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املقدمة-عادت لتنتقم من ا ألقرب الهيا اكلغريب،
فوجدته يقف أأماهما اكحلائط املنيع،
مل جيمعهام سوى الكره العنيد،
لكهنا رست يف عروقه،
مثلام جتري ادلماء يف حبل الوريد ..
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الهداء
"اىل عائليت بأأمكلها ،اىل القراء ا ألفاضل ،واملتابعني الشغوفني ملا يسطره قلمي يف لك
ماكن " ..

منال سامل

6

الفصل ا ألول
عىل غري املتوقع واملعتاد يف مثل تكل النوعية من احلفالت عالية التنظمي ،رفضت
اخلروج للسري عىل املمر الرخايم مضن ابيق العارضات املس تعدات ألداء عرضهن املمزي
قبل أأن تتلقى ابيق أأجرها واكم ًال ،مدت "أس يا" يدها حنو الراعي الرمسي ذل كل احلفل
ويه ترفع ر أأسها ل ألعىل يف اابء وكربايء واحض ،تأأملها ا ألخري بنظرات مطوةل دارسة
للك تفصيةل يف وهجها املتوجه مبساحيق التجميل اليت ضاعفت من جاملها ومن ارشاقها
املغري ،أأخفض أأعينه ليتابع تأأمل جسدها املثري اذلي بدا منحوًتً اكلامتثيل الغريقية
من أأسفل ثوهبا ا ألسود ،انولها الش يك النقدي قائ ًال:
وماهل ،تس تاهيل!ردت عليه بقسوة ويه تنظر هل ابس تعالء من عينهيا الفريوزتني:
حقي!اختطفت منه الش يك ابصبعهيا مث رفعته نصب عينهيا لتقر أأ ما دونه فيه من أأرقام
خيالية ،التوى ثغرها اببتسامة صغرية ساحرة شاعرة ابلنتشاء حلصولها عىل مبتغاها،
أأبعدته عن أأنظارها لتحدق يف وجه الراعي ممكةل حديهثا معه بربود:
امعل حسابك دي أأخر مرة هاش تغل فهيا هنارد حمت ًجا ابندهاش صادم:
مش معقول ،ده احنا عندان ديفيلهات ًتنية و....قاطعته مشرية ابصبعها:
-خالص ،كفاية عليا كده ،أأان راجعة مرص!
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رفعت يدها لتتلمس شعرها املعقود كعكة لتتأأكد من تناسقه ،مث التفتت حنو املر أأة
ٍ
للحظات حماو ًل استيعاب
متأأمةل مظهرها الفاتن بدلل يليق هبا ،تسمر الراعي يف ماكنه
قرارها الصادم بت ك لك ءيء والسفر هكذا دون سابق انذار ،هتف متسائ ًال و أكنه
يفكر ٍ
بصوت مسموع:
وتسييب ديب ،بدل املوضة وامجلال؟حدقت "أس يا" عرب النافذة الزجاجية  -واليت اكنت حتتل ماكن اجلدار بأأمكهل  -يف
شلك املباين الشاهقة متأأمةل تصمميهم البداعي الالفت ل ألنظار ،تهندت بعمق لتد
ابقتضاب حامس:
 أأيوهوقف خلفها يسأألها جبدية عهل ينجح يف اقناعها ابلعدول عن ر أأهيا:
طب ليه؟ لك طلباتك جمابة ،ولك أأوامر ك بتتنفذ أأول بأأول ،يعين...التفتت بر أأسها للجانب قلي ًال لتلمحه من طرف عيهنا لتقاطعه بعبوس:
زهقت!حتر ك خطوة أأخرى حنوها ليصبح يف نفس مس تواها ،نظر لها بتوسل مقروء يف عينيه
وهو يس تعطفها:
طيب ايه ر أأيك لو نزليت يف سزيون الصيف ،احنا لسه عندان شغل كتري اليومنيدول ،وبرصاحة مقدرش أأس تغىن عن واحدة زيك معروفة ،اطليب اليل انيت عاوزاه،
و أأان حتت أأمر ك
جتمدت أأعيهنا احملدقة برشو ٍد عىل نقطة يف الفراغ لتد جبمود جليدي:
ده أأخر ما عندي8

هز ر أأسه بأأسف ،فشل يف مسعاه معها ،ضغط عىل شفتيه وهو يسري مبتعدًا عهنا
ً
حمدًث نفسه
خسارة جبد امجلال ده مايمكلش هنا!التقطت أأذنهيا ما قاهل فأأمغضت عينهيا انفضة عن عقلها ما تكبدته من مشاق ومصاعب
لتصل اىل تكل املاكنة املمزية ،وتغدو من أأشهر عارضات ا ألزايء يف الوطن العريب،
اعتدلت يف وقفهتا لتبدو أأكرث مشوخًا واغر ًاء ،اس تدارت للخلف لتبد أأ يف السري
خبطواهتا الواثقة ،فقد حان الوقت لتقدمي أأخر عروضها هنا قبل أأن حيني موعد اقالع
طائرهتا العائدة اىل أأرض الوطن.
................................................
ش َّد مك مقيصه – ذو اللون ا ألبيض –من أأسفل ستته ال ُكحلية للخارج قلي ًال ليغلق
الزر اذلهيب ،انتصب ذا ك الشاب اذلي قارب عىل بلوغ العقد الرابع من معره يف وقفته
لزيداد ُعرض منكبيه ويربز طوهل الفاره أأكرث ،مسح البائع عىل كتفيه برفق ليتأأكد من
ضبط الستة عليه ،ابتسم هل بتبا ٍه يعكس اجعابه بتفرده املعروف يف بيع تكل النوعية
متفحصا تفاصيل البدةل عليه،
من الثياب الفاخرة ،حدق "معتصم" يف املرأة مطو ًل ً
خصيصا من أأجل ذوقه الرفيع فأأظهرت تناسق جسده
اكنت مناس بة هل و أكهنا مصمت ً
الراييض برباعة ،و أأبرزت عضالته املشدودة ،مط مفه مس تطردًا حديثه بصوته اخلشن:
متام ،هاخدها!اتسعت ابتسامة البائع عىل ا ألخري ،فبيع قطعة كتكل ستيد من رحه خاصة ان اكن
املشتي الرجل الأكرث ثر ًاء يف عامل البناء واملقاولت ،رد بال تفكري:
حتت أأمر ك اي "معتصم" بيه!9

مل يكن حاجة لتبديل ثيابه من جديد ،حسم أأمره ابرتداء احلةل اجلديدة بعد نزع امللصق
اذلي حيوي ماركهتا التجارية الشهرية وسعرها الباهظ ،احنىن قلي ًال جبذعه ليلتقط حافظة
فورا ،مث دس يف جيبه مفاتيحه وهاتفه
نقوده ،أأخر مهنا الاكرت البنيك ليسدد مثهنا ً
احملمول ،اقتب منه أأحد العاملني ابحملل التجاري حيمل يف يده حقيبة وضعت هبا بدلته
القدمية ،أأشار هل ليتبعه اىل س يارته ،وما ان ر أأه سائقه اخلاص حىت أأرسع بفتح ابب
املقعد اخللفي هل ليس تقر بداخلها ،تناول من العامل احلقيبة ووضعها بصندوق الس يارة
مث أأرسع يف خطاه ليجلس خلف املقود ،تساءل السائق بنربة رمسية:
عىل املكتب اي "معتصم" بيه؟رد ابقتضاب وهو يضع نظارته ادلاكنة عىل عينيه:
 أل ،اطلع عىل البيت ،ده ميعاد الغدا!حارض اي فندمقالها وهو يدير الس يارة بتيث حنو الطريق الرئييس لينحرف منه اىل طريق أأخر جانيب
حيث يؤدي يف هنايته اىل اجملمع السكين اذلي يقطن به رب معهل ،أأمسك "معتصم"
خربا
هباتفه احملمول ليتابع أأخر املس تجدات عرب الصفحات الخبارية ،ملح مصادفة ً
صغريا عن أأجر خيايل لحدى العارضات العربيات واذلي فاق نظرياهتا ا ألجنبيات ،مل
ً
مشمزئا من تكل املهنة اليت ختفي الكثري خلفها من العبث
كثريا فقد بدا ً
يتوقف عنده ً
واللهو املاجن ،انهيك عن الفضاحئ املتعلقة ببعضهن ،رن الهاتف فأأضاءت شاش ته
العريضة بصورة " أأية" ابنة معه الصغرى ،تقوس مفه اببتسامة صغرية وهو جييهبا
تحمسا:
م ً
برينسيس العيةلبتوسل مغ ٍر:
ردت عليه ٍ
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"معتصم" ،بلزي عاوزة منك خدمةتالشت بسمته وهو يتابع جبدية:
عىل طول كده ،من غري سالمات وحتيات ،ها ،قويل!أأمكلت موحضة:
 أأان وحصايب مش عارفني حنجز يف اكفيه ( ،)......تقدر تلكم صاحبه يظبطلنا احلاكيةدي
وضع اصبعه حتت ذقنه يفركه حركة بس يطة قائ ًال:
ممممم ،عشانه صاحيب!زادت من اس تعطافها املصطنع قائةل:
بلزي ..بلزي ،ده انت حبييب!التوى ثغره للجانب ليقول مستسل ًما لرقهتا اليت جتربه عىل اخلضوع لها وتنفيذ رغباهتا
دون ٍ
نقاش:
 أأوامر ك اي مجيةلهللت حامس اس تطاع ختمينه:
مرييس خالص ،مش هنسا كل ده أأبدًا ،أأشوفك بعدين ،وسمل عىل أأنلك و أأنطي أأويك ،ابي.....................................
انهتت من تنس يق الزهور يف املزهرية الرفيعة قبل أأن تضعها يف ماكهنا جبوار النافذة
املفتوحة لتترسب الهيا أأشعة الشمس اذلهبية ،ابتسمت مجلالها الطبيعي اذلي يشعرها
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ابلرتياح ،التفتت "اندية" جبسدها للخلف لتسري خبطوات مهتادية ورزينة حنو املقعد
الوثري املوضوع جبوار مكتبة احلائط الضخمة ،أأتت الهيا اخلادمة تسأألها بروتينية معتادة:
 أأهجز الغدا اي هامن؟أأجابهتا اببتسامة صغرية:
شويف "معتصم" ا ألول ،لو اكن هاجيي خالص حرضيه ،لو عنده شغل مافيش داعيًتبعت اخلادمة متسائةل:
والباشا "وحيد"؟أأجابهتا بنفس الهدوء النامع:
ادلكتور قال الهناردة يقدر ايلك مشوي ،و أأان بنفيس هارشف عىل أأهله بس ملا يرجعمن عنده
تؤمري حاجة ًتنية اي هامنشكرا ،تقدري تتفضيل
 ألً ،عن اذنكقالهتا اخلادمة ويه تومئ بر أأسها قبل أأن تنرصف من غرفة املكتبة لتت ك س يدة امللزل
مبفردها ،حسبت "اندية" ذ كل الكتاب من عىل الطاوةل الصغرية املس تديرة ،مث جلست
عىل املقعد لترشع يف اس تكامل قراءته ،فقد عزفت عن متابعته ألايم بسبب انشغالها
مبراعاة زوهجا اذلي عاىن من وعكة حصية لكنه متاثل للشفاء ،للحظة رشدت يف ذررى
بعيدة ويه تقلب صفحات الكتاب ،تكل اذلررى اليت دو ًما تنغص علهيا هدوهئا
وتشعرها ابذلنب وا ألسف ،ارتعشت أأانملها وتوترت أأنفاسها ويه تقاتل لستبعادها
12

عن عقلها ،يه معدت اىل دفن لك ما خيصها يك ل تتأأمل ،مل يكن ا ألمر بيدها ،اكنت
مضطرة للتخيل عن أأي ءيء يربطها به ،حىت يه  ...ابنهتا.
.....................................................
علق حقيبته الرايضية عىل كتفه وهو يتجه حنو املصعد بعد أأن أأوصهل رفيقه املقارب
هل يف معره اىل اجملمع السكين ،فأأحصبت عادة ممارسة الرايضة مع الرفقاء القداىم من
مؤخرا خاصة بعد اعتقاده أأهنا س تعيد اليه ش بابه املفقود ،ضغط "وحيد"
اهامتماته ً
عىل زر اس تدعاء املصعد متقبًا نزوهل ،اعتىل وهجه ابتسامة هادئة حيامن ر أأى احدى
الشاابت الصغريات تقف اىل جواره ،ابدلته الشابة الابتسامة قائةل بنعومة:
هاي أأنلك "وحيد"امتعض وهجه من تذكريها للفارق العمري بيهنام بدعوته اايه بذ كل اللقب املقيت ،فقد
مصحواب بلكمة الس يد "وحيد" ،اضطر أأن
اكن حيب مناداته ابمسه جمردًا ان مل يكن
ً
يرد علهيا بعبوس:
 أأه ًالخبجل لطيف:
عضت عىل شفهتا السفىل امللطخة بتكل امحلرة الرصحية متسائةل ٍ
 أأخبار "معتصم" ايه و أأنطي "اندية"؟ابلطبع فهم سبب توددها الغريب اليه رمغ رونه جاه ًال هبويهتا ،فابنه يقف خلف ذ كل
الاهامتم الزائد ،فهو الشاب الأكرث شهرة يف هذا اجملمع السكين الرايق بني الفتيات
والشاابت بسبب تعامهل املثايل معهن ،ي ُشعر لك واحدة مهنن بأأهنا خلقت ملكة متوجة،
ل مثيل لها ،متفردة ،تس تحق أأن تلقب مبلكة جامل العامل ،فلامذا التعجب ا ًذا من
اهامتهمن به خشص ًيا؟ رمس "وحيد املرصي" عىل مفه ابتسامة خسيفة وهو يرد ابختصار:
رويسني13

مالت الفتاة انحيته فالمست ذراعه بكتفها ويه هتمس هل مبك ٍر:
وخصوصا "معتصم" ،ابي اي أأونلك!
طيب سلميل علهيم،ً
أأومأأ بر أأسه دون تعليق ،وما زاد من غرابة املوقف أأهنا انرصفت ومل تررب معه املصعد،
وجل اىل ادلاخل ً
حمدًث نفسه ابزدراء:
هو أأان عارف انيت مني! حمظوظ اي "معتصم" ،مني أأد ك ،لك البنات بتحبك ،لكالبنات حلوين!
انغلق املصعد عليه وهو يدندن مبا يتذرره من تكل ا ألغنية الش بابية أنذا ك وقت أأن
اكن مياثهل يف العمر.
.........................................
بعد مرور يومني ،توقفت س يارة ا ألجرة أأمام احدى البناايت ذات الطراز املعامري
القدمي واليت تقع يف وسط املدينة ،ورمغ رون املنطقة راقية ال أأهنا حتوي حتف معامرية
ممزية ظلت شاهدة عىل ًترخي أأصيل ،تهندت "أس يا" ابرهاق ويه تتجل من الس يارة
بعد أأن دفعت ا ألجرة لسائقها ،اكنت رحةل عودهتا متعبة ،لكهنا وصلت يف ا ألخري اىل
حيث ستبد أأ ،أأحرض لها السائق حقيبهتا قائ ًال بتحاب زائد مكجامةل مصطنعة منه
للحصول مهنا عىل مبلغ اضايف:
محدهلل عىل السالمة اي هامن ،القاهرة نورتاكتفت ابلنظر اليه من خلف نظارهتا العريضة ،دست يدها يف حقيبهتا لتخرج ورقة
نقدية مهنا ،مدت اصبعهيا هبام اليه فسال لعابه وهو مركز برصه عليه ،خطفها مهنام
و أكنه كلزه المثني اذلي حاز به دون عنا ٍء يذرر ،تناولت حقيبة سفرها منه لتخطو
برشاقة ويه ترصع ا ألرضية الصلبة خبطواهتا الواثقة يف اجتاه املدخل ،فهنا ك ملزلها
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اذلي اس تأأجرته لمتكث فيه خالل الفتة القادمة ،هب حارس البناية واقفًا يتأأمل
صاحبة الوجه احلسن واملظهر الالفت ل ألنظار وهو يسأألها:
خري اي هامن؟ردت بقوة ظهرت يف نربهتا:
 أأان الساكنة اجلديدة هنا" ،أس يا رشف ادلين"!رمس ابتسامة مرحبة عىل حمياه وهو يردد امسها اذلي اكن خمتلفًا عن بقية ساكين البناية:
الست "أس يا"ايوه ،السمسار بلغين أ.....قاطعها بهتليل متحمس:
عرفتك اي هامن ،احنا اترشفنا بييك ،والعامرة كامن نورت بـ.....ردت مقاطعة بربود:
كفاية الكم ،أأان مصدعةجتهمت تعابريه قائ ًال حرجٍ:
اليل تؤمري بيه جنابكخد الش نطة وطلعها لفوق!قالهتا بصيغة أمرة ويه تلزع النظارة عن عينهيا ابحثة عن املصعد لتس تقهل ،تبعها
احلارس هبدوء وهو يتأأمل هيئهتا املغرية ،ابلطبع وجود أأنىث بتكل املواصفات امجلالية
غري الطبيعية يف بناية تعج ابلساكن – وخاصة اذلرور – س يحدث الكثري من املشألك،
هكذا دار يف عقهل وهو يتوقع ا ألسو أأ من بقاهئا.
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...........................................
متلمل عىل الفراش بتعب مضاعف وهو يقاتل لبقاء جفنيه مفتوحني بعد تكل الليةل
الصاخبة اليت قضاها بصحبة أأقرابئه لالحتفال بنجاح ابنة معه الصغرى ،امتد احلفل
مبكرا لذلهاب اىل معهل يف
للساعات ا ألوىل من الصباح ،وابلطبع تعذر عليه الهنوض ً
مكتب املقاولت والنشاءات الهندس ية اململو ك هل ،أأنزل "معتصم" ساقيه عن الفراش
أأو ًل ،مث بد أأ يف فر ك ر أأسه عدة مرات مكحاوةل ابئسة منه لتنش يط عقهل ،تثاءب بصوت
مسموع وهو ميسح بيده عىل صدره العاري ،هو حيبذ النوم برسواهل فقط ًتر ًاك الغطاء
يتكفل بتغطية جسده ان شعر ابلربودة ،زحف – ابملعىن اجملازي – حنو امحلام
ليغتسل ويبدل ثيابه ،مسع دقات خافتة عىل ابب غرفته تبعها صوت اخلادمة القائل:
"معتصم" بيه ،أأحرض حلرضتك الفطاردعك عينيه بقبضتيه املتكورتني لينحين بعدها حنو هاتفه احملمول ليتفقد الوقت ،تأأخر
كثريا عن موعد الفطار ،فقد قارب الظهرية ،رد عليه بصوت متحرشج وهو يسعل:
ً
 أل ،امعيل فنجان قهوة بس!ردت ابمتثالٍ :
حارض اي فندمتفرسا وهو ينظر اىل ذقنه النابتة قلي ًال يف املرأة:
سأألها "معتصم" مس ً
ماما حصت؟أأجابته جبدية:
ايوه ،ونزلت من بدري مع الباشا "وحيد"زفر مبلل وهو يقول:
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طيب ،هجزي القهوة و أأان جايحارضوجل بعدها اىل داخل امحلام ليبد أأ يف مراحل الاس تعداد لذلهاب اىل معهل ،يف نفس
التوقيت اكنت تقف عند عتبة ابب ذ كل امللزل ترمق الالفتة املدون علهيا "وحيد
املرصي" بنظرات انرية حتمل الغضب والكره ،توصلت "أس يا" اىل عنوان تكل العائةل
من أأحد معارفها القداىم واذلي ظن أأنه يقدم لها خدمة عظمية اببالغها به ،لكنه مل
يعرف أأنه س يفتح ًاباب من اجلحمي عىل أأفرادهاً ،اباب مل يظنوا أأنه س يظهر ليفسد علهيم
هدوهئم واس تقرارمه الطبيعي !! ................................
.......................................................

الفصل الثاين
بغرو ٍر وتعالٍ اكتسبته من وادلها الفظ ذو الطبائع احلادة وا ألفعال الصارمة ،عقدت
العزم عىل أأخذ حقها بنفسها ،حىت وان اكن ممن ظنت يو ًما أأهنم ا ألقرب الهيا ،فهيي
املالمة ا ألوىل وا ألخرية فامي وصلت اليه أأمور عائلهتا من تشتت وغربة و أأمور أأخرى ل
حتب تذكري نفسها هبا ،تنفست "أس يا" بعمق ويه ترفع ذراعها لتقرع اجلرس ،تأأهبت
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جي ًدا ملواهجهتا الشديدة معها ،ضبطت من وضعية نظارهتا القامتة أأعىل ر أأسها ،ارتدت
قناع القسوة والرشاسة ويه حتدق يف وجه اخلادمة اليت فتحت لها الباب ،سأألهتا
ا ألخرية هبدوء جاد:
 أأيوه اي فندمنظرت لها "أس يا" ابس تعالء أأشعرها ابلحتقار ويه تسأألها بنربة جافة:
مدام "اندية" موجودة؟انزجعت اخلادمة من أأسلوهبا الفظ يف اشعارها ابدلونية والوضاعة من جمرد نظرة مطوةل،
وخاصة أأهنا تعامل بو ٍد من ِقبل عائةل املرصي ،ابتلعت مرارة الهانة لتجيهبا اببتسامة
صغرية:
ل اي هامن ،يه.....مل تصغ ِ اىل ابيق مجلهتا حيث دفعهتا من كتفها بقوة لمترق اىل ادلاخل متجاوزة ا ألعراف
والتقاليد املتبعة يف اس تقبال الضيوف بذ كل امللزل ،احتجت علهيا اخلادمة قائةل بضيق:
اي هامن مايصحش اليل بتعمليه ده ،قولتكل "اندية" هامن مش موجودة ،و....التفتت انحيهتا "أس يا" لتمقها بنظرات أأكرث رشاسة أأجفلت بدن ا ألخرية وجعلهتا
ترمش بعينهيا بتوتر ملحوظ ،قاطعهتا بصيغة أمرة مشرية لها بس بابهتا:
فورا
تتصيل بهيا تيجي هنا ًاغتاظت اخلادمة من طريقهتا التحمكية هبا و أكهنا ربة معلها وليست الس يدة "اندية"
ذات ا ألخالق ادلمثة والصفات احملببة للجميع ،تعاملت معها عىل قدر املس تطاع مبهنية
وبو ٍد يك ل تضع نفسها يف موقف حرج ،فرمبا تكون عىل صةل وثيقة بس يدهتا ،ردت
حذ ٍر علهيا:
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حرضتك أأان....قاطعهتا من جديد بلهجة أأكرث قوة ل تقبل ابلنقاش:
اليل قولتهل يتنفذ ،وال هامعل حاجات ختيل اليل مشغاليك تندم اهنا مقابلتنيش!خافت اخلادمة من أأسلوهبا املهدد ،واضطرت مرمغة أأن متتثل ألوامرها ،راقبهتا "أس يا"
ويه تبتعد عهنا لتبد أأ يف تأأمل املاكن اذلي وجلت اليه بنظرات مشولية دارسة للك
جزئية فيه ،اكن امللزل خفميًا حيتل طابقني متتاليني من البناية يتصالن ببعضهام عن
ًثث مصم ٍم عىل أأ ِ
طريق سمل داخيل ،احتوى عىل أأ ٍ
حدث طراز ،تناسقت أألوانه مع
طالء اجلدران ،أأمكلت خطاها ٍ
بثبات حنو ادلاخل متأأمةل بقيته بتأأ ٍن ،وجدت ردهة
متسعة هبا صالوانً الكس يكيًا من اللون اذلهيب معدًا لس تقبال الضيوف ،تقوس مفها
اببتسامة هتمكية ويه حتر ك عينهيا بعيدًا عنه.
مرت كذ كل رسي ًعا بعدة أأرائك مرحية من الطراز احلديث أأو ما يعرف ابلـ "مودرن"
يمت اس تخداهمم يف مشاهدة التلفاز والتجمع الودي بني أأفراد العائةل لتقتب من ءيء
لفت انتباهها ،جتمدت تعبريات وهجها واحتقنت أأعيهنا حمر ٍة ملهتبة حيامن وقع برصها
عىل تكل الصورة الفوتوغرافية الكبرية اليت زينت أأحد اجلدران ،قست مالحمها مع
رؤيهتا لوجه الس يدة البشوش اليت تقف خلف رجل وقور جالس عىل مقعد خش يب
عريض املس ندين يش به ما يوضع خلف املاكتب الفخمة ،مل هتمت ببايق تفاصيل الصورة،
حفدقتاها ظلت مركزة عىل وهجها فقط ،عكس ذ كل الربيق املنبعث مهنام غ ًال وا ً
حضا
بغضب مس تعر ،كزت عىل أأس ناهنا هامس ٍة بوعيد:
ممت ًجا ٍ
ده اليل بعتينا عشانه!اكنت حواسها ابلاكمل منصبة عىل ابراز حقدها حنو تكل املر أأة ،فمل تشعر "أس يا"
ابحلركة ادلائرة من خلفها حيث انهتيى "معتصم" من ارتداء ثيابه وخرج من غرفته
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متجهًا حنو الصاةل ،زمك أأنفه ذ كل العطر ا ألنثوي القوي غري املأألوف عليه ،تلفت بر أأسه
ابحث ًا عن مصدره ،تباطأأت خطواته مع رؤيته لنعاكس ظل أأحدمه من عىل بعد،
مبداي تعجبه
ضبط ايقته وهو يدنو حنوه ،اعتلت ادلهشة تعبرياته وارتفع حاجبه ل ألعىل ً
من تكل اليت توليه ظهرها ،حتررت حدقتاه ببطء متأأمةل رشاقة جسدها املنحوت اذلي
برز ابغراء أأربكه للحظة من أأسفل ثوهبا ا ألسود القصري ،ابلطبع أأًثر اهامتمه شعرها
ا ألسود املعقود كذيل حصان يتدىل فوقه بطريقة ممنقة للغاية ،اخنفضت نظراته تتأأمل
ساقهيا الطويلتني الالتني تضاعفا جامهلام مع كعهبا العايل ،اعترص عقهل حماو ًل تذرر من
يه ،فرمبا التقاها مس بقًا لكن مل تسعفه ذاررته ،ازدرد ريقه وهو يتنحنح خبشونة ليلفت
انتباهها لوجوده ،لكهنا ظلت متسمرة عىل وضعيهتا تكل ،انزجع من جتاهلها هل ،خفطا
حنوها وهو يسعل بصوت مسموع ليتأأكد تكل املرة من سامعها اايه ،وبربود معتاد مهنا
حيامن تتعامل مع أأمثال الرجال اذلين يكررون نفس احلركة للفت انتباهها الهيم أأدارت
متهل حنوه.
وهجها ب ٍ
شااب فيت العضالت تظهر وسامته املمتجة بأأانقته الواحضة يطالعها
ر أأت "أس يا" ً
بنظرات فضولية تس تفرس عن هويهتا دون حاجته للنطق بذ كل ،اس تطرد "معتصم"
حديثه متسائ ًال اببتسامة صغرية:
مني حرضتك؟تأأمل حدقتهيا الالتني اكنتا غريبتني بسبب تكل العدسات الالصقة اليت تضعها علهيام
فبدت مكن توشك عىل حسر من يتطلع الهيا بتعويذة مهنام ،خرج صوته متددًا وهو
يتابع:
 أأان أأول مرة أأشوفك هنا ،أأان أأعرفك؟بدت مكن تفضلت عليه ابلرد ويه ترمقه بنظرة جليدية من برهجا العا ي قائةل:
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 ألاس تفزته نظراهتا املتعالية حنوه و أكنه خشص حقري جتر أأ علهيا ،بل اهنا أأشعرته بنظرة
واحدة فقط أأنه ل يرىق أأبدًا للحديث اىل مثيالهتا من مرتدي قناع الغرور والغطرسة،
نفسا مطو ًل نفثه من أأنفه متسائ ًال ابنزعاج:
حسب ً
ممكن أأعرف الهامن مني وعاوزة ايه ابلظبط؟عاودت التحديق يف الصورة الفوتوغرافية ويه تكتف ساعدهيا لتد بسؤال رصحي بنربة
تضمن يف طياهتا اهانة خفية:
فني "اندية"؟استثارت أأعصابه عىل الفور من جتريد أأحب ا ألشخاص اىل قلبه من أأبسط ا أللقاب
وقارا واحتا ًما ،صاح بال وعي وهو يهنرها بعنف وهمددًا بس بابته:
اليت تضفي علهيا ً
اتلكمي عن أأيم عدل ،انيت سامعة!جتاهلت عصبيته البائنة يف نربته واس مترت يف التحديق بربود للصورة ،ر أأى "معتصم"
بغضب
تكل الابتسامة الساخرة اليت تشلكت بقوة عىل ثغرها مما حقن دمائه رسي ًعا ٍ
مربر ،رضب بيده جفأأة بعنف عىل احلائط لتنتفض يف وقفهتا ،تعقدت مالحمها ويه
تس تدير حنوه ترمقه بنظرات أأكرث حدية ،كز عىل أأس نانه يسأألها بغيظ:
ردي عليا ،انيت مني؟اس تعادت رسي ًعا ثباهتا أأمامه ،مل هتت من انفعاهل الرجويل اذلي حياول اظهاره لها،
وضعت "أس يا" يدها عىل منتصف خرصها ،مث أأومأأت حاجهبا قائةل بثقة بثت يف
نفسه القلق وقد عادت ابتسامهتا املريبة للطفو عىل صفحة وهجها:
 أأان اليل جاية أأخرب علهيا حياهتا!21

انقبض قلبه بقوة من هلامهتا اليت بدت اكلطلقات النارية املباغتة يف صدره واليت أأصابته
يف مقتل ،خشصت أأبصاره مفزوعًا من هتديدها الرصحي ،مل ِ
ميض عليه أأكرث من ثو ٍان
ليس توعب ا ألمر خاصة مع ابتسامهتا اليت زادت من اس تفزازه ،غلت ادلماء يف عروقه
واندفعت بقوة اىل مجيع خالاي جسده حتفزه عىل الانقضاض علهيا دون ابداء ذرة ندم
واحدة ،قبض عىل ذراعها متعمدًا غرز أأظافره يف حلم عضدها ليؤملها وهو يرصخ هبا:
انيت اجتننيت؟هزها بعنف مواص ًال رصاخه املهتاج:
مني انيت علشان تعميل كده فهيا؟ فكر ك أأان هامسح حلد زيك يقرب مهنا ول ميسها!ررررت ضاحكة رمغ ذ كل ا ألمل اذلي يسببه لها ليستش يط غض ًبا أأكرث مهنا ،توقفت عن
الضحك لتد بربود أأتقنته:
ول تقدر تعمل حاجة!أأمسك هبا من ذراعها ا ألخر مشددًا قبضتيه علهيا ،اس متر يف هز جسدها بعنف
مشعرا اايها بقدرته عىل اهناء مثيالهتا ممن يتجر أأن عىل املساس بفر ٍد من عائلته الغالية،
ً
هدر هبا بقسو ٍة:
انيت متعرفيش أأان منيحشذت قواها لتتخلص من يديه القابضتني علهيا مقاومة اايه قدر املس تطاع قائةل بتح ٍد
سافر غري مبالية بتبعات ما تتفوه به مع خشص عىل شفا حفرة من الانفجار:
ول تفرق معااي ،أأان حسايب مع "اندية" وبسمل يتحمل املزيد من ازدراهئا لها ،يه جنحت يف ايصاهل ذلروة غضبه ،أأرىخ يده ليباغهتا
بصفعة قوية عىل وجنهتا طبعت فهيا أأصابعه عىل برشهتا البيضاء بوضوح ،بدت اكلصمن
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ويه تتلقاها فمل هتت ومل تضعف ،فقط احتقنت نظراهتا واش تعلت برش ٍر مس تط ٍر،
اس تأأنف هتديده العدايئ لها قائ ًال:
قبل ما تفكري تلميس شعرة مهنا هاتكوين ميتةرفع يده ليجذهبا من شعرها ا ألسود فشعرت به ياكد يقتلعه من جذوره ،ضغطت عىل
خشصا
شفتهيا بقوة مانعة نفسها من التأأوه واظهار أأملها أأمامه ،يه مل تتوقع أأن يواهجها ً
مثهل ،اكنت أمالها معقودة عىل املواهجة العنيفة مع من تبغضها ،وليس مع ذ كل الغريب،
ورمغ ذ كل معدت اىل عدم الظهور مبظهر الضعف واخلذلن يف مقابل قوته اذلرورية
واجلسامنية اليت ظهرت بوضوح معها ،لن متنحه حىت الفرصة لس تضعافها رمغ عدم
نكسا ر أأسها بطريقة ذليةل حنو ابب امللزل صارخًا
روهنا يف موقف قوة ،جرجرها خلفه م ً
هبا:
بـــرا!زادت حدة ا ألمل فانفرجت شفتاها لتخرج أأنينًا موجوعًا حق ،أأدار املقبض لينفتح الباب
مث دفعها باكمل قوته للخارج لتفقد اتزاهنا وتُطرح أأرضً ا ،ارتطم جسدها برشاسة عنيفة
كثريا ،حتجرت
اب ألرضية الصلبة فتأأملت عظاهما خاصة رسغهيا الذلين حتاملت علهيام ً
ادلمعات يف عينهيا امللهتبتني غض ًبا ويه ترفع ر أأسها حنوه ،ردت بعزة نفس حمدجة اايه
بنظراهتا املميتة:
وماهل ،بس خليك فارر "أس يا رشف ادلين" هاحترق م قبل ما متوتوهاصفق الباب يف وهجها بقوة متجاه ًال هتديدها العلين وهو يلعهنا بلكامت انبية مسعت
أأغلهبا من خلف الباب املوصود ،حتاملت عىل نفسها لتهنض من رقدهتا املتأأملة اكمتة ما
يعتهيا من ألم شديدة ،سارت خبطوات ش به عرجاء حنو املصعد ويه متنع نفسها من
ذرف العربات ،يه فقط مل تتخذ حذرها معه ذل كل ل داعي للباكء أأو النحيب ،ستد
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هل الصاع صاعني ان أأتت لها الفرصة ،علهيا فقط أأن تركز الن يف هدفها الهام ،افساد
حياة أأهما.
........................................
مل تس تطع ادلماء أأن حتط يف عروقه بعد ما مسعه مهنا من هتديدات تاكد تطال من
أأفنت معرها يف تربيته ،من منحته احلنان والعاطفة ا ألمومية املضاعفة ،ذرع "معتصم"
ذهااب وا ًاياب حماو ًل الس يطرة عىل انفعالته املهتاجة ،اكن ا ألمر عو ًيصا عليه ،متمت
غرفته ً
بغضب شديد:
من بني شفتيه ٍ
بنت الـ  ،........أأريد حد مسلطها علينا ،مش هامسحلها تأأذي أأيم!دقت اخلادمة ابب غرفته تسأأهل بقلق وقد ر أأت حالته املهتاجة وما دار من جشار عنيف
مع تكل الغريبة:
"معتصم" بيه أأجيب لـ....مشريا بس بابته:
قاطعها حدة وهو يأأمرها ً
مش عاوز حد يلكمين السعاديهزت ر أأسها ابلجياب متفهمة سبب عصبيته ويه تقول خبنوع:
حارضصاح هبا بصيغة أمرة اس توقفهتا:
استينًتبع مضيفًا ٍ
بصوت ش به لهث:
ملا ترجع ماما من برا عرفيين24

حارض اي فندمقالهتا ويه توصد الباب خلفها ليواصل "معتصم" التنفيس عن غضبه ابلتحر ك بعصبية
يف غرفته ،شعر ابلختناق وبعدم قدرته عىل الترصف بعقالنية ،حثته خالايه عىل
الترصف ببدائية بربرية مع تكل احلقرية ،القتل يعد ابلنس بة لها مزية ل تس تحقها ،انتع
رابطة عنقه و أألقاها عىل الفراش ،كذ كل خلع ستته ومشر عن ساعديه ليبد أأ بعدها يف
ممارسة رايضة الضغط روس يةل للتفريغ عن الشحنة الغاضبة املتأأججة بداخهل ،توقف
عام يفعل حيامن مسع صوت حضكة "اندية" يصدح مبرح ابخلارج ،هنض رسي ًعا من ماكنه
واندفع اكلثور الهاجئ متسائ ًال بعصبية غري مفهومة ابلنس بة لها:
مامانظرت هل بغرابة متأأمةل ذ كل العرق الغزيز اذلي يغرقه وتكل امحلرة الظاهرة عىل وهجه،
سأألته بتلهف ويه تقتب منه لتضع يدها عىل صدغه:
ما كل اي حبييب ،انت تعبان؟ فيك حاجة؟سأألها بصوته املتش نج وهو جياهد لكبت انفعاهل:
انيت رويسة؟ أأه اي "معتصم" ،بس مال شلكك؟ يف حاجة حصلت يف الشغل؟تنفس الصعداء لكون تكل املقيتة مل تتعرض لها بأأذى ،بد أأت ثورته يف الهدوء تدرجي ًيا،
لكنه أأًثرت فضول "اندية" لسؤاهل ٍ
بتوجس:
"معتصم" رد عليا ،حد جراهل حاجة؟ ماختلنيش أأفضل قلقانة كدهرد هبدو ٍء حذر وهو يتصنع الابتسام:
مافيش حاجة خالص ،اطمين25

بس انت....أأمسك بكفي يدها لريفعهام اىل مفه ،طبع قبةل صغرية عىل الكهام قائ ًال بوداعة تناقض
مهجيته قبل برهة:
اي ماما أأان متام ،ماتقلقيش عليارمقته "اندية" بنظراهتا احلانية ويه تسحب يدهيا من كفيه لتبت ابلميىن عىل صدغه
بر ٍفق ،أأتت اخلادمة تقول بعفوية مل يضعها "معتصم" يف احلس بان:
"اندية" هامن ،يف واحدة جت سأألت عىل حرضتكحشب لون وهجه عىل ا ألخري وهو يلتفت بنظره حنو اخلادمة يرمقها بغضب لهتورها
ا ألهوج ،تساءلت "اندية" بفضولٍ :
مني دي؟هزت كتفهيا ابلنفي قائةل:
معرفش اي هامن ،بس "معتصم" بيه اكن....قاطعها هاتفًا بقسوة:
خالص رويح انيت شويف شغكل!مجدت "اندية" أأنظارها عىل وهجه اذلي بدا مري ًبا ،استشعرت وجود خطب ما خيفيه
بقلق ظاهر يف نربهتا:
عهنا ،سأألته ٍ
مني دي اي "معتصم"؟نكس ر أأسه بتدد ،مل يرغب يف البوح لها مبا صار يف غياهبا ،اس مترت يف مالحقته
بأأس ئلهتا قائةل:
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انت عارفها اي ابين؟أأجاهبا ابمتعاض وهو ينظر الهيا حذ ٍر:
 أل ،دي أأول مرة أأشوفها ،بس قالت ان امسها ....بت عبارته ممتن ًيا يف نفسه أأل يسبب الفصاح عن هويهتا مبا ل ُحيمد عقباه ،أأصغت
"اندية" للك هلمة يقولها ابهامتم واحض عىل تعبريات وهجها ونظراهتا اليه ،اتسعت
برعب مصدوم ،وشعرت بأأنفاسها تنقطع عن رئتهيا حيامن ًتبع قائ ًال:
حدقتاها ٍ
"أس يا رشف ادلين" !! ...........................................................................................

الفصل الثالث
لح املايض مبا فيه من مأ ٍس حفرت يف اذلاررة مل َمتح يو ًما مع جمرد ذرر امسها اذلي مل
تنساه أأبدًا ،شعرت "اندية" أأهنا حمارصة داخل اكبوس مرير تضمن معاانة مل تنهتيي بعد،
اهت بدهنا هل ًيا وارجتفت أأطرافها فمل تس تطع ساقاها محلها ،ترحنت يف وقفهتا املرتبكة،
فوقع قلب "معتصم" يف قدميه لرؤيهتا عىل تكل احلاةل املقلقة ،أأس ندها متسائ ًال ٍ
خبوف
ربري:
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ماما ،حصكل ايه؟علوا ً
وهبوطا من فرط التوتر املرتعد ،تبدل لك ءيء
هتدجت أأنفاسها وارتفع صدرها ً
يف حلظة وحتول سكون حياهتا املؤقت اىل عاصفة هوجاء س تطيح اب ألخرض واليابس
ان حدث ما ختشاه ،تساءل "معتصم" بنفس النربة املرًتعة:
يف ايه؟ ردي عليا أأرجويك!أأشارت هل بيدها حنو ا ألريكة القريبة ،فأأومأأ بر أأسه متفه ًما مقصدها عىل الفور ،أأخفض
ذراعه ليمتكن من احاطهتا من خرصها ،ساعدها عىل السري حىت بلغها مث أأجلسها حذ ٍر
عليه ،تضاعفت حبات عرقها وزاد لههثا ،توجس "معتصم" خيفة من اصابهتا بنوبة
مرضية ،لكن صوهتا الهامس اذلي التقطته أأذانه جعهل يركز حواسه ابلاكمل عىل وهجها
الشاحب ،رررت مهسها قائةل:
"أس يا"شعورا مل يرحت هل ،قست تعابريه معلنة عن رشاسة وش يكة وهو
محلت نربهتا الغريبة ً
يسأألها بضيق مل خيفيه:
انيت تعرفهيا؟ردت عليه متسائةل بنربة متلهفة:
يه فني؟اخنفضت نظراته اىل قبضتهيا املرجتفتني الالتني قبضتا عىل كفيه و أكهنا تس تجديه يف
ضعف مل حيبه مطلقًا ،عاود التحديق فهيا متسائ ًال بنربة مرًتبة:
ماما ،رحييين ،انيت تعرفهيا؟هزت ر أأسها ابمياءات متتالية ويه جتيبه:
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 أأيوه..مصتت لثو ٍان تعد عىل أأصابع اليد قبل أأن تتابع بأأمومية غريزية انبعة مهنا:
دي ..يه...بدا الارتبا ك واحضًا علهيا ،ابتلعت ريقها ممكةل بتد ٍد:
دي بنيت!دلوا مليئًا مبكعبات الثلج يف ش تاء ابرد ليتصلب جسده
و أكنه قد تلقى فوق ر أأسه ً
ً
مدهوشا ومذهو ًل مهنا،
ابلاكمل ويتجمد تفكريه مع تكل اللكامت املقتضبة ،فغر شفتيه
رشد عقلها يف مشاهد متداخةل من ماضهيا؛ طاوةل خرضاء مس تديرة جيلس حولها
بعض ا ألشخاص ،وكؤوس متاصة جبوارمه يتجرعون ما فهيا يف رشفة واحدة ،أأوراق
تُلقى ابهامل من أأجل رسب النقود ،نقلها عقلها اىل مشهد جشار حمتدم وصغرية تبيك
خبوف خلف الس تائر لزيداد ا ألمر تعقدًا بصفقة عقدت مع رجل وقور ،عادت "اندية"
من رشودها اخلانق لصدرها ويه تبيك ،مل يس تطع عقلها حتمل تكل الومضات
اخلاطفة ،ترقرقت العربات يف عينهيا تأأ ًثرا ابلكثري مما مرت به ،سلطت أأنظارها عىل
"معتصم" اذلي اكن وا ًمجا بدرجة ربرية ،اس تعطفت قلبه هاتفة بصوهتا امللتاع:
وديين عند "أس يا"للحظة جعز عن الرد علهيا ،مفشاعرها املتدفقة أكم تش تاق لبنهتا تتناقض مع الشخصية
العنيفة اليت قابلها وتعهدت هل ابذاقهتا أأقىس أألوان العذاب ،اهنمرت عرباهتا دون انذا ٍر
عىل وجنتهيا لتيد من حاةل اذلهول املس يطرة عليه ،أأضافت متسائةل بشوق يؤثر يف
النفوس ،ويديم الفؤاد احملتق شوقًا للقاء ا ألحبة:
"معتصم" ،قويل بنيت اكنت هنا فع ًال؟امتجت عرباهتا مع صوهتا املتلهف ويه تمكل بصعوب ٍة:
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جت سأألت عليا؟ طب شلكها عامل ازاي؟تعقد لسانه وهربت اللكامت من عقهل ،نكس ر أأسه حر ًجا مهنا ،فكيف ببساطة جييهبا
عىل أأس ئلهتا ويفرس لها ما تنتوي تكل الرشسة فعهل معها؟ خاف من اخبارها ابحلقيقة
خريا يف ابنة مش تاقة حلضن
لتهنار هل ًيا ويفسد علهيا أأمنياهتا ويدمر أأحالهما املتومسة ً
اكرسا يريد احراق العامل من حوهل ،ارختت يدي "اندية" املرتعش تني
أأهما وليس وحشً ا ً
عن قبضتيه لتضع الميىن عىل صدرها متحسسة نبضات قلهبا املتسارعة ،تهندت قائةل
حرق ٍة ظهرت يف نربهتا:
بنيت بعدت غصب عين زمان ،احترمت مهنا ،هو خدها وهرب!متحفزا للغاية ضد تكل املتوحشة املسامة ابنهتا،
مل يفهم "معتصم" حديهثا الغامض ،اكن ً
كثريا حاةل الوهن املمتكنة من "اندية" ،جثا عىل رربته أأماهما قائ ًال هبدوء رمغ
لكن أأزجعه ً
ما يعتيه من غضب مربر:
ماما ،اهدي علشان حصتك ،ولك اليل انيت عاوزاه هاحيصلنفسا لتثق
مل يكن مقتن ًعا يف قرارة نفسه ابلوعد ا ألخري اذلي قطعه لها ،لكنه منحها مت ً
به فال تضغط عىل نفسها املرهقة ألجل من ل تس تحق.
......................................................
لفت جسدها املبتل ابملنشفة بعد أأن هنضت عن املغطس اذلي مكثت فيه لربهة من
الزمن ،أأرادت أأن تنىس تكل الصفعة اليت ضاعفت من حقدها ألهما ،وقفت "أس يا"
أأمام املرأة املش بعة ببخار املاء تزحي أأًثره بأأانملها ،حدقت يف تكل العالمات البارزة
حنق ويه تتلمس برشهتا:
عىل جانب صدغها بأأعني مش تعةل ،كزت عىل أأس ناهنا ممتمتة ٍ
الرضبة اليل ما بمتوتش بتقوي ،ده درس لييك اي "أس يا"30

بدت متفاخرة مبا فعهل ذ كل القايس معها لتتأأكد أأهنا بد أأت يف أأوىل خطوات تنغيص
حياة تكل العائةل املرفهة ،لكن رسي ًعا أأظلمت نظراهتا ويه تتابع:
انتو لسه مش عارفني مني أأانكثريا ،ستتخذها
معنواي يك ل تقف عند تكل الصفعة ً
بد أأت "أس يا" يف حتفزي نفسها ً
حافزا ملضاعفة ررهها حنو لك فرد يف تكل العائةل ،انتصبت يف وقفهتا لتداد مشوخًا
ً
وكربايء كتعبري عن قوهتا الطاغية اليت ل ميكن أأن يردعها أأحد ،اس تدارت جبسدها
ً
متجهة حنو غرفة نوهما مث جلست عىل طرف الفراش لتعاجل تكل اخلدوش اليت أأصابت
رربتهيا جراء سقطهتا العنيفة ،تسلل يف خميلهتا وجه من ادعى أأنه ابهنا ،زوت ما بني
حاجبهيا بعبوس حيامن حتررت أأعيهنا عىل خدوشه احملفورة يف جانب ذراعها ،قست
تعبرياهتا عىل ا ألخري ،للحظة تشلك املشهد من جديد يف عقلها؛ ملزل خفم حيوي أأ ًًثًث
مثينًا ،عائةل مس تقرة وسعيدة حماطة بلك س بل الراحة والنعمي ،وابنًا بل ورمبا عدة أأبناء
يتنعمون بلك تكل اخلريات والرفاهية الال حمدودة ،ا ًذا وادلهتا قد منحت غريها احلب
واحلنان واملال والعاطفة ولك ءيء افتقدته يه ًتركة اايها قابعة يف حياة فُرضت علهيا
بسبب اختيارها القدمي ،حتسست تكل ا ألًثر حذ ٍر ،مث توعدت امجليع برشاسة:
هتندموا هل م!انتهبت لصوت رنني هاتفها احملمول فأأدارت ر أأسها يف اجتاه الكومود املوضوع عليه،
بتثاقل واحض علهيا هنضت عن الفراش لمتسك به ،نظرت اىل امس املتصل فتحول
نفسا معيقًا لفظته دفعة واحدة لتضغط بعدها عىل زر
وهجها لالمتعاض ،حسبت ً
الجياب قائةل بربود:
ايوه اي ابابأأًتها صوًتً دافئًا عرب الطرف ا ألخر يسأألها هبدوء:
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"أس يا" ،انيت وصليت؟أألقت جبسدها عىل طرف الفراش ويه جتيبه:
بقايل يومني هناتنحنح قائ ًال حرجٍ:
سوري ،كنت مشغول عنك شويةبدا وهجها خال ًيا من التعبريات ويه متسك ابلهاتف بيدها ا ألخرى ،لوت ثغرها قائةل
بفتور:
ده العادي بتاعكانفعلت نربته صا ًحئا حدة:
مش ذنيب ان أأمك معلت فينا كده ،يه اليل وصلتين دله ،لو اكنت ......انتصبت يف جلس هتا املستخية عىل الفراش مكورة قبضة يدها احملررة بقوة ،حتول
وهجها لالمحرار املنفعل يف ثو ٍان معدودة ويه تقاطعه برصامة وقد احتقنت نظراته
بصورة مفاجئة:
مش لزم تفكرين لك شوية!رد حذ ٍر:
طيب خالص اي "أس يا" ،يه أأص ًال سريهتا تفور ادلم!مصت لثانية قبل أأن يمكل حنو مريب:
 أأان كنت حمتاج منك خدمةسأألته بتجه ٍم ويه هتب واقفة عن الفراش بعد أأن مخنت طبيعة طلبه:
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ايه يه؟أأجاهبا ابرتبا ك اس تطاعت تبينه من نربته:
يف انس أأان مديون لهيم بشوية فلوس و....قاطعته متسائةل دون انتظار لبايق مجلته:
 أأد ايه؟خبزي طفيف مس تعطفًا قلهبا:
أأجاهبا ٍ
مش مبلغ ربري املرادي ،بس أأوعد ك هاتكون أأخر مرة اي حبيبيتزفرت قائةل ابستيا ٍء ويه حتدق برشود يف الفراغ أأماهما:
مالوش لزمة ،انت لك مرة بتقول كده اي "رشف" بيهللحظة جتسد أأمام أأنظارها طيفًا لطاوةل القامر اليت اعتاد وادلها اجللوس علهيا منذ
نعومة أأظافرها منفقًا بسخا ٍء عىل تكل العادة السيئة حىت خيرس لك ما حوزته فيضطر
حيهنا أأسفًا أأن ينسحب من اللعب متوعدًا لنفسه ابلتعويض يف املرة القادمة ،لكن
دون جدوى هو دو ًما خيرس ،ل رحب عىل الطالق ،وتدرجي ًيا ابت ا ألمر ادماانً ابلنس بة
هل ،وابلطبع يه ُملزمة بسداد مديونياته أأو ًل بأأول يك ل تتامك عليه ادليون فيصبح
عاجزا عن دفعها ،وابلتايل سزيج به يف السجن ،أأفاقت من رشودها عىل مجلته القائةل:
ً
معو ًما هام خدوا مين العنوان وهيجو كلكثريا من فعلته املهتورة تكل ،هنرته قائةل بضيق بدا جل ًيا يف نربهتا:
انزجعت ً
انت عرفهتم بييت؟ كنت خد مهنم رمق احلساب و أأان أأحول الفلوس عليه زي لك مرةرد وادلها بأأ ٍ
سف:
33

مرضاش صاحب الفلوسأأطلقت س بة خافتة من بني شفتهيا قبل أأن ترد عليه جبدية:
طيب أأان هاترصفًتبع "رشف" قائ ًال ٍ
بلطف:
شكرا
 ًمث ادعى السعال قبل أأن يضيف:
خيل اب كل من نفسك اي "أس يا" ،و أأان هاجيكل قريبهزت ر أأسها ابحباط ويه ترد:
اويك ،ابي!أأهنت معه املاكملة دون اضافة املزيد ،فترصفه ا ألخري أأزجعها للغاية و أأصاهبا ابلتوتر ،فرمبا
دون قصد سيسبب لها مشالكت يه يف غىن عهنا حال ًيا ،خاصة أأن تكل النوعية من
ادلاينة ليست ابحملببة عىل الطالق ،أألقت هاتفها عىل الفراش واجتهت صوب املرأة
َّ
حمدثة نفسها:
مش هاخلص من ادلاء بتاعك ده اي اباب!حدقت يف العالمات الواحضة عىل جانب وجنهتا متذررة من جديد الصفعة اليت تلقهتا
عليه ،استشاطت نظراهتا وحتول غضهبا هل ًيا حنو ٍ
خشص بعينه ،كزت عىل أأس ناهنا
قائةل ويه تتلمس تكل ا ألًثر بيدها:
انيت السبب اي "اندية" ،انيت السبب ،أأي حاجة بتحصيل انيت السبب فهيا ،و أأانمش هاسيبك ترًتيح أأبدًا!
...............................................
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"أس يا"تشعرا جدية املوقف بعد أأن رسد
تلفظ "وحيد" ابمسها وهو ينظر اىل ابنه بغراب ٍة مس ً
مؤخرا معه من جدال همدد بوضع متأأزم ،و أأثر معرفة
هل ا ألخري ابختصار ما حدث ً
بتعب يف الفراش
وادلته بقدوهما وتدهور حصهتا مما اضطره لس تدعاء الطبيب لتغفو ٍ
أمةل أأن تراها ذات يو ٍم ،جلس وادله ابرهاق عىل ا ألريكة يف غرفة املكتبة وهو يفكر
مل ًيا يف ريفية الترصف يف ذ كل الشأأن ،فقد مىض وقتًا طوي ًال منذ نس يان تكل
ا ألحداث املشحونة ،لحظ "معتصم" رشود وادله وتعبرياته الغامضة واليت أأًثرت ريبته
بدرجة مقلقة ،سأأهل هممتًا:
ايه حاكيهتا ابلظبط؟مديرا ر أأسه يف اجتاهه ،مث أأجابه حذر:
ابتلع "وحيد" ريقه ً
املوضوع يطول رشحه ،وحصل فيه خلبطة كتري وقلق و.....قاطعه غري مكتث رمغ حدية نربته:
 أأان مش فارق ده هله معاايمشريا بس بابته وموحضًا خطورهتا:
أأصغى أأابه اليه جيدًا وهو يمكل ً
بس البت دي عاوزة تأأذي العيةل وتضيع مسعتنا هلنا ،واحنا مش قليلني يف البدل!سأأهل "وحيد" بيأأس رمغ عدم اقتناعه ابقتاحه ذ كل:
طيب ماينفعش نتفامه معاها ونشوف عاوزة ايه؟ جايز طمعانة يف قرشني!هز ر أأسه انفيًا:
معتقدش ،دي انوية عىل خراب!مث ش بك "معتصم" قبضيت يده م ًعا ليتابع:
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اليل خموفين أأكت هو حاةل ماما ،من ساعة ما عرفت اهنا رجعت ويه زي ما انتشايف اي اباب
هز وادله ر أأسه موافقًا اايه وهو يرد:
ايوه ،حصهتا عىل أأدها ومش هاتس تحمل أأكت من كدهو أأان خايف أأصدهما فهياحذره "وحيد" جبدي ٍة:
حاول اي ابين حتل املوضوع ده ودي أأو ابلفلوس ،شوف هايتعمل ازاي ،وماختليش"اندية" تعرف بده ،مش عاوزيهنا تزعل وحصهتا تتعب
مض شفتيه م ًعا مان ًعا نفسه من التفوه ابملزيد ،لكن عكست نظراته نية جادة وحامسة
للتصدي ألي حماولت مهنا لفساد صفو العائةل ،حتررت حدقتاه حنو وادله عندما سأأهل:
 أأخبار الشغل ايه؟تشلك عىل ثغره ابتسامة ابهتة وهو جييبه:
هله متاممعد "وحيد" لظهار امحلاسة يف نربته كنوع من التشجيع لبنه قائ ًال:
مسعت انك عاوز تفتح فرع ًتين ،الالكم ده حقيقي؟جيااب وهو يرد:
أأومأأ "معتصم" بر أأسه ا ً
مظبوط ،مكتب املقاولت مسعته رويسة ،و أأان عاوز أأس تغل ده يف أأكت من ماكنربنا يوفقك اي ابين ،أأان عارف ان الضغط عليك أأكت من أأي حدما أأان معااي ابيق العيةل ،بيعملوا ايه36

فع ًال ،أأغلب م همندسني وحماس بني ،ربنا خيلي م لبعضاي ربقالها "معتصم" وهو جيلس ابستخاء عىل مقعده لكن مل هيد أأ تفكريه مطلقًا ،فقد ُهلف
مبهمة أأخرى ختتلف عام اعتاد اجنازه لينأأى بعائلته عن رشر مس تطر ممتثل يف تكل
ا ألنىث املسامة "أس يا" !! .........................................
.................................................................
الفصل الرابع
صفقت ابب الثالجة بقوة بعد أأن أألقت نظرة خاطفة عىل حمتوايهتا ،اكنت خاوية من
ا ألطعمة ،فقط بعض الزجاجات الفارغة اكنت تس تحوذ عىل معظم الفراغ هبا ،عبثت
"أس يا" خبصالت شعرها ويه تنفضه للخلف ،فكرت يف رشاء الطعام اجلاهز ريامث
تتجول يف احملال القريبة وتشتي ما حتتاج اليه ،بدت الفكرة مالمئة حال ًيا خاصة أأهنا
اكنت تشعر خبواء معدهتا ،خرجت من املطبخ ويه ممسكة هباتفها احملمول ،مث جلست
عىل ا ألريكة املرحية املوضوعة بصاةل ملزلها ،استندت بر أأسها عىل مرفقها ويه تتفقد
أأسامء املطامع القريبة مهنا ،وجلت اىل أأحد مواقع النتنت لتحصل عىل مبتغاها لكن
اضطرت لتؤجل تصفحها بسبب قرع اجلرس.
زفرت بضيق مث أألقت هباتفها عىل ا ألريكة لتهنض بعدها من علهيا ،سارت ببطء حنو
الباب لتفتحه فوجدت حارس البناية أأماهما ،تأأملت تعبرياته املصدومة وهو حيدق فهيا
ابندهاش ذاهل ،حيث انفرجت شفتاه معربة عن صدمة واحضة حيامن طالعت أأعينه
هيئهتا اجلريئة ،مل تكتث "أس يا" مبا ترتديه ويه تس تقبل ضيوفها ،فقد اعتادت عىل
ارتداء املثري من الثياب والأكرث اغر ًاء لتظهر أأنوثهتا اخلاطفة للعقول ،تأأمل احلارس
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رسوالها ا ألبيض القصري اذلي يعلو رربتهيا مبسافة ربرية وهو مذهول من رشاقهتا اليت
مشاعرا جعيبة ،سال لعابه وهو يرفع عينيه حنو كلزهتا –ذات اللون ا ألخرض
حررت فيه ً
الباهت -واليت تظهر كتفها ا أليرس بطريقة مثرية ،تدار ك نفسه حيامن سأألته حد ٍة:
عاوز ايه؟ابتلع ريقه قائ ًال ابرتبا ك جيل:
الـ ....ا ألسانسري اي ..اي هامنفهمت "أس يا" طبيعة نظراته حنوها ،مل تكن حاجة لتفسريها فقد اعتادت عىل مثلها
زشرا مبدية خسطها من حضوره غري املرحب
ً
كثريا ،انتصبت يف وقفهتا مث نظرت هل ً
به ،بدت هلامته غري مرتبة وغامضة اىل حد ما ،استندت بيدها عىل حافة الباب لتسأأهل
جبدية:
ماهل؟تنحنح قائ ًال بتوتر وهو جيفف عرقه البارد بظهر كفه:
كنت  ..أأقصد ساكن العامرة بيلموا فلوس الكهراب ًتعتهمطت "أس يا" مفها قائةل بعدم مبالة:
شوف عاوز اكم وعدي عليا بكرة أأرون هجزت الفلوس ،مش معااي اكش دلوقيتشعر جبفاف جيتاح جوفه ويه تتدلل يف وقفهتا و أكهنا تتعمد اس تفزاز مشاعره الرجولية،
هتف بتلعمث:
بس....مل متههل الفرصة لالعتاض حيث صفقت الباب بقوة يف وهجه لتقطع عليه أأحالمه اجلاحمة
وختيالهتا املهتورة ،لوت ثغرها بتأأفف ويه تعاود اجللوس عىل ا ألريكة ،مدت يدها
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لمتسك هباتفها احملمول ،حتولت تعابري وهجها لالنزعاج حيامن لفت أأنظارها ذ كل اخلرب
الصادم عهنا ،فغرت شفتهيا ويه تقر أأه قائةل:
فضيحة أأخالقية لعارضة أأزايء شهرية!فارت دماهئا ويه تمكل قراءة التفاصيل اليت تضمنت صورة لها من أأحد العروض
القدمية اليت أأدهتا يف أأحد عوامص املوضة مصحوبة ببعض الأاكذيب عن رون احلفل
انهتيى بسلوريات منحرفة وجتاوزات مسيئة من قبل العارضة ،شعرت "أس يا" ابحلنق
جملرد اطالق مثل تكل الشائعات عهنا ،فهيي ليست من تكل النوعية الرخيصة اليت
تسعى جلذب ا ألنظار بفعل ما هو مشني أأو ادعاء تكل ا ألقاويل عهنا ،لكهنا تعمل جيدًا
حراب غري معلنة مع العارضات ا ألخرايت والواكلت العالمية اليت تدمعهن جلذب
أأهنا ً
الانتباه والشهرة وتسليط الضوء علهين ،أأطلقت س بة انبية لتقول بعدها بضيق:
مش معقول كده ،لك شوية الكم كذب عين ،حاجة تقرف!ابلطبع مل يكن ا ألمر جملرد الظهور اعالميًا فقط وبقاء امسها عىل الساحة الفنية ،ولكن
للمسأأةل أأبعاد أأخرى من حيث ادلعاية اجملانية للمؤسسة الصحفية اليت تتداول اخلرب
وزايدة أأرابهحا التجارية ،كذ كل رفع المتويل املادي للعارضات الشهريات ومضاعفة
القبال علهين ،فأأخبار كتكل تلقى صدى واس ًعا يف عامل املوضة وتكسب العارضة شهرة
منقطعة النظري ،كام تسعى خلفها عدسات الاكمريات والربامج التفهيية الشهرية لتقيص
أأخبارها ،و"أس يا" تعد من القةل اذلين ذاع صيهتن وحققت شهرة واسعة يف ذ كل
اجملال ،فقدت شهيهتا بعد قراءهتا ذل كل اخلرب املزجع وواصلت متابعة املزيد من ا ألخبار
عن عامل املوضة.
.................................................
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مل تكن الوحيدة اليت طالعت ذ كل اخلرب املنترش عىل الصفحات الخبارية ،فعىل
اجلانب ا ألخر وهو جيري كعادته تصفح ا ألخبار وقف عنده مصدو ًما مذهو ًل ،تصلب
جسده مع قراءته لفحواه املزجع ،عادة مل يكن لهيمت اب ألمر لول رؤيته لصورهتا الصارخة
جفذبت أأنظاره الهيا ،عرف هويهتا عىل الفور ،فشخصية مثلها ل ميكن أأن تنىس أأبدًا،
حتولت تعابري وجه "معتصم" للحدية ونظراته لالظالم معتقدًا أأهنا ابلفعل قد قامت
بتكل ا ألمور املشينة ،قست نظراته وهو يتوعدها قائ ًال:
مش هامسحكل تلويث مسعة العيةل ،دي فهيا موتك!أأغلق هجاز (التابلت) اخلاص به و أأس نده ابهامل عىل سطح مكتبه ،ش بك كفيه م ًعا
وهو يفكر مل ًيا يف طريقة متكنه من ردعها قبل أأن يعرف أأحد ما صةل عائةل "وحيد
املرصي" هبا ،انتبه لدلقات اخلافتة عىل الباب قبل أأن تطل السكرترية بر أأسها قائةل
بنربة رمسية رمغ رقهتا:
 أأس تاذ "نبيل" منتظر حرضتك اي فندمرد ب ٍ
تلهف وقد حل يديه ليشري لها:
دخليه برسعةأأومأأت بر أأسها قائةل اببتسامة لطيفة:
حارض اي بشمهندس!وجل شاب ما اىل داخل مكتبه عىل مالحمه تعابري متحمسة وهو يقول:
"معتصم" ابشالوح هل بيده مرددًا بنربة ش به حادة:
تعاىل اي "نبيل"40

تفرس ا ألخري يف وهجه متأأم ًال تكل التغيريات املزعوجة البادية عليه ،جلس عىل املقعد
املقابل هل متسائ ًال ابهامتم:
شلكك مضايق ،يف حاجة؟جتاهل سؤاهل الشخيص ليسأأهل هو جبدية:
ها قويل معلت ايه يف اليل قولتكل عليه؟عاتبه "نبيل" ابس تعالء مصطنع وهو يضع ساقه فوق ا ألخرى قائ ًال:
يعين مش هتضايف ابن معك ا ألول وتعمل معاه الواجب ول خالص علشان أأان....قاطعه "معتصم" ابنفعال مل يس تطع اخفائه:
مش وقته ،ابقى خد اليل انت عاوزه عىل حسايب ،املهم طمين ،جبت العنوان؟تغراب من ترصفاته غري املرحية وانفعالته غري املفهومة
رفع "نبيل" حاجبه ل ألعىل مس ً
ابلنس بة هل ،رد عليه بتفاخر وهو يدس يده يف جيب بنطاهل:
 أأيوه اي س يدي ،حباييب كتري وبيحبوا خيدموافينه؟أأخرج ابن معه ورقة مطوية من جيبه لريفعها نصب عينيه قائ ًال:
اتفضلانتعها "معتصم" من بني أأصابعه ليقر أأ ما دون فهيا بنظرات غامضة للغاية أأصابت
الريبة يف نفس "نبيل" وما ضاعف من شكوكه حيامن ر أأه يهنض عن مقعده متجهًا حنو
الباب ،التفت بر أأسه حنوه يسأأهل ابندهاش وقد ركز برصه عليه:
ايه ده؟ انت ماءي؟ مش لسه ......41

