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من��ذ أن رآه��ا - للمرة األوىل - األس��بوع املايض، مل يفارق��ه ملعان عينيها، 

لكن كان للقائهام الثاين واقع الس��حر عىل قلبه، أهنى اللقاء عىل مضض، 

قاتلاً أمنية متأل نفسه، بأن تبقى تلك احلسناء بجانبه إىل آخر العمر.

ا من حمطة مرص، أمس��ك هاتف��ه املحمول،  ��ا، قادماً ع��اد إىل منزل��ه رسيعاً

وبضغط��ة واح��دة عىل شاش��ته؛ فت��ح صفحته الش��خصية مبوق��ع »فيس 

بوك«، وحلق بعينيه يف س��امء غرفته نحو نصف ساعة، باحثاًا عن وصف 

للقاء الثاين الذي مجعه هبا، حتى شعر بأن كلامت العامل لن تفيها حقها.. 

ليجد نفسه يكتب مجلة مقتضبة, محلت كل ما بداخله من أشواق وحنني 

إليها.. هي:

»ُخلقت ألعشقك«.

كان هذا حال »زياد« بعدما التقى »سارة« للمرة الثانية، وبصدفة بحتة، 

يف يوم غري مألوف، واس��تثنايئ للغاية، حيث جرت أحداثه، وكأهنا تؤكد 

أن الق��در أصدر حك��اماً باتاًا وهنائياًا، بأن جيمعه بنصف��ه الثاين، الذي ظل 

، رغم أنه عاش قصة حب ملتهبة، بدأت قبل خروجه  يبحث عنه طويلاً

��ا، إال أن القدر  م��ن املنص��ورة إىل قاهرة املع��ز، ودامت أكرث من 12 عاماً

ا أن تنتهي تلك القصة يف ذات اليوم، الذي بدأ فيه حصار حب  ش��اء أيضاً
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»س��ارة« لقلبه، وهذا ما جعله يص��ل إىل قناعة مبدئية، بأن كل الظروف 

قد تآمرت يومها، يك يكون هذا اللقاء الثاين، تارخيياًا.

ا عىل كف، غري مصدق ملا حدث،  اس��تلقى الشاب عىل رسيره، ضارباًا كفاً

ا من مس��قط رأس��ه  فقبل أس��بوع واحد من هذا اليوم، ركب القطار قادماً

إىل القاهرة، كعادته أس��بوعياًا، بعد مشادة ساخنة مع حبه األول »أمرية«، 

اشتعلت بعدما أرص عىل عدم ذهاهبا إىل خطوبة ابنة عمتها، حتى ال تلتقي 

ش��قيق األخرية، ال��ذي كان حياول التق��رب منها بكل الط��رق، خاصة أن 

احلبيب الغيور رأى رس��الة منه عىل هاتفها، قبل ش��هر واحد، كان نصها:

»كنِت أمجل واحدة يف الفرح«.

ُج��ن جنون »زي��اد« برؤيت��ه الرس��الة، التي تل��ت حفل زف��اف إحدى 

قريبات »أمرية«، وبعد الكثري من الش��د واجل��ذب، أصدر فرماناًا بحكم 

إمرباطوريت��ه الذكورية املتس��لطة، ح��رم مبقتضاه حبيبت��ه من الذهاب 

ألي مناسبات عائلية يتواجد فيها ابن العمة، وهو ما ثارت عليه األخرية، 

خاص��ة أن التوقي��ت كان صعباً��ا للغاية، إذ جاء يف بداية أش��هر الصيف، 

ال��ذي يع��ج باألفراح، باعتباره موس��م ت��زاوج املرصيني، إال أن الش��اب 

ا فتاته من خمالفة فرمانه، ورسعان ما جتدد  العنيد أرص ع��ىل موقفه، حمذراً

اخل��لف مع اقرتاب موعد زفاف ابنة العمة، الذي يس��تحيل أن يأيت دون 

وجود الفتاة مع العروس خطوة بخطوة، فهي تعد أقرب شخصية إىل قلب 

»أمرية«.
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وقب��ل دقائ��ق من ركوبه القط��ار، أجرى مكاملة معها، اتس��مت بالعنف 

ا حبيبته بإهناء علقتهام إذا ذهبت  الشديد، وخرج فيها عن شعوره، مهدداً

إىل الفرح، الذي تبقى عىل بدايته ساعات معدودة، خاصة بعدما علم بأهنا 

ترافق العروس عند الكوافري، لريفع صوته باندفاع تام، شعر بوهجه كل 

: الواقفني بجواره عىل رصيف حمطة املنصورة، قائلاً

- »ان��ِت بتتحدي��ي يا أم��رية.. قلت مفيش حض��ور أفراح.. ل��و دخلتي 

القاعة.. اعتربي قصتنا انتهت«.

ردت هبدوئها املعتاد:

- »إزاي حت��ط أي حاجة قص��اد حبنا.. اعقل يا زياد.. مس��تحيل مبقاش 

جنبها يوم فرحها.. إنت عارف هي بالنسبايل إيه.. وبعدين أهيل هيقولوا 

إيه لو رجعت البيت؟«.

واصل اندفاعه، ليزيد من حدة حوارمها الغاضب:

 »أنا قلت اليل عندي.. ومعنديش غريه.. اسمعي الكلم«.

- »أنا كامن قلت اليل عندي.. إليل يرحيك اعمله«.

 »ش��كلك حابة ابن عمتك يقولك إنك أمجل واحدة يف الفرح.. لكن يف 

وشك املرة دي«.

- »إي��ه إليل بتقول��ه ده؟! قولتلك اعق��ل.. لو فيه حاج��ة يف دماغي كنت 

.. وال كنت هتشوفها وال هيحصل مشكلة«. مسحت رسالته أصلاً
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 »مفي��ش راج��ل بيقول حاج��ة أو بياخد خطوة من نفس��ه كده.. الزم 

إليل قدامه تديله فرصة.. أكيد شافك بتفرحي بكلمه قبل كده.. وأكيد 

قالك إليل أكرت من كده.. وأنِت عديتي إليل قاله عادي«.

- »واضح إنك خلص اجتننت.. آلخر مرة بقولك حافظ عيّل.. أنا مبقتش 

مستحملة طريقتك معايا.. كلمك كله شك«.

هنا، تدافعت كلامت »زي��اد« دون تفكري وال رمحة، قبل أن يغلق اخلط 

يف وجهها:

 »خلص يا أمرية.. من النهارده كل واحد مننا يف طريق«.

ا، مس��لطاًا عينه التي ينطلق منها  أهنى الغيور املكاملة، التفت مييناًا ويس��اراً

ال��رر، يف عني كل َمن ينظ��ر إليه من الفضوليني، ث��م وضع راحتيه عىل 

وجهه، وكأنه يفيق م��ن كابوس مزعج، وترجل هبدوء نحو باب القطار، 

وش��ق طريقه إىل كرس��يه وس��ط زحام م��ا قبل االنط��لق، جلس يفكر 

ويفكر، ويشكك ويربهن، ويتهم ويربئ، إىل أن أمسك هاتفه، وكالعادة 

دخ��ل إىل »فيس ب��وك«، حماوالاً اخلروج م��ن حالة الغض��ب املصحوبة 

بالريبة، التي جتتاح نفسه كعاصفة حمملة بالرمال الثقيلة.

أخذ يقلب يف منشورات أصدقائه، هذا حُيب، وتلك تشكو اخليانة، وذاك يفتخر 

بصورته السيلفي مع نجمة شابة، أما هذه؛ جارته التي رآها قبل دخوله املحطة 

متيش كالرهوان بابتسامة صافية واسعة، ففضلت ادعاء املرض حتى حتصل عىل 

عرات اإلعجابات، والتعليقات التي يدعو فيها األصدقاء بشفائها!
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وأم��ام كل ه��ذا، فّضل »زي��اد« الع��ودة إىل صفحته الش��خصية، وكتابة 

ا أن »أمرية« س��تقرؤها يف التو واللحظ��ة، فهي متصلة  مجل��ة، يعلم جي��داً

اآلن باإلنرتنت؛ هكذا تؤكد الدائرة اخلرضاء املجاورة الس��مها يف الئحة 

األصدق��اء املتصلني، لذلك تيقن أهنا تش��اهد صفحت��ه، وتبحث فيها عن 

كلمة أو خاطرة، تداوي خاطرها املنكرس، وُتسكن قلبها اجلريح، ورغم 

، متادى يف املزايدة، عله  علمه بكمية األذى الذي صبه عليها شكاًا وشكاماً

يردعها عن التامدي يف عنادها.. وكتب:

ا مرتني.. مواجهة واحدة تكفي.. ثم معرفة بحذر أو وداع  »ال تلم شخصاً

بإحسان!«.

وبرسع��ة الربق، ج��اء اإلعجاب األول عىل املنش��ور من »أم��رية«، التي 

ا من أوىل مهامه��ا يف حفل الزفاف، وهي معاونة ابنة  كان��ت قد انتهت تواً

عمتها يف دخول الس��يارة بفس��تان زفافه��ا ذي الطبقات املتع��ددة، وما إن 

اس��تقلت العربة، حتى قررت معاملة »زياد« باملثل، وكتابة عدة كلامت 

هتدئ النار التي حُترق قلبها، رمبا يعود حبيبها الغيور عن طيشه وجنونه، 

وقب��ل أن تضغط عىل زر الن��ر، كتبت مجلة محل��ت يف طياهتا الكثري.. 

هي:

»سأبقى كام أنا.. ولريحل َمن يرحل.. ويبقى َمن يبقى!«.

ومع ضغطها عىل الزر، كان »زياد« يدخل إىل صفحتها، باحثاًا هو اآلخر 

ع��ن كلمة تريح باله، يفهم منه��ا أن حبيبته قد عادت لعقلها، وتراجعت 
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عن حض��ور الزفاف، خوفاًا م��ن هتديده األخري بإهناء قصة العش��ق التي 

مجعته��ام ألكرث من عقد كامل، فهو يعلم أن��ه نقطة ضعفها الوحيدة عىل 

ا عىل هذا الوص��ف، الذي قالته  ��ا، معلقاً ه��ذا الكوكب، حيث كتب يوماً

عندما تراجعت عن فكرة خوضعها العمل، استجابة له:

»إذا كنُت نقطة ضعفِك.. فأنِت رس قويت!«.

ا متثل له الكثري والكثري، خاصة أهنا حبه األول الذي مأل حياته  هي أيضاً

شوقاًا وحنيناًا وأنيناًا، وجارته منذ أيام الطفولة الربيئة، التي فعل املستحيل 

ليقرتب منها، حيث كلفه هذا القرب علمة أبدية، مازالت تقبع يف فروة 

ا مع مرور األيام. رأسه، رغم أهنا تضاءلت كثرياً

  

ا ملش��اجرة لن ينس��اها شارع جيهان الشهري يف  تلك العلمة، كانت نتاجاً

ا وقتها، بش��قيق »أمرية«  املنص��ورة، مجعت »زياد« ذا الس��بعة عر عاماً

الكب��ري، الذي جت��اوز عمره الثلث��ني آنذاك، بعدما طل��ب من األخري يد 

أخته وس��ط الش��ارع، دون أي مقدم��ات، بينام كانت الفت��اة مل حتصل 

عىل ش��هادهتا اإلعدادية بعد، وهو الطلب الذي قابله األخ بصفعة قوية، 

نزلت كالسوط عىل وجه املراهق العاشق، لريدها باملثل، غري عابئ بفارق 

الس��ن، وبعد صفعة مقابلها لكمة، ولكمة تليها صفعة، وتبادل للس��باب 

ا ع��ىل تلقني خصمه  ب��ني الطرف��ني، خرج األخ عن س��يطرة عقل��ه، مرصاً

ا يده عىل زجاجة دواء فارغة، وجدها  ا ال ينساه، وانحىن ماداً الصغري درساً
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ملقاه أمامه عىل األرض، ورسعان ما حطمها، لريشق ما تبقى منها يف رأس 

املراهق.

ا برفة  املش��اجرة الدامي��ة، اش��تعلت بعد عامني قضامه��ا »زي��اد« واقفاً

منزل��ه، يف انتظ��ار الطلة الس��احرة ألمريت��ه الصغرية، الت��ي كانت ترمقه 

ا يده عىل خده،  بنظ��رة حانية، كلام خرجت إىل رشفته��ا، ووجدته واضعاً

مس��لطاًا عينيه عىل منزهلا، فهي تعلم منذ الي��وم األول لتلقي أعينهام، أن 

��ا غري مألوف يدق أبواب قلبها البكر، الذي كان يتصارع  هناك إحساساً

ع��ىل امتلكه، مراهقو العائلة، ومنهم اب��ن عمتها، بأفعال صبيانية بحتة، 

يكش��فها اجلمي��ع، وعىل رأس��هم والده��ا وش��قيقها، اللذان وقف��ا هلؤالء 

املراهقني باملرصاد، موصدين كل األبواب عىل الصغرية الفاتنة.

وبينام كانت »أمرية« تراقب أفعال الصبية حوهلا؛ بيشء من االستهجان 

ا،  املصحوب باالستخفاف، كان عقلها قد حسم السباق مع عمرها مبكراً

ا، وتصب��ح قادرة ع��ىل متييز أفع��ال املتحرش��ني بقلبها، قبل  ليس��بقه كث��رياً

دخوهل��ا مرحل��ة املراهقة، التي قض��ت أغلبها واقفة خلف الش��باك ذي 

النافذة الصغرية، الذي يفصل بني غرفتها والرفة، تراقب حبيبها اليائس 

بعدما أصبح س��جني رشفته، يف إش��ارة حتٍد صارخة لش��قيقها، الذي منعها 

من اخلروج إىل الرفة، عرب باهبا الكائن يف صالة املنزل، عقب املشاجرة 

الشهرية بشارع جيهان.

وقبل ش��هر واح��د من ه��ذه املش��اجرة، كان احلدي��ث األول الذي مجع 
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»زياد« و»أمرية« خارج نطاق الرفات، عندما قرر العاش��ق الصغري أن 

ا، وق��ف أغلب هنارها  يك��رس حاجز الصمت الذي امتد طوال 23 ش��هراً

، أملاً يف أن تصله نظرة  ��ا ش��تاءاً ا، مرتعشاً وليلها يف رشفته، صاباًا عرقه صيفاً

واحدة م��ن جارته، التي خطفت قلبه من النظرة األوىل، لتنصب نفس��ها 

ا حتى مماته، مثلام كان يظن وقتها! حباًا أول يف حياته، وأخرياً

كان ه��ذا احلدي��ث، صباح يوم مجع��ة، بعدما حدد »زي��اد«؛ من خلل 

مراقبته املتواصلة طوال أش��هر طويلة مضت، الس��اعة الت��ي تنزل فيها 

ا عادة،  »أمرية« مع والدهتا إىل السوق هناية كل أسبوع، يف العارشة صباحاً

ليق��ف أمام منزل��ه، يف انتظار نزوهلام من العق��ار املقابل، وبالفعل مل متر 

دقائ��ق، حتى رأى االبنة ترافق والدهتا، إىل الوجه��ة املعلومة، التي تبعد 

عن الشارع الذي يقطنون به مسافة قصرية, ال تتجاوز املائتي مرت.

ورغم التوتر الذي ساد ملمح الصبية مبجرد رؤيتها له، زاد العاشق املراهق 

ا ع��ىل أن يكون هذا اليوم ه��و األول؛ بصورة واقعية، يف قصة حبه  إرصاراً

ا بخطاب ظل يكتب  الت��ي امتدت طويلاً خلف أس��وار الرفات، مس��لحاً

كلامته وميحوه��ا عىل مدى ثلث لياٍل، ليخ��رج يف النهاية بجملة واحدة، 

كتبها وس��ط الورق��ة، وذيلها برقم هاتف��ه املحمول، ال��ذي اقتناه بصعوبة 

بالغة، بعد حرب من والده، عندما كانت اهلواتف نادرة كالذهب.

وح��ول الرقم والكلامت، رس��م الفت��ى نحو عر قل��وب وأزهار، كعادة 

عش��اق جيل��ه من أبن��اء الثامنيني��ات، الذي��ن كانوا يضط��رون للوقوف 
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س��اعات طويلة يف الش��وارع، التي تقطن فيها س��ارقات قلوهبم، أملاً يف 

الفوز بنظرة أو ابتس��امة منهن، مع عدم متكنه��م من التواصل معهن عرب 

أية وس��يلة اتصال، س��وى اهلاتف األريض؛ املراق��ب برصامة من األهل، 

قب��ل أن تصبح اهلوات��ف املحمولة متاحة أمام اجلمي��ع، ومعها اإلنرتنت، 

فقط م��ع بداية األلفية اجلدي��دة، للدرجة التي كان فيه��ا »زياد« حامل 

املحمول الوحيد بني أصدقائه، أما اجلملة التي كتبها يف خطابه ألمريته.. 

فكانت:

»بحبك أوي يا أمرية«! 

مل يكن سهلاً عىل اإلطلق، أن يرمي »زياد« باخلطاب يف طريق حبيبته، 

حي��ث ضاعت فرص��ة وراء أخ��رى، إىل أن جل��أ الس��رتاتيجية جديدة؛ 

اعتم��دت ع��ىل اقتن��اص ابتع��اد األم، واالقرتاب م��ن االبنة، ث��م التمهيد 

للحدث الوش��يك؛ وصول اخلطاب إىل يد األخ��رية، وهو ما نفذه املراهق 

بجدارة، عندما طاف حول هدفه عدة مرات، راس��اماً ابتس��امة عريضة، 

ا بالورقة التي حيملها يف يده. وملوحاً

ا كرس حاجز الصمت، ومنح جارها  ويف حتٍد لتوترها، قررت الصبية أيضاً

الفرصة، لتس��تغل اضطرار والدهتا للنتظار يف حمل الدجاج، وتس��تأذهنا 

يف رشاء احللوى من حملها املفضل؛ هناية الس��وق، وبإشارة واحدة بالعني، 

فهم »زياد« أن عليه اتباعها، وخطوة وراء أخرى، أيقن األخري أنه خرج 

عن مدى رؤية األم، لتتس��ارع خطاه ويلحق بحبيبت��ه، مطالباًا إياها بأن 
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تنعط��ف مييناًا يف الش��ارع الصغري، املتفرع من الس��وق املزدمحة، وهو ما 

حدث!

وقب��ل أن ينطق اس��مها ألول مرة؛ والذي عرف��ه مصادفة من خلل حوار 

هلا مع ش��قيقها عرب رشفتها؛ وقف اجلار املش��تاق أمام عيي »أمرية« للمرة 

األوىل عن قرب، ليجد عرقه يتصبب كالشلل، ويشعر بأنه يدخل دوامة 

عاصفة، ال حيلة للخروج منها إال أن ينطق، وبرسعة، قال هلا:

ا بقيتي قدامي.. مش هس��تىن ملا تقري جوايب.. أنا بحبك أوي يا  - »أخرياً

أمرية«.

ا، التي تس��مع كلمة بحبك ألول مرة،  وبخجل صاحبة الرابعة عرة ربيعاً

حاول��ت اهلروب من أمام عني جاره��ا اللمعة، متخذة خطوة إىل اليمني، 

ا: ا يده بخطابه األول، ومضيفاً ا ماداً ليلحقها رسيعاً

- »هستىن أسمع صوتك«.

وبرسعة ال��ربق، التقط��ت الصبية اخلطاب، مس��تأنفة س��ريها بخطوات 

واس��عة، أم��ا حبيبها فوقف حمل��ه، متأملاً خطواهتا ع��ن كثب، غري قادر 

ا حتت تأثري س��عادة مل متس قلبه من قبل،  عىل الس��ري خطوة واحدة، واقعاً

إىل أن انعطفت منهية خطاها بالش��ارع الصغري، لتفقدها عيناه بني زحام 

ا مدينة احلب،  الس��وق، ويس��ود زحام من نوع آخر قلبه، الذي دخ��ل تواً

وعامل العشاق.

م��ر اللق��اء بيرس مل يتخيله »زياد« قط، إال أن الس��اعات التي تلته مرت 
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أبطأ من سلحفاة مسنة؛ حتمل بيتها فوق ظهرها، خاصة أن اجلارة اختفت 

ملدة يومني، قىض ثلثهام يف مكانه املعتاد، الرفة، ومل يرها خلهلام خترج 

إىل رشفتها، أو حتى من باب منزهلا، مما أثار خماوف عدة بداخله، أكربها 

ظنه أن أمريته رفضت حبه، وقررت جتاهله، حتى جاء رنني هاتفه ليحيي 

ا،  اآلم��ال بداخله، إنه رقم هاتف أريض، بالتأكي��د هي »أمرية«، رد متلهفاً

وكانت الطامة الكربى!

بعد فاصل طويل من تلك الفواصل التي تلزمها صافرات تشفري الشتائم، 

خرج عرب حنجرة ذكورية دون أدىن اكرتاث من صاحبها مبا يلقي به من 

ا أنه الصوت ذاته الذي يسمعه ينادي بني  س��باب فج، أيقن »زياد« رسيعاً

حني وآخر عىل العقار املقابل له، خاصة أن مس��توى الضجيج مل خيتلف 

ا، وبالفعل كان ش��قيق »أمرية« هو املتصل، ال��ذي مل مينح الطرف  كث��رياً

الث��اين يف املكامل��ة، حق النطق بكلمة واح��دة، وواصل قذف الكلامت، 

ا، ثم أهنى اتصاله بكلمتني: ا ومتوعداً مهدداً

- »هعرفك وهجيبك«!

الذع��ر الذي أصاب متلقي املكاملة، مل ميثل ش��يئاًا أمام قلق مميت حارصه 

عىل أمريته، فبغض النظر عن املواجهة املنتظرة التي أصبح طرفاًا فيها منذ 

، وال يعل��م ما حاهلا اآلن،  االتص��ال األخري، مازال مص��ري حبيبته جمهوالاً

ب��ني تلك اجل��دران التي تقابل منزله، بعد أن وق��ع اخلطاب بالتأكيد يف يد 

ش��قيقها، حت��ى طرأ عىل ذهنه تس��اؤل، ب��ي عىل الكلمت��ني األخريتني يف 
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املكاملة.. كيف صمدت »أمرية« أمام وقاحة ش��قيقها، ومل تكش��ف عن 

هوي��ة صاحب اخلطاب.. ومن أين هلا هبذا التحمل الذي جيعلها ال تنطق 

باس��مه طوال يومني، اختف��ت فيهام عن الرفة، وجلس��ت خلهلام، بل 

شك، عىل كريس االعرتاف؟!

ورغ��م ه��ول املوق��ف، أرص »زي��اد« عىل أن يطم��ن عىل حبيبت��ه، التي 

ا، بعد صمودها وكتامهنا، الس��يام أنه اعترب موقفها  ارتفع��ت يف نظره كثرياً

هذا تضحية من أجله، ق��د تتكبد أمامها الكثري من اإلهانة، بل الرضب، 

فالصوت األجش الذي حدثه قبل قليل، ميكن أن يفعل أي يشء.

وباملقاب��ل أخذ يفكر يف حيل��ة ميكنه من خلهلا االطمئن��ان عىل أمريته، 

ا جنونياًا، قد يكلف��ه الكثري، إال أنه ليس  وبع��د تفكري طوي��ل، اختذ قراراً

ا أمام ش��غفه ع��ىل رؤيتها، واحلرم��ان الذي حيارصه كل��ام نظر إىل  كث��رياً

الرف��ة اخلالية ملدة يومني، وكعادته، فتح مذكرته الصغرية، متأملاً احليلة 

ا بعذاب الفراق  التي س��يقدم عليها مع بزوغ شمس اليوم التايل، وحمارصاً

ونار األشواق، ثم أمسك قلمه بتحٍد، وكتب بإرصار العاشق: 

ا سنلتقي«. »حبيبتي ال تقلقي.. غداً

  

ا  ��ا، كان »زي��اد« يق��ف يف رشفت��ه، منتظراً يف الس��ابعة والنص��ف صباحاً

ا عىل تنفيذ الفكرة  خروج والد »أمرية«، ومن ثم ش��قيقها، للعم��ل، عازماً

اجلهنمية التي تدور برأس��ه منذ األمس، ومع دقات الساعة الثامنة خرج 
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اهلدفان إىل وجهتيهام، وتفرغ صاحب احليلة إلمتامها مبهارة، ارتدى ثياباًا 

متواضعة، جلبها من كوم ملبس��ه القدمية، ثم أخرج مائة جنيه ادخرها 

من مرصوفه الضئيل، أملاً يف أن يشرتي هبا هدية ألمريته، يف عيد ميلدها 

الذي ال يعلمه حتى اآلن، ثم وضع النقود يف جيبه، وانطلق نحو التحدي 

األول يف قصة حبه األوىل.

وصل العاش��ق املراهق إىل الس��وق، ورسعان ما وجد ضالته، اشرتى سلة 

كبرية تصلح لعرض السلع، قبل أن يقف أمام حمل للمنظفات، ويطلب من 

البائع أن ميألها بكميات من الصابون ومساحيق الغسيل واملطهرات، ثم 

حفظ سعر كل منها عن ظهر قلب، ومحل السلة بيديه غري عابئ بأنه عىل 

ا ما وصل إىل املنزل املنش��ود، املكون من  ُبعد خطوات من منزله، ورسيعاً

طابقني، والذي تس��كنه أرستان، منهام أرسة »أم��رية«، وبحكم انطوائه، 

والشارع املتسع، مل يتصادف أنه تعامل مع أي من سكان هذا العقار قبل 

ا عن ظه��ر قلب، بفضل إقامته  ه��ذا اليوم، رغم أن��ه حيفظ ملحمهم مجيعاً

شبه الدامئة يف رشفته.

أمام الش��قة املس��تهدفة، بالطاب��ق الثاين، وقف »زياد« ميس��ك بالس��لة، 

وأعصابه حتاول التامس��ك قدر املس��تطاع، ثم ضغط عىل اجلرس بثبات، 

م��رت ثواٍن قليلة، ودون مقدم��ات ُفتح الباب عىل مرصاعيه، ليجد أمامه 

وال��دة حبيبت��ه، محاة املس��تقبل، للم��رة األوىل عن قرب، وقب��ل أن تنطق 

بكلم��ة واحدة، باغتها مندوب املبيعات املزي��ف بعروضه التي رضبت 

أس��عار البضائع يف مقت��ل، ومع حتمس األم، تزاي��دت العروض، للدرجة 
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الت��ي دفعته��ا إىل رشاء كل م��ا حيمله املن��دوب، الذي فوجئ ب��رد الفعل 

ا آخر  ا، وميزح م��ع األم مقدماً ا رويداً غ��ري املتوقع، ليتقلص توتره روي��داً

عروضه، قبل أن يسلمها املنظفات، ومعها السلة جماناًا!

إىل هن��ا، جرت األمور عىل ما يرام، حيث كان »زياد« يقتنص بني احلني 

واآلخ��ر نظ��رة للداخل، أم��لاً يف أن تقع عين��اه عىل حبيب��ة القلب، لكن 

بل ج��دوى، إال أن األم أب��ت إهناء هذا املوقف اجلن��وين عند ذلك احلد، 

ورفعت صوهتا فج��أة منادية ابنتها، مطالبة إياها ب��أن جتلب إليها النقود 

م��ن حقيبته��ا، ومع اقرتاب حلظ��ة اللقاء املنتظ��ر، عاد التوت��ر للمندوب 

املزيف، الذي ش��عر برعش��ة جتتاح جس��ده، وعرق يتصب��ب بغزارة من 

جبينه، وبالفعل حدث ما ال حتمد عقباه!

خط��وة واح��دة من »أمرية« يف اجت��اه والدهتا، كانت كفيل��ة باهنيار تام، 

حيث نظ��رت خلل خروجها م��ن غرفتها، نحو الصال��ة، لتجد »زياد« 

أمامه��ا، بابتس��امة عريضة عىل وجهه، بينام تق��ف األم متد يدها بانتظار 

م��ا طلبته م��ن نقود، لتطري احلقيبة التي مس��كتها الصبي��ة للتو يف اهلواء، 

وتس��قط عىل رأس األم، حلظة س��قوط ابنتها ع��ىل األرض؛ مغىش عليها، 

دون أن تق��ول كلمة واحدة، لتتعاىل رصخ��ات والدهتا التي اجتهت إليها 

��ا، ويركض وراءها »زياد« مقتحاماً الش��قة بل اكرتاث، أو وعي،  رسيعاً

ليجد نفس��ه حياول محل حبيبته، ويقرتب من ملحمها الساحرة، للحظات 

ا الوعي، من هول مش��اعر تتض��ارب داخله، بني  كاد يفق��د فيها هو أيضاً

الشوق والقلق، بينام تصب األم املاء عىل وجهها أملاً يف إفاقتها.
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وما إن فتحت »أمرية« عينيها، حتى وجدت عيي احلبيب اجلريء أمامها، 

لتفق��د الوعي مرة أخ��رى، وتواصل األم رصاخها بع��د أن متلكها الوهم، 

خوفاً��ا عىل حياة صغريهتا، التي مل تفق��د الوعي مرة واحدة طيلة عمرها، 

ا، وطلب من األم االس��تمرار  وبذكاء، حاول »زياد« إهناء املوقف رسيعاً

يف حم��اوالت إفاق��ة ابنتها، حتى يس��تدعي صيدلياًا م��ن الصيدلية الكائنة 

بناصية الشارع.

ا أن األزمة س��تنتهي مبج��رد نزوله من  كان املن��دوب املزي��ف يعلم جيداً

إفاقتها يف غري وجوده، وهو ما حدث، بعدما عاد بصحبة  بي��ت حبيبته، و

الصي��ديل، ليدق جرس املنزل مرة أخرى، وتفتح األم وهي تطمئنهام عىل 

اسرتداد »أمرية« وعيها، ليستأذهنا العاشق اجلريء يف االنرصاف، وقد نال 

مراده، واسرتاح فؤاده!

مل يتوقف »زياد« عند هذا احلد، كرر فعلته أربع مرات يف شهر واحد، 

مبعدل مرة أس��بوعياًا، حتى كس��ب ود األم، التي كانت تش��رتي كل مرة 

��ا فقط، رغم أن س��عرها األص��يل يتجاوز  ذات البضاع��ة بخمس��ني جنيهاً

ضعف هذا املبلغ، وهو األمر الذي دفع احلبيب إىل إنفاق أموال الدروس 

ا عن جيوب املدرسني، ومع مرور أسبوع  اخلصوصية عىل املنظفات، بعيداً

تلو آخر، تعودت »أمرية« عىل املش��هد، وأصبح مألوفاًا أن جتد حبيبها عىل 

ب��اب منزهلا، وأن ترس��ل له نظرات خاطف��ة، وابتس��امات حانية، حتمل 

الكث��ري من املعاين، خاصة أن جراءة حبيبه��ا، جعلتها تتيقن أنه خيتلف، 

، عن الصبية التافهني الذين يتهافتون عىل وصاهلا. مجلة وتفصيلاً
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مر الش��هر هبدوء، واس��تمرت »أم��رية« قيد املنع من اخل��روج؛ حتى إىل 

الرف��ة، وهو م��ا دفع احلبي��ب إىل الت��امدي يف طريق اجلنون، وكش��ف 

شخصيته املجهولة لدى شقيقها، بطلب يدها منه يف الشارع، ذلك الطلب 

الذي انتهى باملش��اجرة الش��هرية، بش��ارع جيهان، إال أن تل��ك املواجهة 

كانت س��بباًا يف أول اتصال يتلقاه »زياد« م��ن أمريته، التي حفظت رقمه 

املكت��وب باخلطاب عن ظهر قلب، قبل أن يقع يف يد الش��قيق، وأقدمت 

ع��ىل االتص��ال به، خمتلس��ة هات��ف والدهتا لدقائ��ق؛ حتى تطم��ن عليه 

بعدما وصلها نبأ املش��اجرة، ورأته من خلف نافذة غرفتها الصغرية، يضع 

الصقات طبية حول رأسه اجلريح، ومنذ هذا احلدث استمرت االتصاالت 

بني احلبيبني، وتضاعفت مش��اعرمها، حتى بدأت الفتاة الدراسة باملرحلة 

الثانوية، والتحق الشاب بكلية الرطة.

ا عن املش��اجرة، واملنظفات، قاد العش��ق »زي��اد« إىل الكثري من  وبعيداً

التضحي��ات، منها الرفت من الكلية، بس��بب تغيبه عنه��ا أليام عديدة، 

حي��ث كان يفض��ل البق��اء يف املنص��ورة عىل االلت��زام مبواعي��د العودة 

للكلي��ة، خاص��ة أن فرص رؤية حبيبت��ه كانت تتع��ارض دامئاًا مع تلك 

إحكام قبضته احلديدية عىل  املواعيد، السيام بعد علم األخ مبا يدور، و

شقيقته، التي أصبحت ال خترج إال بإذنه، حتى إىل رشفتها، وهو ما دفع 

احلبيب املش��تاق لرؤية عاش��قته؛ ذات العينني اخلرضاوين الواسعتني، 

إىل انتظارها عىل ناصية ش��ارع جدهتا، عندما كانت تذهب إليها برفقة 

والدهت��ا بني احلني واآلخ��ر، بعد أن أصبحت الفرص��ة الوحيدة املتاحة 
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أمام احلبيبني للقاء، ولدقائق معدودة، ختتلس��ها »أمرية« بحجة رشاء أي 

يشء، من أي مكان قريب!

  

تلك الذكريات وأكرث، مرت كريط أمام عيي »زياد« داخل القطار، 

بعدما رأى املنشور األخري عىل صفحة حبيبته العنيدة، الذي بدأته بجملة 

»س��أبقى كام أن��ا«، إال أن ذكرياهتام مل تس��هم يف خف��ض معدل غضبه 

ا صورة نرها ابن العمة  املتصاع��د، وغريته القاتلة، وما زاد األمور تعقيداً

عىل صفحته؛ من حفل الزفاف، وشاركها مع »أمرية« لتظهر عىل صفحتها، 

ويراها املسافر ليهب من مقعده، وخيرج إىل هناية العربة.

أش��عل س��يجارة، بلهيب قداحته، بينام يش��تعل قلبه إثر حريق يتصاعد 

داخل��ه، كلام ق��ام بتكبري الصورة، ليفاجأ بعدم وجود أي مس��افة بني يد 

حبيبت��ه، ومعص��م ابن عمتها، الذي ظهر وكأن��ه منافس كل مهه أن يقتل 

ا أن »زياد« يس��كن قلب ابنة  غرميه من االغتياظ، خاصة أنه يعلم جيداً

، رغم  خال��ه، الت��ي حيبها منذ نعومة أظاف��ره، وال تعري لعلمات حب��ه باالاً

مس��اندة والدها، أو اخلال له، حيث كان يرى أن ابن ش��قيقته هو األوىل 

ا يف عمله، ميس��ور احلال عن باقي ش��باب  بابنت��ه، خاصة أنه كان ناجحاً

جيله.

ومب��رور دقائ��ق، كان »زياد« قد أجهز عىل س��يجارتني وأش��عل الثالثة، 

بينام دمه حي��رتق برسعة تتجاوز التهام النار للتب��غ؛ وهو االحرتاق الذي 
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وصل��ت أدخنت��ه إىل »أمرية« اجلالس��ة بقاعة األفراح، ع��ىل بعد عرات 

الكيلوم��رتات، حيث أرص الغيور ع��ىل قلب املائدة ف��وق رأس احلبيبة؛ 

التي مل تراع املس��افات، ومل تعبأ ب��أي يشء، ليعلق عىل الصورة بكلامت 

مقتضبة، كانت كافية إليصال رسالة سخطه ووداعه، كتب:

- »منورين.. ربنا يسعدكم«.

وفور رؤية »أمرية« التعليق، ش��عرت بأن حبيبها وضع النهاية، فلم تكن 

ا بس��بب ابن العمة السخيف، حيث كان  املرة األوىل التي يتش��اجران معاً

س��بباًا يف الكثري من اخللفات، السيام مع إرصارها عىل بقائه بصفحتها يف 

ا يف تواجده؛ كواحد م��ن أفراد العائلة،  »في��س بوك«، ألهن��ا ال جتد مانعاً

فضلاً عن تيقنها من اس��تطاعتها إيقافه عند احلدود التي تضعها له، وظنها 

ا أن إقدامها عىل إزالته من قامئة أصدقائها، سيفتح الباب أمام »زياد«  أيضاً

ا، عىل  ا وأياماً لزيادة تس��لطه.. وهو األمر الذي دفع األخ��ري للصمت أياماً

فرتات متباعدة، بعد كل نقاش حيتدم بينهام حول وجود ابن العمة، حتى 

حت��ول األم��ر مع مرور األيام إىل مس��ألة حتٍد بالنس��بة للحبي��ب الغيور، 

وصلت ذروهتا مع إرصار أمريته عىل الذهاب للزفاف.

ا أن ذهن حبيبها ال يقبل الرتاجع  وبحكم العرة الطويلة، ومعرفتها جيداً

أو االستس��لم، أيقنت »أمرية« أن كلمتي »ربنا يس��عدكم« الواردتني يف 

تعليق حبيبها عىل الصورة املنش��ورة للتو، مها مبثابة الرسالة األخرية، وأنه 

ال ع��ودة بعد اآلن، فاخلطأ مضاعف ومركب، فها هي قد رضبت بفرمان 
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»زياد« عرض احلائط، بحضورها الزفاف، بل وظهرت يف الصورة مع ابن 

عمته��ا، املحظ��ور االقرتاب منه، جنباًا إىل جنب، إن��ه خطأ فادح يف نظر 

حبيبها، ولن ُيغتفر!

تركت »أمرية« كل يشء حوهلا، وجلست إىل آخر طاولة بالقاعة، مستغلة 

انش��غال اجلميع بتأمل الرقصة األوىل للعروسني، وتفرغهم للهمز واللمز، 

واس��تحرضت كل قدراهت��ا األدبية، الت��ي حرصت عىل تنميته��ا ملواكبة 

ثقاف��ة »زي��اد« مدمن الق��راءة؛ ال��ذي كان هيدهيا يف كل مناس��بة كتاباًا 

ألشهر أدباء العرب والعامل، بخلف كلامته التي تعّود أن يرسلها هلا كل 

مس��اء ع��رب اهلاتف، فيام مىض، ع��رب صفحته منذ أن دخ��ل عامل »فيس 

بوك«، ليصف فيها مقدار عشقه هلا، وهي الكلامت التي أصبحت قادرة؛ 

مع مرور الس��نوات، عىل ملء كتاب من القطع الكبري، وكان آخرها قبل 

الليلة املش��ؤومة، التي تعيش��ها اآلن، داخل قاعة الزف��اف، عندما كتب 

ع��ىل صفحته ليلة أمس، يف حماول��ة منه إلثنائها عن الذهاب للفرح، مهام 

كانت العواقب:

»َمن حيبك بصدق.. سيفعل املستحيل من أجلك!«.

أخذت احلبيبة تفكر يف كلامت تكتبها؛ يك تنهي معركة العناد املحتدمة مع 

نصفها اآلخر، والطرف الثاين يف عرة طويلة، بدأت عندما كانت تتاميل 

بضفائره��ا الصغرية، ومل تنته حتى هذه اللحظ��ة التي جتلس فيها بحجاهبا 

داخ��ل القاعة، رغم ميض نح��و عامني عىل خترجها، حتمل��ت فيهام الكثري 
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من سخط العائلة، بسبب انتظارها غري املربر ل�»زياد«، الذي أصبح اساماً 

مألوفاًا يرتدد يف أرجاء منزهلا، منذ مشاجرته املشهورة مع شقيقها.

بل تزايد نطاق هذا اإلعلن ليشمل الكثري من األهل واجلريان واألصدقاء، 

خاص��ة مع التحاقها بكلية اآلداب، ورؤي��ة البعض هلام يف جممع كليات 

املنص��ورة، خ��لل املرات العدي��دة التي التقيا فيها حت��ى خترجها، إال أن 

إرصار وال��د »زياد« ع��ىل أن يتخذ نجله خطوة اخلطوب��ة بعد التعيني يف 

وظيفة دامئة، جعلت احلبيبني يتحملن أش��واق مخس سنوات مرت دون 

تعيني، بعد خترجه بكلية التجارة، يف نفس العام الذي التحقت فيه أمريته 

باجلامعة، حيث تزايد الفارق الدرايس بينهام إىل أربعة أعوام، بعد السنة 

التي أضاعها يف كلية الرطة.

  

ا  ظل��ت »أمرية« تفكر، وهي متس��ك هباتفها داخل قاع��ة الزفاف، وأخرياً

وجدت ضالتها، التي ميكن أن تدفع حبيبها للعودة عن عناده، كتبت عىل 

صفحتها:

»هو يعاند وهي تعاند.. والزمان بينهام يباعد..

هو يكابر وهي تكابر.. واأليام منهام تغادر!«.

وج��د »زياد« املنش��ور أمامه، بعد حلظات من عودت��ه إىل مقعده، ليقرر 

دخ��ول معرك��ة من نوع آخ��ر، ويبدأ يف الرد مبنش��ور مواجه، وتش��تعل 

حرب منش��ورات عاصفة بني الطرفني، ش��اهدها أصدقاؤمها املشرتكون 
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باملوق��ع، وهم يعملون؛ بحكم معرفتهم بقصة احلب املش��تعلة بينهام؛ أن 

كل ط��رف منهام يبعث رس��الة لآلخر، فهو أمر واض��ح ال حمالة، خاصة 

بعدما كتب الغيور:

»ليتك س��قطت من عيي فقط.. س��قوطك الكبري كان من قلبي.. سقوط 

ليس بعده هنوض وال عودة!«.

تضاع��ف امحرار وجه »أم��رية« من هول كلامت »زي��اد«، لتكتب بعد 

م��رور دقيق��ة واحدة ع��ىل رؤيتها املنش��ور القايس، مجلة أكرث قس��وة، 

وكأهنا حتاول إهناء حرب املنشورات، كانت:

»اليل يبعد عنك بالساهل.. مش مستاهل«.

وقع املنش��ور عىل عني »زياد« كالربق اخلاطف، لتتصاعد نريان الغضب 

بداخله، فهو مل يتعود عىل تلك اللهجة من أمريته، وال يتصور أيضا أنه ال 

يس��تحق، مثلام كتبت األخرية، بعد كل احلروب التي خاضها من أجلها، 

ليجد نفسه يكتب:

»عندما متنحهم أكرث من قيمتهم.. توقع أن تفقد قيمتك عىل يدهيم!«.

مل تستطع »أمرية« الثبات أكرث من ذلك، أمام قصة حبها التي تنتهي أمام 

عينيها، وأمام الس��خط الذي حتمله كلامت »زياد«، وقررت االنسحاب 

من حرب املنش��ورات، حتى ال يس��قط حبها قتيلاً وس��ط العبارات التي 

تنطل��ق كالرصاص، ورسعان ما مس��حت دمعة س��قطت م��ن عينها عىل 

شاشة اهلاتف، حماولة الصمود أمام بعض العيون التي ُسلطت عليها، عقب 
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انتهاء رقصة العروسني، وعودة اإلضاءة إىل القاعة، لرتسم ابتسامة كاذبة 

ع��ىل وجهها، وتنهض تاركة الطاولة األخرية، مغلقة هاتفها يف طريقها إىل 

الطاول��ة التي جتلس إليها أرسهتا الصغرية، حماول��ة بكل ما أوتيت من قوة 

إيقاف جريان الدموع املتجمدة بني جفنيها. اإلمساك بابتسامتها، و

يف القط��ار، كان »زياد« جيلس عىل كريس جياور باب العربة، ناقاماً عىل 

كل َم��ن يفتحه، خاصة مع س��يطرة صداع مزمن عىل رأس��ه، جعل تأثري 

أق��ل األصوات ع��ىل أذنه، كالرع��د، ومع صم��ت »أمرية« بعد منش��وره 

األخ��ري، وخروجها من خانة املتصلني باملوق��ع، أدرك أن هدنة قصرية قد 

بدأت بينهام، ليمدد قدميه أسفل الكريس املقابل له، متأملاً كلمتي »مش 

مستاهل« اللتني انتهى هبام منشور حبيبته، ليسرتجع مشاهد من حروبه 

ألجلها، التي كان أكربها مع والده، خاصة مع إرصار األخري عىل تأجيل 

ارتباطه بحبيبته حلني حصوله عىل الوظيفة.

ا بعد خترج��ه يف الكلية، ودفعته إىل اختاذ  تلك احل��رب كلفت االبن كثرياً

قرارات عدة، منها الرحيل إىل القاهرة، وعدم العودة إىل املنزل طوال عام 

كام��ل، كان يعود فيه اخلميس من كل أس��بوع، ذاهباً��ا إىل جممع كليات 

املنص��ورة، ل��ريى حبيبت��ه، ثم يقيض باق��ي يومه يف منزل جدت��ه، ليلتقي 

ا إىل ش��قة للع��زاب يف بوالق الدكرور،  والدته هناك، ويس��افر ليلاً عائداً

قىض فيها نحو س��تة أش��هر بل عمل، حتى وفر له أحد أصدقائه بالسكن 

اجلديد، وظيفة »حماس��ب« يف رشكة كمبيوتر متواضعة، وبالطبع كانت 

وظيفة مؤقتة.
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ا أن العمل بش��هادته  وكواحد من الش��باب املرصي، عرف »زياد« مبكراً

اجلامعية، درب من اخليال، ورغم ذلك مل يرتك إعلناًا أو مسابقة لوظيفة، 

ا يف ملء س��ريته الذاتية بدورات  إال كان أول املتقدم��ني، ومل يق��رص يوماً

احلاس��ب اآليل واللغة اإلنجليزية، ومبرور 6 أش��هر عىل عمله بالركة، 

ج��اء قراره اجل��ريء برتكها، وافتتاح مروعه األول مس��تغلاً اخلربة التي 

اكتس��بها يف تلك الش��هور القصرية، ليس��تأجر ش��قة صغرية، وخيصصها 

ا عمل��ه عىل دائرة  لصيان��ة أجه��زة الكمبيوتر وبيع إكسس��واراته، قارصاً

معارفه الصغرية؛ التي تكونت عرب رفقائه يف ش��قة العزاب، وأصدقائهم، 

واس��تمر يف االجتهاد هبا طوال أربعة أع��وام، حتى اليوم الذي التحق فيه 

بالعم��ل يف رشكة االتصاالت، منذ عام ونص��ف، منهياًا مروعه الصغري، 

بأرباح مقبولة، مكنته من دفع مقدم شقته اجلديدة.

  

رسع��ان مع نفد ص��رب »زياد« من ضجي��ج باب القطار، وص��ْدم كل َمن 

يفتحه لكتفه، ليقرر ترك كرس��يه، والرتجل إىل العربة املخصص نصفها 

لكافترييا صغرية، تستغل الركة - املديرة هلا - ظأم الركاب، لتبيع اليشء 

ا، ليجلس أعىل كريس صغري مس��تدير،  بعرة أضعافه، وصل إليها رسيعاً

ا، ويطلب زجاجة مياه غازية، علها تطفئ  بينام تتاميل العربة مييناًا ويساراً

الن��ار املتصاع��دة داخله، ومب��رور دقائق، كان قد أجه��ز عىل الزجاجة 

ا عدم العودة إىل كرسيه. وسيجارتني، مقرراً
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ملحت عيناه كرسياًا بل راكب يف النصف اآلخر من العربة، أرسع نحوه، 

ل��ريى مج��االاً مل يصادفه من قب��ل، إهنا فت��اة جتلس يف الك��ريس املجاور 

للمقعد الشاغر، ذات عينني زرقاوين، وبياض مشع، ينافس نقاء الشمعة، 

وش��فتني صغريتني حيارصمها خدان تزايد امحرارمها مع وصوله للكريس، 

واستفس��اره عن املقعد، قبل أن هتز احلس��ناء رأسها كعلمة عىل إمكانية 

جلوس��ه، وعىل وجهها ابتس��امة صافية، بينام خرجت م��ن عينيها نظرة، 

رشقت كالسهم يف قلب الشاب، اجلريح.

جل��س إىل ج��وار احلس��ناء، يتأم��ل بطرف عينه م��ا بني يدهي��ا، وبالكاد 

اس��تطاع أن مييز الورق��ة الصغرية الت��ي ترتاقص بني أنامله��ا، إهنا تذكرة 

ا  القط��ار، طويت برف��ق من املنتصف، وأخ��ذت األنامل التي تش��ع نوراً

ا، بينام يرفع الش��اب عينيه هبدوء ليلتقط ملمح  تتلعب هبا مييناًا ويس��اراً

اجلالس��ة إىل جواره، حتى باغتته بنظ��رة عميقة، كأهنا تعاتبه عىل تطفله، 

لينظر أمامه دون تردد، إال أن الش��غف الذي س��يطر عىل عينيه، أجربمها 

عىل االلتفات مرة أخرى إىل التذكرة، ليجدها قد حتولت إىل عدة مثلثات 

متس��اوية، وفجأة، ضمت الفتاة أنامله��ا، ليخرج من بينها، مركب ورقي 

صغري، حيمل بني طياته، رقة أنثى وبراءة طفلة.

نظر الش��اب بثبات إىل املرك��ب الصغري، غري عابئ بعيون احلس��ناء التي 

��ا، ضامة املركب يف  تلح��ق نظرته الثاقب��ة، لتنهي األخرية املوقف رسيعاً

قبض��ة يدها برفق، بينام رف��ع »زياد« عينه يف اجتاه عينه��ا، التي صوبت 

نظ��رة أخرى جام��دة جتاهه، تنهيه عن االس��تمرار يف التطفل، لكن تلك 
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النظ��رة كان هلا واقع الس��حر عىل قلبه، لرتأب الصدع يف رأس��ه، ويعود 

للنظر أمامه، وهو ال يعلم؛ كيف حتولت نظرهتا إىل ُمس��كن لألمل، الذي 

استوطن مججمته منذ استقلله القطار؟!

ا، كأنه يفيق من صدمة، حماوالاً استيعاب ما  هز »زياد« رأسه مييناًا ويساراً

ا لفعل أي يشء؛ يك يفوز بنظرة ثالثة من تلك العينني،  حيدث له، ومستعداً

ا، باإلمس��اك بعلبة الس��جائر، والنظر إىل  وهو األمر الذي حس��مه رسيعاً

اجلالسة بجواره، واس��تئذاهنا يف احلفاظ عىل كرسيه، حلني عودته، وهبذا 

اقتن��ص النظرة، واختذ خطواته نحو ع��دة نظرات متلحقة، بعدما أغلق 

باب العربة وراءه، وأشعل سيجارته، متأملاً ملمح احلسناء، عرب النافذة 

الصغرية، التي يفصلها عن العيون الزرقاء أربعة كرايس فقط.

وبع��د نظ��رة تلت أخرى، س��لط الش��اب عينيه عىل اهلدف ب��ل هوادة، 

ليفاج��أ بعين��ني احلس��ناء ترمق��ه بغض��ب، وم��ع إرصاره ع��ىل مواصل��ة 

تس��ليط قرنيتيه، بدل��ت األخرية جلس��تها يف اجتاه الناف��ذة املجاورة هلا، 

غ��ري عابئ��ة بنظرات املتطفل، الذي أش��عل س��يجارة أخ��رى، ووقف إىل 

ا عينيه ع��ن صاحبة العين��ني الس��احرتني، ومتجنباًا  ج��وار الباب، مبع��داً

 التفك��ري يف »أم��رية«، حت��ى ال يصب��ح ب��ني حرج هن��ا، وج��رح هناك.

وما إن رمى »زياد« س��يجارته الثانية يف هناية العربة، حتى وصل القطار 

ا دخ��ول املحطة، بينام كانت  إىل مش��ارف القاه��رة، ليبقى مكانه منتظراً

احلس��ناء تس��تعد لنهاية الرحل��ة، ليع��ود للنظر إليه��ا عرب ناف��ذة الباب، 

ويراقب حتركاهتا اهلادئة يف حميط كرس��يها، متأملاً هذا اجلامل الذي مل 
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ا  ي��ره قبل هذا اليوم، وحم��اوالاً وصف مفاتنها يف مجلة واحدة، مس��تحرضاً

كل ما قرأه عن اجلامل وس��ط مئات الكتب، فش��ل وفش��ل، فهذا احلُسن 

ال تصفه الكلامت، استس��لم ليأسه، ثم ابتسم ولسان حاله يقول: لو رآها 

»نزار« العتزل الشعر!

وق��ف القط��ار، ليبدأ ال��ركاب النزول، ويق��ف »زي��اد« يف مكانه هناية 

ا خروج احلس��ناء، ال يعري باالاً للصدامات التي يتعرض هلا  العربة، منتظراً

جس��ده مع خروج كل راكب، وال حلذائه ال��ذي لونته األتربة من كرثة 

املرور عليه، حتى مرت العيون الزرقاء أمام عينيه، يف نظرة أبدية، كانت 

بداية لقصة حب استثنائية!

تتبع خطى احلس��ناء ع��ىل رصيف املحطة، حتى خ��رج وراءها، ليجدها 

ا عن وجهت��ه الطبيعي��ة، حمطة مرتو  تس��ري نح��و ميدان رمس��يس، بعي��داً

األنفاق، وبخطوات مرسعة استطاع أن يسبقها، ليقف أمام مدخل املرتو 

ببداية شارع اجللء، بينام سارت الفتاة يف طريقها، ورشقته بنظرة غضب 

أخرى، ليجد نفس��ه خيطو خلفها دون تفك��ري، حتى توقفت عند ناصية 

الش��ارع، وبإش��ارة منها توقف تاكيس، لتس��تقله غري عابئ��ة مبَن يتبعها، 

ا  ا عىل كف، صاباًا لعناته عىل سيارات األجرة، عائداً ويرضب مطاردها كفاً

نحو وجهته، بل أمل.





