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كان جيلس سارحا مسندا ظهره إىل ظهرها ،ال يفصل بينهما إال ظهر كرسي القطار،
املتجه من "مونرتايل" إىل "تورنتو" ،حني مسعها تتحدث مهسا قائلة" :اتطمن حبييب أان
مستنين ،آه ،هقعد معاهم
وصلت خالص ،ما تقلقش هم كلموين وقالويل هيكونوا
ّ
كام يوم حلد ملا أستلم الشقة بتاعة الشغل ،خلي ابلك على نفسك.
شيء ما يف صوهتا أاثر فضوله ،صوهتا حنون ودافئ جدا ،تنطق كلماهتا بنعومة
وهدوء ،هذا ابإلضافة إىل أهنا تتحدث العربية.
التفت إليها ،وعلى استحياء أبطراف أصابعه ،ربت خب ّفة على كتفها،
استدارت انظرة له اببتسامة رقيقة ،قائلة.“yes” :
استوقفته عيناها للحظات ،عيناها السوداوان الالمعتان برموشهما الطويلة،
شعرها األسود الطويل ينسدل بنعومة ليحيط وجهها املستدير كبدر مضيء وسط ليل
دامس السواد ،اكتمل هذا البهاء اببتسامة طفلة بريئة ،كشفت هذه االبتسامة عن
غمازاتني ،زادات خديها سحرا.
ظل صامتا للحظات ،اختفت حينها ابتسامتها يف قلق ،وسألته:
”?“Are You Okay
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تدارك صمته سريعا ،وسأهلا :انيت عربية؟
عادت غمازااتها للظهور يف اطمئنان وهي هتز رأسها ابإلجياب قائلة :أهاا،
أنت مصري ،صح؟
أومأ برأسه أن نعم.
تركت كرسيها حبماس ،وتوجهت إليه لتجلس يف الكرسي املقابل له ،أمالت رأسها
انحية كتفها بدالل ومدت يدها بعفوية طفولية لتصافحه :أان "حنني" ،مصرية.
احتوى كفه ،يدها الصغية الدافئة الناعمة ،منذ زمن مل يشعر بدفء يلمسه هبذه
الصورة ،سحبت كفها بنعومة وهي تضحك قائلة :إيدك ساقعة جدا.
مل يتمالك نفسه من الضحك؛ فقد كانت تلقائية وعفوية بشكل كبي ،حىت إنه
خييل لك أنك تعرفها منذ زمن بعيد.
أردفت يف خجل :آسفة بس فعال إيدك ابردة جدا.
قال وهو يضم كفيه لبعضهما :وال يهمك ،مهّا فعال كده.
مث سأهلا وهو ما زال مبتسما ابتسامته العريضة :بقالك كتي يف كندا؟
قويل األول ،أنت امسك إيه؟
قالت مبرح :إستىن بسّ ،
قال مبتسما :أان يوسف.
ابتسمت وهي تعتدل يف مقعدها قائلة :إممممم ،حمظوظة أان اي يوسف ،اتشرفت
بيك.
حترك رأسها بنعومة فيتحرك شعرها بنعومة كأنه يغازهلا.
كانت تتحدث بدالل طفلةّ ،
 انيت عايشة هنا مع مني؟6

 مش مع حد ،أان لسه واصله امبارح ،بس جيت كندا قبل كده وأان صغيه معاباب وماما ،جايه املره دي عشان شغلي.
 متام ،احلمد هلل على سالمتك ،آسف بس أان مسعت مكاملتك ،بتقويل يف حدهيستناكي عشان السكن وكده ،أان املكان اللي ساكن فيه ممكن أساعدك لو حابه
أتجري مؤقتا حلد ملا أمور تستقر.
ّ
أشارت بعفوية انحية انفذة القطار قائلة :ال ال ،أان يل صديقيت وزوجها هنا،
هيستضيفوين عندهم ،حلد ملا أشوف السكن اللي هيوفرهويل الشغل ،شكرا على
اهتمامك.
وضعت كفها على فمها مغمضة عينيها كقطة انعسة وهي تتثاءب يف خجل ،مث
قالت :آسفة بس لسه تغيي توقيت النهار والليل ملخبطن.
رد يوسف :معلش حبة كده لغاية ملا الساعة البيولوجية جلسمك تتعود،
كانت تضع شاال انعما على ساقيها ،سألته وهي تلفه على كتفيها :هو فاضل أد إيه
ونوصل؟
قال وهو ينظر إىل ساعة يده :الرحلة تقريبا بتاخد من  6 -5ساعات ،احتركنا من
ساعتني ،يعن فاضل تالت أربع ساعات ونوصل ،إن شاء هللا.
ابتسمت :هللا ،أول مرة أمسعها من ساعة ما جيت.
هز رأسه مستفهما :هي إيه؟!
قالت مبتسمة ،وعينها تغالب النوم :كلمة (إن شاء هللا).
ابتسم هو بدوره وقال :انيت بتنامي على فكرة.
قالت وهي تضم نفسها بشاهلا :ممكن لو منت ،قبل ما نوصل تنبهن؟
7

قال برتحاب :طبعا ..متقلقيش.
هزت رأسها مطمئنة وأغمضت عينيها ،ليس بقرار منها ،بل أبمر من جسدها
املنهك.
مد يده إىل نظارته ليتديها ،وحاول أن يكمل قراءة يف كتابه الذي وضعه جانبا حني
مسع صوهتا ..ما هي إال سطور قليلة حاول الرتكيز فيها ،ولكن عينه كانت ختونه كثيا
لتسرتق النظر إليها.
"ما بك؟" قال عقله ..منذ مىت وتشتت انتباهك وتركيزك فتاة!
ال أدري ولكن براءهتا وعفويتها ،لفتت انتباهي ،مث أهنا مازالت غريبة عن املكان
وابلتأكيد حتتاج للمساعدة ،أضف إىل ذلك هي بنت بالدي.
رد عقله :قالت لك إن هناك من سيعاها ،فلم االنشغال؟! ،لنكمل ما كنا نقرأ.
أخذت عينه تدور بينها وبني كتابه وساعته ،ليعلم كم تبقى من الوقت على الوصول..
مجيلة جدا ،ورقيقة ووديعة كقطة استكانت وسط شاهلا.
ضم شفتيه ورفع حاجبيه هامسا لنفسه(" :حنني)" ،فتح الصفحه األوىل من
الكتاب الذي بني يديه وأخرج قلمه ،وكتب (حنني) ،نظر هلا مرة أخرى يف انكماشها
على نفسها ويدها اليت تسند عليها خدها تشبه ال (جنني) ،حقا رحم احلياة ال ينضب
أبدا ،دائما ما أييت ابجلديد ،واجلميل أيضا.
قبل أن يصل القطار حبوايل ربع الساعة ،جلس يف املقعد اجملاور هلا ،وأخذ ينطق
امسها هبدوء :حنني ،حنني.
فتحت عينيها وهي تبتسم ،مث نظرت إليه وعيناها شبه مغلقتني وقالت :وصلنا؟
هو ينفع يكمل بينا على مصر؟!
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ضحك قائال :اي ريت ،مث أردف قائال :كلمي صاحبتك شويف وصلوا وال لسه؟
قالت :وهي تقوم لتذهب حنو مقعدها األول ،ملا نوصل خالص أحسن ،مش عايزة
أعملّهم قلق.
صمت وهو يراقبها وهي تلملم أغراضها يف حقيبة يدها ،أجندة وأقالم ملونة،
سكتش صغي للرسم ..ترى ماذا تعمل؟!
وصل القطار ،استوقفها قبل أن تنزل حقيبة سفرها الكبية نوعا ما وهو يرتدي
حقيبته على كتفه ،قائال :سيبيها أان هنزهلالك ،رفضت بشدة ،وقالت :مش تقيلة
ماختافش.
قال :أان مش معااي شنط متقلقيش- .وأشار هلا بيده انحية النزول :-احلمد هلل
على السالمة ،اتفضلي ،أان وراكي على طول.
ما إن وطأت قدمها رصيف حمطة القطار ،المس اهلواء البارد وجهها الدايفء ودفع
بشعرها إىل الوراء ،حتول خداها وأنفها للون األمحر ،وضعت يدها مسرعة على فمها
وأطلقت سعلة خفيفة.
وهو يضع حقيبتها على األرض أمامها ،نظر هلا يوسف مبتسما قائال :عادي جدا،
ألف مربوك ،أول دور برد هو أتشية الدخول ،بعد كده خالص هتبقي مننا.
ابتسمت وقالت :متشكرة ليك جدا ،تعبتك ،وفرصة سعيدة.
قال :فني صاحبتك ،هستىن معاكي حلد ملا ييجوا.
أخذت تنظر حوهلا ،قاطعها قائال :اتصلي بيهم أفضل.
أخرجت هاتفها حماولة االتصال ،ولكن هاتف صديقتها ،خارج نطاق التغطية،
أخذت تنظر حوهلا كطفل ضائع يف وطن غريب.
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أاتها صوته مطمئنا :متقلقيش أان معاكي ،هنستىن شوية لو لسه مردتش أو جماتش،
هتصرف.
جرها إىل جانب حائط احملطة ،وأشار هلا على املقاعد لتجلس.
أمسك حبقيبتها و ّ
عيناها احلائرة املتوترة ،أخذت تنظر إىل كل الوجوه ذهااب وإاياب ،تلك الوجوه اليت
اختبأت من الربد حتت أغطية الرؤوس الصوفية ،مما صعب عليها مهمة اكتشاف مالمح
صديقتها أو زوجها ،وزاد ذلك من توترها وقلقها..
سأهلا يوسف :ممكن أقولك رأيي؟
تعلقت عيناها به وهي هتز برأسها يف قلق ابإلجياب.
 هم معاهم رقمك صح؟ قالت بشرود :آه معاهم.قال مبتسما :خالص متقلقيش ،تعايل نشرب حاجة يف مكان قريب من هنا حلد
ملا يكلموكي ،أسوأ الظروف لو ما اتكلموش ،أان قولتلك املنطقةاللي أان عايش فيها،
يف أماكن ممكن أتجري فيها لو ليلة مؤقتا.
نظرت له يف شرود وقالت :بس أان مش عايزة أعطلك ،أان ممكن أتصرف.
أروح مش ورااي شغل
 مش هتعطلين ،أان كنت هشرتي مستلزمات للبيت و ّالنهارده.
ابتسمت يف خجل ،وقالت :خالص اللي تشوفه.
يف محاس ،جر عجالت حقيبتها وهي تسي إىل جواره ،حىت وصال خارج حمطة
القطار ،قالت بصوت خافت :أان اللي هدفع التاكسي ،أوك؟
أشار إبصبعه إىل الناحية الثانية من الطريق ،وقال اببتسامة جانبية على شفتيه:
عربييت يف اجلراج ده.
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طأطأت رأسها مبتسمة :يف خجل ،وسألت :الكافيه بعيد؟
قال :بصي هو يف كافيه هنا ،بس اللي أان حببه مش بعيد عن هنا ،حتيب إيه؟
رفعت كتفيها حبية ،وقالت :خلينا هنا ،عشان لو اتصلوا ب أكون قريبة منهم ،لو
مش يضايقك.
قال اببتسامة :أبدا ،أان عايزك تكوين متطمنة بس.
وهو يطلب كوبني من القهوة ،سأهلا :ماجوعتيش؟ الطريق كان طويل.
ابتسمت وهزت رأسها ابلنفي ،بدأت تشعر ابإلحراج الشديد ،هي جائعة ابلفعل،
ولكن من هو لتصرح له هبذا ،يكفي ذوقه املتناهي ووقته الضائع معها..
طلب من النادل إضافة ساندويتش ،وما إن صار الطلب جاهزا ،محله وتوجه إىل
طاولة وسحب هلا كرسيا لتجلس قبالته.
جلس ووضع كوب القهوة أمامها ،مث أمسك بسكينة وقسم الساندوتش بينهما،
واضعا نصفه أمامها جبوار كوب القهوة اخلاص هبا ،مشيا هلا لتأكل ،وبدأ هو ابألكل،
ليخفف عنها حدة اخلجل الذي شعر أنه ميأل مالحمها.
ما إن أمسكت كوب قهوهتا ورشفت منه رشفات قليلة حىت مسعت هاتفها يرن
ابتصال ،وقعت عينامها على شاشة اهلاتف لتقول له يف فرح :هي.
ردت :ألو ،آه وصلت ،انيت فني؟ حاولت أتصل بيكي موابيلك out of
 !!،serviceمتام ،أل أان يف كافيه قدام حمطة القطار على طول ،خالص أان هخرج
أهو ،ابي.
كملي قهوتك.
ومهت قائمة ،نظر هلا ،وقال :وصلوا؟ طيب استن ّ
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أشارت انحية زجاج الكافيه للخارج ،وقالت :أهم بص العربية السوداء دي ،هم.
ولوحت بكفها لصديقتها ،مث قالت مسرعة" :جبد شكرا ليك ،سعيدة مبعرفتك.
وأخذت حقيبتها لتجرها خارجة.
استوقفها" :حنني" ،ممكن آخد رقم تليفونك؟
 طبعا اتفضل .أخرج كتابه وفتحه على الصفحة األوىل اليت كتب عليها امسها وهويف القطار ،وكتب ما أملته إايه.
وخرجت مسرعة .أخذ ينظر إليها من خالل الزجاج ،نزلت صديقتها من السيارة
لتعانقها حبرارة ،وأخذ زوجها يضع احلقيبة يف السيارة ،وركبت.
مل يتوقع أن تلتفت إليه ،ولكنها برباءة الطفولة اليت جذبته إليها ،أخذت تنظر من
خالل انفذة السيارة حىت رأته ،ابتسمت و ّلوحت له حبماس ورقّة ،مودعة إايه.

***
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يف السيارة.
 عبي :حنييني وحشتين قووي ، ،بتشاوري ملني اي بنت؟! ده واحد اتعرفت عليه يف القطار ،مارضيش يسيبن حلد ملّا تيجوا، عبي ضاحكة :انيت لسه ما اتغيتيش ،الزم كل مكان تروحيه حىت لو دقائق تسييببصمتك.
 ضحكت حنني قائلة بغرور :مش أي حد اي بنيت .تصدقي إنه طلع مصريكمان ،رغم إن مالحمه مش مصرية قوي.
 هنا هتالقي كل اجلنسيات واألشكال مرتكزيش ..املهم ،قوليلي عمو ومصروالناس هناك عاملني إيه؟؟
أجابتها "حنني وهي تنظر من انفذة السيارة:
 عمو كويس بس قلقان عليه قوي ،تعبن جدا عشان يوافق على السفرية دي. خالد زوج عبي :معلش اعذريه اي حنني هو خايف عليكي ،خصوصا بعد ظروفالفرتة األخية.
 عندك حق ،فكرتوين ،أان نسيت خالص أكلمه وأطمنه إين وصلت.13

ظل يوسف جالسا حيدق يف مكاهنا الذي تركته مسرعة وكوب قهوهتا الذي مل يلبث
بني أصابعها طويال ،ومل تشرب منه سوى القليل جدا ..فقد شهيته فجأة ،ترك كل
شيء مكانه ،وخرج.
ما إن ركب سيارته حىت أاته اتصال ،من "صوفيا" ،صديقته الكندية ،نظر للهاتف
بضجر وألقى به على كرسي السيارة اجملاور له ،ومل يعر لرانته املتواصلة انتباها؛ فهي
تعلم مبوعد وصوله ،ومل هتتم أن تكون يف انتظاره.
 حنني دي أوضتك حبيبيت ،فيها كل اللي ممكن حتتاجيه ،أان رتبتها على ذوقكايرب تعجبك ،ولو احتجيت أي حاجة أان حتت خدي راحتك ،نورتين حبيبيت.
احتضنت حنني صديقتها بشدة ،قائلة :أان حببك قووي اي عبي ،احلمد هلل إنك
هنا.
مل تكن عبي جمرد صديقة عادية ابلنسبة حلنني .فهي تكربها خبمس سنوات ،وكانت
دائما يف مكانة األم واألخت الكربى اليت مل حتظ هبما يف حياهتا ،ظلت هكذا حىت
تكن خلالد بعض
تزوجت عبي وهاجرت مع زوجها خالد إىل كندا ،تتذكر كم كانت ّ
تصرح بذلك أبدا
مشاعر الغضب بداخلها؛ فهو من سيأخذ صديقتها بعيدا عنها ،مل ّ
لعبي ،ولكنه استطاع حبسن خلقه وتعامله كأخ أكرب هلا أن يذيب ما يف قلبها من
انحيته ،بل على العكس استطاع أن يكون إضافة كصديق جديد يف حياهتا تثق به
كثيا.
خرجت عبي من الغرفة وأغلقت الباب وراءها ،نظرت حنني حوهلا بسعادة يشوهبا
بعض الشرود ،الغرفة نظيفة ومنمقة ،مصممة على الطراز القدمي الذي حتبه ،مدفأة يف
الركن اجلانيب للغرفة ،اشتعلت فيها شعلة من النيان ،ليعم الغرفة دفء حمبب افتقدته
يف اخلارج كثيا .أمام املدفأة كرسي خشيب هزاز ،وطاولة صغية وهي ختلع عنها شاهلا
وكوفيتها ،لتضعهما جانبا ،وهي تنظر صوب الكرسي والطاولة ،قالت حمدثة نفسها:
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مجيل جدا ،كده أقدر أرسم وأكتب براحيت .اجتهت حنو النافذه ،أزاحت الستارة
هبدوء ،ونظرت لرتى الثلج اهلش الذي يتساقط على الطرقات ،وقالت بتوسل وهي
تغمض عينيها :ايرب خليك معااي.
وصل يوسف إىل مكان التسوق الذي اعتاد عليه والقريب من منزله ،ابتاع كل ما
يلزمه ألسبوع ،بشرود غريب ،وعدم محاس ..أخذ عقله يتساءل ما بك؟! ،لست على
ما يرام اليوم!!
رد على نفسه :مش عارف بعد ما شفت حنني ومسعتها ومشيت فجأة ،إحساس
الغربة رجعلي اتين رغم إين كنت نسيت الشعور ده من كتييي!! عموما ..هرجع الشغل
بكرة ،وكله بيتنسي عادي .قطع حواره مع نفسه ،اتصال من "صوفيا".
فتح اخلط ،ورد بربود وفتور شديدين ،مل يرد حىت عتاهبا ،فقد عاتبها كثيا من قبل،
ومل تتغي ،وحىت لو ن ّفذت ما طلبه منها ،فاالهتمام واالشتياق ال يطلبان،
"صوفيا" فتاة كندية مجيلة ،تعرف عليها يف إحدى احلفالت مع أصدقائه ،أحبها
وأحبته ،وعاشا معا حتت ما يسمى بعالقة ال ،boy and girl friendحسب األجواء
السائدة يف الدول الغربية ،ولكن يف الشهور األخية ،بدأت عالقتهما أتخذ منعطفا
آخر ،ظهر فيها الكثي من اخلالفات واالختالفات بينهما.
وضعت حنني حقيبتها على السرير ذي الغطاء الوردي الناعم ،ابتسمت وهي
حت ّدث نفسها :حبيبيت اي عبي ،عارفة إين حبب األلوان اهلادية الرقيقة.
أخرجت مالبسها ،حتممت وتعطرت ،ودست نفسها بداخل اللحاف الوثي،
حتسسته بنعومه ،واببتسامة حتدثت لغطائها قائلة :أد إيه أنت دافئ وانعم وحنون،
أغمضت عينيها وانمت.
يف متام السادسة صباحا ،دق املنبه موقظا كليهما.
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فتحا عينيهما يف نفس اللحظة ،ولكن عين حنني كانتا أكثر محاسا وإشراقا،
بينما ظل يوسف يف سريره متكاسال حمدقا يف سقف غرفته لدقائق قبل أن يهم قائما.
ارتدى مالبسه ،مل يتناول فطوره ،واكتفى بفنجان صغي من القهوة.
بعد أن ارتدت حنني مالبسها ورتّبت شعرها وزينتها ،وما إن مهت بفتح ابب الغرفة
حىت جاءها صوت عبي من الطابق السفلي قائلة :حنني ،حبيبيت الفطار جاهز.
نزلت على السلم اخلشيب ،لرتى عبي وزوجها يف انتظارها على طاولة الطعام ينظران
مرحبة ،تفاءلت اببتسامتهما كثيا؛ فقد جعال األمان يسري فيها ،فهي
هلا اببتسامة ّ
قلقة جدا ،بلد غريب ،مهمة عمل جيب أن تثبت فيها كفاءهتا ومتيزها ..كفاءهتا
ومتيزها ،مها ما أهلها دوان عن سائر زمالئها الذين فاقوها سنا وخربة ،هلذا املنصب
اجلديد.
تناولت فطورها ،ارتدت حقيبتها وأتكدت من وجود كل ما حتتاجه بداخلها ،ألقت
التحية عليهم ،بعد أن أكدت عليها "عبي" أن تتصل هبا أو ب "خالد" ،يف حال
احتاجت أن تسأل عن أي شيء.
اتصل "يوسف" بـ ـ "صوفيا" ليسأهلا هل حتتاج أن مير عليها ليأخذها يف طريقه إىل
ردها ابإلجياب ،انتظر أمام منزهلا ،حىت نزلت لرتكب جبواره .ما إن
مقر عملها ،جاءه ّ
جلست حىت طبعت على خده قبلة ،قائلة"“good morning” :
رد عليها بنفس الكلمات ،ومد يده ليدير الراديو ،كتصريح غي مباشر بعدم رغبته

يف احلديث.

تغيت مشاعرمها كثيا ،فلم يعد يشعر منها أو من انحيتها أبي إحساس ،جمرد

أحداث ومواقف تعاد يف راتبة.
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أوصلها ومتىن هلا يوما سعيدا مع ابتسامة ضغط على مالمح وجهه لتظهر،

وصل املستشفى ،أخذ حييي كل من يلقاه وحيييونه ،فهو طبيب حمبوب جدا ،ومشهود

له ابلكفاءة ،والتفاين يف العمل.

أخذت نفسه حت ّدثه :أووووف ،كلمات روتينية ومالمح مكررة منذ سنوات.
 ماذا دهاك يوسف ،مل تنم جيدا !!،ضجر وملل!! ما ذنب مرضاك أن تزيد منأعبائهم عبئا ،مبالحمك اخلالية من التعبي هذه؟! ،خذ نفسا عميقا ،ابتسم من الداخل،

فابتسامة الشفاه ال تصل إىل القلوب ،ابتسامة قلبك تفعل ،وقد تشفيهم بال دواء.

استقلت "حنني" سيارة أجرة وأخذت تركز يف الطريق ومعامله جيدا ،كي متيّزه
ببعض احملال وأمساء الشوارع على الالفتات ..إحساس مجيل ،اكتشاف اجلديد؛ فهي

منذ نعومة أظفارها شغوفة مبعرفة كل جديد ،ليس للمعرفة فقط ،ولكن لتضيف هي
إليه من جديدها.

وصلت شركتها ،شركة دولية عريقة يف جمال الدعاية واإلعالن ،وما إن عرفت

مرحبا هبا ،واصطحبوها إىل حيث
بنفسها عند مكتب االستقبال ،حىت هتلل اجلميع ّ

مكاتب اإلدارة.

حبفاوة شديدة ،تعرفت على مدرائها ،وتسلمت مكتبها اجلديد الذي ستباشر منه

عملها منذ اللحظة.

أهنى "يوسف" يومه ،وعلى غي عادته ،مل يتصل ب "صوفيا " ليطلب منها أن

يتقابال ،أو أن خيربها أنه يف طريقه للمنزل إذا أحبت أن أتتيه.

ذهب إىل الكافيه املفضل لديه ،حيث اهلدوء وموسيقى البيانو الناعمة ،اصطحب

معه رفيق عمره ،الكتاب ،وإصبع كفه السادس ،القلم.
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ما إن الت ّفت أصابعه حول قلمه حىت شعر بربودة أطرافه ،تذكر ضحكتها الربيئه

عندما تالمست يدامها ،بدفئها وبرودته ،وكأهنا حتتفظ بدفء بلديهما يف عروقها ،بينما
سرت يف عروقه دماء الغربة الباردة.
وحترك القلم ليكتب..
لست كأي أحد ،منذ اللحظة األوىل اليت مسعت فيها صوتك ووقعت عيناي

عليك ،كان هذا هو انطباعي األول عنك ،أدركت اختالفك ،تفردك ،متيزك عن ابقي

بنات جنسك.

عيناك ،مالحمك الربيئة الصارخة األنوثة ،تدل للوهلة األوىل على غرورك ،ولك

كل احلق ،نربة صوتك ،ابتساماتك اخلفيفة ،جلستك ،مشيتك ،تدل على ثقة عظيمة،
وأنت أهل هلا وجبداره ،من أنت لتحويل احلياة من حويل يف حلظة إىل أنت ،أنت

وفقط؟!

كان يكتب ظنا منه أنه ال يكتب عنها ،ظن أنه يكتب للكتابه فقط ،تفريغا لشحنة

من طاقة سلبية مل تنتبه منذ سنوات.

بعد أن أهنى كتابته ،وحني هم بغلق الكتاب ،ألقى نظرة على رقمها الساكن فوق

أوىل صفحاته ،وكأنه يتحرك أمامه قافزا على أواتر قلبه يدغدغها ،أال جيب أن تطمئن

عليها؟!

أخذ القرار سريعا ،سأحادثها!!

****
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أمسك هاتفه ،شعر بقلبه ،متفاعال مع كل ضغطة زر ،مزيج من السعادة والتوتر يسراين
يف جسده ،رن اهلاتف طويال ،حىت إنه قد هم بقفل اخلط ،ليأتيه صوهتا ،هذا الصوت
املالئكي اهلارب من السماء.
 آلو.. حنني ،أان يوسف ،اتقابلنا امبارح يف القطار!!هتللت أساريرها وبدا يف صوهتا الفرح واحلماس الشديدان وهي تقول :يوسف،

طبعا فاكراك ،إزيك؟

 أان متام ،قلت أتطمن عليكي ،وأشوف لو حمتاجة أي حاجة!! -رب خيليك ،جبد كلك ذوق ،كل حاجة متام احلمد هلل واستلمت الشغل النهارده

كمان.

دفعه الفضول ليخطو خطوة أخرى حنوها ليكتشفها ويتعرف على بعض تفاصيلها،

فسأهلا :انيت بتشتغلي فني؟
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أجابت :شركة (جولدن هورس) للدعاية واإلعالن ،ممكن تشرفن بزايرتك يف أي

وقت أكيد.

زادت مشاعره ارتباكا واضطرااب ،وصمت للحظات؛ فهو ال يريد أن تشعر أنه

يفرض أو يقحم نفسه يف حياهتا.

حىت جاءه صوهتا ،متسائال :آلو ،يوسف أنت معااي؟!
رد مسرعا :طبعا ،طبعا ،عموما ده تليفوين لو حبييت تكلمين يف أي وقت ،حتت

أمرك لو احتجيت أي حاجة.

 هسجله عندي أكيد ،متشكرة جدا على اهتمامك.تبادال السالم ،وأغلق اخلط .حتت امسها ورقم هاتفها ،كتب "شركة جولدن

هورس".

أخذ ينظر لصفحة كتابه ،كانت الصفحة فارغة البارحة ،واليوم وصلت للسطر

الثالث ..امسها ،رقم هاتفها ،مكان عملها ،وماذا بعد؟!
تساءل حبية :وهل هناك من بعد؟!

شهد سرير يوسف ليلتها أنه مل يقلق عليه هكذا يف يوم ما ،ظل فكره مشغوال هبا

طوال الليل ،أراد أن يطوي الليل سريعا لياها؛ فقد عقد العزم على زايرهتا يف عملها

غدا ،شعور غريب يسيطر عليه ابخلوف من أن يسبقه أحدهم إىل قلبها معلنا عن حبه

هلا ،بل ماذا لو كان هناك من شخص وحب يف حياهتا فعال؟! فمثلها يصعب بل
يستحيل أن ترتك بال حب ،مشاعر خمتلطة بداخله ،كان على يقني أهنا منذ كانت

صغية ،وقع الكثيون يف غرامها ،فماذا بعدما أصبحت أنثى ،مكتملة اجلاذبية

واألنوثة!!
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قضى الليلة بني مكتبه وشرفته ،حىت أشرقت مشس النهار معلنة بدء يوم ،وإحساس

جديدين.

بدأ برتتيب أوراقه ومالبسه سريعا ،وكأنه يصارع الزمن ليصل إليها ،مل يتناول

فطوره ،ومل يفعل شيئا مما يفعله عادة كل صباح،

مل تنم حنني ليلتها أيضا ،ولكن لسبب خمتلف ،فقد كانت ترتب وتراجع بعض

امللفات واألوراق اخلاصة ابلشركة ،كانت مرهقة جدا ،غالبت اإلرهاق والنعاس فقد

كاان أضعف املتاعب اليت واجهتها يف حياهتا ،وما إن أشرقت الشمس حىت استعدت

وجتهزت ليوم شاق جديد ،لن يهونه عليها سوى نظرات وكلمات اإلطراء اليت مل تفقد

سحرها ابلنسبة هلا ابلرغم من كثرة مساعها هلا ،فشغفها وتفانيها يدفعاها دوما لتحتل
الصدارة يف التميز واالستثناء.

مل يفكر يوسف ولو للحظة يف صوفيا اليوم ،مل يتصل هبا ،وساعده على ذلك أهنا

هي األخرى مل تتصل به ،أو تسأل عنه .أهنى عمله يف وقت مبكر ،كان قد سأل

وحترى عن مقر شركتها ،وما زال ال يعرف السر الذي يشده إليها إىل هذا احلد!!

لكن ومل ال ،فهي بنت بلده ،وقد اشتاق لبلده كثيا ،و"حنني" حديثة العهد هبا،

هذا ال ينفي أن هناك خيوطا غامضة تشده إليها ،وال يستطيع حتديد هويتها.

ها هي الشركة ،ركن سيارته ودخل ردهة االستقبال ،يبدو أهنا شركة عريقة ،لكن

ترى ما هي طبيعة عملها يف مثل هذه الشركة الضخمة؟!

سأل عنها ،وتوجه إىل حيث مكتبها ،طرق طرقات سريعة على ابب مكتبها

الزجاجي ،التفتت إىل الطارق ،وما إن رأته حىت وقفت رافعة حاجبيها يف اندهاش

مرحبة بقدومه ورؤيته.
وعلت وجهها ابتسامة فرحة ّ
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أشارت له ابلدخول ..دخل مكتبها ،كم هو أنيق ،مبهر ،مثلها متاما..
أشارت بيديها ذات األصابع الرشيقة إىل الكرسي الذي أمام مكتبها" ،اتفضل"!!
أحس أنه كلما اقرتب منها خطوة ،تورط يف شعور يغالب قلبه أن يعرتف به!!
ما إن جلس ،حىت عادت لتجلس إىل مكتبها مرة أخرى وعيناها معلّقتان على

مالحمه اليت استشعرت منها أنه ليس على ما يرام!!

نظر هلا يوسف ليبدأ حديثه ابعتذار عن قدومه بدون موعد مسبق،

وهي ختربه أنه مرحب به يف أي وقت ،أخذ يتأمل وجهها الذي يشع أمال ،وردودها

اللبقة املفعمة ابحليوية.

مل يستطع قلبه الصمود كثيا ،فأطلق دقاته عالية مدوية يف صدره ،حينها نظرت

يف عينيه مباشرة ،وسألته :يوسف ،أنت كويس؟!

نظر هلا كتائه يف عرض حبر ،أاته صوت منقذه من بعيد مطمئنا ،ها قد جئت

ألنقذكز

صوت بداخله يقول :ماذا فعلت بـي؟!
استجمع كلماته ،وقال :احلمد هلل ،متام.
ردت حنني بعدم اقتناع :احلمد هلل ،حتب تشرب إيه؟ سألته وهي هتم واقفة لتحضر

له ضيافته.

قال بصوت هادئ ال يظهر ما جيول يف صدره من ضجيج ،انظرا يف ساعة يده،

وقد هم ابلنهوض :ال ،شكرا ،أان الزم أمشي دلوقيت.

مث أردف قائال :انيت ممكن تقبلي عزوميت على العشاء النهارده؟!
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نظرت حنني له ابندهاش ،مث نظرت لكثرة األوراق على مكتبها ،وقالت :مش

عارفه أقولك إيه ،أان مش عارفة ممكن أخلص الشغل على إمىت!! ممكن أحاول

وأكلمك ،بس مش أكيد ،بعتذر منك ،لكن أان لسه مستلمة الشغل وحمتاجة وقت

أنظم فيه السيستم ،مش هيكون وقت كتي بس اليومني دول مهمني ابلنسبة يل جدا.
رد يوسف :أكيد أان متفهم كل ده ،أان هنتظر منك اتصال لو قدريت ،وأمتىن ده

حيصل فعال ،ومش الزم النهارده ابلتحديد ،ممكن حتددي اليوم اللي يناسبك ،أوك؟

أغمضت حنني عينيها بسرعة ودالل ،كإشارة منها على سعادهتا لتفهمه اعتذارها

اللبق ،مث قالت :صدقن هحاول ،أان سعيدة جدا ابهتمامك ،شرف يل دعوتك أكيد.
متىن هلا التوفيق ،ورحل.
يوسف ،أمل نتعاهد منذ فرتة أن نرتك العاطفة واحلب جانبا حىت نتجنب صدمات

وعذاابت احلب؟! خاطبه عقله هبذه الكلمات.

تكلم القلب حينها ،قائال :و من قال لك أنه حب ؟ إنه جمرد إعجاب  ..إجنذاب

 ..إرتياح  ..رأفة" به صديقي  ..هل ستظل تلومه و توخبه  ..كلما حتركت مشاعره
جتاهها  ..؟!ما إن خرج يوسف من املكتب ،تبعته حنني بنظراهتا ،متسائلة ،ملاذا أتى؟!،
دعوة على العشاء؟!

ابستغراب لوت شفتيها ورفعت حاجبيها ورفعت كتفيها ،عادت لتنظر يف شاشة

الكمبيوتر أمامها ،ولكن الشرود كان ينتاهبا من احلني لآلخر ،تفكر يف يوسف

واهتمامه ،حدثت نفسها بصوت مسموع :أان مسألتوش هو بيشتغل إيه؟

يف طريقه ملنزله كان يستمع إىل هذه الكلمات( ،برغم إن الكالم ع احلب من

نظرة ،كالم متعاد ،وإن الصدفة أحياان ،بتبقى أبلف ألف معاد) من أغنية ( حببك من
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زمان جدا حملمد حمسن ) .بدأ يفتح ضلوع صدره لتتسع الستقبال قلب وليد ،بدأ

ينصت مبسامعه لصوت قلبه الذي اختار أن يبدأ حبا جديدا.

يبدو أن هذه الفتاة خمتلفة ،قفزت إىل رأسه فكرة :املختلفون عادة غي تقليديني،

وسأكون معها كذلك ،إن مل تتصل اليوم ،لن أتصل هبا أيضا ،ولكن سأفعل ما جيعلها
تتصل هي ،غدا.

***
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حنني عملها متأخرا ،عادت إىل املنزل وهي مرهقة جدا ،ما إن دخلت حىت
استقبلتها عبي برتحاب ،قائلة :حبيبيت ،اأتخريت قوي كده ليه ،أان كنت لسه هكلمك
وأقولك هخلي خالد وهو راجع من شغله يعدي عليكي ترجعوا مع بعض.
ردت حنني :اليوم كان مليااان شغل ،بس عادي أان متعودة على كده.
قالت عبي :متعودة على إيه بس؟! ،أنت شكلك مرهق جدا ،انيت لسه ملحقتيش
حىت تراتحي من السفر.
قالت حنني وهي تصعد على السلم :أان طالعة أراتح أهو ،متقلقيش علي بقى.
وأرسلت هلا قبلة مرحة يف اهلواء ،وضحكتا ،قالت هلا عبي :ي ّال اي شقية أان عارفة إنك
أد إيه؟!
بتطمنين وخالص ،هو أان مش عارفة انيت بتيجي على نفسك ّ
قالت حنني مسرعة :آه صحيح ،عارفة مني جايل الشغل النهارده؟!
عقدت عبي حاجبيها متسائلة يف استغراب :مني؟!
ردت وهي تبتسم يف خبث :فكري على ما آخد شاور وأنزلّك.
صعدت هلا عبي مسرعة على الدرج وهي تضحك :بطّلي بقى شقاوتك دي قويل
مني ،بعدين هو مني يعرفك يف البلد هنا أصال غيان؟!
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هدأت مالحمها وهي جتيب بصوت دافئ :يوسف.
يف عدم تركيز سألت عبي :يوسف مني؟!
أجابت حنني وهي متسك برقّة خد عبي مداعبة إايها :يوسف بتاع القطار،
عادت عبي لتعقد حاجبيها بتعجب متسائلة :وهو عرف مكان شغلك إزاي؟!
تنومها مغناطيسيا :وبصوت هامس قالت:
أجابت وهي تنظر يف عين عبي وكأهنا ّ
أان جعاانة جدا والتفاصيل دي حمتاجة حد مركز ،هطلع آخد شاور وأنزلّك أحكيلك
واحنا بنحضر العشاء ،وتركتها ومهت ابلصعود.
أمسكت عبي بذراعها متوسلة إايها اإلجابة :علشان خاطري قويل.
ضحكت حنني وأشارت على بطنها حبركة طفولية حبزن ،ولو قولتلك علشان
بطن!!
ضحكتا وقالت هلا عبي :اي قليب انيت جعانة للدرجة دي ،طيب خالص يال بسرعة
مستنياكي.
رتب يوسف األمر مع أحد حمال الورد ،وأرسل ابقة من الزهور ليضعوها على
مكتبها قبل موعد وصوهلا ،مع بطاقة كتب عليها( :رغم إين زعالن ،لكن املسامح مش
"كرمي" ،املسامح "يوسف").
كم متىن أن يرى مالحمها وشفاهها اجلميلة وهي ترسم عليها ابتسامتها الرقيقة اليت
سيشوهبا اخلجل ،عندما تقرأ كلماته.
دخلت حنني مكتبها يف الصباح ،وجدت ابقة من الزهور الرائعة ،شكلها مميز
فعال ،أمسكت البطاقة ،يفوح منها عطر رجايل أ ّخاذ ،أخذت تقرأ ما كتب عليها
حباجبني معقودين بفضول ملعرفة من املرسل ،وما إن وصلت إىل كلمة" ،يوسف" ،حىت
ضحكت بصوت مسموع ،وضعت كفها على فمها خجال ،أخذت جتول بنظرها بني
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البطاقة وبني الوردات ،تورد خداها وهي تلمس الزهور ،وتقرتب منها لتشمها ،رائحة
عطره اليت التصقت أبصابعها امتزجت برائحة الورد ،لتزيد من عشقها لألزهار ،نظرت
للبطاقة مرة أخرى وهزت رأسها وهي تبتسم ابتسامة عريضة ،جلست ملكتبها
وأمسكت هباتفها ،لتحادث ،يوسف:
 آلو ،أكلم "كرمي" ،لو مسحت ،ومل تستطع أن تتمالك نفسها من الضحك،جاءها صوته ضاحكا هو اآلخر ،وقال :آسف كرمي أجازة ،يوسف اللي واخد الشيفت
النهارده.
ضحكت حنني مرة أخرى ،وقالت :خالص ملا ييجي قولّه إين سألت عليه ،بس
جبد جديدة عجبتن الفكرة قووي.
قال يوسف وهو يكاد يعرب املسافه بني اهلاتفني قفزا" إليها ،عجبك الورد،؟!
قالت بدالل :جدا" ،جبد آسفه إين نسيت أكلمك امبارح،
 متتأسفيش ،أان قولت بس أحسسك إنك مش يف بلد غريب، خالص ،إيه رأيك النهارده أان اللي عزماك؟! موافق ،بس على شرط..هو إيه؟! كرمي ميجيش معاان. يوسف كفاية بقى مش عارفة أبطل ضحك.ضحك االثنان كثيا ،مت االتفاق على مطعم من اختيار "يوسف".
أهنى يوسف عمله يف محاس ونشوة شديدين وهو يتوق لرؤايها والتحدث إليها،

عاد ملنزله وأخذ يرتّب نفسه استعدادا للقائها.
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عادت حنني مبكرا من العمل ،وأخذت تعد نفسها ألول دعوة هلا على العشاء،

مل خيل ابهلا من تساؤالت عن سر اهتمامه هبا هلذا احلد!! وكانت أتتيها اإلجابة ،أنه

عادة ما ينهي حديثه معها "أهنا بنت بلده وده واجب عليه".

هذب يوسف ذقنه ..اختار األكثر أانقة من بني مالبسه ،وألقى نظرته األخية على

مظهره ،مر من الزمن الكثي على عدم إحساسه ابملتعة ،حىت هذه اللحظات اليت
قضاها أمام مرآته ،كان هلا إحساس خمتلف هذه املرة.
على اجلانب اآلخر ،ارتدت حنني فستاهنا األزرق ذا اللون اهلادئ والقصة

البسيطة ،تصفيفة شعرها الناعم وزينتها الرقيقة ،جعلت عبي وخالد يطلقان صافرة
إعجاب ،وهي تنزل إليهما من الطابق العلوي.

ما إن وصلت حنني اىل جوار عبي حىت مهست هلا عبي يف أذهنا" :أان عايزة

أشوفه" ،نظرت حنني يف عين عبي وهي تتمالك نفسها من الضحك كي ال يالحظ

خالد مهساهتما اخلافتة ،اليت قد تدفعه للغية والغضب من كالم عبي عن رجل غريب
قال خالد :حنني ،انيت انضجة كفاية ،إنك تقدري متيّزي بني الشخص احملرتم
والشخص اللي ممكن يكون بيسلي وقته مع بنت مجيلة وخالص ،صح؟!
هزت حنني رأسها ابإلجياب ،قائلة :صح اي اباب ..ونظرت لعبي وانفجرات يف

الضحك.

نظر خالد هلما يف حنق ،وقال :انتوا بتهزروا ،أان غلطان إين خايف عليكي يعن؟!

انيت أخيت ومن حقي أخاف عليكي ،أان راجل وأعرف الرجالة بتفكر إزاي ،خصوصا
إننا كمان يف بلد غريب ،ومفيش قيود دينية أو اجتماعية حتكم العالقات.

انيت بتتصريف من قلبك ،بس مش كل الناس زيك ،أو مبعىن أصح مبقاش يف انس

زيك ،خدي ابلك من نفسك ،مث أردف قائال :انيت ادييت له العنوان مظبوط؟!
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قالت حنني :آه ادهتولوا ابلتفصيل ،على صوت رنني هاتفها يف يدها ،نظرت هلما

وقالت :أهو بيتصل ،شكله وصل.

جرت عبي على ابب املنزل لتفتحه وتلقي نظرة ،تبعها خالد ووقف إىل جوارها

حميطا كتفها بذراعه.

نزل يوسف يف كامل أانقته متجها حنومها ،سلم عليهما وعرف بنفسه وابداله

التعارف ابهتمام.

سأل يوسف :حنني جاهزة؟
رآها أتيت من خلفهما متجهة إليه ،ايلروعتك ،شعر بدفء يسري يف أوصاله برغم

برودة اجلو ،أخذت حنني معطفها من الفرو األبيض الناعم املعلق خلف الباب،وارتدته،

وقالت يف سعادة ودالل ممزوج خبجل :أان جاهزة.

أغمض يوسف عينيه ومال برأسه انحية كتفه مبتسما ،مشيا" هلا أن هيا.
وهي ترتدي قفازهتا خارجة من ابب املنزل ،قرصتها عبي سريعا يف ذراعها ،وما إن

التفتت هلا حنني وهي تضم شفتيها وتكتم صوهتا من األمل حىت غمزت هلا عبي غمزة
فهمت مغزاها ،وهلا كل احلق؛ فقد كان وسيما أنيقا "جدا ،صوته وقور وهادئ ،كان

منوذجا لل ـ "جنتلمان" بكل معىن الكلمة.

فتح هلا ابب السيارة لرتكب ،وجلس إىل جوارها ،انظرا إليها بعينني المعتني ،فرحا

بوجودها إىل جواره كفرحة أمي سندريال ،حينما وجدها بعد حبث طووويل،

أدار مقود السيارة وانطلقا.

