب��ا(.. واأين كنت 
اأنتظرك لكن املوت فرق بيننا، تلك م�شيئة اهلل، فاحلمد 
هلل عل��ى كل �ش��يء )وجه��ت كالمه��ا اإىل )فرا���س(.. اإن  

كن��ت حتب��ه بح��ق، افع��ل ه��ذا من اأجل��ه.. وم��ن اأجلي.

وب��ح �شوته��ا متاًم��ا حت��ى ي�شع��ب متيي��ز م��ا تق��ول، مردفة 
يف �شراعة:

اأرج��وك.. اأرج��وك ال تتجاه��ل ر�ش��التي ه��ذه، واإن مل 	 
تفعل فلن اأ�شاحمك، ولن ي�شاحمك اهلل.. لن ي�شاحمك 

ا.. تل��ك اأمانة فال ت�شيعها. اأب��ًدا واأن��ا اأي�شً
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و�شقط الهاتف من يدها، وهي تنتحب:

اآاااااااااااااااه ي��ا حبيب��ي.. ليتن��ي كن��ت اأن��ا.. ليتن��ي 	 
م��ت ب��داًل من��ك. 

حت��اول  اأخ��ذت  هل��ع،  يف  املمر�ش��ة  نحوه��ا  هرول��ت 
تهدئته��ا، �شمته��ا )ميلي�ش��ا ( اإىل �شدره��ا، فاأخ��ذت تنتح��ب 
يف ح�شنه��ا، حلظ��ات ث��م ب��داأت ته��داأ روي��ًدا روي��ًدا، اأعادته��ا 
اإىل و�ش��ادتها، ث��م التقط��ت الهات��ف، ب��داأ الن��وم يهاجمه��ا، 
فا�شت�ش��لمت له )ناتاليا( من فرط تعبها، يف نف���س اللحظة، 
كان )فرا���س( يفت��ح ر�ش��التها ويعطيه��ا ل�شاحب��ه لرتجمتها، 

وح��ن عل��م حمتواه��ا، اغرورق��ت عين��اه بالدم��وع، متمتًم��ا:

ي��ا 	  عون��ك  يف  اهلل  كان  ب��اهلل،  اإال  ق��وة  وال  ح��ول  ال 
)ناتالي��ا(.. فلي�ش��ربك اهلل على م�شيبتك، ولي�شربنا 
عل��ى م�شيبتن��ا.. واهلل ل��ن اأخذل��ك، والأن��ه ل��ك ن�شي��ب 
يف روؤيت��ه، فق��د تاأخرن��ا يف دفن��ه لظ��روف خارج��ة ع��ن 
اإرادتن��ا، فق��ط ننته��ي م��ن الُغ�ش��ل، و�ش��وف اأجعل��ك 

ت�ش��اهدينه.

ب��اأن تنتظ��ره بع��د  اأر�ش��ل له��ا ر�ش��الة باللغ��ة الرو�ش��ية 
ن�ش��ف �ش��اعة م��ن االآن، ث��م ول��ج الغرف��ة التي يغ�ش��لونه فيها، 
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كان��وا يف نهاي��ة الغ�ش��ل، ع�ش��رة دقائ��ق كان��وا ق��د انته��وا من��ه، 
اأمره��م )فرا���س( اأن يغ��ادروا ويرتكوهم��ا وحدهم��ا، والتفت 
اآخ��ر اخلارج��ن اإلي��ه، قب��ل اأن يخ��رج من الب��اب، فقال وعلى 

وجه��ه ابت�ش��امة وا�ش��عة:

واهلل يا )فرا�س( هذا الرجل ح�شابه على خري.	 

ه��ز راأ�ش��ه بابت�ش��امة باهتة دومنا تعقي��ب، على حن اأغلق 
الرج��ل الب��اب خلف��ه برف��ق، فعاد يلتف اإىل جثة )�شوفيت���س( 
املغط��اة بالكف��ن، طف��ق يفكه م��ن عند الراأ���س بحر�س، تاأمل 
ابت�ش��امته اجلميل��ة ورائحت��ه الطيب��ة، مل يتمال��ك جاأ�ش��ه، 
فبكي وانحنى يقبل جبينه، ثم قام بت�شغيل ر�شالة )ناتاليا( 

ال�شوتي��ة بج��وار اأذن��ه، وه��و يق��ول يف ق��رارة نف�ش��ه: 

يقول��ون ب��اأن املي��ت ي�ش��مع حت��ى دبي��ب النمل��ة، فاأرج��و 	 
م��ن اهلل اأن تك��ون تل��ك املعلوم��ة حقيقي��ة، ك��ي ت�ش��مع م��ا 

تقول��ه حبيبت��ك )ناتالي��ا(، حت��ى ت�ش��رتيح يف ق��ربك.

اأع��اد ر�ش��التها ال�شوتي��ة اأك��رث م��ن م��رة، ث��م رف��ع �ش��وت 
الق��راآن قلي��اًل، )ميلي�ش��ا( يف تل��ك اللحظ��ة، كان��ت توق��ظ 
)ناتالي��ا( برف��ق لرتيه��ا ر�ش��الة )فرا���س(، وعل��ى فرا�ش��ها 
اعتدل��ت بع��د اأن قام��ت املمر�ش��ة بن��زع �ش��ن املحل��ول م��ن 
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يده��ا بع��د انتهائ��ه، تنتظ��ر اأن ير�ش��ل له��ا االأخري بًثا مبا�ش��ًرا 
يق��وم  )فرا���س(  كان  وبالفع��ل  حلظ��ات  ل�)�شوفيت���س(، 
اختلج��ت  انتحب��ت..  �ش��هقت..  ارتاأت��ه  وح��ن  بت�شوي��ره، 

وتاأجج��ت: �ش��فتاها.. ا�شطرب��ت م�ش��اعرها 

اأترين ابت�شامته يا )ميلي�شا(؟ اأهذا يعني اأنه �شهيد؟	 

كان��ت تقوله��ا ب�ش��وت مته��دج، �شاحبته��ا تهز راأ�ش��ها، وال 
تق��وى عل��ى مقاوم��ة الَع��رَبات املتالحق��ة، )ناتالي��ا( حتت�ش��ن 

الهات��ف بقوة  ولوعة:

اآااااااااااه يا حبيبي.. اآاااااااااه..	 