)2(

»قبل أن تتنازل مرة.. استعد للتنازل كل مرة!«.
#ريكورد
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فع��ل »زياد« كل ذل��ك، ومل يفكر حلظ��ة واحدة يف حب��ه األول، وكأن 

نظرات احلس��ناء كانت قادرة عىل حذف صور أمريته من عقله، أو كأنه 

ق��رر حتايش التفكري فيه��ا بعد كلمتي »مش مس��تاهل«، اللتني قلبتا قلبه 

��ا عىل عقب، فل��م يتصور طوال الس��نني املاضية، أن ش��يئاًا ميكن أن  رأساً

يف��رق بينه وبني حبيبة عمره، أو جيعلها تق��ول مثل هذه الكلامت، فقط 

ا، وتعلم أيضا أنه يس��تحق الكثري، فهو  ألن��ه يتيقن أهن��ا تعرف قدره جيداً

املخل��ص احلنون، ال��ذي مل يفكر بأخرى خلل مس��رية حبهام، ومل متأل 

إحداهن عينيه، س��واء يف كليته أو عمله، ومل يقُس عليها قبل هذا اليوم، 

ال��ذي صب فيه غضبه عليها، وهددها بالرحي��ل عنها، يف تطبيق ملقولة.. 

اتق رش احلنون إذا قسا!

��ا، نزل »زياد« إىل حمط��ة املرتو، ويف عيني��ه ذات الربيق الذي مل  رسيعاً

ينطفئ منذ النظرة األبدية، التي مجعته باحلس��ناء عىل باب عربة القطار، 

وأخذ يفكر يف ملحمها اهلادئة، ومجاهلا الفاتن، وعيوهنا الواس��عة، حتى 

وصل إىل حمطة الس��يدة زينب، التي شهدت لقاء اس��تثنائياًا مجعه بأمريته 

قبل عام ونصف، حيث كانت س��احة ألول عناق بني احلبيبني طوال عقد 

كامل من احلب، وعمر ميلء باألش��واق واحلرمان قضاه بجانبها، مل يسع 
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فيه للمس أكرث من يدهيا، بينام كان يراها تكرب بني يديه، وتتفجر أنوثتها 

ا محل مس��ؤولية احلفاظ عىل حبيبته، من  ا بعد يوم، إال أنه قرر مبكراً يوماً

، قبل اآلخرين. نفسه أوالاً

كان هذا اللقاء، يف يوم تسلم »زياد« العمل بركة االتصاالت، حيث لعبت 

ا يف وجود »أمرية« ذات اليوم بالقاهرة، بل يف مستش��فى  ا كبرياً الصدف��ة دوراً

قرص العيي، عىل ُبعد خطوات من حمطة املرتو، ملرافقة والدهتا التي كانت 

جتري عدة فحوصات طبية، إال أهنا استطاعت اقتناص نصف ساعة، بحجة 

لق��اء صديقة هلا، خ��لل انتظار والدهت��ا دورها يف الطاب��ور املزدحم أمام 

مركز األش��عة، وبخط��ى مرسعة وصلت إىل املحط��ة، لتنتظر حبيبها الذي 

ا من أول يوم عم��ل بالركة، وهو احلدث ال��ذي انتظراه طوال  كان عائ��داً

ا. مخس سنوات بعد خترجه، حتى يتقدم خلطبتها، وحدث أخرياً

��ا للقاء أمريته، التي انتظرت يف هناية  يومها، وصل إىل حمطة الس��يدة متلهفاً

الرصي��ف، ألك��رث من ع��ر دقائق، حتدثا فيه��ا عرب اهلات��ف، متحملني 

س��خافة الشبكات أس��فل األرض، حتى خرج املرتو إىل السطح، ووقف 

ا  ا، راكضاً باملحطة املكشوفة، ومبجرد فتح باب العربة، نزل األول مرسعاً

نح��و حبيبته، التي ركضت هي األخرى يف اجتاهه، وعىل وجهها ضحكة 

ا، إال أهن��ا مل تعتق��د أن العائ��د من عمل��ه اجلديد،  ا روي��داً تتس��ع روي��داً

ا ذراعي��ه، حتى وجدت نفس��ها داخل  س��يواصل اندفاع��ه نحوها، ف��ارداً

حضنه، لتتساقط دموع الفرح من عيوهنا، بعدما قال »زياد«:

ا هتبقي مرايت«! »أخرياً
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ه��ذا املش��هد، وق��ع دون أدىن اك��رتاث من بطلي��ه بال��ركاب املنترين 

كاجل��راد عىل رصيف املحطة، ورغ��م أن العناق مل يدم إال حلظات، كان 

ا أن قصة حبها  له واقع الس��حر عىل قلب »أمرية«، حيث اطأمنت مؤخراً

ا بأهنا تتقاسم  ستحسم قريباًا، لتكون يف بيت الزوجية، الذي حلمت كثرياً

نبضات العشق مع حبيبها، بني جدرانه، إال أن احلبيبني كانا عىل موعد مع 

قرار مفاجئ، أصدرته الركة مبرور أسبوع عىل شغل »زياد« للوظيفة، 

يق��يض بتعي��ني املوظفني اجلدد بعق��ود مؤقتة ملدة عامني، ث��م حترير عقد 

العمل الدائم.

ورغم حصوله عىل الوظيفة؛ املرموقة إىل حد ما، وعلمه بأن تعيينه النهايئ 

ا كل حماوالت نجله  صار مس��ألة وقت، فإن والده أرص عىل تعنت��ه، رافضاً

إمتام خطوبته قب��ل حصوله عىل عقد عمل  للخ��روج من حت��ت وطأته، و

دائ��م، وهو األمر الذي ثار عليه االبن بش��دة، ليق��رر االبتعاد عن املنزل 

��ا ونص��ف الع��ام، ويس��تمر يف تنفيذ الق��رار حتى وصول��ه إىل حمطة  عاماً

السيدة؛ الليلة بعد لقائه األول باحلسناء، صاحبة العينني الزرقاوين.

  

ا إىل منزله، ليجد هاتفه يعلو  ترك »زياد« ذكرياته داخل املحطة، متوجهاً

بالنغم��ة املخصص��ة ل�»أمرية«، جتاه��ل االتصال، مرة بع��د أخرى، حتى 

وصل، ليش��عر بإحساس جديد مل يقتحمه من قبل؛ فهي املرة األوىل التي 

ا طيلة  يدخل فيها بيته، وال يتخيلها تس��تقبله يف أحضاهن��ا؛ مثلام حلام معاً
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الس��نوات املاضي��ة، ليعلم أن كرامته قد فازت ع��ىل إرادته؛ بأن يبقى مع 

حب عمره مدى احلياة، وأنه ال مفر من الرحيل، وبل رجعة!

ا  ا، وألول مرة أيضاً ا جدي��داً ا، فتح حاس��به الصغري، ليكتب منش��وراً رسيعاً

مل خيطر بباله الكتابة ألمريته، س��لباًا أو إجياباًا، خاصة مع سيطرة صاحبة 

العين��ني الزرقاوين ع��ىل ذهنه، ليجد نفس��ه يفكر يف تل��ك اجلاذبية غري 

العادية، الت��ي كادت تقتلع قلبه من جذوره، وتقدمه عىل طبق من ذهب 

للحسناء، يف أول لقاء جيمعهام، ليكتب:

»لو رأى نيوتن عينيها.. ألعاد النظر يف أرسار اجلاذبية!«.

يف ذات الوق��ت، كان��ت »أمرية« جتل��س إىل ذات الطاولة، التي ش��هدت 

حرب املنشورات منذ ساعات قليلة، بعدما خرجت من القاعة للتصال 

بحبيبه��ا، لتع��ود بخفي حن��ني، وتدخ��ل إىل صفحته عىل »في��س بوك«، 

ا أهنا مل خترج من  وتتفاجأ بالكلامت الرومانسية اخلالصة، التي تعلم جيداً

»زياد« ألجلها، بعد ش��جارمها العنيف، وقراره بالرحيل، ليذهب عقلها، 

وتقتلها غريهتا، وتكرر اتصاهلا مرة ثالثة، ورابعة، بل جدوى، بينام يرص 

األخري عىل قراره، واملحصلة.. ال يوجد رد!

اس��تمر »زي��اد« يف جتاهل اتص��االت حبه األول، ومع تكرارها، أمس��ك 

اهلاتف بحدة، وقال:

- »مش قلت لك خلص.. انِت يف طريق وأنا يف طريق«.

 »اعقل يا زياد.. وبلش نجرح بعض أكرت من كده«.
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- »انت خليتي فيها عقل.. بقى أنا مس��تاهلش.. أمال مني يس��تاهل.. ابن 

عمتك إليل بقاله س��نني بيتنطط حوالييك.. ومفكرتيش حتى تش��يليه من 

عىل الفيس«.

 »يا زياد..«

- »بل زياد بل زفت.. سيبيي أخلص كلمي.. أنا خلص قرفت.. فرحان 

ق��وي بالتصوير جنبك.. وانِت بتضحيك ومدياله الفرصة.. خليه يش��بع 

بييك.. من النهارده مشوفش منك تليفون وال رسالة«.

ق��ال كلامت��ه، وأغل��ق اخلط برسع��ة، وبع��ده اهلاتف، ثم فت��ح مذكرته 

العتيق��ة، التي كان يدون فيه��ا خواطره، منذ الصغر، قب��ل أن حيل حملها 

»فيس بوك« منذ س��نوات، بعدما نجح »مارك« يف أن يبعدنا عن أقلمنا، 

ا بعد يوم يف س��احة زرقاء،  وأوراقن��ا، ومفكراتنا، لنس��جل ذكرياتنا يوماً

ميكن حموها يف أي حلظ��ة، بضغطة واحدة من قرصان إلكرتوين عىل زر، 

لذلك أصبح��ت صفحات ذكرياتن��ا مهددة بني اللحظ��ة واألخرى؛ بأن 

تعود ناصعة البياض!

تأم��ل »زياد« ما كتبه يف املذكرة منذ س��نوات، كل خاطرة حتمل ذكرى 

ال ينس��اها، ها هي فقرة كتبها يف عامه اجلامعي األخري، بعد هناية مكاملة 

مجعته بأمريته، حتدثا فيها عىل أنغام أغنية »األطلل« لسيدة الغناء العريب، 

ا »ومن الش��وق رسول بيننا.. ونديم قدم الكأس لنا«،  أم كلثوم، ليغنيا معاً

ويتلمس صوهتام حد العناق، وس��ط تنهيدات متلؤها األش��واق، لتفاجأ 
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»أم��رية« بعد انتهاء املكاملة، برس��الة من حبيبها، كت��ب فيها ذات الفقرة 

التي سجلها مبذكرته الصغرية، كانت:

»مل يعد الشوق رسوالاً بيننا.. أصبح وحياًا هيبط كل ليلة ليداعبي.. جُيسد 

ملحمك.. ويش��دو بصوتك.. يقربي ألنفاسك حتى حيارصين دفئك.. ثم 

ا أن أحلمي  ا مبجرد تلقي أجف��اين.. فقط ألنه يعلم جي��داً يرح��ل مرسعاً

ستجمعي بك«.

أخذ يقلب يف املذكرة، وجد كلامت أخرى كتبها بعد قراره بعدم العودة 

إىل املنزل، عقب خترجه، وعقب فقدانه األمل يف االرتباط رسمياًا بأمريته، 

ا عىل حتمل مسؤولية  بس��بب تعنت والده، الذي مل يكن يرى الرجل قادراً

ال��زواج، إال بعد حصوله عىل وظيفة دامئ��ة، وكأن الوالد احلكيم ال يعلم 

أن األيام متيض بل رجعة، وأن العمر ُيس��لب بل رمحة، ليخاطر بسنوات 

ا أن  ش��باب نجل��ه، يف انتظ��ار حصوله عىل الوظيف��ة، رغم أنه يعل��م جيداً

نصف ش��باب مرص، تزوجوا دون عمل دائ��م، لتتأجل اخلطوبة إىل أجل 

غري مسمى، وتظل أشواقه يف مهب الريح، إال أن األمل مل يفارق »زياد«، 

خاصة أنه يؤمن بأن املعىن احلقيقي للتفاؤل، هو التعلق بفرج الله، حتى 

لو كانت كل املعطيات ضد اإلنسان، ليكتب يومها:

ا سريحل!«. ا سيفرح.. أخرب حزنك أنه يوماً » أخرب قلبك أنه يوماً

  

ا عن  أمس��ك »زي��اد« قلم��ه، بأنامل مش��تاقة للكتابة ع��ىل ال��ورق، بعيداً
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ا أن األوراق هي اليشء  الشاش��ات اإللكرتوني��ة، خاصة أنه يعل��م جي��داً

الوحي��د ال��ذي يتحم��ل كل يشء، وأخذ يقب��ض عىل القلم، يس��تدعي ما 

بداخله من آالم وآمال، كتب:

»مل أعد أنا.. ومل تعد هي.. األيام غرّيت كل يشء.. إال أسامءنا!«.

أخذ يفكر يف حبه األول، يسأل نفسه، هل هبذه البساطة تقتل حباًا عاش 

ا ماذا تفعل يف تلك اإلنس��انة التي حتملت  داخلك س��نوات؟ هل تعي جيداً

ا كاملاً من الزمن؟ هل ستضيع نصف عمر عشته  غريتك وس��خافتك عقداً

ا أن  معه��ا، نب��ض قلبك فيه بعش��قها؟ كيف جتلس اآلن وأن��ت تعلم جيداً

دموعه��ا تنهمر دون توقف؟ كيف تري��د أن ترمي كل يشء هكذا دون 

رمحة؟ كيف يطاوعك قلبك، الذي مل يدق إال هلا؛ عىل هجرها؟

ا  أجاب عن كل س��ؤال بتربيرات واهية، متمسكاًا بغريته العمياء، ورافضاً

الرجوع عن حتدي الفراق، وكأن بريق العينني الزرقاوين أعامه، وأفقده 

النظر إىل من ترتبع عىل عرش قلبه، ليفقد معه صوابه، ويرى الدنيا دون 

أمريته، بعد أن كان يرى الكون يف ملحمها وابتسامتها الصافية.. اآلن هو 

مسحور بجامل احلس��ناء، ومركبها الورقي الرقيق، وابتسامتها الساحرة، 

وجلس��تها اهلادئة، التي مل تعر فيها باالاً هلاتفه��ا، ومل تكتب عليه كلمة 

واح��دة طوال الطريق، تل��ك املؤرشات جعلته جيزم بأهن��ا غري مرتبطة، 

وبعي��دة عن هلفة احلب، التي تلصق اهلواتف يف األيادي، بحثاًا عن كلمة 

ا ملكاملة من عاشق! من حبيب، أو انتظاراً

اس��تمر يف حت��دي الفراق، ت��رك مذكرت��ه يف درج مكتبه، وفتح حاس��به 
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الشخيص الصغري، ليجد رسالة عىل الربيد الوارد لصفحته ب�»فيس بوك«، 

إهنا »أمرية« تعاتبه عىل جتاهله، وتعرتف بخطئها، كتبت:

»هتفض��ل تتجاهل تليفون��ايت حلد إمتى.. خلينا هن��دا ونتكلم.. عارفة إين 

غلطانة.. لو سمحت رد.. أنا آسفة«.

مل يكتب »زياد« كلمة يف املحادثة، وبضغطة واحدة وصل إىل صفحته، 

إرصار املفارق: كتب بعناد الراحل، و

إحنا بنقول يا خس��ارة.. بعدها  »حاج��ات كتري بنخرجها من حياتنا.. و

بنكتش��ف إن اخلس��ارة احلقيقية كان��ت يف وجودها.. وده بيبقى جتس��يد 

حقيقي لكلمتني: لعله خري«!

ويف ذات اللحظ��ة، رأت »أمرية« املنش��ور، لتندم عىل اعتذارها، الذي مل 

يقدره »زياد«، مواصلاً عناده كالعادة، ثم عادت إىل صفحتها، وكتبت:

»أول س��بب لتدمري أي علقة.. إحس��اس طرف أنه سواء عمل حاجة أو 

معملش.. مش فارقة!«

ومع انتهاء اهلدنة يف حرب املنشورات، اختذ »زياد« اسرتاتيجية اهلجوم 

خري وس��يلة للدف��اع، حماوالاً تصوير م��ا فعلته »أمرية« ع��ىل أنه نوع من 

ا تصوره بأهنا خانت عهدمها؛ بعدم خمالفة فرماناته، ناهيك  اخليانة، مربراً

عن صورهتا بجوار ابن عمتها، التي جين جنونه كلام نظر إليها، ثم الطامة 

الكربى، كلمتا »مش مستاهل«، ليلوح بلفظ خيانة للمرة األوىل يف قصة 

عشقه، ويكتب بغضب:
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ا يف حارضك.. ال  »ال يس��تحقون مكاناًا يف ذاكرتك.. ال يس��تحقون حي��زاً

يستحقون حلاماً يف مستقبلك.. اخلائنون ال يستحقون أي يشء!«

ذه��ب عقل »أمرية« بعد أن رأت كل��امت »زياد«، ودخلت إىل املحادثة 

من جديد، وسألته:

»أنا خاينة يا زياد.. قدرت تقوهلا؟!«

جتاهل سؤاهلا؛ وجد أنه وصل للمنتهى، وأن أي كلمة أخرى منه ستدمي 

قلبه هو، قبل قلب حبيبته، اكتفى مبا كتبه، وأغلق اجلهاز، وجد الساعة 

تعل��ن متام الثانية من صباح يوم جديد، ت��رك مكتبه، وعرب طرقة صغرية، 

ا ابتسامة  ا إىل رسيره، استلقى لدقائق حمدقاًا يف سامء غرفته، متذكراً راكضاً

العي��ون الزرق��اء، أم��ا دم��وع العينني اخلرضاوي��ن ألمريته، الت��ي تنهمر 

بالتأكيد اآلن، بعد ما وصل له، فلم يعر هلا باالاً قط، رغم أنه كان أحرص 

ا: البر عىل جتفيفها، فهو الذي كتب يوماً

»دم��وع األنث��ى.. هي خلصة إحساس��ها وأحلمه��ا وآالمها وأش��واقها.. 

فاحرص دامئاًا عىل جتفيف منابعها.. وال ترتك كل هذا يسقط عىل األرض«!

لكن يبدو أن »زياد« تناىس ما كتبه، وما فعله خلل الس��اعات املاضية، 

واكتف��ى بنقش ملمح احلس��ناء يف ذاكرته، والتفك��ري يف ردود فعلها عىل 

تطفله يف القطار، وهدوئها الذي جعله يشعر مع كل نظرة يصوهبا إليها، 

بأنه يدخل واحة هادئة؛ كل ذلك جعله حياول إقناع نفس��ه، أن الدنيا ال 

ا! ا وُخلقاً تقف عىل أحد، وأنه سيجد األمجل من »أمرية«، خلقاً
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ا كالعادة، حتى يك��ون عىل مكتبه  صب��اح اليوم التايل، اس��تيقظ مبك��راً

ا، فت��ح هاتفه املحمول، ليجد رس��الة صباحية  بالركة، التاس��عة صباحاً

تعّود أن يقرأها يومياًا، إهنا رسالة »أمرية«، التي ترسلها السابعة صباح كل 

يوم، قرأها ألول مرة دون أن يبتسم، أو يرد، كان حمتواها:

»صباح اهلنا عىل عمري أنا.. فاضل 6 شهور بس من النهارده عىل تعيينك.. 

ا يا حبيبي«. مربوك مقدماً

ورغ��م ظن��ه أن صباح��ه اجلديد س��يخلو م��ن رس��الة أمريته، بع��د الليلة 

القاس��ية، التي اهتمها فيها للمرة األوىل باخليانة، ف��إن تلك الكلامت التي 

ذكرت��ه بقرب موعد اس��تقرارمها املنتظر، ودخوهلام ع��ش الزوجية كام 

متنيا طوال عقد كامل، مل حترك ساكناًا، مبا فيها من حب وسامحة وطيب 

خاطر، وجتاوز للجراح!

ا، ونظر إىل ملبس��ه امللقاة هن��ا وهناك، اختار رابطة  رمى اهلاتف رسيعاً

ا نحو غرفته، ارتدى  العنق التي سريتدهيا، وأهنى محامه الصباحي، راكضاً

ا، ثم نظر إىل املرآة، ليج��د يف اخللفية، صورته املعلقة عىل  ملبس��ه رسيعاً

اجلدار املواجه للمرآة، وه��ي الصورة التي أرصت »أمرية« عىل تكبريها، 

حتى يضعها يف صالة شقته، مبرور أيام قليلة عىل رشائها؛ يك تضع بصمتها 

ا غ��ري وارد ل�»زياد«، يف  ب��ني جدراهنا، حلني زواجهام، ال��ذي أصبح أمراً

تلك اللحظة، التي يتأمل فيها ملحمه أمام مرآة أمريته، قبل أن خيطو نحو 

ا يف املعادي. الباب، ومنه ملرتو األنفاق، ليصل عمله رسيعاً
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عىل هذا احلال، مر أسبوع كامل، من الشد واجلذب بني احلبيبني، استمرت 

فيه حرب املنش��ورات، واالتصاالت، والرس��ائل، لكن ب��ل جدوى، مع 

��ا كل املحاوالت  إرصار احلبي��ب العني��د عىل ق��راره بعدم الع��ودة، رافضاً

ا كتبه عىل صفحته يف اليوم الثاين للشجار  ا شعاراً البائس��ة ل�»أمرية«، رافعاً

العنيف، يؤكد استحالة رجوعه بعد خمالفتها فرمانه، كان:

 »قبل أن تتنازل مرة.. استعد للتنازل كل مرة!«.

ا، كتبت: وهو الشعار الذي ردت عليه »أمرية« يف حينه، ومبنشور أيضاً

 »ال حرب يف حب حقيقي.. وال خري يف حبيب قاتل!«.

ومع استمرار تبادل املنشورات بني الطرفني، وصلت قناعة إىل أصدقائهام 

املقربني، أن شيئاًا غري طبيعي حيدث بينهام، ومن هنا بدأت حماوالت رأب 

الص��دع، حيث حتدث بع��ض األصدق��اء إىل »زياد«، ال��ذي رفض إثارة 

املوضوع معهم بصورة باتة، حتى جاء موعد س��فره األسبوعي إىل بلدته، 

ليصل املنصورة متيقناًا أن عينيه لن ترى حبيبته، وأهنا الرحلة األوىل التي 

سيعود منها دون لقائها، طوال سنوات من الذهاب واإلياب.

ا، أن والدة »أمرية« قررت التدخل، بعدما رأت ملمح  وما زاد األمر سوءاً

ا، لتتصل به من  االهني��ار عىل وجه ابنتها، الذي مل تفارقه االبتس��امة أب��داً

رقمه��ا، ال��ذي حيفظه عن ظهر قل��ب؛ خاصة أن��ه كان أول رقم تتحدث 

منه حبيبته منذ 10 س��نوات، قبل أن يصبح هل��ا هاتفها اخلاص، ورغم أن 

فك��رة عدم الرد ق��د وردت عىل ذهن »زياد«، ظناً��ا أن »أمرية« جلأت إىل 
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االتص��ال عرب رقم والدهتا، لتجربه عىل الرد، الس��يام م��ع علمها بكم الود 

الذي جيمعهام؛ منذ زمن س��لة املنظفات الشهرية، إال أنه قرر الرد، ليفاجأ 

بالنربة احلزينة للسيدة، التي مل يتعود عىل سامعها قط، قالت:

- »واحشنا يا زياد.. بقالنا كتري مش بنشوفك.. طمي عليك«.

رد بصوت أجش، محل بني طياته الكثري من اإلرصار:

إنِت أكرت يا ماما، ساحميي مشغول شوية.. اطمي أنا كويس احلمد   »و

لله«.

- »باين عىل أمرية إهنا زعلنة قوي، وأنا حبيت اتطمن عليكم«.

إنِت عارفة إن أمرية غالية   »مفيش حاجة، كانت خلفات بس��يطة.. و

عندي«.

- »طيب عاوزين نش��وفك اإلجازة دي، وال إحنا بنش��وفك وأنت مندوب 

مبيعات بس؟«.

 »ياه يا ماما لس��ه فاكرة.. كانت أيام حلوة قوي.. س��احميي أنا مس��افر 

كامن شوية.. فرصة تانية إن شاء الله«.

- »توصل بالسلمة يا زياد.. أشوفك عىل خري«.

 »إن شاء الله.. مع السلمة«.

انتهت املكاملة بشكل غري متوقع، فهي املرة األوىل التي يرفض فيها الشاب 

طلباًا حلامة املستقبل، أو يرد عىل كلامهتا الضاحكة هبذا الربود، خاصة أهنا 



49

#ريكورد

قدمت الكثري من التضحيات من أجل سعادة ابنتها، واستمرار علقتها به 

طوال تلك الس��نوات، رافضة بحزم كل حماوالت زوجها إلخراج »أمرية« 

من تلك العلقة املرتبكة، التي استمرت طويلاً دون أي رسميات، السيام 

م��ع وجود ابن العمة، وترحيب األب به، لتصبح للس��يدة مكانة خاصة يف 

قلب الشاب العنيد، ولألسف مل تشفع تلك املكانة يف حل األزمة األخرية، 

إهناء اخللف  لتنتهي املكاملة، وتنتهي معها آمال »أمرية« يف رؤية حبيبها، و

املتصاعد، فل أمل بعد كرس خاطر والدهتا عىل يده.

مل متر دقيقتان، حتى أصيب »زياد« بنوبة غضب عارمة، ملقياًا اللوم عىل 

ا أهنا كانت جتلس  »أمرية« بس��بب وضعه يف هذا احلرج، فهو يعل��م جيداً

بجان��ب والدهتا، خ��لل املكاملة، ليتضاعف إرصاره ع��ىل العناد، خاصة 

أن��ه نبهه��ا أكرث من مرة، ب��أال خترج خلفاهتام إىل أي إنس��ان كان، وهو 

األمر الذي دفعه إىل كتابة منش��ور حتذي��ري، قبل نزوله من املنزل، عله 

ي��ردع حبيبته عن التحدث حوهلام مع أرسهت��ا وصديقاهتا، التي حتدثت 

إحداهن معه، قبل وصوله للمنصورة، تلومه فيه عىل دموع »أمرية«، كان 

املنشور: 

»يدخل احلب غرفة اإلنع��اش عندما يصمت طرفاه.. وميوت عندما يبدأ 

َمن حوهلام احلديث فيه!«.

كتب تلك الكلامت، واس��تعد للس��فر، وضع قبلة عىل جبني جدته، التي 

ا، وصربت عىل جنون��ه منذ طفولته، وغف��رت له الكثري من  حتملته كث��رياً
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الكوارث، حيث كان عش��قه هلا بل مدى، وحرص��ه عىل التربك بدعائها 

ا يف  ال ينته��ي، خاص��ة مع تيقنه أن ذلك الدعاء هو الذي يفس��ح له طريقاً

ه��ذا الع��امل، لذلك أوصاها بأن تدعو له يف كل ص��لة، حتى يلطف الله 

فيام قدره.

ا، شعر بحكم احلب  يف طريقه للمحطة، أخذ »زياد« ينظر مييناًا ويس��اراً

الذي يش��عل قلبه، أن هناك لقاء وش��يكاًا سيجمعه بأمريته املجروحة، مر 

بش��ارع جيهان، ليذكر املش��اجرة الدامية، التي اش��تعلت قبل أعوام مع 

ش��قيقها، دمعت عيناه حزناًا عىل تلك الذكري��ات، املهددة باملوت داخل 

ذاكرته، بعدما أصبح عىل ش��فا رحي��ل ال رجعة منه، وفراق ال راحة فيه، 

فمه��ام حاول إنكار حزنه الدفني، واالدعاء بأن احلياة ستس��ري دون حبه 

األول، وأن الك��ون فيه من اجلميلت احلاني��ات الكثري، فإن قلبه القتيل، 

ا، وأفكاره املتصارعة يف عقله مل تتوصل التفاق حاس��م،  مازال ينزف دماً

رغم قراره اجلازم!

وبالفعل، وعىل ُبعد خطوات من حمطة القطار، كانت »أمرية« تقف بعينني 

شاحبتني أضاعت الدموع بريقهام، وملبس غري متناسقة، وحجاب غري 

حُمكم يكش��ف بداية خصلت شعرها، يف مشهد مل يره »زياد« من قبل، 

ا، التي تواجه األح��زان بثبات، وتقهر األوجاع  فه��ي اجلميلة األنيقة دوماً

ا، مل هيمه��ا فيها عقاب أب، أو  باالبتس��امات، هك��ذا رآها طوال 12 عاماً

تسلط أخ، أو كلم الناس.
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ا  ا إىل عينيها الذابلتني، ماداً تقدم »زياد« بخطى مرسعة نحو حبيبته، ناظراً

يده إىل حجاهبا، غطى ش��عرها بإحكام، وق��ال بصوت مرتعش، مل تعتده 

ا من قبل: »أمرية« أيضاً

- »إيه إليل عامله يف نفسك ده؟!«

رفعت عينيها اململوءتني بالدموع املتجمدة، وردت:

 »أنت اليل عملت كده يّف«.

ورسعان ما احتدم احلوار:

- »مش هعاتب.. وال هتكلم يف تفاصيل.. خلص خلصت«.

 »الزم تتكلم.. مش هتضيع 12 سنة من عمري عشان جنانك«.

- »مش أحسن ما تعييش حياتك مع واحد مش مستاهل«.

 »أنت عارف إين مقصدش.. وبعدين أنا برضه طلعت خاينة يف اآلخر«.

ا خاينة.. ملا نكون متعاهدين عىل حاجة.. وحيصل غريها.. تبقى  - »طبعاً

دي خيانة«.

رفعت حاجبيها معلنة رفض ما يقوله، ثم سألته بحدة:

 »يعي كل اليل برتوح فرح تبقى خاينة؟!«

- »والله.. هو أنِت يعي مش عارفة مني كان يف الفرح؟«.

 »طبعا عارفة.. عيلتي وقرايبي.. واليل مضايقك ده واحد منهم«.
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إنِت  - »آه.. واح��د بيط��اردك من صغ��ره.. وأبوِك ع��اوز جيوزهولك.. و

عارفة ده كويس.. وبرضه مش مهك«.

 »أنت هتفضل ُمرص.. اعقل بقى وبطل الكلم ده«.

- »اديي عقلت.. وبقولك تاين أنِت يف طريق وأنا يف طريق«.

 »هتق��ول ك��ده تاين.. يا زي��اد متضيعناش من بعض.. فاضل 6 ش��هور 

وحلمنا يتحقق«.

- »ول��و فاضل يوم حتى.. بقايل س��نني بقولك بلش الب��ي آدم ده.. وانِت 

مرصة ختليه قدامي.. مرة فيس ومرة فرح.. كفاية بقى«.

 »آلخر مرة بقولك.. متضيعناش يا زياد«.

- »إحنا ضعنا خلص يا أمرية«.

قال مجلته األخرية بسخط شديد، هنر يدها التي كانت تقرتب ليده، أخذ 

ا يف اجتاه املحطة، دون أن يلتفت خلفه،  خطوة إىل اليس��ار، وس��ار مرسعاً

ا عىل دموعه الت��ي كادت تنهمر لوال  أو يعب��أ بندائها األخري له، مس��يطراً

إجباره لعينيه عىل التامس��ك، حتى وصل الرصي��ف ليجد القطار قد قطع 

نصف��ه، ركض وراءه، وبالكاد اس��تطاع التش��بث بباب عرب��ة، والقفز 

داخله��ا، ليبدأ طري��ق عودته إىل القاه��رة، وخيط��و أول خطوة يف درب 

الفراق الطويل.
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للمرة األوىل، مل حيرص »زياد« عىل رشاء تذكرته املعتادة بالدرجة الثانية، 

خاص��ة أنه مل حي��دد موعد عودت��ه من تلك الزي��ارة اخلاطف��ة، والثقيلة 

ا  ا بالنس��بة له، بدأ خطواته داخل العرب��ات املكتظة بالركاب، متجهاً جداً

إىل كافيرتيا القطار، فهناك فقط س��يجد كرس��ياًا جيل��س عليه، بني ثلثة 

ك��رايس يتبادل عليها الزبائن؛ إذا كان هدفهم م��ن الذهاب للكافيرتيا، 

يتش��ابه مع هدف »زياد«، إىل أن تت��واىل املحطات، ليفرغ القطار بعض 

ا،  محولت��ه م��ن البر يف كل منها، وق��د كان، حيث اقتن��ص األخري مقعداً

وأشعل سيجارته املعهودة، وأمسك هاتفه، وبدأ التصفح يف »فيس بوك«، 

ا نارياً��ا، كتبته منذ دقائق  وبالطب��ع دخل صفحة »أمرية«، ليجد منش��وراً

معدودة، معلنه فيه قبوهلا التحدي، وموافقتها عىل الفراق، كان:

- »هو ال يس��تحق أحزانك وأوجاعك.. ات��رِك الذكريات وراء ظهرِك.. 

وقويل بثباٍت: اآلن.. أنا حرة!«

ا قرار الفراق، بعد  اكتف��ى »زياد« بضغط إعجاب عىل املنش��ور، معتمداً

قبول طرفيه، شعر بغصة يف قلبه، وترك هاتفه جانباًا عىل طاولة الكافيرتيا، 

وض��ع خديه ع��ىل يديه، وأغم��ض عينيه غري عابئ بأح��د، ليعود رشيط 

الذكريات يف ال��دوران، ارتفعت أصابعه لتغط��ي جفنيه، كانت دموعه 

عىل ش��فا السقوط، أدرك أنه ارتكب محاقة كبرية، ثم أقنع نفسه بأنه عىل 

صواب، وأنه لو تنازل هذه املرة، وعاد عن قراره، سيتنازل كل مرة، ملقياًا 

املسؤولية عىل »أمرية«، فلو مل تذهب للفرح، ملا حدث كل هذا.
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أخذ ميرر أنامله بقوة بني جفنيه، كأنه يفيق من كابوس، ثم أخرج كتاباًا 

من حقيبته الصغرية، وبدأ يقرأ برتكيز، مرت حمطة وراء أخرى، ويف كل 

منه��ا يزداد الزحام، إىل أن دخ��ل القطار حمطة بنها، ليب��دأ بعض الركاب 

يف الن��زول، ويتص��ارع الباقون عىل الكرايس الش��اغرة للت��و، وكان هو 

أحدهم.

ببضع خطوات واس��عة، وصل الشاب احلزين إىل منتصف العربة التالية 

ا، خ��يش أن ختربه  للكافيرتيا، س��لط نظره من أعىل ليجد كرس��ياًا ش��اغراً

ا جيلس عليه، وقد ذهب هنا أو هناك، وصل  اجلالسة بجوار املقعد، أن أحداً

ا حتى يس��أهلا، تسمر يف مكانه، بينام شفتاه ال تريد االنطباق، إهنا  رسيعاً

ذات احلس��ناء، صاحبة العينني الزرقاوين، التي جلس بجوارها األسبوع 

املايض، يف ذات القطار، ليجد نفسه يرسم ابتسامة حتدت أحزانه الدفينة، 

ويش��ري بيده إىل الكريس املجاور هلا، حمركاًا رأسه أعىل وأسفل، دون أن 

ينطق كلمة واحدة، لرتد الفتاة بثبات:

- »يف حد قاعد هنا«.

وبخطوات يائس��ة أكمل س��ريه حتى هناية العربة، وهو يظن أن احلسناء 

ا ال جيلس عىل الكريس إىل  ق��د رفضت مرافقته يف هذه الرحلة، وأن أحداً

جانبها، لكنه وس��ط كل هذا، شعر بس��عادة بالغة، حيث أيقن أن القدر 

ق��د منحه فرصة ذهبية، فاحلس��ناء أمام��ه للمرة الثاني��ة، ولذلك مل تتبدد 

ابتس��امته، حت��ى وقف يف هناية العربة، ينظر ع��رب ذات النافذة الصغرية، 
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التي س��لط عيني��ه عليها من خلهلا، قبل أس��بوع، ومل مت��ر دقائق، حتى 

ا يس��ري نح��و املقعد، وجيلس  اس��تعاد كام��ل هبجته، عندما وجد ش��خصاً

عليه بالفعل، ليعلم أهنا مل تكذب، أو ترفض جلوسه بجوارها، ومرافقته 

الرحلة.

ظل ينظر عرب النافذة، مس��لطاًا عينيه عىل احلسناء، غري مصدق ما حدث، 

ا يف حيل��ة متكنه من احلديث  ا القدر عىل هديت��ه الثمينة، ومفكراً ش��اكراً

معها، داعياًا الله بأن تكون املحطة القادمة، هي مقصد اجلالس بجوارها، 

إال أن احل��ظ أىب مس��اعدته أكرث من ذلك، لتمر املحط��ة دون أن يتحرك 

ا  س��اكن، ويبقى الراكب يف مكانه، ليشعل س��يجارة وراء أخرى، رافضاً

التزح��زح من مكانه بآخ��ر العربة، رغم نزول راكبني كانا جيلس��ان يف 

الكرس��يني الواقعني خلف صاحبة العينني الزرقاوين، حيث فضل البقاء 

ا  أم��ام جفنيه��ا، حت��ى خيتلس أكرب ق��در من النظ��رات، واختل��س كثرياً

ا. وكثرياً

ا أهنا تستهدفها  ويف حماولة منها للهروب من نظراته الثاقبة، التي تعلم جيداً

منذ رؤيته هلا بالقطار، أمسكت احلسناء بحقيبتها، مستخرجة كتاباًا، مل 

يستطع صاحب النظرات متييزه عن ُبعد، أخذت تقرأ، وتقلب الصفحات 

برق��ة فاتنة، ليعلم األخري اليشء األول الذي جيمعهام، الش��غف بالقراءة، 

وجيد من الكتاب فرصة جل��ذب أطراف احلديث معها، لكن أين ومتى؟ 

ا أن  وكل الطرق مغلقة أمامه، عىل كل حال فّضل البقاء يف موقعه، منتظراً

مينحه القدر هدية أخرى، من عطاياه الثمينة، وهو ما حدث!
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بع��د دقائ��ق، وص��ل القط��ار إىل القاهرة، ظ��ل »زياد« عىل الب��اب، رغم 

التزاح��م الذي كاد خيلع��ه من مكانه، حيث امتألت املس��افة الواقعة يف 

هناي��ة العرب��ة، الت��ي ال يتجاوز حميطها امل��رت بكومة من الب��ر، ليدخل 

الش��اب يف رصاع عىل البقاء؛ حمله، وس��ط قدم تصدم هن��ا، وكتف تنغز 

هن��اك، وبالكاد حتم��ل املأزق، بينام تبقت احلس��ناء يف مقعده��ا، متابعة 

ما حيدث هناية العربة، ومنها معركة صمود الش��اب أمام التدافع بس��باق 

الن��زول، وكأهنا تعل��م وحدها، دون باقي الركاب، أهن��ا املحطة األخرية، 

ا بعدها. ا واحداً ولن يتحرك القطار شرباً

وقف »زياد« متأملاً موقفها، بابتس��امته الت��ي مل تتبدل ثانية واحدة منذ 

استفس��اره عن املقعد الش��اغر بجوارها، ثم هنضت من كرس��يها هبدوء، 

بعدما أمس��كت حقيبتها، وخطت بتأٍن وس��ط العرب��ة الفارغة، التي مل 

يبق فيها س��وامها، ورسمت ابتسامة خطفت قلبه، حتى أصبحت أمامه، 

مل يس��تطع مللمة ش��تات نفس��ه، وخانته جرأته املعه��ودة ليتصبب عرقاًا، 

ورغم ذلك التخبط، حافظ عىل ابتس��امته، التي ش��عر هبا تعانق نظراهتا 

عن��د متايلها للنزول م��ن العربة، لرياها من أقرب مس��افة، وتتزايد دقات 

ا جلامهلا. قلبه، التي كادت تقف احرتاماً

��ا، وخطى وراءها صامتاً��ا، متأملاً خطاه��ا املتأنية،  حلقها الش��اب رسيعاً

ومتايلها برفق؛ كزهرة وس��ط نس��امت الربيع، وكأن��ه ال يريد انتهاء هذا 

احلل��م اجلمي��ل، الذي ي��راه يتحق��ق ع��ىل أرض املحطة، حت��ى وصل إىل 

خمرجه��ا، ليضع يده عىل قلبه، فها هو الواق��ع يتحول إىل كابوس مزعج، 
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بعبورها إىل بداية شارع اجللء، واستقلهلا تاكيس كالعادة، عندها أيقن 

أنه ال وقت أمامه، فإما أن يقتنص الفرصة، أو يفقد احلس��ناء مرة أخرى، 

ورمبا أخرية.

هنا، كانت هدية القدر الثانية، والثمينة، عندما خالفت احلس��ناء الظن، 

ونزلت إىل مدخل مرتو األنفاق، باجللء، كاد »زياد« أن يطري يف الس��امء 

من الفرحة، واس��تغل الفرصة بذكاء، س��ابق خطاها مهروالاً عىل الدرج، 

حتى وصل شباك التذاكر برسعة فائقة، واشرتى تذكرتني، وقبل حصوله 

ع��ىل باقي م��ا دفع��ه، كانت صاحب��ة العيون الزرق��اء تق��ف جانبه أمام 

: الشباك، ليباغتها بابتسامته املرحة، قائلاً

ا«. - »فرصة سعيدة جداً

وبابتسامة أكرث مباغتة، ردت احلسناء:

ا«.  »شكراً

حصل عىل أمواله الباقية من الرصاف، مش��يا جنباًا إىل جنب، حتى وصل 

إىل بواب��ات العب��ور، أكم��ل خطته، الت��ي دبرها يف القط��ار، فور رؤيته 

الكتاب بني يدهيا، وسأهلا:

- »إليل كنِت بتقريه.. رواية؟«.

ا بوابت��ني متجاورتني، أكمل الس��ري يف اجتاه الس��لم الكهربايئ،  ع��ربا معاً

وبنفس االبتسامة الرقيقة ردت:
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 »أيوه.. أوالد حارتنا«.

- »نجيب حمفوظ.. وكامن أوالد حارتنا«.

 »وليه االستغراب ده؟.

- »حسستيي إن لسه يف أمل«.

 »يف إيه؟«.

- »يف البلد دي.. أنا كنت خلص حس��يت إن الكلم التافه هو بس اليل 

بيتقرا«.

 »طيب احلمد لله.. أستأذنك بقى«.

- »قبل ما أعرف اسمك؟«.

 »معلش«.

وأمام اخلجل الذي لون وجه احلس��ناء باألمحر، رفع »زياد« صوته مبرح، 

: قائلاً

القط��ر،  عربي��ة  آخ��ر  يف  باتبه��دل  وأن��ا  تضحيت��ي  حت��ى  »ق��دري   -

ومستنييك!«.

هزت رأسها بابتسامة، مجعت بني الرقة واملرح، وردت بحامسة:

 »مايش.. اسمي سارة.. حاجه تانية؟«.

- »انِت بتسافري كل مجعة؟«.
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ا بلقاء ثال��ث، جيمعهام اجلمعة  وبضحك��ة خطفت قلب��ه، اعتربها عه��داً

املقبل��ة، كانا قد وصل إىل رصيف حل��وان، وانطلقت صافرات اإلنذار، 

ا، يف طريقها نحو عربة  تعلن قرب جميء قطار األنفاق، اس��تدارت رسيعاً

الس��يدات، بين��ام عيناه تتس��عان مقتفية آثاره��ا، ويداه حتتض��ن حقيبته 

الصغرية، التي حتوي حاسبه الشخيص، ومع الزحام، تاهت »سارة« وسط 

احلش��د، ليضم احلقيبة إىل صدره بق��وة، ويلف يف دائرة كاملة حتت تأثري 

ا يده كاملنترص، قب��ل أن يصعد لعربة املرتو، ويقف  س��عادة غامرة، رافعاً

بجوار الباب، أملاً يف أن حيدد املحطة التي ستنزل هبا، وقد كان.

أخ��ذ يفكر يف كل ما جرى، وي��زداد انبهاره باحلس��ناء، مجاهلا، صوهتا، 

رقتها، وامليزة األمجل وسط كل هذا يف نظره، ثقافتها، التي كشفتها »أوالد 

حارتن��ا«، تل��ك الرواية البديع��ة، املثرية للجدل، التي ح��اول املرصيون 

اقتناءه��ا ب��كل الط��رق، لعقود طويلة، قب��ل أن ُتنر يف م��رص مع بداية 

األلفية اجلديدة، وتتس��بب قبلها يف حماولة اغتي��ال األديب العاملي، رمحه 

الله، وأطال يف عمر أعامله.

ويف املحط��ة الرابعة، وبع��د غلق القطار أبواب��ه، رأى »زياد« خاطفة 

قلب��ه تس��ري عىل رصي��ف حمطة س��عد زغلول، الت��ي تفص��ل بينها وبني 

الس��يدة زينب، مقصده ووجهته، حمطة واح��دة، كاد غضبه أن حيطم 

زج��اج باب العربة دون ملس��ه، إال أن موعد اجلمع��ة املقبلة هّون عليه 

ه��ّم فقداهنا حتت األرض، ورسعان ما وصل حمطته، ليخرج من القطار 

ا، غري مهتم؛ للمرة األوىل؛ بالنظر إىل مكان عناقه  ا للدرج رسيعاً متوجهاً
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األول ل�»أم��رية«، وكأن حبها قد تبدد بداخله، يف املس��افة الواقعة بني 

املنصورة والقاهرة!

وص��ل »زي��اد« إىل منزل��ه، متأم��لاً يف كل خطوة بطريق��ه، أحداث هذا 

اليوم االس��تثنايئ، الذي بدأ ب��وداع وانتهى بلقاء فتح أمام��ه أبواب الدنيا 

عىل مصاريعها، وقبل أن ينام، خطا إىل مكتبه بشغٍف، وأخرج مذكرته، 

ليكتب نف��س اجلملة التي نرها عىل صفحته، بعد أن ظل نصف س��اعة 

حمدقاًا يف سامء غرفته، باحثاًا عن وصف ل�»سارة«: خلقت ألعشقك!





)3(

 »أصعب ما في الحب.. 
أنه بداية واضحة لنهاية غامضة!«
#ريكورد
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صباح اليوم التايل، اس��تيقظ »زياد« بأعجوبة، يف التاسعة والنصف، بعد 

موعد جلوسه إىل مكتبه بنصف ساعة، كان منبه هاتفه يرن من السابعة 

كالعادة، ليفتح عينيه ثواين معدودة، ثم خيتار الدخول يف غفوة متتد عر 

دقائ��ق، ليعيد املنبه حم��اوالت إيقاظه، لكن دون ج��دوى، وبعد غفوتني 

وثالثة، أهنى الراكض بني احللم والواقع تفعيل التنبيه، ليدخل يف نوبة نوم 

ثقيلة، غري عابئ بأي يشء.

ا حت��ت تأثري الطلة األوىل ل�»س��ارة« يف أحلمه، لريى  كان الش��اب واقعاً

نفس��ه بجانبها يف مكان فس��يح، متد إليه يدها الرقيقة، ويلتقطها بش��وق 

��ا أول قبل��ة عليها يف أحلمه، قبل أن يس��مع  ويقرهب��ا إىل ش��فتيه، واضعاً

صوهت��ا يعلو بكلمة بحبك، ليقرر بعد س��امعه تنبيه هاتفه للمرة األوىل، 

أن يكمل احللم، مهام كانت العواقب.

، حيث اختفت احلس��ناء من  إال أن الق��در مل يكتب حللمه البقاء طويلاً

مش��اهد عقل��ه الباط��ن، بعدما رفعت صوهت��ا بأول كلمة حب، س��معها 

الغ��ايف الس��ارح يف خياهل��ا احل��اين، ليحاول ب��كل ما أويت م��ن خيال؛ أن 

ا رأسه حتت خمدته  ا، واضعاً يعيدها إىل أحلمه، متقلباًا برسيره مييناًا ويساراً

 تارة، وأعلها تارة أخ��رى، لكن دون جدوى، وكأنه ال يعلم أن األحلم 
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ال يستحرضها البر، حتى انتهت حماوالته اليائسة، ليفتح عينيه، وميسك 

هاتفه، ويفاجأ بتأخره عن عمله، بوقت غري قليل، ويقرر البقاء مكانه، 

وعدم التحرك خطوة نحو أي مكان، لتكون املرة األوىل التي يتغيب فيها 

عن عمله، دون عذر أو اعتذار.

بقي يف رسيره، وأمس��ك هاتفه، وكام توقع، مل جيد الرس��الة التي تعّود أن 

يفت��ح عليها عينيه كل ي��وم، كلامت »أمرية« الصباحي��ة، مر األمر عليه 

بعدم اكرتاث، فهو يعلم أن النهاية قد ُحسمت، وأنه من اخلطأ أن ينتظر 

ا مضت، صاباًا كل تفكريه يف هذا احلب  أي يشء اعتاد عليه، طوال 12 عاماً

اجلديد، الذي يقتحم قلبه بل هوادة، ليغري مس��ار إحساس��ه نحو العيون 

الزرقاء، رامياًا كل يشء وراءه.

مل هيتم املستيقظ بفتح صفحته عىل موقع التواصل االجتامعي، أو صفحة 

»أمرية«، أو حتى مش��اهدة آخر ظهور هلا ع��ىل »واتس آب«، كام تعود 

كل صباح، حتى يرس��ل هلا باقة ورد تتوس��ط ُقبلتني؛ كانت من الثوابت 

املقدسة يف قامئة أعامله الصباحية، وقبل فعل أي يشء، ورغم هذا مل يعر 

ا هلاتفه من األص��ل، وامتدت يده إىل مذكرته العتيقة، التي نامت  اهتامماً

بني أحضانه، ثم أمسك قلمه وكتب:

»أول مرة أشوفها يف احللم.. أول مرة أسمع منها كلمة بحبك.. امتى الزمان 

يسمح.. وأس��معها يف الواقع.. وقتها هتبقى بني إيديا.. ومفيش حاجة يف 

الكون هتبعدها عن عينيا«.
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ا عىل كف، غري مصدق لكل ما حيدث، فكيف  أغلق مذكرته، رضب كفاً

يفع��ل أس��بوع من الزم��ن كل هذا يف حيات��ه، ليتبدل ح��ال قلبه دون أي 

مقدم��ات، وجي��د حباًا ينم��و بداخله، قاتلاً كل مش��اعره جت��اه من مألت 

حياته سنوات طويلة، ليتعجب مما فعله القدر، الذي جعله يلتقي »سارة« 

للم��رة الثانية، يف نف��س اليوم الذي ترك فيه »أم��رية« بدموعها أمام حمطة 

ا من تلك الزيارة غري املتوقعة، التي جابت فيها  املنصورة، ويندهش أيضاً

احلسناء أحلمه، مبرور ساعات فقط عىل لقائهام الثاين، سائلاً نفسه: هل 

استطاعت أن تصل إىل عقله وقلبه يف آن واحد؟ وهبذه الرسعة؟!

ا،  كان »زي��اد« يؤم��ن بأنه يف زمن أصبح فيه صدق املش��اعر، ش��يئاًا نادراً

ا، وأن القدر هو الذي حيس��م كل يشء، فقد قدر الله نصفه  ودرباً��ا واعراً

الثاين الذي س��يكمل معه حيات��ه، قبل والدته بأزمان وأزم��ان، ليتلقيا يف 

املوع��د املحدد الكتامهلا، بينام يبقى احل��ب أداة فقط لتنفيذ تلك اإلرادة 

القدري��ة البحت��ة، يزرعه اخلالق يف قلب كل إنس��ان جت��اه نصفه اآلخر، 

ليلتقي��ا دون أدىن ترتي��ب، وينبض قلب كل منهام لآلخ��ر، ويقرران أن 

ا حياهتام، متحديني العامل بأرسه، يتقاس��امن العشق واألحلم،  يكمل معاً

وخيففان عن بعضهام مرارة األيام.

ومبنط��ق »م��ن احلب ما قتل، ومن احل��ب ما أحيا«، وجد »زياد« نفس��ه 

أم��ام حب حييي كل م��ا بداخله من مش��اعر، بعدم��ا كادت تذبل بفعل 

غريته وجنونه، واألزمات املتصاعدة يف قصة حبه األوىل، واملتأججة منذ 

ا عىل عدم  إرصار والد »أمرية« أيضاً س��نوات طويلة، بني تعنت وال��ده، و
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إمت��ام أي خطوة رس��مية، إال مبباركة أبيه، وحضوره بنفس��ه لطلب يدها، 

وهو ما كان يرفضه األخري، حلني تعيني نجله يف الوظيفة الدامئة.

