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اإلـهداء          
   

يف  العبري  نرثت  التي  البي�ضاء  يا�ضمينتي  اىل 
طريقي التي بدعمها يل و�ضلتكم هذه الرواية 

يا�ضمني





7 صارحني

)1(

املروري خانق، ومن بني  الظهرية والزحام  بعد  الوقت 

السيارات العالقة كانت شابة تجلس خلف مقود سيارة ميني 

كوبر زرقاء وتنفخ الهواء غاضبة وتضغط عىل البوق بعنف 

علَّ هذا الزحام يتحرك قليال لتكمل طريقها للمنزل بسالم، 

كانت “هدوء”  شابة يف الثامنة والعرشين من العمر، عيناها 

ذات اللون االزرق والتي بشكل حبة لوز تنظر ميينا ويسارا 

بني الفينة والفينة تتفقد الزحام عىل امل ان يتحرك بضع 

جفون  وارخت  املقعد  اىل  ظهرها  اسندت  لالمام،  بوصات 

عينيها املزدانة باهداب طويلة وزمت شفتيها الورديتني اىل 

اقىص اليمني وقالت بضجر:“ يبدو انني ساصل املنزل وقت 

الغروب، وال ميكنني أن اتجاهل هذا الزحام وال بأي شكل 

من االشكال”، عبثت بشعرها بطريقة تلقائية واطلقت العنان 



صارحني8

الزحام  فوق  لتحلق  تطري  سيارتها  كانت  لو  متمنية  لخيالها 

وتصل باقىص رسعة للمنزل، وقطع خيالها صوت بوق السيارة 

التي تقف ورائها لتكتشف ان الطريق مفتوح امامها وعندما 

تقدمت وجدت ان سبب الزحام اصطدام سيارة نقل صغرية 

بحافلة ركاب لكن االمر بدا بسيطا ومل يتجاوز بعض االثار 

عىل هياكل املركبتني الخارجيني فتنفست الصعداء وانطلقت 

مرسعة للمنزل.

اخريا اوقفت سيارتها الزرقاء امام البيت، افتحت باب 

السرياة واستدارة بكامل جذعها لتضع قدميها خارج السيارة 

عىل االرض فظهرت اقدام تنتعل حذاءاً رياضياً وكانت ترتدي 

كزرقة  أزرق  قميصاً  و  األسود  الكتان  من  فضفاضاً  بنطاالً 

املعصم  عند  مزركشني  طويلني  بكمني  سرتة  تعلوه  السامء، 

املزركشة  القميص  ياقة  لتظهر  مفتوحة  ازرارها  تركت  وقد 

تحتها، كانت ظفرية شعرها الذي بلون الفحم مزينة ببعض 

الربطات امللونة وتكاد تصل اىل اسفل خرصها، انحنت داخل 

السيارو وتناولت حقيبتها ذات الحزام الطويل وعلقتها فوق 

تحرك  وهي  املنزل  حديقة  داخلة  استدارت  ثم  بخفة  كتفها 
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ممر  عىل  سارت  املفاتيح،  خشخشة  لتسمع  بعشوائية  يدها 

مختلفة  بالوان  زهور  تحفه  البيج  باللون  بحجارة  مرصوف 

من كال الجانبني وهي تعد خطواتها بصوت عال كعادتها: 

“ 3،2،1.....” وحني وصلت للرقم عرشة انحرفت ناحية 

الشامل ووقفت أمام الباب االبيض الخشبي الذي تتوسطه 

نظرت  الشيفون،  من  ستائر  خلفها  تظهر  زجاجية  نافذة 

الباب  لتفتح  باحدها  وامسكت  يدها  يف  املفاتيح  ملجموعة 

وتدفعه برفق لتدخل املنزل، ثم خلعت حذائها وقالت: “ امي 

لقد عدت” .

مل تسمع ردا فكررت بصوت اعىل“ لقد عدت” لكن احدا 

مل يجب، سارت يف الرواق لتمر بغرفة الضيوف عن ميينها 

والتي تؤدي عربها اىل غرفة الجلوس ويفصل بينهام جدار 

خشبي، تفقدتها لكن ال احد، اكملت سريها وفتحت بابا مغلقاً 

واطلت برأسها ثم قالت: “عمر... مالك” لكنها وجدت الغرفة 

خالية فاغلقت الباب واتجهت للغرفة املجاورة وفتحت الباب 

بعد ان طرقت ومل تسمع اجابة، اطلت برأسها داخل الغرفة 
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ثم  اليمني  القىص  شفتيها  زمت  لكنها  ايب”  “امي  وقالت: 

قالت: “هذا غريب، ال احد” ووقفت للحظات وقالت محدثة 

نفسها بصوت مسموع: “ اين الجميع ؟؟ اليوم الخميس اعتقد 

انهم يجب ان يكونوا هنا”.

دخلت غرفتها وبدأت بفك حيل شعرها ثم خلعت السرتة 

وبدلت مالبسها مبالبس املنزل وجمعت شعرها الذي انسدل عىل 

ظهرها كشالل اسود برباط ابيض ثم جلست خلف الحاسوب 

املتنقل - الذي ال يتنقل اصال فبطاريته غري صالحة ويجب ان 

يبقى عىل الشحن طوال الوقت - فتحت االنرتنت ثم انتقلت 

ملوقع فيس بوك وبدأت تتنقل بني املنشورات بال اي اهتامم، 

تتصفح حسابها حتى  يدها عىل خدها بضجر وهي  وضعت 

توقفت عند منشور جعلها تعتدل يف جلستها وتقول بصوتها 

الرقيق: “ خديجة خطبت، يالها من وقحة بني منزيل ومنزلها 

شارع فقط ومل تدعني، حقا صداقة الجامعة صداقة ظروف، 

ما ان تنتهي الدراسة حتى تنتهي الصداقة... تبا لها”

االصوات  لتسمع   مفتوحا  باب غرفتها  تركت  قد  كانت 
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انها مل  املنزل بهدوء لدرجة  فُِتَح باب  الخارج،  القادمة من 

تشعر بيشء اال حني سمعت احدهم يقول:“ لن تريها مادمت 

اتنفس” وسمعت صوت اغالق الباب بقوة فاطلت برأسها من 

جانب باب غرفتها لرتى وجه رجل يبدو يف الخمسني من 

عمره، قد انحرس معظم شعره األبيض عن مقدمة رأسه ومل 

العمر  اال بضع شعريات عىل جانبيها، وظهرت خطوط  يبق 

اىل جانبي عينيه الصغريتني وفوق جبهته وحول فمه وانفه 

املفلطح، كان الرجل يرتدي قميصا ازرق يحشوه يف بنطاله 

القاميش ذا اللون الرمادي والذي يظهر حزامه االسود اسفل 

الهاتف  واعاد  اليها  نظر  “هدوء” حتى  رأى  ان  وما  كرشه، 

اىل جيبه برسعة وقد بدا وكانه يريد ان يخفي امرا  ثم قال 

بتوتر: “اوه، هدوء”

ركضت اليه وضمته بحرارة ليطبع قبلة عىل جبينها، ثم 

اىل جنب حتى جلسا يف  جنبا  وسارا  بذراعه  كتفيها  احاط 

غرفة الضيوف فقالت “هدوء”:“اين انتم لقد قاربت الشمس 

عىل املغيب، وقد تاخرُت كثريا يف العودة للمنزل وظننت انكم 

ستقلقون عيل، لكن حني وصلت وجدت املنزل فارغاً”
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رد والدها بعطف: “امك ذهبت لزيارة جارتنا ام محمود 

واخواِك  اليوم،  املستشفى  من  خرجت  انها  علمت  ان  بعد 

يف العمل بينام ذهبُت الستنشق بعض الهواء بعد ان شعرت 

بالضيق”

“اجل لقد الحظت نربة صوتك وانت تتحدث بالهاتف”

عاد التوتر واضحاً عليه وقال بارتباك: “ عن اي هاتف 

تتحدثني لقد كنت اتكلم مع عمك قاسم”

نظرت اليه وقالت: “ اجل عىل كل حال مل اسمع شيئاً 

انتبهت لصوتك فقط”

ثم نهضت متجهة اىل املطبخ وبدأت بصنع الطعام يف 

اللحظة التي دخلت فيها امها خلفها ووضعت بعض االكياس 

عىل الطاولة وقالت بعد ان رأتها امامها: “ عزيزيت، استغللت 

بعض  وابتعت  للسوق  وذهبت  املنزل  من  خروجي  فرصة 

الحاجيات الناقصة من اجل العشاء”

الدائري  نظرت اىل امها بحب وتأملت تفاصيل وجهها 
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ان  اال  الجسم  ممتلئة  تكن  مل  انها  فرغم  العسلية  وعيونها 

عظامها العريضة كانت تجعلها تبدو دامئا سمينة، كان شعرها 

بلون احمر مميز ينعكس عىل وجنتيها املليئتني بالنمش وكانت 

ترتدي قميصاً ابيض فضفاضاً، وتنورة سوداء تتجاوز ركبتيها، 

ابتسمت  وكانت مالبسها مناسبة متاما لسيدة يف االربعني، 

ال  بصمت  الطعام  امتام  ملساعدتها يف  بجانبها  ووقفت  لها 

يخالجه اال صوت االواين واملعالق، وصوت التلفاز من الغرفة 

االخرى نظرت اىل امها وقالت: “ ان ايب ليس عىل ما يرام”

كل  تصيبه  التي  الحالة  انها   ، ال  وقالت:“  االم  تنهدت 

شهر، أمل تعتادي عليها ؟؟ يف كل بداية شهر يجب ان نعاين 

مع والدك”

يف منزل اخر يف املدينة - لكنه اكرث فخامة – وقفت 

سيارة مرسيدس سوداء فاخرة امام الباب الحديدي العايل 

وصوت بوقها ال يتوقف، وقد جلس خلف مقودها شاب مايس 

العريض  وفكه  خديه  عظام  برزت  ضيقة  جبهة  ذو  الوجه 

تغطيه لحيته املشذبة باهتامم، عينيه السوداء مسدلة االجفان 
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تجعله يبدو كالناعس لكنها مميزة بنظرة حادة وانفه طويل  ، 

فُتح الباب عىل مرصاعيه اخريا فدخل ورمق الحارس بغضب 

ثم قال:“كل يوم يجب ان تعرف كل املدينة ان كامل قد عاد 

للمنزل ليفتح له الباب”

نظر اىل الشاب الواقف بجوار الباب الحديدي الكبري 

وقد التصقت عيناه باالرض وقال بغضب: “ انت مطرود”

التف  نافورة  اىل  يوصله  معبد  سيارته عرب شارع  وقاد 

املزينة  الواجهة  ذو  القرص  امام  وقف  ثم  بالسيارة  حولها 

بالحجر االبيض، نزل من السيارة بخطا ثابتة واثقة اظهرت 

طول قامته ونحول جسده يرتدي بنطاالً من قامش الجينز 

االزرق سرتة سوداء بنصف اكامم تربز عضالت ذراعيه وقد 

دفع  ثم  الثالث  الدرجات  صعد  بعناية،  االسود  شعره  رسح 

مفتاحه  فغرز  الخشبي  الباب  امام  ليقف  الزجاجي  الباب 

فيه ودفعه برفق وما ان فتح الباب حتى زينت ثغره ابتسامة 

سحرت كل فتاة قابلت ذاك الوجه مايس الشكل، القى التحية 

عىل الرجل الجالس ذو الشعر البني الذي بدأ يغزوه الشيب 
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وظهرت بعض التجاعيد بجانب عينيه حني ابتسم، لكن نحالة 

جسده مل تساعده ليبد انه يف الثالثة والخمسني من العمر، 

نظر اليه الشاب الوسيم وقال بهدوء وقد هدأت موجة غضبه: 

“ ايب... اين هي امي؟”

رفع عينيه عن الصحيفة ليتفقد الشاب الذي وقف أمامه 

مثل امرباطور من اباطرة اليونان وقال: “كامل بني اعتقد 

انك تعرف امك، و تعلم انه يف بداية كلِّ شهر تعتزلنا ليوم 

كامل وال نراها ابدا”

“امل تنس بعد ؟ لقد مرت مثان وعرشين سنة”

نهض السيد راغب وقال: “ كلنا بني الحني واالخر نحتاج 

لعزلة تذكرنا بذاتنا”

بداية  عند  تنتهي  ضيقة  ردهة  يف  مختفيا  عنه  وابتعد 

يسمعه  بصوت  كامل  فقال  الثاين  للطابق  املوصل  الدرج 

والده:“لكن ليس كل شهر”

الطعام  صنع  من  واالم  الفتاة  انتهت  هدوء  منزل  يف 
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عىل  املعلق  التلفاز  امام  الجلوس  غرفة  العائلة يف  وجلست 

الحائط  وعىل  الضيوف،  غرفة  وبني  بينها  الفاصل  الحائط 

الجانبي  الحائط  وعىل  مقاعد  بثالث  اريكة  للتلفاز  املقابل 

االخر اريكة مبقعدين، وعند النافذة مقعدين من البالستك 

قفزت هدوء حني رأت خيال شابني يعربان من أمام النافذة 

وقالت:“لقد وصل عمر ومالك هيا لنضع الطعام”

خرجت من الغرفة مع وقوف الشابني املتشابهني ونظرت 

اليهام مبتسمة ثم قالت:“اهال بكام”

قاال معا:“مساء الخري”

فضحكت  بينهام  النزاع  وبدأ  يتدافعان  وبدءا 

وقالت:“اكملتام الثالثة والعرشين وما زلتام تتعاركان عىل كل 

يشء”

يقلدين يف  “انه  معا:  اكمال  ثم  السبب”  معا:“هو  فقاال 

كل يشء”

امتدت  اليدين وقد  الثنائية عاقدي  االريكة  جلسا عىل 
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شفتيهام لالمام وعقدا الحاجبني وظهر عليهام الغضب، وبعد 

والضحك  الطعام  مائدة  عىل  العائلة  اجتمعت  الوقت  بعض 

والسعادة ميآلن املكان.

اما يف منزل كامل وقف شاب قصري القامة عند رسير 

وثري ينظر لكامل وهو مدثر باالغطية نفخ بالونا واقرتب من 

رأسه وفجره بجانبه بواسطة دبوس فاستيقظ فزعا ينظر اليه 

ثم قال بغضب: “مازن ساقتلك”

حني قفز االخري ليهرب من الغرفة يتبعه كامل اىل ان 

انك  بوقار وقال:“جيد  له  وجده يختبأ خلف والده، فابتسم 

استيقظت حرض نفسك لحفل عشاء عمك حكيم”

مل يستطع ان ال يتذمر وعاد لغرفته ليغسل يديه ووجهه 

ثم ارتدى بدلة رسمية سوداء ووقف امام املراة وقال: “ االمر 

ال يحتاج اىل ربطة عنق”

الصغري  وشقيقه  والده  وجد  السفيل  للطابق  نزل  حني 

وقال:“رغم  املغلقة  والدته  نظرة عىل غرفة  فالقى  بانتظاره 

كل ما مر من السنوات اال انني ال امتكن من الذهاب وانا 



صارحني18

مرتاح البال وهي حببيسة الغرفة”

دفعه وقال:“املنزل ميلء بالخدم ال تقلق عليها” 

وخرجوا متجهني للحفل.

 جلست هدوء امام حاسوبها تتصفح الفيس بوك وتنتقل 

بني املنشورات وال يوقفها اي اسم من بني االسامء، وصلتها 

فتحتها  واحد  ورقم  باالحمر  الرسائل  اضاءت عالمة  رسالة 

وجدت رابط من احد الصديقات وكتبت فوقه “صارحيني”

ردت عىل رسالتها: “ ماهذا ؟”

ردت عليها: “موقع رسائل بال اسم، ميكنك ان تكتبي يل 

ماتريدين وسيصل يل بال اسم”

ضغطت عىل الرابط لينقلها اىل موقع فيه رشيط اخرض 

ومربع  نوال  صديقتها  اسم  أسفلها  صورة  و  االعىل،  من 

فارغ وفوقه كتب “اجعل رسالتك بناءة” وزر اخر كتب عليه 

)صارح(، تأملت املوقع ثم ابتسمت وكتبت:“ نوال فتاة مزعجة 

وكسولة وال تعطي عملها حقه امتنى ان تحسن من نفسها”
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لقد  إلهي  يا  وقالت:“آه  للساعة  نظرت  ثم  وارسلتها 

أصبحت الساعة العارشة مل اشعر بالوقت وهو مييض”

اال  متر  ومل  للفراش  وانتقلت  املتنقل  حاسوبها  اغلقت 

لحظات حتى انتظمت انفاسها وغرقت يف نوم عميق.

ينتظر  وكانه  الباب  عند  طاولة  عىل  جلس  كامل  اما 

الفرصة املناسبة للهرب، حني اقرتبت منه فتاة قصرية القامة 

وبيضاء حد البهوت ولها عيون خرضاء واسعة كعيون القطط 

فستان  ارتدت  وقد  رقبتها  لبداية  يصل  قصري  بني  وشعر 

قصريا زاد من قرص قامتها واظهر جسدها املمتلئ، وحذاءا 

بكعب مرتفع عدا عن وجهها الذي تحول اىل رسمة من كرثة 

؟   هنا  تجلس  ملاذا  وقالت:“كامل  لكامل  ابتسمت  املساحيق 

تعال وشاركنا املرح”

رفع كفه معرتضاً وقال: “ قدمي تؤملني ، ال اريد الرقص”

لكنها مل تستمع ملا يقوله وسحبته من يده اىل قلب ساحة 

الرقص ومتنى لو يسكب املرشوب الغازي الذي يف يده عىل 

راسها، اال انه وضعه عىل اقرب طاولة ووقف قبالتها وهي 
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تحرك جسدها كله مع نغامت املوسيقى العالية وهو يحاول 

نظر  وجهه،  تغطي  مشاعر  اي  بال  قبالتها  يديه  يحرك  ان 

اىل الساعة وقال بصوت عال ليصل ملسامع ابنة خالته التي 

تتاميل امامه:“ لقد اصبحت الساعة الحادية عرش والنصف 

يجب ان اغادر”

وودعها دون ان يسمح لها بقول اي كلمة وانطلق متجها 

نحو الباب لكن اوقفه مازن قائال: “ اىل اين؟ ”

“يجب ان اغادر لقد تاخر الوقت وحان موعد نومي”

الثالثني من  تبدو يف  امرأة شابة  لتوقفه  واكمل سريه 

العمر شقراء نحيلة بعيون زرقاء وقالت:“ كامل اىل اين؟”

اتاخر  ان  استطيع  الصباح وال  لدي عمل يف   “ اجاب: 

اعذريني خالتي نور”

“ امك مل تحرض”

قال وهو يبتعد:“ انه اليوم االول من الشهر وانت تعلمني 

ما االمر”
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عىل  واضحة  والتعب  النعاس  وعالمات  املكان  وغادر 

وجهه.
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ارشقت شمس الخريف الباردة وتسللت من خلف الستائر 

عينيها  لتفتح  مرشق  صباح  ككل  تداعبها  “هدوء”  وجه  اىل 

نهضت  كالعادة،  ونشيطة  مبتسمة  السامء  كزرقة  الزرقاء 

واتجهت للحامم غسلت وجهها ويديها ونظفت اسنانها اللؤلؤية 

ثم عادت لغرفتها لرتتدي مالبسها، بنطال اسود من القامش 

الفحمي  شعرها  ورفعت  سوداء  تغطيه سرتة  احمر  وقميص 

كذيل حصان، تاملتت وجهها يف املرآة ثم اتجهت نحو املطبخ 

وصنعت لنفسها شطرية مرىب، وقفت عند باب املنزل انتعلت 

حذائها الريايض وحملت حقيبتها السوداء عىل كتفها فتحت 

الباب برفق حتى ال يصدر اي صوت ولكنها قبل ان تخرج 

سمعت صوت رفيع حاد من خلفها:“هدوء اىل اين؟”
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قفزت فزعة وقالت:“ امي ما بك ؟ ذاهبة للعمل”

“اليوم الجمعة يا ابنتي”

رمقت امها بنظرة عتاب وقالت:“ انت تعلمني ، الطبيب 

ال فرق عنده بني جمعة وسبت”

حيث  املستشفى  اىل  متجهة  وخرجت  بيدها  لها  لوحت 

املكان الذي تعشق العمل فيه، وقفت السيارة امام ذلك املبنى 

“مستشفى   : كتب  الواجهة  وعىل  باالبيض  املطيل  العمالق 

املدينة االول”

انطلقت اىل غرفة تبديل املالبس، خلعت سرتتها وارتدت 

املأزر االبيض والحذاء الطبي الخاص باالطباء، لفت شعرها 

خرجت  ثم  شعر،  بدبابيس  ثبتته  و  الرباط  حول  املتديل 

وصلت  ثالثة،  الرقم  زر  وضغطت  ركبته  للمصعد  واتجهت 

اتجهت ملكتبها  لطابق جدرانه مليئة برسوم برامج االطفال، 

فتحته مبفتاح تحمله مع مجموعة مفاتيحها دخلت وفتحت 

خلف  مكانها  واخذت  املستشفى  حديقة  عىل  املطلة  النافذة 

طاولة املكتب وضعت السامعة الخاصة باالطباء حول عنقها 
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وتفقدت امللفات، بينام هي كذلك طرق الباب ودخلت امرأة 

ذات برشة سمراء وجسد ممتلئ تحمل صينية عليها فنجان 

الطاولة  عىل  وضعته  االبخرة  منه  تتصاعد  احمر  لونه  كبري 

وقالت:“ بالهناء يا حرضة الطبيبة املالك”

ابتسمت بخجل وقالت:“ شكرا لك “

اخرجت ظرفا ابيض من الدرج االول واعطته لها لتخرج 

من عندها ودموع الفرح يف عينيها كالعادة، جلست تحستي 

قهوتها عىل مهل وبروية وتستمتع بكل رشفة ترتشفها، طرق 

خفيف عىل الباب ثم اطل بوجهه الدائري املميز بشامة يف 

يف  وصلت  لقد  وقال:“الحمدلله  ابتسم  االيرس  حاجبه  اخر 

الوقت املناسب”

ودخل شاب طويل القامة جسده ريايض جذاب وعيون 

ومع  املشذبة  باللحية  ذقنه  زين  وقد  مجعد  وشعره  عسلية 

الخفيف اصبح قادرا عىل رسقة قلب اي فتاة، رأته  سامره 

وقد اخرج من جيب مئزره علبة شوكالته وقال: “هدوء البحر 

اعلم انك تعشقني القهوة مع الشوكالته”
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ضحكت وقفزت لسحب العلبة من يده وقالت:“ آه عامر 

انك الزميل املفضل لدي”

نظر اىل عينيها الزرقاء وقال:“ ساقيم حفالً اليوم يف 

ويرشفني  البالد  اىل  ساملة  امي  رجوع  مبناسبة  منزيل  بهو 

قدومك”

“الحمدلله عىل سالمتها  الشوكالتة:  تتناول  وهي  قالت 

وبالتأكيد سأحرض”

استدار خارجا وهو يقول:“ انتظرك يف متام التاسعة”

استوقفته وقالت:“ انتظر ألنهي القهوة ونخرج معا اىل 

الجولة”

مرة  فمها  يف  الشوكوالته  قطعة  من  ماتبقى  ووضعت 

واحدة وارتشفت مابقي من الفنجان ونهضت مرسعة، بدأت 

التنقل بني الغرف وهي تحمل سلة من القش يف يدها وتعطي 

كل طفل حلوى مغلفة، وعامر يراقبها بعيون مألها االعجاب 

وحني انهت جولتها عادت اىل حيث وقف عامر ونظرته ال 
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التي  الطبيبة  حقا  انك   “: قال  حني  باالعجاب  مليئة  زالت 

اتقنت معنى الطب وحقيقة األطباء، هم مالئكة االرض”

االحمر  باللون  وجهها  تزين  التي  الكرز  حبة  ابتسمت 

يساعدين عىل  النه  واعشق عميل  االطفال  اعشق   “ وقالت: 

االعتناء بهم والتخفيف من االمهم”

تحت  من  يده  فاخرج  العارشة  الساعة  معلنا  املنبه  رن 

الغطاء واطفئه دون ان يفتح عينيه وانقلب عىل الجهة االخرى 

الستائر  لتفتح  للنافذة  واتجهت  الباب  فتحت  نومه،  ليكمل 

وتسمح الشعة الشمس بالدخول ثم وقفت عند رأسه وقالت 

بصوتها الهادئ كهدوء الليل:“ كامل ، كامل بني هيا استيقظ”

الزرقاء  وعيونها  املالئيك  وجهها  اىل  ونظر  عينيه  فتح 

اليوم  يزيد عمري عام وهو  يوم  كل شهر، يل  وقال: “من 

الذي توقظيني فيه بعد عزلتك الكئيبة”

انحنت لتقبل جبينه فانسدلت خصل شعرها االسود عىل 

كتفه ثم قالت:“ انت اجمل نعمة حصلت يل يف هذه الدنيا”
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وخرجت من الغرفة ، بينام نهض ليغسل وجهه ويديه ثم 

ارتدى مالبسه الرياضية وخرج لحديقة املنزل الخلفية حيث 

وقد  زوجها  بيد  وكانت متسك  وشقيقه  ابيه  مع  امه  جلست 

عىل  الحمدلله  وقالت:“  ثغرها  عىل  كبرية  ابتسامة  ارتسمت 

وجودكم يف حيايت انتم اكرب نعمة”

بدأوا بتناول الطعام بسعادة ثم قال مازن معلقا:“ امي 

ارجويك كفي عن يوم العزلة هذا انك تجربينا عىل عيش يوم 

اسود يف بداية كل شهر”

علق كامل عىل كالم مازن:“ اجل اتعلمني اصبحت اكره 

اول الشهر الن شمسنا فيه ال تطل”

ابتسمت وقالت:“ ليتني استطيع فعل هذا لكن حقا انا 

احتاج لهذا اليوم وال ميكنني ان استغني عنه”

انهوا الطعام ثم وقف كامل وقال:“ حسنا اذا هيا لنخرج 

يا امي”

نهضت واتجهت للمنزل بدلت مالبسها وعادت ليخرجا 

معا وكانهام عاشقني.
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يف املستشفى جلست هدوء عند نور، طفلة  بعد ان امتت 

اصبحتا  التي  لوزتيها  من  تشكوا  اصبحت  الخامس  ربيعها 

كثرييت االلتهاب، كانت تعاينها وتتمنى لو وجد لها حل جذري 

قبلتها  اللوزتني،  ازالة  عملية  بال  تتعاىف  ان  عىل  يساعدها 

عىل خصل شعرها البني ثم نهضت خارجة من الغرفة لتقابل 

عامر وقد حمل بعض االكياس التي تفوح منها رائحة طعام 

شهي  استنشقت كم كبري من الهواء ثم قالت:“ انك تضغط 

عىل نقاط ضعفي بقوة يا عامر”

ابتسم واومأ لها  ان تتبعه ملكتبها، ذهبا وجلسا يتناوالن 

الطعام ويتبادالن اطراف الحديث، حني سمعا طرقا خفيفا 

عىل الباب ثم ظهرت طفلة تبدو يف ربيعها الخامس فنهضت 

هدوء راكضة من خلف مكتبها وضمتها وقبلتها وقالت بفرح 

غامر:“ كاميليا ال اصدق لقد تحسنتي الحمدلله”

ظهرت امها وقالت:“ ال تعلمني كيف علقتي يف دماغها 

وبقيت تطلب مني ان اخذها لزيارتك وما ان تحسنت حتى 

احرضتها”
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قبلتها ثم اعطتها الكثري من الحلوى وغادرت نظر اليها 

عامر وقال:“ ماقصتها؟”

مصابة  انها  واكتشفت  تقريبا  عام  قبل  عاينتها  “لقد 

بالرسطان وكم احزنني هذا ونقلتها لقسم االورام وكم متنيت 

رؤيتها معافاة ودعوت لها كثريا والحمدلله الذي عافاها”

وهكذا كانت متيض هدوء يومها بني االطفال وسعادتها 

الغامرة مبعالجة االمهم، يف متام الساعة الثالثة انهت عملها 

التحية  القت  املنزل  وصلت  للحفل،  لتستعد  ملنزلها  وانطلقت 

عىل امها واتجهت لغرفتها بدلت مالبسها ثم عادت ووقفت 

عند باب غرفة الجلوس وقالت:“ امي اليوم لدي حفل ويجب 

ان احرضه”

“اخربي والدك”

حائرة  الخزانة  امام  وقفت  وقد  لغرفتها  عادت 

يالها  حفل  لحضور  مناسب  هنا  فستان  اي  وقالت:“اليوجد 

من خزانة غبية”
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اعتقد  والنصف  الرابعة  بيأس:“  وقالت  للساعة  نظرت 

اين لن اذهب”

وجلست بيأس امام حاسوبها املتنقل وفتحت الفيس بوك 

وتنقلت بني منشوراتها والحظت كرثة رابط رصاحة واغلب 

اصدقائها قد شاركوه ويطلبون من االخرين مصارحتهم وكم 

اسوأ  عن  واخبارهم  الظريفة  النكات  بارسال  تتمتع  كانت 

فيه  تعمل  الذي  املستشفى  ملدير  منشور  عند  وقفت  مافيهم 

وقالت:“ ال تعلم كم انتظرت هذه اللحظة”

ان مشفاك من افضل  املوقع وكتبت:“ مديري  وفتحت 

وتتمنى  لديك  العاملني  دم  شفط  تحب  لكنك  املستشفيات 

لو نعمل لديك باملجان، انك ال تهتم بأي يشء سوى نفسك 

رغم انك طبيب اال انك ال تحمل من اخالق الطب اي يشء 

وامثالك محرم عليهم ان يكونوا اطباء والتنىس نوال املهملة 

التي عينتها بالواسطة يف مختربات املستشفى امتنى ان تغري 

من نفسك”
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لقد  رائع  برنامج  هذا  وقالت:“  ابتسامة رضا  وابتسمت 

كنت بحاجة ان اخرب الكثري من االشخاص عن ما احمله من 

نصائح لهم”

أنهار صديقتي  اليه واجابت بفرح:“  رن هاتفها نظرت 

العزيزة ال تعلمني كم اشتقت لك”

“وانا ايضا يا عزيزيت”

يف منزل عامر الذي ال يقل فخامة عن منزل كامل جلس 

الحديقة  ويرتب  ينظم  وهو  الحفالت  تنسيق  فريق  يراقب 

لتصبح مناسبة للحفل حني اتت امه وقالت:“ بني انك تصنع 

الكثري من اجيل”

ام  اال  ميلك  ال  االنسان  وقال:“  يدها  وقبل  اليها  نظر 

واحدة وعليه ان يقيض عمره السعادها”

ابتسمت له ثم قالت:“ واالهم اليوم ساعرفك عىل فتاة 

احالمي”

“ال تعلم كم انتظرت هذه اللحظة”
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بني  بحث  لتيضء،  هاتفه  شاشة  وملس  امه  عن  ابتعد 

االرقام ثم رفع الهاتف فوق اذنه وقال:“ الو، وددت ان اتأكد 

من مجيئك، ساقتلك لو فعلتها ومل تايت”

اغلق الهاتف، واغلقت هدوء الهاتف منهية مكاملتها ثم 

لن  وقالت:“  الجلوس  غرفة  يف  امها  مع  وجلست  خرجت 

تحزري من اتصل؟”

نظرت اليها والدتها باهتامم وقالت:“ من؟”

“انهار”

بدت الدهشة عىل وجه حليمة لرتدف هدوء :“ بعد ست 

سنوات من االختفاء ال اصدق انها عادت اخريا ”

“وملاذا مل تتصل من قبل؟”

“لقد تزوجت وزوجها كان صعبا وافكاره متخلفة قليال 

واالن هي عند اهلها وكلمتني من هاتف امها”

انها صديقة  انك يجب ان تذهبي لزيارتها  يعني  “هذا 

الطفولة”
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“بالتاكيد سارتدي مالبيس وانطلق ال استطيع االنتظار 

للغد”

تعد  ومل  متاماً،  الحفل  موضوع  نسيت  وقد  وخرجت 

للمنزل اال يف متام الساعة العارشة فقالت بذهول:“ مؤكد 

الحفلة انتهت وعيل ان اتحمل عتاب عامر القايس غدا ، عدا 

عن نظرة الحزن يف عينيه لتخييبي ظنه وعدم الذهاب”

القت بجسدها عىل الرسير ونامت وهي تفكر يف عامر 

وما سيفعله غدا حني يراها.