ث��م تنظ��ر اإىل �شورت��ه بلهف��ة ال ت�شاهيه��ا لهف��ة، متط��ر 
الهات��ف بالقب��الت، و�شاحبته��ا واملمر�شة يتابعنها باإ�ش��فاق، 
وقلباهما يبكي حزًنا حلالها، ول�ش��انهما يعجز عن الكالم..

8
رائحته��ا  �ش��ارت  )اأحم��د(  فيه��ا  يرق��د  الت��ي  الغرف��ة 

غريب��ة..

�شارت رائحته كما اجليفة، كاأمنا تعفن حًيا..
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تغ�ش��ن جل��د وجه��ه غ�شوًن��ا مرتا�ش��ة و�ش��ارت ب�ش��رته 
البي�ش��اء �ش��مراء، و�ش��حب وجه��ه ب�ش��دة، حت��ى حاك��ى اأوج��ه 

املوت��ى..

اأم��ه تنظ��ر اإلي��ه يف ح�ش��رة، وه��ي تبك��ي ب�ش��وت مكت��وم، 
متمتمة:

ال ح��ول وال ق��وة اإال ب��اهلل.. فلي�ش��احمك اهلل ي��ا ابن��ي.. 	 
�شحي��ح اأن م��ا فعلت��ه ال يغتف��ر، لك��ن اأدع��وك ي��ا رب ب��اأن 

ترحم��ه فاإن��ه ابن��ي.. رحماك ب��ه يا رب. 

�ش��معت �ش��وت جر���س الب��اب، فقلب��ت كفيه��ا منده�ش��ة، 
ت�ش��األ نف�ش��ها يف ح��رية:

َمن يا ُترى ياأتينا االآن؟ 	 

توجه��ت لفت��ح الب��اب، وم��ا كادت تفع��ل حت��ى اأجلمته��ا 
املفاج��اأة، وعيناه��ا تت�ش��عان ع��ن اآخرهم��ا، قائل��ة يف ذه��ول:

اأنِت ؟! 	 

فق��د كان اأمامه��ا مبا�ش��رة وال��دة )مالي��كا(، م��ن خلفه��ا 
تقف ابنتها )ليزا( وزوجها  )چورچ(، ارتبكوا جميعهم من 
ردة الفع��ل، فم��ا ح��دث بينه��م ال ميك��ن ن�ش��يانه، خا�ش��ة اأن 
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هن��اك دم��اء اأريق��ت م��ن كال الطرف��ن، ل��ذا مل تك��ن وال��دة 
)اأحمد( تتخيل اأن ياأتي اليوم الذي تطرق فيه االأوىل بابها، 
اأم )مالي��كا(  باأنه��ا ه��ي، وال  ف��ال كان��ت ت�ش��دق عينيه��ا 
نف�شها كانت تتخيل اأن تطرق بابهم يف يوم من االأيام، جتمد 
امل�شهد قلياًل، كان فيه ال�شمت والده�شة هما �شيدا املوقف، 

اإىل اأن اأفاق��ت اأم )اأحم��د( م��ن ذهوله��ا، قائل��ة يف خجل:   

اآ�شفة.. تف�شلوا.	 

هن��ا جت��راأت )لي��زا(، ور�ش��مت عل��ى �ش��فتيها ابت�ش��امة 
ب�ش��يطة، قائل��ة:

�شباح اخلري يا طنط.	 

ونظ��رت  مل�شافحته��ا،  اأمه��ا  خل��ف  م��ن  يده��ا  وم��دت 
عل��ى م�شافحته��ا،  مغ��زى حتثه��ا  ذات  نظ��رة  اأمه��ا،  اإىل 
بالفع��ل ا�ش��تجابت له��ا وح��ذت حذوه��ا ه��ي و)چ��ورچ(، ولق��د 
�شافحته��م يف ح��رارة، لك��ن م��ا اأربكه��ا ه��ي املفاج��اأة الت��ي 
م��ا كان��ت لتج��ول مبخيلتها يوًما، وغمغم��ت )مرمي( يف تردد 

وخج��ل:

مع��ذرة اأن جئن��اك يف مث��ل ه��ذا الوق��ت، لكن��ي قلق��ة 	 
عل��ى ابنت��ي فجئ��ت لروؤيته��ا.
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دخل��وا واأجل�ش��تهم يف غرف��ة ا�ش��تقبال ال�شي��وف، وه��ي 
تق��ول مرحبة:

ج��ًدا 	  )مالي��كا(  �شت�ش��عد  كله��ا،  الدني��ا  اأن��رمت  لق��د 
واأناديه��ا. حلظ��ة  بزيارتك��م.. 

