
قدري �أنت



دار النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:    دار الرسم بالكلمات للنشر والتوزيع

عنوان الكتــــــــــــاب:                    قدري أنت

الكاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب:                   عمرو النجار

  تاريخ الطبــــــــــــــــــــــــــــــــع:                      2017

 تصحيح لغـــــــــــــوي:                  رشا خليفة

 تنسيق داخلــــــــــــــي:                  سمر محمد

 تصميم الغـــالف:                   محمد�حواس

إشراف عـــــــــــــــــــــــــــــــام:                محمد املصري

جميع حقوق امللكية الأدبية والفنية حمفوظة للنا�شر

النجار؛ عمرو
 قــدري أنــت: روايــة/ عمــرو النجــار. - القاهــرة: دار الرســم بالكلمــات للنشــر والتوزيــع /

2017 القاهــرة: 
112ص؛ 14×20

تدمك: 978-977-6502-65-9
رقم اإليداع: 2017/19074

    elrasm.blkalemaat   

elrsmblklemat@yahoo.com            

01061419555



قدري �أنت
عمرو �لنجار

رواية





    

أحدهم،  فراق  هو  يؤملك  ما  أكثر  ) ليس 

للرجوع، جماًل  هناك  يكون  ل  أن  بل 

يراودك  عندما  األمر  فهذا 

واآلخر ( احلني  بني  يقتلك  كاٍف أن 
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التي  املطر  قطرات  ورغم  البارد،  فرباير  منتصف  يف  كان  زفافه  يوم  أن  رغم 

تتساقط فوق جبينه اآلن، إال إنه حيرتق من الداخل، نظر حوله بعينني خاليتني من 

احلياة، يرتقب نظرات تزيده آالًما فوق آالمه، مل يكن يدرى هل يفرح، أم يستمر 

يف أحزانه التي تقتله ؟!

يزداد الوجع يف قلبه تدرجيًيا، كلّام تقلّص الوقت لديه، عيناه تائهتان، كم يتمىن 

نحو  بجسده  مال  لذلك،  جمال  ال  لكن  داخله،  املكتومة  برصخاته  العامل  ميأل  أن 

أحدهم قائًل :-  

- أمحد إديىن موبايىل معلش عايز أشوف حاجة .

ظهرت علمات الدهشة عىل وجهه، ولكنه قطعها بسخرية ضاحًكا :-

- موبايل ! وهو فيه عريس يوم فرحه يا ابىن ميىش مبوبايله، عايز تكلم مني يا 

ياض أنت ؟

التفت عمر حوله خوًفا من أن يلحظه أحد من املوجودين، وعندما اطمنئ أنّه مل 

ينتبه احدهم للصوت، اقرتب منه وأكمل هامًسا :-

- هاته وبطل غلسة، وما تعليش صوتك علشان ما حدش يلحظ .

زفر أمحد يف ضيٍق، وأعطاه اهلاتف، ولكن مل ترتكه نظراته التي تراقب عمر، 

كيف لعريس يوم زفافه أن يترصف مثل هذه الترصفات، مل يتفوه بأي كلمة، فأدار 

وجهه إىل موضع قدميه حمّدثًا نفسه  :-
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) أخىش أن يكون ما أفكر فيه صحيًحا ( .

حترّك عمر خطوتني، واستقر يف أحد األركان، وأمسك بيده التي ترتعش هاتفه 

ثّم كتب: 

 ) سارة أنا عارف أنك شيفاىن أزبل إنسان يف الدنيا، بس أنا مش كده، صدقيني أنا 

عمري ما نسيت أي حاجة أو تفصيلة بينا ، وعىل فكرة أنا اخرتت يوم جوازى يكون 

يف ذكرى اليوم إّل سيبنا فيه بعض،علشان أفضل طول عمري حاسس بالذنب وأنا مع 

حد غريك، سامحيني ( .

ارتعشت يداه أكرث، حاول أن يسيطر عىل نفسه، يتذكر كّل يشٍء كأنّه أمس، 

الذكريات تقتله !

) أوعدين أنك مش هتسيبني ( .

هل  ؟  اللعني  أّيا  هذا  تفعل  كيف  قبل،  من  تسْل  مل  كام  احلارة  دموعه  سالْت 

أصبحت حجًرا ال يشعر، كيف؟

- تاىن يا عمر مش دى كانت قصة وراحت حلاهلا، يا ابين أنت النهاردة عريس !

قاهلا أمحد بعصبية جعلت عمر يستفيق من رشوده للحظات كمن سكب فوق 

رأسه مياه باردة ىف هذا الطقس املتجمد، ظهرت علمات الشفقة عىل وجه امحد فقال 

ىف عطف:  

قد  حيبك  حد  هتلقى  مش  صدقىن  خاطري،  عشان  عمر  يا  فات  الىل  انىس   -

من  وبعدين  علشانك،  حاجة  أى  تعمل  ومستعدة  ابىن،  يا  فيك  بتموت  دى  “سام”، 

اآلخر يا عمر، اليل بيحب حد عمره ما يسيبه .

ابتسم عمر يف سخرية، ونظر له حمّدثًا نفسه :-

) أنت ال تفهم شيًئا ! ( 
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) كيف للظروف أن تكون بهذه القسوة، أريد أن أعرف َمْن األحمق الذي قال بأّن 

الحياة ال تتوقف عىل مغادرة أحدهم وتستمر ؟! لقد وقفت بالفعل ! (

ظّل شارًدا ىف التفكري، حتى قاطعه أحد أصدقائه قائًل :-

- إيه يا عريسنا أنت هتسيب العروسة ختلل يف الكوافري وال إيه ، ياال نجيبها 

علشان ما نتأخرش عىل القاعة.

ابتسم عمر وذهب معهم حتى وصل إىل باب السيارة، هم يضحكون ويداعبونه، 

وهو يف عامل آخر، أهنا الذكريات تقتله .

مل تظهر االبتسامة الصادقة عىل وجهه إال عندما أسند رأسه للوراء وتذكر كل 

يشء، 

)هنا فقط يجد السعادة الحقيقة، مع ذكراها ( .

UUU
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“متسك قطعة من احلجر بني أصابعك، ترفعها ثّم تلقيها يف مياه دافقة، قد ال يكون 

الذي سقط فيه احلجر،  املاء  إذ ستتشكل موجية عىل سطح  السهل رؤية ذلك،  من 

ويتناثر رذاذ املاء، ولكن ماء النهر املتدفق يكبحها، هذا كل ما يف األمر، ارم حجًرا 

يف بحرية، ولن يكون تأثريه مرئًيا فقط، بل سيدوم فرتة أطول بكثري، إذ سيعكر احلجر 

صفوة املياه الراكدة، وسيشكل دائرة يف البقعة التي سقط فيها وبلمح البرص، ستتسع 

أحدثت  التي  املوجيات  تتوسع  ما  ورسعان  دائرة،  أثر  دائرة  وتشكل  الدائرة،  تلك 

صوت سقوط احلجر حتى تظهر عىل سطح املاء، الذي يشبه املرأة، ولن تتوقف هذه 

فان  النهر،  يف  حجًرا  ألقيت  إذا  الشاطئ،  الدوائر  تبلغ  عندما  إال  وتتلىش،  الدائرة 

النهر سيعتربه جمرد حركة أخرى من الفوىض يف جمراه الصاخب املضطرب، ال يشء 

غري عادى، ال يشء ال ميكن السيطرة عليه، أما إذا سقط احلجر يف بحرية، فلن تعود 

البحرية ذاهتا مرة أخرى”.

                                                 

                                                                                               إليف شافاق

                                                                                    قواعد العشق األربعون

هكذا كانت حياة عمر، كالبحرية ....           

       

UUU
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12 ديسمرب 2015

نظر   ، صباًحا  والربع  الواحدة  فوجدها  احلائط   ساعة  عىل  نظرة  عمر  ألقى 

للتذكرة التي بحوزته نظرة حزن، فكر قليل ثم اختذ القرار أن يعطيها ألحدهم

ثم فتح الـ FACEBOOK  اخلاص به، و كتب بخانة البحث

 ) إيفنت حفلة هشام الجخ (

وكتب دون تردد :- 

- السلم عليكم يا شباب،أنا معايا تذكرة حفلة هشام اجلخ، ولظروف ما عندى 

دائرة  تلونت  وقد  إال  ثانيتان  متر  مل  يكلمىن،  عايزها  حد  فلو  أحرضها  هقدر  مش 

فقط،  وبه كلمتان   )BROKEN HEART( تعليق من  باللون األمحر،  اإلشعارات 

) أيوة أنا ( .

له رسالة، كان  ( قد أرسل   BROKEN HEART( أن قليلة وجد  بثواٍن  بعدها 

يغالبه النوم، لكنه عىل أية حال فتحها ..

- السلم عليكم أستاذ عمر  .

- وعليكم السلم .

- أنا آسفة عىل اإلزعاج، بس هو حرضتك كنت كاتب عىل التذكرة حلفلة هشام 

اجلخ، يا ترى هي لسه مع حرضتك وال ؟

- آسفة ! هو حرضتك بنت ؟



14

- أه فيه مشكلة وال حاجة ؟

- ال والله مش قصدي، بس اسم األكاونت مش موضح إذا كان الىل بيكلمين ولد 

وال بنت، عامة أه التذكرة لسه معايا .

- طيب  هاخدها من حرضتك فني وسعرها كام ؟

عىل  ترقد  التي  لوالدته  نظر  األمر؟  هذا  مع  سيتعامل  كيف  قليًل،  ذهنه  رشد 

الرسير املجاور له ، وجد أنه ال يستطيع النوم يف غرفة أخرى، فكيف إذا سيغادر 

املنزل؟!

هنا فقط تذكر كلم الدكتور املرشف عىل حالتها: 

 ) بص يا أستاذ عمر الكام يوم الىل جايني دول، هام اليل هيحددوا حالة والدتك 

هتستقر عىل إيه وخصوًصا بعد العملية، فياريت العناية الكاملة ليها  وما تعرضوهاش 

ألى ضغط نفيس وعصبي (  .

- أستاذ عمر !

قطعت الرسالة األخرية تفكريه، ولكنه هّم بالكتابة مرة أخرى :-

- أيوة مع حرضتك، بىص السعر هيبقى نفس السعر بتاع التذكرة األصىل، لكن 

لظروف  نظًرا  بيتى  من  قريب  مبكان  إال  هتسمح،  مش  معلش  ظروىف  أنا  املكان 

عندى، شارع النبى دانيال قريب منك ؟

- نفس السعر، غريبة ! وعىل فكرة أه املكان مناسب .

- إيه الىل غريب ىف كده ؟

- أصل يعىن أغلب الناس بتبيعها بسعر أعىل من اليل هي شارياه بيه، سوق سودا 

يعىن .
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- ال حرضتك فامهة غلط، أنا لوال الظروف ماكنتش فرطت يف حفلة هلشام اجلخ 

أبًدا، وىف نفس الوقت أنا عارف أن فيه ناس حمتاجة التذكرة قوى، علشان كده يف 

ظرويف دي مصمم أىّن أبيعها حلد حمتاجها زيى كده .

- امممممممم أنا آسفة لو أتدخلت، طيب هاخدها من حرضتك امتى؟

- بعد بكرة الساعة 2 الظهر مناسب معاىك ؟

- أه متام مناسب جًدا، طيب آخر سؤال أنا هعرفك إزاى ؟

- أنا هغري صورة الربوفايل دلوقتى وأحط صورىت .

- متشكرة جًدا .

UUU
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14 ديسمرب 2015

2:10 ظهًرا

تشعر بأّن املارة  ينظرون إليها، دون أن تدرى ما السبب ؟ 

يبدو أّن انتظارها يف الشارع لن جُيدي نفًعا، الوقت يتأخر، وهذا الرجل الغامضة 

جتهل  والتي  حوهلا  الرجال  نظرات  قليل  ،تضايقها  األساس  من  يأيت  ال  قد  أحواله 

من  قدًرا  متتلك  كانت  السبب،  هم  الساحرتني  عينيها  بأن  تدرى  تكن  مل  أسباهبا، 

اجلامل كفيل بأن يفنت أي رجل.

توترت وبدأت تنظر لساعتها اليدوية، متر الدقائق ومل يأْت عمر .

الشخصية  صورته  جتد  مل  بينهم،  املحادثة  نافذة  فتحت  ثم  هاتفها  أخرجت 

هنائًيا،   )  facebook( عىل  حسابه  أغلق  قد  فوجدته  أكرث،  النظر  دققت  موجودة، 

بدأت تشعر بأنه لن يأيْت .

أن  لبثت  ما  الرحيل،  فقررت  يأيت  لن  بأنه  تأكدت  أخرى،  قليلة  دقائق  مضْت 

وضعت هاتفها يف حقيبتها وبدأت بالرحيل، حتى وجدت شاًبا يسري نحوها يرتدى 

قبعة سوداء، تغطى شعره الناعم ذو اللون البين، ذقن كبرية نسبًيا تضيف له وسامة يف 

وجهه،متوسط الطول، يدنو منها، وال تدرى إذا ما كان هو عمر أم ال! 

حتى اقرتب متاًما منها، فتأكدت بأنّه هو صاحب التذكرة التي حدثته، مل يكن 

عمر نامئًا بالقدر الكايف، بل أنّه مل يستطع حينها التمييز هل هي أم ال، أمتار قليلة 

كانت بينهم كافية بأن تبتسم له ابتسامة خفيفة، تعىن بأهّنا ما يبحث عنها . 
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- حرضتك صاحبة أكاونت BROKEN HEART صح ؟

قاهلا عمر ىف تردد فأجابته الفتاة

- آه أنا 

- أنا آسف عىل التأخري، بس أنا فعًل ظرويف صعبة شوية، وأكيد باين عىّل يعىن. 

قاهلا عمر ناظًرا يف األرض، ثم نظر لعينيها مبارشة وأكمل :-

- عامة اتفضىل التذكرة أهيه، وبتمنالك حفلة سعيدة .

شعرت عىل غري عادهتا بأن شيًئا غريًبا حيدث هلا، للحظاٍت مل  تستطع الرد، رست 

قشعريرة يف جسدها، ثم استجمعت قواها ونطقْت :- 

- ال وال يمك أنا اليل آسفة لو عطلتك، أتفضل الفلوس .

نظر هلا يف تردد، وأكمل :-

- بس هو أنا ممكن أطلب منك طلب يا ؟؟ هو اسم حرضتك إيه األول بس؟

ابتسمت كاألطفال حني تداعبهم، وردت :-

- سارة، اسمي سارة .

مل يدر ماذا حيدث له، هو ال حيب النظر كثرًيا يف أعني الناس، بل أنه غري قادر 

عىل النظر أكرث من ثلث ثواٍن يف عني من حيدثه، ولكن عينيها غري .

ظّل ينظر هلا ، ثّم أكمل يف جدية :-

- بىص أنا والديت هتعمل عملية كبرية قوى،كامن أربع أيام واحلفلة كامن ست 

أيام، فأنا يعىن من غري ما تفهميىن غلط ، كنت بطلب لو والديت عملية العملية وقامت 

بالسلمة  أىن أسرتد التذكرة منك، ألنك مش عارفة أنا بحب الشعر وهشام اجلخ قد 

إيه، ولو ال قدر الله حصل حاجة فأحرضي احلفلة أنِت . 
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صمت قليًل لشعوره باإلحراج، ثم أكمل حديثه قائًل :-

لوال  فعًل  أنا  بس  غلط،  وتفهميىن  استغليل،  تشوفيىن  ممكن  أنك  عارف  أنا   -

الظروف مكنتش فرطت فيها .

فردت باسمة كعادهتا :-

قامت  ولو  بجد،  مامتك  عىل  سلمة  ألف  و  غلط،  فامهاك  مش  صدقين  ال   -

بالسلمة إن شاء الله تقدر تكلمين تاخدها تاىن .

شكرها عىل موقفها معه، ثم مىض كل منهم ىف طريقه  .            

UUU
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19 ديسمرب 2015

2:00 صباًحا

نظرت يف ساعتها، الوقت املعتاد التي تتحدث فيه لصديقتها مي، أمسكت هاتفها 

وأرسلت :-

- مي أنتي صاحية وال منتي .

مرْت ثواٍن قليلة حتى رّدت “مي” :-

- نقول مربوك بقى وخلص، هتحرضى احلفلة معايا بكرة، أهو مكلمكيش حلد 

دلوقتى، يعىن حلل عليِك التذكرة .

- بىص أنا شايفاه لسه قافل األكونت بتاعه، أنا كده بدأت أقلق .

أنا  إيه،  فيه  وفهميىن  كده،  بقى  استىن  ال   ! تقلقى  ههههههههههههههههههههه   -

ابتديت اتوغوش عليِك .

صمتْت قليًل، ال تدرى إذا ما كان هذا القلق طبيعًيا أم ال، لكنها تدرك جيًدا، بأّن 

مى تفهمها أكرث من نفسها، فأكملت كاتبة :-

- يا بنتى ما هبزرش أنِت أصلك ما شوفتهوش وهو بيديىن التذكرة كانت عينه 

عاملة إزاى، وحرصه أىّن أقابله ىف املكان ده  بيدل أن فعًل والدته تعبانة جًدا. 

إحنا ما لنا يا بنتى، هو جمرد سلمك التذكرة وأنِت اشرتيتيها، يبقى لو  - طيب و

فتحتى كلم بره املوضوع ده هيفهمك غلط، وأنِت مش ناقصة، فامهاىن؟
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ظهرت عىل وجهها احلرية أكرث، مل تشعر هبذا من قبل، قلبها يريد السؤال وعقلها 

يرفض، الواقع والعادات والتقاليد لن تسمح بذلك :-

- يا بنتى أنِت فني ؟

قطعت هذه الرسالة تفكريها فأكملت :-

- بس كده مش قلة ذوق أىن حتى ما سألش عىل والدته، أنا بجد حمتارة.

- سارة مالك !  أنا شايفة أن ده الطبيعى، وبعدين أصًل هو قافل األكونت يعىن 

مفيش أى وسيلة اتصال بينكم .

هناك الكثري لك يقال، ولكّنها تصمت، ألول مرة تشعر بأهنا مهام حاولت هذه 

املرة فقط، أن تصف ما بداخلها فلن تفهمها صديقتها .

اكتفْت بالصمت اللعني، وأبدلت موضوع احلديث :-

- بكرة معادنا يف احلفلة بقى يا “مي” متتأخريش أنا خلص جاية. 

أهنْت حديثها، ولكن مل ينتْه بعد !

هناك الكثري ليقال قبل النوم، فقط عندما تصطدم رأسك بالوسادة،العامل األكرث 

قسوة، تربط فيه بني ماضيك ومستقبلك الذي تراه معدوم امللمح .

العامل أن يسيطر عىّل جمدًدا، فقط  أنا خائفة ولكن لن أضعف، لن أسمح هبذا 

أضعف  لن  االنتصار،  وجهها علمات  وارتسمت عىل  قوية،  بأهنا  شعرت  للحظاٍت 

جمدًدا !

UUU
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21 نوفمرب 2013 

رّن هاتفه فنظر له وصاح مبتساًم :-

إيه الدوشة الىل جنبك دى ؟ - إيه يا عم أمحد أنت فني و

)happy birth day to you… happy birth day to you (

حاول أمحد الرّد لكن دون جدوى ..

)happy birth day to you… happy birth day to you (

ابتعد قليًل عن مصدر الصوت، ثّم أكمل بصوٍت عاٍل : -

- ها سامعىن كده يا عمر ؟

- أيوة سامعك فيه إيه، أنت فني ؟

- أنا يف عيد ميلد سام يا ابىن، أنت إزاي نسيت امليعاد ده ؟

- أيوة يعىن فيها إيه . 

قاهلا عمر بل مباالة ثم أكمل :- 

- أنت عارفىن أىن مش بحب الدوشة والزيطة، وكامن انت ناىس إن عندنا امتحان 

بكرة وما ذاكرتش حاجة، فبلش أجى هيبقى دمى تقيل .

نظر أمحد حوله، ىك يتأكد بأنه ال أحد يراه، ثم أكمل بصوٍت منخفض :-
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- يا ابىن والله من ساعة ما جينا عيد امليلد، وسام ما بتسألش إال عليك. وان كان 

عىل االمتحان فانت عارف احنا بتوع اللحظات االخرية، هنظبط املادة ىف ساعتني، 

تعاىل بقى ما تبقاش رخم

صمت عمر قليًل، ثم أكمل :

- خلص أنا جاى، بس أوعى تسيبىن لوحدى أنت فاهم .

UUU

ىف  زملءه  استقبله  وهناك  للمكان،  عمر  يصل  بأن  كافية  كانت  دقائق  عرش 

اجلامعة بكل فرح، فقد كان حمبوًبا جًدا، ولكن كان هناك شخص سعادته ال تقارن 

بأحد من بني احلارضين، ابتسمت سام ابتسامة شعر اجلميع حينها، بأّن االحتفال بدأ 

لتوه فقط عندما أىت ) عمر ( .