 يف منزل عامر فقد كان االخري يقف بجانب امه يراقب 

الباب حني اقرتب كامل منهام وقال:“ أمل تات فتاتك؟”

استأذن من امه وسارا معا بني الحضور كان عامر يضع 

يديه يف جيوب بنطاله وعالمات االنزعاج عىل وجهه وكامل 

الفينة واالخرى  للساعة بني  يديه وينظر  ميسك هاتفه بني 

وبعد ان اصبحا يف مكان بعيد قليال عن ضجة الحفل والناس 

وقفا و قال عامر بخيبة امل :“ مع االسف يبدو انها مل تفعل”
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اخرى  امرأة  مع  تقف  والدته  للخلف فرأى  نظرة  القى 

نظر لصديقه وقال:“ كامل ، أليست تلك أمك التي تقف مع 

امي؟ ”

“اجل”

وقفا ينظران اليهام من بعيد ثم قال كامل :“ عامر ان 

امي تخفي امراً يعذبها او هي تفضل ان تعذب نفسها فيه، 

ولكنه يعذبنا معها وانا حقا اريد ان اعرف ما هو ال احتمل 

عزلتها الكئيبة هذه يف كل بداية شهر”

بدت الدهشة والحرية عىل وجه عامر وقال :“ وما الذي 

قد تخفيه برأيك؟ “

يعلم  ايب  بالتأكيد  لكن  فكرة  ادىن  لدي  يوجد  ال   “

وساحاول ان اعرف منه “
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الذي  الخالب  منظره  تتأمل  البحر  امام  هدوء  جلست 

البحر  رمال  تداعب  الباردة  الخريف  ورياح  النفس  يريح 

الراحة عىل عقل  الهادئة مام قد اضفى ملحة من  بامواجه 

هدوء التي القت كل افكارها خلف ظهرها ومل تبقي اال هذا 

املنظر ،  قطع خلوتها صوت الهاتف فنظرت لشاشته وقالت 

محدثة نفسها :“ انا اليوم يف اجازة ملاذا يتصلون يب ؟ ”

اجابت :“ نعم منرية ، ماذا هناك؟ “

“ لقد ساءت حالة نور ويجب ان تأيت ”

وما ان سمعت اسم نور حتى نهضت راكضة حتى انها مل 

تفكر يف ان تعرتض او ان تخربها ان تدع الطبيبة املناوبة 

ان تتوىل االمر، كان االمر كانه لحظات قد مرت حني كانت 
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واقفة عند رسيرها تعاين حالتها وقد الحظت اصفرار برشتها 

ال  ملاذا  نور  عزيزيت   “: وقالت  لها  نظرت  جسدها  وضعف 

تاكلني ان وضعك الصحي يف سوء”

فوجدت  عاينتها  تبيك،  وبقيت  تجبها  مل  الطفلة  لكن 

:“مع  وقالت  المها  نظرت  مرتفعة  وحرارتها  متورمة  رقبتها 

التي يحصل  الثامنة  املرة  لوزتاها متضخمتان وهذه  االسف 

معها هذا واالفضل لها ازالتهام فهي من أملها ال تستطيع ان 

تاكل جيدا” 

بدا الخوف واضحا يف عيني تلك املراة الشابة شاحبة 

الوجه هزيلة الجسد وقالت ونظرة رعب يف عينيها:“ هل هي 

عملية خطرية؟ هل ستأثر عىل ابنتي يف املستقبل؟ ”

“ال ابداً ، انها عملية سهلة والتحمل أي خوف عىل حياة 

املريض”

نظرة  للممرضة وقالت :“نادي يل الطبيب راغب”

وقف بجانبها نظرت اليه وخرجا من عند الطفلة وقالت: 

“ لقد تضاعف لديها االتهاب وتحتاج لعملية ازالة اللوزتني”
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مشهور  فهو  معه  التعامل  تطيق  وال  تحتمله  ال  كانت 

األطباء  بلباس  يلتزم  ال  وكان  املغرور،  بالطبيب  باملستشفى 

ليستمر بالتفاخر ببدلته وماركتها املشهورة، نظر اليها وقال: 

“حسنا سأجري لها فحصا كامال ومن ثم سنقرر”

وقالت:  وتوسل  رجاء  نظرات  عينيها  ويف  اليه  نظرت 

“تعامل معها برفق فهي تخاف كثريا”

رمقها بنظرة استهزاء وعاد للغرفة، ذهبت ملكتبها وقلبها 

منقبض وشعور يسء يتملكها متنت لها السالمة وذهبت يف 

جولة رسيعة وغادرت مرسعة هرباً من عامر حتى ال يزيد 

االمر سوءا بنظرات العتاب والغضب منها ألنها مل تأيت لحفل 

األمس .

جلس الشابان يف الحديقة يحتسيان القهوة فقال كامل: 

“لقد استدعي ايب قبل قليل ملعاينة طفلة ، اين فتاة احالمك 

لقد اتيت عىل امل ان القاها”

“انها يف اجازة اليوم”
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تنطلق  وهي  سيارتها  الحظ  حتى  جملته  اكمل  ان  وما 

املستشفى  حاجز  عند  توقفت  وقد  دهشة  يف  نظر  برسعة، 

وقال :“هدوء” ونهض يتبعه كامل وقال :“ انها هدوء ما الذي 

تفعله هنا يف يوم اجازتها ؟ ”

وقبل ان يصل كانت قد ابتعدت فقال كامل :“ ال تحزن 

سرتاها غدا انكام زميال عمل ستتقابالن كثريا”

“انها تهرب مني بسبب ما فعلته  باالمس ”

نظر لساعته ثم نظر لوجه كامل وقال :“ انتهت اسرتاحتي 

عيل العودة للعمل”

وصافح صديقه وذهب يتنقل بني الغرف وعينيه تتفحص 

كل من يسري بجانبه والربود باد عىل وجهه.

امها  عىل  التحية  القت  ودخلت  للمنزل  هدوء  وصلت 

امضيتي  اين  والدها:“  فقال  معهام  للجلوس  ودخلت  وابيها 

يومك ؟ ”

“لقد استدعيت للمستشفى ألمر طارئ، وبعد ان انتهيت 

عدت للمنزل”
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“اجل، ليحميك الله يا ابنتي”

استأذنت منهام ودخلت غرفتها وحاولت ان تنىس ذاك 

امام  بالجلوس  قلبها   يعذب  زال  ما  الذي  اليسء  الشعور 

حاسوبها ومتابعة الفيس بوك ظهر امامها منشور برابط  ملوقع 

صارحني  وهذه املرة كان لعامر ، فتحته وكتبت له:“صديقي 

منك  أخذ  الكبري  كأخي  كنت  لطاملا   ، عامر  العزيز  وزمييل 

النصيحة واملشورة وكلام شعرت بضيق لجأت اليك ، اشكرك 

لوجودك يف حيايت”

الغرفة و وقفت عند  لكنها قامت مبسحه وخرجت من 

غرفة الجلوس وقالت :“ امي اين عمر ومالك؟”

“لقد ذهبا لحضور حفل زفاف صديقهام”

هزت راسها وعادت لغرفتها اخرجت رواية واستلقت يف 

رسيرها تقرأ وما ان انتهت حتى الحظت ان الوقت قد تأخر 

وانتصف الليل لتنام بال اي تفكري.
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عادتها  عكس  بكسل  نهضت  التايل  اليوم  صباح  يف 

التحية  القت  االفطار  يف  امها  ملساعدة  للمطبخ  واتجهت 

رمقتها بتعجب وقالت:“ ملاذا مل تتجهزي للذهاب للعمل؟”

“نحن يف شهر جديد وتحولت فرتة عميل لفرتة مسائية”

“اجل ، حافظي عىل نفسك تعلمني اين اكره هذه الفرتة 

املسائية ”

“مل نخلق لنعيش الحياة كام نريد نحن بل كام تريد هي”

وتسلل  العادة  عىل غري  مبكراً  استيقظ  منزل كامل  يف 

 ، فيها  تعتزل  التي  والدته  لغرفة  واتجه  بهدوء  الرسير  من 

وهي غرفة منعزلة متاما عن املنزل ، وقد كان يعلم ان والده 

انه سيجد امه يف  العمل الن لديه مناوبة وتاكد  مازال يف 

ومل  املفتاح  ثقب  من  ونظر  الباب  عند  وقف   ، الغرفة  تلك 

الخيط  انه سيجد طرف  متأكدا  كان  يرى شيئا،  ان  يستطع 

الباب بهدوء وبحرص شديد ونظر  عن ما يبحث عنه، فتح 

بعمق  وتتاملها  خزانة  امام  جالسة  امه  كانت  عني  بنصف 

شديد وكانها غارقة يف داخلها كانت هذه الغرفة مينع عىل 
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يراقبها وهي عىل  لوقت طويل وهو  بقي  احد دخولها،  اي 

جلستها وال تبدي اي حركة حتى ملَّ واغلق الباب وعاد لغرفته 

وقد حسم امره.

واصبحت  لها  وعتابه  عامر  امر  متاما  هدوء  نسيت 

تتحرق شوقاً للذهاب للعمل واالطمئنان عىل نور، مل تكن تلك 

الطفلة كاي طفل قابلته مسبقاً، النها كانت كثرية الزيارات 

للساعة   تنظر  واخرى  لحظة  بني  لوزتيها،  بسبب  للمستشفى 

ثم جلست تتصفح الفيس بوك بحثا عن خرب يتعلق بنور الن 

امها صديقة عندها عىل الفيس بوك ، رأت منشور ألم نور 

قبل خمس ساعات “ ريب اشفي ابنتي واعدها يل ساملة”

عادت لتتصارع مع الوقت وما ان اعلنت الساعة عن متام 

الثانية حتى انتقلت لغرفتها لتبدل مالبسها وتتجه للمستشفى 

ودعت امها وقبلت رأس ابيها الذي ارص ان يوصلها بسيارته 

وطلب منها ان تتصل به يف وقت عودتها ليأيت وياخذها.

نزلت من السيارة واتجهت لغرفة تبديل املالبس بأقىص 

رسعة، ارتدت مالبسها بال اي تفكري وخرجت متجهة لقسم 
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االطفال نزلت يف الطابق امللون من املصعد وانطلقت لغرفة 

اوقفت  يتهامسن  املمرضات  رأت  فارغة  وجدتها  لكنها  نور 

احداهن وقالت :“ صفاء اخربيني ماذا حصل لنور؟”

تلعثمت قليال ثم قالت:“ ال اعلم اسأيل عامر”

قالت بتعجب : “عامر!!” ، وذهبت ملكتبها وطلبت قدوم 

عامر اليه، طرق الباب ودخل وهو يحاول ان يبتسم ويكون 

كام عهدته نظرت اليه وقالت :“ ملاذا اوكلت لك مهمة اخباري 

عن احوال نور ، اين هي؟ “

شوكالته  جيبه  من  واخرج  املقعد  عىل  وجلس  تنحنح 

وقال:“ تعلمني اين حزنت النك مل تايت باالمس”

“اجل ، نتحدث يف هذا الحقاً اخربين حاالً أين نور ؟ 

ألي قسم نقلت ؟ ”

“أعلم كم كنت تحبني نور ، وكم هي قريبة لقلبك لكن 

ان  عيل  لكن   ، كثريا  تحدث  االمور  هذه  ومثل  طبيبة  انت 

اخربك ان نور رحلت”
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عيناها  جحظت  حصوله،  تتوقع  يشء  اخر  هذا  كان 

وقالت بصوت متوتر :“ انك متازحني .. ال ميكن ان يكون ما 

تقوله حقيقيا”

انها  االسف  مع  االخرين،  حياة  بشان  املزاح  ميكن  “ال 

الحقيقة”

نهضت عن مقعدها وقالت :“ لكنها مجرد عملية إلزالة 

امهر  من  راغب  والطبيب  نادر،  بسببها  واملوت  اللوزيت، 

االطباء”

كان عامر يراقب حركتها يف الغرفة، التفت حول مكتبها 

ووقفت أمام عامر وقالت :“ ال ميكن ان يكون هذا صحيحا 

من  وستنتهي  ستتعاىف  انها  ثقة  وكيل  لهناك  ارسلتها  لقد 

عذابها ”

اين  ابداً  اتوقع  اكن  مل   “: اكملت  ثم  للحظات  صمتت 

سأفارقها لألبد”
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طفلة  كأي  انها  هدوء  يا  لكن  وقال:“  عامر  اليها  نظر 

عالجتها”

نظرت اليه وخيبة امل واضحة يف عينيها وقد بدا فيهام 

الربود ثم وضعت يديها يف جيبي مئزرها وقالت:“ اجل معك 

حق ”

لتفقد  :“سأذهب  بربود  وقالت  الباب  عند  وقفت  ثم 

مرضاي”

حملت  يسبقها،  ان  عامر  من  تنتظر  ان  دون  وخرجت 

سلة الحلوى وذهبت للتنقل بني ارسة االطفال كفراشة ربيع 

تنرث السعادة بني االطفال، كان عامر يراقبها ووجد انها يف 

افضل حال  ومل يتوقع ان تتقبل الصدمة بهذه السهولة، ويف 

منها  تقرتب  نور  والدة  رأت  املستشفى  من  خروجها  طريق 

حاد  عتابا  او  تنتظر رصاخا  عينيها  مجفلة  فوقفت  مرسعة 

او حتى اتهاما من والدة الطفلة بانها سبب يف موت ابنتها 

لكنها ابتسمت لها و قالت: “ لقد كانت اخر كلامت نور قبل 

دخول العملية عنك وتركت لك هذا”
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بصعوبة  نجحت  لكنها  بالدموع  هدوء  عينا  اغرورقت 

بالغة يف اخفائها ونظرت للدمية وقالت وغصة مؤملة تجتاح 

حلقها :“اشكرك ”

واتجهت مرسعة اىل حيث ينتظرها والدها لرتكب السيارة 

وتغادر املستشفى.

* * *
السامء مظلمة والنجوم وحدها يف السامء، رغم تاخر 

للنوم  وقت  منهم  اي  يجد  مل  راغب  عائلة  ان  اال  الوقت 

اجتمعوا يف غرفة الجلوس الصمت مطبق ويراقبون بعضهم 

بال كالم، نظرت مرام زوجة راغب التي الحظت شحوب وجه 

الحياة  سنة  هذه  هكذا،  تبتأس  ال  “عزيزي  وقالت:  زوجها 

وكلنا مقدر لنا ان منوت”

“املوت ، لكن ليس تحت يدي انا، ال اصدق كيف حصل 

هذا، كيف مل يظهريف النتائج ان لديها تخرث يف الدم، كيف 

تلك  خذلت  كيف  نفسها،  سلمتني  التي  الطفلة  تلك  خذلت 

العيون الزرقاء التي والول مرة يف حياتها نظرت إيل برجاء 
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وأبعدت كل كربيائها وغرورها لتتوسلني ان انقذها ؟ ”

قالت مرام ونظرة تعجب يف عينيها :“ عن من تتكلم؟”

“طبيبة االطفال لدي، انها مغرورة ومتكربة تجاه جميع 

فتاة  فيها  رأيت  مرة  الول  ولكنني  احتملها  ال  فانا  االطباء 

عطوفة ونظرة ام تتوسل النقاذ ابنتها”

الح يف عيون مرام شعور جعل قلبها ينبض بعنف وللحظة 

عنهم  يتحدث  الذي  واالشخاص  زوجها  به  شعر  شعرت مبا 

احتاج   “: وقال  لغرفته  واتجه  نهض  بكلمة  تتفوه  ان  وقبل 

لوقت مع نفيس ”

واختفى يف ممر ضيق وسمعت صوت وقع اقدامه تصعد 

اغالق  صوت  سمعت  ثم  املمر  ذاك  نهاية  يف  الذي  الدرج 

مع  تحدث   “: وقالت  بحزن  اىل كامل  نظرت  للباب،  عنيف 

صديقك عامر واساله عن هذه الحالة، رمبا يخربك عن يشء 

عن والدك فهام يعمالن يف ذات املستشفى”
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املمر  العادة عربت  املنزل وعىل غري  وصلت هدوء اىل 

املرصوف دون ان تعد خطواتها دخلت املنزل وخلعت معطفها 

لغرفتها، جلست عىل رسيرها  بهدوء وبال اي صوت تسللت 

ينسدل  الفحمي  وشعرها  صدرها  تالمسان  ركبتيها  متكورة  

فوق يديها التي ربطتهام حول ساقيها حتى ال تتغري وضعيتها 

فيه  امامها  لدفرت  تنظر  كانت  بنطالها  بللت  قد  ودموعها 

صورة لنور فكت عقدة يديها وبدأت بتقليب صفحات الدفرت 

ثم كتبت بجانب صورة نور :“ نور طفلة يف ربيعها الخامس 

تعرضت لكثري من التعب واملرض بسبب لوزتيها كانت تايت 

للمستشفى كثريا يف كل مرة مترض فيها تنام يف املستشفى 

عدة ايام ، الغريب يف االمر انها كانت تحبني كأين والدتها 

تعذبانها  لوزتاها  كانت  احد،  اي  من  اكرث  لكالمي  وتستمع 

وكنت امتنى لو اجد لهام اي حل غري العملية ، وكان قلبي 

تلك  مني  ستاخذها  الدها  مل  التي  طفلتي  ان  يشعر  كان 

العملية الحقرية ، اليسء يف االمر ان ال احد يشعر مبا اشعر 

به وال اي حد الحظ تآكيل من الداخل ، احرتاقي البطيء 

طول الوقت اكاد انفجر امتالك نفيس بصعوبة يك ال انهار 
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منتحبة عىل تلك الفتاة ، كنت امتنى لو عامر شعر مبا يف 

داخيل اعتقد ان كونه طبيب نفيس سيشعر مبا اشعر به حتى 

لو حاولت اخفاءه لكن مع االسف مل يحدث ، كم هو يسء ان 

تتظاهر بعكس ما تشعر، كوين طبيبة هذا ال يعني اين ال يجب 

ان احزن عىل طفلة شاركتها الكثري من الذكريات”

عىل  وتتساقط  وجنتيها  عىل  من  تهرب  الدموع  بدأت 

الدفرت وكانها تريد ان تشارك ذاك الحرب الحزن الذي يخرج 

من بني اصابع هدوء، مل تشعر بالوقت وهو مييض وعيونها ال 

تكف عن البكاء املكتوم حتى ال يشعر بها احد نظرت لهاتفها 

وادركت اخريا  ان الساعة قد اصبحت الثانية بعد منتصف اليل 

حاولت النوم لكن شبح نور بقي يرافقها حتى الصباح، فتحت 

عينيها بصعوبة بالغة احتاجت عدة لحظات حتى استطاعت 

ان تستيقظ رمشت بعينيها ابعدت الستائر لرتى الشمس لكنها 

وجدت السامء مغطية بالغيوم ابتسمت بربود وقالت لنفسها:“ 

يبدو ان السامء تشاركني حزين” غطت راسها وحاولت ان تعود 

لنوم، دقت الساعة العارشة حني فتحت الباب بعنف وقالت 

بصوت غاضب :“هدوء انهيض هيا... هدوء”
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وكررت ندائها عدة مرات حتى رفعت الغطاء عن رأسها 

وقالت مغمغمة :“ لقد استيقظت”

لهذا   “: تغمغم  وابتعدت  مفتوحا  الباب  وتركت  خرجت 

اكره الدوام املسايئ”

االمل  مشاعر  ومازالت  للحامم  واتجهت  بكسل  نهضت 

صنع  يف  امها  وساعدت  وجهها  غسلت  صدرها  يف  تختلج 

عامر  جلس  الوقت  ذلك  يف  بينام  املنزل  وتجهيز  االفطار 

وكامل معا يف احد املقاهي، قال عامر:“ لقد كان يوما سيئا 

باالمس ، موت نور اثر عىل ابوك وعىل هدوء ايضا”

“اجل لقد تحدث عنها ايب باسلوب غريب”

املوت  ان  وتعلم  طبيبة  انها  رغم  حساسة  فتاة  “هدوء 

احد  مات  كلام  بشدة  تتأثر  مازالت  لكنها  البرش  كل  حقيقة 

االطفال يف قسمها”

“ال تعلم كم انا متشوق لرؤية هدوء هذه”
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يف منزل هدوء جلست االخرية يف حديقة املنزل الصغرية 

بني ورود الزينة اىل طاولة حولها اربع مقاعد خشبية تتأمل 

عىل  من  بوك  الفيس  موقع  فتحت  بضجر،  منزلهم  مدخل 

هاتفها وكان اول منشور ظهر امامها كلامت ام نور:“ اشتقت 

لك كثريا يا صغرييت”

وصورة نور تبتسم ويف يدها تلك الدمية التي اعطتها ام 

نور لها ، فكرت للحظات والدموع تنساب عىل خدها :“رمبا 

اياها  اعطتني  هي  رمبا   ، اياه  تعطني  بأن  توصها  مل  نور 

ألشعر بتأنيب الضمري”

له  مرافق  منشور  امامها  وظهر  املنشورات  بني  تنقلت 

الرشيط  ذاك  امامها  ليظهر  فتحته  رصاحة  برنامج  رابط 
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االخرض وعىل الزاوية كان هناك ثالث خطوط بيضاء قصرية 

مغلف  تحت  خيارات  فظهرت  راتهن  حيث  الشاشة  ملست 

تلك  تذكرت  للحظة   ، رصاحة  تحته  وكتب  الرسائل  كمغلف 

، وكانت هي  الدراسة  ايام  يلعبونها  التي كانوا  الغبية  اللعبة 

تسميها لعبة كشف االرسار السخيفة ، وان كل ما يسال عنه 

يف اليوم التايل تجده قد انترش عىل نطاق واسع وال تتوقعه، 

لها  ظهرت  التي  والخيارات  الخرضاء  للشاشة  للنظر  عادت 

ضغطت عىل كلمة تسجيل ، ادخلت معلوماتها واصبح لديها 

موقع رصاحة قالت بيأس :“ رمبا تخربين ام نور مبا تريده 

رأيت  لو  اصدم  ولن  كرهها  عن  تعرب  رمبا  تردد  دون  هنا 

بالتعنيف والكره وكم امتنى ان تصلني  رسالة غاضبة مليئة 

تلك الرسالة”

تحته:  وكتبت  صفحتها  عىل  وانزلته  الرابط  نسخت 

“صارحني”

طل وجه امها من باب املنزل بغضب وقالت: “ ستتجمدين 

من الربد هي تعايل الغداء جاهز”
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مل تشعر بالوقت كيف مييض رغم انها كانت تشعر ان 

الوقت قد توقف يف عقلها وال ترى يف عيونها اال وجه عامر 

وشفتاه تتحرك وتخربها ان نور قد ماتت، جلست امام املائدة 

تاكل برشاهة نظر اليها مالك احد اخويها التوأم والتي كانت 

تشعر انه اقرب اليها من عمر وقال:“ تأكلني برشاهة”

تتابع  وال  بنفسك  تهتم  ال  مل  وقالت:“  امه  اليه  نظرت 

اختك دعها تأكل كام تشاء”

اىل  ونهضت  صحنها  واكملت   ، كالمهام  عىل  تعلق  مل 

غرفتها ، اغلقت الباب وكانت تريد ان تبيك لكن رؤيتها ملالك 

خلفها جعلها ترفرف بجفنيها بشكل رسيع لتذهب الدموع من 

عينيها ثم نظرت اليه وقالت متجهمة:“ ماذا تريد؟”

“اعلم انك حزينة ما السبب؟”

قالت ببالدة:“ ال لست حزينة ، من اخربك اين حزينة؟ ”

“عيونك اخربتني ، هيا قويل ملاذا تشعرين بالحزن؟ ”

مازالت نظرة الربود متتزج ببعض الغضب يف عينيها ثم 
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قالت:“ عيوين مل تخربك يشء وانا لست حزينة وال داعي 

لهذا االهتامم البايل”

واستلقت عىل رسيرها ودفنت راسها يف الكتاب.

ثم  املقهى  رواد  يراقب  كامل  جلس  الوقت  هذا  يف 

قال:“الساعة الثانية بعد الظهر اقرتب موعد بدأ عملك”

نظر مبلل اىل الساعة وقال:“ انا االن اشعر ان الخريف 

قد اىت، الين كنت دامئا ارى الربيع يف روح هدوء املرحة... 

فراشة بيضاء تسعد كل من يراها”

ياصديقي  غارق  حقا  انت  وقال:“  بعطف  كامل  ابتسم 

واظن انها تبادلك نفس املشاعر وان حاولت ايصال ماتشعر 

به لها فاظن انك لن تعود خائبا”

قال بربود وحزن:“ امتنى ان تاتيني الشجاعة الصارحها”

صافح صديقه وخرج عىل عجل ، يف ذات اللحظة قفزت 

وجمعت  برسعة  مالبسها  وارتدت  رسيرها  فوق  من  هدوء 

شعرها بعشوائية وانطلقت للعمل، اوقفت سيارتها يف موقف 
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السيارات ونزلت راكضة ثم عادت غاضبة وقد علقت حقيبتها 

بباب السيارة، خلصتها بغضب وانطلقت عرب املصعد املتوفر 

يف موقف السيارات ، وصلت غرفة تبديل مالبس االطباء ، 

برأس  جبهتها  لتصطدم  وخرجت  وسامعتها  مئزرها  ارتدت 

احدهم بقوة مؤملة وضعت يدها عىل جبينها متأملة وفركتها 

مبن  ترصخ  ان  عىل  موشكة  وهي  رأسها  رفعت  ثم  بلطف 

اصطدم بها ولكن، حني رات عامر قالت معتذرة:“ مل ارك 

كنت عىل عجلة من امري”

لكن  العمل  عن  تاخرت  فقد  ايضا  وانا  وقال:“  ابتسم 

الحمدلله  وصلت يف الوقت املناسب”

“اجل وانا ايضا”

سارا بصمت جنبا اىل جنب بال اي كالم ، هدوء كعادتها 

تضع يديها يف جيوب مئزرها وتنظر اىل قدميها عىل غري 

هدوء،  عن  بعيدا  االخر  الجانب  اىل  ينظر  وعامر  العادة 

وصلت مكتبها وبال اي كالم دخلت ويالسعادتها حني وجدت 

سلة مليئة بالشكوالته قالت صارخة لكن بصوت مكتوم:“ آه 
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انها اجمل ما حصلت عليه يف حيايت مؤكد انا يف حلم ”

ويأسها  حزنها  من  هدوء  الخراج  طريقة  افضل  كانت 

متلصصا  الباب  بجانب  يقف  عامر  كان  قلبها،  متلك  الذي 

بالفزع  وكم شعر  لفرحها  فرحا  التي جعلته  فعلها  ردة  عىل 

ماذا   “: يقول  اجش  كتفه وسمع صوتا  بيد عىل  احس  حني 

تفعل يا عامر؟”

قفز من الرعب ثم نظر اىل الوجه الشاحب بارد املشاعر 

وقال:“ سعيد ما شأنك يب؟”

كان يقف امامه رجل طويل القامة اسمر البرشة وعيونه 

عسلية براقة رمقه بربود ثم قال:“حسنا ، اعتذر عىل االزعاج” 

واكمل سريه.

كانت هدوء تتفقد الهدية باحثة عن اسم املرسل لكنها 

مل تجد شيئا يذكر، جلس عامر يف غرفته حني دخلت اليه 

الورق  عىل  من  رأسه  رفع  خفيفة  طرقة  بعد  ختام  الطبيبة 

الذي امامه وابتسم برفق:“ اهال ختام ، تفضيل”
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جلست  مغلق  نصف  خلفها  الباب  وتركت  بخجل  دخلت 

امام مكتبه ثم قالت بخجل وتوتر بينام تفرك يديها وتنتقل 

بعينيها من مكان الخر يف الغرفة وعامر يحلل كل حركة من 

لو  ثم استجمعت قواها وقالت:“ كنت امتنى  يديها وعينيها 

نتناول الغداء معا”

ابتسم لها ومل يشأ ان يردها خائبة بعد ان الحظ كل ما 

بدر منها لقول تلك الكلامت ترك ما بيده ونظر اليها مبارشة 

بينام هي تبعد عينيها عنه وقال:“ كنت امتنى هذا، لكن انا 

تناولت طعام غدايئ قبل ان ايت لكن اعدك غدا سنتناوله 

معا”

قفزت يف الهواء ونسيت انها فتاة  قد اكملت الثالثني  

وقالت بفرح:“ شكرا النك مل تردين خائبة”

وخرجت مرسعة وبعد لحظات شعر بالندم النه اعطاها 

من  امارة  كل  من  له  الظاهر  ختام  حب  يعلم  فهو   ، امالً 

امارات جسدها ، دخل اليه شاب قصري يبدو يف السادسة 

وبنطال جينز  كنزة سوداء  يرتدي  نحيل جدا وشاحب  عرش 

ازرق ابتسم له وقال:“ تفضل يا منري”
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وقال:  امامه  ووضعه  ملفه  املجلدات  بني  من  واخرج 

“كيف تشعر؟ ”

يف هذه اللحظات جلس كامل يف غرفة الجلوس التي 

تكشف مداخل املنزل يراقب حركة الجميع ويفكر يف خطة 

شارد  وقال:“اراك  والده  منه  اقرتب  امه  غرفة  لدخول 

الذهن؟”

وقف وقال :“هل نتمىش قليال يا ايب من فضلك؟”

بهدوء  يسريان  للحديقة  وذهبا   ، باإليجاب  له  اومئ 

يراقبان اشجار الحديقة املصفرة واالوراق املتساقطة، وقعت 

اوراق  ويجمع  ينظف  وهو  الحديقة  عامل  عىل  كامل  عيني 

الخريف  وجه  يف  الصامدة  والصفصافة  املتساقطة  الشجر 

الذي يحاول سلبها خرضتها، نظر كامل اىل ابيه بعد ان جلسا 

عىل مقعد يف قلب الحديقة وقال:“ اود سؤالك؟”

ابتسم له راغب وقال:“ تفضل يا بني اسال ما تريد؟”

“انا اعلم انك تعلم سبب عزلة امي....”



