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   :  املقدمة 
                                             

القــــلب ، ال متلك سوى أن تدمن العشــــق حلن يُعزف على أواتر ’’’.. 
أذنك مساعه ، فال هتتم كثريًا تلك األذن إن كان هذا الوتر يتأمل من كثرة 
مالمسة العصا للوتر ، فكل ما تدركه عذوبة اللحن و صدق اإلحساس ،  
كل ما تشعر به هو شغفـــــــــك لتلك املعزوفة الرائعة على هذا الوتر ، الذي  

او  أحزانك و تسارع  أنفاسك لتسابق دقاتك إىل كلما عزف لك كلما هت
جنة من أحالمك ؛ فكل ما تستطيع إدراكه يف حلظة تنتشي هبا أوصالك من 
رقة العزف على هذا الوتر عذوبته اليت حتييك حىت و إن أدمـــــــــ  العصا 

 ‘‘‘الوتر    
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مـــــــايل أراين الليلة متناثر األوراق مبعثر األفكار شارد الدقا  أُقلب بني صفحا  اهلوي ، أُفتش بدفاتر               
العشاق أفتح املطوي من لفائف الغرام لعلي أجدك تسُكنني حبيبيت بني السطور! أُبعثر أرفف الزمان و ُأسافر مبجلدا  

من كتبه عن غرقي بعشقِك ُكتب ! أبي سطر هبا هواِك بقليب ُحفر !  أُفتش عنِك القدر املصفوفة ، أحبث أبي صفحة 
سيديت و أُفتش عن كنز هواِك املخبوء بقليب ، قليب التائه بسماء عينيِك الغارق ببحور أنفاسك ، ليُخْط قليب عشقك 

شعل ما هو كائن من اهليام لعينيِك أبحبار دمي و ُيضرم هليب اشتياقك بصدري ، لُيزيد ما كان من الغرام ألنفاسك و يُ 
. 

 

مايل الليلة حبيبيت أقف أمام شرفتك أشتهي طيفك مير أمام انظري ! فأقف من حيث بدأ كل شيء ! أقف حيث ُسطر  
أول حرف بقصة هواان ، و ال أعلم إىل أين سُتلقي بنا سطور احلكاية ؟ و كيف سيدبر لنا القدر حلظة النهاية ؟ لكن ما 

لنهاية و هو يري بعينيك كل حلظة يف عشقه بِك بداية ! فكن  ليلتها أقف هنا و بذاك املكان مل أحرك شأن قليب اب
ساكنًا تلك اللحظة اليت رميتين هبا بتعويذة عشقك كسحِر أسود سرى بني أورديت و تغلغل بكل ركن يب ، تلك اللحظة 

غلبين احلب ، و توغل يب هواِك حىت وصل قليب فاستعبد اليت احتال هبا الغرام على قليب حىت أغواين و قليب بعشقك و 
نبضي ، و احتل عقلي فاستحوذِ  كل ذرة يف روحي ! لكن ليلتها كن  أان غريي ! و غريي كان يسُكنين ! فكلي 
حينها كان يركض بزمن اخر و دنيا أخرى ، فكن  قبلِك شريد بال سكن طريد بال وطن . فقبل هواِك كان لدي 

ال أتزحزح عنها فلم أكن ُأدرك حينها أن قدري سيصدمين بِك ! لتكوين أنِ  هي قاعديت و أنِ  هي قواعدي اليت 
شواذها، لتكوين نقطة االنقالب على كل معتقدايت ، لتمحي كل مسلمايت و تعيدي ترتيب أفكاري لتخلقي يل عقائد 

و من يستبد بنا ، فنحن ال نفتش عن حبور جديدة ، ُخلق  من عينيِك فعلى يديِك اكتشف  أننا ال ُنسلم ابحلب بل ه
الغرام كي خنطو هبا بل أمواجها هي من جتد طريقها إيل أقدامنا ! فقبلك حبيبيت مل أؤمن ابلعشق أو ُأصدق ابلغرام مل 
ك ُأسلم به و مل ُأسلم قليب يوما للهوى ، فكيـف لكي و عشقِك أن تدخليين اجلنة و النار؟ أي امرأة أنِ  لتقتلين أنفاس

و حُتييين ! لتمتلِك بكفيِك الدفء و الصقيع ألرى بعينيِك أعاصري الشتاء و زهور الربيع!! فتلك الليلة اليت رأيتك هبا 
مل أكن أختيل أنِك ستصيب القلب بسهم عشقك ، الذي رميتين به أبول حلظة التق  عيين و عني مل تراين من كل تلك 

 الدموع اليت سكنتها !

 

در غريب جدًا ، ال ميكن ألحد أن يتوقع ماذا خيبئ ؟ أو ما يدبر بني طياته ؟ لكنه جييد التالعب بنا و حقًا إن هذا الق
فيتفنن مبغازلة أحالمنا و لكن أكثر ما يُتقن هو لعبة االشتهاء .. فتلك لعبته املفضلة ، و يعلم جيدًا كيف ميسك 
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بنا به كل ما نطمح إليه و يضعه مبا ليس لنا ، مبا ال خيوطها إبحكام ، فيعرف كيف جيمع كل أحالمنا و كل ما يوم رغ
منتلك لنظل نشتهي ما يصُعب احلصول عليه إن مل يكن يف بعض األحيان يستحيل الوصول إليه ، و أنِ  هي لعبة 
قدري اليت أحضرها كي يتالعب يب فيلقي بِك أمامي و هو حيوطِك بقفص من حديد لتكوين بني يداي وال أستطيع 

ألظل أشتهيِك و أنِ  أمام انظري ! فلو تعلمي كم تالعب يب قدري تلك الليلة فقد فعل  كل شيء حىت ال اقرتابك 
 ألتقيِك ، فلم أعد تلك الليلة إال بعد منتصف ليلها هرابً من لُقياِك و اي ليتين فلح  ابهلرب !

هرب من لقائه هو فكن  أعلم أنه لكن ألكن منصفًا مل أكن أهرب ليلتها منِك أنِ  فلم أكن قابلتِك بعد، لكن أ
سيصل ذلك اليوم إىل القاهرة عائدًا من اجنلرتا بعد غياب دام أكثر من عشرة أعوام ، و مل أكن أرغب بلقائه فأان و  
كرمي  منذ الصغر مل نكن يومًا على وفاق ، و كان هناك دائمًا شعور متبادل بيننا بعدم االرتياح ، رغم أن كل الظروف 

بنا كان  لتجعلنا أصدقاء مقربني ، فكنا بنفس العمر تقريبًا فكن  ال أكربه سوى عامني على األكثر ، و   اليت أحاط 
كنا جريان نسكن مبنزلني متجاورين و قد تكون العالقة بني عائلتني يف ذلك الوق  أشبه بعائلة واحدة ، و لكن على 

ملشاحنا  ، و اشتد  تلك املشاعر بيننا بعد أن دخلنا العكس من ذلك كنا دائماً على خالف كنا دائمي املشاكل و ا
عهد الشباب ، بل و زاد  كثريًا إال أن حدهتا و عالنيتها هي ما قل  ، لكن مل يرتك أي منا فرصة ال يكيد هبا لألخر 

ك ، و قد إال و اغتنمها دون تردد إىل أن سافر مع والدته و أختيه إىل أمريكا ، لإلقامة لدى خاله حىت استقروا هنا
تكون قد انقطع  تلك العالقة بشكل كبري اال من بعض املكاملا  التليفونية بني والدته و والديت و عميت فقد كنا 
مقراب  كثرياً ، حىت بعد مرور عشر سنوا  من غياهبم عن مصر ، إىل أن قرر قدري التالعب يب من جديد ، أبن يعود  

يلتهم اليت أصبح  اآلن متواضعة جدًا إىل جوار قصران ، و الذي أخذ جدي كرمي مرة أخرى إىل القاهرة أن يعود إىل ف
يف شراء كل ما حوله من أراضي و فيال  ، فبعد كل تلك السنوا  من الغياب قرر العودة بعد أن تزوج  أختيه 

 إبجنلرتا ، و استقر  والدته أبمريكا مع زوجها اجلديد، و خسر كل شيء كما اعتقد !

إىل وطنه ، فدائماً نعود إىل حيث البداية فمهما أخذتك الغربة ، مهما ابتعد  و حقق  من جناحا  أو قرر هو العودة 
واجه  من عثرا  أو خفقا  يف حياتك ، إال أنك تعود دائمًا إىل جذورك إىل نقطة البداية ، فمهما حاولنا االبتعاد 

إال أننا ال نستطيع اقتالعها من داخلنا و يغزوان احلنني هلا  عن أوطننا و مهما ثرثران بكرهنا هلا و ألحوال ابت  عليها ، 
كلما ابتعدان عنها ، فإن عشق العريب لوطنه هو إحدى جيناتنا الوراثية اليت نولد هبا و تسري أبوردتنا ، فمهما حاولنا 

ما حيدث هبا و ماهلا به التنصل من حبنا هلا أو إنكاره ، أو حىت اهلروب منه و اقتالعه من داخلنا سخطًا عليها و على 
ذنب فهي بريئة منه و إمنا هو ذنب برقاب سكاهنا !! إال أننا ال نستطيع التنصل من عروبتنا و من منا يستطيع اقتالع 
جذوره ! فمهما وصلنا إىل هنااي  ال ميكن لنا أن نرتك بداايتنا ورائنا ، فمن ليس له بداية كيف يكون له يوما طريق 

 !!!  حىت يصل ألي هناية
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و مع شخص مثل كرمي فهو مل حيقق النجاح الذي ابتغاه يوماً ، فلم يكن سوى أمحق أضاع الكثري من أحالمه ، وأضاع  
 األكثر من ثروته يف مالحقة نزواته يف مالحقة أوهام الغربة .

تشاهبنا يف كثري من الظروف و رغم هروب كاًل منا من األخر و رفض كالان التشبه ابألخر منذ الصغر ، إال أننا حقيقة 
فقد ذاق كالان اليتم و هو صغري ، كاًل منا أراد كل شيء و كالان ليس لديه أدىن استعداد لتنازل عن أي شيء حىت و 
إن كان ال يريده ! فكال منا يعشق الفوز و ال يرضي يوما ابهلزمية ، كالان عنيد و ال يقبل مبنتصف احللول ، كالان يفعل 

صل إىل ما يريده ، فال يهم ما هي الوسيلة مادام  ستصل بنا إىل ما نبغي ، كالان قد جيازف بكل شيء أي شيء حىت ي
 حىت يصل إىل مبتغاه ، فرغم كل شيء نظل ابلنهاية متشاهبني ابلقدر الذي خييف كاًل منا من األخر !

 

ه ؟ واىل أين أوصلتنا طرقنا املتباعدة ؟ لكن يبقى هناك سؤال واحد إىل أين وصل كالان ؟ إىل أين وصل قدر كاًل منا ب
 إىل أين أخذان الطموح بعد كل تلك السنوا  ؟ 

حني عاد كرمي اعتقدان أنه عاد إىل البداية وحيدًا خايل الوفاض مل يبقى لديه شيء ، اال أنه مل يكن وحيدًا متاما مل يكن 
الكثري و الكثري من أحالمه اليت قتلها خبيبة خاسر كل شيء كما اعتقد  ! قد يكون خسر الكثري من أمواله ، خسر 

تلو خيبة و فشل يتلوه سقوط ، بسبب غروره و سوء تقديره لألشياء من حوله كما هي عادته دائمًا ، لكنه قد عاد 
يه خايل اليدين إال منِك أنِ  ! عاد و لديه أنِ  ، عاد و هو ميتلك برأي ما مل ميتلكه أحدًا حىت أان! عاد و لديه ما يغن

 الكون ؛ أنِ  ؛ و لكن كعادته هل يعلم قيمة ما ميتلك هل يعلم قيمة كنز بني يديه !!!!

حتدثوا كثريًا عن زوجته اجلديدة عن امرأة تزوجها رغمًا عنها ، امرأة فعل الكثري حىت يصل إليها ، امرأة أبول لقاء هلا به 
مرأة أرغمها قدرها زواجه ، حتدثوا كثريًا عنِك و عن  جترأ عليها فصفعته على وجهه فأقسم أن يتزوجها و قد فعل ! ا

كونك ختتلفني عن غريك من النساء، تلك الرباءة الساكنة بِك و ذلك العند الساكن أحداقك ، عن هذا الكربايء الذي 
 أكذبِك القول ميلئوِك و مل يستطع أحدًا أن حُيطمه و ال حىت هو بعدما أجربِك زواجه ! حتدثوا كثريًا و كثريًا عنِك ، و ال

مل أهتم و مل يشغل ابيل مثقال ذرة حديثهم عنِك ، فبالنسبة يل هي جمرد ثرثرة يدفئون هبا ليايل شتائهم البارد ، عن ابنة 
السفري اليت نشأ  ابخلارج ، و أجربها عمها الزواج بكرمي بسبب بعض األعمال املشرتكة بينهم ، فكان  صفقة خاسرة 

 و كان مثن خروجه منها هو ؛ أنِ  ؛ !دخلها العم و تورط هبا 

و حني ُعد  بعد أن قارب الفجر بزوغه ، معتقدًا أنين هرب  من حفل العشاء الذي أعده جدي الستقبالكما ، 
دخل  إىل غرفة املكتب أراجع بعض األعمال حينها رأي  أن أضواء فيال كرمي الزل  مضاءة من الداخل ، مث بدأ   
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تلو األخر ، ماعدا تلك احلجرة املقابلة لغرفة املكتب ، ال أعلم ملا حينها و بعد أن مهم   كل األضواء تنطفئ واحداً 
ملغادرة الغرفة و ابلفعل قد أطفئ  نور الغرفة و قبل أن أغلق الباب خلفي توقف  حلظة ، و ال أدري ملا أخذين بعض 

املفضل سابقاً كلما احتد العراك بني والديه و  الفضول ابلنظر إىل تلك الشرفة ؟ فقد اعتقد  أنين سأراه فكان  ملجأه
 هو صغرياً .

فلما ال أخطف منه نظرة سريعة بعد كل تلك السنوا  ؟ ملا ال أرى بعض من اخليبة تسكنه ؟ حىت إنين مل أعاود إضاءة 
ي فكن  حقًا الغرفة ، فلما فاألمر ال يستحق هي فقط نظرة واحدة خاطفة لن حتتمل الدقيقة و بعدها أغادر إىل فراش

 منهك ، لكن قدري صدمين بِك !

رأيتك و أنِ  ختطني إىل الشرفة ، رأيتك جنمة ختطو أرضًا  هتبط من مساء عالية لتشعل كواًن من حوهلا دون أن هتتز أو 
 يرف هلا جفنًا ، هذا الوجه املالئكي هذا اهلدوء الساكن أنفاسك ،تلك اهلالة اليت تعتليِك هذا الشموخ الذي يسُكن
حُمياِك ، هذا الكربايء األنثوي الذي يُزيدِك مجااًل و رونقًا كل ما بِك كان ساحر ، و ال أكذبك القول فإن مجالك 
املالئكي اهلادئ مس قليب و فنت عقلي تلك اللحظة .. لكنه ليس ما جذبين النظر إليِك تلك الليلة ، ليس هذا ما 

و جلس  على الكرسي املقابل لِك ألكثر من ثالث ساعا  متواصلة  جعلين أجتاهل إرهاقي حىت أنين تناسيته متاما ،
ابلظالم دون أن أشعر ابلوق  ، لكن أكثر ما جذبين إليِك وأخذ عقلي دون وعي مين هي تلك الدموع املتساقطة من 

 هنر عينيك ، تلك النجوم املتأللئة على جبينك اهلاربة من سجن جفنيك !

هالة اخلجل العفوي اليت أحاط  بِك أجربتين اخلشوع حبضرة مالئكية سكن  كل ذرة بِك ، تلك و اي اهلــــــــــــــــي من 
الرقة الكامنة بكل حرف بقصيدتك أجرب  عقلي و قليب السكون أمام سحر حضورك اخلالب ، حىت أنين غفو  دون 

 أن أشعر و عيناي معلقتني بِك ! 

 

 

**** 

 

ابلصباح التايل أفق  من سكريت ، معتقداً أن ما حدث يل كان حلماً من فرط إرهاق عقلي ، فحني فتح                
عيين وجدتين بفراشي فأيقن  أنِك حمض سراب ! و أنين غارق بعامل من اخليال و أنِك مل تكوين هنا حقيقة ، و أنين 
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بح  حبلم يف اجلنة مل يراودين قباًل و لن يراودين بعداً ! حىت أنين أفرط بكل شيء من ارهاق العمل و احتساء اخلمر فس
انتفض  من خمدعي ألنظر إىل تلك الشرفة و أان أخرب نفسي أنِك لس  حقيقة فقط وهم و خيال فقط حلمًا راودين 

 وهم أيقظ قليب !

أنفضِك عن تفكريي ، أن و كل ما شغل عقلي حني غادر  فراشي و أان أمتأل دهشة و استغراب حللمي بِك ، أن 
أخرج سرابك عن رأسي كي أعود إىل واقعي لكنين حينها ُصدم  بِك أمامي ، حني وجدتك جتلسني جبوار أمي و 

إما أنك مل تستيقظ بعد  )جدي ابحلديقة توقف  عن احلراك تصلب الدم بعروقي حلظا  ، و وجد  عقلي يهمس يل 
اي اهلـــــــــــي مل تكن حلمًا ، مل تكن سراًب بل واقعًا حقيقة أمام عيين ،  (أو أن واقعك و أحالمك تبادلوا األدوار !! 

 رأيتِك مالكاً يتجسد بشراً ُحلماً يتجسد يل حياة !!

 و أفق  من سكريت الثانية بِك لكن تلك املرة على صو  جدي و هو يناديين ....

 : ايسـيـــــــــــــــن  .. ما بك ملا تقف هكذا ؟

 له و أدر  وجهي عنِك ، تقدم  أحاول مللمة أنفاسي ....فانتبه  

 : ليس من شيء ، فقط ُمرهق قلياًل .

 فنظر  إيليا أمي و هي تلف  انتباهي إليِك ، فهل كن  حباجة إىل أن أنتشي بِك أكثر ؟ ...

قك و جاران عادوا من اجنلرتا : هيا ايسني تقدم و ألقي التحية إىل اميـــــــا ، أترى تلك الفاتنة هنا هي زوجة كرمي صدي
 أمس و ستكون جارتنا ، و أشعر أهنا ستكون ابنيت اجلديدة .

 و التفت  حنوك ....

: هذا هو ايسني ولدي من كان يتحدث عنه اجلميع أمس ، هو مل يستطع احلضور لرتحيب بكما ألنه يرهق ذاته ابلعمل  
 كثرياً ، أليس كذلك اي ايسني ؟

 ى عمل هام ، فأهاًل بِك أنرِ  القاهرة و ما حوهلا  .: ابلطبع فما منعين سو 

 و اببتسامة خجلة أسرتين و بصوتك العذب ....

 : شكراً لك ، أعانك هللا على أعباء احلياة .
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ال أعلم ملا ختبط  كثرياً حني تالق  عيين و عينك ؟ حني استقر  رحاِك بكفي ، فال أعلم ماذا حدث حني رأي  تلك 
بعينيك ؟ تلك االبتسامة الطفولية اليت ملئ  وجهك ، و لكن أكثر ما أسرين أكثر ما ملس قليب هذا  الرباءة اليت تشع

اخلجل الذي مأل حُمياِك ، حني طال  النظرة بنا فارتعش  يداِك بني يداي ، صدقًا حبيبيت هذا اخلجل حلظتها هو ما 
خجاًل اشتعل  منه وجنتيِك حبمرة فاق  زهرة بربيع ُمزهر قتلين أبعتابك ، خجاًل يزيد أنوثتك ويشعلها رونقًا و أانقة ، 

 يزيدك مجااًل وأتلقاً .

و حني جلس  كنِ  جتلسني أمامي ، فحاول  تشتي  انتباهي عنِك فكد  أفقد عقلي منِك و بِك ، و كان  تلك 
ماذا حدث لك!!!  )عجب مين املرة األوىل اليت ختطفين هبا امرأة إىل درجة أربكتين لكن هذا أخافين أكثر ، حىت عقلي ت

 فالتف  إىل جدي مشتتاً تفكريي عنِك ، و تساءل  عنه ....  (

 : أين كرمي فلما ال أراه  ؟

: بعض األشياء هبذا الكون ال ميكن أن تتغري فالشمس ال تشرق من الغرب ، و كرمي يستحيل أن يستيقظ قبل أن هتدأ 
 الشمس و هتب ملبيتها !

 زاد  غرابة عين حبضرتِك  .... حاول  مللمة نفسي اليت

 : أحقاً الزال  لديه تلك العادة !

 : كما قال حافظ ابشا بعض األشياء ال تتغري مهما طال هبا الزمن .

 و قبل أن أقول شيء نظر  إليِك أمي و بصالبتها املعهودة ....

اب ، و لتنادي عمي جبدي ألنِك من : حبيبيت أنِ  اآلن منا و كما أخربتك سابقًا ستكونين ابنيت و ليس هنا من ألق
 اآلن و صاعداً أصبحِ  حفيدته و مسئولة منه ، أليس كذلك اي عمي ؟

: هي ال حتتاج أن تقويل هلا هذا ؛ امسعي ما تقوله و ال تغضبيها ألنين سأمحيِك من اجلميع حىت والديك إن عاد إىل 
 احلياة ، أم هي فسنحتاج حنن االثنني ملن حيمينا منها !

 رتسم  بوجهك ابتسامة صافية سحرتين ، مث رفع  أمي له حاجبها ....فا

 : أتعتقد أنين مل أمسعك !

 : ماذا ! كن  أخربها أنين لو قابلتها من ثالث عقود مض  كن  سأختطفها و أتزوجها .
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 : تقصد منذ سبع عقود اي عمي !

صغر منها و ولدها اجلالس هذا ، لكنها تعاين : ال تستمعي إليها محقاء .. فهي ال تعرف أن تعد حىت العشرة أان أ
 فقدان ابلذاكرة .

فانطلق  منِك ضحكة طفولية دون قصدًا و ارتفع صداها بقوة أضحك  جدي و أمي ، أما أان فضع  بينهما بسحر 
 ضحكة عفوية قتلتين !

 

للمغادرة توقف  حلظا   و قبل أن أفقد صوايب منِك أكثر استأذن  ابملغادرة حبجة اجتماع هام ، و بعد أن مهم 
التف  إليِك حينها وجدتك تنتظرين حنوي و حني تالق  عيين و عينك أسبلتهما خجاًل ، و لكن حينها اهتز شيء 
بداخلي لِك مل أكن حلظتها واثقا متاما مما حدث يل ! كل ما أعلمه أنين بُ  ليلتها و بسمة عينيِك كل ما أرى و حني 

يت ، استيقظ  ألجد شخصًا غريي أما أن غريي هذا من كان يعتقلين و عينيِك تلك استيقظ  وجدتين أنقلب على ذا
اللحظة نزع  قيودي عين و حررتين ! فأنِ  حبيبيت خطي الزمين خطي الفاصل بني وهم قبلك اعتقدته حياة ، و حلم 

املو  ، فكن  أستيقظ  بِك أصبحُ  أشتهيه رغبًة يف احلياة ، فحيايت أبكملها قبل اجتياحك كان  حياة هادئة حد
بكل يوم جديد و كأنه يوم عشته سابق ، فأستيقظ على صباح ابرد ليس به أي نبض ليس به حياة ، صباح ميتأل 
ابلصقيع مهما زاد  من درجة حرارته ، حياة أصبح  روتني مل أعد أراه ممل من كثرة تكراره ، مل أعد أنزعج منه ألنين 

الختالف إال حني نراه ، حني نري الربيع ندرك ما الذي يعنيه الصقيع ، فكيــــــف ال أحييا غريه ، فنحن ال نعرف ا
لألعمى أن مييز ألوااًن مل يراها قباًل ؟ و كيــــــف لألصم أن مييز أصوا  الطيور وهو مل يسمع صواًت قباًل ؟ كيــــف ملن 

كان  ابألبيض و األسود ابت  لوحة ابردة   عاش عمرًا يري األبيض و األسود أن يرسم قوس قزح ؟ فكل أايمي قبلك
 ليس هبا أي حياة ، لوحة هبت  ألواهنا و كأهنا مر عليها ألف عام فأصبح  بال مالمح ، تفتقد ألبسط معاين احلياة  .

 

تلك كان  حيايت اليت أحيياها مع جدي و والديت و أخيت الصغرى  يل يل اليت الزل  تدرس ابجلامعة األمريكية و 
سحر ابنة عمي و مالكي الصغري جنا و عميت الوحيدة و زوجها الدكتور شوك  حمامي العائلة ، بقصر قدمي زوجيت 

الطراز يتمسك جدي به على هذا احلال فيقول أنه ارث عائلته العريقة و لن يغري به شيء ! فهو قدر قدم عمره الذي 
ل قدمية الطراز و تظل حبديقته أشجار يتجاوز عمرها عمر تعب  السنني من عده ، إال أنه ميثل حتفة فنية فتحيطه التماثي
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جدي ، لكن أصبح  حتيطه اآلن جمموعة من الفيال  الصغرية و اليت ميتلكها جدي أيضا ، و يسكنها أعماِم الثالث 
 و أبنائهم و زوجاهتم يف حماولة من جدي أن جيمعنا مجيعاً حوله لالمساك ابألمور دائماً بيده  .

 

**** 

توال  األايم ثقيلة و كل شيء يكاد يكون هادئ ليس له صو  ، إال قليب الذي بدأ يتعلق بِك يوماً بعد يوم            
، فصار ال يكف عنِك صار يُدمن الصباح ألنه يبدأ بِك ، فيسرق قليب دقائق بقربك حُيادثك و يسمع شذا صوتك 

لذي أصبح ال يتوقف عن التفكري فيِك حىت أنه بدأ يرغب فيتعطر بزهر أنفاسك ، لكن أكثر ما بدأ خُييفين هو عقلي ا
االستيقاظ ابكرًا ألجلك فأنِ  ِمن م ْن يعشقون االستيقاظ ابكرًا أما أان فكن  أصحوه جمربًا للعمل ، و إن ِغبِ  يوما 
يت يسأل عنِك فلو أشرق صباح دونك تصيبه حالة من التشت  و التخبط ، و يومًا تلو يوم أصبحِ  فنجان قهو 

الصباحي الذي ال أقوى املضي دونه ، فأرتشف عينيك و أتلذذ مذاق مهساتك ، فأدمن صدري رائحة قهويت اليت 
ختتلط بعطر أنفاسك ، فلم يعد يبدأ يومي دون أن أنتشي بِك . حاول  كثريًا منع نفسي عنِك فعقلي كان ينبئين أبن 

طريق ليس له هناية حىت إنين مل أكن أرى له بداية فقط أقف  هذا ال جيب أن حيدث و أنه سيصل يب إىل هناية مسدودة ،
مبنتصف الال مكان ، أقف بِك بني الوهم و اخليال غارق ببحر ال أرى له شطآن و ليس يل به قارب و ال شراع ، لكن 
ما بيدي و سهم عشقك اخرتق النبض و سال  دقايت بني يديك هنر و صار  عيناك حدود السماء و األرض ، 

يذة هواك اليت ألقيتين هبا سلبتين القلب و العقل و أغرقين عشقِك كالفيضان ، فماذا أفعل بقلِب ليس يل به فتعو 
 سلطان عشقتك حبيبيت و قضي األمر !!!

و توال  أايم قليب بقربك مسرعة ، بعكس أايم عقلي اليت ال أتىب املرور فرياِك له ما بعد املستحيل ، فحاول  اهلروب 
ثرياً منع نفسي عنِك حاول  هتدئة عقلي الثائر بِك ، حاول  التحكم بذايت و إبعادها عن عيناك ، لكن منِك حاول  ك

مل أستطع إيقاف قليب اثنية عن النبض بِك ، مل أستطع منع روحي عن اهلذاين بعشقك ، أان الذي مل حترك يب امرأة قبلك 
كنًا ، حاول  إخراجِك من عقلي قبل قليب ، لكن كيف يل ذرة مهما كان حسنها ، اقتلعتين من ذايت دون أن حتركي سا 

ابتعادك و أصبح قليب يُدمنِك بكل يوم أكثر فأكثر فأين له منِك املهرب؟ وأنِ  أمامه ليل هنار تغزوه عينيِك دون رمحة 
 دون استمهال ، فإن أصبح يومه ارتشف أنفاسك بفنجانه و إن أمسى ليله أغمض على عينيك أجفانه  !

كلي يذوب بِك دون أمل فعشقك يسري يب يف طريق اليأس إىل أن الح أبفق حبرك شط ، و أصابين سهم األمل و ظل  
 ؛؛؛بقربك و أضاء  جنمة وصالك ليلي املظلم ألصل قمراً هو أبعد من كل بعيد !
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ًا لكنك مل خترجي  كان يوما شاق على قليب فلم أراِك بصباحه مل أرتشف فنجان عشقي منِك ، انتظر  كثري              
ككل صباح ، مر يوما ثقياًل متهالكًا مل يكن يومًا بل كان دهرًا ،  و جاءين ليل ساطع قمره يفرتش ُشرفتك ليهنأ 
بلحظا  قربِك ، كن  مستيقظ مبكتيب ككل ليلة أنتظر أن أراِك حىت يهدأ قليب و يراتح عقلي ، أن أختلس بعض 

يد أان و قمرًا يسكن شرفتك فهو مثلي هائماً بِك ، انتظر  كثرياً أن تدخلي النظرا  منِك أسرق بقربك حلظا  من بع
الشرفة لتقرئي احد كتبك مثل كل ليله ، كما هي عادتك منذ وطأة قدماِك الُسكنة جبواري إال أنك مل خترجي تلك الليلة 

لليلة دون أن ترتوي منِك ؟ وحينها إىل الشرفة ، فزاد قلقي و أخذ عقلي حُيادثين عنِك و عيين تسأل قليب كيف ستنام ا
فقط أيقن  أنين غرق  ببحر هواك فآمن  أبن قليب صار أسري رحى كفيك ، فبُ  ال أستطيع ختطي ليلة يف بُعدك ! و 
حني كن  أحاول هتدئة كل ما يب من لوعة سكن  قليب بغيابك فإذا بعيوين تراِك تتجولني ابحلديقة على غري هدى ؛ 

أن أحرك ساكنًا ، إال إن قليب و خطوايت إليِك كان  أسرع من تفكريي ، فهبط  إىل احلديقة و حني تردد  كثريًا قبل 
التقيتِك مل يكن ببايل مباذا أتعلل لِك عن خروجي هبذا الوق  املتأخر ؟ لكن من كان يهتم فقط أريد أن أرتوي منِك ! 

 فبادرتك قائالً ....

 : مساء اخلري   اميا . كيف احلال ؟

 به  لوجودي ، و اببتسامة هادئة ....انت

 : مساء اخلري ايسني بك . خبري احلمد هلل .

 حاول  جذب أطراف حديث بيننا ....

 : أمل يعد كرمي حىت اآلن ؟

 : كال ليس بعد ، هو ال يعود قبل بزوغ الفجر .

 فهزز  رأسي إليِك فأان أعلم اإلجابة مسبقاً ....

 ال تتغري أبداً مهما حدث . : صدق جدي حني قال أن هناك أشياء

 : أعتقد ذلك .

 : لكن ملا أن  الزل  مستيقظ إىل اآلن ؟
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أسعدين كثريًا تغري جمرى احلديث عنه و كن  أتساءل و نفسي أحقًا ال تلحظ اهتمامي هبا ؟ فلما ال أغتنم تلك الفرصة 
 و أجذبه حنوي فلن أتتيين كل يوم ....

 متشينا معا قلياًل  ؟: فقط بعض األعمال أيضايقك إن 

 بدا عليِك االندهاش قلياًل و بصوتك اهلادئ ....

 : على اإلطالق . أخشى فقط أن أزعجك أو أمنعك عن عملك .

فأنِ  هي أعمايل و بني يديك حايل أنِ  من انتظر  دهراً لتجمعين هبا تلك اللحظة  )اببتسامة من يريد أن يصرخ لِك 
متالك   ( فتعل الغباء أم أنين دون الكون عشق  خرقاء عن الغرام و اهلوى صماء؟، أأصرخ من تلك احلمقاء اليت ت
 نفسي منِك و أجبتِك هبدوء ....

 : على العكس أنِ  ال متنعي شيء هام !

 : كان هللا بعونك . فمنذ أتي  و أان أرى أنك هتلك ذاتك كثرياً ابلعمل .

 فأجبتِك .... (على األقل هي ترى  )ابتسم  منِك كثرياً حلظتها و خاطبين لسان حايل 

 : العمل شيء ال ينتهي و جدي شخص كثري املتطلبا  .

 فتوقف  عن املشي فجأة و نظر  إيليا بنظرة مستنكرة و اببتسامة من قلبك .....

 : اي اهلـــــــــي .. إن جدك شخص رائع أعتقد أنك تتجىن عليه !

 ح  الشرير !: إذن أان من يلعب دور السيء هنا .. جيد أصب

 فزاد  ابتسامتك الساحرة اليت أسرتين و عد  للمشي جمدداً ....

 : أعتقد أنك الشرير .. قليالً  .

 و اسرتسلِ  يل و ابتسامتك تزيد تلك الليلة ضياًء و مجاالً ....

 : جدك شخص طيب و عطوف جداً ال أعتقد أنه ُمتطلب إىل هذا احلد !

 فعاود  السري خلفك و أان أحاول مللمة ذايت من تلك االبتسامة اليت سلب  قليب .... 
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 : ليس لديِك فكرة يف العمل هو شخص خيتلف قلياًل عن هذا الوصف .

: رمبا ؛ لكن أحب أن أظل حمتفظة بوجهة نظري عن كونه شخص رائع ، و خفيف الظل كثريًا فال حتاول تغري تلك 
 الصورة .

 ن جدي مل يفقد ملسته لقلوب النساء !!: يبدو أ

 فخرج  منِك ضحكة هادئة و ملِ  حنوى بدالٍل أفقدين صوايب و شاكستين ....

 : أعتقد ذلك .. إنه حقاً ابرع .

 : حقاً اآلن بدأ  أحسده !

 : ملاذا ؟

 اسرتسل  لك بنظرة ال أعلم إىل أي مدى عرب  عن ما بداخلي ....

 علقِ  به إىل هذا احلد !:  و كيف ال أحسده ، و قد ت

 فهرب  منِك نظراتك و ارتبك صوتك و حاول  تغري احلديث  ....

 : هو حقاً خفيف الظل و خاصة حني جيتمع بوالدتك . 

 فجاريتك و حاول  متالك نفسي أو هكذا اعتقد  ....

آلخر أعتقد أهنا طريقتهما : أنِ  مل تري شيء بعد فهما دائمي املشاكسا  ، فال ميكنهما الكف عن مشاغبة كالمها ل
 يف التعبري عن احلب بينهما !

 حينها تغري  نظراتك كأن احلديث عن احلب ميلئك حياة .... 

: أعتقد أن هذا رائع ، تلك األلفة و الدفء هذا النوع من احلب و التعلق بينهما ، إنه حقا عشق له أانقته .. إهنما 
 رائعني .

 مزعجني  !: هذا جيد هذا جيعلنا جريان غري 

 :  أمتزح ! أن  حقاً متزح  !
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 : ملاذا ؟ 

 فأجبتين بصو  ُمتحمس ....

: ال أعلم كيف ُأخربك هبا لكن وجود عائلتك و ترحاهبم الشديد يب ، جدك و والدتك و أختك و حقيقًة اجلميع ، هذا 
 . الدفء الذي شعر  به بينهم رفع الكثري عن قليب ، و أزال كثرياً من خوف كاد حيطمين

 : خوفك !!

 : كما تعلم مكان جديد ، حياة جديدة ، أشياء مل أتعودها قباًل .

 : لكن أنِ  هنا ببلدك ، أنِ  مبوطنك .. فلما اخلوف ؟

 تغري  تعابري وجهك كثرياً حلظتها و إبحباط ختلل نربا  صوتك ....

 : حىت داخل مواطننا هناك ما خييفنا دائماً !

 بصم  أحاول فهمك .... فزاد  دهشيت منك و نظر  لكِ 

: ملا تلك النظرة ؟ ال تتعجب فإذا كان بداخل كاًل منا يسكن ما خييفه ! فماذا عن خارجنا ! اخلوف جزء من تركيبة 
 البشر .. على ما أعتقد !

 : و ما الذي خييفك أنِ   اميا ؟

ء شيء خلف ابتسامة مصطنعة فنظر  إيليا حلظا  بصم  و كأن الكالم هو من خياف اخلروج منك ، و حاولِ  إخفا
.... 

: ال شيئًا حمدد فأان ال أقصد شيئًا بعينه ، لكن بداخل كاًل منا غرفته املظلمة اليت خيشى اقرتاهبا ، اليت خيافها و ال يريد 
 فتح أبواهبا 

 كان بعينيك نظرة مل أفهمها لكنين شعر  خوفهما ....

 : ليس اجلميع فال أعتقد أن لدى تلك الغرفة !

 إذن أن  هو األول فلكل قاعدة شواذها أو هكذا يقولون ، أعتقد ــــ: 
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 مث صم  حلظة و كأن هناك شيء وقف بني شفتيك فحاول  إخراجه منِك ....

 : ماذا ؟ ....... هيا  اميا  قويل ماذا تعتقدين ؟

 فاعتلتِك بسمة عابرة و قلِ  يل برتدد ....

 : أعتقد أهنم مل يبالغوا بوصفك كثرياً  !

 شعر  بسعادة تتسلل إىل قليب ألنِك أيضا هتتمي و لو قليل ....

 : من هم .. و ماذا قالوا حتديداً ؟

 توقفِ  عن السري و التف  إيليا و شبكِ  ذراعيك ....

: أعتقد أن اجلميع يتحدث عنك ابتداًء بكل املوجودين ُهنا ، فمنذ وطأة قدمي القاهرة و أن  أكثر األمساء ترددًا ، و 
 تهاًء إبخوة كرمي ووالدته ! ان

 : و هل هذا جيد أم سيء ؟

 رفع  حاجبك و تقدمِ  خطوة ، مث التف  إيليا و بنظرة مشاكسة ....

 : هذا يعتمد على ما يُقال عنك ايسني بك  !

 فابتسم  منك و من تلك املشاغبة اليت تزيدك مجااًل و اليت مل أكن أالحظها سابقاً ...

 : إذن ...!!!

يئًا حتديدًا ، الكثري عن عقلك و حسن إدارتك لألمور و العمل ، أنك شخص جدير ابلثقة ميكن االعتماد : ليس ش
 عليه ، تتحلى ابلصرب و لديك نظرة اثقبة  و ــــــ

 : و .. ماذا أكملي ؟

 ترددِ  كثرياً و نظراتك كان  متوترة لكنك استطردِ  ....
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، ال يقبل ابلرفض أو االستسالم ، شخص يصل إىل ما يريد مهما  : أنك شخص قوي عنيد ، ال خياف شيء أو أحد 
كلفه الثمن ، مهما كان  الوسيلة فال مانع إن كان  ستصل بك إىل غايتك ال يهم أي طريق تسلك مادام ابلنهاية 

 ستصل إىل مرادك ، و تُعد رجل مال و أعمال ابلدرجة األويل ، غري أنك رجل يقسو النساء كثرياً !

أن تلك حقيقيت و أكثر مما قلِ  ، فلكي تنجو بعامل املال و الصفقا  البد أن تتعلم كيف ُتصبح قرشًا حىت ال  ال أُنكر
تبلعك القروش األخرى فهو حبر ال يهتم فيه أحدًا هل يسبح ابلطريقة الصحيحة أو اخلطأ ، لكن كل ما يهم هو أن 

أعلم ملا كان  تلك املرة األويل اليت أريد أن أعرف كيف يراين تظل طافيًا ال تغرق مهما تطلب األمر فال يهم ! لكن ال 
 أحداً أو أهتم كيف يراين رمبا ألنه أنِ  !  ....

 : هذا ما قالوه .. و لكن أتلك هي نفس فكرتك عين ؟  أترينين بنفس الطريقة ؟

 : أعتقد أهنم ابلغوا ببعض النقاط ... و خبسوك ابلبعض األخر !

 خبسوين هبا ، الطيب أم الشرير ؟: و أي النقاط اليت 

 ابتسمِ  خببث أنثوي ملع بعينيك ....

 : أفضل أن أحتفظ ابإلجابة لنفسي ايسني بك !

حينها شعر  كمن سقط وسط اليم ، فبالرغم من تلك الرباءة اليت متلئك اال أنك تظلي أبخر املطاف أنثى ، تظل 
متاهة من دخلها ضاع عقله أو ضل تظلي من حكى القرآن  سيديت كباقي النساء لغز ليس له حل حبر ليس به شط ،

 عن كيدها ، تظلي تعويذة ُلعن كل من حاول فك طالسم سحرها !

 مث توقفِ  أمامي ، و الزال اخلبث األنثوي يلمع بعينيك  .... 

، كان  تقارنه :  لكن أكثر ما أاثر فضويل بكل ما قيل عنك ، أن والدة كرمي كلما أراد  هنره على شيء ال يرضيها 
 بك !

 : يب أان !!

 فأجبتين و بنظرة أكثر مين تعجباً ....

 : نعم ، بك أن  !
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 حينها أاتين فضول أبن أعرف ماذا حكى هو عين لِك فسألتك ....

 : و ماذا قال كرمي عين ؟ مبا وصفين ؟

 فابتسمِ  ابتسامة مل أفهمها ، فداعبتك متسائال ....

 وال أو شيء من هذا القبيل !!: ماذا ؟ أقال عين أنين دراك

فانطلق  منِك ضحكة طفولية أسرتين أوقفتين مكاين دون حراك ، فضع  أان بني سحر عينيك و موجة ضحكة 
 أغرقتين ببحور حمياِك دون أن حتركي ساكناً ....

 : أعتذر منك كثرياً .

 فسألتك و أان أحاول مللمة ذايت بني شطوط شفتيِك ....  

 اميا ؟  : عن ماذا تعتذري

 : عن تلك الضحكة حاول  كثرياً تغريها أو منعها اال أهنا خترج دون قصداً مين .

: على العكس إهنا ساحرة ، و أكثر ما يسحر هبا عفويتها أهنا دون قصداً فليس  مفتعلة ، و هي حقاً تذكرين بشخٍص 
 ما .

 : أمتىن أنه شخصاً ال يضعك مبواقف حمرجة !

 ابتك و ابدرتين مسرعة ....فاعتلتين الدهشة من اج

 : أأتعدى حدودي إن سألتك من  ؟

 : إهنا طفليت   جنا .

 : لقد قابلتها و هي حقاً فتاة رائعة بل أكثر فهي تشبه املالئكة ، حفظ هللا لك و رعاها .

 : ملاذا قليت هذا  اميا ؟

 : ألنين حقا أحببتها جداً ؛ فهي ابلفعل طفل رائعة !

 أقصد ما حتدثِ  به عن املواقف احملرجة !!: ال أقصد جنا ، بل 
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حينها خرج  من بني ضلوعك تنهيدة قدر مجاهلا قدر ما حتمل من أمل ، و أجبتين بوجع بني نرباتك رغم حماولتك أن 
 تداريه اببتسامتك املزيفة  .....

أبدو كطفلة خرقاء ، و هذا  : أعتقد أن كرمي ال يعجبه الكثري من عفوييت تلك اليت تتحدث عنها ، فيقول إهنا جتعلين
 يضعه مبواقف حمرجة أمام أصدقائه و شركائه ابلعمل .

 : أمحق !

 فنظرِ  حنوي و بوجهك نظرة متعجبة فبادرتك .... 

 : ماذا ؟ تلك حقيقة معروفة عنه هو أمحق ما اجلديد بذلك ، لكن دعيين أخربِك سراً ! 

 مة مشاغبة  ....فنظر  حنوي ابهتمام و بعيوين المعة و بنظرة مبتس

 : سراً ! كم أحب األسرار ، ما هو ذلك السر ؟

فتوقف  و نظر  إليِك حينها تألأل  النجوم بنهر عينيك و اختلط ضوء القمر بوجهك ، فلم أكن أعلم حلظتها 
ن أيكما يزيد األخر مجااًل و هباء ؟ أيكما يستمد سحره اخلالب من األخر ؟ لكن للحظة أيقن  أنه يسرق ضياءه م
عينيك ، هو من يرتوي سحرًا حني يفرتش جبينك أرضًا و يعلن شفتيِك مساء ، فوجدتين أهيم بقصيدة حسنك أمرييت ، 

 حاول  التمسك ببعض من عقلي الذي ضاع بني يداك .....

 : إن عفويتك و طفولتك تلك أكثر ما مييز أنوثتك عن غريك من النساء!

 فلم أمتالك نفسي و فقد  عقلي  ....فأسبلِ  جفنيك خجاًل و عال صو  أنفاسك 

 : لكن أعتقد أن هذا مييزك أكثر !

فرفعيت عينيِك حنوي فبدا خجلهما ساحرًا و اشتعل  وجنتيك محرة ، فخرج كلي عن السيطرة ، فملُ  إليِك و أان 
حتملنا و ال أرفع أبصابعي عن عينيك خصلة شعرك اهلاربة على جبينك ، أحسس  أبن كل ما حاولنا تالشى فال أرض 

 حتدان مساء ، فلم أستطع عقد لساين أكثر فانفرط مين سيل هواِك ....

: هذا ما أحتدث عنه  اميا ، هذا اخلجل الساكن كل حرف بقصيدتك ، تلك املالئكية اليت تغمر أركانك ، فكل ما بِك 
 أيسرين حبيبتــــــــــــــــــــــــــــــــــي !
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شِ  كثريًا ، بد  بعينيك نظرة تنبئين أبن كل ما بِك توقف عن احلراك ، حىت أنفاسك فانتفض الدم بعروقك و ارتع
وقف  بني شهيق و زفري حلظا  ، و كأن الكون من حولك سكن عن الدوران ، و للحظا  غرق  عينيك ببحر عيين 

  منك احلروف كن  و اته  أنفاسك بني ضلوعي ، حاولِ  مللمة ما بقي من عقل غادرِك ؛ فرتاجعِ  للخلف و اته
 متسكني بشعرك و أن  تتلعثمني ، و عينيك هاربة ال تعلم أين تستقر فقط تتوارى مين   ....

 : أعتقد أنه جيب أن أذهب فقد أتخر الوق  !

و قبل أن أحرك ساكنًا أو أتفوه بشيء أخر ، و مل أكن أعلم كيف فقد  السيطرة على كلي إىل هذا احلد ، فال أعلم 
يب تلك الليلة حىت خترجيين عن وعي و تفقدين عقلي ؟ و حينها و أنِ  حتاويل مللمة أنفاسك وذاتك فقد  ماذا فعل  

 توازنك و تعثر  قدماك، و قبل أن تتهاوي أرضا أمسك  بِك ....

ضك من اي اهلــــــــــــــــي حبيبيت حني سكنِ  صدري و التف  يداي خبصرك ، و سكن  أنفاسك بني ضلوعي ، و اقرتب نب
دقايت و غرق  جنوم عينيك ببحري ، آه عشقي حني احنل  زهرة شعرك و تساقط على كتفيك كأوراق الزهور بصباح 
خريفي ، فتسلل عطرك من بني سالسله ليغزو أورديت ليحتل برقة أنفاسك نبضي و يسلب عقلي ، فانتفض كل ما يب 

تز  كل عروشي وتزلزل  يب األعماق ، ضممتك إيليا شوقًا و اشتياقًا و أنِ  بني يداي ، فحني سكنِ  صدري اه
فُأسر  للمستك ، ليدور قليب بني رحى كفيِك فأصبحِ  حبيبيت حلظتها مركز كل األكوان ، و زاد اقرتايب حىت غرق 

 ثغري بشهدك ، فكيــــف أمنعه عن شهد سال بني شواطئ ثغرك  ...........

قود ، و سافر  لسماء دون حدود أرحتل بني قمرًا و جنوم ، هـي كان  حلظا  لكين أحسس  أنين سكن  اجلنة لع
حقاً مل تتخطى بضع اللحظا  لكن لقليب هي أعوام فاق  حىت األحالم ، غاص ببحار األشواق عرب بِك كل اللذا  ، 

 أصبح  بني يديك وحدي أمري العشاق !

 من غفلة ، أو عديت من حلم فدفعتين بقوة ، و و بعد اللحظا  أفقِ  من سكرة عشق بيننا نظريت إيليا و كأنِك أفقيت
ركضيت من أمامي و أنِ  تتخبطني ، حتاويل االبتعاد فقط هتربني ، مل تقويل شيئًا مل تتفوهي حبرٍف فقط تركضني ، و أان 
زل  اآلخر مل أحرك ساكنًا مل أفعل شيئًا مل أركض خلفك ، و مل أمنعك من اهلروب فقط توقف  مكاين !! لعلي كن  ال

ضائعاً بني سحر عينيك و شهد ثغرك ، لعلي مل أكن أريد سوى أن أظل عالق حبلم واقعي فاق اخليال و األوهام ، لعلى 
 فقط مل أكن أصدق أنين ارتوي  منِك و لو للحظا  حبيبتــــــي !!

ن اغتصب منك لكين حينها و حني غرق ثغري بثغرك ، حني كنيت بني ضلوعي و سكن  دقاتك نبضي ، و رغم أنين م
القبلة فأخذ  ثغرك حبيبيت عنوة ! إال أنين أحسس  أبنين لس  وحدي من غرق ابهلوى ! كل ما بِك أخربين أبنين 



 

  

24 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

سكن  حبلمك كما سكنِ  حبلمي ، كان بصدري شيء يُنبئين أنين لس  وحدي من مسه جنون الغرام ، كل ما بِك  
س لقليب أنين  لس  وحدي من أُلقي بتعويذة العشق و رُمي كان يناديين فبعينيك و أنفاسك شيء جيذبين ، شيء مه

 بسهم الغرام ، و أنِك مثلي هائمة ابهلوى لكن فقط مل حين بعد وقتك لتعلين االستسالم  !!!

 

 

 

**** 
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رفقـــــــــــــاً يب اي قليب ... أليس هلذا االشتياق هنـــــــاية ... ملاذا أراين دائماً ’’’ 
فوصل اببِك يف البـــــــــــداية ؟ فأصبحُ  أشتــــــــــاُق إليِك حد اجلنون ...  ـــــــن  مين احلنيـــ ض   ... ‘‘‘  فا

 

 

 

 

 

 

 عن عقلي و قليب فيها خرج اليت الليلة تلك ، بيننا الليلة تلك فمنذ قاتله بغيابك أايمي متر ما دائماً              
 طال ِ فأ ليايل و أايم رؤيتكِ  حترميين و ، بكِ  جتمعين حلظة أي من اهلروب حتاويل ابتعادي حتاويل أن ِ  و ، السيطرة
 الغياب هذا كل  ملا أعلم ال ، أرجائي كل  على أتيت انراً  ُأحسه ، يغتالين إليكِ  الشـــوق ُأحس ، معذبيت كثرياً   الغياب
 يُنسيين ما ُحبــــــكِ  يُنسيين ما ابلكون يوجد ال إيليا ابلنسبة ؟ عشقـــــكِ  سُينسينين عين غيابكِ  أن حقاً  أتعتقدين ؟ سيديت
  داخلي حمفورة   ستظلني و اهلــــوى وعد على سأظل ، لكِ  عشقي على سأظل دهراً  غب ِ  إن و حىت ، قليب سكن نبضاً 
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 بدم ُحفر فما منه قطعة كل  علي ُحفر مبا حمتفظاً  يظل احلجر تفت  إن و حىت إزالته ميكن فال ، حجر على كنقش  
 !   عنه النبــــــــض ابنقطاع ال و مُيحي ال القـــــــلب

 يوجع أنه أختيل أكن مل ، احلد هذا إىل مؤمل الفراق أن يوماً  أعلم أكن مل ، حبيبيت عين غيابكِ  أحتمل أعد مل لكنين
 منعي حُتاويل أن أمامي أن ِ  و عين تغييب أن ابملسافا  الغياب من أقسى و!!  األنفاس يسرق و العقل يسلب ، القلب
 حافة إىل غيابكِ  فدفعين ، بغيابكِ  احلضور أيىب شيء فكل ، يُغاُدرين يب ما كل  كأن  و أشعر عين فبغيابكِ  ، بكِ  إدماين
 أنكِ  ُأحس كثرية  فأحياانً  اليقني و الشك بني بكِ  وقويف هو أفكاري رايح له اثر  ما أكثر و!  اهلاوية إىل دفعين اجلنون
 !  انتباهاً  تُعريين ال و تريين ال أنكِ  أشعر أخرى أحياان و ، مثلي اهلوى ببحور غارقة و حُتبينين

 و قاحلةٍ  أبرضٍ  فيضعين ، بيننا حُيولُ  قدراً  فيها تناسي  و ، بيننا احلواجز كل  فيها نسي ُ  حلظة إىل جنوين فقادين
 جنةِ  إىل حنيين و ابشتياقكِ  جنوين لكن! مساُئكِ  و أرضي بني املسافا ُ  أبعد فما قليب ويلُ  اي و!  بسماءِ  جنمة يضُعكِ 
 أورديت بني يسري أراه ، بكفي يسبح جنمكِ  ألرى لسمائكِ  يدي أمدُ  جعلين! املستحيل من أقرب أراكِ  جعلين عشقكِ 

 متنعيين حني أنكِ  سيديت أتعتقدين!  التحدي لعينيكِ  ُأعلن و استسالمي لقلبكِ  ُأعلن مواليت فجئُتكِ ! بشراييين جيري و
!  إليكِ  الوصول أستطيع لن حولكِ  األسوار ُتشيدين و ، إليكِ  األبواب كل  بوجهي تغلقي و اقرتابكِ  متنعيين رؤيتكِ 
 عنكِ  سيمنعين هذا أن كربايء  و مشوخاً  عشقكِ  و تدثر ِ  و ، صموداً  الغرام يف زد ِ  عناداً  زد ِ  كلما  أنكِ  أتعتقدين
!!! 

 أبجبداي  و ، تتعلمني الغرام ببحور ، تبدئني اهلوى مبدرسة الزل ِ  ، ختطني الزل ِ  ابلعشق فأن ِ  صغرييت عفــــــــــــــــــــواً 
 .... العشاق أجبداي  من لكِ  أقرأ و اهلوى عن ُأخربكِ  فدعيين ، تتلعثمني الشوق

 إن و حبكِ  يفارُقين فلن!  املستحيل بيننا وقف إن و نبضي و روحي فأن ِ  ، بديل عنكِ  أرضى لن و عشقتُـــــــــكِ  إين  
 كلما  و ، هدمته فأساً  أبلف سداً  يل بني ِ  كلما  و األمد، يب طال مهما قلبكِ  أشتهي سأظل!  البدن الروح فارق 
 عناداً  حيب يف زد ِ  كلما  و ، غرقاً  عشقكِ  حبور يف زد ُ  حبكِ  منعتين كلما  و ، غريه مئةً  فتح ُ  ابابً  بوجهي أغلق ِ 
 و سيديت اي أان شرقي  !  اشتياق و حنني إليكِ  فيضان سال األشواق ضد صمودكِ  زاد كلما  و ، إصراراً  غرامكِ  يف زد ُ 
 حني الشرقي ، عشقه قلباً  يفقد أن يقبل ال و ، وطنه يفقد ، دمه يفقد ، روحه يفقد ، عقله يفقد يعشـــــــق حني الشرقي
 سأحمى ألجلكِ  و هبا غرق  من سيديت اي أن ِ  و ، جديداً  اترخيياً  عشقه ألجل يسطر و اترخيه ميحي اهلوى ببحور يغرق
 فهذا ، شئ ِ  ما موالتـــي حطمــي و ثــــــوري فتمــــردي ؛ عرشي مليكة بكِ  يليق اترخيياً  ألجلكِ  و بكِ  أسطر و اترخيي
 إليكِ  الوصول بطريق املستحيل من جيعل و ، عينيكِ  ببحر غرقاً  يُزيُدين ، إدمان فيكِ  يُزيُدين و مجاالً  و سحراً  يزيدكِ 
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 وسبح  كهويف  أظلم اقتحم !  حيايت موازين وقلب  أغواري اقتحم  اليت العنيـــــــــــدة تلك من فآه!  للجنة سبيلي
  . ابلوريدِ  الدم جراين بعروقي جترى و روحــــــي متتلك و قلبـــــــي متتلك ! ُشرايين و وريدي بني

 عشقاً  ابتعاده أجرؤ ال و اقرتابه أقوى ال عشقاً  االعتقال رهن عشق   دائماً  يظل لكي عشقي لكن حبيبيت عشقتك
  يل أعطاكِ  لقدراً  سجيناً  سيظل مىت إىل ؟ عذاب أم يل راحة ثواب أم عقاب يكون جزاء أي لكن و ، زماين به جيازيين
 ؟ يب فعليت ماذا أعلم أعد فلم الغرام يف سجينك صار فكلي اجلحيم هذا مىت إىل ؟ للحياة اثنية فرصة بكِ  مينحين كي

 صدري يستعمر و حيتلين فقط هو منطق يسمع ال و عقالً  ينتظر فال االميانِ  مثل احلربِ  مثل يغزوين صار بقليب فعشقك
 ما هو جنوين فوجد ُ  ، بعشقكِ  ألقاه الذي اجلحيم هذا أحتمل أعد ومل ، غيابكِ  أحتمل أعد مل أين أعلم كن   و!!! 

 جزءً  أترك ال فلما ، إليكِ  أصل مل و عنادكِ  و بعادكِ  من عقلي ُجن و ، اشتياقكِ  قليب أرهق فقد!  فرتكته إليكِ  يقودوين
 !!! أشتهي ما إىل يب يصل لعله ؟ املرة تلك يقودين بكِ  جنوين من

 

 

**** 

 

 

 

 و عقلي و فقليب صغرييت اي فهيا!!  اآلن سأتعب فلما سابقاً  كثرياً   انتظر ُ  لكنين و ، موعدكِ  على أتخر ِ             
 !  االنتظار قيد إليكِ  أشواقي

 ميس لزايرة فذهب  الالمكان مبنتصف بكِ  الوقوف أرهقين فقد ، ابليقني بكِ  شكي ألقطع بسبيلك أخطو أن قرر 
 إليها تعرف اجنليزية امرأة من متزوج إبجنلرتا يقيم جامعي لدكتور وحيدة ابنة هي إليكِ  الناس أقرب من ميس ، صديقتكِ 

 عليها بد  ، معها موعد على أنكِ  أعلم ُكن ُ   و ، وحيدة والديها بشقة تعيش و فُمطلقة هي أم ، زوجته وفاة بعد
 بيننا حدث عما شيء تعلم أهنا يل نظراهتا من أشعر ابلسابق كن   ، أمامها رأتين و الباب فتح  حني ، اقتلعتها دهشة
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 و دهشة امتأل  وبنربة ، رأتين حني وجهها على جلياً  بدا فقد ، شيء كل  تعلم أهنا أيقن  اللحظة تلك يف لكنين ،
 .... تعجباً 

 !! بك ايسني عفواً  ، ايسيــــن: 

 ....  بيدي اجلدار إىل أستند و ، وجهي متأل هادئة اببتسامة و هلا نظر ُ 

 ؟ ميس حالك كيف:  

 ....  نومها من استيقظ  أهنا لتتأكد تفتحها و عينيها تغمض و ، الوترية نفس على هي و

 ! بعد يستيقظ فلم هنا ليس حايل: 

 ؟ سيستيقظ مىت و: 

 ....(  هنا؟ أن  ملا ) عينيها تتساءل و ساكناً  حترك ال هي و إيليا تنظر فظل 

 لديكِ  أن فأعلم ، قليالً  معكِ  أحتدث أان فقط أريد!  ميس البخل هذا عنكِ  أعرف ال ؟ الباب على بضيوفكِ  أترحبني: 
 !! لتسوق موعداً 

 .... مبوعدها علم على أىن علم  عندما أكثر دهشتها زاد  و حاجبيها فرفع 

 و ، الوق  لبعض الذاكرة فقد كمن  أكون أستيقظ فحني بشدة منك أعتذر ، ابلدخول تفضل ابلطبع..  أان محقاء: 
 !  األبد إىل سأفقدها أنىن اليوم يبدو

 خطوا  تقدم  أن بعد و ، األاثث و الديكورا  من األمريكي الطراز على هبا ما كل  كبرية  شقة ، شقتها إىل دلف 
 .... قال  و هبا اخلاص االستقبال إىل أشار 

 ! قليالً  أصغر كان  إن و مبنزلك أنك اعترب: 

 .....  مبشاكسة حاجبها رفع  و ، أصابعها شبك  و حلظة صمت  مث

 . بك ايسني ابملوجود اجلود يقولون كما  أنه إال ، جدك قصر من كثرياً   أصغر هو حقيقةً : 

 .... كتفيها  حترك هي و مرتددة بنربة و أمامي توقف  و عاد  مث ، مسرعة هرب  بكلمة أتفوه أن قبل و
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 ؟ كذلك  أليس استيقظ  أنين أعين!  أحلم لس  أان و هنا أن : 

 ! ذلك أعتقد: 

 أي سنكتشف عندها و نومي من سأفيق أين أعتقد ، البارد ابملاء وجهي ألغسل اآلن احلمام إىل أذهب عندما اذن: 
 ! األخر حبلم سهواً  سقط منا

 ..... يل فابتسم  هلا املقابلة األريكة إىل فجلس ُ 

 ! حبلمي أشياءهُ  أحداً  ُيسقط أن ال و ، اآلخرين أحالم يف أشيائي تسُقط أن ُأحب ال فأان: 

 .... طفولية حبركة جبينها على إصبعها تضع و ، اجلدية تفتعل بنظرة و حنوي نظر  مث

 . لدي مانع ال ابلتأكيد!  النوعية تلك من ستسقط اليت األشياء كل  كان   إن لكن: 

 ...  بعفوية فبادرتين ضحكيت صو  عال و منها أضحك فوجدتين

 تصدقين مل لكنها  اجلودة عايل أيضاً  و دي ثري أنك‘‘  احلمقاء’’  أخربهتا شوب فوتوه لس  أنك متأكدة كن :  
.... 

 حينها لكن ، اآلن إىل األقل على بظين خمطئ أكن مل أنين يل أكد  أهنا إال ، الدهشة اعتلتين قد و إليها فنظر 
 اخلروج حياول من بنربة و ، هرابً  عينيها و بتخبط يديها حترك هي و فعاد  ، بعفويتها به تلفظ  ما إىل ميس انتبه 
 ... للخلف بظهرها تسري هي و مأزق من

..  تعرف كما  ، الطفولة منذ معاً  فنحن ، نفسي مع الثرثرة أعشق فأان هتتم ال ، عنك أخرب  من هي أان.. احلمقاء أان: 
 ؟ صحيح تعرف فأن 

 .... حلظة توقف  مث

  االهتمام من النوع هذا ليس لكن لك أهتم بلى..  لك أهتم ال فأان ، ذايت مع عنك أحتدث أنين يعين ال هذا لكن: 
 ! عنك نفسي أحادث جيعلين الذي

 ..... عينيها أغمض  مث حنوي تنظر هي و ابلرتاجع خطواهتا بدأ  مث

 ! دقائق مخس فقط ، أعود و لساين و عقلي سأمجد..  دقائق مخس أمهلنـــــي: 
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 كي  قال  كما  تتجمد أو ميس تغتسل كان   بينما و.  قال  كما  محاقتها من أبتسم فوجدتين ، أمامي من ركض  و
 أنظر و ، جبييب أضعها األخرى يدي و بيداً  أمسكها أان و النافذة أمام وقف  و سيجارة أشعل  ، حلمها من تستيقظ
 ُمعذبيت دائماً  عادته هي كما  اثنيةً  بكِ  شرد عقلي ألجد ، لكي لعشقي تتسع تعد مل اليت الواسعة السماء لتلك خارجاً 
 أرى ال لكين تشبهكِ  النساء كل  أرى أصبح  ملا أعلم أعد فلم ، عينيكِ  يسكن ألجده عنه فتش  غادرين فكلما
 أفقدتين كما  غياهبا و حبضورها عقلي تفقدين امرأة اي ، جُتاريكِ  مبالئكيتكِ  أو ُتضاهيكِ  امرأة أجد فلم ، متاثلكِ  امرأة
 !!                                               بعشقها قليب

 .... ُسباهتا من أفاق  قد أهنا يبدو و ، ِ بك سكريت من لتوقظين ميس عاد  دقائق وبعد

 ؟   تشرب أن تُفضل ماذا..  بك ايسني: 

  واحدة سكر ملعقة فسأشرهبا القهوة جتيدين كن ِ   إن: 

 ... االستقبال على املطل الرخام لرف اجملاور الكرسي إىل فجلس  لُتعدها املطبخ إىل اجته 

 ؟  اميا   ستأيت مىت: 

 ، هدوء أكثر أان و كالمي  واسرتسل  حنوها عيين طرف فرفع  ، مبكاهنا جتمد  و احلركة عن هبا ما كل  توقف حينها
 .... الرف على املوضوعة التحف إبحدى أعبث و

 !! لتسوق ذاهبة أنكِ  أعلم أنين أخربتكِ : 

 ...به تنطق أن قبل كالمها  تراجع وكأهنا بتوتر حنوي تنظر وهي النار على وضعتها مث القهوة تقلب فعاد 

  بيننا يدور مبا تعلمي أنكِ  أعلم ، أكثر بصراحة نتحدث ال ملا: 

 .... تتلعثم هي و قال  و ، أمامي وضعته مث ابلفنجان القهوة فأفرغ 

 ؟ تتحدث ماذا عن أفهم ال حقاً   ؟ بينكما ماذا!!   بينكما: 

 فهي الدوران و اللف لعبة يهوى ال رجالً  أان زمن منذ تعلميين أن ِ  و ، بصراحة نتحدث أن أريد أنين أخربتكِ : 
 ! ميس..  ُمزعجة ستكونني أنكِ  أعتقد ال و ، تُزعجين

 ؟ ايسني اي تريد ماذا: 
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  أريدها: 

  ؟ هنا عنها نتحدث اليت املعاين فأي معىن ألف حتمل كلمة  تلك(  تريدها: ) 

 .... بشيء أجيب مل و إليها فنظر 

 ؟ عشيقة أم زوجة و حبيبة تريدها أعين: 

  يل تكون أن أريده ما كل:   

  ؟  حياتك دخلن ممن كغريها  ترغبها فقط أم حتبها احلد هذا إىل: 

 !!! هنا إىل سآيت كن   أرغبها كن   إن أتعتقدين: 

 ....  متعجبة اببتسامة فبادرتين

 أصبح  لقد إليك هتاين ، اهليام ببحر خطو  أنك يبدو لكن!  درب للغرامِ  تعلم ال عنك يقولون كما  أنك اعتقد : 
 ! هبا هائما

 ملعرفة صرباً  أحتمل ال ما قدر ، واحد سؤال   حبلقي و صميت طال و هبا نظري طال و قهويت من ارتشف  و فابتسم 
 صمتاً  و طويل تردد بعد و!!  مبقتل ُيصيبين كسهم  أتتيين أن اإلجابة تلك أخشى ما قدر مبعرفتها أوقن قد اليت إجابته
 .....  المعة بعني و وصلها قد أفكاري صو  كأن  و هي ابدرتين أطول

 !  نعم:   

 .... قليب يشتهي مبا ُتكمل أن ترجوها إليها نظرايت و تنفس ُ  و عيناي فربق 

 . حُتبــــــك هي نعم: 

 ؟ ابشتياقها قليب تُعاقب و ؟ مين هتُرب ملاذا ؟ يب هذا تفعل فلماذا: 

 أو كابر   مهما حُتبك هي سيء، وضعها أن تعلم أن  عليه حتسد ال بوضع هي لكن تُعاقبك ال هي..  ايسني اي اهدأ: 
 . ذلك يعلم من أكثر تكون أن جيب ، يتعذب من أكثر هي صدقاً  لكن هذا إنكار حاول 

 ..... لغيابكِ  يثور و ضدي يقف كلي  و ، بيدي ما لكن حمقة أهنا أعلم كن 
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 . طريقكما يف يقف شيء فكل!  بينكما يقف ما هو القدر كان  إن  ؟ تفعل أن تريدها ماذا لكن حُتبك هي: 

 ؟ لنا العذاب هذا كل  وتنهي عنه تنفصل ال ملا: 

 أجربها أنه يعلم اجلميع لكن ، حبياهتا أن  تظهر أن قبل حىت كثرياً   حاول  ، قبالً  عنه االنفصال حتاول مل أهنا أتعتقد: 
 ليس  كرمي  لكن شيء، كل  حاول  هي صدقين! سيرتكها إليها ليصل فعله ما كل  بعد أنه أتعتقد!  منه الزواج على
 .  فيها يفرط لن أمالكه إحدى يعتربها هو ، قبضته من سُيفلتها الذي الرجل

 ....  مرتددة بنظرة و حلظة صمت  مث

 ! أن  لك كان  إن خاصةً : 

 للكون بكِ  أجهر أن أريد سراً  عشقكِ  أحتمل أعد مل لكنين ، قلب ظهر عن حفظته الذي عقلي صو  يل تردد كان 
 .... أمجع

 بكرمي عائلتك و جتمعك اليت فالعالقة ، عنها كثرياً   خيتلف ال وضعك لكن!  تعشقك هي كم  و تعشقها كم  أعلم ب ُ : 
 بقنبلة اآلن أشبه هذا وضعكما أن أعتقد ، متزوج أنك غري!  أسوء إىل سيء من يتحول كله  الوضع من جتعل عائلته و

 وماذا ، أيت هو ما يف جيداً  تفكر أن جيب  الضحااي، أول ستكوانن أنتما و أرضاً  اجلميع ستطرح انفجر  إذا موقوتة
 ؟ ستفعل

 .... مكاين من فنهض 

 .   أستطع مل و كثرياً   عنها االبتعاد حاول  غريها، أمسع أو أرى فال أريدها أنين أعرفه ما كل:  

 ....  تردد  لكنين ، البداية من شيء قول أريد كن :  

 أمامك القوة تصنع حتاول فقط هي ، عينيها الساكن العند هذا تصدق فال ، كثرياً   إليك حتتاج هي عنها تتخلى ال: 
 مهما و ، قوية يبقيها ما أن  ، حببك صامدة الزال  أهنا احلقيقة حبك ضد صامدة أهنا تصدق ال ، عنها تُبعدك حىت

 تلك لبعضكما تكنان أنكما علم إن كرمي  من كثرياً   عليك ختشى فهي ، عليك خوفاً  تكذب فهي ذلك غري أخربتك
 !  بكالكما سيفعل ماذا تعلم ال أن  ، املشاعر

 .... كتفيها  هتز هي و ، خاف  بصو  فقال  بصم  هلا فنظر  حلظة صمت  مث

 ! اخلطأ الشخص على ختشى أهنا أعتقد ؟ أن  من تعلم ال محقاء: 



 

  

33 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 أمامي جلس  و عاد  ، السلم من درجتني صعد  أن بعد و مالبسها لتغري بشقتها العلوي الدور سلم حنو اجته  مث
 صمتها، و صميت طال أن بعد و ، حبلقها عالق لكنه و إخفاءه حاول  شيء ، قوله تود شيء هناك و إيليا تنظر هي و

 .... ترددها من وكثرياً 

 ! منعه أحتمل أعد مل و يؤرقين سؤال هناك: 

 ! ميس عندك ما هايت: 

 ؟ ألجلها شيء أي ستفعل أنك يعىن هذا..  حتبها أن : 

 . ابلتأكيد: 

 .... النافذة إىل التفت  و فوقف 

 ؟ كرمي  قبضة من تُفل  كي  سُتساعدها اذن: 

  سأفعل ابلطبع: 

 ؟ زوجته تصبح أن كرمي  أجربها كما  ، لك تكون أن ستجربها هل و: 

 .... إليها نظر  و فوقف  لساين منها ُعقد دهشة مألتين و بعروقي الدم مجد  يل صدمة السؤال جاء

 ؟ ملكي ابلفعل قلبها كان  إن ؟ يل تكون أن سأجربها فلما هبذا، شكوكي كل  قتليت أن ِ  و!  حُتبين هي: 

 .... إليه الوصول تريد حمدد شيء بعقلها أن ختربين نظرة بعينيها و حنوي فنظر 

 ما هناك كان  و ، بكالكما يتالعب القدر ظل و حدث فإن ، ابملستقبل سيحدث ما يعلم أحد ال أبن تعلم أن : 
 ؟ سُتجربها فهل ، عنك مينعها

 ما هذا ، حبيبيت قلبكِ  و عشقي بني يقف ما هو هذا و!  تعرفه ميس و أن ِ  خُتفيه ما هناك أن أيقن  اللحظة تلك
 ما هناك كان  إن و ، له مستسلمة يبقيكِ  ما هذا ، خلفها بكِ  ما كل  اعتقل  و بيديكِ  شيدهتا أسوار سجينة يبقيكِ 
 .... فسأهدمه قلبكِ  و قليب بني يقف

 ال شيء على أجربها أن مستحيل لكن ، تعنيه ما أفهم ال أنين رغم و ألجلها ابلكون شيء أي سأفعل و.. أحبها: 
 ! أان كان  إن خاصة و تريده
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 بصاحلك؟ ليس القرار كان  إن و حىت تقرر ترتكها مث كرمي  من حريتها لتنال ستساعدها إذن: 

 ؟ األسئلة من الكثري عليكِ  سأوفر إليه الوصول حتاولني ما أخربتين إذا لعلكِ  ؟ ميس إليه ترمني الذي ما: 

 ؟ أجبين فقط: 

 اختار  إن و حىت ، أستطيع ما بكل جوارها إىل سأقف بعد ليس و اآلن ليس ، عنها أختلى لن األحوال بكل حسنا: 
 ما كل  و أحبها فأان ، خبري تكون أن هو له أهتم ما كل  أهتم فال ، تبغي ما كان  مهما تريده ما كان  مهما!  يل تكون أال

 . سعادهتا له أكرتث

 .... إليها التف  مث النافذة حنو نظر 

 تلك تكن مل إن و حىت ابتسامتهم نرى أن ، حال أبفضل حنب من يكون أن سوى شيء أبي نكرتث أال...  فاحلب: 
 كي  الشمس يلمس أن يوماً  احتاج منا فمن حياتنا، هلا فتشرق تشرق تراها قلوبنا يكفي لكن! يهم فال لنا االبتسامة
 !  املسافا  أبعدتنا مهما حياة لنا هم نعشق ومن ، ابحلياة يشعر كي  اهلواء مُيسك أو ابلدفء يشعر

 .... حاجيب رفع  و حلظة صم  مث

 ما كل  أهدم أن قبل أتوقف لن و ، يل هبا ما كل  استحواذ حماولة عن أكف فلن ، سأستسلم أنين يعين ال هذا لكن:  
 سجينيت ليس  و حبيبيت أريدها فأان ، برغبتها يل ستكون اليوم هذا ابتعد مهما و ما يوماً  و ، قلبها بني و بيين يقف
!!! 

 .... السالمل لتصعد تلتف هي و ، ابتسامة بوجهها و صامتة هي و يب النظر ميس أطال 

 ! بعد بك يلتقوا مل أهنم أعتقد وىل قد العشاق أساطري زمن أن يقولون من: 

 . تقتلعين كاد   حبرية تركتين و ميس صعد 

 

   **** 

 كي  بشقتها العلوي الدور إىل ميس صعد  بينما ، أنتظركِ  فجلس  ، قادمة انكِ  فأعلم املغادرة أستطع مل         
 الذي ما حبيبيت بلغزك التفكري كثرة  من يتوقف يكاد عقلي و ، بيننا دار ما بكل أفكر جلس  ، معكِ  للخروج تستعد
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 جيهر أن يشتهى عشقكِ  يشتهي الذي قليب بني املشتعل داخلي الدائر الصراع هبذا و بكِ  شاردا ذهين ظل و ؟ خُتفيه
 أنه يعرف عقالً  ، املسلما  و القواعد كل  يتخطى و ابملستحيل يُطالب أنه يعرف عقالً  بني و ، أمجع للعامل لكِ  حببه
 !! األمر ُقضى و عشقتكِ  فقد بيدي ما لكن ، لكِ  بعشقه شيء كل  على احلرب يعلن

 يعلن و داخلي الصراع هذا ليوقف ، ميس هاتف رنني جاء حىت يب األفكار رايح عصف شدة من يُغادرين عقلي وكاد
 اهلاتف شاشة على صورتك عيين حمل  حني ، السحاب إىل تسابق  اليت دقايت و أنفاسي بني صراع ، أخر صراع بداية
 علميت فإن ، بعد ثياهبا ترتدي مل أهنا حبجة التسوق إىل الذهاب قبل أوالً  صعودكِ  على ُتصر أن ميس إىل فطلب  ؛

 و الشديد إحلاحها بعد صعد ِ  ابلفعل و.  حبيبيت كعادتكِ   ستهربني كن ِ   ، حدث مهما لتصعدي تكوين فلم بوجودي
 ؟ إليــــكِ  أشتــــــاق كنـــــ   كــــم  تعلمي فال ، جبسدي ذرة كل  جتمد  يب ما كل  اته ، الباب جرس قرع ِ  حني

 

**** 

 .... الشيء بعض متوترة نربة و هادئة اببتسامة ميس بكِ  رحب  و الشقة إىل دلف ِ 

 كيف حالك  اميا ؟: 

 فابتسمِ  و أومأِ  برأسِك هلا ....

 : احلمد هلل ، أعتقد أنين خبري ! كيف حالك أنِ  ؟

 : خبري .. لكن ملا كل هذا التأخري ؟

 فقط الطريق ، فاملرور لدينا حيتاج معجزة كي يتحسن !: ال شيء إنه 

 ضحك  منِك و أجاب  بنظرة مشاكسة ....

 : سنرتكها لِك فأنِ  هي صاحبة املعجزا  اآلن ! فأصبح لديِك الكثري منها !

 : ماذا يفرتض يب أان أفهم من هذا ؟

 أجابتِك و قد تعال  ضحكتها  ....
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 : منذ مىت و أنِ  تفهمني حبيبيت ؟

 : يكفي أنِ  ، حىت العامل ال يتحمل كلتاان تفهم !

 : أمازحِك فقط ، و حقا خف  كثرياً أال حتضري .

 فبادرتيها بعفوية و أنِ  ختطني إىل االستقبال بظهرك ، و تضعني حقيبتِك على الكرسي ....

أنِك ارتديِ  ابلفعل ، أم  : و ملا ال أحضر ! مث ملاذا هذا اإلصرار على صعودي و حنن سوف نذهب للتسوق ! و يبدو
 فقط جيب أن أحتمل كل تلك السالمل صعوداً و هبوطاً ! فصدقاً ال أعتقد أنين حباجة لفقدان كل هذا الوزن  !

 تقدم  حنوك و كن  أصبحُ  أقف خلفِك متاماً .... 

 : هناك من يريد أن يتحدث معِك !

 : معي أان !! من  ؟

ا كي تنظري خلفِك ، و ابلفعل التفيت لتجديين أمامِك مباشرة ؛ ال أستطيع ما أمسك  مبرفقيِك و أشار  لِك بعينيه
حيي  أن أنسى تلك النظرة بعينيِك فكلك جتمد ، كل ما بِك توقف و كأن روحِك و عقلِك و قلبِك و كل ما بِك 

حلروف و سرق  غادرِك إىل عامل أخر ، و األرض من حولِك كف  عن الدوران ، و هتامسِ  بدهشة اقتلع  منِك ا
 الكلما  من شفتيِك ....

 : اي اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ..  ايسيـــــــــــــــــــــــــــن !!

 فابتسم  لِك و اقرتب  منِك أكثر و بصو  خفيض ....

 : أتخرِ  كثرياً على موعدك ! فلقد انتظر  طوياًل 

 ينتفض و عيناِك معلقة يب ال تتحرك ....ظللِ  على حالك بضع ثواين ، و كلك 

 : ايسيـــــــــــــن ... ماذا تفعل هنا ؟ 

 : كما أخربتِك صديقتِك أريد أن أحتدث معِك .

 فالتفيت إليها و كأنِك اكتشفِ  وجودها تواً ، و بنربة غاضبة ....
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 : كيف لِك أن تفعلي هذا ميس ؟

 : و ماذا فعل  أان ؟

 تتفوهي بكلمة مث ختطيِ  كالان مسرعة إىل الباب و أسرع  هي من خلفِك و هي حُتاول ايقافك ....فنظرِ  إليها و مل 

 : اميا انتظري .. انتظري ..ماذا تفعلني ؟  اميا !!

فوقف  مكاين و مل أحرك ساكنًا مل أهلث ورائِك ، فكنُ  أعلم علم اليقني أن تلك ستكون ردة فعلِك معذبيت ، أنِك 
عادتِك لكنين و على غري عاديت مل أكن ألمسح لِك تلك املرة ابهلروب ، فقد تعب  من هروبك و تعب ستهربني مين ك

قليب من اشتياقك ، تلك املرة أعدد  حساابيت لذلك ! فتوجهِ  إىل الباب و من خلفِك ميس حتاول إيقافك ، و 
      عندما فتحيت الباب كان  صدمتِك األكرب ............                  

حني وجدِ  طلع  يقف أمامك ، هو مساعدي و أحد رجايل الذي أعتمد عليه بكل شيء ، و حمل ثقيت أبدق 
 أسراري ، فتوقفِ  و ميس دون حراك للحظا  ، مث التفيت حنوي و سألتين بغضب بدأ يتطاير أبحداقك   ....

 : من هذا ؟

 وردد  من خلفِك ميس فهي مل تكن تعلم بوجود طلع  ....

 اي اهلــــــــــــــي .. ما الذي حيدث هنا ؟ من هذا اي ايسني  ؟ :

 فنظر  إليِك و بنربة هادئة أاثر  غضبِك أكثر  ....

 : أخربُتِك أريد أن أحتدث معِك و سوف جنرى هذا احلوار معاً حبيبيت  !

 ــي !!: رغمــــــــاً عين اي ايسيــــــــــــن !! ستتحدث معي دون رغبتـــــــــــــ

 : سنتحدث  اميا .. أبي طريقة كان  !

 و بنظرة حتدي .... 

 : هكذا إذن لنرى ، سأذهب اي ايسيـــــــــــــــن  و لتمنعين !!



 

  

38 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

و التفيت إىل الباب هتمني ابخلروج  و قبل أن حتركي ساكنًا اجتاحين غضب عارم من حتديِك يل ، فأخذ  أقبض على  
 تفض  منه أوصالِك  ....كفي و صرخ  فيِك بغضب كربكان ان

 :  اميـــــــــــــــــــــــا .. إايِك أن تتحديين !!

 فصمِ  و أنِ  ترتعشني و بنظرة غاضبة كاد  تقتلعِك فلم تتحداين قبلِك امرأة !....

 :  لقد اكتفي  فلن ختطو قدمِك خطوة أخرى قبل أن نتحدث ، أو دون أن أمسح لِك هبا  !!

متأل  عينيِك رعبًا و ُعقد لسانك و جتمد الدم بعروقك ، و مل تتحركي قيد ُأمنلة حىت أكاد فانتفض كل ما بِك و ا
أقسم أنِك مل تكوين تتنفسي يف تلك اللحظة خوفاً صغرييت ، فاقرتبُ  منِك خطوة فرتاجعِ  ثالث ، و عقد  حاجباي 

 و بنربة أكثر غضباً ....

 امرأة غريك القتلع  رأسها أما أنِ  ..: أقسم مبن رماين ببحر هواِك إن كان  فعلتها 

 صم  حلظة مث زاد حنقي و الغضب بصويت ....

: سنتحدث أبي طريقة كان  فحقًا مل أعد أهتم كيف سنفعلها ! إال أننا سنفعلها و اآلن  اميا ، فال جُتربيين فعل شيء 
إن اضطررتين ، فال ختتربي صربي أكثر من سيندم عليه كالان ، ال جُتربيين فعل شيء ال أرغب فعله ، إال إنين سأفعله 

 ذلك  ! 

فزاد خوفك حىت أنِك أمسكِ  بيد ميس و بدأ  أنفاسك تتسارع حىت اعتقد  أن قلبك سيتوقف أو سيغشى عليِك 
 و مهس  لِك ميس بصو  مسموع يل ....

 : أخربتِك سابقاً أنِك ختايف الشخص اخلطأ ! إن كنِ  تعتقدين أن كرمي عذاب ـــــــ

  رمقتين بنظرة ال تقل خوفاً عنِك ....مث

 : فأهاًل بِك يف اجلحيم  

أعلم أنين أخفتك و هذا ما مل أكن أرغب به ، إال إنين يف تلك اللحظة كن  قد اكتفي  من كل هذا العند الساكن بِك 
 يستسلم أبدًا ،  ، من كل هذا الذي تفعلينه يب سواء أكنِ  تتعمدين ذلك أم ال ، فقد اكتفي  من كربايئك الذي ال

كن  قد وصل  إىل النقطة اليت اثر هبا كل شيء داخلي منِك ، اثر فيضان جيتاح كل شيء ، و مل يعد ابإلمكان 
 إيقافه!
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نظر  إىل طلع  و أشر  إليه أن يغلق الباب ، مث عدُ  إىل االستقبال فتبعتين ميس و هي جتذبِك من ذراعك ، 
ك ثوريت اليت أعلم أهنا أرعبتِك ، لكن ما بيدي و أنِ  هي من تفقدين عقلي و فالتف  إليِك وأان صام  أحاول متال
 تدفعين إىل اهلاوية بعندها و عشقها !

فجلس  إىل الكرسي و أشعل  سيجارة و وضع  ساًق على األخرى و نظر  حنوك ، و أان أطقطق إبصبعي على 
 ركبيت ، و نربة أكثر حتداي لثورتِك و غضبِك .... 

ي من اختار  أن جنري هذا احلوار بتلك الطريقة و ليس أان ! أنِ  هي من حترمين رؤيتها و جتربين ابتعادها ، : أنِ  ه
فلم ترتكي يل خيارًا أخر ، فكلما اقرتبُ  منِك ابتعدِ  عين ، كلما حاول  احلديث معِك هربِ  مين ، فلم يكن أمامي 

 سوى تلك الطريقة  !

، و أنِ  تضعني يدك على فمك ، حتاولني أن تكظمي غضبِك ، فأمسك  ميس  بدأِ  حتركني قدمك بتوتر شديد
 بيدِك ، و هي حتاول هتدئتِك....

 : اجلسي اميا ، أرجوِك اجلسي واستمعي ملا يريده 

 : ماذا تريديين أن أمسع ؟

 : فقط اجلسي من أجلي ؟  اميا اجلسي أرجوِك لننتهي من هذا 

 اجللوس أو التحدث ....فظللِ  واقفة على عنادِك ، أتيب 

 : أعلم أن هناييت ستكون على يدِك !

مث جذبتِك من يدِك تلك املرة فأجلستِك ، نظر  إليِك و هذا اخلوف الذي ملئِك مين مما جعل قليب يؤنبين كثريًا ،  
 كيف يل أن ُأخيفِك هكذا ؟ فأنِ  هي حبيبيت و عشقي و أنِ  كل ما أرجوه ! فكيــــــف يل فعل ذلك ؟ 

 انتبه  ميس لصميت ، فهم  للمغادرة فأمسكِ  يدها ....

 : إىل أين أنِ  ذاهبة ؟

 : سآيت ببعض األشياء من األعلى 

 : ماذا ؟
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 : بضع دقائق و أعود

 فنظريت إليها حبزم .....

 : كال لن تذهيب إىل أي مكان 

 هو لن يقوم ابختطافك !: وجودي غري الئق ، فلتهدئي ، سأقوم ببعض األعمال سريعاً وأعود حبيبيت ، 

مث أفلت  يدها منِك ، و بعد أن خط  خطوتني ، توقف  مث التفت  و عينيها متجهة حنوِك ، و نظرة مشاكسة ، يف 
 حماولة منها ملداعبة كالان و هتدئة تلك احلدة .....

 : فقط لتذكريك حبيبيت ، احرصي أال تغضيب هرقليز   !

أتبتسم حقاً لقد مجد  الدم بعروقي  )ظرة كاد  تقتلين ، و كأن عينيِك تقول يل فابتسم  من ُمشاكستها ، فرمقتين بن
 فانتقل  إىل الكرسي القريب منِك فهممِ  ابلوقوف فزاد  بسميت منِك و من عنادك .... !(و اآلن تبتسم 

 : أريد فقط أن أحتدث معِك 

 : تفضل ماذا تريد ؟

 .....فوقف  خلفِك و عطر أنفاسك يتسلل بني أورديت 

 : من الشخص الذي كان حيادثك أمس ابملطعم ؟

 : ماذا ؟

 : أعتقد أنِك مسعتين جيداً !

 فالتفِ  حنوي وعقديت ذراعيِك ، و نظريت بعيين و بنربة غاضبة ....

 : هل تتهمين بشيء ايسني بك ؟

 : من هو ؟ و ماذا كن  تفعلني معه ؟

 : كيف لك أن تعرف أين كن  ؟ و ماذا أفعل ؟ 
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إليِك بصم  فوجدتِك ترتاجعني للخلف ، و عينيِك متتلئ بصدمة أسكتتِك ، فوضعيت يدِك على فمك و  نظر  
 مهسيت من خلفها بصو  متقطع ....

 : اي اهلـــــــــــــــــــــي .. أنــــــــ  ... تراقبين !

 : فقط أجيِب اميا .. من هو  ؟ 

 فأجبتين بصو  اثئر ، و نظرة متتلئ حتدايً .....

 : ال شأن لك .. فليس لك أي حق ابلتدخل حبيايت اخلاصة !

اي اهلــــــــــــــــي من تلك املرأة أال تكف عن عنادها أبدًا ، إن قتلتها اآلن  )فثار  منِك نفسي اثنيًة ، و مهس يل عقلي 
 فأمسكتِك من يدك بغضب أحاول متالكه ..... ( فهل سيلومين أحداً !! 

 ة أخرى .. من هو ؟: لن أعيد سؤايل مر 

 فتعلق  نظراتِك بعيين و كنِ  كاملغيبة ، فضغط على يدِك كي أعيدك من صدمتك....

 : ماذا تفعل ؟ ايسني أُجنن  .. اترك يدي !

فنظر  إليِك بغضب و الزل  أضغط يدك ، فأيقنِ  أين لن أتركِك حىت ختربيين ما أريد، فأجبِ  بصو  ميلئه األمل ، و 
 يدي ....عينيِك ُمعلقة ب

 : إنه جار قدمي لنا ، و قد التقيته صدفة ابملطعم حني كن  أنتظر ميس 

 : ألكثر من ساعة ، عن ماذا كنتم تتحدثون ؟

 : عن كيف سار  احلياة مع كاًل منا و عن العائلة و العمل ــــــــــــــــــــ

كلما زاد  ثوريت ، و زاد غضيب منِك ، ملاذا   كنِ  تتحدثني و كن  أنظر إليِك و أنِ  تتأملني ، و كلما زاد أملِك ،
جتربينين أن أفعل شيء ال أريده ؟ جُتربينين بعنادِك أن أظهر لِك جانيب السيئ ، ملاذا تدفعينين إىل اجلنون بِك و منِك ؟ 

 قتلِك  !!!ملاذا حبيبيت تقودينين إىل هذا الطريق ؟ فحقاً بُ  أخاف يوماً تقتلينين بعنادِك هذا أو ستدفعينين أن أ

 مث جاءين صوتك متأملاً ، و الدموع تكاد تغادر عينيِك ....
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 : أفل  يدي ، ايسني أرجوك ، إنك تؤملين !

 فأفل  يدك ، فأدريت ظهرك يل ....

 : أعتقد أن احلديث بيننا قد انتهى !

 : هو فقط بدأ للتو !

 و بنربة ندم مأل صدري .....

 : مل أقصد أن أؤملك 

 الزل  تريد التحدث ؟ ليس هناك شيء جيمعنا لنتحدث به !: عن أي شيء 

 : على العكس فكل شيء جيمعنا ، حىت أن قدران جيمعنا ـــــــــ

 و قبل أن أكمل حديثي ، قاطعتين ، و أنِ  هتزين رأسك ابستنكار ....