  

ا عن تلك الذكريات، كان »زياد« يش��عر بأن��ه يدخل إىل الواحة  بعي��داً

اهلادئ��ة، الت��ي امتدت حوله منذ رؤيته »س��ارة«، ليلة أم��س، ومن دون 

ا فيام س��يقوله هلا خلل اللقاء املقبل، اجلمعة املقبلة،  س��ابق إنذار، مفكراً

متمنياً��ا أن يتحك��م برسع��ة الزمن، حت��ى يراها اآلن، وُينق��ذ من عذاب 

االنتظار، ال��ذي مير فيه اليوم بعام كامل، وتطعن فيه الس��اعات القلوب 

املشتاقة، بخنجر بارد.

وبعد س��اعة، ق��رر صاحب القل��ب اهلائم يف ملكوت العش��ق، النهوض 

ا، ليخطو نح��و الصالة، ويف عينيه صورة ضحكة احلس��ناء التي مل  أخ��رياً

ا حتت تأثري حب جديد جيتاح قلبه، ويؤرق ذهنه، قبل  ا، واقعاً تفارقه أبداً

أن يقف فجأة أمام صورته املعلقة يف اجلدار املقابل للمرآة، ويتذكر أمام 

ضحكته التي حتارصها أضلع الص��ورة، الدموع التي تركها متجمدة يف 

عني »أمرية« قبل س��اعات، حني أعطاها ظهره متجاهلاً حالتها التي يرىث 

هلا، عىل باب حمطة املنصورة.

دفعه فضوله للتحرك نحو مكتبه، وفتح حاس��به الشخيص، والدخول إىل 

صفحتها، لريى ما سجلته يف يومياهتا، وجيدها قد كتبت:

ا باحل��ب.. َمن حيبك بصدق لن  »إذا ت��ركك وحدك.. ال تربط اس��مه يوماً

يتخىل عنك«.
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ا حلال��ة اللمب��االة، التي انتابته جت��اه حب��ه األول، منذ رؤيته  واس��تمراراً

صاحب��ة الضحكة الفاتنة، يف عرب��ة القطار، وجد نفس��ه غارقاًا يف حالة 

عش��ق، ال يريد النجاة منها، أو التفكري يف سواها، أو الكتابة عن غريها، 

بعد أن بدأ حيلم بحياة أفضل، تنسيه آالم أعوام من العشق اليائس، ليلملم 

أركانه املتناثرة، بني حب يرحل عنه، وآخر يقرتب منه، ويكتب اعرتافاًا 

يف منشور غري تقليدي، إن مل يكن كارثياًا، كان:

»احل��ب احلقيقي يأيت مرة واح��دة يف العمر.. ينس��ينا آالم األيام.. نعيش 

مع��ه الواقع واألح��لم.. هذا احلب وجدته معِك فق��ط، يا صاحبة العني 

الزرقاء!«.

كانت »أمرية« يف توقيت املنشور، تقلب يف صفحة حبيبها املفارق، ترى 

ما كتبه هلا طوال مخسة أعوام، قضاها عىل هذا املوقع، رغم أهنا تعاهدت 

أمام نفس��ها، بعدم فتح صفحته مرة أخرى، بعد ما فعله باألمس، إال أهنا 

تراجعت عن عهدها مبجرد اس��تيقاظها، مفزوعة من كابوس مؤٍذ، رأت 

فيه ثعباناًا يلتف حول »زياد«، لتخرج منها رصخة سمعتها والدهتا، التي 

كانت تق��ف يف املطبخ؛ الواقع أقىص املنزل، لرتك��ض إىل غرفتها، وترى 

، لترسد هلا ما حلمت  فزعها، وتضمها يف حضنها احلاين، حتى هدأت قليلاً

ب��ه، وتف��رسه األم بدقة، حي��ث قالت إن م��ا حدث باحللم، يش��ري إىل أن 

إحداهن تنسج شباكها حول الشاب.

ومع عدم اقتناع االبنة بتفس��ري األحلم من األص��ل، اكتفت باالطمئنان 



68

#ريكورد

عىل »زياد« من القلق الذي انتاهبا منذ استيقاظها، فتحت موقع التواصل، 

، وهيدأ  الذي بات حالياًا الوس��يلة الوحيدة للطمئنان عليه، لتجده متصلاً

قلبه��ا اخلائف من الكاب��وس اخلاطف، وتبدأ يف التج��ول داخل صفحته، 

ومع كل منش��ور، كانت تس��تعيد ذكريات حبها الضائع، ومنها كلامت 

كتبها حبيبها منذ أس��ابيع قليلة، حتى يش��عرها بلهيب أشواقه املحرتقة، 

كانت:

ر مملكتك  »يا أمرية الكون.. أنا فارس أرهقتي األشواق.. متى نلتقي ألعمِّ

ا؟! عشقاً

��ا ما كتبه حبيبه��ا، بعد معرك��ة طاحنة، ش��هدها منزهلا فور  ق��رأت أيضاً

خترجها، عندما هدده��ا والدها بإمتام خطبتها إىل ابن عمتها، الذي طلب 

ا، إذا تباطأ »زياد« عن التقدم إليها ألكرث من أسبوع  ا وتكراراً يدها مراراً

واح��د، وهو األمر ال��ذي قابله األخري بتح��ٍد صارخ، بعدم��ا نقلت إليه 

حبيبت��ه ما ح��دث، ليكتب عىل صفحته قبل أن ين��زل من منزله، يف ذات 

الليلة:

»سيظل احلب الدافع األقوى.. ألجله فقط نقهر املستحيل«.

مب��رور دقائق ع��ىل كتابته تلك الكلامت، كان »زي��اد« يقف أمام منزل 

حبيبت��ه، ضاغطاًا ع��ىل اجلرس بعزم، وكأن��ه يريد االنتق��ام منه، ليرضبه 

بش��كل مربح، حت��ى فتح ش��قيقها الباب بضج��ر، ومل يعط��ه األول أي 

فرص��ة لقول كلمة واحدة، طالباًا إياه بإب��لغ والده، أن هناك من ينتظره 
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ملس��ألة حياة أو موت، وبعد أقل من دقيقة، كان الش��اب اجلريء داخل 

منزل أمريته، يتحدث إىل والدها املتعنت، عن أسباب تأخره يف خطبتها، 

، مبدياًا اس��تعداده ألن يتخذ خطوة الزواج  إرصار والده عىل تعيينه أوالاً و

ا  وح��ده، دون تدخ��ل أحد، ليقول محا املس��تقبل كلامته احلاس��مة، رافعاً

صوته بحزم:

- »متخبط��ش عىل البيت ده تاين.. إال ومعاك أبوك.. إحنا ناس بتعرف يف 

األصول«.

ا ع��ىل احلبيبني، وال مناص  ا حمتوماً ومن��ذ ذلك الوقت، أصب��ح االنتظار أمراً

منه، رغم املحاوالت املس��تميتة من جانب والدة »أمرية«، إلقناع زوجها 

إمتام اخلطوبة كأمر مؤقت، حتى  باملوافق��ة عىل جميء »زياد« مبف��رده، و

حيصل عىل الوظيفة، ومن ثم يعقدان القران، بل أدىن مشكلة، إال أن تلك 

املحاوالت باءت بالفشل الذريع، ليستمر الوضع عىل ما هو عليه، بل يبدأ 

والد الفتاة يف تنفيذ اسرتاتيجية جديدة، حماوالاً إقناع ابنته مبنح ابن عمتها 

فرص��ة احلديث إليها، وبعده��ا ختتار املوافقة علي��ه أو العكس، وهو ما 

ا حوله إىل حبيبها، حتى ال  ، ومل تتحدث أيضاً رفضته االبنة مجلة وتفصيلاً

يشعر من جانبها بأي ضغوط.

  

كل ه��ذا وأكرث، تذكرته »أمرية« الراق��دة يف رسيرها، إثر أزمة عاطفية 

ح��ادة، تضاعفت أوجاعه��ا منذ ليلة أم��س، عندما جتاه��ل رفيق عمرها 
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نداءه��ا أمام حمط��ة املنصورة، ومع اهن��امر الدموع ب��ني أجفاهنا، قررت 

احلبيب��ة املوجوعة اخل��روج من صفحة »زي��اد«، لتلقي نظ��رة عىل آخر 

ا َمن هيتم  منش��ورات أصدقائه��ا، إال أن »في��س بوك« ال��ذي يعلم جي��داً

مبنش��ورات َمن، أىب أن مير هذا الصب��اح قبل أن تتلقى الفتاة طعنة أخرى 

تدمي قلبها، لتفاجأ أمامها مبنشور حبيبها العنيد، الذي يعرتف فيه بعشقه 

املفاجئ للعيون الزرقاء، وتتأكد أن تفس��ري والدهت��ا للحلم، أصاب عني 

احلقيقة، وبقوة.

فقدت »أمرية« عقلها بعد أن رأت املنش��ور، ومع اس��تمرارها يف التحفظ 

ع��ىل احلدي��ث معه عن طريق الدردش��ة، جلأت إىل نر كلامت قاس��ية، 

��ا بكلامت  وكأهن��ا حترر حمرض خيان��ة ل�»زياد«، بع��د أن ضبطته متلبساً

عشق لغريها، كتبت:

ا اآلن.. وبنفس املهارة.. س��يحدث  » أنت ختوهن��ا.. رمبا هي ختونك أيضاً

ولو بعد حني.. اخليانة دائن ومدين!«.

وهو املنش��ور الذي مل يقرأه حبيبها من األصل، ومل تقع عليه عيناه لفرتة 

طويل��ة، حيث قرر بع��د كتابته كلامته األخرية ع��ن احلب احلقيقي، أن 

يرح��ل عن عامل »فيس بوك«، حتى مينح لنفس��ه فرص��ة التفكري هبدوء، 

فيام س��يفعله بعد »أمرية«، ويس��تطيع التفرغ أيض��ا للحب اجلديد الذي 

ح��ارص قلبه، خاص��ة أنه وصل لقناع��ة مهمة، مفادها أن اس��تمراره عىل 

املوقع س��يضعه حتت حصار الذكريات، وجيعله مشتتاًا بني كلامت حلبه 



71

#ريكورد

األول هناك، وكلامته عن حبه اجلديد هنا، ناهيك عن اس��تحالة تسجيله 

الدخول، دون أن يدفعه الفضول للوصول إىل صفحتها، وهو القرار الذي 

التزم به طوال شهر، مل يدخل فيه للموقع مرة واحدة!

ا العودة إىل  بع��د دقائ��ق من قراره، أغل��ق »زياد« حاس��به هبدوء، مق��رراً

رسيره، واخللود للنوم، عله يرى »سارة« يف أحلمه مرة أخرى، ليقيض 6 

ساعات بني أرق وقلق وتقلب، بعدما استفاق ضمري ُحبه، ليلومه عىل كل 

م��ا فعل، ويتهم��ه هو باخليانة، خاصة أنه الذي أق��دم عىل الفعل، بصورة 

واقعي��ة، منذ اللحظة األوىل التي مال فيه��ا قلبه نحو أنثى غري أمريته، بل 

واندفع وراء إحساس وليد حلظات، تاركاًا وراءه حب عمره سنوات.

اس��تفاق م��ن غيبوبة أفكاره عىل ص��وت جرس ش��قته، وبخطى مرسعة 

��ا صديقه املقرب »ف��ارس«، الذي ب��دأ معه صداقة  فت��ح الباب، مصافحاً

��ا خ��لل عملهام  ن��ادرة من��ذ عام ونص��ف، خاضا خلهلا حروباًا رضوساً

برك��ة االتصاالت العملق��ة، التي ب��دآ العمل هبا يف ي��وم واحد، بعدما 

التقي��ا ألول م��رة يف مقابل��ة إلدارة املوارد البرية، ب��دأت بكٍم كبرٍي من 

األسئلة السخيفة، وجهها هلام أحد املوظفني، قبل أن ينهي سخافته بيشء 

من البلهة، عندما رس��م دراجة بقلمه الفلوماس��رت عىل السبورة الصغرية 

املثبت��ة باحلائط، وطلب من الش��ابني املقبلني عىل العم��ل ركوهبا، بنظرة 

حتٍد صارخة، قابلها »فارس« باملثل، وسط نظرات قلق من »زياد«، الذي 

 : فوجئ بزميله املنتظر، يرد عىل املوظف بكل هدوء، قائلاً
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- »طي��ب، حمت��اج منك تش��بك إي��دك االتنني، عش��ان أع��رف أطلع عىل 

العجلة، هتساعدين؟!«

ومبجرد توجيه »فارس« سؤاله للموظف، مل يستطع »زياد« التحكم يف سيل 

من الضحكات كان يرضب أركانه، ليخرج بصورة هستريية، خاصة بعدما 

رأى علم��ات اهلزمية عىل وجه خبري املوارد البرية املزعوم، الذي أمس��ك 

املمح��اة الكبرية، مزيلاً العجلة الومهية من الس��بورة، ومعلناًا انتهاء املقابلة، 

لتبدأ صداقة حقيقية مجعت الشابني، قبل إبلغهام بقبوهلام يف العمل.

  

تصافح الصديقان، ثم اس��تفرس »فارس« عن س��بب تغي��ب صديقه عن 

العمل، عىل غري العادة، لريد »زياد« ببهجة سادت وجهه:

- »أنا من امبارح مش عاوز أعمل أي حاجة، وال أروح أي مكان«.

 »إيه؟ خلص خطبت أمرية من ورايا؟«.

- »أمرية إيه بس يا عم.. املوضوع ده خلص«.

تغريت ملمح الصديق، قبل أن يرفع صوته:

 »هتهزر؟«.

ا: رد »زياد« متحمساً

- »ال.. بتكلم جد.. موضوعنا خلص امبارح برضه«.

 »ومالك بتقوهلا وأنت فرحان كده«.
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- »أنا مش فرحان وبس.. أنا طاير«.

 »ده عشان خلصت املوضوع؟«.

- »ال.. عشان موضوع تاين خالص«.

 »خري؟«.

- »س��ارة يا فارس.. عرفت اسمها امبارح بس.. حسيت إن حيايت بتبتدي 

من جديد«.

رفع الصديق يديه يف علمة شجب وتعجب، ثم سأله بسخرية:

 »يعي مش زعلن عش��ان س��يبت واحدة بقالك معاها سنني.. وفرحان 

قوي عشان إليل عرفتها امبارح بس؟!«.

هنا صمت »زياد«، مل يس��تطع الرد عىل س��ؤال صديقه، الذي ألقاه بنربة 

ا،  ل��وم ش��ديدة، أيقظت ضمريه من جدي��د، إال أنه ت��دارك املوقف رسيعاً

: قائلاً

- »ما أنت لو عرفت إليل حصل.. هتقول إين صح«.

ا لنربة السخرية، قال »فارس«: واستمراراً

 »اشجيي يا سيدي!«.

- »أوال أمرية أرصت متسمعش كلمي.. وتروح فرح بنت عمتها«.

 »طيب وفيها إيه؟«. 
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- »فيها إن أخو العروس��ة.. إليل هو ابن عمتها.. بيحبها واتقدم خلطوبتها 

أكرت من مرة«.

 »وفيه��ا إيه برضه.. ولو ش��باب البلد كلها ح��رضت الفرح.. املهم إهنا 

بتحبك أنت«.

.. وهي أرصت«. - »فيها إين قلت هلا مرتوحش أصلاً

 »آه.. قفلت دماغك وحكمت رأيك يعي؟!«.

- »أي��وه.. كان الزم أعم��ل كده.. دي مش أول مرة.. قب��ل كده أنا قلت 

هلا...«.

مل يرتكه »فارس« يكمل حديثه، وقاطعه بحدة:

 »املهم.. قويل قفلت املوضوع إزاي؟!«.

ا.. قلت هلا كل واحد منا يف طريق«. - »عادي جداً

 »وهي سكتت كده عادي؟!«.

- »ال طبع��ا قلبت الدنيا.. واملوضوع وصل البي��ت عندها.. ولقيتها قدام 

املحطة مستنياين.. وبرضه قفلت املوضوع«.

 »ال فرحتي.. أنت متأكد إنك لسه بعقلك؟«.

- »عقل إيه بس.. أنا من امبارح طاير يف السام.. ما أنت متعرفش حصل 

إيه بعدها«.
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وأمام محاسة »زياد«، ظل صديقه صامتاًا، مسلطاًا عينيه الغاضبتني عليه، 

متجنباًا االستفس��ار عام حدث، وكأنه ينهره عن االس��تمرار يف احلديث، 

وهو األمر الذي قابله األول باملثل، ليستمر الصمت لثواٍن، قبل أن يكرسه 

صاحب الشقة، قائلاً لضيفه:

- »تيجي نسمع عمر خريت؟«.

 »تعال.. أهو أرتاح من الكلم العبيط إليل بتقوله ده«.

- »طيب استىن أشغل املوسيقى وأكملك.. عشان تعرف إين صح«.

اس��تمر »فارس« يف جتاه��ل حديث رفيق كفاحه يف رشك��ة االتصاالت، 

ا نحو مكتبه، ليمس��ك حاس��به الش��خيص، ويعود إىل  الذي خطى مرسعاً

الصالة، ويبدأ يف تش��غيله، ومن ثم الدخول مللف املوسيقى، لتحارصمها 

األنغام اهلادئة، قبل أن يكمل »زياد«:

- »بص يا س��يدي.. من أسبوع شوفتها أول مرة يف القطر.. وأنا راجع من 

املنصورة.. قعدت جنبها بالصدفة.. حسيت إن عينيها سحرتي.. وشوية 

لقيتها عمل��ت التذكرة مركب ورق.. قلبي انخطف، حل��د ما قابلتها تاين 

امب��ارح.. وصدفة برضه، جوه نف��س القطر، واتكلمنا مل��ا نزلنا املرتو.. 

معرفت��ش غري اس��مها.. لكن بين��ا ميعاد اجلمع��ة اجلاية.. ومن س��اعة ما 

كلمتها وأنا مش عىل بعيض«.

ا.. أنا شوية وهعيط«. .. أل واتأثرت جداً  »تصدق انبهرت فعلاً
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قابل »زياد« كلامت صديقه الساخرة، بسخط شديد، قال باندفاع:

- »تصدق إين غلطان عشان بحكيلك«.

 »ال من الناحية دي اطمن.. أنا إليل غلطان عشان بسمعك«.

- »طيب نسكت بقى عشان متضايقش بجد«.

 »هنسكت.. بس عجباين قوي فكرة إنك تبيع اإلنسانة إليل استحملتك 

طول الس��نني إليل فاتت.. عش��ان واحدة ش��وفتها مرتني يف املواصلت.. 

حقيقي عجباين«.

مل ينطق »زياد« بكلمة واحدة، دخل الصديقان يف صمت قاتل، مكتفني 

بس��امع موس��يقى خريت، حتى اس��تطاع »ف��ارس« أن ينهي الس��كوت، 

مواصلاً س��خريته من صديقه، عندما اس��تطاع متييز األنغام التي خترج 

: من حاسبه، لريفع صوته بضحكة واسعة، قائلاً

- »وك��امن بتس��معنا اللقاء الث��اين.. آه عش��ان قابلتها مرت��ني يعي.. إنت 

شكلك وقعت خلص.. إيه احلب ده كله يا سيدي؟«.

جتاهل صاحب الش��قة كلامت صديقه، وبدأ يف ضم شفتيه، حماوالاً حلاق 

ركب املوسيقى، بصافرة متقطعة تصاحب اهلواء املندفع من صدره، قبل 

��ا يديه، وكأنه س��يبدأ العزف عىل كامن س��احر، ويتوقف  أن يق��وم رافعاً

ا كلامته املباغته ل�»فارس«: فجأة، موجهاً

- »ب��س تع��رف.. أنا كن��ت متوقع إنك الوحي��د إليل هتق��ول إين صح يف 

موضوع أمرية«.
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ا، أج��اب بحزم، رغم ع��ودة »زي��اد« ملواكبة  مل يفك��ر الصدي��ق كث��رياً

املوسيقى بصافرته:

 »املطلوب مي أقولك إنك صح وأنا شايفك بتضيع حب عمرك؟!«.

توقف صاحبه عام يفعله، قال بانفعال:

- »ح��ب عم��ري إيه ب��س.. ال أن��ا وال أنت نعرف مني ح��ب عمر مني.. 

ما جايز س��ارة هي احلب احلقيقي إليل يف حي��ايت.. وربنا كتبلنا نتقابل يف 

الوقت ده«.

 »آه صحي��ح.. ده أنا نس��يت اس��ألك عن موضوع العي��ون الزرقا.. إليل 

كتبت��ه امب��ارح.. بق��ى هي دي احل��ب احلقيقي ال��يل بتقول عن��ه.. والله 

شكلك اجتننت«.

- »آه ه��ي.. وعينيه��ا م��ش زرقا وب��س.. دي جتنن.. س��يبي أنت بس يف 

حايل.. وانَس املوضوع.. والدنيا هتميش«.

 »وأنا مايل.. أنت اليل هتحط نفسك قدام حيطة سد.. وهتندم عىل كل 

اليل بتقوله ده يف يوم.. وهفكرك«.

- »وده من إيه يعي.. خلص حكمت برسعة كده؟!«.

 »ما دام قدرت تبيع عرة عمرك.. إليل كانت معاك عىل احللوة واملرة.. 

يبقى ربنا مش هيكرمك يف أي حاجة.. افتكر بس إين قلتلك كده«.

- »وافتكر إنت كامن إين قلتلك سيبي يف حايل.. وانَس املوضوع«.
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 »هس��يبك وهنس��اه.. لك��ن افتكر إليل قلن��اه زمان.. إن��ك يف اليوم إليل 

بتسيب فيه حبيبتك.. هتبقى مع حبيبة غريك«.

- »يا عم ده كلم أفلم.. سيبك منه.. كله قسمة ونصيب«.

أهن��ى »زياد« احلوار بكلامته األخرية، ليعود مع ضيفه إىل حالة الصمت، 

ا،  وهو يفكر بعمق فيام قاله الصديق، الذي كان ينتظر منه رد فعل مغايراً

ا، أن  ع��ىل ما س��معه عن خمالف��ة »أمرية« قرارات��ه، خاصة أنه يعل��م جيداً

»فارس« فقد الثقة باجلنس اآلخر، بس��بب عدة مواقف مؤملة، عاشها يف 

ا أن صديقه حيتاج إىل معجزة حقيقية؛  حياته املليئة باملعاناة، ويتيقن أيضاً

ا باحلب. يك يدق قلبه يوماً

تل��ك املواقف، حىك »فارس« الكثري منها خلل اجللس��ات اهلادئة، التي 

مجعته بصديقه داخل الشقة الصغرية، حيث تعودا عىل اللقاء هبا يف بداية 

كل أس��بوع، ليتحدث��ا عىل أنغام املوس��يقى، وحي��يك كل منهام لآلخر ما 

مر به خلل األس��بوع املنرصم، وميس��كان بالورقة والقلم، لتدوين عدة 

عبارات، تعد خلصة نقاشهام يف كل أمر، سواء عملياًا أو عاطفياًا، قبل أن 

يكتباه يف آخر جلستهام عىل موقع »فيس بوك«، بعد أن خصصا هاشتاج 

ا يف أن هذا االسم،  حيمل ذكرياهتام، حتت اسم #ريكورد، ومل يفكرا أبداً

سيتعدى حدود اهلاشتاج إىل ما هو أخطر بكثري.

  

اجللسات التي شهدهتا شقة »زياد«، ورافقه فيها »فارس«، شهدت الكثري 
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من النقاش حول احلياة بشكل عام، احلب والكراهية، الصدق والكذب، 

اإلخ��لص واخليان��ة، العمل وأحق��اده، ومع احتدام تلك النقاش��ات، جلأ 

، ثم ابتكرا فكرة اهلاشتاج،  الصديقان إىل فكرة تدوينها، عىل الورق أوالاً

التي جعلتهام قادرين عىل الوصول إىل كل ما كتباه، بضغطة واحدة عىل 

كلم��ة #ريك��ورد يف أي منش��ور ألي منهام، ومع الوق��ت، كتبا عرات 

العبارات، التي محلت بني كلامهتا الكثري من خرباهتام احلياتية.

عن رصاعات العمل، دّون الصديقان العديد من الكلامت، التي أصبحت 

متثل هلام مع مرور الوقت، قواعد وقوانني، خاصة مع ورود اس��ميهام يف 

كل قرار ترقية يصدره جملس إدارة الركة، حتى أصبحا ينافسان موظفني 

جتاوزت أعامرهم األربع��ني، ومها يف عقدمها الثالث، ما جعلهام طرفاًا يف 

الكثري من احلروب، التي اشتعلت عىل عدة جبهات داخل أروقة الركة، 

ناهيك عن أن ما يكتباه، كان أحياناًا رسائل يوجهاهنا إىل أصحاب النفوس 

املريضة يف العمل، ومنها:

»عندما يس��عون لعرقلتك.. اعلم أنك يف املقدمة.. فالعرقلة ال تأيت إال من 

اخللف!«.

كتبا أيضا يف أول معركة خاضاها داخل أروقة العمل:

»خليك صاحب عزمية.. اوعى تقبل اهلزمية«.

وحتديا اجلميع، بعبارة:

»شئت أم أبيت.. سأكون يوما ما أريد«.
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ومع أول ترقية، فازا هبا، أعلنا انتصارمها هبذه الكلامت:

»نجاحك.. أقىس ما تعاقب به أعداءك«.

وحول األنثى، دّون الصديقان عدة عبارات رائعة، بعد الكثري من الش��د 

واجلذب خلل جلساهتام، منها:

»أنوث��ة بل مجال.. خ��ري من مجال ب��ل أنوثة.. األنثى ليس��ت ملمح وال 

ا.. األنثى روح!«. جسداً

وعن الطريقة املثالية لتعامل الرجل مع املرأة، كتبا:

- »املرأة كاملرآة.. تعكس ما أمامها.. إذا أردت أن تكون ملكاًا.. اجعلها 

صاحبة سمو!«.

ا للمرأة، كان »زياد« يقف   واحلقيقة، أن كل العبارات التي محلت تقديراً

وراءه��ا دامئاًا، يف ظ��ل عدم رضا »فارس« غالباًا ع��ىل وجهة نظر صديقه، 

ا يتوىل كل مس��ؤوليات احلياة،  الربيئة نحو املرأة، باعتبارها كائناًا ضعيفاً

دون رمحة من الرجل، أو مساندة من املجتمع، بينام متسك الثاين بقناعته، 

الت��ي كوهنا عرب س��نوات من املعان��اة مع اجلنس اآلخ��ر، حتى حتول إىل 

إنسان معقد من تاء التأنيث، ال يرى يف العامل من املثاليات، إال أمه!

معاناة »فارس« من كيد املرأة، ظهرت يف عدة عبارات، كتبها حتت نفس 

اهلاشتاج، كان من بينها:

»احذر األنث��ى املجنونة.. فعندما يذهب قلبها ليلح��ق بعقلها.. لن يبقى 

منها سوى كيد باطش«.
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ا إىل الكيد، وضعفه أمام قهر الرجال: كتب أيضا ملوحاً

.. فقهركم أعظم!«. - »إذا كان كيدهن عظياماً

أم��ا احلب، فكان له نصيب األس��د بني ما كتب��ه الصديقان، فرغم معاناة 

»فارس« مع املرأة، ظل يقدس العشق، باعتباره عملة نادرة يف كل األزمنة، 

ا يف تعمري األرض، وسعادة البر، ليحرص، بشكل غري عادي، عىل  وأساساً

اقتناء الروايات الرومانس��ية، التي ال تشوهبا اخليانة، وكأنه حياول علج 

نفسه، من عقدة املرأة، بتأمل قصص العاشقات املخلصات.

يف احلب، كتب الصديقان:

»أصعب ما يف احلب.. أنه بداية واضحة لنهاية غامضة!«.

ج��اءت تل��ك الكلامت، بعد نقاش��هام حول قصص احل��ب امللتهبة، التي 

ا، أو  رأياه��ا تتحط��م حوهلام، داخل أروقة الركة، ألس��باب تافه��ة جداً

ملجرد فهم طرف لآلخر بطريقة خاطئة، ليصل إىل قناعة، تؤكد أن مرآة 

احلب العمياء أحياناًا؛ جتعل الطرف��ني يتغاضيان عن العيوب، واملعوقات، 

ل��ريى كل منهام اآلخر بعني العاش��ق، ويزداد اقرتابه من��ه، واقتناعه به، 

حتت تأثري املشاعر، وتتضاعف الثقة، ومعها العشم، وفجأة حيدث موقف 

ا، ليعود  ��ا عىل عقب، حتى ل��و كان تافهاً س��لبي، يقلب كل القناعات رأساً

كل طرف يف مراجعة نفسه، والتفكري يف اآلخر بصورة معاكسة، ويرى 

إما  ا لقلبه، و ا، خاضعاً ما أعامه عنه احلب، ويكون عليه إما البقاء مضطراً

ا، مستجيباًا لعقله. الرحيل جمروحاً



82

#ريكورد

ا بعدما وص��ل لتلك القناعة، عدة كلامت، تكاد تنطبق عىل ما  وكتبا أيضاً

ح��دث بني »زياد« و»أم��رية« خلل األيام األخ��رية، أو بعد حفل زفاف 

ا، هي: ابنة عمتها حتديداً

»احل��ب مثل خيط العنكبوت.. كلام زاد متس��كه بج��دران احلياة.. تأثر 

بأقل اهتزاز!«.





)4(

 »بين كيد النساء وقهر الرجال.. 
روايات يعجز أمامها الخيال«!
#ريكورد
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عق��دة »ف��ارس« من النس��اء، مل تتك��ون داخله من قلي��ل، حيث كانت 

��ا لعدة مواقف مأس��اوية، تع��رض هلا طوال س��نوات، قبل أن يصل  نتاجاً

ا عن مدينته  إىل القاه��رة من��ذ أعوام قليل��ة، يف بداية حلياة جديدة، بعي��داً

الس��احلية الساحرة، معشوقته األوىل اإلسكندرية، التي بدأ كفاحه عىل 

شواطئها املعتقة برائحة اليود، منذ نعومة أظافره.

حتمل مس��ؤولية نفسه قبل أن يكمل عامه السابع عر، ليعمل كل يشء، 

أميناًا ملخزن مطعم، ثم مسؤوال عن خزينة أكرب كافيرتيات الثغر، وتارة 

ا عىل شاطئ سيدي بر، حتى تسبب التنسيق يف رحيله عن عروس  منقذاً

البحر، بعدما التحق بكلية التجارة يف الس��ويس، ليتجه إىل العمل باملدن 

الس��ياحية القريبة، ويس��تهويه »املساج« ليصبح مس��ؤوال عن أكرب ناٍد 

صحي يف رشم الشيخ، قبل أن يسلك طريق الطبخ، ويتحول إىل »شيف« 

متميز بأكرب فنادق الغردقة، وعرب كل مهنة، كان الشاب الطموح يتعلم 

الكثري والكثري، عن خربات احلياة، بجميع جوانبها.

ا من  كل ذل��ك مل يكن س��هلاً عىل اإلط��لق، خاصة أن الفتى قاب��ل كثرياً

املواقف التي مل ينس��ها قط، ناهيك عن معركته الكربى مع والده، الذي 

 كان يعت��رب خروج��ه إىل العمل يف س��ن مبك��رة، من رابع املس��تحيلت، 
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إال أنه اس��تطاع بإرصاره وطموحه، أن ينهي كل هذا، وحيقق الكثري من 

ا،  املكاسب، سواء املادية أو املهنية، ما جعل اجلميع يرفع له القبعة احرتاماً

إذ كان يربهن- بني الوقت واآلخر- أن خرباته احلياتية قد ضاعفت عمره، 

ليفكر بذهن رجل أربعيي، وهو يف بداية عقده الثالث!

امتلك أيضا خربة نسائية خرجت عن املألوف، بسبب كيدهن الذي كان 

يط��ارده يف كل مهنة، عندما يرفض تطور احلديث مع هذه، أو هيرب من 

ملحقة تل��ك، أو عندما يزج أحد الكارهني بأنثى يف طريقه، أملاً يف أن 

تتعرث خطاه، خاصة أنه الشاب اجلذاب الناجح دامئاًا، ذو القوام املمشوق 

الذي تفرض عضلته نفسها عىل أي ثوب يرتديه.

ا، بعدما قرر يف س��ن السادس��ة  بدأ »فارس« يصطدم بصخرة احلياة مبكراً

عرة النزول إىل س��وق العمل، بحثاًا عن حياة حرة كان حيلم بأن يعيشها 

ا عن قلق والديه املس��تمر، الذي كان حي��ارصه مع كل خطوة يقدم  بعي��داً

عليها، ويس��بب له الكثري من احلرج بني أقران��ه، الذين كانوا يعايرونه 

مبطاردة والده له، ويشبهونه بطفلة يف اخلامسة من عمرها، خيىش والدها 

خروجها للشارع!

ا مُيس��ك سيجارة بني  إال أن رد فعل والده، عندما ش��اهد طفله ذا ال�13 عاماً

أصابع��ه، كان ال يقارن بثورته العارمة بعد ثلث س��نوات، عندما س��مع 

مجلة »عاوز أشتغل« خترج من بني شفتيه، خاصة مع حرصه الدائم عىل 

ا عن وضع يشء  ا أنه تأخر يوماً تلبية مجيع احتياجاته، فهو ال يذكر مطلقاً

ا. بني يديه، مهام كان مهاماً أو تافهاً
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يومه��ا، مجع الوالد الغضب الذي اجت��اح أركانه، يف صفعة واحدة نزلت 

ع��ىل خد نجله، ليصطدم رأُس��ه باحلائط املجاور لرسي��ره الصغري، بينام 

ا يف االجتهاد بالدراسة،  كان األول جيلس عىل الرسير املقابل، يعطيه درساً

، إال أن عناد الفتى طغى عىل أمنيات  حت��ى يصبح طبيباًا مثلام متىن طوي��لاً

ا تل��ك الصفعة اخلاطفة التي جعلته أكرث متس��كاًا  وال��ده، ومل تردع��ه أبداً

��ا تاركاًا غرفت��ه، ويفتح باب املن��زل يف الواحدة  برغبت��ه، ليهرول مرسعاً

��ا، غري عابئ بنداءات الوالد، الذي ُج��ن جنونه عندما رأى الصبي  صباحاً

يغلق الباب وراءه دون أي مقدمات، ذاهباًا إىل وجهة ال يعلمها إال الله.

وبعد 3 س��اعات قضاها الفتى عىل كورنيش الشاطبي، القريب من منزله 

باإلبراهيمية، واس��تغرقها وال��ده يف رحلة بحث بس��يارته املتواضعة من 

ي حن��ني إىل منزله، وجد  منطق��ة بحري وحتى املنت��زه، قبل أن يعود بُخفَّ

ا غط��ى رنينه عىل ضجي��ج النقاش، الذي احت��دم بينه وبني  الرج��ل هاتفاً

ا  زوجت��ه حول عمل نجله��ام الوحيد، حتى جاءت املكامل��ة لتضيف ُبعداً

إرصاره  ا عىل األزمة، إهنا جدة »فارس« ألمه، ختربها مبجيئه إليها، و جديداً

عىل عدم العودة للمنزل مرة أخرى، وهو ما حدث.

قىض الصبي نحو ش��هر يف عن��اد ذكوري بحت، رف��ض فيه كل حماوالت 

ا عىل أن يرتكه اجلميع يف حال س��بيله، وسط استغراب  والده لردعه، مرصاً

أبداه كل املرتددين عىل منزل اجلدة، وعلمات استفهام عديدة حول سبب 

رغبته يف ت��رك منزله، وااللتحاق بعمل يف هذه الس��ن، خاصة أن مجيعهم 

ا بذخ والده يف تلبية طلباته، وحيفظون عن ظهر قلب  كانوا يعلمون جيداً
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مواق��ف عديدة، نجح فيها االبن- بعناده- يف الوص��ول إىل ما يريد، وهو 

م��ا جعل بعض األقارب يتوس��طون إلهناء األزمة، ب��ل إن أحدهم تطوع 

بتوف��ري فرصة عمل له، كأمني خمزن يف مطعم صغري مبنطقة »األنفويش«، 

القريبة من قلعة قايتباي.

وبالفعل، بدأ »فارس« العمل وس��ط 4 رج��ال كرست أعامرهم حاجز 

الثلثني، و3 س��يدات يف ذات الس��ن، لتب��دأ الرصاع��ات واملؤامرات، 

ا للدفاع عن نفسه بكل السبل، خاصة عقب موقف  وجيد نفسه مضطراً

مل ينسه طيلة حياته، كان بطله صنايعي »الفول« الذي مأل احلقد قلبه 

جتاه��ه، بعدما تقاىض األخري راتب األس��بوع األول، ليس��أل صاحب 

املطعم:

- »إزاي عيل زي ده ياخد قدي؟!«.

لريد الرجل بعنف:

 »وأنت مال أهلك«

: واصل الصنايعي عبثه، متسائلاً

- »هو عشان قريبك يعي.. هرتكبوا علينا؟!«

زاد غضب صاح��ب املحل، إال أنه بحث عن إجابة منطقية، تقي الصبي 

رش حق��د الكب��ار، وهيدئ هبا قن��ط الصنايع��ي املتمرس ال��ذي ال يريد 

خسارته، فقال:
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  »الواد إليل مش عاجبك ده، بيش��تغل ورديتني، األوىل من 5 الصبح حلد 

3 الضه��ر، والتانية من 4 العرص لواحدة بعد نص الليل.. وش��ايل املخزن 

عىل كتفه، املفروض أديله كام؟«.

ش��عر الصنايعي احلاقد بأن الرجل يريد هتدئة األمور، فزاد من سخافته، 

ليقول مستهزئاًا:

- »أي حاج��ة جيي��ب بيها كيس��ني ش��يبيس وباكو بس��كوت، ه��و إحنا 

خلص بقينا يف زمن يتس��اوى فيه الكب��ري بالصغري، لو فضل الوضع كده 

أنا هشوفيل حمل تاين، أنت كده بتصغرنا كلنا«. 

مل يستطع صاحب املحل التحكم يف غضبه أكرث من ذلك، أهنى جلسته، 

: ورفع يده يف إشارة للطرد، قائلاً

إليل مش عاجبه الباب يفوت مجل، أنا حمدش   »فارس هياخد نفس الفلوس، و

يلوي دراعي، وبكرة الواد الصغري ده هيبقى أحسن منك ومن 10 زيك«.

ومل مت��ر دقيقة، حت��ى كان الصنايعي يلملم متعلقاته م��ن أرجاء املطعم، 

ويذهب مبدياًا اس��تياءه بفظاظة، ومتمتاماً ببض��ع كلامت مل يفهام أحد، 

ليلحق ب��ه صديقه صنايعي الك��ري، الذي أخفى طوال تلك املش��ادة، 

رغبت��ه يف ق��ول ذات الكلامت التي نطق هبا األول، إال أنه فش��ل يف إقناع 

ا عينيه يف  زميل��ه بالع��ودة للمحل، وهتدئة الوض��ع املحتدم، ليع��ود واضعاً

األرض، راضياً��ا بالعم��ل بذات الراتب الذي يتقاض��اه الصبي، لكنه أرص 

ا لن ينساه. عىل أن يلقن األخري درساً
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ويف صبيح��ة اليوم التايل، فوجئ الصنايعي الباقي يف املحل، برجل يدخل 

إىل الس��احة الصغرية التي تضم 4 طاوالت للطعام، ويس��أله عن صاحب 

املكان، ليش��ري- الصنايعي- بيده إىل املقهى الكائن عىل ناصية الش��ارع، 

ا تواج��ده هناك، وبعد دقائ��ق، عاد صاحب املح��ل برفقة ضيفه،  مؤك��داً

منادياًا »فارس« من املنزل املقابل، الذي يوجد به املخزن، ليخرج الصبي 

ا، ويكون عىل موعد مع مفاجأة، عندما قال الرجل املسؤول: رسيعاً

- »ده عمك حممد.. هيعلمك إزاي تعمل الفول والطعمية، قدامك 3 أيام، 

وبعدها هعتمد عليك يف الصنعة.. هتبقى صنايعي يا واد يا فارس!«.

ومل متر األيام الثلثة، حتى أمل الصبي بكل فنون »قدرة الفول«، ليبدأ 

يف إعداد اثنت��ني منها يومياًا، بينام يعد صنايعي الكري إس��فيناًا لطرح 

ا، حيث اتفق مع إحدى الس��يدات العاملت باملحل، عىل  الصغ��ري أرضاً

رمي البلء فوق رأس الصغري، لتس��تدرج السيدة »فارس« إىل املخزن، 

بدعوى مساعدهتا يف محل شكائر األرز الثقيلة، التي ال تستطيع محلها 

وحدها، ورسعان ما اس��تجاب، ليدخل احلج��رة الكبرية، وتغلق الباب 

وراءه��ا بإرصار، قبل أن يفاجأ هبا تش��ق جلباهب��ا، وتضمه بكل قوهتا 

بني ذراعيها، ممس��كة بقميصه بني قبضتيها، وترصخ مبلء صوهتا طالبة 

النجدة، لتتجاوز استغاثتها الباب اخلشبي املتهالك، وتصل إىل اجلالسني 

باملحل!

ا أخرى ع��ىل الواقعة الومهية، ركض نحو  وحت��ى يضيف الصنايعي أبعاداً
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ا، وتبدأ يف  املخ��زن، طارقاًا عىل بابه بفزع مصطنع، لتفتحه الس��يدة رسيعاً

دق اإلسفني بامتياز، وهي تكرر مجلة:

- »احلقوين.. الواد قطعيل العباية.. وعاوز يغتصبي!«.

خ��لل تلك الدقائق العصيبة، مل ينطق »ف��ارس« بكلمة واحدة، وعجز 

حت��ى ع��ن ابتلع ريقه، مستس��لاماً لرعش��ة انتابت جس��ده بش��دة، غري 

مس��توعٍب ما جيرى حول��ه، بينام وقف مدب��ر الواقعة أمام الب��اب ملقياًا 

الكث��ري من الكلامت، التي جتزم بأن الطفل قد هتك عرض الس��يدة، ومع 

جتمع الناس من هنا وهناك، صاح الرجل املتآمر:

- »أنا شوفته وهو بيحضنها وبيحاول يبوسها!«.

ورسعان ما وصل صاحب املحل لينضم إىل احلش��د الذي حارص املخزن، 

مس��تفهاماً عام ج��رى، بعدم��ا رأى امللب��س الداخلية تظهر م��ن العباءة 

املمزقة للسيدة، لرتفع األخرية صوهتا، صارخة:

- »احلقي يا يس حممود.. الواد فارس قطعيل هدومي، وكان عاوز يغتصبي، 

ينفع ده حيصل يف حملك.. الناس تقول علينا إيه؟«.

: ثم واصل الصنايعي إحكام مكيدته، قائلاً

- »أيوه يا حاج حممود.. أنا ش��وفته بعيي وهو بيحضنها وبيحاول يبوسها 

يف املخزن«.

متالك الرجل أعصابه وسط احلشد الكبري، وقال هبدوء:
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- »خلص يا اخوانَّا خلصنا.. كل واحد يروح حلاله«.

ا تل��و اآلخر، حتى خل املكان ع��ىل الصنايعي  ان��رصف املتابعون واحداً

والسيدة وصاحب املحل، ليسأل األخري:

- »الواد فني«؟

وترد السيدة:

 »متنيل عىل عينه جوه املخزن.. خمرجش منه«.

خط��ا الرج��ل املف��زوع؛ الذي مل يش��هد حمل��ه أي واقعة مش��اهبة طوال 

��ا القرفصاء،  ا لريى الصبي جالساً عقدي��ن من الزمن، نحو املخ��زن رسيعاً

ا رأسه بني قدميه، خيرج منه نحيب متصل، جلس إىل جانبه هبدوء،  واضعاً

ووضع يده عىل كتفه، وسأله:

- »أنت عملت كده يا فارس؟«.

رد الصبي بصوت خرج بالكاد من بني شفتيه املرتعشتني:

 »والله يا عم حممود ما جيت جنبها«.

وبحكمة، واصل الرجل استفساره، وسأله:

- »إيه اليل حصل؟«

شعر »فارس« براحة كبرية، خاصة مع مواصلة الرجل الربت عىل كتفه، 

رد بثقة زائدة:
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 »قالتيل أس��اعدها يف شيل ش��يكارة رز، وأول ما دخلنا املخزن، قفلت 

الباب ورانا، وقطعت هدومها، وقعدت حتضي قوي«.

طل��ب من��ه صاحب املحل أن هيدأ وميس��ح دموع��ه، وأن يكمل حديثه، 

فتابع الصبي:

 »ولقيته��ا م��رة واح��دة بتصوت.. واألس��طى أمحد بت��اع الكري قعد 

خيب��ط عىل الباب حلد ما فتحت��ه.. وكملت صوات بره املخزن وأنا ُخفت 

أطلع«.

وقف الرجل أمام الطفل، يعاين ملحمه وملبس��ه، ثم هز رأسه، كعلمة 

ع��ىل اقتناعه بحديثه، خاصة أنه مل ير أي علمة مقاومة أو حتى امحرار 

عىل وجهه، كام أن قميصه ال توجد به أي آثار للمقاومة، اللهم بضع ثنايا 

متجمعة يف اجلانبني، رفع صوته:

- »رّوح اسرتيح.. وارجع املحل بعد يومني«.

خ��رج »ف��ارس« من املخ��زن بصحبة الرج��ل احلكيم، ليم��يض يف طريقه 

ا صوت صاحب املحل، وهو ينهر السيدة، ويسب الصنايعي املدعي،  سامعاً

ويبلغه��ام بإهن��اء خدمتهام، حيث اس��توعب احلاج »حمم��ود« خلفيات ما 

ا وس��ط املؤامرات واملكائد،  ا، بحك��م عمله أكرث من 20 عاماً ج��رى جيداً

ليتوىل بنفس��ه إعداد الك��ري طوال يومني، ويس��تعني باملعلم الذي درب 

الصبي عىل إعداد الفول والفلفل، يف إنجاز األطعمة الباقية بقامئة مأكوالت 

املحل، ومل يكن يعلم أن هاتك العرض املظلوم قد ذهب بل رجعة!
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كان »ف��ارس« قد قرر يف اخلط��وات التي قطعها حتى املقهى الكائن عىل 

ناصية الش��ارع، أنه لن يعود إىل هذا املكان مرة أخرى، خاصة أنه سمع 

صوت احلشد الذي طوق املخزن بعد املكيدة، وأيقن من خلل النظرات 

الغاضب��ة التي حارصته حتى تلك الناصي��ة، أن اجلميع قد علم مبا حدث، 

ا نحو ش��اطئ البحر، وجلس س��اعتني أم��ام املراكب  لذل��ك خطا مرسعاً

الصغرية الراسية، يفكر يف كيفية اخلروج من تلك اخليبة الثقيلة، التي ال 

مفر منها سوى عدم العودة إىل ذلك الشارع املكتظ بالناس مرة أخرى.

ا،  لكن هل يستسلم هبذه البساطة، ويقتل أمله يف االعتامد عىل نفسه مبكراً

، إنه يريد أن يكون مثل عمه »فؤاد«، الذي  هذا ما رفضه مجلة وتفصيلاً

، رغم عدم اس��تكامله تعليمه، وتوقفه عند  أصب��ح أكرث أبناء العائلة ثراءاً

حد الشهادة اإلعدادية، إال أنه امتهن كل املهن، حتى أصبح كبري العائلة 

إرصاره، ليلج��أ إلي��ه اجلميع حلل أي مش��كلة تط��رأ، أرسية  بطموح��ه و

كانت أو مادية.

  

ا أن يبدأ طريق��ه نحو مثله  أهن��ى »فارس« جلس��ته عىل الش��اطئ، مق��رراً

ا ببيت جدته ليستبدل ثيابه بأفضل ما حيويه دوالبه، ورسعان  األعىل، ماراً

ما وجد نفسه أمام كافيرتيا »عروس البحر«، أكرب املقاهي عىل كورنيش 

اإلس��كندرية، الت��ي ميتلكها العم ال��رثي، وتس��تقبل يومياً��ا- يف طابقيها- 

الع��رات م��ن وجه��اء جمتم��ع الثغ��ر، بجانب الكث��ري م��ن رواد املدينة 
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الس��احلية، ووسط خلية نحل ال جيلس فيها عامل واحد، استفرس الصبي 

م��ن أحد العامل عن مكان تواجد عمه، ليش��ري األخري بيده إىل مكتب يف 

الدور الثاين، ويصعد »فارس« تسابق أفكاُره قدميه، سائلاً نفسه:

- »ليه ما أطلبش شغل من عمي؟«

وما إن رأى »فؤاد« نجل ش��قيقه يدخل عليه، حتى ترك مكتبه واحتضنه 

ا عن صحة والديه، ومباركاًا إرصاره عىل العمل يف س��ن  بش��دة، مس��تفرساً

مبكرة، ليجد »فارس« يسأله دون تردد:

- »أالقي عندك شغل؟«

: رد عليه العم مبتساماً

 »ده أنت ترفنا.. بس أبوك قال يل إنك اش��تغلت مبطعم يف األنفويش.. 

سيبته وال إيه؟«

أجاب الصبي بثقة جتايف سنه الصغرية:

- »لس��ه سايبه من ش��وية.. بعد مشكلة كبرية.. مش عاوز أتكلم عنها.. 

هستلم الشغل إمتى يا عمي؟«

ا، قال برتحاب: مل يفكر العم كثرياً

 »من بكرة هتنزل كاشري.. عاوزك تركز.. الفلوس هتبقى مسؤوليتك.. 

وأن��ا هبل��غ أب��وك عش��ان يتطم��ن علي��ك.. أنت جننت��ه.. ب��س دماغك 

عجباين«.
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ومع بزوغ شمس اليوم التايل، استلم »فارس« العمل، ليبدأ يف محل مسؤولية 

ا تلو اآلخر، ناس��ياًا واجباته املدرس��ية، رغم حرص  كبرية، ويربع فيها يوماً

ا إياه عىل بذل املستحيل للجمع  »فؤاد« عىل سؤاله دامئاًا عن دراسته، مشجعاً

بني عمل��ه ومذاكرته باتزان، حت��ى ال تلحقه اهتامات ش��قيقه، بأنه كان 

وراء فشل نجله دراسياًا، ومع األيام أصبح »فارس« مسؤوال عن الكثري من 

أعامل الكافيرتيا، ال يعود ملنزل جدته إال ساعات قليلة يومياًا، حيث دأب 

ا الع��ودة لإلقامة بني والديه،  ع��ىل العمل ألكرث من 20 س��اعة يومياًا، رافضاً

ا، فل أحد يسأله أين تذهب،  ا رويداً ا باحلرية التي اكتسبها رويداً مستمتعاً

وال متى تعود، حتى وقعت الطامة الكربى!

دخ��ل الع��م ذات صب��اح إىل الكافيرتي��ا مستش��يطاًا، وقد حتول رأس��ه إىل 

صحراء جرداء، وبدا دون ش��عرة واحدة، ليش��عر »فارس« بأن ش��يئاًا غري 

عادي جيرى، وبإشارة واحدة، مجع »فؤاد« طاقم العمل، ليخربهم بحدة أن 

يعودوا إىل منازهلم حلني إشعار آخر، وسط ذهول اجلميع، فهي املرة األوىل 

التي تغلق فيها الكافيرتيا أبواهبا منذ افتتاحها قبل س��نوات طويلة، ودون 

إبداء أي أسباب، وفجأة انرصف اجلميع، إال نجل شقيقه، الذي بقي بحكم 

إهناء بعض احلسابات، ليفاجأ بعمه يناديه بعصبية مفرطة، ويسأله هبدوء:

- »بتحب عمك؟«

رد »فارس« دون تفكري:

- »مش بحبك وبس.. أنت مثيل األعىل!«.
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واصل العم، متأنياًا:

- »وبتحب رهيام؟«.

كان��ت »رهي��ام« ه��ي أول فتاة لع��وب، يتعام��ل معها »ف��ارس« بصورة 

 مس��تمرة، إن مل تك��ن يومي��ة، بعدما ب��دأت العم��ل يف الكافيرتيا مبرور 

3 أش��هر فقط عىل محل الش��اب مس��ؤولية اخلزانة، عق��ب حصوهلا عىل 

ش��هادة التعليم الفي، ورسعان ما نجحت يف الس��يطرة عىل »فؤاد« الذي 

رأى أنوث��ة طاغية تتدىل من بني ثنايا جس��دها اليافت، ليلبي كل طلباهتا 

قبل أن تنطق هبا، ويش��رتي هلا اهلدايا الثمينة، ويغدق عليها بالكثري من 

األموال، وينصبها مرفة عىل طاقم ندالء الكافيرتيا.