- أهو الكئيب وصل أهو  .

قاهلا أمحد ضاحًكا، فأنفجر من حوله كل احلارضين من الضحك،هو ال حيب 

املناسبات وال يعرف ماذا يقول فيها، بل أنه ال حيب املجاملت، وتلك اجلمل املعتادة 

يكرهها بشدة .

وقعت عيناه عىل اهلدايا الكثرية التي بالغرفة، فتذكر بأنه حتى مل يشرْت هلا هدية 

مثل اآلخرين، شعر باحلرج ونظر لسام وقال :-

- كل سنة وأنِت طيبة، أنا آسف لو ....

قاطعته مبتسمة :

- وال يمك،أنا عارفة انك مش بتحب الدْوشة واحلفلت، بس كفاية عندى أنك 

جيت .

امحر وجهها من اخلجل، فأكملت يف ارتباك :
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- وبعدين لو ما كنتش هتيجى، أمال مني الىل هيغنيىل يف عيد ميلدي بقى، صاح 

اجلميع عىل هذا الطلب باملوافقة، فقد كان صوته ساحًرا، شعر باخلجل جمدًدا، ولكن 

لن يستطع أن يرفض هذا الطلب، عىل األقل فهذه هديته هلا ، نظراهتا ال تتوقف عن 

مراقبته، حتى  ىف أبسط ترصفاته، إىل متى ستتجاهل !

UUU

  ) كلموىن تاىن عنك

 فكروىن، فكروىن

 صحو نار الشوق يف قلبى  وىف عيوىن (

تعشق سارة هذه األغنية، فقد اعتادت أن تسمعها يف هذا الوقت من كل يوم لكن 

هذه املرة غري ! 

أن  عىس  جمدًدا،  املحادثة  نافذة  إىل  نظرت  يتحرك،  بداخلها  وما  يرتاقص  قلبها 

يكون هناك جديًدا.

 ) facebook خفق قلبها بشدة هذه املرة، عندما وجدت أنه قد عاد ليستخدم ) 

 ،) لله  البقاء   ( عبارة  فوقها  التي كانت سوداء  الشخصية  إىل صورته  نظرت  جمدًدا، 

فاتسعت عيناها من اخلوف، يبدو أن ما ختشاه قد حدث، رسحت قليًل  ثم اتصلت 

مبي، وقالت يف فزع :-

البقاء  - مش قولتلك فيه حاجة عنده، أهو حاطط صورة سودا مكتوبة عليها 

الله.

ساد الصمت يف املكاملة، حتى قطعته سارة بعصبية :-

- يا بنتي ردى عىّل، أنا حمتارة مش عارفة أعمل إيه .

حاولت “مي” أن تستفيق من النوم وجتمع كلامهتا، فقالت بصوٍت هادئ:- 
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- يا بنتى اهدي بس يعىن أنتى يف أيدك إيه تعمليه !؟

-  مش عارفة، بس عىل األقل كنت أكلمه وأعزيه،لو فعًل حصل حاجة عنده 

ال قدر الله.

صمتت “مي” قليًل،  ثم أكملت قائلة :-

- لو عايزة نصيحتى بلش تكلميه، أنِت فعًل مش ناقصة حد يفهمك غلط.

عاجزة عن التعبري عام يدور بداخلها، أغلقت املكاملة وهى مل تقرر ماذا ستفعل  

.

مل متْر ثوان قليلة حتى فتحت ) messenger  ( جمدًدا، وكتبت ) السلم عليكم (.

مرَّت الدقائق عليها كالساعات، تنظر بني كل دقيقة واألخرى إىل هاتفها، عىس 

أن يكون قد رد، هي حًقا ال تعرف كيف فعلت ذلك !

)وابتدى قلبى يدوبنى باهاته، 

وابتدى الليل يبقى أطول من ساعاته ، 

واسهر اسمع نبض قلبى بيناديلك (

ظهرت رسالة عىل هاتفها، فدّق قلبها حتى شعرت بأنه سينفجر، فتحت الرسالة 

بلهفة كبرية  :-

- وعليكم السلم أستاذة سارة إزيك .

أتطمن عيل  أنا كنت حابة  بس  بزعجك،  لو  أسفة  أنا  لله،  احلمد  أنا كويسة   -

والدتك وخصوًصا أىن شايفة صورة سودا عىل أكونت حرضتك .

-  ال خالص ما فيش إزعاج وال حاجة، والدىت توفت من أسبوع ربنا يرمحها، ما 

استحملتش العملية، متشكر جًدا عىل سؤالك .

-  ال إله إال الله، البقاء لله يا أستاذ عمر، طيب أنا لو مضايقاك ممكن أقفل .
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- ال أكيد مش متضايق منك بالعكس، وأنا مؤمن بقضاء ربنا يعىن ومتأكد أن 

أمي يف مكان  أفضل دلوقتي، أنا بس الىل مستغرب له إن لسه فيه خري يف الدنيا دي، 

إن لسه فيه ناس بتسأل عن ناس ما تعرفهاش، حتى ملجرد يتطمنوا عليهم من غري  و

أي مصلحة، أعذريين بس أنِت حاجة نادرة.

قطعت  فرحتها،  شدة  من  مرات  مخس  الرسالة  قرأت  أهنا  حتى  ابتسمت،    

تفكريها رسالة أخرى منه .

- أوعى تكوىن اتضايقتى من أسلويب، أنا بس متعود عىل الرصاحة .

-  أنا مش متضايقة بالعكس، أنا أصًل كنت خايفة تفهم سؤاىل عليك غلط، بس 

أنا ملا شوفت حرضتك يوم ما إديتىن التذكرة، حسيتك حد حمرتم وخلوق، وبرصاحة 

ده الىل شجعىن أسأل عىل والدة حرضتك الله يرمحها.

- حرضتك حرضتك ! عىل فكرة أنا مش كبري، أنا عندى 24 سنة بس ميكن أنِت 

شوفتيىن ىف ظروف كربتىن شوية .

- أها أنا حسيت برده ، ربنا يقويك عىل الىل أنت فيه .

ساد الصمت قليًل، شعرت بخوف بأن ينتهي احلوار، فكتبت مرسعة :-

- هو أنت بتحب هشام اجلخ للدرجة دى ؟

) ماذا فعلت بسؤال هذا، انا حقا مجنونة (

القت اللوم عىل نفسها بعد أن حاولت فتح طريق جديد للمحادثة بينهم، متنت 

انه لو بامكاهنا مسح هذه الرسالة، ولكن بالطبع لن يفلح ذلك،) بالتاكيد سيتفهم إنين 

أتعمد ذلك،  يا لغباىئ (

أما هو فلم يشعر أبًدا بأهّنا تفتح طريًقا للحوار بينهم، بل أنه هّم بالرد :-
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- الفكرة عندي مش يف هشام اجلخ بس رغم أىن بحبه جًدا، بس أنا بحب الشعر 

لدرجة ما تتخيليهاش، ألين باستخدمه كتري يف كتابايت،  علشان أنا مدرس لغة عربية 

لسه متخرج من سنة، فبزود حصيلتي اللغوية.

التي  العيون  بأن  تثق  هي  كتاباته،  نحو  فضوهلا  وزاد  املفاجأة  من  اندهشت 

رأهتا ختّبئ الكثري، وال يظهر ذلك إال بني السطور، ولكنها متالكت نفسها ومل تظهر 

فضوهلا الذي سيقتلها إال يف كلمتني قد أرسلتهم

- أنت بتكتب ! 

- أه بكتب يف أول رواية ىّل، بقايل سنة ولسه ما خلصتهاش . 

زاد فضوهلا، فردْت جمدًدا يف رسعة :-

- ليه بس !

 ساد الصمت ، رسح بخياله لثواٍن قليلة، ثم أكمل :-

- زهقت من العامل االفرتايض اليل أنا بتخيله وعايش فيه  .    

- مش فامهة !

أنا  ) كم  الطريقة،  أموره هبذه  تتدخل يف  أن  بإحراٍج شديد، كيف هلا  شعرت 

غبية.(

أكملت كاتبة :-

- أنا آسفة لو بتدخل يف أمورك، بس أنا أتضايقت علشانك صدقين .

شعر أنه قد أحرجها، هو فقط ال يعرف أن جيمل الكلم، كل ما حيسه ويشعر 

به يكتبه، لعّل هذا هو سبب أن ال يكمل كتاباته، ولكن كان بداخله فضول كبري 
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نحوها،  منذ أن رآها وهو يريد أن يسبح يف عينيها، اللتان هبام أرسار أثارت فضوله، 

فكتب جمدًدا :- 

- أنا الىل آسف لو ضايقتك أىن مش قادر احك دلوقتى، أعذريىن أعصايب بايظة 

خالصة اليومني دول،  بس أوعدك أىن أحكيلك اكيد ملا حتني الفرصة مبا أننا خلص 

بقينا أصحاب، صح وال إيه ؟

قرأت رسالته بسعادة ،  لعلّها وجدت جرًسا إىل قلبه، أهنا الصداقة  .

- أكيد طبًعا رشف لّيا أننا نبقى أصدقاء، ومبا أىن كاتبة صحفية فأكيد هستفاد 

منك كتري جًدا، هستغلك يعىن .

مل يندهش لكوهنا كاتبة صحفية، فل يتم بحفلت الشعر والكتابة، إال من هم 

عاشقون وممارسون للفن بصفة عامة .

- سلطة رابعة يعىن .

ابتسمت سارة حني رأت الرسالة، فأكملت :-

- بالظبط كده خىل بالك عىل نفسك بقى ههههههههههه .

مل يشعرا بالوقت فقد مرت ساعات ليست بالقليلة، حتى صباح اليوم التايل عىل 

غري عادته يتكلم عىل )Facebook ( لساعات ! هو يكرهه بشدة، يشعر بأن مجيع 

وسائل التكنولوجيا لعنة أصابت علقاتنا االجتامعية .

ولكن هذه املرة غري !

ماذا حيدث لك ! هل هذا طبيعي ؟

رّن هاتفه فاتسعت عيناه من الدهشة، كيف ىل أن أفعل كل هذا، كيف يل أن 

أنىس وأغفل عن هذا األمر ؟

UUU
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بعد أن انتهى من أغنيته، صفق زملؤه بحرارة، فأبتسم هلم عمر مستأذنًا أن يرد 

عىل هاتفه ، اختفى عن أعينهم تدرجيًيا، وهى تراقبه بشغٍف وهلفة، سام كانت تشعر 

سنوات  ثلث  نفسه  من  أكرث  تعرفه  كانت  الضوضاء،  عن  قليًل  ليبتعد  حجة  بأهنا 

كانت كافية، بأن تدرك وتتأكد من مشاعرها ناحيته، أهنا ال حتبه فقط بل تعشقه، 

هي  القلق،  بعض  يصحبها  ابتسامات  معهم  متبادلة  احلضور،  وسط  قليًل  انشغلت 

ليست عىل ما يرام، تشعر بأنه ينقصها يشء، حركت عينيها مييًنا ويساًرا بحثا عنه ، 

حتى وجدته يف هناية الرشفة شارًدا يستند عىل سور حديدي، استأذنت من احلضور، 

وذهبت يف خطواٍت مرسعة  خلفه، ال تبايل أن يلحظها أحد .

- عمر.

شدة  من  املبتسم  الرقيق  وجهها  مع  جًدا  يتناسب  رقيق،  بصوٍت  سام  قالتها  

السعادة، كانت ترتدي فستانا ازرقا قد أضاف هلا مجاال وأناقة،  استدار هلا عمر يف 

اهتامم، فأكملت :-

- إيه مالك رسحان يف إيه ؟ وواقف هنا لوحدك ليه ؟

هذه  يف  الزمن  يقف  بأن  تتمىن  يرقص،  قلبها  جعلت  ابتسامة  هلا  عمر  ابتسم 

اللحظة.

- ال أبًدا ما فيش .

قاهلا عمر ثم أدار وجهه إىل ناحية البحر، وأكمل :-

- بس عجبىن قوى منظر البحر بالليل، مش عارف ليه ما بحبش أشوفه بالنهار، 

ميكن علشان بحسه كئيب زيى .

وّجه رأسه إليها جمدًدا، وأكمل :-

- أال قوليىل صحيح هو أنا كئيب ؟ أصل أنا بحس كتري قوى اإلحساس ده.
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ابتسمت وأدارت وجهها هي األخرى ناحية البحر، واستندت عىل السور متاًما 

كام يفعل، وأكملت قائلة :-

- بتحس كتري ! ال أنت الزم تكون متأكد من ده عىل فكرة  .

ضحك  دون أن ينظر هلا، فأكملت جمدًدا :- 

- سمعت حاجة كده زمان بابا قاهلا ىل وأنا صغرية، أن الىل بيبص للبحر بالليل 

بيزود اللون األسود عليه كآبة وحزن، يعىن لو أنت خمنوق وزعلن، ما جتيش تتمىش 

عىل البحر بالليل، علشان هتتخنق أكرت، لكن برصاحة أول مرة أحس أن الكلم ده 

مش صح، بدليل أن أنا فرحانة قوى دلوقتى .

فهم ما ترمى إليه جيًدا، ولكنه اصطنع التجاهل متسائًل :- 

- هو صحيح باباِك هريجع إمتى من السفر  ؟

- ما أعرفش ! بس كل الىل بيقوهلوىل أنه حاجزىل وظيفتى بعد ما أخلص السنة 

الىل فاضلة يف الكلية املنيلة بتاعتنا، وأنه هيبعتىل أسافر اقعد معاه عىل طول.

ثم نظرت إليه باهتامم كمن تذكر شيًئا :-

- أه صح، أنت ناوى تعمل إيه بعد ما نتخرج؟

- أكيد هدور عىل شغل .

- طيب بص بابا ليه علقات كتري هنا يف مرص، هكلمه وأنا واثقة أنه حيساعدك 

تلقى وظيفتك يف أى مدرسة حكومى كويسة، ما أنت عارف بلدنا ما بتمشيش إال 

بالكوسة والوسايط .

ابتسم عمر هلا معرًبا عن شكره، ولكن لفت أنظاره شابان قادمان إليهام حيملن 

عدة أطباق :-

- عمر، عمر، احلق وليد عايز ياكل الطبق بتاعك .
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قاهلا أمحد ذلك الشاب السمني، الذي تظهر عىل وجهه علمات الطيبة والبشاشة، 

ثم أكمل جمدًدا :- 

- خد بقى الطبقني دول واحد كرمية والتانية شوكوالته، أختار أنت منهم .

أرسع وليد ميسك باألطباق وجيذهبا نحوه، مل تكن لدى أمحد إال تلقائية يف رد 

فعله فأخذ جيذهبا هو اآلخر نحوه، ظّل هكذا جيذب كل منهام األطباق نحوه، حتى 

وقعت األطباق عىل األرض .

هنا نظر سام وعمر لبعضيهام يف دهشة، ثم نظرا ألمحد الذي انفجر يف الضحك 

بكل عفوية، حتى سقط عىل األرض وانفجر كل من حوله أيًضا من الضحك .

عنه  يغفل  ال  الذي  أبوه  بأنه  دامئًا،  يشعر  الذي  الصدوق  صديقه  حًقا،  حيبه  أنه 

لثانية .

نظراهتا ال تتوقف عن مراقبته حتى يف أبسط ترصفاته، إىل متى ستتجاهل!
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نظر إىل هاتفه مندهًشا، كيف مل يلحْظ مرور الوقت، وكيف له أن ينىس موعد 

سفر سام، مل تتبْق إال ساعتان فقط عىل ميعاد الطائرة، فهّم بالرّد مرسًعا:-

- حبيبى عامل إيه وحشتىن .

إال  فلم جيد  بالذنب،  يشعر  بداخل عمر، هو حًقا  ما  بلهفة، مزقت  قالتها سام 

الصمت فقاطعت هى صمته، وأكملت :-

- إيه مش عايز ترد علىاّ ليه ؟ شكلك زعلن مىن، كل ده علشان أتأخرت عليك 

شوية وما كلمتكش، والله غصب عىن كنت بجهز الشنط .

- ال يا سام مش زعلن منك أكيد، أنا كنت لسه هكلمك عىل فكرة .
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قاهلا ثم انتفض من جلسته، وأكمل جمدًدا :-

- أنِت خلص برده مسافرة  !

- يا حبيبى أعمل إيه بس، بابا مصمم أىن أسافر وأشتغل جنبه هناك، بقاله أكرت 

إرجع، وغالبا هيبقى  من سنة أهو بيزن عىّل، وبعدين كلها شهرين وهاخد إجازة و

معايا بابا، يعىن تقدر تفاحته يف موضوعنا إن شاء الله.

 صمت لثوان قليلة ثم أكمل :- 

- طيب مش هقدر حتى أشوفك وأسلم علييك قبل ما تسافري ؟

بأن  تشعر  كاألطفال،  البكاء  يف  انفتحت  ولكنها  تتامسك،  أن  حاولت  ترد،  مل 

العامل يضيق هبا، هي ال تريد شيًئا غريه، سنة كاملة منذ أن ارتبطا جعلتها تشعر بأهنا 

امتلكت الدنيا وما فيها، استجمعت ما تبقى منها، وأكملت بصوٍت ضعيف:- 

-  والله أكرت حاجة قهراىن أىن مش قادرة أشوفك قبل ما أسافر، خاىل معايا هنا 

ولألسف مش هيسيبىن لغاية ما أركب الطيارة.

نسبية من عذاب  براحة  إىل األعىل، شعر  ثم نظر   جلس جمدًدا عىل األريكة، 

الضمري، فقاطعته جمدًدا :- 

- بس صدقين طول ما أنا هناك، هحاول أبقى عىل اتصال معاك عىل طول، ولو ما 

عرفتش هناك ما تزعلش مىن، ألىن ما أقدرش أعيش من غريك، أنت أكيد حاسس بيا .

- أكيد حاسس بييك، أوعديىن أنك تاخدي بالك من نفسك .

- أكيد حارض وأنت كامن، ال إله إال الله .

- حممد رسول الله .

UUU
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شعر بضيٍق بعد أن أهنى املكاملة، ال يدرى ماذا يفعل يف إحساسه املتناقض، بعد 

الظهور املفاجئ هلذه الفتاة يف حياته، نظر إىل الساعة املوجودة عىل احلائط فوجدها 

الرابعة صباًحا، أمسك هاتفه جمدًدا يف رسعة، ثم اتصل بصديقه الذي كان متأكًدا 

هذه  كرر  أحد،  يرد  ال  اإلطلق  عىل  يباىل  ال  يباىل،  ال  ولكنه  النوم،  يف  غارق  بأنه 

املحاولة عرشات املرات حتى رّد صاحبه :-

-  أيوه، أيوه، عمر ! فيه حاجة وال إيه ؟

قاهلا أمحد بصوت بالكاد استطاع عمر أن يفهمه :-

عند  بتاعنا  املكان  يف  هستناك  وقابلىن  البس  دلوقتى،  أشوفك  عايز  أنا  أمحد   -

كامب شيزار، هنض أمحد من نومه حماواًل استيعاب املوقف،نظر للساعة ثم أكمل: 

- دلوقتى يا عمر ! ده إحنا الفجر يا ابين، مالك فيه إيه ؟

الباب خلفه، وأكمل  مل يبال عمر مبا يقوله أمحد، أهنى ارتداء حذائه ثم أغلق 

بعصبية :-

- بقولك هستناك ، سلم .
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جلس عىل مكانه املفضل، وأعطى ظهره للامرة والسيارات التي كانت قليلة يف 

للغاية،  ثياًبا خفيفة  أنه يرتدى  يباْل بالصقيع، بل مل يلحْظ  هذا الوقت املتأخر، مل 

مرت دقائق حتى نظر إىل جانبه، ذلك الشاب السمني قادم من بعيد، نظر أمامه جمدًدا 

بنظراٍت خالية من أي تفكري :-

- فيه إيه يا عمر، جبتىن عىل مىل وىش ليه ؟ قلقتىن عليك، اتكلم  .
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إليه  وأشار  يتكلم،  أن  دون  عمر  له  فنظر  القلق،  يصحبه  بصوٍت  أمحد  قاهلا 

باجللوس،جلس الفتى السمني بصعوبة بعد أن قفز عىل السور، ثم أكمل جمدًدا:-

- مالك يا صاحبي ؟ موضوع وفاة والدتك هو الىل مأثر عليك صح ؟

الصمت  إليه، ساد  ينظر  أن  بل تسمرت ملحمه دون  بأي كلمة،  يتفوه عمر  مل 

لثوان قليلة، فنظر ألمحد وقال بحزن :-

- أنا مش قادر أكدب أكرت من كده، أنا هسيب سام .

تبدلت ملمح أمحد، مل يكن يتوقع بأن هذا سيحدث يوًما ما، لكنه عاد جمدًدا 

ليسأله :-

- تسيبها إزاى يعىن ؟ يا ابىن دى بتموت فيك، إيه الىل حصل بس ؟

- النهاردة اتاكدت اىن مش حاسس حاجة ناحيتها، بقاىل سنة بدى لنفىس فرصة، 

أىن أفتح قلبى ليها لكىن مش قادر أحبها فعًل ، وىف نفس الوقت أنا ....