 : ايسيـــــــــــــــن .. أرجوك ال تتحدث عن القـــــ 

    : ُأحبــــــــــــــــــــكِ 

فتوقف  دون حراك ، مث أخذيت جتلسني هبدوء على الكرسي ، كأنك ختشني أن يغشى عليِك أو خيتل توازنك ، فأعدهتا 
 على مسامعك و أان أقرتب منِك أكثر .... 

 ُأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك اميا

 نتفضِ  فجأة و ابدرتين ....صميت حلظا  و أنِ  حتاولني مللمة ذاتك مث ا

 : يكفي ايسني .. ال أريد أن أمسع منك شيء 

 : بلى .. ستسمعني كل ما أريد

 : لن أمسع شيء جيب أن تفهم أنه فقط وهم ،ليس هناك قدراً جيمعنا، ليس هناك شيء بيننا! 

 : بلى .. كل شيء جيمعنا اميا أان أحبك و أنِ  أيضاً حتبينين !
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 فالتف  إليِك فخفضِ  عينيك أرضاً و يديك متسك بعضهما....فأدرِ  يل ظهرك ، 

 : غري صحيح .. أن  خمطئ !

 فأمسكتِك من ذراعيك ، فرفعِ  عينك حنوي ....

: على من منا تكذبني ! إن كنِ  حتاولني الكذب عليَّ فعينيِك اليت علم  اآلن ملا تواريهم عين طوال الوق  تفضحِك 
 ك ! فإيل مىت ؟، و ان كنِ  تكذبني على نفس

 فانتزعِ  نفسك من بني يداي و استدرِ  للجهة األخرى ....

 : أان ال أكذب ، أن  حقاً واهم ، أان أحب زوجي .

 و اببتسامة مغتاظة منِك .... 

: حقًا زوجِك !!  الذي أرغمِك الزواج به ، الذي تبكي كل ليلة وحدك وجعًا منه و أنِ  تنظرين إىل هللا و ترجيه أن 
 صك من هذا الزواج !خيل

 : ماذا ؟ كيف لك أن تعـــــــ

 صميت حلظا  مث ختطيِ  دهشتك ....

 : أخربتك أنك واهم ، أان أحب كرمي ، هو زوجي ــــــــ

تركتك تكملني و دار بعقلي الذي حتاولني فعله أن جتعلينين أيئس ، تريدين أن أعلن استسالمي ، لكن هيها  لن 
أن أتكد  من ميس أنِك حتبينين كما كن  أوقن . تبقى فقط أن تعرتيف هبا لنفسك قبل قليب ، و تنوليه أبداً ، ليس بعد 

لن أتركك قبل أن تنطقي هبا حىت و إن قتلتين بعنادك هذا ، فإن كنِ  حتبني لعبة العناد فقلد أخطأِ  املنافس ، أتعلمي 
ر عنادك بني أحضاين سيكون لعشقِك مذاًق قدر ما يغضبين عنادك إال إنين عشق  لعبتِك تلك ، ألنه حني أكس
 خاص فوضع  غضيب جانباً و بدأ  أجاريِك بلعبتِك ، فقاطعتِك ....

 : هل أخربِك أحداً من قبل أنِك ال جتيدين الكذب !

 : ال أكذب تلك احلقيقة !

 فتقدم  خبطوايت إليِك و تراجع  خطواتِك و نظراتك حتاول اهلرب مين ....
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 ين حقيقة حسناً سأخربِك واحدة !: احلقيقة ! أتريد

و الزال  خطوايت تتقدم و خطواتِك ترتاجع ، حىت اصطدمِ  ابجلدار من خلفك ، و كان كلك ينتفض ، فوضع  
يداي على اجلدار من حولك فسكن  أنفاسك صدري ، و سبح  عينيِك بشراييين و كل ما بِك سجني ذراعاي ، 

 فملُ  إليِك و مهس  إبذنك اليمىن .... 

 : احلقيقة .. أنين ُأحبـــــــــــــك ، أعشــــــــق أنفاســــــِك اليت تسري أبورديت .

صم  حلظة فوجدتك تغمضني عينيك ، و صو  أنفاسك يعلو صو  مهسي ، فملُ  إىل جانبِك األخر ، و مهس  
 أبذنك اليسرى ..... 

 . اسأيل تلك الليلة بيننا سُتخربك ! : و أنــــــــــِ  تعشقينين .. و أكثر من عشقـــــــــي لكِ 

فاهتز كل ما بِك و كاد يغشى عليِك ، وختدر  منك أوصالك فأمن  أبنِك استسلمِ  و اهنار  دفاعاتك أو هكذا 
اعتقد  ! و حني بدا يل أنِك يل اقرتب  منِك ألرتوي عشقًا ، فوجدتِك تدفعينين بقوة ال أعلم من أين لكي هبا ؟ 

لعنيدة و من هذا الكربايء الذي يسكنك ، فجلسيت إىل الكرسي و أنِ  حتاويل مللمة ذاتك اليت فابتسم  من تلك ا
 هرب  إيليا و تركتك ، و صحِ  بغضب اجتاحك .....

: ليس  حقيقة بل سراب ال يوجد بيننا سوى الوهم ، وهم لن يتحقق يومًا ، أحالم لن حتققها  مهما حاول  ! حنن  
 اء أو التعلق ابهلواء ، نبين بيتاً فوق السحاب ، أو نغزل ثوابً من الرمال !كمن حياول اإلمساك ابمل

 فنظر  حنوك مبتسماً ، و كان  عيناي متتلئ فرحاً ، حىت انِك تعجبِ  كثرياً من سعاديت املفاجأة ....

 : ملاذا تلك السعادة على وجهك ؟

 أخرياً بدأ  أحس أننا نقف معاً على نفس األرض !: اي اهلـــــــــــــــي .. اميا منذ تلك الليلة بيننا ، 

 : ماذا تعين ؟ ال أفهم شيء ، ماذا تقول !!

 ابتسم  أكثر و اقرتب  منِك ....

 ‘‘ !!حنن : ’’ 

 فنظريت يل ، و أنِ  حقا ال تفهمني ....
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أمجعين بِك يف بي  واحد أمام فقد مجعتين و إايِك معاً بكلمة واحدة ، كما سيأيت يومًا و ‘‘ حنن ’’ : قلِ  منذ حلظا  
 العامل أمجع .

 : ايسيــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــ

 كن  سأقبلِك !‘‘  ايسيـــــن’’: هل أخربتِك انِك حني رأيتنين و نطقِ  ابمسي جمرداً 

 نظريت يل و بعينيِك دهشة غريبة و وجنتيِك متتلئ خجالً ....

من األلقاب ، و مل أكن أعلم أنه ساحر إىل هذا احلد ، إىل أن هتامس  به شفتيك ، : تلك أول مرة تنطقي ابمسي جمرداً 
اكن رأسك أتعلمي محــــــــــــدًا للـــــــــــــه أن ميس كان  تقف بيننا فكيـــــــــــف يل أن أقبلك ، و أان أريد اقتالع هذا العند الس

 ؟

 فأشرِ  بيديِك و بنربة ايئسة  ....

 قف .. ال تفعل هذا يب !!: أرجوك تو 

 : ليتين أستطيع أن أفعل أي شيء سوى أن أعشقِك !!

 أغمضِ  عينيِك ، و أنِ  ترفعي خصلة هرب  من شعرك كي تداعب جبينك ....

 : أرجوك توقف عن ومهك ، فقط توقف !

 زد  بقريب منِك .....

 : ليس وهم  اميا !

 فصرخيت بوجهي .... 

 ر من وهم !: بلى إنه وهم ، ال شيء أكث

 مث استدرِ  ....

 : أان ال أحبك أن  فقط تتوهم 

 فالتف  حنوك و بغضب بدأ يركض بصدري  من عنادك ....
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: حقًا إذا كن  أان واهم ، و أنِ  ال حتبينين كما تدعني ، سأتوقف عنِك و لن تري وجهي اثنيًة أعدك ، و لكن ليس 
 !قبل أن تنظري بعيين و ختربيين انِك ال حتبينين 

 فالتفيت إىل النافذة و أنِ  متسكني بذراعيِك .... 

 : قل  لك إنين ال أحبك 

 فالتف  إليِك و بدأ  خطوايت تتقدم إليِك ....

 : إذن فليس من الصعب أن تنظري بوجهي ، أن ترفعي عينيِك بعيين ، أن تقويل ال أحبك !!

 .بدأ  خطواتك ابلرتاجع ، و أنِ  صامته فبدأ  ثوريت تشتعل ...

 : هيا قوليها و أعدك أنِك لن تريين جمدداً ، و ال حىت صدفة أبحالمك !

 فرتاجعِ  و تقدم  ، و نظر  إليِك و الغضب يتأجج بصدري من عنادك ....

 : قوليها حبيبيت ، قوليها عشقي ، انظري بعيين و قويل ال أحبك !

 زاد صمتك ، فزاد اهتياج رايح حنقي منِك ....

 و قوليها ، أان ال أحبك أان ال أعشقك كما تعشقين !! : هيا انظري إيليا

 مهمِ  أن تركضي من أمامي فأمسك  ذراعك  ....

 : توقف ايسني أرجوك توقف !!

 ضغط ذراعك بغضب ، و الزالِ  ترتاجعني و أتقدم إليِك ....

 : قوليها اميا قويل ال أحبك ، قويل أن ما حدث بيننا يف احلديقة كان وهم!

 نيِك و بدأ  تسيل الدموع على جبينك ....فأغمضِ  عي

 : ال أحبك !

 فابتسم  منِك بغضب .... 
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 :  انظري إيليا و قوليها عشقي !

فأخذ  شهقاتك تتعال ، فدفعتك إىل احلائط خلفك و وضع  يداي على اجلدار من حولك ، و خوفا عليِك من 
بركاين الذي اثر فهو جامح كعشقِك ضرب  احلائط من خلفك بكفي اليمىن بقوة فاهتز كل ما بِك خوفًا ، و بيدي 

 لزل كل أرجائك ....  اليسرى أمسك  بذقنك كي يتسىن يل رؤية عينيك ، و صح  بربكان غضٍب ز 

 : قوليها ، انظري بعيين و قويل  ال أحبك !

 فسال  دموعِك و أنِ  تصرخني بوجهي ، و قد أصيبِ  بنوبة جنون ، و قدماِك تتهاوى منِك ، و حتركني رأسك .....

 : ُأحبـــــــــــك .. نعم ُأحبـــــــــــك .. ُأحبـــــــــــــك  !!

 رضاً ، و احتضنتك و مهس  لك ....فأمسكتك قبل أن تسقطي أ

 : اي اهلـــــــــــي .. حبيبيت اعتقد  أنين سأمو  قبل أن أمسع شفتيِك تتهامس هبا !

 كان صوتك ميتلئ ابلدموع و شهقاتك املتقطعة متلئِك  ....

  أحبك : أحببتك دون إراديت ، مل أختار أن أحبك ، فعل  كل شيء كي أتوقف عن حبك ، لكن األسوأ أنين صر 
 أكثر  !!!

 فوضع  رأسك على صدري ....

 : توقفي عن البكاء صغرييت ، فكل دمعة تسيل من عينيِك ، هي مجرة انر حترق صدري  

 : ايسني ال ميكن هلذا أن يستمر ، ال أستطيع فعل هذا فلم أعد أقوى !!

ِك صر  ال أرى و ال أمسع و ال : حاول  كثريًا أن أتوقف عن عشقك ، لكنين مل أستطع ، بل صر  ُأدمن كل ما ب
 أتنفس غريك ، فما بيدي ؟؟؟؟

فزاد بكائك و كلك ينتفض ، و أنِ  تتمسكني بذراعي حينها كان  لدى رغبة مل أستطع منعها أبن أقبلك ، أن أقبل  
،  كل ذرة بِك ، فاقرتب  منِك و بدا يل أنِك يل و كم كنِ  تريديين قدر ما أردتك ، إال وكعادتك كن  األقوى

 فهمس  يل بصو  ابكي .... 

 : ال تفعل أرجوك !
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فوجدتين أقبل كف يدك ، و ال أعلم حىت اآلن كيف لِك أن توقفيين هبمسة من شفاه اشتهيتها كل ليلة أبحالمي ؟  
كيف يل أن أرضخ لكل ما أتمرين ؟ و أنِ  هي اليت ترجو و ال أتمر .. و أان هو الذي يليب و هو أيمر ، أنِ  هي اليت 

توسل و ال تطلب .. و أان الذي خيضع و هو حيكم !! كيف لِك أن جتعليين ملك ميينك بنظراتك الربيئة ؟ كيف يل أن ت
أطيع منك أي شيء فقط ألن أنفاسك هتامس  به ؟ كيف يل أن أرضى بقبلة من رحى كفك ؟ قبلة قدر ما أطفأ  من 

من أنفاسك معذبيت ، و أان الذي مل يرضي يوما ابلقليل ،  انر احلنني يب ، قدر ما أشعل  من بركان االشتياق للمزيد 
 كيف ألقل قليل منِك أن يسعدين و يرضي رجولة يب مل تستطع امرأة قبلك إرضائها بكل ما قدم  !!!

 ؛؛؛

غادر  منزل ميس و عقلي ميتأل أبلف سؤال عن ما هو قادم ، واىل أين سيؤدي طريق العشق بنا ؟ بعقلي بصو  يؤكد 
أبن هناك ما خُتفيه شيء ال أعلمه و لكن السعادة اليت كان  تغمر صدري ألنِك مهسِ  يل بعشقك كان  تكفيين ، 

، تلك السعادة كان  كافية لتؤجل كل هذا الصراع  فصدري الذي سكنِ  بني ضلوعه دقائق كاد يغادر جسدي فرحاً 
 الدائر بعقلي 

 

 

**** 
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غياب األجساد قتال ، و غياب الروح كثقل اجلبال  ؛  فغييب قدر ما ’’  
 ‘‘شئِ   ؛  يفىن اجلسد و عشق الروح بقدر احلنني يزداد  
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متــــــــــر أايمي بغيابِك كأهنا دهرًا أحيياه ، كهاًل ال يقوى احلركة ، فحني تغييب عين ال مير الوق  ، و كأن               
 الزمن أيىب احلركة ، أيىب املُضي قدماً ، يثور ضد غيابِك ، فكيف ال و كل شيء يب يثور على فراقك . 

رؤيتِك كما هي عادتك معذبيت ، لكن غيابك يزداد وحشة بكل يوم ،  فمنذ ذلك اليوم مبنزل ميس و أنِ  حترميين
اي اهلي فكم تقتلعين من ‘‘ أحبك ’’ فبغيابِك ال أشعر أين أحييا ، فال يُبقيين أتنفس سوى عينيِك و صدى مهساتِك يل 

افرِ  لزايرة خالتك ، أعلم ذايت كلما تردد صدها أبذين ، فال متر اثنية تفارقي هبا عقلي و قليب ، و اليوم علم  أنِك س
 أنك حتاويل اهلروب حتاويل االبتعاد لكن مبا سيجدي!

فاختذِ  قرار ابلبعاد يف حماوالتك اليائسة ابلبعد عين ، اهلروب من عشقي لِك و عشقك يب ، حماوالتك املستميتة  
حاول  كل شيء لتقنعي ذاتك و  النتزاعي من داخلك ، انتزاع هذا احلب الذي كنِ  حتاولني بكل الطرق إنكاره ، فقد

تقنعيين أبنِك ال تبادلين تلك املشاعر ، ال تبادلين هذا العشق الذي استحوذ كل ذرة بِك كما امتلك كل أنفاسي . 
فحاولِ  جاهدة االبتعاد ، هذا اهلروب الذي كنِ  جتيديه يف ابدئ األمر، و الذي مل جيدي نفعاً بعد أن استحوذ عشقي 

  جنوين بِك ، بعد أن اعرتفِ  لقليب حببك فبماذا سيجدي اهلروب اآلن ؟!عليِك كما احتلين

فأثريت الغياب و زاد إصرارك على السفر ، رغم رفضه املتكرر هلذا إال انِك سافريت حىت دون رغبته بذلك ، اعتقدِ  
إدماين ، فوهم  أنِك إن ابتعدِ  عين ، و غب  أان عن عينيِك ، سيتوقف قلبك عن عشقي ، و ستتوقف روحك عن
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شفاءك من غرامي كان يلوح لِك ابلغياب ، الغياب الذي كن  أوقن أنِك لن حتتمليه ، كن  متأكد أنه سيعتصر دقاتك 
 مثلما يعتصر أنفاسي ، فكيف لكي أن تستعذيب الفراق ؟ فكن  أوقن بعودتك ، مثلما كن  أوقن حببك .

ضك و تعصاِك أنفاسك ، فكن  أعلم أن كل ما بكي أصبح يل ، و لكنين تركتك ترحلني فما بيدي ؟ تركتك ليثور نب
أصبح مين ، فرتكتك تلك املرة تذهبني ألين أوقن أن كل ما بِك سيعود إىل قليب ، ال أنكر أن غيابك اعتصر عقلي قبل 

فأنِ   نبضي ، و لكنه كان ال يتعدى كونه غياب ابملسافا  ، فأصبحِ  يل الغائب ابملسافا  احلاضر ابلتفاصيل ،
حبيبيت احلاضرة بتفاصيلك احلاضرة بطيفك الذي يتالعب يب ليل هنار ، و يراودين بطرقا  اخليال املمتلئة أبدق 
تفاصيلك ، فأصبح  أان املتيم بكل مهسة منك التائه بني حنااي قلبك ، املسافر بتعابري وجهك ، فتداعبين عيناك حني 

رين ، حني يسافر القلم بني أصابعك إن داعبتِك فكرة و غازل  عقلك تضحكين ، و كيف كان  هتتز قدماِك حني تتوت
لتكتبيها ، تلك االبتسامة الطفولية على وجهك حني تتلعثمني ، و رفع  حاجبيِك حني تغضبني ، كم مجيلة يديِك و 

غزوين تلك هي تداعب شفتيِك إن سرح  منِك أفكارك ، كم تغمرين تفاصيلك معذبيت ، كم متلئين حىت العنان ، و ت
الضحكا  لتشعل ليلي املوحش بغيابك ، فأصبح طيفك يعبث يب كل ليلة و هو يداعب أحالمي املشتاقة لكل ذرة 
منك ، فأصبح  أان املشتاق إليِك الغارق ابحلنني الثائر على غيابك و أكثر ثورًة على اشتياقي إليِك ، و أنِ  معذبيت 

يا بكل تفاصيلك لتشعلي هبا هناري قبل ليلي و متلئي كل ما يب هبمساتك و ابلغياب قاتليت ابلفراق ، فكيف يل أن أحي
 دفء أنفاسك ؟

فكلما غادرين احلنني زاد اشتياقي إليِك أكثر فأصبحِ  إدماين ، أصبحِ  أنِ  كل ما أراه أمامي ، فكيـــــــــف جتازي 
اه من عقاب كخنجر ُغرز بني الضلوع ، كم هو مؤمل حنيين إليِك ابلغياب ؟ و تعاقيب قليب ابالشتياق ! و اي ويلي ما أقس

أن تسكين كل ذرة يب ، و أن تشعلي ليلي و متتلئ أحالمي بِك ، و حيتلين احلنني إليِك ليسافر يب إىل تفاصيلك كل 
ليلة ألشتهي بِك أوهامي و تشتهيك كل أركاين ، و استيقظ ألجدك ختلصني للغياب و تصادقني الفراق ، لتشعلي به 

ة اشتياقي من غياب أصبح قلبك يستعذبه ، فيثور غضبًا من غياب أصبح بقلبك له مكان ، و أان املشتاق الذي غري 
يغار إن مس شعرك اهلواء ، و يشتعل انرًا إن ملس جبينك املاء ، و يغضب حني تلتف حول غصنك الرقيق مالبسك! 

 ة بروحك و لو نقطة جنم بسماِء !!!فكيــــــــف له أن ال يغار غياب سكن قلبك ؟ و استعذب الُسكن

 

 

**** 
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ُأحاول جتاوز اشتياقك إبرهاق عقلي أبن ُأطلق العنان لرايح األفكار لتحملين بعيدًا عنِك إال أهنا تعود و             
 تقذفين بشاطئك ، فُأغرُق ذايت بدواما  العمل لتصري يب بسبيل غريك .

ابلتفكري مبا ميكنين السيطرة ، فيمكنين السيطرة على كون أبكمله ، و حني أصل فبالعمل ميكنين ختطي التفكري بِك 
إليِك ال ميكنين حىت السيطرة على ذايت ! اليوم كان غريب بعض الشيء أتى أجمد ابن عمي حامد عمي األوسط إىل 

 مكتيب ابلشركة ....

 : كيف احلال ايسني ؟

 و أان أرحب به .... ابدرين هبا و هو يدخل إىل مكتيب ، فابتسم  له

 : محداً هلل على كل حال ، فأان خبري 

 : أعلم أنك مشغول لذلك دعين أدخل إىل صلب املوضوع  

 فتعجب  كثرياً ، إال أنين صم  و نظر  له ابهتمام فصدمين ....

 : أيب و أعمامي سيعلنون احلرب ضدك اليوم ! فاستعد اي ابن عمي هلا ؟

 تلك املرة ؟ : ماذا حدث ؟ ما الذي فعلته

 فابتسم و هو يطقطق إبصبعه على املكتب .....

: حقيقًة أن  مل تفعل ، لكن جدان هو من فعل ! فال أحدا منهم راضي عن قرار جدي بتعينك مدير للمصنع ! فأن  
 تعلم من يتحكم ابملصنع سيتحكم بكل شيء !

 سمة أجمد ....حينها صعقين ما فعله جدي ، و كيف له فعلها دون اخباري ، فزاد  ب

 : هذا هو جدي فعلها حىت دون اخبارك  ، سيش  عقلي من هذا الرجل 

 : و هل سيصدق أبوك و أعمامك أنين ال أعلم شيئاً عن ذلك 
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: ايسني مجيعنا يعلم أنك مل تطلبها ، و هم أبول الصف ، لكن البد و أن يلوموا أحدًا ، و لن يكون غريك ، فمن غري 
 يصبون غضبهم عليه ، لذلك احرتس من غضبهممدير املصنع اجلديد س

 : و أن  هنا لتحذرين ! و لس  غاضب مثل البقية !

 فابتسم و هو يهم واقفاً ....

: مجيعًا نعلم أن جدي حيبك و يفضلك علينا ، ال أُنكر أنين أغضب أحيااًن ألنه حُيبك أكثر من اجلميع ، و لكن حني 
الذي مل يرفع له راية العصيان يومًا ، غري أنك أكثر من جيتهد ابلعمل ، فبعيدًا أفكر هبا أجد أنه حمق فأن  هو الوحيد 

 عن غرية االخوة تلك بيننا، و لنكن صادقني أن  تستحقها غري أن ـــــــ

 صم  مث وقف قُباليت .....

تاجها و هذا سبب :  ال أُنكر أنك سيء مثل اجلميع لكن على األقل ليس معنا فأن  متد يد العون لنا مجيعًا حني حن
ثقة جدي بك على ما أعتقد ، فأعلم أن جدي مل يكن ليقبل مبشروعي لوالك ، أخربتين عميت أبنك من يُدعمين و 

 حياول اقناعه أبن يرتك يل الفرصة ، حىت أن والدي مل يفعلها ، لذلك فأان أدين لك هبا 

 فوضع  يدي على كتفه ....

 حق أن  ختتار ما تريد فعله و احلياة اليت ترغب هبا ، و أعدك أنه سيوافق : كال أن  ال تدين يل بشيء، أن  تست

 فأومأ يل برأسه اببتسامة ، و هم خارجاً مث توقف عند الباب و نظر حنوي ....

 : إن سألتين رأي فأن  تستحقها أكثر من اجلميع ، فانتبه لنفسك اي ابن عمي  

 قل لدي الوق  الكايف لكتابة وصييت !: شكرا لك على التحذير اي ابن عمي ، على األ

فعل  ضحكته مبشاكسة و هو يدير قفل الباب و يغادر ، فُعد  و جلس  إىل مكتيب و أان ال أعلم هل جيب أن 
أفرح مبا فعله جدي ألجلي ؟ أم أحزن إلعالن أعمامي احلرب ضدي ، فأعلم أن جدي سيتسبب يومًا بقتلي على 

 أيديهم  !

 

**** 
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ُعد  ابكرًا ذلك اليوم إىل البي  فكن  أرغب ابحلديث مع جدي قبل حضور أعمامي لعلي أقنعه ابلعدول عن      
رأيه ، حني التقي  أبمي ببهو القصر ، و كان  عابسة و يعتليها احلزن ، و حني سألتها أخربتين أن جنا طفليت الصغرية 

فاليوم ذكرى وفاة أمها ، حينها نسي  كل شيء ، و غادر  امتنع  عن الطعام و مل تكُف عن البكاء منذ الصباح
اجلميع عقلي و مل يبقى به سوى أمرييت الصغرية ، فليس يل طفلة سواها و ال أحتمل حزهنا فهمم  إىل احلديقة ألحتدث 

 جوارها  إليها ، فوجدهتا جتلس أمام شجرة زهور قد زرعتها أمها ابحلديقة حني محل  هبا ، فاقرتب  منها و جلس  إىل
..... 

 : ما ابل أمرييت الصغرية  ؟

 فعقد  حاجبيها و شبك  ذراعيها بغضب ....

 : ال شيء 

 : لكن هذا الوجه العابس يقول أن مبواليت الصغرية شيء ؟

 فنظر  حنو شجرة الزهور .....

 : أرأيِ  اي أمي هو ال يهتم يب ! كم أرغب أن أأيت إليِك اي أمي  !

 فاعتالين الغضب ....

 : االن أان هو الغاضب ، أمل أخربك سابقا أال تتحدثي بتلك الطريقة ؟

 فصاح  بوجهي ....

 : أن  ال هتتم يب أريد أن أذهب اىل أمي ؟

 فصرخ  بوجهها بضيق ....

 : جنا ، توقفي 

 فصمت  و أجهش  ابلبكاء ، فقربتها إيليا ....

تعلمي أنِك حني تتحدثي بتلك الطريقة هذا يؤمل قليب ،  : ملا كل هذا ؟ ماذا فعل  كي تقسي على قليب هكذا ؟ أال
 فأن  هي أهم من ابلكون عندي  
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 : أن  حتب سحر أكثر مين !

 : غري صحيح أان ال أحب أحد ابلكون قدر ما أحبك 

 : أن  ال هتتم يب 

 فمأل احلزن قليب لغضبها مين ....

ين ال أهتم بك فأنِ  كل ما لدي ، و لكي تتأكدي من هذا : جنا حبيبيت أعلم أنين منشغل عنِك ، لكن هذا ال يعين أن
 أخربيين كيف يل أن أعوض أمرييت الصغرية ؟

 فصمت  و التفت  غاضبة ، فشاكستها و أان أضمها إىل صدري ....

 : ما رأيك أن نقضي يوم العطلة القادمة معنا 

 : أن  و أان فقط

 : و سحر ألن أتيت معنا ؟

 فعقد  ذراعيها ....

 : كال ال أريدها أريدك أن  فقط ، أريدك يل وحدي 

 : و هل يل حق الرفض ؟ ابلطبع موافق مواليت 

 فابتسم  و أشار  لقلبها الصغري ....

 : فلتعدين بذلك ! 

 : ملاذا دائماً تطالبينين بوعد ؟

 : جدي يقول أنك ال خُتلف وعداً مهما كلفك االمر ! 

 اهنا ، و أشر  لقليب ....مأل  قليب سعادة منها فزد  يف احتض

 : أيتها املاكرة الصغرية ، حسنا أعدك 
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 فأخذ  تطوقين بيدها الصغريتني مث توقف  فجأة و سألتين مبا فاجأين ....

 : أيب ... أين اميا ؟ 

 : اميا ؟

 : نعم هي ليس  هنا و مل تلعب معي منذ أايم !

 فعالين احلزن و أسكتين حلظا  مث أجبتها ....

 أين هي  ؟  : ال أعلم

 : ان حتدث  إليها أخربها أنين أشتاق إليها و أنين أحبها كثريا ، و اجعلها تعود فأان ال أريدها أن ترحل بعيداً 

 فزاد  دهشيت مما قالته ، مث وجدهتا تبكي ....

 : ملا هذا البكاء أمرييت املدللة ؟

 ، و أن  دائما منشغل : ملاذا كل من حيبين و أحبه يرحل ؟ فرحل  أمي و االن ترحل اميا

 : أان هنا و لن أرحل أفهمِ  و رحيل أمك هو اختبار لنا من هللا حتدثنا هبذا الشأن سابقاً ،  أم اميا ـــــ

 صم  حلظة مث ُعد  و نظر  إليها اببتسامة ....

 : أعدك أهنا ستعود قريباً ، هي جيب أن تعود ! 

 فصدمتين بسؤال أوقف حبلقي احلروف ....

: هل حتبها اي أيب ؟ إن كن  حُتبها مثلي فلما ال تتزوجها ؟ فأان أحبها و هي حتبين و حتنو عليا ملا ال ترتك سحر و 
 تتزوجها  ؟ 

 : جنا حبيبيت ال تتفوهي هبذا أمام أحد 

 : و ملا ؟ فأان أحبها ـــــ

 قنا ؟: جنا ال تتفوهي هبذا أمام أحدا هل هذا مفهوم ؟ ملا لنجعله سرا بيننا اتف



 

  

57 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 فأومأ  برأسها اجياابً ، فضممتها إىل صدري ، مث داعبتها .....

 : هل يل االن أن أحظى اببتسامة و قبلة من أمرييت الصغرية ؟ 

 فزاد  ابحتضاين ....

 : أحبك اي أيب 

 : و أان ال أهتم لغريك و ال يعنيين ابلكون سواِك ، أتكدي من هذا  

حينها أت  يل يل لتخربين أبن احلرب دق  أبواقها و حضر أعمامي ، فنهض  من جملسي و طلب  إليها أن تبقى مع 
جنا ابحلديقة و ال جتعلها أتيت إىل الداخل ، فال أريدها أن تسمع أو ترى شيء أكرب من استيعاب عقلها ، فأخذ  

ال أعلم إىل أين ستودي بنا مجيعًا ؟ فقد حضر أعمامي الثالث نفسًا عميقًا و استعدد  جملاهبة حريب القادمة ، و اليت 
إىل القصر و مجيعا غاضبني كما هو املتوقع ، و كما العادة فعمي سيد هو قائد الثورة ، دلف  إىل االستقبال كان جدي 

وجها جيلس بكرسيه املعتاد فأشار حنوي فجلس  ، جلس أعمامي حوله و كان  أمي و زوجيت املصون و عميت و ز 
 الدكتور شوك  حمامي العائلة حاضرين ، و بعد حلظا  انتفض عمي سيد من جملسه بغضب و هو ُيشري حنوي ....

 : ال أفهم اي أيب كيف تضعه هو إبدارة املصنع و مل تضع أحدان ؟

 فرفع جدي طرف عينه حنوه و سأله هبدوء .....

 : و من تريد مين أن أضع  ؟

 أبنائك و كلنا نستحق أن ندير املصنع ! : أان أو حامد أو صالح كلنا

 فأجابه جدي هبدوء زاد حنقه ....

 : كاًل منكم لديه أعماله و ما يقوم به كل منكم يدير ما يفهم به  

 فزاد غضبه الكظيم الذي حتاول متالكه ....

 : و هل ايسني جييد إدارته أكثر من أي منا اي أيب ؟ هل جُييده أكثر مين ؟

 ب بدأ يتسلل إىل صوته ....فتساءل جدي بغض
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 : منذ مىت و أنتم هتتمون للمصنع أو إلدارته  ؟

 فأجاب عمي حامد .....

: هذا ألنك أن  من يديره اي أيب فمن جيرؤ منا االقرتاب من إدارته بوجودك ! لكن اآلن أن  لن تدير فليكون ألحدان 
 ، و سيد هو األكرب فهو األحق !

 ...فهم واقفاً و صاح ابجلميع ..

: من قال أنين لن أديره ! فأان من يتحكم بكل شيء ، ال تعتقدون أن أي منكم سينفرد بشيء حبيايت ، فجميعكم 
 تفعلون ما أشاء و حني أمو  افعلوا ما شئتم 

 فهمم  واقفاً و قد احتدم الصراع بني اجلميع .....

 : جدي أان ال أريدها ال أريـــــ

 يب ....فقاطعين بنظرة غاضبة و هو يصيح 

: ال يُهمين ما تريده أن  أو ما يريده أي منكم  ، ال أحد هنا يريد غريي ، فاجلميع هنا طوع أمري و أن  أوهلم فال 
 جترؤ و تعصاين ! أن  من سيديره مث ما اجلديد فأن  من يديره منذ سنوا  ! 

 فهم عمي صالح ليخرج عن صمته ....

 : اي أيب ـــــ

 وجه اجلميع ....فأوقفه جدي حبزم و صرخ ب

 : انتهي احلديث و ال أريد أحدا هنا ، غادروا مجيعًا 

فهب أعمامي ُمغادرين و الغضب ميأل صدورهم ، و اجته هو حنو احلديقة و جلس جبوار جنا و هي تلعب ، فوجد  
 زوجيت تتقدم حنوي و تقول حبدة ....

 : ارفضها ايسني فأيب حمق هو يستحقها أكثر من أي أحد و منك 

 فنظر  حنوها عميت بغضب ....
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 : ايسني هو زوجك ، هو من جيب أن تدعميه و تقفي إىل جواره  !

 فهز  كتفها بغرورها املُعتاد ....

: و هو أيب و يستحق دعمي أكثر من أي أحد ، مث إن ايسني ليس لديه خربة أيب ابإلدارة ، فهو أحق من اجلميع أبن 
 جيلس مكان جدي  

 أابها لفيلتهم فنظر هلا زوج عميت بتعجب .... مث مه  خارجة لتتبع

 : أفقد  عقلها ؟

 فأجبته اببتسامة ساخرة .....

 : كال هي فقط ابنة سيد 

و انقضى ذلك اليوم ، جلسُ  ابملكتب يف الظالِم أرقُبِك ككل ليلة حينها رأيتكما تتشاجران و يبدو عليه الغضب 
ك مث غادر و ظللِ  جالسة أرضًا تبكني كان كلي يؤملين لبكائك و بعد حىت أنه دفعك بقوة إىل احلائط فارتطم به رأس

قليل هدأ  نوبة بكائك و هدأ معها كل شيء إال قليب الذي زاد شوقه إليِك و أمله ألجلك ، و زاد صخب عقلي 
و من أخذِك عنوة و ملا ال ؟ ملا ال تكوين يل ؟ فبالنهاية ه )الذي تالعب  به كلما  جنا عنِك و أخذ حُيادثين شيطاين 

و سوف أييت يوماً و هتدمي أسوار سجنه ؟ ملا ال تكوين أنِ  هي زوجيت اليت حلم  ُأم لطفليت اليت متني  ؟ ملا ال أظفر 
بِك فأنِ  هي كل ما أبغي ؟ إن كن  أستطيع احلصول على كل شيء أريده فلما ال أحصل عليِك و أنِ  كل ما أبغي 

المي و يدغدغ قليب بشوقه إليِك و ظل يتالعب يب حىت غفو  على حلمًا صار يتوغل و أخذ يداعبين شيطاين أبح (؟ 
 يب حىت أصبح كل ما أحاول الوصول إليه و هو أن تكوين يل ...!!!!

 

 

**** 
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أصبح االستيقاظ ابكرًا بغيابك ثقاًل على صدري ، فكان للصباح مجاله حني كان يبدأ بِك ، كان له نكهته حني         
أيتيين عبريه حاماًل عطر أنفاسك ، كان للصباح سحره حني ختجل الورود أمام حمياك ، و تصدح الطيور على مهساتك . 

حىت الصباح عاد أسوء مما كان !! فليس فقط ألنه أيتيين دونك ، أما اآلن فكل شيء ساكن هادئ ، ليس به حياة ، 
بل و حيرمين رؤيتك !! فيحرمين رؤيتك حبلمي ، حيرمين حياة متتلئ بِك و إن كان  وهم و خيال ، فيكفيين أهنا معِك و 

ال ُيشاركين بِك سوى بِك ، فهي يل حياة و إن كان  حياة ابألحالم !! يكفيين أهنا جتمعين بِك ، تكونني هبا يل وحدي 
قليب ! حىت أنين مل أعد أرغب أن استيقظ من ومهي بِك ، مل أعد أرغب ابلصباح ، فإن مل يكن سيأيت بِك ! إن مل 

 أستيقظ على عينيك فما فائدة االستيقاظ  !!؟

ا ليخرجين من وهذا الصباح كان أثقل من غريه حني فتح  عيوين و كن  الزل  بني الصحو و املنام ، حني أاتين صوهت
 يقولون أنين رجل يقسو النساء هذا ألهنم مل يقابلوا زوجيت !!!حيايت بِك إىل حيايت معها ، و شتان بينكما !! 

 : ايسيــــــــــــــن ... ايسني هيا استيقظ 

 جاءين هبا صوهتا ليخرجين من حلمي بِك ، حاول  فتح جفوين بصعوبة ، و بصو  مل يستيقظ بعد ....

 تلك الستائر ال أريد االستيقاظ اآلن  ! : أغلقي

 جاءين صوهتا غاضب ....

 : استيقظ اي ايسني ... استيقظ لتجد حاًل مع ابنتك !

 : ليس اآلن حبيبيت فأان متعب ، و الزل  أريد أن أانم نتحدث حني استيقظ 
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 : إذا توقف  عن السهر طوال الليل بفيال توفيق لن تكون متعب ، و سنتحدث اآلن !

 حينها اعتقد أنين استيقظ  ، فتح  عيين و أان أحاول االعتدال ....

: ملاذا ال نكسر ليوم واحد قاعدة حياتنا اليومية و ال نتشاجر فقط اليوم ، أعتقد أن هدنة ليوم واحد لن تكون هناية 
 العامل ، فحقاً ال أرغب بربانجمنا الصباحي !

 و تلك النظرة متلئ حمياها ....نظر  إيليا عاقدً  حاجبيها و شبك  ذراعيها 

: أان هو من يلعب دور الشرير حبياتك ، و أن  هو املسكني ، أن  هو الضحية ، و أان هي سبب كل معاانتك يف 
 احلياة !!

تنهد  منها ، و حاول  تغري جمرى احلديث ، فحقاً ال أريد أن أخوض حبديث هو مسلسل حيايت معها منذ تزوجنا ، و 
 به جُيدي نفعاً ....مل يعد الكالم 

 : ماذا حدث ؟ ماذا فعل  ابنيت ؟

 ظل  على حاهلا و الغضب ينتفض أبحداقها ، اال أهنا متاش  معي و غري  جمرى احلديث ....

 : ماذا فعل  ! األفضل أن تسأل ماذا مل تفعل  ؟

 : ماذا فعل  ؟

 اج إىل إعادة تربيتها ، إهنا تتحداين !!: هي فقط غري مهذبة و ال تستمع ألحد ، و ال تكرتث لشيء عنيدة و حتت

أخذ  نفسًا عميقًا و أان أرفع عين الغطاء لنهوض من الفراش ، و اعتدل  جبلسيت و نظر  حنوها و هي الزال  تُعدد 
 يل مساوئ طفلة مل تتخطى السادسة من عمرها ، فنهض  من السرير و وقف  أمامها صامتاً فزاد غضبها ....

  أحتدث إليك !: ايسني أعتقد أنين

 فأجبتها بضيق أحاول متالكه ، و أان ألف يدي حول كتفيها ....

: سحر حبيبيت ، هي طفله ال تفهم أي شيء من هذا ، و هي ابلتأكيد ال تتعمد إاثرة غضبك ، و ال حىت تفهم معىن  
 كلمة حتدي  !
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 فزاد غضبها أكثر ، و أزاح  يداي عنها ....

 ابنتك ، و البد أن تدافع عنها ، أتعلم أن  ابألساس من جعلها هكذا !: و ماذا ستقول غري ذلك فهي 

 : و كيف جعلتها ؟

 : أن  دائماً تدللها و تنفذ هلا كل رغباهتا ، أن  من جيعلها تتحداين !

 حاول  قدر اإلمكان أن أمتص غضبها الذي حقاً كثرياً ال أفهمه فهي ابنيت و ليس  زوجيت كي تغار منها !! .....

بيبيت  هي ليس  سوى طفلة ، و أان مشغول عنها طوال الوق  ، و من وق  ألخر أحاول تعويض ذلك هلا ، مث : ح
إهنا طفليت الوحيدة ، و مل ترى يومًا والدهتا ، فإن مل أكن ألدللها فمن سأدلل !! أعدك حني أتيت يل بطفل مجيل يشبه 

 والدته سأدلِِل دون الكون 

 حاًل مع ابنتك : ال تغري املوضوع ، و جد 

 : حبيبيت فقط ال تقارين عقلك بعقلها !

 فالتفت  حنوي و الغضب يكاد خيرج من أحداقها ، و بصو  حانق ....

 : ماذا ؟ من تلك ألضع عقلي بعقلها ؟ 

 فصرخ  بوجهها و أان أمسكها من ذراعها بغضب .... 

لن أمسح ألحد مهما كان و أي كان  أن يتفوه بشيء ال : سحـــــــــــر .. أنِ  تتحدثي عن ابنيت ، ال تنسي ذلك ، و 
 يرضيين عنها ، أفهمِ  ؟

و بصو  انعم حياول هتدئة الوضع ، وبعد أن أفلت  ذراعها من يدي ، وضع  يدها اليسرى فوق كتفي ، و بيدها 
 اليمىن تداعب شعري برقة ال أعهدها اال إن كان  تريد شيئاً ....

د أنك تقف بصفها دائمًا ، ايسني أن  من يقويها على اجلميع ، فأصبح  ال حترتم أحد : مل أقصد حبييب ، فقط أقص
و ال تستمع ألحد ، حبييب ال تنسى هي بن  و ليس  ولد ، و البد أن تُريب تربية تليق مبن تكون و من تكون عائلتها 

و دائمًا حتتمي بك ، وهذا  و من يكون والدها ، و هذا ما أحاول فعله ، لكن ابنتك مشاكسة و أن  تعلم ذلك
 ابلطبع ليس جيداً بكل األحوال ، البد أن تعاقب من وق  ألخر ، إن أخطأ  ابلطبع . 
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فاقرتب  منها إىل إن اصطدم  خبزانة املالبس خلفها ، و التف  يدي حول خصرها ، قبلتها بعنقها فاستكان  يل 
 فهمس  هبدوء أبذهنا ....

 ابنيت !! : تلك هي املشكلة حبيبيت أهنا

 : ال أفهم ماذا تقصد اي ايسني ؟

فرفع  يديها إىل األعلى ، و شبكتهما بيداي للخزانة خلفها ، و اقرتب  منها فبدا هلا أنين سأقبلها ملس  ثغرها لكنين 
 مل أقبلها ، و مهس  هلا ....

واحدة أن تعامليها على إهنا ابنتك ! مل : أنِ  تفهمني ، فأنِ  دائمًا تعامليها على أهنا ابنيت ! و مل حتاويل و لو ملرة 
 حتاويل ملرة و ال على سبيل التغري أن تعامليها بعطف و حنان أم هلا ، و ليس  زوجة أبيها !!

 : حبييب أان ــــــــــ

 فأسكتها إبصبعي على فمها ، و أان أداعب عنقها بفمي .....

و أقف بصفها دائمًا ، بل و سأمحيها من أي أحد! و ليس : و حقيقة أنِ  مل حتزري بعد ؟  أان ليس فقط ُأدعمها ! 
 منِك أنِ  فقط ، بل اجلميع ! 

 : ايسني .. حبييب ــــــــ

 : هي ابنيت و إذا اقرتب منها أحداً سأقتلع رأسه ، حىت و إن كان أنِ  حبيبيت !

ا بيدي و ضغط  بقوة  مث رُح  أحتسس أبصابعي فمها ، و أخذ  أمررها بوجهها حىت عنقها ، مث أمسك  عنقه
 كد  أأخذ هبا روحها ، و أمسك  هي بيدي حتاول إبعادها عنها ، و نظرا  الرعب الدامعة من األمل متأل عينها ....  

: حىت أنين لن أتردد حلظة واحدة أبن أقتلع هذا العنق اجلميل إن اقرتبِ  من ابنيت ، هل أان واضح مبا فيه الكفاية لِك 
 زوجيت احلبيبة ؟

 اء  برأسها و الدموع تتساقط من عينها أملاً ، فرتكتها أخذ  تتحسس عنقها بوجع  .....أم

 : فهم  مبا فيه الكفاية فلن أقرب ملكتك الصغرية ، أهذا يرضيك اي موالي ؟؟ 

 : لس  متأكداً !! ملا ال تغلقي تلك الستائر و أتيت إىل السرير  !!!
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 فزد  يف إشعاهلا سخطاً ....فنظر  إيليا و هي تريد أن تقتلع رأسي ، 

: هيا أغلقيها و تعايل إىل السرير ، ألرى إن كان هذا كايف ، أم أن هناك شيء أخر ميكن أن تقدميه ملوالِك كي يرضى 
 !!! عنِك 

 وبنظرة تشتعل انراً ، كاد  خترتقين حىت األعماق ، و تلقي يب يف اجلحيم ....

 : جدي يريدك اآلن .

ة الغرفة اليت متن  لو هدمتها فوق رأسي ؛ اجته  إىل النافذة و أان أمعن النظر إىل شرفتك اخلاوية قالتها و مه  ملغادر 
، و شرد عقلي بينك أنِ  هي قدر قليب و بينها هي زوجيت و قدر حيايت  فكلتكما أقداري ابحلياة ، فأان أؤمن أبن 

ن أنيت إىل تلك الدنيا ، كما أنين أؤمن أبهنم أقدار األشخاص من حولنا هم أقدار لنا ، أقدار ُكتب  علينا حىت قبل أ
للجزاء ، فمنهم من هم عقاب لنا ، و منهم من ُخلق ثواب لنا ، و منهم من يدخل حياتنا كي نتعلم منه درسًا حبياتنا 

من أي منهم مهما اختلف  تلك الدروس بني االجيابية و السلبية ، اال أهنم يظلوا أقدار و ككل أقداران ابحلياة ال مفر 
 فال مهرب و ال مكان لالختباء .

و أان رجل حيرتم أقداره كثريًا حىت و إن كان  تقف ضده ، فال جيب أن تستهني بقوة خصمك مهما كان  ، و جيب أن 
 تعطيه احرتامه الذي يستحقه ، حينها فقط تستطيع ختطيه ، حىت أنه ميكنك هزميته و التغلب عليه !

توم الذي مهما حاول  جتاهله يظل مسار إجباري ، يظل طريق ابجتاه واحد ، غرفة هلا ابب و زوجيت قدري ، قدري احمل
 واحد ، ابب للدخول فقط ليس هناك خروج !

دائمًا تتهمين خبيانتها ، حىت و إن مل أفعل ، كعادة كل النساء يتهمون الرجال ابخليانة ، و أهنم ال يكتفون ابمرأة واحدة 
يوجد به أي إنصاف أو عدل ، ليس فقط ألنه إمجاع أبن الكل سيء، بل حىت مع القلة أو الكثرة ، و هذا نوعًا ما ال 

ليس هناك خيانة من أجل اخليانة ، فكما يقول القانون ال جرمية دون دافع ، فوراء كل جرمية سبب ، فال يوجد رد فعل 
 دون وجود الفعل !! 

يومًا ملاذا ؟ ملاذا خيون الرجل ؟ ملاذا ال يكتفي ابمرأة واحدة ؟ أعتقد أن فهم دائمًا يتهموننا ابخليانة لكنهم مل يسألوا 
املرأة إن اكتف  هي بذاهتا الكتفى هبا رجلها ، إن توقف  عن إاثرة عقله مبشاكل و ظنون و افرتاضا  ال حدود هلا ، و 

يكتفي هبا دون الكون ، إن توقف  اكتف  إباثرة قلبه حببها ، إاثرة نبضه بذكاء عشقها ابحتوائه كأم حتتوى طفلها س
فقط عن كوهنا جمرد زوجة و كان  له أم و أخ  عشيقة حبيبة و طفلة سيكتفي ، إن توقف  عن لعب دور القاضي و 
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اجلالد ، دور احلكيم الناصح الذي ال خيطئ ، و تقبلته بكل ما فيه من أخطاء و عيوب سيكتفي ! و هي عالقة تبادلية 
ًا للمرأة ، فكالمها يتبادل األدوار ، و كالمها يبحث عن االكتفاء ! فال يرغب الرجل ابخليانة فكما هي للرجل هي أيض

جملرد اخليانة ، فمن سيبحث عن رشفة ماء إن كان لديه هنراً، ومن سيبحث عن رحيق زهرة مسروقة إن كان لديه 
 بستان!

مجيعنا حيييا مبا ينقصه من ذاته و ما ينقصه من غريه ، و كاًل منا لديه ما ينقصه دائمًا ، فال ميتلك أحدًا كل شيء ، و 
 تلك هي احلياة اال إن األهم من النقص هو االحتياج . 

فاألسوأ من االحساس ابلنقص هو الشعور ابالحتياج ، فاإلنسان حيتمل أن حيييا بشيء ينقصه ، لكنه ال حيتمل أن حيييا 
و ُيسلسل الرغبة ، فدائمًا االحتياج هو الدافع األول وراء كل شيء  بشيء حيتاجه ، فاالحتياج أشد أملًا يعتصر العقل

ابلكون إن كان جيدًا أو سيئًا ، فحني يسرق الناس هذا ألهنم حيتاجون املال ، و حني يشعلون احلروب هم أيضا 
ون حاجة حيتاجون أن يفرضوا سيطرهتم حيتاجون أن يبسطوا هيمنتهم ، حىت عند القتل فإهنم يعتقدون أهنم يشبع

بداخلهم إىل االنتقام أو القصاص ، و حني يعمرون األرض فاحتياجهم للحياة هبا ، االخرتاعا  هي دائماً حلاجة إما أن 
تكون ملحة للجميع أو لصاحبها ، لكن يظل كل شيء ابلنهاية يعتمد على االحتياج .فمهما اختلفنا أو اتفقنا اال إن 

، جامح و خمتلف من شخص ألخر إال أنه يظل شعور ملح و مسيطر ، حيركنا االحتياج يبقى شعور متعدد ، متناقض 
من الداخل يقودان و حيفزان ابجتاه ما نبغي ، فحني جيتاحك الشعور ابالحتياج لشيء ما فإنه يستعمرك ، يتملك من 

منا له قدرته على قلبك و عقلك و يسيطر على روحك ، ميلئك ابلرغبة يف الوصول إىل هذا الشيء دون غريه ، و كاًل 
حتمل الصمود بوجه احتياجاته ، و حني أنيت للخيانة فان الشخص ال يهوي ببئر اخليانة إال حني جتتاحه تلك الرغبة 
ابالحتياج سواء كان للرجل أو املرأة فهما على حٍد سواء و ابلنهاية ابلنسبة للرجل تكون النتيجة واحدة يظل هناك 

 احتياج فيظل واحدة ال تكفي 

 ؛؛؛

كم أصبح هذا الصباح أسوء ، فحقًا بُ  أحتاج بعد كل هذا الصراع إىل محام دافئ كي يعيد بعضًا من التوازن           
. أهني  محامي و ارتدي  ثيايب ، هبط  إىل احلديقة لإلفطار مع جدي ، و ال أعلم ملاذا كان بصدري أماًل يداعبين أبن 

 فقط ومهي ، سراب من فرط لوعة اشتياقي إليِك ليس أكثر ! هذا اليوم قد أيتيين بِك !! لكنه كان

وقف  أمام الطاولة اليت جيلس إليها جدي ، و كان جيلس إيل الطاولة عميت و أمي و حينها شرد عقلي بِك ، حني 
أن نظر  إىل الكرسي الذي كن  جتلسني به إىل جوار جدي ، كان فارغًا مل جيلس إليه أحدًا ، كأنه هو األخر أيىب 
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جيلس إليه غريك ، يبدو أنه مثلي يظل يعزف على وتر اللقاء ، الزال يرتقب عودتك كما يرتقبها كل ما يب ، أفق  من 
 شرودي بِك على صو  جدي ....

 : استيقظ  متأخراً اليوم يبدو أن ليلتك كان  أطول من املعتاد !!

 : و هل هناك لياًل قصري !

 الغربة ، الليل هو وطن عقول و قلوب ليس هلا وطن ! : هل أخربتك قبالً أن الليل هو وطن

 رفع  حاجيب و أان أهم للجلوس جبانبه.... 

 : أعتقد أنك نسي  أن ختربين ذلك !

 فاعتدل مبجلسه و ببسمته اهلادئة  ....

: دعين أخربك قصة قدمية لكنها ستعجبك .. كان هناك صياد معروف عنه أنه صياد ماهر ، و أنه أشطر سباح و 
غواص بزمانه ، فكان يتحاكى به اجلميع فال يوجد من يعرف البحر مثله ، كان يسكن مبنزل ميتد يف البحر ، كان يعتقد 
يف نفسه أنه حيفظ البحر عن ظهر قلب ، يعتقد ألنه تريب منذ صغره به ، و يسكن به أنه يعرف كل شرب به ، و كل 

شيئًا حىت أعىت أمواجه كان يعرفها و كان يعلم كيف يعرب هبا ،  مسكة و موجة ابلبحر كان  تعرفه ، فكان ال خيشي به
حىت جاء يوم أت  موجة هادئة رقيقة بد  ساكنة حتمل نسيم ربيعي هلا رائحة اجلنة ، أت  تلك املوجة لتسكن شواطئه 

حر كما كان بشروده ، اال أهنا مل تكن تسكنه إال لياًل ، فكان  حتضر إىل شاطئه لياًل و ترحل يف الفجر ، و يعود الب
وهدوئه اترة و جبنونه و أمواجه املغرورة اترة ، و حني حيل الليل و يرمي بظالمه على أكتاف الكون كان  أتتيه موجته ،  
كان  تداعبه ختطف عينيه بسحرها كان  غري كل األمواج اليت رأها سابقا ، فكان يرى القمر و النجوم يسبحون 

حلياة مبائها ، هلا ضياء مل يراه يومًا و كأهنا تشع نورًا من داخلها ، و أخذ جيلس كل ليلة بداخلها و تتألأل األحالم و ا
على الشاطئ ينتظرها حىت أتتيه املوجة تداعب شاطئه و تغازل عقله ، و بدأ  تتسلل إىل نفسه و ليله بعد ليله تساءل 

الرقيقة ، تلك اليت تبدو كأهنا حتمل بني طياهتا اجلنة ،  و نفسه ملاذا ال يهبط إىل املاء! و يلهو كما حيلو له بتلك املوجة
و اليت بدا له أهنا أتيت من أجله هو ! بدا و كأهنا ختتصه دون الكون ، فلماذا ال يسبح هبا و يلمس القمر و النجوم 

لمسها و لو ملرة داخلها ؟ فهي موجة هادئة ليس  عاتية كغريها ! هي انعمة و رقيقة و البحر هو بيته و داره فلما ال ي
 واحدة !!



 

  

67 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

صم  جدي حلظا  و حقًا كن  متلهف ملعرفة ماذا حدث ، لكنين كن  متلهف أكثر إىل ما يرمي إليه ، ما يريد أن 
 خيربين به من خلف قصته ، و قبل أن أتفوه بشيء سبقتين إليه عميت بلهفة فكم تعشق هي و أمي رواايته ....

 : و هل نزل إليها اي أيب ؟؟؟

 حنوي و بنظرته اهلادئة البامسة تلك اليت تقرئين دون أن أنبث حبرف .... التف 

: ابلفعل حني أتته تلك الليلة نزل إليها ، نزل أشطر سباح إىل حبره ، نزل إىل موجته ليسري هبا و جتري ألأُلها بني 
 حناايه ! نزله و هو مل تطأ قدماه البحر لياًل يوماً !!!

وجة أكثر و أكثر و مسعها تناديه ، فدخل إليها و حني وصل إىل  قلب موجته .. خطف  و حني اقرتب منها هدأ  امل
عينه بسحرها و ضيائها و ملس برحاه كل ما متنها ، لكن حينها و قبل أن حيرك ساكنًا و كان ال يزال مسحورًا مبا ملس 

، و أخذ  تدور و تدور ، و صار  مبا هتامس  له به ، و أسر  به فؤاده و أوصاله ، أغلق  املوجة عليه داخلها
البحر الساكن من حوله اثئرًا غاضبًا ، و تلك اهلادئة الرقيقة ابت  كفرس جامح ال يستطيع أحدًا إيقافه و ال يقدر 
حلاقه إنس و ال جان ، محلته تلك البهية الرقرقة إىل السحاب مث عاد  و طرحته بني احملار ، أخذ  تلك الساكنة 

 النجوم و تعود و ترميه بني الرمال ، فتارة توصله القمر و اترة تذقه ملح البحر ، و ظال على هذا الوديعة ترفعه إىل
 احلال ظل  به و بكل ما به و بكل ما متىن تدور و تدور ، حىت جاءه الفجر فحان موعد الرحيل 

 

**** 

 صم  حلظا  و هو ميعن النظر يب ، مث عاود  البسمة مأل جبينه ....

موجته الساحرة إىل الشاطئ ، رم  به و عاد  من جديد ترحتل !! وحني أفاق وجدها رحل  ، لكن تلك  : ألق  به
املرة مل ترحل وحدها ، بل أخذ  كل ما به أخذ  منه عقله ، سلبته روحه حىت الفؤاد ، فرتكته دون شيء ، فأخذ 

 يفتش عن ذاته و عنها لكن دون جدوى مل جيد شيء! 

أيتيه هبا ، وجاءه الليل لكن جاء خايل الوفاض جاء دوهنا ، جاء ليله فارغ األايدي !! فلم أتتيه  فظل ينتظر الليل حىت
هي و مل أيتيه ما رحل منه معها ! و ظل هكذا أايم و أايم ، يقبع النهار ابنتظار الليل ، و حني أييت الليل يهبط املاء 
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ه فيها!! و ظل يرحتل بني الليايل يفتش عنها يفتش عن عقاًل يفتش عنها ، يفتش عن ما ضاع منه برحاها ، عن غربة ألقت
 و قلباً أصبحوا هم و هو بال وطن ! فسكنوا ألجلها الليل وطن !!

شيء ما بداخلي أنبئين أنه حيادثين ، أن كل حرف خرج منه هو يل ، و عاود النظر حنوي و كأنه خيرتقين حىت األعماق ، 
 و يرتشف قهوته و ببسمته ...

 تك هو وطن الغربة ؛ وطن قلوب و عقول طريدة ضالة دون وطن !!!: أخرب 

شرد  كثريًا مبا رواه جدي ، و حبكايته فأعلم أنه يعين هبا شيئًا ، فماذا أراد بتلك احلكاية ماذا حياول إخباري ؟؟ و 
 استطردي يل ....

: لألسف كلنا نعتقد أننا سباحون ماهرون ، لن تقوى علينا موجة عابرة ببحٍر هو بيتنا هو لنا وطن ، جيب أن تعرف أبن 
ليس كل هدوء و سكينه هي حقيقة ما نراه ، فنحن ال نرى من األشياء إال خارجها ما تريدان هي أن نراها و يبقى 

وصول إىل أي شيء يريد أو ميتلك ما يبغي ، هو ابحلقيقة مل يتعلم من داخلها عامل أخر ، و الذي يعتقد أبنه يستطيع ال
الدنيا شيء بعد! هناك أشياء ال نستطيع امتالكها مهما كان  رغبتنا هبا ! فال نعلم أننا نغرق اال حني متتلئ حناجران 

هن كثرياً بتقدير األشياء من حولنا ابملاء ، حني تشق أرواحنا صدوران خروجًا ، حينها نعلم أننا أخطأان التقدير و أننا نست
 ، لكن حني ال ينفع الندم !!!

ماذا يقصد فهل يعلم شيء عما يدور بداخلي هل يعلم أين أهواِك ! هل يعلم أنِك هي موجيت اليت فزاد غرقي ببحره و 
 تركتين طريدا ال أرض يل و ال سكن !!!  ! سلبتين كل شيء ! و تركتين غريباً بال وطن

ــــــــي .. و من يعلم ماذا يُبطن جدي ، فال أحد ميكنه التنبؤ أو معرفة ما يريده ، اال أنه دائماً يبغي شيئًا فال يقول  اي اهلــــ
كلمة إال و يريد من ورائها شيئًا ، لكن ماذا يهم اآلن مبا يعنيه فقد غرق  قواريب ببحر هواِك و غرق  أان مبوجة 

 عشقِك و قضي األمر !!

 عميت الطاولة لرتفعا عنها بقااي الطعام ، فوجدتين دون وعي أسأله ....غادرات أمي و 

 : هل هناك شيء حمدد تريد قوله يل اي جدي !!!!

: كال ليس من شيء حمدد ، هي فقط حكاية ذكرتين هبا أن  و ليلك الطويل الذي يبدو أنه بدأ لتوه و سيزداد غربة 
!!! 
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 عرتيين الدهشة منه أكثر ....فهزز  رأسي و مع كل حرف يردده يل كان  ت

 : إىل ماذا ترمي حتديداً ؟ فحقاً استسلم  و غرق  أان ببحورك  !

 فعل  ضحكته كثرياً ....

: أن  تستسلم ... تلك هي كذبة ابريل حىت و إن مل حين بعد! أم عن كونك غارق .. فتلك حقيقة ، لكن لس  أان 
 موجة ليلك !!

 يل و هو حيرك يديه على غري هدى ....فزاد  حرييت أكثر منه ، فاسرتسل 

: ال هتتم هلذا الرجل العجوز ، يبدو أنين أكثر  من فول أمك ابإلفطار ، و يبدو أنه جعل جدك اهلرم يهذي فال تشغل 
 ابلك !

هذا هو جدي ، بعد أن رمى ما جبعبته يغري جمرى احلديث ، و يرتكك تغرق ببحر ال ترى له شط من الظنون و 
 فجاريته و هل بيدي شيء أخر ؟ .... التخمينا  ،

 : أمل مينعك الطبيب عن هذا الطعام ! ملا ال تستمع إىل ما يقوله و تكف عنه ؟

 : و هل تستمع أن  ؟

 فتعجب  كثرياً ....

 : هو مل مينعين عن شيء !

 : و إن منعك فهل ستكف  ؟

 : إن كان سيضر صحيت ، ابلتأكيد سأمتنع عنه !

 ...فأخذ يرب  على كتفي .

: ال تكن موقنًا .. فال ميتنع أحدًا عن شيء يريده ، عن شيء يرغبه حىت إن كان به هالكه ، أمل تسمع من قبل مبقولة 
أن املمنوع هو أكثر املرغوب ، فتلك طبيعتنا خلقنا هللا هكذا نفتش وراء املمنوع و احملظور و حىت احملرم ، حىت أن أول 

ل أدم  التفاحة اليت منعها عنه ربه و أخرجته من اجلنة ، هذا هو اإلنسان حيلم مبا خطاايان هي العصيان ! و إال ما أك
 مينع ، يشتهي احملظور ، فال يريد سوى املمنوع  ، فال يتوقف بين أدم عن رفع راية العصيان ! 
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 مث صم  حلظة و نظر بعيين ، و هو يضغط كتفي بقوة ....

ال يكف عنها أبدًا حىت و إن أخرجته من جنته ، و مهما قيل له فلن يكف و هل : فكاًل منا لديه تفاحته احملرمة ، اليت 
 بعد ُنصح ربك ُنصح !! لكن ماذا نقول تلك هي احلياة ، و هؤالء هم أبناء أدم   !!!

حينها دفع  كرسي للخلف ، و مهم  للوقوف ، فقد بدأ  أفقد صوايب من ألغاز جدي و مل  إليه مشاكسا إايه 
.... 

 د أنه جيب أن تتوقف عن أكل طعامي أمي !!: أعتق

 فرماين هو وسط اليم ....

 : حني تتوقف أن  .. سأتوقف أان   !!!!!!!!!!!!!! 

اآلن فقد  صوايب ، و مألتين الدهشة منه حىت العنان ، فإن كان يعلم بعشقي لِك ، ملا ال يقوهلا و ينتهي األمر ، مل 
 ر ألغازه ....أعد أفهم شيء، لذلك قرر  اخلروج من حب

 : أعتقد أنين سأغادر اآلن ، فقد أتخر  كثرياً .

 فسحب كرسيه للخلف و وقف و هو ميسك بيدي ....

 : انتظر قليالً .. أريدك مبوضوع خيص العمل .

 .... ( محدا هلل سنتحدث بشيء أستطيع جماراته به  )حينها حدثين لسان حايل 

 : خري إن شاء هللا اي جدي !

 و هو يشابك يده بذراعي و بدأ يتقدم خطوة ....فهز رأسه يل 

: هو خري إبذن هللا .. ملا ال أتخذ بيد جدك اهلرم ألتكئ إليك ، و نتجول ابحلديقة و حنن نتحدث ، فكم أرغب 
 ابلتجول وسط تلك الزهور اجلميلة .

 فابتسم  له و أان أمسك بذراعه ، بدأان التجول و بعد حلظا  من الصم  سألين ....

 كيف هي أحوال العمل  ؟ :  
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 : احلمد هلل خبري كل شيء يسري حسب ترتيباتك .

 : و كيف هي أحوال أعمامك ابلعمل معك ؟

صم  حلظا  و أان أعلم مما هو خيشى ، و على الرغم من أن األحوال بيننا مل تكن جيدة ، اال أنين أجبته مبا يريد أن 
 يسمع  ....

 حياول االلتزام مبكانه قدر اإلمكان . : ليس من جديد ، أعتقد أن كاًل منا

 نظر حنوي و مل يعلق بشيء ، و كأن كالان ال يرغب ابحلديث عن هذا ....

 مشروع أجمد ابن عمك الذي خيص السيارا  هذا ؟ ذ: أالزل  تنوي تنفي

فشعاره ال تنزل حبرًا ليس لك به أجبته هبدوء و أان أعلم أنه ال يريد هذا املشروع ، فهو عادة ال يريد اجملازفة ابجلديد ، 
 قارب أو شراع  ....

: تكلمنا هبذا سابقًا اي جدي ، و قد أبلغته موافقتك ، مث ملا ال نرتك له جمال التجربة هو يريد هذا املشروع ، فلندعمه 
ري ، غري أنه و نرى ماذا سيحدث ، غري أن الدراسة املبدئية تؤكد أنه مشروع مربح و سريع العائد و لن يكلفنا الكث

 سيفتح لنا جماال  جديدة .

 فهز رأسه يل ، أعلم أنه ليس مقتنع ، لكنه ابلنهاية سيقبل ....

 : حسناً كما تريد أان أثق حبكمك ، و ال ضرر من التوسع األهم أن يكون مدروس .

ذ املشروع ، أهذا يكفيك : ال تقلق أعتقد أن كل شيء سيكون خبري ، و ابلنهاية إن مل تكن الدراسة مرضية لك فلن ننف
 ليطمئن قلبك ! 

 : جيد سنرى ، و ماذا بشأن التوسعا  اجلديدة للمصنع  ؟

هنا تتغري نظرة جدي لكل شيء ، فرغم كثرة مشاريعه و اختالفها بني التجارة و االسترياد و التصدير ، و مصنعني 
والده من قبله ، و لذلك هو حيرص دائماً أخرين اال أن مصنع األخشاب هذا يبقى له مكانه اخلاص عنده ، فكان ل

 على االهتمام به ، و اآلن يريد التوسع به .... 

 : حسناً .. كل شيء كما طلب  ، سنبدأ ببناء ثالث عنابر جديدة و جتهيزها .
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 فتوقف فجأة ....

 : أمل نتفق على مخس عنابر !

الباقي كمرحلة اثنية لتوسعا  ، هذا حىت ال نتعثر : نعم أن  طلب  مخس لكن ابلوق  احلايل سنبدأ بثالث ، مث أييت 
 حنن ندخل أبكثر من مشروع و توسعا  مخس عنابر ستكون مكلفة يف الوق  احلايل .

 : جيد.. لكن احرص أن ال يقف العمل بتلك التوسعا  ، أن  تعلم أن املصنع هو األهم عندي .

 إليه فهو ارث والده ....فأومأ  له برأسي ، فأان أعرف جيداً كم هو مهم ابلنسبة 

 : أعلم اي جدي .. و إن شاء هللا لن يتوقف شيء ، سيسري كل شيء حسب رغبتك .

 : هل اتفق  مع املكتب اهلندسي الذي سينفذ تلك التوسعا  ؟

 : لدينا أكثر من عرض ملكاتب هندسية كبرية ، و عمل  على توسعا  مشاهبة سنختار منها األفضل .

 بعد ؟: إذن فلم ختتار 

 بدأ  تتسلل إىل نفسي الدهشة ....

 : كال ليس بعد الزلنا ندرس العروض املقدمة هي كثرية ،لكن يهمنا ابألساس التكلفة ومواعيد التسليم .

 فوقف فجأة ، و مد يده يداعب إحدى زهرا  احلديقة ....

 : هناك عرض يهمين أن تضعه على طاولتك .

 : أي عرض هذا !

 : كرمي النجار .

 جتمد الدم بعروقي ، و اقتلعتين دهشة أوقف  احلروف بفمي .... هنا

 : كرمي  !!!!!!!!!!!!

 طرق بعصاه األرض مرتني و هو يقول ....
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: هو يريد أن يعيد فتح مكتب والده اهلندسي هنا ابلقاهرة ، يقول أنه يريد االستقرار و العودة للعمل ، و ابلفعل بدأ 
من املستشارين و املهندسني ، و قد أملح يل أبنه يريد تلك الصفقة حىت ترفع من ابلتجهيزا  و تعاقد مع جمموعة 

 أسهمه ، يريد أن يضع قدمه ابلسوق و هو حيتاج إىل دفعة قويه .

 فوضع  يدي على ذقين و بنظرة يعلمها جدي .....

 : لكن اي جدي ـــــــــــــ

 ل ....و قبل أن أتفوه بشيء ، تنهد جدي و كأنه يعرف ماذا سأقو 

 : أعلم كل ما تريد قوله عن كونه ال يتحمل مسؤولية شيء ، و عن كونه مستهرتاً أعلم كل ما يدور بعقلك .

 فرفع  له حاجيب و اببتسامة ساخرة ....

 : غري أنه ال عالقة له ابهلندسة من األساس !

أنه لن ينفذ املشروع هو فقط : أعلم ، لكن ملا ال تضع عرضه ابالعتبار ، هو سيقدم إليك دراسة جدوى ، غري 
 سيكون املدير للمكتب .

 : تقصد مدير لشيء ال يفقه عنه شيء ، أال ترى أنه يضع قاربه ببحر ال يعلم له شط!!

 ابتسم جدي بسخرية و هو يضرب بعصاه األرض .... 

تلك الدراسة مث تقرر ، و : و ما اجلديد بذلك ، تلك هي قصة حياته احلمقاء، و مل يعد يهم اآلن ، أريدك فقط أن ترى 
ال تنسى أن والده هو من أشرف على ترميم املصنع سابقًا و كان مبثابة ابن يل ، و رغم أنين لس  راضي عن تصرفا   
كرمي ، و ال عن أي من محاقاته ، و ال أفعل هذا ألجله ، بل ألجل والده ، فقط ضع عرضه على الطاولة . هذا كل ما 

 أطلب .

 ة ال أعلم إىل أي مدى ارجتف هلا نبضي ....و رمق شرفتك بنظر 

: غري أن هذا سيبقيه هنا ، فإن فشل هنا كما فشل ابخلارج سيعود إىل اجنلرتا مرة أخرى ، لكن تلك الصفقة ستبقيه 
 هنا .

 مث صم  حلظا  و نظر إيليا ....
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أن إبقائه هنا سيسعد اجلميع أال تعتقد  : هذا ما تريده والدته ، فهي تعتقد أننا ميكن السيطرة على محاقاته هنا ، غري 
 ذلك !!

مع كل حرف من جدي أشعر ابلتيه و الغرق ، لكىن حاول  ختطي دهشيت من مجلته األخرية ، و إضافتها إىل جبال 
 الدهشة من كل ما قاله هذا اليوم ، و شاكسته ....

أعهده فيك من قبل ! أن  تفصل بني : لكن منذ مىت و أن  تدخل العالقا  و العواطف ابلعمل ، هذا شيء مل 
 العالقا  و العمل فما اجلديد ؟

 فرفع عصاه و ضرب هبا قدمي مبشاكسة منه فابتسم  ....

: هي ليس  هكذا ، فقط ما املانع أن نعطيه تلك التوسعا  ، حنن نستفيد و هو يستفيد، و تسعد أمه ، و ابلنهاية  
  تريدها ، أو حىت حتلم هبا !!!كل شيء سيكون من حت  يدك و ال ختربين أنك ال

زاد  بسميت و رمقته بنظرة مشاكسة ابتسم هلا كثريًا ، فأعلم ما يرمي إليه جدي ، بعد كل تلك السنوا  كرمي يعمل 
 ‘‘....اليوم هو يوم سعدي  ’’ حت  يدي  

 : دعين أرى ماذا ميكنين أن أفعل هبذا الشأن ؟

 لين سابقاً ، و أثق أنك لن ختذلين الحقاً .: جيد أعلم أنك لن ختذلين ، فأن  مل ختذ

 : إن شاء هللا ... أمتىن أن ال أخذلك يوماً .

 : إبذن هللا فقط احرص على أن كل شيء يظل بيدك و تظل كل اخليوط بني أصابعك تفهمين ابلطبع .

 : ابلتأكيد اي جدي ال تقلق كل شيء سيكون كما تبغي .

 : هذا جيد .

 ى العمل سأذهب اآلن . السالم عليكم : لقد أتخر  كثرياً عل

 فرد إيليا جدي السالم و قد بدأ  ختطيه للمغادرة ....

 : و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته ، ابلتوفيق إن شاء هللا .                                     
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جدي اليت أغرقتين و أكاد أقسم أهنا يل و غادر  الفيال و أان حقًا ال أعلم يقينًا ما الذي حدث ، ابتداًء من حكاية 
عنِك ، فهل يعلم مبا يف قليب لِك ؟ يكاد الظن يفتك بعقلي ، هل رآان تلك الليلة ابحلديقة ؟ فهو األخر غرفته تطل 
على تلك الناحية منها ، أم أنه فقط يتحدث عامة ال خيتصك و أان ابحلديث ، كما قال جمرد ذكرى عن ليل و حكاية ، 

 تعب  من كثرة التخمني و أرهق عقلي أبلغازه ، أو ال يكفيين إرهاقي بِك و منِك !!!!! حقاً 

حىت أنين أصبح  أدعو هللا أنه يعلم ما بقليب لِك ، فقد تعب  كثريًا من أن ُأخبئِك داخلي ، أنه لشعور مؤرق أن 
 حتتفظ بسراً ال تقوى كتمانه و ال جترؤ جهره فيا ليته يعلم !!!!

فقة اليت يريد إعطائها لكرمي  فهي قصة أخرى...انطلق  ابلسيارة خارجًا ، فكاد عقلي يغادرين من كل ما و تلك الص
حدث ، خاصة مبسألة الصفقة تلك ، و رغم أنين أعلم أنه لن ينجح تلك املرة أيضًا ، فهو مل ينجح سابقًا أبي مشروع 

شخاص القالئل الذين يتفننون ابلفشل و فشله دائماً أو عمل حاول تنفيذه فلما سينجح تلك املرة !! فكرمي من األ
حتمي ، ألنه  خيتار أشياء ليس له هبا خربة ، و ال ميلك عنها أي خلفيه أو دراسة ، حىت أنه مل ينهي دراسته أبي من 

تركها  الكليا  اليت التحق هبا سواء ابلتجارة أو نظم املعلوما  أو حىت االقتصاد ، فدرس بكال منها بضعة أعوام و
مجيعًا ابلنهاية ، و حجته الدائمة أنه مل جيد ذاته أبي منها ، فما اجلديد ال أعلم ملاذا يريد جدي أن يعطي له تلك 
التوسعا  ؟ جدي يعتقد أنين سأقبل فقط ألجل اترخينا معًا ، ألجل أن أحتكم به و يكون هو حت  يدي !! لكن ما مل 

 عه و ال حىت هلذا السبب!!! يعلمه جدي أنين ما كن  سأقبل ابلعمل م

فبالعمل ال ترتك مشاعر االنتقام أو الغرية أو الصداقة حتركك ، ألهنا إن حتكم  بك ستفشل دون مربر . لكن يف وضٍع  
كهذا سأقبل فربغم ما أوقنه بفشله ، اال أنين لن أجازف بفكرة رحيله ، و رحيله يعين رحيلك أنِ  ، فإن كان إبقاءِك 

لب تلك الصفقة ، فسأدفع هبا مثنًا ألجلِك ، فلن أحتمل أن ترحلي بعيدًا عين ، فقد ُجن عقلي من قريبة مين سيتط
 يومني سافريت فيهما !! فماذا إن غادرِ  إىل أمد غري معلوم !! سأفعل أي شيء إلبقائِك قريبة مين .

 

**** 

 

يوم االحتفال بيوم ميالد جدي ، و كعادة العائلة  توال  األايم ثقيلة كما هي عادهتا بغيابك حبيبيت ، حىت جاء          
كل عام البد من أن يقام احتفال كبري بقصر جدي ، جيمع فيه العائلة و املقربني و األصدقاء و بعض شركاء العمل 
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اهلامني ابلطبع . كن  قلقًا كثريًا من عدم حضورك ، فالزل  مبنزل خالتك ألكثر من شهر اآلن ، سبع و ثالثني يوماً 
اآلن و أنِ  حترمينين رؤيتك ، حىت اعتقد  أهنم دهران أو ثالث ! ال أعلم هم فقط كثقل اجلبال لكن يبدو أن قدري 

 رق حلايل و قرر أبن يكافئ اشتياقي الذي أدماه غيابك بعد طول انتظار ، أبن حيضرِك إيليا !

حلفل ، كن  أوقن أن كرمي لن يفو  تلك فحني عد  للبي  ليلة االحتفال ، علم  أنِك رجعِ  يف الصباح من أجل ا
 الفرصة ليتحدث مع جدي عن تلك الصفقة و يقنعه أبن تكون له .

و لو تعلمي كم كن  أطوق شوقًا لرؤيتك ، حىت أن قليب كان ينتفض حني أخربتين جنا كم هي سعيدة بعودتك ، و 
ر حىت يبدأ احلفل لرؤيتك ، فدخل  إىل املكتب و أنِك لعبِ  معها ابحلديقة هذا اليوم ، و ألن قليب مل  يطيق االنتظا

وقف  أمام النافذة و كل ما يب معلق بشرفتك ، أرد  أن أراِك قبل احلفل ليس فقط ألن كلي ال حيتمل االنتظار ، و 
  لكن خوفًا من ذايت حني أراِك ابحلفل أخشى أن خيونين شوقي إليِك أمام اجلميع ، و بعد بضع دقائق من االنتظار ، و
كل ذرة يب تريد الصراخ ابمسك أن تناديِك حىت خترجي إىل الشرفة ، عربِ  من أمامها على عجل ، مث ُعدِ  و توقفِ  

 حلظا  على ابهبا و كأنِك تبحثني عن شيء ما ، لكن ما يهم فقد رأيتك !

و اي ليتـــــــــــِك حبيبيت تعلمي ماذا حدث يل حني رأيتك ، حىت الدم انتفض بعروقي شوقًا إليِك ، و جبال احلنني املتجمد 
بني عروقي ذاب  فيضان حىت وصل  شرفتك ، و حبور اشتياقي إليِك صار  جسرًا يصل به قليب لعينيِك . لكن أو 

أراِك فيها كنِ  كمن يغزل ثوابً من نبضايت وأشواقي إليِك ، و رقة عذوبتك   مرة كن تدري ما كان الغريب حقاً ! أن بكل 
كقصيدة خمملية تزداد مجااًل برقة حروفها و انسياب معانيها ، كقصيدة غزل بقمر العاشقني ، عزف حلن من لياًل حزين 

ة ، الذي يشع من عيناِك ليشعل أيسر مسامع املشتاقني ، أصبحِ  يل طريقًا ميلئه األمل و يستوطن جبنابته نبض احليا
روحًا انطفأ  هبا كل دقا  احلياة ، و رغم كل هذا األمل الذي يولد بداخلي كلما تراءي  عينيك ، إال أنين دائمًا كن  
أرى تلك النظرة احلزينة اليت تتوارى بني مهساتك الدافئة ، فمنذ اللحظة األوىل اليت رأيتك هبا و أنِ  حتاولني فيها إظهار 

لسعادة على وجهك ، إال أن هذه النظرة كان  ختون عينيِك و تطفو أحزانك ببحر أنفاسك ، تلك التنهيدة اليت قدر ما  ا
كان  تزيد من مجالك و جاذبيتك ، هذا احلزن الذي كان يعطيِك تلك اهلالة ، و هذا الغموض الذي يتماشى و سحر 

كان يوجعين هذا احلزن الساكن بِك حبيبيت ، و الذي مهما حاولِ  عينيك اخلاطف لنبضايت ، إال أهنا كان  تؤمل صدري ،  
خنقه حاولِ  دفنه بعيدًا ، كان  تفضحك ابتسامتك احلزينة ، و كثريًا ما تساءل  و نفسي ملا هذا احلزن الساكن 

ُأرغمِ  حياة مل مهساتك املالئكية ؟ أهذا احلزن فقط كونِك تزوج  رجال ال ترغبيه ! أكل هذا األمل الذي ميلئك ألنك 
ختتاريها ؟ أم أن هناك سر آخر ال أعلمه ! و ملاذا حيادثين قليب أبن هناك شيء مفقود ، شيء خمتبئ ، حىت أن كالمي مع 

 فماذا خُتبئني حبيبيت خلف أسوار غرفتك املظلمة ؟ ميس عنِك دفعين ألوقن أن هناك شيء أخر ، شيء ما تواريه !
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**** 

كما هو مرتب له ُمعد ، أقيم احلفل ابحلديقة الكبرية اليت تصل بني القصر و فيال  أعمامي ،    بدأ احلفل و كان كل شيء
كم أصر  أمي و عميت فهن من رتب للحفل ، كان كل شيء يسري بشكل جيد احلضور و احلفل ، كن  أسيطر على 

التفكري بِك ابلرتحيب ابلضيوف ذايت أو هكذا اعتقد  ، فقد رأيتك و ارتوي  منِك قدر اإلمكان ، و قد تشاغل  عن 
، فهو مل يكن احتفال بيوم ميالد كما هو املتعارف عليه ، لكنه كأي حفل عادي حىت أن جدي يرفض إحضار كعكة عيد 
امليالد و الشموع ، و يكتفي برتتيبا  حفل عادي ، و قد ذهب  للجلوس مع توفيق و هو أعز صديق يل ، حىت أنين 

الذي أثق به و أجد معه نفسي ، فأرى أنه يشبهين كثرياً بكل شيء ، لدي الكثري من األصدقاء أعتقد أنه صديقي الوحيد 
لكن توفيق األقرب إيليا على اإلطالق فأان أعرفه منذ سنني تعب  من كثرة عدها ، كنا نتحادث حني دخليت أنِ  إىل 

 د  ! احلفل ، و هنا فقد  السيطرة على نفسي متاما فلم أصمد كثرياً كما اعتق

و كان  تلك مريت األوىل اليت أراِك تتألقني فيها بثوب سهرة ، اي اهلـــــــــــــــــي ساحريت خطفِ  أنظار اجلميع دون استثناء 
حني دلفِ  إىل احلفل ، حىت أن توفيق سألين من تكون تلك احلسناء ؟ أجابه لساين أبنِك هي زوجة كرمي الثالثة و اجلديدة 

 ك من أهيم هبا عشقاً و أذوب هلا شوقاً . أما قليب فصرخ تل

فقد سحريت اجلميع جبمالك اهلادئ البسيط ، فحني رأيتك ختطني إىل احلديقة طار كل ما يب شوقًا إليِك ، و علق  عيين 
و كل ذرة يب خبطواتك ، حىت أنين أتمل  كل تفاصيلك كل ذرة بِك ، من ابدرة ثوبك الذي كان يغطي األرض من حولك 

األسود ، و هو يلتف بغصنك ، تلك الفراشة الرقيقة بلوهنا الذهيب اليت طُرز  لتلتف جبناحيها حول خصرك ، و  بلونه
وشاحه الذهيب املتديل على أكتافك ليواري ما ظهر منها ، إىل عقدك املتأللئ حول عنقك بفراشته الصغرية النائمة على 

فك كلما حتركِ  ، إىل وجهك املالئكي ، الذي يكاد يكون خاليًا من صدرك ، و قرطاِك املتدليني من أذانك ليداعبا أكتا
مساحيق التجميل ، إال البسيط اهلادئ من كحل شرقي أسود ارتسم  هبا عيناك فزاد  سحراً ، و القليل من أمحر شفاه 

ضواء القمر، فكل ما بلونه البين اهلادئ لثغرك الفتان ، إىل كل خصلة من خصال  شعرك امللتف كزهرة بريه انئمة حت  أ
بِك تلك الليلة زادك مجااًل فوق مجالك ، مل أعلم يومًا أن سحر املرأة و أتلقها يكمن ببساطتها و ثقتها ابختيارها فغلب 
حسنك هباء القمر ، فقد غزل  بكل ما فيِك أجبدية جديدة للجمال و األنوثة معشوقيت ، حىت أن احلسن من حسنِك 

 حبيبيت توارى خجالً !
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دم  إليِك و رحب  بِك و كرمي كما رحب  ابجلميع ، مث حتدث  مع كرمي قلياًل و ذكرته بتوفيق فلما يكوان تقابل منذ تق
سنني ، و قدمته إليِك أيضاً ، بعدها تركِ  املكان حبجة أنِك ستذهبني إىل جدي لتقدميه إليه التهنئة بعيده ، حاول  كثريًا 

ال أنين مل أفلح فقد تبعتِك عيين عدة مرا  ، و بكل مرة كنِ  حتاويل أن تتجاهلي أن أواريِك عن عيين تلك الليلة ، ا
وجودي ، حتاويل أن تواري عينيِك عين ، و أان األخر كن  أحاول أن أجتاهُلِك ، لكنين كن  أختذ مواقع بعيدة عنِك ، 

حدي من كان يسرق النظر ! أنِ  حىت يتسىن يل النظر إليِك دون أن يلحظ أحد ، لكنين اكتشف الحقًا أنين لس  و 
 أيضاً كنِ  تسرقني بعض النظرا  حني ال أكون أنظر ! كيف عرف  ! أخربين شخصاً ما !!

ظلل  على هذا احلال بعض الوق  ، أحاول االنشغال ابلرتحيب ابلضيوف ، أو التحدث إىل األصدقاء أو شركاء العمل 
لتها سواك ، و كلما حاول  االقرتاب منِك ابتعد  عين ، أو جاء ، حىت أنفض عقلي عنِك ، لكن دون أمل فلم أرى لي

 أحداً فال يتسىن يل احلديث معِك .

لـــــــو تعلمي كم كان هذا يؤرقين ، حىت أنه بدأ يغري من مزاجي كثرياً ، فقدر الفرحة اليت غمرتين لعودتك لرؤيتك ، اال أنين 
ا بِك ، ليس فقط رؤيتك من بعيد إىل أن رأي  كرمي جيلس إىل جوار و كجميع بين آدم أطمح للمزيد فيطمح قليب لكل م

 جدي حياول الفوز ابلصفقة ، فلم يعلم أنين سأعطيها له سلفاً !

لكن ما يهم اآلن أنه ليس جبوارك ، و ال يضع عيونه حولك ، لذلك قفز  إىل ذهين فكرة قد تكون جمنونة ، إال أهنا 
كل ما أبغي اآلن ، أعلم أهنا خماطرة أبن يراان أحد ، إال أنين مل أعد أحتمل منع نفسي ستمكنين من االقرتاب منِك و هذا  

فتواجدك ابملكان بعد كل هذا الغياب ، و ال أحادثك هو ما ال حيتمل و سيقودين للجنون ، اعتقد  أنين إن رأيتك قبل 
 ضرة وجودك كي أفقد صوايب .احلفل هذا سيخمد انر أشواقي إال أن كل ما بِك ُيشعل براكيين فيكفيين ح

انتظر  حىت جاء  إليِك يل يل ، و حينها ذهب  إليها مدعيًا أنين أتساءل عن إذا ما كان أحدًا ابلقصر خوفًا من أن 
تصحو جنا فتفزع وحدها ، و حني كن  أحتدث إليها و أنِ  حتاويل أن تواري عينيك عين شاكستها و دفع  يدها اليت 

 ري حنوك ، فتطاير  منه كثري من القطرا  حنو ثوبك ، و ابتل  أطراف وشاحك كثرياً  . متسك هبا كأس من العص

أخذ  يل يل ابالعتذار و أهنا مل تقصد ، حاولِ  ختطي األمر و أخربهتا أبنك ستذهبني للفيال لتنظيف ثوبك و تبديل 
جلانيب ، فلن يتواجد أحداً به ، حىت ال الوشاح بواحد آخر يتناسب معه ، و اقرتح  هي عليك أن تذهيب من ممر القصر ا

تعربي من وسط احلديقة و القصر ، أمام هذا اجلمع من املدعوين و أنِ  مبتلة و تعودي منه قبل أن يلحظ أحد غيابك و 
 ابلفعل غادر  .
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أستطيع أن حقاً مل أخطط لذلك ، فقد خطط  أنك ستدخلني إىل القصر لتنظفي ثوبك و ليس به إال القليل من اخلدم و 
أقرتب منك لدقيقة أو دقيقتني ، أما فكرة املمر تلك فلم ختطر ببايل ، و كان  ابلنسبة يل استثنائية ، اعتقد  أن يل يل 

 تستحق مكافئة هلذا ، حىت اعتقد  أن قدري بدأ هو األخر يغري نظرته جتاهي !

و دخل  إىل املمر ، طلب  إىل طلع  أن يكون بعد دقائق من مغادرتك تنصل  من احلفل ، تواري  بعيدًا عن األنظار 
 ابلقرب من مدخله حتسباً ألن يدخل أحداً إليه إال أن هذا مستبعد ، لكن ال مانع من اختاذ بعض االحتياط . 

انتظرتك أبول املمر من الداخل ابلقرب من بعض الشجريا  املتقاربة ، مل يكن املمر مضاء ابلقدر الكايف ، فال مير منه 
، و بعد اثنا عشر دقيقة من انتظاري لِك عدِ  ، تقدمِ  بضع خطوا  إىل داخل املمر مث توقفِ  ، التفِ  خلفك  أحداً 

يبدو أنِك شعر  وجود أحدًا ابملمر ، نظرِ  خلفك ابهتمام أتملِ  املمر حلظا  ، كان يبدو توترك واضحًا و حني مل 
ن ال أحدًا هناك ، حتركِ  خطوتني و قبل أن ختطو قدمك الثالثة تري شيئًا عدِ  و نظرِ  أمامك و كأنه اطمئن قلبك أ

توقفِ  فجأة ، التفِ  خلفك اثنية و أيضًا مل تري شيء ، لكن تلك املرة ارتسم  بوجهك نظرة مرتعبة ، فعدِ  و 
ل أن متعين نظرِ  أمامك ، و قبل أن حتركي ساكنًا تلك املرة كن  أصبح  خلفِك مباشرة ، فالتفِ  فجأة خلفك ، و قب

 النظر مبن خلفك صرخِ  خبوف شديد ............. 

وضع  يدي على فمك قبل أن يعلو صو  صرختك ابملكان ، هو كان من املستبعد أن يسمعها أحدًا ، ليس فقط 
رد أن ألننا كنا أبخر املمر من اجلهة األخرى ، و أيضًا لعلو صو  املوسيقى ، وانشغال اجلميع ابحلفل ، اال أنين مل أُ 

أترك احتمال لشيء ، دفعتك إىل احلائط خلفك و الزال  يدي على فمك ، أحاول هتدئتك ، كنِ  كمن رأى شبحًا ، 
 و بدا خوفك جلياً .... 

 : اهدئي اميا ال ختايف هذا أان .

 نظر  إيليا ، كان  عيناك مرتعبة ، و كل ما بك ينتفض ، و الزال  يدي على فمك ....