قاطعه "معتصم" قائ ًال ب ٍ
تلهف دون أأن ينظر حنوه:
راجع ًتين ،بس ورااي مشوار مس تعجلعاود "نبيل" اجللوس ابستخاء عىل املقعد ممتط ًيا بذراعيه وهو يضيف:
متام ،أأان هاطلب غدا ألحسن مصارين بطين بهتوهو ،متام اي ابن معي؟انطلق ا ألخري حنو ابب الغرفة مرددًا اكلبغبغاء دون أأن يبدي أأدىن اهامتم مبا س يفعهل
ابن معه:
ماءي  ..ماءياكن عقهل مشغو ًل بأأمر واحد فقط ،وهو الوصول اىل ملزل "أس يا" بعد أأن حصل
عىل عنواهنا ،فاملواهجة بيهنام ابتت حمتية.
................................................
غفلت أأثناء متابعهتا بفتور ملا تعرضه شاشة التلفاز منتظرة جميء عامل توصيل الطلبات
بعد أأن قرص اجلوع معدهتا ،توقعت "أس يا" أأن تكون اخلدمة مكثيلهتا ابخلارج مثلام
اعتادت ،لكن ا ألجواء اختلفت هنا ،فالطعام ليك يصل اىل ابب ملزلها حيتاج ما يقرب
بتعب
من الساعة عىل أأقل تقدير ،تأأهبت حواسها مع سامعها لقرع اجلرس ،تثاءبت ٍ
ويه تمتطى بذراعهيا انهضة بثقل عن ا ألريكة ،احننت لمتسك اب ألموال اليت أأعدهتا
مس بقًا مثنًا للطعام اذلي طلبته ،مث سارت بمتهل حنو ابب ملزلها ،فتحته غري متوقعة
ضيفها هذا ،فقد اكنت مشغوةل بعد ما معها من نقود ،انتهبت لصوته القائل بهت ٍ م
متعمدًا اهانهتا:
-شلكه العادي بتاعك وانيت بتقابيل ضيوفك ابملنظر املقرف ده
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رفعت "أس يا" وهجها لتطالع بأأعني استشاطت غض ًبا ذا ك اذلي أأهاهنا بوقاحة جفة،
تفاجأأت بوجود "معتصم" أأماهما ،مل تعرف امسه بعد ،لكن مالمح وهجه العدوانية مل
تنسها مطلقًا ،رمقته بنظرات قاس ية ويه ترد برشاس ٍة:
املنظر ده بيخيل أأمثا كل يركعوا حتت رجيل!ورمغ قسوة هلامهتا ال أأنه حافظ عىل مجوده وهو يرمقها بنفس النظرات الاحتقارية،
نظر لها بتعالٍ قاصدًا ازدراهئا ،فبادلته نفس النظرات املهينة ،ألول مرة يالحظ لون
عينهيا احلقيقي ،مل تكن واضعة للعدسات الالصقة اكملرة ا ألوىل ،عاد من رشوده
اللحظي يف لون حدقتهيا الفريوزي عندما حتررت خطوة ل ألمام لتسد عليه الطريق
جبسدها مانعة اايه من الولوج دلاخل ملزلها ان أأراد ذ كل ،ومعلنة برصاحة أأنه ضيف
غري مرحب به ،ش بكت ساعدهيا أأمام صدرها متعمدة الظهور أأمامه أكنىث متباهية مبا
متتلكه من مقومات تثري الشهوات يف نفس أأي رجل يفكر يف النظر الهيا ،ورمغ رون
ا ألمر مر ًباك ال أأنه نظر لها بنفور ربري ،وًتبع قائ ًال بنربة جليدية حتمل العزة:
بس مش معااي ،اليل زيك أأقرف أأبصلهمرمبا مل تكن معتادة سوى عىل هلامت املدح والثناء من قبل املعجبني هبا ،ذلا اكنت تكل
يه املرة ا ألوىل اليت تواجه فهيا تكل النوعية من الرجال الغالظ ،ومع ذ كل بدت
مس متتعة ويه تالعبه بتسلية ،فاحراق تكل العائةل وافساد صفوها حيتاج حلرفية
مضاعفة ومترس رهيب ،و أأي خطوة تقوم هبا لتثري سكوهنم تسعدها ابلتأأريد ،وادلليل
عىل ذ كل هو جميء ذ كل املتبجح اليوم أأماهما يس تفزها يف عقر دارها ،شعرت ابنتشاء
جعيب ويه ختمن سبب قدومه ،التوى ثغرها اببتسامة ساخطة ويه ترد بهت م:
وملا أأان كده ،جاي عندي ليه؟تدللت يف وقفهتا أأمامه لتلعب عىل مشاعره ويه تمكل ساخرة:
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أأريد مش علشان متيل عينك من جاميل اليل يقرف!اس تفزه طريقهتا املس هتينة بردوده املسيئة لها ،فواحدة غريها لاكنت احتقت يف ماكهنا
وانفلتت أأعصاهبا لتد بعصبية حماوةل التطاول عليه ابللفظ أأو حىت ابليد أأو بلكهيام،
لكن اكنت عىل النقيض ،مل هتمت بلكمة واحدة عىل الطالق ،بذل جمهودًا مضاعفًا ليبدو
أأماهما بلك ذ كل الثبات الانفعايل وهو يقول:
علشان خاطر أأيم!عبست تعبرياهتا مرددة ابس هتانة ظهرت يف نربهتا:
"اندية"!حت م يف أأعصابه بقوة زائدة ،فطريقة نطقها لمسها اكنت مز ًجيا من الهت م والسخرية،
ًتبعت "أس يا" مضيفة ابساءة أأخرى رصحية:
مش حمتاجة أأسأأل ،يه بعتا ك عندي ألهنا أأجنب من اهنا تواهجين!حمذرا وهو يوجه س بابته حنوها:
صاح هبا ً
اتلكمي عهنا رويس!ررررت ضاحكة لتثري أأعصابه أأكرث ،رمقها بنظرات مغلوةل متضمنة التحذير ،لكهنا مل
تكتث به ،ما مل يتحمهل مهنا هو ارتفاع نربة حضاكهتا الساخرة ،اندفع "معتصم" بال
تفكري حنوها قابضً ا عىل ذراعها بقسوة مث جذهبا معه اىل داخل ملزلها ر ًمغا عهنا ،دفعها
بقوة حنو ادلاخل وهو يغلق الباب خلفه لتخرج "أس يا" تكل املرة عن مجودها الزائف
صارخة فيه ويه تقاتل لتخليص ذراعها من قبضته اليت تعترصه:
انت اجتننت ،اطلع برا!رد خبشونة قوية وقد اتسعت أأعينه غض ًبا:
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مش قبل ما نتلكم أأان وانيتصاحت به منفعةل همددة اايه بيدها املتحررة:
مافيش بينا الكم ،يف خراب وفضاحي!أأمسك بيدها ا ألخرى ليدير الثنني م ًعا خلف ظهرها ،شل حركهتا وهو يطالعها
بنظراته املغلوةل مهنا ،قاومت قيده الجباري قدر اس تطاعهتا حماوةل التحرر منه ،هزها
بعنف متاج ًعا هبا حنو اخللف وهو يرصخ فهيا:
 أأان عارف اليل زيك رويس ،جايني من مستنقع قذارة ،بس مش هامسحكل تبوظيمسعة عيلتنا وهتدي تعب الس نني ده هله
ردت بتح ٍد رمغ رونه يفوقها قوة غري مبالية بتبعات اس تفزاز الرجال الغاضبني:
مش هاتقدر متنعين!احتدت نظراته عىل ا ألخري مرددًا بهتو ٍر أأمعى وهو يكز عىل أأس نانه:
يبقى هاموتكحتدته بعدم ٍ
خوف رامقة اايه بنظرات انرية:
وريين؟حرر "معتصم" رسغهيا ليقبض عىل عنقها قاصدًا خنقها ،فقد تفكريه العقالين يف حلظة
طائشة ليترصف بربرية معها ،مل يشعر بقوة أأانمهل ويه تضغط عىل عروقها مانعة اايها
من التنفس ،ومع ذ كل ظلت نظراهتا القوية تتحداه برشاسة رمغ اختناقها ،مل تكن
لتستسمل هل أأو لغريه بتكل السهوةل حىت لو اكنت عىل أأعتاب املوت
!! ........................................
.........................................................................
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الفصل اخلامس
ان اكنت واحدة غريها موجودة يف مثل ذ كل املوقف املهكل للجأأت للرصاخ والاس تغاثة
مبن ينجدها من براثن املوت ،لكن عىل عكس الطبيعي واملتوقع مل تقاومه عىل
الطالق ،ظلت "أس يا" ترمقه بنظراهتا النارية اليت حتمل ررهًا يوشك أأن حيرق ا ألرض
ومن علهيا ،ورمغ شعور الاختناق اذلي بد أأ يس تحوذ علهيا ال أأهنا رفضت التاجع،
تقطعت أأنفاسها وبد أأت تدر ك حاجهتا للتنفس ،لكن عنادها اكد يودي حياهتا ،فهيي
لن تستسمل أأبدًا حىت لو اكنت عىل شفا خطوة من املوت ،لن تريه أأو تري غريه حلظة
ضعفها ،عىل اجلانب ا ألخر ،ابدلها "معتصم" نظرات حقودة اكرهة ملا تبثه بداخهل من
مشاعر حنق وغل ،ملا توجده فيه من ترصفات ب بررية ل حيبذها مطلقًا ،جتمدت نظراته
عىل حدقتهيا الفريوزيتني ،اكنتا طبيعيتان ،وتكرر يف ذهنه سؤا ًل مل ًحا ،ملاذا ترتدي
العدسات الالصقة ان اكنت متتكل أأعني ساحرة حق ،انتبه لتكل الزرقة اليت تترسب
اىل برشهتا ،شعر ابخلوف لقدامه عىل ءيء أأمحق وما ضاعف من تأأنيب مضريه هو
عدم مقاومهتا هل ،أأبعد أأصابعه الغليظة عن عنقها متاج ًعا هبلع للخلف وهو جياهد لامت كل
أأعصابه اليت انفلتت منه يف حلظة طيش هوجاء ،نظر لها مصدو ًما وهو يس توعب ما
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أأوشك عىل ارتاكبه ،شهقت "أس يا" بقوة لتس تعيد أأنفاسها من جديد ،وضعت يدها
عىل عنقها تتحسسه ،ظلت تسعل لعدة مرات حىت عادت اىل طبيعهتا ،ومع ذ كل مل
ينتقص بغضها هل ذرة واحدة ،رمقته قائةل بتعالٍ رمغ حرشجة صوهتا:
ممكلتش ليه؟ خوفت؟حاول أأن يضبط انفعالته الثائرة بداخهل ليحدهثا جبمود انعكس عىل تعبرياته:
اليل زيك ماتس هتلش اين أأضيع نفيس علشاهنا ،انيت واحدة رخيصة!ررررت ضاحكة رمغ الوهن اذلي تسلل اىل خالاي جسدها مزدرية اهاانته ،اس تخفت
بهتوره قائةل بربود واثق:
واليل زيي دي هـ .......بتت عبارهتا معدًا لتثري فضوهل قبل أأن تتابع بغرور ويه تستند بيدها عىل حافة
ا ألريكة:
هاختليك تركع عند رجلها تطلب العفو والسامحاستشاط من جناهحا ادلامئ يف اس تفزازه ،يف ايصاهل لقمة الانفعال حىت لو اكن متسل ًحا
حمذرا:
بأأقوى دفاعاته ،وقف قبالهتا يشري لها بس بابته ً
 أأحس نكل ماتلعبيش ابلنار ،ألنك مش هاتس تحميل حاجة واحدة من اليل هامعلهافييك ،ويف ا ألخر هتتحريق لوحد ك
صفقت بيدهيا قائةل بتح ٍد:
وماهل ،أأان جاهزة!مل تصغ ِ "أس يا" لبايق ثرثرته املتعصبة بسبب ذ كل الصداع الهائل اذلي عصف بر أأسها
يف حلظة ،تبعه دو ًارا مصاحبًا هل ،يه تعرف ذ كل الحساس جيدًا ،انه اشارة انذار
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لخنفاض مس توايت السكر ابدلم نتيجة عدم تناولها للطعام لفتة طويةل واس تلزاف
طاقهتا دون وجود ما يعوض ما فقدته ،اكنت تصيهبا تكل احلاةل من أن ألخر حيامن
تعكف عىل اتباع محية غذائية قاس ية لتفقد الوزن ،مل ترغب عىل الطالق يف اظهار
ضعفها أأو تأأثرها بيشء ،بذلت جمهودًا هائ ًال لتحافظ عىل ثباهتا أأمامه ،يك ل تشعره
بأأهنا ليست عىل ما يرام ،نظر لها ابمشزئاز متأأفف ،مث أأولها ظهره قائ ًال بقسوة وهو
ينظر هل بنفو ٍر من طرف عينه:
هرجعك من مطرح ما جييت ،بس بعد ما أأندمك!مل يكن هبا من الطاقة ما جيعلها ترد عليه ،متنت فقط أأن يرحل قبل أأن تهتاوى قدمهيا،
حتاملت عىل نفسها لتبدو بلك ذ كل الثبات ،انتهبت من وسط ضاللهتا اليت بد أأت
تغلف عقلها لقرع اجلرس وقبل أأن تركز حواسها عىل خطوهتا التالية اكن "معتصم" قد
س بقها يف ردة فعهل ،حيث اقتب من الباب ليفتحه ،اعتقدت لوهةل أأن عامل توصيل
الطلبات للملزل قد أأحرض ما طلبته ،فاجتهت خبطوات مهتادية مقاومة لحساسها
ابدلوار حنو ادلاخل متناس ية أأهنا أأحرضت مس بقًا املال من حقيبهتا ،وما ان اقتبت
من عتبة غرفهتا حىت فقدت قدرهتا عىل املواصةل ،مدت يدها لتستند عىل حافة
الباب ،لكن خارت قواها هل ًيا ،غلف الظالم خالاي عقلها ،فغابت عن الوعي ليسقط
جسدها بقوة عىل ا ألرضية مسببًا ارتطا ًما عنيفًا لر أأسها.
طالع "معتصم" بأأعينه املش تعةل غض ًبا الثالثة رجال املرابطني أأمامه ،جاب بنظرات
متفحصة هيئهتم املريبة ،شعر بعدم الارتياح حنومه ،فهو يعرف مثل تكل النوعية من
ا ألشقياء واملشاغبني ،سأأهلم حدية وهو يسد جبسده الباب:
انتو مني؟أأجابه ذ كل اذلي يقف يف املنتصف:
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مش ده بيت جامعة "رشف ادلين"؟اكن مدر ًاك حدسه اذلروري أأن رؤيهتم لـ "أس يا" مبالبسها تكل س تثري فهيم شيئًا ما،
ذلا اكن عليه الترصف حنكة دون أأن يلفت أأنظارها الهيم ،اس تدار "معتصم" بر أأسه
نصف اس تدارة ليجدها ابتعدت عن الصاةل رمغ اس تغرابه من ترصفها ،تنفس الصعداء،
جمربا اايمه عىل التاجع
مث ضيق نظراته متاب ًعا تساؤلته وهو يتحر ك حذر حنو اخلارج ً
أأيضً ا:
عاوزين ايه؟أأجابه أأحدمه ابمتعاض وهو يعبث بتكل املدية الصغرية املتدلية من اصبعه:
لينا فلوس وجايني انخدها منهركز "معتصم" أأنظاره علهيا متو ًمها يف عقهل لو أأن ذ كل الفظ وقعت أأنظاره الشهوانية
علهيا لرمبا عبث ش يطان ر أأسه به ودفعه لفعل ما ل ُحيمد عقباه معها ،شعر أأنه ملكف
حاميهتا وان اكنت غرميته ،ارتدى قناع القسوة متسائ ًال بغلظة:
اكم يعين؟رد الواقف يف املنتصف بوقاحة مس هتزئًا به:
ليه؟ هاتدفعهم انت؟سلط أأنظاره احلانقة عليه وهو يرد بقو ٍة:
أه ،عند ك مانعرفع الرجل يده يف الهواء قائ ًال اببتسامة متسعة:
طاملا هناخد ا ألوبيج يبقى مالناش فيهأأضاف الواقف عىل يساره قائ ًال وهو يغمز هل:
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الباشا عليه  150أألف حللوح ،ها اي بيه هتدفع ول ....فغر "معتصم" فاهه مصدو ًما من كرب ادلين وهو يقول:
نعم 150 ،أألف جنية؟!أأومأأ الرجل بر أأسه مؤكدًا:
 أأيوه ،هتدفع ول خنش نلكم امجلاعة جوا وهام يترصفوااكنت هلامته ا ألخرية روقود النريان ابلنس بة هل ،ل يعرف ما اذلي حثه ليتدخل يف
ش ئوهنا ،رمبا ألن طيف وجه "اندية" البايك جتسد يف عقهل فأألزمه بصورة أأو بأأخرى
بأأن يفعل الصواب ،ذلا قرر يف حلظة – اعتربها غباء منه  -أأن يسدد ادلين ،فهو حمتًا
زشرا وهو يرد خبشونة:
لن مينحه الفرصة لرؤيهتا ،نظر هل "معتصم" ً
هادفع!دفتا للش ياكت ،حرر ورقة ابملبلغ املطلوب
مث دس يده يف جيب ستته ليخرج مهنا ً
دفعه قبل أأن يناولها للسمج اذلي يبتسم بسخافة ،ضاقت نظراته عىل ا ألخري وهو
حيذره بنربة أمرة:
وااي ك حد فيكو يقرب من هنا!فر ك الرجل كفي يده م ًعا قائ ًال ابنتشاء بعد أأن زاغت أأبصاره وهو يرى املبلغ النقدي
يدون به:
داميًا اجليب معران اي ابشامث اختطفه من بني أأصابعه ليتأأكد مما قر أأته أأعينه ،و أأضاف اببتسامة صفراء:
كده حقنا وصل ،سالم اي ابشا50

ستنكرا تورطها بطريقة ما مع تكل ا ألشاكل الضاةل،
رمقهم "معتصم" بنظرات دونية م ً
ًتبعهم بأأعيهنم حىت انرصفوا ،وقبل أأن يس تدير عائدًا الهيا ليوخبها اس توقفه أأحد
ا ألشخاص متسائ ًال:
ده ملزل مدام "أس يا"اس تفزه ذ كل اللقب اذلي منحه هذا الغريب لشخصها ،فاللك عىل ما يبدو يعرفوهنا
ال هو ،التفت "معتصم" جبسده حنوه ليطالعه بنظرات حادة ،اختفت ادلهشة الغاضبة
من تعابريه املشدودة حيامن تأأمل ثيابه واليت أأشارت اىل رونه عام ًال لتوصيل ا ألطعمة،
ردد العامل سؤاهل من جديد وهو يتأأمل الورق اليت حوزته واملدون هبا العنوان املذرور:
البواب قايل ان املدام ساكنة هنا و....قاطعه "معتصم" متسائ ًال بعصبية ملحوظة:
حساب الألك اكم؟مكتوب يف اليصال اي فندمقالها العامل وهو يناوهل الطعام ابلضافة اىل قمية الفاتورة اخلاصة به ،أأخرج "معتصم"
من جيبه بعض النقود مث أأعطاها هل ،شكره العامل عىل البقشيش الزائد اذلي منحه
هل مث اس تدار عائدًا من حيث أأىت ،متمت "معتصم" مع نفسه بضج ٍر:
انقص مني ًتين مش عارفك اي "أس يا" هامن؟!حساسا مقلقًا م أل صدره ابلريبة لسكون
دفع ابب ملزلها بيده وهو يلج لدلاخل ،انتابه ا ً
املاكن ،فشخصيهتا الهجومية لن تتقبل تدخهل يف ش ئوهنا ،لكهنا مل تظهر عىل الساحة
يف ادلقائق املاضية ،نفض تكل الفكرة عن عقهل ،فلن يشغل ابهل بأأمرها ألهنا حمتًا
س توصهل للجنون ،اقتب من املطبخ احلديث املفتوح عىل صاةل امللزل ليضع الطعام
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عىل الطاوةل الرخامية الواصةل بيهنام ،حثه فضوهل من جديد عىل البحث عهنا ،وقبل
أأن يتحر ك خطوة تراجع عن ذ كل معنفًا نفسه:
انت ما كل بهيا؟عفواي حنو اجلانب ليلمح ساقهيا ممددتني عىل ا ألرضية ،قفز قلبه يف قدميه
حتر ك برصه ً
هبلع ،وبدون تفكري اندفع حنوها ليجدها تفتشها جبسدها ويف حاةل اعياء شديد ،احنىن
مناداي لها:
علهيا جاث ًيا عىل رربته أأماهما ً
"أس يا"!هزها بقوة علها تس تجيب هل ،اعتقد يف البداية أأهنا حيةل مهنا لجباره عىل الرروع أأماهما
كام أأخربته قبل قليل ،هب واقفًا ليصيح فهيا برشاسة وقد احتقنت أأعينه برشر
مس تطر:
انيت فع ًال جمنونة!أألقى علهيا واب ًال من اللكامت الالذعة همينًا اايها ومتوق ًعا أأن تهنض بني حلظة و أأخرى
لتد عليه بعدائية بعد أأن انطلت عليه خدعهتا ،ولكن بدا و أكنه ُحيدث نفسه ،مل جيد
مهنا اس تجابة حيوية ،جتمد يف ماكنه ليتأأكد أأهنا ل متزح معه ،ضاعف سكون جسدها
ذ كل اخلوف بداخهل ،جثا جمددًا عىل رربتيه ،وتكل املرة حركها برفق ،أأزاح خصالت
شعرها ا ألسود ليظهر هل جانب وهجها اخملتئب خلفه ،استشعر تكل الربودة الاكحسة
عىل برشهتا ،ارجتف قلبه رع ًبا ،لقد اخترب ذ كل املوقف من قبل حيامن توفيت وادلته
نصب عينيه وهو طفل صغري فمل يس تطع أأن يفعل شيئًا لنقاذها ،اكنت ممددة عىل
مثلها عىل بطهنا فوق ا ألرضية ل تصدر عهنا أأي حركة ،فقد سكون خميف يلبد ا ألبدان
عاجزا حىت عن الرصاخ لطلب املساعدة
وبرودة قارصة ختتطف ا ألنفاس جعلته أنذا ك ً
ليكتشف بعدها أأهنا توفيت جراء غيبوبة سكر اخنرطت فهيا لتسحهبا حنو شفري
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صغريا وقهتا ليدر ك حاجهتا
املوت ،عرف لحقًا أأنه اكن من املمكن اسعافها لو مل يكن ً
ملا قد مينحها ا ألمل ا ألخري يف النجاة ،أأفاق من صدمته املرتعدة حماو ًل مللمة ش تات
نفسه للتعامل مع أأزمهتا اخمليفة ،فهو الن أأكرث نض ًجا ،أأكرب س نًا ،وا ألقدر عىل الترصف
حيال أأمرها ،مرر ذراعيه أأسفل جسدها ليحملها ،اعتدل يف وقفته لينظر اىل ذ كل
اجلرح النازف يف جانب ر أأسها ،اعتاه التوتر القلق ،تساءل مصدو ًما:
حصكل ايه؟وجل لها اىل داخل غرفة نوهما ،مث أأس ندها برفق عىل الفراش واض ًعا الغطاء عىل
رواب من املاء ممزو ًجا به قطع السكر ،حطم
جسدها ،أأرسع عائدًا اىل املطبخ يعد لها ً
جالسا عىل طرف الفراش ،مرر يده
الكثري وهو يبحث عن غايته ،عاد اىل غرفهتا ً
خلف ظهرها لريفعها اليه ،أأس ند ر أأسها عىل صدره وبد أأ ابجبارها عىل ارتشاف القليل
منه وهو يقول:
"أس يا" ،ارشيب ده! مسعاين!مؤرشا عىل جتاوهبا معه ،أأس ند الكوب عىل الكومود مث مددها عىل الفراش،
مل تعطه ً
اعتدل يف وقفته وهو يدس يده يف جيبه ليخرج هاتفه احملمول منه ،عبث بأأزراره حىت
وصل للرمق املنشود ،ضغط عليه متقبًا رد الطرف ا ألخر ب ٍ
تلهف قبل أأن يقول جبدية
انعكست حىت عىل تعبرياته القلقة:
دكتور "مصطفى" ،عاوز ك تيجي حالًمصت للحظات قبل أأن يتابع:
 أل مش يف البيت ،يف ماكن ًتين هابعتكل عنوانه ،بس أأرجو ك متتأأخرش ،احلاةلمس تعجةل!
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أأهنيى معه املاكملة ليعاود التحديق يف "أس يا" ذات الطبائع القاس ية ،حىت يف سكوهنا
يه تقسو عليه وتعذبه بال رمحة ،جلس عىل طرف الفراش اىل جوارها متأأم ًال اايها،
كمت ادلماء النازفة مهنا مس تخد ًما املنشفة القطنية ،نظر لها مطو ًل ومتسائ ًال خبفوت
بنربة حتمل اللوم:
بتعميل فينا كده ليه؟أأراد أأل يشحن تفكريه ضدها حال ًيا ،ابتعد عهنا حماو ًل الهاء عقهل مؤقتًا عن عدائيهتا،
تشعرا أأنفاسها،
لكنه مل يس تطع ،جلس من جديد اىل جوارها ،أأحىن ر أأسه عىل مفها مس ً
وضع اصبعيه عىل جانب عنقها يتفقد نبضها ،تنفس الصعداء لكوهنا مازالت عىل قيد
وذهااب عىل أأعصاب احتقت
احلياة ،انتظر قرابة النصف ساعة بغرفهتا جيوهبا جيئة ً
عرشات املرات حىت أأىت رفيقه الطبيب ليفحصها ،تركه "معتصم" بصحبهتا وجلس
ابخلارج ينتظر ما س يخربه به ممتن ًيا أأن يكون قد فعل الصواب ،خرج اليه "مصطفى"
دقائق:
يأأمره بعد ٍ
حمتاجة حماليل تتعلق لها رضوري ،لزم ننقلها املستشفىمصت "معتصم" لثو ٍان يفكر مل ًيا فامي س يفعهل ،رمبا يريد مساعدهتا لكنه ل يدر ك ردة
فعلها ان اصطدم الكهام يف العلن خاصة بعد أأن تس تعيد وعهيا ،س تحدث فضيحة ل
حماةل ،توترت تعبرياته وهو يرد متسائ ًال:
يه حالهتا خطرية؟ أل بس ....قاطعه بال تفكري:
شوف انت هتحتاج ايه و أأان هاجيبه ،بس بالش مستشفىنظر هل "مصطفى" بغرابة متعج ًبا من قراره املريب قبل أأن يرد حذ ٍر:
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ماءي ،أأان هاترصف!...............................................
مىض الوقت ببطء والثنان يراقبان ترسب احمللول الطيب اىل جسدها عرب ا ألنبوب
املوصول جبدلها ،أأشار "مصطفى" بيده لـ " معتصم" يك يتبعه اىل خارج الغرفة ،حلق
به ا ألخري دون تعليق ،اكن يفكر يف ردود منطقية مقنعة ليجيب هبا عىل صديقه
تفرسا عن طبيعة العالقة بيهنام ،مل يكن الكذب من اخليارات
املقرب ان سأأهل مس ً
املتاحة دليه ،نظر "مصطفى" هل مطو ًل قبل أأن يقطع حاجز الصمت متسائ ًال:
ممكن أأعرف مني دي؟جتمدت تعابري وهجه عليه ،بدا شاردًا يف نظراته وهو يرد حرجٍ:
 أأان برصاحة مش عارف أأقو كل ايه ،بس املوضوع أأكرب مين وليه عالقة بـ .....قاطعه راف ًعا يده أأمام وهجه:
مش لزم حتيك لو مش حابب ده ،هارون متفهم ،بس أأان عاوز أأطمن عليك ،خايفتكون واقع يف مشلكة ول حاجة
تهند ا ألخري قائ ًال حرية ابئنة يف نربته:
حلد دلوقيت لسه ،بس هللا أأعمل بعدين ايه اليل ممكن حيصلربت "مصطفى" عىل كتفه قائ ًال هبدو ٍء:
معو ًما يه البنت شوية وهتفوق ،هو واحض اهنا ماكلتش بقالها فتة وده أأثر عىل نشاطجسمها ،يعين زي ما بنقول كده حصلها هبوط ،اي ريت هتمت بصحهتا شوية
ابتسم "معتصم" قائ ًال بسخرية:
هابقى أأقولها اللكمتني دول ملا تفوق55

مث حدث نفسه متاب ًعا بهت م:
علشان تعرف تعافر معااي رويس!سأأهل "مصطفى" ابهامتم:
و أأخبار طنط "اندية" ايه ومعو "وحيد"؟ابقتضاب:
رد
ٍ
متام امحلدهللاكن يود سؤاهل عن ابنة معه " أأية" لكنه حترج منه ،فرمبا سيبدو ذ كل أأمامه ابهامتم زائ ٍد
منه حنو خشصها حتديدًا ،وحيهنا لن يس تطيع اناكر أأنه ابلفعل يشعر حنوها مبشاعر
معيقة يكمتها بداخهل منذ زمن بعيد ،أأثر السالمة – مؤقتًا – حىت حيني الوقت املالمئ
لالقدام عىل تكل اخلطوة احلساسة ،ذلا تساءل بنفس الابتسامة اليت جييد رمسها عىل
شفتيه:
وابيق العيةل رويسني؟هلهم خبريأأضاف بتهنيدة أأظهرت احباطه من رده العام:
متام ،خليين أأمسع عن م لك خري ،وسلميل علهيم هلهم ،هس تأأذنك أأحلق شغيل يفالعيادة ألين اتأأخرت و..
قاطعه "معتصم" متفه ًما:
ربنا معا ك ،ومعلش اي درش تعبتك معاايابتسم "مصطفى" قائ ًال:
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ول هيمك ،احنا أأحصابرد عليه بو ٍد وهو يربت عىل كتفه:
طب ًعااصطحبه اىل اخلارج وهو ميدحه بلكامت ممتنة ،فرمغ اختالف ختصصهيام ال أأهنام بقيا
أأوفياء لعهد صداقة الطفوةل ،زفر "معتصم" بعمق لعدة مرات وهو يس تدير عائدًا اىل
غرفة نوم "أس يا" ،اكن عليه الاس تعداد والتحفز لصدام أأخر وش يك س ينشب بيهنام
لتفسري ما حدث لها !! ....................................
...............................................
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الفصل السادس
تنفس بعمق وهو يلج اىل غرفهتا حذ ٍر متوق ًعا أأن تكون قد اس تعادت وعهيا ،أألقى
"معتصم" نظرة خاطفة علهيا فوجدها مازالت غافية ،مضد الطبيب "مصطفى" جرح
ر أأسها بعد أأن عاجله ،مل تكن ابلصابة اخلطرية ،وستتعاىف مهنا مع الوقت ،خطا حنو
ادلاخل ملقيًا تكل املرة نظرات متأأمةل لغرفهتا ،اكن ا ألًثث حديث ًا وابلطبع اللمسة
ا ألنثوية جلية فيه ،اقتب من املرأة مم ًررا أأنظاره عىل ما علهيا من مساحيق جتميل
وعطور ممزية ،أأمسك بقنينة عطر مس تنشقًا عبريها ،بدا تأأثري الراحئة ق ًواي عىل أأنفه
اذلي زمك هبا ،أأعاد وضعها مث التفت جبسده حنو "أس يا" متسائ ًال بفضول واحض عليه:
اي ترى حاكيتك ايه؟حسب ذ كل املقعد املوضوع أأمام الترسحية ليضعه جبوار الفراش مراقبًا اايها يف مصت
مركزا برصه عىل وهجها الهادئ واذلي خيفي خلفه
اجباري ،استند بصدغه عىل اصبعيه ً
الكثري من الغموض املهكل ،يه حقًا ابرعة يف اس تفزاز ا ألخرين ،واكن هو أأحد
حضاايها ،بل و أأجربته عىل اخراج الشخص الرببري املوجود بداخهل ليتصدى
لرشاس هتا ،رفع أأعينه ل ألعىل حيث احمللول املوصول بكفها ،زفر ببط ٍء وهو يدس يده
يف جيبه ليخرج هاتفه احملمول ،تفقد رسي ًعا الربيد اللكتوين اخلاص به متاب ًعا أأعامهل
العالقة مث نقل هاتفه عىل وضعية الصامت ليبقى مس تعدً ا للحظة افاقهتا ،شعر ابمللل
من انتظاره اذلي طال ،أأرىخ رابطة عنقه ونزع عنه ستته ليبقى حر احلركة ،رمس
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يف ر أأسه عرشات السيناريوهات للحظة املواهجة احلمتية معها ،ابلطبع اكنت الهناايت
غري مبرشة عىل الطالق ،انتهبت حواسه مع تكل التأأوهية املتأأملة اليت خرجت من
بني شفتهيا ،اعتدل "معتصم" يف جلس ته ،وانتظر بتوت ٍر اس تعادة وعهيا ،مل ِمتض سوى
بضعة ثو ٍان قبل أأن تفتح جفنهيا ويه تصدر أأنني خافت ،وضعت "أس يا" يدها عىل
جبيهنا تتحسسه حمركة ر أأسها للجانبني ،شعرت بتكل الوخزة يف جدلها فهمست بنربة
موجوعة:
أه ،دماغي!حتفزت حواسها مع سامعها ذل كل الصوت اذلي يقول هبدو ٍء:
محدهلل عىل السالمةجالسا عىل املقعد يطالعها بنظرات جامدة،
حررت عينهيا يف اجتاه مصدره لتجد غرميها ً
انتفضت معتدةل يف نومهتا ويه حتاول اجياد تفسري منطقي لوجوده معها يف غرفهتا،
سأألته حدية وقد ارتسم الغضب عىل وهجها امليلء بعالمات العياء:
انت بتعمل ايه هنا؟رد بربود متعمدًا تكل املرة أأن يس تفزها:
شكرا اي "معتصم" بيه عىل مساعدتك ليا ،عيب علييك!
ده بدل ما تقويل ًعبس وهجها هل ًيا ويه تسأأهل مصدومة:
مساعدة؟!التوى ثغره اببتسامة مهتمكة موحضًا بغرور:
مش معقول مش فاررة اليل حصكل ،معو ًما أأان معلت اليل عليا واطمنت علييك59

تذررت رسي ًعا ما مرت به من حلظات وهن نتيجة عدم اهامتهما بصحهتا الغذائية فأأفقدهتا
وعهيا ،وابلطبع البايق ليس حاجة اىل ختمني ،استشاطت نظراهتا وبدت تعبرياهتا
مشدودة للغاية ،قامت "أس يا" بلزع البرة الطبية عن كفها غري مكتثة اب ألمل القوي
اذلي أأصاهبا جراء تكل الشدة العنيفة ،تفاجأأ "معتصم" مبا تفعهل فهب واقفًا من ماكنه
ً
مدهوشا من ترصفاهتا الال عقالنية والطائشة:
متجهًا حنوها وهو يسأألها
بتعميل ايه اي جمنونة؟نزعت الضامدة أأيضً ا عن ر أأسها صارخة فيه جبنون ويه تلقهيا حنوه:
اطلع برا بييتاندفع حنوها قابضً ا عىل رسغهيا بأأصابعه ،أأبعدهام خلف ر أأسها قائ ًال خبشونة:
اهديتلوت برشاسة حماوةل الفالت منه ،لكن فارق القوى اذلرورية اكن لصاحله ،ثبهتا
جي ًدا ،مث ًتبع برصامة وهو ينظر مبارشة يف عينهيا:
 أأان أأص ًال ماءيردت بوقاحة متجاهةل عن مع ٍد معروفه معها وغري مكتثة بتبعات ما ستتفوه به:
ايل يف داهية!احتقنت دمائه يف رشايينه عىل الفور من اهانهتا املس تفزة ،شدد من ضغطه عىل
معصمهيا همد ًدا ابنفعال ملحوظ:
ملي لسانك بدل ما تنديم!ردت بتح ٍد دون أأن يرف لها جفن:
عاوزة أأشوف الندم ده60

مغز لها قائ ًال بربود ليخمد ثورهتا املتلهفة لندلعها:
مش الهناردةمقلصا املسافات ليضيف ٍ
بغموض:
مث أأحىن ر أأسه عىل وهجها ً
بس هاجيي يوم انيت بنفسك هاتشكريين عىل اخلدمة اليل معلهتا كل!ارًتبت من مجلته اليت حتمل الثقة والغرور يف نفس الن ،لكهنا حافظت عىل جتدلها
وصالبهتا أأمامه لتد بقوة:
ده يف أأحالمك وبسمث اقتبت بوهجها منه قاصدة ارابكه بسالهحا ا ألنثوي اذلي جتيد اس تخدامه حرفية،
اس تخدام شفتهيا ،ونظراهتا الرسة ،شعر "معتصم" بأأنفاسها حترق وهجه امللهتب
مس بقًا ،لكن يف تكل اللحظة امتج الغضب مع نظرات مغرية وهتديدات أأخرى خفية
كثريا ،أأدر ك أأنه س يقع حتت
وموحية ل يس تطيع أأي رجل مقاومهتا أأو الصمود اماهما ً
تأأثري حسرها الفتا ك ان ختىل عن دفاعه ،أأراد أأن يوصل لها رساةل رصحية أأن ذ كل
املوقف لن يمن سوى عن رره شديد متبادل بني قطبني لن يتاجعا عن اذاقة بعضهام
ملواي ثغره ابزدراء وهو يقول:
البعض أألواانً من القسوة والعناد ،نظر لها حقد ً
و أأان موافق!أأراد اشعارها من نظرته أأهنا لن ترىق اىل تطلعاته ،بيامن اس تذلت "أس يا" ابلتأأكد من
رراهيته لها ،أأرىخ "معتصم" قبضتيه عهنا مبتعدًا للخلف ليعتدل يف وقفته ،زحفت
وحتفزا لالقتتال معه ان تطلب
جبسدها عىل الفراش للخلف لتبدو أأكرث اس تعدادًا ً
ا ألمر ذ كل ،رمقها بنظرة أأخرية غري مرحية وهو يرد بأألفة تناقض حدية ا ألجواء:
سالم اي "أس يا"61

التفتت بر أأسها ابحثة عام ميكن أأن تقذفه به فمل جتد سوى الكوب الزجا ي ،أألقته دون
تفكري فارتطم بظهره ً
قواي به ،اس تدار حنوها حيدهجا بنظراته النارية ،شعر
حمدًث أأملًا ً
بذ كل ا ألمل يرضبه ،فر ك بيده ما اس تطاع أأن يصل اليه متحمكًا بصعوبة يف أأعصابه اليت
تتوق للفتك هبا قائ ًال اببتسامة جليدية:
مقبوةل منكردت مبتسمة بقسوة ويه تشري حاجهبا:
لسه الوجع جايفتح ذراعيه يف الهواء قائ ًال بغرور:
و أأان مس تنيه!مث أأرسع يف خطاه قبل أأن تنال منه جمددًا برضابت غري متوقعة ،انتظرت للحظات
حىت مسعت صفق الباب ابخلارج لتقول معنفة نفسها:
دي غلطيت من ا ألول ،اكن لزم أأخد احتياطايت وماسبش نفيس أأوصل للحاةل ديقصاده!
بغل:
كزت عىل أأس نانه قائةل ٍ
وخصوصا
مش هاحتصل ًتين ،وده يعلمين اين ماديش فرصة حلد ميسك عليا غلطة،ً
عيةل "املرصي"
أأخفضت نظراهتا لتحدق يف أأثر البرة يف كفها قائةل بوعي ٍد رشس:
اليل معلته معااي ماجتيش نقطة من اليل شوفته اي "معتصم"!....................................................
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بدا غري همندم وهو خيرج من مدخل البناية متجهًا حنو س يارته ليس تقلها بعد معركة
قصرية مع تكل الرشسة املسامة "أس يا" ،أأغلق "معتصم" الباب خلفه متأأم ًال ما أأحدثته
فيه من ارهاق ذهين وجمهود بدين ربري ،انهيك عن اتالف أأعصابه املعتاد معها ،ضبط
طريف ايقة مقيصه وهو يتأأمل وهجه يف املرأة ،مل تكن تعابريه طبيعية ،رضب بقبضته
املقود ً
حمدًث نفسه:
بين أدمة صعب ،مش ممكن!أأس ند عىل املقعد اجملاور هل ستته اليت نزعها بعد أأن ابتلت ابملياه ،مث وضع يده عىل
فقرات ظهره يدلكها برفق متاب ًعا حديث نفسه بضيق:
لو كنت فضلت  5دقايق كامن اكن واحد فينا خلص عىل التاين!ورمغ ذ كل مل مينعه ررهه ملا تفعهل من التفكري بفضول يف طبيعة ا ألشخاص اذلين تتعامل
معهم ،ويف طبيعة همنهتا كعارضة أأزايء هتواها حصف الفضاحئ وتالحقها لتنرش املزيد
عام خيصها من جتاوزات مثرية ،شعر ابلنزعاج املمزوج ابلغضب جملرد ختيلها متارس
دللها بتكل الطريقة اليت تشري الهيا ا ألخبار –متعمدة اس تفزاز القراء والتلميح بفساد
أأخاليق -لتوقع الرجال عند أأقداهما ،بل ورمبا يتخطى ا ألمر حدود ذ كل بكثري ،مما ل
جيوز نرشه علنًا ،شعر حاةل من الفوران تعتي جسده ،برغبة ملحة تدفعه للتجل
من الس يارة والصعود الهيا من جديد ،ورمبا الهتور وقتلها قبل أأن تقر أأ وادلهتا عهنا
وتصدم فهيا مثل ُصدم هو ا ألخر ،أأطلق سبتة خافتة من بني أأس نانه مدي ًرا حمر ك
الس يارة لينرصف من املاكن مقاو ًما مبجهود مضاعف ما مي أل ر أأسه من أأفاكر جاحمة،
حاول افراغ حشنته املتعصبة يف الضغط عىل املقود وهو ممسك به أأثناء قيادته لها،
لكنه فشل ،ظل طيفها يتاقص يف خميلته لزييد من اس تفزازه وجيعهل يقود بهتور،
أأوقف الس يارة جفأأة ً
ضاغطا عىل املاكحب ليصيح غاض ًبا:
كفاية بقى!63

مث عاود قيادهتا من جديد ليصفها بعيدًا عن الطريق الرئييس بعد أأن صدحت أأصوات
ا ألبواق من حوهل ،أأمغض "معتصم" جفنيه للحظات ليجرب نفسه الهاجئة عىل الهدوء
حذرا يف قيادته،
ً
قرسا ،حفالته العصبية اكدت تسبب هل حوادث سري مجة ان مل يكن ً
أأرجع ظهره للخلف متسائ ًال بتهنيدة معيقة وهو يس ند مرفقه عىل النافذة:
بتعذبيين معايك ليه اي "أس يا"و أكن حديث نفسه بوابة للتنفيس عام جييش يف صدره من مهوم اضطر أأن يكمتها فيه،
لح يف عقهل صورة "اندية" ،تكل الس يدة اليت أأفنت معرها يف تربيته بعد أأن تزوجت
من وادله ليصبح هو حمور اهامتهما ابلاكمل ،فنال حهبا وعطفها وحناهنا وعوضته عن
غياب أأمه الراحةل ،وشعر معها اب ألمان ا ألرسي ،وجد "معتصم" هاتفه الصامت هيت
يف جيبه ،أأخرجه منه مدققًا النظر يف امسها اذلي م أل الشاشة ،اكن يشعر مبا يعتي
صدرها من رغبة عامرة يف الالتقاء اببنهتا بعد أأن عرفت الطريق الهيا ،لكهنا ليست
مثلام ختيلت ،يه النقيض يف لك ءيء ،عبست تعابريه وجتهمت نظراته وهو يردد
لنفسه ابستياء:
انيت ماتس هتليش واحدة زهيا اي أأيم!مضطرا يك ل تفضحه نربته ويعجز عن اخفاء ما يشعر به ،أألقى الهاتف
جتاهل اتصالها ً
جبواره مث أأعاد تشغيل احملر ك ليقود الس يارة اىل مقر معهل !! ..........................
........................................................
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الفصل السابع
اس تعادت عافيهتا خالل ا ألايم التالية مما منحها الفرصة لرشاء ما ينقصها ،وكذ كل مجلع
املزيد من املعلومات عن ذ كل اخلصم الرشس اذلي احتل مقدمة قامئهتا السوداء،
حدقت "أس يا" يف الطريق من رشفهتا مرددة امسه بني شفتهيا:
"معتصم"!تضمنت نربهتا رراهية مضاعفة هل ،رغبة ش يطانية يف اهالكه بعد اذاقته املعاانة ،ابلنس بة
لها هو من اس تحوذ عىل لك ءيء يف الوقت اذلي ُحرمت يه فيه من أأقل احلقوق،
انتصبت يف وقفهتا ويه تدس يدهيا يف جييب رسوالها القصري متابعة حديث نفسها:
مش هاخليك ترًتح ليومأأخرجت ورقة مطوية من جيهبا لتقر أأ فيه عنوان مكتبه ،قست نظراهتا أأكرث ويه
تمكل بعدائية غامضة:
هاتشوف اليل معر ك ما شوفته معاايأأخرهجا من تفكريها الانتقايم رنني هاتفها ،اس تدارت جبسدها ببطء لتحدق فيه ،مث
وسا مع قراءهتا
سارت خبطوات متأأنية حنو الطاوةل لتلتقطه بيدها ،زادت مالحمها عب ً
نفسا معيقًا لفظته دفعة واحدة قبل أأن جتيب
لمس أأبهيا مضيئًا عىل شاش ته ،حسبت ً
عىل اتصاهل قائةل بربود:
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 أأيوه اي ابابرد ٍ
حامس ربري:
حبيبة قليب ،وحشاين اي "أس يا" جدًابدت غري مقتنعة ابشتياقه الزائف لها ،تطلعت اىل طالء أأظافرها ويه ترد بفتور:
وانت كامنًتبع قائ ًال بنفس النربة املليئة ابحليوية:
مرييس اي حبيبيت عىل اليل معلتيه معااي ،انيت بنت أأبويك بصحيح ،أأان مش عارفمن غري ك كنت اترصفت يف الفلوس ازاي لوحدي ويف الوقت القليل ده كامن!
مل تفهم املقصد من مجلته اليت اكنت اىل حد ما غامضة ،ذلا سأألته مس تفهمة:
معلت ايه؟أأجاهبا قائ ًال:
مش انيت دفعيت ادليون عين للراجل اايه ،هو بعت املندوبني بتوعه لييكأأصغت اليه بتكزي حماوةل ربط أأطراف اخليوط ببعضها البعض ،سأألها جبدية:
نسييت ول ايه اي "أس يا"؟مؤخرا ال غرميها
تنهبت حواسها ابلاكمل ملا أأفصح عنه ،عىل ما تذرر مل يقم أأحد بزايرهتا ً
تلتق مبعارف وادلها ،سأألته من جديد لتتحقق من شكوكها اليت
"معتصم" ،لكهنا مل ِ
بد أأت تساورها:
الالكم ده حصل امىت؟رد ماز ًحا:
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بقييت بتنيس كتري ،اليل واخد عقكلمل تكن يف حاةل مزاجية تسمح بتقبل مزاحه فصاحت بنفاذ صرب:
من فضكل اي اباب ،قويل جوم امىت رجالته؟أأجاهبا هبدوء:
من اكم يوم ،وهو بنفسه اتصل يشكرين عىل صدق وعدي معاه ،انيت طوليت رقبيت،بس اليل مس تغربه انه بيقول اكن يف راجل موجود معايك وهو اليل ....
قاطعته قائةل ابندهاش وقد تأأكد حدسها:
راجلرد علهيا:
ايوه ،مش انيت بعيت الفلوس مع حد؟حد أأه ،راجل تبعك وهو اليل خلص لك حاجةاتضحت الصورة واكمتلت يف ر أأسها بعد أأن ربطت ا ألحداث م ًعا ،فـ "معتصم" اكن
متواجدًا يف ملزلها يف نفس الفتة اليت مت تسديد ادلين هبا ،ا ًذا فهو حمتًا عىل صةل
اب ألمر ،حاولت أأن تبدو نربهتا ًثبتة ويه جتيبه:
 أأها ..افتكرت  ..ده واحد بيخلصيل شوية مصاحل قولتهل يتعامل معامهمث زادت نربهتا جدية ويه حتذره:
بس بلزي اي اباب ا ألشاكل دي ماختلهياش تيجي عندي ًتين!مصتت "أس يا" للحظة قبل أأن تضيف ابستياء:
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واي ريت اي "رشف" بيه تبطل ادلاء دهأأًتها صوته ممتعضً ا من لهجهتا الرمسية معه وهو يقول:
هاحاول ،انيت عارفة انه مش ابيدي ،أأمك يه السبب يف اليل أأان وصلتهل ،لو اكنتوقفت مجيب زمان ماكنش ده بقى حايل ول كنت حطيتك يف موقف زي ده ،بس
يه اليل ابعتك وخانتين علشان ا ألغىن مين!
نفس ا ألحاديث وامجلل املتحامةل واليت تزيدها غض ًبا عندما يلقهيا عىل مسامعها ليتأأكد
من اش تعال جذوة حنقها حنو وادلهتا ،ملت من كرثة تكراره ل ألمر فصاحت حدة:
كفاية مش عاوزة أأمسعرد خبشون ٍة:
قبل ما حتطي اللوم هله عليا ،حاسبهيا يه ا ألول ،أأان معلت اليل أأقدر عليه معايكرورت "أس يا" قبضة يدها ضاغطة عىل أأصابعها بقوة روس يةل لكظم غضهبا قبل أأن
يثور ،ردت بعصبية وقد احتدت نظراهتا:
حافظة ده رويس ،وعارفة أأان هامعل ايه ابلظبططيب بأأقو كل ......اكن وادلها عىل وشك اضافة املزيد حيامن قاطعته:
اباب معلش أأان تعبانة شوية ،ممكن نتلكم بعدينرد هبدوء:
 أأويك اي رويح ،هاطلبك وقت ًتينابي68

قالهتا ويه تهنيي املاكملة رسي ًعا لتلج بعدها اىل الرشفة ،وقفت مستندة بكفهيا عىل
حافهتا حمدثة نفسها:
أأريد هو اليل ورا املوضوع دهتذررت هلامته بكونه قد فعل معها معروف ًا ما ،فبات دينًا واجب السداد ،احتقنت
برشهتا حمرة مغتاظة رافضة أأن تكون مدينة هل أأو لغريه بأأي ءيء.
............................................
مل يعرف مباذا ُجييب عىل احلاح وادلته بشأأن رؤية ابنهتا ،تكل اليت ان ر أأهتا حمتًا س تلعن
ا ألمومة بسبهبا ،تعذر "معتصم" ابلكثري من احلجج وا ألعذار أم ًال أأن تتاجع عن طلهبا
وختبو رغبهتا يف الالتقاء هبا ،لكن لك يوم اكنت تزداد ارص ًارا عىل رؤيهتا ،فبات يف
أأزمة حقيقية أأمام طلهبا اذلي وضعه يف موقف ل ُحيسد عليه ،لحظ "نبيل" رشوده
املس متر فتفرس يف وهجه متسائ ًال ابهامتم:
انت مش معااي خالصانتبه هل "معتصم" قائ ًال حرجٍ:
سوريادعى انشغاهل مبطالعة ا ألوراق املوضوعة أأمامه لكن مل يقتنع ا ألخري بذ كل ،سأأهل من
جديد بفضول أأكرب وقد بدا أأكرث جدية عن ذي قبل:
ماتقويل عىل الشاغل اب كل جايز أأقدر أأساعد كتهند "معتصم" قائ ًال ابحباط:
املشلكة دي صعبليه؟ يه حاجة ختص الشغل؟69

جزءا مما خيفيه:
أأجابه ابمتعاض يعكس ً
اي ريت ،كنت عىل ا ألقل هاقدر أألقهيا حل أأو ِرصفة ،لكن املصيبة دي أأعوذو ابهلل،معرقبة ومتعقدة
رفع "نبيل" حاجبه ل ألعىل مرددًا ابس تغراب:
لدلرجادي؟!أأعاد "معتصم" ظهره للخلف قائ ًال بتعب:
ادعييل بس أأعرف أأشوفلها حلوحمفزا اايه:
رد عليه "نبيل" مبتس ًما ً
ربنا معا ك ،انت بتعرف تترصف يف ا ألمور ديسأأهل "معتصم" حماو ًل تغيري طبيعة احلوار:
ها هجزت لالجامتع بتاع املقاوةل اجلديدة؟طب ًعا ،هله حصل ،ساعة ويكون املندوبني عندانمتامتنحنح خبشونة ليمكل معهل انفضً ا ما خيص "أس يا" عن عقهل مؤقتًا ليمتكن من التفكري
بذهن ٍ
صاف فامي هو مطروح أأمامه ،عىل عكس "نبيل" اذلي اكن الفضول حيثه لسرب
أأغوار عقل ابن معه ملعرفة ما اذلي يفكر فيه ويعوقه عن الترصف بصورة طبيعية.
....................................................
يف نفس ا ألثناء اكنت "أس يا" يف طريقها اىل مكتب املقاولت والنشاءات اذلي يديره
مؤخرا عند العنوان املنشود ،اصطفت يف
خصمها ،توقفت بس يارهتا اليت اشتهتا ً
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موقف الانتظار املقابل للمبىن احلديث متأأمةل بأأعيهنا الالفتة اليت تعتيل أأحد أأدواره
ا ألوىل لتتأأكد من بلوغها وهجهتا ،التوى عىل ثغرها ابتسامة مراوغة ،فاليوم س تضع
ملس هتا الساحرة لتفسد ا ألجواء هنا ك وتهنيي ديهنا العالق ،التفتت بر أأسها حيامن مسعت
صوت أأحدمه يصيح عال ًيا:
اي أأس تاذة ممنوع الوقوف هناعبست تعبرياهتا ويه تسأأهل ابقتضاب:
ليه؟أأجاهبا موحضًا وهو يدنو من انفذة س يارهتا:
ده انتظار خاص ابملوظفني؟نظرت هل "أس يا" بتعالٍ مدققة النظر يف ثيابه الرمسية اليت يرتدهيا وانزعة ابصبعهيا
نظارهتا عن أأعيهنا لتقول بعدها:
 أأان جاية يف شغل ،أأريد مش هالعب هنارمغ انزعاجه من نظراهتا ادلونية حنوه ال أأنه رد هبدوء معتاد مع تكل النوعية من
ا ألشخاص املتكربين:
اي هامن أأان مس ئول عن انتظار الس يارات هنا!تعمد الضغط عىل هلامته التالية ليؤكد عىل جدية ا ألمر وطبيعة الصالحيات املمنوحة
هل حيامن أأضاف:
و"معتصم" بيه منبه ان حمدش يقف يف املاكن ده علشان تبع مكتبهجمرد ذرر امسه كفيل بتغري مزاهجا الهائن ،صاحت مستنكرة وقد احتقنت نظراهتا:
هو اشتى املاكن؟71

هز ر أأسه انفيًا وهو يرد:
 أل اي فندم ،بس مأأجرهابتسمت قائةل بهت م:
 أأها ،يعين العربيات اليل تبعه تقف بس هنا؟أأومأأ بر أأسه قائ ًال:
موظفني املاكن بس ،أأما أأي حد ًتين فبريكنوا هنا ك ،يف الانتظار دهحررت ر أأسها ابمياءة واحضة ويه تقول ابقتضاب:
 أأويكأأدارت حمر ك الس يارة وانطلقت هبا حيث أأشار لها ،مث ترجلت مهنا لتظهر أأنوثة طاغية
ختطف العقول ،مل يتوقع املوظف أأن يقابل يف حياته مثلها رمغ رؤيته لعرشات النساء
ممن يتددن عىل املبىن ،لكن واحدة مثلها حتديدًا فمل حيدث ،فللوهةل ا ألوىل س تظن
أأهنا رمبا أأتت ملقابةل معل لكن بعد أأن ترى هيئهتا اكمةل س تغري ر أأيك ،ابلطبع مفا ارتدته
من ثياب ش به فاحضة اكن كفي ًال ابًثرة ا ألفاكر اجلاحمة يف نفوس الرجال خاصة حيامن
ميتج ذ كل مع دللها و أأرس تقراطيهتا املتعالية ،تعمدت أأن تسري بغنج لتتأأكد من متابعة
من يقع عينيه علهيا ،خاصة ساقهيا الالتني اكنتا تلمعان يف ضوء الشمس ،وعينهيا
الالتني تضيئان بوميض مربك للنفوس ،جذبت طرف تنورهتا اخلرضاء القصرية
ل ألسفل ويه تصعد عىل ادلرج قاصدة التباطؤ يف سريها ،اس تطاعت "أس يا" أأن
متزي تكل اهلمهامت اجلانبية اليت تدور حولها شاعرة ابلنتشاء لكوهنا قد أأحدثت البلبةل
يف نفوس املتواجدين ابملاكن ،وصلت اىل مدخل مكتب "املرصي للمقاولت
والنشاءات الهندس ية" فشددت من كتفهيا وسارت ابس تعالء ويه ختطو حنو
72

ادلاخل ،هبت السكرترية واقفة من ماكهنا حيامن ر أأت تكل املقبةل علهيا بكلزهتا البيضاء
وتنورهتا امللفتة ل ألنظار لتسأألها بتوتر:
 أأيوه اي فندم ،حرضتك عاوزة مني؟أأشارت لها "أس يا" ابصبعهيا ويه ترد علهيا بتساؤل:
مش ده مكتب اليل مشغكل؟أأجابهتا ا ألخرية تلقائ ًيا:
"معتصم" بيهجتهمت تعبريات وهجها ويه ترد:
ايوه ،هو موجود؟ أأان عاوزاه!انزجعت السكرترية من طريقهتا الفظة يف احلوار معها ،وعىل قدر املس تطاع حاولت أأن
تتعامل معها مبهنية احتافية ،ابتسمت قائةل بلباقة:
حرضتك يف ميعاد سابق علشان أأقدر أأبلغه بوجود ك ،ولو ماكنش يف يبقى ....قاطعهتا قائةل جبمود:
الالكم ده يتقال ألي حد ال أأانمث بد أأت يف التحر ك حنو ابب مكتبه اذلي قرأأت عليه لفتة "املدير" ،اعتضت
السكرترية طريقها متسائةل ٍ
بتخوف:
اي أأس تاذة راحية فني؟زشرا ويه تدفعها من كتفها للجانب لتمتكن من املرور ،اس تاءت السكرترية
نظرت لها ً
كثريا من أأسلوهبا غري اللبق معها مرددة بضيق:
ً
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من فضكلردت علهيا بقسو ٍة:
حاس يبوابلفعل أأمسك ابملقبض فاحتة ابب الغرفة ومقتحمة اايها دون استئذان ليتفاجأأ
بوجودها "معتصم" ،اعتت ادلهشة الصادمة مالحمه وهو يقول بعدم تصديق:
"أس يا"بترصفها املتجاوز وضعت السكرترية يف موقف حرج للغاية س يعرضها ابلتأأريد للتوبيخ،
بدا عىل وهجها التوتر ويه تردد ابرتبا ك:
 أأان أأسفة اي فندم ،معرفتش أأمنعها خالصحتررت أأعني "معتصم" حنوها اكمتًا ضيقه ومتحمكًا يف انفعالته اليت هتدد ابلنفجار يف
أأي حلظة ،فال ذنب لتكل املسكينة ليك يعنفها ،هو أأدرى ا ألشخاص بطبائع "أس يا"،
عاود التحديق يف وهجها القايس حيامن نطقت ساخرة:
هام هلمتني اي  ...ابن املرصي ومش هاعطكلاعتدل "معتصم" يف جلس ته رامقًا اايها بنظرات احتقارية ً
وحمافظا يف نفس الوقت
عىل مجوده املقلقً ،تبعت قائةل هبدوء ويه تسري بدلل حنو مكتبه:
 أأان ماحبش أأرون مديونة حلد!سريا لتكل
انزوى ما بني حاجبيه متسائ ًال يف مصت عام تقصده ،بقي لثانيتني أأ ً
العدسات الالصقة اليت ختفي خلفها اللون الفريوزي حلدقتهيا ،اش تعلت نظراته غض ًبا
واش تدت تعابريه عىل ا ألخري عندما أأمكلت ابهانة واحضة:
وخصوصا لو اكن واحد زيك!
ً
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حمذرا اايها
فقد قدرته عىل ضبط أأعصابه فهنض من ماكنه داف ًعا مقعده بعصبية للخلف ً
برشاس ٍة:
احتيم نفسك!تناىس "معتصم" هل ًيا وجود ابن معه معه يف الغرفة ،تنحنح ا ألخري حرج وهو يتحر ك
مبتعدًا ليقول هبدوء:
 أأظن وجودي مالوش لزمةومركزا عينيه احملتدتني عىل وجه "أس يا":
رفع "معتصم" يده معتضً ا عىل انرصافه ً
استىن اي "نبيل"!ردت عليه ابس تخفاف متعمدة التدلل يف وقفهتا:
مش حمتاجة جو ا ألفالم القدمية ده اميش أل استىن ،هام هلمتني وبس!أأخرجت من حقيبة يدها الصغرية ورقة مطوية مث أألقت هبا يف وجه "معتصم" لتداد
بعدها تعبرياته رشاسة ،ابتسم قائةل بغرور مس تفز:
خد فلوسك ،حسايب أأان أأعرف أأخلصه بنفيس ،مش مس تنية واحد زيك يعمل معاايمعروف
كثريا من وجوده يف ذ كل املوقف اخملجل واذلي يمن عن معرفة ومشادات
حترج "نبيل" ً
فورا دون
سابقة بني الثنني ،أأشار بعينيه للسكرترية مفض ًال الانسحاب من الغرفة ً
انتظار ر أأيه:
-هاروح أأشوف الاجامتع ،تعايل معااي
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فقد "معتصم" قدرته عىل التح م يف نفسه أأمام براكن اس تفزازها احملنك ،اندفع حنوها
ً
وضاغطا علهيام بلك قوة متعمدً ا غرز أأظافره يف محلها لتشعر
قابضً ا عىل ذراعهيا بقبضتيه
اب ألمل ،صاح هبا ابهتياج:
انيت اجتننيت ،فاررة نفسك مني علشان تلكميين ابلشلك ده؟ورمغ ذ كل ا ألمل اذلي أألهب برشهتا و أأشعرها بوخزات قاتةل ال أأهنا متاسكت أأمامه،
حشذت قواها لتبعده قبضتيه عهنا ويه ترد:
الظاهر انك نسيت أأان هامعل فيك ايهمل تنجح يف الفالت منه ،وشدد هو من اعتصار عضدهيا قائ ًال بتح ٍد خميف:
مش هامسحكلحدقت "أس يا" يف أأعينه امللهتبة بأألس نة الغضب بربود يضاعف من ثورة أأي خشص
طبيعي ،اتسعت ابتسامهتا قائةل بثقة مغتة:
مش هاتقدرمل يرغب "معتصم" يف منحها املزيد من الفرص لتس تذل ابيصاهل حلافة اجلنون معها،
دفعها للخلف بعد أأن أأرىخ قبضتيه عهنا ،نظر لها ابمشزئاز وهو يقول بتأأفف:
وايه املنظر القذر اليل جاية بيه هنا؟ احنا ماكن حمتم مش رباريه اي مدامأأطلقت حضكة مائعة ويه تنظر هل ابجعاب لنجاهحا يف الوصول اىل مسعاها بوضعه يف
موقف حرج جيعهل مادة ل ألقاويل يف مقر معهل ،وضعت يدها عىل منتصف خرصها
قائةل بتفاخ ٍر:
ليك الرشف اين أأجيبك بنفيس حلد هناأأشار لها بس بابته صارخًا يف وهجها:
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برا بدل ما أأرمييك بنفيس زي املرة اليل فاتترفعت كفها أأمام وهجه قائةل بربود و أكن اهانته لها تعد مد ًحا:
 أأان طالعة لوحدي ،ومن غري مشألك ول حىت فضاحي ،وده بس علشان اخلدمة اليلمفكر انك معلهتايل!
أأولته ظهرها لتس تفزه أأكرث بتنورهتا الضيقة اليت ل تليق أأبدًا ال ابلعاهرات الساعيات
مضطرا ولعنًا نفسه عىل
لقتياد أأش باه الرجال وجرمه اىل ليالٍ ماجنة ،أأبعد أأعينه ً
تطلعه حنوها وتفكريه فهيا بتكل الطريقة اخملجةل ،شعر بدمائه تفور يف عروقه من جديد
حيامن أأضافت متعمدة ازدرائه:
وابملناس بة أأان حطلتكل بقشيش أأجرة تعبك معااي!مل يعرف ما اذلي جيب أأن يفعهل مع واحدة مثلها حتاول بش ىت الطرق اختبار عصبيته
واخراجه عن طور الوقار والاحتام ،أأطلق س بة انبية قاصدًا اهانهتا:
انيت ! .............معان تيسء الهيا وتشعرها بأأهنا سلعة رخيصة
ورمغ قسوة هلمته املقتضبة اليت تضمنت ٍ
ال أأهنا ردت مبتسمة هبدوء:
مرييس ،وبكرة تشوف الـ  ........دي هاتعمل ايه فيك!رصخ هبا بقوة:
بـــرا!اكتفت ابلبتسام قبل أأن خترج من الغرفة لتتكه يف حاةل هياج واحضة للجميع،
اس تطاعت أأن تسمع صوت قذف حمتوايت مكتبه وحتطم بعض ا ألش ياء مصحوبة
بلكامت غضب مسيئة ،زادت ابتسامهتا اتساعًا مس متتعة بتأأجيج العداوة بيهنام ،خطت
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برشاقة وتبا ٍه ويه تعاود وضع نظارهتا عىل عينهيا ممكةل سريها حنو اخلارج ومتأأكدة من
تركها لفضيحة س تؤرق مضطجعه أليــــام !! ........................................
.................................................
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الفصل الثامن
مل ِ
تكتف بلزع فتيل القنبةل يف مكتب املقاولت والنشاءات التابع خلصمها الدلود
مدواي يف ا ألوساط احمليطة به بل أأرادت احراق أأعصابه أأضعافًا
نفجارا ً
مسببة ا ً
مضاعفة ،سارت "أس يا" خبيالء وسط العيون اليت تلهتمها برشاهة ،تعمدت رمس
تكل الابتسامة املغتة عىل شفتهيا لتؤكد للجميع مقوةل "احذر غضب النساء
وماكئدهن" ،خرجت من املبىن متلفتة حولها ،ظل عقلها يفكر بطريقة ش يطانية واض ًعا
لها الكثري من ا ألفاكر اجلهمنية لالنتقام من "معتصم" ،طر أأ خبدلها فكرة اتالف س يارته،
نعم قذ كل ا ألمر حمتًا س يصيبه ابجلنون ،مل يلكفها ا ألمر سوى بضعة ابتسامات رقيقة
وهلامت معسوةل أألقهتا عىل موظف ا ألمن لتمتكن من اليقاع به يف ش باكها لتعرف
ابلضبط ماكن س يارته املصفوفة ونوعيهتا ،اجتهت بعد ذ كل اىل س يارهتا لتس تقلها
وانتظرت بداخلها لبعض الوقت متقبة اللحظة املناس بة لتنفيذ خطهتا ،وحيامن هد أأت
ا ألجواء قلي ًال و أأصبحت احلركة قليةل نسبية رشعت يف القيام هبا ،وحس بة عقلية
بس يطة اس تطاعت أأن تقدر املسافات بني الس يارتني لتمتكن من الاصطدام هبا
واحداث بعض اخلسائر يف صندوقها اخللفي ،انتفض جسدها بعنف ويه ترتطم هبا،
لكن ضاعف ذ كل من حامسها ،ررررت عال ًيا قائةل لنفسها بتفاخ ٍر:
تس تاهلركض أأحد موظفي ا ألمن انحيهتا متسائ ًال بفزعٍ وقد ر أأي ما فعلته:
اي مدام ،ايه اليل بتعمليه دهجتاهلته مرددة لنفسها:
-اكنت نفيس أأشوف شلكك وانت شايفها متهبدةل كده!
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مل تتوقف عن الضحك الساخر ويه تس تدير بر أأسها للخلف لتبتعد ابلس يارة عن
املوقف ،حاول موظف ا ألمن اللحاق هبا لكنه فشل مما اضطره لس تخدام الالسليك
اخلاص به لالبالغ عهنا ملس ئوليه ا ألعىل رتبة منه ،تذررت "أس يا" أأهنا مل تضع هل شيئًا
يس تفزه ويعلمه هبويهتا ،أأوقفت الس يارة جفأأة ،مث حثت بداخل حقيبهتا عن ورقة فارغة،
مل جتد ال ايصال رشاء بعض املواد الاس هتالرية من السوبر ماررت فقررت الكتابة يف
اخللفية الفارغة مس تخدمة أأمحر الشفاه ،عضت عىل شفهتا السفىل ابس متتاع مغت ويه
تكتب ( أأان قاصدة ،أس يا) ،أأدارت الس يارة يف اجتاهه متعمدة صدهما من جديد ،ارتد
جسدها بقوة لكهنا مل تكتث للرضوض اليت أأصابهتا مثلام فعلت يف املرة ا ألوىل وسط
ذهول املوظف ا ألمين ،أألقت ابليصال من النافذة ليسقط جبوار الطار مث ًتبعت
بعدها قيادة الس يارة ويه تدندن بسعادة واحضة علهيا.
..............................................
هرول خــارج مكتبه بعد أأن تلقى ذ كل اخلرب الصادم عن حماوةل احداهن صدم س يارته
معدًا ولوذها ابلفرار ،حاول موظف ا ألمن أأن يفرس هل ا ألمر عىل حسب ما ر أأه ،لكن
اكن "معتصم" شاردًا عنه وغري منتبه ملا يقول ،وقف خلف س يارته متأأم ًال ما أأحدثه
من خسائر مجة يف مؤخرهتا ،وضع هلتا يديه عىل ر أأسه حماو ًل استيعاب ما فعلته جبر أأة
مل يعهدها يف النساء من قبل ،حلق به ابن معه مدققًا هو ا ألخر النظر يف التلفيات
املوجودة هبا ،تساءل ابندهاش:
مني معلت كده؟أأخفض ذراعيه ملتفتًا حنوه ومتخ ًذا الصمت ردًا عليه مما دفعه لسؤاهل من جديد:
-طب وليه أأص ًال؟ هو انت تعرفها؟
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ركز "معتصم" أأنظاره عليه اكظ ًما ما يشعر به حال ًيا من براكني ًثئرة بداخهل ،بيامن عكس
وهجه الاحتقان املس يطر عليه ،أأدار "نبيل" وهجه للجانب فلمح بطرف عينه الورقة
املطوية جبوار الطار ،احنىن ليلتقطها متسائ ًال ابس تغراب:
دي ايه دي؟فتحها ليقر أأ ما دون فهيا قائ ًال بنربة عالية:
 أأان قاصدة" ،أس يا"!حتفزت حواس "معتصم" هل ًيا مع ذرر امسها وحتولت تعابريه للرشاسة ،متمت من بني
أأس نانه املضغوطة:
"أس يا" ،شلكك عاوزاين أأموتك!ضاراب صندوق الس يارة بعنف ،بدا مغلو ًل للغاية مما تفعهل به من استثارة دامئة
رور يده ً
ألعصابه ،من اشعالها دو ًما لفتيل غضبه حىت يفقد الس يطرة عىل نفسه ويترصف
جبموح معها ،انتبه لصوت ابن معه املتسائل ابهامتم:
انت رويس؟مضطرا يك خيفي ما يشعر به ،عاود "نبيل" سؤاهل بفضول:
أأومأأ بر أأسه ً
يه نفس البنت اليل جت الهناردة ،حص؟ورمغ احتفاظه ابجلواب داخهل ال أأن مالحمه اكنت كفيةل ابلجابة عنه ،تساءل موظف
ا ألمن بتوتر:
"معتصم" بيه حتب نبلغ البوليس؟ومشريا بيده:
قست تعابريه وهو يرد بنفي قاطع ً
 أل ،املوضوع عندي81

