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تمهيد
�إلى �لتر�نيم �لمعزوفة با�ضم �أوجاع �لع�ضاق، �إلى متى �ضتظلين ر�ف�ضة 
�أوجاعه،  وللفر�ق  �أوجاعه،  لل�ضوق  �أوج��اع،  دون  �ُضُبٌل  للحب  يكون  لأن 
لت�ضتريح  قلياًل  �ل�ضجن  عن  �لتر�نيم  �أيتها  لي  تمهَّ �أوجاعه،  وللن�ضيان 

قلوب �ل�ضاكنين في معابد �لحب.

ركنَّ  ا �إلى �لعربيات �لجميالت �للو�تي يحلمن بجنون دون وعي، �أُذكِّ �أي�ضً
ْطَن �للهفة. باأن لقلوبكّن عليُكّن حق، ومن �ضمن تلك �لحقوق �أن تتو�ضَّ

فاطمة �ل�ضي�ضينى

 



نف�ضي،  عن  تماما  بعيدة  �أنني  و�أ�ضعر  متفاجئة،  لكنني  حزينة،  "ل�ضت 
ول �أ�ضدق �أنك �أ�ضبحت بعيًد� �إلى هذ� �لحد.. بعيًد� للغاية"

�ضيمون ديبفو�ر
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الفصل األول 
حين أحببتك اكتملت 

��ضتيقظت من نومها على رنة هاتفها، مدت يدها في عبثيَّة �ضديدة لعلها 
حين  لكنها  بهدوء،  نومها  لُتكمل  باإ�ْضكاته  لتقوم  �لهاتف  على  تح�ضل 
”نورى”  قر�أت  قلياًل  �ل�ضا�ضة  �إلى  ونظرت  عليه  �لح�ضول  في  نجحت 
يت�ضل بك، فزعت من �ضدة �لده�ضة و�ضغطت على زر قبول �لمكالمة 

وو�ضعت �لهاتف على �أذنها قائلة فى �ضوت ي�ضوُبُه �لنوم:

-هل �أنا مازلت نائمة؟

�أجابها نور في تمهل و�ضوت هادىء: 

-بالطبع ل يا هند، و�ل فمن ُيجيبني �لآن ؟

تب�ضمت هند من ور�ء حجاب ثم قالت: 

-ل �أ�ضدق �أنك من بد�أت بالت�ضال �ليوم، فالعادة جرت بيننا على �أن 
�أبد�أ �أنا بالو�ضل.
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لم يهتم نور لحديث هند، ثم �أجابها بطلبه في �أن ير�ها في �ل�ضاد�ضة 
م�ضاًء.

د �أو تفكير. و�فقت هند على �لفور دون �أى تردُّ

ت هند على نور بالبقاء معها على �لهاتف لمدة �أطول، �أ�ضر  وبعد �أن �ألحَّ
هو على غلق �لهاتف لأن لديه من �لأعمال �لكثير و�لكثير.

�أخفت هند ج�ضدها تحت �لغطاء و�لدموع على وجنتيها ور�أ�ضها مملوءة 
بالحديث ”�إنه ل يحبني ول يكترُث لأمري، لماذ� ي�ضر دوًما على �أر�ئه، 
وِلَم ل يحاول �أن يبقى معي طو�ل �لوقت كما �أفعل �أنا، �أنا �أحبه كثيًر�، 

وهو ل يعي ما حال �لمر�أة عندما تع�ضق”.

بالحديث  تتمتم  وب���د�أت  �ل��ذ�ت��ي،  حديثها  من  تنفجر  �أن  هند  ك��ادت 
”ليتني �أحظى بالموت، �أيها �لربُّ �لعظيُم �لذي يحوط قلوبنا بمحبته، 
ِلَم ل تجعل �لع�ضق بدون لهفة، �أريد محر�ًبا للمحبين تكون �لإقامة فيه 

�جبارية على من عقد وثيقة ع�ضق”. 

”�إن هند  ر�ضالة م�ضمونها  لنور  �أخرى وكتب  �لهاتف مرة  جذبت هند 
�لمحبة تاأبى �أن تكتمل بدونك، فاأنا �مر�أة حين �أحبتك �كتملت، لم تق�ضو 

علّي لهذه �لدرجة؟."

حين �نتهت هند من �إر�ضال ن�ص �لر�ضالة �إلى حبيبها �ضمعت بالخارج 
�ضوت و�لدتها وهى تقول له:
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- �نتظر لتتناول �لفطار مع �أختك، ِلَم ل تنتظر قلياًل، �ضاأذهب لإيقاظ 
�أختك من نومها فلديها محا�ضرة �ل�ضاعة �لعا�ضرة.

هكذ� �رتبكت هند كيف ُتخفي دمعها عن و�لدتها وكيف ل ُتثير �لت�ضاوؤلت 
حول حزنها �لو��ضح على عينيها.

وهل �لحزن يمكن �إخفاوؤه، �إن وجع لهفة �لع�ضق عندما يجتاح �لإن�ضان 
ل دو�ء له �ضوى �ل�ضبر، و�لنو�در هم من يمتلكون تلك �ل�ضفة، فلل�ضبر 
لأن  �لب�ضر،  يرغب  كما  د�ئًما  ت�ضير  ل  و�لحياة  �أق��د�ره،  وللحّب  �أُنا�ضه، 
�لب�ضر في �لغالب ينظرون �إلى �لكون نظرة جزئية، لهذ� يرون �أن�ضاف 
�لحقائق، وهذ� ما ي�ضبب لهم �أوجاع �لمعرفة، لأن ن�ضف �لمعرفة د�ٌء ل 

دو�ء له �ضوى �ل�ضتمر�ر في �لبحث.

�أم�ضكت و�لدة هند مقب�ص �لباب متجهة نحو فر��ص �بنتها، وقفت �لأم 
على  يدها  �لرحيم” وو�ضعت  �لرحمن  �هلل  ”ب�ضم  قائلة  �لفر��ص  عند 

جبين �بنتها ُمرددة:

- هند هند.

عي �ل�ضتيقاظ من �لنوم قائلة: حاولت هند �أن تدَّ

- �ضباح �لخير يا ماما.

خلف  من  �لنور  ليظهر  �للون  يتية  �لزَّ �ل�ضتائر  تفتح  وهى  �لأم  �أجابتها 
�ل�ضباك:



- ل �ضباح من تحت �لغطاء، �أفيقي لديِك محا�ضرة في �ل�ضاعة �لعا�ضرة.

نزلت هند من على فر��ضها متجهة نحو �لباب ثم �رتدت ُروبها �لأزرق ذ� 
�لكمام �لطويلة �لأكبر من مقا�ضها ولم تنظر �إلى و�لدتها قائلة:

- �أنا ��ضتيقظت، �أهكذ� ي�ضح �ل�ضباح!. 

�لعين  تلتقي  ل  كي  و�لدتها  ُتجيبها  �أن  قبل  غرفتها  من  �لفتاة  خرجت 
�إلى  ورجعت  دمعها،  وُت���د�ري  وجهها  لتغ�ضل  �ضريًعا  ودخلت  بالعين، 
غرفتها بعد خروج و�لدتها، و�ألقت على هاتفها نظرة �ضريعة علَّها تجد 
� على ر�ضالتها من نور، لكن لي�ضت كل �لأماني تتحقق كما ن�ضتهي، هلل  ردًّ

حكمٌة �أخرى.

�ضرير  من  �لمكونة  �ل�ضغيرة  غرفتها  �أرجاء  في  نظر�تها  هند  �أر�ضلت 
ا �للون، و�لدولب مزيٌن بثالث ورد�ت م�ضنوعة من �لورق  ودولب بنيَّ
ب�ضبكة  مت�ضل  �للون  �أ�ضود  كمبيوتر  جهاز  �لغرفة  �آخ��ر  وفي  ى،  �لمقوَّ
�لإنترنت، وكمانجة �ضغيرة تبعث �لجمال د�خل �لغرفة، ثم نظرت هند 

بعينيها �إلى �لنجفة �لمثبتة في �ضقف �لغرفة وتاأملتها:

- فلماذ� ل ي�ضبح �لحب مثل ذلك �للولوؤ بالنجفة في ُطْهره، ربَّما �لطهر 
و�لجمال ل مكان لهما �ضوى �لجماد�ت في هذ� �لع�ضر.

توؤمن هند باأن �لمالب�ص ُتعبر عما بدو�خلنا من م�ضاعر، و�أن �ختيارنا 
لالألو�ن ما هو �إل تعبير عن ما ُتِكنُّه قلوبنا من �أحا�ضي�ص، هكذ� �أقامت 
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�لمفرطة،  �للهفة  �ضوى  مبرر  �أدن��ى  دون  عو�طفها  على  �لحد�د  هند 
ا �أ�ضود لترتديه وهى ذ�هبة  و�تجهت نحو خز�نة مالب�ضها و�أخرجت زيًّ

�إلى �لجامعة.

خرجت هند �إلى غرفة �لمعي�ضة بعد �أن تو�ضاأت و�ضلَّت �إلى �هلل ودعت 
�هلل �أن يت�ضل بها نور �أو ير�ضل لها ر�ضالة تهد�أ بها.

�أحياًنا يدعو �لإن�ضان بال�ضر ويظن �أنه خير، وحين يوؤخر �هلل ��ضتجابة 
�لدعاء يظن �لبع�ص �أن �هلل منع �جابة �لخير له، وين�ضى �أن �هلل ل يوؤخر 
�أو ليمنع عنه �ضر، هكذ� �أغلب �لب�ضر مت�ضرعون في  لالإن�ضان �إل لخير 
�أحكامهم وقد يتاأخر فهمهم لحكمه �لمطلق �إلى وقت �آجل وحين ت�ضلهم 
�لحزن،  فر��ص  على  ق�ضوها  �لتي  �لأوق��ات  على  فقط  يندمون  �لحكمة 

هكذ� هي هند تدعو لكنها ل تعي �أتدعو لنف�ضها �أم عليها.

جل�ضت هند على مائدة �لإفطار بعد �أن َدَعتها و�لدتها للطعام، حاولت 
�أن تتما�ضك �أمام �أخيها وو�لدتها و�أن ل تظهر لهما �ضيء لكن عمر �أخيها 

�أبى �أن ي�ضمت فقام بم�ضاغبتها: 

- �أقتل لك قتيل يا هند!

و�أخذ ي�ضحك ب�ضوت عاٍل و�لكالم يخنق �ضوته وهو يقول:

- ترتدى �أ�ضود وعيناكي لْي�ضتا على ما ير�م.

تناولت هند �ضريحة جبن من �لطبق �أمامها وو�ضعتها في �لخبر وهي 



تقول لأخيها:

- هناك �ضيء ُي�ضمى �ضد�ع.. �ألم ت�ضمْع عنه من قبل!.

تمتم عمر بكلمات يتهم هند فيها بالكذب فتدخلت �لأم قائلة:

- ل يوجد �أى �حتر�م للطعام ول لي.

ثم تنف�ضت �ل�ضعد�ء وقالت:

- تناولى حبة لل�ضد�ع يا هند قبل �أن تذهبى للجامعة".

همت �لأم قائمة من على �لطعام و�ضحبت حقيبتها، و�أو�ضت عمر باأن 
جت هند  �لعمل، وهنا تحجَّ �إلى  �أثناء طريقه  �إلى جامعتها  يو�ضل هند 
�لأم  �لجامعة مع �ضديقتيها ر�ضوى وهدير، نظرت  �إلى  �ضتذهب  باأنها 

�إلى �لأبناء في عجلة ثم قالت:

- �ضوف �أتاأخر قلياًل �ليوم فلديَّ �جتماع في �لبنك، �إلى �للقاء.

�تجهت و�لدة هند �إلى باب �ل�ضقة وفي �أثناء ذلك قال عمر لهند:

- لم يكن لديَّ وقت لأذهب معِك للجامعة حتى ترف�ضي. 

�أجابته هند في عدم �هتمام:

- ح�ضنا! قد �أعفيتك من ثقل �لمهمة.

قبل �أن تغلق �لأم �لباب خلفها عنَّفت �لإثنين بالحديث قائلة:
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- �إلى متى �ضتظال في �ختالف وعدم تو�فق، قد مللت.

ثم �أغلقت �لباب في ع�ضبية وذهبت.

هكذ� كانت عالقة هند باأخيها �لوحيد ل وفاق ول �ضد�قة.

تتر�جع  و�أن  �ليه،  �لنا�ص  باأقرب  �لإن�ضان عالقته  يخ�ضر  �أن  �أ�ضعب  ما 
�لعالقة �إلى حد �أن يكون �لحديث �إلى بع�ضهم �لبع�ص نوًعا من �لمجاملة 
�أو �ل�ضالم بفتور �أو حتى ق�ضاء بع�ص �لحتياجات �ل�ضرورية، بعدما كان 
�لغالب ل يبقى  �أحد �لأطر�ف منه، لكن في  �لحديث ل ينفذ ول ينفر 
�ضيء كما هو عليه �إل لو تنازل �أحد �لأطر�ف و��ضتوعب �لطرف �لآخر 
�ضه، لكن �لأ�ضعب من ذلك �أن نفكر في �لأ�ضباب �لتي  هذ� �لتنازل وقدَّ

�أو�ضلتنا لهذ� �لحد من �لق�ضوة وكل ذلك �لجمود �لقلبي و�لإن�ضاني.

ل�ضيء  ل  غرفتها  نحو  هرولت  ثم  �ضيق،  نظرة  �أخيها  �إلى  هند  نظرت 
�ضوى للحملقة في �ضا�ضة هاتفها لعلَّ نور �أر�ضل لها ب�ضيء.

�أثناء ذلك و�ضع عمر وجهه في كفيه ح�ضرًة على عالقته باأخته �لوحيدة، 
لطالما حاول �ضد�قتها طو�ل �لوقت وبكل �ل�ضبل، لكنها في كل مرة تاأبى 
�أن يكون للود مكاٌن بينهما، ل �ضدة ول لين ول �ضيء يليق بهند، و�لأغرب 
لها ز�دت هي ُبعًد�، تلك �لمو�قف هي �لتي جعلت  كلما ز�د �أخاها في و�ضْ
�إظهار عك�ص ما  بد�أ في  �أنه  ينفي رغبته في م�ضاعدة هند درجة  عمر 

ل. يريد من و�ضْ



16

مع  ُيبطن، خا�ضة  ما  �ل�ضخ�ص عو�طف عك�ص  يظهر  �أن  �أق�ضى من  ما 
�أخ�ّص �لنا�ص لديه.

ذرف عمر دمعة من عينيه ثم تمتم في نف�ضه:

- ليتها و�فقت �أن �أُو�ضلها �إلى �لجامعة و�أتلم�ص �أوجاعها �لظاهرة عليها 
�ليوم.

َمِن �لمخطئ؟ من �ل�ضبب في تلك �لعالقة؟ من �أفقد �لود رونقه بين �أٍخ 
�أن �ضيًئا ما على غير ما ُير�م  �أو هي.. لكن �لموؤكد  و�ضقيقته، ربما هو 

يحدث.

 خرجت هند من غرفتها في ع�ضبية �ضديدة دون �ضالم ول كالم مع 
هند  وقفت  �لعمارة،  لم�ضعد  متجهة  �ل�ضقة  من  خرجت  ثم  �أخيها، 
مو�ضيقى  �إلى  م�ضتمعة  �لأر�ضي  �ل��دور  زر  على  و�ضغطت  �لم�ضعد  في 
�لم�ضعد، ناظرة �إلى �لمر�آة �لموجودة �أمامها و��ضعة يدها على حجابها 

تحاول �أن تجعله �أكثر �أناقة.

بو�بة  �أم��ام  ووقفت  دقيقتين،  من  �أقل  في  �لأر�ضى  للدور  هند  و�ضلت   
�ضرفاتها  �لأزه���ار  وُتجمل  �لأ�ضجار  تحيطها  �لتي  �لكبيرة  �لعمارة 
يرتدى  �لج�ضد  �ل�ضخم  �لعمارة  بو�ب  �أتى من خلفها  د�ئرية،  �لن�ضف 
جلباًبا ب�ضيًطا بني �للون، ب�ضوٍت يملوؤه �لتعب و�لحنين �إلى �لنوم، نظر 

�إلى هند في ح�ضمة قائال:
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- �ضباح �لخير يا دكتورة هند.

لم ُتجبر هند خاطر �لعم ح�ضن بل نهرته كعادتها في �لأيام �لآخيرة:

- ل وقت لل�ضباح لدي، معلنة له ب�ضوت �لآمر:

و�ضنتاأخر  �لو�ضول،  على  �أ�ضدقائي  ق��ارب  فلقد  تاك�ضي  ��ضتوقف   -
بثرثرتك تلك عن �لجامعة. 

ما �لذي تغير؟ هند �لعطوفة �لتي كانت ل تنهر �أحًد� ول تفقد عالقتها 
باأحٍد �أ�ضبح هذ� �أ�ضلوبها، فهل ُيغيرنا �لحب �إلى �لأ�ضو�أ �أم �إلى �أف�ضل 
حالتنا؟، �لحب �لذي ُيغيرنا �إلى �لأ�ضو�أ ما هو �إل حب و�ِهم، ل حلَّ له 
�إل �أن نقتلعه من قلوبنا ول نبكي عليه، �لحب يجملنا، يجمل �أرو�حنا، 

�أفكارنا، وُيتوج قلوبنا بكل جمال. 

 �أجابها �لعم ح�ضن بقوله: 

- حا�ضر يا دكتورة.

�لمتنا�ضقة  �لبنية،  �لأع��ي��ن  ذ�ت  �لمالمح،  �لو�ضيمة  �لفتاة  �ضمعت 
”هند  �ضديقتيها  قبل  من  يتردد  ��ضمها  وجهها،  في  �لبي�ضاء  �لج�ضد، 
�أكثر  ت�ضرع  �أن  ت�ضتطْع  لم  �تجاههم،  َمَهل في  �ضارت هند على  هند”، 
حين لبع�ضهم �لبع�ص �إلى  لإرتد�ئها �لحذ�ء �لأ�ضود ذ� �لكعب �لعال، ُملوِّ
�أن تالقو�، ثم �أخذت �لفتيات في عمل �لمر��ضم �ليومية من �لأح�ضان 

كعادة فتيات ع�ضرهم.



�لعالية  بعمار�تها  �لمظهر،  �لثرية  �لمنطقة  �لثالثة  �لفتيات  غ��ادرت 
و�أر�ضفتها �لنظيفة و�أ�ضجارها �لخ�ضر�ء، ��ضتقلَّت �ل�ضديقات �لتاك�ضي 
بت�ضغيل  �لتاك�ضى  �ضو�ق  قام  �لقاهرة،  جامعة  �لطب  كلية  �إلى  للو�ضول 
وح�ضرة  �لطرب  ح�ضرة  وفي  كلثوم  �أم  لل�ضيدة  عمرى”  ”�أنت  �أغنية 
�لكلمات �ضمت �لجميع، �إلى �أن وجد �لفتيات �أنف�ضهن �أمام باب �لجامعة، 
نزلت �ل�ضديقات �لثالثة وماز�ل �أثر �لغناء في �أرو�حهّن �إلى �أن �أفاقت 
�إحد�هنَّ �لأخريات، وبد�أن في �ل�ضحك �لعبثي تعبيًر� عن �لحالة �لتي 
ُكنَّ عليها عند �ضماع �لأغنية، دخلت �لفتيات قاعة �لمحا�ضر�ت، وهنا 

رنَّ هاتف هند فاخرجته في لهفه �ضديدة قائلة بتلقائية:

- نور!

�أن يكون تخمينها في محله، فال�ضا�ضة مكتوب عليها عمر  لكن هيهات 
و�ضحك  عبثية  ف��ي  وق��ال��ت  �لمكالمة،  هند  رف�ضت  هنا  ب��ك،  يت�ضل 

ه�ضتيري:

- ها هي �لأقد�ر تجعل فتاة تتمنى لو �أن تلك �لآلة �لحديدية �لتي في 
يدها ُيكتب على �ضا�ضتها نور يت�ضل بك لُيعاد لها �لهدوء من جديد. 

 �أجل�ضت ر�ضوى هند وقالت في ح�ضم:

- ماذ� بك يا هند، منذ �أن ر�أيتك و�أنِت على غير ما ير�م.

و�ضعت هند يدها على جبينها ونظرت �إلى هاتفها في حزن:
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- نور! �أنتظر نور ليت�ضل.

هنا خرجت من ر�ضوى بع�ص �لكلمات بع�ضبية:

- �ُضحًقا لكل �أنو�ع �لتكنولوجيا �لتي جعلت عو�طفنا ُتح�ضب بعدد �لرنَّات 
وعدد �لر�ضائل �لمر�ضلة. يا �ضديقتي �لحب �متز�ج �أرو�ح وتبادل �أفكار 
باحتر�م ورقّي، دعِك من تلك �لعبثية، و�علمى �أن �لحب ياأتي ل�ضعادتنا 

ل لدموعنا.

موعده  قبل  ليدخل  �لحو�ر  ي�ضتكمل  �أن  �لأولى  �لمحا�ضرة  دكتور  ياأبى 
بع�ضر دقائق كاملة وي�ضمت �لجميع في ح�ضرة �لعلم.

�أي  لكن  �لمحا�ضرة،  �إلى  ي�ضتمعن  �لخلف  �إلى  �لثالثة  �لفتيات  �تكاأت 
محا�ضرة تلك بالن�ضبة �إلى هند �لم�ضغولة بالنظر �إلى هاتفها �لمو�ضوع 
فة  �إ�ضاءة ب�ضيء من نور، �ضارحة في حبيبها �لمتلهِّ �أمامها لعلَّه يعطي 

عليه، �أر�ضلت هند ر�أ�ضها �إلى �لخلف تفكر:

لهفة  �أبكيك  لل�ضك في حبك،  �لآن، ل لفر�قك ول  يبكيك  نور! قلبي   -
و�ضوًقا، و�أبكي نف�ضي على �لثقة �لُمهدرة �لتي ل �أمتلكها، �أر�ضل لي يا نور 
�أيها �لحب �ضتظل تهرب ممن  �أن �أكمل يومي. فاإلى متى  �أ�ضتطيع  لعلي 

يحاولو� �أن ُيقيمو� بمعبدك بكل �ضوق ووفاء.

�أدنى  دون  للمحا�ضرة  وتركها  تفكيرها  في  تتج�ضد  هند  �أفكار  هي  ها 
�إل به، ب�ضرية تعلق  تتعلق  ت�ضعر �ضوى برجٍل ول  بالذنب، فتاة ل  �ضعور 
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�أن  جيد�  يعلم  وهو  باأحدهم  حياته  �لمرء  ُيعلق  ِلَم  رجل.  على  حياتها 
�لأ�ضخا�ص في حياة بع�ضهم موجودين ب�ضكل جزئي ل ب�ضكٍل مطلق.

لم يترك �لتفكير �ضديقتْي هند فكان لكل منهما ن�ضيب.

ها هي هدير تم�ضك قلًما، وتكتب في ك�ضكول محا�ضر�تها، نعم تكتب ل 
ما يقوله �لدكتور ولكنها تكتب ما يدور في خاطرها:

- ها �أنذ�! فتاة لم تزل تبحث عن معبد �لحب لتدخله، �أُومن باأن دخول 
ذلك �لمعبد لمثلي �ضرٌب من �ل�ضقاء، و�أعلم جيًد� �أن ل �أحد �ضي�ضبر 
على فتاة مثلي لتجد ن�ضفها �لآخر، و�أن قدري �أن �أقبع تحت �أر�ء �أ�ضرتي 

وح�ضب. 

�لمحا�ضر  �أن  �إلى  �لتفتت  �لكلمات  تلك  كتابة  �نتهت هدير من  عندما 
ُينبه �لطالب �إلى كتابة بع�ص �لنقاط �لهامة فبد�أت بتدوين ما يذكره.

ثت نف�ضها وبد�أت تر�ضم ما  هنا غابت ر�ضوى عن �لمحا�ضرة تماًما وحدَّ
يروق لها من كلمات وبد�أ عقلها ينطق بكلمات:

- �إلى �ضبيهي �لذي لم �ألتِقه بعد... ��ضتقت لك. 

ح�ضب  وعلى  طريقتها  على  منهن  كل  تفكر  �لثالثة  �لفتيات  ه��نَّ  ها 
ا كلمتها �لتي ل  ظروفها، للحب قو�نينه، لكن للظروف �لمجتمعية �أي�ضً
يمكننا �أن نغفل عنها، لعل �لفتيات يحلمن بالمطلق وتنا�ضْين �أن �لحياة 

تحمل في مالمحها �لن�ضبية.
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هرٌج ومرٌج بعد خروج �لمحا�ضر من �لمدرج، وهنا قالت هدير:

- ِلَم لْم تكتبين ما قاله �لدكتور، �لنقاط �لآخيرة كانت مهمة.

�أجابت هند في ع�ضبية:

- لن �أكتب �أى �ضيء �إل عندما يت�ضل نور. 

قاطعتها ر�ضوى قائلة في حزٍن �ضديٍد على �ضديقتها:

من  ثقة  على  كوني  �ل�ضد،  �إلى  �نقلبت  �لحد  عن  ز�دت  كلما  �للهفة   -
نف�ضك يا هند”.

و�بتعدت  هاتفها  فتحت  ثم  �هتمام،  غير  في  ر�ضوى  �إلى  هند  نظرت 
وجًعا  �إل  �لمحاولة  تِزْدها  لم  لكن  بنور،  لالت�ضال  محاولة  في  قلياًل 

فهاِتفه خارج نطاق �لخدمة.

قاله  ما  لتنقل  �لمحا�ضر�ت في مرٍح  جذبت ر�ضوى من هدير ك�ضكول 
�لدكتور من نقاط مهمة ثم قالت لها:

- هيا بنا �إلى �لكافيتريا لأنقل �لمحا�ضرة يا هدير، لدينا �ضاعتين من 
�لوقت على �لمحا�ضرة �لقادمة.

و�فقتها هدير لكن قالت:

- ��ضبقيني �إلى �لكافيتريا، �ضاأنتظر هند و�ضاأ�ضطحبها ونلحق بك. 

- تمام هدير، ل تتاأخرى.
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�لكلية،  كافيتريا  نحو  متجهة  �لمحا�ضر�ت  ك�ضكول  ر�ضوى  �حت�ضنت 
وحين و�ضلت �ضحبت كر�ضيًّ م�ضنوًعا بطريقة ُتريح �لنظر كاأنه �ضفيرة 
محببة  بطريقة  �لبع�ص  بع�ضها  بجو�ر  و�ضعت  لكنها  �ضغيرة  لطفلة 
تلك  ُمكونة  �لأ�ضجار  لخ�ضب  �نتمت  �لن�ضان  ل�ضعر  تنتمي  �أن  وبدًل من 
تنتمي  ب�ضيطة  �لكر��ضى. تو�ضطت كل ثالث كر��ضي من�ضدة م�ضتديرة 

�إلى �للون �لبني.

�لكافيتريا و�لذى ي�ضنع فيه �لأطعمة  �آخر  �إلى ركن في  نظرت ر�ضوى 
و�لبنطال  �لوردي  �لقمي�ص  �لنادل ذي  ووقع نظرها على  و�لم�ضروبات 

�لأ�ضود ثم �أ�ضرعت بالقول:

- من ف�ضلك!

لها،  �إجابة  في  ر�أ�ضه  بانحناء  لها  �أ�ضار  ثم  بهدوء  ادل  �لنَّ �إليها  نظر 
�لأبي�ص، طلبت  �لرباط  ذي  �لريا�ضى  بحذ�ئه  �إليها  �ل�ضير  في  و�أ�ضرع 
فاأجاب  و�ضول �ضديقتها،  لحين  �لمثلجة  �لفر�ولة  كوًبا من  �لفتاة  منه 

�لنادل طلبها.

�لمحا�ضر�ت،  ك�ضكول  فتحت  ثم  �لم�ضروب،  من  ا  بع�ضً �لفتاة  تناولت 
لكنها بدًل من �أن تفتح �ضفحة �لمحا�ضرة، جاء بين يديها �لورقة �لتي 
كتبت بها هدير ما د�ر بُخلدها د�خل �لمحا�ضرة. تنف�ضت ر�ضوى بقوة 

ثم قالت ب�ضوت ل ي�ضمعه �ضو�ها:
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طبيعى  �حتياج  �أن��ه  جيًد�  �أعلم  �لحب،  في  نفكر  �لثالثة  نحن  �أه،   -
تبادل  �لحب  �لثالثة،  نحن  بطريقتنا  �لحب  فائدة  ما  لكن  لالإن�ضان، 
يعطيها  ل  �لحب  هند  حالة  في  لكن  �ثنين،  بين  وطهٌر  وفكري  روحي 
�لأمان ول �ل�ضعادة، �أعتقد �أن �لحب �لذي ل يظهر �أف�ضل ما بالإن�ضان 
ا، و�لحب �لذي يبعد �لإن�ضان عن �ضعادته لن يكتب  من �ضفات ل يعد حبًّ
�أبًد� على جد�ر معبد �لع�ضق، �إنها معاناة، �آه لو يجد �لإن�ضان حبه بدون 
فقط  نكتب  فنحن  هدير  حالة  وعن  حالتي  عن  �أما  �لمعاناة،  تلك  كل 
يوًما نحو  لعلها تطير  بي�ضاء  نتبادل ما نريده مع ورقة  كاأننا  ما نريده 

�ل�ضماء لتتحقق �أمانينا.

�أفاقت ر�ضوى نف�ضها و�بت�ضمت قلياًل ثم قالت:

- يبدو �أنِك ل تريدي �أن تنجحي هذ� �لعام.

بد�أت ر�ضوى تكتب �لمحا�ضرة، ولكنها رفعت ر�أ�ضها فجاأة وتذكرت ما 
في  عليها  �ضي�ضبر  �أحد  ل  �أن  هدير  تقول  لماذ�  وت�ضاألت  هدير  كتبته 
�لحب وما دخل �أ�ضرتها بذلك؟ وهل للع�ضق معنى دون �أن ي�ضبر �لعا�ضق 
و�أن هذ�  عنه،  �غتر�ب  ل  نحب  على من  �إقبال  فالحب  مع�ضوقه؟  على 
�لذي ل ي�ضبر على محبوبه لي�ص بعا�ضق، �إنما و�هٌم في �لع�ضق، ف�ضتَّان 
ربما ق�ضدت هدير  لكن  �لحب،  م  توهَّ �لحب ومن  وقع في  بين من  ما 
وباطنه حماية  ق�ضوة  �لورد في ظاهره  �لذي يحمي  كال�ضْوك  �لحب  �أن 

لجمالها وروحها. 



24

و�ضعت ر�ضوى يديها على ر�أ�ضها ثم تمتمت قائلة:

- ل �ضاأن لأحد باأفالطونيتك يا ر�ضوى... دعي �لأمور ت�ضير بَقَدِرها.

هنا قررت ر�ضوى �أن ل تحدث �ضديقتها في هذ� �لأمر و�عتبرته �أمًر� 
ا ل يجب �أن تتدخل فيه. خا�ضًّ

ها هما �ل�ضديقتين و�ضلتا �إلى ر�ضوى، ما �إن و�ضلتا �إليها حتى ت�ضاءلت 
ر�ضوى في هدوء:

- ماذ� حدث يا هند؟

�أجابت �ل�ضديقة بعد �أن تنف�ضت بقوة:

- لم ُيِجْبِن..

ثم نظرت �إلى �ل�ضماء قائلة:

- ل �أريد �أن �أتحدث في هذ� �لأمر �لآن.

عن  �لبحث  محر�ب  في  يجل�ْضن  وكاأنهن  �لثالثة  �لفتيات  �ضمتت  هنا 
فتَّ�ص  كلما  "�أنه  مهمة  قاعدة  جهْلن  لكنهن  طريقتها،  على  كلٌّ  �لحب 
غيرنا  ياأتى  غفلة؛  على  ياأتي  فالحب  منه،  هرب  �لحب  عن  �لإن�ضان 
عندما يجدنا وقد �ن�ضغلنا عنه باهتمامات �أخرى، يدخل �أرو�حنا فجاأة 

قائاًل ها �أنا ذ� قد جئت فهل �ضتوفوني حقي، �أم �ضتهدرون كر�متي”.

ُيحبها  �لتي  �لمحمرة  �لبطاط�ص  من  ا  بع�ضً تطلب  �أن  ر�ضوى  حاولت 
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�لفتيات �لثالثة لكى تخرج هند من حالتها، لكن هيهات �أن تقبل هند 
بهذ� وكاأنها تتلذذ باأوجاعها وتاأبى �أن يكون لخروجها من حقل �أوجاعها 

طريق �آخر �ضوى �أن ُيحدثها نور.

وقفت هند فجاأة وقالت:

- ل �أريد �ضيًئا، �ضاأذهب �إلى �لمنزل �لآن.

 حاولت �ضديقتيها منعها، لكنها �أبت �أن تر�ضخ لكالم ر�ضوى �أو هدير 
فر�ضة  لنف�ضها  تعطي  �أن  دون  م�ضرعة  ��ت  وَولَّ ظهرها  لهما  �أعطت  ثم 

لمقاومة ما حلَّ بها ب�ضبب لهفتها �لغريبة �لمتز�يدة.

يوؤدي  �ل��ذي  هذ�  ع�ضق  �أى  �للهفة،  تكون  �أه��ذه  �لمحبين  يكون  �أهكذ� 
ب�ضاحبته �إلى �لتعا�ضة و�إلى �إهد�ر م�ضتقبلها، �أتتوقف حياة �لع�ضاق على 
�أنه  �أم  �لآن؟  نور  توقفت حياة  تتوقف فهل  و�إن كانت  �لبع�ص؟  بع�ضهم 

يعمل دون �كتر�ث ول معرفة بحالة حبيبته؟.

�أكملت هدير ور�ضوى �لمحا�ضر�ت في �ضمٍت تاٍم ومز�ٍج غير جيد على 
�لإطالق، وعندما �نتهيتا قالت هدير: 

- �ضاأذهب �أنا برفقة و�لدتي لق�ضاء بع�ص �لحتياجات، �ضاأقابلها عند 
عمتي هنا في �ل�ضارع �لجانبي �لتالي للكلية. 

لكن  بمفردها،  �لمنزل  �إل��ى  �ضتعود  لأنها  �ضيق  على  ر�ضوى  و�فقتها 
لالأقد�ر �أر�ء �أخرى، و�لأمور ل ت�ضير كما نتوقع د�ئًما، فعندما خرجت 
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ر�ضوى وفي �أثناء �نتظارها �إلى �أن تهد�أ حركة �ل�ضير في �ل�ضارع لتعبره، 
�ضمعت �ضوًتا ور�ئها يتحدث في هدوء:

- دكتورة ر�ضوى!

��ضتد�رت ونظرت �إليه في قلق قائلة:

- نعم يا فندم. 

�عتذر هو عن �زعاجها ثم قال:

بهند  �لإت�ضال  حاولت  لكن  �لإزع��اج،  عن  �أعتذر  هند  �أخو  عمر  �أنا   -
هاتفها مغلق، ولما ر�أيتك تحم�ضت لأن �أطمئن منِك.

حدثته ر�ضوى بقلٍق قائلة:

- ح�ضنا لكن...

ثم تلجلجت في �لحديث و�ضمتت.

فاأجابها عمر بقلق:

- هل هناك �ضيء حدث يا دكتورة ر�ضوى؟ من ف�ضلك �أريد �أن �أطمئن.

�أجابته ر�ضوى وقد تما�ضكت قلياًل:

بقية  تكمل  ول��م  �ل��ي��وم  �لتعب  بع�ص  �أ���ض��اب��ه��ا  ق��د  هند  تنزعج  ل   -
�لمحا�ضر�ت وعادت �إلى �لمنزل مبكًر�.
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لزم �لقلق وجه عمر وهو يقول:

- �ضاأحاول �لإت�ضال على هاتف �لمنزل ربما تجيبنى.

�ضاد �ل�ضمت للحظات ثم قالت ر�ضوى:

ا.  - �ضاأت�ضل بها لأطمئن عندما �أ�ضل �لمنزل �أنا �أي�ضً

عاد عمر ي�ضكر ر�ضوى على ح�ضن �إجابتها ثم �قترح عليها �أن يو�ضلها 
�إلى �لمنزل في طريقه، لكن خجل ر�ضوى جعلها تعتذر بطريقة منا�ضبة:

- ل �تف�ضل ح�ضرتك، �ضاأذهب �أنا �إلى ق�ضاء بع�ص �لأ�ضياء قبل عودتي 
�إلى منزلي.

�ضيارته  في  جل�ص  ثم  �إزعاجها  عن  �أخ��رى  مرة  و�عتذر  عمر  �ضكرها 
ر �أن و�لدته  ا ُيجيبه، تذكَّ يحاول �أن يت�ضل برقم �لمنزل، لكن ل �أحد �أي�ضً

�ضتتاأخر في �جتماع �لبنك، فز�د قلقه على هند.



الفصل الثاني
كأغلب النساء أريد من الحب االهتمام واالحتواء.

- �أين �أنِت يا هند؟ 

�لذي  �لأتوبي�ص  تنتظر  وهى  هذ�  ب�ضوؤ�لها  نف�ضها  �إل��ى  ر�ضوى  تمتمت 
نف�ضها  وجدت  حتى  �ضوؤ�لها  من  �لفتاة  تفرغ  لم  منزلها،  �إلى  �ضينقلها 
�أين ولماذ�  محا�ضرة في �ضجار بين مجموعة من �ل�ضباب ل تعلم من 

حدث؟

تملَّك �لبكاء �لفتاة وهى تحاول �لإبتعاد عن �ل�ضجار دون فائدة.

هنا �لتفت عمر نحو �لأ�ضو�ت �لعالية، ور�أى ر�ضوى وهي في تلك �لحالة 
عمر  فنزل  عمر،  طريق  عن  �إنقاذها  يحاول  �لقدر  ك��اأن  �لخوف  من 
م�ضرًعا نحوها و�أخذها من يدها مبعد� �ل�ضباب حتى ي�ضتطيع �إخر�جها 

من هذ� �ل�ضجار �ل�ضديد.

لها  و�أعطاه  ورقيًّا  مندياًل  و�أخ��رج  نجاحها  عن  عمر  محاولة  �أثمرت 
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لترتوي ر�ضوى  �لمياة  �أتى بزجاجة من  ثم  �لدمع،  لتجفف عينيها من 
وتهد�أ، نعم عمر ُيوؤمن �أن �لمياه هي �ل�ضيء �لذي خلقه �هلل لنا ليغ�ضل 
كل ما بنا من قلق وخوف ومتاعب، ل يعلم عمر من �أين له �لإيمان بذلك 

لكنه قد�ص �لمياه �لتي �عتبرها و�ضيلة مخلوقة لإر�حة �لنف�ص.

هد�أت �لفتاة قلياًل ثم قالت” �ضكًر� لك”.

- تعالي معي �إلى �ضيارتي، �ضاأُو�ضلِك �إلى �لمنزل.

�أجابها عمر بتك �لكلمات بنبرة قوية. وكاأنه يقول لها” قولت لِك منذ 
�لبد�ية �أن تاأتي معي فطريقنا و�حد”.

�أجابته ر�ضوى وقد هد�أت �أكثر:

�أعد  لم  تاك�ضي،  لي  ��ضتوقف  م�ضاعدتي  �أردت  �إن  فقط  عليك  ل   --
ل �أن �أنتظر �أكثر �أريد �أن �أ�ضل �إلى منزلي. �أتحمَّ

نظر �إليها �لفتى ب�ضيء من �لغر�بة ثم قال:

- ح�ضنا �ضاأفعل ما تريدينه.

�إلى  م�ضيًر�  �لكلمات  ببع�ص  لل�ضائق  ثم هم�ص  �لتاك�ضى  و��ضتوقف عمر 
�ضيارته وقال وهو يفتح لها باب �ل�ضيارة �لخلفى:

- �تف�ضلى ح�ضرتك.

�لمر�آة قائلة له عنو�ن  �ل�ضائق من  �إلى  �لتاك�ضي ونظرت  دلفت ر�ضوى 



30

منزلها، لكنه �أ�ضار بيده نحو عمر �لذي يقوم بركن �ضيارته ثم �أجابها:

- حا�ضر يا فندم، ثو�نى �لأ�ضتاذ بيركن عربيته ب�ص.

منه  �لتفكير  بع�ص  عليها  �ل�ضائق  �إجابة  و�أثارت  �لده�ضة  ر�ضوى  تملك 
”ما هذ� �لرجل، ي�ضمم �أن يو�ضلني �إلى �لمنزل وعندما �أرف�ص يحاول 

هو �أن ينفذ ما يريده هو بطريقة ما”.

هو  فال�ضمت  �لتاك�ضي،  �إلى  عمر  دخل  حين  بال�ضمت  ر�ضوى  تلحفت 
قدي�َص  �ل�ضمت  كان  َلَكم  �لحدث،  غر�بة  ح�ضرة  في  �لمف�ضل  �ل�ضكل 
مجال�ضنا، ور�هَب ثرثرتنا، وحكيًما حين يعجز �لكالم عن �لتعبير عما 
بدو�خلنا من ت�ضاوؤلت، ومحرًر� لأرو�حنا حين تحتاج تلك �لأرو�ح �إلى 
تعد  لم  لأنها  �لمف�ضل  هو  كان  تلك  ر�ضوى  حالة  وفي  و�ضكينة،  هدوء 
قادرًة على رف�ص ذوق �إن�ضان �أ�ضرَّ على �أن يطمئن عليها بتو�ضليها �إلى 

�لمنزل ب�ضكٍل �أو باخر. 

ذ�ت  �لعمارة  �أم��ام  نف�ضها  ر�ضوى  ووج��دت  �ضاعة  من  �أق��ل  في  و�ضلو� 
�لبو�بة �لكبيرة �ل�ضود�ء، وهنا قام عمر بقطع �ل�ضمت قائاًل:

- حمد هلل على �ل�ضالمة يا فندم. 

فجاءت ربكة في نف�ص ر�ضوى ل تعلم م�ضدرها، ربما �لقلق �أو �ضيء �آخر 
ل يعلمه �ضوى �لمطلق، لكن �لفتاة قطعت كل ذلك باجابتها على عمر:

- �ضكر� لك، �ضاأت�ضل بهند كي �أطمئن عليها. 
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�أوماأ عمر بر�أ�ضه ونظر �إلى �ضا�ضة هاتفه، كاأنه يقول لها بتلك �لنظرة �أن 
�أخته ل تجيبه رغم محاولته �لعديدة لالت�ضال بها، وهنا قطعت ر�ضوى 

تفكيره و�بت�ضمت له وقالت:

- �طمئن! �ضتجد هند بخير. 

بادلها عمر �لبت�ضامة ثم �ضعدت بُخطى ثابتة �إلى �لدور �لثالث و�أولجت 
�لمفتاح في باب �ل�ضقة و�رتمت على �أول كر�ضي قابلها

�رتاحت ر�ضوى قلياًل حين قابلتها �أختها �ل�ضغيرة ذ�ت �ل�ضنو�ت �لت�ضع 
�أختها  بهما  لتح�ضن  �ل�ضغيرين  ذر�عيها  فاتحة  �لخمرية  و�لب�ضرة 
ثم  �ل�ضغيرة  جبين  على  بقبلٍة  �لحت�ضان  ر�ضوى  ت  وردَّ �لُمجَهدة، 

�بت�ضمت وقالت:

- ما تريدينه د�خل �لحقيبة، يمكنِك �أخذها.

�ضحكت �ل�ضغيرة وعيناها تلمعان من �لفرحة ولم تنتظر طوياًل وجرت 
نحو �لحقيبة تفتحها وهى تقول:

- �لألو�ن �للذيذة، �أحب �لألو�ن �أكثر من حبي لل�ضيكولته.

�أخذت �ل�ضغيرة �لألو�ن وهرولت نحو غرفتها بعد �أن �أعلت من �ضوتها 
قائلة:

- ماما، ر�ضوى جابتلي �لألو�ن.
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هكذ� هي �ل�ضغيرة علمت ر�ضوى در�ًضا جيًد� دون ق�ضد وهو �أنه يجب 
علينا �أن نحب ما نريد ل ما يف�ضله �لآخرون.

لم تتمهل ر�ضوى هي �لأخرى كثيًر� حتى هرولت باتجاه مطبخهم �ل�ضغير 
ن�ضبيًّا لتجد و�لدتها تجل�ص على �لكر�ضي �لخ�ضبي ومن �أمامها �لمن�ضدة 
�لمتو�ضطة �لحجم ومن عليها �لطماطم بلونها �لأحمر، و�لبازلء بلونها 
�آنية زرقاء �للون مو�ضوعة  �لأخ�ضر، و�لأرز بلونه �لأبي�ص، ومن خلفها 
لتتقن فن  �لمطبخ  تقبع في  �أم ر�ضوى  �لنار، هكذ� هي  �ضعلة من  على 
�لطبخ للكبار و�ل�ضغار بعد عودتها من �إتقان فن تدري�ص �للغة �لعربية 

لل�ضغار من �ل�ضف �ل�ضاد�ص �لإبتد�ئي.

�أمها بما يعتمل في نف�ص  �إلى و�لدتها حتى �ضعرت  لم تكد �لإبنة ت�ضل 
باأن �ضيئا  �بنتها من حديث، فبادرت �لبنة و�لدتها �لحديث و�أخبرتها 
ما حدث �ليوم، لكنها تود �أن ت�ضتريح لبع�ص �لوقت قبل �أن تتحدث �إليها 
فيه، و�فقتها و�لدتها و�أخفت خوفها بد�خلها، ور�ضيت برغبة �بنتها في 
�أن ت�ضتريح من زحمة �ليوم قلياًل، هكذ� هي عالقة ر�ضوى باأمها �ضد�قة 
�أكثر من �أى �ضيء �آخر، �ضارت ر�ضوى في �تجاه غرفتها وتمتت بالحديث 

قائلة:

- نعم �أنا �أعي�ص بتلك �لف�ضيلة؛ ف�ضيلة �لبوح لها بل على �لأكثر �أنا �أ�ضعر 
بالذنب حين ل �أحدثها عن ما يحدث لي بالتف�ضيل. فاإليِك �ل�ضالم من 
�ل�ضماو�ت و�لأر�ص �أيتها �لأم �لعظيمة على �حتو�ئك لي في كل �أوقاتي.
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�ل�ضغيرة،  �أختها  وبين  بينها  �لم�ضتركة  غرفتها  دخلت  ر�ضوى  هي  ها 
�لربيع ومن  باألو�ن  �لملون  فوجدت رمي�ضاء تجل�ص على كر�ضي مكتبها 
�أمامها �ألو�نها �لجديدة و�أور�قها �لبي�ضاء �لتي ت�ضتمتع بالر�ضم و�لتلوين 

عليها، قطعت ر�ضوى ��ضتمتاع �أختها بالألو�ن وحدثتها قائلة:

لبع�ص  �لم�ضباح  نطفىء  �أن  يمكننا  هل  �لنوم  �إل��ى  �أحتاج  رمي�ضاء   -
�لوقت.

ولكن �ل�ضغيرة �أجابتها ببر�ءة �لأطفال قائلة:

- �متى بقى �أكبر ويكون لي �أو�ضة لوحدي.

�أكبر  كاأخت  رغبتها  لمجرد  �ل�ضغيرة  لذة  �أهانت  �أنها  ر�ضوى  �ضعرت 
منها في �لنوم، وحينها قالت لها:

- �ضوف �أجل�ص معِك لبع�ص �لوقت على مكتبى لق�ضاء بع�ص �لأ�ضياء.

وم�ضكت  �أختها  لمكتب  �لمقابل  �لأ���ض��ود  مكتبها  على  ر�ضوى  جل�ضت 
بمذكر�تها لكن غلبها �لنوم قبل �أن تكتب �أي حرف مما حدث لها �ليوم، 
�ضفحات  من  عبثية  �ضفحة  و�ضط  �لر�ضا�ص  قلمها  ر�ضوى  فو�ضعت 
ت قدمها نحو فر��ضها �لأزرق �للون ونامت في �ل�ضوء  �لمذكر�ت، وجرَّ

بعد �أن ��ضتبدلت مالب�ضها �لتي بدت ر�ئحتها بر�ئحة تعب �ليوم.

نومها  من  توقظها  رمي�ضاء  و�ل�ضغيرة  �إل  بنف�ضها  ر�ضوى  ت�ضعر  لم 
ب�ضوتها �لطفولى قائلة:



- ر�ضوى! �ضحبتك هدير على �لتليفون.

�ضا�ضة  �إلى  نظرت  ثم  هدير  ��ضم  م��رددة  بتعٍب  عينيها  ر�ضوى  فتحت 
هاتفها وجدته قد نفذ �ضحنه، فتوقعت حينها �أن هدير حاولت �لت�ضال 
على هاتفها ووجدته مغلًقا فات�ضلت على هاتف �لمنزل، نه�ضت �لفتاة 
من فر��ضها متجهة نحو �لهاتف �لمو�ضوع على من�ضدة �ضغيرة من زجاج 
في حائط غرفتها، ولكن من �لخارج وكانت مكالمة هدير بعد �لتحية 
و�ل�ضالم بمثابة �لطمئنان على هند �لذي ماز�ل هاتفها مغلًقا �إلى �لآن، 
و�أخبرتها باأنها حاولت �لت�ضال على هاتف منزل هند لكن بال جدوى، 
ثم �قترحت هدير على ر�ضوى �أنه في حالة عدم �إجابة هند ف�ضيذهبا 
�إليها في �لغد ليطمئنا عليها بما �أن يوم �لجمعة لن يتالقو� في �لجامعة.

- �أين ذهبت هند وِلَم هاتفها غير متاح.

 تمتمت ر�ضوى بتلك �لكلمات وهي متجهة �إلى غرفتها، لكن لم تمهلها 
و�لدتها كي ت�ضتمر في �لتفكير في �أحو�ل �ضديقتها، فقد وجدت و�لدتها 
من خلفها تريد معرفة ما حدث، ف�ضرحت ر�ضوى كل ما حدث في �أمر 
�ل�ضجار، و�أمر تو�ضيل عمر لها، لكن �لعجيب �أنه لأول مرة ل تناق�ضها 

و�لدتها بل ترمي لها بب�ضع كلمات:

- �إن �لو�ضوح و�ل�ضر�حة عهدتهما عليِك يا ر�ضوى

ثم �أكملت جملتها بقولها” يال �لغد�”، لم تجد هند �أكثر من �بت�ضامة 
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للرد على كلمات و�لدتها، ثم �ضرحت في ملكوتها بعد �أن �أعطتها و�لدتها 
ظهرها متجهة �ضوب باب �لغرفة، م�ضكت �لفتاة باأجندتها، لكن قبل �أن 
تفتحها د�ر في ر�أ�ضها خوٌف من حديث و�لدتها، هل كلماتها �لأخيرة تنم 
عن خوفها من �أن تخبىء عليها �بنتها ما �ضيحدث في �لأيام �لقادمة �أم 

�أنها كلمات عابرة من خوف �أم على �بنتها. 

بين  تفرق  �لتي  �لورقة  �أجندتها على  ثم فتحت  �أفكارها  �لفتاة  طردت 
من  �لعا�ضرة  ر�ضالتها  على  نظرها  وق��ع  ثم  بقلمها  �أجندتها  ن�ضفي 
ر�ضائلها �إلى �ضبيهها �لذي لم تلتِقه بعد تقول فيها ”كاأغلب �لن�ضاء �أريد 
من �لحب �لإهتمام و�لإحتو�ء، هذه ر�ضالتى �لعا�ضرة �إليك، �أنتظرك كل 
لكن  ينتظره،  لمن  ياأتي  ل  ا  حقًّ �لحب  �أن  ويبدو  دون جدوى،  لكن  ليلة 
على �لرغم من كل ذلك �ضاأظل �أكتب �إليك بقلٍب من لهفة حتى �ألتقيك، 
و�ليوم �ضاأقول لك �إني �أريد زيادة على �لهتمام و�لإحتو�ء عقاًل ينظر 
�إلى عقلي وي�ضاركه �أحالمه و�أفكاره، وي�ضعى لتحقيقها بكل ما يملك من 
طموح، كما �أريد يا عزيز روحي �أن يطوق �أحالمنا طهر حبنا، فهل لي 
هذ� �أم �ضتبخل �لأيام علّي به؟، ن�ضيت �أن �أقول لك �إني وددت �ضديًقا، 
ومن �أولى �أن �أ�ضادقه غير حبيبي �لأبدي، ر�ضالتي �إليك �ليوم ق�ضيرة 

لكنى كتبتها بكل �إح�ضا�ص فهل قرب لقاوؤك ؟”

ما �إن فرغت عين ر�ضوى من قر�ءة �لر�ضالة حتى وجدت �أنامل رمي�ضاء 
تد�عب يدها و�ضوتها ياأتى في فرحة �لأطفال:
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- بتقولك ماما يال �لغد�، يال �أنا جعانة”.

�لتالي،  �ليوم  �إلى ظهر  �لطعام  بعد  �لنوم  يغلبها  �أن  ر�ضوى  تتخيل  لم 
ولم تدرك حينها كيف نامت كل هذ� �لوقت؛ �أهو �لإرهاق �لج�ضدي �أم 
�أحدهم حيث  �أم ل عالقة له بهذ� ول ذ�ك، ثم تذكرت كالم  �لنف�ضي 
قال لها ذ�ت مرة �أن من ر�أيه �ل�ضخ�ضى"�أن �لنوم �لكثير قد يكون نوًعا 
من �لهروب، وربما يكون هذ� �لهروب هروب من �ضخ�ص معين نريد �أن 

نخفيه عن ذ�كرتنا."

�لنوم،  من  �لكم  هذ�  ور�ء  �لو��ضح  �ل�ضبب  تِع  لم  ر�ضوى  �لغالب  فى 
لكن ما �هتمت به �أول �ضيء هو �لإت�ضال بهند، لكن لالأ�ضف بقي �لأمر 
كما هو عليه؛ ل �إجابة من هند ول �طمئنان عليها. لم يمهل طرق باب 
�لمنزل مجاًل لأن تت�ضل ب�ضديقتها هند، فتركت ر�ضوى �لهاتف جانًبا 

وخرجت من باب غرفتها لتجد �أختها �ل�ضغيرة ب�ضوتها �لمرح:

- �إنتي عارفه مين بره؟..... �ضاحبتك �لحلوة هدير. 

بقولها  ت�ضبهها  كانت  ما  ود�ئما  بالحلوة  هدير  تلقب  �ضغيرتنا  كانت 
قطتي".  �ضبه  خ�ضرة  "عينيها 

ننظر  �لكامل  بطهرنا  �لأول��ى  مر�حلنا  في  �لأ�ضياء  على  نحكم  نحن  �آه 
�إليها بعين �لجمال ثم نتحول �ضيًئا ف�ضيًئا عن فطرتنا �لطاهرة وننظر 

�إلى �لأ�ضياء بطريقة �أقل نقاء و�أقل بر�ءة �إل من رحم ربي.
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وبعد �أن تخللت يد ر�ضوى �ضعر �ل�ضغيرة و�أخبرتها باأن تخبر هدير باأنها 
قادمة، َجرت رمي�ضاء من �أمام �أختها وهى تقول” حا�ضر، حا�ضر”.

خرجت ر�ضوى بعد �أن ��ضتبدلت مالب�ص �لنوم، وبعد �ل�ضالم و�لترحيب 
حاولت  �لدرجة  بهذه  هند  غياب  ي�ضع  ل  �ضدرها  باأن  �أخبرتها  بهدير 
ر�ضوى �قناعها باأن يذهبا �إلى هند بعد �لر�بعة ع�ضًر� كي يكون �لوقت 
منا�ضًبا، لكنها �أَبْت و�أ�ضرْت �أن يذهبا �ضويًّا في �لوقت نف�ضه �لآن لي�ص 

بعد.

ت �ل�ضاعة �لثانية بعد �لظهر، وتخلل �ضوت �ل�ضاعة �ضوت فتح �لباب  دقَّ
من قبل هدير وعلت يدها كتف ر�ضوى وهي تقول:

من عليها. - �تف�ضلي يا ر�ضوى لزم نطَّ

بهما  تلتقي  و�ل�ضم�ص  �ل�ضارع،  في  نف�ضْيهما  �ل�ضديقتين  وجدت  هكذ� 
َوَج��َد�  وب�ضعوبة  متوفرة،  مو��ضالت  و�ضيلة  يوجد  ول  ر�أ�ضهما،  وتوؤلم 
�إن  �ثنان ينزلن من �لتاك�ضي، فركبا مكانهما وو�ضال منزل هند، وما 
وهى  لهفة  في  �لباب  و�لدتها  فتحت  حتى  �ل�ضقة  جر�ص  هدير  قرعت 

تقول” هند” نظرت �ل�ضديقتين في ��ضتغر�ب و�أجابت هدير قائلة:

- ماذ� بهند؟ هل هي بخير هاتفها مغلق منذ �أم�ص، ووددنا �أن نطمئن 
عليها.

�أد�رت و�لدة هند وجهها و�لدموع في عينيها وقالت: 



- هند لم تت�ضل وغائبة عن �لمنزل منذ �أم�ص.

�أن ُتخفيها عن  �إحاطة و�لدة هند بيديها كاأنها تود  �أ�ضرعت هدير في 
وجعها، �آ�آه!!! َلَكم يكون �حت�ضان و�حتو�ء من يحبوننا �ضْلو�نا في ماآزق 
�لحياة، وها هي هدير تحتل دور �ل�ضديقة �لباّرة وتحاول تهدئة و�لدة 

�ضديقتها بب�ضع كلمات: 

- من ف�ضلك �هدي يا طنط �أكيد هنو�ضلها هي هتكون ر�حت فين يعني.

هند  و�ل��دة  تظن  �أن  ر�ضوى  فخ�ضيت  حيرة  في  لر�ضوى  هدير  نظرت 
�أنهما يعرفان مكان هند فتحدثت قائلة:

- لعلها عند �أحد �أقاربكم”. 

لم تمهل �لو�لدة ر�ضوى حتى قطعت كالمها و�أخذت نف�ضها في �ضعوبة 
وقالت: 

-” يا بنتى لو كانت عند حد كانت هتت�ضل من هناك، وكمان �أنا �ت�ضلت 
بكل معارفنا محد�ص يعرف عنها حاجة.

 ثم �ضمتت قليال وقالت وكاأنها تذكرت �ضيًئا طارئًا جاء على ذهنها:

- عمر يمكن و�ضل لحاجة. 

فنظرت �لو�لدة حولها وطلبت من ر�ضوى �أن تاأتي لها بهاتفها من على 
�لمن�ضدة كي تت�ضل بابنها لعلَّه و�ضل ل�ضيء ما. 
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فعلت ر�ضوى ما طلبته منها و�لدة هند، لكنها بعد �أن تناولت �لهاتف من 
يدها رمت به �إلى جو�رها وبعد �أن رفعت نظارتها �لبي�ضاوية وحملقت 

�إلى �ضا�ضة هاتفها قالت” ده ف�ضل �ضحن” ثم �أكملت بنفاذ �ضبر:

- من ف�ضلك يا ر�ضوى �ت�ضلي بعمر من تليفونك... هديكي �لرقم.

غير  �ضيء  ي�ضعها  لم  �لموقف  ح�ضرة  في  لكنها  قلياًل  ر�ضوى  �رتبكت 
�لمو�فقة على طلبها.

�أْملت و�لدة هند رقم عمر و�ت�ضلت به ر�ضوى وما �إن �ضمعت �ضوته حتى 
ناولت �لهاتف لو�لدته، لكن ردها على عمر ل يدل �إل على �ضيء و�حد 

�أن عمر لم يتو�ضل �إلى مكان �أخته �إلى �لآن. 

بكاء  ح�ضرة  وفي  �لموقف،  حدة  زي��ادة  غير  بعمر  �ت�ضالهم  فعل  وما 
بالأم�ص،  حدث  عما  لها  للبوح  ر�ضوى  �ل�ضجاعة  تاأخذ  لم  هند  و�ل��دة 

و�أخذت ر�ضوى تتحدث �إلى عقلها بكلمات:

ول  بقوة  ل  يحتاجها  حين  �لمرء  من  تفّر  �ل�ضجاعة  �أن  �أنا  "موؤمنة 
يكون،  ما  �أق��وى  �أو  يكون  ما  �أ�ضعف  يكون  حين  فقط  تاأتيه  ب�ضعف، 
غريبة  �عتقاد�ت  منا،  هاربة  تفر  فال�ضجاعة  �لتو�ضط  حالت  في  لكن 
في �ضخ�ضيتي ل �أعرف من �أين �آمنت بها، لعلَّني �قتب�ضتها من �أحدهم 
�أو لعلها تكونت في �ضخ�ضيتي بفعل بع�ص �لمو�قف، لكن على كل حال 

�أنا ل �أعرف بال�ضبط �إلى �أي �ضيء ترجع قناعاتى."
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فنظر  تفكيرها.  ر�ضوى  تكمل  �أن  عمر  بو��ضطة  �لباب  فتح  يمهل  لم 
�لجميع �إلى عمر وهو ي�ضع �لمفاتيح على كر�ضي بجو�ر باب �ل�ضقة، ولم 
تمهله و�لدته حتى �لدخول �إليها وقابلته في منت�ضف �ل�ضالة وهى تجر 
قدميها من �لخوف، وقفت هي على �ضجادة د�ئرية بلون بنّي ثم قالت 

و�لبكاء يخالط �ضوتها:

- �أختك فين، جيت من غيرها ليه يا عمر. 

وو�لدته  عمر  �تجاه  في  �ضويًّا  ووقفا  ر�ضوى  بيد  هدير  �أم�ضكت  حينها 
وحين نظرت ر�ضوى �إلى عمر منتظرة �إجابة منه على �ضوؤ�ل و�لدته �أين 

�أخته �ضفعها �ضوؤ�له لها وهو يقول:

وروحت  �ضد�ع  جالها  هند  �إن  �مبارح  لي  قولتي  م�ص  ر�ضوى  �آن�ضة   -
�لبيت؟

�ضغطت ر�ضوى على يد هدير و�رتبكت للحظات، و�أ�ضابها �لخوف على 
ا �ضهم �لخوف على �ضرها فهل تبوح به وتروى لهم  �أي�ضً هند و�أ�ضابها 

مو�ضوع نور �أم تخون �ضديقتها وما باحت لها به من �ضر.

�أنهت هدير �لربكة ب�ضعقة وقالت:

- دعونا نت�ضل بنور.

�أذهل ر�ضوى رد هدير �لغريب وقالت:

برقم  �أتت هدير  �أين  نف�ضها من  وقالت في  ثم �ضمتت  نت�ضل بمن؟   -
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نور؟ �أ�ضئلة ل حد لها �أتت في ُمخيلة ر�ضوى، و�أ�ضرعت �لفتاة في �لنظر 
�إلي �ضديقتها في ��ضتغر�ب ولم يمهلها �لقدر لت�ضتوعب �أكثر ما قد قيل، 
ا  ُيفتح بو��ضطة هند ووجها �ضاحب ثم �ضقطت مغ�ضيًّ �ل�ضقة  لتجد باب 

عليها. 