صارحني58

وصمت لريى مالمح والده وكم متنى لو كان عامر هنا 

ليفرس له ما سيبدر من والده، ثم اكمل:“ لكن سؤايل؟.... ملاذا 

تحتمل والديت وعزلتها التي تدهور وضعنا كلام عاشتها؟”

مشاعره  تبد  ومل  حوله  من  الحديقة  يتامل  راغب  كان 

باردة متاما، اخذ نفسا عميقا ثم نظر لوجه كامل وقال:“بحكم 

اين احبها فعيل تحملها بجميع حاالتها”

نظر لوالده متفحصا ثم قال:“ لكنها مل تكن هكذا حني 

انجبتني؟”

تأمل وجهه للحظات ثم قال:“ بني العبث يف املايض لن 

يخرج لنا اال االم من فضلك ال تحاول وال باي طريقة من 

الطرق ان تعود اىل تلك االيام الين متاكد انك ستعيش اسوأ 

من ما تعيشه اثناء عزلة امك”

املنزل  اىل   - آيل  رجل  كأنه   - ثابتة  بخطا  وعاد  وتركه 

وكامل يراقبه بذهول والصدمة تتملك كل تفصيل من تفاصيل 

وجهه.
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شعر بالضيق وقرر ان يذهب لرؤية عامر يف مكان عمله، 

كانت هدوء تعاين فتى جديد ادخل املستشفى بسبب درجة 

الطوارئ  قسم  من  املرفق  للسجل  نظرت   ، املرتفعة  حرارته 

واملالحظات املدونة ثم ابتسمت للفتى وقالت:“ ما اسمك يا 

صغري؟”

ووالدته  لوالده  فنظرت  يجب،  ومل  عنها  بوجهه  اشاح 

القلق والتوتر وقد احتضن  الذين يرافقانه وقد بدا عليهام 

الرجل زوجته بحنان وهو يخربها ان االمر ليس خطريا اال 

ان دموعها مل تكف عن االنهامر، حاولت هدوء جاهدة ان 

تبعد نور عن مخيلتها و وجه والدتها حني اعطتها دمية نور 

كم  والرقيق:“  العذب  بصوتها  قالت  ثم  للوالدين  ونظرت 

عمره؟”

اجاب االب:“ سبع سنوات”

القت نظرة تفحصية عىل جسد الطفل الراقد يف الفراش 

بينام ما زالت  بنظرة غضب  الحاجبني وهو يرمقها  مقطب 

له واخرجت حلوى مغللفة من جيب مئزرها ومدتها  تبتسم 
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اليه لكنه اشاح بوجهه عنها، ابتسمت له و طلبت من املمرضة 

بعض الفحوصات وقالت:” ساعود بعد ظهور نتائج التحاليل 

والفحوصات” وقف عامر يراقبها رأته بزاوية عينها وحاولت 

ان تتجاهله ، كانت ختام عند الرسير املقابل تفحص طفلة 

اخرى نظرت لعامر الذي يقف عند الباب فانهت ما بيدها 

االثناء  هذه  ويف  الحديث.  اطراف  ليتبادال  منه  واقرتبت 

متكلفة اىل عامر  ابتسامة  وألقت  الغرفة  خرجت هدوء من 

وانتقلت للغرفة التالية  وبعد ان انتهت من جولتها اقرتبت 

منها املمرضة وقالت:“ ظهرت نتائج الصبي كريم”

والرعب  الخووف  وعالمات  بعينيها  وتفحصتها  اخذتها 

تغطي وجهها الذي مل يبتعد عن نظر عامر وعادت للغرفة 

لتطلب من والدي الصبي مرافقتها اىل ابعد مكان عن سمعه 

ثم قالت:“ يجب نقل ابنكم للعزل”

شهقت االم ووضعت يديها عىل فمها وقال االب بثبات 

اكرث من االم:“ ملاذا؟”

قالت وهي تحاول ان تكون عىل طبيعتها ومتنع شفتها 
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السفلة من االرتجاف:“ كريم مصاب بفايروس التهاب الكبد 

الوبايئ”

ومل متنع نفسها من الرصاخ حني سقطت والدة كريم 

مغشيا عليها ، هب املمرضون ملساعدة هدوء يف حملها ونقلها 

التي اغيش  الرجل مع هدوء وكأن  بقي  بينام  معاينة  لغرفة 

عليها فتاة غريبة وسألها بربود:“ وهل له عالج ؟”

“املرض ليس خطريا” ومع نطقها هذه الكلامت اندفعت 

بالغثيان  تشعر  جعلتها  مريعة  مشئومة  ذكرى  ذاكرتها  من 

وكأن رصاصة اصابت راسها ومتالكت نفسها  بصعوبة حتى 

ال تسقط ثم اكملت:“ علينا العناية به جيدا ، يحتاج للكثري من 

سعرات الربوتني سيبقى لدينا عىل مدار اسبوعني وسيكون 

برازه سيكونان  او  لعابه  احد الن  فيها  يشاركه  يف غرفة ال 

معديان طوال هذه الفرتة وبعدها سيشفى ان شاء الله”

ابتسم لها وذهب ليتفقد زوجته وهي خلفه، وقفت عند 

غرفة الطوارئ وكأن املمرضة تعمدت اسامعها ما تقول، حني 

دخلت اذنها مبارشة: “مبارك ، السيدة حامل”
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وهو  الثلج  من  كانه  كان  الذي  الرجل  لفرح  وفرحت 

واقف امامها وكان ذاك الخرب هو الشمس التي اذابت ذاك 

الجمود.

وهكذا مىض الوقت كالعادة وهدوء تنتقل بني االطفال، 

الساعة  اصبحت  وقد  املرىض  اغلب  نام  ان  بعد  املساء  يف 

غرفتها  نافذة  امام  هدوء  وقفت  والنصف  عرشة  الحادية 

تتامل السامء والنجوم حني طرق الباب ودخل عامر نظرت 

اليه ومل تنبس ببنت شفة ، اغلق الباب خلفه وقال:“ هدوء هل 

نحن متخاصمني؟”

مل تلتفت اليه وقالت بصوت بالكاد يسمع:“ ال”

“اذا هل انت حزينة مني؟ هل اغضبتك يف يشء؟”

وبذات النربة قالت:“ ال”

اقرتب منها ولكن مل يعرب خلف مكتبها بل اصبح مالصقاً 

له وكانه سيقفز اليها من خلفه وقال:“ ملاذا اذا تتجنبينني وال 

تتحدثني معي ؟ ”



63 صارحني

صدرها  اسفل  يديها  عقدت  وقد  هيئتها  عىل  مازالت 

التي  الكرة  من  الخصل  بعض  انسدلت  الفحمي  وشعرها 

جمعته بها، التفتت اليه ببطئ ثم تنهدت وقالت:“ اليشء لكن 

ال رغبة يل يف الحديث مع احد”

تأمل ووجهها الذي اضاء وكانه احتل مكان القمر الذي 

ولن  هدوء  يا  نفيس  طبيب  انا  قال:“  ثم  السامء  عن  غاب 

اتحدث معك مبا يزعجك”

حاولت  وقد  قالت  ثم  الدموع  فيها  ملعت  بعيون  تاملته 

ان تكون غاضبة:“ انت تعلم انه ال ميكنك تحليل شخصيتي”

صديقان  نحن  هذا،  فعل  يوما  احاول  مل  بربود:“  قال 

وانت تخربيني مبا يف داخلك من دون اي علم من علوم 

النفس”

اخريا فتحت الباب مبقدار رشخ بسيط عىل ماتحمله يف 

قلبها من حزن وقالت معاتبة:” صوتك ال يخرج من عقيل 

وانت تقول يل انها كأي طفلة عالجتها....“ صمتت لربهة ثم 

قالت:” لو كنت صديقي حقا لشعرت مبا اشعر”
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ونظرت لساعة املكتب بزاوية عينها ثم قالت:“ ساخرج 

لقد اقرتب موعد مغادريت”

ومرت من جانبه خارجة من غرفتها متجهة لغرفة تبديل 

، تبعها وهو ال يجد مايقوله وقد شعر وكانه احمق  املالبس 

كبري وانه الول مرة يفشل يف كونه طبيبا نفسيا، اقرتب منهام 

شاب اوقف عامر بينام اكملت هدوء سريها دون النظر خلفها 

فنظر عامر اىل الشاب وقال:“ كامل... ما الذي اىت بك يف 

هذا الوقت املتاخر؟”

لكن  الشمس  غروب  بعد  من  ايت  ان  اود  كنت  “لقد 

حصلت معي مشكلة يف السيارة وتاخرت لكن الباس برؤيتك 

قبل املغادرة”

ابتسم له ثم اكمل وعينه عىل الباب البني املغلق وقال:“هل 

التي كنت تتبعها ، هدوء؟”

“اجل لحظات وستخرج لتتعرف عليها”
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وردة  عليه  احمر  بدلت مالبسها وجمعت شعرها بطوق 

حمراء كبرية كانت ترتدي كنزة زرقاء بكمني طويلني وبنطال 

للعينني  تنتبه  ومل  خرجت   ، ريايض  وحذاءا  مخميل  ابيض 

التي التصقتا يف ظهرها اثناء التفافها الرسيع الغالق باب 

يبادالنها  وهام  اليهام  نظرت  خلفها  املالبس  تبديل  غرفة 

بجانب  الذي وقف  الغريب  للشاب  بتلبك  ابتسمت  النظرات 

عامر وقد بدا فارق الطول بينهام واضحا ، حيث كان رأس 

عامر عند كتفه تاملته وهو يتاملها بدون وعي من كليهام ثم 

قالت بتلبك:“ مل اعلم انك تنتظرين يا عامر”

نظر اليها وقال:“ صديقي كامل متلهف لرؤيتك”

نظرت اليه وابتسمت وقد اقرتب منها ومد يده مصافحا 

وقال:“ ترشفت بلقائك يا هدوء”

كامل  ابتسم  التوتر  عليها  بدا  وقد  لالبتسام  عادت 

انقضت  يكمل  ان  وقبل  احالم...”  فتاة  رأينا  وقال:“اخريا 

قدم قوية عىل قدم كامل ليصمت بتامل مكتوم. سار الثالثة 

جنبا اىل جنب وهدوء تنظر لالرض بخجل كبري وكانها اول 
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مرة ترى فيها شابا وحني نزلوا اىل موقف السيارات وما ان 

ملحت ظل سيارتها حتى القت عليهم التحية وارسعت اليها، 

ترك عامر كامل وتبع هدوء وقبل ان تفتح باب السيارة امسك 

بيدها برفق وقال:“انا حقا مل اعلم انك حزينة”

وكانت كلامته هذه االكرث سوءا عىل موقفه نظرت اليه 

نظرة عميقة متألها الدهشة والخيبة وقالت:“ هل يجب ان 

باكية لتشعر مبا اشعر به؟... ام اسقط مغشيا  انهار امامك 

عيل من شدة االرهاق الين اهملت نفيس بسبب ما اشعر به 

لتعلم اين حزينة”

انفاس  يخرج  ال  هدوء  فم  وكان  جدا  كبري  بسوء  شعر 

مختلطة بحروف بل سواد وامل وحزن متلكه من راسه حتى 

اخمص قدميه، رمقته بعيون المعة ودموع ترتقق فيها وركبت 

سيارتها بال كالم وخرجت مرسعة، بالكاد استطاعت الوصول 

اىل البيت ساملة وتفادت حادثني مروعني كانت ستصاب بهام 

من شدة دموعها دخلت املنزل املعتم وعلمت ان عائلتها قد 

خلدت للنوم، فتسللت لغرفتها ونامت ودموعها تبلل وسادتها.
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سيارة كامل عىل  بظهرهام عىل  متكأين  الشابان  وقف 

ثم  روحه  املوت  خطف  كمن  عامر  ويبدو  الطريق  جانب 

قال:“يايل من سيئ انا اسوء انسان عىل هذه االرض كيف 

اقتنعت انها ليست حزينة لطاملا عرفتها فتاة قوية وال تبيك 

ابدا واعتقدت انها هكذا حقا...”

طبيب  اين  فخر  بكل  اقول  ثم  وقال:“  كامل  اىل  نظر 

نفيس، انا مجنون ولست طبيب”

كان عقل كامل بعيدا قليال عن مايقوله عامر التفت اليه 

احسنت  لقد  ورقيقة  جدا  جميلة  انها  مبتسام:“  وقال  كامل 

االختيار يا صديقي”

ابتسم بذبول وقال:“ يبدو اين لن اعرتف لها ابدا بعد 

هذا املوقف”

حنونة  تبدو  مظهرها  من  ياصديقي  عليك  “هون 

ستسامحك انا متاكد”

عائدين  سيارته  منهام  كل  وركب  كتفه  عىل  وربت 
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ملنازلهم، جلس عامر يف فراشه يتامل السقف وقد رسم عليه 

صورة هدوء بعيونه وكانها امامه والحرسة تبدو عليه انقلب 

عىل ميينه واخرج الهاتف وفتح الفيس بوك تفقدها وجدها 

متصلة فتح صفحتها ومل يجد جديد سوا املنشور املرفق اليه 

رابط موقع رصاحة، تامل صفحتها لدقائق ثم اغلقها بخيبة 

وحاول النوم.

اىل  به  مرت  ما  كل  تصارع  وسادتها  هدوء عىل  كانت 

قالت بصوت  ثم  بانزعاج  فراشها  وتتقلب يف  اللحظة  هذه 

مسموع:“ اميكنك ان تخرس يا عقيل اين احاول النوم االن”

ثم تحولت لنربة رجاء وقالت:“ ارجوك دعني انام فانا 

لهذه  بهدوء  نفسك  وسلم  مافيك  كل  من  دعك  متعبة  حقا 

الوسادة لننام بهدوء”

اغمضت عينيها وحاولت النوم .
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استيقظ كامل عىل صوت والدته الهادئ، نظر اليها وقد 

انتصبت واقفة فوق رأسه وترمقه بخيبة امل:“ هيا انهض ايها 

الكسول”

“حسنا حسنا سانهض”

اليوم  للسفر  ساضطر  تقول:“  وهي  يبتعد  سمع صوتها 

هيا انهض الخربك مبا عليك فعله قبل ذهايب”

قفز من الرسير بجنون وتبعها قائال:“س .. ستستافرين؟”

ابنه  نادر لحضور حفل زفاف  لقد دعاين خالك  “اجل 

وسأبقى هناك اسبوعا”

قال بدهشة:“ اسبوع هذا كثري جدا ”

املنزل  ارجاء  يف  سريها  واكملت  اليه  ونظرت  ابتسمت 



صارحني70

يف حني استمر هو يتبعها، التفتت اليه ووضعت يدها الدافئة 

باصابعها الطويلة والنحيلة واظافرها املطلية باالحمر الفاقع 

الذي جعل ليدها رونقا خاصا وقد امتزج مع بياض برشتها 

فاصبحت ملفتة لالنتباه وقالت وهي تبتسم:“ مل تعد طفال يا 

كامل حتى تخىش غيايب قريبا ستكمل عامك الثالثني، عليك 

ان تعتاد... ثم افرتض انني مت”

امي  الله،  قدر  ال  قائال:“  فمها  عىل  يده  ووضع  شهق 

ارجوك ال تتفوهي بهذه الحامقات مرة اخرى”

وقبل كفها بعطف ثم تركها وعاد لغرفته ليبدل مالبسه، 

وبعد طعام االفطار جلس قبالتها يف غرفة نومها  يساعدها 

وبعد  الوقت  من  الكثري  تاخذ  مل  والتي  الحقائب  حزم  يف 

االسبوع  نهاية  يف  يب  اللحاق  ميكنكم  قالت:“  انتهت  ان 

اليوم، تاتون حينها ونعود معا  سيؤجل والدك اجازته لذلك 

بعد الزفاف، وارجوا منك يف تلك االوقات ان تحافظ عىل 

املنزل واعنِت مبازن فانت تعرف انه متهور وطائش”

“ال تقلقي سافعل”
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قبلته وقالت:“ لن يستطيع والدك ايصايل بسبب عمله ، 

لذلك سرتافقني انت اىل املطار”

“حسنا”

املزعج  الهاتف  رنني  صوت  عىل  بكسل  عامر  استيقظ 

والذي مل يكف عن الرنني فنهض متثاقال ثم اجاب:“ ماذا 

هناك يا صديقي؟”

“ايقظتك من النوم اعلم  ، هيا برسعة اخرج ستذهب 

معي الوصل والديت اىل املطار”

وبال تفكري وبدون كسل قفز من الرسير وغسل وجهه 

بانتظار كامل، ومل متض  الباب  امام  وبدل مالبسه ووقف 

السوداء  املرسيدس  امامه سيارة  سوى لحظات حتى وقفت 

عامر  كان  الطريق  ويف  املطار،  اىل  معا  وانطلقوا  الفاخرة 

يتفقد هاتفه من حني الخر بينام يتبادل اطراف الحديث مع 

كامل.
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نظر اليه كامل بفضول وقال:“ يبدو انك تنتظر اتصاال 

مهام او رسالة؟”

ايها  غريك  يب  سيتصل  ومن  وقال:“  بسخرية  ضحك 

املزعج؟”

ابتسم كامل وقال:“ انك طبيب نفيس هذا ال يعني انك 

تستطيع ان تخفي ما تشعر به عن صديقك”

ابتسمت مرام لهام وقالت:“ اعشق رؤيتكام هكذا كانكام 

شقيقني”

بجعيل  كفيلة  عاما  عرشة  خمسة  وقال:“  كامل  ضحك 

افهم هذا االبله جيدا”

عامر:“ اجل تعلمت الحامقة منك”

“لكنك نسيت ان تتعلم مني كيف تتحكم بقلبك وان ال 

تسمح لفتاة باخذه منك وتعذبك عن طريقه”

لكزه  بحوارهام،  جدا  ومستمتعة  تضحك  مرام  مازالت 

بقبضة يده وقال:“ هيا اظهر قوتك امام امك انا احرتمك 

فقط من اجلها لكنني ساريك حني نصبح وحدنا”
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ضحكت مرام بصوت عال وبدت سعيدة جدا لشجارهام 

املمتع.

بكسل  ونهضت  املعتاد  امها  نداء  عىل  هدوء  استيقظت 

الشهر  طوال  تسمعها  التي  الكلامت  ذات  تسمع  ومازالت 

الذي تكون فيه يف الفرتة املسائية وقفت مع امها يف املطبخ 

وقالت:“ انك تتذمرين من عميل املسايئ، ماذا لو عملت يف 

الفرتة الليلة واعني بذلك من الثانية عرشة بعد منتصف الليل 

حتى السابعة صباحا ماذا كنت ستفعلني؟”

“ بكل بساطة سامرك برتك العمل”

ضحكت وخرجت من املطبخ وذهبت لغرفة الجلوس لتجد 

والدها جالسا يطالع التلفاز، ابتسم حني نظر اليها واومأ لها 

ثم  تحيط خرصها  ويده  بجانبه  فجلست   ، منه  تقرتب  بان 

قال:“ طبيبتنا الغالية”

“امي ال يعجبها عميل يا ايب مارايك؟”

“انها تقول هذا من قلقها ال تهتمي لها انك فخر لعائلتنا”
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عىل  من  شاي  كاس  وحملت  رضا  ابتسامة  ابتسمت 

املنضدة وارتشفت منه رشفة برضا تام ثم قالت:“ حني انتقل 

للفرتة املسائية يصبح لقايئ مع اخويت مثل املعجزة”

املحاسب يف رشكة  مالك  من  منهك  عملهام  ان  “اجل 

كبرية للتصدير، اىل عمر مدير املبيعات”

“اجل هام ايضا يشعرانك بالفخر”

اخريا انتهت حليمة من املطبخ واتت للجلوس معهام، وما 

ان استقرت يف مقعدها حتى نظرت اىل هدوء وقالت:“ اين 

ال افضل ذهابك بسيارتك، ملا ال تدعني اباِك يوصلك اليس 

هذا افضل؟”

نظرت اليها وفتحت فمها لتتكلم لكن االب اجاب:“حليمة 

ليست اول مرة تعمل فيها يف الفرتة املسائية لقد مر عىل بدء 

عملها عام كامل كفاِك قلقا”

نظرت اليها بنظرة غريبة ثم قالت:“ حسنا اتفقتام عيل”
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وانتقلت  املطبخ،  اىل  وغادرت  الشاي  اكواب  وحملت 

هدوء لغرفتها وفتحت حاسوبها املتنقل لتتصفح الفيس بوك 

الكثري من  ملوقع رصاحة وجدت  الرسائل  لربيد  انتقلت  ثم 

لفتت  الرسائل  بني  من  ولكن  وغزل  مديح  وكلها  الرسائل 

السعادة يف  تنثرين  انِت  البيضاء  انتباهها رسالة:“ فراشتي 

حيايت، مجرد رؤيتك تجعل قلبي يرتاقص فرحا وساخربك 

بامر... انا من ارسلت لك الشوكالته ولوال خويف علييك من 

الذي بال معنى لكتبت اسمي، لكن املتلصصني  الناس  كالم 

كرث ومحبي النميمة ايضا ال تتوقعني مقدارهم، انك اطيب 

فتاة عرفتها وتحملني اجمل عيون عىل هذا الكوكب، ليست 

مليزتها بالزرقة ولكن لصفائها وخلوها من اي حقد او مشاعر 

سيئة احبك جدا”

نظرت للرسالة واعادت قرائتها ملرات ومرات ثم قالت 

وعىل وجهها ضحكة كاملجانني:“ انا... يوجد شخص يف هذا 

العامل يحبني غري االطفال !!! ال اصدق مؤكد هذه واحدة من 

صديقايت تود املزاح معي كام افعل بهن”
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للعمل،  خرجت  ثم  مالبسها  لتبدل  مكانها  عن  وتخلت 

واثناء طريقها بالسيارة فكرت كثريا يف ما قرأته ثم هزت 

املستشفى  وصلت  عنها،  الفكرة  ابعاد  تريد  وكانها  راسها 

القسم  وانتقلت اىل  املبنى  والنصف دخلت  الثانية  يف متام 

الخاص بها بعد ان فعلت ما اعتادت عليه ، رأت عامر وختام 

يسريان جنبا اىل جنب والسعادة بادية عليهام ابتسمت لهام 

بنفسها  ودخلت مكتبها رتبت بعض االوراق بعصبية وشعرت 

مكتبها  من  خرجت  السبب،  تعلم  ان  دون  وغاضبة  متوترة 

افضل  يبدو  كريم  كان  االطفال،  اىل  وانتقلت  السلة  تحمل 

من امس وكانت تجلس بجانب رسيره فتاة بدت يف الثامنة 

عرش من العمر ووجهها ملتصق يف كتاب تحمله بني يديها 

حينها شعرت بثورة غضبها قد بدأت تهدأ، ومع انها الحظت 

امور  اال يف  تحدثها  لكنها مل  تقرأه  الذي  الكتاب  ذات  انه 

املريض، واجرت الفحوصات ثم سالت:“ هل استفرغ؟ ماذا 

كان لون بوله؟”

تكونني  ماذا  بفضول:“عفوا  قالت  اجابتها  ان  وبعد 

للمريض؟”
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ابتسمت الفتاة برسور وقالت:“ خالته”

ابتسمت لها ومتنت له الشفاء وانتقلت للمريض التايل، 

وبعد ان انتهت من تفقد املرىض الخاصني بها واثناء عودتها 

اليه  الطبيب راغب نظرت  قبالة  لوجه  لغرفتها وقفت وجها 

التي  السلبية  املشاعر  وكل  والحزن  الغضب  اليها  عاد  وقد 

قبل  وكانها  عينيها  اىل  وتتدفق  قلبها  من  تخرج  بها  شعرت 

ثابتة  بخطى  منه  اقرتبت  نور،  وفاة  خرب  سمعت  لحظات 

قبالته  وقفت  ان  وما  بحدة  ترمقه  واخذت  غاضبة  وعيون 

به،  حتى قالت:“ ال احتاج ملوقع رصاحة الخربك مبا اشعر 

ولعلمك  مستشفانا  االطباء يف  افضل  من  اراك  كنت  لطاملا 

كنت ملهمي ومصدر ثقتي، منك كنت استمد قويت وعزميتي 

وحني علمت ان نور ستخضع لعملية انت املرشف عليها غادرت 

وانا كيل ثقة اين ساراها باتم صحة بعد ان تعالجها بيديك 

السحريتني اللتني لديهام قدرة خارقة كام كنت اظن لكنني 

كنت مخطئة، ال تعلم مدى خيبة اميل فيك وحزين منك، ال 

تعلم كم  االمل والحزن الذي سكنني بداية بخرب موت نور 

نهاية بخيبتي وخذالين منك”
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ومل تستطع ان متنع عينيها من البكاء او ان متنع تلك 

الغصة القاتلة من حرق حنجرتها ووالتي جعلتها تتلكك كثريا 

اثناء كالمها وانسابت دموعها بغزارة فاخرجت مناديل ورقية 

مكتبها  اىل  وذهبت  امامه  من  تنحت  ثم  برسعة  ومسحتها 

مرسعة، وقفت تنظر من النافذة وسمحت لدموعها ان تعاود 

االنهامر وقد شعرت ان قلبها يحرتق متنت لو ان لديها قدرة 

عىل الرصاخ باعىل صوتها لتخرج كل مايف قلبها من حزن، 

السيد راغب يف مكانه وكأن كلامت  بقي  اخرى  ناحية  من 

هدوء قد جمدته يف مكانه بينام يحاول ان يستوعب ما سمعه 

قبل لحظات.

  اقرتب عامر بعد ان افرتق عن ختام وقال:“عمي راغب 

اراك مازلت هنا رغم ان عملك انتهى منذ ساعة تقريبا”

هل  وقال:“عامر  غفوة  من  استيقظ  كمن  راسه  هز 

اوصلت مرام مع كامل؟”

“اجل وكانت سعيدة جدا ومرتاحة”
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ابتسم له واتجه خارجا من املستشفى لكنه مل يذهب اىل 

املنزل بل توقف اىل جانب الطريق وكلامت هدوء تتعاىل يف 

راسه كانها الرعد يف السامء، عاد ليتذكر نور وما حصل معها 

والسبب وراء وفاتها... كم متنى لو امتلك الشجاعة ليقول لها 

انه هو املذنب وانه يتحمل مسؤولية كل ما حصل.

عاد كامل للمنزل وطلب من الخدم ان ال يزعجه احد، 

ثم تسلل بهدوء اىل غرفة والدته الرسية وحاول فتح الباب 

فوجده مغلقا باملفتاح، نزل اىل غرفة الخدم والتي كان يعلم 

انه سيجد فيها نسخة من كل مفاتيح الغرف ثم برسعة احرض 

املفتاح ووقف امام ذاك الباب الذي ميزته امه باللون االسود 

وقبل ان يحاول فتح الباب سمع صوت الباب االمامي قد فتح 

والذي  الشاحب  والده  وجه  ليقابل  وارسع  برسعة  فرتاجع 

يبدو عليه التعب واالرهاق. ابتسم له بعد ان القى عليه التحية 

وقال:“ تبدو متعبا هل حصل يشء؟”

هز راسه نافيا ثم صعد اىل غرفته بال كالم وقرر ان 

ينام قليال، بينام عاد كامل لتفقد املكان فادرك انه ال مجال 
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الخلفية  للحديقة  فخرج  البيت  يف  والده  بوجود  للمحاولة 

وجلس امام املسبح يتامل املياه الصافية ويفكر مبا قد يكون 

مخبئا داخل تلك الغرفة.