اعتض املوظف حرجٍ:
بس اي فندم .....قاطعه بصيغة أمرة:
اتفضل شوف شغكل ،أأان هاترصفامتثل ألمره قائ ًال ابرتبا ك:
متامسأأهل "نبيل" بقلق:
هاتعمل ايه؟نفسا معيقًا لفظه دفعة واحدة وهو يرد ابقتضاب مريب:
حسب "معتصم" ً
الرد هايكون بعدين ،مش دلوقيت!توجس ابن معه خيفة من خروج ا ألمور عن الس يطرة ورمبا تورطه يف أأفعال طائشة
قد تأأيت نتاجئها عكس ًيا ،حاول أأن مينعه قائ ًال:
 أأان ر أأيي تبلغ عهنا ،مافيش داعي للمشألك مع واحدة زي دي ،شلكها مش سهل ول....
قاطعه ابرصار أألبكه:
 أأان هاعرف أأتعامل معاها ازاي ،متقلقش!...............................................................
عاد اىل ملزهل مس تق ًال س يارة ابن معه بعد أأن أأرسل خاصته اىل التوريل لصالح
مضطرا للغاء اكفة ارتباطاته بعد أأن أأفسدت عليه يومه،
ا ألرضار املوجودة هبا ،اكن ً
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تعابريا هادئة أم ًال أأن ينطيل ذ كل عىل عائلته،
رمس "معتصم" عىل وهجه املتش نج ً
درب نفسه جيدًا عىل التعامل هبدوء حذر مع أأرسته يك ل يشعر من حوهل جبم
وخصوصا من أأفنت معرها يف
الكوارث اليت تُلقى عىل كتفيه منذ أأن وطأأته "أس يا"،
ً
تربيته ويعدها وادلته؛ "اندية" تكل املر أأة احلنون اليت متكل بني يدهيا مفاتيح ا ألمان
واحلنان وا ألمومة الفائضة ،عكف عىل الرد عىل أأس ئلهتا املش تاقة عن ابنهتا حيادية
وبدبلوماس ية ما ًحنا اايها ا ألمل الزائف يف العثور علهيا ،اكن ملز ًجعا من كذبه املس متر
وادعائه جلههل مباكن تواجدها ،استنكر اس تخدام ذ كل ا ألسلوب املضلل معها ،لكنه
حضااي ،خيش أأن
اكن خيىش من تبعات لقاء حمكوم عليه مبواهجة رشسة س تخلف ً
ينفضح أأمره تكل املرة ،فقد اكتفى من أأفعالها وبلغ اذلروة من تعامهل معه ،سار خبطوات
متعبة حنو صورة العائةل ليتوقف أأماهما ،رشد متأأم ًال تفاصيلها مس تعيدًا أأسعد حلظات
العائةل ،انتفض يف وقفته الشاردة حيامن وضع وادله يده عىل كتفه ،ابتسم هل قائ ًال:
ابابقطب "وحيد" جبينه متسائ ًال ابس تغراب:
ما كل اي "معتصم" ،أأحوا كل مش زي متيل!فريا ثقي ًال هممو ًما من صدره وهو جييبه:
أأخرج ز ً
شوية مشألك معقدةأأخفض وادله نربته متسائ ًال بفضول جاد:
لهيا عالقة بـ "أس يا" ،مظبوط؟انقبض قلبه بقوة مع هلامته ا ألخرية ،شعر أأنه اكلكتاب املقروء أأمامه ،أأخفى ارتباكه
البائن عليه متسائ ًال بتلعمث:
وايه اليل خيليك تقول كده بس؟83

رد "وحيد" مؤكدًا وهو يومئ هل بعينيه:
علشان أأان عارف ابين رويس! كامن عرفت من مصادري مني يه "أس يا رشف ادلين"!زفر "معتصم" جمددًا وهو يشكوه:
جبد أأان حمتار معاها ،مش عارف أأمعل ايه يف موضوعهاربت وادله عىل ظهره مث حتر ك معه اىل ا ألريكة الواسعة ليجلس جبواره علهيا ،اس تطرد
"معتصم" حديثه قائ ًال ابستياء:
ماما ماتعرفش حاجة عن حقيقهتا ،مفكرة اهنا جاية تسأأل عهنا وترجع حلضهنا زي ماتكون لسه العيةل بتاعة زمان
اكتست تعابريه ابحلزن وهو يمكل بضيق:
ويه جاية علشان تدمران وتضيع لك حاجة معلناها الس نني اليل فاتت وتعبنا فهياوضع "وحيد" يده عىل كتف ابنه ً
ضاغطا عليه ومضيفًا بنربة ذات مغزى:
ظهورها يف التوقيت ده أأريد وراه حاجة ،خد اب كل أأبوها مش سهلسأأهل "معتصم" دون تفكري وقد دب اذلعر يف نفسه:
انت تعرفه؟أأجابه بنربة ضاعفت من شكوكه:
كنت أأمسع عنه زمانانقبضت عضالته بسبب التوتر الزائد من طريقته يف احلديث عنه ،سأأهل ب ٍ
تلهف:
معلش اي اباب ،ممكن تفهمين ابلظبط اليل حصل؟حمذرا:
أأشار هل وادله بس بابته ً
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الالكم ده بيين وبينك ،اي ريت مامتك ماتعرفش ابين حكيتكل حاجةهز ر أأسه ابلجياب مؤكدًا:
اطمن ،أأان بس عاوز أأفهم أأان بأأتعامل مع منيماءياعتدل "وحيد" يف جلس ته مطال ًعا ابنه بنظرات جامدة ليمكل بعدها هبدو ٍء:
قبل ما أأتقدم لـ "اندية" اكنت مامتك طالبة مين أأجتوز علهيا يعين اكنت حاسة اهنايف أأخر أأايهما ،ولو تفتكر اي "معتصم" اكنت تعبانة وحصهتا عىل أأدها
ركز ابنه اكفة حواسه معه وتأأثر حلظ ًيا ابس تعادة ذررى رحيل وادلته اليت شهدها
بنفسه ،منع عرباته من الاحنباس يف حدقتيه وأأبعدمه بأأانمهل متاب ًعا ابهامتم ربري ابيق
حديثه ،أأضاف "وحيد" بأأ ٍ
سف:
ملا ماتت كنت حمتار أأمعل ايه معا ك ،انت وقهتا كنت لسه صغري و أأان بأأسافر كتريومعنديش حد أأئمتنه عليك ،ساعهتا ظهرت "اندية" يف حيايت ،اكنت عندها مشلكة
ربرية مع جوزها ،أأو نقول طليقها
كز "معتصم" عىل أأس نانه مفض ًال اللجوء اىل الصمت ريامث ينهتيي وادله من احلديث،
ارتشف "وحيد" القليل من روب املاء املس نود عىل الطاوةل ليبلل جوفه املرير ،مث
ًتبع:
اكن مدمن لعب القامر ،ض ّيع لك حاجة بسبب هوسه ده ،واكنت أأخر حضاايه"اندية" ،اختدعت فيه ل ألسف وافتكرته بين أدم حمتم
ارتسمت عالمات الاندهاش عىل حميا ابنه فأأوحض "وحيد" مبتس ًما ابس تخفاف:
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ماتس تغربش" ،رشف ادلين" اكن صاحب رشاكت اس ترياد وتصدير ،رجل أأعاملزي أأي حد ،بس مدمن مقار!
فريا ثقي ًال أأمكل بعده:
أأخرج من صدره ز ً
طلع رامس علهيا علشان يبتذها وايخد فلوسها ،رمس نفسه حص عىل أأبوها ،واجتوزهتاويه محلت منه وخلفت بنهتا الوحيدة" ،اندية" اس تحملت منه كتري علشان خاطر
تفضل مجهبا ،اكن بهيددها بهيا ،ويه اكنت بتخاف منه ،وبتدفع أأي حاجة يطلهبا،
مبعىن ادق بتسحب من رصيدها يف البنو ك حلد ما خلص عليه
تضاعف حنقه بداخهل من مك احلقائق الصادمة اليت عرفها ،ردد حدة وقد غلت ادلماء
يف عروقه:
ايه البين أدم ده؟رد عليه وادله بتأأفف:
انت مش متخيل القذارة اليل اكن فهيا ،عاوز أأقو كل ده وصلها حلاةل معدتش قادرةتس تحمل فهيا ،فلجأأت للطالق ،وساوهما عىل ده ،لكن اليل حصل انه اكن بيضحك
علهيا ،بيضيع وقت حلد ما جيهز حلاجة ًتنية بعيدة عن تفكريها
سأأهل دون تأأخري:
معل ايه؟أأجابه عىل مضض:
فهمها اهنا هتاخد بنهتا لو دفعت متهناخشصت أأبصاره صا ًحئا بعدم تصديق:
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أأشار هل وادله ليك هيد أأ ،فهو ل يريد لفت ا ألنظار اىل حديهثام اخلاص ،متا كل "معتصم"
معتذرا ،فاس تأأنف "وحيد" حديثه:
أأعصابه ً
لو عاوزة الطالق وبنهتا تدفع متهنم ،ابلنس باهل لك حاجة جتارة ،حىت بنته!هامسا بغيظ من ذ كل الرجل اذلي انعدمت رجولته:
ضغط "معتصم" عىل أأس نانه ً
ده انسان !!!! ..............ورمغ حدة اللكامت النابية اليت أألقاها بال حرج ال أأن وادله مل يكن معتضً ا عىل ذ كل،
بل عىل العكس أأيده قائ ًال:
وأأكت من كده كامن" ،اندية" اكنت مس تعدة تعمل أأي حاجة علشان بس ختلصمنه ،وتبعد بنهتا عنه ،وهو اس تغل ده رويس ،نصب علهيا وخد الفلوس والبنت وهرب
برا مرص
انفرجت شفتاه هاتفًا بصدمة:
مش معقولأأضاف وادله قائ ًال ابمتعاض:
"اندية" اهنارت ومعرفتش تعمل ايه ،فضلت فتة تتعاجل نفس ًيا ،و أأان كنت أأعرفوادلها ،يعين ح م الشغل وكده ،وصاين علهيا ،وبرصاحة أأان ملا شوفهتا اتشديت لهيا،
كنت مش بس شايف فهيا الزوجة ،كامن ا ألم اليل هاتعوضك عن لك حاجة وهتحبك
طيب ليه حمولتوش توصلوا للبين أدم ده؟معلت لك اتصاليت علشان أأعرف هو فني ،بس أأخباره انقطعت عننا ،ومقدرتشأأوصهل ،و"اندية" تعايشت مع أأمل ان بنهتا ملا تكرب هتظهر يف يوم وهتعرف مهنا
احلقيقة
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لوى "معتصم" ثغره للجانب قائ ًال بهت م:
ماهو واحضابتلع "وحيد" ريقه قائ ًال بتحذير:
خد اب كل اي "معتصم" ،البنت دي تربية أأقذر واحد ممكن تقابهل يف حياتك ،أأوعىختلهيا تدمر مس تقبكل
هز ر أأسه ابمياءات متتالية وهو يقول:
اطمنمث سأأهل جبدية:
طب وماما؟رد بتهنيدة حزينة حتمل يف طياهتا قةل احليةل:
 أأهو أأان زيك مش عارف أأمعل ايه معاها ،يه من حقها تشوف بنهتا ،بس خايفماتس تحملش الصدمة!
وضع "معتصم" يده عىل كف وادله اجملعد قائ ًال بتأأريد:
ماتشلش مه ،أأان هامعل لك اليل أأقدر عليه علشان أأمنعها تأأذي مامارد عليه مبتس ًما حنو أأبوي رابتًا بيده ا ألخرى عىل يده:
 أأان مطمن بوجود ك اي "معتصم"ابدهل ابتسامة ابهتة وهو ينظر هل بغموض ،اكن يف قرارة نفسه عىل يقني ًتم بأأن
املعركة معها ليست بتكل البساطة ،بل ستتضمن أأرشس املواهجات وأأعنفها عىل
الطالق ،وها قد ذاق مهنا القليل فقط !! ..................................
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الفصل التاسع
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أأتت صاحبة الوجه البشوش لتجد هلهيام يهتامسان يف مسأأةل رمبا من وهجة نظرها ذات
صةل ابلعمل ،مل تكتث ذل كل فاملهم عندها حال ًيا هو معرفة أأين تقطن ابنهتا ،فقد طال
الوقت ومل تس تطع الوصول الهيا أأو حىت التواصل معها ،ولن يشعر أأحد مبا يعتي
صدرها من مشاعر أأمومية ختصها وحدها ،تهندت "اندية" بتعب ويه تسري يف اجتاه
زوهجا و"معتصم" ،وما ان ر أأها ا ألخري تدنو منه حىت هب واقفًا من ماكنه ليقول بو ٍد:
ماما ،تعايل اقعدي معاان شويةابتسمت هل متسائةل بعتاب رقيق:
لسه برضوه مافيش أأخبار عن "أس يا"؟ورمغ بساطة السؤال ال أأن الرد عليه اكن حيتاج لكثري من اجملهود اذلهين والعضيل
مقتاب مهنا بعد
وحىت التعبريي ليبدو مقن ًعا أأمام نظراهتا احلنون اليت ختتقه ،ابتلع ريقه ً
أأن تبادل نظرات حائرة مع أأبيه ،مد يديه ليلتقط كفهيا بني راحتيه ،أأحىن ر أأسه علهيام
مقب ًال الكهام يف مودة ،مث اعتدل يف وقفته قائ ًال لها:
لسه شوية اي ماما ،انيت عارفة احلاكية مش ابلساهلاغرورقت حدقتاها ابلعربات تأأ ًثرا للهفهتا املش تاقة لضم ابنهتا لصدرها خفرج صوهتا خمتنقًا
ويه تقول:
صعبان عليا ان بنيت جتييل حلد هنا و أأان ماشوفهاش ،نفيس بس ...هنض "وحيد" من جلس ته مقاط ًعا اايها هبدوء بعد أأن ر أأى تأأثري ما تردده عىل حالهتا
الصحية:
"-اندية" ،مافيش داعي لالنفعال ،ادلكتور حمذران!
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حان حماو ًل احتواء حزهنا ،طالعته بأأعيهنا
وقف اىل جوارها مث ربت عىل كتفهيا برفق ٍ
البارية قائةل بنحيب خافت:
غصب عين اي "وحيد" ،دي برضوه بنيتابتسم لها وهو يومئ برأأسه:
ان شاء هللا قريب تشوفهيا وترجعكلردت و أأعيهنا مت ألها نظرات ا ألمل:
اي ربمث التفتت بر أأسها حنو "معتصم" تس تعطفه:
"معتصم" ،أأان معري ما طلبت حاجة لنفيس ،وجود ك انت واباب ك مايل عليا حيايت،بس "أس يا" لهيا حق عندي ،أأان أأهما و...
رمبا يه حمقة يف احساسها حنو وحيدهتا ،لكن ل ألسف الواقع املرير أأقىس من ذ كل
الحساس احلاين الطاغي علهيا ،ومع ذ كل حافظ عىل جدية ترصفاته ليبدو هممتًا أأماهما،
ذلا قاطعها قائ ًال هبدوء:
مش حمتاجة تربري اي ماما ،أأان هامعل لك اليل انيت عاوزاهوضعت "اندية" يدها عىل صدغه متسح عليه برفق ومرددة ابمتنان:
ربنا يبارهلي فيك اي ابين!ابدلها ابتسامة ودودة ختفي خلفها الكثري من الانزعاج والضيق ،فقد أألزم نفسه من
جديد مبا يعجز عن فعهل برحابة صدر.
........................................
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صارا زائفًا عىل خصمها الدلود
عىل اجلانب ا ألخر ،قررت "أس يا" أأن حتتفل مبا أأمسته انت ً
بناء عىل دعوة أأحد
وذهبت لقضاء عطةل قصرية يف أأحد املنتجعات الس ياحية الشهرية ً
أأصدقاهئا ،وكذ كل لتضيع الفرصة عىل "معتصم" لريد انتقامه بعد أأن أأحدثت أأرض ًارا
يف س يارته حديثة الطراز ،اكنت يف قرارة نفسها تعمل أأهنا حاجة لبعض ا ألموال لتعوض
مؤخرا عىل رشاء الس يارة وتسديد ديون وادلها ،فأأتت تكل ادلعوة يف وقهتا،
ما أأنفقته ً
فسوف يقام ابملنتجع عرض ل ألزايء ميوهل أأحد بيوت التصاممي املعروفة ،وا ألجر
مقاراب بدرجة معقوةل ملا تتقاضاه ابخلارج ،فوافقت عىل ادلعوة
للعارضة املشاركة به اكن ً
دون أأن تفكر مرتني.
توقفت "أس يا" بعد ساعات من القيادة املتواصةل عند البوابة اخلارجية للمنتجع ،انتعت
نظارهتا لتضعها فوق خصالت شعرها املمتردة لتقول بعدها بتعالٍ :
يف جحز ابمسي هناسأألها احلارس ا ألمين –ذو اجلسد الضخم -جبدية:
نترشف ابلمس اي فندمأمالت ر أأسها للخلف قلي ًال مث أأجابته:
" أأس يا رشف ادلين"أأدخل احلارس بياانهتا يف اجلهاز اللكتوين اذلي حوزته مث ابتسم مرحبًا:
متام اي فندم ،اتفضيل حرضتك ،منتظرينك يف الاس تقبال وهياخدوا منك البياانتوتس تلمي مفتاح الغرفة ابلفندق
أأومأأت بر أأسها دون أأن تعلق مث حررت الس يارة يف اجتاه املدخل بعد أأن فُتحت بوابته
عاداي دلعت الرضورة لوجود تزرية سابقة لتمتكن من
اللكتونية ،ابلطبع ان اكنت فردًا ً
الولوج لتكل النوعية من املنتجعات ذات الطبيعة اخلاصة وال ملا مت السامح لها بدخولها
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من ا ألساس ،فمتتاز هذه املنتجعات بأأن أأغلب املشاهري واملنمتني للطبقة اخململية يف
اجملمتع يفضلون قضاء عطالهتم و أأوقاهتم اخلاصة هبا لكوهنا تضم أأخفم الفنادق املزودة
ابخلدمات الرائعة وكذ كل الفيالت املس تقةل مبختلف املساحات حمليب اخلصوصية
الشديدة ،أأبدت "أس يا" اجعاهبا ويه تصف س يارهتا عند بوابة الاس تقبال الرئيس ية
للفندق ،وما ان ر أأها أأحد العاملني به حىت أأرسع حنوها ليتوىل عهنا ركهنا يف اجلراج
احمللق ابلفندق ،ترجلت مهنا وسارت خبيالء حنو موظفي الاس تقبال ،بعد حلظات
اكنت يف طريقها للمصعد لتتجه اىل غرفهتا ،لفت أأنظارها مدى الرثاء والفحش الواحض
عىل معظم املتواجدين ابملاكن ،ورمغ ذ كل شعرت ابلقلق والريبة ،حفدسها يُنبهئا أأن
تارا ألمور خمجةل ورمبا جتاوزات غري أأخالقية ،أأبعدت عن تفكريها أأي
خلف ذ كل س ً
ءيء مزجع واكتفت بأأن متنح نفسها فتة للراحة والاس تجامم.
.......................................................
معلت ايه؟مركزا برصه
تساءل "مصطفى" بتكل امجلةل املقتضبة وهو منحين عىل طاوةل البلياردو ً
عىل ررة بعيهنا ،سدد الرضبة حنوها فأأصاب هدفه و أأسقطها يف الفتحة اجلانبية ،اعتدل
يف وقفته مطال ًعا "معتصم" بنظرات ذات مغزى عنت هل بدء اللعب وكذ كل الجابة
عن سؤاهل ،بدا ا ألخري يف حاةل مزاجية ش به سيئة وهو جييبه:
ول حاجة ،فص ملح ودابقطب "مصطفى" جبينه متسائ ًال:
مش فامهك؟ اتبخرت يعين؟!أأجابه ابمتعاض وهو خيطئ يف اصابة ررته:
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روحت البيت بتاعها البواب قايل سافرت ،يعين اكنت قاصدة حترق ديم وتبوظالعربية وختتفي
عاود "مصطفى" اللعب متاب ًعا أأس ئلته التحقيقية:
طب مامعلتش حمرض ليه؟ وعند ك شهود ك ده غري الاكمريات اليل يف املاكن و....قاطعه "نبيل" متعمدً ا التدخل يف احلوار:
 أأان قولتهل الالكم ده ،بس هو دماغه انشفةفريا هممو ًما من صدره
التفت "معتصم" حنوه ليجده يرتشف مرشوبه املثلج ،فأأخرج ز ً
وهو يرد بضيق:
اي جامعة انتو مش قادرين تفهموا ان "أس يا" دي اكرثة برشية متنقةل ،جاية ختربالبيوت وبس ،وماما مش هاتس تحمل لو عرفت حقيقهتا ،ولك اليل أأان بأأمعهل ده
علشان بس أأمنع أأي بلوى مهنا
اس تطرد "نبيل" حديثه ماز ًحا وهو يشري بعينيه اىل "مصطفى":
عارف أأان لو مكونتش معاه اكن زمانت جرمية قتل حصلترد عليه ا ألخري متعج ًبا:
س بحان هللا ،مع ان اليل يشوفها يقول غري كدهأأًثرت مجلته تكل فضوهل فسأأهل ابهامتم وقد تركز برصه عليه:
هو انت شوفهتا اي "مصطفى"؟عفواي:
أأجابه ً
 أأيوه ،ساعة ملا ....94

انزجع "معتصم" من حديث الكهام عهنا ابس تفاضة ،وخاصة فامي يتعلق جبزئية جلوئه
لفريقه ملساعدته عىل اسعافها ،صاح بنفاذ صرب وقد ظهرت العصبية عليه:
خالص بقىحترج "نبيل" من انفعاهل الواحض أأمامه فضغط عىل شفتيه قائ ًال:
واحض كده انك مش عاوزين أأعرف!أأدر ك "معتصم" خطئه فاعتذر بلباق ٍة:
مش القصد وهللامث اقتب منه واض ًعا يده عىل كتفه متاب ًعا تربير موقفه العدايئ حنوها:
بس فع ًال أأان خمنوق وعىل أأخري مهنا ومن عاميلهاحاوط "مصطفى" الثنني من كتفهيام قائ ًال مبرح:
بأأقول م ايه تعالوا نروح صاةل البولينج وخلوان نغري املود شوية ،كفاية ضغط الشغلوالكم عن ست "أس يا" ،عاوزين نروق حبة
رمس "معتصم" بسمة خسيفة عىل ثغره قائ ًال ابستسالم:
ماءي اي دكتورتهند "مصطفى" ابرتياح لس تجابة ا ألخري ملطلبه ،فقد اكن جحة زائفة منه لذلهاب اىل
مشاعرا معيقة يف نفسه ،ومتىن أأن تكون
هنا ك حيث تتواجد " أأية" ،فهو يكن لها
ً
كعادهتا جالسة مع رفيقاهتا هنا ك ليحظى بفرصة لتبادل احلديث معها ،ورمبا للتقارب
مهنا.
.............................................................
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املتعة احلقيقية بد أأت يف املنتجع مع اش تعال ا ألجواء بذ كل العرض املغري ألحدث
صيحات زي الس باحة ،شعرت "أس يا" أأهنا تعجلت بقبول الاشتا ك فيه دون التأأكد
من طبيعة ما س تفعهل وما ستتديه ،مل يكن ا ألمر كام تصورت عرضً ا حيرضه
املتخصصني وخرباء املوضة لتقيمي انتاج املصمم ،لكن اكن عرضً ا من نوع مغاير ملا
اعتادت عليه ،ففي البداية أأقمي املمر اخلاص ابلسري للعارضات جبوار املس بح ومير عربه
وصو ًل للجانب ا ألخر هل ليتيح الفرصة للمتواجدين ابملس بح ابملتابعة عن كثب ،ورؤية
كثريا رمغ روهنا قد
تفاصيل خطرية جلسد العارضة دون أأن تشعر ،حترجت من ذ كل ً
ارتدت ما يشابه احلايل ،ال أأن الغموض والش هبات حول نوعية اجلالسني ابملس بح
أأصاهبا ابلريبة ،وما زاد من قلقها وضاعف من خماوفها انتشار املرشوابت الكحولية
واملسكرة يف أأيدي املتابعني للعرض ،حمتًا س تلعب امخلر برؤوسهم مع احتدام ا ألجواء
وخسونهتا.
حاولت "أس يا" أأن تقنع نفسها أأهنا ستمتكن من التعامل معهم حرفية و أأن ا ألمور س متر
عىل خري ،لكن تالىش لك ذ كل مع أأول حماوةل حترش جلية بتكل العارضة ا ألجنبية،
جاهدت ا ألخرية لتواصل السري لكن أأعاقها أأحدمه عن ذ كل ،جفل بدهنا بقوة وارتعدت
مبداي
مع امسا ك ذ كل املغيب خبرصها مث رفعها ل ألعىل ليلقهيا عىل كتفه ودار هبا ً
ربريا ،رصخت العارضة مس تغيثة مبن يساعدها ،رهلت بساقهيا يف الهواء
اس متتاعًا ً
وتلوت جبسدها لتتخلص منه ،لكن مل يتدخل أأي فرد و أأبت حماولهتا ابلفشل ،بدت
ترصفاته متجاوزة وحيوانية معها ومل يتجر أأ أأحد عىل منعه ،بل عىل العكس تعالت
الصيحات املشجعة والضحاكت الهيستية اليت أأيدت ما فعل معها مفىض قد ًما يف فعل
املزيد ،رفضت "أس يا" متابعة املوقف كغريها أأو حىت الصعود للمشاركة أأحمكت لفت
ذ كل الوشاح املشجر حول خرصها لتحجب جسدها عن نظرات املتطفلني ،مث
ابتعدت عن منصة العرض مرسعة خبطوات غاضبة حنو منظم احلفل لتحاس به عىل
ملزواي يضحك هو ا ألخر هبيستية و أكن
دعوهتا لتكل احلفالت املاجنة ،وجدت ضالهتا ً
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ما حيدث قد لىق اس تحسانه ،تضاعف حنقها بداخلها فهيي لن تقبل بتكل املهزةل
مطلقًا ،مل تس تطع متا كل نفسها وصاحت فيه ابنفعال وقد قست نظراهتا:
ايه ده؟استشعر وجود خطب ما هبا فسحهبا من رسغها بعيدًا عن الواقفني ليسأألها بعبوس:
يف ايه اي "أس يا"؟انتعت يدها من قبضته مث أأشارت هل هبا قائةل بتش نج:
ازاي جتبين يف عرض زي ده؟رد بربود وقد اتسعت ابتسامته الصفراء:
ما لك حاجة متام أأيه ،انيت انقصك حاجة؟انفرجت فيه صارخة مس تخدمة هلتا يدهيا يف الشارة:
هو انت مش عارف أأان مني ول بأأمعل ايه؟ حد قا كل عين ( whoreعاهرة) علشانجتبين يف حفالت قذرة زي دي
مربرا:
تصنع العبوس ً
ليه بس؟ ده الناس هنا الكيس عىل ا ألخر ومزاهجم متام الامتمالتفتت بأأنظارها للخلف لتمق هؤلء العابثني بنظرات احتقارية قبل أأن تنظر حنوه من
جديد قائةل بسخطٍ:
ماهو واحض ،شوية حيواانت جاية تس تعرض فلوسها!زفر قائ ًال جبدية:
بيص انيت اتطلبيت ابلمس97

ارًتبت من مجلته الغامضة تكل ،وقبل أأن حتر ك شفتهيا لتهنال عليه بأأس ئةل رمبا تكون
مصحوبة ابلس باب ًتبع راف ًعا س بابته أأمام وهجها:
و أأظن العربون اكن اكيف أأوي انه جييبك حلد هنا ده غري الوقت اللطيف اليل هتقضيهيف املاكن و...
قاطع حديثه أأحدمه هاتفًا من اخللف:
امجليةل "أس يا"اكن وهجها مز ًجيا من محرة غاضبة ونظرات مش تعةل وانفعالت عىل وشك الانفجار،
التفتت بوهجها حنو صاحب الصدر العاري اذلي يتباىه بعضالته املنفوخة وبكأس امخلر
اذلي يف يده وابلس يجار اذلي ينفث دخانه من جوفه ،ضاقت نظراهتا حنوه ويه تسأأهل
بتأأفف:
انت مني؟تأأملها الشاب بنظرات جريئة وحقة مدققًا النظر يف لك تفصيةل من جسدها مما أأشعرها
خبطورة املوقف ،وخاصة أأهنا تفهم طبيعة تكل النظرات اذلرورية املصحوبة برغبات
غرائزية ،أألقى ببقااي الس يجار الفاخر من مفه ،مث دان مهنا ليمتكن من تطويقها بغتة من
هامسا بعبث:
خرصها ً
 أأان معجب!انزجعت من جترئه علهيا ومن ملساته غري املقبوةل عىل جسدها ،ابتعدت عنه دافعة اايه
زشرا ويه تعنفه برشاس ٍة:
من صدره بقوة لتتاجع بعدها خطوتني للخلف ،نظرت هل ً
انت اجتننت!مث التفتت انحية املنظم توخبه همددة بعدائية انطلقت حىت من نظراهتا حنوه:
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هتتحاسب عن ده!حتررت مبتعدة عن الثنني لكن مل يكن الشاب ليتكها لشأأهنا ،فقد دفع مبلغًا طائ ًال
ليلهو معها وينال متعة خاصة به ،فقد اش هتاها مس بقًا حيامن ر أأها يف أأحد احلفالت
الشهرية ابخلارج ،ومتىن لو اس تطاع أأن حيظى بفرصة معها ،خاصة أأن ما أأثري حولها
كثريا ،وحيامن س نحت الظروف اس تغل نفوذه املايل
من فيديوهات وفضاحئ قد محسه ً
وجنح يف اليقاع هبا حجة ذ كل العرض الزائف ،وها يه اليوم يف املنتجع قد أأتت اليه
ليفعل ما طمع فيه ذات يوم ،أألقى الشاب بكأسه وهله ارصار عىل تنفيذ رغباته ،ركض
خلف "أس يا" ليجذهبا من معصمها ،شهقت مصدومة من تكراره لنفس الفعةل املتطاوةل
معها ،التوى ثغره قائ ًال بنربة غامضة أأرعبهتا:
مش ابلرسعة دي!شدد من قبضته عىل رسغها متاب ًعا:
احنا لسه مبد أأانش الليةل!هوى قلهبا يف قدمهيا من فرط اخلوف ،وقبل أأن تفيق من صدمهتا لتترصف معه اكن
هو حمن ًيا ل ألسفل ليمتكن من محلها ورفعها عىل كتفه ،رصخت مفزوعة ويه تس به
بأأقذع اللكامت النابية ،بيامن زاد انتشائه ابلعبث معها ،مل يعبأأ برصاخها ول برضابهتا
املتتالية و أكهنا تدغدغه ،فقط سار متباه ًيا هبا حنو املس بح ،شعرت "أس يا" يف تكل
اللحظة أأهنا ابلفعل مبفردها ،لن جتد من حيمهيا أأو يدافع عهنا أأمام هؤلء ،حقًا س تحال
حياهتا اىل حجمي يف ادلقائق التالية ،ابلطبع لن ينفعها رصاخها غري اجملدي ولن جتد
الفارس املغوار اذلي س يظهر من العدم لهيب لنجدهتا ،اكن علهيا الترصف حنكة لتنجو
بنفسها ،ذل كل معدت اىل جماراة الشاب يف لهوه ،حضكت عال ًيا مبيوعة وتدللت عليه
قائةل:
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يعين لزم تعمل فهيا طرزان ،ابلراحة عليا!حتمس الشاب قائ ًال ابنتشاء:
 أأيوه بقى ،ده احنا ليلتنا عنب!طب نزلين ايلرد بغموض أأصاب برشهتا ابلقشعريرة:
مش هنا!مخنت أأنه س يفعل كغريه ،وس يلهو يف املس بح ،وابلفعل حدث ما توقعته وقفز هبا يف
املياه ممك ًال عبثه ا ألهوج لتتعاىل الصيحات املهلةل بسقوط عارضة جديدة فيه،
اس تغلت "أس يا" فرصة انشغاهل بتشجيع رفاقه املغيبني لتنسل من بيهنم وتس بح مبتعدة
عهنم مجي ًعا ،تعمدت الغطس ملسافة ل بأأس هبا اب ألسفل حىت ل يمت المسا ك هبا،
اكنت ممتنة يف تكل اللحظات احلرجة ألبهيا ألنه حهثا عىل تعمل الس باحة رمغ ما به من
عيوب تكرهها ،بلغت الطرف ا ألخر من املس بح خبفة وسالسة مث دفعت جسدها
بلك قوة  -رمغ ارتعاشها من برودة املياه  -حنو اخلارج ،وما ان وقفت عىل قدمهيا حىت
ركضت رسي ًعا دون الالتفات للخلف ،ابدرت ابلهروب من املاكن برمته قبل أأن يدر ك
ذ كل العابث اختفاهئا ،ومع ذ كل مل تنتبه لعدسات الهواتف النقاةل اليت التقطت ما
حدث ابلتفصيل يف اللحظات ا ألخرية ليضاف اىل أأخبارها احلرصية واحدًا مشوقًا،
صاد ًما ،واب ألحرى فاحضًا سينال من جديد من مسعهتا املتأأرحجة يف عامل املوضة
واملشاهري ،رمبا س تحتل املرتبة ا ألوىل يف املتابعة لبعض ا ألايم ،لكن ما مل تضعه "أس يا"
يف احلس بان هو ردة فعل واحدًا بعينه ان وصل ا ألمر اىل مسامعه وشاهد ما حدث
وفرسه من وهجة نظره اذلرورية فقط  ..ابلتأأريد لن تكون العواقب جيدة
!! ........................................
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................................................

الفصل العارش
دبت احليوية يف قلبه وتعالت دقاته الراقصة مع رؤيته لفتاة أأحالمه تضحك برقة وسط
صديقاهتا ،مل يكن يرى سوى " أأية" ،اكنت اكلهاةل املضيئة يف املاكن جتذب أأنظاره
حنوها فقط دون غريها من الشاابت امجليالت ،انتبه "مصطفى" لرشوده هبا مبتل ًعا
ريقه بتوتر ،فقد خيش من افتضاح أأمره مع رفيقيه و أأبناء معومهتا ،تصنع امجلود وسار
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ببطء حذر قاصدًا التلكؤ يف خطواته يك ل يظهر يف الصورة ،لوحت " أأية" بذراعها
صاحئة بسعادة فور أأن وقعت أأعيهنا عىل ثالثهتم:
"معتصم"" ،نبيل" ،د" .مصطفى" أأان هنا ،تعالوا اقعدوا معاان شويةجملرد نطقها ابمسه بني شفتهيا شعر و أكنه مكل ادلنيا وما فهيا ،ابتسم لها "مصطفى"
بصفا ٍء مقاو ًما ما خيتلج صدره من مشاعر متأأججة تود البوح مبا خيفيه لها ،رد "نبيل"
مبتس ًما وهو ميرر نظراته عىل مجيع الفتيات اجلالسات بصحبهتا:
منورين اي بنات ،انتو هنا من بدري؟أأجابته " أأية" بتهنيدة ش به مطوةل:
يعين  ..شوية وهمنيش!عفواي وبال تفكري:
انقبض قلب "مصطفى" جملرد ذرر هلمة الرحيل ،هتف ً
خليكوا قاعدين معاان ،ول اذا حرضت الش ياطني؟التفتت " أأية" بأأنظارها حنوه قائةل بنعومة:
مش هارسفك اي دكتور ،علشان خاطر ك بستشعرا خسونة حس ية ترضب صدغيه
قاوم بصعوبة جلية تأأثري نظراهتا ادلافئة عليه مس ً
واكمل جسده متحر ًجا من طريقهتا اللطيفة ،مل يتوقع أأن ينجذب حنوها بتكل الصورة،
شعورا ل يضاهيه أأي شعور ،أأضاف
و أأن جمرد احلديث معها بلكامت حمدودة مينحه ً
"مصطفى" قائ ًال ابقتضاب ومتجن ًبا التحديق فهيا يك ل تكشفه أأعينه:
شكرا ده من ذوقك اي أنسة " أأية"
 ًابتلع ريقه وحاول تركزي حواسه عىل ءيء أأخر لكن أأسلوهبا الودود اس متر يف تعذيبه
نفس ًيا وتشويق مشاعره حنوها ،يف حني مل ينتبه "معتصم" لتكل ا ألحاديث اجلانبية،
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واكتفى ابملتابعة يف مصت والرد ابقتضاب عىل معظم الرثثرة ادلائرة ،اكن يف بعض
ا ألحيان يوزع نظراته بني مماريس لعبة (البولينج) وبني مطالعة اجلالسني معه ،زفر
لأكرث من مرة بفتور وملل ،فعقهل املهنك من كرثة التفكري اكن يبحث عن حل للاكرثة
املالقاة عىل كتفيه واملسامة بـ "أس يا".
.............................................
أأزاح تكل املياه العالقة خبصالت شعره الطويةل بكفيه وهو ميسده للخلف متلفتًا حوهل
وابحث ًا عن تكل املثرية اليت دفع أأموا ًل طائةل من أأجل المتتع معها بليةل ل تنىس ،جتاهل
"سامر" هتافات رفاقه التشجيعية مدققًا النظر يف أأوجه الفتيات القابعات يف املس بح،
كثريا ،دفع احمليطني به متجهًا حنو طرف املس بح وهو يغمغم
عبست تعابريه وجتهم وهجه ً
بضيق:
راحت فني دي؟صعد "سامر" عىل ادلرج املعدين ليخرج جبسده الراييض ذو العضالت املشدودة من
املياه ،شدد من تباعد كتفيه ليبدو اكملصارعني خضام اجلثة وهو يسري يف اجتاه البار
صاغرا اليه وهو
القريب ،ملح بطرف عينه منظم احلفل ،فرقع هل ابصبعيه فأأىت ا ألخري ً
يقول اببتسامته الصفراء املس تفزة:
ابشا ،أأوامر معاليك!سأأهل "سامر" بنربة مزعوجة وقد احتدت نظراته:
فني "أس يا"؟انظرا هل ببالهة وهو يشري بيده حنو املس بح:
رد ا ألخري بتلعمث ً
مش يه  ..اكنت مع س يادتك يف املياه و....103

انقض عليه ً
ممساك اايه من تالبيبه صا ًحئا ابنفعال:
 أأان مش دافع ا أللوف دي هلها علشان ًثنيتني ،روح هاتيل "أس يا" أأحس نكل!ابتلع املنظم ريقه خبوف ،مث أأومأأ بر أأسه قائ ًال ابنصياع ًتم:
حـ ..حارض!دفعه "سامر" بعصبية للخلف فامت كل ا ألخري نفسه يك ل يسقط مث أأرسع يف خطاه
ابحث ًا عن ضالته وال تعرض لتوبيخ ل ُحيمد عقباه من قبل ابن صاحب اجملموعات
الاستامثرية الشهرية "معران".
.............................................
ارتشف "معتصم" أأغلب مرشوبه البارد لكنه مل يشار ك ال بلكامت مقتضبة ان
اس تدعى ا ألمر ذ كل ،تلفت حوهل بفتور متأأم ًال بنظرات خاطفة املشاركني يف لعبة
تحمسا للمشاركة ،اكن يود الابتعاد عن لك ما يضغط عىل أأعصابه
البولينج ،مل يكن م ً
ليحظى ببعض السكينة والهدوء ،تنبه عقهل جفأأة ملا يدور من حوهل من حديث مقلق
متحفزا ،ركز أأنظاره مع " أأية"
حيامن تطرقت احدى رفيقات ابنة معه اىل خرب ما جعهل ً
اليت تساءلت بفضول:
معقول؟ وريين كدهمث مالت عىل رفيقهتا لتشاهد ما يف هاتفها احملمول ،أأضافت رفيقهتا اببتسامة جخةل:
بيص ،ده عىل لك الصفحات!طب ابعيت اللينك أأويك104

ًتبعت الفتيات الفيديو ابهامتم ويعلو وجوههن نظرات منوعة ما بني اخلجل والعبث،
ورمغ ا ألصوات املهبمة الصادرة من الفيديو ال أأن صوت حضكهتا اختق أأذنيه بقوة،
متىن "معتصم" يف نفسه لو اكن و ًمها ،تساءل "نبيل" بفضول وقد ملعت عيناه:
بتلكموا عن مني اي بنات؟أأجابته " أأية" ابس تحياء قليل:
ملكش دعوةعاتهبا بعبوس زائف:
ينفع كده حترجيين قصاد أأحصابكعفواي ال أأن طريقته اس تفزت "مصطفى" اجلالس اىل جواره ،وعىل
ورمغ رون حديثه ً
قدر املس تطاع حاول أأن يبدو طبيع ًيا وكمت يف نفسه ضيقه من حوارهام ،سأألها "نبيل"
ابحلاح:
ايل بقى ،مني اليل بتحكوا عهنا!عن موديل مشهورة انزل فيديو عهنا صعب شوية و...هنا قاطعها "معتصم" بوجوم خميف:
امسها ايه؟نظرت هل بغرابة ،فقد اكنت تعابريه متش نجة اىل حد ربري ،هزت كتفهيا ويه جتيبه:
"أس يا"انتفضت يف جلس ته مع ترديد امسها ،أأشار بيده اىل ابنة معه يأأمرها:
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انولته هاتفها احملمول ويه تطالعه بنظرات حائرة فقد بدت ترصفاته حادة ومريبة،
حدق "معتصم" يف الفيديو املعروض أأمامه بنظرات حتولت لالش تعال يف أأقل من
هامسا حنق ربري:
ثو ٍان ،كز عىل أأس نانه ً
اي بنت الـ ......راقب امجليع ردة فعهل ،لكن اكنت " أأية" ا ألس بق يف التساؤل:
هو انت تعرفها؟فهم "نبيل" دون أأن خيمن سبب تقلب مزاج ابن معه واحتدام أأعصابه ،مغز اىل
"مصطفى" قائ ًال بنربة ذات مغزى:
شلكها يهأأعاد "معتصم" الهاتف اىل " أأية" بعد أأن قام ابرسال الفيديو اىل نفسه مث تر ك امجليع
دون أأي مقدمات أأو تفسريات ،هب "مصطفى" واقفًا من ماكنه صا ًحئا جبدية وقد
توتر هو ا ألخر:
روح معاه اي "نبيل" ،ماتس بوش لوحدهاس تغربت " أأية" ورفيقاهتا من تبدل حال "معتصم" الهادئ اىل حاةل هوجاء تنذر
بوجود خطب شديد ،تساءلت بقلق موهجة حديهثا اىل "مصطفى":
يف ايه اي دكتور؟تردد يف اخبارها ابلسبب ا ألسايس لنفعال ابن معها ،رمس عىل ثغره بسمة صغرية
قائ ًال ٍ
بلطف:
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تفهمت رغبته يف عدم البوح مبا أأزجعه فاكتفت ابلبتسام هل ،اس تدارت بر أأسها حنو
رفيقاهتا قائةل بتهنيدة أأسفة ويه جتمع متعلقاهتا:
واحض كده ان السهرة اتفركشت ،بينا اي بناتفكر "مصطفى" يف اس تغالل الفرصة وعرض خدماته علهيا لرمبا حيظى بوقت اضايف
معها ،تنحنح مقت ًحا ابرتبا ك طفيف:
امح  ..حتيب أأوصكل ،قصدي أأوصل مردت جمامةل:
معاان عربية ،مرييس اي دكتورلحظ يدها ويه تعبث حافظة نقودها فهتف بال تفكري:
ثواين اي أنسة " أأية" أأان اليل هحاسبحترجت منه قائةل برقة وقد تورد وهجها:
مافيش داعي ،هلك ذوقرد مبتس ًما وهو يطالعها بنظرات أأكرث ارشاقًا:
دي حاجة بس يطة!................................................
ركض "نبيل" خلف ابن معه حماو ًل اللحاق به قبل أأن يُقدم عىل ءيء أأمحق ،فبعد
أأن ر أأى هو ا ألخر حمتوى الفيديو املنترش فهم سبب انفعاهل الزائد ،توجس خيفة من
هتوره الطائش يف حلظة غضبته العمياء تكل ،اعتض طريقه لأكرث من مرة حماولً
هتدئته فصاح ا ألخري بنفاذ صرب و ٍ
بصوت متحرشج:
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عاوزين أأهدى ازاي؟رد "نبيل" حذ ٍر مس تخد ًما ذراعيه يف سد الطريق عليه:
نتلكم بس ا ألول و...لوح بيده متاب ًعا بغضب أأشد:
والوساخة اليل أأان شوفهتا دي تسمهيا ايه؟ فكر ك أأيم لو شافت ده مش هيجرالهاحاجة؟
اكن حمقًا يف ذ كل ،فوادلته لن تتحمل صدمة أأن ترى ابنهتا الوحيدة رواحدة من تكل
العابثات الاليت يمت دفع ا ألجور الباهظة لهن من أأجل متعة مؤقتة مع الش باب ا ألثرايء،
مل يكن بيده أأي حيةل أأو مربر ليفرس ترصفها ،أأمكل "معتصم" حديثه بصوته املتش نج:
قولتكل دي ش يطان ،مش فارق معاها حد!رد عليه بت ٍ
يث:
انت معا ك حق ،بس فكر ابلعقل ،أأريد مافيش واحدة هتقبل كده عىل نفسها،وخصوصا لو اكنت مشهورة
ً
تقوس مفه اببتسامة مهتمكة وهو يصحح هل مجلته:
دي مش بتعمل ال كده وبس ،دور عىل فضاحيها القدمية ،هتاليق بالوي سودةحك "نبيل" مقدمة ر أأسه قائ ًال حرج وقد بدت احلرية عليه:
مش عارف أأقو كل ايهاقتب "معتصم" خطوة منه مث ربت عىل كتفه بقوة ليضيف بعدها بلهجة حتمل
الرشاسة:
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ماتقولش حاجة ،اليل زي دي ماينفعهاش ال القتل وبس!مث أأوله ظهره ليتحر ك يف اجتاه الس يارة ،هرول "نبيل" خلفه ليوقفه متسائ ًال ٍ
خبوف
ربري:
انت هتخرس نفسك علشاهنا؟ بالش جنان هللا يكرمك!التفت انحيته يرمقه بنظرات مظلمة مث أأردف قائ ًال بغموض همكل:
معدتش ينفع التفكري خالص!بس ...قاطعه قائ ًال بصيغة أمرة:
هات املفاتيح!حشب لون وهجه متسائ ًال بقلب مرتعد وقد جتمدت أأنظاره عليه:
راحي فني؟رد بعصبية ضاعفت من قلقه:
بأأقو كل هات مفاتيح العربية!حر ك ر أأسه ايمياءات متتالية وهو يرد ممتث ًال:
ماءي هاخليك تسوق ،بس أأان جاي معا ك!......................................
مل تكن قد أأفرغت حقيبهتا ابلاكمل بعد ،مجعت "أس يا" ما تركته عىل الفراش وعىل
الكومود دون ترتيب ودس ته فهيا ،مث أأمكلت ارتداء ثياهبا عىل زي الس باحة ومل تكتث
بتجفيف جسدها أأو حىت شعرها املبتل ،فقط مجعته عىل هيئة ذيل حصان لينساب
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خلف ظهرها بمتوجات سوداء امتجت مع برشة ظهرها البيضاء ،اجتهت اىل املصعد
حمدثة نفسها حنق:
مش هاستىن هنا حلظةضغطت عىل زر اس تدعائه لأكرث من مرة ويه تمكل حديث نفسها املزعوج:
انقص ًتين ايه يتعمل علشان حد يريب الالكب دولوجلت اىل ادلاخل مندفعة بعصبية فلكزت احدى املس نات بكتفها ،بدت غري عابئة
بنظرات ا ألخرية املزعوجة مهنا واليت اكنت بصحبة زوهجا ،مهست الس يدة بس بة خافتة
زشرا كتعبري عن خسطها مهنا ،تعمدت أأن ترد
لزوجة فالتفت "أس يا" حنوها تنظر لها ً
علهيا بطريقهتا املعهودة يف التبايه بأأنوثهتا لتثري حنقها وجترب زوهجا عىل النظر الهيا،
استشاطت املر أأة ً
غيظا مع دللها الزائد جبسدها ،ابتسمت لها "أس يا" مرددة نفس
اللكمة الالذعة لها ويه خترج من املصعد متجهة اىل الاس تقبال ،أأوقفت حقيبهتا
ووضعت يدها عىل الطاوةل الرخامية املرتفعة فتساءل املوظف بلباقة:
ايوه اي فندمأأجابته ابس تعالء ويه عابسة الوجه
عاوزة أأمعل check outولكونه عىل عمل سابق هبويهتا خفيش املوظف أأن تكون ضيفة الفندق قد انزجعت من
سوء اخلدمات أأو من تقصري أأحدمه معها ،فتساءل ابهامتم:
يف حاجة حصلت ضايقتك اي فندم؟ردت انفية ويه تزفر ابستياء:
 أل ،عندي ظروف ومضطرية أأرجع ،من فضكل شوف الجراءات علشان أأميش110

هز ر أأسه ابلجياب متفه ًما طلهبا وهو يرد:
حارضظلت "أس يا" تطرق بأأصابعها عىل السطح الرخايم ريامث ينهتيي املوظف من ا ألمور
الروتينية ،تررت حقيبهتا مع عامل ابلفندق ليوصلها اىل س يارهتا ليبدو لك ءيء جا ًهزا
حيامن توقع عىل ا ألوراق ،ما جعلها تستثار يف ًثنية ذ كل الصوت املقيت اذلي صاح
ابمسها:
"أس يا"أأدارت ر أأسها يف اجتاه صاحبه فوجدت املنظم اذلي خدعها ،رفعت س بابهتا أأمام وهجه
حتدثه برصامة:
ول هلمةأأمسك بس بابهتا يقبلها بطريقة مقززة فسحبت يدها للخلف مبدية نفورها منه ،قطب
جبينه متسائ ًال بضيق مصطنع:
يف ايه بس اي مجيةل امجليالت؟أأولته ظهرها قاصدة جتاههل لكنه اقتب مهنا مق ًلصا املسافات بيهنام ،سأألها هبمس وهو
مييل حنوها:
ينفع ختتفي جفأأة كده وتزعيل الضيوف منناامشزئت من راحة أأنفاسه الكرهية اليت اكدت تصيهبا ابلغثيان ،أأبعدت وهجها عنه لتمقه
بنظرات احتقارية ويه ترد بتأأفف:
ضيوفك انت مش أأانهز ر أأسه حراكت متفهمة مث ًتبع قائ ًال جبمود:
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متامراقهبا حىت انهتت من توقيع ا ألوراق وحيامن أأوشكت عىل التحر ك اعتض طريقها متاب ًعا
بنربة ذات مغزى:
بس "سامر" بيه مضايق ،يعين هو سايب مشاغهل واليل وراه علشان يقيض وقتلطيف هنا واحنا كده نبوظهل الـ ( vacationا ألجازة) بتاعته
و أكنه نزع صامم ا ألمان عن سالح انري معد مس بقًا للفتك اب ألعداء ،صاحت فيه
صارخة بنربة حادة لفتت ا ألنظار حنوهام:
ماجتبش سرية احليوان ده ًتين قصاديتلفت حوهل بقلق وحاول الابتسام ليخفي ذ كل احلرج الكبري اذلي ابت فيه ،هد أأها
قائ ًال:
ماءي ..بالش شورشة بسرمقته بنظرات دونية قبل أأن تمكل ابزدراء:
وبعدين أأان بأأتلكم معا ك ليه أأص ًال ،دي غلطيت من ا ألول اين أأوافق عىل حاجة تبعكوانت مسعتك معروفة عند اللك!
حدجته من جديد بنظرة همينة لتمكل بعدها سريها مبتعدة عنه ،حلق هبا متسائ ًال
بقلق:
ٍ
راحية فني؟حذرته بلهجة عدائية:
ابعد عين بدل ما أأندهكل ا ألمن112

مشريا اىل عدم رغبته يف اللجوء اىل العنف للتعامل معها ،ولكن اكن
رفع املنظم يديه ً
ذ كل متوهيًا زائفًا لمينح الفرصة ذل كل الرثي ليقتب مهنا ،شعرت "أس يا" بتكل اليد اليت
تتلمس ظهرها فانتفضت يف وقفهتا ويه تلتفت للجانب لتجده ملتصقًا هبا ،ابتسم لها
قائ ًال:
"أس يا"أأزاحت يده عهنا ويه تنظر هل ابحتقا ٍر ،تراجعت خطوة للخلف حمذرة اايه برشاسة:
ااي ك تلمس ين ًتين!معربا عن اجعابه بوحشيهتا اليت تس تفز رجولته وحتر ك فيه اللزعة
لوى ثغره للجانب ً
اذلرورية املس يطرة ،اكنت بثياهبا ش به املبتةل أأكرث اغر ًاء ،بل وضاعفت من رغبته يف
التودد أأكرث الهيا ورمبا افتاسها ان منحته الفرصة ذل كل ،اس تطرد حديثه قائ ًال بتفاخ ٍر
ومتعمدًا الشارة اىل سلطته القوية وهمينته:
انيت هنا يف ماكين ،مملكيت مبعىن أأدقأأدارت ر أأسها يف أأرجاء الهبو بنظرات غري مبالية ،مث مجدت أأنظارها علهيا لتقول بعدم
اكتاث و أكن ما ميلكه غري ٍ
اكف لستضاهئا:
اش بع بيه!اغتاظ من أأسلوهبا املهت م عىل نفوذه وخشصه ،اندفع هبوجائية حنوها قابضً ا عىل رسغها
بيده ،ومطوقًا خرصها ابليد ا ألخرى ،صاحت فيه بغضب همددة اايه ويه تدفعه من
صدره بقبضهتا املتحررة:
ابعد عين أأحس نكل ،انت مش عارف بتتعامل مع منيهامسا وهو جيربها عىل التحر ك مع خطواهتا بعيدًا عن رواد الفندق:
مغز لها ً
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 أل عارف رويسشدد من مضه لها ممك ًال مبك ٍر:
ودافع حسابك مقد ًما اي حلوة أأها ،العرض الفش نك اايهمال علهيا متعمدًا تقريب أأنفاسها من برشهتا:
مظبوطمل تستسمل اكملرة السابقة لقوته اخلش نة عليه بل جلأأت لشحذ قواها الغاضبة وتوجهيها
لدلفاع عن نفسها ،رهلته برشاسة أأسفل معدته مسببة هل أأملًا شديدًا يف موضع حرج
مما أأجربه عىل حتريرها والاحنناء جبذعه ل ألمام اكمتًا ما يشعر به من أأوجاع ،تراجعت
مبتعدة عنه ويه تصيح ابنفعال:
ده ًتخد حسابه من اليل حضك عليك وفهمك ان "أس يا رشف ادلين" سهةل وللبيع!حدق امجليع فهيام فبات "سامر" يف موقف حرجٍ للغاية ،فلك ا ألعني الن مسلطة
عليه ،خاصة الغرابء ممن ل يعرفهم ،اعتدل يف وقفته رمغ ا ألمل الشديد ،فرمقته بنظرة
أأخرية أأشعرته ابزدراهئا هل ،اس تفادت "أس يا" من املوقف وأأمكلت سريها املتعجل هاربة
منه ،لكن بقيت أأنظاره مسلطة علهيا ،اكن أأفراد ا ألمن متحفزين لالمسا ك هبا لكن
تكل الشارة الضمنية من يده ومن عينيه جعلهتم يتاجعون للخلف ،دس "سامر"
حتداي من نوع حيبذه
يديه يف جييب رسواهل القصري قائ ًال ابس متتاع وقد وجد يف ا ألمر ً
كثريا:
ً
مش مع "سامر معران" اي "أس يا"!...................................................
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ظل مر ً
ابطا لساعات أأمام مدخل البناية اليت تقطن هبا رمغ تأأريد حارسها أأهنا ليست
متواجدة هبا ،أأرص "معتصم" عىل البقاء متجاه ًال توسالت ابن معه ابذلهاب ،فشل
ا ألخري يف اقناعه ابلعدول عن ر أأيه ،ومل يرغب ابلطبع يف تركه مبفرده ،حتر ك ليقف
قبالته قائ ًال ابمتعاض:
هاتس تفيد ايه من الوقفة دي؟نظر يف نقطة ما ابلفراغ مكتفًا ساعديه أأمام صدره ومتخ ًذا الصمت وس يلته ،استند
"نبيل" بظهره عىل جانب الس يارة ممك ًال ابنزعاج:
طب تعاىل نقعد يف اكفيه قريب من هنا اي "معتصم"مل يعلق عليه ،واكتفى ابلتحديق أأمامه متوعدًا اايها ،ابلطبع اكن ابن معه ملز ًما بطمأأنة
نتظرا أأن يتخىل
العائةل عليه ليتجنب حاةل القلق السائدة هنا ك ،راقبه يف مصت ملول م ً
عن عناده ويأأيت معه ،بيامن اكن "معتصم" يف عامل أخر خاص به ،وضع يف ر أأسه عرشات
السيناريوهات اخملتلفة حملاسبهتا عىل ما اقتفت من أأخطاء متخي ًال اس تجداهئا للعفو
والسامح بعد أأن لوثت مسعهتا ومسعة احمليطني هبا ،لكن لك أأوهامه اكنت تنهتيي ابلفشل
اذلريع وابتسامهتا الش يطانية انترصت يف ا ألخري ،حتفزت خالايه من جديد ضدها،
أأراد افراغ حشنته املتأأججة بداخهل فهيا ،لن يعود اىل ملزهل وهو بتكل احلاةل ،بل رمبا
س هيد أأ ان عنفها بقسوة ،تأأهب ابلفعل حيامن ر أأى احدى الس يارات تقتب قبيل الفجر
من املنطقة ،اس تطاع أأن ميزي وهجها اخملتلف من خلف الزجاج ،اس تعد للهجوم علهيا
ريامث تقتب منه يك ل يثري فزعها فهترب قبل أأن ميسك هبا ،لحظ "نبيل" التوتر اذلي
ساد عىل تعابريه مع جميء تكل الس يارة ،توسهل راجيًا:
-بالش هتور من فضكل
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رمقه بنظرة جامدة مليئة ابلغموض والرش مما ضاعف من احساس اخلوف بداخهل،
ومبجرد أأن صفت س يارهتا اكن هو يف طريقه الهيا ،بدت "أس يا" يف حاةل اهنا ك من
القيادة املتواصةل لساعات فمل تنتبه لقدوم "معتصم" ،ترجلت من الس يارة فتفاجأأت
مبن يقبض عىل رسغها ،ظنت أأنه سارقًا تربص هبا فأأوشكت عىل الرصاخ لكن يده
ا ألخرى اكنت ا ألس بق عىل مفها ،حدقت بأأعني متسعة يف رعب لوهجه يف البداية،
لكن رسي ًعا ما حتولت نظرات اخلوف اىل غضب شديد ،ضغط "معتصم" عىل شفتيه
حم ًذرا:
هاتيجي معااي من ساكتحاولت المتلص منه واحلديث لكنه حارصها جيدًا و أألصقها بس يارهتا متاب ًعا بنفس
اخلشونة والرشر يتطاير من عينيه:
وقت احلساب جه!احتقنت نظرات "أس يا" مع هتديده املتطاول علهيا ،ولو مل تكن مهنكة من قبل لتصدت
هل بلك قوهتا ،تطلهبا ا ألمر جمهودًا زائدًا لتتخلص من قبضتيه ،بدت مكن حير ك جب ًال
مذعورا وهو يقول:
صامدًا ،ساعدها قلي ًال تدخل ذ كل الغريب اذلي بدا ً
ايه اليل بتعمهل ده ،الناس هتتفرج علينا وهتحصل مشلكةاس تخدم قوته اجلسامنية يف ابعاد ابن معه عهنا ،واكنت تكل فرصة ذهبية لنيل حريهتا،
رصخت توخبه بهتديد قوي:
هتندم عىل ده!رد بعدائية أأشد رشاسة راف ًعا اصبعه أأمام وهجها همددًا:
ماتلكميش!116

فغرت ثغرها مدهوشة من جر أأته املهددة لها دون أأن تفهم السبب ،اس تجمعت جأأشها
لتد ابنفعال:
الظاهر انك عاوز تهتز أأ من ًتينمث أأطلقت حضكة رقيعة مضيفة بعدها بهت م ويه تنظر هل ساخرة:
واحض مزاجك بيجي عىل ده!اكنت اهانة واحضة لرجولته اليت لن يقبل ابملساس هبا ،انتفض بلك ما أأويت من قوة
ممتلئًا بشحنة مضاعفة من غضب ممزوج ابنفعالت زائدة داف ًعا "نبيل" للجانب ليغدو
أأماهما ،أأطبق عىل عنقها خينقها بقبضته ً
ضاغطا عىل عروقها النابضة وهو يقول من بني
أأس نانه برشاس ٍة:
مزا ي مش هاجيي ال عىل موتك الهناردة !! ..................................................................................................