***
29

()5

أغلق يوسف هاتفه كي ال يشتت انتباهه عن حنني أي شيء .يف هذه األثناء ،كانت
جتلس صوفيا يف سيارهتا أسفل منزل يوسف ،بعد أن دقت اببه كثيا واتصلت به أكثر،
لكن النتيجة واحدة :عدم الرد.
ما إن جلست حنني داخل السيارة حىت ارتقت إىل مسامعها ،موسيقى "عمر
خيت" ،نظرت ليوسف وهي تشي إىل كاسيت السيارة ،قائلة بشغف :عمر خيت!!
رد بفرح :برافو عليكي ،بتحيب تسمعي له؟!
 حبب؟!  ،أان بعشقه ،وبعزف كل مقطوعاته كمان ،دي ( إمىت الزمان يسمح ايمجيل).
نظر هلا متسائال إبعجاب :بيانو ،بتعزيف بيانو؟!
يف خجل ،هزت رأسها ابإلجياب.
تصاعدت دقات قلبه ،بينما قال عقله :األمر يزداد صعوبه ،مشكله ،انيت مشكله
كبيه اي حنني ،كيف سأخلصه منك،؟!
نظر هلا وقد شردت متاما" ،أخذ يتابع أصابعها الرقيقه وهي تربت بنعومه ورقة على
فستاهنا الناعم ،وكأن أصابع البيانو حتت يديها،
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طوال الطريق ،ظلت شاردة وظل يراقبها يف صمت.
فتح يوسف ابب سيارته مادا يده حلنني لتنزل كأمية من أميات الرواايت ،ملست
أانملها كفه ،والتقت عينامها الالمعتان ،مولدة شرارة البدء لعالقة ما ،بني قلبيهما.
اختار يوسف مكاان هادئ وراقيا ..دخال ،أكثر ما يضايقه ،هذه األعني اليت
تالحقها أينما ذهبت ،كنجمة سينمائية ،تالحقها النظرات ويكثر حوهلا الفضول ،كم
يريد أن خيبئها عن كل العيون ،حاول أن يتجاهل هذا الشعور املزعج ،جلسا ..يبدو
على حنني االرتباك واخلجل.
ما إن جلسا حىت نظر لعينيها مباشرة وقال :حاسك مش مراتحة ،انيت متضايقة
من وجودي يف حياتك؟ ممكن تقويل بصراحة ومش هزعل صدقين.
حنني :ال خالص ،احنا خالص بقينا أصدقاء ،ودي حاجة تسعدين ماتضايقنيش
أبدا.
حييها ،ابتسمت وهي
تداركت احلديث بلباقة كي ال تشعره أن تقربه املفاجئ منها ّ
تنظر للمكان حوهلا وقالت :مكان رائع جدا ،أحييك على اختيارك.
بدأ احلوار بينهما ،كلماهتما يف البداية كانت قليلة ،ولكن جتمع يف طياهتا معاين
كثية ،مالحمهما بدا عليها االرتياح السعادة واالنسجام.
يوسف :عارفة إن دي أول مرة أتعرف على بنت مصرية من ساعة ملا جيت كندا..
اتعرفت على بنات من جنسيات كتي ،لكن أول مرة أحس إين مراتح يف وجودي
وكالمي مع حد كده.
حنني وقد تورد خداها خجال :كده إزاي يعن؟!
كان رده سريعا :انيت مش زيهم ،انيت شبه نفسك ،حالة كده فريدة متميزة.
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ردت :تصدقن لو قولتلك ،وأنت كمان.
 مش حبب اجملامالت ،مش عشان قولتلك انطباعي عنك من املرات القليلةاللي اتكلمنا فيها مع بعض ،حتكمي علي وعلى شخصييت أنت قوليت إن
احنا أصدقاء ،مش كده؟!
هزت حنني رأسها ابإلجياب.
 خالص يبقى املفروض نرفع ما بينّا اجملامالت والتكلف.ابتسمت حنني وقالت :استىن بس ،أان مش صغية على فكرة ،أان عندي  22سنة
وأقدر أعرف الشخصية اللي بتعامل معاها من أي نوع.
عقد يوسف ذراعيه مسندا إايمها على الطاولة ،مقراب عينيه من وجه حنني ،سائال
إايها :قوليلي بقى ،أان من أي نوع؟
رفعت حنني عينيها مث أغلقتهما وهي تتنهد تنهيدة كبية مث فتحت عينيها لتنظر
إىل كف يده وتقول :حاجاتني تقدر حتكم بيهم على الشخص لو قدامك ،وحاجة
واحدة لو أنت مش شايفه ..وصمتت.
نظر هلا لتكمل حديثها متشوقا ملعرفة ما مها الشيئان وما هو الشيء!!
تقويل من وجهة نظرك إيه مها؟!
سألته :تقدر ّ
عاد بظهره على الكرسي واضعا كفيه مضموتني على الطاولة :ممكن أقول العني
أول حاجة.
أشارت له إبصبعها أن واحد ،أخذ يفكر للحظات ،مث عاد ليقول مبتسما :أل مش
عارف الباقي.
قالت وهي تنظر لكفيه :العني واإليد.
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لو أنت قدامي ،حركة وملعة عينيك ،حركة وملسة إيديك ،بتدي إنطباع عن إللي
ممكن يكون بيدور جواك.
أما بقى لو أان مش شايفاك ،نربة صوتك ممكن تقول وتفضح اللي جواك حىت لو
أنت بتقول كالم عكس إحساسك.
شرد يف كلماهتا كاملسحور ،ابتسم مث قال :طيب أان قدامك أهو ،قوليلي بقى عينيه
وإيديه قالولك إيه عن!!
قالت خببث :بسهولة كده ،األول خلين أقولك شرط ،لو الكالم اللي هقوله صح،
شوف هتدفع كام.
قال بتح ّد :ولو غلط؟
 أان راضية حبكمك ،أوكي؟أان.

مازحا :ما أان ممكن أضحك عليكي وأقولك كالمك عن غلط ،وأحكم عليكي
نظرت يف عينيه بثقة :أنت مش بتحب الكذب.
صدمته كلماهتا للحظة ..ال يكره يف حياته شيئا مثل الكذب.
أبني زين وأشوف الودع ،أكمل؟
قالت يف مرح :ها؟ ّ ،
ضحك من قلبه ضحكة عميقة ،يشوهبا القلق.

فقد شعر أهنا خترتقه ،وخترتق قلبه وحياته بسالسة وعذوبة ،كشعاع مشس دافئ
يتسلل عرب جبل من الثلج الشفاف ليذيبه حبنان.
كملي.
مث قال :مش بقولك انيت غيّ ،
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أخذت تكمل حديثها املمتع ،ولسان حاله يقول :كم أان سعيد أنك تتحدثني عن،
وتفكرين ب ،حىت وإن كانت كلماتك خارج نطاق العاطفة.
أخذ ينظر إليها وهي تتكلم ،ولسان قلبه يقول :حتدثي ،حتدثي أكثر؛ فصوتك
الرقيق احلنون الدافئ ،يبعث يف احلياة من جديد.
مل يرد أبدا أن تصمت.
أخربته عن مصر وعن والدهتا اليت فقدهتا وهي ابنة الستة أعوام ،وكيف كان والدها
وال زال هو كل حياهتا وسعادهتا ،وأهنا يف كندا اآلن ملدة شهور فقط يف مهمة ملنصب
جديد تولته حديثا.
أخربها أنه يكربها بثماين سنوات ،وعن والده املصري ووالدته األمريكية اللذين
توفيا بعد انفصال دام سنوات ،وأنه كطبيب قلب له طبيعة سفر وتنقالت كثية سواء
داخل كندا أو خارجها ،ومل يسافر ملصر منذ سنني ويشتاق لزايرهتا جداا.
مل يصمتا حلظة واحدة ،أخذ احلديث بينهما طريقه ذهااب وجميئا ،حىت أثناء تناوهلما
للطعام.
نظرت حنني إىل ساعة يدها ونظرت ليوسف وابتسمت قائلة :اأتخران!! ،أان سعيدة
جبد على ثقتك يف ،عزومتك اجلميلة وحوارك املمتع ،كل يوم هدعي ربنا يوفقك للخي
داميا.
رد قلبه :ليتك تعرفني أنك أنت اخلي الذي أرجوه ،بينما نطق لسانه :ايريت
نكررها كتي ،ومتكونش دي آخر مرة نتقابل ونتكلم فيهاز
قالت برتحاب :إن شاء هللا مش آخر مرة.
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 أقدر أستغل الفرصة دي ،وحبكم إين أعرف أماكن كتي يف البلد هنا الزم تزوريهاقبل ما تسافري ،أماكن الزم تتصوري فيها للذكرى ،امسحيلي أكون مرشدك السياحي،
وصدقين مش هتندمي.
ابتسمت وأمالت شعرها على كتفها حبركة طفولية ،كعالمة على أهنا موافقة.
رد يوسف متهلال :مجيل ،نبدأ من بكرة ،خنلص شغل أكلمك ونتقابل.
هم يوسف واقفا يف محاس ،ظلت تنظر إليه وهو يتجه انحيتها ،وتساؤالت تزاحم
بعضها يف رأسها.
فبالرغم من اهليبة والوقار اللذين حييطانه خارجيا ،رأت يف عينيه فرحة طفل ،عندما
قبلت عرضه عليها!!
وقف يوسف خلفها ممسكا مبعطفها ،ليحيط به كتفيها الصغيين ،متىن لو أن ذراعيه
مها من يفعالن ذلك بدال عن هذا املعطف ،كم حيسده؛ فهو أكثر حظا منه ،قريب
منها حيتضنها ،ومن سيعود معها لبيتها.
خرجا من املطعم ،ومها يضحكان ،ويبدو عليهما أعراض من أصابه العشق.
استأذن يوسف ،حنني أن تنتظره ليأيت ابلسيارة ،وقفت حنني تنتظره على الرصيف،
مل تكن تعلم أن صوفيا تنتظره هي األخرى بعينني تتقدان انرا على الرصيف اآلخر من
الطريق.

***
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أسرعت صوفيا إىل سيارهتا كي ال يلحظها يوسف ،جلست وهي تنظر لنفسها يف
مرآة السيارة بنظرة حادة ،أخذت األفكار يف رأسها تتصارع ،هلذا إذن تغي معي كثيا،
حدثت نفسها بتح ّد قائلة. OK :
يف طريق العودة ،نظر يوسف حلنني وهي شاردة لدرجة أهنا مل تلحظ أحلان "عمر
خيت اليت أدارها خصيصا هلا وليى أانملها ترتاقص مع أنغامها من جديد،
قاطعها قائال :يعن ينفع كده؟
نظرت له يف خوف :يف إيه؟!
 توهنا!!أخذت تنظر بعينني اتئهتني ،خالل النافذه ميينا ويسارا.
أتتها ضحكته بصوت مرتفع ،انيت صدقيت جبد؟!
وضعت كفها على قلبها وزفرت زفرة اطمئنان ،ورمقته بنظرة حتاول أن تكون
شريرة ،قائلة :مااشي ،أنت اللي بدأت.
ضحك اثنية :أان لقيتك بتنامي قلت أصحصحك شوية ،وبعدين هو احنا كل ما
هنتقابل هتسيبين وتنامي ،أول مرة يف القطار ودي اتين مرة.
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ضحكت خبجل ،أان مامنتش ،ميكن بس عشان جو القطار والعربية دايف.
 وال يهمك خدي راحتك على اآلخر ،املهم متكونيش بتسرحي يف حاجةمضايقاكي.
ونظر هلا نظرة جعلت سيال من املشاعر يسري يف جسدها ،فهذه هي املرة األوىل اليت
تالحظ فيها تفاصيل عينيه ،فزرقتهما كانت تلمع بشدة.
أبعدت عينيها عنه مسرعة ،وتداركت ارتباكها قائلة :متهيأيل قربنا صح؟
 ابتسم ،ده على أساس إنك حافظة الطريق. بصراحة ،أول مرة أخرج ابلليل ،فمش عارفة أشوف أي حاجة مميزة من الليبشوفها ابلنهار.
مث أردفت قائلة :ال تكون خاطفن اي يوسف؟! تصدق فكرة وهللا ،أردلك املقلب
بتاعك دلوقيت ،أعيط وأعلّي صويت وأقول إنك خاطفن.
 ضحك ،تصدقي فكرة ،ويرحلوان على مصر احنا االتنني ،واضح إن قلبكأبيض جدا.
 قالت وهي تبحث عن شيء ما يف حقيبتها :متخليش األرواح الشريرة الليجوااي حتطك يف دماغها.
 أل أل خالص ،احنا مش ق ّد أرواحك الشريرة ،مع إين متأكد إهنا هتكون أرواحشريره كيوت جدا.
ما إن وصال حىت نزل يوسف ليفتح هلا ابب السيارة ،وقبل أن تنزل مدت يدها
حنو ميدالية مفاتيحه ،وأخذت خترج منها املفاتيح اخلاصة به وتضعها يف ميدالية أخرى
كانت متسكها يف يدها ،مث مدت يدها له ابمليدالية اجلديدة ،وهي تسأله حبنان أن
يقبلها كهدية بسيطة منها.
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ميدالية من الفضة ،نقش عليها اسم (هللا) ،مل يستطع إال أن يقبلها.
شكرها بشدة ،قائال :مفيش أحلى من كده ،هدية مقبولة ،مث أردف :احنا لسه
على اتفاقنا ،هكلمك بكرة بعد الشغل إن شاء هللا.
تركته متجهة إىل مدخل املنزل ،مث وقفت ولوحت له قائلة :شكرا ،تصبح على
خي ،خلي ابلك على نفسك.
ابتسم وأومأ برأسه قائال :حاضر..
انطلق ابلسيارة وهو يتأمل ميداليته اجلديدة بفرحة وسعادة غامرتني.
أدار زر الكاسيت لتعلو كلمات (علي احلجار -عارفة) واليت هي أيضا من أحلان
حبيبها وحبيب املاليني عمر خيت.
ما إن دخلت حنني املنزل ،حىت وجدت عبي وهي جالسة على األريكة ملتحفة
بشال مسيك ومتسك يف يدها برميوت التلفاز ،كامرأة عجوز.
نظرت هلا حنني وهي تضحك ،قائلة :مساء اخلي اي نيينة!!
متالكت عبي ضحكتها وأشارت بسبابتها على فمها ،وبصوت خافت قالت:
هششش ..وأشارت بيدها األخرى إىل األريكة مشية هلا ابجللوس إىل جوارها.
أشارت هلا حنني بسبابتها أن ال ،مث وضعت كفها على خدها وأغمضت عينيها
مشية هلا أهنا ستنام ،وحبركة أخية أومأت هلا أن يتحداث غدا.
مهت عبي قائمة ،وقالت بصوت مكتوم :وهللا لو ما جييت حتكيلي دلوقيت ،هلعضك
ومش هيهمن ال صوتك وال صحيان خالد.
أسرعت حنني حنوها ،قائلة :خالص ،خالص ،اهدي ،العصبية مش كويسة على
اللي يف سنك اي حاجة ،واحتضنتها وجلستا.
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أثناء حديثهما أتت رسالة على هاتف حنني ،نظرات للشاشة يف نفس اللحظة ،لتعلن
الرسالة عن أن مرسلها هو ،يوسف.
قالت عبي بلهفة :افتحيها بسرعة ،فتحت الرسالة لتجده وقد كتب هلا" :سعيد
جدا مبقابلتنا النهارده ،قبل ما تنامي امسعي دي ،وأرسل هلا رابط أغنية ( ،علي احلجار-
عارفة)".
 حنني ،انيت سرحيت كده ليه؟! مش قولتلك املوضوع يف حاجة ،تصرفاته كلهافيها اهتمام وإعجاب ،شغّلي األغنية يال.
ردت يف شرود ،وهي تنهض :أل ،مش دلوقيت بقى ،أان هنام حلسن خالص مش
قادرة ،الوقت اأتخر والزم أصحى بدري ،تصبحي على خي اي بيوو .وأرسلت هلا
قبلة على كفها يف اهلواء.
ما إن أرسل يوسف الرسالة حلنني ،حىت أخذ عقله يؤنبه ،مل تعد صغيا ملثل هذا
االندفاع وال هذه التصرفات ستكمل عامك اخلامس والثالثني خالل أسابيع ،ال يليق
بك مثل هذه التصرفات الصبيانية ،مث ماذا تراها تف ّكر فيك اآلن؟! وأنت تفرض
نفسك فرضا عليها!!
رد قلبه ابستكانة :قبلت دعوته ،حتدثت وضحكت معه دون تكلف وكان هذا
ابداي عليها وبشدة ،مث أهنا انضجة وهلا من اخلربة يف التعامل مع األشخاص ما يؤهلها
أن تظهر له عدم رغبتها يف وجوده يف حياهتا أبسلوب مناسب ،مث ماذا تعن هذه
امليدالية؟!
ضحك عقله يف سخرية واستهزاء ،معناها أهنا وقعت يف غرامك!!
شعر القلب بغصة مؤملة ،انتشله منها جزئيا اتصال من صوفيا.
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رد عليها يوسف ،أخذت ختربه أهنا اشتاقت له كثيا ،وتقرتح عليه أن أيتيها الليلة.
اعتذر يوسف متعلال أبنه سيخلد للنوم حاال ألنه مرتبط بعمليات يف املستشفى يف
الصباح الباكر ،أردفت تطلب منه أن يتقابال أو أتتيه بعد العمل ،لكنه طلب منها يف
متلل أن ترتك القرار للغد ليى كيف سيسي يومه.
رفعت حاجبيها يف استعالء ،حسنا يوسف ،أنت من ستضطرين للحرب الباردة.
بدلت حنني مالبسها وأمسكت أبوراق رمسها الكبية ،أسندت بواحدة منهن فارغة
على الطاولة املقابلة ملوقد اخلشب ،تريد أن ترسم شيئا ما ،تركت فـرش الرسم على
الطاولة ،جلست على الكرسي اهلزاز ،أمسكت بدفرت خواطرها وهي تتأرجح ،تريد أن
تعرب عنه ،ولكن هو شيء ال
تكتب شيئا ما ..مث تركته ..شيء ما بداخلها تريد أن ّ
يرسم وال يكتب.
وضعت مساعات أذهنا املوصولة هباتفها وأدارت ،ما أهداه إايها ،أغمضت عينيها،
مل تعد تشعر ما الذي يؤرجحها ،اهتزاز الكرسي ،أم ارجتاف قلبها!!
فتحت عينها لرتى الشمس وقد مدت خيوطها عرب انفذة غرفتها ،هل كان حلما؟!
أمسكت هاتفها لتفتح الرسائل وترى امسه مضيئا يف قائمة رسائلها ،لتقرأ رسالته
عدة مرات.
تلك البداايت اجلميلة ،أيقظت بداخلها ذكرايت حزينة ،حتاول بكل ما أوتيت من
تفاؤل ومحاس أن تتناساها.
رن هاتفها ،وإذا بوالدها يتصل ..تنفست بعمق ،حىت ال يشعر من صوهتا احلزن
أو القلق.
 آلو.. عاملة إيه حبيبيت؟40

 احلمد هلل ،طمن عليك ،وحشتن قوووي. انيت أكرت ،عاملة إيه يف البلد والشغل؟ بدعيلك ربنا يوفقك ويكون جنبكداميا.
 تسلملي ايرب ،كله ماشي متام ،عبي وخالد مش خملين عايزة أي حاجة ،والحاسة إين يف غربة أصال.
 احلمد هلل ،طيب ماختليكي عندهم ،مفيش داعي من موضوع سكن الشغل الليلوحدك ده!
 هشوف اي اباب ،املشكلة إن البيت بعيد عن الشغل جدا وده بيهقن ،وبعدينأان مش عايزة أكون محل عليهم ،خصوصا إهنم مش بيخلوين أجيب أو أعمل أي
حاجة يف البيت.
مطمن أكرت إنك معاهم ووسطهم ،عموما
 ماشي حبيبيت اللي تشوفيه ،أان بس ّربنا خيليكم لبعض ،سلميلي عليهم كتي وخدي ابلك من نفسك.
 حاضر اي حبييب وأنت كمان ،ماتنساش اتخد األدوية وبالش سهر ،أوكي.. يف حفظ هللا اي بنيت. مع السالمة.أغلقت اخلط وأغلقت معه عينيها ،لتفر منها دمعات حارة.
كان نفسي أكون سبب يف سعادتك أكرت من كده ،ماكانش نفسي تفضل قلقان
علي على طول.
أاتها صوت عبي اخلافت وهي تقرع الباب :حنني ،حنني..
مسحت دموعها مسرعة ،وتوجهت حنو الباب لتفتحه.
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أمسكت عبي بوجنة حنني ،صباح اخلي اي قطة ،أان قلت هرتوح عليكي نومة،
اأتخريت.
أخذت تتفحص مالحمها :مالك؟! انيت تعبانة؟
 أل ،أل ،أان بس كسالنة شوية ،انزيل انيت ،هاخد شاور وأحصلك.بعيت ليوسف أي حاجة تزعله،
نظرت هلا عبي قائلة يف قلق :حنني إوعي تكوين ّ
ادي نفسك فرصة
عارفاكي ،كل ما حد حياول يقرب منك تبعديه ،عشان خاطري ّ
املرة دي ،أان شايفة الراجل مفيهوش أي حاجة تتحججي بيها.
يف حنق ونفاد صرب :عبي ممكن نقفل الكالم يف املوضوع ده ،يوسف صديق ،جمرد
صديق!!
وكأنه يسمع حوارمها عنه ،وجدت امسه يظهر على شاشة هاتفها متصال!!

***
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ضغطت على زر إلغاء املكاملة ،رمقتها عبي بنظرة لوم وهي خترج من الغرفة قائلة:
براحتك ،بس اللي انيت بتعمليه ده غلط على فكرة ،أان مش هتكلم معاكي يف املوضوع
ده اتين.
أغلقت الباب وراءها يف غضب.
ارمتت حنني على السرير وهي ختبئ وجهها بكفيها ودموعها تنهمر بغزارة ،ال أحد
يشعر ب وال بقليب ،أعلم أهنم حيبونن وخيافون علي ،ويتمنون يل اخلي ،ولكن ال أريد
غيهم يف حيايت ،ال أريد حبا؛ فقد ذقته من قبل.
أريد لعالقايت خلود وطهارة الصداقة ،ال عذاابت احلب واالمتالك والغية والشك
والغريزة ،الصداقة هي اثين أنبل وأطهر شعور خلقه هللا يف قلوبنا بعد األمومة ،احلب
جزء من الصداقة ،وأنت خي من يعرف هذا اي صديقيت.
هنضت وهي متسح دموعها ،وهي تعلم أن عبي ستغفر هلا؛ فمجرد أن حتتضنها
ستعاتبها وانتهى األمر.
وهي تلملم أغراضها وترتب نفسها للنزول ،رن هاتفها ..يوسف مرة أخرى ،نظمت
أنفاسها ،وردت هبدوء:
43

أاتها صوته قائال" :صباح اخلي،
وهي حتاول أن تبتسم ،صباح النور،
 منيت كويس؟ احلقيقة مش أوي ،مش عارفة كسالنة ليه النهارده!! فطريت؟ لسه أهو جبهز يف حاجيت وهنزل أفطر ،أنت يف الشغل؟وهو يداعب ميداليتها الفضية :أل لسه أان يف العربية ،حتيب أع ّدي عليكي نفطر يف
وصلك؟
الطريق وأ ّ
صمتت لثوان وهي تغالب قلبها الذي بدأ يتحرك ،وعقلها القائل صديق مهتم
بصديقته ،رجل شهم يهتم ألمر فتاة يف بلد غريب ،ال تعطي األمور أكرب من حجمها!!
 ها؟! قوليت إيه؟خاهنا لساهنا وقالت :أوكي ،ماشي..
رد فرحا وهو يعتدل يف جلسته مديرا السيارة :متام ،أان يف الطريق مش هتأخر.
أغلقت اخلط ،واجتهت للمرآة تنظر لنفسها وهي تلوي شفتيها يف استغراب ،قائلة:
بعدين معاكي؟! خالص بقى اللي حصل حصل ،أهي فرصة أنزل أصاحل عبي.
كان الطريق يطوى حتت عجالت سيارة يوسف املسرعة ،وكأنه يرى الطرق والناس
أبلوان أكثر زهوا ..شيء ما جعل من صدره واسعا وكأنه امتلك الدنيا.
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بعد أن جتهزت حنني ،نزلت لرتى عبي وهي حتضر الفطور حباجبني معقودين،
احتضنتها من اخللف وطبعت على خدها قبلة حنونة ،ومهست هلا :ماتعمليش حساب
يف الفطار.
رمقتها عبي بنظرة قلق ،فقد خيل هلا أهنا ما زالت غاضبة منها.
فهمت حنني ختوفها فأسرعت تقرتب من أذهنا مرة أخرى هامسة يف هدوء:
 هفطر مع يوسف ..وتوهجت وجنتيها حبمرة شديدة.استدارت هلا عبي وهي تنظر هلا بعينني متسعتني من السعادة ،وهي هتز رأسها
ابإلجياب وكأهنا تستجديها أن جتيب بنعم :بتتكلمي جبد؟!
هزت حنني رأسها خبجل :جبد.
إدي نفسك وإديله
احتضنتها عبي :أيوة كده ..مث نظرت هلا :أيوة كده حبيبيت ّ
فرصة.
أغمضت حنني عينيها مطمئنة إايها :حاضر.
وصل يوسف ،وما إن خرجت له حنني ،حىت تالقت أعينهما ،عينه اليت تقطر
اهتماما ،وعينها اخلجولة.
جلست إىل جواره ،نظر هلا ،مد يده هلا مصافحا ،ولكن هذه املرة ،كانت شفاهه
هي اليت تصافح كفها.
ارجتف جسدها ،شعر ابرتعاشة أصابعها يف يديه ،رفع عينه انظرا إليها ،قائال :ممكن
تتطمنيلي؟
سحبت يدها من كفه ،وأخذت تفرك كفيها ببعضهما من الربد ،فقد شعرت فجأة
أن الصيف زار وجنتيها حبرارته ،وما زال الشتاء قابعا يف أطرافها.
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ظل انظرا إليها ،شعر بقلبه يلومه على نظرة اخلوف اليت رآها يف عينيها ،قال حماوال
بث الطمأنينة فيها :حنني ،ردي علي ،ممكن تثقي يف؟
نظرت يف عينيه مباشرة برباءة طفلة حائرة ،وقالت :ليه؟!
 ماختافيش من كده ،أان حمتاج لك ،حمتاج واحدة زيك تكون يف حيايت. مبعىن إيه واحدة زيي؟! حد أثق فيه ،أتكلم معاه براحيت ،آخد رأيه.مث أردف قائال :حنني أان اتربيت يف بيت مفكك أسراي ،أمي ماكانش ليها أي دور
يف حيايت ،ووالدي هللا يرمحه ،كان مشغول بتكوين اسم ومستقبل يل وله ،أان احتملت
مسؤولية نفسي من بدري جدا ،عندي أصدقاء كتي ،لكن كل واحد يف حياته
وانشغاالته ،فامهاين؟
 متام ،أان قولتلك قبل كده ،احنا أصدقاء ،تقدر تثق يف ،واتخد رأيي يف أيحاجة.
 وانيت؟! أان إيه؟! هتثقي يف ،هتحتاجي تتكلمي معااي ،وتعتربين صديق فعال وحتكيلي عن كلحاجه بتفرحك أو بتزعلك؟!
أبعدت نظرها عنه ،وشردت للحظات ..ورطة أنت من وضعت نفسك يف هذه
الورطة حني قبلت دعوته!!
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من ،ومقدر إن حياتك فيها أصدقاء كتي،
أردف حينها :أان مق ّدر إن انيت متفاجأة ّ
من ،وبالش جتاوبين دلوقيت،
لكن أان مفتقد ده يف حيايت ،عشان كده اعتربيه طلب ّ
حقك اتخدي وقت تفكري.
شعرت أهنا جعلته يستجديها ،وهذا ليس من اللباقة واألدب ،عادت لتنظر له
اببتسامة ،قائلة :من غي ما أفكر طبعا ،شرف يل إننا نكون أصدقاء ،نتكلم مع بعض
أحكيلك وحتكيلي ،أي وقت ،أنت إنسان حمرتم وأكيد حمل ثقة.
نظر هلا يوسف ،وكاد حيتضنها من سعادته بكالمها ،وشعرت هي أنه ابلفعل
احتضنها بنظراته ،قالت يف نفسها ،ما أراه يف عينيك ليس بصداقة يوسف ،ولكن
دعن أان من أضع احلدود؛ فطاملا زمام األمور يف يدي فال قلق.
 قوليلي بقى ،حتيب تفطري إيه؟ أي حاجة ،املهم معاها قهوة ،وبسرعة عشان مش عايزين نتأخر عن شغلنا ،ايدكتور.
انطلق هبا ليتناوال فطورمها سريعا يف السيارة ،ومها يف طريقهما ،مر على املشفى
الذي يعمل به ،وأشار معرفا إايها مبقر عمله.
ها هي شركتها ،نزلت وأغلقت ابب السيارة مث نظرت له عرب النافذة وهي تبتسم
قائلة :حيايت زادت شخص مميز جدا ،شكرا.
شعر أنه يريد أن ينزل ليحملها ويعيدها اىل جواره مرة أخرى ،وخيتفي هبا يف مكان
ال يوجد به سوامها.
ابتسم وقال :هتصل بيكي يف أي وقت ،ردي علي على طول.
خفضت رأسها وهي تبتسم يف خجل :أوكي ،ابي.
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 مع السالمة ،خدي ابلك من نفسك. أنت كمان.غاب كل منهما عن عني اآلخر ،ولكن مل يغب عن تفكيه.
"ميكنك أن تعود ب إىل املنزل اآلن" ،هبذه الكلمات خاطبت صوفيا سائق السيارة
اليت استأجرهتا خصيصا لرتاقب حبيبها املسحور بسحر هذه الشرقية!!

***
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أخذ يفكر يف هذا الكم من اخلوف الذي رآه يف عينيها ،شعر ابالستياء من نفسه ألنه
اقتحم مشاعرها فجأة وجعلها ختافه.
ه ّدئ من نفسه قائال :سأصحح األوضاع ،لن أكون سببا يف خوفها أو حزهنا يف
يوم من األايم.
مل يفارق يوسف تفكيها منذ تركها يف الصباح ،مر زمن طويل مل تشعر فيه ابجنذاب
حنو أي شخص ،كما جعلها تفعل يف اليومني الفائتني.
أصبح حياصر تفكيها وقلبها ،حىت إن هذا األخي أخربها أهنا ستحبه إذا تركته بال
قيود ،قاهلا صراحة :ال ميكن إال أن حتبيه!!
لطاملا آمنت أن مفاتيح العالقات ودفة قيادهتا ،يف يد املرأة.
حدثت نفسها :حسنا ،اكبحي زمام قلبك ،وال ترتكي اندفاعه حنوك أيخذك إىل
حيث نقطة الالرجعة ،أنت لست مستعدة جلرح وأمل جديدين.
مل خيرجها من دوامة التفكي ،سوى خرب تسلمها للشقة اخلاصة هبا يف الغد؛ فقد
أخذت ترتب كيف سيسي يومها ومن سيتسلم العمل بدال عنها يف هذا اليوم ،حىت
يتسىن هلا ترتيب وشراء كل ما يلزمها.
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طوال اليوم كان يغالب رغبته امللحة يف االتصال هبا ،غادر عمله دون أن يهاتفها،
ولكنها خرجت من الشركة لتجده أمامها ينتظرها يف السيارة ،وما إن رآها خترج،
ووقفت متفاجئة للحظات ،أشار هلا أن تعايل!!
اجتهت حنوه كاملنومة مغناطيسيا ،فتحت ابب السيارة ،وقالت يف استغراب :أنت
مستنين؟!
هز رأسه وهو ينظر هلا حبنان؛ فقد رأى لون أنفها وشفتيها وقد قارب الدم أن
يهرب منهما ،مث قال :اركيب ،بسرعة.
ما إن ركبت حىت نظرت له ابمتنان :جبد كده كتي مش معقولة هتتعب نفسك،
أنت كفاية وصلتن الصبح ،الطريق طويل.
قاطعها :ومني قالك إين هروحك دلوقيت؟!
ضحكت قائلة :يوسف بطل بقى ،جبد أان مش هروح يف مكان النهارده ،خليها
يوم اتين.
هز رأسه ابلنفي :هنبدأ النهارده .وهو ينزل مكبح السيارة.
ضحكت حنني بصوت عال وهي تقول يف دالل :يوووسف.
انطلق مسرعا كفارس خطف أميته على حصانه األبيض وركض.
 يوسف كده عبي هتقلق علي.طمنيها وقوليلها إن انيت معااي ،ومش هأ ّخرك متقلقيش،
 بسيطة ،اتصلي ّبينما كانت خترج هاتفها لتخرب عبي ،سألته :طيب احنا راحيني فني؟!
نظر هلا وابتسم :مكان هيعجبك قوووي.
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 بيو عاملة إيه حبيبيت؟ آه خلصت ،بس هتأخر شوية ،أان مع يوسف ،آه كانمستنين ،مش هتأخر أوكي؟
مهس يوسف هلا لتخربها أن ال تنتظرها على العشاء.
أشارت له بسبابتها أن ال كي ال تسمعه عبي.
ما إن أغلقت اهلاتف حىت نظرت له ،ونظر هلا يف نفس اللحظة ،قالت :أل ،وقال:
هيحصل ،يف نفس اللحظة ،وانفجرا ضاحكني.
 يوسف متزعّلنيش منك بقى. احنا وصلنا خالص.نظرت لرتى حبية رائعة اجلمال حماطة مبا يشبه أسوار الكورنيش يف مصر ،وهو
يفتح هلا ابب السيارة ،غمز هلا بعينه قائال :إيه رأيك؟
 واااو!!..زاد من روعة املكان ،قرص الشمس الذي كان يشق طريقه للغروب.
أخرج يوسف هاتفه ،وقال يف محاس.First one :
مل تبتسم حنني ،فقد كانت سارحة يف كل شيء ،مل تستطع أن تستوعب كل هذه
األحداث املتالحقة ،أحست بدوار خفيف ،أمسكت برأسها وبدأت تتمايل ،أسرع
يوسف حنوها ،ليمسك خبصرها يف قلق.
 حنني ،مالك،؟! -داخية.
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أمسك بيدها وتوجه هبا انحية إحدى الطاوالت ،وأجلسها وجلس على إحدى
ركبتيه أمامها ،انظرا هلا يف قلق ،وهو يزيح خصالت شعرها من على جبهتها ،واضعا
إايها خلف أذهنا.
حاسة إبيه؟
 قوليلي ّتنفست بعمق وهي تطمئنه :أان كويسة.
نظر يف عمق عينيها قائال :أكيد؟
هزت رأسها مبتسمة :أان بس من وقت ما جيت من السفر مش بنام كويس.
ابتسم بقلق :وشكلك مش بتاكلي كمان كويس ،هنتعشى بسرعة وأروحك
تراتحي ،أوكي؟
 أوكي..وهو ينهض ليجلس إىل جوارها :هو مينفعش اتخدي أجازة من الشغل يومني؟
 نسيت أقولك ،أان بكره هستلم الشقه بتاعيت.ابتسم قائال بسعادة :مربرووك ،هساعدك طبعا ،شويف كل اللي انيت حمتاجاه ،وأان
معاكي.
 أل ماتشغلش نفسك ،عبي وخالد هيكونوا معااي.مهس مبتسما :أان كمان معاكي ،وبسط ك ّفه هلا كي تضع يدها بداخله.
مل جتد نفسها إال وهي تضع أصابعها داخل كفه ،وكأمنا تبادال األيدي؛ فقد كانت
يداه دافئتني للغاية هذه املرة بينما كانت أصابعها تضاهي اجلليد برودة.
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أمسك بيدها األخرى ليدفئهما بني كفيه ،وقال هلا :ممكن أوعدك وتوعدين حباجة؟
حاولت أن خترج كفيها من بني يديه هبدوء ،ولكنه تشبث هبما برفق.
من ،صح؟
 انيت لسه خايفة ّملح يف عينيها التماعة دمعة ،أسرع قائال :أان ما صدقت لقيتك ،أرجوكي
ماتبعديش.
تركها خترج يديها من بني يديه بنعومة ،ليتبادال األدوار ،أخذت أانملها الصغية
تتحسس أوردة كفه البارزة ومتسح عليها حبنان وهي تقول :األصحاب مش بيبعدوا
عن بعض أبدا.
 -توعدين؟

***
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قالت وهي تنظر يف عينيه :يوسف ،أنت لسه متعرفنيش ويف حاجات كتي يف حيايت
أنت متعرفهاش،
قاطعها قائال :انيت يف حد يف حياتك؟!
 السؤال ده بتسأهلويل بصفتنا أصدقاء؟!نظر يف عينيها وهز رأسه ابإلجياب ،وكأن لسانه ال يريد أن ينطق كذاب.
 أل مفيش حد يف حيايت ،بس عندي أصدقاء كتي طبعا. وأان حابب وعاوز أكون واحد منهم ،بصي اي حنني ،أان هحكيلك كل حاجةعن بصراحة ومش هخيب عنك حاجة ،عشان ملا أطلب رأيك يف أي موضوع بعد كده
تبقي فامهة أان مني وبفكر إزاي ،فهماين؟!
هزت رأسها ،أن نعم.
 بس كل اللي طالبه منك إين أأتكد إنك عايزاين يف حياتك ،على األقل كصديق،تثقي يف ،تطمن معااي ،حتكيلي عن كل حاجة يف أي وقت.
أغمضت عينيها يف إعياء وهي تعلم أن هناك ما لن تستطيع إخباره به!!
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مث أردفت قائلة :أكيد ،أنت إنسان حمرتم جدا وشرف يل إننا نكون أصدقاء،
وأوعدك إين هكون عند ثقتك يف ،زي ما أان متأكدة إنك هتكون صديق مبعىن الكلمة.
بعد أن تناوال العشاء واطمأن عليها ،ركبت السيارة إىل جواره ،ابتسم وهو ينظر
إليها ،وقال :أان املرة دي اللي هطلب منك إنك تنامي.
ضحكت يف خجل ،فأردف قائال :جبد وهللا مش هبزر ،غمضي عينك الطريق لسه
طويل .قال ذلك وهو يضغط على زر إرجاع ظهر كرسيها للخلف لتصبح شبه انئمة:
ملا نوصل هصحيكي.
مل جتادله كثيا وأومأت ابملوافقة؛ فقد كانت منهكة جسداي ونفسيا إىل أبعد احلدود،
وأغمضت عينيها.
ما إن وصال حىت أخذ يتأملها قبل أن يوقظها ،طفلة ،شعر أهنا أصبحت مسؤولة
منه ،ال يريد أن يرتكها ،شعر أهنا ختصه ،يريدها معه أمية بيته.
مد يده لتالمس كفها وهبدوء ضغط على أانملها ،لتفتح عينيها اببتسامة ،وهو
يضغط على زر الكرسي ليعود معتدال كما كان ،وهي تعتدل جالسة ،قالت :جبد مش
عارفة إيه اللي بيحصلّي وأان معاك ،املوضوع فيه بنج.
ضحك وهو ينظر إليها :طبعا اي بنيت مش دكتور.
 تعبتك معااي.مطمن عليكي ،حاويل تراتحي ،وهكلمك بكرة
 وال يهمك ،أان عايز بس أكون ّعشان نتفق هنعمل إيه خبصوص الشقة ،أوكي؟
 أوكي ،تصبح على خي. وأنت من أهل اخلي ،سالمي لعبي وخالد.55

 حاضر ،ابي.غادرت دفء السيارة لتجابه برودة اجلو يف اخلارج ،بينما شعر هو ابلربد يسري
يف أوصاله ما إن تركته!!
كان اعرتافها له بعدم وجود حب يف حياهتا مبثابة أمل جديد ،وكأن الدنيا اتسعت
وأصبحت أمجل يف عينيه ،عاد إىل املنزل سعيدا بلقائها ،صوهتا نظراهتا ما زالت حتلق
يف فكره ،استسلم لنوم عميق ،وكأن ثقل جبل أزيح من على صدره.
نظرت له وابتسمت ،خطت خطوات حنوه ،أمسكت بكفه وقبلته ،هكذا رآها يف
منامه.
استيقظ وكله حنني وشوق إليها ،يريد أن يراها اآلن ،أن يسمع صوهتا ،أريد أن
تكوين معي ،أن تكوين يل ،مل يعرف كيف يطفئ شوقه هلا ،الوقت متأخر وال يريد
إيقاظها .أخذ ورقة وقلم وكتب ،وكأهنا تراه وتسمعه.
" أحبك وأرغب بك كثيا..
أحبك إىل احلد الذي أعرف ،وحد ما أجهل بعد..
أرغب بك عقال وجنوان..
أرغب بك كماال ونقصا..
أرغب بك كما أنت..
كلما اقرتبت منك أدركت صدق مشاعري جتاهك ،تستحقني قليب وامسي جبدارة..
بل إنك تستحقني ما هو أمجل.
كيف سأحتمل عدم رؤيتك أو مساع صوتك كل يوم ،أصبحت يف حيايت كاملاء
واهلواء!!
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دخلت حنني املنزل لتجد خالد وعبي جيلسان إىل طاولة الطعام ،حيتهما ،وأخذت
طريقها إىل الطابق العلوي حيث غرفتها ..مل تكن تريد احلديث.
جاءها صوت عبي :مش هتتعشي معاان ،وال أطلعلك األكل؟
نظرت حنني هلما من بني األعمدة اخلشبية للسلّم ،قائلة :ال ماتتعبيش نفسك أان
اتعشيت.
نظر هلا خالد متسائال :مع يوسف؟!
نظرت حنني لعبي؛ فقد فهمت أن حديثا ما دار بينهما عنها وعن يوسف.
 آه ،صحيح أان هستلم شقيت بكرة ،أان عارفة اي خالد عشان شغلك صعبتكون معااي طول اليوم ،عبي هتكون معااي ،ويوسف كمان عرض علي املساعدة عشان
املستشفى اللي بيشتغل فيها قريبه يل.
رمق خالد ،عبي بنظرة مل ترتح هلا حنني ،نظرت هلما ابستغراب :هو يف حاجة؟!
ابتسمت عبي يف فرحة ،وقالت :كان يف خرب مجيل كنت عاملهولك مفاجأة.
و هي تنزل مهرولة من على السلم ،بصوت يرتعش من الفرحة وقلب يكاد يتوقف،
عيناها معلقتان بعين عبي :لو إللي يف ابيل جبد أان ممكن...
بدأت مالمح عبي وخالد يكسوها الضباب ،وصوهتما يتالشى من أذهنا ابلتدريج،
وغابت عن الوعي.
مل تفق إال على برودة كف عبي وهي تربت على وجنتيها ،ورائحة عطرها الن ّفاذة
اليت حتيط أبنفاسها ،كانت عبي جتلس إىل جوارها تنظر إليها ابكية:
 كده اي حنني ،كنت مهوت من القلق عليكي.57

أخذت حنني حتاول االعتدال يف جلستها على السرير ،أسرع خالد بوضع وسادة
خلف ظهرها لتستطيع اجللوس ،وهو يقول :يعن ينفع ابن أو بنت أختك يتخضوا
عليكي كده؟!
تعلقت حنني يف رقبة عبي ،كطفل صغي وأجهشت يف بكاء شديد ،وهي تقول:
مش قولتلك ،أان كنت حاسة إنه قريب ،قليب كان بيقويل كده ،وأان بصدقه.
نظرت هلا عبي حبنان شديد ،وقالـت :وأان بثق يف قلبك وأحاسيسك ،بس انيت
برضو هتفضلي بنيت الكبية.
 طبعا ،اي ماما عبي ..وقبّلتها ..أحلى وأحن ماما يف الدنياضحكت وقالت :هم كلمتني األفالم العرب بس الزم أقوهلم ،مفيش حركة كتي،
اتكلي كويس واتخدي ابلك من نفسك جدا ،اتفقنا.
 أطمئن عليكي يف الشقة اجلديدة بعدين نشوف املوضوع ده ،رغم إين مشعيزاكي تسيبين أبدا.
 أل ،أل ،انيت مش هتتحركي من هنا ،أان هتصرف متفكريش إال يف نفسك ويفالنونو .وأشارت إىل بطنها ..خالد أان جبد مش عايزة حاجه خليك معاها ،وأان هكلم
يوسف هو بصراحة عرض عليه أكرت من مرة.
قال خالد موجها حديثه حلنني :إيه احلكاية؟! أان هبدأ أغي على فكرة ،عبي بتقويل
إنه إنسان حمرتم جدا من كالمك عنه معاها ومهتم بيكي قووي.
هزت رأسها يف خجل ،وهي تنظر لعبي مث خلالد :احلقيقة إنسان حمرتم ،وفعال مهتم
قوي قوي.
اقرتب خالد من عبي ووضع يده على كتفها قائال :إيه رأيك نسيبك تراتحي
دلوقيت ،والصبح على الفطار نكمل كالمنا؟!
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قالت عبي :هجيبلك كباية لنب دايف األول.
أمسكت حنني بيدها وقالت :ممكن ماتشغليش نفسك ب ،أان كويسة ،ولو
احتجت أي حاجة هعملها لنفسي ،لو بتحبين جبد يال انزيل مع خالد.
 طيب لو احتجيت أي حاجة هتندهيلي؟! طبعا.أخذت ترتب وسادهتا للنوم وقالت :ألف مربوك ،آسفة إين خضتكم علي ،تصبحوا
على خي ،ولوحت هلم بكفها.
خرجا من الغرفة وما إن أغلقا الباب ،حىت جلست حنني يف سريرها ..هل أحلم،
اي له من يوم طويل مليء ابألحداث ..وكان أمجلها هذا األخي ،خرب انتظرته منذ
سنني ،احلمد هلل.
وجدت نفسها تقف على حافة مكان شاهق االرتفاع ،رأت يوسف يقف أمامها،
معطيا إايها ظهره ،شعرت أهنا ستسقط ،مدت يدها انحية يوسف وهي تناديه:
يوسف ..يوسف ..وما إن استدار هلا مادا يده حنوها حىت زلت قدمها لتسقط!!
استيقظت من النوم مفزوعة على شهيق خرج من أعماق جسدها ،تكاد ضرابت
قلبها تسمع يف أرجاء الغرفة ،وضعت كفيها بني خصالت شعرها ممسكة برأسها ،أعوذ
ابهلل من الشيطان الرجيم.
نظرت إىل الساعة وإذا هبا ما زالت الرابعة فجرا..
قامت من سريرها ،مازالت تشعر أهنا ليست على ما يرام ،ترتنح قليال ،لفت
جسدها بشاهلا الصويف ،وجلست أمام املدفأة ،تتأمل ألسنة اللهب ،خاطبتها قائلة:
حاسه بيكي قووي!!
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كانت دائما ما تتحدث للجمادات ،كانت تؤمن أن حىت اجلماد يسمع ويتكلم
يفرح ويتأمل مثلنا متاما ،ولكن حنن من ال نفقهم.
أمسكت بفرش الرسم وأخذت متزج األلوان وترسم لوحة ملا رأته اليوم عند البحية
مع يوسف.
يف الصباح الباكر ،استيقظ يوسف على قرع الباب بشكل متواصل مزعج ،فتح
الباب ليجد صوفيا تلقي عليه حتية الصباح وهي متسك بيدها العديد من احلقائب،
خمربة إايه أن يتجهز للفطور معها.
كان ابلكاد يستطيع أن يفتح عينيه ،وهو يرتكها متجها إىل غرفته ،أخربها يف ضجر
أنه ليس جبائع ويريد أن يكمل نومه؛ فقد سهر كثيا ليلة أمس.
أمسكت بذراعه ،مبعدة إايه من طريق غرفة نومه ،لتدخل قبله إليها لتنظر هل من
امرأة عنده أم ال!!
اتسعت عينا يوسف من الغضب ،وحتدث معها بلهجة حادة ،إنه مل يعد يتحمل
طريقتها يف التعامل معه ،ومن األفضل أن يبتعدا عن بعضهما لفرتة ،ليستطيع كل
منهما تقييم العالقة ،وخيتربا جدية مشاعرمها انحية بعضهما؛ فقد وصال لطريق
مسدود.
يف طريقها للخروج أطاحت بكل ما كان على طاولة الطعام ،وعلى صوهتا وهي
هتدده أن سيندم على طريقة تعامله معها!!