 هدئي ، سأرفع يدي اتفقنا و لن تصرخي !: هذا أان ايسني ا

فأومأِ  برأسك إجياابً ، و أنِ  حتاولني متالك نفسك و حني رفع  يدي أخذيت نفسًا عميقاً ، مث رحِ  تضربينين بيديك 
 بقوة ، و عينيِك متتلئ غيظاً و تصرخني بوجهي .... 

 : أيها األمحق كد  أن توقف قليب ، كد  أن تصيبين بسكة قلبية !

 ضع  يدي على فمك مرة أخرى ....و 
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 : أسف حبيبيت ، حقاً أسف مل أقصد إخافتك ، اهدئي و لتخفضي صوتك قد يسمعنا أحد!!

حينها انتبهِ  أين حنن ، و إن مسعنا أحدًا أو رآان معًا هبذا الوق  و هذا املكان لن يكون هذا جيدًا على اإلطالق ، 
 . فدفعيت يدي و نظراتك متتلئ مين غضباً ...

 : ماذا تفعل اي ايسني ؟

حينها صم  مل أنطق بكلمة ، فكم كن  أشتهي النظر بعينيك ، و أنِ  قريبة مين وأنِ  بني يدي ، كم كن  أشتهي 
 أنفاسك داخلي فعاود  سؤايل ....

 : أجنن  ! ما الذي تفعله إن رآان أحداً اآلن إن رآان كرمي فنحـــــ

 أستطيع وصفه أو حىت احتماله !!: اشتق  إليِك .. ابلقدر الذي ال 

صميت و غرق  عيناك ببحور عيناي ، و أصبح كل ما بك ينتفض بني يدي ، انتفاضة شوقًا انتفاضة عشقًا و اشتياق 
 و وجدتين أمهس لك اثنية ....

 : فقط لو تعلمي كم اشتق  إليِك إىل مهساتك إىل أنفاسك إىل كل ذرة بِك !

 : ايسني توقف .

 االبتعاد عين كل هذا الوق  ؟ : كيف استطع ِ 

 : ايسني أرجوك اتفقنا أن ال نتمادى هبذا اجلنون اتفقنا أن نبتعد ، اتفقنا ــــــــــــــ 

 ابدرتك مسرعاً و أان أمسك بيدك  ....

 : ماذا ؟ توقفي اميا ، مل نتفق على شيء !

 : ماذا ؟ ايسني أن  وعدتين !

 ....فابتسم  لك و رفع  إصبعي بقطعية حنوك 

 : كال مل حيدث .. أان مل أعد أبنين سأبتعد عنِك !

 : قل  يل ـــــــــــــــــ
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: قل  أنين أحاول اميا ، قل  أحاول ابتعادك و ال أستطيع ، هذا ما قلته مبنزل ميس أنين أحاول و أحاول ، أان أعلم 
 جيداً كل حرف خيرج من فمي .

 يدك و أان أمسك هبا ، لكنين مل اتركها ... حاولِ  سحب يدك من يدي ، و أنِ  تنظرين إىل

 : أرجوك ال تفعل هذا يب  !

 : أرجوِك أنِ  حبيبيت توقفي عن العبث بكل ما فيا .

 و اببتسامة ساخرة ....

 : أان هي من يعبث بك ! فماذا تفعل أن  يب إذن ؟

 : أان ُأحبك اميا أعشقك أعشق كل ما بكـــــــــــــــــــــــ

 مل ، وضعِ  أانملك على فمي ، حينها ضاع كل ما يب  ....و قبل أن أك

 : توقف ايسني ..... أرجوك أان مل أعد أستطيع التحمل أكثر !

 فأمسك  بيدك ، و قبل  أانملك ، مهس  لِك .... 

 : فقط توقفي عن اهلروب حبيبيت توقفي عن حماربة كل ما بِك و من أجل ماذا تفعلي هذا يب و بِك ؟

 عيناك ابلدموع ، و اختنق صوتك كثرياً ....  بدأ  تتألأل

 : من أجل أن أظل كما أان ، فال أستطيع فعل ذلك اي ايسني ال أستطيع !

 فوضع  يدِك على قليب ، و عيناي مسافرتني بكل ما فيِك ....

تلك الدموع  : أان مل أطلب منك شيء حبيبيت ، كل ما أريده و أرغب به هو قلبك ! توقفي عن البكاء فلو تعلمي أن
 حترق قليب و تشعل بركان بصدري !

 : ماذا تريد مين أن أفعل فال حيلة يل سواها ، أصبح  كل ما أمتلك !

: قاتلة  أنِ  حبيبيت ترين دموعك ضعفًا و قلة حيلة منك ، و أراها قوة تزلزل كل ما يب تشعل براكني غضيب ألثور و 
 أحطم كوانً ألجلك 
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أصابعي متسحها عنِك ، فـــآه لو تعلمي ماذا حدث يل حني مس  يدي جبينك ، كأين ملس  فزاد  دموعك وارحتل  
القمر ملس  السحاب ، و وطأة قدماي اجلنة ! و مل أقدر منع نفسي عنِك و أان الغارق بني يديك الغارق ببحور 

أن تلمس أمجل لوحة  األشواق إليِك ؟ كيف أمنع قليب املشتاق إليِك من أن متس أصابعي كل حرف بقصيدتك ؟
ُحفر  مبالحمك ، و أان املشتاق للمسة منِك ملسة حُتيي قليب الغارق بِك ، املشتاق لكل مهسة من صدرك كي تسري 
بني أورديت ، كيف هلذا الضعف بعينيك حني انتفض  أوصالك أن جيتاح كياين و يزلزل كوين ؟ كيف لضعف امرأة بني 

األنفاس و سحر العنِي ؟ كيف لضعفك بني يداي أن يقوى على كل أسلحة  يداي أن يقتلع جذوري و يزرعين بني
الكوِن ؟  كيف هلذا العشق بعينيِك أن أيسر قليب ؟ كيف خلضوعك أن خُيضعين ؟ أن أستسلم لِك دون قتال دون 

 مقاومة ، أن أستعذب من أجلك ضعفي !!!

 : أحبك اميــــا أحبك  

حرفاً حرفا ، لريتشف القلب من شهد طارده ليايل ابلطرقا  ، فغرق ثغري تلك اللحظة أخذ  أقبل جبينك و وجهك 
بني شواطئ ثغرك ، فثمل قليب من الشوق حىت أيقن أنه لن يرتوي منِك إال غرقاً فيِك ، لن جيرؤ يوماً أن يتنفس غريك ، 

ايف حتاول منعي ، فشهد تلك اللهفة أبنفاسك و أوصالك تنتفض بني ضلوعي ، و رعشة يديِك و هي ابلكاد حتاول ايق
اللقاء بعد مرارة الغياب كأس ُيسكر النبض و األنفاس ، فلوعة االشتياق و احلنني بِك كان  أقوى من عقاًل مل يقدر 
منعك أو منعي ، فتهاو  منِك أشواقك و كأنك من العشق أكثرِ  الشوق فثملِ  حىت غرقِ  ! فاهنار  على أعتاب 

و أيقن  أنِك فقد  األمل أبي انتصارًا ابهلروب من عشقك ، و استسلم  حصونك ليايل الغياب أخر دفاعاتك ، 
 أمام اجتياح االشتياق مواليت و مليكة عرشي و كل أحالمي . 

و مل أفق من سكريت بِك إال على اهتزاز هاتفي جبييب ، فقد اتصل يب طلع  ليخربين أن جدي يبحث عين . فأفقِ  من 
، و مهم  للمغادرة دون أن تتفوهي كلمة أو حىت تنظري إيليا ، و قبل أن تتقدمي سكرتك يب أبعد  يداي عنِك 

خطوة ، بدا يل أن هناك صو  أحدًا أخر قادم ابملمر ، فأمسك  بك من يدك و أوقفتك و قبل أن تتفوهي حرفًا ، 
اآلن قضي على   أشر  إليِك أن تصمِ  و حني أطلل  برأسي رأي  أحدهم قادم ، فتوقف كل ما يب عن احلركة ،

كالان ، فسحبتك من يدك و دفعتك خلف تلك الشجريا  هبدوء ، و أان أضع يدي على فمك ، و كان كل ما بِك 
أين طلع  أين ذهب هذا األمحق  )ينتفض خوفاً من أن يراان أحداً و مل أكن أفضل منِك حاالً ، و مهس يل لسان حايل 

 (؟ 
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و كل ما بِك ينتفض ضممتك إىل صدري ، مهس  أبذنك كل شيء سيكون حينها تشبثِ  بذراعي ، كنِ  متسكني يب 
خبري ، توارينا خلف الشجريا  و ألن املمر مل يكن منريًا ابلقدر الكايف ، فإن من دخلوا املمر مل يروننا أو ابملعىن األدق 

 مل يكونوا منتبهني ، فكان لديهما ما يشغلهما ؟؟

كانوا متخفني عن األنظار ، ابلبداية مل أكن أعرف من دخل إىل املمر ، لكن حني فهما اآلخرين كانوا متسللني مثلنا ،  
 حتدثوا كان  املفاجأة األكرب يل ...    !!!!!!

 حتدث  بصو  مرتعش ....

 : أخاف أن يراان أحد !!!

 قتلع رأسي  !!: ليس مهم أن يراان أحد املهم أن ال يكون ايسني ! اي اهلــــــــــي إن علم ايسني مبا بيننا سي

 : أن  رجل و ختافه إىل هذا احلد ، فماذا أفعل أان الفتاة ؟

: حبيبيت أان ال أخافه لكن األمر معقد قلياًل  ايسني صديقي ابحلقيقة هو أقرب صديق إيليا إن علم أن شيئًا يدور بيننا 
مثلي ، هو يعتربين أخاه لكن  دون علمه هذا سيكون سيء ، حقيقًة سيكون سيء جدًا يل يل ، أنِ  ال تعلمي أخيكِ 

هو لن يفهم أنين أحبك سيعتربها خيانة له ، و حينها سيقتلع رأسي حرفيًا بكل معين لتلك الكلمة ، سرتتدين األسود 
 قبل األبيض حبيبيت !

 بضحكة هادئة ....

 : توفيق أان ال أمزح  هنا !

 ي أن يتالعب يب أكثر من ذلك !!!!نعم تلك كان  صاعقيت فصديقي األقرب إيليا مع أخيت ، هل لقدر 

 فرد هلا بصو  جاد ....

 : أتعتقدين أنين أمزح حبيبيت !! محقاء تلك احلقيقة سيقتلين أخيِك 

 : أان خائفة من أن يوافق جدي على الشخص املتقدم خلطبيت !

 فقال بصو  غاضب ....

 : انسي هذا األمر .. هذا لن حيدث أنِ  يل .
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 : ماذا سنفعل ؟

 ي فقط ارفضي لن جيربك ايسني على شيء .: ارفض

 : أعلم .. لكن جدي و أمي أيضاً مرحبة به  !

 : ال يهم .. إن قال ايسني ال فال يهم جدك ، أو أمك ، أو حىت إن اجتمع  عائلتك كلها !

 : أان خائفة كثرياً توفيق 

 : ملا ال تدعيين اطلب يدك للزواج اآلن !

حىت قبل أن ُتكمل ، فلن يقبل جدي بك ، و كل تلك اخلالفا  بينك و بني  : ليس اآلن توفيق .. سريفضك جدي
 أدهم أخيك و األسوأ أنه سيمنعين عنك .

 فاقرتب منها و أمسك يدها و ضمها إليه بقوة ....

 : أنِ  يل حبيبيت ، و لن تكوين لغريي أفهمِ  .

ال أعلم ما حدث يل فقط كن  أستشيط غضبًا ، مث مال إليها.. و قبلها وكان  هي األخرى تبادله القبلة ؛ حينها 
وكد  أفقد صوايب و أخرج إليهما ، و إن مل تكوين أنِ  هي من معي لفعلتها ، لكين متسك  ببعِض من عقلي حىت 
 أنِك الحظ  غضيب الذي حاول  منعه ، لكنين مل أكن ألحتمل أكثر اال أنك أمسكِ  بذراعي ، فتمالك  نفسي 

 حني تصاعد رنني هاتفه ، و حني أخرج اهلاتف من جيبه و رأى اسم املتصل فقد صوابه و ذعر و مل يتوقف عنها إال
 وختبط كل ما به و غرق بعرقه ملاذا .......؟ 

ألنين كن  أان املتصل ! فلم أحتمل أكثر فأخرج  هاتفي و اتصل  به و حني رأى صديقي العزيز امسي و أخيت بني 
 يديه كاد يغشى عليه .

 مث انتظر هو دقائق و تبعها . ذهب  هي

 ؛؛؛

 حينها مل أكن أصدق نفسي و كاد عقلي يغادرين حىت أنين خاطب  نفسي بصو  عايل ...
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 : أكان حقاً هذا صديق عمري و أخيت معاً !!!!!!!!!!! 

 مث التف  إليِك و ابتسم  بسخرية و أان انظر إليِك ....

 حبيبيت !: أمها حقاً ؟ أم أنين أكثر  من مخرك الليلة 

 : ايسني ماذا حدث ؟ مها حيبان بعضهما فما املشكلة !

 فثُر  ضدك كن  أرغب أن أنفجر كالربكان أبحد و كن  أنِ  من أمامي ....

 : مها خيوانين اميا .. هذا ليس حب تلك خيانة يل !

 فنظريت حنوي و الدهشة ترتاقص أبحداقك  ....

 و من خنون حنن  ؟: 

 ميلئين ....نظر  إليِك و بغضب 

 : ال تضعيها بنفس امليزان اميا !

 فعقديت حاجبيِك و شبكيت ذراعيك ....

 : جيد أخربين إذن أبي ميزان تريدين أن أضعها ؟ 

 : مها ال يقف بينهما شيء ، ال مينعهما شيء ، أما حنن فكل شيء ضدان !

 ابتسمِ  بسخرية زاد  من غضيب ....

تلفة ، هي مسألة نسبية فالقدر نسيب حىت اخليانة اي ايسني ابت  نسبية االن ، ما تراه : كال منا يرى األشياء من زاوية خم
 أن  ال شيء يعيق طريقهما ، هم يروهنا قدرا يقف أمامهما و حيول بينهما متام كما ترى أن  لنا !

 حينها اثر  ثوريت ضدك أكثر ....

، و مل أكن يومًا أخاه ، توفيق صديقي الوحيد و هي أخيت و   : هم خانوين اميا ، أم كرمي فلم يكن يومًا صديقي الوحيد
 كالمها خانين !!

 زاد غضبك و ثورتك أكثر ضدي ، و أنِ  تلوحني بيديِك ....
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: هو حيبها و يريدها يقول أنه سيفعل أي شيء ألجلها ، ملا تنكر عليهما ما تفعله أن  ، ملا حترم عليهما ما تستبيحه 
العشق واحد أم أن ميزانك غري ميزان الكون ؟ أو ليس حبر الغرام واحد و اجلميع به غرقى ؟ أم أن لنا ، أو ليس ميزان 

لك احلق أبن حتييا به و ال حيق هلم سوى املو  فيه ؟ أقله أن ما يقف بينهما أن  فقط ، و إن أصبح  أوقن أهنما مل 
 خيطئا ابخلوف منك !

   أن أجد شيء أقوله  ....حينها انتبه  أنين أفسد  األمر كله ، حاول

 : اميا ... حبيبيت ــــــــ

فعاود  عقد حاجبيِك و ذراعيك و تنتظرين ما سأبرر به ما قولته ، و تلك املرة مأل وجهك نظرة غاضبة مين و ع ال 
هم هبا كربايئك فوق كل شيء حىت أان ! و هذا أشعل ضيق صدري و غضيب ، و كأنك تقولني يل برر ما تريد فلم يعد ي

.... 

 : هال تكفي عن النظر يل بتلك الطريقة اميا !!

 : سأكف ايسني سأكف .

 مث التفيت راحلة حىت قبل أن أقول شيء أو أبرر ، و كأنك تعرفني أن ليس لدى ما أقوله ... 

 : اميا اميا ... جيد هل ميكن لتلك الليلة أن تصري أسوء !!!

 ة .حاول  ندائك لكنك مل تلتفي حىت و رحليت غاضب

 

عد  إىل احلفل ، سأل جدي عن سر غيايب فتعلل  أبنين كن  أجري تليفواًن هامًا حاول  اهلدوء و التعامل مع يل يل 
تلك الليلة محل  بني دقائقها الكثري و الكثري من و توفيق و كأن شيء مل يكن ، أما أنِ  فتواريِ  عين الليل أبكمله ، 

 أتوقعه !املفاجآ  ، و محل  يل ما مل أكن 

 حني انتهى احلفل جلس  حبجرة املكتب معلق بشرفتك كعاديت ، أعلم أنِك غاضبة و هذا كان يثري جنوين !! 
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**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترفقي يب يف الغياب ؛ فكلي يرتبص يب ألجلك ؛ نبضي متحصناً بقلبك ؛ 
متهلاًل مهلاًل بغرام عينيِك ؛ تُشق روحي بصحاري الشوق هنراً تصل به 
 السبيل إليِك ؛ فرفقاً بقلٍب اختطفته أنفاسك ؛ و عقٍل مفتقد مين هبواكِ 
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عاود  بعقلي كل ما عم اهلدوء و السكون ليايل كثرية بعد تلك الليلة الصاخبة ، كل شيء مستقر نسبيًا ،            
األمور كما ترينها أنِ  ، قليب كان يعلم حدث بيننا ، حاول  وضع غضيب من توفيق و يل يل جانبًا ، يف حماولة لرؤية 

أنِك حمقة ، فلما أنكر على قلبهما العشق و أان غارق به ! لكن عقلي كان غاضبًا منهما فلم أكن أتوقعها املفاجأة  
، ال أنكر  أن نظريت قد تغري  ابجتاه أشياء كثرية ، اال أن قليب الزال اثب  على عشقك بل و كان  أكرب من احتمايل 

يزيد كل حلظة فيِك غرام ، و أنِ  أيضًا الزلِ  اثبتة على عنادك ، و الزل  غاضبة مين لكنِك مل تبتعدي تلك املرة 
على األقل و هذا جيد ، فلم حترميين رؤيتِك ، تتواري كثريًا عين لكن أظل أستطيع رؤيتك ، يصعب االقرتاب خاصة 

يء إلرضائك ، أعلم أن غضبك ليس فقط ملا حدث ابملمر مع كل هذا الغضب منِك ، لذلك أحاول أن أحبث عن ش
تلك الليلة العاصفة ، و لكن أيضًا لوضعنا املعقد ، أعلم أنين كن  أمحق تلك الليلة و تفوه  أبشياء أغضبتك لكنين  

 كن  غاضب كثرياً منهما حانق على ما فعلوه قد تكوين حمقة لكنين لس  خمطئ أيضاً  !

فاء ، ال يستحق قليب اهلائم بك أن جيازى بعد كل هذا الغياب و السفر جبفاء عيناِك ، أبعد لكن ال أستحق كل هذا اجل
 الغياب جُتازيين ابلغياب ؟ 

 

**** 
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، حىت أنفاسي تؤملين ألنك  أصبح هذا كثرياً على قليب احتماله ، فلو تعلمي كم قليب غاضب مين ألنك غاضبة         
وازن و السيطرة على ذايت ، لكنين أشعر أن كل ما يب مرهق ، أشعر أنين مؤرق عقلياً حزينة و هذا بسبيب ، فأحاول الت
 و فكرايً فكل ما يب داخل بصراع .

فلدي الكثري من اخلالفا  مع أعمامي تلك األايم كالعادة ، خالفا  كثرية ختص العمل و إدارة املصنع و الشركة فهم 
الكربى ، حياول عمي األكرب سيد و والد زوجيت املصون افتعال  غاضبون ألن جدي أسند يل إحدى صفقا  الشركة

بعض األزما  اليت ختص العمل ، حىت يثب  عدم قدريت على إدارة أي شيء مبفردي ، غري أن الوق  قد حان إلعالن 
و  املكتب اهلندسي الذي سيحصل على صفقة توسعا  املصنع ، و الذي مل يعلم أحد بعد أنين سوف أسنده إىل كرمي

هذا فقط ألجل أن تظلي جواري  ، كل شيء مل يكن يسري جيدًا بتلك الفرتة ، شعر  ألول مرة منذ زمن بعيد أبنين 
بدأ  أفقد زمام األمور من يدي ، وسط كل تلك الصراعا  داخل العمل ، و ابملنزل مع زوجيت من انحية و العائلة 

 من انحية ، و األسوأ بقليب معِك أنِ  !

قرر قدري أن ُيشعل اللعبة اليت هدأ  وتريهتا ، و يغازل أحالمي اثنية ، و يعاود التالعب يب لكن تلك  حىت جاء يوم
 املرة كان  بقوة أكرب !!!!!

كان لدي اجتماع هام مبجلس اإلدارة ، كن  منهمك كثريًا أحاول شغل تفكريي عنِك فقد مر ثالثة أايم متتالية مل أراِك 
يزعجين أحد فال أحب أن يقاطعين أحدًا أثناء وجودي أبي اجتماع ؛ بعد مرور بعض هبم ، طلب  إىل طلع  أال 

 الوق  دخل طلع  إىل غرفة االجتماعا  فصح  بوجهه بغضب ....

 : أمل أخربك أال يقاطعين أحداً 

 : أعتذر ايسني بك لكنه شيء هام ال حيتمل التأجيل 

أن أي من كان فلينتظر حىت ينتهي االجتماع ، لكنه عاد و مهس يل أخربين أبن هناك ضيف هام يريد مقابليت ، أخربته 
 عن من يرغب مبقابليت .

مألتين الدهشة حني ردد على مسامعي اسم الضيف ، وقف  مسرعًا ، و طلب  إليهم أتجيل االجتماع  ، خرج  من 
 الغرفة مسرعاً ذهب  إىل مكتيب ، حني فتح  الباب ..............
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، أنِ  حبيبيت هي من يرغب مبقابليت ، حني رأيتك أمامي مل أكن ألصدق عيين ، أنِ  هنا أمامي و أان  وجدتِك أن ِ    
الذي يشتهي طيفك ، لو تعلمي أن كل ركن من أركاين اهتز يب حني ردد طلع  امسك على مسامعي ، اليت كاد  ال 

ة منِك ! أان هو املتيم بتفاصيل غيابك قبل تصدق أنك هنا حقًا ، فكيف يل أن أفكر و أان هو املشتاق لنظرة عابر 
حضورك ! أأنِ  حقًا هنا حاضرة أمام نبضي و عيين ! أأنِ  هنا واقعًا أمام أنفاسي و روحي و لسِ  حلمًا يراودين أو 

 وهم يشتهي قليب !!!!

بضع دقائق دخل  إىل املكتب و أشر  إىل طلع  أن يقف ابلباب حىت ال يدخل أحدًا ، أغلق  الباب ، و وقف  
اثب  مبكان ، ال أحترك و ال أتزحزح ، أمأل عيين بِك و منِك ، أكاد ال أصدق ما أراه حىت انك اندهشِ  كثرياً من ردة 

 فعل ....

: ماذا بك ؟ ملا تقف هكذا ؟ أعتذر عن حضوري دون موعد، أان كن  أنتظر حىت تنتهي لكن طلع  هو من أصر 
 على دخويل إىل مكتبك ـــــ 

 ق  إليِك كثرياً عشق قليب  !: اشت

 خجل  عيناِك و امتأل  وجنتيِك محرة أشعل  قليب أكثر و أكثر ....

 : أعتذر فلم أشأ أن أقاطع عملك ، فقد أتي  دون موعد سابق و أعتذر بشدة عن هذا لكــــــ

 حترك  حنوك ، و قبل أن تكملي ....

 ون استئذان .: أتتيين مىت شئِ  .. و مىت أتيت تدخلي إىل مكتيب د

 : هذا لطفا كبرياً منك ايسني بك !

 حينها وقف  مكاين فحقاً فاجأتين منِك ، فرددهتا لك بدهشة ....

 : بك !!!! ماذا يعين هذا ؟

 و قبل أن تقويل شيئاً ، عد  و تقدم  إليِك خطوا  و أان أشري بيدي ....

ال يكفيك عقااًب يل إىل هذا احلد ! أقسم أنين مل أعين : أعلم أنِك الزل  غاضبة مين ، و أعلم كم كن  أمحق ، لكن أ
 ما قلته 
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: لس  غاضبة منك ، أن  قل  ما تريده و ما تشعر به و انتهى األمر ، ما من عقاب و أكرب دليل على هذا أنين هنا 
 و أريد أن أطلب منك معروفاً تسديه إيليا ! 

 : لك ما شئِ  حبيبيت ، أي شيء تريديه هو لِك !

 ِ  و بدا التوتر واضح على وجهك ، سألتك ....فجلس

 : ملا كل هذا التوتر ؟ أهو شيء صعب إىل هذا احلد ؟

 : أعتقد أنه ليس سهاًل يل ، ولكن لك أعتقد أنه بسيط لك !

 فجلس  إىل الكرسي املقابل إليِك ....

ي إىل ما ترغبني به ، و سآتيِك : أريدك أن تعلمي أنِك إن طلبيت جنمة من السماء سأحضرها حت  قدميك ، فقط أشري 
 به .

 ابتسمِ  يل تلك االبتسامة املالئكية اليت تنتزعين من ذايت و تزلزل عروشي ....

 : ال لن تصل إىل جنمة و ان كن  قد أخجلتين بكرمك ، و زد  طليب صعوبة .

 : اميا حبيبيت فقط اطليب ما شئِ  ، و سأليب أي رغبة لِك ، فهذا كل ما أطمح له .

 : أعلم أن كرمي يتفاوض معك على صفقة ختص العمل  ، أليس كذلك ؟

 : نعم هناك بعض التوسعا  مبصنع جدي و هو يريد املشاركة .

 : أعلم أنك الزل  تفكر ابلعرض ، و هلذا جئ  إليك .

 صميت قلياًل و قد بدأ  أفهم ملا أنِ  هنا ....

 : تريديين أن أقبل العرض !

هتزاز كما هي عادتك حبيبيت حني توترين ، صميت صمتًا قدر جاذبيته حني تصم  شفتاك صميت و بدأ  قدميك ابال
لتبدأ عيناك بثرثرة من نوع أخر ، و كأن عينيك تعطى لصمتك قبل كالمك سحرًا خاصًا ، أخذ ينقلين إىل عامل ليس به 

 أو هكذا اعتقد  .... غريي و أنفاسك قاتليت بسحر صمتك قبل كالمك.. فقل  لِك و قد علم  ملا أتيتين
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 : أخربتك أن لِك ما شئِ  ، اعترِب أن تلك الصفقة أصبح  له .

 فوقفِ  قُباليت و ابدرتين دون تردد أو تفكري بصاعقة ردك ....

 : أريدك أن ترفض العرض الذي قدمه لك !

ين إليها عينيك لتزرعين جاءين هبا صوتك كقنبلة مدوية انفجر  يب ! اقتلعتين دهشة منِك ، أسقطتين من مساء أخذت
أنفاسك بني السحاب ، فتعيديين فجأة إىل أرض صلبة ارتطم  هبا بقوة ، توقف كل ما يب حلظا  من هول الصدمة 

.... 

 : ماذا قلِ  ؟

 : فقط ارفض و أخربه أن عرضه ال يناسبك و أن لديك ما هو أفضل 

 وقف  و أان أحاول مللمة عقلي من صدمته ....

 عتقد  أنه أرسلكــــــــــــ: ال أفهم .. ا

 : كال مل يفعل ، و أن  لن ختربه عن تلك الزايرة ، إايك اي ايسني سيقتلين إن علم !!

: حسنًا .. هل يل أن أعلم ملا تريدين هذا ؟ أنِ  تعلمي أنه يريد تلك الصفقة و أبي وسيلة ! أتعلمي أهنا ستحسن  
 كثرياً من أوضاعه ؟ ملاذا تريدين أن أرفض ؟

فعاودِ  اجللوس ... صميت و تلك املرة صاحب صمتك تنهيدة ، قدر ما ملئ  صدري أبنفاسك اليت اشتهيتها 
 بصحِو قبل منامي ، إال أهنا أشعرتين أبنِك لس  خبري ، اسرتسلِ  هبدوء و ضعف ....

 : فقط ارفض أخربين أنه لديك عروض أفضل من عرضه كثرياً ، فقط اقبل أي منها.

 بئين أبن شيء ما وراء هذا فعاود  سؤالك حبدة ....فبدأ قليب ين

 : ملـــــــــــــــاذا اميا ؟ ملــــــــــــــــــــــــــاذا ؟

 فعاودِ  الصم  كعادتك ، فبدأ  أثور ....
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: ال أعتقد أنين سأقبل بصمتك إجابة أتي  إيليا دون علمه ، و تريدي مىن أن أرفض البد أنه شيء هام الذي تريدي 
 ن أرفض ألجله ؛ فما هو ؟أ

 بدأِ  توترين أكثر ، و الزلِ  على صمتك ....

 : حبيبيت أعتقد أنين أستحق تربير بسيط إن كن  سأنفذ لك رغبتك !

 و بعد كثرياً من إحلاحي ، حىت أنين بدأ  أثور من صمتك ، الذي مل أقبل به تلك املرة ، وقفِ  و هززِ  كتفِك ....

فلن يكون هناك ما يبقى هنا من أجله ، و سيضطر إىل الرحيل ، سنعود مرة أخرى إىل اجنلرتا : إن رفض  تلك الصفقة 
. 

 : و أنِ  تريدين الرحيل .. تريدين االبتعاد عين !!!!

فأشحِ  بعينيِك بعيداً بصم  ، حاولِ  أن تداريهم عىن ، أن متنعيهم أن حيادثوين مبا يف داخلك ، حاول  قمع ثورهتم 
 أن يفضحوا قلبك و يصرخوا يب عشقاً ، هذا ما دائماً تفعليه ، بدأ  تشتعل ثورة غضيب ....عليِك خشية 

 : قل  لِك لن أقبل بصمتك تلك املرة !

 : فقط أريد العودة إىل هناك 

 فأمسك  بذراعك ....

غيب اهلروب مين ، أخربيين : انظري إيليا و أخربيين أنك ال حتاويل انتزاعي من داخلك ، أنِ  ال ترغبني ابلعودة و إمنا تر 
 أنك تريدين قتلي حبيبيت اببتعادك عين !!!

 : فقط ارفض أرجوك ايسني ارفض، قل  أنك ستليب كل ما أريد !

: أتعتقدين إن فعل  ما تريدين ، سيكون هذا كايف لقتل احلب بيننا ؟ لكي توقفي فيضان عشقاً اجتاح كالان! أتعتقدين 
 ي و ان مينعِك عشقي اميا ! أحقاً تتومهني ذلك ! أن هذا كايف لينتزعك من داخل

 قربتِك إىل قليب ....

: أان مل أختار أن ُأجن بِك ، أن ُأدمنِك حبيبيت ، و أنِ  مل ختتاري أن تعشقيين هذا مل يكن اختيار أي منا ! فلماذا 
 تعاقبيننا ملا ليس لنا به ذنب !!!
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 زاد بكاءك و أنِ  تبعدين يداي عنِك ....

 مل يكن اختيار أي منا ، و لكن عقلي يستطيع منع هذا من أن خيرج عن السيطرة ، ال جيب أن يستمر هذا !: هو 

 فابتسم  بسخرية ....

 : جيد أن أحدان ال زال لديه عقل يفكر !

 جلس  إىل الكرسي ، فقد زاد محلي أمحال مبا آتييت تطلبيه مين  ....

 لدى زوجي و حيايت ما حيدث هنا ليس صحيحًا ، هذا البد أن ينتهي ، : أن  متزوج و لديك ابنتك و حياتك ، و أان
 مل جيب أن حيدث من األساس !

 فانتفض  من جملسي ، و صرخ  بوجهك و ال أعلم كيف ....

 : و قد حدث اميا ، حدث ليس برغبة مىن و ال بطلب منك هو فقط قدران !!

 : إذن فلرتفض و ترتكين أرحل ؛ فقط اتركين أرحل !  

فعاود  اجللوس لكن تلك املرة أان من صم  ، تلك املرة أان من ليس لديه شيء ليقوله ، ماذا أقول و صميت فاق  
كالمي بكثري حبيبيت ، نظريت إيليا و مل تقويل شيئًا ظل كالان صام  و مل يكسر صمتنا سوى رنة هاتفك ، فتخبط كل 

بري وجهك أنه هو املتصل ، و أنِ  راحلة نظريت إيليا و رجوتين ما بك مل أحتاج أن أسأل من املتصل ، فقد بدا من تعا
 أن أرفض ، و أن أهني كل هذا العذاب كما أطلقِ  عليه .

و ال أكذبك القول إن كان عشقنا لِك عذاب ، فهو يل مبثابة جحيم أحيياه ، فقد اهتز  لكي عروشي و تزلزل  
  يري النساء يوماً إال شهوة عشق قاتل !!! أكواين ، عشقك هذا الذي جيتاح رجاًل مثلي رجالً مل

قاتل لرجل مل يؤمن يوماً أبن ال شيء ال يستطيع أن ال ميتلكه ، كل ما يرغب به أييت حت  قدميه ، رجل مل يتعود يف رغبة 
ة النساء انتظار ، ها هو يقضي ليله يطارد طيف امرأة ال يشتهى منها جسدًا بل يشتهي نظرة من عينها ، أو ابتسام
تداعب شفتيها ، نسمة حتمل عبري أنفاسها ، أو هواء عرب خصال  شعرها ، يشتهي أن متس يداه رحاها ، أان هو 
الذي ميتلك ما أراد ، ال يريد غريك و ال ميلك سوى ما ترأيف به حلاله ؛ كيـــــــف يل أن أتركك تذهبني و كل ما يب ال 

 يرغب امرأة غريك  ؟
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تلك الليلة ذهب  لغريك ، فقد أملين كربايء رجل يب مل يعد حيتمل رفضك ، كربايء رجل شرقي مل ينحين يوماً          
سوى ملن خلقه مل يعد حيتمل ما تفعلينه يب ، كربايء مل يستطع رجال و ال نساء قبلك أن خيطو خطوة قربه ، أتركك 

ال ، أان الذي مل يتنازل يومًا عن كربايئه ألجل أحد ، أتنازل عنه  تتالعبني يب كيف تشائي سواء تعمدِ  فعل هذا أو
ألجلك ، و األسوأ أنين من يفرشه لك عن طيب خاطر !! ذهب  لغريك ألُفتش عن قرب ألقي به عشقك ، أفتش عن 

ة قليب من ُيسكن جرحي و يقتلعك من نبضي ، ذهب  المرأة غريك لعلي أطفئ هبا شهوة عقلي منِك ، لعلها تريح شهو 
بِك ، شهوة إليِك تقتلين ، شهوة مل تروى منِك يوماً بل تزيد هناراً و لياًل ، شهوة تشعلها عينيك ، و تزيد مجرها شفتيِك 

 ، شهوة لضحكتِك اليت تغزو ليلي ، شهوة لطيفك الذي يغتالين بصحِو و منامي ، حاول  أن أجتزك من داخلي! 

ذهب  المرأة تعودهتا قبل ظهورك حبيايت ، تعود  أن تدفئ ليايل حيايت الباردة ، تعود  زايرهتا كلما اشتد  يب 
عواصف زوجيت ، و رغم أنين تعود  غريها من النساء ، إال أهنا كان  إحدى الثواب  حبيايت ، فكان  جاحمة تطوق 

دد إليها من وق  ألخر كلما اشتد يب احلنني للياليها اجلاحمة إلرضائي و تعشق إغوائي تتلذذ بلحظاتنا معًا ، كن  أتر 
 اليت كان  ترويين فيها بكل ما أشتهي . 

كل ما أردته تلك الليلة أن أدفنك بقرب قليب لألبد ، و حني مهم  هبا رأي  طيفك أبحداقها فتوقف  ! أغمض  عيين 
أبانملها و تروي بثغرها صحرائي ، تدلل  و  و جئ  أقبلها فاشتهي  أنفاس ثغرك فامتنع ! أخذ  تداعب جسدي

تقرب  تالعب  بكل شهوايت ، أزاح  عين قميصي ألقتين إىل ظهري مبضجعها ، و أخذ  تغزوين دون توقف دون 
استمهال ، اعتلتين لتثري شيطاين ، فأغمض  عيين عنها ، فتعجب  مين و غضب  كثريًا ، و كيف هلا أن ُتشعلين و أان 

 أن أراها !!ال أستطيع حىت 

 سألتين بغضب مكظوم ، و هي تلتقط ثوهبا الشفاف لرتتديه ، بعدما امتنع  عنها ....

 : ما بك !!!

 : ال شيء مرهق قلياًل .

 فشاكستين مبتسمة ، و هي تستلقي على الفراش و تضع رأسها على فخذي ....
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 : منذ مىت أن  دائماً مرهق ؟ حىت أنين ال أعشقك إال و أن  مرهق .

 بتسم  مما تلوح إليه فشاكستها ....فا

 : أال ميكنين أن أحظى ببعض اهلدوء و السكينة الربيئة معِك !

 : لك كل ما تشاء حبييب .

ضمتين إىل صدرها بقوة و أخذ  تقبل رأسي حبنو ، و متسح أبانملها على جبيين ، و تلمس بباطن كفها كل ذرة من 
 من الصم  ، سألتين خببث أنثوي ... جسدي املستلقي بني أحضاهنا ، و بعد قليالً 

 : من هي ؟

فجاء سؤاهلا يل صدمة أسكتتين حلظا  ، مث اعتدل  قلياًل و رفع  رأسي عن صدرها ، و نظر  هلا متعجبا ، أىن هلا 
 أن تعرف أن بقليب امرأة ؟ فادعي  عدم الفهم و سألتها.... 

 : عن من تتحدثني ؟

 ية اليت سحرتك !: عن تلك اليت سرقتك ، عن تلك اجلن

فزاد  دهشيت منها أكثر ، أىن هلا أن تعلم  ؟ أحقًا النساء لديهم تلك املقدرة ليعرفوا إن كان حبياة رجلهم امرأة أخرى 
أم أهنا حمض خرافا  ؟ كاد يقتلين الفضول ملعرفة كيف استشعر  وجودك بقليب ؟ لكنين مل أسأهلا ألن ذلك كان 

 هي سر الصغري فحاول  التنصل منها .... سيؤكد وجودك حبيايت ، و أنِ  

 : أكل هذا ألنين مرهق أصبح هناك امرأة حبيايت !

 فضحك  ضحك  مبيوعة ، رن صداها ابحلجرة ، و هي تعتدل و تغازل أبصابعها ذقين بدالل ....

 : ايسني حبييب ، أن  دائماً لديك امرأة جديدة حبياتك !

 سادة خلف ظهري ....فتنهد  بقوة و أسند  مؤخرة رأسي إىل و 

 : إذن ما اجلديد ؟

 فابتسم  و هي جتثو فوق صدري ، و وجهها مواجها يل ، و بنظرا  أنثوية تشتعل غرية ...
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: اجلديد أهنا ليس  حبياتك ، تلك الغامضة هي حياتك ، فقد متلك  منك و استوطن  بني ضلوعك ، تلك اجلنية 
 هي من سلسل  شيطانك ! 

 و غاص  ببحر عيين .... أمسك  ذقين أبانملها

: كم يعرتيين الفضول ألراها ، كيف يكون وصفها تلك الساحرة اليت أحكم  أواتد قلبك ؟ أهي تشبه ابقي النساء ؟ 
 أم أهنا هبط  من كوكب أخر ؟

فابتسم  منها كثريًا و الزل  غارق بعينها ، تنهد  بعذاب قليب منِك ساحريت ! و رفع  هلا حاجيب لكنين مل أجب 
بشيء .. فنزل  عين مث عاود  ضمي إىل صدرها فاستسلم  هلا ، و بعد حلظا  دفعتين عن صدرها فتعجب !!! 
رفع  عن جسدها ثوهبا الشفاف الذي ارتدته ، و عاود  الكرة اثنية ، فراح  تداعب أرضي املستسلمة هلا متور 

 فوقي و حويل و مهس  يل أبذين و قد لقم  شحمتها ....

 ى سيصمد الليلة شيطانك ! : لنرى ألي مد

فرتكتها جتتاحين لعلها تنتزعِك من داخلي ، وجدتين ُأغمض عيين عنها ، و تركتها تستبيح صحرائي 
............................ 

لكنين مل أرى سواِك ، وقف طيفك بيين و بينها ، حال دونك و دوهنا ، فلم أرى مبفاتن جسدها العاري سوى عينيِك  
، و مل أمسع من مهسها يل مبا يثري الدماء بعروقي سوى أنفاسك ، طار بعقلي حلظاِ  معِك حلظا  أغويتين هبا دون 

 عربِ  يب النشوة و اللذا  !!  إغواء !! حلظا  بقربك خدرِ  هبا أوصايل دون وصال و

هي كان  حلظا  حني قبلُتك ، و ُذق  اخلمر بثغرك ، غرق  بشهد اللذة و قليب ينام بصدرك ، أشعلتين مجرًا حني 
مستين يداك ، حني اجتحتين فيضان عيناِك ، و زلزال أنفاسك ضربين بقوة محلتين إىل السماء و عاد ليغوص يب بني 

و يداي حني التف  الكون حتاكي النجوم خبصرك ، و عيين حني سافر  اشتهاء ترحتل أمواج البحور هبمسك ، 
بغصنك ، فصرخ  منِك شوقًا ، فزاد  دهشتها! فابتسم  غضبًا !! وكيـــــــــــــــــــف المرأة أن تطفئ ما أشعلته يداِك 

!!!!!!! 

ول مرة تراين ، كان الغضب جيتاح صدري ، فلم فأزحتها عين بقوة ، و انتفض  من مكاين ، كان  تنظر يل و كأهنا أ
حيتمل قليب أن تدنس إحداهم حلظا  انتشائي بِك ، التقط  قميصي و مهم  للمغادرة ، و قبل أن أرحل استوقفتين 
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، قبل  منب  عنقي برقة و اشتهاء ، فأبعدهتا بيدي و أان أبتسم هلا بضيق ، فهمس  يل بدالل و أانملها ترحتل 
 و عينها تغمرين بغيظ شهوهتا يل .... بصدري بشوق ،

 : حني ترى ايسني أخربه أنين أنتظره و أشتهي أن يسقيين مخر لياليه !!

 ابتسم  هلا ، و حني مه  لتقبيل ثغري أشح  عنها ، قبل  جبينها و رحل  !

 ؛؛؛

دلف  إىل سياريت ، و أسند  ظهري إىل الكرسي ، و كن  ال أزال ُأغلق أزرار قميصي ، تنهد  حبنق مأل صدري ، 
أتجج  عاصفة غضيب فروح  أضرب مقود السيارة بيدي بضيق عدة مرا  متتالية ، و أان أرطم مؤخرة رأسي 

 ! ابلكرسي خلفي ، زاد غضيب منِك جبال ، و لكن غضيب من ذايت كان أعىت 

ملا ال أستطيع انتزاعك من داخلي ؟ فلما ال يقبل قليب بغريك ؟ و ال يرغب عقلي ابمرأة سواِك ، فابتسم  من ذايت 
 أمحق أان و كيف يل أن ألومهم ! و إن كان شيطاين قد تعفف عن من هي سواِك  !

ِ  هي من كبل  شيطاين و فكيف أسأل قليب أن يقبل بنجم ابئس يدور بفلكك ! كيف لغريك أن جتري بشرايين ، أن
أحكم  أواتد قليب برحاها ، أنِ  هي العنيدة اليت ال ترضخ أبدًا ، اليت يقتلها احلنني إيليا واالشتياق إىل ضلوعي 
فتكابر ، من تشتهي وصايل و أتىب ، أنِ  هي البعيدة األقرب إىل قليب مين ، كيف يل أال يفصلين عنِك بضع خطوا  

مة بسماء ، كيف لِك أن تكوين أمام انظري على مداد يدي ؟ و أنِ  هي املستحيلة الوصول ،  ؟ و أنِ  يل أبعد من جن
كيف لِك أن جتعليين رجاًل ال يرى غريك و ال يقبل ابمرأة سواِك ، ال يشتهي سوى قربك ، فبني رحاِك اجتمع  النساء 

 ! 

قلبِ  اترخيي ، و بعثريت كياين ، اقتحمِ  حيايت ، و  و أان الذي يتحاكى اجلميع بكثرة عالقاته ، بكثرة النساء حبياته ،
استوطنِ  أحالمي ، و اختزل  كل نساء الكون بعيين بني أنفاسك و دقاتك ، و بعد كل ما فعلتيه يب تسأليين أن 

 أتركك ترحلني .. فقط ترحلني .. محقاء أنِ  حبيبيت !!!

 ؛؛؛

على ما وصل  إليه بعشقك غاضبًا من ذايت ملا تركتك تفعلينه  عد  ليلتها فجراً و كل ما يب كان حانق منِك ، ساخطً 
 يب وقف  حبجرة املكتب معلقاً بشرفتك ، كنِ  جتلسني ابلشرفة كعادتك تقرئني كتابك . 
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حينها تعلق  عيين بِك رغم غضيب منِك ، سكن  روحي و هدأ  عاصفة انزعاجي ، وجدتين أُقسم لنفسي بكل هذا 
كل هذا االشتياق الذي يقتلين إليِك .. أقسم  أن أقتلع هذا العند الساكن رأسِك ، أن أقتل   العشق الذي ميلئين لكِ 

بِك هذا الكربايء الذي يقويِك بوجهي ، أن أنزع عنِك كل ما جيعلِك تصمدين أمامي ، أقسم  أن ُأذيقِك من كأس 
تصرخي يب عشقًا ، كم تصرُخ منِك روحي  جحيم عشقِك ، قدر ما ارتويُ  منه ، أن تذوقي بعضًا مما تفعلينه يب ، أن

!!   ٍٍ  هياماً ، أقسم  أن تكوين يل مهما كلفين األمر ، ستكونني يل شئِ  أم أبيِ 

 أخرج  هاتفي و أرسل  رسالة لكرمي على هاتفه مل أكتب هبا سوى كلمتني !!

 ‘‘مربوك شريكي ’’ 

بعضًا من انري منِك ، حينها دخل كرمي إىل الشرفة أغلق  هاتفي و جلس  أراقبِك أشعل  سيجارة ، لعلي أنفث هبا 
يكاد يرقص فرحًا ، أمسك بِك من ذراعيِك و أخذ يدور بِك بضع حلظا  مث توقف رفع هاتفه بوجهك كي يريك 

 رساليت ، فاصطنعِ  الفرحة . 

ِك ، محقاء مثلي خرج هو من الشرفة أخذِ  هتزين رأسك غضبًا و رمقِ  القصر بنظرة متتلئ حنق ، سقطِ  على كرسي
فقد اعتقدِ  أنه ميكنين التخلي عنِك ! بعد قليل غادرِ  الشرفة حينها ابتسم  و أخذ  نفسًا عميقًا من سيجاريت ، 
و أسند  رأسي إىل ظهر الكرسي ، و أخرجته متقطع هبدوء و تلذذ ، و قد غمرتين بعضًا من مشاعر السعادة لطريق 

همين شيئا سأصل إليِك و ستكونني يل ! و الشراكة بيين و بينه هي أول خطوة بدأ  أرمسه كي أصل إليِك فلم يعد ي
هبذا الطريق ، و اعرتتين مشاعر الرضا من غضبك فال مانع من أن تغضيب قلياًل حبيبيت ! على األقل بتنا تلك الليلة و 

 هناك ما جيمعنا !!

ببعض السكينة و اهلدوء حبضرة طيفك ، فبأوهامي أهني  سيجاريت ، و آوي  إىل فراشي ألنعم بليليت معِك ، ألظفر 
تكونني يل كما أشاء ، فال يشاركين بِك أحد و ال مينعين عنِك شيء ، غري أنِك أبحالمي ال تكونني عنيدة إال بني 

 أحضاين !!!!!

 

**** 

ين أنِك تنتظريين ابليوم التايل كان  لدى بعض املواعيد اهلامة خارج الشركة ، و حني عد  وجد  طلع  خيرب         
 مبكتيب ، ابتسم  كثرياً و طلب  إليه أتجيل كافة مواعيدي حلني مغادرتك .
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حني دلف  إىل املكتب كنِ  تقفني أمام النافذة شاردة ، حىت أنِك مل تنتبهي لدخويل ، حينها أان األخر انتبه  لشرودك 
ضع  حقيبة أوراقي فوق املكتب ، تسلل  فأغلق  الباب هبدوء ، و سرق  اخلطوا  بروية حىت ال تنتبهي ، و 

خبطوا  هادئة حنوك و أنِ  تقفني كغصن زهرة بريه متمايلة بثوبك األزرق األنيق ذا األكمام القصرية ، بطوله املتوسط 
الذي كان  ميتد إىل نصف ساقيِك ، وقف  خلفك و رائحة عطرك تتسلل إىل أورديت لينتفض الدم بعروقي ، اقرتب  

أشتم رائحة جسدك ، اليت بدأ  تغزوين منذ دلف  إىل احلجرة ، مث مل  إليِك و اقرتب  من أذنك و أكثر و أان 
 مهس  لِك ، و أن أقرب أصابعي من عنقك ....

: يقولون أن منظر القاهـــــــرة من هنا مجيل ، اال أن ُحسن مجالك اليوم ختطى الشمس و القمر و النجوم و قاهرة املعز 
 ى عصورها  !!حني جتمل  أبهب

فانتفض  خوفًا و أن  تلتفني حنوي ، فسكن  صدري دون قصدًا منِك ، فالتف  يداي بِك و غرق  نظراتك ببحر 
 عيوين حلظا  ، مث انتبهِ  فدفعتين ...

 : هل تستمتع إبخافيت ، ايسني ؟

 فابتسم  و أان ُأعاود االقرتاب منِك ....

 : إن كن  بكل مرة ُأخيفك فيها ستسكنني ضلوعي !! فسأحرص على أن أقتلك رعباً حبيبيت !! 

صميت و تراجعِ  بعض خطوا  ، و عيناك تتوارى مين خجاًل ، و رفعيت أبصابعك بعضًا من خصال  شعرك اهلاربة 
 على جبينك ، فحدثتك ....

 اطفة !!: لو تعلمي كم أان سعيد ألنين أحظي بتلك الزايرا  اخل

فارتسم  تلك النظرة الغاضبة بعينيك ، و أنفاسك الثائرة ، كل ما بِك كان يثريين يشبع رغبايت بِك و يشعلها أكثر ، 
فنظر  إليِك دون أن أقول شيء ، فأعلم مسبقاً سر الزايرة لكن ملا ال أشعل وترية غضبك اآلن ، فهذا يثريين أكثر من 

 مجالك ....

 لك ، فأدمن زايرتك يل و حينهــــــــــــــــــ: أخشي أن أتعود على ذ

 : أخربتين أنك ستفعل أي شيء ألجلى !!!

 فجلس  و اتكأ  بظهري إىل الكرسي ، و أان أضع ساق على األخرى ...
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 : و أظل عند كلميت فقط أشريي حبيبيت إىل ما ترغيب و أان أليب !

أضحك من ثورتك ، إال أنين متالك  نفسي ، و حاولِ  حينها اشتعل  أحداقك انرًا ، كد  أخرج عن سيطريت و 
 أنِ  أيضاً كظم غيظك ...

 : أتذكر أنين طلب  !! و أنــــــ

 فوضع  ذراعي على ساعد الكرسي و قاطعتك هبدوء زاد غضبك ...  

 : أان ماذا حبيبيت !!!!

 فنظرِ  إيليا ، و أنِ  حتاولني التمسك ببعض من هدوئك ...

اي ايسني ؟ ملا أعطيته تلك الصفقة ؟ ملا و أن  تعلم أن عرضه أكثر عروضك تواضعًا ؟ و مع ذلك : ملا قبل  عرضه 
 أعطيتها له ، رجوتك أال تفعل !

 : فقط مل أستطع  !!! 

 فابتسم  بسخرية و أنِ  حتركني يديِك بتوتر  .... 

صدقك ، فأن  هو املتحكم بكل شيء ، : أتريد أن ختربين أن جدك أو عمك هو من أعطاها له ، ال تقوهلا ألين لن أ
 أن  من يقرر و ال يراجعك أحد حىت جدك !!

 : مل أقل ذلك عشقي ، أان من أعطى له تلك الصفقة .

 : ملاذا ايسني أعطيتها له ؟ ملاذا ؟

 حينها زاد  بسميت بغضب ، مث انتفض  من جملسي ...

 و حترتق منه أنفاسك ؟ : أحقاً تسألني ؟ أحقاً كل هذا الغضب الذي ميتأل به صدرك

 نظرِ  يل بدهشة و أنِ  صامتة ...

: حسنًا حبيبيت إذا كنِ  تعتقدين أنك تستطيعني اهلروب من عشقك يل ، إذا كن  تعتقدين حقاً أنِك حتتملني غيايب .. 
 عادك .فأان أعرتف أمامك أنين لن أحتمل أن تغيب عين ، فأنِ  حبيبيت و عشقي و كل ذرة بروحي و لن أحتمل ابت



 

  

102 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 مث صم  حلظا  ، و أرى عندِك حيوم أبحداقك ، فتخطيتك و تركتك خلف ظهري .... 

 : لكن مع ذلك إن كنِ  تصرين الرحيل سأتركك ، و لكن يل شرطاً واحد  !!!

 فتساءلِ  بصو  يشوبه القلق  ....

 :  أي شرط هذا ؟

ييب أحاول متالك غضيب حىت ال تفل  ثوريت إال أنين فالتف  إليِك ، و تقدم  إليِك حىت تالقينا ، و يداي أقبضهما جب
 مل أصمد كثرياً ، مل  إليِك ...  

 : غادريين اميــــــــــــــــا  !!

 فرفعيت عينيِك بعيين و بوجهك دهشة اجتاح  كل ذرة بِك ، و بدأ  ثوريت تركض حنوك ..... 

: تريدين الرحيل .. ارحلي حبيبيت كما شئِ  لكن قبل أن تغادري جواري .. غادري قليب ، غادريين ! غادري روحي 
املمتلئة بِك ، غادري أحالمي اليت ال ترى غريك ، غادري عقلي الذي ال يرغب ابمرأة سواِك ، أعيديين إىل ذايت ، 

قبلِك ، أعيديين إىل حيث وجدتين ، فليس عداًل أن ترتكيين أعيدي يل كل ذرة بداخلي ، أعيديين إىل ما كن  عليه 
 طريداً يف الطرقا  ترتكيين غريباً بال وطن  !! 

 زاد خوفك و تسارع  أنفاسك و أنِ  ترتاجعني للخلف ...

 الغريب : أتعتقدين أنين سعيد جبحيم ألقاه بعشقك ، أنِ  هي القريبة األبعد من النجوم ، أنِ  إيليا ساكنيت و إليِك أان
 ! أنِ  هي اليت متلئين و ال أستطيع ملسة منِك تفاحيت احملرمة اليت ال أشتهى سواها ! 

مث فقد  صوايب ، و أمسكتك من معصمك بقوة أملتك ، و الغضب يكاد ينتفض أبحداقي ، فهو مثل عشقك ال 
 ميكنين السيطرة عليه  ....

من له احلق بكل ذرة بِك ، و أنِ  ال تريديه ! و أان العاشق لكل ذرة : أتعتقدين حقاً أنه من السهل أن أراِك معه ، هو 
 بِك وال أجرؤ اقرتابك !!

كنِ  تنظرين إيليا ، و كل ما بِك ينتقض ، حاولِ  فك يدِك من أغالل يدي و أنِ  ترتاجعني للخلف ، إال أنين   
  أتقدم إليِك .... أحكم  قبضيت عليها أكثر ، فتأوهِ  بصو  مرتفع و الدموع مبآقيِك و أان
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: أتعرفني أي جحيمًا يثور داخلي حني أرى يداه تلتف حولك ، أرى أصابعه تداعب خصال  شعرك ، أو تلمس 
 جبينك ، أتعرفني ماذا حيدث يل كل ليلة و شيطاين يساور عقلي عنِك و كيف يضمك بفراشه ؟

 اصطدمِ  ابلكرسي من خلفك و كل ما بك كان يرتعش ...

 ـــــــــــ: ايسني ـــ

 ترك  معصمك و جذبتك إيليا من ذراعك بشدة انتفضِ  منها وأشر  إىل ساعة معلقة على احلائط ....

: تريدين الرحيل !! ارحلي حبيبيت .. لكن أواًل أديري عقارب الزمن إىل الوراء ، ُعِد يب حيث التقيتك أول مرة ، و 
 ! هناك يف تلك اللحظة و ذاك املكان اتركيين و ارحلي

 مث جذبتك بقوة أكثر حىت سكنِ  صدري ، و أكاد أفتك بذراعك ....

: و أنصحك حينها أن تسرعي ابلركض معذبيت ، ألنين حىت بعد كل هذا الذي ألقاه بعشقِك و على يديِك ، و إن 
وضعوا عد  ألف مرة للوراء سأصاب بسهم هواِك ! و إن كان يل اختيار حبيبيت.. فلن أختار غريك بكل مرة ! إن 

أمامي ألف سبيل لن أختار غري عينيِك سبيل .. و إن كان بنهايته هالكي سأختارك أنِ  ! لن يوقفين عنِك شيء و ال 
 ‘‘حىت مويت ببابك ! فحبك حمفور بقليب رغماً عين و عنِك 

نِك حينها أقسم  أن أنفاسك وقف  بصدرك ، و كاد قلبك يقف! و بعد حلظا  و كل ما بِك معلق يب ، كأ    
جتمد  انتزعِ  نفسك مين ، أسرعِ  هاربة ، ركض  حنو الباب لتخرجي ، فعد  و انتزعتك من يدك بقوة ، و ال 
أعلم ملا كل هذا الغضب كان جيتاحين ؟ قد يكون كل هذا العند الساكن بِك و كل ما تفعلينه يب ! قد تكون فكرة 

الذي كن  أدفنه بداخلي لِك مل يعد حيتمل االختباء، يريد  ابتعادك عين أاثر  بركان غضيب منِك ، و قد يكون كل هذا
أن يثور و يتمرد على أوامرك ابالعتقال ، بركان اثئر ينتظر تلك اللحظة اليت خيرج هبا إىل العلن ليحطم كل شيء ، 
فاقرتب  منِك إىل أن سكن  أنفاسك صدري و تالقى كتفك بصدري ، و مهس  لِك و كان  أنفاسك تنتفض 

 ....بصدري 

: اقتحمِ  حيايت دون رغبة مين و دون طلبًا منِك ، أردِ  أنِ  و أرد  أان و أراد لنا قدران لكن أن تغادري حيايت 
دون رغبيت فالنجوم أقرب إليِك ، فاملستحيل سيكون طريقا مفروشًا ابلورود سهل الوصول من أن تغادريين ، و ال حىت 

 أم أبيِ .. أنِ  يل !  بعد أن تُغادرين روحي هذا قدري بِك شئ ِ 

 فخرج  أنفاسك من صدري مرتعبة و حروفك متلعثمة ممتلئة ابلدموع و اخلوف ...
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 : ايسيـــــــــــــــــــــن .. أن  حقاً ختيفيين  !!!

 فابتسمُ  لِك بضيق .....

 : ال أجرؤ حىت على التفكري هبا ُمعذبيت !

 : اترك ذراعي أريد أن أذهب !

 فظلل  ممسك هبا ، فرفعيت عينيك حنوي و بقاعها اختلط  الدموع و الرهبة ... 

 : ايسني أرجوك ، اترك ذراعي !

فأفل  ذراعك من يدي و تركتك تذهبني ، تقدمِ  مرتحنة اخلطى ، وصليت إىل الباب أمسكِ  مقبضه و قبل أن 
لي ! رحلِ  و ترك  خلفِك الباب مفتوحًا ، فوقف  تفتحيه توقفِ  حلظة توقع  أنِك ستلتفني إيليا إال أنِك مل تفع

مقاباًل له و عيين تتبعك حىت اختفيِ  عن انظري ! حينها احتشد  بصدري دواما  الغضب من عنادك و أكثر ما  
كان يؤجج هليب قليب نظرا  اخلوف و اهللع اليت مأل  عينيِك رعبًا مين ، التف  إىل الناحية األخرى أمسك  

ملوضوعة فوق املكتب و ألقيتها إىل الساعة فتحطم  ، ظلل  أنظر إليها و هي حمطمة و كلي إبحدى التحف ا
يتساقط إىل األريكة ، عم احلجرة هدوء توجس منه قليب و عقلي ، فقد سكن كل شيء فجأة ، و انزو  روحي 

لي كما سكن  بصدري ، حتتمي أبنفاسك اليت ال تزال تسكن صدري ، تستأنس بنبضك الساكن ضلوعي ، سكن ك
 عقارب الساعة احملطمة ، حينها متني  لو أن تلك الروح املتحصنة بِك سكن  عين هي األخرى ! 

 

**** 

 

مر  بضعة أايم كل شيء هادئ مستقر ، أتى كرمي إىل مكتيب بضع مرا  ، اتفقنا على كل شيء تقريبًا قدم            
يل عرضًا أقل من متواضع ، لكن ال أبس فبالنهاية إن حدث ما أتوقعه من فشله املعتاد فجدي لن تثور اثئرته ضدي ، 

على أكتايف ، فهو من يريد هذا ابلطبع هذا ما أخرب  اجلميع به ، فهو من طلب إيليا أن أسانده ، فلن يُلقي ابللوم 
فتلك الصفقة جاء  نزوال على رغبة جدي ، فما ابليد حيلة ! أصبح كل شيء شبه جاهز إال من بعض التفاصيل 

 د .القانونية ، اليت ستوضع ابلعقود لتأمني كال منا إن أحدث أي طرف خلل ابلشروط ، و بعدها سيتم توقيع العقو 
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اجتهد  أن أمتاسك بغيابك ، فطغيان عشقك بقليب يف ازدايد و أنِ  تتوارين عين ؛ اعتقد  أن ال أحدا يلحظ 
 شرودي و خبو مشعيت ، إال أن اجتهادي مل يكن موفقا مع اجلميع ! 

، و ُأرفه  كن  أقضي بعض الوق  مبنزل توفيق كعاديت ، ألزيح عن صدري القليل من أعباء العمل و املنزل          
عن قليب قليل من جفاِك يل منذ ذاك اليوم مبكتيب . ورغم غضيب الذي كن  أكظم بداخلي منه بعد ما علمته عن 
عشقه ألخيت دون علمي ، إال أنين كن  أشعر به ، فأان غارق مثله مبوج اهلوى ، مل أفاحته على أمل أن يبادرين هو ، 

 عد مغادرة أصدقائنا مل يبق سواان ، فبادرين اببتسامة ماكرة ....شرد  أكثر من مرة بِك أثناء السهرة ، و ب

 : إىل أين محلتك رايح األفكار الليلة اي صديقي  ؟

 فتبسم  و رفع  له طرف عيين ....

 : و من قال أهنا حتملين هي فقط تتقاذفين على غري هدى !

 ادته ...فهبط إىل األرض و جلس جواري ، و زاد  ملعة عينيه خبث و مشاكسة كع

: أعتقد أن تلك الرايح عاتية ، ملا ال حتتمي حىت ال تعصف بك ، أم أن األوان قد فا  ، و فتك  بك عواصف 
 الشتاء ! 

 : مل حين وق  الشتاء بعد ! ملا ال ختربين إالم ترمي حتديداً ؟

 : فقط أقول اي صديقي أن بك شيء خمتلف !

 : ملا تعتقد هذا ؟

 ادة و كأن وق  املزاح قد وىل ....فاعتدل مبجلسه و بنظرة ج

 : أان ال أعتقد ، ايسني أان متأكد أن هناك شيء بك ليس مبوضعه الصحيح !

 : ملاذا أشعر و كأن هناك شيء ابلتحديد تود احلديث عنه ؟

امة نظر يل و عينيه متتلئ ابلكثري ، و لكنها ختشي أن ينطق هبا لسانه ، فاعتدل  و نظر  له و أن أهز رأسي اببتس
 تطمئنه ليتخطى حذره ...

 : هيا اي صديقي آيت ما عندك ؟
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 نظر يل و خببث ملع بعينيه ، مل يقول سوى كلمة واحدة ، انتفض  هلا أوصايل  ...

 :  اميــــــــــا !!!

حني مسع  أذين امسك انتفض  الدماء بعروقي ، اهتز  السماء من فوقي ، و رغم سكون الليل فصخب النبض بقليب 
 العامل  !! و تساءل  و أان أمللم ذايت ... أمسع

 : ما هبا ؟

 : أهي اليت قلب  حالك و غري  كل ما بك ؟

 فشبك  أصابعي ببعضهما و اببتسامة تتصنع اهلدوء ....

 : عن ماذا تتحدث أن  ؟ يبدو أنك أكثر  من احتساء اخلمر الليلة !

 فتبسم و هو يقلب عينيه يب ....

أصدقاء ؟ صدقين أان ال أعلم كل ما أعلمه أنين حني ولد  وجدتك صديقي و ال أعرف يل : أتعلم منذ مىت و حنن 
 صديق سواك ، أتعلم ما يعين هذا ؟

 : أخربين أن   ؟

: يعين أنه مل يعد حيتاج أحد منا أن يتحدث حىت يفهمه األخر ، فأن  تعلم أغواري دون أن تقتحمها و أان أعلم قاع 
 حبرك دون أن أغوصه ! 

 مال إيليا و هو ميسك بكتفي ، و يهمس يل دون حاجة للهمس .....مث 

 : حني نقوم برد فعل ألي فعل فنحن ال نرى كيف نبدو ، و أن  مل ترى وجهك حني تراها ؟ 

 : و كيف أبدو حني أراها ؟ 

 فابتسم ابتسامة تكاد تصل للضحكة و هز رأسه بتوايل ...

فلك حمياها ، أراها بعينيك حىت و هي ليس  حاضرة ، صدقين أن  لو : أرى روحك حُتلق بعينها ، أراك تُدور ب
 استمع  لصو  أنفاسك و ختبط أوصالك بوجودها ما كن  لتسأل  
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 حاول  املقاومة و ادعاء الغباء ....

 : قل  لك ال أعلم عن ماذا تتحدث ؟

فها لن يرتاجع حىت يعرف .. مث نظر يل بنظرة أعلمها جيدا شعر  أنه يتوغل يب يقتحم عقلي ، فتلك النظرة أعر 
 اسرتسل .....

: شكك  أبمرك تلك الليلة حبفل جدك ، حني دلف  هي إىل احلفل كن  جواري ، حينها انتفض كل ما بك ، 
 فحدث  نفسي أبنين أختيل ، فياسني ال يقع بعشق النساء ، لكن ـــــــــــــــــــ

 اء بعينه ...مث صم  حلظة فنظر  له و ابدلين النظرة بلمعة ذك

 : تلك الصفقة اليت أعطيتها لكرمي !!!!

 حينها ابتسم  بشدة ، فزاد  بسمته هو األخر ....

: تلك الصفقة أكد  يل أنين مل أكن أختيل ، أيقن  أن هناك شيء تسعى إليه ، وهذا الشيء خيصها هي ، فأن  و هو  
أن اميا مجعتكما ! فلما ال ختربين مبا حيدث اي صديقي كقطيب السالب و املوجب ال ميكن أن جيمعكما شيئا ، لكن يبدو 

 !! 

مل أقاوم توفيق كثريًا فبعيدًا عن ذكائه اخلبيث الذي كان سيوصله بلحظة ما إىل حقيقة ما جيري ، و رغم ضيقي منه ملا 
هلوى ، لكن يداريه عين ، اال إنين التمس  له العذر ، فهو حمق فلم أكن ألقبل بشيء بينهما ! فقبلك مل أؤمن اب

عشقي لكي هو ما جعلين أؤمن ابلغرام ، غري أنه يظل ابلنهاية صديقي الوحيد األقرب إىل قليب ، فهو رفيق بدرب عمٍر 
تعب  من عده ، غري أنين لن أكذبك القول حبيبيت فلم أكن أوقن كم من الوق  سأظل ُأدارى عشقك ؟ و لعل إصرار 

ن قليب صحراء عشقك ! لعلى أزيح به بعضًا مما خيتبئ داخلي لِك ، و أتوق توفيق جاء يل مطرًا من السماء ليفرج ع
للجهر به على املأل ، أان الذي مل يتعود الشكوى أو يكثر من الفضفضة إال مع نصف عقله ! كما كان حيب توفيق أن 

 يداعبين دائماً هبا حني أغضب منه ، أعادين بسؤال صريح فال مراوغة بعد اآلن .....

 عتقد انك سُتكذُبين اي صديقي ... هل حتبها ؟: ال أ

 فتنهد  و أمل  ظهري للخلف ، و أسند  مؤخرة رأسي لوسادة وضعتها خلفي ....

 : أحبها !!! أان ال أعلم ما هو احلب ! فأن  تعلم أنين مل أختربه قباًل !
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 : فلتخربين ما ابلك هبا ؟ و سأخربك إن كن  حتبها ، أو فقط ترغبها كغريها !

 سكن كلي أحاطين طيفك شعرتك حويل  .....ف

: إن كان احلب هو أن ال أرى سواها و ميرح طيفها بعقلي ليل هنار دون استئذان .. فإين أحبها ؛ أن متتلئ هبا أحالمي 
اها  بصحِو و منامي و تراودين ابلطرقا  .. فإين أحبها ؛ أن ُأجن أبشواقي إليها و يُغرقين احلنني .. فإين أحبها ؛ أن أر 

كل النساء و أرى كل النساء هي .. فإين أحبها ؛ أن أظل على وتر اشتياقي هلا و أمل أن أيتيين يومًا ابللقاء .. فإين 
أحبها ؛ أن أغار عليها حىت من ثياهبا .. فإين أحبها ؛ أن أفعل أي شيء ألرى ابتسامة متأل وجهها و إن مل تكن يل .. 

 جل أال ميس احلزن جبينها .. فإين أحبها !!!فإين أحبها ، أن أطوى الكون كله أل

توقف  حلظا  و تنهد صدري بشوق إليِك ، و كأين مل أعد أعرف ماذا أقول و ماذا أخبئ ؟ فأحبار عشقك بقليب متأل 
جملدا  متتد جسرًا من األرض إىل السماء و تفيض ! كان ينظر حنوي و كأنه أول مرة يراين و تغمر وجهه االبتسامة .. 

 ته اببتسامة أخرى ....فسأل

: أيكفيك هذا اي طبييب لتخربين ما أان به ؟ أهذا هو العشق أو أبي اسم تسميه ؟ أيكفيك هذا أم أخربك من دفاتر قليب 
 عنها املزيد  ؟

 : اي اهلـــــــي .. اعتقد  أنك ُمتعلق هبا ، لكن مل أختيل أنك غارق هبا إىل هذا احلد!

 هو العشق الذي يتحدثون عنه ؟: مل ختربين اي وزيري أهذا 

 فابتسم و رب  بكفه على كتفي .... 

 : كال أن  لس  بعاشق لقد ختطي  هذا منذ زمن ، أن  هو املتيم هبا و ُأهنئك فأن  مقدم على مرحلة اجلنون !

 فضحك  منه و بنظرة هادئة شاكسين ...

نساء حياتك ساكنا ، أتيت اميا بكل عفويتها و : تعلم اي صاحيب غريبا هو قدران ، هذا أن  الذي مل حترك بك كل 
 طفولتها لتزلزل كل ما بك إىل هذا احلد ، كن  أعتقد أهنا خمتلفة ، لكن اآلن أان متأكد أهنا مميزة بل و أكثر !

 فنظر  له بدهشة مألتين منه فزاد مشاكسيت ....

مل سوى ابألرقام والصفقا  ، ايسني الذي مل : ال تنظر إيليا هكذا .. أان جاد تلك اليت حتول ايسني الذي ال يتعا
 يسمع أو حىت يُقر ابحلب إىل شاعر ، هي ابحلقيقة ليس  مميزة فقط بل إهنا ساحرة !
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زاد  بسميت منه فأعلم ما يعنيه فقبلك مل أؤمن ابحلب أو أصدق به ! و جئتين أنِ  لتكوين خطي الفاصل بني زمانني 
فيه ابهلوى ال أرغب حىت ذكره ، و األخر أحيياه عابد مبحراب هواِك و لن عشتهما حبيايت زمن ضائع قبلك ملحد 

 أتزحزح عنه ! ....

 : أعتقد أنك حمق هي حقا ساحرة ، فقد سحرتين بكل ما فيها  ! 

 فارتسم  تقاسيم وجهه ابجلدية اليت ال أعتدها منه اال اندرا .....

 : دعنا نعود للواقع قليال ! ماذا تريد أن  ؟

 تعىن مباذا أريد  ؟  : ماذا

 : ماذا تريد من اميا  ؟

 فاعتدل  مبجلسي و ببسمة ساخرة من سؤاله األمحق ... 

 : أأمحق أن  ابلطبع ُأريدها  !!

: لكن على حد ما رأيته منها و مسعته عنها منك و من اجلميع ، أكاد أجزم أهنا ليس  املرأة اليت ستسلم مهما كان 
 ي منه و لن ترتكك تقرتب منها وهى امرأة رجال أخر !عشقها لك ، فهي لن تبادلك أ

 : ومن قال أنين أريد جسدها !

 : لألسف أعلم و هنا تكمن املشكلة احلقيقية اي صديقي !!!

 : حقاً أصبح  ال أفهمك  ؟

 فعل  مالحمه نظرة جادة ، و اعتدل مبواجهيت و نظر حنوي ..... 

كنا سنحلها ابمرأة أخرى ، لكن أن  هنا تريد قلبها و عقلها أن  تريد  : امسع اي صاحيب إن كن  أن  تريد جسدها ،  
 كل ما هبا لك ، أن  و إن مل أكن أخطئ  التقدير تريد أن تتزوجها !!!! و هذا شبه ميؤوس منه !!

 فاغتظ  منه كثرياً ، و اعتدل  مبجلسي و رفع  له حاجيب بغيظ منه ...

 : و إن أخربتك أهنا حتبين كما أحبها !
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 ضرب كفيه ببعضهما بقوة و هو يضحك  ....

 : أعلم أهنا حتبك ، و ما ال تعلمه أن  أهنا تعشقك أضعاف عشقك هلا !!!!

 حينها أصابين ذهول أوقفين عن احلراك ، و بعينني مشدوهتني ، و لسان متلعثم ....

 : من أين لك أن تعلم ؟

 فزاد  ملعة عينه و هو يشعل سيجارة و يعطيها يل ...

 نين كما أراك تنظر هلا رأيتها أيضا كيف تنظر إليك !: أل

 فاستوقفته حبرية ....

 : حني أجتمع هبا أبي مكان ، اميا ال تنظر ابجتاهي أبداً  ! 

 حينها انفجر توفيق ابلضحك فتعجب  منه .....

 : ما بك ! ملا هذا الضحك ؟

 فأخذ يدب بقدميه األرض و قلبه يكاد يقف من الضحك .....

أضحك من مُحقك ، هي ختتلس النظر منك طوال الوق  حني ال تكون منتبهًا ، فليلة حفلة جدك ابلقصر ، أقسم : 
 أنك مل تفارق عينيها حلظة حىت اختف  عن احلفل !

 حينها غمر  قليب سعادة اهتز هلا نبضي ، فأمسك كتفي ....

غرقته ببحرها ، و ما من أحد خيطو البحر دون أن : لن يغرق رجل ببحر امرأة إىل هذا احلد ، إال إن كان  هي من أ
يبتل و هي خط  ببحرك فال ختربين أهنا الزال  جافة ، غري أنك لن تُغرم هبا هبذا اجلنون إن مل تكن أذاقتك من شهد 

 غرامها ! 

 فاعرتاين الضيق ألنه ظن بِك سوء، أو هكذا اعتقد  !  فصح  فيه .... 

 ط ، و منذ حلظا  أقرر  أبهنا لن تسلم يل ألهنا ليس  زوجيت !: توفيق أجنن  أان مل أمسسها ق
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: أمحق مل أقصد هذا .. أقصد إن مل تبادلك مشاعر احلب ، و مل تشعر بني ضلوعها عشقها لك ، ما كن  وصل  إىل 
هدم تلك احلالة حببها ! غري أننا نتحدث هنا عن العشق و الغرام و ليس  إحدى نزواتك ! نتحدث عن امرأة ترغب 

 الكون لتصبح زوجتك !! لكن ـــــــــــــ

 و بعد أن هدأ  فلن أحتمل أن يظن بِك أحداً السوء حبيبيت تساءل   ....

 : لكن ماذا  ؟

: هناك حقيقة واحدة مؤكدة أهنا زوجة رجال أخر ، و الرجل الذي نتحدث عنه  ليس بسيط أو سهل ، أعلم أنك 
لرجل الذي سيتنازل عنها ، مجيعا نعلم أنه فعل الكثري ليصل إليها ، حىت أنه األقوى لكنه هو زوجها ! و كرمي ليس ا

 تزوجها رغما عنها فقط ألنه يريدها كما تريدها أن  اآلن ! 

 : أن  قلتها رغماً عنها لكن معي األمر خمتلف ، هي حتبين و تريدين كما أعشقها و أريدها ! 

 فابتسم بسخرية و هو يهز رأسه  ....

ًا ، حقيقًة هي قصة عشق رائعة ايسني يعشق اميا و اميا تعشق ايسني .. صدقين هي قصة قد توازي قصص : جيد جد
العشق و احلب ابلروااي  ، لكن ال تنسي أنه الزال هناك كرمي ، و هو أيضا أمري ابلرواية ، و إذا سأل  أحداً 

 ستكتشف أنك من يلعب دور الشرير ابحلكاية ! 

 ، لكن ريح الغضب اهتاج  بصدري ....أعلم إىل ماذا يُلمح 

 : توفيــــــــــــــــــــق !

: صدقين أان ال أعين ذلك ، لكن ما أعرفه عنك جيدًا و لتصحح يل إن أخطأ  فالنساء حبياتك عالقا  عابرة ، غري 
املتزوجا  اليت توددن أن تلك املرة األوىل اليت تقرتب فيها من امرأة غريك ، أن  دائمًا ترفض الفكرة ، و كل النساء 

إليك قباًل صددهتن ، و رغم أنك ُتطلق العنان لشيطانك ابلكثري .. إال بتلك ؛ تقول أن لكل شيء حدوده اليت ال 
جيب أن نتخطاها ، حىت األخطاء و احملرما  جيب أن يكون هلا ابلنهاية حدود ال جيب أن تُنتهك ، فتخشي أن جيازيك 

 هللا هبا يف أختك أو ابنتك 

 فاهتاج غيظي منه و صح  فيه بغضب ....
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: أمحق أخربتك ال أريد منها متعة أريدها يل ، أريد أن أصحو من نومي ألجدها جواري ، أريدها أم ألبنائي ، أريد أن 
 تشيخ أايمي جبنة قرهبا ، أحبها اي أمحق 

ل و الفكر و نبتعد قلياًل عن حبار : حسنًا أقسم أنين أفهم ، ملا ال تضع غضبك جانبًا اآلن ، و نرسو بشواطئ العق
 احلب و الغرام اهلائجة !

 : حسنا اي نصف عقلي أان أستمع !

: جيب أن تفهم أن األمر ليس سهل ، أن  أقرب ألن تطالب ابملستحيل ، أن  تريد أخذها من زوجها ، و هو ليس 
 اخلصم السهل رغم محاقاته ، إال أنه يظل له ثقل ، ال جيب أن تستهني به !

 فهاج انزعاجي بصدري ، حني نبهين لشيء كن  غافل عنه ..... 

 : غري أن لديك املشكلة األكرب من كل ذلك حىت أهنا أكرب من كرمي حبد ذاته !

 و قبل أن أسأل ابدرين ....

 : سحر زوجتك املصون و ابنة عمك ! 

 : أمل خيربك أحدا أبن يل احلق ابلزواج حىت األربعة !

حقك ، لكن ال أعتقد أن سحر سترتكك تتمتع هبذا احلق ، و ابلرغم من أهنا تعلم بعالقاتك : لنكن واقعني هذا 
 النسائية املتعددة ، لكنها ال هتتم وال تكرتث ..أتعتقد ملاذا ؟

فنظر  له و مل أجب فال أعلم اإلجابة ، فهي بكل عالقة يل تتعمد إخباري بطريقة أو أبخرى أهنا تعلم ، إال أهنا ال 
 أو هتب غاضبة كما تفعل ابقي النساء ...تكرتث 

: ألهنا ابلنهاية تظل وحدها زوجتك ، تظل وحدها من متتلك ، و األهم أهنا تعلم أهنا لن تتخطى كوهنا نزوة عابرة ، 
 فهي تُوقن مثل اجلميع أنك مل تسمع ابحلب ! 

 : إذن !!

 فزاد  بسمته اخلبيثة ....
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و عقلك إىل هذا احلد ، أبن هناك من حتتلك و تستعمرك ، ستأخذك منها  : إن علم  سحر أبن هناك من متأل قلبك
 ستتعدى على ممتلكاهتا و هي أن  ، أقسم أهنا ستشعلها احلرب العاملية اجلديدة !

: ال ختربين أهنا حتبين أو تغار ألجلي ، ألهنا ستكون مزحة سخيفة هي ال ترجو إال ما تريده ، و ال هتتم لشيء سوى 
 نفسها .

أتعتقد أن من مصلحتها عشقك الميا ! هو ليس حب لك اي صديقي ، و إمنا هو امتالك فأن  هلا ، و لن تقبل أن  :
 تشاركها امرأة أخرى بك أو بثروتك فهي تتحمل ابنتك مبعجزة ! فما ابلك ابمرأة ستستويل على قلبك و عقلك  ! 

دري ، و اتكأ  بظهري إىل الكرسي خلفي و حينها علم  أنين فاتين اجلزء األهم ! فتنهد  بغصة الح  بص
 مسح  بباطن كفي وجهي بيأس بدأ يتسلل إىل نفسي ، و بنربة تزداد غضب....

: صدقين مل أعد أعلم ، لكن كل ما ُأوقنه أنين أحبها و ال أحتمل البعد عنها ، إنين أريدها توفيق ، أريدها أبي وسيلة  
 لها ، أريد أن هترم أايمي أبحضاهنا أريد كل ذرة منها يل وحدي !كان  و لن أتنازل عن ذلك أريد قلبها و عق

: فلتهدأ فقد تفنن اإلنسان بتحطيم املستحيال  منذ بدأ اخلليقة ، فمهما كان طريق املستحيل بعيدًا فهناك دائماً 
 سبيل للوصول !

 و بنظرة مشاكسة و غمزه من عينه اليت ملع بني أحداقها اخلبث ....

ك بدأ  رسم ذلك الطريق و حفره خطوة خطوة ، و ألنين أحفظك عن ظهر قليب ، سأقول إن تلك :  و أعتقد أن
 الصفقة ستكون هناية كرمي ، و طريق وصولك الميا ، أم أنين أخطأ  الظن !!!

 فاعتدل  و أمل  له رأسي ، فعل  ضحكته و خببث .....

 !: اي اهلــــــــــــــــــــــي ... ذكرين أن أخاف منك !

 حينها ابتسم  و ابدلته نظرته اخلبيثة  ...

 : تذكر فقط أن ال تتالعب بشيء خيُصين !!!!

 فابتسم بتعجب ، و رفع يده مستسلم ، فزاد  بسميت . 



 

  

114 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

غادر  منزل توفيق و أان أحادث نفسي عنِك و عن كل ما يقف بيننا ، فال يهم ما يكون أو من يكونون اال إنين 
 ما حيول بيننا . سأفعل كل شيء كي أهدم كل

 

**** 

 

مر  بضعة أايم أخرى متقلبة بني شد و جذب يغزو عقلي و حيايت بقربك و غيابك ، و أبحد األايم اتصل             
يب كرمي و أخربين أن أعود ابكرا تلك الليلة ألنه عيد مولدك ، و سيقيم حفل أبحد الفنادق احتفاال به و أيضا احتفاال 

سعا  املصنع ، فأخربته أنين سأفعل و هل يل أن أفو  احتفال عيد مولدك حبيبيت الذي كن  حبصوله على صفقة تو 
أعلمه مسبقا! فقد أخربتين ميس ، و قد اشرتي  ابلفعل هديتني لِك ! إحدامها سأقدمها لِك ابحلفل ، و األخرى 

راً أعطي  اهلدية األوىل إىل سحر كي سأقدمها لِك بطريق غري مباشر حىت دون أن تعلمي أهنا مين ! و ابلفعل ُعد  ابك
تعطيها هي لِك و كان  طاقم ذهب مرصع ابملاس ، أما األخرى فقد حرص  على أن تصلك ! وصلنا إىل الفندق مل 

 ترغيب ابحتفال كبري فقط حنن شباب العائلة ، و ميس و بعض أقارب كرمي املقربني   .

كة ، أتى وق  اهلدااي رفض  ابلبداية قبول اهلدااي فغضب أقارب  بدأ  السهرة كن  أجلس مبقابلك و بعد تقدمي الكع
كرمي و اعتربوها إهانة هلم ، فأشار كرمي إليِك أن تقبليها ، فقبلتيها قدم  يل يل هديتها و قدم  سحر هديتنا ، قدم 

سلسلة من  اجلميع  انتظر  ميس حىت النهاية قدم  هديتها و أصر  أن تفتحيها ، و ابلفعل فتح  اهلدية كان 
البالتني ُصمم قلبها على شكل فراشة صغرية تنام على زهرة متمثلة على شكل قلب ، ميسك هبما إصبعي السبابة و 

 اإلهبام ليد  !

حني رايتيها للوهلة األوىل فُتنِ  هبا ، ُأعجب هبا اجلميع حىت أن البعض سأل ميس من اين أت  هبا ليتسىن هلم أن أيتوا 
 س و شاكستهم .... مبثلها ؟ ابتسم  مي

 : حني أعرف من أين أت  سأخربكم !

وقف  ميس و أصر  أن تُلبسِك إايه ، و أكد  عليِك أال تنزعيها عن عنقك مهما حدث ، و قبل  جبينك و 
 احتضنتك بقوة كما طلب  إليها !!!!
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بقليب ، أما اإلصبعني فإن نعم فتلك كان  هدييت الثانية اليت حرص  أن ال تفارقك ، فأنِ  هي فراشيت اليت تنام 
 أمعنِ  النظر هبما فهما ميثالن احلرف األول من امسي ابإلجنليزية برسم خمتلف قليالً حىت ال تلف  االنتباه !

بعد قليل أعلن كرمي على اجلميع حصوله على صفقة التوسعا  ، و شكرين على ذلك و متىن شراكة دائمة بيننا ، و 
شراكة طلب  الرقص إليِك ، ابلبداية رفضِ  متعللة أبنِك متعبة قلياًل ، لكن ابلنهاية تيمنا بذلك و احتفال بتلك ال

 قبلِ  الرقص بعد إصرار كرمي لقبولك .

ذهبنا لساحة الرقص كان  بعيدة قليال عن جملسنا و األضواء هبا كان  خافتة و متقلبة ، و أعلم أنك كنِ  تتمنعني 
  وحدان بعيدًا عن اآلخرين ؛ و كثريا كان  تفيض يب أمواج احلرية ، فكن  و هرواب مين ، حىت ال جتمعنا معا حلظا

برغم كل شيء تعرتيين حلظا  من الشك أبنِك ال حُتبينين ، و ابلرغم من أنِك اعرتفِ  حببك يل ! اال أن عنادك املستمر 
 و كربايئك الذي يدفعك دائماً للهروب مين ، كان يدفعين كثرياً إىل حافة الشك ! 

حىت تلك اللحظة اليت التف  هبا يدي حولك ، و ذاب  أانملك بني رحى كفي ، تلك اللحظة اليت غرق  عيونك 
ببحري ، و سكن  أنفاسك صدري ، و حلق  يدك فوق كتفي ، حينها فقط شعر  بكل ما حتاولني قمعه داخلك ،  

بني يدي و تسابق  أنفاسك لتحتل  كل ما حتاولني قتله بقلبك ! فكان كل ما بِك ينتفض يل ، ختبط  أوصالك
صدري ! تلك اللحظة اليت انتظرهتا دهرا ليصري شكي بِك إميان ، حلظة مجعتين أبنفاسي داخل قلبك فعرب  يب من 
جحيم الشك إىل جنة يقيين ، حلظة أيقن  هبا عشقك يل ، فرأي  بعينيِك أمل يولد أبن تكوين يل ، يومًا ستشرق 

قة و ليس حلماً ، فعلم  ملا دائماً هتربني بعيداً عين ؟ فكنِ  ختشني نفسك و أنِ  معي مل الشمس و أنِ  جبواري حقي
تكوين ختشيين أان ، ختشني أن تنهار دفعاتك أمامي ، أن ختونك عيناك و قلبك و أنفاسك ، أن خيونك عشقك يل و 

ين و يل ، حىت أنِك تعتقلني أنفاسك و هلفة اشتياقك لوصايل ! غريبة أنِ  حبيبيت تعتقلني كل مشاعرك اليت أصبح  م
دقاتك بقريب حىت ال أمسعها تنبض يب ! فإىل مىت معذبيت سيكون كل ما يب داخلك رهن اإلقامة اجلربية ؟ أىن لكي هذا 
الصمود ُمعذبيت بثورة عشقي اليت جتتاح أرجائك و تطالب ابحلرية يف حيب ! أىن لكي الصمود بوجه بركان ميأل أركانك 

 ! ظلل  شارد بِك إىل أن أعدتين من شرودي  و غرقي بعينيِك  .....ألجلي 

 : ملا تفعل هذا يب ؟

: و ماذا فعل  أان اآلن ! إنه من تقاليد العمل أن أرقص مع زوجة شريكي ، احتفاال ابلشراكة اجلديدة بيننا ، غري أنه 
 د حبيبيت !عيد مولدك كيف ال أحظى ببضع حلظا  ألمتىن لِك حياة سعيدة و عمر مدي

 نظرِ  يل بصم  و عينيِك ترحتل ابملكان هرابً مين ، فشاغبتك ...
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 : تلك أول مرة أحلظ أنِك قصرية !

 فنظرِ  حنوي و بدأ الغضب يعتليِك ....

 : ماذا ؟ أان لس  قصرية !

 فحاول  متالك ابتساميت و زد  ُمشاغبتك .....

 ترتدين حذاء بكعب عايل !أم أنِك ترقصني حافية ؟ : بلى أنِ  قصرية حبيبيت فال تصلني كتفي رغم أنكِ 

 فزاد غضبك و تلعثمِ  ....

 : أان لس  قصرية ايسني ! أن  هو ْمن أطول ِمن املفرتض به أن يكون !

 حينها مل أحتمل فانفجر  ضحكاً .....

 : ال تغضيب حبيبيت ، فأان أعشقك حىت و أنِ  قصرية !

 منِك ، مث صمِ  فهمس  لِك ....فخبِط كتفي حبركة طفولية و عفوية 

 : أنِ  الليلة خالبة ، و أوقن أن القمر لن حيتمل الصمود أمام عينيِك ! 

فلم تلتفِ  حنوي حاولِ  جتاهل كالمي ، رغم أن صو  أنفاسك كاد يعلو صو  املوسيقى فعد  و اقرتب  من أذنك 
 أكثر .....

 الصمود كثرياً ! : أعلم أنِك حتاولني لكن أقسم لِك أنِك لن حتتملي

 فالتفِ  إيليا بتعجب مما قل  ، فاستطرد  لِك ....

 : توقفي عن اهلروب ، أنِ  حتبينين و أان أعشقك و سأفعل أي شيء لتكونني يل !

 رمقتِه بنظرة طويله ، مث أسبلِ  جفنيِك ....

 : ايسني ملا ال حتاول أن تفهم أان أخشى عليك ! هو لن يرتكك تقرتب مين !

 أان من جيب أن ختشي عليه ُمعذبيت !: ليس 
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 فابتسمِ  بدمعة ملع  بعينك .....

 : ماذا ؟ ُمعذبتك !

 : نعم أنِ  هي ُمعذبيت !

 فرفعِ  حاجبك ، و ببسمة عينيك اليت تسرق نبضي ......

 : أان إذن هي من تعذبك ! فماذا تكون أن  ؟

 : أان حبيبك و عشق حياتك !

 عينيِك بعيين ، فشاكستك ....فزاد صم  شفتيِك ، وتعلق  

 : دعيين أخربِك سراً لكن عديين أال ختربي أحدا عن سري الصغري ، إال أنه كبري ككرب سحر البحر بعينيك !

 : أخربوين انك أكثر من يقسو النساء ، فكيف لشاعر مثلك أن يقسو !