الفصل احلادي عرش
جتسد نصب عينيه لك املشاهد البذيئة والتجاوزات اليت ختصها وما عرفه عهنا وما
قر أأه يف املواقع اخملتلفة ليح م علهيا بكوهنا شابة عابثة جتري وراء الشهرة من خالل
سلواب للحياة وترحب املال ،زاد ذ كل
الفضاحئ غري ا ألخالقية متخذة ما أأسامه بـ (ال ُعهر) أأ ً
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من حنق "معتصم" حنوها فاس متر يف ضغطه العنيف عىل عروق عنقها غري ٍ
مدر ك متا ًما
لتوابع ما يفعهل ،اكن مغي ًبا ابلفعل ،يترصف هبوجائية ،قاومته "أس يا" مبا تبقى لها من
طاقة لكن مل ميكهنا ذ كل من ابعاد أأصابعه عهنا ،اكنت تقاتل تكل املرة من أأجل حياهتا
رمغ اختبارها ذل كل معه من قبل ،خرجت ا ألمور حقًا عن الس يطرة يف ثو ٍان معدودة،
وابت "نبيل" يف موقف حرج للغاية جيب أأن يترصف فيه بدون تأأخري لنقاذ ما ميكن
انقاذه خاصة بعد ترصف "معتصم" ا ألرعن وجهومه العدايئ عىل "أس يا" ،اندفع هو
ا ألخر يف اجتاهه حماو ًل انتاع قبضته عهنا قبل أأن تلفظ أأنفاسها ا ألخرية بني يديه،
توسهل ٍ
خبوف وقد قر أأ رغبة حقيقية يف قتلها:
سيهبا اي "معتصم" ،احنا يف الشارع!اس متر ا ألخري يف الضغط عىل حنجرهتا بقوة أأكرب غري مكتث لتكل احلرشجة البائنة
يف صوهتا ويه تقاتل برشاسة للتقاط أأنفاسها ،رد عليه بعدائية جاحمة:
همتوت يف ايدي!قواي أأجربه عىل حتريرها ،مث التف
اضطر "نبيل" أأن يلكزه بعنف يف جانبه مسببًا هل أأملًا ً
خلفه ليطوقه من ذراعيه مقيدًا اايه قبل أأن يفيق من تكل الرضبة املفاجئة ،مفنحها
بذ كل الفرصة للنجاة من موت حمتوم ،اهتاج "معتصم" صارخًا:
سبين اي "نبيل" أأموهتا!خارت قوى "أس يا" من أأثر الاختناق وافتشت ا ألرضية أأمام س يارهتا ،ورمغ الوهن
البادي علهيا ال أأهنا ردت عليه بصوهتا املبحوح ويه ترمقه بنظرات تنتوي الانتقام
منه:
 أأان هوريك ،هدفعك متن ده!هادرا:
حاول الاقتاب مهنا رمغ ثقل جسد ابن معه واذلي يعوقه عن التقدم حنوها ً
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مش قبل ما نتحاسبحاولت "أس يا" الابتسام قاصدة الاس تخفاف بهتديده وبأأن ما يتفوه به ل يعنهيا
مشريا حنوها وممك ًال ابنفعال:
مطلقًا ،استشاط غض ًبا من اس تفزازها هل ،رفع س بابته ً
انيت لعنة عىل أأي حد يعرفك!ردت عليه جبر أأة متحدية رشاس ته:
انت لسه ماشوفتش مين حاجة!عاودت الهنوض عىل قدمهيا مقاومة حاةل العياء ومس تعيدة لنشاطها تدرجي ًيا ،وقفت
قبالته تتحداه انفضة تكل ا ألتربة عن يدهيا ،تأأكد "نبيل" من احامتلية الصدام بيهنام
فهتف يرجوها:
اميش لو مسحيتنظرت اليه حنق لكن صوت "معتصم" الغاضب أأجربها عىل النظر حنوه وهو يقول:
مش هامتيش من هناتوسلها "نبيل" ابحلاح بعد أأن تعذر عليه احاكم الس يطرة عىل ابن معه:
من فضكل اي هامنقوست ثغرها ببسمة مغرية لتقول ابجعاب ويه تغمز هل:
اويك ،علشان خاطر ك بساغتاظ ا ألخري من ترصفاهتا املُثرية ل ألعصاب ،قبض عىل رسغها صارخًا ابحتجاج:
-بأأقو كل مش هامتيش
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وضعت "أس يا" يدها عىل أأصابعه تنتعها نزعًا ويه ختدشه بأأظافرها لتحرر رسغها
منه ،متكنت بنجاح من الفالت منه ،مث لوحت هل بيدها ويه تبتعد عنه مس تفزة اايه
أأكرث ،أأطلق س بة انبية لعنًا اايها ،فمل تكتث به ،رد عليه "نبيل" بعصبية مربرة:
كفاية فضاحي بقى يف الشارع ،بينا من هناأأجربه عىل السري معه حنو الس يارة وهو يتوسهل أأن يكف عن مالحقهتا والتسبب يف
املزيد من املشالكت ،لكن اكن اخلطر احلقيقي هو ذ كل القادم بس يارته من بعيد،
قطعت "أس يا" الطريق متجهة خبطى واثقة حنو مدخل بنايهتا ،لو نظرت لها قبل دقائق
ما كنت تتخيل أأن تكل اليت اكنت عىل شفا حفرة من املوت تسري خبيالء و أكهنا رحت
للتو جائزة مادية ربرية ،انتهبت لصوت املاكحب اذلي اكن قري ًبا مهنا فأأدارت ر أأسها للجانب
لتجد س يارة دفع رابعي تصطف جبوارها ،زوت ما بني حاجبهيا ُملقية نظرة رسيعة عىل
من هبا ،ازداد انعقاد حاجبهيا مع تأأملها لتكل املالمح املأألوفة ،اعتهتا دهشة جعيبة ويه
ترى وجه "سامر"  -حليته النابتة وشعره اذلي عقده اكلكعكة  -متج ًال مهنا بثقة
مفرطة ،شعرت جبفاف جيتاح حلقها ويه تراه مقب ًال علهيا بقميصه ا ألصفر ورسواهل
لواي ثغره اببتسامة
الصيفي ا ألخرض ،بدت تعبرياته حادة عندما اس تطرد قائ ًال بتفاخ ٍر ً
مغتة:
كنيت فاررة مش هاعرف ماكنكلوهةل أأحست برعشة خفيفة تصيهبا ،ل تعرف ان اكن مصدرها خوفًا طبيع ًيا منه أأم
جمرد نسمة ابردة لمست برشهتا ،خرج صوهتا مصدو ًما ويه تنظر هل ابندهاش:
انت!دان مهنا أأكرث ومتاب ًعا جبدية وهتديد يف نفس الن:
لسه الالكم بينا خملصش!120

قر أأت يف عينيه رغبة جاحمة لن يروضها أأو مينعها يف الظفر هبا ،تراجعت حذر للخلف
ويه تفكر يف اخليارات املتاحة أأماهما ،سأألته بتوتر طفيف:
ول أأان مش عاوزة؟اتسعت ابتسامته العابثة قائ ًال بنربة ذات مغزى:
هتخليين امعل حاجات ًتنية جايز ماحتبهياشاستشعرت اخلطر من طريقة حديثه املريبة ،واصلت تراجعها للخلف ودقات قلهبا
تتالحق بداخل صدرها ،تضاعفت رهبهتا مع اختفاء حارس البناية اذلي من املفتض
جالسا هنا ،حاولت أأن تبدو هادئة التعبريات وًثبتة يف ردة فعلها معه،
أأن يكون ً
وقعت أأنظارها عىل أأصيص الزرع الصغري املوضوع جبوار املدخل ،احننت لتلتقطه
خبفة مث رفعته أأمام وهجه هتدده:
اميش أأحس نكلمشريا لها بكفه:
نظر لها ابس تخفاف وهو يرد ً
اريم البتاع ده من ايد ك!اس تعدت "أس يا" ملواهجته وادلفاع عن نفسها ان تقدم خطوة أأخرى حنوها ،خاصة
بعد أأن ابتت مبفردها وبداخل بنايهتا.
..........................................
يف نفس التوقيت ،اكن "معتصم" قد اس تقل الس يارة اىل جوار ابن معه اذلي توىل
القيادة عنه ،وجد صعوبة يف الس يطرة عىل انفعالته فأأخذ يرضب الباب لأكرث من مرة
روس يةل للتنفيس عن غضبه ،بغض النظر عن بعض اللكامت الالذعة اليت نطق هبا يف
رضرا للس يارة وليس لتكل
حالته تكل ،مل يقاطع "نبيل" ما يفعهل ،فا ألسمل أأن حيدث ً
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الشابة املس تفزة ،ركز "معتصم" عينيه حنو املدخل ليجد ما أأصابه بشلل مؤقت يف
تفكريه ،لو مل يكن قد ر أأى بنفسه وضعية "أس يا" املتحفزة لتيقن أأهنا تواعد ذ كل
الشخص الضخم وعىل عالقة به ،لكن هيئهتا وتعابريها املشدودة أأكدت هل أأهنا يف
فورا من أأجلها رمغ الكره اذلي يكنه
مأأزق ما ،حثه ءيء ما بداخهل عىل التحر ك ً
ضاراب التابلوه بعصبية حراكت متتالية بكفه:
هادرا بصورة جفائية ً
حنوها ،صاح ً
وقف العربية برسعة!انتفض "نبيل" يف جلس ته خلف املوقد ،والتفت حنوه متسائ ًال بصدمة:
ليه؟نج:
رصخ هبا بتش ٍ
انت لسه هتسأألين وقف العربية وال هنط مهنااعتقد أأنه حياول افتعال املشالكت من جديد مع "أس يا" فرفض ايقاف الس يارة قائ ًال:
 أل ،انت مش ....مل يمكل مجلته للهناية فقد ابدر "معتصم" بفتح ابب الس يارة مث أألقى جبسده خارهجا
غري مكتث ابلصاابت اخلطرية اليت ميكن أأن حتدث هل جراء ذ كل ،ضغط "نبيل"
عىل املاكحب جفأأة وهو جياهد ليس توعب هتوره ا ألمعى صارخًا فيه بذهول مذعور:
انت جمنون!تأأوه "معتصم" من ا ألمل الشديد الناجت عن ارتطامه العنيف اب ألرضية السفلتية ،لكن
ل وقت ل ألمل ،استند بكفيه حماو ًل الهنوض ،وما ان وقف عىل قدميه حىت عرج
خبطواته يف اجتاه مدخل البناية حيث تتواجد "أس يا" مع ذ كل الغريب ،تلقى "سامر"
رضبة قوية يف ظهره أأجربته عىل الاس تدارة للخلف لريى من ذ كل ا ألمحق اذلي جتر أأ
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عىل فعل هذا ،بيامن شهقت "أس يا" مصدومة لرؤيته متواجدًا ملساعدهتا ،مل ترغب يف
احلصول عىل ذ كل منه ،أأن يكون هل الفضل يف ءيء علهيا حىت لو اكنت ابلفعل حتتاج
اليه ،مل يفق "سامر" من الصدمة ا ألوىل حىت تلقى لمكة أأشد قوة يف وهجه جعلت
جسده الضخم يتحن ،اقتب "معتصم" مهنا يسأألها بعصبية:
مني ده؟ردت ابرتبا ك:
وانت ما كل ،اميش من هنافر ك "سامر" ذقنه رامقًا "معتصم" بنظرات انرية ،مل مينحه الفرصة للحصول عىل
جواب مريض مهنا ،بل أأمسك به من تالبيبه يرضبه بعنف أأسفل معدته ،أأخرج
ا ألخري أأنينًا مكتو ًما كتعبري عن الوجع الشديد ،ومع ذ كل مصد أأمام رضابته املتالحقة
وصد معظمها ،اعتدل يف وقفته مث احنىن مندف ًعا حنوه بقوة ليطرحه أأرضً ا ،وقع "سامر"
عىل ظهره صارخًا بأأمل ،فضاعف ذ كل من غضبته حنو ،ململ نفسه معاودًا تسديد
الرضابت لغرميه الغريب ،ويف أأقل من ثو ٍان احتدم التشاجر بيهنام وحتول اىل قتال
رشس اب ألايدي وا ألرجل ،رصخت "أس يا":
اي جامعة حد يلحقنا ،هميوتوا بعضتدخل "نبيل" للفض بيهنام لكنه فشل وتلقى هو ا ألخر عدد ل بأأس به من الرضابت،
ما أأجنا امجليع من هناية غري مبرشة هو مرور دورية رشطية يف الطريق ر أأت ما يدور
فاس توقفهتم ،مث قام الضابط املس ئول ابصطحاب امجليع اىل اخملفر لتحرير حمرض ابلواقعة.
...................................................
أأخرجت تهنيدة ثقيةل من صدرها ويه تتطلع من الرشفة للخرضة املظلمة أأماهما،
حدقت "اندية" يف صورة الرضيعة اليت ظلت حوزهتا رمغ مرور الس نون برشود
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حزين ،شعرت بلمسة حنونة عىل ظهرها فالتفتت بر أأسها نصف التفاتة حنو زوهجا،
ابتسمت هل ابتسامة ابهتة ويه تقول:
اي ترى يه فكراين ونفسها تشوفين؟رد ابمتعاض مل يس تطع اخفائه:
"اندية" ،لزم تفهمي حاجةملعت عيناها بعرباهتا احلبيسة ،ورمغ صعوبة ما س يقوهل لها ال أأنه اكن ملز ًما أأن يكون
صادقًا معها يك ل تنصدم لحقًاً ،تبع قائ ًال جبدية:
"أس يا" مش البنت اليل يف خيا كل ،ماتفتكريش اهنا عاشت حياة وردية واهنا البنتاحملتمة املتبية اليل اللك بيشهد بأأخالقها ،دي تربية "رشف ادلين" ،يعين تأأثريه
هايكون واحض علهيا
للحظات عادت ابذلاررة للوراء حيث اجملون وطاوةل القامر والتجاوزات الال أأخالقية
من زوهجا السابق ،ارجتف بدهنا من جمرد ختيل ما ميكن أأن يعلمه لطفةل رضيعة ل
حول لها ول قوة ،ما يُمكن أأن تكتس به من صفات سيئة ستشب علهيا و أكهنا مفاهمي
احلياة القومية ،وما أأكد حديثه هو عرضه لبعض ا ألخبار والصور اليت ختصها ،اكنت
صدمة حق لها ،واهنمرت عرباهتا املعربة عن خذلهنا لها ،انتحبت قائةل بنربة منكرسة:
دي غلطيت اين ختليت عهنا ومادورتش علهيا رويس ،اكن لزم أ.......قاطعها وهو ميد يده لميسك هبا من كفهيا املرتعشني:
اهدي اي "اندية" ،ده مش ذنبك ،اذلنب هله عىل أأبوها ،ولك دوران دلوقيت انناحناول نصلح مهنا ان اكنت يه عاوزة ده
سأألته حرية واحضة يف نظراهتا حنوه:
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ازاي؟أأجاهبا مبتس ًما بثقة:
"معتصم" موجود واحنا معاه نساعدهشعرت ابلرتياح لوجوده يف حياهتا هموانً علهيا الكثري من العقبات ،احتضهنا "وحيد"
من كتفهيا مضيفًا جبدية:
وعىل فكرة هو وصلهاهوى قلهبا يف قدمهيا ويه ترد مصدومة:
ايه؟ يعين "معتصم" عرف ماكهنا وخميب عليا؟أأجاهبا حذ ٍر:
 أأان اليل طلبت منه ده علشان ماتتصدميش فهياردت متسائةل بقلق ربري وقد متلكها اخلوف:
طب ليه؟نكس ر أأسه قائ ًال حرج:
 ألهنا مش عاوزة  ..تشوفكو أكنه طعهنا يف صدرها خبنجر صدئ ،مل يتحمل عقلها الصدمة ول جسدها ا ألمر
مذعورا:
ففقدت وعهيا ،فزع "وحيد" لتسببه دون قصد يف تدهور حصهتا ،صاح ً
"نـــادية"!................................................
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مرت نصف ساعة فقط عىل تواجد أأطراف املشاجرة ابخملفر وحتول املاكن اىل ساحة
من احملامني العتاة ،ابلطبع ألن أأحد أأطرافها واحدًا من أأبناء رجال ا ألعامل املشهورين،
واكنت النصيحة الهامة من هؤلء احملنكني يف القانون يه اهناء ا ألمر ابلتصاحل قبل أأن
ممررا أأنظاره عىل
يمت حتويهل للنيابة ،اعتدل الضابط يف جلس ته غري املرحية عىل مقعده ً
أأوجه الش باب والفتاة مث أأردف قائ ًال بنربة رمسية:
و أأان ر أأيي زي ا ألساتذة تعملوا حمرض تتصاحلوا فيهمث وجه حديثه لـ "أس يا" متاب ًعا بنربة حتمل الهتام:
وانيت اي هامن مافيش داعي لدلوشة دي ،عاوزة تشويف أأمور ك يبقى بدون قلقوفضاحي
احتقن وهجها حمرة شديدة مستنكرة ذ كل الهتام الباطل يف حقها و أكهنا من افتعلت
ا ألمر ،احتدت نظراهتا صاحئة ابعتاض:
مش فامهة الكمك؟اكن "معتصم" واقفًا اىل جوارها يغيل عىل براكن ملهتب حممه احلامية جملرد التلميح
بأأهنا اكلعاهرات ،ملاذا ل يكون الضابط حمقًا يف ظنه اليسء ولك ما تفعهل يؤكد ذ كل؟
التفتت "أس يا" بر أأسها حنو "سامر" لتمكل بغضب ويه تشري اليه:
قصد ك ان أأان جرجرت واحد زي ده حلد بييت يهتجم عليا الفجر؟اغتاظ ا ألخري من هتمكها املهني لشخصه و أكنه ًتبع بال خشصية حتركه فقط شهوته،
حتفز للرد علهيا لكن اشارة واحدة من حماميه اخملرضم أأجربته عىل الصمت ليكمت غضبه
يف نفسه مؤقتًا ،رفع الضابط حاجبه ل ألعىل قائ ًال بعبوس:
مش جايز معليت كده؟126

انفرجت شفتاها هاتفة ابحتجاج رافض:
 أأفندم؟أأومأأ بعينيه حنوها موحضًا:
من اليل أأان شايفة ،لبسك وطريقتك بتقول كده!اندفعت حنو مكتبه ترضب عىل سطحه بعصبية بيدهيا صارخة فيه:
 أأان مسمحلكشرمقها الضابط بنظرة حمذرة لكهنا مل تعبأأ به ،بل واصلت صياهحا هتددة:
و أأان هاقدم فيك شكوى ،انت مش عارف أأان مني ول أأقدر امعل ايه فيكرد ابنزعاج رافض لس تغالل معارفها يف الفالت من العقوابت:
هو لك واحد يعمل مصيبة يقول الالكم ده!قبض "معتصم" عىل ذراع "أس يا" مث جذهبا حنوه للخلف وبعيدً ا عن الضابط ،كز
هامسا لها حنق ليحذرها من الامتدي معه:
عىل أأس نانه ً
ول هلمة زايدةضاقت أأعيهنا الغاضبة ويه تنظر هل بتوعد ،اس متر يف ضغطه الرشس عىل عضدها
ليشتت انتباهها قلي ًال ،تنحنح احملايم قائ ًال هبدوء رزين:
احنا غري مس ئولني اي فندم عن أأي الكم تقوهل ا ألس تاذةاس تدار الضابط حنوه ً
متحدًث من زاوية مفه:
مش حمتاج تقولتساءل احملايم من جديد:
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يف حاجة ًتنية مطلوبة مننا قبل ما موهلي مييش؟مشريا هل:
رفع كفه ً
 أل ،اتفضلوامههامت غري مفهومة صدرت من "سامر" لطامق احملاميني اذلي أأتوا معه وهو ينسلون
واحدًا خلف ا ألخر ،لكن تكل النظرة الغاضبة منه حنو "أس يا" عنت لها الكثري ووترهتا
نسبيًا ،ر أأه "معتصم" وهو يطالعها بنظرات ل يفهمها ال الرجال ،اضطر مر ًمغا أأن
يس يطر عىل ما يعتيه من انفعالت غري مفهومة ،اكنت "أس يا" عىل وشك التحر ك
لكهنا مل ختطو قيد أأمنةل بسبب امسا ك "معتصم" هبا من ذراعها ،رمقته بنظرة حادة
ويه هتمس هل:
سيب دراعيرد جبمود مريب يكمت خلفه الكثري من الانفجارات العصبية الوش يكة:
مش دلوقيت!حدجته بنظرة همددة قبل أأن تمكل بصوت خفيض:
 أأحس نكل ....هامسا بتحذير:
قاطعها ً
الكمنا برا ،مش هنا!اكن ينتظر فقط انرصاف "سامر" ليتحر ك بعدها ويه معه ،مل يرغب أأن حيتك به مرة
أأخرى ،وما ان خرج من مكتب الضابط حىت نفضت ذراعها من قبضته ،التفتت
انحيته توخبه:
بتساعدين ليه؟ أأان طلبت ده منك؟!128

زشرا للحظات قبل أأن جييهبا بغموض:
نظر لها ً
ومني قا كل كده؟تأأكد "معتصم" من انرصاف "سامر" من اخملفر فتابع سريه اىل اخلارج ،داعبت "أس يا"
طرف ذقهنا قائةل ابس تخفاف ويه تتبعه يف خطواهتا:
جايز دي فرصة علشان أأخليك تعىل يف نظريتديرا حنوها ،قست نظراته ممتمتًا بغيظٍ:
توقف عن السري مس ً
كفاية اس تفزاز لياارتسم عىل ثغرها ابتسامة مراوغة ،أأراد حتطمي غرورها ،ررس تكل القوة اخلفية اليت
متنحها السعادة لذلل ا ألخرين وافساد سعادهتم ،مهست قائةل بثقة لتخرجه من حتديقه
فهيا:
انت لسه معرفتش أأان أأقدر أأمعل ايهمتحداي خبشونة طفيفة:
رد ً
مش هاتقدري طول ما أأان عايشحضكت قائةل ابس هتانة:
انت كده مش هاتبطل تفكري فياورمغ عبثية ما قالته ال أأنه رفض تلميحها بلك صوره فهتف معتضً ا:
انيت أأخر حد أأفكر أأبصهل ول حىت أأفكر فيه ،لول ماما "اندية" كنت ....قاطعته مبرارة ل يعرفها:
ماما ،خسيفة أأوي اللكمة دي ملا تتقال لواحدة متعرفش يعين ايه أأمومة!129

التوى ثغره مش ً
الك ابتسامة مهتمكة قبل أأن ينطق ببطء متعمدًا الضغط عىل لك هلمة
يتلفظ هبا:
وخسارة ملا تبقى بنهتا واحدة زيك ....توقف عن احلديث مع ًدا لثانية ليمكل بعدها بربود وابهانة أأشد رشاسة مراقبًا تبدل
لون برشهتا للحمرة الغاضبة:
رخيصة بتوح ليل يدفع فهيا أأكت حىت لو كنت أأان واحد من الناس دولابغتته بصفعة قوية مل يتوقعها أأبدًا مهنا خاصة أأهنا دو ًما تتعامل معه بربود همكل
ل ألعصاب اجلامدة ،زادت من حنقه حيامن ردت بكرامة قليةل:
مش "أس يا رشف ادلين" اي تربية "اندية" !!! ...............................................................................
الفصل الثاين عرش
مزجيٌ من النظرات الغاضبة واملتوعدة انعكست يف أأعينه عقب صفعهتا اليت أأتت من
حيث مل يتوقع ،توقعت "أس يا" أأن يثور يف وهجها ويرد لها الصفعة ،لكن عىل عكس
ما توقعت منه اكتفى "معتصم" فقط ابلتحديق فهيا بصمت مريب أألبكها ووترها يف
نفسا معيقًا لفظته دفعة واحدة لتواصل حديهثا قائةل بكرباي ٍء:
نفس الوقت ،حسبت ً
مش لدلرجادي هاقبل بيكاحتدت نظراته حنوها قائ ًال هبدوء خميف و أكهنا مل تضع بصمهتا عىل صدغه:
تربية "اندية" فلحت معاايمث مصت للحظة ليمكل بعدها بنربة ش به همددة:
وهتبييك من أأول وجديد130

مل تتحمل طريقته اليت تعرب عن ثقته الزائدة ول حىت مجوده اذلي يعصف هبدوهئا،
أأرادت أأن تشعره بأأهنا يف مركز قوة ،فرفعت يدها جمددًا لتصفعه لكنه أأمسك هبا من
رسغها مان ًعا اايها من تكرار ا ألمر ،تأأوهت بصوت خافت مستشعرة ضغطة أأصابعه
عىل معصمها و أكنه يعترصه ،جذهبا منه حنوه ليقتب وهجها من وهجه ،شعرت بأأنفاسه
حمذرا:
الغاضبة تلفح برشهتا حيامن اس تطرد ً
حسابك اكن مرة واحدةقطبت جبيهنا ويه حتدق يف عينيه امللهتبتني ،وابلرمغ من مغوض مجلته يف البداية ال
أأهنا فهمت مقصدها بعد تفكري رسيع فهيا ،تذررت الصفعة اليت تلقهتا منه حيامن طردها
سواي ،رفع "معتصم" حاجبه ل ألعىل ليتأأكد من
من ملزل وادلهتا يف أأول لقاء مجعهام ً
ايصال رسالته لها مث ًتبع همددًا خبشون ٍة:
أأكت من كده هاررس ايد كخرج عهنا شهقة خافتة التقطهتا أأذنه ،اكن ابلفعل جادًا يف هتديده ،حىت نظراته اكن
موحية بأأنه س يقدم عىل ذ كل ابلفعل ،كام تعمد ايالهما ليؤكد لها ذ كل ان شكت للحظة
أأهنا تس تخف به ،وقبل أأن حتر ك شفتهيا لتنطق اكن "نبيل" منض ًما الهيام هيتف برجا ٍء:
من فضل م ،كفاية مشألك وخناقاتوجه حديثه اىل "أس يا" حتديدًا متوس ًال اايها ابمتعاض:
لو مسحيت اي هامنزمت ثغرها قائةل بعبوس ويه تومئ بعينهيا حنو رسغها:
ملا صاحبك يسيب ايدي!اس تدار "نبيل" حنو ابن معه يرجوه قدر اس تطاعته بتيث ولباقة:
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"معتصم" ،أأرجو ك!حرر ا ألخري يدها داف ًعا اايها بعصبية دون أأن يبعد نظراته احلانقة عن وهجها املتش نج،
رن هاتف "نبيل" جفأأة ،فدس يده يف جيب بنطاهل ليخرجه ،وزع أأنظاره بني الوهجني
املتحفزين وهو جييب عىل اتصال معه املريب يف ذ كل الوقت املتأأخر:
 أأيوه اي معيحتررت عيناه حنو "معتصم" قائ ًال بغموض:
هو موجود معااي ،يف حاجة حصلت؟استشعر "معتصم" وجود خطب ما من طريقة حديث "نبيل" ،رصف تركزيه عن
"أس يا" لينتبه هل ًيا اليه ،وخاصة حيامن واصل بقلق:
متام ،احنا جايني عىل طولأأهنيى معه املاكملة فسأأهل "معتصم" بتلهف قلق وهو يضع يده عىل كتفه:
يف ايه؟ابتلع "نبيل" ريقه ليجيبه بتوتر:
طنط "اندية" تعبت جامد واتنقلت املستشفىاتسعت مقلتاه فزعًا وهو يسأأهل مصدو ًما:
بتقول ايه؟!!انقبض قلب "أس يا" جملرد سامعها ذل كل اخلرب الصادم ،تبدلت حواسها لوهةل و أكهنا
أأصيبت بشلل مؤقت يف تفكريها ،هتفت بال وعي معتقدة أأن املوت قد ابت وش ًياك
مهنا:
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مش لزم متوت قبل ما تتحاسب!اس تدار "معتصم" حنوها والغضب يعتيه من مجلهتا اليت قضت عىل أأخر ذرة هدوء
فيه ،أأمسك هبا من ذراعهيا هيزها بعنف وهو يرصخ هبا:
انيت ايه ،مش بين أدمة؟مل تشعر برصاخه ول حىت بتعامهل العنيف معها ،اكنت نوعًا ما مغيبة عنه تفكر يف
احامتلية رحيل وادلهتا عن العامل الفاين قبل أأن حتقق انتقاهما مهنا ،خيش "نبيل" من
تدهور الوضع اذلي ل هيد أأ أأبدًا بيهنام فهتف فيه راجيًا:
سيهبا اي "معتصم"اس تخدم "نبيل" قوته اجلسامنية يف ختليصها منه وابعاد "معتصم" عهنا ،ومع ذ كل مل
يتوقف ا ألخري عن اطالق اللعنات والس باب يف حقها رمغ جره حنو الس يارة ،طالعته
"أس يا" بنظرات شاردة تفكر فقط يف تكل املصيبة اليت مسعت عهنا ،مل تفق من حاةل
الال وعي ال بعد برهة وبعد انرصاف امجليع عهنا ،تلفتت حولها بتوتر فوجدت نفسها
مبفردها يف الطريق ،حشوب وامج حل عىل تعابريها ،ل تعرف ملاذا تشعر بتكل الغصة
يف حلقها ،وبذ كل ا ألمل يف صدرها ،قاومت رغبة تداعب حدقتهيا ابلباكء بال سبب،
تنفست بعمق لتس يطر عىل احلاةل الغريبة اليت بد أأت تعتهيا ،أأشارت بيدها املرجتفة
اىل احدى س يارات ا ألجرة لتس تقلها ،ولكن ليس اىل ملزلها بل اىل أأحد الفنادق
القريبة ،فالتواجد حال ًيا فيه رمبا سزييد من سوء حالهتا النفس ية.
.................................................
مر الوقت بطيئًا اكدلهر عليه وهو يقف وسط أأفراد عائلته ابلرواق متقبًا خروج
الطبيب ليطمئنه عىل حالها ،تعاسة جلية س يطرت عىل مالمح وجه "معتصم" وهو
يقف مستندًا بظهره عىل احلائط ،أأدار ر أأسه يف اجتاه وادله اذلي اكن حزينًا للغاية ،مل
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يره مبثل تكل احلاةل منذ وفاة وادلته ،أأحقًا مازال يكن لها حبًا صادقًا وانب ًعا من أأعامق
قلبه رمغ مرور الس نوات عىل زواهجام ليخىش من فقداهنا جفأأة؟ اقتب منه مث جلس
اىل جواره ماحسًا عىل ظهره برفق ،خرج صوته متحرش ًجا نوعًا ما وهو يسأأهل خبفوت:
لدلرجادي بتحهبا؟أأجابه "وحيد" ابنكسار:
 أأان السبب يف اليل حصلهاحدق فيه ابس تغراب ،فأأمكل استساهل احلزين معات ًبا نفسه:
كنت غلطان ملا فكرت يف ده ،ازاي أأان بأأحذر ك حتيك عن بنهتا و أأان اليل معلت دهبنفيس
ضغط "معتصم" عىل كتف وادله برفق قائ ًال:
اهدى اي اباب ،ماتعملش يف نفسك كده ،اكن هاجيي علهيا وقت وتعرف احلقيقة!رفع ر أأسه يف وهجه مضيفًا بند ٍم:
بس مش مين وابلشلك ده! أأهوو اليل حصلراقبهتام " أأية" يف مصت ،لكن أأثر فهيا عتاب معها لنفسه وحتميل اكمل اللوم عليه،
مسحت بيدها تكل العربات اليت جتمعت عند طرفهيا ،رغبت يف الهتوين عليه فاقتبت
منه مث جثت عىل رربتهيا أأمامه ،وضعت يدها عىل كفه لمتسح عليه برفق ،دمعته يف
مصاهبا قائةل برق ٍة:
 أأنلك "وحيد" ،بلزي اهدى علشان ضغطك ،صدقين أأنطي "اندية" هتخف وتبقىمتام
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حاولت أأن تضيف املرح يف حديهثا فتابعت مازحة:
أأريد بتدلع عليك علشان تشوف غالوهتا عند ك ،مش كده اي معتصم؟قالهتا ويه تسلط أأنظارها عىل ا ألخري فابتسم مؤكدًا:
طب ًعا اي " أأية"انتفض "معتصم" يف جلس ته حيامن وجد ابب الغرفة ي ُفتح ،هنض من مقعده متجهًا حنو
"مصطفى" اذلي اكن يتابع حالهتا الصحية مع الطبيب اخملتص بوضعها ،سأأهل ب ٍ
تلهف
وقد برقت أأعينه:
 أأخبارها ايه؟أأجابه مبتس ًما لميتص اكفة توتراته الواحضة:
متقلقش ،يه فاقت وبقت أأحسن امحلدهللتنفس "معتصم" الصعداء لكوهنا خبري ،اس تدار حنو وادله يبرشه وعىل ثغره ابتسامة
عريضة:
ماما خبري اي اباببىك أأابه تأأ ًثرا بذ كل وامتجت عرباته مع حضكته املتفائةل ،جتمع حوهل أأفراد العائةل هينئوه
بتكل ا ألخبار السارة ،تساءل "معتصم" ٍ
حامس بعد أأن دبت احليوية يف جسده اخلامل
من جديد:
ينفع نشوفها؟رد "مصطفى" جبدية:
 أأيوه ،بس بالش تتعبوها يف الالكم وكده135

قاطعه مؤكدًا وهو حيتضنه:
حارض ،هانفذ لك أأوامر كتعجب "مصطفى" من ردة فعهل املبالغ فهيا ورمغ هذا ابتسم هل ،توجهت نظراته مع
رؤيته لوجه " أأية" املالئيك ،أأحس بدقات قلبه تتسابق بداخهل جملرد وجودها يف
حميطه ،تضاعف توتره مع اقتاهبا منه ،ورمش بعينيه وهو جياهد بصعوبة لخفاء
ارتباكه احلرج اذلي يصيبه هلام ر أأها ،مفاذا عن حديهثا معه؟ شعر بسخونة تصيبه
اكمحلى ويه تشكره:
داميًا تعبينك اي د" .مصطفى" معاانابتلع ريقه قائ ًال بتدد ممزوج ابخلجل املرتبك:
ده  ..واجيب!رمبا يه حلظات عابرة ابلنس بة لها لكهنا عنت السعادة احلقيقية هل ،اختلس "مصطفى"
النظرات حنوها ويه تلج مع ابيق العائةل اىل غرفة "اندية" ،حدث نفسه بنربة ممتنية:
اي ريت أأقدر يف يوم أأعرب كل عن مشاعري!.....................................................
مغرت ر أأسها يف مياه املغطس ادلافئة لثو ٍان قبل أأن ترفعها وتس ندها عىل حافته،
أأزاحت "أس يا" بيدها بقااي رغوة الصابون عن عينهيا ممكةل متددها املستيخ فيه،
أملت أأن تتوىل املياه تليني تيبس عضالهتا ،لكن ماذا عن قلهبا املوجوع؟ لن جتد ما
ي ُسكن ألمه ،أأمغضت جفنهيا متذررة احلديث ا ألخري عن مرض وادلهتا ،وريف ر أأت
فورا لرؤيهتا ،بد أأت دماهئا تفور من
يف أأعني معتصم ومن معه تلهفهام عىل اذلهاب ً
جديد مع تكل اذلررى اليت داعبت ر أأسها ،مل تس تطع مقاومة نس ياهنا فاخنرطت يف
136

ذ كل املشهد املوجع ،اكنت صغرية ووحيدة يف الفراش ،حاجة للرعاية واىل ادلواء،
ارتفعت حرارهتا ولزمت امللزل من أأجل العالج ،انتهبت لصوت وادلها القائل:
"أس يا" حبيبيت ،أأان انزل دلوقيت عندي شوية مصاحل هخلصها وراجعبوهن:
مدت يدها لمتسك بكفه تتوسهل ٍ
خليك مجيب اي ابابربت عىل كفها بيده ا ألخرى ،مث رد بأأ ٍ
سف:
صعب اي حبيبيت ،مضطر أأنزلأأدمعت عيناها تستق قلبه من أأجل البقاء معها:
 أأان تعبانة وعاوزا ك معااياحنىن عىل ر أأسها مقب ًال جبيهنا ادلائف بو ٍد مث مسح حبات عرقها قائ ًال:
اي ريت اكن ينفع ،بس أأمك يه السببطالعته بتكل النظرات احلزينة متوقعة أأن ير أأف حالها ،لكنه مل يرمقها بنظرة تعاطف
واحدة بل حدق أأمامه ممك ًال حديثه امليلء ابحلقد:
لزم أأعوض اخلسارة و أأدفع ديوين وال هاحتبس وانيت تترشدي ،ماهو أأمك اجتوزتواحد غين وعايشة حياهتا ومسأألتش فييك ،و أأان غرقان يف ادليون
اهنمرت عرباهتا اليت امتجت مع عرقها تس تعطفه ابرصار:
-الهناردة بس ،أأان مش قادرة
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اكنت يف حاةل اعياء واحضة وحاجة ماسة ملن جيالسها ،أأرادت أأن تشعر ابلهامتم،
جفاء عاطفيًا من انحيته ،ابتسم لها "رشف ادلين" ابتسامة متلكفة مث
لكهنا وجدت ً
رد هبدوء:
معلش اي "أس يا" ،بس أأوعد ك مش هتأأخرقبل كفها بلطف قبل أأن يس نده جبوار جسدها املريض ،أألقى نظرة جادة عىل أأدويهتا
مث أأضاف قائ ًال:
انقص املضاد احليوي ،هو موجود برا ،هاجيهبو كل يبقى مجبك لو عوزيت ًتخديهأأومأأت بر أأسها ويه ختفي احساس الانكسار اذلي م أل قلهبا من انحيته ،تركها "رشف
ادلين" مبفردها تقيض ليلهتا الطويةل تعاين من ويالت ا ألمل ،اكنت حاجة لتناول
املسكنات لكهنا مل تس تطع الوصول اىل علبة ادلواء ،فقد غفل وادلها عن احضاره لها
مثلام وعدها ،حاولت الهنوض من عىل الفراش ،لكن مل يسعفها جسدها ،زحفت ببطء
عليه حىت بلغت حافته ،أأنزلت ساقهيا وتوقعت أأن حتمالها ،لكهنا خانهتا فوقعت أأرضً ا،
جعزت عن الهنوض من جديد ،ظلت تفتش ا ألرضية الباردة جبسدها ويه تنئ بأأنني
موجوع طوال ساعات الليل ،بكت مبرارة مستشعرة جعزها وقهرها حىت جفت دمعاهتا،
يه مل جتد من ميد لها العون يف أأشد حالهتا ضع ًفا ووهنًا ،بل مل جتد من ذوهيا من
يداوهيا ويسهر جبوارها ،تذوقت معىن اليمت و أأبوهيا عىل قيد احلياة ،عرفت قساوة
الوحدة وررهت هذا الشعور.
أأفاقت "أس يا" من رشودها وقد احتقن وهجها بدماهئا الثائرة ،مل ترغب يف اس تعادة
تكل اذلررى املقيتة ،اهنمرت عرباهتا من جديد ول تعرف ملاذا حدث ذ كل ،لكهنا
انفجرت صارخة:
اي ريتين مت يوهما138

غطست بر أأسها من جديد يف املياه حابسة أأنفاسها لفتة أأطول ،أأرادت يف حلظة طيش
هوجاء أأن تتخلص من حياهتا ،لكن عاد ش يطاهنا يعبث بعقلها وحيهثا عىل الانتقام ممن
تس ببت لها يف ذ كل الشعور ،من حظيت ابلهامتم وتركهتا وحيدة تنازع املوت ،يه
تس تحق أأن تقايس مثلها ،بل متر بتجارب أأشد قسوة ،انتفضت "أس يا" رافعة ر أأسها
عن املياه يف اللحظة احلامسة ،شهقت بسعال حرج لعدة مرات تس تعيد انتظام أأنفاسها
اخملتنقة ،استندت بيدهيا عىل حافة املغطس لتضبط اتزاهنا ،قست نظراهتا ويه تقول
لنفسها:
هاخلييك حتيس بلك حلظة أأمل مريت بهيا ،مش هاتعذب ًتين لوحدي اي "اندية"!..................................................
التفتت مبتسمة حنو زوهجا معها بعد أأن أأس ندت ابقة الورد عىل الطاوةل املس تديرة
املالصقة لفراشها بغرفهتا ابملشفى ،منحهتا " أأية" نظرة حب صادقة قبل أأن حتين ر أأسها
علهيا لتقبلها بو ٍد ،حتررت بعدها للخلف مفسحة اجملال لعمها لالقتاب من زوجته
فريا هممو ًما من صدره ،حتر ك
واجللوس اىل جوارها ،أأمسك بكفها بني راحتيه خمر ًجا ز ً
هامسا هل:
"معتصم" يف اجتاه ابن معه ً
مالوش لزمة تفضلوا هنا ،خد العيةل وروحوا اي "نبيل"اعتض عليه قائ ًال:
ازاي بس ،احنا .....قاطعه ابحلاح:
معلش ،انتو معاان من بدري ،امشوا ولو يف حاجة جدت هأهلمكوجد "نبيل" أأن اجلدال معه لن جيدي ذل كل استسمل أأمام ارصاره وحسب أأفراد العائةل
واحدًا تلو ا ألخر خلفه ًتر ًاك فقط معه وابنه بصحبة زوجة معه ،راقب "معتصم" وادله
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وهو يطالع "اندية" بنظراته الشغوفة ،رشد يفكر يف التحول اذلي انتابه منذ أأول حلظة
لقاء هل بـ "أس يا" ،مل يفهم ملاذا يترصف معها هبذا العنف املقيت ،فهو معروف عنه
بلباقته ،ابحتامه وتقديره ل ألخرين ،بل حسن معاملته جلنس النساء ،لكن مع تكل
القاس ية يتحول هل ًيا اىل خشص أأخر ،مهجي ،متعصب ،ورمبا عنيف ،مل يكن هكذا
يو ًما ،ومل حيب ما تؤول اليه ا ألمور معها ،انتبه لصوت وادله حيامن رفع ر أأسه حنوه
يسأأهل:
"مصطفى" قا كل اهنا هاتبقى رويسة ،حص؟أأجابه "معتصم" هبدوء حماو ًل اخفاء قلقه:
ايوه ،متقلقش اي ابابالتفت حمدقًا حزن يف وجه زوجته السارن ،اعتىل ثغره ابتسامة مفاجأأة سعيدة حيامن
ر أأها حتر ك ر أأسها للجانبني ،هتف ب ٍ
تلهف:
"اندية" ،مسعاين!ردت بنربة يشوهبا الوهن:
حصل ايه اي "وحيد"؟أأجاهبا وهو يقتب جبسده أأكرث حنوها:
انيت تعبيت شوية وجبنايك املستشفى ،بس ادلكتور طمنا وانيت هاتبقي أأحسنارجتفت شفتاها هامسة:
"-أس يا"
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عبست مالمح "معتصم" مع ترديدها لمسها ،اكتفى ابملطالعة الصامتة جم ًربا دمائه
الثائرة عىل جتاهل مع هل صةل هبا مؤقتًا يك ل خيرج عن هدوئه الزائف ،أأشارت "اندية"
بكفها املرتعش متابعة حديهثا:
عاوزة أأشوفهاخيش "معتصم" أأن تسوء حالهتا ان قابلهتا ابلفعل وعرفت نواايها الرشيرة حنوها،
فا ألخرية لن تكف أأبدًا عن اذاقهتا أألوان العذاب ،ذلا اعتض عىل طلهبا قائ ًال جبدية:
ماينفعش اي ماما ،مش هاتس تحميل طريقهتا ول معاملهتا اجلافة لييك ،صدقيين مشيه البنت اليل يف خيا كل
يه تعمل أأهنا لن تكون مثلام متنت ،لكن ملاذا يثنهيا امجليع عن رؤيهتا؟ أألتكل ادلرجة يه
سيئة؟ حىت لو اكنت كذ كل لن تتخىل عهنا مثل املايض ،يه تس تحق أأن تعرف
احلقيقية وتعمل اىل أأي مدى خدعها وادلها ،بدت متعصبة رمغ العياء الظاهر علهيا
ويه ترد:
خلوين أأقابلها ا ألول ،جايز أأفهم مهنا يه بتعمل كده ليهاحتج "وحيد" قائ ًال بضيق:
قولتكل اي "اندية" اهنا تربية "رشف ادلين" ،يعين أأحط بين أدم ممكن الواحد يعرفهيف حياته!
بررت رغبهتا يف الالتقاء هبا قائةل:
يه متعرفش ده ،ابلنس بالها ابابها اليل رابها ،خلوين أأتلكم مرة معاها وساعهتا هتفهمهو معل فيا ايه و....
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توقفت عن احلديث بسبب نوبة السعال اليت انتابهتا جفأأة ،اكنت تشعر بأأن روهحا تنتع
مهنا ،قبل "معتصم" ر أأسها يتوسلها:
ماءي اي ماما ،هنعمل لك اليل انيت عاوزاه ،بس ارًتيح دلوقيتهزت ر أأسها رافضة حىت تصديقه ،ركزت برصها عليه قائةل:
اوعدين اي "معتصم"؟حاول أأن يبتسم ليشعرها بتنفيذه لوعدها دون أأن ينطق لكن مل تطاوعه شفتاه ،عاودت
تكرار طلهبا فمل جيد بدًا من الرفض ،اكن أأكرث وجو ًما وهو يقول:
حارض...........................................................
مارس بعنف ملحوظ متارين تقوية العضالت يف الصاةل الرايضية اليت يرًتدها مصي ًبا
من حوهل ابلفضول والاندهاش ،فمل يكن "سامر" عىل تكل احلاةل العصبية من قبل،
اقتب منه املدرب املس ئول عنه حيذره جبدية من خطورة الامتدي يف ارهاق عضالته،
لكنه رد ابرصار وهو يتصبب عرقًا:
عندي طاقة بأأطلعها اي روتش!لوح هل بذراعه ممك ًال حتذيره:
ماءي ،بس مش ابلشلك ده ،ممكن جييكل شد عضيل أأو ...قاطعه "سامر" بوهجه املزعوج:
 أأان متام ،متقلقش اي روتشيئس املدرب من اقناعه ابلتوقف فتكه متو ًهجا ألحد أأخر يتفقده ،حدق "سامر" يف
الفراغ أأمامه متأأم ًال طيف "أس يا" اذلي جتسد نصب عينيه ،اغتاظ من نبذها هل و أكنه
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ل يس تحق الظفر بوقت خاص هل معها رمغ ما دفعه من أأموال وما عرضه علهيا من
اغراءات اكفية لقناع واحدة غريها ابلقبول بعرضه ،تومه أأهنا سهةل املنال ،لكهنا اكنت
العكس ،عاملته و أكنه خشص دوين ل يرتقي أأبدًا لتطلعاهتا ،جمرد التفكري يف تكل املسأأةل
من هذا املنظور جعل ادلماء الساخنة تدفق يف عروقه بقوة ،رمبا هو ليس ابلشاب
اجملهتد واجلاد يف معهل ،لكنه ميكل من ا ألموال ما يفتح هل ا ألبواب املوصدة ،كذ كل مل
ينس نظرات ذ كل الشاب اذلي هامجه مداف ًعا عهنا دون سابق معرفة به ،خشص غريه
َ
أأبدى هو ا ألخر اهامت ًما هبا ،حتول ا ألمر مع مك الضغوطات اليت ختصها اىل ما يش به
التحدي ،ولكن من نوع خمتلف ومثري.
توقف "سامر" عن ممارسة الرايضة جمففًا عرقه مبنشفته القطنية ،أألقاها ابهامل عىل
ا ألرضية مث حث يف حقيبته الصغرية عن هاتفه احملمول ،عبث بأأزراره قبل أأن يضعه
ظرا رد الطرف ا ألخر ،وما ان مسع صوته حىت أأمره قائ ًال:
عىل أأذنه منت ً
عاوز ك جتيبيل معلومات عن واحد امسه "معتصم املرصي"مصت لربهة قبل أأن يمكل بغموض:
اعرفيل ابلظبط هو مني ،بيش تغل ايه ،مني أأههل ،لك حاجة ختصه ،فامهين ،وايريت املعلومات دي تكون عندي يف أأقرب وقت!
حتفزا عن ذي قبل ،مرت
أأهنيى معه املاكملة معاودًا ممارسة رايضته العنيفة وهو أأكرث ً
من أأمامه احدى الشاابت امجليالت ذات اجلسد املمشوق ،وممن يرتدن الصالت
الرايضية للتودد اىل املشاهري من أأبناء رجال ا ألعامل ،اقتبت منه متسائةل مبيوعة ويه
تتعمد الوقوف أأمامه بطريقة مغرية:
-متعرفش الاكفيه فني؟
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نظر لها مل ًيا وهو يبتسم لها بعبث ،فتكل ا أللعيب الرخيصة يعرفها جيدً ا ،هنض واق ًفا
من عىل الةل الرايضية ليقتب مهنا ،بدت أأمام كتةل العضالت اليت تتطلع الهيا ضئيةل
اىل حد ما ،عضت عىل شفهتا السفىل متسائةل:
هو أأان شوفت حرضتك قبل كده؟أأجاهبا مبتس ًما وبلكامت مراوغة:
أأريد ،بس أأان أل!قطبت جبيهنا مبدية دهش هتا من رده ،تدللت يف وقفهتا فتابع بربود وبنربة موحية وهو
يشري بعينيه:
الاكفيه أأخر الصاةل ،شامل!مث تركها وانرصف دون أأن ينبس ابملزيد ،لو اكن يف وقت أأخر لتودد الهيا ،لكنه حال ًيا
مشغول البال بواحدة فقط؛ امسها "أس يا" ،شعرت الشابة ابحلرج الشديد من جتاههل
لها ،لكهنا مل تستسمل فستبحث عن صيد أأخر تفرض نفسها عليه.
..............................................
انقىض أأس بوع منذ عودهتا اىل ملزلها واللك مواظب عىل زايرهتا يوميًا  -من املعارف
وا ألقرابء وكذ كل ا ألصدقاء  -من أأجل الاطمئنان عىل حصهتا ،لكن ظل ابلقلب غصة
عالقة به ،معدت "اندية" اىل الترصف بتلقائية ودودة مع امجليع لتشعرمه بتجاوزها
لتكل ا ألزمة ،ومع ذ كل عكست نظراهتا احلزينة ما يعتي صدرها من مهوم ،يه تعمل
أأهنا تضغط عىل عائلهتا لقبول ابنهتا بلك عيوهبا وسطهم ،لكن يف املقابل جتهل ردة فعل
"أس يا" عىل مسعاهاً ،تبعت يف مصت أأخبارها ،وحترت خلسة عن لك ما خيصها من
فضاحئ ومعلومات مغلوطة ،أأنبهئا حدسها أأن ابنهتا عكس ما يدعيه ا ألغلب عهنا ،بكت
قهرا مع لك خرب تقر أأه يطعن يف رشفها ويزيد من الساءة لسمعهتا ،شعرت ابذلنب
ً
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حنوها ،بأأهنا اكنت ضل ًعا بصورة أأو بأأخرى يف وصولها اىل تكل احلاةل ،اكن أأغلب حديهثا
مقروءا لزوهجا و لـ "معتصم" ،أأراد
مقتض ًبا ،كمتت يف صدرها أأحزاهنا ،لكن بدا وهجها ً
التوحي عهنا فقرر تنظمي حفةل ابلنادي احتفا ًل خبروهجا من املشفى ،ورمغ روهنا مناس بة
ل تس تحق ذ كل الاهامتم ال أأهنا اكنت حاجة لتغيري حالهتا املزاجية ،ذلا رحبت ابلفكرة.
ما مل يضعه امجليع يف احلس بان هو اقامة ذ كل العرض التابع للمصمم الشهري يف نفس
التوقيت بعد أأن مت التفاق مع أأبرع العارضات و أأشهرها للمشاركة فيه ،ابلطبع اكنت
"أس يا" أأول املرحشات للتواجد فيه ،ومل ترفض العرض املادي اجملزي بعد أأن تأأكدت
من طبيعة العرض وماكنه ،ارتدت أأحد تصماميته اخلاصة بوقت السهرة ًتركة شعرها
ا ألسود ينساب عىل ظهر الثوب العاري ،فامتج لونه مع ذ كل اللمعان الفيض اخلاص
به ،مل تبتذل تكل املرة يف وضع مساحيق التجميل ،ومل تضع العدسات الالصقة،
أأظهرت جاملها الطبيعي فباتت هلوحة فنية أأبدع رساهما يف جتس يدها ،تسابقت
عدسات الاكمريا يف التقاط العديد من الصور املمزية لها ،سارت "أس يا" خبيالء عىل
ممر العرض جتوب بنظرات خاطفة أأوجه احملدقني هبا ،جتمدت أأعيهنا لثانية عىل صاحب
الوجه اذلي رفع أكس مرشوبه عال ًيا كنوع من التحيب هبا ولالشارة اىل وجوده ،نظرت
هل بوج ٍه متجمد التعبريات و أكهنا مل تتأأثر حضوره ،لكن من داخلها أأيقنت أأنه لن ميرر
الليةل عىل خري.
بثوب أأخر،
أأهنت "أس يا" فقرهتا مع ابيق العارضات واجتهت للخلفية لتبدل ثياهبا ٍ
تفاجأأت بوجود "سامر" مضن طامق العمل فتوترت حلظ ًيا من حضوره ،جتاهلته معدًا
مس تعيدة ًثبهتا مث اجتهت حنو املرأة اخلاصة هبا مشرية ملساعدهتا بتعديل ترسحيهتا،
هامسا بنربة ذات
وقف "سامر" خلفها متأأم ًال انعاكس وهجها للحظات ،مال حنوها ً
مغزى وهو يضع يديه عىل كتفهيا:
ماينفعش أأفوت أأول حفةل لييك بعد حفليت ،ول انيت ر أأيك ايه؟145

نظرت لنعاكس وهجه املائل علهيا وكفيه الذلين يضغطان عىل برشهتا ابمتعاض ،مث
ردت قائةل بصيغة أمرة:
ابعد ايد ك عين!اقتب أأكرث من أأذهنا فشعرت بسخونة أأنفاسه علهيا ،شدد من ضغط أأصابعه عىل
كتفهيا فكمتت تأأوهاهتا املتأأملة داخلها ،تهند قائ ًال ٍ
هبمس أأقرب لفحيح ا ألفعى:
صعب أأبعد  ...اي "أس يا" !! ................................................................................................

الفصل الثالث عرش
نظرت هل بتح ٍد دون أأن يرف جفنهيا ،فبقيت أأعني "سامر" معلقة حدقتهيا الفريوزتني
مس متت ًعا بذ كل الغراء اخملفي فهيام ،اقشعرت من مسحه النامع عىل برشهتا بأأصابعه،
حاولت أأن تبدو هادئة أأمامه ،لكن رادوها احساس غريب بأأن تكل الليةل لن متيض
عىل خري ،وبدلل انمع حاولت "أس يا" ابعاد عنقها عن ملسات يده املستباحة عىل
برشهتا ،ردت بقوة متزج بني الرقة وا ألنوثة اخلطرية ويه تتحاىش النظر اليه يف املرأة:
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ومس تحيل أأقرب!مث أأشارت ملساعدهتا ابلتوقف عن العمل وهنضت من مقعدها دون أأن تمكل ا ألخرية
هممهتا ،اس تعدت للسري رافعة طريف ثوهبا عن ا ألرضية ،ولكن اس توقفها "سامر"
معتضً ا طريقها ومتسائ ًال جبدية شديدة:
عىل فني؟زشرا قبل أأن جتيبه بتعالٍ :
نظرت هل ً
ورااي شغل ،أأمثا كل مايفهموش فيه!رد مبتس ًما وهو يرفع حاجبه ل ألعىل:
أأكت حاجة جعباين فييك لسانك املربد دهدان خطوة مهنا مضيقًا علهيا احلصار مث أأضاف ابجعاب:
بس مش همم قصاد جام كل ده!جتاهلت "أس يا" ما أأمسته جبمةل اطرائية ملدهحا واس تدراهجا للحديث رمغ يقيهنا بكونه
يريدها ألغراض دنيئة ،اس تخدمت س بابهتا يف الشارة اىل هيئته قائةل بهت ٍ م:
وانت هلك عىل بعضك بعضالتك املنفوخة دي مامتالش عيينانزجع من خسريهتا الواحضة منه واس هتتارها بقوته اذلرورية اليت مل ختترب خشونهتا بعد،
حمذرا خبشونة طفيفة:
قست تعابريه ً
حاس يب عىل الكمكردت بتح ٍد وقد توجهت حدقتاها:
وال ..؟!147

......................................
عىل اجلانب ا ألخر ،انهتت "اندية" من تناول قطعة صغرية من قالب احللوى اذلي
أأحرضه لها "معتصم" ،اكن ا ألخري سعيدًا ابلفرحة البادية علهيا وعىل وادله بعد أأن
وداي مث
خاضت عائلته يف الفتة ا ألخرية ضغوطات كثرية ،تبادل مع ابن معه حديث ًا ً
انتقل للحديث مع ابيق الضيوف ،انتبه لرنني هاتفه يف جيب ستته ،فابتعد قلي ًال
مشريا اىل "اندية" بيده ،لوحت لها بيدها متفهمة سبب
ليمتكن من سامع املتصل به ً
انرصافه املفاجئ لكونه ذو عالقة ابلعمل ،وضع "معتصم" يده عىل أأذنه قائ ًال بصعوبة:
خليك معااي ثواين ،هاروح ماكن هادي شوية علشان أأعرف امسعك!واصل خطواته املتعجةل ابحث ًا عن ماكن غري صاخب ليمتكن من اكامل املاكملة ،لكن
لفت أأنظاره تكل الالفتة املعلق علهيا اعالن عن عرض ل ألزايء ،قر أأ حفواها بأأعينه فاقدًا
تشعرا وجود من خيشاها ابملاكن ،وضع
تركزيه مع الطرف ا ألخر ،انقبض قلبه مس ً
الهاتف من جديد عىل أأذنه قائ ًال ابرتبا ك ملحوظ:
معلش هاطلبك ًتينودون أأن يقدم أأن تربيرات أأهنيى املاكملة معه متجهًا حنو الصاةل اخملصصة لقامة العرض،
مرر أأنظاره عىل أأوجه العارضات املشاراكت فمل جيدن بيهنن ضالته ،اعتقد أأهنا
ابلكواليس فتحر ك حذر حنو املنطقة اخملصصة للعارضات ،أأوقفه أأحدمه متسائ ًال جبدية:
عىل فني اي فندم؟نظر هل "معتصم" قائ ًال اببتسامة خسيفة ومصطنعة:
 أأان جاي لـ "أس يا" هامن ،العارضة املشهورةرد عليه احلارس ا ألمين مدققًا النظر يف هيئته:
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عارفها ،بس يه بتجهز ،مفاينفعش حد يدخل و....حتفزت خالاي عقهل هل ًيا بعد أأن تأأكد من وجودها مضن املشاراكت يف العرض ،وهذا
ما مل يضعه يف الاعتبار ،خيش أأن تلتقي بوادلهتا وحيدث الصدام احلاد بيهنام ،هو
متأأكد من نواايها السيئة حنوها ،فلن متر املقابةل عىل خري بأأي حال ،انهيك عن مك
الفضاحئ اذلي سيشهده املتواجدون ورمبا يتطور الوضع ل ألسو أأ ،لعن ذ كل احلظ العرث
اذلي جعهل خيتار هذا اليوم ليقمي فيه حفلته العائلية ،اكن عليه الترصف رسي ًعا فاختلق
كذبة ما قائ ًال بثبات:
 أأان جايبلها حاجة ،ويه اليل طلباين ،ولو اتأأخرت هتحصل مشلكةنظر لها احلارس مطو ًل ،مل يكن مقتن ًعا مبا قاهل ،فتابع "معتصم" مضيفًا جبدية:
ممكن تنادهيا علشان تتأأكد ،بس أأان مش مس ئول عن أأي غلط حيصل و....ومشريا بيده:
قاطعه احلارس مرددًا ابستسالم ً
اتفضلتنحى بعدها للجانب مفس ًحا هل اجملال لمير ،ابتسم هل "معتصم" ابمتنان قبل أأن يمكل
سريه حنو ادلاخل ،عىل قدر الماكن حاول أأن يلقي نظرة رسيعة وشامةل عىل وجوه
املتواجدات من العارضات ابحث ًا عهنا بيهنن ،تعذر عليه اجيادها ،فاس متر يف حثه،
اتسعت حدقتاه بصدمة حيامن ر أأها تتحدث عند الزاوية مع "سامر" ،وجوم ُمنذر
نفسا معيقًا حبسه لثانية بداخل صدره مث أأطلقه
بأأش ياء غري جيدة رسا مالحمه ،حسب ً
دفعة واحدة وهو يتحر ك صوهبام ،التقطت أأذنيه صوهتا املتكرب ويه توجه حديهثا
للواقف قبالهتا:
ول يفرق معاايرد علهيا "سامر" متسائ ًال بتجهم ربري:
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 أأومال مني اليل ميىل عينك؟حررت شفتهيا لتد لكن صوت "معتصم" مجد اللكامت عىل طرف لساهنا ،اس تدارت
جبسدها حنوه لتتأأكد من نربته املأألوفة فوجدته يرمقها بنظرات انرية صا ًحئا:
"أس يا"تناست حلظ ًيا وجود "سامر" معها وركزت حواسها مع غرميها الدلود ،انعكست
املفاجأأة عىل وهجها ونظراهتا حنوه ،ردت ابس تغراب ربري:
انت؟!أأمسك هبا من رسغها ليسحهبا بعيدًا عن "سامر" ،جذبت معصمها بلك قوهتا فتحررت
منه ،نظرت هل بغيظ ،وقبل أأن تس تجوبه عىل طريقته اهلمجية يف التعامل معها اكن
هو ا ألس بق يف سؤالها ابس تفهام وقد بدا عليه الغضب:
جاية هنا ليه؟مث قبض عىل ذراعها من جديد ممك ًال حديثه ابنفعال ملحوظ لفت انتباه احمليطني هبام:
عاوزة تبوظي لك حاجة أأان بأأمعلهاتأأوهت من قسوة قبضته علهيا ،حاولت المتلص منه لكنه اس متر يف ضغطه املؤمل،
زوت ما بني حاجبهيا متسائةل:
انت بتلكم عن ايه؟أأرىخ أأصابعه عهنا متعمدًا دفعها بقوة نسبية اىل اخللف أ ًمرا اايها:
ارجعي مطرح ما جييت وانس هيا ،اعتربهيا ماتت جايز تهتديًتبع "سامر" حديهثام من عىل بعد متوق ًعا يف البداية أأن تكون هنا ك نوعًا من غرية ورمبا
نظرا لتعامهل معها بتكل احلدة والغالظة ،عامه تفكريه السطحي
املشاعر املتبادةل بيهنام ً
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عن تفسري ا ألمور مبفهوهما الصحيح ،اعترب املسأأةل نوعًا من الاس هتانة برجولته ،ذل كل
اقتب مهنام متسائ ًال بهت ٍ م وهو يشري حنو "معتصم":
هو ده بقى؟رفع ا ألخري ر أأسه حنوه يرمقه بنفس النظرات الاكرهة ،مث رد بسخطٍ:
 أأه ًال ،غين عن التعريف اي " ..سامر" بيه!انتصب "سامر" يف وقفته متعمدًا اظهار عرض كتفيه ،وقوة عضالته املشدودة ،بدا
بدرجة ربرية متباه ًيا بنفسه ومعتدًا جبسده الراييض ،أأراد ايصال غرضه هل ،وجنح
ببساطة ،فنظرات "معتصم" حنوه اكنت مليئة ابحلنق والضيق ،حتدث "سامر" من
زاوية مفه قائ ًال:
"معتصم" ابشا ،من حظي اين أأشوف جنابك هنارد عليه ا ألخري مبتس ًما بهت ٍ م:
هاتقويلالتفت "سامر" انحية "أس يا" يسأألها بطريقة حتمل نوعًا من السخرية وتلمي ًحا بوجود
عالقة ما رسية بيهنام:
ده بقى اليل مانعك عين؟ قويل ماتكسفيش!احتقن أأعيهنا بشدة من هلامته املوحية فردت بعصبية:
احتم نفسكمخن "معتصم" أأن احلديث عنه ذل كل سأأهل هبدوء مفتعل وهو يبذل هجدًا مضاعفًا
لضبط انفعالته املستشاطة بداخهل:
معلش هقاطع م ،انت بتلكم عن مني ابلظبط؟ قصد ك أأان؟!151

رصخت فهيام "أس يا" متسائةل حد ٍة ويه تتاجع خطوتني مبتعدة عهنام:
انتو التنني جايني هنا ليه؟أأجاهبا "سامر" اببتسامة مراوغة وهو يغمز لها:
 أأان جايكل خمصوصرفعت حاجهبا ل ألعىل متسائةل بنفس النربة الغاضبة:
ليه؟مل حتصل عىل اجابة لسؤالها ا ألخري بسبب مقاطعة احدى املس ئولت عن تنظمي
العرض حلوارها معه مرددة جبدية:
"أس يا" ،الشو هيبد أأ ،بلزي حمتاجينك معاانوزعت أأنظارها بني وهجيي "سامر" و "معتصم" ،قر أأت يف نظراهتام حنوها اهتامات
رصحية بلك ما يشيهنا ،فا ألول يطمع يف ليةل عابثة معها ،والثاين يريد اخلالص مهنا قبل
أأن حتقق انتقاهما من وادلهتا ،مل تكن حاجة لتفسري ترصفاهتا احلادة معهام ،بل مل تكن
حاجة من ا ألساس خلوض جدال عقمي مع هلهيام لن خترج منه سوى مدمرة نفس ًيا
ماداي ان تطرق ا ألمر ملهنهتا ،ذل كل انسحبت من أأماهمام
ومرهقة
جسداي ،ومفلسة ً
ً
ويه حتدث نفسها بذهول:
جبد مش مصدقة نفيس!شاعرا بغضب جيتاحه ،حنق مضاعف يزيد
مجد "معتصم" أأعينه علهيا رمغ انرصافها ً
من حقده علهيا ،مل حتط دمائه الفائرة يف عروقه مع رحيلها بل زادت ثورهتا حيامن
اس تطرد "سامر" حديثه من جديد قائ ًال:
 أأول مرة أأشوفك هنا يف النادي152

رد عليه "معتصم" بعبوس:
 أأان عضو من زمان ،بس احنا ماتقبلناش قبل كدهفر ك "سامر" طرف ذقنه حركة دائرية ،مث رمقه بنظرة مشولية قائ ًال بربود:
مش فارقمث كتف ساعديه مضيفًا بنربة ذات مغزى متعمدًا اًثرة ريبته:
بس هاقو كل عىل حاجة ،أأان عارف لك حاجة عنكدس "معتصم" يديه يف جييب بنطاهل قائ ًال بعدم اكتاث:
طبيعي الناس هنا تبقى عارفة بعضرفع "سامر" اهبامه هاتفًا:
مظبوط ،انت حصمث أأرىخ ذراعيه متاب ًعا بغموض:
بس املهم اليل جاي بعد كدهقطب "معتصم" جبينه حماو ًل سرب أأغوار عقهل ليفهم املقصد من حديثه غري الواحض،
مث أأردف متسائ ًال يف حرية:
يعين ايه؟متهل وقد ارتسم عىل وهجه تعابري جادة للغاية:
أأجابه ب ٍ
من ا ألخر كده ملكش دعوة بـ "أس يا" ،فامهين!تفاجأأ "معتصم" من أأمره الصارم و أكنه املتح م يف ش ئوهنا ،ردد مصدو ًما:
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 أأفندماقتب منه "سامر" ليضع يده عىل كتفه ،ضغط عليه بأأصابعه موحضًا:
دلوقيت يه ختصين ،و أأان عاوزاها ،ومش هاسيهبامل يكن "معتصم" ليكتث مبا يفعهل ذ كل السمج املمتلئ ابلعضالت أأو حىت هيمت بعالقاته
النسائية لول وجود ما يربطه به؛ ابلطبع اكن يقصد "أس يا" ،استشاطت نظراته،
واضطربت نبضاته ،مل يتحمل املزيد منه خاصة مع نظراته اليت تشري اىل الكثري ،لكزه
يف ذراعه مبعدً ا اايه عنه وهو يرد:
انت اجتننتقهقه ً
ضاحاك ليبدي اس تخفافه بعصبيته تكل ،مث رد عليه بتبا ٍه:
 أأان لسه بعقيل ،ألين لو جمنون هاطلع أأجيهبا من عىل منصة العرض واميش بهيا وسطالناس وحمدش همينعين!
جمازا  -دخاانً من أأذنيه بسبب طريقته الالكمية املس تفزة هل واليت
نفث "معتصم" – ً
عبثت بصورة مبارشة مع رجولته يف حت ٍد سافر لقوته ،انفجر فيه صا ًحئا خبشونة وهمددًا
اايه:
طب ااي ك تقربلهامغز هل "سامر" بثقة:
يه اليل هاتقرب مين ،ومبزاهجها!بغضب مس تطري ،فابتسم هل "سامر" وهو يرفع اصبعيه عند جهبته ليحيه
برزت مقلتاه ٍ
قائ ًال:
وبكرة تشوف بنفسك اي "معتصم" ،أأصل أأان خبري أأوي يف النوع ده ،سالم!154