***
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استغلت حنني فرصة استيقاظها ابكرا ،وقبل أن تستيقظ عبي نزلت لتحضر هي
الفطور.
استيقظت عبي لتجدها منهمكة يف املطبخ ،وقفت لرتاقبها دون أن تشعر ،حنني اي
قطعة سكر ،من توجدين يف حياته ،حبيبيت ..صديقيت ..أخيت وابنيت.
كم عاان قلبك الصغي والزال..
رأهتا تسعل سعالت صغية متتالية ،أمسكت رأسها وجلست على الكرسي،
أسرعت إليها.
 صباح اخلي حبيبيت ،عاملة إيه النهارده؟ شكلك تعبان قووي.وضعت يدها على جبهتها ،وقالت يف فزع :انيت سخنة جدا اي حنني ،احنا مش
اتفقنا ملا حتسي إنك تعبانة تقوليلي.
أخذت من يدها ما كانت تعمل ،وساعدهتا على النهوض :تعايل معااي على فوق،
مفيش شغل النهارده ،الزم تكشفي ،انيت مولّعة انر.
قاطعتها حنني :أل مش هينفع ،أان الزم ،أخلص ترتيب الشقة النهارده ،أان هاخد
أي مسكن وخافض للحرارة وهكون كويسة.
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 ماتعصبنيش عليكي اي حنني ،انيت جسمك بيتعش ،مش هيجرى حاجة لوموضوع الشقة اأتجل يوم وال يومني.
 عشان خاطري اي عبي ،هاتيلي أي مسكن وأوعدك لو تعبت ،هروح على طول.ما إن وصلتا غرفة حنني ،حىت أمسكت عبي هباتف حنني وقالت يف حت ّد :بصي
بقى ،مفيش نزول يعن مفيش نزول ،وهللا اتصل بيوسف أعرفه وهو دكتور يتصرف
معاكي بقى.
أمسكت حنني اهلاتف من بني يديها قائلة :عبي بالش كده ،أان مش عايزاه جيي
كل يوم ،أان أصال موضوع التوصيالت ده مضايقن.
وهي تعطيها قرص الدواء :خالص يبقى تراتحي ،مفيش نزول النهارده وآخر النهار
ننزل عشان تكشفي.
وهي تبتلع قرص الدواء ،أخذت عبي تدثر حنني يف سريرها :أان هنزل أكمل
الفطار وأجبلك معاه حاجة دافية تشربيها.
 بالش أكل ،ممكن أشرب حاجة بس.استدارت عبي لتخرج من الغرفة ،لتجد اللوحة الرائعة اليت رمستها حنني ،أشارت
هلا ابنبهار:
 إيه اجلمااال ده!!ابتسمت حنني وهي تتسائءل :حلوة؟!
 حلوة إيه ،دي روووعة ،ماتقوليش إن ده املكان اللي كنتوا فيه امبارح؟!هزت حنني رأسها أن نعم..
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غمزت هلا عبي وهي تضحك :كده الصورة وضحت خاالص ،ألف سالمة عليكي
وعليه.
كان جبوار حنني على الطاولة اجملاورة لسريرها كرة صغية من املطاط ،تنفس هبا
توترها حينما تكون متوترة ،أمسكت هبا ،وألقتها مازحة على عبي "برررة"،
ضحكا ،ما إن خرجت عبي من الغرفة حىت ألقت حنني برأسها الثقيل املتعب على
الوسادة ،أمسكت برأسها لتقول بصوت متعب" :آآآه اي راسي" ،يبدو أن قرص
الدواء بدأ مفعوله يسري يف رأسها جمربا جفنيها على النوم.
صعدت عبي ابلفطور هلا بعد دقائق لتجدها وقد خلدت للنوم ،أثناء تغطيتها،
وجدت هاتف حنني يرن ،نظرت لتجده يوسف ،انتهزت هذه الفرصة ،أغلقت الصوت
مسرعة كي ال يوقظ حنني ،أخذت اهلاتف وخرجت على أطراف أصابعها لرتد هي.
 صباح اخلي. صباح النور يوسف ،أان عبي.تنبهت للقلق الذي بدا يف صوته بشدة!!
 عبي ..خي يف حاجة حنني فني؟! أان كنت عايزة أكلمك ،لكن هي رفضت. إيه اللي حصل،؟! بعد ما رجعت إمبارح ،داخت جامد وأغمى عليها ،النهارده الصبح حرارهتاعالية جدا وتعبانة ،ومصرة تنزل عشان تشوف الشقة.
 هي فني طيب؟! أان اديتها مس ّكن وانمت.63

 أان جاي ،مسافة الطريق.من!!
 لو عرفت إين كلمتك ،هتزعل ّ ماتقلقيش أان هتصرف.جهز يوسف حقيبته الطبية ،ونزل مسرعا لسيارته.
ما إن ملس ميداليتها ،حىت شعر بقلبه ينتفض قلقا عليها بشكل متزايد،
قاد سيارته كمجنون ،يصارع الزمن ليصل إليها ،أخذ حقيبة الكشف خاصته ،قدماه
كانتا تتخطى الدرجتني والثالثة من السلم ،وها هو أمام ابب منزل خالد ،ضغط
اجلرس ،حاول هتدئة أنفاسه املتالحقة ،ولكن بال جدوى خائف عليها كثيا ..فتحت
عبي الباب له  ..عبي ابد عليها القلق :أهال يوسف.
قال مسرعا :هستأذنك أشوفها بسرعة.
 حاضر حاضر.أشارت له على السلم ،وهو يصعد بسرعة ،قال :على فكره داخت وهي معااي
امبارح كمان وقالتلي إهنا بقت كويسة ..إيه اللي حصلها اتين ،احكيلي ابلتفصيل.
تنهدت تنهيدة عميقه ونظرت له وحكت له ما حدث يف الليلة الفائتة ابلتفصيل
ومها يقفان على ابب غرفة حنني ،أشارت له ابلدخول.
سارت أمامه ،دقات قلبه تكاد تسمع من رأسه ،حني دخل الغرفة رأى لوحتها
اليت رمست ،إنه املكان الذي مجعهما ابألمس!!
ها هي انئمة كمالك صغي ،يف غرفة تشبه غرف األميات ،جلست عبي على
حافة السرير إىل جوار قدميها ،سحب كرسيا وجلس أمامها ،نظر لوجهها الشاحب..
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وضع كفه على رأسها وأبصابع يده األخرى ملس مكان النبض يف رسغها ،ها هي
نبضات قلبها حتت يديه ،دقات قلب متعب يبدو عليه إرهاق من حتمل الكثي!!
ما إن مسعت صوته :حنني ..حنني.
فتحت عينيها املثقلتني ابلتعب والنعاس معا ..خيل إليها أهنا حتلم ،واببتسامة
منهكة قالت :أان حببك اي اباب!!..

***
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ها هي انئمة كمالك صغي ،يف غرفة تشبه غرف األميات ،جلست عبي على
حافة السرير إىل جوار قدميها ،سحب كرسيا ،وجلس أمامها ،نظر لوجهها الشاحب،
وضع كفه على رأسها وأبصابع يده األخرى ملس مكان النبض يف رسغها ،ها هي
نبضات قلبها حتت يديه ،دقات قلب متعب يبدو عليه إرهاق من حتمل الكثي!!
ما إن مسعت صوته ،حنني ،حنني ،فتحت عينها املثقلتني ابلتعب والنعاس معا،
خيل إليها أهنا حتلم ،واببتسامة منهكة قالت :أان حببك اي اباب!!
انتفضت عبي واقفة يف فزع..
أشار يوسف لعبي أن اهدئي" ،هستأذنك جتيبيلي كمادات!!
ما إن خرجت عبي مسرعة ،حىت بدأ يبعد عنها أغطيتها هبدوء ،وهو يردد امسها
هبدوء ..هدوء خارجي اكتسبه حبكم مهنته كطبيب ،لكن ما بداخله ال يعلمه إال هللا.
 حنني ،حنني ،انيت مسعاين ،صح؟كانت ترجتف بشدة.
 انيت كويسة ماتقلقيش ،كله هيبقى متام.66

كان حيادثها ويطمئنها ،وهو يعلم أهنا لن تستطيع الرد؛ فهي حممومة للحد الذي
جيعلها ال تدرك ما حيدث حوهلا.
دخلت عبي مسرعة حتمل يف يدها وعاء به ماء ابرد وقطع من القماش ،ويف فزع
سألت :قالت حاجة اتين؟ دي بترتعش جامد ..واهنارت من البكاء.
نظر هلا يوسف :اهدي من فضلك ،لكن ازاي توصل للدرجة دي وماقالتش ،أو
حد خد ابله إهنا تعبانة قووي كده؟!
 هي قالتلي إهنا كويسة ،ده طبعها لألسف ،بتيجي على نفسها وتتحمل للدرجةاللي بعدها بتنهار على طول.
أمسك من يدها وعاء املاء والقماش ،وبدأ بوضع قطعه منها يف الوعاء ،وعصر
الفائض من املاء وهبدوء بدأ يضعها على جبهة حنني.
ارجتفت وهي تشهق بقوة ،كحمم بركان حياولون إطفاءها بثلج ،مل تلبث القطعة
الباردة يف يد يوسف أن تدفأ.
قال وهو يضعها يف املاء مرة أخرى :احلرارة تنزل شوية ،وهنقلها املستشفى ،مش
هينفع تفضل هنا ابحلالة دي!!
دخل خالد يف قلق ،قائال :أان هجهز العربيه ،وهطلع أنزهلا على طول.
مل يرد عليه يوسف؛ فقد كان مشغوال هبا للدرجة اليت مل يشعر أن هناك من حيادثه،
نزل خالد ،ونزلت معه عبي لتجهز نفسها للذهاب معهم.
ملح يوسف معطفا بغطاء رأس علق على مشاعة مالبسها ،أتى به ،وأخذ يلبسه هلا
يف هدوء ،أغلق أزراره ورفع غطاء الرأس ليغطي رأسها.
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محلها يف حنان وحذر ،جسدها الصغي يرجتف بني يديه ،كعصفورة أصابتها محى
اجلحيم.
قابلته عبي وهي تصعد السلم" :أان كنت طالعة أساعدك وخالد جاي ورااي أهو.
نزل مهروال ،قائال" :هستأذنك جتييب شنطيت من فوق ،أان هاخدها يف العربية
عندي ،لو حابني تيجوا معااي أو متشوا ورااي ابلعربية!!
أاته صوت عبي من ورائه :أان عايزة أكون معاها ،خالد أان هركب مع يوسف.
ساعد خالد يوسف يف فتح ابب السياره اخللفي،
 خالد ممكن تسوق أنت ،أان عايز أاتبعها ،اتفضل املفاتيح أهي.ومد له يده مبيداليته الفضية ،ما إن ملستها يد خالد حىت شعر بغية شديدة ،وكأنه
ملس حنني ،إحساس تلو اآلخر يؤكد به القلب فرض سيطرته على كل جوارحه.
جلست عبي إىل جوار خالد ،بينما وضع يوسف حنني بني ذراعيه ساندا رأسها
على صدره ،ممسكا برسغها ليتابع نبضاهتا.
بني احلني لآلخر كان حياول أن يتحدث معها ،بينما كانت تراقبها عبي ودموعها
ال تتوقف.
قال يوسف هامسا هلا :حنني ،انيت سامعاين ،هتبقي كويسة ،تقدري تردي علي؟!
 وهللا كنت حببه ،وهو كمان كان بيحلف!تالقت عينا يوسف وعبي يف صمت وقلق!
طلب يوسف من عبي أن تناوله زجاجة املياه من جوارها ،وأخذ يضع القليل منها
يف كف يده وميسح هبا على كفها ووجهها ورقبتها.
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بني احلني لآلخر كان يتابع الطريق مع خالد ،حىت وصلوا.
 أيوه هنا اي خالد ،أدخل من مدخل الطوارئ.نزلت عبي لتفتح ابب السيارة.
قال وهو حيمل حنني بني ذراعيه :أان هسبقكم.
أردفت عبي :أان هاجي معاك اي يوسف ،خالد اركن وحصلنا ،أوكي؟
هز رأسه موافقا..
دخل يوسف ردهة املستشفى مسرعا ،وقف كل من يف االستقبال،
منهم من أقبل عليه يسأله ،ومنهم من هرول سابقا إايه لفتح غرفة الطوارئ!!
وضع حنني حبذر على السرير ،وأخذ يتحدث مع زمالئه الذين حلقوا به ببعض
املصطلحات الطبية اليت مل تفهمها عبي ،طلبوا منها االنتظار يف اخلارج.
خرجت وهي تبكي ،بينما رأت خالد أييت مسرعا حنوها سائال إايها :هي فني؟
أشارت له أهنا يف الداخل.
 يوسف معاها؟ ومعاه دكاتره كتي..وارمتت يف صدره تبكي صديقتها اليت مل ترها يوما يف مثل هذه احلالة من اإلعياء
إال يوما واحدا ،مل تتمن أن تعيشه مرة أخرى.
بعد حوايل ربع الساعة ،فتح ابب الغرفة ،ليخرج منها الطبيب تلو اآلخر ومجيعهم
بث الطمأنينة!!
يبتسمون حماولني ّ
أطل آخر طبيب برأسه من ابب الغرفة داعيا عبي وخالد للدخول.
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انتفضا واقفني متجهني إىل داخل الغرفة ،ليجدا حنني انئمة يف هدوء ،وقد علّق
هلا بعض احملاليل يف كفيها ،وموصولة ببعض األجهزة الطبية.
هتنزل
كان يوسف ممسكا بكف حنني ،نظر هلما :احلمد هلل ،اتطمنوا ،احملاليل دي ّ
احلرارة بسرعة ،وكمان فيها مهدئ عشان تنام وجسمها يقدر يستعيد نشاطه هبدوء،
وهنخليها حتت املالحظة حلد ملا نتطمن إن كل حاجة طبيعية.
خالد أنت ممكن تروح عبي وتشوف شغلك ،أان معاها وزمايلي هنا هتبقى حتت
عينينا متقلقوش.
ردت عبي مسرعة :أل ،أان مش هسيبها طبعا.
أردف يوسف :طيب ممكن أقولك على حاجة ،انيت ممكن تروحي مع خالد جتيبيلها
هدوم عشان ملا تفوق.
قال خالد :متام ،عبي ،أان شايف احلمد هلل إهنا أحسن وهنا هنكون متطمنني عليها
أكثر.
ّأمن يوسف على كالم خالد قائال :هتاخد العربية وتسيبها عندكم ،وأان أول ما
تفوق واطمئن عليها هاجي آخد العربية ،أوكي!!
هز كالمها رأسه موافقا ،توجهت عبي صوب حنني لتمسح على رأسها وتقبّل
جبهتها ،ونظرت بعينيها الدامعتني ليوسف قائلة :خلّي ابلك منها ،إن شاء هللا مش
هنتأخر.
أغمض يوسف عينيه ،وأومأ برأسه يف هدوء مطمئنا إايها.
ما إن خرجا من الغرفة حىت عاد يوسف ينظر حلنني ،وهربت من عينه دمعة،
مسحها مسرعا كي ال يراها أحد.
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مرت الثواين أثقل من الدقائق والساعات وهو يراقب نبضات قلبها املتعب ،الذي
يرسم خطوطه الضعيفة على هذا اجلهاز ،كيف سأخربهم ،أم أهنم يعلمون؟!
أخذ قلبه حيادثها وهو يتلمس كفها الناعم الذائب دون مقاومة بني يديه ..حنني،
ما الذي خبأته يف قلبك حىت أرهقته إىل هذا احلد؟!
ما معىن الكالم الذي فاض به لسانك يف الوعيك؟!
ما إن دخلت عبي حتمل احلقيبة اليت حتوي أغراض حنني ،حىت وجدت يوسف
مسندا مرفقيه على فخذيه ضاما كفيه بني ساقيه ومسدال رأسه انحية األرض يف شرود
كبي.
قرعت الباب يف هدوء ،رفع رأسه انظرا إليها ،اعتدل يف جلسته مشيا إليها
ابلدخول :اتفضلي ،احلمد هلل على السالمة.
أسندت احلقيبة على كرسي جبوار الباب ،وهي تنظر صوب حنني بعينني مشفقتني
طمن ،عاملة إيه دلوقيت؟!
قالتّ :
 احلمد هلل ،بتتحسن. طيب ،هتفوق إمىت؟ النوم أحسن ليها ،واضح إهنا كانت مرهقة جدا وجسمها ضعيف ،عشان كدهالربد أثر فيها جامد.
نظرت عبي جتاه جهاز ختطيط القلب ،مث نظرت ليوسف ،وقالت :ممكن أتكلم
معاك يف موضوع مهم؟!

***
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نظرت عبي جتاه جهاز ختطيط القلب ،مث نظرت ليوسف ،وقالت :ممكن أتكلم
معاك يف موضوع مهم؟!
هنض يوسف من مكانه ،انظرا إليها وكأنه استشف من نظراهتا القلقة ما ستقول.
 أان كنت عايزة أقولك على حاجتني خبصوص حنني..أشار هلا لتجلس ،فقد بدا عليها التوتر واحلزن الشديدان!!
ما إن جلست وجلس إىل جوارها انظرا هلا ابهتمام ،حىت قالت :احلاجة األوىل،
أكيد حبكم إنك طبيب عرفتها.
حاول أن يظهر اهتمامه بكالمها ليعرف مدى معرفتهم حبالة حنني :معلش ممكن
توضحي كالمك أكرت ،مش فاهم.
نظرت جلهاز ختطيط القلب وقالت :بتكلم عن قلب حنني..
عرف حينها ،أن هناك ما يعرفونه ومل يعرفه هو إال اليوم.
أومأ برأسه :متام ،واضح إن قلبها ضعيف جدا.
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 قبل ما أحكيلك أي حاجة ،هتوعدين إن الكالم إيل هقوهلولك حمدش هيعرفعنه حاجة ليوم القيامة ،أان ممكن أخسر حنني لو عرفت إين حكيتلك عن أي حاجة
ختصها ،أنت ميكن متعرفش أان وهي ابلنسبة لبعض إيه..أان شايفة فيك إنسان حمرتم
ومهتم وخايف عليها من قلبك ،لوال كده صدقن استحالة كنت هقولك أي حاجة
عنها.
بدا على مالحمه الفضول والقلق.
 هتوعدين؟ عبي ،أان حبب حنني..اتسعت عينا عبي من املفاجأة ،وعال صوت قلبها فرحا ،وكأمنا أعلن عن حبه هلا
هي ..ولكن ما لبثت هذه الفرحه أن خبت حدهتا ،عندما تذكرت ما عليها أن ختربه
به ،وأي صدمة قد تسببها له ،بل إهنا قد تنهي هذا احلب يف قلبه قبل أن يعلن عنه!!
 يوسف ،حنني حياهتا مش سهلة زي ما ممكن تكون متخيل ،وده املوضوع التايناللي عايزة أكلمك فيه!!
 لو حاسة إنك مرتددة ،ايريت ماتقوليش ،وأان أوعدك ده مش هيأثر أبدا علىعالقيت حبنني.،
 لو أان مش واثقة فيك ،مكنتش اتكلمت معاك من األول ،أان خويف الوحيد إنحنني تعرف إين حكيتلك عنها حاجة.
 وأان بتعهدلك إن ده مش هيحصل أبدا.نظرت حلنني وهي انئمة ،مث نظرت ليوسف ،وقالت بصوت هامس :حنني مرة
بتجربه صعبه جدا يف حياهتا ،سببتلها صدمة يف التعامل والثقة يف أي شخص بيتقرب
منها ويتوددهلا.
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 أان حسيت ده فعال يف تعاملي معاها ،عينيها فيها خوف واضح جدا. متام ،أنت كده فعال حاسس حنني.حبيبيت عاشت قصة حب كبية ،مع شخص وارتبطوا ملدة سنتني ،الشخص ده
كان عارف حالة قلبها ،وإهنا يف حالة اجتوزوا قلبها مش هيستحمل احلمل واإلجناب،
ومع ذلك متسك بيها جدا ،وقاهلا إن وجودها يف حياته أهم من أي شيء اتين ،كان
بيحبها حب جنون.
قاطعها وقد بدا على مالحمه وصوته الغية :اجتوزوا؟!
 اجتوز!! ،حنني سافرت مع شغلها  6شهور ،وبرغم إنه كان بيكلمها كل يومومتابع كل تفاصيل يومها ،رجعت عشان تتفاجئ إنه اجتوز ومراته حامل!!
وضع يوسف قبضة يده على فمه يف صدمه ،وقال بتأثر :حصلها إيه ملا عرفت؟!
 صدمة عصبية ،وصلت بيها لنفس احلالة اللي هي فيها دلوقيت.من وقتها مش بتؤمن ال ابحلب وال ابلوعود ،بتخاف من التجربة ومن أي شخص
يقرب منها أو يوعدها أبي وعد.
 عندها حق أكيد. حاولت معاها كتييي إهنا تدي لنفسها فرصة ،لكن مفيش أمل.أاتهم صوهتا وهي تئن ،انتفض يوسف متجها إليها ،أمسك بيدها ضاغطا عليها
بلطف :حنني ،مسعاين؟
فتحت جفنيها يف إعياء شديد ،لرتى وجهه مبتسما :أان فني؟!
وهو يضع يده خلف رأسها ويسند ظهرها ليفعها على وسادة أكثر ارتفاعا :انيت
معااي أان وعبي.
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اقرتبت عبي منها لتقبّل رأسها ،ودموعها تتساقط :روح قلب عبي.
وهو يرتدي مساعته الطبية :هااا ،دموع مش عايز ،احلمد هلل بقينا زي الفل.
ما إن اقرتب بسماعته صوب قلبها ،حىت أمسكت بيده ،لتبعدها عن صدرها،
حىت إن اإلبرة املثبتة يف كفها خرجت لتنزف بشدة ،انتفضت ابكية ،وعاد جسدها
ينتفض من جديد ،ولكن هذه املرة ليس بفعل احلرارة!!
فهم يوسف أهنا ال تريده أن يسمع قلبها ،أمسك بيدها هبدوء ،قائال :خالص،
خالص ،مش هكشف ،اهدي أرجوكي!!
أمسك بكفها ليضع ضمادة على اجلرح النازف ،بينما مترر عبي يديها حبنان على
شعرها مهدئة إايها :بس ،بس..
نظرت عبي ليوسف وهو يرفع رأس حنني مقرتاب منها ،انظرا يف عينيها مباشرة حبزم
وحنان :انيت كويسة ،اطمن ،مش اتفقنا تثقي يف.
اتسعت عينا عبي وهي تسمع رد حنني وهي تقول بصوت متهدج وسط دموعها:
واثقة فيك..
كأرض قاحلة أصاهبا صيب ماء ،نزلت كلماهتا على قلبه ،لرتويه.
مد يده ليمسح دموعها ،وهو يسأهلا :انيت حاسة إنك أحسن؟
هزت رأسها املثقل ابإلجياب.
قال وهو ال يزال انظرا يف عينيها :تقدري تقومي؟ عبي جابتلك هدوم عشان
تغيي ،وننقلك غرفة اتنية ،تقدري؟؟
ّ
بصوت يكاد يسمع :أقدر..
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صل هبا من أسالك األجهزة وأانبيب احملاليل الطبية ،ساعدها
أخذ يرفع عنها ما و ّ
يف النهوض من جهة ،ومن اجلهة األخرى متسك هبا عبي ،فما زالت مل تتزن بشكل
طبيعي بعد.
 هسيبكم شوية ،هستىن برة وهخلي ممرضة تيجي تساعدكم.خرج ليجلس مع زمالئه يف اخلارج منتظرا أن يبلغوه أهنم مستعدون أن ينقلوها
لغرفة أخرى ،أكثر راحة وهدوء لتتعاىف بشكل كامل.
فتحت الغرفة ،وخرجت املمرضة لتخربه أهنا جاهزة.
دخل ليجدها جالسة على السرير ،يف ملبس وردي رقيق ،وقد مجعوا هلا شعرها
على هيئة ذيل احلصان ،وها هو عطرها ميأل أرجاء الغرفة ليطرد منها روائح العقاقي
الطبيه وأشباح املرض.
فضحته عيناه وهو يتأملها!!
نروح بقى وكفاية دلع!!
ضحكت عبي وهي تقول :أان بقول ّ
أشار يوسف للمرضة أن تقرب له الكرسي املتحرك قرب السرير ،اقرتب يوسف
منها ومحلها ليضعها على الكرسي ،وهي بني ذراعيه ،مهست له :آسفة إين تعبتك.
ابتسم وهو ينظر يف عينيها ومل يرد عليها.
سأل أحد زمالئه عن رقم الغرفة اليت ستنقل إليها ،مث قال موجها كالمه لعبي:
تروح فني؟! احنا الزم نتطمن عليها األول.
أمسك مبقبض الكرسي ودفعها متجها هبا إىل حيث غرفتها اجلديدة.
ما إن وصلوا إىل الغرفة ،حىت محلها مرة أخرى ليضعها يف سريرها ،نظرت حنني
صوب عبي مشية هلا بعينيها أهنا تريد التحدث إليها.
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 أان خارج أهو ،خدوا راحتكوا ،لكن هاجي كل شوية اطمئن عليكي.ابتسمت عبي وتورد خدا حنني من اخلجل ألنه شعر أهنا تريد حمادثتها دون أن
يكون موجودا.
يف طريقه للخروج من الغرفة ،أاته صوهتا :يوسف..
التفت إليها مبتسما:
 شكرا ،وآسفة إين تعبتك. احلمد هلل على سالمتك.غادر الغرفه ،متجها إىل عيادته ،اليت ما إن دخلها ،حىت ارمتى على الكرسي
مغمضا عينيه وهو يتنفس الصعداء ،قائال :حنييني ،اي وجع السنني..
أمسكت حنني بيد عبي وهي تغطيها ،سائلة إايها :عرف اي عبي ،صح؟
حاولت أن ال تواجه عينيها كي ال تكتشف من خالهلما أي شيء ،فقد كانت
متتلك حدسا يكشف ما بداخل من أمامها بسهولة.
طمن.
 طبعا اي بنيت ،بس احلمد هلل ّ قالك إيه ،وقالك إزاي؟!أخربهتا أنه قال هلا إن قلبها ضعيف ،وجسدها مرهق لذلك أثر فيه الربد بشكل
كبي.
نظرت يف عمق عينيها قائلة :قال كده بس؟!
هزت رأسها ابإلجياب ،أردفت حنني وهي حتاول حماصرهتا بنظراهتا :انيت قولتيله
حاجه اتين؟!
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وهي تطفئ نور الغرفة :حاجة اتنية زي إيه اي حنني؟ ممكن تغمضي عينك وتراتحي،
انيت لسه تعبانة.
 آسفة جبد اي عبي على التعب ده ،بدل ما أان اللي أريـّحك ،أهبدلك معااي كده. إيه الكالم اللي يزعل ده ،أان خليت خالد كلم الشغل وعرفهم إنك تعبانةوهيقدملك أجازة يومني كمان!!
 ليه يومني اي عبي ،أان هقول ليوسف أخرج النهارده أان حاسة إين أحسن،صحيح ،هو عرف إزاي إن أان تعبانة ،وجبتوين هنا إزاي؟!
قطع كالمهما رساله وصلت على هاتف حنني ،نظرت عبي لتجدها رساله من
يوسف،
أعطت اهلاتف حلنني وهي تقول :رسالة من يوسف ،أان مش هبص ،بس قوليلي
كاتب إيه ،عشان خاطري .وابتسمت..
كتب يوسف :انيت ازاي سايباه يتكلم عنك كده؟! عقدت حاجبيها يف استغراب!!
نظرت لتجد رابط أغنية (عنيك حلوين  -حملمد مني).
 ها ..كاتب إيه؟! عبي من فضلك هاتيلي ،اهلاند فري. -يبقى ابعت أغنية ،مش هتقوليلي ابعت إيه؟!

***
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 آسفة جبد اي عبي على التعب ده ،بدل ما أان اللي أريـّحك ،أهبدلك معااي كده. إيه الكالم اللي يزعل ده ،أان خليت خالد كلم الشغل وعرفهم إنك تعبانةوهيقدملك أجازة يومني كمان!!
 ليه يومني اي عبي ،أان هقول ليوسف أخرج النهاردة أان حاسة إين أحسن،صحيح ،هو عرف إزاي إن أان تعبانة ،وجبتوين هنا إزاي؟!
قطع كالمهما رسالة وصلت على هاتف حنني ،نظرت عبي لتجدها رسالة من
يوسف.
أعطت اهلاتف حلنني وهي تقول :رسالة من يوسف ،أان مش هبص ،بس قوليلي
كاتب إيه ،عشان خاطري ..وابتسمت..
كتب يوسف :انيت ازاي سايباه يتكلم عنك كده؟! عقدت حاجبيها يف استغراب!!
نظرت لتجد رابط أغنية (عنيك حلوين  -حملمد مني).
 ها ..كاتب إيه؟! عبي من فضلك هاتيلي ،اهلاند فري. يبقى ابعت أغنية ،مش هتقوليلي ابعت إيه؟!79

تبتسم عبي يف خجل :هقولك بس أمسعها األول.
وهي تناوهلا مساعات اهلاتف :ماشي اي ست حنني امسعي األول ،أان هخرج أكلم
أطمنه.
خالد ّ
وضعت حنني مساعات اهلاتف ،وأغمضت عينيها ،لتسمع كلمات األغنية وهي
تبتسم ،تذكرت نظراته هلا وهو حيملها ،فقال قلبها ،عينيك أنت اللي حلوين اي يوسف.
ما زالت رأسها مثقلة وجسدها متعب ،انمت وسحبتها أمواج األحالم إىل حيث
هي جالسة تعزف على البيانو وهو جيلس إىل جوارها ،انظرا هلا يف إعجاب ،وما إن
أهنت عزفها حىت أمسك يدها رافعا إايها إىل شفتيه يقبّلها ،انظرا يف عينيها.
شعرت بدفء حييط كفها ،فتحت عينها لتجده جالسا إىل جوار سريرها يتلمس
يدها حبنان ،كان يرتدي معطفه األبيض.
نظرت له وهي تبتسم متأملة إايه :األبيض حلو قووي عليك ،حاساك مالك.
ابتسم من عذوبة كلماهتا ،ولسان حاله يقول منحك هللا حالوة اللسان أيضا!!
 على فكرة املاليكة ممكن تكون بتلبس روز كمان ،قال هذه الكلمات وهوينظر إىل ردائها الوردي.
ابتسمت يف خجل :تعبتك..
وهو ينظر إىل مالحمها :خفت عليكي.
 أان بقيت كويسة.ينظر يف عمق عينيها :بتطمنين..
 صدقن..80

 اوعدين ماجتيش على نفسك للمرحلة اللي توصلي فيها للحالة دي اتين،ممكن؟
 أوعدك ،لو أنت وافقت أخرج النهارده.و هو يهز رأسه ميينا ويسارا رافضا :توء ،توء..
 ليه اي يوسف؟! أنت انسي ،مش أان قولتلك الشقة كنت هستلمها النهارده،والزم أرجع الشغل بكرة!!

أل.

 وانيت انسية إين دكتور ،وأان الوحيد اللي يقدر يقول إمىت تقدري خترجي وإمىتقالت يف دالل :يووسف!!
ليغي مسار احلديث وسأهلا :مسعيت األغنية اللي بعتهالك؟
رفع حاجبيه يف المباالة ّ

فهمت مغزى ما حياول فعله ،نظرت يف عمق عينيه وهي تبتسم وقالت :يوسف
أنت بتتذاكى علي؟!
ضيق عينيه انظرا يف عمق عينيها ،وقال مبرح :بصراحة آه.
ضحكا من قلبيهما.
صمتت حنني وقالت يف سعادة :عارف أنت بتفكرين مبني؟
يف شغف سأهلا :مني؟!
نظرت له يف حنان :اباب ،حبس معاك ابألمان اللي حبسه وهو معااي.
كاد حيتضنها من شدة رقتها وحناهنا وهي تنطق هبذه الكلمات اليت تعن له الكثي.
 شرف كبي يل طبعا ،عارفة إنك قولتيلي "اباب" وانيت تعبانة؟!81

عاد اخلوف ليزور عينيها من جديد ،سألته يف قلق :وقلت إيه اتين؟
صمت مث أردف قائال :ال شيء ،فقد تعهد أمام هللا ولعبي أن حيفظ سرها ،وأن ال
حي ّدث به حىت نفسه.
قطع نظراهتما املرتقبة ،جميء خالد وعبي.
بصوت متهلل قال خالد :احلمد هلل على سالمتك اي ست البنات ،واقرتب منها
ليبت على كفها ،ويقبّل رأسها.
نظر يوسف إىل كف حنني اليت ملسها خالد للتو ،وارتفع الدم إىل رأسهز
الحظت عبي تغي مالحمه ..حادثت نفسها :أنت بتغي عليها اي يوسف!!
أسرعت لتحضر كرسيا خلالد ،ووضعته بعيدا عن حنني قدر املستطاع؛ فخالد
يتعامل مع حنني على أهنا أخته الصغرى ،وقد يداعبها أو ميازحها بطريقة تغضب
يوسف ،للحد الذي قد جيعله يلكمه!!
نعم هلذه الدرجة ،هذا ما رأته واضحا جليا على مالمح يوسف الغاضبة.
فهمت انطباعات يوسف حل ّد كبي ،ومل ترد أن يساء فهم خالد ،ال تعلم مل أصبحت
تشعر أن حنني ويوسف ينتميان لبعضهما ،شعور مجيل ومريح ،متنت من أعماق قلبها
أن تكلل هذه العالقة وهذا الشعور ابلنجاح.
كان يوسف يشعر ابلغية فعال؛ فقد أصبح يشعر ابنتمائها له ،هي يل ،ال حيق
ألحد االقرتاب منها..
وجه خالد كالمه حلنني :أان عديت على الشغل عرفتهم بظروفك وعنوان
املستشفى ،زمايلك قالوا إهنم هييجوا عشان يتطمنوا عليكي.
قطع شرود ذهن يوسف سؤال خالد :هي تنفع خترج إمىت؟
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نظر هلا مث له وقال :أان شايف إهنا لسه حمتاجة تراتح على األقل يومني كمان ،مش
معىن إنك حاسة إنك كويسة يبقى تقدري ترجعي متارسي حياتك وتبذيل جمهود بشكل
طبيعي.
قالت حنني يف دالل وهي ترجوه :يوسف ،ممكن أخرج وص ّدقن مش هعمل جمهود
خالص.
نظر هلا حبنان ،وقال حبزم :النهارده ماينفعش أبدا أبي حال من األحوال ،بكرة
نتطمن عليكي بتحاليل وأشعة بسيطة ،وبعدها هطلق سراحك.
قالت عبي :أان معاك يف الرأي ده ،خصوصا إهنا عنيدة وبتيجي على نفسها كتي،
وبتكون تعبانة ومش بتقول.
نظر يوسف حلنني مشيا بيده صوب عبي وهي تتحدث وابتسم يف حت ّد.
 كده اي عبي؟! ده أان حبيبتك. ما هو عشان انيت حبيبيت الزم أخاف عليكي ،وأان بصراحة متطمنة عليكيهنا.
نظرت حنني خلالد وقالت :شايف مراتك بتعمل يف إيه؟!
ضحكوا ،وأردف خالد قائال وهو يهم واقفا :طيب انتوا هتحتاجوا من حاجة ،أان
هروح ،وأرجعلكم الصبح قبل ما أروح الشغل.
نظرت حنني لعبي :،هرتوحي معاه؟!
من أان شايف إنك تروحي تراتحي ،وتيجي
نظر هلما يوسف قائال :بدون تدخل ّ
مع خالد الصبح.
نظر يف ساعة يده :املفروض ميعاد الدواء كمان شوية صغيين.
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قبلت عبي حنني وقالت :أي حاجة كلمين على طول .وهي تضع هاتفها إىل
جوارها:
 موابيلك جنبك أهو عشان تردي عليه اول ملا اكلمك ،هزت حنني راسها مطمئنة"هلا،
 عشان تطمنوا كمان ،جرعة الدواء اللي جاية هتخليها تنام ،انتوا كمان حمتاجنيتراتحوا.
ما إن أوصلهما إىل خارج الغرفة حىت عاد حلنني.
نظر هلا وابتسم حبنان :إيه رأيك أكشف عليكي ،وّال أخلي حد من زمايلي؟!
اللي هتقويل عليه هعمله.
متىن قلبه أن ختتاره هو ،وقد كان.
نظرت له به خجل وقالت :ماشي أنت.
ابتسم هلا يف ثقه وضغط زرا جبوار سريرها وهو يرتدي مساعته الطبية .دخلت ممرضة
وطلب منها أن تبدأ بوضع احمللول يف يدها جمددا :هتحسي إنك داخية شوية بس
عشان الدواء هيخليكي ترجعي تنامي اتين ،ماتقلقيش.
اقرتب منها وأخذ حيادثها ليشتت انتباهها عن أمل وغز اإلبرة يف كفها ،وضع مساعته
الطبية على قلبها ،هذا أنت أيها الضعيف ،أخذت نبضاهتا املضطربة الضعيفة ،تداعب
أذنيه ،متىن لو استطاع أن جيعله قواي.
نظر هلا وقد اكتسى وجهها ابحلمرة ،وحرك شفتيه بدون صوت قائال :ماختافيش.
أغمضت عينيها كي ال تراه ،فاقرتابه منها ،عطره ،أنفاسه جعلتها ختجل منه بشدة.
 افتحي عنيكي بقى أان خلصت.84

مل تفتح عينيها ،انمت ،مرر يده على شعرها يف حنان ،أبلغ زمالءه أنه سيقضي
الليله يف غرفتها.
استلقى على األريكة املوازية لسريرها ،سارحا فيها ويف تفاصيلها ،أمسك هاتفه
وأدار مقطوعة" Winter Sonata " .
انما يف سالم وهدوء ودفء ،غاب عنهما منذ سنني.
استيقظت حنني ،ما هذه املوسيقى!! إهنا من عزف حبيبها البيانو ،مقطوعة رائعة
اجلمال.
نظرت لتجد يوسف انئما أمامها ،أخذت تتأمله ،على الرغم من قلبها املتعب ،إال أهنا
ما إن أخذت تنظر له ،حىت أخذ يعلن عن نبضاته القوية ،تذكرت كيف محلها ،كيف
كان خائفا عليها ،خائف للدرجة اليت جعلته يرتك عمله ويتواجد إىل جوارها اآلن!!
فتح يوسف عينيه ،لتتالقا عينامها.
 صباح اخلي اي دكتور. صباح النور ،طمنين. احلمد هلل متام ،لوال البتاعة دي  -أشارت ملكان اإلبرة املثبتة يف كفها ،-كنتقمت من بدري.
هنض يوسف جالسا ..متطى جبسده يف كسل ،مث قال وهو ينهض واقفا :بس كده
هي دي السبب يعن.
وضع يده على جبهتها :احلمد هلل احلراره متام .أمسك مبعصمها يتابع نبضها وهو
يقول :يعن ننزل نفطر بقى؟!
نظرت له يف تساؤل :ننزل فني؟!
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أمسك بشريط الصق صغي وقال :غمضي عينك وهقولك.
مل تعد تستطيع أن جتادله يف شيء ،أغمضت عينيها..سحب اإلبرة من كف يدها
بسرعه وخفة ،ووضع مكاهنا الشريط الطيب الالصق.
كف يدها مث إليه.
فتحت عينيها وهي تشهق شهيقا خفيفا انظرة إىل ّ
ابتسم وقال :خالص ،احلمد هلل على السالمة ،كان يريد أن يقبّل مكان اجلرح
على كفها ،ولكنه ما لبث أن منع نفسه عن ذلك ،فما زال خياف االقرتاب منها حىت
ال هتابه وهترب منه.
توقفت النظرة بني عينيهما ،وكأن قلب كل منهما يقف خلفه دافعا إايه ليحتضن
اآلخر.
هربت حنني بعينيها عنه ،وقالت :أان جعانة ،هنفطر فني؟!
 هتقدري تنزيل لوحدك من على السرير ،وّال لسه داخية؟أسندت كفها على ذراعه ،ونزلت بقدميها على األرض حتاول أن تثبت له أهنا
بصحة جيدة ،شعرت بدوار خفيف.
نظر هلا وهو ميسك يدها وقال :طبيعي هيبقى يف دوخة بسيطة ،لو زادت قوليلي.
نظرت له مبتسمة :صح دوخة بسيطة ،بس دلوقيت خالص.
 حنني.. نعم؟ إيه فرق الطول ده ،ههههههه.مدت يدها لتصافحه :فرصة سعيدة إين اتعرفت على حضرتك.
 جبد إيه ده أان أول مرة آخد ابيل. املقابلة انتهت اي دكتور.86

ضحكا ،مث قال هلا :هخلي ممرضة تيجي تساعدك ،اجهزي والبسي تقيل ،وأان
هستناكي برة.
مالت برأسها انحية كتفها بدالل طفويل :أوكي..
خرج من الغرفة ،نظر حوله ،املستشفى؟!
حنني ماذا فعلت ب ،أنسيتن نفسي وعملي!!
بدل مالبسه سريعا وعاد لينتظرها.
مسع صوت الباب يفتح لياها خترج يف كامل أانقتها وبساطتها املعهودة ،ما زال
وجهها مرهقا بعض الشيء ولكن مل يقلل ذلك من جاذبيتها شيئا.
نظرت له وابتسمت قائله :أان جاهزة.
ابتسم وهو يثن هلا ذراعه لتعلق به كفها يف خجل :ماقولتليش هنروح فني؟!
 هنبدأ اجلولة السياحية اللي اتفقنا عليها ،فاكره؟! فاكرة. ممكن أطلب منك طلب؟! قالت بفرح :طبعا. املرة اجلاية ملا خنرج مع بعض ،تلبسي حاجة بكعب عايل شوية ..وضحك.خبطت بكفها على ذراعه :ماشي اي يوسف ،مش عاجبك بالش ،وتركته سابقة
إايه خبطوة.
خطا هذه اخلطوة حنوها ،وأمسك بكفها يعيده ليتعلق بذراعه ،قائال :يال أمري هلل.
خرجا ليكبها سيارته ،ما إن جلس إىل جوارها حىت قالت :على فكرة مش أان بس
عن.
اللي حممد مني بيتكلم ّ
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ضحك بصوت مرتفع :ازاي؟
كانت قد جهزت على هاتفها أغنية( ،يونس حملمد مني).
أدارت األغنية ،وأخذت تنظر ليوسف وهي تردد كلمات األغنية مبدلة اسم
يونس" بـ ـ "يوسف".
نظر هلا يوسف يف إعجاب ،ذكية ،سريعة البديهة ،صفحات كتابه بدأت متتلئ
مبزاايها ،كما امتأل قلبه اقتناعا هبا وحببها.
ضحكا كثيا ،نسي يوسف نفسه معها ،للدرجة اليت مل يتخيل كيف كانت حياته
كئيبة قبل أن تظهر فيها هذه احلنني..
كانت الثلوج تغطي الطرقات بشكل كبي ،وصل هبا إىل مكان مليء ابملطاعم،
نظرت لرتى الفتات ابللغة العربية.
قالت بفرح وهي تشي إىل الالفتات :إيه ده ،بيعملوا أكل عرب؟!
هز رأسه اببتسامة عريضة ،أن نعم.
ركن سيارته وتوجه إليها لينزهلا من السيارة ،ترك هلا حرية االختيار ،اجتها حنو املطعم
الذي اختارته ،وبينما مها يف انتظار الفطائر والشاي الذي اختاراه بعد مشاورات
واتفاقيات متبادلة وقعتها أصابعهما مدغدغة قائمة الطعام.
أخذت حنني قبضة من الثلج ،وأخذت تشكلها بني كفيها وعينا يوسف تراقبها،
حىت وضعت أمامه قلبا "ثلجيا" وابتسمت وهي تنظر برباءة ليوسف ،قائلة :حلو؟!
نظر هلا يوسف قائال :جدا..
ممكن أسألك سؤال؟!