��ا بع��د اآلخر، وثق��ت الفتاة يف قدرهت��ا عىل اإليقاع بالع��م، إال أهنا  ويوماً

وج��دت »ف��ارس« حجر ع��رثة يف تنفيذ خمططها بالس��يطرة ع��ىل مقاليد 

احلكم باملقهى الكبري، لتبدأ يف تصويب نظراهتا املغرية جتاهه، وتواصل 

حماوالهت��ا الفاش��لة دون جدوى، حت��ى وجدها الش��اب ذات مرة، تلقي 

بصدرها عىل مكتبه، وحتدثه بصوت ناعم كأنغام القيثارة:

- »تعرف إنك عاجبي قوي.. ومش شايفة غريك يف املكان«؟

استحرض »فارس« كل قواه التي بدأت ختور أمام تلك األنوثة املتسلطة، 

ا- خلل األيام األوىل لعمل »رهيام«- أهنا ختفي  خاصة أنه استوعب جيداً

وراء ابتس��امتها الربيئة، الكثري م��ن الرغبات اجلريئة، حيث كان يراها 

تصع��د بني احلني واآلخ��ر ملكتب عمه، ثم تنزل حماولة ترتيب ملبس��ها 
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، فهو يعلم  املبع��رثة ج��راء يشء ما، قد حدث باألعىل، إال أن��ه مل يعر باالاً

ا مي��ول ورغبات عمه الغي املتصايب، التي تب��دو واضحة يف نظرته،  جيداً

كل��ام رأى ام��رأة مجيلة ختطو هنا أو هناك، لذل��ك رد عىل كلامت الفتاة، 

بلغة استنكارية حادة؛ رغم أهنا مالت يف بدايتها إىل السخرية، وقال:

 »أنِت تعجبي الباشا.. لكن مش سكِّتي.. سيبك مي وبلش أنا«.

وقتها، استقامت »رهيام« يف وقفتها، لرتد بغضب شديد:

.. وبعدين أنت فاهم غلط.. مش معىن إين بضحك  - »وأنت تطول أصلاً

وأهزر إين بعمل حاجة وحشة«.

وبنفس احلدة، قال »فارس«:

 »غلط واّل صح أنا مايل.. أنا جاي هنا آكل عيش مش ألعب.. وبعدين 

حتى لو فكرت ألعب.. مش هيبقى معاِك أنِت«.

تضاعف غضب الفتاة الواثقة من تأثري أنوثتها، وسألت:

- »ليه.. ما أشبهش.. وال أنت مالكش أصل يف احلب؟«

تعالت ضحكات الشاب، وقال:

 »أيوووه.. إيه جاب س��رية احلب دلوقتي.. أنا بقول لو فكرت ألعب.. 

وبعدين أنت هتفضيل مصممة.. ابعدي عن سكتي«. 

اس��تقبلت »رهي��ام« اس��تفزاز اجلالس ع��ىل مكتبه هبدوء ت��ام، ثم قالت 

بصوت حاٍن:
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- »طبعا الزم أجيب سريته.. أنا بحبك يا فارس«.

وج��د الش��اب أن ورطته تتضاع��ف، وأنه ال بد من إهناء ه��ذا املوقف بأي 

ا، وه��و موعد وصول  ش��كل، خاصة أن الس��اعة كانت تعل��ن الثانية ظهراً

»فؤاد« إىل الكافيرتيا، الذي سَيجن جنونه لو رأى فاتنته الصغرية تقف أمام 

ا ضارباًا بيده عىل املكتب، وقال بانفعال: ابن ش��قيقه هكذا، وقف رسيعاً

 »قلت ابعدي عي.. وياال روحي حرضي نفس��ك.. عمي زمانه جاي.. 

عاوزين نشوف شغلنا«.

عادت »رهيام« لغضبها.. سألته باستفزاز:

- »ومال عمك مبوضوعنا.. أنت بتِغري منه وال إيه؟!«

.. وقال بغضب بالغ: استشاط الشاب انفعاالاً

 »أغ��ري منه لي��ه.. خليه ينبس��ط.. كلمة تاني��ة هبلغه ب��كل اليل قلتيه 

دلوقتي.. وساعتها هريمييك يف الشارع زي الكلب«.

وبن��ربة التهديد نفس��ها.. ردت »رهيام« وهي تبدأ خط��وات الرحيل من 

أمام مكتب الشاب:

- »وتقوله ليه.. أنا اليل هقول له«.

  

ج��رى ه��ذا احلوار الس��اخن، قب��ل يومني فقط م��ن دخول »ف��ؤاد« إىل 

الكافيرتيا حليق الرأس، س��ائلاً نجل ش��قيقه عن حبه ل�»رهيام«، حيث 
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علم الش��اب للوهلة األوىل أن الفتاة قد دقت ثاين إسفني يتلقاه يف حياته، 

وقالت ما مل حيدث، لريد عىل عمه الغاضب هبدوء:

- »طبع��ا ه��ي قالت لك كلم كتري.. وأنا متوقع ده من س��اعة اليل حصل 

أول امبارح«.

ارتس��مت علمات اس��تفهام عىل وجه العم، وس��ط امحرار يتزايد ليلون 

برته البيضاء.. وسأل:

 »إيه اليل حصل؟!«

��ا ع��ىل عقب هبذا  رد الش��اب غ��ري متوق��ع أن تنقلب ملمح »فؤاد« رأساً

الشكل، بسبب الفتاة اللعوب، قائلاً بثقة:

إين بغري  - »وال حاج��ة ي��ا عم��ي.. لقيتها عىل مكتب��ي بتقويل بحب��ك.. و

منك.. قلت هلا هقولك عىل إليل حصل.. بس الواضح إهنا سبقت.. وقالت 

العكس«.

وجد »فارس« عمه ينتفض من كريس مكتبه، ويعنفه بأعىل صوت:

 »مش عاوز أسمع منك كلمة تانية عليها.. دي هتبقى مرات عمك!«.

وبقدر الصدمة التي هزت أرجاء الشاب املذهول، إال أن شعوره باهلزمية 

ع��ىل يد أنثى لع��وب طغى عىل كل يشء، ليجد نفس��ه يق��ول بانفعال تام 

وبجراءة مل يعهدها يف حديثه مع عمه:

- »دي آخرها تطلعلك املكتب يا عمي.. إزاي تفكر تتجوزها أصل«؟!
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هن��ا، تلقى »فارس« ثاين صفع��ة يف حياته، واألوىل م��ن مثله األعىل، إال 

أن��ه كان ع��ىل موعد م��ع صفعات أخرى عق��ب دقائق مع��دودة، حيث 

اختلط نداء والده املميز، بصوت الصفعة املدوي، بعدما قادته قدماه إىل 

الكافيرتي��ا حيمل نبأ غري منتظ��ر، فهو نفس اليوم الذي ظهرت فيه نتيجة 

الثانوية العامة، لتمحو آماله يف أن يرى نجله طبيباًا، فبالكاد نجح بنس��بة 

ا، أو حتى يلجأ  ا واح��داً 75 %، ومل ال، وه��و مل يذهب إىل مدرس��ته يوماً

إىل درس خص��ويص، طوال فرتة عمل��ه، مكتفياًا باملذاك��رة قبل االمتحان 

بأسبوع واحد.

صعد األب إىل مكتب »فؤاد« بعدما رأى الكافيرتيا خاوية عىل عروشها، 

ومل يش��عر بأي يشء غري طبيعي، خاصة أن ن��داءه أهنى املوقف املحتدم 

ا  باألعىل، ليبدأ حديثه دون مصافحة، ملقياًا كل اللوم عىل ش��قيقه، ومعنفاً

إياه بكل ما أويت من صخب ولعنات:

- »ارحتت دلوقتي يا فؤاد.. بتطلع علينا نقصك وعاوز الواد يطلع فاش��ل 

زيك.. أهو آخره هيدخل جتارة.. منك لله ضيعت حلم عمري بتشجيعك 

إمهاله دروسه«. عىل صياعته و

 جتاه��ل الع��م الكلامت اللذعة لش��قيقه، بع��د أن وجد نفس��ه يف موقف 

ال حيس��د عليه، بني فشل »فارس« الدرايس، وفشله هو نفسه منذ قليل يف 

ردعه، عقب اجلملة اخلطرية التي ألقاها عىل مس��امعه قبل وصول الوالد، 

ليجد نفسه يدافع عن نجل شقيقه، ويتمسك أمام األب الغاضب بالنجاح 
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العميل الذي أنجزه نجله، بعدما أصبح مس��ؤوال عن كل كبرية وصغرية يف 

ا، قائلاً هبدوء غريب: الكافيرتيا، وهو مل يبلغ ال�18 عاماً

 »وم��ني ق��ال إن ابنك فاش��ل.. اليل م��ش عاجبك ده بيقب��ض دلوقتي يف 

أسبوع.. قد مرتبك يف شهر.. وماشوفتوش يف يوم بيعمل حاجة غلط.. ال 

ضيع فلوسه عىل بنات.. وال رشب أكرت من السيجارة«.

ا.. وبدأ قذف كلامته: احتد األب كثرياً

- »هي املش��كلة كلها عندك يف الكيف والنس��وان.. أنا عاوز الواد يبقى 

ب��ي آدم ليه قيم��ة.. مش زي��ك مليان فلوس وخ��لص.. طلَّ��ع الواد من 

دماغك يا فؤاد.. الفلوس مش هتنفعه«.

واصل العم إحكام سيطرته عىل غضبه، ورد بتأٍن:

 »الدم��اغ إليل بتعمل راجل مش الفلوس.. وابنك دماغه مبليون راجل.. 

وأن��ا لو كان معايا مال ق��ارون ومعنديش دماغ توزن األمور.. ماكانش 

حد منكم رجعيل يف كل كبرية وصغرية.. يا متعلمني يا بتوع املدارس«.

تصاعدت ثورة األب لتحرق كلامته كل يشء.. قال بانفعال تام:

- »لو فارس اش��تغل معاك ساعة كامن.. ال أنت أخويا وال أعرفك.. ابعد 

عن طريقه.. وخليه يشوف مستقبله«.

كان االبن يراقب اللقاء املحتدم بحزن شديد عىل ما وصل إليه، حتى رأى 

مع هناي��ة الكلامت األخرية لوالده، رضورة حتمي��ة يف املواجهة، خاصة 
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أن عمله بالكافيرتيا بعد اآلن، أصبح مس��تحيلاً بسبب مكيدة »رهيام«، 

: لينظر إىل والده وعمه.. قائلاً

- »أنا هحل املشكلة.. ما يرضينيش إنكم خترسوا بعض بسببي.. وعشان 

يبقى عندكم علم.. بكرة هبدأ شغل جديد«.

ج��ن جنون األب، ليجد نفس��ه ينهال رضباًا عىل نجل��ه دون هوادة، بينام 

حياول العم إبعاد »فارس« من بني يدي شقيقه الغاضب، بل جدوى، حتى 

اس��تطاع االبن حترير نفسه من حصار الصفعات واللكامت والركلت، 

التي اس��تهدفت كل جس��ده، ليخرج مهروالاً من املكتب، يداري دموع 

فش��له م��رة أخرى، يف مهنته الثاني��ة، بينام احتضن »فؤاد« ش��قيقه بَجلٍَد 

ليقيه من السقوط، إثر إغامءة كانت تشري إليها علمات عدة، خاصة أنه 

أصيب منذ سنوات طويلة مبرض السكر، ناهيك عن ضغط دمه الذي مل 

ا خلل عقد كامل. يستقر أبداً

خرج »ف��ارس« من الكافيرتيا يش��عر بأن األرض قد انش��قت وابتلعت 

��ا عىل عقب بني ليلة  أحلمه، وأن كل يشء يف الدنيا ميُكن أن ينقلب رأساً

وضحاها، وبالكاد واصل خطواته إىل املكان الذي شهد أول انكساراته 

بع��د خروجه من مطع��م »األنفويش«، وب��ني مراكب الصيد الراس��ية، 

جل��س يتأمل أمواج البحر، وكيف تصطدم ببعضها البعض، حتى تتجدد 

احلي��اة يف تلك املياه الشاس��عة، ليصل إىل قناعة أخذت تس��يطر عليه، أن 

األص��ل يف احلياة، هو تلك الصدامات املتجددة، فمع كل موجة تنحرس، 
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تص��ل أخرى إىل الش��اطئ، وم��ع كل هناي��ة، بداية جدي��دة، لذلك وجد 

الشاب نفسه، يغرس أصابعه يف الرمال، ويكتب:

- »النهاية.. بداية«.

  

الكي��د ال��ذي تعرض ل��ه »ف��ارس« من��ذ الصغر، ظ��ل يواجهه س��نوات 

وس��نوات، حتى تكونت داخله فكرة س��وداء عن اجلنس اآلخر، جعلته 

ا بعد اآلخر عىل االبتعاد ع��ن أي طريق يؤدي إىل أنثى، خاصة  ي��رص يوماً

أنه قابل بعد رحيله عن معشوقته اإلسكندرية، الكثري من املواقف، كان 

أبطاهلا نس��اء م��ن كل حدب وصوب، فهو ال ينىس الفت��اة اإليطالية التي 

دست له بضع ورقات فئة املائة دوالر، أثناء استلقائها أمامه داخل النادي 

الصحي برم الش��يخ، مطالبة إياه بأن جيوب بأصابعه باقي األرجاء، التي 

ال يستهدفها املساج الطبيعي!

يومها، وبعد الكثري من الش��د واجلذب، حول مراد السائحة، الذي رفض 

»ف��ارس« حتقيق��ه، بتعنت مبالغ فيه، فوجئ الش��اب باملس��تلقية أس��فل 

أنامل��ه، تنهره بش��دة، وتصب علي��ه كل لعنات اإليطالي��ة واإلنجليزية، 

مس��تدعية اجلميع بلهجة قاسية، ومدعية حماولته التحرش هبا، أثناء أدائه 

مهمته، وهو املوق��ف احلرج الذي انتهى بقرار صارم من صاحب النادي 

الصحي، بإهناء عمله يف الت��و واللحظة، خوفاًا من ضجيج األجانب الذي 

يصل إىل مس��امع املسؤولني برسعة الصوت، ليخرج املتحرش الربيء من 
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رشم الش��يخ، بعد ش��هور قليلة قضاها بالنادي، بدأت منذ التحاقه بكلية 

التجارة يف السويس، التي مل يدخل مدرجاهتا، إال ألداء االمتحانات!

ومن هناي��ة، إىل بداية جدي��دة، ومن عمل آلخر، مرت س��نوات طويلة، 

حصل فيها »فارس« عىل بكالوريوس التجارة بتقدير مقبول، مع الرأفة، 

خاصة أنه قىض الس��نوات الثلث األخرية من دراسته، مقياماً يف الغردقة، 

ذاهباًا إىل السويس يف أيام االمتحان فقط، حيث مل تروقه الدراسة بقدر 

ش��غفه بتعلم فنون الطبخ، بعد أن خرج من النادي الصحي، ليصبح أمهر 

شيف بأكرب فنادق املدينة السياحية!

ا من مكرهن، إذ سلكت مسؤولة توريدات  مل يسلم الطاهي املاهر أيضاً

مطبخ الفندق؛ ذات الطريق الذي سلكته امرأة خمزن مطعم اإلسكندرية، 

وم��ن بعدها »رهيام« التي أصبحت زوجة عمه، ثم الس��ائحة اإليطالية، 

بعدما رفض مراودهتا، ووقف بعناد ذكوري أصيل أمام إرصارها األنثوي 

البح��ت، عىل أن تس��قطه بني أحضاهن��ا، حتى دفعها الي��أس إىل االنتقام، 

وبرضاوة.

وم��ع رف��ع أذان صلة الظه��ر، صبيحة اختاذه��ا قرار االنتقام، اس��تغلت 

مس��ؤولة التوريدات خروج »فارس« من املطبخ، ألداء الصلة، بعد أن 

أرشف عىل إعداد طعام يكفي ألف ش��خص، قبل ساعة واحدة من توافد 

الن��زالء عىل البوفيه املفت��وح، لتناول وجبة الغداء، لتفتح ش��يكارة ملح، 

ا وراء اآلخر، وتضع كمية مهولة من الس��م األبيض  وتفت��ح األواين واحداً
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بداخل كل منها، نعم كانت فاجعة حقيقية، لن ينساها العاملون بالفندق 

مدى حياهتم.

خرج��ت األواين م��ن املنطقة اخللفية إىل املطع��م، دون أي ختوين، وعاد 

الطاهي من صلته، ليس��اهم يف تزيني البوفيه بلمس��اته السحرية، وبدأ 

احلش��د ميأل املكان، الذي حتول مبرور دقائق إىل س��احة للتظاهر، حيث 

ا، ناهيك عن صيحات االش��مئزاز  ا رويداً ارتفعت أصوات النزالء رويداً

ومن ثم القيء، بينام يتلقى طاقم العمل السباب بكل اللغات.

وهو املشهد املأساوي الذي انتهى بنزول مالك الفندق من جناحه املشيد، 

متعاملاً مبنطق ارضب املرب��وط، ليصب غضبه العارم عىل العاملني، غري 

مفرق بني مدير ونادل، ثم رسم ابتسامة واسعة أمام النزالء، مطالباًا مبهلة 

س��اعة واحدة، ليكون كل يشء ع��ىل ما يرام، وبالفعل اس��تطاع الرجل 

توف��ري الكمية اهلائلة من الطعام، مس��تعيناًا بأصدقائه م��ن أباطرة فنادق 

الغردقة.

ا، حيث كان هذا  وحلس��ن احلظ، مل يؤثر هذا املوقف عىل »فارس« كثرياً

الي��وم هو األخري ل��ه فعلياًا بالفندق؛ فقط ألنه قرر قبله بأس��بوع واحد، 

أن ينهي عمله يف املدينة الس��ياحية، بعدما حصل عىل ش��هادته اجلامعية، 

مفضلاً البحث عن فرصة أخرى يف القاهرة، ليكون عىل ُبعد مائتي كيلو، 

، من مس��قط رأسه، وأمه التي تبقت له هناك، عقب رحيل  أو أكرث قليلاً

ا بأزمة قلبية يف هناية عقده الرابع، وقد كان. جدته، ووالده، متأثراً
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أهنى الش��اب عمله يف الفندق، بعد جلس��ة قصرية م��ع مالكه، الذي كان 

ا أن الطاه��ي املتميز ال ميك��ن أن يقع يف خط��أ امللح، وهبذه  يعل��م جي��داً

الفداح��ة، وأن مؤام��رة ما قد حيك��ت له، وراءها الكث��ري من األرسار، 

ا أن ما جرى، تقف  التي أرص »فارس« عىل عدم كشفها، رغم علمه جيداً

وراءه املرأة ذات الكيد الباطش!

  

ا نح��و 100 ألف جني��ه، كانت  طرق الش��اب أب��واب القاه��رة، مدخ��راً

حصيلة رحلة كفاحه طوال 6 س��نوات، عمر حيات��ه املهنية، التي بدأت 

عىل شاطئ البحر املتوسط، وامتدت حتى البحر األمحر، أخذ يفكر فيام 

س��يفعله هبذا املبل��غ؛ الزهيد إىل حد كبري، أم��ام املروعات التي حيملها 

ا  ��ا يف معاملة الب��ر، إال املرأة، وقادراً عقل��ه الطموح، الذي أصبح متمرساً

ا يف التفكري، داخل  عىل إدارة أي مروع، مهام كان حجمه، ليقيض شهراً

غرفة اس��تأجرها، عىل س��طح عامرة مبنطقة امللك الصالح، عىل بعد مائتي 

مرت م��ن حمطة املرتو، التي حتمل اس��م املنطقة، وبجان��ب الغرفة التي ال 

ا، يتزاحم  تتجاوز مس��احتها العرين مرتاًا، كان يوجد مح��ام صغري جداً

املرء مع نفسه، عند االستحامم فيه!

ا، اس��تأجره ببضع  كانت بداية انطلقة »فارس« يف العاصمة، حملاً صغرياً

املئات من اجلنيهات، يف املنطقة نفس��ها، ووضع فيه عرة أجهزة حاسب 

آيل، ليب��دأ يف إدارة مروع��ه األول، إنرتنت كافيه، اس��امه »األصدقاء«، 
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رغم أنه مل يكن له صديق واحد يومها يف القاهرة، وأخد يدير املروع 

ا دخول أنثى إليه، وكأنه من قبيل املحرمات داخل  بتمي��ز ورصامة، رافضاً

املح��ل، ب��اذالاً يف ذل��ك أقىص درج��ات ضبط النف��س، أمام عي��ون تلك، 

وابتس��امة هذه، حتى إنه جتنب بيع بطاقات شحن خطوط اهلواتف؛ يك 

يقل��ل من املتوافدين عىل املحل، ويقرصهم عىل الش��باب الذين يريدون 

تصفح اإلنرتنت، أو اللهو بألعاب الكمبيوتر.

ومل مي��ر عام، حت��ى ضاعف مس��احة مروعه، بتأجري املح��ل املجاور 

ل��ه، وأخذ امل��روع يف التمدد، حتى زاد من أنش��طته، بطاول��ة بلياردو، 

وأخ��رى لتنس الطاول��ة، وضعهام يف حملني جديدي��ن، مقابلني لآلخرين 

املتجاورين، لتصبح املحلت األربعة، أشبه مبركز للشباب، يتوافد عليه 

العرات يومياًا، منفقني كل ما يف جيوهبم، مهام زاد، نظري املرح.

وخلل 3 سنوات، ومع املكاسب املتتالية من مروعه املربح، استطاع أن 

يشرتي شقة متواضعة، أعىل أحد حملته، يف امللك الصالح، التي حتولت مع 

الوقت إىل منطقة لنفوذه، بعدما استطاع أن يدخل يف العديد من الصداقات، 

بحك��م طبيعت��ه االجتامعي��ة، وخف��ة ال��دم املعروف��ة عنه، ورغ��م هتافت 

مجي��لت املنطقة عىل الش��اب الناجح، إال أنه وقف كالس��د أمام نظراهتن، 

وضحكاهتن، خلل عبورهن الشارع، الذي أصبح يعج مبحلته.

ومع مرور ش��هور قليلة عىل رشائه الشقة، اس��تطاع إقناع أمه، بأن ترتك 

اإلس��كندرية، وتقي��م معه يف القاهرة، خاصة أهن��ا مل يعد هلا أي يشء يف 
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مس��قط رأس��ها، بعد م��وت زوجها، ووالدهت��ا، جدة »ف��ارس«، ورحيل 

األخ��ري، ابنها الوحي��د، إىل العاصمة، ما جعلها تواف��ق عىل الرحيل معه، 

تاركة الذكريات وراءها، لتقيض ثلث ساعات من البكاء املتواصل، يف 

الطري��ق من الثغر إىل امللك الصالح، وم��ن ثم تبدأ يف تعويض نجلها عن 

سنوات الشقاء، التي قضاها بني الشواطئ والفنادق.

ا بدأ  ورغم بذل األم كل طاقتها يف س��بيل راحة نجلها، ف��إن خلفاًا واحداً

حيتدم بينهام، م��ع إرصارها عىل أن خيطو نحو الزواج، الذي كان يرفض 

، خاصة مع معاناته من املرأة طوال مشواره العميل،  فكرته مجلة وتفصيلاً

وم��ا يس��معه عن ن��زوات أصدقائ��ه، ناهيك ع��ام يراه حي��دث أمامه، يف 

كل مرور لش��اب يرافق فتاة، داخل الش��وارع اهلادئ��ة باملنطقة، أو عىل 

كورنيش النيل املجاور هلا، أو عىل اإلنرتنت، من خلل اجلالسني يف حمله؛ 

إرس��ال  الذين يقضون أكرث من نصف يومهم يف الدردش��ة مع الفتيات، و

واستقبال الصور، اجلريئة أحياناًا!

ا عىل موقفه الرافض للزواج، متجاهلاً النصح واإلرشاد،  ظل الشاب مرصاً

بعدما زاد عدد املتطوعني إلقناعه، ليشمل الكثري من أقاربه، ومنهم عمه 

»فؤاد«، الذي عاد للحديث معه، مبرور س��تة أع��وام عىل آخر لقاء مجع 

بينهام يف مقهى عروس البحر، بعد هناية مأس��اوية لزواجه من »رهيام«، 

ا يف الس��جن، إال أنه خرج منه مبتس��اماً للحياة مرة  ق��ىض بعدها العم عاماً

أخرى، لتعود ضحكته املميزة، ومعها رشفه الذي كاد يفقده، لوال قصاصه 

الفوري ممن سلباه!





)5(

 »قل لي.. كيف أهرب منك.. 
وأنت تسكن نفسي«؟
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استمر »فارس« يف عناده جتاه الدخول إىل عش الزوجية، رغم املحاوالت 

املستميتة من جانب والدته، التي بذلت الكثري يف سبيل علجه من إدمان 

ا،  العزوبية، وتصحيح نظرته الس��لبية للمرأة، حتى إهنا كانت تبيك كثرياً

رافعة صوهتا اململوء باحلرسة:

- »أنا خايفة أموت قبل ما أشوف والدك«.

ا دامئاًا، هو: كان رد االبن واحداً

 »كل يشء قسمة ونصيب«.

وه��ي الكلامت الت��ي كانت تتخطاه��ا األم دامئاًا؛ بأن تطل��ب منه األخذ 

باألس��باب، والتفكري يف االس��تقرار وبناء حياة جديدة، ورغم استمرار 

احل��وار عىل هذا النح��و أليام طويلة، فإن حدت��ه تضاعفت بعد حصوله 

عىل وظيفة حماس��ب، يف رشكة االتصاالت العملقة، حيث مل تر أمه أي 

داٍع الستمرار تقدمه يف السن دون زواج، مما أدى إىل تزايد إرصارها عىل 

ا بالتعامل مع نجلها؛ باس��رتاتيجية »الزن  حدوث مرادها، واختاذها قراراً

ع��ىل ال��ودان أمّر من الس��حر«، وبالفع��ل مل ترتك فرصة واح��دة جتمعها 

ا بالركة، وليلاً داخل حملته، إال وتنطق  بابنها، املطحون يف العمل صباحاً

بكلمة الزواج، مرات ومرات، لكن دون جدوى. 
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بقي احلال عىل ذات املنوال، طوال عام ونصف، قضاها يف عمله بالركة، 

حتى زادت األم يف إحدى الليايل، من تأنيبها لنجلها العنيد، قائلة:

- »أنت هتفضل متعقد كده.. ومش عايز تفرحي بيك؟«.

رد االبن بحزم:

 »ومني قالك إنك هتفرحي يّب ساعتها.. مفيش جوازات حوالني الواحد 

تفرح.. كلها مشاكل«.

زادت األم من حدهتا:

- »أن��ا لو عش��تلك النهارده.. مش هعيش��لك بكرة.. وبقول��ك كده بقايل 

سنني.. ومفيش فايدة فيك.. أعمل إيه تاين؟«.

وهبدوء، قال »فارس«:

إليل عاوزه ربنا هيكون«.  »متعمليش أي حاجة.. اهدي بس كده.. و

- »هتقويل اهدي تاين.. يابي عمرك بيضيع«.

 »كله بتاع ربنا«.

- »مقولناش حاجة.. لكن أنت أصلاً ش��ايل الفكرة من دماغك.. شايف 

الستات بعبع«.

 »عىل أساس إين بتخض منهم يعي؟!«.

- »أيوه خمضوض وخايف.. وده إليل خمليك تبعد عن اجلواز«.

 »ما هو أنا برده مشوفتش منهم شوية«.
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- »طاملا حاطط يف دماغك كل إليل فات.. مش هتتقدم خطوة.. وهتعقد 

نفسك أكرت.. زي ما الدنيا فيها الوحش.. فيها احللو».

رد االبن بربود:

 »ربنا يسهل«.

ق��ال هات��ني الكلمت��ني، ث��م دخ��ل إىل غرفت��ه، متأم��لاً كل م��ا مىض، يف 

اإلسكندرية، ورشم الشيخ، والغردقة، وحتى هنا بالقاهرة، حيث مل ينُج 

��ا من الكيد الباط��ش، بعدما وقعت إحدى زميلت��ه بالعمل يف حبه،  أيضاً

أو كام أومهت من حوهلا بذلك، لتبدأ يف مطاردته، حماولة جذبه لس��احة 

احل��ب، من خلل مواقف عديدة، أظه��رت فيها حرصها البالغ عليه، عن 

طريق مساندته يف بعض الرصاعات، املشتعلة حوله بصورة مستمرة، إال 

ا يف نظرها، بعدما جتاهلها، رغم أن األنثى  ا لدوداً أنه رسعان ما أصبح عدواً

األوىل التي يدق هلا قلبه، كانت »سهر«!

  

كان ح��وار وال��دة »فارس« األخ��ري مع نجله��ا، الذي غلب��ت عليه نربة 

التأني��ب، وانته��ى ب�»ربن��ا يس��هل«، يف الليل��ة الت��ي س��بقت زيارته إىل 

»زياد«، داخل ش��قته بالس��يدة زينب، وشهدت نقاش��هام املحتدم حول 

وداع »أم��رية« وحب »س��ارة«، قبل أن يتفقا عىل الس��كوت، حيث بقي 

ا عىل أرجاء الش��قة، ليستمع الصديقان إىل أنغام خريت،  الصمت مسيطراً

دون أن ينطق أحدمها بكلمة واحدة.
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، بعد انته��اء املقطوعة  إال أن »زي��اد« مل ي��دع الصمت يس��تمر طوي��لاً

املوسيقية، ليسأل صديقه:

- »حتب تسمع إيه؟«.

رد األخري بثبات:

 »حنني«.

سأله الصديق باستغراب:

- »حنني.. بتحب وال إيه؟«.

: عاد »فارس« للسخرية، قائلاً

 »ال.. بس ميكن أنت حتن.. وتعقل«.

رفع »زياد« حاجبيه، ومعهام صوته، قائلاً باندفاع:

- »أنت تاين.. مش قلتلك سيبي يف حايل«.

قال هذا، ومل ينتظر رد صديقه، أو ينظر له، أمسك حاسبه من جديد، وبدأ 

: يف تش��غيل مقطوعة »حنني«، لنفس املوس��يقار، ثم باغت ضيفه، قائلاً

- »قويل أنت بقى.. إيه آخرة موضوع سهر ده؟ البنت خملية سريتك عىل كل 

لس��ان، ماش��ية تقول إنك غدرت بيها وبعتها.. يا قاهر قلوب العذارى«.

وبذات السخرية التي غلبت عىل كلامت »زياد«، رد صديقه ضاحكاًا:

 »عادي يا سيدي.. أهو الصيت وال الغىن«.



117

#ريكورد

- »صيت إيه بس.. دي بتقول عنك كلم زفت«.

 »وماله.. ياما قالوا.. أنا خلص اتعودت«.

- »وسمعتك يا بي؟! هتسيبها لبانة كده عىل لسان الناس؟!«.

 »وأن��ا خرسان إيه.. إذا كانت مش خايفة عىل س��معتها.. هخاف أنا.. 

هي اليل بتبهدل نفسها.. وهي برضه اخلرسانة يف اآلخر«.

قال »ف��ارس« الكلامت األخرية، بن��ربة عنيفة، تؤك��د أن الكيل قد فاض 

ا احلب ال��ذي كاد يولد داخل قلبه  ب��ه من ترصفات »س��هر«، وجتاىف أيضاً

إبطاهلا مفعول الكثري من املكائد  جتاهها، عندما شعر مع مساندهتا له، و

التي حيكت ضده؛ أهنا ختتلف عن األخريات ممن قابلهن يف حياته، ليبدأ 

بالتفكري فيها كأنثى ترافقه الدرب، حتى فوجئ بترصفات غري مستساغة 

تب��در منها، يف مواقف عديدة، ولدت كلها م��ن رحم واحد، هو مزاحها 

املس��تمر مع املوظف��ني، وضحكاهتا الت��ي ترج أرجاء الرك��ة، بعد كل 

مزحة مع هذا، ونكتة من ذلك.

ا،  ورغ��م قيامه بلف��ت نظرها عدة مرات إىل ذلك األم��ر؛ الذي يعتربه فجاً

، وأرصت ع��ىل مرحها الزائد عن احل��د، الذي كان يفرسه  مل تع��ر له باالاً

اجلميع بطريقة خاطئة، ومع اس��تمرار متادهيا يف أفعاهلا، رصف الش��اب 

نظ��ره وقلبه عنها، ليدعها وش��أهنا، ويتجنب احلديث معها، متحاش��ياًا أن 

جيمعهام م��كان واحد يف الركة، مبفردمها، ومع ب��دء جتاهله هلا، بدأت 

��ا حرباًا ضده، لتتحالف مع أعدائه م��ن املوظفني احلاقدين، وتنصب  أيضاً
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له الفخ تلو اآلخر، وتفق��ده علقته الطيبة ببعض زميلته، الليت صدقن 

ما تقوله عنه، وتعاطفن معها، دون أن يتأكدن من افرتاءاهتا.

كل ه��ذا، دفع »فارس« إىل أن يرد عىل صديقه بتلك النربة القاس��ية، التي 

جت��زم أن��ه أهنى تفكريه فيه��ا كنصف ث��اٍن، ُيكمل به ومع��ه احلياة، لكن 

»زياد« مل يتوقف عن استفزاز األول، قائلاً بسخرية:

- »البنت بتحبك يا فارس!«.

وهبدوء وتأٍن، جيافيان سخرية صديقه، رد:

 »ح��ب إي��ه بس، لو بتحبي كانت عىل األقل بطل��ت هزار مع ده وده، 

وضح��ك بصوت عايل.. ش��وف أنت عملت إيه يف أمرية.. عش��ان راحت 

ف��رح بنت عمته��ا.. أمال كنت هتعم��ل معاها إيه لو ش��وفتها بتهزر مع 

طوب األرض؟«.

ا م��ن نربته الس��اخرة، إىل أخرى تكش��ف اقتناعه  حت��ول »زي��اد« رسيعاً

الشديد، وقال:

- »يف دي عندك حق.. أنا نفيس مش فامهها.. وابتديت أفكر فيها غلط.. 

ب��س أنت برض��ه الزم حتط حد لكلمها علي��ك.. دي مصورة للناس إنك 

.. ق��ايس وجارح وخاي��ن وفيك كل الع��رب.. وده إليل  مش ب��ي آدم أصلاً

بيوصلي من صاحباهتا«.

 »يا عم س��يبك.. زي ما قلتلك هي اخلرسانة.. خليها تكمل هبل.. كله 

يف اآلخر هييجي عىل راسها هي وبس«.
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ا يده إىل علبة س��جائره  قال »ف��ارس« الكل��امت األخرية، واس��تقام م��اداً

وقداحته، معلناًا انتهاء جلسته مع صديقه، ومبرور دقائق كانا يتصافحان 

عىل باب الش��قة، ليبدأ األول رحلة عودته إىل منطقة امللك الصالح، التي 

ا إىل ش��قته،  يفصلها عن الس��يدة زينب، حمطة مرتو واحدة، ليصل رسيعاً

بعد االطمئنان عىل س��ري العمل مبروعه الكبري، وتبدأ حلقة جديدة من 

مسلسل حزن األم، عىل تأخر زواجه، كام اعتاد كل ليلة.

  

ا إىل غرفته،  أم��ا »زياد«، فوّدع صديقه عىل باب ش��قته، ثم هرول مرسعاً

ليبدأ حلقة يف مسلس��ل التحديق بالس��قف، ومتر أمام عينيه كل املشاهد 

التي مجعته ب�»س��ارة«، يف القطار واملرتو، قبل أن خيلد يف نوم عميق، غري 

مفك��ر يف دموع »أمرية« التي تنهمر عىل وس��ادهتا، بالتأكيد اآلن، بعدما 

��ا عىل عق��ب، إىل صاحبة العيون الزرق��اء، بني ليلة  حتولت مش��اعره رأساً

وضحاها.

قىض الش��اب األيام الت��ي تبقت من األس��بوع، بني العم��ل واملنزل، عدا 

ي��وم اخلميس، الذي خرج فيه م��ن الركة إىل كوب��ري اجلامعة، ليقف 

عىل النيل س��اعة كاملة، يفكر فيام س��يفعله حني يسافر بعد ساعات إىل 

املنصورة، وكيف يتجنب التفكري يف »أمرية«، عندما يسري عىل كورنيش 

ا عىل أصعب أيام  النيل، الذي مجعهام ألكرث من عقد كامل، وكان ش��اهداً

حبه��ام وعذاهبام، ويف النهاية قرر تأجيل س��فره إىل عرص الغد، اجلمعة، 
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، حتى يلحق بالقطار، مكان  ليكون يف مس��قط رأس��ه قبل الثامنة مس��اءاً

. لقائه املنتظر ب�»سارة«، وهو ما حتقق فعلاً

يف السادس��ة والنصف من مس��اء اجلمع��ة، كان »زياد« يق��ف يف منطقة 

املشاية، عىل كورنيش املنصورة، متجنباًا الوقوع حتت سيطرة الذكريات 

الت��ي حتارصه هن��ا وهناك، يف كل مكان عانقت فيه ي��داه أنامل »أمرية«، 

عندم��ا كان��ا يس��ترتان يف ظلمة اللي��ل من عي��ون الب��ر، ويقفان حتت 

ا  شجرة ش��هرية، منت معها قصة حبهام، حيلامن بالغد، الذي سيقضيانه معاً

يف عش��هام اهلادئ، حتت س��قف واح��د، يتبادالن فيه أش��واق أعوام من 

احلرم��ان، ويعوض��ان بعضهام عام م��ىض من عمرمه��ا، ويتحديان الزمن 

بحبهام الصادق.

جتاه��ل »زياد« رشيط الذكريات الذي مير أم��ام عينيه، وقىض وقتاًا غري 

قلي��ل، يتأمل الني��ل، لريى ملم��ح ذات العينني الزرقاوين، مرس��ومة بني 

األمواج القصرية، اهلادئة الصافية كابتسامتها، ثم نظر إىل ساعته ليجدها 

تعل��ن الس��ابعة والرب��ع، ويف أقل من دقيقت��ني، كان يس��تقل تاكيس، يف 

ا،  طريقه إىل املحطة، ولقائه الثالث ب�»س��ارة«، الذي ظل حيلم به أسبوعاً

أيقن مع كل يوم مير فيه، أن عقارب الساعة، أشد العقارب فتكاًا!

ا، مع مرور كل دقيقة وقف فيها عىل رصيف  وهو ما كان يش��عر به أيضاً

ا نظره عن املكان األخري  ا، غاضاً حمطة املنصورة، بعدم��ا وصل إليه مرسعاً

ال��ذي مجعه ب��«أمرية« األس��بوع امل��ايض؛ عىل بعد أمتار م��ن الرصيف، 
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ومتأملاً يف ملمح كل من متر أمامه، عله جيد ضالته، ويرى احلسناء قبل 

، ليتزاحم  ركوهبا القطار، حتى أعلنت س��اعة املحطة متام الثامنة مس��اءاً

ال��ركاب عىل أبواب العرب��ات، يف انتظار االنطلق، وه��و ما حدث بعد 

ع��ر دقائ��ق من املوع��د املحدد، وصل خلهل��ا الش��اب إىل العربة التي 

حتتل الكافيرتيا نصف مساحتها، وبدأ رحلة البحث عن صاحبة العيون 

الزرقاء.

ومع انطلق القطار، أهنى الش��اب املش��تاق بحثه يف نصف العربة امليلء 

بالركاب، وأخذت عيناه تفحص كل راكبة، متفادياًا التصادم باملتأخرين 

الذاهبني نحو مقاعدهم، ومع وصوله لنهاية كل عربة، كانت األش��واق 

تقتل��ه، لتزي��د اللهفة يف عيني��ه التي التقط��ت صورة جلمي��ع الراكبات، 

حت��ى وصل إىل هناية بالقطار، ليجن جنونه، ويقرر العودة من جديد إىل 

الكافيرتيا، وبدء البحث مرة أخرى.

ويف طريق العودة، وقف »زياد« يف آخر كل عربة، من الناحية األمامية، 

ا الركاب، لتتب��دد آماله عندما  ا عرب ناف��ذة الباب الصغ��ري، متفحصاً ناظ��راً

اجت��از واحدة بعد األخرى، حت��ى وصل إىل مقصده، ليب��دأ مرة ثالثة يف 

ا إىل األخرية، لكن بل جدوى، إال أنه يف هذه  السري داخل العربات، عائداً

املرة، الحقت��ه أعني الركاب، الذي��ن الحظوا حتركات��ه املتتالية، للدرجة 

التي دفعت أحدهم، لس��ؤاله بتسلط؛ عام إذا كان يبحث عن أحد داخل 

القطار، وكانت إجابة الش��اب وقتها باإلجياب، مكملاً بحثه عن امللمح 

الضائعة وسط مئات البر.
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بالكاد، قرر إهناء رحلة البحث، عند وصوله للعربة األخرية، للمرة الثانية، 

وجل��س عىل مقعد مبنتصفها، حمركاًا ظهره للخلف، حتى يس��تطيع التمدد 

ا يش��تعل بداخله، فلم يكن يتخيل  ، بينام عيناه تدمع لتطفئ حريقاً قلي��لاً

أنه سيميض تلك الرحلة، دون »سارة«، خاصة أن ضحكتها األخرية، التي 

رآه��ا حتت األرض، يف حمطة مرتو رمس��يس، كانت إش��ارة تأكيد لتجدد 

اللقاء، كام أقنع نفسه يومها.

ا أن جيد رس��الة  أخرج هاتفه من جيبه، وضغط عىل زر التش��غيل، متوقعاً

م��ن »أم��رية«، التي تعل��م موعد عودت��ه إىل املنص��ورة، إال أن اهلاتف مل 

يس��تقبل أي يشء، وجتنب الضغط عىل علمة نق��ل البيانات، التي تربط 

اجله��از باإلنرتنت، حتى يصمد أمام قراره الذي اختذه قبل أس��بوع؛ بعدم 

الدخ��ول إىل موق��ع التواص��ل االجتامعي، حتى يتجنب رؤي��ة ما تكتبه 

حبه األول عن عذاهبا بعد رحيله، وأمام حالة الغضب املمزوجة باليأس، 

الت��ي كانت حتارصه، أغمض عينيه، ومل يفكر يف أي يشء، حتى خلد إىل 

نوم عميق، ليوقظه أح��د ركاب العربة األخرية، التي متتاز هبدوئها غالباًا، 

ويعلمه بوصول القطار إىل القاهرة.

ا، غري مس��توعب انتهاء الرحلة دون  اس��تيقظ من ُس��باته الذي طال كثرياً

ا، بعد نزوله  ا عىل كف، وهو خيط��و رسيعاً أن ي��رى احلس��ناء، ضارباًا كفاً

ع��ىل الرصيف، عىل أم��ل أن تقع عيناه عليها، ويتحق��ق حلمه، كان أول 

��ا نحو عر دقائ��ق، حتى خرج  العابري��ن ملخ��رج املحط��ة، وظل واقفاً

ا تلو اآلخر، ومع م��رور العرات والع��رات، تبددت  ال��ركاب واح��داً
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آماله، ليقرر النزول إىل املرتو، حماوالاً إقناع نفسه بأن لقاءاً ينتظره اجلمعة 

املقبل، معها يف القطار، كام ودعته ضحكتها، التي مل ينسها قط.

  

��ا، وللمرة الثانية، مل يفكر يف إلقاء نظرة عىل مكان  وصل إىل منزله رسيعاً

عناقه األول ب�»أمرية«، داخل حمطة السيدة زينب، صاح عقب فتحه باب 

ش��قته، العناًا األسباب التي منعت »س��ارة« من السفر، كعادهتا أسبوعياًا، 

بين��ام يتصاعد قلق��ه عليها، فكيف تغيبت عن املوع��د؛ الذي انتظره عىل 

مدار أيام من األشواق واألحلم؟ ثم وضع رأسه حتت املاء، وكأنه ينفض 

عن��ه غب��ار عام من الرتح��ال يف الصح��ارى، وأخذ يرضب بي��ده جدران 

محام��ه، وخرج يف حال��ة غضب عارمة، حتى وص��ل إىل رسيره، ليبدأ يف 

ا، ال يعلم إىل أين هرب النوم من عينيه. التقلب مييناًا ويساراً

ا يف  ووس��ط األرق املتزايد، والقلق املزمن، أضاء غرفته من جديد، واجداً

الكتابة مسكناًا ملا بداخله من آالم، وأمسك مبذكرته الصغرية، كتب:

»هناك أناس يسكنون قلوبنا.. نراهم حتى لو غابوا عن عيوننا!«.

ت��رك القلم، أطف��أ املصباح، ودخل يف ن��وم متقطع، ظل يع��اين منه طوال 

ا بني الركة والش��قة، ومل يتلق فيه اتصاالاً أو رسالة  أس��بوع، قضاه أيضاً

واح��دة من »أمرية«، لكن احلن��ني إليها كان يصيبه أحياناً��ا، بعدما افتقد 

رعايتها التي اس��تمرت عىل مدى س��نوات طويلة، كانت ل��ه فيها احلبيبة 

والصديق��ة والش��قيقة واألم، تس��أله كل ي��وم عن أدق تفاصي��ل حياته، 
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إخفاقاته، كل هذا مل يعد  إرهاقه، نجاحاته و طعامه وملبس��ه، مرضه و

ا يواجه احلياة، عىل أمل لقاء َمْن ال يعرف س��وى  ل��ه وج��ود، أصبح وحيداً

اسمها حتى اآلن، سارة!

ويف هناي��ة كل ليل��ة؛ طوال أس��بوع مر بب��طء ش��ديد، كان يكتب عدة 

كلامت، حتمل ما داخله من حنني للاميض، وش��وق للمس��تقبل، منها: »ال 

تعِط مفاتيح س��عادتك ألحد؛ حتى ال تفقدها لألبد«، إال أنه دّون سؤاالاً 

ا إىل أي عيون يوجهه، اخلرضاء أم الزرقاء،  يف املذك��رة، مل يعرف حتدي��داً

عندما تنازعت املش��اعر بداخله، ليجد نفس��ه يتس��اءل: »قل يل.. كيف 

أهرب منك.. وأنت تس��كن نفيس؟«، وبقدر إجابة السؤال املستعصية، 

مل يستطع الشاب حتديد شخصية امللهمة، التي تقف وراء كلامته.

متس��ك بص��ربه ع��ىل احل��رية الش��ديدة واألش��واق املوجعة، حتى س��افر 

للمنص��ورة عرص اجلمعة، يف املوعد نفس��ه الذي خ��روج فيه من القاهرة 

قبل أس��بوع، ليق��رر بعد وصوله، وللمرة الثانية؛ ع��دم اخلروج عن دائرة 

املحطة واملش��اية، أو الذهاب جلدته، وس��ط آمال تتزايد بداخله، تؤكد 

اس��تحالة تكرار ما حدث األسبوع املايض، وغياب »سارة« للمرة الثانية 

عن العودة يف اليوم املعتاد، ما جعله يتيقن أنه سرياها، ال حمالة!

وص��ل للمحط��ة يف املوعد املح��دد، لكنه نظر حوله قب��ل دخوهلا، وكأنه 

يبحث عن »أمرية« وس��ط الزحام، علها تنتظره مرة أخرى أمام املحطة، 

ثم أغمض عيني��ه للحظات، واجته إىل الرصيف غري مكرتث بيشء، وليك 
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ا ع��ىل بداية الرصيف، يفتش  يتلىف احتامالت فقدان احلس��ناء، ظل واقفاً

بني وجوه الركاب، حتى انطلق القطار، ليتعلق بباب أول عربة يف الدرجة 

ا عدم الدخول كعادته إىل نص��ف العربة، التي توجد هبا  األوىل، متعم��داً

الكافيرتي��ا، املصنفة درجة ثانية، حتى يبدأ رحلة بحثه من أول مقعدين 

يف القطار.

  

ظ��ل ينظر بتلهف إىل اجلالس��ني ع��ىل املقاعد، انته��ت أول عربتني، دون 

ا، متفادياً��ا املرتجلني بني  أن تق��ع عيناه عىل احلس��ناء، وص��ل الثالثة رسيعاً

العربات، الذاهبني هنا أو هناك، ثم تعرث وراء متس��ول معوق، رمبا اختذ 

م��ن فقدان إح��دى قدميه ذريعة لس��لب أموال الناس، باحلُس��نة، وقىض 

دقائ��ق خلف خطى صاح��ب القدم الواحدة، ورغم أن ذل��ك أمهله وقتاًا 

 ، ا كاملاً كافياً��ا حلفظ وجوه الركاب، إال أن تل��ك الدقائق مرت عليه عاماً

أخذ ي��رضب فيها بيده أع��ىل كل كريس يصل إليه، ثم يض��ع عليها خده 

ا إمتام املتس��ول اس��تجداء الناس، حتى فقد الش��اب صربه،  لثواٍن، منتظراً

ا نح��و العربة الرابعة، بعينني يزداد  ليتج��اوز العائق البري بقوة، مندفعاً

ا، وخترج منهام العديد من النظرات اليائسة! ا رويداً ملعاهنا رويداً

ا نح��و أوىل عربات الدرج��ة الثانية، ازدادت محاس��ته، ومتىن أن  خط��ا مرسعاً

يغم��ض عينيه ويفتحهام؛ وق��د وجد صاحبة العين��ني الزرقاوين، وبجوارها 

مقعد دون راكب، حتى يبدأ رحلة احلب اجلديدة، وصل إىل كافترييا القطار، 
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جتاوزها بخطى واس��عة، وبعد ختطيه بضعة مقاع��د، ألقى عينيه، ليثبتهام يف 

��ا، إهنا دموع الفرح، الت��ي ترجته يف النزول،  نظ��رة أبدية، كادت تلد دموعاً

وس��ط رعش��ة اجتاحت أرجاءه، مبجرد أن رأى ابتسامة »سارة« أمامه، بكل 

رقتها ورونقها، وبجوارها مقعد شاغر، كام متىن، ليجد نفسه جيلس بجوارها 

دون استئذان، راساماً عىل وجهه ضحكة أخذت تتسع، قبل أن يقول:

- »قلقتيي.. قلبت عليِك القطر اجلمعة اليل فاتت.. طمنيي«!

مل تفارق االبتسامة وجه »سارة«، ورفعت صوهتا اهلادئ:

 »احلم��د لل��ه بخ��ري، مس��افرتش األس��بوع ال��يل ف��ات، كان عن��دي 

امتحانات«.

قال��ت كلامهتا برقة جعلته يش��عر بأهن��ا حورية، تفتح ل��ه أبواب اجلنة، 

فاس��تقبلها بضحكة تتس��ع أكرث وأكرث، خاصة أنه اعتربها بداية حلوار، 

سيدوم حتى القاهرة، ثم قال بصوت متلؤه األشواق:

- »احلم��د لل��ه إنك كويس��ة.. وعملِت إي��ه يف االمتحان��ات اليل حرمتي 

منك«.

قابل��ت ملعان عينيه، بنظرة واس��عة، جعلت��ه يرى عينيه��ا قمرين يف متام 

الكامل، قبل أن ترد بنربة ساخرة:

 »عمل��ت زي أي طال��ب حق��وق يف م��رص.. أه��و االمتح��ان ع��دى 

والسلم«.



127

#ريكورد

؟« - »أنِت يف سنة كام أصلاً

 »رابعة«.

- »طيب يعي هانت.. إيه بقى اليل مزعلك من حقوق قوي كده«.

صمتت احلس��ناء لثواٍن، وكأهنا تستغرب دخوهلا حوار مباغت كهذا، ثم 

ردت هبدوء:

 »مش مس��ألة زع��ل.. أنا قريت كت��ب متل عري��ن رف، ويف اآلخر 

عارفة إين هتخرج وأقعد يف البيت«.

- »آهااا.. خايفة تتخرجي وتقابيل صخرة احلياة والكلم ده«.

 »ال خالص.. إحنا يف كليتنا بنقابل الصخرة دي من سنة أوىل«.

وبابتسامة رسمت السعادة عىل ملمح »زياد«، الذي علم للتو أن احلديث 

ا، ويتحول إىل نقاش مبهج، سأهلا: سيزداد اتساعاً

- »إزاي؟«.

بدأت يف حتريك يدهيا، وكأهنا ستبدأ يف رشح كل األبعاد، قائلة:

 »مفيش طالبة بيبقى عندها أمل إهنا تش��تغل يف املحاماة بعد التخرج.. 

الناس اتعودت إن املحامي الزم يكون راجل.. معرفش ليه«.

- »أيوه بس فيه كذا جمال للش��غل قدامك.. ال��ركات والبنوك.. ده غري 

النيابة«.
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 »صح.. بس ده مش سهل قوي كده.. وميكن مستحيل بالنسبايل«.

: رفع هو اآلخر يده، مستفهاماً

- »إيه التشاؤم ده.. مستحيل ليه يعي؟«.

 »أوالاً هتخرج مبقبول، ثانياًا معنديش واسطة ال هنا وال هنا«.

وأمام اإلحباط الذي احتل ملمح احلسناء، أراد اجلالس بجوارها اقتناص 

بعض من املعلومات، قال:

«؟ - »حمدش عارف بكرة فيه إيه.. إنِت حقوق املنصورة أصلاً

 »ال.. القاهرة.. بس باجي كل أسبوع.. عشان أزور أختي«.

وبعلمات اندهاش سادت وجهه، رفع صوته بجرأة:

- »إيه ده.. عينيِك احللوة دي خلتي أفتكر إنك من املنصورة!«.

ابتس��مت »سارة« كأهنا تشكره عىل جماملته، وباغتته بصوت ميلؤه املرح:

 »ليه؟! أنت فاكر العيون احللوة عندكم بس؟!«.

- »كنت فاهم كده.. بس عينيك ببنات املنصورة كلهم«.

ق��ال كلامت��ه مصوباًا عيني��ه يف حدقتيها الس��احرتني، وم��ع صمتها الذي 

اختفت معه ابتس��امتها، ظن أن جرأته وترسعه س��ينهيان احلوار اهلادئ، 

سأهلا هبدوء حتى ينهي إحراجه أمام صمتها:

- »مقولتليش.. منني من القاهرة«.
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ردت بثبات:

 »املعادي«.