باأم��ر  اأخربت��ه  برف��ق،  )عل��ي(  ب��اب  تط��رق  �ش��رعت 
�شيوفه��م، واأبلغت��ه اأن يجه��ز نف�ش��ه ملجال�ش��تهم، واأن يوق��ظ 
)كرمية( الإعداد الفطور، ثم هرولت نحو الغرفة التي ترقد 
في��ه )مالي��كا(، حن اأتاها اجلواب ب��االإذن بالدخول، فتحت 

الب��اب، وقال��ت بوج��ه ق��د مت��الأه ال�ش��عادة:   

مفاجاأة لن ت�شدقيها.	 

ت�شاءلت )ماليكا( يف قلق، فقالت حماتها:

فقط غريي ثياب نومك، ملالقاة ال�شيوف.	 

عادت )ماليكا( تت�شاءل:

�شيوف؟! َمن ياأتينا يف مثل هذا الوقت؟ 	 

لوحت بيدها وهمت مبغادرة الغرفة:

فقط ا�شتبديل ثيابك، واحلقيني يف غرفة ال�شيوف.	 
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خطت خطوتن ثم عادت اأدراجها، م�شتدركة:

ال تن�ِس )موؤمن(. 	 

هم��ت )مالي��كا( بقول �ش��يء م��ا، لكن جتاهلته��ا االأخرى، 
وتركته��ا تتنازعه��ا احل��رية، اأ�ش��رعت ت�ش��تبدل ثيابه��ا، ث��م 
حملت �شغريها، توجهت نحو غرفة ال�شيوف، وما اأن وقعت 
عيناه��ا عليه��م حت��ى ارجت عليه��ا واأجلمته��ا املفاج��اأة، وقف��ت 
يف مكانه��ا كتمث��ال م��ن الرخام، ووقف اجلميع بال ا�ش��تثناء، 
يرمقونه��ا، دون اأن ينب���س اأح��د احل�ش��ور ببن��ت �ش��فة، حت��ى 
اأجه�ش��تا )مالي��كا( واأمها بالب��كاء، فالتقطت اأختها ال�شغري 
من على �شدرها، وتعانقت االأم وابنتها يف لهفة وا�شتياق بال 

ح��دود، واالأم تق��ول من ب��ن دموعها:    

اأ�شكر الرب اأنك بخري.. اأوح�شتني يا كلبة.	 

اأمطرت��ا بع�شهم��ا بالقب��الت احل��ارة، يتابعه��م اجلمي��ع 
بعيون دامعة، اإال )ليزا( فقط كانت ترمق زوجها بن احلن 
واالآخ��ر، م��ا فتئ��ت غريته��ا ت�ش��تعل م��ن اأختها، ال ت�ش��تطيع اأن 
تن�ش��ى اأن��ه كان يحبه��ا قب��ل زواجهم��ا، ُرغ��م كل احل��ب ال��ذي 
يعامل��ه به��ا، اإال اأن تل��ك النقط��ة بال��ذات مل ول��ن مُتح��ى م��ن 
ذاكرته��ا.. هك��ذا الن�ش��اء.. اإن غ��ارت م��ن �ش��خ�س م��ا، ظلت 
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تل��ك الغ��رية عالق��ة به��ا كبقع��ة بالث��وب، ي�ش��تحيل اإزالته��ا اإال 
اإن بلي الثوب، اأو بلي اجل�ش��د، ونقلت ب�شرها اإىل �ش��قيقتها 

الت��ي كان��ت تقول:
ا اأوح�شِتني يا اأمي، كلكم اأوح�شتموين. 	  اأنت اأي�شً

جل�ش��وا  )لي��زا(،  عانق��ت  ث��م  )چ��ورچ(  و�شافح��ت  
مت�ش��ائلة: اأمه��ا،  اإىل ج��وار  ه��ي  وجل�ش��ت 

اأين اأبي ؟ ملاذا مل ياأِت معكم ؟ 	 
ارتبكت اأمها حارت عن اجلواب، مل تلبث اأن قالت: 

�ش��ياأتي 	  لكن��ه  �ش��ديد،  ب��ربد  م�ش��اب  اأبي��ِك  اأبي��ِك.. 
لزيارت��ك قريًب��ا مبج��رد اأن ميث��ل لل�ش��فاء.

اإىل  نظ��رت  ث��م  متفهم��ة،  راأ�ش��ها  )مالي��كا(  ه��زت 
: �ش��قيقتها

كيف حالك يا حبيبتي ؟ األي�س هناك جديد ؟	 
نظرت لها يف �شيق، ثم اأجابت باقت�شاب:

كال.	 

�ش��عرت )مالي��كا( باحل��رج اأن �ش��األتها مث��ل ه��ذا ال�ش��وؤال 
اأم��ام اأه��ل زوجه��ا، لكن �ش��وؤالها ال ي�ش��ي ب�ش��يء، فتاأخرها يف 
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احلمل ي�شبب لها ال�شيق ال�شديد، ُرغم اأن الطبيب اأخربها 
باأنه لي�س هناك ما يعوقه، لكنها فقط م�شاألة وقت وقدر، اإذ 
ذاك وجلت )كرمية( بالفطور وقد جتهم وجهها، ود زوجها 
ل��و وبخه��ا، لكن��ه متا�ش��ك اأم��ام �شيوف��ه، يف ح��ن نظ��رت له��ا 
والدت��ه عاتب��ة، لكنه��ا مل تعقب، )مالي��كا( جعلت تلهيهم عن 
ه��ذا املوق��ف ال�ش��خيف، باأن تناولت منه��ا ال�شينية، فغادرت 
عل��ى الف��ور، وو�شع��ت )مالي��كا( الطعام على كر�ش��ي �شغري، 

وهي تقول:

هيا تقدموا فاأنا مل اأذق طعاًما منذ ع�شر االأم�س. 	 

