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تقديم

الق�س�ص اأ�سلوب جميل لإمتاع القارئ وم�ساركته واإيقاظ حوا�سه. وهي مزيج من 

الّفن والإبداع يعي�ص فيها القا�ّص حالة المتلقي، وي�سعر القارئ اأنه بطل الأحداث التي 

يقراأها. فيحدث ان�سجام وتناغم وخا�سة عندما تتطابق الحالت. والإن�سان مجموعة 

من الم�ساعر والأحا�سي�ص المختلفة كما عّبر عنها ال�ساعر الأمير خالد الفي�سل )قالت 

من اأنت. وقلت مجموعة اإن�سان(. يقول عبد الرحمن منيف »اإن المق�سود لي�ص ق�ساء 

تبداأ  اأن  الرواية  تنتهي  عندما  يجب  واإنما  �سميرك.  تريح  كي  دمعتين  واإنحدار  وقت 

اأنت«.

يقود  الأدب  اأن  اإّل  العلم  نعي�ص في ع�سر  اأننا  وبالرغم  »اأنه  الحكيم  توفيق  ويقول 

العلم. حيث يلهم خيال العلماء، ليحاولوا تحقيق هذا الخيال، ويقول اأني�ستاين )الخيال 

اأهم من المعرفة(.

ي�سر وزارة الثقافة والريا�سة من خالل اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية تقديم 

ق�س�سية  مجموعة  بتالت(  وخم�س  )وردة  بعنوان  وهو  الأعزاء  للقراء  الإ�سدار  هذا 

للكاتبة القطرية �ّشمة �ش�هين الكواري تج�ّسد بع�سًا من �سور الحياة المحيطة.

خدمة  المّتميز  الثقافي  الإنتاج  من  بمزيٍد  الوعد  على  الكتاب.  يروقكم  اأن  نتمنى 

للوطن الكريم والقارئ العزيز. 

اإدارة البحوث والدرا�ش�ت الثق�فية  

               )2016م(
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وردة وخم�س بتالت

اأنا وردة واحدة،

اأنا �سكل الجوري، ونقاء اليا�سمين، وبهاء الليلك، وعبير الفل، ورونق الكادي. اأمي 

اأ�سمتني )�سو�سن( واأبي ناداني )روحي(، وتغزل با�سمي قائلين: اأنِت يا روحي �سو�سن. 

له  يحلو  فكان   ،2007 خريف  في  �سرعي  قران  بعقد  به  ارتبطت  الذي  زوجي  اأما 

ال�سخرية من ا�سمي مردًدا: اأيعقُل اأنِك قطرية من اأ�سل َقَبلي.. ويكون ا�سُمِك �سو�سن؟ 

لماذا لم ي�سموِك ن�سرين مثاًل؟ األي�ص ا�سم ن�سرين �سبيًها، في المعنى، �سو�سن؟

الزفاف غير  ليلة  ليال من  نائمة عندما عاد زوجي متاأخرًا بعد �سبع  كنُت ن�سف 

البهية، كنُت اأنتظُر كفرا�سة حالمة، كل ليلة، مفاجاأًة ما، ولأكون اأكثر واقعية وتحديدًا، 

كنُت اأنتظر تذكرَتْي �سفر، لق�ساء �سهر الع�سل في اأي بلد كان، لم اأكن اأحلم بال�سفر 

على الدرجة الأولى اأو درجة رجال الأعمال، اإلى البلدان الأوربية الباهظة التكاليف، 

كنُت اأحلم بالدرجة ال�سياحية لأي بلد كان .. قريب اأو بعيد.

اأق�سًم اأني لم اأكن لأجروؤ، حتى في عالم الخيال، على اإقحام نف�سي في اأي من متاجر 

اأكتفي، )و�ساأكتفي  اأن  اأنوي  التب�سع ال�سهيرة، ول حتى دخول المطاعم الراقية، كنُت 

ال�سندويت�سات  من  �سغيرة  بوجبات  والدي،  بيت  من  بها  جئُت  التي  بمالب�سي  حّقًا( 

ال�سريعة، اإن اأراد هو ذلك.
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اأذنبي اأني ن�سدُت ال�سعادة؟ طلبُت اأن ن�سنع مًعا ذكريات جميلة؟ اأذنبي اأنها كانت 

بقيت  التي  عرو�سه  على  متاأخرًا  متاأخرًا..  زوجي  عاد  الليلة،  تلك  في  اأحالمي؟  كل 

حتى ال�ساعة الثالثة فجرًا في انتظاره. اأتراه يعاقبني، ولم يعاقبني، اأتراني غبية لهذه 

الدرجة لأجهل ذنبي؟ 

اأذكُر اأنني في ذاك الم�ساء، �ساألُت عري�سي بهدوء عندما اأو�سلني لبيت اأهلي:

- في اأي �ساعة �ستح�سر ل�سطحابي؟

عب�ص، وهو ينظر ل�ساعة يده، ورد علي بنبرة باردة:

- ولماذا اأرجع ل�سطحابك، دعي اأهلِك يو�سلونِك للبيت؟

اآثرُت ال�سمت، لربما  اأتمكن من الرد عليه،  �سدمتني اإجابته، ول�سبب مجهول لم 

يكون هذا هو خطئي الأول، اإل اأنه لم يكن الأخير. 

�سمُت .. وطال ال�سمت، تماًما كما طالت الخطيئة، لتتمدد وتت�سعب، وتتحول لوح�ص 

اأ�سطوري، وجّد منذ القدم واأبى اإل اأن يوقظني من حماقتي، ويفتر�ص اأحالمي ال�سقية؟ 

اخترعُت لوالدتي حكاية ما، لأبرر لها عدم قدرة عري�سي على الرجوع ل�سطحابي، 

�سدرت عنها حركة ذهول، ورفعت حاجبيها وهي تومئ موافقة، كان بالإمكان اأن تنطلي 

الحكاية الكاذبة على الكل، اإل عقل اأمي وقلبها. 

بيت..  ل  يعاملِك؟  اأهكذا  به،  ر�سينا  اأننا  يكفيني  األ  لي:  تقولن  عيناها  وكانت 

ل �سفر.. ل مهر قيم.. ثم ماذا؟ حتى المعاملة الجيدة مفقودة!؟

قراأُت كل هذا، واأكثر بكثير في عيني اأمي. تجاهلت الأمر برمته، لم اأجب، كان هذا 

الزوج اختياري ونتيجة اإ�سراري ول بد لي اأن اأتحمل كل العواقب.

اأو  جميل  �سيٌء  الحجرة  في  لي�ص  الفراغ،  اأتاأمُل  ال�سرير،  حافة  على  جال�سة  كنُت 

مميز، لي�ص في الحجرة حتى لوحة اأو وردة اأو مفر�ص راٍق يليق بعرو�سين جديدين، كل 
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�سيء كان قديمًا وجاّفًا، كقدم هذا المنزل  ال�سعبي الذي بني في اأوائل الثمانينات، اأي 

قبل ا�ستقبالي للحياة بنحو اأربعة اأعوام، وكجفاف الم�ساعر التي يقابلني بها هذا الزوج 

منذ ارتباطي به بعقد �سرعي منذ �سهرين اأو يزيد بقليل.  

رمقني بنظرة باردة، وهو يدلف لحجرة نومنا المتوا�سعة، و�ساألني بنبرة ممتع�سة:

- ها.. اإذن عدِت .. 

ثم اأكمل بنبرة جافة:

- لم تفتعلين الم�ساكل من الفراغ ..

فتحُت عينَي ده�سة، لم اأعلم ما هي الم�ساكل التي افتعلتها، وكيف افتعلتها، ومتى 

حدث ذلك؟ 

فاأنا العرو�ص المنك�سرة المذللة التي تنتظر عري�سها في جوف الليلة وحيدة بائ�سة، 

والتي لم يكلف عري�سها نف�سه عناء دعوتها لتناول المثلجات اأو حتى كوب قهوة في اأي 

مكان كان!

ثم تابع وقد احتدت نبرته:

موجودان؟  وال�سائق  اأهلِك  بيت  و�سيارة  للبيت،  ا�سطحابك  مني  تطلبين  -  لماذا 

األ�سِت من عائلة مو�سرة؟  

لم اأجب، لأني ل اأعلم ماهية �سوؤاله، لأتمكن من تحديد نوعية الإجابة؟ نظر اإلي 

�سذًرا، ثم قال لي بنبرة اآمرة:

- ماذا بِك؟ لم ل تردين؟ هل اأ�سبحِت فجاأة خر�ساء؟

اآمنُت اأنه كان يفتعل ذريعة لل�سجار. بل �سيء اأكبر من ذلك بكثير، اإنه يفتعل ذريعة 

للخ�سومة، واأية خ�سومة! اأتراه ي�سعى لخ�سومة اأبدية، ونحُن لم نبداأ حتى الم�سوار؟
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ا�ستدعيُت كامل حوا�سي لتكون على اأهبة ال�ستعداد لمواجهة الهجوم المباغت الذي 

كان على و�سك البدء، ل.. بل اإنه قد بداأ فعاًل، ول منا�ص من مواجهته، اأو ال�ست�سالم 

له. وما �سبب الهجوم، اأيعقل اأن اأكون اأنا طبيبة الأطفال ذات الواحد والثالثين عاًما، 

غبية لدرجة تجعلني ل اأعي اأ�سباب الهجوم علّي!؟

من  القادمة  ال�سرا�سة  اأمام  حركتي  و�سلت  �سنمّت  تفكير،  ل  عمل،  ل  العمل؟  ما 

اأ�سباب مجهولة.    

تابع قائاًل، بنبرة متعالية:

-  اآه.. فهمُت لم ل تتكلمين؟ .. لأنه لي�ص لديك مبرر؟ يا لك من زوجة خرقاء.. ل 

نفع لِك، كل ما ت�سعين اإليه هو اأن تتعبيني بالم�ساوير، بينما يرتاح اأهلِك منِك؟ 

طبعًا لم ي�سدقوا اأنف�سهم عندما تخل�سوا منِك، كنِت عبئًا ثقياًل عليهم! 

اأ�سار بتعاٍل نحو الباب باأ�سابعه ال�سمراء الطويلة قائاًل:

-  اإذا كنِت تعتقدين اأنني غبي، فاأنِت مغفلة .. لقد اأطلعتني اأمي على كل �سيء؟  اأنِت 

�سفحة مك�سوفة بالن�سبة لي؟ وكما يقولون.. الباب ي�سُع جمل يا حلوة الحلوات؟

بال �سك �سمعتُه للتو يعايرني، بتاأخر �سني عند الزواج؟ 

ا تاأخر �سنّي، اأم تاأخر فهمي، ومنطقي، وقدرتي على الحكم على الأمور؟  اأحقًّ

ل ريب اأن ذلك، كان اإعالنًا بالطرد، لكن لأني لم ا�ستوعبه، ولأني اأرف�ص بب�ساطة 

ا�ستيعابه، رف�سُت تنفيذه. 

غير  المتتابعة  غ�سبه  موجات  في  ال�سباحة  اأو  معه،  المتابعة  على  قادرة  اأعد  لم 

المبررة، لم اأعد قادرة على ركوب موجاته، لأنني ب�سهولة منذ القدم �سباحة فا�سلة. 

اأفكاري تحارُب بع�سها وتتخا�سم. �سار زوجي مجرد �سخ�ص واقف  راأيُت خيوط 

اأمامي، يمثل بالن�سبة لي خطًرا عظيمًا، ل يتبعه اإل خطر اأكبر منه!
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اأجفلُت بع�ص الحين. ل ت�سف م�ساعر الحزن والألم ما اأ�سعُر بِه الآن، كنُت اأتجرع 

الإهانات والفظاظة �سّرًا وجهرًا، فيبدو اأن اأمه تعلُم الكثير مما يجري بين العري�سين 

الآن؟ بل اأكاُد اأجزُم اأنها هي وراء كل ما يحدث؟

كنُت اأ�سٌم بيدي المرتجفتين على الكوب الدافئ القابع بين راحتّي، لأحتمي بدفئه 

من جفوة زوجي غير المبررة، والذي ل اأعرف كيف قبلُت بِه اأن ي�سير زوجي؟ 

يدي  راحة  في  الغا�سبة،  م�ساعري  بتخبئة  اأقوم  عندما  نف�سي،  اأخادع  اأتراني 

عليه...  ومر�سوم  اأحبك،  كلمة..  بغباء  عليه  المكتوب  الكوب،  هذا  على  الم�سمومتين 

قلبان!؟ 

ُترى اأي حماقة جعلتني اأخدع نف�سي، واأكتب على الكوب.. اأحبك؟!

من اأحُب اأنا هنا؟ 

اأاأقول لنف�سي اأنا اأحبِك؟. 

اأو اأقول له اإنني اأحبك؟ 

اأم اأقول اإنه هو معاذ اهلل يحبني؟ 

اأم تراني اأقول للنا�ص اإن اأحدًا ما يحبني؟ 

الآن�سات  كبقية  اأن�سده  واأن  الحب  اأنا  اأ�ستحُق  األ  اأحدهم؟  يحبني  ل  لم  ل؟  ولم 

الحالمات الجميالت حّبًا حالًل �سرعّيًا بين زوج وزوجة؟ 

ل  كنُت  واأنني  وقريباتي؟  �سديقاتي  كبقية  دبلة  األب�ص  اأن  اأ�ستحق  ل  اأنني  اأيعقُل 

اأ�ستحق اأن اأرتدي ثوب الزفاف؟ 

كل ما كنُت اأريده هو اأن اأرتبط برجل بالحالل لأحبه ويحبني، لأ�سعده وي�سعدني، 

اأجل تاأخرُت في الرتباط، كل �سديقاتي ومعظم قريباتي، تزوجن في �سن مبكرة اأكثر 



12

بكثير مني، بل منهن من �سار لها الآن خم�سة اأطفال اأو �ستة، ودخل اأبناوؤها المدر�سة، 

وو�سلن ل�سفوف متقدمة، فماذا عني اأنا؟ 

اأيعقل اأنني كنُت مخطئة عندما وافقُت على هذا العري�ص؟ 

العاقلة  للفتاة  اأهّم به ع�سقًا، كنُت نموذًجا  الزواج، لم  اأحبه قبل  اأختطفه، لم  لم 

الموؤدبة ال�ساذجة في فترة مراهقتي المثالية، كانت لي اأحالمي وما اأزال، لكني كنُت 

ق�سة  لأعي�ص  ال�سحرية!  الأعاجيب  اأجمل  منه  لأ�سنع  ال�سرعي  الرتباط  اأنتظر  دائًما 

ع�سق خيالية، ت�سبه ق�س�ص الغراميات التي كنُت اأهيُم بها، بل اأكثر منها بكثير! لكن 

هذا لم يحدث؟

مرت �سنون ولم ياأت العري�ص، اأتراها طبيعة درا�ستي التي حتمت علّي البقاء في بيت 

الطالبات في كلية الطب بم�سقط كانت هي ال�سبب.

كنُت اأعود العام تلو العام، لأجد فالنة قد خطبت، وفالنة تزوجت ثم اأنجبت طفاًل 

واثنين وثالثة، وعندما اأنهيت البكالوريو�ص كانت �سقيقتّي اللتان ت�سغراني قد تزوجتا 

ورزقتا باأبناء، اإحداهما بطفلين، والأخرى كانت حاماًل في طفلها الثالث. 

لماذا اأحّمُل كلية الطب م�سوؤولية التاأخر في �سن الزواج؟ 

لم ل تكون �سروط اأ�سرتي هي ال�سبب؟ ولم ل يكون لوني الحنطي و�سكلي المتوا�سع 

هو ال�سبب؟ فال اأجروؤ على قول حتى جمالي المتوا�سع، لأني ل اأ�ستطيع روؤية م�سحة من 

الجمال على وجهي؟

اأتراني قليلة، اأم عديمة الثقة بالذات؟ ل اأريد اأن اأعرف، ل اأريد اأن اأواجه نف�سي، 

ل�سُت بحاجة لذلك الآن، كل ما اأريده زوج واأطفال.  

اأتراني اأخطاأُت.. ا�ستعجلُت.. 

توقف عري�سي ال�سنديد لبرهة من الزمن. ثم ا�ستمر!
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كان يفور كمرجل فوق بركان.. كان ن�سيًطا ب�سكل غير عادي.. كان ن�سيطُا للغاية، 

ولديه الكثير من الأقوال ال�سارية، التي يعتزُم بها نه�ص عظامي، وتقطيع لحمي، فاأنا 

بالن�سبة لهذا الوح�ص مجرد هدف وا�سح، وفري�سة �سهلة. 

وما اأ�سهل افترا�ص من ت�ست�سعف ذاتها في مواجهة من ي�ستقوي عليها، بعلو �سوته، 

وانتفاخ اأوهامه. 

ما اأ�سهل افترا�سها وقد مثلت دور ال�سحية ال�سعيفة، وا�ست�سلمت لخرافة قوته؟ 

اأغم�سُت عيني لثواٍن، بدوُت كمن ت�ستدعي المجهول، والمجهول يرف�ُص اأن ي�ستجيب 

لها. 

األقى نف�سه على ال�سرير بتكا�سل، زافًرا بقوة، وهو يتمتم بلهجة مبطنة بالتهديد: 

لكي ن�ستمر في حياتنا معًا ل بد اأن نتفاهم. 

كانت جملة الوعيد تلك هي الوحيدة العاقلة التي قالها حتى الآن. ول بد اأنها هي 

اإنه يقف بنذالة على جرحي لكي  اأعّي معنى ما يفتعله معي.  المفتاح الذي �سيجعلني 

ن�ستمر في حياتنا معًا. وبثمن �سيحدده هو، ل بد اأن نتفاهم. 

ترى من �سيتفاهم مع من؟ 

ليعود  فعاًل،  اأمه  مع  تفاهم  قد  اأنه  اأم  معي،  �سيتفاهم  هو  اأم  معه،  �ساأتفاهم  اأنا 

ويتفاهم معي بطريقته. اأم اأنا التي ل بد اأن تتفاهم مع نف�سها؟

كوبي  و�سعُت  وقفُت  عجل،  على  خلفه  من  الباب  واغلق  للحمام،  دخل  تركني، 

ثمن  اأي  ترى  وت�ساءلت:  قابلتني، عال الحمرار وجهي،  اأقرب من�سدة  الم�سكين على 

�ساأدفع لأجعله يبقى معي؟ اأو بالأحرى لأبقى متزوجة اأمام الآخرين، الذين بت اأعمل 

لهم األف ح�ساب، اأكثر من حياتي ذاتها؟!
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ثم تمتمُت: اأاأجروؤ واأخرج عن طوري، واأواجهه بما اأ�سعُر بِه الآن .. ل ريب اأني �ساأقع 

في متاعب حقيقية �سعبة!

زفرُت واأنا اقع جال�سة على كر�سي الزينة القابع اأمام طاولة الت�سريحة، اأنظر بال 

اأتراني  وهم�سُت:  براحتّي،  راأ�سي  واأ�سندت  الثمينة،  لعطوري  زينتي،  لأدوات  مبالة 

متيقظة  واأبقى  البغي�سة،  الحياة  بمثل هذه  اأقبُل  ا  اأحقًّ المزرى؟  الواقع  لهذا  اأ�ست�سلم 

لأدنى كلمة واأدنى حركة؟ اإنه يعتبر حديثي العادي معه وا�ستف�ساري عن موعد عودته 

عائلية  حياة  اإقامة  اأردنا  اإذا  الم�ستقبل  في  �سيفعل  ماذا  ترى  له،  اإهانة  ل�سطحابي 

حقيقية؟

لم يعد يدور في خلدي غير درا�سة نف�سي وقراري، وتذكرُت ما ل ي�سعني ن�سيانه: 

تحذير والدّي لي.

فقبل عقد القران بليلة جمعتني بهما جل�سة هادئة في ال�سرفة المطلة على الحديقة 

الأ�سجار  بين  منظم  ب�سكل  متناثرة  خفيفة  جميلة  اإ�ساءات  تنيرها  التي  الخلفية، 

هناك وهناك، وعبق ورد اليا�سمين الفواح يزكي اأنوفنا، ونقيق ال�سفادع في النافورة 

ال�سناعية التي تتو�سط الحديقة يمالأ المكان.

كنا نلتف نحن الثالثة حول من�سدة م�ستديرة بي�ساء، ولم يكن اأي منا ينظر لالآخر، 

وكاأننا بتنا نتحا�سى ذلك في الآونة الأخيرة، ب�سبب كثرة نقا�ساتنا التي اأخذت تطول، 

ونبرتنا التي تحتد ب�سبب مو�سوع زواجي.

واكتفيُت بتاأمل نقاء بيا�ص زهر اليا�سمين، واأنا اأت�ساءل داخل نف�سي: ما الذي يميز 

اليا�سمين عن كل الورود، لونه اأم رائحته، اأم �سكله، اأم كل هذا مًعا؟

اقتربت مر منزلي العزيزة، كانت �سيدة م�سنة من اأ�سول فار�سية تعي�ص في منزلنا 

ا من العائلة، بل ول نمانع م�ساركتها لنا في  حتى قبل اأن اأولد اأنا، ونعتبرها فرًدا هامًّ

جل�ساتنا ونقا�ساتنا.
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كعكات  تحمل  ثمينة مزخرفة  �سحون  عليها  المنوعة،  الع�سائر  عربة  تدفع  كانت 

�سغيرة متنوعة في و�سطها، و�سوت اهتزاز ال�سحون في العربة يبدو متناغًما مع نقيق 

ال�سفادع.

قدمت لكل فرد منا ما يحبه حتى بدون اأن ت�ساألنا، وو�سعت اأمامي كعكة البرتقال 

الرائعة التي اأحبها، والتي تجيد طباختنا �سنعها. 

وو�سعته  المقعًد،  اأبي  لدى  المف�سل  بالنعناع  الليمون  والدتي كوب ع�سير  تناولت 

بين يديه بحنان وهي تهم�ص: تف�سل عزيزي؛ �سنعتُه لك بنف�سي كما تحبه. 

بالبطانية  �ساقيه  تغطية  اأمي  اأحكمت  ثم  �ساكًرا،  وتمتم  موافًقا  راأ�سه  والدي  هز 

الثقيلة؛ خوًفا عليه من اأي ن�سمة ريح باردة، فوالدي �سديد الح�سا�سية و�سعيف المناعة 

بعد اإ�سابته بداء الرئة منذ اأكثر من ثالث �سنوات. 

في  العائلية  كل جل�ساتنا  في  اإليه  تطرقًا  الأكثر  المو�سوع  هو  زواجي  مو�سوع  كان 

الآونة الأخيرة.

وفي تلك الليلة، لخ�ست اأمي راأيها بقولها: ل تتنازلي بالرتباط ب�سخ�ص اأقل منك 

في الم�ستوى الجتماعي، والمادي، والعلمي!

تعلمين جيدًا اأنه ما تقدم لِك اإل لأجل مالِك ومال والدِك. 

تناولُت قطعة كبيرة من كيكة البرتقال، وكاأني اأنتقم من معدتي الم�سكينة، ثم قلُت 

بنبرة احتجاج غير مبررة: في مثل هذا ال�سن، ل بد لي من التنازل! الفر�ص المتوفرة 

اأمامي �سعيفة، بل تكاد تكون معدومة!

اأ�ساح والدي الحنون بوجهه بعيًدا، واكتفى بقولِه: ل تزال الفر�ص اأمامِك، اأنِت من 

ت�سنعين الفر�ص والحياة، ل تدِعي الآخرين ي�سنعونها لِك. 
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وكاأنما ي�سير اإلى اهتمامي غير الطبيعي باأقوال النا�ص ونظرتهم لي على اأني العان�ص 

الوحيدة بين لداتي. 

ع�ست والدتي على �سفتيها، واأكملت قائلة في محاولة اأخيرة لإقناعي: تعلمين جيدًا 

اأنه اأ�سر على عدم تقديم مهر لئق بِك، واأنه اأ�سر على اأن يقيم حفل زفافك في قاعة 

متوا�سعة، واأنه اأ�سر على اأن ت�سكني حجرة في بيت والدته، مع ثالث �سقيقات له. 

عب�ست  اإقناعي.  في  اأمل  ل  باأنه  مقتنعة  وهي  عيني  في  تحدُق  الم�سكينة  كانت 

العقل  اأو  اأمل في بقاء �سيء من الحكمة  وحدجت في عيني، كاأنها تبحث عن ومي�ص 

لدي، ثم اأردفت بنبرة حادة: 

اأتدركين معنى اأن ي�سر الرجل على �سروطه، ول يقدم حتى حلوًل و�سطية حتى قبل 

اأن يتم عقد القران؟

 معناه بب�ساطة اأنه لن يقدم لِك اأي �سيء بعد ذلك، وفي المقابل �ستقدمين له اأنِت 

كل �سيء.

ثم ارتفعت نبرتها حدة في الجملة الأخيرة، وا�سطربت اأنفا�سها!

�سعرُت بمزاج والدي المتعكر اأ�ساًل يتعكر اأكثر، وراأيتُه يزّم �سفتيه، وطلب من اأمي 

بفتور اأن تهداأ، قائاًل: لي�ص من الحكمة اأن تنفعلي الآن! 

بجفاف:  و�ساألتني  وجهي،  تعابير  قراءة  لها  يتن�سى  كي  نحوي  نظرها  اأمي  اأدارت 

اأتدركين ما هي الحكمة؟

راأ�سي،  ت�سغل  التي  الظنون  لها ع�سرات  �ساأورد  �ساأجيب،  للحظة ق�سيرة، ظننتني 

يتحدث عن عنو�ستي:  الكل  واأن  الجميع،  اهتمام  ا�سغل حيز  اأني  اأعتقُد  بب�ساطة  لأني 

زمالئي وزميالتي في العمل .. قريباتي، و�سقيقتاي.. بل حتى هما، اأمي واأبي! لكني لم 

اأجب، ت�ستت انتباهي، واأنا اأرقب والدي ي�سع كوب الع�سير، ثم يدفع كر�سيه المتحرك 
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وفري   .. فائدة  ل  جافة:  بنبرة  يقول  وهو  بعيد  من  ي�سلنا  الحنون  و�سوته  بعيدًا، 

مواعظِك .. دعيها تخو�ص التجربة .. وتتحمل عواقب قرارها الخاطئ!

الآن .. في هذه اللحظة .. اأعي�ُص عواقب قراري الخاطئ.

دلف عري�سي ال�سنديد للحجرة، وفي اأثرة األف فكرة وقوة ينوي اأن ي�سارعني بها، 

وهو يحمُل في يديه فوطة �سغيرة يم�سُح بها اأثر الماء من على وجهه، فكرُت: 

فيها،  غرقُت  التي  اأوهامي  بها  لأم�سح  الفوطة،  هذه  مثل  اأمتلك  اأن  بد  ل  كان 

واأغرقتني معها. 

راقبني، بدوُت له هادئة .. م�ست�سلمة، اأجل�سني قبالته، وقال لي بنبرة مزيفة: اإنني 

اأ�سفق عليِك .. اأنِت الطبيبة .. تعي�سين في مثل هذا المنزل  وبم�ستوى ل يليق بمقامِك 

بعد اأن كنِت تعي�سين في ق�سر؟!