و�أخيها  و�لدة هند  و�ضعت ر�ضوى يدها على وجهها و�ضمتت، ووجدت 
لأن  لها  �لأر�ص في رجاء  �لقابع على  نزلو� عند ج�ضد هند  وهدير قد 
�لمو��ضاة وكل ما فعلته  باأن تنطق كلمات  ت�ضع نف�ص ر�ضوى  تفيق، ولم 

�أنها �أخرجت هاتفها من حقيبتها و�ت�ضلت بو�لدتها. 

�أخبرت ر�ضوى و�لدتها �أنها �ضتتاأخر لبع�ص �لوقت لما تمر به هند من 
�أن  �أثناء ذلك �ت�ضل عمر بالطبيب، وما  مر�ص، وو�فقت و�لدتها وفي 
و�ضع �ضماعة �لهاتف �لمنزلي حتى هرول نحو �أخته، وحملها ودخل بها 
ثم  �للون،  ف�ضي  �لمحمول  هند  حا�ضب  و�لدته  و�أز�ح��ت  فر��ضها،  نحو 
و�ضع عمر �أخته في فر��ضها بهدوء، وخلعت هدير حذ�ء هند من قدميها 
و�أ�ضدلت و�لدتها �لغطاء عليها بم�ضاعدة هدير، وقبع �لجميع ينتظرون 
�لمنزل  �لطبيب جر�ص  ي�ضتمر �ل�ضمت طوياًل حتى طرق  �لطبيب، لم 

ُمعلًنا عن و�ضوله.

�لغرفة �ضوى هند وو�لدتها،  يتبّق في  دخل �لطبيب وخرج �لجميع ولم 
مرت لحظات �نتظارهم خروج �لطبيب ببطٍء كال�ضلحفاء، �آ�آ�آ�آه! كم هو 
�لتي  �ل�ضعيدة  �للحظات  � في  ُي�ضرع جدًّ �لأفاعيل،  بالب�ضر  �لزمن يفعل 
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يود �أ�ضحابها لو يتوقف �لزمن ول يتحرك، كي يحظو� باأق�ضى �ضعادة 
� في �لأوقات �لع�ضيبة �لتي يود  ممكنة في �أطول وقت ممكن، ويبطٍء جدًّ
�أ�ضحابها لو يمر �لزمن باأق�ضى ما يمكن، و�أن ينك�ضر حائط �لنتظار 
�أو  �لموقف  ن�ضبيٌّ ح�ضب جمال  �لزمن  �أزماتهم، هكذ� هو  للخروج من 

ب�ضاعته.

نظر عمر �إلى ر�ضوى وهما ينتظر�ن �لطبيب �أمام غرفة هند وقال:

- �آن�ضة ر�ضوى ما �لذي حدث بالأم�ص. 

ة �لخوف وقالت: فاأجابته ر�ضوى بقلٍق وخرج �ضوتها ببحَّ

- ما ذ� حدث في �أي �ضىء.

ثم �ضممت قلياًل معاقبة لنف�ضها على مر�وغتها في �لجابة على �ضوؤ�ل 
عمر فبدًل من �أن تجيبه �ضاألته �ضوؤ�ًل �آخر ربما لت�ضييع �لوقت، ويخرج 
�لطبيب فين�ضغل عمر �أو لتاأخذ فترة زمنية �أكبر ومهلة للتفكير �أكثر في 
�إجابة �ل�ضوؤ�ل. في كل �لأحو�ل �ضعرت ر�ضوى �أنها في ماأزق حقيقى ل 

ت�ضتطيع �لت�ضرف فيه.

م�ضى �لوقت �أكثر ثم قال عمر:

من  خروجها  بعد  ذهبت  و�أي��ن  لهند  ح��دث  م��اذ�  بالأم�ص  فندم  يا   -
�لجامعة. 
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كانت ر�ضوى �مر�أة محظوظة حين رن هاتفها فقالت:

- �أعتذر، �أعطنى بع�ص �لوقت من ف�ضلك. 

هكذ� هو �لقدر ُي�ضاند ر�ضوى في عدم �لإجابة مرة تلو �لأخرى. �أخرجت 
�أن  فوجدت  �ضا�ضته  �إلى  ونظرت  �ل�ضود�ء  حقيبتها  من  هاتفها  ر�ضوى 
و�لدة  �إل��ى  تتحدث  �أن  �أمها  منها  وطلبت  فاأجابتها  و�لدتها  �لمت�ضل 
�ضديقتها هند لكي تطمئن على �بنتها، فاعتذرت لها ر�ضوى و�أخبرتها 

�أن و�لدة هند م�ضغولة مع �لطبيب وهما في غرفة هند.

�لطبيب  منها  وخرج  �لغرفة  ُفتحت  حتى  �لهاتف  تغلق  ر�ضوى  تكد  لم 
وحده، فاأ�ضرع عمر في �ضوؤ�له عن �أخبار �أخته و�أجاب �لطبيب قائال:

- �لحالة ل باأ�ص بها، فقط تعر�ضت هند لهبوط حاد في �ضغط �لدم.

ثم �أخرج �لطبيب قلًما ورو�ضته وكتب مجموعة من �لأدوية و�لمحاليل، 
وطلب من �أخيها �أن ياأتى بها على �لفور و�أن ينتظم في �إعطائها لها في 

�لمو�عيد �لمقررة.

خرج عمر مع �لطبيب بعد �أن �ضكره و�أ�ضرعت ر�ضوى وهدير في �لدخول 
�إلى غرفة هند ووجدت و�لدتها تدعو� �هلل �أن يخفف ما في �بنتها من 

مر�ص و�أن تفيق وتطمئن منها �أين كانت بالأم�ص. 

و�ضعت هدير يدها على كتف و�لدة هند وقالت:
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- من ف�ضلك �طمني.

هند  جبين  على  قبلة  ر�ضوى  طبعت  هنا  بعدها،  كلمة  �أي  تنطق  ولم 
في  و��ضتئذنتا  ر�ضوى  فعلت  كما  هدير  وفعلت  و�لدتها  على  و�ضلمت 
�لخروج بعد �إخبار و�لدة هند باأنهما �ضُيعاوَد� �لمجيء �إلى هند بعد �أن 

ترتاح لبع�ص �لوقت، ثم حملتا حقائبهما وخرجتا من �لمنزل.
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الفصل الثالث
عات اللواتي ُيرْدن ترك ساحة المشاهدين،  إلى المتسرِّ

والدخول إلى مسرح العشق، تمهَّْلن فالحب قدر

في  �لجامعة  في  يتالقيا  �أن  على  وهدير  ر�ضوى  �ل�ضديقتان  تو�عدت 
�ضباح �لغد، كما �تفقتا على عدم �لإت�ضال بهند بقية �ليوم لتهد�أ قلياًل 
�لمحا�ضر�ت في  �نتهائهما من  �إليها بعد  �أن يذهبا  مما هي فيه، على 

�ليوم �لتالى.

وبعد حو�ر �ل�ضديقتين ��ضتوقفا تاك�ضي وذهبت كل و�حدة �إلى منزلها 
فيما  ل�ضرودهما  ربما  كلمة،  باأية  منهما  �أي  تنطق  لم  و�أثناء جلو�ضهما 

حدث لهند و�إرهاقهما مما حدث.

بعدما نزلتا �ل�ضديقتين من �لتاك�ضى �أعطت هدير قبلة لر�ضوى وقالت” 
ل تتاأخرى غد�” ثم �ن�ضرفا �إلى منزليهما.

�أولجته في  ثم  �لمفتاح من حقيبتها  �أخرجت ر�ضوى  �ل�ضقة  وعند باب 
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ت حقيبتها ور�ءها �إلى �أن تركت يدها �لمم�ضكة بالحقيبة  �لباب وقد جرَّ
�إلى �أن ��ضتقرت على �لأر�ص بينما ��ضتقرت هي على �لكر�ضى �لمجاور 

لباب �ل�ضقة ورفعت ر�أ�ضها �إلى �أعلى تدعو �هلل قائلة:

- فلي�ضفها �هلل وليحاوط �لرب قلبها باأمان �ل�ضماو�ت.

كاأنها  وجهها  وم�ضحت  يدها  بين  ر�أ�ضها  ودفنت  بقوة  تنف�ضت  بعدها   
و�لدتها عن  فت�ضاءلت  و�ضولها،  و�لدتها عن  و�أخبرت  قامت  ثم  تغ�ضله 
بو�لدة هند  �لإت�ضال  في  رغبتها  �لأم ر�ضوى عن  و�أخبرت  �ضحة هند 

ثانية، فعبرت ر�ضوى عن مو�فقتها �لن�ضبية ب�ضوؤ�ل وقالت:

- هل يمكننا �أن ننتظر للغد لعلهم بحاجه �إلى �لر�حة؟

ومن بعدها �أعلنت �لفتاة لو�لدتها عن رغبتها في �لنوم. دخلت ر�ضوى 
ها ودعت ل�ضديقتها بال�ضفاء. غرفتها و��ضتبدلت مالب�ضها و�ضلَّت لربِّ

وقالت  �ل�ضرير  ظهر  �إل��ى  ر�أ�ضها  و�أ�ضندت  فر��ضها  في  ر�ضوى  مكثت 
بتلقائية:

- لكم وددت �أن �أعلو ب�ضوتي محدثة �ضبيهاتي في �لجن�ص بكلمات "�أيتها 
�لمت�ضرعات ��لو�تى تردن ترك �ضاحة �لم�ضاهدين و�لدخول �إلى م�ضرح 

�لع�ضاق، تمهلن فالحب قدر”.

كل  في  فالت�ضرع  حق  على  �أنا  بعبثية:  وقالت  �ل�ضعد�ء  ر�ضوى  تنف�ضت 
ر�أ�ضها  ت  وه��زَّ �أعلى  �إل��ى  نظرت  ثم  بالحب”.  بالنا  فما  خطيئة  �ضيء 
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�لع�ضق من جر�ء  �لت�ضرع في  �أقول كل هذ� لأني كرهت  وقالت” لربما 
ما يحدث لهند”. 

تقلبت ر�ضوى يميًنا وي�ضاًر� على فر��ضها، لكن ل نوم لها في ظل قلقها 
�إلى  تتحدث  �أن  نور مع هدير فقررت  تذكرته من وجود رقم  ما  ب�ضاأن 
مم�ضكة  فقامت  �ضبًر�  تطق  لم  لكنها  �ضباًحا،  �لجامعة  في  �ضديقتها 

هاتفها مت�ضلة ب�ضديقتها وبعد �ل�ضالم قالت:

- هدير، �أنا ما �عتدت �لمقدمات معكي وككل مرة �أريد �أن �أعرف فيها 
�ضيء منِك تكون �ل�ضر�حة طريق. 

 هنا قاطعتها هدير وقالت:

- �أل تعتبر تلك مقدمة و�ضحكت بقلق.

لم تجب ر�ضوى هدير ب�ضحكة مماثلة لكنها �أكملت حديثها قائلة:

- �ليوم �أود منِك �أن تجيبي على �ضوؤ�لي ب�ضر�حة؛ من �أين جئتي برقم 
نور، وخا�ضة �أن هند لطالما كانت حري�ضة على عدم �إعطائنا �أي �ضيء 

يخ�ص نور؟ 

�ضاد �ل�ضمت بين �ل�ضديقتين ثم بد�أت هدير في �لتحدث قائلة:

- �ضاأتحدث لكن �أرجوِك ل تقاطعينني. 

�أبدت ر�ضوى مو�فقتها على عدم مقاطعة هدير ومن هنا بد�أت هدير 



تجيب �ضديقتها قائلة:

ر�ضوى  يا  �ضدقيني  �ضرقي،  مجتمع  في  �أنثى  و�أنا  �أتحدث  ماذ�  عن   -
في كالمي  بع�ضو�ئية  �ضاأ�ضير  لكني  �أبد�أ حديثي،  �أين  �أعرف من  ل  �أنا 
معِك كال�ضير في حياتي عامة، تنهدت هدير ثم قالت ”ربما يا �ضديقتي 
�لختيار�ت بالن�ضبة لل�ضرقية نوع من �لأحالم �لبعيدة �لمنال، ل �أدرى 
ماذ� �أقول لِك لكن ربما ت�ضعري من ع�ضو�ئيتي في �لحديث ب�ضيء ما في 

د�خلي قد �أثقلني كثير�” 

ل  �أن  و�أع��دِك  �لع�ضو�ئية  بنف�ص  معِك  �ضاأ�ضير  وقالت  ر�ضوى  قاطعتها 
�أقاطعِك ثانية، فاأكملت هدير حديثها بوجع:

�أنا من �ضيلقبونني بالدكتورة هدير بعد ب�ضعة �ضنو�ت،  �أه يا ر�ضوى   -
لكن هل �أنا كهدير �خترت ما �أرغبه �أم �خترت ما يرغبه و�لدي وو�لدتي 
�لذي  �لكبير  �لمجتمع  رغبة  على  بناًء  �ختار  �لذي  �ل�ضغير  ومجتمعي 
نعي�ضه، �ل�ضكل �لجتماعي، �لمكانة، �لمال، �ل�ضهرة، �لمكانة بين �لنا�ص 
�قة لكن في جوفها �ضم قاتل  برَّ كلها كلمات �عتدنا عليها وهى كلمات 
غبية  �أنا  �ختيار�تها،  في  حرة  تكن  لم  �م��ر�أة  �أنا  ر�ضوى  لالختيار�ت، 
خ�ضعت لزيف �لختيار�ت �لمجتمعية، �ضاأعترف لِك يا ر�ضوى �أنا �أحب 
مجال �لمحاماة �أكثر من �أي �ضيء، تخيلي نف�ضك تد�فعي عن �ضخ�ص 
يكافح في �لو�ضول �إلى حقه �أو تخيلي �أنِك �أخرجِت �أحدهم من ورطته 
في  تدمجِك  عزيزتي  يا  �لمحاماة  نيته،  لح�ضن  فقط  فيها  تورط  �لتي 
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هذ�  ذكرت  عندما  لكني  و�أكثر،  تحتاجينه  ما  كل  تهبِك  �لب�ضر،  و�قع 
�أظل  �أن  �أو  �أعار�ضهم،  لأن  �ل�ضجاعة  عندي  يكن  ولم  قاطعوني  لأهلي 
متحملة ب�ضاعة �لقطيعة بيني وبينهم، ثم �أعلت هدير من �ضوتها قلياًل 

وقالت و�لبكاء يخالط �ضوتها” �أنا �ضعيفة يا ر�ضوى” 

هد�أت ر�ضوى من بكاء هدير وبعد �أن هد�أت قليال قالت:

- لعلِك يا �ضديقتي �أخرجتي حماًل �ضغيًر� من على قلبِك، نعم �ضغيًر� 
�ضوتِك به كثير من �لأ�ضر�ر �لتي لم ترويها بعد، �أنا فرحة ب�ضاأن ثقتك 
بي، لكن ما يربكني �أنني ل �أ�ضتطيع �أن �أربط بين كل ما ذكرتيه وبين 

�لإجابة على �ضوؤ�لي” من �أين جئِت برقم نور؟”.

بكت هنا هدير ب�ضدة وقالت:

- �أرجوِك ل تت�ضغطي علّي بالحديث”.

ما كان من ر�ضوى �إل �أن تقبلت �ضديقتها في رجائها وقالت:

- ل عليِك يا هدير تحدثي �إلّي في �لأمر وقتما ت�ضائين.

قليال  لت�ضريح  �لهاتف  تغلق  �أن  لكنها طلبت  ر�ضوى  تقبلت هدير طلب 
وفعلت ر�ضوى ما �أر�ت �ضديقتها.

تنّهدت هدير بعد �أن �أغلقت �لهاتف مع ر�ضوى ثم �أ�ضرعت في �لذهاب 
بعامين،  �لأ�ضغر منها  و�أختها  تمتلكها هي  �لتي  �ل�ضغيرة  �إلى غرفتها 
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ولح�ضن حظ هدير كانت �أختها تجل�ص مع بنت عمها في غرفة �لمعي�ضة 
للثرثرة كعادة �أبناء �لعم، وقد قدمت مع و�لدتها من محافظة �لغربية 
ل�ضر�ء بع�ص �أعر��ص ُعر�ضها، ولهذ� �أقامت في منزل عمها هي وو�لدتها 

لحين �لنتهاء من تلك �لأغر��ص. 

هكذ رحم �لقدر هدير من تعليقات �أختها على بكائها و�نفعالها، بب�ضاطٍة 
لأنها لم تَرها، وقد ُعتقت هدير بهذ� من �أن تت�ضنع �لبهجة وهى على 
�ضاعات  لب�ضع  لنف�ضها  �لغرفة  �ضتمتلك  هدير  هي  ها  ي��ر�م،  ما  غير 
قادمة، و�ضت�ضتطيع �أن ل تنافق م�ضاعرها مع �أحدهم، فكم من �لمرهق 
�أن يخفي �لمرء م�ضاعره فيظهر بدًل من �لتعا�ضة فرًحا �أو �لعك�ص، من 
ا �أن ينافق �لإن�ضان م�ضاعره لكرهه لأ�ضئلة �لآخرين �لتي دوًما  �لموؤلم حقًّ

تبد�أ بكلمة” لماذ�، ِلَم” 

-لماذ� �لحزن؟

-ِلَم كل هذ� �لفرح؟

-ِلَم �لبوؤ�ص ؟

-ِلَم �لحيرة ؟

-وِلَم وِلَم وِلَم........؟ 

وحينها ل يكون بو�ضع �لمرء �ضوى �أن يكذب م�ضاعره ليمنح نف�ضه بهذ� 
�لمطلوبة  �لإجابة  كم  من  وليعتق  �لخ�ضو�ضية،  من  �أكبر  قدًر�  �لكذب 
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نف�ضها  هدير  َمنحت  لم�ضاعره.  �لمقيدة  �لآخرين  �أ�ضئلة  على  لالإجابة 
ر�حة على �ضريرها �ل�ضغير �لذي لطالما خافت من فقده، و�لذهاب �إلى 
”��ضمها وموؤّهلها و�ضّنها” رجل  فر��ص رجل ل يعرف عنها �ضيء �ضوى 
ل يعي فكرها ول �أي �ضيء �ضوى �أن �ل�ضدفة جعلت �أحد �أفر�د معارفه 
يقترحون عليه �لزو�ج من تلك �لفتاة �لمنا�ضبة، تخ�ضى هي من �لذهاب 

مع رجل ل تعرف عن �تجاهاته �ضيء ول تفقه �أفكاره. 

باأى حاٍل تنهدت هدير وقالت ب�ضوت م�ضموع: 

ي �أن تعرفى يا ر�ضوى. - ماذ� تودِّ

ثت ر�ضوى كاأنها �أمامها وقالت: ثم �أخذت جرعة ماء وحدَّ

بجو�ر  لهاتفها  هند  ت��رك  فر�ضة  ��ضتغلت  من  �أن��ا  ر���ض��وى!  يا  نعم   -
�أنا  وتعلَّلُت  �لمياه  من  زجاجة  ل�ضر�ء  وذهابكما  �لمدرج  في  حقيبتها 
بالإرهاق وعدم قدرتي على �لإتيان معكما، و�أني �ضاأظل في �نتظاركما، 
وُمدت يدي على هاتف هند وتفح�ضت �لأ�ضماء حتى ح�ضلت على رقم 
�لفي�ضبوكي  نور و�ضجلته على هاتفي ل ل�ضيء �ضوى للبحث عن ح�ضابه 
من  �ضدفة  معه  ر�أيته  ”هيثم” �لذي  �ضديقه  ح�ضاب  �إلى  �أ�ضل  لعلني 

قبل، وحين قدمه نور لي �أنا وهند قال:

- هذ� �لمهند�ص هيثم �ضديقي.

كانت  لكنها  قبل هند،  �ضيء يخ�ضه من  �أي  �أعرف  �أن  بعدها  وحاولت 



ترف�ص ب�ضدة متعللًة �أنها ل توّد �أن تقول �أى �ضيء تخ�ص نور من قريب 
�أو من بعيد، وبالرغم من �أنها كانت تروي لنا �أحياًنا بع�ص �لم�ضاّد�ت 
يخ�ص  �ضيء  �أي  معرفة  ح��دود  عند  تقف  كانت  دوًم��ا  �أنها  �إل  بينهما 

�لإت�ضال به �أو باأ�ضدقائه �أو ما �ضابه ذ�ك.

فحاولت �أنا �لطائ�ضة يا ر�ضوى �أن �أ�ضل �إلى ح�ضاب نور �لفي�ضبوكي كي 
فكرت  حينها  خيبة،  �إل  �لبحث  ي��زدِن  لم  لكن  هيثم  ح�ضاب  �إلى  �أ�ضل 
فقط في معرفة رقم نور كي يكون �لبحث �أ�ضهل لي، لكن �أق�ضم لِك يا 
�ضوى معرفة  �أى �ضيء  �أفعل  لم تجعلِن  �لآن  �إلى  �أن �ضجاعتي  �ضديقتي 
ح�ضاب هيثم عن طريق نور فقط، وخ�ضيت �أن �أ�ضرد وقائع تلك �لق�ضة 
�أوؤتمنت  ما  �أحفظ  لم  لأنني  بالخيانة  �ضتتهمني  هند  فكانت  �أمامكما 
�أعلم  عليه، و�ضتكون محقة؛ فاأنا خائنة لميثاق �ل�ضد�قة بال �ضك، ول 

�إن كان مبرري �ضيليق بالغفر�ن �أم يليق �أكثر بقبح �لمبرر. 

�أن  �أود  لأنني  بالجنون  �ضتتهمينني  �ضك  ب��دون  ر�ضوى  يا  �أن��ِت  وكنِت 
�أود  باأني  لك  تعللت  و�إن  ��ضمه،  �ضوى  منه  �أع��رف  ل  رجل  على  �أتعرف 
فكر  على  ُمجبرة  نف�ضي  �أجد  ل  وكي  فكره  على  �أتعرف  كي  �أعرفه  �أن 
�أحدهم �ضتت�ضعين مبرري مو�ضع مبرر�ت �لمر�هقين، و�ضتتهمينني �أن 
هذ�  عقل  �أّي  ر�ضوى  يا  لي  �ذكري  لكن  �لالعقل،  من  تنبع  ت�ضرفاتي 
فتاة  به،  فكرية  معرفة  �أية  دون  �لأف��ر�د  باأحد  ترتبط  �أن  تخ�ضى  لفتاة 
�ضتختار هذ� �لرتباط لأنها ل ترغب في قطيعة �أهلها وخ�ضية �أن يرحل 
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�أحد �أفر�دها وهو غا�ضب منها، �أريد �أن �أختار م�ضيري مع �أحدهم قبل 
م�ضبًقا  لي  �ختارو�  كما  �لأ�ضري  م�ضتقبلي  �ل�ضغير  مجتمعي  يختار  �أن 

م�ضتقبلي �لمهني.

عن  وحديثي  ���ض��وؤ�ل��ك  بين  �ل��رب��ط  ه��و  م��ا  عزيزتي  ي��ا  �لآن  �أع��رف��ت��ي 
�لإختيار�ت.

تذكرت  لكنها  �لبكاء  في  �ضوتها  يعلو  �أن  وك��اد  جديد  من  هدير  بكت 
بد�خلها.  �ضوتها  فكتمت  �لأ�ضئلة  من  وخ�ضيت  �لخارج  في  يقيدها  ما 
�أغم�ضت هدير عينها بتلقائية من كثرة �لبكاء ولم تفق من نومتها �إل 
وهيام �أختها تزيح من على ر�أ�ضها �لو�ضادة �لتي قد �أخفت ر�أ�ضها بها، 
وها هي لمياء �بنة عمها ت�ضيء �لم�ضباح، وتتخالط �لأ�ضو�ت بين لمياء 

وهيام وهما يتمازحان ويوقظان هدير في حما�ضة ويقولن:

- يال يا هدير قومى �تفرجى على �للى �حنا ��ضترناه �لنهاردة.

فائدة  ل  لكن  �لنوم  في  برغبتها  و�لبوح  منهما  �لتخل�ص  حاولت هدير 
بع�ص  �خر�ج  في  لمياء  وبد�أت  لرغبتيهما  هدير  ر�ضخت  وهنا  منهما، 

�لقطع من �لمالب�ص وهى تقول:

- �يه ر�أيك في دى يا هدير.

ومن بعدها هيام تقول:

- ل �ضوفى دى �أنا �للى �خترتها.
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وهكذ� تبادْلن �لقطع، وقالت هدير كلمات محفوظة نابعة من ل�ضانها ل 
من منبع عقلها:

- جميلة، هتكون حلوة عليكي، �ألف مبروك.

 ل�ضان هدير يتحدث، وعقلها في ملكوت �آخر في فكر �آخر تت�ضاءل ”هل 
فقط ما ي�ضعد �لفتيات �لم�ضتريات؟ وكيف عرفت لمياء خطيبها؟ وِلَم 
�أول خاطب لها وو�فقت عليه”، لم  �أو ربما هو  �ختارته هو دون غيره، 

تمهل هيام هدير في �ضرحانها و�أخذت تهز كتفها وهي تقول:

- هدير روحتي فين؟

م:  و�أجابتها لمياء بدًل من هدير بتهكُّ

- �أكيد بتفكر في عري�ص �أحالمها.

�تخذت هدير من �لمزح فر�ضة ثم �أز�حت قطع �لمالب�ص �لمتناثرة فوق 
�ل�ضرير وقالت:

- �ضحيح يا لمياء �نتى �تخطبتى �ز�ي؟

�ضحكت لمياء وبنت عمها هيام ثم قالت:

- زي ما كل �لبنات بتتخطب" 

ودون �أدنى تفكير من هدير �نطلق �ضوتها في �نزعاج قائلة:

- �أيوه يعني عرفتيه فين يعني؟
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 نظرت لمياء وهيام بع�ضهما �إلى بع�ص ثم قالت هيام:

- عرفته فين؟ هو معرفة و�حد �ضاحب بابا، وجه �تقدم في �لبيت، وبابا 
وماما قالو� وظيفته كوي�ضة وم�ضتقبله م�ضمون فو�فقت بيه. 

لم تمنْحها هدير وقت �أكثر لتكملة �لحديث و�ضاألتها:

- يعني �نتي قعدتي معاه و�ضوفتي تفكيره وبعد كده و�فقتي؟

�أجابتها �بنة عمها بتلقائية قائلة:

هنالقي  م�ص  وهنتخرج  تجارة  ر�بعة  في  و�ختك  �أنا  هدير  يا  ب�ضي   -
�ضغل، و�أنا لقيت وظيفته كوي�ضة وم�ضتقبله كوي�ص هاكون عاوزه �إيه تاني 
متاأمن م�ضتقبلهم،  يكون  �لأمومة وولدي  �أعي�ص لحظات  �إني  بقى غير 

و��ضكتي بقى ع�ضان تعبتينا باأ�ضئلتك دي. 

قالت  ثم  �لمز�ح  وتبادل  حو�رها،  لتكملة  هدير  ولمياء  هيام  تمهْل  لم 
�إحد�هما لالأخرى:

- دى دماغها هتموتها، �ضيبك منها وهاتي بقية �لأكيا�ص نتفرج.

تافه،  كالم  عمها  وبنت  �أختها  �إل��ى  بالن�ضبة  هدير  حديث  كان  هكذ� 
وهكذ� هم �أغلب �لب�ضر عندما يجدو� �أن لالأخر فكًر� مغايًر� و�ختيار�ت 
مخالفة للقو�عد �ل�ضائدة و�لنماذج �لموجودة يتهمونه بالتفاهة، بل في 
بع�ص �لأحيان ُيلب�ضو� �أنف�ضهم و�ختيارتهم ثوًبا من قد��ضة، ويرون �لآخر 
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بثوٍب من �ضيطاٍن.

ثرثرتهما و�ضحكاتهما ودخلت هي  وبنت عمها في  �أختها  تركت هدير 
في موتة �ضغيرة من نوم، نامت هروًبا من وجِع روحها، فال �أوجع من 
�أن ينام �لمرء هارًبا مما يوؤلم روحه من �أفكار وعو�طف؛ ل جر�ء وجع 

ج�ضده.

و�أفاقت على �ضوت هاتفها يعلن  نامت فيما قرب من �لخم�ص �ضاعات 
لها عن �ل�ضابعة �ضباًحا، قامت على عجل، وفعلت بكل روتينية ما تفعله 
من غ�ضل وجهها و�رتد�ء مالب�ضها وتجهيز حقيبتها، لكنها �ليوم وقبل 
�أن تنزل �هتمت بهاتفها، ثم بحثت في �لأ�ضماء عن ��ضم نور وترددت في 

حذفه، ولكنها في �لنهاية �حتفظت به. 

��ضتقبال  ُيعلن عن  هاتفها  �لعمارة وجدت  درج  على  نزولها  �أثناء  وفى 
مكالمة من ر�ضوى و�أخبرتها من خالل �لت�ضال �أن و�لدتها �ضتاأخذها 
�لجامعة  باب  تلتقي ب�ضديقتها عند  �أن  �لجامعة على  �إلى  في طريقها 

�لرئي�ضي.

و�ضلت ر�ضوى قبل هدير و�ت�ضلت بهدير لتخبرها عن و�ضولها؛ و�ضلت 
�ل�ضديقتين  بين  �لمقابلة  تكن  لم  لكن  دق��ائ��ق،  بع�ضر  بعدها  هدير 
كالمعتاد بل بد� بينهما نوع من �لقلق و�لأ�ضئلة �لمخفاة في قلب ر�ضوى 
و�لتى توّد �إجابات و��ضحة لها، ولكنها خ�ضيت �أن ُترهق �ضديقتها �أكثر 
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�إلى  �لحقائق  معرفة  في  رغبتها  و�أرج��اأت  �ل�ضمت  ولزمت  �لالزم  من 
وقت �آخر.

غير  على  لكن  �لمحا�ضر�ت،  في  �لبع�ص  بع�ضهما  ج��و�ر  �إل��ى  جل�ضتا 
�لعادة كان �ل�ضمت حليفهما بدًل من هند، وقبل �أن تنتهي �لمحا�ضرة 
�لأخيرة بخم�ص ع�ضرة دقيقة �ضعرت ر�ضوى بهزة في هاتفها فاأخرجته 
من حقيبتها �لمو�ضوعة على قدميها فوجدت رقًما ت�ضعر �أنها ر�أته من 
قبل، لكنها بعد �أن ف�ضلت في تذكر �ضاحب �لرقم و�ضعت �لهاتف �أمامها 
وتجاهلته وبعد خم�ص دقائق ��ضتقبلت ر�ضالة لنف�ص �ضاحب �لرقم تقول: 

نور  عن  منِك  �أ�ضتف�ضر  �أن  �أود  كنت  دكتورة،  يا  �إليِك  �ل�ضالم  ”بعد 
معي،  لي�ص  رقمها  لالأ�ضف  لكن  ب��الأم�����ص،  هدير  عنه  تحدثت  �ل��ذي 
علّي  �ت�ضلِت  �لذي  برقمك  معرفتي  �أ�ضتغل  �أن  خجٍل  بكل  فا�ضطررت 

منه بالأم�ص لمعرفة حقيقة �لأمر. تحياتي ل�ضخ�ضكم �لكريم.

�نزعجت ر�ضوى من �لر�ضالة ثم قالت في نف�ضها” �أّي كرم هذ� لمر�أة 
في  ونحن  �أختك  مكان  عن  تعرفه  �ضيء  ب��اأّي  لك  تبوح  �أن  في  مترددة 
قمة قلقنا عليها، �أنا �مر�أة بخلت بمعلومة قد تفيدكم في �لبحث عنها، 
�أن تنهي ر�ضالتك بقولك” تحياتى  لذ� يا عمر كان من �لو�جب عليك 
ل�ضخ�ضكم �لمتردد” وحتى �لتحية ل تليق بالمترددين، هكذ� �أنا �مر�أة 
�نتمت في موقفها �إلى �لحيادية وعدم �لبْوح، حيادية �لوفاء لل�ضديقة 
و�لخيانة لها في ذ�ت �لوقت، وفاء لقد�ضية عدم �لبوح بما قالته �أمامي، 



وخيانة لعدم �لبوح لأن �لكتمان كان من �لممكن �أن ي�ضر ب�ضالمتها. 

بتلقائية �ضديدة قالت ر�ضوى ب�ضوٍت مرتفٍع ن�ضبيا ”�أنا غبية” فالتفتت 
وحدوث  �لمحا�ضرة  �نتهاء  قرب  ول��ول  �لزمالء  وبع�ص  �ضديقتها  لها 

بع�ص �ل�ضو�ضاء د�خل �لمدرج للتفت لها باقي من في �لمدرج.

حينها قالت هدير لر�ضوى” هل �أنِت بخير ؟”، �أوماأت ر�ضوى بر�أ�ضها 
في حزن وقالت:

- ل عليِك، �أنا بخير.

�إلى  باأوجاع �لتفكير قاَمَتا من مكانهما وخرَجَتا من باب �لمدرج ومنه 
باب �لجامعة حينها قالت هدير ب�ضوت ي�ُضوُبه �لياأ�ص: 

- علينا �أن نذهب �إلى هند �لآن.

لكن ر�ضوى لم تمهلها �أن تكمل حديثها وقالت:

- �أنا ُمتعبة لن �أ�ضتطيع �أن �أذهب �ليوم �إليها، �ضاأت�ضل بها عبر �لهاتف، 
ِليها �ضالمي”.  �أو�ضِ

ذرفت هدير �لدموع �عتقاًد� منها �أن ر�ضوى ل ترغب في �لذهاب معها 
ل�ضخ�ضها، وذلك لأنها لم ُتجب ر�ضوى عن ما تريد معرفته عن معرفة 

هدير بنور، خنق هدير �لبكاء وقالت وهي على هذه �لحالة:

- برب �لإن�ضان �أنا لم �أذنب باأكثر من معرفتي برقم نور ولم �أفعل به �أي 
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�ضيء ي�ضر بهند.

ئ من �نزعاج هدير ثم جل�ضتا على ��ضتر�حة بالقرب  �أخذت ر�ضوى ُتَهدِّ
من �ل�ضيار�ت وقالت ر�ضوى:

- �ضدقينى لم �أظن بِك �ل�ضوء، لكن �لأمر...." 

وقالت” �لأمر  كثير�  �ضمتها  في  تتركها  لم  هدير  لكن  ر�ضوى  �ضمتت 
ماذ� يا ر�ضوى” تنف�ضت ر�ضوى �ل�ضعد�ء ثم قالت:

- مرهقة لكنى �ضاأذهب معِك”.

قطع حو�ر �ل�ضديقتين و�ضول �لأتوبي�ص فركبتا كل منهما في مقعد لكن 
لي�ضتا �إلى جو�ر بع�ضهما �لبع�ص لعدم �لتمكن من ذلك. 

�تكاأت ر�ضوى �إلى �لخلف ثم قالت في نف�ضها:

�أردت قوله لكني غيرت  يا هدير، هذ� ما  �أرد مو�جهة عمر  - لكنى ل 
ر�أيى في �أمر �لذهاب �إلى هند كي ل تظني �أني غا�ضبة منِك.

دفعت”  وتقول” �أنا  عليها  تنادي  وهي  هدير  �ضوت  تفكيرها  قطع  ثم 
بعدها نظرت �إلى �لنافذة �لتي بجو�رها وفعلت ر�ضوى نف�ص �ل�ضيء �إلى 
�أن و�ضلتا  �إلى  وم�ضَيَتا في �ضمت  �لمن�ضودة، فنزلتا  للمحطة  ال  َو�ضَ �أن 

�إلى �لعمارة �لتي ت�ضكن بها هند. 

قرعت هدير �لباب ولم يجد� �أحًد� يفتح لهما �لباب �ضوى عمر، ولطالما 
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نخ�ضاه  بما  نلتقي  دوًم��ا  �لب�ضر  ونحن  عمر،  مقابلة  من  ر�ضوى  خافت 
تفعل  لم  �ضريًعا بخوفها، هنا  �لتقت  لكن ر�ضوى  �أجاًل،  �أو  عاجاًل كان 
ر�ضوى �ضيًئا �ضوى �لرد بروتنية على كل �لأ�ضئلة من �ضالم و�أخبار وكل 
هذ�، وحين ��ضتعدت �ل�ضديقتان للدخول لهند و�ضمح لهما عمر بقوله:

ال، هند بانتظاركما منذ �أن �أبلغُتماها �أنكما في �لطريق �إليها.  - تف�ضَّ

�ضعب،  �متحان  من  �إعفاًء�  �أخ��ذت  وكاأنها  �ل�ضعد�ء  ر�ضوى  �ضت  تنفَّ
لكن ل ت�ضير �لأمور د�ئًما وفًقا لرغباتنا؛ ف�ضفع ند�ء عمر �لمفاجىء 
�أنها  ر�ضوى  �عتقدت  ن�ضوة  كل  �لغرفة  باب  على  وهما  وهدير  لر�ضوى 

ت بها من �لإجابات �لُمحرجة. فرَّ

قال عمر على ��ضتيحاء:

- هل لي من �ضوؤ�ل؟ 

ثم �ألحق �ل�ضوؤ�ل باآخر دون �أن ينتظر مو�فقة على �ضوؤ�له �لأول فقال:

- من هو نور؟. 

�لطرف  على  لكن  �َضَفه،  ببنت  تنب�ص  ولم  يديها،  قبل  ر�ضوى  قلب  ُثلج 
�أكبر  ب�ضر�حة  �أو  �لموقف،  من  �لخروج  ب�ضجاعة  هدير  �أجابت  �لآخر 
�أ�ضر�ر  على  �لحفاظ  في  �لكذب  من  �ضرر  ل  �أن��ه  ي��رى  من  ب�ضجاعة 

�لآخرين.
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�أجابت هدير دون �أدنى �ضعور بالذنب:

- نور زميلة لنا في �لكلية، و�عتقدت �أن هند معها لأنها قريبة منها �إلى 
حد ما، فقط هذ� كل ما في �لأمر.

خيَّم �ل�ضمت على �لثالثة ثم قال عمر:

- �عتقدته زميل. 

هنا لم تتمالك ر�ضوى نف�ضها وقالت:

و�أنهت  �بت�ضمت  �أن  بعد  وقالت  هدير  بها  وَلِحَقت  هند  �إلى  �ضاأدخل   -
�لموقف:

- بعد �إذنك يا ب�ضمهند�ص.

تمتمت هدير  �أثناء دخول هدير  وفي  بع�ضهما غرفة هند،  ور�ء  دخلتا 
بكلماٍت وهى تنظر �إلى هند:

- ياربي!!! �لحمد هلل، ده �أخوكي ده يا �ضاتر. 

�ضمتت ر�ضوى وَقبلت هند في هدوء وجل�ضت على كر�ضّي مجاوٍر لها، �أما 
عن هدير فقد تعر�ضت ل�ضوؤ�ل هند �لمتعبة:

- ماله عمر يا هدير؟

تلْجلجت هدير ثم قالت لتتخل�ص من �ضوؤ�ل هند:
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- طمنينا عليكي �نتي �لأول.

�أجابت هند بتلقائية:

- �لحمد هلل �أح�ضن. 

�بت�ضمت ر�ضوى ثم قالت:

- ماذ� بُكنَّ �ليوم؟ 

فهمت هند وهدير ما ترمي �إليه ر�ضوى فقالت هند وهى تقاوم تعبها:

�ضويًّا  مادمنا  �أنه  تو�عدنا  حين  عهدنا  �إلى  ترمي  �أنِك  �أعلم  �لعهد،   -
فعلى قدر �لم�ضتطاع نتحدث �لعربية �لف�ضحى لننتمي �إلى جمالها قلياًل 

ونَرقي �أرو�حنا بالتحدث بها، ثم �أكملت بالعامية:

�لنا�ص؛ �ضوية  �ألخبط مع  �أنا بقيت  يا ر�ضوى، ده  �أوي  - ب�ص ده مرهق 
�أتكلم ف�ضحى و�ضوية عامية و�ضوية من ده على ده، ده حتى ماما وعمر 

بد�أو� يتلخبطو� زيي وعاملة لهم دربكة في دماغهم.

و�أثناء �ضحكها وكالمهما قالت هدير:

- ده كان وعد ��ضتغفر �هلل �لعظيم. 

�لف�ضحى  �لحديث عن جمال  تناولن  ثم  �ل�ضحك  �ل�ضديقات  تبادلت 
كان  �لوعد.  هذ�  تو�عْدن  ولهذ�   ، م�ضامعهنَّ على  �لكلمات  تترد  حين 
ينجرف  قد  لهذ�  �لم�ضتطاع  ق��در  على  بها  يتحدْثن  �أن  بينُهن  �لعهد 
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�لحديث بينهنَّ �إلى �لعامية من �لحين �إلى �لآخر.

قطعت ر�ضوى �ل�ضحك بقولها:

- �أتتذكرن ما �لموقف �لذي �أدى بنا �إلى �أن نتو�عد بهذ� �ل�ضكل؟

تنّف�ضت هدير وتب�ضمت لتذكرها وقالت:

- �أغنية �أم كلثوم 

�أكملت هند حديث هدير و�ضردت كلمات �لأغنية: 

�ل�ضّب تف�ضحه عيونه

و تنّم عن وجد �ضوؤونه

�إّنا تكتمنا �لهوى

و�لد�ء �أقتله دفينه

يهتاجنا نوح �لحمام

وكم يحّركنا �أنينه

وُنحّمل �لُقَبل �لن�ضيم

فهل يوؤديها �أمينه

ق�ضت �لقلوب فهل لقلبك

يا حبيبي َمْن يلينه
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فتريح قلًبا ُمدنفا

�أ�ضو�ن ل تغفى �ضجونه

مّرت عليه �لذكريات

فطال للما�ضي حنينه

و�أنا نجّيَك و�لذي

ي�ضقيك من وّدي هتونه

و بَي �لذي بك يقر�أ �ضري

و�ضرك من ي�ضونه

تنهدت �ل�ضديقات �لثالث، وقالت ر�ضوى:

ا �ضاعر يحق له �أن ُيو�ضع مع �أبجدية �لكلمات. - �أحمد ر�مي حقًّ

ثم �أكملت حديثها قائلة قد �ضمعت �أن ر�مى عندما ر�أى �أم كلثوم لأول 
وترتدي  ر�أ�ضها،  فوق  �لِعقال  ت�ضع  بها  فوجىء  �ضكلها.  يعجبه  لم  مرة 
�لجبة، وت�ضع على بطنها حز�ًما. وكان �لملحن �لكبير �ل�ضيخ �أبو �لعال 

محمد هو �لذي قدمها �إليه.

هم�ص ر�مي في �أذن �ل�ضيخ �أبو �لعال قائاًل:

� �أعوذ باهلل.. دي فقيه، ولي�ضت مطربة!!
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ة روحها وذكائها. وعندما �ضمعها  وما كاد يتحدث �إليها حتى ُفِتن بخفَّ
تغني وجد نف�ضه يغني لها.. وبعد �أن �نتهت من �لو�ضلة ذهب �ليها وقال 

لها: "هذه �أول مرة �أطرب فيها لمغن بعد �ل�ضيخ �ضالمة حجازي..!!"

- ل�ضت متاأكدة من هذ� �لأمر.

قالت ر�ضوى، و�أجابتها هدير وقالت:

- ما �أعتقده �أن ر�مي كان عا�ضًقا لل�ضيدة، و�إل لما كتب �أكثر �أغانيها. 

�ضحكت هند وقالت:

- هو� ع�ضان كتب �أغلب �أغانيها تقولي عليه بيحبها.

ثم �ضحكت �لفتيات و�تفْقن على �أن يبحْثن في �لأمر.

- من فرط �إعجابنا بلغة �لأغنية تو�عدنا هذ� �لوعد.

�أم كلثوم بكلمات �لأغنية   تلك كانت كلمات ر�ضوى �لتي قطعها �ضوت 
وفجاأة  �لغناء،  ح�ضرة  في  �لفتيات  و�ضمتت  هدير  هاتف  من  �ل�ضادر 
�أو  ما،  �ضيًئا  تذكرت  ربما  �لمفاجىء،  هند  بكاء  و�لغناء  �ل�ضمت  قطع 
ربما لأنها عا�ضقة و�أغلب �لع�ضاق حين ي�ضتمعون �إلى �لأغاني يندمجون 
د�خل �لإح�ضا�ص ب�ضكل �أكبر من هوؤلء �لذين لم يْم�ض�ص قلوبهم �لع�ضق.

�أت ر�ضوى من رْوع هند، وجلبت  بلهفة �لود و�لألفة بين �ل�ضديقات هدَّ
هدير كوًبا من �لماء و�لكلمات �لتي ُتطمئنها �أخذت مجر�ها وتبادلتها 
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�ل�ضديقتين على م�ضماع هند:

- طب فيه �إيه ب�ص يا هند؟!

- حا�ضة بايه طب �تكلمي... �حكي. 

كان لوْقع �لكلمات �أثره في تهدئة هند �لتي تحدثت و�لوجع يلتّف حولها 
من كل مكان:

- �نتظرته في �لموعد و�لمكان �لمحددين من قبله لكنه لم ياأت، حاولت 
�لإت�ضال به لكن دون جدوى في كل مرة كنت �أعطي �لأمل لنف�ضي في 
�أن تمتنع تلك �لثرثارة عن قولها ”�لهاتف ربما يكون مغلقا”، لكنها �أبْت 
�أن تكف و�أَبى �لهاتف �أن يعطي دقة �أمل كي �أ�ضمع �ضوته، �ختلقت له من 
�لأعذ�ر ما يكفي رجال �لأر�ص وجل�ضت بانتظارة �ضاعة، �ضاعتين، ثالث 
ا من حنين ليهد�أ  �ضاعات، لكن �أبْت �ل�ضعادة �أن تعطي �مر�أة مثلي بع�ضً
�ضوقها �إليه ولو لحين، ل �أعرف ما حل به يا ر�ضوى، ل �أعرف ما حل 

بنور يا هدير

قالت هند تلك �لكلمات و�ل�ضوق يخنق قلبها بكل ما �متلك من حنين. 

قالت ر�ضوى بع�ضبية:

- ومن �أين لِك �ل�ضبر على كل هذ� �لإنتظار؟

- �ضدقينى يا هند �إن �لرجل �ذ� ع�ضق ب�ضدق ل يمنعه عن ع�ضقه �ضوى 
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�لموت لكن في حالتك هو ل يموت من �أجلك، بل على �لعك�ص هو يْغتالك، 
وعن  �لرجل  �نتظار  ُكفي عن  روحك.  قلبك،  �ضوقك، عو�طفك،  يغتال 
�لإنتظار،  لن يجعلِك تدخلي معابد  �لرجل  فان ع�ضقِك  �لحب،  �نتظار 
يعلم جيًد�  �لآن  �لرجال. �ضدقينى هو  �لإنتظار ومْكر  ُكفي عن حماقة 
�أنٍك له منتظرة، ُمتاحة له في كل وقت، فلماذ� ل يبتعد ولماذ� ل يختفي، 
�أباحت له �لبعد، و�لقرب منها بكل ما  وحين يمّل �ضيرجع للمر�أة �لتي 
فليذهب  ُن�ضب عينيِك  �لجملة  تلك  �ضهولة. �ضديقتي �ضعي  تملك من 
�أحًد�.  ننتظر  �أن  ولنع�ْص بحرية دون  �لجحيم،  �إلى  �لحّب  كل طو�غيت 
يا عزيزتي �إن ع�ضق �لرجل فاإنه يتحول �إلى طفل مدلل وتتحول ق�ضوته 
�إلى حنان، ول �أخفي عليِك �أن �أكثرهم ق�ضوًة �أكثرهم حناًنا في �لحب”. 

ثم تحدثت في ع�ضبية �أكثر مت�ضائلة

- ما �لذي يجبرك على كل هذ�؟.

�أجابت هند:

- فقط �أحبه و�لحب �أعمى.

لكن ر�ضوى ردت بنفاذ �ضبر:

- �ن كان �لحب �أعمى فالرحيل يمتلك قدمين و�لتجاهل له عقل.

لِك  يقولها  �أن  يجب  �لتي  �لمرة  �لحقيقة  تلك  هند،  يا  يتجاهلك  �إن��ه 
�أحدهم لتفيقي من غفلة وْهم �لحب. 
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دون �أدنى �ضعور بالذنب على عو�طفها �لُمهدرة كل يوم قالت هند:

- لعل هناك ظروف منعته عني.

هنا تدخلت هدير وقالت:

- ظروف �أى ظروف! �إن كلمة �لظروف �إهانة عندما يقولها �لُمحب فال 
عا�ضق تمنعه ظروفه عن ع�ضقه.

دمجت ر�ضوى كلماتها بكلمات هدير وقالت:

- �أّي حماقة تلك �لتي تجعل �مر�أة تحب رجاًل ل يهتم ل�ضاأنها؟ 

لم تتحمل هند حديث �ضديقتيها لأكثر من هذ�، و�نجرفت خلف �لبكاء 
مرة ثانية، و�نح�ضرت كلمات في حلقها منها:

- �أحبه، لن تعو� مفهوم �مر�أة �أحبَّت ب�ضدق.

بعد خم�ص دقائق من بكاء هدير دخل عمر بعد �أن ��ضتاأذن بثالثة �أكو�ب 
من �لفر�ولة �لمثلجة وقال:

�إلى  نظر  ثم  �لمنزل  �حتياجات  بع�ص  ل�ضر�ء  و�لدتي خرجت  عفًو�،   -
ر�ضوى وقال:

- لعل مذ�قه يعجبِك!

 تب�ضمت ر�ضوى ثم �أجابت بكلمة و�حدة:
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- �ضكًر�. 

خرج عمر من �لغرفة بعد �أن �ضعر �أن �ضيًئا ما في هند على غير ما ُير�م؛ 
�أن �ضيًئا ما يحدث وهو على غير علم به وفي �أثناء خروجه قال:

- عذًر� �إن كنت قد قطعت حديثُكن!

حينها تب�ضمت �إليه ر�ضوى في �ضمت بعد �أن نظرت �إليه، �أما عن هدير 
فقالت:

- ل عليك.

لكن قبل �أن يخرج قالت ر�ضوى ب�ضوت عاٍل ن�ضبيًّا بعد �أن ر�أت ميد�لية 
�أنها  فعرفت  قدمها  عند  و�لمحلق" و�قعة  ”تاجوج  �إ�ضم  عليها  محفور 

�ضقطت منه:

- لو �ضمحت يا ب�ضمهند�ص، ميد�لية ح�ضرتك. 

�بت�ضم لها وقال:

- كيف �ضقطت؟!

لتعطيها  لهدير  �لمدلية  ر�ضوى  ناولت  �لم�ضافة  لتقريب  محاولة  وفي 
لعمر، لكن هدير قر�أت �لإ�ضم �لغريب فا�ضتوقفت عمر وقالت:

- عفًو�، ماذ� تعني تاجوج و�لملحق؟ �أم هي كلمات من قبيل �ل�ضدقة 
و�أن �ل�ضكل فقط هو ما جذبك. 
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 �بت�ضم عمر وهو يتناول �لميد�لية:

- �أبًد�، لدّي �ضديق ماهر في �لحفر على �لف�ضة، وتعّمدت �أن �أطلب منه 
حفر تلك �لأ�ضماء على �لتحديد.

�ضمت قلياًل ثم قال:

- �إن كان لديكم وقت �ضاأق�ص لكم ق�ضتهما

وقبل �أن ُيكمل قالت ر�ضوى: 

- فوعدها ظنا منه �أن طلبها لن يتعدى ما تطلبه �لن�ضاء من ترف.

 نظرت هدير وهند وقالتا في �ضوت و�حد:

- ل نفهم.

�أجاب عمر قائاًل:

- لهذ� كتبتها يا �آن�ضة ر�ضوى كي �أرتجع عن �أي حماقة لي فيما بعد.

�أجابته ر�ضوى في حما�ضة �أقل:

- �عتر�ف �ضمنّي هذ� باأن لديك تاجوج.

قال هو في ح�ضم لالأمر:

�أن  قبل  نف�ضى  �أعاهد  لكنى  بعد”،  ”فيما  كلمة  ذكرت  �أنى  تن�ضي  ل   -
�ألتقى بها �أو �أجدها. 
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رت هدير وهند من عدم فهمهما وقالت هند: �ضمتْت ر�ضوى وتزمَّ

- فهمنا بقى يا عمر!

فاأخذ عمر ي�ضرد ق�ضة �ل�ضمين �لمكتوبين على �لميد�لية:

- كانت تاجوج بنت �ل�ضيخ محمد بن علي بن محلق بن محمد بن علي 
�لتي دوت �أخبارها في �أكثر �لفاق وتناقل �لنا�ص حديث جمالها. فتقدم 
�لمحلق �إلى و�لدته يطلب منها �أن تخطبها له من خاله. فامتثلت �لأم 
وطلبت من �أخيها �بنته” تاجوج” لأبنها �لمحلق، فر�ضي �لخال ولكن 
بعد �أن طلب مهًر� مرتفًعا من �بن �أخيه فا�ضتعان �لمحلق بو�لده و�أوجده 
لأ�ضهاره، وكل عا�ضق ل يعوقه غالء �لمهر وتم �لقر�ن. عا�ضت تاجوج 
وكانا  �لمتبادل،  �لحب  م��الك  فوقهما  يرفرف  �لزوجية  �ضقف  تحت 
عثرة  كان  لها  �لمتقد  لكن حبه  �لقبيلة.  �أر�ص  عرفتهما  زوجين  �أ�ضعد 
حتى  محا�ضنها،  في  �ل�ضعر  وتناقل  فيها  �لمدح  من  فاأكثر  لحياتهما، 
�أ�ضعل غيرة �لفتيان، فما كان من �أحد �أبناء عمومته، يقال له �لنور بن 
�للمم �إل �أن جاءه ونهره في ذكره زوجته في �أ�ضعاره حتى �ضارت غناء 
وو�ضفها  ��ضمها  وُعرف  �لأل�ضن  تلوكها  لأفو�ه  وم�ضغة  و�لجماعة  �لفرد 
�لقا�ضي و�لد�ني. وهنا وقعت �لطامة، فقد ذهب حبها بعقله حتى لم 
�إلى  معي  ”تعال  قائال:  لير�ها  �للمم  �بن  فدعا  يفعل،  ما  ي��درك  يعد 
�إياها في غفلة منها"، وكانت هذه �لدعوة كافية لأن  �أريك  �لخباء كي 
تظهر �للوثة �لتي �أ�ضابت �لمحلق من جنون حبه و�أنه �أ�ضبح ل يعرف ما 
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ي�ضح وما ل ي�ضح. ور�فقه �إلى موقع ل تر�ه فيه، و�ضق له ثقًبا في خبائها 
له،  ترق�ص  �أن  منها  عليها وطلب  ثم دخل  به،  ت�ضعر  لم  �أنها  منه  ا  ظنًّ
فتعجبت من طلبه ولكنها �ضبرت وتجلدت وقالت �ضمًعا وطاعة، �إل �أنها 
ا منه  ��ضتحلفته �أن ينفذ لها طلًبا بعد ذلك ل يردها �أبًد�، فوعدها ظنًّ
�أن طلبها لن يتعدى ما تطلبه �لن�ضاء من ترف. فلما �ضمنت منه تنفيذه 
تملكه  قد  �لفرح  كان  رق�ضاتها  من  �نتهت  ولما  مطلبه،  نفذت  لطلبها 
�إليه  �أن تذكر مطالبها، فنظرت  �أ�ضَكَره، ف�ضكرها وطلب منها  و�لهيام 
عق  ف�ضُ �لأبدي"،  و�لفر�ق  �لطالق  وهو  و�حد  ”طلبي  له  وقالت  طوياًل 
�للمم، وولَّى هارًبا من ور�ء �لخباء بعد  حين �ضمع طلبها و�نزعج �بن 
�لطالق، فال  ووقع  �نتهى  قد  كان  �لأم��ر  �أن  �إل  ح��الًل،  عامًر�  دمر  �أن 
رجعة فيه. وبذلك خ�ضر �لمحلق زوجته �لتي َهاَم بها، رغم كل محاولته 
ل�ضترد�دها، فما كان منه �إل �أن ق�ضى نحبه كغيره من �لمحبين، �إل �أن 

فْرقه هو �أن محبوبته غادرته بخطاأٍ منه." 

بعد �أن �ضرد عمر �لق�ضة �ضمت �لفتيات �لثالث ولم ُتعلق �أّي منهم باأّي 
كلمة. فقال عمر:

- �أعتذر! يبدو �أنني قد �أزعْجتكن. 

ولما وجدت ر�ضوى �أن هند وهدير ل يجيبان عمر قالت هي:

ا �أحب ق�ض�ص �لحب في �لتر�ث.  - على �لعك�ص �أنا �أي�ضً
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حينها قالت هدير:

- �ضكًر� تعبنا ح�ضرتك معانا.

فاأجابها:

- ل عليك يا دكتورة، نورتونا” وهم هو وخرج من �لغرفة.

بعد خروج عمر ودون �أدنى هد�وة قالت هدير:

- �أخبرينا يا هند �أين كنِت لمدة ليلة كاملة.

فقالت �لعا�ضقة دون �أي �ضفقة على نف�ضها:

- كنت �أنتظرة هذ� كل ما في �لأمر. 

وبع�ضبية عبرت ر�ضوى عن �ضخافة �لموقف وقالت:

�لثانية ع�ضر  �إلى  �أو حتى  �ضاعتين، ثالث �ضاعات،  �ضاعة،  �نتظرتيه   -
�ضباًحا لكن �أين كنِت بقية �لوقت؟ �ألي�ص لأهلك ولأ�ضد�قائك حّق عليِك 
على  �ضفقة  تاأخذِك  �ألم  كل هذ�؟  نف�ضك من  و�أين  �لقلق،  كل هذ�  في 

عو�طفك لأن تكرهي �لنتظار وتعودي �إلى �لمنزل. 

بكل حزن قطعت هند حديث ر�ضوى وقالت:

- ل د�عي لكل تلك �لأ�ضئلة، �أنا معكم وبخير.

لكن �أمام �إ�ضر�ر ر�ضوى وهدير على �لمعرفة لم تجد هند غير �لإعتر�ف 



لربما  لها خارجها،  ما حدث  وتلقي  قلياًل  نف�ضها  لُترح  د�خلها  في  بما 
تهد�أ دو�خلها بالحكي، فكم من �إن�ضان طرح ما في نف�ضه من وجٍع لأحد 
من ذويه فكانت �لنتيجة غفر�ن لقلبه من �لأحز�ن. وها هي هند تف�ضح 

عما في د�خلها من �ضر:

- بعد �أن �نتظرته �ضاعة ثم �ضاعتين قلبي �حترق من �لإنتظار وبد�أت 
له  ن�ضاني، هل حدث  �أين هو، هل زهدني، هل  تعت�ضر عقلي،  �لأ�ضئلة 
�إل  �أج��د  لم  و�لتفكير  �لأ�ضئلة  ح�ضرة  وفي  غيري؟،  �أح��ب  هل  مكروه، 
عينان باكيتان، لم يهمني �ضكلي �لعام ول نظرة �لب�ضر �إلّي، ظللت هكذ� 
�ضاعة ور�ء �ضاعة، �أم�ضك بهاتفي و�أن�ضت �إلى �ضمته �للعين، �أنتظر دقة 
�ل�ضمت،  زيادة  �ضوى  حدث  �ضيء  ل  لكن  للحياة  مجدًد�  لتعيدني  منه 
حتى �لنا�ص من حولي بد�أت تقل، وكل ينادي على �لنادل فيدفع ح�ضابه 
ويخرج من مكانه وبد�أ �لمكان يفرغ وكلما خرج �أحد �عت�ضر قلبي �أكثر 
و�أكثر �إلى �أن �ضعرت بربكة حادة في ر�أ�ضي وج�ضد مخنوق و�أيد مثلجة 
�لمنزل،  �إلى  تاك�ضي  �أ�ضتقيل  �أن  �لوجع، حاولت حينها  تِئّن من  ومعدة 
لكن قدري منعني �أن �أتحمل �لألم حتى �أ�ضل �إلى منزلي، وفي ح�ضرة 
�إيقاف تاك�ضي وجدت نف�ضى طريحة �لأر�ص، ربما كان قلبي  محاولتي 
تعب لدرجة �أنني لم �أتحمل ما به من عبء ف�ضقطت مغ�ضيًّا علّي، و�أفقت 
في غرفة �ضغيرة على �ضوت �مر�أة ترتدي �لأبي�ص، ممر�ضة كبيرة ن�ضبيًّا 
في �ل�ضن طماأنتي قلياًل و�أخبرتني �أن �لمحلول �لمثبت في يدي ما هو �إل 
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نتيجة هبوط حاد في دورتي �لدموية، �أخبرتني �أن حالتي تح�ضنت كثيًر� 
عن �أم�ص، و�أنني �ضاأخرج بعد �ضاعة �أو �ضاعتين على �أق�ضى تقدير، لكن 
من �أتى بي �إلى هنا؟ هذ� هو ما �ضاألتها عنه، لكنها ل تعرف �ضوى �أنه 
�ضخ�ص طويل ذ� ب�ضرة �ضود�ء وقد دفع �لح�ضاب �إلى �لم�ضت�ضفى و�ختفى 
من بعدها، علمت من �أو�ضافها له �أنه �ضائق �لتاك�ضي، �لب�ضطاء هم من 
�أنه خاف من  �لأرج��ح  على  تركني،  لماذ�  لكن  �لآخرين،  �آلم  يقدرون 
لعنات �لمجتمع وتلفيق له جريمة مر�ضي �أو �أي �ضيء، ففي مجتمعاتنا 
لالأ�ضف ل ناأتي �إلى على �لب�ضيط، وغالًبا ناأتي على �ضاحب �لحق ل على 
من �ضرق �لحق، من ح�ضن حظي �أن �لممر�ضة �ضباح قد دخلت عليها 
�ضديقتها وقالت �ضيفتك خل�ص يا �ضباح يال ع�ضان تلحقي ولدك، حينها 
�إ�ضر�رى  ورغم  منزلك  �إلى  �ضاأ�ضطحبك  وقالت  تب�ضم  في  �إلّي  نظرت 
عليها �أن تلحق باأولدها لتعتني بهم �إل �أنها �أ�ضرت �أكثر على تو�ضيلي 
"�لنا�ص لبع�ضيعها يا بنتي، زمان �أهلك قلقانين عليكي”. وبالرغم من 
هذ� و�ضعوري بالتح�ضن �إل �أنني عندما دخلت �لمنزل لم �أ�ضعر باأي �ضيء 
�إل �لأر�ص و�أنا �ضاقطة عليها، ربما �ضقطت من �ضدة �لخجل على ليلة 
�أق�ضم  لكن  �لأ�ضدقاء،  �لأمومة وحتى  وقلق  �لأخوي  �لقلق  بطعم  كاملة 
لكم برب �لإن�ضان �أن طاغوت �لحب هاجمني ليلة �أم�ص، نعم لن �أخفي 
�لمتوقفة،  �لر�ضائل  �نتظار  �لإنتظار،  هو  �لحب  طاغوت  ”�إن  عليكم 
بين  �لم�ضافة  و�نتظار  �للهفة  بكاء  من  تحمينا  �لتي  �لأ�ضو�ت  و�نتظار 
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دقة �لهاتف ودقة �لكلمات”. 