 لم !: أخربوِك ! أمرييت الصغرية تفتش عين ، ال خُتربيين كم تعشقيين فأان أع

 فرفع  حاجبِك و زاد  بسمتك و بصو  هادئ شاكستين ......

 : و أيضا قالوا أنك قلعة للغرور !

 فضع  بني عينيِك و ابتسامتك و يداي حتوطك و حتوط بِك كل أحالمي ....

 : لغريك أان ملك يري كل نساء الكون جواري ، وبعشقك أان عبد يرضي مبا جتود عينيِك مواليت 

 ببحوري ، و يديِك ترحتل بكتفي تطفئ انر و تشعل براكني .... فتعلق  عينيكِ 

 : كيف لرجاًل مثلك ميأل صدى قوته األرجاء أن يكون شاعر !

 فأطبق  بكفي على أانملك و أان أقرهبا لقليب .....

، : ما كن  يومًا شاعر ! وألجلك حفظ  جبال الشعر ، و قصائد العشاق ، و سهر  لقمر يفرتش عينياِك مساء 
وجنوم تتألأل بليايل الكون حني يبتسم جبينك ، وسافر  دون شراع يف حبور األشواق على أمل أن ألقاِك ، حىت وان  

 كان لقاء ابألحالم 
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 فتألأل سحر الكون بعينيِك و هي ُمعلقة يب ..... 

 : اي إهلـــــــــــــــــــي ماذا تفعل يب  !!

 : فقط أعشقك حبيبيت  !

 ينيِك بعيداً ......حاولِ  اهلروب بع

 : مل ختربين ما هو سرك ؟

 : أنِ  هي سري ، و أكرب ألغاز حيايت !

 : صدقين هو  ال يستحق أن حتارب من أجله ، ال يستحق أن جتازف من أجله ، فقط اتركه يدفن ، اتركه يغرق ! 

 يستحق أن أحارب الكون ألجله .: هي مسائل نسبية يراها كال منا من وجهة نظره ، و أان أراه سر حيايت ، أراه سر 

 عدِ  إىل صمتك فعد  و شاكستك ....

 : ما رأيِك بسر أخر ؟

 : كثُر  أسرارك الليلة ! 

 فاقرتب  إليِك أكثر و أان أقبض كفك إىل قليب ، أحاول مللمة شتايت املبعثر أبعتابك .....

عنِك حىت ال يهذي بِك .. فوجد  عيين  : حاول  اقتالع قليب كي ال ينبض بِك .. فوجد  عقلي يعشقك ! فمنعته
هتواِك ! فأغلقتها كي ال أراِك .. فوجد  روحي متتلئ بِك ! ففارقتها كي أنساِك .. فوجد  كل ما يب يشتهي حلظة 
بوصالك ! فقطع  الوريد حىت أتوقف عنِك .. فوجد  ظلي يطارد طيفك ! فسكن  قربي طوعًا هراًب منِك .. 

 سأظل إىل أن أُبعث على حبك ! فماذا عسى أفعل كي أشفى منِك !!فوجد  قربي يهمس يل .. 

فوقفِ  مكانك ، و كأن الدم جتمد بعروقك ، اثر  أنفاسك بركان مأل صداه الكون ، و مهس قلبك فاق سحر شدو 
 الطيور الغناء ، كل ما بِك سكن عيين  .....

 !!!!!: اي إهلــــــــــــي أي ذنٍب ارتكب  أان حىت ُأجازى بك !!

 فمألتين الدهشة من ردة فعلك ......
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 : أترين أنين عقاب لِك ؟

 : كل هذا العشق يل .. وال أجرؤ اقرتابه ! أهناك عقااب أقسي من ذلك برأيك ؟ و هل تُراين أستحق كل هذا العشق ؟

 : آتيين مبالك غريك يسكن أرضي و سأعشقها ؟

 عد حلظا  شاكستين  ....فظللِ  تنظرين يل بصم  سحرين أكثر من مهسك ، و ب

 : أال تنتهي تلك املقطوعة املوسيقية أستظل تُعزف إىل ما ال هناية ؟

 : ستنتهي حني ُأريدها ! و ألنك بني يداي و أنفاسك بني ضلوعي ، فال أتملي هبذا الليلة ! و ال أبلف ليلة بعدها !

ابلقريب منهم ، فرمقتين بتلك النظرة الالمعة ملئ  عينيِك الدهشة و نظريت حنو االوركسرتا ، فلمحِ  طلع  يقف  
 املشاغبة ....

 : أال يعرب املاء من بني يديك !

 : إن كان هذا املاء سيحرمين حلظا  بقربك فلن أتركه يعرب  !

حينها أصررِ  على العودة إىل الطاولة ، الن هذا أصبح ملف  للنظر ، فوجدتك حمقة قلياًل ، فقد أطلنا الرقص لذلك 
للطاولة ، كان  سحر و كرمي ذهبا للرقص ابلطرف األخر من الساحة ، و بعد قليل عادوا هم اآلخرين ، جلسنا  ُعدان

مجيعا نتجاذب أطراف احلديث بني العمل و احلياة و ما إىل ذلك من األشياء، إىل إن انقض  السهرة و انقض  معها 
 إحدى ليايل أحالمي الواقعية بِك !

 

 

 

 

**** 
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قليب مستبشراً بِك ؛ متحصنا هبواِك ؛ فال يرى غريِك و ال يسمع نبضي ’’ 
 ‘‘سواِك ؛ فعقلي مؤرخ بِك ؛ و ليس لقليب وطن  بعد عيناِك 
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متضي أايمي متثاقلة ، خال عن تلك اللحظا  اليت جتمعين بِك من قريب أو بعيد  فتمر كالربق بلمح                 
ك هبا إال أهنا تتسرب من بني أصابعي ، كما حتاويل أنِ  التسرب من حيايت ، إال أن قليب البصر ، أحاول التمس

املخطوف مين و احملتجز بني ضلوعك ، أيىب املضي قدمًا دونك و كيف له ذلك ؟ و هو حبيس عشقك ، معتقل هبواك 
؛ أحاول بكل ما ُأوتي  من قوة يف هواِك وعقلي املفتقد مين بغربة ألقتين هبا عينيِك ال يتزحزح عن التحليق جبنة قربك 

أن أستبقيِك جواري ، ليظل قليب ظليل بعينيِك ، مسقوف بعذوبة أنفاسك ، لتظلي قريب رغم بعدك لتخففي عن عقلي 
 صراعا  تكاد تفتك يب ، فقليب حمتجز بِك ! 

قبل غيابك ، فكــــــــــــم يشتهي  تتقاذفين أمواجك ما بني غياب و حضرة لقياِك ، فتهيج رايح اشتياقي إليِك بوجودك
قليب أن يهنأ بِك ؟ و يتحرق شوقًا للغرق بعينيِك دون بلوغ شط ، فعقلي يلوذ بِك من قدري الذي اب  يتالعب يب 
ليقودين إىل حمراب هواِك ، كلما تقاذفته فيضاان  البعد ، فال جيد غري عينيِك جنومه بليل موحش ، غري أنفاسك دليله 

 مة ، أصبح عشقك هو ما يقودين أبايمي الباردة ، فصدري اب  موصوم بغرامك !أبايم معت

أشعر و كأن كل أايمي دائرية فكلها متصلة ، تدور بدوائر متداخلة تتواىل دون تقطع ، و كلها تدور بفلكك أنِ  ! 
ن  يل أم ضدي ، فكل شيء يبدأ بِك و ينتهي عندك ! فأحاول جماهبة تصاريف قدري يل اليت بُ  ال أعي إن كا

فعصف زماين يب عايت ، وُ يلقي يب يف مهب رايحك ، حىت ب  ُأوقن أنه ُيضرم املصاعب من حويل حىت ال يرتك يل 
 سبيل أخر سواِك ! 

ُعد  ذاك املساء مبكرًا قلياًل بعد أن قضي  بعض الوق  بفيال توفيق ، كمعظم ليايل حيايت ، دلف  إىل حجرة 
رؤيتك قبل أن أخلد إىل النوم ، لكن قدري حرمين رؤيتك ، فكان  شرفتك مغلقة إبحكام ، املكتب كي يتسىن يل 

فعلم  أنك لن خترجي إليها ، و إما إنِك خرجِ  و انتهيِ  من قراءة كتابك كعادتك كل ليلة قبل عوديت . فصعد  
 ة بِك  !إىل حجريت ألخلد إىل النوم ، و أرجو ريب أن يُرسل طيفك حللمي ليمطر قليب سعاد
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حني دلف  إىل احلجرة ، كان  زوجيت املصون الزال  مستيقظة ، اندهش  بعض الشيء فذلك مل يكن من شيمها ! 
توقف  حلظة بعد أن أغلق  ابب الغرفة ، شرد  أفكاري حلظا  فهي ال تنتظرين إال إن كان  تريد شيء ، أو تريد أن 

النوم الشفاف املتألق هذا و رائحة عطرها الذي يفوح ابحلجرة لن  تتشاجر ، لكن عقلي ينبئين أبهنا تريد شيء ، فثوب
 يكون ألجل مشاجرة ..... 

 : مساء اخلري .

 ابدرهتا هبا حني دخل  ، فابتسم  و هي هتم من جملسها ....

 : مساء اخلري .. أعتقد أننا حنتاج لشيخ يقرأ عليك القرآن خوفاً من احلسد  ! 

 : و ملاذا حتديداً ؟

 بسمتها و هي جتيبين بسخرية ، و تنظر ابجتاه الساعة ....فزاد  

 : عد  ابكراً ، فهي مل تتخطى منتصف الليل بعد !

 : إذن سأعود إن كان هذا سيسعدك ! فال أرجو إغضابك حبيبيت !

 فعل  ضحكتها و بنظرة مشاكسة .....

 : يبدو أنين هي من حتسدك اآلن ! 

 بذراعيها ...و تقدم  بضع خطوا  جتاهي و أحاطتين 

 : على العكس حبييب ، هذا أكثر ما يسعدين أن تكون هنا إىل جواري !

 فزاد  دهشيت ، و أيقن  إما أن هناك ما تريده ، أو أن زوجيت فقد  عقلها.....

 : هل كل هذا الدالل يل أان ؟  أم أن حلمي بدأ مبكراً الليلة !!

 و أان ألف يداي حول خصرها و أقرهبا إيليا .... فرفع  حاجبها و بدأ الغضب يلوح أبحداقها فابتسم 

 : أمزح  ، فقط أمزح حبيبيت 



 

  

123 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

فهز  رأسها ، و حاول  ختطي تلك املزحة ألجل أال تفسد ما تبغي ، و ابتسم  و هي تداعب شعري أبصابعها ، و 
 تزيد القرب مين ...

 : أتعلم أنين أشتاقك كثرياً الليلة ، أمل تشتاق إيليا ؟ 

 .....  (ما مدى صعوبة ما تريدينه ؟  )أخاف ! و خاطبين لسان حايل اآلن بدأ  

 : ابلطبع حبيبيت أشتاقك ؛ و كيف يل أال أفعل ! 

فنزع  عين سرتيت ، و أجلستين إىل حافة الفراش ، أمعن  النظر بعيين و هي متسك بيداي و تلف هبما خصرها ، و 
عذوبة ال أعهدها ، مث راح  تفتح أزار قميصي واحدًا تلو اقرتب  مين حىت أصبح  لصيقة بصدري ، قبل  ثغري ب

األخر ، و أانملها تسبح بصدري ، و ثغرها متلهف لريتوي من عنقي .. حينها راود عقلي سؤاال مل يراوده قبال سؤال مل 
جيت و أفكر به قط ،لكنين حاول  التغاضي عنه ، حاول  اهلاء عقلي أبن ُأسلمه لفيضان شهويت هلا ! فالزال  زو 

 الزل  أبتغيها !

لكن العجيب أنه كلما زاد توددها زاد عبثه يب ، كلما تقرب  مين زاد مجوحه و اشتعاله بعقلي ، وبعد حلظا  ، و حني  
 كان  غارقة هي إبغوائي ، و غارق هو ابلركض بني أفكاري ، أطلقته من عقلي....

 : أحتبينين  ؟ 

مها أو شيء ! فرفع  وجهها عن عنقي ، و التف  يدها حويل ، و فتوقف  عن احلراك حلظا  ، و كأن سؤايل صد
 أانملها تداعب خصال  شعري ، و رفع  حاجبها صعقتين ................

 : أن  زوجي ، و ابن عمي ... فلما أكرهك !

أوقف   حسنا توقع  إجااب  متعددة ، مل يكن العشق أو احلب أي منها أبي حال ، لكن تلك فكان  مدوية ، حقيقةً 
الدم بوريدي ، أحسس  هبا صفعة على وجهي حىت أن أنفاسي توقف  حلظا  بني شهيق و زفري ، هبط  على رأسي 
جليدًا أفقدين توازين و أفقدين معه النطق ، فلم أجد ما أتنفس به ، فقط عيناي معلقتني أبحداقها اهلادئة املبتسمة و  

حىت أهنا عاود  إاثرة شهويت ، و كأن شيء مل يكن ! وحني تدارك  ذايت و كأن ما قالته من أجبداي  الغرام مثاًل !!!!! 
 أان غارق بصدميت منها .....

 : ألن تسألينين إن كن  أحبك أم ال ؟
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: كال فأوقن أنك حتبين .. و مهما حلق  بعيدًا عن مسائي ، فإنك تعود إيليا فأان هي زوجتك ، و حبيبتك ، و كل ما 
 تبغي !

 ا أبحداقها و هي تقول .....مث اشتعل غروره

: غري أنك إن ُجب  األرض من مشرقها ملغرهبا فلن جتد من تضاهيين جبمايل أو أبصلي ! أو حىت تتحمل أفكارك 
 الشرقية الرجعية اليت عفى عليها أزمان !! ) سي السيد ( 

يُرضيين ! لكن كل ما قالته كان كفيل صم  مل أقل شيئا ، فقط ابتسم  من مُحقي ألنه ُخيل يل أهنا ستتفوه بشيء قد 
 أبن يُعكر صفو النيل من منبعه !

لكنها مل تتوقف عين ، و ظل  تغزو جسدي ، و ألنين أصبح  ال أبتغيها ، إال أنين مل أستطع رفضها أيضًا ! فأطفئ  
 الضوء و تركتين هلا ، حينها تساءل  بدهشة  ، وهي تضيء النور اخلاف  .....

 ضوء !: أن  أطفئ  ال

 فردد  ابقتضاب .....

 : أنِ  دائماً تطليب ذلك فما الغريب ؟

 : الغريب أنك مل تكن راضيا هبذا ، و ابملعتاد ال تطفئه اآلن !

 : جيد أعتقد أنين أريده مطفئ اآلن ، و إن كنِ  تريديه فلترتكيه ! 

من إجابتها إىل هذا احلد ؟ لعلى كان فأطفأته ، كان  تتودد إيليا و عقلي حيتدم به الصراع ، ال أعلم ملا غضب  
بصدري بصيص من نور أن جتذبين إليها !  أن تُنجيين من غرقي ببحرك ، لعلي أتمل  أبن أتخذين إليها و تعود يب من 
ضياعي و ُغربيت هبواِك ، كم أان أمحق فهي مل تفعلها منذ تزوجنا فهل أأمل هبا اآلن ؟ و كل ما يب غادرين إليِك ، لكين 

  تلك اللحظة أن قدري الزال يُغلق بوجهي كل السبل و ال يرتك يل سواِك ، أعلم أنه قد يكون سبيل هالكي إال أتكد
 إنين لن أتزحزح عنه ، فما بيدي حىت أن قدري ال يقبل بسبيل غري سبيلك !

صورهتا أنِ  من أخذ  تغتالين يداها ، فرتك  العنان خليايل بِك ، فتبع  شيطاين و هو ميرح بعقلي و طيفك ! فت
أعتليها ! مل يكن هذا مرضي يل إال أن هذا كافيا لُيشعلين ! و بعد أن هدأ شيطاين ، و مخد  نرياين لِك ! أضأ  النور 
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اخلاف  مرة أخرى و اعتدل  إىل جانبها جبواري و هي تلتف بغطاء الفراش اخلفيف ، فأغمض  عيين و اعتدل  إىل 
 يدها على جانيب بدالل ..... جانيب فألقيتها خلف ظهري ! فوضع 

 : ايسني حبييب .

 ابملرة األوىل مل أجبها ...

 : ايسيـــــــــن ... هل استغرق  ابلنوم سريعاً هكذا !

 : أعتقد ذلك 

 فضحك  بصو  متقطع ، و هي متيل فوقي ....

 : حسناً ... هل حلبيبتك أن تطلب شيء ؟

 .حينها عل  ضحكيت ابلغرفة .. فتساءل  بدهشة ..

 : ملاذا تضحك هكذا ؟

 : ال شيء.. فقط كن  أتساءل حبيبيت ... مىت سأدفع  ؟

 فاعتدل  جبلستها و بصو  بدا غاضب ....

 : ماذا تعين اي ايسني ؟

 : ال شيء ، ال هتتمي ، ماذا تريدين اآلن ُأريد أن أغفو ؟ 

 فتخط  ما قلته ، فلن تتشاجر اآلن ، فلم تفوز بعد مبا تريد ....

 أن نسافر أورواب هذا العام .: أريد 

 : أورواب .. ملاذا ؟ 

 فعاد  و مال  انحييت و برقة أعلمها  ....

: ملل  حبييب ، أريد أن نسافر معًا ، نسرتخي و نتسوق ، حنظى ببعض الوق  لالستمتاع ، بعيدا عن كل هذا امللل 
 الذي يقتلعين !
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 فاعتدل  قلياًل و اببتسامة متعجبة .....

 تشعرين ابمللل ! كل تلك احلفال  و النوادي و التنقل من شرم إىل الغردقة و تشعرين ابمللل!: ملل ! 

 فالح  عاصفة غضبها ابألفق ....

: نعم ملل اي ايسني مث ماذا هبا أريد السفر ، اجلميع يفعل هذا و أان أريد قضاء بعض الوق  أبورواب ، مث ملاذا األموال 
 أذهب إليها منذ قضينا شهر العسل إبيطاليا و هذا كان منذ سنوا  ! إن مل نستمتع هبا ! و أان مل

 : ال أعتقد أن هذا سيكون ابإلمكان يف الوق  احلايل لنؤجلها لوق  أخر .

 : و ملا ليس اآلن ؟ 

فاعتدل  مبجلسي ابلفراش ، حماوال متالك ثوريت ، فالوق  متأخر على أن يسمع أحدا شجاران ، غري أنين ال أرغب به 
..... 

 : لدي الكثري من األعمال ابلشركة و املصنع ، لن أفرغ قبل مدة !

 : هذا أن  دائماً لديك ما يُبقيك مشغول ، و ال هتتم يل و ال لشيء خيصين !

 قبض  على كفي حماوال ختطي تلك الليلة ....

الذهاب و ترك كل هذا خلفي : سنبدأ العمل بتوسعا  املصنع خالل أايم و تلك الصفقة اخلاصة ابلشركة لن أستطيع 
 غري ضغط جدك من انحية و والدك و أعمامك من انحية أخرى ، فماذا جيب أن أفعل؟

عاد  و مال  انحييت و قد انقلب  تعبريا  وجهها مائة و مثانني درجة ، و وضع  يدها فوق صدري و برقة صوهتا 
 اهلادئ ....

 ، فلما ال أذهب أان وحدي و حيـــــــــ: ال تغضب حبييب ، إن كن  ال تستطيع الذهاب معي 

 و قبل أن تكمل انتفض  من خمدعي ، و أمسك  يدها بقوة آملتها .....

 : هل فقدِ  عقلك ، أم أنِك تتعاِط  شيء ال أعلمه ؟

 : ماذا هناك حبييب ؟ ما هبا اي ايسيــــــــــ
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 فأطبق  على معصمها بقوة أكرب أتوه  هلا ....

 ال ختلدي للنوم اآلن ألنه يبدو أنِك حتتاجينه ! : سحر ، حبيبيت ملا

 : حسناً ، فقط ال تغضب .. ملا ال أذهب أان و يل يل ؟

فهمم  عن السرير واقفا و يكاد عقلي يش  منها ، فضرب  جانبيي بقوة ، بدال من أفقد عقلي و أضرهبا هي ، و  
 كم كن  أشتهيها ، و أان أصيح منها ساخرا ....

ال من أن أترك زوجيت املصون أبورواب ، تقضي بضعة أسابيع لالسرتخاء و االستمتاع و التخلص من : هذا جيد .. بد
 امللل وحدها تكون زوجيت و أخيت ! هل فقدِ  عقلك ؟  

 فهز  كتفيها برباءة أشعل  غضيب أكثر ....

 : ال تغضب .. فلتأيت أن  معي نستمتع معنا !

 مع األمرية ألهنا تشعر ابمللل ! : جيد و ملا أغضب ! سأترك عملي و أذهب

 فُجن عقلها و صاح  يب ....

: إذن أسافر وحدي ، و ما هبا فنساء كثريا  يسفرن دون أزواجهم ، ملا ال تتوقف عن ذاك التخلف الشرقي و 
 راجعيتك املتحـــــــــــ 

األرض ، فهرب  دمائها و  هنا اكتفي  و قبل أن تكمل حرفًا أخر أمسكتها من شعرها ، وسحبتها عن الفراش إىل
انتفض  رعباً ، و أكاد أفتك هبا ، فكان كلي قد فاض سخطاً و غضباً منها تلك الليلة ، و إن مل يكن ريب أهلمين صرباً 

 جعلين أمسك خبيط واحد من عقلي كن  قتلتها و انتهي  ...

 ة أتفهمني !: تلك املرة األوىل اليت يعلو صوتك هبا أمامي ، و أقسم أهنا ستكون األخري 

 فهز  رأسها إجيااب دون أن تتفوه شيئاً و بنظرة حادة و نربة هي تعلمها جيداً .... 

: أم ابلنسبة لشرقييت املتخلفة ، و راجعييت املتحجرة .. فأعدك أنِك سرتينها واضحة كالشمس يف كبد السماء ، سرتين 
 ماذا سيفعل ذاك املتخلف بِك ! 

 مث دفعتها بقوة إىل الفراش و كن  قد وصل  لنقطة الغليان منها... 
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: اخلدي لنوم اآلن ، و إال أقسم مبن خلقك ، و كبلين بِك ! أن أجعلِك تنامني نومتك األبدية اليت ال أحظي بعدها 
 بطلتك  

فله ؛ فجلس  إىل فانكمش  يف الفراش و الرعب و اهللع ميأل وجهها ، و تدثر  ابلغطاء و هي تنتفض من أس
الكرسي املقابل هلا ، و أان أحاول متالك غضيب و عبور تلك الليلة اليت زاد  عواصفها ، و عل  أمواجها حىت 

 أغرقتين ، و راح  تدفعين للبحث عن شاطئك !

يلوذ فذهب  إىل حجرة املكتب ، وقف  بضع دقائق أمام النافذة ، متعلق كالغريق بشرفتك لعلها تنجيين من غرقي ، ل
بِك عقلي من دواما  القدر اليت تتقاذفين بقوة تكاد تفتك يب ،جئ  أحبث عنِك ،ِ أفتش عن أماين بعينيك ، 

أتيتك هراًب من كل شيء ، ألدفن بني رحاك أستشعرك حويل حتوطي قليب بذراعيك ، هتدئي لوعيت و تغمريين حبنانك ، 
أولد بني يديك و أنفاسك من جديد ! فآوي  إىل األريكة و أسلم   أن أحالمي احملرتقة ، وأتربأ من مواًت يف حيايت قبل

روحي لريب ، ارمتي  بني أحضان قدري مستسلما له و لِك ، أغمض  عيين ، و أسلم  قليب حللما يطوف أبرجائي ، 
 ألماًل يفيض يب بلقياك ، ليجتاحين بِك و يعيد ذايت يعيد ملليت يعيد تكويين ! 

 

**** 

متر أايمي متثاقلة ، فغيابِك عين جيعل كل شيء ُموحش ، جيعل كل حلظايت مرعبة وموجعة ، من دونِك أشعر            
الغربة تتمكن من كل أركاين ، مض  تلك األايم علىَّ بصعوبة ، فعقلي ومشاعري كان  مرهقة كثريًا و أان أحاول 

مام جفائِك املوحش يل ، حني فاجئين كرمي بزايرة بدون موعد التوفيق بينهما ألجلِك ، ألجل أن أستطيع الصمود أ
ُمسبق ملكتيب ، و األغرب من الزايرة هو سببها !! حني دخل طلع  مكتيب لُيخربين أن كرمي ابخلارج و يلح مبقابليت 

 فتمالك  دهشيت ، و وافق  مقابلته .

 رحب  به ، فجلس قُبالة مكتيب ، و سألته هبدوء متعمد ...

 عتقد أن هناك موعد مسبقا بيننا !: ال أ

 : ال  ليس هناك موعد ، و أعتذر عن حضوري  دون موعد ، لكن أعتقد أن األمر ال حيتمل التأجيل !

 فبدأ  تعتليين الدهشة فعال ...
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 : ما األمر ؟

 : ايسني ، أن  تعلم أن تلك الصفقة مهمة كثرياً ابلنسبة إيليا !

 قط و يتم توقيع العقود !: وقد أصبح  ابلفعل لك ، يومني ف

 : نعم ، و أشكرك كثرياً على تلك الثقة يب ، لكن ـــــــــ

 مث صم  قلياًل ، فبادرته بنظرة منتظرة ، واستطرد قائاًل ...

 : هناك عائقاً بسيط 

 : عائق ... أي عائق هذا ؟

 زاد توتره كثرياً ، و بدأ  يديه تطقطق على املكتب...

 يط ، و سأتكفل به ، لكن فقط أطلب مهلة بضعة أايم قليلة حىت أتكفل به : كما أخربتك هو شيء بس

فنظر  له و أان أستند إىل ظهر كرسي ، ممسًك بذقين ، وكان يدور الكثري بذهين ، لكن أكثر ما أاثر دهشيت ، و أاثر 
ان حقًا لديه مشكلة ! فتارخينا معا الكثري من األسئلة بعقلي ملا أاتين ؟ ملا مل يلجأ جلدي ؟  فأان أخر من يلجأ إليه إن ك

 جيعلين أخر من يطلب منه املساعدة ! أخر من يطرق اببه ! فوضع  حرييت جانباً ، و تساءل  ...

 : هل يل أن أعلم ما هو هذا العائق ؟

 : ليس ابلشيء اهلام ، فقط أمهلين بضعة أايم ، وسيكون كل شيء ُمعد حسب االتفاق بيننا .

 ممسكاً مبكتيب ، و مل  حنوه وهبدوء فاتر ...فنهض  من الكرسي 

 : أعتقد أن صفقة كبرية مثل تلك جيب أن تكون مستعد هلا جيدا قبل أن تُقدم على التورط هبا .

 فبدأ ابلتعرق ، و تلجلج  منه كلماته ، وهو حياول القول ...

 : ايسني ، ال تقلق أان مستعد جيداً ، وكل شيء معد حسب االتفاق .

 حنو النافذة و استدر  بوجهي حنوه ، وتساءل  ابستهجان ....فتحرك  

 : ملاذا ال يبدو يل ذلك ؟
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 : على العكس كل شيء مبوضعه الصحيح .فقط أمهلين بضعة أايم اي شريكي !

 بنظرة أحاول طمأنته هبا ، حىت يفيض يل مبا يسرب داخله ...

 ماذا حيدث ؟ و ما هذا العائق الصغري ؟: أكيد ، لك كل ما تريد شريكي ، لكن ليس قبل أن ختربين 

 : هو شيء ال يستحق أن أسرق من وقتك أكثر من هذا ألجله !

 فجلس  إىل الكرسي املواجه له و بنربة قاطعة ...

 : كرمي ال اتفاق قبل أن أفهم ماذا حيدث ؟

 : مشكلة صغرية ختص املال 

فاسرتسل مسرعًا وهو حياول أن يهدأ الوضع الذي بدأ ينقلب فبادرته بنظرة قلق و تنهيدة غري مطمئنة ملا هو آتى ، 
 ضده ...

 : كال أرجوك  ايسني ليس هبذا السوء هو فقط شيء صغري .

 : املعروف أن وضعك املادي مستقر ، و تستطيع تنفيذ تلك الصفقة ، أو على األقل هذا ما أخرب  جدي به !

أرض ختص  اميا  أحاول بيعها حىت يتسىن يل البدء بقوة كما  : هو كذلك بكل أتكيد ، فقط عثرة صغرية ، هي قطعة
 تعلم ، ليس أكثر .

 فانتفض قليب بني ضلوعي حني أتى على ذكر امسِك ، حاولُ  متالك أنفاسي أمامه....

 : كل شيء جيد ، فقط املشرتى سيحضر بعد بضعة أايم ليس أكثر .

 وضعك املايل سيقوم على بيع تلك األرض ؟: ستبيع أرض زوجتك لتعزز وضعك املايل فقط ؟ أم أن 

: كال وضعي جيد جدًا ، لكن فقط أحتاج زايدة قوته ، هي الميا فهي يل ، مث أهنا ال حتتاج تلك األرض أبي حال من 
 األحوال !

 : إذن هي ستكون أيضا شريكة مبكتبك اهلندسي !

 فهم واقفاً و بضحكة ساخرة ...
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لن حيدث لن تشارك أبي شيء ! مث إهنا زوجيت ، فأن  ال تعلم كم أحبها و كم  : ما الذي تقوله ايسني ، كال هذا
 تعشقين اميا ، و ما متتلك هي أمتلكه أان 

 : و أن  زوجها و حبيبها و ما متتلكه أن  هي متتلكه أليس كذلك !

 فابتسم يل خببث عينيه ، تقدم  إليه خطوة و اببتسامة ال تقل خبثا عنه ...

 ون أن يكون هناك أوراق أو عقود تقول أبهنا متتلك ، فاحلب وحده يكفيها عقد بينكما  !: هذا ابلطبع د

 و اببتسامة تقول هذا كرمي الذي أعهده ....

: لكن ابلطبع بعد بيع األرض ، و دمج أمواهلا ابملكتب اهلندسي ، كل األوراق تقول أنك وحدك من ميتلك ، رائع هو 
 نظري به !احلب أعتقد أنين سأغري وجهة 

 زاد  بسمته ، و ملع خبثه بعينه فشاكسته .....

 : كرمي .. ملا ال تعلمين هذا احلب  !

 : أتريد أن ختربين أن أموال سحر ليس  حت  يدك !

: أتعتقد أن أموال سحر حت  يدي ! إن كان  أموال أحدان حت  يد األخر فلن تكون سحر فحقيقة أن رصيد زوجيت 
 د يتخطى رصيدي الشخصي !يتضاعف بكل عام حىت كا

: دعين أخربك إذن أنك أمحق اي شريكي ال ترتك بيدها شيء حىت تظل ممسكا هبا بني يديك ، ال تدعها متتلك حىت 
 تظل متحكما هبا ، فال تُفل  من قبضتك ، أان لن أترك اميا تفل  من يدي مهما كلفين !

هذا لتظلي سجينته لكن هل سيوقفين هذا عنِك ؟ تعلق  عيين بقبضته و هاج ضيق بصدري فأعلم أنه يفعل كل 
 ابتسم  بضيق و أان أنظر إليه ...

 : أعتقد أنين سأجرب طريقتك يف احلب اي شريكي !

 : إذن مبقابل تلك النصيحة العاطفية ، لن يكون هناك ضرر من بضعة أايم شريكي ! 

 فشرد ذهين بشيء ما ، مث انتبه  لشرودي فبادلته االبتسامة .....
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 : حسناً .. ال ضرر من بضعة أايم أخرى .. شريكي !

 : ال أعلم كيف يل أن أشكرك على هذا اي ايسني .

 فابتسم  و أان أمسك بقلمي و أقلب أبحد ملفايت متظاهراً مبراجعته ...

 : ال أعلم من منا جيب أن يشكر األخر ! فقط احرص أن تكون جاهزاً حني أييت موعد التوقيع على العقود .

 ابلتأكيد . فكل شيء سيسري حسب املخطط له .: 

غادر مكتيب فاتكأ  إىل ظهر كرسي و ألقي  ابلقلم من يدي ، شرد  بكل ما دار بيننا ، فأدرك  ما خيطط له يريد  
كل ما متتلِك حت  يده حىت تظلي بقبضته ، و هذا ال يعين سوى شيء واحد انه يوقن أنك ال حتبيه و لن حتبيه يوماً ، و 

لكي و هو جيربك على كل شيء ؟ و األهم أنه موقن أبنِك أبول فرصة سترتكينه ، و لذلك يريدك و كل ما كيف 
متتلكني بقبضته حىت ال يتسىن لِك الفرار منه ، حىت ال يكون لِك ما يقويك بوجهه ! غري أنين شكك  كثريا مبسألة 

لما أتجيل توقيع العقد! و ظل  تتقاذفين أمواج  وضعه املادي ، فإن كان  أموالك فقط للتأكد من سيطرته عليِك ف
 أفكاري مبا قاله و ما ينوي ! فوجدُتين ُأهاتف طلع  وأطلب منه أن أييت مكتيب ...........!!!!!!!!!!!!

 

**** 

  مر يومني على زايرة كرمي .. أراِك من حني ألخر ، كل شيء هادئ و مستقر ، خال عن غضب زوجيت اليت         
كان  الزال  حانقة من تلك الليلة بيننا ، و املضحك أهنا من شكتين جلدي و أبيها لكن هذا هو املعتاد كلما رفض  
إحدى محاقاهتا اليت ال تنتهي ، لكن تلك املرة أخربتين عميت أن عمي سيد كان غاضب كثرياً ، حني أخربته أنين جذبتها 

ا ملا فعلتها ؟ ملا كد  أضرهبا ؟ فصمت  فأقسم هلا أنين إن كن  من شعرها و أنين كد  أضرهبا ! لكن جدي سأهل
فعلتها دون سبب منها لُينزل يب عقابه ، أم إن كان  فعل  ما يستحق ثوريت فلن يقتلع رأسها غريه ! فحن  وجهها 
مل  أرضا ، و اهتم  جدي ابحنيازه يل ! حينها هنى جدي عمي عن احلديث معي ، و ألن عمي يعلم ابنته صم  و

حيادثين بشيء ، رغم كل خالفاتنا معًا ، إال أنين ال أنكر أنه يستمع جلدي و لصو  عقله الذي يعرفها و يعرفين حني 
 يتعلق األمر مبا خيصين و هي  .
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اتصل يب توفيق لنتقابل ككل ليلة طلب  إليه احلضور إىل القصر ، فلم أكن أرغب ابخلروج ، على أمل أن أظفر برؤيتك 
يومني مل أراك هبم ! و ابلفعل أتى جلسنا قليال مع جدي ، فجدي حيبه كثريا و يعتربه من العائلة و خاصة أن ، فقد مر 

عالقة جدي بعائلته قدمية و قوية ، و ظل  مرتابطة حىت بعد وفاة والده ، و انتقال كل شيء إىل أدهم أخيه األكرب 
شارك به جدي ، لكنهم كانوا دائمي اخلالف ، فأدهم يريده أن الذي كان يدير مجيع أعمال عائلته ، و اليت جزء منها ي

يرتك حياة السهر و النزوا  و يؤسس مستقبله ، كان يريده أن يتحمل مسؤوليا  العمل ، و يشارك أبعبائه ، فهو  
ا كان يريد األفضل له من وجهة نظره اخلاصة ، و كان جدي حياول الضغط على توفيق لذا  السبب ، بعد قليل دلفن

 إىل احلديقة اخللفية للقصر املطلة عليها شرفتك .

دائما ما حنبذ و هو اجللوس أرضا ، فجلسنا قرب حوض السباحة ، و حينها اختذ  جلسة متكنين من رؤية شرفتك ، 
 حىت يتسىن يل االرتواء بك إن دلف  إىل الشرفة .....

 : أستظل عيناك معلقة بتلك الشرفة !

 مة مشاكسة ...فتنهد  ....ابدرين هبا توفيق اببتسا

 : هذا مكاهنا املفضل ، قد خترج إليها ، فأان مل أراها منذ يومني اآلن !

 : ليسوا كثريا هم فقط يومني !

 : لك هم يومني ، و يل هم دهرا ، ليل طويل ، ال يريد أن ينتهي إبشراقه من وجهها !

 فابتسم و هو يرفع طرف عينه انحية شرفتك ....

 أن  مشتاق إليها  ؟ : أهلذا احلد

: هذا ليس شيء هذا فقط ما أستطيع قوله ، ما ميكنين أن أجد حروفا لوصفه ، أما الذي بداخلي ليس هناك على 
 األرض ما يكفي لوصفه ، ال يوجد كلما  تضاهيه !

 : ماذا تنوي أن تفعل ؟ 

 فأمل  رأسي و عيين معلقة مبدخل شرفتك ....

ترك هلا سبيل إال و سأحرص أن ينتهي عندي ، هي تعتقد أهنا تستطيع اهلروب مين : أي شيء لكي أحظى هبا ، لن أ
 ومن حبها يل !
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 : ملا ال ترتكها ؟

 فاعتدل  مبجلسي و أان متعجب و اثئر مما قال .....

 : ماذا ؟  أتركها !

 فأمسك بكتفي و بصو  هادئ  .....

 األخر اهلروب منها ؟: اي صديقي أان أقول ملا ال ترتكها حتاول ؟ وحتاول أن  

 : ماذا تقول أن  ! 

 فاقرتب مين و بنربه من خيشي عليا من جمهول ....

: أقول أنين أخشى عليك و أرفق بك مما هو قادم ! إن اميا تفعل الصواب ابالبتعاد عنك ، وحماوالهتا اهلروب منك ، 
ن أن يعلم أي ذنبا ارتكب و أبي عقااب ومن عشقا كتب عليه أن يظل سجينا بينكما ! ُكتب عليه أن يظل معتقل دو 

جيازى ! أعتقد أنك البد أن تساعدها وحتاول أن  األخر فعل هذا ! و جتنب كالكما مصري ال يعلم هنايته سوى هللا 
 وحده !

 فابتسم  بضيق ....

اقتالعها من : أتعتقد أنين مل أحاول ، أتعتقد أنين مل أفعل كل شيء حىت أنتزعها من داخلي ، حاول  بكل الطرق 
داخلي ، حاول  كثريا انتزاع هذا احلب الذي ميلئين منها ، وبكل مرة كن  أهرب منها ، كن  أجدين بني يديها ! كل 
طريق أخطو به هراب منها كان ينتهي بعينها ! صدقين كلما حاول  اهلروب من جحيم اشتياقي هلا أجدين أسري جبنة 

 عين أصبح  معتقل هبا و هلا فقد هزمين عشقي هلا !أشواقي ألنفاسها ! يبدو أنين كما قُل  

عاد  بسمته تغزو تقاسيم وجهه و هو يعتدل إىل جانبه ، ليكون وجهه مقابال لوجهي ، و األهم مقابل لغرفة يل يل 
... !!!! 

روحه : ساحرة هي اميا ! حولتك من رجل يرى كل النساء شهوة ومصاحل ، لفنان أو شاعر غارق بعشق امرأة ملئ  
حىت العنان ، حولتك ملشتاق فاض احلنني أبرجائه ، معلق قلبه بشرفة قد مير طيفها هبا ، فريتوي شوقًا بنظرة خاطفة 

 منها ، قدر ما ستطفئ من لوعة اشتياقه قدر ما ستشعل به انر احلنني !

 فزاد  بسميت و أان أرى عينه هو األخر معلقة بشرفة يل يل .. فشاكسته ....
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 نا حتكي اي صديقي ؟: عن من م

 فانتبه أين ارحتل و أخذته رايح األشواق ، فابتسم متلعثم .....

 : عنك أن  ، ابلطبع أن  هو املتيم هنا !

فاعتدل  جبلسيت ، و أان أنتقل بعيين بينه و بني شرفتك ، و أعتقد أنه قد حان الوق  ليكشف هو األخر عن سره 
 سته ...فيكفيين صرباً حىت اآلن .. فعاود  مشاك

: نعم فأان متيم بعشٍق داخل روحي معتقل سجني و قليب معلق بشرفة ! ولكن يبدو أين لس  وحدي املعتقل هنا ! أم 
 جيب أن أقول لس  وحدي املتيم املُعلق بشرفة ! 

 فبدأ يتقلقل مبجلسه و يطفو عرقه جببينه ...

 : ماذا تعين ؟

 ول الصمود .....فنظر  إليه بصم  ، نظرة وحده من يقرأها .. فحا

 : هل توقف  عن النظر إيليا هكذا ! فحقا ال أفهم ماذا تعين ؟

 : أعتقد أنين تركتك مبا يكفي ، على أمل أن تنحل ُعقدة لسانك وتنطق وحدك !

 : انطق مباذا ايسني ؟ عن ماذا تتحدث ؟

 أعلم ماذا يدور بينكما دون علمي ؟: أتريد حقا أن تلعب تلك اللعبة معي ؟ إىل أي مدى تعتقد أنين أمحق حىت ال 

 حينها أحىن رأسه أرضاً و هو يتنهد .....

 : اي اهلــــــــي ، ايسني ، أان ــــــــــــ

فاقرتب  منه وبغضب بدأ يركض جبموح حنوه ، و رغم أنين ألتمس له العذر ، إال أن هذا ال يغري من أنه كذب عليا ،  
 كان يلتقيها دون علمي  ....

 اذا اي صديقي ؟ أن  ماذا اي نصف عقلي ؟ : أن  م

 مث صح  فيه بغضب و أان أمسك كتفه بقوة ....
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 : أن  ماذا اي أخي الذي مل تلده يل أمي ؟

 فأحكم  قبضيت بكتفه و بنربة اثئرة ...

 : أن  عاشق ألخيت !!

 : ايسني أقسم أنين كن  سأخربك !

 ا دون علمي ؟: مىت اي صديق عمري ؟ مىت كن  ستخربين أنك تقابله

 : أقسم أنين حاول  مئا  املرا  إخبارك ، لكنين خشي  منك ، من تلك النظرة ، خشي  أن تعتقد ابألمر سوء !

 : واآلن ماذا تُراين أعتقد عندما كذب كالكما عليا ؟

 فأمسك بذراعي ، و هو ينظر إيليا .....

 يصلح أن نتحدث حول موضوع مثل هذا !  : مل نكذب عليك ايسني ! فقط كنا ننتظر الوق  املناسب ، الذي

 : ومىت كان سيأيت هذا الوق  من وجهة نظرك ؟

 تنهد بصم  و نظر ابجتاه شرفتها .. فأدر  عينيه إيليا ....

: أكن  تعتقد أنين لن أالحظك كما الحظتين ! كل هذا التغري بك ، حتاول اإلقالع عن الشرب ، أهني  أكثر 
حل خالفاتك مع أدهم ، تبحث عن الدعم من اجلميع ، و أوهلم جدي ، حىت أن توفيق عالقاتك النسائية ، حتاول 

أصبح اآلن حياول خلق عمله اخلاص ، الذي تبدأ وتنتهي كل خالفاته مع أخيه الستهتاره وعدم رغبته بتويل مسؤولية 
جلاحمة ونقلها إىل حياة هادئة شيء ، و أعتقد أنه مل يكن من الصعب ختمني من هي صاحبة اليد السحرية بتغري حياتك ا

! 

 فأمسك يدي ، و عينه معلقة يب ....

: أان أحبها ايسني ، أقسم لك يل يل ليس  نزوة يل أو عالقة عابرة ، وأن  قولتها تغري  ألجلها ، تغري  كي أستحقها 
 ، وكي ُأرضيها !

 ! : أتعتقد إن شكك  للحظة أنك تتالعب بقلبها ، كن  لتكون واقف أمامي اآلن
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 فاسرتسل  له ...

: إن جترأ  يوما على أن ختذهلا أو تكسر قلبها ، فلن يقتلع قلبك غريي وصدقين لن يشفع لك عندي دهرا من 
 صداقتنا اي أخي ، هل أان واضح مبا فيه الكفاية لك !

 : أعدك أن هذا لن حيدث ، فأفعل أي شيء ألجل سعادهتا .

 مث توقف حلظة و سألين بدهشة ....

 علم  مبا يدور بيننا ؟: كيف 

 : أهذا كل ما يهم كيف علم  ؟

 : على األقل ابلنسبة إيليا ، يقتلين الفضول اي صديقي !

 : ليلة عيد مولد جدي ابملمر اجلانيب للقصر ! 

 فأغمض جفنيه و هو يرفع يده بوجهي ......

 : اي اهلي ال ختربين أنك رأيتنا !

 ......فاعتدل و ابتسم  و أان أرفع له حاجيب 

 : حسنا مل أراك مع أخيت ، مل أراك تقبلها ، و تضمها إىل صدرك ، و تتقرب منها ، ال مل أرى كل هذا !!

 فاعتدل فجأة ......

 : ايسني !

 : ماذا ؟

 : كيف رأيتين أقبلها ؟ لقد كان املمر مظلم ، و كنا آبخره تقريباً قرب فيال كريـــــــــــ

 ة و كأنه أمسك صيد مثني .....رفع رأسه فجأة و خبط كفيه بقو 

: أمحق أان ..أن  مل تراان ندخل إىل املمر ، أن  كن  ابملمر ، أن  األخر كن  هناك ، فال يتسىن لك رؤية كل هذا إن 
 مل تكن حاضرا هناك ! و ابلتأكيد مل تكن وحدك ؟



 

  

138 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 فرفع  يداي و أان ألوح له اببتسامة حانقة ......

 : ال حتاول قلب الطاولة !

 أان ال أحاول اي صديقي ... أتعلم ملاذا ؟ ألن كالان جيلس إىل نفس الطاولة ايسني كالان عاشق و أن  تعلم هذا ؟ :

 فضرب  على كتفه بغيظ .....

 : هذا ال ينفي أنك ُخنتين !

 : كال مل حيدث أان أحبها ، و هي أختك و ليس  زوجتك !

 : فعلتها دون علمي !

بتلك ، لكن أن  مل تكن تعرتف ابلعشق ، مل تكن لتفهم كم أحبها ، و أحاول إرضائها : حسنا ال أنكر أنين أخطأ  
هي عنيدة مثل أخيها ، و أان مل أخربك إرضاء هلا ، فلتضع نفسك مبكاين أن  حتب اميا و حتاول أن ترضيها بكل الطرق 

ة اإلرضاء ! ما كان بيدي سوى أن ، حىت و إن فعل  ما ال تقتنع به أو تريده لكنك تفعله إلرضائها ، و أختك صعب
 أليب رغبتها فهي ختشاك كثرياً ، و ال أنكر أنين كن  أخشى عاصفة غضبك أان األخر  .

 هزز  رأسي .... 

 : ال أريدها أن تعرف شيئا عن كوين أعلم ما يدور بينكما !

 في عنك ! : ال أفهم ملا ال ستسعد كثرياً إن علم  أنك تعلم ، فال تعلم كم يؤرقها أهنا خت

 : ال تسأل كثرياً فقط ال ختربها أفهم  ؟

 فأومأ برأسه ابملوافقة ، و حني أمسك  بكوب العصري و رفعته لفمي ألرتشف منه ، رفع حاجبه و شاكسين ....

 : حسنا كما تريد ، فأن  خال أبنائي ، فلك كل ما تريده فقط ال تغضب .

فأغرق ثيابه و ثيايب ، فهم للعودة للخلف و هو ينفض ما ارتد مين فانتفض  من جملسي و ارتد العصري من حلقي 
 على ثيابه ، اقرتب  منه و هو يعود برأسه للخلف.....

 : ما بك اي ايسني ماذا ؟ أفقد  عقلك ؟ 
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 : ماذا قل  ؟

 فأشار بيد و األخرى حيجب هبا وجهه عين ...

 اجملنون أم أن  العاقل !: ماذا تفعل اي ايسني متسك ببعض من عقلك ، أان هو 

 ظل يرتاجع حىت بدأ يتمدد ظهره إىل األرض ، و أان أقرتب حىت بدأ  أجثو فوقه ....

 : خال ماذا  !!!!!!!!!!

 فاصطدم ظهره ابألرض و هو حيرك يديه بتعجب .....

 : ماذا حني نتزوج سننجب و تكون أن  خال أبنائي !

 قة قميصه بقبضيت فشاغبين جبدية ......فرفع  حاجيب و الزل  أقرتب منه أمسك  ليا

: حسنا اهدأ اي صديقي إن مل ترغب أبن ننجب هنائيا فلن ننجب ، ماذا سنفعل ابألطفال ! سنقتين الكالب و القطط 
 حىت ليسوا مكلفني ، فقط ال تغضب و حتتفظ بيدك مبكاهنا 

 ه و هو يبعدها عن عنقه ....فأحكم  قبضيت على لياقته و أان أهز رأسه إىل األرض فأمسك يدي بيدي

: هذا حني تتزوجها ابملستقبل ، حينها ابملستقبل سأكون خال أبنائك ، سأكون ، سأكون توفيق أفهم  ! إن اقرتب  
 منها سأقتلع رأسك و عائلتك مجيعاً ، أفهم   ؟

 أمسك يدي بقوة يريد تقبيلها ، و هو يشاكسين ......

أو تعلم أُقبل يديك ايسني ، مل أعد أريدها ال اآلن و ال ابملستقبل ، احتفظ أبختك : أُقسم أنين أحتدث عن املستقبل ، 
 أو تعلم شيئا فلم أعد أرغب ابلزواج و من انحية اإلجناب اطمئن فلن أجنب بعد اليوم 

 فاعتدل  عنه ، مث اعتدل مبجلسه مبحاذايت فاقرتب مين و مهس يل مبشاكسة .....

 رية !حني نتزوج أعين ابملستقبل ، على اعتبار ما كان سيكون ال يهم : أختك كان  ترغب أبطفال كث

 فزاد  بسميت منه ... فوضع ذراعه حول عنقي و مال إيليا .....
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: لكن أعتقد بعد بي  الرعب هذا الذي أدخلتين به منذ حلظا  ، فأرجوك أن تبلغها أال تعلق أماال كبريه على ذلك 
 هلا كلبا و قطة و ال نتحدث عن هذا األمر اثنية ! بعد اآلن ! أخربها أنين سأشرتي 

فعل  ضحكاتنا ابحلديقة ، مث بدأان نتدافع مبزاح حىت إبحداهم دفعين بقوة إىل حوض االستحمام ، فابتلل  كلي ، 
فأخذ يعتذر عن كونه كان ميزح و مل يقصد إسقاطي ابحلوض ، فتظاهر  أبنين ختطيتها ، و حني مد يده كي خيرجين 

ه بقوة إىل داخل احلوض ، حينها غضب فأخربته أنه من بدأ و عليه أن حيتمل نتيجة فعلته ، رغم غضبه إال أنه  جذبت
كان يقفز فرحاً يف املاء ألنين بُ  أعلم كل شيء يدور بينهما و حينها غمرتين سعادة مأل  صدري ، فلم أرغب سوى 

ا ، و الذي مألين فرحًا أن هذا الشخص رجال أثق به ، و بسعادة أخيت ، و أراها حتييا مع الشخص الذي يريده قلبه
 أعلم أنه سيعتين هبا و حيميها .

و ما زاد سعاديت تلك الليلة حني رفع  عيين وجدتك تقفني ابلشرفة ، كن  تبتسمني بشدة من مزاحنا ، حينها نبهين 
نها أت  جنا و قبل أن ألوح هلا أبن ال توفيق أن يل يل و سحر يقفان بشرفة يل يل ، حىت ال أظل معلق عيين بك ، حي

تقفز ابملاء خوفًا عليها من أن مترض قفز  ، فهي تعشق اللعب مع توفيق و معي و ظللنا نتدافع ابملاء ثالثتنا بعض 
الوق  ، و كم كن  أحتاج تلك األمسية لرتفه عن ذايت ، و أنعم ببعض السعادة و لو ليلة واحدة ، فلم أعلم قبلها ما 

لمة اجلنة ! لكن علم  حني اجتمع كل من أحب حويل ! توفيق صديقي و يل يل أخيت و جنا ابنيت ، و أنِ  تعين ك
عشقي و كنِ  تبتسمني يل مل تتواري عين مل تتجاهلني بلى كن  تنظرين إيليا و تضحكني فماذا أطلب أو حىت أمتىن 

 أكثر من هذا ! 

 

**** 

األوىل ، كن  مبكتيب عندما اتصل يب يود مقابليت ألمر هام ! تلك املرة مل أكن ابليوم السابع من زايرة كرمي           
 مندهش ، فأعلم سر الزايرة ! 

لكنين اقرتح  عليه أال نلتقي ابملكتب ، و نلتقي بفيال توفيق ليال و قد رحب هبذا االقرتاح فهو يرغب ابلتقرب مين 
أخربته أنين دعو  كرمي إىل فيلته ، و طلب  إليه االتصال به و  ألدعمه ، و بعد أن أهني  املكاملة اتصل  بتوفيق و

 دعوته هو األخر ، و ابلفعل نفذ يل رغبيت . و قبل املوعد املتفق عليه ذهب  إىل توفيق أوال .....

 : هل يل أن أعلم ماذا جيري حتديداً ؟
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 تساءل هبا توفيق حني دلف  إىل بيته ، فابتسم  و شاكسته.....

 .. أريد منك أن تسدي خال أبنائك معروفاً !: ال شيء 

 : أي شيء خلال أبنائي ، اطلب ما شئ  اي صديقي !

 : اجلس إىل جواري أريد أن أحتدث إليك قليال !

 فجلس إىل جواري و هو ينص  إيليا ابهتمام  حتدثنا قليال قبل وصول كرمي !

 ؛؛؛

، هم توفيق الستقباله رحب به حبفاوة ، أدخله إىل احلديقة  و بتمام التاسعة وصل كرمي على حسب املوعد املتفق عليه 
 حيث كن  أجلس . 

و حني دلف إىل هناك كن  أجلس ابلكرسي املواجه ملدخل احلديقة ، فكن  متشوقًا كثريًا أن أراه و هو ُمقبل ، 
و شتان بني خطواته تلك  تقدم  خطواته حنوي و أان أمعن النظر به ، و قد رأي  به ما كن  أتوقعه و أتشوق لرؤيته ،

املرة و املرة األوىل اليت أاتين هبا ابملكتب ، فحني جاءين كرمي ابملرة األوىل كان متماسك و حيبوه األمل ، خطواته مغرورة  
، و كان  خيبة األمل متلئه ، فكان خايل كعادته اال أهنا واثقة ، أم تلك املرة فخطواته مهزوزة ، مرتحنة فاقدة االتزان 

 ! فاض متاماً الو 

 فهمم  واقفا حني اقرتب من مقعدي ، و مدد  يدي ملصافحته ....

 : مبوعدك متاما ... كيف احلال شريكي ؟

 : خبري .

 فأطبق  على يده بقوة .. فشاكسه توفيق و هو يشري إليه أبن جيلس ....

 : ما بك كرمي ؟ هل تشعر ابملرض أو شيء ما ، فال يبدو على اإلطالق أنك خبري !

 حينها نظر  لتوفيق ....

 : توفيق توقف عن إزعاجه ، تلك املرة األوىل اليت جيلس هبا معنا ، أال جيب أن ترحب به أفضل ؟
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 فابتسم توفيق و رب  على كتفه ....

 : فقط أطمئن عليه ، و هو دائما مرحب به يف بيته فليتصرف كما يشاء !

 فابتسم كرمي بضيق و هو ينظر إىل توفيق ....

  من شيء ، أشكرك على السؤال توفيق أان خبري .: ال

 مث نظر إيليا و برتدد .....

 : كن  أريد أن أحتدث معك بشأن توقيع العقود .

 فأعطيته كأس و رب  على كتفه اببتسامة .....

 : ال تقلق كل شيء معد حسب االتفاق ، و ستصبح شريكا رمسيا بعد يومني من اآلن ، هتاين مقدماً شريكي .

 حسنا ايسني ال أعلم كيف أقوهلا لكن كن  أرغب ببضعة أايم أخرى !: 

 فعد  إىل اخللف و مسح  بباطن كفي على رأسي ....

 :  كرمي ـــــ

 : ايسني فقط أمهلين أسبوعاً أخر و سأعد كل شيء أعدك 

 : سألتين من قبل وأعطيتك ! واآلن بيننا اتفاق و جيب أن تفي جبزئك منه !

 أنين سأفعل فقط أمهلين أسبوع أخر ! : أعلم .. وأعدك

 : إذا كن  ال تستطيع إمتام الصفقة ، فقط أخربين وسأعفيك من أي اتفاق بيننا !

 : كال ما الذي تقوله !  ايسني أان أحتاج تلك التوسعا  ! أرجوك !

 : إن علم جدي أنك تواجه املشاكل فهل تعتقد أنه سيتمم تلك الصفقة ؟

 جبهته ، و هو يضع كأسه إىل الطاولة ....فمسح بباطن كفه تعرق 

 : ايسني 
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 و قبل أن يقول شيء ....

: أن  تعلم جدي هو ليس متساهال مثلي ، هو من الطراز القدمي ولن يقبل أبي من ختبطتك تلك ! وأن  تعلم هذا 
 جيدا فهو ال يضع العالقا  ابلعمل !

 : كال ليس هناك من ختبط 

 مث التف  إىل توفيق ...

 وفيق هال ساندتين هنا !:  ت

 فاعتدل توفيق مبجلسه .....

 فليخربين أحدكما ماذا حيدث حتديدا ؟

 فالتف  إىل توفيق .....

: لديه عائق بتجهيز املال ، جاءين وطلب مهلة حلل عائقه و أعطيته ، و حتمل  اللوم من جدي لتأخري بدء التوسعا  
يقبل جدي ، تلك أخر فرصة لك إن مل توقع يف خالل يومني فلن ، و اآلن يطلب مهلة أخرى !و إن وافق  أان فلن 

 تكون لك !

 فزاد أيسه ، و نظر إىل توفيق ....

 : فقط أسبوع أخر ليس أكثر !

 فنظر له توفيق و بنظرة جادة ....

ذي : كرمي لنكن واقعني .. إن مل حتل عوائقك من قبل يف كل تلك الفرتة قبل عقد الصفقة و بعدها و األسبوع ال
 منحك إايه قبال ! فهل ستحله يف سبعة أايم !!!!

 فرفع كرمي يده غاضباً .....

 : توفيق أريدك أن تدعمين ال أن تقف ضدي !

 فسألته بقلة اهتمام ....
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 : كيف صار بيع األرض ؟

 فأسند ظهره إىل اخللف و قد اعتاله اليأس متاماً .....

: مل تتم الصفقة .. ال أعلم ماذا حدث ؟ أكاُد ُأجن ! تنازل املشرتى قبل ساعا  من توقيع العقد !!  أمهلين أسبوعا 
 أجد مشرتي أخر 

 فنظر  له اببتسامة ساخرة ، أشعل  غيظه أكثر ....

 : يف أسبوع واحد ابلسعر الذي تريده أليس هذا مستحياًل !

! يكفيين اميا و غضبها فهي ال تريد أن تبيعها، و تريد االحتفاظ هبا فهي آخر ما : ال أعرف ماذا أفعل هذا ما بيدي 
 تبقى من والدها  !

 فتساءل توفيق متعجباً.....

 : أي أرض تلك ؟

 : أرض متتلكها اميا ابلصحراوي سأبيعها لتعزز وضع املادي !

 : أقل  أهنا ابلصحراوي !

 : نعم 

 : كم تبلغ مساحتها ؟

 : تقريباً مائة ، و تزيد قليال 

 فاعتدل توفيق مبقابلة كرمي و ابهتمام شديد ......

 : حسنا أان أحبث عن قطعة أرض ألقيم عليها مزرعة للخيل ، و سيدخل ايسني شريك معي أان ابألرض و هو ابملال !

 فانتفض  من جملسي .....

 معك ؟: ماذا ؟ انتظر توفيق من قال أنين وافق  أن أدخل شريك 

 : أان قول  مث من قال أنين أسألك رأيك ! أن  صديقي و جيب أن تدعمين !
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 مث عاود النظر إىل كرمي .....

: لنكن واقعني أان لن أحتمل تكلفة شراء األرض ابلكامل فهناك جتهيزا  كثرية ، لذلك سأشرتي أان نصف األرض 
لشريك الثالث هي بنصف األرض و ايسني و أان خاصة زوجتك ، و نقيم عليها مزرعة للخيل ، و تكون زوجتك ا

 ابلنصف األخر و املال .

مث صم  حلظة و هو ينقل النظر بيين و بينه ، كان كرمي مستغرق ابقرتاح توفيق ، حينها ضغط توفيق كتفه و بنظرة 
 أكثر جدية ..... 

و سيدعمك ابلوق  احلال ، غري : و بذلك نوفر لك مثن نصف األرض اآلن و نقدًا ، و أعتقد أنه مبلغ ليس صغري 
أنك ستتجنب غضب زوجتك فستظل نصف األرض هلا و أيضا ستكون شريك بتلك املزرعة ، و هو ابملناسبة مشروع 
مربح و سيقدم لك دعم مايل مستمر ، غري أن ايسني سيقدم لك بعض التسهيال  بشأن التوسعا  اليت ستديراهنا ، 

 ملصنع و مكتبك اهلندسي سيكون كل شيء بيده ! فما رأيكم هبذا احلل  !فأن  تعلم مبجرد توقيع العقد بني ا

 فهمم  واقفا و تركتهما خلفي ، مث التف  إليه و الزال يفكر .....

 : أن  جمنون توفيق ، أعتقد أن هذا لن ينجح أان ال أحبذ مسألة املشاركة تلك   

 ابلني قال بنربة قاطعة .....و قبل أن أكمل هم كرمي واقفا ، تقدم خطوة حىت أصبحنا متق

 : أان موافق هبذا احلل 

 ابتسم توفيق ، حينها نظر  إىل كرمي ....

 : ال أعلم أعطيين يومني أفكر ابألمر ؟

 فهم توفيق واقفاً تقدم خطوا  ، وقف بيننا أمسك كتفي ....

 ن و كرمي ستكون لنا إدارة كل شيء !: ايسني هيا املسألة بسيطة ال حتتاج تفكري ! مدام اميا ستكون مالكة فقط ، و حن

 : ال أعلم لس  متأكدا .....

 و قبل أن أكمل أمسك كرمي بذراعي و بنظرة غريق تعلق بقشته ...... 

 : ألجلي ايسني إن كنا سنوقع عقود املصنع بعد يومني ، فلنوقع عقود املزرعة غداً 
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 ..حينها تنقل  عيين بينه و بني توفيق ، مث نظر  لتوفيق ...

 : أعتقد أنك ورطتين للتو ألجله ، صديق من أن  ! 

 فابتسم توفيق و رب  على كتفي .....

 : فقط أحاول إرضاء اجلميع اي صاحيب ، فما املشكلة ما دمنا سنخرج مجيعا فائزين !

 فأمل  رأسي مستسلماً ابملوافقة فزاد  بسمة كرمي و أمسك كتف توفيق و هو يقبل جبينه بسعادة ....

 أن  هو منقذي توفيق !: 

 مث تقدم إىل الطاولة ، و أحضر كؤوسنا بعد أن ملئها ، أعطى كال منا كأسه .....

 : هذا الكأس ألجل شراكتنا و مستقبل أراه منذ اآلن مشرقا، غداً سيكون لنا 

 و بعد إن ارتشف كال منا من كأسه ، ابدره توفيق بشيء مل أتوقعه ... 

 ك و اال ستخسر كل شيء!: احرص على أن توافق زوجت

 فعل  وجه كرمي ابتسامة خبيثة ..... 

 : دع هذا يل هذا أبسط شيء ! ال تقلق شريكي أعدك أهنا ستوقع لك غدا وكال منا سيصل إىل مراده!

 فابتسم  .....

األهم : ليس لدي أدىن شك أبين سأحصل على ما أريد اي شريكي ، مهما كلفين األمر ومهما تطلب مين !  السؤال 
 هل ستصل أن   ؟

 : ابلطبع 

 جلس قليال مث استئذان ابملغادرة ألن لديه ما يشغله ، حينها شاكسه توفيق .....

 : إىل أين شريك هل ستنام مبكرا ؟

 : كال ، فلدي موعد هام !
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 : ال ختربين أهي مجيلة  ؟

 : جيب أن تراها توفيق كي حتكم ، إال أهنا قد تفقدك عقلك !

 فا ، و تعلق بذراع كرمي ....فهم توفيق واق

 : هيا بنا أغلق الباب خلفك اي ايسني حني ترحل !

 فعل  ضحك  كرمي و زاد  بسميت ....

 : اجلس توفيق سأقدمك هلا لكن ليس الليلة ، فالليلة يل أان !

 فابتسم توفيق و هو جيلس و ينظر إيليا ....

 ك !: حسنا ال أبس سأنتظر دوري لكن احذر أن متسك بك زوجت

 : إن أمسك  سحر بياسني ! ستمسك اميا يب !

 فرفع  له حاجيب ببسمة هادئة فهم توفيق واقفا ليوصله إىل اخلارج .....

: حسنا هذا يؤكد نظرييت أبن الزواج من أسوء ما مت اخرتاعه بكافة العصور ، اي لكما من مسكنني ، أعتقد أنين سأظل 
 هكذا حىت ال ميسك يب !

 و هو خياطبين ....فنظر كرمي إيليا 

 : أخربه أنه ال يفوته شيء هام ، فجميعنا نركض وراؤهن مث ابلنهاية نركض هراب منهن!  

 : ال تقلق أخربته سابقاً !

 فعل  ضحكته و هم مغادراً .

 ؛؛؛

غادر كرمي ، رافقه توفيق حىت سيارته انتظر حىت مغادرته ، و حني دخل كن  أجلس إىل األريكة أكمل كأسي ،     
 فنظر  له اببتسامة استفزته .... 

 : أهال شريكي !



 

  

148 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 : نفذ  لك كل ما طلب  ، و لعب  دوري إبتقان ، كل ما خطط  له قد حدث هل يل أن أفهم اآلن   !!!!!!!!!!!!

جارة ، ورفع  قدمي إىل الطاولة ، أسند  ظهري إىل اخللف ارتشف  قليال من كأسي ، و شرد عقلي أشعل  سي
بزايرته األوىل و ما يُرتب له فقرر  اقتناص الفرصة ! الح  يل فكرة  الشراكة بيننا فقدر جنوهنا إال أهنا انطلق  

ن تشابك أقداران و جتمعنا معا ، صحيح ليس بعقلي كفرس جامح مل أمتكن إيقافه ، قد تزيد قربك مين و قد تزيد م
ابلشكل الذي أريده ، لكن أي قرب منك حت  أي مسمى هو كايف يل ابلوق  الراهن ! فكل خطوة ستقربين منِك 
ومن أحالمي بِك أو حىت أوهامي كما كن  تطلقني عليها دائما ، هي مرضية يل ، مث انتبه  لتوفيق و نظر  إليه 

 مبتسما ....

 تريد أن تفهم حتديداً ؟: ماذا 

: ملا مل ختربين أنك من أفسد بيع األرض ؟ و كيف فعلتها حتديدًا ؟ و ما قصة مزرعة اخليل تلك منذ مىت و أن  هتتم 
 ابخليل أو هبذا النوع من املشاريع ؟ 

هتمام أجلسته إىل الكرسي و جلس  إىل حافة الطاولة مواجها له ، كان يصغي يل ابفهمم  واقفا أمسك  به و 
 ....شديد و أان أفرغ له ما رتب   

: حسنا إفساد صفقة البيع تلك مل يكن ُمعضلة ، و قد اهتم هبذا طلع  ، بعيدا عين متاما فلم أييت ذكر امسي هبا من 
قريب أو بعيد ، وفر صديق لنا للمشرتي قطعة أرض أخرى ، مبكان هو يريده بسعر مناسب ، و حرص أال يعلم كرمي 

سوى قبل ساعا  من املوعد املتفق عليه حىت ال ميكنه البحث عن خمرج أخر و ال يكون له سبيل أخر  عن تراجعه
غريي . أما املزرعة فقد بدر  إىل ذهين حني علم  أهنا حتب اخليل ، و هذا سيكون مشروع مناسب ألرض 

بح اميا شريكيت أبوراق رمسيه موقعة ابلصحراوي بتلك املساحة و أان ال أكرتث للمشروع حبد ذاته ، كل ما أريده أن تص
بيننا ، أوراق شراكة األرض ستوقع ابمسك و امسها فقط ، و أوراق شراكة املزرعة ستوقع بيننا حنن الثالثة ، مث بعدها 
ستبيع أن  يل نصيبك ابألرض دون أن يعلم أحد ، وتظل شريك ابملزرعة و إن مل يعجبك ذلك ، حينها تبيع يل 

 و أيضاً دون أن يعلم أحداً ، هل هذا واضح ! نصيبك ابملزرعة ،

 فأومأ برأسه ... فوضع  كفي على كتفه .... 

: هذا من انحية سيقربين منها و جيعل احلديث بيننا شيء طبيعي إىل حد ما ، و من انحية سيزيد من الفجوة بينهما ، 
لى ذلك أان متأكد ! و األهم من ذلك سيورطه ألنه أخربك أهنا تريد االحتفاظ ابألرض و هو سيبيعها لنا ، و جيربها ع

 بصفقة التوسعا  و تلك هلا ختطيط أخر ! بصفقة املزرعة تلك سيكون كرمي قبل اميا بيدي أفهم  !
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 مث مهم  واقفا و هو الزال يصغي .....

ك الشراكة : مث ما مشكلتك أن  لن تدفع شيئا ، أان من سيدفع كل شيء ، و امسك فقط سيوضع ابلعقد ، غري أن تل
 بيننا سرتفع من أسهمك أمام جدي ، ألنه سيعلم أنك جاد بتغري حياتك ، كما قل  أن  سنخرج مجيعا فائزين !

 فهم واقفا وهو يضحك بسخرية .....

 : هذا ابلطبع لن ينطبق على كرمي ! 

 جلس  إىل األريكة ، فوقف توفيق أمامي و سألين ابهتمام ..... 

 ه ؟: هل تعلم اميا مبا تدبر 

 : أفقد  عقلك ، ابلتأكيد هي ال تعلم شيء !

 : أتعتقد أهنا ستقبل ؟

 : أتعتقد أن  أبهنا ستقبل ؟

 ففرك حليته و رفع حاجبه .....

 : كال هي لن تقبل ، بل ستفعل املستحيل حىت ال حيدث ما تريده !

 : أعرف كم هي عنيدة ، هلذا السبب مل أدع هلا اختيار !

 ؛؛؛

فيال توفيق لكن عائدا إىل املنزل ، فقد اكتفي  بِك دون نساء األرض ، غري أنين حاول  قباًل غادر  أان األخر 
 استبدالك و فشل  !

دلف  إىل سياريت و شرد عقلي بكل ما حدث منذ زايرة كرمي األوىل يل ، و كل ما خطط  له ليعود يل اثنية خايل 
الوفاض ، فقد حرص  أن تغلق بوجهه كل األبواب حىت ال يبقى أمامه سبيل أخر سواي فال جيد ابب أخر سوى ابيب 

 ليدقه ! 
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تلك الليلة من الضغط و وضعته قاب قوسني أو أدىن من وهم  وألنين أعلمِك ، أعلم أنِك سرتفضني ، أكثر  عليه
يطارده ابلشراكة بيننا و منِك ، و ألنين أعلم أنه لن يتواىن عن فعل أي شيء حىت حيصل على تلك الصفقة ، وسيدفع 

بكل ما أي مثنا ألجلها حىت و ان كان أنِ ! حىت و إن كان سيسلبك شيء تكرتثني له ، و أعلم أنك معذبيت سرتفضني 
أوتي  من قوة تلك الشراكة بيننا ! فأنِ  هي اليت حتاول اهلروب مين بكل الطرق ، كيف لكي أن تقبلي ما يقربك مين 
و لو كان  ورقة ؟ هلذا ضغط  عليه بكل قوة حىت استنزف  منه أي قدرة على ترك خيارا لِك ، أعلم أنه سيجربك 

جبارك غري ذلك ، تلك املرة األوىل اليت أمسك أبول طرف خليط يقربين على القبول فال أمل أخر أمامه ، وال أمل يل إل
منك لذلك أمسكته بكل ما أوتي  من قوة ، فلن أتركه يفل  مين ، و سأفعل كل شيء و أي شيء ألجل أن أصل 

! و أان إليِك ! و هذا فرق العشق بيين و بينه هو يفعل أي شيء ليصل إىل ما يريد حىت و ان كان الدفع بِك أنِ  
 أفعل أي شيء ألصل إليك أنِ  !

وصل  إىل البي  و الزال  رايح األفكار تتقاذفين ، دخل  إىل املكتب وقف  ابلنافذة و عيناي معلقة بشرفتك ،  
أكاد ال أحرك جفنًا من شدة الرتقب و اللهفة ألراِك ، كن  أرغب أبن أرى أخر خيط ألمل زائف تلهثني وراءه و هو 

كن  أريد أن أرى أخر سراب أحالمك يتالشى من رجل مل يعشق يومًا قلبك مثلما عشقتك أان ، رجاًل   ينقطع بيديه ،
إن عشق يوما فيِك شيئا فقد عشق امتالكه لِك ، و مع أول زلزال أصبحِ  أنِ  أول ضحاايه ، كم متني  تلك الليلة 

منه ، و أنفاس اخلذالن بصدرك تتعال ، فقط أن أرى أيسك منه فيضان جيتاحك ، أن أرى عيناك غارقة خبيبة األمل 
أردتك أن تري  أخر شرارة بشمعة األمل يف إصالحه ختمد ، مشعة احرتق  أالف املرا  من كثرة صفعا  اخلذالن و 

 خيبا  األمل !

 

 

 

**** 
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أان املُصري فيِك ، العاصي بِك و بكل يقني ، املُلحد بكل نساء الكون 
مبحراب هواِك ، ليس يل حياة سوى عشقِك ، فبغيابِك ميتزُج ُدونِك ، العابد 

 أقصى الشك بكل يقني ، أنِ  يل قبلة  ، و عشقِك دستور  و دين .
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ابليوم التايل جئِ  إىل مكتيب ، ال أكذبِك القول مل أتوقع تلك الزايرة ، مل أتوقع أن تدفعِك ثورتِك إىل أن                
أتتيين ، أتيِ  و كنِ  تثوري غضباً و حنقاً ضدي ، أعلم أن ثورتِك مل أكن وحدي السبب هبا ، أعلم أن خيبة أملِك به 

صفعة اخلذالن منه كان  أقوى ، أعلم أين قد أكون سببًا ، لكن من داخلِك أنِ   هذه املرة كان  أكرب ، أعلم أن
تعلمي أن تلك حقيقته اليت ترينها كالشمس واضحة أمامِك ، و لكن حتاويل فقط جتاهلها ، و كل ما فعل  أنين 

و صدقا كم أعشق أن أجربتِك أن تواجهي ما حتاويل إنكاره ، و جزاء لذلك جيب أن أواجه عاصفة غضبِك معذبيت ! 
أراِك و أنِ  غاضبة ، كم يثريين غضبِك هذا ، يشعل بداخلي بركان اشتياقِك فأشعر و كأنِك طفليت املدللة ، كم يهواِك 

 قليب حني تدللي غالييت ، فتدللي صغرييت كما حيلو لِك ! دخليت إىل مكتيب و كنِ  غاضبة ، و بصو  غاضب ...

 . اآلن .:  أريد أن أقابل ايسني بك ..

 فبادرتِك مديرة مكتيب ...

 : عفوا ... فياسني بك لديه اجتماع هام ، ال ميكنــــــــ

 : أنِ  هي مديرة مكتبه ؟

 : نعم  ... فقط تفضلي ابجللوس و حني ينتهي اإلجتمـــــــ

 : أخربتك أريد أن أراه االن  !

 ث ....فرتامى صو  مشاداتِك و هي إىل مسامع طلع  فخرج لريى ماذا حيد

 : ماذا حيدث هنا ، ما تلك الضوضاء ؟

 أجابته بقلق ...

: عفوا أستاذ طلع  ... لكن املدام تصر على مقابلة ايسني بك و هو ابجتماع هام ، و ال سلطة يل أن القاطع 
 اجتماعه ، هو أمر بذلك  .

 نظر لِك ، فوجدِك متوترة و يبدو عليِك الغضب فحاول هتدئة الوضع ...
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اهلامن ليس  ممن ينتظرون ، فهي شريكة  ايسني بك ، أبي وق  حتضر به فقط أبلِغيِه بوجودها ، هل هذا  : محقاء ،
 مفهوم ؟

 : كما أتمر ، أسفه كثريا ال أعلم !

 : عفوا  اميا هامن على سوء التفاهم ، فهي جديدة و ال تعلم من أنِ  !

 : أريد أن أراه اآلن 

 أماء لِك ، و اببتسامة هادئة ...

 : ابلطبع ، فاألوامر مىت حضريت دخليت ، حلظة واحدة سأُبلغه حبضورِك .

 دخل طلع  إىل مكتيب و تعتليه نظرة جادة و بنربة متوترة ...

 : عفوا ايسني بك على املقاطعة 

 : ماذا هناك ، أمل أخربك ال أريد أن يقاطعين أحد ! 

 : أعتذر منك بشدة ، لكن أمرا هام ال حيتمل التأجيل 

 : كل شيء حيتمل التأجيل 

 فمال طلع  ومهس يل ....

 : إهنا مدام  اميا هنا و تصر على مقابلتك اآلن و يبدو أهنا غاضبة  

 فوجدتين أبتسم حني أخربين مبا حدث ابخلارج ، كم أعشق تلك القطة حني تثور ...

 : أدخلها . 

 نظر  هلم و أان ابتسم منِك ، و بنظرة خاطفة ...

 ، فلنؤجل هذا االجتماع قليال أيها السادة . : أعتذر منكم

دخلِ  إىل املكتب و ُكنُ  الزلُ  جالسا، و حني رفعُ  رأسي حنوِك و رأيتِك وأنِ  ختطني حنوي ، اعتدلُ  جبلسيت و 
يت اتكأُ  مبرفقي إىل املكتب ممسكًا بذقين ؛ خالبة أنِ  حبيبيت ، هذا اجلمال الصارخ بِك رغم هدوئه ، تلك الثقة ال
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تعتليِك دائما ، تلك األنوثة الساكنة بكل خطوة منِك ، الساكنة كل حرف بقصيدتِك حبيبيت ، كل شيء بِك مميز ، كم 
جتيدين اختيار األلوان اهلادئة اليت تشرق فقط حني ترتديها أنِ  ، ساحرة  أنِ  عشقي بكل ما فيِك ، و حني تالق  

 أبتسم أكثر ، فنهض  من مكاين و اجته  حنوِك فهمس  لِك ....عيين و عينيِك ، اليت  متتلئ غضبا وجدُتين 

 : مشرقة كعادتِك فماذا أقول ؟

 ...  ٍِ  فنظرِ   يل و مل تقويل شيئاً فاسرتسل  لِك

 : يبدو أن جنم حظي ابرتفاع  !

 وقفِ  و وجهِك املمتلئ غضبا مقابل لنافذة ...

 : ماذا حتاول أن تفعل اي ايسني ؟

واين خلفِك ، أأتملِك .. فقط أأتملِك .. أأتمل شعرِك الذي دائما تُلملمي خصالته ألعلى ،  وقفُ  صام  بضُع ث
 كزهرة انئمة مل تُفتح أوراقها بعد ، و رائحُة عطرك تتسلل إىل أورديت ، و حني التفيت إيل .. مهسُ  لِك ُمتعجباً ...

 : أعتقد أنين ُأحاول أن ُأرحب بِك !

 يه ، إالم ختطط  ؟: ما الذي حتاول أن تصل إل

 : عن ماذا تتحدثني ؟

 فأخذيت تعضِض شفتيِك غيظاً ، و تنظري يل و كأنِك تريدين أن تنفجري بوجهي ...

 : أن  تعلم جيداً عن ماذا أحتدث !

 حقاً استمتعُ  ابللعبة أكثر فتماديُ  هبا ...

 : صدقاً ... ال فكرة لدى !

ل هذا الغضب ميأل قطيت املشاكسة ، تلك الثورة بِك كان  ختلق بنفسي مل أستطع منع نفسي من االبتسام و أان أرى ك
متعة ال أعلم مصدرها ، لكن ما أعلمه أنين كلما كن  أبتسم تزيد ثورتِك ، فوجدتين أبتسم أكثر لتثوري معذبيت أكثر ؛ 

 فعقديت حاجبيِك ، و بنربة تكاد تنفجُر منِك غضباً ...
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 : ما الذي جيعلك تبتسم هكذا ؟

رُ  بعينيِك ، و داعبتين أفكاري ، هل ُأزيُد من مشاكستِك أم ُأهدئ من ثورتِك ؟ فوجدتين أميُل حنوِك و أمهس نظ
 لقلبِك ...

 : أو ليس وجودِك كايف جلعلي أبتسم ؟ أال يكفيين أن تكوين هنا كي متتلئ روحي فرحا ؟

 دي ...فامحر وجهِك وختبط  منِك نظراُتِك خجاًل ، و هدأ  قليالً ثورتك ض

 : أحتدث عن تلك الشراكة اليت أقنعته أن تكون بينك و بيين !

فشبكُ  ذراعي و أان أضمهم لصدري ، و كم كن  أمتىن لو أين أضمِك أنِ  لقليب و اتكأُ  بظهري إىل املكتب خلفي 
 ، و أان أهز كتفي ...

 أان ؟ : هي ليس  فكريت أان ، هي اقرتاح ألقاه توفيق فتمسك به كرمي ، فما ذنيب

 : وهل يل أن أصدق أنك من لعب دور الربيء هنا ؟

 : شئِ  أم أبيِ  تلك احلقيقة ، أاتين مبشكلة يف متويل املشروع فأعطاه توفيق حال ، هناية القصة 

 : ملاذا ؟

 فاجتهُ  حنو النافذة ، و اتكأ  إبحدى يداي إليها ...

 اجلديد ، و صديق العائلة  و زوجِك !!  : أتى يسألين املساعدة ، كيف يل أن أرفض مساعدة شريكي

 فوجدتك تتقدمني حنوي و بغضب ميلئِك و بصو  يكاد يكون صراخ  .....

 : ما الذي تريده اي ايسني ؟؟

 فجذبتك من ذراعك إىل أن اصطدمِ  بصدري و أان أصرخ بِك .....

 يل اميا !  : أنِ  كل ما أريد و لن أتوقف حىت تكوين يل ، و ال أهتم كيف سأفعلها أن ِ 

 فتعلق  عينك يب تراجعِ  للخلف و أنِ  مطرقة ، فهدأ  حديت و تركتك ..... 

 : مث ملاذا أنِ  غاضبة إىل هذا احلد ؟ أنِ  أكثر من جيب أن يكون فرحا !
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 : حقا ! و ملاذا ؟

و دون أن تطليب ، : ألنِك لن تضطري التخلي عن أرض والدِك ، أمل ترتجيه أال يفعل و لكنه مل يكرتث ففعل  أان 
 فأعلم كم هي مهمة لِك .

 وجدتِك تثورين أكثر ضدي ، حىت انِك خبطيت كفِك على املكتب بقوة أملتِك ....

 : حقا ! و ما الفرق و صديقك سيشرتى نصفها ، و سيشاركين أبرض والدي !

 : لن يشاركِك أحداً ... حبيبيت  .

 : كيف و هو سيشرتيها ؟

 أنتِك أو هكذا اعتقدُ  ....  قاطعتِك و أان أحاول طم

 : أان من سيشرتي توفيق سيشرتي يل امسه سيوضع ابألوراق فقط لكن أان من سيكون شريُكِك 

اعتلتِك الدهشة و أدريت ظهرِك يل ، و أنِ  هتزين رأسِك فالتف  حنوك كنِ  تغمضني عينيِك حتاولني منعهم من البكاء 
 لكالم  ....، تضعني يدِك على فمِك حتاولني إيقاف ا

 : ماذا فعلُ  أان ؟ ملا كل هذا الغضب ميلئِك ؟ أحاول أن أساعد حبيبيت !

 كان  نظراتِك يل تنبئين أبنين ارتكبُ  ُجرماً كبرياً ...

 : أن  حقاً ال تعلم ملا أان غاضبة ؟

 : حقاً ال أعلم ، أخربيين أنِ  ؟

 يت ....فالتفِ  للنافذة حتاولني اهلروب بعيداً عين ختشني مواجه

 : ايسني توقف عن فعل هذا أرجوك !

 : عن فعل ماذا .. ما الذي أخطأ  به ؟

: عن كل تلك احملاوال  لنتقارب ، عن تلك اجلسور اليت حتاول بنائها لنتقابل ، فقط توقف عن بناء أحالم ستسقط 
 فوق رؤوسنا ألهنا تبىن على وهم !
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 : أي وهم تتحدثني عنه هذا العشق الذي ميأل قلبِك يل ليس ومهاً ، هذا الذي متتلئ به روحي منِك ليس وهم 

و زاد غضيب منِك فالتف  إليِك و بصدري بركان جيتاحين ، فقد احتملُ  الكثري من هذا العند الساكن رأسِك و اآلن 
 دورِك ...

في عن حماربة كل ما بِك ، توقفي عن حماربة ظلِك  اميا ، أنِ  من جيب أن : توقفي أنِ  عن حماربة طواحني اهلواء ، توق
 تتوقف و ليس أان ! 

فوجدتِك جتلسني على األريكة كمن يسقط فقدماِك مل تعد حتملِك ، و كل ما بِك هوى منِك دون قدرة لِك على فعل 
 شيء، و بصو  اختنق ابلدموع و نظرا  بد  ُمغيبة ....

أن أفعل ؟ وعشقنا هذا ُكتب عليه املو  سجينًا ، ُكتب عليه أن يدفن حىت دون عزاء ، ُكتب عليه أن : ماذا تريد مين 
يظل خمتبئ بني الضلوع ! ماذا تريدين أن أفعل ؟ أخربُتك  سابقاً ال مستقبل جيمعنا معًا ليس كما تريد أن  أو حىت أجرؤ 

 بيننا .أن أحلم أان، ال قدراً سيقبل بنا أو يتغري من أجل عشق 

جلسُ  قربِك و أان أأتملِك ، و كلما مدد  يدي ألحوطِك هبا ألخبئِك داخلي ، ألخربِك أنين ال أحتمل أن أراِك 
 هكذا ألخربِك أنين سأفعل أي شيء ابلكون ألجلِك تراجع  ، لكنين اقرتبُ  منِك  ....

، قدراً جيمعين بِك سأرسم طريقاً جديداً نصل  : أخربتِك إن مل أستطع أن أغري هذا القدر ، سأسطر ألجلِك قدراً جديداً 
 به معا لنفس النهاية ، هناية ليس هبا سوى أنِ  و أان و عشقنا .

 فاهنمر  دموعك على جبينِك و صوتِك املختنق بشهقا  تقتلين ، يداِك الصغريتني ترتعشان ....

وقف عن قتلي خبنجٍر مسموم أبمل اللقاء ، ملا : ملا ال تتوقف عن فعل هذا يب ! توقف عن إعطائي أماًل لن يتحقق ، ت
جُتربين التمسك بسراب قدرًا جيمعنا؟ سراابً أطارده كل ليلة بطرقا  االشتياق ألصحو على واقع يقتلين ! أال يكفيين أن 

ألحيياك  جيازيين زماين ابحلنني إليك و أن  أمام عيين ! أال يكفيين و قليب هذا عقاب ! و ألي ذنبا ُأجازى ابشتياقك !
جبنة أحالمي كل ليلة و يهذي بك عقلي ألصحو على غصة ابلقلب تعتصرين بذنب عشقك ، فحقا تعب  ؛ تعبُ  من 

 مطاردة كل تلك األوهام  اي ايسني !

تلك اللحظة وجدُتين أحتضن يداِك بني يداي ، رغم حماولتِك منعي إال إنين احتضنتها ، و رفعُ  عنِك شعرِك املتديل 
 كي أرتوي منها ، و أمسح عن جبينِك تلك الدموع اليت مل تستطيِع منعها ...  على عينيكِ 
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: اي اهلــــــــــي .. اميا ، حبيبيت أُكل هذا الوجع يسكن روحِك ؟ فقسماً مبن أوجدِك ال حيتمل قليب آه واحدة خترج من بني 
 ضلوعِك ، تقتلين أالمِك و دموعِك صغرييت ! فتوقفي !

ركبيت أمامِك و أان أضع يدِك على قليب ، لعلِك تشعري قلياًل من عشقي لِك ! أمسكُ  ذقنِك و وجدتين أنزل على 
 رفعُ  وجهِك ألرى عينيِك ، و أنِ  حتاويل اهلروب بنظراتِك بعيداً .... 

عاد عنِك : أقسم حبيبيت أنين حاولُ  مئا  املرا  انتزاعِك من داخلي ، حاولُ  كثريًا منع روحي عنِك ، حاولُ  االبت
فلم أستطع ، حاولُ  كل شيء حىت أتوقف عن حبك و مل أرى سواِك ، فقد هزمين عشقك و أجربين االستسالم 
لعينيِك ، فكلما ابتعدُ  عنِك أحسسُ  بروحي تغادريُن و ال أقوى التمسُك هبا ال أقوى منعها ، كيف لِك أن تطليب 

و به عذايب ؟ كيف تطليب مين أن أترُكِك و أنِ  ما يربطين ابحلياة ؟  مين ابتعاُدِك و به مويت ؟ كيف تطليب مين فراُقكِ 
 فال تطليب مين زرع خنجراً بيدي بني ضلوعي لن أقوى انتزاعه ! فقط أأتمل به ! هذا ليس عداًل حبيبيت !

 : ُأحبــــــــك ... ُأحبــــــــك كثريا !

 ختطوه قدماِك حبيبيت أفعل أي شيء ابلكون ألجلِك صغرييت .: و أان أعشُق كل ما بِك ، حىت أن روحي تعشُق تراب 

 و اببتسامة هادئة شق  طريقها بني دموعِك ، لتشرق جبينِك ....

 : أان ال أستحق أي من هذا ، ال أستحق كل هذا العشق بداخلك !

 و ضعُ  يد على فمِك و اقرتبُ  منِك حىت استعمرتين دقاتِك ....

بيت ، أنِ  تستحقي أن يسطر ألجلِك اترخيًا جديدًا ، تكوين أنِ  ملكته وحدِك مواليت من : هذا أقل القليل لِك حبي
جتلُس فوق عرشه ، تستحقي أن تشرق الشمس لعينيِك و يتوارى القمر ملُحياِك ، أنِ  هي حبيبيت و تستحقي كوانً 

 حت  قدميِك .

ونِك ، فرفعيت يُدِك األخرى من جوارِك ، و هي كن  أضغط كفِك لقليب ، فبادلتين نظرة اعتقل  كل ما يب بني جف
تنتفض بني قلبِك و عقلِك حىت استكان  لقلبِك ، لتلمسي برحاِك جبيين و آه حبيبيت حني ملس كفِك جبيين .. كف  
األرض عن الدوران و وقف الكون بال حراك حىت جراين النيل سكن من منبعه و انتفض  الدماء بعروقي ، تغزوين  

يوقُف دقايت و يهلُك عقلي ، حني سافر  أصابعِك ترحتل جببيين اقتلعتين من ذايت من أورديت من جذوري  كفيضان كاد
و زرعتين بني رحاِك ، تلك اللحظة فتش  عن قليب وجدته سكن يداِك ،فحني مستين يداِك مس  موضع خفقاين ، 
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ا  عشقِك اليت أفقدتين عقلي ونبضي فاقتلع  نبضي ليدور بني عينيِك وأنفاسِك ومهسِ  يل و أان غارق بسكر 
 وأنفاسي .... 

 : كيف لك أن تفعل كل هذا يب ؟ كيف لك أن متتلك قليب و عقلي بعشقك إىل هذا احلد ؟

 : أان ال أفعل شيء سوى أن ُأحبـــــِك ، و صدقيين ُمعذبيت ليس بيدي !

 : أتعلم ماذا أسأل اللــــــــــــه اآلن ؟

 ، و أان أرتوي من عينيِك .... فأطبقُ  بيدي على يداكِ 

 : أخربيين أنِ  ؟

 : أسأل اللــــــــــــه .. أن يفقدين ذاكريت ، كي أنسى كل هذا العشق الساكن قلوبنا دون أمل !

 فأطبقُ  يدِك على قليب ، و قبلُ  كفِك املرحتل بصحراء اشتياقي لِك و مهسُ  لِك ....