ب��ال ت��ردد تقدم��وا يتناول��ون بع���س لقيم��ات �شغ��ريات 
يلوكونها بغري �ش��هية، �ش��اركتهم )ماليكا(، اأما )علي( واأمه 
فق��د ا�ش��تاأذنا ك��ي يكون��وا عل��ى حريته��م، م��ا كادا يفع��الن 

ويو�ش��دان الب��اب خلفهم��ا، حت��ى قال��ت )م��رمي(:

ما الذي حدث لزوجك يا )ماليكا(؟ 	 

عب�شت )ماليكا( برهة، ثم متتمت:

)اأحمد( يحت�شر يا اأمي.	 

حملقت بها والدتها، هاتفة:
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كيف حدث هذا؟ ومنذ متى ؟	 

ا: كفت عن الطعام، مطرقة براأ�شها اأر�شً

اإنها ق�شة طويلة يا اأمي.	 

ورفعت راأ�شها اإىل اأمها:

لقد حلمت بك. 	 

حدقت اأمها بها يف ذهول، قائلة:

ا حلمت بك. 	  وامل�شيح اأنا اأي�شً

اأن��ا حلم��ت اأن��ك اأتيت لزيارتي بالفع��ل، لذا فقد �شعقت 	 
ح��ن راأيتك��م.. مل اأك��ن الأ�ش��دق اأن تفعلينه��ا بع��د كل م��ا 

حدث.  

اأن  دون  الوق��ت  لبع���س  احلدي��ث  يتبادل��ون  اأخ��ذوا 
يقاطعه��م اأح��د، ث��م ويف نهاي��ة احل��وار ترجته��م اأن ينظ��روا 
عل��ى زوجه��ا اإر�ش��اًء لوالدت��ه، لكنه��ا مل تكن تعل��م اأن هذا لن 
ير�شيها اأبًدا، فحاله ال ي�شر اأحد، وبالفعل توجهوا لزيارته، 
ما كادوا يلجون الغرفة حتى اق�شعر بدنهم من �شحنته التي 
انقلب��ت عل��ى نحو ملحوظ، وتلك الرائحة النتنة التي تنت�ش��ر 
يف الغرف��ة، اأ�ش��احوا بوجوهه��م، و�ش��دوا اأنوفه��م متاأفف��ن، 
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فنظ��رت له��م اأم��ه يف �شي��ق �ش��ديد، فاإنه��ا اأم��ه، ع��ادوا اإىل 
غرف��ة ال�شي��وف، والدت��ه ظل��ت ماثلة تنظ��ر اإليه يف حزن، ثم 

تقدم��ت نح��وه يف ب��طء:
واح�شرتاه عليك يا )اأحمد(.	 

ث��م ويف ت��ردد قام��ت بت�ش��غيل جه��از الكمبيوت��ر، وب�ش��وت 
عذب ترددت االآيات يف الغرفة، تنظر بن احلن واالآخر اإىل 

ابنها يف حذر، لكنه يف هذه املرة مل يحرك �شاكًنا..
لي�س ل�شيء �شوى اأنه يعجز عن الكلم..

يعجز عن احلركة..
يعجز عن االعرتا�س..

االآن اآن له اأن ي�شمع دون اأن ميلك ال�شراخ..
فهو االآن يف عامل اآخر..

عامل يختلف متاًما عن عاملنا الذي نعرفه..
اإن��ه االآن يف عامل��ه اخلا���س يالق��ي االأه��وال مب��ا ك�ش��بت 

يداه..

يرج��و رب��ه اأن يع��ود ليعم��ل اخل��ريات، لك��ن ياأتي��ه رد رب��ه 
يف ق��راآن يتلى..
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َعــِيّ 
َ
ــاَل َرِبّ ارِْجُعــوِن * ل

َ
َمــْوُت ق

ْ
َحَدُهــُم ال

َ
َحــَىّ إَِذا َجــاَء أ

َهــا َوِمــْن 
ُ
ائِل

َ
َهــا َكَِمــٌة ُهــَو ق  إَِنّ

َّ
ا

َ
ــُت ك

ْ
ــا فِيَمــا تََرك ْعَمــُل َصاِلً

َ
أ

 يَــْوِم ُيْبَعُثــوَن﴾
َ

َوَرائِِهــْم بَــْرَزٌخ إِل

                                                                 �شورة املوؤمنون

ظ��ل ال�ش��يخ يردده��ا اأك��رث م��ن م��رة وكاأن��ه ي��رد عل��ى 
اأف��كاره..

ب�ش��ر  �ش��معها  ل��و  �شرخ��ات  وي�ش��رخ  يت��اأمل  ه��و  وظ��ل 
ل�شع��ق..

لك��ن ال اأح��د ي�ش��عر ب��ه.. حت��ى اأم��ه رغ��م اأنه��ا تق��ف ف��وق 
راأ�ش��ه متاًما..

8
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)10(                                                  

 النهاية 

))يا اهلل ما لنا غريك يا اهلل((

)�شوفيت���س(،  جن��ازة  يف  الهت��اف  ي��رتدد  كان  هك��ذا 
جن��ازة مهيب��ة اجلمي��ع يدع��ون ل��ه باإخال���س عجي��ب، و�شوت 

همهماته��م وبكائه��م املكت��وم يخل��ع القل��وب 

))ال اإله اإال اهلل.. ال�شهيد حبيب اهلل((

ما اأخف حمله فوق االأعناق.. 