***
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أخذت حنني قبضة من الثلج ،وأخذت تشكلها بني كفيها وعينا يوسف تراقبها،
حىت وضعت أمامه قلبا "ثلجيا" وابتسمت وهي تنظر برباءة ليوسف ،قائلة :حلو؟!
نظر هلا يوسف قائال :جدا..
ممكن أسألك سؤال؟!
 طبعا..أشارت للقلب الثلجي ،متسائلة :لو قلبك زي القلب ده ،تعمل إيه عشان يدىف،
ويف نفس الوقت أنت عارف إنه لو ديف هيدوب ومش هيكون له وجود.
جتمدت عينا يوسف داخل عينيها ،وعجز لسانه عن الكالم ،مل يعرف مب جييب،
سؤاهلا صعب ..صعب للغاية!!
ال إراداي ،وجد نفسه يبعد يده عن القلب الثلجي ،خوفا من أن يذوب ،من دفء
يديه.
 حنني ،انيت إنسانة مجيلة جبد ،بس خلينا نسأل األول إيه اللي خلى القلب بقىكله تلج كده ..مش انيت اللي خديت التلج وعمليت منه القلب.
هزت رأسها ابإلجياب.
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 يبقى القرار كان يف إيدك ،من األول ماختليش قلبك يوصل للمرحلة دي ،خلينأقول كلمه أبسط "قاومي"..
متخليش حد هو ايل يشكل قلبك ،ويتحكم فيه ،قلبك ده ملكك إنيت ،انيت بس
ايل من حقك تتحكمي فيه وتوهبيه للي يستحقه.
جاء النادل ابلفطور ليضعه أمامهما ،نظر هلا وهي تقول يف براءة :ميييي ،األكل
رحيته رووعة وسخن ،ربنا خيليك اي يوسف ايرب.
ضحك يوسف وقال :ألف هنا وشفا ،آسف وهللا مكنتش أعرف إنك جعيت
للدرجه دي.
ازداد تورد خدي حنني حينما رأته يرمقها بنظراته وهو أيكل.
عينه مليئة ابلكالم ،تريد أن يتحدث معها كثيا ،كما يريد هو وأكثر.
بعد أن أهنيا الفطور ،بينما حيتسيان الشاي ،قال يوسف :عارفة عنوان الشقة
بتاعتك فني؟
هزت رأسها أن نعم ،مث أردفت :بس العنوان ابلتفصيل يف البيت عند عبي.
 ممكن تكلميها تقوليلها تديكي العنوان ابلتفصيل ،نروح دلوقيت نشوف املكان،وممكن أوديكي الشغل اتخدي املفتاح نشوف الشقة حمتاجة إيه ،هاا إيه رأيك؟
 فكرة حلوة قووي.أخرجت هاتفها واتصلت بعبي :صباح النور حبيبيت ،آه احلمد هلل متام ،أان معاه
أهو.
ونظرت ليوسف ليبتسم وهو يقرئها السالم.
 هو كمان بيسلم عليكي ،أل مش يف املستشفى ،خرجنا نفطر برة.90

توردت وجنتا حنني؛ ففهم يوسف أن عبي تقول شيئا ما عنهما ،فابتسم وانشغل
يف هاتفه كي ال يزيد من خجلها.
 ممكن تشويف يف األوراق بتاعيت ورقة مرسوم عليها خريطة لعنوان الشقة بتاعيت،وصوريها وابعتيهايل من فضلك ،وهللا مش مستعجلة وال حاجة ،ده اقرتاح يوسف.
اي سالم إمشعىن ملا قولتلك يوسف قليت أوكي وهدييت..
ابتسمت قائلة :ماشي اي ست عبي ملا اشوفك بس.
آه هنشوف الشقة ،وأجيلك على طول!! هستىن الصورة ..سالم حبيبيت.
ما إن أغلقت اهلاتف حىت قال هلا :لسه بعد الشقة ،هنرجع على املستشفى عشان
تعملي أشعة بعدين هوصلك.
 يوسف ،أرجوك خالص أان بقيت كويسة. حنني مش حبب العند ،اللي قلت عليه هيحصل ،خالص مفيش نقاش. يوسف ،هو أان صعبانة عليك؟! قالتها وقد ملعت يف عينها دمعة.اتسعت عيناه يف صدمة وأمسك يدها :إيه الكالم ده ،ليه بتقويل كده؟! أان خايف
عليكي.
 أان مش حبب أصعب على حد ،أان كويسة وقوية ،أرجوك اتعامل معااي على إينأحس إن اللي بينا شفقة مش صداقة.
واحدة طبيعية بالش ّ
 طبعا انيت قوية ،وآسف لو فهميت اهتمامي بيكي على إنه شفقة ،ده امسه خوفالصديق على صديقته ،زي عبي ما بتخاف عليكي كده.

نظرت له يف خجل لتقرأ يف عينيه حزان عميقا من كالمها ،أمسكت بيده قائلة :أان
آسفة ،مش قصدي أضايقك ،بس أان متأكدة إنك مش هتزعل من وهتفهمن.
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نظر هلا مث ابتسم ،وقال :وكمان بتزعقي وتتنرفزي ،أومال لو كنيت طويلة شوية كنيت
عمليت إيه؟
ضحكت بصوت مرتفع وتالها هو أيضا.
جاءها صوت رسالة من عبي حتوي عنوان الشقة ،أرته إايه ،قال :مجيل قوي ده
مش بعيد من هنا.
ركبا السيارة وانطلقا..
يف الطريق أخذ يوسف يصف حلنني الطرقات ،وأماكن احملال اخلاصة بكل شيء
يلزمها ،وهو يعلم يف قرارة نفسه أنه لن جيعلها حتتاج شيئا ،ولن يدعها ترهق نفسها يف
شراء أي شيء ،ولكنه يفعل ذلك كي يشعرها ابلراحة أهنا سيدة القرار.
وصال الشركة ،وهناك قوبلت حبفاوة وقلق شديدين ،اطمئنوا على استقرار حالتها،
تسلمت املفاتيح اخلاصة بشقتها ،وعادت له.
كان قد أدار أغنية( ،زيدين عشقا -لكاظم الساهر).
وعند مقطع" :إن كنيت تريدين السكن ،أسكنتك يف ضوء عيوين" رآها قادمة تلهو
وتلوح له ابملفاتيح يف فرح ،كان قلب يوسف يرددها هلا هي.
كان شاردا جدا؛ فقد استشعر كلمات األغنية تنطبق على حاهلما "فأان من بدء
التكوين ،أحبث عن وطن جلبين ،عن حب امرأة أيخذين حلدود الشمس ويرمين".
فتحت ابب السيارة وهي تركب إىل جواره ،نظرت له ابستغراب..
 يوسف ،مالك سرحان كده ليه؟! شكلك بتحب اي يوسف ..وضحكت.كلماهتا جعلته يفيق ،نظر هلا مبتسما :اي سالم.
 مش قولتلك قبل كده ،عينيك بتحكي حكاايت.92

حاول أن يهرب من حوارها ،فقد كان قلبه جريئا جدا يف هذه اللحظات وقد
يندفع ويصرح مبا فيه.
 بنت ،بطلي شقاوة بقى وركزي معااي.أخرجت العنوان ،وأخذ مييّز هلا الطريق من شركتها إىل مكان املسكن بعالمات
مميزة.
وصال أخيا ،مل يكن الطريق بعيدا عن شركتها وال عن املستشفى.
 هللا اي يوسف ،دي مش بعيدة خالص عن الشغل. وال عن شغلي أان كمان..غمز هلا بعينه مبتسما :شكلنا هنتقابل كتي.
مبىن من طابقني ،حييط به حديقة صغية هبا أرجوحة وكرسي خشيب عريض ،كانت
شقتها يف الطابق العلوي ،ما إن دخلت الشقة حىت أخذت تتجول يف أرجائها بسعادة،
غرفة نومها هبا شرفة مجيلة مع طاولة وكرسيني ،دخلت الشرفة لرتى على مرمى بصرها
البحية اليت تالقيا فيها من قبل ،بسعادة غامرة ،أخذت تناديه:
 يوسف ،يوسف..كان يقف يف منتصف ردهة املنزل واضعا يده يف جيب بنطاله ،وينظر للشقة،
وأفكار مليئة ابلقلق تدور يف رأسه ..ستعيش هنا وحدها ،ماذا لو مرضت؟ ماذا لو
ضايقها أحدهم؟
انتبه لصوهتا املنادي من الداخل ،توجه انحيتها ،ليجدها تشي له على البحية يف
فرح شديد ،فاكر؟!
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نظر لوجنتيها وشفتيها اللذين بدأات تستعيدان حيويتهما ،شعرها الذي أخذ اهلواء
يداعبه ،ابتسم وقال :طبعا فاكر.
كانت الشقة صغية ،ولكنها مليئة ابحلياة ،أخذا يتبادالن اآلراء عن ترتيب األاثث،
ويدوانن ما يريدان شراءه من كماليات.
لوهلة خيل ليوسف أنه يرتب املكان الذي سيعيشان فيه معا.
كان يعيش معها كل حلظة للدرجة اليت تنسيه كل ما يتعلق حبياته املاضية!!
اقرتبت منه بدالل ،واببتسامة عفوية نظرت يف عينيه مباشرة وهي تشي إىل
الكرسيني املوجودين يف ردهة املطبخ الصغي :هتبقى تيجي تفطر معااي ،صح؟
نظر هلا بعينني تقطران حبا ..أريدك حنني ،أريد أن أبقى معك ،ال أريد أن أتركك،
كيف سأعود لبييت بدونك ،كيف؟!
 يوسف أنت بتسرح كتي النهارده ،مالك؟! أان آسفة شكلي تعبتك اليومنياللي فاتوا والنهارده كمان.
أمسكت بيده وهي تتجه به انحية الباب :يال كفاية كده النهارده ،هستأذنك أنت
هرتكبن اتكسي وأان هطمنك أول ما أوصل عند عبي.
وجد نفسه يقول :أان مش عايز أسيبك..
احلنان الذي نطق به كلماته األخية ،أوجع قلبها ،تذكرت ما كان يقوله هلا حبها
القدمي ،لكنها ما لبثت أن شتت هذا الشعور فما مضى قد مضى كانت قصة حب،
أما يوسف فصديق.
 حىت لو أنت سيبتن أان مش هسيبك ،حد يسيب املرشد السياحي بتاعه ،دهأان حىت أتوه من غيك.
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أردفت قائلة :يال بقى أنت كده اأتخرت على شغلك ،وأان كمان عايزه أرتب
أموري عشان هرجع الشغل بكرة ،نسيت أقولك ،هيدوين عربية.
قال يف قلق :مربوك ،بس انيت أخبار سواقتك إيه؟
 كويسة جدا ،ماختافش علي ،أنت بقى لو احتجت أي توصيلة بعد كده ،حننيف اخلدمة.
ابتسم وقال :خالص اخلروجة اجلاية بعربيتك ،اتفقنا؟
 اتفقنا ..يال بقى. هنعمل األشعة األول. أوكي.توجها إىل املستشفى ،أجرى هلا بعض التحاليل واألشعة.
مث عادت لرتكب إىل جواره ..ما إن ركب إىل جوارها حىت وضعت كفها على يده
قائلة يف امتنان :جبد أي كلمة شكر مش هتوفيك حقك.
نظر هلا حبب قائال :عارفة تشكرين إزاي؟!
 إزاي؟ ختلي ابلك من نفسك وبس.اعرتته حالة الضعف مرة أخرى ،سيخونه لسانه ويعرتف مبا يدفعه القلب لقوله،
استدرك مازحا :ها مش عايزة تنامي؟!
ضحكت :أان بقايل يومني انمية.
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أخرجت من حقيبتها أجندهتا الصغية :قويل بقى إمييلك وأكونت الفيس بوك،
عشان يبقى ما بينا تواصل.
أمالها بياانته ،وانطلقا صوب منزل عبي وخالد ،حيث ستقضي ليلتها األخية
هناك.
فقد رتبت مع يوسف ما سيتم شراؤه ليكون البيت جاهزا يف اليوم التايل ،ليتباه معا
بعد أن ينهيا عملهما.
انقضى الطريق يف حوار دار سجاال بينهما ،وكأهنما يعرفان بعضهما منذ سنني
طوال.
ها قد وصال ،وجدا عبي يف انتظارمها يف اخلارج ،وما إن رأهتا حىت اجتهت صوهبا
آخذة إايها بني ذراعيها.
نظر هلا يوسف..كم أحسدك عبي ..كم أنت حمظوظة هبا وحببها وقرهبا.
تبادال التحية ،واجته يوسف لسيارته ،ما إن ركبها حىت أاته صوت حنني :شكرا،
خلي ابلك على نفسك.
أشار هلا ،وغمز بعينه قائال :وانيت كمان ،أشوفك بكرة.
يف طريق العودة للعمل ،ظهرت حنني أمامه وهي واقفة يف الشرفة واهلواء البارد
يداعب شعرها.
حممد مني ،اتين؟!
"ملا النسيم بيع ّدي بني شعرك حبيبيت بسمعه ،بيقول آهات"
تقص حنني على عبي ما حدث بعد أن تركاها هي وخالد
بفرحة ومحاس أخذت ّ
ابألمس.
96

أحست عبي يف صوت حنني وحملت يف عينيها التماعة تعرفها حني يدق احلب ابب
القلب متأهبا للدخول.
 أان هطلع أرتب شنطي وحاجة الشغل عشان أكون جاهزة بكرة من بدري،طبعت قبلة على خد عبي ،اتركة إايها غارقة يف تفكي وقلق.
ما إن صعدت ،وأغلقت ابب غرفتها ،حىت أتتها رسالة من طبيبها ،وممن يبدو أنه
سيصبح حبيبها.
"الزم تشوفيلك حل مع حممد ،الكنج زودها أووي" .ووجدت رابط أغنية (ملا
النسيم -حممد مني.
ضحكت ،مث أدارت األغنية لتسمعها بسعادة ،وهي تفتح حاسوهبا الشخصي،
وتدون بريده اإللكرتوين ،وتضيفه على حساهبا الشخصي على الفيس بوك ،خطرت
على ابهلا فكرة ،ولكن البد أن أتخذ موافقته أوال.
أمسكت هباتفها ،ضغطت على امسه ليأتيها صوته الذي بدأت أذهنا أتلفه وحتب
مساعه.
 آلو.قالت يف دالل :إزيييك؟
ضحك :كويييس..
 أان فكرت يف فكرة ،مش عارفة هتحبها وال أل. أكيد ،أكيد ،مش هحبها ..وضحك.ضحكت مث قالت :أان قلت كده برضه ،هم الدكاترة كده مش بيعجبهم دماغ حد.
 أل أل ،ماتعمميش ،مش بيعجبهم دماغ القصيين بس.97

 تصدق أان غلطانة ،عموما الفكرة اتنفذت خالص ،ومش هقولك هي إيه ملاتروح هسيبك تعرفها لوحدك.
ّ
ضحك وقال :خالص ،قويل أان سامعك.
ضحكت ،سالم اي دكتور يوسف..
وأغلقت اخلط..

***
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ما إن صعدت ،وأغلقت ابب غرفتها ،حىت أتتها رسالة من طبيبها ،وممن يبدو أنه
سيصبح حبيبها.
"الزم تشوفيلك حل مع حممد ،الكنج زودها أووي" .ووجدت رابط أغنية (ملا
النسيم(حممد مني).
ضحكت ،مث أدارت األغنية لتسمعها بسعادة ،وهي تفتح حاسوهبا الشخصي،
وتدون بريده اإللكرتوين ،وتضيفه على حساهبا الشخصي على الفيس بوك ،خطرت
على ابهلا فكرة ،ولكن البد أن أتخذ موافقته أوال.
أمسكت هباتفها ،ضغطت على امسه ليأتيها صوته الذي بدأت أذهنا أتلفه وحتب
مساعه.
 آلو.قالت يف دالل :إزيييك؟
ضحك :كويييس..
 أان فكرت يف فكره ،مش عارفة هتحبها وال أل. أكيد ،أكيد ،مش هحبها ..وضحك.99

ضحكت مث قالت :أان قلت كده برضه ،هم الدكاترة كده مش بيعجبهم دماغ حد.
 أل أل ،ماتعمميش ،مش بيعجبهم دماغ القصيين بس. تصدق أان غلطانة ،عموما الفكرة اتنفذت خالص ،ومش هقولك هي إيه ملاتروح هسيبك تعرفها لوحدك.
ّ
ضحك وقال :خالص ،قويل أان سامعك.
ضحكت ،سالم اي دكتور يوسف..
وأغلقت اخلط..
نظر للهاتف وهو يبتسم ابتسامة عريضة ،شعر أهنا ارتسمت على قلبه أيضا.
ماذا فعلت ب أيتها الفتاة االستثنائية ،أصبح كل ما يف يدور يف فلكك،
ارتبطت سعاديت وابتساميت بوجودك وخبفة ظلك.
بعد غياب طويل لصوت عقله ،إذا به يقول :أنت عارف هناية قصة زي دي ممكن
تكون إيه؟!
تكمل حياتك وترتبط إبنسانة مريضة قلب ،ال أطفال ،ال أمان
عندك استعداد ّ
ستعيش خوفا دائما من فقدها..
ويف حال اعرتفت هلا حببك ،وأحبتك ،ومل تستطع أن تكمل معها قصتكما ،أتتخيل
مدى الصدمة اليت ستسببها هلا خاصة أهنا عانت مع غيك نفس التجربة األليمة
واملريرة!
رد قلبه قائال :على رسلك ،من منا يضمن حياته ومىت ينتهي األجل ،من يضمن
لك أطفاال من فتاة سليمة؟!
ال ثوابت يف هذه احلياة!!
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رد العقل ،صديقي فلنتفق أن ألحدان الغلبة يف هذه العالقة ،فإما أن أربح أان
ونوقف العالقة من قبل أن تبدأ ،وإما أن أتركه ينساق خلف مشاعرك املتأججة حنوها،
وسيخسر نفسه وخيسرها ويكسر قلبها املوجوع ،وفيه من الوجع ما يكفيه!!
كانت الغلبة للعقل؛ فقد عزم يوسف قراره ،أن ال يعرتف حببه هلا ما حيي ،وسيؤكد
هلا يف كل تصرفاته أهنم أصدقاء ليس أكثر ،ولكن اجلهد األكرب سيبذله مع قلبه،
ليقنعه مبا لن يقتنع به أبدا؛ فهو يعلم أنه لن يعتربها إال حبيبته.
مل حتادث أابها منذ يومني ،أاتها صوته متعبا.
 حبييب ساحمن ،اأتخرت عليك يف االتصال اليومني اللي فاتوا. وال يهمك حبيبيت ،إوعي تكوين تعبانة ومش بتقويل زي عوايدك.متالكت نربة صوهتا ،حىت ال يظهر أهنا تكذب.
 أان متام ،طمن عنك أنت صوتك تعبان قووي. عادي اي مجيل ،تغيي اجلو بس ،أان قلت ملا اأتخريت كده إنك بتنقلي. بكرة إن شاء هللا ،ادعيلي بقى كتيي. قليب راضي عنك اي بنيت ،كل أمورك هتكون خي إن شاء هللا ،أهم حاجة انتبهيلصحتك ،وركزي يف شغلك.
 حاضر ..اباب.. روح اباب. أان حببك قووووي. وانيت وحشتين قوي ،قوي ،قوي ..ترجعيلي ابلسالمة حبيبيت .يف حفظ هللا.101

 مع السالمة.أغلقت اخلط ،وأخذت نفسا عميقا تغالب به دموعها ،وشرعت يف حزم حقائبها
وأغراضها.
دخل يوسف عيادته ،وبدأ تسلم ما تركه لزمالئه خالل اليومني املاضيني.
فتح حاسوبه متصفحا بريده اإللكرتوين ،ليجد رسالة حديثة حتوي دعوة صداقة
جديدة على الفيس بوك ،فتحها ليجدها حنني.
ما إن رأى امسها وصورهتا حىت عاد صوت قلبه يعلو ،أخذه الفضول ليتصفح
صفحتها ،ولكنه مل جيد إال نفسه يف قائمة األصدقاء ،ابتسم وقد تذكر ما قالته يف
احملادثة اهلاتفية األخية.
فقد أنشأت حسااب جديدا ،وكأهنا تريد لنفسها بداية جديدة معه ،حساب له هو
فقط.
ضغط زر قبول صداقتها ،ليدخلها إىل عامله ،ليجعلها على رأس قائمة أصدقائه،
ولكنه يعلم جيدا أهنا ليست صديقة ،هي أمية أحالمه اليت ال يتمىن أن تغيب عن
حياته أبدا.
ظهرت رسالة أمامه ،منها :هاي يوسف ،شكرا على قبولك صداقيت ،مع وجه
مبتسم.
مل يرد عليها ،اكتفى ابلضغط على زر اإلعجاب.
نظرت حنني لإلهبام الذي أرسل هلا ،انتظرت أن يكتب أي شيء آخر ،لكنه مل
يفعل.
قالت لنفسها يبدو أنه مشغول؛ فمنذ يومني وهو مل يباشر عمله بشكل طبيعي؛
فقد كان منشغال ب.
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حزمت حقائبها واضعة إايها خلف ابب الغرفة ،استعدادا للرحيل يف الصباح،
نزلت لتجالس عبي ،وعيناها وقلبها معلقون ابهلاتف؛ فقد جن الليل ومل يتصل يوسف
أو يرسل هلا أي شيء.
أهلذا احلد هو مشغول؟!
هو طبيب ،طبيعة عمله تبعده عن احلياة الطبيعية ألي شخص؛ فال مواعيد للنوم
أو االستيقاظ ،هو حتت الطلب يف أي وقت ،وعلى أي حال.
عاد خالد من عمله ،ليجلس إليهما ،أخذت حتادثهما وتضاحكهما ،ولكن بقلب
مشغول!!
بعد العشاء ،استأذنتهما ابلصعود فهي حتتاج إىل النوم.
 مش هوصيكي اي حنني ،تكلمين على طول وأان هحاول أجيلك كل يوم أشوفلو حمتاجة حاجة.
 عبي أان مش عايزاكي تتعيب نفسك ،أان بقيت كويسة خالص ،واملنطقة فيهاكل حاجة ،أان عايزاكي اتخدي ابلك انيت من نفسك لو بتحبين.
 حببك دي وال حاجة ،اي روح روحي من جوة.أردف خالد :إحم إحم ،حنن هنا ،أغي أان كده وال إيه..
 هي تقدر اي خالد ،ده أنت أخواي وحبيبها ،ربنا خيليكم لبعض وجييلكم أحلىنونو ،مش عارفة يوم ملا أشيله بني إيديه ممكن حيصلي إيه!!
 مش هيحصلك حاجة ،هتكوين زي الفل ،وتلعبوا مع بعض ،أان حبب أشوفكوانيت بتلعيب مع األطفال بتبقي زيك زيهم.
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ضحكوا وأردفت حنني قائلة :انيت ويوسف شكلي هخسركوا قريب ،وابتسمت
يف حزن :تصبحوا على خي.
صعدت وهي تنظر هلاتفها الذي أصابه اخلرس منذ أن تركها.
حبثت يف رسائلها اإللكرتونية علها جتد أحدها مرسلة منه ،اعتادت عليه ،وعلى
تواجده حىت ولو إلكرتونيا.
وقفت أمام النافذة وإذا أبنفاسها الدافئة تش ّكل خبارا على الزجاج ،مدت أانملها
الرفيعة لتخط عليها امسه" ..يوسف"..
نظرت لالسم بشرود ..يوسف أين أنت؟!
ما إن ابتعدت أبنفاسها الدافئة عن النافذة ،حىت أعادت برودة اجلو الزجاج حيث
كان واختفى االسم.
يف صباح اليوم التايل ،استيقظت ،على رنني املنبه.
اعرتهتا مشاعر خمتلفة ،محاس للعودة للعمل ،حزن على ابتعادها عن عبي ،سعادة
النتقاهلا ملنزل جديد ،قلق على يوسف الذي مل حيادثها منذ تركها ابألمس..
قطع تسلسل هذه األفكار ،اتصال من يوسف.
 صباح اخلي. صباح النور ،قلقتن عليك. ليه؟! مش عارفة ،حاجة يف قليب كده. ماتبالغيش بقى ،ومامتشيش ورا قلبك يف كل حاجة.104

الحظت تغي أسلوبه نوعا ما عما اعتادت عليه منه.
 جهزيت حاجاتك؟! كله جاهز من امبارح. متام ،افطري واجهزي وأان هعدي عليكي ،مسافة الطريق ،سالم. سالم!..أغلقت اخلط ونظرت للهاتف ،أكان يوسف املتحدث؟! طريقته خمتلفه جدا،
ورمسية إىل حد كبي.
نطق كلماته مسرعا ،وأغلق اخلط ،ألقى هباتفه إىل املقعد اجملاور له ،وأسند رأسه
إىل مقود السيارة زافرا بغضب شديد ..غضب من نفسه ،ما ذنب هذه املسكينة ،مل
ختلق قلبها املريض ،مل خترت مصيها البائس ،أتكون أنت والزمان عليها؟!
أدار السيارة وانطلق إليها ،عاد ملالحمه اجلمود ،عادت ألطرافه الربودة!!
أتته رساله منها ،تقول فيها :حاساك تعبان ،بالش تيجي أان هاخد اتكسي،
ماتتعبش نفسك ،ايرب يومك مجيل.
أراد أن يتصل هبا ،ولكن صوهتا يضعفه ،أرسل هلا رسالة" :أان قربت خالص"..
وصلتها رسالته ،مقتضبة جدا خالية من أي إحساس ،رفعت كتفيها يف استغراب،
وقالت لنفسها أن تنتظر لرتى ما به.
ما إن وصل حىت وقف عند الباب ود ّق اجلرس ،مسع خطواهتا املسرعة تتجه حنوه،
فتحت الباب ليجدها وقد جتهزت بفستان أنيق ،وها هي تنتعل حذاء بكعب عال
نوعا ما.
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ما إن رآها يف هذه األانقة حىت أراد أن يدعوها للخروج معه ،اتركني وراءهم هم
وأعباء العمل.
ابتسم يف غيظ وهو يقول :انيت عايزة تتعاكسي النهارده ،صح؟!
نظرت برباءة مللبسها مث نظرت له قائلة :ليه ،بتقول كده؟!
الحظت ،حركة فكيه وهو يضغط على أسنانه يف عصبية ،نظرت يف عينيه هبدوء:
 يوسف أنت يف حاجة مضايقاك؟!هز رأسه ابلنفي قائال :انيت جاهزة؟
قالت وهي تشي حلقائبها جبوار الباب :آه ،كله جاهز ،عبي وخالد جايني ،كانوا
عايزين يسلموا عليك.
هنزل الشنط للعربية وأرجع أسلم عليهم.
 متام ّأخذت تراقبه وهو حيمل احلقائب واضعا إايها يف السيارة ،مالحمه ليست مراتحة
عينه هترب منها.
عاد ليصافح خالد ،ويلقي التحية على عبي دون أن ينظر هلا أيضا ،حىت إن عبي
وهي حتتضنها مهست يف أذهنا قائلة :هو يف حاجة؟!
لوت حنني شفتيها يف إشارة منها أهنا ال تعرف ما به.
ودعت حنني صديقتها ،تبادال الدعوات ،واجتهت حنو السيارة ،لتجد يوسف واقفا
ليفتح هلا ابب السيارة.
أثناء جلوسها على الكرسي رمقته بنظرة ،شعر هبا كخنجر يف قلبه ،نظرة طفلة
تركها أبوها على أعتاب بيت ال تعرف هل هناك من سيفتح هلا ليأويها ،أم سترتك
خارجا لربد الطرقات لينال منها..
106

ما إن جلس إىل جوارها ،ووضع يده على مكبح السيارة ،حىت وضعت يدها على
كفه وهي تنظر له ،نظرة خترتق حاجز الصمت الذي حياول أن حيتفظ به.
 مالك اي يوسف،؟!وهي أتخذ كفه بني يديها الدافئتني :إيديك ابردين قوي كده ليه؟!
أحس أنه يذوب بني كفيها ،كان حياول أن يهرب من مصيدهتا الثالثية األبعاد؛
فقد كانت من السهل أن تعرف أن شيئا ما ليس على ما يرام من خالل صوته أو نظرة
عينيه أو ملسة يده ،كما أخربته من قبل.
أخرج يده من بني كفيها هبدوء ،وربت على يدها حماوال بث الطمأنينة هبا :أان
كويس ،بس ميكن مرهق شوية ،الشغل امبارح كان كتي جدا.
كالمه جعلها تشعر ابلذنب :آسفه ،أكيد ملا كنت مشغول معااي ،ضغط الشغل
زاد عليك.
 أل خالص ،كله ماشي متام ،انيت النهارده بس حاويل ماجتهديش نفسك كتي،واحدة واحدة.
من املفرتض أن تكون هذه كلمات اهتمام ،ولكن قلب حنني مل يستشعرها كما
كان من قبل!..
أخرجت هاتفها من حقيبتها وانشغلت به ،كي ال تفكر كثيا ،وال ترهقه بكثرة
احلديث.
رمقها بنظرة ليى انطباعاهتا ،وجدها هادئة ومستكينة ،ومجيلة ،تداعب هاتفها
برقّة.
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ماذا لو أطرى عليها أحدهم وكان أكثر منه جرأة وغازهلا؟!  ،كان متأكدا من أن
سيحدث ذلك.
 هو انيت متعودة تروحي الشغل بفساتني قصية كده؟!نظرت له ابستغراب ،مث ابتسمت يف خجل :مش قصي.
نظر هلا جبانب عينه :قصي ،وكعب عايل ،وهيبقى يف دلع.
ضحكت حنني :مش بقولك اباب ،أنت اباب وهللا ابلظبط.
حاول يغالب الضحك فابتسم ،قائال :أان هخلي اباب يشكرين ملا يشوفك املرة
اجلاية.
ضحكت بشدة :ازاي؟!
وهو يرفع حاجبه متحداي :سييب كل حاجة لوقتها.
نظر يف عينيها قائال وهو يهز رأسه :أستغفر هللا العظيم ..حلوة قووي.
 يوسف جبد أنت بتضحكن قووي. ايرب حياتك كلها ضحك. وأنت كمان.ما إن وصال عند شركتها ،حىت قال هلا :قبل ما ختلصي بساعة كده كلمين ،عشان
أجيلك ونطلع على الشقة ،أوكي.
ابتسمت حنني وهي تفتح ابب السيارة :أوكي ،شكرا وآسفة إين بتعبك معااي.
نظر يف عينيها وقال :عايز أقولك على حاجتني.
هزت رأسها يف انتباه.
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أردف قائال :أول حاجة احنا أصحاب ،تبطلي تقويل آسفة وتعبتك دي ،أوكي؟
 أوكي.. اتين حاجة بقى ،حىت وانيت البسة الكعب ،لسه قصية ..وضحك.أغلقت ابب السيارة وهي تضحك رامسة على وجهها مالمح الغضب :ماشي،
بكرة تعرف القصية دي هتعمل فيك إيه ،سالم.
نظر هلا وخطواهتا تبعدها عنه حىت اختفت داخل شركتها.
ح ّدث نفسه :مش هستىن بكرة عشان أعرف اي حنني ،انيت عمليت خالص.
يف طريقه للمستشفى ،أتته رساله منها ،فتحها ليجدها وقد أرسلت له:
"خلي ابلك على نفسك اي أغلى يوسف"
وأكملت عذوبة كلماهتا أبغنية ( ،انتبه ع حالك  -وائل جسار).

***
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ابتسمت حنني وهي تفتح ابب السيارة :أوكي ،شكرا وآسفة إين بتعبك معااي.
نظر يف عينيها وقال :عايز أقولك على حاجتني.
هزت رأسها يف انتباه.
أردف قائال :أول حاجة احنا أصحاب ،تبطلي تقويل آسفة وتعبتك دي ،أوكي؟
 أوكي.. اتين حاجه بقى ،حىت وانيت البسة الكعب ،لسه قصيه ،وضحك،أغلقت ابب السيارة وهي تضحك رامسة على وجهها مالمح الغضب :ماشي،
بكرة تعرف القصية دي هتعمل فيك إيه ،سالم.
نظر هلا وخطواهتا تبعدها عنه حىت اختفت داخل شركتها.
ح ّدث نفسه :مش هستىن بكرة عشان أعرف اي حنني ،انيت عمليت خالص.
يف طريقه للمستشفى ،أتته رسالة منها ،فتحها ليجدها وقد أرسلت له:
"خلي ابلك على نفسك اي أغلى يوسف"
وأكملت عذوبة كلماهتا أبغنية ( ،انتبه ع حالك  -وائل جسار).
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أخذ يسمع كلمات األغنية املرة تلو األخرى ،مع إمضاء بصوهتا "أغلى يوسف"،
ضرب مقود السيارة بقبضة يده.
بت على كتفك وحادثتك؟!
مل ظهرت يف حيايت ،مل مسعتك يف القطار ،مل ر ّ
أي عذاب هذا الذي كتب على قليب مرة ،وكتب على قلبك ألف مرة.
يف كل األحوال أخاف فقدك ،سواء كنت يف حيايت أو مل تكوين.
سأسعدك بكل ما أوتيت من قوة ،سيكون كل يوم معك مميزا مثلك ومثل حضورك.
ابشر عمله جبسده ،وروحه يف مكان آخر ،وبدأت عملها جبسد وروحني؛ فقد
كانت تشعر أبنفاسه حوهلا ،متنحها القوه والدفء واألمان.
تسلمت مفاتيح سيارهتا اخلاصة ،وكما اتفقا ،قبل أن تنهي عملها حبوايل الساعة،
هاتفته.
أخربها أن تنتظره ،فهو يف الطريق إليها ،مل ختربه أبهنا تسلمت السيارة؛ فقد كانت تريد
أن تفاجئه.
ما إن وصل أمام الشركة حىت وجدها بفستاهنا األ ّخاذ تستند إىل سيارة جديدة.
أشار هلا لتأيت ،ولكنها أشارت له ابلنفي ،أخرج رأسه من انفذة السيارة ،قائال حبزم
وغية حينما الحظ بعض املارة ينظرون هلا إبعجاب :حنني يال بالش دلع!!
اجتهت انحيته مث قالت :حتب متشي ورااي وال أان اللي أمشي وراك.
ابتسم بغيظ مث قال :بطّلي دلع بقى ،استلميت عربيتك؟!
هزت رأسها ابإلجياب ،قال :خالص امشي قدامي واحدة واحدة عشان أأتكد
إنك حفظيت الطريق بس خلي عينك معااي ،أوكي؟
 حاضر اي دوك ،بس عشان خاطري افردها شوية ،دمك تقيل النهارده خاالص.111