 سيحدث لكنين أعلم جيداً أنه سيحدث !: أنِ  يل أتكدي من هذا ، ال أعلم كيف 

 : ايسني ، أرجوكـــــــــــــ

حينها وضع  يدي على فمِك ، وجدُتين اتئهًا بني عيناِك و عذوبة شفتاِك ، ضعُ  بسحر شهدِك ، اليت لطاملا 
تياقي ، اشتهي  ، و كلما سافر  أصابعي بني شواطئ ثغرك ، أغمضِ  عينيِك و اته  منِك أنفاسِك لتشعلي انر اش
 ضممُ  رأسِك إىل رأسي كي أتنشق أنفاسِك كي حيتل عبريك ضلوعي و مهسُ  لِك و أان على سكريت منِك .... 

: أحببُتِك بكل ما أوتيُ  من ضعف ، فحاولُ  و بكل ما أوتيُ  من قوة ابتعاُدِك ، فوجدُتين و بكل قويت أمتادى يف 
يِك ، أان العاصي بِك و بكل يقني ، أان املُلحد بكل نساء الكون ضعفي ، فسقُط بعشقِك ُدون وعي ، أان املُصري ف

ُدونِك ، أان العابد مبحراب هواِك ، ليس يل حياة سوى عشقِك ، فبغيابِك ميتزُج أقصى الشك بكل يقني ، قلبك يل 
 قبلة  و عشقِك دستور  و دين .

 يداِك من يدي ، حاولِ  مللمة ذاتِك لتقفي أخذِ  تغمضني عينيِك حتاولني اهلروب معي بعيدًا ، بعد حلظا  سحبيت
على قدماِك أمامي شاخمة جنمة بسماء ال أقوى الوصول إليها ، وقفِ  أمامي جبل اثب  عايل اهلامة ال يهتز له ركن 

 مهما عصف  به الرايح ، حتوطك هالة كربايئك ومشوخك امللكية ُسلطانة نبضي ....



 

  

160 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 : لن ُأوقع تلك الُعُقود !

ززُ  رأسي و ارتسم  ابتسامُة آيسة بوجهي من عنادِك ، اعتدلُ  جبلسيت إىل الكرسي أمسك  ساعدي تنهد  و ه
الكرسي بغضب أحاول متالكه و اعتقاله داخلي ، فال تعلمي مدى ثوريت منِك تلك اللحظة و من هذا العند الساكن 

 بِك ، وبنربة حُتاول كظم غيظي ....

 ن أين لِك تلك القوة  ؟: أىن لِك هذا الصمود ، أخربيين م

 فبادرتين بصو  خمتنق ابلدموع و أنِ  تتحركني خطوا  بعيداً عين ....

 : لي  يل تلك القوة !!

 بدأ الغضب يسيطر على نربيت ...

: أنِ  هي أقوي من رأ  عيين بضعفها ، و أضعف من قابل  بعشقها ، كيف لِك أن جتمعي كل املتناقضا  بني رحى  
 يف لِك فعل هذا يب و بِك أخربيين ؟كفيِك قاتليت ؟ ك

 : أان أضعف بكثري مما تظن ، أضعف من قطرة مطر تناقلتها الريح يف ليلة عاصفة ! 

فوقفُ  و أان أمتالك غضيب و حنقي منِك ، ُأحاول تنظيم أنفاسي حىت ال تُفل  مين ثوريت ، اجته  حنوِك بنظرة غاضبة 
منِك بني ضلوعي ، و اقرتب  منِكِ حىت تالقى كتفي و كتفك ملُ  إليِك و أان أعتصر قبضيت متمالكا غيظي الثائر 

 ومهسُ  أبنفاس غاضبة تكاد تشق صدري ، و بنربة رغم هدوئها إال أهنا محل  الكثري من الوعيد بني حروفها ....

النتحار ، و لس  الرجل : ال تطليب املستحيل حبيبيت ، ال تطليب مين قتل نفسي اببتعادِك ، أمل خيربوِك أن ديننا حرم ا
الذي يرضى ابالنتحار حال ! فأان رجاًل تعود أن حيصل على ما يُريد ، و كما قُلتيها سابقاً ال يهمين كيف سأحصل على 
ما أبغي ما دام ابلنهاية سأحصل عليه ، و أنِ  كل ما ُأريد ! و سأصل إليِك حبيبيت ، أعدك أبن كل سبلك ستنتهي 

 ابيب !

لرتاجع ، و ارتسم  بوجهِك نظرة اختلط  هبا الدهشة واخلوف ، و زاد الرعب أبنفاسك فتقدم  بدأ  خطواتِك اب
 خطوايت إليِك .....  

: شيء واحد جيب أن تُدركيه جيدًا لن أتركِك و لن أدعك ترتكيين مهما كلفين األمر ، و هذا وعدًا مين لِك هبذا ، و 
 مهما كلفته من مثن ، شئِ  أم أبيِ  .. أنِ  يل  .. !أان رجل  شرقي حيفظ عهوده مهما طال الزمان و 
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عل  أنفاسِك و ختبط  نظراتِك ، و وقف  احلروف بني شفتيِك وحنجرتِك تريد اخلروج و ال تقوى أن تغادرِك ، وما  
 كان منِك إال أن ركضِ  حنو الباب وكل ما بِك كان ينتفض ، و تبعتِك نظرايت حىت اختفيِ  عن انظري .

ق ميأل صدري من كل هذا العند الساكن صدرِك ، أال يكف كربايئك عن األنني ! غادرِ  مكتيب وأنِ  مصرة كان احلن
على أنِك لن توقعي العقد بيننا ، رغم نظرة اخلوف اليت ارتسم  على وجهِك ، لكن كن  واثق متام الثقة أنِك حبيبيت 

 منه فأتيِ  إيليا لعلي أتركك ! لكن عفــوا صغرييت ... فال ستوقِع و هذا ما آتى بِك إىل مكتيب ، تعلمي أنِك لن تفليت
أستطيع تلبية رغبتِك مواليت ، فأان من سعى لكل هذا حىت تقرتيب مين كيف يل أن أهدمه اآلن ؟ أعلم أن الضغط عليِك  

يل درابً أخر أسلكه  كان أكرب مما حتتملني صغرييت، فكالان ضغط عليِك بكل بقوته ، لكن أنِ  مل ترتكي يل خيارا مل يكن
 كي أصل إليِك   .      

 

**** 

 

ابليوم التايل وقعنا معا عقود املزرعة ، بذلك اليوم مل تتحدِث مل تتفوِه حبرف ألي منا سواء أان أو هو أو حىت          
توفيق حني هنأِك ابلشراكة ، كان الغضب ميأل كل ما بِك برر كرمي حدتك الزائدة أبنِك مرهقة ! بعدها بيومني مت توقيع 

مدير للمصنع و بصفته مدير املكتب اهلندسي ، وقع كرمي العقود دون التمعن هبا عقود التوسعا  بيين و بينه بصفيت 
 أو التأكد من أنه ملم بكافة شروط التعاقد بيننا !!! 

أراد كرمي احتفاال كبري لتلك املناسبة اال أن جدي رفض و قال االحتفال سيكون بعد االنتهاء من التوسعا  حينها 
به ، لذلك قرر توفيق أن يقيم عشاء أبحد الفنادق لتوقيع عقد املزرعة لكن سحر مل يكون هناك ما يستحق االحتفال 
  ميكنها احلضور ألهنا كان  مريضة

 

ذهبنا إىل الفندق كانت يل يل هي من معي ، كنِت أنِت و ميس أخر من حضر حىت أن كرمي حضر قبلك و تلك كانت 
 غريبة قليلة ، يبدو أنِك الزلت غاضبة من تلك الشراكة لكن ال يهم فقد أصبحِت شريكيت و قضى األمر ! 
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بكل ما فيِك ، خالبة  عينيِك هلا سحر  خاص ، قادر   و رغم غضبك الثائر أبحداقك إال أنِك و كعادتك حبيبيت كنِت فاتنة  
أن ُيسافُر يب إىل عامل يل وحدي ليس به سوى عينيِك و أنفاسي ، ُكلما رأيُتِك وأنِت ختطني حنوي أشعُر و كأهنا املرُة األوىل 

شعُر و كأين أقُع بغرامِك للمرُة األوىل اليت أراِك هبا ، أشعُر بُكل مرة تقُع عيين عليِك و كأهنا ُُتسُر بِك من جديد ، بُكل مرة أ
أعلُم كيف لِك أن تفعلي هذا يب كثريا من األوقات أشعُر وكأين رُميُت بتعويذة عشقِك ، و كأن هذا الذي أان به ال ُمعذبيت ، 

لُقريب  ليس من ُصنع بشر، أمحُق أان بعشقِك و من قال أنِك بشر  ، أنِت هي مالكي الذي سكن األرُض ألجلي ترك اجلنة 
. 

أعلُم أنِك غاضبة  مين كثرياً ألين أجربُتِك أن تُكوين شريكيت ، لكن ما كان بيدي غري ذلك كي تظلي ِجواري ، كي أستطيُع 
االقرتاب منِك ُدون أن يلحظ أحدًا اهتمامي بِك مل يُكن يل سبيُل أخر ! حقا ُكنِت ُُمتلفة كثريًا تلك الليلة حبيبيت ، ليس 

لتأُلق ُغصنِك حبيبيت الذي التف بفستانِك األسود رائُع اجلمال رغم بساطته ، لكن كونِك ال اتن هِبُدوئه ، و فقط جبمالِك الف
 أن مل ُُتاويل النظر إيليا تلك الليلة ، حىت إنِك اختذِت جلسة تُواريِك عين ، و كأنِك تُعاِقبيين أبن ُترميين ُرؤية ُُمياِك ، ُترميين

 أنِت ُمعذبيت كي ُترميين حلظات أحيياها بُقربِك !  أتنفس عيناِك .. كم قاسية  

و استمر هذا احلال بعض الوقت و لكن مل يُدم طويال ... فحني أشار أحد أصدقائُنا إىل امرأُة جتلُس ابلطاولة املقابلة لنا و 
 قال لكرمي .....      

 : أتعلم من تلك اجلالسة هناك ؟ 

 ، و من هي ؟: ال 

 األمحق و أماء له ....نظر إليه صديُقنا 

 خُترب سحر هبذا ال : هي صايف ، إحدى نساء ايسني ، لكن 

 فرد توفيق ُمسرعا ....

 : كانت إحدى نزواتِه السابقة ، لكن األمر انتهى ُمنذ زمن 

 فأجاب صديقنا بضحكة جلجلة ابملكان ...

يومًا ، أعرتف أن الكثري من النساء يُطاردوه ، و كل : ال تُنكر أهنا الزالت ُمهتمة ، الزالت ُتطارده على أمل أن يعود هلا 
 واحدة منُهن ُُتاول الفوز به .

 فنظرُت إليه و ال أعلم ملا أصبحُت غاضب ...
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 : أعتقد أنك أكثرت من احتساء اخلمر الليلة !

نتظرُت بعدِك قليال ، و بعدها بدا االنزعاج على وجهِك ، أردِت الذهاب إىل الُشرفة ألنِك انزعجِت من ُدخان السجائر ، فا
أخربُُتم أن لدي مكاملة هامة البد أن ُأجريها ! حاول توفيق إثنائي عن اللحاق بِك لكنين مل أحتمل ، كاد عقلي يُغادُرين فقد 
اشتقُت إليِك كثريًا ، كيف يل أن أترُك فرصة قد جتمُعين بِك متُر من بني أصابعي ؟ فهممُت خلفِك بعد بضُع دقائق و مل 

  ث كل ما دار ُخُلدي أين اشتاُق كل ذرة بِك .أكرت 

ُكنِت تقفني ابلشرفة بعيدًا عن كل هذا الصخب ، بعيدًا عن كل هذا الُدخان املتطاير بكل مكان ، تقفني كنجمة ُمتألقة 
 سور الشرفة بسماء عالية ساحرة بشموخها و إطاللتها اجلذابة و بريُقها اخلالب ساحرة  أنِت بكل ذرة فيِك أمرييت ، مُتسكني

بيد و بيدك األخرى  تُداعبني زهرة انئمة من أزهار منت على ُسورها ُتداعبيها برقة و حنان برباءة طفلة يف اخلامسة من عمرها 
و ليس أُنثى شارفُت على ختطي ربيعها الثالثني أُنثى خيجل منها القمر و تتوارى من حسنها النجوم ، أُنثى ألجلها ينقلب 

تنقلب ألجلها أكوان و تتهاوى عصور ، فأُنثاي حطمت كل قوانني اجلمال و انكسرت على أعتاهبا كل  التاريخ و يثور
 مقاييس األنوثة لتصبح وحدها عنوان هلا . 

تنظرين إليها و تستجديها أن تفتح عيوهنا ألجلِك ، ترتجيها أن تشرق ليلِك احلزين أمرييت . مل أتفوه بكلمة فلم أجد بني 
مات ما يستحق أن يُقال حبضرة سحرِك و مجالِك األخاذ فاتنيت ، فأمام مجال ُُمياِك و سحر عيناِك املسافرة احلروف و الكل

يب إىل عامل من األحالم و األساطري شوقًا إىل شهد شفتاِك ، ألغرق بكل تفاصيل غصنِك املتمايل كزهرة برية تداعبها 
ين مبلمس فاق احلرير رقة ، أم ترتوي من جبينا توارت منه زهور نسمات صيفية ، نسمات حائرة أتداعب خصالت شعرِك الب

البساتني خجال ، فأصبح الصمت حبضرتِك أمرية قليب و ملكة عرشي املتوجة بدقايت اهلائمة بِك سحرا ال تضاهيه كل 
ت رحاِك ، و كم  أجبدايت الكون . وقفت بضع دقائق أراقبِك و أنِت تداعبيها برحى يداِك ، و كم كنت أحسدها ألهنا ملس

كنت أغارها ألنِك تداعبيها و ُتتمي هلا ، و أان الذي يغار عليِك من مالبس تلتف حول غصنِك فاتنيت ! كنت أقف جوار 
 مدخل الشرفة حني انتبهِت لوجودي حينها انتفضت منِك أوصالِك ....

 : صدقاً تلك املرة مل أقصد إخافتِك ، لكنين مل أستطع منع نفسي !

 الغضب و اجتهِت حنوي ترغبني ابخلروج فأمسكت بذراعِك ..... بدا عليكِ 

 : مل أأيت كي ترحلي !

 فعقدِت حاجبيِك و بنظرة غاضبة ...

 : اترك ذراعي ايسني !
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 : أعلم أنِك غاضبة مين ، لكن ليس أان من أجربِك التوقيع  اميا !

 ة إىل هذا احلد لكن تلك النظرة كانت ُمتلفة .....كنِت تنظرين إىل و عيناِك تزداد غضبا، مل أكن أعلم ملا أنِت غاضب

 أعتقد أن الشراكة بيننا هي السبب لكل هذا الغضب ؟: ال 

تلك املرة كان غضبِك ُمتلف ، له نكهة مل أُذقها يوما تلك املرة كان به شعور ُمتلف ، شعور مل يسبق يل أن اختربته سابقاً 
معذبيت ، كل شيء بعشقِك أشعر أبين أحيياه ألول مره ، أشعر دوما بقربِك مع كل نساء حيايت ، كحال كل مشاعري معِك 

يعلم ابلكون سوى أنِك من أحضرتِه هلذا العامل ، أنِت هي من ولد كل شيء بداخله ألجلها ، ال أنين أُولد من جديد ، طفل 
 رضاِك .... يشعر سوى بِك  !!  و يف ُماولة الستجداءال فال يعرف سوى ما يتعلمه معِك و منِك و 

 أفهم ملا أنِت غاضبة إىل هذا احلد حبيبيت ؟: ال 

 : لست غاضبة !

 فرددت ابستهجان و نربة بدت ساخرة  ....

 : حقاً ؟ 

 : حقاً .. اترك ذراعي ! 

 فجذبت ذراعِك حنوي أكثر ، و بنظرة صارمة يشوهبا الغضب ....

 : ليس قبل أن أفهم ما بِك !

لقت منِك ابجتاه  صايف ، كانت تكفيين ألفهم أن طفليت الصغرية دبت بقلبها انر الغرية صميت لكن تلك النظرة اليت انط
 فوجدتين أبتسم ، و رفعت حاجيب بدهشة ....

 : حقا ، أهذا ما يغضبِك اآلن ؟

 فبادرتين بنظرة أنثوية و أنِت ُتزين كتفيِك مدعية عدم املباالة ، ُتاويل إنكار غريتِك ....

 أنت ؟: عن ماذا تتحد ث  
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فرمقتها بنظرة خاطفة مث عاودت النظر إليِك ، و على وجهي ابتسامة حانية أشرقت هلا عينيِك الغاضبة ، فتنهدت ابرتياح و 
سعادة غمرت صدري، ها هي تلك العنيدة تقف بني يداي ُترتق غرية ألجلي فهذا الكربايء يثور ضدي ألنه يذوب عشقاً و 

 اجعت خطواتِك أكثر .....غرية ألجلي ! فاقرتبت خطوايت و تر 

جيمعين هبا شيء ، ما كان بيننا انتهى منذ زمن حىت قبل أن تظهري ال شيء ، فقط جيب أن تفهمي و تتأكدي أنه : ال 
 أنِت حبيايت .

عالقة يل هبا أو بغريها ! تلك حياتك فلتفعل هبا ما تشاء ، هل يل أن أعرب ال : وما دخلي أان ؟ ما بينك و بينها خيصك و 
 اآلن ؟

 : أو مل تعربي بعد ! حبيبيت مل يعد بيننا و هي مل تتخطى كوهنا نزوة .

 دخلي يل ، ليس من شأين .ال : قلت لك 

سأفقد عقلي منِك ها أنِت متوتني غرية ألجلي و الزال الكرب يعتليِك ! حاولِت أن تفليت ذراعِك من يدي ، فدفعتِك إىل 
 وى طرفة عني ، فصحِت يّف ....احلائط خلفِك بقوة ، و ابت ال يفصلنا س

 : ماذا تفعل ، أجننت ؟

 حاولت التمسك مبا تبقى يل من عقلي ، عقلي الذي بدأ يغادرين جزء تلو األخر منذ دخليت حيايت ...

 : ستستمعني إىل ما أريده أواًل !

 أريد أن أمسع منك شيء ، اتركين .. اتركين  ايسني .: ال 

 دا عنِك .... عال صوتِك ، و حاولِت دفعي بعي

 أريد أن أمسع منك شيء ، محقاء أان أحببت كاذبــــــــال : كاذب ، 

 : اميا 

 و أمام نظرة خوف ملعت بني عينيِك ، حاولُت السيطرة على غضيب منِك ، فلم جيرؤ أحدا قبلِك رفع صوته يف وجهي .....

 : اهدئي حبيبيت  

 جيمعين بك شيء !ال : لست حبيبتك ، و 
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قلتيها بصوت عايل فوضعت يدي علي فمِك ، و بيدي األخرى مسحت دمعة سقطت على جبينِك على استحياء من   
 كربايئك ، كقطرة ندى ُُتيي زهرة برية يف فجٍر حزين ....

 أنكر أنين كنت على عالقـــــال : هي مل تعد تعين يل شيء و مل تكن تعين ابلسابق 

 شيئاً  : يكفي ايسني ال أريد أن أمسع منك

شعرت أبن ما أقوله كان يزيد غضبِك و يشعل ثورتِك ، لكن ال أعلم ملا اجتاحتين رغبة أبن تعلمي كل شيء عن ماضي  
عشته قبلِك . فوجدتِك ُتاويل دفعي بيديِك و كأن ثورة غضبِك تلك لن تقضي أبدًا ، فزاد غضيب منِك و عقديت حاجيب 

قوة للحائط خلفِك ممسك هبم بقوة حىت أهنا آملتِك ، و صرخُت فيِك بغضب بغيظ من تلك العنيدة ، فدفعت معصميِك ب
 .... 

أنكر أهنا عربت سريري ... و ليست وحدها بل و غريها ، لكن مل تعين يل أي واحدة منهن شيء ، مل جيمعين هبم :  ال 
 سوى املصـــــ

من حديت ، خاصة أنه بدا يل أهنا ُقوبلت ببعض ملعت الدموع بعينيِك ، فحاولُت احتواء عاصفة غريتِك و بدأُت أُهدأ 
 االستسالم من عاصفتِك املدوية فملُت إليِك ومهسُت ببعض مما يسكُن ضلوعي لِك ...

: اميا حبيبيت مل تسكن أي منهن قليب مثلما سكنِت أنِت ، مل متتلئ روحي من أي منهن مثلما امتألت منِك و بِك ، أنِت 
من انقلبُت على ذايت ألجلها ، أنِت هي حبيبيت و صغرييت ، أنِت هي نبض قليب و أنِت هي عشقي و حيايت ، أنِت هي 

 هي معذبيت ، أنِت من أطوى الكون ألجلها ، أنِت من أدفع عمري و أزيده للحظة بقرهبا أنِت هي أان !

ة يف ُماولة الحتواء عاصفتِك كنُت ممسكا مبعصميِك و أان أثبتهما إىل احلائط خلفِك ، و نظراِت لِك كانت صارمة ابلبداي
اليت خشيُت أن تُفلت من يدي ، لكن غلبتها نظرات السعادة و االرتياح ، و الكثري من الدهشة و أان أُتملِك و أنِت الزلِت 
تفاجئيين بكل حلظة ! فكيف لتلك العنيدة اليت ُتكذب عشقها يل منذ وقعت بغرامها و غرقت هي ببحري؟ تلك العنيدة 

اهلروب بكل قوُتا من أي حلظة جتمعنا معا ، كيف لتلك العنيدة اليت توارت عين منذ دقائق لُتعاقب قليب لعشقها  اليت ُتاول
؟ تُعاقب كل ما يب ألين أحاول خلق طريق ألصل إليها ؟ تلك اليت ُتكابر نبضها و تتدثر بكربايئها ، كيف هلا أن تنسى كل 

حزين جريح ، من طائُر كسري ال ميتلك سوى ضعفه ، إىل نسرا جارح يُهاجم هذا بلحظة غرية واحدة ؟ و تتحول من طائُر 
بضراوة ، أن تثُور غضبا كحصان بري جامح يستحيل ترويضه ، تثُور كربكان ممتلئ بنريان وُقودها الغرية حىت اثر ليجتاح كل 

 ما يقُف أمامه !!! 
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جتتمع اجلنة و النار ُخصرها ، اليت تثُور براكيين و ُتدأ  آه من تلك العنيدة اليت تسكُن كل تناقضات الكون عينيها اليت
أبنفاسها آه اي امرأة عربُت حدود اللذة بقرهبا ، تلك العنيدة اليت ستفقُدين عقلي بكل هذا العند و الضعف الساكن ُضلوعها 

! 

تهي بني يداي  ! و صوُت دقاتِك و بني هذا اجلُنون الدائر بعقلي منِك و ُجنوين الدائر بصدري اشتياقًا لِك ، و كل ما أش
يعلو صوت أنفاسِك اليت تسارعت بني ضلوعي ، و سابقت نبضايت أنفاسي لتحتل ضلوعك وعطرك يسرق ما تبقى من 
عقٍل ضاع بني تفاصيلِك ، و أمام ُكل هذا االشتياق الذي جيتاُحين و ُكل هذا العشُق بداخلِك وجدُتين أقرتُب منِك أكثر و 

لُتشابك أصابعِك أصابعي ، لتصري سجينة بني جدار خلفِك و بني يدي فأين لِك اهلُروب تلك املرة ؟  يدي أفلتت معصمكِ 
و ُكل ما بِك أصبح سجني ُضلوعي و أنفاسِك تسري أبورديت ، فأخضعين ضعفك و خضوعك و أشعلين كربك و غرورك ! 

شواقِك اليت اجتاحت كل أرجائِك ألجلي ، ُكنُت و حني ِملُت إليِك ألرتشف من شهد شفتيِك استسلم كل ما بِك لثورة أ
أعتقد أنين أُطفئ و لو قليال من انر اشتياقي لكل ما فيِك ، و حني رست قالعي بني شواطئ ثغرك و كلما ارتشفُت من مخر 

!  عشقِك وجدُتِك ُتشعلي كل ما يب أكثر حىت فقدت عقلي فيِك ألغرق بني ُضلوعِك و أمثُل من كل هذا العشق داخلكِ 
وحش اليت قضيُتها أطارد 

ُ
آه ..لو تعلمي ساحريت كم اشتهيُت تلك اللحظة ألغرق بنهرِك ألدفن بني ُضلوعِك ليايل غيابِك امل

طيفِك بطُرقات االشتياق فأرهقت قليب و أهنكت عقلي و قضت على ُقدريت لتحُمل جفائِك ، و كم متنيُت لو توقف الزمن 
وم تلك اللحظة إىل األبد ، أن تظلي بني ُضلوعي إىل ما ال هناية ! و ال أدري لكم من يب و أنِت بني يداي متنيُت أن تدُ 

الوقت ظللت أمثل منِك مواليت ، فخمر شهدِك أفقدين قدريت على مقاومة غرقي بنهرِك ، فكلما ارتويُت منِك و أسقيُتِك من 
لذي ال أدري إن كان يوقظين أم يزيدين فيِك شغفي بِك وجدت كل ما يب يزداد ظمأ و أفقت من مثلِت على مهس صوتِك ا

 غرقا !!

 : ايسيــــــــــــن ... ايسني  توقف ! 

فخبئُت كل ما بِك بني ذراعي و وجدُتِك تضعني رأسِك على صدري ، و تشبثت يداِك صغرييت بذراعي بكل قوتِك كطفلة 
لمته من قوة ضاعت بني سكريت يف عشقك و ُتتمي بوالدها من جمهول ختشاها ، فضممتك إىل قليب بكل ما استطعت مل

 غرقي بنهر اشتياقك ....

: ليس يل حبيبة سواِك صغرييت ، فإن أخربوِك أنين عاشق فاعلمي أنين أعشقِك أنِت ، و إن أخربوِك أنين أهوى فلن تكون 
 إن مل ينبض بِك أنِت ! و ما غريِك أنِت ، و إن قالوا هو متيم بنساء الكون فهذا ألنِك عندي هبم أمجعني ، فما فائدة قليب

 فائدة أنفاسي إن مل خترج لِك أنِت ! و ما فائدة حيايت إن مل ُتشرق بِك و لِك ! 
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فزاد تعلقك بذراعي كان عقلي ُُيادثين أبن مثة شيء ُتاولني قوله يل !! و قبل أن أسألك عما تُداريه عين وجدت طلعت 
 أواًل إىل احلمام حىت تغسلي عن عيناِك دموعِك ، حىت ال يلحظ أحداِ شيء.أمامي ينبهين لتأخري ، فطلبت منِك املغادرة 

 

**** 
 

عدُت قبلِك إىل الطاولة ، مل تكن يل يل أو ميس جيلسون إىل الطاولة ، لكن الغريب حني عدت وجدت اجلميع           
 صامتون ! و قبل أن أتساءل ابدرين توفيق بنظرة من اخلبث متأل وجهه ...

 أكن أعلم أن كرمي هبذا الذكاء ، فقد فضح أمرك !: مل 

 ال أكذبِك القول فقد انتفض الدم بعروقي و ُعقد لساين للحظات ،و استطرد األمحق بنظرة مشاكسة ...

 : قال ايسني ُتخر البد و أنه جيدد بعضا من نشاطه  !

ان أحس بشيء مل يكن جالس هادئ اعتقدت للحظة أنه فضح أمران حقا.. لكن نفضت الفكرة عن رأسي سريعا، لو ك
 مبكانه ! فأجبت هبدوء مصطنع لتمالك توتري ....

 : عن أي نشاط ابلتحديد ، فالنشاطات كثرية ؟

 و استمر على تلك النربة املشاكسة ، و لكن تلك املرة كان كرمي و اببتسامة ملئت وجهه ....

يؤثر على هندامك أعتقد حني غادرت كان كل شيء مبوضعه ، أم : هذا النوع من النشاط الذي تغيب له كل تلك املدة ، و 
 اآلن فكل شيء جيد لكن مستقل بذاته ايسني !

تبعتها ضحكة من اجلميع ، فرمقتهم بنظرة متجاوبة يف ُماولة جملاراة األمر ، فيبدو أن اجلميع أعتقد أنين كنت مع  صايف ، 
، و تلك اللحظة انتبهت أن عطرك حبيبيت البد و أنه علق يب ، فغريت فهي األخرى غادرت طاولتها بعد دقائق من مغادريت 

جملسي ليكون مواجه لكرمي و ليس جبانبه ، و أمسكت بكأسي و أشعلت سيجارة لعل رائحة السجائر تُغطي رائحة عطرك ، 
  ث له ....و بنظرة ال تقل خبث عنه و بنربة هبا كثري من االرتياح فلم ينتبه أحدا لشيء و هذا كل ما أكرت 

 : ابملرة القادمة ال ُتيت بزوجتك حىت تستطيع جتديد نشاطك أنت األخر !



 

  

169 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

فوجدت توفيق يضحك بطريقة هيسرتية حىت أنه كاد يسقط عن كرسيه و نظر له اجلميع و هم يضحكون ، فنظرت له و أان 
 .أكاد أنفجر منه غيظاً هذا األمحق سأقتله يوماً .. و ملت حنوه و بنظرة صارمة ...

 : أعتقد إين سأستلم جواب شكر من أخيك صباحاً !

 فنظر حنوي و قد توقف عن الضحك ، و عقد حاجبيه ابندهاش شديد ....

 : و ملا يرسل لك أدهم جواب شكر ؟؟

 فأجبته و أان أقبض على كفي كي أمتالك غضيب منه و أنفث دخان سيجاريت بوجهه ....

 هذا سيسعده كثريا ، أال تعتقد أنت ؟ : ألين سأقتلع رأسك اآلن  .. و متأكد أن

فنظر إيليا و هو ُياول متالك ضحكاته ، و وضع يده على فمه إبشارة أنه سيصمت .. مث عادت يل يل و ميس مث عدِت 
 أنِت و صديقة لِك صدفتيها ابحلمام .. فزاد ارتياحي سيكون هذا سبب كايف لتأخرِك  . 

 هي حىت تظلي أمام انظري و قليب و انقضت الليلة ، اليت متنيت أن ال تنت

 

 

 

**** 
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خبلين اهليام و أغواين هبواِك ؛ فآمنُ  ابلغرام و أمنْ  بني يداِك  ؛ فدثريين 
بعينيِك من صقيع الغياب ؛ و انثري فوقي العشق و اهليام  و دفئي قليب 

 أبنفاسك فربد احلنني مجد بعروقي الدم و األشواق
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ارحتل  األايم ... اترة مسرعة و اترة ثقيلة ، بدأ العمل ابلتوسعا  كل شيء يسري حسب ما أريد ليس              
ابلسرعة املطلوبة لكن ال أبس ، حتمس توفيق ملشروع املزرعة كثرياً خاصة حني لقى صداه ترحيب واسع من جدي و يل 

األرض سرًا كما هو املتفق عليه و ظل شريكا ابملزرعة ، هو من  يل ، قرر أن يصبح شريك فعليا هبا ابع يل نصيبه من
قام ابلتجهيزا  أعاد ترميم ذاك البي  الصغري الذي كان متهدم هبا ، بدأ إبنشاء اإلسطبال  و التعاقد على بعض 

 اخليول .

فاءة العمل ابملصنع مل أكن متفرغا له فلدي األهم املصنع و خاصة أن بدأ العمل ابلتوسعا  أثر بشكل ملحوظ على ك
و أبطء كثريا من حركة سريه ؛ حصل كرمي على الدفعة األوىل من املال كما هو املتفق عليه ، إال أنه مل يقم إبنفاقها 
ابلكامل على العمل بل معظمها على نزواته الشخصية وهذا عمل على تباطؤ وترية العمل ابإلنشاءا  لكن مل أعطه 

نين أنتبه فلندعه يدخل قدم تلو أخرى إىل املاء ! و زاد  سهراته خارج املنزل و تزايد  االهتمام أو حىت ُأملح له أب
املشاجرا  بينكما حىت أن أصواتكما بدأ  تتعال و ُتسمع للجميع و أيضا زاد  نواب  غضبه ضدك و اليت كنِ  

واحِد ملا تتحملني كل هذا حتاولني دوما أن تواري أاثرها على وجهك أو جسدك و هو ما كان يدفعين دوما لسؤال 
العذاب معه ملا ختشيه إىل هذا احلد ؟ لكنه كان دوما سؤال مل ختلق له اجابة أو ابألحرى هي ُخلق  لكن هناك من 
دفنها و ال أعتقد أنين سأتوقف حىت أجدها ! تودد  إليِك أمي لتفيضي هلا مبا داخلك مل تقويل الكثري فكان بكائك 

 ا قيل كان عن استهتاره الذي ال ينتهي لكنك مل حتددي هلا شيئا !أكثر من حديثك ! أبرز م

كل يوم تصبح احلياة أكثر تعقيدًا ! فال نعلم هي معنا أم ضدان فال نعلم تدابري القدر لنا أو علينا ! لكننا نبذل و مع  
هي من نسج خيالنا  قصارى جهدان لتخطي األزما  و لعل تلك األزما  اليت نراها صعبة و معضلة ! تكون ابحلقيقة

ليس أكثر ! فنحن من نعطي األشياء أمهيتها . فباحلقيقة كل األشياء و األمور هي واحدة ال ختتلف عن بعضها بشيء، 
ال ختتلف سوى مبا نريده حنن ! فنحن من مييزها عن بعضها البعض بتلك اهلالة اليت نكسوها هبا من ظننا و اعتقاداتنا ، 

ابية إال أهنا تظل مجيعها يف النهاية مميزة ألننا من يعطي بعضها األمهية ، و ننزع عن البعض سواء أكان  سلبية أو اجي
األخر احتياجنا له فال مييز أشياء عن األخرى سواان ، فنحن من يزينها و جيعلها ذا  رونق و أانقة أو جيعلها صدئة ال 

 تستحق  .

 

**** 
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تلك الليلة حني ُعد  للمنزل كان  يل يل تنتظرين ! حني دلف  وجدهتا أمامي و هذا أدهشين كثريًا !             
 فنظر  إىل الساعة بيدي و أان أنظر إليها .... 

 : مساء اخلري حبيبيت .. ملا أنِ  مستيقظة إىل اآلن ؟

 فابتسم  إيليا و هي تتقدم خطوا  .....

 فقط النوم جيافيين بعض الشيء : مساء اخلري ايسني 

 فأومأ  هلا برأسي دلف  إىل غرفة املكتب حينها استوقفتين ....

 : ايسني هل يل أن أحتدث معك قليال ؟

 : اآلن أليس الوق  متأخر بعض الشيء للتحدث ؟ اذهيب للنوم اآلن ، و نتحدث الحقا ! 

 توقف  و عاد  و التف  إيليا ....فأومأ  برأسها ابملوافقة و بعد أن التف  و خط  خطوتني ، 

 : كال أريد أن أحتدث معك اآلن . فأان ال أراك إال قليال تلك األايم !

 : حسنا أدخلي و أغلقي الباب .

 تقدم  و جلس  إىل جانب املكتب و بدا عليها التوتر ، ظل  صامتة حلظا  فبادرهتا  ..... 

 جعلك مستيقظة حىت اآلن ؟ و ال حيتمل التأجيل لوق  الحق ؟ : أان أستمع يل يل .. ما هو املوضوع اهلام الذي

 فأخذ  تفرك أصابعها بكف يدها و هي مرتددة ....

 : أخربتين سحر أن سامح أخوها يريد الزواج يب ، وأن جدي موافق و أهنا ستقنعك ابملوافقة!

 فهمم  من مقعدي و جلس  إىل كرسي املقابل هلا  ....

 واج منك و جدك ُمرحب و سحر حتاول كل شيء كي تنتزع موافقيت .: نعم هو تقدم بطلب الز 

 : إذن فأن  مل توافق بعد !
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: حسنا لس  متأكد من أن هذا سيظل موقفي ، فسامح شاب جيد صحيح هو أخو سحر و ابن سيد إال أنه جيد و 

**** 

 : لكنين لس  موافقة 

 فنظر  هلا و ببسمة حاول  أن ُأداريها .... 

 د ، فلما الرفض حبيبيت ؟: هو شاب جي

 : حني أهني دراسيت أواًل 

 فابتسم  فتلك كذبتها املعتادة أعتقد أنين جيب أن أضغط أكثر حىت تعرتف يل حببها لألمحق فهمم  واقفا .....

: هذا العذر لن يقبل به جدك تلك املرة إن وافق  ، و حقيقة ال أجد سبب ُمقنع جيعلين أرفض ! فما املشكلة أن 
 دراستك بعد الزواج فلن مينعك أحد ! تنهي

 : لكن اي ايسني 

فتصنع  اجلدية و رفع  وترية األمر قليال فلننهي هذا اآلن ، فملل  من محاقا  النساء و عندهم املستمر أال توجد 
 واحدة ُخلق  دون عناد ! ملا ال يعرتفن حببهم دون أن خنوض حروابً و قتال ! ....

من لكن إن كان هناك شيء ال أعرفه ! أو سبب قوي جيعلين أرفض! و ُأجابه عمك و جدك : هذا يكفي يل يل ... ما 
ألجله فأخربيين به اآلن ، تلك أخر فرصة أمامك و إن مل يكن فلتصعدي لغرفتك و تتهيئي ملوعد إعالن خطبتك و 

رج والدك من قربه هل أان حتديد موعد الزفاف فهو متعجل كثريًا ، و لتعلمي إن أعطيته كلمة لن أرجع هبا و إن خ
 واضح ؟

فاضطرب  و اجته  حنو الباب غاضبة ، و بعد أن فتح  الباب انتظر  حلظة مث عاد  و أغلقته ، التف  إيليا 
 فانتظرهتا أن تسرب يل مبا يف قلبها ......

 : حسنا هل تعدين أنك لن تغضب ؟

 جلس  إىل األريكة و اعتدل  جبلسيت ....

 ما عندك .: حسنا أعدك ، هايت 
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 أخذ  نفسا عميقا و أخرجته و دون مقدما  .....

 : أان أحب توفيق .

سحب  علبة السجائر من فوق الطاولة ، أشعل  سيجارة ، فنظر  إيليا ابستغراب فكان  تتوقع رد فعل آخر متامًا ، 
 مث عاودهتا و كأهنا اعتقد  أنين مل أمسعها ....

 : ايسني أان أحب توفيق صديقك !

 م أنك حتبينه و أنكما عاشقان و تتقابالن دون علمي .: أعل

 فأحن  رأسها ، و بدأ   تبكي....

 : ايســـني أان آسفة مل أشأ فعل شيء دون علمك لكن كن  أخشاك كثرياً .

 مث أجهش  ابلبكاء .....

، و أقسم لك أنين  : آسفة ايسني ، حقا آسفة أن  أيب و أخي و كل شيء يل ، ما كان جيب أن أفعل ذلك لكنين أحبه
 مل أخطئ أو أفعل شيء يسوء إليك . 

 فهمم  واقفا احتضنتها إىل صدري و حوطتها بذراعي ، فزاد بكائها....

 : أعلم أنك فعلتيها دون علمي ألنِك حتبينه و كنِ  ختشينين ، و أوقن أنِك لن تفعلي شيء يسوء إليِك أو إيليا .

 ...فتساءل  و شهقا  بكائها يسبق حروفها .

 : إذن فلس  غاضب مين !

: ابلطبع أان غاضب ألنك واريِ  عين حبك له خشي  أن أغضب منِك ! محقاء أال تعلمي أن ال أحد يغضب من 
 ابنته ! و أنِ  هي ابنيت و ال أحب أحد قدر ما أحبك جيب أن تفهمي هذا .

 : و أن  يل كل شيء أخي و أيب و صديقي ، فأان ال أعلم يل أب سواك .

 تسم  إليها و شاكستها ....فاب

 : بعد أيب تلك كيف ميكنين أن أظل غاضب ؟
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 : إذن لن تزوجين سامح ؟

 فابتسم  و مسح  جبينها .....

 : كال ، فذاك اجملنون قد ينتحر بعدما يقتلين إن زوجتك أحد غريه !

 : هو يعلم أنك تعلم مبا بيننا ؟

 فرفع  حاجيب و اببتسامة مشاكسة ....

 هبذا الشأن .. نعم هو يعلم .: حسناً ،  

 فغضب  أحداقها ....

 : و مل خيربين !

 فاتكأ  إىل املكتب خلفي ، و داعبتها ....

 : أعتقد أنه يستحق بعض العقاب ألجل ذلك ، فأرى أنِك غري مسيطرة ابملرة !

 فزاد غيظها و عقد  حاجبيها ....

 : حسنا سأقتلع رأسك اي توفيق !

 فعل  ضحكيت ......

 تلك فكرة جيدة جداً .: 

 : ماذا ستفعل مع عمي و جدي بشأن الزواج ؟

 : ال تشغلي ابلك هبذا ، و هيا اذهيب للنوم اآلن و اتركي هذا األمر لوالدك اتفقنا ! 

 : أحبك ايسني .

 : أعلم .

 ابتسم  يل و مه  للخروج و قبل أن تلتف  أمسك  يدها ....
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  توفيق ابلوق  احلايل ، حىت ننتهي من مسألة سامح تلك .: يل يل ال ختربي أحد عن ما بينك و بني

 : لكنين أخرب  أحدا ما !

 فسكنين بعض الضيق ....

 : من ؟

 : اميا 

 فتعجب  كثرياً حني أت  على ذكرك ....

 : اميا !

 : نعم لكن هي لن خترب أحد أقسم لك .

 زاد  دهشيت ملا أخربتِك أنِ  ؟....

 : ملا خربتيها ؟

ها و أشعر ابالرتياح معها كأهنا أخيت ، فهي من أحل  عليا أن أأيت إليك و أصارحك بكل شيء ، أخربتين : ألنين أحب
أن ال أخافك و أنك لن ختذلين مهما فعل  ، و أن ال أحد سيحبين أو خياف عليا غريك ، و أنك ستحمينين و تدافع 

قول هي أزاح  الكثري من رهبيت منك ، أشعر عين برغم أي شيء ، هي من رفع  عن قليب خوفه منك ، ال أكذبك ال
 أهنا ختاف عليا كأخيت .

 حينها أخذين عقلي إليِك ، فبكل حلظة أشعر أن قليب مل خيطئ ابختيارك ....

 : ال أبس أنِ  أصبِ  ابختيار من تسربي له أغوارك ، اذهيب للنوم اآلن تصبحني على خري .

 دي .: تصبح على السعادة و احلب أخي و أيب و سن

 فابتسم  من دعوهتا يل ، و طبع  قبلة حانية على جبيين و غادر  إىل غرفتها .
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تلك هي من عشق  و يبدو أنين لس  وحدي الغارق ’’ حينها اجته  عيين إىل شرفتك و خاطبين قليب و عقلي 
 ‘‘ هبواك حبيبيت فمن يلومين إن غرق  بك ، و كل من يقرتب منك يقع بغرامك

 

**** 

تواريِ  عن قليب عدة أايم مل أكن أعرف ماذا حيدث ؟ فدائمًا ما تبث تصرفاتك احلرية يب ، و جتعلين أقف بني         
حافيت الشك و اليقني ، تلك اللحظا  اليت أشعر بك تفتحي يل ابب الغرام على مصراعيه ، و حلظا  أخرى أجدك 

وار لتمنعيين وصولك ، فبكل يوم يزداد شعوري مواليت أبنِك تغلقني بوجهي كل سبيل إليِك ، تشيدين أسوار فوق أس
لغز كبري ، لغز كلما استشعر  أنين فكك  طالمسه و أزح  الستار عن ما بداخله ، أجدين ضائع بسبله اتئه بني 

 وره ثناايها ، فأنِ  معذبيت لغز بكتاب أتخذين أمواج التيه ببحوره ، فضاع عقلي بني حروفه و غرق  قواريب بني سط

بذاك النهار ، علم  مصادفة من يل يل أنِك ذاهبة إىل إحدى مكتبا  الكتب القدمية ، فتبعتك حىت وصلِ  دلف  
 خلفِك إىل املكتبة ، مث تبعتك صعودا إىل الدور العلوي هبا ، و حني رأيتين مهم  مغادرة فاستوقفتك ....

 : أريد أن أحتدث معك اميا .

 : ال يوجد شيء نتحدث عنه !

 فابتسم  بغيظ منك ....

 : بل هناك الكثري شريكيت ! 

 مهم  راحلة فأشعل تصرفِك صدري غضبا ، فجذبتك من ذراعك بعيدا عن األنظار ....

 : ال جتربين على فعل شيء لن يعجبك !

 : أهذا هتديد أو شيء من هذا القبيل ؟

 فتنهد  و أان أكظم غضيب .....

ال أستطيع احلديث معك ، كل حماواليت ابالقرتاب تقابل ابهلروب منك ، أنِ  هي  : ال أجرؤ حىت التفكري هبا ، لكنين
 اليت ال ترتك يل خيار أخر ، أرجوك ال ترغمين عليها !
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 : أرغمك على ماذا حتديداً ؟

 : أن أفعل شيء يضايقك ، شيء ال ترضي عنه ، حىت يتسىن يل رؤيتك و االقرتاب منك !

 صعقتين .....فبادرتين دون تردد و بقطعية 

 : سأسافر لزايرة خاليت ، مث أعود إىل اجنلرتا إىل األبد !

 أفزع قليب ما قلتيه تلك احلدة بنظرتك ! تلك القطعية ، فتساءل  و كأن عقلي و قليب مل يسمعوا ما حتدثِ  به .....

 : ماذا ؟

 ما لدي !: سأبتعد لألبد ، و لن أعود و لن أكرتث إن مل يوافق أان راحلة و هذا أخر 

 فدفع  احلائط من حولك بباطن كفي بغضب ، فارجتفِ  .....

 : محقاء !! أتعتقدين أنه ميكنك الرحيل و كأن شيء مل حيدث  !

: صدقين أان حتتاج هذا أكثر مين ، ايسني أان لس  سوى نزوة حبياتك ، لن أكون سوى موعدا بدفرت مواعيدك ، و 
 أعتقد أنه ميتأل ابلكثري !

 منِك جبال اقرتب  منِك و وضع  كفي على اجلدار حولك ..... فزاد غضيب

: أتعتقدين أن حيب لِك نزوة ! أتعتقدين كل هذا العشق بداخلي لك شهوة أرغبها منِك ! أنك يل مثل ابقي النساء ! 
 أخربيين هل حقا تعتقدين ذلك ؟

 فأغمضِ  عينيِك بعد أن ملع  دمعة أبعماقها ....

! املهم أنين سأبتعد و أن  سترتكين إن كن  حقًا حتبين سترتكين ايسني ستشفق على قليب الذي : ال يهم ماذا أعتقد 
 حتطم بينك و بني واقعي ، ستشفق على عقلي الذي تفت  من كل هذا اجلنون !

 طف  دمعاتك املتقطعة ......

سين ؟ فأويف بعهدك يل و اتركين ! : سترتكين ايسني ألنين أمو  بعشقك ، أمل تقطع يل عهدًا أبنك لن ترتك مكروها مي
 عشقك يقتلين ! 
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تسمر  قدماي مبوضعهما ، تساقط كلي مين أمام أملك ، حىت أن دموعك انتزع  مين وعدًا ابالبتعاد! انتزع مين 
صراخ قلبك وعدا ابالنتحار ! رفعِ  يدي و رحلِ  ، و حني التف  إليِك علق  عيين خبطاِك املرتحنة خطاِك الضالة 

بة حىت غبِ  عن انظري ، مللم  جسدًا زُهق  منه الروح ظلل  أطوف الشوارع ضال! عقلي شريد دون أمل املتع
قليب طريدًا دون وطن! حىت عد  فجرا فارمتي  أبريكة املكتب ، مقابل لشرفتك كي أدفن ما بقي مين هناك حيث 

 ولد  أول مرة هبواِك !

  **** 

وا  ، فال أتىب املرور و ال أتىب حىت اهلدوء عن النبض بِك ، اعتقد أن كل ما يب تتواىل أايمي ابلغياب سن             
غادرين إليِك و مل يعد يبقى يل شيء ، غادرين كلي حينما استيقظ  ذاك الصباح ووجدتك ابلفعل غادرِ  ، لكنين 

حال بغيابك ، حاول  كثريا أن أحاول التمسك بصوايب يف غيابك ، أحاول التشبث مبظهر كان حايل ، اال انه مل يعد يل 
أظل متماسك أن أظل اثب  قدر اإلمكان ، أحاول جتنب احلديث مع اجلميع حىت ال يلحظ أحدًا شرودي طوال 

 الوق  !

و لكن أكثر ما فاجأين حديث كرمي معي إبحدى سهراتنا معاً ، حني حاول التهرب من احلديث عن سري العمل 
ابلتعثر و حياول إخفاء األمر ، فشاغبين أنه بقليب امرأة قلب  حايل ! فابتسم  و مل بتوسعا  املصنع ، فأعلم أنه بدأ 

أنفي و مل أؤكد خاصة حني أقسم على ذلك بقرب والده ! و بينما كان حياول توفيق تشتي  انتباه عن احلديث هبذا 
 الشأن ابحلديث عن صديقته اجلديدة ! خاطبين لسان حايل و أان أطيل النظر به ....

نعم قد تكون تعلم أن بقليب امرأة ! لكن هل تعلم أن امرأيت اليت أرغب امرأيت اليت أشتهي عشقها هي امرأتك ’’    
اليت يعذهبا امتالكك هلا ! امرأتك اليت تفعل أي شيء لتنفك عنها قيودك ! أتعلم أن تلك املرأة اليت يقتلين بعادها 

 ل ليلة لُتغادرها إىل األبد ! ويسلخين غياهبا هي امرأتك اليت تدعي رهبا ك

ُعد  برأسي إىل اخللف تنفس  بعمق ، و أان أحاول التشبث مبا بقي من أنفاسي اليت رحل  معكِ ! والزال عقلي 
 يركض خلفك بطرقا  الوهم و جحيم االشتياق ! 

عر أبنين سأفقد بغيابك فإىل مىت سأحتمل هذا اجلحيم ؟ أعتقد أن كل ما يب مل يعد حيتمل فبكل مرة تبتعدي عين ، أش
ما بقى من عقلي ! مثلما فقد  على أعتابك قليب ، كل ما يب بدأ يغادرين و الزال قليب يوقن بعودتك يوقن برجوعك 

 فكيف سرتحلني و كل ما بِك بني أضلعي و كل ما يب ساكن بِك !
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قك ال يقوى قليب حتملها لكنين ب  أخشى من حلظة جنون تقودوين إىل كل ما أشتهى بِك ! أخشى من سكرة بعش
فريتكب محاقة تزيد من غضبك ، و اي ويل قليب حني أغضبك كطفل ال حيتمل غياب أمه ، ال حيتمل عقاهبا ، وكم هو 
قاسي عقابك معذبيت حني حترمين رؤيتِك ! حترمين إدماين أبنفاسك ! حني متنعيين أن أتنفس عيناك ! فرفع  عيين و 

 ....تضرع عقلي و قليب قبل لساين 

 ‘‘فيا ربــــــــــي زدين صربا ليحتمل قليب جحيم عشقها  ’’  

 

              

فلم تكن سوى حلظة ضعف مين حلظة خانتين هبا رجوليت فليس بقليب ذرة تتحمل أملك ، حىت و إن كان الثمن عذاب 
د عنك ، وعد مل أقطعه بل هو قليب ، حلظة واحدة أشفق  علي قلبك الرقيق معذبيت و تركتك تنتزعني وعدًا ابالبتعا

من قطع نبضي قطع عين أنفاسي ، أمحق أان ظنن  أنين إن تركتك إن نفذ  رغبة لِك ابلغياب لعلها تريح ضمري 
يعتصرك ستجدين السعادة ! بدا يل أن هذا قد يُعيدك إيليا ! بدا يل أنه قد يهدأ من اهنيار قد الح أبفقك ! ال أعلم 

أخدع نفسي أبن يل القدرة على فراقك ؟ أكن  أخدع ذايت أبنين أقوى على غيابك ؟ من منا كن  أخدع ! أكن  
أقوى التغلب على إدماين بِك ؟ أم كن  أخدعِك أنِ  ؟ أخدر أوصالك املنهكة من كثرة القتال مبعركة القدر؟ أمنحِك 

كيف وفراقك هو مويت ! فكيف سيكون هدنة لن حيتمل قليب أن تدوم طوياًل ؟ أمحــــــــــق كيف ظنن  أن فراقي سريحيك  
فراقي حياتك و أنِ  مين و كلي منِك ؟ كيف أقبل بتلك صفقة خاسرة أخسر هبا قليب الساكن بني ضلوعك ! كيف يل 
أن أتركِك تدفعيين حلافة اهلاوية ؟ كيف لقليب أن يرتكِك حُتيطين أيس ألعلن استسالم مل جترِؤ اعالنه ! كيف لقليب الذي 

بِك أال يرى حقيقة أنك أكثر من يدفع مثن عشقنا و فراقنا ! لكن أكثر ما كان يوجعين و يؤمل قليب أنين   يعشق كل ما
كن  أوقن أنين أكثر  الضغط عليِك ، فظلل  أمأل الكأس حىت فاض ما به ، لكنين مل أكن أعلم أنه سيفيض بوجهي 

زائي الوحيد أنين كن  أعلم أنك لن حتتملي غيايب ، قبل اجلميع ، فأي محاقة ارتكب  هبذا وعد شطرين نصفني ! لكن ع
أعلم أن عشقي الساكن بني ضلوعك سُيعيدك إيليا ، أعلم أنك لن تكوين خبري دوين ! أعلم انك تصرخي يب وجعا كم 
صرخ  يل عشقا ، لكنين سأظل على وعدي حىت ينكسر عنك وعدك ، فقليب يوقن أنه سينكسر عنك ! لكن ما 

مىت سيحتمل قليب االنتظار ؟ و إىل مىت ستحتملني الصمود ؟ فأي منا سيصمد تلك املرة أكثر ؟ األسوأ خُييفين هو إىل 
أنين أعلم أنين لن أحتمل ! و أىن يل الصمود و قد قتلين شوقي إليِك و قضي االمر ؟ فإىل مىت سيصمد قلبك معذبيت 

ة ظلها ، أنِ  من يتدثر خضوعها بكربايئها و عنادها ؟ و أنِ  هي األقوى بضعفها ، أنِ  هي اليت ال تتوان عن حمارب
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!! لكنين أتوسلِك أال تصمدي كثريا حبيبيت ، فقد أعلن  استسالمي حىت قبل أن ينطق لساين وعدي ! هيا صغرييت 
 فإنين قيد االنتظار !

 

**** 

 !‘‘ايسني ُأحبك ، فال ترتكنـــــــــــــــي ’’ 

ا أبذين فانتفض  من خمدعي هلا ، ليس ألن أحالمي هتامس  هبا يل ، و استيقظ  من نومي على صوتك يهمس هب
لكن ألهنا املرة االوىل اليت يرن هبا صوتك حبلمي و كأنك أمامي ! فشعر  أبنفاسك حقيقة ! مل تكوين حلما ! مل يكن 

يي روحي اليت زُهق  قليب يهذي بِك بل كنِ  واقعا متمثال أمامي ! أنفاسك طار  برأسي ترفرف بني ثنااي قليب ، حتُ 
على أعتاب غيابك ! رغم ابتسامتك الصافية إال أن غيوم دمعاتك مس  قليب شعر  هبا تبلل جبيين ! أحسس  
بكفك حتاول الوصول لكفي ! أانملك المس  أانملي حتاول التشبث يب ! اعتدل  جبلسيت و صدري يلهث أنفاسه ، 

كفاي يعتصران حافة الفراش خبوف سكن صدري ! ضيق بقليب و رهبة مأل  صدري فأسدل  قدماي عن السرير و  
هنض  عن السرير و ‘ ! هو فقط حلم ’ حُيادثين أنِك لسِ  خبري خيشى من مكروه أصابك ، و صو  يركض بعقلي  

العرق يطفو بوجهي ، و أان أنظر إىل شرفتك خاوية االقدام و أستجري بريب من جمهول أخشاه ، و أرجوه خبري أأمله ، 
 توسل إليه أن يكون حلم و أن تكوين خبري !أ

هبط  اىل الدور األرضي من القصر و كلي مشت  اتئه من حلم قدر ما أحيياين بصوتك و روى روحي أبنفاسك ، 
قدر ما أفزعين مألين خوفا و رعبا عليِك . حني وصل  إىل هبو القصر وجد  أمي جتلس على األريكة تتصفح احدى 

 تفرتش األرض و هي تلعب إبحدى الُدمى و معها كلبها ، فاجته  حنوها و حني رأتين مه  اجملال  ، و جنا طفليت
واقفة و شبك  ذراعيها و نظر  يل بغضب مث اجته  اىل احلديقة ، فتسمر  حلظا  مبكاين من ردة فعلها حنوي ، 

 ل  يل ....فتبادل  و أمي النظرا  و وجهي ميتأل ابلدهشة مما فعلته ، فرفع  أمي حاجبها و قا

 : هي غاضبة منك .

 فتنهد  و أان أمسح رأسي بباطن كفي ، و عيناي جتول بكل ما حويل ....

 : ملا كل النساء يغضنب ! أمل خيلق هللا هبذا الكون امرأة ال تغضب و ال تثور !
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 فضحك  أمي و هي تنهض عن جملسها ، و تتجه حنوي .....

 النساء عن غضبها ! : حني يتوقف الرجال عن محاقتهم ، ستتوقف

 : و أي محاقة قد ارتكب  كي تغضب مين اىل هذا احلد ؟

 فوضع  أمي يديها ترب  على كتفي .....

: مل تراك منذ ثالث أايم متواصلة ، غري أنك مل تصحبها إىل اخلارج يوم إجازتك كما أخربهتا ، أيكفيك تلك محاقا  أم 
 تريد املزيد ! 

 تُعلن ضدي األحكام العرفية !: اذن أعتقد أنين أستحق أن 

 فابتسم  أمي و هي متسح بباطن كفها على رأسي ....

 : أعتقد ذلك .

 أطال  نظرهتا يب ، و هي متسح حبنو على شعري ، حنو جيعلين أرغب أن أعود طفل صغري بني أحضاهنا  ....

 : ما بك اي صغريي ؟ ملا أحس بك ُمتعب ُمثقل األمحال ؟ ُأحُس شبح يسكنك !

 أان خبري اي أمي : 

 أن  مل تكذب عليا سابقا طوال حياتك فال تفعلها االن !: 

فأسبل  جفناي فهي الوحيدة اليت ال ميكنين أن أواري عنها شيئا ! حىت و إن حاول  فكل ما يب يفضحين أمامها ! 
حاولنا حنن الكذب  فمن ميكنه الكذب على من اُشتق منها ! على من خلقه هللا قطعة قطعة من داخلها ! حىت و إن

عليهن ، و تصنعن هن التصديق ، فهن يعلمن حني نكذب إال أهنن حُياولن جُماراتنا ، فبالنظرة األوىل يعلمن ما نسرب 
 دون أن يسألنا أو حنكي ، فتهرب  ....

 : ما من شيء فقط العمل .

و رب  على كفها و أان أرفعها  سحبتين من يدي و أجلستين إىل جوارها ، و هي تغوص بنظراهتا داخلي ، فابتسم 
 ألقبلها ....
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 : اطمئين اي أمي أان خبري فقط بعض العمل ؛ ال شيء يستحق قلقك ! 

: لنقل أنين سأكتفي هبذا اجلزء و سندخر ابقي ما يواريه قلبك عن الكون و عين جللسة أخرى ؛ فأعلم أن بقلبك ما 
 لكن دعين أخربك شيء ــــــــــطياتك يؤرقه ، به ما جيعلين أرى تلك البسمة احلزينة بني 

 : أمي ـــــــــــــ

 فأسكتتين بلمسة من أانملها على فمي  .....

: ال تقاطعين أو حتاول أن ُتكذبيين ! فأن  متقلب األحوال يف اآلونة األخرية ، شعر  بشيء خمتلف بك ! شعر  أنك 
شعر هبا بقلبك ! و لن أجربك أن تطلعين لكنين اكتفي  سعيد ال أعلم مصدر تلك السعادة اليت كان  تغمر عينيك و أ

مبراقبتها بعينيك ؛ و ما جعلين أحتدث االن هو هذا احلزن املفاجئ الذي بدأ يعتليك ، تلك التيه اليت عاود  أدراجها 
ذك إليك ! أرى أن سعادتك تغادرك أراها راح  تنفل  من يديك تتأهب للرحيل،وقليب ينبئين أبهنا لو رحل  ستأخ

معها ستحطمك، ال أعلم من أين أت  و ال أكرتث كيف و مىت ؟لكن كل ما أكرتث له هو أن ال ترحل عنك ال تفلتها 
 من يدك تشبث هبا ! 

حلظتها اكتشف  أن أمي تشعر يب أكثر ما أشعر أان بذايت قلبها يرأف حلايل أكثر من رأفيت بنفسي ، فأثر  الصم  
حىت حماولة الكذب لن جُتدي معها نفعا ! الصم  هو كل ما أمتلك أمام قلب أمي ، فماذا سأقول بعد كل ما قالته ! 

 فأحني  رأسي قليال فرفعتها و ابتسم  يل .....

: قليب ينبئين أن أي كان ما تواريه بقلبك ما يعذبك ما جيعل احلزن يطفو بعينيك هو ذاته ما أسعدك و غمرك ابلسكينة 
 ياة ! ، فتمسك مبا جعل قلبك ينتفض ابحل

 مث أطبق  بكفها اليمىن على كتفي اليسرى و بنظرة ملع  بعينيها ....

: فلتعلم أن العمر هنر حني نولد جيري بني أيدينا ، لكنه هنر ال يتجدد فوالدتنا منبعه و وفاتنا مصبه ! و كل يوم ميضي 
نعه و ال ميكننا اعادته فقط نراقبه ! و بنا يهرول من منبعه كي يبلغ مصبه ! فيفارق رحاان قطرة تلو قطرة ال ميكننا م

ليس لنا به سوى سبيلني إما أن نظل نراقبه و هو ينفرط من بني أيدينا و منو  له ظمأ و حسرة ! و إما أن نزرع به 
 أحالمنا و نروي منه سعادتنا وحياتنا و حُنيي مبائه قلوبنا العطشى  ! 

 مث وضع  ابطن كفها األيسر على صدري .....
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ترتك هنرك يتسرب منك دون أن ترتوي ! ال مت  ظمأ و مائك جيري بني يديك ! فهي حياة واحدة و ربك خلق : فال 
عباده و هو هبم رؤوف رحيم و هو عز وجل أحبنا حنن عباده البشر و كرمنا فوق خلقه أمجعني فخلق لنا السعادة و 

؟ حنن من خيتار أيهما حنيا ؟ و ما خلقك ربك الشقاء و ترك لنا حرية االختيار ، فنحن من خيتار أي سبيل نسلك 
بني دروب احلياة و تشبث بقارب سعادتك ، فمهما كان  الرايح عاصفة فيظل لتشقى ! فال ترتك شقائك يسري بك 

 النهر هنرك و املوج طوع يدك ! 

أتنا يل يل مبشاكسة و بينما كان كالم أمي جيول خباطري ويطرق أبواب قليب ، حىت كد  أفيض هلا مبا داخلي حىت فاج
..... 

: حسنا تلك اجللسة خُتيُفين قليال ، ملا أشعر أبنكما تدبران النقالب للحصول على كرسي احلكم الذي يتصارع عليه 
 من ابملشرق و املغرب !

 فتبسم  أمي و هي تعتدل مبجلسها .....

 . : محقى ال يعلمون أهنم إن أحضروا أريكة ستكون مرحية أكثر و تتسع للجميع

 : أتعلم اي ايسني ملا اختار  أمك األريكة ؟

 فرفع  رأسي ابجتاهها مغتصبا ابتسامة ، فاسرتسل  و هي تضحك و ختبط كفيها و تتقدم حنوي ....

: فأمك تنوي أن تشاركك احلكم و إن أعجبها احلال و أقسم أنه سيعجبها فتلك لعنة السلطة ! سُتقصيك ! و تتخلى 
 عن نظرية األريكة ، و تعيد استبداد نظرية الكرسي مرة أخرى ! 

 فهمم  واقفا و أان أبتسم من مشاكستها .....

و كثري من مصاحل كما فعل السابقون و كما سيفعل : لكي نكون منصفني ، إن حكمتها أان سأحكم بقليل من عقل 
الالحقون ! و سأعدك كما يعد اجلميع ابنفراجه بعد أن نعرب عنق الزجاجة ، و ال تسأليين كيف أو مىت سنخرج من هذا 
العنق ؟ ألن صراحًة ال أحد يعلم حىت ما هو هذا العنق ؟ فهو أحد أسرار الفراعنة الدفينة اليت ال جيب أن تفتشي 

 خلفها حىت ال تصايب بلعنتهم !

 فضحك  أمي و زاد  ضحكا  يل يل و هي جتلس إىل الكرسي املقابل ألمي ، مث التف  إىل ألمي ....
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: لكن إن حكمتها أمك بقلبها و حكمة عقلها أكاد أجزم أننا سنرى الرخاء الذي يكتبون عنه ، هذا الذي نسمع عنه  
 فراعنة .و ال نراه ، ستعيد أمك أجماد ملوك ال

 مث حترك  خطوتني لألمام ، وتوقف  و التف  ألمي..... 

 : لكن أمي !

 فرفع  عينيها ايليا ابهتمام ، فشاكستها .....

 : احرصي أن تُعيد أجماد ملوك الفراعنة فقط ، و ال تُعيدي معهم الزجاجة أو عنقها !

 فعل  ضحكاهتم كثريا ، و داعبتين أمي و هي تنظر إىل يل يل ....

 ذكريين أن أكتبها مبفكريت ، حىت ال ننسى و تصيبنا حنن أيضا اللعنة ! :

 مث رفع  يل حاجبها ، وهي تشري برأسها اىل احلديقة  .....

 : و االن اذهب أن  لتفك لعنة احدى نسائك الغاضبا  ! 

 فنظر  اىل احلديقة مث عاود  النظر إليها ، و أان أحك ذقين أبطراف أصابعي ....

 أن فك لعنة الزجاجة ، أسهل من فك لعنة امرأة غاضبة: أعتقد 

فابتسم  ، و هي تشري ايليا ابلذهاب ألانل رضا صغرييت الغاضبة اليت مل يدم غضبها كثريا بعد أن أخربهتا أبننا سنذهب 
ا و ما بيدي  معا يوم  اإلجازة للتنزه سواي ، و ابلطبع كي تضمن أن أويف تلك املرة جعلتين أطلق هلا وعدا و قد وعدهت

كي أجنو من غضبها ، لكن اخلروج مع يل يل لشراء بعض األلعاب اجلديدة كان  طريقة أسرع إلرضائها و التعويض 
 عليها ، فهي حمقة فعبث أايمي يب يف اآلونة األخرية بني مشقا  العمل و مشقا  عشقك ! جعلين أقصر حبقها  .

 

**** 
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خرب و مل تعودي ! و الزال حلمي يراودين و أنِ  تبكني و حُتاولني التشُبث بيدي  مر  األايم ومل أيتيين منكِ            
و ال أستطيع  فأحس كلي مشت  ، و احلياة تتساقط مين فال شيء ميكنه أن خيفف وحدة قليب بغيابك فكم يؤملين 

 اهنزامي الدائم أمامك ، فأان دائما أنتظرك وتبا لِك أال تشعر ابحلنني يل يوم!

أمي يغزوين ليل هنار يسيطر على كل ما يب ، ال أعتقد أنين سأترك سعاديت تتسرب من بني أصابعي ! كن  أحاول كالم 
اجياد ابب يعيدك إيليا ، يعيد مائي إىل هنري فال أشأ أن أمو  ظمأ إليِك ! حىت أاتين توفيق تلك الليلة جلسنا حبجرة 

لق بشرفتك املظلمة شرفتك خاوية األقدام ، و اب  الكون كله املكتب جلس  صام  غارقًا ببحور التيه ، و كلي مع
معها خاوي دونك ! تتقاذفين األفكار بني أمواج االشتياق إليِك و بني غضيب من غيابك عين لتجرفين بعيدًا عن 
شواطئ الراحة و السكينة ، فكل شيء بغيابك موحش أشعر روحي تقتلع من داخلي وال أقوى التمسك هبا ، أشعر 

ابك انر تلتهمين و أتيت على كل أرجائي ، فإيل ميت الصمود صغرييت ؟ فالزل  على وعد اهلوى و قليب يوقن أنك غي
الزل  تعزيف على وتر عشقي حلن االشتياق ، لكن أمل حين وق  االستسالم بعد ! أمل يغمرك صقيع الغياب ! أال 

عود اهلوى و ايضا الزل  على وعد الغياب ، فهيا تشعري كل هذا الربد داخلك كما يشعر قليب ! الزل  على كل و 
حبيبيت اكسِر يل وعدًا كبلين من حديد ، هيا معذبيت اشرِق يل دفء ميحي هذا الصقيع ، أنتظر أن تفتح يل ابب ألعرب 
منه هذا اجلحيم ! كم أشتهي أن أصرخ بني ضلوعك اشتقتك ، حىت أن قليب ينتفض خوف وعقلي يهذي بِك عشق ، 

 ر حبيبيت أمل حين بعد وق  الربيع ! انتظر  كثرياً تلك املرة و مل أتيت فلم أعد أحتمل كلي ينهار .إين أنتظ

 : ما بك  ؟

 ابدرين هبا توفيق حىت يعيدين من شرودي بِك ، فأجبته بضيق ....

 : ما يب ! ال شيء أان خبري .

 ...سحب كرسيه و جلس قباليت و رفع عينه بعيين و بعد حلظا  صم  بيننا .

 : كال لس  خبري ، بك شيء ! أال تعلم اي صديقي أنين أقرئك دون أن حتكي !

 : وماذا قرأ  ؟

 فابتسم و شاكسين ....

 : اي اهلي .. تلك التنهيدة وحدها يكتب هبا جملدا  ! 
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 ابدلته البسمة بضيق فرب  على ركبيت ....

 : ما بك اي صديقي ؟ أشعر و كأنك كرب  ألف عام ! ماذا حدث ؟

 فرفع  عيين إىل شرفتك و مل أجب ....

 : أخربتين يل يل أن اميا خمتفية منذ عدة أايم !  أهذا هو السبب ؟

 : وعدهتا أن أبتعد عنها !

 فاعتدل جبلسته و ارتسم  بتقاسيم وجهه الدهشة ....

 : ماذا  ؟

 : اعتقد  أنين أساعدها ، اعتقد  أهنا ســـــــــــــــ

 بقليب ، فسألين و هو حيرك كفه ابستفهام ..... مث صم  و بدأ  تزيد غصة

 : أهنا ماذا اي ايسني ؟

 فهمم  واقفا و الضيق يسرق أنفاسي .....

: اعتقد  أهنا ستعود لكن يبدو أهنا تصمد أفضل مين ابلغياب ! فدائما هي األقوى ! ال أعلم أىن هلا تلك القوة ! أىن 
 هلا االحتمال !

 هتدئيت .....فهم واقفا خلفي و هو حياول 

 : اهدأ اي صديقي .

 فاستند  إىل النافذة بكفي و عيناي غارقتني بشرفتك .....

: كيف هلا أن تفعل هذا يب ؟ كيف ال أحتمل وكيف هلا االحتمال ؟ كيف هلا حتييا وأان أمو  ؟ كيف هلا أن تستعذب 
 الفراق وقليب يتجمد ابلغياب ؟

 : ايسني ، توقف عن فعل هذا بنفسك .

 ف  إليه ، و قليب يزداد أمله .....فألت
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 : هل حقا أصبح  خبري من دوين ! فلما أشعر ابالهنيار دوهنا ! كيف تكون أفضل بغيايب ؟ و أحس الضياع بغياهبا !

 : اهدأ ، ستعود إليك .

: لو تعلم كم قليب غاضب منها ! كيف هلا أن تفعل هذا يب ؟ كيف ترتكين ُأجن ببعدها ؟ منذ غاب  عين وأان أهنار وكل 
 ما يب يغادرين ألجلها ! 

 فأمعن النظر بعيين و هو يشد على كتفي بكفه.....

نع  نفسها عنك سيعيدها  : ستعود ، أان متأكد أهنا ستعود ، هي حتبك و لن حتتمل غيابك أكثر، و إن كابر  و م
 كرمي ، و ال تنسى هي تظل شريكتك ، كل طرقها ستنتهي عندك ، ليس هلا سبيل غريك ! 

 : مل أعد أحتمل ، أىن لِك االحتمال ُمعذبيت !

 : ملا ال تتصل هبا ؟ 

 فهوي  اىل األريكة فلم أعد أحتمل .....

 : وعدهتا أن أبتعد ، ال أستطيع أن أكسر وعدي ! 

  .....فجلس قريب

 : هي الزل  شريكتك ، و ال دخل لوعد العشق شأن ابلعمل !

 : ال أقدر أخشى أن أهنار أمامها ، و أعلم أهنا األقوى !

 و بغضب يركض بني أحداقي و أنفاسي .....

يين : تلك العنيدة كم أرغب أبن أحطم كربايئها الذي مينعها عين ، أحطم كل هذا العند الساكن هبا ، هذا الذي يقف ب
 وبينها هذا العند الذي يقويها لتحارب ظلها !

 فشاكسين .... 

: أعتقد أنك إن رأيتها لن حتطم شيء سوى ضلوعها ! و أن  حتتضنها بني ذراعيك ، فأن  غارق هبا اي صديقي ، و  
 كل هذا الوجع الساكن بك ألنك تشتاقها ! 
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الرتحال اببتسامتها !  كم أشتاق مهسا  صوهتا ، حىت هذا : آه .. لو تعلم كم أشتاقها ؟ و أشتاق الغرق بعينيها ، و 
 العند الساكن رأسها ! فقليب يشتاق كل ذرة هبا ، آه .. لو تعلم تلك احلمقاء كم أمو  اشتياق ألنفاسها ! 

 حينها أمسك هاتفه  .....

 : أتعلم سأتصل أان هبا !

 فاعتدل  من مفاجئته يل ....

 : ماذا ؟

  .: أن  وعدهتا ، أان ال

 فأمسك  اهلاتف بيده ....

 : وماذا ستخربها أنين أمو  بغياهبا ! و هي من حتييا بفراقي ! أنين أحرتق هلا شوقا وهي تظل صامدة !

 فسحب اهلاتف من يدي و هو يفتش عن امسك .....

يك و يهدأ : أنسي  أهنا شريكيت ! سأتصل لالطمئنان عليها ، وسأفتح لك مكرب الصو  فتسمع صوهتا فهذا قد يرض
 من لوعتك !

: يرضيين ! سريضيين توفيق ، وهل بيدي أكثر ! أان من قطع الوعد و أان من يدفع الثمن ، أان من يلتزم بعهده فيجب 
 أن أحتمل !

اتصل بِك ، و وضع اهلاتف على الطاولة بعد أن فتح مكرب الصو  ، و مع كل دقة ترسل لِك عرب اهلاتف كان  
أثريه ، و حني ُأجيب اهلاتف هو  خيبة أملي فوق نبضي ، أبطئه حىت كاد يتوقف مل تكوين أنِ  دقا  قليب تسري بني 

..... 

 : السالم عليكم .

 : و عليكم السالم و رمحة هللا و بركاته ، كيف حالك اميا ؟

 فهمس  له بصو  ال يكاد خيرج و أان أشري له إبصبعي بضيق .....
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 : ليس  هي ؟

 و جاءان الصو  االخر ....فأشار يل أن أنتظر ، 

 : عفوا ، لس  اميا 

 : أعتذر منِك ، هل أستطيع حمادثة مدام اميا ؟

 : لألسف ، هي لن تستطيع التحدث إىل أحد !

 فتوقف قليب و اعتصرتين أنفاسي شعر  بضيق ، فنظر يل توفيق ....

 : ملاذا ؟

 : عفوا ، هل يل أن أعلم من املتصل ؟

 اذا ال ميكنها التحدث ؟: أان توفيق شريكها . مل

 فجاءين ردها ليفزع قليب و يزيد ضيق صدري ، و يؤكد حلمي .....

 : لألسف ، هي مريضة و ال ميكنها التحدث ابلوق  احلايل .

 فوضع  رأسي بني كفي و قليب يكاد ينشق عين ، فسأهلا توفيق و هو ينظر إيليا ...

 : مريضة ماذا حدث هلا ؟

ديدا ، هي ال تستطيع الوقوف على قدميها ، و ليس  حبالة جيدة فال تقوى على مغادرة : ال أحد يعلم ما هبا حت
 الفراش !

 فظلل  على حايل و أان أطقطق األرض بقدمي حبنق يطري برأسي ، فسأهلا ....

 : منذ مىت و هي  على تلك احلال ؟

 من وقتها . : تقريبا منذ اسبوع  االن ، يوم وصل  يوم ُغشي عليها ومل تغادر الفراش

 فرفع  رأسي فنظر ايليا و كأنه شعر يب .....
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 : أال ميكنها التحدث ، أريد أن اطمئن عليها ؟

 : أعتذر منك كثريا ، هي متعبة ال ميكنها التحدث االن  .

 فهمم  واقفا و مل أعد أحتمل أكثر ، فأهنى املكاملة  ....

 : ال أبس ، بلغيها حتيايت ومتنيايت هلا ابلعافية  .

 : شكرا لك ، السالم عليكم .

 أغلق اهلاتف و نظر يل مث ابدرين بنظرة زاد  وجع قليب ....

 : يبدو أنك حتتمل أكثر ! يبدو اي صديقي أنك من صمد تلك املرة !

 فالتقط  سرتيت من فوق الكرسي و مهم  خارجا فوقف أمامي ....

 : ماذا تظن نفسك فاعالً ؟ إىل أين أن  ذاهب ؟

 تسأل  ؟: أحقا 

 فنظر اىل الساعة .....

 : أمحق أن  ؟ الوق  متأخر على الذهاب إىل أي مكان !

فانتبه  أن الوق  قد أتخر ، فرتاجع  و جلس  و قد مألتين خيبة األمل و الوجع يعتصر قليب امللتاع عليِك ، 
 فشاكسين و هو يعاود اجللوس .....

 د عنها ؟: مث أنك لن تستطيع الذهاب أمل تعدها ابالبتعا

 فصح  فيه....

: هي من كسر الوعد ، هي مريضة ألهنا ابتعد  عين ألنين تركتها ، و مل تكن تلك صفقتنا فليس عداًل أن ختل هي 
 بوعدها وألتزم أان بعهدي  !

 فابتسم خببث أعلمه ، مث نظر يل و هو يفرك حليته .....

 ق لنذهب لزايرهتا معا بعد غداً !: أن  حمق ليس من عدِل يف ذلك ، هي من أخل بشروط االتفا
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 : ماذا تقول أن  ؟ أكاد ُأجن ألنين لن أطمئن عليها الليلة ، و أن  تريدين أن أنتظر لبعد الغد !

 فهم واقفاً ، و وضع كفه على كتفي ....

 : فقط اهدأ ، و ال تنسى كرمي ، ايسني فقط يوم واحد حىت ال يراتب أحد  

 : مباذا ؟

 فوضع كفه على مؤخرة رأسي و هو جيذب رأسي حنو رأسه ..... 

 : بلهفتك تلك عليها ، يوم واحد فقط لتهدأ و تستعيد اتزانك و حتكمك بذاتك اي صديقي .

 صم  حلظة و بنظرة جادة ، رفع يل حاجبه و هو يعتصر بكفه االخرى كتفي ....

الة ليوقن أن هناك شيء يدور بينكما ، و هذا كرمي من : أقسم مبن خلقك إن حملك طفل االن و أن  على تلك احل
 نتحدث عنه ! يوم واحد ليس بنهاية العامل لكن إن ذهب  هكذا ، ستقع هناية العامل على رأسيكما ! 

فاستقر حديثه برأسي و سكن  له عواصفي ، فتنهد  بضيق و عاود  جلوسي و مسح  وجهي بباطن كفي أحاول 
درك كل ما قاله و قلبًا ملتاع لفراقك يكاد ينشق عين ليطمئن عليِك فجلس مبقابليت و هو عبور حلظايت بني عقاًل ي

 يقول  .....

 : و أيضا حىت نعرف عنوان خالتها تلك ! فأن  ال تعرفه أليس كذلك ؟ 

 : أتعتقد ؟

 فعل  ضحكته و شاكسين خببثه .....

  تعلمه ؟: اي اهلي .. أال ترتك شيء يعرب من كفيك ؟ أال يوجد شيء ال

 : إن كان هذا الشيء خيصها فلن أتركه يعرب من يدي ! 

ضحك كثريًا ، وظل ُيشاكسين حىت يلهيين عن التفكري بِك ! جاريته و تظاهر  أبنين هدأ  ، غادر توفيق بعد أن بدا 
 له أنين هدأ  !
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بيدي فقليب كيف له أن  فعد  و ُعلق  بشرفتك و عقلي قبل قليب يعصف يب ألجلك ، أعلم أن توفيق حمق لكن ما
يهدأ و يستكني و هو يعلم أنِك تتأملني ! كيف يستقر نبضي و كلي ملتاع عليِك ! فكل ما يب كان يئن خوفاً عليِك ، و 
يستجدي اللحظا  و الثواين كي متر ليمكنين أن أحظى بقربك ، كي هتدأ لوعة روحي لِك ، سألين أن أنتظر يوما فرياه 

عامل ! و أراه دهرا أراه عمرا حيول بيننا أراه يقف بيين و بني نبضي الساكن ضلوعك ، يقف بضع ساعا  لن توقف ال
 بيين و بني أنفاسي بصدرك ! 

 فيا ربـــــــــــــي أعيين على طغيان عشقها بقليب !

 

**** 

كن  أعلم أنين بدأ  أختطى كل مراحل اجلنون بعشقك ، لكن ما بيدي و أان الغارق ببحور اهلوى يف                
ال عينيك ، املتيم بكل حرف يف قصيدة عشقك ، مل أعد أستطيع منع روحي عنِك ، كيف يل أن أعلم أنك مريضة ! و 

لكن مل يستطع منعي بعدها و خوفا من أن تصيبين احدى  آتييِك مهروال ! أثناين عنِك توفيق تلك الليلة مبعجزة !
نواب  جنوين يف عشقك ! آتى معي لزايرتك و قد اتصل هو بكرمي و أخربه أننا سنذهب لزايرتك ، رحب كرمي كثريا 

 ابلزايرة لكنه اعتذر عن مالقاتنا فلديه موعد هام ! 
ذهب  اىل بي  خالتك كي أطمئن عليك ، و كن  قد وعدتك أن أبتعد عنِك  لكن أنِ  هي من كسر الوعد عين و 

حني دلفنا أخربها توفيق أننا أصدقائك و شركائك ابلعمل ، لكنها حني دخل  إليك يبدو أهنا مل ختربك سوى و  .عنها 
! فبادرتين بدهشة ارتسم  مبحياك حني رأيتين أمامك  أنه آتى أصدقاء لزايرتك ، و هذا بدا جليا من الدهشة اليت

 عارمة ....

 ؟ : ايسني ، ماذا تفعل هنا

 فأسرع  خالتك ابلتقدم خطوة و من خلفها ميس فكان  هي األخرى عندك ، و قال  و هي تنظر إليِك بغيظ  ....
 ؟ : اميا منذ مىت تفتقري إىل األصول ؟ هل يقابل أحدا ضيوفه بتلك الطريقة 

  نظر  إلينا ، و هي تشري ابجللوس ....مث
 : أعتذر منك بشدة فهي مريضة ال تعي ما تقول ، تفضلوا ابجللوس .

 وقفِ  حلظا  مبكانك تنظرين أرضا و يبدو االرهاق و التعب جليا على وجهك ، فابتسم توفيق إىل خالتك .... 
 .أبس فهي متعبة و ليس  حبال جيدة : ال 
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 و هتم ابجللوس .....فردد  ميس و هي تبتسم 
 !: ابلفعل هي كذلك ، يبدو أن تلك احلمى أثر  على كل ما هبا 

 فابتسم  هلما و أان أنظر إليِك و الزلِ  تنظرين أرضا .....
 مشكلة فما فائدة األصدقاء و األحباب ان مل يتحملوان وق  الشدة : ال 

ق شوقًا إليك ، مل يكن خباطري تلك اللحظة اليت مل أقل شيء اخر فكلي كان معلق بِك تلك اللحظة كلي كان يتحر 
ارتوي  فيها بِك من جديد بعد كل هذا الغياب الذي طال يب دهور ، كل ما طاف بعقلي حلظتها كيف أتركك و ال 
جمال لتعويض قليب عنِك ! فإن فقدتك فأكون فقد  روحي و عقلي ، إن خسرتك أكون خسر  أنفاسي و نبضي ! 

 لن أترك هنري جيف و هو بني يداي !  فلن أخسرِك اثنية ،
فوقف  ميس و هي تسأل خالتك عن كرم الضيافة ، فهم  واقفة و أصر  أن حتضر لنا الطعام حاولنا التنصل إال أن 
اصرارها كان قاطع ، و اجته  اىل املطبخ فتبعتها ميس ، مث خرج توفيق إىل الشرفة حبجة اجراء مكاملة هامة ، فبقينا 

 واقفا تقدم  خطوا  إليِك و كلي معلق بِك و الزل  تنظرين أرضا، فبادرتك ....وحدان مهم  
 ؟ أمتىن أن تكوين خبري .  : كيف حالك االن

 ايسيــــــن !: لقد وعدتين 
 فأمل  رأسي قليال و بصو  متزن .....
 : و أنِ  من أخلف وعده ! و ليس أان !

 ! : أان 

 ي من أنفاسك ....فأمل  رأسي قليال ابجتاهك و كلي يرتو 
 حبيبيت !: وعدتك أن أبتعد ما دميت خبري ! أبتعد لتصبحي أفضل 

 ! : أان خبري حال 
 فابتسم  بسخرية ....

 حقاً ! : هذا يبدو جليا عليِك ! يبدو أنِك أبفضل ما يكون 

 !: ايسني .. أرجوك لقد قطع  يل عهدا 
: و أنِ  حبيبيت كسرتيه فال تسأيل املزيد ! أنِ  من أضاع  الفرصة حني واتتها ، و مل تلتزِم ابتفاقنا فلما تسأليين 

 ! االلتزام 
 اتكأِ  إىل الطاولة والدموع بدأ  متأل عينيك ....
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: أتعلم أنين أدعو هللا كل ليلة أن تكون وامها يب ! أدعوه أنين أحلم و أنك لس  هنا أنك وكل هذا العشق بيننا وهم ! 
 حلم مجيل سأفيق منه يف الصباح ! 

 أمسك  كفِك األمين الصغري و وضعته على قليب ......

يب ، كل حلظة حزن تقرب صدرك تشعل : حبيبيت لو تعلمي أن كل دمعة تسيل على جبينك هي مجرة انر تُلقى بقل
 براكني بصدري ! فأان هو من ال حيتمل أن يري هذا احلزن واألمل يسكن قلبك ! 

 : أحبك ايسني ، و مل أعد أحتمل كل هذا ! إذا كن  أان معذبتك ! فإن عشقك يقتلين ! 

 فرفع  أصابعي ألمسح عن جبينك دموعك ....

 ابتعادك حبيبيت فهذا يقتل كالان ، فال تُفجعي قليب اثنية برحيلك عنه و عين ! : أفعل أي شيء ألجل ان أرضيِك ، إال

 فزاد  بسمتك الدافئة ، و ضغطِ  قليب بقوة أبانملك الرقيقة .....

: كل ما أرغبه أن يتوقف قليب عنك ! أن يتوقف عن عشقك ! ال أطلب أن أكرهك ! لكن فقط يتوقف عن حبك ! 
يوما عشق ؟ كيـــف له أن يتعذب بكل حلظة يف بعدك ومع هذا يزيدك كل يوما شوقا ؟ فقط فكيــــف له أن يزيدك كل 

 أريده أن يتوقف عنك ! مل أساله أال حيبك و لكن أساله أن يتوقف عند هذا احلد ! أصبح  أتنفسك ال أرى سواك ! 

 رفعِ  أانملك اليسرى لرتحتل جببيين ، و ابتسامتك الدامعة ُتكبلين كلي ....

دائما ما تسألين أىن لِك الصمود بوجه عشقك ؟ لكنين مل أخربك يوما أنين بعشقك أضعف من وليد بني أحضان أمه  :
! أنين بعشقك أضعف من ورقة شجر يف مهب الريح ! من قطرة مطر تتالطمها األمواج ! مل أخربك أن صمودي 

فيضان اشتياقي إليك ! لقد اغتالين احلنني  بعشقك هو هدنة ايئسة تعلن قبل االستسالم ! فلم أعد أقوى احتمال
 لعينيك وقضى على اخر أمل يل ابلصمود يف هواك !

اي اهلــــي .. حبيبيت حني هتامس  يل شفتاِك مبا يف قلبك ! كم تصبحني خالبة حني يتحدث قلبك ! حني تطلقي العنان 
ك ! حني تنفل  مشاعرك من قبضة  إلحساسك ليحكي ما بداخلك !  كم متتلكيين عشقا حني ال يتحكم عقلك ب

كربايئك ، كم أتسريين صغرييت بعفوية عينيك حني تثرثر يل مبا خيفي عين فؤادك ! فماذا أفعل بِك ؟ و هل بعد شغفي 
بك شيء كي أصل له بعشقك ؟ و هل بعد قليب شيء أقدمه لِك ليعرب عن امتناين حببك ؟ و هل بعد ادماين و جنوين 

غرقي ببحرك ؟ وجدتين أسرق قبلة من ثغرك ! أان هو الذي أفرط ابلشوق فثمل من شهد  بك شيء قد حيدث يل من



 

  

196 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

لُقياِك ! وجدتين أُقبل عينني غرق  ببحورهم من نظرة أبسهم العشق رُِمي  ! ُأقبل جبينا خطفين اببتسامة بلون الورد 
 غرقا ! كلما ارتوي  منه زد  ظمأ ُرمِس  ! و وجدتك أنِ  الصامدة ابلعشق أضعف ! وجدتِك ببحور اهلوى أكثر مين

 ! مل أفق من مثليت إال أبنفاسك تتهامس يل ......

 : حبييب .. ايسني توقف  ! 

 أأفيق من عشقك ! أم أزيد فيك غرق !!‘‘  حبييب ’’ مل أدري حني هتامس  هبا أنفاسك  

 حاول  مللم  ما بقي من عقلي الذائب فيِك و اقرتب  من أذنك و مهس  لِك ...

: أقسم مبن رمى عشقك بقليب ، أقسم مبن مجلِك و كملِك بقليب صو  و صورة ، أبن كل طريقا ستهرِب إليه سينتهي 
عندي ! كل سبيل ابلكون ستخطينه سيبدأ و ينتهي يب ! فأنِ  هنري الذي أعشق الغرق فيه ! وهذا وعدي لِك الذي 

 ا حىت أخر أنفاسي أنِ  يل .. !لن أكسره و لن أتركِك تكسريه ! أخربتِك سابقاً و سأكرره

رفع  وجهي عن عنقك ، كان  عينيِك و أنفاسك بعامل اخر ليس به أحد  سواان ، و مل يعيدك سوى صو  ميس 
املرتفع قادم من املطبخ لتنبهنا أن خالتك قادمة ، فهممِ  واقفة و جلس  أان إىل الكرسي و دلف توفيق من الشرفة ، 

 اق الطعام إىل الطاولة ....فبادرتين ميس و هي تضع أطب
 ، أليس كذلك ؟: هي فقط تتدلل تريد أن تعلم كم هي غالية كم هي مهمة 

 فابتسم  خالتك ، و بصوهتا اهلادئ ....
 : أعتقد أهنا حمقة فلتكفي عن هذا الدالل ، و تكربي قليال طفليت !

 فابتسم توفيق و هو ينظر إىل ميس ....
أايم ابملزرعة وسط الطبيعة و اخلضرة و روعة اخليل ستصبح أبلف خري ، أليس كذلك : أعتقد أهنا إن قض  بضعة 

 ميس ؟

 فابتسم  ميس ....
 : دون أدىن شك ، فالطبيعة هلا أتثريها اخلاص .