- »ياه.. إيه الصدفة احللوة دي«.

عادت ابتسامتها، وسألته هبدوء:

 »أنت من املعادي برضه؟!

- »ال ب��س رشكتي هن��اك.. أنا أصلاً من املنصورة.. بس مقيم يف الس��يدة 

زينب.. من سنني طويلة«.

 »فرصة سعيدة«.

- »هيبقى فيه فرص أسعد«.

ا، وزادت فيها ملمح احلس��ناء  وبابتس��امة م��ألت أركان »زي��اد« ش��غفاً

ا، استقبلت مجلته األخرية بخجل، ومل تنطق بكلمة واحدة، ليتابع  امحراراً

الشاب بثبات:

- »وصلنا بنها.. الوقت عدى برسعة قوي.. مش عاوز القطر يوصل«.

ا عىل عقب، ومعها نربة صوهتا، قالت: تبدلت ملحمها رأساً

 »أن��ا ملحظ��ة من أول ما بدأنا كلم النهارده، إن فيه ش��وية مجل كده 

م��ش فامهاه��ا، مش مع��ىن إين عديتها م��رة، إنك كل ش��وية تقول كلم 

مالوش معىن، إيه رأيك بقى إين عايزة القطر يوصل، وبرسعة«.
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كالواقف حتت جبل ينتظر س��قوطه فوق رأسه، نظر »زياد« إىل صاحبة 

العين��ني الزرقاوين، غري مس��توعب رس ذلك التحول املفاجئ؛ الذي طرأ 

عىل مس��ار احل��وار اهلادئ، بعدم��ا دار ألكرث من س��اعة ونصف، مبرور 

دقائ��ق ع��ىل انطلق القط��ار من املنص��ورة، حت��ى وصوله ملحط��ة بنها، 

جتمد يف كرس��يه كأنه فقد القدرة عىل احلركة والكلم، واس��تطاع النظر 

أمامه بصعوبة بالغة، ليعود برأس��ه إىل املقعد، ويغمض عينيه، غري عابئ 

بنظرات »سارة« التي الحقته منذ قوهلا الكلم غري املتوقع.

  

مل يفت��ح املصدوم عينيه طوال 40 دقيقة، اس��تغرقها القطار قبل أن يقف 

ا إش��ارة الدخول إىل رصي��ف املحطة، وهو  ع��ىل أبواب القاه��رة، منتظراً

ا، كالعادة، وكان سبباًا يف خروج »زياد« من غفوته  األمر الذي طال كثرياً

املؤملة، التي مل يفقد فيها أياًا من حواس��ه، ع��دا برصه املحجوب بإرادته، 

حتى داعبه صوت اجلالسة بجواره، وهي تقول بنربة حازمة:

 »لو سمحت«.

ظ��ن الغايف يف عز صح��وة عقله ومش��اعره، أن نداء »س��ارة« هو بداية 

ا عينيه، وكأنه مل يس��مع  لفاصل ثاٍن من التأنيب والتهذيب، وظل مغمضاً

أي يشء، ومبرور ثواٍن معدودة، كررت احلس��ناء نداءها، بنفس احلزم، 

وك��رر املس��تمع جتاهله ب��ذات اإلرصار، قبل أن يفاجأ بأنامل س��اخنة 

تط��رق يده، ع��ىل وقع ذات الن��داء، لتعود الرعش��ة الت��ي اجتاحته قبل 
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ا، فاحتاًا عينيه عىل نظرة قاس��ية  جلوس��ه للمقعد، وجتعله ينتف��ض رسيعاً

ترمق��ه بحدة، خرجت من العينني الزرقاوي��ن، وكأن صاحبتهام تعاقبه 

عىل جتاهله كلامهتا األخرية، والعنيفة، ودخوله يف غفوته، ليجد الش��اب 

ا نظرة أكرث قس��وة إىل عينيها، قبل  ا ملعاملتها باملثل، موجهاً نفس��ه مضطراً

أن يقول:

- »أفندم«!

عادت إىل صوهتا النربة الساحرة، التي سمعها قبل أقل من ساعة بقليل، يف 

حوارمها اهلادئ، املنتهي بعاصفة، وسألته:

 »إحن��ا داخل��ني القاهرة بقالنا أكرت من ربع س��اعة.. لي��ه القطر وقف 

هنا؟«.

ا، سبب توقف القطار، إال أنه تعمد امليل نحو اجلالسة  ورغم أنه يعلم جيداً

إزاحة س��تارة النافذة املجاورة هلا، ملقياًا نظرة عىل اخلارج، قبل  بجانبه، و

أن ينظ��ر إليها يف أقرب حلظات تلقي أعينهام، ويقول هبدوء، كأنه يعلن 

استسلمه لنظراهتا:

- »ده العادي، الزم نقعد ربع س��اعة أو أكرت؛ كل مرة عىل باب املحطة.. 

حلد ما رصيف يفىض«.

وبابتسامة مباغتة، ردت »سارة«:

ا لله عىل السلمة«.  »طيب.. محداً
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وأمام ما حوته كلامهتا من رقة ولطف، عادت السعادة إىل صوت اجلالس 

بجوارها، وقال:

- »الله يسلمك«.

باغتته احلسناء من جديد، قائلة:

 »تصدق لسه معرفش اسمك حلد دلوقتي«!

ا، ومعها جراءته، قال مبرح: عادت الضحكة إىل وجهه أخرياً

ا اس��مي زياد.. وبش��تغل  - »أن��ِت اديتيي فرصة أقول أي حاجة.. عموماً

حماسب يف رشكة حممول.. ومش مرتبط عىل فكرة«.

ا: وبحزم، استوطن صوهتا مرة أخرى، ردت رسيعاً

 »مش قلتلك بطل كلمك ده.. أنت مصمم تضايقي؟!«.

تيقن الش��اب أن جرأته ستأيت مبا ال حتمد عقباه، خاصة مع تقلب ملمح 

احلس��ناء، بعد كل إعلن مس��ترت منه؛ بإعجابه هب��ا، أو أي حماولة لفرض 

مش��اعره عىل الس��احة، عقب أسبوعني من الش��وق لتلك اللحظات، التي 

يرى فيها َم��ْن زارته بأحلمه؛ جتلس إىل ج��واره، وتتجاذب معه أطراف 

احلدي��ث، وحتى يتجنب ع��ودة الصمت؛ قرر الرتاجع ع��ن جرأته، ولو 

مؤقتاًا، واللجوء إىل الدبلوماسية، يف حماولة منه إلعادة األجواء اهلادئة، ثم 

رفع صوته هبدوء وتعقل:

- »آس��ف.. واضح أننا خلص داخلني عىل الرصيف.. مبس��وط قوي إين 

شوفتك النهارده«.
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 »الله خيليك«.

ا للنزول، عاد »زياد«  ومع بدء تزاحم الركاب عىل هناية العربة، استعداداً

 : إىل نربته املرحة، قائلاً

- »مش هتدخيل يف السباق ده«.

وبعد ضحكة فتحت أبواب اجلنة أمامه من جديد، ردت:

 »شوفتك وأنت واقف املرة اليل فاتت بينهم.. صعبت عيّل«.

استمرت ابتسامته الواسعة التي مل ختتف منذ ضحكة احلسناء، ورد:

- »أنا أصلاً صعبت عىل نفيس.. بس كله هيون«.

ا من جرأته، التي كانت ستكتمل  ورغم أن آخر كلامته، كانت حتمل بعضاً

لو أكمل مجلته كام أراد، إال أنه توقف بالكاد عند كلمة هتون، وأمس��ك 

شفتيه عن قول »عشانك«، حتى ال يفيق من حلمه عىل عاصفة ثالثة؛ بأن 

تكرر احلسناء إيقافه عند احلد، الذي وضعته له، مرتني يف الرحلة، لذلك 

نظرت له وقتها باستحس��ان، وكأهنا تفهمت أنه اس��تطاع فرملة لسانه، يف 

الوقت املناسب، وقالت بضحكتها الفاتنة:

 »خلين��ا قاعدي��ن بقى حل��د ما ال��كل ين��زل، وال عاوز تعم��ل تضحية 

تانية«.

تعال��ت ضحكته املمي��زة، غري عابئة بالركاب الواقف��ني بجانبه، يف طرقة 

ا النطلق س��باق النزول، ومع ارتفاع صوته ورأس��ه إثر  العرب��ة، انتظاراً
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الضحك��ة املجلجلة، اس��توعب ما حي��دث حوله، وأن البع��ض يتابعونه، 

ا، حتى انرصفوا  وبالتأكيد يتأملون ملمح احلسناء، نظر إىل أعينهم مجيعاً

ع��ن النظ��ر إىل مقعدمه��ا، قب��ل أن يع��ود بعيني��ه إىل صاحب��ة احلدقت��ني 

الساحرتني، ويقول مبرح:

- »وهضحي ليه املرة دي.. وأنِت قاعدة جنبي«.

رأى ضحك��ة الفتاة تتبدد، وملحمها تتحول إىل احلزم من جديد، أدرك أن 

ا حاول إنقاذ ما ميكن إنقاذه،  العاصفة ستعود إىل اقتلع سعادته، ورسيعاً

ا: متابعاً

- »اوعي تفهميي غلط.. أنا قصدي إنك جنبي ومطمن عليِك.. لكن املرة 

اليل فاتت.. خفت عليِك من الزمحة.. عش��ان كده فضلت واقف وس��ط 

البر دي«.

ق��ال آخر كلامته، وهو يش��ري إىل التصارع املحتدم، الذي تش��هده هناية 

العرب��ة، إال أن��ه كان عىل موع��د مع فرحة غ��ري متوقع��ة، حيث عادت 

ا، قبل أن تقول: ا رويداً ابتسامة احلسناء تتسع رويداً

ا أنا قدرت يومها وقفتك، وهي اليل   »قصدك اوعي تفهميي صح.. عموماً

خلتي أقولك اسمي يف املرتو».

ا يف احلوار،  ا جديداً استقبل كلامهتا بس��عادة بالغة، خاصة أهنا أعطته بعداً

ا، ليق��رر العودة إىل  ها ه��ي تعلن أهنا تفهمه، وتس��توعب ما يق��ول جيداً

: جرأته، ويباغتها بنربة املشتاق، سائلاً
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- »يع��ي أفهم من كده أين لو ضحيت دلوقتي تاين.. هتقدري وتديي رقم 

تليفونك؟«.

رفعت عينيها إليه بحدة، وقالت:

 »عىل فكرة أنت جريء قوي«.

وبثقة رد:

- »ماينفعش أش��وف عيونك دي ومبقاش ج��ريء.. وبعدين هيون عليِك 

أقل��ب القطر علي��ِك كل مرة.. متخافيش هتصل ي��وم اجلمعة بس.. أنِت 

مش عارفة السفر بيبقى صعب وطويل إزاي من غريك«.

زاد ملعان عينيها، ش��عر اجلالس بجوارها ب��أن بريقهام الغاضب يصفعه، 

قبل أن تقول:

 »جراءتك دي هتوديك يف داهية.. شكلها كده آخر مرة نتقابل«.

وقعت كلامهتا األخ��رية كصفعات متتالية عىل وجه��ه، ودخلت إىل أذنه 

ا؛ بالعودة لرزانته ودبلوماس��يته،  كالرصاص، حاول إدراك املوقف رسيعاً

وقال:

- »لو يرحيك إين أتأس��ف تاين اعتربيه حصل.. بس أنا مش هتأسف عىل 

أي خطوة تقربي منك«.

هنا، كان القطار قد أفرغ محولته من الركاب، ليتبقى مها فقط يف العربة، 

نظرت احلسناء إىل اجلالس بجوارها، ومل تنطق بكلمة واحدة بعدما أهنى 
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حديثه، ثم أمسكت حقيبتها القابعة أعىل قدميها، وبدأت يف االستقامة، 

ليشعر الش��اب باحلرج، ويستقيم هو اآلخر، ويفسح هلا الطريق؛ حتى 

تس��بقه خطواهت��ا، وهو ما حدث، أخ��ذت ختطو أمامه هب��دوء، طاردها 

بنظراته قبل قدميه، ممسكاًا بصمته، قبل أن يتخطيا الباب، وتطأ أقدامهام 

الرصيف، ويفاجأ بنظرة عابثة ترمقه، لريفع صوته من جديد:

- »ش��كلك زعلِت بجد.. ساحميي.. هعترب سكوتك رفض لطلبي.. زعلك 

عندي أهم من مليون رقم تليفون«.

نظرت جتاهه بثبات، وقالت:

ا يا أستاذ زياد.. فرصة سعيدة«.  »شكراً

كاد احلرج أن يقتله، وعاد العرق ينذره بالغرق، شعر بأن الرصيف ينشق 

ويبتلعه، وأن مش��اعره تس��قط قتيل��ة بينام يقف مكت��وف األيدي، غري 

قادر عىل إنقاذها، ثم تدافعت كل الكلامت إىل لس��انه، ووقفت حملها يف 

انتظ��ار إذنه بخروجها، لكن حريته أوقف��ت قدرته عىل اختيار ما يقول، 

وظل خيطو إىل جانبها، مصوباًا عينيه لألسفل، كاملنهزم يف معركة كرامة، 

ورغم ذلك مل تبتعد الس��ائرة بجانبه عنه خط��وة واحدة، ظل يفكر فيام 

ا، وبنربة حتٍد: يفعله، حتى وصل لبوابة املحطة، لريفع صوته أخرياً

- »عىل فكرة أنا أسعد، وهبقى سعيد أكرت لو شوفتك اجلمعة اجلاية«.

وبنظ��رة هادئة خرجت م��ن عينها، عىل غ��ري املتوقع، وابتس��امة صافية 

زينت ملحمها الرقيقة، ردت:
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 »إن شاء الله.. أستأذنك بقى«.

كان��ا ق��د وصل إىل ج��وار مدخل املرتو، يف بداية ش��ارع اجل��لء، قالت 

كلامهتا وهي ختطو لليسار، رد كاملصعوق من الوداع املفاجئ:

- »مش هرتكبي املرتو؟«.

وعىل ُبعد خطوتني منه، قالت املفارقة:

 »ال.. هركب تاكيس«.

وص��ل إليها بخطوة واس��عة، وقرر أن يعرض عليه��ا مرافقتها يف التاكيس 

إىل املع��ادي، إال أنه تراجع، حتى ال يفاجأ برد فعل صادم منها، كالعادة، 

: واكتفى بينه وبني نفسه بإعلن هزميته، قائلاً

- »خيل بالك من نفسك.. هستنايك اجلمعة«.

حركت رأس��ها لألعىل، ثم األس��فل، لريى إمياءة منها، ث��م رفعت صوهتا 

برقة:

 »إن شاء الله.. سلم«.

ا يف اجتاه الش��ارع،  مل تعط��ه فرصة ال��رد، أدارت وجهها، وخطت رسيعاً

بين��ام نظراته تلحقها باكرتاث بالغ، وحلظه الس��يئ؛ توقف أول تاكيس 

أش��ارت إليه احلس��ناء، واس��تقلته دون اهتامم بالنظر إىل الواقف بجوار 

مدخ��ل امل��رتو، لتمر أمام عينيه يف ثواٍن، مل يس��تطع فيه��ا فعل أي يشء، 

ا مبكانه، وخي��رج علبة  إليق��اف الزم��ن، ومعه التاك��يس، ليظل متجم��داً
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س��جائره، ويش��عل واحدة، وأخذ ينفث دخاهنا بقوة، وكأنه خُيرج معها 

احل��زن الدفني يف صدره، إىل أن أهنى س��يجارته يف دقائق، ليضع رأس��ه يف 

ا نحو درج املرتو، بخطوات يائسة وملمح بائسة. األرض، سائراً

ا أن أنامل  وصل إىل ش��باك التذاكر، اش��رتى اثنت��ني، رغم أنه يعلم جي��داً

احلس��ناء لن تلتقط األخرى، وخطا نحو بواب��ات العبور، التي مل يلحظ 

ُبعده��ا هبذا الق��در؛ قبل ذلك اليوم، وأمىض الطري��ق الطويل، يف تفكري 

عمي��ق، ب��كل تفاصيل اللق��اء الثال��ث؛ يف األس��بوع الراب��ع لقصة حبه 

ا حوارمه��ا أثناء الرحلة، وكأنه يضع نفس��ه يف تقييم،  اجلديدة، مس��رتجعاً

وكانت النتيجة سلبية مائة باملائة، اللهم أمله يف لقائها، اجلمعة املقبلة.

هذا التقييم، مل يشمله وحده، حيث راجع ردود أفعال »سارة« عىل ما قاله 

ا بكلامهتا ونظراهتا احلازمة، التي  طوال الرحلة، ليزداد إعجابه هبا، منبهراً

تدل عىل ُخلقها احلس��ن، كام تأمل نقاشهام مبا فيه من رقة، وشد وجذب، 

وحديث هادئ، واستعاد ملحمها امللئكية وعينيها الساحرتني، كل هذا 

ضاعف ش��غفه بأن تبقى تلك احلسناء بجواره إىل آخر العمر، لريفع رأسه 

مبجرد نزوله إىل رصيف املرتو، داعياًا:

»اللهم ارزقي حبها«.

وبعد عر دقائق، كان »زياد« يقف عىل رصيف حمطة الس��يدة زينب، 

ومل يفك��ر يف أي يشء، س��وى »س��ارة«، متجاهلاً ذكريات��ه مع »أمرية« 

ا دون  يف ذات املحطة، التي ش��هدت عناقهام الوحيد، ودخل الش��قة أيضاً
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ا عن رأس��ه غبار يوم  أن يتخي��ل طيفها هنا أو هن��اك، وأهنى محامه نافضاً

ش��اق، ميلء بكل يشء وعكسه، بني س��عادة وحزن، أمل ويأس، انتصار 

وانكس��ار، ثم وجد نفس��ه خُيرج هاتفه الذي نس��يه يف ملبسه، عىل غري 

العادة، مستغرباًا جتاهله النظر إىل شاشته منذ خروجه من املنصورة، لكنه 

ا عىل الليلة املتضاربة، إهنا  ا جديداً وجد مفاجأة غري متوقعة، أضافت ُبعداً

ا، كاملستعد لشجار، وقرأ: رسالة من »أمرية«، فتحها متحمساً

»مش قادرة أختيل إزاي هونت عليك.. عدى أس��بوعني من غري ما أس��مع 

ا لله عىل السلمة.. أكيد وصلت.. عاوزه  صوتك وال أشوفك.. عموما محداً

أطمنك إن السبب يف اليل إحنا فيه.. خطوبته النهارده«.

ق��ذف »زي��اد« اهلاتف نحو رسي��ره بغضب، غري مس��تعد لل��زج بقلبه 

يف حرب ع��ىل جبهتني، معلناًا االنس��حاب من معركة؛ يعل��م أهنا خارسة، 

ومتجاهلاً التفكري حلظة واحدة فيام حتويه الرس��الة، وما وراءها من أمل 

ق��اٍس، يدم��ي قلب صاحبتها، ناهي��ك عن نبأ خطوبة اب��ن عمتها، وكأنه 

يرفع شعار: »ليك تعيش يف هدوء.. عليك إتقان فن التجاهل«، لذلك رمى 

كل يشء وراء ظهره، ووصل لرسي��ره، أزاح الغطاء، وقذف اهلاتف مرة 

أخرى أعىل وس��ادته، ثم أمسك مذكرته، وأخذ يفكر فيام سيكتبه، بعد 

هذا اليوم التارخيي.

ووسط حصار من مفاتن احلس��ناء لقلبه، وعقله، وعاصفة مشاعر دافئة 

ت��رضب روحه، وصورة مللحمها الربيئة تفرض نفس��ها ع��ىل عينيه، وجد 
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نفسه يكرر ما دعا به الله عىل رصيف املرتو، ويكمل دعاءه عىل الورق، 

ا صوته مع حركة قلمه، وهو يكتب: رافعاً

»اللهم حياة تشبه حسنها«.





)6(

 »مثلما تريدها لك وحدك.. 
تريدك لها وحدها«!

#ريكورد
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��ا عينيه، بعدما ترك املذكرة  قىض »زياد« نحو س��اعة عىل رسيره، مغمضاً

ا الدعاء األخري ثلث مرات، ثم أعاد  بجواره، ورفع يده إىل السامء، مردداً

كل املش��اهد الس��عيدة يف يومه، متس��ائلاً عن رس الرعش��ة املفاجأة التي 

ا كلام تذكر  انتابت��ه مبج��رد رؤيته عيي »س��ارة« داخل القطار، ومتنه��داً

إزاحته ستار النافذة املجاورة ملقعدها، عندما شعر ألول  متايله جتاهها، و

مرة بأنفاسها تعانق أنفاسه، وهوائها يدخل صدره، ليحتضن قلبه بدفء، 

تل��ك اللحظات التي كتبت بداي��ة جديدة له هبذه احلياة، وجعلته يغمض 

عيني��ه اآلن، متمنياًا أن يفتحها عىل عيي احلس��ناء، وهي ترقد بجواره.. آه 

ا. لو رآها يف حلمه، وألف آه لو أصبح احللم واقعاً

ع��ىل تلك األمنيات، ذهب عقله إىل ُس��بات مؤق��ت، أفاق منه عىل صوت 

ا، أمسك اجلهاز، ليفتح عينيه عىل علمة  منبه هاتفه، يعلن السابعة صباحاً

تنبيه لرسالة، فتحها، رأى:

»صباح السعادة عىل اليل حارمي من السعادة«.

جاءت رسالة »أمرية« الصباحية، التي مل ترسلها منذ أيام طويلة، لتوقظ 

قل��ب »زياد«، الغايف يف حلم حبه اجلدي��د، ومَل ال، وقد تعّود طوال عقد 

كام��ل م��ن الزمن؛ أن يفتح عين��ه عليها، لتمثل يف يومه رشوق الش��مس، 
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ورغم ذل��ك نحى هاتفه جانباً��ا، كأنه يطوي صفحة م��ن الزمن، ويرمي 

��ا، ليبدأ يومه،  وراء ظهره املايض، بس��عادته وأوجاعه، ثم اس��تقام رسيعاً

داعياًا أن جيد احلسناء أمام عينيه يف املعادي.

ا نظ��ره عن الصورة  ومب��رور نصف س��اعة كان يقف أم��ام مرايته، غاضاً

الت��ي تقبع خلفه، وتفرض نفس��ها عىل املرآة، ومتجاه��لاً معها التفكري يف 

ا، لينزل مهروالاً من ش��قته  صاحبته��ا، وصاحبة الرس��الة الصباحي��ة أيضاً

ذاهباًا إىل العمل، للمرة األوىل؛ هبذا الشغف!

ا، إىل أن جتاوز بوابات  نزل حمطة مرتو املعادي، حمدقاًا بعينه مييناًا ويس��اراً

ا يف طريقه  اخلروج متأملاً ملمح الكث��ري والكثري، ركب تاكيس رسيعاً

لكورنيش النيل، وأخذ جيوب الش��وارع بعيني��ه، مناجياًا القدر أن مينحه 

هدي��ة جديدة، لك��ن دون جدوى، حتى وصل إىل مق��ر الركة، ودخل 

مكتبه، ليفاجأ بصديقه »فارس« أمامه، يقول:

- »بص بقى عش��ان اليوم ده يعدي عىل خري.. قوم اترصف مع اليل اسمها 

سهر دي بأي طريقة.. أنا خلص جبت آخري«.

: رفع »زياد« حاجبه، ضارباًا كفا عىل كف، قائلاً

 »ي��ا فتاح يا عليم.. طيب قول صباح اخلري األول.. واهدا كده وفهمي 

يف إيه؟«

- »صباح اخلري يا سيدي.. الواد يارس اليل بتقف هتزر معاه طول النهار.. 

لقيته داخل مكتبي وبيقويل سهر بتحبك.. وبلش تعذهبا«.
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تعالت ضحكات األول، ورفع صوته:

 »ده ش��كله متويص قوي.. طبعا الزم يقولك ك��ده.. مهي البنت زايطة 

معاه عىل حسك«.

كان غضب »فارس« يتضاعف مع كل كلمة يسمعها، سأله بحدة:

- »عىل حيس إزاي يعي؟«.

اقرتب منه صديقه، بعدما ش��عر بأن صدى غضبه قد يصل للخارج، وقال 

هبدوء:

 »ماشية بتقول ملرص كلها إهنا بتحبك.. وحتيك لده وتشيك لدي.. ومقضياها 

بقى هزار وضحك.. والله أعلم.. ويف اآلخر أنت اليل يف الوش«.

تضاعفت احلدة يف صوت »فارس«، سأل:

- »وخداين ستارة يعي.. وقاعدة تتنطط مع ده وده.. وعاملة فيها الربيئة 

املضحوك عليها.. طيب وحياة أمي هعلمها األدب«.

أمسك »زياد« هبدوئه، أمام غضب صديقه املتصاعد، جذبه من يده، وقال:

 »اقع��د كده واهدا.. تعلّم م��ني بس؟! فكك بقى.. متس��تاهلش أصلاً 

عصبيتك دي«.

: رد الغاضب، بصوت انخفض قليلاً

- »مه��و مش معقول تقع��د مقضياها مع واد بتاع مخر ونس��اء.. وأالقيه 

جاي يقويل بتحبك«.
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 »الواد مش غلطان.. حد يلقي دلع وميتدلعش.. هزار وتنطيط وأنت 

فاهم بقى.. ويف اآلخر ملا حد يش��وفهم مع بعض تقوهلم ده زي أخويا.. 

أنا بحب فارس إليل معذبي.. يا عم املهلك أنت«.

- »هو أنا كنت الزم أقضيها معاها.. عشان أبقى حلو يعي ومش قايس.. 

إيه القرف ده«.

 »الظاهر كده.. عموما س��يبك منها.. اهدا وروح شوف شغلك.. وبلش 

.. أنا عارف عينيك ملا بتبقى متضايق من حد.. بتطق رشار«. تبصلها أصلاً

- »مايش يا سيدي.. طيب اعزمي عىل فطار.. اطلبيل نسكافيه.. أي منظر 

يعي«.

عاد امل��رح إىل صوت »فارس«، وهو يقول تلك الكلامت، قبل أن يباغته 

صديقه ضاحكاًا:

 »روح ليارس وهو هيجيب لك كل اليل أنت عاوزه.. ده حبيبك«.

ظل��ت ضحكات »زياد« تتصاعد دون توقف، خاصة بعدما رأى ملمح 

الغضب تعود إىل وجه صديقه، الذي رد بتأٍن:

- »تصدق أنا اليل غلطان إين بحكيلك.. املرة دي«.

تضاعفت قهقهات الضاحك، ورفع صوته بنربة املنترص:

 »أي��وه بالظب��ط.. كويس إنك فاكر إن املرة ال��يل فاتت أنا اليل غلطت 

عشان حكيتلك.. باملناسبة شوفت سارة امبارح.. واتكلمنا كتري«.
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- »الله الله.. ده احلب ولع يف القطر بقى.. اشجيي«.

 »ال خلص.. أنا اتعلمت ومش هقولك معلومة واحدة بعد كده«.

- »عيب.. ده أنا فارس.. أنتيمك«.

 »طيب نشوف شغلنا.. ونتكلم يف قعدتنا عندي بالليل«.

- »ب��لش ش��قتك النه��ارده.. تع��اىل نقعد يف أي م��كان.. أن��ا عندي ليك 

مفاجأة«.

 »خري قويل«.

- »املهم اعمل حسابك إننا هنخرج.. ممكن نروح السلطان حسن«.

 »ياااه.. والله زمان.. اتفقنا«.

تصافح��ا.. انطل��ق الصديق إىل مكتب��ه، بينام ظل��ت الضحكة عىل وجه 

»زياد«، خاصة بعد علمه أنه سيقيض ليلته يف املمر الفاصل بني مسجدي 

الرفاعي والس��لطان حس��ن، بالقرب من قلعة صلح الدين األيويب، وهو 

ا أمام السيارات واملارة، قبل أن يشيد  املكان الس��احر، الذي كان مفتوحاً

س��ور حول املنطقة اجلامعة بني املس��جدين، وتتحول إىل مزار سياحي، 

يع��م عليه الس��كون مع غ��روب الش��مس، إال أن علق��ة صداقة بدأت 

منذ س��نوات بني »ف��ارس« وأحد حراس املوقع، ليس��مح له بالدخول يف 

أي وقت، واالس��تمتاع بروعة امل��كان، دون زحام الس��ائحني أو إزعاج 

املتسولني.
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مرت س��اعات العمل هبدوء، لكنها انتهت بصورة غري متوقعة، كبدايتها، 

حي��ث فوجئ »زياد« خ��لل اس��تعداده للرحيل عن مكتبه؛ ب�»س��هر« 

تدخل عليه دون استئذان، رافعة صوهتا بنربهتا الطفولية املعتادة:

- »ممكن أتكلم معاك شوية يا زياد«.

وجه إليها نظرة ثابتة، وقال بيشء من الضجر:

 »ممكن بس برط.. يكون املوضوع بعيد عن فارس«.

مل تعر باالاً لرطه، وواصلت حديثها:

- »أنت يرضيك يعي إليل بيحصل ده.. ُس��معتي بقت وحش��ة يف الركة، 

وال��كل بق��ى مس��تنينا نتخط��ب.. لدرج��ة إن فيه ن��اس بيبارك��ويل من 

دلوقتي«.

رفع حاجبه وقال بحزم:

 »فاجأتيي إنك خايفة عىل ُس��معتك.. جديدة دي.. عشان كده بتحيك 

كل حاج��ة لطوب األرض.. ومش حمرتمة الب��ي آدم اليل يف يوم وثق فيِك 

وقّدرك«.

بدأت »سهر« هجومها:

- »ق��درين! هو أقنع��ك بكده يع��ي.. بالعكس وال مرة حس��يت بتقدير 

منه«.

��ا ق��ّدرك.. وأنا عارف إنه ق��ّرب منك وقت كب��ري.. وقالك بلش   »طبعاً
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هت��زري مع الن��اس.. وبرضه مصممة.. ه��و أنِت بتعاندي��ه وال بتعاندي 

نفسك؟!«.

- »أنا أعمل إليل يرحيي.. املهم إين شايفاه صح«.

 »حلو ق��وي.. بس مبا إنك حابة تعميل إل��يل يرحيك.. رحيي بقى فارس 

م��ن كلمك عليه.. وبطيل تقويل بحبه.. ألنك ل��و فعلاً حبيتيه، مكانش 

زمانك واقفة قدامي دلوقتي وبتتكلمي عنه وحش«.

- »أنت متحامل عيّل قوي.. أنا آس��فة إين اختارتك عش��ان أتكلم معاك.. 

هتقف معايا إزاي وهو صاحبك األنتيم؟!«.

 »مش صاحبي األنتيم وبس.. ده أكرت من أخ بالنس��بايل.. بس لو كان 

غلطان.. كنت أنا أول واحد وقفت معاِك«.

- »هقول إيه.. كلكم واحد«.

قال��ت كلامهتا األخ��رية، ومل متنح��ه أي فرصة للرد، خط��ت مرسعة إىل 

ا عىل كف، مس��تغرباًا من تلك  خ��ارج املكتب، بينام يرضب »زياد« كفاً

الن��ربة احلزينة الربيئة املصطنعة، التي س��معها للتو خترج من بني ش��فتي 

: إذا كانت تقول أمامه  ا أهنا عىل خطأ، متسائلاً »سهر«؛ رغم علمها جيداً

ه��ذا الكلم، وهي تعل��م أنه صديق »فارس« املقرب، ف��امذا تقول لباقي 

الزملء بالركة؟ أميكن أن يتحول حب امرأة إىل حرب تكس��ري عظام، 

ملجرد أن ينهيها الرجل عن تكرار فعل خاطئ؟ إذا افرتضنا جدالاً أنه كان 

ا عندما يري��د الصواب، أما  حباً��ا من األس��اس، وهل الكل يصب��ح واحداً
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الباق��ون، الذين متزح ومترح معهم طوال س��اعات الدوام، فهم أصحاب 

االستثناء الوحيد من عبارة »كلكم واحد«؟!

كف »زياد« عن توجيه األس��ئلة لنفس��ه، ومللم متعلقاته هب��دوء، تاركاًا 

: مكتبه وراءه، ليجد أمامه »فارس«، قائلاً

- »زي ما اتفقنا.. هكلمك الساعة 6 نشوف هنتقابل فني«.

رد عليه صديقه الذي أهنى للتو حواره مع الفتاة الغاضبة:

.»  »نتقابل إيه بس دلوقتي.. سهر لسه مكلامين عنك حاالاً

- »هي وصلت لك؟! وقالت إيه بسلمتها؟!«.

بدأت الضحكات تداعب »زياد« من جديد، قبل أن يقول:

 »ق��ال إيه يا س��يدي.. كلنا واحد.. ش��وفت عملت فين��ا إيه.. عقدت 

البنت يا مفرتي«.

- »بنت ال�... وقلت هلا إيه يا عم احلنني؟!«.

 »قولتله��ا اليل اتكلمنا فيه الصبح.. وفهمتها إين معاك يف تنفيضك ليها.. 

طاملا هي مش عاوزة تعمل الصح«.

- »طيب يبقى ليك الرف إن كلنا واحد.. ماهم الرجالة بس اليل بيقولوا 

احلق.. لكن اليل قاعدين طول النهار يتدلعوا معاها ويقولوهلا إنت صح.. 

أكيد مش رجالة«.
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 »مه��و ده اليل كان نفيس أقوله.. قبل م��ا جتري بره املكتب.. املهم ياال 

ننزل.. سيبك منها.. ونتكلم بالليل«.

  

ذه��ب كل منهام يف طريقه، بعدما تصافحا عىل وعد بلقاء قريب، وصل 

ا املارة يف الش��وارع، التي خلت  »زي��اد« إىل حمط��ة مرتو املعادي، ج��ارداً

��ا، عقب  م��ن ملمح »س��ارة«، س��البة قلبه وعقل��ه، وركب القطار يائساً

نظرات أمل اس��تهدفت املنتظرات أمام عربة الس��يدات، وظل يستدعي 

ا حوارمها باألمس، ابتس��اماهتا  صورة ضحكتها الرقيقة يف خياله، متذكراً

ونظراهتا، هدوءها وثورهتا، حتى وصل للس��يدة زينب، يف ذات التوقيت 

ال��ذي احتضن فيه »أمرية« داخل املحطة، قبل عام ونصف، ثم خرج إىل 

الشارع دون أن يلقي نظرة واحدة عىل مكان عناق حبه األول، ال يفكر 

يف يشء؛ سوى مجال العيون الزرقاء.

دخل إىل شقته، رمى هاتفه عىل رسيره، كالعادة، وعاد إىل غرفته بعد نصف 

س��اعة من االستجامم، وس��ط املاء الس��اخن، داخل بانيو محامه، وامسك 

اهلاتف ليجد رسالة أخرى من »أمرية«، فتحها بشغف مفاجئ، وقرأ:

»مش عارفة قادر إزاي عىل القسوة دي.. أنا مبوت من غريك«.

ملع��ت عين��اه، بقدر احل��زن العميق ال��ذي اجتاحه برضاوة، دون س��ابق 

إنذار، فرغم كل يشء، تأمل عىل عرة عمره، فهو األدرى مبأس��اهتا اآلن، 

وه��ي ترى ح��ب حياهتا يضيع من ب��ني يدهيا، كل هذا أحي��ا فضوله من 
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جدي��د، أراد فع��ل أي يشء للطمئن��ان عليها، ومل جيد س��وى العودة عن 

قراره، الذي أصدره قبل أيام طويلة، باالبتعاد عن »فيس بوك«، ومبرور 

دقائ��ق كان يفتح صفحته الش��خصية عىل املوقع، بعدما أمس��ك حاس��به 

الصغ��ري، ورسعان ما دخل إىل صفحة األم��رية احلزينة، ليجد فصوالاً من 

األىس، حتمله��ا العديد من العبارات املؤملة، التي تؤكد أن صاحبة العينني 

اخلرضاوين، تكاد تفقد نظرها من البكاء، كان من بينها:

»كيف أنساك وأنت ُحب الزمان.. كيف أنساك وذكرياتك حتارصين يف 

كل مكان؟!«.

قرأ كل كلمة منها بإحساس��ه، هو يدرك أهنا تتأمل حتى يف أحلك ظُلامت 

عناده��ا، ويعلم أن يومها ال مي��ر دون أن تفتح صفحته، وتتأمل الكلامت 

ا، بعد أن تصطدم بكلامته يف منشوره األخري، عن حبه  التي كتبها هلا يوماً

احلقيقي لصاحبة العيون الزرقاء، وهي الصدمة التي شعر هبا »زياد« عن 

بُعد، عندما أكمل قراءة ما حتويه منشوراهتا، ليجد:

»مثلام تريدها لك وحدك.. تريدك هلا وحدها«.

أخذ يقلب يف صفحتها، قرأ كل ما كتبته طوال أس��بوعني من األمل، أخذ 

يتفاجأ بقدر احلزن الذي جيتاحها، وكأنه ال يعلم بأي ذنب وصلت ملا هي 

في��ه، مرر يده عىل وجهه، حي��اول اإلفاقة من لك��امت الكلامت، وتربئة 

إرصارها،  ا عن��اده و نفس��ه من الوق��وف وراء هذا األىس البال��غ، متذكراً

ا ليص��ف اهتاممه هبا، وحرصه ع��ىل عدم جريان  ومتناس��ياًا م��ا كتبه يوماً
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دموعها، إال أن »في��س بوك« ذكره، وكأنه أداة القدر، عندما وجد أمامه 

ذكرى ملا نره قبل عام مىض، يف نفس اليوم، كان:

»األنثى كنٌز.. يلمع باهتاممك.. ويفىن بإمهالك«!

أغل��ق حاس��به دون أن يكت��ب كلم��ة واح��دة يف أي اجت��اه، أو يضغط 

ا إىل س��قف  ا عىل أي منش��ور، واس��تلقى عىل فراش��ه، ناظراً إعجاباًا واحداً

غرفته، حمدقاًا بعينيه الواس��عتني يف رساب الذكريات، وقىض نحو نصف 

س��اعة دون حركة واحدة، وكأن وجع قلبه احلائر بني عشق يبيك وحب 

يضحك، قد شل أطرافه.

دخل يف غفوة مفاجئة، اس��تغرفت س��اعة إال دقائق قليلة، حتى استيقظ 

عىل رنني هاتفه، الذي مل يضبطه عىل الوضع الصامت، كعادته عند نومه، 

ا،  ا ملكاملة »فارس«، وكانت هي بالفعل، حيث رد املس��تفيق رسيعاً انتظاراً

ا كلامت صديقه بصعوبة،  حياول فتح عينه التي ُتغلق دون إرادته، سامعاً

حت��ى اتفقا عىل اللقاء يف متام الثامنة مس��اء أمام مس��جد الس��يدة زينب، 

ومنه ينطلقان إىل وجهتهام اهلادئة، حيث الرفاعي والسلطان حسن.

ويف املوعد كان الصديقان يتصافحان أمام املس��جد، ليكش��ف »فارس« 

ا، رغم أن صديقه ظن أهنا تكمن فقط  عن مفاجأت��ه التي نّوه عنها صباحاً

يف الذهاب إىل املكان الس��احر، إال أهنا كانت غري متوقعة عىل اإلطلق، 

ا عنه  إنه العم »فؤاد«، رجل األعامل الكبري، الذي حىك ابن ش��قيقه كثرياً

لصديقه، باعتباره مثله األعىل؛ خلل رسده قصة كفاحه يف اإلسكندرية، 
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الت��ي عمل خلهل��ا بالكافيرتيا اململوك��ة للعم، إال أن��ه مل يذكر بالطبع؛ 

النهاية الكارثية لتلك احلكاية، أو زواج عمه من »رهيام«، التي أصبحت 

اآلن يف ذمة الله.

  

5 س��نوات من اجلحيم عاشها »فؤاد« بعد زواجه من الفتاة اللعوب، ذاق 

فيها مرارة احلياة، واكتوى بنار الش��ك، وأحرقه جحيم احلب، الذي كان 

يكنه هلا دون أي أس��باب منطقية، حيث بدأت تداعب قلبه منذ لقائهام 

األول مبكتبه، يف الطابق الثاين لكافيرتيا عروس البحر، ليس��لم هلا نفسه 

دون أدىن اكرتاث مبا ختفيه يف جعبتها، من عهر تأصل بداخلها قبل بلوغها 

السادسة عرة.

ب��دأت الفتاة العمل بالكافيرتيا، بعد 3 س��نوات م��ن فقداهنا عذريتها عىل 

ي��د نقاش م��ن أبن��اء التوبجي��ة، منطقته��ا الش��عبية الواقعة ع��ىل أطراف 

اإلس��كندرية، بعد عام قضاه يف مطاردهتا، وانته��ى بوجودها يف أحضانه، 

ا  داخل فيل مهجورة بالعجمي، مل يدخلها غريه طوال عامني، واختذها مقراً

مللذات��ه، بعد أن اكتش��ف بالصدفة، خلل عمله بالفي��ل املجاورة هلا، باباًا 

خلفياًا حتارصه أبواب األشجار، ومن وقتها مل يفتح أحد هذا الباب سواه. 

اس��تغل النقاش براءة »رهيام« ذات اخلامس��ة ع��رة، التي تصغره بعر 

ا طويلة يسري خلفها يومياًا،  س��نوات، وأومهها باحلب، بعدما قىض ش��هوراً

ا ع��ىل أن يدخل ه��ذا القوام  م��ن مدرس��تها حت��ى ناصية ش��ارعها، متلهفاً
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األنث��وي؛ املنحوت كرائعة فنية؛ يف أحضان��ه، حتى وضعت الفتاة هناية 

ملطاردت��ه، وبدأت يف احلديث إليه، وس��محت له بكل يشء، حتت اس��م 

احلب، خاص��ة أنه وعدها بال��زواج، فور حصوهلا عىل ش��هادة الدبلوم، 

واس��تمرت علقتهام حتى هرب قبل ش��هر واحد م��ن خترجها، للعمل يف 

السعودية، بل رجعة.

وجدت الفتاة من »فؤاد« س��بيلاً يؤمن هلا حياهتا، إذا استطاعت اإليقاع 

ب��ه، وبالفعل فعلت كل يشء من أج��ل ذلك، حتى جاء اليوم األول الذي 

دخلت أحضانه، عىل األريكة املوجودة يف مكتبه بالطابق الثاين، مس��اء 

إغلقه األب��واب من اخلارج، ودخوله  ذات ي��وم بعد انرصاف اجلميع، و

م��ن ب��اب الطوارئ اخللفي، ليح��دث ما انتظره من��ذ أن وقعت عيناه عىل 

جسد »رهيام« الفاتن، بل أكرث.

اس��تمرت لقاءات الغي املتصايب والعاش��قة الصغرية ألكرث من ش��هرين، 

أرصت فيه��ا األخرية عىل الب��كاء بعد كل لقاء، ومع اس��تمرار »فؤاد« يف 

س��ؤاهلا عن س��بب اهنامر دموعه��ا، الت��ي كان يتعجب منه��ا؛ لعلمه من 

ا؛ وأن ما حيدث يشء طبيعي بالنس��بة هلا،  لقائهام األول أهنا ليس��ت بكراً

بدأت الفت��اة يف إقناعه بأهنا فقدت عذريتها بحادث اغتصاب وقع خلل 

طفولتها، وأنه أول من ميسها منذ تلك الواقعة، وأهنا سلمت له نفسها ألن 

قلبها مل يدق لغريه. 

س��ار كل يشء ع��ىل ما ي��رام، حتى ج��اء الي��وم الذي مجع في��ه صاحب 
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الكافيرتي��ا العاملني هبا، معلناًا غلقها ألجل غري مس��مى، عقب ليلة مؤملة 

قضاه��ا ع��ىل كورنيش الش��اطبي، يفكر فيام س��يفعله مع الفت��اة، بعدما 

أبلغته بحملها، رافضة كل حماوالته إلقناعها باإلجهاض، ومتجاهلة أيضا 

هتدي��ده ووعيده هلا ب��أن يرمي هبا خلف الش��مس؛ إذا واصلت إرصارها 

عىل بقاء طفله يف أحشائها.

��ا ذات الطريق،  وأمام اس��تمرار »فؤاد« يف هتديداته، س��لكت هي أيضاً

وهددته بتش��ويه س��معته من خلل فضيحة تتحدث عنها اإلسكندرية 

��ا مبا تري��د، زواجهام لكن اضطرارياًا، ووس��ط كل  كله��ا، وتنتهي أيضاً

ه��ذا، وصل الرجل بال��كاد إىل صيغة توافقية م��ع احلامل اللعوب، تقيض 

، ثم ُتقدم عىل قتل الطفل؛ بإجهاض محلها. بأن يتزوجها أوالاً

وبعد ش��هر م��ن غلق الكافيرتي��ا، ُعقد قراهنام يف غي��اب عائلة »فؤاد«، 

الذين رفضوا املشاركة يف هذه املهزلة، وشنوا عليه حرباًا شعواء، متهمني 

إي��اه ب��زواج واح��دة من الش��ارع، خاص��ة بعدم��ا عرفوا أهن��ا ال ترتقي 

ملستواهم االجتامعي، وال تتناسب مع وجاهة وثراء ابن العائلة املحرتمة، 

ال��ذي تتهافت عليه مجيلت الثغر، وعقب س��اعات م��ن الزواج، كانت 

»رهيام« داخل عيادة طبيب نس��اء شهري، تربطه بزوجها علقة صداقة 

وطي��دة، وبالفعل جرت عملي��ة اإلجهاض، كام اتف��ق الطرفان، ومبجرد 

إفاقتها من التخدير، دخلت يف حالة بكاء هس��تريي، ليفتح زوجها عينيه 

ع��ىل صوت نحيبها؛ بعد غفوته عىل الك��ريس املجاور لرسيرها بالعيادة، 

ا الستعادهتا الوعي. انتظاراً
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أخذت »رهيام« تقس��م بكل أميانات املس��لمني، وبص��وت ميلؤه الضعف 

واالنكس��ار، أهنا تعش��ق ال��رتاب الذي مي��يش عليه، وال تريد م��ن الدنيا 

س��واه، وأهنا س��تعيش خادمة له، وس��تكون املخلصة الوافية، عىل احللوة 

وامل��رة، ليزداد نب��ض قلب »فؤاد«؛ الذي هوى رقتها وأنوثتها وش��قاوهتا، 

��ا عىل عقب، من  قب��ل أن حي��دث كل هذا، وتنقلب مش��اعره جتاهها رأساً

جديد، ليس��تقيم فجأة من كرس��يه داخل العيادة، ويقرتب منها، ويرتب 

: عىل كتفها، قائلاً

- »ملا تقومي بالسلمة.. نبقى نتكلم يف املوضوع ده«.

وبع��د يوم��ني، أصدر »فؤاد« ق��راره الصعب، ب��أن تبقى الفت��اة إىل جانبه، 

متحدياً��ا نفس��ه، قبل اجلميع، مصدقاًا ب��ل أدىن ريبة دموعه��ا الكاذبة، التي 

اس��تمرت تنهمر كل صباح، وألش��هر طويلة، مصحوب��ة بكلامت حانية، 

وقبلة عىل يده، وهي تشكره عىل منحها فرصة احلياة بجواره، ومحل اسمه إىل 

ا، بعدما أهناه زوجها، وبدم بارد. آخر العمر، إال أن عمرها مل يطل كثرياً

  

الكث��ري من تلك التفاصيل، رسدها »ف��ؤاد« يف أول لقاء مجعه ب�»فارس«، 

بع��د فراق دام 6 أعوام، بدأت بعد مش��ادهتام العنيف��ة بكافيرتيا عروس 

البح��ر، واس��تمرت حتى خ��روج العم من الس��جن، عندم��ا اتصل بابن 

ش��قيقه، بعد حصول األخري ع��ىل بكالوريوس التج��ارة، مطالباًا إياه بأن 

ا  ا أنه كان جمرباً ا، مؤك��داً يس��احمه عىل صفعته، وقطيعت��ه التي طالت كثرياً
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ع��ىل هذا الزواج، حت��ى يتجنب الفضيحة، وكانت تل��ك املكاملة كفيلة 

بعودة املياه إىل جمارهيا.

وبعد اتصاهلام بأيام قليلة، جاء اللقاء األول لينهي الفراق الطويل، عندما 

وصل العم إىل القاهرة، ليس��تقبله »ف��ارس« يف مروعه الصغري، إنرتنت 

ا م��ن الدموع، قبل أن  كافي��ه »األصدقاء«، بعن��اق طويل، ذرفا فيه بعضاً

جي��وب »فؤاد« امل��روع مباركاًا ومهنئاًا، ويربت ابن ش��قيقه عىل كتفه، 

قائ��لاً إن��ه صاحب الفض��ل عليه، فلواله م��ا تعلم املثاب��رة واإلرصار عىل 

حتقيق ذاته، ثم قضيا ليلة يف الغرفة التي استأجرها الشاب بامللك الصالح، 

يتحدثان عام مىض، والعام املؤمل الذي قضاه العم داخل الس��جن، بعد أن 

أصبح جانياًا؛ يف قضية دفاع عن الرف.

وصب��اح اليوم الت��ايل للقاء الذكري��ات، طار »ف��ؤاد« إىل باريس، عقب 

اس��تعادة رشف��ه وبع��ده حريته، حي��ث فضل الس��فر للخ��ارج، ببضعة 

مليني هي حصيلة مش��وار كفاحه، هرباًا من نظرات الش��امتني، ومكر 

ا عىل رمي املايض وراء ظه��ره، والبدء من  احلاقدي��ن، وحتى يكون ق��ادراً

جدي��د، وبالفعل اس��تطاع ب��إرصاره وطموحه؛ ومبرور أع��وام تعد عىل 

أصابع الي��د الواحدة، أن يصبح من أصحاب امل��ال والنفوذ هناك، بعدما 

أقام أكرب مول للمنتجات العربية يف العاصمة الفرنسية.

ع��اد العم من فرنس��ا ألول مرة، بعد 5 أعوام قضاه��ا هناك دون انقطاع، 

وت��زوج فيها فرنس��ية ذات أصول عربي��ة، لينجبا طفل��ني، ويكّونا حياة 
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هادئة س��اعدت »فؤاد« ع��ىل جتاوز ج��راح املايض األلي��م، والعودة إىل 

ش��خصيته املميزة، التي كادت متحوها سنوات عذابه مع زوجته األوىل، 

صاحب��ة أكرب إنجاز حقيق��ي بحياته، كام يصفه، كل��ام تذكر ماذا فعل 

السرتداد رشفه، وكيف استطاع النجاح بامتياز يف تنفيذ جرميته الكاملة، 

التي ال يعلم أحد شيئاًا عن تفاصيلها، إال هو.

  

كانت ع��ودة »فؤاد« األوىل إىل القاهرة، أول م��ن أمس، اخلميس، عندما 

اس��تقبله »ف��ارس« باملط��ار، إذ ج��اء يف زيارة للتنس��يق مع بع��ض رجال 

األع��امل، حول عدد من الصفقات، ليقيض أول ليلة له يف مرص، يف ش��قة 

ابن شقيقه، حيدثه ووالدته، عن رحلة نجاحه يف فرنسا، وكيف بدأ كفاحه 

هناك مبقهى للعرب، أخذ يتسع حتى حتول إىل سلسلة مقاٍه، قبل أن يفتتح 

املول التجاري العملق، براكة رجل أعامل إمارايت، وآخر سعودي.

وبع��د فاصل م��ن الذكريات، وفاصل��ني من معاتبة »ف��ارس« عىل تأخر 

إرش��اده، من جانب العم واألم، اتفق الش��اب مع مثله  زواجه، ونصحه و

األعىل عىل أن خيرجا يف جولة إىل القاهرة الفاطمية، مس��اء السبت، بعدما 

ينهي »فؤاد« اجتامعاته ولقاءات��ه، وقد كان، حيث مر اليومان، ليخرج 

��ا، منهياًا حديث��ه مع صديقه  األول م��ن عمل��ه بركة االتص��االت رسيعاً

»زياد« حول »س��هر«، ويتجه نحو ش��قته بامللك الصالح، ليجد العم يف 

انتظاره، ويبدآن طريقهام نحو ش��ارع األزهر، للغداء يف مطعم »فارس« 
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املفضل يف احلس��ني، ومن ثم التجوال بش��ارع املعز لدي��ن الله الفاطمي، 

حيث عراقة اآلثار اإلسلمية، وعبق حضارة متتد ألكرث من ألف عام.

وبع��د تناوهلام الغ��داء، وترجلهام بني م��آذن القاهرة الس��احرة، وصورة 

هنا وأخرى هناك، وأدائهام صلة العش��اء مبس��جد احلسني، انطلقا نحو 

الس��يدة زينب، ووصل يف املوعد املحدد للق��اء »زياد«، الذي رأى املثل 

ا عن قصة نجاحه يف  األعىل لصديقه املقرب، ألول مرة، بعدما س��مع كثرياً

اخلارج، وانبهر بشخصيته عن ُبعد، ليصافحه بشغف، ويبدؤون رحلتهم 

إىل مقصدهم.

، حتى وصلوا إىل املمر املتس��ع بني مس��جدي  أخ��ذوا يتحدثون طوي��لاً

الس��لطان حس��ن والرفاع��ي، حيث اهل��واء املعت��ق برائح��ة عصور من 

 ، الزمن، لريى العم قلعة صلح الدين عن قرب، ومجاهلا املبهر املبهج ليلاً

بإضاءهتا التي ترسق العني.