ً
ضاحاك ليظهر هل عدم اهامتمه به ومس تخ ًفا بهتديده اذلي ظنه جمرد حديث
مث قهقه
عبيث ،تسمرت قديم "معتصم" وظل اكلصمن يف ماكنه متاب ًعا "سامر" اذلي ابتعد
عنه ،انتابته هواجس خميفة حول املقصد من حديثه ،اكن مؤمنًا بقوة أأهنا فتاة عابثة
ُجتيد اصطياد الرجال ،وها هو خشص أأخر يؤكد هل ذ كل ،حشن غضبه هله ووهجه
حنوها يه فقط ،نعم جنح "سامر" برباعة يف زرع رراهية أأشد عدائية حنو "أس يا"،
فهيي ابتت ابلنس بة هل – فعل ًيا  -امر أأة سيئة السمعة ،احتقنت عروقه ،وشعر
ابلختناق جملرد وجوده يف ماكن حيوي أأنفاسها ،تلفت بصورة عصبية فاقدً ا التكزي،
وضع يده عىل رابطة عنقه حيل وًثقها ،انتعها من حول ايقته وهو يندفع بأأنفاس
متالحقة اىل خارج املاكن ،مل يعد اىل عائلته ،بل انطلق حنو اجلراج ليس تقل س يارته
هاراب من النادي قبل أأن ينفجر يف أأحدمه بال أأي داعي.
ً
...........................................................
تعكر مزاهجا رمغ تكل البسمة املصطنعة اليت رمسهتا عىل وهجها ويه تسري بثقة مغتة
عىل ا ألرضية الالمعة ممكةل مع ابيق العارضات دورها يف احلفل ،اكنت أأعصاهبا متقدة
نتيجة ما تتعرض هل من مواهجات عنيفة مع الرجال حتول دون تنفيذ انتقاهما اذلي
تسعى اليه ،اختلست "أس يا" النظرات حنو اجلالسني متوقعة وجود أأحدهام بيهنام،
لكهنا مل َتر أأ ًاي مهنام ،حافظت عىل مجود تعابريها منتظرة بفارغ الصرب انهتاء الفقرة لتعاود
أأدراهجا اىل الكواليس ،خىل املاكن من وجودهام فشعرت ابلرتياح ،ابتسمت بتصنع
ويه تتلقى الهتنئات ممن حولها ،اقتب مهنا منظم احلفل ميدهحا فردت عليه بلباقة ،مث
قدم لها ابيق ا ألجر املتفق عليه ،بدلت ثياهبا ابرهاق وقامت جبمع متلعقاهتا اخلاصة
مس تعدة للرحيل ،أأحست جبفاف شديد يف حلقها ،برغبة ملحة لتناول مرشوب ابرد
تنعش به نفسها ،فاجتهت للاكفيتاي القريبة من صاةل العرض لتشتي ما تريد.
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يف نفس التوقيت ،انتاب "اندية" القلق لغياب "معتصم" دون مربر عن احلفل،
حاولت أأن ختتلق هل ا ألعذار معلةل انشغاهل ابلعمل ،مث انسحبت هبدوء عن الصخب
ادلائر حولها لتمتكن من هماتفته ،تضاعف خوفها مع جتاههل لتصالهتا املتكررة ،رددت
لنفسها بتوتر:
أأريد يف مشلكة ،رد وطمين اي "معتصم"!حررت ر أأسها يف اكفة الاجتاهات أمةل أأن جتده يف ماكن ما ابلقرب مهنا ،اجتهت اىل
الاكفيتاي متوقعة أأن يكون هنا ك ،جالت بأأعيهنا املاكن رسي ًعا لكهنا مل جتده بني احلضور
القليل ،حتول يف حلظة اخلوف املس يطر علهيا اىل صدمة ربرية حيامن حملت و ًهجا بدا لها
مأألوفًا تقف ابلقرب من البار الرخايم ،شعرت خبفقان قوي يف قلهبا ،بصعوبة ابلغة يف
التنفس بطريقة طبيعية ،مل تكن لتعرفها لول تكل الصور اليت ر أأهتا لها من قبل ،فهيي
احتفظت ابلكثري مهنا يف ذاررة هاتفها احملمول لتتأأملها مل ًيا لك يوم فتعوض غياهبا
الجباري عهنا ،ذلا حفظت عن ظهر قلب تقاس مي وهجها ومالحمها ،حتر ك لساهنا تلقائ ًيا
ينادي ابمسها:
"أس يا" !!! ............................................................................................
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الفصل الرابع عرش
حتسست قلهبا النابض فشعرت به يقفز بني ضلوعها ،مل تكن و ًمها أأو حل ًما عا ًبرا من
نسج خيالها ،اهنا حقيقة تراها بأأم أأعيهنا ،أأرسعت "اندية" يف خطاها حنوها وغريزة
ا ألمومة حتركها بلك ٍ
حامس ،نسيت ما هبا من أأوجاع ،وما قيل من قبل من فضاحئ
خريا ،وما ان اقتبت مسافة ل
ختصها وركزت فقط عىل روهنا قد وصلت اىل ابنهتا أأ ً
بأأس هبا مهنا حىت صاحت عال ًيا لتلفت انتباهها:
"أس يا" ،بنيت!تصلب جسد ا ألخرية من تكل اللكامت املقتضبة ،لوهةل ظنت أأهنا تتومه ذ كل ا ألمر،
لكن تكرر النداء بنفس النربة املليئة ابحلنان واحلزن ،التفتت بر أأسها حنو صاحبته
لتتأأكد فعل ًيا من وجودها ،بدت مذهوةل ويه تتأأمل تكل اليت تطالعها بنظرات تعكس
ربريا ،اكنت املر أأة الواقفة عىل مقربة مهنا تطابق الصورة اليت ر أأهتا مس بقًا
تلهفًا واشتياقًا ً
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يف ملزل وادلهتا ،اهنا ابلفعل يه ،ويف أأقل من ًثنية هاجت ادلماء يف رشاييهنا وتدفقت
بغزارة يف اكفة خالاي جسدها حمفزة غضهبا حنوها ،رمست "اندية" ابتسامة انمعة عىل
وهجها احلزين ويه تدنو مهنا لتقول بعدها بعاطفة انبعة مهنا:
"أس يا" ،أأان مامتك!تكل اللكمة اليت بغضهتا لكوهنا تذررها مبا مرت به من ألم وشعور ابلوحدة ،أأخفت
"أس يا" حنقها برباعة لتحدق فهيا بنظرات مطوةل ،ختشبت أأصابع يدها عىل الكأس
املمسكة به ،ظلت تضغط عليه بال وعي مفرغة فيه ما يعتهيا حال ًيا من حشنات غضب
متأأججة فمل تشعر به يهتشم بني أأانملها ،انتفضت "اندية" فزعًا يف ماكهنا هاتفة ب ٍ
تخوف:
خدي اب كل اي بنيت!مل تكتث "أس يا" للجرح النازف يف راحة يدها ،بل ميكن القول بأأهنا مل تشعر اب ألمل
بغضب مربر ،أأخرجت من حقيبهتا منشفة ورقية
مطلقًا ،أأخفضت ر أأسها لتنظر هل ٍ
لتوقف نزف ادلماء ،اقتبت مهنا وادلهتا واضعة يدها عىل ذراعها فنظرت لها "أس يا"
اكمللسوعة ،أأبعدت يدها عهنا ويه حتدهجا بنظرات انرية ،ازدردت "اندية" ريقها
مستشعرة نفورها الواحض مهنا ،كمتت ضيقها من ترصفها اجلاف معها ،وبررت لنفسها
بأأهنا دلهيل لك احلق لتحزن مهنا ،حاولت أأن تلطف ا ألجواء بيهنام فاس تطردت قائةل
بو ٍد:
 أأان بأأدور علييك من زمانظنت "أس يا" أأهنا ستثور فهيا فور أأن تراها ،س تقبض عىل عنقها ورمبا ختنقها بأأي ٍد
عارية دون ابداء ذرة ندم واحدة أأو حىت ذرف عربة واحدة حرسة علهيا ،س تفعل ما
تعهدت لنفسها به منذ نعومة أأظافرها ،لكهنا جعزت عن مواهجهتا ،هربت اللكامت من
جمازا ،تفاجأأت بذ كل الحساس العاجز اذلي متلكها ،بدت
عىل لساهنا ،فقدت النطق ً
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مشلوةل التفكري مسلوبة الرادة أأمام تيار احلنان املتدفق مهنا ،جتمدت أأعيهنا علهيا
مراقبة ردة فعلها الطبيعية حنوها ،ختيلهتا مثلها قاس ية ،جاحدة ،متكربة ،متعالية،
ساخطة ،بل و أأسوأأ بكثري ،لكهنا وجدت فهيا مالمح ا ألم الطيبة احلنون اليت مت أل
روحك ابلسالم والطمأأنينة جملرد التطلع اىل وهجا والظفر اببتسامة رضا من عىل شفتهيا،
استنكرت خذلن نفسها بعد ما تدربت مر ًارا وتكر ًارا عىل تكل املواهجة املصريية،
أأحست ابلفشل اذلريع ،بذهاب لك ءيء سدى ،بأأهنا اقتفت خطئًا حيامن ظنت أأهنا
قادرة عىل الانتقام ،منحهتا نظرة أأخرية حتمل ررهًا مكتو ًما قبل أأن تعلق حقيبهتا عىل
كتفها وتنسحب هاربة من املاكن لتخفي ضعفها اخملزي ،صدمت "اندية" من ردة فعلها
عتااب شديد القسوة ،حلقت هبا لتس توقفها ويه ترجوها:
بعد أأن توقعت ً
بهتريب مين ليه اي بنيت؟ أأان مصدقت لقيتكرصخت فهيا ا ألخرية بال وع ٍي:
دلوقيت بس ظهريت يف حيايت؟ دلوقيت جاية تقولييل بنيت؟! أأان ....قاطعهتا ابنفعال غاضب وقد تسللت العربات اىل مقلتهيا:
ول هلمة ،مش عاوزة أأمسع حاجة ،ابعدي عين!تلفتت "اندية" حولها بتوتر مراقبة ردة فعل املتواجدين ،خشيت أأن يظن أأحدمه
وجود خطب ما أأو جشار ما بيهنام ،فيفسد حماولهتا للتودد الهيا ،ذلا وضعت يدها عىل
كتفها قائةل ٍ
بصوت ش به خمتنق:
تعايل نتلكم بعيد عن هنا و أأان هافهمك لك حاجة اي "أس يا"نفضت يدها بعيدًا عهنا صاحئة بنربة همتاجة:
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تفهميين ايه ابلظبط؟ردت ٍ
بصوت ش به لهث:
احلقيقة!صاحت فهيا "أس يا" متسائةل بسخطٍ:
 أأهنو حقيقة ابلظبط؟!أأجابهتا بصوهتا املهت:
اليل ابابيك خباها علييك وفهمك اين السبب و....قاطعهتا صارخة ويه تشري لها بيدها حمذرة اايها من الاقتاب مهنا أأو تلمس جسدها:
 أأان مش حمتاجة أأعرف حاجة منك عشان أأفهم ،أأان مريت بأأسو أأ ما تتخييل ،وبيصشويف بقيت ايه ،وانيت عايشة هنا يف سعادة وسط ابنك وجوز ك!
اي "أس يا" انيت غلطانة ،ابابيك خطفك مين و....بالش أأعذار فارغة ،انيت لو كنيت عاوزة توصلييل كنيت عرفيت ،بس انيت نس تيينببساطة ومكليت حياتك عادي
قالت مجلهتا ا ألخرية ويه ترسع يف خطواهتا لتبتعد عهنا ،هرولت "اندية" خلفها حماوةل
اللحاق هبا ويه تقول:
ماتظلمنيش ،اديين فرصة أأدافع عن نفيستوقفت عن السري لتس تدير هل ًيا حنوها مث رصخت هبا تسأألها:
و أأان مني اكن اداين فرصة أأختار حيايت؟حتررت "اندية" لتقف قبالهتا متابعة رجاهئا:
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اهدي طيب وخليين أأرشحكل الظروف وانيت احمكي عليا!رمقهتا بنظرة انمقة عىل لك ءيء ويه ترد ابحباط:
هايفرق يف ايه ملا حتيك؟ هتجعي الزمن ًتين لورا وتعوضيين عن اليل فات؟ردت علهيا وادلهتا بيأأ ٍس:
لو أأقدر هامعل كدهنظرت لها "أس يا" بكر ٍه ربري ويه تقول ساخرة:
ارجعي حلياتك السعيدة اي "اندية" هامن وانسيين زي زمان ،اكنت غلطة ملا فكرتأأرجع من ا ألول هنا
اعتضت وادلهتا طريقها قائةل ابستناكر ورامسة عىل مفها ابتسامة صغرية:
دي أأحسن حاجة معلتهيا انك رجعيت اي بنيت ،انيت مش متخيةل فرحيت بييك و أأانش يفايك قصادي عامةل ازاي
توجهت نظراهتا حنق حاقد ويه تهنرها قائةل:
بطيل نفاق وكدبانزجعت "اندية" من عدم تصديقها لها ،ومع ذ كل حافظت عىل هدوء نربهتا ويه
تس تعطفها:
 أل اي بنيت ،دي احلقيقة ،ولزم تصدقهيامنحهتا "أس يا" نظرة غاضبة قبل أأن تولهيا ظهرها لتمكل سريها املتعجل حنو اجلراج،
تبعهتا "اندية" تستق قلهبا:
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استين اي "أس يا" ،أأان مش هاسيبك الهناردة ،أأان مامتك ومن حقي علييك تعريف اليلحصل
توقفت ا ألخرية أأمام س يارهتا لترصخ هبا بعصبية:
ابعدي عين ،أأان ماليش أأمصدمت "اندية" من اناكرها ذل كل الرابط الغريزي بيهنام ،قر أأت يف عينهيا رفضً ا رص ًحيا
ملنحها أأي فرصة للغفران والسامح ،راقبهتا ويه تس تقل س يارهتا ،اكنت أأمام خيارين ل
ًثلث هلام ،أأن تتكها ترحل وتفقد الصةل معها ل ألبد ،أأو أأن تفرض نفسها علهيا وتذهب
جربا حىت لو اكنت ذاهبة اىل اجلحمي ،حسمت أأمرها وقررت أأن تفعل ما أأماله
معها ً
علهيا قلهبا املوجوع ،فتحت ابب الس يارة ورربت اىل جوارها قائةل ابرصار:
 أأان جاية معايك!التفتت "أس يا" حنوها ترمقها بنظرة حادة من طرف عيهنا ،قبضت عىل املقود بلكتا
يدهيا متجاهةل دماهئا اليت امتجت جبدل املقود ،مث ضغطت عىل دواسة البلزين لتنطلق
ابلس يارة ويه تفكر يف ريفية التخيل عن ضعفها لتنتقم برشاسة ممن أأجنبهتا و أأتت هبا
لتكل احلياة القاس ية.
.................................................
حث اكجملنون عهنا يف لك املناطق اليت من املمكن أأن تتواجد هبا بداخل النادي بعد
أأن طال غياهبا ،ومع ذ كل مل جيدها ،حاول التصال هبا ،لكن ل ألسف ل اس تجابة عىل
الطالق ،انتاب "وحيد" حاةل من القلق عىل زوجته ،خيش أأن تكون قد أأصيبت
مبكروه ما أأو تعرضت ل ألذى وهو جيهل بذ كل ،انقبض قلبه جملرد التفكري يف هذا ا ألمر
بتكل الصورة املأأساوية ،عاود التصال هبا ،ول جديد يُذرر ،قرر أأن هياتف ابنه
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"معتصم" اذلي اختفى هو ا ألخر يف ظروف غريبة ،وجد صعوبة يف الوصول اليه،
حدث نفسه ابنفعال طفيف:
رد اي "معتصم" ،ده مش وقت ختتفي فيه خالص!حائرا وهو يقف مبفرده وسط أأقرابئه حماو ًل اخفاء توتره ويف نفس الوقت
بدا "وحيد" ً
الوصول اىل ابنه عىل ا ألقل ليعاونه يف البحث عن "اندية" دون اًثرة قلق وريبة
الضيوف املتواجدين.
.................................................
عىل اجلانب ا ألخر ،اكن "معتصم" يقف مستندًا بظهره عىل مقدمة س يارته ،رشد
أأمامه يفكر فامي قاهل "سامر" عن "أس يا" ،ود لو قطع لك صةل هبا يك ل حتتق أأعصابه
من ترصفاهتا املسيئة ،اش تدت تعابري وهجه واحتقنت حدقتاه ،اكن يقاوم رغبات ُملحة
بداخهل تدفعه للترصف هبمجية ،ابلثورة والغضب ،ابلنفعال والثأأر ،اكن ا ألسمل هل
وسط ذا ك ال م الهائل من الضغوطات العصيبة واملس تفزة أأن يبتعد ،نأأى بنفسه عن
امجليع و أأثر أأن يقف منفردًا يف تكل البقعة اخلاوية من أأي روح ،تر ك للنسامت القليةل
الباردة هتدئة نفسه املشحونة بلك مقومات الغضب ،وما ان هد أأ نسبيًا حىت عاود
التطلع اىل هاتفه احملمول ،وجد عدد ل بأأس به من املاكملات الفائتة من وادله ،قطب
جبينه متعج ًبا ،تنفس بعمق قبل أأن هياتفه ،تساءل بفتور ملحوظ ما ان مسع صوته:
 أأيوه اي ابابسأأهل "وحيد" ب ٍ
تلهف:
انت فني؟رد عليه متسائ ًال جبمود قليل:
هو يف حاجة؟163

أأجابه أأابه هبلع استشعره بقو ٍة:
مامتك مش لقهيا اي "معتصم"!انتصب ا ألخري يف وقفته مرددًا بذهول صادم وعقهل يبذل قصارى هجده لستيعاب
ا ألمر وتفسريه:
نعمًتبع وادله موحضًا:
دورت علهيا يف لك ماكن يف النادي ومالهاش أأي أأثر!حشب لون وهجه متسائ ًال بتوتر مضاعف:
يعين ايه الالكم ده؟رد عليه "وحيد" مبا اكن خيىش سامعه:
يعين مامتك اختفت واحنا مش عارفنياجته "معتصم" رسي ًعا حنو س يارته ،اس تقلها قائ ًال جبدية شديدة وقد توترت اكفة تعابريه:
 أأان جاي عند حرضتك حا ًل...............................................
خريا ،ابتسمت
راقبهتا خلسة رمغ تكل السعادة الغامرة اليت س يطرت علهيا لكوهنا معها أأ ً
"اندية" بوداعة اىل ابنهتا ويه تطالعها بنظراهتا املش تاقة ،أأرادت أأن حيتفظ عقلها
بصورة حية لها ،متنت لو مسحت لها ابحتضاهنا ،ومضها اىل صدرها ،ابعطاهئا الفرصة
لتلمس برشهتا وحتسس تعابري وهجها بعد أأن ُحرمت من أأبسط حقوقها يف رؤية ابنهتا
تكرب يف كنفها ،عىل عكسها اكنت "أس يا" جالسة بتحف ٍز يف مقعدها وقابضة بقوة عىل
املقود ،اكنت تعاتب نفسها بقسوة لضعفها أأماهما ،لتاخهيا يف حساهبا ،أأخفضت "اندية"
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أأعيهنا لتحدق يف أأًثر ادلماء الواحضة ،اعترص قلهبا أأملًا لرؤيهتا جمروحة هكذا ،حاولت
أأن تلفت نظرها اليه فاس تطردت قائةل حذ ٍر ربري:
ايد ك بتوجعك اي بنيت؟نج:
اكن بداخل "أس يا" ً
متحفزا ضد أأهما ،فمبجرد أأن نطقت ،انفجرت فهيا صارخة بتش ٍ
ماتقوليش اللكمة دي ،أأان مش بنتكمث ضغطت عىل دواسة البلزين لتيد من رسعة الس يارة ،ابتلعت "اندية" ريقها
وتش بثت أأكرث مبقعدها متوجسة خيفة يف نفسها أأن تتسبب ابنهتا يف حادث سري،
أأضافت مرددة بتلعمث ويه ترمش بعينهيا:
حارض ،اهدي بس!التفتت "أس يا" حنوها ترمقها بنظراهتا احلادة ويه تواصل رصاخها هبا:
وملكيش دعوة ان كنت بأأنزف ول ألظاهرا يف نظراهتا أأيضً ا:
ردت علهيا "اندية" بند ٍم بدا ً
 أأان خايفة علييكالتوى ثغر ابنهتا للجانب لتد بهت ٍ م ساخط:
كفاية اخلوف ده توريه لبنك وجلوز ك ،مش يه دي عيلتك اليل جبد؟أأكرث ما أأصاهبا بغص ٍة مريرة يف حلقها وابحلزن يف نفسها هو اعتقاد وحيدهتا أأهنا ختلت
كثريا ،توسلت لها "اندية" قائةل ٍ
بصوت خمتنق:
عهنا وتركهتا هكذا ،أأملهتا تمل الفكرة ً
-اي "أس يا" ماتظلمنيش
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مل يكن هبا أأي طاقة للجدال معها ،حىت أأهنا س مئت وجودها جبوارها بعد أأن متنت
ثريا ،ضغطت جفأأة عىل ماكحب الس يارة لتوقفها صاحئة فهيا بصيغة أمرة ويه تنظر
ذ كل ك ً
أأماهما:
انزيل!تفاجأأت "اندية" مبا تفعهل ،ارتد جسدها ل ألمام من جراء ايقاف الس يارة هكذا دون
أأي مقدمات ،استندت بيدهيا عىل التابلوه مانعة نفسها من الاصطدام ،التفتت بر أأسها
حنوها ترمقها بنظراهتا املدهوشة ،ومع ذ كل رفضت قائةل بعنا ٍد:
 ألاس تدارت "أس يا" حنوها تصيح فهيا:
بأأقو كل انزيل من عربييت!ردت حمتجة عىل أأمرها:
مش هاسيبك وانيت يف احلاةل ديزشرا ويه تقول بسخطٍ لكنه عرب عن لوم وعتاب صادق لها:
نظرت لها ً
ما انيت س يبتيين زمان!اكنت حمقة يف مجلهتا ا ألخرية واليت نطقهتا بلك مرارة و أأىس ،استشعرت ذ كل "اندية"
وتضاعف تأأنيب مضريها ،اعتذرت مهنا قائةل:
حقك علياحضكت "أس يا" بطريقة هيستية ساخرة مهنا عىل أأسفها غري جمدي ،فهو لن يعيد
املايض ولن يصلح ما فات ،نظرت لها وادلهتا بغرابة ،ورمغ ذ كل مل تقاطعها وتركهتا
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تفعل ما حيلو لها ،فهيي يف أأمس احلاجة للبقاء اىل جوارها ،حىت لو اس هتز أأت مهنا،
س تلزم الصمت فقط من أأجلها.
....................................................
جعز عن الوصول الهيا هو ا ألخر ،انتابته هواجس خميفة عن احامتلية لقاهئا معها ،بل
ابت ش به متأأكد من حدوث ذ كل ،فعرض ا ألزايء وحفلته الصغرية اكنتا يف نفس
املاكن ،بدا "معتصم" مكن ر أأى ش ب ًحا للتو وهو يتخيل الصدام بيهنام ،بل رمبا وصل
اىل أأخطر من ذ كل بكثري ،هو يعمل مس بقًا نوااي "أس يا" حنوها ،و"اندية" لن تتحمل
اساءهتا حنوها ،مفاذا عن تعهداهتا ابملعاانة القاس ية ،شعر ابنقباضة قوية يف صدره وهو
يفكر يف ا ألمر من ذ كل املنطلق ،مل يرغب يف الفصاح عن شكوكه لوادله ،وقرر أأن
يترصف مبفرده للتعامل مع تكل ا ألزمة اخلطرية ،حاول أأن يبدو عقالن ًيا وهو يطمنئ
وادله قائ ًال:
ماختافش اي اباب ،أأان هاعرف ماكهنا و أأبلغكصاح به "وحيد" منفع ًال وهو يلوح بيده:
ازاي بتقويل خمافش ويه حىت مش عاوزة ترد عىل املوابيل؟!جذبه "معتصم" بعيدًا عن احلضور يك ل يلفت انتباههم بعد أأن ارتفعت نربة صوته مث
رد معل ًال:
جايز مش مسعاهستنكرا حمدودية تفكريه يف مسأأةل حرجة كتكل:
نظر هل وادله بضيق وهو يرد م ً
انت بتضحك عىل مني اي "معتصم"؟ ده أأان أأبو ك مش عيل صغري ،مامتك أأريدحصلها حاجة و....
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قاطعه قائ ًال جبدية:
ان شاء هللا خري ،أأان هاترصف اي اباب ،خليك بس مع الضيوف وقوهلم أأي حاجة و أأانهارون عىل اتصال معا ك
رد "وحيد" ابمتعاض:
ماءي ،أأما أأشوف!اس تأأذن بعدها ابلنرصاف قاصدًا الاجتاه اىل ماكن بعينه؛ ملزل "أس يا".
.....................................................................
امعل اليل قولتكل عليه ومش هاوصيكقالها "سامر" بلهجة أمرة للمتحدث معه يف الهاتف احملمول قبل أأن يهنيي معه تكل
املاكملة الغامضة ،مث أأشار بيده للنادل الواقف خلف ابر املسكرات بذ كل امللهيى اللييل
متاب ًعا:
هات واحد ًتينرد النادل مبتس ًما:
 أأوامر س يادتك!اس تدار "سامر" بر أأسه ليطالع الراقصة اليت تتوسط الصاةل ويه تامتيل جبسدها مبيوعة
وليونة ممت ًعا عينيه مبفاتن جسدها البارزة خلف بدلهتا الفاحضة ،لعبت امخلر بر أأسه
دورا يف
وختيلها "أس يا" ،اعتدل يف جلس ته وركز برصه أأكرث ،لعبت الضاءة اخلافتة ً
اكامل مشهده التخييل ،شعر ابلًثرة والانتشاء متو ًمها نفسه مبفرده معها ،يه ترقص
هل وتغازهل بنظراهتا املوحية مرسةل هل اشارات ذات مغزى ليقتب مهنا ،حتسس صدره
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راغ ًبا يف تذوق طعم احلب معها ،انتعه من ختيالته اجلاحمة صوت النادل القائل
بروتينية:
اتفضل اي ابشا ،أأي أأوامر ًتنيةهز ر أأسه انفيًا مث لكز جانب ر أأسه متسائ ًال ببالهة:
شلكي سكرت ول ايه؟!ارتشف جرعة ربرية من أكسه متاب ًعا حديث نفسه:
هتجنين اي "أس يا"!اس تدار حنو الراقصة يتابعها من جديد مث أأكد لنفسه بثقة:
 أأان عاوز ك وبكرة هتجييل حلد عندي برجلييك بعد اليل هايتنرش عنك وعين!.................................................
مل تكتث بتبعات ما تفعهل ،فاملهم عندها أأن تكون اىل جوار ابنهتا ومعها حىت لو هلفها
ا ألمر الكثري ،جتاهلت "اندية" مجيع التصالت الهاتفية غري عابئة حاةل القلق اليت هبا
عائلهتا ،فلك ءيء هيون يف سبيل البقاء مع وحيدهتا اليت حرمت مهنا ألعوا ٍم ،يف
الهناية قررت اغالق هاتفها ليك ل تشغل ابلها بأأي أأمور جانبية ،واكتفت ابختالس
النظرات حنو ابنهتا ،أأوقفت "أس يا" س يارهتا عىل مقربة من بنايهتا مث ترجلت مهنا دون
أأن تنبس بلكم ٍة ،تبعهتا وادلهتا يف مصت حىت وجلت معها اىل مدخل البناية ،اس تدارت
ابنهتا حنوها ترمقها بنظرات حادة ويه تسأألها جبمو ٍد ٍ
قاس:
راحية فني؟أأجابهتا بتد ٍد ملحوظ ويه تزدري ريقها:
جاية معايك169

زوت ما بني حاجبهيا متسائةل بتجه ٍم:
ليه؟ردت "اندية" جبدية طفيفة:
لزم نتلكم شوية اي "أس يا"اعتضت ا ألخرية بنربة ش به متعصبة:
و أأان مش عاوزة أأمسعك ول أأعرف حاجة منكردت علهيا أأهما ابرصار عنيد:
 أأويك ،بس عىل ا ألقل تعريف احلقيقة وانيت حرة بعد كده يف قرار ك ،لكن أأان مشهاميش قبل ما تسمعيين ل ألخر!
 أأها  ..احلقيقة!قالهتا "أس يا" وقد تقوس مفها اببتسامة خسيفة مهتمكة معربة عن عدم رضاها مبا حيدث،
ومع ذ كل حهثا فضولها عىل تر ك الفرصة لها لتسمع مهنا أأاكذيهبا اجلديدة ،أأشاحت
بوهجها بعيدًا عهنا وأأمكلت طريقها يف اجتاه املصعد ،تنفست "اندية" الصعداء لكوهنا
قد ختلت نسبيًا عن عنادها لمتنحها فرصة للحديث عن أأرسار املايض.
.............................................
جلست واضعة ساقها فوق ا ألخرى ويه تطالع وادلهتا بنظرات جامدة ختفي خلفها
الكثري من املشاعر احملتقنة ،كمتت يف نفسها أأمل اجلرح املوجود يف راحهتا ،اكتفت بوضع
ضامدة طبية دون أأن هتمت بتطهري اجلرح أأو معاجلته ،مل يشغل حىت ابلها وقف اللزيف،
ولكن لتتجنب فقط توسالت وادلهتا ابلهامتم به ،أأرادت "اندية" أأن تسرب أأغوار
عقل ابنهتا لتعرف فامي تفكر ،فامي تعتقد ،وفامي أأماله علهيا وادلها ادلينء وزرعه يف نفسها
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كثريا رؤيهتا عىل تكل احلاةل النامقة ،حىت يف
من مشاعر غل وحقد حنوها ،أأحزهنا ً
أأبسط ا ألمور ل تكتث حالها ،أأي وضع قد ألت اليه بسببه؟ س يطر عىل مالحمها
تعبريات حزينة أسفة ويه تطالعها مل ًيا ،زفرت "أس يا" متسائةل بفتور دون أأن يرف
لها جفن:
عاوزة تقويل ايه؟ردت "اندية" بنربة منكرسة وقد ملعت أأعيهنا ابلعربات:
ساحميين ألين صدقت ابابيك يف حلظة وانه راجل حمتم هيلتم بوعده ليا ويرجعكحلضين ،ساحميين ألين قرصت يف حقك ومدورتش يف لك ماكن علييك واستسلمت
ملا معرفتش طريق لييك ،ساحميين ألين ختليت عنك يف أأكت وقت كنيت حمتاجاين فيه
تفاجأأت "أس يا" ابعتذاراهتا املتالحقة ،بعرباهتا اليت انسابت من حدقتهيا لمتتج مع
نربهتا اخملذوةل ،ركزت أأعيهنا علهيا حماوةل البحث عن ثغرة جتربها عىل تصديق ما ادعاه
وادلها علهيا ،حتولت تعبرياهتا لعالمات مصدومة مع اقتاب وادلهتا مهنا لتقبل ر أأسها
مبدية ند ًما شديدًا عام أأجربت ابنهتا عىل معايش ته ،مل تس تطع حتمل ذ كل مهنا فصاحت
يف غضب:
اليل بتعمليه ده مش هايصلح اليل فاتردت اب ٍ
حباط:
 أأان عارفة ،ول هريجع الزمن لورامل ترغب "اندية" يف تشويه صورة طليقها ،لكن عىل ابنهتا أأن تعرف احلقيقة أأ ًاي اكنت
نتاجئها ،ذلا اس تجمعت جأأشها لتمكل هبدوء رمغ صعوبة ا ألمر علهيا:
بس غصب عين وهللا ،ابابيك اكن مدمن مقار ،اجتوزين بس علشان ايخد فلويسومريايث من وادليت هللا يرمحها ،اكن...
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توقفت لتبتلع ريقها قبل أأن تواصل بأأنفاس مهتدجة:
اكن عامل البيت اكزينو صغري ألحصابه ،لك يوم سهر ومقار ومخرة وحاجات قذرة ،أأانوخصوصا ملا خلفتك!
مقدرتش اس تحمل،
ً
ظلت تعابري "أس يا" جامدة للغاية ،بدت أأماهما غري متأأثرة مبا تسمعه رمغ روهنا دماهئا
تغيل بداخل عروقها ،فهيي اىل حد ما ش به حمقة يف ادمان وادلها للقامر ،هو مل يتوقف
عن تكل العادة أأبدًا ،بل انه مازال ميارسها اىل الن ،أأنعش حديهثا ذاررهتا فعادت هبا
اىل الوراء لتتذرر جلوئه يف بعض ا ألحيان للمقامرة علهيا يه خشص ًيا ،اكن ا ألمر يف
البداية مزا ًحا ،ومع الوقت حتول اىل أأمر جدي مما أأجربها عىل سداد مديونياته الطائةل
لتنأأى بنفسها بعيدًا عن أأطامع رفقاء السوء اذلين لزموه لساعات وسلطوا أأعيهنم
الطامعة علهيا بسبب جاملها الطبيعي ،مك وضعها يف مواقف حمرجة أأجربهتا عىل الهروب
من امللزل والبقاء يف الفنادق كضيفة غريبة ل عائةل لها ،اضطرت أأن تعمل لساعات
يف وظائف مل حتبذها منذ البداية لتدفع مثن ادمانه املريض حىت عرفت الطريق اىل عامل
الشهرة واملوضة مصادفة ،فظنت أأن تكل املهنة يه اخلالص لها منه ،لكهنا اكنت
وماداي و أأخالقيًا ،حفيامن اكنت ترفض ادلفع اكن هيددها،
البداية فقط لس تلزافها نفس ًيا ً
وعندما ييأأس من حماوةل اقناعها يلجأأ لشامعة القاء اللوم عىل وادلهتا ،ويه اكملغيبة
صدقته ومحلت أأهما لك اللوم واذلنب ،مل تعبأأ مبا قيل عهنا من شائعات اكذبة ،جتاهلت
امجليع واكتفت ابلنظر ل ألمر من انحية أأخرى حيث أأنه أأرس هبا املزيد من الشهرة،
أأخرهجا من رشودها البعيد صوت "اندية" القائل:
مكونتش عاوزايك تتيب يف اجلو ده ،اتفقت أأان و"رشف ادلين" عىل الطالق بعد ماساومين عىل مبلغ ربري علشان يتنازل عن حضانتك ليا ،وانيت كنيت لك اليل هيمين،
مففرقش معااي أأي فلوس ،ووافقت عىل لك طلباته ،واديته لك اليل طلبه وزايدة كامن
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صدمت "أس يا" مما عرفته ،لكهنا احتفظت بذ كل القناع اجلامد املرسوم عىل تعابريها،
لن متنحها الفرصة لالشفاق علهيا ،لن يشفع لها حديهثا النادم ،ستس متر يف معاملهتا
بقسوة ،مسحت "اندية" بقااي عرباهتا بأأطراف أأانملها مث اس تأأنفت حديهثا قائةل:
جد ك هللا يرمحه اكن مس تعد يدفع مال قارون عشان خنلص أأان وانيت منه ،بسل ألسف "رشف ادلين" خدعنا هلنا ،بعد ما خد الفلوس واتفق معاان عىل ميعاد نتقابل
فيه اكن هو سافر بييك برا ،قلبت ادلنيا علييك وحاول جد ك بعالقاته يوصل ألي
خيط يدلنا علييك بس السكك هلها اتقفلت يف وش نا ،وحىت ملا اجتوزت معك
"وحيد" ،مابطلش يدور معااي علييك حلد ما يأأس نا من اننا نالقييك!
هنضت "أس يا" من عىل ا ألريكة لتقف قبالهتا ويه تسأألها بغموض مريب:
خلصيت اليل عند ك؟ يف حاجة زايدة؟استشعرت "اندية" احامتلية تكذيهبا ملا رسدته علهيا ،فاستقت قلهبا قائةل حنو وبنربة
تلني القلوب املتحجرة:
اي بنيت صدقيين ،ده اليل حصل وهللا ،و أأان مس تعدية أأجيبكل "وحيد" يـ .....قاطعهتا "أس يا" برشاسة وقد قست نظراهتا حنوها:
انيت مش عش يت حياتك واجتوزيت ،جاية عاوزة مين ايه؟ انسيين زي زمان وابعديعين
اعترص قلب وادلهتا أأملًا من رفضها تصديق احلقيقة ،وضعت يدها عىل كتفها لتضغط
عليه برفق ويه تقول بنربة منكرسة:
 -أأان معري ما نسيتك أأبدًا ،وهللا ما غبيت عن ابيل للحظة!

173

يف تكل اللحظة انتهبت هلتاهام لصوت ادلقات العنيفة عىل الباب ،تساءلت "اندية"
بفزعٍ:
ده مني ده؟مل تكن الثنتان حاجة لتخمني هوية الطارق فصوته اكن كفي ًال ابلشارة اىل خشصه
املتعصب خاصة حيامن هدر همددًا:
 أأان عارف انك جوا معاها ،افتحي اي "أس يا" وال هاررس الباب ،مش هاسيبكالهناردة!
كثريا مع معرفهتا بوجود "معتصم" ابخلارج ،وما زاد من هلعها
حشب لون وجه "اندية" ً
هو هتديده العدايئ لبنهتا ،رمبا أأساء فهم املوقف ولهذا يترصف بتكل الرشاسة بدافع
حاميته لها ،راقبت "أس يا" ردة فعل وادلهتا بسخط ،مث أأشارت بيدها قائةل يف خسرية:
 أأهوو البيه ابنك رشف!فورا للملمةل ا ألمور
توقعت "اندية" حدوث صدام عنيف بيهنام ،واكن علهيا الترصف ً
قبل أأن تتفامق دون داعٍ ،ذل كل هرولت دون تأأخري انحية الباب لتفتحه فتفاجأأ "معتصم"
بوجودها أأمامه ،اتسعت حدقتاه عىل ا ألخري قائ ًال بنربة مصدومة:
ماماابتسمت هل مكحاوةل ايئسة مهنا لطمأأنته ،اندفع حنوها حمتضنًا وهجها بني راحتيه وهو
يسأألها ب ٍ
تلهف:
انيت رويسة؟ حد اتعرضكل ،يف .....قاطعته قائةل ٍ
بلطف ويه تومئ بر أأسها مؤكدة:
اطمن اي حبييب ،أأان خبري ،مافيش أأي حاجة174

رفع "معتصم" ر أأسه ليحدق يف وجه "أس يا" اليت اكنت تقف يف اخللفية ،ارتفع
ا ألدرينالني املتحفز يف دمائه رسي ًعا ،اقتحم امللزل متجهًا بعصبيته اجللية حنوها همددًا
اايها بس بابته:
قس ًما ابهلل لو كنيت أأذيتهيا مكونتش هارمحكردت عليه "اندية" بنربهتا اخلائفة:
قس ًما ابهلل ما حصل حاجة اي "معتصم" ،احنا كنا بنتلكم و أأان اليل جيت معاهابنفيس!
تطلع اىل أأعيهنا ليتأأكد من صدق ما قالته ،مل تكن حاجة للكذب فقد اكنت نظراهتا
مقروءة هل ،ابتسم لكوهنا خبري و أأومأأ بر أأسه متفه ًما ما فعلته من أأجل رؤية ابنهتا بغض
النظر عن روهنا ل تس تحق ذ كل الاهامتم واحلنان الزائد مهناً ،تبعهتام "أس يا" بنظرات
غاضبة مغلوةل ،وقد تأأكدت من داخلها أأهنا مل تنل سوى التعاسة والشقاء ،كظمت
غيظها يف نفسها ،مث صاحت برصامة ويه تشري بيدها:
خد "اندية" هامن واطلعوا برا !! ...............................................................................................
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الفصل اخلامس عرش
حلت ادلهشة املصحوبة ابلصدمة عىل تعابري وهجيي هلهيام ،تبادل الثنان نظرات
مذهوةل عقب مجةل "أس يا" ا ألخرية واليت مل تكن تعين سوى الطرد الرصحي دون أأي
جتميل أأو تلطيف ،فغرت "اندية" شفتهيا يف استياء حزين ،وسلطت أأعيهنا املليئة
بعربات احلرسة عىل وهجها القايس ،بيامن احتقن وجه "معتصم" بدمائه الغاضبة ونظر
بغل الهيا ،فهيي مل تكن ال انسانة جاحدة بال مشاعر مطلقًا جتربك عىل ررهها أأضعافًا
مضاعفة ،التفت بر أأسه حنو "اندية" مشفقًا عىل حالها البائس ،شعر ابلعجز لكونه
يقف بيهنا وبني ابنهتا ،متا كل أأعصابه قبل أأن تنفلت دفاعًا عن ررامهتا املهدورة عىل
يدهيا ،مث اس تدار حنو ابنهتا قائ ًال جبمود ومعات ًبا زوجة وادله يف نفس الوقت:
مش دي اليل تس تاهل تكون بنتك ،ايل اي ماما من هنا!أأشارت هل بنظرات متوسةل من بني عرباهتا احلبيسة بأأن يتوقف عن قول ذ كل احلديث
املوجع فهو لن يزيد ال الطني بةل ،لكنه قاوم ضعفه أأماهما ،ولف ذراعه حول كتفهيا
ليجربها عىل التحر ك مع خطواته ،ظلت تقاومه رافضة الابتعاد ،انتهبت "أس يا" اىل
رنني هاتفها فركزت برصها عىل شاش ته لتجد امس وادلها يعلوه ،أأظلمت أأعيهنا غض ًبا
منه ،فهو الضلع الخر املتسبب يف خوضها لتكل املواهجات العدائية وزرع الكراهية
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الشديدة بداخلها ،احننت لتلتقطه مث صاحت قائةل بنفس النربة اخلالية من احلياة
متعمدة جتاهل حضورهام:
اقفلوا الباب وراروامل تنتظر لتى ان اكان سيبقيان أأم ل ،بل أأولهتام ظهرها قاصدة جتاهلهام بوقاحة منقطعة
النظري ،اجتهت حنو ادلاخل لتجيب عىل اتصال أأبهيا لتفرغ فيه هو الخر حشنة غضهبا
املتقدة بداخلها ،اكن "معتصم" عىل وشك الاندفاع حنوها والتشاجر معها من جديد،
لكن أأمسكت به "اندية" من ذراعه تتوسهل ويه ش به متعلقة فيه:
سبهيا اي "معتصم"رد علهيا بغضب مكتوم من بني أأس نانه املضغوطة بقو ٍة:
انيت مش شايفة بتعامكل ازاي اي ماما؟ اليل زي دي .....قاطعته برجا ٍء أأكرب وقد انسابت عرباهتا املنكرسة:
عشان خاطري أأان ،من فضكل اي ابينأأجربته نظراهتا احملطمة عىل كمت ما يشعر به بداخهل والس يطرة عن نوبة الهياج الوش يكة،
زفر ابحباط جيل عىل قسامت وهجه املشدودة اكظ ًما يف نفسه ما يعتيه من دوافع
حتفزه عىل الرد برشاسة عىل تكل القاس ية اجلاحدة.
...........................................
عىل اجلانب الخر ،وجلت "أس يا" اىل داخل غرفهتا واضعة الهاتف عىل أأذهنا ل تنتوي
أأي خري ،اكنت يف حاةل انفعال واحضة ،عكست تعبريات وهجها احملتقنة ذ كل ،ردت
متسائةل بنربة جهومية غري طبيعية ويه تدور حول نفسها ابلغرفة:
بتتصل ليه دلوقيت؟177

تعجب وادلها من ردها الوحق اذلي مل يكن يتوقعه عىل الطالق متسائ ًال ابندهاش
ربري:
"أس يا" ،واخدة اب كل انيت بتتلكمي مع مني؟اعتقد لوهةل أأهنا رمبا ختاطب أأحد مصممي ا ألزايء ممن تتعاقد مع والكهئم ألداء العروض
مفرسا هبدوء:
التوجيية لتصامميهم الفريدة ،فعرب عام يفكر فيه ً
حبيبيت أأان مش حد من ادليزايرن ،أأان ابابيكحتفزا:
التوى ثغرها قائةل بهت م وبنربة أأكرث ً
 أأان عارفة رويس انت مني!خرج صوته ش به حاد وهو يقول:
ايه الطريقة دي اي "أس يا"؟رصخت فيه هبياج ويه تدس يدها يف خصالت شعرها:
عاوز ايه مين ًتين؟أأجاهبا حذ ٍر:
واحض انك مش يف املود ،معو ًما هابقى أأهلمك وقت ًتين ختلصييل دين كده عليا اكنلـ......
اس تاءت من تكرار تكل املسأأةل املقيتة عىل مسامعها يف لك اتصال هل هبا ،مل يكن
لهياتفها من أأجل الاطمئنان عىل أأحوالها ،ولكن ليطلب مهنا سداد مديونياته الال
متناهية ،خرجت عن أخر ذرة تعقل صارخة فيه بنربة عالية:
ايه ،انت مابتهقش من القامر وادليون؟!178

نعماس تأأنفت صياهحا الهاجئ قائةل:
 أأان قرفت من لك حاجة بتعملها ،خلتين أأرره نفيس وأأرره حيايت وأأرره لك حاجة يفدنييت
رد علهيا "رشف ادلين" حد ٍة:
مش ذنيب ان أأمك معلت فينا كده و....ملت من اس تخدامه لتكل احلجة اليت يلجأأ لها دو ًما لتحميلها اذلنب متناس ًيا أأنه سببًا
رئيس ًيا فامي مرت به من ظروف وحدة وقسوة و أأمور أأخرى ل تريد التفكري فهيا أأو
حىت تذررها ،قاطعته ابنفعال مرب ٍر:
بطل الشامعة دي ،أأان زهقت مهنا وبقيت بأأررهك انت كامنسأألها ابس تغر ٍاب:
"أس يا" ،يف ايه حصل غري ك كده عليا؟أأبعدت الهاتف عن أأذهنا لتحدق أأماهما بنظرات ش به زائغة ويه تذرع غرفهتا جيئة
وذهااب ،بدا صوهتا مري ًبا عندما صاحت بال وعي:
ً
اي ريتين أأموت و أأرًتح من لك القرف دهانتاب وادلها القلق من تكل الطريقة املزجعة يف تعاملها معه ،هو اعتاد مهنا عىل اجلفاء
كثريا ،سأألها ب ٍ
تلهف:
والربود ،لكن أأن تكون بلك هذه العصبية فهو ما وتره ً
"أس يا" ،ما كل؟أألقت الهاتف عىل ا ألرضية بعدم مبالة ويه تتجه صوب امحلام حمدثة نفسها:
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 أأان تعبت من لك حاجة!صاح وادلها بنربة اكنت اىل حد ما ش به مسموعة:
 أألوو" ،أس يا" مسعاين!اداي حنو امحلام ،س يطر عىل تفكريها
اكنت يف حاةل ش به مغيبة ،حتركها ساقهيا ل ار ً
فاكرا سوداوية ،شعرت ابلنفور من لك ما حييط هبا ،بيشء حيهثا عىل اخلالص مما
أأ ً
تعانيه ،وقفت أأمام احلوض تتأأمل املرأة اليت تعلوه بنظرات خميفة ،أأزاحت طرفها بأأصابع
ترتعش قلي ًال ليظهر من خلفها خزانة طبية خمفية ،جتمدت نظراهتا عىل حمتوايهتا لثو ٍان
معدودة ،مث اذ جفأأة حسبت أأول ما وقعت عليه أأعيهنا من علبة ل ألقراص ،مل تعبأأ مبعرفة
ماهية ادلواء ،فقط قبضت عليه بقوة منتعة غطائه البالستييك ،مث أأفرغت ما فيه
ابلاكمل يف راحة يدها لتبتلع يف جوفها المكية هلها دفعة واحدة ،أأغلقت بعد ذ كل املرأة
ٍ
خيالت ألغلب
ابنفعال مدققة النظر يف تعابريها احملتدة ،ر أأت يف انعاكس صورهتا
الرجال اذلين حاولوا التودد الهيا باكفة الوسائل ،وخاصة غري املرشوع واملتجاوز مهنا،
امشزئت من نفسها ،ومن ا ألخبار املغلوطة اليت حاوطهتا وهنشت من مسعهتا ،من لك
ما جعلها تبدو يف أأعني اذلرور (ساقطة) ،زاد احساسها ابلحتقار وادلونية ،يه ل
تس تحق أأن متر بلك ذ كل لكوهنا جتاهلت تكل ا ألخبار منذ البداية ماحنة الفرصة
ألحصاب ا ألطامع ابلتالعب حياهتا وتقرير أأي اجتاه ميكن أأن تسلكه نياب ًة عهنا ،وا ألفظع
من ذ كل احل م املطلق علهيا بأأهنا عابثة رخيصة متاحة ملن يدفع مثهنا.
............................................
اكنت حتاول اس تغالل لك الفرص املتاحة لتبقيه قدر الماكن يف امللزل ،مل تس تطع
مقاومة احساس ا ألمومة اذلي حيهثا عىل عدم تر ك ابنهتا دون تفقد حالها ولو ملرة أأخرية،
اعتضت "اندية" طريق "معتصم" رافضة اذلهاب ،كفكفت عرباهتا قائةل بصوهتا
املنتحب:
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خلينا هنا شويةرد علهيا حمت ًجا بضيق ربري:
اي ماما دي طردتنا ،هنستىن ايه بعد كده؟ من فضكل خلينا منيش بقى ،اباب كامنقلقان علييك.
ترقرقت العربات من جديد يف حدقتهيا ،شعرت بغصة مريرة ترضب حلقها ويه تقف
عاجزة عن فعل ما تمتىن ،ر أأى "معتصم" تأأثري ما قاهل عىل تعبرياهتا املقهورة ،عاتب
نفسه لقسوته مع طيبهتا وحناهنا الكبري ،تهند مضيفًا بصوت مسموع وأم ًال أأن يمتكن
من اقناعها:
 أأان فامه ومقدر مشاعر ك انحيهتاوضع يده عىل كتفها رابتًا عليه برفق وهو يمكل هبدو ٍء حذر:
بس صدقيين اي ماما لك اليل بتعمليه معاها مالوش أأي فايدة ،خلينا منيش دلوقيتوبعد كده .....
قاطعته بعنا ٍد ويه هتز ر أأسها معتضة:
 أل اي "معتصم" ،دي بنيت زي ما انت ابين ،صعب أأسيهبا ويه كدهمث حتولت تعبرياهتا لالندهاش املصدوم حيامن ر أأت ابنهتا بذ كل الوجه الشاحب مقبةل
عفواي وقد خشصت أأبصارها:
علهيا ،متمتت ً
"أس يا"فريا حانقًا من جوفه
التفت "معتصم" بر أأسه حنوها يرمقها بنظراته الاكرهة لها ،أأخرج ز ً
وهو يكور قبضة يده حماو ًل اجبار نفسه عىل طاعته ،تساءلت "أس يا" بنربة مهتمكة
ويه تبتسم بطريقة مريبة:
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انتو لسه هنا؟أأجاهبا "معتصم" برشاسة تلوح يف ا ألفق:
ايل بينا اي ماماواصلت "أس يا" اقتاهبا منه متابعة حديهثا بنفس النربة الغريبة:
مش فارقة قعدتوا ول مشيتواانتصبت أأكرث يف وقفهتا املتباهية بيامن ظلت أأنظاره احلانقة مسلطة علهيا للحظات قبل
أأن يش يح بوهجه بعيدًا عهنا قائ ًال ابمتعاض:
بيهتيأأيل كده اطمنا عىل الـ  ...الهامن احملت....بت هلمته ا ألخرية قاصدًا وهو يعاود التحديق يف وجه "أس يا" لرياقب ردة فعلها مع
اهانته الضمنية لشخصها ،لكن عىل عكس ما اكن يُمين نفسه ابظهار نفوره مهنا وجدها
تقول بفتور:
خالص هل م هتًتحواانقبض قلب "اندية" بقوة عقب مجلهتا تكل ،ابتلعت مرارة العلقم املنترشة يف جوفها
ويه تسأألها مس تفهمة:
قصد ك ايه؟وضعت "أس يا" يدها عىل كتف "معتصم" اذلي تفاجأأ حركهتا اجلريئة تكل ،دنت
بر أأسها منه ،مث مهست هل بنربة ذات مغزى:
وخصوصا انت
ً
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قطب جبينه وانعقد ما بني حاجبيه بقوة حيامن رفعت "أس يا" يدها القابضة عىل علبة
ادلواء أأمام وهجه ،ارتفع حاجبه ل ألعىل كتعبري عن حريته يف فهم املغزى من وراء ذ كل،
مجدت "أس يا" أأنظارها عىل عينيه املش تعلتني قائةل بربود:
ابي ابي!مث أأرخت أأصابعها عن العلبة ويه تضحك بطريقة هيستية لتضاعف من حاةل التقب
املنعكسة عىل وهجه ،تراجعت خطوة للخلف لتبدو كعاقري امخلر يف سريها غري متن،
تساءلت "اندية" بفزع ويه هترع حنوها:
معليت ايه اي "أس يا"؟التفتت ا ألخرية حنوها لتجيهبا من بني حضاكهتا غري الواعية:
اليل هل م عاوزينهاحنىن "معتصم" ليلتقط علبة ادلواء اليت أأسقطهتا ليفحصها وحياول تفسري هلامهتا
الغامضة ،استندت "أس يا" بكفهيا عىل كتفي أأهما متابعة ابيق حديهثا:
ارجعي حلياتك اي "اندية" هامنكثريا ،استشعرت وجود اكرثة ما وراهئا،
اعترص قلهبا خوفًا من طريقهتا اليت أأفزعهتا ً
ازدردت ريقها تسأألها ب ٍ
تلهف:
"أس يا" ،انيت بتقويل ايه؟ أأان....مل تمكل مجلهتا بسبب تثاقل جسد ابنهتا وتراخيه فأأرسعت بضمها الهيا قبل أأن تسقط
عىل ا ألرضية صارخة هبلع:
"معتصم" ،احلقين!183

حتر ك ا ألخري خبطوات متعجةل حنو "اندية" ليمتكن من اس ناد ابنهتا ،اكنت فاقدة هل ًيا
للوعي ،وبرشهتا شاحبة بدرجة مقلقة ،تأأمل تعبرياهتا بدقة متأأكدً ا من شكوكه ،مث احنىن
قلي ًال ليحملها بني ذراعيه ،توجه هبا اىل أأقرب أأريكة مث وضعها علهيا برفق بيامن تبعته
وادلهتا امللكومة ويه تتساءل ٍ
خبوف:
مالها؟ حصل لبنيت ايه اي "معتصم"؟اكن يعرف الرد مس بقًا ،فقد ابت لك ءيء مفهو ًما الن ،اس تدار بر أأسه حنوها نصف
اس تدارة ليجيهبا:
"أس يا" انتحرت !! .................................................................................................
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الفصل السادس عرش
خرجت تكل اللكامت الصادمة من جوف "معتصم" لتلزل اكلصاعقة عىل ر أأس وادلهتا
اليت تسمرت للحظات يف ماكهنا غري مصدقة ما تلفظ به ،أأيعقل أأن فعلت ابنهتا ذ كل
يف حلظة طيش مهتورة؟ أأفاقت "اندية" من صدمهتا لتنظر هبلع اىل فذلة ربدها ،مث
هرولت جاثية عىل رربتهيا أأمام جسدها املسجى عىل ا ألريكة صارخة هبا:
معليت كده ليه اي بنيت؟مدت كفهيا لمتسك بقبضهتا تضمها بني راحتهيا ويه تبيك حرقة عىل ما اقتفت ،رفعت
ر أأسها البايك اىل "معتصم" تس تغيث به:
احلقين اي ابين ،اترصف وانقذها قبل ما تضيع ميناكن أأمامه خيارين؛ ا ألول أأن هياتف السعاف وينتظر قدوم العربة واليت من احملمتل أأن
تأأيت متأأخرة ،أأو أأن حيملها بنفسه ويقلها بس يارته اىل أأقرب مشفى ،ابلطبع مل يكن
حاجة للتفكري مطو ًل ،حسم أأمره واقتب من "اندية" ،وحركة رقيقة عىل كتفها أأجربها
عىل الابتعاد عن طريقه ليمتكن من الاحنناء ومحل "أس يا" بني ذراعيه ،أأرسع يف
خطاه هبا متجهًا حنو اخلارج تتبعه وادلهتا ليصل بعد دقائق معدودة اىل س يارته،
أأس ندها حذر عىل املقعد اخللفي ،وجلست "اندية" اىل جوارها واضعة ر أأسها عىل
صدرها وتضمها بذراعهيا و أكهنا ختىش فقداهنا ،هتفت فيه بصوهتا املنتحب:
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برسعة اي ابين ،اطلع عىل أأي مستشفى!أأومأأ بر أأسه قائ ًال هبدو ٍء مريب وهو يلقي جبسده عىل مقعد قائد الس يارة:
حارضمث أأدار احملر ك واس تدار بر أأسه ليتحر ك ابلس يارة يف الاجتاه العكيس متجهًا اىل املشفى،
كثريا عليه وصوهل اىل
اكن ممتنًا يف نفسه هدوء حركة السري يف تكل ا ألثناء مما سهل ً
وهجته يف وقت أأقل ليسهم ذ كل يف زايدة فرص انقاذها ،لكن ما مل يتوقف عن التفكري
فيه هو البحث عن اجابة وافية للسؤال اذلي يلح عليه عقهل به ،ملاذا جلأأت اىل فعل
ذ كل؟
..................................................
رواب بالستيكيًا مليئًا ابملياه الباردة لتبلل به حلقها اجلاف،
لحقًا ،انول "وحيد" زوجته ً
ففور أأن عمل ابلاكرثة اليت حدثت حىت أأىت هو الخر اىل املشفى ليكون اىل جوارها
يف مثل تكل الظروف ،نظرت هل "اندية" بأأعيهنا ادلامعة حتدثه هبمس منكرس:
"أس يا" موتت نفسها اي "وحيد"رد علهيا بنربة عقالنية حماو ًل طمأأنهتا:
ان شاء هللا ادلاكترة يساعدوها وهاتبقى رويسةسأألته حرس ٍة مل ختفها نظراهتا اليه:
طب معلت كده ليه؟ نفيس أأفهمكفكفت عرباهتا املهنمرة عىل وجنتهيا ممكةل حديهثا:
 أأان مكونتش عاوزة مهنا حاجة غري اهنا تسمعين وتبقى رويسةمربرا ترصفها املهتور:
رد علهيا "وحيد" ً
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ساعات بيجي عىل النسان حلظات ضعف ،مابيبقاش يف وعيه ول عارف بيفكرازاي ،بيستسمل ل ألفاكر السودة اليل يف دماغه وبتخليه يعمل حاجات تأأذيه
حزن أأكرب:
سأألته ٍ
طب ليه؟مل جيد يف جعبته الرد الشايف لها ،جعز عن اراحهتا فتهند قائ ًال:
السؤال ده "أس يا" وحدها اليل تقدر جتاوبكل عليهمسحت بأأانملها دمعاهتا هامسة برجا ٍء:
اي رب طمين علهيالف "وحيد" ذراعه حول كتفي زوجته قائ ًال:
ان شاء هللا هاتبقى خبري ،اهدي بس انيت اي حبيبيت!ملزواي يف أأحد ا ألراكن مستندًا بظهره عىل احلائط
عىل اجلانب الخر ،وقف "معتصم" ً
فريا ثقي ًال من رئتيه وهو
ومراقبًا حركة املمرضني وا ألطباء بنظرات شــاردة ،أأخرج ز ً
يتذرر ريف وقع الاختيار عىل املشفى اذلي يعمل به رفيقه ليلجأأ اليه ،فهو يعمل جيدًا
أأن حماولت الانتحار ستتطلب حتقيقات رمسية وبعض الجراءات القانونية ،وان وصل
ا ألمر اىل الصحافة أأو ترسب اخلرب اىل املواقع اللكتونية لن يسمل هو وعائلته من
فضاحئ "أس يا" ،ويه لن تكتث بتبعات ما تفعهل ،ذلا وجودها هنا س يكون احلل
املؤقت ريامث يرتب أأفاكره ،ظل ابهل مشغو ًل لبعض الوقت يفكر يف طريقة يس تدرهجا
هبا حنو خمطط حيجم به جهوهما الرشس ،بد أأت مالمح اخلطة تتشلك يف عقهل ،وضع
البداايت اليت س يتبعها لكن انتعه من تفكريه املتعمق خروج صديقه "مصطفى" من
مشريا هل بعينيه ليتحر ك الكهام حنو اجلانب،
ادلاخل فاعتدل يف وقفته ،مث اقتب منه ً
اس تطرد متسائ ًال جبمود:
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ايه ا ألخبار؟أأجابه ا ألخري مبتس ًما بروتينية:
امحلدهلل حلقناها ومعلنا غس يل معدة لهيا ،وشوية وهاتفوق ،يه خالص اتنقلتألوضة عادية
هز ر أأسه ابمياءة متفهمة وهو يرد ابقتضاب:
متامسأأهل "مصطفى" بفضول وهو مركز برصه عليه:
بس مش يه دي البنت اايها؟تصلبت تعابري "معتصم" قائ ًال بتحذير:
"مصطفى" ،مافيش داعي حتيك عن أأي حاجة حصلت قبل كده ،وبعدين أأان جايهباهنا علشان نمل ادلور مايكونش يف سني ول جمي
هز رفيقه ر أأسه متفه ًما:
اطمن اي صاحيبًتبع حتذيراته قائ ًال جبدية شديدة:
ومش هاوصيك ،مش عاوز ماما تعرف بأأي حاجة ،حصهتا زي ما انت فامهابتسم هل "مصطفى" هات ًفا:
حارضواي ريت تقوهلم اهنا هاتفوق عىل بكرةعقد "مصطفى" ما بني حاجبيه متسائ ًال ابس تغراب:
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طب ليه؟حتولت نظراته ليشء من الظالم قبل أأن جييبه بغموض:
حمتاج أأتلكم معاها ا ألول قبل ماما ما تشوفهاحر ك ر أأسه ابلجياب متسائ ًال:
ماءي ،ها يف أأي أأوامر ًتنية؟وضع يده عىل كتفه مرددًا ابمتنان:
شكرا اي "مصطفى" ،أأان مش عارف أأقو كل ايه
 أل ًرد عليه مبتس ًما:
ول حاجة اي س يدي ،احنا اخوات ،بس عد امجلايلتصنع الابتسام وهو يقول:
ماءيمث اجته الكهام اىل حيث جيلس وادله و "اندية" ،وما ان ر أأت "مصطفى" مقب ًال علهيا
حىت هبت واقفة من ماكهنا ،شعرت اب ألدرينالني يتدفق يف عروقها ،ابضطراب دقات
قلهبا ،سأألته ب ٍ
تلهف وقد توترت نظراهتا:
خري اي ابين؟ من فضكل طمين! بنيت رويسة؟سأأهل "وحيد" هو الخر جبدية:
 أأخبارها ايه اي دكتور؟رد علهيام "معتصم" اببتسامة خسيفة زائفة:
د" .مصطفى" طمين وقال هاتبقى رويسة ،مفتقلقوش189

سلطت "اندية" أأعيهنا الالمعة عىل وجه "مصطفى" لتسأأهل بعدم تصديق:
جبد؟ يعين يه فاقت؟ اتلكمت معاها؟ أأرجو ك طمين!أأجاهبا ا ألخري بصوته الهادئ:
لسه مفاقتش ،بس ان شاء هللا هاتبقى أأحسنتنفست الصعداء بعد مجلته اليت أأثلجت صدرها ،بيامن ًتبع "مصطفى" حديثه اجلاد
حمذرا:
ً
ونصيحيت اهنا تتعرض عىل دكتور نفيس يشوف يه معلت كده ليهرد عليه "معتصم" ابمتعاض ملحوظ:
هانشوف ده بعدينالتفت "مصطفى" حنوه قائ ًال جبدية:
املوضوع همم ،ألن جايز تكرر ده ًتين ،ماتستبعدش ده!انزجع "معتصم" من مجلته ا ألخرية فمل يكن التفاق معه يتضمن البوح بذ كل ا ألمر
اذلي تفاجئ به ،ضبط انفعالته املتغرية قائ ًال جبدية:
حارضٍ
بصوت أأقرب للباكء ويه تضع يدها املرجتفة قلي ًال عىل ذراع
هتفت "اندية"
"مصطفى":
من فضكل اي دكتور خليين أأدخل أأشوفهاتبادل رسي ًعا نظرات ش به حائرة مع "معتصم" فقد بدا يف موقف حرج ،اكنت نظرات
ا ألخري صارمة للغاية رمغ مصته ،مث رد هبدوء حماو ًل اخفاء ارتباكه الطفيف:
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مش هاينفع دلوقيت ،عىل بكرة الصبح هاتكون فاقت وبقت أأحسنانقبض قلهبا فصاحت بال وعي:
ده معناه اهنا تعبانة و...قاطعها "مصطفى" حماولً هتدئهتا:
 أل مش كده ،بس جسمها حمتاج يرًتح ،ده غري كامن ان حرضتك شلكك مرهقوحمتاجة ترًتيح زهيا ،حص ول غلطان
دمعه "وحيد" قائ ًال:
ادلكتور عنده حق اي "اندية" ،تعايل نروح بيتنا دلوقيت ،وبكرة من بدري هانكونعندها
هزت ر أأسها رافضة:
مش هاقدر أأسيهباتنفس "معتصم" بعمق قبل أأن يقول بتيث حماو ًل اقناعها:
اي ماما ،ا ألعدة هنا مالهاش أأي لزمة دلوقيتبدت عىل وشك الباكء ويه تقول:
بس اي ابين ...ممتصا حزهنا:
قاطعها بنفس الهدوء العقالين ً
من فضكل اي ماما ،د" .مصطفى" هايفضل معاها وهيبلغنا بأأي جديد حيصل ،علشانخاطري أأان ،خلينا منيش ووعد هاجيبك من بدري
أأضاف "وحيد" اببتسامة ابهتة:
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"معتصم" عنده حق ،احنا بنضيع وقتنا عىل الفايض ،ده غري مواعيد ادلواء بتاعتك،انيت خمدتيش حاجة من بدري
استسلمت أأمام احلاهحام قائةل ابحباط انعكس عىل تعبرياهتا احلزينة:
طيبهامسا:
اقتب "معتصم" من وادله مث مال عليه ً
اس بقين اي اباب عىل البيت ،أأان شوية وهاحصل مالتفت "وحيد" انحيته متسائ ًال بصوت خفيض:
ورا ك حاجة؟أأجابه ابقتضاب:
يعينماءي اي "معتصم" ،بينا اي "اندية"وهجت ا ألخرية حديهثا للطبيب قائةل:
مش هاوصيك اي د" .مصطفى" عىل "أس يا"ابتسم قائ ًال بلطف:
اطمين ،مش حمتاجة وصايةودعته "اندية" ويه متيل عليه املزيد من وصااي ا ألهمات العرش و أكهنا ستحل عهنا
ألايم وليس لساعات حمدودة ،ظل "وحيد" ً
حماوطا اايها من كتفهيا حىت انرصف معها
من املاكن ،بيامن راقب "معتصم" ابتعادهام عىل أأحر من امجلر ليرشع يف الاجتاه حنو
غرف املرىض املوجودة ابلطابق العلوي ،اكنت وهجته حمددة؛ غرفة "أس يا".
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.........................................
أأصدرت أأنينًا خافتًا ويه تقلب ر أأسها عىل الوسادة ،فتحت "أس يا" جفنهيا بتثاقل
حماوةل معرفة أأين يه ،شعرت بصداع عنيف جيتاح ر أأسها ،تأأوهت بصوت خفيض
ويه حتر ك يدها لتضعها عىل جبيهنا ،شعرت كذ كل بتكل الوخزة يف ظهر كفها ،ضيقت
نظراهتا لتى ما اذلي يؤملها فوجدت ابرة طبية مغروزة فيه ،تساءلت مع نفسها حرية:
 أأان فني؟ردت علهيا املمرضة ويه تعيد ضبط الوسادة من خلفها:
محدهلل عىل السالمة ،حاسة ابيه دلوقيتركزت "أس يا" نظرها املشوش علهيا ،تأأملت مالحمها ابرهاق ،مث سأألهتا بنربة واهنة:
انيت مني؟رمست املمرضة ابتسامة ودودة عىل ثغرها ويه جتيهبا:
 أأان ممرضة شغاةل هنا يف املستشفىمث تفقدهتا رسي ًعا قبل أأن تمكل بنفس اللطافة:
لو عوزيت حاجة من فضكل دويس عىل الزرار ده ،وثواين وهارون عند ك ،ومرة ًتنيةمحدهلل عىل سالمتك
انرصفت املمرضة ًتركة "أس يا" مبفردها واليت بد أأت يف استيعاب ا ألمر ،فقد ابءت
مسأأةل انتحارها ابلفشل ،وما زاد الطني بةل هو جناهتا مهنا ،لكن من اذلي ساعدها
لتنجو؟ مل تكن حاجة للتخمني ،ابلطبع "معتصم" اكن متواجدًا مبلزلها ،انهيك عن
وادلهتا ،ا ًذا فالكهام اكان شاهدين عىل حلظة اهنيارها ،مغغمت بلكامت خافتة حتمل
اللعنات ،ختشب جسدها هل ًيا عىل اثر الصوت املتسائل:
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مبسوطة دلوقيت؟مجدت "أس يا" أأنظارها عىل "معتصم" اذلي سد جبسده الباب قبل أأن يلج لدلاخل
ويغلقه من خلفه ،تسارعت دقات قلهبا من التوتر ،مث صاحت مستنكرة اقتحامه
للغرفة:
انت مني مسحكل تدخل هنا؟اعتدلت يف نومهتا بطريقة جفائية مما أأرهق جسدها ،مل تكتث ذل كل ،وواصلت هتافها
المر:
اتفضل براسائرا خبطوات هادئة حنو الفراش ،مل يعبأأ
اجته "معتصم" اىل أأقرب مقعد مث حسبه ً
بصياهحا ول رصخاهتا اليت تطالب خبروجه ،بل بلك وداعة جلس عليه ،أأوشك براكن
غضب "أس يا" عىل الانفجار فيه ،لكنه نطق بربود جليدي أ ًمرا اايه:
اسكيت خالص ،وامسعيين للخر ،ألن الالكم اجلاي هايكون يف مصلحتك قبلمصلحيت
ردت بهت م ويه تنظر هل ابزدراء:
مصلحة معا ك انت؟!حتدث من زاوية مفه قائ ًال بسخرية:
ماتس تقليش بيا!تش نجت نربهتا ويه ترد:
مش عاوزة امسع حاجةمث أأشارت هل بيدها:
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اتفضل من هنا ،برارد بربود واض ًعا ساقه فوق ا ألخرى:
 أأو ًل ده مش بيتك علشان تطرديين منه ،أأان اليل جبتك هنا ،ولولاي اكن زمانك معا ألموات
صاحت بغيظ وقد اش تعلت نظراهتا:
هايبقوا أأرمح منك ،براأأنزل ساقه مث احنىن ل ألمام جبسده قائ ًال بنربة مليئة ابلقسوة وقد تركزت أأعينه علهيا:
صدقيين اي "أس يا" ،حمدش يف ادلنيا دي يفرق معاه تعييش ول متويت غري بس أأمكابدلته نظرات حانقة اكرهة لوجوده ويه ترد حد ٍة:
بناقص مهناأأرجع ظهره للخلف متاب ًعا بفتور و أكن احتاقها ل يعنيه:
لو اكن عليا كنت أأجربهتا تنسايك ،ومتحي أأي صةل بييك بس ل ألسف يه أأمك،هتتقهر علييك ،وصعب أأمعل يف الست اليل ربتين كده
رمقته بنظرات احتقارية قبل أأن تنطق بعبوس ساخط:
كفاية علهيا انت تداوي جرهحابدت أكهنا تسخر منه بلكامهتا ،فابتسم متعمدًا اغاظهتا مث رد هبدوء:
عند ك حق ،بس قلهبا ضعيف انحيتك ،هانقول ايه بس!حدجته بنظرات انرية حتمل الكره ،بيامن رفع "معتصم" يده لميرره عىل خصالت شعره
وهو يتابع:
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شويف اي ملكة الفضاحياغتاظت من ذ كل اللقب املهني واس تعرت من داخلها ،كزت عىل أأس ناهنا صاحئة
ابنفعال:
انت ...مشريا ابصبعه:
قاطعها ً
ايه مش عاجبك الالكم؟ ده انيت بتحيب اجلو ده موت!فريا مليئًا ابحلنق من صدرها فاس تأأنف حديثه بنفس القسوة:
نفثت ز ً
وبرصاحة أأان معنديش مانع خالص ،ابلعكس هازود كل جرعة الفضاحي و أأبسطكفغرت شفتهيا مشدوهة من ذ كل ا ألسلوب اخملتلف اذلي يتعامل به معها ،وقبل أأن
تتمج ما يريم اليه أأضاف همددًا:
بس الفرق مش هاخلييك تش تغيل بعد كده هنايئ ،هاقيض علييك و أأحمييك من عىلوش ا ألرض
انتصبت يف جلس هتا صارخة بتح ٍد:
ول تقدرمل يرف هل جفن وهو يقول:
انيت حلد دلوقيت جمربتنيشردت عليه بهتديد رصحي:
-ول انت تعرفين ،أأان معنديش اليل أأخرسه
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ساخرا من طريقهتا لزييد من اس تفزازه لها مث ادعى صعوبة الس يطرة عىل حضاكته
حضك ً
قائ ًال:
بالش جو التحدايت ده ،ألنك هتخرسي معااياغتاظت من اس تخافه هبا ورصخت فيه:
مش هاحيصلتنحنح "معتصم" خبشونة قبل أأن جيلس ابستخاء أأكرب عىل املقعد ،ش بك أأصابعه م ًعا
مث اس تطرد قائ ًال هبدوء أأشد رزانة:
طيب نتلكم بأأسلوب ًتين ،أأو ابللغة اليل تفهمهيا ،أأان هادفع متنك اي "أس يا" هامنرفعت حاجهبا ل ألعىل هاتفة ابستناكر ربري:
نعم؟!بدت نظراته قاس ية للغاية ،خالية من أأي وميض للحب أأو العاطفة ،اس متر يف حتديقه
هبا ً
متحدًث من زاوية مفه:
ماتبصليش كده ،يعين هأأجر ك ،اتفاق هنعمهل زي أأي اتفاق بني طرفنيكتفت ساعدهيا م ًعا لتسأأهل بنربة ساخرة:
وده مبناس بة ايه؟ هاتعمل شو وانقصك موديل؟!هز ر أأسه انفيًا:
 أل ،احلاجات دي ماهتمنيش ،اتفايق خيص انسانة واحدة بسمطت مفها قائةل:
"اندية" هامن ،حص؟197