 وانيت طالبة معاكي دلع ،وهظبطك خاالص ،اتفضلي على عربيتك جري.ابتسمت وركضت حنو سيارهتا.
ركبت السيارة وانطلقت أمامه ،قال لنفسه تقود بشكل جيد متعقلة وملتزمة
ابلقواعد ،ممتازة.
أثناء قيادته وفكره مشغول أبمور كثية جدا ،حمورها الوحيد هي ،قطع تفكيه
اتصال على هاتفه ،نظر ليجدها هي املتصلة.
 أان وراكي على طول أهو ،يف حاجة؟! انيت ماشية متام.قالت بصوت مرح :ما أان شايفاك يف املراية أهو ،وابألمارة مكشر كمان ،عموما
ملا نوصل هقولك على وصفة مجيلة قووي تفك التكشية الوحشة دي ،بس مش
هقولك عليها إال بشرط.
 إيه هو الشرط اي قصية؟!ضحكت وقالت :أشوفك دلوقيت يف املراية بتضحك.
ضحك فعال ودون تكلف ،رآها ترفع له إهبام كفها الصغي ،وقالت :أيوة ..كده
متاام..
وأغلقت اخلط..
ضحك فعال من قلبه ،خرجت ضحكته بعفوية؛ فلم يتوقع تصرفها وقدرهتا على
تغيي مزاجه يف حلظة ،ومل تفارق البسمة وجهه ،حىت وصال.
حنني ..أنت حمرتفة يف صنع احلب والسعادة.
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ما إن وصال ونزال من السيارة ،حىت فتح يوسف حقيبة سيارته وأخرج منها
حقيبتني ،جاءت حنني لتساعده يف محل إحدامها ،فقال مبتسما :من فضلك سييب
عدة الشغل.
ضحكت حنني وهي تضع يدها على شفتيها وهي تقول يف نفسها :أحلى أسطى
يف الدنيا كلها.
أشار هلا أن تسبقه لتفتح املنزل.
ما إن دخال حىت وضع حقيبة من احلقائب اليت كان حيملها على طاولة الطعام،
غيي هدومك،
وقال هلا بصي أان هنزل أجيب بقية الشنط بتاعتك من العربية على ما ت ّ
الشنطة دي فيها العشا ،والتانية فيها هدوم يل عشان أعرف أرتب معاكي براحيت
هستأذنك حتطيهايل يف املكان اللي تشوفيه مناسب عشان أغي فيه.
أان هنزل وملا تكوين جاهزة ،اندهيلي هطلع ..أوكي؟
هزت رأسها موافقة إايه يف خجل.
أخذت حقيبة من حقائبها وأسرعت حنو غرفتها ،تب ّدل فستاهنا أبحد مالبس املنزل
املرحية ،وخلعت عن قدميها حذاءها ذا الكعب العايل لرتتدي أحد أحذيتها الرايضية
اخلفيفة ،ومجعت شعرها فوق رأسها لتنسدل منه خصالت عفوية على جبهتها
ووجنتيها.
ركضت لتضع حقيبة يوسف يف الغرفة اجملاورة لغرفتها ،مث ركضت حنو النافذة،
لتناديه لتجده واقفا يالعب كلبا ،ظهر من حديقة الفيال اجملاورة هلا.
نظر هلا وأومأ برأسه أنه قادم إليها.
كانت دقات قلبه تزداد كلما ارتقى درجة حنوها.
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بينما كانت وجنتاها متوردتني بشدة من تدفق الدم فيهما صاعدا من قلبها الفرح
بوجوده معها ،للدرجة اليت جعلته يظن أن حرارهتا ارتفعت جمددا.
فما إن رآها وهي واقفة متسك له ابلباب ليدخل ،حىت وضع يده على جبهتها
متسائال :احلرارة ارتفعت اتين؟!
وهي تغلق الباب ،هزت رأسها ابلنفي :أل أان كويسة.
 أكيد انيت جعانة ،صح؟ أان جعان جدااا.وهي تتجه حنو طاولة الطعام يف املطبخ :متام على ما تغي هدومك هكون حضرت
األكل.
وأشارت له على الغرفة اليت سيبدل فيها ملبسه :األوضة دي فيها شنطتك.
الحظ ارتباكها؛ فلم ينظر إليها وتوجه مباشرة صوب الغرفة ،وأغلق الباب.
أخذت تعد الطعام ..رائحته شهية ،فقد كانت هي األخرى جائعة جدا.
مسعت صوت ابب الغرفة يفتح ،نظرت لرتاه وألول مرة يف ملبس غي رمسي؛ فقد
كان يرتدي "يت شيت" وبنطاال رايضيا وحذاء رايضيا أيضا ،مياثل ما ترتدي.
كان وسيما جدا وطبيعيا ،ابلرغم من أن شعره مل يكن مهندما كعادته ،يبدو أن
هذا كان من أثر خلع قميصه ،ولكن ذلك مل ينل من وسامته شيئا.
كما كانت تراه عفواي ومجيال ،كان هو اآلخر مأخوذا بربائتها وخصالت شعرها
املنسدله بعفوية على وجهها.
جلسا أمام بعضهما للطعام..
نظرت له وقالت :أنت مش عايزين أقولك شكرا وال تعبتك ،طيب واللي أنت
بتعمله ده ،مش تعب والزم أشكرك عليه؟!
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اببتسم وقال :انيت مش انوية تردي العزومة؟!
هزت رأسها :من عيوين طبعا ،أحلى عزومة كمان.
وهو ميد يده صوب الطعام :تسلم عيونك ،يال بقى عشان األكل مايربدش.
كاان أيكالن ويتكلمان ،وكأمنا هذا البيت بيتهما منذ األزل ،مل خيجل منها ،نظر
هلا وقال :تصدقين لو قولتلك إن أان من سنني ما استمتعتش ابألكل وال حسيت
بطعمه كده؟
هزت رأسها وهي ترى يف عينيه فرحة والتماعة ،تربهنان صدق قوله.
 أصدقك ،طبعا ،أنت عايش هنا لوحدك خالص من سنني.حاول اهلروب من عينيها وهو يقول :آه لوحدي.
 عشان كده ،طيب ليه مافكرتش تتجوز وتكون أسرة؟وهو يهرب من مواجهتها :الشغل مش مدين فرصة أفكر.
وهي تنهض :ربنا يكتبلك اخلي ،أنت تستاهل السعادة.
أراد أن يرد عليها قائال" :يعن أستاهلك ،فأنت مصدر السعادة الوحيد يف حيايت
اآلن".
ولكن لسانه رد قائال :وانيت كمان.
 يال نبدأ عشان مش عايزاك تتأخر عشان تلحق تروح تراتح أو لو الشغل طلبكيف أي وقت.
بدآ بتبادل اآلراء يف ترتيب وتغيي أماكن بعض قطع األاثث.
أخذ يتأكد من أن املياه والسخاانت والدفاايت تعمل بشكل جيد.
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ساعدها يف إدخال احلقائب إىل غرفتها ،قاما بتشغيل الكمبيوتر والتلفاز.
رتبت مكتبها وسريرها ،ودوالب مالبسها ،ووضعت أغراض املطبخ اليت أتى هلا
هبا ومل ينس حىت أدق التفاصيل.
ما إن انتهيا حىت أمسكت بيده ،وأدخلته شرفة غرفتها حيث منظر البحية األ ّخاذ،
تقرب الكرسي له :اراتح هنا استناين دقايق بس.
وقالت وهي ّ
وأسرعت خارجة صوب املطبخ.
دقائق فعال ووجدها تعود حتمل يف يديها ،كوبني من الشاي الساخن ،كان ينظر
هلا وهي تضع كوب الشاي اخلاص به أمامه على الطاولة وقد بدا على مالحمها اإلرهاق،
"تسلم إيدك".
نظرت له يف امتنان :أبلف هنا على قلبك.
نظر هلا بعينني ال تريدان أن ترمشان ولو اثنية ،حىت ال تغيب عن انظره.
 حنني..ابتسمت برباءة ،لتداعب غمازاهتا شغاف قلبه :نعم..
 أان خايف عليكي.ضحكت وهي تنظر حوهلا :من العفاريت؟ ماختافش أان عارفاهم وهم عارف ّن
كويس ،بس اي ترى العفاريت هنا بتتكلم اجنليزي؟!
ضحك مث قال :أان بتكلم جبد ،مش عارف هسيبك هنا لوحدك إزاي ،وقلقان
تتعيب زي ما حصل وانيت عند عبي كده وماتقوليش.
 بص اي سيدي ،أان هوعدك لو حسيت أبي حاجة هكلمك ،بس أنت ماترجعشتزهق من اتصااليت ،وابلنسبة ملوضوع لوحدي ده ،أان طول عمري لوحدي ومتعودة
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على كده ،أان هرجع من الشغل كل يوم مش بدري ،يعن ايدوب أجهز حاجة اليوم
اللي بعده وأانم على طول ..هكون معاك على التليفون والفيس بوك ،ومجيع وسائل
التواصل االجتماعي.
 ههههههه ،نسييت حاجة. إيه هي؟! إن بعد الشغل هنتقابل عشان نكمل جولتنا السياحية. متام ،شفت مفيش داعي للقلق بقى. صحيح ،إيه حكاية أكونت الفيس بوك اجلديد بتاعك ده. أان فكرت ،عندي أصدقاء كتييي ودوشة من مصر ومن هنا وهنا ،كنت عايزةحاجة خاصة ب وبيك بعيد عن الدوشة والزمحة دي.
 تصدقي فكرة حلوة ،أان كمان هعمل زيك هعمل أكونت وهضيفك أنت بس،أوكي؟
ابتسمت بفرح ألن فكرهتا راقت له.
احتسيا الشاي ،مث قام وهو يقول هلا :أسيبك بقى ،بس زي ما وعدتين هتخلي
ابلك من نفسك ،وختليكي معااي على طول تطمنين عليكي.
هزت رأسها ابإلجياب :حاضر.
تركها ليبدل مالبسه..
ملاذا كلما ابتعد عنها ،تشعر بربد يسري يف جسدها ،ال تشعر به أبدا وهو معها
وإىل جوارها ،استلت شاال صوفيا من خزانتها ،ولفت به جسدها.
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بداخل الغرفة وهو يبدل مالبسه ،كان ينظر حلوائط الغرفة والسرير الصغي يف
ركنها ،متىن أن يصبح جزءا من هذا البيت ،كما أصبحت هي جزءا من حياته وقلبهز
رأته خيرج من الغرفه حامال حقيبته.
اقرتبت منه انظرة يف عمق عينيه ،وهي هتمس له قائلة :انتبه على حالك كرمايل.
شعر أن قواه ختور أمام ضعفها وأنوثتها.
 مش عارفة ليه بقولك كده ،بس حسيت إنك بقيت حد مهم يف حيايت ،وخبافعليك زي اباب وعبي.
كاد صوت قلبه يسمع من بني ضلوعه من شدة فرحه بكالمها ،وابلكاد استجمع
كلماته قائال :انيت كمان اي حنني ،خدي ابلك من نفسك ،تصبحي على خي.
أدار ظهره هلا فاحتا الباب ليغادرها مسرعا ،ألنه لو بقي لثوان أخرى ال يضمن ما
سيعرتف به لسانه الذي ابلكاد يستطيع إجلامه.
أغلقت الباب خلفه وأسرعت حنو النافذة لتودعه.
رفع رأسه لياها من خلف الزجاج تنظر حنوه ،لوح هلا مودعا ،ولوحت له يف حنان،
أدار سيارته ،وابتعد ،وقلبه يعتصر أملا وحبا.
دخلت الغرفة اليت كان يبدل فيها مالبسه لتشم عطره يف أرجائها.
يوسف ،أان هنام هنا ،األوضة دي أدىف.
دار احلوار ذاته بني عقله وقلبه وهو يف طريق العودة ،أصبح ضائعا فيها ،متعلقا
هبا ،تسري فيه كسراين الدم يف شرايينه.
حاصره عقله بسؤال ،وكيف ستفعل حني سفرها ،أم ستسافر وراءها.
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رد القلب على استحياء ومل ترتكها تسافر؛ فالزوجة تظل مع زوجها أينما حل.
زوجه؟! أردف عقله ،أعتقد أنك متاديت يف خيالك ،صديقي ،أخفض صوتك
ومن ،أرجوك..
وصل يوسف للمنزل وهو متعب ذهنيا من كثرة التفكي للحد الذي ،ما إن وضع
رأسه على وسادته حىت انم.
انمت حنني يف الغرفة حيث رائحته حتيط هبا ،وهي تضم ركبتيها إىل صدرها ،تشعر
جواره أبمان يشوبه خوف ،فرح مبالمح حزينة!!
تشعر أنه حيبها ،ولكن حياول إعطاء هذه العالقة مسة الصداقة.
حنني ،قال لك ال تبالغي وتنساقي وراء قلبك ،حمق هو ،فهو طبيب وقد علم
حبالتك ،أفيقي ،أم نسيت ما مضى؟!
ابشرت دموعها االستعداد للهبوط من عينيها ،ولكن انتظري ،ما معىن األغنيات
اليت يبادلن إايها؟!
ماذا تعن هذه الكلمات اليت أراها يف عينيه ،ملسات يديه اليت أشعر من خالهلا
أنه ال يريد أن يفارقن ،نربة صوته الفرحة حينما حيادثن واليت مل تتغي إال اليوم فقط؟!
لتدون به خواطرها وتصميماهتا اليت تزور خميلتها
تذكرت أهنا اشرتت ،كتيبا جديدا ّ
تدون فيه أمساء
من حني آلخر ،نظرت إىل طاولة املكتب ،قامت لتحضره وأخذت ّ
األغنيات اليت أهداها إايها ،مث كتبت:
يوسف ،أما بعد..

***
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ومل تكمل ،أغلقت الكتيب ووضعته إىل جوارها ،ووضعت رأسها على الوسادة،
لتنام.
استيقظ ابكرا جدا ،نظر هلاتفه ،يبدو أهنا مل تستيقظ بعد.
اعتاد على صوهتا ليشرق على قلبه صباح األمل ،كيف وهي ذات القلب الضعيف
أن تبث احلياة وبقوة يف كل ما يلمسها؟!
أصبحت هي سر إقباله على احلياة بكافة تفاصيلها حىت البسيطة منها ،ال يريد
أن يتناول فطوره ،هي اليت كانت تفتح شهيته ،فتح جهاز الالب توب خاصته ،وتذكر
بسرعة ،أنشأ حسااب جديدا ،مث أضافها له ،هي فقط.
ستصبح صفحتهما فيما بعد مبثابة مدونة لكل مشاعرمها ،يبثان فيها كل ما خيتلج
يف عقليهما وقلبيهما ،لبعضهما البعض دون التصريح أبي كلمة حب.
استيقظت حنني ،على هاتف من عبي.
 حبيبيت اللي مطنشاين. وهللا أبدا ،منت متأخر على ما خلصت ترتيب كل حاجة. وإيه األخبار؟120

 آه خالص كله متام ،هقوم أهو عشان أفطر وأنزل الشغل. أل مش قصدي األخبار دي ،وضحكت.ابتسمت حنني وهي تتذكر وجوده معها ابألمس :تعب معااي قووي ،وما مشيش
إال ملا اأتكد إن كل اللي أان حمتاجاه متام.
 وانيت؟ أان إيه؟! متام؟ عبيي ،بطلي بقى ،بتزعلين إبصرارك ده. خالص بالش ،كان ماله زعالن امبارح؟ مش عارفة ،ملا سألته ،قايل إنه مرهق شوية. ألف سالمة ،املهم انيت طمنين عليكي وماتسيبينيش كده ،وخدي ابلك مننفسك.
 حاضر ،وانيت كمان ،صبحي على خالد.تبادال السالم وأغلقا اخلط.
نظرت لرتى رسالة يف حساهبا اجلديد للفيس بوك ،فتحتها لتجدها من يوسف،
ايلسعادة قليب ،قبلته حبماس ،وألغت حسابه القدمي ،مث شرعت يف كتابة رساله له،
تدعو فيها هللا وتسأله التوفيق له ،وتتمىن له صباحا ويوما سعيدا.
ما أن وصلته رسالتها ،حىت علم أهنا استيقظت.
أمسك هباتفه ،وطلبها:
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 صباح اخلي.. صباح النور واهلنا والسرور ،صاحي بدري يعن؟! آه ،منيت كويس؟ احلمد هلل ،وأنت؟! ماشي احلال ،بس كنت قلقان عليكي احلقيقة. وأان بطمنك أهو ،فطرت؟ أل ،شربت قهوة. ليه كده؟ الزم تفطر األول بعدين تشرب قهوتك ،أنت بقى كده اللي هتقلقنعليك ،إيه رأيك أان اللي أعزمك على الفطار النهارده؟
شعر أنه استيقظ لتوه ،واستفاق.
 فكرة حلوة قووي. متام ،هجهز واتصل بيك أقولك نتقابل فني ،وّال حتب أنت ختتار؟ أل على ذوقك انيت املرة دي. أوكي ..ابي. ابي اي مجيل.انتفض من على كرسي مكتبه ،ليبدل مالبسه ويتأهب للقائها.
ارتدى مالبسه وصفف شعره ،نظر لنفسه يف املرآة ،وقال عقله منبها إايها:
"أنت تضع نفسك وتضعها معك يف دائرة اخلطر".
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وضع عطره ،وجتاهل هذا الصوت البائس الذي يعكر صفو حالة السالم اليت
يعيشها ما إن تقرتب منه حىت ولو بصوهتا فقط.
ارتدت مالبسها وأتنقت ،وجهزت له علبة هدااي صغية وضعت له فيها قطعا من
الشوكوال اليت حتبها.
ركبا سيارهتما ،كانت تستمع ل ـ( فيوز -سألتك حبييب ) ،أمسكت هاتفها
وأرسلتها له.
فتحها ،وما إن استمع إىل صوت فيوز مع كلماهتا (سألتك حبييب لوين راحيني؟)،
ابتسم ونشوة السعادة تسري فيه وإذا به يردد مع فيوز( :أان كل ما بشوفك كأين
بشوفك ألول مره حبييب).
حنني ،فينك من سنني؟!
اياااه اي ّ
اتصلت به ،فتح اخلط ،وإذا هبا تسمع صوت فيوز يصدح يف سيارته ،ابتسمت
يف سعادة غامرة ،فهو يستمع إىل ما بعثته له ،ويستمع إال ما تستمع له اآلن.
 صباح السعادة ،جبد ذوقك عايل قووي. من بعض ما عندكم اي دكتور. وصليت لفني؟ أان عايزه أفطر عند البحية ،إيه رأيك؟ حلو جدا ،عجبتك املرة اللي فاتت؟ جدا. أشوفك هناك اي مجيل.123

ضغط كل منهما بقدميه على البنزين ،لتزيد سرعتهما ،يسابقان الزمان ليتقابال.
وصال تقريبا يف نفس التوقيت ،سبقها يوسف ببضع دقائق لياها وهي تنزل من
سيارهتا ،ببذلة أنيقة وشعر مرفوع بنعومة ،وكعب عال.
رأته يستقبلها وقد ازدادت وسامته اببتسامة تشع حبا وأماان.
كانت حتمل بني يديها علبة اهلدااي الصغية ،كان ينتظرها عند أسوار البحية ،وما
إن اقرتبت منه حىت اجته حنوها ،صافحها مث قبل كفها.
ارتعشت أانملها بني يديه؛ فبالرغم من أن كثيا من الرجال يف أوساط عملها قد
يفعلوهنا ،ولكن كم حتبها منه وختجل منه ومن نظراته هلا ،يف نفس الوقت.
اقرتب هبا إىل طاولة ليجلسها وجيلس أمامها ،ليمأل عينيه منها.
وضعت أمامه علبة اهلدااي ،وقالت :بتحب الشوكوال؟
وهو يفتح العلبه ،حد ماحيبهاش؟!
 مع كل قطعة هتاكلها هتحصلك حاجة بتحبها .ابتسمت وهي تسدل جفنيهابثقة.
ضحك وهو يغلق العلبة :ماشي ،هشوف.
تناوال الفطور ،واتفقا أن يتقابال بعد العمل ليأخذها إىل زايرة مكان جديد،
وهو يركبها سيارهتا :ماختليش حد يعاكسك.
ابتسمت يف خجل..
 انيت يف حد بيعاكسك؟هزت رأسها بدالل :كتييي ..وضحكت.
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 أايمك بقت قليلة يف كندا قووي صدقين.أدارت السيارة ،ولوحت له بكفها :سالم.
أشار هلا وهي تبتعد عنه قليال ،وهو يبتسم :هجيبك.
أي شعور هذا الذي تعيشه وهي معه ،وتعيش نقيضه عندما يبتعد عنها!
بعثت له رسالة ختربه أهنا ستنسق حفلة للشركة يف الغد ،وحتب أن يرافقها" ،حتب
تكون معااي؟"
أرسل هلا :أكيد أحب.
 خالص نتفق ملا نتقابل. شكرا على الدعوة. الشرف يل أكيد.كلّف ابلسفر بعد يومني إلجراء عمليات جراحية لبعض احلاالت يف "مونرتايل".
هذا يعن أنه سيرتكها..
لن يدع هذا احلدث يعكر صفو مقابلتهما اليوم ،وال سعادته بتواجده معها غدا
يف حفل اختارته أن يكون رفيقها فيه.
بعد أن أهنيا عملهما ،طلبت منه حنني أن يصطحبها لبعض احملال ،لتختار فستاان
يناسب احلفل.
أخذا يتجوالن يف حمال املالبس ،كل ما ارتدت كان يناسبها ،ولكنه كان خيتار ما
ال يربز مفاتنها ،تنبهت حنني لذلك؛ فقالت يف خبث :أنت هتستناين هنا وأشارت
ملتجر لبيع املالبس الرجايل ،وأان هشوف حاجة هنا وأجيلك.
125

 آجي معاك؟ أل ،أل ،أان هجيلك بسرعة.ظن أهنا ستشرتي أغراضا نسائية ،ختجل أن تشرتيها أمامه ،فرتكها ودخل للمتجر
الذي أشارت له ليختار لنفسه ما سيتدي.
أتته حتمل حقيبة كبية ،أسندهتا عند الكاشي ،وتوجهت صوبه ،وأخذت ختتار له
ما يتناسب معه من ألوان.
يناسبه كل شيء ،ولكنها اختارت ما يتماشى مع فستاهنا دون أن يعلم أهنا تفعل
ذلك.
بعد أن انتهى من احلساب ،قال هلا :نشوف فستانك بقى.
ابتسمت ،وهي حتمل احلقيبة اليت هبا فستاهنا :هتشوفه بكرة بقى.
وهو ميسك ابحلقيبة :حنني ،ورين اشرتييت إيه.
و هي تبعدها عنه :خليها مفاجأة بكرة.
نظر هلا حبنق ،وبدت الغية يف كلماته :هزعل منك جبد لو كان قصي أو مكشوف.
قالت يف دالل وهي تنظر يف عينيه :ما أقدرش على زعلك أان.
أمال شفتيه بعدم اقتناع وقال :هنشوف!!
أعطت له العنوان ابلتفصيل ،واتفقا أن يتقابال هناك ،وأكد عليها أن تنتظره وال
تدخل إال معه!!
وصلت قبله وأخربته أهنا تنتظره والبد أن تدخل اآلن ،طلب منها أن تنتظره حلظات
فقط..
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ولكنه وصل ومل جيدها يف انتظاره يف اخلارج ،دخل قاعة االحتفال ،املكان غاية يف
اجلمال والشاعرية ،املوسيقى ،الشموع املوزعة يف كل مكان وانعكاسات األضواء عليها
تضفي على املكان متيـزا كبيا ،كيف ال ،وهي من صممت كل هذا اإلبداع.
ما إن رآها حىت تعلقت عيناه هبا ،مل تكن هناك من حتمل جاذبيتها ،فأينما ذهبت
حترك قلبه صوهبا ،كانت ترتدي فستاان رائعا ابلرغم من رقته وبساطته ،فإن رقتها اليت
ذابت بداخله زادته فخامة.
وقفت مع أحدهم ،تتحدث ،تضحك ،رمقته بنظرة جبانب عينها ،لرتاه خيتلس
إليها النظر كل حني ويضغط على أسنانه ليتحرك فكه غيظا تعلم أنه غاضب منها
اآلن.
ما إن انتهت من حديثها حىت توجه إليها.
ابدرته قائلة بفرح شديد وعينني المعتني :وحشتن.
نظر هلا ومازالت حركة ف ّكه والغية اليت تتطاير من عينيه يرتمجان ما بداخله.
قالت بدالل وهي تظهر له خوفها مبرح :ما هو أنت اأتخرت علي فدخلت.
مث اقرتبت من أذنه ومهست :على فكرة لو أنت ما أخدتش ابلك بس ،أان قولتلك
"وحشتن" ،ومستنيه أمسع ،و"انيت كمان".
نظر هلا جبانب عينيه عاقدا حاجبيه وهو ميثل دور الغضبان ،وقال :وانيت كمان.
وضعت كفها يف كفه وعقدت حاجبيها يف حماولة لتقليده وهي يغلبها االبتسام،
نظرت يف عمق عينيه وقالت :وانيت كمان إيه بقى؟!
مل يكن منه إال أن ضحك ،قاهلا بعينه اليت تفحصت كل مالحمها قبل أن ينطق
لسانه :وحشتين.
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صوت ما حتدث بداخل رأسه ،قائال :ضعيف ،كل مرة أتخذك هي حيث تريد،
وأنت الحول لك وال قوة.
رد قلبه معنفا عقله ،أنت هو إذا.
إذا كان حبه هلا من وجهة نظرك ضعفا ،إذا فهو ضعيف ،أمام مجاهلا وحناهنا ،دالهلا
وخفة ظلها ،سرعة بديهتها اليت جتعلها حتتويه يف أقصى حلظات غضبه ،إنه احلب،
واحلب ليس ضعفا اي صديقي ،بل إنه مل يعد قواي إال بعد أن أحبها.
تغلب صوت قلبه على عقله هذه املرة ،وأجلمه ليصمت.
نظرت له مبتسمة ،وقالت وهي متسك خبفة أزرار بدلته :تصدق أنفع ستايلست
كمان ،ابلشياكة اللي أنت فيها النهارده دي ،واللي يل نصيب األسد فيها طبعا،
شوف كام واحدة بتبص عليك دلوقيت ،ولو سيبتك ومشيت هييجوا يكلموك كمان.
وما إن مهت خبطواهتا مبتعدة عنه ،حىت أمسك أبصابعها ،وجذهبا إليه ،ونظر يف
عينيها قائال :وأان مش عايز غيك انيت!!
زاد بريق عينيها عندما مسعت كلماته اليت تؤكد أنه ال يريد غيها ،مهست له يف
خجل ودالل وهي تسحب أانملها من يده :يوسف ،الناس بتبص علينا ،هسيبك شوية
أرحب ابلضيوف وأرجعلك ،استمتع بوقتك.
ابتسم هلا يف حنان وهز رأسه موافقا ،ترك يدها اليت أصبحت هي ّبر أمانه ،أخذ
يتجول يف القاعه متعجبا ،كيف هلا أن هتتم بكل هذه التفاصيل هبذا الكم من الدقة
واإلتقان؟!
كلما استوقفها أحد ليتحدث معها ،كلما ابتسمت أو التفتت بعينها صوب أحد،
كلما حترك شعرها ميينا ويسارا كقطعة حرير المعة يداعبها النسيم ،تستقيد بداخله انر
من الغية ،يريد أن حيملها على حصانه ويهرب هبا من كل عني تالحق مجاهلا ودالهلا،
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يعلم أن اجلميع معجب هبا وبذكائها ،وسيجد الكثي من احملاربني الذين سيتسابقون
خلطفها منه.
بدأت بعض املدعوات التودد إليه يف حماوالت إلاثرة إعجابه؛ فقد كان هو اآلخر
شااب وسيما" تتمىن الكثي من الفتيات أسر قلبه.
نظرت له من بني الكثي من البذل السوداء اليت حتيط هبا ،لرتاه حماطا هو اآلخر
ابلكثيات اجلميالت ،وما إن تالقت عينامها بني الزحام ،حىت غمزت له بعينها غمزة
مغزاها ،أان سعيدة ألنك سعيد!
ما إن هدئت أجواء احلفلة قليال ،حىت أخذت تبحث عنه ،لتجده جالسا على
طاولة مبفرده ،يداعب بطرف أصابعه حواف كأسا وضع أمامه ،جلست جبواره ،كان
سارحا للغاية ،سألته :قاعد لوحدك ليه كده؟!
نظر مباشرة يف عينيها لرتى انعكاس أضواء الشموع ترتاقص يف زرقة عينيه ،وكأن
صوت احلزن يف قلبه هو من قال :أان ابلنسبة لك إيه؟!
ملست يده اليت أسندها على ساقه ،ونظرات الشفقة تتفحص مالحمه ،وقالت:
مالك بس؟!
قال بفضول وإصرار وهو ينظر يف عينيها :يوسف ابلنسبة لك إيه؟!
ابتسمت وهي تضم كفه بقوة وأسدلت جفنيها وقالت :حبييب.

***
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ما إن هدئت أجواء احلفلة قليال ،حىت أخذت تبحث عنه ،لتجده جالسا على
طاولة مبفرده ،يداعب بطرف أصابعه حواف كأسا وضع أمامه ،جلست جبواره ،كان
سارحا للغاية ،سألته :قاعد لوحدك ليه كده؟!
نظر مباشرة يف عينيها لرتى انعكاس أضواء الشموع ترتاقص يف زرقة عينيه ،وكأن
صوت احلزن يف قلبه هو من قال :أان ابلنسبة لك إيه؟!
ملست يده اليت أسندها على ساقه ،ونظرات الشفقة تتفحص مالحمه ،وقالت:
مالك بس؟!
قال بفضول وإصرار وهو ينظر يف عينيها :يوسف ابلنسبة لك إيه؟!
ابتسمت وهي تضم كفه بقوة وأسدلت جفنيها وقالت :حبييب.
انتفض جسد يوسف ،وشعر ابرتعاشة يدها ،نظر هلا ليجدها تفتح عينيها واخلوف
يلتمع فيهما.
أيعقل أن تكون هي أكثر جرأة منك ،تسارعت أنفاسه وهو ميسك بسبابته وإهبامه
ذقنها ،رافعا وجهها لتواجه عيناه عينيها.
حتول املكان حوهلما إىل فراغ ،مل يعد يسمع أو يرى سواها.
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 حبيبك؟أردفت ابرتباك :أان...
أغمض عينيه" :شششش" ..فتح عينيه ابلتماعة مل ترها يف عينيه قبل ذلك أبدا.
ونظر يف عينيها قائال :ماتقوليش حاجة.
هنض وهو ميسك يدها :أان عايز أمشي.
كادت الدموع تسقط من عينيها ،وبصوت متهدج :أان آسفة ،مش عارفه ليه قلت
كده..
قال هاراب من عينيها :أان مسافر بكرة مونرتايل ،هكون يف القطار من بدري ،هروح
أحضر حاجيت ،كلمين ملا تروحي طمنين عليكي ..أفلت يدها وابتعد!!
كادت تبكي ،لوال أهنا تنبهت فجأة ألصوات حوهلا ،وأعني تتابعها ،ال يرون إال
مجاهلا وسعادهتا الزائفة ،ال أحد يشعر مبا هي عليه اآلن ،تريد أن تركض وراءه ،جتتذبه
لتنظر يف عينيه ،وتقول أنت أيضا حتبن ،أليس كذلك؟!
أخذ يوسع يف خطوته ليخرج من القاعة ،قبل أن تنزل دموعه ،أمام هذا اجلمع،
وقبل أن تلحق به ،ألهنا لو أتته اآلن لن يكون منه إال أن حيتضنها يف صدره ويعلن هو
اآلخر عن حبه بكل الصور.
انقضت ساعات احلفلة ،ركبت سيارهتا ،اجلو ممطر ابرد ،أدارت مساحات سيارهتا،
لتزيح عنها املاء وهي ال تدري أهو مطر السماء أم عينيها من متطر ،تريد أن تراه ،تريد
أن تسمع صوته ،ولكن البد أنه انئم اآلن.
تريد أن متحو من الزمن ،تلك اللحظة وتلك الكلمة اليت نطقتها ،غبية أنت اي
حنني ..ردت على نفسها وهي تبكي ،ولكن هو من سألن!!
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مل تغمض عيناه اللتان حتجر فيهما الدمع ،وحرقة يف صدره تكاد تقتله،
أخذ عقله يوخبه ،أعتقد أين قد حذرتك مبا فيه الكفاية ،وها قد حدث ما كنت أخافه،
كان قلبه موجوعا منشغال يف بكاء مرير ،لذلك مل يرد.
ما إن وصلت إىل املنزل ،حىت فتحت صفحتهما املشرتكة وأرسلت له اعتذارا:
"يوسف ،جبد أان آسفة ،اعترب اللي مسعته من ده كأنه ماحصلش ،أنت شخص غايل
علي ،زي ما قولتلك قبل كده ..صديقتك -حنني".
ذيلت رسالتها هبذه الشهاده أهنا صديقته ليس إال..
أخذت تبكي طوال الليل ،وهي تنظر إىل شاشة هاتفها علها أتتيها به متصال أو
مرسال لرسالة حتمل ردا.
شهد القمر ليلته يراقبهما ،هي يف شرفتها ابكية ،وهو خلف انفذته شاردا.
ما إن أعلنت الشمس وصوهلا ،حىت مجع ما حيتاجه يف حقيبة سفره ،وارتدى
مالبسه دون حىت أن ينظر يف املرآة ،حىت فنجان قهوته ،نسي أن حيتسيه ،واجته إىل
حمطة القطار.
ظلت متسك هباتفها ،تنتظر منه ردا أو اتصاال ليطمئن عليها ،حىت رسالتها مل تفتح
ومل يقرأها حىت اآلن.
مل تستطع االنتظار أكثر من ذلك.
رن هاتفه وهو يف طريقه حملطة القطار ،استجمع قواه:
 صباح اخلي.. صباح النور ،أان آسفة ،وانفجرت ابكية. حنني ،انيت فني؟132

بصوت متهدج وسط بكائها :أنت سافرت؟
 أان يف طريقي حملطة القطار. أان جاايلك دلوقيت. حنني ،عشان خاطري اهدي ،مفيش داعي ال لألسف وال إنك تتعيب نفسكوتيجي ،إن شاء هللا أان يومني وراجع.
من؟
 يعن أنت مش زعالن ّ أزعل من إيه بس ،هزعل جبد لو ماهدتيش ،وقولتيلي إنك هتاخدي ابلك مننفسك.
 ماشي. ماشي إيه بقى؟! مها القصيين متعبني كده عللى طول.جاءته ضحكتها من وسط بكائها ،شعر هبا أملا يصدع ضلوع صدره.
 يال اوعدين ختلي ابلك من نفسك ،وماختليش حد يعاكسك. أنت كمان. أان مفيش حد يقدر يعاكسن اي بنت.ضحكت مبرارة ،يكاد يرى قطرات دموعها وهي تغالب نفسها لتضحكها.
 أيوة كده اضحكي ومتفكريش يف حاجه تضايقك. -هتكلمن؟
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 هحاول ألن يف العمليات بيكون صعب أرد أو أتصل ،بس وعد أول ما هيبقىعندي وقت هكلمك أو أبعتلك على الفيس بوك ،ابقي افتحيه هبعتلك عليه حاجات
تعجبك.
 افتحه أنت كمان ،أان كنت بعتالك عليه حاجة امبارح. حاضر ،خدي ابلك من نفسك اي حنني. أنت كمان.انتهت املكاملة ،ومل تنته دموع حنني ،ومل تشعر بنفسها إال وهي ترتدي مالبسها،
وتركب السيارة ،وتتجه إىل حمطة القطار.
ها هو يدخل حمطة القطار جير حقيبته وهو ممسك هباتفه يقرأ رسالتها اليت بعثت
له ابألمس يف أمل ظاهر على مالحمه ،وما إن وصل إىل إمضائها "صديقتك -حنني"،
حىت أاته صوهتا من خلفه مناداي" :يوسف"..
التفت لياها أمامه ،تقف بوجه مبلل ابلدموع ،ترك حقيبته واجته حنوها ،أمسك
بكفيه وجهها وأخذ ميسح أبصابعه دموعها ،ويلملم شعرها الذي خرج من حتت غطاء
معطفها.
ونظر يف عينيها بعطف من ذاب من احلنني ،وبضعف من ليس بيده أي حيلة ،قال:
أان مش قلت ماجتيش؟!
ودموعها تنهمر كسحابة مثقلة مبطر أهنكها محله" :مقدرتش ما أشوفكش"،
يف هذه اللحظة مل يستطع إال أن حيتضنها ،أخذها إىل صدره ،وقال :وأان مبسوط
إين شفتك.
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أمسك بكتفيها مبعدا إايها عن صدره قليال وهو ينحن ليقبّل جبهتها :مفيش
حاجة حصلت تستاهل كل ده ،حصل خي ،وبعدين هو أان أطول ،واحدة زيك حتبن
أصال ،وابتسم.
مث نظر هلا وقال مازحا :أطول إيه صحيح ،أان نسيت إن انيت ..واقرتب من أذهنا
هامسا :قصييرة.
ضحكت مبرارة وهي تنظر يف عينيه،
وهو ميسح دموعها :أيوة كده اضحكي ،يال امسحي دموعك وعلى شغلك ومن
غي دلع زي ما اتفقنا.
مسعا صافرة القطار تقرتب معلنة أن تصافحا وليأخذ كل منكما طريقه.
صافحته مسرعة :يال عشان تركب ،طمن عنك ملا توصل.
 حاضر ،وانيت ماختلينيش قلقان عليكي.و هي متسح دموعها :أل خالص أان كويسة أهو .مث أردفت :طاملا أنت مش زعالن
من..
ّ
 بنت ،خالص بقى.و لوح هلا مودعا" " ،سالم اي ح " ..كان سينطق لسانه ابحلق الذي يف قلبه
"حبيبيت" ولكنه تداركها "سالم اي حنني".
لوحت له حبزن ،وظلت واقفة تنظره وهو يركب ،وعينها تالحقه من خالل نوافذ
القطار ،حىت استقر على كرسي.
نظر من النافذة لياها ما تزال واقفة تنظر حنوه.
أشار هلا أن تذهب.
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أومأت برأسها أن نعم ،ولكن قدميها مل تتحركا ،حىت حتركت عجالت القطار
لتبعده عن انظريها.
أدارت ظهرها وغادرت حمطة القطار اليت شهدت لقاءمها ذات يوم ،ويبدو أهنا
ستشهد الكثي فيما بعد ،فقد عزمت أن تكون يف كل مرة يسافر فيها ،يف وداعه
واستقباله.
ما إن غابت عن عينيه ،حىت أخذ قلبه يعتصر أملا ،يغالب كل ما فيه ،كي ال
ينصهر أمامها معرتفا أن كل ما فيه ينطق حببها.
للحظات شعر أنه يريد أن يرتك القطار راكضا حنوها ،حامال إايها ليأخذها معه
أينما ذهب.
قال عقله يف ثقة املغرور موجها كالمه لقلبه ،الذي أخذ ركنا يف صدره ليبكي يف
صمت حمرق" :هذا ابلضبط ما قلته لك سابقا" ،اقرتب منها أكثر ليصبح فراقها
أصعب أكثر وأكثر.
وهي خترج من حمطة القطار ،أاتها اتصال من عبي ،وكأمنا تشعر مبا هي عليه اآلن.
 آلو ،صباح اخلي اي حنوين..حاولت أن تتصنع أهنا خبي :صباح النور اي بيو.
 إيه أخبار احلفلة؟! كانت حلوة؟ آه جدا ،احلمد هلل. مالك؟ انيت تعبانة؟ أل بس مشغولة شوية.136

شعرت عبي أن هناك شيئا يضايقها :ماشي حبييب ملا تالقي نفسك فاضية طمنين
عليكي.
 حاضر ..سالم.نظرت عبي خلالد وقالت :أان خايفة على البنت دي ،بتسكت ومابتقولش اللي
جواها ،ومرة واحدة تتعب.
 حتيب تروحيلها النهارده بعد الشغل؟هزت رأسها ابإلجياب.
 متام ،أخلص شغلي وأع ّدي عليكي نروحلها.دخلت حنني مكتبها ،جلست لتباشر عملها بنصف عقل.
يف منتصف اليوم تقريبا جاءهتا رسالة من يوسف على شاشة احملادثة اخلاصة ابلفيس
بوك ،كتب فيها :طمنين عليكي..
ردت :أان كويسة ،طمن عنك ،وصلت؟
 لسه ،بس قربت ،انيت أكيد كويسة؟غالبت دموعها كي ال تكذبه القول :كويسة جدا اطمن.
كان قلبه حيدثه أهنا كاذبة ،ولكن عقله طمأنه أن الوقت كفيل أن يداوي جروح
القلوب.
نسيت أين طبيب وأعلم أن جرح القلوب مؤمل ،والتئامه صعب جدا.
 مش هتبعتيلي حاجة امسعها؟! انيت بقييت إدمان خالص. ذوقي يف األغاين بيعجبك؟!137

 ذوقك عايل جدا.كادت تقول ،طبعا ذوقي مجيل ،ألين اخرتتك وأحببتك.
 أنت كمان ،بيعجبن ذوقك يف املوسيقى ،خالص هبعتلك حاجة دلوقيت. أيوة كده ،وأان هبعتلك ملا أوصل. توصل ابلسالمة. هللا يسلمك أسيبك لشغلك ،مستن األغنية.أرسل هلا هذه الكلمات مع وجه مبتسم ،مل يكن يريد أن يسمع شيئا ،ولكنه حياول
أن خيرجها من ما وضعها فيه ،حياول انتشاهلا من مشاعر احلزن اليت كان له فيها الضلع
األكرب.
ما هي إال دقائق ليجدها وقد أرسلت له (سلملي عليه – إليسا).

***
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أرسل هلا هذه الكلمات مع وجه مبتسم ،مل يكن يريد أن يسمع شيئا ،ولكنه حياول
أن خيرجها من ما وضعها فيه ،حياول انتشاهلا من مشاعر احلزن اليت كان له فيها الضلع
األكرب.
ما هي إال دقائق ليجدها وقد أرسلت له (سلملي عليه – إليسا).
شعر بيديها تتحسس شعره هبدوء لتوقظه ،فتح عينيه مبتسما وهو يشعر حبنان
ودفء حييطانه ،ظن أنه سياها ،نظر حوله ،مل جيدها!!
فهو ما زال يف القطار ،وقد غلبه النوم وها هو على وشك الوصول ،هنض مسرعا
ليأخذ حقيبته استعدادا للنزول.
أهنت حنني عملها ،ركبت سيارهتا ،ال تدري ألي مكان تذهب؛ فقد كان هو
الدليل ،هو طعم األايم وابتسامتها ،ضائعة ،خائفة بدونه.
جاءهتا مكاملة من عبي.
 حبييب خلص شغل؟ آه أان مروحة أهو. طيب مااتكليش ،أان وخالد قربنا عليكي وجايبة األكل عشان انكل مع بعض.139

 متام حبيبيت ،مستنياكم.أغلقت اهلاتف ،نظرت خلالد قائلة يف قلق :يف حاجة ،مش دي حنني بتاعة اليومني
اللي فاتوا.
 احنا راحيني هلا ،إن شاء هللا خي.وقفت حنني بسيارهتا ،تنظر للبحية من خالل انفذة السيارة ،تذكرت كيف كان
لقاؤمها األول ،وكيف كانت ضحكاهتما ونظراهتما يف اللقاء الثاين.
كيف سأتركك اي يوسف ،كيف سأكمل حيايت بدونك ،أحببتك حقا ،ومل يعد يل
على قليب سلطان.
أخذت عيناها تدمعان مرة أخرى ،وكأنه يقول هلا كفى دموعا حبيبيت فأان هنا،
معك ،أشعر بك ،وجدته يتصل..
 آلوو.. إزييك؟! احلمد هلل ،طمن وصلت ابلسالمة؟ أها ،انيت فني؟ ،روحيت وال لسه يف الشغل،؟ يف الطريق مروحة ،عبي وخالد جايني كمان شوية. حلو أووي ،عشان مقلقش عليكي ،هتاكلي إيه قوليلي؟ مش عارفة ،عبي قالتلي جايبة أكل ،بس هو إيه ،ماسألتش. إمممم ،ابهلنا والشفا ،كان نفسي أكون معاكم ..حنني ،انيت لسه بتعيطي ،صح؟!و هي متسح دموعها :أل خالص ،أان بس مركزة يف الطريق.
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 عارفة لو مابطلتيش عياط ،هعمل فيكي إيه؟! مش بعيط خالص. ماسألتيش هعمل فيكي إيه؟! إيه؟! عارفة املرجيحة اللي عندك يف جنينة البيت؟ آه.. مهرجحك فيها حلد ملا تتحايلي علي أنزلك.ابتسمت بفرح :تصدق لسه كنت بفكر أمترجح عليها بس اتكسفت.
 حلو جدا الكالم ده ،ملا أجيلك بقى.شعرت أن حياة بصورة ما دبت يف جسدها مرة أخرى.
 هستناك يف حمطة القطار ملا تيجي ،ابقى قويل هتوصل إمىت. أل اي حنني أرجوكي ،ماتتعبيش نفسك. ممكن أقولك مش هاجي ،وأقعد يف احملطة اليوم كله أستناك. عنيدة. ههههه ،آه ،قول بقى توصل على الساعة كام. خلين أأتكد االول وأقولك. اتفقنا.. سلميلي على عبي وخالد.141

 حاضر ،خلي ابلك على نفسك. وانيت كمان.تنفست حنني بعمق وهي تنظر لنفسها يف مرآة السيارة ،لكي ال يبدو عليها احلزن
إذا رأايها.
وها هي أتتيها رسالة من يوسف" :امسعي دي" ..وجدته وقد بعث هلا ( كل
القصائد -مروان خوري ).
أخذت تستمع هلذه الكلمات" ،هودي األغاين غرام سنني ،هودي دموع ونغم
وحنني ،هودي إايمي معك ،قليب ايل بيوجعك ،أان لوال هواك أان ميني؟!".
يوسف ،اي حبيبا متنيته ،فأىب القدر!!
وصلت منزهلا ،وهي تدخل احلديقة ،وقعت عينها على األرجوحة ،فابتسمت ال
إراداي ،وتذكرت كلماته هلا ،وسرحت كم هو ممتع أن يتأرجحا إىل جوار بعضهما ،بل
إهنا ستجعله يتأرجح وجتلس هي على الكرسي اخلشيب أمامه لرتمسه ،لترتكها له ذكرى
منها.
لوحة ،هي فكرة اهلدية اجلديدة اليت ستقدمها له املرة القادمة ،سرتمسه كما رأته
جبوارها يف املستشفى ،مبعطفه األبيض ،مالكا ذا أجنحة.
صعدت الدرج حبماس ،جيد أن عبي وخالد مل يصال بعد ،أعدت غرفتها الصغية،
ستستهل مبن؟ مالكها "يوسف".
لتستقبل أول رسوماهتا فيها ،و
ّ

رن اجلرس معلنا عن وصول خالد وعبي ،أغلقت ابب الغرفة خلفها ،فتحت هلما
الباب أبسارير متهللة كي ال يلحظا شيئا من حزهنا ،ومن مث تكثر األسئلة ،وهي ليست
مستعدة لذلك.
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احتضنتها عبي :وحشتين اي جمرمة ،كأين بقايل كتيي ماشوفتكيش.
أردف خالد :مش عارفة أقولك قلقانة عليكي على طول ازاي؟
 ليه اي عبي هو أان مش قولتلك اطمن ،ووعدتكم لو يف أي حاجة هكلمك ،مثإن يوسف متابعن على طول.
يف طريقها للمطبخ أخذت عبي تتفحص املنزل ،كم هو مجيل ورقيق وراق ،سألتها:
كل ده ذوقك طبعا.
 ال وهللا يف حاجات كتي جدا يوسف اللي جايبها وماكنتش معاه. جبد،؟! بس سبحان هللا كأنه انيت اللي خمتارة احلاجة ،أان عارفة اإلستايل بتاعك،و هي تغمز هلا بعينها :واضح إن ذوقكم واحد.
ابتسمت حنني وهي هتز رأسها :مفيش فايده فيكي ..واحتضنتها من اخللف وهي
خترج الطعام من احلقائب ،وأردفت :بس وحشتين قووي.
أدارت عبي رأسها لتطبع على خد حنني قبلة وهي تنظر يف عينيها متفحصة إايمها:
انيت أكيد كويسة؟
خفضت حنني عينيها :تصدقي هزعل منك بقى عشان مش بتصدقين ولوت
شفتها السفلى كطفل حزين.
 خالص خالص ،ما أقدرش على زعل حبييب أان.جاءهم صوت خالد من اخلارج :هتقعدوا حتبوا يف بعض كده ،وتسيبوين أموت من
اجلوع؟!
 حاضر اي خالود اي حبييب ،جايني أهو.وهو يضحك :شكلي هغي امسي حلنني ،ميكن ينوبن من احلب جانب.
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ضحكت حنني وهي تقول :شكل النونو اللي جاي هتعامله معاملة حنني برضو،
ده أنت اخلي والربكة اي خالد.
جلسوا إىل الطعام أيكلون ويتبادلون احلديث ،بعد أن انتهوا من العشاء ،أعدت
هلما حنني مشرواب ساخنا وهي حتمله هلما سألتهما :حتبوا تشربوا يف البلكونة ،وال ننزل
نقعد حتت يف اجلنينة؟
وقع اختيارمها على حديقة املنزل..
جلس عبي وخالد على الكرسي اخلشيب ،بينما اجتهت حنني صوب األرجوحة،
لتجلس عليها ،وأخذت تنظر للسماء ،وقلبها يردد دعاء أبن يرد هلا يوسف قريبا ساملا
معلنا هلا حبه.
يصرح فيه حببه هلا ،قلبها الذي ال خيطئ احلدس
شردت ،هل أييت اليوم الذي ّ
متأكد من حبه هلا ،ولكن ينقصه االعرتاف بذلك.
إذا جاء هذا اليوم ،فستخوض معه التجربة إىل منتهاها ،ستتزوج وستنجب ،حىت
مت ،فسأكون وهبت روحي وحيايت الثنني :يوسف وطفله أو طفلته.
وإن ّ
تراه من سيشبه أكثر ،أان أم هو؟ إن كان صبيا ،أمتىن أن يرث عينيه اجلميلتني،
وطوله وجسده الرايضي املمشوق ،وإن كانت بنتا ،ترث عينيه ،فقط وسأستأثر أان
ابلباقي منها.
علت وجهها ابتسامة ساحرة ،مل تفق إال على صوت عبي :اي خرب أبيض اي حنني
أان كل ده بتكلم وانيت سرحانة ،وكمان ابتسامة عريضة ،بتغيظين حضرتك!!
تنفست حنني بعمق لتفيق من هذا احللم الرائع ،وأردفت :آسفة اي عبي وهللا
سرحت شوية.
 ما أان واخدة ابيل ،اللي واخد عقلك هههههه.144

هنض خالد قائال :نسيبك بقى تراتحي ،واحنا اي دوب نروح عشان خالص عايز
أانم جدا.
قبلت عبي حنني واحتضنتها :تصبحي على خي ،خدي ابلك من نفسك ،نسيت
أسألك صحيح ،يوسف ماكلمكيش النهارده؟
 أل يوسف مسافر مونرتايل يومني ،يف حاالت هناك حمتاجاه. اجلميل معاه كل التفاصيل ،ماشي بقى ..وضحكت.ابتسمت حنني وهي تقول :طيييب ،ابقي اسأيل عن أي حاجة اتنية وشويف مني
هيجاوبك..
 خالص ،احنا آسفني اي حنيني.ودعاها ،وانصرفا..
ضحكواّ ،
ابلرغم من إرهاقها وحاجتها إىل اخللود للنوم ،إال أهنا استجمعت قواها ،وشرعت
يف رسم اللوحة اليت ستهديها ليوسف عندما تقابله بعد غد يف حمطة القطار.
أهنت ما يقارب من نصف اللوحة ،ومل تستطع أن تكمل من شدة النعاس ،حدثت
نفسها :ما أجنزته جيدا ،فما زال أمامك الغد لتكملي.
كمالك يرسم مالكا ،انمت ،ورأت يف املنام أهنا معلقة أبرجوحة حباهلا متتد حد
السماء وهي تتأرجح كعصفور حملّق يف فرح شديد.
استيقظت وكلها محاس أن تنهي عملها مسرعة ،لتكمل لوحة حبيبها لتستقبله هبا
يف الغد.
انقضى اليوم ومل أيهتا من يوسف أي اتصال أو رسالة أو حىت بريدا إلكرتونيا..
البد أنه مشغول مبرضاه وقلوهبم.
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دعت هللا أن جيعله سببا يف ختفيف آالم هذه القلوب املتعبة؛ فهي تشعر أبملها
جيدا.
عادت للبيت مسرعة ،وشرعت يف إكمال ما ابتدأته ابألمس ،مل تشعر بسعادة من
قبل كتلك اليت تشعر وهي ترسم مالمح يوسف ،وتزيّن ملبسه األبيض جبناحي مالك
طاهر.
ما إن أهنت الرسم حىت نظرت هلاتفها القابع يف صمت ،أحست أنه ال يريد أن
حيادثها لكي ال تسأله عن موعد وصوله.
ابدرت هي وكعادهتا دائما ،وأرسلت له :إمىت،؟ وإال ..وتلت هذه اجلملة بوجه
مبتسم.
رن اهلاتف آتيا هلا بصوته ضاحكا :يعن أان مش عايز أتصل عشان ماتسألنيش،
مفيش فايدة مش هعرف أهرب منك.
رد قلبه يف صدره ما إن مسع صوهتا :ال مهرب وال مفر ،أنت أسيها ورهن حبها.
ضحكت حنني قائلة :وهللا كان قليب حاسس ،بس أان كنت مقررة لو أنت ما
اتصلتش أن ّفذ كالمي ،وكنت هستناك من بدري يف حمطة القطار ،وقت ما تيجي تالقين
مستنياك.
ضحك يوسف قائال :جمنونة.
أردفت حنني بتح ّد :جدا بقى على فكرة.
ضحكا ،أخربها مبوعد وصوله ،وأهنيا املكاملة على أمل اللقاء يف الغد.
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رتبت حنني ملبسها ،ولفت لوحتها اجلميلة ،ووضعتها يف علبة أسطوانية أنيقة،
حتممت وتعطرت وانمت ،كعصفورة وحيدة وديعة حتلم بصباح حيمل هلا قلبا أحبته
ليؤنسها.
وها هي الشمس خبيوطها الدافئة تداعب جفنيها ،لتفتح عينيها وتتمطى بدالل،
انثرة من جسدها الكسل ،لتقوم وجتهز هلما فطورا خفيفا ،وضعته يف حقيبة يدها.
ارتدت مالبسها ،صففت شعرها على هيئة ضفية جانبية ،زينتها بوردات صغيات،
وكأهنا جنوم تسطع وسط ليل شعرها الدامس.
أخذت لوحتها ،وتوجهت إىل حمطة القطار ،مل تكن هي من تقود هذه املرة ،بل
كان قلبها هو من يقود.
دخلت رصيف القطار ،مل يتبق من الوقت الكثي ليصل.
وها هي أصوات عجالت القطار تقرتب معلنة وصوله حامال إليها يوسفها.
استقر القطار واقفا ،وبدأت قوافل الواصلني النزول.
ها هو يوسف ،رأته ميسك حقيبته بشماله وهاتفه بيمينه ،متصال هبا.
ضغطت على زر إهناء املكاملة ،ورفعت يدها منادية إايه :يوسف..