بنبرة  واأكمل  الأولى،  للمرة  يراها  وكاأنها  التي ت�سمنا  للحجرة  ازدراء  األقى نظرة 

يحاول اأن يجعلها مقنعة: 

اأتعلمين اأنه ل يوجد في هذا المنزل  المتوا�سع اإل خادمة واحدة كبيرة في ال�سن، 

ت�ستكي معظم الوقت من المر�ص وكثرة الأعباء، لذا تنام معظم الوقت، وت�سطر اأمي 

و�سقيقاتي للعمل وخدمة اأنف�سهن؟!

رفعُت حاجبي ده�سة، واأنا ل اأجروؤ اإل اأن اأت�ساءل داخل نف�سي: اأيعتبر هذا الم�سمى 

عري�سي، اأن خدمة الإن�سان لذاته اأهانه، يا له من منطق مخبول، اأبي الرجل الثري كان 

دائًما يح�سنا على خدمة اأنف�سنا، ورحمة الخدم، ومعاملتهم معاملة جيدة!

ثم احت�سن يدي بين يديه ال�سخمتين، واأكمل ب�سوت خافت، وهو ينظُر نحو عينّي: 

اأن تقوم هاتين اليدين الناعمتين بالعمل والخدمة في المنزل ، فاأنا لن اأطلب  اأيعقل 

بالطبع من والدتي اأو �سقيقاتي، اأن يقمن بغ�سل اأثوابي وكيها، اأم حتى الطبخ لي، ولن 

تدعي نف�سِك اأو يدعِك والدك تقومين بهذا بالطبع.
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ثم قرب يدي من �سفتيه الغلظتين وطبع عليهما قبلة جافة، واأكمل: لذا اطلبي من 

والدٍك اأن ير�سل لك خادمتين و�سائقًا.

وراأيُت عينيه تتقدان ببريق غريب، وهو يكمل، وقد افتّر ثغره عن ابت�سامة خبيثة، 

قائاًل: ول بد له اأن يبعث ال�سائق في �سيارة فارهة تليق بمقام ابنته.

ثم تحركت يده، لتالم�ص �سعري الأمل�ص وهو يردد برقة م�سطنعة: وي�ستح�سن اأن 

ننتقل بعدها لمنزل وا�سع وجميل في منطقة راقية. ثم انتقل باأ�سابعه ليحت�سن وجهي 

بيديه وهو يتمتم ب�سوت غير م�سموع: �سيء يليُق بِك وباأبنائنا!

كانت  اأنها  يبدو  التي  والدته،  �سياح  �سوت  على  مذعورة،  نومي  من  ا�ستيقظُت 

تت�ساجر مع الخادمة. نظرُت باتجاهه، كان يتثاءب ويتقلب بتكا�سل ويهم�ص بهدوء: اإنه 

اأمُر طبيعي.. �سيء يحدث في منزلنا كل يوم .. �ستعتادين عليه!

تتابعت طرقات اأمه العنيفة على باب حجرتنا وهي ت�سيح: قم.. قم .. تعفنت لطول 

نومك، بجانب هذه العجوز القبيحة .. قم وحل م�سكلة هذه الخادمة!

الحديث  اأ�سلوب  م�ستنكرتين  بعينين  نحوه  ونظرُت  مكتومة،  �سهقة  مني  �سدرت 

والكلمات غير الالئقة التي تفوهت بها اأمه للتو. لكنه قال بال مبالة وهو يقوم ويلقي 

بالغطاء بال اكتراث: جهزي نف�سِك، �ساآخذِك اإلى بيت والدِك بعد قليل، لتطلبي منه ما 

اتفقنا عليه ليلة البارحة!

في الطريق اأخذُت اأفكر: هل ما قال له لي كان ليلة البارحة، اأم فجر البارحة، اأم 

قبل �ساعات قليلة وح�سب كان اتفاقًا بيننا؟ اأم اأنه اتفاق بينه وبين اأمه؟ اأم تراه اتفاقًا 

بينه وبين نف�سه؟ اأم �سيكون اتفاقًا بيني وبين الآخرين الذين ي�سكنون اأوهامي؟

اأاأقوُم حّقًا بتنفيذ طلبه؟
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�سرعان ما اأوقف ال�سيارة عند باب بيت اأ�سرتي. وطلب مني بع�سبية غير مبررة اأن 

اأنزل ب�سرعة، لأنه م�سغول ول يريد اأن يتاأخر. 

اأجل .. نفذُت طلبه، خرجُت م�سرعة، كنُت بحاجة لهذا الخروج، ولهذه ال�سرعة. 

ثم �ساح بغ�سب:

- متى اأعود ل�سطحابِك؟

وقفُت ب�سموخ اأمام منزل والدي الفخم، اأتاأمله ي�سبه الق�سور الكبيرة. اإنه يعني لي 

اأكثر بكثير من مجرد ق�سر كبير، كان يمثل دوًما بالن�سبة لي الأمان والحب والدفء، 

هذا  يفعل  كما  كان،  اأحد  اأي  من  يغت�سبه  ولم  واجتهاده،  بجده  العزيز  والدي  بناه 

ال�سخ�ص الم�سمى بعري�سي. 

رفعُت عيني لل�سماء، للتو ك�سفت كبدها عن غيوم رقيقة حجبت �سوء ال�سم�ص. 

اأخذُت نف�سًا عميقًا، ان�سدلت دمعة حارة على وجهي لم اأتمكن من منعها واأنا اأنك�ُص 

راأ�سي، ثم التفُت خلفي لألقي نظرة اأخيرة على ف�سلي وقراري الخاطئ، لذلك القابع 

خلف مقود ال�سيارة، وقلُت بنبرة حزينة هادئة:

ل داعي لأن تعود ل�سطحابي.

اأزاح يده عن المقب�ص وقال بتذمر:

�ساأعود بعد �ساعة، اأريد اأن اأطمئن ب�سرعة. 

رمقني بطرف عينيه، ول�سبب غير مفهوم تاأملني، وطال تاأمله، تغيرت مالمح وجهه، 

ويبدو اأنه قد قراأ في وجهي �سيء لم اأكن لأخفيه، اأرعبني روؤية عينيه تقدحان �سررًا، 

يديه  يمد  وهو  خلفي،  ورك�ص  راأ�سي،  في  الباب  اإغالق  �سوت  �سج  خاطفة،  وب�سرعة 

اأ�سل لباب المنزل   اأن  اأحاول قدر ا�ستطاعتي  محاوًل الإم�ساك بمع�سمي، بينما كنُت 

قبله، وفي �سبيل ذلك تخليُت عن حذائي، و�سقطت من على كتفي عباءتي. 



20

ارتجف  واأنا  عنه  ابتعدُت  ثم  لثوان،  عليه  وا�ستندُت  خلفي،  الباب  اإغالق  اأحكمت 

واأ�سرخ ب�سوت متقطع مناديه كل من في المنزل : اأمي، اأبي، اأمي، اأبي. 

راأيُت والدّي في اآخر الردهة يقترُب متلهفًا، ويدفُع بكر�سيه نحوي، بينما اأ�سرعت 

اأمي الخطى نحوي، رميُت بذراعي حولها، واأخذت يدها الحنونة تتفح�سني، وهي تردد 

بنبرة قلقة: هل اأنِت بخير؟ هل �سربِك؟ ماذا فعل بِك؟

وح�ص  وكاأنه  بقوة  الباب  ي�سرُب  كان  الرعب،  لدرجة  خائفة  كنُت  اأمي،  اأجب  لم 

اأفعل في  اأبي، وو�سعُت راأ�سي في ح�سنه، وبكيُت مثلما لم  جبار، ارتميُت عند كر�سي 

طفولتي. وهم�سُت: لم ي�سربني بعد؛ ولكني متاأكدة اأنه �سيفعل لو عدُت معه؟ 

اأعتقد اأني قد اأخطاأُت؛ فقد تزوجت برجل مري�ص نف�سيًا!.

هزت اأمي راأ�سها موافقة، وتبادلت ووالدي النظرات، بينما ت�سمرُت اأنا في مكاني، 

خ�سية اأن اأ�سدر اأي �سوت يثير الوح�ص القابع خلف الباب!

هم�ص اأبي: دعوه ي�سرخ كما ي�ساء .. �سيذهب في النهاية، ولن يعود اأبدًا!

اأبي قد ا�ستخدم محاميًا بارعًا  اأن  اأكثر من خم�ص �سنوات، ورغم  حدث هذا منذ 

اإل اأنني لم اأح�سل على طالقي اإل بعد �سنة ون�سف ال�سنة، وبعد اأن بلغت ابنتي نوارة 

�سهرها ال�سابع. كانت تجربة قا�سية، لكني تمكنُت من التعافي من جراحها، والتعاي�ص 

مع تبعاتها، وودعُت اأوهامي الغريبة، وو�سعُت ن�سب عيني تربية ابنتي الغالية.  

كنُت اأريد الكتفاء بهذه الطفلة الجميلة، لكن والدي - ل�سبب اأتفهمه - اأ�سر على 

ال�سخ�ص  واأمل: هذا هو  كلها حكمة  بنبرة  له، مرددًا  ابن �سديق  اأرمل،  تزويجي من 

الأن�سب لو�سعِك ولعائالتنا!  وكنُت اأرُد بنبرة هادئة: وماذا عن نوارة؟

هز راأ�سه وقال بهدوء: لقد اأخبرته عن نوارة، ووعد باأن يربيها كابنة له.. اإنه اأرمل 

واأب لثالث بنات، هو بحاحة لزوجة واأم لبناته، واأنِت بحاجة لزوج، واأب لبنتِك!
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كنُت مقتنعة بكل كلمة قالها اأبي، ولكني كنُت حتى اللحظة اأ�سيرة حلم المراهقة، 

اأبدًا..  يحدُث  اأنه ل  اأظُن  ما  الحب، وهذا  بالوقوع في  والرغبة  الجميل  الحلم  اأ�سيرة 

اأبدًا.  

ولأني كنُت م�سرة بعناد في المرة الأولى على ع�سيان والدّي، والزواج ب�سخ�ص لم 

يقتنعا به، فقد قررُت هذه المرة اأن اأ�سر كذلك، واأرغم نف�سي على الزواج بال�سخ�ص 

الذي اختاراه لي.

مني،  الح�سانة  حق  ب�سحب  ابنتي  والد  يقوم  اأن  من  خوفي  يرعبني  ما  اأكثر  كان 

لكن اأبي تمكن من تدبر الأمر، وتو�سل معه لت�سوية، فقد تنازل له عن م�سروف ابنتي 

ال�سهري، بل اأجرى له راتبًا �سهريًا؟

وتزوجُت من رجل لم اأكن اأريد اأن اأعرفه، اأو األتقي به، حتى بعد اأن عقد قرانه علّي، 

كُل ما اأعرفُه عنه هو ا�سمه، والذي يبدو اأنه لم يعن لي الكثير؛ فهو لي�ص من اأقاربنا، 

لأنني بب�ساطة كنُت خائفة من المجهول، وغير راغبة في المفاجاآت غير ال�سارة.  

اأاأخ�سى الوقوع في الحب؟ اأيجدُر بي اأن اأبقى اأ�سيرة حلم؟ 

اأي�ستحيل تحقيق الحلم لالأبد؟ هل اأنا من ي�سنع الحلم، اأم الحلم هو الذي يجدر 

به اأن ي�سنعني؟

بعد عقد القران ب�ساعات، طلب مني والدي الجلو�ص مع زوجي بغر�ص التعارف على 

الأقل، فقد اأ�سبح بب�ساطة.. زوجي. 

اأاأعي�ص اللحظة مرة اأخرى لحظة القلق والخوف؟ لحظة الرغبة في الحب، والأمل 

في الم�ستقبل؟

اأاأ�سفق على نف�سي من المرور بتجربة اأخرى؟ قد تكون مثيلة ل�سابقتها المرّة، اأكانت 

تلك مرّة لأني غرقُت في الأوهام، اأم لأني اأ�ساأُت الختيار، اأم لأني ع�سيُت والدّي، اأم 

لكل ذلك معًا؟
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دلفُت اإلى ال�سالة المفتوحة بتردد حاولُت األ اأظهره. اأ�سحُت بنظري بعيدًا، وف�سلُت 

النظر نحو �سورة وجهي ووجهه المنعك�سين في المراآة الجانبية، لمحُت ال�ستياء على 

بده�سة مرحبة،  اأمامي، وهم�سُت  الواقف  للرجل  بنظري  تحولُت  ثم  ال�ساحب،  وجهي 

وقد تغير مزاجي فجاأة:

اإنه اأنت؟

بحرارة  و�سافحني  فرح،  طفل  ك�سوت  مبتهجًا  �سوته  واأ�سرق  بعذوبة،  �سحك 

وابت�سامة رائعة ت�سيء وجهه:

ت�ستغربين  كنِت  بناته،  لتفح�سي  عيادتك  على  يتردد  الذي  الأرمل  اأنا..  اإنه  اأجل 

ح�سوري المتكرر مع بناتي الثالث اإلى عيادتِك فاأقول لِك اإنني اأرمل، ولي�ص من اأحد 

يمكنه العتناء ببناتي.

�سمت لبرهة، كان يتفح�سني بنظرة ثاقبة وقال بعذوبة:

اأنِت اأجمل بكثير عما تكونين عليه خلف ال�سيلة والعباءة.

اأحمرت وجنتاي خجاًل، قلُت لنف�سي، واأنا اأنظُر بطرف عينّي نحو والدي: 

لم اأتوقع هذا العري�ص؟ ل بد اأن اأبي يعلُم بكل �سيء؟

تب�سم زوجي، ثم اأكمل بنبرة مفعمة بالأمل:

اأتذكرين بماذا ن�سحتني حينها؟

عال الحمرار وجهي اأكثر واأكثر، كنُت اأ�سعُر بالحرارة ت�سُع منه، لم اأتمكن من الرد، 

راأيُت والدي يخرج بهدوء اإلى ال�سرفة، وزوجي يكمُل وهو يجل�ُص في مواجهتي، وي�سيُر 

لي باأدب لأجل�ص بقربه، وهو يقول بابتهاج:

لقد عملُت بن�سيحتك، تزوجُت ووجدُت اأمًا لبناتي.



23

في ذلك الم�ساء تحدثنا كثيرًا، اأخبرني اأنه كان دومًا يعود لمنزله، ويحدث والده 

اأنه يعرُف �سديقًا لوالدي، وعن طريق  عني، واأنه ابتهج برغبته بالرتباط بي، وتبين 

ذاك ال�سديق تم كل الأمر.

كنُت عند زوجي الحبيب وردة.. اأجمل وردة في الدنيا.

وعند هذا الزوج، كنُت اأنا من �سنع الحلم، ولم اأدع الحلم اأو الآخرين ي�سنعونني.  

والدين  �سرنا  لأننا  ي�سخط  ولم  �سعادة،  بها  هام  العزيزة،  ابنتي  اأنجبت  وعندما 

لخم�ص بنات، واطلق على ابنتنا ا�سم �سو�سن، فهو ا�سمي الذي اأحبُه هو بع�سق، وكان 

ينادي به بهيام جنوني. 

اأجمُل  اأنِت  ليقبل جبيني:  ينحني  وهو  لي  قال  ال�سغيرة،  احت�سن طفلتنا  وعندما 

وردة في الحياة، لها خم�ص بتالت، كل واحدة اأجمل من الأخرى بكثير!
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حُب في اآخن

اأغدق علًي فهد - زوجي وابن عمي - فيو�سًا من دفئه وحنان م�ساعره، ون�سج من 

نجوم الليل قالدة خرافية، اأ�سكنتها �سدري، واأقفلُت عليها في قلبي. 

ع�سُت في مدينة اآخن الألمانية القابعة بهدوء �سمال نهر الراين، والغا�سة بتاريخ 

الرومان والنورمان، ق�سة حبي. ق�سة من ق�س�ص األف ليلة وليلة، اإل اأنني لعبُت فيها 

دور ليلى، برقتها، وغرامها، اأما حبيبي فهد، فقد اأجاد دور قي�ص في ع�سقه، وتطرفه، 

وا�ستغراقه في عواطفه.   

العادي  غير  زفافنا  من  اأيام  وبعد  واحٍد،  طرٍف  من  �سادقًا  حّبًا  كان  البداية  في 

اأخبرني اأني اأنا حب طفولته، واأنه كان من قديم يتنف�ص هواي، ويع�سق التغزل با�سمي 

غزل.    

لكن - ب�سرعة، وو�سط  معالم اآخن التاريخية - تنف�سُت حب فهد ابن عمي، وبين 

بيوتها ال�سغيرة، واأزقتها ال�سيقة المبلطة بالأحجار القديمة م�سينا، وكان هو غالبًا ما 

يحيطني بذراعه. وجل�سنا نتناول في مقاهيها الجميلة القهوة التركية المف�سلة لدينا، 

ومن محالتها الكثيرة ا�سترى لي حبي الكثير من الهدايا. 

كم ا�ستمتعنا ب�سماع �سوت الكمان الذي كان يحلو لنا التجمع مع عدد من المتفرجين 

حول رجل �سخم ذي لحية �سقراء كثة، ويرتدي )جاكيت( بنّيًا وا�سعًا ليحتمي به من 
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برد ال�ستاء القار�ص، وهو يعزف مقطوعة جميلة، ثم ي�سفق له الجميع بحرارة، وهم 

يرمون بقطع النقود المعدنية في علبة الكرتون التي ي�سعها اأمامه.

الباردة  الهواء  ن�سمة  الأولى  للوهلة  ت�سبه  ندية،  بذكريات  فهد  مع  جمعتني  اآخن، 

بركة  في  كفي  وو�سعُت  القطني  قفازي  وخلعُت  تجراأُت  عندما  الرائعة،  والق�سعريرة 

�سارلمان الكبيرة الواقعة اأمام مبنى البلدية ال�سخم، بينما درجة الحرارة تحت ال�سفر 

ب�سبع، حينها اأ�سدرُت �سفيًرا مطوًل، ل ي�سبه ال�سهقة في اأي �سيء، غير اأنه تاله �سعور 

اأ�سابعي، وعلى راحتي،  مفعم بالفتور، وراحة كبرى، وجعل الماء ين�ساب بعذوبة بين 

التي جمعتها، واغترفت الماء، ثم �سربُت، كان ذلك اأوائل يناير 2014.

�سنعت لنا المدينة ذكريات ل تن�سى، لحب راق ي�سبه نقاء هوائها، ولون اأزهارها 

لكنه  والقلق،  الخوف  هواج�ص  بين  ال�سائعة  الحائرة  العا�سقة  فيها  كنُت  الربيع.  في 

ا�سترق قلبي، ومن اأحرف المدينة الم�ستقة من الكلمة الجرمانية »اآها« ومعناها الماء، 

ع�ست اأياًما من اأيام النعيم.

كنُت فتاة مدللة ل ير�سيها ول يغريها �سيء، واأعظم اهتماماتها هو �سكل اأظافرها 

يفارق يديه، حتى عند جلو�سنا في حافلة  الكتاب ل  اأما هو فقد كان  ولون طالئهما، 

البا�ص، اأو على متن القطار.    

اأ�سهر حائرة و�سعبة في حياتي على الإطالق، غير اأن فهدًا �سنع  كانت اأكثر �ستة 

فيها من غزل الفتاة المدللة، امراأة نا�سجة ت�ستحُق حبه الكبير. 

منذ  الدوحة،  في  وحده،  هو  بداأت من طرفه  قد  اأن ق�سة حبنا  من  الرغم  وعلى 

اأمه دومًا  اأمي على ذّم  الطفولة، فهو ابن عمي، و�سديق طفولتي الذي كانت تحر�ص 

اأمامي، اإل اأن حبه في قلبي لم ينم، ولم يقو وي�ستد عوده بيننا اإل هنا في اآخن.   

اأنها  حينها  فهد  اأخبرني  �سارلمان،  كاتدرائية  زيارة  قررنا  المرات  اإحدى  في 

لكنني اعتدتها عندما  الأولى،  للوهلة  الجملة  اأخافتني هذه  القيا�سرة،  م�سكونة بروح 



27

ونحُن  فهد  و�ساألني  الرومانية،  الإمبراطورية  بمعالم  تعج  كلها  فاآخن  مغزاها،  فهمُت 

اإبهام  �سكل  اإلى  الممتلئة  باأ�سابعه  ي�سير  وهو  ال�سخم،  الرئي�سي  مدخلها  اأعتاب  على 

غريب ال�سكل على مقب�ص الباب الم�سنوع على �سكل اأ�سد: هل تعلمين ما هذا؟.

اإلّي  ابت�سامة خفيفة، وهو يتحدث  ثغره وهو ينم عن  نافية. وراقبُت  راأ�سي  هززُت 

بنبرة خافتة: اأتعلمين ورد في حكايات التاريخ الألماني، اأ�سطورة خرافية، لتف�سر هذا 

ال�سكل غير الوا�سح؟.

اإن  يقال  باحترام:  الباب  على  الواقف  للرجل  يومئ  وهو  النبرة  بذات  اأكمل  ثم 

الإمبراطور �سارل الكبير عانى من نق�ص في الأموال اأثناء بنائه للمعبد ال�سخم، ولذا 

لجاأ اإلى التحالف مع ال�سيطان..

لم اأتمكن من كتم �سهقتي، فنظر نحوي، وكاأنه يطلُب مني �سبط انفعالي!

هززُت راأ�سي موافقة، وحثثته بنظرة من عيني على اأن يكمل فا�ستاأنف: 

مقابل  الباهظة  البناء  عملية  بتمويل  ال�سيطان  قيام  يقت�سي  التحالف  هذا  كان 

عمد  ولذا  بنائها..  اكتمال  بعد  الكاتدرائية  يدخل  حي  كائن  اأول  روح  على  الح�سول 

واإجباره  البناء، قاموا بمطاردة ذئب  النتهاء من  بارعة، فبعد  اإلى فكرة  اآخن  اأهالي 

على دخول الكاتدرائية.

الكاتدرائية،  معالم  يتاأمل  وهو  �سدره،  اإلى  راحتي  �ساّمًا  الأي�سر،  ذراعي  وتاأبط 

وا�ستاأنف كرة اأخرى: وهكذا ا�سطر ال�سيطان لقبول روح هذا الحيوان ال�سر�ص، ولكنه 

اأ�سرع في الخروج من الكاتدرائية، واأغلق الباب بقوة اأدت  بالطبع كان غا�سبًا بحيث 

اإلى بقاء اإبهامه عالًقا في مقب�ص الباب!

ثم نظر نحوي، وقال وهو يرفع حاجبيه باندها�ص: 

بالطبع لم ت�سدقي هذه الرواية.. لأنها مجرد اأ�سطورة.
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الكثير  فهد.  وبين  بيني  الجميلة  البدايات  �سنع  من  وحدها  اآخن  معالم  تكن  لم 

اإلينا  اأقربهم  وكانت  اأرجوحتينا،  بين  الزهور  من  حباًل  �سنعوا  اأي�سًا  الأ�سخا�ص  من 

�سيدة م�سنة مغربية غريبة الأطوار بع�ص ال�سيء، تدعى ليلى بنت قي�ص، لم يكن ا�سمها 

الالفت للنظر وح�سب، بل حتى ت�سرفاتها وكل اأقوالها.     

كانت تف�سل الجلو�ص معنا على نف�ص المن�سدة، وهي تتحين لقاءنا، وتتعمد مقابلتنا 

كل م�ساء في المطعم التركي، ونحُن في طريق عودتنا من الم�ست�سفى الجامعي باآخن، 

بعد زيارة والدي المري�ص، الذي اختار هذا الم�ست�سفى، لكونه يحظى ب�سمعة طيبة بين 

عدد كبير من اأبناء وطننا.

ال�سبب،  هو  اأظن هذا  ول  العربية،  باللغة  تقول حديثنا  كما  من�سدتنا  اإلى  جذبها 

فالمدينة تعج بالأ�سول العربية! 

في المرة الأولى اقتربت محيية، كانت ترتدي جلبابًا �سماوّيًا وا�سعًا ق�سيرًا، من 

تحته �سروال وا�سع من القطن ذو األوان داكنة، وحجاب اأبي�ص اأقرب في �سكله لحجاب 

�سمعتها  لكني  اأعجمية،  منها رطنه  اأ�سمع  اأن  انتظرُت  العربية.  ال�سام  بالد  مواطنات 

تحدثنا بل�سان عربي ف�سيح.  

كانت  التي  الم�سلمة  ال�سيدة  كتلك  األبانية،  اأو  ب�سنوية  �سيدة  ظننتها  البداية  في 

تم�سُح زجاج اإحدى واجهات مطعم الوجبات ال�سريعة القريب من محطة البا�ص، حالما 

لمحتني تلك ال�سيدة رفعت يديها ملوحة، وابت�سامة هادئة تنير وجهها الأبي�ص الم�سرب 

بالحمرة، كنُت حينها اأ�سير بجانب زوجي، الذي يحر�ص على اأن يحفظ يدي دافئتين 

بين يديه، بل واأحيانًا يدخلهما في جيب جاكيته ال�ستوي، وكاأنه يثُق في جيبه اأكثر من 

راحتيه.

تبادلُت وتلك ال�سيدة الألبانية اأو البو�سنية نظرات امتزجت للوهلة الأولى، ب�سعور 

غريب من الألم والألفة، كان بو�سعي اأن اأفهم �سعور الألفة، فاأنا اأ�ساهد �سيدة م�سلمة 
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عبر زجاج مطعم الوجبات ال�سريعة، على الجانب الآخر من ال�سارع، اأما م�ساعر الألم 

التي اأخذت تعت�سُر قلبي، فقد كان بال �سك ب�سبب هيئتها الرثة، وامتهانها  لمهنة عمل 

ب�سيطة، وارتدائها لمالب�ص بالية باألوان غير متنا�سقة، وهي تربط حجابها القطني على 

راأ�سها من الخلف، لتظهر رقبتها ال�سمينة وقرطيها الدائريين ذي الزخارف التراثية 

والألوان الكثيرة المتداخلة.   

في  وفهد  لتتحدث  وقوفها  طال  مرة  اأول  ففي  العجوز،  المغربية  ال�سيدة  هذه  اأما 

موا�سيع �ستى، حتى وجد نف�سه م�سطرًا لدعوتها للجلو�ص معنا، اأما اأنا فقد كنُت اأتناول 

الأرز الأبي�ص مع الكفتة بال�سل�سة الحمراء، واأحدُق في �سكلها، محاولة اأن اأفهم �سببًا 

اإلينا في كل ال�سوؤون التي تخ�سها. كان فهد  معقوًل لقترابها منا، وحديثها ال�سفاف 

كريمًا جّدًا معها فقد اأ�سّر على اأن يدفع لها ثمن وجبتها لي�ص في المرة الأولى وح�سب، 

بل وفي المرات التالية.

اأحاديثها، بل  بال�سيق، ثم اعتدُت على  البداية اعتبرُت ذلك تطفاًل، و�سعرُت  في 

كنُت اأتعاطف اأحيانًا مع بع�ص الأحداث التي مرت بها لدرجة البكاء، خا�سة ما كانت 

ت�سمح لنف�سها باأن ترويه لنا بالتف�سيل.