رد علهيا ماد ًحا:
مظبوط ،بيعجبين ذاكئك الرسيع مع ان ....بت عبارته معدًا ليضمن حوزته هل ًيا عىل انتباهها مث أأمكل قائ ًال:
اليل يشوفك مبنظر ك ده يعترب ك (مومس) رخيصةاستشاطت غض ًبا من نعته لها بتكل اللكمة املهينة فرصخت فيه هبياج:
انت واحد قذررد بربود ً
حمافظا برباعة عىل ثبات انفعالته:
بس مش أأقذر منكجنح بأأسلوبه الهادئ املس تفز يف اخراج "أس يا" عن شعورها ،انتفضت من جلس هتا
عىل الفراش انزعة عهنا البرة الطبية وقاصدة الهجوم عليه ،اندفعت حنوه بلك رشاسة
تريد نبش أأظافرها يف وهجه لتشوهه لكنه تفاداها مبهارة بل و أأح م الس يطرة علهيا؛
حيث أأمسك هبا من رسغهيا ولفهام خلف ظهرها ملصقًا اايها به ،مث أأجربها عىل السري
مع خطواته متجها هبا حنو احلائط ليحارصها يف الزاوية ،التصقت ابحلائط وشعرت
ابلوهن جيتاهحا ،تلوت جبسدها الغاضب حماوةل التحرر منه لكنه مل يدع لها الفرصة،
س يطر علهيا ببساطة وبقيت أأسريته حىت اشعار أخر ،مجد نظراته احلادة عىل وهجها
املتعصب ،نظر يف عينهيا الفريوزيتني مبارشة دون أأن تتطرف حدقتاه ،أمال ر أأسه
حمذرا هبمس خطري:
حنوها ليقول ً
ماتلعبيش مع النار اي "أس يا" !!! ......................................................................................................
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الفصل السابع عرش
أأشاحت بوهجها بعيدًا عن أأنفاسه اليت لطمت وجنهتا قدر املس تطاع ،حفركته ادلفاعية
املباغتة قد وضعهتا يف مأأزق ،ومع ذ كل اس مترت "أس يا" يف اظهار قوهتا رمغ احساسها
ابلضعف ،معد "معتصم" اىل تقريب وهجه مهنا لتصبح هلامته ذات تأأثري حيس
وشعوري قوي ،مث ًتبع قائ ًال بنفس اخلفوت اخلطري:
 ألنك هتخرسي يف الهناية!اس تجمعت "أس يا" مقاومهتا الهاربة أأمام تفاخره بقواه اذلرورية علهيا لتنظر هل بأأعني
رافضة للهزمية ،تش نجت قسامهتا صاحئة فيه بتح ٍد ل يقل خطورة عن هلامته اليت
تس تثري أأعصاهبا:
مش أأانمث رفعت رربهتا لترضبه أأسفل بطنه بلك ما أأوتيت من قوة ،تأأوه من الرضبة املفاجأأة
و أأرىخ يديه قلي ًال عن معصمهيا مفنحها ذ كل الفرصة للتخلص من قبضتيه عهنا ،دفعته
"أس يا" من صدره لتفسح لنفسها اجملال ووثبت عىل الفراش لكنه اكن ا ألرسع يف
تدار ك نفسه ،ولحقها قبل أأن تفر من أأمامه ،أأمسك هبا "معتصم" من ساقها مما أأعاقها
عن احلركة وسقطت عىل الفراش ،جثا فوقها مثبتًا ذراعهيا أأعىل ر أأسها عىل الفراش
قائ ًال بنربة ش به غاضبة:
راحية فني؟مل يكن أأماهما أأي همرب منه ،ذلا رصخت طالبة للنجدة أمةل أأن يتسبب ذ كل يف ردعه
ورمبا فضيحة هل:
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احلقوين ،اجملنون ده بيهتجم علياأأرىخ يده الميىن عن ذراعها ليمكم مفها قبل أأن تفضح أأمره ،ولكن حلسن حظها اكن
الطبيب "مصطفى" يف طريقه لالطمئنان عىل حصهتا فتفاجأأ مبا حيدث ،ختشب يف
ماكنه مصدو ًما من رؤيهتام عىل تكل احلاةل ،جتمدت حواسه لوهةل وهو يطالعهام بنظراته
فورا أأغلق ابب الغرفة يك ل
املذهوةل ،فغر ثغره معتقدًا أأن "معتصم" يعتدي علهياً ،
يلفت ا ألنظار اليه ،أأو أأن تنتبه املمرضات اىل ما حيدث مما يضعه أأمام طائةل القانون،
هرول انحية الفراش ليبعده عهنا وهو يوخبه حد ٍة:
انت اجتننت اي "معتصم" ،ايه اليل بتعمهل ده!اس تخدم ذراعيه يف ابعاد ثقل جسمه عهنا متاب ًعا تعنيفه:
عاوز تودي نفسك يف داهيةالتقطت "أس يا" أأنفاسها وتراجعت زاحفة عىل الفراش للخلف لهتدد خصمها الدلود
بصوهتا الالهث:
 أأان هابلغ عنك البوليس!حترشج صوهتا لكهنا اس مترت يف هتديدها قائةل:
خليك شاهد اي دكتور ،الراجل ده حاول يعتدي عليا و أأان مش هاسكت عن حقي!توجس "مصطفى" خيفة من حدوث فضيحة وش يكة قد ترض ابمجليع ورمبا مبس تقبهل
املهين ان عرف أأحدمه بذ كل ،توسلها راجيًا بتوت ٍر:
اهدي اي هامن بعد اذنك ،مافيش داعي للشورشةردت عليه برصاخ:
انتو لسه شوفتوا مين حاجة!200

سد "مصطفى" جبسده الطريق عىل "معتصم" يك ل يقتب مهنا ،ومع ذ كل اكن اندفاع
ومشريا بس بابته:
منذرا بصدام أأشد رشاسة خاصة حيامن نطق بصوته اجلهوري ً
ا ألخري ً
و أأان مش خايف من الفضاحيحشب لون وجه "مصطفى" من فرط اخلوف ،فرفيقه لن يتاجع عن هتديداته ،وتكل
الشابة لن تتكه لشأأنه ،فبات هو ر ًمغا عنه يف خط النريان بيهنام ،حاول أأن يفض
الاشتبا ك صا ًحئا ابرتبا ك ربري:
انت مش يف وعيك اي "معتصم" ،تعاىل معاايمث حسبه بأأقىص طاقته حنو ابب الغرفة ليضمن ابتعاده هل ًيا عهنا ،ومع ذ كل ظلت نربته
املهددة تصدح عال ًيا:
مش هاسيبك اي "أس يا"رصخت فيه بعصبي ٍة:
و أأان هاوريك مقامك!دفعه "مصطفى" دف ًعا حنو اخلارج هاتفًا فيه:
مش وقت حساب ،اميش برا لو مسحت!وبصعوبة ابلغة متكن من اخراجه من الغرفة بأأقل اخلسائر احملمتةل ،وخبه لهتوره قائ ًال
بضيق:
احنا يف مستشفى اي "معتصم" ،ينفع اجلنان اليل معلته ده هنا؟ طب افرض اييخأأان مكونتش موجود ،اكن ايه احلل دلوقيت؟ ايه عاوز تضيع نفسك وتعمل فضيحة من
الهواء؟
رد عليه "معتصم" بنفاذ ص ٍرب:
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سبين اي "مصطفى"!رفض تركه وظل متشبث ًا بذراعه قائ ًال بعناد:
 ألزم ا ألخري مفه مرددًا ابمتعاض:
مش هامعلها حاجة ،سبين بقى!مضطرا وهو يرجوه:
مل جيد بدًا من الاعتاض عليه خالل نوبة غضبه ،فتكه ً
طيب ،تعاىل نتلكم يف مكتيب!سائرا خبطوات ش به متعصبة حنو مكتب صديقه،
نفض "معتصم" ذراعه يف الهواء ً
لكن ظلت انفعالته هاجئة داخل صدره ،ل جتد ما هيدهئا عىل الطالق.
...............................................
تنفست الصعداء لوجود الطبيب يف الوقت املناسب وال اكن ا ألمر قد اختذ منحنًا
خرا ،مللمت "أس يا" ش تات نفسها واجتهت اىل خزانة الثياب احملفورة ابحلائط لتبحث
أ ً
بني ضلفتهيا عن ثياهبا ،التقطهتم بأأي ٍد مرتعشة مث اجتهت حنو امحلام لتبدل ثياهبا ابدلاخل،
مل ِ
تبال ابلوهن الناجت عن حماوةل انتحارها ،فتكزيها اكن منص ًبا عىل أأمر بعينه وهو
الهروب من هنا قبل أأن يأأيت ذ كل اخملبول من جديد ليعتدي علهيا ،ويه لن تصمد
أأمامه.
اجتهت "أس يا" حنو الرواق الفاصل بني غرف املرىض ابحثة عن اخملرج ،حاولت أأن
تبدو هادئة ويه تسري يك ل ينتبه أأحد ألمرها ،ومبساعدة بس يطة من بعض املمرضني
اس تطاعت أأن خترج من املشفى ،اقتبت من الطريق الرئييس مث أأشارت لحدى
س يارات ا ألجرة لتس تقلها ،بد أأت يف ترتيب أأفاكرها رمغ التشوش اذلي يشوب عقلها،
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فطنت اىل أأن املكوث يف ملزلها رمبا س يعرضها ملواهجة أأخرى معه ويه يف غىن عن
ذ كل – ولو مؤقتًا – ريامث تس تعيد عافيهتا وتعد أأسلحهتا جملاهبته ،ذلا ا ألسمل حال ًيا أأن
تقمي يف ماكن أخر يؤمن لها امحلاية ،ابلطبع مل تكن اخليارات متاحة ،فهيي ل تعرف ال
الفنادق أكمارن لالقامة ،ذل كل وقع اختيارها عىل فندق بعينه ،أأوقفت س يارة ا ألجرة
أأمام مدخل بنايهتا أمرة السائق:
استناين  10دقايق هناالتفت السائق انحيهتا قائ ًال بوج ٍه متجهم:
بس ا ألجرة اي مدام هتيد والبلزين غايل و...قاطعته برصامة ومشرية بيدها يف نفس الن:
شششش ،هاديك لك اليل انت عاوزه ،خليك مس تنيين زي ما قولتكلاعتىل ثغر السائق ابتسامة عريضة وهو يقول:
ماءي اي ست اللك ،حتت أأمر ك طاملا هله حسابهتفاجأأ حارس البناية بعودة "أس يا" بعد برهة من ذهاهبا للمشفى ،هلل صا ًحئا وقد هب
واقفًا من ماكنه لس تقبالها:
محدهلل عىل السالمة اي ست هامن ،احنا اتوغوش نا علييك و...رمقته بنظرة متعالية قبل أأن تقاطعه بصوهتا المر:
بطل رغي ،وتعاىل ورااي خد الش نط من فوقسأألها احلارس بفضول وهو حيك مؤخرة ر أأسه:
هو حرضتك مسافرة؟203

توقفت عن السري لتحدجه بنظرة عدائية جعلته يتاجع خطوة للخلف ويه تهنره:
انت هتحقق معااي؟ابتلع ريقه قائ ًال ابرتبا ك متلعمث:
هو العني تعىل عىل احلاجب؟ ماختذنيش اي ست اللك!واصلت سريها املتعجل حفاول ا ألخري اللحاق هبا قائ ًال حذ ٍر:
اي ست هامن ،مفتاح الشقة معااياس تدارت انحيته هل ًيا لتمقه بنظرات خميفة فتابع موحضًا قبل أأن تيسء تفسري ا ألمور:
ماهو أأصل حرضتك ملا مغييت الباب اكن مفتوح ،و أأان خوفت عىل الشقة ل تترسق،فقفلهتا مبعرفيت
نفسا معيقًا فراقهبا بتوتر شديد ،لفظته دفعة واحدة لتقول بعدها:
حسبت ً
 أأويك ،هات املفتاحدس يده يف جيب جلبابه ليخرجه منه مرددًا:
اتفضيل اي ست هامنتناولته منه وأأمكلت خطاها يف اجتاه ابب ملزلها لتفتحه ،ظن احلارس أأهنا رمبا س تاكفئه
ألمانته معها ،لكن خابت توقعاته ومل حيصل عىل ءيء ،امتعض وهجه وعبست مالحمه،
تردد يف مفاحتهتا يف مسأأةل (النفحة) املادية ،لكن حسم أأمره بطلهبا بسامجة مهنا ،فرمس
عىل شفتيه ابتسامة خسيفة متسائ ًال:
مافيش حاجة كده تشجيع اي ست هامن؟نفخت مرددة بنفاذ صرب:
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يووه ،بعدين ،بعدينهامسا بسخط ربري:
لوى ثغره ً
 أأدي أأخرت املعروف!ظلت تعابريه وامجة مزعوجة من عدم تلقي ما اكن يطمح فيه من أأموال ،وانتظر عند
عتبة امللزل ليحمل حقيبهتا كام أأمرته ،وما ان خرجت عائدة حىت أأعطته بقشيشً ا خس ًيا
ليكف عن مالحقهتا ابحلاحه اململ ،وما ان دس املال يف جيبه حىت أأرسع حمل
حقيبهتا بتلهف واهامتم مبالغ فيه قائ ًال:
تُشكري اي هامن ،يدوم الكرم اي ربصاحت فيه حدة:
بطل رغي ونزل الش نطة للسواقحارضقالها وهو يرسع يف خطواهتا منف ًذا أأمرها وثغره يعلوه ابتسامة رضا فقد انل مبتغاه
بسامجته يف ا ألخري.
.............................................
ده امسه الكم اي "معتصم"؟ بقى يف واحد عاقل يعمل كده؟ أل وهنا كامن!تساءل "مصطفى" بتكل العبارة املعاتبة ألسلوب رفيقه احلاد يف التعامل مع "أس يا"
بعد أأن انفرد به مبكتبه ،لكن بدا ا ألخري غري اندم عىل ما أأقدم عليه ،اكنت تعابريه
مشدودة عىل ا ألخري ،ونظراته حمتقنة بصورة مقلقة ،ظل يتنفس بعمق ليس يطر عىل
احلاةل املس تعرة بداخهل ،دو ًما ل جيد التفسري املنطقي لترصفاته اهلمجية معها ،لكنه
متيقن من روهنا أأيقونة لالس تفزاز واستثارة ا ألعصاب ،مفعرفته املس بقة بتارخيها غري
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مرشف يدفعه دف ًعا ملعاملهتا بتكل الطريقة ادلونية املهينة ،دس يديه يف جييب بنطاهل
وذهااب ً
حمتفظا مبا يفكر فيه بداخل عقهل ،صاح فيه صديقه
و أأخذ جيوب الغرفة جيئة ً
بنفاذ صرب:
رد عليا اي "معتصم" ،هو أأان بأأهلم نفيس؟التفت رفيقه حنوه قائ ًال بعبوس:
خالص اي "مصطفى" ،أأان اختنقت ،كفاية الكم عهنا!واصل رفيقه توبيخه هل مرددًا بنفس النربة اجلادة:
علشانك غلطانرد "معتصم" بعصبية ملحوظة وقد تعقدت مالحمه:
 أل ،بس يه بين أدمة مس تفزة ،تفور ادلم ،انت مش عارف حاجةبعتاب:
توجه انحيته ليقف قبالته مث رد ٍ
ومش عاوز أأعرف ،بس دي مريضة ،جاية يف حماوةل انتحار ،وشوفتك وانت بتحاولتعتدي علهيا ،عاوزين أأفهم ايه؟
مل يتحمل "معتصم" أأن يمت اهتامه بيشء مل يفعهل ،قهدر بصوت غاضب:
كدابة ،ده حمصلش ،أأان كنت بأأتفامه معاهالوى "مصطفى" ثغره متسائ ًال بهت م:
جبد! ده بقى أأسلوب جديد للتفامه؟!مربرا ترصفه معها خبشون ٍة:
رد ً
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يه ماينفعش معاها ال كده ،وبعدين لو سبهتا تعمل ما بدالها هتضيعنا هلنا ،مبا فهيمأأيم
أأشار بكف يده قائ ًال بوجه ممتعض:
ماءي ،انت عند ك مربراتك ،بس يه طاملا جت عندي املستشفى بقت مريضةولهيا حق العالج
زفر "معتصم" هاتفًا بتأأفف وهو يش يح بوهجه:
"مصطفى" ،فكك من جو املثاليات ده ،حمدش عايش يف العامل ا ألفلطوين بتاعكحتولت نربته للقتامة وهو يمكل:
اليل زهيا جاي من مستنقع قذارة ،متعودة عىل الطريقة دي ،دي متعرفش معىنالاحتام وا ألخالق
ورمغ استناكر "مصطفى" لوصفها بتكل الصفات ال أأنه رد مداف ًعا عهنا:
وان يكن ،يه مريضة ولهيا حق عليابدا "معتصم" مزعو ًجا من دفاعه عهنا ،لكن ظل رفيقه عىل موقفه حنوها ،مث أأضاف
هبدوء لميتص حدة ا ألجواء:
معو ًما مش هاتلكم معا ك يف املوضوع ده ألن واحض ان التفامه هايكون صعب أأوي،وخصوصا معها
بس أأمتىن انك هتدى وتفكر ابلعقل شوية
ً
ابقتضاب:
رد
ٍ
ان شاء هللاأأشار هل بيده متاب ًعا:
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طب ايل بينا ،أأان هاوصكلاعتض عليه بوجوم:
معااي العربيةابتسم هل "مصطفى" هات ًفا مبزاح وهو يربت عىل كتفه:
طيب هنلزل سوا ،ما هو أأان برصاحة مامضنكشتصنع "معتصم" الابتسام وهو يسري اىل جواره خبطو ِات ش به مهتادية ،فقد خبت
ثورته نوعًا ما ،لكن تضاعفت رراهيته لـ "أس يا" وزادت عدائيته حنوها ،وما ان تأأكد
"مصطفى" من وجوده بس يارته حىت اس تطرد قائ ًال:
اس بقين انت ،أأان هاطلع أأبص عىل حاجةمش كنت خلصت أأيوه ،بس برصاحة مقلق من موضوع "أس يا" ،جايز تعملنا شورشة و أأان عاوز أأهلمهانمل ادلور و....
تبدلت تعابريه للتجهم ونظراته لالظالم ،قاطعه صا ًحئا بعبوس:
كامن هتستجاها؟توجس خيفة من تقلب مزاجه ،فرد حذ ٍر:
 أل ،بس ماتنساش اهنا ممكن تهتمك حاجة و...هدر بعصبية وغري مكتث مبا ميكن أأن تفعهل:
 -أأعىل ما يف خيلها ترربه ،جتدعن بس وتوريين هاتعمل ايه!
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زفر "مصطفى" ابستياء من ردة فعل رفيقه فقد اكن ا ألخري متحجر التفكري فامي خيصها
هامسا:
رافضً ا النصات لصوت العقل ،متمت مع نفسه ً
ربنا يست من اليل جاي!.......................................................
نفضت شعرها املعقود خبصةل منه للخلف ويه تتبع خطوات العامل حنو غرفهتا اليت
قامت حجزها يف أأحد أأشهر الفنادق ،مل تكن "أس يا" قادرة عىل القيادة ذلا تررت
تحمسا بعد
س يارهتا عند البناية وأأمكلت مشوارها مع سائق س يارة ا ألجرة اذلي بدا م ً
أأن تقىل مهنا أأجرة مضاعفة نظري انتظاره لها ،كذ كل أأعدت بعض النقود لمتنحها للعامل
فور أأن يضع حقيبهتا بداخلها ،اس تدار ا ألخري حنوها قائ ًال بروتينية رمسية وهو يبتسم
ٍ
بتلكف:
اقامة سعيدة اي فندمردت "أس يا" متصنعة الابتسام:
مرييسمث مدت يدها ابلنقود ليلتقطها مهناً ،تبع قائ ًال بعد وضع ما منحته اايه يف جيبه:
حرضتك لو احتاجيت أأي حاجة دويس زيرو يف التليفون والريسبشن هريد علييكو...
رهاق:
قاطعته اب ٍ
شكرا
 أأان عارفةً ،رد ً
حمافظا عىل ابتسامته الباردة:
حتت أأمر ك اي هامن ،رشفتينا209

راقبته وهو ينرصف مغلقًا الباب خلفه لتلقي بثقل جسدها عىل الفراش ،اكنت
عضالهتا تنئ من ا ألوجاع ،وجسدها مل يكن حاةل جيدة بعد جتربة الانتحار ،أأما عن
نفسيهتا فقد بلغت احلضيض ،اكنت حاجة ملن تشكو هل مهوهما ،مبن يشعر مبا خيتلج
صدرها من ألم و أأثقال أأتعبهتا حىت اهنارت يف حلظة ضعف رمبا س تكرر ان تعرضت
لنفس الضغوط من جديد ،لكهنا مل جتد من حيتوهيا ،من يضمها اىل صدره ليطمئهنا
كذاب – أأن ا ألمور س تكون خبري ،أأدررت أأهنا وحيدة ابلفعل
ويقول لها – ولو حىت ً
رمغ وجود أأبوهيا عىل قيد احلياة ،شعرت ابخلواء والفراغ ،فقدت رغبهتا يف احلياة،
اكتفت ابلس تلقاء والمتدد عىل الفراش لتنىس لك ما مرت به خالل ذ كل اليوم الطويل،
خاصة وجه خصمها اذلي انتع ما افتقدته ابلاكمل منذ نعومة أأظافرها ليحظى هو به؛
"معتصم".
...................................................
مل تمن ليلهتا وابنهتا الوحيدة راقدة ابملشفى ل تعرف حالهتا بعد ،توسلها زوهجا أأن متنح
جسدها حقه يف الراحة لكهنا رفضت الاس امتع هل و أأرصت عىل البقاء مستيقظة ريامث
يزبغ الفجر ،جلس "وحيد" اىل جوارها عىل ا ألريكة قائ ًال برجاء:
اي "اندية" ماينفعش كده ،انيم بس ساعتني ،خالص الفجر ادن والهنار شقشقوالزايرة مش قبل الضهر
ردت حمتجة ابرصا ٍر:
مش عاوزة اي "وحيد" ،من فضكل س يبين عىل راحيت!بضيق:
سأألها ٍ
يعين عاوزة تقعي من طو كل؟أأجابته بقلب أأم ٍ
متلهف:
210

 أل ،أأان عاوزة أأشوف بنيت!حاوطها من كتفهيا قائ ًال اببتسامة صغرية:
حارض اي "اندية" ،هاحيصل ،بس لسه بدريًتبعت مرددة بتوج ٍس:
"معتصم" كامن جماش ،أأريد يف حاجة حصلت ومش عاوز يقويل!نفسا معيقًا لفظه ببطء قبل أأن يرد:
حسب "وحيد" ً
اي س يت أأان هلمته ،وهو يف الطريق ،وبيطمنك علهياٍ
مضاعف:
و أكن يف هلامته البلسم لها ،سأألته ابشتياق
جبد اي "وحيد"؟ هو قا كل ان "أس يا" رويسة وفاقترد موحضًا:
ما انيت بنفسك مسعيت د" .مصطفى" وهو بيقول كده ،وزايدة تأأريد "معتصم" طلعبص علهيا وقال اهنا خبري
يعين هو شافها؟ أأيوهتنان:
تهندت قائةل ابم ٍ
 أألف محد وشكر ليك اي ربوجايز كامن يقنعها تيجي تقعد معاانردت بنربة متلهفة و أكهنا تمتىن حدوث ذ كل
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اي ريت وهللا ،ده اليوم اليل بأأحمل بيه ،ان بنيت تيجي تعيش معااي هنا و أأعوضها عنالس نني اليل فاتت
ربت عىل كتفها برفق مث طلب مهنا هبدو ٍء:
هاحيصل اي حبيبيت ،قويم بقى ارًتيح علشان ملا تشوفهياأأومأأت بر أأسها تكل املرة موافقة ويه ترد:
حارضسواي
ساعدها "وحيد" عىل الهنوض من عىل ا ألريكة ،تأأبطت يف ذراعه وسار الثنان ً
حنو الفراش ليمتددا عليه ،امت أل قلب "اندية" ابلمال العريضة لرؤية ابنهتا ابرر ،وما
زاد من حامسها هو هلامت زوهجا ا ألخرية ابحامتلية قدوهما للعيش معهم ،أأمغضت عينهيا
ابرتياح طامعة يف نفسها أأن حتمل الساعات القادمة السعادة لـ "أس يا"
!! ...........................................
..........................................................
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الفصل الثامن عرش
ســار خبطوات ش به رسيعة نسبيًا حنو الرواق املؤدي اىل غرفهتا أم ًال أأن تصغي اىل
توسالته بشأأن العدول عن قرار الشكوى يف حق رفيقه "معتصم" ،ضبط "مصطفى"
من طريف ايقة مقيصه وهو يس تدير حنو ابب الغرفة ،وقبل أأن يدقه انتبه لصوت
املمرضة الهاتف ب ٍ
تلهف:
د" .مصطفى" ،تعاىل برسعةتسمر يف ماكنه اكلصمن ،لكن حتررت ر أأسه يف اجتاه املمرضة ليسأألها جبدية:
يف ايه؟أأجابته بال تردد:
يف حاةل حرجة جت الطوارئ ومافيش حد متخصص يلحقهاتعقدت مالحمه مرددًا ابستناكر شديد وهو يشري بيده:
مستشفى طويةل عريضة زي دي ومافهياش .....قاطعته مربرة بصوت أأقرب للهاث:
الوقت متأأخر اي دكتور ،و أأغلب ادلاكترة سلموا وردايت والنبطيش املوجود مشعارف يتعامل مع احلاةل املس تعجةل دي!
أأدر ك "مصطفى" خطورة الوضع ،نظر يف ساعة يده ليجد ابلفعل أأن الوقت ابت
خرا للغاية ،مث أألقى نظرة حائرة عىل ابب الغرفة ،اكن اخليار احلامس هو اذلهاب
متأأ ً
لنجدة املريض اذلي هو حاجته الن ،تهند قائ ًال ابستسالم:
طيب ،أأان جايمث متمت مع نفسه وهو يتحر ك خلف املمرضة خبطوات راكضة:
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الظاهر مافيش فرصة أأتلكم معايكتذرر أأيضً ا انتظار رفيقه ابجلراج امللحق ابملشفى ،فأأخرج عىل جعاةل هاتفه من جيبه،
عبث بأأزراره مث وضعه عىل أأذنه ليقول بعدها:
 أألوو ،أأيوه اي "معتصم" ،معلش جتيل حاةل طارئة مفش هاعرف أأميش ،ارجع انتالبيت ماتستنانيش
أأهنيى معه املاكملة وواصل سريه حنو غرفة الطوارئ ليتعامل مع املريض الراقد هنا ك
غري مدر ك أأن "أس يا" ليست ابلغرفة ،بل مل تعد ابملشفى من ا ألساس.
............................................................
محلق برشود يف الطريق املطل من رشفة غرفته وهو يعاود اشعال س يجارة جديدة،
عاد "معتصم" للتدخني برشاهة مرة أأخرى بعد أأن أأقلع عن تكل العادة السيئة ،لكنه
اكن حاجة للتنفيس عام يعمتر صدره من مشاعر مش تعةل ،أأراد احراق ءيء ما ،أأن
يفرغ غضبه املكتوم بداخهل ،مل من القيادة بال وهجة حمددة لساعات للهروب من
أأس ئةل "اندية" عن ابنهتا اجلاحدة ،تكل الفتاة اليت شغلت تفكريه ابلاكمل واس تحوذت
عىل عقهل بعكس أأي فتاة أأخرى عرفها ،بدت "أس يا" اكخملدر اذلي ما ان يدمنه
الشخص ،يصعب عليه التعايف منه بسهوةل ،رجع اىل امللزل بعد أأن قىض وقتًا طوي ًال
ابخلارج ،تسلل حذر حنو غرفته وظل ابقيًا هبا حىت بزغ الفجر.
اكن "معتصم" ل يزال واقفًا ابلرشفة يراقب الطرقات اخلاوية ،ورمغ الرهاق املس يطر
عليه ال أأنه مل يرغب ابلنوم ،وريف يغفو وعقهل يفكر هبا ،وجل اىل داخل امحلام ليغتسل
وينعش جسده املتعب ابملياه الباردة ،وقف أأسفل ادلش لفتة طويةل ًتر ًاك للامء هممة
ازاحة لك ءيء عن جسده ،وما ان انهتيى حىت لف خرصه ابملنشفة وقرر أأن يرتدي
ًزاي مر ًحيا غري تكل احلالت الرمسية اليت اعتاد ارتداؤها يف العمل ،خرج اىل الصاةل
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فوجد اخلادمة تؤدي معلها املعتاد يف تنظيف حمتوايته ،جلس عىل ا ألريكة قائ ًال بنربة
متغرية حتمل التعب:
امعلييل فنجان قهوةتعجبت اخلادمة من رؤيته يف تكل الساعة املبكرة من الهنار ،لكهنا رمست ابتسامة
لطيفة عىل ثغرها ويه تقول:
حارض اي "معتصم" بيه ،حتب أأمعل حلرضتك فطار كامن؟رد ابقتضاب:
 أل ،قهوة بسمتامًتبعها بنظراته احلادة ويه تسري يف اجتاه املطبخ حىت اختفت من أأمامه ،هنض من
متذررا
ماكنه متجهًا اىل تكل اللوحة الفوتوغرافية اليت تتوسط اجلدار ،تأأملها مطو ًل ً
اللقاء ا ألول اذلي مجعه معها وانهتيى بعد حلظات ابلطرد من امللزل ،ش بك كفي يده
م ًعا خلف ظهره ممتمتًا مع نفسه بلكمة واحدة احتوت عىل الكثري:
"أس يا""معتصم"التفت بر أأسه للخلف عىل اثر صوت "اندية" احلزين ،تصلبت عروقه وهو يفكر رسي ًعا
يف طريقه متكنه من املامطةل معها ان سأألته عن أأحوال ابنهتا ،لكن عىل عكس ما توقع
وجدها تقول:
رويس انك صايح ،أأان جاهزة علشان نروح املستشفى سوا215

حاول أأن خيفي شعوره ابلضيق من تكل الزايرة الكرهية عىل قلبه ،تصنع الابتسام
قائ ًال ابختصار:
رويسسأألته بتلهف مش تاق:
تفتكر هاتكون فاقت؟أأجاهبا حذ ٍر وهو يدنو مهنا:
أأريد ،د" .مصطفى" معاها ومتابع حالهتا من ابلليلتعلقت أأنظارها املتحمسة بأأعني ابهنا ،مث ًتبعت حديهثا برجا ٍء:
عاوزا ك اي "معتصم" تكون هادي معاها ،يه ماتس هتلش نقىس علهيارد علهيا "وحيد" وهو يقتب من اخللف:
اطمين اي "اندية" ،ابنك عاقل وبيقدر املواقف اليل زي دي رويسجداي لبنه ،ومل يكن ا ألخري حاجة لتفسري هلامت وادله احملذرة،
اكنت نربته حتمل تلمي ًحا ً
اكتفى ابلمياء بر أأسه كتعبري عن ذ كل ،مث حتر ك معهام حنو ابب امللزل ،اعتضت اخلادمة
طريقهم مرددة ابس تغراب:
"معتصم" بيه القهوة بتاعة حرضتك!أأشار بيده قائ ًال:
معلش ،وقت ًتينردت عليه اببتسامة رقيقة:
اليل تشوفوه اي فندم!216

هتف "وحيد" هبدوء وقد اكن ا ألس بق يف المسا ك مبقبض الباب ليفتحه:
ايل بينا اي جامعة!مث خرج أأولً من امللزل وتبعته زوجته ليلحق هبام "معتصم" وهو يدعو هللا يف نفسه
أأن يكون م ً
نضبطا يف انفعالته ،ومتحمكًا يف أأعصابه حيامن حتدث املواهجة من جديد.
................................................
أأثر "معتصم" أأن يس تقل ثالثهتم س يارة واحدة ويتبعهم السائق ابلس يارة ا ألخرى طاملا
أأن وهجهتم واحدة ،مل يعتض "وحيد" وزوجته فاملهم أأن يصلوا اىل املشفى يف أأقرب
وقت ،بعد برهة اصطفت الس يارًتن أأمام مدخل املشفى ،ترجلت "اندية" مهنا
واجتهت خبطوات متحمسة حنو الاس تقبال ادلاخيل ،حلق هبا زوهجا بيامن تباطأأ
"معتصم" يف خطاه ،بدت املوظفة الواقفة خلف الطاوةل الرخامية صارمة للغاية ويه
تقول:
 أأسفة اي فندم ،ماينفش دلوقيت ،لسه وقت الزايرة جماشردت "اندية" ابحتجاج وقد بد أأت العصبية تعرف طريقها الهيا:
يعين ايه الالكم ده؟ أأان عاوزة أأشوف بنيت ،انتو من امبارح مانعيين عهنامث التفتت بر أأسها حنو زوهجا لتمكل صياهحا املعتض:
اترصف اي "وحيد" ،شوفكل حل يف املوضوع دهنفسا معيقًا لفظه بتيث قبل أأن يس تطرد حديثه مرددًا:
حسب ا ألخري ً
اي أأس تاذة مافيش مامينع اننا نطمن عىل "أس يا" بنتنا ،يعين مش أأزمة يهلحظ "معتصم" وجود حاةل من التوتر سائدة بني وادليه واملوظفة ،اقتب مهنم
متسائ ًال جبدية:
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هو يف ايه؟أأجابته "اندية" بصوهتا املزعوج:
مش عاوزة ختليين أأشوف بنيت ،أأان هاطلعلها دلوقيتردت املوظفة بروتينية رمسية وقد اعتادت عىل تكل النوعية من عصبية املرىض:
اي فندم أأان ملتمة جبدول مواعيد الزايرات ،مقدرش أأطلع م بدون أأوامر وال أأان اليلهتأأذى
بدت "اندية" غري مقتنعة متا ًما مبا قالته ،واكنت عىل وشك الانفعال والاشتبا ك معها
جمددًا لكن دمع "معتصم" موقف املوظفة موحضًا:
يه بتشوف شغلها اي ماما ،و أأي حد يف ماكهنا هيعمل كدهصاحت فيه بنفاذ صرب:
خالص اترصف وخليين أأشوف "أس يا" ،انت مش صاحبك دكتور هناامتعض وهجه قائ ًال:
طيب ،ثواين هأهلم "مصطفى"مث تنحى للجانب ليمتكن من هماتفة صديقه ،وما ان أأجاب عليه حىت سأأهل جبمود:
 أأيوه اي "مصطفى" ،انت فني؟مصت لثانية ليتابع بعدها:
عاوزينك حتللنا املشلكة ديبد أأ بعدها يف توضيح ما حدث ابقتضاب خمترص ليضيف بعد ذ كل وهو يوجه هاتفه
حنو املوظفة:
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اتفضيل ،هلمي ادلكتور "مصطفى"تناولت املمرضة الهاتف منه ووضعته عىل أأذهنا مث اس متعت اىل تعريف مصطفى بنفسه
لتتأأكد من حصة هويته ،أأومأأت بر أأسها عدة مرات قائةل اببتسامة ابردة:
متام اي دكتور ،حارضأأهنت املاكملة ويه متد يدها لـ "معتصم" اذلي اس تعاد مهنا هاتفه ،مث قالت بعدها:
اتفضلوا ،تقدروا تطلعوا فوق تشوفوا املريضة بس اي ريت مايكونش يف ازعاج لهيا!رد علهيا "معتصم" ببسمة خسيفة:
ان شاء هللاهتللت أأسارير "اندية" عىل ا ألخري ،وشعرت ابحليوية والنشاط جتتاح خالايها ،فعدة
خطوات تفصلها فقط عن رؤية ابنهتا بعد السامح لها بتكل الزايرة الاس تثنائية يف الفتة
الصباحية للمريضة ،أأرسعت يف خطواهتا متجهة حنو الطابق املنشود ،اس تدارت بر أأسها
حنو "معتصم" تسأأهل:
دي أأوضهتارد حذر وقد رشد يتذرر ما فعهل اب ألمس:
 أأيوهتالحقت دقات قلهبا من فرط التوتر املتحمس ،أأمسكت ابملقبض و أأدارته متوقعة أأن
جتد ابنهتا الوحيدة انمئة عىل الفراش ،اكنت حذرة للغاية يك ل يتسبب رصير الباب يف
ايقاظها ،ولكن اكنت املفاجأأة اليت تنتظرها هنا ك يه خلو الغرفة مهنا ،للحظة توقفت
عن التنفس لتس توعب ما يدور ،شل تفكريها ،وجتمدت حواسها من الصدمة،
اهتت نربهتا ويه تتساءل حرية:
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"أس يا" فني؟أأصيب "معتصم" هو الخر ابذلهول ،فقد اكن يتوقع وجودها ابدلاخل ،اجته مرسعًا
حنو امحلام امللحق ابلغرفة ليتفقده ،لكهنا مل تكن به ،تسمر يف ماكنه ليفكر مل ًيا يف
الرس وراء اختفاهئا ،تساءلت "اندية" من جديد بنربة مرعوبة وقد ملعت أأعيهنا بعرباهتا:
بنيت راحت فني؟حشب وهجها وزاغت أأبصارها مع اكامل تساؤلهتا:
يه  ..يه مش املفروض تكون هنا؟!خشيت من جمرد الاعتقاد يف فكرة فقداهنا جمددًا ،ارجتف جسدها هل ًيا وجعزت عن
الوقوف ابتزان وقد أأنبهئا حدسها مبا تشك فيه مع ذ كل الصمت اخمليف ،تزايدت
خماوفها و أأحست بصدق ما ميليه علهيا قلهبا ،ابنهتا مل تعد هنا ،وقف "وحيد" خلفها
ليس ندها قبل أأن تفقد توازهنا وتهنار ،تشبث جيدًا هبا مث ساعدها عىل السري ببطء
حنو املقعد املوجود ابلغرفة وأأجلسها عليه ،جثا عىل رربتيه أأماهما ،مث مد يده ليحتضن
كفها املرتعش بني راحتيه وبد أأ يف فركه ليبث هل ادلفء ،نظر يف عينهيا يرجوها:
"اندية" حبيبيت اهدي شوية ،أأريد بتعمل حتاليل أأو أأشعة ،ما انيت عارفة يه يفمستشفى واحلاجات دي هممة
أأدار "وحيد" ر أأسه يف اجتاه ابنه يسأأهل:
الكيم مظبوط اي "معتصم" ول أل؟يطرا عليه ،وان جاز التعبري ميكن القول بأأنه
مل يعلق عليه ا ألخري بلك اكن الصمت مس ً
اكن يفكر يف تبعات جهومه عىل "أس يا" اب ألمس ،هل ابلفعل حدث ما قاهل رفيقه بأأهنا
حائرا للغاية أأمام نظرات وادله
ستتقدم ابلشكوى ضده مهتمة اايه ابلعتداء علهيا؟ بدا ً
احلادة ،انتعه من رشوده سؤاهل املُويح :
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مسعتين اي "معتصم" ،مش يه جايز بتعمل حتاليل أأو أأشعة؟رد عليه ابرتبا ك طفيف حاول اخفائه:
 أأيوه اي ابابنظرت هلام "اندية" بعتاب ولوم ،مل تس تطع النطق ،لكن تعبرياهتا اكنت كفيةل بتوضيح
ذ كل ،هتف "معتصم" جبدية وهو يتحاىش النظر حنوها:
 أأان هاروح أأشوفهاابتسم هل "وحيد" ابمتنان لكونه يبذل ما يف وسعه لسعاد وتلبية أأوامر من عوضته
عن حنان ا ألم ،مل يعتربها مطلقًا زوجة أأبيه ،بل اهنا روادلته اليت أأجنبته ،وذ كل ما محهل
ومشاعرا عظمية ،أأومأأ "معتصم" بر أأسه متصن ًعا الابتسام قبل أأن خيطو
مس ئولية ربرية،
ً
بتعجل حنو اخلارج أم ًال أأن تكون جحة اجراء "أس يا" ل ألشعة قد انطلت عىل وادلهتا
اليت رمبا ستهنار حقًا ان عرفت احلقيقة.
......................................................
مل تتحمل صدمة غياب ابنهتا ،وختىل عهنا قلهبا وعنفها بقسوة لتكها اايها هكذا يف
أأشد حلظاهتا احتيا ًجا لها ،اهنارت "اندية" فور أأن علمت ابختفاء "أس يا" وصعوبة
اجيادها بأأي ماكن ابملشفى ،صدق حدسها وفقدت ابلفعل ابنهتا للمرة ا ألخرية ،مت
وضعها حتت املالحظة الشديدة ابلعناية الفائقة ملراقبة نشاط أأهجزهتا العضوية اليت
بد أأت يف التداعي و أكهنا بذ كل تعلن مضن ًيا عن رفضها للحياة بدون وجودها ،وقف
"معتصم" ابخلارج يرضب كفه ابحلائط وهو يردد بغضب:
ليه معليت كده! ليه؟!انزجع "وحيد" من صياحه الالفت ل ألنظار ،خاصة أأن ا ألطباء واملمرضني املوجودين
ابلرواق ينظرون هل بغرابة ،اقتب منه هاتفًا ٍ
بصوت ش به صارم:
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بشويش اي "معتصم" ،لحظ ان احنا يف مستشفى!التفت انحيته قائ ًال حنق وهو يكز عىل أأس نانه:
هاجتنن اي اباب ،يه قاصدة متوهتا بعاميلهااس تاء "وحيد" من تلميحها الرصحي بكون زوجته عىل وشك خسارة حياهتا ،نفخ
قائ ًال بضيق ربري:
اس تغفر هللا العظمي اي رب ،أأان مش عارف أأقول ايهرد عليه "معتصم" بصوته الغاضب:
اي اباب أأان الوحيد اليل فامه "أس يا" دي رويس وعارف يه انوية عىل ايه ،مش هتًتحال ملا تدفهنا
هدر به "وحيد" ابنفعال:
كفاية بقىمضطرا عن قول املزيد بعد عبارته احلادة ،ابتعد عنه وادله متخ ًذا أأحد املقاعد
توقف ً
الشاغرة ليجلس عليه ،فابنه ل يقدم هل شيئًا سوى القسوة عىل فتاة عانت ا ألمرين
بغياب أأهما ومجود وادلها ،هو لن يدع لنفسه الفرصة ليفهم طبيعة ترصفاهتا أأو حىت
يربر لها مواقفها العدائية ،نظر هل ابشفاق ،مث أأشاح بوهجه بعيدًا عنه ليوجه أأنظاره حنو
ابب غرفة العناية ،تهند مع نفسها راجيًا:
ربنا يشفييك اي "اندية" ،أأان مش هاس تحمل أأخرس ك بعد العمر ده هله!حتر ك "معتصم" حنو الزاوية حيث توجد انفذة مفتوحة ،اكن حاجة لس تنشاق بعض
الهواء غري ذ كل اخلانق املوجود ابملشفى ،انتفض يف وقفته امللزوية عىل اثر ملمس اليد
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عىل كتفه ،اس تدار بر أأسه وهو يعتدل يف وقفته ليجد "مصطفى" واقفًا جبواره ،سأأهل
ا ألخري جبدية:
ايه أأخبار طنط "اندية"؟رد عليه "معتصم" بعصبية وهو ياكد ميسك به من ايقته:
انت اليل قويل "أس يا" راحت فني بعد ما اتلكمت معاها امبارح؟اندهش رفيقه من ردة فعهل املتجاوزة معه ،انتع يده حذر وهو يرد:
 أأان أأص ًال ماقبلهتاش من بعد ما بعدت م عن بعضيعين ماشوفهتاش أل ،جاتيل حاةل طارئة وانشغلت بهيا أأومال راحت فيهراقب "وحيد" املشادة الالكمية بيهنام واستشعرت وجود خطب ما ،هنض حذر من
ماكنه واقتب مهنام مصغ ًيا بتكزي حلديهثام ،تساءل جبدية وقد تعقدت تعابريه:
هو ايه اليل حصل ابلظبط؟ أأان مش فامه حاجة!!!أأجابه "مصطفى" بال تردد يك ل ييسء فهمه:
اي معو "وحيد" أأان لقيت "معتصم" بيهتجم عىل "أس يا" امبارحارتفع حاجباه ل ألعىل يف استناكر شديد مرددًا بصدمة:
ايه؟قست نظرات "معتصم" حنو رفيقه ،مل يكن راغ ًبا يف أأن تفرس ا ألمور من منظور
حمدود ،رد مداف ًعا عن نفسه بقوة:
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معملتش فهيا حاجة ،أأان كنت بأأهلم معاهالكزه "وحيد" يف كتفه قائ ًال حدة:
بصيل اي "معتصم"نظر ابنه حنوه فواصل توبيخه هل:
انت عاوزها تستىن يف املستشفى بعد اليل معلته؟زفر "معتصم" بصوت مسموع لعدة مرات قبل أأن يصيح عال ًيا ابناكر ربري:
اي اباب أأان جمتش مجهبا" ،مصطفى" فهم املوضوع غلط ،ماتقوهل اي ابين ول خالصلبستين يف احليط
رد عليه "وحيد" بلهجة شديدة:
حص ول غلط أأيه يف الهناية مشيت من غري ما نعرف ،وهللا أأعمل راحت فني دلوقيتلوى ابنه ثغره مرددًا بهت م:
هايكون فني غري بيهتا ،وده أأان عارف عنوانه!لوح أأابه بيده يف الهواء يأأمره برصامة:
طب اتفضل وديين عندها ،ومش هاتترصف لوحد ك ،أأان هارون معا ك املرادي!مل جيد بدًا من الاعتاض عليه ،وامتثل مر ًمغا ألوامره ليتجه الكهام بعدها اىل ملزل
"أس يا".
........................................................
فشل مسعى "معتصم" يف الوصول اىل "أس يا" سواء يف ملزلها أأو يف ا ألمارن املتوقع
مضطرا مع أأبيه لخفاء تكل ا ألنباء السيئة عن "اندية" ،لكن يبدو
تواجدها به ،اكن ً
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أأن حدسها ا ألنثوي اكن ا ألس بق يف اعالهما بذ كل فالزمت الرقود لعدة أأايم يف العناية
الفائقة رافضة الاس تجابة للعالج ،ما أأصابه ابحلرية حقًا هو اختفاهئا املريب ،فوفقًا
لعادهتا مل تكن لتت ك ثأأرها هكذا ببساطة ،ومع ذ كل بدت كام لو أأن وجودها اكن أأ ًمرا
جمازاي ،أأصيب ابلحباط والغضب ،وما ضاعف من احساسه ابلعذاب هو رؤيته لـ
ً
"اندية" تنازع للبقاء عىل قيد احلياة.
يف تكل ا ألثناء حظيت "أس يا" مبا أأمسته بفتة اس تجامم اكمةل ابتعدت فهيا ذهن ًيا
ونفس ًيا عن لك املشالكت احمليطة هبا ،أأرمغت نفسها عىل الانفصال عام ميكن أأن
يؤملها ،حىت انتقاهما املزعوم من وادلهتا تناس ته ،اكنت حاجة لتكل الفسحة الجبارية
لتعيد توازن ا ألمور يف حياهتا ،قضت أأغلب وقهتا ابلفندق يف املركز الصحي والراييض
ويف احلصول عىل تدليك مرحي جلسدها ،بدت ا ألجواء ابلنس بة لها رائقة ل يعكر
صفوها أأي ءيء لول فقط أأن حملها من مل خيطر عىل ابلها مصادفة ،توقف "سامر"
لثانية عن نفث دخان س يجاره الفاخر ليعلق أأنظاره جباملها اذلي خطف لبه ،التوى
بداي اجعابه ابلصدف اليت مجعته معها ،اكن
ثغره اببتسامة ماررة ،ورفع حاجبه ل ألعىل م ً
جالسا مع عدد من ممثيل بعض الرشاكت يف الهبو الرئييس ابلفندق ،أأدار ر أأسه
ا ألخري ً
تلقائ ًيا للجانب فر أأها متيش الهوينا بدلل جيل ل يليق ال هبا ،أأرست عينيه رسي ًعا
وحررت حواسه معها ففقد تركزيه مع احمليطني به ،ظلت أأعينه مشدودة لها حىت وجلت
دلاخل املصعد ،لكن جذب انتباهه من جديد صوت أأحدمه:
"سامر" بيه ،ايه ر أأي حرضتك؟اعتدل يف جلس ته مث تنحنح قائ ًال جبدية وهو ينظر حنوه:
متام ،هجزوا العقود وهأأعرضها عىل احملايم نتفق سواحاول قدر املس تطاع أأن يهنيي الاجامتع ليتعامل مع ظهور "أس يا" ،صاحف ضيوفه عىل
وداي مع املوظف املس ئول اذلي
جعاةل مث اجته حنو اس تقبال الفندق ،وهنا ك تبادل حو ًارا ً
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مل يدخر وسعه يف منحه ما يريد من معلومات أأكدت هل اقامهتا به ،خاصة أأنه يعد أأحد
الرشاكء املسامهني يف تشييد ذ كل الرصح الفخم ،التوى ثغر "سامر" ببسمة ش يطانية
وقد حصل منه بسهوةل عىل مبتغاه ،أأشعل س يجارة فاخرة من جديد انخفًا ابس متتاع
دخاهنا يف الهواء ،بد أأ يف رمس اخلطوط العريضة ملكيدة ماررة س توقعها يف اكرثة ربرية،
انتصب يف وقفته ً
حمدًث نفسه بعبث:
كده اللعب التقيل بد أأ اي "أس يا" ،ماهو صعب واحدة تقويل أل !! .............................................................................

الفصل التاسع عرش
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أأدارت املقبض ببطء ويه متد قدهما داخل املغطس ليبد أأ املاء ادلائف يف الاهنامر عىل
جسدها واغراقه ،أأمغضت "أس يا" عينهيا ًتركة لضغط املياه املهمة يف ازاحة لك ما
يؤملها ،رمبا أأفادهتا تكل العطةل يف ابعادها عن ا ألزمات لكهنا أأثبتت لها أأ ًمرا ها ًما ،أأهنا
ابلفعل وحيدة ،ل رفاق لها أأو أأصدقاء مقربون يشغلوهنا هبموهمم ويس تحوذون عىل
كثريا ويوقظ
وقت فراغها ،شعرت مبرارة الوحدة من جديد ،ذ كل الشعور اذلي تبغضه ً
فهيا ذررايت ل حتبذ التفكري فهيا مطلقًا ،توقفت عن الاغتسال حيامن مسعت ادلقات
اخلافتة عىل ابب غرفهتا الفندقية ،أأرسعت ابرتداء روهبا القطين وتأأكدت من احاكم
رابطه حول خرصها ،ولفت شعرها املبتل مبنشفة أأخرى حركة ماهرة لتبدو اكلتاج
أأعىل ر أأسها ،اجتهت حنو الباب لتفتحه فتفاجأأت بوجود أأحد عامل الفندق ابخلارج،
نظرت هل مطو ًل ويه تسأأهل ابس تغراب:
 أأيوه يف حاجة؟رد العامل هبدوء وهو خمفض لعينيه ومطرق ر أأسه ل ألسفل:
بأأعتذر اي هامن عن ازعاجكمطت مفها متسائةل:
خريأأجاهبا بمتهل وهو يتحاىش النظر حنوها:
يف مشلكة اي فندم عند حرضتك يف الس باكة والصيانة هاجيوا يظبطوها يف ا ألوضةقطبت "أس يا" جبيهنا متعجبة مما يقول ،فهيي مل تالحظ وجود أأي ءيء غري مأألوف
ابمحلام أأثناء اس تحامهما ،كتفت ساعدهيا أأمام صدرها مث قالت معتضة:
 أل مافيش ،أأان لسه واخدة دش ومافيش أأي حاجة من دي خالص227

توترت تعابريه قلي ًال فهو قد ُهلف مبهمة حمددة من قبل الدارة ولن يقبلوا بفشهل يف
أأداهئا ،تنحنح قائ ًال ابرتبا ك طفيف:
 أأصل املشلكة مع الغرفة اجملاورة حلرضتكسأألته بنفاذ صرب:
واملطلوب ايه؟استشعر قرب اقناعه لها فاس تأأنف حديثه موحضًا:
ادارة الفندق هتنقل حرضتك غرفة ًتنية بنفس املس توى علشان حرضتك تكوينمرًتحة ،كامن كنوع من الاعتذار عن ازعاج س يادتك هايكون ده مع يومني Full
( Boardمصحوب ابلوجبات)  ،for freeده غري الـ  spaكنوع من الاعتذار
حلرضتك
مصتت "أس يا" تفكر يف العرض املغري الغريب ،لكهنا مل تشك مطلقًا أأن ورائه خطب
ما ،رمست عىل ثغرها ابتسامة رضا ويه تقول:
 أأويك ،اديين  10دقايق أأهجز نفيستنفس العامل الصعداء حلصوهل عىل موافقهتا ،رد ابمتنان ربري ظهر يف نربته:
خدي راحتك اي فندم ،وهابعت حلرضتك واحدة من الـ  room serviceتساعدس يادتك يف جتهزي الش نط
أأومأأت بر أأسها موافقة ويه ترد:
 أأويكمث أأغلقت الباب بعد ذ كل لتسري بتؤدة ويه تفر ك شعرها بعد أأن انتعت املنشفة عنه
قائةل لنفسها:
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غريبة أأوي احلاكية ديمل ترًتب ل ألمر أأبدًا بل عىل العكس اكنت تبحث عن أأش ياهئا املالقاة ابهامل لتضعها
عىل الفراش لتبد أأ يف اعداد حقيبهتا لالنتقال للغرفة ا ألخرى.
................................................
زي ما تكون فص ملح ودابت ،أأان مش عارف أأمعل ايه!قالها "معتصم" وهو يرضب بكفه طاوةل مكتبه بعصبية واحضة ،ركز "نبيل" أأنظاره
كثريا يف الفتة ا ألخرية من الرزانة والهدوء لالنفعال
عليه مراقبًا حاهل اذلي تبدل ً
والغضب ،اعتدل يف جلس ته ليقول هل بنربة عقالنية:
ما تشغلش اب كل بهيا ،يه يومني وهتظهر!رد عليه بهت م وقد زاد عبوس وهجه:
ده ملا جتيب أأجل ماما!زفر "نبيل" معتضً ا عىل تشاؤمه:
بعد الرش اي س يدي ،ده ا ألعامر بيد هللاحدق "معتصم" أأمامه بنظرات شديدة الغموض ً
حمدًث نفسه بنربة متوعدة:
بس لو أأعرف أأطو كلانزجع "نبيل" من مك الهتديدات والوعيد اذلي حيمهل حنو "أس يا" دون مربر قوي،
اس تطرد قائ ًال جبدية:
"معتصم" ،مش مالحظ انك متعصب زايدة عن اللزوم؟رد عليه ا ألخري بسخطٍ:
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هو حد يعرف بين أدمة ابلشلك ده ويكون هاديأأشار هل ابن معه متاب ًعا بنفس اللهجة اجلادة احملذرة:
حمدش طلب منك تعرفها ،اليل فهمته منك ان طنط "اندية" مامهتا وعاوزة تكونمجب بنهتا ،انت دخكل ايه يف املوضوع ده؟ سيهبم يترصفوا مع بعض
هادرا وقد هب واقفًا من ماكنه:
خنجرا حادًا يوخز به صدره ،صاح ً
و أكن يف عباراته ً
علشاهنا ....شعر أأن اللكامت جتمدت عىل طرف لسانه ،وجد صعوبة يف تفسري ترصفاته احلادة
معها ،انتظر "نبيل" منه أأن يعطيه املربر املنطقي املقنع للك ما يقوم به ،ش بك كفيه
م ًعا قائ ًال:
 أأيوه ،علشاهنا ايه ابلظبط؟ارتبك اىل حد ما وهو جييبه:
يعين ماما وصتين ابملوضوع دهمط ابن معه مفه ل ألمام وهو حير ك ر أأسه قلي ًال ،اكن واحضًا عليه عدم الاقتناع بلكمة
واحدة مما تلفظ هبا ،تنفس بعمق لريد عليه بعدها:
مممم ..قولتيل بقىأأضـاف "معتصم" قائ ًال ابنفعال:
انت مش شايف فضاحيها اليل عىل النت ،وهللا أأعمل املس تخيب ايهمث حتر ك بعدها مبتعدًا عنه ليلزوي عند النافذةً ،تبعه "نبيل" بأأعينه ً
حمدًث نفسه
بصوت خفيض:
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واحض كده ان الفتة اجلاية الشغل هله هايكون عليا............................................
انهتت من ارتداء ثوب صيفي قصري أأزرق اللون أأظهر لون برشهتا الناصع وعكس
سواد خصالت شعرها ،كام زاد من ملعان حدقتهيا الفريوزيتني ،تطلعت "أس يا" اىل
هيئهتا بيشء من القناعة ،مل تبدو مبتذةل تكل املرة يف ارتداء أأثواهبا املغرية ،أأرادت أأن
تكون عىل طبيعهتا ،غري متلكفة أأو مهبرجة فبدت أأكرث ارشاقًا ونضارة ،سارت خبيالء
خلف عامل الفندق اذلي اختلس النظرات متأأم ًال حسرها املغري ومتخي ًال يف عقهل أأن
يظفر بواحدة مثلها يف املس تقبل ،مرر املفتاح اللكتوين عىل اجلهاز اخلاص به لينفتح
مشريا بيده لضيفته املمزية ابدلخول ،وطأأت "أس يا"
ابب الغرفة ،مث تنحى للجانب ً
بقدمهيا اجلناح املليك اذلي ختطى ما اكنت تتوقعه مبراحل ،فغرت شفتهيا مدهوشة من
مدى خفامة املاكن ،ظنت أأن هنا ك خطأأ ما اب ألمر ،ذلا التفتت حنو العامل تسأأهل:
انت متأأكد ان دي ا ألوضة؟رمس ا ألخري ابتسامة متلكفة عىل ثغره وهو يرد:
 أأيوه اي فندممث مد يده به حنوها متاب ًعا:
اتفضيل س يادتك املفتاح!قواي
نعاكسا ً
جتولت "أس يا" يف الغرفة متأأمةل ما هبا من أأًثث فاخر ومرحي ،ر أأت ا ً
جلسدها عىل ا ألرضية الرباقة ،مهست لنفسها بعدم تصديق:
-دي شلكها أأغىل من اليل كنت فهيا
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اس تغرقت عدة حلظات تتفحص فهيا املاكن ،بدت متوترة نوعًا ما من غرابة الوضع،
فالغرفة اليت قامت حجزها ل ميكن بأأي حال من ا ألحوال أأن تصل تلكفة القامة هبا
اىل جناح بذ كل الشلك الهبيي ،فسعر الليةل هنا س يكون أأضعافًا مضاعفة ،ومسأأةل
تبديل الغرف لوجود مشلكة ما ل تس تدعي لك ذ كل ،بدأأت "أس يا" ترًتب يف
ا ألمر ،وقف العامل خلفها يسأألها بفضول بعد أأن استشعر ترددها:
يف حاجة مش عاجبة حرضتك؟اس تدارت حنوه ببطء قائةل بتهنيدة مطوةل:
 أل ،هله متام هنا ،بس يعين املوضوع أأوفر شوية؟اس متر العامل يف احلفاظ عىل ابتسامته السخيفة وهو جييهبا:
اي فندم دي س ياسة الفندق ،لو حصل غلط أأو مشلكة لزم نعوض الـ guestوحنسسه ابنه أأمه خشص عندان
حاول عىل قدر املس تطاع تربير سبب انتقالها ذل كل اجلناح ،عبث "أس يا" خبصالت
شعرها كتعبري عن شعورها ابمللل من ثرثرته الزائدة ،فررت عنقها برفق ومن مث ردت
ابقتضاب:
اويك فهمتانولته بقشيشً ا خس ًيا كام اعتادت أأن تفعل مع لك من يعاوهنا يف ءيء ،مث اجتهت
بأأنظارها حنو ا ألريكة ،أأرادت اجللوس فسارت حنوها لتتخذ موضعها هبا واضعة ساقها
فوق ا ألخرى ،أأخفض العامل نظراته عهنا قبل أأن يضيف مبهنية احتافية:
وهلنا هنا حتت أأمر ك اي فندم يف أأي حاجة 5 ،دقايق والش نط هاتكون هنا عندحرضتك!
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أأومأأت بر أأسها قائةل:
اويكجضرت "أس يا" من وجوده يف اجلناح ،فليست حاجة ملرشد ليدلها عىل ما تفعهل،
ورمغ تعبرياهتا املوحية بفتورها وانزعاجه ال أأنه أأرص عىل اطاةل مدة بقائه ،اقتب من
ابب جانيب ممك ًال حديثه:
امحلام اي فندم مزود جباروزي لو حرضتك حابة تس تخدميهابتسمت قائةل بسخرية:
جاروزي! واحض ان اخلدمة هنا للـ VIPطب ًعا اي فندمرمست تعابري جامدة عىل وهجها ويه تقول بضيق:
لو خلصت ممكن متيشحترج العامل مهنا قائ ًال:
بأأعتذر عن الزعاجأأولها ظهره مث اجتهت حنو ابب اجلناح ليغلقه خلفه بعد أأن خرج ،زفرت "أس يا"
بصوت مسموع مرددة لنفسها بتأأفف:
خريا ،ده انت رغاي بشلك!
 أأ ًأأمغضت عينهيا لثو ٍان لتس متتع ابلهدوء يف املاكن ويه جالسة ابستخاء عىل ا ألريكة،
حلظات وهنضت من ماكهنا لتتجول ابجلناح بتأأ ٍن ،لكن اكنت املفاجأأة الصادمة لها واليت
مل تأأ ِت عىل ابلها مطلقًا هو خروج "سامر" من امحلام ملتفًا مبنشفة قطنية تغطي اجلزء
السفيل من جسده ،ارتسمت عالمات الاندهاش املصدوم عىل وهجها ،حدقت فيه
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غري مصدقة أأنه ابلفعل هو ،حتولت نظراهتا لالحتقان واندفعت دماهئا الثائرة يف عروقها
رسي ًعا لتحول لون برشهتا للحمرة امللهتبة ،رصخت فيه برشاسة:
انت؟ بتعمل ايه هنا؟بدا مس تع ًدا لتكل املواهجة معها ،فانتصب يف وقفته ليبدو أأكرث خضامة وهو يرد بتفاخر
ش يطاين:
انيت جيتيل يف ملعيبانقبض قلهبا من وجوده املريب ،بد أأت اخليوط اىل حد ما تتضح يف ر أأسها ،حاولت
أأن تبدو قوية صلبة أأمامه يك ل يشعر بذ كل التوتر اذلي ترسب الهيا ،صاحت فيه
بعصبية وهو تتاجع خطوتني للخلف:
اتفضل برا بدل ما أأطلبكل ا ألمنقهقه ً
ضاحاك بطريقة واثقة دبت اخلوف أأكرث يف صدرها:
جبد؟متحداي بغموض مقلق:
توقف عن الضحك ليمكل ً
مس تنية ايه؟ اتفضيل ،أأان كامن عاوزه جيي ،خيل احلفةل تبد أأ بدري!انزوى ما بني حاجبهيا بقوة ويه تردد بذهول:
حفةل!تضاعف غروره اذلروري بداخهل وامتج مع حامسه ابلنتقام مهنا ،دان خطوتني حنوها
قائ ًال بلكامت موحية ذات مغزى خميف وقد توجهت نظراته:
 أأيوه ،ما هو انيت اي هامن اي حمتمة منورة السويت بتاعي234

اكد قلهبا يقتلع من بني ضلوعها بعد أأن فهمت ما يريم اليه ،مل يكن ما حدث عبث ًا أأو
جمرد صدفة ،بل مكيدة حممكة التفاصيل ،لهثت متسائةل خبوف متايد:
ايه؟فرس مقصده قائ ًال بتفاخ ٍر:
تقدري تفرسي ابيه وجود ك هنا ألمن الفندق بدون ما يقولوا علييك انك واحدةأ....؟
بت هلمته ا ألخرية ليثري يف نفسها الرعب مث مغز لها متاب ًعا ابنتشاء مغت:
ما انيت فامهة بقى!الن اتضحت صورة اكمةل باكفة أأبعادها ،هو دبر لها تكل املكيدة ليومه امجليع أأهنا قد
جاءت اليه مبحض ارادهتا من أأجل اقامة عالقة غري رشعية ،احتقن وهجها عىل ا ألخري
واحتدت نظراهتا حنوه ،رمقته بنظرات انرية ل تنذر خبري صاحئة فيه بصوهتا املنفعل
متعمدة اهانته:
انت واحد ()......مل يعبأأ بس هبا هل ،بل اس متتع برؤيهتا اكلفأأر اذلي وقع يف املصيدة ويلفظ أأنفاسه ا ألخرية
قبل أأن يُقىض عليه ،صفق بيده كتعبري عن تباهيه بنفسه قائ ًال:
 أل اي مزة ،أأان أأس تاذ ورئيس قسمعاتبت "أس يا" نفسها بقسوة لكوهنا مل تكن رسيعة البدهية وابلتايل انطلت علهيا اخلدعة
جي ًدا ،اكن علهيا الترصف قبل أأن يصل الهيا ويطالها يديه ،ابت الركض والهروب من
املاكن هو اخليار الوحيدة املتاح ،و أكنه قر أأ أأفاكرها حفصارها جبسده مضيقًا املساحات
علهيا ،سأألها ابس متتاع خميف:
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راحية فني؟ احنا لسه مبد أأانششعرت بأأن جشاعهتا قد فرت مهنا ،بأأهنا يف مأأزق حقيقي لن ينجيه مهنا أأي أأحد،
ادعت الصالبة أأمامه صارخة فيه بهتديد:
ابعد عين أأحس نكل بدل ما أأوديك يف داهية!هتتا:
التوى ثغره اببتسامة مس تخفة هبا قبل أأن يرد مس ً
ليه كده بس؟ ده احنا لسه بنتعرف عىل بعض!اهنالت عليه بوابل من الس باب الالذع لكنه قابهل ابلضحك املس هتزئ هبا مرددًا:
قويل قاموس الش تامي هله ميفرقش معااي ،املهم انك يف حضين!وجفأأة اندفع حنوها قاصدًا المسا ك هبا ،فلتت منه بأأجعوبة وركضت مبتعدة عنه لكنه
أأمسك هبا من ذراعها مث جذهبا حنوه ولف ذراعه الخر حول خرصها لتقع أأسرية
أأحضانه ،رضبته يف صدره بلك ما أأوتيت من قوة بقبضتهيا ومعدت اىل اصابة وهجه
ابخلدوش بأأظافرها صارخة فيه:
ابعد عين اي .......للل ،ليه الغلط اي "أس يا"؟قاومته مس تخدمة أأقىص طاقاهتا لتتحرر منه ويه ترصخ هبلعٍ:
حيوان ،جبانمل جيد صعوبة يف محلها من خرصها حنو الفراش ،أألقاها عليه فاس تجمت نفسها لهترب
منه ،قبض علهيا من قدهما وجذهبا حنوه لكهنا رهلته بعنف يف وهجه حمدثة اصابة جس مية
يف أأنفه ،ر أأى "سامر" خيط ادلماء يلزف من أأنفه فس هبا بغيظٍ:
أه اي بنت الـ ........236

تلفتت "أس يا" حولها بنظرات رسيعة ابحثة عام ميكن أأن تس تخدمه لدلفاع عن نفسها،
وقعت أأعيهنا عىل املزهرية الصغرية املوضوعة عىل الكومود ،زحفت عىل الفراش لتصل
الهيا ،التقطهتا بيدها مث اس تدارت حنوه لترضب مقدمة ر أأسه هبا ،ش متها من جديد ،مث
لمكها أأسفل فكها مسببًا لها أأملًا عنيفًا ،رصخت مس تغيثة لكنه أأسكهتا بلمكة أأخرى
أأشد قوة أأفقدهتا الوعي عىل الفور ،تراجع عهنا ماحسًا ادلماء النازفة منه ،تنفس بعمق
هامسا لنفسه:
ليضبط أأنفاسه الالهثة ً
ايه ده!مرر "سامر" يده بني خصالت شعره رامقًا جسدها املسجى أأمامه بنظرات طويةل
متفحصة لك جزء فهيا ابش هتاء ورغبة ،اكن عليه أأن يتح م يف نفسه ليمكل ابيق خمططه
ادلينء يف تدمري مسعهتا ،وجل اىل داخل امحلام ليلقي نظرة أأكرث دقة عىل جروحه ،مث
بدل ثيابه وهاتف أأحد ا ألشخاص أ ًمرا اايه:
تعاليل حا ًل!................................................
مت ترتيب اجلناح لتبدو "أس يا" كام لو جاءت اىل هنا برغبهتا الاكمةل طامعة يف قضاء
ليةل ماجنة ،خرج "سامر" من املاكن ًتر ًاك أأحد أأعوانه معها ممن سينفذ اجلزء الخر
عطرا ذو راحئة نفاذة ابلقرب من أأنفها بعد أأن رفع ر أأسها
من خطته ،اس تخدم ا ألخري ً
اليه ،تأأوهت "أس يا" بأأنني خفيض ويه تس تعيد وعهيا تدرجي ًيا ،فقط حلظات بس يطة
و أأفاقت هل ًيا ،لكهنا مل تكن صافية اذلهن ،شعرت مبلمس غريب عىل كتفهيا وبأأهنا يف
أأحضان خشص ما ،تطلعت اليه بنظرات مشوشة ويه تسأأهل بصوهتا الثقيل:
-انت مني؟
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مل جيهبا الرجل بل ظل يبتسم لها بسخافة متعمدًا مضها اليه ،حاولت أأن ختلص نفسها
من ذراعيه ومن صدره امللتصق هبا ،لكن مل تسعفها قواها اخلائرة ،وجفأأة اس متع الكهام
اىل صوت دقات قوية عىل ابب اجلناح ،تركها الرجل الغريب ليهنض من عىل الفراش
متجهًا حنوه ،فتحه وادعى اندهاشه من وجود هؤلء الغرابء اذلين اقتحموا املاكن
عنوة ،سأأهلم بتوتر مصطنع:
انتو مني؟ أأان معرفهاش ،يه اليل جت معااي برضاها!دققت "أس يا" أأنظارها يف أأوجه الرجال اذلين حارصوها ،استشعرت وجود خطب
ما ،مل يكن عقلها يف اكمل وعيه ليفرس ما حيدث من حولها ،التفتت بر أأسها حنو أأحد
ا ألشخاص حيامن صاح أ ًمرا:
هاتوها!وجفأأة انقض علهيا اثنان من الرجال ا ألشداء جذابها من ذراعهيا بقسوة ،ترحنت ويه
بوهن:
تسري جمربة معهام ،سأألهتام ٍ
هو يف ايه؟ انتو ماسكين ليه؟زشرا وابمشزئاز مث رد قائ ًال:
نظر لها الرجل ً
ايل اي بت ،الشويتني دول مش هاخيشوا علينا ،خدوها عىل البورسبد أأت تفرس ا ألمر ،وحضت الصورة متا ًما يف ذههنا ،يه يف قبضة رجال الرشطة بهتمة
رشف مل ترتكهبا ،ويمت اقتيادها للمخفر أكي فتاة ليل عابثة قبض علهيا ابلفعل الفاحض،
رصخت ويه تتلوى جبسدها:
 أأان معملتش حاجة ،انتو فامهني غلط" ،سامر" هو اليل .....هادرا:
قاطعها الضابط ً
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ماتلكميش اي  ،......عىل البورس ايل!بدت مقاومهتا معدومة أأمام حسهبم لها ،توسلهتم بباكء مقهور:
صدقوين ،أأان مظلومة ،هام يف الفندق حضكوا عليا!اكنت الصدمة ا ألخرى هو رؤيهتا لعدد من املصورين ابلرواق ،حارصوها بعدسات
صورا كثرية لها و أكهنم وحوش ضارية
اكمرياهتم والفالشات املتالحقة اكشارة للتقاطهم ً
تفتس فريسة سقطت لتوها يف عريهنم ،حمتًا س تغدو فضيحهتا امللفقة حديث امجليع،
ولن يصدقها أأحد همام حاولت ادلفاع عن نفسها واثبات العكس ،وا ألفظع من ذ كل هله
أأهنا ابتت فعل ًيا "ساقطة" يف نظر وادلهتا ،وكذ كل خصمها "معتصم" اذلي س يذيقها
معاانة لن تنهتيي أأبدًا ،فالفرصة قد جاءته عىل طبق من ذهب
!!! ............................................
...............................................