***
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أخذت لوحتها ،وتوجهت إىل حمطة القطار ،مل تكن هي من تقود هذه املرة ،بل
كان قلبها هو من يقود.
دخلت رصيف القطار ،مل يتبق من الوقت الكثي ليصل.
وها هي أصوات عجالت القطار تقرتب معلنة وصوله حامال إليها يوسفها.
استقر القطار واقفا ،وبدأت قوافل الواصلني النزول.
ها هو يوسف ،رأته ميسك حقيبته بشماله وهاتفه بيمينه ،متصال هبا.
ضغطت على زر إهناء املكاملة ،ورفعت يدها منادية إايه :يوسف..
نظر ليجدها واقفة أمامه ،مل يتمالكا نفسيهما ،وأخذت خطامها تتسع جتاه
بعضهما ،مل يشعر بنفسه إال وهو يضمها ويقبّل رأسها ،افتقدها كثيا ،وقلق عليها
أكثر.
ذابت بني ذراعيه ،وهي تضع رأسها على صدره لتسمع دقات قلبه املتعالية ،ها
هو اإلثبات اي يوسف ،فلم ال تنطق به.
رفعت رأسها لتنظر إليه وينظر إليها :وحشتن قووي.
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قال وهو يهرب بعينه من عينيها الباحثتني عن احلقيقة يف عينيه :انيت كمان.
واستدرك حديثه :طمنين عليكي ،احكيلي عمليت إيه اليومني دول؟
قائال :بنطلون
مث أمسك بيديها وجعلها تدور أمامه هبدوء ليى ملبسها ،مث أردف ّ
جينز ،وتوب واسع ،المني شعران ضفيه ،ممتاز ،حلو قووي االستايل ده ،بدأيت تسمعي
الكالم ..وابتسم بتح ّد.
غمزته يف يده وهي تضحك :يوسف ،أنت بتعمل كده ليه؟
 انيت لسه شفيت حاجة.أخذ جيمع الوردات اليت زينت هبا شعرها يف يده وهو يقول :احنا لو قطفنا الورد
ده ،هيطلع اتين؟!
أمسكت يده وهي تضحك يف دالل :بس اي يوسف بقى.
 احلاجة ملا تبقى حلوة قووي ،حنط عليها حاجات حتليها زايدة ليه؟!هزت رأسها وهي تبتسم يف فرح واستسالم :خالص اي سيدي مش هزعلك؟
أمسك خبدها برقّة :أحبك ملا تسمعي الكالم.
نظرت له ،وعيناها تقوالن" :نعم أريد أن حتبن ،أعلم أنك تغار علي ،وهل يغار
املرء إال على من حيب؟!
 خطتك إيه النهارده؟! حتيب خنرج بعد الشغل النهارده؟ أنت لسه راجع من السفر تعبان ،بالش النهارده ،اراتح ونشوف بكرة.. أان متعود على كده ،خلينا خنلّص الشغل ونتكلم ،أوكي؟وهي هتز رأسها حبماس وسعادة :أوكي..
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خرجا معا من حمطة القطار ،سأهلا :عربيتك فني؟
 ممكن أركب العربية معاك دقايق بس.نظر هلا مبتسما :طبعا ،إيه عايزة تنامي؟! ضحكا..
ما إن أركبها إىل جواره يف السيارة ،حىت مدت يدها إليه ابلعلبة األسطوانية اليت
حتوي لوحتها.
 دي هدية بسيطة من ،ممكن تقبلها؟وهو ينظر إليها حبنان :كتي اي حنني كده ،كل مرة هدية ،جبد كلك ذوق.
مد يده ليخرج اللوحة ،وها هي عيناه تتسعان من مجال ودقة ورقة اللوحة.
 ..Amazingإيه الروعة دي اي حنني ،جبد انيت فنانة ،مبدعة.
نظر هلا وهو يقول تلك الكلمات ،أمسك يديها يقبّلها :تسلم إيديكي ،انيت كل
يوم بتثبتيلي إن انطباعي األول عنك كان صح ،أنت مش زي أي واحدة ،انيت استثناء.
التمعت عينا حنني وهي تستمع إىل هذه الكلمات ،يف كل مرة يقول هلا فيها كالما
مجيال ،تريد أن يقف الزمان عند هذه اللحظات وتلك الكلمات والنظرات واهلمسات.
 جبد عجبتك؟! عجبتن؟! اي بنيت انيت مالكيش حل ،أان هعلقها يف العيادة عندي ،شكرا. أنت مش متخيل أان فرحانة ق ّد إيه؟!وهو ينظر إىل اللوحة :أان فرحان أكرت منك ،ده أان طلعت مالك حقيقي!
وهي تنظر إىل مالحمه وعينيه اللتني كانتا تضيئان من السعادة :أان مافطرتش
وجعانة ،تفطر معااي؟
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وهو يضع اللوحة يف علبتها مرة أخرى ،ويدير السيارة يف سرعة :قوليلي حتيب
تفطري إيه؟
وضعت يدها على كفه قائلة :أان حضرتلك فطار معااي.
فتحت حقيبتها لتخرج ما حضرت هلما.
أمسك مبا مدت به يديها إليه :أحلى ساندوتش من أحلى إيدين يف الدنيا.
أكال ،مث نزال سواي ليوصلها حيث سيارهتا ،ودعها على أمل لقائها بعد أن ينهيا
عمليهما.
قبل أن يرتكها ،نظر هلا من انفذة السيارة ،قائال :حنني ،شكرا.
مهست وهي تغمض عينيها :على إيه بس؟! ،دي أقل حاجه ممكن أقدمهالك.
أردف قائال :أي حاجة منك ليها معىن كبي عندي ،خدي ابلك من نفسك.
 وأنت كمان ،ابي.أدارت سيارهتا وانطلقت اتركة إايه واقفا يراقبها حىت غابت عن انظريه.
كان يريد أن يركض من شدة السعادة ،وقد فعل ،فقد أخذ الطريق إىل سيارته
راكضا" يف محاس وفرح شديدين.
يف طريقه للمنزل ،أعطى اللوحة ألحد احملال ليكب هلا إطارا ،استعدادا ليضعها يف
عيادته كما أخربها.
وجد نفسه ميسك هباتفه ويرسل إليها( :يف خطوتك سكيت -وائل جسار) ،كان
يستشعر كل كلمة جتاهها حقا.
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ما إن وصل منزله حىت وجد يف صندوق الربيد اخلاص به ،رسالة من مكتب
التحقيقات ،يطالبة بسرعة احلضور.
حباجبني معقودين ،أخذ يقرأ الرسالة مرة تلو املرة ،مل يفهم ،فلم حيدث له ما يشبه
ذلك من قبل.
دخلت حنني مكتبها ،مل تتنبه للرسالة اليت بعثها هلا وهي يف السيارة ،أدارت األغنية
بصوت هادئ وأخذت تسمع الكلمات ،بقلب ينتفض من السعادة ،حدثها قلبها
يستحيل أن يبعث لك هذه الكلمات الصرحية إال إذا كان يعنيها ويشعر هبا.
مل تستطع أن تصرب ،اتصلت به لتشكره على هذا اإلهداء اجلميل ،مل يرد عليها..
البد أنه انئم أو مشغول يف شيء ما.
بعثت له رسالة على الفيس بوك :األغنية حلوة قووووي.
أخذها العمل لينسيها إايه أو هكذا كانت تتوهم ،فقد أصبح هو نبضها الساري
يف قلبها.
بعد أن بدل مالبسه نزل ليتوجه إىل املستشفى ،بفكر مشغول ،ترى ماذا حدث؟!
وملاذا هو مطلوب يف مكتب التحقيقات.
ما إن وصل املستشفى ،حىت وجد على مكتبه رسالة مشاهبة لليت وجدها يف
صندوق بريده ،أمسك ابلظرف ،وما إن هم ليفتحه ،حىت دق جرس هاتف عيادته،
ليجده مدير املستشفى يطالبه ابحلضور إىل مكتبه.
أغلق اخلط وظل انظرا إىل اهلاتف وإىل الرسالة ،وقلبه حيدثه أن هناك شيئا ما ليس
على ما يرام.
يف طريقه إىل مدير املستشفى ،قابله أحد زمالئه ليسأله ع ّما حدث ليسل مكتب
التحقيقات يف طلبه.
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ابستغراب رد يوسف أنه ال يعلم بعد مل هو مطلوب.
بعد أن تركه ،أخذ يتساءل ،ما الذي جعل اخلرب ينتشر يف املستشفى هبذا الشكل!
خرج من عند مدير املستشفى وهو يف قمة انفعاله ،فقد طالبه بسرعة الرد عليه،
خبصوص الغرض من التحقيق؛ فاملستشفى ذات مسعه طيبة وال يعمل هبا إال األطباء
ذوو السمعة الطيبة أيضا.
احتد احلوار بينهما ،وخرج على إثره يوسف غاضبا.
اتصلت به حنني يف هذه األثناء ،تريد أن ختربه أهنا ستتأخر يف الشركة ولن تستطيع
اخلروج معه بعد العمل.
ما إن مسع ما قالت ،حىت رد جبفاء :خالص اي حنني براحتك.
بصدمة من صوته املرتفع ،وطريقته الغليظة :يف إيه اي يوسف ،مالك؟!
 مفيش حاجة اي حنني ،سالم..وأغلق اخلط..
نظرت للهاتف ،ما هذه الطريقة يوسف ،لن أمسح أبن تتحدث معي هبذه الطريقة
مرة أخرى.
أرسلت هذه الكلمات الغاضبة يف رسالة له على الفيس بوك ،ليقرأها هو بدوره،
ما إن جلس إىل مكتبه ،ليكون رده عليها "حظرا"..
ما إن هدأت قليال ،وهي يف طريقها للمنزل بعد العمل ،المت نفسها على ما
كتبت ،فقد كان يتوجب عليها ،أن تتمهل لتعرف ما به ،خصوصا وأهنا مل تعهد منه
هذه الطريقة من قبل.
حاولت االتصال به عدة مرات يف أوقات خمتلفة ،ولكنه مل يرد!!
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يف طريقه ملكتب التحقيقات ،كان يرى اتصاالهتا املتكررة ،أخذ قراره لن أرد،
كمن وجد حجة ليبتعد عنها هبا.
فتحت شاشة احملادثة لرتسل له ،فوجدته وقد حظرها ،فلم تعد تستطيع أن ترسل
له أي شيء!
هلذه الدرجة اي يوسف ،أان مل أفعل ما يستحق كل هذا ،أنت من احتددت علي يف
حديثك!
أخذت تبكي؛ فهي تعلم أهنا ستبتعد عنه ال حمالة ،عاجال أم آجال ،ولكنها ال تريد
أن ترتك ذكرى سيئة هلا يف قلبه.
يف هذه األثناء ،كان يوسف جيلس يف مكتب التحقيقات منتظرا أن أييت دوره
ليعرف تفاصيل هذه الرسالة املزعجة ،اليت يبدو أهنا ستطيح بسمعته الطيبة يف جمال
عمله.
عرف أن أحدهم يتهمه بشراء بعض األغراض ومل يتم سداد أقساطها.
طالبهم ابلفواتي اليت تثبت ذلك ،وجد فعال بعض القسائم اليت وقع عليها ابمسه،
ولكنه مل يقم بشراء هذه األغراض وال يتذكر أنه قام بزايرة هذه احملال يف يوم من األايم.
تذكر هتديدات صوفيا له ،وبدأ يسأل عن اإلجراءات القانونية اليت يثبت هبا أنه
ليس هو من قام بعملية الشراء ،إجراءات معقدة وتستلزم وقتا ،وهو الذي جيد لنفسه
وقتا للراحة والرتفيه عن نفسه بصعوبة.
خرج من املكتب ،أمسك هاتفه حماوال االتصال بصوفيا ،ولكنها مل ترد.
ألقى هباتفه بقوة ،داخل السيارة ،حىت إنه تفكك ألجزاء ،ومل يكلف نفسه عناء
مجعه ،فقد كان بركاان اثئرا من الغضب ،وال يعرف كيف يتصرف يف هذه الكارثة اليت
حلت به.
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 آلو ،انيت فني اي بنيت ،معقولة كل يوم هفضل قلقانة عليكي اليوم كله،؟! وأاناللي أتصل يف اآلخر ،ماجبيش على ابلك خالص تسأيل عن؟!
قالت عبي هذه الكلمات معاتبة هبا حنني.
بصوت متعب ومنهك من كثرة البكاء :آسفة اي عبي بس اليوم النهارده كان
مشغول قووي.
 املهم طمنين عنك. احلمد هلل ،متام. ابقي كلمي عمو اي حنني ،بيتصل ب يتطمن عليكي ،مش بيضى يتصل بيكيعشان مايشغلكيش ،صوته كان تعبان قووي النهارده وهو بيكلمن.
يف قلق شديد :ليه ،تعبان عنده إيه؟!
 مش عارفة سألته قايل تغيي اجلو. أيوة آخر مرة كلمته قايل نفس الكالم ،طيب روحي اي عبي هكلمه ،وأرجعأكلمك اتين ،سالم.
أخذت حتاول االتصال بوالدها مرة تلو األخرى ،ال أحد يرد ..يف املرة األخية،
رد أحدهم ،قالت يف نفسها "الرقم غلط وال إيه ،ده مش صوت اباب!!
جاءها الصوت :حنني ،أان عمك طارق ،معلش اي بنيت اباب بس تعبان شوية ،واحنا
بيه يف املستشفى.
دارت الدنيا هبا :مستشفى إيه؟ عنده إيه؟! عمو إوعى يكون جرى له حاجة ومش
عايزين تقولويل..
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 اهدي اي بنيت ،هو حمجوز يف العناية املركزة واحنا معاه ،بس أان من رأيي لوتقدري تنزيل تشوفيه.
وهي جتهش ابلبكاء :أان هحجز حاال ،أقرب طيارة هكون عنده.
اتصلت بعبي مرة أخرى وهي تكاد متوت من شدة اخلوف وقلة احليلة ،قصت
عليها ما حدث وعبي تكاد متيّز كلماهتا بصعوبة من بني صوهتا الباكي.
 طيب حبيبيت اهدي ،هتصل خبالد حاال ،وإنيت اتصلي بيوسف ،اللي يقدر فيهمحيجزلنا بسرعة.
اشتدت حدة بكائها :يوسف زعالن من ومش بيكلمن ،كلميه انيت.
 حاضر ،حاضر ،هكلمه أان ،حنني اهدي أرجوكي أان مش عيزاكي تتعيب ،ماشي،حاويل تتمالكي أعصابك حبيبيت إن شاء هللا خي.
اتصلت عبي خبالد لتخربه ما حدث ،وطلبت منه أن حياول أن جيد هلما تذكرتني
لتسافر مع حنني يف أقرب رحلة ملصر .أهنت املكامله مع خالد ،لتطلب رقم يوسف.
ما إن رأى يوسف رقم عبي على اهلاتف حىت انتفض جسده خائفا ،طرأ على ذهنه
أن حنني مريضة ،متلكه اخلوف أكثر حينما مسع صوت عبي احلزين وهي ختربه ما
حدث.
طمأهنا قائال :أان هنزهلا حاال ،ماتقلقيش عليها ،وهكلم حد يتصرف يف موضوع
احلجز ،سالم.
نزل مسرعا إىل سيارته يسابق الزمن ليصل إليها.
اتصلت هبا عبي لتخربها أهنم وجودوا أقرب طائرة يف الصباح الباكر وقد مت احلجز
عليها ،وأهنا ستحضر حقيبتها وتنتظر خالد ليأيت هبا.
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مل تشعر حنني ابلغربة مثلما أحستها تلك الليلة ،الكل بعيد عنها ،حىت من أحبتهم
وأحبوها ..وحيدة ،خائفة ،وكل من بقي هلا يف الدنيا يصارع املوت وهي بعيدة عنه ال
حول هلا وال قوة ،لتدرأ عن نفسها حلظات الوداع األخي.
كان يوما من أصعب أايم حياهتا.
بعد أن أهنكها البكاء ،دق ابهبا ،كمالك نزل هلا من السماء.
نظر حبنان وشفقة ،يف عينيها الذابلتني الغارقتني يف حبر من احلزن والدموع.
اقرتب منها ليطمئنها ..أان هنا ،أان جبوارك.
كان يظن أنه من سيبعث فيها األمان ،ولكنه عندما قرهبا إىل صدره واستقرت يف
أحضانه ،وجد نفسه يضعف كطفل يتيم ،تراءت له مالمح أمه يف مالحمها ،أحس
بدقات قلبها املوجوع تدق أبواب ضلوعه ،دقات سريعة خائفة مضطربة ،تلهث هاربة
من مطاردة ذئب األحزان ،والفقد واحلرمان ،تطلب أن يفتح هلا أبواب قلبه لتتخبئ
فيه.
رغم ضعفها بني ذراعيه إال أنه أحسها درعا قواي يتلبسه ليحميه من اخلوف ،اخلوف
الذي عشش يف أرجاء قلبه منذ سنني.
أحست بدموعه جتري بني خصالت شعرها ،رفعت رأسها لتنظر إىل وجهه،
كان يبكي ،بكى هو اآلخر ،بكى وبكت.
فقد لعب احلزن على أواتر قلبيهما سواي..
ابت الليلة يف أحضاهنا ،انم كما مل ينم يوما من قبل.

***
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مل تنم إال بعد أن غلبها التعب ،كاان ينامان ومها حيتضنان بعضهما.
كان يوسف يف أحضاهنا كطفل رد إىل أمه بعد أن ضاع منها سنني ،أحست وهو
يف أحضاهنا أهنا أجنبت وأصبحت أما هلذا احلبيب الذي متنته ،متنته بقوة ما متنت أن
تطمئن على أبيها اآلن.
استيقظ يوسف على دقات الباب املتسارعة ،ليجد عبي وخالد قد وصال ،يف
حالة من القلق الشديد.
دخلت عبي مسرعة ،متسائلة :حنني ،فني؟
 معلش من فضلك اي عبي أان ما صدقت هديت من العياط شوية وانمت،سيبيها ،خلينا نصحيها قبل ميعاد الطيارة على طول.
رمقته عبي بنظرة فيها الكثي من العتب ،ولكن مل يشفع له إال آاثر البكاء اليت
كانت ابدية على مالحمه أيضا؛ فال يبكي الرجل إال ألجل امرأة أحبها.
جلس خالد ويوسف يتحداثن عن ترتيبات وإجراءات السفر ،بينما دخلت عبي
لتحضر حلنني حقيبة سفر صغية ،لكي ال ترهقها يف الصباح جبمعها.
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ما هي إال ساعات قالئل انقضت ،حىت طلع النهار ،ليجد يوسف حنني تزيح
عنها غطاءها الذي أحكمه عليها ابألمس ..لتنظر له ،فما إن تالقت أعينهما حىت
سالت أهنار دموعها جمددا ،أحست أهنا تبكي كل شيء ،تبكي وجع قلبها ..ابتداء
من مرضها وحبها وقدرها احملتوم بفراق كل من أحبت ،حىت أنت اي يوسف ،فإين
ملفارقتك..
انتفض إىل جوارها ليأخذها يف صدره وجسدمها يرتعش من األمل ،وبصوت متهالك:
أرجوكي اي حنني ،كفاية ،عبي هنا..
 عبي ،حنني صحيت ،يال عشان جتهزوا.جاءت عبي مسرعة وتالها خالد ،احتضنتها بقوة :حبيبيت ماتقلقيش ،إن شاء هللا
خي ،بس انيت اهدي عشان متتعبيش.
بصوت بح من كثرة البكاء :اباب اي عبي ،اباب تعبان وأان مش جانبه ،لو حصله
حاجة أان هروح معاه ،مش هستحمل ،ده هو اللي فاضلي يف الدنيا كلها.
وهي متسك برأسها لتأخذه على كتفها :بعد الشر عنك حبيبيت ،إن شاء هللا هيكون
زي الفل ،وانيت متاسكي كده عشان ملا نوصل مايشوفكيش ويقلق عليكي ،صح وال
إيه اي يوسف.
نظرت عبي لتجد يوسف واقفا كطفل يف زاوية الغرفة وعينه معلقة حبنني ،وحملت
التماعة دمعة هربت من عينيه وهو ميسحها مسرعا:طبعا يف احلاالت دي احنا بنقول
نفسية املريض أهم من أي حاجة اتنية ،أان هوصلكم املطار ،وهطلع على الشغل آخد
أجازة وأحصلكم على مصر.
ردت عبي وهي تنظر ليوسف مث خالد :مفيش داعي أبدا ،خليكوا انتوا يف شغلكم،
احنا عارفني إن شغلكم صعب اتخدوا منه أجازات ،أان معاها وهطمنكم.
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أمسكت خبصر حنني وهي تقول :يال حبيبيت عشان تغيي ،عشان مانتأخرش ،أان
جهزتلك الشنطة خالص.
دخال الغرفة ليبدال مالبسهما ،وما هي إال دقائق ،حىت كانتا جاهزتني للرحيل.
اقرتب يوسف من حنني وهو ميسك كفها خائر القوى وربت عليه ،بال أي كلمة،
فأي كالم هذا الذي يواسي قلبها املكلوم حىت منه هو ،فقد خيب ظنها ابألمس.
نزلوا إىل سيارة يوسف ،ويف طريقهم للمطار ،كانت عني يوسف تزور املرآة من
حلظة ألخرى ليطمئن عليها وهي مستكينة ،تذرف الدمع يف هدوء.
ما إن وصلوا للمطار ،حىت أجلسهما ،وتوجه إلهناء كل اإلجراءات ،مث عاد
يوسف ،ليجلس على إحدى ركبتيه أمام حنني ،انظرا لعينها الذابلة ،وقد أمسك بيدها،
وبصوت حنون قال :كل حاجة هتبقى كويسة ،خلي ظنك بربنا خي.
حاول االبتسام وهو يقول :بعدين قويل لعمو الزم تشد حيلك كده عشان يوسف
عايز يقابلك.
نظرت حنني يف عمق عينيه بنظرة كأهنا تبحث عن شيء ما ،ومل ترد.
وهو ميسح الدمعات عن وجنتيها :انيت مش بتثقي يف؟
بنفس النظرة الصامتة اخلائفة ،مل ترد..
كان صمتها مبثابة خنجر طعن قلبه ،وقال لنفسه :هلا كل احلق أستحق منك ما
هو أسوأ ،فأنت أطهر من أن ميسك من هو مثلي.
جاء خالد ليبلغهم أن عليهم التوجه إىل صالة املغادرة ،احتضن عبي مث احتضن
حنني قائال :طمنوان أول ما توصلوا ،واتبعوان أول أبول ابألخبار.
اقرتب يوسف من عبي هامسا :خلي ابلك منها أرجوكي.
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هزت عبي رأسها ابملوافقة :ربنا يسرت ،ادعولنا.
ما إن خطت حنني خطوات مبتعدة عنه ،حىت سبقها ممسكا بيدها ليستوقفها وهو
توسل ،قائال بصوت مرجتف حياول إظهار ثباته:
يقبّل جبينها وحيتضنها ،انظرا هلا يف ّ
هستناكي.
دارت عيناها يف عينيه ،وهزت رأسها بتثاقل ،واتبعت املسي.
ودعها اتركا روحه فيها ،وعاد أدراجه ،ليستكمل مسية الضياع اليت خطا فيها
خطواته األوىل يف طريق جمهول النهاية ،حىت إنه ال يستطيع اللحاق هبا ،إىل بعد أن
تنتهي القضية اليت ال يدري ما تبعاهتا.
انقضت ساعات السفر ثقيلة ،حىت وصلتا أرض مصر ،كانتا حتلمان أبول زايرة
هلما ألرض الوطن معا ،ولكن بتفاصيل خمتلفه متاما.
استقلتا سيارة أجرة ،لتصال للمستشفى ،وقد أعيامها السفر ،ما إن دخلتا غرفة
الرعاية املركزة لتقع عينا حنني يف عين أبيها ،الذي ذرف الدمع لرؤايها وهي تبكي،
ملست يده يف حنان وخوف شديدين ،وبصوت يكاد يسمع :اباب أان حنني أان جيت
أهو ،يال بقى قوم ،أنت كويس.
وما هي إال ساعات ،أصوات تتداخل بني أجهزة طبية ،وأصوات أطباء وأصدقاء،
عبي ..وها هو يظهر مالكها جبناحيه ليحملها بعيدا عن كل ما حدث..
مل تنقطع االتصاالت خالل ثالثة أايم غابت فيها حنني عن الوعي بعد وفاة والدها،
بني خالد الذي حلق هبم وبني يوسف الذي حاول ابلفعل السفر ومنع الحتجازه على
ذمة قضية.
ولكنه كان يتابعها مع األطباء املشرفني على حالتها ساعة بساعة.
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أقسم أن إذا أصاب حنني مكروه لو رأى صوفيا لقتلها ،حاول البحث عنها يف
كل األماكن اليت يفرتض أن تكون موجودة هبا ومل جيدها.
مل تكن متر الدقائق وال الساعات ،شعر بظلمة حتيط به ليل هنار ،أنفاسه ملتهبة
كحمم بركان غاضب.
فراق وقلق وخوف وضعف وقلة حيلة ،إضافة ألوضاعه املتوترة يف العمل ،وجهد
كبي إلثبات براءته من هتمة أبعد ما يكون هو عنها.
فتحت حنني عينيها ،لتجد نفسها موصولة بنفس األجهزة الطبية اللعينة ،أدركت
أهنا أصبحت رمسيا بال سند يف هذه الدنيا ،مل تعد تقوى حىت على الكالم ،مل تستطع
سوى البكاء يف صمت عميق.
احتضنتها عبي وهي األخرى يف حالة يرثى هلا ،ال تقوى على هذه الصدمات ،فما
ابهلا حنني؛ فهي كجبل مل يعد يستطيع أن يصمد طويال ،أوشك على االهنيار ،أو
ابلفعل قد اهنار.
حتدثت عبي مع يوسف لتخربه أهنا أفاقت وميكنه احلديث معها،
 حنني ،حبيبيت ،البقاء هلل ..وكأهنا بني يديه؛ فقد شعر ابنتفاضة جسدها وهيتبكي يف صمت ..حنني ،أرجوكي خلين أمسع صوتك اتكلمي ،أان آسف إين مش
معاكي ،غصب عن وهللا غصب عن.
جاءه صوهتا من بني شهقات بكائها :أنت كنت معااي.
 طبعا حبيبيت معاكي ،قليب معاكي حلظة بلحظة.مل يدرك عدد املرات اليت نطق لسانه بكلمة "حبيبيت"؛ فلم يعد لعقله دور يف األايم
املاضية؛ فقد ذهبت بعقله وروحه وكل كيانه عند رحيلها ،وعندما كانت تصارع املوت
بقلب ال يقوى على املواجهة.
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مل تقو على إكمال املكاملة فأعطت اهلاتف لعبي لتغطي وجهها بغطاء السرير
وتستكمل بكاءها املرير الذي لن يشفي جروحها اليت أصبحت غائرة للحد الذي
أيقنت أهنا لن تلتئم أبدا.
 عبي ،انتوا هرتجعوا إمىت؟ مش عارفة اي يوسف ،أان عايزاك أنت اللي تدلن ،هي عايزة خترج مناملستشفى ،وأان مش عارفة الدكاترة رأيهم إيه ،ممكن تتكلم معاهم وتفهمن إيه الصح
ايل أعمله.
 متام أان هكلمهم وأرجع اكلمك ،بس خليكي جنبها داميا ،ماتسيبيهاش حلظةواحدة.
 يوسف ممكن أسألك سؤال؟ لسه حببها اي عبي ،حنني ،بقت مسؤولة من خالص. برغم تعبها اي يوسف؟! أان عايزها هي مش عايز أي حاجة اتنية ،املهم إهنا تكون خبي.مث أردف :هكلم الدكاترة وأرجع أكلمك ،سالم.
 سالم ..أغلقت اخلط ،مث نظرت حلنني اليت يبدو أهنا عادت احملاليل هتدئهاوجتعلها ختلد يف نوم عميق مرة أخرى.
حتدث يوسف لزمالئه ،وتناقشوا وأبدوا مدى قلقهم من حالتها النفسية اليت قد
جتعل حالة قلبها الضعيف تزداد سوءا.
إذن احلل هو أن تبتعد عن ما حييط هبا ويذكرها بكل ما يؤملها.
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 عبي ،أان لسه مكلم الدكاترة ،الزم تبعد عن الضغوط النفسية ،ألن طول ماهي موجودة ،كل حاجة هتفكرها بوالدها هللا يرمحه ،وده هيخلي قلبها تعبان أكرت،
فالزم تبعد يف أقرب فرصة ،وأعتقد إن احنا هنقدر خنرجها من اللي هي يف وهي يف
وسطنا كلنا.
 طبعا ،خالص أحجز ونرجع ،بس ادعيلي أقدر أقنعها. ملا تصحى وتفوق شوية خلين أكلمها ،حىت لو مش هرتد علي ،خلي التلفونعلى ودهنا بس وأان هكلمها.
 حاضر.أهنيا املكاملة ،ليجلس يوسف يفكر كيف سينتشلها من بئر األحزان الالهنائي الذي
سقطت فيه.
يف خضم كل هذه األحداث ،كانت عالقة يوسف حمتدة للدرجة اليت سيلقي فيها
استقالته يف وجه مدير املستشفى يف أي حلظة ،نظرا لطريقة تعامله الفظة معه.
ما إن أفاقت حنني ،حاولت عبي أن تطعمها ولكنها أبت وبشدة.
 حنني ،عشان خاطري ماتوجعيش قليب عليكي ..وبكت.يف هذه اللحظة فقط تنبهت حنني وتذكرت أن عبي حامل ،خافت عليها كثيا،
فهي اليت ترعاها وهي أوىل ابلرعاية والراحة.
أشارت حنني لعبي وهي تبكي أن تعايل ،وارمتت يف أحضاهنا وهي تبكي حبرقة
وهي تقول :أان آسفة ،جبد آسفة.
أمسكت عبي بوجه حنني وهي تقول :آسفة على إيه اي بنت انيت ،أان خايفة
عليكي ،جبد مهوت من قلقي عليكي ،أان مش هستحمل جيرالك حاجة ،فامهة.
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 أان عايزة أخرج ،يال ..شويف الدكاتره وقوليلهم إين عايزة أخرج أان كويسةخالص.
نظرت هلا يف قلق؛ فهي تعلم أهنا تضغط على نفسها كي ال ترهقها معها ليس
أكثر ،وهي تنظر يف عينيها ،قالت :يوسف كان عايز يكلمك.
سرحت حنني بنظرها بعيدا ،مث قالت :انيت عارفة مني اللي شالن ملا دوخت؟!
 مش فاكرة ..احنا كلنا اختضينا عليكي وقتها. يوسف ،يوسف هو اللي شالن أان شفته!..نظرت عبي هلا يف ريبة ومتلكها اخلوف من أن تكون الصدمة قد أثرت على قدراهتا
العقلية.
أمسكت حنني بيد عبي وهي تنظر هلا مطمئنة إايها :ماختافيش ،أان كويسة ،جبد
أان شفته وحسيت بيه كان معااي ،عشان كده استغربت ملا قولتيلي إنه ماقدرش ييجي.
 بصي هو احلقيقة مابطلش اتصال ،كان بيكلمن وخالد والدكاترة ،لدرجة إينمتأكدة إنه مكنش بينام.
شردت حنني مرة أخرى ،ومل يقطع شرودها إال صوت اتصال على هاتف عبي..
نظرت عبي هلا وهي تشي إبصبعها على شاشة اهلاتف ،أنه هو يوسف.
أشارت هلا أن تعطيها إايه.
قال بصوت ايئس :عبي ،طمنين.
 يوسف..اتسعت عيناه وكاد قلبه خيرج من صدره واندفع الدم جيري يف عروقه معلنا أنه عاد
للحياة؛ فقد كانت الدماء راكدة يف عروقه ،حىت مسع صوهتا.
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طمن عليكي.
 حنني ،احلمد هلل ،احلمد هلل ،انيت كويسة؟! هتجنن وأ ّصمتت وهي تستمع لصوته احلنون الذي مل يعد سواه يطمئنها يف هذا الكون،
وعادت لتذرف دموعها مرة أخرى لتقول وهي تشهق كمن يسلم روحه :أان حمتاجة
لك قووي اي يوسف.
كيف ال حتتاجه وهو من يشبه أابها الذي رحل يف هدوء وكأنه سلمها له أمانة،
ليحافظ عليها.
كان يذرف الدمع هو اآلخر ،حاول أن يتماسك كي ال يبدو على صوته الوهن:
 تعايل بقى اي حنني أان كمان حمتاجلك.كانت تستمع لكلماته وترى عرباته ،فقلبها انفذة مفتوحة على قلبه ،تشعر به ولو
كانت املسافة بينهما بعد األرض عن السماوات.
 انيت قوية واحلياة الزم تستمر ،صدقين هي دي احلاجة اللي تقدري هتديهالروحه عشان يكون فرحان بيكي.
بصوت خرج آبخر قواها اخلائرة :أان هحجز يف أقرب طيارة.
طار قلبه فرحا ،سياها جمددا ،سيحتضنها ،أدمن وجودها والقرب منها ،مل يعد
ليومه أي مالمح وال طعم بدوهنا ،ال الطعام وال النوم ،فقد شهيته للحياة مبجملها حني
غابت.
 انيت حاسة إنك هتقدري اي حنني؟بصوت متهالك :هقدر..
 حنني متضغطيش على نفسك ،انيت أكرت واحدة تقدري حتسي بنفسك ،لوحاسة إنك مش هتستحملي السفر نستىن شوية ،أرجوكي ،انيت بقييت حيايت كلها.
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أخذت تبكي وتبكي ،كانت تتمىن أن تسمع هذه الكلمات يف وقت غي هذا ويف
توقيت آخر ،لكي تكون متأكدة من صدق قوله ،ألن ما تشعر به اآلن هو أحاسيس
الشفقة عليها ملا متر به من ظرف صعب.
 حنني انيت مسعاين،؟!حساك اي يوسف ،ولكنها أردفت :سامعاك،
أرادت أن تقول ،سامعاك بس مش ّ
أان هقدر أسافر ،خالص مابقاش يف حاجة استىن عشاهنا هنا.
تعرفن
 خالص يبقى أان هتفق مع الدكاترة ،يرتبوا إجراءات اخلروج ،وخلي عبي ّهتوصلوا إمىت ابلسالمة عشان أكون يف استقبالك.
 حاضر. سالم حبيبيت.نطقها بكل كيانه ،ولكنها تعلم وبكل كياهنا أنه يواسيها بتلك الكلمات ال أكثر،
حتاملت على نفسها كثيا حىت ال ترهق عبي معها أكثر من ذلك ولتعود لزوجها
وحياهتم اليت توقفت بسببها ،وهي اليت مل حتب يوما أن تكون عبئا على أحد ،حىت لو
كلفها هذا حياهتا.
وها مها تقفان أمام الطائرة اليت ستحملهما بعد أن انقضى األمل وتكسر على
أرض الوطن ،الذي مل يعد يربطها به سوى الذكرايت.
كان يوسف يف انتظارها ،وما إن رآها حىت شعر أنه يريد أن حيملها بدال عن ساقيها
اللتني ال تقواين على محلها.
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خطى خطواته الواسعة صوهبا ،لرتمتي هي يف أحضانه يف نفس اللحظة اليت حتتويها
ذراعاه ،لتجد الدفء واألمان والسكينة ،اليت حرمها الزمان منها بغياب والدهتا ووداع
أبيها.
مل تتمالك نفسها من البكاء حبرارة للدرجة اليت أخذ جسدها ينتفض بني ذراعيه،
ضمها إىل صدره بقوة ،متمالكا نفسه من البكاء هو أيضا.
اقرتب هامسا هلا :وحشتين قووي.
أحست بكلماته تسري يف جسدها ،لتشعر كل خليه من خالايها ابقرتاب موعد
اعرتافه حببه هلا..
كان لوجودها يف أحضانه مفعول املهدئت اليت حقنت هبا حلد التشبع ،ولكنها
من اليوم قررت أن تكون قوية كما كان حيب والدها أن يراها دائما ،وكما طلب منها
يوسف.
وهي جتلس إىل جواره يف سيارته ،نظر هلا قائال :أان عايز حنني القوية ،االستثنائية،
اللي مليانة حيوية ومحاس.
نظرت له يف حزن..
 عارف إنك هرتجعي للشخصية دي اتين ،بس أان مش عايز الوقت يطول،ماتستسلميش للحزن وختليه يسيطر عليكي وعلى حياتك ،احلياة لسه شاياللك خي
كتي ،احنا كلنا جنبك وحواليكي ،بس انيت الوحيدة اللي تقدري تساعدي نفسك
وتدينا الفرصة نساعدك.
هزت راسها يف تفهم.
 أان مدين ليكي ابعتذار عن اللي حصل قبل ما تسافري وماكانش فيه فرصةإين أعتذرلك ،بس أان مبر بظروف صعبة الفرتة دي ،عشان كده كنت عصيب جدا.
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سألته يف قلق :خي ..إيه إيل حصل؟! احكيلي.
طمن عليكي األول بعدين هنتكلم كتيي.
 ماتشغليش نفسك بيه ،أان عاوز أ ّما إن وصال ملنزل حنني ،اجته يوسف مسرعا جتاه حنني ليفتح هلا ابب السيارة
ليساعدها على النزول مادا إليها يده.
نظرت حنني يف وجه يوسف وعينيه ،وقالت يف شرود :حصلت حاجة غريبة وأان
يف املستشفى ،مش عارفة أقولك عليها وال هتقول بيتهيأيل.
 قويل طبعا.أردفت يف خجل :أان شفتك هناك يف املستشفى ،ملا أغمى علي أنت اللي شيلتن!
 غريبة فعال ..شيلتك إزاي؟! كده؟ ومحلها فجأة بني ذراعيه.وجدت نفسها تضحك رغما عنها من املفاجأة.
ضحكت وهي تغمض عينيها يف خجل :يوسف خالص نزلن.
مث أردفت :مش قولتلك مش هتصدقن!..
نظر يف عينيها مباشرة قائال يف حنان :مصدقك طبعا ،أان كنت معاكي فعال.
 يعن أان ما اجتننتش؟! أل خالص ،انيت جمنونة من األول اي حنني.ضحكا وهي تقول :شكرا ،عارفة إنك كنت هتقول كده.
نظر هلا حبنان ،ولسان حاله يقول :ليتك تعرفني ماذا يريد قليب أن يقول أيضا!..
دار هذا احلوار وهو يصعد هبا درجات سلم منزهلا ،ما إن وصال لباب الشقة ،حىت
أنزهلا ،وقبل جبينها :احلمد هلل على سالمتك ،إن شاء هللا هتكون آخر األحزان.
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أشارت بيدها صوب الباب :،مش هتدخل..
 تعزمين على شاي حلد ملا خالد وعبي ييجوا؟ طبعا ،اتفضل.دخل املطبخ معها ليساعدها يدا بيد يف حتضي كوبني من الشاي ،ليحتسيامها يف
الشرفة اليت افتقدهتا وافتقدت ذكرايت هذه البحية اليت تطل عليها.
دار حوار هادئ بينهما ،أحلت عليه أن يقص عليها ظروفه اليت عاانها يف غياهبا،
ولكنه أصر على عدم احلديث يف هذا األمر ووعدها أبن حيكي هلا الحقا.
ما إن وصل خالد قادما بعبي لتبيت معها ليلتها ،حىت ودعهم يوسف.
اتفقا على أن يلقاها يف الصباح الباكر ليطمئن عليها ويذهب هبا لشركتها.
بينما كان يوسف يبتسم حلنني مودعا" إايها ،وقد عقد العزم على االعرتاف حببه
هلا وطلبه الزواج منها.
كانت صوفيا تبتسم هي األخرى ابتسامة الشياطني ،فقد اقرتب اتريخ عيد مولد
يوسف ،وكانت جتهز له هدية من العيار الثقيل!..