هنا لم تتمالك هند نف�ضها وبكت وفي �أثناء بكائها قالت ب�ضوت مبحوح 
بالبكاء:

- قلن لي في ح�ضرة �ل�ضمت ماذ� كان لعا�ضقة �أن تفعل؟.

على  �ضفقتهن  لفرط  وهدير  ر�ضوى  لل�ضديقيتن  �لبكاء  عدوى  �نتقلت 
ت�ضتعد  وه��ى  ر�ضوى  قالت  �لثالث  �لفتيات  ه��د�أت  �أن  وبعد  عا�ضقة، 

للذهاب:

- هند قبل �أن �أذهب �أود �أن �أقول لِك �ضيء على �أن تفكري فيه: �إن �أناقة 
�لحب تكمن في تبادل �لع�ضاق �لإحتر�م؛ فال حب دون �أن ُيرفع �لإحتر�م 

فوق من�ضات �لحب. 

لكن هدير وهى ت�ضتعد للذهاب كان لها �ضوؤ�ل ل ن�ضيحة فقالت:

- هند ماذ� ُقلِت لو�لدتك و�أخوِك عن غيابك؟. 

وب�ضحكة ��ضتهار �أخبرت هند �أ�ضدقائها �أنها �ضردت لهم كل �ضيء لكن 
لم ت�ضرد �أن �ضبب دخولها �لم�ضت�ضفى كان ب�ضبب �للهفة، �إنما �أخبرتهم 
�أنه كان ب�ضبب قلة �لطعام، وقد ر�ضيا بما �ضردت. وعن �لهاتف ذكرت 

�أني من �ضدة �لتعب لم �أنتبه له وقد �أ�ضفقا علّي ولم يحدث �ضيء �آخر.

 ثم خرجتا �ل�ضديقتين من عند هند كلٌّ �إلى منزلها.

********
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وجدته،  وق��د  ح�ضابك  عن  بحثت  ب��وك،  �لفي�ص  عبر  معِك  �ضاأتو��ضل 
� �إن �ضمحِت لى بالتو��ضل معِك، لو �أردِت �أجيبي على  �ضاأكون بخير جدًّ
ر�ضالتي، ُوقعت �لر�ضالة بعمر في �لنهاية و��ضتقبلتها ر�ضوى عبر هاتفها 
�أيريد ممار�ضة  يريد،  ماذ�  ب�ضوت مدهو�ص، عمر عمر،  رددت  حينها 
دور �ل�ضابط معي و�لتحقيق معي لمعرفة �أ�ضر�ر �أخته، �أم �أر�د �ضيًئا �آخر 

في نف�ضه ل �أدريه؟ 

�أخذت ر�ضوى نف�ًضا عميًقا وهد�أت قلياًل وطماأنت نف�ضها بالكلمات:

- �أنا ل�ضت مذنبة، �أنا لم �أجْب على �ضوؤ�له من �أجابت هي هدير، �أتكون 
�أني �ضاأ�ضطر �لإجابة عن  �لو��ضح بما  �إجابتي عليه هو �ختيار للكذب 

ا مرتبكة.  �أ�ضئلة بخ�ضو�ص �أخته، �أنا حقًّ

فى �لأخير قررت ر�ضوى �أن ت�ضير بقدرية في قرر�ها في �لرد عليه من 
عدمه.

�ضاعات  لب�ضع  عقلي  �إرهاق  عن  ولأتوقف  �لقدر،  وفق  قلياًل  "لأ�ضير 
قادمة”.



الفصل الرابع
"إن طاغوت الحب األكبر هو اإلنتظار”.

بالوصل  علّي  تبخلي  فِلَم  صباح،  كل  بالحب  أبادُرك   "
مرة كل مساء؟”

لطالما حلمت �أن �أبادرك �ل�ضوق كل �ضباح، و�أن تفاجئني كل ليلة بفعلٍة 
�لعمرية،  زهرتنا  مد�ر  على  يجف  �أو  حبنا  يتناق�ص  ل  �أن  �أود  �أُحبها، 
ة  �لع�ضقيَّ �لزهرة  تجف  ل  �أن  �أتمنى  كم  �لعمر  زهرة  ت  جفَّ و�إن  وحتى 
يا  �أعترف لك ب�ضيء ما في نف�ضي  �أن  �أود  �ليوم  بيننا، لكني  �لمتبادلة 

عزيزي �لمجهول:

- �أنا �مر�أة تريد �أن تدخل �لحب ومعابده على مهٍل ل على عجل، �مر�أة 
توّد �أن تزرع نبتة �لحب وترويها هي و�ضريكها بالإحتر�م، فال حب دون 
�حتر�م يا عزيزي، �أود �أن تنمي تلك �لنبتة باأ�ضو�قنا و�أن نحافظ عليها 
بكل ما نملك من �هتمام، كما �أريد �أن ندخل كل �لمر�حل �لع�ضقية على 
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تتخطى  �أن  تريد  ل  �مر�أة  و�لع�ضق.  و�لحب  و�لإعتر�ف  �لإعجاب  مهل: 
�لملل  �لن�ضيان:  مرحلة ع�ضقية حتى ل تحل محلها مرحلة من مر�حل 
و�لفر�ق و�للوعة و�لن�ضيان، لهذ� �أعاهد نف�ضي و�أعاهدك و�أعاهد �لع�ضق 
على  لهفتي  فبقدر  عجل،  على  ل  مهٍل  على  �لع�ضقي  �لمعبد  �أدخ��ل  �أن 

�إيجادك بقدر �ضبري على عدم �لتفريط فيك”.

 �لمتعهدة و�لمخل�ضة لك

ر�ضوى هالل 

�ضاأريك تعهدي هذ� حين �أجدك، وبكل �لتمني �أتمنى �أن تكون �ل�ضاهد 
�لثاني و�لموقع و�لمو�فق �لآخر على ذلك �لتعهد لتكون �ضريًكا لنف�ضي، 

ولكى ل تتعجل وتنجرف كثيًر� فيهدر ما بيننا �ضريًعا.

تلك كانت ورقة من مذكر�ت ر�ضوى �لتي بحثت عنها و�أعادت قر�ءتها 
”�إن  هند  كلمات  تذكرت  بعدما  عنها  بحثت  ربما  لهند،  زيارتها  بعد 
طاغوت �لحب �لأكبر هو �لإنتظار”، ربما تود �أن تذكر نف�ضها �أن تنتظر 
�أروقة  تتلهفه كثيًر� وتجل�ص هي في  ياأتي ثم  وت�ضبر على حبها، كي ل 

�لإنتظار تنعت حالها كما تفعل هند.

�رتبكت ر�ضوى من جديد عندما تذكرت ر�ضالة عمر لكنها تركت �أمر 
”�أيها  �لفي�ضبوكية:  �ضفحتها  على  كتبت  نف�ضه  �لوقت  في  للقدر  عمر 
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�لقدر �أعطنا �إ�ضارة بماذ� نفعل، قد �أُرهقت عقولنا من �لتفكير”. ربما 
�لأقد�ر �أجابتها بعد ع�ضر دقائق من دعائها ففتحت �لر�ضالة �لجديدة 
”�إن �لأقد�ر دوًما تعطينا �ل�ضالم، فردي على �ضالمي”،  �إليها:  �لو�رة 
عمر:” وعليك  على  �لقدرية  بنف�ص  تجيب  �أن  �إل  ر�ضوى  من  كان  فما 
ُتقال  هي  فال  �آخ��ر  م��ذ�ق  لها  �ل�ضالم  كلمة  كانت  وهكذ�  �ل�ضالم”، 
بتلقائية دون معنى ول ُتلقى من باب �لمجاملة، �إنما تقال و�لكلمة ت�ضري 
في ج�ضديهما، عقليهما، قلبيهما، فال�ضالم على �لقلب و�لروح و�لج�ضد 

و�لحب و�ل�ضالم على كل من يتذوق كلمة �ل�ضالم ويعي مفهومها.

- �أعلم �أن �ضيًئا في نف�ضك يجعلِك مرتبكة، لكن �أعدك �أن ل �أ�ضاألك عن 
�ضيء ب�ضاأن هند ل �ضابًقا ول لحًقا، ل على �لأ�ضئلة �لتي �أعلم جيًد� �أنِك 
لم تنطقي باأية �إجابة لها، ول �أى �ضوؤ�ل يطر�أ في فكري لحًقا، �أعدك يا 

�آن�ضة ر�ضوى. 

� على قبولها �ل�ضالم،  تلك كانت كلمات عمر �لتالية �لمر�ضلة لر�ضوى، ردًّ
فعمر �لآخر �ضعر �أن تلك �لكلمات و�جبة في ح�ضرة �ل�ضالم. 

- من �أين علمت �أنني ل �أود �لحديث في �أمر هند؟ �أر�ضلت ر�ضوى 

و�أجاب هو:

- من يقد�ص ق�ضة تر�ثية" لتاجوج" من �لالممكن �أن ل يكون وفيًّا. 

�إذ� �حفظ تعهدك عن ظهر قلب، �أر�ضلت هي له.
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لكنه �حتفظ لنف�ضه ب�ضيء من �لأمل وقال: 

�إل �أن يكون لك رغبة في �لبوح باأي �ضيء.

 لكنها قطعت �أمله �إل من ب�ضي�ص و�أخبرته �أنها ل ترغب �لآن وربما لن 
ترغب �أبًد�. �حترم عمر حديثها و�أر�ضل قائاًل:

- �أتعهد لِك �أنِك في ِحلٍّ من هذ� �لأمر، وعن �أختي �ضاأتقرب منها �أنا، 
�إليها  �ضيتحدث  �أنه  �أخبرها  �إجابتها  وفي ح�ضرة �ضكوت ر�ضوى وعدم 
�أهل  على  ”�ضالم  قائاًل  و�أر�ضل  �لرف�ص  �أو  �لمو�فقة  يمهلها  ولم  ثانية 
م” فما كان من ر�ضوى �إلى �أن ت�ضعر بلذة �لكلمات في قلبها لكنها  �لتب�ضُّ

لم ُتظهر �أى �ضيء وقالت �ضالم.

�ضت بقوة وقالت: وكاأن �لحديث �أز�ح من على قلبها �ضيًئا من �ضخر فتنفَّ

حرة”. ” �أنا 

******
�ضُيقام حفل زفاف لمياء �بنة عم هدير يوم �لجمعة �أى بعد خم�ضة ع�ضر 
يوًما من �لآن، يوم �لجمعة هو عطلة ر�ضمية للجميع ول مفر من ح�ضور 
هدير، لو كان يوم در��ضي لتحججت بالدر��ضة، �أما �إن قالت �أن لديها 

مذ�كرة �ضيكون �لرد �لطبيعي �أن تذ�كر لحًقا.

كان طاغوت �لتفكير لهدير بالمر�ضاد، فماذ� عن فتاة تخاف �أن تتزوج 
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من �ضخ�ص تجهله ول تعرف عنه �ضيًئا، وحتى و�إن عرفته فترة �لخطوبة 
فهل �لحب �ضيكون كريًما لهذه �لدرجة فيقيم بين �ضخ�ضين ل عالقة 
لهما ببع�ص �ضوى �لأ�ضل و�لف�ضل و�لم�ضتقبل �لذي يتوهمه �لأهل ر�ئًعا، 
ه �لحب فال قيمة له ول مذ�ق، كاد �أن ُيجن  �لم�ضتقبل �لر�ئع �إن لم يتوجَّ
عقل هدير من �لتفكير، ولكنها �عترفت في �لأخير �أن هناك �لكثير من 
�لعالقات تنجح بهذه �لطريقة، و�أن من تلك �لعالقات عالقة محظوظة 
باقي  ُيقابل  �لأغلب  وف��ي  زو�جهما  لهما  وُي��ب��ارك  �لحب  ُيقابلها   � ج��دًّ
ا ويعي�ضون بتقليدية �ضديدة متوهمون  �لعالقات �لع�ضرة فيتوهمونها حبًّ

�أن مذ�ق �لع�ضرة هو مذ�ق �لحب. 

لكن هل هدير محظوظة لهذه �لدرجة فيقابلها �لحب؟ و�إن قابلها �لحب 
فهل �ضيكون من نوعها �لمف�ضل، حب �لعقول، و�إن قابلتها �لع�ضرة في 
�لطريق فهل هي �مر�أة �ضتنجح في عالقة بهذ� �لمنطق وهى �لتي دوًما 
تكره �لعالقات من هذ� �لنوع، هي �لتي لطالما بحثت عن عقٍل محّب، 
�أن مجتمعها �ل�ضغير لن ي�ضتوعب مفهوم �مر�أة تبحث  هي تعلم جيًد� 
لديها  فهل  زو�جها،  �أمر  �أهلها  تعجل  لربما  بل  �لعقل،  في  �لحب  عن 
�لقدرة على �ل�ضمود في وجه من �ضيقولون لها �أن �لزو�ج �أمر حتمي، 
من تقدمو� لخطبتِك م�ضتقبلهم ر�ئع، من تريدين؟ �أى �ضخ�ص تريدينه؟ 
�ضيتوعبون  تحبه هل  بعقٍل  تلتقي  �أن  تود  �أنها  لأهلها  تعترف  وهل حين 
مفهوم �أنها �مر�أة منجذبة عاطفيًّا نحو �لعقول �لعلمية، �لفل�ضفية، و�أن 
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قلبها ل ينجذب �إلى تلك �لعقول �لمهتمة بتلك �لأ�ضياء؟ �أبويها �ضرقيين 
حتى �لنخاع ل َهمَّ لهما �ضوى �لطمئنان عليها، ومن وجهة نظرهما �أن 
هذ� �لطمئنان لن ياأتي �إل بالزو�ج، لطالما قالت و�لدتها تلك �لكلمات 
�أن  �إل  �لطب  ودخولها  تفوقها  ورغم  و�لدها،  َدها  �أيَّ ولطالما  �أمامهما 
دخولها كلية من كليات �لقمة لن ي�ضفع لها عند �أهلها في �أمر زو�جها؛ 
فكل ما يهمهم هو �أن تقيم �أ�ضرة وتاأتي لهم باأحفاد وهذ� هو �لم�ضتقبل 
لن  وربما  تقوله،  ما  ي�ضتوعب  من  �أ�ضاًل  تجد  لن  لربما  لهم،  بالن�ضبة 
تقابله، ولربما تياأ�ص من لقائه وتعتزل �لحب و�لزو�ج، وحينها �ضيقيم 

�أهلها عليها خ�ضاًما من حديد فهل �ضتقوى على هذ�؟.

 لم ل يكون في مجتمعنا �ختيار للمر�أة في �أن تتزوج �أو �أن ترف�ص �لزو�ج؟ 
لطالما وجدنا رجاًل يعتزلون �لزو�ج ول �أَحَد ياأتي عليهم بكلماٍت ُموجعة، 
�أما عن �لمر�أة فلو �تخذت من �عتز�ل �لزو�ج قر�ًر� لقام عليها �ضيٌل من 

كلمات ونظر�ت ل ي�ضتوعبها �أى كائن على وجه �لأر�ص. 

وبغباء من خوف، وبخوف من تفكير وبرْبكة عقلية، دخلت هدير �لفي�ص 
تر��ضل”  ب��اأن  تتردد  ولم  م�ضتعاٍر  با�ضٍم  جديًد�  ح�ضاًبا  و�أن�ضاأت  بوك 
�أن  ”�أود  �إل في خوفها:  �أدنى تفكير  له دون  نور وكتبت  هيثم” �ضديق 
حتى  كثيًر�  ت�ضتمر  لم  لكنها  ذ�ك”.  من  لي  فهل  فكرك  على  �أتعرف 
ا �مر�أة  �أغلقت �لح�ضاب ولمت نف�ضها فكيف لها �أن تفعل ذلك، هي حقًّ
بائ�ضة تخ�ضى من �ضيء وتحل م�ضكلتها بتوريط نف�ضها في مع�ضلة �أكبر، 
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هل لأن هيثم �أثناء �لمقابلة �ليتيمة �لتي جاءت بال�ضدفة وعبر خاللها 
�أنه يحب �لفكر، فمن يتحدث عن فيل�ضوف �أو �ضاعر �أو مفكر �أمام هدير 
يتحدث  ما  ون��ادًر�  ه��وؤلء  عن  �ل�ضن  كبار  يتحدث  ما  وغالًبا  به،  تفتن 
�ضاب عن تلك �لأ�ضياء و�إن تحدث فيكون على غير وفاٍق باأفكارها، وكما 
يقولون تود �أن تتعلق هدير بق�ضة وهى ق�ضة هيثم �لذي ذكر فيها ��ضم” 
ا  نيت�ضه” �أمامها، بذلك كان هو �لفتى �لتي توّد �لتعرف عليه، لربما �أي�ضً
لن يكون فكره متو�فًقا مع فكرها، نعتْت هدير حالها بالغباء، وفوق هذ� 
وذ�ك ما �لحال لو �أن هند علمت بما فعلت �أتخ�ضر �ضد�قتها وهي �لتي 
تعّهدت يوًما �أن تدوم تلك �ل�ضد�قة ما تبقى من �لعمر، لكنها في �لأخير 
هونت على نف�ضها باأن �لح�ضاب مجهول ويمكنها ن�ضيان �لأمر وكاأن �ضيًئا 

لم يكن.

******
�أنا �أنثى وجع �لبحث عن �لحب 

�أنا �أنثى وجع �إعجاب �لحب 

�أنا �أنثى وجع �لعتر�ف بالحب 

�أنا �أنثى وجع لهفة �لحب 

�أنا �أنثى وجع �لخوف من �لحب

�أنا �أنثى وجع �نتظار �لحب 
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�أنا �أنثى وجع �ضوق �لحب 

�أنا �أنثى وجع حيرة �لحب 

�أنا �أنثى وجع ملل �لحب 

�أنا �أنثى وجع فر�ق �لحب 

�أنا �أنثى وجع ن�ضيان �لحب 

�أنا �أنثى وجع �لحب 

�أّي �أنثى �أنا قالت هند؟ ومن بعدها قالت ر�ضوى وعّني �أنا �إلى �أي �أنثى 
�أنتمي؟ ومن خلفهم هدير وب�ضوت حزين قالت، �أما عني ف�ضاأظل حائرة 

�أنا من و�إلى �أي �أنثى �أنتمي؟ 

�أوجاعُهن تتمثل في �لحب، بل �أوجاع �لناث هي �لحب، ولربما لن �أكون 
�أوجاع �لب�ضرية تتمثل في �لحب؛ ذلك  باإن كل  �إن ذهبت للقول  مبالغة 

�ل�ضيء �لذي ل قدرة لنا ول �ضلطاَن عليه. 

لقاء  �أول  في  �لثالث  �ل�ضديقات  بين  �لد�ئر  �لحو�ر  بد�ية  كانت  تلك 
بينهم بعد �لزيارة �لأخيرة لهند من قبل �ضديقتيها، فبعد يومان على 
فمن  هند  بو�لدة  �لإت�ضال  مجدًد�  ر�ضوى  و�ل��دة  طلبت  �لزيارة  تلك 

�لو�جب �أن تطمئن على هند من و�لدتها.

بالإت�ضال  ”�ضفية” وقامت  �ل�ضيدة  و�لدتها  �إلى طلب  ر�ضخت ر�ضوى 
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”�ضفية”، وبالفعل تم ما  لل�ضيدة  �أن تعطي و�لدتها  بهند وطلبت منها 
بالتفاق  �نتهى  �لو�لدتين  بين  تقليدي  ود�ر حو�ر  ر�ضوى  و�لدة  �أر�دته 
�لثالث  ليخرج  ا  �أي�ضً هدير  بو�لدة  هند  و�ل��دة  تت�ضل  �أن  على  بينهما 
�أن تذهب  للترفيه عن نف�ص هند، وكي ت�ضتطيع  فتيات في م�ضاء �ليوم 

�إلى �لجامعة في �أقرب وقت وح�ضور محا�ضر�تها.

وبالفعل في �لم�ضاء تقابلت �ل�ضديقات في كافيه بالقرب من منزل هند 
ورغم محاولت هدير ور�ضوى �بعاد مجرى تفكير هند عن نور �إل �أنها ل 
تمل من �عطاء �لتبرير�ت لغيابه كاأنه طفلها �لمدلل، د�ئمة �لنظر �إلى 

�ضا�ضة هاتفها، في محاولت عديدة لالإت�ضال بنور.

بعد �أن طلبت هدير ثالثة من م�ضروب �لمانجو، حاولت ر�ضوى �أن تخرج 
هند من �ضرودها �لمبالغ فيه �بت�ضمت وقالت:

- هند كفاِك �ت�ضالت، كفاِك �نتظار، �تركي هاتفِك و�هتمي بنف�ضك 
قلياًل، يهتم بِك �لحب، �لحب ل ُيحب من �أهمل نف�ضه ووقف على بابه 
ينتظره، �دعي نف�ضك للفرح لل�ضعادة، و�خجلي من �لحزن �لذي و�ضعتيه 

على مائدتك.

في  ر�ضوى  مع  تتفق  �أنها  و�أو�ضحت  ر�ضوى  بحديث  هدير  �لتحمت 
لها  �لمقابلة  �لزرقاء  �لطاولة  على  بهاتفها  هند  �ألقت  هنا  حديثها، 
�أ�ضفل وهي  �إلى  بعينيها  ونظرت  روحها  ثقل  �ضيًئا من  لتخرج  �ضت  وتنفَّ
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تقول:

- حين كنت �ضغيرة ويقع لي مكروه كنت �أقول في نف�ضى ببر�ءة �لأطفال 
فاٍن  �ضيء  كل  �أن  �أتذكر  �أن  فكرة  �ضيموت،  كله  �لعالم  بل  "�ضاأموت، 
�ضتنك�ضف  بالموت  �أنه  حينها  �أعتقد  كنت  لربما  كثيًر�،  ُتريحنى  كانت 
كل �لعقبات وجميع �لأوجاع �ضُتمحى، بل جميع �لمظالم �ضُترفع وحينها 
�لقول  ِلَم تخليت عن هذ�  �أعي  ل  �لآخر،  �إيذ�ء  �أحد  ي�ضتطيع  لن  فقط 
�لآن؛ ربما تنا�ضيته في زحمة �لأيام، �أو لعلني �مر�أة تعي�ضة درجة �أنني 

لم �أعد �أتم�ضك بالأ�ضياء �لتي تريحني. 

تجاوزت ر�ضوى كل كلمات هند وم�ضكت بكلمة” مكروه” ثم رددتها” 
�أبعد �هلل  �أن  �أنِت في خير، خير  بمكروه،  ل�ضِت  مكروه، مكروه” لكنِك 
�لنتظار  وجع  يْفقه  ول  مثلك،  تحبه  �م��ر�أة  مفهوم  يعي  ل  رجاًل  عنِك 
عند �لمر�أة، ول يحترم موعًد� كان من �لو�جب عليه �أن يتلهْفه كعا�ضق 
ا بخير، فاحمدي �هلل على �لُبعد و�نظري بعين �لو�قع  �ضادق، �أنِت حقًّ
و��ضكري  �أدخلتيه،  كما  قلبك  معبد  من  و�أخرجيه  نور  ت�ضرفات  �إل��ى 
لأن  �أو مبرر�ت  �عتذ�ر  ياأخذِك  �أمامك، فال  يك�ضف ت�ضرفاته  �أنه  �هلل 
�لمبرر�ت و�لتف�ضير�ت مرهقة د�ئًما، فقط تذكري �لخير �لذي يقدمه 

لِك �هلل في تلك �لمرحلة، خيًر� ك�ضف حقائقه. 

�رتبكت هند �أمام حديث �ضديقتيها لكن لم تمهلها لهفة �لحب �لتمهل 
”نورى  هاتفها  فدّق  فيها،  �لنظر  وُتمعن  �لكلمات  �أمام  لتتوقف  قلياًل 



ظهر  ور�ء  وه��دي��ر  ر���ض��وى  حديث  ك��ل  هند  ركلت  هكذ�  بك”  يت�ضل 
عو�طفها ولم تتمهل في مناق�ضة �لرد على نور مع �ضديقتيها، وتلهفت 
على زر �لرد �لهاتف كما يتلهف قلبها على عا�ضق قلبه من ق�ضوة وقالت 

بلهفة �لعا�ضقة �لقلقة:

- نور �نته فين كل ده. 

ذهبت هند بهاتفها بعيًد�، وحينها �أعلنت ر�ضوى لهدير عن عدم قبولها 
�أن من  و�أخبرتها  �إفاقتها،  لحالها وعن رغبتها في  ول  لت�ضرفات هند 
ر�أيها �أن رجاًل ي�ضل �مر�أة بطريقة متقطعة بعد �إعالن تعهده بحبه لها 
�لعا�ضق، فالعا�ضق ل  �آخر غير  باأي �ضيء  نلقبه  �أن  ا، يمكن  ُيعد محبًّ ل 

يتحمل �لبعد ثم �لو�ضل ثم �لبعد، فالعا�ضق د�ئم �لو�ضل.

قدمت هند ب�ضعادة كبيرة بعد مكالمتها مع نور لكنها قبل �أن تنطق باأي 
كلمة قالت ر�ضوى:

- هند قبل �أن تنطقي باأي كلمة يجب �أن تعلني لنور �أنِك �مر�أة ل تتحمل 
�لو�ضل �لمتقطع، و�أن �لنقطاع �لد�ئم �أحب �إلى قلبِك من زيف �لو�ضل.

لكن لم تمهل هند ر�ضوى لإكمال حديثها وعبَّرت عن �ضعادتها و�أنها ل 
تود �لتفكير في قطيعة نور، و�أنها قبلت عذره وظروفه �لتي �أخبرها بها 

ا. فقد كان و�لده مري�ضً

ة هاتف، ونن�ضى �لقطيعة بكلمة  هكذ� هو �لحب نن�ضى كل �أوجاعه بَدقَّ
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و�حدة ممن نحبه، ونن�ضى �أوجاعه بكلمة �إر�ضاء من عا�ضق. لكن �لحب 
�لو�هم هو �لذي يتخلَّق �لأعذ�ر في �لُبعد ورغم ذلك ل يرى طرف من 
بين  و�لت�ضرفات،  �لأقو�ل  بين  �لحقيقية، ويظل هكذ� معلقا  �لأطر�ف 
دقة �لهاتف و�ضمته حتى يفيق على �لفر�ق �لقاطع؛ وحينها يكون �لألم 

ل حد له. 

يا هند كوني حذرة.  �أن ت�ضعي عو�طفك في منت�ضف عقلك،  - يجب 
هكذ� قالت هدير. 

لكنها فرحة �لو�ضل؛ و�ضل حبيب �نقطع عنها ولهفة قلب منتظٌر حبيبه 
منعت هند من �أن ت�ضتمع لأي حديث، و�نعزلت بمهاتفة نور لها عن روؤية 

�لحقيقة. 

******
�أن �لإعجاب يبد�أ بال�ضمع، ويبد�أ �لحب بالعين، وماذ� عن ر�ضوى  قيل 
يجل�ص  �لتي  �لطاولة  �أم��ام  وقف  �ل��ذي  عمر  من  �ل�ضالم  �ضمعت  �لتي 

�لأ�ضدقاء �لثالثة عليها.

ُده�ضت هند من وجود �أخيها وقالت ب�ضيء من �لع�ضبية �لم�ضوبة بالقلق:

- وعليك �ل�ضالم، ماذ� حدث يا عمر؟

 تب�ضم عمر و�أخبرها �أن و�لد�ته �ل�ضيدة ”�ضامية” �أو�ضته �أن يذهب �إلى 
هذه �لكافيتريا كي يقوم برفقة هند بتو�ضيل �لآن�ضة ر�ضوى و�لدكتورة 
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هدير كل �إلى منزله، فا�ضتجبت لطلبها وجئت على �لفور. 

-ح�ضًنا! ماد�م �لأمر كذلك. قالت هند. 

�لتي  �إلى �ضاعتها  �لد�ئر، ونظرت  لكن �عتر�ضت ر�ضوى على �لحديث 
”ل د�عى لكل  تجاوزت �لثانية ع�ضر بخم�ص دقائق وو�ضفت ما قيل ب 
هذ�”، وبب�ضاطة �أو�ضحت �أنها �ضت�ضل �إلى منزلها هي وهدير و�ضتطلب 

من و�لدتها �أن ت�ضطحبها لتو�ضيل هدير �إلى منزلها.

�أ�ضرت هند وعمر على موقفهما درجة �أن عمر �قترح �أن يت�ضل بو�لدته 
ا قد تاأخر و�أنهم �أتْو� بناًء على طلب و�لدته،  لت�ضحبهم لأن �لوقت حقًّ

ومن غير �لالئق تركهم في هذ� �لوقت بمفردهم. 

�ل�ضيدة  لزع��اج  د�ع��ي  ل  باأنه  ر�ضوى  و�أقنعت  بالحرج،  هدير  �ضعرت 
معاكم”.  �أنا  ”ما  وقالت  �لفتاتين  �إلى  هند  ”�ضفية” ونظرت 

ما كان من ر�ضوى �إل �لر�ضوخ لرغبة �لجميع. 

بمناد�تها على  �لح�ضاب  �أن تدفع  للذهاب حاولت ر�ضوى  وفى محاولة 
له  �لالئق، فنظرت  �أن هذ� من غير  و�أو�ضح  �نزعج  �لنادل، لكن عمر 

ر�ضوى ب�ضيٍء من تمرد، وقالت:

- بل من �لالئق فنحن من �حت�ضينا �لم�ضاريب.

�أجابها هو بنوع من �لتم�ضك بر�أيه:
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- لكن من �لو�جب �أن �أُحا�ضب �أنا.

- هو من باب �لكرم ل من باب �لو�جب. قالت ر�ضوى.

- من باب �أنكم �ضيوفنا، ل من باب عن�ضرية �لرجل، ثم تب�ضم وقال:

- �أن�ضيتي �أن تلك دعوة من �أمي. قال هو في ح�ضٍم للموقف.

فدفع  �لع��ت��ذ�ر  �إل  ر�ضوى  ك��ان من  ما  ر�أي��ه  تعبير عمر عن  وف��ي ظل 
�لح�ضاب هو وخرجو� جميًعا. 

وفى �ل�ضيارة �أخبرت هدير �لجميع �أنها قد تاأخرت كثيًر� و�تفقو� على 
�أن يو�ضلوها هي في �لبد�ية ومن بعدها ر�ضوى، وبعدها �ضمت �لجميع،  
ولك�ضر �ل�ضمت قالت هند في نوع من �لمز�ح مع عمر �أخيها �لجال�ص 

بجو�رها، وهذ� يحدث نادًر�:

- مات�ضغلنا حاجة يا عم ن�ضمعها بدل �ل�ضكوت �للي �حنا فيه ده.

�أنني  في  علّي  �للوم  فتلقي  �أختار  �أن  �أخ�ضى  ر�ضوى،  �لآن�ضة  فلتختار   -
�أختزل �لإختيار�ت لرجولتي. قال عمر. 

- وب�ضيء من �لخجل مع �ضحكة خفيفة وب�ضوت مرتبك قالت:

�لأرجح  على  هدير،  تختار  �أن  �لممكن  من  لكن  �لدرجة،  لهذه  لي�ص   -
�ضتكون طرًفا محايًد�. 

� من عمر على �لمو�فقة على حديث  و�ختارت هدير ودون �أن تلتقى ردًّ
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ر�ضوى قالت:

- ن�ضمع �ل�ضت.

ونزول هدير  �لأغنية  �نتهاء  وبعد  �ضماعها،  في  �لرغبة  �لجميع  فاأبدى 
عند منزلها و�لطمئنان عليها، قال عمر بعد �أن قاد �ل�ضيارة مرة �أخرى:

- كيف لى �أن �أقلل من �ضاأن �لن�ضاء و�أنا من �لمقربين لهيباتيا �لفيل�ضوفة 
يا ر�ضوى!!. 

- "�أوه �ل�ضكندرية �لجميلة. قالتها ر�ضوى في ده�ضة.

و�أكمل عمر كلمات ر�ضوى:

- �لعزباء �لتي كر�ضت حياتها للفل�ضفة و�لتدري�ص، �أعترف �أنني لم �أحب 
تف�ضيلها للعزوبية لكنني �أحترمها كمفكرة وفيل�ضوفة وكرهت من قتلها، 
�لمر�أة بالن�ضبة لي كيان فكري قبل �أي �ضيء ومحاولتي دفع �لح�ضاب لم 

يكن �إل من باب رد �لجميل ل من باب �ل�ضلطة �لذكورية. 

- يبدو �أنني كنت �ضخيفة وحكمت على �ضخ�ص دون �أدنى معرفة م�ضبقة 
بفكره، فخ�ضرت �أدبي معه، قالت ر�ضوى في �ضجاعة �لمعتذر.

بكل حزٍن على كلمة �أدبى �لتي قالتها ر�ضوى �أخبرها عمر باأنه ل د�ع�ص 
لقولها تلك �لكلمة فه�ص بالن�ضبة له �لفتاة �لتي �أحب موقفها ومو�جهتها 
�للوم  من  خوفا  باأفكارهن  يحتفْظن  �لفتيات  من  فغيرها  للموقف، 
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�لمجتمعي، ثم �ضكرها كثيًر� على فعلتها.

في  زي��ادة  �ضرفتها  من  وهند  عمر  �إلى  ونظرت  منزلها  ر�ضوى  و�ضلت 
خالل  حدث  ما  �ضفية  �ل�ضيدة  لو�لدتها  �ضردت  ثم  عليها  �لإطمئنان 
�ليوم. وفي �لأخير �أعلنت �ل�ضيدة �ضفية لر�ضوى �أن ثقتها برجاحة عقل 
�بنتها �أكبر من �أن ُتعّنفها على تو�ضيلة عمر لها، لكن �أخبرتها �أنها �أمٌّ 
تقلق وتخاف وتود لو ت�ضتطيع �أن تاأخذ كل وجع من �بنتها وكل �لمخاطر 

�لتي تحاول �لقتر�ب منها وتعطيها كل �ضعادة. 

لت ر�ضوى مالب�ضها وبعد �أن �أكلت دخلت غرفتها وحاولت �أن تر�جع  بدَّ
�لكتاب  على  ر�أ�ضها  فو�ضعت  ت�ضتطْع  لم  لكنها  محا�ضر�تها  من  �ضيًئا 

وغفلت عليه من �ضدة �لإرهاق.

******
لب�ضري.  علم  ل  ياأتي  ومتى  �أين  لكن  حب،  بال  �لحياة  هي  �لموت  كما 
ة، ل نعلم موعده لكننا نفاجاأ به يحاوط  هو كالموت ياأتي على حين ِغرَّ
�أرجاء �أرو�حنا وقلوبنا. تلك �لكلمات كتبها عمر على �ضفحته �ل�ضخ�ضية 

بالفي�ص بوك. ومن بعدها �أر�ضل �إلى ر�ضوى قائاًل: 

- حمد� هلل على �ل�ضالمة �آن�ضة ر�ضوى. 

�ل�ضمت،  �إل  يجد  فلم   ،� ردًّ منها  يجد  كي  بعدها  �ضاعة  ن�ضف  جل�ص 
وتم�ضك  فر��ضها  على  م�ضتلقية  فوجدها  هند  غرفة  �إل��ى  �تجه  حينها 
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بهاتفها، فف�ضر ذلك على �أنه عبث بالهاتف حتى ياأتيها �لنوم ل �أكثر ول 
�أقل فقال بابت�ضامة:

- �ألم ياأتِك �لنوم �إلى �لآن.

قالت هي بعد �أن تهكمت على �لنوم بترديد �لكلمة وبعد �أن �أد�رت عينيها 
عن �أخيها قلياًل:

ع علينا وُن�ضاب  - هو �لنوم ياأتينا فقط حين ل نطلبه، وحين نطلبه يتمنَّ
بُتخمة من �ل�ضهر. 

�تخذ عمر من حديث �أخته عكاًز� ليت�ضلل �إلى وّدها من جديد وقال:

ع علينا حين نطلبه.  - �إًذ� هو كالحب، فالحب �أي�ضا يتمنَّ

في  �إليه  تتحدث  �أن  في  ي�ضتدرجها  �أن  حاول  �أخيها  لكن  هند  �ضمتت 
�أجابته باأنها ل تود  �أيا كان ف�ضيكون لها ك�ضديق وفي، ولكنها  �أمر  �أي 
�أمر بخ�ضو�ضها �لآن فربما بعد ذلك. وكي يزرع ثقة من  �لحديث في 
�إليك  �أتحدث  �أن  �أود  �لذي  �أنا  �إذ�  قال  �أخته من جهته  قلب  جديد في 
يات بقدر ما يهمني قلب  كاأخت �أو �ضديقة �أو حتى كاأم ل يهمني �لم�ضمَّ

وعقل �لم�ضتمع و�أنا �أعلم �أنه ل �أحد �أكثر منِك يمكنه �أن ي�ضتمع �إلّي.

�قترب منها ثم �أم�ضك بكف يدها ونظر �إليها وقال:

- بر�أيك ما �لفرق بين �لحب و�لإعجاب؟ 
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-�أتحب؟؟

قالتها بنوع من �لتغامز على �أخيها. 

�ضحك ثم قال:

- �ضدقيني �إن كنت �أحب لقلٌت لِك ب�ضكل مبا�ضر ل لف فيه ول دور�ن، 
ا �أن �أفرق بين �لتعبيرين �لحب و�لإعجاب؟.  لكن �أود حقًّ

- لأول مرة �أفكر في �إجابة �ضوؤ�ل كهذ� يا عمر

 قالت هند تلك و�ضممت قلياًل ثم تابعت:

- �أعتقد �أن �لإعجاب يكون ل�ضفات معينة في �ل�ضخ�ص �أو �أفعال معينة، 
ربما يعجب بطريقة �لحو�ر �أو حتى يعجب ب�ضخ�ص درجة �أن يتخذ منه 
ومن �أفكاره قدوة لنف�ضه، لكن �لمحب يحب �ل�ضخ�ص كله بكل �ضفاته، 
يهتم ل�ضاأنه، لتفا�ضيله، يهتم بمعرفة كل تف�ضيلة في حياته، يكون �أهم 
ا يحب �أن ي�ضكو له كل همومه وحينها فقط  �ضخ�ص في حياته، ربما �أي�ضً
ي�ضعر بالر�حة، و�لمحب ي�ضعر بخفقان في قلبه وج�ضده وروحه لمجرد 

�ضماع ��ضم من �أحب. 

- فقيهة حبٍّ �أنِت، �أعن تجربة �أم عن �ضمع؟

قال عمر وهو يمزح.

�رتبكت هند قلياًل لكنها �ضرعان ما تد�ركت تلك �لربكة وت�ضاءلت ومن 



وجهة نظرك ما �لفرق؟ 

قال عمر بعد �أن �ضمت قلياًل:

كثرة  مع  به  �أعجب  �ل��ذي  �ل�ضخ�ص  يترك  قد  �لمعجب  �أن  �أعتقد   -
ُبعٍد وفر�ٍق فال �ضيء يمنع �لمعجب  �إلى  �لأخطاء فقد تتحول �لأخطاء 
من �أن يحول �لأخطاء �إلى خيبات كبيرة. �أما �لمحب فمْهما حدث لن 
�إلى غفر�ن، فمن ل يعرف  تتحول  بل  �إلى خيبات  �أخطاء حبيبه  يحول 
ثقافة �لغفر�ن لي�ص بمحب، يغفر �لمحب لأنه لن ي�ضتطيع �لعي�ص دون 

محبوبه.

�لمفارقات  من  �لكثير  �ضيعرف  يحب  حين  �أن��ه  بمزحة  حديثه  �أنهى 
و�ضياأخذ من هند مقابل حين يبوح لها عنها.

تمازحا �لأخوين مرتين خالل هذ� �ليوم مرة في �ل�ضيارة وها هي �لمرة 
�إلى مجاريها  �لأمور  �لثانية ت�ضهد غرفة هند على ذلك، ولربما ترجع 

بعد تلك �لجل�ضة. 

�أن��ِت  �أم��ازل��ت��ى  �أخته” هند  ���ض��األ  �أن  بعد  هند  غرفة  م��ن  عمر  خ��رج 
و�ضديقتيكى تحبا �للغة �لعربية. 

-نعم قالت وهى ت�ضرد في �ضوء �لهاتف �ل�ضادر. 

�أغلق �لباب خلفه وخرج بعد �أن تو�عد� على �أن يتحدثا كثيًر� فيما بعد

******
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بعد  �إل  ياأتي  ل  �لحب  �أن  �أم  بد�ية حب،  �أم  �إعجاب  بد�ية  �إع��الن عن 
�لتعبير عن  في  ب�ضجاعتها  �أم  بثو�بتها  �أم  بحو�رها  �أعجبت  �لإعجاب. 
معتقد�تها، �أم �أن ما لفت نظري �أني لم �أقابل �مر�أة �ضرقية تد�فع عن 
�أن  �أود  كم  �إليها،  �لمجتمع  نظرة  تهاب  ول  �ل�ضجاعة  تلك  بكل  ثو�بتها 
�أتناق�ص معها كثيًر� لكني رجل ل يقوى على خد�ص حياء �لن�ضاء وكفاني 
ُيغريه من �لمر�أة عقلها  �أنا رجل  �أر�ضلته لها عبر �لفي�ص بوك، نعم  ما 
وروحها قبل �أي �ضيء، �أحترم تلك �لتي تجعلني ل �أم�ص معتقد�تها ب�ضوٍء 
�ضجاعة  �أملك من  ما  بكل  �أمامها  بثو�بتي  �لبوح  على  ت�ضجعني  وبذلك 
بب�ضاطة لأنها �ضتحترم ثو�بت �لآخر كما تحب �أن يحترم �لآخر ثو�بتها. 

- من �أي مدخل �أحاروِك يا �أن�ضة ر�ضوى؟ 

بهذ� �لت�ضاوؤل �أنهى عمر �لكلمات �لتي دونها في مذكر�ته �لخا�ضة على 
�إلى  دخلت  هل  ر�ضوى  عن  يفت�ص  �أن  بعدها  حاول  �ل�ضخ�ضي،  حا�ضبه 
ح�ضابها �لفي�ضبوكي، لكنه وبكل �أ�ضٍف لم يجد ما ينم على دخولها، فغفل 

في نومته تلك �للية.

******
ما  حا�ضبه  على  يكتب  وهو  مذكر�تها  �لخا�ضة  �أجندتها  في  تكتب  هي 
�أقل،  �أكثر ول  �أم من قبيل �ل�ضدفة ل  لت�ضابٍه بينهما  يدور بخلده، هل 
�لحب  ليكمله.  له  �لنقي�ص  �أم  بال�ضيء  �ل�ضبيه  �أُيريد  �لحب  عن  وماذ� 
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مع�ضلة، قد يتفق �لب�ضر في ح�ضاباتهم �لمنطقية، لكن �لعو�طف تقف 
”�ركلو� ح�ضاباتكم �لمنطقية، فال  في وجه �لمنطق لتقول باأي �ضوتها 

جدوى منها �أمامي”.

نقي�ص، في كل  �أم  �ضبيه  �أ�ضياأتي  فيها  لنا  �لقدر ل دخل  �لعو�طف كما 
يرى  ل  �ضخ�ضين  بين  و�لعقلي  �ل��روح��ي  �لتو�فق  هو  �لحب  �ل��ح��الت 
�أحدهما �لحياة دون �لآخر، كما �أن �لأحالم ل�ضخ�ص ل تظل كما هي، 
فلي�ص كما �ل�ضابق يكون �لحلم مقت�ضٌر على فرد، بل �لحبيب ي�ضع حبيبه 

ن�ضب حلمه، فال حلم ول طموح ول حياة دونه. 

�أدنى  ودون  �لفي�ضبوكية  ر�ضالة عمر  ر�أت  �إلى جامعتها  تذهب  �أن  وقبل 
تفكير �أجابته:

- �هلل ي�ضلم ح�ضرتك.

يكن  لم  �لذي  فعمر  تتاأملها،  كلمة” �ن�ضة” فوقفْت  ��ضتوقفها  ما  لكن 
يلقبها بغير” لدكتورة ر�ضوى” �لآن يلقبها” بالآن�ضة ر�ضوى”، ما ز�ل 
يلقب هدير بالدكتورة، ما �لذي تغير؟؟ ت�ضاءلت ر�ضوى، لم تجْب على 
قبل  لحبيبته  وفي  و�نه  كوم  ”وكله  �ضديٍد  بتهكٍم  قالت  ولكنها  نف�ضها 
ماي�ضوفها ده كوم تاني”. �ضحكت ثم �أغلقت حا�ضبها بعد �أن كتبت على 
حائطها �ل�ضخ�ضى” �أن تعاهدها �لوفاء قبل �أن تلتقي بها يا له من �ضيء 

مثير!!”.
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الفصل الخامس
شيء  من  له  يا  بها  تلتقى  أن  قبل  الوفاء  تعاهدها  أن   "

مثير!!"
" أشتهي عذاب قربك، لكني ال أملك شجاعة البعد عنك”

ر�ضوى تقول عن عمر �إنه ”يعاهدها �لوفاء قبل �أن يلتقي بها يا له من 
�ضيء مثير" �أما �أخته وبقبولها �عتذ�ر نور وعدم �لمر�فعة عن حقها في 
�ألم �لإنتظار �لذي تحملته وحدها وبتعبيرها �لم�ضتتر عن عدم قدرتها 
لمر�ص  موعده  تخلفه عن  في  على ظروفه  وبالمو�فقة  عنه  �لبعد  على 
لطالما  �لذي  وهو  ِحججه،  كثرة  في  �لتفكير  في  عقلها  وباإلغاء  و�ل��ده 
تخلف عنها وعن مو�عيده وعن �ت�ضالته وعن بدء �لحديث معها ليك�ضر 
�ل�ضمت بين �لليل و�ضباح �ليوم �لتالي، لكنها دوًما تجاهلت �أنه ل يهتم 
ل�ضاأنها، وتنا�ضت �أنه من ل يهتم لم يكن بمحب، وكاأن هند بقبولها جميع 
�أعذ�ره تقول ”�أ�ضتهى عذ�ب قربك، لكنى ل �أملك �ضجاعة �لبعد عنك”. 



حتى في �لمقابلة �لأولى بينهما بعد حادثة �لإغماء عليها ب�ضببه، �عتذر 
لها عن عدم قدرته على �لمجيء ولم يعتذر لها عن مر�ضها ب�ضببه، �أّي 
�ألمها يرجع  �إن كان  ل�ضاأن محبوبته وخا�ضة  يتوجع  �لذي ل  محب هذ� 
باأن هناك  وتو�جهه  ترف�ص هند حديثه  وباأي عقل ل  باأي منطق  �إليه، 
�ختر�ًعا ي�ضمى هاتًفا، كان من �لو�جب �لعتذ�ر من خالله، �أو على �أقل 
تقدير يترك هاتفه مفتوًحا ويكلف خاطره فقط بالإجابة عليه عندما 

تدق عليه. لكن ربما يكون �لحب بال منطق وبال �أي ح�ضابات عقلية. 

مر�ص  ب�ضبب  تحا�ضره  �لتي  �لمادية  ظروفه  عن  كثيًر�  نور  لها  �ضكى 
�أبيه ”يا�ضر �لمحمدى" �لذي يعمل وكياًل لمدر�ضة �لم�ضتقبل �لحديثة. 
�أ�ضدقائه وفي  �ل�ضابق زيارة مفاجئة من قبل  �ليوم مر�ص و�لده، وفي 
يكن  ولم  �لعمل  في  وهو  �ضحن،  ف�ضل  فقد  مغلق  هاتفه  �ل�ضابق  �ضابق 
معه �ضاحنه، وكل يوم بحجة وبظروف �ضكل و�لعا�ضقة تهبه �لم�ضامحة 
دون وعي، ل توّد تكذيبه بل دوًما تلغي �أي �حتمال لأي نوع من �ضوء �لظن 
وت�ضدقه دون تفتيح عينيها على حقيقته، وبكلمات رقيقة من نور لهند 
تنا�ضت �لأمر وكاأن �ضيًئا لم يكن، بل وجعلها تود لو �أنها تملك م�ضاعدته 

ا باأي طريقة. ماليًّ

******
وفى ثالث يوم من حفلة خطوبة لمياء وبعد �أن ح�ضر �لحفل �أ�ضرة هدير 
وو�لدته،  هدير  عم  �بن  بح�ضن  و�إذ�  ليل،  ذ�ت  �لباب  ُطرق  باأكملها، 
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عاًما،  وع�ضرون  ثمان  �لعمر  من  "لْمياء" يبلغ  ل�  �لأكبر  �لأخ  هو  ح�ضن 
يعمل محا�ضًبا في �أحد �لبنوك بطنطا محل �إقامته، ويود �أن ينتقل �إلى 
�لقاهرة ليلتقي بطموحاته في �لعا�ضمة، يكبر ح�ضن لمياء وهيام ب�ضبعة 
�أعو�م، �أح�ضر معه علبة �أنيقة من �ل�ضيكولته، وهذ� ما جعل هدير تقلق 
بالنهار  ياأتون  هم  فعادة  لياًل  لزيارتهم  ح�ضن  ياأتي  متى  فمنذ  لأم��ره 
من  �أنيقة  بعلبة  يدخل  متى  ومنذ  لياًل  مو��ضالتهم  في  يتاأخرو�  ل  كي 

�ل�ضيكولته؟ 

حين كانت هدير في فرح لمياء حاولت �أن تت�ضنع �لالذوق معه، ورغم 
ذلك هو لم يفعل �إل �لعك�ص، فكان د�ئم �لترحيب بها؛ هي كانت تتعمد 
�ضخ�ص  لكل  بل  فقط  هو  لي�ص  منها  �لتقرب  في  �أم��ل  �أى  تعطيه  ل  �أن 

يحاول �لتقرب منها وهو في �ضن �لزو�ج. 

لكن هدير �لتي توهمت �أن ح�ضن يوّد �لتقرب منها لالإرتباط بها ويتقرب 
من �أختها �ل�ضغيرة هيام ليظهر �ضورته �لح�ضنة �أمام �لأ�ضرة باأكملها، 
كل  ليظهر  منها  يتقرب  ح�ضن  كان  هدير  توهمت  ما  عك�ص  على  لكن 

جميل به �أمام �أ�ضرتها ليرتبط بهيام ل بها.

�لوحيد  يد هيام لبنها  و�لدة ح�ضن تطلب  �ضمعت هدير �ضوت  عندما 
ح�ضن كاأن حماًل من على قلبها قد �ضقط، فهي لي�ضت من هو�ة �لزو�ج 
طمحت  �لتي  هي  �لتقليدية،  �ل��زو�ج  مذ�هب  تكره  هي  �لطريقة،  بهذه 
هي  لخطبتها،  يتقدم  �أن  قبل  �ضغًفا  بها  يطير  عقاًل  تلقى  �أن  في  دوًما 
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بكلمات  محا�ضر�تها  �أجند�ت  �ضفحات  تزين  دوًم��ا  كانت  �لتي  �لفتاة 
ا”.  مثل” ل �أريد مال ول �ضهرة؛ �أوّد عقاًل ُمحبًّ

تها في �أن �أمر �لخطبة ل يخ�ضها هي �ضخ�ضيًّا لم تدم طوياًل،  لكن لذَّ
فهو يخ�ص �أعز �لنا�ص �إلى قلبها �أختها هيام، فماذ� عنها هل ت�ضتوعب 
ل  �ل��روح،  �لحب،  �لتفاهم،  يقام على  �أن  �ل��زو�ج يجب  �أن  هيام جيًد� 
�لمال ول �ل�ضكليات �لمجتمعية، فقدت هدير لذتها حين �ضعرت بالخوف 
على �أختها �لوحيدة، في �لأخير قررت هدير �أن تناق�ص �أختها في �لأمر 
�ختيار�ته  ي�ضع طبق  �أن  يملك  �أحد  فال  �لإختيار  لها حرية  تترك  و�أن 
على مائدة �آخر حتى و�إن كانت �أخته، تلك �أفكار هدير ومن �لو�جب �أن 

ُتطبقها على نف�ضها �أوًل.

******
وفي �لجل�ضة �لأولى لهدير و�أختها هيام بعد �أن �ضافر ح�ضن وو�لدته، وبعد 
و�لد ح�ضن  �إلى  �لدعاء  وبعد  �ضرورهما،  وو�لدتها  و�لد هدير  �أبدى  �أن 
بالرحمة و�لمغفرة من �هلل، وبعد �أن �ضمت �ل�ضيد” كمال �لر�وى” قلياًل 
ره �أخيه �لكبير ورحيله، ربَّت على كتف ح�ضن وبحنان �لعم قال له  لتذكُّ

�بني”.  يا  لك  يبارك  ”ربنا 

حاولت هدير �أن تطرح وجهة نظرها لأختها هيام في �أنه يجب �أن تكون 
على وفاق مع �ل�ضريك، و�إل كانت �لعالقة �ضرًبا من �لجنون ول فائدة 



103

�أي  لهم  تكون  لن  �لأغلب  في  �لذين  �لأطفال  و�إنجاب  �لطعام  �إل  منها 
هوّية ماد�م �أبويهما لي�ضا على قدٍر كاٍف من �لوفاق و�لمحبة و�لتفاهم، 

ا في �ضحايا �لزو�ج �لفا�ضل هم �لأطفال.  �لأتع�ص حقًّ

على �لطرف �لآخر �أبدت هيام وجهة نظرها لهند في �أنها يجب �أن ل 
تقلق ول تخ�ضى لهذه �لدرجة، و�أن فترة �لخطوبة �ضتكون كافية لدر��ضة 
ح�ضن -على حد تعبيرها- وذكرتها �أن �لدر��ضة في كلية �لتجارة جعلت 
�آر�ئها ح�ضابية �أكثر منها عاطفية، حتى في عملية �لزو�ج لن تقدم عليه 
ا  �أي�ضً ُتخِف هيام  ولم  قبل عاطفتها،  بعقلها  نجاحه  ن�ضبة  ر�أت  �إذ�  �إل 
في  بح�ضن  �لإعجاب  ربما  �أو  �لر�حة،  من  بنوع  ت�ضعر  �أنها  �أختها  على 

�لفترة �لأخيرة وقالت:

- غالًبا �أ�ضع من �أ�ضعر �أنه رجل في عين �عتباري، وهذ� ما �أ�ضعرني به 
ح�ضن يوم زفاف �أخته لمياء، في مو�قف كثيرة معي �ضعرت �أنه يحافظ 
ا يا هدير لربما ت�ضتمر تلك  ا �أودُّ رجاًل من هذ� �لنوع. �أي�ضً علّي و�أنا حقًّ
�لر�حة فيما بعد، بل وربما تزيد وتتقارب �لأفكار �أكثر من ذي قبل وِلَم 
َلْم تتقارب و�إن تناق�ضت �لر�حة في فترة �لخطوبة ”يبقى يحّلها �ألف 

حاّلل”. 

بطبيعة  معرفتها  من  حالل” جاء  �ألف  يحلها  ”يبقى  هيام  تعبير  لعل 
�أبويها؛ فهما من �ل�ضعب �إقناعهما بترك �لفتاة خطيبها لأ�ضباب -من 
وجهة نظرهم- غير جوهرية بل تعتبر تافهة، ولن يقنعهم �أى �ضبب في 
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�أن  �ختارت  �لأخير  لكن هيام في  �بن عمها،  ُتحل هيام من خطبة  �أن 
�لنف�ضية من قبلها لح�ضن وتتحول  �أن ت�ضتمر �لر�حة  �أمل  تجازف على 

�إلى حّب كبير ويتوجو� بالزو�ج وباأطفال يعدون لهم م�ضتقبل ر�ئع.

�أن �لعالقة بينها وبين ح�ضن ر�حة، ربما �إعجاب لكن  هيام تعي جيًد� 
تها في كل �ضيء هي �ضبب ر�حتها  لي�ضت بحب على �لإطالق، لربما دقَّ
فهي لي�ضت كمثيلتها من �لفتيات عندما تلتقي باأى كلمة �عجاب تعدها 
ا، بل وتقد�ضه وتعي�ضه، هيام تقليدية وح�ضاباتها ل تتعدى غير �لزو�ج  حبًّ
�لم�ضتقر مع زوج ي�ضتوعبها ويقدرها ويحترمها، فهي ل تود جنون �لحب 
�أ�ضرة ب�ضيطة وتزين  �إن�ضاء  �إل في  �أو�ضطه، ل تطمح  بل تود من �لحب 
�لأ�ضرة بطفلين �أو ثالثة على �لأكثر لتكون لهم م�ضتقباًل هادًئا دون �أي 
عقبات، وهي وجدت تلك �لأ�ضياء �لب�ضيطة في ح�ضن، و�إن كان ح�ضن ل 
نا على �لأرحج �أ�ضرة ب�ضيطة وحياة  يتعدى طموحه تلك �لتقليدية ف�ضُيكوِّ

هادئة م�ضتقرة وجميلة من وجهة نظرهم. 

لم ي�ضع هدير �إل تحذير هيام من �لزو�ج بغير حب ول تفاهم، وعندما 
طماأنتها �أختها ما كان من هدير �إل �لمباركة لأختها بكل ما تملك من 

حب �أخوّي لها. 

�أذن  في  �لأخيرة  وكلماتها  هيام  �ضوت  �ضدى  رنَّ  �لمباركة  برغم  لكن 
هدير:

- حتى لو �أنا رف�ضت ح�ضن معندي�ص �أي �أ�ضباب منطقية �أو�جه بيها بابا 
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وماما وهما عمرهم ما هيو�فقو� على رف�ص من غير مبرر قوي، وخا�ضة 
�نه �بن عمنا يعني، ومن وجهة نظرهم هو ده �للى يقدرو� ياأمنو� عليَّ 
�عمل  ما  بدل  تنجح  �إنها  �أم��ل  على  �لعالقة  في  �أح��اول  �أن��ا لزم  معاه، 

م�ضكلة نهايتها معروفة ومح�ضومة �إني هتخطب لح�ضن برده. 

ر�أ�ضها على ظهر  و�أ�ضندت  �أختها  دخلت هدير غرفتها بعد نقا�ضها مع 
�إليها  �أحدهم  تقدم  -عند  ت�ضتطيع  لن  لأنها  طوياًل،  وبكت  �ضريرها 
وعندما تر�ه �أ�ضرتها منا�ضًبا- �أن تو�فق به و�أن تجازف بنجاح زو�جها 

من عدمه، �إنها فتاة توؤمن �أن قلة �لزو�ج �أف�ضل من �لزو�ج �لفا�ضل. 

�لتي  �لهاتف  �ضريحة  عن  تفت�ص  �أن  �إل  هدير  من  ك��ان  ما  قلق  وبكل 
على  تتعرف  �أن  فيها  ح��اول��ت  �لتي  �لأخ��ي��رة  �ل��م��رة  ف��ي  ��ضترتها  ق��د 
�أن  �إل  منها  كان  ما  تعمل،  �ل�ضريحة  �أن  تاأكدت  وعندما  فكر”هيثم”، 
تر�ضل رقم �ل�ضريحة �لجدية �إلى”هيثم” وذلك عن طريق ر�ضالة عبر 
�لفي�ص بوك من ح�ضابها �لمزيف �لتي قد �أن�ضاأته من قبل و�أقرنت �لرقم 
نتناق�ص  �أن  لنا  هل  و�لفكر،  بالفال�ضفة  عالقة  لك  �أن  ”�أعلم  بر�ضالة 

�ضويا”.

في  دوره��ا  تخذل  �أن  ل  معه  تتناق�ص  �أن  تريد  �لر�ضالة  في  ذكية  كانت 
�لتعرف على فكره فقط دون �أي نقا�ص. 

******
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تمت خطبة هيام في �أول خمي�ص بعد �نتهاء �متحانات �لعام �لدر��ضى، 
ظهرت هيام بف�ضتانها �لوردي �لمتوج بوردة كبيرة على كتفها من جهة 
�لي�ضار، �ضارت على مهل وفي قدمها حذ�ء �أ�ضود ذو كعب عال، جل�ضت 
�إلى جو�ر ح�ضن بوجه جميل و�ضع عليه ما قّل من �لم�ضاحيق، وقبل �أن 
�أ�ضدقاء هيام ومن  �لحفل  �إلى  �لخطوبة دخل  بدبلة  �أ�ضابعهم  يطّوقو� 
تكن  لم  وكالعادة  وهند”،  ”ر�ضوى  �لمقربين  �أختها  �أ�ضدقاء  بعدهم 
هند في حالة مز�جية طيبة، فلُيرَكل كل حب ل يوؤدي �إلى �ل�ضعادة �إلى 

�لجحيم، �إنه حب و�هٌم ل ي�ضتحق منا �أن ننظر له �أو نبقى فيه. 

�أما عن ر�ضوى فكانت في نوع من �ل�ضرود �لقليل، بارك �لجميع لهيام 
وح�ضن وذهب �لجميع في �ضاعة لي�ضت متاأخرة من �لليل، لربما حدث 
ين عليهم �ل�ضفر ويخ�ضون �لتاأخر في �لطريق،  هذ� نظًر� لأن هناك مدعوِّ

خال �لمنزل �إل من �أ�ضحابه و�أ�ضرة ح�ضن.

ر�أت هدير �لر�حة على وجه �أختها و�لإبت�ضامة ل تفارقها، فهد�أت قلياًل، 
وحين دخلت غرفتها دق هاتفها وما كان منها �إل �أن تجيب

- �ألو!! 

هاتفي  برقم  هيثم  �إل��ى  هدير  فيه  تتحدث  ي��وم  �أول  ه��ذ�  ك��ان  وهكذ� 
مزيف، وح�ضاب في�ضبوكي مزيف، وحتى با�ضم مزيف مدعية �أن ��ضمها 

”�ضيماء”. 
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�ضخ�ص  �إلى  �لحديث  في  �لخوف  ك�ضر  �إل  �ضيء  �لمكالمة  في  يكن  لم 
غريب وها هو قد ك�ضر �إلى حد ما. 

******
ليلتقى  فر�ضة  كل  ينتهز  �أ�ضبح  �ل��ذي  عمر  -ه��و  �لحب  يترقب  كمن 
بر�ضوى- �أحب �لحديث �إليها، و�أقبل على �ضجاعتها في �لقول، غرق هو 
في ن�ضوة �لتخمين، هل ت�ضعر به، وما �لطريقة �لتي تر�ه عليها، �أبالن�ضبة 

لها هو ل يعد �إل �أًخا ل�ضديقتها �لمقربة؟. 

كمن يخطو �أول قدم في بحر �لحب؛ وقف عمر تحت عمارة هدير يترقف 
ا و�ضلم عليهم، ولم تكن خطته في ذ�ك �ليوم  نزول �أخته و�ضديقتها، حيَّ
�أى  لي�ص معه  لكن  تو�ضيلها،  يعر�ص على ر�ضوى  �أن  بارعة؛ فقد حاول 
حجة قوية في طلبه، ل يملك �ضبًبا و��ضًحا لتو�فق عليه �ضريًعا، فلم يكن 
�لوقت متاأخًر� كالمرة �ل�ضابقة، ولم تكن ر�ضوى في عهدة و�لدته كما 
ذكر لها في �لمرة �ل�ضابقة، لكنه يود �أن يطيل �لحديث معها و�لفر�ضة 

�لمتاحة له هي تو�ضيلها �إلى منزلها.