قاطعه أمحد مستنكًرا :- 

- طيب أنت نسيت هي عملت معاك إيه؟ أنا طول عمري بسمع وبشوف قصص 

يف األفلم وغريه، لكن صدقين أنا عمري ما لقيت حد بيحب قوى كده، زى ما سام 

بتحبك.

 كانت كلامته كخنجٍر مسنون يقطع ىف جسده  فنظر إىل األرض وأكمل :- 

- أنا عارف أهنا بتحبين من أول سنة يف الكلية، وعارف كامن أهنا ساعدتىن كتري 

أالقى وظيفتي بعد ما أخترجت، وعارف أهنا وقفت جنبى كتري قوى وخصوًصا ملا 

والديت أتوفت، لكن هو أنا فني من كل ده ! 

نظر لصديقه الذي ظهرت عىل وجهه علمات الشفقة، وأكمل جمدًدا :
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- هو أنا ماليش حق أىن أحب، ارتبطت بيها بعد التخرج عىل طول، وقلت أصرب 

ميكن أقدر أحس حاجة ناحيتها، نظر أمامه جمدًدا ثم أكمل ىف سخرية :

وحشتيىن،  بحبك،  الكلم،  نفس  بقول  يوم  وكل  علينا  عدت  كاملة  سنة   -

ماأقدرش أعيش من غريك.

 تدفقت دموعه لكنه مل يباْل بكبحها أمام صديق عمره، فأكمل :

حاجة  أى  حاسس  مش  لكىن  معاها،  لساىن  يف  عادة  بقى  ده  الكلم  أمحد  يا   -

ناحيتها، وأكرب دليل عىل كده أىن كل شوية بقول الكلم ده، أنا لو بحبها مش هقدر 

أقول الكلم ده كل ثانية، ويف نفس الوقت لو ماقولتهوش هجرحها وأحسسها أىن 

مش مهتم بيها، لكن أنا حاسس بالذنب، ومش هقدر أكمل كدب أكرت من كده .

- طيب ووعدك ليها باجلواز ؟

- أنا ملا أقوهلا إن مافيش نصيب دلوقتى، أحسن ملا حتصل حاجة قدام، الىل منعىن 

النهاردة أقوهلا الكلم ده أهنا مسافرة، خفت حيصلها حاجة .

- أوعى يا عمر تقوهلا حاجة، سيبها ملا ترجع من السفر، عىل األقل خد الشهرين 

تلتة دول فكر فيهم كويس، وأحكم عىل مشاعرك .

- طيب ولو كلمتىن، أعمل إيه !

- ما تردش أو أقفل موبايلك لغاية ما تفكر كويس  .

صمت عمر صمًتا يعرب عن راحته نوًعا ما، نظر أمحد لنفسه ثم ضحك ساخًرا 

من نفسه :-

- شوفت خليتىن أنزل أقابلك بالرتنج، وبشبشب بصباع، منك لله يا ابن احلاج 

سامي.
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النادر أن جتدها يف  التي من  تلقائية أمحد  ما تروقه  دامئًا  قلبه،  ضحك عمر من 

شخص .

تبدلت ملمح وجه أمحد فجأة، فرفع حاجبيه يف تساؤل وفضول :-

- أاّل قوىل يا عمر، أنت خمبى عىّل حاجة صح ؟

- ليه بتقول كده بس !

- مش عارف، بس التوقيت الىل اخرتته تقول فيه لسام الكلم ده غريب شوية، 

فيه حاجة صح ؟

االرتباك  لكن  معه،  حيدث  ما  خيفى  أن  حاول  فقط،  عينيه  من  كالعادة  فهمه 

والقلق ظهرا عىل وجهه، أستجمع كلامته وقرر أن حيك لصديقه الذي يعرف كل 

يشء عنه، وأكمل قائًل :

- بص يا  أمحد كل احلكاية أن ....

قاطعه هذه املرة رنة هاتف أمحد، نظر برعٍب هلاتفه ثم نظر لعمر،وهتف قائًل:- 

- أبويا صحى الله خيرب بيتك، أنا اتسحبت من وراه علشان ما يشوفنيش، أرد 

وأقوله إيه بس ؟

- خلص روح أنت، وبكرة أنا هكلمه وأفهمه .

- طيب ومش هتكمل كلمك .

حترك عمر خطوتني لألمام، وأشار لصديقه بيده قائًل :-

 - بكرة بكرة  .

ابتعد مبسافة ليست قليلة عن صديقه، أخرج هاتفه ثم فتح نافذة املحادثة بينه 

وبني broken heart، فوقعت عيناه عىل رسالتني بينهم .
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- سلطة رابعة يعىن .

- بالظبط كده خىّل بالك عىل نفسك بقى ههههههههههه .

فضغط عىل مربع الكتابة وكتب جمدًدا .

- معلش النت فصل عندي يا سارة، ها كنا بنقول إيه ؟

بغزارة،  أمطرت فجأة  التي  للسامء  مبتساًم  فنظر  القطرات،  ببعض  قميصه  تبلل 

اكتملت سعادته اآلن هبطول األمطار، وضع هاتفه يف بنطاله، وجرى بعشوائية إهنا 

احلرية، كم يعشق هذه اللحظات .
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صعد بجسده السمني درجات السلم بحذر، عىس أن ال يسمعه والده، وصل أمام 

باب شقته، فتح الباب ببطٍء شديد، أدخل رأسه؛ يك يرى ما بداخل الشقة، اطمنئ 

لنوم والده، فأغلق الباب بحذٍر شديد، واجته نحو غرفته، مل يكن مصدًقا ما سمع، 

ألقى بجسده عىل الرسير املوجود يف زاوية الغرفة، حاول مئات املرات أن يستبعد 

هذه األفكار التي تأىت بعقله بني احلني واآلخر .

الكتابة، هي الصديق الوحيد يف هذه احلاالت، نظر بجانبه عىل املنضدة فوجد 

أوراقه،أمال جسده وسحبها نحوه، أسند ظهره للوراء، وكتب كل ما خيطر بباله: 

) ىف اليوم األغرب ده، عمر قالىل أنه مش هيقدر يكمل مع سام، أنا خايف يكون 

فهم أى حاجة من الىل جوايا، بس أنا عمرى ما بينت حاجة، عمرى ما قولت أىن بحب 

سام من أول ما شوفتها أو حتى ملّحت، أنا بعاملها كأنها أختى، وبكتم أى شعور جوايا، 

وبحاول عىل قد ما أقدر أخلق أى فرص ليهم، علشان يتكلموا، أنا خايف بجد، عمر 

بأى حاجة، ما  أتنازل علشانه  الىل ما أقدرش أستغنى عنه، وممكن  صاحب عمرى 

قداميش غري أىن أدعيلها وأدعيله، أو أدعى لنفىس ، يارب أنساها ( .
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وضع أوراقه عىل املنضدة جمدًدا، يستعد للنوم هو الطريقة الوحيدة التي يوقف 

بل  لك،  ليس  هو  ملا  تشتاق  أن  أصعب   فام  تنهيه،  أن  توشك  التي  هلفته،  نريان  هبا 

األصعب من ذلك التجاهل، يبدو أن الوضع سيظل هكذا، اذهب للنوم.

UUU

كان أكرث أصدقائه حزنًا وكآبة، بل كان يشعر بأن تلك احلياة البائسة ال فائدة 

منها، هو اآلن يشعر وألول مرة مبعىن السعادة، وال يريد ألحد أن يعكرها، ال حيمل 

يف قلبه ذرة من ضيٍق لشخص، يريد أن يتسامح مع كل الناس، ال يشعر هبذا إال من 

حيب فقط .

- أنا هبتدى أكتب تاىن يا سارة، من فرتة كبرية اوى حمستش االحساس ده .

- شفت بقى بنتكلم بقالنا أسبوع بس، وخليتك تكتب تاىن، علشان تعرف بس. 

     اتسعت عيناه من الفرح عندما رأى الرسالة، فكر قليًل مل يشعر أبًدا أنه مّر 

أسبوع عىل أول مرة حتّدثا فيها، أدرك أنه ال يشعر بالوقت معها، هناك يشء داخله 

يتحرك، يشء يدفعه للحياة، يدفعه ألن يسرتجع نفسه التي فقدها، قطعت تفكريه 

رسالة أخرى .

- بس ليا طلب .

هّم بالكتابة رسيًعا، وأرسل :-

- إيه هو ؟

صحفية  كاتبة  أىن  ومبا  رأيي،  أقولك  علشان  تبعتهوىل  جزء  تكتب  ما  كل   -

فهتنازل بقى وأقولك رأيي .

- ههههههههههه اتفقنا خلص .
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يبدو أن علقتهم تتطور، مل يرتدد بأن يرسل هلا طلب صداقة، فقبلته عىل الفور، 

اآلن فقط أصبحا أصدقاء .

الصداقة هي اجلرس الوحيد الذي ميكنك أن تصل من خلله إىل قلب من حتب .
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رغم أضواء باريس الساحرة التي ختطف األنظار، شعرت بأهّنا ال ترى شيًئا من 

مع  النظر يف صورة هلا  إال  شيًئا،  تفعل  دونه، ال يشء هنائًيا، جالسة يف حجرهتا مل 

شخٍص يبدو أن االبتسامة املرسومة عىل وجهها بجانبه، تشري بأنه هو كل متلك .

ابتسمت بشدة كتلك التي يف الصورة، ضّمت الصورة إىل قلبها، نظرت إىل أعىل 

ومهست  جمدًدا،  الصورة  إىل  نظرت  ثم  بصعوبة،  نفسها  أخذت  عينيها،  وأغمضت 

كأنّه بجانبها) وحشتين قوى يا عمر (، وضعت سام الصورة جانًبا، ثم أخذت جتهز 

نفسها للذهاب إىل العمل مع والدها .
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أسبوعان كفيلن بأن يتقرب منها قدر املستطاع، شعر أنه يولد من جديد .

تزيد عنده حرارة اللهفة واالشتياق، بل أصبحت شغله الشاغل، يرشكها معه يف 

أموره، تشوق لرؤية عينيها، ولكنه يرتدد كثرًيا بأن يطلب هذا الطلب، ال يعلم رد 

فعلها، بل خيىش مبجرد أن يطلب منها ذلك أن تنهدم ثقتها فيه، يكتب وميسح طلبه، 

يكتب ثم ميسحه جمدًدا، أخذ نفًسا عميًقا  ثم كتب مرسًعا :- 

- سارة أنا عايز أطلب منك طلب، بس لو ما ينفعش قوىل وأنا مش هزعل، أنا 

بجد عايز أشوفك  .
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ضغط إرسال، منتظًرا الرّد ىف قلق .

رأْت رسالته لكن مل ترد، قلبها ينبض من السعادة واخلوف مًعا، ال تعلم ماذا تفعل 

أو ماذا تقول ! 

القلق،  من  قلبه  دقات  زادت  مقبول،  غري  شيًئا  منها  طلب  قد  يكون  أال  يتمىن 

فكتب جمدًدا :-

- يارب ما تفهمنيش غلط، أنا مش قصدي حاجة، ولو ده هيزعلك أعتربي أىن ما 

طلبتش منك الطلب ده .

- أفهمك غلط إزاى بس، مش إحنا أصحاب وال إيه، خلص يا سيدي موافقة.

كتبت تلك الكلامت مصطنعة التجاهل، لسبب طلبه التي تعلمه جيًدا، واكتفت 

هبا.

  ال تستطيع أن تكتب أكرث من ذلك اآلن، فعينيها وحدها قادرة أن تبوح بكل 

يشء يف هذا اللقاء املنتظر، قلبه كاد أن يتوقف من شدة الفرحة، بعد أن رأى رسالتها، 

فهّم بالكتابة :-

- صدقيين أنا عمرى ما هخذلك، وبشكرك جًدا عىل ثقتك ىّف، وأنك وافقتي .

هو طائر من الفرحة،  هي خائفة .

مع  فقط  بكارثة  تنتهي  دامئًا  السعيدة  األحداث  منها،  يتملك  كعادته  اخلوف 

الوقت سيتضح كل يشء .
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- يعىن عايزة تفهميىن أن أسبوعني فرتة كافية أنك توافقي تقابليه ؟

قالتها “مي” يف رصامة وجد، ثم أكملت يف هدوء :
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- يا بنتى أنا خايفة عليِك، أنِتى مش ناقصة أي صدمة يف حياتك .

مل تباْل سارة لكلم صديقتها، فردت ىف ثقة :-

سنني،  من  عارفينهم  ناس  ياما  الناس،  بيها  بنعرف  اليل  باملدة  مش  فكرة  عىل   -

وبيطلعو زبالة، وياما ناس بنقابلهم صدفة، وبيبقو أجدع وأحسن مية مّرة من ناس 

عارفينهم بقالنا سنني.

صمتت قليًل، ثم أكملت يف هدوء :-

- أنا عارفة والله أنك خايفة عىّل، بس تأكدي أىن مش هعمل حاجة غلط.

- أنِت اتكلمتى معاه يا سارة يف املشاكل اليل عندك ؟

ساد الصمت يف املكاملة لثواٍن قليلة، ثوان جعلت سارة تتذكر شيًئا مؤملًا حدث 

كلامهتا  فاستجمعت  متامسكة،  تظل  أن  حاولت  هبا،  تدور  الدنيا  بأن  شعرت  هلا، 

بصعوبة وقالت :

- ال أكيد .

- طيب قوليىل بقى هتتقابلوا فني، علشان أنق عليكم شوية .

قالتها “مي” ضاحكة حماولة أن تغري املوضوع . 

- سانتوس يوم اخلميس اجلاى .

- طيب هاجى معاكم كده .

UUU

مع أنغام املوسيقى اهلادئة عىل طاولته املفضلة رقم 13، كان شارًدا يف عامٍل آخر، 

عىل غري عادته قد أىت قبل ميعاده بنصف ساعة تقريًبا، يرتقب أن يرى عينيها التي 

زاد فضوله أن يكتشف  أرسارها، هو طائر اآلن بعد فرتة حزينة وصعبة قد عاشها 
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أثناء مرض والدته حتى وفاهتا ، تعجب من نفسه كثريا كيف أن حاله قد تبدل يف 

هذه الفرتة القصرية

ما بني الدقيقة واألخرى ينظر لساعته، فقد دّقْت الساعة الرابعة بالتامم حسب 

موعديام املتفق عليه، إذ يلمح فتاة من ظهرها متر من أمام النافذة اجلالس بجانبها، 

ال يعلم إذا كانت هي أم ال، زادت رضبات قلبه، ظل يتبعها حتى وصلت عند الباب .

هي سارة بالفعل، قادمة نحوه بخطى بطيئة نوًعا ما، عىل وجهها ابتسامة مصحوبة 

باخلجل يقتله سحرها، ينظر حوله مييًنا ويساًرا خوًفا، من أن ينظر أحد البتسامتها 

التي تأرس كل من يراها، أنه يغار من اآلن، وصلت أمامه مبارشة، فزادت االبتسامة 

عىل وجهها، كمن يقول هذه لَك فقط، قالت بصوت بالكاد يسمعه من شدة اخلجل :-

- يارب ماأكونش أتأخرت، إزيك عامل إيه ؟

النظر ىف عينيها مطواًل، أشار هلا  الرد، ال يفعل شيًئا سوى  ال يعلم من أين يبدأ 

باجللوس أمامه قائًل :- 

- ال خالص أنِت جاية ىف امليعاد، اتفضىل أقعدى .

ثم أكمل مازًحا مشرًيا لرقم الطاولة التى جيلس عليها :-

-  شوىف الناس كلها بتتشاءم من الرقم ده إال أنا، بتفائل بيه داميًا، وما بقعدش إال 

عىل الرتابيزة دى بقاىل بتاع ست سنني كده . 

ضحكْت حّتى أغمضْت عينيها :- 

- عىل فكرة أنا بحب الرقم ده، مش أنت لوحدك يعىن .

ضحكا ثّم توقفا عن الضحك فجأة، ترتدد نظراهتا بني النافذة التي بجانبها املطلّة 

عىل البحر، وبني عينيه، ساد الصمت ولكّنه مل يسْد طويًل، فقطعه قائًل:- 

- أنِت مني بقى ؟
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قاهلا بصوٍت به فضول، ناظًرا مبارشة لعينيها :-

فظهرْت عىل وجهها علمات الدهشة واملفاجأة، ضّمت شفتيها يف خجٍل، ناظرًة 

إىل أعىل قائلة :- 

- أنا !

فرّد عمر باساًم :- 

- أه أنِت، بتحّبى إيه ؟ بتكرهى إيه ؟ عايشة فني ؟ عايز أعرف كّل تفصيلة ىف 

حياتك ؟

كأهّنا تعرفه منذ سنوات طويلة، أعطته الثقة وحتدثت معه كأهّنا أمام مرآة تثق 

بأهّنا ستحفظ أرسارها .

ميّر الوقت كالربق، جالسان كطفلني يلعبان نفس اللعبة بالساعات، ومل يشعرا 

مبشاعر  فيها  يولدان  جديد،  من  فيها  يولدان  سنوات،  كأهّنا  مرت  ساعات  بامللل، 

صادقة خارجة من القلب .

UUU

مرة  يراها  أن  يريد  الرسعة،  هبذه  لقاؤمها  انتهى  كيف  اآلن،  حزين  هو  كم 

أخرى.

جسده يسري بني الناس، لكن قلبه شارًدا، بل عقله أيًضا يتذكر بني احلني واآلخر 

كل كلامهتا ) أنت عارف رغم أن والدي ووالديت، توفوا من وأنا عندي مخس سنني، 

وما كانش فاضل ىّل إاّل خايل، إاّل أىن صممْت أىن أبقى حاجة، بعد ما خايل توىف، وأنا 

يف الثانوية اشتغلت وتعبت، ورصفت عىل نفيس حلد ما بقيت صحفية، وأهو أديىن 

بحاول أدافع عن حقوق املرأة، يف املجمتع الىل ما بريمحش ده ( .
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كم هي قوية، طموحة، مثابرة، ليت كل النساء مثلها، أصبحت جزًءا ال يتجزأ 

من يومه، بل ال يستطيع أن يكمل يومه، دون أن يتحدث إليها، مشاعره مضطربة بني 

إعجابه بسارة الذي يزداد يوًما بعد يوم، وشعوره بالذنب جتاه سام، فمنذ أن سافرت 

األخرية، وهو ال يعرف عنها شيًئا، سوى أهّنا ستعود ملرص بعد حوايل شهر ونصف، 

من اآلن لن يفكر كثرًيا، سيرتك األيام تدور وختربه مبا سيحدث .

UUU

مل يصدق ما فعلته هذه الفتاة به، هو يكتب اآلن، أحدثْت تغيرًيا ليس بقليل يف 

حياته، يغلق عىل نفسه بعد االنتهاء من روتني العمل القاتل، ويكتب بالساعات ثم 

يرسل هلا ما كتبه، يشعر بأنّه يكتب من أجلها فقط  .

بات يعرف عنها كل يشء، حتى أدق تفاصيلها .

هي عىل يقنٍي اآلن أنه سندها الوحيد يف احلياة، ولكن هل يستمر هذا !؟

الشعور باخلوف يسيطر دامئًا، تًبا للواقع املؤمل .

UUU

- أنا قربت أخلص الرواية، فاضىل فيها مشهد واحد

كتبها عمر بفرٍح،وأكمل :-

َـّرىت فيهم حيايت كلها . - أنا مش عارف أقولك إيه، الشهرين دول أنِت غي

امتألْت عيناها بالدموع من شدة الفرح، عندما رأْت الرسالة .

- أنا ما عملتش حاجة، وبعدين أنت أصًل موهوب، أنا فعًل مشتاقة أعرف هناية 

الرواية دي إيه ؟ 
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- يعىن فعًل عجبتك الرواية، واملشاعر الىل أنا بتخيلها يف العامل بتاعي الىل مبقاش 

موجود ده ؟

عىل  نفسك  علشان  كملها  وصدقىن  رائعة،  والله  ابىن  يا  للكآبة،  رجعنا  تاىن   -

األقل، كفاية أنك حاسس كل كلمة فيها

ثم أرسلت رسالة أخرى :-

- بس ياريت النهاية ما تبقاش كئيبة ها، أنت حلد دلوقتى ماىش كويس .

- مش بإيدي .

- مش فامهة ؟

رّن هاتفه، رقم غري مسجل يف هاتفه مكتوب أعله ) paris (، تسمرت ملحمه، 

نظر للتاريخ عىل الورقة املوجودة عىل احلائط، هل مّرْت هذه الفرتة الكبرية دون أن 

يشعر، ) ال، باقي عىل األقل عرشة أيام ( .

حتدث هبا لنفسه كالتائه يف الصحراء الواسعة، ال يعلم ماذا يفعل نظر هلاتفه، 

فأجاب مضطًرا :

- عمر عامل إيه، واحشىن جًدا .