الفصل العرشون
لحقهتا عدسات املصورين مقتحمني خصوصيهتا بلك جباحة وجر أأة ،بدت أأس ئلهتم
اكخلناجر املسمومة تطعن يف رشفها وتغتال أأكرث من روهحا ،مل جتب "أس يا" علهيم بل
انساقت مع أأذرع رجال الرشطة اليت جتذهبا برشاسة حنو الس يارة الرشطية لتجلس يف
اخللف مكعتادي الجرام ،ارتعشت لأكرث من مرة ويه تتجه حنو اجملهول ،ل تعرف ما
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اذلي حدث لتنقلب حياهتا جفأأة ر أأ ًسا عىل عقب ،توقفت الس يارة أأمام اخملفر ،وترجلت
مهنا ويه مقيدة اب ألصفاد ،أأصيبت حاةل من اذلهول الصادم ويه تسري اكملغيبة وسط
حفنة من اجملرمني واخلارجني عن القانون عرب أأروقة قسم الرشطة لتت ك ابهامل عند
الزاوية القريبة من غرفة الضابط املس ئول عن أأخذ أأقوالها.
مل جتد "أس يا" ما جتلس عليه ،وقدماها اكنتا اكلهالم ل تس تطيعان محلها ،ذلا استندت
جبسدها املرجتف عىل احلائط البارد مما ضاعف من رعش هتا ،زاغت أأبصارها ويه
فورا لهترب
تتأأمل الوجوه املتجهمة احملدقة هبا بوقاحة ،متنت لو انشقت ا ألرض وابتلعهتا ً
من نظراهتم الشهوانية الطامعة فهيا ،حاولت أأن ختئب جسدها بيدهيا ،لكن ماذا
س تخفي ويه ترتدي الاكشف هل؟ للحظة شعرت أأهنا ختوض جتربة تناس هتا معدًا من
اداي لتعود ابذلاررة اىل الوراء حيث اكنت يف
املايض البعيد ،انفصلت معن حولها ل ار ً
سن املراهقة ،تركها وادلها مبفردها يف امللزل كعادته دون أأن خيربها مبجيء أأحد رفاقه
يف لعب القامر لزايرته ،تفاجأأت "أس يا" بذ كل الضيف الغريب ورحبت به عىل
اس تحياء قائةل:
اباب مش موجود دلوقيترمقها الرجل بنظرات متفحصة لثياهبا امللزلية اليت اكنت منحرصة يف رسوال قصري
وكلزة صيفية ذات محالت رفيعة أأظهرت جاملها الطبيعي ،تأأثر بسحرها املغري فوضع
يده جبر أأة عىل وجنهتا يتلمسها بطريقة مريبة وهو يلج لصاةل امللزل مرددًا ابس تظراف:
هو قايل استناه ،عن اذنك شوية اي مقر!عبوسا:
انتفضت من ملس ته اجلريئة عىل برشهتا وردت عليه بوجوم وقد زادت مالحمها ً
انت ممكن جتيهل وقت ًتينجتاهل مجلهتا ا ألخرية عن معد ساحمًا لنفسه ابدلخول ،التفت انحيهتا متاب ًعا بسامجة:
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و أأسيب قعدتك احللوة دي اي حلوة؟نظرت هل ابزدراء لكنه أأمكل بربود:
ممكن روابية مياه ،أأصل أأان ريقي انشف ،انشف أأوي!بدت طريقته يف احلديث غري مرحية عىل الطالق ،مل تت ك العنان خليالها ليفرس ا ألمور
من منظور أخر ،اس تدارت متجهة حنو املطبخ لتحرض هل روب املاء اذلي طلبه،
تسلل وراهئا قاصدًا احتضاهنا من اخللف وتلمس جسدها ،شهقت مصدومة من فعلته
اجلريئة وانتفضت باكمل جسدها مصعوقة من جتاوزه املشني معها ،دفعته "أس يا"
بعنف للخلف صاحئة فيه حدة:
انت بتعمل ايه؟رد علهيا الرجل وهو يندفع من جديد حنوها ليحتضهنا:
 أأان همووس بييك اي "أس يا"تفاجأأت به حياوطها بذراعيه ليضمها عنوة اىل صدره ،لكزته بقبضتهيا صارخة فيه:
ابعد عين اي متخلفرد بصوت أأقرب للهاث وهو يدنو بوهجه حنو شفتهيا:
 أأان هاجتنن علييك ،انيت مافيش واحدة زيك يف جام كل ده!رضبته بي ٍد واب ألخرى حاولت ابعاد وهجه املقزز عهنا ،مث رصخت عال ًيا:
حد يلحقين!رد علهيا بثقة وقد بدا يف غري وعيه:
مش هاتعريف هتريب مين ،أأان بأأحبك!241

مث حاول تقبيلها ر ًمغا عهنا وتلمس ما تطاهل يديه من جسدها وهو جيذهبا اليه ،وجدت
"أس يا" صعوبة يف منعه من استباحة ما ليس هل ،اكنت مقاومهتا حمدودة أأمام قوته
اذلرورية املفرطة واليت تضاعفت بسبب نزوته الشهوانية ،تعذر علهيا طلب املساعدة،
تلفتت حولها حماوةل اجياد ما ميكن أأن يسعفها يف وضعها احلرج ،وقعت أأنظارها عىل
زجاجة املياه املوضوعة عىل الطاوةل اجلانبية يف زاوية املطبخ جفرته اىل هنا ك لتمتكن من
الوصول الهيا ،مدت يدها لمتسك هبا مث اهنالت هبا عىل ر أأسه ترضبه بلك عنف ،رصخ
جمربا ،تراجعت "أس يا" للخلف لتحمتي من رشه ،نظر لها
الرجل متأأملًا وهو يتكها ً
بغضب:
الرجل والرشر يتطاير من عينيه ،صاح هبا ٍ
ايه اليل معلتيه دهتلمس بيده مؤخرة ر أأسه لريى خيوط ادلماء تندفع مهنا ،اس تغلت "أس يا" حلظة الهتائه
واقتبت منه جمددًا لتهنال ابلزجاجة عىل ر أأسه بلك قوة مسببة هل جر ًحا معيقًا يف مقدمة
ر أأسه جعهل يتحن ويفقد اتزانه ،رضبة ًثلثة تلقاها خفر ً
ساقطا عىل ا ألرضية الصلبة
وغارقًا يف دمائه ،ارتعشت "أس يا" من هول املنظر وتراجعت مبتعدة عنه ويه توشك
عىل الاهنيار من صدمهتا ملا أأقدمت عىل فعهل ،لكهنا اكنت يف حاةل دفاع عن نفسها.
يف تكل ا ألثناء ،عاد وادلها من اخلارج وهو يدندن بسعادة ،تفاجأأ برفيقه طرحي ا ألرض
فانتابته اخلوف الشديد ،حدق يف ابنته مذهو ًل وهو يسأألها بفزعٍ:
ايه اليل حصل هناأأجابته "أس يا" بنربهتا املهتة ويه ترجتف هل ًيا:
-الراجل ده  ..حاول يـ  ...يهتجم عليا
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جثا "رشف ادلين" عىل رربتيه حماو ًل التأأكد من بقاء صديقه عىل قيد احلياة ،احنبست
أأنفاسه جملرد ختيل أأنه س ميوت هنا ،تنفس الصعداء وقد مسع نبضات قلبه وتأأوهاته
بوهن:
هامسا ٍ
املتأأملة ،تأأكد أأنه ل يزال خبري ،فتح الرجل عينيه ً
بنتك اي "رشف" ..اكنت ...همتوتين!رد عليه ٍ
خبوف:
حقك عليافغرت "أس يا" شفتهيا مدهوشة من رده عليه شاخصة أأبصارها بذهول ،وما زاد من
صدمهتا هو اعتذاره هل ،حاول "رشف ادلين" أأن يفكر يف حل رسيع لتكل املشلكة
اليت رمبا س تودي به يف السجن ان عرفت الرشطة الطريق اليه ،اكن عليه التضحية
بسمعة ابنته ورفض تصديق أأن رفيقه حاول اس امتةل ابنته والاعتداء علهيا ،فا ألخري
دليه صالت قوية مبعارف يف السكل الرشطي ،وهو ليس ال مغتب قد جاء لالقامة
هنا ،استند عىل يديه ليهنض مث اجته اىل ابنته ليعنفها صا ًحئا بقسوة:
معليت فيه ايه؟ أأان ...قبض عىل كتفهيا هيزها بعنف صارخًا فهيا:
فكر ك أأان معااي فلوس علشان أأدفع متن حمايم حىت لو هو اش تىك علييك هنا؟اغرورقت حدقتاها ابلعربات ويه تربر ترصفها:
ده هو اكن ....مل مينحها فرصة ادلفاع عن نفسها بل هوى عىل وجنتهيا بصفعات عنيفة جعلهتا يف حاةل
شلل واحضة ،بدت "أس يا" اكلصمن ويه تتلقى صفعاته الرشسة ،قسا علهيا أأيضً ا
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بلكامته املهينة لكرامهتا معات ًبا ترصفها ا ألرعن مع رفيقه احملتم ،مل تشعر ال اب ألمل والقهر،
فوادلها مل يصدقها واحناز مع ذ كل الوحق ضدها ،ابلغ يف ردة فعهل معها ليبدو مقن ًعا أأمام
صديقه ،وابلتايل يتخىل ا ألخري عن حقه يف الشكوى فينأأى بنفسه عن املساءةل
ٍ
حفالت للقامر ،ما مل يضعه
القانونية ،خاصة أأنه اكن يدير أأعام ًل غري مرشوعة كتنظمي
يف عني الاعتبار أأنه أأضاع ابنته يف تكل الليةل بترصفه وجعلها تتقني من داخلها أأهنا
وحدها بال مدافع حقيقي عهنا ،تركها حمطمة من ادلاخل قبل اخلارج ،أأجربها عىل
الاندفاع حنو طريق رسيع للرثاء مل ترغب يف السري فيه يو ًما لتحقق شهرة زائفة مت أل
اخلواء املوجود فهيا حىت لو هلفها نفسها ،أمنت بأأهنا همام فعلت لتدافع عن خشصها لن
جتين شيئًا ،فامجليع س يصدقون ما يريدون فقط حىت لو اكن عىل حساب روهحا،
وا ألموال وحدها يه اليت س تحمهيا وتؤمن لها الضامن الاكمل من هتور أأحصاب النفوس
املريضة ،خاصة ان ظنوا أأهنا فتاة حماطة ابلشائعات غري جيدة ،لن يرغبوا يف الاقتاب
مهنا ،لكهنا اكنت خمطئة ،اعتقدوا أأهنا يف متناول الرجال ،فريسة سهةل ملن يدفع أأكرث،
فمل حتصد من ذ كل الطريق سوى الفضاحئ وا ألطامع اذلرورية الراغبة يف استباحة
جسدها.
...............................................
عىل اجلانب الخر ،قاد "معتصم" س يارته اكجملنون حنو خمفر الرشطة بعد أأن أأبلغه
حماميه اخلاص مباكن تواجدها ،ابلطبع فقد أأعصابه وًثرت ًثئرته مع انتشار أأخبارها
الفاحضة عىل اكفة املواقع الخبارية والاجامتعية ،مل يتصور أأن ترتكب فع ًال مشينًا كهذا
وتدنس مسعهتا بتكل الطريقة الاكرثية اليت يصعب نس ياهنا حىت لو مرت عرشات
الس نون ،انهيك عن التلميحات املسيئة اليت ميكن أأن تطال عائلته ان مت كشف
الصةل بيهنام ،رافقه "نبيل" بعد أأن ر أأى حاةل الهياج اليت متلكته يف مكتبه ،وحاول قدر
املس تطاع هتدئته لكنه فشل ،ذلا أأثر اذلهاب معه ليضمن عدم هتوره.
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صف "معتصم" س يارته جبوار اخملفر مث ترجل مهنا متجهًا خبطوات أأقرب للركض حنو
ادلاخل ،أأرشده أأحد العسارر اىل ماكهنا بعد أأن سأأل عهنا ،تر ك حملاميه هممة البحث
عن الثغرات القانونية اليت ميكن أأن خترهجا من ذ كل الوضع احلرج بأأقل اخلسائر،
اس تدار حنو رواق جانيب اضاءته منخفضة وجدرانه رمادية كئيبة تبعث عىل النفس
الانقباض ،ضاقت نظراته ابحث ًا عهنا ،وجدها تقف عند الزاوية يف حاةل حشوب مريبة،
حدهجا بنظرات مزدرية اكرهة للك ما يتعلق هبا ،و َّد لو اكن ابس تطاعته الانقضاض
علهيا وخنقها من عنقها لريحي العامل بأأرسه من وجودها الش يطاين اذلي يفسد صفو
حياته وحياة أأرسته ،مل تره "أس يا" ومل تشعر بوجوده ،فقط احساس الربودة القارصة
س يطر علهيا وجعل شعرياهتا ترجتف ،رفعت ر أأسها ل ألعىل لتجده أأماهما بوهجه املتش نج
ونظراته املظلمة ،لوهةل ظنت أأنه قد جاء لنجدهتا ،حررت شفتهيا لهتمس بيشء ما
معتقدة أأنه س يكون يف صفها ،لكنه مجد اللكامت عىل طرف لساهنا بصفعه لها بقسوة
وبقوة مباغتة ،نظرت هل مصدومة عاجزة عن النطق ،رمقها بنظرة احتقارية جلية قائ ًال
لها:
مشوفتش أأقذر منك!تكل املرة اغرورقت أأعيهنا الفريوزية بعربات املظلوم اذلي تاكلب امجليع ضده و أأصدروا
احل م عليه ،مل تكن حاجة لدلفاع عن نفسها واثبات براءهتا أأكرث من حاجهتا ملن يدمعها
ويشعرها أأنه اىل جوارها ،بكت يف مصت ويه تنظر هل بعتاب مقهور ،مل يفهم "معتصم"
سواي،
نظراهتا ،بل ظل يرمقها بكره ربري ،حىت أأنه ابت ان ًمقا عىل النفس اذلي جيمعهام ً
معترصا اايه برشاسة ،مال حنوها لهيمس لها من بني أأس نانه
قبض عىل ذراعها
ً
املضغوطة:
هدفعك متن ده بس ملا خنرج من هنا !!! .............................................................................................
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الفصل احلادي والعرشون
حذر العسكري "معتصم" من الاقتاب من "أس يا" وطلب منه الابتعاد عهنا بعد أأن
مضطرا لتنفيذ أأمره دون نقاش ،رمقها بنظرة
لحظ املشادة الالكمية بيهنام ،اكن ا ألخري ً
طويةل عدائية اكرهة لها وهو يزيد من ضغطه عىل ذراعها ،مث بغضب مشحون بداخهل
دفعها للخلف فارتطمت بقسوة ابحلائط ،أأصدرت أأنينًا موجوعًا من أأثر الصدمة فلول
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معنواي ،نظرت هل بأأسف
وجود احلائط لاكنت افتشت ا ألرضية جبسدها املس تلزف ً
من بني دمعاهتا البارية ،أه لو تر ك لها الفرصة لتبوح ابحلقيقة وتدافع عن نفسها لختلفت
كثريا! لكن ههيات هو مثل غريه صدق ما قيل عهنا ببساطة ودون تفكري ،أأشار
حالهتا ً
لها بس بابته هاتفًا بسخط:
الكيم معايك خملصش لسه!رد عليه العسكري وهو يدفعه للخلف:
بعد اذنك شوية اي أأس تاذالتفت بر أأسه لينظر هل بأأعينه املش تعةل دون أأن ينبس بلكمة ،اكن حماميه عىل مقربة
منه فناداه قائ ًال:
 أأس تاذ "معتصم" ،من فضكل تعاىل شويةعاود التحديق يف وجه "أس يا" بلك معاين الازدراء هاتفًا بقليل من احلدة:
حارض!مث سار يف اجتاه احملايم اذلي أأراد الانفراد معه ليبلغه بيشء مريب وغامض قد لحظه،
ًتبع "نبيل" املوقف ابنزعاج ،وعىل عكس ابن معه أأمله أأن يرى "أس يا" يف ذ كل الوضع
اخملزي ،أأشفق عىل حالهتا واقتب مهنا ليؤازرها يف ُمصاهبا ،اس تطرد قائ ًال حذ ٍر
مكحاوةل ابئسة منه لتلطيف ا ألجواء:
 أأزمة وتعدي!رفعت وهجها لتنظر حنو صاحب الصوت الغريب ،بدت مالحمه مشاهبة لـ "معتصم"
رمغ اختالف الشخصيتني ،ظل يتحدث بلكامت مدمعة لها ويه تتابعه يف مصت غري
مصدقة أأنه يوجد ابلفعل من يساندها ،اكنت حاجة ملن يصغي لها ،فهمست بيأأ ٍس:
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معملتش حاجةبدا "نبيل" يف حرية من أأمره ،فطريقهتا يف احلديث معه ختالف ما يردده "معتصم"
دو ًما عن سوء أأخالقها ونواايها اخلبيثة حنو عائلته ،اكنت منكرسة ،حمطمة ،بقااي امر أأة
تاكلب علهيا امجليع ،مد يده لريبت عىل كتفها قائ ًال:
احملايم موجود وهيترصف ،متقلقيش ،هلنا معايكنظرت اىل يده املوضوعة عىل كتفها ابس تغراب ،بيامن ًتبع مؤكدًا:
ممكن املوضوع يكون متفرب ك ،ساعات بتحصل!انفرجت شفتاها كتعبري عن تفاجهئا ،ألول مرة تُعامل برفق من قبل خشص غريب عهنا
ل يريد مهنا شيئًا ول يطمع يف ملسة حمرمة من جسدها ،فقط أأراد أأن يشعرها بدمعه
لها ،أأشفقت عىل نفسها ،ذ كل ما اكنت حتتاج اليه حقًا ،ابتسمت هل ابمتنان من بني
باكهئا املقهور ،حر ك "نبيل" ر أأسه يف اجتاه "معتصم" ليضيف بعدها ابرتبا ك طفيف:
 أأان هاروح أأشوف بيعملوا ايه ،واحنا معايك هناهزت ر أأسها ابلجياب ،يكفهيا ذ كل الحساس بوجود الس ند لتامت كل نفسها قلي ًال،
كفكفت "أس يا" عرباهتا بأأانملها املرتعشة ممررة أأنظارها عىل ا ألوجه العابسة املتطلعة
الهيا ،مل تعد مكتثة بنظرات الجعاب اليت اكنت تطاردها عىل ادلوام لتشعرها ابلقوة
والفخر ،ابتت ختىش حال ًيا من أأي نظرة عابرة حنوها ،انمكشت عىل نفسها وراقبت
حذر من يتحررون عىل مقربة مهنا.
...................................................
-يه حاجة غريبة فع ًال؟
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تساءل "نبيل" بتكل العبارة وهو يفر ك مؤخرة ر أأسه يف حرية بعد أأن اس متع هو الخر
ومثريا للشكو ك ،فهنا ك من تالعب
لتفاصيل قضية "أس يا" العجيبة ،اكن الوضع مري ًبا ً
يف الجراءات ،وابت الوضع كام لو مل تكن هنا ك قضية من ا ألساس ،تعقدت مالمح
"معتصم" وهو يتساءل ابنفعال رمغ اخنفاض نربته:
طب ازاي؟ أأان مش فامهمصت احملايم للحظات قبل أأن جييبه:
مش عارف أأفيد ك اي أأس تاذ "معتصم" لكين اتفاجئت و أأان بأأطلب الطالع عىلاحملرض انه مش موجود أأص ًال
صاح فيه ابستناكر وقد أأوشك عىل اخلروج عن شعوره:
اومال الفضاحي دي تسمهيا ايه؟أأمسك به "نبيل" من ذراعه يتوسهل:
اهدى شوية اي "معتصم" ،احنا يف القسم!كز عىل أأس نانه ممتمتًا حنق:
ما هو أأريد مش مقلب ول الاكمريا اخلفيةرد عليه احملايم مبنطقية:
ماهو ده اليل أأان مس تغربه ،واحض ان احلاكية وراها حد أأو املقصود بهيا .....لوهةل عبث ش يطان "معتصم" بر أأسه فوسوس هل بيشء خطري ،حجظت عيناه يف
رعب وهو يتخيل أأن "أس يا" رمبا من دبر ذ كل ا ألمر لالرضار بعائلته ،تذرر وعيدها
حيامن قابلها ألول مرة بعدم ختلهيا عن حماولت اذلل "اندية" وتدمريها ،بدا مكن يفكر
بصوت مسموع وهو يقول:
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لدلرجادي تفكريها وصلها تعمل حاجة قذرة زي كده علشان تدمر مسعهتا وترضبسمعتنا معاها
سلط "نبيل" أأنظاره عليه متسائ ًال جبدية:
قصد ك ايه؟ ان "أس يا" فربرت موضوع الفندق و ....قاطعه مؤكدًا وقد احتقنت نظراته:
مش بعيداستنكر "نبيل" بشدة سوء ظن ابن معه وظلمه الكبري لها دون حتري الصدق ،صاح
حمت ًجا:
حرام عليك ،ماكنش ده يبقى شلكها ،بص رويس ملنظرها وشوف عامةل ازايالتفت "معتصم" حنو "أس يا" ليجدها خمتلفة هل ًيا عن تكل املر أأة القوية اليت اعتاد أأن
جيدها علهيا ،حىت يف أأضعف حالهتا اكنت مامتسكة ،لكن ما يراه الن هو واحدة
غريها هشة ضعيفة ،رفض الاقتناع ابحامتلية تعرضها لتكل املكيدة ،هتف معتضً ا:
كدابة ،دي متثيلية و أأان هاكشفها!أأشار هل احملايم بكفه مضي ًفا هبدوء:
معو ًما أأان هحاول أأعرف بصاليت تفاصيل املوضوع ومالبساته و أأبلغك!رد عليه "نبيل" وهو ينظر يف اجتاه ابن معه:
ماءي اي أأس تاذ ،هنتعبك معاانابتسم جمام ًال:
 أأان معملتش حاجة ،ده شغيل!250

................................................
حتاشت النظر عىل قدر املس تطاع يف اجتاه "معتصم" ،فقد شعر بأأن نظراته تالحقها
ومتسك هبا ان حدقت فيه بقصد أأو بدونه ،جاهدت "أس يا" لتشتت تفكريها فيه،
فهيي ختىش من ردة فعهل معها ،ويه ليست يف حاةل تسمح لها ابلصمود أأمام قسوته
وعدائيته ،ا ألمر تكل املرة فاق ما ختيلته ،وجفأأة اتسعت حدقتاها الفريوزيتان عىل
ا ألخري يف اندهاش حيامن ر أأت "سامر" مقب ًال علهيا ،حتول وهجها لكتةل من ادلماء
احلانقة ،أأرادت الانقضاض عليه والفتك به منتقمة منه لفعلته ادلنيئة معها ،اضطربت
أأنفاسها ،وتالحقت دقات قلهبا بقوة ،أأدررت أأن جميئه اىل هنا حيمل ا ألذى ،أأىت الهيا
را ًمسا عىل ثغره ابتسامة لئمية مس تفزة ،س يطر عليه غروره وعنجهيته ،رمقها بنظرة
متشفية قائ ًال للعسكري املرابط مجهبا:
هاقول للـ ..هامن هلمة!بدت طريقته همينة رمغ عدم تلفظه بذ كل ،استشاطت أأعني "أس يا" وتش نج جسدها
جملرد رؤيته ،رد عليه العكرسي ابمتعاض:
ماتطولش اي أأس تاذ ،مش عاوزين نسمع هلمة من البيه الظابطرد مبتس ًما بربود:
اطمن!سلط "سامر" أأعينه املتوهجة بربيقها املارر عىل وجه "أس يا" ،مد يده ليتلمس طرف
ذقهنا مرددًا بهت م:
-مش قولتكل أأان ماهبزرش ،ايه ر أأيك بقى ،جعبتك؟!
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علوا ً
وهبوطا من فرط الانفعال اذلي تكبته بداخلها ،فقدت يف حلظة
هتدج صدرها ً
أأعصاهبا ،فمل تشعر بنفسها ال ويه مندفعة حنوه لتقبض عىل عنقه ،حاولت خنقه
صارخة فيه:
انت واحد جبان ،معندكش أأخالقهامسا لها بنربة ذات مغزى:
وضع قبضتيه عىل يدهيا لينتعهام ً
دي جمرد قرصة ودن اي حلوة ،علشان تعريف مني هو "سامر معران"!ارتفع صارخها متوعدة اايه:
هاموتك!متوجسا خيفة من تبعات
انتبه امجليع اىل صوهتا وتدخل العسكري رسي ًعا ليفض بيهنام
ً
اهامهل يف مراقبة جسينته املؤقتة ،رررر "سامر" ً
ضاحاك بطريقة مس تفزة لزييد من اتالف
أأعصاهبا ،أأرىخ قبضتيه عهنا واس تدار جبسده ليجد "معتصم" حمدقًا فيه بذهول ،فقد
تفاجأأ ا ألخري بوجوده ابخملفر ،أأرسع يف خطاه حنوه ليشتبك معه ،لكن اعتض "نبيل"
طريقه جبسده وشلك حائ ًال به لمينعه من ملسه ،صاح "معتصم" بنربة مغلوةل:
انت جاي هنا ليه؟حك "سامر" طرف ذقنه ببطء متعمدًا اطاةل الوقت قبل أأن جييبه بربود وقاصدًا
اس تفزازه:
مع اين ماحبش أأخد فاضةل (بوايق) حد بس ايل هسيهبا كل!الهتبت مقليت "معتصم" من تلميحه الوحق ،يف حني ًتبع "سامر" اببتسامته اللئمية وهو
يغمر هل بطرف عينه:
كفاية اين علمت عليك معاها!252

اكد "معتصم" أأن يهتور ويسدد هل لمكة عنيفة يف وهجه لكن منعه "نبيل" من القدام
عىل ذ كل ،هدر فيه بعصبية:
اخرس اي .........مشريا بس بابته:
حذره "سامر" ً
حاسب عىل الكمك بدل ما أأندمك!اداي ،تدار ك نفسه قبل أأن تساور غرميه
مث حتسس الكدمة املوجودة يف وهجه ل ار ً
الشكو ك حنوه ليتابع بعدها بتفاخ ٍر:
ابقى خلهيا حتكيكل عىل رواقة أأان ظبطهتا ازايرد عليه "معتصم" برشاسة:
واطي و ! ......حذره "نبيل" جمددًا من هتوره بصوت خفيض:
خد اب كل اي "معتصم" احنا يف القسم!تدخل احملايم يف املسأأةل ليخمد اللزاع بيهنام قبل أأن ينشب قائ ًال جبدية:
 أأس تاذ "معتصم" من فضكل تعاىل معااي شويةوقف أأحد الضباط بيهنم متسائ ًال خبشونة:
يف ايه هنا؟أأجابه "سامر" اببتسامة خسيفة:
مافيش حاجة اي حرضت الظابط ،احنا كنا بندردش شوية مع بعض وخلصنا الكم!مث لوح ابصبعيه لـ "معتصم" ومن معه ممك ًال:
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سالم اي  ...رجاةل!حمذرا بغلطة:
نظر هل الضابط بغرابة مث وجه حديثه للمحايم ً
مش عاوز لبش هنا وال هاحط م يف احلبس!رد عليه هبدو ٍء:
حارض اي فندمزاد عبوس وجه الضابط وهو يتابع حديثه:
وانت اي عسكري شوف مني مالوش لزمة هنا ومش يه ،مش انقصني زمحة يفالقسم!
أأمسك احملايم بيد "معتصم" قائ ًال هل:
تعاىل نتلكم عىل جنب!اضطر أأن يسري معه ليبعد عن ذ كل اجلو املشحون والباعث عىل الانفجار من أأقل
ا ألس باب ،يف حني اقتب "نبيل" من "أس يا" ليخربها مبا عرفه من احملايم ،صدمت
مما قاهل و أأصابهتا حرية جلية شلت تفكريها.
.............................................
تأأكد احملايم من عدم احلاجة اىل وجود "أس يا" ابخملفر فمت تركها دون اجراء أأي حتقيق
معها ،اكنت يف حاةل يرىث لها ،جترجر ساقهيا حنو اخلارج ،شعرت بأأن الرهاق قد متكن
مهنا ،بعدم قدرهتا عىل السري بصورة متنة ،أأشفق علهيا "نبيل" حيامن ر أأها عىل تكل
احلاةل ،خيش أأن تفقد وعهيا أأو أأن تصاب مبكروه ما ان ظلت مبفردها ،اجته حنوها
قائ ًال:
اتفضيل يف العربية شوية254

اعتضت بصوت متعب:
مش عاوزةأأرص عىل رروهبا الس يارة هاتفًا بلباقة وهو يشري بيده:
 أل مش هاينفع أأسيبك وانيت ابلشلك ده ،تعايل بس ارًتيح شويةهزت ر أأسها برفض:
قولتكل مش عاوزة ،ابعد عين لو مسحترد حرجٍ:
 أأان أأسف ،وهللا مقصدش أأضايق ،بس فع ًال انيت شلكك تعبان ،و أأان غريض بسأأساعد ك
خشيت أأن يكون "معتصم" متواجدًا هنا ك فيتشاجر معها ،ذل كل أأرصت عىل رفضها
العنيد ،مث بد أأت يف السري لكهنا شعرت بأأن ا ألرض متيد هبا ،وضعت يدها عىل طرف
جبيهنا ،حاوطها "نبيل" بذراعه دون أأن يلمسها ليبدو مس تعدًا لالمسا ك هبا ان
سقطت جفأأة ،أأرص عىل جلوسها ابلس يارة قائ ًال:
 أأرجويك ارًتيح شوية يف العربية أللو قلقانة من "معتصم" فهو مش هنا ك ،بيعمل اكم تليفون ،ارًتيح حبة حلد ماتفويق
مل جتد بدًا من الرفض تكل املرة ،فقد شعرت أأهنا ليست عىل ما يرام ،وعدم وجود
"معتصم" قد أأراهحا قلي ًال ،سارت معه حنو الس يارة لتجلس فهيا بعد أأن تأأكدت من
غيابه ،اس تعادت "أس يا" يف ذاررهتا ما مرت به يف الساعات ا ألخرية ،خاصة طريقة
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اذللها مبا جعلها أأقرب للساقطات العابثات جملرد رفضها اقامة عالقة مع "سامر"،
وريف اجمتع امجليع عىل تأأريد ذ كل دون التحقق من صدق روايته ،جتمعت العربات
يف طرفهيا تأأ ًثرا بذ كل ،راقب "نبيل" ما حيدث معها ابهامتم ومع ذ كل مل يتدخل ،اكتفى
ابملتابعة الصامتة ،حررت "أس يا" شفتهيا لهتمس ابنكسار:
هو السبب ،أأان معملتش حاجةسأألها "نبيل" مس تفه ًما هبدوء:
قصد ك مني؟ "سامر"رفعت وهجها لتحدق فيه بأأعيهنا اليت ملعت بشدة ،مسحت بظهر كفها عرباهتا املهنمرة
عىل وجنتهيا ،مث استسلت مضيفة بنحيب حيمل املرارة:
اكن فارر اين زي أأي واحدة سهةل يشاورلها جتيهل ،بس أأان مش كده ،أأان رويسة عىلفكرة
هز ر أأسه كتعبري عن تضامنه مع ما تقول ،مث أأردف قائ ًال جبدية:
بس انيت بتحطي نفسك يف موضع ش هبةرمقته بنظرة ذليةل فتحرج من رصاحته الزائدة ،تنحنح قائ ًال بند ٍم:
 أأان أأسف مقصدتش ،بس ده من اليل بأأعرفه عنك وبقر أأه أأان .....بتت عبارهتا جفأأة حيامن ر أأت "معتصم" يقف أأمام الس يارة بوهجه املشدود ونظراته
النارية ،شعرت جبفاف ربري جيتاح حلقها ،أأحست بأأن قلهبا ياكد ينخلع من صدرها
و أأن نبضاته تصمت أذاهنا ،لحظ "نبيل" تبدل تعابريها للخوف والقلق فاس تدار هو
ا ألخر بر أأسه ليفرس منطقيًا سبب اضطراهبا !! ................................
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............................................................

الفصل الثاين والعرشون
ختشب جسدها وتصلبت تعابري وهجها حيامن ر أأته بغضبه املشحون يطالعها بنظراته
النارية ،شعرت "أس يا" جبفاف شديد جيتاح حلقها ،وبتسارع دقات قلهبا ،توترت
نظراهتا من حتديقه العدايئ لها ،شل تفكريها مما ميكن أأن يفعهل هبا ،ر أأى "نبيل" حاةل
اخلوف القلق اليت انتابهتا وتأأكدت هواجسه حيامن وجد "معتصم" أأمامه ل ينتوي أأي
نج وهو يلوح بذراعه:
خري مطلقًا ،رصخ ا ألخري بصوت متش ٍ
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بتعميل ايه هنا؟رد عليه "نبيل" وهو يتجه حنوه لمينعه من الاقتاب مهنا:
 أأان اليل قولتلها تيجيسد عليه الطريق جبسده ومع ذ كل ظل "معتصم" يندفع بقوة حنو الس يارة حماولً
الوصول الهيا وهو هيدر بغضب مج:
ازاي تسمح لواحدة زي دي تفضل هناحاول "نبيل" امتصاص ثورة انفعاهل قائ ًال بنربة عقالنية عهل يرتدع:
لو مسحت اي "معتصم"لكزه بقسوة يف جانبه ليمتكن من املرور ،مل يمتكن "نبيل" من منعه ،فقد اكن ابن معه
عفواي
اك ألمعى ،حيركه غضبه الشديد ،فتح "معتصم" ابب الس يارة ،رصخت "أس يا" ً
جملرد وجوده ،انمكشت عىل نفسها وحاولت الزود بنفسها بعيدًا عنه لكنه مد ذراعه
ليقبض عىل رسغها ،اعترصه بأأصابعه وهو جيذهبا برشاسة اىل خارج الس يارة صارخًا
هبا:
بــــرابوهن:
بكت حرقة ويه تقاومه ٍ
س يبينفشلت يف حترير يدها من قبضته ،وكذ كل يف منعه من اخراهجا من س يارته ،قبض
"معتصم" عىل ذراعيه لهيزها بعنف ممك ًال رصاخه املهتاج هبا:
عاوزة ايه ًتين مننا؟ خربتهيا وارحتيت ،ابعدي عننا!258

تأأوهت حقًا من شدة ا ألمل ،مل تكن ابس تطاعهتا حتمل ا ألوجاع ،زاد باكهئا املرير ويه
ترد مدافعة عن نفسها:
 أأان معملتش حاجةاتسعت حدقتاه غض ًبا وهو هيدر هبا:
كنت عاوزة متويت أأمك واهوو حصلتصديق:
ارتفع حاجباها ل ألعىل يف صدمة جلية ،هتفت بال
ٍ
قصد ك ايه؟أأجاهبا بقسوة متعمدًا هزها برشاسة:
قصدي اهنا بمتوت يف املستشفى ،ارًتيح بقى وحيل عن سامانارجتفت شفتاها قائةل بصدمة:
 أأان ....قاطعها صارخًا جبنون:
انيت اكرثة عىل أأي حد يعرفك ،ارجعي مطرح ما جييت ،اليل نفسك فيه حصل،شوهيت لك حاجة ،انيت لعنة!
فقدت أأعصاهبا من كرثة ضغطه علهيا وحتملها ما ل يطيق من اهتاماته وافتاءاته ،مل يعد
مبقدورها تقبل ذ كل ،اهنارت صارخة وقد حشذت قواها املس هتلكة انفضة قبضتيه عهنا:
كفاية بقى!زشرا مث وضع يده عىل مفها
ظن أأهنا تس تمكل أألعوبهتا ابدعاء دور الضحية ،نظر لها ً
اكمتًا اايه وهو يرد بعدائية شديدة:
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اخريسأأبعدت يده متاجعة خطوة للخلف مرددة:
 أل انت اليل خترس وتسمعين!استشاط جملرد اس تعادهتا لقوهتا رمغ أأهنا مل تكن كذ كل ،اكن ما حيركها هو قوة املقهور
اذلي ل جيد ما خيرسه ،صاح هبا منفع ًال:
انيت اجتننيتردت بباكء مضاعف وقد هتدجت أأنفاسها:
ايوه اجتننت! أأان خدت منك ايه علشان تكون حمروق أأوي كده؟!نظر لها "معتصم" مصدو ًما من سؤالها الغريب ،وقبل أأن جييهبا واصلت "أس يا"
استسالها بقلب مفطور:
 أأان احترمت من هلمة ماما ،ماشوفهتاش أأص ًال ،ماحستش انحيهتا غري ابلكره واحلقد،كنت لوحدي طول معري
ظل حمدقًا هبا متعج ًبا من أأسلوهبا اجلديد يف اظهار ضعفها لتحر ك مشاعره ويشفق
علهيا ،بيامن اكنت يه يف أأصدق حالهتا مصارحة مع نفسهاً ،تبعت مضيف ابنكسار:
ختيل؟ رمغ لك البرش اليل حواليا واليل يمتنوا رضااي ،بس أأان ل اكن عندي أأب ولأأم ،اجتربت عىل حاجات مكونتش عاوزاها ،واتعرضت حلاجات مش عاوزة افتكرها
أأص ًال!
بدا "نبيل" متأأ ًثرا بلك ما تقول ،شعر أأن خلف تكل املتسلطة القاس ية مدعية حجود
القلب أأنىث ضعيفة عصفت هبا ظروف احلياة وحتتاج ملن حيتوي أأحزاهنا وخيفف عهنا
ألهما ،اتسعت أأعيهنا الفريوزية البارية بدرجة ملحوظة ويه تمكل:
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 أأه أأان كنت جاية أأخرب حياة "اندية" هامن ،بس معملتش حاجة فع ًال ،مقدرتشحىت .....
اخنفضت نربهتا لختناقها ابلعربات ،فقد غص صدرها بباكء يديم القلوب ،رفض عقل
"معتصم" تصديق ما تبوح به ،ظن أأهنا تلجأأ لتكل احليةل لتؤثر عليه بطريقة أأخرى غري
تكل اليت اعتادها مهنا ،صاح خبشونة:
بطيل كدبهادرا:
فغرت شفتهيا وقلهبا يعترص أأملًا من قسوته غري مربرة ،اس تأأنف صياحه المر ً
اليل زيك يس تاهل ميوتمث انقض علهيا ً
ماساك اايها من ذراعها ،رصخت متأأملة لكنه مل يكتث هبا ،دفعها بعنف
للخلف وهو يردد:
اميش من هنا ،اعتربهيا ماتت علشان ترًتيحفورا للحول بيهنام هاتفًا:
تأأهب "نبيل" للتدخل ً
"معتصم" ،ابعد عهناردت "أس يا" مدافعة عن نفسها:
انت غلطان ،أأان .....قاطعها "معتصم" صا ًحئا بصوته املنفعل:
ايل من هنامث اس متر يف دفعه لها بعيدًا عن الس يارة رمغ حماولت ابن معه التدخل وافالت قبضته
من علهيا ،هتف به "نبيل" حنق:
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"معتصم"اكن ا ألخري مغي ًبا ل يسمع ال صوت عقهل املتحجر التفكري اذلي أأصدر حمكه وتعامل
مع "أس يا" عىل روهنا جمرمة مدانة ارتكبت ا ألفعال املشينة ،رفض الصغاء لرجائه حىت
أألقى هبا بعيدًا عنه لتطرح أأرضً ا ويه ترصخ متأأوهة من ا ألمل ،التقت نظراهتا املنكرسة
قهرا بأأعينه املظلمة ،فقدت مع معاملته اجلافة لها قوهتا ،شعرت أأهنا عاجزة حىت عن
ً
الهنوض ،بأأهنا جسد ممزق يوشك عىل مفارقة احلياة ،حاول "نبيل" مساعدهتا لكن
جذبه "معتصم" ر ًمغا عنه للخلف لتغدو مبفردها وهو هيتف به جبفاء منقطع النظري:
ول هلمة ،تعاىل معاايبغضب:
قاومه "نبيل" ٍ
س يبين اي "معتصم" ،انت مش شايف حالهتارد عليه بهت م وهو يرمقها بنظراته الاحتقارية:
دي متثيلية بتضحك فهيا عىل الهبلحدجه بنظرات حادة مستنكرة احجافه علهيا وهو يقول بعدم اكتاث:
 أأان رايض اين أأرون أأهبل بس مش هاسيهباأأمسك به "معتصم" من ذراعه قائ ًال:
 أأان هامنعك!رد "نبيل" بتح ٍد:
مش هاتقدرمث سأأهل مس تفه ًما وقد أأوشك عىل اخلروج عن وقاره معه:
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حرام عليك ،انت بتعاملها كده ليه؟أأجابه بال تردد بنربة حتمل الكراهية:
 ألهنا تس تاهل ،انت متعرفهاش زييرد متسائ ًال بنربة ذات مغزى:
وانت تعرف ايه عهنا زايدة عين؟للحظة شل تفكريه و أأصيب ابحلرية من سؤاهل الغريب ،فقد ابن معه حمقًا يف جزئية
بعيهنا ،أأنه ابلفعل ل يعرف عهنا شيئًا سوى ما تنرشه الصحف الخبارية عهنا من
شائعات رمبا تكون حصيحة أأو ل ،ظن أأن ذ كل عبث ًا ليفكر مبنطقية ذلا اس تجمع نفسه
ليجيبه:
انت مابتقراش أأخبارها عىل النت ،ده يه ......قاطعه "نبيل" مو ًخبا اايه عىل حمدودية تفكريه:
يعين لك اليل تعرفه من عىل النت ،يعين هللا أأعمل ان اكن حص ول غلط ،انت صدقتزي أأي حد بيقرى ،فرقت ايه عن الغريب اليل ح م علهيا بدون حىت ما يسمعها؟
جربت انت تلكم معاها؟!
كثريا من تأأثره بـ "أس يا" بتكل الطريقة العجيبة ،و أكهنا أألقت عليه
اس تغرب "معتصم" ً
تعويذة حسر ختصها ليصبح حتت تأأثريها ،نظر هل بعدم مبالة قائ ًال:
مش حمتاج ،وبعدين أأان الوحيد اليل فامه رويس دماغها فهيا ايه وانوية عىل ايه!كثريا من سوء نواايه حنوها فرد مداف ًعا عهنا:
انزجع "نبيل" ً
"معتصم" انت غلطان" ،أس يا" مش كدهساخرا:
رد ً
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الظاهر اهنا شغلتك احملايم بتاعها!برر موقفه معها قائ ًال بقوة ومبنطقية واحضة:
 أل ،أأان بأأقول هلمة حق ،تفتكر واحدة هتخاطر بسمعهتا ويه مشهورة وتعمل فضيحةعلشان بس تغيظك ول تدمر مسعة العيةل وحمدش أأص ًال يعرف الصةل دي غريمك؟!
مصت ابن معه ليفكر للحظة يف حديثه ا ألخري ،بيامن ًتبع "نبيل" موحضًا بنفس اجلدية:
اي "معتصم" فكر ابلعقل وشوف مني ورا الليةل دي هلها ،اس تحاةل بعد الفضاحي ديهلها يطلع املوضوع فش نك ،يف حد تقيل وراه ،بس مش "أس يا"!
.............................................................
يف نفس ا ألثناء ،اكنت "أس يا" ترجتف يف رقدهتا املهينة عىل ا ألرضية السفلتية،
أأصيبت ساقهيا خبدوش وجسحات سطحية من قسوة الارتطام هبا ،مل يشعر أأحد بأأملها
ادلاخيل واخلار ي ،يه مبفردها همام امتلكت من أأموال وامتيازات كثرية أأمهها جاملها
حساسا أأهنا نقمة عىل من يعرفها ،أأهنا لعنة عىل نفسها قبل
الفطري ،ترخس بداخلها ا ً
غريها ،كذ كل تيقنت أأن انتقاهما من وادلهتا اكن زائفًا ،مل تكن لتؤذهيا حىت لو اتيحت
لها الفرصة ،يه أأضعف مما تتخيل ،و أأجنب من تكل الشجاعة الزائفة اليت تدعهيا،
استندت بيدهيا حماوةل الوقوف ،اس تغرقت عدة حلظات لتمتكن من الهنوض ،راقبت
مشادة "نبيل" و"معتصم" الالكمية خبوف ،اكنت ختىش جهوم ا ألخري علهيا ان أأفلت
من يد قريبه ،أأثرت أأن هترب قبل أأن يس تدير حنوها ،ترحنت يف سريها ويه تدير
ر أأسها من أن لخر لتتأأكد أأنه ل يتبعها ،لكهنا مل تنتبه للموتور القادم من اخللف ،ضغط
قائده عىل البوق عدة مرات علها تأأخذ حذرها ،ورمغ ذ كل اكنت مكن فصل معن حوهل
اداي
قواي ياكد يعمي أأبصارها فرصخت ل ار ً
ضوءا ً
فمل تسمع شيئًا ،وجدت "أس يا" جفأأة ً
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ويه تراه يقتب مهنا ،شعرت بعد ذ كل بأأمل عنيف يرضب اجلزء السفيل من جسدها
قبل أأن تُقذف للخلف عدة أأمتار ليسقط جسدها غارقًا يف دمائه ويسكن معه صوهتا.
اس تدار ً
الك من "نبيل" و"معتصم" يف اجتاه صوت الرصاخ الفزع ليتجسد املشهد
ادلايم نصب أأعيهنام ،مل يمتكن قائد املوتور من مفاداة "أس يا" اليت ظهرت أأمامه جفأأة
هكذا ،حاول اخفاض رسعته لكن فات ا ألوان ،واصطدم هبا بقوة عنيفة مطي ًحا
جبسدها يف الهواء لتفتش بعدها ا ألرضية ويه يف حاةل سيئة ل تبرش خبري ،صاح
"نبيل" مفزوعًا من هول املنظر وهو يركض حنوها هاتفًا ابمسها:
"أس يا"هادرا بنربة حتمل اللوم الرصحي:
وقبل أأن يصل الهيا اس تدار بر أأسه للخلف ً
لو جرالها حاجة هاتكون انت السبب!شعر "معتصم" أأن أأنفاسه انقطعت جفأأة ،وابنقباضة قوية اعترصت قلبه برشاسة وقد
عاجزا عن السري أأو
شهد بعينيه ما حدث لها يف ثو ٍان معدودة ،تسمر يف ماكنه ً
التفكري ،ارجتفت أأطرافه وهو جياهد ليحر ك قدميه حنوها رافضً ا تصديق ما ر أأه ًتوا،
وما ضاعف من احساسه ابخلوف هو القاء ابن معه للوم عليه و أكنه من تسبب يف
ذ كل احلادث اخمليف.
ترجل قائد املوتور عن خاصته لينظر اىل ما اقتفه هبلعٍ ،ارتعدت نربته وهو يقول:
وهللا ما شوفهتا ،يه اليل طلعت قدايم جفأأةجتمع عدد من املارة حول جسد "أس يا" متأأملني ما حدث لها وامتجت عباراهتم
املواس ية مع تكل املصدومة واملستنكرة ،ردد أأحدمه من اخللف:
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و أأضاف أخر:
اسعاف برسعة اي انسل حول ول قوة ال ابهللاندفع "نبيل" وسط أأجسادها لمير بيهنم حىت وصل الهيا ،جثا عىل رربتيه أأماهما وبد أأ
متخصصا فامي هل عالقه اب ألمور الطبية ،اكن
يف تفقدها مع خشص أخر بدا اىل حد ما
ً
ذ كل واحضًا من طريقة تعامهل معها وحفصه لنبضها ،أأراد ا ألخري أأن يتأأكد من بقاهئا عىل
قيد احلياة ،حشب وجه "معتصم" وقد وصل الهيا ،هربت ادلماء من عروقه وهو ينظر
بأأعني زائغة ومتقبة لوجه ابن معه وذ كل الغريب اذلي اكن يفحصها ،حررت برصه
شاعرا
انحية وهجها فوجده ملطخًا ابدلماء ،تضاعفت رجفته وهوى عىل قدميه أأماهما ً
مسلطا أأنظاره عليه مث اس تطرد قائ ًال ٍ
بقوة رضابت قلبه ،التفت "نبيل" حنوه ً
بصوت
خمتنق:
انت السبب !!! ...........................................................................................................
الفصل الثالث والعرشون
اكبوسا مز ًجعا س يفيق منه بعد قليل ليغدو لك ءيء طبيع ًيا كام اعتاد
ختيل أأنه خيوض ً
يف حياته الهادئة قبل أأن يلقاها ،لكن عىل عكس ما متىن "معتصم" اكن ا ألمر واق ًعا
ملموسا؛ "أس يا" ممددة عىل ا ألرضية السفلتية غارقة يف دماهئا ووهجها خيتئب خلف
ً
تكل الصبغة اخمليفة ،وحياوطها أأشخاص غرابء ل يس تطيع أأن يفرس مههامهتم املتداخةل،
حبس أأنفاسه متقبًا انسدال الس تار والعالن عن خرب مشؤوم سيتحمل هو اللوم
هل ًيا عنه ،انقطعت أأنفاسه و أأحس ابرتفاع صوت نبضات قلبه يف صدره ،التدافع يزداد
والوجوه تعكس ما يدور ،شعر "معتصم" بقبضة قوية تدفعه للخلف ،نظر برشود
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مصدوم ملن فعل ذ كل فوجد أأحد املسعفني يريد أأن مير ليتفقدها ،انزوى بعيدًا عن
احلشد املتكتل حولها غري مدر ك ملا س يفعهل ،ألول مرة يفقد قدرته عىل الترصف يف
املواقف الصعبة.
عاون "نبيل" املسعفني يف رفع "أس يا" عىل الناقةل الطبية وتوىل هممة الدلء عن
البياانت الشخصية اليت ختصها ألحدمه ،اس تدار بر أأسه انحية ابن معه يسأأهل بنربة
حمتقنة لكهنا رمسية للغاية:
جاي معااي؟بدا "معتصم" فاقدًا لقدرته عىل النطق أأو التعبري ،اكن وهجه جامدًا خال ًيا من أأي
تعبريات تدل عىل قبوهل أأو رفضه ،نظر هل "نبيل" ابستياء حمبط مث أأضاف جبدية:
خليك ماكنك أأان راحي معاها!حاول "معتصم" الرد عليه لكنه اكن يف حاةل صدمة ،شعر أأن اللكامت هربت من عىل
طرف لسانه ،بأأنه مسلوب الرادة ومضطرب يف الحساس ،حتررت أأعينه مع ابن
معه وهو يس تقل عربة السعاف برفقة "أس يا" ليس تفيق بعدها من مجوده املريب
مدر ًاك أأنه ابت مبفرده يف الشارع وبعض ا ألفراد ممن يندبون حظ تكل الشابة التعسة
اليت رمبا لن تنجو من ذ كل احلادث ا أللمي ،اس توعب ما يدور وعاد اىل أأرض الواقع،
اس تجمع نفسه مث هرول متجهًا حنو س يارته ليس تقلها ويتبعهم حماو ًل اجبار عقهل عىل
التفكري مبنطقية يف تكل الظروف العصبية.
....................................................
شهقت حرشجة خميفة ويه تنتفض من رقدهتا الطويةل مس تعيدة وعهيا ،و أكن قلهبا
استشعر ما متر به ابنهتا فأأجرب عقلها عىل العمل بكفاءة والهنوض من ذ كل الس بات
العميق ،بد أأت "اندية" يف حتريك جسدها املتيبس حراكت متكررة معلنة عن افاقهتا،
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هب "وحيد" واقفًا من ماكنه بعد أأن أأغلق مصحفه و أأس نده عىل الطاوةل متو ًهجا الهيا،
مل يصدق عينيه وهو يرى بنفسه حركهتا احملدودة ،هتللت أأساريره هاتفًا بسعادة:
"اندية" حبيبيت ،انيت مسعاينحاولت نزع الكاممة البالستيكية اليت متدها ابلأرسجني لتقول بصوت خفيض وواهن:
"أس يا"مل يفرس زوهجا ما تقوهل ،لكنه احتضن كفها بني راحتيه قائ ًال ٍ
حامس:
محدهلل عىل سالمتك ،أأان مش مصدق نفيس وهللاالتفتت بأأعيهنا املتسعة يف توتر لتقول هل جبدية شديدة:
"أس يا"مبداي اس تغرابه من سؤالها عهنا ،حافظ عىل ثبات ابتسامته قائ ًال
عقد ما بني حاجبيه ً
مؤخرا من فضاحئ
هبدوء يك ل يثري قلقها علهيا خاصة بعد أأن منا اىل مسامعه ما حدث ً
خمجةل تصدرت ا ألخبار واملواقع:
يه رويسةهزت ر أأسها ابلنفي ويه ترد بصوهتا الهامس:
 أل ،قليب بيقويل ألرد حذ ٍر:
-صدقيين يه ....
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مضطرا حيامن انتبه اىل وقع أأقدام أأحدمه ،سلط "وحيد" أأنظاره عىل املمرضة
بت عبارته ً
اليت وجلت اىل داخل الغرفة لتتأأكد من نشاط أأهجزهتا احليوية ،ابتسمت مبحبة حيامن
ر أأت املريضة قد عادت اىل وعهيا ،وقفت اىل جوار فراشها مرددة بنربة رمسية:
محدهلل عىل سالمة الهامن ،أأان هابلغ ادلكتور علشان جيي يشوفهارد علهيا "وحيد" جبدية:
اي ريت يكون برسعةعىل طول اي فندمقالهتا املمرضة ويه توليه ظهرها لتسري يف اجتاه ابب الغرفة ،ظل متاب ًعا حلركهتا حىت
انرصفت من املاكن فعاود التحديق يف زوجته اليت اكنت تاكحف للهنوض من عىل
الفراش ،حذرها قائ ًال ٍ
بتوجس:
"اندية" ،مافيش داعي للحركة الكتريردت عليه بنربهتا الواهنة:
عاوزة أأشوف بنيت ،يه حمتاجاينحائرا يف التعامل مع ارصارها العنيد ،ابتسم مضيفًا هبدوء:
بدا "وحيد" ً
ماءي ،بس نطمن علييك ا ألول ول عاوزة توقعي من طو كل ًتيناستسلمت أأمام جديته ،فهيي حاجة لس تعادة نشاطهتا لتمتكن من الوقوف عىل
قدمهيا ،عىل عكسها رشد "وحيد" يفكر مل ًيا يف أأكذوبة مقنعة يرسدها علهيا بشأأن
فورا،
ابنهتا لتصدقها دون احلاجة اىل أأي مربرات ،فهيي ان عرفت مبا صار لها لهنارت ً
مؤخرا مما سزييد ا ألمور
مل يكن أأيضً ا عىل عمل حادث السري املروع اذلي تعرضت هل ً
تعقيدًا.
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................................................
وضعت ابلعناية الفائقة بعد أأن أأجريت لها معليات جراحية دقيقة يف ا ألجزاء املصابة
من جسدها ملعاجلهتا يف احلال قبل أأن تتفامق حالهتا وتدهور ل ألسو أأ ،خاصة بعد أأن
كثريا ،منعت الزايرة عن "أس يا" حىت اشعار أخر ،جلس "معتصم" عىل املقعد
نزفت ً
املعدين املوجود ابلرواق حمن ًيا جبسده ل ألمام ومس ندًا جبينه عىل كفيه املش بكني م ًعا،
اس تعاد يف ذاررته مشاهدًا مجمعة ألغلب املواهجات احلامية بيهنام ،حتدايت وصدامات
رشسة مل ختلو من الصفعات وتبادل الهتامات ،ومع ذ كل مل تنته أأ ًاي مهنم حادث أألمي
مبارشا يف اصابهتا حىت وان أأنكر ذ كل ،متىن
مثل تكل املشاجرة ا ألخرية ،اكن ضل ًعا ً
أأل تكون يف وضع حرج وتفيق مما يه فيه ليتغلب عىل احساسه ابذلنب حنوها ،جفزء
منه يوخبه عىل جتاوزه املبالغ فيه معها دون مراعاة حلالهتا النفس ية السيئة ،اكن اك ألمعى
مغي ًبا عام متر به ،ومازال عىل عناده يف شأأهنا ،يرفض تصديق براءهتا ،انتعه من تفكريه
العميق صوت "نبيل" املعاتب بقسوة:
انت السبب يف اليل جرالهاجتمدت أأنظاره عليه فواصل تعنيفه بغلظة:
لو ماتت ذنهبا يف رقبتكجمرد ذ كل تكل اللكمة أأصابه ابلقشعريرة ،حتفزت دمائه واعتدل يف جلس ته مقاو ًما
شعور تأأنيب الضمري اذلي يؤرقه منذ وقوع احلادث لها ،اس تطرد قائ ًال بصوت ش به
متحرشج مدع ًيا الهدوء:
اي ريت ما نتلكمش يف املوضوع ده دلوقيترد عليه بعنا ٍد وهو يشري بس بابته:
 أل هنتلكم ،انت ظلمهتا ولزم تعرف ده رويس270

مل يتحمل القاء اللوم عليه فدافع عن نفسه قائ ًال:
يه اليل معلت كده يف نفسها بفضاحيها ،أأان ل هارون أأول واحد ول أأخر واحد يواهجهامبصايهبا ،اكن لزم تعرف يه ايه ابلظبط
اغتاظ "نبيل" من رونه خيلق ا ألس باب لريحي نفسه حىت لو اكنت خمطئة ،هتف حد ٍة
غري مكتث ابرتفاع نربته وبوجوده يف املشفى:
مني انت علشان حتاس هبا ول حت م علهيا؟ جمرد ابن جوز أأهما ،يعين ملكش صةل قرابةمبارشة معاها
توتر "معتصم" من التفات ا ألنظار حنوهام فهب واقفًا من جلس ته غري مستخية لريد
وهو يضع يده عىل كتف ابن معه:
خالص نتلكم بعدين!أأزاح ا ألخري قبضته بعيدًا عنه مث رد ابرصار أأشد عنادًا:
مافيش بعدين ،خلينا نتلكم برصاحة ،واحدة احترمت من حنان أأهما لس نني ،وشافتحد ًتين أأخد لك حاجة طبيعي لزم تكرهه وتعاديه ،وانت كنت الواحد ده ،لو كنت
ماكهنا كنت هترصف ازاي؟
قست مالحمه قائ ًال:
انت بتدورلها عىل مربرات وخالص اي "نبيل" ،بالش تكون عىل نياتك كده ،حمدشقالها تبقى صايعة وفضاحيها عىل لك لسان ،حمدش قالها تريم نفسها يف حضن اليل
يدفع متهنا
احتدت نظراته من أأسلوبه املس تفز مث ًتبع بغلظة:
وانت اتأأكدت من ده ول جمرد ترديد للالكم اليل بنقراه ونسمعه؟!!!271

حتدث قائ ًال من زاوية مفه:
مش حمتاج أأتأأكد ،هلها عىل بعضها بيقول اهنا كده ،أأان فامهها رويس!يئس "نبيل" منه فرد ابحباط:
جبد انت ترريبة جعيبة ،معر ك ما كنت كده ،ابلعكس انت حمتم جدًا مع البناتوبتعاملهم رويس
زشرا وهو يرد:
نظر هل ً
ملا يكونوا حمتمني ،غري كده أأان ......قاطعه الطبيب "مصطفى" قبل أأن يمكل مجلته مرددًا بنربة جادة للغاية وهو يدنو مهنام:
"معتصم"!اس تدار بر أأسه حنوه هاتفًا:
"مصطفى"سأأهل "نبيل" ب ٍ
تلهف وقد تضاعف توتره بداخهل:
طمنا ايه أأخبار "أس يا"؟ حمدش هنا عاوز يقول حاجة عن حالهتا!بدا وهجه مشدودًا اىل حد ما وهو جييبه:
خمبيش علي م ،وضعها اكن يسء أأول ما جت ،بس عشمنا يف هللا اهنا تفوق وتتجاوبمع العالج
انقبض قلب "معتصم" رمغ ثباته الومهي أأمام الثنني ،للحظة اعتقد أأهنا س تقيض حنهبا،
بقلق:
و أأنه الطرف الرئييس يف القاء حتفها ،بيامن تساءل "نبيل" ٍ
يف حاجة خطرية عندها؟272