�أخير� �ألقى عمر بع�ضا �لرتباك بعيًد�، و�لتقط طوًقا من �ضجاعة �لقول 
�ضمتت  هند،  و�أخته  هو  طريقه  في  بتو�ضيلها  يقوم  �أن  عليها  وعر�ص 
ر�ضوى كالعادة ونابت عنها هند بالحديث وقامت بفتح باب �ل�ضيارة في 
تلقائية، وو�ضعت يدها على كتف �ضديقتها و�أدخلتها وهى تقول في مرح:
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- �نته ل�ضه هتعزم يا عمر، �أمال ه�ضيبها في �ل�ضارع لوحدها يعني. 

ما كان من ر�ضوى �إلإ �أن دخلت �ل�ضيارة؛ دخلت وهى تريد �أن تتحدث 
�أن تتاأكد من م�ضد�قيته في  ت  �أفكاره، بل ربما ودَّ �إليه، �أن تندمج في 
ته  قبوله �لمر�أة كاإن�ضانة، و�أنه ل يحب �ل�ضلطات �لذكورية �لتقليدية، تمنَّ
رجاًل يوؤيد �لمر�أة ككائن مفكر م�ضتقل، تود لو �أن يطمئن روحها وعقلها 
بقول ”�لمر�أة هي �إن�ضان يحترمها بروحها وعقلها وبكل ما منحت من 

حياة. 

******
�أ�ضاركِك �لفكر و�ل�ضوق  �أن  �أهبِك روحي وخوفي عليِك، و�أود  �أن  "�أريد 
د�خ��ل  مدمجة  نف�ًضا  نف�ضي  فتكون  �أن���ِت،  �أك���ون  �أن  تقبلي  فهل  م��ًع��ا، 

روحِك، ونف�ضِك ما هي �إل حديث عني، هل تقبلينني حبيًبا؟"

 �لمحب 

عمر

كتب �لر�ضالة وفي �للحظات �لأخيرة �عت�ضم عن �إر�ضالها لر�ضوى عبر 
�لفي�ص بوك، �أخجله �أن يكون �لحب مر�هًقا، ل دم فيه ول روح، يوؤمن 
هو �أن �للكترونيات تف�ضد �ضوق �لحب بل تف�ضد كل مر�حله من �نتظار 
ب�ضرعة  ل  �ل�ضوق  برونق  حبه  يكون  �أن  يريد  نظر�ته،  �ضوته،  ر�ضائل، 
�أن  ودَّ  �لحب،  رونق  من  تزيد  �لورقية  �لر�ضائل  �أن  يرى  هو  �لإنترنت، 
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يكون حبه به من �لأ�ضو�ق ما يكفيه �أبًد�، لهذ� �متنع عن �إر�ضال �لر�ضالة 
عبر حا�ضبه كي ل ت�ضيع �أ�ضو�قه بكثرة �لر�ضائل وعبر مكالمات �لفيديو 
و�لما�ضنجر، يرى �أن ذكريات �لورقة �لمكتوبة وقوٌد للحب، كلما ز�د عمر 
�لورقة ودبلت ز�د معها وفاء �لحب وقد�ضيته، للورقة �ل�ضفر�ء �لقديمة 
�أن ل تتمتع ر�ضوى به فيما بعد. �أعاد هو  �إح�ضا�ص خا�ص ل يريد عمر 
كتابة �لر�ضالة على ورقة بي�ضاء ودَّ �أن تكون �لورقة نقية كي تعبر نو�ياه 

�لح�ضنة.

�تكاأ عمر �إلى ظهر �ضريره يفكر كيف له �أن ير�ضل لر�ضوى بخطابه �لأول، 
�عت�ضر تفكيره �إلى �أن تذكر نقا�ضهما حول كتاب �لجن�ص �لآخر ”ل�ضيمون 
دى بفو�ر". ماز�ل يحفظ عن ظهر ع�ضق �لكلمات �لتي تحبها من هذ� 
�لكتاب فحين قالت "�إن �أحب �لمقاطع �لتي �أحبها في هذ� �لكتاب هي 
�إن �لإن�ضانية في عرف �لرجل �ضيء مذكر، فهو يعتبر نف�ضه يمثل �لجن�ص 
�لإناني �لحقيقي… �أما �لمر�أة فهي في عرفه تمثل ”�لجن�ص �لآخر”. 
ماز�ل عمر يحفظ �لكلمات و�لحو�ر ورد فعله عندما ده�ص وقال ”لي�ص 
دليله  و�أن  ”�ضيمون”،  �ل�ضيدة  بنظرة  �لمر�أة  �إلى  ينظرون  �لرجال  كل 
فيما يقول هو �ضخ�ضيا فهو يوؤمن �أن �لمر�أة خلقت لتبهج �لحياة ككاأئن 
�أول، وَتَلْت كلماته نظرة �إليها مع تب�ضم، كان رده رومان�ضيًّا ونظر�ت عينه 

تنّم عن رجل وقع عند �ضاحل �لحب. 

حين حلَّ �ل�ضمت قلياًل في �ل�ضيارة قالت هند بتهكم: "�ألم تكن �ضيمون 
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لي�ص لها �ضاأن �إل �لمر�أة وق�ضاياها �ألم تكن تحب؟" 

بينها وبين  ”بل خلَّدت ق�ضة حبها  علق عمر ور�ضوى في �ضوت و�حد 
�ضارتر”. 

قررعمر �أن ي�ضترى كتاب ”�لجن�ص �لآخر” ل�ضيمون دى بفو�ر و�أن ي�ضع 
�أولى �عتر�فاته �لع�ضقية في �ضفحة �لمقطع �لذي تحبه من �لكتاب.

******
ك��اآلف  �ضاأظل  متى  �إل��ى  وجهه،  في  �لوقوف  �ضجاعة  �أمتلك  ل  لماذ� 
من  يغير  و�أن  لي،  يعترف  �أن  دون  م�ضاعري  خيانة  له  و�أغفر  �لحمقى 
ت�ضرفاته لأجل �أن يبقى �لحب؟ �ألي�ص هو من قال لي في فترة �لخطوبة 
�أجل  من  ت�ضرفاته  من  يغير  ل  لما  �لآن؟  �لحب  هذ�  �أين  يحبني؟  �أنه 
هذ� �لبيت �لذي قرر �أن نفتحه يوًما؟ �أولي�ص من حق �لجنين �لذي في 
ير�ه  �أن  يتمنى  �لذي  �لأب  بحنان  �لأ�ضرة،  بطماأنينة  ينمو  �أن  �أح�ضائي 
�أمام عينيه ويعد �لأيام كي يتلم�ص �بنه �لأول ويفكر من �أجل م�ضتقبله 
�لرجوع  في  علّي  ي�ضغطون  وو�ل��دي  و�لدتي  �ضتظل  متى  �إلى  �أب؟  ك��اأّي 
�إلى �لمنزل بحجة �أن �أبقي على بناء هذ� �لبيت، وهل �لحياة �لزوجية 

ُتوؤ�ض�ص على طرف يبني و�آخر يهدم دون �أدنى �ضعور بالذنب؟ 

�أو  �لبنكي،  ح�ضابه  �أ�ضا�ص  على  يكون  ل  �لزوج  �ختيار  �أن  �لآن  �أعترف 
�لتفاق  �لفكر،  هناك  �هلل،  بيد  فالم�ضتقبل  �لمبهر،  عمله  م�ضتقبل 
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�لروحي، �حتر�م �ل�ضخ�ضية لبع�ضهم �لبع�ص وبقائهم على بع�ص، ليتني 
�أن تناق�ضني في  �حترمت حديث هدير حين جل�ضت معي هيام تحاول 

�أمر �ختيارى للزوج و�أ�ض�ص �ختيارى له؟ 

ا �مر�أة �ضيئة �لحظ لم ت�ضتفْد من كلية �لتجارة غير مجموعة من  �أنا حقًّ
باكية  �أ�ضبحت �مر�أة  �أن  �إلى  بالأرقام  �أنا ح�ضبت زو�جي  �لأرقام، وها 

على �لأ�ضرة �لهادئة �لتي كنت �أتمنى تكوينها.

هكذ� �أ�ضبح حال لمياء مع زوجها ”علي”، ل وفاق ول ��ضتقر�ر ول �ضيء 
مما توقعت �أن يفعله �لمال، فعلي ل يكفيه �ضيء مهما ك�ضب ومهما جلب 
لم  زوجته،  مع  �لنز�ع  ود�ئ��م  �لر�ضا،  وعدم  �ل�ضكوى  د�ئم  �لمال،  من 
يرحمها حتى وهى في �ضهور حملها �لأولى �لتي ينتظرها كل �أب و�أر�ضلها 
�إلى بيت �أبيها تبكي �ضعادتها �لمهدرة، لم تكن �لمرة �لأولى �لتي تذهب 
لمياء فيها �إلى منزل و�لدها، فقد �ضبقتها بمرتين، وفي كل مرة ت�ضغط 
عليها �أ�ضرتها في �أن ترجع �إلى منزلها و”تغزى �ل�ضيطان" كما يقولون. 

�إلى  جديًد�  �إن�ضاًنا  تحمل  باأنها  و�لدتها  لدى  �أقوى  �لحجة  ة  �لمرَّ تلك 
�إلى  لكن  بالخارج،  بيت”علي” �لمنتظر  �إلى  ترجع  �أن  ويجب  �لحياة، 
تتقبل  �ضتظل  متى  و�إل��ى  مو�جهته؟  في  �ل�ضجاعة  ناق�ضة  �ضتظل  متى 

حججه �لعبيثية وهى تقول ”هيتغير �لمرة دي؟”. 

خرجت وقد �أعياها حديث و�لدتها �أكثر، جل�ضت على �لأريكة، لم تنظر 



�إليه وهو لم ينتظر �أن تتحدث �إليه �أول، وقال:

في  �أدوية  �ضركة  �ضغل في  لقيت  �أنا كمان  �لمرة دي،  �أوعدك هتغير   -
دي  �لمرة  �ضامحيني  فيها،  م�ضتريح  هكون  �نى  حا�ض�ص  �أنا  �لقاهرة، 
تزعلك  حاجه  مني  يح�ضل  مرة  و�آخ��ر  للمتزوجين  �ضقق  فيه  و�ل�ضغل 

تاني.

نظرت �إليه في ده�ضة: 

رت ولقيت وعملت  -  �ضغل �إيه وقاهرة �إيه و�ضركة �أدوية �إيه؟ و�متى دوَّ
كل ده؟ وماله �ضغلك هنا؟ ومالها حياتنا �لحمد هلل �حنا م�ضتورين؟ 

نظرياتهم  �أع���ادو�  حتى  حديثها  لكمال  وو�ل��ده��ا  و�لدتها  تدعها  لم 
�لمعتادة

- يجب �أن تذهبي مع زوجك، بيتك �أهم حاجه في �لدنيا. 

لم تملك لمياء �ضجاعة رف�ضه وطفله في �أح�ضائها وو�فقت على �لذهاب 
معه �إلى �لقاهره علَّه يتغير. 

******
�نتهت هند ورفيقاتها من �متحانات �ل�ضنة �لنهائية لكلية �لطب، و�أعطت 
هند �لكتاب �لذي قد �أعطاها �إياه عمر �إلى ر�ضوى و�أخبرتها �أنه هدية 
من �أخيها �إليها �عتز�ًز� منه بالمر�أة، لم تتردد ر�ضوى في قبول �لكتاب، 
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ولأول مرة ت�ضعر من دو�خلها �أن تود �أن تتحدث �إلى عمر كثيًر� ووجدت 
في �لهدية حديًثا كثيًر� يجب �أن تقر�أه.

لم تخرج �لفتيات �لثالثة كعادتهّن في �آخر يوم لالمتحانات، فقد كانت 
هند م�ضغولة بلقائها بنور �لذي قد وعدها من قبل �أن يتقدم لخطبتها 
في  ُيفاتحها  �أن  �أم��ل  على  �إليه  ط��ارت  �متحاناتها،  من  تنتهى  �أن  بعد 
�أعبائها  من  �نتهائها  فور  لها  يتقدم  باأن  لها  وعده  وفي  زو�جهما  �أمر 
�لدر��ضية، ر�حت كلمات نور ووعوده تتر�ق�ص �أمام قلب هند، وتنا�ضت 
�أن نور كان ي�ضكنها كل فترة ب�ضيء ما لتاأجيل �أمر �لزو�ج �إلى �أن وجد 
ممكنة،  فترة  �أطول  هند  لإ�ضكات  تماًما  منا�ضبة  حجة  �لدر��ضة  حجة 
وربما لم تتنا�ضى وربما ُعميت �أ�ضاًل عن فهم �لحقائق �أو ربما خ�ضيت 

من �ل�ضغط عليه فيرحل. 

ذهبت �إليه في �لمكان �لمتفق عليه وجل�ضت �إلى جو�ره بحما�ص فرحة 
قة ما  ثا طوياًل وغازلها كثيًر� بكلمات ُمنمَّ �أن تحدَّ �إتمام �لوعود، وبعد 
�إليها  �أن يتحدث  �لمغادرة فلديه عمل على  �إلى  �أن دعاها  �إلأ  كان منه 

لياًل. 

�لتكهنات  خلفها  من  تجر  منزلها  �إلى  ورجعت  توقعاتها  بخيبة  رحلت 
ُمجدًد�  �لأع��ذ�ر  �لتما�ص  وحاولت  نف�ضها  فحادثت  منها،  نور  لموقف 
�أمر  في  �ضيحدثها  ولربما  لديه،  �لعمل  عذر  بتقبل  نف�ضها  �أت  وه��دَّ له، 
في  وجل�ضت  ُمجدًد�  �أ�ضابها  �لتفكير  لكن  لياًل،  �لهاتف  في  زو�جهما 
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غرفتها تبكي وتلعن حالها، لماذ� لم يُبْح لها ب�ضيء مما وعدها به؟ �ألم 
تنتِه �لمتحانات؟ �ألي�ص هو �لو�عد لها باأن يتحدث �إليها في هذ� �لأمر 
في �أول يوم تنتهي فيه من �متحاناتها؟ لعنت حالها �أكثر حين خانتها 

�ضجاعتها في عدم مفاتحه هي له في �لأمر. 

فى �لأخير �حت�ضنت هند هاتفها تتوق �إلى �للحظة �لتي يت�ضل نور بها 
فيها لعلَّها ت�ضيب �أملها في �لبوح من قبله باأمر �لزو�ج.

ت�ضاءلت  كلماتهم؟"  في  تثق  و�أن  بوعودهم  توؤمن  �أن  لعنة  هي  "هل 
هند. 

نف�ضها. نور" �أجابت  بى  يت�ضل  عندما  �ليوم  م�ضاء  �ضيظهر  "�لأمر 

فت هند نور كعادتها، جلبت هاتفها ونظرت �إلى ��ضم  جاء �لم�ضاء وتلهَّ
�للحظة  في  �لت�ضال  �ألغت  لكنها  �لت�ضال  زر  ”نورى” و�ضغطت على 
�لأخيرة تحاول �أن تقاوم، تحاول �أن تنتظر �ت�ضاله، تاأ�ضف على كر�متها، 
تعلل بد�أها دوًما بالحديث �إليه ”�أنه ل يوجد بين �لمحبين كر�مة" ثم 
ترجع لعنة تفكيرها وتقول "�إن بين �لعا�ضقين �حتر�م و�لحتر�م من 

�لكر�مة”. 

عت  بكت طوياًل وفي �لآخير قررت �أن تبد�أ هي بالت�ضال كعادتها، ت�ضجَّ
و�ضغت على زر �لت�ضال و�نتظرت �إلى �أن جاءها رّد هاتفه مغلًقا، ُجنَّت 
عندما وجدته مغلًقا، و�تخذت من �لنوم �ضديًقا لعلَّه ينقذها من �لتفكير 
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فيه، لكن هيهات �أن ياأتي �لنوم لعا�ضقة! وهيهات �أن يكون �لفر��ص حليًفا 
لمفكرة في تجاهل �أحدهم لها! 

ر�ضالة  لهند  وو�ضلت  له،  �نتظار هند  �ضاعات من  بعد �ضت  فتح هاتفه 
تلقائية مفادها �أن هاتفه متاح �لآن، منعها غ�ضبها من �أن تت�ضل لأول 
تطق  لم  �لأول��ى  �ل�ضاعة  �نتهاء  وبعد  لكنها  �لهاتف،  �إتاحة  بعد  �ضاعة 
مهدرة،  وكر�مة  و�لحيرة  و�لقلق  �للهفة  من  بروٍح  هي  وهاتفته  �ضبًر� 
�ل�ضتياء  من  وبنوع  بعمله  لها  وتحجج  طوياًل  وحدثها  �ت�ضالها  �أجاب 

قالت:

- كنت �بعت ر�ضالة يا نور، وكمان �نته فاتح �لتليفون من �ضاعة. 

�لحديث،  عن  بها  تكف  ما  �لحجج  من  لها  وزرع  �لكلمات  لها  زخرف 
لكنها في �لآخير ظل في نف�ضها �ضيء من �لأ�ضى. 

بعد �أن تحدثا طوياًل حاول �أن يغلق �لهاتف بهدف �لنوم لكنها ��ضتوقفته 
وقالت بخجل �لن�ضاء:

- �أود �أن �أكون معك دوًما!

- �أنا �لآخر. علق هو 

- متى؟ 

�لأمر،  لتاأجيل  �لطرق  �أذكى  �لمبا�ضر  �لحديث  �أن  ووجد  قلياًل  �ضمت 



�أخبرها باأن ظروف مر�ص و�لده وظروفه �لمادية �ضت�ضطره �أن يتاأخر 
حديثه  هند  تتقبل  حتى  حب  من  بكلمات  حديثه  و�أكمل  �لوقت،  بع�ص 
ياأ�ضف  �إنه  قال  �لعا�ضقة،  �لمر�أة  وت�ضم  تعمي  �قة  �لبرَّ �لكلمات  وكاأن 
لذلك و�أخبرها �أنه يود �أن يكون معها �ليوم قبل �لغد، ويود �أن ي�ضحو 

على وجهها و�ضوتها لكن عليها �أن ت�ضبر �إن كانت تحبه. 

�لكلمات  �أم��ام  رجل  حقيقة  فهم  في  �م��ر�أة  بخفقان  �لمكالمة  و�نتهت 
�لبر�قة وبقبول من هند �أن تر�عي ظروفه و�أن تتحمله حتى يجتمعا. 

******
عندما يبد�أ �لحب مختلًفا يكون ذ� مذ�ق خا�ص ل نن�ضاه عبر �لزهرة 
د�خل  عمر  هدية  مع  نف�ضها  تعتزل  ر�ضوى  هي  ها  لع�ضقنا،  �لعمرية 
بد�ية  كلماته  في  �لنظر  وتمنع  وتتلم�ضه  �لكتاب  غالف  تنزع  غرفتها، 
من �لغالف �إلى �ل�ضفحة �لتي وجدت فيها خطاب عمر، ُده�ضت عندما 
ر�أته فكيف ت�ضلل خطاب �إلى كتاب ُمغلف من �لخارج بورقة بال�ضتيكية، 
�لعليا،  �لدولة  �أ�ضر�ر  � من  �ضرًّ تكت�ضف  وكاأنها  �لورقة على مهل  فتحت 
�أن و�ضعت وجهها  �إل  وحين وقع نظرها على كلمات عمر ما كان منها 
�لخطاب ومن  ”كيف و�ضع  نف�ضها  �إلى  بكلمات  بين كفيها وهى تهم�ص 
�لفقرة  مع  خطاًبا  ي�ضع  لأن  ع�ضقه  له  �أهَّ وكيف  �لفكرة؟  بتلك  له  �أين 
�لمف�ضلة لدّي بالكتاب؟ وكيف كانت ذ�كرته �لع�ضقّية متينة لأن يتذكر 

بها �لجزء �لمف�ضل لدّي من كتاب �ضيمون؟ 
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�لتي  �لإلكترونية  مو�طنه  غير  على  �لحب  ياأتيها  �أن  ر�ضوى  تمنَّت  َلَكم 
�أ�ضبحت معتادة فيبد�أ �لحب منها �ضريًعا وينتهى كما بد�أ عاجاًل، وها 

هو �أملها يتحقق �أمام قلبها. 

لكن ماذ� عنها؟ هل تحبه �أم ما ز�لت معجبه به فقط وباأفكاره �لموؤيدة 
عن  �لنظر  بغ�ص  ل�ضخ�ضه  تحبه  �أم  نقا�ضاته  �أتحب  �لمر�أة؟  لإن�ضانية 
�أفكاره في �ضيء ما �ضتظل عندها �لرغبة  �إذ� غير عمر  �أّي �ضيء؟ هل 
في روؤيته ومالقاته و�لنقا�ص معه؟ هل �ضتظل ُمنتمية �إلى �ل�ضعادة �لتي 
تنتابها حين ت�ضعر �أنه يتقرب منها �أو يغازلها ببع�ص �لكلمات �لمهذبة؟ 

هل ن�ضوة �لقرب منه �ضتبقى طوياًل؟ 

هل �أجيبه �أم �أتجاهل �لأمر وكاأن �ضيًئا لم يكن، وكاأني لم �ألتقي   -
وجع  على  ق��درة  من  لي  هل  لكن  �لتوقعات؟  لوجع  و�أتركه  بالخطاب، 

�ضخ�ص؟ ت�ضاءلت ر�ضوى 

مالقاة  عن  تعت�ضم  و�أن  حا�ضبها  تعتزل  �أن  ر�ضوى  قررت  �لأخير  فى 
على  فيلتب�ص  عمر،  يخ�ص  �أمامها  �ضيء  �أى  يذكر  ل  حتى  وهدير  هند 
قلبها �لأمر، بذلك �أعطت ر�ضوى مهلة لقلبها ولعو�طفها لتتعرف على 

�ضعورها �لحقيقي تجاه عمر. 

بعد ثالثة �أيام رغبت ر�ضوى في �لحديث �إلى عمر عبر حا�ضبها كعادتها 
ل  باأن  عهدها  وتذكرت  نف�ضها  على  �أم�ضكت  لكنها  �لأخيرة  �لأي��ام  في 
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َمَهٍل حتى ل تخرج منه  ت�ضير على  و�أن  �لحب  تت�ضرع في دخول معابد 
على عجل. 

عد�  �لمف�ضلة  �لكتب  ق��ر�ءة  في  نف�ضها  باإ�ضغال  �ضوقها  على  ��ضتعانت 
عمر،  وبين  بينها  ذك��رى  �أ�ضبح  �ل��ذي  ل�ضيمون  �لآخ��ر  �لجن�ص  كتاب 
وعندما كان �ل�ضوق يد�همها ويق�ضو عليها كانت تلجاأ �إلى �لجلو�ص بجو�ر 
و�لدتها و�أختها �ل�ضغيرة وُترهق نف�ضها كثيًر� حتى تن�ضغل عن �لتفكير 
�إليه، لكن في �لأخير ��ضتدت  فيه، قويت خم�ضة ع�ضر ليلة على �ضوقها 
عليها لهفة �لحب و�لتفت حول قلبها بقوة فما كان منها �إل �أن تقدم ورقة 

�إجابة قلبها و�أجابت نف�ضها في ن�ضوة” �أنا �مر�أة محبة”. 

دها �لذي كانت قد كتبه في زمن م�ضى، و�لذى  قررت �أن تر�ضل له تعهُّ
ت فيه �أن ل تدخل معبد �لحب على �ضرعة من  عت عليه و�أقرَّ كانت قد وقَّ

�أمرها. 

�أي�ضا �قتنت ورقة بي�ضاء لتكتب �إليه ر�ضالة وتر�ضلها مع �لتعهد لتعبر له 
عما في دو�خلها �إليه، كتبت تقول:

غلق  �أحكمت  لقد  مني؟  مقاومة  �أدنى  دون  قلبي  �إلى  ت�ضللت  ”كيف 
عا�ضمتي �لقلبية خوًفا من �أوجاع �لحب، فكيف �ضرقت مفاتيح �أقفالي 
�لتي  �لقوة  تلك  كل  لك  �أي��ن  من  �لأن��اق��ة،  تلك  بكل  د�خلي  وت�ضربت 
�أن تقر�أ  �أتمنى  �لع�ضق،  و�أفكر جديًّا في دخول رو�ق  �أتعلق بك  جعلتني 
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�لتعهد �لمرفق مع خطابي �لأول جيًد� و�أن ُتطيل �لنظر فيه، و�ن قبلته 
و�أن تر�ضل لي تعهدك وتوقيعك عليه، فلربما تعر�ضنا  ُتوقعه  �أن  �أتمنى 
يُرق  لم  و�إن  علينا.  �ضاهًد�  تعهدنا  فيكون  يوًما  �لعاطفية  للوعكات 
وحب،  وفكر  �حتر�م  فالحياة  فكٍر؛  من  بيننا  ما  ف�ضاأحترم  �لتعهد  لك 
و�لأخير لي�ص �ضرط له �أن يكون نوًعا و�حًد� فقط، فحب �ل�ضد�قة �ضيء 

ر�ئع، �نتظر توقيعك �أو �ضد�قتك... 

 �لمخل�ضة 

 ر�ضوى هالل 

�لقدر  يكون  �أن  وتمنت  جو�رها  �إلى  و�لتعهد  �لخطاب  ر�ضوى  و�ضعت 
حليًفا لها حتى ت�ضتطيع �أن تعطي تلك �لأور�ق �إلى عمر، �نتظرت يوم، 
�أختها هيام، هيام  �إلى حفل زفاف  �أن دعتها هدير  �إلى  �أ�ضبوع  �ثنان، 
مع  يتقارب  وطموحه  فكريًّا  معها  يتو�فق  ح�ضن  �أن  هدير  �أخبرت  �لتي 
عن  هدير  ت�ضائلت  حينها  هادئة.  �أ�ضرة  تكوين  في  �لب�ضيطة  �أهد�فها 

�لحب؟ 

- فليتعمق �لحب بيننا على مهل، �أنا معترفة �أني معجبة بح�ضن و�أني في 
طريقي �إلى حبه ومن بعده ع�ضقه. علَّقت هيام. 

- �لع�ضرة قد ل توؤدي �إلى �لحب؛ و�إل �ضتكوني �مر�أة نادرة �لحظ بر�ضا 
�لحب عنِك وغزوه قلبك عن طريق �لإعجاب و�لع�ضرة. قالت هدير.



�ألقت هيام بج�ضدها في ح�ضن �أختها وقالت:

�، لن �أخفي عليِك تعلقي  - �أنا معجبة به �أكثر من ذي قبل، وتعلقت به جدًّ
ربما  وْعيه،  بهدوءه،  ُمعجبة  ُمعجبة،  بدرجة  بل  ُمحبة  بدرجة  لي�ص  به 
ا عدم تهوُّره في �لأحالم و�لطموحات، تحول �إعجابي به في �لفترة  �أي�ضً
�لأخيرة �إلى �إعجاب �ضديد، فلتدعم �لع�ضرة �لإعجاب �ل�ضديد لي�ضبح 

ا ومنه ع�ضًقا. حبًّ

حينها تب�ضمت هدير وقالت �أتمنى لِك �ل�ضعادة، فربتت هيام على كتف 
�أختها وقالت” �ضيدخل قليى بيًتا من ع�ضٍق في وقٍت لي�ص بالطويل”.

هكذ� �ختارت هيام حياة ب�ضيطة باإعجاب في طريقه للحب كما تعتقد 
وكما تتمنى، وهكذ� �نتوت �أن تدعم طموح ح�ضن �لب�ضيط و�أن ي�ضير� في 

، فهما �تفقا �أن �لحياة ل توؤخذ بالقوة و�إنما بالتروي. �لحياة بتروٍّ

جاء حفل �لزفاف وقد كانت �لحفل في محافظة ح�ضن، ركبت ر�ضوى 
�ضيارة قد �أتى بها و�لد هدير للمعازيم كي يرفع عنهم عناء �ل�ضفر خارج 

�لقاهرة.

جل�ضت ر�ضوى ما يقل عن ع�ضر دقائق وهى تحاول �لإت�ضال بهند �لتي 
�أن يلتقيا عند منزل هدير. و�لتقت عينيها بهند حين  قد �تفقت معها 
كانت تتح�ض�ص حقيبتها �لتي ل ُتخرج منها �لأور�ق �لتي تود �أن تعطيها 

لعمر. 
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بعد �أن حيَّت هند ر�ضوى جاءت �إليهما و�لدة هدير و�أخبرتهما �أن هدير 
�ضتلتقي بهم في قاعة �لحفل حيث �إنها ذهبت منذ �ل�ضباح مع هيام. 

جل�ضت ر�ضوى �ضاردة �لفكر كانت تتمنى �أن يكون عمر مع هند بحجة 
تو�ضيلها كما فعل ذلك في مو�قف �ضابقة. 

�لأ�ضياء  في  نفكر  �أن  �أو  جيًد�،  نرى  �أن  ن�ضتطيع  ل  �إليهم  ن�ضتاق  حين 
م كل �ضوٍء، وهذ� ما  بدقة، كل ما نفعله �أنهم حين يخالفون توقعاتنا نتوهَّ
فعلته ر�ضوى، توّهمت �أن عمر قد ملَّ غيابها عليه في �لرد، فلربما كان 
يود �أن ل ُتطيل عدم �لإجابة عليه و�أن تبتكر �لو�ضائل �لمو�ضلة �إليه كما 
�بتكر هو، �أو ربما �عتقد �أن �إطالتها في عدم �لرد عليه ما هو �إل موؤ�ضًر� 

لعدم قبولها. 

على كل حال �نتهى حفل �لزفاف وذهب �لجميع بعد �أن باركو� للعرو�ضين، 
وحين لم يتبقى على” رم�ضي�ص” �إل ع�ضر دقائق دق هاتف هند فو�ضعته 

بد�خل حقيبتها دون �إجابة وت�ضاءلت ر�ضوى لأول مرة:

- من؟ 

-عمر، �أجابت هند بتلقائية. 

�ضمتت ر�ضوى وكاأن �إجابة هند �ضَفَعتها، وكاأنها تود �أن تطلب منها �أن 
تجيب عليه لعله يطلب �أن ياأتي ليقوم بتو�ضيلهما. 

وفى دقة �لهاتف �لثالثة �أجابته هند ور�ق لر�ضوى ما �أخبرتها هند به 
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تاأخر”.  قد  فالوقت  هدير  منزل  عند  �ضينتظرنا  ”عمر 

ا  حيَّ �أن  بعد  وذل��ك  �لجميع  على  �ضريًعا  ر�ضوى  �ضلمت  و�ضولهما  بعد 
ر�ضوى  فاتخذت  �لم�ضروبات  من  ا  بع�ضً لي�ضترى  وذهب  �لجميع  عمر 
من �ن�ضغال هند بال�ضالم على �أ�ضرة هدير ومن �ن�ضغال عمر بال�ضر�ء 
لكن  عمر،  مقعد  على  �لأور�ق  وت�ضع  �ل�ضيارة  نحو  تذهب  لأن  فر�ضة 
ورغم  مغلقة.  �ل�ضيارة  �أبو�ب  وجدت  عندما  �لياأ�ص  �إلى  خطتها ذهبت 
�إلى جو�رها  ذلك جاءت معها �لأقد�ر حين �ضمحت لها بو�ضع �لأور�ق 
فلم  دقائق،  بب�ضع  منزلها  �إلى  ت�ضل  �أن  وقبل  �ل�ضيارة  دخلت  �أن  بعد 

ي�ضعر بها �أحد ل هند ول عمر.
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الفصل السادس
السالم  ُأه��ِدي��ك  واح��د،  ط��رق  من  العشق  جبروت  إل��ى 

فأهديني رحيلك.
ن رحل دون أسباب منطقية، لكن  بالمنطق علينا الُبعد عمَّ

عمى الحب ال ُيمكُِّننا من فعلة الرحيل.

على  بل  به،  تليق  ل  لأنها  �إليه  حبها  من  �ضنو�ت  �أرب��ع  تن�ضى  �أن  عليها 
”يحيى  �ل�ضيد  �أبيه  ثر�ء  مع  تتنا�ضب  ل  �لإجتماعية  حياتها  �لأ�ضوب 
�لر�مى”، �أما عنها فهى �بنة �لعم ”ح�ضن” بو�ب �لعمارة �لتي ت�ضكن 

فيها هند و�أ�ضرتها.

�لت�ضعة  ذ�ت  فرقية  منها،  رغبة  ع��دم  على  �لعلوم  كلية  رقية  دخلت 
وت�ضعون في �لمائة في �لثانوية �لعامة كانت تود �أن تلتحق بكلية �لطب 
كما �لتحقت زميالتها وكما �لتحقت هند �لتي ت�ضابهها في �ل�ضن وفي 
تلك  كل  به  �ضتدر�ص  �لذي  بالمال  لها  �أين  من  لكن  �لدر��ضية،  �ل�ضنة 
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�ل�ضنو�ت، عندما باحت لهم في غرفتهم �ل�ضغيرة �لتي ت�ضكن بها هي 
و�أخو�تها �لثالثة �ل�ضغار وو�لدتها وو�لدها �لُم�ضن عن رغبتها بدخول 
�أعو�م كغيرها من �لكليات وعندما  �أربعة  �أن �لكلية  كلية �لطب ح�ضبو� 
�لكبير  ومجموعها  بنجاحها  و�لدها  �ضعادة  �نقلبت  �ل�ضورة  �أو�ضحت 
و�إن  وحتى  لرقية،  بالمال  ياأتي  �أين  فمن  وح�ضرة،  �ألم  في  �نعز�له  �إلى 
�أين له  �إلى رقية و�إن �كتفت به فمن  �ل�ضهر  �دخر كل ما يك�ضبه خالل 
�نحنى ظهرها  �لتي  وو�لدتهم  �ل�ضغار  �أطفاله  على  �لم�ضاريف  ببقية 

من خدمة �ضكان �لعمارة؟ 

و�أن ل  �ضنو�ت،  �أربع  كلية ذ�ت  �أن تدخل  تقرر  �أن  �إل  رقية  ما كان من 
�لطب  كلية  �ضتدخل  و�لتى  �لمجموع  في  ت�ضاويها  �لتي  هند  �إلى  تنظر 
�لختيار  في  رقية  لت  تمهَّ عليه”،  �ضاأقدم  فيما  �لخير  ”لعل  وقالت 
و�ختارت كلية �لعلوم وقبل �أن تنطق لو�لدها با�ضم �لكلية �لتي �ضتدخلها 
�أخبرته �أنها �ضتعمل �إلى جو�ر �لدر��ضة، و�أن �لأمر �ضيكون �ضهاًل، و�أنها 
تحب �لعلوم كما تحب �لطب، وكتمت في نف�ضها �أن كلية �لعلوم �ضتحتاح 
و�لدها  ي�ضعر  ل  كي  �لأمر  تو�ضطت  لكنها  بالقيل،  لي�ص  مال  �إلى  ا  �أي�ضً
بال�ضيق و�لآ�ضى و�لعجز �لتي ر�أته في عينيه منذ �أن علم �أنها ترغب في 

دخول كلية �لطب. 

من  قريب  لطبيب  ك�ضكرتيرة  �لعامة  �لثانوية  �ضيف  في  رقية  عملت 
ع�ضر  �لثانية  وحتى  م�ضاًء  �ل�ضابعة  �ل�ضاعة  من  عملها  مو�عيد  �ضكنها، 
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لكنها  بالإرهاق  �ضعرت  ثلثمائة جنيه،  تتقا�ضى حو�لي  وكانت  �ضباًحا، 
كانت �ضعيدة �أنها كونت ما يقرب من ت�ضعمائة جنيه خالل �لثالثة �أ�ضهر 

�لمنق�ضية.

بد�أت �لدر��ضة و�لتحقت رقية بكلية �لعلوم وحافظت على عملها بجو�ر 
خالل  تتقا�ضاه  مما  ومو��ضالتها  كتبها  على  تنفق  و�أ�ضبحت  در��ضتها 
�ل�ضهر وتكمل مما �دخرته في �إجازة �ل�ضيف، هكذ� �أتمت رقية ف�ضلها 
�لدر��ضي �لأول دون �أن ت�ضعر باأي �ألم �ضوى �لتخلي عن حلمها بالدر��ضة 

في كلية �لطب. 

******
وعدتها �لدكتورة ”مريم” و�لتى تعمل في �أحد �أق�ضام كلية �لعلوم و�لتى 
�ضت لرقية مادة بالف�ضل �لدر��ضي �لأول من عامها �لأول �أن تجد  قد َدرَّ

لها عماًل �أن�ضب من عملها في �لعيادة بر�تب �أعلى. 

رت �لأقد�ر ذلك، فعندما  عرفت �لدكتورة ”مريم” ق�ضة رقية حين قرَّ
عن  تبحث  و�أن  �لمعالج  طبيبها  عن  مريم  �لدكتورة  تتخلى  �أن  قررت 
غيره لأنها ت�ضعر �أنها ل تتح�ضن باأدوية طبيبها، كان �لقدر قد �ختار لها 
�لدكتور �لذي تعمل عنده رقية وعند دخول ”مريم” �إلى �لعيادة ما كان 
من رقية �إل �أن رحبت بها ترحيًبا �ضديًد�، لكن على �لرغم من ترحيب 
رقية بالدكتورة مريم �إل �أنها لم تتذكرها وما تذكرتها �إل عندما دخلت 



126

وقع  �أن  بعد  فتذكرتها  �لك�ضف  �أي��ام  من  يوم  ثالث  في  �لمحا�ضرة  لها 
نظرها عليها فا�ضتوفت مريم رقية بعد �نتهاء �لمحا�ضرة و��ضتف�ضرت 
�أن  �إل  رقية  من  كان  فما  �لدكتور  عيادة  في  تو�جدها  �ضبب  عن  منها 
�ضردت لمريم �ضبب دخولها كلية �لعلوم و�ضبب عملها في تلك �لعيادة، 
�أن �لحديث مع مريم  �أنها �ضعرت  �إل  لم تكن رقية ت�ضرد حياتها لأحد 

ي�ضعرها بالر�حة و�لأمان بل بالقوة �أحياًنا. 

بعد �أن حكت رقية �ضبب عملها عند �لدكتور رغم �حتياجها للوقت في 
�لمذ�كرة وعدتها �لدكتور مريم باأن تجد لها عماًل في مجالها حتى و�إن 
�متحانات  �نتهاء  وبالفعل مع  �أن تكمل در��ضتها.  �إلى  ا  �إد�ريًّ كان عماًل 
�لف�ضل �لدر��ضى �لأول فاجاأت �لدكتورة مريم رقية باإيجاد عمل �إد�رى 

لها في �إحدى �ضركات �لأدوية و�لتى يمتلكها �ضاحب و�لدها. 

عندما  طموح  من  بجناحين  وط��ارت  حلٍم  من  بيانو  على  رقية  عزفت 
�ضاعات  وعدد  �لأعلى،  �لر�تب  ذي  �لجديد  �لعمل  عن  مريم  �أخبرتها 

نها من �لدر��ضة ب�ضكل �أف�ضل.  �أقل، وبجهد �أقل، و�لذي �ضُيَمكِّ

من  �متلكت  ما  بكل  �لأول  �لدر��ضى  �لف�ضل  �إج��ازة  خالل  رقية  عملت 
�أمل لأن يكون عملها �لجديد بد�ية ر�حة لو�لدها من عناء �لعمل؛ فهذ� 

�لرجل �لم�ضن من حقه �أن ي�ضتريح في كبره قلياًل.

�إلى جناح من حب، ففي منت�ضف  �ل�ضعادة بعملها �لجديد  ومن جناح 
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و�أحبته.  ها  �أحبَّ �لعلوم  بكلية  �لأول  عامها  من  �لثاني  �لدر��ضي  �لف�ضل 
لم تن�ص �ليوم �لذي قال لها فيه ”�أحب بر�ءة وجهك وروحك”. طارت 
لها  وحين عزف  بحبه  لها  يبوح  �أن  تنظر  كانت  لأنها  بقوله  فرًحا  هي 
”با�ضم” على �أوتار �لحب ما كان منها �إل �أن بادلته �لعزف على جيتاٍر 

من لهفٍة لحبه. 

******
غادر فر��ضه بعد ليلة حزينة ق�ضاها في �لتفكير، �أ�أخطاأ هو حين �أر�ضل 
بلد  في  حبه  عن  �لإن�ضان  يعبر  �أن  �أُج��ْرم  �لخطاب،  بذ�ك  ر�ضوى  �إلى 
�ضرقي؟ ما �لحمق في ت�ضرفه؟ لم يكن يريد عمر �أي �ضيء �ضوى �لإجابة 
�أو بالرف�ص فيتفقا على  �أ�ضعد �لنا�ص  على طلبه �ضو�ء بالقبول في�ضير 

�لإحتر�م فيما بينهما.

نزل عمر من �لمنزل وهو يحمل حقيبة عمله �ل�ضود�ء وكاأنه يحمل فوق 
كتفه كل هموم �لدنيا. فتح عمر باب �ل�ضيارة ودخل �إلى مقعد �لقيادة، 
�لأور�ق  �لخلفي وجد  �لكر�ضي  في  �لحقيبة  ي�ضع  لأن  منه  وفي محاولة 
من  فغ�ضب  يده  تلقتطهم  �أن  قبل  فيها  ر�ضوى  ر�ئحة  و��ضتم  �لغريبة 

ا �لع�ضق يعمي �لتفكير. غباءه كثيًر�، حقًّ

ما هذ� �لغباء �لذي حل بي؟ ع�ضت ليلة تعي�ضة بكل �ألو�ن �لوجع ولم �أفكر 
لبرهة �أن ر�ضوى من �لممكن �أن تكون قد و�ضعت �لأور�ق بجو�رها في 
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�ل�ضيارة؟ علق عمر على حالته. 

�لأور�ق  فتح  حينما  عمر  حالة  كانت  �ل�ضماء؛  من  نجاٍة  على  وقع  كمن 
�تجاه  ووقع نظره على رد ر�ضوى، وكفرحة طفل ر�ح يقود �ضيارته في 
ع على �لتعهد �لمر�د ل لير�ضي ر�ضوى بل لأنه يتفق  عمله وفور و�ضوله وقَّ
عبر  يتناق�ص  ول  لر�ضوى  حبه  يجّف  �أن  يود  ل  فهو  و�أفكاره  بنوده  مع 

زهرة عمره وحتى بعد موته.

وعد عمر نف�ضه �أمام �هلل و�أمام �لع�ضق �أن يحافظ على ر�ضوى و�أن يكون 
لها �ضكًنا ورحمة وقلًبا تركن �إليه في كل �أيامها وكتب لها ورقة جديدة 

مرفقة مع توقيعة على �لتعهد: 

�أن  �أعاهدك  �لمنق�ضية،  �لأيام  في  �ضوًقا  فتِك  تلهَّ ر�ضوى  "عزيزتى 
�أفكارك  ة  قد�ضيَّ �أحترم  و�أن  �أحالمك،  رجل  في  رغبِت  كما  لِك  �أك��ون 

و�أن �أهبك من �لع�ضق �أف�ضله، �أود �أن �أر�ِك.. هل لي ذلك؟” 

 �لمخل�ص لِك

 عمر 

هكذ� �ختتم عمر خطابه برغبة مقرونة باحتر�م لرغباتها. 

******
�إلى جبروت �لع�ضق من طرف و�حد، �أهديك �ل�ضالم فاأهديني رحيلك، 
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و�أن  و�ح��د،  ط��رف  من  حب  في  نف�ضه  �لإن�ضان  ُيدخل  �أن  �أق�ضى  فما 
يتر�ق�ص وحده على حبٍل من ع�ضٍق دون �أن يكون له �ضريًكا للرق�ص على 

�أنغام مو�ضيقى �لحب. 

�ضوى  لهم  لي�ص  ع�ضاق  مدينة  في  نف�ضها  �أدخلت  هدير...  فعلت  هكذ� 
�لوحدة وني�ص، �عتادت هيثم �أو ربما ع�ضقته، �لمهم �أنها دخلت من باب 
�لأوهام با�ضم مزيف ومعلومات غير �ضحيحة، �عتادت �لحديث معه عبر 
�لما�ضنجر  عبر  �لم�ضاء  وفي  �لهاتف،  على  �ل�ضباح  في  �لإلكترونيات، 
و�لو�ت�ص �آب، تعلقت بحب من زجاج فبَغْلق �لهاتف يغلق �لحب، وبغلق 

�لحا�ضب يدخل �لع�ضق نْع�ص �لفر�ق. 

يكتمل  فال  �لوجع  حد  عليه  �عتادت  لكنها  بحبه  هيثم  لها  ُي�ضرح  لم 
يومها دون حديثه عبر �ضا�ضات من وهم. وفي �آخر مكالمة على �لهاتف 
�إليها، لكنه لم  �أن تعرف �ضعوره بالن�ضبة  �أن ير�ها، حاولت  طلب منها 
تحب  �لتي  �لفتاة  يعرف  �أن  وي��وّد  معها  �لنقا�ص  يحب  باأنه  �إل  ي�ضرح 

�لرجل �لمفكر -على حد تعبيرها. 

و�لمفكرين  و�لفال�ضفة  �لمادية  �لأفكار  يحب  هيثم  �أن  هدير  تعترف 
هذ�  كل  من  �لرغم  وعلى  قلياًل،  �إل  �لمثالية  �إلى  ينتمي  ول  �لماديين 
�إنه  ”�لمهم  قائلة  ذلك  لنف�ضها  وب��ررت  به  ترتبط  �أن  لو  هدير  تمنت 
بيفكر ومهتم بالمعرفة ده في حد ذ�ته ميزة ممكن �أتخلى عن �أي حاجة 
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بعدها”. 

در�ضت هدير �لأمر، هل تر�ه وتك�ضر قاعدة �لخوف من مقابلته فلربما 
�لرجل  �أن  قيل  فقد  لها،  �لآخ��ر  هو  فينجذب  تلقاه  بعدما  �لأم��ر  يتغير 
يع�ضق بعينيه، فربما يكن �لحظ حليًفا لها وتدخل محر�ب �لحب ويغفر 
لها هيثم كذبتها عليه في ��ضمها وهاتفها وغيره، وعندما طماأنت نف�ضها 
وقررت مقابلته وجدت ما ل ترغبه فلي�ص كل ما نفكر فيه يمكننا تنفيذه 

طنا له.  بنف�ص �لنمط �لذي خطَّ

فعندما قررت مالقاته �ختفى هو، �أغلق كل و�ضائل �لت�ضال بها، وك�ضر 
كل ما في هدير من �أمل وحلم وتعود عليه. 

ووجع  هيثم  على  تعوُّدها  وجع  وجعين؛  في  �أ�ضبحت  هدير  هي  هكذ� 
تفعل؟  ماذ�  �إليها.  يتقدم  عري�ٍص  كل  مع  بالزو�ج  عليها  �أهلها  �إلحاح 
وم�ضتقبل -من  م�ضتقر  تتزوج من عمل  باأن  لمياء  كما ر�ضيت  �أتر�ضى 
�أين هي لمياء �لآن، هي في جحيم عدم  وجهة نظرهم- هادىء، لكن 
�لتي  �لم�ضاكل  �أحد  على  يخفى  ل  �لتي  �ل�ضتقر�ر، هي  وعدم  �لتفاهم 

بينها وبين زوجها ”علي”. 

زوجة  ل  �لمال،  �ضوى  �لكون  في  �ضيء  ب��اأى  يهتم  ل  �ل��ذي  "علّي” 
كم  �أك��ث��ر،  م��ال  جلب  هو  يهمه  ما  كل  تهمه،  �ل���ولدة  حديثة  طفلة  ول 
ا عدم �لر�ضا مر�ٌص يجب  يخ�ضر �لن�ضان حياته عندما ل ير�ضى، حقًّ
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�أن ن�ضتغفر �هلل ليحفظنا منه. 

رت هدير جيًد�، وتو�ضلت �إلى �أن ُتقيم من عدم ��ضتقر�ر لمياء  �أخيًر� فكَّ
في �لزو�ج حجة لعدم �لت�ضرع في �أمر زو�جها، هكذ� �ضكنت هدير �أبويها 
في �أمر زو�جها، وبالفعل رف�ضا �آخر �ضخ�ص تقدم لخطبتها بعدما كانا 
متم�ضكْين به، نجحت هدير في ت�ضكين �أهلها، لكن من �أين لها �أن ُت�ضكن 

وجعها في �أمر مو�عدتها بل ربما حبها لهيثم؟ هكذ� ت�ضاءلت هدير. 

******
ع  ُيو�عدها للقاء تكون كطائٍر مغرد في �ضماء �لع�ضق، وحين يتمنَّ حين 

عنها في �لحديث ت�ضبح كطائٍر مذبوٍح وقع تحت �أقد�م �لأوجاع. 

حمقاء هي ل ترى �إل �أنها تحبه، ُعميت عن �أن للع�ضق �حتر�مه وكر�مته 
ومن �أتى على كر�مة و�حتر�م �لآخر لم يكن بُمحب. 

هند  جل�ضت  مر�وغة  �لآخر  و�لطرف  ع�ضق  �أطر�فها  �أحد  مائدٍة  وعلى 
ونور يتحدثان، �دعى هو �أنه ل ي�ضتطيع �أن يعي�ص بدونها ولكن كيف وهو 
ا  كل يوٍم في �ضاأن؟ فيوٌم ُيحادثها ويوٌم يمتنع عنها، وتارة ي�ضنع لها حبًّ

من خيال وتارة �أخرى ُيميُتها هجًر�، هل للعا�ضق مقدرة على �لبعد؟ 

�ضرد هو فت�ضاءلت هي: 

-مالك ؟ 
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- ل �ضيء، �أجاب هو.

ت في �ل�ضوؤ�ل عما به، فاأجاب: �ألحَّ

- و�لدى مري�ص ول �أخفي عليِك �أحتاج �إلى �لمال فهو قارب على �لخروج 
من �لم�ضت�ضفى وما معي ل يكفي ل�ضد �حتياجات �لخروج. 

ت�ضرعت هي ولم تفكر �إل باأن �لحب ت�ضحية، ولم تِع �أن �لت�ضحية تكون 
للعا�ضق �لحق ل �لعا�ضق �لو�هم. 

ربَّتت على يده هند وقالت:

بالعمل  �لتحقت  �أن  منذ  �دخرتهم  جنيه؛  �أل��ف��ْي  من  يقرب  ما  معى   
�أن �نق�ضت �ضنة �لمتياز �لخا�ضة بي، ثم �ضحكت وقالت  �لجديد بعد 
وقالت  حديًثا  �لجد  من  �تخذت  ثم  بجد�رة،  �لطب  مهنة  �أمار�ص  �لآن 

�ضدقنى ل �حتاجهم �لآن. 

و�ضع �إ�ضبعه على �ضفتيها ُم�ضكًتا �إياها، و�دعى �أنه يف�ضف�ص لها ما به 
لأنه يرتاح بالحكي �إليها، ل لأن ياأخذ مالها.

غ�ضبت هي وَدَعْت على نف�ضها بالموت �إن لم ياأِت لها في نف�ص �لمكان 
بل  ها هو طوياًل  يعار�ضً لم  �لمنزل،  بالمال من  له  لتاأتي  غًد�  و�لموعد 
ا  و�فق هو على �أخذ ماٍل من حمق عا�ضقة، فبدًل من �أن يكفيها هو حبًّ

�أنق�ضها ماًل وع�ضًقا. 

******
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قبلة  و�أودعها  عليها  تعرف  �أن  منذ  مرة  لأول  �لمنزل  �إلى  نور  �أو�ضلها 
�تكاأت  ذ�ك��رة  من  فر��ص  وعلى  جبينها.  على  �ياها  و��ضعا  �ضجن  من 
بجو�رها،  جنيه  و�لألفي  �أمامها  من  و�لع�ضق  مقلتيها  في  و�لدمع  هند 
لما �دخرته من عملها  لنور عن عدم �حتياجها  ربما حين باحت هند 
كان من باب عهد �لحب، لكنها �لآن تفكر وتتذكر وتلب�ص رد�ًء من حزن 
�لذكريات، ذكريات منزلها وهو يت�ضع لو�لدها وو�لدتها و�أخوها عمر، 
تذكرت حين كانو� يجل�ضون على مائدة �إفطار و�حدة تنطق با�ضم بابا 
في �أمان وماما في حب وعمر في �أخوة، لكن �أين �لآن هو و�لدها، يعي�ص 

منذ �أن �نف�ضل عن و�لدتها �ل�ضيدة ”�ضامية” في �ألمانيا. 

ر�أته  قد  فيها،  ر�أته  مرة  �آخر  متذكرة  وجنتيها  على  دمعة  هند  ذرفت 
في حو�ر �ضحفي له في �إحدى �لمجالت مع �ضخ�ضية مرموقة، فال�ضيد 
�أين  �لعالمية، لكن  �إحدى �ل�ضحف  ”كريم �ضدقي” يعمل �ضحفيًّا في 

هو من �أولده و�أين هم منه؟. 

هو �لرجل �لطموح �لذي ل ياأبه باأي �ضيء �ضوى عمله ومركزه وطموحاته، 
ل �ل�ضفر �إلى �لخارج رغم معار�ضة زوجته لذلك لأنها  �لرجل �لذي ف�ضَّ
هي �لأخرى تحب عملها وترغب في �لتقدم فيه ول ترغب في ترك بلدها 

ل ل�ضيء �ضوى لطموحاتها �لعملية. 

م�ضوؤلية  �أدنى  دون  ينف�ضال  �أن  وقرر�  كل جميٍل  بيع  على  �لإثنان  �تفق 
�أمام طفلين ل يحتاجان من �لحياة �إل �أمان �أب وحنان �أم. 
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و�ليوم تتم�ضك هند بنور رغم كل ما يفعله من ق�ضوة وهجر رغم �إماتته 
له على طريقته و�إرجاعها �إليه بمجرد �إر�دة منه، تخ�ضى هي �أن يتركها 
�أمان هي تتحدث عنه وت��ر�ه، لربما  �أي  �أم��ان، لكن  �أى حفنة  فال تجد 
هي تحتاج �لأمان حتى و�إن كان وهميًّا، حتى و�إن جاء يوم و�نقطع �آخر؛ 
�لمهم �أن ل يهجرها �ل�ضعور بالأمان �إلى �لأبد، تخ�ضى �أن تترك نور فال 
تجد كلمات من حنان و�أمان فتخ�ضر تقطعه في �لو�ضل، وربما لو تركته 

لما وجدت من بعده �أي �ضخ�صٍ يعطيها �أمان من قريب �أو من بعيد.

هكذ� هي تفكر تفكيًر� عليه غ�ضاوة �لظروف و�لع�ضق، وهكذ� هي �لآن 
تقع في محارم �لحب �لو�هم فتتخذ من �لمال عكاًز� لأن ير�ضى بها نور 
عندما تخبره �أن و�لديها منف�ضلين فيتذكر حينها وقوفها بجو�ره، لكن 
هل �لُمحب �لحقيقي ُتِهّمه تلك �ل�ضكلّيات وتلك �لظروف �أم �أنه يرغب 
في �لقرب ممن �أحب دون �أن يهمه �أي �ضيء حتى و�إن كان عاجًز� ل �أبويه 

منف�ضلين فقط؟ �ضحًقا للمجتمع �لذي ياأخذ �أحدهم بذنب �لآخر. 

هكذ� كان منطق هند؛ منطق يجب �أن يطرق على ر�أ�ضه بمطرقه لتفيق 
و�أكثر  �أكثر  منها  يتقرب  بد�أ  و�لذى  فيه. دخل عمر على هند  مما هي 

فوقع نظره على �لمال �لذي بجو�ر هند ت�ضاءل:

- ما هذ� ؟ 

�أجابت هند في تلعثم:

- ما �دخرته من عملي في �لفترة �ل�ضابقة. 
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- �إًذ� لما ترِم بهم هكذ�، �أل تحتاجينهم؟ �ضحك مع �ضوؤ�له. 

�أخذت هند �لمال وو�ضعته تحت و�ضادتها و�ضحكت في �إخفاٍء لالأمر: 

- �ضيبك �نت من �لفلو�ص، �نته عاوز تقولي حاجة �ضح؟ 

�أن  منِك  لأطلب  بالم�ضت�ضفى، جئت  تعملين  و�أن��ِت  روؤيتك  في  �أرغ��ب   -
�أذهب معِك غًد�. 

ردت هند بمز�ح:

�أربع �ضنين وهاخدك معايا  �بني وعندك  �أنا مامتك مثاًل و�نت  - هو� 
و�أقولهم ده �ضبط فّيا. 

من  �لإنتهاء  بعد  �لم�ضت�ضفى  �إلى  �ضيذهب  عمر  �أن  على  و�تفقا  �ضحكا 
عمله ويو�ضلها معه �إلى �لبيت، هكذ� كان عمر يفت�ص عن �أي و�ضيلة يرى 

بها ر�ضوى لُيعطيها توقيعه وخطابه وكي ينتع�ص بروؤيتها.

�أن ينهي عمله مبكًر� كي يلحق بهند في �لم�ضت�ضفى فو�ضل  تعمد عمر 
قبل �نتهاء هند من عملها ب�ضاعتين.

�أنه �ضيخرج لإجر�ء  ج  دخل �إلى هند وجل�ص معها ع�ضر دقائق ثم تحجَّ
مكالمة تليفونية.

بهند لكن حلمه  �لخا�ضة  �لك�ضف  �أنه �ضيجد ر�ضوى في غرفة  ظّن هو 
هبط من �ل�ضماء �إلى �لأر�ص. هكذ� هو �لعا�ضق يقف على حدود �لحلم 
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ول ينتمي �إلى �لو�قع بجملته. 

قد قالت له هند من قبل �إنها تعمل مع هدير ور�ضوى في نف�ص �لم�ضت�ضفى، 
لتخ�ض�ضهم  نظًر�  و�ح��دة  ك�ضف  غرفة  في  �لثالثة  �ضيجد  �أن��ه  فظن 
�لو�حد، لكنه عا�ضق ل يرى �لأمور بعين �لو�قع و�إنما ير�ها بعين �لتمني. 

ر �أيْدخل �إلى  جل�ص عمر ينفث دخان �ضيجارته على باب �لم�ضت�ضفى، فكَّ
هند وي�ضاألها مبا�ضرة عن ر�ضوى، لكن �لقدركان حليًفا له تلك �لمرة 
له، فقد �ضمع �أحد �لمر�ضى تتحدث �إلى �أحد ذويها وتخبره �أنها �ضتدخل 
للك�ضف عند �لدكتورة ”ر�ضورى” قائلة له” دي �يديها تتلّف في حرير” 
هكذ� هبطت لعمر تلك �لمري�ضة كنجدة �أمل فترقب هو �ضير �لمري�ضة 
و�أكمل طريقه خلفها فتوقفت هي عند �لغرفة �لمقابلة لغرفة ك�ضف هند 
فتوقف هو �لآخر، ها هي كانت على ب�ضع خطو�ت منه لكن رْبكة �لعا�ضق 
و�رتبك  روؤيتها  عدم  من  �لخوف  هاجمه  فقد  �لنظر  ُيدقق  تجعله  لم 

ف�ضاع منه �لتفكير �ل�ضحيح. 

كيف يدخل لها؟ كيف يحادثها؟ �أيدخل بتذكرة ك�ضٍف وحينها يكون قد 
خان �أحد هوؤلء �لمر�ضى في وقتهم للدخول �إلى غرفة �لك�ضف؟. 

ر في �لأخير �أن ينتظرها حتى تخرج هي على مهل.  قرَّ

بعد ما يقرب من �ضاعة خرجت هند ووقفت ُتفت�ص عن �أخيها وعندما لم 
تعثر عليه �أخرجت هاتفها من حقيبتها �لبنية مت�ضلة به: 
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- �أيو� يا عمر �نته فين ؟

�أجابها �أنه فقط كان يغ�ضل وجهه و�أنه فوًر� �ضي�ضل عندها.

ظل عمر و�قًفا عند غرفة ك�ضف ر�ضوى ع�ضر دقائق �أخرى لكن �لأماني 
ل تتحق بمجرد �أن نطلبها. 

تزعجه �لإت�ضالت �لو�ردة من هند ويُتوق �إلى روؤية ر�ضوى فماذ� يفعل 
ل�ضوقه كي يهد�أ قليال.

�أن تنتظر  اها بعينه  �أمام هند يترجَّ �أمل ووقف  جرَّ عمر قدميه بخيبة 
ب�ضبب  �ل�ضيق  هند  في  ��ضت�ضعر  لكنه  ر�ضوى،  �ضتخرج  متى  له  تقل  �أو 
تاأخره عليها فقال ”طب يال بينا، متزعلي�ص”، ثم �ضمت وبعدها ت�ضاءل 
عن رغبتها في �أن تنتظر �ضديقتها ليقوما بتو�ضيلها كالعادة في �لفترة 

�لأخيرة”. 

- هو� فيه حاجه ول �إيه؟ علقت هند. 

- ول حاجه ول بتاع يال بينا.. قالها عمر مازًحا.

بعد �أن ��ضتوقفت هند �أخيها عمر �ت�ضلت على ر�ضوى فاأعلنت لها �أن 
�أمامها خم�ضة ع�ضر دقيقة لتنتهي من عملها. لم تخبرها هند �أن عمر 

موجود لكنها قالت”�أنتظرك عند بو�بة �لأمن”. 

قال  طبيعي  �لأم��ر  �أن  وليظهر  ر�ضوى  مع  �لحديث  هند  �نتهت  �أن  بعد 
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بها؟  بالإت�ضال  تقومي  �ألن  ”وهدير 

- لغة عربية �لآن ؟ علقت هند 

فاأو�ضح عمر �أنه يحب ما تحب �أخته، فمزحت هي:

- بل ما يحب �أ�ضدقاء �أخته.

دت هند ثم قالت: تنهَّ

- على كل حال لم تاأِت هدير. 

�أهكذ� يكون �لعا�ضق مف�ضوًحا بت�ضرفاته وبعيونه، �أم �أنه هو فقط من 
من  ماأمن  في  لي�ص  و�أن��ه  �ضره  تعرف  �لنا�ص  كل  و�أن  مر�قب  �أنه  ي�ضعر 

�لخ�ضو�ضية. 

�نتظر عمر �لدقائق كاأنها �ضاعات طو�ل وعندما �أقبلت ر�ضوى خجلت 
هند  زم��الء  �أح��د  ق��ام  حين  جيدة  �لفر�ضة  وكانت  �إليها  نظر�ته  من 
�أعطى عمر  فحينها  �لعمل  يخ�ص  �أمر  في  ومحادثتها  عليها  بالمناد�ة 
�لأور�ق عن خجٍل وظهر في  فاأخذت ر�ضوى  و�لتعهد لر�ضوى،  �لأور�ق 
عينيهما �لع�ضق وتحدثت �أرو�حهما قبل �أل�ضنتهما وكاأنهما ُيوقعان على 
ع�ضٍق من روٍح قبل ع�ضق من ج�ضد.  فهو عا�ضٌق متلهف لروحها، وهي 

عا�ضقٌة من خجل.