قالتها سام بصوهتا األنثوي الرقيق، املصحوب بلهفٍة واشتياق  :-

- سام عاملة إيه ؟ أنا متام والله .

قاهلا عمر بصوٍت خيلو من أي مشاعر، مل تنتبه ملشاعره املقتولة، فأكملْت:-

- أنا خلص جاية مرص كامن أسبوع، مستنية أشوفك بجد .

- إن شاء الله توصىل بالسلمة .

- مالك يا عمر فيه حاجة ؟



47

قالتها يف قلق، وأكملت :-

- أنت خمبي عىن حاجة ؟

- ال ال خالص، بس فيه شوية مشاكل يف الشغل معايا .

- طيب روق كده علشان خاطري، وملا أجى تبقى حتكيىل .

- خلص خدى بالك من نفسك، مع السلمة .

- مع السلمة يا حبيبي .

أغلقا املكاملة، ظلْت الكلمة األخرية يف أذنه، ال يفارقه الشعور بالذنب، ال يعلم 

ماذا يفعل،  فتح هاتفه وضغط عىل أحد األرقام متحدثًا :-

) قابلنى يا أحمد رضورى، عايزك دلوقتى، سالم (  .

UUU

-  أنت متاكد أنك ىف الشهرين دول، عرفتها كويس، و حكمت عىل مشاعرك 

بشكل صح ؟

قاهلا أمحد لصديقه الذى  تبدو عىل وجهه علمات الثقة .

- عمرها ما كانت باملدة صدقىن يا أمحد .

قاهلا عمر، ثم اكمل بعد ثوان من الصمت

- أنا حاسس ناحيتها إحساس غريب، حاسس أىن لقيت نفىس معاها، بحس أىن  

يومى ما بيكملش إاّل بيها، حتى وأنا بكلمها عىل الشات، بحس أهنا جنبى وبتخيل 

كل  حاجة بتعملها، وأنا مش شايفها 

صمت لثواٍن، ثّم أكمل ىف رشود :-
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- أنا بحس أهنا بنتى الىل أنا مسئول عنها، ببقى عايز أعرف كل تفصيلة ىف حياهتا، 

مش هبالغ لو قولت أىن بحسها حتة من روحى ماشية عىل األرض..

- طيب وسام هتقوهلا إيه ؟ 

ثم رفع أمحد يده عالًيا، وأشار بل مباالة قائًل :- 

- بلش سام، هتقول إيه ألبوك الىل أنت فتحت معاه موضوعها من سنة، أنت 

عارف أبوك بيحب سام قد إيه ؟ الزم تعمل حساب النقطة دى .

ابتسم عمر غري مبال مبا ُيقال :-

- مش عارف .

ثّم أكمل بثقٍة جمدًدا :-

- كل الىل أنا عارفه دلوقتى، أىن عايزها ىف حياىت، وما يمنيش أخرس أى حاجة، 

طاملا شايف أىن بعمل حاجة صح .

- بسهولة كده !

- صدقين أنا أول مرة أبقى راىض عن حاجة يف حيايت .

UUU

ليك  املناسبة؛  اللحظة  ينتظر  امتلكته،  أهنا  يبدو  إليها،  يتقرَّب  اآلخر  تلو  يوًما 

يبوح مبا بداخله، هو ال يستطيع االنتظار أكرث من ذلك، انتهى اليوم للتو من كتابته، 

تبّث فيه احلياة،  التي  افتقد كثرًيا عيناها  لعلّها حجة مناسبة لذلك،  يريد أن يراها 

يبدو أنه سيخربها بكل يشء، مل يعد مرتدًدا اآلن، فهي كل ما يتمناه .

- هو أنا لو قولتلك أىن نفيس أشوفك بكرة، هرتفيض ؟



49

خيربها  الطلب،  ذلك  وتنتظر  تتوقع  كانت  كمن  تندهْش،  ومل  رسالته  رأْت 

إحساسها بأنّه انتهى من كتابته،  لعلّها حجة هلا أيًضا :-

- اكيد هوافق، بس اشمعىن بكرة ؟

ارتسمت عىل وجهه الراحة، فأكمل :- 

- أصل أنا خلصت الرواية، وكنت حابب أخد رأيك فيها ؟

- أكيد أنا مشتاقة طبًعا أعرف هنايتها .

- خلص بكرة الساعة 4 يف نفس املكان، اليل أتقابلنا فيه قبل كده .

- خلص اتفقنا .

هو طائر من الفرحة، هي خائفة كالعادة .

تعلم كيف ستخربه،  املواجهة ال  غًدا، خائفة من  األمور ستحسم  أن  يبدو هلا 

لكنها يف النهاية ستخربه وليحدث ما حيدث !

UUU

يأس من حماوالته املعتادة؛ يك يرتب كلمه، ألنّه كعادته ينىس كل يشء إذا نظر 

لعينيها، فتح هاتفه فرأى التاريخ )13 فرباير 2016(، يبدو أّن هذا اليوم سيكون فارًقا 

بالنسبة له، يوم لن ينىس، هي حتاول أن تستجمع قواها خارج املكان  قبل أن تراه، 

طوال  تنْم  مل  تفضحها،  اإلرهاق  شدة  من  عيناها  ولكن  ضعيفة،  يراها  أن  حتب  ال 

الليل، عيناه تشتاق هلا، يظهر ذلك يف نظراته التي ترتقب قدومها ناحية الباب، سارت 

نحوه بخطواٍت يصحُبها اخلوف، تظهر عىل وجهها ابتسامتها الدامئة ، وصلت أمامه 

التي  مبارشة، تلقْت عينامها، ال يريد شيًئا من احلياة سوى تلك املشاعر الصادقة، 

تتحرك داخله اآلن، فقط يتمىن أن يقف الزمن به اآلن، فهذا كل ما يريده .

- مش أخد بالك من حاجة .
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من بني اهلدايا والصور الكثرية املوجودة بداخله، أخرجت صورة هلا ترتدي فيها 

الوسامة، وعىل يسارها  التخرج، عىل ميينها شاب متوسط الطول، عىل قدٍر من  زى 

شاب سمني، تظهر عىل وجهه علمات البشاشة، مكتوب عىل ظهرها بثلثة خطوط 

خمتلفة ) عمر، لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة .. أمحد، كانت حفلة لذيذة بس ما 

فيهاش أكل  سام، اخترجنا يا فضائيني ( .

تذكرت كل ما حدث يف حفل التخرج  بتفاصيله الدقيقة، فابتسمت .

كان يوم ليس عادًيا بالنسبة هلا، فلقد صارحها يوم احلفل بحبه هلا، لذا فتعتربه 

أسعد أيام حياهتا عىل اإلطلق .

مرت حوايل سنة منذ أن ارتبطا، مل يقرّص يف حقها يوًما، بل كان مثالًيا ال تتذكره 

إاّل بكل خري، هي عىل يقنٍي بأنّه ليس هلا حياة إاّل معه . 

أيام قليلة تتبقى هلا يك تراه، أيام قليلة تفصلها عن خطبتها لعمر، تنتظر حلمها 

الذي عاشت سنوات طويلة عىل أمل أن حتققه، هو كل ما حتلم به . 

UUU

بس أنت كده سايب النهاية مفتوحة  .

قالتها سارة بصوٍت به حرية، ثم أكملت:

- ممكن بقى أعرف ليه ؟

فأجاهبا بصوٍت زاد قلقها :-

- ما حدش عارف بكرة فيه إيه ؟

 حرّكت رأسها معربة عن عدم فهمها ما يقصده، فنظر هلا باهتامم وأشار ناحية 

هاتفها :-
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- إفتحى الواتس هبعتلك حاجة كده.

 مرَّت ثوان قليلة، حتى أرسل عمر ما أراد، ظهرت دائرة التحميل عىل هاتفها، 

هلا  األوىل  صور،  ثلث  هبا  جممعة  واحدة  صورة  وجدت  الدائرة،  اختفت  وعندما 

والثانية له، أما الصورة الثالثة هي خاتم زواج، اتسعت عيناها من الفرح والذهول، 

وأمحرت وجنتاها من اخلجل  .

مل تدْر ماذا تقول، بل مل تستطع النظر إليه .

- تتجوزيىن ؟؟

قاطعت هذه الكلمة تفكريها، فزادت رضبات قلبها التي شعرت بأنه يسمعها، 

حاولت أن تستجمع كلامهتا مرة أخرى، هي خائفة من املواجهة . 

- طيب وسام ؟

قالتها بصوت بالكاد سمعه، مل يكن مندهًشا من السؤال بل كان يتوقعه، اقرتب 

منها أكرث، وأجاب  باهتامم شديد :-

إحنا لسه أصحاب قبل ما أصارحك  - أنا حكيتلك كل حاجة عن املوضوع ده، و

بالىل أنا حاسه ناحيتك دلوقتى، وده أكرب دليل أىن فعًل مش حاسس ناحيتها حاجة، 

صدقيين أنا عايز أكمل حيايت معاىك أنِت .

- بس أنت لسه ما تعرفنيش ؟

قالتها وتبدلْت ملمح وجهها متاًما، خانتها دموعها التي سالْت فجأة. مل يدْر ماذا 

يفعل؛ يك يدئها، وضع يده فوق يدها املوضوعة فوق املنضدة  يك يدئها، فنظرت 

مبارشة إىل عينيه املمتلئني بالدفء .

تريد أن تقول شيًئا، ولكن يبدو أّن هناك ما جيعلها تفكر ألف مرة قبل أن تقوله .

- أنِت خمبية حاجة عىن صح ؟
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قاهلا بصوٍت حنون، أرجعْت جسدها إىل الوراء، وأجابْت :-

- أه، والزم تعرفه قبل ما تاخد قرار أنك تكمل معايا .

أخذت نفًسا عميًقا، حماولة أن تتوقف عن البكاء، لكّنها فشلْت :- 

- ليا طلب بس قبل ما أحكيلك .

أجاب مرسًعا :-

- قوىل طبًعا .

- أوعدىن أنك مش هتسيبىن .

تنسال  بغزارة شديدة،  املرة  أخرى، ولكن هذه  مرٍة  البكاء  وأنفجرت ىف  قالتها 

دموعها كاأل مطار، ال يستطيع أن يرى عينيها من شدة البكاء .

- صدقيىن أنا ما أقدرش أسيبك، وتأكدى أن مهام حصل، وحتى لو القدر فرقنا، 

هتفضىل أنِت احلّب الوحيد ىف حياىت.

 ثم وضع يده فوق يدها جمدًدا يبّث فيها طأمنينة، وأكمل :

- علشان خاطرى اتكلمى،  وما ختافيش أنا ما أقدرش أسيبك  .

جففْت دموعها ثم فتحت حقيبتها، وأخرجت منها جريدة يبدو أهنا قدمية نوًعا 

ما، وضعت اجلريدة أمامه مبارشة مشرية إىل أحد العناوين املوجودة به، ) اغتصاب 

فتاة حتت تأثري املخدر، فليسقط جمتمع الل قانون (، حتت هذا العنوان أسطر كثرية، 

الصحفي  اسم  أسفل اخلرب عىل  عيناه  أسود، وقعت  فتاة عىل وجهها رشيط  وصورة 

النارش هلذا فوجده،  ) سارة عادل ( .

نظر هلا يف حريٍة مشرًيا لعدم فهمه، لكنه نظر جمدًدا للصورة املوجودة باجلريدة، 

هي تشبهها كثرًيا، أخىش أن يكون ما أفكر فيه صحيًحا،  أشارْت له برأسها بأن ما 

يفكر فيه صحيًحا . 
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- أيوه البنت دى أنا، أنا كنت ضحية ملجتمع برييب الرجالة فيه، أن مهام غلطوا 

فهام رجال، أنا ضحية جمتمع فيه البنت لو خرجت وقت متأخر ألمر رضوري، تبقى 

بنت مش كويسة.

بكْت جمدًدا، لكنها صممْت أن تكمل .  

- خاىل كان تعبان جًدا بيموت، ومافيش حد يف البيت معاه غريى، كان الوقت 

أنزل علشان أجيب دكتور،  إيه، اضطريت  أعمل  متأخر قوى، وما كنتش عارفة 

نفسها رجالة، حطوىن يف  فاكرة  الىل  السللة  اتنني من  فيها  فيه عربية راكب  كان 

العربية وملا رفضت وصويت عىل، حطوىل خمدر عىل وىش .

كانت كلامهتا كالصاعقة عىل أذنه، ال يصدق ما يسمعه، تبدو اآلن قوية .

- عملوا الىل عملوه، ورموىن ىف مكان بعيد تاىن يوم الصبح، وملا رجعت لألسف 

لقيت خاىل أتوىف، علشان كده أنا صممت أخد حقى وطلعت صحفية، وزى ما أنت 

شايف، أنا الىل كاتبة اخلرب بنفىس يف اجلريدة الىل بشتغل فيها. 

 رغم  إن احلادثة بقاهلا سنني طويلة جًدا، بس أنا مستعدة أخرس حياىت، علشان 

أجيب حقى من املجتمع الزبالة ده.

بينهم لدقائق ال يصدق ما يسمعه،  انتهْت من كلمها، ساد الصمت   يبدو أهنا 

نظرْت إليه جمدًدا :-

- ها لسه ناوى تتجوزىن .

ال يستطيع الرد، يرى اآلن كل العقبات واملشاكل أمام عينه، لكن هذه العقبة 

أكربهم عىل اإلطلق، تلونْت حياته فجأة كلها باللون األسود .

تبدو هي أكرث قوة، ارتسمْت عىل وجهها ابتسامة ثقة :-

- سكت ليه ؟ أكيد دلوقتى بتتمىن أىن ما كنتش أتكلمت صح ؟

- أنا ما قولتش كده، بس.... 
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قاطعته بصوٍت ميأله الثقة جمدًدا :-

- بص يا عمر أنا ماعنديش استعداد أعيش معاك، وأنا خمبية حاجة زى كده عن 

أهلك، ممكن تقوىل هتقدر تقول ألهلك حاجة زى كده وال ال ؟

نظر لألرض دون أن جُييب، تبدو عىل وجهه علمات اليأس .

تبدو هي قوية جًدا اآلن، لن ختاف جمدًدا . 

- شفت بقى أنه مش هينفع .

محلْت حقيبتها، وهنضت مرسعة جتاه الباب .

- سارة ؟

قاهلا عمر حماواًل أن ميسك بأطراف يدها :-

- أنا فعًل حمتاجك جنبى .

نظرْت له وعىل وجهها علمات الضعف واالنكسار :-

أنا  هتعرف  وساعتها  ده،  املجتمع  دوامة  من  بس  خترج  حمتاج  أنت  صدقين   -

قصدي إيه.

 تركت أصابعه املتعلقة يف يدها، ورحلت، رحلْت ورحل معها كل يشء، كيف 

للقدر أن يكون قاسًيا هلذا احلد !

UUU

تبدلْت ملحمه ليصبح شخًصا ال يعرفه، شخًصا مليًئا باليأس، ال يصدق أنه يف هذه 

الفرتة القصرية، حدث ما يكفى لتغيري حياته، يشء ما يستغيث بداخله، هلفة هلا تصل 

حّد اجلنون، حيّدث نفسه بالساعات دون صوت، ) ترتك للمجتمع اللعني بأن خيتار 

لك حياتك، حًقا أنك أمحق، تائه بني ما يريده قلبك، وبني تلك السخافات املُسامة 
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بالعادات والتقاليد، من سينترص ؟ ال أدرى، لكن ما أعرفه جيًدا، أنين سأعيش مرة 

واحدة، ويبدو أنين لن أعيشها كام يريدون فقط، بل سيصاحبين الندم أيًضا، ما كان 

جيب أن أتركك ( .

UUU

عىل غري عادته يلزمه دخان سجائر، خيرج من فمه بشكٍل يائس، يكاد التفكري 

يقتله، حياول أن جيد حًل ىف األيام القليلة املتبقية ) تقدر تقوىل هتقدر تقول ألهلك 

حاجة زى كده وال ال ؟ ( .

هاتفه  أمسك  منه،  روحه  يسلب  ما  يشء  واآلخر،  احلني  بني  كلامهتا  يتذكر 

وأرسل هلا بلهفٍة تكاد تقتله ) سارة أنا حمتاجك( .

دقائق مرْت مل تْر الرسالة، زاد قلقه فأرسل عدة رسائل متتالية، عىل أمل أن تعيد 

رسائلها الروح له جمدًدا، لكن بل أي إجابة منها .

 مَل كل هذا التعقيد يف احلياة ؟

يريدك  من  أيًضا  وترى  عنك،  ينرصف  وفجأة  به،  روحك  وتكتمل  شيًئا  تريد 

أنت، فتتجاهله غري متعمد، فقط ألنك مل تشعر به، ومن تتجاهله يتجاهل غريك، 

لكّنك  الكامل،  عن  تبحث  كنت  إذا  كامل  يش  يوجد  ال  مغلقة،  مشاعر  كدائرة 

وجدت األهم من ذلك بجانبها، وجدت نفسك، أليس هذا كافًيا . 

مّر يومه كسنة سوداء، لكنه قرر أال يستسلم بسهولة .

UUU

يبدو هلا مقااًل خمتلًفا، مقال ال  القادم،  العدد  الذي سينرش يف  انتهْت من مقاهلا 

وحتته   ) مغتصب  جمتمع   ( عنوان  يتوسطه  فقط  أسطر،  أو  كلامت  أية  عىل  حيتوى 
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أسطر فارغة متاًما، حتدْت سارة اجلميع به، توجه رسالة بأن الصمت هو أقوى وسيلة 

اآلن للتعبري عام حيدث، مل يكن اخلوف يف دائرة مشاعرها اآلن، بل األسوأ من ذلك 

أهنا ضعيفة بدونه، لكنها تصطنع القوة، ) هل يرض الشاة سلخها بعد ذبحها ( .

للخوف  ميتة، فل داعي  قبل، فهي اآلن  التي قرأهتا من  الكلامت  تذكرْت هذه 

إطلًقا، لكنها حتتاجه اآلن أكرث من أي وقت، يشء داخلها يستغيث أيًضا .

الراحة  ارتسمت علمات  الرسائل،  فتح  متلهفة  أصدر هاتفها صوًتا، فأرسعت 

عىل وجهها، لكن مل تدْم طويًل قررْت أال ترد، فكفى هلا اآلن أن ترى فقط كلامت 

تسكن وجعها، ما أصعب أن توضع ىف مقارنة ليس لك هبا يد، بني كربيائها، ومشاعرها 

من  باالشمئزاز  فتشعر  املايض،  يف  هلا  حدث  ما  جيًدا  تذكر  حائرة  نحوه،  املتلهفة 

نفسها وممن حوهلا، لكنها باتْت اآلن تعشقه.. أال يغفر له ذلك ؟

عىل أية حاٍل، فقد اختارْت الصمت )علشان خاطرى اتكلمى، وما ختافيش أنا 

مش هسيبك ( .

انفتحت يف البكاء حني تذكرت كلامته، فارقته مبجرد أن تكلمْت، تلوم نفسها 

بني احلني واآلخر،) أكان جيب عىّل أن أتكلم، أنا اآلن ال أستطيع العيش بدونه (. 

عادت للخوف جمدًدا .

UUU

تنّهد حني قرأ آخر أسطر رواية كان قد استعارها من سام، مع أنه قد قرأها من 

قبل مرات عديدة .

القراءة  حيّب  ال  قبل..  من  قرأها  قد  كان  روايات،  عدة  بجانب  أمحد  وضعها 

كثرًيا، ولكّنها كانت حجة من سنواٍت مضْت؛ ىك يتقّرب منها .
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األقل هذا سيمنحه سعادة  فعىل  بالنسيان،  متحجًجا  إّياهم  يعطيها  بأن ال  تعّمد 

مؤقتة، أخرج مذكرته الصغرية من أحد الكتب :

) عارفني فيه حاجات وتفاصيل صغرية، بس بتفرحنا  قوى، يعىن ممكن متىش يف 

شارع بيفكرك بحد بتحبه، فتحس كده براحة نفسية، جمرد بس أنك تشوف حاجة 

فيها رحية شخص بتحبه، ده كفيل أنه يسعدك، حتى لو ما كانتش احلاجة دي ليك !

ممكن ختليك  حاجة  أكرت  دى  غريك،  مع  لو  سعيد، حتى  تشوفه  أنك  بس  جمرد 

فرحان، وختليك موجوع برده ىف نفس الوقت، بس ده النصيب احلمد لله ( .

أغلق مذكرته، ووضعها جمدًدا ىف أحد كتبها، يستعد للنوم، املسكن الوحيد له 

منذ أن متلكه حبها .

UUU

متّكن منه القلق، مَل ال ترد ؟ أعاد االتصال هبا يائًسا، لكن بل أى رد، يبدو أن 

االصفرار،  شديد  شاحًبا  وجهه  يبدو  يعرفه،  لن  اآلن  يراه  َمن  تعقيًدا،  يزداد  األمر 

وذقن مهملة .