وبكائها  حزنها  زاد  وقد  مكتبها  تجلس يف  هدوء  كانت 

ليدخل عامر ويجدها  الباب  حني سمعت طرقا خفيفا عىل 

تنظر اليه بعيون باردة خالية من املشاعر نظر اليها متفحصا 

وما زال واقفا عند الباب ثم قال:“ اميكنني ان ادخل؟”

اومأت اليه براسها بااليجاب فدخل، كانت جالسة عىل 

مقعدها خلف املكتب بثبات ظهرها معتدل عىل الكريس وقد 

شبكت اصابع كفيها فوق املكتب امامها، جلس عىل املقعد ثم 

قال:“ كيف حالك؟”

ابتسمت بربود وعيناها قد بدا عليهام انهام كانتا تدمعان 

وقالت:“بخري وانت؟”

شوكوالته  لوح  اخرج  ثم  ابتسم  بخري”  ايضا  “انا 

وقال:“احرضت لك هذه”
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ابتسمت وقالت:“اشكرك”

يود  كان  وكم  عينيها  يتأمل  وهو  الطاولة  عىل  وضعه 

ان يقرأ ما يكتب فيهام من كلامت، لكنه يعلم ان هذا اكرث 

الباردتني  يشء يغضبها، صمت قليال وهو ينظر اىل عينيها 

ووجهها الذي غطته ابتسامة باردة ثم قال:“ لقد رايت انك 

قد اشرتكت يف موقع رصاحة”

لتظهر  بكفها  وجهها  واسندت  اصابعها  تشابك  فكت 

اصابعها املطلية بطالء اظافر وردي ثم قالت:“ اجل انه موقع 

جميل”

نظر اىل يدها ومل يستطع ان يخفي سعادته بذاك التغيري 

وقال:“ هذه اول مرة تضعني فيها طالء اظافر”

وقع  لقد  بخجل:“  وقالت  يدها من عىل وجهها  ابعدت 

امامي حني كنت اشعر بامللل... لذلك وضعت القليل منه  عىل 

اظافري ونسيت ان ازيله” 

حل  الذي  الربود  هذا  تنهي  ان  وقررت  اابتسمت  ثم 
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احدا  هناك  ان  تخيل  بحامس:”  وقالت  عامر  وبني  بينها 

يحبني...“صمتت للحظات ثم اردفت:” مل اخربك ان احدهم 

احرض يل الكثري من الشوكالته”

ابتسم وقال بذهول:“ حقا؟ مل تخربيني”

لدي  تكن  ومل  جدا  منزعجة  كنت  السابقة  الفرتة  “يف 

رغبة يف الحديث مع احد”

“اجل الحمدلله لقد تخطيتي هذه الحالة”

اكملت حديثها:“ لقد اعرتف يل احدهم بحبه عن طريق 

هذا املوقع... اتصدق ان هناك رجالً يف هذا العامل يحبني 

انني حقا ال اصدق.... اعتقد انها احدى صديقايت متازحني”

ابتسم ملئ ثغره وقال:“بل ال اصدق ان هناك رجال يرى 

هذه العيون وال يحبها”

تاملت تلك االبتسامة التي ال تظهر اال لها ابتسامة العاشق 

املغرم ابتسامة خجلة مليئة بالفرح والرسور  ومل تلحظ بريق 

عينيه البنيتني حني كان يصفها بل كانت خجلة فرحة كطفلة 
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بهذا االطراء الذي قليال ما تسمعه ثم قالت:“وانت اشرتكت 

ايضا”

هز راسه موافقا ثم قال:“ والغريب ايضا ان هناك فتاة 

تحبني ايضا”

قالت مبرح وصوت ضاحك:“ قد تكون ختام؟”

للربود  وتبدلت  وجهه  عىل  من  االبتسامة  اختفت 

وقال:“مزاجك يف محله اليوم تلقني طرفا مضحكة جدا”

قالت:“لقد  ثم  االمين  حاجبها  رفعت  وقد  اليه  نظرت 

رايتكام معا اليوم ويبدو عليك السعادة”

ابتسم ابتسامة املنترص وقال:“اتغارين؟”

ثم  وجهها  عىل  نفسها  التعابري  ومازالت  اليه  نظرت 

قالت:“ملاذا اغار عليك ايها االحمق لست اال صديقي”

هز راسه ليعلمها انه مل يقتنع بكالمها وخرج من الغرفة 

وقد شعر ان الدنيا تفتح له ذراعيها لتعانقه بسعادة.
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يف وقت االسرتاحة نزلت هدوء ملقهى املستشفى وجلست 

اىل احدى الطاوالت بجانب النافذة وقد اشرتت لنفسها كوب 

قهوة ورشد ذهنها وهي ترشبها بالحياة خارج هذا البناء حني 

اقرتب منها شخص وجلس قبالتها ثم قال:“هدوء يف املقهى 

ال اصدق عيني”

نظرت اىل شاب يبدو يف بداية الثالثني وجهه دائري 

وعيونه عسلية واسعة واهدابه مطوية، شعره مجعد وجسده 

ثغرها  ملئ  ابتسمت  ملفت.  بشكل  طويلة  قامته  بينام  نحيل 

وقالت:“الطبيب ادريس حمدا لله عىل سالمتك، متى عدت؟”

مقدار  تعلمني  وال  البالد  ارض  قدمي  وطات  “باالمس 

سعاديت بعوديت بعد عام كامل من العذاب بعيدا عن عائلتي 

واحبايئ”

“اجل الغربة ليست غربة البلد بل البعد عن االحباب”

اصبحت  ورونقا،  جامال  ازديت  وقال:“لقد  لها  ابتسم 

كجورية حمراء تفتحت”
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احمرت وجنتاها خجال وقالت وما زالت االبتسامة عىل 

ثغرها:“وانت ازدت وسامة رغم اين مل اشاركك الكثري من 

الوقت لكن الشهور القليلة التي تعاملت معها فيك جعلت لك 

مكانا مميزا يف قلبي”

وترتشف  شفتيها  اىل  الكوب  هدوء  لرتفع  قليال  صمتا 

ثم  بعينيه  املكان  ادريس ميسح  كان  بينام  القهوة  من  قليال 

استاذن منها ليغيب لبضع لحظات ثم يعود حامال مجموعة 

مختلفة من الواح الشوكالته ثم قال:“حسب املعلومات التي 

افادتني بها ذاكريت فانت من عشاق الشوكالته”

ومل تستطع منع تعابري الدهشة والسعادة حني رات تلك 

الكومة  من الواح الشوكالتة التي وضعت امامها عىل الطاولة 

فوضعت يدها عىل فمها وشهقت بفرح ثم قالت بصوت متلؤه 

السعادة:“ كم هذا رائع بعد كل هذا الغياب مازلت تذكر اين 

احب الشوكالته”

“طول هذا الغياب مل تغيبي عن عقيل ابدا”
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شعرت بالتوتر قليال فحكت جبينها فوق حاجبها االمين 

ومل تعرف ماذا تقول فاكتفت بابتسامة لطيفة، جلس قبالتها 

ابتسامته من شفتيها  الفرح يف عينيها وياخذ  يراقب نظرة 

وكامل  ابتسامة خجلة، دخل عامر  علتهام  الذي  الحمرواين 

وقعت  ولكن  القهوة  برشاء  مبارشة  عامر  وانشغل  املقهى 

الواضحة  والراحة  سعادتها  والحظ  هدوء  عىل  كامل  عينا 

يف جلستها مع ذاك الشاب فرمقها بدقة وهي تتحدث معه 

بسعادة ثم نظر اىل عامر وقال:“من ذاك الشاب؟”

نظر اليه عامر وقال:“اي شاب؟”

مع  هدوء  فيها  جلست  التي  الزاوية  اىل  بعينيه  اشار 

ادريس  بجانب النافذة ثم قال:“هناك”

وبالكاد استطاع عامر ان ال يسقط الكوبني من يده بينام 

امسكه كامل بشدة يك ال ينطلق اليهام ويخنق كليهام وسحبه 

بقوة اىل خارج املقهى ثم قال الهثا:“عىل رسلك يا صاحبي 

فهذه حياتها وهي حرة فيها”
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وقف عامر والغصة تاكل قلبه وتذكر انه مل يبح لهدوء 

عن مشاعره وهي لن تقرا عىل كف يدها ان صديقها العزيز 

يحبها، وقفا يف حديقة املستشفى وعامر يضغط عىل فنجانه 

بقوة ويكاد يحطمه بني يديه حاول كامل ازاحة افكار عامر 

اىل منحنى اخر وقال:“البيت موحش من دون امي”

صاحبه  مشاعر  نيس  انه  شعر  وقد  عامر  اليه  نظر 

متاما واصبح اناين يفكر يف نفسه وقال بعد ان زفر زفرة 

كانه  كان  للعالج  امي  فيه  الذي سافرت  العام  طويلة:“اجل 

الجحيم”

“حاولت ان ادخل غرفة امي الخاصة لكنني مل الفرصة”

“امامك اسبوعا كامال لتنجز املهمة ال تخف، ولكن كن 

حذرا فانت تعلم ان ما قد تعرفه قد يقلب حياتك راسا عىل 

عقب”

هز راسه موافقا مع اقرتاب شابة شديدة النحول بيضاء 

حد الشحوب بوجه سمح وعيون حادة النظرات تبعث الرعب 

والخوف يف كل من يراها وبصوت ناعم جدا وكانه حفيف 
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افعى قالت:“ طبيب عامر”

التفت اليها الشابان ثم قال عامر:“ اهال ختام”

ثم نظر لكامل وقال:“ اعرفك صديقي كامل...” ونظر 

لكامل واشار لختام وقال:“ طبيبة االطفال ختام”

صافحها كامل مبتسم وقال:“ ترشفت بلقائك انستي”

يف  ونحتاجك  كندا  جنون  جن  لقد  وقالت:“  ابتسمت 

قسم االمومة والطفولة”

ومن دون اي كلامت وداع ترك كامل وانطلق مرسعا اىل 

غرفة املريضة.
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الرسير  قفز من  ثم  للساعة  نظر  مبكرا  استيقظ كامل 

مرسعا لغرفة والديه قبل ان يغسل وجهه حتى، نظر بحذر يف 

ليخرج  الباب  الغرفة فوجدها فارغة فعاد اىل غرفته وفتح 

املفتاح من تحت قدم الطاولة املفرغ الذي كان يخفي فيه 

امه  للخدم ان يعرثوا عليه وانطلق لغرفة  اي يشء ال يريد 

الرسية. فتح الباب بحذر ثم دخل واغلق الباب خلفه باملفتاح، 

نظر حوله ليجد جدرانا زهرية اللون ورسير اطفال زهري يف 

احد اركان الغرفة ودمى زهرية يف اطراف املكان اضافة اىل 

مقعد وثري زهري اللون ايضا، كانت الغرفة صغرية فتاملها 

بتعجب ثم قال:“ غرفة اطفال مؤسسة عىل انها لفتاة، لكن 

نحن ال يوجد لدينا فتاة واظن ان امي تخطت عمر االنجاب”
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نظر للخزانة التي راى والدته تجلس امامها كانت عىل 

كانت  بداية  يتفحصها  منها  اقرتب  الباب  بجانب  الحائط 

احد  فتح  وكبريان،  بابان طويالن  لها  الغرفة  كباقي  زهرية 

البابني وتعجب النه فتح بسهولة، نظر يف داخلها بحذر شديد 

الباب  فتح  وحني  وحش  داخلها  من  يخرج  ان  ينتظر  كمن 

االخر وجد املفاجأة....

مالبس  احدها  يحمل  بالرفوف  مليئة  الخزانة  كانت   

الرفوف فوجد خزانة  بلون وردي ثم نظر اىل اخر  اطفال 

اخرى مغلقة باحكام حاول فتحها بشتى الطرق التي يعرفها 

قبل ان ينجح اخريا يف فتحها بواسطة مفك، وحني وقعت 

عيناه عىل ما بداخلها كاد قلبه ان يتوقف...

جلست هدوء يف رسيرها وشعرها متناثر بعشوائية وقد 

وبدا  سوداء  هالة  بعينيها  احاطت  بينام  باالنزعاج  شعرت 

الشحوب واضحا عىل وجههان نظرت للتاريخ واليوم ونهضت 

تجر خطاها نحو الحامم وحني خرجت قضت بعض الوقت 

لتخفي  وجهها  عىل  املساحيق  من  الكثري  لتضع  املراة  امام 
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امها  فتحت  وحني  عليه  جليا  الظاهر  والشحوب  االرهاق 

الباب ونظرت  اليها بحب قالت:“هدوء انت يف اجازة اليوم 

صحيح يا ابنتي؟”

نظرت اليها وابتسمت قائلة:“هناك يشء اسمه تحية قبل 

بدأ الكالم يا امي”

ليعلمني  احد  غريك  يبق  وقالت:“مل  بغضب  حدجتها 

االخالق، اجيبي عىل سؤايل؟”

هزت راسها موافقة فعادت النربة املرحة لصوت والدتها 

وقالت:“اليوم زفاف منار ابنة خالتك ويجب ان تحرضي”

بدت عالمات الصدمة واضحة عىل وجهها وقبل ان تفتح 

فمها لتتحدث سمعت صوت باب غرفتها اغلق بعنف فلحقت 

بامها للمطبخ وقالت:“ ال يا امي لن احرض انِت تعرفني انني 

ال احب االعراس”

ودون ان تنظر اليها امها قالت:“ لكنك مجربة”



صارحني92

بدا الغضب واضحا عىل وجهها وقالت:“حسنا اذا ساذهب 

لرشاء فستان رغم انني اكره حفالت عائلتنا”

نظرت اليها وقالت:“ ملاذا تكرهينها اريد ان اعرف”

اخذت تلويح بيديها يف الهواء والغضب واضح يف نربة 

صوتها الرقيق:“ النهم لن يكفوا عن النظر ايل وكانني وصمة 

عار مرسومة عىل جبينك، ولن متل خااليت من سؤالك ملاذا 

مل تتزوج هدوء اىل االن؟ سيفوتها القطار لقد امتت الثامنة 

والعرشين، اال يتقدم لها رجال لطلبها... والخ الخ الخ ”

نظرت اليها امها وقد تركت اواين املطبخ ثم قالت:“معهن 

حق يا هدوء، انك ترفضني اي رجل يتقدم لك حتى بدون 

اسباب مقنعة”

نفسها  لتجهز  لغرفتها  وعادت  تجبها  مل  هدوء  لكن 

للذهاب للسوق.

وتاكد  الباب  واغلق  عجل  عىل  الغرفة  من  كامل  خرج 

ان اليشء قد تغري ثم جلس يف غرفة الجلوس مقابل الباب 
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االمامي وقلبه ينبض بقوة واالصوات كلها تتصارع يف دماغه، 

كالم والده وكالم عامر ماذا يجب ان يفعل، مل يتوقع ابدا ان 

يرى مارآه يف الغرفة وبقي يف رشوده اىل ان ايقظه صوت 

اغالق الباب وظهور وجه والده البارد والخايل من املشاعر 

امامه، فنظر اليه وعىل وجهه ذات املالمح وقال:“ ايب...”

قاطعه:“ ال اريد الكالم من فضلك يا كامل”

لكنه مل يستمع له بل قال:“ ملاذا هجرتنا امي حني كان 

عمري خمس سنوات؟”

كان راغب يتجه اىل غرفته ولكن كلامت كامل اوقفته 

وقد تبدلت مشاعر الربود التي كانت تتملك وجهه قبل قليل 

اىل الصدمة والدهشة فاستدار وعاد اىل حيث جلس كامل 

وقال:“ ومن اخربك انها هجرتنا؟ وما الذي جعلك تفكر يف 

هذا االن”

نظر اليه كامل ويف عينيه نظرات مرعبة واردف:“منذ 

الذي  العام  ذاك  هو  امي  عزلة  سبب  ان  اعلم  وانا  زمن 

بهذا  ازعج اي منكام  او  اسأل  ان  اشأ  هجرتنا فيه لكن مل 
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االمر، انتظرت طويال يك يخربين احدكام لكن مل يكلف اي 

منكام نفسه بذالك ورغم كل الثمن الذي دفعته بسبب ذاك 

العام ما زلت ادفع الثمن اىل يومنا هذا من فقدان المي”

وقف كامل قبالة والده ومازالت النظرة ذاتها يف عينيه 

فنظر راغب اليه وقال:“ لقد اخربتك ان ال تعبث باملايض”

شخص  اكرث  وانت  وحدي  يخصني  مباض  اعبث  “انا 

يعلم الثمن الذي دفعته بسبب حامقات امي”

مل يحتمل راغب ان يشتم ابنه زوجته فرفع يده وصفعه 

عىل وجهه ثم رصخ فيه:“ اياك ان تتطاول عىل والدتك، ال 

بحضورها وال يف غيابها هل فهمت؟”

وقعت  وحني  رصاخهام  صوت  عىل  راكضا  مازن  جاء 

عيناه عليهام شعر ان كهرباء قوية تنطلق من نظرات راغب 

وصعد   والده  كامل  ترك  اللحظة  تلك  ويف  لبعضهام  وكامل 

وهو  عاد  حتى  لحظات  بضع  سوى  متض  ومل  غرفته  اىل 

يقول:“حان الوقت الترك هذا املنزل لالبد”
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وخرج دون ان يسمح البيه بقول اي كلمة فوقف مازن 

وقال:“ ما الذي يجري، ملاذا خرج اخي كامل وقال انه لن 

يعود، وانت يا ايب هل ستدعه يذهب بهذه البساطة؟”

رد االب بهدوء: “حني يهدأ سيعود، ال تقلق عليه انه ليس 

طفال”

للبحث  ونزلت  السوق  من  قريبا  سيارتها  اوقفت هدوء 

وهي  تسري  كانت  االقدام،  عىل  سريا  مناسب  فستان  عن 

شاردة الذهن فهي منذ صغرها وهي وحيدة ال صديقات لها 

وال اخوات، وامها ابعد ما يكون عن ان تفهمها او تشعر بها، 

عريضتني  بيدين  اسود  فستان  استوقفها  كذلك  وبينام هي 

تغطيان الكتف فقط وصدره مفتوح عىل شكل الرقم سبعة، 

الستان االحمر  كان اسفل الصدر هناك رشيط من قامش 

صاحبة  من  وطلبت  دخلت  االرض.  حتى  طويال  ينسدل  ثم 

املحل قياسه وحني ارتدته ونظرت لنفسها يف املرآة اقرتبت 

انه  وقالت:“  كبري  باعجاب  اليها  تنظر  وهي  املحل  صاحبة 

رائع، تبدين كملكة جامل فيه ينقصك فقط التاج”
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ابتسمت لها وقالت بخجل:“ اشكرك”

ويف  خرجت،  ثم  مثنه  املحل  لصاحبة  ودفعت  خلعته 

طريق العودة لوت قدمها وكادت ان تقع لكنها ضبطت نفسها 

بصعوبة ووقفت صامدة ثم نظرت حولها لرتى ان كان هناك 

من الحظ انها اوشكت عىل الوقوع لكنها اطمئنت حني مل 

تر احدا مام جعلها تتنفس الصعداء، عادت لسيارتها وقبل ان 

تعرفت فيها  استعادت ذكرى جميلة الول مرة  املحرك  تدير 

اىل عامر، كان ذلك يومها االول يف املستشفى وكانت متوترة 

بعض اليشء يف ذلك اليوم كانت تنتعل حذاء بكعب مرتفع 

عن االرض بضع سنتيمرتات تذكرت كيف التوى كاحلها اثناء 

انتقالها اىل اول غرفة يف قسم االطفال ملقابلة املرىض وكيف 

كادت تسقط لوال الذراع التي امسكت بها بشدة ورفعتها لتقف 

قبالة عينيه البنيتني، يومها نظرت اليه وشعرت ان وجهها قد 

برسعة  عنه  وابتعدت  الخجل  شدة  من  النريان  به  ارضمت 

وهي تقول بصوت بالكاد يسمع:“ اعتذر منك”
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لكنه ابتسم لها تلك االبتسامة الكفيلة باسعاد اي شخص 

يراها وقال:“ ال علييك املهم انك بخري”

هذه  النفيس يف  الطبيب  وقال:“  مصافحا  يده  مد  ثم 

املستشفى... عامر”

مدت يدها بخجل وقالت وعيناها تتنقل بني املارة:“هدوء”

جديدة  طبيبة  انك  اعلم  وقال:“  ثغره  االبتسامة  مألت 

وهذه اول مرة تتسلمني فيها عمال حقيقيا بال رقابة او وقوف 

طبيب اخر فوق راسك يقيمك، لذلك ارسلني االستاذ ماجد 

التفقدك فانا كطبيب نفيس ساساعدك”

الخجل واصبحت نظراتها حادة  اليه وقد ذهب  نظرت 

مجنونة  لست  فانا  رسلك  عىل  هو،  هو  وقالت:“  كصقر 

لريافقني طبيب نفيس”

مظلومون  “اننا  بهدوء:  وقال  واثقة  ابتسامة  لها  ابتسم 

اال  نعالج  ال  اننا  يظنون  االطباء  حتى  اختصاصنا،  جدا يف 

املجانني ولكن يا حرضة الطبيبة نحن نعالج العقالء وال عمل 
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لنا مع املجانني، فكري باالمر جيدا وستجدين انني عىل حق”

لكنها تجاهلته وابتعدت مرسعة.

 ابتسمت هدوء لتلك الذكرى وقالت محدثة نفسها:“اظن 

انه كان عىل حق، لكنني كنت وقحة معه ورغم ذلك كان هو 

صديقي العزيز الذي مل يرتكني ابدا”

لتقيض  للمنزل  عائدة  وانطلقت  السيارة  محرك  ادارت 

فرتة ال باس بها امام املرآة تتانق وتحرض نفسها للزفاف.

يف ذلك الوقت اتصل راغب بعامر واخربه ان كامل ترك 

املنزل وطلب منه ان يتصل به او يعرف اىل اين ذهب،  بينام 

جلس مع مازن يف غرفة الجلوس ثم قال:“ماذا اذا مل يعد 

قبل نهاية االسبوع؟ ماذا سنقول المي حني نذهب للزفاف 

بدونه؟”

“التقلق ساتدبر االمر”

لكن مازن مل يرتح لالمر وشعر ان هناك مشكلة كبرية 

عىل وشك الحدوث.
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امها  وبجانبها  سيارتها  هدوء  فركبت  رسيعا  اليل  حل   

لتذهبا لقاعة االحتفال ووالدتها ال تبعد النظر عنها. وقفت 

ومزين  رخامية  واجه  ذا  مبنى ضخم  امام  الزرقاء  السيارة 

باالضواء امللونة، نزلت هدوء تتبعها امها ودخلتا القاعة لكن 

مل يكن الزفاف قد بدأ بعد وما ان خطت اول خطوة داخل 

املكان حتى اسقطت مفاتيحها مصدرة بعض الجلبة فالتفت 

اليها اغلب الحضور فنظرت حولها مبتسمة لتخفي احراجها 

ثم همست المها:“ ملاذا ينظرون ايل بهذه الطريقة املزعجة، 

مل اسقط متثال الحرية عىل االرض”

“النك امرية يا ابنتي”

والدتها  وذهبت  لهام  املخصصة  الطاولة  عىل  جلست 

لتسلم عىل املعارف واالقرباء، فاقرتبت منها فتاة بدينة بوجه 

دائري قصرية القامة وترتدي فستانا يفصل جسدها البدين 

وقد اظهر كل الزوائد املريعة يف جسدها وقفت قبالة هدوء 

وقالت:“ لقد اشتقت لك”
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ابتسمت لها وقالت:“ سلمى منذ زمن مل ارك لقد كربيت 

كثريا تبدين كفتاة يف العرشين من العمر”

يب  تعجب  احداهن  لعل  جيد  هذا  بفرح:“حقا  قالت 

وتخطبني البنها”

مل تشأ ان تدخل يف حوار مع هذه الفتاة التي تخالفها 

بتكلف:“امتنى  مبتسمة  فقالت  تقريبا  يشء  كل  يف  الراي 

ذلك”

بدا الزفاف ودخل العروسني وانشغل الجميع بهم وكانت 

متلك  وللحظة  ايضا  سعيدة  وتبدو  جدا  جميلة  خالتها  ابنة 

اللحظة ثم هزت راسها  تعيش هذه  ان  هدوء شعور ومتنت 

وقالت بصوت مسموع:“ هل جننتي تريدين الزواج مازلتي 

صغرية عىل هذا الهم”

كانت هدوء ترى يف عيون خاالتها نظرة غريبة ليست 

حب وال حقد نظرة قريبة من االشمئزاز او القرف ومتنت لو 

عامر موجود ويفرس لها هذه النظرات وكم فرحت حني رن 

الهاتف وكان عامر خرجت من القاعة واجابت عليه واخربته 
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وانتهزت فرصة  التحدث وعادت  تستطيع  انها يف حفل وال 

ولكنها  عليها  وسلمت  خالتها  ابنة  من  واقرتبت  وقفت  انها 

صدمت حني رات الربود والغضب يف نظرات عينيها تركتها 

وعادت المها وقالت:“ انا تعبت فعال ويجب ان اغادر انت 

ستوصلك احدى قريباتك حسنا؟”

“اجل اذهبي”

اقرتبت  حتى  خطوات  بضع  امها  عن  ابتعدت  ان  وما 

منها امراة تبدو يف السبعني من العمر لكن صحتها وجسدها 

ال يظهران ذالك شعر مصبوغ باالحمر الرماين وعيون بنية 

واسعة وطقم رسمي كنزة وقميص فوقها وتنورة بيضاء وحذاء 

بكعب وقفت بجانب امها وقالت:“ هل انت مجنونة يا حليمة 

لتحرضيها اىل الزفاف؟”

وقفت هدوء حني سمعت هذه الكلامت فاملوسيقى كانت 

هادئة وميكنها ان تسمع حوارهام من هذا البعد نظرت اليها 

حليمة بغضب وقالت:“ ما الذي تقصدينه يا امي انها ابنتي 

كيف ال احرضها؟”
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الفكرة  هذه  من  تخليص  وقالت:“  بغضب  اليها  نظرت 

الحمقاء....”

اصطدمت خالتها منرية بها فنظرت اليها بتوتر وارسعت 

ما  تصدق  ال  وهي  سيارتها  يف  جلست  الحفل،  من  خارجة 

احتلت  بعد مرة وقد  تعيده يف دماغها مرة  سمعته واخذت 

مجنونة،  بطريقة  عقلها  جدتها  وكلامت  وحركات  نظرات 

ادارت محرك السيارة وانطلقت مرسعة لكن وعند املنعطف 

عدة  وانقلبت  بسيارتها  التحكم  فقدت  البحر  من  القريب 

مرات لتستقر السيارة مقلوبة عىل ظهرها ويهب اقرب من 

كان هناك ملساعدتها واتصلوا بالسعاف يف حني اقرتب شاب 

السيارة  من  ليخرجها  بقوة  املتخلخل  الباب  وانتزع  طويل 

املهددة باالنفجار، وحني استقرت نظراته عىل الوجه امليلء 

بالكدمات قال مصدوما:“ هدوء”

اخرجها بصعوبة كبرية حيث كان يجب ان يكون حذرا 

يف التعامل معها، اذ يجب ان يخرجها من السيارة واال قد 

تنفجر، وحني اصبح جسدها بالكامل خارج السيارة مددها 
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انفها  كان  حني  يف  الحادث  مكان  عن  بعيدا  االرض  عىل 

ينزف وقد بدت فاقدة لوعيها، وجرح يف راسها فوق حاجبها 

وقدمها  يديها  يف  جروح  اىل  اضافة  بغزارة  ينزف  االيرس 

اليرسى.

 وصلت املساعدة وارسع طاقم االسعاف بالفتاة املصابة 

اىل املستشفى بينام رن هاتف عامر الذي كان يحاول النوم 

فنظر للساعة قبل ان ينتبه لالسم ليجدها )03:11( ثم ارسع 

يا  انت  اين  كامل   “: املتصل  السم  انتبه  حني  الخط  يفتح 

صديقي....”

قاطع كالمه بصوت يرتجف قائال:“ اترك كل يشء يف 

يدك وتعال برسعة للمستشفى، هدوء تعرضت لحادث”

سيارته  ركب  املنزل  مبالبس  وخرج  اسمه  عامر  نيس 

وحني  االقرب،  النه  فيه  يعمل  الذي  املستشفى  اىل  وانطلق 

وصل كانت سيارة االسعاف تقف يف مدخل قسم الطوارئ 

وقد  فوقها  تستلقي هدوء  التي  النقالة  املسعفون  وقد حمل 

احاطها االطباء من كل جانب، رافقهم عامر اىل الداخل ومل 
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يعر انتباها لكامل الذي كان يتبعهام ايضا. كان كامل يحمل 

حقيبتها الصغرية التي كانت يف يدها حني نظر اليه الرشطي 

وقال:“ من تكونان للمصابة؟”

هذا  يف  طبيبة  انها  اعرف  وقال:“  كامل  اليه  نظر 

املستشفى، وصديقي الذي يرافقها االن زميلها؟”

“هال اعطيتنا معلوماتها لو سمحت يجب ان نتصل باهلها 

الخبارهم”

اضطر لفتح حقيبة يدها والبحث فيها لكنه مل يجد سوى 

من  مرسعا  وخرج  للرشطي  فاعطاهام  ومحفظتها  هاتفها 

املستشفى.

 وقف الطبيب املرشف عىل هدوء امام عامر وقال:“التقلق 

تقول  اللحظة  اجريت حتى هذه  التي  الفحوص  انها بخري، 

ان اصابتها خارجية سننقلها للتصوير وبعدها سنستطيع ان 

نطمنئ اكرث”
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جلس عامر عىل اقرب مقعد وحني بحث عن كامل مل 

يجده،  فاتصل به ليجد هاتفه مغلقا، وحني ارشقت الشمس 

النار  عىل  جلس  كمن  املقعد  عىل  جالسا  زال  ال  عامر  كان 

بينام راى امراة يف االربعني بشعر احمر مجموع يف مؤخرة 

راسها عىل شكل دائري وقميص ازرق وتنورة سوداء تنادي 

بضعف:“ هدوء اين ابنتي هدوء؟”

الجلوس:  يساعدها عىل  وهو  وقال  وقف عامر مرسعا 

“اهديئ يا خالتي، هدوء بخري وسيطمئنوننا عنها بعد قليل”

وبعد فرتة من الزمن اقرتب منهام طبيب كبري يف السن 

فارسع عامر اليه تتبعه ام هدوء بعيون باكية وقد تبعرث جزء 

من شعرها، نظر اليه عامر وقال بخوف:“ طبيب سليم طمني 

عن حالها؟”

ابتسم وقال:“ الحمدلله اصابتها يف الراس بسيطة، لقد 

رضوض  لديها  ممتازة  للفحوصات  واستجابتها  استيقظت 

بسيطة يف يدها وقدمها لكنها ليست خطرية ال تقلقوا تحتاج 

للراحة لبعض الوقت وبعدها ستعود لحياتها الطبيعية”
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تنفست امها الصعداء ووقفت تنظر اىل املساعدين وهم 

يدفعون رسيرها االبيض ويذهبون بها اىل غرفة خاصة وقد 

البسوها رداء املستشفى االزرق بينام وجهها مغطاً بالكدمات 

وعيونها تدمع بحزن، وما ان استقرت يف الغرفة املخصصة 

بني  وجهها  وضمت  اليها  راكضة  امها  ارسعت  حتى  لها 

كفيها وقبلتها لكنها ابتسمت لها بربود وقالت بصوت بالكاد 

يسمع:“امي اين متعبة واريد ان انام”

“اجل يا حبيبتي سابقى عندك حتى تخرجي”

لقد  داعي  يوجد  وقالت:“ال  قوتها  استجامع  حاولت 

هنا  الجميع  ثم  ملرافق  بحاجة  لست  اين  الطبيب  اخربين 

زماليئ وسيعتنون يب وال اريد ان اتعبك يا امي”

“حسنا ساذهب للمنزل الحرض لك بعض املالبس والطعام 

ثم ساعود”

وحني كان عامر يتجه ناحية رسيرها بعد ان دخل الغرفة 

شعر بيشء مر اىل جواره برسعة الريح لريى شخصا يقف 

قرب راسها وهو يقول: “ هدوء عزيزيت، كدت  افقد عقيل 

حني رايت صور السيارة وسمعت عن الحادث”
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ابتسمت له وقالت: “ ال تفقد عقلك اننا بحاجة اليه يا 

ادريس”

الفم وهو يغيل كالربكان ولكنه  كان عامر يقف مفتوح 

متالك نفسه وخرج من الغرفة ليعود بعد فرتة وهو يحمل لوح 

شوكالته وقال:“ اقلقتنا علييك ايتها املشاغبة”

ليمسك  له  يدها  ورفعت  لعامر  ثغرها  ملئ  ابتسمت 

باطراف اصابعها لكن مل يلبث حتى شعر بقوة هائلة تدفعه 

بعيدا وسمع ادريس يقول:“ اليوم انا يف اجازة لكنني اتيت 

من اجلك يا عزيزيت”

ابتسمت له وقالت:“اشكرك، ولكن ال داعي فعامر سيبقى 

عندي ويعتني يب”

نظر اىل عامر بغضب ثم خرج من الغرفة بينام ارتسمت 

عىل وجه عامر ابتسامة النرص، فجلس بجوارها وقال:“ماسبب 

الحادث؟”

“لقد كنت اقود برسعة وكان عقيل مشوشا”
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“وملاذا تشوش عقلك؟ وملاذا الرسعة الزائدة يا عزيزيت، 

لطاملا كنِت اسم عىل مسمى ما الذي تغري االن؟”

نظرت باتجاه النافذة ثم عبثت بشعرها وقالت دون ان 

تنظر اليه:“ اميكن ان اكون لسُت ابنة امي؟”

علت الدهشة وجه عامر وقال:“ ماهذه االفكار املجنونة، 

بالتأكيد ال”

ازدردت ريقها ثم قالت ببطئ:“لقد سمعت جديت تقول 

المي....”

ان  يجب  كان  حامقة  فقال:“هذه  سمعت  ما  له  وروت 

تستمعي للبقية حتى تفكري بهذه الحامقة”

“ايجب ان اسال امي؟”

“اجل وهي ستخربك بالحقيقة بالتاكيد”

ثم نظر اليها وقال:“لقد قل تورد وجنتيك، تناويل بعض 

الشوكالته ستساعدك عىل الشعور بالسعادة وتعيد تفتح الورود 

يف وجنتيك”

ضحكت بضعف وقالت:“ حسنا”
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بعد اسبوع 

وقفت هدوء يف حديقة املنزل تستنشق الهواء بني الورود 

الجميلة واخذت تتحرك بحرية فرحة باستعادتها لصحتها يف 

استعاد  عصفور  وكانها  اليها  تنظر  خلفها  امها  وقفت  حني 

حريته ثم اقرتبت منها وقالت:“ لقد كدت اموت من خويف 

علييك، ارجوك ال تفعليها مرة اخرى”

نظرت اليها وقالت:“ ال تقلقي ساكون حذرة”

تتصاعد  اكواب  وامامهام  الخشبية  الطاولة  اىل  جلستا 

منها االبخرة، نظرت هدوء لكوبها وقالت:“ امي ”

بصوت كالتنفس خرج من بني شفتيها قالت:“ هه”
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الكلامت  ابتلعت  لكنها  انفاسها  وحبست  ريقها  ازدردت 

وتوقفت عن الحديث واكتفت باالبتسامة اال ان امها نظرت 

اليها وقالت:“ماذا هناك؟”

هزت راسها نافية وقالت:“ ال يشء”

وجه  يف  مرام ترصخ  وقفت  فقد  كامل  منزل  اما يف 

راغب قائلة:“ كيف حدث هذا؟”

واخذت تنظر اليه بغضب بينام كان االخري جالسا يضع 

قدما فوق االخرى ويعقد يديه اسفل صدره وعالمات الربود 

واضحة عىل وجهه، اقرتبت منه واتكأت بكفيها فوق ذراعي 

املقعد ليصبح وجهها مقابال لوجهه ورصخت بانكسار:“ اعد 

اتحمل  لن  انني  تعلم  وانت  اموت  واال  راغب  يا  ابني،  يل 

خسارة اخرى ارجوك”

انه  ليس طفال،  اعتربي  ابننا  نفسا عميق وقال:“  اخذ 

تزوج”

“حني يتزوج سيكون االمر مختلفا” يف هذا الوقت كان 
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كنت  قائال:”  نفسه  ويحدث  بضجر  غرفته  يجلس يف  مازن 

اعلم ان هذا سيحصل”

لكن مرام جلست عىل املقعد اخريا بعد ان املتها قدماها 

لصدره  راسها  وضم  زوجها  منها  فاقرتب  بالبكاء  واجهشت 

وقال:“ لقد سالني كامل عن سبب هجرك له ”

اليه  تنظر  راسها   ورفعت  فجأة  البكاء  عن  توقفت 

وعالمات الخوف بادية عىل وجهها وقالت:“ وماذا قلت له؟”

“مؤكد لن اخربه بيشء لكن حني يعود سيسالك يا مرام 

وسيكون علييك ان تجيبي، لتعلمي هذا”

وخرج تاركا مرام متصلبة يف مكانها وقد تذكرت الكثري 

من الدكريات املؤملة التي غزت لعقلها وعادت للبكاء.