******
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فى مدن �لعقل ُتقد�ضك مدينة وُتلحد بك �لخرى. هو حال ل�ضان لمياء، 
�أبويها  ”علي” وتتطلب منه �لطالق وتو�جه  فال تعي هل تترك زوجها 
وتعترف لهما �أنها �مر�أة �ضاخت من عدم �لوفاق بينها وبين زوجها، هل 
تعلن لهما بقوة �لأنثى �لُمهدر حقها وحق طفلتها �أنها لن تكمل طريقها 
مع ”علي" �لذي �أ�ضبح �أق�ضى عليها من ذي قبل، �أتخبرهما �أنها قدرت 
�لأمور بعين �لخطاأ حينما �عتقدت �أنه �ضيتغير معها وفي معاملته حين 
ت�ضع طفلتها وحين تنتقل معه �إلى �لقاهرة وحين ي�ضتلم عمله �لجديد 

ب�ضركة �لأدوية.

بالأم�ص طلب منها �أن تعطيه ما تبقى معها من قطعها �لذهبية وما كان 
منه �إل �أن �أخذهم منها بالقوة بعدما رف�ضت �أن تعطيه �إياهم �إل عندما 
طو�ل  �لمالية  �ضائقته  �ضر  وعن  �لذهب  لهذ�  بيعه  �ضر  على  لها  يبوح 

�لوقت رغم �أن ر�تبه يمكن لأي �أ�ضرة �أن تعي�ص به في م�ضتوى جيد. 

منزله  على  منه  ينفق  ل  �أنه  �لأ�ضعب  ر�تبه؛بل  من  �ضيًئا  يدخر  ل  �إنه 
ول ي�ضعد طفلته باأي �ضيء جديد مثلما يفعل �لأب �لجديد فرًحا بلقبه 

�لجديد. 

تفكر لمياء في مو�جهة �لأمر وطلب �لطالق لكنها تفكر مئات �لمر�ت 
في طفلتها �لتي ترغب في �أن تكبر في كنف و�لديها، وتاأخذ من طفلتها 
�أماًل لأن تقاوم نف�ضها في رغبتها، و�أن تبدل ما تريد من �أمر �لطالق 

�إلى رغبة في �إ�ضالح حال زوجها ”علي". 
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�أخبرته �أنها وجدت عماًل في �إحدى �ل�ضركات عن طريق �لنترنت فما 
كان منه �إل �أن يلتفت لها وهى تتحدث وقال دون �هتمام ”روحي �عملي 

�للي �نتي عاوز�ه". 

ل نقا�َص معها ول خوَف ول حبَّ ول ��ضتقر�ًر، ل �ضيء �ضوى طفلة �ضغيرة 
�إلى  �لآن تذهب كل �ضباٍح بطفلتها  ما يحدث. هى  لها في كل  ل ذنب 
برفقة  ترجع  ثم  عملها  �إل��ى  وتذهب  �لمنطقة  في  �لح�ضانات  �إح��دى 
�أنها و�فقت  �إلى �لمنزل. تتعب لمياء كثيًر�، تتعب رغم  طفلتها ع�ضًر� 
�لر�ضا،  عدم  في  �لتعب  �لفقر  في  لي�ص  �لتعب  لكن  تتعب،  ل  كي  بعلّي 
تتعب لأجل طفلتها �لتي لو رف�ضت �لعناء من �أجلها لجاء �ليوم �لتي ل 
تجد ما يكفى ل�ضر�ء علبة لبن لإطعامها، في �ل�ضابق كانت ت�ضتند �إلى 
علّي.  �إ�ضالح  في  �هلل  �إلى  للدعاء  �إل  ت�ضتند  ل  و�ليوم  �لذهبية  قطعها 
�أقل ومهما حاولت لمياء  �أكثر ول  �إلى �لنوم ل  غريٌب هو في بيته ياأتي 
ر، لكن لمياء في �لأخير قررت �أن تقاوم بقدر  �لحديث معه يرف�ص ويتزمَّ

حبها لطفلتها و�أن تحاول معه بقدر حلمها في �أ�ضرة هادئة.

******
لي�ص هناك �أكثر جحيميَّة من �أن يخدع �لمرء نف�ضه في عو�طفه، فتلك 
هي هدير �لتي �أوهمت نف�ضها �أنها تحب هيثم و�أنها ل ت�ضتطيع �أن تعي�ص 
دون ذكاء كلماته ودون حنين �ضوته. بكت كثيًر� وتلوًّت على فر��ضها �أكثر 
وذهب �لنوم منها و�أُ�ضيبت بالأرق و�لإحباط، لكنها في �لنهاية قررت 
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�أن ُتحدد �لأ�ضباب �لتي كانت ُتجبرها على �لتم�ضك بهيثم، وبعد تفكير 
متمهل �أقرت باأن �ل�ضبب �لأوحد هو خوفها من �لزو�ج ب�ضخ�ص ل يعرفها 
فكرتها  �نتقدت  ثم  �ضىء،  �أّي  فكرها  عن  هو  يعرف  ول  فكره  وتجهل 
و�عترفت �أن هيثم ل يمثل فكرها على كل حال، و�أن �لفترة �لتي ربطت 
حياتها به �أظهرت لها �أنه �إن�ضاٌن يميل �إلى �لمادية بكل حذ�فيرها، �إًذ� 
ِلَم كل هذ� �لبكاء على �ضخ�ص لم تحبه بقدر ما تعودت عليه، قررت �أن 
�إد�نته؛ ومن �لأدلة  �أدلة  �لتعّود و�أن تقف له بالمر�ضاد و�أقامت  تهاجم 
�أنها �رتبطت ب�ضا�ضات ل دم فيها ول روح �أكثر من �رتباطها بعقل وروح 

�ضخ�ص، �إًذ� لما كل هذ� �لتقوقع و�لحزن.

قررت �أن ل تكون �لوجه �لمنهزم �أمام �لتعود، و�أن تهزم �إحباطها و�أن 
تن�ضاه ب�ضدة كما �عتادته ب�ضدة، �أن ُترهق نف�ضها في �لعمل �أكثر و�أكثر 
كي ل ُتفكر في ذكريات ذكاء كلماته و�رتباطها بها، �أن ترتبط بالحديث 
�إلى �أ�ضدقائها و�أن ُتكثر من خروجاتها و�أن تعتاد �لفرح ل �لحزن و�أن 
مبا�ضرة  فتنام  فر��ضها  تدخل  كي  �لنوم  قبل  �لقر�ءة  في  نف�ضها  تهلك 
�إلى  حنينها  �أو  �عتيادها  لهفة  تذكر  في  �لفر��ص  ي�ضتغلها  �أن  من  بدًل 
�ضوته، �أن تقوى على �لتعود و�أن ل تعطيه فر�ضة لأن يقوى عليها، و�أن 
�أي  يحدث  لم  �أنه  فقط  تتذكر  و�أن  �لإعتياد،  ن�ضيان  بجو�ر جد�ر  تقبع 

�ضيء �ضوى كلماٍت من وْهم متمثلة في �ضا�ضات. 

فى �لأخير �أي�ضا قررت �أن تجد طرًقا بديلًة لأن تقنع �أبويها باأن ينتظر� 



142

حتى تجد �ضبيهها، فتلتقي به وتفرح من قلبها بالإرتباط به، و�أن تجد 
�لو�ضائل �لأف�ضل لإقناعهما باأنها لن تتزوج من �أجل �لمجتمع �أو كلماته 
�لتي ل تهمها في �ضيء، ترغب هي في �أن تلعن كلمات �لمجتمع �أمهامهما 
و�لتى ت�ضف �لزو�ج باأنه ��ضتقر�ر و�أنه �أمان �لفتاة، و�أن �لفتاة لي�ص لها 
خ �لمجتمع �أنها �أد�ة  �إل بيتها وزوجها، و�أنها لي�ضت ككل �لفتيات �لتي ر�ضٍّ
للزو�ج فقط و�لخارج عن هذ� �لن�ص �لمجتمعي ي�ضبح من وجهة نظره 
خارًجا عن �لّطهر و�لعفاف، هي فتاة لن تقوى على �لزو�ج �إل من حب 

ور�حة وطموح وفكر وروح قبل �أن يكون زو�جه من ج�ضد. 

لكن ما �لطرق و�لو�ضائل �لتي �ضتقنع بها هدير �أبويها بعدما زهد� ق�ضة 
ا  لمياء و�لتى �أعلنا لها �أن لي�ص كل �لنا�ص ت�ضبه "علّي"، هي ل تدري حقًّ
ماذ� �ضتفعل؟ ما ز�لت تفكر وربما هد�ها تفكيرها �إلى �لخير �أو عك�ص 

ذلك. 

******
هاجمها بذكاٍء من كلمات �لع�ضق، ر�ق�ضها على �أحباٍل من حب، لكن هل 
�ضي�ضمد حبهما طوياًل �أمام وعكات �لمجتمع �لتي ل حد لها، فلي�ضت كل 
�لحبال تمتلك بنادق من �ضمود هناك �أخرى ل تمتلك غير بنادق من 

وجع.

ت�ضاعد  �أ�ضبحت  ف��الآن  �لجديد،  عملها  من  �لأم��ل  �أتاها  رقية  هي  هل 
و�لدها �لعم ح�ضن عن ذى قبل.
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عملها في �ضركة �لأدوية �أعطاها جرعاٍت من هدوء، تنا�ضت حلمها في 
كلية �لطب فالحب و�لعمل �أَر�َحا من حالتها �لنف�ضية قلياًل. هي ل ُيوؤرقها 

عمل و�لدها بقدر ما يوؤّرقها تعبه �ل�ضديد من �أجلها هي و�أخو�تها. 

�إلى �لآن هي لم تبْح لبا�ضم بطبيعة عمل و�لدها، وحتى لم تخبره �أنها 
�لحب  يتحول  �أن  تريد  ل  ربما  در��ضتها،  تكمل  �أن  ت�ضتطيع  كي  تعمل 
�إلى �ضفقة وربما منعها �إيمانها �ل�ضديد �أن �لحب ل عالقة له بكل تلك 

�ل�ضكليات و�لمظاهر، فالحب روح ل مال ول عمل ول ج�ضد. 

هي تلقاه كل يوم كل يوم في �لجامعة فهو معها في نف�ص �لدفعة، يتناق�ضا 
ا يعزمها على م�ضروب  حول محا�ضر�تهما بعد �لإنتهاء منها، ربما �أي�ضً
ما، ويتغزلها بكلماٍت من روح �لحب، هي ل تجل�ص معه �أكثر من �ضاعة 

بعد �لنتهاء من محا�ضر�تها لتلحق بعملها. 

هو لم ي�ضاألها من قبل لَم ل تجل�ص معه �أكثر؛ يتركها دوًما على ر�حتها، 
فكل ما يهمه �أن ير�ها �ضعيدة غير ذلك ل يهمه �أي �ضيء. 

بنتيجة  مكتملة  �ضعادتها  �ليوم  و�لأمل،  و�لعمل  �لحب  من  �ضنو�ت  �أربع 
ولم  �لحب  ونجح  وهو،  هي  نجحت  �لكلية؛  في  و�لأخير  �لر�بع  عامها 

يرحل طيلة �أربع �ضنو�ت. 

تركته كالعادة في موعدها �لمحدد، ر�حت لتبا�ضر عملها ولتاأخذ ر�تبها 
كاماًل  تعطيه  �أن  �نتوت  ر�تبها،  ل�ضتالم  �ل�ضهري  �لموعد  هو  فاليوم 
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لأ�ضرتها كي ي�ضعدو� كما ت�ضعد هي، فهي �ضت�ضعر بالذنب �إن لم تقت�ضم 
�ل�ضعادة مع �أ�ضرتها. 

عملها  وبا�ضرت  فيها  �لعاملة  �لأدوي���ة  �ضركة  دخلت  حب  من  وب��روح 
وتذكرت �لدكتورة مريم عليها �أن تحدثها قررت �أن تحادثها بعد �لعمل 
�أو في �ضباح �ليوم �لتالى، �أثناء تفكيرها دق هاتفها و�ذ� بها �لدكتورة 

مريم لربما تخاطرت معها فات�ضلت مريم. 

ردت رقية على مريم باعتذ�ر عن �أنها لم تت�ضل بها �إلى �لآن لتخبرها 
بنتيجتها و�ضعادتها، لم ي�ضْع مريم �إل قبول �لإعتذ�ر في ظل �ضوت رقية 
�لمبهج، �أعلنت مريم لرقية �أنها لم تن�َص وعدها لها و�أن هذ� �آخر يوم 
لها في �لعمل �لإد�ري و�أنها تحدثت �إلى �ضديق و�لدها ووعدها �أن تنتقل 

رقية �إلى تخ�ض�ضها في �لعمل في �ل�ضباح. 

�أ�ضبح فرحها من مثلث ”�لحب – �لنجاح – �لعمل”. 

ليعطينا”  منا  ياأخذ  �هلل  "هو 

حدثت رقية نف�ضها بتلك �لكلمات.

منه  �ضيء  �أي  ت�ضتِر  لم  مال،  من  ظرًفا  رقية  ��ضتلمت  �ليوم  نهاية  فى 
لت يد و�لدتها وو�ضعت �لظرف  لنف�ضها، فقط طارت على م�ضكنها وقبَّ

بين يديها وقالت:

�أمي”. يا  ”�دعيلي 
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الفصل السابع
واضحة  لك  سأقولها  لكنني  الحب  كل  تريد  أنثى  أنا  -نعم 

ا”. ”أغار على نفيى من أن يكون حبنا سرًّ
-إلى الرجل الذي احترم ُحبه وقرر أن يكون ارتباطه بفتاته 

واضًحا كالشمس أمام البشر... ُأهديك احترام النساء.
إيقاف  يستطيع  أحد  ال  عاطفته،  في  الرجل  يهتز  -عندما 
حنينه إال الموت، لكن على الرغم من ذلك.... نادرون هم 

من يحدث لهم تلك الزالزل العاطفية.

على  ”�أغار  و��ضحة  لك  �ضاأقولها  لكنني  �لحب  كل  تريد  �أنثى  �أنا  نعم 
”� نف�ضي من �أن يكون حبنا �ضرًّ

م�ضر  كافيهات  �إح��دى  في  جلو�ضهما  �أثناء  لعمر  ر�ضوى  كلمات  هي 
�لجديدة.
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ر�ضوى �لتي لم تخِف �ضيًئا يوًما على و�لدتها �ليوم ُتخفي �أعظم �ضيء 
في حياتها عنها.. ”حبها”. لربما لمحت لو�لدتها في مر�ت نادرة على 
�رتياحها لعمر، لكن لم يكن لديها �ل�ضجاعة في �أي مرة منها �أن تبوح لها 
بع�ضقها له، وهي �لأنثى �لمتمردة على �أغلب �ألو�ن �لعاد�ت �لإجتماعية، 

لربما هي �ضعرت بالذنب في �لع�ضق لأنها �ضرقية حتى جذورها. 

�لرجل في عاطفته، ل  �أنه عندما يهتز  يا ر�ضوى  لِك  �أعترف   -
ذلك...  من  �لرغم  على  لكن  �لموت،  �إل  حنينه  �يقاف  ي�ضتطيع  �أحد 
نادرون هم من يحدث لهم تلك �لزلزل �لعاطفية، لكني �أق�ضم لِك �أني 
�ضمن �أولء �لرجال؛ فع�ضقِك جعلني �أتمنى لو �أن يرجع عمري �إلى �لور�ء 

كي �أخطو �أول خطو�تي معِك و�أن تكون �أنفا�ضي ما هي �إل �أنفا�ضك. 

وبرب �لإن�ضان كنت �أنتوي مفاتحتِك في �أمر زو�جنا �ليوم، و�لدليل على 
�ضحة ما �أقول هذ� �لخطاب �لذي بين يدي و�ضي�ضبح بين �أناملك �لآن، 
تقرري  و�أن  �لمنزل  و�ضولِك  بعد  هذ�  خطابي  تقر�أي  �أن  عليِك  ما  كل 

بعدها ما تودي، هل �لإ�ضتمر�ر �أم... 

ولم يكمْل جملته و�أر�ضل نظره �إلى �ل�ضماء كي يخفي دمعة قد هاجمته.

ما �لذي حدث وما محتوى ذ�ك �لخطاب؟ ت�ضاءلت ر�ضوى.

�بت�ضم هو و�أق�ضم عليها �أن ل تفتح �لخطاب �إل عندما ت�ضل �إلى منزلها. 

فة لقر�ءة �لخطاب، دخلت غرفتها وتمددت  و�ضلت ر�ضوى منزلها متلهٍّ
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على فر��ضها وفتحت حقيبتها و�أخرجت خطاب عمر فاتحة �ياه �ذ يقول 
فيه:

لكني  مجتمعين،  �لبع�ص  بع�ضهم  �لمتحابين  ع�ضق  ما  قدر  "�أحبك 
باب  من  �أُخفيه  �ضيًئا  ل��ِك  �أحكي  �أن  �أود  �ضيء  كل  عن  وبعيًد�  �ليوم 
كانت  �إن  ا  �أي�ضً �أعلم  ول  فقدك،  على  �لخوف  باب  من  وربما  �لخجل، 
�أوّد عقلك ل قلبك، فاقرءي  هند قد باحت لِك به من قبل �أم ل، �لآن 
بي عو�طفِك  �أترجى منِك قبول طلبي، و�لآن جنِّ خطابي بعقٍل ل بقلب 
ع  يتمنَّ عقلِك  لكن  �أقو�لي،  ويتقبل  يطيع  قلبِك  فلعّل  �إلّي  عقلك  مي  وقدِّ
ويرف�ص طلبي لذ� �أود �إجابة عقلِك و�أريد �أن يكون �ضاهًد� على ما �أقول:

باأ�ضرتى  �أتفاخر  كنت  ودوما  و�أم  �أب  بين  �لأ�ضر  ككل  �أ�ضرى  في  ولدت 
�ل�ضغيرة لكن لم ت�ضر �لأقد�ر كما �أ�ضاء فقد �نف�ضل و�لدى عن و�لدتى 
لظروف عمله وتف�ضيله لطموحاته و�ل�ضفر �إلى �ألمانيا وفي �لمقابل عدم 
رغبة و�لدتى �إلى �ألمانيا ول �أى مكان خارج م�ضر ل ل�ضيء �أي�ضا �ضوى 
درجة  �لثنين  ت�ضابها  هكذ�  �لبنكى،  عملها  في  تقدمها  في  طموحها 

�لنف�ضال.

و�لآن يا ر�ضوى نحن نعي�ص مع و�لدتنا �ل�ضيدة ”�ضامية” ول نرى و�لدنا 
�ل�ضيد ”كريم �ضدقي” ومنذ رحل لم ياأِت �إلينا نهائيًّا وحتى �لإت�ضال 

 .� بي وبهند فهو نادر جدًّ
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م�ضاركة �لحياة يا ر�ضوى يجب �أن ُتقام على �ل�ضر�حة، وها �أنا قبل �أن 
�أتقدم لخطبتك �أ�ضرد لِك حقيقة �أ�ضرتي دون �أن �أتجمل. 

و�لآن هل ما زلِت توؤمنين بي ك�ضريك لحياتك؟ �إن كانت �لإجابة بنعم 
�لأمر،  في  �أمي  بعد محادثة  �إلى منزلِك  �لقدوم  في  �أتردد لحظة  فلن 
و�أعلم �أنها �ضتكون في قمة بهجتها حين تعرف من هي �لعرو�ص، فاأنِت 
روح ل �ضبيل �إلى �لجميع �إل حبك، و�إن لم تو�فقي ف�ضديقِك عمر ملك 

يمينك.

 �لمخل�ص 

 عمر 

لها  هند  �إخبار  عدم  في  تفكر  وجل�ضت  �لخطاب  �ضفحة  ر�ضوى  طوت 
بالأمر من ذي قبل، ثم طردت �ل�ضوؤ�ل من عقلها معللة �أن كل �ضخ�ص 
ت�ضتطع  لم  �لذي  �ل�ضيء  لكن  �لخ�ضو�ضية،  من  بنوع  �لتمتع  حقه  من 
�إقناع نف�ضها  �أ�ضرتها ل  �إقناع  �إلى  �ل�ضبيل  �لتفكير فيه هو كيف  �إهمال 
فهي تقد�ص عالقتها بعمر وتوؤمن �أن �لزو�ج قدر و�لإنف�ضال قدر ول �أحد 
ي�ضتطيع �أن يفر من قدره، فقد يكون �لإنف�ضال �أرحم بكثير من ��ضتمر�ر 
�لزو�ج �لفا�ضل وغير �لمتو�فق، وتكفر هي باأن تاأخذ ذنب �أحدهم محل 
�أنهم  �لمطلقة على  �أو  �لمطلق  �إلى  �لمجتمع  بنظر�ت  توؤمن  ول  �لآخر، 

منبوذين �أخالقيًّا و�جتماعيًّا. 
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دق  و�لإنتظار،  �لتفكير  من  يتاألم  ل  كي  بعمر  تت�ضل  �أن  ر�ضوى  قررت 
هاتف عمر و�أجاب:

- ر�ضوى.

قالها عمر ب�ضوت منتظر نتيجة �لثانوية �لعامة. 

- ل يهمني �أي �ضيء مما ذكرت، بعقلي �أوؤمن بم�ضاركتك �لحياة وبقلبي 
�أقد�ص م�ضاركتك للحياة. �أجابت ر�ضوى ب�ضوت من ع�ضق. 

�أخبرها عمر بفرحة �لعا�ضق �أنه �ضيخبر و�لدته بما يريد و�أنه �ضيعرف 
منها �لإجر�ء�ت �لالزمة لمقابلة و�لدها و�أنه �ضيخبرها به حال معرفته، 

�ضمت عمر قلياًل ثم �أكمل حديثه قائال: 

حتى  �ضاأتم�ضك  �أنني  لِك  �أق�ضم  لكنني  �أهلك  من  معار�ضة  �أجد  "ربما 
بم�ضاركتِك  جديٌر  �أنني  وللجميع  لهم  و�ضاأثبت  ر�ضوى  يا  بِك  �لموت 

للحياة”. 

******
لم يخبْرها بنتيجة حديثه مع و�لدته... هاجمها بال�ضعادة من حيث ل 

تدرى.

�عتقاًد�  ر�ضوى  تهتم  لم  ”�ضفية” ...  و�لدتها  هاتف  دق  �ل�ضباح  فى 
قبل  من  يتردد  ��ضمها  �ضمعت  عندما  لكن  يخ�ضها،  ل  �لأم��ر  �أن  منها 
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و�لدتها في �لهاتف �هتمت بالأمر وحاولت �أن تخمن من �لمت�ضل لكنها 
في �لأخير ف�ضلت في معرفة هوّية �لمت�ضل، حيث �إن �ل�ضيدة” �ضفية” 

قد �بتعدت بالهاتف عن م�ضمع ر�ضوى. 

لكنها  �لمت�ضل  ”�ضفية” معرفة  �ل�ضيدة  �أنهت  �أن  بعد  ر�ضوى  حاولت 
�ضاغبت ر�ضوى في �لبد�ية ثم �أخبرتها �أن �لمت�ضل �ل�ضيدة ”�ضامية” 

و�لدة هند �ضديقتها. 

�حمرَّ وجه ر�ضوى خجاًل ثم قالت كاأنها ل تعلم �ضيًئا:

- فيه حاجة يعنى يا ماما. 

- يعني �نتى م�ص عارفه فيه �إيه؟؟!!

علقت �ضفية. 

�أجابت ر�ضوى بارتباك:

- �أبًد�.

فمازحت �لأم ر�ضوى في �لبد�ية ثم �أخبرتها �أنها ل ت�ضتحق لقب �أم �إن 
لم تكن على در�ية بكل ما يدور بخلد �أولدها حتى قبل �أن يبوحو� لها 
به، فما كان من ر�ضوى �إل �أن تجل�ص في ركن �لإعتر�ف، فاعترفت بكل 
�ضيء �إل نقطة و�حدة وهى �أمر �نف�ضال و�لد عمر عن و�لدته ودعتها 

للظروف وقالت في نف�ضها:
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بالتدريج، لزم  تتحل  �لأم��ور  كل  بعد كده  �لبيت  ويدخل  نبد�أ  �لمهم   -
نك�ضر �لخوف ده. 

طماأنت �ضفية �بنتها �أنها �ضتخبر و�لدها عندما ياأتي من عمله و�ضتخبر 
�ل�ضيدة ”�ضامية” بالموعد حينما تتفق عليه مع و�لدها. 

بحقيقة  �إخبارها  ع��دم  على  لها  هند  من  ل��وٍم  في  ر�ضوى  هاتف  دق 
م�ضاعرها نحو عمر من قبل، حينها علمت �أن عمر �عترف لهند بحقيقة 
تبادل م�ضاعرهما، لم تجب ر�ضوى على هند �إل بالرتباك و�ل�ضمت ولم 

ت�ضتطع �لتحدث �إلى هند �إل عندما قالت هند:

- ده �أ�ضعد يوم �إنك تكوني جنبى طول �لعمر يا ر�ضوى.

طوياًل  �ضديقتها  �إلى  وتحدثت  خجلها  من  ر�ضوى  ه��د�أت  فقط  حينها 
و�أغلقت �لهاتف على قول هند:

ق قلبك بمحبته وبمحبة عمر ويطّوق قلب عمر بمحبة ربنا  - ربنا يطوَّ
ومحبتك. 

******
مرة،  لأول  عنه  يعلن  كاأنه  جديد  من  حبه  لها  �أعلن  بالم�ضاء  هاتفها 
��ضتقبلت �لإعالن بن�ضوة �أنثى ت�ضمع �لكلمة لأول مرة، رغم �أنه كل يوم 
يهاتفها بالحب، هو �لآن يبوح لها باأنه �ضيلتحق باأمريكا لتكملة �لدر��ضات 

�لعليا هناك لكن بعد �ضنة من �لآن بعد �أن يتزوج منها.
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- زو�ج!! 

علقت رقية. 

- �أيوه �أمال �إيه �أنا بحبك وعاوز �أتجوزك. 

�رتع�ضت من قد�ضية  �إليها،  �لموجهة  �لكلمات  ن�ضوة  رقية من  �نتف�ضت 
و�أًبا  زوًج��ا  به  تحلم  لمن  تحب،  لمن  زوجة  �ضت�ضبح  ”زو�ج”،  �لكلمة 

لأولدها. 

ها كريم لهذه �لدرجة وبتلك �ل�ضهولة �ضتتزوج با�ضم. هل حظُّ

�ضاألته ما �أكثر �لأ�ضياء �لتي يحبها فيها؟ 

ودون �أن يفكر في �لإجابة قال "روحك". 

" روحي”، يع�ضق روحها لم يقل �ضعرها �لبني �لذي ر�آه م�ضبًقا من�ضدًل 
حتى  �أو  �لأبي�ص  �لم�ضتدير  وجهها  يقل  لم  جبينها،  على  حجابها  من 

�أنفها �ل�ضغير وقو�مها �لر�ضيق. 

قال” روحها” 

تكن  روحها  يع�ضق  رجاًل  تجد  �لتي  فالمر�أة  �لن�ضاء...  �أ�ضعد  من  -�أنا 
�أثرى و�أ�ضعد �لن�ضاء. 

�أغلق با�ضم �لهاتف مع رقية على غير رغبة منه وذلك لند�ء و�لدته عليه 
كي يذهب بها �إلى �لطبيب وقبل �أن يغلق �لهاتف قال:
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- لو كان �لعمر يمكن �أن يهبه �إن�ضان لآخر لوهبته �إليِك. 

******
و��ضًحا  بفتاته  �رتباطه  يكون  �أن  وق��رر  حبه  �حترم  �ل��ذي  �لرجل  �إل��ى 

كال�ضم�ص �أمام �لب�ضر.... �أُهديك �حتر�م �لن�ضاء. 

كانت كلماتها �إليه حانية، �أ�ضعدته كما �أ�ضعدها، عاهدته �أن تكون عوًنا 
له، ووعدها �أن يكون لها �ضنًد�. حادثها طوياًل عن خوفه من مقابلة يوم 
وخوفه  �لالمتناهية  بفرحته  �أخبرها  �أ�ضرتها،  للقاء  �لمحدد  �لخمي�ص 
من  �لكلمات  �أخرج  بالكلمات  عليها  يتحايل  لم  �لمو�جهة،  من  �لكبير 

قلبه:

- �أود �أن ُيتوج حبنا بالزو�ج في �أ�ضرع وقت يا ر�ضوى. 

علقت بخجل �لأنثى:

- �أنا بالمثل �أق�ضم.

و�أق�ضم �أنا �أن �أكون لِك زوًجا وحبيًبا و�ضديًقا و�أًخا وبكل �ل�ضفات �ضاأظل 
عا�ضًقا لِك.

علق عمر. 

مو�جهة  على  �تفقا  غد،  بعد  ل  �لآن  �لخمي�ص  يوم  ياأتي  �أن  �لإثنين  ود 
ر�ضوى  �أ�ضرة  لمو�جهة  و�قعية  من  وب�ضالح  ع�ضق  من  ب�ضالٍح  �لخوف 
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بعدم �أخذ ذنب �ضخ�ص محل �لآخر. 

- �أ�ضتعين باهلل ثم بالع�ضق على تحقيق �أمنيني بالزو�ج منِك يا ر�ضوى. 
قال عمر. 

- �أ�ضتعين بقد��ضة �لحب لأقنع �أ�ضرتي بك زوًجا و�ضريًكا لحياتي. علًّقت 
ر�ضوى. 

�أُغلق �لهاتف بينهما على وعد منهما بتحقيق طموحاتهما مُعا و�أن يكون 
�لحب وني�َضهما حتى في عجزهما. 

******
اأ عمر من كل �ضيء �إل من خوفه وقلقه تجاه  جاء �لخمي�ص �لموعود، تهيَّ
مبادئه  بتذكر  قلقه  من  ه��د�أ  �لأخير  في  لكنه  ر�ضوى،  �أ�ضرة  فعل  رد 
وتم�ضكه بر�ضوى و�إيمانه �ل�ضديد باأن �لإن�ضان ل ينال ما يرغب �إل بعد 

تعب و�ضبر. 

بالن�ضبة  و�أهميته  لل�ضيء قيمته  فالجهد في نيل ما نتمناه هو ما يجعل 
للب�ضر، وكذلك �لحب ل نحافظ عليه �إل �إذ� تعبنا في �لح�ضول عليه. 

يتوجها  �أن  وقبل  �لمنزل  من  ”�ضامية”  و�ل�ضيدة  عمر  يخرج  �أن  قبل 
”هالل” و�لد ر�ضوى ��ضتوقفت هند عمر مباركة له  �إلى منزل �ل�ضيد 
وو��ضعة في يده م�ضحًفا �ضغيًر� كي يحفظه وي�ضونه، ��ضتب�ضر عمر بما 
و�ضعته هند في يده وتوكل على خالق �لع�ضق وخرج هو وو�لدته وتوجها 
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�إلى منزل ر�ضوى. 

وو�لدها  ر�ضوى  و�ل��دة  مقابلهم  وف��ي  وو�ل��دت��ه  ج��و�ر  �إل��ى  عمر  جل�ص 
ويتو�ضطهما من�ضدة من زجاج مزينة بباقة ورود حمر�ء جعلت للمكان 

�أناقة من نوع خا�ص. 

وبتقليدية تلك �لمو�قف وبعد �لترحيب و�لمقابة �لح�ضنة تحدثت و�لدة 
حديثها  �أنهت  �أن  وبعد  عمر،  �لوحيد  لإبنها  ر�ضوى  يد  وطلبت  عمر 
�أدخلت  �أن  وبعد  وو�ل��ده��ا،  ر�ضوى  و�ل��دة  وج��ه  في  �ضعادة  ��ضت�ضعرت 

ر�ضوى و�جب �ل�ضيافة �عتدل �ل�ضيد ”هالل" في جل�ضته وقال:

- كنا نتمنى �أن �ل�ضيد �لو�لد ي�ضرفنا ونتعرف عليه. 

هنا �ضمت �لجميع وبهت وجه عمر و��ضطربت �ل�ضيدة ”�ضامية”، فهذ� 
بعينه ما كان ُيقلق عمر لكن لبد من مو�جهة �لموقف وك�ضر �ل�ضمت. 

ح�ضمت �ل�ضيدة” �ضامية” �لموقف قائلة:

- و�لد عمر �لأ�ضتاذ كريم �ضدقي....

قاطعها �ل�ضيد ”هالل” وقال:

- �ل�ضحفى �لم�ضهور �أم هو ت�ضابه �أ�ضماء من قبيل �ل�ضدفة. 

�بت�ضم عمر و�بت�ضمت و�لدته وقالت:

- نعم هو، ثم �ضمتت قلياًل وقالت:
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نحن  ف��ق��ط...  ذل��ك  على  يقت�ضر  ل  و�لأم���ر  �ألمانيا  ف��ي  يعمل  ه��و   -
منف�ضلين. 

�ل�ضيدة”  لكن  ”هالل” وزوجته  �ل�ضيد  وجه  على  من  �لب�ضمة  �ختفت 
�ضفية” تد�ركت �لموقف قائلة:

- خير �إن �ضاء �هلل، عمر ي�ضتاهل كل خير. 

�ضمعت ر�ضوى تلك �لكلمات فهد�أت قلياًل بعد �أن ��ضطربت من �ضوؤ�ل 
و�لدها على �ل�ضيد ”كريم �ضدقى”. 

لها على خير، قالت ر�ضوى في نف�ضها.  يارب كمِّ

قطع عمر �ل�ضمت �لمخيم على �لجميع وقال بخوف �لعا�ضق على فقد 
محبوبته:

- �أق�ضم لكم و�أتعهد �أنني �ضاأحافظ عليها. 

�بت�ضم �لجميع وقالت و�لدة ر�ضوى:

- برده لغة عربية. 

ومن هنا بد�أ �لحديث ياأخذ مجر�ه �لطبيعي وتطلف �لجو قلياًل. 

رحل عمر وو�لدته بعد �لإتفاق على �أن �ل�ضيدة �ضامية �ضتت�ضل بال�ضيدة 
عمر  ينتظر  لم  �لأم��ر.  في  �لأخير  �ل��رد  تعرف  كي  �أ�ضبوع  بعد  �ضفية 

و�ضوله �إلى �لمنزل كي ير��ضل ر�ضوى، ر��ضلها فور ركوبه �ضيارته:
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تلك  �أتحمل  �أن  �أعاهدِك  لكنني  �ضاقة!  مهمة  يالها من  لِك  �أكون  �أن   -
�لم�ضقة من �أجل هذ� �لحب. 

******
فلي�ضقط �لزو�ج �لقائم على �لم�ضلحة، هو حال ل�ضان �ل�ضيدة ”�ضامية” 
بعد �أن ��ضتبدلت مالب�ضها و�تكاأت على ظهر �ضريرها. فى زو�جها �لأول 
و�فقت على كريم �ضدقي لأ�ضباب منها �لمال وطلبها هو للزو�ج لأ�ضباب 
يتعامل معه  بنك م�ضهور  بها بحكم عملها في  �لخا�ضة  �لمعارف  منها 
حين  �لم�ضالح،  �أ�ضا�ص  على  �ل��زو�ج  �أقاما  �لإثنان  كبيرة.  �ضخ�ضيات 
بالمعارف  هو  �كتفى  وحين  �إليه،  تحتاج  تعد  لم  �لمال  من  هي  �كتفت 
و�ل�ضهرة زهدها. لم يبقيا على بع�ضهما �لبع�ص بعدما �نتهت �لم�ضالح 
لأه��د�ف  �أحدهم  مع  م�ضاركة  �أج��د  لأن  بحاجة  �أن��ا  �ليوم  �لم�ضتركة. 

وجد�نية مطلقة، قالت �ل�ضيدة �ضامية لنف�ضها. 

”�ضامية” هذ� �ل�ضخ�ص �لمن�ضود �ضيكون  �ل�ضيدة  لكن هل �ذ� وجدت 
من �ل�ضهل عليها �أن تقنع �أولدها بالزو�ج منه، و�ذ� و�فقا هل �ضيو�فقا 
�إر�ضاًء لها �أم لقتناعهم �أن و�لدتهما تحتاج �إلى �ضيء من روح �لحب؟ 

هي ت�ض�ضعر �هتمام من مديرى �أحد �لبنوك �لأخرى و�لذي تعرفت عليه 
لما يجمعهما من عمل، لكنها وبالرغم من كل �ضيء تخ�ضى من �ضيء ل 
تفقهه، تعاني من قلق ل تعي م�ضدره، لربما هو �هلل يحميها من هذ� 
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�لإرتباط بذلك �ل�ضخ�ص كي ل تخو�ص معارك �لوجع على كبر، يمنعها 
في  �لبنوك  �أكبر  ح�ضين” مدير  �ل�ضيد” مهدي  �إلى  �لتقرب  من  �هلل 

م�ضر بالقلق من �ضيء مجهول ل تفهه. 

تمددت �ل�ضيدة ”�ضامية” على فر��ضها ثم قالت ب�ضوٍت م�ضموع: 

- ل تدري لعل �هلل ُيحِدث بعد ذلك �أمًر�. 

******
�أمام مكتبها في �ضركة  �نتف�ضت هي من مكانها حين ر�أت با�ضم يقف 

�لأدوية محل عملها.

ُده�ص هو �لآخر ونظر �إليها وب�ضوت يملوؤه �لده�ضة قال:

- رقية. 

�أحد  ب��ادره  فقد  تجيبه  �أن  تلحق  لم  مكانها،  في  مرتبكة  رقية  وقفت 
م�ضوؤولي �ل�ضركة �لكبار �لذي ي�ضطحبه بالقول:

لل�ضركة  �لرئي�ضي  �لفرع  ن��روح  لزم  بيت�ضل  �لر�مى  يحيى  �لدكتور   -
دلوقتي. 

همًّ �لإثنان بالخروج من �لمكتب و�أثناء ذلك قال با�ضم:

- ثو�ني هاعمل �ت�ضال و�جي.

عن  منها  م�ضتف�ضًر�  برقية  و�ت�ضل  ي�ضطحبه  من  عن  با�ضم  �بتعد  ثم 
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�ضبب وجودها في �ل�ضركة فاأجابته برغبتها في روؤيته كي ت�ضرد له كل 
�ضوؤ�لها  و�ألحمت  بال�ضركة  وجوده  �ضبب  عن  �لأخرى  هي  �ضاألته  �ضيء، 

ب�ضوؤ�ل �آخر:

- �نته هت�ضتغل في �ل�ضركة ول لإيه. 

لرقية  بريئة  �ضحكة  منه  �ضدرت  �أن  بعد  ��ضتف�ضار  على  با�ضم  �أج��اب 
قائاًل:

- �ضيء ي�ضبه ذلك.

�لتقت رقية ببا�ضم بعد �لعمل مبا�ضرة في كافيتريا بجو�ر �ل�ضركة، بد�أ 
هو �لحديث 

لما  �أول  ت�ضغلك  و��ضطة  عندك  وكمان  رقية  يا  ور�ي��ا  من  بت�ضتغلي   -
�لنتيجة تظهر. 

- �ضحكت هي على كلمة و��ضطة ثم قالت:

- ب�ص �أنا با�ضتغل من �أولى جامعة يا با�ضم. 

�نزعج با�ضم من عدم �إخبار رقية له بهذ� �لأمر من قبل و�عتبر �أن هذ� 
يعتبر خيانة للم�ضاركة فيما بينهما.

- �أف�ضل من �أن تكون �ضفقة. علقت رقية. 

-�ضفقة!! ردد با�ضم �لكلمة برغبة منه �أن يعي مفهوم �لكلمة.
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�أن ُحرمت من دخول كلية  �أو�ضحت له كل �ضيء منذ  �بت�ضمت رقية ثم 
�لطب وحتى روؤيته له �ليوم في �ل�ضركة. 

غ�ضب هو كثيًر� تلك �لمرة ل لالإخفاء رقية عنه ل�ضيء ول لب�ضاطة عمل 
و�لدها ول لحالتها �لمادية �لب�ضيطة، �نزعج فقط لعدم قدرته على روؤية 
ما ُتعانيه رقية طو�ل �أربع �ضنو�ت، لم ي�ضعر بم�ضقة ما تعانيه ل في �لعمل 
ول في �لدر��ضة، حزن لعدم �إح�ضا�ضه برفيقة دربه وبعدم م�ضاعدتها في 

�ضيء ول حتى بالكلمات. 

ت�ضاءل با�ضم:

- �نتي ليه �أول م�ضاألتك عن �ضغل باباكي جاوبتى مبا�ضرة بدون �أي.... 

ثم �ضمت ولم يكمل خجاًل مما كان �ضيبوح به وندما عليه. 

�أكملت هي حديثه وقالت:

- كمل يا با�ضم، �نته تق�ضد �إني ماتك�ضفت�ص ول �ترددت في �لكالم ليه، 
لني لكلية �لعلوم  ب�ص �أنا هقولك �أنا لو �تك�ضفت من �ضغل �أبويا �للي و�ضَّ
من �ضقاه وتعبه ما�ضتحق�ص �إن حد يكون له خير فيا لأنى ملي�ص خير في 
�أقرب �لنا�ص ليه و�أنا بب�ضاطة عاوزه يكون فيك خير ليا يا با�ضم، و�لحب 
�للى يتك�ضف �أحد �لأطر�ف من �إنه يبوح ل�ضيء يخ�ضه للطرف �لتانى 
ميبقا�ص حب، يبقى ��ضمه مظاهر كد�بة ولعب عيال، �لحب �إنك تتعرى 
تتك�ضف منه. وهريحك  با�ضم م�ص  يا  بتحبه  �للى  تفا�ضيلك قد�م  بكل 
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�لب�ضيط  �لر�جل  ح�ضن  �لعم  و�لدى  �إن  بقولك  و�أنا  مخوفت�ص  �أنا  �أكتر 
�ب �إنك تبعد عني، لأنك لو قررت �إنك تبعد لل�ضبب ده م�ص  بي�ضتغل بوًّ
هتكون حبتني ب�ضدق ووقتها ب�ضر�حة هاحمد ربنا �إنه �أبعد عني حب 
مزيف وفي نف�ص �لوقت كنت هدعيله �نه يخفف عني وجع حبك، لكن 
عمري ماكنت هدعيله �إنه يقربك مني تاني، عمرى ما كنت هاتم�ضك 
حاجه  �أول  �لحقيقي  �لحب  لأن  �لمظاهر،  بيب�ضلها  حاجة  �أول  بحب 

بيجه�ضها من َرِحمه هي �لمظاهر و�ل�ضكليات. 

هكذ� هي رقية توؤمن باأن �لعالقات ل يمكن �أن ت�ضتمر بالإكر�ه. 

لها وعبر لها عن �ضعادته بفكر �أنثاه و�أو�ضلها  �أم�ضك با�ضم يد رقية وقبَّ
�إلى م�ضكنها لأول مرة وقبل �أن تدخل �إلى �لم�ضكن قال:

- رقية، �أنا كنت جاى �أ�ضتغل في �ل�ضركة مدير للفرع، �أنا و�لدي ”يحيى 
�لفرع  مدير  وه��و  �ل�ضركة  تلك  في  �لأكبر  �لأ�ضهم  �ضاحب  �لر�مي” 

�لرئي�ضى لل�ضركة. 

قال تلك �لكلمات ثم �أقرنها بكلمة” �أحبك، �ضتكوني زوجتي قريبا. 

بذكاء من كلمات �أدخل با�ضم رقية في دو�مة قلق ور�حة بال ووجع وفرح 
و�ضعادة وتعا�ضة، �أطبق عليها �لح�ضار في دو�مة �لتناق�ضات ورحل. 

******
عمر،  رف�ص  على  دونها  من  ر�ضوى  �أ�ضرة  �جتمعت  �ل��ق��ر�ر�ت  بوجع 
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�أخبرتهم ر�ضوى ب�ضجاعة �لمحبة �أن عمر لي�ص بال�ضخ�ص �ل�ضيىء كي 
فباأي  �لقر�ر،  لهذ�  مو�ضوعية  �أ�ضباب  �أية  هناك  فلي�ص  رف�ضه،  يقررو� 

حق نحكم على �ضخ�ص ل لخطئه بل لخطاأ غيره. 

- �أناأخذه بذنب غيره؟... قالت ر�ضوى ب�ضوت منزعج.

لم ُيجبها �أحد �أكملت هي:

- �ضاب محترم ذكي مهند�ص م�ضتوى ثقافي عال و�لدته وو�لده محترمين 
لكنهما لم يتو�فقا في �لزو�ج فانف�ضال فما �لم�ضكلة ؟ لديه �أخت تعلمون 
من هي جيًد�. فِلَم �لرف�ص �أود �جابة مو�ضوعية، قالتها ر�ضوى بثبات. 

�أعطت �لأم ظهرها لر�ضوى وقالت:

�لأمر منتٍه، نحن فقط في �نتظار �أن تت�ضل �ل�ضيدة ”�ضامية” لنعلن لها 
ر�أينا بكل و�ضوح. 

ة، ل يحتكمون  هكذ� هي مجتمعاتنا تحكم على �لأ�ضخا�ص على �أ�ض�ص ه�ضًّ
�إلى �ضلطة �لعقل بل يحتكمون �إلى �ضلطة �لمظاهر �لإجتماعية و�لتقاليد 

�ل�ضخيفة. 

لم تياأ�ص ر�ضوى ولم تبِك، قررت �أن تتم�ضك ب�ضالح من �ضمود �لحب.

بادرته بالإت�ضال، نادًر� ما تبد�أه هي بالمهاتفة. 

��ضتنتج هو �لأمر، �أجابها بقوله:
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- قررو� عدم �لمو�فقة علّي. 

- نعم... علقت هى. 

�أنهيا �لحديث مًعا على وعد باأن يحادثها لياًل. 

�أغلقت هي على غير رغبة منها، لكنها لم ُت�ضعره بذلك، تود قبل �أن تغلق 
�أن ت�ضاأله:

- ما �لت�ضرف �لآن؟ 

لكنها �متنعت عن محاولة �ل�ضتف�ضار عن �أى �ضىء، تركته ليهد�أ وتهد�أ 
هي �لأخرى. 

******
منزل  �إلى  ويذهب  مالب�ضه  يرتدي  �أن  قرر  حتى  طوياًل  عمر  يفكر  لم 
�ل�ضيد ”هالل” و�لد ر�ضوى. ماذ� �ضيقول له �أو بماذ� �ضيجيب عليه، هو 
ل يدري هو �ضيترك نف�ضه وحديثه مع �ل�ضيد ”هالل” �إلى �لقدر، �هلل 

يعلم نيته �لخّيرة فحتًما �ضيقف �إلى جو�ره في �أمره. 

طرق عمر �لباب ففتح له �ل�ضيد ”هالل” و�أدخله �إلى �لمنزل ثم جل�ضا 
مًعا على �أريكة �ضود�ء في غرفة �لمكتب �لخا�ضة بو�لد ر�ضوى. 

�عتذر عمر عن قدومه دون موعد �ضابق، تقبل �ل�ضيد ”هالل” حديث 
عمر ثم قال:
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- خير يارب. 

�أنه  له  و�أق�ضم  لر�ضوى  وحبه  �رتباطه  عن  �لعا�ضق  بقوة  عمر  حادثه 
�ضيحافظ عليها و�أخبره �أن فترة �لخطوبة كفيلة �أن تثبت له �أنه �ضخ�ص 
جدير بثقته وجدير باأن ياأتمنه على �بنته، و�أو�ضح له �أنه لي�ص بال�ضرورة 
وجود �أب و�أم منف�ضلين �أن يكون �لأبناء على �ضوء خلق. حلف له بعظيم 
�لأيمان �أن �أمله �لوحيد �أن يتزوج من فتاة بعقل وحكمة وعقل ر�ضوى. 

�ضمت عمر ثم قال: 

�أنا حبيت �أقول لح�ضرتك �لكالم ده بيني وبينك بعيًد� عن و�لدتي،   -
تكون  �إنها ممكن  �أح�ض�ضها  �أو  �أجرح م�ضاعرها  ب�ضر�حة مكنت�ص عاوز 
�، و�هلل يا عمي �أنا هاحافظ  عقبة في زو�جى كان هيكون �ضعب عليها جدًّ

على ر�ضوى. 

بتلك �لكلمات من عمر وبتذكر �ل�ضيد ”هالل” لحديث ر�ضوى عن عدم 
�أخذ �أحدهم بذنب �لآخر �رتبك و�لد ر�ضوى ولم يعد مقتنًعا باأن يرف�ص 
عمر تماًما ولم يعد يوؤمن بالمو�فقة عليه ب�ضكل مطلق. وبعد رحيل عمر 

قال �ل�ضيد هالل لزوجته ”�ضفية”: 

قبل  كوي�ص  نفكر  �ضروري  �ل�ضيدة” �ضفية” دلوقتي،  على  متردي�ص   -
�خدناه  و�ننا  ليه  بظلمنا  حا�ض�ص  و�أنا  كوي�ص  �لولد  �لرد،  في  مانت�ضرع 

بذنب غيره فعاًل. 
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و�ضل عمر �إلى منزله و�ضاألته و�لدته:

- كنت فين يا عمر؟؟.

-كنت باتم�ضك بر�ضوى... علق هو. 

******
قد يتعمد �لمحب �إخفاء بع�ص �لتفا�ضيل عن محبوبه كي ل يتاألم ويتوجع 
من �ضيء، وقد يخفيها عنه لروؤيته �أن هذ� �أكثر نفًعا له وقد ن�ضمي هذ� 
�لكذب  هذ�  �لمحبوب  يغفر  وقد  �أخالقي”،  ”كذب  �لكذب  �أو  �لخفاء 
يتعمد  �أن  �أم��ا  عليه.  �ضديد  خ��وف  �إل  ه��و  م��ا  �ل��ك��ذب  ه��ذ�  �أن  لوعيه 
�إن كان في هذ�  �أن ير�عي  �ل�ضخ�ضية دون  �لكذب لم�ضلحته  �أحدهما 
�لكذب �ضرر على محبوبه �أو وجع �أو �أن يتخذ �أحدهما من �لكذب مذهًبا 
من �أجل مكا�ضب ذ�تية �أو ما �ضابه ذلك فاإن هذ ما ل ير�ضى به عقل ول 
قلب ومن �لو�جب �أن ل نغفر مثل هذ� �لكذب. و�لحمقى فقط هم من 
ويتنا�ضونه  به  وير�ضون  �لأخالقي  غير  بالكذب  عالقات  في  ي�ضتمرون 

فقط من �أجل �أن يبقو� بجو�ر من �أحبو�. 

عليها،  �أ�ضر�ره  ووقعت  هند  على  وقع  �لذي  �لأخالقى  غير  �لكذب  هو 
و�ضوح  و��ضحة  �لحقيقة  كانت  ومهما  �أحدهم  ن�ضحها  مهما  لكنها 
�ل�ضم�ص فهي ل تر�ها، لأنها دوًما تقدم عين قلبها على عين عقلها، وفي 
��ضتخد�م  �أو  بالكلية  قلبه  ��ضتخد�م  في  �أفرط  لمن  عظيم  �ضرر  ذلك 
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عقله ب�ضكٍل مطلق، هي ُمحبة حمقاء ل ت�ضمع �إل �ضوت نور و�ضوت قلبها. 

�لجديد طلبت  �لدر��ضى  �لعام  بد�ية  قرب  ومع  �لإثنين  يوم  �ضباح  فى 
�ل�ضغيرة  �أختها  ملف  ب�ضحب  تقوم  �أن  ر�ضوى  من  �ضفية”  �ل�ضيدة” 
”رمي�ضاء” من مدر�ضة ”�لم�ضتقبل �لحديثة” �إلى مدر�ضة ”علي مبارك 

للفتيات” �لمجاورة لهم. 

تريد �ل�ضيدة ”�ضفية” نقل �بنتها لمدر�ضة ”علي مبارك” كي تر�ضيها 
وتوقفها عن �لبكاء �لذي ل تزهده ليل نهار وذلك لرغبتها في �لتحويل 
�إلى مدر�ضة ”علي مبارك” مع �ضديقتها �لوحيدة ”ر�ضا” و�لتي حولت 
تلك  �إل��ى  ُنقل  و�ل��ده��ا  �أن  بحكم  وذل��ك  م��وؤخ��ًر�،  �لمدر�ضة  ه��ذه  �إل��ى 

�لدر�ضة حديًثا ويود �أن تكون �بنته ”ر�ضا” تحت نظره ورعايته. 

�ل�ضيدة”  ”هالل” وحديثها مع  �ل�ضيد  وبعد �ت�ضال و�لدة ر�ضا بمنزل 
�أنها �ذ� حولت لرمي�ضاء ف�ضتكون �لبنة �لثانية لو�لد  �ضفية” طماأنتها 
رمي�ضاء و�ضتحظى برعايته و�هتمامه مثل ر�ضا بال�ضبط. و�فقت ر�ضوى 
هي  عملها  من  ت�ضتاأذن  �أن  على  ”�ضفية”،  �ل�ضيدة  و�لدتها  طلب  على 

و�ضديقتها ”هند” ويقوما بعمل �لالزم لأختها �ل�ضغيرة. 

�ضحبت �ل�ضديقتان ملف رمي�ضاء من مدر�ضة”�لم�ضتقبل” وتوجها �إلى 
مدر�ضة”علي مبارك” وعندما دخلتا �لمدر�ضة لفت نظرهما �ثنين من 
”مدير  مديرهما  عن  بينهما  فيما  �لحديث  يتبادلن  �لمدر�ضة  عمال 
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مدر�ضة علي مبارك”. 

قال �أحدهم مازًحا:

�ضتة وخم�ضين  �لر�جل عنده  �لعظيم،  ��ضتغفر �هلل  د� مدير مدر�ضة   -
م�ضت�ضفى،  ودخ��ل  مرة  تعب  ول  �لمدر�ضة  من  غاب  مرة  ومفي�ص  �ضنة 

�ضحته �أح�ضن من مية �ضاب �ضغير. 

ليرد �لآخر خوًفا:

- وطي �ضوتك يا عم لح�ضن ي�ضمعنا ووقتها م�ص هن�ضلم من �ضحته ول 
ل�ضانه ول �ضدته. 

�بتعدت ر�ضوى وهند عن �لعمال ومزحت هند قائلة:

- ربنا يكون في عونك يا رمي�ضاء. 

�ل�ضخ�ص  �إلى  بتوجيههما  بدوره  هو  وقام  �لمدر�ضة  مدير  مكتب  دخلتا 
�لذي �ضي�ضتلم منهما �لأور�ق وقام بالند�ء على �أحد �لعمال لير�ضدهما 
�أحد  كان  �أنه  ورغم  �لتحويل،  �أور�ق  با�ضتالم  �لخا�ص  �ل�ضكرتير  �إلى 
�للذين تمازحا ب�ضخرية على مديره �إل �أنه قام بالنحناء قلياًل حين كان 
ي�ضتمع �إلى توجيهات مدير �لمدر�ضة، على �لأرجح هو �نحناء خوف �أكثر 

منه �نحناء �حتر�م. 

ما �أ�ضعب �أن ينحني �لمرء خوًفا من �أحدهم ل �حتر�ًما له. 

�لمدير  �إليه  وجههما  �لذي  �ل�ضكرتير  �إلى  بالذهاب  �ل�ضديقتان  همت 
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و�أثناء  �ل�ضكرتارية  حجرة  �إلى  مر�ضدهما  ور�ء  لي�ضير�  قيامهما  و�أثناء 
�لمدون على قطعة خ�ضبية  �لمدير  �ل�ضيد  ��ضم  نظرها  لفت  قيام هند 
يا�ضر  �ل�ضيد:  �لمدر�ضة  "مدير  له  �لمقابل  �لمكتب  على  مو�ضوعة 

�لمحمدي. 

نف�ضها.  في  هند  قالت  �أ�ضماء،  ت�ضابه  �لمحمدي” ربما  "يا�ضر 

لكنها غالطت نف�ضها فقد �أخبرها نور من قبل �أن و�لده ي�ضمى ”يا�ضر 
�لمحمدي”. 

�لعامل قال �أن �ل�ضيد” �لمحمدي” لم يدخل �أى م�ضت�ضفى من قبل، �إًذ� 
ما �لأمر ولماذ� كذب نور على هند و�أخذ منها ما يزيد عن �ألفي جنيه 

بغر�ص ت�ضديد فاتورة �لم�ضت�ضفى �لتي �حتجز فيها و�لده. 

عما  ت�ضاءلت  �لتي  بر�ضوى  �أم�ضكت  �أن  لول  �أر�ضا،  ت�ضقط  هند  كادت 
بهند؟ 

رمي�ضاء  �أور�ق  �تمام  لحين  �ضتنتظرها  و�أنها  بخير  �أنها  هند  �أخبرتها 
بالد�خل. 

ودون  هند  فا�ضتوقفته  �لطلبة  �ضئون  �ضكرتير  حجرة  من  �لعامل  خرج 
�أدنى خجل �أعطته ع�ضرين جنيًها و�ضاألته دون �أدنى تردد: 

- هو �لأ�ضتاذ ”يا�ضر �لمحمدي” عنده �أولد؟ 
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�ضمت �لعامل قلياًل ثم ت�ضجع عندما لم�ضت يده �لع�ضرين جنيًها و�أجاب 
قائاًل: 

�آن�ضة �للى �أعرفه لأنه  �أيوه �بنه �لكبير �لب�ضمهند�ص نور وده و�هلل يا   -
ز�ره مرة قبل كده هنا في �لمدر�ضة. 

كانت �إجابته مبا�ضرة غير قابلة للت�ضكيك فيها، �حتجزت هند دمعة في 
�لطلبة وفي يدها  �أثناء خروج ر�ضوى من حجرة �ضئون  مقلتيها وذلك 
بع�ص �لأور�ق فخافت من �أن ت�ضعر ر�ضوى ب�ضيء فهي لم تحِك لها ول 
لهدير مو�ضوع �لألفي جنيه من قبل فقاومت دموعها منًعا لالأ�ضئلة من 
قبل �ضديقتها. ولح�ضن حظ هند كانت ر�ضوى متزمرة من �لأور�ق �لتي 

في يدها وكادت تبكي وهى تقول:

- هو �أنا ل�ضه هروح �لمدر�ضة �لقديمة و�أ�ضلمهم �لورق ده تاني، �أنا تعبت. 

تنتبه لما في هند من دموع وقد �ضلمت هند بذلك  وبتزمر ر�ضوى لم 
من �أ�ضئلة ر�ضوى ومن لومها عليها �إن علمت بمو�ضوع �عطاء نور �ضيء 
من مال. وبكل �أوجاع �لتفكير �نهارت هند في بكائها فباأي حق يفعل بها 
نور ذلك؟، هل يحق له فعل ذلك حتى و�إن كان عا�ضًقا، هل �لع�ضق يبيح 

للعا�ضق كل ما هو محظور على غيره؟ 

لم ت�ضمد هند طوياًل و�ألقت ب�ضالح �لحقيقة و�ضوهته ب�ضكها في �لوقائع 
�لو��ضحة �أمامها و�أقنعت نف�ضها �أنها يمكن �أن تكون على خطاأ، �نتوت 
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مهاتفته م�ضاًء لكنها لم ت�ضتطع و�أم�ضكت بهاتفها و�ت�ضلت به لعله ي�ضفي 
ما بها من وجع. �ضاألته دون �ضالم عن �لألفي جنيه و�أخبرته �أنها عرفت 

�لحقيقة وعلمت �أن و�لده ب�ضحة جيدة ول ي�ضوبه �أى مر�ص.... 

لم يمهلها �كمال حديثها و�أعلى من �ضوته وقال: 

- �نتي هتذليني ع�ضان �ألفين جنيه هقابلك بكره �ل�ضاعة �ضتة في كافيه 
�ضن وهديهملك. 

�أو ر�أفة بحالتها �لنف�ضية �أو  ثم �أغلق �لهاتف في وجهها دون �أي �ضالم 
توترها ب�ضبب كذبه، ودون �أن يعطيها �أى مبرر لفعلته ودن �أن يعطيها �أى 
كلمات من تهدئة، ت�ضرف بغباء �لكاذب ل بقلب �لعا�ضق، �ضربها في 

ع�ضقها دون �أي رحمة. 

��ضتلقت هند على فر��ضها قائلة:

ا ل ع�ضق لق�ضاة �لقلوب ول �ضالة لهم.  - حقًّ

و��ضتد بكائها حينما تذكرت كلمات ر�ضوى وهى تن�ضحها بقولها:

�أن  دون  حب  فال  �لحتر�م،  �لع�ضاق  تبادل  في  تكمن  �لحب  �أناقة  "�إن 
يرفع �لع�ضاق �لحتر�م على من�ضة �لحب. 
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الفصل الثامن
- إن شعرت المرأة بصدق رجل في حبه لها، ال تتأخر في 

تقديم حياتها له دون أدنى تردد.
- من يعشق بحق ال ينتظر حبيبته في مفاتحته في أمر 

الزواج بل يفاجئها بالتقدم لها وخطبتها.

هاتفته في �ل�ضاد�ضة م�ضاء، �أجابها دون �إرهاق لها في �لتفكير.. �أخبرها 
�أنه على و�ضول و�ضيكون �أمامها بعد ع�ضر دقائق من �لآن. 

جل�ص في مقابلها وطلب لها كوًبا من ع�ضير �لفر�ولة دون �أن ي�ضاألها عن 
رغبتها فيما تتناول وتفاجاأت حين طلب لنف�ضه كوُبا مماثاُل. 

�بت�ضمت له وقالت:

- لطالما رف�ضت �أن تحت�ضي معي م�ضروبي �لمف�ضل ودوما تعودت منك 
على مخالفتي فيما �أرغب في تناوله، فلَم �ليوم تطلبه من نف�ضك ودون 

�أن �ألّح عليك في �حت�ضاء م�ضروب مماثل لم�ضروبي. 
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�أجابها نور بذكاء من كلمات:

- لربما �أريد �أن تكون �آخر ذكرياتنا تنبع من رغباتِك �أنِت حتى و�ن لم 
تطلبي ذلك مني. 

�نزعجت هند من كلمة �آخر �لمقترنة بكلمة ذكرى، و�ضمتت وهى تتذكر 
�أنها �أتت �ليوم كي ُت�ضلح �لموقف بينها وبين نور، فحمقها كمحبة جعلها 
تلقي �للوم على نف�ضها وعلى طريقتها في �لحديث معه، و�آمنت �أنه كان 

من �لو�جب عليها �أن تتروى �لحديث معه ول ت�ضعره �أنه �أخذ مالها. 

- نور �أنا م�ضكت�ص فيك لحظة، �أنا ب�ص كنت عاوزه �أفهم، ولو �حتياجي 
للفهم زعلك خال�ص �أنا بعتذر...  قالت هند تلك �لكلمات لنور كي يرق 

قلبه من جهتها. 

- متعتذري�ص ومتزعليني�ص �أكتر.... علق نور.

منه،  تعتذر  لأنها  بل  منها  لي�ص  غ�ضبه  عن  لهند  نور  يعبر  مرة  لأول 
�أ�ضعرها �أنه يخ�ضى على كر�متها و�أنه يحبها دون �أدنى �ضك، غريب �أمره 

كاأنه يقول لها ”�أنا ل �أود فر�قِك”. 