أعاد االتصال مرة أخرى عىل أمل أن جيد رًدا، فزاده األمر هذه املرة حرية، فقد 

أغلقت هاتفها متاًما، شعر بأّن هناك شيًئا ما وخز قلبه، يعلم أن كربيائها هو ما يفعل 

كل ذلك، فل لوم عليها )تقدر تقول هتقدر تقول ألهلك حاجة زى كده وال ال؟( 

)سأفعل  نفسه  يرتدد كثرًيا، هنض من جلسته حمّدثًا  املرة مل  تذكرها هذه  حني 

أي يشء مهام كلفني الثمن، أفتقدها بالفعل فلن أجد نفيس إال مرة واحدة، فلتكن 

معها إًذا ( .

فتح باب غرفته، ثّم توجه للصالة الكبرية يف البيت، ليك يتحدث لوالده يف أمرها، 

رجل يف العقد السادس من عمره، يرتدى نظارة للقراءة ، ممسك بيده جريدة يقرأها 
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دون اهتامم يف روتنٍي ممل، اقرتب منه بخطواٍت ميألها اخلوف، راجًيا الله أن تنجح 

حماولته .

انتبه والده لصوت خطواته، فوضع اجلريدة جانًبا، وأشار له باجللوس :-

- شفت يا عمر يا ابىن، الدنيا ما بقاش فيها أمان خلص .

قاهلا والده بحزٍن شديد، ثّم خبط كفيه ببعضهام البعض :- 

- يعىن تبقى بنت عندها 12 سنة، ويغتصبوها 3 مربشمني، ومش بس كده دول 

قتلوها بعد كل ده، حسبى الله ونعم الوكيل،الدنيا ما بقاش فيها أمان.

مل  واحلزن،  األىس  علمات  وجهه  عىل  تظهر  اخلوف،  من  تزداد  قلبه  رضبات 

يتفوه بكلمة، اكتفى فقط  باالستامع لوالده .

وضع والده نظارة القراءة جانًبا، ثم أكمل ىف اهتامم :-

- قوىل صحيح هى سام جاية بكرة من السفر صح ؟ عايزين نفرح بيك بقى يا 

أبين.

تثاقلت الكلامت عىل لسانه، حاول أن خيّبئ توتره، فوضع كفيه يف بعضيهام:- 

- ما هو ده برصاحة الىل جاى أكلمك فيه .

UUU

تستند بذراعيها التي تغطى هبام وجهها عىل مكتٍب قديم، عليه جرائد وملفات 

ورقية كثرية، بجانبها فنجان قهوة ممتلئ، يبدو أنه قد أمهل لساعاٍت دون أن تنتبه له، 

اقرتبت منها “مي” ثم وضعت يدها يف حنان عىل كتفها، قائلة :-

- هتفضىل كده حلد إمتى يا سارة، خلص الىل حصل حصل .

أنزلت يدها ووضعتها جانًبا، ناظرة لصديقتها، ثم تنهدْت يف حرية :-
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- أنا حبيته يا “مي”، فامهة يعىن إيه حبيته !

ثم نظرت أمامها، وتابعت :-

عىل  كده  زى  حاجة  خمبى  وهو  معاه،  أعيش  أقدرش  ما  الوقت  نفس  يف  بس   -

أهله، ده غري أىن بدأت القضية دى، ومش هسيبها إال ملا أخد حقى، أنا مصممة ما 

أسيبش حقى حتى لو مهوت .

اغرورقْت عينا “مى” بالدموع فجأة، لكنها متاسكْت عىل الفور،وأكملت :-

- هو كلمك تاىن ؟

نظرْت سارة هلاتفها، ثم حركت رأسها باإلجياب وأجابت :-

- ما ردتش وبعدها قفلت تليفوىن، ألىن ما أقدرش أرد عليه، علشان متأكدة أىن 

هضعف  .

حركت مى عيناها يساًرا ومييًنا، وأكملت متسائلة :-

- طيب أنِت ناوية عىل إيه ؟

بعينني ثابتتني أمامها سمعت سارة هذا السؤال، وأجابت بضعف :-

- ما أعرفش .

- السلم عليكم عاملني إيه يا مجاعة ؟

قطع تفكريهم هذه املرة إياد زميلهم يف اجلريدة، فنظرا الفتاتان إليه ورّدا السلم.

- اجلريدة عاملة رحلة للفيوم األسبوع اجلاى، فأنا حجزت لكم تذكرتني خلص.

وضع  خلفه،  “مي”  متجاهًل  سارة  من  واقرتب  جيبه،  من  التذكرتني  أخرج 

التذاكر عىل املكتب أمامها، وأكمل بصوٍت ميأله اللهفة :-

- ياريت تيجى املرة دى ياسارة هستناىك، حاوىل تغريى جو علشان ما تتعبيش.
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مل ترد، بل اكتفت فقط باالبتسام، والنظر لصديقتها “مي”، فأدار وجهه حمدثًا 

مى:-

- ما جتيش إال وىف إيدك سارة يا مى .

قاهلا ثم تابع السري، حتى وصل عند باب املكتب، فأدار وجهه جمدًدا لسارة  كمن 

يتذكر شيًئا، وأردف :

- أه عىل فكرة، مقالك األخري عجبىن، رغم أنه فاىض يعىن .

نظرْت للتذاكر بجانبها، ولصديقتها يف دهشة بعد أن رحل متاًما . 

- عىل فكرة إياد ده الوحيد الىل أضمن أنه عمره ما يتغري عليِك أبًدا .

- ليه بتقوىل كده ؟

- علشان هو عارف كل حاجة عنك، ومصمم بقاله سنني يقرب منك، وأنِت مش 

مدياله فرصة خالص.

     كأهّنا مل تسمع كلامت صديقتها األخرية، نظرت سارة أمامها شاردة، ومل تعْط 

األمر أمهية، لقد افتقدته بالفعل فبعض الثواين معه تغنيها عن العامل بأرسه، فكيف 

إًذا تفكر يف غريه، التفكري يف البعد فقط  يقتلها، فكيف ستستمر يف ذلك ؟

UUU

- ها يا بابا قلت إيه ؟ 

قاهلا عمر بصوٍت يصاحبه القلق، منتظًرا الرد،نظرات والده ال تعرب عن الرضا 

أبًدا.

-  يعىن أنت عايز تسيب سام، الىل وقفت جنبك طول السنني الىل فاتت، وتروح 

تتجوز واحدة أنت لسه عارفها بقالك شهرين ؟
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اكتفى عمر فقط باالستامع، دون أن يتفوه بأي كلمة، حينها تبدل صوت والده 

فأكمل هبدوء :-

- يا ابىن دى واحدة، أنت ما تعرفش حاجة عنها وعن ماضيها، وكامن أنت بتقول 

ما هلاش أهل عايشني معاها، قوىل إزاى عايزىن أوافقك ؟

هل  يعرف  ال  بعد،  األثقل  باألمر  خيربه  مل  هو  عمر،  عىل  صعوبة  املوقف  زاد 

سيزيد هذا األمر صعوبة، أم ال ؟

لوالده  وأشار  اجلرائد،  إلحدى  اإلنرتنت  مواقع  أحد  عىل  دخل  ثم  هاتفه  فتح 

بقراءة اخلرب، أمسك والده اهلاتف متعجًبا، ووضع نظارة القراءة عىل عينيه،  تبدلْت 

ملحمه للدهشة حني قرأ، ترتدد نظراته بني اخلرب، وبني ابنه اجلالس أمامه، ال يعلم ما 

يفكر فيه صحيًحا أم ال ؟ فأشار له والده عىل صورة الفتاة قائًل :

- هي دى تبقى ....؟

قاطعه عمر مشرياُ برأسه بأهّنا هي ما حيدثه عنها .

- املوضوع ده مقفول متاًما، ما عنديش فيه كلم تاين .

قاهلا والده بغضٍب، ثم هنض من جملسه :- 

- إزاي مقفول، بقولك أنا بحبها  .

قاهلا عمر ثم هنض هو اآلخر :-

- تقدر تقوىل لو ىّل أخت وكان حصلها كده، يا ترى موقفك ساعتها كان هيبقى 

زى دلوقتى ؟

شعر والده لثواٍن بأنه ال يستطيع الرد، ولكّنه أكمل بعنف :-

- أنا قلت املوضوع مقفول، يعىن مقفول .

قاهلا ثّم حترك حتى وصل أمام باب غرفته ففتحه، واختفى عن أمام عمر .
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أّن املسألة أصبحت مستحيلة اآلن، ألول مرة يشعر بأنه عاجًزا عن فعل  يبدو 

أي يشء، ال يفعل شيًئا إال املشاهدة فقط، حياته كأحد األفلم السينامئية يشاهدها 

فقط، دون أن يكون له دور فيها، إىل متى سيستمر هذا الوضع البائس، يبدو أنك 

لن ختتار أبًدا، ظّل متسمًرا مكانه بالساعات، حيدث نفسه حائًرا، ) هل انتهى فعًل 

فعل يشء، األكرث قسوة ووجًعا من  أستطيع  تنفذ حماواليت وال  يبدأ،  أن  قبل  حلمي 

ذلك، هو أنين أريد أن أراها وال أستطيع ( .

اجلريدة !

ظهرت فجأة يف عقله تلك الفكرة، فتح عىل الفور موقع اجلريدة التي تعمل هبا، 

حفظ عنوان اجلريدة عن ظهر قلب، خرج من منزله مرسًعا، وأوقف أحد سائقي 

األجرة، انتبه عمر ألحد بائعي اجلرائد، فأشار للسائق بالوقوف، ثم طلب من البائع 

جريدة معينة فأعطاها له، وأكمل طريقه، فتح عمر اجلريدة عىل صفحة مكتوب 

فوقها ) أخبار املجتمع (، وجد مقاهلا الفارغ، صعق من عنوانه، شعور ممزوج بني 

السعادة واخلوف، اآلن سعيد بأنه يرى هلا مقااًل أو أي يشء يذكره هبا خائًفا أيًضا، 

فالصمت الذي يراه اآلن يأيت بعده املصائب، أكرث ما خييفك هو الصمت، فإن تكلم 

املرء ال ختشاه، دقائق فقط تفصله عن رؤيتها، دقائق تفصله عن حياة بالنسبة له .

مل  مساًء،  السادسة  إهنا  لساعته  نظر  إّياها،  منتظًرا  مبارشة  العنوان  أمام  وصل 

يكرتث للوقت، حتى لو انتظر للصباح، مرت دقائق حتى وجد عدة فتيات خيرجن 

من الباب الرئييس، ظل يقلّب برصه بينهن مييًنا ويساًرا حتى وجدها، تقدم خطوتني 

لألمام، ثم تردد ورجع للخلف قليًل، خوفا من أن يسّبب هلا أي إحراج، انتظر حتى 

مرْت الفتيات أمامه مبارشة، فهّم منادًيا :-

- سارة .

وبني  بينه  نظراهتا  ترددت  املفاجأة،  من  عيناها  فاتسعت  للصوت،  انتبهت 

ليخفق  منه  واقرتبت  هبم،  ستلحق  وأهنا  باالنرصاف  لصديقاهتا  أشارت  صديقاهتا، 

قلبها بشدة.
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- ينفع الىل بتعمليه يفَّ ده، أنِتى عارفة أىن ما أقدرش أعيش من غريك .

قاهلا عمر بصوٍت ميلؤه اللهفة، ثم أكمل بحنان :-

- و أكيد عارفة أىن بح...

- ما لوش الزمة الكلم ده دلوقتى يا عمر .

قاطعته هذه املرة وهى تنظر جانًبا، حماولة أن تبدو قوية، ليته يعلم ما بداخلها.

- أنِت ليه بتقوىل كده ؟

نظرت لعينيه مبارشة بتحٍد، ثّم تابعْت :-

- أهلك هيوافقوا عىل حاجة زى كده يا عمر ؟

نظر لألرض حني سمع سؤاهلا، فتابعت جمدًدا :-

- أنت كلمتهم يا عمر ورفضوا صح ؟

نظر لعينيها مبارشة تائًها، حياول بقدر اإلمكان أن يستجمع كلامته  :-

- أه رفضوا يا سارة، بس أكيد لسه فيه حماوالت تاىن، أنا مش هكست .

امتألْت عينيها بالدموع، لكنها منعتها بابتسامة ساخرة :-

- أنا كنت متوقعة كده عىل فكرة .

ثارْت ملمح عمر فجأة، قائًل بعصبية :-

- ما أنا مش عارف أنِت إيه الىل كان خمليِك مصممة أقوهلم؟ مع أن أنا وأنِت كنا 

هنقدر نتعايش مع حاجة زى كده ونخبيها .

ابتسمت مرة أخرى، لكنها هذه املرة ابتسامة متلؤها الثقة

فأجابت بتحٍد مرة أخرى:
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- صدقىن إجابتى مش هتغري دلوقتى أى حاجة، املهم أىن مقتنعة .

قالتها وأشارت له باالنرصاف مستأذنة :-

- عن إذنك أنا مهىش  .

حتركت خطوتني لألمام،فتحرك خلفها،وأمسك بيده أصابعها التي تنزلق من بني 

يديه :

- سارة .

نظرت مبارشة يف عينيه، هبام الكثري والكثري، فقط ما استطاعت أن تقرأه حينها،  

يريد أن حيتضنها بشدة ليحيي بقرهبا من جديد :-

- ما تسيبنيش .

السري ىف طريقها،  فأدارْت وجهها وتابعت  انزلقت أصابعها متاًما من بني يديه، 

بكْت هذه املرة كاألطفال، لكنها حرصْت عىل أن ال يشاهدها .

ينظر هو ألصابعه التي ملست يدها، كم يتمىن أن يدوم إحساسه املؤقت، الذي 

يشعر به اآلن، راحة مؤقتة لكن تبعها أمل، أمل الفراق .

ال يستطيع أن يصفه أحد إال من جربه فقط، يشاهد جسدها خيتفي عن أنظاره 

بعيًدا، ويقف عاجًزا عن فعل يشء، تًبا للحياة إن ظلْت هكذا .

UUU

يبدأ،  الطرقات بعشوائية،  قتل حلمه قبل أن  مل يقصد جهة معينة، بل سار يف 

تلك هي املأساة، ليت القرار بيده، هذا أكرث ما يؤمله، نظر بساعته فوجدها الثانية 

والنصف صباًحا، مل يشعر بالوقت إطلًقا، تأخذه قدمه ملكاٍن ال يعلمه 

)عارف أنا بحب عبد الحليم جًدا، خد األغنية دي اسمعها هتعجبك ( .
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أغمض عينيه حني تذكر كلامهتا، ثم فتح هاتفه وبدأْت األغنية 

) بس قلبي لسه خايف من الليايل، 

وأنت عارف قد إيه ظلم الليايل (

نافذة  فتح  هبا،  تتغىن  من  هي  كأهّنا  األحلان،  هذه  سمع  حني  داخله  من  ارتعد 

املحادثة القدمية بينهم، رؤية بعض الكلامت منها قد ترحيه، وقد تؤمله، توقف عند 

بعض السطور، ليقرأها باهتامم :-

- عمر عايزة أسالك سؤال، وجتاوبىن برصاحة .

- ال  .

- هههههههههههههه، أنا بتكلم بجد بطل غلسة .

- اسأىل ياال برسعة، علشان وقتى من دهب .

- غلس عىل فكرة . 

- أنِت إزاى ىف الفرتة القصرية دى، أمنت لّىا كده وقلت ىل كل أرسارك، وبقينا 

بنتكلم تقريًبا طول اليوم، ممكن تقوىل الرس ؟

- عارفة يا سارة، أنا من أول يوم شوفتك فيه، ورغم ظرويف املهببة الىل كنت فيها 

ساعتها، إال أىن شفت يف عينيِك كلم وحاجات شدتين ليها، وده الىل زود فضويل، أىن 

الزم أعرفك وأقرب منك، وكل يوم بيعدى بقيت بحس أىن عايز أقّرب منك أكرت، 

رغم أىن دلوقتى حاسس أىن أعرفك من سنني .

- حاجات وكلم إيه الىل شوفتهم ىف عيىن ؟

- مش هقولك .

- غلس .
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حني  بالعبوس،  الفور  عىل  ملحمه  تبدلت  لكن  األسطر،  تلك  قرأ  حني  ابتسم 

تذكر أنه ليس معها، هذا الشعور وحده يقتله، توقفت هذه األحلان فجأة، واختفت 

املحادثة أيًضا، اتصال قادم له، اتصال هذه املرة قادم من القاهرة، من رقم أريض غري 

مسجل لديه، ضغط عىل الزر وبدأ املكاملة  :-

- ألو .

- أيوة يا عمر إزيك ؟

- مني ! سام ؟

قاهلا بصوٍت يصحبه الدهشة والقلق :-

- أيوه سام طبًعا، أنا وصلت القاهرة أهو احلمد لله، وحشتين قوى .

جتاهل جمدًدا آخر مجلة منها، ثم أجاب بصوٍت خمتنق :-

- أه محد الله عىل السلمة، طيب جاية إسكندرية إمتى ؟

إسكندرية،  يف  عندكم  هكون  كده  ساعات   3 كامن  املطار،  ىف  جاية  أنا   -

هستناك أنت وأمحد .

- طيب وبابا  مش هيبقى معاِك؟

- ال بابا هيخلص حاجة هنا يف القاهرة، وأنا هاجى لوحدى .

- طيب خلص هنستناىِك  .

UUU

هلاتفها  نظرت  اجلريدة،  يف  تنفيذه  منها  املطلوب  عملها  من  انتهت  أن  بعد 

املوضوع عىل مكتب العمل بجانبها، وفتحت نافذة الرسائل بينهم، ثلثة صور كان 

قد أرسلها هلا  يف صورٍة واحدة، تعىن هلا الكثري والكثري، تذكرت ذلك اللقاء بكل ما 
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فيه، الراحة واألمل سكنا ملحمها مًعا اآلن، شعور غريب للغاية، ليته يعلم أن طلبه 

الذي ٌرفض كان خارًجا عن إرادهتا، فاألنثى عندما جتد سنًدا يف هذه الغابة الكبرية 

املسامة باحلياة، ال تفرط فيه بسهولة، إال إذا كان هذا األمر يتعلق برشفها أو كرامتها، 

فحينها تتساوى مجيع األشياء عندها، كم حتبه، وكم هي موجوعة !

معادلة يصعب حتقيقها، بل يستحيل يف هذا املجتمع .

- سارة املدير عايزك دلوقتى برسعة .

قالتها “مى” مشرية ملكتب املدير، فرتكت ما بيدها عىل الفور،وتوجهت ملكتبه،

أطرقت باب مكتبه بطريقٍة يصحبها بعض اخلوف والقلق، ثم فتحت الباب :-

- السلم عليكم، إزيك يا أفندم .

- وعليكم السلم، اتفضىل اسرتحيى يا سارة .

قاهلا املدير الذي يبدو أنه يف العقد اخلامس من عمره، ثم وضع عدة أوراق جانبه 

ونظر هلا  باهتامم قائل :-

- أنِت عارفة يا سارة أنا بعزك قد إيه ؟ وبعتربك زى بنتى منال بالظبط، وخالك 

الله يرمحه كان موصيىن عليِك كامن قبل ما ميوت . 

- أيوه، أكيد طبًعا أنا عارفة والله .

قالتها ثم ساد الصمت لثواٍن قليلة، فتابعت :-

- هو فيه حاجة حصلت ؟

أسند يديه عىل املكتب الفاصل بينهم واقرتب برأسه هلا، وتابع يف عطف..

- كلنا هنا ىف اجلريدة عارفني احلادثة بتاعتك، وكلنا فخورين بيك إنك مصممة 

تاخدى حقك وانك بنيتى نفسك من الصفر، وبتواجهى كل املطبات لوحدك.

ثم اسند ظهره للوراء وأكمل يف جدية:
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- لكن ده ما يدكيش احلق أن مقاالتك الىل بتكتبيها من سنني، تبقى عن نفس 

املوضوع وما فيهاش جديد، ما ينفعش أبًدا حادثة شخصية تفضىل متأثرة بيها طول 

عمرك، ألن ده بينعكس عىل شغلك وكتاباتك .

- حادثة شخصية  !

قالتها سارة بتعجب، ثم تابعْت بحامٍس ظهر عليها فجأة :-

بتتعرض  الىل  أنا حالة من ضمن مليني احلاالت،  أفندم  يا  بقى، عىل فكرة  - ال 

للغتصاب يف املجتمع الذكوري ده، ومش رشط يكون االغتصاب جسدًيا بس، ده 

ممكن يبقى ىف األفكار كامن، األفكار الىل املجتمع بيوردها لينا، زى أن الولد مهام 

غلط فيبقى اسمه راجل، وزى أن البنت لو سن اجلواز أتأخر عن30 فتبقى عانس مع 

أهنا ممكن ما تكونش لقت رشيك حياهتا املناسب، زى جواز الصالونات والىل جاهز 

بيشيل، وكأهنا بقرة بتتباع .