ظ��ل )�شوفيت���س( يعم��ل بعم��ل اأهل النار حت��ى مل يعد بينه 
وبينه��ا ذراع، لك��ن وح��ن �ش��بق علي��ه الكت��اب عم��ل بعمل اأهل 

اجلنة..
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اجلمي��ع يت�شرع��ون اإىل اهلل اأن يرحم��ه ويغف��ر ل��ه ويجع��ل 
مثواه اجلنة..

)ناتالي��ا( ت�شل��ي ويف �ش��جودها تبك��ي وتت�ش��رع اإىل ربه��ا 
اأن يك��ون م��ن اأه��ل اجلن��ة، واأن يجمع��ه به��ا يف االآخ��رة، وق��د 

تخ�شل��ت �ش��جادة ال�ش��الة بدموعه��ا امل�ش��كوبة يف غزارة..

تدع��وا اهلل ب��اأن يك��ون �ش��بب هدايته��ا اإىل احل��ق �ش��فاعة 
له..

تل��ك اجلن��ازة الت��ي كان��ت تب��ث عل��ى اله��واء مبا�ش��رة يف 
كث��ري م��ن القن��وات الف�شائي��ة، يتابعها مالين النا���س يبكون 

ه��ذه ال��روح الطاهرة..

لك��ن ل��و يعلم��ون لتمن��وا جميًع��ا ل��و كانوا مكانه مل��ا يراه من 
نعيم..

ليتهم يعلمون معنى ال�شهادة يف �شبيل اهلل..

واإنه الأمر لو تعلمون عظيم..

8
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  اأنا اأموت..
نعم هذا هو املوت وال ريب..

االآن ق��د ات�شح��ت كل احلقائ��ق، فم��ا كن��ت يوًم��ا عل��ى 
احل��ق املب��ن كم��ا كن��ت اأتخي��ل..

لقد كنت وبكل اأ�شف على �شالل مبن..
االآن ح�شح�س احلق..

هناك اإله..
تخيل��ت يوًم��ا وب��كل غب��اء وجه��ل اأن��ه م��ا م��ن اإل��ه له��ذا 
الك��ون، رغ��م اأن كل �ش��يء يوح��ي بوج��ود اإل��ه عظي��م، ف��كل 
املعادالت التي �شنعها امللحدون الإثبات عدم وجود اإله للكون 

دائًم��ا هن��اك ط��رف ناق���س الإمتامه��ا لكن��ي مل اأنتب��ه..
لقد كان ذلك الطرف هو البداية..

بداية كل �شيء..
وبداية كل �شيء ال ميكن اأن تكون �شيًئا اإال االإله..

ف��اإن بح��ث امللح��دون ع��ن البداي��ة وحده��ا، م��ن دون اأي 
�ش��يء اآخ��ر، ودون التوج��ه لنظري��ات علمي��ة وفل�ش��فية معق��دة 

الأدرك��وا اأن هن��اك اهلل..
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وم��ا م��ن م��رة كان��ت تاأتين��ي فيه��ا اآي��ات رب��ي، اإال اتخذته��ا 
�ش��خرًيا ونبذتها وراء ظه��ري، ياحلماقتي وغبائي..

الي��وم تعر���س عل��يَّ حيات��ي ح�ش��رات عل��ى م��ا فرط��ت يف 
جن��ب اهلل.. 

اأن��ا الكاف��ر برب��ي وباآي��ات رب��ي، اآمن��ت ب��اهلل وكتبه ور�ش��له 
لكن لالأ�ش��ف بعد فوات االأوان..

وطلع��ت  والتوب��ة،  النج��اة  فر���س  كل  انق�ش��ت  اأن  بع��د 
�شم�ش��ي م��ن مغربه��ا..

اليوم ما من توبة..

االآن اأرى ال�شيطان بو�شوح ي�شخر مني ويهزاأ بي.. 

متاًما كما فعل ب�)بر�شي�شا()1)..

االآن ه��و يت��رباأ من��ي، اأم��رين اأن اأطيع��ه، فاأطعت��ه ثم تخلى 
عني ذلك امللعون..

تلك االأر�س غريبة عني مل تطاأها قدماي من قبل.. 

يف  وأزهدهم، ظل  زمانه  أهل  أعبد  وكان  إرسائيل،  بني  من  راهبًا  كان  )1)برصيصا 

صومعته يعبد الله سنني طوال، مل يعصه شيئًا، أغواه الشيطان، فزنا بامرأة وأجنها، وأمره 

أن يقتلها، ثم أمره أن يسجد له لينجيه من إخوتها، ففعل، فتربأ منه الشيطان وقال إين 

بريء منك إين أخاف الله رب العاملني، وأُخذ فقتل عىل الكفر..     
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ما ذلك ال�شوت الذي اأ�شمعه.. 

�ش��وت كاأن��ه ياأت��ي م��ن ال�ش��ماء عميًق��ا عالًي��ا،  ي��كاد ي�ش��م 
اأذناي..

)لقد مت ب�شبب اأمثالكم(..

بغت��ة واأثن��اء �ش��ريي وج��دت البح��ر اأمام��ي وه��ذا الطف��ل 
ال��ذي اأبك��ت �شورت��ه املالي��ن يف اأنح��اء الع��امل يتم��دد عل��ى 

ال�ش��اطئ..