�أنه باٍق  �أِبُكّل تلك �ل�ضهولة وبع�ص من �لكلمات �لرقيقة ُي�ضعر نور هند 
�لقلب  قا�ضي  هل  يدري،  �أحد  ل  ذلك  متى  منذ  ثقتها،  ويكت�ضب  عليها 
يمكن �أن يتحول لرجل قلبه من رقة، ل �أحد يدري فدو�خل �لب�ضر ن�ضبّية 

كما �لكون. 
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رق قلب هند و�أم�ضك هو بيدها و�أخبرها �أنه لم يكن يريد �أن يقول لها 
�ل�ضبب �لحقيقي كي ل تن�ضغل عليه، ثم �ضمت ونظر �إلى �ل�ضماء مدعًيا 
لبر�ءته، فطالبته هي بكل رجاء �أن يحادثها بكل �ضر�حة عما به وما هو 

�لأمر �لذي لو عرفته لن�ضغلت عليه. 

حادثها عن ��ضتباه في مر�ص لديه و�أخبرها �أن �لطبيب طلب منه عمل 
بع�ص �لفحو�ضات وهذ� هو �ضبب �أنه �أخذه منها لبع�ص �لمال، و�أنه لم 
بالإعتماد  دوًما يطالبه  لأنه  �أي مبلغ مالي  و�لده  �أن يطلب من  ي�ضتطع 
�أن ماله �لخا�ص يدخره في جمعية ول ي�ضتطيع  على نف�ضه، و�أعلن لها 
�أن ُيخل بها وذلك لرغبته في �أن يتقدم لها ويطلب يدها في �أقرب وقت. 

بعدما �ضمعت هند حديث نور �نزعجت كثيًر� وغ�ضبت من �أنه لم يقل 
لها كل هذ� من قبل و�ضاألته: 

- و�لفحو�ضات قالت �إيه؟ 

- �لحمد هلل مطلع�ص حاجة وح�ضة، ده كان مجرد ��ضتباه... علق نور. 

ورغم ذلك لم تتركه هند �إل بعدما �أق�ضم لها �أنه بخير.هكذ� تركت هند 
نف�ضها للمتالعبين با�ضم �لع�ضق وكلماته، فلعنة �هلل على كل من ��ضتغل 
قلب فتاة لنزو�ته �أو لم�ضالحه �ل�ضخ�ضية، ولياأخذ �لمنتقم كل من لم 

يتْقه في �ختر�ق عذرية �لقلوب. 

******
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دت لهم محا�ضنه وطلبت  تحدثت هي مرة ثانية �إلى �أهلها بلغة �لعقل عدَّ
موها �إن وجدو� �أن حديثها ل يمت للو�قع ب�ضلة.  منهم �أن ُيقوِّ

بالأخير �قتنع �ل�ضيد ”هالل” و�لد ر�ضوى بخطوبة �بنته من عمر. �أما 
�أن مخاوفها  و�أعلنت  �أمر مو�فقتها  �ل�ضيدة” �ضفية” فترردت في  عن 
نابعة من قلبها كاأم ل من عقلها. �قنعها زوجها بالمو�فقة و�أخبرها �أن 
عمر حقيقة ل ي�ضوبه ك�ضخ�ص �أي �ضائبة فِلَم �لحكم عليه بالرف�ص وهو 

لم يكن يوًما طرًفا فيما حدث بين و�لده وو�لدته. 

بالأخير و�فقت” �ضفية” بعقلها وظل قلبها غير متقبل لالأمر، لربما هو 
خوف �لأم �لز�ئد على �بنتها، وبالفعل ظلت غير متقبلة �لأمر بقلبها �إل 
عندما در�ضت عمر في فترة �لخطوبة كاأنها هي من �ضتتزوجه ل �بنتها. 

على  نجليهما  قر�ن  لعقد  ي�ضتعّد�ن  عمر  و�أ�ضرة  ر�ضوى  �أ�ضرة  وبالفعل 
بعد  �أى  دي�ضمبر  من  �لعا�ضر  �لمو�فق  �لخمي�ص  يوم  �لبع�ص  بع�ضهما 

حو�لي �ضتة ع�ضر يوًما من �لآن. 

******
فى كافتيريا �لم�ضت�ضفى جل�ضت �ل�ضديقات �لثالث ب�ضكل د�ئري حول 
ا من �لفطائر.  من�ضدة خ�ضبية و�أمامهن ثالثة �أكو�ب من �ل�ضاي وبع�ضً
عادت  بعدما  لعمر  ُحبها  �أمر  في  ر�ضوى  يمازحان  وهدير  هند  �أخذت 
تبوح  هل  تفكر،  وكاأنها  قلياًل  هند  �ضمتت  �لهاتف.  عبر  محادثته  من 
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ل�ضديقتيها ب�ضيء ما في نف�ضها وبما تنتوي �لإقبال عليه �أم تظل كاتمة 
على خبرها وت�ضمت. 

ا من �ل�ضاى:  �أخيًر� قالت هند وهي تتناول قطعة من �لفطائر وبع�ضً

- �ضاأقوم بدعوة نور على فرح عمر ور�ضوى. 

لم تجب ر�ضوى �أو هدير على حديث هند فتابعت هي حديثها قائلة: 

- لن يلحظ �أحدهما �أي �ضىء، �ضتكون �لقاعة ممتلئة ولن يالحظ باأي 
فريق مدعو” نور”، هل تابع لأقارب عمر �أم ر�ضوى؟. 

- �لم�ضكلة لي�ضت في �أن يالحظه �أحد �أم ل، �لم�ضكلة تكمن في �أنه ماز�ل 
ا باهًتا قابًعا تحت �ضتائر �لخوف و�لإخفاء، لَم لم يتقدم لِك نور �إلى  حبًّ
�لآن �إن كان �ضادًقا في قوله يا هند.. علقت ر�ضوى بتلك �لكلمات خوفا 

على هند. 

- �ضيتقدم و�ضاأفاتحه في �لأمر بعد فرح عمر. قالت هند. 

بل  �ل��زو�ج  �أم��ر  في  مفاتحته  في  حبيبته  ينتظر  ل  بحق  يع�ضق  من   -
يفاجئها بالتقدم لها وخطبتها. علقت هدير. 

نزلت دمعة من هند وقالت:

- فقط �أود �أن �أ�ضعر �أنه معي في فرح عمر، �ضاأكون �مر�أة ُمحبطة �إن لم 
يكن نور بجو�ري في تلك �لفرحة، �أريد �أن �أقت�ضم فرحتي معه، �أريد �أن 
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�أ�ضعر �أنه مني و�أن �أرى ��ضتياًقا منه لأن �أكون عرو�ضه بف�ضتانها �لأبي�ص، 
كما ر�ضوى بف�ضتانها �لأبي�ص لعمر. 

لم تمتلك ر�ضوى وهدير �إل �لدعاء لهند في ظل �أحالم هند �لتي توؤمن 
بها �أ�ضد �لإيمان و�لتي تعلقها على �ضخ�ص غير جدير بها. فقط علقت 

ر�ضوى باآخر �ضيء لعل هند تتعظ: 

- فلتحذري، فلي�ص كل من يقول ”�أحبك” هو �ضادق لربما يريد �ضيء 
�آخر في نف�ضه ل تدريه. 

- �أ�ضعر �أن �أ�ضلوب نور �ختلف كثيًر� ولم يعد كال�ضابق في عدم �لإت�ضال 
غير  على  ما  حد  �إل��ى  ق�ضوته  �ختفت  قبل،  ذي  من  �أكثر  بي  يهتم  بي، 

طبيعته وهذ� ما يوؤكد لي حبه. قالت هند. 

�أجابت ر�ضوى بنفاذ �ضبر: 

وحجة  �لجميع،  �أم��ام  �لو��ضح  �لر�ضمي  بالإرتباط  يكون  �لإهتمام   -
�لدر��ضة قد �نتهت فِلَم �لتاأخير؟ �لرجل �لحقيقي هو من يحافظ على 
م�ضاعر محبوبته من �لتفكير �ل�ضلبي ويحميها من توتر�ت �لأ�ضئلة �لتي 

منها هل �ضي�ضدق وعده �أم ل ؟. 

بعد  زو�جهما  �أمر  في  نور  تفاتح  �أن  �لأخير وعدت هند �ضديقتيها  فى 
فرح عمر، و�أنها �ضتبوح لهما بكل ما يحدث على �أن تظل ر�ضوى كاتمة 
ما  باأن هذ�  ر�ضوى  فطماأنتها  باأخيها،  ترتبط  �أن  بعد  لها حتى  �أ�ضر�ر 
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�تفقت عليه مع عمر منذ �لبد�ية. 

******
هى فرحة من �لقلب مع �ضحكات كثيرة في �لمكان �لتي �عتدنا بعدها 

�أن نقول ”خير �للهم ما �جعله خير”. 

تزيَّن عمر ببذلته �ل�ضود�ء وقمي�ضه �لأبي�ص ور�بطة عنقه �لذي ذ�دته 
وقف  فيه.  �لوجه  روؤية  درجة  �لالمع  �لأ�ضود  وحذ�ئه  �أناقته  فوق  �أناقة 
قامتا  ”�ضامية” و�أخته” هند” �للتان  �ل�ضيدة  و�لدته  ي�ضلم على  عمر 
زوجته  مع  مقد�ضة  حياة  بد�ية  له  ين  متمنِّ عمر  مباركة  في  بدورهما 
ر�ضوى. �أغلق عمر باب �ل�ضقة من ور�ئه لي�ضرع في �لذهاب �إلى ر�ضوى 
للمجيء بها من �لكو�فير وي�ضحبها �إلى قاعة �لأفر�ح �لتي �ضيقام بها 
حفل زفافهما، و�فق مع و�لدته وهند �أن يتقابلو� هناك و�أن ل يتاأخرو� 

عليه. 

لم  �لتي  و�لدتها  وجنة  هند  يد  لم�ضت  �لمنزل  من  عمر  خرج  بعدما 
ت�ضتطع �إخفائها. 

- دموع �لفرح يا ماما، علقت هند. 

�أنها دمعة قا�ضرة على فرح بل كانت  لكنها لم تكن كما �عتقدت هند 
ممزوجة بحزن و�ضوق وقلق ورجاء وكل �لأحا�ضي�ص �لتي يمكن للمرء �أن 
�لوحيد. حزن،  �بنها  ليلة زو�ج  �آن و�حد. فرحة، فهي  يدمجها مع في 
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لعدم جو�ب و�لد عمر �ل�ضيد ”كريم �ضدقي” على بريدها �لإلكتروني 
�لذي ر��ضلته عبره لإخباره باأن ح�ضوره مهم في ليلة زفاف �بنه �لوحيد 
و�أخبرته �أن عمر ينتظر �أن ت�ضعده بليلة كتلك و�أنه يتمنى ح�ضوره. قلق، 
من �أمر تفكيرها في �لزو�ج من ”مهدي ح�ضين” مدير �أحد فروع �لبنك 
و�لذى يلح دوًما في طلب يدها. �ضوق، للوجد�ن �لروحي �لذي ُحرمت 
منه طو�ل حياتها و�لذي تنازلت عنه من �أجل �ضلطة �لتقدم في �لعمل. 
تعي�ص حياتها بطريقة  �أن  تود  �لتي  �بنتها هند  �أجل  ودع��اء، من  رجاء 
من  ذن��ب،  لها.  حبه  ويحترم  م�ضاعرها  يحترم  �ضخ�ص  مع  �ضحيحة 
�أن رحل و�لدهم.  �أولدها وعدم �ضد�قتها لهم منذ  تق�ضيرها في حق 
�ضفقة، على نف�ضها مما و�ضلت �إليه �ليوم من ��ضطر�ب نف�ضي فال تدِر 
�أين �ل�ضو�ب و�أين �لخطاأ. لوم، على نف�ضها لعدم مناق�ضة زوجها بهدوء 
و�لو�ضول �إلى حلول و�ضطية، فاأين هي �لآن و�أين هو و�أين �أولدهما من 

حنانهما.  

في  هند  ��ضتعجلتها  بعدما  جانبا  �أفكارها  ”�ضامية”  �ل�ضيدة  طردت 
�لنزول كي ل يتاأخر� على عمر ور�ضوى. 

�لذي  �لأبي�ص  وف�ضتانها  �لف�ضى  ر�أ�ضها  بتاج  ر�ضوى  يتوج  �لحب  هو 
تعلوه وردة كبيرة عند كتفها �لأي�ضر وبوجها �لم�ضرق �لذي ُزيِّن ببع�ص 

�لم�ضاحيق �لجذ�بة. 

وبفرحة �لعالم �لع�ضقي دخل عمر ور�ضوى �لقاعة و�ضط تحية من جميع 
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�لأهل و�لأحباب. 

�لعري�ص  على  �ل���ورد  �ضفية”  و�ل�ضيدة”  ”�ضامية”  �ل�ضيدة  تلقي 
و�لعرو�ص، وت�ضير هند وهدير من ور�ء �لعرو�ضة كي ي�ضاعد�ها في حمل 
ل  وقبَّ �آخرها.  �إلى  �أولها  و�لمترزة من   � �لطويلة جدَّ ف�ضتانها وطرحتها 
�إلى منت�ضف  ”هالل” و�لد ر�ضوى �بنته وزوجها قبل دخولهما  �ل�ضيد 
�لقاعة وجلو�ضهما بالكر�ضي �لأبي�ص �لن�ضف د�ئري من �لجهة �لي�ضرى 
و�لم�ضتطيل من جانبه �لأيمن، فتمنى حينها عمر لو يدخل و�لده ويقبله 
ويقبل ر�ضوى على جبينها، لكنه �ضرعان ما تنا�ضى �لأمر و�ضيطر على 

نف�ضه كي ل ت�ضعر زوجته باأي �ألم في تلك �لليلة. 

وحينها  بمعارفه  و�لترحيب  بال�ضالم  و�حد  كل  و�ن�ضغل  �لأغانى  تعالت 
”هيثم”  �ضديقه  ��ضطحب  بمفرده،  لي�ص  لكن  �لقاعة  �إل��ى  نور  دخل 
معه، �لأمر �لذي ي�ضتدعي �لحيرة فمنذ متى ي�ضحب نور هيثم معه �إلى 

�لأماكن �لتي من �لمفتر�ص �أن يلقى هند بها. 

دعوٍة  قبول  على  ي�ضجعه  لكي  ربما  بهيثم،  �أتى  فِلَم  بمفرده  دعته  هند 
عي  كتلك ويدخل قاعة لي�ص بها �أي �ضخ�ص يعرفه �ضوى �لفتاة �لتي يدَّ

ُحبها ويعلِّق قلبها باأ�ضو�ك كلماته �لُمغرية. 

�لتقت عينا هند بنور، فذهبت �إليه بفرحة طفل ينتظر عودة و�لدته من 
عملها. 
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ته، و�أثناء ذلك كانت  لفت نور �نتباه هند لوجود هيثم �ضلَّمت عليه وحيَّ
ر�ضوى  �أخت  رمي�ضاء  �لطفلة  م�ضطحبة  �لخارج  ناحية  تتوجه  هدير 
�لحلوى.  بع�ص  ل�ضر�ء  �لكافيتريا  نحو  معها  بالذهاب  عليها  لإلحاحها 

و�أثناء �ن�ضغالها برمي�ضاء ��ضتوقفها �ضوٌت لي�ص بالغريب عليها: 

- دكتورة هدير. 

َرها نحو �ل�ضوت �لذي يردد ��ضمها و�لذى ي�ضوبه تعالى  لت هدير َب�ضَ حوَّ
�ضوت �لأغانى. 

- هيثم، قالت هدير بده�ضة. 

�أ�ضعرها هيثم حينها �أنه ممتّن لأنها تتذكره منذ �أن ر�أته لمرة وحيدة مع 
د وجهها خجاًل وحادثت نف�ضها قائلة:  نور وهذ� منذ �ضنو�ت، فتورَّ

- بل لم تكن مرة و�حدة، فاأنا �ضيماء �لمتحايلة عليك عبر �لهاتف وعبر 
�ضبكات �لنترنت. 

��ضتيقظتها هند من �ضرودها وت�ضاءلت عما بها؟. 

�أجابت وهى متلعثمة: 

- ل �ضىء، �ضاأذهب مع رمي�ضاء. 

�بت�ضم لها نور و�ن�ضغل مع هند، ولم ينزل هيثم ب�ضره من على عينيها 
وفاجاأها برده: 
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- متتاأخري�ص. 

وقعت �لكلمة على قلبها موقع �لن�ضوة وق�ضعريرة �لقلب، هي حقا تتمنى 
�أن تلتقي بمن يحب على �أن يكون من �لنوع �لمحب للعلم وللتفكير وغير 
و�لعقلية  و�لروحية  �لوجد�نية  �لكلمات  تتبادل  �أن  في  ترغب  تقليدي، 
مع �أحدهم، لكن هيثم هي تعرفه جيًد� وتعلم �أن فكره مادي لأبعد مما 
تكون  ل  �أ�ضخا�ص  يوجد  �أنه  �إلى  هتها  ونبَّ نف�ضها  غالطت  لكنها  تتخيل، 
في  لكنها  �لو�قع،  في  هي  مثلما  �لعنكبوتية  �ل�ضبكة  على  �ضخ�ضيتهم 
�لطبيعى  من  فلي�ص  غبائها  وعلى  حماقتها  على  نف�ضها  عنَّفت  �لأخير 
�أنه �أهد�ها كلمة من مجاملة. ور�حت  �أن تفكر �مر�أة في رجل لمجرد 

تحدث عقلها وتقول:

- من �لمفرو�ص �أنى �مر�أة نا�ضحة ومن �لطبيعى �أن ل �أمار�ص �لحمق 
ا من �لإهتمام؛ فقد يكون قالًبا  في �لنجذ�ب لأي �ضخ�ص يعطيني بع�ضً
من مجاملة ل �أكثر ول �أقل، فاإلى متى �ضنظل نهتم كثيًر� بمن يلقو� لنا 

بفتاٍت من �هتمام، و�إلى متى �ضنظل حمقى في �لإهتمام بمن ل يهتم. 

”هيثم” من باب �لمجاملة  قررت هدير بالأخير �أن ترى كل ما يقوله 
لي�ص �إل، و�أن ل تعتاده دون �أن يكون �ضريًحا معها في كل �ضيء، و�أن ل 
تدخل معابد �لوجع عن �إر�دة �أو عن �عتياد، لكن هل �ضتنجح؟ ل �أحد 

يعلم فالقدر �أكبر من �أن ن�ضيطر عليه �أو نفر�ص عليه ما نتمناه. 
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��ضتفاقت هدير من تفكيرها على �ضوت �ل�ضغيرة ”رمي�ضاء":

- يال نرجع عند �لعرو�ضة، �أنا ��ضتريت”. 

******
د�همها بترك يدها وذهابه نحو �لمايك و�لإم�ضاك به قائاًل:

- ر�ضوى ثم كررها ثالث مر�ت، مما جعل �لجميع ي�ضمت، و�لمو�ضيقى 
تتوقف و�لكل ينظر �إليه ور�ضوى قلبها يرتع�ص وهي منتظرة لكلمات عمر 

�لموجهة لها �أمام �لجميع. 

��ضتجمع قوته ثانية ثم نظر �إلى ر�ضوى وهو يقول: 

�أجعله عك�ص  �أن  �أعدك  و�أنا  يقتل �ضاحبه،  �لع�ضق ما  �أن من  يقولون   -
�أحترم  �أن  �أعاهدِك  حياة،  من  و�أكثر  بل  حياة  لِك  �أجلعه  و�أن  قيل،  ما 
و�ضديًقا  وحبيًبا  زوًج��ا  بقلبي  َقِبل  �لذي  قلبك  �أقد�ص  و�أن  م�ضاعرك، 
�لزوجية،  �لحياة  قد�ضية  �أ�ضون  �أن  �لإن�ضان  برب  لِك  و�أق�ضم  و�أًخ��ا، 
ذلك،  لنا  �هلل  ُيقدر  حين  منِك  ولأولدي  لِك  ا  مخل�ضً زوًجا  �أكون  و�أن 

فلت�ضهدي ولي�ضهد �لح�ضور على ما ذكرت"

�لمخل�ص و�لمحب لِك

 زوجك عمر. 

هْرَولت نحوه ر�ضوى وتناولت منه �لميكروفون ثم قالت بخجل �لعرو�ص:



183

- "�أعاهدك بمثل ما عاهدتني وقد �أزد عليه، فلت�ضهد ولي�ضهد �لح�ضور 
على ما ذكرت”. 

�لزغاريد  وتعالت  �لجميع  ف�ضفق  يدها،  ثم  جبينها  عمر  ل  قبَّ هنا 
ت ر�ضوى وعمر ومن حولهما  �لتفَّ لهم بحياة زوجية مقد�ضة.  و�لدعاء 
هند وهدير و�أ�ضرتيهما حول �لتورتة وفي زحمة �لفتيات و�ل�ضباب �ند�صَّ 

نور و�ضديقه هيثم. 

هم�ص عمر في �أذن ر�ضوى وقال لها كلمات من حرية: 

- �أغنية لغة عربية ف�ضحى كما رغبِت، ولن نخ�ضع �أبًد� للتقاليد ما دمنا 
ل�ضنا موؤمنين بها، وما دمنا ل نفعل من �لخطاأ �ضيًئا، �أعدك”. 

ت كلمات �لأغنية في و�ضط ده�ضة من �لح�ضور على كلماتها �لغريبة  دقَّ
�لتي ما �عتادو� عليها:

�أ�ضابك ع�ضق �أم رميت باأ�ضهم - فما هذه �إل �ضجّية مغرِم

�أل فا�ضقني كا�ضات خمر وغني لي - بذكري �ضليمى و�لكمان ونغمي

فدع عنك ذكر �لعامرية �إنني � �أغار عليها من فمي �لمتكلِم

�أغار عليها من �أبيها و�أمها � �إذ� حدثاها بالكالم �لمغمغِم

�أغار عليها من ثيابها � �إذ� لب�ضتها فوق ج�ضم منّعم

فو�هلّل لول �هلّل فو�هلّل � لول �هلّل و�لخوف و�لحياء
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لقبلتها، للثمتها، لع�ض�ضتها - ل�ضممتها بين �لعقيق وزمزم

و�إن حرم �هلل في �ضرعه �لزنا - فما حّرم �لتقبيُل يوًما على �لفم

و�إن حرمت يوًما على دين محمٍد - فخذها على دين �لم�ضيح �بن مريم

�أَُعُدّ �لَليالي َليَلًة َبعَد َليَلٍة - َوَقد ِع�ضُت َدهًر� ل �أَُعُدّ �لَلياِليا

�أُ�ضّلي فما �أدري �إذ� ما ذكرُتها - �أثنّتيِن �ضّليُت �لع�ضاء �أَم ثمانيا

ع�ضقتك يا ليلى و�أنت �ضغيرة - و�أنا �بن �ضبع ما بلغت �لثمانيا

يقولون ليلى في �لعر�ق مري�ضة - �أل ليتني كنت �لطبيب �لمد�ويا

وقالو� عنك �ضود�ء حب�ضية - ولول �ضو�د �لم�ضك ما �نباع غاليا

بلغوها �إذ� �أتيتم حماها - �أنني مت في �لغر�م فد�ها

و�ذكروني لها بكل جميل - فع�ضاها تحن علي ع�ضاها

و��ضحبوها لتربتي فعظامي - ت�ضتهي �أن تدو�ضها قدماها

�إن روحى من �ل�ضريح تناجيها - وعيني ت�ضير �إثر خطاها

لم ي�ضقني يوم �لقيامة لول - �أملي �أنني هناك �أر�ها

ت�ضائلني حلوة �لمب�ضم - متى �أنت فّبلتني في فمي؟

�ضلي �ضفتيك بما ح�ّضتاه - من �ضفتي �ضاعر مغرم

�ألم تغم�ضي عندها ناظريك؟ - وبالّر�حتين �ألم تحتمي؟
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فاإن �ضئت �أرجعتها ثانيا - م�ضاعفة للفم �لمنعم

فقالت وغ�ضذت باأهد�بها - �إذ� كان حقا فال تحجم

�ضاأغم�ص عينّي كي ل �أر�ك - وما في �ضنيعك من ماأثم

كاأّنك في �لحلم قّبلتني - فقلت و�أفديك �أن تحلمي”. 

�نتهت �لأغنية وعال �ضوت عمر وهو يقول” �أ�ضابني ع�ضق”. 

ط �ل�ضكين يد ر�ضوى وعمر و�أثناء تقطيع �لتورتة �ضمع عمر  وحين تو�ضَّ
�ضوت يحن له منذ زمن ور�ئحة ي�ضتاقها: 

- مبروك يا �بني. 

�أعاد �ل�ضوت ثانية نف�ص �لكلمات وعينيه مثبتتين على عمر: 

- مبروك يا �بنى. 

- بابا، علق عمر وهو ين�ضى كل �آلم و�لده من �لغيبة و�لبعد عنه وعن 
�أ�ضرته لفترة طويلة، ن�ضى �لجفاء وكل �ضيء �إل وجود و�لده معه ومجيئه 

يوم زفافه. 

وبحنين و�لد �إلى �بنه وبفرحة �بن بوجود و�لده بجو�ره يوم زفافه َقبل 
�ل�ضيد ”كريم �ضدقى” �بنه عمر وجبين زوجته ر�ضوى. 

جاء دور �ل�ضيدة” �ضامية” فمد لها �ل�ضيد كريم �ضدقى يده فانتظرت 
قلياًل ناظرة �إلى عينيه ثم لم�ضت يدها يد زوجها �ل�ضابق ب�ضالٍم جاء 
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عليها بكل �لذكريات �لقديمة، و�ضالٍم ممزوج بالده�ضة فاذ� كان ينتوي 
�لمجىء فِلَم َلْم يرد على ر�ضائلها �لإلكترونية �لُموجهة منها �إليه لح�ضور 

حفل زفاف �بنيهما. 

وقفت هند بجو�ر و�لدتها تنظر �إلى و�لدها برعب وحنان وق�ضوة و�أمل 
�لجفاء لكن في حالة هند  �لبعد  �أحياًنا ي�ضنع  ورحيل وفر�ق وده�ضة، 
�ضنع كل �لمتناق�ضات في جوفها فلم تعد تعي ما يحدث. �قترب منها 
و�لدها ومد يده ليلتم�ص ��ضتياقه لبنته و��ضتياقها لو�لدها، ظل ناظًر� 
� يده باتجاههما، لكن لم ت�ضتطع مد يدها و�أد�رت وجهها عنه  �إليها مادًّ

و�ضقطت منها دمعة ل تعي ما م�ضدرها؛ �أخوف �أم جفاء �أم رهبة؟. 

”كريم �ضدقي” بكتفْي �بنته محاول طبع قبلة  وبدون �أي كلمة �أم�ضك 
على جبينها �إل �أنها �أ�ضاحت بوجهها لثانى مرة بعيًد� عنه، فاأنزل هو يده 
من على كتفيها في َوَهٍن، ثم وقف �ضامتا و�لجميع ينظر نحوهم لأكثر 

من دقيقتين وبعدها �ضقط �ل�ضيد كريم طريًحا على �لأر�ص.

�أوج��اع، هو ما حدث في حفل  هى �ل�ضعادة �لكبرى �لتي ل تكتمل دون 
زفاف ر�ضوى. 

******
بحب �لروح وبرقّي �لأحا�ضي�ص هاجمها في طلب �لزو�ج منها مرة ثانية، 
ا �أن �لأمر لن يتطور �أبًد� �إلى �أمر  وهى �لتي و�ضعت في نف�ضها �حتماًل قويًّ
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�لزو�ج، فاإن �لطبقات �لعليا في �أغلب �لأحيان لن ت�ضمح له بالزو�ج من 
�بنة �أ�ضرة فقيرة، فان و�فق هو �ضخ�ضيًّا بحكم �ضلطة �لحب �لكبيرة، 
�ضيرف�ص �أحد �أفر�د �أ�ضرته على �لأقل ب�ضدة، �إن لم يزْد عدد �لر�ف�ضين 

لالأمر.

تدخل  عن  ففوًقا  �لحقيقية،  مجتمعاتنا  م�ضاوئ  من  ُيعد  �لأم��ر  فذلك 
ب�ضكل  وتدخلهم  �أطر�فها  �أحد  حياة  �ضريك  �ختيار  في  افر  �ل�ضَّ �لأ�ضر 
�لن�ضيحة  قبل  ُيعد ذلك من  ول  �ضخ�ضيًّا،  �ختياًر�  يعد  ل  وكاأنه  حاد، 
بل من قبل فْر�ص �لر�أي، فحين تختار �أ�ضرٌة زوجة لبنها ل يتجهون �إل 
�إلى ما يقربهم في �أو�ضاطهم �لإجتماعية، ومهما كانت �لفتاة ذ�ت علم 
و�أخالق يظلون هم على مبدئهم �لر�ف�ص لها، نظرتهم قا�ضرة وبائ�ضة 
�أ�ضرة  على  يقت�ضر  ل  هنا  و�لأم��ر  فقط،  �لمادي  �لتو�فق  �إل  يهمهم  ل 
�لإبنة،  �أ�ضرة  على  وينبطق   � جدًّ �ضحيح  ا  �أي�ضً �لعك�ص  بل  فقط،  �لإبن 
فنادًر� ما تو�فق �أ�ضرة على زو�ج �بنتها من �ضاب يملك من �لمقومات 
ما يكفيه لحمل �لرباط �لأ�ضرى لكنه ل يملك �لمال �لوفير فيتم �لحكم 

عليه بالرف�ص. 

بئ�ص �لنظر وبئ�ص �لعاد�ت �لخاطئة �لتي ل ير�ضى عنها رب ول دين، 
�لو��ضحة في تلك �لمجتمعات و�لتي  �لعن�ضريات  و�لتي ُت�ضنَّف �ضمن 

يمار�ضها �أغلبنا دون �أدنى وعي بخطورتها. 
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هو” با�ضم” �لذي قاوم كل ذلك من رف�ص �أ�ضرته ”لرقية” و�ضمد �أمام 
كلماتهم �لُمهينة لها: 

- لن ت�ضتطيع �لتو�فق مع فتاة تعمل لدينا، فهي مجرد موظفة في �ضركة 
�لأدوية �لخا�ضة بنا. 

فة.  - لن تتو�فق مع �أ�ضرتها �لب�ضيطة وحياتهم �لمتق�ضِّ

م  وغير ذلك من �لكلمات �لتي وقف �أمامها ”با�ضم” �ضامًد�، وحين �ضمَّ
هو �أكثر و�أكثر على موقفه وعلى ذكر محا�ضنها ومميز�تها. 

نهرُه و�لده قائاًل: 

- يمكنك �لزو�ج منها ويمكنك �أن تاأتي بها �إلى هنا لتعي�ص معنا، وبعدما 
�بت�ضم” با�ضم” فخذله و�لده بقوله:

- لكن �ضتذهب وحدك لطلب يدها فلن يذهب معك �أحد. 

رف�ص” با�ضم” ب�ضدة موقف و�لده و�أخبره �أنه لن يعر�ص ”رقية” لذلك 
�لموقف، وتلك �لإهانة مهما حدث و�أنه ُيف�ضل �لموت قبل �أن ي�ضعرها 

�أنها من جن�ص �أقل جن�ضه. 

�لنطق  فقد  �أن  �إلى  بر�أيه  هو  ك  وتم�ضَّ ”با�ضم” بر�أيها  �أ�ضرة  كت  تم�ضَّ
على  وو�فقته  �أ�ضرته  له  ��ضت�ضلمت  بعدها  يوًما،  ع�ضر  �ضتة  مدة  نهائيًّا 
موفقه في �لذهاب معه لخطبتها كي يتزوج من محبوبته. ورغم �أنه كان 
فكان  محبوبته  وبين  بينه  يحيل  لم  مر�ضه  �أن  �إل  �لمر�ص  فر��ص  على 
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يوميًّا ير�ضل لها بع�ص �لر�ضائل �لتي تطمئنه عليه بحجة �أنه م�ضافر مع 
و�لده في �أمر يخ�ص �لعمل، كذبها كي ل ُيوؤلم م�ضاعرها، ولم يبْح لهها 

بموقف �أ�ضرتها كي ل تنزل �لكلمات على قلبها كماء من نار. 

ر�ضالها �أخير� بقوله: 

- عاوز ميعاد مع و�لدتك، هاجي �أزوركم �أنا و�أ�ضرتي. 

هاتفته هي و�أعلنت له �أن عقلها وقلبها لن ُي�ضدقا تلك �لفرحة �إل عندما 
يتم ُعر�ضهما على خير، فعاهدها �أن ل يتركها مهما حدث بالفعل قبل 
�ص هو �لحب ولم يتخلى عنها و�ضدقها وعده، ما �أندر �لرجال  �لقول. قدَّ

�لذين يوفون بوعودهم ومحظوظة تلك �لتي تقابل �أحًد� منهم. 

�تفقت رقية مع با�ضم  على �أن ُتكمل عملها في �ل�ضركة كما كانت قبل 
�أن  �أنه وعدها  �لزو�ج منها و�أنها �ضت�ضاعد و�لدها في �لمعي�ضة، ورغم 

ي�ض�ضاعدهم �إل �أنها قالت:

- �نته عارف م�ص بحب �ل�ضفقة يا با�ضم. 

حاول با�ضم �أن يقنعها باأنها �أ�ضبحت منه و�أنه �أ�ضبح منها ومن عائلتها 
فلي�ص  رغبتها،  على  �لمو�فقة  �إل  منه  كان  فما  ب�ضدة،  رف�ضت  �أنها  �إل 
عاهدته  تزوج.  �أنه  لمجرد  �أ�ضرته  �إن�ضان  يترك  �أن  ا  حقًّ �لإن�ضانية  من 
�أن ل يكون عملها طاغًيا على وجودها بجو�ره كزوجة وكاإبنة وك�ضديقة 

وكاأخت وبكل �لم�ضميات �لتي يتمناها. 
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عن  �أطر�فه  �أحد  �إبعاد  على  �أحد  يقدر  ل  عوده  ي�ضتد  حين  �لحب  هو 
�لآخر. 

******
باعت قطعها �لذهبية قبل �أن ت�ضتبدل ف�ضتان زفافها �لأبي�ص بغيره، هي 
�أنثى من رحمة تلك �لتي ل تترك زوجها في �أزماته مهما كان موعد تلك 
ت�ضتطع  لم  باأنها �ضاعدته.  ت�ضعره  لم  �أنها  و�لأجمل في ر�ضوى  �لأزمة، 
ر�ضوى بعد �أن �ضمعت زوجها عمر وهو يتحدث �إلى ح�ضابات �لم�ضت�ضفى 
تفعل  �أن  دون  بعجٍز  و�قفة  تظل  �أن  كاماًل  �لمبلغ  يملك  ل  �أنه  و�إعالنه 
مثلما  �لأ�ضخا�ص  بع�ص  من  �لمال  لقتر��ص  تعر�ضه  �أن  �أو  �ضىء،  �أي 
ببع�ص  له  لياأتي  �لهاتف  عبر  �ضديقه  �إلى  يلجاأ  ر�أت��ه  حين  يرغب  كان 
ي�ضتبدل  كي  �ضباًحا  �لم�ضت�ضفى  غ��ادر  قد  �ضديقه  وك��ان  �لمال،  من 
�ل�ضقة  �أنفق كل مدخر�ته في تجهيز  �أن عمر  مالب�ضه، هي تعلم جيًد� 
وحفل �لزفاف على �أن ُيعو�ضه �هلل بها خيًر� و�أنه لم ياأخذ من و�لدته �أية 

ية. م�ضاعد�ت مادِّ

هو �لحب �لروحي �لذي ل يهدف �إلى �أى م�ضلحة من ور�ئه �إل �إ�ضعاد 
�أن يمنعها من  �أحد يوم زفافها  �ل�ضريك، وهي ر�ضوى �لتي لم ي�ضتطع 
ا على  �ل�ضعود �إلى �ل�ضيارة وذهابها مع عمر �إلى �لم�ضت�ضفى كي يطمئنَّ
ا هي �لتي لن ي�ضتطيع �أحد �أن يد�ين  و�لده �ل�ضيد” كريم �ضدقي”، �أي�ضً
زوجها وهي موجودة، لن ي�ضلب �أحد يديها �أو يجعلها عاجزة عن مد يد 
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�لعون �إلى زوجها، �ضتقف معه حتى �لموت ل حتى هذ� �لموقف وفقط. 

”�ضامية” �لتي جل�ضت بجو�ر” هند” و�لتي  �ل�ضيدة  لم تنتظر ر�ضوى 
�ختباأت فيها منهارة وهي تقول:

- مكن�ص ق�ضدى و�هلل يا ماما. 

ا �أن ُتظهر عمر بمظهر غير لئق �أمام و�لدها فلم تطلب  لم ير�ضيها �أي�ضً
من �ل�ضيد ”هالل” �أي �ضيء رغم وجوده معهم في �لم�ضت�ضفى منذ ليلة 

�أم�ص.

نظرت �إلى �ل�ضاعة �لمثبتة في �لحائط �لذي �أمامها وجدتها �لعا�ضرة �إل 
خم�ص دقائق، فقط �نتظرت حتى �ضنحت �لفر�ضة وذهب و�لدها لياأتي 
بال�ضيدة ”�ضفية” لت�ضلم على �ل�ضيد ”كريم �ضدقي” و�نتهزت فر�ضة 
ما  لتبيع  وجرت  فر�ضتها  وج��اءت  �لطبيب  مع  بالحديث  عمر  �ن�ضغال 
تملك من قطع ذهبية �إل من دبلة تطوق بها يدها، بعدما �بتاعت ذهبها 
رجعت �إلى ح�ضابات �لم�ضت�ضفى و�ضددت �لفاتورة دون �أدنى �ضعور منها 
باأنها تنازلت عن �ضيء مهم لها، بل �ضددتها بكل ر�ضا وحب وعطاء، هو 

�لر�ضا �ضر �لحياة لوله ما كانت لالن�ضانية معنى. 

بعدها توجهت ر�ضوى نحو عمر فقابلها بابت�ضامة و�ضاألها:

- كنِت فين يا حبيبتي. 

�أجابته بفرحة عرو�ص جديد وبطفولية ”با�ضرب” 
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�أخبرها �أن و�لده ��ضتفاق و�أ�ضبح بخير، فام�ضكت بيده وتوجهت به نحو 
�لغرفة وقالت وهى تطبع قبلة على جبين حماها:

- حمد هلل على �ضالمة ح�ضرتك. 

ا  عمَّ باعتذ�ره  هاجمها  وكلماته،  ل�ضانه  قبل  وبعينيه  بروحه  لها  �عتذر 
حدث يوم فرحتها فابت�ضمت له و�كتفت.

 �ضكرها بكل ما يملك من كلمات بعدما �أخبرته �لح�ضابات هو و�ضديقه 
�أن فاتورة �لم�ضت�ضفى قد �ضددت بالفعل بف�ضل �لعرو�ضة ذ�ت �لف�ضتان 

�لأبي�ص. 

�ضقتها  �إل��ى  معها  ت�ضطحبه  لأن  وت�ضتعد  و�ل��ده  ت�ضند  وه��ى  لها  نظر 
فت�ضاربت  زو�جهما  دبلة  �ضوى  ترديها  ُحلي  من  يجد  فلم  �لجديدة 
زوجته  في  برزقه  فرح  �ل�ضديد،  و�لغ�ضب  �لكبير  �لفرح  بين  م�ضاعره 
�لتي وهبهها �هلل له، وغ�ضب مما حدث لها يوم فرحها وهو �ليوم �لتي 
تحلم وتخطط له كل �مر�أة من كل �ضيء �إل من وجودها بم�ضت�ضفى بائعة 

ها مهمومة بزوجها وو�لده.  لُحليِّ

لم تتنازل هي عن ��ضطحاب �ل�ضيد ”كريم �ضدقى” �إلى �ضقتها �لجديدة 
لحين �أن ي�ضترد �ضحته ولم ي�ضتطع �أحد �أن يجعلها تتخلى عن فكرتها. 

هى �لزوجة، هي �لأم، هي فرحة �لمنزل، هي �لر�ضا، هي �لأمان.

هى �أنثى �لع�ضق �لوفية 
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ة للحب.  هى �أنثى بارَّ

هى �أنثى نف�ضها وكرمها وثو�بتها قبل �أن تكون �أنثاه، �أنثى عمر. 

******
�أى  �أن تقيم  �أن ر�أته ل ت�ضتطيع  �لآن وبعد  ا هي  ذ�كرتها ف�ضحتها، حقًّ
حياة جديدة مع �أحدهم. �آلمها �لحنين للرجوع �إلى �لخلف، �إلى ذكريات 
جنين �أح�ضائها �لأول، وكيف كان لهذ� وقع وم�ضاركة فرحة بينها وبين 
عها  و�ضْ ثم  عمر  عها  و�ضْ ذكرياٍت  �إلى  رجعت  �ضدقى”،  ”كريم  �ل�ضيد 
هند، هي لحظات من �ضعادة لم تتكرر على مد�ر عمرها، �أل يكفي �أنه 
�ضاركها �ضعادتها �لوحيدة �أن تكف عن �لمكابرة و�أن تلقي باأمر زو�جها 
على �أ�ضا�ص �لم�ضلحة جانًبا، فاإلى متى �ضيظل ذنٌب وحيد في حياتهما 
�لنادرة،  �لوجد�نية  و�إلى تجديد ذكرياتهما  لمِّ �ضمل حنينها  عقبة في 
�أبو�بها لأن  �لتي ُهما على  �ل�ضيبة  �أل ت�ضفع  �أنه زوج لأبنائها،  �أل يكفي 
يُحول بكل �إر�دة من ذكرياتهما في �أمر زو�جهما �لقائم على �لم�ضالح 

ذكريات من �ضعادة لأحفاد ُجدد. 

�أحدهما  �أل حان �لوقت لأن يتنازل  �إلى متى �ضيظل �لعناد �ضلطانهما، 
دون  بذنبه  �لإعتر�ف  �إلى  �لآخر  فيتحم�ص  خطئه  باإقر�ر  هو  يبد�أ  و�أن 

تردد �أو خجل ودون �أية مكابرة. 

�أل تك�ضر هي قاعدة �أنها �أنثى وتذهب �إليه عند عمر بحجة �أن تطمئن 
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على حالته �ل�ضحية وت�ضطحب هند معها لتقدم �لإعتذ�ر ب�ضكل لئق 
لو�لدها �ل�ضيد ”كريم �ضدقى”. و�إن ذهبت ولم يتحدث هو في �أمرهما 
فلَم ل تك�ضر �لقاعدة �لمقد�ضة لدى �لإناث في �أن �لرجل لبد هو من 
عليه هو  فلَم يجب  �أخطَئا  �لإثنان  �لمبادرة.  فرو�ص  ويقدم  �أول  يعتذر 
�ضنها �حتر�م  يفوح من  �مر�أة  �لآن وهي كذلك  نا�ضج  �لبدء، هو رجل 
�أمرها  ما هم مقبلين عليه من كبر، فلَم كل تلك �لتعقيد�ت، �ضيتفهم 
و�ضيجاريها هو في �لقول، م�ضتحيل �أن ل ي�ضاندها �لحديث و�أن يلقي كل 
�لأمر على كتفيها، و�إن لم يكن ينتوي �لتحرر من �ضجن �لم�ضالح �إلى 

حرية �لوجد�ن �ضتحرره هي. 

ل تعرف هي لم �ضعرت بكل تلك �لأحا�ضي�ص حينما �لتقت عيناهما وحين 
لم�ضت يده يدها في فرح عمر. 

�أن يفرق  ودَّ  �لقدر  لربما هو  تعرفه حتى وهي زوجته،  لم  �إح�ضا�ص  هو 
ي�ضعر  هو  �لآن  وربما  �لروحانيات  تلك  بكل  لت�ضعر هي  ل�ضنو�ت  بينهما 
بنف�ص �لطريقة. هى لم تعد ترغب �إل في �ضنع ذكريات جميلة، �لمال 
�أن  �ل�ضهرة ل يمكن  �أغلب �لأح��و�ل، وكذلك  ل ي�ضنع ذكرى جيدة في 
تكون فر�ضاة لر�ضم ذكريات ر�ئعة �إل بالحب، هو �لحب فقط ما ي�ضنع 

ذكريات ل نظماأ بعدها �أبًد�. 

- هند!! قالتها �ل�ضيدة ”�ضامية” م�ضتدعية لبنتها �لوحيدة. 

ت هند قدميها وبعينين د�معتين وب�ضوت مح�ضور فيه �لألم وقفت  جرَّ
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هي �أمام و�لدتها و�أجابتها:

- نعم يا ماما. 

�أجل�ضتها بجو�رها وطيبت خاطرها وقالت: 

بيت  في  له  وتعتذري  و�ل��دك  على  لتطمئني  تذهبي  �أن  �لآو�ن  �آن  �أل   -
�أخيِك عمر. 

�لإن�ضان  يبكي  لربما  طوياًل،  بكت  وبكت،  بالأر�ص  وجهها  هند  و�ضعت 
كل �ضيء مرة و�حدة، لم يكن بكاء هند بكاء موقف بل بكاء وجع من كل 
�ضيء �جتاحها، وكانت �لق�ضة �لتي ق�ضمت ظهرها هي ت�ضرفها بتلك 

�لطريقة مع و�لدها. 

يجيبك ب  �أ�ضبابهما  �لإن�ضان عن  ت�ضاأل  �للذ�ن  و�لختناق  �لبكاء  ذلك 
”تعبت من كل �ضيء”، وعندما تجادله وت�ضغط عليه في �أن يبوح ب�ضبب 
�ضيء،  كل  ”من  للكلمات  �آخ��ر  بترتيب  �لإجابة  بنف�ص  يجيبك  و��ضح 

تعبت”. 

�ليوم  ذلك  في  هند  بكتها  باأكمله  عمرها  �أوج��اع  تر�كمات  هي  لربما 
بجو�ر و�لدتها. 

بالأخير قالت هند لل�ضيدة ”�ضامية” لن �أ�ضتطيع �لذهاب بمفردي ثم 
في  و�لدتها  يد  تم�ضك  وهى  قائلة  حديثها  و�أكملت  قلياًل  هند  �ضمتت 
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رجاء منها: 

- تعالي معايا يا ماما، �أرجوكي. 

للذهاب  �ضتتخذها عكاًز�  و�لدتها  �أن  تعلم  تها هند طوياًل وهي ل  ترجَّ
�إلى طليقها ”كريم �ضدقى”، هند هي �لع�ضا �ل�ضحرية لدخول �ل�ضيدة 

فيه.  مقيم  �ضدقي  وكريم  �بنها  عمر  ”�ضامية” منزل 

�أن  في  ترغب  كانت  بل  رج��اًء من هند  �ل�ضيدة” �ضامية” تود  تكن  لم 
ت�ضكر �بنتها لإعطائها تلك �لفر�ضة �لذهبية، وبرغم كل �ضيء لم تبح 
�لذهاب  على  �لمو�فقة  �ضوى  لهند  فيه  تفكر  مما  �ضيء  ”�ضامية” باأي 

معها و��ضطحابها لمنزل عمر. 

******
- �أتخافينني؟ 

- بل �أخاف �لحب... علقت هدير بتلك �لكلمات على �ضوؤ�ل هيثم �أثناء 
جلو�ضهما معا في كافتيريا بجو�ر �لم�ضت�ضفى. 

تنهرُه عندما طلب  لم  ر�ضوى،  فرح  بعد  و�قعيًّا  لمعرفته  نف�ضها  تركت 
منها رقم هاتفها. 

و�ضجال  رقمها  فظهر  نف�ضه  بمهاتفة  وقام  رقمه  وكتب  هاتفها  �أم�ضك 
�لثنين رقما بع�ضيهما �لبع�ص دون �أدنى رجاء منه. 
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كال�ضابق، عندما  تكن طريقته  لم  رقمها،  �ضجل  �أن  منذ  كثير�  هاتفها 
هو  �ليوم  �لآن،  عن  تماًما  مختلًفا  كان  �ضيماء  �أنها  على  تحادثه  كانت 
�ضحيح  ترى  يا  هل  تغيره،  �ضر  ما  ا  حقًّ ت��دري  ل  �لأفكار،  في  �ضبيهها 
�ضبكات  عبر  �لإن�ضان  يتحدث  عندما  يحدث  كبير  �ختالف  هناك  �أن 
وجًها  و�قعيًّا  عليه  �لتعرف  يكون  عندما  ذ�ته  �ل�ضخ�ص  وبين  �لإنترنت 

لوجه؟ 

ا ل �أحد يدري، فالإن�ضان عبارة عن كيمياء معقدة �لفهم وقد ت�ضل  حقًّ
�أنه ُيحب  باإ�ضعارها  نف�ضه. لَم�َص عقلها  �إلى حد عدم فهم  به  �لدرجة 
�لطالع و�أنه يع�ضق �لفكر، على �لرغم من �أنه في �ل�ضابق كانت �أغلب 
�أنه  �إل  ب�ضهولة  هدير  تتقبله  ل  �لذي  �لمادّي  �لفكر  �إلى  تنتمي  �أفكاره 
� وكاأن �أحًد� �أخبره �أن هدير ل تتقبل هذ� �لفكر �لمادي، �أ�ضبح  تغير جدًّ
ينوه لها عن فكره �لمثالي �لروحي �لوجد�ني؛ وهى �لأفكار �لتي تع�ضقها 

هدير وُتقد�ضها. 

ا ل تدري.  ما �لذي تغيَّر وما �لذي حدث هي حقًّ

�أعلن لها عن حبه، لكنها عندما قابلت �إعالنه بال�ضمت ولم تجبه قال 
لها بكل هدوء: 

- �أتخافينني؟ 

�أجابته دون تردد: 
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- بل �أخاف �لحب. 

ردد كلماتها هيثم ليفم �أكثر ”تخافي �لحب!!”. 

- �أخاف عو�قبه و�أخ�ضى من �لحب فر�قه، عقبت هدير. 

طماأنها باأن �لفر�ق لي�ص معروف في قو�مي�ص �لع�ضق �لحقة وهو يع�ضقها 
بحق، هاجمها بقوله: 

- ل �أرغب �إل بالزو�ج منِك. 

�أخبرها �أنه �ضيدخر من �لآن حتى ي�ضتطيع �أن يتقدم لها في �أقرب وقت. 

لم ت�ِضئ �لظن فيه، طبعت على كلماته ح�ضن �لظن وفرحت كما �لإناث 
في �لحب، �ضعدت دون �أن ت�ضع �لأوجاع �أو �لخيانة ن�ضب قلبها، فقط 

�أ�ضبحت �أنثى عا�ضقة. 

فان�ضمت هدير �إلى ر�ضوى �لُمتيَّمة بعمر. 

 و�إلى هند �لمتّيمة بنور. 

 و�إلى رقية �لمتّيمة ببا�ضم. 

 و�إلى هيام �لتي �أ�ضبحت على بو�بة حب حقيقى لح�ضن. 

فاأ�ضبحت هدير هي �لأخرى �أنثى عا�ضقة لهيثم. 

لكن هند وهدير �إلى �أي حزب �ضين�ضما بعد فترة، هل �إلى حزب وفاء 
�لحب �أم �إلى حزب �أوجاع �لع�ضق، ل �أحد يدرى فللقدر كلمات �أخرى.
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الفصل التاسع 
-داعبني كفراشة تغازل الورد؛ فامرأة مثلي ال ُيحبطها 

شيء سوى اإلهمال 
-هو اإلهمال قاتل الحب األول. 

لطالما طالبته �أن يد�عبها كفر��ضة تغازل �لورد، ولطالما �عترفت له �أن 
�أنه  ل �ضيء يحبطها في �لحب �ضوى �لإهمال. ودوًما كان جو�به عليها 
عا�ضق ل يمكنه �أن يهمل محبوبته، فالعا�ضق �لحق ي�ضتاق للحظات قرب 
ول يفتعل �لبعد و�لجفاء مهما حدث. يوم �أن تحرك جنينها في �أح�ضائها 
فرحت فقط لأنه من �ضلب با�ضم، ما تمنت رقية يوًما �أن ُتنجب �إل من 
با�ضم. حبها له كان �أكبر من �أن تتمنى طفاًل حتى ولو من غيره، ُتريده 

منه فقط و�إل فاإنها ل تريد �لطفل هو �لآخر. 

�أنا �ضخ�ضيًّا ل  ا  هل يمكن �أن يكون �لع�ضق يوًما �أقوى من �لأمومة، حقًّ
�أدرى. 
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يخ�ص  �ضيًئا  يترك  لم  ف��رًح��ا،  ”با�ضم"  ط��ار  طفلها  و�ضعت  �أن  ي��وم 
رقية  �عتادت  ياأتي.  �أن  وقبل  حتى  ل�ضغيره  ��ضتر�ه  وقد  �إل  �لأطفال 
�لع�ضق و�ل�ضعادة وبا�ضم، ولكن هل �ضتظل �ل�ضعادة حليفة لرقية طو�ل 
�لعمر، �ألن ينق�ص ميز�نها من تلك �لفرحة يوًما. �آمنت رقية من �ضدة 
�ضير حياتها بطريقة ر�ئعة �أنها �ضتبقى طو�ل زهرة عمرها هكذ�، �إلى 
�ل�ضعادة  بدًل من  و�لحيرة  و�ل�ضكوك  �لربكة  فيه  �عتادت  يوًما  �أن جاء 

و�لع�ضق. 

بال�ضدفة  و�ضمعت  كالمعتاد  عملها  �إل��ى  فيه  ذهبت  �ل��ذي  �ليوم  ذلك 
طبيبة قد ذهبت بو�لدها �إليها من قبل وكانت ترغب رقية في �لترحيب 

بها، لكنها �ضمعتها تقول �إلى مدير �لفرع دون خجل:

- �أنا ما�أخدت�ص م�ضتحقاتي من �ضهرين، دي ن�ضخ �لرو�ضتات �للي كتبت 
من  �ضرفها  ختم  وعليهم  بتنتجها  �ضركتكم  �للى  �لأودي��ة  �أ�ضماء  فيهم 

�ل�ضيدلية كمان، من ف�ضلك بال�ص �ضو�ضرة وعاوزة حقي. 

�أخبرها مدير �لفرع �أن علو �ل�ضوت لن يجدى بفائدة، فما كان منهما 
�إل خف�ص �ضوتيهما وبالتالي لم ت�ضمع رقية بقية �لحديث. 

�لأدوية، في مقابل �ل�ضتفادة  نوًعا معيًنا من  �أن تكتب  - كيف لطبيبة 
�لمادية؟ 

ا ل تدري. - ما �لأمر؟ هي حقًّ
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لربما تكتب �أدوية �ل�ضركة للمر�ضى �لذين ت�ضتحق حالتهم تلك �لأدوية، 
لكن ما �ضاأن �ل�ضركة في ذلك، وما �أمر تلك �لم�ضتحقات؟ 

تترّوى في  �أم  �ضمعته  بما  لبا�ضم  �أتبوح  �لتفكير،  ينفجر من  كاد عقلها 
�لأمر كي ل تفتعل م�ضكلة هي ل تدري حجمها، هي حقا ل تدري ماذ� 
لها �لقدر في ذهابها للعمل ذلك �ليوم �لمربك.  تفعل، تمنَّت فقط لو عطَّ

ذهبت رقية �إلى م�ضكن و�لدها تجّر قدميها وكل ما فعلته �أنها �ألقت بكل 
�لأدوية �لمكتوبة له من قبل تلك �لطبيبة، و��ضطحبته �إلى طبيب �آخر 

بحجة �أنه ل يتح�ضن على هذه �لأدوية وهى ل تطمئن علي و�لدها. 

هكذ� تركت رقية مائدة �ل�ضعادة و�أجبرها قدرها على �لحت�ضاء من �إناء 
�لتفكير و�لحيرة و�ل�ضك فيما يحدث. 

******
ا ل تدري بماذ� ت�ضف زوجها علي؟ من �أي  �أتنعته بالمري�ص، لمياء حقًّ

مادة خلق قلب هذ� �لرجل؟ من ق�ضوٍة هي تظن كذلك. 

�لعمل لأجل  ُتثِقل على نف�ضها في  باأكملها على عاتقها،  �لم�ضوؤولية تقع 
بع�ص من �لمال �لز�ئد لتكفي �حتياجات طفلتها ونف�ضها، �أما عنه فقد 
خلع يده من كل �إنفاق على �أ�ضرته، لربما �ألحد باأن من و�جبه م�ضاركة 
زوجته في كل �ضيء من �أول �لمال حتى �لكلمات �لطيبة �لتي يخفف بها 
�لأزو�ج �لحمل عن بع�ضهما �لبع�ص، بل لمياء تقول دوًما �أنه �لأ�ضل في 
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�لنفاق فلماذ� يفعل كل هذ�، ل �ضيء يفعله علّي �ضوى �ل�ضجر و�ل�ضخط 
على كل �ضيء في �لمنزل. 

ث ول حرج مع رجل َفَقد  حاولت لمياء �ل�ضبر عليه و�إ�ضالحه لكن حدِّ
من �لرجولة معظمها. 

طالبته بالطالق بعدما يئ�ضت منه، لكنه لي�ص بالرجل �لذي يفقه مفهوم 
طالبته  و�ح��د.  �ضقف  تحت  معه  �لعي�ص  تحتمل  تعد  ولم  زهدته  �م��ر�أة 
بالطالق، نهرها هو وذهب �إلى �أ�ضرتها �لتي دوما تقف �إلى جو�ره وكاأنه 
هو �بنهم وهى زوجته ل �لعك�ص، هي �لأ�ضرة �لتي تقد�ص �أفكار ”�لبنت 
ملها�ص �إل بيتها” بطريقة غير �ضليمة وغير مقننة فمهما �أخطاأ ”علي” 
هم معه على ح�ضاب لمياء. هم د�ئما ي�ضعرون �أن �لنا�ص �ضتنقدهم �إن 
جل�ضت لمياء معهم لأكثر من يوم، هم ل يدرون �أن �لنا�ص تتحدث �ضو�ء 
فعلت ما ير�ضيهم �أو فعلت عك�ص ما ير�ضيهم، �لبع�ص ل عمل له �ضوى 

�لحديث عن �لآخر ونقده. 

حينما �أخبرهم”علي” باأن لمياء تطلب منه �لإنف�ضال �لنهائي، لم يكن 
منهم �إل �أن �ضافرو� معه �إلى �لقاهرة لياأتو� باللوم على �بنتهم ومهما 
مت لمياء  حاولت �ل�ضرح ومهما قالت لهم هم ل ي�ضتمعون �إل لعلي. �ضمَّ
على طلبها و�أ�ضبحت تطالب بالنف�ضال عن علي يوًما بعد يوم ولم يعد 
�أو �عتر��ضهم على رغباتها مثل ذى قبل. كل ما  يهمها غ�ضب �أ�ضرتها 
ترغبه هي �أن ل تر�ه يوميًّا، �أن ل ي�ضبح �أ�ضا�ضيًّا في حياتها، �أن ل ياأخذ 
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حقه �ل�ضرعي منها على قهر منها ودون رغبة كاملة منها. 

ياأتيها على غ�ضٍب ودون �أي رحمة، يقول لها”حقي �ل�ضرعي”، �أي حقٍّ 
هذ� �لذي يتحدث عنه، لو تحدثنا عن �لحق ف�ضنتحدث عن حقها في �أن 
ُيعاملها بكل رحمة وبكل وّد وبجمل روح قبل �أي �ضىء، حقها �أن ترغب 
بياأ�ص  ل  وب�ضعادة  وبفرح  �لحياة بحب  ت�ضاركها  �أن  �لحق  كل،  قبل  هي 

وملل وكره لك ولمعي�ضتك. 

�ُضحًقا للرجال �لذين ل يرون من �لمر�أة �إل ج�ضدها، وكل �لفخر لهوؤلء 
�لذين يقد�ضون من �لمر�أة روحها قبل ج�ضدها. وعلى كل حاٍل ل يجب 
�أن ن�ضف �ل�ضنف �لأول �إل بالذكور �لذين �نتفت منهم �ضفة �لرجولة. 
لكن تلك �لمرة قررت لمياء �أن ل تظل قابعًة تحت ذنب �أنها لم تتاأنَّى في 
ة. �أق�ضمت  �ختيارها لزوج منا�ضب لروحها قبل �أن تترك �لم�ضائل �لماديَّ
�أنه حتى ولو طال �أمر وجودها معه في �لمنزل فلن تظّل معه طو�ل �لعمر 

ما د�م وجوده ل يتعدى �لوجود �لجن�ضّي �لباهت. 

هذ�  في  حقٌّ  فلطفلها  �أمو�له،  بكل  يذهب  �أين  تعرف  �أن  ا  �أي�ضً قررت 
�لمال. يعمل في �ضركة �أدوية كبيرة ورو�تبها كبيرة فاأين هو �لمال؟ و�إن 
ها في �أن ُينفق  كان ل يرغب في �لبْوح لها فلما يبخل على �ضغيرته بحقِّ

عليها. 

�لمر�أة ق�ضية نفقة على زوجها في حال بقائها معه  �أن ترفع  �أل يجوز 
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دون طالق لعدم رغبته في م�ضاألة �لنف�ضال؟ رغبت هي في رفع ق�ضية 
طالق لكن من �أين لها م�ضاريفها فهي ل تملك �إل ر�تبها �لذي تنفقه 
بالكلية على �بنتها وعلى طعامها وعلى ما قّل من �لمالب�ص لكي ت�ضتطيع 
�إلى �لعمل، فلول خروجها للعمل ما كانت لت�ضتري �أي قطعة  �أن تذهب 

مالب�ص لتوفرها ل�ضغيرتها. 

ج هو من �لأ�ضا�ص؟ �أِلُيعذب روحين ل لأكثر ول لأقل؟  لماذ� تزوَّ

�لبد�ية  بها من  �رت�ضى  �لتي  �لزوجية  يقد�ص حياته  ل  لكل من  �ُضحًقا 
وي�ضل به �لحال لأن ل ينفق على فلذة كبده، و�ُضحًقا لمن لم يرت�ضو� 
بزيجاتهم ونافقو� �لمجتمع بقبولها لأجل م�ضلحة ما في عقولهم وفي 

�أنف�ضهم. 

******
ر�ضوى  ��ضتقبلتهم  عمر،  منزل  �إل��ى  ”�ضامية”  و�ل�ضيدة  هي  ذهبت 
�ل�ضيدة  بعدما جل�ضت  و�لدها  �إلى  �أدخلت هند  ثم  �لأ�ضول  بنات  بكرم 
”�ضامية” على كر�ضي خ�ضبي بجو�ر �لتلفاز، وبعدما �أعلنت �أنها ترغب 
في �لدخول �إلى �ل�ضيد ”كريم �ضدقي” لكن بعد �أن تدخل هند. ل عتاب 
من �ل�ضيد ”كريم �ضدقي” �إلى �بنته هند، فقط �حت�ضنها �إليه في �ضوٍق 
ة �عتذ�ر�ت؛ بل �عترف لها �أن من �لو�جب عليه هو  ومنعها عن تقديم �أيَّ

�أن يعتذر فهو �لُمذنب �لأ�ضا�ضي فيما حدث.
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جل�ضت هند مع و�لدها كثيًر� كاأنها ت�ضتقي منه �ضنو�ت جوعها �إلى �أبوته. 