ظهرت يف عينيها دموًعا مل تسْل بعد، فتابعت بصوٍت ضعيف :-

- أنا تعبت ووصلت للمكان ده وبقيت صحفية، علشان أعرب عن املليني الىل 

بيحصلهم زيى وأكرت، ألن ما حدش هيحس بيهم إال الىل داق من نفس الكأس.  يعىن 

مش حادثة شخصية زى ما حرضتك بتقول 

رّق قلبه لكلمها، فقال :-

- بىص يابنتى أنِت عارفة أننا ىف جريدة خاصة مش حكومى، أنا هنا عبد املأمور، 

ووصلتىن شكاوى من صاحب اجلريدة وقلت أوصلهالك، حاوىل ختىل بالك شوية، 

ألن بيتهيأىل املرة اجلاية، هيبقى كلمه مبارشة منه ليِك، والله أعلم إيه ممكن حيصل 

ساعتها.

يبدو أن دموعها ستنهمر اآلن، فأشارت له مستأذنة عىل الفور باخلروج، ال حتب 

أن يراها أحد ضعيفة، خرجت وأغلقت الباب خلفها .
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لكنها  باخلارج،  أحد  هناك  ليس  أنه  معتقدة  حينها،  الفور  عىل  دموعها  سالت 

فوجئت بشاب يف منتصف الثلثينات، طويل القامة يقف أمام الباب مبارشة .

- أنا كنت متوقع أن ده حيصل عىل فكرة .

قاهلا إياد بصوٍت ميأله احلنية، ثم أخرج من جيبه مناديل ورقية، وأشار هلا بأن 

تأخذها، ثم تابع يف صوٍت ميلؤه الفضول :-

- هو إيه الىل حصل بالظبط، احكيىل .

UUU

أغلق املكاملة، واجته ملنزل أمحد هذه املرة يف الطريق ملنزل صديقه، تذكر كل 

يشء، كيف صارح سام يوم حفل التخرج بحبه هلا، هو وجدها مثالية، بل وأم مثالية 

يستطع  مل  لكنه  كثرًيا،  جتاهل  له،  حبها  يلحظ  اجلميع  املستقبل،  يف  ألوالده  أيًضا 

االستمرار، اعتقد أنه مع الوقت سيحبها، لكن مل حيدث ذلك .

 ساعدته كثرًيا حتى وصل لوظيفته، بل مل ترتكه حلظة حني توفت والدته، كل 

فقط  اآلن  حياته،  يف  األكرب  اخلطأ  يقرتف  جتعله  بأن  كافية،  كانت  األسباب  هذه 

يدفع نتيجة ما فعله، يعلم جيًدا بأهنا ال تستطيع العيش بدونه، هذا ما يزيد األمر 

صعوبة  .

تذكر للتو تفاصيل حفل التخرج إثناء سريه.  

كانوا قد ارتدوا مجيعا أردية التخرج مبا فيه القبعة املميزة

للحفل وكان عمر قد وصل مبكرا قبل قدوم سام وكذلك امحد.

انتبهت أحدى الفتيات لوقوف عمر مبفرده يف احلفل فسارعت عىل الفور اللتقاط 

الفتاة  شاهدت  أن  لبثت  ما  التي  لسام  الضيق  سبب  ما  أكرث  وهذا  تذكارية  صورة 

للفتاة  فاعتذر  ذلك  عمر  الحظ   . احلفل  عن  بعيدا  مرسعة  انطلقت  حتى  بجواره 
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وذهب مرسعا خلف سام التي أوقفها صوت عمر..

- سام ،  يا سام قفى ؟

أدارت وجهها الذي سيطر عليه آثار الغرية ناحيته، فأكمل:

- يف إيه ، أول ما شوفتيىن واقف جريتى ليه ؟

-يف أن البنت دى مستفزة، هى واقفة بتتصور معاك ليه ؟

- طب ودى فيها ايه  احنا زمايل؟

- فيها أين بحب...

وضعت يدها فوق شفتيها عىل الفور قبل أن تكمل اجلملة، ثم قالت:

-أنا شكىل هبلت 

تنهمر  أن  قبل  األمام  إىل  خطوتني  وحتركت   ، تعتذر  وهى  يدها  له  رفعت  ثم 

دموعها. 

له  حبها  عن  باألمس  صديقه  حديث  عمر،  عيين  أمام  يشء  كل  تشكل  هنا 

وانه جيب عىل عمر أيضا أن يتقرب هلا، وكيف تأكد من حبها له اليوم من غريهتا 

الواضحة، فعىل الرغم أن صديقه اخربه  باألمس أهنا واقعة يف حبه أال انه مل يصدق، 

الزائد  وخوفها  منه  قرهبا  اآلن.  عينيها  يف  ذلك  بنفسه  رأى  عندما  إال  يصدق  مل 

ومساعدته يف حياته وأموره اخلاصة، كل هذه األسباب جعلته يتخذ قرارا رسيعا 

حتى ال جيرح قلبها، فجرى مرسعا خلفها حتى يصارحها هو اآلخر ثم أوقفها ونظر 

يف عينيها بحنان بالغ قائل:

_ وأنا كامن بحبك يا سام

رغم انه مل يكن هلا حبا، ومل يكن هلا إال مشاعر االحرتام والصداقة  هلا، إال انه 

كان سعيدا جدا عندما الحظ يف عينيها سعادة بالغة حينام صارحها، فهو مل يعتاد 
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عىل رؤيتها مرسورة كام هي اآلن، مل يلقى عىل نفسه اللوم كثريا يف هذا املوقف؛ 

ألنه مل يكن لديه من احللول غري ذلك احلل خوفا من جرحها ، كام انه خائف من 

خسارة صديقته الوحيدة وأيضا أن تنطفئ االبتسامة املرسومة عىل وجهها اآلن . لذا 

ال وقت للرتاجع

استفاق من رشوده بعد أن وصل للتو أمام منزل صديقه، ضغط عىل زر االتصال، 

حتى خيربه بأنه ينتظره، عىل غري عادته كان أمحد مستيقظًا، أخرج رأسه من نافذة 

ثيابه  مرتدًيا  ينتظره،  أمحد  كان  السلم  درجات  عىل  بالصعود،  لعمر  وأشار   ، منزله 

الداخلية فقط، ممسًكا بإحدى يديه ) مكنسة (، واليد األخرى قطعة قامش عليها 

بعض الرتاب .

- تعاىل، تعاىل، وربنا أنت رزقك واسع .

قاهلا أمحد مازًحا، ثم أكمل :- 

- ربنا استجاب لدعويت، وجه حد يساعدين .

أشار لصديقه بالدخول وأغلق الباب، عىل غري عادته عمر ال يتكلم إطلًقا.

- مالك يا عمر فيه إيه، وشك مقلوب ليه كده ؟

- هحكيلك .

قاهلا عمر بصوٍت ميأله احلزن، ثم نظر حوله مييًنا ويساًرا وأكمل :-

- بس قوىل األول، إيه الىل أنت عامله ىف نفسك وىف الشقة ده ؟

جلس بجسده الثقيل عىل إحدى املقاعد املوجودة وسط الفوىض العارمة .

- أبويا وأمي وأختي سافروا الصعيد بقاهلم أسبوع، والشقة كان منظرها يقرف .

مال بجسده جانًبا ناحية ) جردل ( به ماء، ودفعه أمام عمر .

- مهتك معانا يا عم عمر يالل .
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ضحك رغاًم عنه، عفوية أمحد ال زالت كام هي . 

هّم بدخول إحدى الغرف وتغيري ملبسه، فأقرتب أمحد من باب الغرفة قائًل:-

- عىل فكرة ما فضلش غري أوضتى املخروبة، الىل أنت بتغري فيها دى .

انتهى  الغرفة مبارشة، خرج عمر وقد  أمام باب  قاهلا أمحد بصوٍت عاٍل منتظًرا 

من تغيري ملبسه  .

- طيب مستىن إيه، يالل نخلص منها علشان عايزك ىف حاجة مهمة .

- ال أنا الزم أنزل أشرتى شوية منظفات دلوقتى، علشان نكمل تنضيف وبعدها 

نتكلم براحتنا، قاهلا أمحد ثم توجه ناحية الباب مبارشة، فقاطعه عمر مندهًشا.

- انت يا ابىن رايح فني ؟

- قلت لك الزم أنزل أشرتى منظفات،علشان نكمل .

فأشار عمر إىل ملبسه، وتابع مندهًشا :-

- هتنزل باهلدوم دى ؟

إحدى  عىل  املوضوعة  ملبسه  إلرتداء  مرسًعا  وتوجه  الضحك،  ىف  أمحد  انفتح 

الرفوف، ثم وصل إىل باب شقته مبارشة، فقاطعه صوت عمر:- 

- عىل فكرة قبل ما تنزل، سام جاية كامن ساعتني كده ىف املطار، وهتستنانا فام 

تتأخرش، ظهرت عىل وجه أمحد علمات االندهاش واخلوف مًعا.

    لكنه رسعان ما ابتسم، حتى ال يلحظ عمر ذلك، وأشار برأسه باإلجياب،أنه 

لن يتأخر، ابتسامة ختفى كل يشء .

UUU
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استلقى بجسده شارًدا عىل  رسير صديقه، املوجود بالغرفة منتظًرا أن يأيت، لفت 

نظره عدة روايات،  وكتب موضوعة بجوار الرسير، فتح أحدهم فهو يعشق القراءة 

كام يعشقها، ما لبث أن فتحه، حتى سمع صوت صديقه أمحد قد أىت .

خرج عمر بيده جمموعة صغرية من الكتب، وأشار ألمحد قائًل :-

- أبقى فكرىن أخد الكتب دى، وأنا ماىش أقرأها .

- ماىش بس قوىل، هينفع نروح نجيب سام وال إيه ؟

- أه هتبقى لوحدها، أبوها لسه بيخلص حاجة يف القاهرة .

انتهيا من عملهام يف الشقة، ثم أخذ عمر جمموعة الكتب وخرجا هو وصديقه، 

أوقفا أحد سائقي األجرة، ركبا مًعا يف الكريس اخللفي.

     مال أمحد بجسده نحو صديقه، قائًل :-

- قوىل صحيح، أنت عملت إيه يف موضوع سارة ؟

كان منتظًرا سؤاله، بل وكان يتوقعه أرسع من ذلك .

مل جيْب لثواٍن قليلة، ال يعرف من أين يبدأ، عيناه تقول الكثري، لكنه تأكد أنه 

سيحتاج ألياٍم بل لشهور يك يعرب، فام كان منه إال أن نظر إىل صديقه قائٍل بحزن:

- عادى ما حصلش نصيب .

- إزاى بس، إيه الىل حصل ؟

أنه  يبدو  بداخله،  يكتمه  أم  بالسبب  صديقه  مصارحة  بني  حائًرا  كثرًيا،  تردد 

سيختلق كذبة، فل جمال للنقاش اآلن، نظر أمامه وأكمل :-

- أنا وهى تقدر تقول مااتفقناش مع بعض .

إن كان عندي حق . - شفت بقى أنك ما حبتهاش وال هي حبتك، و
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بالصمت  اكتفى  لكنه  داخله،  تدور  كثرية  ردود  الكلامت،  تلك  أوجعته 

أنه ال  إليه، وكيف تركته،وهى تدرك  اآلن،تذكر كيف تركها وهى يف أشد احلاجة 

يستطيع  العيش بدوهنا، يعرف جيًدا أن من يريد شيًئا يفعله، مهام كانت العقبات 

واملشاكل، لكن األمر هذه املرة كان شبه مستحيل بالنسبة له،بل ويذهب اآلن يف 

طريقه ملشاعر مصطنعة، ال يعلم متى ستنتهي ؟

جتاهل متاًما ما قاله أمحد جتاه سارة، ثم استجمع كلامته جمدًدا، وأردف قائًل:

- أمحد أنا عايز أتكلم معاك بخصوص سام املرة دى .
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- ناوية عىل إيه ؟

قاهلا إياد الذي يواصل نظراته هلا دون انقطاع، ثم أكمل :-

- أنا حاسس بيِك، بس أنِت الزم تفكري بالعقل دلوقتي، علشان ما خترسيش 

كل حاجة .

تنهدت ونظرت للسامء، قائلة بصوت يصحبه بعض القلق :-

- مش عارفة .

ثم نظرت لعينينه، وأكملت بتحٍد :-

- بس الىل أنا متأكدة منه، أىن مش هسيب حقي .

- أهم حاجة خىل بالك عىل نفسك، وبلش هتور .

- ما تقلقش .

UUU
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- أوعى يا عمر تعمل حاجة زى كده، وحتى لو هتسيبها بلش دلوقتى.

قاهلا أمحد حمّذًرا صديقه، الذي جلس عىل أحد املقاعد املوجودة ىف اإلسرتاحة 

باملطار .

- ما تصعبش علّىا املوضوع ياأمحد، أنا فعًل مش قادر أستمر ىف الوضع ده.

- حتى لو مش قادر تستمر، بلش تبقى أناىن وختتار الوقت الغلط .

قاهلا أمحد ثم أشار لصديقه، بأنه سيتوجه ليشرتى لسام مفاجأة، ابتعد عن عمر 

قليًل، ثم أدار وجهه نحوه ثانية، وأردف قائًل :-

مناسب،  مش  ده  الوقت  أن  هتلقى  نفسك،  وبني  بينك  كويس  كده  فكر   -

علشان تقوهلا أنك مش هتكمل، فكر فيها ما تبقاش أناىن .

سار أمحد وابتعد حتى اختفى متاًما عن أعني صديقه، مل يكن أمام عمر إال أن  

اقتنع بأن ما يقوله صديقه صحيحا متاًما، ولكن هناك يشء ال يصدقه، كيف لصديقه 

الذي يفهمه أكرث من نفسه، أن ال يشعر بحبه نحو سارة، وحني يتكلم عنها يرص بأنه 

ليس حًبا، وعىل النقيض يفعل كل يشء، حتى جيعله فقط قريًبا من سام، بالتأكيد 

هناك يشء خطأ، هناك يشء يبدو غامًضا .
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توجه خارج املطار لرشاء بعض احللوى والشوكوالته، يعلم أمحد جيًدا أّن سام 

تعشق هذه األشياء البسيطة، كاألطفال متاًما يبتهج قلبه إذا رأى فقط ابتسامتها عىل 

وجهها .

شعر ببعض السخونة عىل وجهه من التعب، فسأل أحد املارة عن مكاٍن به 

ماء، فتوجه نحو املكان مبارشة، ليضع عىل وجهه الشاحب قليل من املاء، وجد 

مرآة كبرية، ظّل شارًدا أمامها مع وجهه الشاحب من كرثة التفكري .
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مل يباْل بتعبه، بل مل يشعر به إطالًقا، اآلن كل ما يؤمله هو كيف يفعل هذا مع 

صديقه، يعلم جيًدا أّن سارة هي من تستحوذ عىل قلبه، لكنه يتعمد التجاهل لذلك 

) أحمد أنا ما بقتش فعاًل أقدر استغنى عن عمر، ما أقدرش أعيش من غريه، حتى لو 

هو ما صارحنيش بحاجة، وجوده جنبى بيدينى سبب أىن أعيش( .

إىل  ارتبطا  حتى  كثريا  ساعدمها  أنه  وكيف  مضت،  سنوات  منذ  كلامهتا  تذكر 

متى ستستمر يف هذا التجاهل، يعلم جيًدا أنه ال فائدة مما يفعله، يا ليت عمر يدرك 

بأنّه حياة هلا،  ليته يدرك بأنىن أشعر به، لكنين سأجتاهل، سأجتاهل حتى تبقى هى 

سعيدة  .
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اقرتبت هي من وصوهلا،  متاًما،  الطائرة  التي تشري عقارهبا ملوعد  لساعته  نظر 

حتى اآلن مل يقرر، ماذا سيقول يف هذا املوقف السخيف بالنسبة له.

نظر عىل يساره إذ بفتاٍة يف عقدها الثاين، جترى برسعة كبرية نحوه، حتمل بيديا 

حقيبتني يبدو عليهام الثقل، لكنها ال تتوقف عن اجلرّي .

أمتار بسيطة تفصل بينها وبينه فقط اآلن، ألقت حقائبها عىل األرض واحتضنته 

بشدة، مل تباْل مبن حوهلا، تعلقت يداها برقبته، وألقت برأسها عىل كتفه،  كغارٍق يف 

حميط فقد األمل يف النجاة، ومدت له يد العون فجأة، تتصاعد أنفاسها بشكٍل رسيع، 

كمن هّبت فيها احلياة ثانية بعد املوت .

- وحشتين  .

قالتها سام، ثم نظرت يف عيين عمر املذهولة، فألول مرة تفعل هي ذلك، فأكملت 

قائلة  :-
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- شكلك متغري، عينيك بتقول كده .

ابتسم عمر ناظًرا إىل األرض، حتى ال تفضحه عيناه  :-

إرهاق . - ال أبًدا،  بس شوية تعب و

- موضوع والدتك لسه مأثر فيك صح ؟

ضّم عمر شفتيه، وهّز رأسه باإلجياب، فأمسكت يده ووضعتها بني يديا، حتى 

تبّث له االطمئنان، ثم نظرت حوهلا يف حرية :- 

- أمال فني أمحد ؟ ما جبتوش معاك ليه ؟

- احم احم  .

بيد  متشبثة  هي  زالت  وال  خلفهام،  االثنان  فنظرا  فجأة،  الصوت  هذا  قاطعهام 

عمر. 

- محد عىل السلمة يا سامسيمو، نورىت مرص .

ضحكت هى بصوٍت خفيف وابتسم عمر فقط، فأكملت هي :-

- يااه، أنت لسه فاكر االسم ده، عامل إيه واحشيىن كلكم جًدا . 

- والله متام ومرص كانت ناقصاِك فعًل . 

قاهلا أمحد ثم أخرج علبة حلوى صغرية، وأكمل  :-

- خدى دى ليِك، أنا عارف البنات بتحب احلاجات التافهة دى .

اتسعْت عيناها من الضحك، فأردفت قائلة :-

- خيرب بيت الدبش، أنت لسه زى ما أنت ما أتغريتش .
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ضحكوا مجيًعا ومضوا يف طريقهم خارج املطار، يبدو له بأن املشكلة ال حتل 

إطلًقا، بل تزداد تعقيًدا، فكيف له أن يطلب بأن تتوقف عن حبها له،  ليس بيده أي 

يشء، وال بيدها هي األخرى أي يشء .
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 ) اليشء الوحيد الذي ال متتلكه ىف حياتك هو مشاعرك، هي من تحركك. جرب 

مراًرا  تقول كلامت معسولة   . حًبا  له  تكّن  ال  وأنت  أحدهم،  بقرب  تعيش  أن  مثاًل 

وتكراًرا، وقلبك ال يخفق إطالًقا، حتى ولو كان مثالًيا، يا لها من سخافة ! ألن ينتهي 

هذا األمر ؟(  

تدور هذه الكلامت يف ذهنه، ويصاحبها دخان السجائر الكثيف اخلارج من 

فمه، جالًسا يف ) الكافيه ( املعتاد عليه  :-

- مالك يا عمر، مش هتقوىل فيك إيه، حّساك متغري ؟

قالتها سام، وهى ممسكة بيد عمر الشارد متاًما، فأدار عمر وجهه نحوها، 

وأجاهبا هبدوء :-

- ال ما فيش، زى ما قولتلك بس موضوع وفاة والدىت مأثر عىّل .

تركت يديه، وأكملت  باهتامم :-

- ال فيه، أنا بقاىل شهرين من ساعة ما رجعت من السفر، وشايفاك متغري ىف كل 

حاجة، أنت عمرك ما كنت بتدخن.

 ثم أشارت جلريدة بجانبه وأكملت :- 

- وال حتى كنت مهتم باجلرايد، أنت خمبى عىن حاجة يا عمر ؟
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ال تصدق ما تقرأه عيناها، قرأهتام عىل األقل ثلث مرات ىف ذهوٍل تام .

- يف إيه يا بنتى قلقتيىن .

تركت سارة الورقتان جانًبا، وأردفت قائلة :-

- كنت متوقعة أن ده حيصل، بس مش بالرسعة دى .
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-  إشمعىن بقى يا سيدى عايز الفرح يف التاريخ ده بالذات ؟

قالتها سام وهى تفرز جمموعة من البذل املوجودة ىف أحد املحلت، ثم اختارت 

إحداها ووضعتها عىل جسده، وأكملت :-

- بيتهيأىل دى عليك هتبقى حتفة، وهتبقى اليقة كامن مع فستاين الىل هلبسه .

جانًبا،   البذلة  فوضعت  بكلمة،  جييب  أن  دون  إرضائها  حماواًل  عمر  ابتسم 

وأكملت:

-  ما قولتليش إشمعىن اخرتت اليوم ده ؟

- فيه حاجات صدقيىن كده بتبقى أمجل لو فضلت جمهولة .