***
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مرت األايم حتمل يف طياهتا األحزان ،كانت لقاءاهتما ختفف عنها اترة وتذ ّكرها
أببيها اترة أخرى؛ فقد كان يوسف يشبه أابها يف الكثي من الصفات ،على رأسها
حماولته إشعارها ابألمان ابلرغم من كل ما يعانيه ،كانت هي األخرى مثلهما؛ فقد
ورثت أابها يف الصرب واملصابرة ،وعدم إشراك الغي يف آالمها وأحزاهنا.
كان يوسف يبدو عليه اإلرهاق وبشدة ،حاولت بشىت الطرق أن حتاول مشاركته،
يصر أن كل شيء على ما يرام ..عنيد مثلها متاما.
ولكنه دائما ما كان ّ
كانت فرتة قاسية ومؤملة ،ولكنها زادت من تقارهبما وتفامههما لبعضهما ،بشكل
كبي جدا ،فقد كاان يتشاركان تفاصيل يومهما حىت الصغية منها.
شهد رصيف حمطة القطار أروع ما ميكن أن ترى عني أو يشعر به قلب ،من لقاءات
ووداعات ليوسف وحنني ،يف كل رحلة من رحالت يوسف.
بدأت حنني التجهيز لالحتفال بعيد مولد يوسف؛ فقد كانت تريد أن تشكره
بطريقتها املميزة اليت لن ينساها ما حيي.
كان هو اآلخر حياول بكل ما أويت من وقت وجهد أن يعوضها وحيتويها ويسعدها،
وقد اختذ قراره مبصارحتها حببه ورغبته يف الزواج منها بعد أن حتل املشكلة اليت ورطته
فيها هذه امللعونة اليت تدعى صوفيا.
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فتحت عينيها صباحا على اتصال منه :صباح اخلي اي أرق حنني.
وهي تتثاءب يف دالل :صباح اخلي اي مجيل ،منت كويس؟
مل ينم بشكل جيد؛ فقد كان التفكي يف قضيته ويف كيفية العثور على صوفيا هو
ما استحوذ على جل تفكيه ،ولكنه قال مطمئنا هلا :آه متام احلمد هلل.
 عايزة أخرج يف مكان جديد النهارده ،إيه رأيك؟ أنت تؤمر ،ويوسف ينفذ ،خالص هعدي عليكي يف الشركة بعد الشغل. أان مش هروح الشغل النهارده. حنني ،مالك أنت تعبانة؟! أل أل ماتقلقش خالص ،أان كويسة بس كسالنة ،ومفيش شغل كتي ،يوم ريالكسكده ،وال رأيك إيه؟
 رأيي؟! وده سؤال؟! لو علي مش عايزك تروحي الشغل خالص.ضحكت حنني قائلة :اي سالم ،أل هو النهارده بس!! أنت بقى اي حرام هتنزل
الشغل وأان هرجع أاناااام!
ضحك يوسف وهو خيفي مرارة؛ فهي ال تعلم أنه ال يريد أن يذهب إىل عمله
فعال؛ فقد أصبح ميثل ضغطا عصبيا ونفسيا عليه ألقصى احلدود.
 استمتعي بيومك اي مجيل وهتطمن عليكي. خلي ابلك على نفسك. -انيت كمان.
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أهنى املكاملة ونظر لشاشة اهلاتف الذي يصبح ابردا ما إن خيتفي صوهتا الدافئ
الذي أيتيه من خالله.
خاطبه قلبه يف هدوء ،أرأيت أين كنت على صواب ،مل يتبق لك شيء يبعث
الطمأنينة يف نفسك ويف حياتك سواها ،ختيل حياتك بدوهنا ،أقسم برب جحيم.
هنضت حنني مسرعة من سريرها؛ فقد كان اليوم هو يوم ميالد حبيب قلبها
"يوسف".
ضر لنفسها كواب من القهوة ،مل تفارق االبتسامة شفتيها ،فقد ختيلت يوسف
وهي حت ّ
وهو طفل وليد ،من املؤكد أنه كان مجيال جدا ،شعرت بسعادة أمه وأبيه عندما رأايه
وملساه ألول مرة ،كانت تسمع بكاءه وترى عينيه الزرقاوين ومها تتفتحان ألول مرة،
كانت تشم رائحته وتشعر مبلمسه.
كرب يوسف ،وظلت عيناه مجيلتني ،ولكنهما ازدادات حزما وعزما ،رائحته أصبحت
عطرا رجوليا خيطف لبها ما إن يقرتب منها ،ملسته مل تزل انعمة دافئة كما كانت.
احتست قهوهتا يف الشرفة ،انظرة للبحية اليت أعدت فيها ليال احتفاال خاصا هبا
وحببيبها ،ما إن انتهت ،حىت قامت تعد صندوق اهلدااي الكبي ،الذي أعدته بيدها،
أخذت ترتب هداايها بدقة ،وفرح شديدين ،ورشة من عطرها الناعم كأهنا تودع نفسها
إىل جوار هداايه ،هتديه نفسها ،حىت ولو مل يطلبها.
وضعت فستاهنا األ ّخاذ الذي سيأسر لبه ما إن يراه عليها ،متأكدة أنه سيظهر
إعجابه به ولكن لن خيلو هذا اإلعجاب من بعض االعرتاضات على كونه الفتا
لألنظار.
هزت رأسها وكأهنا تطرد كل ما ميكن أن يعكر صفو هذا اليوم ،لن تسمح لذلك
أن حيدث أبدا.
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وضعت حذاءها ذا الكعب العايل إىل جوار السرير ،واجتهت بسرعة إىل مكتبها،
فتحت حاسوهبا الشخصي لرتسل له عرب صفحتهما اخلاصة على الفيس بوك ( ،رامي
صربي – براتح).
ليسل إليها مباشرة" :وحشتين"
توردت وجنتاها وكأهنا تراه وتسمع صوته وهو يقوهلا.
مرت الساعات سريعا ،ما إن ارتدت فستاهنا وهي تقف ملرآهتا تصفف شعرها،
حىت وجدت طرقات على ابب املنزل ،توجهت للباب مسرعة ..أيعقل أن يكون
يوسف؟! ،ال أعتقد ،فلم يتصل ،أم أنه أراد أن يفاجئها؟!
فتحت الباب لتجد امرأة شقراء طويلة القامة ،نظرت هلا وهي تبتسم ابتسامة
بريئة ،وتعلقت عيناها هبا ،منتظرة منها أن تفصح عن سبب اجمليء.
تفحصت صوفيا حنني من قمة رأسها إىل أمخص قدميها ،مث طلبت منها أن تسمح
هلا ابلدخول وأهنا لن أتخذ من وقتها الكثي.
مرحبة هبا لتدخل..
فتحت حنني الباب بشكل أكرب وأشارت بيدها ّ
دخلت صوفيا وهي ترفع عينيها بكرب وتنظر يف أرجاء املنزل.
أشارت حنني هلا ابجللوس ،وطلبت منها أن تنتظرها لثوان لتقدم هلا ضيافتها.
رفضت صوفيا بشدة ،وقد بدا على مالمح وجهها بعض تعبيات التأثر.
جلست حنني يف توجس وقلق وهي تنظر هلا ،فقد بدأ قلبها خيربها أن مثة أمار ما
سيحدث ليعكر صفو هذه الليلة.
بدأت صوفيا تعريفها بنفسها :أان صوفيا ،صديقة دكتور يوسف منذ مخس سنوات.
نزلت اجلملة على قلب حنني كالصاعقة ..صديقته ،ومنذ مخس سنوات.
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مل يذكر شيئا كهذا أو يلمح له حىت طوال األشهر الفائتة اليت كاان يتحاداثن فيها
لبعضهما يف كل شيء.
ابتلعت ريقها يف حماولة للتماسك.
حينها نزلت صوفيا ابلصفعة الثانية على قلب حنني ،وهي تقول ابكية إن يوسف
تركها منذ عدة أشهر ،وقد كانت ختفي عنه خرب محلها ،لتجعل هذا اخلرب هدية عيد
ميالده اخلاصة هبما.
شعرت حنني أن األرض متوج من حتت قدميها ،وضرابت قلبها تزداد حدة حىت
أهنا تكاد ال تسمع ابقي كالم صوفيا بوضوح.
أكملت صوفيا ابكية أهنا حاولت اسرتداد يوسف الفرتة املاضية ولكنه اعرتف هلا
أنه سيتزوج من فتاة عربية من بلده ،وحينما أخربها بذلك مل ترد أن ختربه أهنا حامل
كي ال جتربه على العوده إليها هلذا السبب فقط ألهنا حتبه كما أحبها هو إذا مل يكن
أكثر.
مث أضافت ـنها ما ‘ن عرفت مكاهنا حىت أتت إليها لتطلب منها أن تبتعد عن
يوسف ليعودا إىل حياهتما ويكمالن األسرة اليت لطاملا حلما هبا ،أو على األقل أن
تتيح هلا اجملال هذه الليلة ،أن ختربه هبدية السماء هلما.
مل تقو حنني على النهوض من مكاهنا؛ فقد بدأت دموعها جتد خمرجها من عينيها
دون توقف يف اسرتسال ،ولكن دون أي مالمح حزن ظاهرة على وجهها.
وقفت صوفيا متجهة صوب حنني وهي تربت على كتفيها ،كوحش كاسر هيمن
ينقض عليها ليفرتسها دون رمحة.
على فريسة بريئة ليومهها أهنا يف أمان مث ّ
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رفعت حنني رأسها انظرة لصوفيا قائلة يف ثبات ت ّدعيه :تقدري تكلميه النهارده
وحتتفلي معاه ابخلرب اجلميل ده ،مربوك ،اعتربين من اللحظة دي خارج حياة يوسف،
وهو كمان مش يف حيايت.
كانت تقول هذه الكلمات بقلب يعتصر أملا؛ فاجلراح أصبحت دامية للحد
القاتل.
بعينني تلمعان من الشر ،ولكن حنني رأهتما تلمعان فرحا ،قالت :أشكرك ،وهي
هرتجعيله والده.
تتحس بطنها بفرح شديد ،البييب كمان بيشكرك جدا إنك ّ
أدارت ظهرها حلنني اببتسامة شيطانية ،لتخرج مسرعة؛ فقد كانت تريد أن ترحل
قبل أن تصادف يوسف ،الذي تعلم جيدا أنه يتحرق لرؤايها ليشفي غليله منها ،ومما
صنعته معه ،فما ابله لو علم ما صنعت يف حبيبته أيضا!
أسندت حنني ذراعيها إىل الكرسي تشد عليه بكفيها وهي تنحن شاهقة ببكاء
عميق :آآآه اي يوسف...
مسعت رنت هاتفها يف الداخل ،خبأت وجهها بكفيها ،لتبكي حظها وغباءها،
الذي خيل هلا يوما أنه أحبها أو أهنا ستكمل حياهتا كأي فتاة طبيعية يف عمرها.
بكت وحدهتا ومرضها وخذالهنا.
رن اهلاتف املرة تلو األخرى وكأهنا تراه يستجدي ردها ،ولكن هيهات اي يوسف،
فقد انتهى كل شيء.
دخلت غرفتها لتنظر لصندوق اهلدااي ينتظرها ،ما إن وقعت عيناها عليه حىت
ارمتت إىل جواره على سريرها تبكي سذاجتها؛ فقد وقعت يف شرك احلب مرة أخرى،
لينتهي هبا املطاف عند نفس النهاية.
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مل تبدل فستاهنا ،ارتدت معطفها ،وحذاء رايضيا ،مل تكن تعي ما تفعل ،كل ما
تريده اآلن أن تبتعد قبل أن أيتيها يوسف ،ال تريد أن تراه أو حىت أن تسمع صوته.
ركبت سيارهتا ،وهي ال ترى الطريق ،مل تعد تستطيع أن تفرق بني اهنمار دموعها
واملطر الذي أخذ يهطل بشدة ،فاالثنان حيجبان رؤيتها.
أخذت وجهتها حنو منزل عبي ،مل يتوقف صوت اهلاتف ،كانت كلما نظرت لرتى
امسه ،اعتصر قلبها يف عدم تصديق ..أنت اي يوسف؟!
مل ميض الكثي من الوقت حىت وجدت اسم عبي ظاهرا على شاشة هاتفها ،حينها
فقط علمت أنه اتصل هبا ليطمئن عليها ،بصوهتا املتهدج من كثرة البكاء ،ردت على
عبي فهي آخر صدر حنون بقي هلا يف هذه الدنيا.
 حنني انيت فني حبيبيت ،يوسف قالب الدنيا عليكي ،مش برتدي عليه ليه؟! ممكن ماتقوليش امسه اتين ،أان جاية لك يف الطريق. يف إيه طيب اي حنني قلقتين ،طيب بتعيطي ليه ،إيه اللي حصل؟! ملا آجي أحكيلك ..وانفجرت ابكية مرة أخرى. حنني ،ممكن تركن مكان ما انيت ،وأان هخلي خالد جييلك ،ماتسوقيش ابحلالةدي ويف اجلو ده.
 أان قربت خالص ،سالم.اتصلت عبي بيوسف لتخربه ،وتسأله عما حدث بينهما.
 آلو ،عبي طمنين أان لسه مستن عند البيت عندها أهو األنوار مفتوحة خببطمش بتفتح ،وبتصل مش برتد.
 حنني يف طريقها يل اي يوسف ،إيه اللي حصل؟! دي منهارة.177

 منهارة؟! احنا طول اليوم مع بعض بنضحك وهنزر ،بعتلها حاجات على الفيسبوك وهي ابعتة يل ومفيش أي حاجة.
 بقولك منهارة اي يوسف ،ضحك إزاي يعن؟! أان جاي اي عبي ،سالم.كان يقود سيارته بسرعة جنونية ،ما بك اي حنني؟! ترى ماذا حدث؟! كانت سعيدة
جدا اليوم!!
ما إن وصلت حنني حىت نزلت راكضة صوب منزل عبي ،دقت الباب وما إن
فتحت هلا عبي حىت ارمتت يف أحضاهنا تبكي وتنتفض ،ضمتها عبي إليها بشدة قائلة:
حنني إيه اللي حصل ،يف إيه؟! فهمين..
أسندهتا وهي تشعر أهنا ستتهاوى يف أي حلظة ،فقد كانت أطرافها ابردة كقطع
الثلج ،وجهها غاب عنه الدم ،شفاهها وجسدها يرتعشان.
بعد أن أجلستها ،أمسكت بيديها تدفئهما بني كفيها ،مث نظرت هلا وقالت :اهدي
حبيبيت ،احكيلي إيه اللي حصل.
وقعت عيناها على احلذاء الرايضي الذي ترتديه على معطف خاص ابملناسبات،
أمسكت ابملعطف لتنظر أسفل منه.
 حنني انيت البسة كوتش على فستان ،إيه ايل حصل؟ احكيلي بسرعة.بصوت بح من كثرة البكاء ،قالت :يوسف..
نظرت هلا يف ترقب :ماله عمل إيه وال قالك إيه؟!
عنده ” “girlfriendوحامل منه ،وشهقت ببكاء عميق وهي ختبئ وجهها بني
كفيها.
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اتسعت عينا عبي يف صدمة :حنني ،انيت عرفيت منني ،هو قالك؟
 -هي اللي جت يل ،النهارده عيد ميالد يوسف ،جت يل وهي بتعيط عشان

ترتجاين إين أبعد عنه عشان يرجعلها اتين ألنه من وقت ما عرفن هاجرها ومفهمها إنه

بيحبن وهيتجوزين ،وكانت خمبية عنه خرب محلها عشان يكون هديتها ليه يوم عيد

ميالده.

وضعت عبي يديها على رأسها يف عدم تصديق ،ما هذه الكارثة اي يوسف ،كيف

خبأت سرا كهذا ،وكيف وأان من أخربتك سرها الذي عدت لتجعلها تعيشه بتفاصيله

مرة أخرى ،أي قدر هذا اي هللا!..

 -حنني ،ممكن هتدي تعايل اغسلي وشك بس واهدي انيت برتتعشي ،مش عايزاكي

تتعيب ،أرجوكي.

قامت حنني معها وذكرايهتما تعاد أمام عينيها ،أهلذا القدر أنت خمادع اي يوسف،

كيف استطعت أن تقنعن أبن هذا االهتمام واخلوف علي انبع من قلبك.

كيف استطعت أن تكذب علي كل هذا الوقت ،أهلذه الدرجة فقد قليب قدرته

على التمييز بني الصدق واخلداع.

قطع تفكيها ،صوت جرس الباب ،نظرت لعبي ترجوها وهي تبكي :لو هو مش

عاوزه أشوفه .وانفجرت ابكية مرة أخرى..

ربتت عبي على ظهرها مطمئنة إايها قائلة :براحتك حبيبيت ،اللي هتقويل عليه

هعمله ،بس اهدي واطلعي أوضتك اراتحي وأان هتصرف.

ما إن رأهتا تصعد السلم ،حىت ذهبت عبي لتفتح الباب ،لرتى يوسف واقفا أمامها

وقد ابتل شعره ومالبسه بشدة؛ فقد كانت متطر بغزارة يف اخلارج.
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كانت عيناه تقطران قلقا ،وأخذ يدور هبما يف أرجاء املنزل ابحثا عن حنني ،أشارت

له عبي ابلدخول ،وما إن دخل حىت التفت اليها قائال :حنني فني؟
 -يوسف ممكن تقعد األول؟

 -عبي يف إيه؟! أان كده قلقت أكرت وربنا العامل أان جاي إزاي ،أرجوكي اتكلمي

بسرعة ،أان عايز أشوف حنني.

 أنت عندك صديقة كندية؟هبت وجه يوسف مصدوما ،واضطربت دقات قلبه يف خوف ،أشاح بعينه اليت

كانت تنظر هلا بثقة منذ حلظات ،مث قال يف صوت خفيض :كان..
 يعن ايه كان؟ -يعن كنت على عالقة بيها فرتة ،بس احنا انفصلنا خالص.

 -أل مش خالص ،ألهنا كانت عند حنني من ساعتني ،وقالتلها إهنا السبب يف

بعدكم عن بعض.

 أل أل ،مش حنني السبب ،أان من قبل ما أقابل حنني وأان مقرر إين أهني العالقةدي.
 تنهي العالقة بعد ما هتكون أم البنك أو بنتك؟!رد ابندهاش :مش فاهم!..
 -يعن صاحبتك حامل ،وكانت هتفاجأك ابخلرب النهارده ومعترباه هدية عيد

ميالدك ،كل سنه وأنت طيب صحيح.
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انتفض يوسف واقفا يف حزم :أان عايز أشوف حنني ،عاوز أكلمها من فضلك.
وإبصرار وحزم مقابلني ردت عليه عبي :وهي مش عايزة تشوفك اي يوسف ،شكرا

على األمانة اللي استأمناك عليها ،هستأذنك تشوف حياتك وتبعد عنها من فضلك.
رفع صوته مناداي إايها :حنني ،حنني ،عايز أكلمك ،أرجوكي.
وصل هلا صوته ،أخذت تضع يديها على أذهنا كي ال تسمعه ،ولكن قلبها يسمعه

وبوضوح ،امسها الذي يرتدد على لسانه إبصرار مناداي إايها ،مل تتمالك أعصاهبا
واندفعت تفتح ابب غرفتها.

ما إن مسعا صوت فتح ابب الغرفة من األعلى حىت تعلقت عينا يوسف وعبي حنو

الدور العلوي ،وجداها تنزل درجتني من السلم توقفت ومل تكمل النزول.

نظر يوسف ليى حنني وهي ترتدي فستاهنا اجلميل وتنتعل يف قدميها حذاءها

الرايضي ،ومالحمها الذابلة من كثرة البكاء وشعرها الذي انسدل مبتال على وجهها،
أدرك حينها مقدار الكارثة اليت حلت على عالقتهما.
 حنني ،أان..قالت بصوت مبحوح :كذاب ..أنت كذاب.
نظر هلا بشفقة وهو يتقدم حنوها مادا يده إليها :تعايل طيب هنتكلم.
 -خليك مكانك ،ال تكلمن وال أكلمك ،خالص حلد هنا ،أان مش عايزة أشوفك

وال أمسعك.

كانت تسبق كل كلمة تنطقها دمعة تنزل حبرقة من انر فؤادها املشتعل.
 حنني عشان خاطري ،امسعي بعدين احكمي علي ابيل يرحيك،181

 مش عايزة أمسع حاجة.. أان ماقولتلهاش حاجة عنك أقسملك على كده. -وال قولتلي عنها حاجة ،كل سنة وأنت طيب اي يوسف وألف مربوك على

البييب ،وطمنها إننا مش هنتجوز ،ألن أنت معرضتش علي اجلواز أساسا زي ما أنت
فهمتها ،ولو عرضت علي أان برفضك ألين مابتجوزش كدابني..

***
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نزلت عليه كلماهتا كصاعقة من السماء ،نظرت هلما عبي وهي فاغرة فاها،
فحالتهما يرثى هلا وما آل إليه املوقف ينذر أنه ال أمل هلذه العالقة أن تعود كما كانت
يوما.
ظل واقفا ينظر إليها ،كمن ينتظر رصاصة الرمحة لتخلصه من العذاب الذي ميزقه،
فها هو يرى أحالمه تتهاوى أمام عينيه ،وهو ال حول له والقوة ،مل يستطع حىت الدفاع
عن نفسه.
أدارت له ظهرها وعادت أدراجها ،ليسمع صوت ابب غرفتها يغلق بشدة.
نظر لعبي ابنكسار ،وأشار للدور العلوي ،وبصوت مكسور :خدي ابلك منها.
وقادته خطواته املثقلة إىل ابب املنزل ،لرتاه عبي يركب سيارته مبتعدا هبا.
يف اللحظة اليت مسعت فيها حنني صوت سيارته تبتعد ،خبأت وجهها يف وسادة
سريرها منتحبة.
قرعات خفيفة على ابب الغرفة ،دخلت عبي لتحتضنها :بس حبيبيت ،مشي،
اهدي عشان خاطري.
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نظرت هلا حنني يف عدم تصديق :ده يوسف ،يوسف اي عبي ،حىت هو طلع زيهم،
كذاب ،وأان صدقته ،صدقته وكذبت نفسي.
 حنني ،مها اخلسرانني حبيبيت ،صدقين ،انيت خساره يف أي حد مايعرفشقيمتك ،انيت حاجة غاليه مش أي حد يقدرها.
أخذت رأسها لتسنده على صدرها.
أاتها صوت حنني وهي حتدث نفسها :أيوة أان اللي غلطانة ،أان اللي بديهم فرصة
يعملوا يف كده.
 اي قليب أان ،هوين على نفسك ،أان معاكي.نزلت عبي لقدمي حنني ختلع عنهما احلذاء ،ورفعت ساقيها على السرير ،وقامت
حنني بضم ركبتيها إىل صدرها وكأهنا حتاول تعويض نفسها األمان الذي فقدت.
سحبت عبي الغطاء عليها ،تدفئها ،أخذت مترر يديها على شعرها ،ولسان حاهلا:
اكتملت مأساتك صغييت.
وهي تتجه حنو إضاءة الغرفة لتطفئها ،قالت عبي :حاويل تنامي ،انيت قوليت اللي
نفسك فيه خالص ،وكويس إنك خرجيت ايل جواكي ،أان هقعد جنبك هنا أهو ،قالت
كلماهتا األخية وهي تسحب كرسيا لتجلس أمامها لرتاقبها ،فهي ختشى تعب قلبها
لدرجة املوت.
أومهت عبي أهنا استسلمت للنوم ،ولكنها أخذت تفكر وتتذكر.
مل ختجل يوما من إظهار ضعفها وحبها له يف كل وقت ويف أي مناسبة ،رغم أنه مل
يظهر هلا حبه بطريقة مباشرة أبدا.
كانت تستمد سعادهتا من بعض كلمات قليلة منه لتشعر أبمهيتها يف حياته.
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تذكرت يوم أهدى هلا أغنية "قولوا هلا أنن ،الزلت أهواها حملمد عبد الرمحن"،
أخذت تستمع لألغنية املرة تلو املرة ،وتبكي فرحة وتساؤال هل يعنيها فعال؟ هل أحبن
يوما؟
كانت تستمع لألغنية بصوته هو ،زلزال يهز قلبها وكياهنا ،انتظرت أن حيادثها
طوال الليل ،ولكنه مل يفعل ،حىت غلبها النعاس وهي تستمع لألغنيه.
يف الصباح وكعادهتا ،أرسلت له حتية الصباح متمنية" له يوما سعيدا مع دعوة من
قلبها أبن يوفقه هللا ويسعده وحيفظه يف كل خطواته ،رد عليها ابقتضاب" :صباح النور"
انتظرت أن يسأهلا أو أن يلمح هلا على األغنية ،كلماهتا ،أحلاهنا ،مل يفعل..
لتعرب عن مشاعرها
أخذت هي املبادرة؛ فقد كانت متتلك من اجلرأة القدر الكايف ّ
بوضوح سواء كانت فرحة أو حزينة.
وقالت :على فكرة األغنية اللي أنت بعتهايل خلتن عيطت كتيييي قووي امبارح!!
رد مبنتهى اهلدوء :ليه كده؟
صمتت للحظة وكأهنا تراه أمامها خيبئ ابتسامة ما ،ال تعرف هل هي ابتسامة كربايء
عن االعرتاف ،أم ابتسامة سخرية من مشاعرها اليت كان أحياان كثية يتهمها أهنا مبالغ
فيها.
قالت وصوهتا يشوبه اخلجل :أنت مش عارف أنت بعت إيه؟
قال :عادي أغنية حلوة عجبتن بعتهالك ،أان عارف إن ذوقي يف األغاين بيعجبك.
أخذت نفسا عميقا وكأهنا تسحب به دموعها اليت طفت يف عينيها إىل داخلها مرة
أخرى ،أكملت حديثها معه بصوت مرح وكالم رقيق ،لكي ال تشعره أبهنا تستجدي
منه اعرتافا.
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بعد أن أهنت املكاملة.
أخذت توبخ قلبها الذي ابت ابكيا من فرحته ليلة أمس.
قلت لك ال يقصد هبا شيئا ،وأصررت أنك تشعر بصدق مشاعره هذه املرة ،تعبت
منك ومن تشبثك واقتناعك أنه حيبن ،ما رأيك يف طعم املرارة واخلجل الذي تشعر به
اآلن؟!
مل يرد عليها قلبها ،فقد خذهلا هذه املرة أيضا كما خذهلا حبيبها مرات ومرات،
كم متىن قلبها أن يكون له صوت يسمع ليذهب له ويقول ،كيف لك أن تقاوم هذا
الكم من احلب واحلنان من هذه املسكينة ،كيف تظل صامدا أمام نظرات عينيها،
كيف ال تذوب من شهد كلماهتا ،يداها اللتان أمسكتا بيديك وأخذات تتحسسهما
بنعومة طفلة تستجدي حسنة تسد هبا جوع قلبها وعطش روحها لك كيف؟!
وبكربايء املهزوم ،رفعت رأسها ،ورمست ابتسامتها الساحرة الكاذبة ،على شفتيها
لتظهر غمازاهتا الفاتنة ،خطوة ،خطوة ،وذابت وسط احلشود!!
تفرق بينهما ،اتهت من نفسها للدرجة
امتزج الواقع ابألحالم؛ فلم تعد تستطيع أن ّ
اليت مل تعد متيز اليقظة من النوم.
اتهت حنني بال يوسف ،وعادت الغربة تسكن روح يوسف بال دفء حنني.
حاول كل منهما أن يتدارك أحزانه من فقد اآلخر ،أرواحهما فارغة ،حياهتما رتيبة
مملة ،خالية من املتعة.
مل حياول يوسف االقرتاب من حنني أو احلديث معها أبي صورة ،ألنه يعلم أنه ال
حيمل عذرا مقبوال ملا فعل.
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كان يريد أن يعثر على صوفيا ،مل يعد هدفه أن يقتص لنفسه منها ابلقدر الذي
كان يريد أن يرد حلنني جزءا من كرامتها اليت شعرأنه كان سببا يف انتقاصها ،وحاشاها
فقد كانت شاخمة دائما يف وجدانه ،كانت حاضرة دائما يف ذاكرته وعقله ،شاخمة بكل
كربايء يف قلبه بقالع وقصور احلب اليت بنتها يف شرايينه ،فلم تكن ألي واحدة غيها
القدرة على منافستها والصمود يف مواجهتها يف ساحة احلب يف أعماق فؤاده ،فليس
هناك أدىن وجه للمقارنة بينها وبني قرينات جنسها الناعم ،كانت هذه املواجهات
حتدث بداخله فقط ،فال هي وال منافساهتا على حبه يعلمن عنها شيئا ،وحده كان
احلكم ،غي احملايد املنحاز لصفها دائما.
بينما كان واقفا يف شرفة غرفته ،أاته صوت رامي صربي أبغنية "غمضت عين"
اشتاق هلا كثيا ،دخل الغرفة وأخذ ميسك هبداايها له وابتسامة عريضة ترتسم على
وجهه ال إراداي ،تذكر التماعة عينيها عندما كانت تنظر له وهو يثن فرحا على ذوقها
الرقيق والراقي يف اختيارها للهدااي ،وردها عليه بدالل طفويل وابتسامة شقية،
قائلة":أكيد ذوقي حلو ،مش اخرتتك".
ما زالت أول هدية له منها ترافقه ،امليدالية الفضية املزينة ابسم (هللا) ،مل تفارق
يده أبدا ،وكأهنا هي اليت بني يديه.
كان من حني آلخر ينظر يف هاتفه وبريده اإللكرتوين ،علها تكون قد تركت له
شيئا يطمئنه عليها ،أو تعطي له أمال بفتح انفذة صغية يستطيع أن يطل عليها من
خالهلا جمددا.
فتح حاسوبه ،وأخذ يبحث عن صفحتها على الفيس بوك ،تلك الصفحة اخلاصة
هبما فقط ،ال أحد غيه صديقها ،ال تكتب إال له هو ،هو املقصود بكل كلمة تكتبها
وكل أغنية ،هو وفقط.
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آخر ما كتبت كان منذ دقائق ،وكأهنا تعلم أنه يفكر فيها اآلن ،وتقول له وأان
أيضا ،وجدها وقد كتبت:
"إذا حن قلبك يوم واشتاق لذكرى من ذكراييت معاك..
تعاىل هنا وافتح وقلب يف الصور واقرا احلروف ،هتالقي صويت ونبض قليب،
بني السطور بني احلروف متخبيني..
هتالقي عمر من احلنني واحلنان مستنيني..
نظرة عيونك ،ملسة إيديك..
قليب وعيوين ،عايشني..
على حلم يدوقوا يف حضنك طعم السعادة
اللي احترموا منها سنني".
كان ضائعا حقا بدوهنا ،وضاقت عليه الدنيا مبا رحبت ،حزن كئيب خييم على
يومه وقلبه ،اشتاق لضحكتها ،للمستها ،حلناهنا وأماهنا ،لدالهلا واهتمامها ،اشتاق
لكل تفاصيلها ،عطرها املطبوع على كل ما تركت له من هدااي ،حىت إنه طبع على
مكاهنا يف سيارته اليت لطاملا انمت كطفلة إىل جواره ،يف أمان ،أخربته يوما أهنا مل تشعر
به إال معه.
ضاعت الثقة وضاعت حنني ،كيف السبيل السرتدادك حبيبيت؟!
كان مير من جوار منزهلا وينظر على انفذهتا وشرفتها اليت تشاركا فيها أسعد
اللحظات ،والضحكات ،ولكنه مل جيرؤ يوما أن يصعد إليها ،كان يكتفي ابالطمئنان
عليها ،من وجود سيارهتا وأنوار غرفتها املتقدة.
قال حمداث نفسه ،كانت تراين جالسا أمامها يف كربايء وثقة ،لكنها مل تكن تعلم،
أن قليب يصي عصفورا ضعيفا ،يذوب يف حنان وأمان كفيها حني تلمسن.
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مل يكن يعلم أهنا كانت جتلس يف شرفتها كثيا ،تفكر فيه ،تنتظر منه أن أييت وخيربها
ميت للواقع بصلة ،كانت هي األخرى تنظر من شرفتها
أن كل ما حدث كان كابوسا ال ّ
إىل البحية لتتذكر لقاءاهتما ،كانت حتن له كثيا ،اشتاقت ألحضانه الدافئة اليت كانت
حتتويها يف حلظات ضعفها ،اشتاقت لصوته.
كانت تنتظره وكلها استعداد أن تغفر له ،ولكن تريد أن تسمع احلقيقة منه ،ومل
خبأها عليها منذ أن عرفها.
طالت أايم اختفائك وطال صمتك اي يوسف ،كلما ازدادت األايم يوما آخر،
تيقنت أهنا تفقده إىل األبد ،وأنه عاد ألحضان حبيبته ،وهي ليست فقط حبيبته بل
هي أم أبنائه الذين ستنجبهم له ،وتكمل ما ينقصها ،فحىت وإن عادت له كحبيبة فلن
تستطيع يف يوم أن تكون أما ألبنائه.
حىت إنه مل حيادث عبي أو خالد ،اللذين بدورمها قررا قطع عالقتهما به ،ألنه
خدعهما أيضا ،ابلرغم من أهنم أخرباه بسرها ،وهو أكثر من يعلم حبالتها كطبيب قبل
أن يكون حبيبا.
فكرت كثيا ،فغلبها النعاس ،رأت يف منامها من يقبّل جفنها ،فاستيقظت ..من
هو؟! أنت هو ،نعم ،فقليب ال خيطئك أبدا.
أشعر بصمتك ،أراك وأان معصوبة العينني ،أحس بوجودك ولو بيننا بعد األرض
عن السماوات ولو فرقنا ماليني البشر واملسافات.
لكنها األقدار اليت شاءت ،ورفض قليب أن ينصاع ملشيئتها..
خضعت أان ومل خيضع ،تعبت ومل ييأس ،استسلمت ومل يهزم.
قال يل :سأكون له ،رغم كل التحدايت.
حكم علي إبعدام حيب ،أمام قليب.
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ماتت كل أجزائي وأىب القلب الرحيل ،تشبث حببك ،وقال :هو سر حيايت ،يف
عينيه عنواين ،يف كفيه أوطاين ،بني ذراعيه أماين ،حينما أتوقف عن حبه ،فانسجي يل
أكفاين.
استيقظت على اتصال من عبي.
 اجلميل عامل إيه؟ متام ،احلمد هلل. مش حابة خترجي؟ فني؟! الشركة عند خالد عاملني حفلة ،تعايل معااي ،هو هيكون مشغول أكيد معزمايله ،وأان ما أعرفش حد ،نبقى مع بعض ،إيه رأيك؟
 طيب أفوق كده ،وأفكر وأقولك رأيي ،متام؟ متام ،بس عشان خاطري وافقي.ضحكت حنني قائلة :هحاول أقنع نفسي ،سالم.
متطت حنني يف سريرها كقطة وديعة ،مث نظرت صوب صندوق اهلدااي القابع يف
ركن غرفتها ،الذي حوى ما متنت أن يكون بني يدي يوسف ،من هدااي ،وكتاابت
خطتها له بيديها.
البد أن تنسيه كما نسيك اي حنني ،خاطبت نفسها بتلك الكلمات.
أمسكت هباتفها مرة أخرى ،اتصلت بعبي ختربها مبوافقتها.
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أتنقت حنني ببساطتها املعهودة اليت جتعلها حمط األنظار حيثما حلت ،توجهوا إىل
احلفلة ،وها هو خالد كما توقعت عبي مل جيالسها دقيقة واحدة ،جلست حنني إىل
عبي يتبادالن احلديث ،وإذ به خالد يطلب من حنني أن أتيت لتتحدث مع أحد مديريه،
ليستعني برأيها وخربهتا يف جمال الدعاية واإلعالن.
مل تكن أيقونة مجيلة فقط ،بل كانت تتقن عملها حلد التمكن ،والتميز.
انتهت ساعات احلفل وعادت ملنزهلا سعيدة إىل ح ّد كبي ألهنا استطاعت أن تساعد
خالد ،ولو بشيء بسيط ،فقد كان دائما هلا نعم األخ والسند.
يف مساء اليوم التايل ،وأثناء حديثها مع عبي ،وجدهتا تقول هلا :خدي خالد عايزك
يف موضوع.
 إزيك اي مجيل؟ متام احلمد هلل ،أنت إيه أخبارك وأخبار الشغل معاك؟ كله متام احلمد هلل ،بصي اي حنني يف موضوع عايز أتكلم معاكي فيه ،بس طويلابلك كده معااي ،كنت عايز عبي هي اللي تكلمك ،بس هي قالتلي إنك ممكن
ماتسمعيلهاش.
فطنت حنني ملا يشي إليه كالم خالد ،ولكن عليها االستماع.
 اتفضل اي خالد. فاكره امبارح ملا اتكلمنا مع الناس اللي كنا قاعدين معاهم يف الشغل. أها. واحد من زمايلي ،سألن عنك النهارده ،وحابب لو تقعدوا تتكلموا مع بعض،عندك مانع؟
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صمتت حنني ،لتتدارك الغصة اليت شعرت هبا يف قلبها.
 حنني أان عارف إنك مش حابة ،بس ده دوري كأخ إين أنصحك ،احلياة الزمهتستمر ،وماينفعش تعيشي لوحدك كده ،انيت مش هتخسري حاجة ،اقعدي اتكلمي
معاه ،كأنه اي سيت لقاء عمل.
 خالد ،أنت عارف كويس مكانتك عندي إيه ،صح؟! صح ،طبعا مش حمتاجة كالم.. بصراحة أان مش حابة أتعامل مع حد الفرتة دي خالص ،خصوصا إن لو الطرفأدي مربرات
التاين كان عنده استعداد وقبول لالرتباط ،وقتها أان هالقي نفسي حمتاجة ّ
للرفض ،أو إين لو قبلت وده حاليا شبه مستحيل ،أالقي نفسي ملزمة أسرد عليه
ظرويف الصحية وتبعاهتا ،واللي يف اآلخر اي هيقبلها ويعمل زي ما عمل يوسف واللي
قبله ،أو إنه هيفض ويف احلالتني أان قليب جمروح مبا فيه الكفاية ،فهمتن؟!
تنهد خالد أبمل قائال :فامهك أكيد ،لكن أان قلت ميكن ،الناس كلها مش زي
بعض.
ضحكت حنني بسخرية ممزوجة أبمل ،قائلة :الظاهر إهنم معااي أان زي بعض.
 يعن أقوله إيه؟ شوف أنت الرد املناسب اي خالد.أغلقت اهلاتف ،وأخذت تفكر ،شعرت أهنا أحرجت خالد ،وستسبب له إحراجا
مع أحد زمالئه ،اختذت قرارها أهنا ستقابله وتبدأ احلديث معه عن قلبها املريض والنهاية
احلتمية للمقابلة معروفة ،ستتحملها ولكن لرتفع عن خالد احلرج.
أعادت االتصال خبالد وأخربته أن حيدد موعدا هلا معه.
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هتللت أسارير خالد وعبي كثيا ظنا منهما أهنا بدأت تفتح حياهتا حلدث جديد،
ولكنهما مل يفطنا ملا كانت تفكر به هي.
كان يوسف يقف عند أسوار البحية سارحا؛ فقد أصبح لزاما عليه اختاذ قرارات
تغي مسار حياته اليت اعتادها منذ سنوات.
مصيية قد ّ
ما إن أدار يوسف ظهره متجها لسيارته ،حىت ملح من تشبه حبيبته يفتح هلا شاب
ابب سيارته لتنزل منها ،وتتأكد عيناه أهنا حنني ،انتابه شعوران متناقضان؛ فقد أراد
أن يركض عليها وحيتضنها من شدة شوقه هلا وفرحته برؤيتها ،وأن يركض إليه ليلكمه،
من شدة النار اليت اتقدت يف صدره عندما رآه يسي إىل جوارها ،حيادثها وهي تبتسم.
مل يتمالك أعصابه ،وجد نفسه يناديها :حنني..
التفتت جتاه الصوت لرتى يوسف وقد اتقدت عيناه ،وظهرت حركة فكه اليت تعلم
كم الغضب الذي يكمن وراءها.
جيدا ّ
تعلقت عينامها ببعضهما للحظات ،انتفض قلبامها خالهلا بشدة ،اشتاقا لبعضهما
كثيا.
وسط هذه املشاعر املضطربة ،وجدت حنني نفسها تكمل سيها متجهة إىل طاولة،
ليسحب هلا رفيقها كرسيا لتجلس ،وقف يوسف انظرا صوهبا ،أشاحت حنني بوجهها
عنه ،أدار يوسف ظهره هلا متجها صوب سيارته ،كبح مجوح مشاعره الغاضبة الغيورة
املشتاقة ،ليدير سيارته وينطلق مبتعدا قبل أن يقدم على تصرف يقوده للندم ،الذي
أصبح رفيقا مالزما له.
عاد ملنزله مسرعا وقد اختذ قراره ابلرحيل ،مل يستطع أن يثبت براءته يف القضية
املنسوبة إليه ،عالقات مضطربة يف العمل قد تصل الستقالته يف أي حلظة..
193