 نزلت هدوء من سيارة ابيها ودخلت املستشفى، وحني 

دخلت غرفة تبديل املالبس وجدتها مزينة ببالونات  باللونني 

االحمر واالبيض وارشطة الزينة متأل املكان بينام ادريس يقف 

يف اقىص ركن من الغرفة بزي االطباء يتكئ عىل الحائط 
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فوقفت مذهولة تتامل الغرفة وقالت بصوت عال:“ما الذي 

يحدث هنا؟”

اقرتب منها ادريس وقال:“هدوء”

نظرت اليه وقالت:“ ماذا يحصل هنا؟”

وقف قبالتها واخرج علبة مخملية حمراء من جيب مئزره 

االبيض وفتحها مظهرا خامتا بجوهرة واحدة وسطها ثم قال 

بهدوء :“ اتتزوجينني؟”

شهقت ووضعت يديها عىل فمها وقالت بفرح: “ بالتأكيد 

نعم، لن اجد افضل منك”

ثم  بنرصها  يف  ووضعه  علبته  من  الخاتم  اخرج 

قال:“احبك”

مرسعة  سحبتها  انها  اال  شفتيه  من  يدها  وقرب 

وقالت:“تقدم لطلب يدي رسميا من والدي قبل ان تفكر ان 

نترصف كعاشقني، حسنا؟”
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تبديل  غرفة  باب  امام  يقفان  بينام  موافقا  راسه  هز 

هذه”  ساخطف  “لكنني  وهمس:  منها  اقرتب  ثم  املالبس 

هي  وظلت  مرسعا  وابتعد  وجنتها  من  خاطفة  قبلة  ورسق 

لالسفل  راسها  وتحني  بتوتر  ببعضها  اصابعها  تشبك  واقفة 

بينام تدق االرض مبقدمة حذائها الطبي االبيض، ويف ذات 

اللحظة كان عامر يقف مشدوها بعدما راى ادريس يخطف 

تلك القبلة واثرها الواضح عىل ترصفات هدوء فاقرتب منها 

رأيته  الذي  ما  بقوة وقال:“  يدها  وامسك  كاملجنون  مرسعا 

قبل قليل يا هدوء؟”

تبدلت مالمحها للدهشة واالمل وقالت: “عامر لو سمحت، 

انك تؤذي يدي اتركني من فضلك”

حتى  خلفه  يجرها  اخذ  يسمعها حني  كانه مل  بدا  لكنه 

وصال ملكتبه الذي يبعد عن غرفة تبديل املالبس بضع خطوات 

ادخلها دافعا اياها ثم تبعها واغلق الباب بقوة قائال:“ كيف 

تسمحني له ان يقبلك يف قلب املستشفى هكذا؟”
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االخرى  يدها  براحة  معصمها  وفركت  منه  افلتت 

تحاسبني  ان  لك  يحق  وال  بجنون  تترصف  وقالت:“انك 

أفهمت؟”

نظر اليها بذهول وقال:“ ارجو ان تعذريني ولكن....”

تلكك قليال اذ مل يجد ما يقوله بينام اشاحت هي بوجهها 

عنه وقالت وقد وقفت عىل الباب ممسكة مبقبضه:“ لقد طلب 

لزواج يب”

وفتحت الباب ثم ما ان صارت خارج مكتبه حتى اردفت: 

صدمته  يف  لترتكه  خلفها  الباب  وصفقت  وافقت”  “وانا 

وذهوله ال يصدق ما سمعته اذنيه.

كاالطفال  يبيك  فوقه  وتهالك  مقعد  اقرب  حتى  تراجع 

ويلوم نفسه عىل جبنه وسكوته، ثم اتصل بكامل للمرة السبعني 

بعد املئة ولكنه وجد هاتفه مغلقا وشعر ان الدنيا قد اظلمت 

يف عينيه فطلب اذن مغادرة وخرج من املستشفى متجها اىل 

الشاطئ.
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وعاد  خال  مكان  يف  الناس  عن  بعيدا  جلس  هناك 

سيارته  فركب  قليال  تحسن  انه  شعر  حتى  كاالطفال  للبكاء 

يف  جالسات  الثالث  وشقيقاته  والدته  ليجد  للمنزل  وعاد 

غرفة الجلوس فالقى تحية باردة عليهن بوجه عابس واتجه 

وتبعته اىل غرفته  تركتهن  ان  اال  امه  كان من  ،فام  لغرفته 

لتجده يجلس عىل مقعد مقابل النافذة التي تطل عىل حديقة 

منه  اقرتبت  الذابلة،  البيضاء  الياسمني  وعىل شجرة  املنزل 

وقالت:“ماذا حصل معك؟”

“هدوء ستتزوج”

جلست قبالته وقالت:“ فتاة احالمك؟”

هز راسه بااليجاب فقالت:“ ملاذا مل تخربها مبشاعرك، 

ملاذا سكتَّ كل هذا الوقت؟”

“لقد خشيت ان اخرسها، ان اخرس صداقتنا”

“لكن االن انت حقا خرستها”
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خارج  فنظرت  الدافئ  اللطيف  وجهها  عن  عينيه  ابعد 

النافذة وقالت:“ امل تجد اثرا لكامل بعد؟”

“ال مل اجد له اي اثر”

موقع  وفتحت  مكتبها  يف  هدوء  جلست  املستشفى  يف 

رصاحة لتتفقد رسائلها فوقعت عينيها عىل رسالة جعلتها تقف 

منتصبة لتعيد قراءة الرسالة بصوت مسموع:“ ماذا تعرفني 

عن عائلتك؟”

ومن  الرسالة،  هذه  ما  فجأة...  راسها  االفكار  وغزت 

املرسل، ومل قد يسألها احد هذا السؤال؟ بقيت لدقائق وهي 

تنظر للرسالة ثم فتحت الفيس بوك وكتبت حالة:“اهيل اولئك 

االشخاص الذين شاركتهم اهم تفاصيل حيايت والديت وبكايئ 

االول اوىل خطوايت شهدوا اول كلاميت وفرحوا لفرحي وكم 

نعمة  لهم  بالنسبة  انني  متاكدة  وانا  لوجودي  سعداء  كانوا 

يفرحون لها”

ونرشتها بخاصية العامة النها كانت متأكدة ان من ارسل 

لها تلك الرسالة الغامضة ليس من اصدقائها. 
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كذلك  هي  وبينام  مرضاها  لتتفقد  غرفتها  من  خرجت 

اتت اليها طفلة راكضة ويف يدها ثالث وردات حمراء فنظرت 

اليها بذهول وقالت:“ نور”

ركعت عىل االرض وضمتها بقوة ثم رفعت راسها  لرتى 

الطفلة  تلك  ام نور واقفة عىل مقربة منهام فوقفت تحمل 

بني ذراعيها وقالت:“ لقد اخربوين ان نور ماتت”

ابتسمت ام نور وقالت: “ نعم ماتت هذه ليست نور”

عادت لتتأمل وجهها ثم قالت:“كيف هذا، اذا انها تشبهها 

كثريا”

“انها شقيقتها التوأم، اعلم كم حزنتي كثريا واعتقديت 

منذ  لكنني  طفلتي،  موت  يف  السبب  بانك  ساتهمك  انني 

وضعت صغرييت وانا اعلم ان صحتها لن تكون جيدة، فقد 

تاكل  وال  نحيلة  نور  بينام  تامة  وبصحة  قوية  نرمني  كانت 

جيدا ومل ترضع مني جيدا وكان االطباء يتوقعون موتها، نعم 

اجمل  بعد خمس سنوات يف  ان متوت  كبرية  كانت صدمة 

سنني عمرها لكنها ارتاحت فال تحزين وتعريف عىل نرمني 

انها تحبك من حديث نور عنك”
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قبلتها بقوة وقالت:“ حامها الله لك انها كالقمر، لكن ال 

تات بها للمستشفى اخىش عليها من املرض، اذا ارادت رؤيتي 

مرة اخرى اتصيل يب وساتقابلك خارج املبنى”

“انك اطيب فتاة عرفتها يف حيايت”

اعطتها نرمني ورافقتهام لباب املستشفى ثم عادت، ويف 

طريقها قابلها ادريس مبتسام وحني اقرتب منها قال بهمس: 

“ غادري حاال، ساكون مع عائلتي يف بيتكم هذا املساء لطلب 

يدك”

ابتسمت بخجل وغادرت. 

حني وصلت اىل املنزل واخربت امها مبا حصل، كادت 

وتجهز  ترتب  مرسعة  وقفزت  السعادة  من  تطري  االخرية 

ازرق بقامش  ارتدت هدوء فستان  بينام  املكان الستقبالهم، 

حريري و بنصف كم وفتحة بشكل نصف مربع عند الصدر 

وحزام  مخميل بلون ابيض عند الخرص، جدلت شعرها االسود 

الفحمي وزينته بدبابيس شعر ملونة باالزرق واالبيض.
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 كانت امها تغني وتضحك يف قمة السعادة بينام جلست 

الرسائل  لتتفقد  هدوء عىل حاسوبها وفتحت موقع رصاحة 

ووجدت رسالة جديدة:“ هل انت حقا سعيدة بهذا االرتباط 

وستتزوج  يريدها  رجال  هناك  بان  فرحت  مراهقة  انك  ام 

اخريا”

بصوت  وقالت  باالنزعاج  وشعرت  الرسالة  اىل  نظرت 

مسموع: “ ماهذا االزعاج املريع من هذا الذي يتدخل يف 

حيايت بشكل فظيع”

بكامل  حيايت  رشيك  صفحتها:“اخرتت  عىل  نرشت 

اراديت وانا سعيدة جدا به”

كل  ومر  وعائلته،  ادريس  قدوم  تنتظر  وجلست  اغلقت 

يشء بهدوء وسالسة وتم االتفاق بني العائلتني وارتدى كل 

من هدوء وادريس محابس الخطبة ثم خرجا معا للتنزه.

قلبه  ان اضالعه تضيق حول  ازداد ضيق عامر وشعر   

وتخنقه فخرج من املنزل يسري يف الشوارع ال يعلم اىل اين 

البحر  بان  يفكر  جديد  من  الشاطئ  عىل  جلس  سيذهب، 
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يف  بصمت  امواجه  تامل  كامل،  غياب  بعد  الوحيد  صديقه 

جواره  اىل  ووقف  جلوسه  مكان  من  شخص  اقرتب  حني 

قائال:“اميكنني ان اجلس؟”

نظر اليه وارتسمت عالمات الذهول عىل وجهه ثم نهض 

ليضمه بحرارة ويربت بكفيه عىل كتفيه وظهره وقال:“ كامل 

املدة والدتك ستقلب  اين كنت طوال هذه  العزيز،  صديقي 

املدينة بحثا عنك”

جلس وقال:“ التهتم المري اتيت من اجلك”

نظر اليه بتعجب وقال:“ من اجيل؟”

ثم  املقعد  عىل  بظهره  واتكأ  صدره  اسفل  يديه  عقد 

قال:“علمت ان هدوء ُخِطبت الدريس فاتيت”

نظر اليه والحزن يكاد يأكل قلبه وقال:“اذاً علمت انني 

اضعتها من يدي بسبب جبني وحامقتي”

“ مل يفت االوان بعد يا صديقي لديك فرصة”
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“لقد نرشت عىل حسابها انها سعيدة، لن اقتل سعادتها 

وانت تعلم انني صمت من البداية فيجب ان اصمت لالبد”

ثم قال  للبحر  الصمت نظرا خاللها  مرت لحظات من 

كامل:“ اتعلم انني مل استطع ان احب احداً يف حيايت”

“انا الذي يعلم يا صديقي لقد مر زمن طويل”

“احتاج لخمسني قرن حتى انىس”

ابتسم عامر وقال:“ ولن تنىس ”

نظر اليه كامل وقال:“ ماذا ستفعل االن؟”

“ال يشء، ساتقدم بطلب انتقال اىل فرع املدينة الشاملية 

من مشفانا”

“وهل الهروب هو الخيار الصحيح”

“تعلم انني لن احتمل تجاهلها يل، وغري ذلك لقد آذيت 

معصمها باالمس يف فورة غضبي حني رايته يقبل خدها”
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نظر اليه كامل وقال:“ قرات منشورا عىل الفيس بوك 

يقول ) لدي صديق مخذول يشيك يل حزنه واشكو له حزين 

ونضحك عىل خيباتنا(”

عىل  نضحك  سنبقى  متى  اىل  وقال:“  عامر  اىل  نظر 

نعرفها عنهم  بسبب حقائق مؤملة  ونفقد من حولنا  خييباتنا 

بعد طول انتظار؟”

مل يجبه وبقيا صامتني يتامالن البحر بال كالم.
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استيقظت فزعة واعتدلت جالسة يف فراشها وقد تدىل 

وتشعر  عرقا  تتصبب  كانت  كتفيها،  عىل  الفحمي  شعرها 

النافذة  وفتحت  رسيرها  من  فنهضت  ستخرج  روحها  ان 

الباردة.  الشتاء  رياح  وجهها  فعانقت  الهواء  بعض  لتستنشق 

اليل  بعد منتصف  الثالثة  للساعة فوجدتها تشري اىل  نظرت 

عهدته  مام  اكرث  مظلمة  تبدو  والسامء  قوية  الرياح  وكانت 

تشهق  واخذت  للرياح  وجهها  سلمت  املطر.  بسقوط  تنذر 

وتزفر لتنظم دقات قلبها ثم اتصلت بادريس فوجدته مشغوال 

مبكاملة اخرى، نظرت للساعة مرة اخرى وارسلت اليه رسالة 

تقول “ مبن انت مشغول يف هذا الوقت املتاخر؟”



صارحني124

والقت الهاتف وقد شعرت برغبة عارمة يف البكاء، لكنها 

تناولته مجددا وبحثت يف ارقامها عن الرقم الوحيد الذي 

سينقذها يف هذا الوقت وتوقفت عند اسم عامر والدموع 

محدثة  فقالت  االنهامر  عىل  وترص  عينيها  يف  تتزاحم 

ايعقل ان يجيب ان  نفسها:“لقد اختفى منذ شهرين تقريبا 

ان  ميكن  غريه  شخصا  اعرف  ال  ولكنني  االن؟  به  اتصلت 

ينقذين مام اشعر به، حتى ادريس لن يفهمني ولن يستوعب 

ما اقول... حني وافقت عىل طلبه كنت يف قمة سعاديت وكنت 

فرحت  مراهقة  عني  الغامضة  الرسالة  تلك  قالت  كام  حقا 

بطلب زواج وتسعى فقط الرتداء الفستان االبيض، مل افكر 

يف مدى توافق عقله وعقيل مدى امكانية ان يكون نصفي 

االخر، مل اعط لعقيل فرصة الخذ االمور عىل محمل الجد، مل 

افكر سوا يف ان هناك شخصا يحبني ويريد الزواج يب وها 

ثم قالت بصوت قوي:  العظيم”  لنفيس خطأي  اثبت  ذا  انا 

“لكنني ساصحح هذا الخطأ غدا”

يا  احتاجك  حقا  انا  وقالت:“  االرقام  اىل  تنظر  عادت 

عامر” وملست الشاشة وهي مغمضة العينني ورفعت الهاتف 

فوق اذنها لتسمعه بعد ثالث رنات يقول: “هدوء”
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عىل الجانب االخر وبعيدا عن هدوء مبئات الكيلومرتات 

كان عامر يجلس يف مكتبه يتامل السامء امللبدة بالغيوم من 

شعر  وكم  االن  حالها  ويف  هدوء  يف  ويفكر  نافذته  خلف 

بالصدمة حني رن الهاتف واضاء باسم هدوء لبث برهة غري 

مصدق ثم ارسع مجيبا:“ هدوء”

وبصوت غطاه البكاء قالت:“لقد استيقظت بسبب كابوس 

مرعب يا صديقي، انا لست سعيدة ابدا يف بعدك ملاذا تخليت 

عني وذهبت بال وداع؟”

او  بحبه  لها  يعرتف  هل  يقول،  ان  يجب  ماذا  يعلم  مل 

تنتظر  قليال  صمتت  خيبته،  بها  يداري  كاذبة  حجة  يخرتع 

ردا ثم اردفت قائلة لتخرجه من صمته:“ لست سعيدة ابدا، 

تتزاحم  قاتلة  و هناك رسائل موجعة  قلبي...  يعذب  ادريس 

عىل بريد رسائل حسايب يف موقع رصاحة... انا حقا اشعر 

انني ساختنق”

وما ان سمع كلامتها هذه حتى كاد ان يتخىل عن مكانه 

لكنه  اللحظة  هذه  يف  بجانبها  ليكون  مرسعا  اليها  وينطلق 
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تعقل ونظر للسامء ثم قال:“ هديئ من روعك يا هدوء البحر، 

انك مثل البحر متاما فهو االن هائج وغاضب مع هذه الرياح 

وانت كذلك خذي نفسا عميقا من فمك واخرجيه من انفك 

ثم حاويل ان تعودي للنوم وانا متاكد انك ستستيقظني غدا 

لتجدي كل يشء قد تحسن”

اغلقت السامعة وحاولت ان تعود للنوم لكن بال فائدة 

فقد بقيت تتقلب يف الفراش واالفكار تتالعب بها والكوابيس 

الغيوم  خلف  من  بقوة  ذهبية  خيوط  تسللت  حتى  تالحقها 

لتالمس وجهها ففتحت عينيها بصعوبة بالغة وكان جفونها قد 

التصقت ببعضها، نظرت للساعة فوجدتها تشري اىل السادسة 

فحاولت ان تعود للنوم  كن بال فائدة فاعتدلت يف الرسير 

والقت نظرة خارج النافذة لرتى االرض قد اغرقتها االمطار 

وما زالت زخات خفيفة من املطر تتساقط.

 فتحت عىل موقع رصاحة وعادت لقراءة الرسائل:“ماذا 

اهل  ملاذا  يوم  يف  نفسك  تسايل  امل  عائلتك؟  عن  تعرفني 

 والدتك ال يحبونك؟ ملاذا ال تعرفني يشء عن اهل والدك؟ ”
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رسائل كلها كادت ان تؤدي بها للجنون، خالل شهرين كاملني 

مضيا مل تذق طعم الراحة او النوم الهانئ، وكل ما حاولت 

ان تتجاهل املوضوع او ان تنساه وصلتها رسالة جديدة.

الصوف  كنزة سوداء من  وارتدت   نهضت من فراشها 

االزرق  الجينز  من  وبنطال  املخمل  من  ثقيلة  وفوقها سرتة 

ثم  رقبتها  حول  صوفيا  وشاحا  ولفت  عالية  برقبة  وحذاءا 

خرجت بهدوء من الغرفة خارجة من املنزل وانطلقت تركض 

تحت املطر تفكر يف ما وصلها من رسائل وتزاحمت االسئلة 

الذي ال  ما  الرسائل،  تاتيني هذه  ملاذا  انا،  يف عقلها:“ من 

ويجيبني،  اساله عن هذا  ان  اهيل، ومن ميكن  اعرفه عن 

ماذا افعل، اشعر انني ساختنق... ياريب”

وقفت تحت شجرة صفصاف كبرية تستظل من املطر بعد 

ان غرقت مالبسها باملاء، التقطت انفاسها ثم عادت تركض 

حتى شعرت انها ستسقط من التعب ووقفت تلتقط انفاسها 

مرة اخرى لكن هذه املرة وقفت بجانبها سيارة باللون االزرق 

الغامق وفتحت النافذة ليطل بوجهه الدائري وبرشته السمراء 

وعيونه البنية ويقول: “ هدوء البحر”
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نظرت اليه وبعيون دامعة قالت:“ عامر”

ركبت السيارة وقال:“ انك مبللة متاما، ستصابني بالربد”

“ال عليك مني”

وقد  الربد  من  ترتجفان  وشفتيها  الكلامت  هذه  قالت 

اليه وابتسمت فاخرج  احمر انفها وتوردت وجنتاها، نظرت 

لوح شوكالته وقال:“ ستساعدك يف استعادة حرارة جسمك”  

بقيت تنظر اليه وتستمع لهدير محرك السيارة، كانت ال تبعد 

بني  بيديها  امسك  ثم  عنها  نظره  يبعد  ال  وهو  عنه  نظرها 

كفيه ونفخ فيهام ليدفئهام فاقرتبت منه ووضعت راسها عىل 

صدره وقالت:“ حقا اشتقت اليك كثريا، ال تعلم كيف امضيت 

الشهرين املاضيني”

املبلل  الفحمي  شعرها  خصل  عىل  بيده  مسد 

وقال:“اعذريني ارجوك لقد كنت مضطرا لذلك”

ومازالت  عينيه  اىل  ونظرت  صدره  عن  راسها  ابعدت 

شفتاها ترتتجفان من الربد ويديها بني يديه ثم قالت:“ مل 

مل يحبني شخص مثلك”
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بصمته  محتفظا  واستمر  المعتني  بعينني  اليها  نظر 

فاردفت: “شخص ميكنني ان اجد فيه نصفي االخر”

قلبه  رضبات  ان  وظن  تتالحق  عامر  انفاس  كانت 

اصبحت مسموعة عىل بعد مسافات لكنه شعر بلسانه معقودا 

وبالكلامت تتجمد يف حلقه قبل ان تعربه، يف حني تلعثمت 

هدوء وقد شعرت بحرج شديد وبدأت تتعرق ثم سحبت يديها 

قالت  ثم  النافذة  خارج  تنظر  واخذت  برفق  يديه  بيد  من 

ثم  ومن  مالبيس  سابدل  املنزل؟  اىل  اتوصلني  مرتددة:“ 

ساذهب للمستشفى”

ابتسم لها وقد شعر انه احمق ثم داس عىل الوقود وانطلق.

حني وصلت املستشفى كانت قد حسمت قرارها فنزلت 

فرتكها  لحظات  بعد  ستتبعه  انها  واخربته  عامر  سيارة  من 

وذهب بينام بقيت هي واقفة يف مكانها وما هي اال لحظات 

حتى دلخت سيارة ادريس الحمراء املوقف، وعىل بعد بضع 

خطوات منها وقف ينظر اليها بربود فقالت: “ مع من كنت 

تتحدث باالمس؟”
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العارية وقال بال اكرتاث:  هرب بنظره نحو الشجريات 

“ال شأن لك”

جذبت  ثم  بنرصها  من  الخاتم  وخلعت  بثقة  فابتسمت 

كفه وضعت الخاتم يف راحة يده وقالت مبرح: “وانت من 

االن ال شان لك يب”  وانطلقت مرسعة وراحة كبرية تسكن 

صدرها الزاحة هذا الثقل من عىل كتفيها لكن شعورها مع 

االسف مل يدم طويال.

وفتحت  مقعدها  عىل  وارتاحت  مكتبها  وصلت  ان  ما   

موقع رصاحة حتى وجدت رسالة جديدة:“ ال تتجاهيل رسائيل 

انا احاول ان انري الظالم الذي عشتي فيه لسنوات طوال، 

ابحثي عن حقيقة عائلتك”

كادت ان تنفجر صارخة... من هذا الشخص، وما الذي 

يريده، وما شأنه بعائلتها، دخل عامر بعد ان طرق الباب عدة 

هدوء  وقال:“  قبالتها  فوقف  اجابة  اي  يستلم  ومل  طرقات 

البحر”
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اعادها من رشودها وقالت:“عامر، منذ متى وانت هنا؟”

دخول”،تذكرت  ترصيح  اسمع  مل  حني  االن  “دخلت 

فوقفت  صباحا  فيه  نفسها  وضعت  الذي  السخيف  املوقف 

اقرتب  بالغيوم،  امللبدة  السامء  تتامل  النافذة  من  ونظرت 

عامر من مكان وقوفها وقال:“ لست عىل ما يرام ما بك؟”

“ال يشء”

قال:“ امل يقبل ادريس ان يفسخ الخطبة؟”

ابتسمت وقالت:“ مل انتظر موافقته اصال”

تنفس الصعداء وقال:“ يعني انفصلتام؟”

“نعم”

فقفز مهلال بصوت مكتوم ثم ارسع يقف باعتدال حني 

استدارت هدوء ناظرة اليه فتأمل وجهها وعينيها الزرقاوين 

الشاردتني وقال:“ لست عىل ما يرام ما الذي يشغل عقلك؟”
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اخذت نفسا عميقا ثم قالت:“ منذ عدة شهور ورسائل 

مجهولة تصلني عىل موقع رصاحة”

نظر اليها باهتامم وقال:“رسائل ماذا؟”

“رسائل تتحدث عن عائلتي ومقدار معرفتي بهم وامور 

سخيفة اخرى، لكنها تزعجني وتؤرقني”

فتح فمه ليتكلم ثم ابتلع الكالم وصمت فنظرت للساعة 

وقالت:“بدأ عميل ساذهب يف جولة اىل االطفال”

وقف  بينام  االطفال  بني  وتنتقل  سلتها  تحمل  خرجت 

عامر يراقبها اثناء دخولها وخروجها من واىل الغرف وفجأة 

وقف شخص بجانبه وقال:“اال متل من مراقبتها عن بعد؟”

النور يف حيايت  انها  االطالق  ال....عىل  راغب،  “طبيب 

فكيف تريد مني ان امل منها؟”

زفر زفرة طويلة ثم قال:“ما زال كامل مختفيا ووالدته 

حالتها تسوء اكرث”
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نظر اىل راغب يتفحص وجهه ثم قال:“لقد بحثت عنه 

يف كل مكان قد يكون فيه لكنني مل اجده”

بسب  للطوارئ  هدوء  استدعيت  االسرتاحة  وقت  يف 

وصول طفل مصاب يف حادث واثناء معاينتها للطفل دخلت 

سيدة نحيلة بيضاء البرشة شاحبة الوجه مغشيا عليها محمولة 

وارسعت  راسها  هزت  ثم  بتمعن  اليها  فنظرت  نقالة  عىل 

مبتعدة لكنها رات عامر قادما يركض نحو النقالة التي تحمل 

السيدة فشعرت ان قلبها انقبض وارسعت تتبعهام ثم قالت: 

“عزيزي هل هي امك؟”

قال بتوتر:“ ال، انها والدة كامل”

قالت بدهشة:“ كامل صديقك؟”

“اجل”

اقرتبت منها لرتاها عن قرب تاملت وجهها بعمق وشعرت 

انها تغرق يف خاليا عقلها، شعور غريب احتل عقلها وبقيت 

وسمعت  كتفها  بيد عىل  شعرت  حتى  بال حراك  اليها  تنظر 

صوتا يقول:“ هدوء يحتاجونك يف القسم ”
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هزت راسها تنفض االفكار وانطلقت مبتعدة.

امام  كامل  جلس  القرية  الريفية يف  املنازل  احد   يف 

لكن  بوك  الفيس  عىل  اصدقائه  نشاطات  يراقب  حاسوبه 

راعه منشور من شقيقه مازن:“امي عودي لنا ساملة”

شعر ان قلبه توقف عن النبض، وبرسعة اتصل مبازن من 

رقمه الجديد، وما ان فتح السامعة حتى سمع رصاخه:“ماذا 

حصل المي؟”

سمع صوت مشمئز:“االن ظهرت يا سيد كامل منذ غيابك 

وامي معتزلة ال تاكل وال ترشب ال تطلب اال رؤيتك”

اغلق الهاتف وترك مقعده الوثري وخرج للحديقة ينظر 

للسامء امللبدة بالغيوم املنذرة بسقوط االمطار.

نفسها  وجدت  ولكنها  تعاينها  طفلة  عند  هدوء  وقفت   

شاردة الذهن وال تركز مبا تفعله فطلبت من ختام ان تاخذ 

ثم  اليوم  لباقي  اجازة  لتطلب  القسم  ملدير  وذهبت  مكانها 

غادرت.
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 وصلت اىل املنزل وحني دخلت كانت والدتها جالسة يف 

غرفة الجلوس وقبل ان تبدل مالبسها او ان تدخل غرفتها 

اقرتبت منها وجلست بجانبها وقالت:“امي”

قالت بابتسامة مرشقة:“نعم حبيبتي”

“اوال علييك ان تعلمي ان خطوبتي بادريس قد انتهت”

شهقت امها ووقفت عىل قدميها تتامل وجه هدوء البارد 

ثم قالت:“ بهذه البساطة تقولينها، انا مل اصدق اذين حني 

قلتي انك سرتتبطني واالن تقولني انتهت يا ريب منك يا هدوء”

نظرت اليها ومازال الربود يف عينيها وقالت:“ ملاذا انت 

غاضبة اىل هذه الدرجة؟ ان ما حصل امر عادي وقد متر 

به اي فتاة”

تفرك  وهي  امامها  الجالسة  المها  ونظرت  صمتت  ثم 

بقوة  الهواء  تنفخ  وهي  بعصبية  وترضبهام  بفخذيها  كفيها 

وقالت:“اميكن ان اكون حمالً علييك يا امي وتريدين التخلص 

مني؟”
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نظرت اليها بدهشة وقالت:“ ما الذي تتفوهني به، مؤكد 

انت فقدت عقلك يا هدوء”

حركت هدوء راسها قليال ونظرت للنافذة ورات السامء 

وقد اخذت متطر فنهضت وقالت:“ امتنى ان افقد عقيل حقا 

الحياة  لذة  وتحرمني  تغزوه  التي  املجنونة  االفكار  من  بدال 

الهانئة”

الشديد،  وغضبها  امها  متجاهلة رصاخ  غرفتها  ودخلت 

بدلت مالبسها وجلست عىل رسيرها تتصفح مواقع التواصل 

فتحت بريد موقع رصاحة ووجدت رسالة جديدة نظرت اليها 

ابعدت  ثم  بالدوار  وشعرت  نفسها  ضاق  عيناها،  وجحظت 

بالدخول  للهواء  لتسمح  النافذة  وفتحت  امامها  الهاتف من 

كلامت  ان  وشعرت  وجنتيها  لتقبل  املطر  زخات  وركضت 

الرسالة تعلوا يف راسها وتكاد تصيبها بالجنون:“والدك قاتل 

والدك قاتل والدك قاتل”

كلامت كانت كفيلة بتغري كل حياتها، وحياة اي شخص 

مكانها.