 مث التف  إليِك و شاكستِك .... 
 ! حىت أن وجهها أشرق منذ االن! أليس كذلك خاليت ؟ : و أما اخليل فيبدو له مفعول السحر

 فنظر  إيليِك خالتك ....

 : ميس حمقة أرى أن وجهك عاد  له احلياة 
 فداعبِك توفيق .....
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: حسنا فلتعدي كل ما خيصك اميا ألننا سنختطفك ، و ال أعتقد أن كرمي سيمانع هبذا ! لكن بعد الغداء ألن الرائحة 
 .شهية جداً 

 .صمِ  و جال  منِك نظراتك ، فاستحثتِك ميس على القبول ...
 ! ترفضي سنقضي وقتا ممتعا ، و ستتحسن صحتك أان متأكدة من ذلك ال : هيا اميا 

 فأجبِ  برتدد ...
 : ال أعلم  ؟

 فأجبتِك و أان أجلس إىل الطاولة ابلكرسي املقابل لِك ......
إن مل توافقي ، و كما أخربِك توفيق  تفكري ألننا لن نقبل برفضك و خاصة أهنا مزرعتك و حنن هم ضيوفك هباال : 

 !سنختطفك 
 فابتسم  خالتك و هي تعود إىل املطبخ لتحضر شيئا ....

 : هيا حبيبيت ال تكوين عنيدة هذا سيفرج عنِك و يريح أعصابك املرهقة .
 فحدثتك بصو  منخفض بعد مغادرهتا ......

اقة عينيِك من جديد، سأفعل أي شيء ألجل أن أرى ابتسامتك تعود جلبينك و أرى اشر  : ارفضي ! و سأختطفك !
 فال أكرتث سوى لسعادتك .

 فأسبليت عينيِك خجال ، و ساد صمتنا حلظا  فقطعته ميس مبشاكسيت ....
 : ايسني هناك سؤال ملح أريد أن أسألك إايه ؟

 فوجهيت عيين حنوها ....
 ؟ : ماذا تريدي أن تسأيل ميس 

 ؟: أال تفكر أمك إبجناب أخ لك 
 توفيق و هو يبتسم ....فابتسم  منها و ابدرها 

 ؟: ماذا 

 !: فقط أريد ان أأتكد ألنه إن كان  تفكر ابملوضوع سأنتظرها ألحظى أبمريي 
 فضحك توفيق بشدة ، و نظرِ  إليها بغيظ ....

 : هال توقفِ  عن هذا ؟

 ؟: ماذا أال حيق يل البحث عن جمنوين أان االخرى 
 توفيق ....فعقدِ  هلا حاجبيِك بغضب فصمت  ، فداعبين 

 : اذن ميس تبحث عن جمنوهنا ، و أان وجد  جمنونيت ، فماذا تريد أن  اي ايسني ؟
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 فنظر  إليِك .....
: أن أرى تلك االبتسامة اخلاطفة لكل دقة من دقايت و هي متأل وجهِك الدافئ ، و هي تشرق ليال طال ظالمه منذ 

 غبِ  عين !

 فأمسك  ميس بذراعك .....فأسبليت جفنيِك خجل و زاد  محرة جبينك ، 
 ؟تفكر ! أال ميكنين استنساخه ال : اميا ان مل تنجب أمه غريه و  

 فانفجر توفيق ابلضحك ، فأملِ  وجهِك انحيتها بتعجب ، فاسرتسل  و هي هتز كتفها ....
 ! و أقسم أنين سُأعيده إليِك ! : ماذا نسخة واحدة فقط 

 حاجبِك هلا و بغيظ ....فزاد  بسميت من مشاكستها ، فرفعِ  أنِ  

 : ملاذا أعتقد أنين إن قتلتِك اآلن لن يلومين أحد !  

 فأشار إليِك توفيق و هو الزال يضحك .....
 : انتظري اميا فأان سألومك إن قتلتها ! 

 فنظرِ  إىل توفيق بتعجب أم ميس فزاد  بسمتها ....

 : أرأي  هناك من يهتم ألجلي ! 
 : حقا اميا سألومك إن قتلتها ، فلن يقتلها غريي ! 

 فهز  رأسها بتعجب  ....
 : و ملاذا ؟

 :  ألنين أحتمل واحد منه مبعجزة من رب السماء ! و أنِ  تريدين واحد اخر ، اتركيها يل اميا فلن يقتلها غريي  ! 
اد  على إثرها خالتك إىل الطاولة ، و فخرج  منِك ضحكة عفوية رن صداها ابلكون حبيبيت و زلزل  أرجائي ، و ع

 هي تردد .....
 : ليتكم أتيتم منذ زمن حىت أمسع تلك الضحكة العذبة اثنية .

فنظرِ  إليها ، و قد زاد  بسمتك اليت عاد  حُتيي قليب من جديد ، و تنزع عنه تعاسته اليت احتلته و احتلتين منذ 
 ل دون وطن .غبِ  عين فدونك ماذا أكون ؟ غريب ضائع دون أه

و ابلنهاية رضخِ  إلحلاحنا عليِك ابلذهاب إىل املزرعة ، فاتصلِ  بكرمي و بلغتيه برغبتِك ابلذهاب ، و ابلطبع كان 
مرحب جدا ابلفكرة ، فهو االخر يريد استعادتك اىل جواره ، و هذا ابلنسبة إليه كل ما يبغي أن تظلي جواره ! فهو ال 

سيارته أو منزله ، و مل حيلم يوم أبن يسكن قلبك أو يكون له به مكان !!!  أما أان  يستطيع سوى امتالكك كما ميتلك
فكن  أسعد من ابلكون الستعادتك جواري ، و امتالك قلبك ألنِك عدِ  إىل قليب التائه دونك ، فقليب هو عاملك و 

 قلبك هو وطين حيث أنتمي ! 
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خرافة فأنِ  أمجل خرافا  حيايت ؛ و إن كان العشق امث إن كان الغرام 
فأنِ  ذنب ال أجرؤ توبته ؛ و إن كان اهلوى ضالل فلن أرتد عنِك مهما 

 عصف  يب ذنوب الغرام
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مسجون قليب بفلك هواِك ، أيتيين عشقك من كل اجتاه فأحس بِك جتتاحيين بصحِو و منامِي من أعالي               
و من خلفي ، فكلي غارق بني حنااي حضورك الطاغي بقليب ، و كل ما اب  ينقصين هو أن تكوين يل ! دون أن 

حماصرا بِك حمصورًا هبواِك ، فغيابك عين تلك األايم  يشاركين بِك أحد ، ال أعتقد أنين سأحتمل أكثر ، و كلي أصبح
املاضية أشعل جحيم قليب ، و جعل عقلي يشعر و كأنه يقع يف فراغ يتلوه فراغ ! فكلي حوصر بني طيا  الضياع 
بغيابك ، فتوغل يب عشقك و مل يعد لقليب مع عينيِك سبيل ! فُأحس هواِك ُمعتق بفؤادي من ألف عام ! فأنِ  هي 

 يت اليت ادخرهتا لقليب منذ ُخلق  ، فكل أحالمي ُمعلقة بني أانملك و ابتسامتك ! سعاد

جاء كرمي إىل مكتيب ، زايرة انتظرهتا منذ وق  فقد بدأ  تعثراته ابخلروج عن سيطرته فقد استلم ابلفعل مين الدفعة 
ء من املال خارج العمل ! غري أن الكثري األوىل لتنفيذ التوسعا  كما هو املتفق عليه و قد بدأ العمل ، لكنه استغل جز 

من مستشاريه اهلندسيني بدأوا ابلتمرد ! و ذلك لسوء ادارته و حماوال  انفراده ابلقرارا  اليت ال يفقه عنها شيء، و 
 صدقا مل يكن يل يد تلك املرة ، هذا مل يتطلب مين أي تدخل ، فهو جيد مبا فيه الكفاية إلفساد األمور من حوله .

 ال شريك ، كيف احلال ؟: أه

 ابدرته هبا اببتسامة هادئة حني دلف إىل مكتيب.....

 : خبري حال ايسني . كيف هي أحوالك أن  ؟

 : احلمد هلل . لن يكون أفضل من هذا .

 ابتسم و هو يتخذ جملسه ....

 : هذا جيد . 

 صم  حلظا  ، فبادرته و أان أستند إىل كرسي ...

 أستلم منك العنرب األول بنهاية األسبوع ، كما هو املتفق عليه . : و سأكون أفضل و أفضل حني

 فوضع يده اليسرى على املكتب و قد بدأ يتوتر ....

 : أجل .. هبذا الشأن أعتقد ــــــــ

 مث صم  حلظا  ، فهمم  واقفا و أان أعلم ما هو قادم ، فتصنع  اجلهل مبا حيدث .....
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 : ماذا ؟ ماذا هناك اي شريك ؟

 ذا الشأن أطلب أن متُد تلك املهلة ألسبوعني اخرين .: هب

 فتصنع  الدهشة و تساءل  ابهتمام ....

: ماذا تقول اي كرمي ؟ ملا حتتاج إىل اسبوعني ؟ أو ليس االتفاق ينص على أن أستلم العنرب االول بنهاية هذا األسبوع ؟ 
 إال إن كن  خمطئ حبساابيت ؟

 .... فهم واقفا و هو حياول شرح موقفه 

: كال لس  خمطئ هو املوعد احملدد ، لكن ابحلقيقة هناك مشكلة بسيطة مع املقاولني ! أن  تعلم  أن األسعار كل يوم 
 ابرتفاع  لكن اطمئن فأان مسيطر على كل شيء .

 فجلس  إىل الكرسي املقابل له ، و أشر  إليه ابجللوس مبقابلي ....

 ابلكامل ، واالن حتتاج إىل أموال أخرى لكي تواجه تلك الزايدة؟ : ال خُتربين أنك أنفق  الدفعة األوىل 

 : أعدك أنين سأصلح كل شيء قبل موعد تسليم العنرب الثاين .

 : كرمي هذا ــــــــــــ

: ال تقلق اي ايسني أخربين توفيق أنه ميكنين أن أقرتض من البنك بضمان أرض اميا اليت عليها املزرعة ، و حينها سيكون 
السيولة الكافية للتسليم قبل املوعد احملدد ، إن ساعدتين ابلطبع أخربين توفيق أن أكثر أعضاء جملس ادارة البنك لدي 

 أصدقائك .

 فاتكأ  بذقين إىل ابطن كفي.....

 : لكن ـــــــ

 : لكن ماذا ايسني  ؟

 : هل ستوافق زوجتك أن تقرتض من البنك و تعطيك املال ؟

 و ستفعل ما أريده .: أخربتك سابقا هي بيدي 
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 فرفع  له حاجيب و بنربة هادئة و جادة ....

: لكن أي كان القرض لن يكون مبلغ كبري ال تنسى هي هلا نصف األرض فقط ، و إن تعثر  و مل تستطع أن تويف 
ابلتزاماتك معي لن تستطيع تسديد البنك ، حينها سيحق للبنك أن يستويل على نصيب زوجتك ابألرض و هذا 

 ن سيء ، أليس كذلك حىت أهنا قد ُتسجن !سيكو 

 فاعتدل مبجلسه و دون أن يفكر ....

: كال لن تصل إىل هذا حىت و ان خسر  األرض ال يهم ، ال تفكر هبذا سأويف ال تقلق املهم أن  موافق أن تؤجل 
 االستالم قليال و ُتساعدين أبمر القرض هذا ؟

 ستحثين أن أقبل ....فشرد  منه حلظا  مث ابتسم  له و كل ما به ي

: حسنا موافق لكن سنكتب بعض األوراق اليت تقول أبنك واجه  بعض العثرا  فأجلنا االستالم ملوعد اخر متفق 
 عليه ! 

 : و ملاذا ال نفعلها بشكل ودي ؟

: أن  تعلم كل شيء يتم مراجعته ، و هناك جملس ادارة هو من ُيشرف على كل شيء ، و إن كان ابلطبع اشراف 
وري ! إال أن كل شيء جيب أن يتم بشكل قانوين ! أن  تعلم هي فقط جمرد شكليا  ليس أكثر ! لكن ال تقلق ص

 ليس ألحد حق التصرف غريي ، فلن يضرك شيء و أن  ستسلمين ابملوعد اجلديد أليس كذلك ! 

 : ابلتأكيد ستتسلم العنرب األول و الثاين معاً هذا وعد .

 وعد مين لن يطالبك أحدا بشيء قبل موعد التسليم الثاين ، ماذا قل  ؟ : اذن ال شيء ختشاه و هذا

 مل يفكر ! ....

 : موافق سأوقع لك ما شئ  . مىت ميكنين احلصول على القرض ؟

 : يومني فقط سأحتدث إىل جملس ادارة البنك ، و ُأهني كل شيء أهذا يرضيك شريك ! 

 فزاد  بسمته .....

 : أن  هو أفضل شريك .



 

  

204 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 : أعلم 

مث غادر مكتيب و هو يكاد يطري من السعادة ، و عقلي يكاد جُين من محاقته ! فكيف له أن أيمل كثريا ابلقادم ؟ رغم 
 أنه ال يقدم للحاضر شيء! فما الذي زرعه ابحلاضر حىت جيين مثاره ابملستقبل ؟ 

لكن ال أبس فقد جنح توفيق إبقناعه  و ابلرغم من ذلك أعطيته كل ما طلب ! فأعلم أنه سيستمر إبفساد كل شيء !
مبسألة القرض كما طلب  إليه ! تلك ستكون أخر قشة يتعلق هبا ، االن سيصبح كل ما متتلك هي بعيدا عن يده !  و 

كل ما يهمين و   حني يطبق على نفسه املقصلة إبحكام لن يكون لديه منفذ اخر ، لن يكون لديه ما يتكأ إليه ، و هذا
   ما أسعى إليه !

 

**** 

 

بكل يوم مير أشعر أن طرقنا تتالقى أكثر ، فكل يوم اب  يقربين منِك و من أحالمي بِك و لِك أكثر                    
، كل ما يفكر به عقلي هو كيف يغلق كل السبل أمامك و ال يبقى لِك سوى سبيلي ! كل شيء يسري حسب ما أريد 

طبع حرص  على أن يتم هذا أبقل ما ميكن من قيمته و أعلى لآلن ، فقد حصل كرمي على القرض الذي يريده ، و ابل
ما ميكن من فائدة ! فبالنهاية مل حيصل سوى على نصف املبلغ الذي كان أيمل به ! وقعِ  األوراق للبنك على مضض 

اءل دائما ملا منِك لكن كما أرى و يرى اجلميع و يتفاخر كرمي كثريا هبذا فأنِ  ختافيه كثريًا ، و ختشينه حلد جيعلين أتس
أنِ  خائفة منه إىل هذا احلد ؟ ملا تلك الرهبة متلئِك كلما رأيتِه أمامك ؟ لكن قدري مل يرتكين حبرييت كثريا فعلم  الحقا 
سر هذا اخلوف منه ! لكن األهم أنِك عدلِ  عن فكرة الرحيل و االبتعاد عين ، حىت و ان كان لكرمي النصيب األوفر 

بدو قاسي لغيابك عن البي  و ذهابك إىل خالتك رغم رفضه ! و رفضه القاطع عودتك لعدولك عنها بعد درس ي
 اجنلرتا ، أو حىت مغادرة املنزل اثنية دون أوامره ! 

كن  قريبا من مزرعة اخليل فذهب  إىل هناك ، و ال أعلم حىت االن ملا ذهب  إليها ذاك اليوم ! فحني وصل  كنِ  
ك قريبا من اخليل هادئة صامتة ، يفوق مجال هدوئك و سكونك مجال ما خلق هللا من أنِ  هناك !! كنِ  جتلسني وحد

خيل على ظهر األرض ! فوقف  أرقبِك من قرب ليس بعيد لتمتلئ روحي من فيض حضورك املالئكي ، و كأنِك كائن 
ك ابلبداية مل تشعري مساوي خلق من نور و هبط من اخليال من األحالم إىل واقعي ليخطف قليب و يسرق عقلي !  لكن
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وجودي ! فكنِ  هائمة ابلنظر إىل اخليل و هي جتول مبربطها بدالل و سكينة ، و بعينيِك بريق و أُلق الف  ميتزج به 
سحر اهلدوء و مجوح الرقة جبمال أنوثة و عفوية تركض بثقة و عزة بني جفونك ، فأنِ  اي حبيبيت امرأة استثنائية حتملني 

حاك ! كل ما بك معذبيت يشعل القلب ويثري النبض ! فأنِ  املتمردة بطاعتها ! الثائرة بسكوهنا ! كل التناقضا  بني ر 
اجلاحمة هبدوئها ! امللكة ببساطتها ! و املستبدة بعفويتها ! أنِ  هي املعتزة بتواضعها ! تستعمر قلوب برقتها ! امرأة 

ي وحدي ! لتكوين و بدون منازع أنِ  ملكة عرشي و خلق  ليدور الكون بني نبضها و رحاها ! امرأة خلق  من أجل
أكون العبد الراضي و الطامح لرضاك مواليت ! و أان من قبلك حطم  كل امللكا  ! كيــــف ألجل هواِك أهدم كل 
قصوري و أقبل بقصر من أحالم فوق سحاب و أدافع عنه و أحطم و بكل يقني ؟ فكيــــف لعينني بتلك الرقة أن تغزو 

كل دفعايت وحتصني سنني ؟ ألعلن عصرك بداية للحرية فعبودية قليب بعشقك لعقلي قبل قليب أمسى معاين احلرية وتدمر  
  !!! 

و بينما كان كلي غارق حبضرة وجودك مواليت انتبهِ  إىل وجودي ، فنظرِ  حنوي و بسمتِك املالئكية تغزوين ، 
 فدعبتين ....

 ابط أو شيء من هذا القبيل !: أكاد ُأجزم أبنك كن  ترغب أبن تكون ض

 فسألتك بتعجب و أان أزداد بقريب منِك .....

 : و ملاذا ؟

 فزاد  بسمتك ، و زاد معها انفراط عقد صربي يف هواِك ....

 : أن  تعشق التلصص ايسني !

 فعل  ضحكيت ، و أان أجلس إىل الكرسي املقابل لكِ  .....

 : هذا فقط من أتثري اشتياقي إليِك .

 يديك على الطاولة أمامك ، و ملع  بعينيِك اشراقة .... فوضع ِ 

 : ملا أان ؟ فلديك نساء كثريا  !

 : ال أريد امرأة غريك ، أنِ  كل ما أبغي .

 فتعلق  عينيِك بعيين ....
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 : سيفعلن أي شيء ألجلك !

 : وأان أطوي الكون ألجلِك أنِ  .

 فنظرِ  حنو اخليل مث عاود  النظر إيليا .....

 س لدي ما ُأعطيِك !: لي

 : لديِك قليب !  يكفيين هذا و يزيد !

 بنظرة أنثوية اخرتقتين حىت نبضي .....

 : لن حتتمل قرابً بال وصال ! لن تصمد أمام عشق بال أمل !

 فلمس  أانملك أبطراف أصابعي .....

لمي بقربِك سيكون لدي جباالً : عينيِك ستجعلين أحتمل وألجل أنفاسِك سأصمد ، مل أتعود يومًا صربًا و أُلحقق ح
من صرب! سأنتظر بدال اليوم دهرًا فاملو  بدفرت أحالمي على أمل لقائِك ، جيعل من العلقم شهدًا و من أشواك الصرب 

 طريقاً للجنة، جيعلين أتصاحل مع االنتظار ألجلِك و ُأصادق كل األايم لقربِك!

 فتألق سحر الشرق و الغرب برقة نظراتك و عذوبة مهساتك .... 

 : اترك يل قلياًل من عقلي أال يكفيك أن استحوذ  نبضي و سرق  أنفاسي  !

 : من قال منِك أكتفي أو بغري كلِك أرتضي أو ليس العدل أن نتعادل ! و قدر ما أخذيت تعطي  !

 فابتسمِ  بدهشة ملع  بني أحداقك ....

 أأخذ منك شيء !!: مل 

 : احلق أن تقويل مل أترك منك لك شيء ! 

 فزاد  محرة وجنتيك مجالك أتلقا و زهو ....

 : كيـــــــــــــف هلم أال يروا هذا املالك الساكن روحك ؟

 : ألنه مل يولد سوى يوم أن سكنِ  أنِ  روحي !
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 ففاض يب اشتياقي و قضى عليَّ غزو عينيِك .....

 ــــي .. أي ذنباً ارتكب  أان بك ..؟: اي ويلـــــــ

 : مالك مثلِك ال يعرف لذنب طريق فنقاء قلبِك أكرب من أن مُيس بذنب .

 فأغمض  عينيِك ....

 : توقف ايسني ! 

 : أتوقف عن ماذا حبيبيت  ؟ 

 فوصل مهسك جسرا يغزو أرضي و مسائي ......

بث يب ، توقف عن زلزليت أبنفاسك ، عن كونك حلمًا : عن سحرك هذا الذي تُلقيين به عن تعويذة عشقك الذي يع
يشعل ليلي وميأل كوين ، حلمًا يشعر نبضي أبمان ما  داخلي منذ سنوا  ، توقف عن كونك أماًل  خيطو يب فوق 
السحاب يعرُب يب البحور و يضعين بني النجما  ، يضعين حيث ال أجرؤ أن أحلم يومًا أو حىت أختيل ، توقف عن  

 اة !!!!كونك يل حي

 فانفل  مين عقد دقايت بني يديك هنرا ....

 : اي اهلــــــــــــــــي .. حبيبيت ، أأفعل بِك كل هذا ؟

 : هذا ما أجد كلما  تعرب عنه ! 

 : لكنين أعتقد أن هذا جيد ، فلما تريديين أن أتوقف !!

 : ألنه وهم ايسني و لن يكون يوماً واقع  ! 

 اً ! أتكدي من هذا .: سأحرُص على أن أحوله واقع

 : مل يغري أحداً القدر .

 فأمسك  يدك بني يداي ....
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: إذن سأحرص على أن أحمي هذا القدر ألسطر لِك قدرًا جديدًا قدرًا جيمعين بِك مينحين كل ذرة منِك ، قدرًا جيعلِك 
 ملكي !

 فتبسم  خببث أنثوي ملع بني أمواج عينيِك ....

 : عشق أم  امتالك ؟

 أعشقــُـــِك ، لكين ال أمتلكــُـــِك ، و حني ُأسطر قدري اجلديد ستكونين عشقي و ملكيت و ملكي .: 

 فزاد  بسمتك ....

 : الرجل الشرقي يظل شرقي مهما حدث !

 : أهي وصمة عار جيب أن أتربأ منها ؟

 فزاد  اشراقة عينيك ....

 : على العكس ، فشرقيتك تلك أكثر ما عشق  بك ! 

 نين أعلم . : تعشقي

 فعرب حمياِك ضحكة رقيقة عصف  أبشواقي ، مث عال وجهك هدوء أقلقين ....

 : ما بِك حبيبيت ؟

 : أخاف كثرياً مما هو قادم اي ايسني ! 

 : معــــــــــــي .. كيف لكي أن ختايف ..؟

 بدأ  عيناِك متتلئ ابلدموع .....

 : حبيبيت  .. ملا تلك الدموع اليت أراها ؟

 يء ! أان خبري .: ال ش

 فاقرتب  منِك و أان أحاول االمساك بعينيك اهلاربة مين ....
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 : كال .. لسِ  خبري ، ماذا حيدث ؟

 : أخاف كثرياً ، و قليب يؤملين من شدة اخلوف . 

 فشرد عقلي بسرك الصغري ....

 : أهناك شيء جيب أن أعلمه ؟ شيء تُداريه عين ؟

 فانتفض  فجأة ...

 : كال ليس من شيء ؛ عن ماذا تتحدث ؟ 

 أيقن  حلظتها أن بغرفتك املظلمة ما ال أعلمه لكنين ختطيتها و رفع  يديِك لفمي و قبل  ابطنها .... 

 : ال شيء فقط أتكدي حبيبيت أنين لن أمسح أن ميسِك مكروه لن أترك ـــــــــ

 يصاب مبكروه  ايسني ! : أخاف عليك أنـــــــــ  .. أنـــــــــــ  من أخشي أن

 : أكل هذا اخلوف ألجلي ، كل تلك الدموع يل أان ؟

 : ايسني .. لن أحتمل أن حيدث لك شيء .

 : اي اهلــــــــــــي ... كم أان سعيد حىت أن قليب يكاد يطري من بني الضلوع !

 : حقاً .. وما السبب ؟

 فوضع  أانملك على فمي و روح  أحتسسها بشفاي ....

: كيف يل أال أكون أسعد من خلق على تلك األرض و ملكيت ختاف فراقي ختشي أن ميسين مكروه ، إن دموعِك 
 املالئكية اليت هتتز هلا مسائي تسيل خوفا علي من أن ميسين سوء ! 

 : ايسيـــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــ

 فأسكتك  .....
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ختشي شيء وال حىت عليَّ أان خبري ، ال أريد أن أرى تلك الدموع اثنية حىت و ان كان  : ُأحبــــــــــك ؛ وأخربتِك سابقا ال 
تسحرين و أتسرين بسمائها خالبة اجلمال و حبا  املطر تتساقط منها فقدر ما أتسرين جبماهلا قدر ما حترق قليب ، فال 

 أحتمل ما يؤذيك عشق عمري حىت و ان كان  ألجلي ! 

و هذا أسر قليب و مس روحي فكم يزداد مجالك حني خيضع كربايئك و خُيضعين ذاك العنيد ،  فأملِ  رأسك ابلطاعة ،
بعدها غادر  حني أت  ميس ؛ و ال تعلمي حبيبيت كم ارجتف قليب سعادة حني هتامسِ  يل شفتاِك خبوف قلبك ألجلي 

ن تشعر أن هناك من ، أحسس  معين أن يكون لديك أحدا خيشى عليك ، خيشى ألجلك كم هو احساس رائع أ
 خوفا من أن ميسك مكروه . خياف فقدك خيشى الكون دونك ، يبكي

 

**** 

بعد بضع ليايل استيقظنا مجيعنا قرابة فجرها على طرق شديد على الباب ، و حني فتح الباب و كن  وصل          
الوق  و الدموع تنهمر من  منتصف الدرج ، كن  أنِ  من يقف ابلباب فدلفِ  و أنِ  تعتذرين عن القدوم هبذا

 عينيك ، فأخذ  أمي و عميت بتهدئتك....

 : ما بك اميا ماذا حدث حبيبيت ؟

 : ال أعلم شيء شخص ما اتصل يب قال أنه طبيب ابملشفى و أن كرمي هناك !

 فتعجب اجلميع ، و ابدرك جدي  ....

 : ماذا حدث ؟

 فنظرِ  إيليا ....

 : قال أنه تعرض حلادث . 

 أمي ...فسألتِك 

 : أي حادث هذا ؟

 : ال أعلم شيء هذا كل ما قاله ، و ال أعلم ماذا أفعل فأان وحدي و ال ـــــــــــــ
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 و قبل أن تكملي حدثِك جدي حبدة ....

 : أنِ  لس  وحدك ، حترك ايسني ملا تقف هكذا ! 

 حينها انتبه  فحقاً كن  غائباً بدهشيت ....

 : مخس دقائق سأرتدي ثيايب .

 أشار ألمي....و 

 : هيا أنِ  أيضا معها .

 : أكيد اي عمي دون أن تطلب .

ارتدي  مالبسي سريعا و كل ما يب مشت  ، دلفنا إىل السيارة جلس  أمي إىل جواري و جلسِ  ابخللف ، حضر  
بغرفة العمليا  عميت هي األخرى و زوجها بسيارهتم . حني وصلنا إىل املشفى أخربوان أنه ابلدور العلوي ، كان اليزال 

مل خيربان أحد شيء ! جلس اجلميع مبهمني كنِ  متوترة أخذ  أمي ترب  على يدِك وقف  و زوج عميت نتحدث حناول 
أن نفهم ماذا حيدث لكن مل جند من جييبنا ، بعد دقائق كثرية من االنتظار ، ظهر أحد أصدقاء كرمي شخص كن  التقيته 

تقدم حنوان حينها أشار صديقه إليِك و أخرب الضابط أنك زوجته تقدم خطوا  ،  مرة أو اثنتني ، و معه ضابط للشرطة
و بعد أن ألقى التحية و اعتذاره عن ما حدث ، و اعتذاره عن كونه يريد أن يسألك بعض األسئلة و يعلم أن الوق  

 غري مالئم اال أن هذا عمله سألك ...

 ؟ : أن  هي زوجة السيد كرمي ، مدام اميا أليس كذلك

 فأومأِ  له إجيااب صم  حلظة و ابدرك بسؤال أسك  اجلميع ....

 : من تعتقدين أنه يريد قتل زوجك ؟

 توقف اجلميع مبكانه ، أم أنِ  فلم حتركي جفنا ، فبادره زوج عميت ....

 : قتل عن ماذا تتحدث ؟

 : يبدو أنكم ال تعلمون شيئا !

 اجأة  ....فأجابه هو فظلل  حلظا  أمللم نفسي من شدة املف
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 : كال حنن مل نصل إال منذ حلظا  و مل خيربان أحدا أي شيء .

 فالتف  إليِك .....  

 : ما ورد إلينا أن السيد كرمي تعرض إلطالق النار عليه أثناء خروجه من أحد املالهي الليلية و ليس لدينا شيء بعد !

 اجته  إىل صديقه .... حينها كن  بدأ  أمللم نفسي و أتدارك ما حيدث فتخطي  الضابط و

 : ماذا حدث ؟ أمل تكونوا معاً ؟

 فهز كتفيه و هو ينقل النظر بيين و بني الضابط ....

: ال أعلم كما أخرب  الضابط منذ حلظا  ... لقد أهنينا السهرة و ذهب كال منا ابجتاه سيارته ، حني أت  سيارة 
خرج منها شخصني ملثمني و بدئوا إطالق النار ابجتاه كرمي مسرعة قطع  الشارع فجأة و توقف  أمام سيارة كرمي ، و 

، حينها ركض كلنا منا حيتمي خلف سيارته ، لكن إحدى الرصاصا  قد استقر  به مث فروا حينها أتي  به إىل هنا 
 هذا كل ما حدث .

 فاسرتسل الضابط و هو ينظر إيليا ...

 لقة واحدة .: يبدو هذا شخصيا ، ألن صديقه هنا مل يطلق ابجتاهه ط

 مث نظر إليِك و أستكمل حديثه ....

: فيبدو أن من حاول قتل زوجك كان يريده هو حتديدًا ال أحد أخر ! فهل لديك أي فكرة أو شيء قد يفيد هبذا 
 الشأن عن تعامالته أو عداء بينه و بني أحدا ما ؟

 فعاودِ  صمتك و أومأ  برأسك نفيا ، فأطال بك الضابط النظر ....

 ام اميا صمتك هذا لن يفيد زوجك أو يفيدان بشيء، أقل القليل منِك سيكون جيد ! : مد

 حينها وقف  أمامه ....

: أعتقد أنه ليس الوق  املناسب لذلك ، نطمئن عليه مث من لديه شيء سيُمدك به فنحن أكثر من يهمه أن جتد من 
 فعلها .
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ان أبهنم أخرجوا الرصاصة ، و أن إصابته جبانبه من الظهر و و قبل أن يقول شيء خرج الطبيب من غرفة العمليا  أخرب 
 ليس  مبكان خطر ، و أنه سيكون خبري فقط حيتاج إىل بعض الراحة و سيتم نقله إىل غرفة العناية املركزة لالهتمام به .

 

**** 

 

ابليوم التايل مل أذهب إىل العمل مل أشأ أن أتركك هبذا وحدك ، جاء توفيق إىل املشفى حني علم مبا حدث ،         
طلب  إىل أمي وعميت الذهاب إىل البي  لينالوا بعض الراحة ، طلب  أمي إليِك أن تذهيب معها لكنك رفضِ  ، و 

التحقيق و إن كانوا توصلوا لشيء ما . طلب  إىل توفيق أن  ذهب زوج عميت إىل مديرية األمن ليعلم كيف يسري سري
حيضر بعض الطعام فلم أتكلي منذ ما حدث ، فذهب ليأيت ببعض املعلبا  حينها مل يبقى سواان و حني أتي  إىل 
جملسك ألطمئن عليِك و كنِ  تضعني رأسك بني كفيِك و تنظرين أرضا و قبل أن أقول شيء ابدرتين بصو  غاضب 

.... 

 : أخربين أن ليس لك عالقة مبا حدث ؟

 : ماذا ؟

 فرفعيت رأسك إىل األعلى و شهقاتك املتقطعة يف صوتك ....

 : أرجوك ، أخربين أنه ليس أن  اي ايسني !

 : عن ماذا تتحدثني ؟ أتعتقدين أنين من حاول قتله ؟

 واقفة  ....بدا بعينيك شك مل أراه من قبل ، و مسح  عينيِك من الدموع و أنِ  هتمني 

 : مل أعد أعلم ماذا أعتقد و ها أان أسألك وأعلم أنك لن ُتكذبين القول !

فجذبتك من ذراعك بقوة ودفعتك حنو احلائط خلفك ، كن  غاضب و زاد  ثوريت بنظرا  الشك بعينيِك حىت أنين 
 ال أعرف ملاذا ....

 : انظري بعيين و أخربيين أنِ  هل فعلتها ؟
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 ء .... صمِ  مل تتفوهي بشي

 : أخربيين ، ماذا ترين حبيبيت أأان من فعلها ؟

 كنِ  تنظرين إيليا كاملغيبة فأطبق  كفاي على ذراعيِك و صح  فيِك ....

 : هل فعلتها أان تكلمي اميا ؟

 أومأِ  برأسك و شهقاتك تسابق صوتك ....

 : كال مل تفعلها مستحيل أن يكون أن  ! 

 أان من فعلها حبيبيت ؟: و كيف لكي أن تعريف ؟ قد أكون 

 : ليس أن  فأان مل أحب قاتل فأن  لس  مثله ! فإن كن  أن  من فعلها فأين الفرق مل أكره شيطان ألعشق أخر !

أت  تلك العبارة يل مبهمة غري واضحة املعامل أو السبل ، فحينها مل تكوين بوعيك كنِ  حت  أتثري الصدمة لذلك 
يما بعد فهم  ماذا كنِ  تعنني ! جتاهلتها و ترفق  بِك و هدأ  من ثوريت و ختطيتها و مل أقف عندها ، لكن ف

 أجلستِك ....

: أقسم مبن خلقِك و جعلين أعشق كل ما بِك ليس يل يدا يف هذا ، ال أنكر أنين قد أفعل أي شيء لتكوين يل ، لكنين 
رجل قتل زوجها و ان كان  تعشقه و تكره هذا أوقن أنِك لن تكوين يل إن فعلتها ، أعلم أنِك لس  املرأة اليت ستقبل ب

 الزوج ! ما منعين سوى عشقي لِك أتكدي من هذا حبيبيت . 

فقبضيت بكفيك على يدي و تعلق  عينيِك يب و قد تبخر  نظرا  الشك بني أحداقك ، و وضعِ  رأسك على  
اي صغرييت تعتقدين أنين ال أرتكب  بريئة أن ِ  )كتفي و أنِ  جتهشني من شدة البكاء، فقبل  رأسك و خاطبين عقلي  

األخطاء و أان هو جبل من الذنوب لكن هذا الذنب مل أرتكبه ! ألنين أعلم أنه سيحول بيننا أكثر من قدران ! ال أنكر 
أنين فكر  حبلول كثرية لتكوين يل ، وقد يكون راودين بلحظا  أيسي لكنين مل أفعلها ألنين أعلمك جيدًا و أعلم أن 

و حني مهم  لتذهيب إىل احلمام  (بيننا ، سيخلق سدا بيين و بينك فلسِ  املرأة اليت ستقبل هبذا احلل  هذا سيقف
لتغسلي عن وجهك دموعك وجد  توفيق يقف إىل جواران و يبدو أنه مسع احلديث الذي دار بيننا ، فنهض  عن 

 مكاين نظر إيليا بصم  و أطال التحديق يب ، فبادرته بضيق ...

 أتعتقد أن  األخر أبنين من فعلها ؟ماذا : 
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 : كال فأان أعلم أنك مل تفعلها ، بريئة اميا ال تعلم أنك لو أردته ميتا لكان  اآلن ترتدي األسود و تقرأ له الفاحتة .

 : هذا مشجع جداً ، أعتقد أن معنواييت وصل  عنان السماء اآلن ، شكرا على الدعم اي صديقي ! 

 أكثر .....فضحك خببث اغتظ  منه 

 : على الرحب و السعة ، أبي وق  أان هنا ألجلك ! 

 مث اسرتسل جبدية ...

 : ال تلمها اي صديقي هي فقط جمهدة و مشتتة التفكري فالصدمة هلا كبريه ، و التوقي  هو ما وجه شكها إليك  ! 

كان  متوترة ، تلهث   فأومأ  له و رغم غضيب من نظرا  شكك يب إال أنين مل أكن ألومك ، حينها وصل  ميس
 األنفاس و بعينها اخلوف .....

 : هل يل بكلمة معك وحدان ايسني ؟

 : قويل ما شئِ  ، فتوفيق أخي .

 : أنتم لديكم رجال للحراسة ، أليس كذلك ؟

 أدهشين سؤاهلا كثرياً   .... 

 : هذا طبيعي أن يكون لدينا رجال للحراسة ، ملا تسألني ميس ؟

 منهم هنا ليكونوا جبوار اميا : ملا ال تضع بعضا 

 فتبادلنا و توفيق النظرا  و الدهشة متأل كالان و قبل أن أقول شيء ابدرتين ....

 : أقصد حتسبا ألي شيء قد حيدث !

 فسأهلا توفيق بتعجب ....

 : أي شيء تقصدين ميس ؟

 : ال شيء حمدد ، فقط أخشى أن من حاول قتله حياول قتلها !



 

  

216 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 .... فعاود توفيق سؤاهلا 

 : و ملا حياول قتلها ؟ هل تعرف من حاول قتله ؟ و ما عالقتها بكل ذلك ؟

: هي ليس هلا عالقة بشيء و ال تعرف شيء ! لكن حىت ميسكوا من فعلها فلنرفع احتياطا  األمان قليال ، فال أحد 
 يدري من التايل !

 حينها خرج  عن صميت و أان أحاول فهم ما يدور ....

 س ؟ ماذا حيدث ؟: ماذا هناك مي

 : ال شيء ، يبدو أنين متوترة أكثر من املفروض !

 حينها أتيِ  فهم  ملقابلتك ، و قبل أن تتخطاان قال  بصو  خاف  ....

 : إن كن  حتبها ال تدعها تغب عن عينيك تلك األايم ! 

الته ميس ما حدث ابلدقائق اآلن صار  دهشيت حبرًا ، نظر  إىل توفيق و أان ال افهم شيء مما حيدث و أغرب مما ق
 التالية  !!!

حني التق  بِك أمسكتِك من يدك و جذبتك للوراء بضع خطوا  ، حىت ال يرتامى إىل مسامعنا شيء مث حتدث  إليِك  
كنِ  صامته فقط ردد  كلمة واحدة بدا امسا و حينها بدا عليِك اخلوف تراجعِ  للخلف و استند  للحائط و بدا 

وجهك ، كان  تتلف  كثريا و كلما مر أحدا جبانبكما صمت  مث تعود و تستكمل كالمها ،  االضطراب جليا على
 حينها حدثين توفيق بصو  ميتأل قلق .....

 : قليب يُنبئين أبن شيء سيء حيدث !

حينها مل أحتمل ذهب  إليكما ،  فتبعين توفيق و حني اقرتبنا تعلق  عينيِك يب و أشرِ  إليها فصمت  ، و حني 
 رتب  حمل  دمعة ورايتيها عين ....اق

 : ماذا حيدث اميا ؟

 : ال شيء ؟

 تقدميت خطوة فتبعتك و توقف كالمها .....
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 : اميا !!

مل جتيبين و زاد  خطاِك ، فعاود  ندائك و مدد  يدي أمسك يدك كي أوقفِك فالتفِ  و دفعيت يدي بعيدًا ، و 
 صحِ  بغضب ....

 : ابتعد عين و ارحل من هنا ، ال أريدك هنا ، ارحل اي ايسني ! 

 : ماذا ؟ ماذا تقولني حبيبيت ؟

 فنظرِ  بعيين ، و حبزم مل أراه بِك قبل تلك اللحظة .....

 : ابتعد اي ايسني.. ابتعد و ال تقرتب مين ما حيي  ال أريدك هنا ال أتيت إىل هنا اثنية ، أان ال أحبك ! 

  عاودِ  بنربة أكثر حدة و عينيِك معلقة بعيين و الدموع  الح  أبحداقك ....صمِ  حلظة مث

 : ال أحبك ، ابتعد عين !

وقف  متسمرًا مبكاين ، حىت أكاد أجزم أنين حني مسعتها منِك كاد قليب يُغادرين و أنفاسي تتوقف ، فقد شق  صدري 
 نصفني ! 

قال شيء لكنين مل أمسعه ! حينها مل أرى و مل أمسع غري صوتك و حينها اقرتب توفيق أمسك بيدي و جذبين انحيته ، 
مث أفق  هو جيذبين بشدة ، و يعيد بعض من رشدي الذي فقدته أمام حروفك اليت ‘‘ ال أحبك ’’ هو يشق صدري 

 سلختين من ذايت بتلك اللحظة ....

 : ايسني هيا اجلميع ميعنون النظر بكما ، ايسني  هيا .

سحبين من يدي و اجته يب بعيدا حىت وصل يب إىل السيارة ، فتح يل ابب السيارة أدخلين و كن  ال أمسك يب توفيق و 
أعي و ال أدرك شيء من حويل ، سكن  األرض و جف  البحار و توقف الزمن يب عندها ! قاد توفيق السيارة 

هم هواك ، مر  كل حلظاتنا معا أغمض  عيين و عرب بذهين كل اثنية من عمري منذ تلك الليلة اليت رماين قدري بس
أمام عيين فقد أخذتين غفوة بعشقك غفوة بِك ، أنِ  هي احلنون القاسية الباكية البامسة الثائرة الطائعة ، كل ما مر بنا 
من لقاء و غياب من عشق و عناد ؛ املرة األوىل اليت مسع  هبا ضحكاتك ، تلك اللحظة حني تنفستك ، أول مرة 

ني أحبك ، حني ضممتك إىل صدري ، حني غرق  بثغرك ، خطواتك نظراتك مهساتك ، كل ما بِك  مسعِك قليب تقول
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كان يدور برأسي دواما  تنهمر هائجة ما بني دهشة و غضب ؛ حىت وصلنا مزرعة اخليل هبطنا من السيارة وقفنا 
 ابلقرب من مربط اخليل ساد الصم  طويال حىت كسره توفيق ....

 ي ال تعين ما قالته  !: البد أهنا متعبة ه

ظلل  صام  و نظري جيول مبربط اخليل و هي تنبش األرض أبقدامها و ذكرايتك تنبش بقليب ، أهيم يف آفاق عشقنا 
تالحقين ثورتك املفاجأة ضدي و أالحق عشقي لِك ، فكلي أصبح مسجواًن فيِك عقلي حمصورا داخل كونك ، كان 

ضلوعي ال ميكنين مللمته ، أرى قدري عاد يتالعب يب الزال زماين يعبث  غضيب يركض بقليب أشعر به ماء يسيل بني
أبحالمي بِك ،مث توقف كل شيء فجأة ومل يبقى سوى عبارتك اليت راح  تركض بعقلي حىت أنين رددهتا بصو  مرتفع 

 و أان أهم واقفاً ....

 ‘‘ !!!!أن  لس  مثله ! مل أكره شيطان ألعشق أخر :  ’’ 

 ن العبارة و سألين ....فاندهش توفيق م

 : ماذا تعين مبا قلته ؟

 : قالتها يل اميا حني شك  يب ، هي اعتقد  أنين من حاول قتله مث تراجع  و قال  أنين لس  مثله !

 مث التف  لتوفيق و أان ال أزال أحاول ترتيب حروفك و ترتيب القطع بلغزك ُمعذبيت ....

 : و حنن نتحدث عن قتله ، فهذا يعين  ؟

 أنك لس  قاتل ! :

 ‘  !!!!!لس  مثله ’ : هي قال  حتديداً 

 فأمال توفيق رأسه بدهشة غز  مالحمه .....

 : إذن ، فمن قتل هو  ؟؟؟؟؟

 تقد أنين أعرف من لديه اإلجابة !: أع

**** 
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أرسل  طلع  إىل املشفى كي يظل قريب منك حىت يطمئن قليب و هتدأ لوعته ، غري أنين انتظر  أن               
يُهاتفين و يُبلغين حني تغادر ميس املشفى !  فهي من لديها حل لغزك حبيبيت الذي آن أوانه كي تنفك عنه طالمسه ! 

  من أسرارك و اكتفى قليب من أمواج حبرك املتقلبة ! حان فهي من تعلم الطريق اىل غرفتك املظلمة ! و قد اكتفي
 الوق  لننهي تلك اللعبة و تكوين يل لألبد !

و بعد يوم من انتظار ... أبلغين طلع  أهنا غادر  املشفى عائدة اىل منزهلا إلحضار بعض األشياء ، و ابلفعل عاد  
ن  عيناه املدهوشتان  ال حترك جفنا يكاد يُغشى عليها ميس إىل شقتها ، و حني دلف  إليها وقف  دقائق مطرقة ، كا

 من هول املفاجأة ، فبادرها توفيق ....

 : ما بِك ميس هل رأيِ  شبحاً ؟

 : كيف دخلتما إىل منزيل ؟

 فابتسم توفيق و بنظرة زاد  توجسها ....

ة ، و ابلطبع سنغادر لكن بعد أن : أنِ  أذكى من أن تسأيل ميس ؟ و إن كان غري مرحب بنا فقط اطليب الينا املغادر 
 نتحدث قليال !

فالتف  حنوي و التوجس و الرهبة ميلئوهنا مل أقل شيء فقط نتبادل و هي النظرا  لبضع حلظا  ، حىت أخرجنا توفيق 
 من حبر صمتنا .....

 : ملا ال جتلسي ميس ؟

 فنظر  اليه مث التفت  ايليا و الزال  واقفة .....

 سني ؟: ملا أن  هنا اي اي

 فاعتدل  جبلسيت و رفع  ساق فوق االخرى و بنربة زاد  توجسها .....

 : رمبا ألن لديِك كل اإلجااب  اليت أُفتش عنها !

 : عن أي إجااب  تتحدث ! أعتقد أنك تطرق الباب اخلطأ اذهب إليها و اسأهلا ما شئ  ، أان ال أعلم شيء !

 .فتقدم إليها توفيق خطوا  و هو يشري حنوي ....
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 : أعتقد أنه ال يصدقك ، و لنكن منصفني فهو حمق !

 فرتاجع  و القلق و الرهبة اعتل  حمياها ، و ببسمة ساخرة منه .....

: كل شيء كان يسري أبفضل ما يكون حىت ظهرِ  أنِ  ابملشفى ، مث انقلب الوضع كله رأسا على عقب ! بداية من 
بعد أن كان  حتتمي بني ذراعيه دفعته بعيدا عنها ! و االن ختربيه أنِك ال  رفع احتياطا  األمان ! هناية ابنقالهبا ضده ،

 تعلمي شيئا !حاويل جمددا لكن تلك املرة جبهد أكرب  !

 مث نظر إيليا و عاود النظر إليها و مهس أبذهنا بصو  مسموع يل .....

أتملي ابحلياة ميس ! أم أن الليلة سيكون : فصدقا ال أعلم إىل مىت ميكنين السيطرة على غضبه ! و أعتقد أنِك الزل  
 السطر األخري بقصة حياتك ! 

فوصل  أنفاسها إىل جملسي ، و طفى العرق بكل أرجائها فتخط  توفيق و أوصاهلا تنتفض خوفا ، و تركتنا خلف 
 ظهرها و بتلعثم رعبها .......

 : أخربتكما ال أعلم شيء ، و ليس لدى ما أقوله .

 اجته  حنوها ....فهمم  من جملسي و 

 : حسنا هناك شيء ختفيه اميا عين ، و أنِ  تعلميه و ستخربينين به االن !

 : أخربتك .. ال أعرف عن ماذا تتحدث اي ايسني !

 فأمسكتها من ذراعها و غضيب يركض بصدري حنوها ....

 : ماذا تفعل اي ايسني ؟

 على ذراعها بقوة أتوه  هلا  ....اقرتب  منها و بنربة وعيد اخنلع هلا قلبها ، و أان أطبق 

: دعيين أخربك أنين سأفعل أي شيء ابلكون لتكون اميا يل ! و سأحطم كل ما يقف بيين و بينها ، فال تدعيين أضعك 
 برأس القائمة !

مث دفعتها اىل االريكة بقوة أتمل  هلا و اندفع  حنوها بغضيب و لوي  بعض من خصال  شعرها حول معصمي فعلى 
 وهاهتا و تعلق  عيناها بتوفيق تستجري به ، فرفع كفيه يف اهلواء ابستسالم .....صو  أت



 

  

221 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 : أنِ  هي من تريد استنساخه ! هيا تفضلي انسخي منه ما شئِ  !

فجذب  شعرها حبنق فتحول  عينيها إيليا و عل  أتوهاهتا و انفرط  دموع أملها ، فصح  فيها بغضب انتفض  له 
...... 

، ألنِك مل تري فلما ال ختتاري الطريقة االسهل ! إبخباري ما أريد ! ألنين سأعرفه أبي طريقة كان  : ملا ال تبدئي 
 األصعب بعد ! 

 : ال أعرف شيء، أقسم لك ال أعلم أي شيء 

 فالتفف  خلف األريكة ، و جذب  شعرها مبعصمي للخلف بغضب أعىت ....

 : ملاذا مجيعكن يفضلن الطريق األصعب ! 

صرخ  به صفعين سرك الصغري معذبيت زلزل كل أرجائي مثلما زلزهلا عشقك ، حىت أن سرك أفقدين النطق  فصفعين ما
حلظا  و أفقدين التوازن ، أخرجين من الزمان و تعدى يب حدود الواقع و اخليال متاما كهواِك ، فزعين حني صرخ  به 

 أبمل و وجع ....

 ألول !: اميا تزوج  مرة من قبل ، كرمي ليس زوجها ا

صفعين ما قالته ! أوقفين دون حراك انعقد لساين عن الكالم ، شعر  أبن عقلي توقف عن التفكري شعر  به يسقط 
يف الفراغ و اعتدل توفيق مبجلسه و الدهشة متلئه ، ساد الصم  الفادح بنا مجيعا حلظا  ختلله صو  أتوهاهتا و هي 

 ، مث تساءل توفيق و كأنه مل يسمع ....  تتحسس رأسها املتأمل بعد أن ترك  شعرها من يدي

 : هل قليت تزوج  من قبله ؟ 

 : نعم تزوج  حىت تُفل  من قبضته إال أهنا مل تفلح ، فعاد و أطبق عليها !

فتقدم  و جلس  اىل الكرسي املقابل هلا أحاول مللمة ما بقي من عقلي الذي تبدد بني طياتك و ألغازك حبيبيت 
، أمحق أان اعتقد  أنين لو فكك  طالسم لغزك ستنتهي حرييت إال أن االجابة ألقتين ابليم !  ألغازك اليت ال تنتهي

ألقتين ببحر ليس له قاع و ال يبدو له شط ، فقد سحبتين من مساء التيه و ألقتين بشاطئ احلرية! مل خيرجين من تقلبا  
 دواما  األفكار يب سوى ما تساءل به توفيق ....

 زوج  لتهرب منه و أعادها ؟ ملا ال توضحي كالمك ميس ؟ : ما معىن أهنا ت
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 فاعتدل  و رفع  رأسها لألعلى و الزال  شهقا  األمل و الدموع بنربهتا ....

: قبل ظهور كرمي يف حياهتا بفرتة قصرية تعرف  اىل شاب عريب مل يكن مصراي لكين ال أذكر من أي أصل هو ، عدانن ، 
يرتدد عليها العرب ُفنت هبا بدأ يتودد إليها ، ابلبداية كان  تصده مث بعد ذلك تعلق  به  حني رأها إبحدى املقاهي اليت

، و حني ظهر كرمي ابلصورة و بدأ مالحقتها و بدأ عمها ابلضغط عليها للزواج بكرمي حىت خيرج من ضائقته املادية و 
لزواج من كرمي ، ابلبداية رفض  لكن مع هتديدا  هدد أبنه سيجربها الزواج منه ! أقنعها عدانن ابلزواج كي ال جيربها ا

 عمها و مالحقة كرمي وافق  ، و ابلفعل تزوجها عدانن دون ان يعلم عمها ، مث أخربته بعد ذلك .

 فسألتها و الزل  أحاول مللميت من صفعيت .....

 : اذن كيف انته  مراكبها بشواطئ كرمي مرة اخرى ؟

 ....فصفعتين إبجابتها الثانية .......

 : قُتل عدانن بعد اسبوع من زواجهما !

 فاعرتاين فزع مفاجئ من صدميت الثانية و انتفض توفيق هو االخر من جملسه و ابدرها ....

 : ماذا ؟ قُتل ! 

 فرفع  عينها حنوه و بصو  بدا هادئ على عكس كالان ..... 

أن السائق كان مسرفًا ابخلمر فخرج عن مساره و : نعم ، قُتل ! فقد صدمته سيارة أثناء سريه على الرصيف ! قالوا 
 ُأغلق  القضية ! و مل ميسكوا ابلقاتل حىت االن ! و ال أعتقد أهنم سيمسكون به  !

 مث التف  حنوي  ....

 : مث تزوجها كرمي أبخر يوم بعدهتا و مل يعلم أحدا أي شيء عن مسألة عدانن من بدايتها إىل هنايتها !

ما فعل كرمي و ماذا كان  تعين سابقا أبنين لس  مثله ، فتساءل توفيق بغباء و كأنه مل يفهم بعد  حينها ترامى إىل عقلي
.... 

 : هل تقصدين أن كرمي من فعلها ؟ 

 فابتسم  ميس بسخرية من سؤاله ......
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من كرمي ،  : حسنا لنُقل أن الصدف كثرية هبذا العامل ، و الشخص الوحيد الذي وقف اىل جانبها و حاول أن حيميها
تصدمه سيارة و هو يسري فوق الرصيف ! و مل يرى أحد شيء أو يقبض عليه ! ال أعتقد أن القدر سخي معه إىل هذا 

 احلد !

 فعاد و سأهلا توفيق و الزل  على صميت ....

 : رمبا هي صدفة ! هل من دليل على أنه من فعلها ؟

 يل يدينه ! : هل أن  أمحق توفيق ! أتعتقد أن كرمي سيرتك هلم دل

 مث صمت  حلظة و عاود  النظر إيليا .....

: بعد زواجهما بفرتة قصرية عاد ذا  ليلة منتشي فتشاجرا و طلب  منه اميا الطالق ، فذكرها أبنه خيشى أن حيدث هلا 
 تا ! أو أحد هتتم له مثلما حدث لعدانن ، و هددها أبهنا لن تكون لغريه و لن يقرهبا سواه فهي ملكه حياً أو مي

حينها بدر إىل ذهين سبب خوفها الشديد منه حلظتها فقط أيقن  سر ثقته أبهنا ملك قبضته ، ملا يتحكم هبا كما يشاء 
 فخرج  عن صميت و سألتها .....

 :  هذا سبب خوفها منه و تلبية كل ما يريده ؟

 فأمال  رأسها اجيااب ....

اوالهتا ابعادك عنها ، فهي ختشى عليك منه إن علم مبا يف : و لذا  السبب تبعدك عنها بكل الطرق ! هذا سبب حم
قلبيكما أن ميسك بسوء ، فهي مل تسامح نفسها على ما حدث لعدانن ، و ختشى أن حيدث لك ما حدث له ! لذلك 
حىت و ان ترك  كرمي فلن تكون لك فأن  ال تعلم كم حتبك ! و إن حدث لك مكروه لن حتتمل ! ما ابلك ان كان 

 كروه بسببها !!!هذا امل

 حينها دار بعقلي أبن هناك شيء مفقود ، هناك شيء مل ختربين به بعد ....

 : و ما الذي حدث ابملشفى حتديدا ؟ ملا انقلب  ضدي ؟

 فصمت  و هي تُقلب نظراهتا بيين و بني توفيق ، فصرخ  فيه .....

 : ميس !
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 فانتفض  من جملسها فزعة .....

أصدقائنا املقربني إبجنلرتا أخربوين أهنم مسعوا أبن إخوة عدانن كانوا حيتفلون أمس أبحد  : حسنًا ، لنقل أن بعض من
 املالهي الليلية ألهنم انتقموا ملو  أخيهم !

 فهم توفيق واقفا ، و هو يتساءل .....

 : تقصدين أهنم من حاولوا قتل كرمي ؟

 ترى توفيق أنك تؤمن كثرياً ابلصدف؟ : أخربين أن  ؟ هم حيتفلون بنفس توقي  حماولة قتل كرمي! أال

 فهمم  واقفاً .....

 : لذلك طلبِ  إيليا محايتها خوفا من أن حياولوا قتلها ؟

: لس  متأكدة ، ال أحد يعلم مبا يفكرون ؟ رمبا يعتقدون أهنا السبب ؟ فيحاولون قتلها هي االخرى ! غري أن ال أحد 
 يعلم كيف سيكون رد فعلهم عندما يعلموا أن كرمي مل مي  ! 

 صمت  حلظة ....

دك أن تتورط هبذا فالوضع : لذلك أبعدتك عنها اليوم ؛ فال تريدك أن تتأذى ، ال أحد يعلم ماذا سيحدث ؟ ال تري
أصبح االن أسوء كرمي من انحية و إخوة عدانن من انحية ، ختشى أن ُتصاب مبكروه وسط دوامة ال قارب لك هبا أو 

 شراع  ! 

 فتقدم  حنوها خطوة .....

 : إن كان  هي وسط تلك الدوامة ، فكل قواريب هبا ! 

 هلا حاجيب حبزم .....و بعد أن التف  لتوفيق ُعد  و التف  إليها و رفع  

 : سأمخن أن ال شيء أخر ال أعرفه أو تواريه أنِ  أو هي عين ؟

 : كال أقسم لك ال شيء أخر ، هذا كل ما أعلمه !

 : ال أريدها أن تعلم أنين كن  هنا أو أنِك أخربتين شيء !فتقدم توفيق حنوي .....
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 : حسنا لك ما تريد . 

 فسألين توفيق ....

 فعله اآلن ؟: ما الذي تنوي 

 : سأخربك يف الطريق .

 

**** 

غادران منزل ميس و قد انكشف  أمام عيين حقائق كثرية كن  أجهلها ، انكشف أمامي كل ما كنيت تواريه           
عين ، أخذ  جتري يب أفكاري بكل مضمار اترة ، عقلي مشت  حياول ترتيب كل جزء جبوار االخر ، قليب مفزوع ينتابه 

 قلق عليِك ، توالين اهلم و احلزن ختوفاً مما هو قادم ، ظلل  غارقا بدواميت إىل أن التقطين منها توفيق .....اخلوف و ال

: أتعتقد حقا أن كرمي هو من قتله ؟ أان أعلم أنه أمحق و قد يفعل أي شيء لكن القتل ليس أي شيء ! أتعتقد أن كرمي 
 يفعلها ؟

ا . أن  ال تعلم كم ختافه و إىل أي حد ختشاه ، إن رأي  الرعب الذي ميلئها منه  : كال ال أعتقد !  أان متأكد أنه فعله
 كن  أيقن  أنه فعلها ! كن  أعلم أن هناك شيء جيعله يتحكم هبا لكن مل يصل يب شيطاين إىل القتل !

 فنظر توفيق حنوي بقلق .....

 : ما الذي تنوي فعله االن ؟

 ليس كذلك ؟: لديك الكثري من املعارف إبجنلرتا أ

: نعم ، فلدينا الكثري من املعارف الذين جتمعهم بعض األعمال أبدهم ، لكن ملاذا تسأل ؟ مباذا تفكر اي ايسني ؟ و 
 ماذا تريد ؟

 فتوقف  ابلسيارة إىل جانب الطريق ، و التف  حنوه .....
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حادثة قتله ، و األهم هو كل شيء  : كل شيء ، أريد أن أعلم كل شيء ابتداًء مما قالته ميس عن زواجها بعدانن حىت
 عن إخوته و كيفية الوصول إليهم !

 فانتفض مبجلسه و هو ينظر إيليا و القلق يعرتيه ....

 : الوصول إليـــ  ، إيالم ختطط اي صديقي ؟

 : ستعلم فيما بعد .

 : ليس من بعد ايسني ؛ ستخربين االن ما تنويه !

 فنظر  له بضيق ....

 : توفيق ـــــــــ

 فقاطعين و هو يضع كفه على كتفي ......

: أان أخاف عليك اي صديقي حنن نتحدث عن القتل هو قتل و هم حياولون قتله كل احلسااب  اختلف  االن ؛ وإن 
تغاضينا عن إخوة عدانن فليس هلم بك شأن ! فماذا عن كرمي إن علم أنك تسعى خلفها ؟ إن كان فعلها مرة فلن 

 ! أرى أن اميا حمقة بقرارها ابتعد عنها ال تُلقي بنفسك بدوامة سيسقط كل من خيطو داخلها ! يتواىن عن فعلها اثنية

 فصح  فيه بضيق مأل صدري .....

: لن أتركها توفيق لن أتركها ، و هذا ليس قرارها ليس من حقها أن مُتلي على قليب ما يفعله ! ال حيق هلا أن تقرر عين ! 
بها و االن هُتلكه بغياهبا ! كيف حيق هلا أن تدفعين عنها خوفا عليا ؟ و ال حيق يل خويف عليها ال حيق هلا أن هُتلك قليب حب

! و كيف يل أن ُأجن هبا عشق و أختلى عنها ؟ أي عشق هذا الذي جيعل قليب يقف يرقُبها و هي مُتس أبذى و ال حيرك 
 ساكنا ؟ 

 فخفض عينه و هو حيرك رأسه ابستسالم .....

لن أستطيع أن أُثنيك عن ما تريده ! سأقوم ببعض االتصاال  و سنرى إىل أين سنصل ! لكن عدين أنك : أعلم أنين 
 لن تفعل شيء قبل أن خُتربين به أوال !
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فعد  و انطلق  ابلسيارة بعد أن وعدته مبا أراده ، فوعدي أبن أخربه لن يوقفين عن فعل ما أريده ! مل أذهب إىل 
لٍل ببعض االجتماعا  و األعمال اهلامة ، و مل أستطع ترك طلع  هو االخر حىت ال يلف  املشفى يومني متتاليني متع

األنظار بوجوده الدائم ! خاصة بعد أن اتصل يب و أبلغين أنك طلبِ  إليه الرحيل و أصررِ  على هذا ! فأمدين توفيق 
خ أمام ما تبتغيه ، فقليب يُليب لِك كل ما أبحد أفراد احلراسة الذين يعملون لديه و يثق به ؛ فليس أمامي إال أن أرض

 ترغيب دون تفكري ، فأنِ  هي العنيدة اليت أتعبين ضعفي أمامها و خنوع روحي هلا !

 

**** 

ابليوم الرابع ذهب  إىل املشفى مع جدي لالطمئنان على صحة كرمي ، أراد جدي الذهاب إىل حجرة الطبيب            
الدخول إليه، حينها ذهب  وحدي إىل غرفة كرمي مل أراِك ابملمر و كان ابب الغرفة للتحدث عن حالته الصحية قبل 

موارب قليال ، و قبل أن أدق الباب لدخول عليه مسع  صوته منزعجا ! وحني اختلس  نظرة من بني طيا  اببه كان 
رة عنقك إبحكام و يُقربِك يرقد إىل السرير نصف مستلقي ذراعه اليسرى معلقة إىل رقبته و بيده اليمىن ميسك مبؤخ

 إليه عنوة ، و هو يصرخ بوجهك حبدة مكظومة حىت ال يسمع أحدا إال أهنا تسلل  إىل ُأذين  ......

: محقى يعتقدون أنين من قتله ! لكن ابحلقيقة أنِك من قتلته حبيبيت ! أنِ  من قاده إىل هالكه ! إن مل حتتمي به لكان 
 حي يُرزق ! أرأيِ  أنِ  هي من وصل بنا مجيعا إىل هذا الوضع ! 

 .حاولِ  اإلفال  من يده لكنك مل تستطيع ، فسابق  دموعك أتوهاتك املكظومة ، فاسرتسل ......

: و تلك ستكون احلال لكل من يقربك عشقي ! ال تعتقدي أنِك ستفلتني من يدي اميا ! فأنِ  يل ! و ال تفكري أبنِك 
 تستطيِع اهلروب مين كما حاولِ  السفر دون رغبيت ! هذا يثري غضيب و أنِ  ال ترغيب هبذا حبيبيت ؟

 فأومأِ  له برأسك و أنِ  جُتيبني بصو  متأمل .....

 أريد اغضابك . : كال ال

حينها دفعك بقوة حىت أنِك اصطدمِ  ابحلائط خلفك ، اعتالين الضيق و رغبة جاحمة بفتح الباب و االجهاز عليه فال 
حيتمل قليب رؤيتك تتأملني ؛ إال أنين متسك  مبا بقي لدي من عقل تراجع  خطوا  للخلف حني ظهر جدي ابألفق و 

متظاهرا أبنين ُأهني مكاملة ، حينها دلف الطبيب و تبعه جدي مث تبعتهما ، هو يسري جبوار طبيبه ، فأمسك  هاتفي 
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حلظتها كنِ  هتمني ابخلروج من محام الغرفة ، ألقيِ  التحية إىل جدي و أنِ  تغتصبني بسمة على وجهك للجميع ، 
الطعام الذي صرح به  جتاهل كالان النظر إىل االخر ! اطمئن الطبيب عليه مث غادر ، فتبعتيه متعللة إبحضار بعض

الطبيب ، فسأله جدي عن ان كان يعلم شيئا عن من حاول قتله ؟ لكنه ابلطبع نفى أي فكرة لديه عن من فعلها وأقر 
أبن ليس لديه خصوما  مع أي شخص قد تصل إىل القتل ! حاول التطرق إىل العمل لكن جدي هناه عن التفكري 

ا كن  صامتًا طوال جلستنا إال من بعض اإلمياءا  و االبتساما  بشيء أهم من صحته ، أما أان فلم أقل شيئ
املصطنعة ، إىل أن أتى جدي اتصال خيص العمل لكنه مل يرغب بتلقيه فطلب إيليا الرد بدال عنه فخرج  من الغرفة 

و كعاديت سبقتين لتلقي االتصال ، و بعد أن أهنيته حني التف  ابجلهة االخرى وجدتك تقفني بنهاية املمر أمام النافذة 
 ُخطاي إليِك .....

 : أمل ُأخربِك سابقاً أنين ال أريد أن أراِك تبكني ! حىت و ان كان دمعك ساحراً إال أنه يؤمل قليب !

 فانتفضِ  يبدو أنِك كنِ  غائبة بعامل أخر وكفك يسبقك ليمسح دموع عينيك اليت حاول  أن تواريها....

 : ايسني ، ماذا تفعل هنا ؟

 ن على شريكيت و صديقيت و حبيبيت و قليب و ـــــــ: اطمئ

 : ايسني ، توقف عـــــــ

 فوضع  أصابعي على فمك و أان ُأداعبك ....

 : دعيين أخربِك سرا فأعلم كم تعشقني األسرار !

 فتنهدِ  فطار  أنفاسك حُتيي صدري بعبريها .....

ادماين و لن متنعيين ادماين بِك ! أنِ  هي أنفاس قليب و ال ميلك : ُأحبك هذا قرار قليب و اختياره و قدره ، أنِ  هي 
أحدًا ابلكون أن يوقف أنفاسي ، فهي بيد من خلقها و من خلقها هو من أتى بِك إىل عاملي ، فقدري يُريدين أن 

 أتنفسك فما بيدي ؟

 فابتسمِ  و دموعك ترتاقص أبحداقك فمازحتك .....

 أو تُقرري لقليب أال يتنفس ؟ : فمن أنِ  لتعرتضي على قدري ؟

 : ال أحد !
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 فرفع  حاجيب و زد  مشاكستك .....

 : أخربته األمحق بذلك ! لكنه مل يستمع ؛ و عن الغرق ببحور الغرام مل ميتنع !

 تعجب  مالحمك اببتسامة ، فأجبتك دون سؤال ......

 : أقصد عقلي األمحق ، لكن أتعلمي مباذا أجابين ؟

 رية و زاد  بسمة عينيِك ، فُعد  و استحثثتك احلديث .....فهززِ  كتفيِك حب

 : هيا مخين اميا ؟ تعتقدين مباذا أجابين األمحق ؟

 فتنهد  مستسلمة و الزل  صامتة ، فبادرتك .....

: حسنا قال يل أن  هو االمحق ! فهي نبضك و أنفاس روحك ، جوهر ذاتك و ما جيري بشرايينك ، هي ما يُبقيك 
ياة قمر ينري دروبك خيشاه ظالم لياليك ، هي الشك و طريق اليقني ، الواقع و أوهام اخليال ، هي احلقيقة على قيد احل

و حبور السراب ، االرض و حدود السماء ، هي الرُشد و الضالل ، املمكن و درب املستحيل ، هي البداية حلم ليس 
تدور برحاها ! هي من صار اشتهائك لقرهبا أشد من له هناية ، فشمسك تشرق من عينيها و تغرب بكفيها ، و روحك 

 رغبتك ابحلياة ! هي هنرك ! 

 فصم  حلظة ، و قد غرق  عينيك ببحري ، و اقرتب  خطوة منِك .....

: محقاء حبيبتك إن اعتقد  أنك قد تبتعد عنها فمن يعشق ال ميلك خيار االبتعاد ، فالفراق رفاهية ال ميتلكها 
 دك و ال بيدها ! كأس مل حيتمل كالكما مرارته سابقاً فلما ستحتملون االن؟  العشاق ! قرار ليس بي

 : ايسني ــــــ

 فأسكتك حبركة من أانملي على فمك ......

: ُأحبك اميا و مهما فعلِ  و مهما حاولِ  لن أختلى عنِك ، ليس االن و ليس الحقا و ال بعد ألف عمر على عمري 
مكان و لن ميسك مكروه ما حيي  ، هذا وعد قليب لِك و لن تُثنيين عنه أو عنِك مهما  ، أان هنا و لن ُأغادر إىل أي

 حدث و مهما فعلِ  فأنِ  يل ُمعذبيت ! 

 : تقول عين أبنين هي العنيدة ! فماذا تكون أن  ؟ ملك العند ابلكون ! أال تعلم لالستسالم سبيل  ! 
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 حلبك و غروره هبواِك .... فرفع  لِك حاجيب و ابعتزاز قليب بعشقك و امتنانه

: أان فقط ُأحبك ! وإن كن  مِلًك فألنِك حبيبيت و قلبك يل وطن ! و استسالمي أعلنته و أقرر  به دون قيد أو 
شرط أمام عينيك أبول نظرة ألقيتين هبا بسهم هواِك الذي أصاب القلب و سلب العقل و امتلك الروح فصر  أسري 

والغرام فسلسليت شيطاين وأجلسه عشقِك على ُبساط األدب و الطاعة ! فما عاد  هواِك !  وكلي أقسم لِك ابحلب
يري غريك و ال يسمع سواِك ! فرفقًا أبسريك يف اهلوى مواليت ! فرتفقي يب يف العشق و يف الغرام ، فلم أخطو قبلِك يف 

قلبك ال حيتمل آالم الفراق! عشق امللكا  دروب ! و زيدي ترفقا ابلقلب يف اهلجر و ليايل الغياب فنبضي أسري 
فرتفقي ملكيت فمن شيم امللوك يف الغرام و امللكاِ  الرفق أبسري وقف مبصافهم ملك ما أحىن قلبه سوى سحر عيناِك 

! 

 فهمسِ  يل بلمعة دمعاتك بني جفونك ..... 

يصف طغيان هواك  : ال أجد ما أقوله بعشقي لك ، فُأحبك ال تكفي قطرة من أهنار غرامك بداخلي ! ما من شيء
بقليب! يصف جحيم قليب بغيابك ! لكن ميكنين احتمال كل هذا ! ميكنين حتمل عشق بيننا بال أمل ! ميكنين حتمل أن 
تكون أمام قليب و ال جيرؤ اقرتابك ! ميكنين حتمل استبداد اشتياقي إليك ! لكن ما لن حيتمله قليب أن مُتس أبذى ! فلن 

 ــــأحتمل أن ميسك مكروه بســـ

: احلياة و املو  بيد من خلقهم فقط ، ال ميلك أحد أن يعطيهم أو يسلبهم غري من وهبهم حبيبيت ، فلن ميسين شيئا 
 إال حني أيذن له ريب أبن ميسين ، و هو لن يكون ذنبك بل هو قضاء ريب و مشيئته ! 

 : و نعم ابهلل . لكــــــــ

لِك و قليب ذائب بنظراتك الرائقة اليت تبدد  بسمائها غيوم  وضع  اصبعي على فمك فصميت ابستسالم ، ابتسم 
الدموع ، فأغرقتين بعذوبتها و سحرها الدافئ بليل شتوي عاصف دفء نبضايت و سكن  له عواصف روحي ! 
فامتد  أصابعي متسح عنِك دموعك ، حني فاجئين جدي بندائه يل ! فانتفض  و تراجعِ  خطوا  للخلف و 

ا و مألها اخلوف ! فأشر  إليِك أبن تظلي مبوضعك و ال تتحركي ، مث التف  إليه و تقدم  حنوه عينيِك تبدد صفائه
 متصنعا اهلدوء و اببتسامة هادئة اقرتب  منه وتساءل  ...

 : هل انتهي  اي جدي ؟

 فشاكسين ....
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 : هل انتهي  أن  ؟

 فالتف  حنوك بنظرة خاطفة متصنعا عدم املبالة ......

ابحلديث اهلام هو عن العمل و املزرعة ، غري أنين حاول  معرفة إن كان أخربها كرمي أي شيء عن من حاول : هو ليس 
 قتله ؟

 : و هل أخربتك شيء ؟

 : كال ، قال  كما قال هو ابلداخل ، ال يعلم ! 

 فابتسم جدي و هو يدب بعصاه االرض .....

 من عودته ، أشعر أنه مل يعود وحيدا !: لندعو هللا أهنا انته  إىل هذا احلد ، فبدأ  أخشى 

 فنظر  إىل جدي بتعجب و دون أن أسأل أجابين ....

 : يبدو أن األمحق عاد و لديه من املتاعب ما سيوصله اىل قربه ! 

 فسألته ابهتمام و كنا قد وصلنا إىل السيارة .....

 : أن  مل تصدق أنه ال يعلم من حاول قتله ؟ 

فعامل املال و األعمال هو أفضل مكان لتكتسب أعداء و ختسر األصدقاء ! لكنها تظل ابلنهاية : مجيعنا لدينا أعداء ، 
عداوة و ال خترج عن اطار الصراع على الصفقا  ، تظل حراب ألجل املال حراب تُزهق هبا املبادئ و املُثل ! ضحاايها 

اعلم أنك ختطي  احلدود ! اعلم أنك وضع  األخالق و الضمائر ! لكن ال تُزهق فيها األرواح ! و حني حيدث هذا ف
قدمك ببداية هنايتك، واألمر ليس مبعضلة أو أزمة كونية فحدود القتل تظل معلومة فال يُطالب ابلدم إال من ُسفك له 
دم ! و ال يسعى خلف القتل إال من قُتل ! ال يهم الطريقة فالقتل ابلنهاية واحد ! و ال أعتقد أن ازهاق األرواح ذنب 

يتوه عنه صاحبه! فكل نفس تعلم مبا أمث  يداها ! فقد ينسى العبد خري فعله أو يتوه عن طاعة أقدم عليها ! لكنه  قد
ال يتوه عن وزر ارتكبه أو خطيئة اقرتفها مهما صغر ! فما ابلك ابلكبرية اليت قد تدفع صاحبها للسعي خلف انتقام 

 طريقه الدم ! 

 فه على عصاه  .....مث التف  إيليا و هو يتكأ بباطن ك
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: األمحق يعلم من حاول قتله ! و مادام هو صام  فقليب يُنبئين أنه يستحق ! فصدري يوسوس يل أبنه اقرتف ما 
فربك ليس غافل عن ما يفعله عباده ! لكن ‘‘ كما تدين هبا تدان ’’  يستحق عليه ما حدث له ! فتلك هي احلياة  
حاسب فيه على ما اقرتفه من ذنوب ! فال يغرنك ابلدنيا خدائعها و ال لكل منا موعده ، ُكتب له وق  معلوم سيُ 

 تستبطئ جزائك ربك فيها !  فكال منا ستأتيه ساعة حسابه و سُيجازى مبا قدمته يداه فال مهرب له و ال مفر !

 هذا هو جدي حبكمته و فطنته! فبجلسة واحدة معه و بضع حلظا  اكتشف ما يواريه  !

ج كرمي من املشفى و عاد إىل املنزل ، و مل يستغرق الكثري من الوق  حىت عاد إىل ما كان عليه! فقد بعد بضعة أايم خر 
عاد إىل السهر و االفراط يف الشراب و كأن ما حدث مل يكن ! توال  األسابيع التالية ثقيلة فكلي متخوفاً مما هو قادم 

إبجنلرتا حتدثوا إىل اخوة عدانن و ابلطبع حاولوا التنصل أخاف أن ميسك مكروه ! حىت أخربتين ميس أن أزواج ُأختيه 
من قتل كرمي ألخيهم ، فليس لديهم دليل على أنه من قتله ! لكنهم ابلطبع مل يصدقوا ! فهم يوقنون أبن كرمي من فعلها 

م أخرجوِك . و هذا زاد ختويف و توجس قليب مما هو قادم ، حىت هدأ  لوعيت عليِك حبيبيت و ذلك بعدما أتكد  أبهن
 خارج دائرة انتقامهم ! رفعوا أيديهم عن كرمي ابلوق  احلايل ، و ذلك بعد اتفاق بيين و بينهم !!!!

فقد جنح  مبقابلتهم ، بعد أن قام توفيق برتتيب لقاء بيين و بينهم بلبنان دون معرفة أحد ، أو هكذا اعتقد  ! فقد 
يت إىل لبنان من البداية ، و ابلطبع مل يرتكين توفيق فقد صاحبين حرص  أال يعلم أحدا عن هذا اللقاء أو حىت مغادر 

نصف عقلي بتلك الرحلة اخلاطفة ، لكن كان هناك شخص أخر يعلم  ! و أيضا تالعب إبخوة عدانن و جعلهم 
يعدلون عن عنادهم ! لكن ما يهمين أن هذا انتهى لصاحلي ! فكل ما مهين و حرص  عليه هو أن يكون أمانك 

قبل أي شيء ، أن تظلي خبري خارج أي صراع هو النقطة الفاصلة اليت لن أقبل هبا نقاش أو مفاوضة !  فلن  حبيبيت
أقبل أن ميسك مكروه يف دوامة مل ترحلي إليها بل ُأجربِ  على الدخول هبا ، فانصب كل حديثي معهم حول ابعادك 

اليت لن تقف عند حد ! فاالنتقام ال يصل أبحد إىل أي  عن دائرة حنقهم و غضبهم دائرة انتقامهم تلك الدائرة املفرغة
مكان هو فقط أن تقف وسط الال شيء أن تغرق يف الفراغ ! و لن يقبل قليب أبن تسقطي بينهم صريعة قدر ألقى بِك 

 وسط حبر ليس لِك به مالذ ! أما فيما خيص أمان كرمي فهذا أمر كان له اتفاق اخر !!!!!!!!!!!!

 

 

**** 



 

  

233 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 

 

 

 

 

حوصر قليب هبواِك  و ضاع بغيوم العشق ؛ فأحبر ببحور الغرام دون قارب 
دون شراع ُمعتد بغرور األوهام ؛ فانقلب عليه هنر الغرام ؛ و أضحى غريقك 

 يف اهلوى ؛ أسري عينيِك بسالسل األشواق
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توال  االايم هادئة بعد صخب الفرتة السابقة بكل ما محلته بني طياهتا من أمل و ختوف من اجملهول ، زاد             
توغل العشق يب و كلي ممتنا هلواِك مستبشرا بعينيِك ، أراِك على فرتا  متقطعة قد ختلو كافة لقائتنا اخلاطفة من احلديث 

 أن رؤيتك كل ليلة تلصصًا من غرفة املكتب هُتدأ لوعيت و تُزيح الكثري عن قليب ! و الذي قد يكون متعمدًا منِك ، إال
، كل شيء يسري حسبما أريد ، أحوال كرمي املادية تزداد كل يوم سوء ، زاد  خسارته على طاوال  القمار زاد  

دسيه ضده ! حىت أن بعضهم عثراته مع املقاولني و املوردين و اليت قد يكون يل بعض الشأن هبا ! زاد  تقلبا  مهن
قد انسحب من مكتبه اهلندسي لسوء ادارته ، حاول اقحام نفسه ببعض االعمال االخرى و بعض املناقصا  اهلندسية 
اليت ال يعلم عنها شيء ! مما زاد من سوء أوضاعه ؛ أتى إىل مكتيب و سألين أن أعطيه الدفعة الثانية من أموال االتفاق 

عدها املتفق عليه ! و رغم أنين أعلم  أنه يريدها ليغطي هبا خسارته بطاوال  القمار! إال أنين املستحق بيننا قبل مو 
أعطيته و ابلطبع وقع األوراق اليت تفيد استالمه لتلك االموال مين بغرض االسراع بتسليم العنابر الثالثة و اليت مل يبدأ 

طلب مين جمهود إال أنه يقوم ابلعمل الشاق وحده ! فأعلم حىت ابألول منهم ! فحقيقة كن  أعتقد أن افساد أموره سيت
أنه جيد إبفساد أموره لكن صدقا مل أعتقد أنه ابرع إىل هذا احلد بتدمري كل شيء ! لكن العقبة الوحيدة ابلنسبة يل  

اإلمكان  كان  الوق  ! و ابلرغم من انفال  عقلي و قليب هبواِك إال أن توفيق كان يسيطر على هذا اجلانب مين قدر
، فدائماً يُذكرين أبن كل شيء جيب أن أيخذ مسار طبيعي حىت ال يشك أحدا بشيء ! حىت تلك الليلة مل أراِك ابلصباح  
كعادتك ُمعذبيت ! و حني ُعد  من العمل و جلسنا مجيعا إىل املائدة سأل  أمي يل يل عنِك ! حتديدًا عن صحتك ! 

 يل أبنِك سقطي و تورم وجهك ! حينها أملين قليب و انسحب  من حينها تساءل  سحر عن ما بِك ؟ فأجاب  يل
العشاء متعلًل أبنين أكل  مسبقًا ، حىت ال تُلح أمي بتناول الطعام . دلف  إىل حجرة املكتب و كلي معلق بشرفتك 

و بكل يغزوين القلق ألجلك فأمسك  هاتفي حاول  االتصال بِك لكن هاتفك كان مغلق ، حاول  مرارا و تكرارا 
مرة تكون االجابة واحدة هاتفك مغلق فبدأ يسري بقليب الشك و يزداد القلق به ، توجس  يب األفكار فهاتف  ميس 
أتساءل عنِك فأجابتين أبهنا ال تعلم سوى أنِك سقطي و هي مل تراِك ، ركض يب جنون عقلي ابلذهاب إىل يل يل و 

و متسك  ببعض من عقل يغادرين خوفا عليِك ، و بعد بضع السؤال عنِك و بعد أن مهم  للخروج و سؤاهلا عد  
ساعا  مض  ثقيلة و أان أنتظر ابلنافذة لعلي أراِك لكنين مل أظفر بطيفك ! فزاد توجس قليب خوفًا ، و بعد منتصف 

أن تعرتيه نوبة الليل بقليل و بعد أن خلد اجلميع إىل النوم و الزل  أنتظرك ابلنافذة ! و الزلِ  عين متتنعني ! قرر قليب 
 جنون لعله حيظى برؤايِك و االطمئنان عليِك ! 

قادين شوقي إليِك ، قادين إىل اببك ! فوجدتين أدق اببك بعد منتصف الليل ! جمنون ! أعلم لكن ما بيدي و الشوق 
 إليِك يُعميين ! فما ُعد  أرى أو أمسع و ما غريك ابلكوِن يعنيين !
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 ابجلنون ، فوضع  اصبعي على اجلرس و رفعته مرتني توقف  حلظة ! فخاطبين لسان وقف  أمام اببك يتهمين كل ما يب
حايل و عن ختطي اجلنون يف عشقك حُياكيين ! فاستمع  له و التف  مغادرا ! فأوقفين قليب و هو خُياطبين عن شوقا 

ائال : جنون العقل أحتمله أم إليِك يُؤمل صدري و يكويين ! فُعد  و التف  إىل اببك و دقق  اجلرس ! و خاطبتهما ق
 جنون قليب فيكويين ! و بعد أن انتظر  دقائق والزل  أدق اجلرس جاءين صوتك من خلف الباب لُيحييين ......

 : من ابلباب ؟

 فانتفض موضع خفقاين مع مهساتك .....

 : هذا أان حبيبتـــــــــي  !

 : ايسني  !

 وفاً عليِك !: نعم ايسني ، من ميو  شوقا و اشتياقا و خ

 فاستند  بكفاي إىل الباب و شعر  بكفاِك تالصق رحاي من خلف الباب ....

 : أُجنن  ؟ ماذا تفعل هنا االن ؟ فكرمي ليس هنا !

 فابتسم  ....

 : يبدو أن اجلميع يعلم جبنوين الليلة إال أان !

 صمِ  لكن أنفاسك وصلتين من خلف الباب الواقف بيننا .....

 هنا ، و أوقن أنه لن أييت االن . : أعلم أنه ليس

 كسرِ  صمتك بصو  متقطع بدا يل ابكيا .....

 : ماذا تريد االن ؟

 : فقط أن أراِك ، أخربتين يل يل أنِك سقطي يريد قليب أن يطمئن عليِك !

 فحاول صوتك اسكا  دمعك ......

 : احلمد هلل أان خبري .
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 فابتسم  و الزال  رحاي معلقة ببابك .....

 ذا كل ما أرغبه أن تكوين دائما خبري !: ه

 : هال ترحل اآلن ؟ أرجوك ألجلي ايسني ارحل !

 : أال ميكنين أن أرتوي بنظرة واحدة إليِك كي يهدأ قليب ! فلو تعلمي أنه سُيجن خوفاً عليِك و ال ميكنين منعه حبيبيت !

 صمِ  حلظة مث عاد يغزوين صوتك الباكي ......

 : ارحل ايسني أرجوك !

 : نظرة واحدة فقط حىت أستطيع الُسكنة و النوم !

 : صدقين أن  ال ترغب بتلك النظرة على األقل ليس الليلة !

 فرتاجع  خطوة للخلف و قد طار جنون خويف عليِك بصدري ......

 : اذن لن أرحل اميا !

 : ايسني ، أرجوك ـــــــ

 أعد أكرتث ، أو تعلمي شيئا أقسم أنِك إن مل تفتحي االن : لن أرحل سأظل ببابك حىت أراِك ، أو أييت هو ! فحقا مل
 أان هو من سيخربه بكل هذا العشق بيننا !

 : أخربتك سابقاً أنك جمنون ، كن  خُمطئة ، فأن  هو اجلنون حبد ذاته !

 فعد  و تشبث  يداي ببابك ..... 

مين عقد صربي و تعقلي معِك و يف هواِك  : أقسم لِك حبيبيت أنين يف عشقك أتشبث بكل ذرة يف عقلي ! فإن انفل 
 قد أقتل كالان ! 

مل تتفوهي بشيء ، فصم  حلظا  مث ُعد  و اسرتسل  لِك و أن أقبض بكفي على اببك ، و أسند جبهيت إليه هذا 
 الذي حيول بني قليب و بني عينيِك .....
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يُغادرين قليب ألجلك سُيجن خوفًا عليِك ، كل ما : افتحي حبيبيت ، كل ما يريده قليب أن يراِك ! ملاذا تفعل هذا يب ؟ 
 أريده أن أطمئن عليِك ترفقي يب ُمعذبيت فقليب يؤملين حبيبيت !

 : ال أريدك أن تراين هكذا !

: حبيبيت هذا يُزيد من قلق قليب عليِك ! غري أنين ُأحبك و ال أكرتث لكيف تبدين ؟ فأنِ  حمفورة بقليب أمجل نساء 
 وك حبيبيت ال تفعلي هذا يب !الكون ، اميا أرج

و بعد حلظا  بد  يل دهرا تتسلل فيها اليأس إىل صدري ، و بعد أن بدأ  أفقد األمل أبنين سأحظى برؤايِك فأعلم  
كم أنِ  عنيدة ، مسع  قفل الباب يُدار ، كاد قليب يُغادرين فرحاً ألنين سأنعم بلحظا  يطمئن فيها قليب املُلتاع عليِك 

لباب كنِ  تتوارين خلفه أطللِ  بنصف وجهك فقط ! و أسدلِ  شعرك على نصفه االخر ! غري أنِك . حني فُتح ا
تواريِ  جبانبك خلف الباب املوارب ! حني تالق  عيين و عينك ابتسم  يل ابتسامة قلبك الصايف و أنِ  متسحني 

 عن عينك الدموع  .....

 : اميا ! حبيبيت .

 الباب بيدك و تتوارين خلفه .....زاد  بسمتك و أنِ  متسكني 

 : أن  جمنون ، و جيب أن تتوقف عن هذا اجلنون ، أخربين أنك تتعاطى شيئا !

 : ابلطبع أتعاطِك أنِ  ُمعذبيت !

 : ايسني .. البد هلذا أن ينتهي ! جيب أن نتوقف عن هذا !

ين هبا نصف وجهك عين ، و حمل  ما قلتيها و أنِ  هتزين رأسك بعفوية ، و حينها حترك  خصال  شعرك اليت توار 
حتاولني أن تُداريه عين فتنهد  أبمل اجتاح صدري ، فوجدتين أمد يدي اليِك و أرفع عن عينيِك و وجهك شعرك 
املتديل عليها ، مددِ  يدك لتمنعيين ! فنظر  إليِك بنظرة صارمة أن ترتِك يدي ، فأمسكِ  يدي  بقوة و عينيك 

 جديد ..... عاد  تطفو هبا الدموع من

 : ايسني .. أرجوك ال تفعل  !
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فزاد فضويل أن أرى ما تواريه عين ؟ و ملاذا ؟ فرفع  عن وجهك كل خصالتك حينها اقتلعتين الدهشة و االمل ملا 
وجد  وجهك عليه ! فقد كان لونه أزرق و متورم بشكل كبري ، و عينك تكاد تكون مغلقة من شدة تورمه ، و شعر  

 ملس  أصابعي جبينك ،  فسألتك و قليب يكاد ينشق عن صدري .....بِك األمل حني 

 : ماذا حدث ؟ ما الذي فعل بِك هذا ؟

 أغمضِ  عينيك و أنِ  تعودين للخلف بظهرك حىت استندِ  بظهرك للحائط ....

 : ال شيء ، فقط سقط !

ذا التورم كل هذا الذي بوجهك كل فعاود  النظر بوجهك و التأمل به و ال أعلم ملا مل أصدقك ! فلم أصدق أن كل ه
 هذا األمل و الوجع فقط جملرد أنِك سقِط ....

 : كيف سقِط اميا ؟

 : فقط سقط ، سقط ايسني !

 : هو من فعل بِك هذا ؟

 : كال .. أان من فعل هذا يب ! أان فقط سقط ليس أكثر !

 حينها زاد غضيب ، فكل ما بداخلي ينبئين أنِك تكذبني و أنين حمق .....

 : اذن أخربيين كيف وقعِ  اميا ؟

 : كن  انئمة ، و ذهب  ألشرب فتعثر  و سقط على وجهي !

 فابتسم  بسخرية و أان أمسك بذقنك و أرفع وجهك ألعلى .....

 : أخربتك من قبل أنِك كاذبة سيئة أليس كذلك أضيفي إليها أنِك أنِ  هي األسوأ على اإلطالق حبيبيت!

 ــ: لقد وقع  ــــــــــــ

 و قبل أن ُتكملي رفع  عينيك إيليا فأعلم أنِك لن تكذيب و أنِ  تنظرين بعيين .... 