�ضاألها دون مقدمات: 

- و�لدتك بخير؟ 

- تنتظرني بالخارج. علقت هند. 

ودون �أن يتحدث كثيًر� ودون �أدنى تردد �أو مكابرة طلب �ل�ضيد” كريم” 
من هند �أن ت�ضاعده في تو�ضيله �إلى �ل�ضيدة ”�ضامية” وفعلت هند ما 

ُطلب منها دون �أية �أ�ضئلة. 

وقف �أمامها، فا�ضتدعت ر�ضوى هند بذكاء كي ي�ضتطيع �ل�ضيد ”كريم” 
بينهما  �ل�ضمت  طال  عناء.  �أو  تكلف  �أي  دون  �ل�ضابقة  زوجته  محادثة 
رت عهدها في مبادرته بما في  بعد �أن �ضلم عليها زوجها �ل�ضابق، فتذكَّ
نف�ضها، وبعد �أن ر�أت منه ��ضتعد�ًد� للحديث بخروجه �إليها من �لغرفة 
عت �أكثر في �لحديث لكنه تحدث هو وهي تقرر  وتقديره لوجودها ت�ضجَّ

�أن تبوح له بكلمات:

- �أ�ضف، قال هو. 

ور�ضوى،  وهند  عمر  با�ضتدعاء  قامت  ”�ضامية” بل  �ل�ضيدة  تجْبه  لم 
فوقف هو ��ضتغر�ًبا من موقفها؛ لماذ� ت�ضتدعي �لجميع هو ما قال كل 

ما في نف�ضه هو فقط �عتذر وما �أكمل. 
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وقفت هي �لأخرى و��ضتجمعت قوتها وقالت ب�ضوت حنين �إلى �ل�ضتقر�ر 
مع �أولدها وزوجها وب�ضوت �لغفر�ن لذنب لم تعد تريد �أن تتذكره: 

- تتزوجني؟ قالت هي. 

نظر �إليها ونظر �لجميع فقالت بنف�ص �ل�ضجاعة: 

- هل تو�فق على زو�جنا من جديد؟ 

�أجابها بنف�ص قوة �لرغبة في �لرجوع: 

- �أق�ضم �أني �أرغب. 

ب��الأم��ان،  ُي�ضعرك  عناًقا  يتعانقو�  �أن  �إل  �لجميع  يتمالك  لم  حينها 
بالتح�ضن من �أي وجٍع و�أّي �آلم. 

طار عمر �إلى �لبالونات �لمعلقة من يوم فرحه بر�ضوى وبد�أ في �إتالف 
�لو�حدة تلو �لأخرى وبالمثل فعلت هند ور�ضوى. 

بعد فترة من جلو�ص �لجميع مع بع�ضهم �لبع�ص، دق هاتف هند فنظرت 
�إلى هاتفها �بت�ضمت، فا�ضتنتجت ر�ضوى �أنه نور، فقامت هند و�أجابته 

بال�ضرفة فطلب منها �أن يلقاها في �لتا�ضعة م�ضاًء. 

ظنت هند �أن فرحتها �كتملت بات�ضال نور وهى ل تعي �أن فرحتها مكتملة 
بدونه، هناك خ�ضار�ت تعد مكا�ضَب ل نر�ها في وقتها، بل ن�ضعر باأنها 
بعقولنا  باكت�ضاف حقائقها  ونبد�أ  نخ�ضرها،  هبة من �هلل فقط عندما 
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على َمَهٍل ودون �أي �ضغوطات قلبّية. 

ء فاإنهن فاعالت  هنَّ �لن�ضاء عندما يرغْبن في خلق �لجميل من �ل�ضيِّ
لحمل  �لب�ضيطة  ذكرياتها  ”�ضامية”  �ل�ضيدة  حولت  هكذ�  تردد،  دون 

عمر وهند ذريعة ل�ضنع ذكريات �أكثر روعة. 

******
�أخوها عمر، وتركت  �أن نزلت من منزل  �لتا�ضعة م�ضاًء بعد  قابلها في 
وطماأنت  لها،  �لمهمة  �لأغ��ر����ص  بع�ص  �ضر�ء  بحجة  هناك  و�لدتها 

و�لدتها �أنها �ضترجع �ليها لت�ضطحبها كي يرجعا منزلهما مًعا. 

لم تتركه يبد�أ بالحديث بل بادرته هي به: 

- متى �ضنتزوج؟، ت�ضاءلت هند بلهفة وكاأنها كانت تنتظر لحظة رجوع 
و�لدها �إلى و�لدتها كي ت�ضاأله ب�ضجاعة �لأنثى ودون �أن تردد في �ضىء. 

كلمات  كل  وتذكرت  م��رة،  ككل  ت�ضت�ضلم  لم  لكنها  بالكلمات،  ر�وغها 
ر�ضوى �لنا�ضحة لها.

- �أريد وقًتا محدًد�. قالت هند ب�ضجاعة غير معهودة عليها من ذي قبل. 

كان �أمام نور طريقين ل ثالث لهما، �إما �أن يرحل وينهي كل �ضيء ويفقد 
و�لدها،  مع  موعًد�  هند  تحدد  ب��اأن  يقبل  �أن  و�إم��ا  نف�ص،  في  ما  �ضيًئا 
فاختار �أن تحدد له هند موعًد� مع و�لدها. فاأخبرته حينها �أن �لموعد 
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ل  كي  ر�وغته  �ل�ضبب  عن  ت�ضاءل  وعندما  �لوقت  بع�ص  ي�ضتغرق  ربما 
تخبره �أن و�لده وو�لدته كانا منف�ضلين، و�أنهما على و�ضك �لرجوع �إلى 

بع�ضهما �لبع�ص.

هدير  ذر�ع  يطوق  وهو  هيثم  قابال  �لكافيه  من  ونور  هند  خروج  �أثناء 
وهيثم  نور  رحل  ثم  �لكافيه،  باب  على  طوياًل  جميًعا  تحدثو�  بذر�عه، 

ا.  و�أخبر�هما باأن لديهما عماًل مهمًّ

- في هذه �ل�ضاعة �لمتاأخرة؟؟ ت�ضاءلت هند. 

-�ضغل متاأخرين فيه ولزم نخل�ضه �للية قبل �ل�ضبح.. علَّق هيثم. 

جل�ضت هند مع هدير مدة ن�ضف �ضاعة �أخرى وتجاذبا �أطر�ف �لحديث 
�إلى �أن �أخبرت هند هدير �أن هيثم كثيًر� ما ي�ضاأل نور عن ميولها ونور 

بالطبع يجيبه بثقة لأنني �أتحدث عنِك وعن ر�ضوى �أمام نور كثيًر�. 

- يبدو �أنه يحبك، قالت هند بمز�ح لهدير. 

هكذ� �رتبكت هدير و�ضكت في �أن طباع هيثم و�أفكاره �ختلفت عن ذي 
قبل، وتغيرت عن �أثناء محادثتها له على �أنها �ضيماء نظًر� لأنه �أ�ضبح 

يتبع ما تحبه من �أفكار ويتظاهر �أنه يحبها كي تنجذب له ب�ضهولة. 

�إلى  يتحول معها  �لمادة بمجملها  �أفكار  وُيقد�ص  يثق  كان  لرجل  فكيف 
بدًل  خال�ضة  روحية  مثالية  �أر�ًء  له  و�أ�ضبحت  �ليوتوبيا،  عن  �لحديث 
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�أن  �لمادة  �ضلطة  يهمه غير  ل  لرجل  كيف  �لبحتة،  �لمادية  �أفكاره  من 
ُيحادثها عن �أفكار مثالية ويدعم �أقو�له بفال�ضفة بعيدين كل �لبعد عن 

ا في حيرٍة من �أمره.  �لمادة، هي حقًّ

باأن  باإيمانها  �لأخير تر�جعت عن فكرها ودعمت هيثم  لكن هدير في 
يع�ضقها.  بل  يحبها  ل  فانه  �م��ر�أة  لأجل  طباعه  من  يغير  �لذي  �لرجل 
ومن  �أفكاره  من  ُيغير  �أن  يمكن  �لإن�ضان  �أن  وتنا�ضت  به  �لظن  �أح�ضنت 

�تجاهاته لأجل م�ضلحة ل لأجل ع�ضق. 

�أكثر تم�ضًكا بهيثم عن ذي قبل، وو�ضعته  �أ�ضبحت هدير بعد تفكيرها 
فوق من�ضة قلبها وعقلها بل وفوق كيانها باأكمله، تنا�ضت �أن �لمر�أة يجب 
�أن يكون لها ذ�تها وكيانها و�أن ل تفني �ضخ�ضيتها في �ضخ�ص �آخر مهما 
كان، و�أن تظل على ثو�بتها و�إيمانها ما د�مت ل ت�ضرها، ول ت�ضر غيرها 
ب�ضىء، بل من و�جب �لرجل �أن يحافظ على كر�مة وكيان و��ضتقاللية 
محبوبته من �أجلها ومن �أجله ومن �أجل �أولده منها �إن �أر�د �هلل ذلك، 
فت�ضتطيع �أن تبث فيهم ��ضتقاللية �ل�ضخ�ضية بدًل من �أن ين�ضوؤو� على 
�إل نادًر� ونحن ل  �تباع �لآخر دون تعقل لالأمر، فاقد �ل�ضيء ل يعطيه 
نريد �أن تفقد �لمر�أة �ضيًئا كي ت�ضتطيع �أن تعطي وتربي كل �ضيء ب�ضفة 

مطلقة ل ب�ضفة ن�ضبية. 

- تحدْثت معه في �أمر زو�جنا.. قالت هدير بوجع بعدما �أفاقتها هند 
من �ضرحانها. 
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ثم �ضمت قلياًل و�أكملت: 

- �أخبرني �أن ظروفه �لمادية �ضت�ْضنح له بعد فترٍة لي�ضت بالكبيرة. 

وماذ� كان رد فعلك. ت�ضاءلت هند. 

- و�فقته، علقت هدير. 

لم تجبها هند بل �ضردت لها ما حدث في نف�ص �لأمر بينها وبين نور، 
فان�ضغال �لإثنان معا في �أمر نور، وتنا�ضيا �أن �لمرء على دين خليله. 

******
- �نته �يه �للى �نته كاتبه ده، و��ضمعنا نوع �لعالج ده بالذ�ت �للى كتبته 
حاجه  فيه  ول  تكتبه  ن��اوى  م��د�م  �لأول��ى  �لرو�ضته  في  مكتبتو�ص  وليه 

�ختلفت. 

كادت �أن تم�ضك في �لطبيب بعد تلك �لكلمات �لتي قالتها له دون وعي، 
�أ من روعها وقال:  لول �أن �لعم ح�ضن �أم�ضك بيدها وهدَّ

- �إيه يا بنتي ب�ص ماله �لدو�، �لدكتور �أكيد عارف �ضغله. 

لإع��ادة  بو�لدها  ذهبت  حين  �أع�ضابها  تم�ضك  �أن  رقية  ت�ضتطع  لم 
�ل�ضركة  منتجات  من  عالج  نوع  له  يكتب  �لطبيب  ور�أت  عليه،  �لك�ضف 
ُيالحقها  �ل�ضك  �أ�ضبح  ”با�ضم”،  زوجها  و�لد  ويملكها  بها  تعمل  �لتي 
في �أمر �ل�ضركة ليل نهار، تفكر فيما �ضمعته بين �لطبيبة ومدير �لفرع، 
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ترغب في ك�ضف �لحقيقة كاملة. بعد �أن �ألقت رقية بالرو�ضتة على مكتب 
ت بالخروج هي وو�لدها، ��ضتوقفها �ضوت �لدكتور ”فايز  �لطبيب وهمَّ
مطاوع” �لذي يتَّ�ضم بالهدوء و�ل�ضبر رغم �ضغر �ضنه، فقال بعد �أن خلع 

نظارته وو�ضعها �أمامه على �لمكتب:

- ب�ص �أنا مكتبت�ص �لنوع ده ع�ضان �ضيك �آخر �ل�ضهر، �أنا كتبته لأن حالة 
و�لدك ت�ضتدعي كتابة �لعالج ده بالتحديد، و�أنا �أق�ضم هلل وم�ص باق�ضم 
لِك �إنى عمري ماو�فقت �نى ��ضتغل �لمر�ضى في كتابة عالج م�ص ليهم، 
�أو �أكتب عالج زيادة ملو�ص �أى عالج بيهم لمجرد �نهم يفيدو� �ل�ضركة 
�لمنتجة للعالج ده، �أنا ممكن �أخ�ضر �إني طبيب لكن �أف�ضل �لموت على 

�أخ�ضر �إن�ضانيتى.

- فتحت �لممر�ضة باب حجرة �لك�ضف فطلب منها �لدكتور ”فايز” �أن 
ت�ضاعد �لعم ح�ضن بالجلو�ص على كر�ضي من �لكر��ضي �لموجودة بخارج 

�لحجرة كي ي�ضتبدل �لعالج �لمكتوب بالرو�ضته تنفيًذ� لرغبة �بنته. 

قامته  �إل��ى  ناظرة  ثابتة  بخطو�ت  نحوه  م�ضت  ثم  رقية  له  ��ضتد�رت 
�إن جاز  �ل�ضدق  ت�ضتقي منهما  �لبنيتين  لعينيه  ود�ر�ضة  ا  ن�ضبيَّ �لطويلة 
ه  �أن تتفوَّ ”فايز” دون  �لتعبير، وجل�ضت على �لكر�ضي �لمقابل للدكتور 

بكلمة و�حدة. 

�لأدوية  لتلك  �لمنتجة  �ل�ضركة  في  تعمل  �أنها  علم  �أن  بعد  فايز  حدثها 
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يكتبها  �لتي  �لرو�ضتات  في  منتجاتهم  يكتب  �أن  عليه  عر�ضهم  عن 
للمر�ضى مقابل �أن يعطوه �ضيك مالي كل خم�ضة ع�ضر رو�ضتة �أو كل �ضهر 
�إحدى  �ل�ضر�ء من  �إلى  ه �لمري�ص  �إن وجَّ �أما  �أو كما ي�ضع هو �ضروطه، 
�ل�ضيدليات �لتي يمتلوكونها ف�ضيتم زيادة �لمبلغ في �ل�ضيك و�ضيتم رفع 

�لمميز�ت له. 

- �ضيدليات؟؟، علقت رقية. 

�ل�ضوق،  في  موجودة  كثيرة  �ضيدليات  يمتلكون  �أنهم  تعلمي  ل  ربما   -
و�أنهم بكل مر�ص يمكنهم ��ضتبد�ل �لأدوية �لمدونة في �لر�ضتة للب�ضطاء 
بحجة �أنها غير موجوده بال�ضوق و�أن لديهم �لبديل، هم ل يتركون حباًل 

و�إل يم�ضكون به ولكنهم ل ي�ضبعون ماًل ول ير�ضون ب�ضيء. 

�أكمل هو قائال: 

- �أق�ضم �أني لم �أو�فق على جميع �إغر�ءتهم، و�أق�ضم �أن ما يمنعني عن 
ذلك �إن�ضانيتي، ولي�ص �أي �ضيء �آخر كالطمع في زياد�ت ومميز�ت �أخرى. 

- وماذ� تنتظر لتبلغ عنهم �لأجهزة �لمخت�ضة ؟ ت�ضاءلت رقية 

في  �ضفهية  �أحايث  كانت  كلها  �إد�نتهم،  على  قاطع  دليل  لدي  لي�ص   -
�أماكن عامة لم يكن هناك �ضاهًد� عليها. 

�ضمتت هي ولم ترد على حديثه فقال هو:
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لأني  �ل�ضركة  ك�ضف  في  بع�ص  ن�ضاعد  ع�ضان  ليكي  حكيت  �أن��ا  و�هلل   -
�ضعرت فيكي روح ر�ف�ضة للو�ضع ده، ياريت نالقي دليل مادي �ضدهم، 

ثم �رتبك وجفف عرقه وقال، لكن..... 

فاأكملت هي وقالت: 

�أنها �ضرية، ثم  �أنا تالعبات �ل�ضركة فمن �لمفتر�ص  �أين عرفت  - من 
�أكملت لتطمئنه:

- ل تقلق ل�ضت معهم، فقط �ضمعت مناق�ضة حادة عن طريق �ل�ضدفة 
بين طبيبة وم�ضئول فرع �ل�ضركة حول ذلك. 

- هل ما زلِت تعملين هناك؟ ت�ضاءل فايز. 

- نعم، علقت رقية. 

- ولَم؟ ت�ضاءل هو. 

يحترم  �أن  من  �أعظم  فما  �ضمتها،  فاحترم  تجبه  ول��م  هي  �بت�ضمت 
�لإن�ضان رغبة �لآخر في �ل�ضمت ول يعنفه على �ضمته. تو�عدت رقية مع 
فايز �أن يتو��ضال ثانية، فلم يكن �لوقت كاف ومنا�ضب لإكمال حديثهما 

بهدوء فالمر�ضى بالخارج ينتظرونه وو�لدها هو �لآخر ينتظرها. 

�أنها  عليه  تخفي  وهى  بفايز  �لخا�ضة  �لك�ضف  غرفة  من  رقية  خرجت 
زوجة” با�ضم” �بن �ضاحب �ل�ضركة. 
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ل لرقية معرفة �لحقيقة كاملة دون �أدنى بحث منها  هو �لقدر �لذي �ضهَّ
�أو ترتيب. لكن �أين با�ضم من كل ذلك؟ هل تبوح له رقية بكل ما يحدث، 

هل يعلم هو �ضيء وي�ضارك فيه ويخفى عنها تورطه؟ وهل وهل وهل...

زوجها  با�ضم  تخ�ضر  �أن  يمكن  �أنها  �ضعرت  حين  وبكت  رقية  �رتبكت 
وحبيبها وكل �ضيء لها وهي تحاول ك�ضف حقيقة �ضركة و�لده. 

�أم  �إن�ضانيتها  لتختاره..  �أ�ضمل  �أيهما  �لحب؟  �أم  �لإن�ضانية  تختار،  من 
ُحبها؟ 

�لإن�ضانية تحتم �لحب وتوجبه فال �إن�ضانية دون حب، �أما �لحب فيمكنه 
ا �أو �ضاديًّا وحينها يكون حب ل يمت لالإن�ضانية ب�ضلة.  �أن يكون �أنانيًّ

تركت �أمرها على �هلل ودعته �أن يخفف حملها �لثقيل:

ب علّي فعله، فاختر  - يا �هلل! يا ُمطَلق! يا عالم! �أنت �أعلم مني بما يتوجَّ
لي يا �إلهي فاإني ل �أُح�ِضن �لإختيار. 

******
باغت  م��رة،  �آخ��ر  بها  لقائه  من  �أ�ضابيع  ثالثة  بعد  منزلها  �إل��ى  ح�ضر 
”كريم �ضدقي”  �أنه ل يملك �ضقة للزو�ج وعندما �ضاأله �ل�ضيد  و�لدها 

عن ما ينتوي عمله في �أمر �ل�ضقة �أجابه نور قائاًل: 

- ل �أدري، لم �أحدد بعد.
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�إجابته ما كانت تدل على �أنه جاد في طلب �لخطبة من هند، بل وربما 
�أن يرف�ص  �أمامه  �لذي  �ل�ضخ�ص  �إجابة رجل يرغب من  قلنا كانت  �إن 
�إجابة توحي بعدم �لإهتمام بل وعدم  طلبه لن نكون بالغنا في �لقول، 

�حتر�م ما هو ُمقبل عليه. 

ل له �ل�ضيد ”كريم” �لأمر �أكثر و�أكثر لعلمه �أن �بنته ترغب  عندما �ضهَّ
بالزو�ج منه كما �أخبرته ب�ضر�حة قبل مجيء نور لخطبيتها وقال له: 

- ما ر�أيك في �أن نتنا�ضف في �ضر�ء �ضقة لك ولهند، فكما هي �بنتي 
فاأنا �أعدك �بًنا لي؟ 

لم يخجل نور وهو يجيب على �ل�ضيد ”كريم �ضدقي” باأنه ل يملك حتى 
ثمن ن�ضف �ل�ضقة. 

ف�ضمت �لإثنان ثم فتح نور �لحو�ر مرة �أخرى وقال:

- �أنا هنتظر رد من ح�ضرتك.

- على �إيه؟ علق �ل�ضيد ”كريم �ضدقي”. 

- في �أمر زو�جي من هند، �أجاب نور بكل برود. 

تنف�ص �ل�ضيد” �ضدقي” ثم قال: 

- فلتاأِت بو�لدك �أوًل ثم �أجيبك عما في نف�ضي من مو�فقة �أو رف�ص.

- �بت�ضم نور لل�ضيد ” �ضدقي” ولم يجب عليه، ثم �ضلم وخرج دون �أدنى 
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خجل. 

غ�ضبت هند من و�لدها كثيًر� وكان ل�ضان حالها يقول في �ضمت ”�أجْئت 
بعد كل تلك �ل�ضنو�ت لتتحكم في م�ضتقبلي”. لكنها �أخفت ما تود �لبوح 
يد�فع عنها  فلن تجد من  �أخرى،  و�لدها مرة  �أن يمر�ص  به خوًفا من 

تلك �لمرة. 

على  �لثبات  من  بنوع  وقالت  ”�ضامية”  �ل�ضيدة  لو�لدتها  ذهبت  فقط 
ر�أيها: 

- �أنا متم�ضكة بنور وده مهند�ص وم�ضتقبله كوي�ص فيها �إيه لو تقنعى بابا 
�إنه يجيب لنا �ل�ضقة. 

بال�ص  �ضقة  ياأجر  �نه  نتفق حتى  وبعدين  �ضرفنا  و�ل��ده  لو  �يه  وفيها   -
ي�ضتريها، علقت �ل�ضيدة �ضامية بهدوء. 

- �إمكانيات نور ل ت�ضمح له بتاأجير �ضقة؛ من �أين له �ليجار كل �ضهر؟ 
وهو ما ز�ل في بد�ية حياته �لمادية. �أجابت هند بع�ضبية. 

- ل م�ضكلة في �أمر �لمنا�ضفة مع و�لده، وهذ� لن يتم �إل �إذ� قابل و�لده 
و�لدِك، �أجابت �ل�ضيدة �ضامية بنفاذ �ضبر. 

ُتجادل و�لدتها بعين �لعا�ضقة �ل�ضريرة ول تتفق معها في �أمر زيارة و�لد 
يرجع  هند  موقف  لربما  �ل�ضقة،  �أمر  حول  ليتناق�ضا  بالمنزل  لهم  نور 
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لخوفها من عدم وفاء نور لها في �أمر �لزو�ج فيتخذ من حديث �ل�ضيد 
�إن  �أ�ضابعه ول يهمه  �لمبرر بين  �أ�ضبح  لتركها، وقد  ”�ضدقى” ذريعة 
عو  كان مبرره قوّي�ضا �أم �ضعيًفا، �لمهم �أنه يملك حجة، فهكذ� هم مدَّ

�لحب ل عهد لهم ول �أمان. 

******
�إلى منزلها، وبا�ضتخد�مه  �لتالي لح�ضوره  �ليوم  قابلت هند نور م�ضاء 
�عتقاد �أن �لمر�أة تع�ضق ب�ضمعها، بد�أ هو ��ضتخد�م تلك �لقاعدة بحرفية 
وباغتها بكلمات ذكية تنم على �أنه ل يمكنه �أن يتخلى عنها، و�أنه ي�ضعاود 
باأنه ل  �إقناعها  و��ضتخدم كلماته في  �أُخرى،  و�لدها مرة  �إلى  �لذهاب 
ي�ضتطيع مفاتحة و�لده في م�ضاندته في �أمر �ل�ضقة، لأن �جابته معروفة 
وهى �أن يعتمد على نف�ضه، فقد قال له حينما فاتح في �أمر زو�جه من 

هند �أنه مو�فق لكن �لأمور �لمادية ل تخ�ضه في �ضيء. 

يوم  �لزو�ج منها، كل  �لحديث مع هند عن رغبته في  كثير  نور  �أ�ضبح 
يحادثها عن عو�ئقه �لمادية �لتي تقف حاجًز� بينه وبين �ضعادته معها. 
لها بخوف  �إلى هند وقال  نو�ياه  �أف�ضح نور عما في  �أ�ضابيع  وبعد عدة 

لي�ص بالكثير لأنه يعي مدى تعلقها به: 

- بيدك م�ضاعدتى يا هند كي ن�ضتطيع �أن نكون �ضويا في �أقرب فر�ضة. 

- كيف؟؟ علقت هند بحما�ضة.
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�ضرد لها هو كيف �أنه �لتقى باأحد �أ�ضدقائه �لقد�مى عن طريق �ل�ضدفة، 
و�لذي كان ل يملك �ضيًئا حين كان طبيًبا �ضغيًر� في �إحدى �لم�ضت�ضفيات، 
وكيف �أنه �أ�ضبح �لآن من �لأثرياء، وعندما �ضاأله عن �لفارق في حياته 
�أجابه �أنه �تبع طريق �إحدى �ضركات �لأدوية باأن يكتب �أ�ضماء منتجاتهم 

للمر�ضى في مقابل �إعطاء �ل�ضركة له �متياز�ت مادية كبيرة. 

ُده�ضت هند مما ذكره لها نور ولكنها تجاذبت �لحديث معه وقالت �أنها 
ما  كل  �أن  نور  فاأجابها  �لمنتجات،  تلك  لتكتب  خا�ضة  عيادة  تملك  ل 
عليها هي �أن تكتبه للمر�ضى بالم�ضت�ضفى �لحكومي �لتي تعمل بها، على 
�أن ي�ضتروه من خارج �لم�ضت�ضفى فهم لن يترددو� في �ضر�ء �ضنف و�حد 
�أنه  ز�ئد على ح�ضابهم �لخا�ص من خارج �لم�ضت�ضفى مادمو� ي�ضعرون 

يمكن �أن ياأتيهم بالفائدة. 

�لطريقة  بهذه  تقبل  لم  لو  �أنها  هند  نور  �أ�ضعر  طوياًل  تحدثا  �أن  وبعد 
�أنه في  في �لعمل �ضيكون هناك حتمية لفقدها له وخ�ضارته. و�أخبرها 
�ضيقوم  وبدوره  �لطبيب  �ضديقه  مع  موعًد�  لها  �ضياأخذ  مو�فقتها  حال 
بتو�ضيلها �إلى تلك �ل�ضركة و�إلى �لم�ضئولين عن تلك �لعمليات بها، ثم 

باغتها بقوله: 

- هيثم على فكرة عاوز يرتبط بهدير، وعنده نف�ص م�ضكلتنا �لمادية، 
ولو قولِت لهدير ممكن ت�ضتغلو� �ضو� وت�ضجعو� بع�ص. 
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ثم قبل يدها ليطمئنها وقال لها �إن �لعمل مع تلك �ل�ضركة لفترة موؤقتة 
فقط، لحين �رتباطهما ببع�ضهما �لبع�ص. 

لم تجْبه هند بالمو�فقة �أو �لرف�ص، ثم عادت �إلى منزلها وهى ل تدري 
ماذ� �ضتفعل، لكنها �ت�ضلت بهدير ودعتها �إلى منزلها كي تبوح لها بما 

حدث ويتو�ضال معا �إلى حل. 

******
تاأتينا يوًما على  تاأتينا على طبٍق من �ضعادة كاملة، فقد  هي �لحياُة ل 
لنا �إلى �لنوم على و�ضادٍة  فر��ٍص فاخٍر من فرح، وفي بع�ص �لأحيان ُتحوِّ
من �أوجاع ل نعي من �أين َعِرفت طريقنا، فالأوجاع كما �لأفر�ح تاأتينا 

على غفلة. 

�أختها  �أن  ب��وج��ٍع  و�أخبرتها  ر���ض��وى  ”�ضفية”  �ل�ضيدة  هاتفت  حين 
ا  �أر�ضً ل�ضقوطها  �ضاعٍة  من  �لم�ضت�ضفى  �إل��ى  ُنقلت  رمي�ضاء  �ل�ضغيرة 
عمر  فهْرول  �لبكاء  من  نف�ضها  ر�ضوى  تتمالك  لم  �لمدر�ضة،  فناء  في 
�ل�ضيدة  مع  �لحديث  هو  و�أك��م��ل  يدها  من  �لهاتف  و�أخ��ذ  باتجاهها، 
و�ضاعد  مالب�ضه  فارتدى  �لم�ضت�ضفى،  بعنو�ن  هي  فاأخبرته  ”�ضفية” 
ر�ضوى �لتي ل ت�ضعر بنف�ضها في �رتد�ء مالب�ضها و�أخذ بيدها ونزل مًعا 

في �تجاه �لم�ضت�ضفى. 

�أر�ضا حين خرجت رمي�ضاء من غرفة �لفح�ص و�لذي  �ضقطت ر�ضوى 
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��ضتغرق �أكثر من �ضبعين دقيقة، كانت رمي�ضاء بمفردها مع �لأطباء بناًء 
على تعليماتهم. 

�لثالث  �ل��دور  في   701 غرفة  في  �حتجازها  تم  رمي�ضاء  خ��روج  بعد 
يحدث  ما  ليعو�  �لطبيب  �إل��ى  جميًعا  ذهبو�  بعدها  �لم�ضت�ضفى،  من 

ل�ضغيرتهم. 

وبعدما قال لهم �لطبيب �لت�ضخي�ص باأن رمي�ضاء تعانى من ورم في �لمخ 
ا ربما لأنها طبيبة وتعي �أن �لأمر  لي�ص في بد�يته، �ضقطت ر�ضوى �أر�ضً

خطيٌر ويحتاج �إلى جر�حة دقيقة، وربما �أي�ضا لن تتم �إل بالخارج. 

بالفعل بعد عدة �أيام من �لك�ضف �لدقيق على �ل�ضغيرة كانت �لنتيجة 
�أن �لطبيب ن�ضحهم باإجر�ء عملية جر�حية بالخارج. من �أين لهم بكل 
ا ويمكنهم �لجلو�ص بابنتهم في م�ضت�ضفى  هذ� �لمال؟ هم م�ضتورون ماديًّ
خا�ضة ر�قية د�خل م�ضر، لكنهم ل يملكون ثمن عملية جر�حية كتلك 

بالخارج. 

هى �ختبار�ت �هلل لنا، هي �لأقد�ر �لتي �أحيانا ُتغير م�ضار حياتنا دون 
�ضوى  يعلمها  ل  ولحكمٍة  لالأ�ضو�أ،  �أو  لالأف�ضل  �ضو�ء  منا  ترتيب  �أدن��ى 

�لُمطّلق. 

ر لنا، هو حديث �ل�ضيدة �ضفية.  - يا �هلل دبِّ

- يا �إلهي لي�ص لنا ملجًئا �ضو�ك، هو حديث �ل�ضيد هالل. 
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وزوجته  �ضدقي  �ل�ضيد  حديث  هو  بجو�ركم،  ونحن  �لمعين  هو  �هلل   -
�ل�ضيدة �ضامية. 

- نحن بجو�ركم و�ضوف يعافيها �هلل، هو حديث هند وهدير.

- �هلل معنا، هو حديث عمر وهو يحت�ضن ر�ضوى لتهد�أ من بكائها. 

- بكاء دون كلمات هو حال ر�ضوى. 

******
كما كان �لبكاء حال ر�ضوى كان هو حال رقية، لكن �ليوم ل تبكي رقية 
من  بها  ما  لكت�ضاف  ول  فقط،  زوجها  و�ل��د  �ضركة  حقيقة  لمعرفتها 

تالعبات �إنما تبكى با�ضم هو �لآخر. 

عندما ي�ضع �لإن�ضان قدمه على �أولى درجات معرفة �لحقيقة يبد�أ في 
هى  باأوجاعنا.  معرفتها  ترتبط  ما  غالًبا  �لحقيقة  هي  �لوجع،  مر�حل 
طفلها  و�ل��د  ”با�ضم”  زوجها  وف��اة  وتبكي  �لحقيقة  تبكي  �ليوم  رقية 

�لوحيد” �آدم”. 

من  �لمتجهة  �لطائرة  �ضقوط  خبر  �ضمعت  بعدما  �لبكاء  ُيفارقها  لم 
لين�ضق  �ضيذهب  �إنه  قال  هو  هذ�؟  حدث  كيف  نيويورك.  �إلى  �لقاهرة 
دخوله �لدر��ضات �لعليا في جامعة ”هارفارد” ثم ير�ضل لها لتلحق هي 
�ليوم  فِلَم  يوًما،  نف�ضه  لم يخلف قّط وعًد� قطعه على  به، هو  �لأخرى 
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يرحل دونها وهو �لذي وعدها �أن ل يتركها يوًما لحالها. 

غادرها فجًر� ووعدها �أن يحدثها لياًل عندما ي�ضل، لكنه لم يعدها �أنه 
�ضي�ضل �ضالًما.

�أنها  �لآن  �إلى  معتقدة  ز�لت  ما  هي  ت�ضدق،  �أن  ت�ضتطيع  ل  هي  مات، 
�ضتلقاه ثانية، توؤمن �أنه ما ز�ل في �ضفٍر و�ضيرجع لها مهما طالت غيبته. 

بعدما كانت تفكر جيًد� في �أن ُتحدثه في �أمر �ل�ضركة بادرها هو في �أمر 
�ضفره، وبعدما قررت �أن تر��ضله عن �أمر �ل�ضركة وهو باأمريكا بادرها 
هو بان�ضحابه من �لحياة. هو �لُمطلق �أجبرها على عدم �لبوح له ب�ضيء، 
فخل�ضه  �لموقف  تحمل  ي�ضتطيع  لن  �أن��ه  درج��ة  نقيًّا  با�ضم  كان  ربما 

�لالمتناهي من �لحياة باأكملها. 

وربما لم تكن رقية �ضتتحمل نظرة �لوجع �ضو�ء في عينيه �أو في �ضوته 
ا قد يرى �لقدر ما ل نر�ه نحن، وقد نغ�ضب  فباغتها �لقدر برحيله. حقًّ
لفترة ما لختيار�ت قدرية لم تكن في ح�ضاباتنا ولم نكن نرغبها وبعدما 
تنق�ضي تلك �لفترة ينجلي ذلك �لغ�ضب ويحل محله �لفهم فتحل �لر�حة 

و�ل�ضعادة ثانية وهكذ� هي �لحياة ن�ضبّية بين �ل�ضعادة و�لحزن. 

ل تع�ص رقية ماذ� �ضي�ضيبها بعد رحيل ”با�ضم”، لكن على �لرغم من 
ا  ذلك ما عاد يهمها �ضوى طفلها �لذي وهبه �هلل لها ليكون �ضلو�نها عو�ضً

عن با�ضم. 
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لكنها ورغم كل �ضيء ما ز�لت على �لحياد غير قادرة على ح�ضم موقفها 
بالن�ضبة لأمر �ضركة و�لد زوجها وحبيبها �لدكتور ”يحيى �لر�مي”. 

******
تحدثت هدير وهند في �أمر �لعمل مع �ضركة �لأدوية كثيًر� و�ت�ضح من 
�لحو�ر �لمتبادل بينهما �أن هدير هي �لأخرى قد فاتحها هيثم في هذ� 

�لأمر. 

ترددت هند وهى تقول:

- لو لم نقبل ربما نخ�ضرهم، ثم �ضمتت لتطرق بعدها بقوة على �أفكار 
هدير وهى تقول:

معارف  �أحد  طريق  عن  مثاًل  ما  بطريقة  �ضخ�ص  لنا  تقدم  لو  ماذ�   -
�إلى  نظرت  بعد،  وم��اذ�  وع�ضرة  وثالثة  �نثين  م��رة،  �ضنرف�ص  �أ�ضرنا، 

�ل�ضماء و�أخذت نف�ًضا عميًقا وقالت:

- �أنا �أُحب نور ل �أ�ضتطيع �أن �أتقبل رجاًل �آخر في حياتي غيره. 

- و�أنا ل �أتخيل نف�ضي في �أح�ضان رجل غير هيثم. علقت هدير. 

خلف  �إلى  بر�أ�ضها  ت�ضتند  وهى  هند  ت�ضاءلت  نو�فق؟  هل  �لحل؟  ما   -
�لكر�ضي. 

دق  �ضفتيها حين  �أغلقت  لكن  ت�ضاوؤلت هند  تعلق هدير على  �أن  كادت 
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هاتف هند با�ضم ”ر�ضوى”. �أجابت هند ر�ضوى فما وجدت منها غير 
�لبكاء وما فهمت منها �أي �ضيء �إل طلبها في �أن تذهب هي وهدير �إليها 

في �لوقت نف�ضه. 

لم ي�ضع �ل�ضديقتين �ضيء �إل �أن يدفعا �لح�ضاب ثم �أ�ضرعتا للذهاب �إلى 
�أخت  �إلى  �ل�ضقة  باب  بكائها. فتحت ر�ضوى  وريبة من  قلق  ر�ضوى في 
مع  هو  �نتظر  فقد  بالمنزل،  موجوًد�  يكن عمر  ولم  و�ضديقتها  زوجها 
�إلى  ر�ضوى رجعت  على  كثيرة  وبعد محايالت  �لم�ضت�ضفى،  في  و�لدها 
�لمنزل كي ت�ضتبدل مالب�ضها وتح�ضر بع�ص �لأ�ضياء لعمر من �لمنزل. 

وعندما لم ت�ضتطع فعل �أي �ضيء �ت�ضلت بهند وما �أن و�ضلت هند وهدير 
�إلى �ضقة ر�ضوى ما كان من ر�ضوى �لتي لم ت�ضترح منذ ثالثة �أيام �إل 
�إل وهى في فر��ضها  ت�ضعر بنف�ضها  �ل�ضقوط طريحة على �لأر�ص، ولم 

معلق لها محلول في يدها بو��ضطة �ضديقتيها. 

ما �ن �ضعرت ر�ضوى بنف�ضها حتى بكت بكاًء �ضديًد� ل�ضعورها �أنها تفقد 
تقريب  �إل  هو  ما  يوم  فكل  �لآخ��ر،  ور�ء  يوم  مر  كلما  �ل�ضغيرة  �أختها 

لموعد ُحزنها �لأكبر على رمي�ضاء. 

ئ �لذي �أعطته لها هند وما �أن بد�أت  هد�أت ر�ضوى قلياًل بف�ضل �لمهدِّ
في �لتحدث �إليهما حتى دق هاتف هند. 

- نور، قالت هدير بطريقة قلق لم تعتْدها. 
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- �أوماأت هند بر�أ�ضها باليجاب ثم حدثته من �ل�ضرفة و�ضمعت ر�ضوى 
بع�ص �لكلمات منها ”لم �أفكر بعد”. 

ت�ضاءلت ر�ضوى بعدما دخلت هند من �لغرفة: في �أى �ضيء تفكرين يا 
هند؟. 

حاولت ر�ضوى �أن تعتدل في �لجلو�ص على فر��ضها بعدما ر�أت �لنظر�ت 
�لحائرة �لمتبادلة بين هند وهدير ثم قالت: 

، عرفوني.  - مخبين �يه عليَّ

هذه هي ر�ضوى ت�ضعر بكل من حولها؛ حتى و�إن كان كاأ�ضها به ما يكفي 
من �لوجع. 

بعد تردد كبير �ضردت هند وهدير ما حدث لر�ضوى فما كان منها تلك 
�لمرة �إل �ل�ضمت �أمام �ضلطة �لمال فر�ضوى تحتاج �ليوم �إلى �لمال من 
�أن يعي لكي ن�ضاعد �آخر  �إن�ضان دون  �أجل عالج رمي�ضاء، لكن هل قتل 

على �إكمال حياته من �لإن�ضانية؟ 

�أن �لمال �ضيجعلهما  هدير تحتاج �لمال ل�ضبب �ضبيه من هند؛ يتوهما 
يربحا �لع�ضق، لكن هل �لحب يمكن �أن نك�ضبه ونحن نقوم بمحاولة �أن 

يخ�ضر �لب�ضطاء حياتهم دون �أدنى رحمة؟ 

�لثالثة يودون �لمال من �أجل �لحب؛ حب �لأخت لر�ضوى وحب �لحبيب 
لهند وهدير، وتنا�ضون �لثالثة �أن �لحب �ضيء ُكلى ل يمكن تجزئته فكيف 
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يحافظن على �لحب من وجهة نظرهم بطريقة تنتمي �إلى �لكره و�إلى 
�ضلب �لأبرياء لأمو�لهم و�ضحتهم، لعل تحر�ص �ضلطة �لمال بهم �أقوى 
من كل �ضلطات �لإن�ضانية ولعل �أعينهم ل ترى من �لحب و�لإن�ضانية �إل 

�أجز�ء منهما. 

لكنها  �لمو�فقة،  على  ل�ضديقتيها  ت�ضجيًعا  �إل  كان  ما  ر�ضوى  �ضمت 
�أن  طالبتهما  فقط  عدمها،  من  بمو�فقتها  لهما  تبح  لم  �ل�ضمت  بعد 
ي�ضاعد�ها في �لو�ضول �إلى �لم�ضت�ضفى فهي ل تقوى على �لجلو�ص بعيًد� 

عن رمي�ضاء لأطول من ذلك. 
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الفصل العاشر
شاء  متى  فيرحل  بمشاعرك،  رجٌل  يتالعب  أن  تتقبلي  -ال 

ويعود حينما يرغب.
-سالم على عاشق يخشى البوح كي ال ُيفقدها عفافها.

على  لعنة  كالهما  شهوٍد؛  دون  كالزواج  إعالٍن  دون  -الحب 
أصحابها.

-سالٌم على العشق وسالٌم على من تحدى فراق العشق بوفائه.
�ضالم على �لع�ضق و�ضالم على من تحدى فر�ق �لع�ضق بوفائه هذ� عنك، 
�أما عني فاأنا �أعترف لك �أنني ل �أليق بمع�ضر �لمحبين، و�أعلم جيًد� �أنه 
ل مغفرة لخائني �لحب و�أنا منهم، �أق�ضم لك �أنني �ضاأخون نف�ضي قبلك 
فاأنا ما ز�لت �أحبك لكني �أود بكل ت�ضميم �أن �أنف�ضل عنك، �أود طالًقا 
ل رجعة فيه، دعني �أنف�ضل عنك ل عن ُحبك �أحلفك بالع�ضق �أن تقبل 

طلبي. 

�لمذنبة

ر�ضوى
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ورقة  في  كتبته  �ل��ذي  ر�ضوى  ك��الم  يقر�أ  وه��و  عينيه  عمر  ي�ضدق  لم 
بي�ضاء وو�ضعتها في جيب قمي�ضه، ظنه في �لبد�ية خطاب ع�ضق مثلما 
تعود منها لكنها �ليوم ت�ضفعه على وجهه وترغب في �لفر�ق وهي �لتي 
�أن  �أنها يمكن  �أبًد�، لم تحدد وقتها  �لإنف�ضال عنه  عاهدته على عدم 
تنف�ضل عن �لزو�ج و�أن تظل قابعة وحدها في �أحز�ن فر�ق �لحب، و�أن 
يظل عمر تعي�ًضا كعا�ضق نال من �لحب بد�ياته دون �أن يكمل طريقه �إلى 

نهايته. 

رجع عمر من عمله م�ضرًعا �إلى منزله؛ لم يجدها بل وجد هاتفها ملقى 
على �لمن�ضدة يدق دون �أن يجد �ضاحبته لتجيبه، ذهب �إلى �لم�ضت�ضفى 
فوجدها و�قفة في �ضرفٍة خارج غرفة رمي�ضاء، طبطب بيده على كتفها 
لكنها قابلت حنانه بالبعد، حاول �أن يتحدث �إليها فو�ضعت �إ�ضبعها على 

�ضفتيه وقالت:

بها�ص �أرجوك.  - مات�ضعَّ

- م�ص ه�ضيبك، علق عمر و�أعطاها ظهره ودخل غرفة �ل�ضغيرة. 

�أن �لحب طهر، وبعدما و�فقت على خو�ص تجربة �لعمل مع  هى توؤمن 
�ضركة �لأدوية مع �ضديقتيها لعلمها �أن حالة رمي�ضاء ت�ضوء يوًما بعد يوم، 
رمي�ضاء  لمعالجة  توؤهلهم  لن  �لمادية  باأن حالتهم  �ل�ضديدة  ولمعرفتها 
بالخارج ولعلمها �لأكبر باأن و�لدها عفيف �لنف�ص ولن يمد يده �إلى �أحد 
حتى لو كان ”كريم �ضدقي” �لذي عر�ص عليه �أن ت�ضافر رمي�ضاء على 
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نفقته ورف�ص بحجة �أنه �ضيت�ضرف. 

موؤمنة هي �لآن �أنها تفقد جزًء� من ُطهرها كي تنقذ �أختها لكن هل فقد 
�لطهر ُي�ضفي؟ هي ل ترى �إل بعين قا�ضرة، �آمنت �أنها لن ت�ضتحق �لحب 

وهى فاقدة للطهر فقررت �أن تنف�ضل عن زوجها وحبيبها عمر. 

****** 

روحها  وجع  تبكي  بل  ج�ضدها،  تمالأ  �لتي  �لكدمات  وجع  من  ل  تبكي 
ونف�ضها، من �لجيد �أن نخاف على من نحبهم لكن �لبوؤ�ص كل �لبوؤ�ص �أن 
نبرحهم �ضرًبا حتى تنزف �أرو�حهم قبل �أج�ضادهم، �لأوجع في لمياء 
�لمبرح  �ل�ضرب  عدم  ول  عليها  حبيب  خوف  ل  �لإثنين  تملك  ل  �أنها 
فتتوجع من �لثنين �أن تتوجع من �ضخ�ص ل تلم�ص منه �لخوف عليها، 
بل كل ما ي�ضعرها بها هي �لق�ضوة �لتي تجرى في دمه، تتاألم نف�ضيًّا من 
عدم دخولها �أبو�ب �لحب، لم تذْق خوف رجل عليها فيوؤلمها من �ضدة 
حبه لها، لم ي�ضفع لها �إنجاب طفلها �لأول �أن تهد�أ ثورة زوجها �لعبثية 

ليتحول �إلى �إن�ضان حنون على �لأقل. 

�لكلمات بدموعها  تلك  لمياء  �أين رجولتك؟" كتبت  �لحب،  "دعك من 
مكانها  وتجمدت  �أدر�ج” علي” زوجها،  من  هربت  بائ�ضة  ورق��ة  على 
على �لأر�ص لتلقاها لمياء وتكتب عليها جملتها، ودون وعي �ألقت لمياء 
�لماء  كوب  تتناول  �أن  بجو�رها، حاولت  لها  �لآخر  �لوجه  على  بالورقة 
فلفت  �لروحي،  ل  �لج�ضدي  تروي عط�ضها  كي  �لورقة  بجو�ر  �لمو�ضوع 
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ثالثة  حول  �لورقة  ظهر  في  �لأحمر  بالقلم  �لمر�ضومة  �لدو�ئر  نظرها 
�أ�ضماء: ”هدير، هند، ر�ضوى”. 

�لتي  �بنة عمها و�ضديقتيها هند ور�ضوى  كل ما جاء في خلدها هدير 
لربما  بالثالثة،  زوجها  عالقة  ما  لكن  معها،  عنهم  تحدثت  لطالما 
ا هم، في �لأخير  غيرهم تمتمت هي ثم ر�جعت نف�ضها وقالت لربما �أي�ضً

قالت �لمهم ما عالقته هو بتلك �لأ�ضماء؟.

�ختيار  في  تمهلها  ع��دم  ذن��ب  ب�ضبب  ورط��ة  �إل��ى  لمياء  حياة  تحولت 
�ضريكها، �أحبَّت �ضلطة �لمال فوق كل �ل�ضلطات لكنها فقدته ولم تنْل ل 
�لمال ول �لحب ول �لأمان، كاأي �إن�ضان يحب �ل�ضيء درجة �لع�ضق ودرجة 

�لخوف من �لفقد فيفقده. 

حاولت لمياء �أن تبحث في �أور�ق زوجها كي تفهم ما �لأمر؛ لكن لي�ص 
بتلك �ل�ضهولة فدرج �لمكتب �لذي �ضقطت منه �لورقة غالًبا و�لتي كتبت 
عليها عبارتها مغلًقا، حاولت هي �لبحث عن �لمفتاح �أو فتحه باأي و�ضيلة 
�أخرى لكن دون جدوى، فال تركيز لديها كي تنجح فهي قلقة؛ فلو دخل 
زوجها في �أي لحظة ور�آها لن يمر �لأمر ب�ضهولة �أبًد�، ققررت هي �أن 
ت�ضارحه بما ر�أت حينما يعود لربما يقول لها �ضيًئا ي�ضفي �ضدرها من 

�لوجع و�لحيرة. 

******
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ن�ضف  ي��اأخ��ذو�  �أن  �ل�ضركة  م�ضئولي  مع  �لثالثة  �ل�ضديقات  �تفقت 
�لمتياز�ت �لمادية قبل بدء �لعمل معهم على �أن يجمعو� �لمبالغ �لثالثة 
وو�ضلو�  بالخارج،  عمليتها  و�ج���ر�ء  رمي�ضاء  لعالج  م�ضاهمة  فتكون 
مع  �لتعامل  فرف�ضو�  طبيب  �إل��ى  وهيثم  نور  �أو�ضلهم  بعدما  للم�ضئول 
�لطبيب و�أ�ضرو� على مقابلة م�ضئول �ل�ضركة وبالفعل تم لهم ما �أر�دو�. 

وبالفعل و�فق م�ضئول تلك �لعمليات في �ل�ضركة على طلبهم بعدما وجد 
ثالثة  خالل  �ل�ضيكات  �إعطائهم  على  معهم  و�تفق  بمطلبهم  تم�ضكهم 

�أيام من تاريخه. 

دق هاتف ر�ضوى �أثناء جلو�ضها في ذلك �لجتماع بر�ضالة من عمر يقول 
فيها: ”ردي عليا �ضرورى”.

لكنها رف�ضت �أن تجيبه و�عتقدت �أن ر�ضالته من باب فتح مجال للحديث 
بينهم من جديد. 

�ل�ضديقات  جهة  من  �ضمير  وتاأنيب  وريبٍة  قلٍق  في  �أي��ام  �لثالثة  مرت 
تجبه  فلم  جديد  من  �ل��دق  على  ر�ضوى  هاتف  عمر  ع��اود  ثم  �لثالثة 

فاأر�ضل لها: ” و�هلل �لمرة دى مو�ضوع مهم ردى”.

مر��ضلتها  يكف عمر عن  كي  �أخرى  بر�ضالة  ر�ضوى  علقت  م�ضغولة،   -
وكي ل ت�ضعف �إذ� تحدثت �ليه �ضوتا. 

-  �ضيء مهم، رّدي من ف�ضلك”، ر��ضلها مرة �خرى. 
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لي�ضتلْمن  وهند  هدير  تنتظر  ور�ح��ت  هاتفها  ر�ضوى  �أغلقت  بعدها 
�ل�ضيكات. وبالفعل تم لهم مر�دهم وذهبو� �إلى �لبنك ل�ضرف �ل�ضيكات 
و��ضتلمو� �لأمو�ل ودون �أدنى تفكير و�ضعت هند مبلغها على مبلغ هدير 

وو�ضعته في حقيبة ر�ضوى �ل�ضود�ء. 

وفاء  على  �أم  رمي�ضاء؟  على  م��اذ�؟؟؟ هل  على  ت��درى  ول  ر�ضوى  بكت 
�ضديقتيها؟ �أم على �ضميرها وفقد جزٍء من طهرها. �أم على حب عمر 

�لذي تدمره وتق�ضي عليه بيدها.

هد�أت �ل�ضديقتين ر�ضوى و�أق�ضما لها �أن رمي�ضاء �ضتكون بخير. 

تناولت ر�ضوى هاتفها لتت�ضل بو�لدتها ولتطمئن على �أختها �ل�ضغيرة 
ع��ادة  فتلك  و�ل��ده��ا  هاتف  وك��ذل��ك  متاح  غير  هاتفها  لالأ�ضف  لكن 
�لم�ضت�ضفى �ل�ضبكة �ضعيفة وعلى من يريد �لت�ضال �أن يخرج �إلى �ضرفة 

بعيدة عن �لمنطقة �لتي توجد فيها رمي�ضاء. 

هد�أت هند ر�ضوى وقالت لها ”علينا �أن نذهب �إلى �لم�ضت�ضفى”. 

فعلقت ر�ضوى:” علينا �أن نفعل كي �أعطي �لمال لو�لدي” 

وقد �تفقت �ل�ضديقات فيما بينهم على �أن تقول ر�ضوى �أن م�ضدر هذ� 
�لمال هو مكافاأة عن بحٍث معهم قد �أجرته �ل�ضديقات �لثالثة مًعا كي 
يتقبل و�لد ر�ضوى �أن يمد يده له، في ذ�ت �لوقت توؤمن ر�ضوى �أن و�لدها 
لن يكون رد فعله بهذ� �لغباء لكي يقبل �لمال دون �أن يعرف حقيقته كاملة 
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نت على نف�ضها وهى تقول في �ضرها ”�لثو�بت  دون �أي نق�ص، لكنها هوَّ
غالًبا ما تتغير حينما نجد �أعز �لنا�ص لقلوبنا في ورطة”. 

ما �إن قالت تلك �لكلمات حتى دقَّ هاتفها با�ضم ”عمر” فعاودت غلق 
�لمثبت  بالإعالن  �ن�ضغلت  قد  لكنها  بهند  عمر  فات�ضل  ثانية،  �لهاتف 
تجب  فلم  لنظرها  �لمقابلة  للعمارة  �لثالث  �ل��دور  �ُضَرف  �إح��دى  على 

�أخيها وبد�أت في قر�ءة �لإعالن: 

�ز�ي  تعرف  ع��اوز  �ضادق،  �أحبك  قال  من  كل  فلي�ص  تنخدعو�  "ل 
�ت�ضلي بالرقم ده.... �أو زورينا دلوقتي حال”. 

�ضممت هند بعد �أن نبهت هدير لالعالن و�أنها ترغب بمعرفة ما �ضر 
هذ� �لإعالن فاأيَّدتها هدير و�أو�ضحت ر�ضوى لهما �أنها �ضت�ضبقهما �إلى 
ووعد�ها  معهما  �لطلوع  على  �أجبر�ها  �ل�ضديقتين  لكن  �لم�ضت�ضفى، 
�أنهن لن يتاأخرن، فما ز�ل �لوقت �أمامهن وبالن�ضبة لرمي�ضاء طماأناها 
�لأدوية  بف�ضل  �لموعد  نف�ص  في  يوم  كل  كعادتها  نائمة  ز�لت  ما  باأنها 

�لموؤقتة �لتي تتناولها. 

�لدور  �إل��ى  وتوجهن  �لعمارة  �إل��ى  �لثالث  �ل�ضديقات  توجهت  بالفعل 
�لثالث ودخلت هند ومن ور�ئها ر�ضوى وهدير فاأخبرتهن �ل�ضكرتيرة �أن 
�لدورة ثمنها ع�ضرة جنيهات كتبرع لإحدى دور �لأيتام ومن ل ت�ضتطيع 
�لدفع فهي بالمجان ومن توّد �أن تتاأكد �أن �أمو�لها تذهب �إلى تلك �لد�ر 

فلتاأتي معنا يوم �لجمعة �لقادمة في �ل�ضاد�ضة م�ضاًء لترى بعينها. 
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”و�هلل حتى  �أول من دفعت �لع�ضر جنيهات هي ر�ضوى وقالت بتلقائية 
لو �لدورة ملها�ص لزمة هادخلها يمكن �لع�ضرة جنيه ت�ضعد طفل وتر�ضم 
وجل�ضن  �لثالثة  ودخلن  وهند  هدير  بها  فاقتدت  وجهه”،  على  ب�ضمة 
ومن  �للون  حمر�ء  بال�ضتيكية  كر��ضى  على  �لبع�ص  بع�ضهن  جو�ر  �إلى 

جو�رهن بع�ص �لأ�ضخا�ص �لمنتظرين للمحا�ضرة مثلهن. 

******
جدوى،  دون  بر�ضوى  �لت�ضال  يحاول  و�لجميع  �ضاعات  �ضت  من  �أكثر 
بالخروج  �لم�ضت�ضفى  في  يفارقهم  ل  �لذي  عمر  تطالب  ر�ضوى  و�ل��دة 
و�لإت�ضال بر�ضوى لأن �ل�ضبكة رديئة فيرجع لها ويخبرها �أنه ل يوجد 
ا كي ل يقلقها على �بنتها �لأخرى فكفاها قلًقا على  �ضبكة بالخارج �أي�ضً

رمي�ضاء �لتي بالفعل د�خل غرفة �لعمليات. 

�أحد �لأطباء  �إليه خبر قدوم  كريم �ضدقي ك�ضحفى وباحث جيد جاء 
�لألمان �إلى م�ضر و�أنه �ضيجري ع�ضرين عملية جر�حية لمر�ضى �أ�ضباه 
�أجر، فهذ� �لطبيب يوؤمن بحق �لإن�ضانية  �أي  �أن يتقا�ضى  رمي�ضاء دون 
ُيكر�ص لها جهده وعمله دون مقابل كلما ��ضتطاع ذلك،  �أن  جمعاء في 
على  قطعه  قد  �ل��ذي  فر�ضه  ليوؤدى  �لقاهرة  �إل��ى  ي�ضل  �ليوم  هو  وها 
نف�ضه وقد علم كريم �ضدقي بالأمر وقد جهز �أور�ق حالة رمي�ضاء وعمل 
�أ�ضرة رمي�ضاء  �أحًد� من  �أن يخبر  �لإج��ر�ء�ت �لالزمة في �لخفاء دون 
حتى ل يعطيهم �لأمل وحتى ل يتجرعو� �لأوجاع �إن ف�ضل هو في �إدخال 
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حالة رمي�ضاء �ضمن حالت �لعمليات �لتي �ضتدخل �إلى �لطبيب، رجل هو 
فلم يعِط �لوعود وهو ل ي�ضتطيع تنفيذها، فقط حاول في هدوء لي�ضبح 

�لوعد �لذي لم ينطق به �إليهم حقيقة. 

عملية  لإجر�ء  �لمحدد  �ضدقي” بالموعد  ”كريم  علم  عندما  وبالفعل 
�لعملية  �ضتجرى  �ل�ضغيرة  باأن  �طماأن  �لذي  ذ�ته  �ليوم  وفي  رمي�ضاء 
�لجر�حية  �لعملية  �إج���ر�ء  ب��اأن  �ضفية  و�ل�ضيدة  ه��الل  �ل�ضيد  �أخ��ب��ر 
من  رمي�ضاء  تتحرك  �أن  ودون  �لظهر  بعد  �لو�حدة  في  �ضتتم  لرمي�ضاء 
بلدها و�ضرح لهم ما حدث من �أخذه لور�ق رمي�ضاء وكيف �أدخلها لهذ� 
�لطبيب ليو�فق على حالتها وعلى �إجر�ء �لعملية لهم و�ضرح لهم وجهة 

نظره في عدم �لبوح لهم بالأمر منذ بد�يته.

�ل�ضيد هالل و�ل�ضيدة �ضفية  �ل�ضكر و�ل�ضعادة من قبل  لم تكِف كلمات 
�لتي تبكي ول �أحد يعرف هل من �ضعادة �أم من خوف �أم من مزٍج بين 

�ل�ضعورين. 

علم  على  ر�ضوى  تكون  �أن  دون  �لعمليات  غرفة  رمي�ضاء  دخلت  هكذ� 
باأي �ضيء و�لتي من �لمقرر لها هي و�ضديقتيها �أن يكتبن في �لغد �أول 
�أختها  �لغالب،  في  �لحالة  ت�ضتحقه  ول  فيه  �ضمير  ل  بها عالج  رو�ضته 
يقف بجو�رها �هلل وُيدخلها �لعمليات ور�ضوى ل ت�ضت�ضير �أحًد� فتخطىء 

وما ز�ل �إلى �لآن هاتفها مغلًقا. 

******
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قام بالجرى نحو �لمطبخ و�أتى بالكبريت ثم �أ�ضغل �لنار في �لأور�ق وقال 
ب�ضوت منزعج وعال: 

- و�أدى �لورق و�لأدله كلها �تحرقت ورينى هتعملى �يه. 

بعد �أن قال ”علي” تلك �لكلمات جرَّ لمياء �إلى باب �ل�ضقة ثم طردها 
هي و�ضغيرته �إلى �لخارج فما كان منها �إل �أن تذهب �إلى جارتها لترتدي 
ُيعينها  �لذي  منها  �لمال  بع�ص  ولتاأخذ  بلدها  �إلى  لل�ضفر  منا�ضًبا  �ضيئا 

على دفع ثمن �لمو��ضالت. 

ركبت لمياء �لقطار �لمتجه �إلى طنطا و�حت�ضنت طفلتها وجل�ضت �إلى 
جو�ر �لنافذة وذ�كرتها د�معة كما عينيها. 

كلما تذكرت لمياء �لأحد�ث ل تجد نف�ضها غير باكية، فبعدما ت�ضجعت 
�لأ�ضماء  ب�ضر  ليبوح  عليه  و�ضغطت  �لورقة  ”علي” باأمر  وو�جهت  هي 
�بنة  بها  �لمق�ضود  هدير  وهل  حمر�ء  دو�ئر  حولهم  �لمو�ضوع  �لثالثة 
و�ثنتين  مرة  �أنكر  وبعدما  م��اذ�؟  �أم  �ضديقتيها  وهند  ور�ضوى  عمها 
و�أخرج  د�ئًما  �لمغلق  درجه  هو  فتح  و�أكثر  �أكثر  عليه  �ضغطت  وعندما 
منه �ضور هدير �بنة عمها و�ضديقتيها ثم قال لها بعد �أن �أم�ضك بع�ص 

�لملفات �لمو�ضوع بها بع�ص �ل�ضور:

وب�ضتغل في جذب ومر�قبة  �لفلو�ص  �ل�ضركة دى ع�ضان  ب�ضتغل مع  "�أنا 
في  ي��ت��ورط��و�  �أو  ي�ضتغلو�  هيمانعو�  م�ص  �إن��ه��م  �أع���رف  �للي  �لأط��ب��اء 
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يطمنو�  ع�ضان  كتير  �ل�ضركة  ور�ء  جريت  �للى  و�أنا  �ل�ضركة  مع  �ل�ضغل 
عندي  حاجه  �أه��م  �أن��ا  �لفلو�ص،  ع�ضان  �أ���ض��ر�ره��م  في  وي�ضغلوني  لي 
�لفلو�ص، وعلى فكره هما  دول بنت عمك و�ضحابتها، ومليت �أ�ضمائهم 
لل�ضركة بعد مر�قبتهم مر�قبة �ضديدة وعرفت �إنهم �ضيده �ضهلة وممكن 
ي�ضتغلو� مع �ل�ضركة، و�ل�ضركة من ح�ضن �لحظ ليها فرع جنب مكتب نور 
�إنه يجذب هيثم ع�ضان  �للى غويته  و�أنا  بيحب هند،  نف�ضه  �للى عامل 
بنت عمك  يوقعو�  لهم خطة ع�ضان  بنت عمك وعملت  ي�ضاحب هدير 
و�ضحبتها ويتورطو� في �ل�ضغل، وكنت عارف �إن ر�ضوى �ضعبة لكن كل 
�ضيء وله ثغر�ته وبعد مر�قبتها عرفت �إن �أختها بتموت في �لم�ضت�ضفى، 
وبقت هي كمان تحت �ل�ضيطرة وكلهم و�فقو� �إنهم ي�ضتغلو� مع �ل�ضركة 
بعد ما ��ضتغليت ر�ضوى �للي كانت ممكن تقويهم على عدم �ل�ضغل و�للي 
عاملة نف�ضها �ضمير �أ�ضدقائها ثم �ضحك ب�ضوت عال فقاطعته لمياء 

و�ضاحت:

- ي�ضتغلو� �يه �أنا م�ص فاهمة حاجة، ورطتهم في �إيه؟ 

- يكتبو� �أ�ضماء منتجات �ل�ضركة للمر�ضى �ضو�ء محتاجينه �أو ل. علق 
هو.