��ا، كان حارس املكان األث��ري؛ صديق »فارس«، قد أعد جلس��ة  رسيعاً

هادئة، وثلثة أكواب شاي، أخذ اجلالسون يف رشهبا عىل نسامت رقيقة، 

حيملها تيار هوايئ هادئ ال ينقطع بني املس��جدين، وعىل ضوء مصباحني 

صغريين يصل عن بُعد، من السور اخلارجي، بدأ احلديث عن أمور احلياة، 

الذي مجع بني خربات رجل مخس��يي، ومحاس ش��ابني يف عقدمها الثالث، 

تطرق��وا إىل كل يشء، العم��ل، رصاع الثقافات، وال��دول، الثورة، املرأة، 

البر، وبعد س��اعتني من النقاش بش��كل عام، بدأت األمور تتش��خصن 
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ا، بحك��م الثقة الغالبة عىل اجللس��ة، لريف��ع »زياد« صوته  ا رويداً روي��داً

ا عينيه إىل »فؤاد«:  بحامس موجهاً

- »الزم آخد رأيك يف حاجة يا قائد«.

 »اتفضل.. حاجتني وتلتة كامن«.

- »لو واحدة موجودة معاك يف الشغل.. وماشية تقول عليك كلم وحش 

ملجرد إنك بعدت عنها.. يتعمل معاها إيه؟«.

ا أن��ه املقصود يف حديث صديقه،  اتس��عت عينا »فارس«، فهو يعلم جيداً

: لكنه أمسك بصمته، حتى رد العم، قائلاً

 »الغلط��ة يف األس��اس من البداي��ة.. دخولك علقة يف مكان ش��غلك.. 

ا.. خاصة لو الطرف التاين من  وقته��ا بيبقى اخلروج منها يشء صعب جداً

النوع اليل بتقول عليه ده«.

استمر ابن ش��قيقه يف السكوت، وس��أله »زياد« دون أن ينظر لصديقه، 

املستهدف من احلوار:

- »طيب واحلل؟!«.

؟!«  »هي بتقول إيه أصلاً

- »إهنا بتحبه.. وهو ظلمها وساهبا من غري سبب«.

 »وهو ساهبا ليه؟«
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- »ألنه معجبوش طريقة هزارها مع الناس.. ونبهها، وهي ركبت دماغها 

وأرصت.. رغ��م إن طريقته��ا ماتتفهم��ش غ��ري غلط.. يع��ي مثلاً ممكن 

هيزروا معاها باإليد.. وبكلم قبيح.. عادي«.

هنا فتح »فارس« عينيه يف نظرة واسعة، وكأنه ينتظر احلكم النهايئ البات 

يف قصة »سهر«، ثم قال العم:

 »الن��وع ده ارميه ورا ضهرك.. ال تقربلها بخري وال رش.. وال تفكر فيها 

��ا.. تعرف.. من 25 س��نة احتطيت يف نفس املوقف.. كنت خلص  أساساً

هنفجر من مطاردهتا وكلمها عيّل«.

تفاجأ »زياد« مبا قاله عم صديقه، وبكل شغف، سأله:

.. طيب عملت إيه؟ - فعلاً

 »عمل��ت فيه��ا ذيك وقلت أخطبه��ا يومني تلتة.. وبعد كده أس��يبها.. 

وأقول للناس كل يشء قس��مة ونصي��ب.. وأخلص منها.. وأتاريي بثبت 

عىل نفيس الكلم أكرت.. وضاعفت املش��كلة.. وم��ا خلصتش من كلم 

الناس.. حلد ما ربنا خدها من طريقي.. واجتوزت واحد تاين«.

قال العم تلك الكلامت، وس��ط إمياءات من الصديقني الش��ابني، استمرت 

ا، ث��م تابعا خط��وات احلارس نحو  لث��واٍن وكأهن��ام يتأملن ما قال��ه جيداً

ا »فارس« بأن الس��اعة دقت  ا، خم��رباً جلس��تهم، حيث وص��ل إليهم مرسعاً

ا، موعد هناي��ة ورديته يف العمل، ليعرض عليه األخري  الثاني��ة عرة صباحاً

توصيله ملنزله، الواقع يف منطقة الدرب األمحر، وهو ما حدث، حيث مللم 
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احلارس وصديقه الكرايس، معلنني انتهاء اجللسة، ليستعدوا إىل الرحيل، 

مودعني الرفاعي والسلطان حسن.

وبع��د توصيل احل��ارس، وبعدها »زياد« للس��يدة زينب، وس��ط أجواء 

مرحة، س��يطر عليها املزح والنكات، بدأ »فارس« احلديث مع عمه عن 

: موضوع »سهر« من جديد، لكن مبفردمها، قائلاً

- »ع��ىل فكرة كلم زي��اد عن البنت ال��يل دايرة تكلم الن��اس، كان عليا 

أنا«.

وبدهاء، رد العم:

إيه اجلديد.. أنا عارف من ساعتها«.  »و

تفاجأ ابن شقيقه، ثم رفع صوته ضاحكاًا:

- »مش هسألك إزاي.. أنت معلم واحنا منك بنتعلم«.

عادت الضحكات إىل وجه »فؤاد« من جديد، قال:

 »كان باين عىل عينيك وهو بيتكلم عليها.. أنت بتحبها وال إيه؟«.

وبحامس رد »فارس«:

- »كان فيه مروع.. بس ملا لقيت طريقتها الشامل دي.. رصفت نظر«.

نظر العم بعتاب.. ثم بدأ هذا احلوار.. بني تأنيب وعربة:

 »يا غشيم.. إزاي تتكلم يف حب مع واحدة معاك يف شغل.. من غري ما 

تكون متأكد أهنا حمرتمة وكويسة«.
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- »كن��ت فاه��م إن كلمه��ا وهزاره��ا ده طيبة، ومل��ا تدخ��ل يف ارتباط 

هتبطله.. لكن اكتشفت أن حتت السواهي دواهي«.

ا س��يبك منها خالص.. فيه من ده كتري.. ركز بقى عىل إنس��انة    »عموماً

كويسة.. وبطل ُعقد«.

- »مبقاش موجود يا عمي.. الواحد مش بيشوف إال الوحش بس«.

 »تبق��ى عبيط.. ملا أنت تقول ك��ده.. أمال أنا أقول إيه.. هو أنت مش 

فاكر حصيل إيه عىل إيدهم.. اليل شوفته إنت وال واحد يف املية منه.. لو 

كنت اتعقدت زيك كده.. مكنش زماين دلوقتي معايا فارس وعيل، الدنيا 

مليانة بنات ناس، بس أنت أنوي وخيل نيتك خري.. ربنا هيبعتهالك«.

- »ملا قولتيل عىل موضوع جوازك بعد ما سافرت.. أنا اتفاجئت بجد.. ما 

توقعتش أنك تعملها تاين«.

ا.. إزاي أوقف حيايت عىل غلطة.. ربنا قدرين أخرج منها واقف   »ال طبعاً

عىل رجيل.. إحنا بنتعلم من الغلط.. عشان نعرف إزاي نعيش صح.. مش 

عشان منوت باحليا«.

هنا، كانا قد وصل إىل امللك الصالح، بعد دقائق قضياها يف الطريق اهلادئ، 

اخل��ايل من مارة الصباح؛ وزحام املس��اء؛ وضجيج الس��يارات؛ ومش��ادات 

س��ائقيها، حيث كان العم يتأمل الش��وارع اخلالية، وسط أضواء القاهرة، 

، وهو يس��تمع لكلامت ابن ش��قيقه، قب��ل أن يقول  املبهج��ة الس��احرة ليلاً

األخري منهياًا احلديث حول »سهر«، ومعلناًا وصوهلام بإيقاف سيارته:
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- »ربن��ا يباركل��ك يف ف��ارس وعيل.. فخور ق��وي إنك س��ميت ابنك عىل 

ا لله عىل السلمة«. اسمي.. محداً

ضحك العم، ورد حماوالاً العودة لسياق احلديث:

 »الله يسلمك.. طيب مش هنشوف والدك بقى«.

رفع »فارس« صوته ضاحكاًا:

- » يف حياتك إن ش��اء الل��ه.. بس الله يكرمك بلش خت��يل احلاجة تفتح 

املوضوع ده«.

وافق��ه العم بإمياءة صاحبت ضحكته املميزة، ونزال من الس��يارة يف اجتاه 

ا عىل العشاء، وكالعادة فتحت  درج املنزل، صافحا األم، ثم جلس��وا مجيعاً

األخ��رية موضوع الزواج، فهي ال ترتك فرصة مت��ر، دون أن حترص نجلها 

ا، وهو ما قابل��ه »فارس« و»فؤاد«  بخان��ة الي��ك، يف هذا املوضوع حتديداً

بالتأكيد أهنام حتدثا حول األمر، وأن االبن انتوى، وترك عىل الله تيس��ري 

ا عادت الضحكة إىل  األم��ور، داعياً��ا أن يرزقه الزوجة الصاحلة، وأخ��رياً

، عقب فقداهنا األمل يف رؤية أحفادها،  وجه األم، بعدما اختفت طويلاً

حت��ى عاد إليه��ا من جديد.. ومل تعلم أن حلمها س��يتحقق برسعة فائقة، 

بعد طول انتظار!







)7(

 »أهديتها وردة.. 
أهدتني ضحكة بأزهار العالم«!
#ريكورد
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أما »زياد« فعاد إىل ش��قته، ومبرور نصف ساعة، نفض فيها غبار الرحلة 

عن نفس��ه، وبدل ملبس��ه، بدأ حلقة جديدة من مسلسل حب احلسناء، 

كان أول مشاهده يف الصالة، عندما شغل حاسبه الشخيص، وأخذ يستمع 

إىل أغني��ة »Lady«، للمغ��ي العبقري كيي روج��رز، وهو يلف يف دائرة 

كاملة، متخيلاً »س��ارة« بني يديه، خيطو معها يف رقصة حب ملتهبة، ظل 

يتحرك ويتاميل، إىل أن وقف أمام صورته الشهرية، التي تذكره كلام نظر 

إليه��ا، مبلمح حبيبته األوىل، وهي تضعها بني يديه، مبرور أيام قليلة عىل 

رشائه شقته، لذلك استمر يف ثباته، إىل أن مسح وجهه بيديه، كأنه يفيق 

من عاصفة الذكريات.

ا إىل غرفته، حماوالاً اهلروب من ش��بح أمريته، الذي طارده مبجرد  اجته رسيعاً

رؤيته للصورة، واس��تطاع الفرار بنجاح، حيث أمس��ك مذكرته، وقلمه، 

حماوالاً مقاومة احلب باحلب، ليكتب الكلامت التي دارت يف ذهنه بجلس��ة 

الس��لطان حس��ن، حينام رأى ضحكة »س��ارة« تداعبه، رغم النقاش املثري 

، ويتوه يف ابتسامتها املرسومة بالفضاء الشاسع،  الذي مل يتوقف، ليرد قليلاً

حتى أنوار القلعة، ويقول بينه وبني نفسه؛ بعدما أيقن أن ملحمها أصبحت 

متثل الكون يف عينيه، ذات العبارة التي يدوهنا يف مذكرته، اآلن:
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»للحياة ضحكة.. أراها عىل وجهك فقط«!

��ا، بعدما تذكر الرعش��ة التي اجتاحت  وجد نفس��ه يقلب الورقة رسيعاً

جس��ده، فور طرق أنامل »س��ارة« عىل يده، عىل وقع نداء »لو سمحت«، 

داخل القطار، ليكتب:

»كيف أصف ملسة يدك.. ونظرتك وحدها بالعامل وما فيه؟!«.

ط��وى املذك��رة هبدوء، ونظر إىل هاتفه، ليجد الس��اعة تق��رتب من الثانية 

ا، ويرقد يف رسيره، متمنياًا أن تكون احلس��ناء بطلة ألحلمه، وهي  صباحاً

األمنية التي ظل أس��بوعا ينتظر حتقيقها، كلام وضع رأس��ه عىل وس��ادته، 

ووجد ملحمها الفاتنة حتارصه، قبل نومه، وبعد أيام من األحلم واألمنيات، 

والبحث بش��وارع املعادي، والدخول يف معركة عمل هنا، ومشادة هناك، 

ا. جاء يوم اللقاء املنتظر، اجلمعة، ليحدث ما مل يتوقعه أبداً

يومها، أعاد »زياد« س��يناريو كل مجعة، وصل إىل املنصورة بعد الغروب 

بقلي��ل، وقف عىل كورني��ش النيل، كان عىل الرصيف اخل��ايل من القطار، 

حت��ى الثامن��ة إال الربع، تفقد ملمح املارة.. »س��ارة« مل ت��أت بعد، أخذ 

إياباً��ا، ووقف أعىل الدرج، يتابع حركة الركاب، ويرش��ق  جي��وب ذهاباًا و

نظرات��ه يف كل حدب وصوب، حتى باغته س��هم اخ��رتق قلبه دون رفق، 

رمته نظرة من العيون الزرقاء، حينام أخذت صاحبتهام يف صعود الس��لم، 

مصوبة العديد من الس��هام إىل الش��اب، الواقف بعين��ني ثابتتني، يرصدان 

احلس��ناء بل غفلة، حتى تلقت األعني عىل الرصيف، يف عناق دام لثواٍن.
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قال »زياد« بنربة متألها األشواق، وهو يشعر أن عينيها حتتضنه، بنظراهتا 

احلانية:

- »مساء السعادة يا سارة.. إيه أخبارك؟«.

ردت بل تردد، وبابتسامة رقيقة:

 »مساء اخلري.. كويسة احلمد لله«.

وقتها، دخل القطار إىل الرصيف، نظر إليها بحنني، وسأهلا:

- »أنِت حاجزة يف عربية كام«.

نظ��رت إلي��ه بثبات، وهي تض��ع يده��ا يف حقيبتها، وكأهن��ا حتفظ مكان 

التذكرة عن ظهر قلب، خرجت أناملها برسعة، ومعها حمفظتها الصغرية، 

ذات الغلف الش��فاف، تأملت التذكرة الواضحة باملحفظة؛ عرب احلاجز 

البلستييك اخلفيف، وقالت:

 »عربية 6«.

ووسط تقاتل الركاب عىل استقلل القطار، رفع »زياد« صوته:

- »طيب ياال.. عقبال ما نوصل تكون احلرب دي خلصت«.

ضحكت، وأومأت برأس��ها، ونظرهت��ا تواصل اس��تهداف عينيه بتحٍد، ال 

رجعة فيه، س��ارا عىل التوازي، مع القطار، حت��ى وصل لباب العربة، دعا 

ا بل  الله أال جيد راكباًا جيلس عىل الكريس املجاور ملقعدها، املحجوز سلفاً

ش��ك، وبالطبع لن هيديه الق��در الفرصة كل مرة، ليغيب هذا الراكب عن 
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القطار، مثلام حدث الرحلة الس��ابقة، يف يوم اجلمعة املكتظ بالعائدين إىل 

القاه��رة، ناهيك أنه جتاهل حجز مقع��د بالقطار، عىل اعتبار أنه لن جيلس 

ا، إال بجانب الفتاة، ولو تعذر ذلك، س��يلجأ إىل ملذه األخري، بالوقوف  أبداً

يف آخر العربة، والنظر إىل عيون احلسناء عرب نافذة الباب.

سبقته خطى »سارة« داخل العربة، تتبعها دون تباطؤ، أخذت تنظر أعىل 

ا وقفت بجانب كرس��يني  املقاعد، بحثاًا عن الرقم املدون بالتذكرة، وأخرياً

شاغرين، ودخلت إىل جوار النافذة، قائلة ل�»زياد« بثقة:

 »اتفضل«.

جلس بابتس��امة مألت وجهه، وأخفت القل��ق املميت بداخله، خوفاًا من 

أن يأيت الراكب، حاجز املقعد الذي جيلس عليه اآلن، لينتزعه من جانب 

ا،  احلس��ناء، ويقتل أش��واقه بل رمحة، وه��و القلق الذي ظ��ل ينتابه كثرياً

يف كل حمط��ة يدخلها القط��ار، رغم احلوار املمتع الذي مجعه باحلس��ناء، 

وحتدثا فيه عن عش��قهام للقراءة، وتبادال النقاش يف بعض الكتب، حيث 

أخذت »سارة« تتحدث بحرية كبرية، راسمة ابتسامة تتسع وال تنطفئ، 

خاصة مع حرص الش��اب عىل التزام احلدود، الت��ي وضعتها أمامه خلل 

لقائهام األخري، قبل أس��بوع، حتى وقعت مفاجأة مثرية، لتعيد جرأته، بل 

تضاعفها.

دخل القطار إىل حمطة طنطا، لريى »زياد« مئذنتي مسجد السيد البدوي، 

اللت��ني تبعث��ان يف داخله البهجة، كلام ش��اهدمها خلل عب��وره املحطة، 
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يف رحلت��ه العدي��دة بني القاه��رة واملنصورة، إال أن هبجت��ه مل متنع قلقه 

املتصاع��د، من وصول راك��ب إىل مقعده، واس��تئذانه يف النهوض، حتى 

جيلس عىل كرس��يه املحج��وز، واس��تمر القلق إىل أن خ��رج القطار من 

املحطة بعد ربع ساعة، ليدخل الكمرسي إىل العربة، وحتدث املفاجأة.

  

وض��ع »زياد« يده يف جيبه، مبجرد دخول الكمرسي للعربة؛ حتى خُيرج 

ا لراء تذك��رة، بينام مدت اجلالس��ة بج��واره يدها يف  النق��ود، اس��تعداداً

حقيبتها، وأمس��كت حمفظتها، ثم سحبت بأناملها التذكرة القابعة خلف 

احلاجز الش��فاف، وس��ط مراقبة صارمة من عينيه، وفجأة حتولت الورقة 

التي أمس��كتها للتو، إىل تذكرتني، ليظن الش��اب أن احلس��ناء استخدمت 

األخرى يف رحلة سابقة واحتفظت هبا، حتى حدث ما كّذب ظنه، وفتح 

أبواب الس��عادة أمامه عىل مصاريعها، عندما مدت يدها بواحدة منهام، 

وقالت: 

- »دي تذكرتك«.

مل يستوعب ما جيرى، نظر إىل أناملها التي اقرتبت منه، سحب التذكرة، 

وتأمله��ا لثواٍن؛ ثم نظر إىل األعىل، حيث رقم املقعد اجلالس عليه، ليجده 

��ا، قبل أن يرفع  ينطب��ق عىل ما حتويه الورقة، كاد يقفز من كرس��يه فرحاً

عينيه نحو حدقتيها الساحرتني، ويسأهلا بحامس العاشق املنترص:

 »أنِت كنت عامله حسايب؟«.
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ردت بابتسامة واسعة، وكلامت غري متوقعة:

- »عارفه إنك هتقف طول الطريق يف آخر العربية.. لو لقيت حد قاعد 

جنب��ي.. قلت أرحيك.. وأريح نفيس كامن من س��خافة الناس اليل بتقعد 

جنبي وختنقي أحياناًا«.

ا، ومَل ال؟ واحلس��ناء التي  مع كل كلمة، كانت عينا »زياد« تتس��ع انبهاراً

، متنحه إذن االقرتاب منها أكرث وأكرث، وتعلن ترحيبها  ظل حيلم هبا طويلاً

ضمناًيا مبرافقته رحلتها، بل تؤمن له كريس بجوارها، إهنا ختىش عليه من 

ا يف  ا مروعاً الش��قاء يف رحلة عش��قها، اآلن فقط أصبحت مش��اعره أمراً

نظر ذات العيون الزرقاء.. إهنا هتديه السعادة عىل طبق من ذهب، وتنهي 

ما بداخله من تردد وقلق داما طوال أس��ابيع، ليتيقن أن أشواقه وأحلمه 

وأمنياته، لن تذهب ُسدى.. إهنا بالفعل ضحكة احلياة، التي ال ترتسم إال 

عىل ملحمها امللئكية فقط.

وأمام إعصار املش��اعر الذي جيتاحه، دون سابق إنذار، عجز عن التعبري 

عام بداخله من سعادة فريدة من نوعها، بعدما شعر أن دقات قلبه تتحول 

إىل ضحكات، اعتلت وجه��ه أيضا، قبل أن يرفع صوته الذي كاد يرقص 

ا: فرحاً

 »أمج��ل مفاج��أة يف حيايت.. وأمج��ل يوم يف عمري.. س��ارة أنت خملوقة 

مجيلة قوي«.

ضحكت احلس��ناء، واجتمعت أعينهام يف عناق أبدي، حيث ظل الشاب 
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ا أن أجفاهنا حتتضنه بقوة، حتى أفاقا من نظرة  مسلطاًا نظرته بثبات، شاعراً

احل��ب، عىل صوت الكمرسي، ليمد يده إىل اجلالس��ة بجواره، ويس��حب 

التذك��رة من أنامله��ا بثقة، ويضمه��ا إىل الورقة األخرى يف ي��ده، قبل أن 

يقدمهام إىل املحص��ل، الذي اعتمدمها بجرة قل��م، وأعادمها إليه، ومىض 

نح��و باقي الركاب، ليكون أول ش��اهد عىل قصة احلب، التي بدأت اآلن 

فقط، يف القطار.

إرصار »زياد« عىل رده للحس��ناء،  وبعد ش��د وجذب عىل مثن التذكرة، و

ورف��ض بات م��ن جانبها، توصل إىل اتف��اق ضمن هلام اللق��اء يف اجلمعة 

املقبلة، بأن يتوىل الشاب حجز تذكريت رحلتهام القادمة، وهو ما أمن له 

طلب احلصول عىل هاتفها، حتى يتمكنا من التواصل قبل السفر، وحدث 

، عندما تبادال األرقام وسط ابتسامات خجولة احتلت وجه »سارة«،  فعلاً

ا نظرهتا العابثة، التي عاقبته هبا عىل جرأته األسبوع املايض. تناقض متاماً

مل يس��أل نفس��ه، عن رس ه��ذا التقلب املفاج��ئ، والط��رق املمهدة التي 

تفتح أمامه، بعد أن كانت ملغمة! ووس��ط الس��عادة الغامرة التي انتابت 

العاش��ق، بعدما وجد كل املعطي��ات تصب يف صالح قلبه، وما حيويه من 

مش��اعر ملتهبة جتاه احلس��ناء، مد يده إىل التذكرة الت��ي وضعها يف جيب 

ا إىل اجلالس��ة بجواره، وس��أهلا بضحكة  س��رتته، وأخرجها برسعة، ناظراً

أضاءت وجهه:

 »عندي طلب.. ممكن؟«.
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أومأت »س��ارة« برأسها، وعىل ملحمها ابتسامة ساحرة، ويف عينيها بريق 

كاد ُيذه��ب عق��ل اجلالس بجوارها، ال��ذي قال بعد إش��ارة القبول، بنربة 

حارصهتا مشاعره الدافئة، وهو ميد تذكرته إليها:

 »أول ي��وم قابلتك.. ش��وفت املركب الورق بني إيدييك.. حس��يت إن 

قلبي بينخطف.. ممكن ختطفيه تاين؟«.

تفهمت احلس��ناء الطلب راس��مة ضحكة عىل وجهها، والتقطت التذكرة 

م��ن يده بأناملها الرقيقة، وبدأت يف طيها، ومبرور ثواٍن، كانت تنظر إىل 

اجلالس بجوارها يف ثبات، مادة يدها مبا صنعته للتو، قائلة برقة:

- »آدي املركب.. سلمة قلبك«.

وج��د »زي��اد« أن كل ما جيرى يس��مح جلرأته بالعودة، وأنه من الس��هل 

التقدم خطوة أخرى يف رحلة عش��قه؛ دون خش��ية، وه��ذا ما دفعه للرد، 

بثقة:

 »تسلم إيدك.. أنا رايض إن قلبي ينخطف.. املهم يبقى معاِك«.

وبعلمات دهش��ة احتل��ت ملحمها، مصحوبة بابتس��امة ش��قية، رفعت 

ا: صوهتا رسيعاً

- »ما انصحكش.. خاف عليه«.

رد كاملتحفز لكسب أرض جديدة:

 »هخاف عىل قلبي إزاي وأنِت جواه؟!«.
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فجأة عاد العبث إىل وجه الفتاة، قالت بنربة غاضبة:

- »لو رجعت تاين تتكلم بالطريقة دي.. بجد هزعل«.

وبق��در الصدمة التي عادت ترضب أرجاءه، مل ُيع��ر باالاً حلديثها، ونظر 

ا يده إىل ستارة النافذة، املجاورة هلا،  إىل عينيها بثبات، ثم متايل هبدوء، ماداً

أزاحها برفق، وبعد نظرة متفحصة قال:

 »إممممم.. وصلنا بنها.. هي الزم تقلب بزعل ملا ندخل املحطة دي«.

ع��ادت ضحكتها عىل مضض، مس��توعبة م��ا يريد الش��اب تذكريها به؛ 

تعنتها يف الرحلة املاضية، ورفعت صوهتا مبرح، قائلة:

- »اعمل نفس��ك م��ن بنها بقى.. بقول��ك هزعل لو اتكلم��ت تاين كده.. 

متغريش املوضوع«.

: وبضحكة اتسعت من جديد، استمر يف جتاهل عتاهبا، قائلاً

 »بتوع بنها مظلومني والله.. تقدري تقولييل كده تفس��ري واحد للجملة 

دي.. أهي طلعت والس��لم.. والكل بقى يقوهلا.. زي كلم كتري قوي.. 

بنقوله ومش عارفني معناه«.

ردت بتعقل، وكأهنا تعلن بدء نقاش جاد:

- »تصدق.. عمري ما دّورت عىل معىن الكلم ده«.

إعادة املياه إىل جمارهيا، استأنف حديثه  علم أنه نجح يف جتاوز غضبها، و

بنربة احلكيم:
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 »ع��ادي يعي.. الناس بقت بتكرر أي حاجة تس��معها.. كلم غريب 

ا يف برام��ج، عادي.. إفيهات أفلم هابطة، ش��غال.. عزيزيت نحن يف  جداً

زمن فرتكة فرتكة.. كربي دماغك«.

امتد حوارمها اهلادف إىل أبواب القاهرة، حتدثا عن االنحدار الثقايف الذي 

يش��هده املجتمع، ضاربني العديد من األمثلة، ومتناقشني حول األسباب، 

حتى جذب »زياد« احلدي��ث مبهارة نحو احلب، باعتبار أنه أصبح عملة 

نادرة يف هذا الزمان، قبل أن يباغتها، ويسأهلا بعينني ثابتتني:

 »مرتبطة«؟

ردت بثقة:

- »االرتب��اط عن��دي يع��ي خطوب��ة وج��واز.. وده مش بفك��ر فيه قبل 

التخرج«.

 »خلص هانت.. كلها شهر ونتيجتك هتطلع«.

- »ادعييل بقى.. أنا نيلت الدنيا يف االمتحانات خالص«.

 »ناجحة بإذن الله«.

كان القط��ار قد أهنى انتظاره املعتاد قبل دخول املحطة، ووصل الرصيف 

ا، ليبدأ الركاب معركة النزول املشهورة، بينام ظل الشاب واحلسناء  رسيعاً

يف مقعدهي��ام حتى انتهى الزحام، ونزال لتتوازى خطامها، وعىل وجهيهام 

ابتسامة رضا باللقاء، الذي كان بداية لتواصل دام عىل مدار أيام وأيام.
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خرج��ا من املحطة، لتقرر احلس��ناء ركوب املرتو م��رة أخرى، مبرافقته، 

ويس��ريان نحو ش��باك التذاكر، ثم بواب��ات العب��ور، وتتعانق أصواهتام 

يف ح��وار مث��ري، أكدت فيه أهن��ا ال تطيق رك��وب املرتو، وأن م��ا دفعها 

الس��تقلله املرة املاضي��ة، هو الذه��اب إىل جدهتا، التي تس��كن بجوار 

رضيح س��عد زغلول، وهو ذات الس��بب الذي تنزل من أجله اآلن؛ عىل 

السلم الكهربايئ، وبجوارها العاشق املتيم.

ولس��وء احلظ، كان القطار يدخل املحطة، لتستأذنه يف السري نحو عربة 

الس��يدات، ويتصافحان باليد ألول مرة، وتعود الرعش��ة الجتياح جسده 

من جديد، ليقاومه��ا بخطوات مرسعة وراءها، حتى وصلت إىل غايتها، 

ليستقل العربة التي تسبقها، ويستمر حتى حمطة سعد زغلول، يف متابعتها 

من النافذة الصغرية، الواقعة بني العربتني، قبل أن ينزل يف س��عد زغلول، 

لريكض نحو عربته��ا، ويودعان بعضهام باليد عن ُبعد، عىل وعد باتصال 

وشيك؛ اتفقا عىل أن جتريه فور وصوهلا منزل جدهتا.

ق��ىض دقائق يف املحط��ة، حتى وص��ل املرتو الت��ايل، ومبجرد اس��تقلله، 

ارتفع رنني اهلاتف، ظن أهنا مكاملة احلس��ناء، ليخرجه من جيبه بشغف، 

ا،  وخييب ظنه، إن��ه صديقه »فارس«، رد ليفاجأ ب��ه يطلب إغاثته رسيعاً

بعد انقلب س��يارته يف شارع صلح سامل، أمام حديقة األزهر، وبرفقته 

عمه »فؤاد«؛ الذي طلب توصيله إىل املطار الستقبال أحد أصدقائه، قبل 

أن يتلقى إصابة بالغة، يف رأسه.
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وه��و م��ا رد عليه »زياد« بأنه س��يكون يف مكان احل��ادث خلل دقائق، 

ا ع��ىل الدرج نحو اخلارج، واس��تقل  وبالفع��ل نزل حمطة الس��يدة راكضاً

تاك��يس أوص��اه باجلن��ون يف القيادة؛ إلس��عاف مصاب يف حال��ة خطرة، 

وبع��د دقيقتني تلقى االتصال املنتظر، ليس��مع صوت احلس��ناء ألول مرة 

يف اهلات��ف، وخيف��ق قلبه بش��دة، ط��وال ثلث دقائ��ق، أخفى فيه��ا النبأ 

ال��ذي س��معه للتو، حتى ال يعكر صف��و املكاملة األوىل، الت��ي اتفقا فيها 

ا، عندما تعود »س��ارة« إىل منزهلا، قبل أن ينهيا حديثهام  عىل احلديث غداً

بالشهادتني، ألول مرة.

ووس��ط الزحام الش��ديد؛ الذي ب��دأت دائرته يف االتس��اع، مبجرد عبور 

كوبري الس��يدة عائش��ة؛ بعدما توقف شارع صلح س��امل إثر احلادث، 

اقتنص الش��اب وقوف رجل يس��تقل دراجة بخارية بجواره، وس��أله عرب 

نافذة التاكيس عن اس��تعداده للس��ري يف الطريق املعاكس، لتوصيله نحو 

الس��يارة املنكوبة، الت��ي كان يقودها صديقه، وح��دث بالفعل، إذ وافق 

الرجل دون تردد، كعادة املرصيني يف الشدائد.

ا، ووجد وجهه ين��زف بل توقف، بينام  وصل »زي��اد« إىل صديقه رسيعاً

متتلئ ملبس العم »فؤاد« بالدماء، إال أن احلادث كانت له أبعاد أخرى، 

عرفها الش��اب مبجرد وصول��ه، حيث نتج يف األصل ع��ن حماولة »فارس« 

مف��اداة فتاة تعرب مع أرسهتا الطريق الرسيع أمام احلديقة؛ املرتوك دون 

سلم أو نفق للمشاة، حيث عرب أفراد األرسة ساملني عدا هي، بعدما ترددت 

أكرث من مرة يف خطاها وراءهم، وكانت النتيجة وقوفها دون حركة أمام 
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السيارة، وكأن ش��للاً مفاجئاًا قد دامهها، عىل ُبعد عرة أمتار من السيارة، 

ا، ليصطدم باحلواجز اخلرس��انية،  ما اضطر س��ائقها إىل االنحراف يس��اراً

ا عىل عقب، مع رسعتها الفائقة حلظة االرتطام. وتنقلب العربة رأساً

كان املش��هد كارثياً��ا، خاصة أن الفت��اة مل خترج س��املة، بعدما انعطفت 

ا، صادمة بجانبها األمين قدميها، قب��ل أن ترتطم باحلاجز،  الس��يارة رسيعاً

بين��ام س��اد التوتر ملم��ح والدها الذي يعلم أن الس��ائق ال ذن��ب له، أما 

والدهتا فجلست عىل الرصيف، حتتضن نجلتها، التي تغرق يف الدم، وسط 

ا، خاصة  بكاء ونحيب، ساد املنطقة اهلادئة مع دقات الثانية عرة صباحاً

بعدما انرصف العديد ممن تابعوا املش��هد، واكتفى العابرون بإلقاء نظرة 

فضولية من داخل سياراهتم عىل مصايب احلادث.

وصلت سيارة إسعاف بعد نصف ساعة من قدوم »زياد«، وبعدها بدقائق 

سيارة أخرى، أخذ املسعفون يف فحص اجلرحى، وتقدير حجم إصاباهتم، 

ا، إذ أصيبت بك��رس يف القدمني، أما »فؤاد«  وكان��ت الفتاة أكرثهم رضراً

ا قطعياًا بالرأس، بينام جاء جرح ابن شقيقه يف الوجه،  فكان نصيبه جرحاً

ا إىل مستش��فى قرص العيي، وحتاك رأس العم بعر غرز  ليتم نقلهم مجيعاً

طبية، ووجه »فارس« بس��بع أخرى، بينام بقي صديقه يف موقع احلادث، 

حتى وصل ونش؛ محل السيارة املحطمة إىل امللك الصالح، بعدما أقر والد 

الفتاة يف حمرض حرره رجال النجدة، الذين وصلوا قبل اإلسعاف بدقائق، 

بأن ما حدث كان بسبب خطأ ابنته، وليس السائق.
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وبعد س��اعة ونصف، كان »زياد« قد أنجز مهمته، ووصل إىل املستشفى 

ليج��د »فارس« وعم��ه، ملثمني باللصقات واللفافات الطبية، يتناقش��ان 

مع األطباء ووالد املصابة بإرصار، حول نقلها إىل أكرب مستش��فى خاص 

بالقاه��رة، خاصة بعدما كش��ف األطباء عن احتياجه��ا لرتكيب رشحية 

يف إحدى القدمني، وقد كان، حيث محلتها عربة إس��عاف إىل مستش��فى 

باملع��ادي، لتجرى العملية يف أقل من س��اعتني، بعد أن س��اعد الش��اب يف 

محله��ا إىل الرتويل، لريى ملحمه��ا عن قرب للم��رة األوىل، ويعلم فداحة 

اجلرم الذي ارتكبه يف حق اجلامل.

م��دة العملية، كان��ت كافية لتعارف الش��اب وعمه ع��ىل أرسة الفتاة، أو 

»ريم«، علام أن والدها يعمل حماسباًا يف وزارة الزراعة، ووالدهتا مدرسة 

لغة إنجليزي��ة، وأهنا خترجت يف كلية االقتصاد والعلوم السياس��ية، قبل 

عامني، بينام شقيقها الوحيد مازال يدرس يف املرحلة اإلعدادية، ثم أخذوا 

حيمدون الله عىل لطفه، ليبدأ العم »فؤاد« صداقة مع الوالد، حتولت فيام 

بعد إىل علقة وطيدة.

  

بعد يوم ميلء باألحداث واحلوادث، عاد »زياد« إىل ش��قته، يف اخلامس��ة 

ا، اس��تبعد فكرة النوم، حتى لو لس��اعتني، جلس حتى الس��ابعة يف  صباحاً

ا هنا وهناك، يضع عينه عىل الش��ارع، ويرسح يف ملكوت  رشفت��ه، ناظراً

العشق، تارة، ويسلطها عىل العقار املقابل له، تارة أخرى، ومع كل تبدل 
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يطرأ عىل نظرت��ه، كان ذهنه يرد يف فكرة جديدة، أمهها عىل اإلطلق؛ 

تفكريه يف تفاصيل لقائه باحلسناء، ومبنطقية وصلت إىل املنتهى، إذ خرج 

ا ألوالده. بقناعة، أن »سارة« تصلح أماً

تل��ك القناعة مل تأت من فراغ، فكل الش��واهد كانت تقول إن احلس��ناء 

أنثى مثالية لكل يشء، ثقافتها، ش��خصيتها، مجاهلا، واألهم من كل ذلك، 

أهنا تقول الكثري بعينيها، ومواقفها املفاجئة، حتى لو أوقفته عند حدوده، 

فهذا ال خيفي أهنا تبادله نفس الش��عور، والدليل م��ا حدث بالقطار، قبل 

ا هي تريده بل أدىن شك، وما عليه اآلن سوى انتظار التعيني،  ساعات، إذاً

حت��ى حيس��م أمر خطوبته��ا، خاصة أنه تبقى ش��هور قليل��ة عىل صدور 

القرار، ومَل ال، و»س��ارة« ستتخرج بعد ش��هر واحد، أما األربعة شهور 

الفارقة بني خترجها وتعيينه، فستكون فرصة جيدة للتقارب أكرث وأكرث، 

حتى لو استمر سياق علقتهام طواهلا، هو الصداقة.

هذا ما فكر فيه عندما حدق بعينيه عىل الش��ارع، قبل أن تنقلب أفكاره 

ا عىل عقب، مبجرد أن وقع نظره عىل العقار املقابل، رأى صورة »أمرية«  رأساً

فجأة، وهي تقف يف رشفة منزهلا باملنصورة، طوال س��نوات وسنوات، بل 

وختيلها تبتس��م له ع��ن ُبعد، مثلام تعّود أكرث من عق��د كامل، يف كل مرة 

يطل فيها من رشفته، وجيدها أمامه عىل اجلهة املقابلة، ورسعان ما فرضت 

املشاهد املخبأة بالذاكرة نفسها عىل عني الشاب، قبل أن تلمع منذرة مبيلد 

ا، هارباًا من رشيط الذكريات. دمعة بني أجفانه، ليغمضها رسيعاً
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لكنه فش��ل يف اهلرب هذه املرة، دفعه فضوله إىل اإلمس��اك هباتفه، وفتح 

»فيس بوك«، ليفاجأ برس��ائل عديدة واردة من حبه األول، جعلت عقله 

يفقد االتزان، كان من بينها:

- »أنا مش متصورة حيايت من غريك..

رد عيّل..

هتفضل متجاهلي حلد إمتى..

مش عارفة احيك ملني عىل إلىل جوايا..

كنت أنت داميا اليل بتسمعي..

عمر ما حد عرف حاجة عي غريك..

طيب نتكلم زي األصحاب حتى..

أنا حمتاجالك«.

قرأ رسائلها بحزن، وكأنه يذبح القتيل، ثم يبيك يف جنازته، ورغم ذلك مل 

يفك��ر يف كتابة كلمة واحدة، اكتفى باالنتقال إىل صفحتها الش��خصية، 

ليق��رأ كلامهتا األخ��رية، ويفاجأ بأهنا تصب يف نفس الس��ياق، الذي كان 

يفكر فيه قبل قليل، لكن جتاه »سارة«، وجد:

ا«. »الصداقة.. أنقى أنواع احلب.. وأطوهلا عمراً

��ا، رغم أنه ال  ا أن »أمرية« حتتاجه بش��دة، حتى لو كان صديقاً عل��م جي��داً
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ا يف أن حتّول احل��ب إىل صداقة، يعد من قبيل املس��تحيلت،  يش��كك أب��داً

ا عىل جتاهل كلامهتا، متمسكاًا  لذلك انسحب من صفحتها يف هدوء، ُمرصاً

بقناع��ة واحدة، تص��ب يف أن احلل األمثل، هو مواصل��ة الصمت حتى ال 

يفرض الكلم نفس��ه من جديد، ويضع نفسه يف حرج، فهو اآلن ال يريد 

إال احلسناء، وعودة »أمرية« بأي شكل إىل حياته، ستؤدي لزيادة تعلقها به 

دون أمل؛ وهو ما ال تس��مح به أحكام عرهتام الطويلة، كل ذلك دفعه 

إىل اتباع سياسة وجع ساعة.. وال كل ساعة، ليفعل ما هو أشد محاقة.

ع��اد إىل صفحت��ه الش��خصية، وفك��ر يف أن الكتابة عن أش��واقه للحياة 

اجلدي��دة، س��وف جتعل »أمرية« تقتن��ع بأنه خرج من حياهت��ا، ويا حبذا 

ا إىل  إذا حت��دث عن احل��ب، الذي يطرق أبواب قلبه، إال أن��ه انتهى مؤخراً

اختي��ار كلامت أكرث رمحة، تصل هبا رس��الته فق��ط، وتصف ما بداخله، 

دون جتريح أو تعذيب، وكتب:

ا أن هزميت��ه مبعركتها.. س��تقوده للن��رص يف باقي معارك  »ومل تتوق��ع أب��داً

احلياة!«.

��ا، لينهي جلس��ته يف الرفة،  هن��ا، أعلنت س��اعة اهلاتف الس��ابعة صباحاً

ويدخ��ل إىل غرفت��ه ململاً ذكرياته، قب��ل أن يبدأ يف اختيار ما س��ريتديه، 

ويقل��ب بني رابطات العنق، ويقىض نصف س��اعة يف االس��تعداد للنزول، 

ا  ا وطأت قدماه حمطة السيدة، لريكب املرتو يف اجتاه املعادي، منتظراً ورسيعاً

ا. مكاملة احلسناء، ولسان حاله يقول: بالتأكيد سيكون هذا اليوم خمتلفاً
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أخذ جيوب شوارع املعادي بعينيه، حتى وصل إىل كورنيش النيل، لريتفع 

رن��ني اهلاتف، وينظر لشاش��ته برسعة، إنه »ف��ارس«، ليخيب ظنه للمرة 

الثانية.. ليس��ت »س��ارة«، رد عىل صديقه واطأمن عىل صحته، وعلم أنه 

أعاد العم إىل ش��قته بامللك الصالح، ويف طريق عودته ملستشفى املعادي، 

حتى يطمن عىل »ريم«، ونتائج العملية اجلراحية التي أجريت هلا، بينام 

طالبه الصديق بأن يبلغ إدارة املوارد البرية مبنحه إجازة ثلثة أيام، بعد 

احلادث الذي تعرض له، وقد كان.

  

يف طريقه إىل املستش��فى، طالب »فارس« سائق التاكيس، الذي يستقله، 

ب��أن يق��ف أمام حمل للزه��ور؛ ورغم أهن��ا كانت امل��رة األوىل يف حياته، 

ا ليكمل  التي ُيقدم فيها عىل رشاء الورود، اختار أمجل س��لة، وعاد مرسعاً

طريق��ه، ومبرور ع��ر دقائق، كان يق��ف أمام رسير »ري��م«، ليتأمل 

ملحمه��ا التي هدأت قليلاً من تورم الكدمات؛ حيث تبقت آثارها فقط، 

لكنه��ا مل متنع اس��تمرار مج��ال الفتاة يف فرض نفس��ه، وبع��د مصافحات 

لوالدهي��ا وش��قيقها الصغري، ال��ذي التقط س��لة األزهار بش��غف، جلس 

الشاب إىل جانب رسير املصابة، يستفرس عن صحتها، ويعيد اعتذاراته 

ع��ام جرى، وهو ما قابله الوالد، بالتأكيد أن��ه لن ينىس ما فعله من أجل 

ابنته، بعدما كاد يفتدهيا بنفسه، عندما اختار االرتطام باحلاجز، لينقذها 

من املوت أسفل عجلت سيارته.
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ومل مت��ر دقائق، حتى فتحت »ريم« عينيها عىل األزهار، لرتى الش��اب؛ 

ال��ذي مل تلتق��ط إال اس��مه؛ طوال ليل��ة أم��س، ليكمل والده��ا املهمة، 

ويعرفه��ام إىل بعضه��ام من جدي��د، وتبدأ أول ابتس��امة جتم��ع الوجهني 

األمحرين، بفعل آثار الكدمات، حتى رفعت األم صوهتا، قائلة:

- »شوفتي الورد.. حلو قوي«.

حاولت »ريم« حتريك شفتيها، وبصعوبة قالت:

ا يا أستاذ فارس«.  »شكراً

وبنظرة واسعة، رد متأنياًا:

- »الله يسلمك.. طمنينا عليِك.. بقيتي أحسن؟«.

أومأت برأسها، وقالت:

 »احلمد لله.. بس هقعد كتري متجبسة«.

- »كويس إهنا جت عىل قد كده.. مسألة وقت وهتبقي كويسة«.

ومل ين��ه »فارس« كلامت��ه، حتى وجد والد الفتاة يس��أله عن صحة عمه 

»ف��ؤاد«، ليطمئنه عليه، ويس��تعيدان تفاصيل ما ج��رى باألمس، ناقمني 

عىل تأخر النجدة واإلسعاف، حتى دخلت امرأة برفقة طفلني إىل الغرفة، 

مستفرسة عن صحة الفتاة، ليعلم الشاب أهنا خالتها، ويستأذن يف الرحيل، 

ا الراقدة عىل الرسير؛ عن ُبعد. ا يده مصافحاً رافعاً
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ومب��رور دقيقتني، كان »فارس« خيرج من املستش��فى، يفكر يف ابتس��امة 

الفت��اة الرقيقة، الطفولية دون اصطناع، التي زينت ملحمها اهلادئة؛ عندما 

ا صورة عينيها السوداوين الكحيلتني، بربيقهام  رأت سلة الورد، مس��رتجعاً

اللمع، ووجهها الدائري األبيض، إهنا فاتن محامة القرن احلادي والعرين، 

مجيلة حتى وهي ترقد يف أس��وأ حاالهتا، وحول قدميها جبس يكفي لس��د 

ا، لعن الله الس��يارات! ا كبرياً ا ارتكب جرماً نافذة كبرية، إنه حقاً

أفاق م��ن هلوس احل��ب األوىل، عىل صوت عقله ينهي��ه عن الترسع يف 

الوق��وع باحل��ب، ويأم��ره بالتعلم م��ن أخطائ��ه، والثبات أمام مش��اعره 

املفاجئ��ة العاصفة، اجلديدة عىل قلب��ه، فهو مل ير الكون يف ملمح أنثى، 

��ا عىل عقب بني ليلة وضحاها، وتعزف  قبل هذا اليوم، لينقلب حاله رأساً

أوت��ار قلبه من جديد، رغ��م دخوهلا يف إرضاب مفت��وح، منذ زمن بعيد؛ 

لكن القدر شاء أن تكون أوىل معزوفاته.. هي »ريم«!

ا لتاكيس،  ومل مت��ض ث��واٍن، قضاها الش��اب عىل باب املستش��فى انتظ��اراً

حت��ى فوجئ بص��وت يناديه، نظ��ر خلفه ليج��د والد الفتاة، س��ار نحوه 

بخطى واس��عة، قبل أن يطالبه األخري باالنتظار ع��ر دقائق، حتى يأيت 

ش��قيقه، ليأخ��ذاه إىل املل��ك الصالح يف طريقهام لوس��ط البل��د، وهو ما 

وجده »فارس« فرصة للتقرب من الوالد، الذي ظهر خلقه اجلم وشهامته 

املتأصل��ة، من��ذ الدقائق األوىل حلادث صلح س��امل، عندم��ا ركض نحو 

الس��يارة؛ يك يساعده وعمه عىل اخلروج منها، تاركاًا ابنته بني يد والدهتا، 

وحوهلام بركة من الدماء.
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ق��ال والد الفتاة للش��اب، إنه مضط��ر للذهاب إىل س��وق التوفيقية لراء 

بعض قطع غيار سيارته، املعطلة منذ أسبوع، بعد حادث أقل رضاوة، وقع 

بالقرب من منزله يف منطقة كوبري القبة، حيث تقيم أرسته، التي تعيش 

ه��ذه األيام أصعب فرتات حياهتا، بعد رس��وب »ري��م« يف اختبار وزارة 

إجادهتا اإلنجليزية والفرنس��ية  اخلارجية، رغم خترجها بتقدير امتياز، و

واإليطالي��ة، وكان��ت الطام��ة الك��ربى عندم��ا أراد األب أن خيرجها من 

حزهنا، بفسحة طويلة يف حديقة األزهر؛ التي تعشقها منذ الصغر، ليأيت 

احلادث وميحو ما تبقى داخلها من حتمل ومتاس��ك، وتقيض الساعات التي 

تلت إفاقتها باملستشفى، يف بكاء شديد.

وصل عم »ريم« خلل دقائق، منادياًا عىل شقيقه الواقف أمام املستشفى، 

ركب ومرافقه الس��يارة، ليتعرف الش��اب إليه، وليتناقشا يف بعض األمور 

اخلاص��ة بركة االتصاالت، خاص��ة أن العم عمل لف��رتة طويلة يف ذات 

املج��ال، قب��ل أن يس��افر إىل اخللي��ج، ومن النق��اش، أكتش��ف »فارس« 

ا، حتى وصلت الس��يارة إىل امللك  أن الرج��ل ال خيتلف عن ش��قيقه كث��رياً

الصالح، ليودعه مستقلها مبحبة، ويسري نحو شقته، ولسان حاله يقول: 

ا عائلة حمرتمة! إهنا حقاً

  

قبل وصوله إىل الش��قة، تلقى الشاب اتصاالاً من صديقه »زياد«، محل نبأ 

يف غاية األمهية، ونقله األخري بنربة صوت متلؤها الفرحة، قال:
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، تعيينا أول الشهر  - »عندي ليك مفاجأة.. جملس اإلدارة قرر دلوقتي حاالاً

اجلاي.. مع بداية السنة املالية اجلديدة.. ألف مربوك يا سيدي«.

رد بعد ضحكة سمع صوهتا املارة يف الشارع:

 »بج��د والل��ه.. مربوك علينا كلنا.. واضح كده إن احلادثة وش��ها حلو 

عيّل«.

ضحك صديقه، وقال:

- »طي��ب اجتدع��ن بق��ى واعم��ل حادث��ة تاني��ة.. عش��ان نباركلك عىل 

اجلواز«.

وبنربة أخفت الكثري مما يفكر به، رد:

 »ما تقلقش.. واضح إن وشها حلو يف حاجات كتري«.

التق��ط »زي��اد« ما حيمله صوت صديقه من س��عادة، وق��ال بعد ضحكة 

طويلة:

- »شكلك وقعت يا فارس.. رايح جاي عىل املستشفى.. وشوية هرتوحلها 

شايل ورد.. عارف أنا جو األفلم القدمية ده«.

تضاعفت قهقهات العائد من املستشفى، حاول اهلروب مما أراد االعرتاف 

به؛ رشاء الورد بالفعل، وقال:

 »أفلم قدمية يا جاهل.. روح ش��وف ش��غلك.. ش��كلك هترتفد قبل ما 

تتعني«.
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، ثم نظر »زياد«  ضحك الصديقان، وأغلقا اخلط عىل وعد باحلديث ليلاً

إىل هاتفه، وكأنه يس��تجديه بالنطق معلناًا ورود مكاملة احلسناء، نظر إىل 

ا، ألقى اجلهاز بيأس، وواصل  ساعته ليجدها تقرتب من الثانية عرة ظهراً

العمل بفرحة عارم��ة، رضبت أرجاءه؛ مبجرد علمه بقرار جملس اإلدارة، 

ا دام س��نوات طويلة، ووس��ط كل ه��ذا، أخذ يفكر  ال��ذي ينهي انتظاراً

يف أرسار م��ا ح��دث؛ بداية من إهنائ��ه علقته بحبه األول قبل ش��هر، ثم 

ا تقديم موعد تعيينه، ليتزامن مع خترج  وقوع »سارة« يف طريقه، وأخرياً

ا  األخرية، الش��هر القادم، تلك املعطيات جعلته يصل إىل قناعة زادته شغفاً

وشوقاًا للحسناء، إهنا إرادة القدر التي جاءت يف الوقت املناسب؛ لتصحح 

مسار حياته!

ا لتل��ك اإلرادة القدرية، اختذ »زي��اد« ق��راره املفاجئ، ليرضب  وتنفي��ذاً

بكل يشء عرض احلائط، ويقرر االعرتاف بحبه أمام احلس��ناء؛ يف أقرب 

فرص��ة، خاصة أنه مل يتبق كثري من الوق��ت أمامه، فاآلن أصبح عىل ُبعد 

ا للتقرب من حبه اجلديد،  أس��ابيع من التعيني، وهو الوقت املناس��ب جداً

ومعرفته��ا عن كثب، ال س��يام مع إهنائه علقته ب�»أم��رية«، وعدم رغبته 

 ، يف اس��تمرار حماوالهتا للعودة إليه؛ عىل أمل زواجهام، الذي سيتبدد حتاماً

عندم��ا يباغتها بنبأ خطوبته، أو مبعىن أصح؛ تغيري حالته االجتامعية عىل 

»فيس بوك« من أعزب إىل خاطب.
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يف املل��ك الصال��ح، كان »فارس« قد وص��ل إىل القناعة ذاهت��ا، إهنا إرادة 

الق��در، الت��ي ألقت بفات��ن محامة األلفي��ة اجلديدة، أمام س��يارته، ليتغري 

جمرى حياته، ويس��ري قلبه يف طريق كان من املستحيل أن يسلكه إنسان 

ا هبذه الصفة، التي رآها محيدة لس��نوات، طاملا  معق��د، مثلام تباه��ى كثرياً

تتعل��ق باجلن��س اآلخر، ويف غضون دقائق من التفك��ري، كان هو اآلخر 

قد أصدر قراره، بالعودة صباح الغد إىل املستشفى، ودخول غرفة »ريم« 

مرة أخرى، حاملاً الورود!