 : حسنا لنرى االن ، انظري بعيين حبيبيت و أخربيين أنِك وقعِ  !
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حينها غمر  الدموع عينيِك و تعال  شهقاتك و ارمتيِ  بني ذراعي ، و تلك كان  املرة األوىل اليت تندسني فيها 
ن  تبكني من اخلوف و األمل ، كن  أشعر بقلبك و هو ينتفض بني ضلوعي ! شعر  بِك ختتبئني داخلي ، أبحضاين! ك

طوقتك بذراعي بقوة أذابتِك بني ضلوعي ، و بصدري بركان غضب كم أود االن لو أقتلع رأسه ، و بعد قليل بدأ  
 نوبة ذعرك ختبو ، سألتك و الزلِ  بني أضلعي ....

 هذا بك  ؟ : ماذا حدث ملا فعل

 : مل يكن واعيا ، فقد أفرط يف احتساء اخلمر ، فقد زاد اسرافه بكل شيء و زاد  نواب  غضبه  !

 فضممتك إىل صدري و أان أمهس لِك حبنق ......

 : أنِ  حُمقة البد هلذا أن ينتهي  !

 : ايسيــــــ

 وضع  يدي على فمك ، و ملس  جبينك املتورم حبنو إال أنه آملِك ....

 حني يعود أخربيه أنين أتي  إىل هنا !: 

 : ماذا ؟ ماذا تقول اي ايسني ؟

 فرفع  خصالتك إىل خلف ُأذنك و أان أغوص بعينيِك .....

 : افعلي ما أقوله أخربيه أنين أتي  إىل هنا و أريده غدا أييت إىل مكتيب ابملصنع هل هذا مفهوم حبيبيت!

 : ايسني .. ما الذي تنوي فعله ؟

 يت و أان ُأداعب ذقنك أبصابعي .....فزاد  بسم

 : فقط افعلي ما طلبته إليِك ! اتفقنا حبيبيت !

 فأومأ  برأسك يل اجيااب و مل تقويل شيئا فبدا أنِك غرقِ  ببحور الدهشة و احلرية ، فعد  و ضممتِك إىل قليب .....

 : أعدك أن كل هذا العذاب سينتهي قريباً! 
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ُعد  إىل غرفيت استلقي  ابلفراش و كلي اثئر ملا فعله بِك ، فيكفيين صربا على كل مث قبلتك يف جبينك و ذهب  ، 
 هذا إىل االن ، أعتقد أن وق  التعقل قد انتهى !

 

**** 

 

ابليوم التايل أتى كرمي إىل املصنع ، طلب  إىل طلع  أن جيعله ينتظر ابالستقبال بعض الوق  مث بعد أن بدأ          
تر دلف إىل مكتيب . كن  ال أزال منشغال مبراجعة أحد امللفا  أمامي ، فرفع  وجهي حنوه بصم  يفقد أعصابه و يتو 

 و أشر  له ابجللوس مث عد  إىل النظر ابمللف و بعد حلظا  من صمتنا ابدرين هو .....

 : ماذا حيدث اي شريك ؟ أخربتين اميا أنك سأل  عين ابألمس ؟

 هام ، لكنين مل أجدك . : أجل كن  أريد التحدث إليك مبوضوع

 فابتسم بتوتر .....

 : موضوع هام ! أقلقتين اي شريك .

 فاتكأ  إىل املكتب بساعدي .....

 : إن مل أكن خمطأ حبساابيت ، فقد مر أكثر من اسبوعني بعد املوعد املتفق عليه بيننا الستالم العنربين األول و الثاين ! 

 ه بتوتر ......فوضع كفه على املكتب و هو يطقطق إبصبع

 : أمهلين أسبوع واحد و ُمدين ببعض املال و سأجنز كل شيء .

 فابتسم  بسخرية و أان أهم واقفا ، و ألتف  للجلوس ابلكرسي املقابل له ....

: أعتقد أنين أمهلتك الكثري قبل احلادثة و بعدها ، أما ابلنسبة للمال فقد دفع  لك ابلفعل الدفعة  االوىل و 
ابحلصول على القرض و أيضا أعطيتك الدفعة الثانية قبل موعدها على أمل أن أستلم ثالث عنابر غري أنين مل ساعدتك 

 أستلم شيئا !
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 : ايسني أن  تعلــــــ 

 فقاطعته حبزم ....

،  : ما أراه أنين أمهل  الكثري و دفع  الكثري و مل أحصل على شيء ! فالبناء متوقف بشكل اتم ابلفعل منذ عدة أايم
غري أن ما مت اجنازه ال يتعدى بعض أعمال احلفر و األساسيا  البسيطة ابلعنرب األول ! فال أرى أي شيء على أرض 

 الواقع قد جيعلين أعطيك املزيد ! 

 فاعتدل و هو حيرك يديه بتوتر ، و العرق يطفو بتقاسيم وجهه القلق .....

ع السعر أكثر من مرة ! و ال أستطيع جماهبة تلك الزايدة ! فماذا جيب : أخربين املقاول أنه أتخر من املورد ، غري أنه رف
 أن أفعل ؟ 

: أعتقد أنه منى إىل علمي أن هذا املقاول مل يستلم دفعاته من أمواله اليت لديك ، حىت أن أغلب مستشاريك اهلندسيني 
 مل حيصلوا على دفعاهتم هم االخرين !

 ثم .....فانتفض من جملسه و هم واقفا و هو يتلع

 : ماذا تقول اي شريك هذا كذب و افرتاء أعطيتهم كل أمواهلم ، إهنا شائعا  !

 : و الشائعا  أيضا تقول أنك خسر  الكثري من االموال على طاوال  القمار !

 : هذا مل حيدث اي شريك ، هناك من حياول تدمري صداقتنا اي ايسني 

 فابتسم  و أان أهم واقف ..... 

 ئعا  ، مىت سأتسلم العنابر  ؟ : جيد أهنا شا

 : دعين أعدل أموري اي شريك !

 : كرمي ال دخل يل أبمورك ! بيننا اتفاق و مواعيد للتسليم ! فمىت ستسلمين ؟

 : ملا ال تدعين أحتدث اىل جدك ! ألعفيك من أي حرج أمامه !
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و جدي ال حيق له التدخل بشيء! : لن أخربك أن ال شأن جلدي هبذا ! و لن أخربك أن هناك جملس ادارة للمصنع 
 لكنين سأخربك أبن جدي هو من اثر  ثورته ألجل هذا التأخري! و أان من مينعه عنك!

 فعل  وجهه الدهشة و عالما  التعجب املمزوجة خبيبة األمل فبادرته .....

املصنع يعمل بنصف طاقته  : استمع  اي كرمي كل يوم يتوقف فيه العمل بتلك العنابر أخسر أموال كثرية ! فال تنسى أن
ألجل تلك التوسعا  ، و أان أيضا لدي التزاما  جيب أن ُأويف هبا ! فلما ال تلتزم جبانبك كما التزم  أان ! فال أتذكر 

 أنين قصر  بشيء معك اي شريك ! فذكريين إن كن  قصر  بشيء!

 فانتبه من شروده ، و أجابين بتلعثم .....

 : كال ، لكن اي ايسيــــ

اذن فلتلزم مبا خيصك من االتفاق ؛ و ال تنسى أبن هناك شروط جزائية إن أخل أحدان ابلعقود ! هل أان واضح لك : 
 ... اي شريك !

 فتقدم خطوة حنوي و هو يشري بيده فتخطيته إىل مكتيب  ..... 

 : ايسني ـــــ

 ع  وجهي حنوه ....وقبل أن يكمل رفع  مساعة اهلاتف و طلب  من طلع  أن أييت إىل مكتيب مث رف

: أعتقد أن تلك املقابلة قد انته  ، سأنتظر أن أستلم العنرب األول بنهاية هذا األسبوع ، و أكون بذلك فعل  أكثر 
 مما ميكن فعله معك ! و ال تلم بعدها سوى نفسك هل أان واضح مبا فيه الكفاية لك !

 ــــــــ: هذا ال ميكن ايسني .. هناية االسبوع ! هذا مستحيل ايسي

 : انتهى احلديث  !

 مث وجه  نظري حنو طلع  الذي دلف حلظتها و بنربة أكثر غضب و حدة .....

 : أوصل كرمي بك اىل سيارته !

فرمقين بنظرة غاضبة ، متىن لو هدم املكتب فوق رأسي ، إال أنه غادر و كل ما به يشتعل غضبًا ، حىت أنه دفع طلع  
 !من أمامه أثناء مروره ابلباب 
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و كما توقع  فإنه غادر مكتيب متوجها إىل جدي ! ليتحدث معه و يطلب إليه أتجيل االستالم متعلل مبا مر به من 
عثرا  صحية و بعض العثرا  املادية ، لكن جدي أخربه أن ال شأن له ابلعمل فأان هو املسؤول عن كل شيء و ليس 

وعدا بشيء ! و يف نفس الوق  طالبه بتسديد جانبه من له حق التدخل لكنه سيحاول التحدث معي ، لكن مل يعطيه 
االتفاق ، غري أنه أخربه بشكل غري مباشر أنين كن  متساهال معه ألقصى درجة ، و أن هذا يُعد خطأ يف ادارة العمل ! 
 و هذا قد صدم كرمي كثريًا ، فكان رد فعل جدي صادم له متاما كما حرص  أن يكون ! فصدقا مل يكن هذا رد فعل
جدي حني حتدثنا بصباح ذلك اليوم فجدي كان الزال متأماًل فيه خريا ! حىت أنه طلب إيليا التمهل و اعطائه فرصة 
أخرى ، لكنين حرص  أن يُغري جدي وجهة نظره تلك حني أخربته أن عثراته املادية اليت يتحدث عنها بسبب خسارته 

و أصر هو على اهناء تلك احلماقة كما وصفها ، حىت أنه  على طاوال  القمار ! حينها اختلف  نظرة جدي لكل شيء
الم نفسه كثريُا ألنه توقع من كرمي أن ينجح هبذا ، فقد خاب  توقعاته أبن يعيد بناء نفسه و مللمة خيباته املتتالية و 

 بداية حياة أفضل !

بتسديد القرض األول حىت أنه أتخر ذهب كرمي إىل البنك حماوال احلصول على قرض أخر ، إال أهنم رفضوا ألنه مل يقم 
عن دفع األقساط األوىل له ، قام ابلعديد من احملاوال  معهم إال أنين أيضا قم  مبكاملة هاتفية هلم و أخربهتم أنه ال 
ميلك تسديد القرض األول و ليس لديه ما يقدمه للقرض الثاين ! و لديه الكثري من األزما  املالية لذلك رفضوا 

ض و طالبوه بتسديد القرض األول أو سيستويل البنك على األرض و بيعها ابملزاد العلين ، و ان مل تويف اعطائه القر 
 السداد سيلجئون إىل احملكمة لكنه مل يهتم كثريا لتهديدا  البنك فال شيء ابمسه ! 

كله ، خاصة أن األمر أخربتين ميس أنه حاول االقرتاض من أختيه و أمه إال أن أزواجهم رفضوا التدخل أبي من مشا 
ختطى العقود اليت بيننا أو الشرط اجلزائي هبا فأصبح  تلك أقل مشكالته ! بعد أن طالبه مهندسيه مبستحقاهتم اليت مل 
حيصلوا عليها و أيضا املقاولني اليت تعاقد معهم ، غري ظهور بعض الشيكا  اليت يدين هبا على طاوال  القمار ، و 

النيابة للحصول على أمواهلم ؛ حينها زاد  أزماته و كثر  األبواب املفتوحة ضده !  و قد  هدد اجلميع ابللجوء إىل
حرص  أال تُغلق تلك األبواب رغم حماوالته املستميتة للخروج من أزماته ، أو حىت أتجيل بعضها ببعض الوعود اليت مل 

راء حصتِك ابملزرعة ، فوافق توفيق لكنه يعد ميتلك غريها ! حىت أن أيسه دفعه ابلذهاب إىل توفيق و طلب منه ش
عرض سعر أقل من قيمة حصتك إال أنه وافق و قام ببيع مقر مكتبه اهلندسي ، لكن املبلغ الذي مجعه مل يكفي سوى 

 لتسديد أحد الشيكا  اليت وقعها على طاوال  القمار ! 

 

**** 
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و إن كان بكل يوم حنيا هناك دائما ترتيب جديد و خطة  نستيقظ بكل يوم و ال نعلم حتديدا ما خيبئه لنا القدر ،       
جديدة قد أعدها لنا ، هناك ما جنهله و ال نعلم عنه و األسوأ من جهلك به أنك ال تعلم إن كان  تالعبا  القدر بك 
ئين هي لصاحلك أم أهنا ضدك ، فحني يُفاجئك أبشياء ال تعرفها فال ميكنك اجلزم إن كان  معك أو ضدك ، فكما فاج

 بِك و ألقى بِك يف طريقي كان الزال جبعبته بعض املفاجآ  املدوية ألجلي  !

فبعد ليلة صاخبة بيين و بني سحر تشاجران هبا إلصراري رفض زواج أخيها بلي يل  ، استيقظ  مؤرق منها و من 
حمتاج إىل محام ابرد كي  اشتياقي إليِك ، حني أفق  من نومي مل تكن ابلغرفة ذهب  اىل احلمام كي أغتسل ، فكم كن 

 يعيد ايليا قليال من عقلي الذي أفقده بينك و بينها و بني العمل و العائلة !

أهني  محامي ، و ألنين كن  شارد بِك و عقلي غارق مبا هو قادم مع كرمي لتنفك عنِك قبضته ! حني التقط  املنشفة 
خزانة املناشف املوجودة ابحلمام و انتزع  واحدة  سقط  من يدي فابتل  تلف  حويل مل أجد غريها ! فاجته  إىل

غريها ، فسقط  أكثر من واحدة على االرض و حني مهم  اللتقاطهم سقط من إحدامها شيئا ! فوضعتهم إىل الرف 
و احنني  أللتقط ما سقط ، و كان  تلك صاعقيت اليت أعدها يل قدري ! و حينها فقد  صوايب و كل قدرة يل على 

ما وجدته ، و ارتدي  ما طالته يداي من خزانة املالبس ، و ركض  خارج احلجرة كن  أصرخ أبرجاء  التمهل أخذ 
القصر الذي اهتز كل ما به من فرط غضيب ، فانتفض  أمي مسرعة على صرخايت و دخل  عميت من احلديقة ، كان 

ك اللحظة ال أرى و ال أمسع سوى صفعة جدي جيلس ببهو القصر و يل يل و أنِ  ! إال أنين مل أراِك حينها ! فكن  تل
 قدري يل ! فانتفض اجلميع من جملسه على صراخي  ......

 : سحر ، سحر  

 فقابلتين أمي أوال كان  تقف أمام السلم و قد وصل  أخر درجاته ..... 

 : ماذا بك ؟ ماذا حدث ايسني ؟ ملا تصرخ هكذا ؟

 : أين هي  ؟

 فتساءل  أمي ......

 : سحر  ؟

 هي  ؟ : أين
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 : ابحلديقة ، ما الذي حدث ؟ ماذا فعل  ؟

 مل أجبها و قبل أن أجته حنو احلديقة ، و  بينما جدي يسألين بدهشة ....

 : ماذا حدث ؟ ملا تصرخ هكذا ؟ ما الذي فعلته ؟ 

 دخل  هي منزعجة على صو  صياحي و بينما كان  تتقدم حنوي  .....

 : ما بك ؟ ملا تصرخ هكذا ؟ 

وقف  أمامي ، مل أشعر بذايت إال و أان أصفعها على وجهها بقوة طرحتها أرضا ، فسقط  حت  قدم جدي ، و و حني 
سال  الدماء من فمها و أنفها ، فسكن اجلميع من الصدمة حىت أنِك انتفضِ  من املفاجأة ! و اندفع  حنوي عميت 

 .....لتقف أمامي و متنعين عنها ، و صرخ  يب أمي و هي تنحين عليها .

 : أجنن  ماذا تفعل ؟

جدي مل ينطق حرفا واحدا ، فقد اقتلعته الدهشة و أخرسته فتلك مريت االوىل اليت أفعلها و متتد يدي إليها ، فبالرغم 
 من كل محاقاهتا و ما تفعله يب إال أنين مل أضرهبا سابقاً فصرخ  عميت بوجهي .....

 : ما هذا اي ايسني ؟ هل فقد  عقلك ؟ 

و يل يل فلم حترك أي منكما ساكنا ، و هي فقد كان  تنظر إيليا بعينني مدهوشتني و الدماء تسيل منها و أمي  أم أن ِ 
 متسحها عنها فألقي  مبا وجدته ابخلزانة بوجهها و أان أصرخ هبا ....

 : هال خُتربيين ما هذا ؟

ا من يد أمي و أمسكتها من شعرها حبنق  فاحنن  عميت و أخذته و حني نظر  إليه صمت  ، فاحنني  إليها و انتزعته
 كد  أقتلع رأسها به ......

 : هال ختربينين اي سليلة العائلة العريقة ما هذا ؟

 فصرخ جدي بوجه عميت .....

 : ما هذا ؟
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 فلم جتب عميت فأعاد السؤال بغضب فأجابته بتلعثم .....

 : إنه دواء اي أيب  !

 بيد عميت  ..... فسألتها أمي بعد أن مه  واقفة لرتى ما

 : ملا فعليت هذا ؟

 فُجن جدي و صاح يف بغضب .....

 : حقا أن  جمنون ، أتضرهبا ألجل دواء ! 

 فابتسم  حبنق مأل صدري ، و جذب  شعرها بقوة فتأوه  .....

 : فلتخربي جدك ألي غرض هذا الدواء !

 فصمت  و هي جُتهش ابلبكاء فعد  و صرخ  بوجهها .....

 اي ابنة احلسب و النسب ! أخربيه ألي غرض هو ؟: هيا أخربيه 

 فصرخ جدي ابجلميع .....

 : ما هذا الدواء ؟ فليخربين أحد ماذا يفعل هذا الدواء !

 فأجابته عميت ......

 : إنه دواء ملنع حدوث احلمل اي أيب  !

فسألتها و اجلنون يكاد  سقط جدي مبقعده دون أن يتفوه بشيء ، و كأن الصدمة كان  أكرب من احتماله هو االخر!
 خيرج من أحداقي .....

 : منذ مىت ؟ منذ مىت و أنِ  ختدعينين ؟      

 فصرخ  أبمل ، و هي جتهش ابلبكاء .....

 : منذ تزوجنا .
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حينها فقد  كل قدرة يل على التمسك بعقلي فزاد جنوين ، و أخذ  أدفع رأسها ابألرض دون وعي مين ! حاول  
من يدي ، لكن مل يستطع أحد أم جدي فلم حُيرك ساكنًا ، فنزلِ  أرضا و أمسكِ  يب من ذراعي  أمي و عميت انتزاعها

 بقوة و أنِ  تصرخني يب ......

 : اتركها ايسني .. ستقتلها .. اتركها ارجوك .

بعيدا عنها و  إال أنين مل أتركها فكن  كاملغيب ، و مل يسرتدين من جنوين ، إال حني صرخِ  يفَّ بقوة و أنِ  تدفعينين
 حتويل بينها و بيين  .....

 : اتركها ايسني .. اتركها ألجلي .. اتركها ستمو  بيدك  !

فرتكتها ضممتها إىل صدرك ، و أنِ  متسحني الدم عن وجهها ، جلس  مكاين أرضا وضع  رأسي بني كفاي و 
شعر  أبن كلي قد سقط مين فكان  تلك الصفعة أقوى من كل ما سبقها ، شعر  بغصة بقليب ، فنزل  أمي و يل يل 

للحظة أن أرمتي بني ذراعيها و أفرط يف قريب ، فوضع  أمي يدها على كتفي و احلزن قد ملئها ، كم متني  تلك ا
البكاء و ال أتوقف حىت يغشى عليا أبحضاهنا ، إال أن كربايئي منعين من فعلها ! عم الصم  بضع دقائق ثقيلة أتىب 
املُضي فسكن كل شيء ابلقصر حىت أوراق الشجر كف  عن احلركة و هدأ  األغصان عن احلياة ، و حتول املكان إىل 

ى صم  يتلوه صم  ، بعدها حاول  مللمة ذايت حاول  متالك نفسي ، و حني مهم  للنهوض قرب ليس به سو 
شعر  أبنين ال أستطيع ! فاتكأ  إىل ساعد الكرسي حىت استطع  الوقوف ، كان جدي ينظر ايليا و بعينيه حسرة 

! إال أنه أصر على زوجي منها  شعر  هبا يف نظراته و أنفاسه ! فهو من أصر على تلك الزجية من البداية رغم رفضي هلا
 ، وقف  على قدمي كان اجلميع ينظر ايليا و كن  أنظر إليها ، مث انديتها  ...... 

 : سحر 

فرفع  وجهها حنوي ، و الزال  تبكي أبحضانك ، و كان  مغطاة ابلدماء ، مث رفعِ  عينيِك حنوي ، و بعد أن 
انتفض هلما اجلميع و أنِ  أوهلم ، و أوقفوا جدي يف جملسه  ارحتل  عيين بينك و بينها ! نطق  بكلمتني فقط !

 ...... 

 : أنِ  طالق 

 و قبل أن أُلقي مييين الثاين ......

 : أنِ  طاـــــــــــــ
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 زاد انزعاجي جدي و جال غضبه و هو يصيح يب .....

 : ايسني .. و ال حرف اخر !

 فنظر  إليه مث عاود  النظر إيليها ......

 : أنِ  طالق 

 و قبل الثالثة صرخ جدي و هو يدب بعصاه األرض ....

 : أقسم مبن رمى حبك دون الكون بقليب إن تفوه  حبرف أخر فلن يقتلع رأسك قبل رأسها غريي  !

فنظر  له و كأنين ال أراه ! عاود  النظر ايليها و قبل أن أنطق حرف اخر و الزال  أنوي الثالثة ، مل يكن لدي نية 
لرتاجع عما عقد  عزمي حلظتها عن فعله ، و تصحيح خطأ طال أمده ! فدق بعصاه األرض اثنية لكن تلك املرة اب

بغضب أكرب و قد قرأها بعيين فهو يعلمين خري من نفسي ! و صرخ حبزم و عينني أعرفهما جيدا و هو يتقدم حنوي 
 وقف أمامي و صرخ يفَّ ....

 أن جترؤ و تتحداين ! : اايك أن تفعلها ، اايك اي ايسني 

فهم  أمي بوضع يدها على فمي ، و عيناها ترجوين أال أنطق بشيء ، و جذبتين عميت من ذراعي و هي تدفعين بعيدا 
عنه ، فانتزع  سرتيت و قبل أن ألتف خارجا وقف  هي على قدماه و كان  قبالة جدي فنظر  له و هي جتهش 

 هه عنها لكنها اندته بصو  ابكي ...... ابلبكاء و بقااي الدم على وجهها فأدار وج

 : جدي أان ــــــــــــــ

 و قبل أن تكمل صفعها على جبينها الثاين فارمت  على االريكة فأمسك  به يل يل ، فصرخ بوجهها ....

كما   : تلك غلطيت أان ! فأان من أجربه زواجك ، و قد فعليت فعلتك دون اعتبار يل ، أان هو من أهنته بتصرفاتك ، و
أجربته زواجك سابقًا سأجربه أن يُعيدك مرة أخرى ألنه أمحق يعتقد أن طالقك عقاب كايف لِك كال فالعقاب الذي 
 تستحقينه أنه كما أجربته عليِك سأزوجه غريك ! فأان من سيأيت له أبخرى ، و ستظلني زوجته هذا هو ما تستحقينه  !

 ع خلفي .  حينها تعلق  عيين بِك ، مث خرج  و ترك  اجلمي

**** 
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غادر  البي  و كلي حيتدم ابلصراع ، تتقاذفين األفكار يكاد عقلي يغادرين من هول صدميت، طُف  بسياريت          
لساعا  على غري هدى ال أعلم أين أذهب و ماذا أفعل فكلي مشت  ، مل يلتقطين من دوامايت سوى عينيِك ، 

، لكنين مل أصل إليه فقط وقف  ابلسيارة ابلشارع اخللفي للقصر و  فوجدتين أعود ابلسيارة مرة أخرى إىل البي 
 اتصل  بِك على هاتفك ، فأجبتين ابملرة األوىل .....

 : ايسني . هل أن  خبري ؟

 : أريد أن أراِك االن اميا !

 : ال ميكنين اي ايسني 

 حينها صرخ  بِك دون أن أفكر .....

رأيِ  أو مسعِ  عن سيئايت ليس حبرف يف كتاب ! فأنِ  مل تدقي الباب بعد ! فال : االن اميا ، فأقسم لِك أن كل ما 
 ختتربي صربي الليلة ألنين أفرغته حىت أخر قطرة !

 : ايسني 

: مخس دقائق أنتظرك ابلشارع خلف القصر ، و أقسم مبن ألقاين بعشقك إن مل أتيت سآتيِك أان االن و أمام اجلميع ، و  
 ة أن تثبِ  على عنادك حبيبيت و ال أتيت ! كم أسأل هللا الليل

مث أغلق  اهلاتف و مل أنتظر رد ، و كان كلي يثور يب حىت أنين أخذ  أدفع مؤخرة رأسي ابلكرسي خلفي ، فكان  
هتيج بصدري رايح احلنق و الغضب من كالكما ، حىت أنين أقسم  إن مل أتيت أن آتيِك أمام اجلميع فحينها كان غضيب 

 ن كل شيء ، فتوغل يب السخط على كل شيء ! و ما أوقفين سوى أنِك أتييت !يُعميين ع

حني رأيتِك تقرتيب من بعيد سكن  روحي و هدأ  عواصفي كلما تقدمِ  حنوي ، كنِ  متوترة و تتلفتني عن ميينك و  
  من تردد دلفِ  إىل يسارك حىت وصلِ  إىل السيارة ، وقفِ  أمام الباب فنظر  إليِك و مل أتفوه بشيء و بعد حلظا

 السيارة ، جلسِ  حلظا  صامتة و قبل أن تقويل شيء أدر  حمرك السيارة .... 

 : ماذا تفعل اي ايسني ؟

 مل أجيب فاسرتسلِ  بقلق و ختبط و أنِ  تنقلني عينك بيين و بني الطريق خلفنا ....

 : ماذا تفعل اي ايسني ؟ إىل أين حنن ذاهبون ؟
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 رعة حينها صحِ  يف خبوف مأل صوتك....مل أجيب و زد  من الس

 : ماذا تفعل إن عاد كرمي االن ـــــ

 : ال تقلقي هو لن يعود الليلة 

 صم  حلظة مث ابتسم  بسخرية أغضبتِك .....

 : لديه الليلة من هي أهم منِك ! ال خُتربيين أن صورهم مل تصلك بعد! فقد أرسلتها بنفسي ! 

 املكظوم ميلئِك .....فأغمضِ  عينيِك و الغضب 

 : أريد العودة .... االن !

 : ستعودين حني أريدك أن تعودي !  

فسكنِ  و مل تتفوهي بكلمة و ظللِ  مطرقة طوال الدقائق التالية و عينيِك معلقة ابلطريق و لكنها ال ترى شيء ، 
الدهشة لكنك مل تتفوهي شيء حىت  حىت دخلنا ابلسيارة إىل موقف السيارا  أبحد البنااي  ، حينها عاد  و اعتلتك

أوقف  السيارة و طلب  إليِك النزول ، لكنك مل جُتييب و حني أعدهتا عليِك رفضِ  النزول و طلب  إيليا أن أعيدك إىل 
 الفيال مرة أخرى فخرج  أوال مث اجته  إىل اببك و فتحته و بنربة قاطعة و نظرة غاضبة ....

 :  االن !

من خوفك و من غضيب ! خرجِ  دلفنا إىل املصعد و كان كل ما بِك ينتفض ، وقفِ  خلفي مل  و بعد نظرة طال  بيننا
ألتف  إليِك ، خرج  من املصعد و أشر  إليِك ابخلروج ، ابلبداية وقفِ  مكانك ال تتحركي ، لكن بعد نظرة صارمة 

خرج  املفاتيح و فتح  الباب مث أشر  مين خرجِ  تبعِ  ُخطاي ابملمر ، إىل أن وصلنا إىل ابب شقة أبخر املمر ، أ
إليِك أن تدخلي ، لكنك تسمرِ  مكانك شبكيت ذراعيك و أنِ  تنظرين أرضا و أحسس  برجفة تعتليِك ، فرتاجع  

 عنِك خطوة حىت أصبح  خلفك و مل  إىل ُأذنك ..... 

 : اآلن حبيبيت ، ال جيب أن خيرج أحدا و يراان هكذا !

 ا حبزم ...... لكنك ظللِ  ُمطرقة فأعدهت

 : االن .. اميا !
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فانتفضِ  ، مث دلفِ  إىل الشقة كنِ  ترجتفني و كلك غارق ببحر من اخلوف و القلق ! و تسحبني أكمامك حىت 
اندثر  أصابعك داخلها ، كنِ  حتاولني السيطرة على توترك الواضح ؛ فتجاهل  خوفك ! و دلف  خلفك أغلق  

  اىل االستقبال ، و بعد توقفك حلظا  استسلمِ  و تبعتين خبطوا  مرتحنة الباب مث تقدمتك خطوا  حىت وصل
خطوا  مرتددة و قد وضعيت يديك جبيبك و عينيك اتئهة بكل ركن و زاوية ، فتقدم  و جلس  إىل االريكة و أان 
ة ، أنظر إليِك و الزل  على حالة التيه اليت جتتاحك ! جلس  صام  أخرج  علبة السجائر و أشعل  واحد

 فتقدمِ  حنوي و جلسيت إىل الكرسي املقابل إيليا و بعد صم  طال بيننا ......

 : ما الذي حيدث اي ايسني ؟ 

 نظر  إليِك لكنين مل أجيبك بشيء ، فسألتين .....

 : هل أن  خبري ؟ 

 مل ُأجيب بشيء فقط أمل  رأسي حبرية ، فحقاُ مل أكن أعلم هل أان خبري أم ال .....

 رتك تعال  األصوا  ابلقصر ، وأخربتين يل يل أن هناك عاصفة قادمة !: بعد مغاد

 فوقف  و قد زاد الضيق بصدري .....

 : ال أريد احلديث عن هذا األمر !

 : آسفة مل أقصد ، على كل حال كما تشاء .

 و بعد أن صميت حلظة ُعديت و سألتين بتلعثم ....

 : ملا أتينا إىل هنا ؟

 أحنين ألطفئ بقااي سيجاريت ، و أنِ  هتمني واقفة ....فنظر  إليِك و أان 

: ألنين أريد أن أكون معِك دون أن أتلصص ! فقد تعب  من سرقة حلظايت بقربك ، و تعب  أكثر من كل هذا الوضع 
 ! فلم أعد أحتمل أن أراِك معه !

 : أخربتك سابقاً أنك لن حتتمل  !
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في كالان احتمال إىل هذا احلد! فلسنا من حديد ! حىت أن احلديد إن : و أخربتك أنين أحتمل ، لكن أعتقد أنه يك
 أكثرِ  من الضغط عليه يلني ! و أتجج انر الغرية بصدري تكفي ليلني هلا الصخر 

 فرفعِ  كفيِك يف اهلواء مستسلمة .....

 : ماذا تريدين أن أفعل ؟

 ! أخربيه أنِك تريدي االنفصال عنه : حني يعود

 د زاد قلقك ....فتخطيتين ، و ق

 األمر ليس بتلك البساطة ايسني : 
تريديه ! فقد أرغمِك زواجه و خيونك ! و بينه و بني القضبان خطوة واحدة و هذا حقك أبن تنفصلي ال أنِ  ال : ملا 
 عنه ! 

 : ال ميكنين ـــــ
 و قبل أن ُتكملي شيء جذبتك من ذراعك حنوي بغضب....

 ال ؟ أجبيين اميا !: أحتبيين أم ال ؟  تريديين أم 
 فصرخِ  بدموعك ....

 : أحبك ، أقسم أنين مل أحب يوما سواك  .
 : و أان مل أعشق امرأة غريك ، و مل أعد أحتمل أكثر حني يعود تطليب االنفصال عنه .

 : ال أستطيع ! ال ميكنين ! ايسني أن  ال تفهم 
 فصح  فيِك بغضب ....

 ملا ختشينه اىل هذا احلد ؟ ملا كل هذا الرعب ميلئِك منه ؟شيء واحد فقط  ال أريد أن أفهم سوىلقد اكتفي  !  : 

 صمِ  مل جتييب بشيء ، فدفعتك إىل األريكة خلفك ، و احنني  حنوك ....

 : أخربيين اميا ملا ختافيه ؟

 : أان أخشى عليك ، إن علم كرمي أنين أحبك !

 .....له أوصالك مبا اهتز مث صمِ  و قد فاض الدمع بعينيِك ، فبادرتك 
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 : ختايف أن يقتلين كما قتل عدانن !

و احلرية ، و غزهتم أسئلة كثرية مل ُتسأل ، طاف بنا الصم  دقائق فتعلق  عينيِك يب ، و قد حاصرهتم أمواج الدهشة 
 ، مث كسرتيه بنربة متخوفة ....

 : أن  تعلم ؟

 على كتفي ....فجلس  إىل األريكة قربك و أان أهز رأسي بضيق ، فوضعِ  يدك 

 : ايسني ، أان أحبك و لن أحتمل أن ميسك مكروه ، لن يرتكك كرمي إن علـــــ 

 فصح  فيِك ....

: ملا ال حتاويل فتح عينيك ! كرمي انتهى ! مل يعد يستطيع أن يفعل شيء ! فهو عاجز عن انقاذ نفسه ، فكيف له أن 
 ميسين مبكروه ! 

 مث مهم  واقفا و بنربة حادة ....

 الليلة ستطلبني االنفصال عنه ! : 

 فوقفِ  خلفي و أنِ  حتاولني هتدئة حديت .....

 : ايسني ـــ

 فصرخ  يف وجهك بغضب و دفعتك إىل احلائط خلفك و ضرب  احلائط من حولك ....

منك  : اميا تقدمي خطوة واحدة كي أعلم أنك تريدينين كما أريدك ، أان أقدم كل اخلطوا  كي أصل إليِك و ال أريد
سوى خطوة واحدة ، افعلي شيئا واحد يقول أنِك حتبينين فقط شيئًا واحد أال أستحق منك بعد كل هذا العشق بعد  
كل هذا اجلحيم خطوة واحدة ألعلم أنِك تتمسكني يب ، و أنين ال أطارد سراب وحدي أنين ال أطبق كفي على املاء ! 

أعانيه منِك و ألجلك اال أستحقها ؟ أنِ  ال تِعني كم أحتاج منِك ملا ال تثورين ضده كما تثورين ضدي ؟ فبعد كل ما 
 تلك الدفعة إنين أهلث أنفاسي األخرية فال ترتكي يدي تشبثي يب كما أتشبث بِك  !

فغمر الدمع عينيك كنِ  ترجتفني و أنِ  هتزين رأسك اجيااًب ، و مل يلتقطين من حديت و غضيب سوى صوتك الباكي 
..... 
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ني ، و ال أريد ابلكون سواك أفعل أي شيء ألظل جوارك ، و إن كن  أخشاه فألنين أخشى عليك و : أحبك ايس
 سأفعل كل ما تريد كل ما ستطلبه سأنفذه لك ، هل هذا يرضيك حىت يهدأ قلبك ؟   

خُترجين  انتزعِ  هبا عين الغضب و الضيق ، و بسمة عينيك الباكيتني كان  كفيلة أبن متسح عن رأسي كل أوجاعي ، و
من حبر غربيت و هتدأ لوعة قليب و عقلي الغارقني ببحرك بني لوعة غيابك و لوعة احرتاقي بنار غرييت يف عشقك لُتمطر 
صدري ابلسكينة و الراحة و حُتييين بعد مويت ، فغرق  ببحر أنفاسك بني ضلوعي ، فوجدتين ُأزيد اقرتايب منِك و 

فوق جبينك ، مث أرخيتها حول كتفك األمين حىت و صل  خصرك فالتف  رفع  يدي اليسرى ألمسح هبا دمعاتك من 
به و عينيِك حتملين على أجنحة احلب بسماء العشق ليخبلين الغرام بصدى نبضاتك اليت المس  صدري ، فأحني  

يب يف وجهي على كتفك األيسر و شفتاي املشتاقتان لِك متران على عنقك بلهفة قليب امللتاع من غيابك ، لتسافرا 
صحراء االشتياق و احلنني لعشقك و قربك ، و تطفئ من جحيم عقل طار  به مراكب الغرية لتلقي به بشواطئ 
الشك  العذاب كلما اقرتب منِك أحد! كل ما أردته تلك اللحظة أن أشعر األمان بني يديك ،فلم أرغب بِك تلك 

ما أراده قليب أن يستعصم بِك من غربته أن يعود بِك اللحظة سوى لتهدئي خويف و تقتلعي التيه اليت سكن  يب ، كل 
إىل رُشده ، أن يوقن أبنِك له وحده و ال يشاركين بِك أحد ، و بعد أن زد  بضمك إىل صدري حىت أنين اعتصر  
دقاتك بضلوعي ، فتداركِ  ذاتك اليت هرب  إيليا و سبح  بشراييين و ذاب كلك بني أوصايل ، فأبعدِ  يدي عن 

 نِ  حتاولني متالك ذاتك ، و تنظرين أرضا ....خصرك و أ

 : ايسني 

 فرتاجع  خطوة إىل اخللف و أان ُأمللم ذايت من سكريت بعشقك ، و ابتسم  ....

: اطمئين حبيبيت ، فأنِ  تفاحيت احملرمة اليت لن أتذوقها إال برغبتها ! و األهم حني تكون يل ! فأان رجل مل يقبل 
 رغبها ! فما ابلك ابمرأة يعشقها !ابملشاركة يف امرأة 

 مث أمسك  بذقنك و رفع  وجهك حنوي و بنربة صارمة .... 

: و من الليلة لن يشاركين بِك أحدا ! ليس بقلبك و ال بعقلك و ال جبسدك هل أان واضح ! من الليلة و من تلك 
 اللحظة لن يقربك أهذا مفهوم حبيبيت ؟
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ألمام دون أن تقويل شيء ، و بعدها أعدتك اثنية إىل الفيال و حرص  على أال فأسبلِ  جفنيِك و أملِ  وجهك إىل ا
 يراان أحدا ، مث عاود  الرجوع إىل الشقة فلم أعود إىل البي  .

**** 

قضي  بضعة أايم بعيدا عن البي  فلم أكن أرغب العودة يف تلك الفرتة حاول  أمي و يل يل االتصال يب             
هاتفي طوال الوق  ، و مل أذهب إىل العمل أيضا ، فكن  غارق ببحر صراعايت ، أحاول مللمة شتايت لكنين كن  أغلق 

و اعادة ترتيب أوراقي ، كن  أحتاج إىل اعادة التفكري بكل شيء من حويل إال أنِ  ! كن  أاتبع  العمل مع طلع  
ة ، شقة كن  قد اشرتيتها بغرض التجارة و ال ابهلاتف و إن أراد شيء ُملح كان أييت إيليا ، كن  أمكث بشقيت اخلاص

يعلم عنها أحدا إال طلع  و أنِ  و توفيق ابلطبع ، فهو االخر أراد مين املكوث لديه فلم يكن يرغب برتكي وحدي و 
أان على تلك احلالة ، إال إنين رفض  فكن  أعلم أنه أول مكان سيبحث به جدي و أمي ! و مل أكن أريد التحدث 

و على كل حال فلم أكن حلايل متاما ! فتوفيق كان يقضي أغلب الوق  معي ، و أيضا طلع  حني يفرغ من  إىل أحد ،
 العمل كان أيتيين أبخبار الشركة و تطورا  ما حيدث مع كرمي !

 أخربين توفيق أن جدي يفتش عين بكل مكان ، و أمي متلهفة شوقًا و خوفًا ألجلي ،أحل توفيق كثريًا أبن يطمئن يل يل
ألهنا ستش  خوفاً عليا ، إال إنين رفض  و أقسم  له إن فعلها فلن يقرب يل يل ما حيي  وال حىت بعد وفايت فامتنع 
،لكن أكثر ما كان حيزنين من حزن أمي و جدي هو جنا فأخربين أهنا مل تكف عن البكاء منذ رحل  ، و رغم ان هذا 

هي كل ما كان يؤرقين أثناء غيايب إال أنين مل أكن مستعدا بعد للعودة وحده كان يعتصرين و يؤمل قليب ، فطفليت الصغرية 
. أاتين توفيق ليقضي بعض الوق  معي و حاول اقناعي ابلعودة فأسبوع بعيدا عن البي  كايف و خاصة أن جدي يكاد 

 جُين و هو يُفتش عين بكل مكان ....

 : أال ترى أنك أخذ  ما يكفي من الوق  للتفكري ؟

 ا توفيق بعد أن دلف إىل شقيت و قبل أن جيلس ، فابتسم  منه ....ابدرين هب

 : ملا ال جتلس أواًل ، مث تبدأ إبعادة تلك االسطوانة 

: وماذا ستخسر أن  ، أن  هنا تنعم ابهلدوء و الراحة و العامل ابخلارج ُمنقلب رأسا على عقب ألجل اختفاء سيادتكم 
! 

 فجلس  و قد عل  ضحكيت ....
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 شعر ببعض احلسد بصوتك ، رمبا ألن ألحد يكرتث ألمحق مثلك !: ملا أ

 : أتضحك أعلم أن مويت سيكون على يدك !

 : و ماذا فعل  أان لك االن ؟

 فزاد  نظرا  الغيظ بعينيه و هو جيلس ابلكرسي املقابل يل ....

: ماذا فعل  ! أتسأل حقًا ! أن  ال تعلم ماذا ستفعل يب أختك إن علم  أنين أعلم مكانك و مل ُأخربها ، ستقتلين اي 
ايسني ، أن  ال تعلم ما الذي فعلته يب حني علم  أنك كن  تعلم بشأننا و مل أخربها ، و هي على كل حال مل 

 ُتصدقين حني أخربهتا أنين ال أعلم مكانك 

 لضحك من نظراته املتخوفة منها ، و زد  مشاكسته ....فزد  يف ا

 : ذكرين أن أخربها أنك من أقنعين ابالختباء، و أنك منعتين من حمادثتها وطمأنتها ! 

 فقفز من فوق الكرسي .....

جمنونة : من أان ! كال مل حيدث ، ستقتلين يل يل ، أخربتك مويت سيكون على يديك ! ايسني ال متزح هبذا الشأن فأختك 
 و ستصدق أي شيء ستخربها به 

 : أيضا ذكرين أن أخربها أنك وصفتها ابجملنونة 

 فجلس و هو يتصنع اجلدية ....

 : ملا ال تتوقف عن املزاح و أخربين مىت ستعود أمك تكاد جُتن ، أال يكفيك كل هذا الوق  للتفكري !

 دية ......فغاب  البسمة عن وجهي و نظر  إليه بصم  ، فعاد و خاطبين جب

: امسع اي صديقي ، االن أو بعد عام ابلنهاية ستعود ، و أعتقد أنك أخذ  ما يكفي من الوق  للتفكري بكل شيء ، 
 غري أن ابتعادك ابلوق  احلايل سيفسد كل ما ختطط إليه بشأن كرمي 

 فأسند  ساعدي إىل ساعد الكرسي و اتكأ  جببهيت إىل ابطن كفي ، فاسرتسل يل  ...
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 أنين ال أفهم ملا أن  حزين كل هذا احلزن ؟ إن ما حدث كان لصاحلك فقد ختلص  من عقبة وجود سحر يف : غري 
 حياتك و إىل االبد !

: سحر خدعتين ، تالعب  يب من البداية لقد خانتين توفيق ، حرمتين من حقي أبن يكون لدي أطفال! دون أن ترتك يل 
 اخليار أبن أرفض أو أقبل !

من حسن حظك أهنا فعل  ذلك! االن و بعد طالقك لسحر أصبح الطريق مفتوح أمامك للوصول الميا، : أعتقد أنه 
 فخطتك إبزاحة كرمي من طريقك اكتمل  و أوشك  على االنتهاء !

 : و إن مل تكن اميا حبيايت ؟

 : مل تكن سحر لتخدعك !

 فاعتلتين الدهشة و نظر  حنوه بتعجب ، فبادرين .....

قبل أبنه إن سافران إىل املاضي و غريان به شيء ، يتغري احلاضر و املستقبل ، فإن تغري ماضيك و مل  : أمل تسمع من
تستوطنه اميا ! ما كان ليصبح هذا مستقبلك مع سحر ! فاألقدار مرتابطة فإن تغري أحدمها تغري األخر ! انظر لنصف 

غري أن عمك سيد لن جيرؤ على ازعاجك بعد ما املمتلئ اي صديقي االن لن يلومك أحدا إن تزوج  ألف امرأة ، 
فعلته ابنته بك ، و حني تعلن على اجلميع رغبتك يف الزواج من اميا لن يعارض أحد و أوهلم جدك ، و األهم بنظري 

 أنك ختلص  من سحر !

 فابتسم  بسخرية و أان أهم واقفا .....

 : و ما يُدريك أنين ختلص  منها !

 : أمل ُتطلقها ؟

 عيدها مرة أخرى !: و ُسأ

 : ايسني صديقي أفقد  عقلك !

 : لكي أحظى ابميا فسُأعيد سحر إىل عصميت !

 : اي اهلــــي .. أن  ال متزح ! أن  جاد مبا تقوله !
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 : أن  ال تعلم جدي ، هل تعتقد أنه سيرتكين أطلق حفيدته و أتزوج بغريها و لن حيرك ساكن !

 : أن  ابلفعل طلقتها اي ايسني ! 

 د  و جلس  إىل الكرسي .....فعُ 

 : إىل أن تنتهي عدهتا هي الزال  زوجيت ! غري أنين مل أرمي مييين الثالث ، و ميكنين أن ُأعيدها حىت بعد انتهاء عدهتا !

 : بعد كل ما حدث سيعيدها إليك ! و أن  ستقبل و تعيدها ! 

  

، و ال ميكنه التخلي عنها ابلرغم من كل أفعاهلا و  : هو سيعيدها إيليا ألهنا ابلرغم من كل ما فعلته تبقى حفيدته
أخطائها ! و حقيقًة أان ال ألومه على هذا و ال ميكنين الغضب منه ، فأان مثله أب و ال ميكنين أن أختلى عن ابنيت مهما 

شيء دمي ، و أخطأ  أو فعل  ، ألهنا جزء مين قد ُأعقاهبا لكن ال ميكنين أن ُأدير هلا ظهري فهي تظل ابلرغم من أي 
 هذا ما سيفعله جدي !

 فتساءل .....

 : هذا ما سيجعل جدك يُعيدها إليك ، لكن ما الذي جُيربك أن تقبل ؟

: سببني ، الثاين ، ألجل اميا فكما قُل  أن  االن إن تزوج  ألف فلن مينعين أحد ! و أوهلما جدي حىت بعد أن 
نه يعلم و يوقن أنين سأعيدها فقط ألجله و لن تكون زوجة يل كما  ُأعيدها ! لن حيق له أن مينعين من الزواج خاصة أ

كان  ابلسابق ! فلن يقبل جدي زواجي ابميا بسهولة فهي ستكون طليقة كرمي و هذا سيعقد األمور لكن حني ُأعيد 
نه سحر لن ميتلك اخليار لريفض ، و هذا سبب غيايب عن البي  حىت االن ، فيجب أن يصل جدي ملرحلة اليقني أب

فقدين إىل األبد و حفيدته هي السبب ! فحني أعود لن يتواىن جدي عن قبول أي شيء سُيعيُدين إليه ، و سيقبل مبا 
أريده حىت إن كان يرفضه ، فأان من سيضع شروطه تلك املرة و جدي سيقبل ، و حينها سأفوز ابميا مبباركة جدي ، و 

 من خلفه اجلميع !

 .....فعاد بظهره إىل ظهر الكرسي 

 : هذا السبب الثاين ، اذن ما هو السبب األول ؟ 

 فهمم  واقفا ، و بضيق مأل صدري .....
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: األول ، و هو األهم يل سواء أكان بوجود اميا أو ال ، أنين لن أتركها تُفل  من يدي بفعلتها ! فكما قال جدي أنين  
مة ما فعلته يب ، لكن هذا ال يكفيين و ال يريح كن  أمحق حني طلقتها ! فقد طلقتها بلحظة جنون و وقوع عقلي بصد

قليب مما فعلته يب االن و بعد أن هدأ  و استعد  توازين علم  أن طالقها ال يطفئ انري منها ال يكفيين عقاب هلا 
على خداعها يل ، سأردها إيليا و حينها سأفعل هبا ما أشاء و لن مينعين عنها أحد و ال حىت جدي فهي زوجيت ! 

 م من كل ما فعلته يب االن و سابقا و ستتمىن لو أهنا ما جُرئ  على التفكري ابلتالعب يب ! سأنتق

 : أخربتك سابقا ذكرين أن أخاف منك !

فرفع  له حاجيب اببتسامة ، جلس بعدها قليال مث رحل ، و ظلل  عاقد العزم على عدم العودة قبل بضعة أايم أخرى 
يوم التايل أرغبه ، فأعلم أن ضمريه يؤمله ألنه هو سبب تعاسيت ، إال أنين ُعد  ابل، حىت يصل جدي إىل اليأس الذي 

 بسبب ما حدث الحقاً !

 

**** 

ابليوم التايل دق جرس الباب ، اعتقد  ابلبداية أنه طلع  أو توفيق لكن حني فتح  الباب توقف قليب          
ني ضلوعي حني وجدتك تقفني أمامي ، فكنِ  أنِ  من مبوضعه ! شعر  بقليب يذوب بني حنااي صدري ماء جيري ب

يقف ابيب حينها ختدر كلي ، وجدتك حاضرة أمامي توقف  حلظا  و قد كف  االرض عن الدوران و سكن  أمواج 
البحور ، كنِ  تنظرين ايليا و كل ما بك ينتفض برقة و عذوبة خدر  أوصايل و حرك  الدماء بعروقي ، و على 

م  ابتسامة اقتلعتين من ذايت ، مث التفِ  على صو  املصعد و توترِ  ، فانتبه  أنك الزل  وجهك البسام ارتس
 تقفني ابلباب و ال جيب أن يراك أحدا ، فتنحي  جانبا فدخلِ  ....

 : كيف حالك ايسني ؟

 ابدرتين هبا و خطواتك تقف قُباليت ، فابتسم  لِك .....

 فقد ُرد  ايليا روحي !: اعتقد  أنين غادر  احلياة ! أما االن 
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ابتسم  خبجل مأل حمياِك و أسبليت له جفنيك ، و تقدم  خطواتك برقة أذابتين ! فأغلق  الباب خلفك ، فتقدمتك 
خطوا  و اصطحبتك إىل غرفة االستقبال ، مث توقفِ  ابلوسط و جال  عينيِك ابملكان ، مُتعن النظر ابألاثث و 

 احرة ....التصميما  من حولك و اببتسامتك الس

 : إن ذوقها رفيع املستوى ، بسيطة جبمال و أانقة مميزة 

 فابتسم  و أان أميل برأسي حنوك و غازلتك ....

 : هذا فقط ألنِك خطويت هبا !

 فامحر  وجنتيك كزهرة ربيعية ، مث رفعِ  عينِك حنوي بنظرة مشاكسة ....

 : أحتدث جبدية إن ذوقك ال أبس به  !

 ي خالب و ساحر لن جتدي له ابلكون مثيل !: يف احلقيقة إن ذوق

 : مغرور ! 

 اجته  حنوك و أان أضع يداي جبييب و أغرق بعينيِك .....

: ليس غرور بل حقيقة و إن مل تكوين تصدقيين فانظري ابملرآة و سرتين أن ذوقي مل خيلق ابلكون مثله ! فأنِ  هي 
 دليلي على أن ذوقي فاق احللم و اخليال !

رة بيننا و عل  أنفاسك حىت وصل  نبض قليب و كلي غارق بعينيِك ، و العشق يطفو بكل تفاصيلك ، فطال  النظ
 فحاولِ  متالك ذاتك و احكام أواتد قلبك فغريِ  جمرى احلديث ، بعد أن ُعدِ  تدورين بنظراتك بكل مكان .....

 !: أرى أنك تعشق املساحا  الواسعة ، و النوافذ الكبرية ، مبكتبك و هنا

: أعتقد أنه كلما كان املكان به متسع و اطاللته واسعة هذا يكون مريح للعني و األعصاب ، يساعد على االسرتخاء و 
 اهلدوء 

 مث اقرتبِ  من النافذة و نظريت لألسفل و اببتسامة سحرتين و كبلتين بعينيِك .....

 : و أيضا يبدو أنك تعشق املرتفعا  !
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 : و يبدو أنِك ختافيها !

 فزاد  بسمتك الطفولية .....

 : قليال ، و مبا أنين األسوأ يف الكذب ، فحقيقة أان أخشى املرتفعا  كثرياً 

 فابتسم  منِك أكثر ، و سألتين بنظرة حانية خطف  نبضي و سرق  تفكريي ....

: هل أن  أفضل االن ؟ لقد كن  قلقة عليك كثريا ، خشي  أن يكون مسك مكروه تلك األايم املاضية ، فأن  مل 
 تعود حىت االن ! 

 : اطمئين حبيبيت ، فحمدا هلل االن و بعد أن رأيتك أصبح  أفضل حاال 

 و اقرتب  أكثر منِك ، و أمسك  يداِك بني يداي ....

 من هو أسعد مين و أنِ  هنا إىل جواري : فليس ابلكون بتلك اللحظة 

مث رفع  يداِك و قبل  ابطن رحاِك ، ففر  دمعة هاربة من عينيك فاعتلتين الدهشة و رفع  يدي أمسحها عن 
 جبينك.....

 : خف  كثرياً أن يكون مسك مكروه ! فأن  كن  حبالة سيئة مل أراك عليها يوم !

  :ال ختايف حبيبيت ، فلن ميسين شيء إبذن هللا

 مث ابتسم  بسعادة ملئ  صدري فنظر  يل بتعجب ، فأجبتك دون سؤال ....

: إن قليب يكاد يطري من بني ضلوعي فرحًا ألنِك هنا ، و ألن تلك الدمعة تنزل ألجلي ، تنزل خوفًا عليا ، ألنين إن 
 فارق  احليــــــ

 وضع  أانملك على فمي و بنظرة دامعة بد  غاضبة .....

 نطقها ، و إن هتامس  هبا اثنية سأغضب منك إىل االبد !: اايك أن ت

 فأمسك  أصابعك و قبلتها ..... 

 : إال غضبك فإنه كايف لقتلي  !
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 فضغط أبانملك شفتاي برقة .....

 : اايك ايسني 

فُعد  و لقم  أانملك بشفاي فتنهد  بشوق أفقدين ذايت و فتك يب ، و اقرتب  منِك ألقبلك فوضعيت أانملك 
ىن بني ثغري و ثغرك و أسكنِ  جبهتك جببهيت ، و أصابعك اليسرى راح  ترحتل بلحييت و ابتسم  و أنفاسك اليم

 تسبح بشراييين ...

 : تلك املرة األوىل اليت أرى هبا حليتك !

فابتسم  و التف  يدي اليسرى خبصرك و يدي اليمىن ُتسافر خبصال  شعرك و من بني أانملك اليمىن اليت الزال  
 مس شفتاي مهس  .... تال

 : ألن تلك أول مرة أطلقها لكنها ليس  هبذا السوء ، على كل حال كن  سأحلقها !

 فداعبتها أانملك اليسرى الرقيقة لتشعلين و تشعل قليب لِك اشتهاء ....

 : على العكس إهنا ساحرة فهي تزيد وسامتك و تليق بك و بشرقيتك هي فقط حتتاج بعض التهذيب !

 أمسك  أصابعك و هي ترحتل بلحييت و كلي سقط غريق هبواِك ، فأنِ  هي من تغويين دون اغواء ......  فابتسم  و

: اذا كان هذا ما تريدينه فسأطلقها وافعلي هبا و يب ما تشائني فكلي ملك يداِك ، اقتلعيين من جذوري أو بني 
عي أجزائي أو نصفني اشطريين! مللي شتايت أو ضلوعك ازرعيين! اصعدي يب بني السحاب أو مبوج البحور اطرحيين! امج

حولك انثريين ! قليب صفحة بيضاء فسطري يب ما تشائي! اطلقي يل العنان أو احكمي أواتدي ! ما دام بيداِك فال 
 أابيل ! فبكل ما تفعلني يب قليب خاضع و راضي ! 

فاض بركاين ! فزد  قريب و  فتخدر  أوصالك و سر  بِك رعشة عشق انتفض هلا نبضي و ضاع معها عقلي و
روح  أرتوي من ثغرك و راح  تشتعل دمائي ، كاد  تغزوِك يدي املرحتلة بظهرك كما يغزوين شهد أنفاسك و هو 

 يداعب أنفاسي و ُيشعلها شوقاً و اشتهاًء ، و قبل أن أطلق العنان الشتياق قليب هلواِك .......

قك ! فقد أفاق كالان على رنني  اهلاتف ، فأخربتك أال جُتييب ؟ جاءين صو  هاتفك لُيعيُدين من غرقي بسكرة عش
 فأجبتين هبدوء من املتصل ! و أنِ  تُلملمي ذاتك و براءة كد  أقتلِك بسببها .......

 : البد أهنا ميس ستصعد االن !
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 فاعتلتين الدهشة و الزل  بسكرة هواِك  .....

 : ميس ! تصعد أين ! 

 منِك و أنِ  تعضني شفتك السفلى حبركة طفولية .....فأجبتين هبدوء أاثر غيظي 

 : هي أت  معي حبييب !

 فعد  خطوة للخلف و سألتك و أان ُأحاول مللمة ذايت اليت ذاب  بني يديك .....

 : و ملاذا أت  معِك ؟

نثوية خبيثة فصمِ  و اقرتبِ  مين خطوة و قبلتين يف جبيين ، و رفع  حاجبك اببتسامة الح  هبا و أبحداقك نظرة أ
 ، حينها بدأ  أتدارك األمر فوضع  يداي خبصري و سألتك بغيظ .....

 : أال تثقني يب لذلك أتييت و معِك حارسك الشخصي !

فضحكِ  كثريا و متايلِ  مع ضحكتك العفوية لألمام و اخللف ، و هذا زاد غيظي منك فعقد  حاجيب بغضب ، 
 يديِك حول عنقي و أنِ  تُداعبني حلييت .....فتوقفِ  عن الضحك و اقرتبِ  مين و وضعِ  

: هي ليس  حارسيت الشخصية هي صديقيت ، و أت  معي ختوفا من أن يراين أحدا أدخل أو أخرج وحدي ! غري أهنا 
 انتظرتين ابألسفل و مل تصعد معي من البداية ، فأرد  أن أراك أوال وحدان دوهنا !

 سرق  أنفاسي ، و أنِ  تقويل  ....مث قبلِتين على جبيين بعذوبة خدرتين و 

: و إن حتدثنا عن الثقة فأن  خمطئ ! إن كن  ال أثق أبحدان فلن يكون أن  ! أن  الوحيد هبذا الكون الذي أثق به و 
 أعشقه حىت أنين ال أفكر و أان معك ، و إال ما كن  هنا االن معك وحدان !

 إن ما قولتيها هدأ غضيب ..... و رغم غيظي الذي مأل صدري منِك و منها حلظتها إال

: فماذا أقول أان االن ! ماذا أفعل أمام عينيِك اليت تسحرين و جتعل قليب يليب هلا أي ما ترغب ، و مهما فعلِ  ال 
 أملك أن أغضب منِك  !

حينها دق  ميس اجلرس فذهبِ  لتفتحي هلا الباب ، فجلس  إىل األريكة دخل  ميس كان  تتحدث هباتفها ، و 
 هب  إىل الشرفة لتكمل حديثها ، فجلسِ  قريب .....ذ
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 : ألن تعود إىل البي  ؟ أال يكفي كل هذا الغياب ؟

 : ليس االن 

 فتعلق  عينك بعيين ....

: إن مل يرق قلبك حلزن أمك اليت تكاد جُتن ألجلك اليت مل تكف عن البكاء لرحيلك ، وال يرق جلدك الذي حالته 
رأيته ابألمس و حني حتدثنا أشفق  عليه كثريًا أن  ال تعلم كم هو ُملتاع عليك كيف يسكنه تسوء يوم بعد يوم ! لقد 

 احلزن لغيابك عنه؟ و إن مل يرق قلبك ألجل يل يل اليت ليس هلا ابلكون أحدا سواك 

 فاستند  بظهري إىل ظهر األريكة و قليب يعتصرين ألجلهم ، اسرتسلِ  ...

ا ! فلريق جلنا فهي مل تكف عن البكاء ايسني ! أشفق على قلب أمريتك الصغرية من : إن مل يشفق قلبك عليهم مجيع
 احلزن ، حىت أهنا ملا أتكل منذ يومني ! 

 حينها اعتالين الضيق و غمر صدري اهلم و احلزن فاقرتبِ  مين أكثر و وضعِ  يدِك على كتفي ....

 : أال يرق قلبك حلايل !

 طلبِ  منه االنفصال ؟ : هل فعلِ  ما طلبته إليِك ؟ هل

 : أن  تعلم أنه واقع مبشاكل كثرية االن ، و ال ميكننـــــ

 فهمم  واقفا و زاد غضيب و صح  فيك حبدة .....

 : اميا 

 : حسنا ال تغضب ! إن عد  اليوم إىل البي  سأطلب إليه االنفصال الليلة

 : و ملا مل تفعلي سابقاً كما طلب  إليِك ؟

 بنظرة دامعة ....فنظرِ  بعيين و 

: ألنين أخافه ايسني! و بُعدك تلك األايم املاضية زاد خويف ، قربك مين هو ما يقويين إن كن  قريب سأعلم أنك 
 ستكون موجود ألجلي ، ال أشعر اخلوف و أن  حويل !
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 حينها ضممتك إىل قليب .....

 : سأعود الليلة و ستطلبني االنفصال عنه الليلة أهذا مفهوم ؟

  رأسك بصدري ابملوافقة ، مث ابعدتك عين حني مسع  صو  خطوا  ميس يقرتب ، جلستما بعض الوق  ، فهزز 
زاد  ميس يف مشاكسيت ألنين أطلق  حلييت ! مث عاد  إىل اجلدية و أبد  ختوفها من غضب كرمي حني تطليب إليه 

ا حىت تنفل  عنِك قبضته ، و أشار  إىل أن الطالق ! إال أهنا أكد  على أهنا خطوة ال ميكن الرتاجع عنها أو أتجيله
هذا هو أفضل توقي  لفعل هذا ، وسط دوامة صراعاته و عدم قدرته على حتمل كل الضراب  املتتالية من كل اجتاه ، 
و طلب  إليِك الذهاب إىل منزهلا بعد طلب الطالق من كرمي مهما كان  هتديداته حىت يعلم أنِك جادة ، و أنِك لن 

لك املرة ، مل تتحدثي فقط كنِ  تستمعني إليها و عينك املرتعبة معلقة يب ، و كأنِك كنِ  تعلمني ما فعله بِك ترتاجعي ت
الحقا تلك الليلة و الذي مل ميكنين مغفرته له و ال حىت لنفسي حىت االن ! و ما عجل بنهاية كل شيء! فكان  عينيِك 

 عقلي األمحق مل يستمع !الغارقة بعيين خُتربين مبا سيفعله بِك ! إال أن 

مث بعد جلسة طويلة غادرمتا على اتفاق بيننا بعوديت بنفس اليوم و ابملقابل ختطني تلك اخلطوة الفاصلة بكل شيء ! و  
 بعدها غادر  أان االخر لكن أوال إىل املصنع مث عد  مساء إىل القصر مستعدا ملعركيت مع جدي ! 

 

 

**** 
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أان كان غريي يسُكنين ! و بعد عشقك صرُ  أان و كلي  قبل عشقك مل أكن
اب  يعرُفين ! فدونك أان الغريب دون وطن ! أان الطريد دون سكن ! أان 

 الغريق دون أمل !
 

 

 

 

 

 

 

 

دلف  إىل القصر مبوعدي املعتاد حني رأتين أمي أخطو إىل داخل البي  انتفض  من جملسها و أقبل  حنوي          
بوجهها الباسم و دمعة الح  بعينها إال أهنا متالكتها ، احتضنتين و هي تُعاتبين على غيايب تلك األايم عن البي  ، و 
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الي و هي تنادي جنا بصو  عايل لُتخربها بعوديت ، هبط  قبل أن أقول شيء مسع  صو  يل يل أيتيين من أع
السالمل مسرعة و ألق  نفسها بني ذراعاي و قد تعلق  ذراعها بعنقي حينها خرج  عميت مسرعة من املطبخ على 
صو  صياحها و دلف جدي هو االخر من احلديقة خبطوا  مسرعة سبقته هبا جنا و هي تركض حنوي فاحنني  إليها و 

و ضممتها بشوق إىل صدري و أان أقبلها بلهفة قليب على صغرييت اليت اشتق  إليها كثريا و مل يؤرقين شيء قدر محلتها 
 ما أرقين بُعدها عين ! و قال  يل بصوهتا احلاين و هي حُتكم ذراعيها الصغريتني حول عنقي .....

 : اشتق  إليك كثريا أيب 

  : و أان اشتق  إليِك شوق يغرق العامل أبسره

 فرفع  وجهها عن عنقي و نظر  إيليا و قد عقد  حاجبيها بغضب ....

 : لكنين غاضبة منك ألنك سفر  دون أن خُتربين أو تُعطيين قبلة 

: أعتقد أنين أخطأ  بتلك ، فهذا ذنب أستحق ألجله العقاب لكن ملا ال تدعيين ُأكفر عن ذنيب و أُليب أي شيء 
 تطلبه أمرييت الصغرية 

 ها الصغري و هي تتصنع التكفري وسط ضحكا  اجلميع .....فرفع  اصبع

 : ستفعل أي شيء أطلبه ؟

 : أي شيء لِك مواليت ! 

 فشاكستين يل يل ، و هي تنظر إيل جنا ....

 : هيا اطليب شيء يستحق و سنتقامسه معا 

 فصاح  جنا و هي حتتضين .....

 : كال ما أريده لن يقامسين أحدا به 

 لن يقامسك به أحد ، ماذا ترغب أمرييت الصغرية ؟ : اطليب ما شئِ  و

 فعاد  و طوقتين بذراعيها و مهس  يل أبذين ....
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 : أن أانم الليلة أبحضانك أيب فكن  خائفة كثريا و أن  غائب عين 

 فزد  يف احتضاهنا .....

غب  سأصحبِك معي ، هل هذا  : ال أريدك أن ختايف شيء ، فأان هنا و جوارك دائما و أعدك أنين لن أغيب اثنية و إن
 يرضي مواليت ! 

 : ُأحبك أيب ، هل سترتكين أانم إىل جوارك الليلة ؟

 : و هل ميكنين رفض النوم بني أحضان أمرييت ابجلنة 

 حينها خرج جدي عن صمته .....

 دان !: هيا جنا يكفي هذا ، اذهيب مع عمتك لتكملي بناء لعبتك ابحلديقة ، فأريد التحدث إىل والدك وح

فقبلتها جببينها وكان  أتىب الذهاب فأخربهتا أنين سُأهني احلديث مع جدي وأحلق هبا لنلعب معا فرضخ  فأشر  إىل 
 يل يل أبخذها إىل احلديقة ، فوضع  عميت يدها على كتفي و هي تنظر إىل جدي .....

  الغد ! : اتركه يراتح اي أيب فيبدو عليه االرهاق و التعب ملا ال تؤجل احلديث إىل

فتجاهلها و نظر إيليا و هو يتجه حنو حجرة املكتب و أشار إيليا أبن أتبعه ، و حني مه  أمي و عميت لتقدم حنو 
 املكتب قال بصو  غاضب دون أن يلتف  ......

 : أريده وحده ! فال أريد أحدا غريه 

ا و قبلتها و أمل  هلا رأسي أبن فوضع  أمي يدها على كتفي و عينها متلهفة قلقة فابتسم  هلا و أمسك  يده
 تطمئن ، فدن  مين عميت و هي ترب  على صدري  ....

 : متالك غضبك اي ولدي ، فال تعلم كم كان قلٍق عليك ، و كاد صدره ينشق خوفاً عليك 

فابتسم  هلا و تبعته حنو املكتب حينها اصطدم  عيين بسحر تقف أبعلى درجا  السلم ، تقف بقدمها أبعلى 
السلم مرتددة بني النزول و الصعود ، فتوقف  حلظة مبكاين و أطل  النظر هبا فأحن  وجهها ، فتقدم  أمي حنوي و 

كتب و أغلق  الباب خلفي ، كان جيلس إىل ربت  على كتفي و أشر  يل بعينها اللحاق جبدي ، فتبعته إىل امل
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الكرسي جبوار املكتب كعادته و هو يتكأ بذقنه إىل عصاه فتقدم  حنوه و سحب  كرسي و وضعته قبالته و جلس  
 إليه ظل ُمطرق الفكر حلظا  ، مث قال يل بصوته اهلادئ املتزن .....

لس إىل جواري ، و رغم ضيق صدري و اخنالع : أتذكر حني ما  أبوك كن  أجلس هنا و بنفس املكان و كن  جت
قليب حزان على رحيل ولدي ، إال إنين حني نظر  إليك ُعد  و متاسك  و شعر  أن هللا مل أيخذ مين ابنا قبل أن 
يُعطيين أخر حىت أنك بقليب غري اجلميع و أن  تعلم ذلك ، و مل أشعر أن ولدي فارقين يوم إال حني رأيتك تُغادر حني 

 و رحل  ، حلظتها شعر  أبن ولدي تركين ألول مرة ــــ تركتين

 : جدي ــــــــ

 و قبل أان أكمل حرفا ، رفع عينه حنوي و دق بعصاه االرض مرتني بغضب .....

 : إن فعلتها اثنية سأقتلع رأسك بيدي أتفهم  !

 فأمل  رأسي له اجيااب فعاد و أسند ذقنه إىل عصاه و بنربة قاطعة ....

 يرضيك و يرد إليك كرامتك و جيعلك تُعيدها إىل عصمتك اثنية ؟: ما الذي 

 مث نظر بعيين و بنظرة صارمة .....

: فأن  سرتدها اثنية هذا ال جدال فيه ! و ما يرد إليك كرامتك و يريح كربايئك و يهدأ ثورتك سأقبل به و سيقبله 
 اجلميع  ! فما الذي ترغب به ؟

 يك كرامتك و يُعيد إليك كربايئك أمام اجلميع ؟: إن كن  مبكاين فما الذي يرد إل

 فوضع كفه على عصاه و رب  بكفه االخرى فوقها و بعد حلظا  .....

 : فلتختار أمك و عمتك لك امرأة لتتزوجها 

 مث رفع طرف عينه حنوي بنظرة اخرتقتين حىت النبض ....

 نساء الكون ، لرتد هبا كرامتك و كربايئك ! : أو ال داعي ألمك و عمتك إن كان  هناك امرأة حمددة تريدها دون

 مث صم  حلظة و أمال رأسه حنوي ....
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: و األهم أن ترد إليك قلبك املفتقد منك بغربة ليلها الطويل الذي ألقتك به ! و تعيد إليك عقلك الغارق مبوجتها 
 !  اليت سلبتك روحك ! و تُعيد مللمة ما نثرته يداها من شتاتك بني االرض و السماء

 فصم  حلظا  و بسميت تزداد على جبيين ، مث مهم  واقفا .....

 : أان ابحلديقة مع  جنا حني أييت عمي ابملأذون فليعطيين أحدا خرب  

 مث اجته  حنو الباب و قبل أن أضع يدي على املقبض سألين .....

 : أكن  تعتقد حقاً أنين لن أعرف ما حيدث بينكما ؟

 : على العكس 

 نين ال أعلم أنك من خطط له كل هذا ؟ : أتعتقد أ

 فتنهد  و أان ألتف  إليه .....

: لنكن منصفني هو قام ابلعمل الشاق وحده و أن  توقن أنين مل ُأوقع به ، بل هو من أوقع بنفسه أان فقط وضع  
 الواثق ليس أكثر و هو من أحكم لفه حول عنقه !

 فهم واقفا و هو ُيشري بعصاه حنوي  ....

 املاكر أقسم أنك كن  تعلم أنين أعلم منذ البداية !  : أيها

 : كن  أوقن أبنك تعلم من أول يوم ! أو ابألحرى من أول ليلة !

 فتساءل بدهشة .... 

 : فلماذا مل تتحدث معي ؟ ملاذا تعمد  لعب دور األمحق أمامي ؟

 : مل أشأ أن ُأفسد عليك االستمتاع ابللعبة ! 

 و زاد  بسميت  ....

أشأ أن أُفسد عليك لذة أن تكون املتفرج الوحيد الذي يرى و يسمع كل شيء من ُدون أن يُرى ، يستمتع : مل 
 ابملشاهدة من خلف ستار خفي ، و ال مانع إن تالعب ببعض األشياء من خلف ستاره !
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 فرفع عينه حنوي بدهشة أكرب فأمل  رأسي و أان أتقدم حنوه .....

اليد اخلفية اليت أجرب  إخوة عدانن على قبول العرض الذي قدمته هلم ! تلك اليد اليت : أتعتقد أنين ال أعلم من هي 
 أجربهتم على االلتزام ابتفاقنا و اجبارهم على ترك كرمي ! 

 فهز رأسه يل و هو يبتسم و يدق عصاه األرض ....

 : هذا ال يعين أنين راضيا عن ما فعلته و ما خُتطط له أو أنين موافق به !

 ب  منه أكثر ....فاقرت 

: أعلم و لكنك متقبله ألنك تعلم أنه ليس بيدي و ال بيدها ، و تعلم أن كالان حاول كل شيء ليبتعد و مل يستطع ، و 
، إن كان ‘ تلك هي احلياة و كما تدين تُدان ’ األهم أنك تعلم أنه ال يستحقها و يستحق كل ما وصل إليه ال تنسى 

 ه فليس أان !أحدان سرقها و أخذ ما ليس حق

 مث ُعد  و التف  خارجا ....

 : غري أنك من داخلك ال تلومين على ما أفعله و األهم أنك لن متنعين ! 

 توقف  مكاين حلظة و التف  إليه و رفع  له حاجيب و شاكسته .....

 : و إال ما كن  أرسلتها إيليا اليوم لُتعيُدين !!!!!!!!!!!!!!

ابلبسمة على وجهه و هم جيلس على كرسيه وضع عصاه جبانبه ، و اتكأ بظهره لظهر فارتسم  الدهشة املمزوجة 
 الكرسي ، و رفع كفيه يف اهلواء مستسلما ....

 : أيها املاكر .. كيف عرف  تلك أيضا ؟

 : ميكنك القول أبنه لدي معلم جيد  !

 فعل  وجهه نظرة ضاحكة مغتاظة .....

 املدرسة أبكملها : كن  أان املعلم و أصبح  أن  االن 

 فعل  ضحكيت و خرج  من احلجرة فابتسم  عميت حني رأتين أضحك و داعبتين أمي مبتسمة ......
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 : و أان من كان  ختشى عليك من غضبه !

 فزاد  بسمة عميت .....

 ابنك : غضب من على من ؟ أيب يغضب من ايسني أو عليه ! محقاء أنِ  ! إنه ابن جده ، فقد يغضب على اجلميع إال 

 حينها خرج جدي و هو يدق األرض بعصاه و ينظر إىل أمي ....

 : ال ختايف على ابنك بل خايف منه 

حينها رفع  كفي يف اهلواء مستسلما و تركتهم مجيعا خلفي يتشاكسون ، و ذهب  للعب مع جنا ابحلديقة ، كن  
ذ تلك القصة عن الليل و املوجة و كلي ألعب معها لكن عقلي كان يُعيد كل ما دار ببيين و بني جدي ، فكن  من

يكاد يوقن أبنه يعلم مبا يدور بيننا ! لكن ما جعلين أقطع الشك ابليقني هو ما حدث بيين و بني اخوة عدانن فباملرة 
األوىل من لقائنا رفضوا جمرد احلديث عن ما خيص كرمي و قتله أخيهم ! لكن ابللقاء الثاين اختلف الوضع كثريًا و تقبلوا 
خروجك من دائرة انتقامهم كان على مضض إال أهنم تقبلوه ! غري أهنم وافقوا على اجياد حل يرضيين و يرضيهم 
ابلوق  احلايل مبا خيص كرمي ! و مل يكن من الصعب ببعض البحث الدقيق أان أعلم من هو صاحب اليد اخلفية بذلك ! 

مته ! ما هو إال لسبب قوي و ما أقوى من هتديدا  و وعيد معرفة ما السبب الذي جعلهم يغريوا موقفهم جتاه األمر بر 
رجل بثقل جدي فهو تالعب بكل شيء لكن الذي ال يعلمه جدي أن ما جعلهم يقبلوا بتهديداته هو ما وعدهتم أان به  

!!!!!! 

جلي و يعتليه أما كيف عرف  أنه من أرسلك ! فحني أخربتين أنه جلس معِك ابألمس يف احلديقة ، و كان قلبه ملتاع أل
احلزن واهلم لفراقي علم  أنه استحثك حببه يل و بكاء جنا ألجلي كي تطليب إيليا العودة دون أن يطلب ! فهو من 

 جعلِك أتتيين حىت دون أن تعلمي أنه من أرسلك و يعلم أنين لن أرفض ! 

ينيِك تنظر إيليا من الشرفة و بينما كن  مستغرقا بني اللعب مع جنا و استحواذ أفكاري برشدي ، حمل  عيوين ع
 فكنِ  جتلسني هبا فأمل  لِك رأسي اببتسامة أستحثك هبا على امتام جانبك من االتفاق و اي ليتين ما فعل  !!!

انقض  الليلة بعد أن أتى املأذون و أعدهتا إىل عصميت وسط دهشة اجلميع و أوهلم عمي ، الذي أشفق  عليه حني 
 أو حىت النظر بعيين ، حاول  أمي التحدث معي إال أنين رفض  التحدث عن أي شيء رأيته و مل يستطع قول شيء يل

و اكتفي  إبخبارها أنين أعدهتا نزوال على رغبيت جدي ، مث ذهب  إىل غرفة جنا استلقي  إىل جوارها ابلسرير و أان 
لع  منِك وعدا بطلب االنفصال إليه أضمها إىل صدري ، و كل ما يب يكاد يُغادرين ترقبا ملا سيأيت به الغد ، فقد اقت
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بتلك الليلة ، ظل عقلي جيري يب بكل مضمار اترة ، حاول  كثريًا ختطي قلقي من ردة فعله حنوك إال أنين مل أختيل أو 
 يعرب ببايل ما فعله ، و استيقظ  عليه بفجر اليوم التايل !!!

 

**** 

ني أيقظتين يل يل ، حني فتح  عيين وجدهتا أمامي كن  أعتقد بفجر اليوم التايل كن  مستغرقًا بطيفك ح             
أنه الصباح ، لكن حني اعتدل  قليال و تدارك  نفسي بعد حلظا  مل تكن الشمس أشرق  بعد ! فنظر  إليها و  

 كان  متوترة و يبدو عليها االضطراب فسألتها و أان أحاول النهوض .....

 : كم الساعة االن ؟

 را : اهنا الرابعة فج

 فاعتدل  و قد ضاق صدري و سألتها بتوجس ....

 : ماذا هناك ؟ 

 : اهنا اميا 

 و قبل أن ُتكمل انتفض  من خمدعي و سألتها و قد زاد توجسي و خويف .....

 : ما هبا ؟

 : أعتقد أنين مسع  صرختها   ! 

 فتجمد الدم بعروقي و شعر  نبضا  تتباعد و روحي تثُقل على صدري و سألتها خبوف مأل صويت .... 

 : ماذا ؟  

 : كن  مستيقظة ابلشرفة أحتدث إىل توفيق و أقسم أنين مسع  صرختها عالية مث رأي  كرمي يركض خارجاً !

فركض  خارج الغرفة ، حاول  يل يل أن تستمهلين لكنين مل أكن أشعر بنفسي ، هبط  السالمل مسرعا و هي تتبعين ، 
حينها أفاق جدي على صو  خطواتنا املسرعة ، فهم خارجا من غرفته و هو يتساءل ما الذي حيدث ؟ مل ألتف  إليه 
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ني وصل  الفيال كان الباب مفتوحا ، زاد التوجس و فلم أكن أعي و ال أرى شيء أمامي ، ركض  خارج القصر و ح
لوعة القلق بصدري دلف  على خطى متمهلة و كلي متعجال ! و بعد أن تقدم  خطوا  ببهو الفيال وال شيء خمتلف  
كل شيء مبوضعه املعتاد و الصم  املُفزع يسود املكان ! فالتف  انحية االستقبال و السلم إىل الدور العلوي ، حلظتها 

خنلع قليب من موضعه و شعر  النار هتتاج بصدري و رايح اخلوف و األمل تعصف يب تسمر  حلظة مبوضعي ، شعر  ا
أبنفاسي هتدأ بصدري حىت كاد  تتوقف و شعر  بكلي يسقط بفراغ يتلوه فراغ ، و ال حُتُس قدمي أرضا فقط حيملين 

! و مل أفق من صعقيت إال على صرخا  يل يل و أمي خوفا ليسقط يب جبحيم رُعب قليب مما رأتك عليه عيين حلظتها 
حني دلفوا خلفي على هول ما رأوِك عليه ، فُعد  إىل بعضًا من ُرشدي و ركض  حنوك ! فقد كنِ  ملقاة على ظهرك 
آبخر السلم غارقة ببحرية من الدماء اليت تسيل منِك ، كل ما بِك كان مضرج ابلدماء و كل ذرة بِك ساكنة حىت 

سكن  عنِك ! رفعتِك إىل صدري ، حاول  مساع أنفاسك اليت كان  تُغادرك ! كنِ  متسكني السلسلة اليت أنفاسك 
أهديتِك إايه بني أصابعك ! فحملتك بني ذراعي و ركض  بِك إىل السيارة ، جلس  أمي ابملقعد اخللفي و وضع  

كيف وصل  املشفى أبقل من عشر   رأسِك على صدرها كان  حُتاول إفاقتك ، جلس  عميت إىل جواري ال أعلم
إال أنين مل أكن أستمع سوى لصو  ‘ هدأ من السرعة ستقتلين مجيعا اي ايسني  ’ دقائق لكنين أتذكر صياحي عميت يب  

أنفاسك و هو تُغادر صدري ، حني وصلنا محلتك إىل داخل املشفى هرع إلينا بعض األطباء و كان  الدماء التزال 
إىل غرفة العمليا  ابلدور العلوي ، ترك  يدك من يدي و هم يضعونِك على السرير النقال و  تسيل منِك ، ذهبوا بكِ 

تركِ  هبا السلسلة ! جلس  و كان  أمي إىل جواري ، جلس  عميت و  يل يل مبقابلي و جدي و عمي شوك  و 
ادث يل يل حينها و اتصل سحر ابجلهة االخرى فقد كان اجلميع حاضرا ، ظهر توفيق هو االخر ابملشفى فقد كان حيُ 

بعدها ليطمئن فأخربته مبا حدث و حلق بنا إىل املشفى ، جلس جبواري وضع يده على كتفي كان كلي يرجتف و سر  
بباطين رعشة من الرهبة و اخلوف من أن أفقدك ، تعلق  عيين جبدي و كان القلق و اخلوف يسكن أحداقه هو االخر 

ا  ثقيل كتحريك جبل من موضعه ال أيىب احلركة ، حاول  الوقوف لكنين مل أستطع ، مر الوق  و أنِ  بغرفة العملي
وضع  رأسي بني كفاي و أان أقبض على سلسلتِك و هي ملطخة بدمائك بكفي و قد أحكم اخلوف قبضته بقليب ! 

في من فصيلتك بعد ساعة خرج أحد األطباء يتساءل عن فصيلة دم تناسبك فقد فقديت الكثري و مل يكن لديهم ما يك
فذهب  معه و توفيق لنرى أي منا سيتوافق معِك ، مل تناسبك فصيلة توفيق لكننا توافقنا معًا ! و كيف ال و أنِ  هي 
ما يُكملين! أنِ  هي ما يُبقيين أتنفس و جيري عشقها بكل ذرة داخلي ، فكيف ال تتوافق دمائنا و قد توافق  أرواحنا 

بغرفة العمليا  لكنه مل خُيربين شيئا ، مر  بعدها ساعة أخرى لكن تلك املرة مل أستطع ! حاول  أن أسأله عن ما جيري 
اجللوس خاصة حني سأل  أمي و عميت ما الذي حدث ؟ فأخربهتم يل يل ما أخربتين حني أيقظتين ، فتعجب  عميت و 

له ، فلم أفكر حلظتها سوى  هي ال تصدق أنه قد يكون فعل بِك هذا ، فكان كل ما يب ينتفض خوفا عليِك و ُكرها
أبنين من سيقتله ! اقرتب مين توفيق و طلب إيليا اجللوس و اهلدوء قليال ألن عيون اجلميع معلقة يب ، لكنين مل أكن 
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أكرتث وقتها لشيء فما عاد يُهمين أن يالحظ أحدا أو يعرف ما بقليب لِك ، كل ما كان يريده قليب املُلتاع هو أن 
أ عواصف خوفه اليت هاج  بصدري ، و بعد جبال الزمن اليت مل تكن أتيب املرور ، خرج الطبيب يطمئن عليِك و هتد

 من غرفة العمليا  ، فهم اجلميع واقفا ، و سألته .....

 :  كيف حاهلا االن  ؟

 فأمال رأسه بقلق زاد له خويف ....

 أة بوضعها كان  قاتلة !: لس  متأكداً ، لألسف هي نزف  كثرياً تلك السقطة كان  شديدة و المر 

 فسألته أمي بتخوف  .....

 : ماذا تعين بوضعها ؟

 فصم  حلظا  و هو ينظر ابجتاهي ....

 : آسف أن أخربكم أن زوجتك كان  حامل 

حينها وقف اجلميع مطرقني و توقف كلي مبوضعه و سكن  أنفاسي من هول املفاجأة ، و مل يستعدين من صدميت سوى 
 صيح  سحر به .....

 : هي ليس  زوجته 

 : عفوا مل أقصد لكن هذا ما اعتقدته 

 حينها تساءل  عميت و كن  ال أزال مأخوذا بصدميت ....

 : ماذا تعين بكان  ؟

: لألسف مل نستطع ابقاء اجلنني ، فقد أخربتكم أهنا وصل  حبالة حرجة و نزفها الشديد و قوة السقطة كل هذا أدي 
 اىل اجهاض اجلنني  

 يل .... فتساءل  يل

 : األهم كيف حاهلا االن ؟
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 : لن نستطيع اجلزم أبي شيء ابلوق  احلايل ، سننتظر إىل أن تستقر حالتها مث أنمل ابلقادم ، فليكن هللا معنا 

 مث صم  حلظة و قال و هو ينظر بيين و بني زوج عميت ....

 : سنضطر إىل اخبار الشرطة ! 

 فسأله زوج عميت .....

 : ملاذا   ؟

ن تلك السقطة مل تكن من اختالل توازن بل إهنا نتيجة دفعة قوية ، هناك من دفعها بقوة من مكان مرتفع ، و هذا : أل
 أدى إىل سقوطها و بتلك احلالة هذا يُعد بشروع بقتل  

 و جيب أن أبلغ فهذا واجيب و عملي !

 فقال  عميت .....

 : لكن ــــ

 و قبل أن ُتكمل قاطعها حبزم .....

 منكم ، لكن أان أقوم بعملي و هذا شروع بقتل و لنتمىن أن ال يصبح القتيل قتيلني ! : أعتذر

اليت ظل  ترتد أُبذين فشعرُ  هبا تُؤمل قليب و ‘ القتيل قتيلني ’ مث انسحب من املكان و انسحب  مع كلمته روحي 
فرضخ اجلميع له ، لكنين تسرق أنفاسي من بني ضلوعي ، طلب جدي من اجلميع املغادرة و تبقى أمي معِك ، 

جلس  مبكاين و حني طلب  أمي إيليا املغادرة رفض  ، فتعجب اجلميع من اصراري إال أنين مل أهتم ، و ما زاد 
دهشتهم هو رد فعل جدي الذي أخربهم أبنين لن أرحل إىل أي مكان ! و لكن ابلنهاية رحل اجلميع و مل يبقى معي 

أن أسأل هللا أن يُعيدك إيليا فلن حيتمل قليب أن يفقدك ، لن حيتمل أن تغيب سوى أمي و توفيق ، أشرق  الشمس و 
مشسك عن حيايت ، تعلق  عني أمي يب و الدهشة و احلرية متأل كل ما هبا إال أهنا مل تقل شيئا لعلها كان  ُتكذب نفسها 

وكلي غارق بقاع اخلوف ،  و لعلها كان  تعلم أنه ليس ابلوق  املناسب لتطرح شكوكها و شكوك اجلميع ابلسطح
أشعر قليب ينزوي بصدري حياول التمسك بِك خيشى أن ختبو مشعة ضيائك اليت أشرق  ليله احلزين و أعادته إىل احلياة 
، كن  أشعر الذنب حيوط يب و يثقل كاهلي فليس وحده من دفعك ! فقد دفعتك أان االخر ! إن كان دفعك هو بيده 

مر عليِك و ُمطالبتِك مبا ال حتتملني ! فلم أمسع صرخا  عينيِك و خوفك حاولِ  فقد دفعتك أان ابلضغط املست
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اخباري لكنين مل أستمع ، و بينما كان  متضي ساعا  االنتظار الطويلة اليت طار  هبا ذكراييت معِك و كل حلظة 
وه أن يُعيدك إيليا قطع  أمي مجعتين بِك كي مُتسك بِك كي تستحلفِك أال تُغادريين ، و كل ذرة يب ُتسجد لريب و ترج

 شكها ابليقني حني أت  املمرضة تتساءل ......

 : أين هو األستاذ ايسني ؟

 فهمم  واقفا و تبعتين أمي و توفيق ، فنظر  إيليا و اببتسامة بد  متفائلة ....

 : إن زوجتك أفاق  و ال تكف السؤال عنك ؛ هي تريدك .

ط دهشيت أمي اليت أيقن  أن هناك شيء حيدث بيننا يتخطى الصداقة أو فركض  حنو الغرفة اليت ترقدين هبا وس
 الشراكة أو أي شيء غري احلب و العشق !

فتح  اببك على مهل ، فكان قليب متعجل رؤايِك لكن خويف كان أكرب مين ! بد  الغرفة تتسع كلما اتسع  فتح  
تقدم  حنوك و كان وجهك يتجه ابالجتاه االخر حنو  الباب ، تعلق  عيين بِك و أنِ  مستلقية بسرير بوسط الغرفة ،

النافذة ، و عينيِك معلقة بعصفور يقف عليها يرفرف جبناحيه و يطري حوهلا ليعود و حيط عليها و هو يُغرد بصو  رقيق 
دون  ، كنِ  غارقة ابلنظر إليه و كأن روحِك تتمىن لو أهنا بصدره و ليس  ترقد إىل هذا اجلحيم ! وقف  أمام سريرك

أن أقول شيء حُياول قليب أن ميتأل بِك و يعود من غرقه ابخلوف ، حُتاول أنفاسي التعلق بصدرك و االرتواء أبنفاسك ، 
هدأ  لوعيت قليال ، حني انتبهِ  لوجودي فأدرِ  وجهِك حنوي و اببتسامة من قلبك الصايف ، ابتسامة أعاد  يل 

ني تالعب  رايح الفقد بصدري ، ابتسامة ذابلة بعد ليلة عاصفة روحي ، أعاد  يل بعضا من عقلي الذي فقدته ح
تنفس هبا قليب الصعداء ، خانتين دمعة تراقص  بني أحداقي حاول  متالكها فلم أكن أحتمل أن تغييب عن حيايت مهما 

 حدث ، و بصو  متأمل ال يكاد خيرج عنِك من شدة الضعف ......

 : ايسني 

 د يل ....فاحنني  حنوك و بصو  بدأ يعو 

 : قلب ايسني حني ينبض 

 حاولِ  أن تعتديل ، فأوقفتك .....

 : ال تتحركي حبيبيت 
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 : أين أان ؟

 فابتسم  لكي و أان أضع يدي على رأسك ....