بكت لمياء ب�ضدة وقالت” ليه كل ده حر�م عليك”. 

- ع�ضان �لفلو�ص �أعمل �أي حاجه، علق هو بكل تكبر ثم �أكمل قائال:
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كمان  �أنا  �لفلو�ص  ع�ضان  برده  و�فقو�  و�ضحابها  عمك  بنت  وبعدين   -
جيت �لقاهرة ع�ضان �لفلو�ص بعد ما �أثبت ولئي ل�ضركة زي دي، وبعد 
معرفتهم �أد �إيه �أنا �قدر �أجذب �أطباء لل�ضركة �ضو�ء بطرق �ضرعية �أو 
وبعد  �ضرعية  غير  �أم��ور  في  هي�ضتغلو�  لإنهم  هيفرق  م�ص  �ضرعية  غير 
�إني  �أثبت  ع�ضان  �ل�ضركة  على  فلو�ضي  كل  ب�ضرف  �لأول  في  ماكنت 
معاهم دلوقتى بقيت �خد منهم بعد ما �ديت كتير، تهكم هو بالحديث. 

- �نت �ضيطان. �أعلت لمياء ب�ضوتها في تلك �لكلمات �لمختطلة بالبكاء. 

عنه.  مانعهم  ربنا  م�ص  �ل�ضيطان  ور�  يم�ضو�  يخليهم  �للي  �يه  وهما   -
تهكم هو. 

- حر�م عليك و�يه �للى عرفك �ن نور له عالقة بهند وليه تورط هدير 
في حاجة زي دي؟ ت�ضاءلت هي بذهول. 

- �لمر�قبة تعمل �أي حاجي لكن مر�قبة من غير فلو�ص �ضفر و�نا متوفر 
�أنا عاوزها ثم لم يمهلها  �أي معلومة  �لفلو�ص من �ل�ضركة يبقى �عرف 

�لرد وجرها وقال ”م�ص عاوز �أ�ضوف و�ضك”.

عال �ضوت لمياء قلياًل بالبكاء وهى تتذكر كل ذلك درجة �أن �ضيدة ُم�ضنة 
كانت تجل�ص �إلى جو�رها في �لقطار �أخذت تهدئ من روعها وهى تقول: 

- هلل قو�نينه �لتي ل يفهمها �لب�ضر، �بت�ضمي فالخير لِك فيما ُيبكيِك، 
فقط �أنِت ل تدركي ما يدركه �هلل. 
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بعد �ضماع لمياء تلك �لكلمات من �ل�ضيدة هبطت من �لقطار لترجع �إلى 
�لتي  �بنة عمها  �إلى هيام  �لذهاب  �أن عليها  �لقاهرة بعدما فكرت في 
بجو�ره  لتبقى  �لقاهرة  في  موؤخًر�  ح�ضن  زوجها  مع  و��ضتقرت  �نتقلت 
باأ�ضرة  فيت�ضال  بما حدث  �أهلها  يعرف  ل  وكي  بجو�ر عمله  هو  ويبقى 

هدير وتحدث م�ضكلة �أكبر ل يمكن �لخال�ص منها.

******
�لعمليات  غرفة  من  رمي�ضاء  خ��روج  ينتظر  �لنافذة  بجو�ر  عمر  وقف 
ذكرياته  هو  ير�ه  ما  كل  بل  �ضيًئا،  منها  يرى  ول  �لأ�ضجار  �إلى  وينظر 
نف�ضها  على  تفر�ص  �أن  �لمحبة  �لنبيلة  �لفتاة  لتلك  فكيف  ر�ضوى  مع 
�لإنف�ضال عمن تحبه بكل تلك �ل�ضهولة �أو حتى لربما لي�ص ب�ضهولة فلَم 

تفر�ص �لخيار �لأ�ضعب. 

�أخذ يفكر فيما م�ضى معها وكيف �أنها �أ�ضافت �إلى حياته نوًعا من �لحب 
�لروحي �لذي لطالما حلم به، كيف علمته �أن كل حب مادي فاٍن، و�أن 
�ل�ضعادة ل ُتدَرك �إل في �لحب �لروحي قبل �لحب �لج�ضدي، هى �أعظم 
فتاة ُتعلم �ضريكها �أ�ضمى معاني �لحب، تذكر كلمتها وهي ت�ضطحبه معه 
لم�ضاعدة �إحدى �لعجائز عن �لحركة في عمارة مجاورة لهم وقد تعرفت 
�إلى جو�رها في �إحدى �لمو��ضالت  عليها بال�ضدفة حين كانت تجل�ص 
�لعامة وقد علمت منها حالتها �ل�ضعبة فلم تخذلها ر�ضوى ود�ومت على 
زيارتها و�ل�ضتماع �إلى طلباتها وتنفيذها لها، وفي �لمرة �لتي ��ضحبت 
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معها عمر فيها �إليها قالت له: ”�هلل ير�ضل لنا بع�ص �لإ�ضار�ت لُي�ضعدنا 
َنَنْل  فلن  وقتها  وفي  بطريقة �ضحيحة  �لإ�ضار�ت  تلك  نفهم  لم  �إن  لكن 
�ل�ضعادة �لمر�ضلة لنا �أبد�”، فها هي ر�ضوى ترى �ل�ضعادة في م�ضاعدة 

�لعجوز �لتي قد �أر�ضلها �هلل لها بال�ضدفة. 

دمعت عينْي عمر وهو يقول: 

"�أق�ضم �أنني لن �أو�فق عن �لإنف�ضال عنِك يا ر�ضوى، و�ضاأدعو �هلل �أن 
�إكمال  في  برمي�ضاء  �هتمامي  ��ضتغليِت  علّي،  تخفينه  ما  �أفقه  يجعلني 
�لخفاء علّي و�ضاأعمل بكل جهدى على �إ�ضالح �ل�ضبب �لذي طلبِت مني 
�لع�ضاق  مو�ثيق  لكل  خائًنا  ف�ضاأكون  هذ�  �أفعل  لم  و�إن  لأجله،  �لطالق 

و��ضتحق �لالحياة من بعدِك فال حياة لعا�ضق دون محبوبته.

******
ما  حد  �إل��ى  �لقامة  ق�ضيرة  �ضقر�ء  �م��ر�أة  دخلت  مقدمات  �أدن��ى  دون 
ترتدي بذلة �ضود�ء وحذ�ء بذ�ت �للون، ودون �أدنى مقدمات وزعت على 
كل حا�ضر ورقة من �لأور�ق �لتي في يدها، ثم قالت �قر�أن �لورقة بتمعن 

ثالث مر�ت ول تتركن نقطة �إل وقد فهمتهن عن ظهر قوة.

كل  و�ضمتت  �أيديهن  في  �لتي  �ل��ورق��ة  ق��ر�ءة  في  �لح�ضور  جميع  ب��د�أ 
�لأ�ضو�ت وركز �لجميع في �لنقاط �لمكتوبة �أمامهن و�لتي تقول:

�أول: �ضالٌم على عا�ضق لم ينل من �لع�ضق �ضوى �أوجاعه. 
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ثانيا �أكلمن �لقر�ءة: 

حينما  ويعود  �ضاء  متى  فيرحل  بم�ضاعرِك  رجل  يتالعب  �أن  تتقبلي  ل 
يرغب. 

طوبى لمر�أة لم تترك عو�طفها لع�ضق خفّي. 

و�ضالم على عا�ضق يخ�ضى �لبوح كي ل يفقدها عفافها. 

تذكرن �أنها تجاهلته فاهتم فاهتمت فتجاهلها. 

�لحب دون �إعالٍن كالزو�ج دون �ضهوٍد كالهما لعنة على �أ�ضحابها.

�لرغم من ذلك  وعلى  �إيمان،  دون  كال�ضالة  دون حب  �لزو�ج  �إن  قيل 
ا ب�ضدق  �أجل رجل فارق فلو كان محبًّ �أقول لكم ل تهدرو� قلوبكن من 

لما رحل. 

ل تعطوهم �لفر�ضة لأن ياأتو� عليكن، فقد��ضة �لحب تجبر �لعا�ضق �لحق 
على �حتر�م محبوبته. 

ثالثا: �أجبن بنعم �أو ل على تلك �لت�ضاوؤلت دون مجامله لأحدهم على 
ح�ضاب عو�طفكن: 

�لحب �حتر�م فهل تتبادل �لحتر�م بينكما؟ 

�لحب طهر فهل هو عفيف طاهر ي�ضتحق طهر حبك له؟ 

�لحب �ضعادة فهل تبكين كل ليلة على و�ضادتك ب�ضببه ل من �أجله؟ 
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� هل حبكما ما ز�ل خفيًّا عن �لجميع؟  �لحب �أعمق من �أن يكون �ضرًّ

�أ�ضرع وقت،  ليكون بجو�رك في  �لالزمة  �لخطو�ت  يتَّخذ  �أن  �لحب هو 
وكر�متك  يحافظ على طهارتك  �لالزم كي  �لمال  يمتلك  لم  و�إن  حتى 

و�ضمعتك بين �لجميع، هل حدث هذ�؟ 

ل مبرر�ت في �لحب فالُمحب ل يفارق مهما كانت �لأ�ضباب هل فارقِك 
وما زلِت تذكرينه؟ 

�لحب له �أحالم ل ي�ضتطيع �أحدكما �أن يمار�ضها دون �لطرف �لآخر هل 
ت�ضعرين بوفائه بتلك �لدرجة ؟ 

ل ي�ضتطيع �لمحب جفاء محبوبته ول ي�ضتطيع �أن ُيهملها درجة بكائها، 
هل ت�ضعرين باهتمامه؟ 

�لمحب �لحق يفكر في روحِك قبل ج�ضدك فلو ذهب �لج�ضد ظل على 
عهد حبه لروحَك، ماذ� ت�ضعرين تجاه تلك �ل�ضفة هل يوؤمن هو بذلك؟ 

ل عا�ضق يغري محبوبته �إلى طريق �لخطاأ وتاأنيب �ل�ضمير، هل حافظ 
عليِك لهذه �لدرجة ؟

و�أن  ت�ضتهترن  ل  �أن  �أحلفكن  لكنى  �لورقة  هذه  في  �لقدر  بهذ�  �أكتفي 
تحرميه  فال  �لم�ضتفيد،  هو  فقلبك  �لنتيجة  كانت  فما  ب�ضدق  ُتجبن 
�ل�ضقر�ء  �ل�ضيدة  �أكملت  �أن يعرف بو�ضوح م�ضاعر �لطرف �لآخر،  من 

حديثها قائلة:
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�لمرة  في  و�ضنكمل  مًعا  �ضُنف�ضرها  �لأ�ضئلة  تلك  عن  ُتجبن  "بعدما 
�لقادمة ماذ� بعد �أن عرفتي درجة ُحبك له”. 

بتلك  كالمها  ختمت  �ضاذجات.  حمقاو�ت  ل  �ضادقات  وفيَّات  فلتكنَّ 
�لكلمات و�ضمتت تنظر من كل و�حدة �إجابتها على �لور�ق �لمقدمة لها. 

نظرت �لفتيات �لثالثة بع�ضهن �إلى بع�ص ولكن قطعت �لنظر�ت بينهن 
�لر�ضالة �لقادمة لهند من �أخيها عمر و�لتى تقول: 

على  وتعالي  هاتيها  معاكى  ر�ضوى  لو  �لعمليات  من  خارجة  "رمي�ضاء 
�لم�ضت�ضفى”. 

�لحا�ضر�ت  بين  �ل�ضمت  يقطع  �ضوتها  وخرج  نف�ضها  هند  تتمالك  لم 
وقالت منادية على ر�ضوى:

- ر�ضوى، رمي�ضاء في �لعمليات!

هند  ور�ئها  من  وخرجت  حقيبتها  و�أخ��ذت  مكانها  من  ر�ضوى  قامت 
وهدير بعد �أن ��ضتوقفت �لمحا�ضرة هدير و�أخذت رقم هاتفها لتطمئن 

عليهن. 

�تجه �لثالثة �إلى �لم�ضت�ضفى في ح�ضرة بكاء ر�ضوى.

******
�أ�ضاب هيام وجع عندما دخلت عليها لمياء باكية:
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- فيه �إيه؟؟؟ ت�ضاءلت هيام بوجع �بنة �لعم على �بنة عمها. 

�ضردت لمياء كل ما حدث لهيام وتورط هدير و�ضديقتها ر�ضوى في لعبة 
حقيرة من قبل زوجها ”علي" وكيف �أنها لم تذهب �إلى عمها خوًفا من 
�أن يوؤذى هدير ول يتفاهم معها ولم يكن �أمامها خيار �إل �أن تذهب �إلى 

هيام.

��ضطربت هيام مما �ضمعت وبكت �لفتاتين وبعد �أن هد�أتا فكر� بهدوء، 
ولم يجد� حالًّ �إل �أن يذهبا �إلى عمر زوج ر�ضوى، وي�ضتدعيا هند وهدير 

�إلى منزل عمر كي ي�ضتطيعا �أن ي�ضرد� لهما ما حدث بهدوء. 

وجدت هيام �أن منزل عمر هو �لأن�ضب لأنها لو ذهبت لو�لديها �ضياأخذ� 
�لأمر دون تفاهم ول ت�ضمن ردة فعلهما، و�ضيتعقد �لأمر �أكثر، �ت�ضلت 
هيام بزوجها ح�ضن و�أخبرته �أنها �ضتخرج مع لمياء في �أمر هام، و�أنها 
�ضت�ضرد له ما حدث حينما ترجع، فالأمر ل يحتمل �لتاأخير وبعد معاناه 
و�فق ح�ضن على �أن تخرج و�أن ت�ضرد له كل ما حدث حينما يرجع من 

عمله. 

�لو�ضل  يعد حلقة  و�لذى  �إلى منزل عمر،  ولمياء  توجهت هيام  بالفعل 
بين �ل�ضديقات �لثالثة فهو �أخ لهند وزوج لر�ضوى وهدير يعرفها جيًد� 

بحكم �ضد�قتها بهم. 

�أن  لمياء  لكن دون جدوى فاقترحت  �ل�ضقة  باب  �لفتاتين يطرقا  ظلت 
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يقوما بالت�ضال به لكن هيام �أخبرتها �أنها ل تملك رقم هاتفه فقرر� �أن 
يرجعا له بعد قليل بعدما يحت�ضيان �ضيًئا من �لكافيه �لمجاور.

و�أثناء نزولهما على درج �ل�ضلم ��ضدمت هيام بعمر وهو يهرول �ضاعًد� 
�إلى �ضقته، ��ضتوقفته هيام قائلة: 

- عمر، مرحبا ما �لأومر ؟ 

- هيام �أهاًل، ل �ضيء، علق عمر 

�أخبرته هيام �أنها هي و�بنة عمها لمياء يريد�نه في �أمر هام، فاأخبرها 
�ل�ضيدة  طلب  على  بناًء  ق��دم  �إن��ه  حيث  منا�ضب،  غير  �لوقت  ب��اأن  هو 
�أختها  لت�ضتقبل  �لم�ضت�ضفى  �إلى  بر�ضوى  لياأتي  ر�ضوى  ”�ضفية” و�لدة 

وهي تخرج من �لعمليات. 

قاطعته هيام وقالت: 

بال�ضقة  �أحد  �أي  يوجد  ل  �أنه  �أظن  لكن  يارب،  خير  يارب  م�ضت�ضفى   -
يجبها  ولم  و�حدة  دقيقة  منذ  �ضقته  باب  بالفعل طرقت  �أنها  و�أخبرته 

�أحد. 

نظًر�  �ل�ضلم  درج  جميعا  و�ضعدو�  عمر  قلق  هيام  كلمات  على  وبناًء 
لنقطاع �لتيار �لكهربائي وفتح عمر باب �ل�ضقة على َعَجٍل مناديا:

- ر�ضوى ر�ضوى
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و�أخذ يفت�ص عنها لكن دون جدوى. 

- لربما تورطت في �لأمر، قالت لمياء. 

- ماذ� ؟ ت�ضاءل عمر. 

-  ل�ضيء، �لمهم �أن نطمئن على �أخت ر�ضوى �أوًل، علقت هيام. 

- �نزعج عمر و�ضمم على معرفة حقيقة �لأمر فاأخبرته هيام �أن �لأمر 
يطول �ضرحه ويجب �أن يجل�ضو� في مكان كي ي�ضتطيعو� �أن يتحدثو� على 
ر�حتهم، وبالفعل جل�ص �لثالثة على طاولة في كافيتريا مجاورة لمنزل 

عمر و�ضرحتا هيام ولمياء �لأمر لعمر. 

هكذ� كان لوقع �لحديث على قلب عمر وجع ل يطهره �ضوى �لبكاء على 
�ضجادة �ل�ضالة في بيته و�لدعاء هلل �أن يكون هو و�ضيلته لنت�ضال ر�ضوى 
وهند وهدير مما وقعن فيه من �أذى و�أن يبدل ما هم فيه من �ضر �إلى 

خير. 

نزل عمر من بيته فوجد لمياء وهيام يجل�ضان في مكانهما ولم يبرحا 
�لكافيه كما طلب منهما على �أن يت�ضل بهما لحًقا ودون كلمات كثيرة 
�ل�ضديقات  يجدو�  لعلهم  �لم�ضت�ضفى  �إلى  �لذهاب  على  �لثالثة  �تفق 

�لثالثة هناك. 

******
�أن ت�ضركيني في �ضعادتك وتعتزليني في ُحزنك هي خيانة من نوٍع موجٍع.
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�إلى  طريقه  في  �ل�ضيارة  يقود  وهو  عمر  ل�ضان  حال  هي  �لكلمات  تلك 
�لم�ضت�ضفى.

عدم  على  وغ�ضبه  ُحزنه  بقدر  �لخطاأ  ر�ضوى  م�ضلك  عمر  يوجع  لم 
م�ضاركته في �أفكارها لعله يجد لها حالًّ �أف�ضل من ذلك، توجع من �أنها 
عزلت نف�ضها وتفكيرها بعيًد� عنه وعن �أ�ضرتها فوقعت بالخطاأ ب�ضبب 
حبها �ل�ضديد لأختها و�لتي لم تفعل لها �ضيًئا بل �هلل هو من جعل �ل�ضيد 
”كريم �ضدقي” �لو�ضيلة �لتي تدخل �لطفلة �لبريئة بها غرفة �لعمليات. 

�أنه ف�ضل في  �أنه رغم محاولته لحتو�ء �أخته هند �إل  ا  �أي�ضً ما �أحبطه 
�أن  قبل  �لإن�ضانية  يوجع  طريق  في  �لإنجر�ف  �إل  منها  كان  فما  مر�ده 

توجع نف�ضها به. 

�أفاقته من  �لتي  لول هيام  �أمامه  �لتي  بال�ضيارة  �أن ي�ضطدم  كاد عمر 
�ضكرة تفكيره وهى ت�ضرخ: 

- حا�ضب يا عمر. 

بكاء  على  �لم�ضت�ضفى  و�لفتاتين  هو  ودخ��ل  �ضكرته  من  عمر  ��ضتفاق 
ر�ضوى �ل�ضديد و�ضقوطها على �لأر�ص وهى تقول: 

- يعني كل �للى عملته ده على �لفا�ضي.

�أخذت ر�ضوى تهزي بالكلمات ول �أحد ي�ضتطيع �إيقاف بكائها وو�لدتها 
�ل�ضيدة �ضفية تقول: 
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- �إحمدي ربنا �إن �ختك قامت بال�ضالمة، وعمليتها نجحت، �أنا نف�ضي 
�أعرف ب�ص فيكي �إيه؟.

نزل عمر ثم �أم�ضك بيد ر�ضوى ونظر �إليها في ثبات ثم قال:

- كل �ضيء هيكون كوي�ص، من ف�ضلك �طمني.

ففهمت ر�ضوى من نظر�ته ل من كلماته �أنه قد علم بكل �ضيء فاأخفت 
وجهها بد�خله ثم قالت -�ز�ى. 

جاء �لطبيب بعدما ��ضتدعاه ”كريم �ضدقي” وقد �أعطى ر�ضوى منوًما 
كي تهد�أ قلياًل لكن بعدما غابت ر�ضوى عن �لوعي �رتكنت هند وهدير 
بجو�رها يخفيان نف�ضيهما في بع�ضهما �لبع�ص ل يدريان ما �لذي يحدث 

لهن.

بعد  وخا�ضة  قلياًل  ي�ضتريحا  كي  �لذهاب  وهيام  لمياء  من  عمر  طلب 
رمي�ضاء،  ب�ضبب  �لم�ضت�ضفى  في  �أنها  له  وقولها  بهيام  ح�ضن  �ت�ضال 
و�إخباره لها �أن �ضياأتي �إليها فوًر�، وعد عمر �لفتاتين �أنه �ضيت�ضل بهما 
و�ضيت�ضل بح�ضن كي يتعاونو� جميًعا في �لخروج �ضالمين من تلك �لورطة 
ووعدهما �أنه �ضيبذل جهده حتى �لموت لنقاذ زوجته و�أخته وهدير مما 

هم فيه من ورطة.

بعدها دخل عمر على زوجته فوجدها مت�ضخة �لمالب�ص مما فعلته في 
نف�ضها على �أر�ص �لم�ضت�ضفى فاأخبر �ل�ضيدة ”�ضفية” �أنه �ضيذهب �إلى 
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�لمنزل كي ياأتي لر�ضوى بقطع من �لمالب�ص �لنظيفة، وت�ضاءل هل تريد 
�ل�ضيدة” �ضفية” �أى �ضيء من �لخارج، فطلبت منه �أن ياأخذ هند وهدير 
معه كي ي�ضتريحا قلياًل من �أحد�ث �ليوم، ولم تنتظر �ل�ضيدة” �ضفية” 
�لفتاتين فا�ضتجابتا  �إجابة من عمر؛ بل ر�حت تنادي على  حتى تتلقى 
لها ووقفتا �أمامها، فطلبت منهما �لرحيل مع عمر، فرف�ضا في �لبد�ية 
لكن �ل�ضيدة” �ضفية” �أ�ضرت على موقفها فو�فقا على �أن ياأتيا مبكًر� 
لر�ضوى فم�ضيتا ور�ء عمر في �ضمت وركب �لجميع �ل�ضيارة ولم ينطقو� 
باأي كلمة ونزلت هدير �أمام منزلها وفعلت هند مثلها لكنها قبل �أن تنزل 

من �ل�ضيارة قالت لأخيها في رجاء وعين د�معة:

- �إنزل �ضوية �أنا محتاجة لك،

فنظر هو لها وقال في توجع:

- �أنا �لأخر، �ضنلتقي غد�. 

�أمام  لأول مرة  باكية  �ل�ضيارة  نزلت هند من  �أخرى  تعليقات  �أي  ودون 
�أخيها منذ فترة طويلة وعاود هو قيادة �ضيارته ثانية دون �أن ينظر �إليها 

كي ل ترى دمع عينيه �لمتح�ضرة عليها وعلى زوجته. 

�إلى  ركن عمر �ضيارته ودخل �لعمارة ينتظر نزول �لم�ضعد كي ي�ضعد 
�ضقته و�أثناء دخوله �ل�ضقة و�إنارته �أحد �لم�ضابيح �لموجودة في �لطرقة 
�لموؤدية �إلى بقية �ل�ضقة نظر �إلى �لأر�ص فوجد خطاًبا ُملَقى وكاأن �أحًد� 
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�أدخله من تحت عقب �لباب فتناوله وقلبه فلم يجد عليه �أى ��ضارة تدل 
على �أن �لخطاب له وبرغم من ذلك فتحه وبد�أ يقر�أ: 

�ضدقي:  كريم  عمر  �لمحترم  �ل�ضيد  " �إلى 

ي لك �ضالًما   �أما قبل فمنِّ

�إلى �لأ�ضياء بعين �لحقيقة يوؤلمك  �أما بعد فاقر�أ لالأهمية، حين تنظر 
عقلك وعو�طفك حد �لموت لكن قل لي ماذ� لو بقينا في �لوهم كثيًر�،، 
�أ�ضمه  نف�ضي  في  ما  ب�ضيء  لك  �أب��وح  �أو  �أر��ضلك  �أن  قبل  كثير�  فكرت 
�إلى �ضدرى منذ �ضهور م�ضت، ول �أ�ضتطيع �أن �تعامل معه وحدي فمنذ 
طفلي  على  و�لخوف  �لحذر  من  ب�ضيء  �لحقيقة  عن  �أنقب  و�أن��ا  فترة 
�أختك  باأمر تورط زوجتك ر�ضوى وهند  �أيام قد عرفت  �لوحيد، ومنذ 
تلك  �ضد  �أدل��ة  ومعي  �أدوي��ة  �ضركة  يخ�ص  �أمر  في  هدير  و�ضديقتيهما 
تقنع ر�ضوى وهند  �أن  �لأهم  لكن  يهم كيف ح�ضلت عليها  �ل�ضركة، ل 
وهدير بالبتعاد عن �لخطر، و�أن تحّث فيهن �لن�ضانية لنتعاون جميًعا 
على ردع تلك �ل�ضركة، �أق�ضم لك �أنني ما لجاأت �إليك لتوريطك في �أمر 
�إن�ضانية،  �أجله �لحفاظ على ما وهبه �هلل لنا من  �أفعله من  ما وكل ما 
�أن  �أو�جه كل ذلك وحدي خا�ضة  �أن  �أ�ضعف من  لكني في نف�ص �لوقت 

�هلل جعلني م�ضئولة عن طفل يتيم �لأب، هل ت�ضتطيع معاونتي؟. 

�لخطاب  توقع  �أن  ن�ضيت  لكنها  خطابها  رقية  ختمت  �ل�ضوؤ�ل  بذلك 
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بالحائط  مر�ت  ثالث  بر�أ�ضه  يخبط  �أن  �إل  عمر  من  كان  فما  با�ضمها 
�لتي ل يعي  �لمتتالية  �أمامه لربما فعل ذلك ليفيق من �لأحد�ث  �لذي 
�لخوف على زوجته  �ضطوة  يقبع تحت  فيها، فهذ� عمر  يت�ضرف  كيف 
�أنف�ضهن  �أن ير�قبن  و�أخته و�ضديقتيهما و�ضطوة �لوجع مما فعْلنه دون 

�أمام �لخالق �لُمطلق. 

******
هذ�ن  هل  لكن  و�ضميرك؛  قلبك  فلذة  بين  تختار  �لقدر  يجعلك  �أن 
ينف�ضالن عن بع�ضهما �لبع�ص، �لأ�ضعب من �لإختيار هو عدم �لقدرة 
�خترت  فلو  حينها  تفعل  ماذ�  تدري  فال  �لإختيار�ت  بين  �لف�ضل  على 

ا في �لمقابل و�لعك�ص ذ�ته �ضحيح.  �ضيًئا لخ�ضرت �ضيًئا مهمًّ

تلك �لكلمات هي �لتي تنطبق على رقية فال �ضيء �آخر ي�ضفها فبعدما 
�لتالي  �ليوم  في  نومها  من  ��ضتفاقت  عمر  �إلى  خطابها  رقية  �أر�ضلت 
تترك  �أن  تريد  �أوًل ل  كالعادة فهي  �لأدوي��ة  ب�ضركة  �إلى عملها  وذهبت 
جهة  من  �أكثر  حقائق  وتعرف  تعثر  فلربما  �لحالي  �لوقت  في  �لموقع 
ومن جهة �أخرى تريد �أن تنفي �أي �ضبهة عنها في �لفترة �لمقبلة وذلك 
�إلى م�ضكن و�لدها بعد وفاة  �أن ترجع به  �أجل طفلها �لذي ف�ضلت  من 
لن  �أنهم  ا  �أي�ضً تدرك  لكنها  �أحد  من  كبيًر�  ا  �عتر��ضً تجد  ولم  زوجها 
يتركو� حفيدهم لوقت طويل، لذ� ل تريد �أن تظهر في �ل�ضورة نهائيا 

كي ت�ضتمع بطفلها بهدوء لأطول فترة ممكنة. 
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لبع�ص  و�ضعها  �ل�ضيء  حظها  من  بل  حماقتها  من  �إن��ه  نقول  ولربما 
�لأور�ق و�ل�ضيدهات �لخا�ضة بتورط �ل�ضركة في �أعمال منافية لالأخالق 
في  �أحدهم  بها  يعبث  �أن  من  خوًفا  حقيبتها  في  وللقيم  ولالن�ضانية 
�لغرفة �ل�ضغيرة �لتي رجعت للعي�ص فيها مع و�لديها وطفلها �ل�ضغير، 
�لذين  و�لديها  �أحد من  �أو  بو��ضطة طفلها  �لأدلة  تتلف  �أن  من  خ�ضيت 
وقلق من  بكل وجع  �لتي ح�ضلت عليها  �لأور�ق  تلك  قيمة  ما  يدرون  ل 
�إلى  خالل تج�ض�ضها �لم�ضتمر على �لم�ضئول عن فرع �ل�ضركة ودخولها 
قديمة  ل�ضد�قة  بها  �لخا�ضة  �ضكرتيرته  وثوق  لول  �ضعوبة  بكل  مكتبه 
�ل�ضكرتيرة  و�قتنعت  �لأم��ر،  في  بم�ضاعدتها  و�إقناعها  بينهما  جمعت 
بعدما وعت مخاطر ما تفعله �ل�ضركة، وربما لول مجازفة رقية و�ضردها 
لمي �ضكرتيرة مدير �لفرع ما يحدث ما نجحت �أبًد� في �لح�ضول على 
نف�ضها  �لأدلة  وتلك  �ل�ضركة،  تدين  �لتي  و�لأور�ق  �ل�ضيديهات  ن�ضخ من 
هي �لتي عرفت منها تورط ر�ضوى وهند وهدير فهوؤلء �لحمقى ي�ضعون 
�أو  �لمال  �إلى  �لمحتاجين  �لأطباء  من  �ضحاياهم  عن  ومعلومات  �ضور 
�إن�ضانية،  �لال  حلقة  في  لإدخالهم  �لمتدمرة  نف�ضياتهم  ��ضتغالل  حتى 

�أغبياء ي�ضطرون لعناتهم بايديهم دون �أدنى �ضعور بالذنب. 

�أنت  تكون  و�أن  نف�ضك  تخونك  �أن  لكن  متوقع  �ضيء  �أحدهم  يخونك  �أن 
بمثابة �لمذنب و�لمخطىء �لوحيد هو �ل�ضيء غير �لمتخيل. 

�أن تخونك قدميك فتنزلق على �لأر�ص فير�ك �أحدهم فيتجه �إلى مكتبك 
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لإز�لة  �لمكتب  على  �لمو�ضوعة  �لورقية  �لمناديل  من  ببع�ص  لك  لياأتي 
لكنه  فارغة  �لمناديل  علبة  فيجد  �ضاقك  على  �لمتكومة  �لدماء  بع�ص 
يو�ضع  وبتلقائية  �ل�ضخ�ضية  �لظاهرة في حقيبتك  �لمناديل  بع�ص  يجد 
ورقة  �لمناديل  مع  فيخرج  �لمناديل  �إخر�ج  بغر�ص  �لحقيبة  فتحة  من 
من �أور�ق �لأدلة فت�ضقط على �لأر�ص دون �أن ي�ضعر بها �أحد فتكون �ضبًبا 
في �ماتتك بالبطيء يوًما بعد يوم و�أن ياأتى مديرك في �لعمل وياأمرك 
بالعودة �إلى �لمنزل كي ت�ضتريح قليال فتذهب دون �أن ترى �أنك تركت 
ورقة  فتركت  لرقية  ما حدث  ب�ضهولة، هذ�  �أب��ًد�  تخمد  لن  ناًر�  خلفك 
وجعها على �لأر�ص دون �أدنى تعمد منها ول من �ضديقتها �لتي �ضقطت 
منها دون ق�ضد وهى تحاول �لإتيان ببع�ص �لمناديل لتزيل �لدماء عند 

ا.  �ضاق رقية بعد �أن �نزلقت رقية �أر�ضً
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الفصل الحادى عشر
-اهلل يغفر فاغفر أيها البشري

-من الحمق أن نلقي بأنفسنا إلى جحيم الفراق ووحش 
الالإنسانية

-ليس بمحبٍّ من لم يغفر.

�لجميع  وَب��اَح  وح�ضن  وهيام  ولمياء  وهدير  وهند  بر�ضوى  عمر  �جتمع 
بكل �ضر�حة بالأحد�ث وكل و�ضع �أور�قه على �لطاولة فاعترفت ر�ضوى 
كل  وهدير  هند  و�عترفت  رمي�ضاء  عالج  �أجل  من  �لأمر  على  باإقبالها 
بعالقته؛ هند بنور و�عترفت كيف �أنها كانت بالغة �ل�ضذ�جة في وهبها 
م�ضاعرها ل�ضخ�ص ل يعي مفهوم �لحب �لطاهر، و�عترفت هدير بهيثم 
�لذي  �لعاطفي  لغبائها  موجوعه  �أنها  وكيف  �لنهاية  �إل��ى  �لبد�ية  من 
مار�ضته مع من ل ي�ضتحق كلمات �لحب، ولمياء باحت بكل ما حدث مع 
”علي” وعمر �أو�ضح �لخطاب �لذي قد تلقاه عقب رجوعه من  زوجها 

�لم�ضت�ضفى وقر�أ ما فيه ب�ضوت جهري. 

وقال  كر�ضيه  من  عمر  قام  وبعدها  بهدوء  يحدث  فيما  يفكر  ب��د�أ  كلٌّ 
مكالمة”.  ”�عتذر، 
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�بتعد عمر قلياًل و�أجاب على �ضديقه �لذي يطمئن عليه و��ضتد�ر ليجد 
ر�ضوى خلفه تم�ضك بيده وتنظر �إلى عينيه وتترجاه �أن ي�ضامحها وتقول:

ووح�ص  �لفر�ق  �إلى جحيم  بنف�ضها  تلقي  �أن  كادت  �م��ر�أة حمقاء  �أنا   -
�لال�إن�ضانية، �هلل يغفر و�ضاأقف بثبات كي يتطهر �لمجتمع من �ضقم تلك 
�ل�ضركة �لتي كدت �أن �أقع في وحلها و�أثبت لك كالمي باأني و�ضعت �لمال 
كله �أمامك، و�عترفت لك بكل �ضيء وعلى �أتم ��ضتعد�د �أن �أعترف �أمام 
و�حدة  رو�ضتة  �أكتب  لم  �أني  و�أق�ضم  لي،  �هلل  يغفر  كي  بذلك  �ل�ضرطة 
باأن �هلل  و�أنا على يقين تام  �أي �ضيء من �تفاقي مع �ل�ضركة  �أنفذ  ولم 
يغفر لمن تاب عن �ضدق، و�أق�ضم لك �أني مذنبة وتائبة فهل لك �أن تغفر 

حماقتي؟. 

ثم بكت ر�ضوى ف�ضمها عمر دون �أن ي�ضعر باأحد من حوله وقال ب�ضوت 
�ضمعه �لمحيطون لي�ص بمحّب من لم يغفر، ولي�ص بمحب من لم يقف 

بجو�ر محبوبته في �أوقات �لمحن قبل �ل�ضعادة. 

ثم �أكمل قائاًل بهم�ص من كلمات في �أذنها: 

- �غفري لي حماقة �ضفعي لِك بالقلم في �لم�ضت�ضفى ما كان �إل لخوف 
ومحبة، فعلتي حمقاء ف�ضامحيني”. 

يا  بالذنب  ت�ضعرين  ثم قال عمر” هل  �لطاولة  �إلى  رجع عمر ور�ضوى 
هند” ؟
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- ما كنت �أعترفت لك بكل �ضيء كاأخ و�ضديق، علقت هند و�لدموع على 
وجنتيها. 

ثم قال ح�ضن: وماذ� عنِك يا هدير؟ 

- نادمة و�إل ما كنت �أفكر �لآن في �ضاحب �لخطاب �لمر�ضل لعمر كي 
نقف على �أول �لخيط، �أجابت هدير بتلك �لكلمات من �أعماق قلبها. 

ك�ضف  وعلى  �لأمانة  و�أق�ضمو� على  بع�ص  يد  فوق  �أيديهم  �لجميع  و�ضع 
�ضر تلك �ل�ضركة للمجتمع باأ�ضره. �تفقو� جميًعا على �إنهم في حال عدم 
و�ضول �لأدلة من �ضاحب �لخطاب �ليهم في خالل ثالثة �أيام �ضيذهبون 
مرت  بالفعل  يحدث،  ما  وليحدث  حدث  ما  و�ضي�ضردون  �ل�ضرطة  �إلى 
مر�ضل  هو  من  ي��درون  ول  �أم��ره��م  من  حيرة  في  وه��م  �لثالث  �لأي���ام 

�لخطاب ولَم لْم ير�ضل لهم �لأدلة �إلى �لآن. 

وقبل �أن يتوجهن �إلى �ل�ضرطة �ت�ضل م�ضئول �ل�ضركة بر�ضوى فقالت له 
”ل  بارد وقال  �ل�ضرطة فكان رده  و�أنها �ضتبلغ  �أنها لن تعمل  ت�ضرع  في 
د�عي، و�عتبري �أن �لأمر كاأنه لم يحدث ونحن ل نريد �أى مال منكن” 
�أنا وهند وهدير و�ضنبلغ �ل�ضرطة �ليوم” فاأجابها  فقالت �ضاأخذ �لمال 

بتع�ضف وبثقة في ذ�ت �لوقت: 

- �بقي �ثبتي بقى �إن �ل�ضركة �د�تك فلو�ص؛ �نتي �ضحبتي �ل�ضيكات من 
��ضم و�حد ملو�ص �أي عالقة بال�ضركة، �حنا عاملين ح�ضابنا، ده بعدها 
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كمان هنرفع عليكم ق�ضية رد �ضرف لت�ضويهكم �ضكل �ل�ضركة. 

ثم �أغلق �لهاتف في وجهها ف�ضقطت على �لأر�ص باكية، فجاء لها عمر 
و�ضردت له ما حدث و�أخبرته �أنها كانت ترغب في �أن يرتبك ويحاول �أن 
ا  ياأخذ معها ومع �ضديقتيها موعًد� في�ضتطعن �أن ي�ضجلن منه دلياًل قويًّ

يذهبو� به �إلى �ل�ضرطة لكن حدث ما ل ت�ضتهيه. 

هد�أ عمر من روع ر�ضوى بعد �أن لمها على خطئها في �لبوح له ب�ضيء 
قبل ��ضت�ضارة �لجميع وقال لها وهى مرتمية في ح�ضنه: 

- �هلل غالب و�لحق غالب و�لإن�ضانية غالبة. 

ولكي يهدئ من روعها �أكثر ذكرها بقدوتها �بن �ضينا فما كان منها �إل 
�أن تبكي �أكثر و�أكثر ف�ضاألها لَم تبكي؟ فهو لم يكن يق�ضد �إل �أن يعطيها 

�ل�ضجاعة لتو�جه ما هي فيه بح�ضم فاأجابته قائلة: 

- �أنا خائنة لبن �ضينا �لذي بالرغم من �ل�ضهرة �لعري�ضة �لتي حققها 
كطبيب و�لمكانة �لعلمية �لعظيمة �لتي و�ضل �إليها حتى ��ضتحق �أن يلقب 
�أو طلب  �لمال  �إلى جمع  يوما  ي�ضَع  لم  فاإنه  �لأطباء،  باأمير  عن جد�رة 
يقدم  كثير� ما كان  �إنه  بل  بالمجان،  يعالج مر�ضاه  �ل�ضهرة؛ فقد كان 
لهم �لدو�ء �لذي يعده بنف�ضه. كان �بن �ضينا ي�ضت�ضعر نبل ر�ضالته في 
�إلى خدمة �لإن�ضانية  تخفيف �لألم عن مر�ضاه؛ ف�ضرف جهده وهمته 
ومحاربة �لجهل و�لمر�ص. و��ضتطاع �بن �ضينا �أن يقدم لالإن�ضانية �أعظم 
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�لخدمات بما تو�ضل �إليه من �كت�ضافات، وما ي�ضره �هلل له من فتوحات 
طبيبة جليلة؛ فكان �أول من ك�ضف عن �لعديد من �لأمر��ص �لتي ما ز�لت 
منت�ضرة حتى �لآن، فهو �أول من ك�ضف عن طفيل”�لإنكل�ضتوما " و�ضماها 
�لدودة �لم�ضتديرة، وهو بذلك قد �ضبق �لإيطالي” دوبيني" بنحو 900 
ف �للتهاب �ل�ضحائي، و�أول من فّرق بين �ل�ضلل  �ضنة، وهو �أول من و�ضَّ
�لناجم عن �ضبب د�خلي في �لدماغ و�ل�ضلل �لناتج عن �ضبب خارجي، 
ما  بذلك  مخالًفا  �ل��دم،  كثرة  عن  �لناتجة  �لدماغية  �ل�ضكتة  وو�ضف 
��ضتقر عليه �أ�ضاطين �لطب �ليوناني �لقديم. كما ك�ضف لأول مرة عن 
طرق �لعدوى لبع�ص �لأمر��ص �لمعدية كالجدري و�لح�ضبة، وذكر �أنها 
تنتقل عن طريق بع�ص �لكائنات �لحية �لدقيقة في �لماء و�لجو، وقال: 
�لمجردة،  بالعين  ُترى  ل   � جدًّ �ضغيرة  حيو�نات  على  يحتوي  �لماء  �إن 
وهي �لتي ت�ضبب بع�ص �لأمر��ص، وهو ما �أكده فان ليوتهوك في �لقرن 
�لثامن ع�ضر و�لعلماء �لمتاأخرون من بعده، بعد �ختر�ع �لمجهر. وكان 
�بن �ضينا �ضابًقا لع�ضره في كثير من مالحظاته �لطبية �لدقيقة، فقد 
كالخوف  و�لعقلية  �لنف�ضية  و�لعو�مل  �لع�ضبية  �ل�ضطر�بات  در���ص 
في  كبيًر�  تاأثيًر�  لها  �أن  �إلى  و�أ�ضار  وغيرها،  و�لفرح  و�لقلق  و�لحزن 
�أع�ضاء �لج�ضم ووظائفها، كما ��ضتطاع معرفة بع�ص �لحقائق �لنف�ضية 
و�لمر�ضية عن طريق �لتحليل �لنف�ضي، وكان يلجاأ في بع�ص �لأحيان �إلى 

�لأ�ضاليب �لنف�ضية في معاجلة مر�ضاه..
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فمن �أنا بجو�ره؛ �أنا كفرت بالقتد�ء به يوًما كيف �أرجع له و�أنا �لمذنبة 
في حقه وفي حق �لطب.

فما كان من عمر �إل �لإتيان لها بكوب من �لماء ثم قال �أنِت من ذكرِت 
�أن �هلل يغفر فكيف لِك �أن ل تغفري لنف�ضِك ثم نامت ر�ضوى في �أح�ضان 

عمر كطفلة �ضغير �أنهكها �لبكاء. 

�لهاتف  يتحدث في  ��ضتقظت ر�ضوى من غفلتها على �ضوت عمر وهو 
”طيب  لها  يقول  �ضمعته  ثم  مين؟”  هي  هند  يا  قولي  ”ب�ص  ويقول 
عمر  �إلى  قدميها  ر�ضوى  فجرت  معها  �لهاتف  �أغلق  ثم  متتاأخري�ص” 
من  ��ضتنتجت  قد  �أنها  �أخبرته  هند  �أن  لها  �يه” ف�ضرح  ” فيه  وقالت 
تكون �ضاحبة �لخطاب وذكر لها �أنها رف�ضت �لبوح با�ضمها و�أنها �ضتاأتي 
 ” �أن قالت  �إل  للمنزل بعد قليل م�ضحبطة هدير فما كان من ر�ضوى 

يارب”. 

******
طرقت هند �لباب ودخلت �إلى �ضقة عمر تتبعها هدير ودون �ضالم �نفعل 

عمر عليها وقال لها:

- من تكون �ضاحبة �لخطاب؟

حاولت هند �أن ت�ضرد مقدمة �أوًل لكن ر�ضوى لم تطق �ضبًر� ورجتها �أن 
تقول �لإ�ضم مبا�ضرة فقالت:
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- رقية بنت بو�ب �لعمارة فاكرها يا عمر.

�لتي تماثلها  �لفتاة  باأن رقية هي  �أخبرته هند  �أن  تذكر عمر رقية بعد 
في �ل�ضن ودخلت كلية �لعلوم ل لمجموعها بل لظروفها �لمادية �ل�ضعبة 
تتحدث  كانت  بالأم�ص  و�أن��ه  ثري  رجل  من  تزوجت  قد  باأنها  و�أخبرته 
و�لدتها �ل�ضيدة ”�ضامية” �أمامها عن رقية وكيف �أن زوجها توفي و�أثناء 
يمتلك  �لمتوفى  زوجها  و�لد  �إن  �ضامية  �ل�ضيدة  قالت  �لتفا�ضيل  حكيها 
�ضركة �أدوية كبيرة لكن على �لرغم من ذلك ترك رقية وطفلها يرجعان 

للعي�ص في م�ضكن و�لدها �ل�ضغير ثم �أكملت هند حديثها قائلة:

لطفل  �أم  كلمة  وخا�ضة  عمر  يا  لك  �لمر�ضل  �لخطاب  تذكرت  وعندما 
يتيم و�ضركة �أدوية بد�أت �لتفا�ضيل تت�ضح �أمامي خا�ضة بعد �أن تذكرت 
�أن و�لد رقية هو من �أخبرك بتلك �ل�ضقة لت�ضتريها فتيقنت �أن رقية هي 
�لوحيدة �لتي تعرف عنو�ن �ضقتك وتعرفني وتعرف �أ�ضدقائي وهي �لأم 
ا هي �لتي تعمل ب�ضركة �لأدوية حتى قبل  �لتي لديها طفاًل يتيًما، و�أي�ضً

�أن تتزوج با�ضم على حد قول و�لدتنا. 

�ضمتت ر�ضوى وتناولت كوًبا من �لماء لتروي عط�ضها فقامت ر�ضوى من 
مكانها قائلة: 

- �ضاأرتدى مالب�ضى في �لحال، يجب �أن نذهب �إلى رقية حاًل. 

�إلى  متجهين  جميًعا  نزلو�  وبالفعل  �أب��ت  لكنها  يمهلها  �أن  عمر  ح��اول 
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م�ضكن رقية. 

******
�أن تختار بين �ن�ضانيتك و�ضميرك وبين فلذة كبدك يا له من �أمر �ضاق، 
�أن ي�ضعك �لقدر بين �أيدي �أنا�ص ل مفهوم لهم عن �لرحمة �أو �ل�ضفقة 
فينزعون منك طفلك �لوحيد مقابل �لأور�ق �لتي �ضتثبت بها �إد�ندهم 
يا لها من وقاحة!، �أن يقف مدير فرع �ل�ضركة �أمام �لورقة �لتي تركت 
فينزل  �لورقة  فيجد  حذ�ئه  �إلى  وينظر  قدميه  يحرك  ثم  رقية  حقيبة 
من  تردد  �أدنى  ودون  مبا�ضرة  فيكلف  �أمرها  في  ل�ضكه  ويقر�أها  عليها 
يذهبون �إلى منزل رقية �ل�ضغير ويفت�ضون بكل تع�ضف عن �لأور�ق ولما 
لم يجدونها ياأمر من دفعهم �إلى �ل�ضر �إلى �أخذ طفلها هذ� ما ل يقدر 

ب�ضر�ص على تحمله. 

وبالفعل تحملت ر�ضوى �ل�ضربات على وجهها وفي جميع مناطق ج�ضدها 
لكنها لم تتحمل �أن ُيخطف طفلها من بين ذر�عيها فا�ضطرت �آ�ضفة �أن 
� قد و�ضعتها في ركن  تخرج �لأور�ق و�ل�ضيديهات من حقيبة قديمة جدًّ
ل ير�ه �أحد، وخا�ضة �إن كان ل يدري عن �لمكان �ضيًئا، هكذ� �أخذو� كل 

�لأدلة �لتي تدينهم ورحلو�. 

هذ� ما حدث لي وهذ� ما منعني عن �لتو��ضل معكم ثانية، ختمت رقية 
بتلك �لكلمات �لأحد�ث �لتي مرت بها بكل �أ�ضى وحزن. فاأ�ضفقت ر�ضوى 



262

بعدما  قلياًل  �أوجاعها  من  لت�ضريح  وتركوها  عليها  وهدير  وهند  وعمر 
وعدتهم �أن تلتقي بهم في �أقرب وقت كي يك�ضفو� ما حدث للجميع، لكن 

بعد �أن وعدتهم تذكرت قول �لحمقى لها:

- لو فكرِت ت�ضاعدي �أي حد �أو تفتحي �لمو�ضوع ده مع �أى حد �بنك م�ص 
هيكون معاكي.

فبكت ثم قالت لن �أ�ضتطيع �أن �ألتقي بكم ثانية. فده�ص �لجميع فقالت 
هي” طفلي ي�ضتحق”. 

******
بعد �أن خرجو�، جل�ضت رقية باكية وقد تذكرت زوجها �لر�حل ”با�ضم” 
ت�ضير  �لتي  �للعنة  تلك  على  �ضيو�فق  كان  ما  كان موجوًد�  لو  �أنه  وكيف 
فيها �ضركة و�لده، ثم تملكتها �ل�ضجاعة ثانية وقالت في نف�ضها ”فبحق 

�إن�ضانيتك يا با�ضم لن �أترك من يلهون باأوجاع �لنا�ص في حريتهم”. 

وفي جوف �لليل تركت طفلها في �أح�ضان و�لدتها ثم ت�ضللت �إلى �ضقة 
فقلق  �ضدقي”  ”كريم  �ل�ضيد  لها  ففتح  �لمنزل  ب��اب  وط��رق��ت  هند 
يجيبها  �أن  وقبل  عاجل،  �أمر  في  هند  مقابلة  في  ترغب  �أنها  فاأخبرته 
هو كانت هند وعمر ور�ضوى يقفون ور�ء و�لدهم، فاأدخلتها هند ثم قال 
عمر لو�لده” ثق بنا، ل د�عي للقلق” لكن �ل�ضيد ”�ضدقي” لم يهد�أ له 
”�ضدقى” غ�ضبه  �إل عندما �ضرد له عمر �لحقيقة كاملة فتمالك  بال 
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فانزعجن  ��ضتاأذن  �أن  بعد  �لفتيات  على  ودخل  �لتفكير  ي�ضتطيع  حتى 
لكنه هد�أ من روعهن وقال:

- �أنا هنا �لآن لم�ضاعدتكم ل لتاأنيبكم. 

بعد عدة دقائق من �لحديث نطقت رقية با�ضم ”�لدكتور فايز مطاوع” 
ثم �ضردت لهم كيف �أنه رف�ص عر�ص �ل�ضركة �لمقدم له، فقطع حديثها 

�ل�ضيد ”�ضدقي” قائال:

- �لحمد هلل قد تو�ضلنا لأول خيط في �لنجاة. و�تفقو� �أن يذهب له �ل�ضيد 
”�ضدقي” ويحكي له كل �لتفا�ضيل �لغائبة عنه بعدما طماأنتهم رقية �أنه 
�لق�ضية،  �لم�ضاعدة في حل  يتاأخر عن  �ن�ضانية و�ضمير ولن  طبيب ذ� 
وقد جاء �ختيار ”�ضدقي” لكونه �لرجل غير �لمر�قب من قبل �ل�ضركة، 
�أما �لجميع فيفتقدو� �لأمان حتى في �ضيرهم في �لطريق �لعام، حتى 
�لذي  �ل�ضخ�ص  �أن  تيقنت  بعدما  �إل  �ضقة �ضدقي  �إلى  ما �ضعدت  رقية 
ير�قبها قد غاب قلياًل في �لنوم وما نزلت �إل بعدما تيقنت �أنه ل يجل�ص 

في مكانه. 

و�أثناء جلو�ص �لجميع دقَّ هاتف هند فر�ح نحوه عمر فوجده نور فانزعج 
و�أعلى من �ضوته وذهب �إلى �أخته وقال:

- �نته ل�ضه ليكي عالقة بالغبي ده؟

ولما �أجابته بالنفي تع�ضب �أكثر وقال:



264

- �مال رقمه بيعمل �يه عندك؟

لم تتمالك هند وتخالط �ضوتها بالبكاء وهى تقول:

- و�هلل ما �ضوفته ول كلمته من �آخر مرة قابلته هو� وهيثم مع هدير، 
نو�ضل لحاجة  لما معرفنا�ص  �أي حاجة لكن  وكنا بنحاول نعرف منهم 

لنا نرد عليهم �أو نكلمهم، و�هلل ده �للي ح�ضل. بطَّ

و�حت�ضنت  �لخارج  �إل��ى  عمر  باأخذ  �ضدقي  وق��ام  عمر  ر�ضوى  ه��د�أت 
ر�ضوى هند وهى تقول:

- و�هلل �نا فوقت ومعد�ص ليا عالقة بيه وهدير معد�ص ليها عالقة بهيثم 
وفهمنا �نهم ميعرفو�ص يعنى �يه حب”.

ل  فى �ليوم �لتالى ذهب ”�ضدقي” بالفعل �إلى �لدكتور ”فايز” وقد تمهَّ
حتى �أخذ دوره في �لدخول كاأنه مري�ص وبعدما دخل �ضاأله ”فايز” عن 
ما يوؤلمه فقال” �إن�ضانيتي”، فاعتدل ”فايز” في مجل�ضه ثم ت�ضاءل ”ما 
يتردد  لم  �لإن�ضان  وب�ضجاعة  �لتفا�ضيل،  كل  �ضدقي  له  �لأمر” ف�ضرد 

�لقول:  ”فايز” في 

- معكم وحتى و�ن كنت لها ج�ضدة هامدة، ل ير�ضينى ما يحدث. 

�لذي  للرجل  �ضيذهب  �أنه  على  �تفقا  �لحديث  �أطر�ف  تجاذبا  وبعدما 
حدثه في �أمر �لعمل مع �ل�ضركة على �أن يعر�ص عليه هو خدماته مقابل 
�لمال على �أن ي�ضجل كل �لحديث �لد�ئر بينهم بو��ضطة جهاز �لمحمول. 
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******
�لفرع  مدير  و�فق  ”فايز مطاوع” فبعدما  ي�ضتهي  ل  بما  �لأم��ور  جرت 
على مقابلته جرده �لأمن من جهازه �لمحمول لكن �هلل يمهل ول يهمل، 
فقد كانت �لمقابلة في كافيتريا يعمل بها �أحد زمالء ح�ضن زوج هيام، 
وعندما كان يترقب �لو�ضع هو و�ل�ضيد ”�ضدقي” ما كان منهما �إل �أن 
ت�ضرفا بذكاء �ضديد و�ضرعة ل مثيل لها فبكلمات �إلى زميل ح�ضن تبادل 
جهاز  ومعه  وذه��ب  �لنادل  مالب�ص  ح�ضن  و�رت��دى  معه  �لأدو�ر  ح�ضن 
�ضغير لت�ضجيل �ل�ضوت و�ضعه بخفة تحت �لمن�ضدة �لتي يجل�ص عليها 

فايز ومدير فرع �ل�ضركة وهو ي�ضاألهما عما يريد�ن �أن يتناوله. 

ف على ح�ضن من قبل فاحت�ضبه فعاًل �لنادل وطلب  لم يكن فايز قد تعرَّ
كوًبا من �ل�ضاي وطلب �لآخر فنجاًنا من �لقهوة، فانحنى ح�ضن كما يفعل 
�لنادل وذهب يب�ضر �ل�ضيد ”كريم” باأن كل �لأمور ت�ضير باأح�ضن �ضورها 
�لخا�ص  �لفرع  مدير  فم  من  �لأدل��ة  كل  فايز  يخرج  �أن  غير  يتبقى  ول 

ب�ضركة �لأدوية. 

بعد ن�ضف �ضاعة قام فايز ومن معه من على �لمن�ضدة وذهب ح�ضن بعد 
�أن �أ�ضار له مدير �لفرع بالقدوم لياأخذ �لح�ضاب فذهب ح�ضن م�ضرًعا 
�أن يمد  وتناول جهاز ت�ضجيل �ل�ضوت وهو يجمع �لكوب و�لفنجان قبل 

يده له ليتناول �لح�ضاب. 
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�نطلق ح�ضن نحو �ل�ضيد ”�ضدقى” بفرحة �لطفل بالح�ضول على �ضيء 
يرغب فيه لكن �ضدقي قال:

- يارب ب�ص يكون فيه �للى �حنا عاوزينه. 

وهند  ر�ضوى  تنظرهما  فكانت  عمر  �ضقة  �إلى  ح�ضن  مع  �ضدقي  توجه 
بت كالعادة وهى ت�ضعد نحو �ضقة �ضدقي ولم  وهدير ورقية �لتي ت�ضحَّ
ينتظرو� حتى ي�ضرد ما حدث ولم ينطق هو بكلمة حتى فتحو� م�ضجل 
كل  في  �لفرع  مدير  فايز  ��ضتدرج  فقد  يفرحهم  ما  فوجدو�  �ل�ضوت 
�لكلمات �لتي تدينه رغم �أنه كان ي�ضتاط �عتقاًد� منه �أنه ل ي�ضجل ما 

يقوله مدير �لفرع. 

وقال  فايز  فده�ص  ذلك  بعد  عمارته  في  بفايز  وح�ضن  �ضدقي  �لتقى 
”�لنال" فرد "�ضدقي” بل ”ح�ضن”، ح�ضن �لذي يقف �لآن بجو�ر لمياء 
بعد �أن �آمن بكونها �أنثى ب�ضرية خلقت حرة لي�ص من �أحد �أن ي�ضتعبدها 
و�لتي رفعت ق�ضية خلع على زوجها ”علي” كي ت�ضعر بحريتها كب�ضرية 

لها حق �لحياة ل �لعذ�ب، و�ضردو� له كل �لتفا�ضيل �لغائبة عنه. 

وبالفعل جاء  �ل�ضباح،  �ل�ضرطة في  �إلى  يذهبو�  �أن  �تفقو� جميعا على 
�أنف�ضهم  �إلى  بوعدهم  �لوفاء  في  لي�ضرعو�  نف�ضه  يجهز  وكل  �ل�ضباح 
باأن ير�ضو� �ضمائرهم ويخرجو� �لمر�ضى من �ضر تلك �ل�ضركة. ذهب 
”هالل”  �ل�ضيد  قبل  من  محامي  ��ضطحاب  مع  �ل�ضرطة  �إلى  �لجميع 
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�لذي قد �أخبره ”�ضدقي” بما حدث، وقد �أخذ منه وعًد� �أن يهد�أ كي 
حكم  ينتظرون  �لآن  وهم  �لبالغ  �لمحامي  قدم  وبالفعل  �لم�ضكلة  تحل 
ب�ضري  لكل  عبرة  وجعلهم  �لجناة  على  بالحكم  قر�رها  في  �لمحكمة 
يحاول �أن يتاجر ب�ضحة �لب�ضر �أو �أن ي�ضتغل �أحد �لمحتاجين لم�ضالحه 

�لمادية وغاياته غير �لنبيلة. 

******
�أنا مذنبة بحق نف�ضي، �عترفت هند 

�أنا مذنبة بحق نف�ضي، �عترفت ر�ضوى 

�أنا مذنبة بحق نف�ضي، �عترفت هدير 

"وماذ� عن نور وهيثم"،  بعد �أن �عترفت �لفتيات بخطئهّن قالت هند 
"كلٌّ �ضياأخذ دوره في �لح�ضاب، ل تقلقى كلٌّ �ضياأخذ  فاأجاب �لمحامي 
حقه، فالجاني ل ي�ضتطيع �ل�ضمود كثيًر� فقد �عترف عليهما علّي زوج 
لمياء بعدما ��ضتدعته �ل�ضرطة للتحقيق معه، �لظلم ل ي�ضمد طوياًل، 

فاهلل و�لحق غالٌب فوق كل �ضيء. 

******
�أخير� �أيتها �لعربيات �لجميالت: 

-ل تنجرفن في حبٍّ ل عقل له 
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-ول ُتِهّن �أنف�ضكّن مع من ل يتقي �هلل في قلوبكّن. 

-وتذكرن �أن �لحياة ل تقف عند �أحدهم، و�أننا جميًعا في حياة بع�ضنا 
�لبع�ص موجودين ب�ضورة ن�ضبية فالجميع ر�حل. 

-�بت�ِضْمن! فالخير و�لحب �ضُيقدمان �إليكنَّ على طبٍق من �ضعادة، لكن 
رن �أن ل حب فوق حب �هلل ..  تذكَّ

رن من �أوجاعكن باللجوء �إلى �هلل.  -تطهَّ

دن على �أوجاعكن بتذكر �أن �لحياة لي�ضت كلها فرح ول حزن فيوًما  -تمرَّ
ما �ضينجلي �لوجع وتحل محله �ل�ضعادة.

فال  �لحتر�م،  جه  ُيَتوِّ �أنيق  كل حب  بكّن  يليق  �أنُتن  ذلك  كل  قبل  -�أما 
تقبلن بحب ل �حتر�م فيه ول �هتمام.

وفعلت  بنور  هند  فعلت  كما  حياتكن،  من  �لع�ضاق  �أن�ضاف  -�أخرجن 
هدير بهيثم وفعلت لمياء بعلي. 

بع�ضهما  مع  ور�ضوى  عمر  فعل  كما  �ضادق  عا�ضق  كل  على  -حافظن 
�لبع�ص.

2015/10/24 
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المؤلفة في سطور
 فاطمة �ل�ضي�ضينى

للتواصل مع الكاتبة 
عبر �لفي�ضبوك: 

https://www.facebook.com/fatma.
alshesheny
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شكر خاص 
- و�لدي �لحبيب، و�لدتي �لحنونة، �أختي �لجميلة �إ�ضر�ء، وكل من وقف 

بجانبي يوًما.

-تهنئة خا�ضة لزو�ج ��ضر�ء �لجميلة من �لعزيز �أحمد 

-حب خا�ص لأ�ضدقاء �لفي�ص بوك و�لمتابعين و�ل�ضامتين 
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لالطالع على �أحدث �إ�شد�ر�ت موؤ�ش�شة �إبد�ع

يرجى زيارة �لموقع �لإلكتروني

www.prints.ibda3-tp.com
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