ا  ، حامداً وما زاد الش��اب محاس��ة لقاء عمه، الذي بدأ يف التحس��ن قليلاً

ا؛  الل��ه عىل انتهاء احلادث البش��ع هبذا اللطف، بعدم��ا كاد ميوت تومهاً

عندما رأى الدماء جتري عىل ملبسه بغزارة، إال أن األمر مل يتعد بضع 

غ��رز، حيكت يف رأس��ه، لتك��ون علمة عىل عمر جدي��د ُكتب له.. 

وفور علمه بنبأ تعيني ابن ش��قيقه، أخذ هينئه بسعادة بالغة، عىل صدى 

زغرودة انطلقت من والدته، قبل أن يعود العم إىل سرية احلادث، ويبدأ 

ا  يف ذك��ر تفاصي��ل املواقف التي كش��فت أخلق والد الفت��اة، مكرراً

ا  اجلملة التي قاهلا الش��اب يف قرارة نفس��ه قبل صعوده للش��قة؛ إهنا حقاً

عائلة حمرتمة!

  

داخل مكتبه بالركة، جلس »زياد« ينجز عمله بتفاٍن، ولو انعدم لبعض 

دقائق، رشد خلهلا ذهنه نحو ملمح »س��ارة«، وشخصيتها املتميزة، التي 
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تؤهلها بل تردد ألن ُتصبح نصفه الثاين، لتقيض العمر بجانبه، يتقاس��امن 

العشق حتت سقف واحد، وبعد ساعتني قضامها بني تركيز ورشود، ارتفع 

صوت رنني اهلاتف، وتس��ارعت معه دقات قلب العاشق؛ املشتاق لسامع 

املوس��يقى التي خترج من حنجرة احلس��ناء، بينام يده تلتقط اهلاتف، لريد 

ا: متلهفاً

- »أوالاً محد الله عىل السلمة.. ثانياًا اعريف إن وشك حلو عيّل قوي«.

وبعد ضحكة سبقت كلامهتا، سألت:

 »مساء اخلري.. الله يسلمك.. إيه بقى فرحي؟!

- »النهارده طلع قرار تعييي أول الشهر.. كان فاضله شهور كتري«.

 »والله.. ألف مربوك.. مبس��وطة عش��انك قوي.. يا رب حتقق كل اليل 

نفسك فيه.. وتنجح أكرت وأكرت«.

ودون تفكري يف أي يشء، قال بسعادة بالغة:

- »الله يبارك فيِك.. وخيليِك يّل يا أمجل حاجة حصلت يف حيايت«.

رفعت صوهتا ضاحكة:

 »يا رب.. بس ما تبالغش قوي كده«.

- »أنِت مش عارفة أنا مستي اليوم ده من إمتى.. بس ربنا كان كاتب إين 

أشوفك األول«.
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مل تنطق احلسناء بكلمة، وتابع متحدياًا صمتها:

- »مبا إنك وصلتي املعادي.. يبقى يف إيدك ختيل اليوم أحىل وأحىل.. نفيس 

أشوفك النهارده.. بجد هبقى أسعد إنسان يف الدنيا«.

ا بي��ده عىل هاتفه، يف انتظ��ار رد الفعل  ��ا عينيه، وقابضاً ق��ال كلامته مغلقاً

الغامض، قبل أن ترفع صوهتا هبدوء: 

 »النهارده صعب«.

رد بيأس شديد، متحدياًا احلرج الذي وقع فيه:

- »وال هيمك«.

رفعت ضحكتها من جديد، قائلة:

 »بس ممكن بكرة تبقى أسعد إنسان يف الدنيا«.

ا: وببهجة سادت ملحمه وصوته، رد متلهفاً

- »والله أنِت أمجل خملوقة يف الدنيا.. يناسبك الساعة كام؟«.

 »أنت بتخلص شغلك إمتى؟!«.

- »سيبك من الشغل خالص.. انسيه«.

وبنربة مجعت بني الرقة والرزانة، قالت:

 »هنبدأ نتدلع من أوهلا بقى بعد التعيني«.
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ا صوته: ضحك، رافعاً

- »لسه قبله عىل فكرة.. عادي يعي«.

عادت إىل ضحكتها املميزة:

 »إذا كان كده مايش.. 6 كويس؟«.

ا.. حتبي فني؟«. ا جداً - »جداً

 »هسيبلك أنت حتديد املكان«.

- »خلص.. هستناِك يف أوندين.. إليل قدام املحكمة الدستورية«.

 »اتفقنا«.

طالبها ب��أن تعتي بنفس��ها، ردت باملثل، قبل أن تق��ول النصف األول من 

الش��هادة، ليكملها، وينظر إىل الشاشة غري متحمل الضغط عىل زر إهناء 

ا  ا يده كاملنترص، حامداً ا، رافعاً ا، لينهض فوراً املكاملة، أغلقت اخلط رسيعاً

الله عىل تيسريه لقاءها، ليفاجأ بدخول »سهر«، قبل أن ترفع صوهتا:

- »طمي عىل »فارس«.. أنا سمعت إنه عمل حادثة«.

 »اطمي.. هو بخري احلمد لله«.

مل يق��ل كلمة أخرى، رغ��م ارتفاع صوهتا من جدي��د، تطالبه بأن يعتي 

بصديقه، ليقابل طلبها بنظرة لوم ش��ديدة، قبل أن يرتدي س��رتته، وخيطو 

نحو الطرق��ة الطويلة، غري عابئ بباب مكتب��ه املفتوح، حتى خرج من 
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الركة، وعىل وجهه ابتسامة الفائز، إال أنه مل جيب شوارع املعادي هذه 

املرة، بعدما اس��تقل التاكيس نحو حمطة املرتو، فهو يعلم أن احلس��ناء يف 

املنزل اآلن! 

  

ا قدميه، يبحث عن النوم اهلارب  عىل رسيره.. كان »فارس« يستلقي ماداً

من عيون��ه؛ رغم إرهاقه الش��ديد وذهنه الريد، واألوج��اع التي بدأت 

ا، ليصدق حدسه، يف أن اليوم الثاين للحادث،  ا رويداً تظهر بجسده رويداً

س��يكون األش��د وطأة، فطوال الليلة املاضية مل يش��عر بتكس��ري العظام 

الذي أصبح حيطمه أملاًا، وينتر ويتوغل، دون تراجع، ووسط كل هذا، 

كانت مش��اهد اليوم كافية، لتس��كني آالم املصاب، كلام تذكر أحدها، 

وابتسم متمنياًا تكراره.

ظل هكذا س��اعات طويلة، حتى دخل »ف��ؤاد« للطمئنان عليه، ليفاجأ 

به مس��تيقظاًا، ويدخ��لن يف حديث طويل، تطرق أوالاً إىل الس��يارة التي 

أصبح��ت حتتاج س��يارة أخ��رى؛ بعدما هتش��م جانبها األي��رس بالكامل، 

��ا خطة  وس��قفها، وب��ات هيكله��ا أش��به بالصفي��ح املت��آكل، ليبحثا معاً

تصليحها، قبل أن يتحدثا مرة أخرى عن العائلة املحرتمة، وحييك الشاب 

ما سمعه عىل لسان والدها، حول نفسيتها التي تسوء بعد احلادث، وسبب 

تدهورها من البداية؛ الس��تبعادها من مسابقة الدبلوماسيني، وهنا باغته 

العم، قائلاً بضحكة غطت ملحمه:
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- »أول م��رة أح��س إنك حنني ق��وي كده.. بس عىل فك��رة.. أنا معاك يف 

احلنية دي.. مع إين لسه مش قادر أميز ملمح ريم.. لكن كفاية عيّل اليل 

ا«. شوفته من أهلها.. ناس حمرتمة جداً

: أخفى »فارس« ما يفكر فيه منذ الصباح، ورسم ابتسامة واسعة، قائلاً

 »مش زي ما أنت فاهم.. هي بجد صعبانة عيّل.. هتقعد شهر متعرفش 

تتحرك.. وهي أصلاً مش ناقصة«.

غمز العم بعينه، وقال:

- »م��ش بقولك حنني.. مايش هصدق��ك.. بس اعرف إين عاوزلك اخلري.. 

وشايفه عىل وشوش الناس دي«.

: رد الشاب مبتساماً

 »ربنا يقدم إليل فيه اخلري«.

اس��تقام الع��م، بعد التأم��ني عىل الدع��اء، وصافحه حتى يرت��اح قليلاً من 

األوج��اع الت��ي تنتر بجس��ده مع م��رور الوق��ت، ليبدأ املس��تلقي عىل 

رسي��ره، حماوالت النوم م��ن جديد، رمحة بجس��ده املتهال��ك، لكن دون 

ج��دوى، خاصة أن كلامت »فؤاد« ج��اءت يف وقتها، لتؤكد أن ما يفكر 

ب��ه، أمر صحيح، بالفعل.. هذه األرسة حتم��ل الكثري من اخلري بني يدهيا، 

وتلك اجلميلة تستحق عنايته، ومشاعره، وزهوره كل صباح!







)8(

 »إن لم أكن أحبك.. 
لوددت أن أتنفس عشقك«!
#ريكورد
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مرت الليلة عىل الصديقني، العاشقني، بكل الرضا، واحلب، كاد عقل كل 

منه��ام أن يفكر في��ام يتأمله اآلخر، حيث ولدت صل��ة جمهولة، واتصاال 

روحياً��ا بحتاً��ا بينهام، وكأن رس��ول العش��ق ق��د هبط من الس��امء، ليبث 

السكينة يف قلب كل منهام، لتتشابه النبضات، واألفكار، ويرد كلمها 

يف اإلجابة عن سؤال واحد.. ماذا سيحدث بعد ساعات؟!

وج��اء الغد مبا تش��تهي األش��واق، حيث اس��تيقظ كل منهام عىل ش��عاع 

احل��ب، الذي احت��ل أعينهام، فالتلقي أصبح وش��يكاًا، واألش��واق تزداد 

ا، بل إن  ا، والعيون س��تتعانق قريباًا، واحلديث سيطول كثرياً كثافة وبريقاً

كلاً منهام، يعلم أنه س��يخطو نحو نصفه الثاين، عىل أمل أن يبقى بجانبه؛ 

إىل آخر العمر، وكلمها متيقن أن القدر يسوق خطاه، نحو احلب األبدي، 

القادم يف موعده، ليكتب للصديقني حياة جديدة.

ا، كان »زياد« عىل مكتبه، يقلب بني جبل من األوراق،  يف التاسعة صباحاً

ليختار من أين يبدأ عمله، داعياًا أن يغلق عينه ويفتحها، ليجد نفسه أمام 

»سارة« يف متام السادسة، عىل كورنيش النيل، ثم أخذ يفكر يف االستئذان 

قبل موعد انرصافه بساعة، حتى يستطيع الذهاب للسيدة زينب، وتغيري 

ملبس��ه، ومن ثم العودة للمعادي، باملوعد املح��دد، فهو يريد أن يكون 
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ا، برابطة عنقه املفضلة، التي يفوح منها عطره  ا لبقاً يف أفضل حاالته، أنيقاً

املميز.

ا، حيث أوقفه عمه قبل  ، نزل يف العارشة صباحاً أما »فارس« فتأخر قلي��لاً

ساعة، وطالبه بانتظاره، حتى يرتدي ملبسه؛ ويذهب برفقته إىل »ريم«، 

للطمئن��ان عليها، خاص��ة أنه مل يس��تطع أمس الذهاب إليه��ا، واكتفى 

��ا إىل كورنيش الني��ل، ثم عربا  باالتص��ال تليفونياً��ا بوالدها، ونزال رسيعاً

الطريق وأشارا إىل تاكيس؛ يك يقلهام للمعادي، وقبل دقائق من الوصول 

للمستش��فى، فوجئ »فؤاد« بابن ش��قيقه، يطالب السائق بالوقوف؛ أمام 

حمل الورود، والعم باالنتظار حتى يش��رتي ش��يئاًا ما، وأخذ األخري يتابعه 

بضحكة بدأت تتس��ع مع دخوله املحل، وبعد دقيقتني خرج حاملاً باقة 

: من الزهور، ميلؤها األبيض واألمحر، ليستقبله بقهقهة جملجلة، قائلاً

- »يا عيي عىل احلب«.

رد »فارس« ضاحكاًا:

 »اوعى تفهمي صح«.

انطلق��ت العربة ع��ىل ضحكاهتام، وغم��زة تبادالها مبك��ر؛ غلب نظراهتام 

حت��ى وصل إىل املستش��فى، ورسعان ما دخ��ل غرفة »ري��م«، ليجدا األب 

فقط؛ الذي رحب هبام بش��دة، بينام عني الفتاة مصوبة جتاه الورود، ليلتقط 

ا الباقة ب��ني يدهيا، يف نظرة  »ف��ارس« نظرهتا اللمعة، ويق��رتب منها، واضعاً

: عكست ألوان األزهار داخل حدقتيهام، قبل أن يرفع الشاب صوته، قائلاً
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- »صباح اخلري.. احتسنتي كتري عن امبارح احلمد لله«.

ردت برقة فاتنة، ضاعفت مجال ابتسامتها، ناظرة إىل الباقة:

 »صباح الورد.. احلمد لله أحسن«.

ا لصباحها العطر، وحزناًا عىل حالتها السيئة، قال: وبعينني تدمعان فرحاً

- »أيام وتعدي.. هتبقي أحسن وأحسن«.

: دخل العم يف احلديث، قائلاً

- »اجلميلة عاملة إيه النهارده؟«.

ردت بلطف:

 »احلمد لله.. املهم طمي عىل حرضتك«.

ا، ثم جلس عىل كريس بجانب  ا حتس��ن حالت��ه كثرياً جاوهبا باملثل، مؤكداً

رسيرها، بينام جلس األب عىل آخر إىل جواره، بعد شد وجذب مع الشاب 

ال��ذي أرص عىل الوقوف، ثم جتاذب العم أطراف احلديث مع والد الفتاة، 

بينام ظل »فارس« يباغتها بنظراته، ويتأمل ملحمها املرسومة بريشة آهلة 

اجلامل، واس��تمرت هي يف تس��ليط عينيها عىل الباقة ت��ارة، وحدقتيه تارة 

: أخرى، حتى فاجأها قائلاً

- »كل يوم ليِك بوكيه.. حلد ما تقومي بالسلمة«.

وبضحكة ملئكية، ردت:

.»  »كتري كده.. أول مرة يف حيايت جيييل ورد أصلاً
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رفع صوته ضاحكاًا:

- »أنا عمري ما جايل وردة.. مع إين عملت حادثة برضه عىل فكرة«.

ويف رد فعل غري متوقع، وجد »فارس« أنامل الفتاة متسك وردة من الباقة، 

وخترجها هبدوء، ثم قدمتها بابتسامة صافية، قائلة:

 »اتفضل.. ألف سلمة عليك«.

، وتوقفت عيناه عند مشهد تقدميها الوردة، وكأنه ال  وقف الشاب مذهوالاً

��ا ملتقطاًا ما بني أنامل  يريد انتهاءه، واس��تمر للحظات، ثم مد يده رسيعاً

الفتاة، وبابتسامة هادئة، قال:

- »الله يسلمك.. مفاجأة حلوة قوي«.

زادت ابتس��امتها، ليتحول وجهها إىل بدر ميضء، ثم قطع »فؤاد« املشهد 

غري املألوف، قائلاً مبرح:

- »طيب ومفيش وردة لعمو يا حبيبتي؟«.

طبعا.. هذا ما ردت به الفتاة وهي مُتس��ك ب��وردة أخرى، وخترجها من الباقة 

بتأٍن، ليبتس��م اجلمي��ع، ويطالب األب باملث��ل، وتعم األزهار أرج��اء الغرفة، 

وسط الضحكات املتعالية، وهو املشهد الذي انتهى بدخول األم؛ التي عادت 

ا جللبها، فاإلقامة  للت��و من منزهلا، وبحوزهتا بعض األغراض، ذهب��ت مبكراً

. باملستشفى ستطول ألسبوع، حتى تنهي ابنتها الفحوصات، وتتعاىف قليلاً

دخل اجلمع يف حديث أخذ الش��كل العائيل البحت، خاصة مع استمرار 
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تقارب األب و»فؤاد«؛ وتتطابق وجهات نظرمها حول ما يدور بالساحة 

السياس��ية، ثم اس��تأذن العم يف الن��زول، ومعه ابن ش��قيقه، ليتصافحوا، 

ويلم��س »فارس« يد الفتاة ألول مرة، مصوباًا عينيه يف حدقتيها، ليش��عر 

بأن الس��عادة حتمله إىل الس��امء، وأن قلبه يتظاهر داخله، معلناًا العصيان 

عىل الوحدة واحلرمان، حتى س��حبت »ري��م« أناملها برقة، ليأخذ خطوة 

للخلف، خافياًا حرجه وشوقه، ويسري وراء العم إىل خارج الغرفة.

  

وتزامناً��ا مع خروج »ف��ارس« وعمه من املستش��فى، كان »زياد« خيطو 

ا إىل املرتو، حتى يلحق موعده، بعد تبديل ملبسه،  خارج الركة، متجهاً

وبالكاد اس��تطاع أن جيه��ز للقاء قبل الرابعة والنص��ف، ليبدأ رحلته إىل 

أوندين، حتى أصبح أمام الكازينو يف متام السادسة إال الربع، وبعد دقائق 

من االنتظار، وصلت »س��ارة« قبل موعدها، بطلتها اخليالية، وابتس��امتها 

الساحرة، لريى أحلمه تتحقق عىل الكورنيش، احلسناء أصبحت بجانبه، 

ا عن تطفل ركاب القطارات. ويف لقاء خاص، بعيداً

تصافحا باأليدي، وعىل وجهيهام ابتسامة أمل يف لقاء ساحر، نزال الدرج 

ببطء، وجلس��ا إىل طاولة يفصلها عن النيل حاجز خشبي، لرييا األمواج 

الصغ��رية تت��ألأل؛ معلنة زيادة العش��اق من مريدي الني��ل، ويدخلن يف 

حديث مباغت، وغري متوقع عىل اإلطلق؛ عقب االطمئنان عىل بعضهام، 

: بدأه »زياد« قائلاً
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- »قولييل يا سارة.. لو قلت لك عاوز أخطبك.. هيكون ردك إيه؟«.

ردت بثبات، كأهنا مل تتأثر باملفاجأة، سائلة بجرأة:

 »هسألك.. بتحبي؟!«

وبنظرة أكرث ثباتاًا، استجمع كل جرأته، وقال:

- »بعشقك«.

رمقته بنظرة حانية، ملع بريقها كالذهب، ورفعت يدهيا مستفهمة:

 »إحنا لسه عارفني بعض من شهر.. اتكلمنا فيهم مرتني.. حلقت؟«.

قال بحكمة:

- »احل��ب عم��ره ما يتق��اس بالزم��ن.. يف ن��اس بتحب بعض م��ن نظرة.. 

ون��اس بتفض��ل طول عمره��ا يف وش بعض.. ومش بيتحرك أي إحس��اس 

جواهم«.

صوبت نظراهتا الفاتنة جتاهه، وسألته بابتسامة خجولة: 

 »حتب تيجي البيت إمتى؟«.

ا، شعر بأن الكون كله أصبح بني يديه،  كاد الشاب أن يقفز يف النيل فرحاً

ا: ورد رسيعاً

- »اليوم اليل مهيض فيه العقد.. هكون أنا وأهيل يف البيت«.

وبضحكة واسعة، قالت:

 »ترفوا.. وتنوروا«.
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تعانق��ت ضحكاهتام وس��ط نظرات عش��ق يول��د، قبل أن يرف��ع »زياد« 

صوته:

- »تعريف إنك قمر«.

 »عيونك أحىل«.

- »عشان شايفايك وبس«.

تداعب صوهتام يف هذا احلوار اخلاطف، مع ابتس��امات تتواصل لتضفي 

الدفء عىل اللقاء، وس��ط نس��امت النيل الرقيقة، واملوسيقى العاملية التي 

تس��ود أرجاء الكازينو، ليجد »زياد« نفسه ميد يده عىل الطاولة بجراءة، 

دون تفك��ري بأي تبعات للموق��ف، ليلمس أنامل احلس��ناء الرقيقة برفق، 

دون أن حتركها من مكاهنا، وأمسكها وارتفع هبا، دون أي رد فعل، سوى 

ضحكة ملئكية مألت وجه »سارة«، وأعطت له اإلذن باالقرتاب أكرث 

وأكرث.

وبعد س��اعتني، أكدت فيهام احلسناء أهنا معجبة بالشاب منذ اليوم األول 

ال��ذي جلس فيه بجانبها، وأهنا ركبت املرتو يف املرتني حتى متنحه فرصة 

احلدي��ث، واالقرتاب منه��ا، وحجزت التذكرتني حت��ى تضمن أال يعكر 

أح��د صفو لقائه��ام، اعرتفت ب��كل يشء فعلته، إال كلم��ة بحبك، ظلت 

متسكها بني شفتيها، كلام أراد »زياد« انتزاعها، وهو يردد نفس الكلمة، 

بصوت كاد يسمعه اجلالسون بالطاوالت املجاورة له.

خرج��ا من أوندين، متش��ابيك األيدي، س��ائرين ع��ىل الكورنيش، ووقفا 
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لدقائ��ق تواع��دا فيها ع��ىل اللق��اء األربعاء، بع��د ثلثة أي��ام، يف حديقة 

األزهر، التي يعش��قها »زياد«، حيث كان يذهب إليها أحياناًا، ومبفرده، 

لتناول العش��اء عىل اإلطللة الس��احرة للبحرية، التي جتمع مآذن القاهرة، 

وقلعة صلح الدي��ن، أو اجللوس أعىل اهلضبة العالي��ة؛ لريى القاهرة من 

أعىل نقطة، قبل أن يقع احلادث لصديقه »فارس«، أمام نفس احلديقة.

وعىل ُبعد خط��وات من الكازينو، كانت نظرة الوداع عرب نافذة تاكيس 

ا لدقائق طويلة عىل الكورنيش،  اس��تقلته احلسناء، بينام ظل العاشق واقفاً

يفك��ر يف تفاصيل اللقاء غري املتوقع، وكيف اس��تطاع اقتناص حبها هبذه 

الرسعة، ويدها بتلك البس��اطة، إنه العشق، احلب احلقيقي، إرادة القدر 

التي كتبت اقرتاهبام إىل هذا احلد، دون أدىن ترتيب.

  

جاء األربعاء، بعد معاناة من األشواق، عاشها »زياد« بني العمل واملنزل، 

واتصاالت »س��ارة« التي مل تنقطع منذ لقائهام األخري، تعرفا خلهلا عىل 

أدق تفاصي��ل حياهت��ام، رسدا الكثري من الذكريات، وحىك الش��اب عن 

حبه األول، وكيف كانت هنايته، وأكدت احلسناء أهنا مل تقابل يف حياهتا 

حباًا حقيقياًا، رغ��م كرثة املعجبني هبا، واملتهافت��ني عىل وصاهلا، وحتدثت 

أيض��ا عن عائلتها امليس��ورة إىل حد كبري، وش��قيقتها املتزوجة من رجل 

أع��امل بارز باملنصورة، التي تعترب توأم روحها، حتى إهنا ال تطيق مرور 

أسبوع، دون أن تسافر لقضاء ليلة اخلميس معها.
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اتفقا عىل الكثري من البدهييات، أمهها قول احلقيقة حتى لو كان العقاب 

فراقاًا، وعدم الس��امح ألحد بالتدخل بينهام مهام حدث، وتعاهدا عىل أال 

يفرتقا إال باملوت، وأن يتحديا بحبهام احلياة، وهيبا بعضهام السعادة حتى 

النف��س األخري، ومع كل مكامل��ة، كان اقرتاهبام يتزايد، وجرأة الش��اب 

تتصاعد، ليجد نفس��ه أمام تنهيدات وآه��ات مثرية، تفصلها بينها كلامت 

حب؛ خترج كاملوس��يقى من بني شفتي احلس��ناء، لتنتفض معها حواسه، 

ومشاعره.

ووس��ط كل هذا، نيس »أم��رية«، التي يقتله��ا ألف مرة يومياً��ا، بتجاهله 

إمهاله، مع اس��تمراره يف عدم الرد عىل رس��ائلها، رغ��م أنه يقرأها حلظة  و

وصوهل��ا عرب هاتفه، وه��ذا ما كاد يصيبه��ا باجلنون، مع كل مرة تس��أل 

ا  نفس��ها: كيف ترى علمة مش��اهدة »زياد« لكلامهت��ا، دون أن جتد رداً

منه، لرتد: بالتأكيد هناك يشء غري طبيعي حيدث، أكرب من الغرية بكثري، 

لقد رحل حبيبها إىل عامل آخر، ال تسكنه هي، بل حواء أخرى، حكمت 

وسيطرت، عىل زمام عقله قبل قلبه.

ه��ذا ما كش��فته منش��ورات »زياد« ط��وال الثلثة أيام، بعدم��ا عاد من 

أوندي��ن، ليكت��ب ع��ىل صفحته ب� »في��س ب��وك«، يف إش��ارة إىل ملهمته 

اجلديدة، احلسناء:

- »إن مل أكن أحبك.. لوددت أن أتنفس عشقك«.

ج��اوب أيضا عن س��ؤال »مارك«، ال��ذي جيده كلام دخ��ل إىل املوقع، بم 
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تفكر؟ حيث وجد أن إجابته ستتش��ابه دامئاًا، هو يفكر باحلس��ناء طوال 

الوقت، لكن اجلديد هو ما تضمنه منشوره، عندما كتب:

- بم تفكر؟

= أفكر يف أهنا تفكر يّف اآلن!

كان يتيق��ن وقتها أن »س��ارة« ترق��د يف رسيرها، وتفكر في��ه؛ بعد انتهاء 

مكامل��ة مجعتهام، حتدث��ا فيها عن ع��ش الزوجية، الذي س��يحجبهام بني 

جدران��ه ع��ن عيون الب��ر، بعد عام واح��د، هي املدة الت��ي اتفقا عليها 

للخطوب��ة، قبل أن يدخل إىل عش��هام اهل��ادئ، ليخمدا الش��وق بالعناق، 

ا باحلب، ويتقاس��امن ال��دفء واللذة،  ويقرتب��ا حد الكامل، ينبضان معاً

بقلب وجسد واحد.

  

ا قدوم  ويف املوعد املحدد، كان »زياد« يقف أمام حديقة األزهر، منتظراً

حبيبته، التي وصلت يف السادس��ة إال دقائق، صافحها بيد حمملة بأش��واق 

دهر كامل، واس��تعاد بريق عينيه مبجرد النظ��ر إليها، قبل أن خيطيا نحو 

البوابة، ويعربان متش��ابيك األيدي، ويبدآن الس��ري يف الطريق الطويل، 

نحو البحرية اهلادئة، وعىل وجهيهام ضحكة ال تنقطع، بينام يدامها تلهو 

إياباًا، برفق وحنان، يتباداله يف جرأة س��يطرت عىل املشهد،  بينهام ذهاباًا و

إثارة. لتجعله أكرث دفئاًا و

اخل��رضاء  املس��احات  وس��ط  البح��رية،  حمي��ط  يف  متجاوري��ن  جلس��ا 
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واإلضاءات اخلافتة، وموس��يقى خريت، التي خترج من سامعات انترت 

بأرجاء احلديقة، كل هذا جعل الرومانس��ية تسود املكان، تبادال كلامت 

العش��ق، واقرتبا أكرث، ليش��عر العاش��ق بأنه يتنفس هواءها من جديد، 

وس��ط تنهيدات خترج من ش��فتيها، وامحرار يتزايد عىل وجنتيها؛ ليجعل 

خدهيا كاألزهار، ثم أخذت األيادي تتعانق بل رفق، واآلهات ترتفع بل 

تراجع، حتى انتزعت احلسناء نفسها من جانبه، وركضت نحو البحرية، 

لتب��دأ نوبة بكاء هس��تريية، مفاجئة كالربق؛ خطفت عينيه ومش��اعره، 

ليقفز بخطوة واحدة إىل جوارها، ويسأهلا:

- »مالك.. يف إيه؟«.

ردت بصوت ميلؤه النحيب:

 »مش عارفه إيه اليل بعمله ده.. أنت لسه بالنسبايل غريب«!

فتح عينيه مستغرباًا كلامهتا، وسأهلا:

- »إزاي أبقى حبيبك.. وغريب عنك؟!«.

واصلت بكاءها ونحيبها:

 »لسه مش خطيبي وال جوزي.. عشان أسمح لنفيس بكل ده«.

رد بتعقل:

- »كله��ا أيام.. مس��ألة وقت.. وبعدين ل��و عاوزانا نق��ف عند حدود.. 

معنديش مانع«.
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نظرت إليه بانكسار، وقالت كاملنهزمة:

 »خايفة تفهمي غلط«.

ا صوته: ا إىل عينيها، رافعاً اقرتب منها هبدوء، وأمسك يدها ناظراً

- »يوم ما اختارتك أم أوالدي.. ش��وفتك أحس��ن وأمجل خملوقة عىل وجه 

األرض.. مهام حصل هتفضيل يف عيي كده«.

ا زحف دموعها، وتابع: قال كلامته، وهو ميد أنامله نحو خدهيا، واقفاً

- »اضحيك بقى«.

: استمرت يف صمتها، راسمة ابتسامة خفيفة، ليباغتها قائلاً

ا«! - »أنِت فاكراين بحب ضحكتك عشان حلوة مثلاً.. ال طبعاً

: رفعت حاجبيها مصوبة بريق عينيها الغاضب جتاهه.. أكمل مبتساماً

- »أنا بحبها ألهنا بتخليي أشوف الدنيا كلها حلوة«.

عادت ضحكتها من جديد لتضاعف إضاءة البحرية اهلادئة، قبل أن يعود 

ملعانقة أناملها بيده، وخيطوان نحو اهلضبة، وس��ط ظلم دامس حل عىل 

الطريق، املحارص باألشجار، ليقف أمامها، ويضم يدهيا، ويقرهبا نحوه 

بين��ام تتقارب أعينهام يف نظرة ش��وق، ومل متر ثانيتان، حت��ى جاء العناق 

األول، بأع��ىل نقاط القاهرة العامرة، ليحقق حلاماً طال انتظاره، إنه حتول 

مصريي يف قصة العشق، التي أوش��كت عىل هنايتها الطبيعية؛ باخلطوبة، 

ا؛ باسم احلب! لذا أصبح الكثري مباحاً
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يف املع��ادي، كان عن��اق آخر حيتدم، لك��ن بالعينني، دام لث��واٍن طويلة، 

تزامناًا مع ما جيري عىل سطح حديقة األزهر، حيث سلط »فارس« عينيه 

عىل »ريم« الراقدة برسيرها؛ بعدما خرج اجلميع من الغرفة، ليبقيا سوياًا 

مبفردمها، ومل تكن املرة األوىل، حيث ش��هدت األيام املاضية، من األحد 

حتى اليوم، األربعاء، العديد من الدقائق، التي خلت فيها الغرفة عليهام، 

ا، الس��يام مع عودة الش��اب إىل  خاص��ة أن فرص لقاء األب أصبحت نادراً

عمله يوم الثلثاء، موعد انقضاء إجازته، وانش��غاله ليلاً بإصلح سيارته، 

حيث كان يقتنص نصف س��اعة، بع��د خروجه من الركة، للذهاب إىل 

املستش��فى، ويف يدي��ه باقة الورد، ليضعه��ا بني يدي الفت��اة، مطمئناًا عىل 

صحته��ا، يف حض��ور والدهت��ا، التي كانت خت��رج لنداء ممرض��ة هنا، أو 

جلب دواء من هناك.

كانت هذه الدقائق فرصة؛ لتعرف الش��اب بصاحب��ة العينني الكحيلتني 

عن قرب، وبعمق، جعله يؤمن بأهنا رشيكة عمره، حيث اكتشف القيم 

الت��ي تربت عليه��ا، الصدق واالجته��اد والتفاين والص��رب والثقة يف الله، 

حتى أفكارها ختتلف عن بنات جيلها، فهي مثله مل تأخذ صورة س��يلفي 

واحدة لنفس��ها حتى اآلن، ناهيك عن أهنا ال تتيح اإلضافة عىل صفحتها 

بفي��س بوك، وتقرصها عىل صديقاهتا وأفراد عائلتها، لدرجة أهنا ماطلت 

يف إضافته هو نفس��ه، رغم توصله لصفحتها عقب بحث دؤوب اس��تمر 

ليلت��ني، لكنه مازال يأمل أن يصله طلب صداقة منها، بعدما حدد اس��مه 

والصورة الشخصية حلسابه باملوقع.
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بق��ي احلال عىل ح��دوده، بني نظرات وأزهار وجت��اذب ألطراف احلديث 

حول االتصاالت والسياسة واالقتصاد، والناس، حتى جاء عرص اجلمعة، 

لتبتس��م احلياة يف وج��ه »ف��ارس«، بعدما وصل��ه الطلب املنتظ��ر، بنقرة 

واح��دة، أصبحت »ريم« صديقته يف العامل االفرتايض، وبات اآلن فقط 

ا عىل رؤية ما حتويه صفحتها؛ غري املتاحة أمام العامة، إهنا كلامت  قادراً

لبعض عباق��رة عصوره��م، يف األدب والتنمية البري��ة، وبضعة أدعية، 

ا يف هذا الزمان، خيلو من كلامت احلب  وصور لألطفال، هو حساب نادراً

املستهلكة، واإلفيهات اهلابطة، وبوز البطة!

وفور قبوله الطلب، انتقل إىل املحادثة، وكتب:

- »نورتيي«.

رأهتا يف التو واللحظة، وردت:

 »تسلم«.

- »أخبارك إيه«؟

 متام احلمد لله.

مل يط��ل احل��وار أك��رث من ذل��ك، خاص��ة أهن��ا مل تبادله نفس الس��ؤال، 

ناهي��ك عن اس��تعداده وقتها للذهاب إىل املستش��فى، برفق��ة عمه، للمرة 

الثانية، خاصة بعدما حتس��نت صحة »فؤاد« بش��كل كب��ري، بينام ما زال 

رأس��ه مغطى باللصقات الطبية، واحلال نفس��ه يشهده وجه ابن شقيقه، 
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ال��ذي أصبح خيىش أن حيتاج لعملي��ة أخرى، إذا تركت الغرز علمة غري 

مستساغة عىل ملحمه، لكن مهه الشاغل اآلن، حب »ريم«!

  

ا ببائع  نزل الش��اب وعمه من ش��قة امللك الصالح، نحو مقصدمها، مروراً

ال��ورود كالعادة، لتع��ود ضحكات »ف��ؤاد«، ومهزه وغم��زه، ومع عودة 

: »فارس« للتاكيس حاملاً الباقة، رفع العم صوته قائلاً

- »والل��ه لو كنت أعرف أن حادثة هتعم��ل فيك كده.. أنا كنت وقعتك 

من فوق كوبري استانيل من زمان«.

رد ابن شقيقه، ضاحكاًا:

 »ده العادي يا عمي.. إيه مفيش إنسانية؟!«.

زادت قهقهات العم وقال:

- »أم��وت يف اإلنس��انية.. مش عىل عم��و يا واد.. البن��ت دخلت دماغك 

خلص«.

وبجدية، مل ختفها ضحكته، رد:

 »تصدق يا عمي.. أنا ابتديت أفكر بجد«.

رفع »فؤاد« صوته بحامس:

- »الله الله.. كده تبقى ابن أخويا.. توكل عىل الله«.
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ق��ال ذل��ك ثم ربت عىل كتف ابن ش��قيقه، اجلالس بج��واره يف التاكيس، 

ا، وكعادة الس��ائقني املتطفل��ني، وجدا صوتاً��ا يبارك هو  مب��اركاًا ومش��جعاً

اآلخ��ر، وكأن��ه يتابع املش��هد حلظة بلحظة، س��خرا من أذن��ه املرمية بني 

قدميه��ام، قبل أن ينزال من الس��يارة أمام املستش��فى، متجه��ني إىل غرفة 

»ري��م«، لتفت��ح األخرية عينيها ع��ىل باقة الورد، بع��د أن دخلت يف غفوة 

ا، لرياه الشاب بعد طول غياب. قصرية، بينام كان والدها موجوداً

تصاف��ح اجلميع، وعاد »فارس« إىل ملس يد فاتنته من جديد، ليش��عر مرة 

ا يف س��امء العشق، أما »فؤاد«  أخرى بأن قدميه ترتفعان عن األرض، حملقاً

��ا الفرصة البن  فتعم��د أن يبعد باألب خط��وات قليلة عن الرسير، مانحاً

ش��قيقه، القتناص أكرب قدر من احلوار اجلانبي، الذي بدأه األخري مبهارة، 

عندما قال بعد اطمئنانه عليها:

ا مرة تانية عىل الصداقة، فرحتيي ق��وي، ما توقعتش إن حادثة  - »ش��كراً

صعبة زي دي هتخلي أكسب صديقة رائعة زيك«.

وبرقتها املعتادة، ردت مبتسمة:

 »الله خيليك.. أنا كامن سعيدة بصداقتك«.

- »الحظ��ت إنك مش م��ن مدمي الفيس.. اليل بيكتب��وا وبيروا مليون 

حاجة يف اليوم«.

 »حقيقي.. أنا مش بقتنع بالكلم ده.. بالنسبايل وسيلة اتصال بصحبايت 

مش أكرت«.
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- »وده الص��ح.. كل ده كلم فايض.. تع��ّود.. أو زي ما قلتلك إدمان.. يف 

ناس حياهتا بقت الفيس.. بيكتبوا أي حاجة حيس��وا بيها.. أو حتصلهم.. 

لو عطسوا يكتبوا بوست«.

وبضحكة ردت:

 »صحيح.. وبعدين خىل الناس تبص لبعض.. ويتدخلوا يف حياة بعض.. 

وزاد احلسد والغرية.. أمراض املجتمع زادت بسبب التواصل االجتامعي 

ده«.

: وبرباعة.. نقل »فارس« احلوار إىل احلب.. قائلاً

- »املش��كلة األكرب إنه خىل كل األب��واب مفتوحة.. الناس بقت تراقب 

بعض.. حتى لو حد حب حد وبعد عنه، بيفضل يفتح كل يوم صفحته.. 

ويتابع أخباره.. وعش��ان ك��ده بقى صعب العلقات تنته��ي زي زمان.. 

مبجرد إن الطرفني ميكلموش بعض«.

- »عندك حق.. أن��ا أحياناًا بحس إن صحبايت اجتننوا.. كل واحدة كاتبة 

حاجة عن خطيبها أو اليل بتحبه.. وعاملة باسورد األكونت بتاعها باسمه 

أو رقمه، وملا بيبعدوا عن بعض بتعمل جنازة.. وتقعد تدعي إهنا تنس��اه.. 

طيب هتنىس ازاي؟«.

باغتها، سائلاً بل تفكري:

إنِت بقى مش ناوية حتبي؟!  »و
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فتحت عينيها بثبات نحوه، وردت هبدوء:

ا يف املوضوع ده.. عش��ان كده رفضت ناس كتري..  - »أنا بفكر بعقل جداً

لك��ن أكي��د يف يوم هقابل اإلنس��ان اليل ربنا كاتبيل أكم��ل حيايت معاه.. 

وساعتها مش هقدر أرفض.. احلب قدر«.

تأمل عينيها بإرصار حتى أهن��ت كلمها، لتبدأ نظرات إعجابه تصاحب 

إمياءة رأس��ه، كان سيتحدث عىل الفور، لوال مقاطعة مفاجأة، جرت عىل 

يد ممرضة، دخلت لتحضري املصابة قبل فحص الطبيب، الذي س��يأيت بعد 

دقائق، ليحدد يوم خروجها من املستش��فى، وهو املوعد املباغت، القادم 

دون سابق إنذار.

  

يف الس��يدة زينب، كان »زياد« حيرض شقته حلدث جلل، بعد عودته من 

املنصورة، ليصيل اجلمعة يف مس��جد الس��يدة، عقب زيارة خاطفة، بدأت 

مع الس��اعة األوىل لصباح اليوم نفسه، حيث وصل إىل مسقط رأسه، متام 

الواح��دة، بعدما أهنى مكاملة طويلة مع »س��ارة« اتفقا فيها عىل الس��فر، 

يك خي��رب والديه بنب��أ تعيينه، وحيدد معهام موع��د قدومها للقاهرة، إلمتام 

اخلطب��ة، مع بداية الش��هر الق��ادم، لتتزامن مع أول الس��نة املالية، موعد 

التعيني.

ج��اء هذا االتفاق، عقب ليلة من األش��واق، بدآها بوصوهلام إىل منزهلام 

مس��اء األربعاء، مبرور س��اعتني ع��ىل عناقهام يف حديق��ة األزهر، حيث 
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جتاوزت املش��اعر املدى، ليشعر العاش��ق بأنفاس احلسناء تعانقه عن ُبعد 

إثارة، سارعت  عرب ش��بكات املحمول، بينام صوهتا يزداد عذوبة ورقة و

م��ن جريان الدم يف رشايينه، ليحلام بأهن��ام متجاوران عىل فراش واحد، 

لكن كلمهام انصب يف واقع س��اخن، س��يطر عىل املكاملة، للدرجة التي 

جعلتهام ينهيان حديثهام باالتفاق، عىل أن تكون احلسناء داخل أحضانه 

بالواقع، لكن هذه املرة يف شقته!

أخربته »س��ارة« أن شقيقتها ستسافر إىل الس��احل الشاميل برفقة زوجها، 

بعد ساعات، ما يلغي رحلتها األسبوعية إىل املنصورة، وهو ما دفع الشاب 

إلبداء استعداده لقضاء نصف إجازته يف القاهرة، عقب زيارة خاطفة إىل 

املنصورة، يبدأها مس��اء اخلميس، ويعود منها عىل صلة اجلمعة مبس��جد 

السيدة، ثم حتدثا عن املس��تقبل وعش الزوجية، الذي ينتظرمها، لتباغته 

قائلة:

- »نفيس أشوف بيتنا«.

ورغم االستغراب الشديد الذي سيطر عىل ملحمه، رد بجرأة:

 »بكرة لو حتبي«.

وبل تردد، رفعت صوهتا بتحد:

- »موافقة«!

ثم أخذت تؤكد أهنا تعترب نفس��ها الس��يدة األوىل يف حياته، منذ اتفاقهام 
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ع��ىل ال��زواج، فضلاً عىل ثقتها الكب��رية فيه، ويف نفس��ها، وثقته هو أيضا 

بنفسه.. ومل يعلم أن كل ذلك سيتبدد مع أول قبلة!

وبالفعل، س��افر »زياد« إىل مدينته الغالية، دون أن يعري باالاً بإلقاء نظرة 

ع��ىل عقار »أمرية«، املقابل ملنزله، الذي ذه��ب إليه مبارشة، ليقيض الليلة 

يف أحضان أرسته الصغرية، مكتفياًا باالتصال بجدته تليفونياًا، مطالباًا إياها 

بالدع��اء؛ كالعادة، ث��م فتح موضوع ال��زواج، ليجد اس��تجابة من األب 

ا، بعدما اق��رتب موعد حتقيق م��ا انتظره طوال الس��نوات املاضية،  أخ��رياً

ا عىل قرارات الوالد،  ا، ثائراً بتعيني نجل��ه الوحيد، الذي ترك املنزل أعواماً

بتأخري زواجه ألجل مسمى.

وم��ن دون ت��ردد، واف��ق الوالد ع��ىل مش��اركته خطواته نح��و منزل من 

اختاره��ا قلبه، لينطق »زياد« باس��م »س��ارة« ألول مرة يف منزله، وس��ط 

ا، منذ  دهش��ة من األبوين، اللذين كانا ينتظران س��امع ما يعلامن��ه جيداً

ا أنه  س��نوات طويلة، اس��م »أمرية«، لكن االبن جتاوز دهش��تهام، مؤكداً

أهنى علقته باجلارة منذ ش��هر، وال جمال للعودة، وأنه التقى احلسناء لتغري 

قبلة عقله وقلبه، ثم حتدث عن عائلتها، وأش��ار إىل زوج ش��قيقتها، رجل 

األعامل الش��هري باملنصورة، ليفاجأ بس��عادة بالغة مت��أل وجه األب، الذي 

تربطه علقة صداقة وطيدة به.

وبل تردد رحب األب، بعدما وجد نفس��ه بني ابن عاشق، وصديق مقرب 

وحم��رتم، ليق��رر الذهاب مع��ه إىل القاهرة يف أول مجعة بالش��هر اجلديد، 



221

#ريكورد

حتى يدقا أبواب منزل احلس��ناء، وهو القرار الذي أبلغه »زياد« لزوجة 

املس��تقبل تليفونياً��ا، عرب هاتف منزل��ه األريض باملنص��ورة، للمرة األوىل، 

بعدما أبت ش��بكة املحمول أن تس��توعب أشواقه، لتس��قط فجأة، وملدة 

ساعة دون أسباب، قضاها ميسك بسامعة اهلاتف، مرسلاً عربها قبلته.

حتدث��ا ع��ن اللقاء الوش��يك بش��قته، الذي ي��أيت اس��تجابة لنداء العش��ق 

والش��وق، فلوال حبها له، وثقتها في��ه، ما أقدمت عىل هذا، ولوال ثقته فيها 

لفرس خطوهتا بص��ورة خاطئة، خاصة أنه ال ينىس مجلة »خايفة تفهمي 

غل��ط«، التي نطقت هبا احلس��ناء عىل البحرية، عقب لومها قلبها ونفس��ها 

عىل الترسع واجل��رأة، اللذين مل تعهدمها يف حياهتا، قبل رؤيتها خطيبها 

املنتظر.

وجاء مساء اجلمعة، لينتظر »زياد« احلسناء أمام املسجد يف متام السادسة، 

وصل��ت مبوعدها دون تأخر دقيق��ة واحدة، لتتعان��ق يدامها، وخيطوان 

نحو عش��هام اهلادئ، بل تراج��ع، ويعربان بوابة العق��ار، دون اكرتاث 

بأحد، وكأنه أمر طبيعي، حيدث كل يوم، دخل الشقة عىل حضن طويل، 

بعدما أغلقا الباب وراءمها، لتلمس أنفاس��ه عنقها، بينام تدخله احلسناء 

إىل صدرها بقوة.

ورسعان ما زادت األش��واق ومعها التنهيدات الس��اخنة، ليفاجأ الش��اب 

بعاشقته خترج من بني يديه، وترسم ملمح اجلدية عىل وجهها، طالبة منه 

ا  بنربة رقيق��ة ومثرية؛ أن يأخذها يف جولة بأرجاء بيتها املنتظر، ليجوبا معاً
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احلج��رات الث��لث، ويتفقا عىل وضع غرفة النوم هن��ا، والصالون هناك، 

وسط ابتسامات حب؛ صافية وخجولة.

ورسعان ما عادا إىل األريكة، ليجلسا دون فاصل، ويقرتبان حد التلمس، 

وتتعانق يدامها بدفء، سيطر عىل اجللسة اهلادئة، وبعد نظرات جريئة 

تبادلتها عينامها، بل استسلم للخجل، رفع الشاب يده مطوقاًا عنقها برقة، 

لتلم��ع عيناها بربي��ق اإلثارة، وتقرتب من ش��فتيه، وباملثل اقرتب نحوها، 

ليدخل يف قبلة كالعسل، لكنها أخفت وراءها الكثري من السموم!





)9(

مثلِك..  بشًرا  ُأحّب  لم  أنني  »تذكري 

 

ال��درب  ترافقني  أن��ث��ى  أت��م��ّن  ول��م 

 

وتقاسمني نبضات العشق إالاَّ أنِت«.
#ريكورد
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ذات املس��اء، كان »فارس« قد حسم أمره، متوجها إىل حمل شهري باملنيل، 

ا املواقف الت��ي مجعته بصاحبة العينني  ل��راء يشء ما، بعدما راجع جيداً

الكحيلتني، ونقاش��هام، وابتساماهتام، ونظراهتا احلاملة الساحرة لوروده، 

ليتخذ قراره النهايئ، الذي أخفاه عن والدته، بينام شجعه عمه عىل امليض 

ا، حيلم بآخر لقاء س��يجمعه  ��ا يف تنفي��ذه، لذلك عاد إىل منزل��ه رسيعاً قدماً

ا، قب��ل موعد خروجها املباغت؛ الذي حدده الطبيب مس��اء  بالفاتن��ة غداً

ا، واش��رتى كرس��ياًا  الس��بت، حيث اس��تعد والده��ا لتلك اللحظة مبكراً

متح��ركاًا، لتخرج نجلته عليه من املستش��فى، وتس��تمر يف اجللوس عليه 

ا، حلني إزاحة ستار اجلبس عن قدميها. شهراً

وجاء صباح الس��بت، ليحم��ل معه العديد من املفاجآت، حيث اس��تأذن 

الش��اب يف الغياب عن العمل، ونزل من منزله احلادية عرة، برفقة عمه، 

وأمه التي اشتاقت لرؤية »ريم« مع استمرار حديث »فؤاد« عن العائلة 

املحرتم��ة، ورسعان م��ا اقرتب الثليث م��ن حمل الورود، ليق��ف التاكيس 

أمامه، بإش��ارة من »فارس« الذي نزل وس��ط نظرات استغراب من األم، 

وضحكات العم، ليعود وبني يديه 3 باقات من الزهور؛ احلمراء والبيضاء 

ا. ا وشغفاً كالعادة، وتزداد عينا والدته بريقاً
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اس��تقل الس��يارة يف هدوء، بعدما وضع الباقتني يف يدي عمه عرب النافذة؛ 

واحدة تلو األخرى، راس��اماً ضحكة غامضة عىل وجهه، حتى وصل إىل 

املستش��فى، بينام حتاول األم االستفس��ار عام جيرى م��ن العم، لكن دون 

ج��دوى، حيث اكتفى األخري باالس��تمرار يف ضحكات��ه؛ غري معري باالاً 

لتس��اؤالهتا، إىل أن دخل��وا غرف��ة »ريم« حامل��ني األزه��ار؛ كٌل بباقته، 

ا يشع ضياءاً وبراءة؛ خاصة مع استعادة الفتاة كامل  لتجد األم أمامها قمراً

ا، وسط ترحيب حار  مجاهلا مبرور أسبوع عىل احلادث، ليتصافحوا مجيعاً

من العائلة املحرتمة؛ والدي الفتاة.

ومبرور دقيقتني، اس��تأذن »ف��ؤاد« األب يف مرافقت��ه إىل اخلارج، لرب 

س��يجارة، ون��ادى ابن ش��قيقه ملرافقته��ام، خرج��وا مغلقني ب��اب الغرفة 

ا، لرتس��م  وراءه��م، بينام تبقت األم تتحدث إىل الفتاة مبحبة ولدت رسيعاً

االبتس��امة ع��ىل وجههام، أما الع��م فتحدث ل��ألب هبدوء، طالباً��ا منه يد 

»ريم« البن ش��قيقه، وهو ما قابله والد الفتاة برتحيب رشيطة موافقتها، 

ا إىل الغرفة دون استئذان، لريفع صوته  حينها سحب الشاب نفس��ه، عائداً

بعد دخوله وسط احلشد، غري عابئ بيشء، مصوباًا عينيه جتاه الراقدة عىل 

الرسير، وقائلاً بجرأة:

- »أنا بحبك.. وطلبت إيدك دلوقتي.. موافقة؟«.

نظ��رت إليه بثب��ات، لثواٍن طويلة، م��رت كعام عىل العاش��ق، ثم أومأت 

برأسها راسمة ابتسامة صافية، رغم تساقط دمعة فرح من أجفاهنا، وسط 
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نظرات ش��غوفة تس��يطر عىل أعني الوالدتني، اللتني تس��مرتا يف مكاهنام، 

حتى رفع��ت الفتاة صوهتا بصعوبة، قائلة بعينيها اللمعتني، وابتس��امتها 

الواسعة:

- »موافقة«.

كانت الكلمة إيذاناًا لتفجري مدفع زغاريد، اشتعل فتيله عىل لسان والدة 

»فارس«، اإلسكندرانية بجدارة، ليمتد صدى صوهتا إىل أرجاء املستشفى، 

بينام خُيرج نجلها اخلاتم، الذي اش��رتاه مس��اء أمس، من حمل املجوهرات 

الش��هري باملني��ل، قبل أن يتقدم بخط��ى ثابتة نحو »ريم«، وميس��ك يدها 

��ا خامته هبدوء، حت��ى أصبح يزين  الرقيق��ة، بنظرة ح��ب خيالية، واضعاً

أناملها الناعمة، ثم أخرج دبلتني، ليتبادال ملس األيدي بس��عادة وش��غف، 

سادا أرجاء الغرفة، وسط ضحكات وغناء احلشد، يا دبلة اخلطوبة!