137 صارحني

 تكورت عىل نفسها وشعرت ان جسدها كله قد تخدر، 

تعتربه مزحة مزعجة من  ام  قرات  ما  اتصدق  تفعل؟  ماذا 

الفيس:“من  امسكت هاتفها ونرشت عىل  احدى صديقاتها، 

يرسل يل الرسائل املزعجة ويحاول مامزحتي فليكف عن هذا 

فهي مل تعد ظريفة ابدا”

وصلتها رسالة جديدة:“حسنا كام تريدين انا فقط اردت 

مثانية  فيها  عشتي  التي  الكذبة  من  واخراجك  مساعدتك 

الذي  الحارض  لتغريي  ابحثي يف املايض   ... وعرشين سنة 

تعيشني فيه االنومتحي املستقبل الذي ينتظرك”

احدهم  وكان  شديد  رعب  يف  وبقيت  للرسالة  نظرت 

امسك عنقها وحاول خنقها، شعرت بجسدها يرتجف وعقلها 

ال يتوقف عن التفكري.

 اصبح وجهها شاحبا وفقدت شهيتها وصارت اغلب وقتها 

صامتة ال تتكلم مع احد، طلبت من املستشفى اجازة مفتوحة 

بال راتب وجلست يف املنزل، جلست تحت املظلة يف حديقة 

منزلها تراقب سقوط املطر وحني رات والدها يدخل بهدوء 
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من باب املنزل ويضع الهاتف عىل اذنه ويتكلم بهمس وقد 

بدى عليه التوتر نظرت اليه وفكرت قليال:“ الباس بتاكيد ما 

اعرفه او نفيه متاما”، ثم نهضت وتبعته دخل واغلق الباب 

يف  واخوتها  جوري  خالتها  عند  والدتها  كانت  خلفه  بهدوء 

العمل ففتحت الباب بهدوء خلفه ودخلت تسري عىل اطراف 

تجده  فلم  الجلوس  غرفة  بنصف عني يف  نظرت  اصابعها، 

وحني رات باب غرفته فيه شق صغري اقرتبت منه ونظرت 

انه  ويبدو  مالبسه  خزانة  امام  جالسا  والدها  فرات  خالله 

غرفتها  دخلت  االخري،  الرف  يف  يشء  اىل  بتمعن  ينظر 

وعادت للجلوس امام النافذة ثم اتصلت بعامر وطلبت منه 

ان يتقابال.

 جلسا امام الشاطئ صامتني ينظران للبحر وبني لحظة 

واخرى كان عامر ينظر اىل هدوء بنصف عني لريى وجهها 

وانتفاخة  سوداء  بهاالت  املحاطة  الزرقاء  وعيونها  الشاحب 

بسيطة تحت عينيها محاوال ان يقرأ ما تقوله بال كالم وال حتى 

اي حرف يقرا صمتها املتامل صمتها البايك يعلم انها تختنق 

ستفضحها  وعيونها  تخذلها  كلامتها  الكالم  عليها  ويصعب 
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ان حاولت الكالم ابتسم وامسك يدها برفق وشدها لصدره 

وقال:“سيميض... كل ما انِت فيه سيميض”

ودون ان ترفع راسها قالت:“ كيف سيميض كيف ميكنني 

ان اعيش بعد ان اعلم الحقيقة”

نظر اليها وقال:“حقا تريدين ان تعلمي الحقيقة؟”

رفعت راسها ونظرت اىل عينيه وقالت:“ انا ضعت بني 

الحقيقة والخيال ان مل اعرف فالشك سيبقى يعذبني حتى 

انتحر وان علمت وتاكدت من شكويك ساموت”

“اذا ساموت معك”

للجلوس  فعادت  بعضهام،  نظرات  من  يهربان  كانا 

باستقامة احنت جذعها قليال نحو االمام لرتى وجه عامر ثم 

قالت:“ اتدخل معي يف هذه املصيبة؟”

شد عىل يدها وقال:“ اىل املوت”
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كان كامل جالسا اىل جوار والدته ميسد بكفه عىل راسها 

حني فتحت عينيها بصعوبة وبدأت باستعادة وعيها وما ان 

رات وجه كامل حتى قفزت لتلف ذراعيها حول عنقه وتقبله 

بشوق وحنني وتستنشق رائحته وعيونها تدمع بصمت، وبعد 

ان شعر انها اخذت كفايتها من عناقه اعادها لرسيرها برفق 

ثم جلس بجانب راسها، اخذت نفسا عميقا فنظر خلفه واخرج 

من احد االكياس دمية ووضعها بني يديها... نظرت اليها ومل 

تندهش ثم قالت:“ كنت ساخربك باالمر لو سالتني، ماكان 

عليك ان تعاقبني بهذه الطريقة”

عاد للجلوس عىل املقعد بجانبها وقال:“ حسنا اذا تحديث 

من فضلك”
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امسكت الدمية بقوة بني كفيها وبدات الحديث وعيناها 

ال تبتعدان عن تلك الدمية:“ قبل مثانية وعرشين عاما حني 

االنجاب  اعاين من مشاكل يف  كنت  الرابع  اكملت ميالدك 

اخرى،  مرة  االنجاب  استطيع  ان  اجل  من  للعالج  واخضع 

وصفت يل الطبيبة طبيبا مختصا وميكنه معالجتي خارج البالد 

فرتكتك مع والدك وكانت عمتك نداء مل تتزوج بعد ووافقت 

مشكورة عىل البقاء يف املنزل معك. حينها سافرت اىل خارج 

من  اخرج  ال  وانا  كامال  عاما  وبقيت  العالج  وبدأت  البالد 

املستشفى، اعيش بني املنشطات واالبر واالدوية وحني امتمت 

العالج مل تكن صحتي تسمح يل بالعودة فطلبت من راغب 

ان يايت وياخذين، وبقينا اسبوعا اخر كاننا يف شهر العسل 

اال انني بقيت اتصل بك هاتفيا دامئا الطمنئ عليك والكحل 

وعدت  حامل  اين  علمت  عناء  وبعد  واخريا  برؤيتك.  عيني 

للبالد هذا ماحصل ولهذا السبب هجرتك يا بني”

نظر اليها وقال:“ ال ليس لهذا السبب اتذكر ماتقولينه 

يل واذكر فرتة عالجك، انِت هجرتني بعد ذلك بعد ان علمتي 

انك حامل”
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نظرت اليه وقالت:” ارجوك يا كامل صدقني”

“اصدقك لكني اريد ان اعلم سبب وجود غرفة لفتاة يف 

منزلنا محظور علينا دخولها”

مرة  والول  الورديتني  وجنتيها  عىل  الدموع  انسابت 

شعر ان والدته حقا اكملت اربعني عاما فقد ظهرت بعض 

التجاعيد بجانب عينيها الدامعتني فنظر اليها وقال:“ مهام 

.... ال ميكنني  كانت الحقيقة انِت امي وانا لن اتخىل عنك 

اعيش  ان  ميكن  ال  انني  يعلم  شخص  اكرث  انت  ابدا  ذلك 

اتقبل  ان  استيطع  وال  الفتيات  احب  ال  انا  بسببك  بدونك، 

دخول اي فتاة اىل حيايت انِت امي واختي وحبيبتي، انت كل 

يشء يف حيايت... ارجويك اخربيني مبا تخفينه عني وانتهي 

من هذا الهم الذي سمم حيايت”

وشهقت  يديها  بني  الدمية  عىل  قوتها  بكل  ضغطت 

قائلة:“لقد ماتت الطفلة التي كدت ان اموت حتى انجبها”

وغطت وجهها بكفيها لتنحب باكية فاقرتب كامل منها 

وضم راسها لصدره وقال:“ سامحيني يا امي ارجويك الين 

فتحت لك جراحك”



143 صارحني

رفعت يديها عن وجهها واعطاها مناديل ورقية لتجفف 

دموعها فقالت:“ انت مل تفتح شيئا انا ابيت ان اغلق ذاك 

الجرح، اعيش من امله اتنفس من ذكريايت له، اعتزل كل بداية 

شهر ليوم كامل التذكر مشاعري وسعاديت بتلك الطفلة”

“وكيف ماتت؟”

نظرت اىل عيونه السوداء وقالت:“ بسبب سوء تغذيتي 

السابع  وانا يف شهري  النحيل اضطررت النجابها  وجسدي 

وحني استيقظت اسأل عنها احرضوا يل طفلة باردة وضعوها 

بني يدي”

اصبحت  والكلامت  تحرقها  حلقها  يف  بغصة  شعرت 

عىل  بحرارة  تنساب  والدموع  حجارة  كانها  الخروج  صعبة 

وجنتيها وقلبها قد انقبض وكانه يبيك معها حاولت ان تكمل 

كالمها:“نظرت اىل ذاك الوجه املالئيك لطفلة بيضاء كبياض 

الثلج نامئة .... ملست اطراف اصابعها ونظرت اىل وجهها ثم 

اىل وجه ابيك وقلت) ملاذا ال تفتح عينيها، مل هي نامئة، مل 

ال تبيك؟( هز الجميع رؤوسهم باسف...... ماتت طفلتي بسبب 
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خطأ طبيب بال قلب اخذ قلبي  مني اخذ ماليك الصغرية”

وضعت يدها عىل صدرها واخذت تشهق وعادت للبكاء 

ثم  دموعها  بسبب  عيناه  ودمعت  كامل  اليها  فنظر  بصمت 

اقرتب منها وضمها لصدره وقال:“ ارجوك سامحيني”

وقف عامر وابتسامة عريضة عىل شفتيه حني راى كامل 

يدخل اىل مكتبه وخرج من خلف الطاولة مقرتبا من صديقه 

يا صديقي  حالك  كيف  وقال:“  عنه  ابتعد  ثم  بقوة  ليتعانقا 

وكيف حال خالتي؟”

“انا بخري... لكن امي ليست كذلك اظن انك يجب ان 

تراها.. اظنها بحاجة لطبيب نفيس”

قال بدهشة:” ملاذا ماذا حصل؟”

“لقد كشفت عن الحقيقة املؤملة التي يف قلبها وتحدثت 

عنها اخريا، لكنها منهارة متاما اود ان تذهب لرؤيتها”
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خرجت  بينام  مرام،  السيدة  لغرفة  متجها  عامر  ارسع 

ان  تاكدت  ان  بعد  غرفتها  من  االوقات  هذه  يف  هدوء 

املنزل خال متاما واغلقت باب املنزل تاركة املفتاح فيه حتى 

وعندما  والديها  لغرفة  ذهبت  الدخول.  من  احد  يتمكن  ال 

دخلت وفتحت الخزانة وجدت خزنة يف الرف االخري منها 

تفتح بارقام فقرفصت تنظر اليها وهي يف حرية من امرها 

امسكت  املزعجة.  الخزنة  هذه  فتح  ميكنها  كيف  تتساءل 

اي يشء ميكن  تجد  لكنها مل  االنرتنت  وبحثت يف  هاتفها 

ان يفيدها فاتصلت بعامر لكنه مل يجب واخريا جلست امام 

الخزنة وقالت:“ساجرب كل تاريخ مهم يف حياة ايب”

فجربت  تنجح  مل  امها،لكنها  من  زواجه  بتارخ  بدأت 

تاريخ ميالده ومل ينجح ثم تاريخ ميالد امها ومل ينجح ايضا، 

كادت تجن فجلست تحك راسها وعبثت بشعرها ليتبعرث ويبدو 

بشكل مثري للضحك وقالت بصوت عال:“ماذا ميكن ان يكون 

هذا الرقم امللعون؟”
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هاتف املنزل، هاتفه النقال، ومل تفلح اي من محاوالتها 

وحني سمعت صوت طرق عىل الباب نهضت بفزع واغلقت 

قادمة من  انها  واصطنعت  بحذر  الباب  اغلقت  ثم  الخزانة 

غرفتها فتحت الباب واسبلت عينيها محاولة ان تبدوا كمن 

استيقظ من النوم، نظرت اليها والدتها بغضب وقالت:“ ملاذا 

تركتي املفتاح يف الباب”

قالت بصوت يتصنع النعاس:“ لقد نسيته يا امي”

بصنع  وبدات  للمطبخ  واتجهت  غاضبة  بنظرة  رمقتها 

الطعام، غسلت وجهها وبدلت مالبسها وقالت:“مبا انك اتيتي 

ساخرج الستنشق الهواء”

وخرجت من املنزل وعقلها عند تلك الخزنة، ويف لحظة 

ما ملعت يف عقلها فكرة جعلتها تعود راكضة للمنزل قبل ان 

الطعام  بصنع  مشغولة  كانت  التي  امها  عند  ووقفت  تبتعد 

وقالت:“ امي”

قفزت حليمة فزعة وقالت غاضبة:“ ماذا هناك؟”
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“ اعتذر مل اشأ ان افزعك لكنني اريد ان اسألك سؤاال؟”

نظرت اليها بغضب وقالت:“ اسأيل”

“ماهو اهم تاريخ يف حياة ايب؟”

نظرت اليها بامتعاض وقالت بغضب:“ هدوء اغريب عن 

وجهي ال اريد رؤيتك أفهمتي؟”

قالت بتذمر:“ اجيبيني من فضلك”

االرض  فرضبت  اهتامم  اي  تعرها  ومل  للعمل  عادت 

بقدمها غاضبة وخرجت من املنزل. ركبت سيارتها وقبل ان 

تدير املحرك رن الهاتف فاجابت:“ عامر”

“اعذريني الين مل اجب، كانت لدي مريضة”

“اليهم، مل يكن االمر مهم”

“حسنا لدي اسرتاحة االن ساخرج ملقابلتك يف الحديقة 

القريبة من منزلكم اتفقنا”
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وقفت تحت شجرة صنوبر كبرية شاردة الذهن يف كل 

ماحدث معها حني اقرتب من خلفها وملس كتفها برفق التفت 

اليه وابتسمت له فامسك يديها ونظر اليها متأمال مالمحها 

الهادئة والناعمة وقال:“ الشتاء يجعلك اجمل”

ابتسمت بخجل وقالت:“ لكن انت ال تتغري”

وضحكت ليتهيأ لعامر انه رأى مع ضحكتها ربيعا اخرض 

ابعد غيوم الشتاء التي غطت السامء واعاد االوراق الخرضاء 

لالشجار وشعر بالربيع ذاته يتفجر بني حنايا صدره ووجد 

الكلمة تجري عىل شفتيه بسالسة قائال: “أنا احبك”

نظرت اليه وقد كست وجهها عالمات الدهشة وشعرت 

بخجل  راسها  فاحنت  تقوله  ما  تجد  بانفاسها تضطرب ومل 

لتستعرض يف عقلها بعجالة كل تفصيل كانت قد اهملته يوضح 

لها هذه الحقيقة، شعرت انها حمقاء للغاية النها مل تفهم هذا 

من قبل ثم حني سمعت تنفس عامر املضطرب بالقرب منها 

رفعت راسها كامنا عادت من سبات وقالت ببالهة: “اعرف”
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ذلك  من  فرتة  وبعد  شديدا  ضحكا  كالهام  فضحك 

الضحك الهستريي قال عامر لياخذ الحديث اىل اتجاه اخر 

ويخفف عن نفسه االضطراب: “ماذا حصل معك مبوضوع 

الرسائل الغامضة؟”

يوجد  والدي  خزانة  يف   ..... يشء  ال  وقالت:“  تنهدت 

خزنة لكنها مغلقة برقم رسي جربت كل االرقام التي تخص 

ايب ولكن مل يفتحها اي رقم”

امسك ذقنه بالسبابة واالبهام وفكر قليال ثم قال:“جربتي 

تاريخ ميالدك؟”

نظرت اليه بتعجب وقالت:“ وملاذا سيضع ايب عىل خزنة 

مهمة كهذه تاريخ ميالدي؟”

“ال اعلم لكن جريب لن تخرسي شيئا”

شوكالته  لوح  جيبه  من  اخرج  ثم  موافقة  راسها  هزت 

وقال:“ ملن هذه”
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منها  اللوح  وانتشلت  كنز  يحمل  وكانه  يده  اىل  نظرت 

وقالت بسعادة:“ مؤكد يل”.

واطرقا ينظران يف االفق وقلباهام يحلقان.

خرجت والدة كامل من املستشفى يف حني اخربه عامر 

انها تحتاج لجلسات معالجة وانه سيزورهم يف املنزل الجل 

ذلك.

 كان كامل جالسا يف غرفته امام النافذة ينظر للسامء 

املاطرة حني رن هاتفه فنظر اليه ووجد رقام غريبا فاجاب:” 

الو”

“كامل؟”

“نعم من معي؟”

“انا هدوء اريد ان اطلب منك خدمة؟”

قال بدهشة:“ هدوء زميلة عامر؟”

“اجل انا هي اميكنك مساعديت؟”

“بالتاكيد”
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جلست طبيبة من قسم االنف والحنجرة مع ختام تراقب 

رسق  الذي  وقالت:“من  االيام  هذه  املزعج  االخرية  رشود 

عقلك ياختام؟”

ابعدت يدها عن خدها ووضعتها عىل املكتب امامها ثم 

قالت:“ كيف لطبيبة مبتدئة تخرجت قبل عام ان تأخذ كل 

هذا االهتامم والحب من املرىض االطفال واملوظفني؟”

قالت وعالمات التعجب عىل وجهها:“ عمن تتحدثني؟”

“عن االزعاج التي اسمها هدوء”

يبعث  انه  املالئيك...  وقالت:“ من وجهها  لختام  نظرت 

الهدوء يف النفس”

املكتب،  من  خارجة  ونهضت  بتكلف  ختام  لها  ابتسمت 

بقدميها  ترضب  ودخلت  الباب  وطرقت  نوال  ملكتب  ذهبت 

وقالت:“ماذا  مكتبها  خلف  جلست  ثم  الهواء  وتنفخ  االرض 

افعل بهذه الهدوء؟”

نظرت اليها نوال وقالت:“ مابها؟”
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“لقد اخذت اجازة منذ اسبوعني تقريبا واعتقدت اين 

تخلصت منها اخريا لكني وجدت العكس عامر ال يزال متعلقا 

وينتظر  يحتفظ مبكانها  املستشفى  ويقابلها، حتى مدير  بها 

عودتها واالطفال القدامى يسالون عنها، حتى االطفال الجدد 

يدخل اهلهم من الخارج ليسألوا عنها، من ماذا صنعت هذه 

الفتاة ال يوجد اي يشء يكرسها او يهز مكانها”

“لست انت وحدك تزعجك، حتى انا ال احتملها لكن االن 

الوضع جيد انها غري موجودة”

“لكنها ستعود متى ارادت هذا”

ابتسمت نوال مبكر وقالت:“ ساضمن ان ال يحصل هذا”

الخادمة  فتحت  وحني  راغب  السيد  منزل  جرس  قرع 

نظرت اليها بتعجب وقالت:“ كيف اخدمك؟”

“لدي موعد مع السيد كامل”

خرج كامل من خلفها وقال:“ اهال هدوء تفضيل كنت 

بانتظارك”
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دخلت بخجل وتوتر، تفحصت املكان بعينيها عربت من  

غرفة الجلوس ذات املقاعد الوثرية املرتامية بشكل عشوايئ 

وخرجت اىل الحديقة وقفت عىل الباب وقالت:“ الجو اليسمح 

بصنع حفل يف الحديقة”

دفع الباب الزجاجي وخرج للحديقة وقال:“ اتبعيني”

امام  ووقفا  املسبح  بجانب  سارا  ثم  درجات  عدة  نزال 

باب زجاجي، دخل وهي تتبعه لغرفة كبرية زجاجية الجدران 

وارضيتها من الرخام نظر اليها وقال:“ هذه قاعة الحفالت 

الخاصة بالشتاء”

ببعضهام  كفيها  وفركت  كبري  باعجاب  اليه  نظرت 

وقالت:“مذهلة، يجب ان نبدا برسعة لكسب الوقت”

امسك بذراعها بلطف وقال:“لن تتعبي نفسك، سارشدك 

للمطبخ وامر الزينة اتركيه يل”

الضيوف  غرفة  تعرب  هي  وبينام  جنب  اىل  جنبا  سارا 

كامل  اىل  نظرت  والتي  وجهها  يف  مرام  السيدة  خرجت 

وقالت:“ مل تخربين بان لديك ضيوف ياكامل؟”
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ابتسم لها واقرتب من هدوء وقال:“ انها خطيبة عامر 

والطبيبة التي اخربنا عنها ايب يف احد االيام... هدوء”

نظرت اليها بتامل وقالت بسعادة:“ اجل تذكرتها ”

اقرتبت منها وملست بكفها الناعم خد هدوء وقالت:“انك 

اجمل فتاة راتها عيني، محظوظ عامر مبالك مثلك”

ابتسمت بخجل وقالت:“ اشكرك سيديت”

قطبت حاجبيها وقالت:“ التقويل سيديت نادين مرام او 

خالتي مرام”

ازداد تورد وجنتيها وقالت:“ خالتي مرام”

 ... بنا، هدوء اىل املطبخ  اليهام كامل وقال:“ هيا  نظر 

لديك عمل كثري وال تقلقي ستساعدك ماديلن الطباخة”

ارشدها للمطبخ وعاد مع والدته لغرفة الحفالت واتصل 

مبركز لتنظيم الحفالت وطلب حضورهم، اخربهم عام يريد 

بجانبه  مرام  وقفت  بينام  يعملون  يراقبهم  ووقف  صنعه 

وقالت:“ لديها وجه يبعث السكينة يف قلب اي شخص يراها”



155 صارحني

ابتسم كامل وقال:“ اجل رغم ان ايب مل يقل هذا”

“اجل سيتفاجئ حني يراها يف منزلنا ”

مغطية  طبقتني  من  كعكة  امام  ووقفت  اخريا  انتهت 

ما رس  وقالت:“  للكعكعة  مادلني  نظرت  والفواكه  بالكرمية 

هذه الكعكة اللذيذة؟”

ابتسمت هدوء بخجل وقالت:“ الحب”

وجهها  من  متفرقة  واجزاء  ثيابها  يغطي  الطحني  كان 

نفيس  واجهز  اذهب  ان  يجب  وقالت:“  نفسها  اىل  فنظرت 

للحفل”

وضحك  اليها  فنظر  وجهها  يف  كامل  ووجدت  خرجت 

قائال:“ ما الذي فعلته بنفسك؟”

تتذوق  حني  ولكن  املزعج  ايها  لك  يحلو  كام  “اضحك 

كعكعتي ستندم النك ضحكت”

قال بصوت مرح:“ اجل ساندم من سوء طعمها”



صارحني156

لقد  عزيزيت  ااوه  وقالت:“  مرام  خلفه  من  خرجت 

تدمرت ثيابك هيا معي العطييك ماترتدينه”

قالت بحرج:“ ال. ال داعي ساذهب برسعة للمنزل وابدل 

مالبيس واعود”

اقرتبت منها وقالت بحنان:“ من فضلك يا هدوء، انك 

تذكرينني بنفيس حني كنت شابة تعايل العطييك مام املك 

من مالبس”

قالت بتلبك:“ حسنا”

سارت خلفها وهي تنظر لكامل لعله ينقذها من امه لكنه 

تجاهلها، حني دخلت غرفة نوم مرام فتحت االخرية الخزانة 

بقامشة  مزينة  واحدة  بيد  اللون  مشميش  فستان  واخرجت 

مشكلة عىل شكل ورود جورية يف وسط كل وردة منها جوهرة 

المعة وبقامشة جورجيت بتناسق مع اي جسد يرتديه نظرت 

اليه باعجاب وقالت:“ انه مذهل ”
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اعطته لها وقالت:“ اعتربي الغرفة غرفتك خذي راحتك”

عىل  فاحصة  نظرة  هدوء  فالقت  الغرفة  من  وخرجت 

التي  الخشبية  االعمدة  ذو  الوثري  والرسير  البيضاء  الغرفة 

الحريرية  بالستائر  مغطى  الرسير  فوق  خشبي  لوح  ترفع 

بصوت  وقالت  منه  اقرتبت  مغلق  باب  عىل  عينيها  فوقعت 

مسموع:“ مؤكد هذا الحامم”

وارتدت  برسعة  مالبسها  خلعت  ودخلت  الباب  فتحت 

الفستان بعد ان غسلت وجهها واالجزاء التي تلطخت بالطحني 

ترسح  املرآة  امام  ووقفت  خرجت  ثم  جسدها  من  والسكر 

شعرها. طرق الباب فاجابت بصوتها الرقيق: “تفضيل” حني 

رات وجه السيدة مرام قالت االخرية يف ذهول :“ما اجملك يا 

عزيزيت تبدين كاالمريات” ثم وقفت خلفها وتابعت:“اسمحي 

يل ان اهتم بترسيحة شعرك ومكياجك”

خامل  بصوت  اجاب  االخري  لكن  بعامر  كامل  اتصل 

وبارد:“ ماذا تريد مني ايها املزعج؟”
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تعال  امي  انهارت  مرعوب:“لقد  بصوت  كامل  قال 

برسعة”

جلس الجميع يف غرفة الحفالت ومرام ال تبعد نظرها 

عن هدوء وحني وصل عامر كان كامل ينتظره امام الباب 

االمامي فنظر اليه وقال بخوف:“ اين هي؟”

رد بثبات: “اتبعني”

ركض خلف كامل حتى وصال القاعة وما ان فتح كامل 

الباب ودلف االثنان اىل الداخل حتى رصخ الجميع:“ مفاجأة”

اجمل مفاجأة  الهي هذه  يا  بانبهار وقال:“  اليهم  نظر 

رأيتها يف حيايت”

ثم قالت:  امامه  لتقف  الجموع  خرجت هدوء من بني 

“عيد ميالد سعيد يا افضل صديق واخ وحبيب”

ضمها بفرح ورفعها عن االرض ودار بها حول نفسه ثم 

قال:“انك اجمل هدية حصلت عليها يف حيايت”
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لهدوء  تنظر  زوجها  ذراع  تأبطت  وقد  مرام  وقفت 

وقالت:“ لو بقيت ابنتي عىل قيد الحياة لكانت يف عمر هذه 

الفتاة الجميلة”

نظر اليها راغب بحنان وقال:“ اننا يف لحظات سعيدة، 

ارجوك ال تفكري يف ما يحزننا”

هذا  يف  عال:“  بصوت  وقال  هدوء  قبالة  عامر  وقف 

اليوم الجميل وبحضور جميع االشخاص املقربني لقلبي امي، 

االزرق  بحري  يا  امامك  سانحني  ووالديه،  كامل  اخوايت، 

واطلب الزاوج بيك”

وضعت يديها عىل فمها وشهقت فرحة ثم قالت بصوت 

عال:“ بالتاكيد موافقة، موافقة”

ضمها والبسها الخاتم بينام صفق الجميع بحرارة وقف 

الثالثة متقابلني فقالت هدوء:“ لوال مساعدة كامل ملا نجح 

االمر” وابتسمت له واردفت:“ اشكرك”
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ونظر عامر اليه وقال:“ وانا اريد ان اشكر كليكام عىل 

هذه السعادة الغامرة التي اهديتامين اياها”

نظرت هدوء للساعة وقالت:“ لقد تاخر الوقت يجب ان 

اغادر”

وتابطت ذراع عامر حني قال:“ سنذهب معا”

وقفا امام الجميع وقال عامر بصوت عال:“ شكرا لكم 

جميعا”

وخرجا .
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جلست  قارص،  والربد  بالغيوم  ملبدة  السامء  مازالت 

تارة ترفعه  تتامل خامتها بسعادة غامرة  هدوء يف رسيرها 

لالعىل وتارة تضعه عىل الرسير حني فتحت امها الباب فجأة 

فخبأت يدها خلف ظهرها، وقالت امها بغضب:“ ساخرج من 

املنزل ال تخرجي حتى اعود”

“حسنا يا امي ال تقلقي”

السمع  هدوء  فاطرقت  وخرجت،  بعنف  الباب  اغلقت 

حتى تاكدت ان والدتها خرجت من املنزل ونهضت برسعة 

من عىل الرسير متجهة لغرفة والديها لتقرفص امام الخزنة 

ولكن الدهشة ان الخزنة كانت قد اختفت... نظرت بتمعن ثم 

قالت:“ اختفت الخزنة، ال اصدق كيف تختفي هكذا؟”
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اتصلت بعامر اجاب:“ عزيزيت اشتقت لك”

اتصايل  سبب  هذا  ليس  لكن  ايضا،  بعجلة:“وانا  قالت 

السبب الرئييس هو ان الخزنة قد اختفت”

قال بتعجب:“اي خزنة؟”

حاولت  انني  علم  قد  يكون  ان  ايعقل  ايب....  “خزنة 

فتحها؟”

“ اليوجد سبب اخر ”

نظرت نظرة فاحصة يف ارجاء الغرفة وسألت عامر:“اين 

ميكن ان يكون قد وضعها، وكيف استطاع حملها اصال”

“ال علم لدي لكن بالتاكيد لن يخرجها من املنزل”

“حسنا عزيزي حافظ عىل نفسك ساتصل بك الحقا”

واغلقت لتبحث يف كل مكان يف الغرفة لكنها مل تجد 

شيئا، انتقلت لغرفة مالك وعمر وبحثت فيها ومل تجد شيئا 

فقدت  حتى  به  وبحثت  اال  املنزل  يف  مكانا  ترتك  مل  ثم 
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االمل فعادت لغرفتها وجلست عىل الرسير وقالت:“تبا ملوقع 

رصاحة، لو مل اشرتك به ملا كنت اجلس االن هنا كاملجنونة 

افكر يف اليشء الذي يخفيه عني ايب، ولكنت بني احبايئ 

الصغار اعالج االمهم، لكن انا االن من يحتاج اىل عالج”

متخرصة  بابها  امام  ووقفت  غرفتها  من  خرجت 

وقالت:“اين ميكن ان يكون قد ذهب بها؟”

يف  بحثت  ثم  تجدها  ومل  فيه  وبحثت  للمطبخ  ذهبت 

فارتدت  بالغضب  تشعر  بدات  حينها  شيئا  تجد  الحاممومل 

معطفها وخرجت للحديقة لتجلس تحت املظلة تراقب املطر 

وتفكر اين ميكن ان تكون هذه الخزنة، وفتحت الفيس بوك 

وكتبت منشور:“ ان اردت اخفاء خزنة فاين تضعها؟”

رصاحة  موقع  عىل  اتتها  االجابة  ان  العجيب  واالمر 

فتحت الصندوق لتتفقدده فوجدت رسالة:“ ان اردت اخفاء 

يشء مهم فضعه امام السارق”

قالت بصوت مسموع:“ اين يعني امام السارق؟”



صارحني164

زمت شفتيها اىل اقىص اليمني وقالت:“انا اصال مجنونة 

يتسىل يب عن طريق موقع  اتتبع رسائل مختل عقيل  النني 

يخفي اسم املرسل”

مفاتيح  وحملت  بدلت مالبسها  للمنزل،  وعادت  نهضت 

االبيض  املبنى  دخلت  وحني  للمستشفى  وذهبت  سيارتها 

العودة  يف  االذن  منه  وطلبت  املدير  ملكتب  واتجهت  الكبري 

عىل  وافق  حني  السعادة  من  ستطري  انها  شعرت  للعمل 

عودتها، فذهبت لغرفة تبديل املالبس وارتدت مئزرها االبيض 

وسامعات االطباء وجمعت شعرها الفحمي يف مؤخرة راسها 

عىل شكل دائري تتبعرث منه بعض الخصل وانتقلت اىل قسم 

ان  احد االطفال وكادت  تعاين  كانت ختام  االطفال، هناك 

تخزه االبرة يف مكان خاطئ حني رات هدوء تدخل الغرفة 

وقد وقفت عند الطفل يف الرسير املقابل وبجانبها ممرضة 

عادت  للحياة  عادت  انها  شعرت  حالته.  عن  تقرير  تعطيها 

وعادت  العالج  وتقديم  االطفال  تفقد  من  انتهت  للتنفس، 

ملكتبها لتجلس خلف الطاولة عىل املقعد املغطى بقامش مخمل 

مستندة بظهرها لظهر املقعد ويديها امامها عىل املكتب، كان 
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املكتب ثم ما لبث ان  الباب مفتوح حني مر عامر وتجاوز 

عاد ووقف امام الباب وقال بسعادة:“ هدوء”

نظرت اليه وقالت:“ اهال عامر”

عاد  ملاذا  نفيس  اسأل  وانا  الصباح  منذ  وقال:“  دخل 

الربيع مرسعا الينا وماهذا النور الذي عم ارجاء املبنى”

قبالتها  فجلس  وجنتاها،  توردت  وقد  بخجل  ابتسمت 

وقال:“ لقد كانت افضل خطوة قمتي بها، النه كيفام كان لن 

يفيدك االبتعاد باي يشء”

“معك حق، كدت اجن من الجلوس يف املنزل”

بالواح  مليئة  سلة  ومعه  عاد  ثم  للحظات  وغاب  نهض 

الشوكالته وضعها عىل مكتبها وقال:“ عودتك اعادت الحياة 

لهذا املبنى”.