واقتنعُت بعد وفاتها اأنه هذه المراأة الم�سنة ليلى بنت قي�ص، كانت هي قدرنا، وكنا 

نحن قدرها هنا في مدينة اآخن.

هم�ست لي ذات حين بنبرة محذرة، بعد اأن ذهب زوجي ل�ستالم الطلب: انتبهي 

جيدًا، الحب قد يموت اإذا كان من طرٍف واحٍد، عليِك بالحذر. 

الملت�سُق  المتكرم�ص  جلدها  �سكل  لأراقب  نحوي،  الراجفتين  يديها  مدت  ثم 

بعظامها اللينة، والذي تبرز منه عروقها الزرقاء النافرة، وقد نقرت على ظهر راحتي 

ب�سعف، كما يفعُل الهدهد الهرم في جذع ال�سجرة، فال يبقي اأي اأثر، وتمتمت: اأحيانًا 

يموت الحب قبل اأن ن�سعر به، كما تموت الآمال. 
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ثم التفت نحو زوجي، وهي تحدُق في عينّي: اإنه يحبِك.. اأنني اأرى ذلك في عينيه، 

اأما اأنِت..

�سمتت لبرهة، كاأنما تطلُب مني اأن اأ�ستدرك الأمر قبل فوات الأوان، واأكملت بذات 

النبرة المحذرة الخافتة: اأما اأنِت.. فال تعلمين اأنِك تحبينه؟

ثم هزت راأ�سها وهي تقول بالنبرة ذاتها: هل فهمِت لماذا اأتطفُل كل يوم عليكما؟ 

محظوظة..  فاأنِت  لم�ساعرِك،  تنتبهي  اأن  على  حري�سة  عليكما..  حري�سة  لأنني 

محظوظة جّدًا، فهذا ال�ساب يحبِك كثيًرا.. اإنني اأرى ما ل ترين.. اإنني اأرى كم تحبينه، 

من حيث ل تعلمين.

كل   - الحياة  في  الخا�سة  ونظرتها  بخبرتها،   - هي  اخت�سرت  بب�ساطة  هكذا 

الحكاية، في اآخر مرة راأيناها فيها، ولم يعلم زوجي بهذا الحديث اأبدًا.   

كانت هذه العجوز ال�سابة تحاول اأن توقظني، لكني اأنا ال�سابة العجوز عجزُت عن 

ال�ستيقاظ! 

كانت قدرنا، الذي �سنع الكثير من فر�ص الحوار بيني وبين زوجي، والذي كان من 

عادته وهو ي�سيُر باتجاه الفندق اأن يم�سك بيدي و�سط راحته، وهو يحلل ويناق�ص معي 

كل ما قالته، لكي اأرد عليه، لأعار�ص في كل الأحيان، واأوافق في اآخر الأمر. 

الألمانية ذات  ال�سرطة  بنا  ات�سلت  فقد  قدرها كذلك،  كنا  فقد  الثنان  نحُن  اأما 

وهو  واأنا   - م�ستركة  اأّمًا  لنا  اأن  نعلم  ولم  توفيت،  قد  اأمنا  اأن  واأخبرونا  �سباح جمعة، 

دمعة  وم�سح  �سهق  ا�سمها،  عن  زوجي  ا�ستف�سر  وعندما  توفيت،  اأن  بعد  اإل   - زوجان 

حزن، وقال بنبرة متاألمة: 

بالطبع �سنح�سر لن�ستلمها وندفنها.
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تكن  ولم  الق�سيرة،  الزوجية  في حياتنا  الأولى  للمرة  فهد  دموع  اأرى  كنُت حينها 

تلك المرة الأخيرة، لكنني �ساركتُه البكاء، والحزن والألم، وكان كالنا يح�سُن الآخر، 

ويربُت على كتفيه، وكاأننا نعزي اأنف�سنا.

في ذلك اليوم، اأجرى فهد ات�سالت عدة؛ ليبحث عمن يغ�سلها، وعن مكان لدفنها، 

اأر�ص  على  بني  الذي  بالل،  م�سجد  باآخن؛  الإ�سالمي  المركز  على  العرب  اأحد  ودله 

متبرعة من قبل جامعة اآخن التقنية، كما اأخبرني فهد بعد ذلك.

وتمكن من خالل بع�ص الموجودين في الم�سجد من اإجراء الترتيبات الالزمة. وفي 

تلك الليلة �سهرنا حتى �ساعات ال�سباح الأولى نتحدُث ب�ساأنها، ونطلُب لها الرحمة.

النهار المن�سرم، �سهد الكثير من الم�ساوير المنهكة؛ خا�سة اأن زيارتنا لوالدي في 

الم�ست�سفى طالت هذه المرة، وتبعها تنفيذ فهد لرغبتي في الت�سوق في �سوق الماركات 

في هولندا، الذي يبعد عنا �ساعة واحدة فقط بال�سيارة، ولم اأكتف بذلك بل ا�ستمررُت 

في الت�سوق في محالت مدينة اآخن، وكاأني قد اأ�سبُت ب�سعار الت�سوق فجاأة، حتى �سعرُت 

بالجوع يكاد ي�سرب اأمعائي.

نظر فهد في عيني، وقال بحنان اإنه ل ي�ستطيع اأن يم�سي حتى المطعم التركي الذي 

كنُت اأ�ستح�سن طعامه اللذيذ. 

اأتلوى من الجوع،  اأية وجبة �سريعة. كنُت  تلفُت حوالي باحثة عن اأي محل لتقديم 

وكان بطني ي�سدر بع�ص الأ�سوات المحرجة. فقال لي بعذوبة: اإذا كنَت اأنِت الر�سيقة، 

واأنا من ذوي الأحجام  اأنا،  وبحجم الع�سفورة تتلوين من الجوع هكذا، فما بالِك بي 

الدينا�سورية!

لم اأبادله البت�سام، ربما لأنه كان حنونًا معي اأكثر مما اأ�ستحق، ولربما لأنه اأ�سار 

بق�سد اأو بغير ق�سد اإلى �سمنته، وكان هذا المو�سوع ي�سير انزعاجي، بل ا�سمئزازي، 

وهذا ما اأجبُر نف�سي على عدم ك�سفه، ل اأدري لم .. اإل اأني ل�سُت بحاجة لأن اأدري. 
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ل�سندويت�ص خفيف لأ�سّد جوعي وكفى، وهذا ما حدث عندما وجدنا  كنُت بحاجة 

مطعمًا يبيع ال�سندويت�سات الخفيفة. 

جل�سُت على كر�سي خ�سبي على مقربة منه، ووقف فهد في انتظار دوره في الطابور، 

وابتاع لي �سندويت�سًا واحدًا من الجبنة البي�ساء والديك الرومي كما طلبُت.

اأما هو فقد ابتاع لنف�سه اأربعة �سندويت�سات متنوعة، وعلبة من الم�سروبات الغازية، 

ثم جل�ص بجانبي يلتهم الواحد تلو الآخر ب�سراهة، اأما اأنا فقد كنُت ل اأزاُل في ق�سمتي 

الثالثة اأو الرابعة اأتلذذ بالطعم، واأم�سغه ب�سكل جيد.

اأتراني اأبالغ اإذا ما اعتبرُت طريقته في تناول الطعام اأحد الأ�سباب لإثارة انزعاجي، 

وربما ا�سمئزازي؟   

اأقرب  نحو  بعيدًا عنه   رك�سُت  التقيوؤ،  لدرجة  الغثيان  بال�سعور  الإ�سابة  اأتعمد  لم 

 .. محرجة  كنُت  المتتابع،  ال�ستفراغ  في  بداأُت  تتبعني،  المارة  وعيون  قمامة،  حاوية 

�سعيفة .. اأو�سُك على الوقوع، لكني �سعرُت به يقف خلفي، يم�سك بيد واحدة كل اأكيا�سي 

الثمانية، وي�سندني بيده الأخرى!

و�سكلت الدموع غمامة من ال�سحب ال�سبابية في عيني، منذ ثوان كنُت اأتقزز من 

هيئته وهو ياأكل.. وهو في هذه اللحظة يقف خلفي ي�ساهدني واأنا اأ�ستفرغ وي�سم الرائحة 

غير الطيبة، وهو ي�سندني ول يكلفني حتى حمل كي�ص واحد مما ابتاعُه لي؟!

اأي اإن�سان طيب هو .. اأاأ�ستحُق اأنا هذا الإن�سان الطيب  المحب!؟

عن  لنتوقف  مرات  عدة  علّي  األح  فقد  للفندق،  الو�سول  من  تمكنا  كيف  اأذكر  ل 

الم�سي، ليحاول البحث عن �سيارة تاك�سي، ولكني رف�ست فقد تجاوزت ال�ساعة الثامنة 

للتوقف مرات  ا�سطررُت  اأني  اإل  التالي،  ال�سارع  اآخر  بات قريبًا، في  والفندق  بكثير، 

ومرات، واأنا اأحاول اأن اأ�ستجمع قواي وفهم �سبب الدوار الذي ي�سيبني.
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ما اأن تمددُت على ال�سرير - بعد اأن �ساعدني فهد على التخل�ص من المالب�ص التي 

اأ�سابها رذاذ ال�ستفراغ ورائحته الكريهة حتى �سرعُت في البكاء.

لقد اأدركُت �سبب ال�ستفراغ والدوار، ولم اأرغب في اطالعه على ال�سبب، ا�ستولى 

القلق علّي، كنُت خائفة من ردة فعل اأمي، ولم اأفكر اأني لم ارتكب اأي خطيئة!

في ال�سباح األقى نظرة نحوي، كنُت �ساحبة متناثرة ال�سعر بال انتظام على كتفي، 

كنُت اأقاوم رغبة اأخرى في ال�ستفراغ والبكاء، تفح�سني بعينيه، يبدو اأنه قد بداأ يفهُم 

المقابلة  الجهة  في  جل�ص  له،  ظهري  واأدرُت  علَي،  اللحاف  �سددُت  معي،  يحدُث  ما 

لل�سرير، ومرر راحته على �سعري، وهو يهم�ص: 

لماذا ل تجعلينا نفرح ونحتفل، لماذا تقلبين الفرحة لحزن؟.

�سهقُت، وم�سحُت بطرف اأ�سابعي ماء ي�سيل من زكام اأنفي، قائلة بنبرة منك�سرة: 

اأعتذُر.. ل اأق�سد ذلك.. ولكني.. ولكني؟ 

في  �سخمة  كبرى  قاعة  في  اإلًي  تزفي  لم  لكنِك  مطمئنة:  بنبرة  وقال  �سجعني، 

الدوحة؟.

ثم اأ�ستاأنف: اأنا لم اأ�سرقِك اأو اأهرب معِك. ثم تغيرت نبرة �سوته لتبدو جادة اأكثر 

من اللزوم عند قوله: خطبتِك.. وافقِت .. ووافق اأهلِك، عقدُت قراني عليِك، و�سعُت 

مهرًا قيمًا في ح�سابك بالبنك في يوم عقد قراننا، ثم اأقمُت لِك حفلة خطوبة كبرى 

.. وقلِت بنف�سك اإن كل �سديقاتِك يح�سدنك عليها، لأنه تماثل لديهن حفالت الزفاف، 

ثم ماذا حدث؟

كنُت اأعلم ما �سيقوله لذا لم ا�ستعجله، تركتُه يقول ما يريد. واأكمل وقد حاول اأن 

يكون مقنعًا بع�ص ال�سيء في كالمِه، وهو كذلك: 
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لقد مر�ص عمي، واأنا ابن اأخيه الوحيد، واأنِت ل اإخوة اأ�سقاء لِك، لذا كنُت مرافقه 

في العالج، وبالطبع �سافرِت اأنِت ووالدتِك معنا، وتعلمين خيرًا مني ما حدث مع والدتِك 

اأنا واأنِت للبقاء مع  عندما ا�سطرت للرجوع للدوحة ب�سبب مر�ص جدِك، وا�سطرارنا 

والدِك اأثناء اإجراء عمليته.

وقف وم�سط اأر�ص الحجرة ال�سيقة بالذهاب والمجيء، وهو يقول بنبرة �سبه حادة: 

هل من الرجولة اأن اأدعك تنامين في الحجرة المجاورة بدون اأن يكون معِك اأحدهم 

عمي  وبعلم  كنفي،  وفي  معي،  هنا  تكوني  اأن  ولِك  لي  الأكرم  اأم  ويرعاِك،  ليحفظِك 

وموافقته ور�ساه، وبعلم كل اأهلنا واأقاربنا في الدوحة!؟

ليلة  لقاعة  قيمة  اأترفعين  عليِك  باهلل  ور�سوله،  اهلل  اأمام  زوجتي  اأنِت  عليك  باهلل 

الزفاف، وكالم النا�ص، اأكثر من عالقتنا وارتباطنا معًا؟!

الكل،  اأمام  بيديِك  اأم�سُك  اإنني  باهلِل عليِك  يقول:  نبرة �سوته حدة، وهو  ثم علت 

واآخذِك اإلى اأبيِك كل يوم، لنبقى معه طوال اليوم، ول نعود اإل في الم�ساء، وا�سطحابك 

اإلى كل مكان تطلبينه!

لقد فارقُت اأ�سرتي وعملي وحياتي هناك في الدوحة، من اأجلِك اأنِت؛ اأتظنين حقًا 

اأنني اأفعل هذا فقط لأن والدِك هو عمي، �سقيق والدي.. اأجل هذا �سحيح .. ولكني .. 

لكني ..

توقف عن الحديث، تلعثم وغلبتُه �سهقة حزينة، وقال بنبرة خافتة متاألمة: 

اأحبِك.. بل  اأفعُل هذا لأنني  اأنني  اأفعُل هذا لأجلِك يا غزل.. تعلمين  اأنني  تعلمين 

اأع�سُق اأنفا�سِك.

حل �سمت ثقيل على الحجرة وطال، لم اأحاول اللتفات نحوه، كنُت اأكتُم �سهقاتي، 

كنُت موقنة اأنه �سادق معي، واأن كل ما قاله حق، حدقُت في اأظافري المتك�سرة وبكيت، 

كانت تلك المرة الأولى التي اأرى فيها اأظافري بهذا ال�سوء؟!
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لم اأنتبه اإلى اأنه خرج من الحجرة اإل بعد حين طويل!

ال�سوداء  بيجامتي  اأرتدي  الحمام  من  خارجة  للتو  كنُت  نف�سه،  اليوم  م�ساء  في 

الأثيرة، واألف فوطة بي�ساء ناعمة على �سعري. 

هذه  في  معًا  جمعتنا  ليلة  اأول  في  اأرتديها  راآني  ما  اأول  راآني  التي  البيجامة  هذه 

الحجرة منذ اأكثر من خم�سة اأ�سهر، حينها حدق بي مطوًل، وقال بنبرة �ساخرة وهو 

يطفئ الإنارة الجانبية لل�سرير، ويدير ظهره لي: بيجامة �سوداء في ليلة دخلتنا!؟ تبدين 

فاتنة فيها يا عرو�ستي الغالية!

بيدي  اأم�سك  عندما  اليوم  ذاك  طوال  فعلُت  كما  باكية،  انهرت  بل  اأرد  لم  حينها 

ووقف اأمام اأبي �سائاًل اإياُه اأن يوافق على انتقالي للمبيت معه في نف�ص الحجرة، فاأنا 

زوجته، وهو ل يطيق بقائي في الفندق في حجرة مجاورة وحيدة، بعد اأن ا�سطرت اأمي 

للعودة للدوحة، بعد ات�سال خالي، الذي اأخبرها بحالة جدي الحرجة. 

بالطبع وافق اأبي، وبالطبع األغى هو حجز الحجرة التي كانت ت�سمني واأمي، واأ�سرف 

اأتمكن في الليلة الأولى تلك حتى من  اإلى حجرته. ولم  بنف�سه على نقل كل حاجياتي 

اأنا فقد �سهرُت الليل  اأما  النوم معه على نف�ص الفرا�ص، بينما غط هو في نوم عميق، 

باكية، ول اأدري كيف تمكنت من مواجهة �سياح و�سراخ اأمي عبر الهاتف، بعدما علمت 

بالأمر من اأبي، وقد كانت على الدوم تو�سيني باأل اأطاأطئ راأ�سي له، واأل اأقبل التعامل 

معه اإل بفوقية؟

وفي هذا الم�ساء كانت توابع تلك الليلة ل تزاُل تجُر بع�سها البع�ص. دلف يحمُل كي�سًا 

ال�سباب  اأ�سدقائه  اأنه قد مر على  اللذيذ، فعرفُت  الأرز )البرياني(  تفوُح منه رائحة 

الكويتيين اللذين ي�سكنون في نف�ص �سارعنا، في �سقة فوق محل الب�سائع المنوعة، فال 

مطعم خليجي في الجوار. وقد تعمد من قبل اأن يح�سر لي من طعامهم الذي يطبخونه 

باأنف�سهم، لأنه يعلُم جيدًا كم اأحب الأرز )البرياني( بالطريقة الخليجية. 



36

اأح�سرُت لِك  و�سع الكي�ص على الطاولة، وهو يلقي ال�سالم، ثم قال بنبرة هادئة: 

الطعام، فمنُذ ليلة البارحة لم تذوقي �سيئًا. 

كنُت اأت�سور جوعًا، كما كنُت اأتحين الفر�سة لأثير زوبعة ما، لأني.. لأني.. ل اأدري 

لأني ماذا؟

فقد  الحاقدين،  �سماتة  من  �سديقاتي،  معايرة  من  اأمي،  غ�سب  من  خائفة  كنُت 

اأمي لي منُذ  الذي �سورتُه  ال�سخ�ص  تزوجُت بال ف�ستان ول حفل زفاف، وممن.. من 

طفولتي على اأنه �سيء ي�سبه اللعبة، اإنه بب�ساطة - كما ت�سمية - كرة، لأنه �سمين منذ 

طفولته، ولأن اأمي ل تطيق اأمه، اأي زوجة حميها كما ن�سميها، وكاأنها �سرتها ولي�ست 

مجرد زوجة �سقيق زوجها، فاأمي لم ترزق من الأبناء غيري، اأما عمي ووالد زوجي فهد، 

فقد رزقه اهلل باأربعة �سبيان.

وبعد اأن كبرُت و�سرُت في �سن الزواج كانت اأمي تمني نف�سها اأن اأتزوج اأحدهم؛ رغم 

كرهها ال�سديد لزوجة عمي، لعلمها اأنني وهي لن نرث اإل القليل من تركة اأبي، وكانت 

تخطط لتزويجي اأف�سلهم في نظرها، وهو الأول لكونه الأكبر، حيث كانت �ستوجهني 

لإقناعه باأن ي�ستولي على كل ن�سيب والده من ميراث اأبي، لكن ل الأكبر ول الأ�سغر ول 

حتى المتو�سط تقدم  بطلب الزواج مني.

لقد تقدم لي فهد، وقد كان ال�سخ�ص الوحيد الم�ستبعد بينهم، ولكن لم لي�ص فهد.. 

لم ا�ستبعدته اأمي، بب�ساطة لأنه ل يعجبها �سكله؟

ل  �ساخطة:  بنبرة  وقالت  الأ�سدا�ص،  في  الأخما�ص  اأمي  �سربت  لي  تقدم  وعندما 

مفر؛ ولكن ل بد اأن نذله لكي ينال منِك نظرة. 

حينها لم اأ�سالها: لماذا يجب اأن تذل المراأة زوجها؟.  
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كان �سلطان وجبروت اأمي، و�سخ�سيتها الطاغية في كل مكان تنزله، اأو مقعد تقتعد 

فيه، كفيلين بجعل المرء يف�سل الركون لل�سمت في ح�سرتها، وخا�سة اأنا ابنتها التي 

حر�ست على تدليلها، كما حر�ست على اأن ت�سنع منها دمية رائعة تابعة لها. 

ل يعلُم فهد اأ�سباب موافقتي عليه، ول يعلُم اأنني كنُت اأزدريه، واأن يوم عقد القران 

األيمة بالن�سبة  اأوقاتًا  األب�سني فيها الخاتم والقالدة الما�سية كانت  وليلة الخطبة التي 

لي. واأنني على الدوم كنُت اأتحا�سى النظر نحوه عند زيارته لنا في منزلنا في الدوحة، 

واأنني كنُت اأتحجج بالن�سغال في الدرا�سة لعدم الرد على ات�سالته الهاتفية.

كما كنُت اأتجنب اإلحاحه على تحديد موعد الزفاف، واأن اأمي كانت ت�سجعني على 

تاأتي بها، ورغم ذلك كانت  اأين  اأعلم من  التي ل  �سده، وتزدريه كثيرًا، وتعدد عيوبه 

اأية هدية يجلبها لي اإل في ح�سورها، بل وقامت مرتين اأو ثالثًا  تحثني على األ اأفتح 

باأخذ بع�ص هداياه الثمينة التي حازت على اإعجابها، حتى حدث ما حدث.

قلبية  ب�سكتة  اأ�سيب  اأن  بعد  عمله،  يغادر  وهو  عليه،  مغ�سّيًا  الم�سكين  اأبي  �سقط 

�سوى  ولم نجد حولنا  واأمي م�سدومتين،  كنُت  م�ست�سفى حمد،  وفي طوارئ  مفاجئة. 

اأكثر من طبيب  اأكد  اإجراءات ال�سفر لعالج والدي، حيث  اإنهاء  فهد، الذي تمكن من 

حاجته الملحة لإجراء عملية جراحة قلب م�ستعجلة.  

حدق بي فهد مطوًل، ثم قال وقد عيل �سبرُه: اإنني جائُع يا غزل.. فكرُت بك طوال 

اليوم، ولم اآكل اأي �سيء بعد، فهل �ست�ساركينني الطعام؟

اأح�سر  اأكل،  لم  لأني  ياأكل  لم  يحبني..  الحنون  الفهد  هذا  اأبكي..  اأن  اأريُد  كنُت 

الطعام وهو جال�ص بانتظاري لأ�ساركه اأياه. ومنُذ ال�سباح الباكر وهو يحدثني واأنا ل 

اأرُد عليه ب�سيء.

اأي طاقة من ال�سبر يملك، اأي حب لي ي�سكُن قلبه.
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اأعود واأ�ساأل: اأاأ�ستحُق اأنا هذا الحب؟!

جل�سُت قبالته، لم اأتكلم، فككُت الكي�ص برقتي المعتادة، كنُت اأعلمُ  باأنه يحُب هذا 

ال�سيء في، وبداأُت بتناول الطعام معه، واآثرُت البقاء �سامتة، ل لأني غا�سبة منه، بل 

لأني كنُت غا�سبة من نف�سي. 

اأاأخبره  حتى لو لم اأحبه، فاإنه رجل نبيل، ي�ستحُق اأن اأكون �سادقة ووا�سحة معه، 

ب�ساأني.. بم�ساعري القديمة؟

ثم ا�ستدركُت اأمرًا: كانت م�ساعر قديمة، وتحولت ل�سيء اآخر.

اأنهى فهد تناول الطعام، تمدد على ال�سرير، وتناول جهاز الموؤ�سر، واأخذ  اأن  بعد 

يقلب في القنوات الف�سائية، ثم اأغلقه وقال باقت�ساب: فهمُت الآن م�ساعر ابن اأخي، 

متابعة  ال�سعب  من  �سيئًا،  منها  يفهم  لم  لأنه  ويبكي  الأجنبية  البرامج  ي�ساهد  وهو 

القنوات الألمانية بدون ترجمة على الأقل. 

ولما لم اأجبه، األقى نظرة جانبية نحوي وقال: تخل�سي من هذه البيجامة ال�سوداء، 

فربما يعود لك ل�سانِك، فاأنا ل اأحبذها، فاأنِت تخا�سمينني بال �سبب اإذا لب�سِتها.

واأغلق الإنارة القريبة منه، ثم غط في نوم عميق.

اأخذُت اأراقبه، �سعره الفحمي الناعم، وجنتيه الممتلئتين، عار�سيه الخفيفين، كان 

و�سيمًا.. اأجل هو رجل �سمين، ومعالم وجهه الناعم المالمح تختفي بين طيات الجلد 

الزائد وال�سمنة الوا�سحة، لكنه ل يزال يمتلك م�سحة من الو�سامة الجذابة.   

وكان اأجمل ما فيه حبه .. حنانه .. دفء م�ساعره. 

اأيعقُل اأنني.. اأجل .. نعم .. اإنني اأحبه. 

هو من اأ�سرني، هو من جعلني اأحبه. 
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لول �سفر اأمي ال�سطراري، لما تمكنا من البقاء وحدنا في مدينة اآخن، ولما ولد 

هذا الحب الرائع بيني وبينه. 

اأنني  معها  و�ستكت�سف  حملي،  م�ساألة  و�ستكت�سف  القادم،  الأ�سبوع  في  �ستعود  اأمي 

اأحبه.. اأجل اأحبه .. و�سوقي له يزداد، و�سوقه لي ل يموُت اأبدًا. 

على الرغم من وزنه الثقيل كان �سريع الخطوة، غير اأنه كان يتعمد التمهل والتاأمل 

ليخلق بيننا جوًا مريحًا للحوار والن�سجام.

في اإحدى المرات، وهو ي�سيُر بقربي على مهل، �سرنا بمحاذاة ممر ع�سبي جانبي، 

بعد زيارتنا لمنطقة الينابيع الحارة. كنا حينها نراقب �سبابًا كثيفًا يت�ساعد لأعلى من 

الينابيع الحارة ويختفي بعدها في كبد ال�سماء. 

لماذا  للتو، وتفر�سُت فيه قائلة:  اأكت�سف وجوده بقربي  وكاأني  اإياه،  التفتُّ مواجهة 

عندما كنا اأطفال، كنت دائما تتبعني، وت�سُد �سعري؟

قهقه حتى لفت الأنظار نحونا، �سعرُت بالخجل واأحمر وجهي، اأما هو فقد طفرت 

الدموع من عينيه، �سغط على يدي وقال: 

لأني اأحبِك.. كنُت اأحاول لفت نظرك نحوي، لأني اأحبِك.. اأحبِك كثيرًا. 

في تلك الليلة تخل�سُت من البيجامة ال�سوداء. وعندما ا�ستيقظ حبيبي فهد طبعُت 

على راأ�سه قبلة حنونة، وقلُت له لأول مرة: اأحبك.
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�ش�محيني .. ي� حبيبتي

     حبيبتي، هي طفولتي البريئة، وم�ساعر الحب الأولى في مراهقتي ال�سقية. 

دوًما  لي  وبدت  بها،  جمعتني  م�سرقة  لحظات  وجودي.  وعبير  الرائع،  حبي  هي 

اأبدية، وكنُت كل حين اأخاف من اأبديتها، ومن حقيقتها الالنهائية، ولأنها ككل الأ�سياء. 

ل �سرمدية.. ل نهائية، فقد انتهت.

زواجنا دام اأربعة اأ�سهر فقط، اأما حبنا فقد �سعرُت به العمر كله.

هكذا باإمكاني اأن اأ�سف رحيل زوجتي �سيخة في دي�سمبر 2012. 