 : أن  معي حبيبيت ، و أان هنا إىل جوارك 

بِك ، و داعبتِك  حينها دلف  املمرضة تقدم  حنوك أمسك  يدك ، أتكد  من نبضك و تفقد  األجهزة املتصلة
 قائلة ....

: ان زوجك كاد جُين ألجلك أمس ، أعتقد أنه جيب أن تطليب إليه أن يراتح قليال ، يكفي ما أخذانه من دمائه ألجلك 
 ، و ظل إىل جوارك مل يتزحزح عن موضعه

 مث نظر  حنوي ....

 : ال تقلق ، إبذن هللا ستكون خبري .

 فوجدتِك تبكني ، فقبل  رأسك ..... غادر  الغرفة مث ُعد  و التف  إليكِ 

 : أخربتِك سابقاً ال حيتمل قليب أن يرى دموعك 

 فحاولِ  متالكها وسألتك و أان أضع كفي اليسرى على رأسك و أمسك يدك بيدي اليمين بعد أن قبلتها....

 : ما الذي حدث ؟

ُجن جنونه دفعين فسقط عن السلم ، و مل  : حني عاد أخربته أنين أريد االنفصال عنه ، و حني وجدين أهم للمغادرة
 أشعر شيء بعدها  !

 : تلك غلطيت أان 

 فابتسمِ  يل و أنِ  تضغطني كفي بيدك اليمىن و يدك اليسرى متسك ببقعة دمك على قميصي .....

 : كال هذا ليس ذنبك ، أن  كن  موجود ألجلي 

 حنو النافذة ..... مث بدا االمل على وجهك و أمسكِ  بطنك و أنِ  تلتفني بوجهك

 : إن بطين تؤملين بشدة 
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 : ملا مل ختربينين أنِك حامل  ؟ 

 فتوقفِ  عن احلركة فجأة و عم السكون أرجائك مث التفِ  حنوي و الدهشة تعتليِك ....

 : ماذا ؟  حامــــــــ

 حينها اعتدل  و تساءل  بدهشة من رد فعلك ....

 : أمل تكوين تعلمي أنِك حامل ؟

 امل  ؟: أان ح

 فصم  حلظة مسح  وجهي بكفي و قد ضاق صدري .....

 : ابلوق  احلايل  ، كال فالسقطة كان  قوية و اجلنني ــــــــــــ

فأمسكِ  يدي بقوة و أنِ  جُتهشني ابلبكاء و أخذِ  تتكومني حبضين و صرخاتك بدأ  تنفل  عنِك ، فضممتك 
ها تسيل بني ضلوعي حاول  احتواء عاصفة حزنك ، مل أستطع إيليا و حوطتك بذراعي و دموعك تبلل صدري و ُأحس

أن أقول شيء فمن أين أجد احلروف اليت قد تواسيِك أو ترفع احلزن عنِك ابلرغم من كل ما مررِ  به من أمل و عصف 
صرين الزمن بِك إال أن تلك الصفعة لِك كان  هي األقوى فال يُعادل شيء ابلكون شعور فقد أٍم لوليدها ! كن  تعت

نفسك بني ضلوعي و صرخاتك تتعاىل و تتعاىل معها صرخا  قليب أملًا و وجعاً عليِك حبيبيت ، فكل هذا األمل يسكنك 
و ال أملك أن أحرك ساكنا حاول  هتدئتك لكن مل أستطع حينها دلف  املمرضة و تبعها طبيب على صو  صرخاتك 

قوتك و مل أشأ أن ُأفلتك من بني ضلوعي ، فطلب إليها أن  ، حاولوا ابعادك عن صدري لكنِك كنِ  تتشبثني يب بكل
تُعد احدى اجلرعا  املهدئة ليحقنِك هبا و حني فعل بدأِ  تغيبني عن الوعي و أنِ  ممسكة يب حىت ُغشي عليِك متاما 

اية إال أن فانفلت  يديِك عن ذراعي عنوة عنِك و عين ! و غبِ  يف ُسبا  عميق ، طلبوا إيليا اخلروج مل أشأ ابلبد
الطبيب أصر حرصًا على راحتك ، فهمم  للمغادرة و كلي معلق بِك و حني التف  ابجتاه الباب وجد  أمي تقف 
أمام انفذة الغرفة اليت ُتطل على املمر ، تعلق  عيين هبا حلظا  ، مث خرج  ألجدها واقفة أمامي و من عينيها علم  

شيء و مل أقل شيء فقط تبادلنا النظرا  و الصم  لدقيقة مث اجتهنا  أهنا كان  تقف منذ دلف  إىل حجرتك ! مل تقل
حنو مكان االنتظار الذي كان توفيق الزال جالسا به و انضم  إليه ميس اليت ذهب  إىل الفيال ابلصباح بعد الكثري من 

 الصم  من كل اجتاه .املكاملا  اليت مل جُتيبيها فذهب  لالطمئنان عليِك فعلم  ما حدث ، جلس أربعتنا و حييطنا 
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مضى الكثري من الوق  و الزلِ  انئمة فقد استيقظِ  حلظا  و ظللِ  على وضعك ، فأعطاِك الطبيب                
حقنة مهدئة أخرى و أخربين أنِك ُأصيبِ  ابهنيار عصيب على اثر الصدمة من فقدان اجلنني ، كان يظن اجلميع أنِك 

ا من اخنالع قليب عليِك !  مث حضر إيليا طلع  بعد أن طلبته أن أييت ببعض من رجال زوجيت ! فقد بدا هذا جلي
احلراسة الذين يعملون لدينا ، و مع اقرتاب الشمس العودة إىل مغرهبا عاد جدي و يل يل و عميت و سحر إىل املشفى 

فكان  ملطخة بدمائك حبيبيت ، و  لالطمئنان على حالتِك الصحية ، و أت  يل  يل يل مبالبس غري اليت كن  أرتديها
حني مهم  ألخذها للحمام لتبديلها دخل إىل املكان زوج عميت شوك  و ظهر من خلف كتفه كرمي  ! حينها مل أرى 
سوى تلك اللحظة حني وجدتِك ملقاة على األرض غارقة بدمائك و صو  صرخاتك على فقد ولِيدك يركض بعقلي ! 

دم هو خطوا  عن زوج عميت و هو يتجه حنو جدي و حنو املمر الذي ترقدين ابخر فوقف  حلظة غارق بينهما حني تق
غرفة به ! مل أمتالك ذايت حينها و اندفع  حنوه ألقي  به على الكرسي من خلفه و أان ألكمه على وجهه بضراب  

ستطع أحدا منهم متتالية على غفلة منه و وسط دهشة أصاب  اجلميع ! فهم توفيق و طلع  إلبعادي عنه لكن مل ي
ازاحيت ، فكان الغضب يتملكين و احلنق و الضيق منه هو كل ما يستبد يب تلك اللحظة ، و مل يستطيعوا ابعادي عنه 
إال بعد أن سال  الدماء من أنفه و فمه و أصيب  رأسه و سال  دماء جبهته ، حاول طلع  و توفيق اإلمساك يب 

وقفه زوج عميت و هو يتفقده و يتفقد الدماء اليت كان  تسيل من وجهه بغزارة إبحكام حىت ال ُأجهز عليه مرة اثنية ، أ
وسط دهشة اجلميع مما فعلته به و ثورة جنوين ضده ! حينها متالك نفسه قليال و بعينني بدأ  تزيل عنها دهشتها ، و 

 حبنق بدأ ميأل وجهه .....

 : ال ختربين أنك من تريد تركي ألجله اي صديقي  !

 عيون اجلميع بيننا و الزال توفيق ممسكاً يب ، فبادلته النظرة بغضب .....فُعلق  

 : أن  مل تكن يوماً صديقي ! 

 فصرخ يب و هو يتقدم خطوة فأمسكه زوج عميت ....

 : هي زوجيت و لن تقرهبا اي ايسني ؟

 فابتسم  له حبنق مأل صدري .....

 : ليس بعد االن ، فلتنظر أين تقف قدماك ! 
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 الغضب أبحداقه تقدم  حنوه خطوة و توفيق حيول بيننا و بغضب مأل صدري و أراد أن يُرديه قتيال أمامي .....فزاد 

: هي بكل حال من األحوال تكرهك و أن  أكثر من يعلم هذا ! و االن بعد أن قتل  ابنك و حاول  قتلها ، أتعتقد 
 أهنا ستقبل جبحيم سجنك اثنية 

 ل أحداقه .....فزاد الغضب به و كاد  تشتع

 : أمحق اي ايسني فهي ال حُتبك ، فال جترؤ على فعلها 

فنظر  له وبعني متتأل نصراً هبواِك أمام هزميته بعشقك ، فتح  كفي فتدل  من بني أصابعي سلسلتك اليت كان  تلتف 
يدك بيدي !  حول عنقك و مل تفارقك منذ يوم عيد مولدك و هي ملطخة بدمائك ، و مل تُفارق كفي منذ تركتها

فتعلق  هبا عينه و عني اجلميع و هي هتتز بني أصابعي و يتأرجح قلبها ميينا و يسارا و يتأرجح معها كل ذرة به و 
تنتفض الدماء بعروقه و هُلاث أنفاسه الغاضبة قبل عينيه يتتبعها ، و مل يكسر صو  الصم  الذي ساد اجلميع و 

 نقة له و أان ُأزيد بوقود صدره و عيين معلقة بعينه املعلقة بسلسلتك .....دهشتهم العارمة مما حيدث سوى بسميت احلا

 : أعتقد أنك من بني اجلميع جيب أن تُعيد التفكري بعشقها يل ! خاصًة أنين مل أكن أفارقها فقد سكن  قلبها و عقلها 

 مث صم  حلظة و الغيظ و احلنق مما فعله بِك ميلئين فصبابته به  ....

 سكن  صدرها بكل حلظة حىت اليت مجعتك بسريرها كن  حاضرا !!: حىت أنين 

حينها مل يتمالك ذاته فأجهز عليا و سدد يل لكمة قوية ، فأمسك  به من مالبسه و ألقي  به إىل احلائط جبانيب فارمتى 
غلب عليا و ابلرغم من ابلزاوية و روحُ  ُأعاود ضربه و ألكمه بوجهه و قد رد يل الضربة مرة أو اثنتني لكن مل ميكنه الت

أننا كنا نتقارب ابلبنية اجلسمانية إال أن غضيب و كرهي له كان أعىت و هو ما كان يسيطر عليا حلظتها ، سدد  له 
لكما  كثرية بوجهه و صدره حىت أنين طرحته أرضا ، و كاد غضيب يقتله حىت أنين روح  ألكمه بقدمي يف صدره و 

أن حيوُل بيننا إال أهنم مل يستطيعوا فقد كان ابلزاوية و أان من أمامه ، حاولوا جذيب بطنه ، كان حياول توفيق و طلع  
بعيدا لكن بثوريت مل يتمكن أحدا مين ، و حني أيسوا من التخليص بيننا و كاد يلفظ أنفاسه حت  يدي و سط صرخا  

عوين عن االرض و أبعدوين عنه ، أمي و عميت محلين طلع  و توفيق و معهم رجلني اخرين من رجال احلراسة حىت رف
احنىن زوج عميت و عميت يتفقدونه خوفا من أن يكون فارق احلياة ، لكنه كان الزال يتنفس ، رفعه الطبيب مبساعدة 
زوج عميت و طلع  إىل سرير متحرك ليقدموا له االسعافا  اليت حيتاجها ؛ أجلسين توفيق على األريكة وسط ذهول 

درهم بعد ، اقرتب  أمي لتتفقد الدماء اليت كان  تسيل من أنفي و القلق ميألها و أت  احدى اجلميع الذي مل يكن غا
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املمرضا  و مسح  عن أنفي الدم و أتكد  من أنين ال أنزف سوى من أنفي بعد لكمته يل بوجهي ، مث غادر  
العاصفة ، اليت أمطر  جلس  أمي بقريب و جلس اجلميع و الصم  خييم على القاعة بكاملها بعد تلك الدقائق 

اجلميع دهشة و فزع مما حدث ، و حني رفع  عيين و أان أمسح الدم عن وجهي ، اصطدم  عيين بسحر و هي تنظر 
حنوي و كلها مطرقة ال تكاد ُتصدق ما حدث ال تكاد تشعر بذاهتا من هول الصدمة ، فتعلق  عينها يب و سط صمتنا 

 .الفادح و مل يكسره سوى كلما  جدي ....

: فلريفق هللا بنا مما هو قادم فليكن هو الرؤوف بنا ، و يتفضل علينا برمحته و ليكن تدبريه مبا هو أيت لنا و ال يكن 
 علينا !  

حينها مه  يل يل من جملسها و اجته  حنوي ، أمسك  بيدي فتحتها و وضع  السلسلة بكفي فقد سقط  مين 
على كفي اببتسامة هادئة و عاد  إىل جملسها ، فهمم  واقفا و  حني بدأ العراك و قد التقطتها هي ، و أطبق 

اجته  إىل غرفتك كي أراِك و أطمئن عليِك فلم تكوين أفقِ  بعد ! مث عد  و كان غادر اجلميع و مل يبقى أحدا سوى 
ن تُغادر و ميس فأب  أن تُغادر و توفيق و عميت تلك املرة فقد عاد  أمي لتغتسل و تراتح قليال ، لكنين أصرر  أ

طلب  إىل طع  أن يُعيدها إىل املنزل فذهب  إىل احلمام أان االخر ألغتسل و أبدل مالبس بعد أن متزق  من عراِك 
معه ! و قد طلب  من رجال احلراسة أال يقرب أي أحدا غرفتك سوى الطبيب و تلك املمرضة اليت اصطحبتين إىل 

ِك شيء عما حدث و أن هتتم لِك و خُتربين إن سأل أي أحد عنِك ، غرفتك أبول مرة ، بعد أن أكد  عليها أال خترب 
 طلب  من ميس أال خُترب خالتِك شيء عما حدث حىت تستقر حالتك و تتحسن صحتك .

 

 

**** 

 

خرج كرمي من املشفى بنفس اليوم فلم يكن به سوى بضع كسور خفيفة و رضوض ، مل أييت اثنية إىل الدور           
ه ، لكن املمرضة أخربتين أنه حاول معرفة التقرير الذي كتبه الطبيب عن حالتك الصحية إال أن الطبيب الذي ترقدين ب

أخربه أنه مل يُعده بعد ، ابليوم التايل ترك  املشفى و معي توفيق أثناء استغراقك ابلنوم فقد أكد الطبيب أنه كلما طال  
صعب فرتكتك مع ميس و أربعة من رجال احلراسة و ذهب  ساعا  نومك كان أفضل فهذا جيعلِك تتخطني الوق  األ
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إىل املصنع و طلب  إىل زوج عميت و حمامي العائلة التقدم ببالغ رمسي بصفته احملام اخلاص ابملصنع ضد كرمي بصفته 
على أن املسئول عن املكتب اهلندسي إلخالله ببنود العقد بيننا و مطالبته بقيمة الشرط اجلزائي ابلعقد ، و قد حرص  

يتقدم مجيع من يدين هلم ابملال ببالغا  ضده بنفس اليوم بعد أن أوحي  إليهم بطريق غري مباشر أبنه قد يُغادر مصر 
هراب من سداد أمواهلم ، و ابلفعل صدر ضده أمر ابلضبط و االحضار و التحقيق معه ، و منعه من السفر و قد 

ضيب و ختمد ثوريت بعد كل ما حدث ، مث ذهب  إىل البي  حرص  أن أشهد تلك اللحظة بنفسي حىت هتدأ انر غ
 ألغتسل و أبدل ثيايب و ُعد  إليِك اثنية .

بعد يومني توقفوا عن اعطائك املهدائ  و أخربين الطبيب أبن حالتك يف حتسن ، كاد قليب يطري بني ضلوعي فرحاً حني 
و يل يل معِك ، فكان كلتامها حُييطان بسريرك و  دلف  إىل الغرفة و كنِ  مستيقظة و رأيتك تبتسمني من مزاح ميس

يتشاكسون حىت يرمسوا البسمة على وجهك و حني رأيتين خرج  بسمتك من قلبك ! فشاكستِك ميس و يل يل 
 تدفعها خارج احلجرة ....

 : االن أزهر ورد خديِك ! 

املطلة على املمر ، و كان  تقف فانتظر  حىت خرجوا و أغلق  الباب لكن تلك املرة أغلق  معه ستائر النافذة 
 ميس أمامها مبشاكسة ، و تقدم  حنو سريرك ببسمة ملئ  قليب ....

 : ُأحبك 

 فزاد  بسمتك و أنِ  حُتركني رأسِك أبمل على الوسادة اليت كان  رأسك تستند إليها ، و دعبتين ....

 : أالزل  حُتبيين و أان ُمدمرة هكذا ؟

 سريرك ، فمل  حنوك و شاكستك ..... فزاد  بسميت و قد وصل  ُخطاي

 : ألكون صرحياً ، كن  ُأحبك أم االن ــــــــ

فزاد قريب و بعد أن وضع  السلسلة حول عنقك مرة أخرى أمسك  ‘ و االن ’مث صم  فتساءل  عينيك بصم  
 يدك بكفي اليمين و وضع  كفي اليسرى على رأسك .....

خبلجان عينيك الصافية ، ال أحتمل التنفس بعيدا عن صدرك فقليب خيفق : أم االن فقد اكتشف  أنين أعشقك أذوب 
بني ضلوعك ، فماذا أفعل بكون لسِ  أنِ  ملكته؟ و ما فائدة العمر إن مل تتساقط أوراقه أبحضان هواِك؟ فما دق 
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ي اب  يعرُفين ! قليب إال حني ُخلقِ  يل ! فقبل عشقك مل أكن أان كان غريي يسُكنين ! و بعد عشقك صرُ  أان و كل
فدونك أان الغريب دون وطن ! أان الطريد دون سكن ! أان الغريق دون أمل ! ال أين يل و ال كيف ! ال أعرف يل مىت و 
ال يرتُد يل طرف ! ال حلم يل و كلي صار بعدِك طيف ! فقليب مؤطر األسوار هبواِك صفني من عشق و صف من 

ِك ! استعصم بِك النبض وتعبد مبحراب لقياِك ! فرتفقي يب مواليت فماذا بعد اشتياِق وزاد زُخرفه بغرقي يف حبر عينا
 الغرق هبيام الغرام يف العشق بيديِك سُأالقي؟

فأخذِك اخلدر و ترفق  يدِك بيدي و كاد يُغشى عليِك ، فانتفض قليب فزًع عليِك ختوف عقلي أنِك تنفلتني مين 
 فتساءل  بقلق ....

 اندي الطبيب ؟: ماذا بِك حبيبيت ؟ أأُ 

 : ليس لديه ما يداويين به مما تفعله يب !

فابتسم  منِك و قد تنفس قليب الصعداء و هدأ فاقرتب  منِك و قبلتك بثغرك قبلة قصرية أغمضِ  هلا عينك و حني 
 فتحتها كان وجهي بوجهك فتساءلِ  بدهشة .....

 : ما هذا أبنفك ؟ ملا يبدوا متورماً ؟

 : يبدو أنين من لوعة الغرام اصطدم  ابلشوِق فتورم قليب ، و قد فاض به التورم حىت وصل أنفي ! 

فخرج  منِك ضحكتك الطفولية اليت اهتز هلا قليب و اهتز  معها أوراق الشجر و أزهر  هبا ورود احلديقة و غرد هلا 
هواِك ، و أمخد  جحيم األايم املاضية ، و مل عصفور سكن انفذة غرفتك ، فسرقتين من ذايت و أحكمِ  هبا أسري يف 

 أنتبه من شرودي بضحكتك إال على صوتك .....

 : إىل أين وصل  ؟ 

 : وصل  إىل حديقة القصر أبول يوم رأيتك فيه و أنِ  جتلسني جبوار جدي ، حني مسع  ضحكتك تلك ألول مرة

 نك .....فعال اخلجل وجهك و زاد  مُحرة وجهك ، فملُ  حنوِك و مهس  أبذ

 : تلك هي اليت أسقطتين صريعاً بعشقك ! 

فرفعِ  عينك حنوي مث أمسكِ  بقميصي ، و قربتين إليِك على مهل و قبلتين يف جبيين حبنان و أطلِ  هبا حىت فقد  
 أت  أمي و عميت لالطمئنان عليِك عقلي و مل يعيده إيليا سوى طرق يل يل على الباب فقد 
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ة أايم حتسن  حالتك الصحية لكن الطبيب مل يُقر خبروجك ، إال أنين حني علم  أبن النيابة أفرج  بعد عد          
 عن كرمي بضمانة مالية ، توجس قليب و تلك املرة مل أرغب أن أترك شيء للصدفة ، فلن أتركه يقرتب منك اثنية . 

 فذهب  إىل املشفى ليال قبل أن خيرج كرمي ابلصباح من حمبسه .....

 هيا حبيبيت سنغادر االن . :

 ابدرتك هبا بعد أن أيقظتك من النوم ، فسألتين بقلق ..... 

 : االن حنن مبنتصف الليل !

 فأجبتك و أان أمجع أغراضك .....

 : نعم االن حبيبيت ، يكفي دالل سنغادر ، هيا 

 : ما الذي حيدث اي ايسني ؟

 ىل البي  : ال شيء ، لكن يكفي ملكيت املتوجة دالال سنذهب إ

صمِ  مل تقويل شيئا رغم تراقص كل األسئلة بني أحداقك ، لكنِك صميت و طلبِ  إيليا تغيري مالبسك فأخربتك أنِك 
 جيدة هكذا ، فابتسم ِ  ....

 : إهنا مالبس للنوم اي ايسني ؟

 : أتلك مبالبس للنوم ! اذن ملا اعتقدهتا مالبس السهرة  

 : ال متزح دعين أبدل مالبسي !

 فأمسك  بِك من ذراعك .....
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: إن كان  سيئة أو ُتظهر من مجالِك شيء مل أكن ألجعلِك ترتديها من البداية ، و حىت و إن كنِ  مريضة ، هي جيدة 
 اميا و هيا االن حبيبيت ، توقفي عن الدالل !

شوارع توقف على جانب الطريق خرج  بِك من ابب املشفى اخللفي كان توفيق ينتظران بسيارته ، و بعد أن عربان عدة 
فأنزلتك و كان طلع  ينتظرين بسياريت على جانبه ، فدلفِ  هبا و حتدث  إىل كالمها لدقائق مث دلف  إىل السيارة و 

 انطلق  هبا ، و ذهب كال منهما بطريق ، فزاد توجسك و خرجِ  عن صمتك .....

 ن فهذا ليس الطريق إىل بي  ميس !: ماذا حيدث اي ايسني ملا كل هذا ؟ و إىل أين حنن ذاهبو 

 : بلى هو الطريق إىل البي  حبيبيت !

 فصمِ  و حني وصلنا إىل البي  ، تساءلِ  بدهشة .....

 : أو ليس  تلك البناية اليت هبا شقتك ؟ 

 : هيا حبيبيت و سأخربك كل شيء حني نصعد !

كان جيلس هبا بعض رجال احلراسة الذين أتي  هبم ! هبطِ  من السيارة  و أنِ  مُتسكني يب ، دخلنا إىل هبو البناية  
تلفيت حولك حني رأيتهم مث نظريت حنوي بقلق لكنك صميت ، استندِ  إىل ذراعي و اجتهنا حنو املصعد ، و ظللِ  
متكأه إىل صدري حىت وصلنا ابب الشقة و زاد  دهشتك حني طرق  الباب و بعد حلظا  فُتح فلم تتوقعي وجود 

دلفنا اجتهُ  بِك حنو االستقبال أجلستك إىل األريكة و ترك  حقيبة ثيابك ابألرض ، حينها رفعِ  أحد ! و حني 
 وجهك على صو  حُيادثين ....

 : محداً هلل على سالمة زوجتك ايسني بك 

 مث التفت  إليِك ، و اببتسامة هادئة ..... 

 : محدا هلل على سالمتك 

  طلب  إليها الذهاب و حتضري الطعام فالتفِ  حنوي ....فأومأِ  هلا و اعتدل  ابجللوس جوارك مث

 : ما الذي حيدث ؟ و من تلك ؟
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: تلك هي زينب و ستبقى معِك هنا إىل أن ُتصبحي خبري غري أهنا ستعتين بِك يف غيايب ، أم ملا كل هذا فسأخربِك كل 
 شيء 

شفى و حىت ُعد  و أخرجتك منها ،  قصص  عليِك كل ما حدث منذ حلظة وجدتك غارقة بدمائك و نقلتك إىل امل
كنِ  تستمعني إيليا و أنِ  ُمطرقة ال تتفوهي شيء و الدهشة و اخلوف ملئوا حمياِك ، و بعد أن أهني  حديثي ، 

 ابدرتين حبزن .....

 : اذن اجلميع االن يعلمون  !

 : نعم اجلميع و أوهلم جدي و كرمي ! مل يعد هناك أسرار الكل اب  يعلم 

 عينيك و قد فر  دمعة هاربة على وجهك ....فأغمضِ  

 : ملاذا تبكني االن حبيبيت  ؟

 : ماذا تعتقد أهنم يظنون يب االن ؟ يعتقدوــــــــــ

 فوضع  اصبعي على فمك و بنظرة غاضبة .....

و ما الذي فعلتيه : ما يعرفونه أنِك حبيبيت ، غري أنين ال أهتم لرأي أحد فيكفيين أنين أعلم من هي املرأة اليت ُأحب ، 
 يب أنِ  و عنادك و كربايئك الذي كاد يقُتلين ! و ما ال تعلميه أن جدي كان يعلم ما بيننا من قبل أن نعلم حنن به 

 فرفع  عينك حنوي و قبل أن تتفوهي بشيء اخر ، شاكستك .....

 ريقة ال تُرضيين ، حىت و إن كان أنِ   : ال أريد أن أمسع ما يُغضبين منِك ، فأان لن أقبل أن يتحدث أحدا عن حبيبيت بط

 فابتسمِ  بضيق ، مث نظرِ  حنوي خبوف ....

 : لكن كرمي !

 فهمم  واقفا و أان أنزع سرتيت ....

: ليس بيده شيء حىت يفعله ، يف خالل أايم سيعود إىل السجن اثنية بعد أن يتقدم املشفى بتقريرك الطيب الذي يؤكد 
 حماولته قتلك 
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 : أخشى عليك منه هو لن يتواىن عن ايذائك  

: لن ميسين شيء األهم أنِك ستكونني هنا أبمان فأقسم أنه لن يقربك اثنية ، و إن فعل لن يقتله غريي ، و لن مينعين 
 أحدا و ال حىت أنِ  

 : ايسني ــــــ

معِك ، ميكنين الوثوق هبا فتوفيق : حبيبيت كل شيء سيكون خبري ، ستظلني هنا إىل أن ينتهي كل شيء و ستظل زينب 
هو من أتى هبا ، و قد أتي  ببعض رجال احلراسة من شركته ، و هم لن يُغادروا مدخل البناية كما رأيتهم ، اجلميع 
يعلمون أنِك زوجيت و هناك من يرتبص بِك لبعض اخلالفا  بيننا على عمل ما ، ال تقلقي حبيبيت كل شيء سيكون 

 على ما يرام 

   واقفا اجته  إىل غرفة النوم مث عد  و معي بعض األوراق .... مث مهم

 : أريدك أن توقعي تلك األوراق ألجلي !

 فأخذِ  األوراق من يدي و وقعتها ، فسألتك بدهشة .....

 : أنِ  مل تقرئيها ! أو حىت تسأليين ما املكتوب هبا ؟

  قليب و جعلتين أوقن بكل حلظة أن املرأة اليت فأمل  مؤخرة رأسك إىل ظهر األريكة من خلفك ، و بعفوية سرق
 أحبب  تستحق .....

 : أن  قرأهتا ، و هذا يكفيين ايسني كي أوقع على أي شيء تريد 

 فغرق  بعينيِك املرهقتني جبمال ساحر يغرقين ببحر حناهنم اجلارف .....

 يه التحقيق مبحاولة قتلك : تلك األوراق هي من أجل احملامي لرفع قضية طالقك من كرمي و أخرى لتول

 : أنتحدث عن األستاذ شوك  زوج عمتك ؟

: كال حمامي أخر خيتص هبذا النوع من القضااي ، غري أن زوج عميت لديه قضية املصنع ، و ال أريده مُيسك تلك القضية 
ألجل العالقة بني عميت و أم كرمي فأنِ  تعلمي ما بينهم فأرد  أن أرفع عنه احلرج ، لكن احملامي الذي أتى به توفيق 

 سينال منه و سينفذ كل ما أريد 
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 أنه سيطلقين ؟: أتعتقد 

: ال يهم أن يقبل أو يرفض ! بكل األحوال احملكمة سُتعطيِك احلكم بعد تقريرك الطيب و حماضر القضااي االخرى 
 املرفوعة ضده ليس لديه خيار 

 مهم  واقفا و أان أساعدك ابلنهوض لتناول الطعام ....

 م ؟: املهم االن أن ميس لن أتيت إليِك و لن تعرف مكانك هل هذا مفهو 

 فالتفِ  حنوي بضيق ....

 : ملاذا ؟ 

 : حبيبيت أان لن ُأجازف قد يتتبعها ليصل إليِك ، إن كنِ  تبغني أن أقتله فسأجعلها أتيت إليِك 

 فانتفضِ  .....

 : كال ، كال ال أريدها أن أتيت ، فقط ال تتهور 

 : حسنا هذا جيد ، هيا إىل الطعام االن 

 أريد النوم : كال لس  جائعة فقط متعبة و 

 فزاد  بسميت و أان ُأجلسِك إىل الطاولة رغماً عنِك .....

 : ستنامني لكن أوال ستأكلني و هذا أمر ال نقاش به ! و أان هو من سيطعمك فال تدللي و تُتعبينين كما تفعل جنا 

فزاد  بسمتك و جلسيت إىل املائدة مل أتكلي الكثري بضع لُقيما  إلرضاِء مث اصطحبتك إىل الغرفة ، وضعتك ابلفراش 
و دثرتك ابلغطاء كان يبدو عليِك االرهاق و التعب و اخلوف ميلئِك إال أنين أخربتك أنين سأظل إىل جوارك فخلدِ  

رج  إىل الشرفة أشعل  سيجارة و وقف  أراقب سكون الليل و للنوم أغلق  الضوء و ترك  ابب الغرفة موارب ، خ
تكاد أذاني تسمع جراين النيل ، جلس  إىل الكرسي أكثر من ساعتني و النوم جُيافيين و كلي ميعن النظر بنجوم الليل 

قادم ! مل و هي تسابق نسما  اهلواء العليل ، و التساؤال  بعقلي تتسابق كدواما  تتقاذفها رايح التفكري مبا هو 
يستعدين من غفليت سوى صرخاتك املفزعة ، فركض  حنو الغرفة كن  تصرخني كطفل صغري فقد أمه أم كطفل فقد 
طفله ! أضئ  نور الغرفة و اندفع  مسرعا إىل السرير ضممتك إىل صدري و حوطتك بذراعي فتشبثِ  هبما كغريق 
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قيك ، بعد دقائق بدأ خيبو فزعك و هتدأ موجة رعبك ميسك بقشة جناته وضعيت رأسك على صدري و دموعك جتري مبآ
، أخربتين أنه كابوس أفزعك طلب  إليِك أن ختربيين به إال أنك رفض  بفزع أكرب و زاد تعلقك بذراعي فصم  مل أشأ 
الضغط عليك ، اعتصرتك بني ضلوعي و أان أهدأ من روعك إىل أن مخد  نريان فزعك و ُعد  لنوم لكن تلك املرة 

فخذي و كل ما بِك ينتفض ، و أان أرب  على كتفك إىل أن غفوِ  و ظلل  على حايل إىل أن غفو  أان  توسد 
 اآلخر و أنِ  تتوسدين فخذي .

 

**** 

بصباح اليوم التايل التقي  احملامي أعطيته األوراق ، و بنفس اليوم بدأ ابإلجراءا  لدعوى طالقك من كرمي              
 هتامك له مبحاولة قتلك أواًل غري أنه شرع بقضية ا

عد  مساًء إىل البي  كان كل شيء ابلبي  غري مستقر ، مل يكن اجلميع راضيًا عما حدث خاصًة أعمامي إال أهنم مل 
يتحدثوا أمامي بشيء ، أخربتين يل يل أهنم حتدثوا مع جدي و هو رفض تدخل أي منهم ابألمر ، مل يكن هو االخر 

حاول تقبل األمر فيعلم أنين لن أكف عنِك و أنه مل يعد هناك جمال للرتاجع و األهم أنه حاول  راضيا عما حيدث إال أنه
 السيطرة على األمور فهو االخر كان خيشى رد فعل كرمي ، يبدو أن اجلميع كان يتوقع ما فعله الحقاً إال أان !! 

الخرى املقام ضده مل يكن يفكر بشيء سوى  مر  عدة أايم هادئة لكن هدوئها بدا خميف ، مل يهتم كرمي ابلقضااي ا
كيف يصل إليِك ، كان يُفتش عنِك بكل مكان ذهب إىل ميس حياول اجيادك و تبعها بضع أايم على أمل أن أتيت إليِك 
، سافر إىل خالتك ، اقتحم مزرعة اخليل على أمل أنِك ختتبئني هبا ، فتش عنِك ببعض الفنادق ، كان يراقبين عن كثب 

ميع يعلم أنين أعلم أين أنِ  إال أنين كن  حريصاً حني كن  أأيت إليِك ، لكن ما زاد جنونه حني وصلته دعوى فهو كاجل
 طالقك منه و بنفس اليوم مت القبض عليه الهتامك اايه مبحاولة قتلك ! 

ا تقابلتما حضر  أمه إىل القاهرة بعد أن علم  أنه مت القبض عليه حاول  الوصول إليِك لكنها فشل  ، لكنكم
ابلنيابة حني ذهبِ  لتديل بشهادتك ضده أرد  الذهاب معِك إال أنِك رفضِ  فذهب  معِك ميس و اثنني من رجال 
احلراسة ، لكنين مل أحتمل فتبعتكما بسياريت دون أن تعلمي و انتظر  خارجًا حىت ينتهي كل شيء ، أخربتين ميس أن 

و أدرِ  هلا ظهرك و ‘ ابنك قتل ابين ’ سوى مجلة واحدة أفقدهتا النطق أمه حاول  التحدث معِك لكنك مل تقويل هلا 
رحلِ  ، أخربتين عميت أهنا مل تكن تعلم شيء عن أنه دفعك عن السلم أو أنِك فقد  اجلنني ، حينما شاهدتك 

ي و أجهشِ  تُغادرين النيابة غادر  إىل البي  و قد وصل  قبلك ، فحني دلفِ  وجدتين أنتظرك فارمتيِ  بني ذراع
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ابلبكاء حزان و خوفا ، حزان على كل ما مر بِك من أمل و ما تذكرتيه و أنِ  تدلني بشهادتك و خوفًا من القادم فقد 
أرعبتِك نظرا  كرمي و وعيده لِك حني التقاِك ابلنيابة ، هدأ  من روعك و أخربُتِك أهنا جمرد هتديدا  ال خترج عن  

 كتشف  الحقاً أهنا أكثر من هتديدا  !!!كوهنا إلخافتِك فقط ، إال أنين ا 

حني تركتك و ُعد  إىل البي  أخربين جدي أن والدة كرمي أت  إليه ، تريد منه العون إلخراج ابنها مما هو فيه ، أخربته 
ا أهنا ستجعله يطلقك فكان من اخلطأ قبوهلا بزواجكما من البداية خاصة أهنا كان  تعلم إبجبارك على زواجه ، قال  أهن
شارك  بكل ما حدث بصمتها على أفعاله من البداية ، و أهنا كان  تتوقع أن ينتهي زواجكما أبزمة لكنها مل تعتقد أن 
تكون هبذا الشكل ، جاء  ترجو جدي اخراجه من السجن أبن جتعله يطلقك دون اللجوء إىل احملكمة و تتنازيل عن 

و ستعمل هي على اهناء ابقي مشاكله وتُعيده مرة اخرى إىل اجنلرتا دعواِك مبحاولته قتلك ، و أتنازل عن دعوى املصنع 
و ننهي تلك اخلالفا  ، ابلبداية مل أوافق ابلرغم من أن جدي كان مرحبا كثري هبذا احلل ، و حني أخربتك مبا حدث 

ل  ، إال أن أمه رحبِ  أنِ  أيضا و رجوتين أن أقبل و أمام اصرارك و رغبيت إبهناء كل هذا الصراع أبسرع وق  فقب
وجد  صعوبة يف اقناعه هبذا ، لذلك طلب  إيليا الذهاب إليه ال أعلم أكان  احلماقة أن تطلب أم أن احلماقة هي 

 قبويل الذهاب !!!!!! 

ابلفعل ذهب  ملقابلته ، و ال أعلم حىت االن ملاذا ذهب  إليه أحقًا توقع  قبوله لتخطى األمر ، أم فقط كن  أريد 
 غارق خبسارته ...... رؤيته و هو

 : أن   ! 

ابدرين هبا حني دلف إىل غرفة مدير األمن و وجدين من ابنتظاره ، فهمم  واقفاً و بعد أن مر  صحاري الصم  بيننا 
 ابدرته ....

 : كيف حالك اي كرمي  ؟ 

 فنظر حنوي بغضب و حتدث إىل العسكري خلفه ....

 : أريد العودة إىل احلجز اثنية  !

تركه مث خرج و أغلق الباب خلفه ، و قف  قبالته مث جلس  إىل الكرسي جبوار الطاولة و جلس هو إىل  مل جييبه
 الكرسي املقابل يل ....

 : أان هنا ألجل احلديث عن اميا 
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 فرمقين بنظرة غاضبة ....

 : زوجيت 

 : ليس لوق  طويل 

 : كال لن حيدث هي زوجيت و ستظل إىل األبد ملكي 

 ، و هبدوء وضع  ساق على األخرى ..... فاعتدل  جبلسيت

: الزل  ال تعي أن ما من أبد يف هذه الدنيا ، كل شيء ابحلياة حيتمل التغري و االنقالب حىت على ذاته ، فهي متقلبة 
 فسبحانه من له الدوام 

 فثار  أحداقه من هدوئي ، فضرب الطاولة بكفه ..... 

 ل على زوجيت املصون ؟: أن  من ورطين بكل هذا حىت يستطيع احلصو 

 فزاد  بسميت و أان أحرك رأسي ميينا و يسارا بروية .....

 : هل تصدق نفسك هل حقاً تصدق أنين من فعل بك كل هذا ؟

 : و هل يوجد غريك ؟ أن  من فعل يب كل هذا ايسني !

 فهمم  واقفا و أان ُأشري إليه بيدي ....

به بداخلك لكنك حتاول اهلروب منه كعادتك ، حتاول إلقاء اللوم على : دعين أصحح لك ما تعتقد و أخربك مبا توقن 
 غريك ، فمنذ الصغر و أن  ترتكب احلماقا  و األخطاء و تلقي هبا على أكتاف غريك !

 : أحقا ، عشقك لزوجيت هو خطأي !

 ي : كال عشقي هلا ليس خطأ أاي منا ، لكن كرهها لك فهو خطأك فكان هذا تدبريك و ليس من تدبري 

 مث صم  حلظة و اتكأ  حلافة الطاولة  .....

لنكن صادقني أان لس  بريئًا متاما منه ، لكن لنقل أنين وضعتك أبول الطريق فقط لكنين مل أجربك السري :  أم الباقي 
ال أنكر أنين ألقي  ابلطُعم لكنين مل أجربك التقاطه ، قد أكون رتب  لبعض العوائق مبواعيد التسليم بعض العثرا  ، به 
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مع املقاولني ، لكن لس  أان من أجلسك إىل طاولة القمار لتخسر هبا أموال من املفرتض أهنا إلجناز العمل ! ليس أان 
ا ! أان حىت مل أقحمك من البداية إبدارة عمل ال تعرف عنه سوى من ورطك بتوقيع شيكا  و ليس لديك رصيد يغطيه

 امسه ! 

 مث ُعد  و جلس  إىل الكرسي أمامه و وضع  يدي فوقها ....

 من قتل عدانن و جعل اخوته يطاردوك ليس أان : 

 فركض احلنق أبحداقه ، فزدته .....

، تعلم كم أن  ابرع إبفساد كل شيء ! ابحلقيقة أن  تعلم أهنا فوضاك وحدك .. فحقيقة مل أخطط أن تقتل ابنك : 
 أن  مل حتتاج أي جمهود إلفساد حياتك ، أتعلم ملاذا ؟

 صم  حلظة و ابتسم  له .....

 !   : ألنك قم  هبذا على أكمل وجه

 فأطرق  عينيه إىل الطاولة و سألين و هو معلق النظر هبا ....

 : ماذا تريد االن ؟

 خطه .....فأجبته هبدوء كان يُزيد س

 : اعترب أنين هنا ألجل صفقة بيننا ، صفقة سنختم هبا الشراكة بيننا إىل األبد !

 فرفع عينه حنوي و الغضب ينتفض هبا  ....

 : أن  ستطلقها و أان سُأخرجك من هنا ، و ُأعيدك إىل اجنلرتا إىل األبد 

 فابتسم بغيظ ، و بدأ خيونه غضبه ..... 

 ، اميا زوجيت و لن أتركك حتظى هبا ، بل و سأقتل كالكما خليانيت اي ايسني : لن حيدث أان لن أطلقها 

 فتمسك  هبدوئي مما زاد غضبه ....

 : هي مل ختنك مبا متتلك منها ، أم الذي ال متتلكه أن  فامتلكته أان 
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 فهم واقفاً وضع كفيه على الطاولة و هو مييل حنوي و يود لو يقتلع رأسي .....

 : لن أفلتها ، و لن تكون لك 

 فاتكأ  إىل ظهر الكرسي و شبك  ذراعاي فوق صدري ....

: يبدو أنك ال تنظر حولك جيدًا ، شئ  أم أبي  أن  ستطلقها ، أتعتقد بكل تلك القضااي ضدك كم سيستغرق 
 القاضي يف التفكري قبل أن يطلقها منك مخس ثواين !!

 مل  حنوه و بنظرة حادة .... صم  حلظة مث مهم  واقفا قبالته ، و

 : بعد إعادة التفكري بقاتل ابنه ثالث ثواين ستكون كافية 

تبادلنا النظرا  الصامتة بكره مأل كال منا جتاه االخر فود كالان لو قتل االخر حلظتها و اي ليتين فعل  تلك اللحظة !!! 
و قبل أن خترج األمور عن السيطرة دخل مدير األمن ، و حني رآان على هذا الوضع توجس قلقا ، فأمر إبعادة كرمي 

 طريقه و كنا ابجتاهني متعاكسني ، و قبل أن يُغادر وقف  قُبالته .... إىل حمبسه فخرج كالان إىل املمر ُمغادرا ب

 : أعد التفكري إنه عرض ملرة واحدة ، و هذا فقط ألجل أمك ال شيء أخر 

 فبادلين النظرة بغضب ....

 : أن  ال تستحقها 

 فابتسم  و أان ألتف  مغادرا ....

 : و هل كن  تستحقها أن   ؟

 داين .... و بعد أن خطو  خطوتني ان

 : ايسني

 فتوقف  و لكنين مل التف  إليه .....

 : أعلم أنك مل تقرهبا سابقاً !

 فلم أجيب ....
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 : و أعدك أنك لن تقرهبا الحقاً ما حيي  ! 

 فهمم  ُمغادرا .....

 : لنرى هبذا الشأن   

ن خرج لن يكون هذا جيدا ، مل أكن غادر  و كلي كان ُمتلهف إلصراره الرفض ، ال أعلم ملا لكن نظراته أخربتين أنه إ
أعلم أنه بكل األحوال يُرتب لشيء ما ! و ابلفعل أصر على رفضه ومل يقبل أبن يُطلقك دون اللجوء للمحكمة ، 
أقنعين جدي ابلتنازل عن قضية املصنع ألجل أمه و يكفي ما ُيالقيه من نتائج محاقاته ، غري ما قد يُوقع عليه من عقوبة 

.  و مل مير وق  طويل حىت مت احلكم بقضية طالقك منه ، و اثر  ثورته و أصابته حالة من اجلنون  للشروع بقتلك 
ابليوم الذي ُعقد  به جلسة الطالق ألن احلكم كان بطالقك منه ، ال أعلم كيف له أن يتوقع غري ذلك بعد كل ما 

 حدث    

فشعر  أبن عشقي لِك ُفك أسره ألول مرة ، غمرين  شعر  ذلك اليوم بسعادة مألتين حىت العنان ،               
الفرح و السرور حىت كاد  تتوقف دقايت ، فبا  طريق املستحيل بيننا االن خطوة ، فبعد أن انفك  عنِك قيوده ما 
عدا مينعين عنِك شيء ، اعتقد  أن زماين ابتسم يل اعتقدته اب  صديقي الذي لن خيونين ، إال أن غدره يب كان أسرع 

 ن رأفته حبايل !!!!م

مر  عدة أسابيع و أان غارقا بسعاديت مبرور األايم لتقربين إليِك ، و أيضا غارق بني التجهيزا  إلعادة العمل 
ابلتوسعا  ، لكن تلك املرة مع أكرب الشركا  اهلندسية و ابلفعل كان بدأ العمل هبا ، و كن  منهمكًا إبهناء بعض 

ر بضع أايم دون أن أظفر برؤيتك ، بذاك اليوم اتصل  بِك و أخربتِك أنين سأراِك متعلقا  العمل االخرى فكان  مت
 ابليوم التايل ، و ُعد  إىل البي  منهك من كثرة األعباء ....

 : مساء اخلري ُعد  متأخرا الليلة ؟

 ابدرتين هبا أمي حني دخل  ....

 : كان لدي بعض األعمال اهلامة  

 : إىل أين أن  ذاهب ؟
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عيين إبرهاق ، و كن  أانم ابملكتب منذ ما حدث من زوجيت املصون و ألحظى بقربك حني كنِ  تسكنني  فأغمض ُ 
 تلك الشرفة ....

 : أعتقد أنين سأذهب للفراش 

 : أستظل تنام ابملكتب ؟

 فلم ُأجب فبادرتين بغضب .....

 ها ندم  وهي زوجتك ـــــ: لس  مراتحة اي ايسني فأان ال أحتمل أن أراك هكذا، أعلم أهنا أخطأ  لكن

 و قبل أن ُتكمل قاطعتها حبدة ....

 : اذا مل تكوين ُمراتحة اي أمي ، إذن سأرحيك مين و سأحبث عن مكان أخر ألانم به .

 و قبل أن تقول شيء مهم  ُمغادراً حاول  ان تستوقفين لكنين مل أتوقف ! 

**** 

ترك  املنزل و خرج  اعتقد  أنين سأذهب إىل توفيق ، لكنين مل أفعل فقد ظلل  أقود السيارة وسط          
الشوارع على غري ُهدى ، فقط أطُوُف هبا أحسس  كلي منهكا حىت رس  مراكيب بشاطئك ، فانته  سبلي ببابك و 

 تقطع  يب األماين و األوهام بني يديِك !

ال ملا ؟ فقط أخذتين قدماي إىل اببك فدقق  اجلرس ، أت  زينب و فتح  يل الباب ، و  جئتِك و ال أعلم كيف و
 جاء صوتك من الداخل يتساءل بقلق ....     

 : من ابلباب ؟

 : إنه ايسني بك قد جاء 

 فتقدمِ  حنوي بلهفة و أان أدخل إىل ساحة االستقبال .....

 : لقد عد  
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ىت أفكر إن كان ابستطاعيت العودة أو ال و يبدو أنين ال ميكنين املغادرة ، ال ميكنين : أعتقد أنه جيب أن أغادر أوال ، ح
 االبتعاد عنِك  !

 فابتسمِ  و قد هدأ  نريان قلقك .....

 : أحتدث جبدية ، أخربتين أنك لن أتيت اليوم سيتساءلون عنك ؟

 فجلس  إىل األريكة .... 

ئن ابلك فلقد ذهب  إليهم إال أهنم طردوين ! فال يريدين أحد و أخشى : ال تقلقي لن يتساءل أحد عين ، و لكي يطم
 أن تطردينين أنِ  أيضا ، فإن مل تكوين تريدينين حينها سأهيم على وجهي ابلشوارع أحبث عن من أيويين !

 فعل  ضحكتك و أنِ  هتمني للجلوس إىل الكرسي ......

 من أيويك ؟ : اي اهلـــــــي هل وصل بك احلال إىل أن تفتش عن

 : يبدو كذلك فلم يعد يريدين أحد ! فماذا عسى أفعل ؟ 

 فرفع  حاجبك و شاكستين برقة ....

 : أعتقد أن هناك أحد ميكنه أن يرأف حلالك أيها الشاب املسكني !

 : هل يل أن أعرف من  ؟

 فنظرِ  حنوي بدالل أسر قليب و سلب عقلي ......

 : ال أعلم إن كان يكفيك قليب  !

 فع  يدي إىل السماء ....فر 

 : اذن فقد غمرين ريب برمحته و فضله و أعطاين أكثر مما سأل  

 فزاد  بسمتك و فاض بوجهك اخلجل ، و مهمِ  واقفة ....

 : إىل أين تذهبني  ؟ 

 : ابلطبع أن  مل أتكل ! سأحضر لك شيء أتكله .



 

  

298 

 

 S.A.Zayed عشق رهن االعتقال 

 

 : كال فال أرغب بشيء 

 : و ان قل  لك ألجلي  ؟

 ابستسالم .....فنظر  لِك 

 : حسنا ، لكن اسرتحيي أنِ  و لنسأل زينب تعد لنا شيء ؟

 فزاد  بسمتك بعني تغمرها السعادة و احلب ....

 : و إن كن  أرغب أبن أعده لك بنفسي ، فستأكل الليلة من يدي 

 : يبدو أنين سأتوج ملك الليلة على عرش الكون 

 فعل  ضحكتك و أنِ  تتجهني حنو املطبخ .....

 : أمتىن أن يظل هذا رأيك بعد األكل 

 فشاكستك و أان أتبع خطاِك .....

 : فقط ال تتبعي وصفا  يل يل يف الطبخ 

 : كال لن تصل إىل املشفى أعدك 

 فاتكأ  بذراعي إىل اجلدار جبانيب .....

 : إن كان على يديك فال مانع لدي 

اقبِك و أنِ  تُعدين الطعام و عيين ُمعلقة بِك و بكل فابتسمِ  و أنِ  تنظرين حنوي برقة خطف  قليب ، و قف  أر 
 خطوة منِك مث تقدم  داخل املطبخ ، وقف  خلفك .....

 : أحبك 

 : ايسني 

 : أان فقط أرغب أبن أكون قريب منِك ، فُأحس األمان و أنِ  قريبة مين .
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 فابتسمِ  و أملِ  رأسك ، فسألتك حبرية .....

 : ماذا هل ُقول  شيء مضحك؟

 كال ، لكن أان أيضا مل أشعر ابألمان سوى و أن  قريب :  

 مث أسبليت عينيِك خجال ، فشاكستِك .....

 : هل يل أن أطلب شيء ؟

فنظرِ  حنوي بصم  متعجب و أملِ  رأسِك قليال و عينيِك تتساءل عن طليب ، فاقرتب  منِك تلمس  أبانملي 
ِك أدرك  مطليب حني طال  نظرة شغفي بِك فاتكأ  إىل اليمىن أمواج شعرك و تعلق  عيين ببحرك ، فشعر  أبن

حافة الطاولة من خلفك ، مل أقل شيء تردد  حلظا  مل أعلم أأزيد يف قريب أم أكتفي فال أشأ أن أغضبك ! لكن 
عينيك كان  مستسلمة يل فزاد اقرتايب منك و على غري عادتك مل متنعيين ! فزاد  جرأيت و زاد االشتياق بقليب 

أصابعي بني خصال  شعرك حىت وصل  جبينك ، ملع خجلك بني حنااي وجهك البسام ، أملِ  رأسِك قليال سافر  
لألمام فتعلق  عيين بثغرك فشعر  بِك حتيطيين من كل اجتاه ، أسبلِ  جفنيِك و رفعِ  يديِك و ملسِ  أبطراف 

ِك حوطتك بذراعي اليسرى قربتك أانملك اليسرى صدري على مهل حىت منب  عنقي ، فملُ  حنوِك أغمضِ  عيني
أكثر إيليا على مهل ، التقم  شفتِك السفلى بني شفتاي رُح  أقبلِك ، فالتف  يدِك اليمىن حول عنقي و دثرِ  

بلهفة أانملها بني خصال  شعري فزد  يف احتضانك حىت أصبحِ  لصيقة ضلوعي ، كان  قبلة طويلة هنأ هبا قليب 
هوة قليب و عقلي يف عشقك ، قبلتك سابقا لكن تلك كان  غري أي منها ، تلك املرة اشتياقه اليِك و اىل دغدغة ش

شعر  بِك يل وحدي ال ُيشاركين بِك أحد ، حىت أنِ  كنِ  ختتلفني عن سابقيها فبكل مرة كنِ  تتمنعني ، كن  أشعر 
  تغمرِك هلفة عشق تغزوِك شهوة للغرام أنك تبادليين القبلة خائفة أو مرغمة ، تلك املرة ابدلتين القبلة ابشتياق يل كان

بيننا ، شعر  بِك حُتلقي يب بني النجما  ُتسافري يب إىل السموا  تُغرقيين ببحور العشق و الغرام ، حلظتها كان   
كافية لِك و مل تكفيين ! وف  برغبتِك يف اهلوى و مل تُوفيين ! كف  قلبِك من الشوق ارتواء و مل تكفيين ! لكنين 

          الكتفاء ألجلك ! حاول  ا

تناولنا الطعام و جلسنا ابلشرفة بعض الوق  ، مث دخل كال منا حجرته للنوم ، و بعد أن استلقي  ابلفراش ُأحاول 
النوم مل أستطع ، رغم سعاديت الغامرة لقريب منِك و فرحي بقرب انتهاء كل هذا الصراع أبن تكوين يل ، فلم يُعد يفصلين 

بضعة أشهر حىت تنتهي ِعدتك منه و تكوين يل لألبد ، إال أنين تقلقل  بفراشي كان  تسري  عنِك سوى جدار و
حاول  جتاهل قلقي و توجسي إال أنين مل أستطع ، ‘ لن تكون لك ’ بباطين رعشة كلما تردد صدى صوته يل و نظراته 
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أكثر ما أرقين ، لكنين ابلنهاية  فكان بصدري شيء ينبئين أبن شيء سيء سيحدث ! إال أنين ال أعلم ما هو و هذا
تغلب  على ظنوين و دفنتها داخلي فال أشأ أن تـُْفسد سعادة قليب بقربك ، و انقض  ليليت و أان على ذاك احلال 
تتقاذفين األحالم و العشق و الشوق ملا هو قادم بتحقيق أحالمي أبن تكوين يل اترة و خويف و ظنوين اترة ، حىت عل  

افرتش نورها أرض الغرفة ، فهمم  خارجا و بعد أن فتح  ابب الشقة أغلقته و ُعد  إىل الداخل الشمس مسائها و 
وقف  أمام ابب غرفتك أمسك  مقبض الباب حلظا  مث أدرته هبدوء ، و دخل  إىل الغرفة أسرق اخلطوا  فكنِ  

ي  حنوك و طبع  قبلة حانية على مستغرقة ابلنوم ، اقرتب  منِك وقف  بضع دقائق أرقبِك و أنِ  انئمة ، مث احنن
 جبينك ، تقلقلِ  هلا لكنِك مل تستيقظي ، فابتسم  منِك و ُعد  أسرق اخلطوا  حىت خرج  .

 

 

**** 
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قليب مؤطر األسوار هبواِك صفني من عشق و صف من اشتياِق ، وزاد زُخرفه 
لقياِك ! فرتفقي بغرقي يف حبر عيناِك ! استعصم بِك النبض و تعبد مبحراب 

 يب مواليت فماذا بعد الغرق هبيام الغرام يف العشق بيديِك سُأالقي ؟
 
 

 

 

 

 

 

 

 

مر  ثالث أايم متتالية مل أستطع احلضور إليِك بسبب أتخري ابلعمل ، و الزال  الرعشة بباطين ال تُفارقين              
 و الزل  أتغالب على خويف الذي ال أعلم ملا أحكم أواتده يب ، لعل قليب كان يشعر مبا هو قادم !
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ا  ، تقدم توفيق خلطبة يل يل و قد رحب  أمي و أقنع  حتسن  األمور كثريًا ابلبي  حىت أنين حتدث  و سحر بضع مر 
جدي ابملوافقة إال أنه أصر على أتجيل كل شيء حلني أن تُنهي دراستها ، التجهيزا  ابملصنع كان  تسري بشكل جيد 
و أسرع من املتوقع ، كل شيء هادئ ، و أبدى زماين بعض الرأفة يب فطلب إيليا جدي احضارك للتناول الغداء 

صر ، و التحدث بشأن التجهيزا  لزواجنا فهو يعلم أنين لن أتراجع عن زواجي منِك ، و قد أصبح وجودك حبيايت ابلق
أمر واقع ال ميكن تغريه أمر البد و أن يتأقلم اجلميع معه ، كان  أمي و يل يل سعيداتن هبذا خاصًة يل يل أم سحر فلم 

رتاض ؛ و ابلفعل اتصل  بِك صباح اليوم الرابع بعد أن وصل  تكن سعيدة مبا حيدث إال أهنا مل يكن هلا حق االع
املصنع كان  ميس جتلس معِك ! حتدث  إليِك ألخربك أن جدي يريدك أن تذهيب للقصر هبذا اليوم إال أنِك أخربتين 

جدا هبذا ،  أن يل يل سبقتين إليِك و قد حدثتِك أمي و طلب  إليِك اجمليء ، ابلطبع اغتظ  منهما إال أنين كن  سعيدا
 إال أن سعاديت مل تدم طويال !!!!

انقضى يومي الطويل بني اجتماعا  و لقاءا  كثرية كان  عيناي معلقة ابلساعة ، أخشى أن أأتخر على موعدك ، 
اتصل  بِك أكثر من مرة كلما اختلس  حلظا  مبفردي ألطمئن عليِك ، و ابخر اتصال أجاب  ميس اهلاتف وراح  

إيليا أن أكف عن االتصال والقلق و أنِك ستنتظرينين ابملوعد ملكة متوجة ابنتظار أمريها ، ُتشاكسين وطلب  
 فابتسم  و أغلق  اهلاتف و غادر  مكتيب الجتماع مع العمال .

قبل املوعد اهني  عملي و مهم  ُمغادرًا متجهًا لُلقياك ، حينها انتبه  أن هاتفي نفذ  بطاريته لكنين مل ُأعيله ابال ، 
ادر  املكتب و بعد أن وصل  ابب املصنع اخلارجي و هبط درجة من السالمل اخلارجية و مل يعد يفصلين عن سياريت غ

سوى بضع خطوا  استوقفين أحد املوظفني لشيء خيص العمل ، حينها توقف  سيارة ُأجرة جبوار سياريت و حني رفع  
افية القدمني !! فوقف  ُمطرق و قبل أن أهبط درجة عيين حنوها وجدتك أنِ  من هتبطني منها مبالبس البي  و ح

ُأخرى ركضِ  أنِ  حنوي خبوف مأل وجهك ، و بعد أن بدأ يعود إيليا رشدي من مفاجأة قدومك على تلك احلال هبط 
درجة أخرى فتالقينا ابملنتصف كنِ  أمامي مباشرة ، لكنك كنِ  ترتفعني عين درجة من السلم و كان  عينيِك متتلئ 

و تزرف الدموع ، فأمسكِ  بيدي و كل ما بِك ينتفض و قبل أن يتفوه كالان بشيء مسع  صو  مدوي هز  خوفا
 األرجاء التف  عليه اجلميع ، فزع الكون حلظا  مث سكن بعدها كل شيء ، و سقط كالان أرضا !!!!!!!!!

 

تلك اللحظة اليت مل أكن أعي سكن كل شيء وسكن  معه احلياة ، هدأ الكون بصخبه توقف الزمان ب            
خالهلا ما الذي حيدث ! فأخر ما رأيته الدماء تنفجر من صدرك و تسقطني بني يدي ، و شيئا خرج من صدرك و 
اخرتق صدري جبوار كتفي األيسر ، حينها أحني  رأسي أنظر لصدري رأي  الدم خيرج منه و بعدها مل أشعر شيء ، 
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  بني اإلفاقة و السكرة ، فقد ُعد  بضع مرا  للوعي و كنِ  جبواري حاول  لكنين مل أغب كليا عن الوعي ، فكن
يدي الوصول ليدِك لكنين مل أستطع ، بكل مرة كن  أعود هبا كان  تتعلق عيين بِك كنِ  مستلقية جبواري ال تتحركي 

عي ، و حني ُعد  اثنية و أنفاسك تُغادرك ، حياولون ايقاف الدماء اليت خترج منِك بغزارة حىت غب  متاما عن الو 
 للوعي و فتح  عيين مل تكوين أنِ  جبواري ! 

كان جدي جيلس جبواري و مُيسك بيدي نظر  حويل وجدتين بغرفة تبدو كالعناية املركزة ، كن  ال أشعر جبزء كبري من 
ث حينها سوى جسدي ، و كان كتفي األيسر ُمعلق إىل صدري الذي بدأ  ُأحس أبعاله األمل ، لكنين مل أكن أكرت 

ملعرفة أين أنِ  ؟ فأخربين جدي أنِك مل خترجي من غرفة العمليا  بعد ، حينها علم  أنين غب  عن الوعي ما يقرب 
األربع ساعا  ، دخل طبيب و كن  أعرفه فهو أحد أصدقاء جدي أمسك بيدي اطمئن على نبضي و تفقد صدري 

 و كتفي اليسرى و شاكسين ....

جدك من جوارك ، رغم أن هذا ممنوع و ال جيوز دخوله إىل غرفة العناية املركزة ، لكن من حنن   : مل يستطع أحد ابعاد
 كي مننع حافظ بك عن أعز أحفاده  ! 

 فتساءل  ، و أان ُأحاول النهوض ......

 : اميا ! أين هي ؟ 

 فأمال رأسه و بدا على وجهِه حزانً زاد أملي ....

فإصابتك ليس  سيئة فلم تستغرق وقتًا ابلداخل أما هي .. فليكن هللا معها ، لكن  : مل خترج بعد من غرفة العمليا  ،
 اطمئن ابلداخل أكرب أساتذة اجلراحة فجدك استدعى كل طبيب مبصر ألجلكما 

 حاول  النهوض إال أنين مل أستطع ، فأخربين أنه أتثري املخدر أثناء العملية و أنه سيزول شيئا فشيئا ....

 ث ؟: ما الذي حد

 فنظر إيليا و حبرية .....

: ال ميكن ألحد اجلزم  ، لكن من احلال اليت وصلتما عليها فكان  رصاصة واحدة اخرتق  كالكما ، أو مبعىن أدق 
 فقد اخرتق  صدرها من اجلاب األمين و استقر  بكتفك اليسرى 

 مث نظر حنو جدي .....
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ا مسارها كان  استقر  بقلبك ، لكن هي حال  دونك و : إن كان  تلك الطلقة موجهة حنوك و مل تعرتض جبسده
دوهنا غري أنك حترك  فاستقر  أبعلى صدرك ابلقرب من كتفك اليسرى لكنها كان  فقد  قوهتا فلم تسبب ضرر  

 كبري ، فبإذن هللا ستكون خبري و بنهاية اليوم سنخرجك إىل حجرة عادية 

 فسألته بقلق و خوف مأل صدري ......

 سيئة إىل هذا احلد ؟ : هل حالتها

 فوضع يده على كتفي ....

: تفاءل اي ايسني و متسك ابهلل ، و لتشكره على قضائه ، و من رمحته بكالكما أهنا مل ُتصيبك ابلقلب فلكان نفذ 
 قضائه بك و أهنا اخرتق  جانبها األمين بعيدا عن القلب ، فلتدعوا هلا االن .

لكنه فشل ، ظل جدي صامتًا ال يقول شيئا فقط يضع كفيه فوق عصاه و اتكأ خرج بعد أن حاول اثنيًة اخراج جدي 
بذقنه إليها و هو ُمطرق الفكر ال أعلم أين حط  به مراكب أفكاره ، لكن أعلم أين حط  يب أان فلم يكن هناك 

و مل يفعلها غريه  سوى شاطئ واحد فقط ، و من غري كرمي له يد مبا حدث فمن غريه يريد قتل كالان ، فقد فعلها سابقا
االن ، لكن كل ما شغل عقلي مل أتيِ  حلظتها ، كيف علمِ  ما نوى ؟ ملا ساقِك قدري حينها لتنقذي عمري و 
يسرقِك هو مين و يسرق معِك روحي ؟ كان كلي ال حُيس أمل الطلقة اليت استقر  بصدري إال أهنا اخرتق  قليب ، فلم 

و خوفًا من ضياعك ، عاد  نريان الفقد تلوح يل حبرماين منِك و عاد   أشعر سوى أمل قليب و ضيق بصدري رهبةً 
رعشة خويف تلتهب بباطين و تسحب معها روحي و تستنزف أنفاسي ، و بعد وق  مل يكن ابلطويل إال أن ثقله على 

لتك ، مل يطمئن قليب جعله يبدو دهرًا عاد الطبيب لُيخربين أنِك خرجِ  من غرفة العمليا  و أنه أيمل أبن تستقر حا
قليب ابلقدر الذي كان حيتاجه فظل يدعو هللا أن يُعيدك إيليا أن يلطف بقليب و عقلي فليس يب ذرة حتتمل ضياعك 
حتتمل غيابك عين ، و ظل  حلظاتنا معا جتول أمام عيين ظل  عينيِك البامسة تبُث يب األمل و هُتدأ من نرياين ، حُتيُطين 

سري أنفاسك بني ضلوعي ، فشعر  كفك على كتفي ُتطبق عليها و عينيِك تبتسم يل ، ضحكاتك و تطوقين يداِك و ت
 خُتربين أنِك هنا إىل جواري و لن تُفارقيين !

خرج  من العناية إىل غرفة عادية لكنين مل أمكث هبا سوى بضع ساعا  فحني استعد  وعي ابلكامل و استطع  
غرفة العناية اليت كنِ  ترقدين هبا ، و بعد نوبة جنون أصابتين حني الوقوف بعد زوال املخدر من جسدي ، ذهب  إىل 

منعوين رؤايِك ، مسح يل األطباء ابالقرتاِب منِك لدقيقة واحدة ليطمئن قليب ، أمسك  بيدك و قبلتها مث أخرجوين ،  
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خبري و أمام اصراري كان  أمي مستاءة لرفضي املكوث ابلفراش فرتاين حبال سيئة ، لكنين طمأنتها و أخربهتا أنين 
 رضخ  لرتكي كما أشأ ، و حني رأي  ميس فكان  هي أخر من كان معِك .....

 :  ما الذي حدث ؟ ملا أت  إيليا بتلك اللحظة ؟

 كان  تبكي و هي تقول يل .....

أنه أن   : كنا ابلغرفة خنتار من بني ثياهبا ما الذي سرتتديه لتالقيك ، حني رن هاتفها خرج  تركض لتجيب اعتقد 
لكنه كان رقم ال تعلمه ! فأجاب  و حني مسع  صو  املتصل تسمر  مبوضعها مل حُترك ساكنا ، نظر  إليها و سألتها 
من ؟ فلم جُتيبين ، كان  بعامل اخر كل ما هبا كان متجمد و بعد دقائق بسيطة سقط اهلاتف من يدها ، حني أمسكته و 

يضحك فأغلق  اهلاتف ، و حني استعاد  نفسها من حالة الصدمة اليت  تساءل  من املتصل جاءين صو  كرمي و هو 
كان  هبا ، نظر  حنوي و قال  أن كرمي أخربها أنك سرتسل اليوم حتياهتا إىل عدانن ! حاول  االتصال بك عدة 
 مرا  لكن هاتفك كان ُمغلقًا ، فُجن عقلها و خرج  تركض حىت دون حذاء فروحُ  ُأفتش عن مفاتيح السيارة

 حبقيبيت ابلغرفة ، و حني هبط مل أجدها سبقتين إليك ، و سبق  يد القدر إليها !

جلس  أمام غرفة العناية اليت ترقدين هبا ، مل أفارق ابب غرفتك لثالث أايم ُمتتالية كن  أقف ابلساعا  أمام انفذهتا 
لتك اجلميع كان متخوفًا ال يقول شيئا ، الزجاجية معلق بِك و أنِ  مستلقية إىل الفراش ، مل يكن يطمئن األطباء حلا

ابليوم الرابع أفقِ  حلظا  بدا القلق على وجه األطباء و هم يركضون دخوال و خروجًا من الغرفة ، فتعلق كلي بنافذة 
الغرفة فبدا أن حالتك تدهور  فجأة و كاد قلبك يتوقف ، كن  أتشبث ابلزجاج بيدي و كلي حياول التشبث بِك 

رحلي و ترتكيين ، يتوسل إىل هللا أن ال حيرم قليب وجودك ، و عيين ال يرف هلا جفن و هي تراهم حياولون يرجوِك أال ت
إنعاش قلبك جبهاز الصدما  الكهرابئية ، حينها مل أكن ألحتمل أكثر جلس  إىل األرض انزوي  عن اجلميع جبانب 

من بني يدي ، ُأحسِك ختطني بعيدًا عين و قدم جدي ، صم  حلظا  و بداخلي بركان يصرخ ، فُأحسِك تتسربني 
أتخذين روحي مين ! حينها بدأ  ُأحس قليب ماء يسيل بني ضلوعي ، أمسع بكاء صدري و صرخا  نبضي فوضع 
جدي رأسي على ركبته و هو ميسح بكفه على شعري حُياول طمئن  كلي املُلتاع عليِك ، فما احتمل  حلظتها و 

كطفل صغري راح يفقد أمه ، تلك كان  املرة األوىل حبيايت اليت أبكي هبا ! فيوم ما  روح  أجهش ابلبكاء كن  أبكي  
 والدي هناين جدي عن البكاء لكنه مل يستطع اليوم أن ينهاين ! 

و مل أفق من غياهب حزين إال على صو  الطبيب يقول أن تلك األزمة قد انقض  على خري و أن حالتِك قد 
 ُعديت يف غيبوبة اثنية ، فاستجاب ريب ُدعاء قليب و أعادِك إيليا اثنيًة  . استقر  ابلوق  احلايل لكنكِ 
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ابليوم السابع أفقِ  مل تكن حالتِك مستقرة متاما إال أنِك أفقِ  ، أول شيئا حتدثِ  به كان امسي ! فكنِ  ختشني فقداين 
القلب و يُغرقه ابحلزن و اخلوف ،  كما استعمرين اخلوف لشعوري أبن أفقدك ، فاإلحساس ابلفقد شعور مؤمل يُرهب

مسح يل األطباء رؤيتك لكن تلك املرة ليس رأفة يب و إمنا رأفة بِك ! فلم ُتصدقي أنين خبري سوى بعد أن مسحوا يل 
ابلدخول إليِك و االقرتاب منِك مل يتحدث كالان بلسانه ، لكن حتدث  قلوبنا بضع دقائق ، لكنها كان  كافية لُتعيد  

احلياة مرة أخرى ، فكنِ  منهكة مل تستطيعي الكالم بعد ، كنِ  ُتشبهني زهرة شتوية رغم عصف الرايح هبا كالان إىل 
إال أهنا الزال  حتتفظ جبماهلا اخلالب و سحرها اخلاص الذي أيسرين كلما ارتسم  مالحمها بني جفوين ! فنظرة واحدة 

، و تغسل عن صدري لوعة أحزانه ، و تُعيد ضياء جنمك  إليِك كان  كافية لُتدمل جروحي ، و تُعيُدين إىل ُرشدي
 بسمائي .

مر  بضعة أايم و بدأ  حالتك ابلتحسن شيئا فشيء ، كنُ  أستبطأ زهو مشعتك من جديد إال أن خروجك من 
العناية كان يكفيين ليهدأ قليب ، و خاصة أن الرصاصة كان  قريبة كثريا من رئتك ، و هذا جعل األمر أصعب لكن 

ل األحوال بدأِ  ابلتحسن ، مل أكن أفارقِك ابألايم األوىل ، لكن حني بدأِ  ابلتعايف بدأ  ابلتغُيب عن املشفى ، بك
 فكان لدي اتفاق مل ُأهنيه ، و وعدا مل أوفيه بعد !!!! 

 

**** 

 

ح لِك ابألسبوع الثالث زاد  حالتِك ابلتحسن و زاد  معها سعاديت لتحسن وضعِك الصحي ، مس             
االطباء ابحلركة البسيطة داخل الغرفة ، كل تلك الفرتة مل يقول أحدان شيء لألخر ، فكن  أكتفي مبراقبتِك أمامي و 
السعادة تتسرب إىل قليب يوم تلو يوم لتحسنِك و امتنااًن لريب لرفقه يب . غري أن احساس الذنب قد متلك مين و 

تفاقي بدأ  تزول عين رعشة ابطين اليت صاحبتين قبل احلادث و بعده أسك  احلروف بفمي ، و لكن بعد أن وفي  اب
، و بدأ يتبدد حصار عقلي و توجسه خوفا عليِك بدأ يعود كل شيء إىل ما كان عليه ، و بعد اصرار شديد منِك وافق 

رغم حتسنها إال  األطباء على خروجك من املشفى بعد أتكيدهم أبن ال تبُذيل أي جمهود قد ُيضر حبالتِك الصحية اليت
أهنا الزال  حتتاج رعاية طبية ، اتفقنا على ذهابك إىل املزرعة لتقضي هبا تلك الفرتة و كان من املفرتض أن ترافقِك يل 
يل و ميس و أيضًا أُمي ، و بذلك اليوم مساًء حني غادر اجلميع وجدتك ُتشريين مليس لتخرج و كأن هناك اتفاق 

تعجب و هي هتم للمغادرة و تغمز يل بطرف عينها اببتسامة مشاكسة ، حينها اختلي  مسبق بينكما ، فنظر  حنوها ب
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بِك يف الغرفة فاعتدلِ  ابلسرير ، فابتسم  لِك و اقرتب  منِك و قبلتِك جببهتك دون أن أقول شيء ، فتعلق  يدِك 
 بعنقي.....

 : هل يل أن أطلب شيء ؟

 متعلقة بعنقي .... فرفع  وجهي حنوك بتعجب على مهل و الزال  يدكِ 

 : اطليب ما شئِ  حبيبيت و سأُليب !

 : ترفق به ألجلي ! فقلبه ُمرهق مل يُعد حيتمل ! 

فزاد  دهشيت و عل  كل تقاسيم وجهي و أمل  رأسي ابلسؤال عما تعنني دون أن أتفوه بسؤال ، فزاد  بسمتك و 
 قربتين إليِك ، و هتمسني أبذين ..... 

 ك ، ترفق حببييب : ترفق بقليب بني ضلوع

 فرفع  طرف عيين حنوك و قبل أن أقول شيء ابدرتين حبنان عينيِك ....   

: مل يُكن خطأك هذا ما كتب هللا لنا ! و من منا مينع أمراً من هللا كان مفعول  ، فرتفق بنفسك ألجلي ال أحتمل أن أراك 
 هكذا 

تراقص  دمعة أبحداقي إال أنين اعتقلتها داخلي ، فقبل  جبهتك و أطل  القبلة مث ضمم  رأسك إىل صدري ، و  
لكنين ظلل  على صميت فكان كلي ساخطًا مما حدث ، فماذا أقول و أان ُأوقن أنه خطئي وحدي بكل مرة أقف هبا 
على شفا فقدانك يكون خطئي و بيدي ! لكن أكثر ما زاد حنقي و غضيب من نفسي أنه حني واتتين الفرصة لقتله مل 

هذا كاد يُكلفين أنِ  ! مث انتبه  لشرودي فهمم  لرتكك تنامني فتمسكِ  بقميصي ، و طلبِ  إيليا و  أظفر هبا و
الزال  رأسك انئمة على صدري أن أظل جوارك حىت تغفني ، فاتكأ  إىل جانب الفراش و زد  بضمك إىل قليب ، و 

 بعد حلظا  رفع  رأسك فجأة عن صدري فاندهش ....

 : ايسني 

  : قلب ايسني

 : تلك اخر ليلة يل ابملشفى  
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 : هي كذلك رغم رفض األطباء و رفضي ُمغادرتك فالزلِ  حتتاجني الرعاية ، إال أنه أمام عنادك حبيبيت سأليب ما ترغيب 

 : اذن لو طلب  أي شيء ستليب ؟

 : اطليب ما شئِ  مواليت 

 : احكي يل قصة حىت أغفو 

 : ماذا ؟

 زِد  مشاكستك ....فنظرِ  بعيين و زاد  بسمتك و 

 : أخربتين أن أطلب ما شئ  ! و االن ملكتك تُريد أن تغفو على صوتك 

 مث صمِ  حلظة و أعدِ  رأسك إىل صدري وبصو  بدا حزين .....

 : فتلك أخر ليالينا و ال أريد أان أرى  أو أمسع أو ُأحس هبا شيء غريك .

 : اخر ليالينا !!!!

 : أقصد هنا ابملشفى 

 أان أضمك إىل صدري .... فابتسم  و 

: صدقًا أان ال أحفظ شيء كي أقصه ، لكن دعيين أخربِك قصة قصها يل جدي عنِك و عين ، كي خُيربين أنه يعلم 
 بعشقي لِك 

 فرفع  وجهك حنوي بتعجب ، فشاكستك ......

 : ال تتعجيب ، هذا هو جدي  

جدي ، و بعد أن أهنيتها وجدتك ُمطرقة ، فاستعادتك مث بدأ  أُقص عليِك قصة الصياد و موجة ليله كما قصها يل 
 من شرودك ......

 : أين حط  قالعك اي موجة ليلي 
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ابتسمِ  يل و اندسسِ  بني أحضاين و غفوِ  حينها شعر  أمان كاد يُغادرين ، و حط  عن أكتايف أحزاين و خماويف 
عود إيليا فرتك  كل جحيم األايم السابقة و ارتد  السكينة إىل صدري حني سكنيت بني ضلوعي ، فشعر  روحي ت

خلفي و غفو  إىل جانبك جبنة عشقك ، و مل أستعد وعي الذي فقدته جبنتك إال حني أيقظتين ميس بصباح اليوم 
 التايل على فاجعة قليب  !

 

 

**** 

 

 استيقظ  ابلصباح التايل من جنة عشقي بِك على جحيم فقدانك ! 

 استيقظ  على صو  ميس .......

 : أين اميا فتش  عنها و مل أجدها ؟ 

 فاعتدل  و أان ُأحاول تدارك ما حيدث .....

 : عن ماذا تتحدثني كان  انئمة إىل جواري ، قد تكون ابحلمام ! 

 : استيقظ اي ايسني حبث  عنها بكل مكان ابملشفى و مل أجدها حىت أن ثياهبا قد اختف  ! اميا غادر  ! 

 الوسادة جبواري ، ما كتبيت هبا أغرقين و أشعل حبور غضيب ، و هاج  له عواصفي ......و ألق  يل بورقة كان  على 

يكفيك غرقًا و غربة ، آن األوان كي ترسو مراكبك بشواطئ النهار ، فيكفيك ما لقيته على يد موجة ليلك ، أخرب ’’ 
 ‘‘ساكنك بني الضلوع كم أعشقه 

فأطبق  عليها بكفي حبنق و غضب من كل ما تفعلينه يب ! حىت تكوم  حينها فهم  ماذا كنيت تعنني أبخر ليالينا ! 
برحاي و ألقي  هبا بوجه ميس و غادر  املشفى و بركان ميلئين منِك ، طوف  الشوارع و عقلي يكاُد جين من دوامتك 

يكاد جُين من اليت تُلقيين هبا ! حاول  االتصال بِك لكن هاتفِك كان ُمغلق ، و ظلل  على هذا احلال كلي ُمشت  
صدمة اختفائك املفاجئ ، أحسس  بصفعة قليب تؤملين و تُعيد فتح جروحي اليت اندمل  بني بسمة عينيِك و صفاء 
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قلبك ، ِصرُ  أُفتش عنِك بكِل مكان مل يكن يعلم أحد أين ذهبِ  ؟ و ملاذا اختفيِ  ؟ و بكل حلظة كان يزيد حنقي 
ال أستطيع أن ُأكف عنِك فكيف و أنِ  متتلكني قليب ؟ متتلكني روحي حىت و غضيب مما تفعلينه يب و بقليب ، لكنين 

أنين صر  أسأل عنِك النجوم ، و ُأفتش عن عينيِك بكل الدروب ، و كلي يبحُث عن هواِك و جُيوب األرض يُناجي 
 طيفك ابلطرقا  ، لكن دون جدوى دون أمل فلم أجدِك !

ر  احدى حماولة توفيق إلجيادك مل يعرف أين أنِ  لكنه أخربين كيف بعد ثالثة أايم علم  أين سأجدك ؟ فقد أمث
سأجدك ! انتظر  طوال الليل مستيقظا فما كنِ  خُتططني له حبيبيت أفزع قليب و أوقف أنفاسي فال حيق لِك أن تفعلي 

كما كنِ  ترتبني يل هذا يب ! ال حيُق لِك أن تتخذي قرارا  قليب عنه ! فليس لِك احلق ابلرحيل و كلي يسكنك ! لكن  
 شيئا تصعقي به قليب رتبُ  لِك مفاجأة صغرية !

انتظر  حىت حل مساء اليوم التايل و ذهب  للقائك فلم أكن أستطع اجيادِك قبلها ، ذهب  مبكرًا و اختفي  عن 
ابملكان ، وقف   األنظار ، ِخفُ  إن رأيتين تُعاود اهلروب و تلك املرة أخشى أنين لن أجدك ، و ابملوعد احملدد ظهر ِ 
 أرقُبِك من بعيد أمسكِ  هاتفك و روحيت تتفقديه حلظتها وصلتين منِك رسالة مل تكتيب هبا سوى  

 ‘ُأحبك ’ 

فعاود  االتصال بِك و عيين ُمعلقة بِك فأجبتين ، سألتِك بغضب أين أنِ  مل جُتييب ! أخربتك كم ُأحبك و مل جُتييب ! 
 ! فصم  حلظ  فقولِ   استجديُتك كي تعودي و مل جُتييب

 ‘ُأحبك ’ 

مث أغلقِ  اهلاتف و أمطر  عينيِك جبينك ابلدموع ، ومهمِ  واقفة و أنِ  متسحينها عن وجهِك ، و لكنها أتىب أن 
 تتوقف مث اجتهِ  إىل صالة املُغادرين مبطار القاهرة الدويل !!

ركاب الطائرة املغادرة إىل لندن صعد  إىل  انتظر  بضع دقائق حىت اختفيِ  عن انظري و عند النداء األخري على
 الطائرة ، و بعد أن ُأغلق  األبواب و استعد اجلميع إلقالع  الطائرة ...

 : أعتقد أن هذا املقعد الفارغ جبوار النافذة خيصين ، فأعلم أنِك ختايف املرتفعا 

ِك و كان  الزال  دمعاتك تتساقط على ابدرتك هبا و أان أهم للجلوس ابلكرسي اجملاور لِك ، حينها توقف كل ما ب
جبينك ، فتجمد كلك و أنِ  تنظرين حنوي ، و أان أربط حزام األمان استعدادا لإلقالع ، فأغمضِ  عينيِك و 

 فتحتهما مرتني متتاليتني ....
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 : ايسيـــــــــن .. ماذا تفعل هنا ؟

 فرفع  طرف عيين و اببتسامة من جانيب تساءل  .....

 تلك الطائرة متجهة إىل لندن  ؟: أو ليس  

مث اعتدل  مبجلسي و قد بدأ  ترتفع الطائرة ، فأمسك  بيدك فأعلم كم ختشني املرتفعا  ، فابتسمِ  و أنِ  
 حتاولني تشتي  انتباهك عنها ......

 : اذن فأن  متجه إىل لندن  ؟

 أل اراديت : ال يهمين إىل أين ستتجه فأنِ  معي و هذا يكفيين ألذهب إىل اجلحيم مب

 : أن  جمنون 

 : و هل اكتشفتها تواً ؟ 

 مث التف  إيليا .... 

 : أال تستسلم أبداً ؟

: مل أستسلم حني كان يقف الكون أبسره بيننا ! أتعتقدين أنين سأستسلم االن و قد أصبح ما يفصلنا خطوة ستنقضي 
 بعد بضعة أايم و تنقضي معها ُعدتك  ! 

 فدمع  عينيِك ....

يتوقف عن ايذائك ، اذا ظللنا معًا لن يتوقف عن حماوال  قتلك ، أن  خمطئ ألنك حُتمل ذاتك ذنب ما  : هو لن
 حدث ! ابحلقيقة هو ذنيب كل ما حدث لك و ما سيحدث هو ذنيب وحدي ، و هلذا جيب أن أبتعد عنك 

 : ابتعادك عين هو قتلي اميا 

 : أخشى عليك ، لن أحتمل أراك تصاب مبكروه بسبيب 

 قبض  على كفك .....ف

 : و هل بعد غيابك عين جحيم  ؟
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 : ايسني ، ان ظللنا معا سيحاول قتلك اثنية

 : و ان ابتعدان سيمو  كالان حبيبيت 

 صمِ  و نظرِ  أرضاً مطرقة ، فداعبتك ....

أصابتنا تشاركنها : ال ميكنِك الرحيل حبيبيت فنحن صران نتشارك كل شيء احلب و العشق و القدر و حىت الطلقة اليت 
 و ال تنسي أن دمائي جتري بشرايينك ، فكيف لِك أن ترحلي و أتخذي دمائي بعيدا عين ؟

 : هذا ما يبقيين أتنفس 

 فرفع  يدِك حنوي و قبلتها ......

 : أحبك ، و أخربتك سابقاً لن أبتعد عنك ، و لن أتركِك تذهبني إن كن  بكل األحوال مي  فأختار املو  بني يديك  

 فانتفضِ  و وضعِ  أصابعِك على فمي ....

 : ال تتفوه هبا 

 : ال ترتكيين 

 فتبسم  عينيِك الدامعتني ، و اقرتب  من أذنك و مهس  لِك .... 

 : أخربتك سابقا أن كل سبلِك ستنتهي عندي ، أيتها احلمقاء مىت ستفهمني أنِ  يل .. !!

 يم فقدانك....فطف  جبفونك نظرة عشق أعاد  يل قليب املسلوب جبح

 : أعلم أنِك كن  ستنزلني بلندن ترانزي  فقط ، فأخربيين إىل أين كن  ستتجهني ؟

 فزاد  بسمتك و أنِ  متسحني دموعك ، فزد  مشاكستك .....

: هيا اميا أخربيين ، فبكل األحوال سأعلم ، فهل تعتقدين حقًا أنِك ستهربني مين ؟ محقاء حبيبيت افعليها و سأجوب 
فتش عنِك ليل هنار بصحو و منامي ، فرتفقي يب حبيبيت أال يشفق قلبك الصغري على قلب حبيبك ؟ ترفق األرض أُ 

 ُمعذبيت فقد أرهقِ  قليب عشقاً و شوقاً إليِك ، فال تُرهقي عقلي مو  و غربة بغيابك !

 فارتسم  ضحكة حانية بوجهك ، و تلمسِ  أبطراف أانملك حلييت برقة طار هلا عقلي ...
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 وخارس  : ب

 : ملا تعشقني األشياء الصعبة ، أمل تكن ديب أقرب حىت انين أفهمهم دون مرتجم ! 

 فانطلق  منِك ضحكة جُمهدة ، فزد  مشاكستك .....

 : أتضحكني ، دعيين أخربك سرا فقط عديين أنِك لن ختربي احدا 

 فنظرِ  حنوي بعينني ضاحكة ....

 خُتربي أحداً : هيا اميا أحتدث جبدية ، عديين لن 

 فاعتدلِ  ، و أشرِ  إىل قلبك جبدية مصطنعة .....

 : حسنا أقسم لن أخرب أحدا 

 فاقرتب  منِك مفتعاًل اجلدية و بصو  خفيض .....

و اذا طلب  إىل هتجئتها ، فأان هو من سيقطع عالقته بك و   ? what is your name: أان ال أعلم من اإلجنليزية سوى 
 متفقني ؟إىل األبد هل حنن 

 حينها انطلق  منِك ضحكتك الطفولية اليت أعشقها ، فزاد قريب منِك و مهس  أبذنك ...

 تلك ما قتلتين ببابك : 

فروحِ  تتمالكني ذاتك من الضحك الذي أجهد صدرك املتعب و اقرتبِ  من أذين و مهس  يل بعذوبة صرع  قليب 
 بني أنفاسك ....

 : لو تعلم كم أهواكـــــــ 

و أنِ  مُتسكني بيدي ، فقبض  بكفي على يدك و أسند  رأسي على أسندِ  رأسك إىل كتفي مث قبلِ  جبيين ، و 
رأسك و شرد عقلي أبن ال شيء بعد اليوم سيقف بيننا و كل ما ختشينه حبيبيت بعد يومني سيتحول إىل غبار حتمله 

 مع اخوة عدانن !!!اق رايح القدر بعيدا عنا فقد وفي  عهدي و سدد  جانيب من االتف
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فوعدي هلم هو أن خُيرجوِك من دائرة انتقامهم و يُؤجلوا ذلك االنتقام حىت تنفك عنِك قيوده ، يف ُمقابل أن يرفع  
وقد وفي  جانيب من هذا االتفاق حني تركتك ابملشفى و ابلفعل تقابلنا  جدي يده عن كرمي ليفعلوا به ما شاءوا !

ملفاجأة املدوية يل أن جدي اتصل هبم يوم احلادث و أخربهم أن كرمي مل يعد حت  محايته واتفقنا على كل شيء، لكن ا
بعد حماولته قتلي ، لكنه طلب إليهم أال يقرتبوا منه ابلوق  احلايل حىت ال تتجه الشكوك حنوي لكن ابلنهاية اتفقنا على  

 ما أخذ البد أن يُعطي و كما أعطى البد أن أيخذ . كل شيء ، فبالنهاية البد و أن ُيسدد كال منا دينه هبذه احلياة و ك

و حني انتبه  من شرودي وجدتك غفوِ  على ذراعي ، فابتسم  و قبل  رأسك فلتهنئي حبيبيت و أتمنني دون 
خوف فلن ميسك مكروه بعد االن ، أمسك  يدك و وضعتها على قليب حىت يطمئن و أينس بِك من وحشته و خوفه 

 ابتعادك 

حبيبيت كما تشائني و سأرحتل الكون وراءك ، فإن سافريت إىل النجوم ستجدين هناك ، و إن دلفِ  إىل القمر فارحتلي 
سأكون ابنتظارك ، و إن عربيت البحور سأكون شراعك ، و إن طوييت الكون سأكون دليلك ، و إن سكنيت القمر 

مؤرخ بِك ، فارحتلي كيف تشائي فروحي معلقة  سأدور بفلكك ، فأان طريدك دونك غريب بال وطن اتئه بال قدر فقليب
 األطراف بعشقك و نبضي معتقل بقلبك ، و كلي يدور بفلك هواِك !

غفو  و أنِ  إىل جواري و حني داعب  سالسل الشمس وجهي مع أول ضياء تلقي به على الكون ، كنا الزلنا 
كنِ  انئمة إىل جواري كحمامة بيضاء تفرتش    ابلسماء حينها أفق  و فتح  عيين ألجدك الزالِ  انئمة على كتفي ،

كتفي مرسى بعد طول تعب و ترحال ، فابتسم  و رفع  رأسي شكرا هلل الذي حقق يل ما كن  أبغي ، حقق يل كل 
ما حلم  ! ها أان تشرق مشسي ألجدك تغفني إىل جواري و تتوسدين كتفي و تلتحفني ذراعي و تفرتشني صدري وطناً 

يب يرتاقص فرحًا و عيناي معلقة بطفليت النائمة على كتفي ، الساكنة بشرايين ابتسم من تلك ، نظر  إليِك و قل
احلمقاء، فالزلِ  محقاء حبيبيت تعتقدين انين سأتركك و روحي معلقة أنفاسها بعينيك فلن تُغادريين و إن ركض  

يب ابلسكنة بني أضلعك ، فليس يل خلفك ما بقي من عمري و زدته ألفًا عليه ، سأظل على وعد اهلوى على وعد قل
 ‘‘‘وطن سواك و ليس يل حياة دون هواك  ، أنِ  يل ...   
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