منه حتى تلمس  واقرتبت  فهمها،  داللة عدم  بكتفيها  ضّمت شفتيها وأشارت 

جسدها الصغري بجسده .

- مش مهم أعرف ليه، املهم دلوقتي إن خطوبتنا بعد يومني، وحبنا هيظهر للناس 

ىف النور،  وكلها شهور بسيطة ونبقى انا وانت يف بيت واحد يا حبيبي

ثم أمسكت يده وأردفت قائلة :-

- وأوعدك أىن هخليك أسعد إنسان يف الدنيا .
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كانت كلامهتا كرصاٍص أُطلق عن قرب، مييت عىل الفور، ال فرصة له للرتاجع، 

املوقف يزداد صعوبة يوًما بعد يوم .
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وضعت سارة يدها فوق وجهها غري مصدقة ما قرأته، ىف حني أن صديقتها 

مي تقرأ هي األخرى يف ذهوٍل تام، وضعت األوراق جانًبا، ثم قالْت يف عطٍف:-

- أنا مش عارفة أقولك إيه، أو أساعدك إزاى، حقيقي مش عارفة .

ربتت بيدها عىل كتف زميلتها، يك تقلل من شأن الصدمة .

- يف إيه يا مجاعة ؟ هو اليل سمعته من شوية ده صحيح ؟

قاهلا إياد ناظًرا نحو “مي”، فأجابت ىف يأس :-

- أه يا إياد، سارة جاهلا أمر إقالة من شوية .

رفعت سارة رأسها ونظرت جتاه إياد، وأجابت يف ضعف :-

- احلمد لله عىل كل يشء، أنا كنت متوقعة ده حيصل من شهرين .

وضع إياد يديه عىل جانبيه مندهًشا، وأكمل ىف محاس :-

- بس أكيد فيه حماوالت يعىن، القرار مش هنايئ، سيبوىن أكلم املدير ملا يرجع.

ابتسمت سارة ىف سخرية، وأردفت قائلة :-

- ال ال ما تتعبش نفسك، القرار جاى من صاحب اجلريدة نفسه، واملدير كاتبىل 

الفلوس، علشان ما  إيده حاجة، وكامن حاططىل حساىب من  إعتذار، أن مافيش يف 

يبقاش يف املوضوع أى كلم، يعىن خلص كل حاجة انتهت .

اقرتب إياد الذى يبدو عىل وجهه الغضب والقلق نحو مكتبها، وأكمل ىف حرية :-
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- طيب وناوية عىل إيه، طمنينا .

مل تتفوه بأى كلمة، اكتفْت فقط بالبكاء دون صوت .

حينها أراد إياد ضّمها جلسده، حتى تستمد منه قوة، ال حيب أن يراها ضعيفة، 

وعىل غري املتوقع، أكمل ىف محاس جمدًدا :-

أننا  تتأكدى  أي حاجة، وعايزك  لو هتخرسى  تتنازيل عن حقك، حتى  إياِك   -

كلنا واقفني جنبك .

ثم نظر لـ”مي”، وأردف :-

أي  البيت، وأنا ىّل سكك هشوفلها وظيفة يف  يا مى وروحيها  منها  بالك  - خىل 

جريدة تانية .

ثم انرصف عن املكتب، لكن مل تنرصف شجاعته من أمام عينها، رشدت 

بتفكريها كعادهتا، )كيف يل أن أحتمل كل هذا، اآلن ينتهي هذا املشهد العبثي 

بعد عمر ! لقد افتقدتك حًقا، أنت خمطئ ، فأنا لست قوية حتى أحتمل هذا القرار ( .

UUU

 نظرت حوهلا يف يأس :-

منزل خاوي منذ وفاة خاهلا، به قطع أثاث قدمية نسبًيا، غري مريح نفسًيا باملرة، 

يذكرها دامئًا هذا املنزل مبأساهتا، إال أحد األركان به كتب وأوراق فارغة للكتابة، 

جتلس به بالساعات لكتابة مقاالهتا، بل والرسم أيًضا.

دقائق  بضع  مرت  أمامها،  املوضوع  الرسم  أقلم  وأحد  فارغة،  بورقة  أمسكت 

ترسم شاردة، نصف وجه عابث لذكر يف منتصف العرشينات، كان ما رسمته يبدو 

أن ملحمه قريبة من قلبها، يشبه كثرًيا عمر بل هو، لكنه اآلن يرى بعنٍي واحدة .

UUU
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) يا بتاع النعناع يا منعنع، يا منعنع، يا منعنع 

هات هدية للمتدلع، اتدلع، اتدلع(

عىل نغامهتا داخل القاعة يرتاقص أمحد أمام سام وعمر، حماواًل جذب عمر من 

جانب سام، التي مل يرها أحد سعيدة مثل ذلك اليوم .

وافق،  سام  وخصوًصا  اجلميع،  إرصار  مع  لكن  ملحاوالته،  عمر  رفض  استمر 

الذي  عمر،  بجانب  اجلميع  ليرتاقص  أيًضا،  بجذهبا  سام  صديقات  إحدى  فقامت 

اكتفى فقط بالتصفيق هلم، عىل وجهه ابتسامة صفراء، وجهه شاحب بعض اليشء .

UUU

صفحته  فتحت  ثم  هبا،  اخلاص   facebook الـ  وفتحت  جانًبا،  قلمها  وضعت 

اتسعت  مقدًما،  باخلطوبة  هتنئه  له  أصدقاء  من  منشورات  عدة  رأت  الشخصية، 

قلبها من اخلوف،  الدهشة فجأة غري مصدقة، تكاد تسمع صوت دقات  عيناها من 

عالًيا  ورفعتها  االثنتني،  بيديا  الورقة  وأمسكت  الصدمة،  من  جانًبا  هاتفها  تركت 

أمام عينيها املمتلئتني بالدموع، ثم مهست للورقة كأنّه أمامها،   ) ملاذا تفعل ىب كّل 

هذا ؟ ( 

UUU

يتمناه، من  الىل  لقى منك كل  تبعد حبيب عنك، حبيب  أنك  املستحيل  )من   

املستحيل تهرب، ارتاح بقى وقرب، أصل الىل بيحبك معرفش كلمة ال، قلبك ماعادش 

ملكك ما دام عشقتك، قلبك ماعادش ملكك مادام سكنتك ( .

مل تفعل شيًئا إال النظر إىل عينيه أثناء تلك الرقصة، ال تريد شيًئا بعد اآلن فقط 

اكتفت به، وضعت رأسها عىل كتفه، وأغمضت عينيها، أغمضتها حتى تنفصل عن 
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اخلروج  تريد  ال  هلا،  جنة  كان  الذي  حضنه  إال  هلا  يتبقى  وال  هبا،  املحيط  العامل 

واالنفصال عنها، وضعت يديا حول رقبته متعلقة به، كفتاٍة صغرية تتعلق بأبيها، ثم 

مهست يف أذنه قائلة  :-

- ده أسعد يوم ىف حياىت 

إنه أكرت من حياة بالنسبة هلا .

UUU

ظلت هكذا بالساعات، حتى فتحت إحدى صوره املوجودة عىل صفحته بدأت 

؟  الوجع  كل هذا  ملَ  فلَم كل هذا،  أحبك،  أىن   ( بعتاهبا ، كان هذا آخر ما تتوقعه، 

أستقدر عىل الحياة من دوين، إن كنت تستطيع، فأنا ال أقوى عىل ذلك( 

بكت بغزارة هذه املرة، تأخذ شهيقها بصعوبة اآلن .

هنضت يك تقف بني يدّي الله،  ترتجاه بأن خيفف عنها ما هبا،لتدعو له ىف صلهتا 

أيًضا، أو تدعو هلام .

UUU

عنقه  رابطة  له، جذب  الشاق  اليوم  بعد هذا  املنهك عىل رسيره،  بجسده  ألقى 

لألسفل قليًل .

ظل عمر مبلبسه ممدًدا لبعض الدقائق، شارًدا يف أمٍر واحد،كيف فعل كل ذلك، 

وكيف للمنطق أن يكون هبذا احلجم من الغباء، ترتك من حتبه، لتذهب إىل شخٍص 

مثايل يرىض عنه اجلميع، أين أنت من كل ذلك ؟

يبدو أنه لن خيلد للنوم اليوم بسهولة، ماَل بجسده ناحية الروايات التي استعارها 

من صديقه، يريد اهلروب من واقعه، فليلجأ إىل عامل القراءة الذي يأخذه بعيًدا.
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انتباهه وجود يشء غريب داخله، يشء يبدو أن  فتح أحد الكتب، لكن لفت 

صديقه قد غفل عنه داخل الكتاب .

UUU

- أظن كده كل حاجة بقت واضحة زى الشمس، فوقى لنفسك بقى يا سارة.

قالتها “مي” بصوٍت يصحبه بعض احلامس يف اهلاتف، ثم تابعت :-

- عمر باعك واختارها، ولو كان عايزك بجد كان عمل املستحيل .

- أيوه بس أنا الىل .........

قاطعتها “مي” التي تبدو غاضبة  :-

- ما فيش بس خلص، أنِت الزم تعرىف قيمة نفسك، بىص حواليِك واختاري الىل 

بيحبك بجد، أظن أنِت فهامىن كويس .

عقدت سارة حاجبيها، وتابعت بصوٍت ممزوج بعض احلرية :-

- ال مش فامهة، قصدك إيه ؟

- برصاحة كده ومن غري مقدمات كتري، إياد عايز يتقدملك .

- إيه ؟ أنِت بتقوىل إيه ؟

أجس  فقاىل  ترفضيه،  خايف  بس  يتقدملك،  عايز  أنه  النهاردة،  كلمىن  والله   -

نبضك األول  .

بصوٍت  فتابعت  لساهنا،  عىل  الكلامت  وتثاقلت  ارتباكها،  اجلملة  تلك  زادت 

مهزوز:

- أيوه بس أنا ما بحبهوش .
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أخرجت مى زفريها، وتابعت يف هدوء :-

- يا سارة أنِت مش مدية لنفسك فرصة تفتحيله قلبك، أنا عمرى ما شوفت راجل 

ىف الدنيا دى خملص، وبيحب بجد زى إياد.

 األمر أصبح هلا غري عادل إطلًقا، أن ختتار بني حياهتا مع رجل ال حتبه، وأن 

االنتحار،  بني طريقة  كاالختيار  بالظبط  له،  منها عشقها  متلّك  قد  عن رجل  تبتعد 

شنًقا أو غرًقا أو حتى برصاص، ال تشكل فارًقا، فالنهايات واحدة، وهى املوت  .

أجابت سارة بصوٍت خمتنق :-

- مش عارفة، أنا أول مرة ما بقاش عارفة مصلحتي فني .

ليه  اتعملت  اخلطوبة  فرتة  فرصة،أمال  وأديله  وافقي،  خاطري  علشان  طيب   -

بس، وأنا واثقة أنك هتحبيه، ألنه بيموت فيِك،ها قولِت إيه ؟

UUU

أخذ عمر يقلّب هذا اليشء مييًنا ويساًرا، تبدو أهنا ) مذكرة ( أو شيًئا يشبه ذلك، 

فتح إحدى الصفحات، فوجد عدة أسطر مكتوبة بشكٍل غري منظم، يبدو أّن كاتبها 

أمحد كان مضطرًبا بعض اليشء، ) قبل حفلة التخرج بيوم، سام قالت يل النهاردة 

أنها مش بس بتحب عمر، دى ماتقدرش تعيش من غريه، خروج عمر من حياتها، 

يعنى نهاية كل يشء بالنسبة لها، حتى حياتها، أنا الزم أشوف حل للمشكلة دي ( .

امتلكه شعور باألىس، حني قرأ تلك األسطر تذكر املكاملة التي أجراها صديقه 

قبل احلفل بيوم، املكاملة التي أقنع فيها أمحد صديقه عمر، بأن يدخل حياة ليست له، 

ولكنه عرف السبب اآلن وراء كل ذلك اإلرصار، حياة أو موت بالنسبة هلا .

الرهيب  فضوله  زاد  يشء،  كل  أمحد  مثل  لشاب  وحتك  تتجرأ،  بأن  كافًيا  كان 

ففتح صفحة أخرى يف  يعرفها،  بأرسار مل  مليًئا  يبدو  الذي  بيده،  اليشء  حول هذا 
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رسعة ) ىف اليوم األغرب ده، عمر قال أنه مش هيقدر يكمل مع سام، أنا خايف 

يكون فهم أي حاجة من اليل جوايا، بس أنا عمري ما بينت حاجة (.

اتسعْت عيناه من هول املفاجأة، واعتدل بجسده ثم أكمل قراءهتا

)عمري ما قلت أىن بحب سام من أول ما شوفتها أو حتى ملّحت، أنا بعاملها كأنّها 

أختي، وبكتم أى شعور جوايا، وبحاول عىل قد ما أقدر أخلق أى فرص ليهم علشان 

يتكلموا،  أنا خايف بجد  !

بأى  علشانه  أتنازل  وممكن  عنه،  استغنى  أقدرش  ما  الىل  عمرى  صاحب  عمر 

حاجة، ما قداميش غري أىن أدعيله وأدعيلها، أو أدعى لنفىس، يارب أنساها(.

مصدق،  غري  بالدموع  عيناه  وامتألت  جسده،  يف  عادية  غري  قشعريرة  سارت 

أيعقل كل هذا ! كل هذه املحاوالت من أمحد كانت وهو واقع يف حبها، كيف له أن 

يتحمل ! وكيف يل أن أغفل يشء كهذا ؟

أصدر هاتفه صوًتا، فقطع كل تفكريه، انعقد حاجباه يف يأٍس، حني نظر للسم 

عىل الشاشة فوجده ) سام خطيبتى (، ضغط عىل زر املكاملة بعد أن تردد كثرًيا:

- إيه يا حبيبي منت وال إيه؟

قالتها بصوٍت مىلء بالسعادة :-

- ال أبًدا أنا صاحى، بس تعبان ومرهق شوية .

النهاردة هو أحسن يوم ىف  أنا بس اتصلت علشان أقولك، إن  - ال ألف سلمة، 

حياىت، وهيفضل أسعد يوم حلد يوم جوازنا، الىل أنا بعتربه بداية حياىت كلها.

تنهدْت ثم أردفت يف خجٍل قائلة  :-

- أنا بحبك قوى يا عمر .

UUU
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فتح أمحد باب شقته بحرص، ىف هذا الوقت املتأخر، حتى ال يراه أحد عىل حالته 

غرفته،  باب  فتح  جسده  من  جزًءا  فقد  كمن  تائهتان،  وعيناه  شاحب  وجهه  هذه، 

وألقى بجسده املنهك بشدة عىل رسيره . 

فاضت شلالت دموع من عينه، يصاحبها صوت ضعيف من شدة الوجع يف قلبه، 

ظّل هكذا حتى سمع صوت أحدهم ىف املنزل، يقرتب من غرفته  واعتدل بجسده عىل 

الفور، وجفف الدموع املتساقطة منه يف رسعة،أذن ملن باخلارج  بالدخول، تفاجأ 

بأخته الصغرية ترتقبه يف حنني .

- أمحد أنت كويس ؟

ابتسم عىل الفور حتى ال تلحظ، وأجاب :

- أه يا حبيبتى أنا كويس  أنِتي إيه الىل مصحيِك حلد دلوقتى؟ 

- ما أنت عارف بقى الثانوية العامية وعاميلها . 

ضحك هذه املرة، فأقرتبت منه وجلست بجانبه :- 

- أنت ليه ما قولتلهاش من زمان يا أمحد أنك بتحبها ؟ 

نظر بعيًدا عنها، وأكمل ىف رشود :- 

إيه، ما كنتيش قولتى  بتحبه قد  أنِتى لو شوفتى سام  يا هدى،  ينفع  - ما كانش 

كده.

ثم نظر هلا وأكمل :-

- وبعدين أنا أصًل ما بقدرش أكلمها كلمتني جد عىل بعض ، الزم تلقيىن هبزر 

ىف كل حاجة، كنِت عايزة إزاى أقول أىن بحبها

فأربت بيده عىل كتفها مبتساًم :- 

- ده أنا أصًل قدرت أقولك أنِت بالعافية . 
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  ابتسمت األخت من طيبة أخيها املتناهية، فحضنته وقبلّت رأسه ىف حنان:-

- عارف يا أمحد أنت لو كل الناس زيك، ماكانش الدنيا بقى حاهلا كده . 

ابتسم لكلامهتا الصغرية، التي دّبْت فيه احلزن جمدًدا حني تذكر ما فعله، هل حًقا 

يفرح لذلك أم حيزن؟ هذا ما يؤمله .

UUU

أنا مش عارف أوصفلك فرحتى قد إيه ملا وافقتي عىل خطوبتنا .

قاهلا إياد بعينني المعتني من شدة الفرحة، ثم نظر حوله مييًنا ويساًرا،وأكمل:

- بس قوليىل األول أنِت ليه صممتى نيجى الكافيه ده، وليه الرتابيزة دي؟

طيب ده حتى الرقم شؤم، ودى أول مقابلة لينا .

مل تبتسم لطريقته الرائعة حتى ىف املداعبة، فعيناها ال زال هبام آثار حزن . 

- عادى بس املكان هنا أنا بحبه جدا . 

ضّمت يديا ووضعتها عىل الطاولة، وأكملت :

هبقى  ألىن  تنفذه  أنك  وأرجو  خطوبتنا،  بخصوص  صغري  طلب  ىّل  أنا  إياد   -

مسرتحية فيه جًدا .

- إيه هو ؟ 

- خطوبتنا تبقى يف الرس.

 استند بظهره للخلف جمدًدا.

 ثم ابتسم وأكمل قائًل :
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- عارفة أنا من بعد والدي ووالديت ما أتوفوا من سنني، حسيت باحلرمان واليتم 

شفتك  ما  وأول  أخوات،  ليا  وماكانش  الوحيد،  ابنهم  كنت  أىن  وخصوصاُ  فعًل، 

حسيت أىن مش حمتاج حاجة من الدنيا، إال أىن أبقى جنبك، ساعتها بس ما حستش 

باليتم،اقرتب برأسه جمدًدا نحوها، وأردف قائًل :

- سارة أنا حاسس بكل التعب الىل جواِك، وأنا ما عنديش أي مشكلة إن خطوبتنا 

تبقى يف الرس،  طاملا بس هبقى جنبك.

UUU



92



93

))مع ذاكريت أحارب .. آخر معاريك، وفيها ال أقبل الهزمية ((

                                                                    عالء الديب
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بأّن األمر سيكون مرحًيا له، حني  الشديد، كان معتقًدا  أمسك رأسه من األمل 

يسرتجع ذكرياته تصيبه راحة مؤقتة، لكن يصاحبها إحساس مؤمل، إحساس العجز.

مّر كل يشء منذ البداية أمام عينيه، لكنه ال يستطيع أن حيرك ساكًنا،أن تكون 

عاجًزا عن اسرتجاع ما فقدته، أو أن يتاح لك الفرصة يف أن تعيش يف عامل املايض، 

ولو ليوٍم واحد أو حتى لدقائق، تبّث فيك احلياة مرة أخرى . هكذا متىن عمر اآلن

- ياال يا عريس وصلنا، الكوافري أهو .

غري  حياة،  أي  من  خالية  عمر  نظرات  خارًجا،ظلت  للمكان  مشرًيا  أمحد  قاهلا 

مصدق ما حيدث أو أنه كيف وصل هلذه الدرجة من الغباء خرج اجلميع من السيارة، 

ابتعدوا مجيًعا عنها، وظل عمر متسمًرا يف مكانه .

ببطء،  ميىش  عجوز  رجل  انتباهه  لفت  املوجودة،  األسوار  ألحد  برأسه  استند 

اليشء،  بعض  شاحب  وجهه  التعب،  عليه  يبدو  لكن  األوراق،  بعض  بيده  ممسًكا 

أخرج العجوز هاتفه وتكلم بصوٍت، حماواًل فيه أن يكون قوًيا :-

- أيوه يا آالء، أنا لسه خارج من عند الدكتور يا حبيبتى .. ما ختافيش، أه طمىن 

، ده جمرد ورم بسيط يعىن ما فيش حاجة، مش قولتلك أبوِك لسه شباب وزى القرد 

أهو .

منه  فاقرتب  نحوه،  ازداد فضول عمر  املكاملة، يف حني  أغلق  ثم  الرجل  ضحك 

أكرث وأنصت باهتامم، ضغط الرجل عىل زر االتصال مرة ثانية، ووضع اهلاتف عىل 

أذنه لكن هذه املرة يبدو طبيعًيا، متأل وجهه نظرات اخلوف :-
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- أيوه يا عاصم، اليل كنت خايف منه حصل  .

صمت قليًل، ثم أردف باكًيا :- 

- أه طلع رسطان، بس علشان خاطري ما تقولش حلد هنايئ، خليىن أعيش وسطهم 

الكام يوم الىل فاضلني ىّل، وأنا مش شايف يف عينهم نظرة خوف أو ضعف، إحنا مش 

بنعيش إال مرة واحدة، فخليىن أعيش معاهم وجنبهم، ومها مبسوطني ومش خايفني.