اأودى  اأعلُم لماذا ل يمكنني الحديث مع نف�سي في تفا�سيل الحادث الأليم، الذي 

بحياة زوجتي على مراأى من عينّي؟     

كنُت ول اأزاُل اأتفهم عدم قدرتي على مناق�سة تفا�سيل الحادث مع الآخرين؛ رغم 

اأنني ا�سطررُت اإلى �سرحه بالتف�سيل لل�سابط بعد خم�سة اأيام من الحادث، اأي بعد اأن 

اأفقُت من تاأثير المادة المنومة.

وبعد اأن انتهى ال�سابط وخرج وهو اآ�سف على حالي، دلف �سقيقي و�سقيقتي لحجرتي 

في الم�ست�سفى. طلب مني �سقيقي الهدوء وال�ستماع اإليها. �سعرُت بحرارة الغ�سب ت�سع 

من ج�سمي، ورجفة �سديدة تهز بدني كله. 

مت�ساربة  مختلطة  وم�ساعر  محياها،  على  ترت�سم  والألم  ال�سفقة  عالمات  كانت 

تنتابها، وهي تبكي وت�ساأل وت�سهق، وتوؤكد اأنها كانت تمزح ولم تق�سد �سيئًا �سيئًا اأبدًا.
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لم اأكن م�ستعدًا للتعامل مع ا�سطراباتها الال�سعورية المتعددة، كنُت بحاجة لمن 

تفعل، طردتها  لم  وعندما  وكفى،  ت�سمت  اأن  منها  لذا طلبُت  معي،  الدور  بهذا  يقوُم 

بدون اأ�سف. 

تعاملت هي مع الأمر بجحود، اتهمتني بنكران الجميل، لم اأعي اأي جميل تق�سد. 

وخرج �سقيقي من خلفها، دون اأن يعلق، وهو يم�سح يديه ببع�سهما.

بعد �ساعات قليلة ات�سلت بي اأمي المري�سة، ونعتتني بقلة ال�سبر و�سعف الإيمان. 

عائلتنا،  في  اأمر  لكل  المدبر  الراأ�ص  هي  الكبرى  �سقيقتي  اأن  اأعرُف  كنُت  اأجبها،  لم 

فقررت اأن اأبتعد عن هذه العائلة، واأن اأكتفي ب�سماع �سوت اأمي بين الحين والآخر، حتى 

تمكنُت بعد عدة اأ�سهر من زيارتها في الخفاء، بعيدًا عن اأعين و�سمع الآخرين.

اإليه قبل وفاة �سيخة ب�سهرين، زارني �سقيقي،  انتقلُت  المتوا�سع الذي  في منزلي 

في  الحال  هذه  على  ا�ستمررُت  ما  اإذا  النف�سية  بالأمرا�ص  اأ�ساُب  قد  اأني  واأخبرني 

البقاء وحيدًا .. منعزًل راف�سًا الختالط بالآخرين، ثم واجهني قائاًل بنبرة حادة: لقد 

ماتت .. ماتت وكفى .. اخرج للدنيا، مار�ص حياتك ب�سكل عادي، اختلط بالنا�ص، ا�سبر 

على اأذاهم .. فيهم القبيح وفيهم الح�سن!.

وكما اأن اأختنا الكبرى هي بلية الباليا .. اأوافقك على هذا الراأي تمام الموافقة .. 

وبين زوجتي،  بيني  اأوقعت  اأمي، كما  وبين  بيني  اأوقعت  وبينك، كما  بيني  اأوقعت  فقد 

وفعلت هذا مع الجميع، فاإن اأختنا ال�سغرى ل تتعر�ص لأحد اإل بالخير .. والنا�ص، كل 

النا�ص، هم مثل اأختينا.

ال�سر  اأو  الخير  بتفاوت  اأكن بحاجة لالقتناع  لم  بالطبع كان كالمه مقنعًا، ولكني 

في الب�سر، اأو الر�سا بق�ساء اهلل وقدره عندما توفيت اأمام عيني، كما يظن الجميع فّي 

ال�سخط!
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كنت بحاجة ل�سيء اآخر .. كنُت بحاجة لالقتناع باأنها حّقًا قد فارقت الحياة واأنا 

ظالُم لها.

كان ذلك �سري الذي اأخجل من الحديث عنه. كان ذلك الأمر اأ�سبه بالأمر العجب 

العجاب، الذي اأرف�ص العتراف به لأقرب الأقربين اإلي، وكنُت ل اأريُد اأن اأت�سالح مع 

نف�سي، بقدر ما اأريُد اأن اأت�سالح معها هي .. هي التي فارقت الحياة بعد �سجار تافه 

افتعلتُه اأنا نتيجة د�سائ�ص �سقيقتي �سدها.  

انتقاًما  �سعرها،  و�سددُت  �سربتها  مرة  من  وكم  طفولتنا،  في  معها  األعُب  كنُت 

اأخرى،  كرة  اأختي  مع  لتعلب  لمنزلنا  تعود  كانت  البريئة  الطفلة  تلك  ولكن  ل�سقيقتي، 

بينما كانت هي تطلب مني اأن اأ�سربها اإذا لم تتنازل لها عن لعبتها، اأو اإن فازت عليها 

في اأثناء لعبهما معًا.  

بغيظ  عنها  تتحدُث  اأختي  اأ�سمُع  وكنُت  الأنظار،  عن  وتوارت  الفتاة،  هذه  وكبرت 

�سديد، وتقول: لقد كبرت و�سرت اأجمل منها؟!

لذا قمُت بانتهاز الفر�ص حتى لمحتها ذات �سباح، وهي تركب ال�سيارة عند ذهابها 

للمدر�سة، فحفظُت اأوقات خروجها، �سرُت اأنتظُر عند باب منزلنا المقابل لبيت بيتها، 

واأ�ستمتع بروؤيتها. 

هي الوردة الوحيدة التي �سكنت قلبي. وعندما اأنهيُت الثانوية العامة، ذهبُت لوالدي 

وطلبُت منه اأن يخطبها لي!

بغ�سب،  بي  وحملق  فاعتدل  الب�سيط،  مجل�سه  في  الياب�ص  م�سنده  على  متكئًا  كان 

وكاأني طلبُت منه منكرًا ل �سمح اهلل. ثم قال بنبرة حادة:

اأتظُن لأنه قد خط لك �سارب، وح�سلت على الثانوية، اأنك موؤهل للزواج، وتحمل 

الم�سوؤوليات، األ اأتعلم في اأي �سنة نحن؟.
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الأر�ص  دق  فقد  طلبي،  في  جدًا  اأحمق  اأنا  وكنُت  جدًا،  ع�سبيًا  رجاًل  والدي  كان 

بقب�سة يمينه، و�ساح في وجهي: هل فقدت عقلك يا ولد؟ اأمجنون اأنت؟ اأتظُن نف�سك 

في ع�سر الغو�ص، �ستتزوج واأنت لم تدخل الثامنة ع�سر اإل منُذ �سهرين فح�سب؟.

ثم اأكمل والزبد يتدافع من فمه، ورذاذه ي�سيُب وجهي: اأتعلُم لو كنُت في قري�ص.. 

لما قلُت لك اإل .. ثكلتك اأمك!

وهكذا عرفُت عن اأبي الع�سبي المزاج، اأنه كان يفهم لغة قري�ص!.

اأبداها لي لم يدع لي مجاًل لتكرار طلب  اإذا، وبالطريقة التي  رف�ص والدي الأمر 

الزواج اإل بعد اإنهائي للجامعة، وهنا قابلني �سيء اآخر. 

ا غير مبرر؛ اإذ �ساحت في وجهي: ماذا؟ اأنت  قابلني رف�ص اأمي كذلك، وكان رف�سً

تتزوج؟ ومن �ستتزوج؟ �سيخة بنت الجيران .. ل يمكن .. �سيخة �سغيرة في ال�سن، ثم 

لن اأ�سمح لك بالزواج اإل بعد اأن تتزوج اأختك، اأتظنني بلهاء .. اأزوج الولد قبل البنت!؟

لم اأكن حينها بحاجة لمواجهة اأمامي بحقيقتين، فاأمي تكره الحقائق: اأولهما اأنني 

اأنا  اأكون  لن  حدث  فمهما  قبلها،  تزوجُت  اإن  باأ�ص  ول  �سنوات،  باأربع  اأختي  من  اأكبر 

المت�سبب في عنو�ستها، اإن �سح ذلك، وثانيتهما، اأن الفتاة التي ترف�ص اأمي ارتباطي 

بها، بحجة �سغر �سنها، هي في الواقع في نف�ص �سن �سقيقتي التي ت�سّج اأمي ليل نهار 

بغية تزويجها؟!

لم اأعار�ص والدتي، كنُت اأعلم اأن اأختي هي من ت�سنع منطقها الالمنطقي. 

وذات �سباح، وكنُت منكّبًا على بع�ص المعامالت التي اأحاول تدقيقها في مقر عملي، 

قال لي زميلي في نف�ص المكتب - وكان ي�سغل الجهة المقابلة لي - اإنه يبحُث عن زوجة، 

فا�ستحييُت اأن اأعر�ص عليه اأختي، لكني وجدتُه ي�ساألني عن .. عمن؟ عن جيراننا؛ فقد 

�سمع باأنهم من عائلة طيبة، واأن بناتهم ح�سنات في الخلق والهيئة.
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احمّر وجهي، و�سعرُت بلفحة من اللهيب ت�سُب في ج�سدي، حتى تف�سد جبيني عن 

بع�ص حبات العرق.

راقب زميلي ال�سطراب البادي علّي، ف�ساألني بو�سوح و�سراحة: ماذا بك؟ هل اأنت 

بخير؟

كان يعلُم وكنٌت اأعلُم اأنني بخير، فمنذ ال�سباح ونحن نتاآن�ص، ونتكلم في موا�سيع 

بنات جيراننا،  من  بنت  في خطبة  رغبته  ذكر  اأن  بعد  اإل  حالي  ي�سطرب  ولم  �ستى، 

التي  تلك  عن  عنها؟  �سي�ساألني  اأتراُه  بالذات؟  العائلة  هذه  لم  ولكن  كثر،  وجيراننا 

اأريدها اأنا؟ 

لكنه لم يفعل؛ بل اكتفى بالحوقلة، وتمتم: اهلل ي�ستر على الجميع!

�سرف  اأو  �سمعة  حق  في  لئق  غير  �سيء  اإلى  اإ�سارة  معي،  حدث  ما  باأن  ظّن  لقد 

ا اأنني فهمُت ما عناه، اإل اأنني  هذه العائلة، لكن هذا غير �سحيح، وغير ال�سحيح اأي�سً

وافقتُه �سمًنا على �سوء ظنه، ولم اأعر اأي اهتمام، لتو�سيح �سوء الفهم.

ل  لأنه في نظري  الفهم،  �سوء  تجاهل ت�سحيح  تعمدُت  اأخطئ، عندما  لم  اأتراني 

ي�ستحُق اأن يرتبط بهذه العائلة، ما دام ُي�سبق �سوء الظن؟ 

اأحالم  اأحببتها، وجمعتني بها  التي  بالفتاة  ا�ستحققُت الرتباط بها؟  اأنا  اأو تراني 

اليقظة في كل اأيام مراهقتي، لتظل هي حلمي الأوحد الأجمل؟

لقد كرهُت زميلي، وكرهني هو عندما علم ب�ساأن خطبتي من هذه العائلة. بب�ساطة 

قدم طلب النقل من المكتب، ثم من الق�سم .. بل والمبنى كله. 

اأما اأنا فقد �سعرُت بالرتياح لأنه غادر، لم اأعد اأرغب بروؤية خداعي غير المرئي له 

اأمام عينّي كل يوم.

لم اكتف بخداعه هو فح�سب، بل تعمدُت خداع اأمي كذلك. 
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اأقلق؛ خوًفا من فقدان من اختارها  ما حدث من موقف بيني وبين زميلي جعلني 

في  يدر�ص  الذي  �سديقي  اأن  اأمي  واأخبرُت  كذبُت،  اإذ  ما،  حيلة  اخترعُت  لذا  قلبي. 

اأمريكا قد طلب مني خطبة اأختي، واأنه �سيتقدم لها ب�سكل ر�سمي؛ حالما يعود في اإجازة 

ال�سيف، وهكذا �سمنُت موافقة اأمي على خطبتي من �سيخة. 

وبعد عقد القران، وعندما لم�سُت بيدي يديها الناعمتين لألب�سها خاتم الخطبة، 

قلبي  الرقيقة على  يدها  لأ�سع  ال�ساخبة،  القاعة  اأ�سواء  �سرقتها من  اأرغُب في  كنُت 

لتعلم كم ينب�ص هذا القلب بحبها، وكم توجع وهو ي�ستاُق لحت�سانها.

كنُت اأعلُم اأنني في حالة �سباق مع الزمن، واأن اأمي لن ترحمني اأو ترحم خطيبتي 

اأهله، وهي  لو علمت بكذبتي، كانت تطالبني كل يوم بالت�سال ب�سديقي وتتاأفف من 

الأقل، حتى موعد رجعة  �سفوّيًا على   .. ابنتي  لتخطب  اأمُه بي؟  تت�سُل  لم ل  تت�ساءل: 

ابنها.

تجاهلُت ت�ساوؤلها المعقول، وقلُت لها: ما راأيِك لو �سافرُت له.

تاأملها،  وطال  تتاأملني،  اأن  ف�سلت  برف�سها،  تت�سرع  لم  لكنها  للفكرة،  تتحم�ص  لم 

كانت كمن ت�ستعيد الذاكرة، اأخذت تحك باأ�سبعها الإبهام الأيمن يدها الأخرى، كانت 

ت�ستكي من ارتفاع ال�سكر وال�سغط والح�سا�سية في ال�سنوات الأخيرة. �ساألتني م�ستف�سرة 

بنبرة كلها دهاء: اأخبرني .. اأت�سافر اإلى اأمريكا من اأجل اأختك؟ اأم من اأجل زوجتك؟

كنُت بحاجة لردة فعل �سريعة وذكية تمت�ص دهاء اأمي في �سوؤالها، فرددُت بنبرة ل 

مبالية: ومن قال اإنها زوجتي .. اإنها مجرد خطيبتي، واأختي هي الأقرب والأحب اإلّي.

ارتاحت اأمي. بدا ذاك جلّيًا، عندما زفرت واأ�سندت قامتها لظهر الكر�سي، ثم ردت 

علّي قائلة: ومتى �ستذهب اإذن؟
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رددُت مت�سنعًا الالمبالة: �ساأقدُم على اإجازتين في عملي، اإجازة لأذهب واأ�سافر 

العلوية  واأ�سنانها  لثتها  مبرزة  اأمي  وابت�سمت  ال�سيف.  في  لزواجي  واأخرى  لأمريكا، 

المركبة بف�سين من الذهب.

اأحبها  التي  زوجتي  مع  و�سافرُت  الزفاف،  حفل  اإقامة  في  اأ�سرعُت  الحيلة  وبهذه 

كثيرًا. فقد عدُت لأمي اآ�سفًا كاذبًا واأخبرتها اأن عملي قد رف�ص منحي اإجازتين، واأنه 

ل بد لي من الزواج لأخذ عرو�سي معي لأ�سيب ع�سفورين بحجر: اأتزوج واق�سي �سهر 

الع�سل، واأ�ستف�سر من �سديقي عن موعد خطبته من اأختي.

اأنه  بال�سدفة  اإنني علمُت  بل  اأي �سيء،  الم�سمى �سديقي هذا  اأعلم عن  حقيقة ل 

الأيام  اأجمل  اأنا فقد ع�سُت مع حبيبتي  اأما  واأن زواجه بها قريب،  خاطب لبنة عمِه، 

واأ�سعدها، وكان يحلو لي اأن اأ�سم يدها في راحتي، واأ�سعهما على قلبي، واأهم�ص: 

هل ت�سمعين؟ اإنُه ينب�ُص با�سمِك.

بالن�سبة لي كان خداعي لأمي ولزميلي في العمل، و�سبري الذي كنُت اأراه طوياًل في 

انتظار الرتباط بحبيبه قلبي، �سيئًا ي�ستحُق العناء والم�سقة. 

يكفي وجودها اإلى جانبي، ووجودي اإلى جانبها. يكفي اأن اأنام واأ�ستيقظ لتكون هي 

اأول واآخر من اأرى؟

لم يعكر �سفو �سهر الع�سل اإل ات�سال والدتي الغا�سب، وزمجرتها المرعبة عندما 

دعوة  بطاقة  منزلنا  اإلى  و�سلت  فقد  كذلك،  فعاًل  واأنا  بالكذب،  واتهمتني  �ستمتني، 

لح�سور حفل زفاف �سديقي على ابنة عمِه.  

ال�سماعة  واإغالق  ب�سكرها  واكتفيُت  ال�ساخطة،  والدعوات  الإهانات  �سيل  تلقيُت 

بهدوء، لأرجع واأ�ستمتع بالجلو�ص الهادئ والراقي مع حبيبتي.

  كانت جميلة كحبات الكرز، بهية م�سعة ك�سوء القمر، رقيقة ندية كزخات المطر، 

طيبة خيرة كنبع النهر. 
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كنُت اأحبها واأحبها، وكل يوم اأعي�ُص معها ق�سة حب عنيفة. اأما هي فقد اأحبتني كما 

لم يحب ب�سُر اأحدًا اآخر. 

كنُت  با�سمي،  تناديني  عندما  �سوتها  نبرة  من  واأعيه  عينيها،  في  هذا  اأرى  كنُت 

اأعتقد اأنني حزُت كل متاع الدنيا، ولم يتبق لي �سيء اإل اأن اأدخل واإياها الجنة. 

وفي اليوم الأخير لنا في مدينة وا�سنطن، كنُت مهمومًا حزينًا، ل لأني �ساأودع �سهر 

الع�سل كما ظنت هي، بل لأنني م�سطر لمواجهة اأمي، ومن خلفها جي�ص جرار، ا�سمه: 

اأختي؟! 

منذ اأن وطئت اأقدامنا اأر�ص الدوحة، ت�سرب اإلّي �سيق �سديد، خا�سة بعد اأن دلفنا 

اإلى بيت والدي، الذي خ�س�ست فيه اأمي لنا حجرة بحمامها، قائلة بنبرة �ساخطة: ل 

ت�ستحق زوجتك اأكثر من هذا! 

ولم  عزوبيتي،  اأيام  عليه  اأنام  كنُت  الذي  القديم  الأثاث  بنف�ص  غرفتي  في  اأقمنا 

اكتفت  جدرانها،  طلي  اأو  اأثاثها،  ا�ستبدال  اأو  الغرفة  �ستائر  تجديد  على  اأمي  توافق 

ب�سحب المبلغ المالي الذي خ�س�سته لذلك قائلة بذات النبرة ال�ساخطة التي ما األفُت 

غيرها في كالم اأمي: 

اأنا اأولى بهذا المبلغ من زوجتك؟ .

واأر�سعتك  التي ولدتك  اأمك  اأنا  األ�سُت  الممّل:  الروتيني  اأكملت مرددة حديثها  ثم 

و�سهرت لأجل راحتك وكبرتك ودر�ستك، حتى �سرت رجاًل ت�ستغل، ولديك راتب!؟

لم اأكن لأجيبها، ل اأرغب في ذلك، ل طائلة من فعل هذا.

بداخل اأمي قوة �سريرة من جبروت ال�سياطين، مواجهتها تعني النتحار، ل يمكنني 

اإل اأن ان�ساع لها، وكفى؛ تمامًا كما يفعل ال�سجعان اأمام العا�سفة الهوجاء في العراء، 

فال ملجاأ يحتمون به. 



49

ال�سجاعة  تتطلب  فال  الأوان؛  فوات  بعد  به  اأعترُف  ما  هذا  ب�سجاع،  ل�سُت  لكني 

النحناء للعا�سفة، ول مواجهتها، فبين كال النقي�سين حلول و�سطى، لم اأهتد لها، لأني 

لم اأبحث عنها.

اأمي ولدت عا�سفة هوجاء، بل قبل ذلك بقرون على ما اأعتقد. من عا�سرها و�سمع 

بها، يعلم يقينًا اإني ل اأبالغ!

اأمي مكونة من خليط من ال�سر والحقد، فلم اأ�سمعها قط تذكُر اأحدًا بخير، وعندما 

تغلق ال�سماعة مع اإحدى �سديقاتها اللواتي كانت تقطع الوقت معهن في )تقطيع �سير( 

الخلق، فاإنها تبداأ بتقطيع محدثتها التي اأغلقت للتو بالغيبة، والنميمة عنها. 

اأمي تع�سق المناكدة مع الجميع بال ا�ستثناء، وب�سكل متوا�سل من اأول النهار وحتى 

اآخر الليل. وما من فكرة اأقنعت اأمي بالتوقف عن اإطالق ال�سباب وال�ستّم المبتذل خالل 

كل يوم عا�سته. 

وبالطبع لم يحظ الآخرون من اأقارب وجيران ب�سيل �ستائمها الجرار، بل نلنا نحن 

اأبناءها و�سائر اأهل بيتها ن�سيبنا الوافر منه، وبن�سب متفاوتة، وكان للخدم الذين يعمد 

اأغلبهم للهروب الن�سيب الأكبر. 

قط  اأمار�ص  فلم  علّي،  اأدري  ول  اأدري  حيث  من  انعكا�سها  اأمي  ل�سخ�سية  وكان 

التعامل مع �سخ�ص اأملكه، واأرغُب في اإ�سقاط كل ما في نف�سي عليه اإل زوجتي الرائعة 

الجمال �سيخة.  

كتل  فيها  لأفرج  النف�سي،  ال�سغط  اأ�ساليب  كل  عليها  مار�سُت  اأدري  ل  حيُث  ومن 

الغ�سب القديمة المدفونة بداخلي، ككرات من المعدن ت�سرب بع�سها بع�سًا لهول ما 

تعاني، وتكاد تنفجر في حيز �سيق م�سغوط. واأفرغتها .. ويا لهول ما فعلت، اأفرغتها 

فيها. 
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الهادئ،  ال�سماوي  ال�سيفون  من  ف�ستانًا  ترتدي  قبالتي،  الحلوة  عرو�سي  جل�ست 

تبت�سم  ال�سدر،  اأعلى  في  بنعومة  المتناثرة  الكري�ستال  حبات  من  بف�سو�ص  مر�سعًا 

لي، واأنا ل اأ�سدق اأني اأ�ستحق هذه البت�سامة ال�ساحرة المر�سومة على �سفتيها اللتين 

ت�سبهان حبة الفراولة، ول اأعتقد اأني اأ�ستحق نظرة الحنان التي ت�سع من بريق عينيها 

الوا�سعتين، ول اأظن اأن كالمها المن�ساب بعذوبة ورقة، ي�سبه الواقع الذي تربيُت و�سطه 

في �سيء. 

كنُت ثماًل بحبها، وهي كانت غاية وقمة ن�سوتي. 

لكل ق�سة حب حكاية، ولكل حكاية عنوان. 

اأنا الحكاية، وهي العنوان. 

اأنا الحب، وهي ال�سبا. 

اأنا الهيام، وهي الغرام. 

اأنا الوجد، وهي ال�سوق. 

وعلى الرغم من كل هذا الحب، لم اأ�سفق عليها، اأو اأرحمها. 

بعد و�سولنا من ال�سفر، ا�ستغرقُت في نوم عميق، وعندما ا�ستيقظُت اأخبرتني اأنها 

تت�سور جوعًا، واأنها خجلة من الخروج من الحجرة، لتبحث لها عن اأي �سيء تتناوله. 

لم اأجبها، زممُت �سفتّي، واأنا اأراقبها تم�سك بعباءتها، وت�ستعد لرتدائها، ف�سحُت 

بها: 

ولماذا ترتدين العباءة الآن؟ 

تقول  �ساردة، وهي  دمعة  تخفي  اأن  تحاول  المتوا�سعة،  بعينيها في حجرتنا  دارت 

اأنا جائعة، و�سلنا وقت الفجر، وقد �سليُت المغرب منذ قليل، ولم اأذق  بنبرة هادئة: 

اأي �سيء. 
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ثم اأكملت على ا�ستحياء: خرجُت لأعد لنف�سي كوب �ساي، لكني لم اأجد والدتك اأو 

�سقيقتك. اأخبرتني الخادمة اأن من عادتهم الخروج كل يوم في مثل هذا الوقت، واأن.. 

واأن..

ترددت برهة، ثم قالت بنف�ص النبرة الخجلة: واأن كل �سيء في المخزن والثالجة 

تغلق والدتك عليها بالمفتاح، حتى اأوراق ال�ساي، وعلب الماء.

ثم نظرت في عينَي، وهي تكمل: لذا لم اأذق اأي �سيء!

كنُت اأعلُم ذلك جيدًا.

كنُت اأعلم اأن كالمها عادي، ول �سيء فيه.

اأمي، ونهرتها �سائحًا: وهل �ستحا�سبينني  ولكني ولأ�سباب مجهولة، تقم�سُت دور 

على نومي؟

وقالت  وجهها،  على  جليًا  فعلي  ردة  من  التعجب  اأثر  وبدا  بالرف�ص،  راأ�سها  هزت 

بنبرة م�سدومة: 

ما الذي حدث؟ لماذا ت�سيُح بي هكذا؟ 

هل ارتكبُت جريمة نكراء، عندما ا�ستكيُت من الجوع؟ 

لو كان في الحجرة ثالجة �سغيرة، اأو حتى كنا في بيٍت وحدنا، لما حدث هذا؟

ظلت واقفة عند الباب بهدوء، وهي ترتدي عباءتها وتحكُم لف ال�سيلة على راأ�سها، 

وهي تقول: �ساأذهب لزيارة اأهلي، على الأقل، �ساأجُد هناك فنجان قهوة اأو كوب �ساي 

لأ�سربه. 

اقتربُت منها ب�سرعة، وكاأني حيوان بري �سينق�ص عليها بعد قليل، وزاأرُت في وجهها: 

اأتقولين اإنِك تجدين الطعام وال�سراب في بيتكم، واإنه ل يوجد في منزلنا �سيء؟ 
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ثم هززُت كتفيها بانفعال.

لم ترد علّي، فقط اأطلقت العنان لدموعها الحبي�سة.

بهم  بالت�سال  لها  �سمحُت  ول  اأهلها،  لبيت  �سحبتها  اأنا  فال  الليلة  تلك  عاندتها 

لياأتوا وي�سحبوها، ول اأنا �سالحتها واأخذتها لمطعم لنتناول الطعام فيه، ول اأنا ذهبُت 

وا�ستريُت لها �سيئًا لتاأكله. 

بب�ساطة ا�ستمراأت تعذيبها، وتعذيب نف�سي معها.

غفت بعد بكاء طويل مرير، ل�سبٍب ل معنى له. 

راقبتها وهي نائمة، رقبتها الطويلة، �سعرها الم�ستر�سل الناعم، كل �سيء فيها حلو. 

ا�ستقُت اإليها. 

ا�ستقُت اإليها، وهي اأمامي نائمة هنا على هذا الكر�سي، في و�سع غير مريح، لأنني 

لم اأح�سن التعامل مع �سعورها بالجوع، وطلبها مني زيارة اأهلها، بعد اأن غابت عنهم 

نحو �سهر. 