الرسائل  امر  خالله  هدوء  نسيت  هادئ  اسبوع  مىض 

ومواقع التواصل وشعرت انها عادت لحياتها الطبيعية، اتصل 

بها عامر واخربها انه سيايت مع والدته ليطلبها رسميا من 
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اهلها وحني اخربت امها قالت بغضب:“ امتنى ان ال يكون 

كاملرة السابقة فانا لن احتمل نظرات وكالم خاالتك وجدتك”

تتزين،  املرآة  امام  لتقف  لغرفتها،  وذهبت  لها  ابتسمت 

واثناء ذلك وقع برصهاعىل خزانة مربعة الشكل اسفل مراتها 

الخاصة  التجميل  مساحيق  فيها  تخبا  كانت  انها  وتذكرت 

اختل  الخزانة وفتحتها، وحينها  امام  القرفصاء  بها، جلست 

الخزنة  وجدت  اذ  الصدمة  من  ركبتيها  عىل  وجثت  توازنها 

وادخلت  باملفتاح  الباب  تغلق  ارسعت  غرفتها،  يف  موجودة 

تاريخ ميالدها لتفاجئ بان باب الخزنة فتح، جحظت عيناها 

وبرسعة بدأت تتفقد ما بداخلها ولكن الغريب يف االمر انه 

ابيض  طبي  ومئزر  اوراق  هنالك  ما  كل  نقود  بها  توجد  ال 

والصدمة كانت حني رات صورة لوجه سيدة بيضاء البرشة 

مربعة الوجه بعيون زرقاء ذابلة ووجه متعب تبدو يف رسير 

املستشفى... تاملت الصورة وقالت لنفسها:“اشعر انني رأيت 

هذه السيدة يف مكان ما من قبل لكن اين؟” حاولت عرص 

ذاكرتها فاغمضت عينيها وبقيت تغوص يف ذكرياتها تقلب 

الوجوه واالشخاص ثم شهقت:“ اه نعم...ام كامل”
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ثم  املوعد  تاجيل  منه  الفور وطلبت  بعامر عىل  اتصلت 

اخربته انها ستخربه باالسباب فيام بعد. استلقت عىل رسيرها 

محاولة ربط االمور ببعضها، انها ال تفهم سبب ما راته يف 

يف  لتجلس  وخرجت  استسلمت  واخريا  الخزنة،  تلك  داخل 

غرفة الجلوس وتخرب والدتها ان املوعد تاجل لتنفجر االخرية 

جلستها  عىل  بقيت  غاضبة،  املنزل  من  وتخرج  وجهها  يف 

مسندة ظهرها اىل االريكة تهز قدمها بتوتر متجهمة الوجه، 

وفجأة سمعت اغالق الباب ثم ظهر وجه والدها نظرت اليه 

وقالت:“ جيدا انك اتيت اريد التحدث معك”

نظر اليها بتعجب وقال:“ دعيني ابدل مالبيس اوال”

“ال املوضوع ال يحتمل التأجيل وال ثانية”

جلس عىل املقعد قبالتها وقد وضع يديه عىل ركبتيه وعقد 

قدميه ببعضهام واسند ظهره لالريكة وقال:“ تحديث”

“من التي قتلتها وملاذا؟”
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نظر اليها بدهشة وعيونه تكاد تخرج من محجريهام ثم 

قال:“ ما الذي تتحدثني عنه؟”

“ايب من فضلك اخربين فانا لن احتمل ان اعيش يف 

الشك الخر عمري”

قال والدها بغضب: “كنت اعرف انك من عبث باغرايض 

الشخصية، وهذا ترصف غري الئق ابدا”

ردت بال اهتامم للوقاحة البادية يف صوتها: “هذا ليس 

شخصا؟  قتلت  هل  السلوك،  اداب  لتعلمني  املناسب  الوقت 

اخربين” 

انا مل  ال....  ... قطعا  “ال  يرتجف:  والدها بصوت  صاح 

اقتل احدا”

قالت متظاهرة بالجهل: “اذن صورة من تلك الصورة يف 

خزنتك، ومل تخفي مئزرا طبيا وكانه سالح جرمية ومل ترص 

عىل ان تعاملني كطفلة، ان تخفي امرا كهذا يف خزنة فال بد 

ان هناك من قتلته حقا”
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انه  شعر  لكنه حني  الغضب  فورة  من  واقفا  االب  كان 

محارص متاما باسئلة هدوء انهار جالسا عىل املقعد وقد شعر 

ثم  زفرة طويلة  زفر  اللحظة،  بعد هذه  للهرب  ال مجال  انه 

قال:“ انا مل اقتل احدا ... لكن مادمتي مرصة فساتكلم”

نظرت اليه باهتامم وقالت:” اجل، هذا ما يجب”

املستشفى  يف  اعمل  كنت  عاما،  وعرشين  مثانية  “قبل 

جميلة  سيدة  املستشفى  ادخلت  حني  وتوليد  نسائية  كطبيب 

كانت  املخاض،  االم  من  ومنهكة  ذابلة  ولكنها  متاما  مثلك 

السيدة يف شهرها السابع لكن جنينها قد تعجل للحياة ويريد 

وضعت  ان  وما  جدا  متعبة  كانت  وقد  فادخلتها  الخروج 

طفلها حتى اغمي عليها، كان املولود طفلة كالقمر تبيك لكن 

بوداعة وهدوء بكاءا ليس مزعجا ابدا وكانه موسيقى تفرح 

االذان، امرت بنقلها برسعة للحاضنة وعدت ملعاينة امها وبعد 

باملمرضة  الفاجأ  طفلتها  الحضار  ذهبت  االم  استيقظت  ان 

تخربين ان الطفلة ماتت”

نظرت اليه بدهشة وقالت:“ كيف حصل هذا؟”



صارحني170

امك  والدة  جدتك  يب  اتصلت  ثم  اعلم،  ال  حقا  “انا 

واخربتني ان والدتك تنجب وركضت اليها الكون بجانبها، انا 

حقا مل اقتل تلك الطفلة وال اعلم كيف ماتت”

مل تعلم ماذا ستفعل، احقا هذه الحقيقة قالت لنفسها: 

“ملاذا شعرت ان املوضوع اكرب من ذللك هناك حلقة مفقودة 

يف هذه القصة من كان يرسل يل الرسائل ال يريد مني ان 

اعرف هذا فقط هناك نقص لكن ماهو ال يوجد لدي ادىن 

فكرة”

 نظرت اىل والدها وضمته بحب ثم قالت:“ اشكرك النك 

فمهام  شيئا  عني  تخفي  ال  ان  وامتنى  بالحقيقة  صارحتني 

حدث ستبقى انت ايب الذي افخر به واحبه”
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السعادة واالمل بني  ناثرا  الربيع مزهرا  الشتاء وعاد  انتهى 

ويف  االزهار،  وتفتحت  خرضتها  االشجار  استعادت  الناس 

اسفل  عامر  مع  هدوء  جلست  املرشقة  الربيعية  االيام  احد 

مريحا  منظرا  واضفت  البيضاء  ورودها  تفتحت  لوز  شجرة 

للنفس عىل املكان كانت ممسكة بيده وعيناها تقابالن عينيه 

ثم قالت: “ الحمدلله ان الرسائل توقفت وان حيايت عادت 

لطبيعتها” فابتسم لها وقال:“ واالهم ان زواجنا اصبح قريبا”

االخ  نعم  يل  كنت  تقريبا  سنتني  منذ  عرفتك  “لقد 

الذي  والصباح  عتمتي  يف  النور  كنت  والحبيب  والصديق 

يخرج بعد الليل”
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واميل  ونهايتي  بدايتي  وانتي  وقال:“  يدها  عىل  شد 

وسعاديت انتي الحياة بحلوها ومرها انت الراحة لحيايت”

انتصف النهار واصبحت الشمس يف كبد السامء فودعته 

وغادرت عائدة للمنزل، وهناك كانت والدتها ترتب وتنظف 

فالقت التحية عليها يف حني ابتسمت لها وقال: “ حبيبتي”

ثم  الدافئني  بكفيها  وجهها  وضمت  منها  واقرتبت 

قالت:“اخريا سارايك عروسا جميلة يا ابنتي الغالية”

مني  اجل ستتخلصني  وقالت:“  وقبلتهام  كفيها  امسكت 

اخريا”

وضحكت فقالت امها بحزن:“ سامحك الله منزلنا سيغدو 

بال روح من دونك”

دخلت غرفتها ونظرت للحقائب املرتبة يف الزاوية بجانب 

الخزانة ثم اخرجت الفستان الجديد الذي اشرتته من اكياس 

التسوق ووضعته يف احد الحقائب ثم نظرت لنفسها يف املراة 

وقالت لنفسها:“ حقا ال اصدق، مل اتخيل يوما انني ساخرج 
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من هذا املنزل، ان يصبح يل منزل اخر بعيد جدا عن هنا، ان 

ابدل الوجوه واالشخاص الذين اتعامل معهم... مل اتخيل ابدا 

اين ساتزوج يف يوم من االيام رجال كعامر املعنى الحقيقي 

لنصفي االخر”

ابتسمت لنفسها والقت بجسدها عىل الرسير سعيدة.

اخريا حل موعد الزفاف...

كالنحلة  نشيطة  الباكر  الصباح  من  هدوء  استيقظت   

فانطلقت اىل الحامم لتغسل وجهها وتستحم ثم خرجت تحمل 

فستانها االبيض وقالت:“ امي انا ساذهب ملصففة الشعر”

اقرتبت منها والدتها وضمتها بحنان وقد نزلت دموعها 

وقالت:“ ليسعدك الله طوال العمر”

ركبت بجانب والدها يف سيارتها وقالت:“ صباح الخري 

يا اوسم والد عروس يف الدنيا”

نظرت اليه فوجدته متجهام فعبست وقالت:“ ايب ملاذا 

لست سعيدا؟”
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نظر اليها وقال: “ عىل العكس سعيد جدا”

وادار محرك السيارة وانطلق، انزلها عند مصففة الشعر 

وذهب، وما هي اال فرتة من الزمن حتى جلست هدوء كامرية 

يف غرفة الجلوس يف منزل والديها وبجانبها شقيقاها التوأم 

ووالدها ووالدتها يتأملونها بسعادة غامرة.

منزلنا  اىل  اتيتي  ان  منذ  وقال:“  والدها  منها  اقرتب   

وانِت بالنسبة لنا الزهرة الفواحة التي تعطر اجواء هذا املنزل 

بضحكك ولعبك اول هدية وهبها الله لنا وها انِت االن كربيت 

يا ورديت واصبحتي عروسا وستعطرين منزل غري منزلنا.... 

سافتقدك يا قلبي”

هذا  بحامس:“  فقالت  الجرس  قرع  جبينها حني  وقبل 

عامر سافتح انا”

الذي  الالمع  اللؤلؤي  االبيض  فستانها  تحمل  ونهضت 

يغطي صدره قامشة من الشيفون ومن االسفل منتفخ وعريض، 

سارت بحذر النها ليست معتادة عىل الحذاء بالكعب املرتفع 

وحني فتحت الباب مبتسمة وقد اعتقدت انها سرتى عامر 
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تجهمت النها وجدت طفال صغري اعطاها ورقة وذهب راكضا 

فنظرت اليه بتعجب وقالت:“ ما هذا الترصف املزعج؟”

فتحت الورقة وقرأت:“ افتحي موقع رصاحة”

بدله  بني  محتارا  جالسا  كامل  كان  االوقات  هذه  يف 

الفاخرة ايها سيختار حني اتت اليه امه فنظر اليها بدهشة 

وقال:“ امي”

ابتسمت وقالت:“ لن ادعك تذهب لزفاف عامر وحدك”

اقرتب منها  وما زالت الدهشة عىل وجهه وقال:“ اليوم 

بداية الشهر”

مثانية  يكفيني  انه  واعتقد  كثريا  عامر  ساعدين  “لقد 

وعرشين عاما”

قبل راسها بقوة وقال:“ هذا اجمل يوم يف حيايت”

وال  االختيار..  ساساعدك يف  وقالت:“  للمالبس  نظرت 

تعلم كم امتنى ان اختار لك بدلة زفافك”
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ابتسم وقال:“ قريبا سيحصل ال تقلقي”...

فتحت هدوء املوقع ووجدت رسالة جديدة: “ ما مقدار 

معرفتك بالرجل الذي ستتزوجني به”

وهنا مل تحتمل ورصخت:“ ال لن استمع لهذه الرسائل 

املزيفة لن تستطيع ايا كنت ان تقتل فرحتي”

حاولت منع نفسها من البكاء وشعرت بالغضب ياكل عقلها 

تريد ان تنفجر يف هذا الوقت ركضت اليها امها وقالت:“ ما 

بك، ملاذا ترصخني؟”

قالت بغضب:“ ال يشء”

خارت  قد  قواها  ان  شعرت  ثم  مجددا  للرسالة  نظرت 

وانتحبت باكية.

حني قرع الجرس فتحت والدتها فكان عامر يقف امام 

الباب بقامته الطويلة مرتديا بدلة رسمية ويضع وردة بيضاء 

يف جيب صدره وربطة عنقه بلون اسود ويحمل يف يده باقة 

عليها  لتنادي  ودخلت  هدوء  والدة  له  ابتسمت  حمراء،  ورد 
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وهنا خرجت هدوء من الغرفة مبتسمة ابتسامة صغرية ترفع 

فستانها يف حني دخل عامر مذهوال واقرتب منها ليقدم لها 

الورود ثم تحول ليقف اىل جوارها وثنا ذراعه لتعلق ذراعها 

بها وخرجا معا.

واالف  صاخبة  املوسيقى  كانت  االحتفال  قاعة  يف 

يف  وجلسا  تغمرهام  والفرحة  نزال  بانتظارهام،  االشخاص 

غرفة االنتظار حتى يبدا الحفل وحني وصل كامل مع والدته 

تركها يف القاعة وذهب اىل غرفة االنتظار حيث العروسني 

طرق الباب ودخل لينظر اليه كليهام حني قال:“ اوووه كدت 

ان ال اعرفك يا صديقي”

طلب منه عامر الدخول، ونظر اىل كامل ثم اىل هدوء 

وقال:“ قبل ان تصبحي زوجتي يجب عيل ان اخربك بامر 

هام”

نظرت اليه بتوتر واصبح قلبها ينبض بعنف فعبت نفسا 

عميقا وقالت:“ تحدث”
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قال كامل معرتضا: “ وانا ما شاين لتخربها امامي”

الزفاف  هذا  عىل  الشاهد  بصفتك   “ وقال:  اليه  نظر 

يجب ان تستمع ملا ساقوله”

اليه بتوتر منتظرين ان يتكلم فتنفس بهدوء  ثم  نظرا 

قال: “ انا من كنت ارسل لك تلك الرسائل عىل موقع رصاحة”

وقفت من الصدمة وقالت مرتجفة: “ ماذا.... ممم..ما 

الذي تقوله؟”

امسك بيدها وقال:“ من فضلك اجليس ودعيني اخربك 

بكل ما اعرفه”

راسها  من  تنتفض  كانت  اذ  بصعوبة  للجلوس  فعادت 

السفل قدميها ونظر عامر اىل كامل وقال:“ وانت ايضا، ان 

كنت مرصا عىل ان تكتشف رس امك”

قال كامل:“ اعلم ذلك وكان هذا يشء جيد الن عالقتي 

مع والديت تحسنت كثريا”
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بهذا  تتاثري  ان  اتوقع  اكن  مل  انا  وقال:“  لهدوء  نظر 

ان  اردت  امنا  ازعاجك  ارد  مل  حقا  وانا  بالرسائل  الشكل 

تعريف الحقيقة”

قالت بغضب وهي تضغط عىل اسنانها:“وعرفت الحقيقة 

حقا  انت  هل  اعرف  ال  انا  االسلوب...  هذا  عىل  لك  شكرا 

درست الطب نفيس... هل بهذه الطريقة تخرب االشخاص عن 

ما ميكن ان يعرفوه؟”

قال وهو ما يزال ممسكاً بيديها رغم انها تحاول سحبهام: 

“ انت مختلفة يا هدوء، انا معك انىس اين درست علم نفس 

وانىس اسمي ايضا كان االمر سيئا، مل يكن لدي القدرة عىل 

ان اقف قبالتك وابوح باالمر”

قال كامل يف محاولة لتهدئة الوضع:“لكن املشكلة انتهت 

ومل يرتتب عليها اي يشء يسء يا هدوء اليس كذلك؟”

“بىل”

ازدرد ريقه وقال:“ مل اخربك بالحقيقة بعد”
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هذه  وفجر  باعصابنا  لعبا  كفاك  متذمرا:“  كامل  قال 

القنبلة”

انت   ..... “هدوء  فمه:  من  اخرجها  كلمة  وكلمة  ببطئ 

شقيقة كامل”

كادت عيون كامل وهدوء تخرجان من مكانهام من شدة 

الصدمة فقال كامل بغضب:“ ما الذي تتفوه به ياعامر؟”

هدوء:“ مؤكد انت فقدت عقلك يا عامر” واردفت قائلة 

ان كنت ال تريدين وندمت عىل  الغيظ:“  وهي ترتجف من 

االرتباط يب فاخربين بذلك مبارشة بال اكاذيب ال اساس لها 

من الصحة”

هدوء  فعل  ردات  ويراقب  الصمت  ملتزما  كامل  كان 

التي تكاد تنفجر يف حني عاد عامر الخذ شهيق وقال:“ هذه 

الحقيقة صدقيني”

ال  دامعتني:“  بعينني  وقالت  يديه  من  يديها  سحبت 

اصدقك ال اريد تصديقك بتاتا”
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وخرجت من الغرفة مرسعة حني ظهرت يف قاعة الزفاف 

تعالت اصوات التصفيق وحني مل يظهر عامر بجانبها توقفوا 

عن التصفيق فاقرتبت من والدها وقالت:“ خذين من هنا 

برسعة من فضلك”

حني  يف  الحفل  من  وخرجا  بجانبها  سار  نقاش  وبال 

الفهم، وتبعت حليمة  التعجب وعدم  تبادل الحضور نظرات 

لتعلم  الغرفة  اىل  فانطلقت  مرام  اما  التوأم  وخلفها  هدوء 

ماذا حصل، وحني وصلت الغرفة وفتحت الباب كان الشابني 

يجلسان قبالة بعضهام نظرت اليهام وقالت:“ ماذا هناك ملاذا 

تركت العروس حفل الزفاف”

قال كامل بربود:“ قصة طويلة ساخربك بها فيام بعد”

وقفت والدة عامر خلف مرام وقالت:“ بني ماذا حصل؟”

قال عامر بهمس:“ الغي الزفاف”

خرج االربعة اىل الحضور واعتذروا منهم وتفرق الجميع.
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 جلست مرام مع كامل يف غرفة الجلوس وقالت:“ ماذا 

حصل... الفضول سيقتلني ليك اعلم سبب ترك هدوء لزفافها 

اىل شخص احبته لسنوات وحلمت ان يكون زوجها”

كان كامل يسند ظهره للمقعد ويضع قدما فوق االخرى 

وقد عقد يديه اسفل صدره، نظر اليها  بتامل وقال:“ ماذا 

لو فتح الباب االن ودخلت الينا فتاة جميلة كالقمر ووقفت 

منذ  ماتت  انها  اعتقديت  التي  ابنتك  انا  لك  لتقول  قبالتك 

سنوات، ماذا سيكون رد فعلك؟”

قالت بدهشة:“ اميكن ان يحصل يشء كهذا؟”

“يف هذه الدنيا قد يحصل كل ما تتوقعه وما ال تتوقعيه”

القصة  ما  اذا  حسنا  بفتور:“  وقالت  جسدها  ارخت 

اخربين؟”

ان هدوء هي  قال  لكن عامر  افهم شيئا،  اعلم مل  “ال 

ابنتك التي ظننتها ماتت”
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تجمدت يف مكانها كمن خطفها املوت تنظر اليه دون 

ان تطرف فوقف وقال:“ امي هل انت بخري؟”

ملس كتفيها فهزت راسها وقالت:“ كامل املزاح يف هذا 

املوضوع مزعج جدا”

ابتسم وقال:“ اعذريني فقط اردت ان اعرف ردة فعلك”

ونهض وذهب لغرفته بينام والدته بقيت يف مكانها تفكر 

يف ما لو كان ما قاله صحيحا ثم صعدت لغرفتها لتجد راغب 

يف فراشه فاقرتبت منه وقالت:“ عزيزي”

نظر اليها وقال:“ اجل يا ماليك”

جلست عىل حافة الرسير بجانبه وقالت:“ ماذا لو كانت 

ابنتي عىل قيد الحياة”

الذي  ما  وقال:“  الرسير  لحافة  ظهره  واسند  اعتدل 

جعلك تفكرين هكذا، ثم ان ابنتنا وضعت بني يدييك ودفناها 

بايدينا تعلمني ان املوضوع مستحيل حتى املعجزات ال ميكن 

ان تكون هكذا”



صارحني184

االن  ينبض  قلبي  لكن  وقالت:“  النافذة  امام  وقفت 

ويقول يل انها حية اعلم انه جنون لكن اريد ان اصدق انها 

عىل قيد الحياة واين ساراها”

نهض راغب واقرتب منها ووضع يده عىل كتفها وضمها 

يتحقق...  ان  يستحيل  كاذب  امل  تحيي عىل  ال  وقال:“  اليه 

ابنتنا دفناها بايدينا كيف ميكن ان تكون عىل قيد الحياة”

اخذها للفراش وساعدها عىل النوم، اما هدوء فحبست 

وكلام  احد  اي  اليها  يتحدث  ان  ورفضت  الغرفة  نفسها يف 

طرق عليها احد الباب رصخت:“ اغربوا عن وجهي ال اريد 

ان ارى احدا دعوين وشاين”

وقفت امها مع والدها وقالت:“ هذه الفتاة ستسبب يل 

الجنون بالتاكيد”

“مؤكد لديها اسبابها تعايل لرنتاح االن وغدا يوم جديد”
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مرت ثالثة ايام وهدوء ما تزال مرتدية فستانها االبيض 

وهي  تنتحب  كفيها  بني  وجهها  وخبأت  شعرها  بعرثت  وقد 

ال تعلم ملاذا تبيك فعقلها متوقف عن التفكري، كانت حبيسة 

غرفتها وال تقبل برؤية احد ورغم محاوالت عائلتها اخراجها 

من عزلتها لكن بال جدوى.

قرع الجرس وذهب خليل والد هدوء لفتح الباب، فظهر 

عامر امام الباب وقال:“ مرحبا عمي اميكنني رؤية هدوء؟”

خليل باسف:“ اهال بني هدوء تحبس نفسها يف الغرفة 

منذ تركها للزفاف”

باب  خلف  ووقف  خليل  خلف  ثابتة  بخطا  عامر  دخل 

الباب من فضلك،  افتحي  البحر...  قال:“ هدوء  ثم  غرفتها 
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ما زال لدينا الكثري لنتحدث فيه، انا ال ذنب يل يف ما قلته 

لك ارجوك ال تحمليني ذنبا ليس بذنبي انا كنت مجرد رسول 

حملت اليه رسالة واوصلها لك فحسب”

كان هناك اي  ان  الباب لريى  اذنه من  صمت وقرب 

استجابة فسمع حركة خفيفة وحفيف ثوبها االبيض الذي مل 

تنزعه ثم فتح الباب وظهر وجهها الشاحب يغطيه سواد كحل 

عينيها التي سالت مع دموعها فكان منظرها مزريا نظر اىل 

عائلتها وقال: “ اريد ان نتحدث عىل انفراد اذا سمحتم لنا”

بينام  الجلوس  لغرفة  والدها  واتجه  املطبخ  امها  دخلت 

ضمها  ثم  والشاحب  املرهق  وجهها  وتامل  اليها  عامر  نظر 

لصدره وقال:“ ال اريد التحدث هنا بديل مالبسك واغسيل 

وجهك ولنخرج من هنا”

رفع راسها عن كتفه ونظر يف عينيها الذابلتني وقال:“من 

فضلك ان كان يل ذرة حب يف قلبك”

دخلت واغلقت الباب خلفها بينام بقي هو ينتظرها امام 

الباب االمامي للمنزل وحينخرجت امسك بيدها ووقف قبالة 
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السيد خليل وقال:“ بعد اذنك يا عمي ساخذ هدوء لتستنشق 

بعض الهواء النقي”

هز راسه بااليجاب وغادر االثنان معا.

 جلسا عىل تلة مطلة عىل البحر وهدوء صامتة شاردة 

الذهن تتامل البحر بينام عامر ملتصق بها ميسك بيدها وال 

من  تكلمي   “ قال:  ثم  عميقا  نفسا  اخذ  عنها،  عينيه  يزيح 

فضلك”

جسدها  ادارت  ثم  يده  من  يدها  وسحبت  اليه  نظرت 

لتصبح مقابله وقالت: “ حقا اشعر انني ساجن، ال استطيع 

استيعاب ما قلته يل ابدا”

“صدقيني وانا تعبت كثريا، كدت اجن اكرث منك منذ ان 

عرفت”

“وكيف عرفت؟”

كانت  رسالة  رصاحة،  موقع  عىل  رسالة  وصلتني  “لقد 

تقول ” هدوء شقيقة كامل“ وكام كانت ردة فعلك كانت ردة 
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فعيل ومل اصدق ذلك، لكن حني اىت كامل ايل واخربين ان 

والدته تخبئ رسا بدات اصدق انه قد يكون صحيحا، وحثثته 

عىل محاولة كشف رس والدته، وبالتاكيد النني لن استطيع 

اخبارك اتخذت معك ذات الطريقة التي عرفت بها ولكنني 

مل انجح فلقد اعتقدت ان الرس لدى والدك ورصت احثك 

انه طبيب متقاعد وحني  اعلم   اكتشاف ماضيه، كنت  عىل 

دخل كامل غرفة والدته وجد يف مذكراتها اسم والدك”

قالت بهدوء: “كيف عرف كامل اسم والدي؟ “

“لقد قرأه يف بطاقتك الشخصية يوم تعرضت للحادث”

“ لكن ما وصلت اليه حني فتحت خزنة والدي مل يكن 

بالرس الكبري”

فقد  بالحقيقة  اخربتني  حني  االخر  انا  صدمت  “اجل 

توقعت ان تحمل الخزنة كل االجابات  وحني سمعت حقيقة 

عندي  للعالج  تخضع  كانت  حني  كامل  والدة  مرام  عزلة 

تثبت  ال  منهام  ايا  ولكن  متشابهتني  القصتني  ان  وجدت 

حقيقة اوزيف الرسالة التي وصلتني، فقررت ان اتاكد بنفيس 
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واجريت تحيليل )DNA(  وتاكدت حني رايت النتيجة”

واخرج من جيبه ورقة واعطاها لها فقراتها عىل عجل 

وقالت:“ اريد ان اموت حقا”

بل  فعال،  املوت  تريدين  ال  انِت  وقال:“  بيديها  امسك 

تريدين لذكرياتك املؤملة ان متوت”

بالكثري  مررت  لقد  بحزن:“  وقالت  شعرها  يف  عبثت 

من االمور السيئة هناك صور يف عقيل ال تنمسح، لكن هذه 

الذكرى ستكون االسوأ ... كيف ميكن ان اصدق انني اضعت 

مثانية وعرشين عاما من حيايت بني اناس هم ليسوا اهيل، 

االسوأ  بل  فقط  هذا  وليس  الفكرة  هذه  اتقبل  ان  يل  كيف 

انني ساذهب للعيش مع اناس غرباء اعيش كالغريبة بينهم... 

ساحتاج عمرا فوق عمري التاقلم ”

نعلم كيف وصلنا  شد عىل يديها وقال:“ االن يجب ان 

لهذه النقطة وبعدها ساجد لك حال ال تقلقي”
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ابتسمت له بارهاق واسندت راسها عىل كتفه وهمست: 

“ احبك”

التحية  القت  لطبيعتها  تعود  ان  وحاولت  للمنزل  عادت 

اىل  دخلت  ثم  الجلوس  غرفة  يف  الجالسان  والديها  عىل 

غرفتها نرشت عىل الفيس بوك:“ غرقت يف ظالم رسمدي 

واضعت النور من حيايت”

جلست امام النافذة تنظر اىل الحديقة واشجار الزينة 

قالت  الورديتني،  وجنتيها  تداعب  الباردة  الربيع  ونسامت 

لنفسها:” يايل من حمقاء كيف مل انتبه انني ال اشبههم ابدا، 

وكيف تجاهلت معاملة جديت واهل والديت السيئة يل كيف 

انني  هنا  البقاء  احتمل  ال   ... الحقودة  كلامت جديت  نسيت 

اشعر باالختناق اشعر ان احدهم يقبض عىل رقبتي بقوته وال 

يرتكني باي طريقة كانت مهام كانت الحقيقة لن اغفر لهم 

خداعي بهذا الشكل”

سمعت طرقا عىل الباب ثم سمعت صوت عامر لكنها مل 

تتحرك من امام النافذة لحظات واىت عمر طرق الباب وفتح 

ثم قال:“ خطيبك يريد رؤيتك”
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مالبسها  من  وعدلت  برباط  الفحمي  شعرها  جمعت 

وخرجت جلست مع والدها و والدتها نظر اليهم وقال:“ اعلم 

ان هدوء تركت الزفاف بشكل غري منطقي ولكن نحن مازلنا 

نريد ان نكون معا”

نظر خليل اىل هدوء وقال:“ القرار االول واالخري يعود 

لها”

توجهت االنظار ايل هدوء التي جلست عىل مقعد عاقدة 

اليهم  يديها اسفل صدرها وعقدت قدميها ببعضهام نظرت 

وكانها استيقظت من غفلة وقالت:“ ماذا هناك؟”

خليل:“ عامر يريد ان يتم الزفاف”

ابتسمت وقالت:“ لن اجد افضل منه يف حيايت “

املحكمة  يف  القران  عقد  وقال:“سنتم  عامر  ابتسم 

وستنتقل للعيش معي”

قالت والدتها بدهشة:“ بال زفاف؟”

“ال داعي له املهم اننا سنكون معا”
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تنهدت وقالت:“ كام تريدون”

انطلقت اىل غرفتها بدلت مالبسها وخرجت نظرت اليها 

امها وقالت:“ الن تاخذي مالبسك؟”

“ال ال احتاج ليشء منها”

امسكت بيد عامر وشد عىل يدها تبادال نظرة حب وحنان 

ثم قبلت والدها برسعة وبال مشاعر وكذلك والدتها وحني 

حاولت معانقتها بقوة ابتعدت عنها وخرجت ثم جلست حليمة 

تبيك وقالت:“ ملاذا اشعر وكان الفتاة تهرب منا”

مل يجبها خليل وذهب لغرفته.