 اندهش عمر مما سمعه، وظّل يتبع الرجل حتى انرصف جسده الضعيف بعيًدا، 

) إحنا مش بنعيش إال مرة واحدة (، أن ُتقال مجلة كهذه ىف وقٍت كهذا! شعر أهنا 

موجهة إليه كلًيا، هو ال يؤمن بالصدف إطلًقا، بل ليس هلا مكان يف تفكريه ) رسالة 

موجهة إليك أيا األمحق، ألن تستفيق بعد ؟ ( 
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أنا  سارة   ( هلا   قادمة  نصية  رسالة  بالسيارة،  جلوسها  أثناء  صوًتا  هاتفها  أصدر 

ما  أنا عمري  أنا مش كده، صدقيني  الدنيا، بس  إنسان ىف  أزبل  أنك شيفاىن  عارف 

نسيت أي حاجة أو تفصيلة بينا، وعىل فكرة أنا اخرتت يوم جوازي يكون ىف ذكرى 

بالذنب وأنا مع حد  إّل سيبنا فيه بعض، علشان أفضل طول عمري حاسس  اليوم 

غريك، سامحيني (

ارتعشت يديا، وحتركت عينيها مييًنا ويساًرا من احلرية، مل تكن عيناها تصدق 

ما تقرأه، أهذه حًقا النهاية ؟

- فيه حاجة وال إيه ؟

قاهلا إياد أثناء قيادته للسيارة موجها برصه نحوها ، ثم نظر أمامه جمدًدا، نظرت 

له وقالت ىف ارتباك:

- ال ال ما فيش دى رسالة من “مي” .
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- إيه ماهلا “مي” ؟

- ال ما فيش بتتطمن عىّل عادى.

صمتت ونظرت للرسالة مرة أخرى، ثم أغلقت هاتفها وأردفت قائلة :-

- إحنا قربنا من الكافيه صح ؟ 

UUU

جرى عمر مرسًعا نحو سيارته ، كمن استفاق من غيبوبة دامت لسنواٍت طويلة، 

أخرج شيًئا منها، ووضعه داخل صندوق صغري قديم بعض اليشء، ثم أمسك بأحد 

األقلم، وكتب شيًئا عىل ورقة بيضاء، ووضعها أيًضا داخل الصندوق، ثم اقرتب عمر 

من أمحد، ومهس قائًل :-

- أنا كنت حمرض حاجة لسام، وعايزك تدياهلا جوه، قبل ما تطلع من الكوافري.

ضحك أمحد ساخًرا :- 

- إزاى يا سيدى ، عايزىن مثًل أدخلها جوه الكوافري وسط البنات والزمحة دى، 

أصرب حلد القاعة وأبقى إدياهلا، فأشار له عمر وأكمل بجدية :-

- معلش اهلدية دى ما تستناش، وبعدين ياعم إديا ألى بنت بره توصلهاهلا.

أخذها منه أمحد، ثم مىض ىف طريقه .

نظر عمر مييًنا ويساًرا حتى يطمنئ، ثم فتح باب السيارة ىف حرٍص تام، أدار حمرك 

الذي  أمحد،  خاصة  املندهشني،  أصدقائه  نظرات  وسط  فجأة،   هبا  وحترك  السيارة 

أعطى اهلدية للفتاة برسعة، مبجرد أن رأى السيارة تتحرك، وحاول أن جيرى بجسده 

السمني نحوها، لكنها انطلقت عىل الفور برسعة مذهلة، وسط اندهاش اجلميع .

UUU



98

اقرتبت إحدى أصدقاء سام املقربني منها، ووضعت يديا االثنني عىل كتفيها،  

وقالت :-

- ما شاء الله قمر يا حبيبتي، والطرحة دي عليِك مجيلة قوى .

ابتسمت سام وأجابت :-

- عمر يا ستى صمم أىن أفضل بالطرحة ىف الفرح وأىن .....

- سام أحلقى أحلقى، عمر بعتلك هدية .

ىف  صديقاهتا  أحدى  بيدي  للصندوق  سام  فنظرت  الصوت،  ذلك  قاطعهم 

هلفة،فتحته فوجدت ورقة و يشء صغري آخر، فتحت الورقة وعىل وجهها ابتسامة 

متلهفة..

 ) أنا آسف يا سام، بس أنا فعاًل مش هقدر أكمل، والسبب أكرب من وجود مشاعر  

جوايا ليِك أو ال، تحت الورقة دى هتالقى مذكرة صغرية بتاعة أحمد صاحبي، وقعت 

ىف أيدي بالصدفة، واكتشفت فيها يوم خطوبتنا، أن أحمد بيحبك من سنني طويلة، 

سامحيني بس أنا عمري ما هقدر أكمل معاِك، وأنا حاسس أن صاحب عمري موجوع  

بسببي وبسببك، كان نفيس تبقى النهاية بطريقة أحسن من كده، بس أنا فعاًل ما 

قدرتش أواجهك ( .

اختفت االبتسامة تدرجيًيا أثناء قراءهتا، حتى حتولت لصدمة أو كابوس تتمىن 

غري  عشوائية  أسطر  تقرأ  املذكرة(،  صفحات)  إحدى  فتحت  منه،  تستفيق  بأن 

مصدقة ما تقرأه، يبدو أنه ليس كابوًسا بل واقًعا .

توجهت ناحية الباب مرسعة، أعاقها فستاهنا من التحرك بشكٍل طبيعي. 

بحثت بعنييها عن عمر، ال أثر له، اقرتبت من أحد أصدقائه، وقالت بفزع :

- عمر فني ؟ 

- عمر دور العربية وطلع بيها برسعة، وما حدش عارف راح فني .
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- طيب وأمحد ؟

- أخد عربية واحد صاحبنا وطلع وراه .

اختلطت دموعها مبساحيق التجميل عىل وجهها، و سكن اليأس قلبها،  ثم نظرت 

للورق بيدها، ) يا ليته يدرك بأنه أكرث من حب وزواج يل، أنه حياة بأكملها(

لو مل  للراحة، حتى  آثار  بالسيارة، وعىل وجهه  مىض ىف طريقه برسعة مذهلة 

يكن ما يفعله صحيًحا، يكفيه ما يشعر به اآلن .

أشهر سابقة منذ بداية اخلطوبة، حياول أن يتغلب عىل حنينه إليها بل أي فائدة، 

يرجتف قلبه من الشوق هلا، كام كان ىف أول لقاء هلام بل أكرث، فكيف  سيعيش ويبىن 

حياة مع غريها  ! وهو يرى فيها كل حياته .

وصل أمام منزهلا، ثم خرج من سيارته .

اليوم،  طول  املنزل  خارج  بأهنا  فأجابه  شقتها،  مكان  عن  العقار  حارس  سأل 

انرصف عمر بعيًدا عن املنزل ىف يأس، مل تكن ضمن عاداهتا اخلروج ىف هذا الوقت 

املتأخر، إىل أين ذهبت إًذا ؟

)الكافيه (

خطرت تلك الفكرة يف عقله فجأة، آخر أمل يتشبث به، لعلّها فكرة سيئة من 

األساس، فكيف هلا أن تذهب ملكاٍن يذّكرها به، لكن ال وقت للتفكري اآلن، لعّل 

هذه الفكرة هي طريق لرؤيتها، انطلق جمدًدا بسيارته نحو املكان الذي ولد فيه كل 

يشء، تصاحبه عىل وجهه علمات القلق اآلن، التي ال يعلم سببها .

أية  أبًدا، لكنه عىل  له أن شيًئا مريًبا سيحدث، فإحساسه وظنه ال خييب  يبدو 

حال، انطلق   ..
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بنتقابل هنا ىف  ليه كل مرة  لو حبيت أعرف  برده هبقى بضايقك،  أنا  سارة هو 

نفس الكافيه ؟ وبنقعد يف نفس الرتابيزة ؟

قاهلا إياد الذي يبدو أكرث جدية ورصامة هذه املرة، ثم أكمل :-

- مش هتفتحيىل قلبك وتتكلمى بقى ؟

- أنا مش بخبى عليك حاجة، علشان أفتح قلبى دلوقتى، بس زى ما قولتلك قبل 

كده، كل حاجة ملا بتيجى وقتها بتبقى أحسن .

قالتها سارة، ثم أكملت متسائلة :-

- أنت ليه ما سألتش نفسك، إيه السبب احلقيقي الىل خلىن أصمم أن خطوبتنا 

تبقى ىف الرس ؟

ضّم حاجباه ىف حرية، ثم قال :-

- علشان أنِت بتمرى بظروف مش كويسة . 

ابتسمت يف سخرية، حمركة رأسها مييًنا ويساًرا بالنفي، وأكملت :

- ال، علشانك أنت  .

- مش فاهم  .

أغمضت عينيها من شدة األمل، ثم أردفت قائلة :-

- هحكيلك .

UUU

قلبه   دقات  يسمع  يكاد  اخلوف،  من  يرتعد  قلبه  مبارشة،  املكان  أمام  وصل   

واقرتب  ببطٍء  السلمل  اخللف،صعد  إىل  عرشة  ويرجع  خطوة  خيطو  املتسارعة، 

لدقائق، يقلب نظره مييًنا ويساًرا بني  يتغلب عىل خوفه، ظل واقًفا  الباب حتى  من 
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الطاوالت، نظر للطاولة اخلاصة هبم، ارجتف قلبه حني رأى وجهها، كمن هّبْت فيه 

احلياة جمدًدا، لكن مل يلبث أن ينأ، حتى وجد شاًبا جيلس ىف نفس املكان بدال منه، 

ال  ثابتتني  عيناه  ظلت  مًعا  والغرية  اخلوف  من  عيناه  اتسعت  اشتعلت،  بداخله  نار 

تتحركان من عىل الطاولة، ) من هذا الشخص، هل حًقا نسيت كل يشء، هل تتكلم 

معه مثلام كانت معي، هل، وهل، وهل ( .

دارت كل األسئلة ىف عقله، الذي أصبح مشلواًل عن التفكري، ظل ثابًتا ىف مكانه 

لدقائق، ال يتحرك له ساكن، ال يدرى ما الصحيح اآلن، هل يعاتب أم يرحل

) من هذا الشخص ؟ (
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ما  قلبى  وأفتحلك  عمر  أنىس  علشان  فرصة،  لنفىس  إديت  أنا  بس  أسفة،  أنا   -

قدرتش، علشان كده بعد ما حكيتلك كل حاجة دلوقتى، أمتىن أنك تقّدر موقفي.

قالتها سارة ثم أخذت شهيقها بصعوبة، وأخرجت جواًزا للسفر من حقيبتها. 

- دى تأشرية جاتىل من اإلمارات، والسفر بكرة الصبح، هشتغل هناك وهستقر، 

وما أعتقدش أىن ممكن أرجع مرص تاىن .

 ضّم إياد شفتيه ىف انكسار قائًل :-

- يعىن أنِت بتطلبي أننا ننهى خطوبتنا .

صمتت ونظرت جانًبا، يريد أن يرتجاها أن تبقى بجانبه، لكن كربيائه مينعه، 

اهتز  له رؤية عينيها عن قرب،  الطاولة، حتى تسىّن  اقرتب عمر ببطء شديد نحو 

لذاك  إياد  انتبه  إياد،  وبني  بينه  نظراهتا  تتنقل   رأته،  حينام  املفاجأة  من  جسدها 

الشاب األنيق ذو البذلة السوداء .

- إزيك يا سارة .
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لساهنا،  الكلامت عىل  تلعثمت  الذي كان متعجًبا،  إياد  لتحية  يده  ثم قدم  قاهلا 

تتبادل نظراهتا بينهام جمدًدا، مل يعد هناك جمال للخوف اآلن، فقد انتهى كل يشء . 

أشارت ناحية عمر  :-

-  ده عمر الكاتب الىل حكيتلك عنه .

ثم أشارت بيدها األخرى ناحية إياد :

- وده إياد .

فابتسم له عمر ورّحب به، فأكملت ىف رسعة :-

- خطيبي .

  رمقها عمر حينها بنظرة أرعبتها، ىف حني ظل إياد متعجًبا ىف مكانه كام هو. 

منذ حلظات تريد االنفصال، واآلن تقول عكس ذلك .

شعر عمر بحرارة ونار أشعلتها سارة داخله، فأشار إلياد مرة أخرى بالتحية، ثم 

نظر لسارة وأكمل  :-

- عرفتى ليه بقى أنا سبت هناية الرواية اليل كتبتها مفتوحة صح ؟

ىف  سيحدث  حتاًم  ذلك  أن  يقني،  عىل  كان  أنه  فهمت  تائهة،  أصبحت  عيناها 

النهاية، شعرت بدوار خفيف، فجلست عىل الفور عىل الكريس بجانبها، فنظر هو 

عىل الفور إلياد مهنًئا إياه باخلطوبة، وأشار هلم مستأذنًا باالنرصاف، انرصف بجسده 

عن عينيها التي تراقبه ىف صمت.

انتزعت خاتم خطوبتهام ىف قوة،  ووضعته أمام إياد ثم أردفت باكية :-

- أنا آسفة للمرة األخرية عن اليل حصل مىن، بس أنا عمري ما هظلم نفيس تاىن مع 

حد، وال برده هظلم حد معايا، أشوف وشك بخري .
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سار بغضب عارم نحو سيارته، انطلق هبا إىل املجهول برسعة جمنونة، يتخطى كل 

)صدقنى أنت محتاج تخرج بس من دوامة املجتمع  السيارات أمامه مييًنا ويساًرا، 

ده، وساعتها هتعرف أنا قصدي إيه (

بالعرائس  أشبه  كان  أنه  فهم  كعادته،  متأخًرا  جاء  اآلن،  تعنيه  كانت  ما  فهم 

اخلشبية التي حيركها املجتمع حسب تقاليدها املتخلفة، كانت أمامه الفرصة وتركها 

من البداية  .

أكان كل هذا بسبب عاداهتم، أهنا حياتك أنت أيا األمحق، زاد من رسعته حتى 

أشار مؤرش عداد الرسعة آلخره، ) اآلن أنت خرست كل يشء، فال فارق إن خرست 

حياتك أيًضا (

السيارات مرة أخرى، سيارة نقل كبرية قادمة يف االجتاه  حترك مييًنا ويساًرا بني 

للقدر  فابتسم  السيارة،  أن يتخطى  يتفادى ويبتعد عنها، نجح  أن  له، حاول  املقابل 

حماواًل مرة أخرى، ) اآلن آنت خرست كل يشء، فال فارق إن خرست حياتك أيًضا ( .

شارع  من  قادمة  سيارة  عينيه  بطرف  ملح  املرة،  هذه  جنونًا  أكرث  بشكل  حترك 

فانقلبت  املرة،  هذه  به  السيارة  اصطدمت  ذلك،  يتفادى  أن  مرسًعا  حاول  جانبي، 

سيارته مرتني ىف اهلواء، حتى سقطت عىل األرض وهتشمت رأسه، وهتشم معها ما 

هبا .
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صباح اليوم التايل..

فتاة ترتدي  بجانبه  املشفى،  بالدماء داخل ردهة  املتلطخة  ببذلته  يقف صديقه 

فستان الزفاف، اختلطت الدموع عىل وجهها مبساحيق التجميل، حتى اختفت متاًما، 

خرج الطبيب أمامهم من غرفة العناية، فأرسعا إليه عىل الفور .

- طمىن يا دكتور عىل عمر، أرجوك  .
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قاهلا أمحد بصوت ميلء بالقلق، فابتسم الطبيب وأجاب :-

- عمر عايش وكويس احلمد لله . 

ثم حترك الطبيب خطوتني لألمام، وأكمل :-

- بس احلادثة دي ممكن تسيب أثر لفرتات كبرية قوى ىف حياته .

اقرتبت سام منه قائلة :-

- هتسيب أثر إزاى طمنا ؟

فيه  ولألسف  شوية  فايق  كان  العملية،  بعد  ألوضته  العناية  من  ننقله  ما  قبل   -

اشتباه إن جاله فقدان ذاكرة كىل، بس ده مش أكيد، ملا يفوق من البنج هنتأكد أكرت.

ظهرت نظرات القلق عىل سام وأمحد،  فأدار أمحد وجهه جمدًدا ناحية الطبيب :

- طيب إحنا ممكن ندخل نشوفه يا دكتور .

- ساعات بسيطة وتقدروا تشوفوه ما تقلقوش، محد الله عىل سلمته .

UUU

اقرتبت ببطء ناحية مكتب ختم جوازات السفر، تذكرت ىف تلك اللحظة كل 

ما حدث هلا ىف مرص، منذ احلادثة اللعينة حتى الفراق األصعب يف حياهتا، نظرت 

جلواز السفر ىف يأس، ووضعته أمام املوظفة، كان صوت اخلتامة بيد املوظفة كطلقة 

رمحة هلا، فقد أذن هلا باهلروب اآلن، اهلروب من جمتمع مغتصب بأكمله. حتركت 

ناحية سلم الطائرة وصعدته ببطء، كل درجة من درجات السلم تذكرها مبحنة قد 

اجتازهتا، املحن التي تزيدها قوة وصلبة، حتى وصلت لنهاية السلم، فنظرت خلفها 
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مبتسمة بقوة كعادهتا، ثم أدارت وجهها ناحية مدخل الطائرة جمدًدا. 

- نتمىن لك رحلة سعيدة يا أفندم .

UUU

راقًدا عىل رسيٍر أبيض ، مغمًضا عينيه من شدة األمل، حماواًل أن حيرك أصابع يده 

ىف يأس، باءت حماولته بالفشل، انتبهت الفتاة اجلالسة بجواره لتلك املحاولة، فاقرتبت 

يف  لصديقه  نظرت  أن  بعد   ، مصدقة  غري  وبكت  يديه  بني  أصابعها  وشبكت  منه 

سعادة . 

يْر شيًئا يف  ببطء، مل  يفتحهام  أن  مييًنا ويساًرا، وحاول  املغمضتني  حرك عينيه 

نظر  الصورة،  له  اتضحت  معامل واضحة، حتى  دون  أمامه جسدان  يبدو  البداية، 

للرجل ذي الوجه البشوش بجانبه، ثم نظر ليده التي تتعلق هبا الفتاة .

- أنتوا مني  ؟

ابتسمت سام ووضعت يدها األخرى فوق يديه كعادهتا، ثم قالت :-

- محد الله عىل السلمة األول بس .

مل يفهم شيًئا، وال يدرى ما الذي جاء به إىل هنا ؟

لكن يبدو له بأن الرجل والفتاة أمامه، يكّنان له الكثري من احلّب .

ارتسمت عىل وجهه علمات الراحة، وتبادل النظرات بني عينيهام، حتى استقر 

يف عينيها املمتلئتني باللهفة، وشبك أصابعه بيدها هو اآلخر، وابتسم .

UU متت بحمد اللهUU
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للتواصل مع الكاتب 

وإبداء اآلراء

https://www.facebook.com/amr.elnagar2018
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انتظروا الجزء الثاىن من 

قدرى انت..
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إهـــــــــداء

لكّل من قرأ، لكّل من شاركني حلمي هذا..

لكم مّنى جزيل الشكر، فلوالكم ملا كان لكتايب معنى.

إل أيب، وأمي، وعائلتي

فخور بكم، ومبا فعلتموه من أجىل، حفظكم الله يل ورعاكم.

إل املطبات، املشاكل، الناس املحبطة

شكًرا لكم، فلوال طاقتكم السلبية ملا أصبحت أكرث تصمياًم عىل تحقيق هديف. 

إل أصدقايئ وأخويت

)مروة ندير، أسامء مصطفى، سهيلة صالح، مروة شاطر، ، أية أرشف، بسنت 

حسن، أية أمني، نهيلة، نورهان مربوك ، أحمد املالح، عمرو حسن ، علياء، مصطفى 

إبراهيم ، عىل أحمد ، مها سعيد ، الكاتب محمود منيس، دكتور احمد حجازي(

عارف أىن طلعت عينكم وتعبتكم كتري معايا. 

ربنا ما يحرمنى من نعمة وجودكم وتوجيهاتكم وتشجيعكم ليا.
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إل الكاتب الكبري ) تامر عبده أمني (

شكًرا ألنّك تركت أثًرا يف شخصيتي، وآمنت مبوهبتي، ووضعتنى عىل بداية الطريق .

إل الكاتبة العظيمة ) شريين هنايئ (

يعجز لساين عن شكرك، ملا قدمتيه يل من معلومات وخربات مل تبخيل بها، أمتنى لِك 

دوام التوفيق والنجاح، وسأظل شاكًرا لِك مدى الحياة .

إل دار الرسم بالكلامت..

لكم جزيل الشكر يف إخراج هذا العمل إل النور، دمتم مبدعني

إل محمد املرصي

سأظل شاكرا لك مدى الحياة عىل ما قدمته يل من مساعدة يف الجانب األديب، وأيضا 

الجانب الشخيص