  

ع��ىل ُبعد أمت��ار قليل��ة، كان »زي��اد« جيل��س يف مكتبه داخ��ل الركة، 

ا تفاصيل الليلة املاضية، ولقاءه الس��احر باحلسناء داخل شقته،  مس��رتجعاً

الذي شهد الكثري من التطورات، رغم أنه مل يتعد حدود األريكة، لكن 

املشاعر فاقت كل احلدود، خاصة مع هجامت القبل التي باغتت العاشق 

من كل اجتاه، وقبضت عىل شفتيه براسة، أخذ يقابلها باملثل، رغم نظرة 

الدهش��ة التي سادت عينيه، واقرتب أكرث وأكرث، بل أدىن مقاومة، حيث 

تركت نفس��ها بني يدي��ه دون حماذير، حتى عرب م��ا أراد اجتيازه، مانحة 
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له كل الفرص، ليجد نفس��ه يقرتب م��ن اخلط األمحر، الذي ال عودة منه، 

ا عىل ظهره��ا، ويدخله��ا إىل ص��دره، يف عناق هزم  وحي��رك يدي��ه رسيعاً

وسوسة الشيطان يف أذنه، بتعدي كل احلدود.

انته��ى اللق��اء عىل ه��ذا العناق، الذي نزل��ت بعده دموع احلس��ناء، للمرة 

ا للنفس،  الثانية، وبل س��بب، وهو ما اعتربه الش��اب تأنيباًا لل��ذات وجلداً

: لريفع صوته قائلاً

- »ربنا ما حيرمي من حضنك يا مرايت«.

ا، ردت بصعوبة بني النحيب: اهنمرت دموعها رسيعاً

 »ربنا خيليك يّل يا أبو أوالدي«.

��ا، لتتأمل »س��ارة« الطريق،  أمم��ا ع��ىل الدعاء، ثم نزال من الش��قة رسيعاً

وأنامله��ا بني يد حبيبها، قبل أن تس��تقل تاكيس من الس��يدة، يف طريقها 

نحو املع��ادي، عىل وعد باتص��االت ولقاءات وقب��لت، وعناقات أخرى 

بالشقة.

تذكر »زياد« كل هذا، وهو جيلس عىل مكتبه، اليوم التايل، ولسان حاله 

ا ما جرى باألمس؛ أنه حب طاهر  يردد: اللهم حياة تشبه حسنها.. مفرساً

اكتس��ب الكث��ري من الثقة؛ التي جعلت احلس��ناء ترتك نفس��ها بني يديه، 

ا هدية القدر  ا أنه س��يتوقف يف الوقت املناس��ب، إهنا حقاً وهي تعلم جيداً

إثارة. له، التي جعلته يرى احلياة، بعيون أكرث سعادة وحباًا و
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استمر احلب يف تضييق اخلناق عىل قلب الشاب، طوال أيام، قضاها حيلم 

ا، ويتح��دث إىل صديقه »فارس« م��ن وقت آلخر،  بعاش��قته ليلاً وهن��اراً

ا، بعدما تلشت مبجرد  مباركاًا خطوبته، وس��لمته من عقدة النساء أخرياً

دخ��ول »ري��م« إىل حياته، لتختفي »س��هر« عن األنظ��ار، وهينئه مجيع 

زملئ��ه عىل اخلطوبة، وكأهنم يفتحون صفح��ة جديدة معه، متجاوزين 

ما مر من كلم مرسل.

ج��اء األربع��اء، بليل��ة عاصف��ة، ب��دأت فيها أوىل مش��ادات »زي��اد« مع 

»س��ارة«، عندم��ا عاتبها عىل عدم الرد عليه طوال س��اعة، اتصل خلهلا 4 

ا، طالت املكاملة التي تش��غل خطها، حتى أهنتها إرادة  مرات، ليجد انتظاراً

الش��بكة؛ مبرور الس��اعة كالعادة، وه��و األمر الذي بررته احلس��ناء بأن 

ش��قيقتها تتحدث إليها من الساحل الشاميل، ليتجاوزه الشاب هبدوء، لكن 

ذات االنتظار تكرر مرة أخرى، بعد ساعتني، عندما اتصل لسامع صوهتا 

قبل خلوده للنوم، ليجد احلال عىل ما هو عليه، وتس��تغرق مكاملة ثانية هلا 

نفس املدة، بينام ترتك اتصاله بل رد، وهو ما جن جنونه، خاصة أنه نبهها 

بالرد عليه يف هذه احلالة، ثم مواصلة حديثها مع شقيقتها أو صديقاهتا.

وبني ش��د وجذب، تكررت الواقع��ة مرات عدي��دة، ودام فيها االنتظار 

س��اعات، دون أي اهت��امم باتصال الش��اب، حتى ب��ني الفواصل اجلربية 

للمكاملات، األمر الذي أش��عل الش��كوك يف عقله؛ بأن شيئا ما جيرى غري 

طبيع��ي أو منطقي، فمن املس��تحيل أن تتحدث »س��ارة« إىل أختها طوال 

، ال ترد فيهم ع��ىل اتصاالته، ناهي��ك أن مربراهتا كانت  3 س��اعات مث��لاً
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تتعارض أحياناًا، ما جعله يصل لقناعة؛ مفادها أن السحب السوداء بدأت 

تتجمع يف س��امء احلب، منذرة بس��يول قد ترضب مملكة عشقه، لتمحوها 

من عىل وجه األرض.

ومن األربعاء حتى مس��اء اجلمعة، اس��تمر »زياد« يف البحث والتحري، 

بش��غف رجل خمابرات ُيقلب يف ملف داعيش، بعدما أماته الشك، خاصة 

أن كلامت »سارة« أصبحت تصب هنا وهناك، بل أدىن خجل، وبجراءة 

منتهية النظري، مل يعتد هو نفس��ه عليها، لتتحول كل أفكاره عن احلسناء 

ا أين تلقي كلامهتا، وكيف توقع  إىل العكس، إهنا أنثى متمرسة، تعلم جيداً

ا! مبن أمامها يف مصيدة الرغبة.. ليست مثالية كام ظن سلفاً

التقيا يف القاهرة، واجتها إىل شقته للمرة الثانية، حيث مل يذهب للمنصورة، 

ا عىل إمخاد بركان الش��ك الثائر داخله قبل األس��بوع اجلديد، لذلك  مرصاً

كانت أول كلامته بعد عناق قصري يف الصالة:

 »وريي تليفونك كده«!

ردت بدهشة:

- »ايه الطلب الغريب ده«؟

حتدث بإرصار، ليبدأ هذا احلوار الصاخب:

 »معل��ش م��رة من نف��يس قب��ل اخلطوبة بق��ى.. مش الزم ش��وية غرية 

وكده«.
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- »مايش اتفضل.. بس دي أول وآخر مرة«.

 »أكيد«!

- »قولتييل مني كانت بتكلمك امبارح«؟

 »إنجي«.

: أمسك اهلاتف بتحد.. ونظر إليها قائلاً

.. طيب ما تيجي نس��مع صوهتا مع بعض  - »ايه ده.. مكتوب انجي فعلاً

كده«.

تفاجأت من رد فعله غري املتوقع، رفعت عينيها بفزع:

 »للدرجة دي«؟

- »باملرة بقى«!

ردت بإرصار، مصوبة عينيها بنظرة رشسة مل يعهدها:

 »ال آسفة.. مش هعمل كده«!

- »ليه«؟!

 »ألن ده شك رصيح يّف«.

- »إطلقاًا«!

 »ماهلاش معىن تاين«.
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جتاهل كلامهتا، ورفع يده هباتفها.. قائلاً بغضب:

- »اتصيل بيها يا سارة.. وافتحي االسبيكر.. عاوز أسمع صوهتا«!

 »مش هيحصل«.

- »طيب.. يبقى أنت اليل اخرتِت«.

ومبلمح سادها التوتر، سألته:

 »اخرتت إيه«؟

- »إننا نبعد عن بعض«!

 »إنت بتهزر.. إحنا فاضلنا أيام وهنتخطب«!

- »ال.. حقيقي هنبعد.. البعد أحسن من قرب مليان كدب وقلة ثقة«.

 »وأنا كدابة.. ومش بتثق يّف«؟!

أمسك اهلاتف بقبضة كادت حتطمه، وقال بلهجة املخرب الرسي: 

- أث��ق إزاي.. وأن��ِت بتقويل إنجي.. وهو طارق أمحد س��عيد.. الظابط.. 

ا أنا حافظ رقمه.. حتبي أكلمه  ول��و اتصلنا دلوقتي هو اليل هريد.. وعموماً

من عندي«.

تصلبت احلس��ناء يف مكاهنا، وفتحت عينيها بصدمة بالغة، ثم قالت بنربة 

املهزومة:

 »أن��ت صح.. بس ده زي أخويا.. بقالنا س��نني عارفني بعض.. وخفت 

أقولك إنه هو اليل بيكلمي متأخر كده.. عشان ما تفهمش غلط«.
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بدأت قهقهات »زياد« يف التصاعد، قبل أن يقول بسخرية:

- »عش��ان ما افهمكي��ش غلط آااه.. اليل زي أخ��وِك ده مكلمك امبارح 

ب��س حلد الفجر.. وأول امبارح للس��اعة 5 الصب��ح.. وأول وأول وأول.. 

إيه األخوة اجلامدة دي«.

قابلت حديثه بجدية، وقالت بتأٍن:

ا.. بيحكييل عىل ش��وية حاجات وبياخد رأيي يف مش��اكل   »عادي جداً

عنده«.

نظر إليها بتحٍد، متهاماً ومشككاًا، وقال:

- »كويس قوي.. سيبيي بقى يومني أسمع مكاملتكم.. وأشوف أخوتكم 

اجلامدة دي وبعدين نتكلم«.

ردت بتوتر عاد لصوهتا:

 »تسمعها إزاي؟«.

ا.. زي ما جبت سجل مكاملاتك.. إحنا عندنا مكاملات البلد  - »سهلة جداً

كلها.. بس بنحب السرت«.

رفعت صوهتا بغضب يائس.. وهي تنهره بشدة:

 »أعىل ما يف خيلك اركبه..«.

صفعة واحدة س��قطت عىل وجهها من »زياد«، أوقفت كلامهتا عند هذا 
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احلد، لتقيض دقيقتني يف بكاء شديد، قبل أن مييش الشاب نحو باب شقته 

ويفتحه، قائلاً بنربة قاسية:

- »برة«.

نظ��رت إليه بحدة، ثم خطت نحو الباب، قبل أن تس��يطر الراس��ة عىل 

ملحمها، وهي تكرر:

 »هتندم«.

عادت قهقهاته.. ورد بثقة:

- »عىل إيه يا حرسة.. يف ستني داهية«.

  

 وسط أرسة بسيطة، أصبحت مع مرور الوقت ميسورة احلال؛ إىل حد ما، 

نش��أت »سارة«، ومعها ش��قيقتها الوحيدة، مل حيرمهام األب من أي يشء، 

ا من أجل إسعادمها، حتى تزوجت الشقيقة من رجل األعامل،  ضحى كثرياً

ا، مع حرصها عىل مد أرسهتا بكل االحتياجات،  لتصبح احلي��اة أكرث رغداً

لذلك كان الفارق البس��يط بني عمر الشقيقتني؛ الذي ال يتعدى 5 أعوام، 

كفيلاً بأن تقيض صاحبة العينني الزرقاوين س��نوات دراستها اجلامعية يف 

رفاهي��ة، خاصة أهنا كانت يف نظر اجلمي��ع آخر العنقود، ليوفروا هلا كل 

ا. يشء، ويشيدون بجامهلا ورقتها ليلاً وهناراً

ظلت »س��ارة« حمط نظ��ر مجيع أبن��اء العائلة، الكل يتس��ابق عىل الفوز 

بقلبه��ا، وحياولون اس��تاملتها نحوهم ب��أي طريقة، وبجمي��ع املغريات، 
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لكن احلس��ناء وقفت هلم باملرصاد هلم، متمسكة بأخلقها واثقة بجامهلا 

األخاذ؛ الذي خيطف النظر عن ُبعد، حتى التحقت بالكلية، لتش��عر بأهنا 

ملكة مجال األرض، مع هتافت شباب اجلامعة عليها، إال أهنا كانت تنتظر 

فارس أحلمها، الذي كان أهم مواصفاته، البدلة املريي!

ويف عامه��ا اجلامع��ي األول، بدأت قصة حب عنيف��ة، ظلت ليايل طويلة 

تؤرق عينيها الساحرتني، كان بطلها امللزم »طارق«، الذي ظل يلحقها 

بنظراته يف كل عبور هلا أمام إحدى الس��فارات؛ التي يش��ارك يف تأمينها؛ 

إىل جوار منزهلا باملعادي، ونظرة ثم ابتس��امة، مع إرصار ش��ديد، خطف 

الضابط الوسيم قلب احلسناء، بعدما أخذ يطاردها بسيارة الرطة، وراء 

ا نح��و اجلامعة، وكذلك إياباً��ا، حتى يعود إىل  كل تاكيس تس��تقله صباحاً

خدمته الليلية بالس��فارة، التي اس��تمرت ملدة ش��هر، كان كفيلاً باقتناص 

لقاء مع »سارة«، وسط املساحات اخلرضاء، بجزيرة املعادي.

ا،  قضيا 3 أعوام من احلب العنيف، الذي وصل منتهاه قلباًا وعقلاً وجس��داً

فعل فيها كل يشء، بعدما استطاع »طارق« أن ميهد طريقه إىل مشاعرها 

ا بعد يوم، ومبهارة متناهية، قائلاً يف س��بيل ذلك كل كلامت  وأنوثتها، يوماً

العش��ق، متقرباً��ا ت��ارة، ومعذباًا تارة أخ��رى، حيث عاقبه��ا أكرث من مرة 

عندما حاولت إيقافه عند احلد، يف احلديث أو اللمس، وهو العقاب الذي 

كان يدوم ألس��ابيع طويلة أحياناًا، يستمر فيه صامتاًا، متجاهلاً مكاملاهتا 

ورس��ائلها، حتى يش��عر بأهن��ا بدأت يف اخلضوع لش��يطانه، ليع��ود إليها، 

ويكتسب مساحة جديدة للتقارب، يفعل هبا ما يريد.
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اس��تمر احل��ال بني كلم��ة عش��ق، وعقاب، وخض��وع، حت��ى أوقعها بني 

أحضانه، ليعيشا حياة كاملة، طوال عامني، ادعى فيهام أهنا حبه وعشقه 

وحياته، وزوجته أمام الله، ويك يش��عرا مبزيد من االستقرار حلني خترج 

»س��ارة«؛ وهو املوعد الذي حداده للزواج رس��مياًا، جلآ الستئجار شقة يف 

منطقة حدائق املعادي، ليقتنصا فيها ساعات أسبوعياًا، ذاقت فيها احلسناء 

ا براءهتا  كل الل��ذات، بحرية فاقت احلد بكثري وكثري، وفقدت معها أيضاً

ا،  وعذريتها، حتت اسم احلب، لتتحول مع الوقت، إىل أنثى ال تشبهها أبداً

جاحمة يف مشاعرها، مستغلة أنوثتها أسوأ استغلل.

وفج��أة وجد »طارق« نفس��ه أمام عاهرة من صنع يدي��ه، تفعل ما يريد، 

إشباع هنمه،  متى يش��اء، ومبهارة اخلبرية، ومع حصوله عىل كل ما أراد، و

أصبحت احلسناء يف عينيه ال تصلح ألي يشء، سوى املتعة، فهو لن جيعل 

ا ألوالده، حتى لو كان يتيقن أنه الس��بب األس��ايس وراء  لعوباً��ا كهذه أماً

حتوهل��ا إىل هذا املارد األنث��وي، بفعل إرصاره عىل جتاوز كل مس��تويات 

الل��ذة معها، طوال س��اعات، قضياها يف الش��قة، لتتضاعف رغبتها ومعها 

إحساسها بجسدها املثري.

ويف هناية عامها اجلامعي الثالث، أقدم الضابط عىل فعل مل تتخيله احلسناء 

ا كل  ا ابنة خالته الطبيبة، رافضاً ق��ط، بعدما رمى هبا خلف ظهره، متزوجاً

ا إياها بالكش��ف عن صورها اخلادشة  حماوالهتا إلثنائه عن قراره، ومهدداً

التي التقطها بالشقة، إذا مل ترتكه يف سبيله، وخترج من حياته هنائياًا، وأمام 

هتديداته خضعت احلسناء، وعاشت طوال اإلجازة الصيفية يف حالة يرىث 
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هلا، بني ندم عىل ما فعلته بنفسها، واحتياج ضاٍر ألفعال أخرى، أصبحت 

حمرومة منها بابتعادها عن حبيبها املخادع، وأستاذها يف عامل اللذة.

لكنها بذلت كل ما يف وسعها إليقاف من حاولوا التقرب إليها، بعد زواج 

ا إىل الدخ��ول يف علقة  »ط��ارق«، رغ��م أن ش��يطاهنا كان يدفعها كث��رياً

ا،  أخرى، تبدأ هبا حياة جديدة، وتش��بع فيها رغباهتا كأنثى مس��تثارة دوماً

إال أهنا أصيبت وس��ط كل هذا بعقده من الرجال، فقدت عىل أثرها الثقة 

ب��أي منهم، وأصبحت ختىش قهرهم، الذي وص��ل ذروته عىل يد الضابط 

الوسيم.

ومبرور أشهر قليلة من زواجه، افتقد »طارق« ملذات كثرية؛ وحياة مليئة 

باجلرأة والشقاوة، عاشها بحرية مع احلسناء فقط، ليعود يف االتصال هبا، 

طالباً��ا الغفران عىل ما اقرتفه يف حقه��ا، وأن يتحوال إىل صديقني خملصني، 

يس��اندان بعضه��ام أم��ام صعوبات احلي��اة، وبعد تفكري طوي��ل وافقت 

»س��ارة«، خاصة أهن��ا ال تأمن غدره، ناهيك عن أهن��ا مل حتب رجلاً غريه 

ع��ىل وجه األرض، ومل ميلك س��واه مفاتيح قلبها وجس��دها، كام أنه فعل 

كل يشء، ومل يتب��ق م��ا يؤملها منه م��ن جديد، لذلك ارتض��ت أن تصبح 

ا، وتظل يف حدود  ا رويداً عىل اهلامش يف حياته، لتعود االتص��االت رويداً

املرح؛ حتى إذا كان جريئاًا.

حاول »طارق« مع مرور الوقت، اس��تعادة مس��احته يف حياة احلس��ناء، 

بالكام��ل، ليعلقها به مرة أخرى، ويبدأ ش��ده وجذب��ه من جديد، ويعود 
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هتديده ووعيده، إذا رفضت له طلباًا، حتى اس��تأجرا ش��قة جديدة بنفس 

املنطقة اهلادئة، لتتجدد اللقاءات ومعها امللذات، وجتد »س��ارة« نفس��ها 

ا وعذاباًا؛ أصبحت ال تس��تطيع اخلروج  يف علقة غري رشعية، أكرث تعقيداً

ا، خاصة أنه أفهمها أكرث من مرة أن حياهتا لن تقف  منه��ا، وال تريد أيضاً

ا إذا أرادت الزواج، لذلك  عند هذا احلد، وبعملية بس��يطة س��تعود بك��راً

جت��اوز فجورمها املدى، حت��ى الليلة التي طردها فيها »زياد« من ش��قته 

بالسيدة زينب.

  

قبل لقائه احلس��ناء يف شقته، اجلمعة، كان »زياد« قد استعان بزميل له يف 

إدارة خدمة العملء بالركة، الذي مده بس��جل مكاملات »سارة«، وبعد 

ا،  ا وتكراراً فحص��ه بعناية، حدد الرقم املميز الذي تعاود االتصال به مراراً

ورسع��ان ما حصل أيضا عىل بياناته وس��جل مكاملاته، ليعلم أنه الضابط 

»طارق«، ويقرر مواجهتها باألدلة الثابتة، فور صعودمها الشقة، وهو ما 

انتهى مبشهد الطرد، الذي سبقته صفعة عىل وجهها.

ا يديه عىل رأسه  قىض الش��اب ما تبقى من الليلة العاصفة يف شقته، واضعاً

إياباًا، يفكر فيام  م��رة، ومتنقلاً بني الغرف��ة والصالة مرة أخرى، ذهاباً��ا و

حدث، وكيف ساقه القدر إىل هذا املصري املظلم، بعد أن بدد حب عمره، 

ورك��ض وراء رساب؛ اكتش��ف حقيقت��ه اآلن فقط، وع��رف معه أيضا 

ا، إهنا أنثى ال تس��تطيع التلون وال  قيم��ة أمريته، الت��ي مل تكذب عليه يوماً
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تطيق اخلداع، ورغم إدراكه أن زمام األمور مل يفلت من يده، بخصوص 

»أمرية«؛ التي تكتب له يومياًا عرات الكلامت يف حمادثة »فيس بوك«، 

إال أن��ه اختار مواصل��ة الصمت، وأخ��ذ هدنة قصرية م��ن معارك احلب 

الضارية.

لكنه، أمسك مذكرته الصغرية، ومعها هاتفه، وبنقرتني دخل إىل صورهتا، 

، ويعلم إىل أي مدى تأذى بعد خروجها من عامله، ثم نحى  ليتأمله��ا قليلاً

اهلاتف جانباًا، ورصخ باسمها ليجوب صدى صوته أرجاء الشقة، قبل أن 

تنزل دمعة من بني جفنيه، وهو يكتب:

ا مثل��ِك.. ومل أمتّن أنث��ى ترافقي الدرب  - »تذك��ري أن��ي مل أُحّب ب��راً

وتقاس��مي نبضات العش��ق إالَّ أنِت.. تذك��ري أّن الق��در دامئاًا ما جُيهض 

أحلمنا وأمانينا.. لكن تبقني أنِت احلضن الدافئ واللمسة احلنونة والدقة 

التائهة يف قلبي امللهوف عىل لقياِك.. لن أنساِك«.

ا، المئاًا نفس��ه عىل كل  اس��تلقى عىل رسيره، بعدما قرأ تلك الكلامت مراراً

يوم حلم فيه باحلس��ناء الكاذبة، متيقناًا أن ما كان خيرج من بني ش��فتيها؛ 

ليس س��وى كذب مبذاق العس��ل، حيمل ساماً ُمهلكاًا، ثم أغمض عينيه عىل 

قرار صارم، بخروج »س��ارة« م��ن حياته هنائياًا، وهو الق��رار الذي أبت 

احلس��ناء تنفيذه ع��ىل أرض الواقع، حيث محلت الس��اعات التالية فاجعة 

كربى.
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 »حديث الخائن عن الصدق.. 
العاهرة عن الشرف«! كحديث 
#ريكورد
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صباح الس��بت، كان الش��اب جيلس داخل مكتبه، بعدما حتدث قليلاً مع 

صديقه »فارس« حول خطوبة األخ��ري وأحوال عمه وخطوات إصلح 

سيارته، دون أن يتطرق إىل »سارة« هنائياًا، رغم حماوالت صديقه جلذبه إىل 

احلديث عن تطورات حب��ه اجلديد، بحديثه عن »ريم« التي مألت قلبه 

وحياته، لكن »زياد« ذهب بحديثه إىل أزمات العمل، حتى انتهى لقاؤمها 

عىل وعد بتكرار جلسة الرفاعي والسلطان حسن، الليلة، وبحضور العم 

، بعدما علم أنه سينفض غبار  »فؤاد«، وهو األمر الذي أراح الشاب قليلاً

احلزن عن نفسه، بعد ساعات وسط نسامت اهلواء النقي.

��ا، ليفاجأ  ومب��رور س��اعة، ارتف��ع رن��ني اهلات��ف، إن��ه وال��ده، رد رسيعاً

بالعاصفة:

- »فضحتن��ا يا اب��ن الكلب، إي��ه اليل عملت��ه يف بنات الن��اس ده.. اعمل 

حسابك هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك«.

ا: قفز من مكتبه إثر الصدمة، ورد رسيعاً

 »أنت بتقويل أنا الكلم ده.. واضح إنك بتكلم حد تاين.. أنا ابنك زياد 

والله«.
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زاد غضب األب، وتدافعت كلامته:

- »إنت هتستهبل ياال.. سارة كلمتي وقالتيل إهنا حامل منك«.

اجتاحت جسده رعشه مفاجئة.. وسأل بصعوبة غري مصدق ما جيرى:

 »سارة مني؟

- »إليل كانت عندك يف الشقة امبارح.. واجلمعة اليل قبلها«.

وجد الشاب نفسه يف ورطة حقيقية، ارتعش صوته وهو يسأل:

 »هي قالتلك كده؟«.

- »قالتيل كل حاجة.. والزم تصلح غلطتك«.

رد كالربيء املحكوم عليه باإلعدام:

- »أنا ما عملتش حاجة«.

رفع األب صوته بحدة:

 »ه��ي هرتمي بلها عليك ليه.. دي بنت ناس.. املوضوع هيخلص يعي 

هيخلص واألسبوع ده«.

ا اهلاتف يف وجه نجله، الذي كاد يغىش  قال األب كلامته األخ��رية، مغلقاً

علي��ه من الصدمة املباغتة، لوال تش��بثه باملكتب، لريفع س��امعة التليفون 

ا، وبعد ثواٍن  الداخ��يل، ويطلب من صديقه املقرب احلضور إلي��ه رسيعاً

كان »ف��ارس« يدخ��ل مكتبه، ليج��ده يف حاله يرىث هل��ا، مدارياًا دموعه 

بيديه، غري قادر عىل النطق، أخذ يدفعه بيده ويسأله:
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- »قويل يف إيه؟«.

ا: ا صوته البايك مكرراً نطق بعد دقيقتني من الصمت، رافعاً

 »فضيحة يا فارس«. 

نظر إليه صديقه بعينني تتسعان، فهو مل يره يف هذه احلال طوال علقتهام، 

ثم أعاد سؤاله، ليكمل »زياد« بصعوبة:

- »سارة كلمت أبويا.. وقالتله إهنا حامل مي«.

وبصدمة، قال الصديق:

 »يا هنار اس��ود.. هو إحنا نخلص من س��هر تطلعلنا سارة.. ده املوضوع 

كبري.. حامل منك إزاي.. إنت عملت معاها حاجة«؟

- »أقسم بالله كان أخرى بوس واحضان«.

 »فني«؟

- »الشقة«.

 »مصيبة يا زياد.. أنا من األول قولتلك بلش.. ش��كلها عاوزة تلبس��ك 

يف جوازة«.

- »أبويا قايل هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك«.

 »طيب كلمتها؟«.

: نظر إىل صديقه.. ثم أمسك هاتفه.. ليقرتب منه »فارس« مكملاً
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- »هتعم��ل إيه.. اس��تىن ماتكلمهاش.. اهدا دلوقت��ي وانزل.. وأنا هقول 

إنك تعبت وأستأذنلك.. خلينا نفكر حلد ما نتقابل بالليل«.

ا جيتاح��ه، مل ينطق بكلمة  ا مدم��راً أوم��أ برأس��ه، وملحمه ختف��ي إعصاراً

واح��دة، أو يلمل��م حت��ى األوراق املبع��رثة ع��ىل مكتبه، خ��رج من بابه 

ا، ومىش كالتائه وس��ط طرقات الركة، ومنها إىل كورنيش النيل،  رسيعاً

ا اس��تطاع بصعوبة منع  ليقف أم��ام املياه لدقائق، بينام حتمل عيناه دموعاً

س��قوطها، مس��لطاًا حدقتيه عىل الش��اطئ اآلخر بنظرة ثابت��ة، يفكر فيام 

يفعله أمام املفاجأة الكارثية.

أهنى وقفته مس��تقلاً تاكيس م��ن الكورنيش، حيث كان غري مس��تعد عىل 

اإلط��لق للذه��اب عرب امل��رتو، حتى ال يق��ف بني الناس مبلحمه البائس��ة 

وعينيه الدامعتني، يف أقىص حاالت ضعفه، وأقىس حلظات عتابه لنفسه، ثم 

أخذ يفكر يف حماور عدة، أوهلا كيف وصلت »سارة« إىل والده، خيش أن 

يكون ذلك عرب زوج شقيقتها، فوقتها ستكون األزمة قد اتسعت وال جمال 

ا أنه مل خيلع ملبسه  ؛ وهو يعلم جيداً للهروب منها، ثم كيف حتمل منه طفلاً

ا فهو بريء من ادعائها، وعليه أن يتامسك أمام الفضيحة، حتى ال  معها، إذاً

يتحمل العقاب عىل جرمية غريه، والد الطفل الذي ينمو بأحشائها.

هداه تفكريه مؤخرا إىل الرس؛ وراء تقرهبا الرسيع منه، ورغبتها املفاجئة 

يف دخول ش��قته، اآلن فق��ط فهمها بصورة واضحة، وعل��م أنه كان عىل 

خط��أ؛ حني س��اعدها يف تنفي��ذ حيلتها، وص��دق كلمتي »م��ا تفهمنيش 
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غلط«.. اآلن تيقن أهنا أنثى متمرسة، بل حامل من رجل آخر، رمبا يكون 

»طارق« أو غريه.. اآلن عليه مواجهة أكرب كارثة مرت يف حياته، قبل أن 

يفقد كل يشء، رشفه وسمعته، ومعها »أمرية«، التي كان ينوي الرد عليها 

اليوم، لكن الكارثة ستغلق أمامه طريق العودة، ال حمالة.

  

يف ذات الي��وم، وبع��د الليلة الت��ي وقعت فيه الصفعة عىل وجه »س��ارة«، 

كان��ت األخرية داخ��ل أحضان »ط��ارق« بش��قتهام، حمل العش��ق الفاين 

والل��ذة الباقية، يرب��ت عىل كتفيه��ا، ويطمئنها بأن حيلتهام س��تنجح يف 

اإليق��اع ب�»زي��اد« يف مصيدة الزواج، خاصة أن األم��ور تطورت بينهام 

ا عقب عودة لقاءاهتام، لتقرر احلس��ناء أن تعيش معه بل مسميات،  كثرياً

مكتفية بالساعات املثرية التي يرسقاهنا داخل الشقة املستأجرة، ومستمرة 

يف رسد كل ما خيصها، وأخذ رأيه بكل كبرية وصغرية، متحملة الكثري من 

األوجاع يف س��بيل قبول هذا الوضع الش��ائن، وكلام تأملت وبكت، كان 

لس��ان حاهلا يقول: »اليل راح راح.. مفيش حاجة تانية هخرسها«، لتبدأ 

من جديد يف الدوران باحللقة املفرغة.

وبع��د اللقاء الث��اين، الذي مجع »زياد« باحلس��ناء، وحتدث��ا فيه ألول مرة 

يف حمط��ة مرتو رمس��يس؛ قبل ش��هر ونص��ف، رسدت »س��ارة« ما حدث 

للضاب��ط، كعادهت��ا يف رسد كل كب��رية وصغ��رية بيومه��ا، لتج��ده ميس��ك 

بكلامهتا، ويسأهلا:
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- »الواد ده شكله حمرتم كده وابن ناس؟«.

ردت بضحك��ة، حتاول أن تس��تفز غريته عليها، التي تلش��ت مع مرور 

األيام:

 »آاه.. وأمور قوي«.

رسم ابتسامة صفراء.. وقال:

- »حلو قوي.. انِت هتسافري إمتى تاين؟

وباستغراب ردت:

 »اجلمعة بعد اجلاية.. عشان االمتحانات.. ليه بقى؟«.

قال برزانة املتآمر:

- »وال حاجة.. قبل ما تسافري هقولك«.

كان الضابط واحلس��ناء ميران بأصع��ب حقبة يف علقتهام، ها هي حامل 

بش��هرها األول، وينمو طفله يف أحش��ائها، وال حيلة إال بإجهاضه، وهو 

األم��ر ال��ذي أدى لش��د وج��ذب كب��ري بينهام، أهن��اه يف لقائه��ام املايض، 

بتهديده��ا كعادته، بأهنا لن تس��تطيع إجباره عىل فعل يشء؛ بس��بب هذا 

احلمل، خاصة أنه رجل متزوج، وس��تكون هي املخطئة يف نظر اجلميع؛ 

إذا أقدمت عىل فضيحة س��تنتهي بعدم اعرتاف��ه مبولودها، لتبقى يف معاناة 

أبدية بني املحاكم، وال حتصد شيئاًا يف النهاية، سوى العار، كل ذلك جعلها 

جمربة عىل اإلجهاض!
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ويف ه��ذا اللق��اء، فوجئت »س��ارة« بعد حوارمه��ا األخري، بوال��د طفلها 

ا ما؛ لتظن أنه س��يقدم  يطالبه��ا بالتأين يف عملية اإلجهاض، حتى يدبر أمراً

ا، إال أهنا صعقت يف لقائهام قبل سفرها إىل املنصورة،  عىل زواجها، ولو رساً

: الذي تىل االمتحانات، عندما رفع الضابط صوته قائلاً

- »صحي��ح.. ل��و قابلتي ال��واد األم��ور بتاع القط��ر ت��اين.. افتحي معاه 

كلم«.

رفعت حاجبيها بصدمة، وسألته:

 »إزاي يعي؟!«.

رفع صوته بربود:

- »زي ما بقولك كده.. اعريف ش��غال فني حتى.. بس بلش تليفونات وال 

فيس وال الكلم ده«.

- »ليه يعي«؟

 »اسمعي الكلم وخلص«.

وبضعف وانكسار، وعينني سلطتا يف األرض، قالت: حارض، وهي ختفي 

داخله��ا رصخة تتصاعد وتتصاعد، وكأهنا تتلقى طعنات بخنجر س��ام يف 

كل أرجائه��ا، وبالفعل حدث ما أراد، وأبلغته مبا حدث، ليفجر املفاجأة 

األكرب، ويطل��ب منها حجز مقع��د بجانبها يف رحلتها القادمة للش��اب، 

والتحدث إليه أكرث وأكرث، لتسأله:
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- »إيه اليل بتقوله وبتعمله ده.. أنت بتسلمي بإيدك لغريك؟!«.

رد بنظرة ثابتة، ونربة حنونة أخفت شيطانه:

 »أنا عاوز اتطمن عليِك.. اسمعي الكلم«.

- »حرام عليك.. أنا بنت ناس«.

حتول هدوؤه إىل انفعال حمتدم، وقال بترسع:

 »وحام��ل دلوقتي من احلرام.. يبقى حترتمي نفس��ك وتس��يبيي أترصف 

صح.. وده عشانك قبل ما يكون عشاين«.

أهني��ا لقاءمها متفق��ني عىل تنفيذ ما أمرها به، لتنطل��ق قصة حب »زياد« 

الزائف��ة، الت��ي مل يكتش��ف تفاصيلها حت��ى اآلن، عرص الس��بت، ومها 

يتبادالن احلديث حوله، يف الش��قة املس��تأجرة بحدائ��ق املعادي، ليكمل 

مؤامرهتام، ويلفا احلبل أكرث عىل رقبة الشاب املخدوع.

  

ج��اء املس��اء، ليهرول »زي��اد« إىل الرفاعي والس��لطان حس��ن، ويلتقي 

صديقه »فارس« وعمه، مثلام اتفقا قبل ساعات، جلسوا كالعادة يف املمر 

الفاصل بني املسجدين، وسط اهلواء النظيف، وعظمة التاريخ، يتحدثان 

ع��ن املصيبة التي وقعت عىل رأس الش��اب، وس��بل اخلروج منها، خاصة 

أن احل��ل الوحي��د، هو احلصول ع��ىل تس��جيل ملكاملات »س��ارة«، حتى 

حيددوا ش��خصية والد الطفل؛ ومن ثم يفكرون ماذا يفعلون، وهو األمر 
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املس��تحيل؛ دون ص��دور إذن جهة قضائية، ووس��ط احل��رية التي انتابت 

: اجللسة، رفع »فؤاد« صوته حماوالاً التخفيف عن املصدوم، قائلاً

إنك لو  - »هحكيل��ك حكاية.. تعرفك إن إليل أنت فيه ده مش كارثة.. و

حكمت عقلك أكيد هتلقي حل«.

صمت »زياد«، ومعه صديقه، ليكمل العم حديثه:

- »واحد صاحبنا اجت��وز واحدة زي دي.. وعمل ده مضطر برضه.. بعد 

م��ا عرف��ت تضحك عليه وحتمل من��ه بجد.. فضل قاعد معاها 5 س��نني.. 

ومفكرش يوم خيلف منها ألنه مكانش واثق فيها.. رغم إهنا كانت بتعمل 

كل حاجة عشان حتسسه إنه سيد الرجالة ومش شايفة يف الدنيا غريه«.

ب��دأ »ف��ارس« يف الربط بني ما يقول��ه العم، وقصته احلقيقي��ة، بينام يتابع 

: األخري قائلاً

- »لكن إحس��اس الراج��ل عمره ما بيكدب.. داميا كان حاس��س إن فيه 

حاجة غلط.. ميكن عش��ان البداية أصلاً غلط، حلد ما يف يوم شافها عىل 

الكورنيش مع واحد صاحبه، وساعتها ما فكرش يف حاجة غري االنتقام.. 

لكن إزاي؟.. هنا بقى الرس«.

اتسعت عينا ابن شقيقه، فهو اجلالس الوحيد الذي يعلم خطورة ما يقوله 

»ف��ؤاد«، خاص��ة أن صديق��ه ال يعلم عن العم ش��يئا؛ س��وى أنه متزوج 

ومقيم بفرنس��ا، لذلك س��يطرت ملمح الصدمة عىل وجه »فارس«، وهو 

يسمع عمه يقول:
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إداها  - »فضل س��ايب ليها احلبل عىل الغارب وراقبها م��ن بعيد لبعيد.. و

األمان أكرت.. وبقى يس��افر كل أسبوع يوم حمدد.. طبعا مكانش بريوح 

وال ببيج��ي.. متابعهم وبس.. وبعد ش��هر كان خ��لص اليوم ده مقدس 

عنده��م.. وعىل رسيره.. ويف يوم خد الق��رار.. وطلع البيت.. فرغ فيهم 

خزنة مسدس��ه، وحمدش عرف إهنا مع سبق اإلرصار، ويا دوب قعد سنة 

يف قضية دفاع رشعي.. وطلع زي الفل.. غاسل عاره«.

ا  ا إىل ابن ش��قيقه، الذي اكتش��ف تواً ا رسيعاً أهن��ى »فؤاد« حديث��ه، ناظراً

جرمي��ة قت��ل متكاملة األركان، ليس��لط عيني��ه عىل العم، الذي اس��تقبل 

نظرات��ه بغمزة ماكرة من عينه، لرتس��م ملمح »فارس« ابتس��امة مجعت 

بني الدهش��ة واالنبهار، ويرد الغمزة باملثل، غري قادر عىل حتريك شفتيه 

: بكلمة واحدة، قبل أن يرفع »زياد« صوته قائلاً

 »كل ده عش��ان كان��ت حام��ل حقيق��ي من��ه.. لك��ن دي وال جي��ت 

جنبها«.

ا: رد العم رسيعاً

- »هو أنا بحكيلك علشان تقتلها.. بقولك إزاي تفكر خترج من املوضوع 

حماف��ظ عىل رشفك.. ومش س��امح حلد هيينه.. إنت لس��ه ع��ىل الرب.. ويف 

إيدك لوحدك احلل.. بس فكر بعقل.. وبلش تنازالت«.

أومأ الش��اب املصدوم برأس��ه، كعلمة عىل تفهمه ما قال��ه »فؤاد«، بينام 

جيلس »فارس« غري مس��توعب حتى اآلن، حكاية العم، متسائلاً عن كم 
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العذاب الذي ش��عر به، وهو يعلم أن زوجته ترقد مع صديقه يف رسيره، 

ورغم ذلك حتمل حتى وصل إىل هدفه، واس��رتد رشفه مبسدسه، قاتلاً من 

سلباه بسبق اإلرصار والرتصد.

انته��ت اجللس��ة الطويلة مبنش��ور كتبه »فارس« ع��ىل صفحته يف »فيس 

بوك«، حتت ذات اهلاش��تاج؛ #ريكورد، الذي جيمع ذكريات جلس��اته 

مع صديقه، كان:

»ال ُترهق نفس��ك بحثاًا عن تفس��ري للنفس البري��ة.. تأمل فقط كلامت 

اخلالق: أهلمها فجورها وتقواها«

  

��ا، يبحث عن خم��رج للورطة،  ��ا يائساً ا، بائساً وصل »زياد« ش��قته متأخراً

بل الكارثة، متس��ائلاً هل س��ينتظر حلني إمتام الفضيح��ة، ثم يلجأ لتحليل 

احلام��ض النووي للطف��ل؟ لكن وقتها س��تأيت براءته بعد ف��وات األوان، 

ورسعان ما اختذ قراره، التحرك برسعة عىل مجيع اجلبهات، خاصة بعدما 

وصلته رسالة مباغتة عىل هاتفه من »سارة«، كان نصها: 

- »قدامك أس��بوع واحد عشان تصلح غلطتك.. بعدها هفضحك يف كل 

حتة.. ومش هسيبك«.

كاد الش��اب أن حيط��م هاتف��ه، بعدم��ا قذفه من ي��ده بقوة، ف��ور قراءته 

الرسالة، ليجلس إىل مكتبه، ويبدأ يف التخطيط ملواجهة احلسناء اللعوب، 

بكل السبل، وعىل مدار 5 أيام قضاها بني العمل واملنزل، استطاع كشف 
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املستور، ومبهارة جعلته مؤهلاً للعمل بأعظم جهاز خمابرات يف العامل!

ويف كل مس��اء، كان »زي��اد« يكت��ب العدي��د م��ن الكل��امت مبذكرته، 

ا يف الكتابة الطريق األمثل للهروب من الواقع، متجنباًا نر كلمة  واج��داً

واحدة عىل »فيس بوك«، بعد آخر منشور كتبه من حاسبه، عقب قذفه 

التليفون مبجرد قراءته الرسالة.. كان:

»إما أن أحقق هديف.. أو أموت وأنا أحاول«.

ث��م قرر بعد كتابة هذا املنش��ور، أن يغيب عن املوقع مرة أخرى، هارباًا 

من متابعة »أمرية«، التي فقدت األمل يف عودته، وقللت من دخوهلا أيضا 

إىل املوقع، وكأهنا هترب هي األخرى من الذكريات املدونة بصفحاته، مع 

إرصار حبيبها عىل الرحيل، والتجاهل، والدخول يف مملكة أنثى أخرى.

أما ما دونه يف مذكرته؛ فكان من بينه:

»اسحق ما ال يستحق«.

وكتب أيضا:

»حديث اخلائن عن الصدق.. كحديث العاهرة عن الرف«.

كانت هذه اجلملة، بعد رس��الة وصلته من »سارة« مساء اخلميس، كتبت 

فيها:

»اع��رف إين حبيت��ك بج��د.. وعش��ان ك��ده نف��يس تك��ون جنب��ي بأي 

طريقة«.
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إال أن احلس��ناء الكاذبة مل تعلم أن الغد، حيمل هلا الكثري من املفاجآت، 

فاقت إثارهتا ما كانت ختفيه يف جعبتها من بلء، خاصة أن »زياد« محل 

بني يديه أوراقاًا عديدة، وتعامل معها بحرص ش��ديد، ومبنطق حتدث عنه 

ا يف مذكرته، كان: أيضاً

- »ألع��اب الورق مل خت��رتع يك نجم��ع األوراق.. بل لنتعل��م متى نحرق 

الكارت املناسب يف الوقت املناسب!«.

ا،  ا هلذا املنطق، س��افر »زياد« إىل مسقط رأسه، يوم اخلميس أيضاً وتنفيذاً

ا أن احلس��ناء بعثت رس��التها من منزل شقيقتها باملنصورة،  وهو يعلم جيداً

ا اجلمع��ة كموع��د رمي��ه ب��أوراق اللعب��ة، الت��ي مجعها م��ن رشكة  حم��دداً

االتص��االت، وفيس بوك، ليفاجأ مبا مل يتوقعه، حيث توصل إىل حس��اب 

»طارق« عىل املوقع، لريى صورته، ويكتشف أنه دخل معه كلية الرطة 

يف نفس العام، بل تعرف عليه قبل استبعاده منها.

اس��تجمع الش��اب أيضا كل خربته يف برامج االخ��رتاق، من خلل رشكة 

الكمبيوتر التي أسسها قبل عمله بالركة، لينجح يف القرصنة عىل صفحة 

الضاب��ط، وتتواىل املفاجآت، التي فجرهتا حمادثته الطويلة مع »س��ارة«، 

عىل حس��اب هلا أخفته عنه؛ باس��م »ساس��و»، حيث جتاذبا فيها أطراف 

املؤام��رة، ليعلم »زياد« أنه كان س��يقع يف الف��خ، ال حمالة، لوال إرادة الله 

التي كشفت بصريته، وهدته إىل األدلة الدامغة؛ التي ال تقبل التشكيك.

اكتشف املخرتق حلساب الضابط، أن اتفاق األخري مع احلسناء كان يف غاية 
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املكر والدهاء، إذ يعتمد عىل عنرص املفاجأة، واملباغتة، حيث كانا يتحدثان 

عن املوعد املناسب إلجهاض الطفل، الذي علقه »طارق« عىل نجاح املؤامرة، 

، ويتزوجان بسبب محلها،  بحيث حيمل »زياد« مسؤولية فقدان بكارهتا أوالاً

ث��م ُتقدم ع��ىل اإلجهاض، ووقتها س��يكون الش��اب قد ت��ورط، وانتهى أمره 

ا عن حتاليل احلامض النووي وقضايا النسب. بزواجها، بعيداً

قام »زياد« بنس��خ املحادث��ات، وحتميل الصور الس��اخنة التي تضمنتها، 

وأرفقها يف ملف صغري، حوى سجلت مكاملات املتآمرين، ثم اجته نحو 

املنصورة، ليدخل منزله عىل ضجيج صوت والده، يسبه وينهره، ويتهمه 

ا له ملف  بوضع األرسة عىل ش��فا فضيحة كربى، ليطالبه باهل��دوء، مقدماً

احلس��ناء، ومتحدثاًا عن أبعاد املؤامرة التي حيكت ضده، وبعد ساعة من 

احلديث أمسك األب هباتفه؛ ليبدأ تنفيذ ما اتفق عليه مع نجله املظلوم.

اتصل والده برجل األعامل، زوج شقيقة »سارة«، الذي تربطه به صداقة 

وطيدة، طالباًا حتديد موعد وش��يك، لبحث مسألة حياة أو موت، ليحدداه 

ا، بعد صلة اجلمعة، بينام أكمل »زياد« خطته، واتصل باحلسناء بعدما  غداً

مّحل عىل جهازه برناجماًا لتس��جيل املكاملات، اس��مه ريكورد، ورسعان ما 

: ردت، لتتضاعف األدلة، بعدما رفع »زياد« صوته هبدوء، قائلاً

- »أنا عرفت كل حاجة.. محلتي من طارق.. واتفقتوا إنك جتيبيها يّف أنا.. 

وأشيل الليلة.. وبعد ما نكتب الكتاب، تنزيل اليل يف بطنك.. وتطلعي من 

املوضوع زي الشعرة من العجني«.
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ردت بل تفكري:

 »شاطر.. وبعدين؟«.

- »وال قبلني.. البادي أظلم«.

 »هقولك تاين.. أعىل ما يف خيلك اركبه«.

أغل��ق اهلات��ف يف وجهه��ا، وخرج إىل رشفت��ه، التي مل يدخله��ا قبل عام 

ا فيام  مىض، ليلقي نظرة عىل رشفة »أمرية« اخلاوية، ويتأملها لدقائق شارداً

ا، بخروج  س��يحدث بالغد القريب، حتى رأى املش��هد الذي غ��اب كثرياً

حبه األول إىل الرفة عىل استحياء، حتاول اهلروب من النظر جتاه منزله، 

لتدم��ع عيناه وجيد نفس��ه يرفع يده بإش��ارة، ردت عليها أمريته بابتس��امة 

ا مغلق��ة الب��اب وراءها، لي��زداد لوعه وش��وقه. ل��وم، ث��م دخل��ت رسيعاً

 

ظل��ت عين��اه تدمع حتى دخ��ل إىل غرفت��ه، ليجلس عىل مكتب��ه القديم، 

، راساماً خطة جهنمية لرد املكيدة يف اجتاه مدبرها، ومعاملته  وميسك قلاماً

باملث��ل، ورسعان م��ا حدد حماورها، قب��ل أن يكتب أس��فل الورقة، معلناًا 

انتصاره املبكر:

ا أهنا حوَّلت حيايت إىل جحيم، نصبت يل الفخ تلو اآلخر، ومل  »لن أنىس يوماً

أسقط، أكرهها بقدر اجتنايب السقوط، وتكرهي بقدر فشلها يف اإليقاع يب، 

وبقدر انتصاري يف شل أرجلها عن التحرك خطوة واحدة يف أي اجتاه، كان 

ا تارخيياًا لعقيل عىل قلبي، وهزمية لقلبها وعقلها يف آٍن واحد«. بالفعل فوزاً
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بعد صلة اجلمعة، اجتمع الشاب ووالده ورجل األعامل، يف ناٍد شهري عىل 

ا القصة من أوهلا،  كورنيش املنصورة، ليبدأ األب يف احلديث متأنياًا، س��ارداً

بداية من تلقيه اتصال »س��ارة« عىل التليفون األريض، الذي حفظت رقمه 

ا باهتامها لنجله  يف هاتفه��ا عندما حدثها »زياد« منه مل��رة واحدة، ومروراً

ا، ثم أخرج الوالد امللف امليلء  بس��لبها أغىل ما متلك، بل محلها منه س��فاحاً

ا  ا اجلاين احلقيقي، ومؤكداً باملحادثات والصور وبيانات الس��جلت، كاشفاً

أنه ونجله ال يريدان سوى سرتها، وأن يتحمل املخطئ مسؤولية جرمه.

ورسعان ما حتول اللقاء، إىل جملس حرب، رشح فيه »زياد« أبعاد خطته 

املحكم��ة، التي تقيض بتويل رجل األعامل مس��ؤولية نزع االعرتاف من 

شقيقة زوجته، املوجودة اآلن يف منزله، وتنفيذ باقي اخلطة يف أقرب وقت 

ممك��ن، وبالفعل اس��تطاع الرجل أن جيرب »س��ارة« ع��ىل التحدث، بعدما 

رأت ملفها غري املرف بني يديه، ليتفق معها عىل رد املكيدة دون خوف 

من نفوذه وس��طوته، وهو ما وافقت عليه ب��ل تردد، خاصة أهنا رأت فيه 

ا للموقف املحتدم  ا رسيعاً إنقاذاً ا، و ا للحلم الذي ظل يراودها كث��رياً حتقيقاً

يضمن هلا حياة طفلها، وينهي التفكري يف قتله؛ باإلجهاض.

ا السبت يف  حددت الفتاة املكان والزمان الذي ستلتقي فيه »طارق«؛ غداً

ش��قتهام بحدائق املعادي، وكتبت العنوان بدقة، وأعطته مفتاحها لنس��خ 

آخر عليه، عىل أن تكون س��اعة الصفر القتحام رجل األعامل وحاشيته 

ا، برط أال تغلق الباب من الداخل، وهو ما  عليهام الشقة، الواحدة ظهراً

حدث يف املوعد املحدد بالدقيقة، عندما وجد »طارق« نفس��ه عارياًا عىل 



259

#ريكورد

الرسير، وس��ط عرة رجال هيددونه بإنزال��ه يف ملية، إذا مل يوقع ورقة 

زواج عريف مؤقتاًا عىل »س��ارة«، لضامن نسب الطفل النامي يف أحشائها، 

وقد كان.

وبين��ام كان الضابط يوقع ع��ىل زواجه اجل��ربي، كان »زياد« يوقع عىل 

عقد التعيني داخل مقر الركة، لريفع يده كاملنترص، عندما تلقى اتصاالاً 

ا الله  من رج��ل األعامل، يفيد بنجاح اخلطة، ثم رفعها إىل الس��امء، حامداً

عىل اس��تجابة دعائه، بعدما رزقه حياة تشبه حسنها.. لكن دوهنا.. حياة 

يعيش��ها مع أمريته وحدها.. ومبرور ثواٍن أمسك هاتفه املحمول، ودخل 

ع��ىل »فيس ب��وك«، ليجد »أم��رية« متصل��ة، مل يرد بكلم��ة واحدة عىل 

ا إىل صفحته��ا، ليكتب كلمة واحدة يف  حمادثته��ا الطويلة، وانتقل رسيعاً

منشور أمام املأل:

تتجوزيي؟!

متت
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ريكورد..
مش جمرد رواية أو هاشتاج..

كلم��ة ممك��ن تكتب حتته��ا كل ال��يل ج��واك.. مش��اعرك.. خطوات يف 

طريقك.. أحلم نفسك تبقى واقع.. ملحظاتك عن البر اليل حواليك.. 

كلم��ة إلنس��ان خذلك أو خان��ك.. أو حتى خططك ملا ح��د جيربك تبقى 

رشير!

ريكورد..
هو سجل حياة كل واحد فينا..

ام��له بإرادت��ك.. ح��دد في��ه طموح��ك.. اكت��ب في��ه كلم��ة حلبيبك.. 

ألصحابك.. لنفس��ك.. خلي��ه عنوان ملحطات حيات��ك.. حتى أرسارك.. 

اعت��ربه صندوقك األس��ود.. واوصله بضغطة واح��دة كل ما حتتاج تبص 

عىل اليل فات.. وتفكر يف اليل جاي!
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