ث��الث  العم��ر  م��ن  البال��غ  ك��ردي(  )اآالن  الطف��ل  اإن��ه 
�ش��نوات، ال��ذي ه��رب م��ع اأهل��ه م��ن وي��الت احل��رب االأهلي��ة 
يف �ش��وريا، فانزل��ق م��ن ي��د اأبي��ه عق��ب انق��الب الق��ارب به��م 
يف عر���س البح��ر املتو�ش��ط، ولق��د ت��ويف مع��ه يف احل��ادث اأمه 

واأخ��وه، ع��رثوا عل��ى جثت��ه عل��ى اأح��د ال�ش��واطئ الرتكي��ة.. 

 متاًما كما راأيته على �شا�شات التلفاز..

اأال ترينه يا اأمي؟

ليت��ك تطفئ��ن ه��ذا الق��راآن ف��اإن كل ح��رف من��ه يحرقن��ي 
حرًقا..

اإنه كما النار 	 بل كاألف األف نار من ناركم 	
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 ليتن��ي اأ�ش��تطيع اأن اأتكل��م فاأحك��ي ل��ك ي��ا اأم��ي ع��ن اآالم��ي 
وعذابي..

لي��ت دموع��ك الت��ي تنهم��ر عل��ى خدي��ك م��ن اأجل��ي تك��ون 
�شفيعة يل عند ربي، لكنني اأعلم اأنه ما من فائدة، قد �شبق 

العذل.. ال�شيف 

، فل��ن ينف��ع الن��دم  لق��د كان��ت نتيج��ة م��ا فعل��ت وب��ااًل عل��يَّ
وال الل��وم بغ��ري طائل..

وم��ن قل��ب البح��ر يخ��رج )�شوفيت���س( مقب��اًل يف ب�ش��ر، 
ومن �شدره ت�ش��يل الدماء، رائحتها وال اأجمل، وجهه م�ش��رق 
كم��ا املالئك��ة، رغ��م اأين مل اأَر املالئك��ة يوًم��ا، كل م��ا اأعلم��ه    
اأنه��م خلق��وا م��ن ن��ور، وه��ا هو وجه )�شوفيت���س( ي�ش��ع ن��وًرا..

اأ�شمعه يقول �شيًئا.. 

ورغم كل اآالمي، اأرهفت ال�شمع كي اأميز ما يقول:

االآن ن�شخر منك كما كنت تهزاأ بنا.  	 

ه��ذا ال��ذي كن��ت اأن��ا ال�ش��بب يف هدايت��ه، ي�ش��خر من��ي 
ج��راء حماقت��ي..

 من الوا�شح اأن كل اأعمايل تعر�س علي ح�شرات..
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ليتني �شليت وت�شدقت وعملت �شاحًلا فيما تركت..

هن��اك َم��ن يط��رق عل��ى موؤخرت��ي، وح��ن التف��تُّ وج��دت 
ه��ذا ال�شغ��ري، ال��ذي فجرت راأ�ش��ه 	يف �ش��وريا اأم��ام ناظري 

والدي��ه واأخيه..

��ا يتطل��ع اإىل بوجه��ه املالئك��ي، ورائحت��ه كرائح��ة  اإن��ه اأي�شً
)�شوفيت�س(..

رجع��ت لل��وراء �شعًق��ا مبتع��ًدا عن��ه، وال ت��زال االآي��ات تتل��ى 
وحترقني، واأمي ال تزال تنظر اإيلَّ يف ح�ش��رة..

�ش��احميني ي��ا اأم��ي، مل اأك��ن اأعل��م اأن��ه هن��اك ح�ش��اب، 
ظنن��ت اأنه��ا اإن ه��ي اإال ميتت��ي االأوىل وم��ا اأن��ا مببع��وث م��رة 

اأخ��رى..

كن��ت عل��ى عل��م، لكنن��ي مل اأعم��ل ب��ه، فانطبق عل��ي القول 
باأين كما احلمار اأحمل اأ�شفاًرا..

حت��ى  الدمي��م،  ووجه��ي  رائحت��ي  م��ن  ينف��رون  كله��م 
)ماليكا( التي حتبني، وباعت الدنيا كلها من اأجلي، ت�شمئز 

مني..

من رائحتي..  
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من وجهي القبيح..

اأ�ش��عر بال��دود يلته��م ج�ش��دي، يعي��ث ف�ش��اًدا حت��ت جلدي، 
لق��د ب��ت كجث��ة متحلل��ة، ُرغ��م اأن روح��ي مل تف��ارق ج�ش��دي 
بع��د، حًق��ا كن��ت انت��وي توب��ة �شادق��ة خال�ش��ة، لك��ن االأمر قد 
ا�شتفحل، وقد عزف قلبي عن االأمل عزوًفا منكًرا، فال توبة 

يل م��ا دام��ت قد اأتتن��ي املنية..

اأريد اأن اأنطق ال�شهادة، لكن ملن تكون ؟

�شرت اأجهل َمن هو ربي..

كن��ت اأعرف��ه قب��ل تل��ك اللحظ��ة الع�شيب��ة، لكنن��ي االآن 
�ش��رت اأجه��ل َم��ن ه��و ربي..

�شرت كاالأعمى بعد اأن كنت ب�شرًيا..

اأذكر كل �شيء بال ا�شتثناء، اإال ربي..

)مالي��كا( ُرغ��م حب��ي له��ا وحبه��ا يل، جتل���س االآن م��ع 
اأهله��ا مت��رح  وت�شح��ك، دون اأن تك��رتث حل��ايل، اأن��ا اأراه��ا 

بو�ش��وح، رغ��م اأنه��ا يف غرف��ة اأخ��رى.. 