حىت احلب الذي كان قد مللم شتاته ،خسره بال رجعة ،عادت صورة حنني تظهر
أمامه ،وهذا الغريب يلمس يديها لينزهلا من سيارته ،أستكونني لغيي اي حنني؟!
يوسف استيقظ من ومهك فلطاملا كنت تدخل كهفك املظلم مبتعدا عنها ،وكأنك
هترب منها ،كان عقلك يكره ضعفك أمامها ،رغم أن ضعفها يف حبك أكرب.
كنت حتب حبها لك ،حتب صوهتا ،براءهتا ،عفويتها الطفولية ،حتب تفانيها يف
تدليلك وإشعارك أهنا لك وليست ألي رجل آخر حىت وإن ركعوا حتت قدميها.
أرادها أن تبقى يف ظلمة قلبه وخياله ،ال يريد أن يسلط عليها أحد أنواره لكي ال
يراها غيه.
عقله مينعه أن يعرتف أن حبها ميكن أن يقسم على ألف رجل ،ليكفي أن يشعر
كل واحد منهم أنه شهراير هذا الزمان.
ملاذا يبتعد؟!
هل كان يهرب منها لكي ال يزداد تعلقا هبا؟!
هل كان عاجزا أن يبادهلا هذا القدر من احلب الذي منحته وما زالت متنحه إايه؟!
أغمض عينيه ،غفى ،لياها جالسة على حافة سريره تنظر إليه حبنان ،مترر يديها
بني خصالت شعره يف هدوء ،نظر إليها ،رآها تبتسم وقد هربت دمعه من عينها ،مد
يده ليمسحها ،وقبل أن تلمس يده وجهها ،تعاىل صوت هاتفه ،لينتفض جالسا،
ودقات قلبه تكاد ال تسمعه كل ما حوله.
ضم ساقيه اىل صدره بذراعيه ووضع رأسه على ركبتيه وأطلق زفره ملؤها حرارة
انر حية وغية اعتمرت يف قلبه،
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مل تستطع أن حتافظ عليها لك وال تستطيع أن تراها لغيك!! عليك أن تطلق
سراحها فهي أسيتك ،إما أن حتبها ،وحتارب ألجلها أو أن ترتكها تطلق عليك رصاصة
الرمحة لتخلصك وختلص نفسها من الدوران يف فلك حبك اليت كانت تنتظر أن تشرق
مشسه يف قلبك يوما" ما.
قام إىل حاسوبه ،فتح شاشة احملادثة بينهما ،وأرسل هلا" ،حنني ،عايز أقابلك"
كانت حنني جتلس جبسدها أمام زميل خالد ،ولكن عقلها وقلبها يف مكان آخر،
كانت تتوق إلهناء هذه املقابلة أبي شكل وسيطر عليها الندم الشديد على قبول
الفكرة من البداية.
ما إن وصلت منزهلا ،حىت اتصلت بعبي وهي ترجتف لتخربها ما حدث.
 حنني ،املوضوع ده انتهى خالص ،ماحتاوليش تعملي أي تصرف تندمي عليهبعد كده ،أرجوكي.
كانت حنني صامتة تستمع لكلمات عبي الصارمة ،ولكن وحده قلبها هو من
يتحدث ،فقد رأته اليوم ذابال مهموما وبشدة ..تعرفه جيدا ،تعرف السعادة يف عينيه،
يف صوته ،ما الذي حل به من بعد فراقهما؟! هل عاد لصديقته؟! ابلتأكيد..
 حنني ،انيت معااي؟! آه آه ،مسعاكي. حبيبيت أان قولتلك رأيي ،ايريت تفكري بعقلك أكرت ،اتفقنا؟! -هحاول اي عبي ،هحاول.
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حاولت عبي تغيي جمرى احلوار وتغيي مزاج حنني املضطرب قائلة يف محاس:
صحيح إيه أخبار املوضوع اجلديد ،خالد بيشكر فيه جدا ،احكيلي قالك إيه وقولتيلوا
إيه؟
 حاضر هحكيلك ،بس ممكن دلوقيت أخلص شوية شغل الزم أخلصهم قبلبكرة؟
 ماشي اي سكر ،هستىن اتصالك ،سالم.أهنت املكاملة ،مل تكن تريد أن تروي شيئا؛ فهي ليست يف مزاج مناسب لذلك،
إضافة إىل أهنا ال تتذكر شيئا من املقابلة ،وتعتقد بشكل كبي أهنا تركت انطباعا غي
حمبب لديه.
لح.
قاومت رغبتها يف االطمئنان على يوسف ،بشكل م ّ
قامت إىل حاسوهبا ،لتكمل عملها ،لتجد رسالته اليت بعث هبا إليها" :حنني ،عايز
أقابلك"..
قفز قلبها من مكانه ،أخذت األفكار تدور يف رأسها ،بني رد ابلرفض وبني التجاهل
وبني غلق احلساب أو حظره.
كان يوسف جالسا أمام حاسوبه انظرا لرسالته ،منتظرا الرد عليها بفارغ الصرب.
مل أيته منها أي رد حىت الصباح ..ذهب لعمله مثقال ،وقد أخذ قراره ببيع منزله
وسيارته ليسدد ما عليه ويتخلص من القضية امللصقة به ظلما ،وقد قرر االنتقال إىل
أي دولة أخرى ،بعد أن يسافر ملصر لعدة أسابيع ،فقد مرت أعوام ومل تطأ قدمه أرض
وطنه.
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دخل مكتبه وبدأ بكتابة صيغة استقالته ،أثناء كتابته هلا مسع صوت وصول رسالة
جديدة ردا على رسالته.
ترك الورقه والقلم جانبا ،فتح رسالتها ليجدها وقد كتبت له:
"ساحمن على اللي هعمله"
وضع أصابعه على أزرار األحرف ليكتب هلا" :هتعملي إيه،؟!" وضغط زر
اإلرسال ،ليجد رسالة مفادها أنه ال ميكن إمتام احملادثة ،فقد قامت حبظره.
أوصدت يف وجهه آخر ابب كان يرجو أن يكون سببا يف عودهتا حلياته.
وضع وجهه بني كفيه ،زافرا بقوة ،مث عاد ليمسك ابلقلم ليكمل ما كان خيطه منذ
دقائق.
توجه إىل مديره واضعا استقالته حتت تصرفه ،راجيا هللا أن يؤشر عليها ابملوافقة.
ما إن تناهى إىل مسامع صوفيا ما ينتوي يوسف فعله ،حىت أتكدت أن خطتها
متشي وفق ما أرادت متاما ،وستعود للظهور يف حياته يف الوقت املناسب.
جلست حنني تبكي ما فعلت ،ولكنها تعلم أن عودهتا حلياة يوسف ،ستعود عليها
ابألمل الكثي؛ فمنذ البداية كان يؤكد هلا أن عالقتهما صداقة ليس إال ،ظروفها الصحية،
كذبه عليها خبصوص صديقته وابنه الذي حتمله.
يستحيل أن يكون هلا يف قلب وحياة يوسف مكان ،استكان قلبها ،ورضخ ألمر
واقع فرضته عليه الظروف جمتمعة يف حت ّد غريب.
بدأ يوسف ابلفعل يف إجراءات بيع سيارته ومنزله ،بيع املنزل أوال واستأجر غرفة
صغية تفي بغرض النوم ليس إال ،فلم تعد متع احلياة ورفاهيتها من اهتماماته منذ
غابت عنه حنني فقد كانت هي أقصى سعادة عاشها ،وحرمته األقدار منها.
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بدأ بتسديد ما عليه سداده ،أرسل حلنني رسالة على بريدها اإللكرتوين ،كتب هلا
فيه ،اعتذارا.
حبيبيت حنني..
عارف إن قلبك زعالن من ،زي ما أان عارف ومتأكد إنك بتحبين ،الكالم ده
كان نفسي أقوهلولك وانيت قدامي وابصص يف عنيكي ،وإيدك يف إيدي ،عشان انيت
الوحيدة اللي بتعريف تقري اللي جوااي من عين وملسة إيدي..
حنني أان حبيتك جبد ،عارف إنك مش هتصدقين ،بس هي دي احلقيقة.
آسف جدا على اللي حصلك بسبيب ،ومعنديش مربرات أقدر أقدمهالك ،غي
إين كنت خايف إين لو قولتلك على عالقيت بيها ،إنك تقرري تبعدي عن.
ابلرغم من إن عالقتنا كانت شبه منتهية قبل ما تظهري يف حيايت من البداية ،ومش
عارف هي عرفتك وعرفت مكانك إزاي ،أان يف ورطة كبية بسببها ،يعن هي أذتن
قبل ما أتذيكي ،وأذتن فيكي ،عشان أكيد عرفت انيت غالية عندي أد إيه.
مش قادر أوصفلك أان اشتقتلك إزاي ،نفسي أمسع صوتك وأتكلم معاكي ،ونرجع
خنرج مع بعض ونضحك من قلوبنا ،عارف إهنا أمنيات بس كان نفسي تتحقق.
انيت أطهر وأمجل حاجة حصلتلي يف حيايت ،وعمري ما هقدر أويف حقك بكلمات،
أمتىن تقابلي اإلنسان اللي يستاهلك ويستاهل حبك ،وقلبك النقي ،اللي امتنيت يف
يوم مفيش حد يكون يف غيي.
حنني ،يوسف لسه موجود ،وبيحبك وبيتمىن تساحميه.
ذيل رسالته جبملة" :املسامح مش كرمي ،املسامح ،حنني"
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أرسل الرسالة وهو على يقني أهنا ستضل الطريق إىل قلبها ،ولكن عليه أن حياول،
فهي تستحق عناء احملاوالت وإن ابءت ابلفشل.
أمسكت بفرش رمسها ،وأخذت ترسم ،وهي تستمع إىل أغنية ( وائل جسار-
لألسف بنحب بعض).
تساقطت دموعها؛ فال تعلم برغم كل ما حدث كيف كانت حتن له وتشتاقه،
وتبتسم حني تتذكر ابتسامته وضحكاته وغيته عليها ،تتذكر حلظات خوفه وقلقه
عليها ،هل يتقن بشر اخلداع هلذه الدرجة؟!
تركت فراشي الرسم جانبا واستلقت على األرض انظرة صوب النافذة ،ابلكاد
استطاعت تدارك آاثر الصدمة اليت زلزلت كياهنا.
أخذت نفسا عميقا ،واستجمعت قواها اليت خارت أمام حصون قلبه املنيعة..
كفاك اي قليب مثابرة ومكابرة؛ فقد تعبت االنتظار.
كانت تراقب السحاب الكثيف ،كم تشبه السحاب حبييب ،فربغم مجاله وهبائه
وعليائه ،إال أنه حيجب نور الشمس ..مثلك متاما ،فقد حجبت عن قليب حب غيك،
حجبت عن عين رؤية السعادة يف أي مكان خيلو منك ،حجبت عن عين النوم يف
كل ليلة ال أيتين فيها صوتك ،حجبت عن حبك وقربك.
لكن اآلن ،قد آن األوان أن تنقشع غيومك عن قليب وعن عين.
هنضت لرتسل له رساله ،تعلم أنه لن يرد كعادته ،ولكن هذه املرة لن تدع نفسها
تصل للمرحلة اليت حتدث فيها نفسها بصوت عال وكأنه أمامها لكي ال تتحول
مشاعرها لكرهه.
دموعها تنهمر وأنفاسها تتصاعد ،تشعر أن روحها تنتزع من صدرها ،كمن ينزع
سيفا حمموما" زرع يف قلبه.
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استجمعت قواها وكتبت:
"طول الفرتة إيل فاتت ،كنت تقدر تكلمن وتشوفن وقت ما حتب ،أو حتس إنك
حمتاجلي ،وحرمتن من أبسط حق يل عليك ،إين أعرف إن يف واحدة يف حياتك ومش
بس كده دي أم ألبنك ،مافكرتش ممكن حيصلي إيه ملا أعرف ،أان لو كنت عرفت
منك كان أهون علي مليون مرة من الصدمة اللي أان اتصدمتها فيك ،عارف أان كان
موتن ،ألف مرة ملا عرفت من حد غيك.
ممكن أموت لو عرفت منك ،بس فعال ّ
كل مرة كنت بتقرب من فيها ،كنت حاسة حببك وأان كنت بومهك إين عايشة
ومستحملة إننا نكون جمرد أصدقاء ،عشان ما أخليش قلبك يتوجع أو حيس بذنب
إنك علقتن بيك أو حتس إنك ملزم أبي خطوة رمسية جتاهي.
أنت أخدت قرارك ابلبعد ومش مهم البعد ده هيعمل يف إيه..
بعد ،قرب ،كل مرة القرار يف إيدك إنت..
لكن املرة دي اختالف ،مش هخاف.
خدت القرار ومش هكون اتين يف حياتك ،حىت لو بعت رسائل ابآلالف ،حىت لو
مريت بسنني عجاف ،حىت لو قليب بكى وتوسل إين أديلك الفرصة األخية ترسى ب
وبيه على الضفاف.
ضغطت زر اإلرسال ،وما هي إال حلظات ليظهر أمامها ،رسالته اليت أرسل.
كاان يكتبان لبعضهما يف نفس اللحظات ،وأرسال رسالتيهما بنفس ضغطة الزر.
كان يريدها وتريده ،ولكن كان للقدر رأاي آخر..
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فتح رسالتها مسرعا ،كان قلبه يطرق أبواب رأسه من شدة الفرح لرؤية امسها
فقط ،كان يضع أمال كبيا على تلك الرسالة ،ولكن سرعان ما خاب ظنه ،وتكسر
األمل وسط قسوة كلماهتا.
بينما كانت هي تقرأ كلماته وكأهنا تسمعها بصوته ،وجدت نفسها تريد أن تراه يف
التو واللحظة ،تريد أن تسمع له ،ال أن تقرأ جمرد كلمات.
قررت إعطاءه الفرصة ،بينما اختذ قراره ابالبتعاد!..
يف طريقه للمستشفى ،حدث نفسه :حىت إذا مل تقبل االستقالة ،سأسافر ،جيب أن
أبتعد عن كل ما اعتدت عليه ،جيب أن أن أعيد حساابيت مع نفسي ،نفسي اليت ما
إن وجدهتا حىت رحلت عن.
كما توقع فعال :مل تقبل استقالته ،فقد وقع على استقالته ابلرفض الحتياج
املستشفى لكفاءته ،استغل هذه الفرصة وقدم طلبه إبجازة ،مت قبوهلا.
ذهب إىل منزله وأخذ حيضر حقيبة سفره ،سيسافر بعد غد ،وكان أول ما وضع
فيها هدااي حبيبته ،فستظل حبيبته مهما حدث ومهما قالت ومهما أبعدهتما األقدار.
أغلق هاتفه ،وحسابه اإللكرتوين ،مل يتمن قبل أن يسافر سوى شيئني :أن يرى
صوفيا ليذيقها ،ولو جزءا بسيطا من مرارة الظلم الذي وقع عليه ،وليأيت هبا راغم"
حتت قدمي حنني معتذرة منها.
كما متىن أن يرى حنني ويلمس يديها آلخر مرة ،طالبا منها العفو واملغفرة عن
خطأ مل يتعمده ،ولكن يبدو أن القدر مل يقبل لطهرها أن يتلوث خبطاايه.
اتصلت حنني بعبي لتخربها ،ابلرسالة ،فجاء ردها حمذرا هلا من االنسياق خلف
قلبها مرة أخرى.
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 هو مش من حقه علي اي عبي إين أمسع له ،أديله فرصة ميكن يف حاجة أان ماأعرفهاش.
 املوضوع كله احنا مانعرفهوش اي حنني مش حاجة واحدة ،احنا اتفاجئنا،املوضوع كبي إنه يكون خمبيه املدة دي كلها ،كان يقدر حيكي ويربر من األول ،مش
بعد ما صاحبته تيجي تصدمك ابلشكل ده،
مث أردفت قائلة :خلين معاكي لآلخر ،مسعيت له ،إيه اخلطوة اللي بعد كده؟!
تقدري تقوليلي ،ممكن أقولك ممكن يسيبها هي وخيتارك أنت ،لكن هل هيسيب ابنه
أو بنته ،مهما كان السبب؟!
صمتت حنني تفكر يف كالم عبي ،كالم خياطب عقلها بشكل متزن ،ولكن قلبها
الذي أحبه كقلب أم ،حينما خيطأ طفلها قد يظهر القسوة ،ولكن يف أعماقه يذوب
شوقا وشفقة على حاله.
قطع تفكيها كلمات عبي وهي تقول :لو حابة أخلّي خالد يكلمه ،عشان
ماحياولش يكلمك أو يقرب منك أبي طريقه.
 أل أل ،أان مش صغية اي عبي ،وبعدين ما أان قولتلك أان بعتله إيه!! ماشي حبيبيت ،ربنا يبعد عنك كل شر.شردت يف كلمتها "شر" ،مل يكن يوسف شرا يف يوم من األايم ،أو أنه كان خيدعها،
ولكن قلبها خيربها أنه مل يكن يفعل.
كانت دائما ما حتب أن ختوض التجربه ملنتهاها ،أمهلت نفسها ،بضع ساعات
لتكتمل فكرة ما يف رأسها..
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مر على آخر لقاء هلما شهور ،وقد قاربت املده احملددة هلا يف العمل أن تنتهي
وستعود ،ولن تستطيع رؤيته جمددا.
ماذا لو أعطته فرصة أن يقول ما عنده ،أرادت أن تكون رحيمة به وبقلبها الذي
اشتاق له كثيا.
حاولت الوصول إليه ،مل تستطع أن حتادثه أبي وسيله ،هاتفه مغلق ،حساب الفيس
بوك حمظور ،رسائل إلكرتونية كثية والنتيجة واحدة :ال رد.
قلق واشتياق ،حزن ودموع ،على أي ذنب يعاقبها ،هل كان ذنبها قلب أحبه
واعترب مستحيله ممكنا ولو كلفه ذلك حياته؟!
كلما حملت من يشبهه ،يتوقف قلبها للحظات حىت تدرك عيناها أنه ليس هو من
تبحث عنه وتشتاق روحها قبل عينها لرؤايه ،ليعود القلب خمذوال كعطشان يف صحراء
وجد ماءه الذي ختيل سرااب.
استبد هبا احلنني ،أخذت قرارها :لن أعود الليلة إال بعد أن أراه وأطمئن عليه،
وأمسع منه ما يريد قوله.
أخذ قلبها يرتاقص يف صدرها فرحا ..دماؤها جتري يف عروقها محاسا واشتياقا..
جاءهتا الفكرة ،وهي اليت يوما مل تعرتف ابملستحيل ،أعلم مكان عمله ..ولكن لو
زرته يف املستشفى من املمكن أن أسبب له اإلحراج أمام زمالئه.
إذن أنتظره ،سيارته ،أعرفها جيدا ،سأحبث عنها ،فبالتأكيد ستكون يف حميط منطقة
عمله.
كانت ليلة ابردة جدا ،مل يهمها الطقس ،ال يهم كم سأحبث أو كم سأتعب ال يهم
ما سيحدث قبل أو بعد ذلك ،املهم أن تراه عين ويطمئن عليه فؤادي.
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أخذت تبحث عن سيارته ،حىت وجدهتا ،أخذ قلبها يرجتف ،ها هي سيارته ،حتبها
أيضا ،فقد شهدت معه فيها ضحكات وعربات ،رحالت وذكرايت ،لن متحى من
أعماق ذاكرهتا.
نظرت للرصيف اجملاور للسيارة وابتسمت له وقالت :امسحلي أقعد معاك أونّسك
حلد ما ييجي ،وجلست.
نظرت إىل مقبض السيارة وحتسسته ،كم أحسدك فقد ملستك أصابعه ،املقود،
من؟!
الكرسي ،كيف حيظى بقربك مجاد أكثر ّ
استدعت ذاكرهتا ،حلظات كثية كانت تقدم له فيها احلب ،وكان رده عليها جتاهال.
نفضت عن قلبها احلزن الذي خيم عليه ..ال أريدك إال سعيدا اليوم ،أتسمعن؟
كلما مسعت نقر حذاء أحدهم يقرتب منها تعاىل نبض قلبها وتسارعت أنفاسها
ظنا منها أنه هو القادم.
جتمعت الدقائق لتمر ساعات.
عانق الربد صديقه الظالم ،وخيما على املكان ،يف صمت مهيب ،أخذت تنفث
أنفاسها بني كفيها ،أنفاسها اليت اكتسبت دفئها من جماورة قلبها الدافئ احلنون ،فقد
كادت أانملها تتجمد داخل قفازاهتا.
بدأت حتدث نفسها ابلرحيل ،ولكن القلب أخذ يستجديها ويستحلفها البقاء،
وبني مد وجزر لعقلها الرافض وقلبها العاشق ،رأت قدميه تستقران إىل جوارها ،رفعت
رأسها لتتالقى عيناها بعينيه ،لرتاه ينظر إليها وقد اتسعت عيناه من املفاجأة.
قفز الدم من قلبها صاعدا إىل وجهها ،ليحول لون خديها وأنفها وشفتيها إىل لون
ايقوتة تشع نورا يف أعماق حميط مظلم.
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ويف حلظة هوى إليها ،نزل إىل جوارها ،أخذت عيناه تدوران يف مالحمها وعينيها،
أمسك بكتفيها وأخذها إىل صدره ،مهس هلا وعلى شفتيه ابتسامة املصدوم ،مهس يف
أذهنا ،قائال :جمنونة..
أبعدها عن صدره لينظر هلا جمددا وكأنه ال يصدق عيناه :حنني ،وحشتين قووي.
مل تتمالك حينها نفسها من البكاء ،بكاء على كل شيء ،اشتاقت له ولألمان الذي
كانت تشعر به يف أحضانه ،بكت حبيبها الذي أىب القدر أن تكون له يوما.
أمسك بوجهها ميسح الدموع وهو يقول :أان آسف ،آسف جبد ،أمسك يديها
ليقبّلها ،وإذ به يشعر بربودة أطرافها من بني خيوط قفازاهتا.
 إيه التلج ده؟ انيت بقى لك أد إيه قاعدة هنا؟!قالت وهي متسح دموعها :أان هنا من الساعة واحدة.
نظر يف ساعته ليجدها الثامنة..
أمسك برأسها يقربه إىل شفتيه ليطبع قبلة على جبينها ،لتشعر أن رأسها ينصهر
بني يديه من حرارة أنفاسه.
مال جبزعه ليحملها ،ويعيدها حيث أراد أن يراها دائما يف أحضانه وإىل جواره.
جلس إىل جوارها ،انظرا إليها يف عدم تصديق.
 حنني ،أان مش حبلم؟!هزت رأسها ابلنفي ،ونظرت له نظرة ،رأى فيها مزجيا من احلنان واحلزن والتساؤالت
وخيبة األمل..
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ظنت أنه يقصد ابلسفر التقليدي اخلاص بعمله ،فأردفت قائلة :أان جاية عشان
من..
أمسعك اي يوسف زي ما طلبت ّ
طأطأ برأسه مث قال :عارف إن أي كالم هقوله مش هيبقى مربر للغلط اللي غلطته
يف حقك ..بس صدقين أان الكام شهر اللي فاتوا اتبهدلت لدرجة ماعشتهاش يف
حيايت كلها.
أان فعال ،كان يف حيايت صديقة "صوفيا".
ما إن مسعت امسها حىت انقبض قلبها وضاقت أنفاسها..
أكمل حديثه قائال :كان يف مشاكل بينا كتي جدا من قبل ما تيجي انيت كندا.
ملا شفتك ،مش عارف إيه اللي شدين ليكي ابلشكل ده يف البداية ،ومع األايم
واألحداث ،بقييت ابلنسبة يل كل حاجة.
بعدت عنها ،بعد خالف كبي ،وما أعرفش هي اختفت فني حلد النهارده.
عن حاجة؟!
جاءه صوهتا مرجتفا :يعن أنت ماقولتلهاش ّ
وهو ميد يده إليها ،يريد أن يدفئها وأن تشعر بصدقه من خالهلما.
مل متد حنني يدها إليه ،فقد كانت خائفة من اندفاع عواطفها جتاهه؛ فما إن رأته
حىت كادت تقول له إهنا ساحمته ،ولكن شيئا ما أجلمها.
أنزل يوسف يده يف خيبة أمل وغصة قلب ،قائال :أان عارف إنك استحالة تثقي
يف اتين.
زاد من وجعه ،أهنا مل ترد بكلمة واحدة.
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 حنني أان ماقولتلهاش أي حاجة عنك ،أان ما أعرفش هي عرفت إزاي ،وعشانتتأكدي.
مد يده ليخرج أوراقا خاصة ابلقضية ،وقدمها إليها ،وهو يقول :فاكرة ملا ماعرفتش
أسافرلك يف وفاة والدك؟
هزت رأسها أن نعم،
صوفيا دخلتن يف قضية كبية ،وكنت ممنوع من السفر على ذمة القضية دي.
سألت يف اندهاش :عشان محلها وكده؟!
 صوفيا مش حامل وال حاجة ،دي متثيلية اي حنني ،بتنتقم من بيها ،وبتبعدينعنك.
بصي األوراق دي اخلاصة ابلقضية ،إين اشرتيت أاثاثت وأجهزة كهرابئية مببالغ
غريبة ،هي أكيد كانت مراقباين ،عرفت مكانك ،وأكيد عرفت إين اشرتيتلك حاجات
وقت ما نقليت شقتك اجلديدة ،نوع من أنواع االنتقام.
إنيت الحظيت الفرتة األخية إين كنت تعبان وشارد ،صح؟
 وكنت بسألك كتي اي يوسف ،وردك كان حاجة واحدة ،مفيش حاجةماتقلقيش ،أقولك قليب بيقويل فيه حاجة تقويل ماتبالغيش ،ومامتشيش ورا قلبك على
طول ،صح؟!
هز رأسه يف إجياب ،مث أردف قائال :جبد أان آسف ،إذا كان حد غلط والزم يكفر
عن غلطه فهو أان ،انيت مالكيش ذنب يف كل األمور دي ،ومش عارف أكفر عن ذنيب
ده إزاي؟!
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نظرت له يف إشفاق فهو يف ورطة ،وضع نفسه فيها نعم ،ولكن حيتاج من يقف
إىل جانبه ،ومن يكون ملثل هذه املواقف غي احملبني.
قالت يف حنان :أقدر أساعدك إزاي؟
اتسعت عيناه من الدهشة ..هل هناك من بشر مبثل صفاتك اي حنني!
 تساعدين إبيه؟! أان مش عايز غي إنك تساحمين..تفحصت مالحمه بعينيها الدامعتني حتاول حفظها فيبدو أهنا املرة األخية اليت سرتاه
فيها " ،تسافر وترجع ابلسالمه اي يوسف..
مدت يدها إىل مقبض ابب السيارة لتنزل منها ،أمسك بذراعها كغريق يتشبث
آبخر أسباب احلياة ،وبصوت ممزوج حبسرة عارمه ،قال :استن ،أوصلك.
عادة لتجلس يف املقعد الذي طاملا شعرت عليه وإىل جواره ابألمان وانمت رامية
عن كاهليها كل ما يتعبها ويؤرقها.
على عكس ما كان حيدث ،فلم ينبس أي منهما بكلمة واحدة ،طوال الطريق ،ومل
ختل من نظرات جانبية كان يرمق هبا يوسف حنني من حني آلخر ،يريد أن يطمئن
عليها ،ال يريد أن يرتكها.
متىن أن يكون الطريق أطول ليمضي إىل جوارها وقتا أكرب؛ فما إن وصال حىت نزل
إىل انحيتها فاحتا ابب السيارة ،لتنزل دون أن تلمس يده يديها كما تعودا.
نظرت له يف حزن عميق ،وقالت :بصوت بح من الربد :ربنا معاك ،تروح وترجع
ابلسالمة.
نظر هلا وهو ميد هلا يده ،وقال :مش هتسلمي علي؟!
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مدت يدها يف خوف وكأهنا متدها لغريب..
ما إن استقرت يدها يف كفه ،حىت سأهلا :ممكن أعرف مني ،اللي كان معاكي عند
البحية؟!
ابتلعت ريقها يف توتر وقالت :هيكون خطييب قريب.
كمن أصابه سهم مسموم يف قلبه ،انتفض قلبه بقوة ،وبدأ الدم يثور يف شرايينه
ورأسه ،أفلت يدها ،قائال :ربنا يكتبلك اخلي.
أومأت برأسها ،وأخذت جتر خطواهتا ،كميت يعاين سكرات املوت األخية ال
يقوى على شيء.
مل ينظر صوهبا ،ومل تلتفت له مودعة إايه ،كما كاان يفعالن سابقا ،اختلف كل شيء
عن ذي قبل ومل يعد للرجوع سبيل.
وهي متر يف حديقة منزهلا وقعت عينها على األرجوحة اليت وعدها أن يؤرجحها
عليها يوما ،وتذكرت حلمها الذي رأت وهي تتأرجح حببال طويلة ممتدة من السماء،
ليس هلا هناية ،إذن فهذا تفسي احللم ،اي حنني ستظلني تتأرجحني بني السماء واألرض
ال قرار لك.
هي من كذبت عليه هذه املرة ،وكانت كذبتها مبثابة املقص الذي قصت به حبال
أرجوحتها ،لتستقر على أرض الواقع ولكن كجثة هامدة.
فأي قلب هذا الذي حييا دون يوسف؟!
رد عليها يوسف بقلبه :وأي حياة هذه بال حنني؟!
انقضت الليلة على كليهما يف بكاء مرير.
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مل تنم حنني ليلتها ،تنظر إىل ساعتها اليت اعتادت أن تعدها قبل سفر يوسف،
لتكون هي من توقظه ،وتكون يف وداعه.
مل ينم يوسف انظرا لساعته ،علها تنقضي الساعات ليبتعد ،كان قراره سليما،
فهذا هو الوقت املناسب للرحيل.
ما إن أشرقت الشمس ،حىت أخذ قبلته متجها إىل املطار ،يعلم أنه حني يعود لن
تكون حنني يف كندا ،انقضت األشهر اليت حلم أن يعيشها معها كلحظات ،مرت
سريعا.
ما هذه احلياة اليت يعيشها من غربة إىل غربة ،ظن أنه اعتادها ،ولكن بعد ظهور
حنني يف حياته ،كانت قد أصبحت له وطنا ،ما لبث أن غادره.
ما إن وطأت قدمه أرض مصر ،حىت شعر بدفء حنني حييط به ،أرادها معه ،ولكن
مل تكن من نصيبه.
قضت حنني أايمها املتبقية يف كندا ،يف العمل بشكل كبي وألوقات متأخرة ،مل ترد
أن جتد لنفسها وقت فراغ تستطيع أن تفكر فيه يف أي شيء ،فما إن يهدأ يومها قليال
حىت ترجع ذكرى يوسف لزايرهتا ،وتوقد بداخل قلبها احلنني إليه.
ترى هل سيكون يف مصر حني تعود؟ هل ختربه بقدومها؟ علها تراه ويطمئن قلبها
عليه ليس أكثر.
حاول يوسف أن يستمتع وينسى أو يتناسى جرحه العميق ،وقلبه الفارغ ،الذي مل
تستحوذ عليه يوما أي فتاة كما فعلت حنني.
أراد أن يطمئن عليها ،وعلى حالة قلبها الذي رغم ضعفه ،قد أصبح قاسيا عليه،
لدرجة مل يعهدها منها ،مل يعد من حقه أن حيادثها أو يطلب رؤايها.
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جهزت حنني حقائبها استعدادا للرحيل ،ذهبت لتودع خالد وعبي اليت مل يتبق هلا
إال أشهر قالئل لتضع مولودهتا ،اليت اختاروا هلا ،اسم "حنني" ،لكي يرتدد اسم حنني
على ألسنتهم كثيا كما هي ساكنة بكياهنا يف قلوهبم حببها وحناهنا.
حاولت حنني أن ختتار امسا آخر للمولودة ،لكي ال يصبح حظها من الدنيا مثلها،
ولكن عبي أصرت ،قائلة هلا :ايريتها تطلع نصك بس وهي هتبقى ست البنات كلها.
احتضنت عبي حنني بقوة ،وهي تنتفض من البكاء ،ملن ستعود ،ستبقى وحيدة،
بال أب أو أخ أو صديق أو حىت حبيب يرعاها.
للمرة األوىل اليت تتمالك فيها حنني نفسها من البكاء..
 حبيبيت ماتقلقيش علي ،أان هنزل وأان متأكدة هيبعتوين لدول اتنية كتييي،ادعيلي يطلبوين هنا اتين وأكون جنبك على طول ،بس ده مامينعش إين هاجي عشان
أشوف حنني الصغننة ملا توصل ابلسالمة إن شاء هللا،
نظرت خلالد ،وابتسمت ابمتنان ،قائلة :خالد ،جبد شكرا على كل حاجة ،تعبتكم
معااي قووي الفرتة دي.
بعني دامعة رد خالد :عيب الكالم ده اي حنني احنا اخوات ،واحنا معملناش حاجة
نستاهل عليها الشكر ،خلي ابلك من نفسك ،وأمتىن أشوفك قريب إن شاء هللا.
ركبت حنني السيارة إىل جوار خالد ،نظرت صوب عبي اليت كانت تنظر لروحها
وهي متشي على قدمني وهي تغيب عن انظريها.
نظرت حنني من النافذة ،ومها يف طريقهما للمطار ،مرت على على البحية حيث
كانت جتلس مع يوسف ،حمال الطعام العرب حيث كاان أيكالن ،املستشفى اليت يعمل
فيها من رأته مالكها يوما ،وأخيا حمطتها األوىل يف هذه البلدة ،حمطة القطار اليت
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شهدت مولد قصة حبهما ،ولقاءاهتما املشتاقة لبعضهما ،املقهى اليت جلست فيها،
معه ألول مرة ،وأخذ رقم هاتفها وهي تغادره مسرعة.
لو كانت تعلم ما سيحدث ،لكانت أطالت اجللوس معه ،أو مل تعطه رقمها من
األساس.
وصلت املطار ،أمسكت حبقيبتها ،حماولة إضحاك خالد ،أخذت تتعكز على يد
احلقيبة وهي تقول له :بس بقى اي ابن تعبتن طول الطريق عياط!!
ابتسم خالد مبرارة ،قائال :هتوحشينا جبد ،خدي ابلك من نفسك.
ربتت على ذراعه قائلة :أنتم كمان أكيد ،خد ابلك على عبي ،وطمنوين عليكم
على طول.
سحبت حقيبتها وما إن أدارت خلالد ظهرها ،حىت بدأت عيناها تتسابقان أيهما
أغزر دمعا.
حىت هذا املطار شاركت فيه يوسف بعض اللحظات ،كانت دائما مواقفه الرجولية
معها هي من تشفع له عندها وهتدئ انر قلبها اليت تتقد كلما تتذكر ما حدث.
قبل أن تقلع الطائرة ،كانت هي من حتلق بقلبها املتعب ،يف السماء تلقي التحية
على أبيها وأمها ،ترجومها أن أيخذاها إليهما ،فقد أعياها االشتياق لكل األحبة.
استيقظت من نومها ،أمسكت هباتفها لرتى كم الساعة ،وإذا هبا جتد رسالة
إلكرتونية ،فتحت عينها بقوة لتتأكد من اسم املرسل..
املرسل هو يوسف..
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أخذت ضرابت قلبها تزداد ،اعتدلت جالسة ،مللمت شعرها فوق رأسها بسرعة
وخفة ،فتحت الرسالة ،وجدته وقد أرسل هلا قائال :حنني انيت فني؟ وحشتين ،حمتاجلك
قووي ..امسعي دي ( ،وال كلمة  -صابر الرابعي ) ،متأكد هتعجبك.
وضعت مساعة األذن ،وعادت لتستلقي جمددا على وسادهتا ،سارحة يف سقف
غرفتها الذي تالشى وكأهنا ترى السماء بنجومها ،أخذت تستمع بعني المعة ،مبتسمة
وقلب مرتاقص.
أخذت تفكر كثيا هل ترد على رسالته أم ال؟!
القرار رقم واحد بعد املئه ،الذي اختذته يف خالل دقائق قليلة من التفكي ،فتحت
قائمة أغانيها املفضلة ،ومن بني أكثرهم قراب إلحساسها اآلن ،وقف إصبعها مرتددا
ألجزاء من الثانية ،مث ضغطت على زر اإلرسال ،أرسلت له ( ،بعدك حبييب -رضا
العبد هللا).
 آنسة ..اي آنسة ..احنا خالص الطيارة يف اهلبوط!!كان هذا صوت اجلالس إىل جوارها يف الطائرة ،أيعقل أن يكون هذا حلما ،ظنته
اشتاق هلا فعال وأرسل هلا ،تراه اشتاق حقا؟! كل ما تعرفه ومتأكدة منه أهنا وقلبها
اشتاقا له كثيا.
ابتت حنني يف منزل والدها ليلة من أصعب ليايل عمرها؛ فقد كان كل شيء يذكرها
به ،بصوته ،بضحكاته معها ،بكت بكاء وكأنه مات اليوم.
لن تستطيع أن تكمل حياهتا على هذا النحو؛ فالذكرايت حتيطها من كل جانب،
وهي اليت تربطها مع اجلمادات أحاسيس؛ فما ابهلا تفتقد من كان حبيبها ،سندها
وأماهنا وكل من تبقى هلا.
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ما إن تسلمت عملها حىت بدأت تبحث عن السفر مرة أخرى ،وال يهم أين ،املهم
أن تبتعد ،تعلم أنه سينتهي هبا املطاف وحيدة ،ولذلك كانت أتخذ قرارات الرحيل بال
تردد أو خوف.
ظهرت هلا فرصة مناسبة للسفر إىل الوالايت املتحدة األمريكية ،وبدأت ترتب
إلجراءات السفر ،واليت ستتطلب حوايل الشهر إلهنائها.
تراك ما زلت هنا يوسف ،هل تقلنا أرض واحدة وتظلنا نفس السماء ،أم أنك
عدت لتفصل بيننا القارات؟!
كان إحساسها به الدائم أنه ليس على ما يرام ،هو ما يدفعها من فرتة ألخرى،
للسؤال عليه.
أرسلت له منذ شهر تقريبا رسالة ختربه فيها مبوعد سفرها وطلبت منه أمنيتها
األخية قبل الرحيل ،رؤايه ،أن تراه وتطمئن عليه ال أكثر ،كانت تعلم أهنا ستتأمل حني
تراه للحظات وتودعه بعدها ،ولكن حتما األمل سيكون أكرب إذا رحلت ومل تره.
أخربته وتركت له القرار ،أخربته أهنا ستنتظر منه ردا ،حىت وإن كان يف نفس يوم
سفرها ،مل ترد أن تفرض نفسها عليه هذه املرة ،فلم تبعث إال هذه الرسالة ،وانتظرت.
أخذت ترتب أغراضها واحتياجاهتا يف حقيبة سفرها ،متنت لو جتد منه تذكارا،
لتحمله معها حيث هي ذاهبة ،حىت ولو كانت ورقة صغية مكتوبة خبط يده.
كانت كل ذكرايته متأل قلبها وعقلها فقط ،احتفظت بكل رسائله على هاتفها
وبريدها اإللكرتوين ،لتعاود قراءهتا كلما اشتاقت له ،والبتسامة غابت عن شفتيها منذ
غاب عن حياهتا.
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متسك هباتفها احملمول وتنظر له من اثنية ألخرى ،علّه حيمل هلا منه أي رسالة أو
اتصال ..تتساءل أحياان كثية ما فائدة هذا اهلاتف إن مل أيهتا بصوته ،مرة واحدة على
األقل يف اليوم؟! وضعت حقيبتها يف السيارة اليت ستقلها إىل املطار.
مبرور كل دقيقة من هذا الشهر الفائت وعدم اتصاله حىت حلظتها هذه ،يتضح هلا
قراره.
ما أقسى قلبك حبييب ،متنيت ولو نفحة بسيطة من قسوتك ألسقيها لقليب ،عله
ينساك كما تنساين ،وأغيب عنك كما تغيب عن.
استقلت السيارة وانطلق السائق ،ألقت نظراهتا األخية على بيت أبيها وشارعها،
أخذت الدموع تسابق بعضها على خديها ،الفراق والوداع والغربة هم أعز أصدقائها
الذين مل يفارقوها يوما ،يف كل تفاصيل حياهتا.
أخذت تنظر من انفذة السيارة لرتى أنوار مدينتها يف عتمة الليل ،ما هبا تشع هذه
الليله أكثر من أي وقت مضى؟! ،شعرت أهنا تودعها بكامل القوة الكامنة فيها ،حن
اجلماد حبييب ومل حتن..
ليتقي ملسامعها أغنية (خاانت الذكرايت  -ألصالة) ،اعتصر قلبها األمل ،أدار
السائق الراديو.
وصلت املطار ،عينها التائهة ترى يف كل من يقرتب منها ويبتسم مالحمه اليت كادت
أن تنساها ،ولكن هل ينسى القلب؟! أبدا مل ولن حيدث من حفرت مالحمه على
جدرانه؟ فقد كانت أتيت به األحالم هلا من حني إىل آخر.
أهنت إجراءاهتا ،صعدت للطائرة ،جبوار النافذة كان مقعدها ،نظرت خارجا :وداعا
اي وطن الكبي اي من تركت فيك قليب اجملروح.
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أسندت رأسها إىل مسند املقعد وأغمضت عينيها ،وعندها ارتفعت عجالت
الطائره مقلعة ،صعد معها شهيق أنفاسها ،تصاعدت دقات قلبها ،وسقطت دموعها.
كان واقفا ينظر للسماء وهو يستمع إىل صوت فيوز تشدو ب ـ ( أهواك بال أمل)،
عندما حجب صوت األغنية ،صوت طائرة متر يف مسائه ،نظر هلا ،أغمض عينيه ،زفر
من صدره انرا ،وسقطت دموعه.
مل يرد أن يعلقها ويتعلق خبيوط ذائبة ،تنتهي هبما يف كل مرة ،يف ظلمة سحيقة ،ال
خيرجان منها أبدا.
عاد يوسف لعمله ،جسدا خاواي من القلب فقد أودعه حنني ،ومتأكد أنه يف أمان
معها.
وضعت عبي مولودهتا حنني ،حنني الصغية كانت تشبه الكربى ،يف نعومتها
وبراءهتا ،كثيا.
مرت األشهر آخذة كل واحد منهم يف طريق ،تفرقت هبم الطرقات ،وتشتت
القلوب ..ولكن وحدها حنني ،من بقيت على العهد.
فها هي تزور عبي لرتى حنني الصغية وحتملها وتقبّلها ،وتستودع قلبها وتدعو هللا
أال يزوره حظها من حزن أو أمل ،يف حب أو غي ذلك.
الحظت عبي ،شحوب حنني وذبوهلا ،ولكنها أكدت هلا ،أنه جمرد إرهاق من أثر
السفر..
مل يتبق هلا سوى شيء واحد تود إجنازه قبل أن ترحل.
كانت قبل أن تسافر يف املرة األخية ،قد سلمت صندوق اهلدااي اخلاص بعيد
مولد يوسف الذي قد أعدته له ،إىل املستشفى ليسلموه له حني يعود ،وأخذت عنوان
منزله ،علها حتتاجه يوما.
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كانت ليلة ممطرة قارصة الربودة ،طرقات خافتة على الباب ،يفتح لياها واقفة
أمامه تقطر ماء وترتعش كعصفور صغي من شدة الربد ،ابلكاد عرفها فقد حنلت
وشحبت كثيا عن املرة األخية اليت رآها فيها.
نظرت إليه وابتسمت قبل أن تتهاوى أمامه مغشيا عليها ،محلها مسرعا ،وضعها
على أريكته وأخذ ميسح بيده وجهها ويزيح شعرها الناعم الذي ألصقه املاء على
لتوها ،أحس حبرارهتا كربكان ،حممومة هي ،أمسك بكفها
بشرهتا الناعمة كطفلة ولدت ّ
الصغي الذي تغزل يف نعومته يوما ،ولكن أصابعها حنلت كثيا وأانملها ابردة كالثلج،
أخذ يبحث ع ّما يدفئها به ،جاء بلحافه مسرعا وأخذ يدثرها به ،جلس على ركبتيه
أمامها يتأملها ،أنفاسها بطيئة.
ملاذا جئت اآلن؟! ابلكاد أحاول أن أختلص من ذكراك ،أجئت لتشعلي يف قليب
شرارة أطفئتها منذ زمن؟!
أخذ حيدق فيها ويتأمل تفاصيلها ،اشتاق هلا كثيا..
مل يتمالك نفسه واقرتب بقبلة على جبينها وخدها وشفتيها ،ملء رئتيه بنفس عميق
من عطرها ،كم أنت مجيلة رقيقه حبيبيت ،كم هو رائع اإلحساس بقربك!..
مل أعرتف لك يوما حبيب ،مل أعرف يوما وصفا ملشاعري جتاهك وأنت معي ،هل
كان اجنذااب وإعجااب ابختالفك؟ أم كان سعادة حببك يل ومتسكك ب؟
كنت ختافني كثيا ،أردتك أن تكوين أكثر جرأة ،أردتك أن تقفزي من عليائك
لتستقري يف حيايت ويف قليب ،انتظرتك كثيا ،وطال الوقت ويف اللحظة اليت استجمعت
أنت فيها قواك وأتهبت للمغامرة ،كنت أان أمللم بقااي قليب وحيايت.
وأدير ظهري لك راحال ،حينها قفزت وكان سقوطك مروعا ،حمطما..
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ألانتك اليت كانت تقول
تركتك أشالء وظننت أنك رحلت إىل األبد ،مل أستمع ّ
أنك مازلت على قيد حيب.
و ها انيت أمامي اآلن مجعيت شتاتك وعدت ،لطاملا حبثت يف عين عن وصف
ملشاعري جتاهك ،واآلن ال أعرف ،من تراان يبعث احلياة واحلب يف قلب اآلخر؟!
ال بل أعرف..
حبيبيت ،أفيقي ،نعم أحبك ،ومل حيبن أحد مثلك ،أفيقي ..انظري ،فقبل أن تطرقي
ابب اآلن كنت ممسكا بكتابك أقرأ كلماتك للمرة املئة بعد األلف ،حبيبيت افتحي
عينيك وانظري يل ،أمسكي بيدي وأشعرين حبنانك الذي كثيا ما تعطشت له
واحتجته.
فتحت عينيها املثقلتني بدموع وعذاابت السنني ،لتستقر نظرهتا احلنونة يف عمق
عينيه معلنة له حبها بدون كلمات ،وابتسمت بسالم هادئ ،مث أسدلت جفنيها ،كما
يسدل الستار معلنا النهاية..

النهاية

***
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