من المخطئ؟ من المري�ص؟ من المجنون؟

اإنه فعاًل اأنا اأو اأنا. ول اأحد غير اأنا. 

حدث �سيء غير متوقع، اأمي طردتنا من المنزل ، واأمهلتني حتى �سالة المغرب، 

اأن �سيخة تجراأت و�ساألت عن موعد ذهاب  وال�سبب  ال�سارع،  واإل رمت بحاجياتي في 

اأني  اأخبرتها  لأني  معها،  للذهاب  ترتب  اأن  تنوي  كانت  بب�ساطة  لأنها  للجامعة،  اأختي 

�ساأكون م�سغوًل طوال اليوم.

وكان وجه اعترا�ص اأمي يكمن في �سرورة اأن يتحمل اأهل �سيخة ابنتهم، فهي غير 

م�سوؤولة عنها. اأما اأنا فقد اأقنعتني �سقيقي بان هذا اأف�سل لي ولعالقتي بزوجتي!
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اأقنعت اأمي بمّد مهلة الطرد، ريثما اأجُد بيتًا منا�سبًا. وخالل ثالثة اأيام ا�ستاأجرُت 

فيال �سغيرة مفرو�سة، قريبة من الجامعة. 

ا�ستقرت عالقتي ب�سيخة بع�ص ال�سيء، اإل اأن ال�سحية - وقد �سلمت من اأمي واأختي 

بع�ص الوقت - لم ت�سلّم من اأمرا�سي النف�سية.

األم  اأي قبل وفاتها ب�سهر واحد، ا�ستكت من  في الجمعة الأولى من �سهر نوفمبر، 

مو�سع  على  يدي  اأ�سع  اأن  اأو  �سالمتك،  لها:  اأقول  اأن  باإمكاني  كان  بطنها.  في  مبرح 

الألم، واأ�ساأل اهلل ال�سفاء لها، اأو حتى بب�ساطة، اأقول بنبرة محايدة: ا�ستعدي، �ساآخذك 

للطبيبة.

لم تكن ردة فعلي على الم�ستوى الطبيعي، لأن الم�سكينة لم ترتبط برجل طبيعي. 

�سحُت في وجهها بال مبرر: وما الذي تتوقعينه مني؟ لقد اأخذتِك من بيت والدِك 

منتهية ال�سالحية، بال قوة ول �سحة ول عافية!

هل اأنا م�سوؤول عن اإ�سالح ما فعل الزمن بِك؟

اأعلُم اأن كالمي كان كله ترهات ل وزن له. 

اأملك في  اإمكانية للتعبير عن العاطفة، ول  اأية  اأنني كنُت خاويًا من  لكنها ل تعلم 

اأحد، ب�سبب وبال  اإل ال�سباب وال�ستام البذيء، و�سوء الظن في كل  قامو�سي المعرفي 

�سبب.  

اإنها للتو لم ت�سمع �سيئًا من قامو�ص الألفاظ القبيحة التي اأحفظها عن ظهر قلب. 

كنت اأتعمد النيل منها، التنق�ص من كل �سيء يخ�سها، حتى من الف�ستان الأحمر 

على  لونه  انعكا�ص  واأن  يعجبني،  اإنه  اأخبرها  لم  م�ساء،  ذات  ارتدته  الذي  الق�سير 

ب�سرتها البي�ساء، يجعلها فاتنة الظهور. 
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نف�سِك؟  من  تخجلين  األ  هذا؟  ما  قائاًل:  وامتع�سُت  �سذرًا،  كاحليها  نحو  نظرُت 

ترتدين خلخاًل؟

هزت كتفيها م�ستنكرة، وقالت بنبرة كلها عجب: اأخجل.. اأخجُل من ماذا؟

اأخجُل اأنني ارتدي خلخاًل؟ اإنُه مجرد حلية براقة اأزيُن بها كاحلي، هنا في منزلنا.

وقالت  يزيُن عنقها،  الذي  الناعم  بال�سل�سال  تم�سُك  ثم رفعت ذقنها لأعلى، وهي 

بنبرة مقنعة: انظر، اأنني اأرتدي حلية جميلة اأخرى في عنقي، ول اأغطي عنقي، لأنني 

بب�ساطة، اأجل�ص في المنزل .

�ساقيها  وتمّد  الناعم،  �سعرها  على خ�سالت  وتم�سُح  راأ�سها،  تهز  وهي  اأكملت  ثم 

الناعمتين اأمامها: بل اإنني حتى اأك�سف عن �سعري و�ساقي. 

نظرٌت نحوها �سذرًا، و�سحُت فيها: اأتقولين اإن مالحظتي لي�ست في محلها؟

لأر�ص  و�سولنا  منذ  غيرها  تخبر  تعد  لم  فهي  فعلي،  ردة  تنتظُر  كانت  اأنها  يبدو 

الدوحة.

ليلة البارحة، بكت لأنني قلُت لها: اأحبِك.

لم اأكن اأجهل �سبب بكائها، كانت تقول لي اإنها تحبني، ثم لم تعد تقولها، ل لأنها 

ل ت�سعُر بها، بل اأنني كنُت كل يوم اأقوم بت�سرفاتي غير المبررة، بعمد وبغير عمد بقتل 

حبها لي. 

بنبرة  وقلُت  فمها،  لتغلق  لها  فاأ�سرت  المو�سوع،  تغيير  قررُت  عادتي،  غير  وعلى 

اأردتها اأن تبدو منطقية: الحمد وال�سكر هلل، حتى في هذه الم�ساألة تردين، ول تعترفين 

بخطئك.
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وتعمدي  المري�ص،  منطقي  �سحة  اأوؤكد  كنت  وا�سحًا،  الأخيرة  جملتي  معنى  كان 

ت�سفيه منطقها ال�سحيح، كنُت اأكمل رجولتي الناق�سة بالنتقا�ص من كرامتها، واأكرم 

نف�سي باإهانة اأنوثتها. 

كان ل بد اأن اأخرج منت�سرًا في كل مالحظة، وكل مو�سوع، اأن اأنت�سر اأنا، ل ينت�سر 

الحق ول الباطل، ففي عدالتي اأنا الحق، واأنا الباطل معًا.

وجاء يوم الحادث. 

عدُت من عملي اإلى بيت والدتي، التي بدت م�سحونة وم�سطربة معًا. اأطلقت �سياًل 

طوياًل من ال�ستائم، ما ظننتها تنتهي اأبدًا، لأعز �سديقاتها التي ت�ساركت معها �سابقًا 

ال�ساعات الطوال بالنميمة في كل من هب ودب، حتى قطة بيت الجيران لم ت�سلم من 

�سباب اأمي. 

دلفت اأختي لل�سالة، وكانت عائدة للتو من الجامعة، حينما �سهقت قائلة بتعجب: 

اأنت هنا يا حمد؟ ظننتك م�سافرًا؟ 

بادلتها �سهقة التعجب، واألقيُت نظرة نحو �ساعة يدي، ثم نحو ال�ساعة المربعة ذات 

البرواز الخ�سبي المطلي باللون المعتق، المعلقة على الحائط، وقلت بنبرة م�ستنكرة: 

كيف تمكنِت من الخروج من المحا�سرة الآن؟ 

ثم اأكملت: اأنني اأجل�ص في انتظار �سيخة، اأخبرتني اأنها �ستنهي اآخر محا�سراتها 

بعد �ساعة من الآن. 

اأنني  تظنين  لماذا  ثم  با�ستنكار:  اأ�ساأل  واأنا  ووقفُت  النفعال،  ل�سدة  وجهي  احمر 

م�سافر؟

قالت، ويا ليتها لم تقل. قالت، ويا ليتني ما �سدقتها.
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لقد  وا�ستهزاء:  �سخرية  كلها  بنبرة  قالت  و�سفعتها.   كذبتها  ليتني  ويا  قالت، 

�سحكت عليك �سيخة. ثم رفعت حاجبيها بدهاء: ل بد اأنها تمزُح معك، فقد اأنهينا اآخر 

محا�سراتنا منذ ن�سف �ساعة. 

ثم نظرت نحو اأمي التي كانت ل تزال م�ستمرة في كيل ال�سباب القذر، وقالت بنبرة 

عمدت اأن تكون عالية: اأنت تعرف مدى حر�ص اأمي علّي، لذا ل اأذهُب هنا اأو هناك، 

حالما اأنهي محا�سراتي في الجامعة، اأعود للبيت في الحال! 

اأعوُد للبيت في الحال!

اأرادت اأن تو�سل هذه الر�سالة لي، وقد و�سلت. 

احمر وجهي من اأثر النفعال، وكادت الدموع تطفران من عينّي، اأ�سرُت نحو اأختي 

بغ�سب �سائحًا: �سدقيني، لو ات�سح لي كذبِك، فلن اأرحمِك.

راأيُت اأمي تغلق ال�سماعة في وجه �سديقتها، اأق�سد عدوتها اللدود. وكاأنها تقراأ ما 

ل يحمُد عقباه في ت�سرفاتي. 

اأقف  واأنا  ج�سمي  وحركات  وجهي،  في  وا�سحين  ال�سديد  والغ�سب  النفعال  كان 

واأقذُف الطاولة بقدمي باتجاه اأختي، ثم اأتوجه نحوها واأدفعها للحائط الذي يقُع خلفها 

مبا�سرة، حتى �سمعُت �سوت دق عظامها اإثر ارتطامه بالحائط، وهي ت�سرخ: اآاآه. ثم 

�ساحت: الحقيني يا اأمي. 

وت�ستند  اليمنى،  يدها  براحة  ظهرها  اأ�سفل  ت�سند  كانت  عجّل،  على  اأمي  وقفت 

بالأخرى على الحائط، وقالت بنبرة �ساخطة: ماذا بك؟ �ستوؤذي اأختك.

مددُت يدي اأطلُب النيل من اأختي، لأم�سكها واأ�سربها كيفما كان وباأي �سكل. لكن 

اإيذائها، فمهما  اأمي التي ل تكاد تقدر على الحركة وقفت بيننا، فتراجعُت خوفًا من 

خالطها من مزيج ال�سر، فهي اأمي. 
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لم تبك اأختي، لم تندم، لم تعتذر! قالت بنبرة وقحة: 

كنُت اأمزح وح�سب! 

النبرة  بذات  تكمل  وهي  عليه،  لأقع  كر�سي  اأي  عن  اأبحُث  للخلف  تراجعت  حينها 

الوقحة:     

كنُت اأمزح وح�سب. ثم اأدارت ظهرها لي واختباأت في الداخل. 

ال�سديد علّي، رميُت بع�سبية  قلقها  وبدا جليًا  انفعالتي بحذر،  تراقب  اأمي  كانت 

اأقرب  اأزرة ثوبي، ومددُت يدي نحو  غترتي وعقالي على الكر�سي المجاور، ثم فككُت 

بداأت  التي  الدموع  بها  وغطيُت  وجهي،  على  ر�س�ستها  اأ�سربها،  لم  �سحية،  ماء  علبة 

تت�ساقط من عينّي. 

اقتربت مني اأمي، وراأيُت لأول مرة في حياتي جانبًا ل اأراه عادة فيها، قالت بنبرة 

قلقة: ل عليك من اأختك، اإنها تغار منها فقط .. �سحيح اأني ل اأحُب زوجتك، ولكنها يا 

بني امراأة خلوقة. 

كانت هذه هي �سهادة اأمي في زوجتي �سيخة، وقد كان من �سمتها الإ�ساءة للجميع 

حتى اإلى نف�سها. 

وخرجُت من بيت والدي م�سرعًا. واأ�سدرت ال�سيارة واأنا اأديرها هديرًا عاليًا على 

غير العادة، واأنا اأ�سوق ب�سرعة جنونية باتجاه الجامعة. 

لل�سيارة،  دلفت  نحوي،  ت�سيُر  راأيتها  عليه  اتفقنا  الذي  الموعد  وفي  لحظات،  بعد 

األقت تحية ال�سالم، ونظرات اأخرى كلها حنان، اأما اأنا فلم اأجبها، اإل باإلقاء نظرات 

الحتقار. 

تبادرت اإلى ذهني فورُا كلمات اأمي ب�ساأن �سيخة. 
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ل عليك من اأختك، اإنها تغار منها فقط .. �سحيح اأني ل اأحُب زوجتك، ولكنها يا 

بني امراأة  خلوقة.

المري�ص  الوح�ص  اإطالق  في  ال�سديدة  رغبتي  يماثل  الآن  الحياة  في  �سيء  من  ما 

لنف�سي ما  لأثبت  بها  اأ�سحي  اأن  بد  الذي بداخلي، ليحطمها ويحطمني معها، كان ل 

اأريُد اأثباته وح�سب. 

يكاُد  بقلبي  و�سعرُت  القمري،  وجهها  تنير  �ساحرة  وابت�سامة  اليوم  �سباح  ودعتها 

ينفجُر في �سدري لكثرة ما قلُت لها: اأحبِك. بل حدث هذا منذ ليلة البارحة. هي قالت 

لي اأي�سًا اإنها تحبني، لكنها ل تفهم كيف اأتبدُل في بع�ص الأحيان فجاأة. 

واإن  اأخرى،  مرة  الرعناء  ت�سرفاتي  اأكرر  فلن  ت�سامحني،  اأن  منها  طلبُت  حينها، 

حدث �سيء معي، �ساأ�سارحها. 

حبيبتي، �سامحتني. وليتها لم تفعل. يا ليتها غ�سبت، وعادت اإلى بيت اأهلها. 

الأخرى  الن�سخة  هي  بب�ساطة  والقال،  القيل  عن  بعيدة  رائعة،  امراأة  حبيبتي 

المناق�سة ل�سورة المراأة التي عرفتها في اأمي واأختي. 

بالتعبير  الم�سكينة  لتفاجاأ  الم�سرق،  ال�سباح  �سفحة  برعونة  طويُت  ما  �سرعان 

المتجهم الذي تراه على وجهي المكفهر!

حدقت بي مرتعبة مرتبكة، وكاأنها تنتظُر توبيخًا ما، ل مبرر له، وهي تت�ساءل في 

نف�سها: ما الجريرة التي اقترفتها؟

كنُت اأقود ال�سيارة في �سرعة ق�سوى، واأقُف ب�سرعة ل مبرر لها، حتى كانت تتاأرجح 

وتكاد ت�سرُب وجهها في مقدمة ال�سيارة اأكثر من مرة.   

وعندما وقفُت بال�سيارة على الكورني�ص، في اأقرب موقف وجدته، في ال�سارع المواجه 

لم�سرح قطر. تنهدت �سيخة وزفرت، وقالت بنبرة متاأرجحة بين الخوف والقلق: ماذا 

حدث؟ مزاجك �سيئ للغاية.
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قالت وما قالت؟ 

ماذا حدث؟ و مزاجك �سيئ للغاية. 

واأنا، ما اأنا؟ ما الذي فعلته؟ 

�سحُت فيها واأنا اأوجهها، وكاأني �سبطتها في جريمة �سنعاء.

اأو تجروؤين وت�ساألين؟ األ تخجلين من نف�سِك؟. هذا ما قلتُه. 

لكني  لل�سجار،  لأ�سنع منه ذريعة  الخلخال،  اأبحث عن  كاحلها  نحو  واألقيُت نظرة 

لم اأجده. بداأت �سيخة في البكاء، ثم تحول اإلى ن�سيج ونحيب ه�ستيري، وقالت بنبرة 

منقب�سة: ما هذا؟ ماذا حدث؟ ما الذي فعلتُه الآن؟

اأجل ما الذي فعلته هي الآن؟ ل �سيء. 

وكذبة اأختي، اأو�سحت اأنها مزحة، ول مزاح في مثل هذه الموا�سيع. 

اإل جراء الغيرة  اأختي الكالم دون ح�ساب، لم يكن  اإلقاء  اأن  اأكدت لي،  اأمي  حتى 

القاتلة. اإذن تبقى اأنا. اأنا وح�سب. تبقى اأن اأقول كلمتي الف�سل، في �ساأٍن حّل وباّن. 

تهورُت، هجُت هيجاًنا غير عادي، مددُت يدي لأ�سدها من عباءتها و�سيلتها مرات 

ومرات. وهي ت�سيح وتبكي، وتبداأ في نحيب مرير. 

اأثرُت فزعها، هددتها بقتلها، وقتل من تواعده ما دامت ت�ستغفلني وتدعي مواعيد 

ا! اأخرى للخروج من الجامعة، واأنها تواعد �سخ�سً

خطر على بالي زميلي في العمل، فذكرُت ا�سمه، واأكدُت اأنني اأعرُف كل �سيء. اأجل 

اأنا اأعرُف كل �سيء. 

من   - الذي  البذيء،  ال�سباب  من  �سياَل  لها  كلُت  المبرر،  غير  غ�سبي  غمار  وفي 

الموؤكد - اأنني ورثتُه عن اأمي. 
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وعلى نحو غير متوقع راأيتها تمد يديها لتفتح الباب، وهي تغم�ُص عينيها وتحاول اأن 

ت�سد اأذنيها، وتندفع هاربة من ال�سيارة. ثم تعالت موجات الغ�سب في اأعماقي، وقررُت 

تتبعها وجرها اإن تطلب الأمر من راأ�سها في ال�سارع العام، لأنتقم منها. لكنها انتقمت 

مني. 

مرت �سيارة ت�سير ب�سرعة عادية، اأطلق بوقها رنينًا متوا�ساًل، و�سّم الأذان �سوت 

مكابحها وهو يحاول تفاديها، لكنه في نهاية المطاف �سدمها. 

ا�سطدمت �سيارة ب�سيخة اأمام عينّي، �سمعُت �سراخها، ويا لهول �سوت �سراخها!

راأيُتها تطيُر في الهواء، لتقع على الجانب الآخر من الر�سيف.

كانت  اإليها،  و�سلُت  وعندما  بال�سلل.  اأ�سبت  اأنا  كثيرة، حتى  اأ�سياء  توقفت حينها 

دماوؤها تغطي الر�سيف وقد فارقت الحياة. وكان اآخر ما اأذكر �سوت الرجل الذي كان 

يقود ال�سيارة يبكي ويطلُب مني اأن اأ�سامحه. 

لقد عفوت عنه. دفعُت اأنا ديتها لوالديها بدًل عنه. قلُت لأمي اإن ما حدث لم يكن 

ب�سبب اأختي ول ب�سببها، كان مر�سي هو ال�سبب. 

وفي قبرها، زرتها عدة مرات، ثم راأيتها اأكثر من مرة في المنام. 

كانت غا�سبة ل تريد اأن ت�سامحني. 

األ يليق بها اأن ت�سامحني. ل يليُق بمثلها اإل اأن ت�سامح.

األ اأ�ستحُق اأنا من ي�سامحني؟ ل، ل اأ�ستحُق اأنا من ي�سامحني.
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مع اأبي

بعد الإ�ش�بة ب�ل�شرط�ن .. قبل الح�دث ب�أي�م

الراحلون، ل يمكن ا�سترجاعهم اأبدًا، لكن يمكن األ نن�ساهم. 

الكُل يتغنى با�سم حبيبه، واأنا اأ�ستاُق لحبيبي. 

اأتوجُع �سوقًا لأقبّل يديه وقدميه، ولأ�سًم في �سدري الحران وجهه. 

اأ�سعُر اأحيانًا باأني في غيبوبة من اأثر حمى ال�سوق!. 

وقد طالت الحمى، وطال ال�سوق وا�ستد، حتى غيبت �سكرته عقلي، فاأنا ل اأفكُر اإل 

بحبيبي، ل اأفكُر اإل به هو: اأبي.

اأ�سعُب فراق، فراُق من عا�سرناه العمر كله، ول اأقوُل من عا�سرناه �سنوات اأو عقوًدا. 

اعتدُت كل يوم �سماع �سوته الحنون، واأحاديثه المبهجة، وفي طفولتي كان ح�سنه هو 

مقعدي المف�سل. 

وراقبُت فعل الزمان به، وتغير مالمحه، وكيف غزت التجاعيد وجهه ال�سمح، فازداد 

اإ�سراقًا وبهاء، وما فعل بلون �سعره، الذي كان في �سبابِه كثيفًا وناعمًا، ثم �سهدُت اأثر 

المر�ص غير الرحيم به، عندما فقدُه كله، فاأ�سبحت الطاقية البي�ساء المخرمة بنقو�ص 

�سغيرة ل تكاُد تفارق راأ�سُه اأبدًا. 
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تفعُل  كما  عظامنا،  تدُق  توهننا..  الأوجاع،  بعده  نجتُر  الفراق.  اأ�سعب  ما  حّقًا 

بذاكرتنا. 

كان هو كل دنياي، كما كنُت اأنا كُل دنياه، فوالدي الغالي تعرف بوالدتي ذات الأ�سل 

ا خاطًفا �سريعًا، لم ي�ستمر اإل  اللبناني اأثناء درا�سته في بريطانيا عام 1968م، كان حبًّ

ع�سر �سنوات، وكنُت اأنا ثمرته الوحيدة. 

ببدلته  والدي  التايمز.  نهر  �سفاف  على  والأ�سود  بالأبي�ص  مًعا  �سورتهما  ع�سقُت 

ال�سغيرة،  ال�سوداء  النقط  ذي  الق�سير  الوا�سع  الأبي�ص  بف�ستانها  ووالدتي  الأنيقة، 

وت�سريحتها ال�سخمة المعقوفة للخلف جعلها مميزة. 

لطالما �سبطُت والدي يتاأمُل هذه ال�سورة، ثم يعود ليخبئها في دفتر قديم، اأخبرني 

يحمُل  لأنه  به  يحتفُظ  وهو  ببريطانيا.  اأك�سفورد  في  درا�سته  اأيام  منذ  به  يحتفُظ  اأنه 

ذكريات عزيزة عليه، فهذا الدفتر �سبب تعرفه بوالدتي، فقد �سيعت ح�سور عدد من 

المحا�سرات، واقترب موعد الختبار، ولم ير�ص اأحد بم�ساعدتها في الدرا�سة اإل اأبي، 

وهكذا بداأ حبهما، وا�ستمر، حتى تكلل بالزواج. 

في  الأهلية  الحرب  اأخبار  يراقب  �ساهدُته  مرة  من  وكم  يع�سقها،  اأنه  اأعلُم  كنُت 

لبنان، والعدوان الإ�سرائيلي على الجنوب، ثم يحثني بنبرة م�سطربة قائاًل: 

منى .. ات�سلي باأمِك، دعينا ن�سمع �سوتها، ونطمئُن عليها.

الع�سق،  تجيد فن  اأمي ل  قد ع�سقته،  باأنها  قولي  اأجروؤ على  ول  اأحبته،  اأي�سًا  هي 

لكن فنانة في الإخال�ص والحب. علمّت اأنه لم يعد باإمكانها الحياة والتاأقلم مع بيئتنا 

المحلية، فقررت المغادرة، و�سحت بالتنازل عن ح�سانتي في مقابل حريتها. 

اأبي كان منك�سرًا حزيناً، لطالما اأجاب لها كل طلباتها، اأنهيا الدرا�سة الجامعية، 

واأنجباني اأنا هناك بالطبع، ووافقها على الكتفاء بطفلة واحدة لتتفرغ هي للدرا�سة.
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ولأنها لم تتاأقلم مع جو الرطوبة وحرارة القيظ ال�سديدة في بالدنا، كانا يق�سيان 

الإجازة ال�سيفية بين ربوع جبال لبنان ال�ساحرة، التي �سهدت طفولتي و�سباي الأول، 

ثم اأكمال الدرا�سات العليا معًا، وبعد ع�سر �سنوات من الدرا�سة في بريطانيا، واجهها 

اأبي قائاًل بحزم: 

ل بد لي اأن اأعود لوطني، ل حياة لي هنا، وطني هو حياتي، وحياتي هناك في وطني.

انف�سال بهدوء، ولم تفارق اأي منهما م�ساعر الوّد والحترام لالآخر، لم اأ�سمعه اأبدًا 

يذكرها ب�سوء، ولم اأ�سمع منها قط عنه �سيء ل يليق. 

اأو  تهملني  لم  واأمي  بي،  ت�سبث  اأبي  بحنانهما،  لي،  بحبهما  بهما،  اأنا  محظوظة 

تن�سني. 

كنُت في العا�سرة عندما ودعتني و�سط زحام مطار هيثرو الذي ي�سّج بالم�سافرين 

القادمين والمغادرين، �سمتني ثم اأبعدتني عنها، وهي تطمئني بنبرة حازمة: 

اإنه اإن�سان رائع، اأنِت محظوظة لأنه اأبوِك.

عاودُت �سمها به�ستيرية، طلبُت منها األ تتركني، لكنها عادت وابتعدت عني، قائلة 

بذات النبرة المطمئنة: لو لم اأكن اأعرُف اأنِك �ستكونين بخير، لما تنازلُت عن ح�سانتِك 

له. ثم ربتت على �سعري الك�ستنائي، وحدقت في عيني الع�سليتين اللتين ورثتهما عنها، 

وقالت: �ستكونين بخير، و�سعِك هناك معُه اأف�سُل لِك، ثقي بكالمي.

في  هي  اختفت  بينما  باكية،  واأنهرت  �سحُت  ت�سديقها،  الطفولي  عقلي  رف�ص 

الزحام، لم ترجع لتهدئني، اأما هو فقد �سمني اإليه بحنان، وربت على �سعري قائاًل: 

اأنِت كل حياتي يا طفلتي العزيزة.
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1979، راأيُت دموعًا  في تلك الرحلة من مطار هيثرو اإلى مطار الدوحة، من عام 

كثيرة في عينيه، لم اأ�ساألُه عنها، اعتقدت اأن انهمار دموعه اأمر ل مفر منه، هي جزء 

من الحدث، مرافقة للرحلة، ما دمُت اأنا اأي�سًا قد ق�سيتها كلها باكية. 

تلك  �ساهد  كلما  يذرفها  كان  التي  الغالية  دموعه  اأن  اأظُن  اأعد  لم  الزمن  وبمرور 

ال�سورة، وكلما اأم�سك بيديه الدفتر القديم في �سالة منزلنا الذي �سمني واأبي، اأمرًا 

طبيعيًا.

كان يتاأمل ال�سور، ي�سترجُع ذكريات عزيزة على قلبه، ثم ي�سرد في التفكر، وعندما 

منها  يجعل  اأن  يحاول  بنبرة  يقول  كان  دموعه،  �سر  عن  الم�ستف�سرة  لنظراتي  ينتبه 

محايدة: هناك غبار في الجو، اأ�ساب عيني. 

كنُت اأعلُم اأن منزلنا القابع بهدوء في و�سط مدينة خليفة بالقرب من م�سجد عمر 

بن الخطاب، ل غبار فيه، لكني اأثرُت ال�سمت، وعدم التدخل في الأمر. 

كان اأبي ذا اأذن مو�سيقية ح�سا�سة و�سوت جميل رقيق، فهو يع�سُق اأغاني اأم كلثوم 

وفيروز، وي�سمع اأكثر ما ي�سمع اأنت عمري وبكتب ا�سمك يا حبيبي. اأما اأغنية: وداعيه 

يا اآخر ليلة تجمعنا .. وداعيه اأعز النا�ص يفارقنا .. ع�سى اهلل ي�سبر الموعود .. اأنا 

بعدك عمر مفقود. 