عجي��ب ه��و اأم��ر االإن�ش��ان، يتج��رب يف االأر���س، ويه��دم 
اجلب��ال، يح��ب ويك��ره، ي�ش��فك الدم��اء، ومهم��ا كان تراب��ط 
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النا���س ببع�شه��م، ح��ن تخ��ور ق��واه اأو مي��وت، ي�ش��ري كمن مل 
يغ��ن باالأم���س..

فج��اأة تال�ش��ى الي��م، فق��ط الي��م، وحت��ول كل �ش��يء م��ن 
ح��ويل اإىل اأر���س منب�ش��طة، ال ت��رى له��ا بداي��ة وال نهاية، واأنا 

وح��دي م��ع ه��وؤالء ال��ذي ظه��روا يل..
ذل��ك الغ��ارق م��ا ي��زال ملق��ى عل��ى وجه��ه، واب��ن فرا���س، 
ا  ينظر يل يف �شمت دون حراك، لكن نظرته اإيّل تقطر بغ�شً

��ا يتابعني يف �شمت.. ال ح��دود له، )�شوفيت���س( اأي�شً
ال�شمت هو �شيد املكان..

ث��م وب��دون مقدم��ات جعل��ت االأر���س م��ن ح��ويل تنب��ت 
االآالف م��ن الب�ش��ر..

منه��م َم��ن اأعرف��ه، ومنه��م َم��ن مل اأره م��ن قب��ل، لكن��ي 
اأعل��م َم��ن ه��م..

 تل��ك االأم الثكل��ى، وذل��ك املعتق��ل ال��ذي م��ات ظلًم��ا يف 
ال�ش��جن من التعذيب، واآخر قلتلته اأنا، واأخرى قتلتها، وتلك 

وه��ذا وذاك..

كل ه��وؤالء �شحاي��ا اأبري��اء، منه��م َم��ن قتلت��ه اأن��ا، والبقي��ة 
كان ال�ش��بب يف قتلهم َمن هم على �ش��اكلتي..
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وازداد االأمل، �ش��اع يف كل ج�ش��دي، وراأي��ت االأر���س م��ن 
حويل تنبت اأ�شواًكا �شلبة، وجعل كل هوؤالء االأبرياء يقرتبون 

من��ي يف بطء رهيب..

خميف..

اأحاط��وا ب��ي كم��ا ال�ش��وار باملع�ش��م، حت��ى ذل��ك ال�شغ��ري 
الغ��ارق، نه���س م��ن رق��اده، وتوجه نحوي..

��ا، تكومت على نف�ش��ي  خ��ارت كل ق��واي، ث��م هوي��ت اأنقا�شً
كاخلرقة، انحنى كثرًيا منهم نحوي، وبداأوا ي�ش��حبوين على 

ال�شوك، الذي كان ميزق روحي متزيًقا..

اأ�شرخ لكن ما من جميب..

انقذيني يا اأمي..

اأال ت�شمعن �شراخي ؟ اإين ا�شتنجد بك..

تلك االأ�شواك متزق حلم ج�شدي متزيًقا..

تنفذ اإىل عظامي..

متزق اأح�شائي..

ها هي روحي ُتنتزع من ج�شدي املتهالك يف ق�شوة..
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ما كل هذا العذاب..

االآن خرجت روحي..

فج��اأة اأطل��ق )اأحم��د( �ش��هقة عالي��ة طويل��ة، اأجفل��ت منها 
اأم��ه وخف��ق قلبه��ا، ث��م �ش��كنت حركت��ه متاًم��ا، فجعل��ت ته��زه 
وتنادي��ه، و�شع��ت راأ�ش��ها عل��ى �ش��دره، لق��د توق��ف نب�ش��ه، 
فاأطلقت �شرخة مدوية تنادي با�ش��مه،  معلنة بها عن موته، 
ويف �ش��رعة ال��ربق كان جمي��ع َم��ن بالبي��ت م��ن حوله��ا ملبي��ن 

النداء..

ويف تل��ك اللحظ��ة كان الق��ارئ ي��ردد تل��ك االآي��ة، وه��و ال 
يتمال��ك نف�ش��ه م��ن �ش��دة البكاء.. 

)يا ح�شرة على العباد(..

حًقا..

 يا ح�شرة على العباد..

8
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كانت جنازته عجيبة بحق..

جن��ازة اقت�ش��رت عل��ى اأه��ل بيت��ه وزوجت��ه، واأم )مالي��كا( 
وابنتها وزوجها..

اأب��ى جريانه��م حت��ى ح�ش��ور اجلن��ازة، وال حت��ى  لق��د 
ال�ش��الة علي��ه، ب��ل ورف���س اأه��ايل املنطق��ة  اأن يذيع��وا خ��رب 

موت��ه يف مك��ربات ال�ش��وت بامل�ش��اجد..

حتى املُغ�شلن اأبوا اأن ُيغ�شلوه..

لو اأن امليت كلًبا لكان امل�شهد اأف�شل بكثري من جنازته..

يتل�ش�ش��ون  منازله��م،  يف  علي��ه  يدع��ون  جريان��ه  كان 
النظ��ر اإىل اجلن��ازة، م��ن خلف نوافذهم تتملكهم ال�ش��ماتة، 

من ه��ذا امل�ش��هد..

مل يك��ن هن��اك م��ن يدع��و ل��ه اإال اأم��ه وزوجت��ه، اأما �ش��قيقه 
فقد اآثر ال�شمت، رغم ما يعرتيه من حزن على �شوء خامتة 

اأخيه..