خرضاء  حديقة  له  املدينة  ريف  يف  منزل  امام  وقفا   

متألها اعشاب الربيع واشجار زينة وعدة انواع من الورود 

امسك بيدها ودخال استقبلتهم غرفة جلوس فيها اربع مقاعد 

وبجانبه  الحامم  مبارشة  الباب  بجانب  الوسط  يف  وطاولة 

مطبخ يفتح عىل غرفة الجلوس وعىل الجانب االخر من باب 

املنزل كان هناك باب زهري اللون فتحه لريى رسير وثري 
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بالون الوردي وقبالته خزانة والنافذة عىل الجانب الرشقي 

وحامم عىل الجانب الغريب ابتسم وقال:“ هذه غرفة نومنا”

ثم خرجا وانتقال لباب عىل الجانب الرشقي وكانت غرف 

باللون البنفسجي ابتسم وقال:“ غرفة ابنتنا”

زرقاء  غرفة  كانت  الجنويب  الجانب  عىل  يقع  وباب 

وعرفها بانها غرفة االوالد.

جلسا عىل االريكة يف غرفة الجلوس وقال:“ حسنا من 

اين سنبدا؟”

نظرت اليه وقالت:“من الشخص الذي ارسل لك الرسالة”

قال بتعجب:“تعلمني انه من املستحيل ان تعريف الشخص 

الذي ارسل لك رسالة عىل موقع رصاحة”

“اذا علينا ان نفكر باشخاص مشتبه بهم”

صمتا وغرقا باالفكار ثم قال عامر:“رمبا كامل يساعدنا”
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اتصل به وطلب منه الحضور اىل العنوان الذي سريسله 

له، لحظات وكان يجلس بينهام ثم قال:“حسنا كيف استطيع 

املساعدة”

هو  بينام  واالخرى  الفينة  بني  اليه  تنظر  هدوء  كانت 

غارق يف نقاشه مع عامر وفجأة وقفت واقرتبت من كامل 

قال  ثم  اليها  الشابني  فنظر  بصمت  تتامله  قبالته  صارت 

عامر:“عزيزيت ما بك؟”

سحبت مقعدا ووضعته قبالة كامل وقالت:“اخربين عن 

التي تقف امامك هي  شعورك االن بعد ان علمت ان هذه 

شقيقتك من امك وابيك؟”

بياسمينة  شعورك  مثل  جدا  جميل  وقال:“شعور  ابتسم 

واحيائها  سقيها  حاولتي  ومهام  تنبت  ومل  بيتك  زرعتها يف 

مل ينجح وحني غفلت عنها ونسيتها كربت وتفتحت ومل اعلم 

بوجودها اال حني انترش عبريها يف املنزل”

ابتسمت وقالت:“هل انا حقا هكذا يف نظرك؟”
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وقف قبالتها وقال:“تاكدي متاما ان جميع من يف املنزل 

كانك عشتي  بيننا وسنتعامل معك  بوجودك  سيفرحون جدا 

بيننا منذ االزل وخصيصا امي”

ضمته بحرارة وقالت:“اشكرك، حقا ال تعلم ماذا فعلت 

بداخيل كلامتك هذه”

الذي  املستشفى  من  سنبدا  عامر:“حسنا  وقال  جلسا 

انجبت به والدتك”

ان  تريد  انك  حل  عىل  نعرث  ان  سنستطيع  كامل:“هل 

تعرف امرا انتهى منذ مثانية وعرشين عاما”

وجد  مادام  شيئا  سنجد  اننا  بثقة:“متاكد  عامر  قال 

شخص اخربين جزءا من الحقيقة فسنجد من يكشف الحقيقة 

باكلامها”

انجبت  الذي  للمستشفى  وانطلقوا  كامل  سيارة  ركبوا 

فيه مرام وحني وصل الثالثة وقف عامر وامسك بيد هدوء 

وقال:“هل انت مستعدة؟”
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قالت بتوتر:“ال اعلم حقا، فمهام كانت الحقيقة ستكون 

اشد بكثري من معرفتي باين لست ابنتهم”

دخل الثالثة ووقفوا امام قسم االستعالمات مرت ذكرى 

يف عقل هدوء جعلتها تقول:“انا ساتوىل االمر”

املكتب  خلف  الجالسة  السمراء  الشابة  من  اقرتبت 

وقالت:“من فضلك؟”

رفعت راسها عن الحاسوب وابتسمت قائلة:“تفضيل”

ان  واريد  هنا  من  املتقاعدين  االطباء  احد  ابنة  انا   “

استفرس عن بعض االمور”

ابتسمت لها الفتاة وقالت:“ما اسمه؟”

فذكرت اسم والدها رباعيا.

به  اسمع  وقالت:“مل  التعجب  نظرات  الفتاة  عىل  بدت 

ان  ميكنني  لكن  عميل  يف  جديدة  زالت  ما  انا  اعذريني 

ارشدك ملن يستطيع مساعدتك”
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ابتسمت وقالت:“اجل من فضلك؟”

اقدم  انها  والرشاب  الطعام  عن  لها:“املسؤولة  همست 

موظفة هنا ولديها علم بتاريخ املستشفى باكمله”

ثم  سمعته،  ما  تخربهام  للشابني  وعادت  لها  ابتسمت 

انطلق الثالثة نحو الطابق االريض حيث املطبخ، دخلوا اىل 

االواين  من  الكثري  وفيه  السرياميك  من  ارضية  ذو  مكان 

والصحون وعدة سيدات يطهني الطعام الذي تشعرك رائحته 

بالغثيان اقرتب كامل من احدى السيدات وقال:“من فضلك 

نريد روية السيدة حميدة”

اشارت لباب يف اخر املطبخ فاتجهوا اليه.

تبدو  لتقابلهم سيدة عجوز  الثالثة  ودخل  الباب   طرق 

يف عامها الثامنني مرتدية نظارة طبيبة وشعرها ابيض خال 

من اي شعرة ملونة ووجهها ميلء بالتجاعيد رفعت راسها من 

الكتاب الذي بني يديها وقالت:“تفضلوا ايها االوالد”
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عن  نسالك  ان  عامر:“نريد  وقال  املكتب  من  اقرتبوا 

الطبيب متقاعد”

“هممم متقاعد قُلت يل، ما اسمه”

السيدة راسها بعدم  الرباعي وهزت  فذكر كامل االسم 

رضا ثم قالت:“انه مل يتقاعد بل طرد”

شهقت هدوء ونظرت اىل عامر بدهشة وشدت عىل يده 

ثم قالت:“وكيف طرد؟”

“قبل مثانية وعرشين عاما اتت الينا سيدة من سيدات 

املجتمع الراقي حسنة الوجه لطيفة املظهر تشبه كثريا هذه 

الفتاة”

بحة  وفيه  ضعيف  وصوتها  مهزوزة  كلامتها  كانت 

اردفت:“كانت  ثم  املاء  بعض  السن، رشبت  كبار  االشخاص 

يف حالة مخاض وقد ارشف عىل وضعها الطبيب خليل وحني 

وضعت طفلتها مل يضع ذاك الحزام البالستييك الذي يوضع 

يف معصم الطفل يف لحظة والدته”
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كانت عالمات الدهشة والصدمة تتعاىل عىل وجوه الثالثة 

الواقفني امامها فقال كامل بتوتر:“اجل وماذا حصل؟”

“يف الطريق اىل الخداج تم استبدال الفتاة بطفلة ميتة... 

ومل يستطع املستشفى تدارك االمر سوا ان تسلم الفتاة امليتة 

الهل الطفلة عىل انها طفلتهم”

قال عامر :“وماذا حصل بالفتاة االخرى؟”

“ال احد يعلم وبالتاكيد خطأ كهذا ال يغتفر وعليه طرد 

خليل من املستشفى”

همس عامر يف اذن هدوء:“اذا كذب علييك”

بهو  يف  وقفا  وغادروا،  السيدة  وشكروا  عليه  ترد  مل 

سنعلم  من  من  حقيقة  اول  ظهرت  وقال:“هاقد  املستشفى 

الحقيقة التالية؟”

قال كامل بغضب:“من السيد خليل الحقري”

يفيد  لن  الغضب  فضلك  من  وقال:“اهدأ  عامر  امسكه 

بيشء علينا ان نرتوى”
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كامل ما زال يف موجة غضبه وقال:“كيف تطلب مني 

ان اهدأ وقد عرفت لتوي انه رجل جعل امي تعيش مثانية 

وعرشين عاما بسبب خطا فظيع، واالسوأ انه يعلم ان هدوء 

هي ابنة امي وصمت طوال هذه السنني ساقتله بيدي”

قالت هدوء والغصة تجتاح عقلها:“اجل لو سامحته عىل 

الخطا الذي اقرتفه يف حقي لن اسامحه عىل علمه مبكاين 

وعدم اعاديت لوالديت”

عادوا للمدينة والصمت يحتل املكان بينهم طلبت هدوء 

من كامل ان يتوقف عند مقهى جميل وقالت:“ايب يجلس هنا 

يف هذه االوقات وهو املكان املناسب لجعله يتكلم”

نزل الثالثة ودخلوا املقهى وحني رات هدوء خليل يجلس 

وبجانبها  منه  اقرتبت  سيجارة  فمه  ويف  املقهى  زاوية  يف 

عامر وخلفها كامل، حني راها ابتسم لها وطلب منهم الجلوس 

فنظرت اليه وقالت:“باي حق تبتسم يل؟”

بهذه  معي  تتحدثني  ملاذا  ابنتي  يا  بتلبك:“مابك  قال 

الطريقة”
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“وبكل وقاحة تقول يل ابنتي”

فحاول  ابنتك  ليست  وانها  الحقيقة  تعرف  عامر:“انها 

انتقاء الفاظك حتى ال تقتلك االن”

كاد ان يفقد النطق من الصدمة اصبح يتلعثم بالكلامت 

الذي  الهراء  هذا  ما  ابنتي  متقطع:“ليست  بصوت  وقال 

تتفوهون به؟”

نهض كامل وامسكه من ياقته وقال:“ال تحاول ان تتهرب 

من االمر اخربنا الحقيقة االن”

وقف  برسعة  اليهم  املكان  يف  من  كل  انظار  توجهت 

عامر وابعد كامل عن خليل وقال:“ من فضلك اهدأ يا كامل”

عاد للجلوس وقال:“ تكلم قبل ان اقتلك بيدي هاتني”

سامحيني  ارجوك  وقال:“  وقبلهام  هدوء  بيدي  امسك 

اقسم لك انه ليس خطاي”

سحبت يديها من بني يديه وقالت:“ كاذب ال اصدقك”
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عامر:“ من فضلك اخربنا الحقيقة”

للطاولة  تنظر  وعينيه  منخفض  وراسه  بحزن  جلس 

وقال:“بعد ان تبدلتي اتت ايل شابة كانت يف زي ممرضة 

وقالت يل:) زوجتك انجبت وطفلتها ماتت ومل اخربها باالمر 

بعد لقد اخذت طفلة مرام ووضعت طفلتك يف مكانها وربطت 

عليها  مرام( غضبت  ابنة  انها  عىل  يدل  الذي  الرشيط  لها 

بالحقيقة  الجميع  ساخرب  اين  واخربتها  بالجنون  واتهمتها 

فقالت يل:” ال احد سيصدقك لقد تكفلت بكل الثغرات خذ 

الفتاة واعطها لوالدتها زوجتك ستفرح كثريا بها وال تقلق بعد 

ان تطرد من هنا سابقى ارسلك لك مبلغ كبريا لتعيش عليه 

انت وعائلتك”

قال كامل بغضب:“ بالتاكيد عند ذكر النقود نسيت نفسك 

ايها النذل عديم االحساس”

قال بصوت باك:“ مل يكن لدي حل اخر لو مل استجب 

لرغبتها الدخلتني السجن”

عامر بهدوء:“ وما اسم تلك املمرضة ؟ اين نجدها ؟”
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بها منذ عام، ومل تخربين  انقطعت عن االتصال  “لقد 

عن اسمها”

“ملاذا؟ وملاذا فعلت ذلك؟”

خائف  كفأر  حوله  وينظر  ببعضهام  كفيه  يفرك  كان 

قال بتوتر:“ملاذا فعلت؟ ال علم لدي ، اما ملاذا انقطعت عن 

التواصل فالنها توفيت”

صدم الثالثة وقالوا معا:“ ماتت؟”

ثم نظر اىل هدوء وقال:“ امك ال  بااليجاب  هز راسه 

شان لها وهي ال تعلم عن االمر ابدا”

ارادت النهوض فامسك يدها وقال:“ ارجويك يا ابنتي 

الذي  والدك  سابقى  فعلت  مهام  تقويل يل  امل  سامحيني؟ 

تفخرين به؟”

سحبت يدها من يده بعنف وقالت:“ انت لست ايب وانا 

التي  تلك  انت، حتى  االن هو  اكرهه يف حيايت  اكرث يشء 

يف املنزل ليست امي وانا متاكدة ان لها يد يف املوضوع فال 

تحاوال الوصول ايل بعد اليوم ابدا”
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السيارة،  يتبعها عامر وكامل، جلسوا يف  باكية  وخرجت 

هدوء تغطي وجهها بكفيها وتبيك. 

للمنزل  واتجه  بخيبة  ونهض  حوله  خليل  نظر  يف حني 

وقد علم انه حان موعد كشف الحقيقة. 

شاردة  الحديقة  يف  جالسة  حليمة  فوجد  املنزل  وصل 

الذهن، اقرتب منها وجلس عىل املقعد بجوارها وقال:“ مابك 

يا عزيزيت؟”

“لقد اشتقت لهدوء”

نظر اليها بحزن وقال:“ هدوء لن تعود لهذا املنزل بعد 

االن”

نظرت اليه بربود وقالت:“ اعلم”

نظر اليها بدهشة وقال:“ كيف تعلمني؟ ما الذي تعلمينه؟”

استبدلتها  وانك  خليل  يا  ابنتي  ليست  هدوء  ان  “اعلم 

ساعة الوالدة”
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كادت عيناه تخرجان من محجريهام وقال:“ منذ متى 

تعلمني؟”

عينيها  يف  الربود  عالمات  ومازالت  اليه  نظرت 

وقالت:“اتعتقد انني حمقاء، يف كل يوم ارى فيه هدوء كنت 

ارى فيها ابنة ال تشبهني ابدا حتى عائلتي الحظوا ذلك لكنني 

امراة ثكىل فقدت طفلتها بعد ان حملتها تسع شهور فام كان 

مني اال ان اتقبلها واحبها كانها ابنتي”

امسك يديها وقال:“ سامحيني ارجويك ”

نظرت اليه وقالت بغضب:“ اسامحك... ابدا فقد جعلتني 

اعيش امل فقد االبنة مرتني”

تستطيع  لن  انها  تلعم  وهي  تبيك  الداخل  اىل  ونهضت 

رؤية ابنتها بعد االن ابدا.
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كانت هدوء جالسة يف حديقة منزلها تتامل املكان من 

حولها شاردة الذهن حزينة القلب اقرتب منها عامر وجلس 

بجانبها وقال:“ حبيبتي بعد ان انتهت الحكاية وانسدل الستار 

انك  عىل  مرام  امام  لتقفي  الوقت  يحن  امل  الحقيقة  عن 

ابنتها؟”

قالت:“ مل  ثم  عينيها  يتطاير من  والغضب  اليه  نظرت 

التي فعلت يب  املرأة  يا عامر يجب ان ارى  الحكاية  تنتهي 

كل هذا”

“لكنها ماتت”

“اجل لكن لن ارتاح حتى اصل اليها او الحد اقاربها”
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“وكيف ذلك؟”

قالت بغضب:“ ال اعلم لكني ساجد طريقة ال تقلق”

“ارجويك ال تتهوري يا هدوء”

“ال تقلق ال املك القدرة عىل جرح مشاعر شخص حتى 

اقتل”

ضمها لصدره وقال:“ سامحيني”

فتحت الفيس بوك وانتقلت ملوقع رصاحة فوجدت رسالة 

جديدة مضمونها:“ مل يعد يفيدين التخفي اريد حقا ان تريني 

وان اكمل اخر اجزاء الحكاية”

مكانها وركضت  الرسالة موقع، قفزت من  نهايت  ويف 

اىل سيارتها وعامر يتبعها كاملجنون يرصخ عليها ويطلب منها 

ان تنتظره لكنها ركبت سيارتها وبصعوبة بالغة لحقها عامر 

وركب بجانبها وانطلقا مرسعني.

هدوء  ارسعت  كالقصور،  جدا  فاخر  بيت  اىل  وصل   

تنزل من السيارة فوجدت  الحارس يف استقبالها وطلب منها 

الدخول وتبعها عامر.
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لحظات حتى  اال  وما هي  الضيوف  استقرا يف غرفة   

اتت طفلة راكضة اىل هدوء نظرت اليها بدهشة كبرية عيون 

جاحظة وقالت:“ نرمني” 

ظهرت والدة نور السيدة القصرية والشاحبة بيضاء الوجه 

ذات العيون البنية الواسعة وشعرها البني القصري وما زالت 

هدوء يف دهشة وقالت: “ ماذا يحصل هنا؟”

اقرتبت منها وقالت: “اجليس من فضلك؟”

انك لست  اريد ان اجلس اخربيني  رصخت هدوء:“ ال 

التي حرمتني من امي؟”

لقد  الرشح مبارشة،  تروي سادخل يف   “ بهدوء:  قالت 

كانت  حيث  مرام  زوج  لراغب  عاشقة  كندا  شقيقتي  كانت 

زميلته يف املستشفى لكنه حني عرف مرام انتقل وعاش يف 

مدينة اخرى وحني عادت مرام اىل املستشفى بجانب راغب 

وعلمت اختي انها زوجته قررت حرق قلبيهام واخذ ابنتهام 

منهام ونسقت لالمر بنفوذها القوي يف املستشفى ونقودها 

التي ال تنتهي وكان ينقصها فقط يش واحد وهو كيف ستاخذ 
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الطفلة وسقط ملف والدتك تحت يدها وعلمت من التحليل ان 

طفلتها ستموت وبهذا اكتملت الحكاية اعطت الطفلة لوالدك 

ونجحت خطتها ورات بعينيها االثر الذي خلفته هذه الحادثة 

عىل عائلة راغب وبعد مثانية وعرشين عاما علمت كندا انها 

مريضة بالرسطان وعىل وشك املوت واخربتني بالحقيقة، يف 

املتوفاة ومل  علييك عن طريق طفلتي  تعرفت  االوقات  تلك 

اصدق كيف جمعنا القدر الذي جعلني اتعرف الييك بسهولة، 

والذي مل يكن اال وحمة تحت ابطك اخربيت نور عنها وهكذا 

اجتمعنا. مل اعلم كيف ساوصل لك الحقيقة واخرتت الطبيب 

لقلبك وسيجد طريقة  ايضا مقرب  انه  الذي علمت  النفيس 

يخربك بها دون ان يؤذييك”

تصدق  وال  صدمة  يف  وهدوء  وصمتت  جملتها  انهت 

ما تسمع وما ترى ومل تتاملك نفسها وسقطت مغشيا عليها 

فحملها عامر وخرج من املنزل مرسعا.

نظرت  بجانبها  منزلها وعامر جالس  عينيها يف  فتحت 

اليه وقالت:“ اين انا ماذا حصل؟”
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الفرتة  يف  نور،  والدة  منزل  يف  وعيك  فقديت  “لقد 

االخرية اهملتي نفسك وصحتك كثريا مام ادى لنزول السكر 

يف الدم ونتج عنه انك فقدت وعيك”

مسدت جفنيها بكفيها وقالت:“االن امامك خياران اما 

ان تقتلني النىس ما عرفته وما عشته او اقتل نفيس”

مسد كفها وقال:“ املوت ليس بحل يا هدوء”

رصخت به:“ ال تناديني هكذا مرة اخرى من فضلك”

“حسنا حسنا لكن ال تغضببي من فضلك”

احرض لها بعض الشوكالته وقال:“ كليها ستساعدك يف 

استعادة صحتك”

تناولت الشوكالته بال اعرتاض ثم عاد اليها وقال:“ اال 

تريدين ان تذهبي لرؤية والدتك”

“ ال ال اريد ابدا”

“ال اقصد حليمة بل مرام”
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يف  رشيكة  االوىل  كلتاهام  رؤية  اريد  ال  “كلتاهام... 

جرمية تلك املمرضة والثانية عقيل ال يستوعب فكرة انها امي 

وال باي شكل من االشكال”

جلس بجانبها وامسك بكفيها وقال:“ لكن مرام ال ذنب 

غيابك  يف  السنوات  تلك  طوال  به  مرت  ما  تعلمني  ال  لها 

ارجوك اذهبي ملقابلتها عىل انك ابنتها”

تدعها  ان  تحاول  وال  ابدا  اريد  ال  ال...  بغضب:“  قالت 

تايت ملقابلتي الين ساكرس قلبها”

“اذا ماذا ستفعلني؟”

ماذا  اعلم  ال  باي يشء حقا  تناقشني  ال  لدي  علم  “ال 

سافعل اشعر انني غرقت يف ظالم ال نهاية له”.

كانت متوترة وغاضبة وتوقفت عن الذهاب للعمل من 

ابدا،  املوضوع  امامها  يذكر  ال  ان  من عامر  وطلبت  جديد 

مل يتوقف االمر عىل التوتر والغضب بل انتقل اىل احالمها 

واصبحت يف كل ليلة تستيقظ صارخة فزعة ليقفز اليها عامر 
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ويضمها اىل صدره ويخفف عنها، حتى تهدأ وتعود لوعيها.

ذات يوم حرض كامل لزيارتهم فجلس معه عامر بعيدا 

عن هدوء وقال:“ ان وضعها يزداد سوءا انها ال تعرف النوم 

وتقيض اليوم باكمله غاضبة متوترة عدا عن الكوابيس التي 

تالحقها ليال”

“اعلم ان االمر ليس سهل عليها، انها يف صدمة قوية 

لكن اال تعتقد ان امي قد تخفف عنها”

“ال من فضلك انها ال تقبل رؤية اي احد”

“انك طبيب نفيس امل تجد لها حال؟”

“ليس بعد مازلت ابحث عن حل”
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ذهب عامر للمستشفى وترك هدوء يف غفوة ثم اتصل بكامل 

وطلب منه البقاء باقرب من املنزل يف حال حصل يشء لها.

علم  ان  وقال:“امي  الحديقة  يف  ووقف  كامل  وصل   

عامر سيقتلني لقد وعدته ان ال اخربيك حتى تخرج هدوء 

من حالتها”

قالت بغضب:“ كيف تريد مني ان اهدأ وابقى بعيدة وانا 

التي عشت عمري  فقيديت  الحياة  قيد  ابنتي عىل  ان  اعلم 

اعذب نفيس عىل فقدانها اراها بني يدي”

دفع باب الحديقة بقوة وظهرت حليمة بشعرها االحمر 
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مرام  من  واقرتبت  وكراهية  غضبا  تفيض  التي  وعيونها 

وقالت:“ لن اسمح لك باخذ ابنتي مني”

نظرت مرام اليها بعيون ال تقل غضبا عن غضب حليمة 

وقالت:“ باي وجه تاتني وتقفني امامي ايتها الوقحة؟”

سمعت هدوء الصوت وخرجت لرتى السيدتان متاقبلتني 

وجها  لوجه والغضب يتطاير من عيون كلتيهام فرصخت :“ما 

الذي تفعلينه هنا؟”

برضبها  وبدات  حليمة  اىل  متجهة  كالوحش  وخرجت 

وابعادها عن املكان وهي ترصخ:“ اتعتقدين انه من املمكن 

ان اسامحك او ان اغفر لك ما فعلته، اتعتقدين انني سانىس 

والخداع...  الكذب  من  عاما  السهولة مثانية وعرشين  بهذه 

اغريب عن وجهي اذهبي من هنا”

يف هذه اللحظات شعر عامر بضيق يف صدره وانقبض 

املقود وقفل  فادار  البيت  ابتعد كثريا عن  يكن قد  قلبه، مل 
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للمنزل، يف حني نظرت هدوء لكامل ومرام وحليمة  عائدا 

الواقفة بعيدا عىل باب الحديقة تنتحب باكية ورصخت:“ ال 

اريد رؤية اي احد”

وخرجت راكضة يتبعها كامل وهو يتوسل اليها ان تتوقف 

ومرام من خلفه تحاول ان تلحق بهام.

الرئييس  لشارع  وانتقلت  الفرعي  الشارع  من  خرجت   

وتوقعها  سيارة  لتصطدمها  الشارع  قطعت  انتباه  اي  وبال 

ارضا.

منتحبة  مرام  العمليات،  غرفة  باب  امام  الثالثة  وقف 

وتخبئ راسها يف صدر كامل وعامر يسري يف املمر كاملجنون 

يفرك كفيه ببعضهام ويحاول ان يتاملك نفسه حتى ال ينفجر 

يف كامل ومرام، وبعد ساعات طوال خرج الطبيب فركض 

اليه عامر وقال:“ طمني يا دكتور ماحالها؟”
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النزيف  عىل  سيطرنا  ولقد  جدا  ناجحة  كانت  “العملية 

ان  يوجد خطورة عىل حياتها وسننتظر اىل  الدماغ وال  يف 

تستيقظ لرنى ان كان هناك ارضار عىل العقل”

تستعيد  حتى  للعناية  ونقلت  ابيض  رسير  عىل  خرجت 

وعيها.

 بعد ثالث ايام فتحت عينيها ونظرت حولها لرتى غرفة 

عليه  بدى  اسمر  ووجه  ابيض  وغطاء  ابيض  بيضاء ورسير 

يا  السالمة  عىل  لله  الحمد  وقال:“  لها  ابتسم  قد  الخوف 

عزيزيت”

نظرت اليه بعينيها الزرقاء وابتسمت له ثم قطبت حاجبيها 

وحركت شفتيها بصعوبة وقالت بصوت متقطع وعيون حائرة: 

“ اين انا؟”

رفعت كفيها امام عينيها وقالت بذات النربة: “ من انا؟”
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منهام  بالقرب  يقف  كان  الذي  الطبيب  اىل  نظر عامر 

وقال: “ما الذي تقوله، ايعقل انها قد فقدت ذاكرتها”

“لقد  قال:  ثم  االسئلة  بعض  وسالها  الطبيب  اقرتب 

تعرضت لصدمة قوية فقدت عىل اثرها جزءا من ذاكرتها، 

وتفاصيل  الطفولة  وذكريات  باالشخاص  املختص  الجزء 

اخرى”

ام  يفرح  هل  يعلم  ومل  الطبيب  اىل  ينظر  عامر  وقف 

يحزن فنظر اليه الطبيب وقال:“ ال تقلق انه فقدان جزيئ 

اذا اعدتها اىل حيث عاشت وتربت ستبدا باستعادة ذاكرتها 

تدريجيا لكن االمر قد يطول رمبا تستعيدها بعد اسبوع او 

شهر االمر متوقف عىل عزمية املريضة وقدرتها عىل التذكر”

خرج االثنان من عندها امسكت مرام بياقة عامر بلطف 

وقالت برجاء:“ ارجوك طمني عن ابنتي ما حالها؟”
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مازال يف صدمة قال بربود:“ لقد فقدت ذاكرتها”

“كيف يعني فقدت ذاكرتها؟”

وذكريات  معهم  عاشت  الذين  االشخاص  كل  “نسيت 

الطفولة اسأليها عن معلومات عامة تعرفها لكن ان سالتها 

عن اي شخص مر يف حياتها عن اي ذكرى من ذكرياتها ال 

تتذكر”

هذا  ابنتي  تريده  ماكانت  هذا  وقالت:“  مرام  ابتسمت 

طبيعي  بشكل  حياتها  تكمل  ان  لتستطيع  الوحيد  الحل  كان 

وساعمل جاهدة عىل ان ال تتذكر اي يشء من املايض”

الجديدة  عائلتها  مع  وانتقلت  املستشفى  هدوء  غادرت 

قرية  يف  واستقروا  املدينة  من  وعامر  راغب  السيد  عائلة 

هادئة متتاز بربيعها البهيج وبيوتها الجميلة.

ويف منزلها الجديد وهي محاطة بارستها شعرت بالغرابة 
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بينهم واخذت تتسائل من هؤالء الذين يحيطون بها فاقرتبت 

مرام منها وقبلت كفيها وقالت:“ انت يف منزلك بني اهلك 

وهذا  مرام  امك  انا  ولكن  تتذكرين  ال  قد  يحبونك،  الذين 

والدك راغب وهذا اخوك كامل واخوك االصغر مازن”

اليهم وكطفل صغري ال  تنظر  اليهم وهدوء  كانت تشري 

جيدا  تعرفهم  وكانها  لهم  ابتسمت  غريب  الي  خوفا  يبدي 

النها  حكاية،  ساسميها  وقالت:“  الجميع  اىل  مرام  فالتفتت 

حكاية كحكايات الخيال”

تحمل  تصوير  الة  يحمل  وعاد  مرسعا  كامل  نهض  ثم 

عىل قوائم وثبتها قبالتهم ثم صاح بالجميع ليقفوا من اجل 

الصورة وحني وقفت حكاية يحيطهام ابواها من كال الجانبني 

بينام وقف اخواها كامل ومازن خلفهام الجل التقاط الصورة 

الجامعية قالت لها امها:“ هل انتي سعيدة؟”
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بكل  “نعم....  واجابت:  كاالطفال  برباءة  ابتسمت حكاية 

تاكيد”

هذا  بعد  يل  اعادك  الذي  لله  “الحمد  امها:  فقالت 

الغياب”

ضحكت لها وقالت:“ امي ”

دمعت عيون مرام وقالت:“ ما اجملها من بني شفتييك”

ابتسم الجميع اللة التصوير والسعادة تغمر العائلة بارسها 

والتي مل تكن حكاية تعرف اي فرد منها اال انها شعرت باالمان 

بينهم وشعرت انها حقا تنتمي اليهم.

نظر كامل اىل عامر الواقف بعيدا ثم انحنى مقرتبا حتى 

صارت شفته بجوار اذن حكاية وهمس: “اال تعرفني هذا الشاب؟”
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فنظرت اىل عامر تتامله ثم تركت مكانها واتجهت اىل حيث 

يقف ووقفت مقابله تحتضن وجهه بني كفيها وطبعت قبلة فوق 

جبينه ثم قالت بصوت ثابت: “ انا ال اعرفك ولكنني اعرف انني 

احبك”



 *
اصيب الروايئ الكولومبي غابريال غارسيا ماركيز باـالزهامير 

يف كربه وعندما زاره صديقه نظر اليه وقال: 

“انا ال اعرفك لكنني اعرف انني احبك”



انتهت