يودُع  لم  يزال  ل  وكاأنه  القديمة.  اأوراقه  يت�سفح  وهو  يرددها  التي  كانت هي  فقد 

حبه. 

وبعد اأن جاوزُت الرابعة ع�سرة ب�سهرين، قال لي اأبي بنبرة �سبه محايدة: لقد كبرِت 

يا منى، و�سار باإمكانكِ  المحافظة على الأ�سياء العزيزة. هززُت راأ�سي موافقة، ولم 

يعد من  ولم  اأ�سبوعين،  منذ  اأمِك  تزوجت  لقد  قائاًل:  فا�ستاأنف كالمُه  اأفهم ق�سده، 

حقي اأن اأحتفظ ب�سورها، اأو حتى بذكرياتي معها. 
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ثم افتر ثغره عن ابت�سامة حنونة، وهو يبحُر في لون عينَي، واأكمل: 

كل �سيء انتقل لِك الآن. 

اأنِت تحتفظين بكامل  ثم عاد واأكمل بنبرة اأرادها اأن تكون �ساحكة ليلطف الجو: 

حقوق الملكية، لكلينا، لما�سينا وحا�سرنا وم�ستقبلنا، اأما نحُن فقد انتهينا من بع�سنا 

البع�ص، ل نملُك اإل الما�سي.. الما�سي وح�سب.

الرعب  لدرجة  خائفة  كنُت  في طفولتي  ثانية.  مرة  ليتزوج  عليه  تلًح  كانت جدتي 

من مجرد ت�سور الفكرة واإمكانية تطبيقها، ولم اأجد تف�سيرًا منطقّيًا ل�سبب رعبي اإل 

الأفكار المبثوثة في الأفالم والم�سل�سالت عن زوجة الأب القا�سية ال�سريرة. 

وبمرور الزمن وجدُت اأن طلب جدتي جد منطقي، ثم انحزت اإليها وان�سممُت اإلى 

اأي�سًا  وتزوج من مطلقة، هي  ووافق،  اقتنع  يت�سور، حتى  اأن  باأكثر مما يمكن  �سفها، 

كانت اأّمًا لثالثة اأطفال، ولدين وابنة، وما حدث بينهما فاق التوقعات.

اتفق والدي معها قبل عقد القران على اأن تعيد اأطفالها لأبيهم، فالقانون �سريح 

وحازم في هذه الم�ساألة، ويوؤكد على �سقوط حق الأم في الح�سانة ما دامت �ستتزوج، 

لكنها وبعد يومين من زواجهما، دخلت مع اأبي في م�سادة عنيفة، واأ�سرت على اأن يقوم 

هو بالتنازل عني، ويعيدني اإلى لبنان لأبقى في ح�سانة اأمي. 

اأن يتنازل عني  اأن يقنعها، واأن يتحدث معها بالعقل والمنطق ا�ستحالة  اأبي حاول 

اأن  كما  وجذوره.  اأبي  اأ�سول  اإلى  هنا،  اإلى  اأنتمي  بب�ساطة  لأنني  لبنان؛  اإلى  واإعادتي 

اأمي قد تنازلت عن ح�سانتي في طفولتي، ولم تكن قد تزوجت بعد، فكيف يعيد لها 

الح�سانة بعد اأن كبرُت، و�سرُت �سابة نا�سجة. 

كان �سوت �سجارهما ي�سلنا اأنا وجدتي الجال�ستين في حجرتها الوا�سعة، في الدور 

الأر�سي، وراأيُت اأبي يدلف اإلى الحجرة، و�سياحه يمالأ المكان. 
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كان م�سحوًنا بالغ�سب والتوتر، وهو يردد بع�سبية بالغة: اإنها مجنونة، ل اأدري كيف 

وافقُت على الرتباط بها. وانتهى الزواج قبل اأن يبداأ. ولم تفتح جدتي فمها بعد ذلك 

ب�ساأن هذا المو�سوع. 

كان كل يوم في حياتنا معًا يومًا جمياًل وخا�سًا. كنُت ووالدي من اأ�سد المعجبين 

بالكاتب الم�سري ذا القلم الر�سيق عبدالوهاب مطاوع، وكنُت اأتابع قراءة بريد الجمعة 

التي  الرهيبة  للم�ساكل  الحلول  انتقاء  يتفنن في  كان  الم�سرية،  الأهرام  على جريدة 

يعالجها، وكم من ق�سة ا�ستوقفتني، وكم من حل له اأثار اإعجابي به اأكثر فاأكثر. 

وكنُت اأع�سُق الحوار الذي يدور بيني وبين والدي ب�ساأن بريد الجمعة، وكانت جدتي 

رغم اأميتها وكبّر �سنها ت�ساركنا الحوار، وتقول الراأي ال�سديد منه. 

كتاب،  هيئة  في  ذلك  بعد  التي طرحها مطاوع  الحمراء  العيون  ق�سة  ا�ستوقفتني 

�سمن �سل�سة كتب اقتناها اأبي جميعًا لي في مو�سم اأقامه معر�ص الكتاب ال�سنوي. كانت 

العيون الحمراء، تحكي عن ق�سة �ساب يفتقد والده المتوفي، يفتقد الجل�سات العائلية 

الحميمة ليلة كل خمي�ص، قال: لقد غابت ال�سحكات .. غابت الليالي الدافئة .. غاب 

الوالد الغالي. 

حينها بكيُت حتى احمرت عيني.

ذاك الم�ساء، وبعد اأن عاد والدي العزيز من الجامعة، لحظ بالطبع احمرار عينّي، 

واأخبرتُه عن ال�سبب بعد اأن ا�ستف�سر مني، فتب�سم بهدوء، وقال بنبرة رزينة وهو يجل�ُص 

قبالتي في ال�سالة، وي�سرح بعيًدا بناظريه عبر �سباك ال�سالة المفتوح، نحو ال�سدرة في 

جانب من حو�ص منزلنا: وما هو الجانب الإيجابي لهذه الق�سة؟ 

لم اأعّي ق�سده، كنُت ل اأزال اأ�سهق من اأثر البكاء، واأم�سح بظهر كفي الماء ال�سائل 

من اأنفي، واأنا اأردد: يبدو اأن هناك غباًرا في ال�سالة.
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تحول بناظريه نحوي، تاأملني ولم يطل تاأمله، قال بهدوء: 

لي�ص في المكان اأي غبار، و�سماء الدوحة �سافية هذا الم�ساء، قومي واأخبري جدتِك 

لت�ستعد لنتم�سى على الكورني�ص.

الكورني�ص،  المتحرك، على بالط  بنف�سه كر�سي جدتي  اأن يدفع  والدي على  اأ�سر 

وينعك�ص  بكبرياء  ال�سماء  كبد  يتو�سط  البدري  القمر  كان  وهناك،  هنا  بعينّي  انتقلُت 

�سووؤه على بحر الدوحة ال�سافي، وريح هادئة تهبُّ من الجنوب تداعب الوجوه بحنان. 

مر بنا طفل �سغير حافي القدمين يرك�ُص خلف اأخيه الذي �سرق دراجته، ووالدتهما 

قمي�سُه  الت�سق  �سمين  رجل  بنا  ومر  والن�سباط.  الهدوء  على  تحثهما  خلفهما  من 

منه،  القليل  ي�سرب  ماء  علبة  اليمنى  يده  في  يحمُل  تعرقه،  لكثره  ب�سدره  الريا�سي 

وي�سُب الكثير على وجهه. 

هم�ص اأبي وهو يوؤ�سر على القمر �سائاًل ب�سخرية: اأترينه؟

رددُت بحزم: اأت�سخُر مني؟! بالطبع اأراه!

ابت�سم اأبي بحب وحنان، وجل�سنا معًا على كر�سي قريب، و�سف والدي كر�سي جدتي 

بجواره، و�ساركتنا جدتي الحوار قائلة بذكاء: يا متحاذقة، األم تفهمي ق�سد والدِك؟.

لم اأكن بحاجة لفك األغاز اأبي وجدتي، يكفيني ما عانيُت طوال اليوم، اأبي ي�ساألني 

عن اأثر الجانب الإيجابي من الق�سة علّي، ثم ي�ساألني اإن كان با�ستطاعتي روؤية القمر 

في ليلة البدر، اأما جدتي فتتهمني بعدم الفهم.

لم يحول اأبي نظره نحوي، فقط قال وهو يراقب تلك الأم توبخ طفلها الأكبر لأنه 

اأثارت  اأن  عليِك  الواقعية  الحكاية  لتلك  الآني  الأثر  اللعب:  الأ�سغر  اأخاه  ي�سارك  لم 

عواطفِك، اأن جعلتِك تبكين لدرجة.. لدرجة ..
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اأو  نف�سِك،  توؤذي  اأن  لدرجة  واأكمل:  المحمرتين  عينّي  نحو  ونظر  هنيهه،  توقف 

تظنين هذه هي فائدة قراءتك للق�سة؟!

انتظر لحظة لأجيب عليه، لكني بالطبع لم اأجبه، قررُت ب�سذاجة التركيز على روؤية 

القمر، لربما تكمن الإجابة في �سفحته البي�ساء، لكني لم اأجد هناك اإجابة. 

اأبي العزيز قال: األم تقرئي بقية رد عبدالوهاب مطاوع عليه، قال له ولكل القراء: 

املوؤوا عيونكم بمن تحبون، انظروا في عيونهم، واأخبروهم اأنكم تحبونهم، جال�سوهم 

اإنكم  لهم  تقولوا  اأن  اأبدًا  تملوا  ول  اأ�سغالكم،  كل  على  قدموهم  و�ساعات،  ل�ساعات 

تحبونهم.

�سهقُت، كنُت اأرغُب في موا�سلة العزف على �سمفونية البكاء، لكن عينَي جفت من 

الدموع. 

اأراقُب  فظللُت  اأنا  اأما  واأعمامي،  عمتي  عن  اأخرى  باأحاديث  ان�سغال  وجدتي  اأبي 

اأنها  فاأيقنت  به،  تحيُط  الخرافي  ال�سباب  هالة من  ووجدُت  منه،  عينًي  اأمالأ  القمر، 

انعكا�ص لما في عينّي.

�ساحب الدموع الحمراء، كان در�ًسا قا�سيًا وخطيرًا، جعلني اأمالأ عينّي بالنظر اإلى 

وجه اأبي، حتى كنُت اأحفُظ اأدق التفا�سيل الخا�سة به. 

من  لم�سوار  بداية  الدر�ص،  ذاك  من  اأ�سهر  خم�سة  بعد  الغالية  جدتي  وفاة  وكان 

الوجّل والقلق ال�سديد من ال�سطدام بفراق من نحب.

ا�ستبعدُت فكرة الزواج ل�سنين، خا�سة بعد وفاة جدتي، كنت اأخاف فراق اأبي، ل 

اأريُد اأن اأ�ستيقظ فاأجد نف�سي في بيت ل ي�ساركني هو فيه الإفطار وكل تفا�سيل الحياة.

ولم اأجد من يوافق على �سرطي بال�سكن في منزل اأبي، اإل بعد اأن بلغُت الثالثين، 

وكان هذا ال�سخ�ص رجاًل مثقفًا، له عدد كبير من الإخوة والأخوات، وكانت فكرة بقائنا 
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في بيت اأبي هي الأن�سب له، فهو يعمُل في حقول النفط البحرية، وي�سطر للبقاء هناك 

قرابة الأ�سبوعين، ومن الأف�سل له اأن يكون والدي معي، ليزداد اطمئنانه علَي. 

اأقيم حفل زفافي الذي اخترتُه هادئًا وب�سيطًا، في قاعة جميلة حالمة بورود بي�ساء، 

الهادئ؛  لريف هولندا  و�سافرُت مع زوجي  الهادئة،  فيروز  ومو�سيقى  واإ�ساءة خافتة، 

بعيدًا عن �سخب المدن، واإثارة الت�سوق العبثي.

كان زواجي مفترًقا اآخر من مفترقات الحياة الرائعة التي ع�سُت تفا�سيلها، وذقُت 

حالوتها مع اأبي، فقد رزقُت بعدها بطفل ا�سميتُه با�سمه، اأ�سميته مباركًا، كما اأ�سماني 

هو على اأمه منذ اأكثر من ثالثين عامًا. ولم اأكتف بهذا الطفل، كنُت ل اأريد لأبني اأن 

يكون وحيًدا، كنُت اأعي�ص عقدة الخوف والقلق من الم�ستقبل، اأنجبت بعدها بعام بنتًا 

رائعة الجمال، ا�سميتها دينا على ا�سم والدتي البعيدة القريبة، التي ل تفارق خيالي، 

وتزورني في الدوحة بين �سنة واأخرى، كما اأفعُل معها. 

اأما طفلي الثالث الذي جاء �سبيًّا هذه المرة فقد اعتر�ص زوجي على ا�سمه الذي 

اخترتُه، وقال: لقد ت�سامحُت معِك، وتركُت لك اختيار اأول طفلين لنا، فهل �ستتركينني 

هذه المرة اأختار ا�سم ابني. بالطبع لم اأعتر�ص، رغم اأن ا�سم والده �سعب في اللفظ، 

لكن األ يكفيني اأنه والد زوجي الطيب.

علّي  اهلل  غ�سب  ل�ستنزال  اأ�سعى  اأن  بي  يجدُر  ول  حدث،  ما  منع  باإمكاني  لي�ص 

اأبي وهو يعالج من الورم الخبيث في  التي عاناها  بتفكيري في مقدار الآلم القا�سية 

راأ�سه، ليموت في النهاية م�سابًا اإ�سابة بالغة في حادث �سيارة.  

كان اأمًرا موؤلمًا بكل المقايي�ص.  

ا�ستمراأُت الألم في ال�سدمة الأولى، عندما بداأ اأبي ي�سكو من �سداع حاد في راأ�سه، 

لم تجّد حبات الم�سكن طريقًا في ت�سكينه اأو اإ�سكاته. اأما �سدمة حادثة ال�سيارة، فال 

معايير لأوجاعها!.
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اعتدُت اأن اأ�سطحب والدي الذي تقاعد منذ نحو عامين من التدري�ص في الجامعة، 

�ساطئ  على  معه  بالتم�سي  ال�ستمتاع  ثم  الجميلة،  المقاهي  اأحد  في  الإفطار  لتناول 

كتارا. 

لكن ذاك ال�سباح كان حافاًل باأمور اأخرى، ما اأن خرجُت من الزحمة الخانقة اأمام 

بوابة مدر�سة ابني مبارك الذي �سار في الرابعة ع�سر، حتى ات�سلت بي اإدارة المدر�سة 

تطلُب ح�سوري حاًل، فابني قد دخل في عراك مع اأحد زمالئه، ولن ي�سمحوا له باإكمال 

بقية اليوم المدر�سي.

اأ�سعر بال�سخط عليه، فلم تكن هذه هي المرة الأولى له،  عدُت ل�سطحابه، كنُت 

للمدر�سة،  الأمامي  الباب  من  اأو�سله  اأن  يرف�ُص  كان  كما  اإلّي،  ال�ستماع  يرف�ُص  كان 

اأن  اأو  ال�سائق،  اأن يذهب مع  اأجنبية خا�سة، وكان يف�سّل  اأنه يدر�ص في مدر�سة  رغم 

اأقف ب�سيارتي بعيًدا لي�سير قرابة �سارع كامل لئال يرى اأ�سحابه اأن اأمه هي التي تقود 

ال�سيارة. 

كنُت اأنفذ له طلبه بال اقتناع، مراعاة ل�سنه وفكره غير النا�سج، لكني كنُت �ساخطة 

�سديدة ال�سخط عليه، وكنُت اأحيانًا اأفكُر بغ�سب بزوجي الذي ل يزاُل ي�سر على البقاء 

اأ�سبوعين في البحر، كما كنا في اأول زواجنا، لتح�سيل بدلت كثيرة في الراتب. 

في البداية لم يوؤثر هذا النظام على زواجنا، ول على اعتنائي باأطفالي، فاأبي كان 

الحياة،  اأ�ساليب  تغيرت  اأثر عليهم في فترة مراهقتهم، وقد  لكنه  اإلى جواري،  دائمًا 

ا ما الذي جرى؟  وتبدلت على نحو غير مفهوم الأولويات، ل اأدري حقًّ

اأي  اأية خ�سو�سية في  اأرى  اأعد  لم  ولكني  اأبنائي مدار�ص خا�سة،  اأدخلُت كل  لقد 

�سيء في حياتنا الخا�سة؟ 

دلفُت للمنزل اأ�سيح من �سدة الغ�سب، كنُت اأ�سيُح بابني في حو�ص المنزل ، حينما 

واقترب، في  لأهداأ  اإلّي  ي�سيُر  المنزل، وهو  بهدوء في حديقة  اأبي جال�سًا  لأرى  التفُت 
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الحال نفذُت له طلبه، واأ�سرعُت الخطى نحوه، كدُت اأقع على وجهي عندما جثوُت عند 

قدميه، لأ�سمعُه يقول بنبرة متاألمة: خذيني للم�ست�سفى يا بنتي، ال�سداع يفتُت راأ�سي.

ال�سداع يفتُت راأ�ص اأبي!

فديُت اأبي، وفديُت راأ�سه. 

يا ليته فتتني اأنا، ول يم�ص اأبي حتى �سكة اإبره. 

ثوان على  به منذ  اأ�سيح  كنُت  الذي  ابني  �ساعدني  راأ�سي،  بهزة من  اإل  اأجبه،  لم 

م�ساعدة اأبي حتى و�سوله لل�سيارة، ثم جل�ص معُه في الكر�سي الخلفي م�سندًا راأ�سه على 

�سدره.

قدُت ال�سيارة ب�سكل خرافي لأتفادى الزحمة غير المفهومة التي �سغلت �سوارعنا، 

ودخلُت �سوارع اأخرى جانبية كثيرة، رغم ق�سر الم�سافة، لأ�سل ب�سرعة لباب طوارئ 

م�ست�سفى حمد. 

راأيُت ابني مباركًا يبكي، وهو يقوُل لي اإن اأبي ل يرد عليه. �سقط مني مفتاح ال�سيارة، 

واأنا اأهُم بالخروج منها، و�سعرُت بدوار عنيف يكاُد ي�سقطني اأر�سًا، وعيوني تبحُث عن 

اأبي الذي يبدو كالنائم في ح�سن ابني، لكنه لي�ص كذلك؟!

كنُت اأ�سيُح عند البوابة واأنا اأوؤ�سر عليه، واأقول: حالة م�ستعجلة. �سرعان ما اقترب 

عدد من الم�سعفين، وحملوه في النقالة. واأنا اأتبعه لهثة بخطوات �سريعة.

اأيام حياتي، زوجي  اأيام، كانت من اأ�سعب  دخل اأبي وحدة العناية المركزة ثالثة 

كان حينها اإلى جانبي، واأمي ات�سلت بي اأكثر من مرة. 

لم يخرج اأبي معافى من وحدة العناية المركزة، اأخبرني الطبيب - وليته لم يفعل - 

اأنُه م�ساب بورم غير حميد في الدماغ، واأنه قد فات اأوان العالج؛ فالورم في مراحله 

الأخيرة!
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كنُت اأهّم باأن اأ�سيح فيه، واأتهمه بالف�سل، وعدم فقه اأي �سيء في مجال الطب، لكن 

زوجي واأبنائي تدخلوا، واأحاطتني ابنتي بذراعيها، واأخذتني بعيًدا.

اأفاق اأبي من غيبوبته، لي�سهد الحمرار في عينَي، وهم�ص: لقد اأخبروِك اإذن؟

كنُت اأم�سُح عيني بطريقة ع�سوائية، واأ�سُد ال�سال على كتفَي، وقلُت بنبرة حزينة: 

كنت تعرُف؟.

ظهره  وي�سند  نف�سه،  ليرفع  اأ�ساعده  اأن  مني  يطلُب  كاأنه  نحوي،  يده  مد  يرد،  لم 

لل�سرير، وقال بنبرة را�سية: لكل �سيء نهاية، واأنا اأعالج في م�ست�سفى الأمل منذ عام، 

ولكن بال فائدة... كنُت اأعلُم بهذا.

كنُت اأ�سهق من اأثر البكاء، فم�سح على راأ�سي وقال بهدوء: ماذا بِك يا عزيزتي، اأين 

الر�سا والحكمة؟.

اأرحُت يدي بين كفيه، وقبلُت ظهرهما مرات ومرات، وهو يكرر: ر�سي اهلل عنِك يا 

ابنتي، فاأنا را�ٍص عليِك. 

قلُت واأنا ل اأزاُل اأدافع �سهقاتي المتعددة: اأتعلُم اأنك كنت في غيبوبة؟.

ابت�سم واأجل�سني قربه، واألحفني بلحافه، و�ساأل بال مبالة: وما ال�سبب؟

اقتربُت منه اأكثر، ودفنُت راأ�سي في �سدره، واأنا اأتح�س�ُص اأنفا�سه بيدي، وقلُت: لقد 

اأفقت  اأنك  هلل  الحمد  لكن  الغيبوبة،  في  ت�سبب  ال�سغط  في  �سديد  بانخفا�ص  اأ�سبت 

منها.

وكرر بر�سا واإيمان عميق: الحمُد هلل دومًا واأبدًا. 

ثم ا�ستاأنف وهو يراقبني اأعتدُل في جل�ستي على الكر�سي المقابل له، وقال: 

الحمُد هلل .. هذه خيُر كلمة قلتيها حتى الآن.
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هداأُت .. 

اأبي بارع في تغيير الموا�سيع، حدثني عن اأبنائي المراهقين الثالثة، وقال لي اإن ما 

يمرونه به اأمٌر طبيعي في �سنهم.

وافقته راأيه وقلُت: ولكني لم اأفعل معك ما يفعلونه بي الآن؟ 

تعُج  التي  الدوحة  مدينة  على  يطُل  علوي  �سباك  من  للخارج،  ينظر  وهو  ابت�سم 

ب�سجيج الخنقة المرورية في الليل والنهار، وقال برزانة:

واأمي  معي  حدث  ما  وهذا  زمني،  عن  مختلًفا  كان  وزمانِك  زمانِك،  غير  زمانهم 

كذلك.

اأننا راأينا �سوارعنا  اأتذكرين  لل�سارع،  �سمت لبرهة، ثم قال بنبرة هادئة: انظري 

مزدحمة بهذا ال�سكل منذ ع�سر �سنوات م�ست، ل بالطبع ل؛ اختلف الوقت، وعلينا اأن 

نتاأقلم ونتعاي�ص معه. 

كنُت اأجل�ص بقرب اأبي في �سيارة الإ�سعاف عندما نقلوه لم�ست�سفى الأمل. ا�سمُه على 

اأبي،  العك�ص مني كان  اأنني كنُت فيه خاوية من الأمل، وعلى  اإل  الياأ�ص،  النقي�ص من 

الذي كان يعالج اآلمًا مبرحة، ل ت�سكُت عنه اإل بجرعات عالية من الم�سكنات القوية. 

مالمحه  في  اأبحُث  الذابلتين،  عينيه  في  فيه،  اأحدُق  معه،  بقائي  طوال  وكنُت 

وتقاطيعه المليحة عن كل �سيء. عنه هو .. في داخلي اأنا.

اأنا راحل.. بال مواربة راحل.

هكذا قال لي م�ساء الثنين الما�سي. 

وان�سابت دموعي، تم�سح اأحالمي ودنياي، وتوا�سيني. 

كيف ل اأبكي واأعز النا�ص يودعني!
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قال في لحظة الوداع الأليمة: اأنا راحل .. بال مواربة راحل.

لم اأبد اأيه ردة فعل انفعالية، كنُت بالفعل مفعمة بال�سحنات النفعالية. وكنُت اأعلُم 

ا جبانًا.. غير قادر على مواجهة حقائق  هذا، لكني جبانة، حبي له �سنع مني �سخ�سً

الحياة. 

من  غيره  اأو  مال  على  اأو�سيك  لن  واأنا  يعودون،  ل  والراحلون  راحل،  اأنا  لي:  قال 

وارتداء  والحجاب  ال�سالة  علمتِك  عندما  اأمنتِك  جيدًا،  اأمنتِك  لقد  الدنيا.  تفاهات 

اللبا�ص المحت�سم، واحترام الآخرين، ومراعاة القيم.

اأو�سيِك بعمل  اأكمل ب�سوت �سعيف ونبرة خافتة: ولن  هززُت راأ�سي بال حيلة، ثم 

�سيء لي، رغم اأني اأعلُم اأنِك ابنة �سالحة، فاأنِت تعلمين اأنني قمُت ببناء اآخرتي بنف�سي، 

بنيُت م�سجدًا ومدر�سة، وحفرُت اآبارًا، واأ�سياء اأخرى �ساأتركها لتكون بيني وبين اهلل.

كنت اأوافق بهز راأ�سي، وقد فقدُت القدرة على النطق، مّد يده نحوي، وقال بنبرة 

م�سفقة: هاتي يدِك لتحت�سن يدّي. 

توقف نحو دقيقة اأو اأكثر بقليل، وهلت دموعه، و�سالت على وجهه ال�ساحب، ثم قال 

ب�سوت حنون وهو يم�سُح دموعه: 

يا حبيبتي، اإنها دموعي.. لي�ص في الغرفة اأي غبار.. واأنا اأبكي لأني �ساأ�ستاُق اإليِك، 

اإل اأني �ساألقاِك بعد عمر طويل في الجنة، في الفردو�ص الأعلى بحول اهلل وقوته.

ابت�سم ابت�سامة ر�سا عذبة، وترك دموعُه تن�ساُب تباعًا ب�سجاعة، واأكمل: 

ما ي�سبرني يا حبيبتي، هو اأني قد اقتربُت من لقاء اهلل، بعد طول ا�ستياٍق لروؤياه.

الحُب، ما الحب؟ اإنه اأنا واأبي. 

 دومًا اأحبنا فيما اأرجو. 
ُ
اأحببتُه. اأحببُت اأبي، وهو اأحبني، وكالنا اأحب اهلل، واهلل
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نفارق نظُل نحُب. هذا هو  اأن  وبعد  والفراق �سديقان، نحن نحُب فنفارق،  الحب 

قدرنا. 

واأخرى  الوجع، ووجه الحزن،  ال�سوق، ووجه  البعد، ووجه  للفراق وجوهًا، وجه  اإن 

كثيرة تتبعها. وله اأبعاد، ل مرئية، ل يعلُم مداها اإل من قا�سى مرارتها.

في اآخر ليلة ق�سيتها �ساهرة قرب فرا�سه، اأحاطني بذراعيه الحنونين، وقال بنبرة 

�سعيفة حافلة بالدفء: وردتي الغالية منى، اأنا اأحبِك. 

كان تعبًا، �ساحبًا، غائم الوجه! احت�سنُت وجهه الحنون بين يدي، وطبعُت قبلة على 

راأ�سه، وعلى جبينه وخديه، وقلُت له:

واأنا اأحبك يا اأعز النا�ص.

وفي تلك الليلة الأخيرة التي ودعني فيها بعبارات الحب الأبوي العظيم، طلب مني 

الرجوع للمبيت في المنزل ثم العودة �سباًحا باكرًا، ول�سبب مجهول وافقت.