اإال  ي�ش��يعها  اأن  اأب��ى  الت��ي  جنازت��ك،  ب��ن  م��ا  �ش��تان 
امل�شطرون، وجنازة )�شوفيت���س( التي كان يتمنى ح�شورها 

املالي��ن، الذي��ن كان��وا يدع��ون ل��ه بالرحم��ة واملغف��رة..
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ق��ام �ش��قيقه بغ�ش��له ومع��ه )چ��ورچ( فق��ط، ولك��م كان��ا 
يتاأذي��ان م��ن رائحت��ه وجل��ده الغام��ق املتغ�ش��ن..

اأم )ماليكا( كانت تدعو عليه من كل قلبها:

اذه��ب اإىل اجلحي��م غ��ري ماأ�ش��وف علي��ك، لق��د اأذقتن��ا 	 
العذاب األواًنا.    

 انته��وا م��ن دفن��ه،  فع��ادوا اإىل البي��ت، وان�ش��رف اأه��ل 
)مالي��كا( بع��د اأن عر�ش��وا عليه��ا الذه��اب معه��م، بحج��ة اأن 
زوجه��ا ق��د م��ات، ومل يع��د له��ا اأح��د يف البي��ت، لكنه��ا اأب��ت 

واأ�ش��رت اأن تعي���س م��ع اأم زوجه��ا و)موؤم��ن(..

ع��ام م�ش��ى عل��ى وف��اة )اأحم��د( عر���س الكث��ريون الزواج 
عل��ى )مالي��كا( لكنه��ا كان��ت ترف���س ب�ش��دة، اإىل اأن اأقنعته��ا 
حماته��ا بال��زواج م��ن ذلك ال��رثي املتدين، وهو الذي كان قد 
عر���س عليه��ا ال��زواج غ��ري م��رة، وا�ش��تجابت )مالي��كا( بع��د 
اإحلاح �شديد من اأهل زوجها، الذين تعلقوا بها وابنها، لكن 

ل��و اأقنعوه��ا باأال تتزوج ف�ش��وف يظلمونها..

تزوج��ت من��ه عا�ش��ت مع��ه ه��ي وابنه��ا، لكنه��ا مل تقط��ع 
�شلته��ا ب��اأم )اأحم��د(، مل مينعه��ا الرجل عنها، يفع )موؤمن( 
رباه الرجل تربية ح�شنة، و�شار حاماًل لكتاب اهلل هو واأمه..
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اأي ذك��رى  ل��ه  يع��د  )اأحم��د( متاًم��ا، مل  اأم��ر  ون�ش��يت 
بداخله��ا، فه��و و�شم��ة ال متح��ى..

)ناتالي��ا( امتنع��ت ع��ن ال��زواج، ومن اأح��د املالجئ تبنت 
طفاًل واأ�شمته كما اأخربت )�شوفيت�س(..

اأ�شمته )عبد امللك(..
اأم��ام �ش��ورة كب��رية موؤط��رة  ويف رده��ة بيته��ا، وقف��ت 
ل�)�شوفيت���س(، واإىل جواره��ا طف��ل �شغري، تبارك اخلالق يف 

جمال��ه، ت�ش��ع يده��ا عل��ى منكب��ه، وحت��دث )�شوفيت���س(:
ال تقل��ق ي��ا حبيب��ي، لق��د عاهدت��ك اأن��ه ل��ن يك��ون يف 	 

حيات��ي رج��ٌل غ��ريك، فبالن�ش��بة يل ق��د م��ات كل رج��ال 
الع��امل مبوت��ك.. ه��ذا لي���س ابن��ي، اإن��ه طفل �ش��وري فقد 
كل اأهل��ه، فتبنيت��ه ف�ش��ار مبثاب��ة االب��ن احلقيق��ي يل..      
 هن��ا جذبه��ا الطف��ل من مالب�ش��ها، نظرت اإليه يف ت�ش��اوؤل 

ف�شاألها يف براءة:
مام��ا.. ه��ل اأن��ا ل�ش��ت ابن��ك كم��ا تخربي��ن باب��ا ال��ذي يف 	 

ال�شورة ؟  
 انط��وت و�شمت��ه اإىل ح�شنه��ا، وق��د اأده�ش��ها اأن��ه ق��د فهم 

كالمها، ثم قالت يف حنان:
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ال ي��ا حبيب��ي اأن��ت ابن��ي وحبيب��ي وعم��ري كل��ه، وه��ذا هو 	 
بابا.   

عاد ي�شاألها:

وهل بابا ي�شمعنا ؟   	 

حملته ونه�شت به، وهي تقول �شاحكة:

 نعم يا حبيبي ي�شمعنا.	 

ثم غمزت لل�شورة كاأنها من حلم ودم �ش��تفهم دعابتها، 
قائلة يف حزن رغم اأن ظاهر ما تقوله دعابة:

اأ�ش��معت ي��ا )�شوفيت���س(.. اإن��ه ابن��ي حبيب��ي ال��ذي ل��ن 	 
اأتخل��ى عن��ه.. فاأن��ا الي��وم اأم )عب��د املل��ك(.. ال تن���س 

ه��ذا.. اأن��ا اأم )عب��د املل��ك(..

ث��م اقرتب��ا م��ن ال�ش��ورة وقب��اله �ش��وًيا وقل��ب )ناتالي��ا( 
يفي���س حناًن��ا..

..   تمت   ..                                                                                                                                           
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�شدر للكاتب..

�شل�شلة روايات �شدر منها عددين..

1	 قدرات خا�شة )رواية(.. عن دار اإبداع.

2	 بعث ال�شيطان )رواية(.. عن دار اإبداع.

3 	 رواية )جحيم كابجرا�س( عن دار جولدن بوك.
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