كان اأ�سعب يوم في حياتي، يوم مات اأبي اأمام عينّي. 

ا�ستيقظُت فزعة على �سوت المنبه، ل.. لم يكن المنبه، كان رنين الهاتف النقال، 

اأمات   .. اأبي  اأبي..  راأ�سي،  القريبة من  المن�سدة  التقطُه من على  واأنا  �سحُت فزعة، 

اأبي؟

في  اأبي كان  الحوادث،  لق�سم  التوجه  لكنهم طلبوا مني  اأبي،  ب�ساأن  الت�سال  كان 

اإ�سابة بالغة في  ال�سائق، واأ�سيب  ال�سيارة التي كان يقودها  طريقه لمدر�سة ابني في 

حادث �سيارة توفي فيها ال�سائق كذلك.

كنُت اأقود �سيارتي ب�سرعة جنونية، اأبي المري�ص مر�سًا �سديدًا، خرج من الم�ست�سفى 

األوّم  اأريُد اأن  اأبدًا، ل  ليحل م�سكلة في مدر�سة ابني المراهق، الذي ل تنتهي م�ساكله 

ابني، اأو اأ�سفق على �سفقة اأبي علّي، كنُت اأريُد اأن اأعرف اأن اأبي بخير وح�سب.        
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عندما و�سلُت، ول اأعلُم كيف و�سلُت لق�سم الحوادث، كان الكثير من الأطباء يحيطون 

به، �سمعُت اأحدهم يقول: ل فائدة من اإدخاله لحجرة العمليات، اإ�سابته بالغة.. وحالته 

حرجة.. اإنه مري�ص �سرطان في مرحلة متاأخرة.. فلم خرج من م�ست�سفى الأمل.. وكيف 

خرج؟

الحنونتين،  راأ�سه، ودعنّي بنظرة من عينيه  وقبلُت  اقتربُت منه، احت�سنُت كفيه، 

ومرات،  مرات  ال�سهادة  يردُد  كان  فمه،  من  اأذني  وقربُت  كفّي،  على  و�سغطة خفيفة 

فرحُت من اأجله، وبكيُت من اأجلي. 

فارقني العزيز الغالي، فارقني اأعز النا�ص، فارقني اأغلى الب�سر. 

منذ �سنون طوال، بكيُت واحمرت عينَي م�ساركة لوجع �سخ�ص ل اأعرفه، يبكي فراق 

والده، فكيف بي وقد فارقُت اأبي.  

الفراق، مّر الحياة، واأ�سعبها خبرة. 

واللقاء هو جزء من ذاك الفراق. 

الفراق قوة جاذبة، لم�ساعر الياأ�ص والإحباط وال�ستياء. 

غريبة هذه الحياة، تجمعنا باأعز الغاليين، وبال مقدمات تحجبهم عنا!

اإنني اأمقت الفراق، اأمقت وجعه وهزائمه. 

الفراق موؤلم، والأ�سد اإيالمًا، اأن بع�سنا ل يقدُر م�ساعر وجع الفراق، بل يعتبرها 

�سخطًا، وجحودًا للقدر، ومن هم ليحكموا على م�ساعر الب�سر، وما اأدراهم هم بالقدر؟

ترى ماذا لو اختفى الفراق؟ 

هل �سيظُل للوجع هوية اأو رجعة؟ 

في كل مرة، اأ�سحو على نف�ص ال�سوؤال، لكن اأبدًا لم يتكرر معي نف�ص الجواب!
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�شلوى.. �شي�دة مديرة وحدة النقطة

في اأول يوم اأحد من �سهر فبراير الحالي، ا�ستلمُت تقييم اأداء الموظف. 

لم يكن التقرير الأول لي، ولربما لن يكون الأخير، لكنه كان التقرير الأغرب، ففي 

اآخر المحطة، اأنا �سلوى، �سيادة مديرة الوحدة. لي�ص كل ما ي�سقط له �سبب �سابق، ول 

يتبع الالحق ال�ساقط. هي لحظة فا�سلة، تقف بين الأول والآخر، و�سربة قوية، لأفيق 

من غفوة طويلة، وفكرة عالقة.

في نهاية اليوم المتعب نمُت لأنتظر ال�ستيقاظ، واأمار�ص يومًا متعبًا جديدًا. 

اأوًل،  ال�سالة  لأداء  اأطفالي،  اإيقاظ  ثم  اأولوياتي،  راأ�ص  الفجر  �سالة  تتقدم 

ال�سالة  ا�ستراتيجي في و�سط  الجلو�ص في موقع  اخترُت  ثانيًا.  للمدر�سة  ولال�ستعداد 

الثالثة  ر�سيعي ذي  اأحت�سُن  بينما  الجميع،  وتوجيه  الإ�سراف  باإمكاني  العلوية، حيث 

اأ�سهر، لأر�سعه من �سدري.

تيقنُت اأن الخادمات قد ا�ستيقظن، عندما تناهى اإلّي �سوت غليان الماء في اإبريق 

اأي �سجار في  اأ�سمع �سوت  ال�ساي، القادم من المطبخ في الطابق الأر�سي. ولأني لم 

حجرة الأولد فقد كنُت واثقة اأنهم ل يزالون م�ستغرقين في النوم. 

ابنتي فقد خرجت من حجرتها،  اأما  الآخر.  تلو  الواحد  باأ�سمائهم  �سحُت منادية 

وهي ترتدي لبا�ص ال�سالة على راأ�سها.
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ناديُت على اأ�سماء الأولد الثالثة؛ لكن اأيًّا منهم لم يجبني، اأما هذه البنة البارة، 

فقد لبت نداء لم يوجه لها. زممُت �سفتّي ممتع�سة، اإنها ت�ستحق من يربت على كتفها، 

ويبت�سُم في وجهها، ل من يزّم �سفتيه لها، اإل اأنني كنُت اأ�سابق الزمن، اأطلُب اإنجاز كل 

�سيء في وقته المحدد. 

األقيُت نظرة خاطفة حانية نحو ر�سيعي ال�سغير، ثم اأخرى �سريعة نحو ابنتي ذات 

الثني ع�سر عامًا، قلُت بنبرة حادة: اأيقظي اإخوتِك ليوؤدوا �سالة الفجر، قبل ال�سروق.

قالت بنبرة مطيعة، وب�سكل مخت�سر: حا�سر. ثم �سارت باتجاه حجرة اإخوتها وهي 

تمُد يديها وتنزع لبا�ص ال�سالة عن راأ�سها بهدوء، لت�سعه على اأقرب راأ�ص كر�سي تجده 

اأمامها في اأثناء �سيرها  

تناهى اإلى �سمعي �سوت �سياح، بل و�ستم. كان ابني الأكبر �سّنًا ي�سيُح فيها:

اأ�ستيقظ  اأن  اأريُد  المتذمرة:  النبرة  اأكمل بذات  ثم  اأن توقظيني؟  ومن طلب منِك 

على وجه اأمي و�سوتها. 

تعي�ص  اأنك  تظُن  اأمك وح�سها؟ هل  له: �سوت  وقلُت  لي�سمعه،  رفعُت �سوتي  حينها 

ق�سة في فيلم؟ ثم �سحُت بنبرة حادة، وقد عيل �سبري: هيا ا�ستيقظ.. ا�ستيقظ واأيقظ 

اإخوتك، لت�سلي قبل خروج وقت ال�سالة.

وقت ال�سالة، كان هو الدر�ص الأول والأهم الذي تعلمتُه في حياتي من بيت اأبي، 

والذي ل اأنوي اأن اأترك تلقينه وتثبيته في نفو�ص اأبنائي مهما تغيرت اأحوال الزمن، لأن 

الزمن ل يتغير بذاته، يتغير بتغيرنا نحن. 

تقدمت مني ابنتي العزيزة المطيعة، بخطوات متثاقلة، وغمغمت: هل تريدين مني 

�سيئًا اآخر يا اأمي؟  واإل �ساأذهب لأرتدي مالب�ص المدر�سة. 
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األقيُت عليها نظرة حانية ت�ستحقها، وقلُت بنبرة اأردتها اأن تكون عاطفية، وتخرج 

عن اأ�سلوب الأمر الذي اعتدُت عليه لالأ�سف معها: هل ا�ستيقظت اأختِك؟ 

هزت راأ�سها موافقة، وقالت بتثاقل: اأجل، اإل اأني اأظنها قد عاودت النوم في الم�سبح 

كما تفعل كل �سباح.

نوم  عن  الم�سوؤولة  كاأنها  فيها،  بع�سبية  �سحُت  القديمة،  لعادتي  ريما  مثل  عدُت 

اأختها الثقيل والطويل: اأ�سرعي واأيقظيها، وا�سرفي على و�سوئها، فال تزال تخطئ في 

الترتيب، وتن�سى الموالة. 

ثم اأنهيُت اأوامري لها بقولي: ول تن�سي اأن تنتبهي لها، فهي تكرر الركوع، وتقلل في 

التي  فابنة خالتي  و�ستتعلم،  اأمي،  يا  تزال �سغيرة  اإنها ما  قائلة:  ابنتي  ال�سجود. فرد 

في �سنها ل تزال في ال�سف الثاني، لقد اأدخلتها مبكرًا ب�سنة، لذا ل تقارن مهاراتها 

بالبنات الالتي معها في ال�سف، بل اللواتي معها في نف�ص العمر.

اكتفت ابنتي بهذا القدر من الموعظة والن�سح لي، رفعُت عيني ده�سة واأنا اأفكر: 

ابنتي التي في الثانية ع�سر من عمرها، اأ�سبحت اأفقه من مني، لي�ص في مجال التربية 

وح�سب، بل لربما في كل مجال، فقد �سنعت قبل اأيام قالًبا لذيًذا من كعك الليمون لم 

اأذق مثلُه من قبل طوال حياتي.

اإنه يوم اآخر، م�سحون بالأمل والتفاوؤل، ورغبه حثيثة في العمل، والبقاء في دائرة 

هلل  حبي  عن  رائع  تعبير  لل�سالة،  حبي  والعطاء.  الأخذ  معاني  بين  والبقاء  الحياة 

فيي،  حبها  زرعا  اللذين  لوالدّي  بري  عن  الموؤمنين،  دائرة  في  بقائي  عن  �سبحانه، 

حب  المدر�سة،  باب  عند  اإياهم  توديعي  ال�سغير،  لهذا  اإر�ساعي  باأبنائي،  اعتنائي 

متجدد للوطن، ورّد لجميله، فهم براعمه، ولي�سوا براعمي اأنا وحدي.  
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اأما عملي، فهو ق�سة اأخرى من ق�س�ص الحب التي ل تنتهي. لذا طلبُت منذ نحو 

اأ�سبوعين ويزيد الجتماع بالمدير العام. كنُت اأرغب في ا�ستعادة ثقتي في هذا المبنى 

ور�سالته. 

انت�سف  وقد  واأغادره  مكتبي  اإلى  �سباح  كل  اأدلف  اأن  الالئق  غير  من  قيمي  ففي 

النهار، واأنا ل اأحمل له اإل م�ساعر مختلطة بين ال�سلبية والإحباط.

توقفت ال�سيارة اأمام البناية ال�سخمة. يا له من برج �ساهق يقف ب�سموخ وتميز بين 

كوكبة من الأبراج العالية في منطقة الدفنة. هنا حيُث لن تجد ل�سيارتك موقفًا، ولن 

ت�ستطيع التحرك اإل ك�سلحفاة ك�سلى في �ساعات الذروة. 

التي  زميلتي،  تركبها  اأخرى  ل�سيارة  نظرة جانبية  بهدوء. حانت مني  بابي  فتحُت 

تجل�ص في �سيارتها تنتظر من ال�سائق النزول ليفتح لها ال�سيارة، وكاأنها مقعدة ل �سمح 

اهلل! 

ت�سرفات دخيلة، ل ت�سابه قيمنا في �سيء.

اأنا وهذه الزميلة ننتمي لنف�ص الجذور، اأجدادنا كانوا اأهل بحر، عا�سوا في قراهم 

ال�ساحلية على الغو�ص والبحث عن اللوؤلوؤ، واعتا�سوا من ال�سيد، واأحياًنا على الرعي 

عند ت�ساقط الأمطار في موا�سم ال�ستاء.

روبية،  اأنها تزوجت بمهر قدره خم�سون  اأخبرتني  جدتي وجدتها قريبتان. جدتي 

واأنها كانت تخيط ثيابها وثياب جدي واأبي واأعمامي وعماتي بيديها، واأنها كانت تخرج 

كل �سباح لتجلب الماء العذّب من منطقة قريبة، واأنها اإن لم تفعل هذا فلن تجد ماء 

عبر  فكان  للماء،  الأخرى  وا�ستخداماتهم  ا�ستحمامهم  اأما  والأكل،  لل�سرب  �سالحًا 

البحر. 
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ووالدي ووالدها كان �سديقي طفولة، وجيران في منطقة رميلة التي �سكنوها في 

خم�سينيات القرن الما�سي، عندما هاجروا من قراهم ال�ساحلية، والأكثر عجبًا اأنهما 

عمال معًا في دخان في مهن ب�سيطة، والدي كان �سائقًا، ووالدها كان �ساعي بريد. 

اإل اأن زميلتي هذه يبدو اأنها لم تختر التخلي عن القيم وح�سب، بل اختارت اأي�سًا 

تزوير الما�سي، وتخيل الوهم ومعاي�سته، فقد اأهدتني الأ�سبوع الما�سي كتابًا عن اأبيها 

الوجيه الثري، والمح�سن الكريم، الذي در�ص في بريطانيا، وق�سى اإجازته في منزله 

على جبل في لبنان، ثم و�سعت �سورًا قديمة لمزرعة جدها في ال�سمال؟!

رفعُت  اأهم.  اأخرى  اأمور  على  للتركيز  اأحتاُج  اأتنا�سى،  اأن  بد  ل  زميلتي،  تنا�سيُت 

راأ�سي لأعلى، األقيُت نظرة متفائلة على البناية ذات الواجهات الزجاجية الوا�سعة، لم 

اأعرف غيرها مقّرًا لعملي منذ نحو ع�سرين عامًا. 

وت�ساءلُت: اأترى هذا المبنى يحبني، كما اأحبه؟

عند دخولي، األقيُت التحية على )اأبو حنفي(، اأق�سد راجو ومور�ص. كان عم محمود 

قبل  تعييني، وحتى  الباب منذ  ي�ستقبلنا عند مقر  الذي  الوحيد  العامل  اأبو حنفي هو 

ع�سر �سنوات. 

اأما الآن فقد غاب وجه عم محمود، ولهجته الم�سرية المحببة، وابت�سامته العفوية، 

و�سارت تقابلني وجوه عديدة، راجو ومور�ص وجو، وغيرهم �ساروا خم�سة اأو يزيدون. 

لكننا عندما نت�سل بهم تحت لأي غر�ص كان ل نجدهم؛ فهم دائمًا م�سغولون. 

�سابقًا كنُت اأكتفي باإلقاء ال�سالم، اأما الآن فال اأعرف اأي تحية األقي وباأية لغة. �سيء 

م�سابه لما حدث مع اأبنائي في مدار�سهم المتنوعة. 

جمع الم�سعد بين وبين زميلتي، األقيُت تحية ال�سالم، ردت علي وابت�سامة م�سطنعة 

ترت�سم على �سفتيها التي ر�سمتهما بلون اأحمر �سفاه ي�سبه دم الغزال. ل اأرى �سررًا من 



82

ر�سم ال�سفاه بالألوان، فكل �سيء اأ�سحى باهتًا حتى لون وجوهنا، لكن األي�ص هناك األوان 

لل�سباح، األي�ص هناك األوان منا�سبة لمقر العمل؟

لم اأتمكن من روؤية اأية تعابير في عينيها؛ فقد اأخفتهما خلف نظارة �سميكة �سوداء، 

من اإحدى الماركات ال�سهيرة بالطبع، هذا ما عرفته من العالمة ال�سخمة المر�سومة 

بين عدد من حبات الكري�ستال البراقة، على جانبي النظارة ال�سم�سية. 

لم تمَد يديها لت�سافح، �سمعُتها من قبل تقول بنبرة مترددة: ل اأحبذ الم�سافحة 

باليد، فالجراثيم منت�سرة في كل مكان. 

اأكتُم رغبة في  كنُت  اإليها،  النظر  قادرة على  اأكن  لم  اإزاحة نظري عنها،  حاولُت 

للعمل زكمت  اأنها قد تحممت به لتح�سر  ال�ستفراغ، ورائحة قنينة العطر الذي يبدو 

اأنفي، ورغم اأن عبير العطر )زكي(، اإل اأن الكمية التي �سبتها، ولم تر�سها على نف�سها، 

اأخرجت العطر عن الماألوف. 

تظاهرُت بالن�سغال في البحث عن هاتفي النقال في حقيبة يدي، وراأيُت �سورتها 

حقيبتها  قيمة  هندامها،  ح�سن  على  حقيبتي  قيمة  ت�ساهي  ل  المراآة!  في  المنعك�سة 

الثمينة في �سيء، وكذلك الحذاء، وكذلك العباءة. 

زميلتي، تفوقت علًي في كل الماديات، ثم تفوقت علّي في المعنويات، اإن �سح ت�سمية 

العمل بالمعنويات. وب�سبب نفوذ والدها، عينت رئي�ص ق�سم ب�سكل ا�ستثنائي، منذ اأول 

يوم لها في العمل، بعد اأن تخرجت بمعدل مقبول، واألقت كلمة الخريجين، اأما اأنا فبعد 

اأن تخرجت بمعدل عام امتياز، وح�سلُت على جائزة العميد لتفوقي العلمي، فقد عينُت 

الوظيفي  ال�سلم  وبح�سب  الجدد،  للخريجين  المخ�س�سة  الوظيفية  الدرجة  بح�سب 

المعمول به! 
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اأخيًرا، و�سل الم�سعد اإلى الدور الرابع، خرجت وهي تلوّح بيدها قائلة بنبرة رقيقة 

وطويلة: باااي. اأخيرًا، خرجت الم�سكينة، فتنهدت بارتياح: اآاآاآه.  اأخيرًا، رحمني اهلل 

من عقوبة روؤية وجهها الم�سوه!

اأ�سعُر بال�سفقة عليها، اأكثُر مما اأ�سعُر بال�سفقة على نف�سي. 

نحُن بحاجة لأن نحب بع�سنا، لأن نعذر بع�سنا البع�ص، لأن ن�سامح بع�سنا البع�ص، 

ون�سفق على بع�سنا، فعندما تختفي الأ�سياء الجميلة، تختفي من حياتنا كلنا، ولي�ص من 

حياة بع�ص منا. 

منذ عقدين من الزمن، �سادت ثقافة ارتداء النقاب، ل�سُت �سده، كل ب�سر يحمل 

اأطمح لمناق�سة  اآثاره حتى الآن، ول  اأو وزر عمله وحده، والنقاب قد بقيت بع�ص  اأجر 

الوجوب اأو الجواز، ل�سُت المفتي العام، ول اأنوي اأن اأكون، لكن لو جاز لي، لفر�سته على 

بع�ص من اأ�سابهن �ُسعار عمليات التجميل. مثلما فر�سن علينا م�ساهدة التقبيح!

والأكثر تعذيبًا اأن ن�سطر للحديث مع هذه ال�سور القبيحة، بل والنظر في وجوهن 

عند الحديث اإليهن، اإذا كن زميالت لنا في العمل، اأو قريبات!

منذ يومين، كنُت اأمير منزلي من جمعية الميرة. كنُت اأنتقى حبات الطماطم، حتى 

حبات الطماطم �سارت م�سوهة كبيرة، �سخمة، برتقالية، قا�سية، ت�سبه الزمن الذي 

نعي�سه، ول ت�سبه الطماطم في �سيء. تلك الحبات ال�سغيرة الغنية بحمرتها، ال�سميكة 

في ملم�سها، الرائعة في طعمها، كما عرفناها في طفولتنا، وكانت اأمي تزرعها في فناء 

لمنزلنا، وكل منازل جيراننا، في فريج  التي كانت رمزًا  ال�سدرة  منزلنا تحت ظالل 

كليب الذي كنا ن�سكنه. 

العربة،  في  حباته،  انتقاء  في  تفننُت  الذي  الطماطم  كي�ص  لأ�سع  التفت  وعندما 

وقعت عينّي على �سيدة م�سكينة م�سوهة الوجه. ظننتها للوهلة الأولى قد خرجت للتو 

من ق�سم الحوادث.    
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كانت قد نفخت �سفتيها، وخديها، واأ�سفل عينيها، ورفعت حاجبيها بخط غليظ من 

اأزالت كل �سعرة طبيعية فيه، ثم - وكما يبدو - ك�سرت  اأن  الأ�سود لأعلى، بعد  القلم 

اأنفها الرباني، لتعيد �سناعة اأنف اآخر، ل ي�سبه اأنوف الب�سر في �سيء. 

�سرت في ج�سدي ق�سعريرة من الرهبة، والرتباك، فقد و�سعُت كي�ص الطماطم في 

العربة الخطاأ، ولم اأنتبه لبتعادي خطوتين عن عربتي. اأ�سحُت بعينّي ب�سرعة خاطفة، 

كانت لمحة واحدة كافية لتجعلني اأفقد القدرة على التحكم في يدّي، واأ�سقط الكي�ص، 

ومعه حبات الطماطم المنتقاة بعناية فائقة، قالت بنبرة لطيفة: عذًرا، هل اأ�ساعدِك. 

�سكرُت لها لطفها، وتمنيُت لها يومًا �سعيدًا، واأنا اأف�سل النظر اإلى بالط الجمعية، 

حيُث اختباأت حبات الطماطم هاربة، ولربما فزعت هي كذلك. 

الحق، كانت اإن�سانة رقيقة في نبرتها، لطيفة في عر�سها الم�ساعدة، ول اأدري اأي 

حظ تعي�ص، جعلها تقبُل على عمليات التقبيح؟

ولكن ما ذنبي اأنا، لم يتوجُب علّي ت�سويه عينّي بمثل هذه المناظر المنفرة. والعرُب 

تقول: العين تع�سق كل �سيء جميل.     

نطوف في �سفينة كلها �سجيج، وال�سجيج كله ي�سكننا. اإنه اأحد الجنود المخفيين، 

وال�سور  العيوب،  كل  �سكل  في  تظهر  الذنوب  كل  اإنها  اأم  ا�ستحققناه،  ذنب  باأي  ترى 

الم�سوهة التي يفر�ص علينا اأ�سحابها روؤيتها. 

هذه هي الحقيقة.

ونحن الآن في يوم الحقيقة.. نبحُث عن الحقيقة وكفى.

اأحياًنا، علينا اأن ن�سغي لالآخرين، لنفهم اأنف�سنا. اأكره المواجهة، لكني كثيرًا ما 

اأ�سطر لتكرارها. 
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اأن  بلطف  العام  المدير  �سكرتيرة  من  طلبُت  ال�سماعة،  رفعُت  مكتبي،  في  جل�سُت 

توؤكد ل�سيادته موعد اجتماعي به.

ونحُن في يوم الحقيقة، ل نطلُب اإل الو�سول للحقيقة. 

لم اأكن بحاجة لأكثر من تقريري الأخير، فتقارير تقييم اأدائي ال�سابقة غير معترف 

بين  اأحملُه  الذي  �سوؤالي  وكان  �سابقين.  اآخرين  مدراء  من  معتمدة  لأنها  عنده،  بها 

اأ�سلعي محددًا ووا�سحًا. 

من هو مدير وحدة النقطة؟

األقيُت التحية باأدب، ورًد  اإلى غرفة الجتماع، ت�سبقني ال�سكرتيرة الرائعة،  دلفُت 

المدير  اأ�سار  حيُث  منها  قريب  كر�سي  في  وجل�سُت  ال�سكرتيرة،  جل�ست  بالمثل.  علي 

العام، قائاًل بنبرة محايدة: تف�سلي يا اأخت �سلوى.

�سلوى،  اأخت  واأدب:  ثقة  بكل  وقال  �سوته محايدة،  نبرة  وكانت  بالحوار،  هو  وبداأ 

اأنِت موظفة قديمة وقديرة، طلبِت الجتماع بي، واأنا األبي الطلب، فبماذا اأ�ستطيُع اأن 

اأخدمِك؟

هززُت راأ�سي، ربما لأ�سكره على ثنائه عندما و�سفني بالقديمة والقديرة، اأو ربما 

لأن نبرته كانت كلها اأدبًا وكيا�سة، اأو ربما لأنه عر�ص علّي اأن يخدمني اأنا. اأنا �سلوى 

القديمة القديرة، التي لم يحول لها اأي مهام عمل، منذ و�سوله للمن�سب منذ نحو عام 

اأو يزيد. 

وهنا و�سعُت اأوراقي على المن�سدة التي تف�سلنا نحُن الثالثة، وقلُت بهدوء:

اإلّي،  لال�ستماع  الذي خ�س�ستُه  الوقت  �سكرًا على  المحترم،  العام  المدير  �سيادة 

لكن بودي اأن اأ�ستف�سر من ح�سرتك عن �سيء ما.
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هز راأ�سُه موافقًا، وقال بال اكتراث: تف�سلي.

وهكذا تف�سلُت واأ�سرُت ب�سبابتي اليمنى اإلى ا�سمي في اأعلى التقرير، قائلة بنبرة 

اأن تكون عادية: انظر ح�سرتك: هذا هو ا�سمي الرباعي المذكور في �سهادة  ق�سدُت 

ميالدي وبطاقتي ال�سخ�سية. 

العادية:  الوا�سحة  النبرة  بنف�ص  قائلة  الوظيفي،  م�سماي  اإلى  ب�سبابتي  انتقلُت  ثم 

وهذا هو م�سماي الوظيفي. 

راقبُت انتقال عينيه من ا�سمي اإلى م�سماي، ونظرته الباهتة التي رمقني بها، وكاأنها 

ي�سخر من اعتقاده ا�ستخفافي به، وقال بنبرة غا�سبة: اأت�سخرين مني يا اأخت �سلوى، 

األهذا طلبِت الجتماع معي؟ لتطلعيني على ا�سمِك الرباعي، وم�سماِك الوظيفي.

هززُت راأ�سي نافية، وقلُت بهدوء وحكمة: حا�ساني، اإنني اأقدُر وقتك الثمين!.

األقى علّي نظرات غا�سبة، وتاأفف، قائاًل: ماذا اأذن؟

اأعدُت الإ�سارة ب�سبابتي اإلى م�سماي الوظيفي، م�ستف�سرة بهدوء انظر هنا.. مذكور 

اأنني مدير وحدة، ثم.. ثم .. و�سعت نقطة. 

األقيُت نظرة نحو عينيه، واأنا اأكتُم زفرة، واأحب�ُص دمعة، قلُت بنبرة متاأرجحة ما بين 

الألم والتاأثر: اإنني اأعمُل هنا منذ اأكثر ع�سرين عامًا.

وا�سترجعُت الذكريات، لكنها لم ت�سترجعني. قلُت واأنا اأ�سارع حزني: تدرجُت كاأي 

، ثم كاتب  موظف يتبع اللوائح والنظم في ال�سلم الوظيفي، كنُت في البداية كاتبًا عامًّ

�سوؤون اإدارية اأول، ثم رئي�ص ق�سم، واأخيرًا مدير اإدارة.

الأخيرة  الجملة  في  خفت  اأن  بعد  عادّيًا  ليكون  �سبطه  حاولُت  ب�سوت  اأكملُت  ثم 

الجهد  بذلُت  الوظيفي.  العمل  في  يوم  اأول  منذ  ذلك  على  اأح�سل  لم  وقلت:  نبرتي، 

والوقت، واأعملُت العقل والتفكير، لأ�سل اإلى ما اأنا عليه الآن.
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ولم اأعد قادرة على �سبط انفعالي، قلُت و�سوتي تح�سرج: اأنا اأحُب عملي.

تجاهلي،  �سبب  وا�ستف�سر عن  لأ�ساأل  لّي،  �سفيعًا  لتكون  اأتكفي  الكلمة،  اأتكفي هذه 

وتحويل  ق�سم،  اإلى  اأراأ�سها  كنٌت  التي  الإدارة  وتحويل  مني،  الوظيفي  م�سماي  و�سحب 

الموظفين الذين كنُت اأدربهم، واأوجههم ل�سنوات، اإلى اأق�سام اأخرى.

بتحويلي من مدير  ي�سمح  ل  القانون  ولأن  لي،  اأخرى  اإدارة  اإيكال  يتم  فلم  اأنا  اأما 

اإلى رئي�ص ق�سم، ف�ساأبقى مديرًا بال اإدارة، ولأنه لم يتبق لي من م�سمى، و�سع في اآخر 

ال�سطر نقطة، حفاظًا على �سالمة اللغة العربية التي تقت�سي منا و�سع نقطة في اآخر 

كل جملة مكتوبة. 

اأم يكفي تقييم اأداءاتي القديمة التي توؤكد اأنني مثال للموظفة المثالية؟   

تاأثر نحو تقرير تقييم الأداء،  األقى نظرة  كان المدير العام على قدر الم�سوؤولية، 

وقال بتعجب: حّقًا حدث هذا!.

يا للعجب، المدير العام، رئي�سي المبا�سر، ل يدري اأنني مدير بال اإدارة؟

اأتبع �سوؤاله بتعجب اآخر عندما قال: اأين كنِت يا اأخت �سلوى، عندما و�سعنا الهيكل 

الجديد؟

لم ينتظر اإجابتي، لربما لأنه يعرفها، كنُت �ساأقوُل له: كنُت في مكتبي، الذي كان 

الو�سع الأخيرة،  باإجازة  باإخالئه عند قيامي  اأمرت  يبعد عن مكتبك مكتبين، والذي 

والتنقالت  بالتغييرات  واأفاجاأ  العمل،  لمبا�سرة  يوم  اأول  في  لأعود  لبني،  ولدتي  بعد 

المكتبية.

لكنه كان الأذكى، توجه نحو ال�سكرتيرة وقال بلهجة منفعلة: كيف حدث هذا؟ لماذا 

لم تدرج الأخت �سلوى �سمن الهيكل الجديد؟
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يدع هي  لم  يجيُد بطولتها،  رائعة  تمثيلية  بها، في  الت�سحية  التي قرر  ال�سكرتيرة 

اأي�سًا لها مجاًل للرد، قال وكاأنه يكلُم نف�سه، ويوزع خيوط الدمى التي يتالعُب بها، ثم 

يقفز بر�ساقة وينتزعها من الأيدي التي �سلمها اإياها منذ ثوان: اأيعقُل هذا، اأخت �سلوى 

القديمة القديرة، لم يتم اإ�سراكها في الهيكل الجديد، ولم يطلبوا راأيها واإبداء وجهة 

نظرها، كيف حدث هذا؟ 

ثم قال وقد قرر ختم اللقاء: لبد اأن ا�سمِك قد �سقط �سهوًا. 

هي  ا�سمها،  �سهوًا  �سقط  �سقط..  ا�سمها  �سلوى  �سهوًا  �سهوًا..  �سقط  �سلوى  ا�سم 

�سلوى. تحولُت لمعزوفة مو�سيقية، لترنيمة غنائية، لنكتة �ساخرة، لكل �سيء اإل اأن اأكون 

مدير اإدارة حقيقية. ول بد اأن اأتذكر دومًا اأننا اليوم في يوم الحقيقة. 

دق المدير العام المن�سدة باأ�سابعه، بقلق وتوتر، وقال بنبرة م�سطنعة وعالية: 

لن اأ�سمح بمثل هذه الفو�سى في العمل. ل بد اأن نتبع النظم واللوائح بحذافيرها. 

ثم قال لي بنبرة مطمئنة: اطمئني يا اأخت �سلوى، �ستح�سلين على كل كامل حقوقِك. 

واأكمل وهو يقوم قائاًل بالنبرة نف�سها: انتظري قانون التقاعد الجديد، �ستح�سلين من 

خالله على كامل حقوقِك!

قمة الأنانية اأن اأبخل بجهدي وفكري عن تطوير عملي، ف�ساًل عن ت�سيير اإجراءاته 

الروتينية اليومية، وقمة الجحود اأن يقابل الآخرون اجتهاد وفكر ع�سرين عامًا بنقطة. 

وقمة الأمل والحب، اأن اأغادر اأنا �سلوى �سيادة مديرة وحدة النقطة، على نحو قلق، 

ول يزال في حوزتي بع�ص من قيم الأخذ والعطاء.
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مالك المنزل 

ثمة ثالث ن�ساء دخلن حياتي، واأبين اأن يخرجن منها لالأبد. 

كل واحدة منهن اأجمل من الأخرى، كل واحدة منهن كانت غاية في الرقة والعذوبة، 

ونالت من قلبي منتهى الحب والغرام. كانت �سغراهن �سّنًا، اأكثرهن قلقًا و�سقاوة وهي 

ابنتي �سفاء. وكانت كبراهن �سّنًا، على العك�ص منها كلية وهي اأمي فكرية بنت الحاج 

متولي ال. اأما الو�سطى بينهن، فهي �سفاء روحي ومالك بيتي، جمعتني بها ق�سة غرام 

ل نهائية، فا�ستنادًا اإلى قواعد الأجداد والجدات، تزوجت، واأحببُت حّبًا ي�ستحيُل اإل اأن 

يكون ق�سة من ق�س�ص الهيام. 

على نحو مريح تم زفافنا في ليلة هادئة هانئة، وفي لحظة لزوردية، ورقة حالمة، 

على  برقة  المت�ساقط  المطر  زخات  كانت  راحتّي.  و�سط  الناعمتين  كفيها  احت�سنُت 

�سباك حجرتنا اأول من هناأنا على الزواج، ومن دعا لنا بالبركة وال�سعادة. اأما اأ�سعة 

�سباحي،  نور  يوم  كل  به  اأبتدئ  الذي  البهي،  ال�سفاء  كانت  فقد  الرقيقة،  ال�سم�ص 

ويمدني بالحبور والن�سراح. 

وليالي  ال�سعادة،  اأحا�سي�ص  ي�ساركنا  وكاأنه  كاماًل،  اأ�سبوعًا  المطر  هطول  ا�ستمر 

الهناء. 

ذات �سباح ا�ستيقظنا على تقاطر حبات المطر، من اإحدى زوايا حجرتنا، وراأيُت 

في عينيها الوا�سعتين اللتين ت�سعان حّبًا ورقة حانية، ر�سا ما بعده ر�سا. 
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قامت بخطوات ر�سيقة، لتح�سر من المطبخ قطعة من البال�ستيك، وت�سعه تحت 

اإثر  القوي،  ال�سوت  اأزعجنا  اأن  بعد  �سوء  الو�سع  وازداد  المت�سرب.  المطر  قطرات 

اإلى بع�سنا البع�ص، تبادلنا  ارتطام حبات المطر بقاع ال�سحن البال�ستيكي، فنظرنا 

البت�سام، واأفكارها البديعة تتطاير، ونظرات الحب ت�سُع من عينيها، لتتحرك باتجاه 

الدولب وتح�سر فوطة �سميكة، تغطي بها قعر ال�سحن، فيخفت ال�سوت، ويكاد ينتهي.

هكذا، هي حبي �سفاء، ذكية م�سعة بالأمل والحب، ل لحوحة ول لجوجة، ل �ساكية، 

ول نكدية. كانت تهوى ارتداء الألوان الزهية، ربما لأنها زاهية في حيويتها، ومتجددة 

في حبها، �سالحُت معها الآخرين، واأحببُت من خاللها كل الب�سر.

كانت رقيقة ناعمة، حتى في تعبيرها عن اآلمها، وعندما حان موعد ولدتها لبننا 

اأن  الولدة،  لم�ست�سفى  طريقنا  في  ونحُن  انتابتها  التي  التغيرات  اأق�سى  كان  البكّر، 

اأطلقت تنهيدات واآهات تنّم عن ا�سطراب، ل يمكن و�سفه بالعادي. 

ي�سعُب  جذابة،  ن�سائية  وطلة  طاغي،  اأنثوي  بح�سور  تتمتُع  حبي،  زوجتي.  هي، 

مقاومتها. وتجذبني اإليها ابت�سامة رائعة، تنّم عن اإح�سا�ص عاطفي باهر. 

الواقع، وو�سعُت على راأ�ص  كبرت الأ�سرة، وازدادت الم�سوؤوليات، ت�سبثُت بحافات 

الأ�سرة. فقامت بدورها، خيرًا  لها رعاية  الكتابية، وتركُت  واأعمالي  اأ�سغالي  اأولوياتي 

مما يجب، وكانت عامود الخيمة الرئي�سي، فاإن �سقط، فال بقاء للخيمة ول ل�ساكنيها، 

ول نفع للحبال التي ربطت بها جوانبها. 

كانت زوجتي، وحبيبتي، واأم اأبنائي الخم�سة. وكنُت اأفكر، واأنا اأ�سهُد حبها يزداُد 

كل يوم في قلبي: 

اإنها تقوم بدور الكل مع الواحد، والواحد بين الكل.

بال كلل ول ملل، هي تقوم بكل �سيء. 

حتى اأنا الفرد الأكبر في العائلة، تغدق علّي �سياًل من عاطفة راقية.  
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اأي قوة تملكها هذه المراأة، لتقوم باأعمال غير طبيعية، على نحو طبيعي.

اأهو واجب الأم والزوجة؟ 

اأهو الحب؟  

اأتراها تعرف ما الحب؟! 

اأم اإن واجب الأم والزوجة، هو الحب؟ 

اأم اإن الحب هو الواجب؟

لم اأكترث حينها في التعمق بالبحث والتفكير، يكفي اأنها هنا، موجودة في المنزل  

ب�سكل ظننته اأبديًّا. اأخرُج فاأتركها في المنزل  مع الأولد، واأعوُد لأجدها في انتظاري 

في المنزل  مع الأولد. 

القاعدة الف�سية لقواعد الع�سق تقول:

امراأة ورجل، وحب �سهواني جنوني. 

وقاعدتي الالزوردية، تقول:

هي زوجتي، واأنا زوجها، وق�سة غرام اأبدي ل تزول ق�سة غرام .. ت�ستمر وتبقى، 

وتتحرق ب�سوق للقاء والخلود في ق�سور الجنة. 

وهكذا، ان�سجمُت مع الحياة، والحياة ان�سجمت معي، ومعها، ومع اأ�سرتنا، ولكن بعد 

وفاتها، عاك�ستني الحياة، وعاك�ست اأ�سرتي، واأبيُت اأنا معاك�ستها. 

�سفاء، هي ق�سة الغرام، الذي ي�سابه في ن�سجه و�سرده، ق�س�ص الحب والهيام، 

التي تهفو لها نفو�ص العا�سقين، وتتطاير اإليها اأنف�سهم. اأنا وهي، ق�سة ع�سق ل تنتهي، 

حتى لو انتهينا من الوجود. 

هي، لم تعد هنا. �سارت هناك، منذ قرابة خم�سة وع�سرين عاًما، اأو يزيد. لكنها 

بقيت في قلبي، ما بقي الخلود في نعيم واإ�ستبرق الجنة.
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النكّد  من  خالية  الثغر،  ب�سامة  الطرف،  ودودة  الخّل،  �سفية  نقية،  امراأة  هي 

وال�سجن، را�سية قنوعة، على نحو يثير الإح�سا�ص، وي�سُع في النف�ص ال�سفاء. هي ال�سم 

والم�سمى، المتطابقان في المعنى والمبنى.

م�سوؤوليات الأ�سرة، وم�ساكل الأطفال، قّلما �سكال ق�سية؛ فقد بذلت ق�سارى جهدها 

لتجعل من منزلنا بيتًا غنيًا بالحب والدفء، بالهدوء وال�سكينة. وكانت ت�ستقبُل تقلبات 

الحياة، باأكدارها، واأفراحها، بر�سا وقناعة. اقتب�سُت منهما نورا ل يزاُل ينيُر حياتي.    

وفي غمار تقلبات الحياة، لم اأن�ص اأن اأقول لها:

اأحبِك، واأحبِك، واأحبِك. 

اأنِت هواي. 

وغرامي لِك، هو فرحة من الخيال، ت�سبه غناء الأطفال. 

وقلبي وفكري ل ي�سكنهما غيرِك. 

الآن، اأتذكرها، واأتذكُر كيف غادرت الحياة، واأكتُب لها بوفاء ت�ستحقه، بعد خم�سة 

وع�سرين عاًما على رحيلها، كيف �سحت بحياتها، لإنقاذ ابننا ال�سغير عمر من الغرق، 

في بحر دخان.  

لتعي�ص هي هنا، في ذاكرتي ووجداني، ولأموت اأنا األًما �سائكًا، وبقية اأبنائي، ونحُن 

نراقبها تغرُق اأمام اأعيننا، ول نملُك لها �سيء. 

اأو ثالث،  الزواج مرتين  والفرائد، جربُت  الغرائب  بالكثير من  وفاتها  بعد  مررُت 

ا، ولم اأجد لنف�سي حّبًا ي�سع به غرامي.  بحثًا عن اأم لأبنائي، لكني لم اأجد لهم اأمًّ

ل�سماع  اأنينًا و�سوقًا  يترنُم  لقلٍب  اأ�سبه رونقًا قديمًا  اأنا  اأجد رقة �سفاء، وبقيُت  لم 

�سوتها، وروؤية بهاء وجهها. 
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تذكرُت تفكري الطويل في المزاوجة غير المفهومة بين الواجب والأمومة وم�ساعر 

الزوجة، اأهو واجب الزوجة اأن تحب زوجها؟ اأم واجب الزوج اأن يحب زوجته؟ اأترتقي 

بنا م�سوؤوليات الأ�سرة لترفعنا في م�ساف المحبين العا�سقين الولهين؟

اأم نحُن نرتقي بكل �سيء؟

اأكل ما �سعرُت به نحوها، وما بادلتني اإياه من اأحا�سي�ص كانت م�ساعر حب وغرام؟

كانت ول تزال.

اأنا اأحببتها، وعجزُت اأن اأحب غيرها، مثلما فعلُت معها.

الحب  فهي ق�سة من ق�س�ص  الغرام.  بادلتني  ولأنها  ب�سفاء،  ع�سقًا  ولأني همُت 

والهيام. �سيء ل يعرفُه الكثيرون، لأنهم لالأ�سف لم يخبروه.

اأما اأنا فقد ع�سُت تفا�سيل الرقة والعذوبة والنقاء، في عواطف ول اأبهى منها.

وفي لحظة ع�سق �سرمدية، ن�سجُت خيوطها من هيامي، جل�سُت وغرامي، اأ�سترجُع 

�سورتنا العا�سقة، و�سوتها المحب، يدندُن معي اأغنية الحب لها.

يا حبيبتي تعالي.. تعالي يا مالك المنزل.

تعالي يا حبيبتي، وخذي عينّي لأراِك بهما. 

وانتظريني يا عزيزتي، �ساأح�سُر حاًل، كي اأراِك، و�سط عيوني. 

خذي قلبي، وا�سمعي دقاته، ينب�ص بروحِك، ويتغنى با�سمِك. 

�سفاء .. تعالي

يكفي ما فات

�سفاء .. تعالي

وخذي مني كل ما هو اآت. 

تمت
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2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى113

114

درا�سات في تاريخ الخليج 

العربي الحديث والمعا�سر

د. عبد القادر حمود 

القحطاني

2008

ال�سالحف البحرية في دولة قطر115

د. جا�سم عبد اهلل الخياط

د. مح�سن عبد اهلل العن�سي

2008

116

 تجليات اللون في ال�سعر العربي الحديث

في الن�سف الثاني من القرن الع�سرين

2008د. ماجد فار�ص قاروط

117

ع�سر النفط

ليوناردو ماوجري

2008د. اإبراهيم ال�سهابي

118

حكايات من الأدب ال�سعبي الفار�سي

مقتطفات من �سهنامه الفردو�سي

2008د. م�سطفى باكور

119

بنت عرب

اإفلين �ساكر

اأمل من�سور، 

مراجعة د. فائقة �سديقي

2008

2009د. زكية مال اهللالمو�سوعة ال�سيدلنية120

121

المدار�ص الم�سرحية

منذ ع�سر الإغريق حتى الع�سر الحا�سر

2009اأ. د. جمعة اأحمد قاجة
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2009علي عبد اهلل الفيا�صمن اأفواه الرواة122

2009د. اإبراهيم اإ�سماعيل�سورة الأ�سرة العربية في الدراما التلفزيونية123

124

دور الدراما القطرية 

في معالجة م�سكالت المجتمع

 د. ربيعة الكواري

د. �سمية متولي عرفات

2009

2009اإ�سماعيل تامرديوان الغربة125

2009خالد �سالم الكلبانيالحب والعبودية في م�سرح حمد الرميحي126

127

عناق الأ�سرة

نوبو كوجيما

2009د. منذر محمد

2010حمد الرميحيق�سة حب طبل وطارة »مترجم اإلى الإنجليزية«128

2010د. ح�سن المخلفالتراث وال�سرد129

2010تحقيق: د. محمود الر�سوانيديوان الأع�سى )جزاآن(130

2010لولوة ح�سن العبداهللتوظيف التراث في �سعر �سميح القا�سم131

132

 اإ�ساءة الوالدين اإلى الأبناء

وفاعلية برنامج اإر�سادي لعالجها

2010اأمل الم�سلماني

2010يا�سين الن�سير�سحنات المكان133

2010عبدالكريم قا�سم حربمن اأدب الزنوج الأمريكان134

2010ح�سن توفيقاأزهار ذابلة وق�سائد مجهولة لل�سياب135

136

 و�ساح اليمن

درا�سة  في موروثه ال�سعري

2010د. با�سم عبود اليا�سري

137

عروق القد�ص النازفة

مجموعة باحثين، تحرير د. منير العك�ص

2010د. منير العك�ص
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138

اللغة والثقافة

كلير كرام�ص

د. اأحمد ال�سيمي

مراجعة عبدالودود العمراني

2010

139

م�ستقبل الدرا�سات الأدبية

هـان�ص غومبرخت، والتر موزر

د. ربى محمود

ود. منذر محمد

2010

140

ع�سارة الأيام

�سمر�ست موم

2010د. ح�سام الخطيب

141

ُكُتب تحترق، تاريخ تدمير المكتبات

لو�سيان بول�سترون

ها�سم �سالح ومحمد مخلوف. 

مراجعة عبدالودود العمراني

2010

142

الترجمة والعولمة

مايكل كرونين

محمود الها�سمي 

وعبدالودود العمراني 

مراجعة د. ح�سام الخطيب

2010

143

العلم في الترجمة

�سكوت مونتغومري

د. اإبراهيم ال�سهابي 

مراجعة وفاء التومي

2010

ق�سة حب طبل وطارة والقرن الأ�سود 144

حمد الرميحي

ترجمة / عبدالودود العمراني 

2010

2011ندى لطفي الحاج ح�سينقطر الندى145

2011ف�سل الحاج عليالوحي الثائر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«146

2011الجيلي �سالح الدين�سيء من التقوى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«147

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«148

2011م�سطفى طيب الأ�سماءالمغاني »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«149

2011اأبو القا�سم عثمانعلى �ساطئ ال�سراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«150

2011ال�سيخ عثمان محمد اأون�سةديوان اأم القرى »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«151
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2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«152

2011د. �سعد الدين فوزيمن وادي عبقر »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«153

2011ح�سين محمد حمدنا اهلل�سّبابتي »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«154

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«155

2011د. محيي الدين �سابرمن التراب »�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«156

157

المجموعة ال�سعرية الكاملة 

»�سل�سلة �سعراء من ال�سودان«

2011محمد محمد علي

158

�سفدع مقاطعة كالفيرا�ص وق�س�ص اأخرى

مارك توين

2011خليفة الهزاع

محا�سرات الحائزين على جائزة نوبل في الأدب159

عبدالودود العمراني 

مراجعة وفاء التومي

2011

160

ج�سور اإلى الالنهاية

مايكل غيلن

د. عامر �سيخوني 

مراجعة بدرالدين عالء الدين 

ووفاء التومي

2011

161

الهند تظفر بالحرية

اأبو الكالم اآزاد

د. نبيلة الزواوي

مراجعة 

اأ.د. محمد لطفي اليو�سفي

2011

162

منظومة حيوانات قطر

محمد جا�سم العبدالجبار

بدور القحطاني 

و�سامي بن �سغير

مراجعة فران�سي�ص غيل�سبي

2011

163

الحرية الفترا�سية

داون نون�سياتو

اأنور ال�سامي

مراجعة وفاء التومي

2011

2012اأ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الد�ستوري في دولة قطر164
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2012اإ�سماعيل تامرالفريج )رواية( - الطبعة الثانية165

2012محمد اإبراهيم ال�سادةال�سردية ال�سفاهية166

2012خليل الفزيعحادي العي�ص167

168

المال العزيز

مارثا ماكفي

اأ.د. منذر محمد محمود

مراجعة عبدالودود العمراني

2012

169

مت �سعًيا لل�سّ

جورج برو�سنيك

د. اإبراهيم ال�سهابي 

مراجعة وفاء التومي

2012

170

المتعة في تعّلم اللغات

فابيو كاون

2012ترجمة /د. ر�سيد بلحبيب

171

مهر ال�سياح

THE KORAK COUNCIL

اأمير تاج ال�سر

ترجمة/ عبدالوهاب عبداهلل، 

اأمل عبداهلل

2012

172

الحائزين على جائزة نوبل لالآداب 

1985-1999

عبدالودود العمراني

مراجعة

2012

173

La fable du lac

)اأ�سطورة الإن�سان والبحيرة(

دلل خليفة

2012د.جالل الغربي

174

دليل الموؤلف وكاتب ال�سيناريو 

دليل عملي للكتابة

ناديج ديفو  

ترجمة :اأ.د �سكري المبخوت

2012

2013د. هند المفتاحهموم في الإدارة175

2013عبدالرحمن المناعيهال�سكل يا زعفران )م�سرحيتان باللهجة العامية(176

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر177

2013محمد قجةالقد�ص في عيون ال�سعراء178
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2013ح�سين الجابرالم�سورون في قطر179

2013ب�سرى نا�سرعناكب الروح180

181

الخليج العربي

درا�سات في الأ�سول التاريخية والتطور ال�سيا�سي

2013د. م�سطفى عقيل الخطيب

182

فّن الر�سم عند الأطفال:

جمالّياته ومراحل تطوره

2013�سو�سن ع�سفور

2013اأحمد محمد ال�سديقواحات وظالل183

184

اأنا اليا�سمينة البي�ساء )باللغة الإيطالية(

gelsomino bianco  lo
2013دلل خليفة

185

 INBOUND TRAVLERS (AND

(OTHER STORY

جمال فايز

ترجمة: محمد مبخوت

2013

186- LES ARTS ISLAMIQUES2013

2013خليفة هزاعالأريكة الب�سرية /اإدغاو رانبو187

2013  عبدالودود العمرانيالثورة الرومن�سية تيم بالنينغ188

2014ح�سن توفيقحلم يتفتح في �سخر189

2014محمد ابراهيم ال�سادةانا�سيد البالبل190

2014عبد اهلل ال�سالمعيوب ال�سعر 191

2014اأحمد من�سور محمد عليالم�سكالت العملية في المناق�سات والمزايدات192

2014اأحمد بن يو�سف الخليفيالخليج ح�سارة وتاريخ 193

2014اأ.د. ح�سن ح�سين البراويالحماية القانونية للماأثورات ال�سعبية القطرية194
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195

الإعالم المعا�سر و�سائله، 

مهاراته، تاأثيراته، اأخالقياته

2014د. اإبراهيم ا�سماعيل

196

الإ�سدارات الثقافية للوزارة 

من 1976 - 2013

محمد الكواري 

�سيخة الكواري

2014

197

»�سحر الطبيعة في قطر«

»The Magic of Qatar landscape «

2014اأحمد بن يو�سف الخليفي

2014د. يحيى زكريا الأغا�سميح القا�سم في ظل الغياب198

2014لولوة البنعليالأرنب خرنوق 199

رواية الوردة )غيوم دو لوري�ص(200

ترجمة: نزار  �سقرون 

اأ. نعيم عا�سور

2014

2014ترجمة مبارك بن �سيف األ ثاني – للفرن�سية201

2015خالد الم�سلمانيلم�سات معمارية202

203

البنية النحوية في �سعر مبارك بن �سيف اآل ثاني

)درا�سة نحوية دللية(

2015د. علي الطوالبة

2015ب�سام علوانيقاريء ال�سرفات204

2015عبد الغفور الهيتيحراثة في الذاكرة التربوية205

206

Bracelets de violettes – 

Recuil de poesie 

اأ�ساور البنف�سج

�سميرة عبيد

ترجمة للفرن�سية/ عبداهلل فريج 

2015
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207

الفنون الإ�سالمية – الترجمة الإنجليزية 

ISLAMIC ARTS

 Heritage Identity and 

Globalized Society

الترجمة لالإنجلزية 

محمد طرابل�سي

المراجعة

عبدالودود العمراني

2015

2016ح�سة المن�سوريالن�سوية في �سعر المراأة القطرية208

209

الق�سة الق�سيرة في قطر - بيبليوجرافيا �ساملة 

ودليل و�سفي تحليلي 

اإعداد / اأ.د �سبري حافظ ، 

د/ محمد م�سطفى �سليم ، 

د/اإكرامي فتحي ح�سين 

2016

2016عبدالرحمن المناعيالمرزام - م�سرحية210

211

الن�ساق الثقافية في الق�سة القطرية - 

درا�سة اأدبية 

2016د. رامي ابو �سهاب

2016د. اأحمد طعمة حلبيالقيم الجمالية في ال�سعر القطري212

213

مدى - ديوان �سعري - بثالث لغات العربية 

والإنجليزية والفرن�سية

2016د. زكية مال اهلل

2016اإعداد نزار عابدينر�سالة الغفران214

215

الفكرة القاتلة )ال�سيا�سة، الأعمال، الثقافة... - 

اإ�سرار الأفكار الخالدة 

نيكول بوردا�ص 

مراجعة وتحرير/

نزار �سقرون 

2016