حر ك "مصطفى" ر أأسه حنوه قلي ًال لريد بأأسف:
ارجتاج يف املخ ،ررس يف الساق اليرسي ،وهتتك يف جانب احلوض ا أليرس ،ده غرياخللع اليل يف الكتف ،ول ألسف حصل متزق يف بطانة الرمح ومت خياطته وده ممكن
يأأثر عىل معلية امحلل يف املس تقبل
موجزا لوضعها الصحي ،جتمد
ملخصا ً
اكن "معتصم" مكن أأصيب ابلصاعقة عندما مسع ً
يف ماكنه وحدق يف وجه صديقه مصدو ًما ،مل يتوقع أأن تكون حالهتا عىل تكل ادلرجة
من اخلطورة ،وا ألسو أأ من ذ كل احامتلية حرماهنا من احساس ا ألمومة ان قُدر لها أأن
تتوج ،عىل عكسه اكن ابن معه يف حاةل تأأثر واحضة ،متمت حرس ٍة ربرية:
اي ساتر اي ربساد الصمت لثو ٍان بني ثالثهتم حىت قطعه "معتصم" جبمود زائف:
طب يه هتفوق امىت؟أأجابه "مصطفى" بروتينية:
لسه مش عارفنياكنت املفاجأأة الأكرب اليت جذبت أأنظارمه لبداية الرواق هو رؤية ثالثهتم لـ "اندية"
تسري مستندة عىل ذراع زوهجا ،اعتلت تعابري "معتصم" دهشة جعيبة ،مفنذ سويعات
اكنت راقدة يف فراشها تنازع للبقاء عىل قيد احلياة ،والن هو يراها مس تعيدة لوعهيا
ومتيش بتؤد ٍة (ببطء) ،التفت حنو ابن معه يبادهل نظرات مدهوشة ،مث عاود التحديق
هبا ،ارتسمت ابتسامة سعادة عىل وهجه العابس مرددًا:
-ماما
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هرول حنوها ليحتضهنا ابشتياق ربري ،نيس مع مضهتا ما مير به من ضغوطات عصيبة،
ظل ابقيًا يف أأحضاهنا متنع ًما بدفئه احلنون ،مهس لها بنربة ش به خمتنقة:
محدهلل عىل سالمتك!مسدت عىل ر أأسه ومسحت عىل ظهره برفق ليتغمده احساس مطمنئ أأصابه
ابلسكينة ،لكهنا رسي ًعا أأعادته ملرارة ا ألحداث حيامن سأألته ب ٍ
تلهف:
فني "أس يا"؟شعر بغصة عالقة يف حلقه ،بوقع قسوة سؤالها البس يط عىل نفسه ،تراجع عهنا ليحدق
فهيا بأأعني مليئة ابدلهشة والصدمة ،هربت اللكامت من جوفه فعجز عن الرد علهيا،
بدا مشتتًا ضائ ًعا أأمام نظراهتا العطوفة ،مدت يدها لمتسح عىل صدغه برفق مث ًتبعت
قائةل اببتسامة ابهتة:
 أأان عرفت اهنا هنا ،عاوزة أأشوفها اي "معتصم"!ارجتفت شفتاه وهو يرد ابرتبا ك:
بس يه ....قاطعه وادله قائ ًال جبدية وبلكامت موحية:
"معتصم" ،احنا مسعنا عن حادثة املوتوسكيل من ادلكتور "مصطفى" ،وجاينينشوف "أس يا" ،مفافيش داعي نفتح يف أأي مواضيع
محلق فيه ابنه بنظرات غريبة ،لكن نظرات وادله اكنت واحضة للغاية هو ل يريد
اخلوض يف احلديث عن فضيحة الفندق يك ل يثري انزعاج زوجته اليت ل تزال تعاين
من أأًثر مرضها ،أأومأأ "معتصم" بر أأسه قائ ًال بتفهم:
متام اي اباب!274

أأردف "مصطفى" قائ ًال:
بأأعتذرل م اي جامعة مش هاينفع حد يشوفها دلوقيت ،ملا احلاةل تس تقر!حزن:
اعترص ا ألمل قلب وادلهتا فردت عليه ٍ
لدلرجادي بنيت حالهتا وحشةتدار ك "مصطفى" املوقف رسي ًعا قبل أأن ينعكس ابلسلب عىل حالهتا قائ ًال:
ماتتخضيش اي طنط ،بس ده اجراء روتيين!أأضاف "معتصم" اببتسامة مصطنعة:
ماما وجودان هنا مالوش لزمة ،تعايل نرشب حاجة أأو ....تنس "اندية" ما
نفس امجلةل تتكرر عىل مسامعها ،الابتعاد عن ابنهتا ريامث تفيق ،مل َ
حدث يف املرة املاضية ،ذلا صاحت مقاطعة بلهجة شديدة:
مش هاميش اي "معتصم"انزوى ما بني حاجبيه بقوة ويه تمكل:
 أأان هافضل مجب بنيت حىت لو اس تنيت برا ابب أأوضهتا ،مش هاسيهبا ًتين أأبدًا!!! ......................................
..............................................................
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الفصل الرابع والعرشون
ركز أأنظاره القلقة عىل وهجها املتوتر يف انفعالته الطبيعية ،فليس من السهل عىل أأي
أأم أأن تتلقى خرب مرض فذلة ربدها ودخولها للعناية الفائقة ،وما حدث مع ابنهتا ليس
اب ألمر الهني ،فاحلادث عىل ما يبدو مروعًا للغاية ،نظرت هل "اندية" مطو ًل عاقدة
العزم عىل عدم التاجع عام قررته ،اس تطردت مضيفة بنربة حتمل الندم:
كفاية اين كنت مقرصة يف حقها الس نني اليل فاتترد علهيا "معتصم" حذ ٍر:
ماءي بس ....سيهبا عىل راحهتا276

قالها "وحيد" بلهجة هادئة لكهنا صارمة قطعت عىل ابنه أأي جمال للنقاش أأو اجملادةل،
مل يكن أأمام ا ألخري بدًا من الاعتاض ،تنفس بعمق ورمس ابتسامة ابهتة عىل ثغره
قائ ًال:
حارضمث ربت عىل كتفي "اندية" حن ٍو مكتفيًا ابلتام الصمت ،اقتب "نبيل" مهنم مضيفًا
جبدية:
ان شاء هللا نطمن علهياردت عليه "اندية بنربة راجية وقد ملعت أأعيهنا:
اي رباس تخدم الطبيب "مصطفى" يديه يف الشارة قائ ًال:
هس تأأذن حرضات م تقعدوا يف الاكفيتاي اليل حتت حلد ما يمت السامح ابلزايرةتطلع اليه امجليع بنظرات متنوعة اكن السائد فهيا الرفض من قبل "اندية" ،فأأمكل موحضًا
هبدوء جاد:
صعب هل م تفضلوا متواجدين هنا يف الطرقة ،ده لراحت م ولراحة املرىض كامنردت "اندية" معتضة:
وبنيت؟وقف قبالهتا قائ ًال:
اطمين ،أأان بنفيس هابلغ حرضتك ،لكن صدقيين وقفتك هنا مش هاتقدم ول هتأأخر،وماتنسيش حرضتك لسه قامية من تعب شديد
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دمع "وحيد" موقفه مضي ًفا:
د" .مصطفى" عنده حق اي "اندية" ،تعايل نرشب حاجة وهنيجي عندها ،احنا مشراحيني يف حتة!
اضطرت أأن تستسمل –مؤقتًا -أأمام ارصارهام اجلاد ابلتواجد يف الاكفيتاي امللحقة
ابملشفى لبعض الوقت ،لكهنا لن ترحل أأبدًا عن ابنهتا.
.......................................................
ظل صدى هلامت "نبيل" يتدد يف عقهل ليضاعف من احساسه ابذلنب وتأأنيب مضريه،
فكر مل ًيا بأأهنا حمتًا خمطئة يف اختيار ذ كل المنط اليسء من احلياة لتسلكه ،لكنه اكن
جمحفًا يف معاملهتا بتكل القسوة واخلشونة جملرد رغبهتا يف الانتقام –كام تزمع -ممن
سلوهبا اس تقرار حياهتا ،فبالرمغ من هتديداهتا املتواصةل ال أأهنا فعل ًيا مل تفعل ما ييسء
للعائةل ،بل عىل العكس اكنت مسعهتا خشص ًيا يه املس هتدفة ،ومل تعلن يف أأي موقف
عن وجود صالت أأو روابط أأرسية بيهنا وبني زوجة أأبيه ،احتار "معتصم" يف تكل
التريبة العجيبة من خشصيهتا ،ورمغ ذ كل مل يرفق هبا ،اكن يفضل حتميلها اذلنب اكم ًال
جزءا من تفكريه ،فاختياراها
عىل أأن يشعر ابلندم حنوها ،يه ل تس تحق أأن تنال ً
انبعة من عقلها وليس نيابة عهنا ،ا ًذا يه املالمة الوحيدة عىل ما وصلت اليه أأمورها،
اختذ س يارته املالذ لهيرب ممن حوهل وخاصة نظرات زوجة أأبيه اليت تلومه رصاحة عىل
ما حدث ،أأثر الابتعاد والانزواء مع نفسه ليس تعيد ثباته ،ويس يطر عىل ارتبا ك
وختبط مشاعره و أأفاكره ،لكن تعكر صفو سكونه مع جتسد طيف "أس يا" عىل الزجاج
ا ألمايم لس يارته ،اكن وهجها كام ر أأه أخر مرة ،ملطخًا ابدلماء ،وعينهيا الفريوزيتني
تفيضان ابدلمع الغزير ،انتفضت حواسه وتسارعت دقات قلبه مع تكل الهيئة اليت
ختيلها ،اكنت نظراهتا اليه مليئة ابلعتاب ،اختقته و أأشعرته بيشء ما ،ابتلع ريقه بتوتر،
وحاول أأن يضبط اضطراب أأنفاسه ،متمت مع نفسه حماو ًل ابعادها عن ذهنه:
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انيت السبب مش أأاناحتقن وهجه وبرزت عروقه متاب ًعا:
ماجتيش حتميل حد ذنوبك ،انيت اليل اختاريت طريقك وجييت علشان ختريب حياتنا!حاول اجياد املربرات الواهية لنفسه لريحي عقهل امللزجع من كرثة التفكري ،أأشار لطيفها
بس بابته ممك ًال صياحه هبا:
مش ذنيب ان مامتك اجتوزت اباب ،أأان ماختهتاش تكون أأيم ،بس يه اختارت تقومابدلور ده ،وحقها عليا أأمحهيا من رش ك بعد لك اليل معلته علشاين!
حث عن أأس باب تدفعه لكرهها أأكرث يك ل يلني قلبه حنوهً ،تبع مضيفًا بعدائية:
من أأول حلظة اتواهجنا فهيا سوا قوليت ده بنفسك ،انك جاية للخراب وبس ،جايةتدمري ،حتريق ،هتديم ،فاس تحاةل كنت أأسيبك تعميل ده
معربا:
و أكنه وجد املنفذ لتنفيس أأحاسيسه املكبوتة فانفجر ً
انيت اليل وصليت حلالتك دي بنفسك ،انيت اليل شوهيت مسعتك ،انس كتري ظروفهااكنت أأصعب وعاشوا رشفا ،لكن انيت استسهليت تبيعي نفسك وجاية دلوقيت عاوزاان
نتعاطف معايك ،انيت بتحلمي
اخنفضت نربته مضيفًا بلهجة قامتة:
 أأان معري ما هانىس انيت ايه!ردد تكل امجلةل لنفسه مر ًارا وتكر ًارا حىت تالىش طيفها تدرجي ًيا ،أأمغض عينيه ساحبًا
نفسا معيقًا حبسه يف صدره مث لفظه ببطء يك هيد أأ من ثورته ادلاخلية ،حر ك ر أأسه
ً
للجانب حيامن مسع هاتفه احملمول يرن ،التقطه واض ًعا اايه عىل أأذنه بعد أأن قر أأ امس
"نبيل" مضيئًا عىل شاش ته ليقول بوجوم:
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 أأيوهأأًته صوته مرددًا:
انت فني اي "معتصم"؟ ادلكتور مسح بزايرة  5دقايق ،طنط "اندية" دلوقيت عند"أس يا" و...
قاطعه بفتو ٍر:
واملطلوب مين ايه؟سأأهل متعج ًبا:
مش انوي تشوفهامصت للحظة قبل أأن جييبه برد قاطع:
 ألمل يتوقع ابن معه ذ كل الرد منه ،فقد ظن يف ابتعاده فرصة لتتيب أأفاكره وتوضيح
الصورة اكمةل يف عقهل ،لكنه ظل عىل عناده ،ارتفعت حدة نربته قائ ًال:
"معتصم" ،انت .....قاطعه مرددًا جبمود قاس:
وجودي مالوش لزمة ،أأان مش من بقية أأهلها!تفاجأأ من رده الفظ لكن ًتبع "معتصم" بنفس اللهجة اجلافة:
واي ريت ماحتاسبنيش عن حاجة أأان ماليش يد فهيا ،حادثة حصلت زي أأي حادثةبتحصل ألي حد ماءي يف الشارع
رد عليه "نبيل" ابنفعال ش به ملحوظ:
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براحتك ،واحض ان الكيم معا ك زي قلته ،سالم!فريا هممو ًما من
أأهنيى معه "معتصم" املاكملة ملقيًا هاتفه اىل جواره عىل املقعد خمر ًجا ز ً
صدره ،شعر بأأن ا ألجواء قد ابتت خانقة وابعثة عىل الانقباض فقرر أأن ينرصف
فورا ،فال حاجة هل للبقاء يف ماكن يبث هل مشاعر الكراهية والعداء.
ً
.......................................................
اكنت ا ألش ياء ساكنة من حولها ال صوت هجاز قياس نبضات القلب املعلن عن بقاهئا
عىل قيد احلياة ،بقي رنينه الثابت هو الشارة املقروءة لوجود "أس يا" يف عامل ا ألحياء،
نظرت لها "اندية" بأأعني مليئة ابلعربات امللتاعة لرؤيهتا راقدة يف سكون خميف ،جزع
قلهبا مع تأأملها لتكل الكدمات الزرقاء اليت غطت جانب وهجها ا أليرس رمغ ختبئته
خلف قناع الأرسجني ،زاد شعورها ابخلوف عندما أأخفضت نظراهتا لتى ابيق
الصاابت املتفرقة يف أأحناء جسدها ،كمتت شهقاهتا املتحرسة عىل حالها ،مل تس تطع
الوقوف ،فأأحرضت لها املمرضة مقعدًا لتجلس جبوار فراشها ،نعم قدماها مل تسعفاها
أأمام ُمصاب ابنهتا اخلطري ،مدت يدها لتتلمس كفها البارد فارتعشت من جمرد حتسس
نحيب:
جدلها ،مهست لها ب ٍ
"أس يا" ،أأان هنا مجبكمسحت عرباهتا بظهر كفها ،وًتبع قائةل:
 أأان أأسفة عن لك حلظة كنيت فهيا بعيدة عين ،حقك عليا ألين سبتك لوحد ك ومكلتحيايت من غري ما أأدور علييك أأكت ،أأان فع ًال قرصت يف حقك!
غص صدرها بباك ٍء أأشد مرارة حيامن سأألهتا:
ردي عليا اي بنيت ،خليين أأمسع صوتك281

انقبض قلهبا أأكرث لعدم اس تجابهتا لها ،وتضاعفت رجفهتا مع تكل اللمسة اخلفيفة عىل
كتفها ،التفتت بر أأسها للجانب لتجد زوهجا اىل جوارها يؤازرها ،احتضهنا من كتفهيا
قائ ًال بصوت خفيض:
اهدي اي "اندية" ،ان شاء هللا هاتبقى رويسةحزن جيل:
بكت قائةل ٍ
 أأان خايفة اي "وحيد" ،شايف شلكها عامل ازاي؟أألقى نظرة خاطفة عىل "أس يا" وتفهم سبب خوفها من احامتلية خسارهتا ،حاول تلطيف
ا ألجواء ابعث ًا ا ألمل يف نفسها فرد قائ ًال:
خلييك مؤمنة ابهلل ،اليل يه فيه ده ابتالء ،وان شاء هللا تقوم منه وتبقى أأحسن،ساعات ربنا بيحطنا يف اختبارات علشان يشوف هنعمل ايه
اكنت هلامته اكلبلسم الشايف ألوجاعها ،ورمغ احساس الطمأأنينة اذلي بثه لها ال أأهنا
ظلت خائفة من تطور وضعها ل ألسو أأ ،وضعت "اندية" يدها عىل صدرها هامسة
ٍ
بتوجس وقد توترت نظراهتا:
"وحيد" ،قليب مقبوض ،هو "أس يا" ممكن  ...تـ  ...متوت؟قاطعها هبدوء:
ماتقوليش كده ،ا ألعامر بيد هللا ،انيت بس ادعيلها وربنا عليه الاس تجابة!رفعت نظرها للسامء قائةل بباك ٍء متوسل:
اي رب اشفهيا وزحي عهنا اي ررمي!......................................................
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مرت عدة أأيــام وحاةل "أس يا" الصحية يف اس تقرار غري مقلق رمغ عدم اس تعادهتا
للوعي بعد ،لكن بعث ذ كل بريق أأمل يف جتاوزها ملرحةل اخلطر ،نقلت بعد ذ كل اىل
بناء عىل تعلاميت
غرفة عادية مع وجود رعاية متريضية مكثفة لتتابعها عىل مدار الساعة ً
الطبيب "مصطفى" ،كذ كل مت اخفاء هويهتا والتشديد عىل وجودها ابملشفى لتجنب
املالحقة الصحفية لها ،وشلك ذ كل نوعًا من الراحة لـ "معتصم" اذلي مل يزرها مطلقًا
متحج ًجا ابهنامكه يف أأعامهل املؤجةل ،ورمغ قوة جحجه ال أأن وادله عاتبه لتجاههل لها ،ومع
ذ كل مل يعر ا ألمر أأي اهامتم ،فيكفيه ما تكبده مهنا عىل مدار الفتة املاضية ،حزنت
"اندية" لعدم اكتاثه ،واحتفظت بضيقها احلايل منه يف نفسها ،فشاغلها الأكرب اكن
ابنهتا فقط ،لزمهتا يف أأزمهتا ومل تتكها للحظة ،ومكثت معها بنفس الغرفة حيامن ُمسح
لها بذ كل ،ورمغ صعوبة رؤيهتا عىل تكل احلاةل ال أأهنا عاشت معها أأمجل اللحظات،
فهيي انفردت هبا أكم مع ابنهتا ،اكنت تدعو لها يوميًا طالبة الشفاء لها من املوىل ،أأيقنت
أأن دعواهتا اس تجيبت حيامن حررت "أس يا" ر أأسها ويه تنئ هبمس ضعيف ،أأرسعت
حنوها لتجلس عىل طرف الفراش جبوارها ،احتضنت كفهيا بني راحيت يدها قائةل
بسعادة:
"أس يا"تشوقت لرؤيهتا تفتح عينهيا وتبادلها احلديث حىت لو اكن معات ًبا قاس ًيا ،املهم أأن تعود
للحياة ول تبقى حبيسة رقدهتا ابلفراش ،دلكت كفها متابعة بنفس امحلاسة الفرحة:
 أأان معايك اي بنيت وماسبتكيش للحظةفتحت "أس يا" جفنهيا بتثاقل ،جتهمت تعابري وهجها وتش نجت مع حماولهتا الاعتياد
عىل الضاءة القوية ،اتضح اخليال املشوش قلي ًال ،دققت النظر يف مالمح صاحبة
الوجه الضاحك اذلي تطالعها بنظرات غريبة ،مهست متسائةل اب ٍ
ندهاش:
انيت مني؟283

ردت علهيا "اندية" ابستناكر قلق:
انيت مش عارفاين ول ايه؟أأمغضت "أس يا" عينهيا من جديد ساحبة كفها بوهن من بني راحيت وادلهتا ،مث ردت
ٍ
بضعف:
 ألهوى قلهبا يف قدمهيا فزعًا من تكل اللكمة املقتضبة اليت بدت اكخلنجر املسموم اذلي
طعهنا بغتة ،جف حلقها وهتدجت أأنفاسها ويه تسأألها بتلعمث:
"أس يا" ،أأان مامتك ،انيت مش فكراين؟نظرت لها بنصف عني مث أأشاحت بوهجها بعيدًا عهنا لتد بغموض خميف:
مني "أس يا"؟عفواي وبتلقائية شديدة:
ردت ً
انيت!بدت "أس يا" مكن جيد صعوبة يف احلديث ،حررت يدها لتفر ك جبيهنا برفق مث مهست
بتعب ويه تعاود اغامض جفنهيا:
ٍ
 أأان مش فاررة حاجة !! ..........................................................................................................
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الفصل اخلامس والعرشون
حلظات مرت علهيا اكدلهر ويه تطالعها ابندهاش ًتم بعد أأن قالت عبارهتا ا ألخرية،
أأحست "اندية" بأأمل يعترص قلهبا حزانً عىل وحيدهتا اليت تعاين من بوادر ءيء خطري
ختىش الاعتقاد يف اصابهتا به ،رمست بسمة مصطنعة عىل شفتهيا املرتعش تني ويه
تسأألها بتدد:
يعين  ..ده جبد؟ انيت مش فاررة حاجة خالص؟نظرت لها "أس يا" بنصف عني قبل أأن جتيهبا بنفاذ ص ٍرب:
-ايوه
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مث خرجت مهنا تأأوهية موجوعة ويه حتاول حتريك جسدها لتفكه من حاةل التيبس
املس يطرة عليه ،وجدت صعوبة يف فعل ذ كل بسبب ساقها املكسورة ،وا ألربطة الطبية
احملاوطة ملنطقة اخلرص ،تهندت هامسة ٍ
بضعف:
 أأان تعبانةأأدررت "اندية" أأهنا اىل الن مل تس تدعِ الطبيب ليقوم بفحص حالهتا بعد اس تعادهتا
لوعهيا ،انتفضت من جلس هتا لتقول ب ٍ
تلهف:
 أأان هناديكل ادلكتور يشوفك ،معلش اي بنيت ساحميين فرحيت ابنك فايقة وبتلكمييننستين ده
ردت علهيا "أس يا" بعبوس رمغ خفوت صوهتا ويه حتجب عينهيا:
 أأان عاوزايك تطفي النور أأو تضلمي ا ألوضة ،عاوزة أأانم ،تعبانة مش قادرة خالصوصدر عهنا أأانت أأخرى تشري اىل تأأملها ،أأحنت "اندية" ر أأسها عىل جبني ابنهتا لتقبهل
حن ٍو ،اعتدلت يف وقفهتا قائةل لها بو ٍد ربري:
حارض ،أأان هامعل لك اليل انيت عاوزاهورمغ احساس الفرحة اذلي مغرها لكوهنا قد عادت اىل واقعهم امللموس ال أأن قلهبا ل
يزال قلقًا عىل حالهتا العقلية ،خرجت من الغرفة ويه تاكد تامتسك يف خطواهتا ،ر أأها
"وحيد" عىل ذ كل الوضع املربك فسأألها جبدية:
"اندية" ،يف ايه؟أأجابته ب ٍ
تلهف:
"أس يا" فاقت!اتسعت ابتسامته املتضامنة مع ذ كل اخلرب الفرح قائ ًال:
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امحلدهلل ،مش قولتكلردت عليه بغموض ويه تتعلق يف ذراعه:
لزم نناديلها ادلكتور حا ًل ،يف مشلكة ربرية أأان خايفة مهناقطب جبينه متسائ ًال:
مشلكة ايه دي؟...........................................
انت مصدق التخاريف دي؟قالها "معتصم" بعصبية واحضة لبن معه اذلي هاتفه ليخربه بأخر املس تجدات املتعلقة
بـ "أس يا" ،دفع مقعد مكتبه للخلف وانتصب يف وقفته ليحدق أأمامه بنظرات مظلمة،
مل يصدق حرفًا واحدًا من حديثه ،واحتج برشاسة عىل لك ما تفوه به ،جتول يف غرفة
مكتبه حماو ًل ضبط أأعصابه املنفلتة ليس متع اىل ابيق ماكملته ،يف حني ًتبع "نبيل"
ستنكرا:
م ً
وهو الالكم ده يف هزار؟أأجابه مؤكدًا وقد توجهت نظراته حمرة ملهتبة:
 أأيوه ،مع البين أدمة دي لك حاجة ممكنة ،تالقهيا بمتثل علي م ،عامةل فيمل علشانتلم م حوالهيا
سأأهل مس تفه ًما:
وهتس تفاد ايه من ده هله؟رد عليه بزفري ثقيل:
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هللا أأعمل!مث ضاقت أأعينه متاب ًعا بنربة ش به متيقنة:
بس اليل أأان واثق فيه ان "أس يا" مش سهةل ،وهتعمل أأي حاجة علشان ًتخد حقهاوتنتقم من العيةل
رد عليه "نبيل" هبدوء:
وهللا حمدش يقدر يلوهما برصاحة ،انت يف نظرها خدت لك حاجة مهنااستشاط "معتصم" غض ًبا من طريقته يف تربير ترصفاهتا ،فصاح منفع ًال:
 أأان مالحظ انك واقف يف صفها ،بتدافع عهنا زي ما تكون .....قاطعه "نبيل" موحضًا قبل أأن يتجاوز يف احلديث معه:
مافيش داعي تمكل ،أأان بأأقول الالكم اليل املفروض تسمعه ،طنط "اندية" تبقىمامهتا ،ويه حرة معاها ،التنني يتعاتبوا يتخانقوا ،يبقوا يف مشألك سوا ،حمدش فينا
ليه يتدخل ،ألن لو ده اكن حاصل معا ك انت مكونتش هاتقبل ان الغريب ايخد
ماكنك ويس توىل عىل حقك
رد عليه بنربة حمتقنة:
مش أأان اليل حرمهتا مهناأأضاف "نبيل" بصوته الهادئ حماو ًل امتصاص انفعالته:
متام انت معا ك حق يف ده ،ويه دلوقيت رجعتلها ،فا ألحسن انك تكون عىل احلياداي "معتصم" ،كفاية أأوي اليل "أس يا" شافته وبقت فيه
قصد ك ايه؟288

مسع صوته زفريه قبل أأن جييبه:
سيب التنني مع بعض يتفامهوا عىل طريقهتمالتوى ثغره قائ ًال بسخرية:
لول اين عارفك رويس ،كنت قولت انك بد أأت حتهبا وعلشان كده عامل ختلقلها يفأأعذار
انزجع "نبيل" من تلميحه فهنره قائ ًال:
اتلكم جد اي "معتصم" ،أأان بأأدافع عن احلق!رد مس هتزئًا:
ماءي اي مع احلقاينمث مصت للحظة قبل أأن يتابع بغموض مريب:
و أأان أأوعد ك هافضل سارت ،هاتفرج عىل اليل بيحصل ،بس مش لكتري!.............................................
فررت كفهيا م ًعا ويه تنتظر بتقب خروج الطبيب من ادلاخل ليخربها مبا ألت اليه
ا ألمور يف وضع ابنهتا الصحي ،رفضت "اندية" الابتعاد وظلت ماكثة جبوار غرفهتا
تدعو هللا أأن هيون علهيا ألهما ،راقهبا "وحيد" بنظرات مشفقة ،فهيي مس مترة عىل
قلقها لعدة أأايم حىت أأهنا أأمهلت يف متابعة حصهتا ،فقط لتبقى عىل مقربة من ابنهتا،
تهند بعمق مث حتر ك ليقف اىل جوارها ،وضع يده برفق عىل كتفها لريبت عليه مكحاوةل
طيبة منه لبث الطمأأنينة يف نفسها القلقة ،اس تطرد حديثه قائ ًال:
ادلكتور هايطلع دلوقيت ويطمنكردت عليه بتوت ٍر:
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خايفة أأوي اي "وحيد" ،دي معرفتنيش وبتتوجع جامدمسح عىل ظهرها برفق قائ ًال لها:
معلش ،يه بقالها فتة يف الغيبوبة ،طبيعي يكون ده رد فعلهااست اي ربقالهتا برجا ٍء ويه تنظر للسامء أمةل أأن يس تجيب املوىل دلعاهئا املتواصل ،أأخفضت
أأعيهنا من جديد لتحدق يف ابب الغرفة ،شعرت بوخزة يف قلهبا جملرد رؤية الطبيب
أأماهما ،هبت واقفة ويه تسأأهل ب ٍ
تلهف:
ها اي دكتور؟أأجاهبا ا ألخري بنربة رمسية وقد بدت اجلدية واحضة عىل تعابريه:
وضعها الصحي يف حتسن ،أأما مشلكة فقدان اذلاررة فده حمتاج ملتابعةسأأهل وحيد مس تفه ًما:
يعين يه فع ًال مش فاررة حاجة من اليل حصلتلها؟أأجابه بعملي ٍة:
وارد ان ده حيصل ررد فعل طبيعي للحوادث العنيفة ،يف جزء من املخ بيتعطل عنالعمل وبيتأأثر ابلصدمات القوية ،ومن الواحض ان اخلبطة أأثرت عىل مراكز اذلاررة عندها
نظرت "اندية" لزوهجا برشود وبد أأت تفكر يف وضع ابنهتا لحقًا ان ظلت عىل تكل
احلاةل ،سأألته بقلق أأكرب:
يعين يه مش هتفتكران خالص؟أأجاهبا الطبيب هبدوء:
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مقدرش أأفيد ك ،ده راجع لتشخيص حالهتا مع دكتور متخصص هو اليل يقدر حيدددرجة فقدان اذلاررة وطرق العالج
سأأهل "وحيد" جبدية:
يعين لو معلنا ده هله معاها يه هتقدر ختف وترجع تفتكر لك حاجة؟أأجابه ببساطة مسه ًبا يف احلديث:
مش مستبعد ،ولزم حتطوا يف الاعتبار اس تعداد املريض لالس تجابة للعالج ،ألنيف بعض ا ألحيان املريض بيكون جواه رغبة شديدة انه ينىس فتة معينة من حياته
وده لو تزامن مع حادث عنيف خفالاي املخ بتعمل زي جحب مؤقت عن لك اذلررايت
أأو ا ألحداث اليل مش عاوز يفتكرها
مد "وحيد" يده ليصاحفه قائ ًال:
شكرا ليك
متام اي دكتورً ،بقلب ملتاع:
سأألته "اندية" ٍ
طب دلوقيت أأقدر أأدخل أأشوف بنيت؟ابتسم قائ ًال:
اه مافيش مانع ،يه خدت حقنة مسكنة ،بس اي ريت حرضتك ماتطوليش جوا،املريضة حمتاجة ترًتح
حارض ،هابص علهيا واطمنوما ان مسح لها الطبيب برؤيهتا حىت وجلت اىل داخل الغرفة لمتكث جبوارها ،جلست
"اندية" عىل طرف الفراش تتأأملها بعينني دامعتني ،شعرت ابحلزن يمتلكها لعجزها عن
تقدمي أأي مساعدة لها ،ر ًمغا عهنا بكت متأأثرة لسكوهنا اخمليف ،مررت أأنظارها عىل
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أأجزاء جسدها امللتفة ابلشاش الطيب واجلبس ،زاد باكهئا وامتج مع حنيهبا اخلافت ،مل
متسح عرباهتا ومدت يدها حنو كفها املس نود جبوار جسدها ،مسحت عليه بنعومة
هامسة لها بند ٍم:
حقك عليا ان كنت يف يوم قرصت يف حقك ومعرفتش أأوصكل ،أأان هنا مجبك ايبنيت!
.....................................................
انتظر خلو غرفهتا من الزوار ليمتكن من اذلهاب الهيا دون أأن يعتض أأحد عىل سبب
كثريا ،حتجج "معتصم" ابلكثري
وجوده أأو مينعه عن املواهجة اليت رتب لها يف ذهنه ً
من ا ألعذار ليتجنب رؤيهتا مع العائةل رمغ مرور عدة أأايم عىل معرفته مبسأأةل اس تعادهتا
لوعهيا وادعاهئا لفقدان اذلاررة ،أأراد الانفراد هبا ليتأأكد من شكوكه ،ووجوده وسط
امجليع رمبا س يعوقه عن معرفة نواايها ،اكن يتقىص أأخبارها أأو ًل بأأول ،وانزجع كث ًريا من
الاهامتم املبالغ فيه من أأفراد عائلته هبا ،خاصة "نبيل" اذلي داوم عىل زايرهتا يوميًا،
حىت ابنة معه " أأية" أأتت لزايرهتا والتعرف الهيا كنوع من اجملامةل لـ "اندية" ،أأيقن يف
نفسه أأن "أس يا" تس تغل تكل الفرص اذلهبية للس يطرة عىل عقوهلم بطريقهتا املاررة
يف اليقاع هبم.
وحيامن حانت اللحظة املناس بة أأقدم عىل ما انتوى فعهل ،ظل "معتصم" متوار ًاي عن
ا ألنظار حىت تأأكد من ابتعاد وادلهتا عن غرفهتا وذهاهبا بصحبة أأبيه لتناول الطعام،
أأدر ك أأن الوقت قد ابت مناس ًبا لرؤيهتا ،ذلا أأرسع يف خطواته متلفتًا حوهل حذ ٍر ،أأدار
مقبض الغرفة ببطء وحرص مث تسلل اىل ادلاخل موصدًا اايه خلفه ،اقتب من فراش
"أس يا" ليطالعها بنظراته املغلوةل ،اكنت ش به انمئة ،مس تكينة يف رقدهتا ،مل تشعر
بوجوده معها يف الغرفة ،حافظ "معتصم" عىل هدوئه ًتر ًاك ألعينه الفرصة لتأأمل حسرها
الش يطاين اخلداع اذلي ينطيل عيل امجليع ال هو ،متمت مع نفسه قائ ًال بتجه ٍم:
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تقدري تضحيك عىل أأي حد ال أأان اي "أس يا"!دان مهنا أأكرث ليتأأملها عن قرب ،بقيت حدقتاه مثبتة عىل وهجها الهادئ دون أأن يرف
هل جفن ،أأخفض ر أأسه حنوها لترضب أأنفاسه وجنهتا وهو يقول لها ٍ
هبمس:
 أأان عارف اهنا متثيلية رخيصة منك علشان تقدري تعميل اليل يف دماغك ،بس دهمش هاحيصل ،أأان هاقفكل
يف تكل ا ألثناء ،شعرت "أس يا" بسخونة طفيفة تداعب برشهتا فأأصابهتا ابلقشعريرة،
جباراي ،فتحت عينهيا
لكن ذ كل اهلمس البعيد اذلي اختق أأحالهما جعلها تس تفيق ا ً
ببطء غري متوقعة ذ كل القرب املريب ألحدمه مهنا ،فزعت من رؤية تكل ا ألعني احملدقة
هبا بغرابة أأجفلت بدهنا ،أأبعدت وهجها عن أأنفاسه وحدقت فيه بعينهيا املتسعتني،
سأألته بصوت ش به متحرشج وخفيض:
انت مني؟ظل "معتصم" عىل قربه املهدد لسكوهنا لثو ٍان متأأم ًال حركة بؤبؤهيا القلقني ،اكنت
نظراهتا حنوه تشري اىل خوفها منه ،تكل النظرات اليت مل يعتدها مهنا ،اعتدل يف وقفته
ليقول لها بربود:
 أأان جاي اطمن علييكحاولت "أس يا" أأن تدقق النظر يف تفاصيل وهجه املأألوف نوعًا ما ،مل يكن غري ًبا عهنا،
شعرت أأهنا التقت به من قبل يف ماكن ما ،أأو أأنه مرتبط معها بذررى معينة لكهنا مل
تس تطع التخمني ،أأرهقها التفكري يف ا ألمر فسأألته من جديد:
هو أأان أأعرفك؟أأجاهبا مبتس ًما اببتسامة بذل فهيا هجدًا ليخفي ما يشعر به حنوها من رره شديد:
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 أل ،بس أأان عارفك رويس اي "أس يا رشف ادلين"عبست مالحمها ويه تردد ابس تغراب ملحوظ:
انت عارف امسيدس يديه يف جييب بنطاهل قائ ًال:
 أأان أأعرف لك حاجة عنكحاولت الاعتدال يف نومهتا غري مرحية لتحدق فيه بفضول ،بدا حديثه غامضً ا وحيمل
الكثري من املفاجأت ،شعرت من طريقته يف احلديث معها أأنه رمبا حيمل أأرسارها ،ذل كل
سأألته ابهامتم انعكس عىل تعبرياهتا:
زي ايه؟س يطر "معتصم" عىل حضكة مهتمكة ساخرة من املوقف برمته ،فشابة مثلها جتيد
التالعب ابلعقول وا ألبدان تدعي الرباءة هكذا اكمحلالن ،استشعر خسافة املوقف
ودانءهتا ،بل انه أأشاد يف نفسه برباعهتا يف المتثيل ،مل يصدق ما تتلفظ به ،ورمقها
بنظرات غريبة حتمل الاستناكر ،ومع ذ كل حاول احلفاظ عىل ثباته أأماهما ليكشف
فريا مطو ًل من صدره قبل أأن يقول لها:
نواايها احلقيقية ،أأخرج ز ً
لك حاجة هتعرفهيا يف وقهتازادت حريهتا مع رفضه منحها اجاابت وافية عهنا ،فسأألته ابنفعال قليل:
وليه مش دلوقت؟أأحىن جسده علهيا جمددًا ليقلص املسافات بيهنام ،ركزت "أس يا" أأعيهنا مع حدقتيه
خطرا ما خفيًا،
الغامضتني ،ازدردت ريقها ويه ترى انعاكس وهجها فهيام ،استشعرت ً
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لكهنا مل تس تطع البوح مبا خيتلجها من مشاعر مقلقة ،رمشت بعيهنا بتوتر حيامن رد
علهيا:
ماتس تعجليش ،احنا لسه يف أأول املشوار ،بس املهم نشوف مني هايكشف ..قصدي هيعرف التاين ا ألول !!! ..............................
...........................................................

الفصل السادس والعرشون
لن تنكر أأن هلامته الواثقة أأصابهتا بنوع من اخلوف والارتبا ك ،ابتلعت ريقها بتوتر وقد
جتمدت نظراته القريبة واحلادة علهيا ،نأأت "أس يا" بوهجها بعيدًا عن قربه امللبك لها ،مل
يكن "معتصم" حاجة اىل فطنة ليفهم رغبهتا يف الابتعاد عنه ،اكتفى هو ابيصال رسالته
الضمنية لها وان اكن غري متأأكد من صدق ادعاهئا بفقدان اذلاررة ،اعتدل من جديد
يف وقفته واض ًعا كفي يف جييب بنطاهل ،انتصب يف وقفته حمدقًا فهيا بنظرات أأكرث
مغوضً ا ،مث اس تطرد قائ ًال هبدوء وابتسامة خسيفة تلوح عىل ثغره:
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أأومأأ بر أأسه متعمدًا زايدة ابتسامته اتساعًا ،أأزجعها طريقته يف التلفظ ابمسها ،بقيت
أأعيهنا مسلطة عليه وهو يدير جسده متجهًا حنو ابب الغرفة ،توترت نظراهتا مع تكل
النظرة الغامضة اليت منحها لها قبل أأن خيتفي هل ًيا ،شعرت ابلتخبط واحلرية ،ابلقلق
والضيق رمغ انرصافه ،زوت ما بني حاجبهيا متسائةل حرية:
مني ده؟ وليه بيتلكم كده؟!أأرخت ر أأسها عىل الوسادة بعد أأن تسلل الهجاد لها ،أأمغضت عينهيا لتعيد يف خميلهتا
مشهد لقاهئا مع ذ كل الغامض اذلي مل تعرف هويته بعد ،أأجربت عقلها و أأهنكته يف
حماوةل التذرر حىت استسلمت ليأأسها وقررت أأن تأأخذ ً
قسطا من الراحة لتعاود بعدها
التفكري فيه.
.............................................
قرر الاحتفاظ مبسأأةل زايرهتا خلسة لنفسه لتجنب الكثري من النقاشات غري اجملدية
ابلنس بة هل مع زوجة أأبيه ،اس تقل "معتصم" س يارته عائدًا اىل امللزل بعد برهة من
التجول يف الطرقات بال وهجة حمددة ،مل تكن دليه الرغبة يف اذلهاب اىل مكتبه ومتابعة
حساسا غري ًبا بصدقها،
أأعامهل ،فباهل مازال مشغو ًل مبعذبته "أس يا" ،ورمغ ذ كل ختلهل ا ً
خيش من فكرة تصديقها فينساق اكلبقية يف مكيدهتا الش يطانية ويفيق يف ا ألخري عىل
فريا هممو ًما من صدره وهو يتجل من الس يارة،
اكرثة س تطيح به وبعائلته ،أأخرج ز ً
بربود غري معتاد منه مل يعر أأي من جريانه الاهامتم ومه يلقون عليه التحية ،وجل اىل
داخل امللزل ليجد وادله يف انتظاره ،نظر هل "معتصم" ابس تغراب وهو يسأأهل:
انت قاعد هنا ليه اي اباب؟أأجابه "وحيد" بضيق ملحوظ:
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سأأهل متلهفًا وقد اعتى القلق تعابريه:
يف حاجة حصلت؟ ماما رويسة؟رد عليه بعد زفري طويل:
يه خبري ،بس املشلكة فيك انت!عقد "معتصم" ما بني حاجبيه متسائ ًال:
 أأان؟هز ر أأسه ابلجياب قائ ًال:
 أأيوهمث تنفس بعمق قبل أأن يتابع متسائ ًال حدة:
ممكن تفهمين ليه انت حلد دلوقيت ما روحتش تزور "أس يا"أأجابه "معتصم" بربود:
 أأظن دي حرية خشصية ،مش معقول هازورها ابلعافية!اس تاء "وحيد" من طريقة ابنه يف احلديث فعاتبه قائ ًال:
حمدش بيجرب ك عىل ده ،بس الست اليل تعبت وربتك من حقها عىل ا ألقل تبنيانك هممت حاةل بنهتا
مل حيب ذ كل ا ألسلوب يف الضغط عليه وتوبيخه بتذررته دو ًما مبا قدمته زوجة أأبيه
ألجهل من حب وحنان وعطف مضاعف لتعاه طوال الس نوات املاضية ،اكن يعمل
جي ًدا أأن الضغط عىل ذ كل الوتر احلساس سزييد من تعقيد ا ألمور ،حاول جتنب
احلديث يف هذه املسأأةل قائ ًال:
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بعدين هاشوف موضوعها!كثريا من فظاظته فعنفه صا ًحئا:
مل يكن ذ كل الرد املتوقع منه ،انزجع "وحيد" ً
"معتصم" انت ايه اليل مغري ك كده؟ طول معر ك بهتمت ابجلنس اللطيف وبتعاملالبنات رويس ،ده أأان اليل امسي أأبو ك مكونتش بالحق عىل البنات اليل عاملني يسأألوا
عليك عشان ذوقك واحتامك و أأسلوبك الكويس يف معاملهتم ،امشعىن يه؟
ركز ابنه أأعينه احملتقنة عىل وجه وادله لريد بتذم ٍر:
نسيت اي اباب يه مني وعاوزة ايه؟ومشريا بيده:
أأجابه وادله بوجه مكفهر ً
 أل مش انيس ،بس الظروف اتغريت ووضعها كامن بقى صعبحتدث "معتصم" من زاوية مفه قائ ًال بهت م وهو يوليه:
لك ده علشان الهامن فقدت اذلاررةالتفت وادله انحيته ليقول هل جبدية:
مش جايز تكون دي فرصة لهيا علشان تبد أأ من ا ألولحصح هل عبارته موحضًا بس بابته:
 أأو خطة لئمية مهنا علشان تضيعنااستنكر أأابه حمدودية تفكريه فهنره قائ ًال:
بالش نظرية املؤامرة اليل مس يطرة عليك ديرد عليه حد ٍة:
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وحلد ده ما حيصل من فضكل عامل "أس يا" رويس ،مش علشاين بس علشان خاطر"اندية"
ربنا يسهلروح زورها من فضكلرد عليه برنفزة واحضة:
خالص اي اباب ،هابقها أأخدلها بوريه ورد و أأزورها ،يف حاجة ًتنية؟أأجابه "وحيد" ابقتضاب:
شكرا
 ألً ،ًتبع مضيفًا بنفس العبوس:
هادخل ارًتح يف أأوضيت ،عند اذنك!رد عليه بوجه ممتعض:
اتفضلظلت أأنظار "وحيد" معلقة عىل ابنه ،هز ر أأسه ابمياءات مستنكرة ً
حمدًث نفسه:
ربنا هيديك اي "معتصم"!...........................................
اكن ضيف أأحالهما طوال الليل يتصارع معها وحياول النيل مهنا ،قاومته قدر اس تطاعهتا
لكنه اكن يمتكن مهنا يف لك مرة وخينقها بأأصابعه الغليظة ،خافت من نظراته النارية،
اكنت ترى حدقتيه كجمرتني من نريان مس تعرة تتاقص أألس نة اللهب فهيام ،شعرت
حرشجة أأنفاسها وبمتكنه مهنا ،استيقظت "أس يا" من نوهما مذعورة ويه تشعر
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ابلختناق ،حتسست عنقها لتتأأكد من روهنا خبري ،تلفتت حولها خبوف لتتأأكد من عدم
وجوده ،اكنت الغرفة خالية وساكنة ،تنفست الصعداء وببطء لتضبط نفسها مث
استخت من جديد يف نوهما ،تعلقت أأنظارها بسقفية الغرفة ويه تسأأل نفسها:
هو عاوز ميوتين ليه؟ هو أأان أأذيته؟حررت "أس يا" ذراعها بمتهل لتضعه عىل جبيهنا ،التفتت بر أأسها للجانب عندما مسعت
خطوات قادمة من اخلارج الهيا ،ر أأت املمرضة تبتسم لها قائةل:
صباح اخلري ،ازيك الهناردة؟ابتلعت "أس يا" ريقها يف حلقها اجلاف ويه جتيهبا:
امحلدهللًتبعت قائةل بتفاؤلٍ ويه تضع صينية الفطار عىل الطاوةل امللتصقة بفراشها:
ادلكتور هاجيي كامن شوية وهيطمنك ،حرضتك احتسنيت كتري عن أأول مرة جييتفهيا
 أأهااي ريت ًتهلي حاجة قبل ما ًتخدي ادلواماليش نفسانولهتا عبوة مغلفة ابلبالستيك الشفاف مرددة جبدية:
الألك حصي ومفيد ج ًدا ،وصدقيين طعمه حلوبوهن:
اعتضت علهيا ٍ
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قاطعها "مصطفى" قائ ًال هبدوء:
يه معاها حق ،لزم ًتهلي اي "أس يا"حررت "أس يا" ر أأسها حنو الطبيب اذلي أأمسك ابللوح املعدين ليقر أأ امللحوظات
ا ألخرية اليت ختص حالهتاً ،تبع مضيفًا:
املؤرشات هلها رويسة ،وقريب ان شاء هللا هتخر ي من هناوقفت املمرضة اىل جواره فهمس لها ببعض العبارات ،فردت عليه ابقتضاب:
متام اي دكتورمث تركته وانرصفت لتمكل معلها ابخلارج ،أأردفت "أس يا" قائةل بضيق وهو يفحصها:
 أأان مش فاررة حاجة خالص اي دكتور وده ًتعبين أأويرد عليه مبتس ًما:
مع الوقت والعالج اذلاررة هتنشط ،وطب ًعا لزم يكون يف دكتور متخصص علشانحالتك ،أأان أأعرف اكم حد شاطر هابلغ العيةل بأأسامهئم حيث يتواصلوا معامه
بدت "أس يا" متددة بعض اليشء يف الاس تفسار عن أأمر ما ،لكهنا اكنت واثقة أأنه
س مينحها اجلواب املناسب ،عضت عىل شفتهيا متسائةل:
دكتور ممكن أأسأأل عن حاجةرفع وهجه انحيهتا ليقول:
اتفضيلأأمكلت موحضة ابرتبا ك طفيف:

301

يه مالهاش عالقة حاليت ،بس ختص اليل بزيوروين ،أأان معرفهومش ،ممكن تقويل هاممني
اتسعت ابتسامته قائ ًال:
حلسن حظك أأان عارفهم بصفة خشصيةحتمست لكونه عىل معرفة جيدة هبم ،س يخترص ذ كل علهيا الكثري ،طلبت منه بلباق ٍة:
طب هلمين عهنم لو ماكنش يضايقك أأو هاعطكل عن حاجةحسب "مصطفى" املقعد ليجلس جبوار فراشها مث اس تأأنف حديثه بعدها:
 أأان معايك ،وادلتك "اندية" هامن انسانة حمتمة مبعىن اللكمة ،س يدة جممتع من بتوعزمان ،حاجة تفتخري بهيا ،وطب ًعا انيت شوفيت اهامتهما بييك ازاي
هزت ر أأسها بتفهم ويه تقول:
مكل اي دكتوراكن متحر ًجا من اخبارها باكفة التفاصيل اليت يعرفها عن وادلهتا فأأثر الاقتضاب يف
احلديث ،بدا وهجه هادئًا يف تعابريه حيامن أأمكل بتيث:
يه متجوزة من راجل حمتم بيحهبا جدًا امسه "وحيد املرصي"ردت عليه مبتسمة:
اليل شلكه راييض مع انه ربري يف السن ،عرفتهًتبع قائ ًال مبرح:
ابلظبط ،معو "وحيد" واخد ابهل من نفسه أأوي ،ماءي مبقوةل الش باب ش باب القلبردت مبتسمة:
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متامخيش من سؤالها عن "معتصم" ،مفا س يقوهل رمبا س يكون مز ًجعا لها ،حتجج ابنشغاهل
مرددًا:
طيب هس تأأذنك دلوقيت يف حالت مس تنية ونمكل حديثنا وقت ًتينمث هنض من جلس ته معيدًا املقعد للخلف ،وقبل أأن يتكها هتفت جبدية:
دكتور معلش حاجة أأخريةشعورا خفيًا بأأهنا ستسأأل عنه ،حافظ عىل هدوئه قائ ًال:
انتابه ً
اتفضيلضاقت نظراهتا حنوه ويه تستسل قائةل:
يف واحد جه زارين امبارح واكن ابين عليه انه عارفين بس أأان أل ،ممكن تعرفيل هومني
سأألها حذ ٍر رمغ احساسه ابلعكس:
مش جايز يكون "نبيل"؟هزت ر أأسها ابلنفي ويه ترد:
 أل ،مش هو ،دي أأول مرة جيييل فهيا هنا و أأشوفه!زوى ما بني حاجبيه متسائ ًال:
مني ده؟ردت عليه جبدية:
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 أأان بسأأ كل فيا ريت لو تقدر تفدين يف املوضوع ده ،أأان عاوزة أأعرف هو مني ،يعينأأان هاقو كل شلكه تقري ًبا عامل ازاي ،جايز يكون من العيةل!
حاول المتلص مهنا قبل أأن يكشف لها عن هوية "معتصم" دون أأن يتأأكد من قيامه
بتكل الزايرة ،ذلا تنحنح قائ ًال:
هو طنط "اندية" معارفها كتار ،واللك أأريد حابب يطمن علييك ابعتبار ك بنهتا ،جفايزيكون ده حد مهنم
رشدت تفكر فامي قاهل رمغ عدم اقتناعها ،فأأسلوبه الغامض يف احلديث معها اب ألمس
أأخافها و أأربكها ،تعجب "مصطفى" من مصهتا ،ساورته الشكو ك قلي ًال حول روهنا تسأأل
عن "معتصم" حتديدًا ،مفن غريه ميكن أأن يزورها؟ ادعى الابتسام قائ ًال:
معو ًما أأان هاحاول أأسا كل مني ،ولو عرفت هاقو كلرمست عىل ثغرها بسمة صغرية ويه ترد ابمتنان:
مرييس اي دكتور ،تعبتك!ول هيمك ،عن اذنك!تركها مبفردها يف الغرفة متاب ًعا حديث نفسه وهو يفر ك مقدمة ر أأسه:
 أأان حاسس انه "معتصم" ،بس غريبة ،ما هو اكن رافض يشوفها ،يبقى ازاي جهزارها ومن غري ما يقول حلد؟ يف حاجة مش مفهومة!
حك طرف ذقنه ممك ًال بنربة عازمة:
وليه أأحري نفيس ما أأان أأسأأهل أأحسن!..................................................
وهازورها ليه؟ اذا كنت أأان مش طايقها304

قالها "معتصم" بعصبية واحضة عليه وهو ينظر اىل رفيقه "مصطفى" اذلي بدا غري
مقتنع مبا قاهل ،تفرس ا ألخري يف مالحمه قاصدًا سرب أأغوار عقهل ليعرف فامي يفكر وفامي
خيطط ،قرر زايرته يف مكتبه لينفرد معه يف احلديث ،لكنه مل يس تفد منه بيشء،
أأضاف جبدية وهو يشري بيده:
بس شلكها اكن بيسأأل عليك انت ابذلاتسأأهل "معتصم" حذ ٍر وقد اش تدت قسامته نسبيًا:
يه قالتكل حاجة؟أأجابه انفيًا:
 أل ،بس بتقول ان حد غريب زارها واكن واحض ان الالكم هله عليكستنكرا:
شعر "معتصم" ابلنزعاج لرصاره عىل التحقيق معه فهتف م ً
اي ابين هو أأي مصيبة حتصل للهامن "أس يا" يبقايل يد فهيارد عليه "مصطفى" بنربته الهادئة:
 أأان قولتكل عىل اليل حصل وخالص ،وانت حرأأومأأ بر أأسه هاتفًا بربود:
تسمل اي دكتورأأضاف "مصطفى" قائ ًال وهو يس تعد لذلهاب:
ماءي مش هاعطكل ،أأان قولت أأشوفك و أأسأأل عليكابتسم جمام ًال:
شكرا عىل تعبك
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تأأكد "مصطفى" من متابعته هل ليضيف جبدية ومتعمدًا التحديق فيه:
ابملناس بة يه هتخرج عىل أأول ا ألس بوع اجلاي ،قعدهتا يف املستشفى معدتش لهيالزمة ،ممكن تمكل عالج يف البيت
رد "معتصم" ابقتضاب:
رويسًتبع مس تفه ًما بغموض:
سأألت طنط "اندية" هتعمل ايه؟مل يفهم "معتصم" سؤاهل جيدًا فتساءل:
يف ايه؟أأجابه ببساطة ودون أأن يرتد هل طرف:
يف "أس يا"زفر قائ ًال بضيق:
معرفش ،دي حاجة ختصهامل يكن رفيقه عىل عمل ابلتفاقات اليت يمت التتيب لها بشأأن "أس يا" ذل كل أأوحض هل
اببتسامة عابثة:
متام ،بس حط يف اب كل اهنا احامتل تيجي تعيش معارو يف البيتتبدلت تعابريه مائة ومثانون درجة ،من الارختاء للحدة ،ومن الهدوء املمتعض لالنفعال،
هدر قائ ًال بصدمة:
نعم ،بتقول ايه؟!!!306

رد بربود احتايف:
ده احامتل وارد ،ماظنش ان طنط "اندية" هاتسيب بنهتا يف الظروف دي لوحدهااتسعت ابتسامته ممك ًال بتسلية وهو يلوح بيده مودعًا:
واي ريت ختليك رول مع ضيفتك ،سالم اي صاحيب!كظم "معتصم" حنقه لثو ٍان يف نفسه حىت انرصف صديقه من غرفته ،قذف حمتوايت
سطح مكتبه بعنف دفعة واحدة لريدد بعدها بتش نج:
بنت الذلينة لعبهتا حص ،تعمل فهيا فاقدة لذلاررة وتيجي تعيش يف بيتنا علشان ختربه!فرس عقهل ادعاهئا للمرض بتكل الطريقة ،استشاط غض ًبا وتوجهت نظراته حمرة ملهتبة،
رضب بيده املطوقة بعنف عىل السطح الزجا ي قائ ًال بوعيد وهو يكز عىل أأس نانه:
يه اليل جابته لنفسها!..................................................
حتملت ا ألمل ويه حتاول الهنوض من عىل الفراش مس تعينة ابثنتني من املمرضات
لتجلساها عىل املقعد املتحر ك ،مل َ
تشف ساقها بعد ،لكن متاثلت كدماهتا و أأغلب
جروهحا للشفاء بعد فتة ل بأأس هبا من العالج املكثف ،استندت "أس يا" مبرفقهيا
عىل مس ندي املقعد ،والتفتت بر أأسها للجانب لتسأأل وادلهتا:
احنا هرنوح فني؟أأجابهتا "اندية" حامس وقد أأرشق وهجها:
عىل بيتكردت "أس يا" متسائةل ابس تغراب:
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هو انيت عارفة ماكنه؟أأومأأت بر أأسها قائةل حنو ربري:
 أأه طب ًعا ،من الهناردة بييت هو بيتك اي بنيتقواي ابخلوف
حساسا ً
شعرت "أس يا" ابلغرابة من حديهثا رمغ بساطته ،متلكها ا ً
والارتبا ك ،شعرت يف قرارة نفسها بأأهنا ل تنمتي اىل أأفراد تكل ا ألرسة ،وما يفعهل من
حولها هو نوع من الشفاق والرفق حالهتا ،متنت لو عرفت الكثري عن حقيقهتا ،ما
خيصها حقًا وليس ما تردده ا أللسن لها ،انتهبت اىل صوت "وحيد" القائل ٍ
حامس وهو
ينحين ليحمل حقيبة ثياهبا الصغرية:
مامتك مس تنية اليوم ده بفارغ الصرب اي "أس يا"ابتسمت جمامةل هل ،قامت وادلهتا بدفع مقعدها ويه ترثثر عام س تفعهل معها،ودعت
طبيهبا وكذ كل املمرضات الاليت أأرشفن عىل حالهتا ،مث لزمت الصمت بعد ذ كل ملعظم
الوقت حىت أأثناء رروهبا للس يارة ،وان اضطرت للرد تكتفي ابللكامت املقتضبة.
.............................................................
توقفت الس يارة أأمام احدى البناايت بداخل أأحد اجملمعات السكنية الفاخرة ،تأأملت
"أس يا" املاكن بنظرات دقيقة متفحصة هل ،شعرت بأأهنا ر أأته وجاءت اىل هنا من قبل،
أأخرج "وحيد" مقعدها املتحر ك من الس يارة مث أأس نده جبوار ابهبا ،اس تعدت "أس يا"
للتجل حذ ٍر واجللوس عليه ،ارجتفت هل ًيا حيامن التقطت أأنظارها صاحب الوجه الغريب
اذلي قد جاء لزايرهتا يف وقت سابق ،اختل توازهنا من الصدمة ومل متسك جيدًا
مبس ند املقعد فانفلتت يدها وسقطت جبواره ،هتفت "اندية" ب ٍ
تلهف فزعٍ:
"أس يا"أأضاف "وحيد" خبوف وهو يزحي املقعد للجانب ليمتكن من الوصول الهيا:
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خدي اب كل!ردت بصوت ش به متأأمل:
 أأان رويسة ،اطمنوامد يده حنوها ليعاوهنا عىل الوقوف قائ ًال:
هايت ايد كأأشارت هل بكفها ويه ترد بعبوس:
شكرا ،أأان هاعرف أأقوم لوحدي ،ماتكسحتش لسه!
 ًحزن:
ردت علهيا وادلهتا ٍ
اي بنيت بالش ماكبرة ،انيت لسه تعبانة ودي مافهياش حاجةاكنت "أس يا" خمطئة حيامن ظنت أأنه الهتيى عهنا وابتعد ،وجدته واقفًا قبالهتا حاجبًا عهنا
جبسده أأشعة الشمس ،رفعت أأعيهنا الفريوزية حنوه لتحدق فيه بذهول ،طالعها
بنظر ٍات غري مرحية وهو يقول:
ازيك اي "أس يا"انفرجت شفتاها عىل ا ألخري كتعبري عن صدمهتا لتحيبه هبا بتكل ا أللفة أأمام وادلهتا
وزوهجا ،وما زاد من دهش هتا هو حديث "اندية" هل ويه تربت عىل كتفه مبحبة:
"معتصم" ،ابين!بقيت عىل وضعيهتا املصدومة ويه حمدقة فيه ابندهاش ،أأحىن نفسه علهيا ليحملها
عنوة بني ذراعيه قائ ًال:
مايصحش ضيفتنا تفضل عىل الرصيف كتري!309

شهقت خبوف وقد تسارعت دقات قلهبا بقوة داخل صدرها حىت اكدت تصم أأذنهيا
من فرط التوتر املمزوج ابلضطراب ،التقت أأعينه الغامضة بنظراهتا اذلاهةل ،أأحست
بعدم الارتياح من لك ما حيدث حولها ،رفضت محهل لها قائةل بتلعمث:
مش عاوزة مساعدة ،لو مسحت نزلين ،الكريس موجودساخرا:
التوى ثغره للجانب اببتسامة مهتمكة ،مث مهس لها ً
"أس يا" بتقول لو مسحت! أأان مش مصدق نفيس!جتهمت تعابريها من خسريته غري مربرة مهنا ،تيقنت أأنه عىل معرفة جيدة هبا ،لكهنا
جتههل ،أأجلسها "معتصم" عىل املقعد وهو يطالعها بنفس النظرات الغامضة اليت تثري
فهيا الارتبا ك ،أأبعد خصةل من شعرها اكنت قد التصقت جببيهنا قائ ًال هبدوء مريب:
هتنوري بيتنا من ًتين اي "أس يا" !! .........................................................................................................
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الفصل السابع والعرشون
دار يف خدله أأهنا تفعل ذ كل معدًا لتس تحوذ عىل اهامتم من حولها مدعية الرباءة
والضعف ،خاصة "اندية" تكل اليت وهبته السعادة وادلفء واحلنان وعوضته عن
فقدان ا ألم ،عمل يف نفسه أأهنا ترتدي قناعًا ل يليق هبا من خالل عبوسها الزائف،
خوفها املربر منه يؤكد هل شكوكه حنوها ،حس نًا سيشعرها أأهنا اك ألمرية املدلةل فقط
ليكشف ملعوهبا ،دفع "معتصم" مقعد "أس يا" املتحر ك بتيث حنو املدخل ،اكنت
منمكشة عىل نفسها ويه ل تزال مصدومة من حديث وادلهتا ا ألخري عنه ،اهنا ابهنا
الخر ،رمبا البكري ،لكن ملاذا ذ كل اجلفاف والنظرات غري املرحية يف املعامةل؟ ازدردت
ريقها وفضلت التكزي حال ًيا فامي يه مقبةل عليه ،أأحست بأألفة جعيبة تربطها بذ كل املاكن،
ورمغ هذا استشعرت وجود خطب ما ،مل تكن مرسورة لتواجدها به ،بل شعرت
ابلنقباضة والضيق ،و أكن جدرانه حتمل ذررى مؤملة أأو حادثة خميبة للمال ،وجلت
اىل داخل املصعد بصحبته ،ختشب جسدها عندما قالت "اندية"
اطلعوا انتو واحنا هنحصل مردت علهيا "أس يا" متسائةل بنربة همتة قلي ًال:
هو انيت مش جاية معاان؟311

أأجابهتا وادلهتا ببسمة صافية:
هنطلع ورامك عىل طولوقبل أأن تسأألها مرة أأخرى اكنت يد "معتصم" تس بقه يف الضغط عىل زر الطابق
سواي ،لوهةل شعرت برجفة تعتهيا من تواجدها
املنشود فانغلق املصعد وبقيا الثنان ً
معه ،ضغطت عىل أأصابع يدها مكحاوةل لتخفيف حدة توترها ،ظلت أأنظار "معتصم"
مسلطة علهيا بقوة ،مل ينبس بلكمة مكتفيًا ابلتحديق الغامض هبا ،حترجت من طريقة
تطلعه لها ،رغبت يف رصف انتباهه عهنا فسأألته ابرتبا ك:
انت بتبصيل كده ليه؟أأجاهبا جبمود وهو يدس يده يف جيب بنطاهل:
عاديمل تكن أأن فضولها اكن حيهثا عىل الاس تفسار عن صةل القرابة بيهنام ،جفمةل وادلهتا
كثريا ،سأألته حذ ٍر ويه ترمش بعينهيا:
ا ألخرية قد صدمهتا ً
ليه مقولتش انك ابن ماما؟بدا وهجه غري مقروء وهو جييهبا بنفس الربود:
 ألين فع ًال مش كدهاعتهتا دهشة جعيبة من جوابه ،ريف ل يكون شقيقها من طرف ا ألم وقد رصحت
وادلهتا بذ كل ،ضيقت نظراهتا حنوه وقد ازدادت حريهتا ،أأرادت أأن تس تفرس عن املزيد
منه لكن توقف املصعد ،ابتسم لها قائ ًال هبدوء يلبكها:
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دفعها من جديد اىل اخلارج متوقفًا هبا أأمام ابب ملزهل ،رفعت "أس يا" وهجها ل ألعىل
حساسا معيقًا بأأهنا قد قر أأته من قبل ،ورمبا
لتحدق بنظرات ضيقة يف الالفتة ،انتاهبا ا ً
قد جاءت اىل هنا ،ومضات متالحقة ومتداخةل رضبت ر أأسها متضمنة صفعة مؤملة
عىل وهجها ،ورشاسة منقطعة النظري عىل ذراعها ،وجدال عنيف انهتيى بوعيد
وس باب ،جفلت شاهقة حيامن انتشلها "معتصم" من عاصفة اذلررايت املهبمة قائ ًال:
ده البيت!حدقت فيه بشحوب فرفع حاجبه ل ألعىل متعج ًبا من ذ كل الوجه اذلي تطالعه به،
سأألها ابس تغراب:
يف ايه؟سأألته ٍ
بصوت ش به لهث:
هو أأان جيت هنا قبل كده؟رمقها بنظرات غريبة لكهنا اكنت تبعث حشنة غاضبة ،ابتلعت ريقها من جديد ويه
هامسا
تراه ينحين علهيا ليستند بكفيه عىل مرفقي مقعدها املتحر ك ،سلط أأنظاره علهيا ً
لها ٍ
بصوت جعل اخلوف خيتقها:
تفتكري ايه؟أأمغضت عينهيا مبعدة وهجها عن أأنفاسه اليت لطمت برشهتا ،شعرت أأن وراء سؤاهل
املقتضب شيئًا سيئًا ،ضاعف من حريهتا وختبطها بذ كل ا ألسلوب الغامض يف احلوار،
أأمكل مهسه قائ ًال:
 -أأان أأكت واحد فامهك اي "أس يا"!
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فتحت عينهيا مصدومة من مجلته ،ر أأته يرمقها بنظرات حتوي ررهًا خفيًا ،توترت
أأنفاسها ،وحتر ك بؤبؤاها حراكت عصبية ،التفتت بر أأسها للجانب عندما مسعت صوت
توقف املصعد ،تبعه خروج وادلهتا منه وبصحبهتا "وحيد" ،تساءلت "اندية"
ابس تغراب وقد ر أأهتام واقفني عند عتبة امللزل:
انتو لسه هنا؟ ده أأان افتكرت م دخلتوا الشقةاعتدل "معتصم" يف وقفته قائ ًال اببتسامة خسيفة:
كنا مس تنين م!أأضاف "وحيد" ٍ
حامس:
هتنوري البيت اي "أس يا"ابتسمت هل جمامةل ،مث اس تدارت بر أأسها حنو ابب امللزل ساحبة شهيقًا معيقًا تشحذ
به نفسها قبل أأن تلج اىل ادلاخل ،تكل املرة قامت وادلهتا بدفعها حامس ممتنية أأن
يكون القادم أأفضل لها ،تأأملت "أس يا" الصاةل بنظرات شامةل ،مل تشعر ابلغرابة
لتواجدها فهيا ،بدت اىل حد ما مأألوفًا لها ،أأنبهئا حدسها أأهنا قد تواجدت هنا من قبل،
ومع ذ كل مل تشعر بأأهنا أأحد قاطين امللزل ،حاةل من التناقض املريب س يطرت علهيا،
كذ كل تغلغل فهيا احساس الغربة مع زايدة تأأملها هل ،شعرت أأن ذررايهتا خاوية هنا،
مالت علهيا "اندية" لتقول لها بو ٍد:
ده بيتك اي حبيبيتمررت "أس يا" أأنظارها عىل لك شرب فيه ابحثة عام يطمئهنا ،جتمدت حدقتاها عىل
تكل الصورة الفوتوغرافية ،أأمعنت النظر عىل من فهيا ،جتهمت مالحمها بدرجة ربرية،
مل تكن مضن املتواجدين هبا ،ا ًذا مفا شعرت به اكن حقيقيًا ،هذا ليس ملزلها كام ادعت
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عفواي مع ادراكها حلقيقية جديدة
وادلهتا ،بل يه جمرد ضيفة مؤقتة فيه ،عبست تعابريها ً
يف ماضهيا الغامضً ،تبعت "اندية" قائةل بسعادة:
 أأوضتك فوق اي "أس يا" ،معلش هتعبك شوية ،بس هنا الريسبشن والصالونخرج صوهتا همزو ًما ً
حمبطا ويه ترد:
مافيش مشلكةلن تتذمر بشأأن أأي ءيء حال ًيا ،فوجودها هنا لفتة معينة ريامث تتعاىف وتس تعيد ذاررهتا،
حررت "اندية" مقعدها حنو ادلرج ادلاخيل ممكةل حديهثا الودود:
نفسك ًتهلي ايه عىل الغدا؟ أأان بنفيس هاطبخكل الهناردة ،وكامن هايكون اخلدامنيحتت أأمر ك يعملو كل لك اليل انيت عاوزاه
ردت "أس يا" بفتور ويه تعلق أأنظارها ل ألعىل:
 أأي حاجة! أأظنك حمتاجة مساعدةانتفضت "أس يا" يف جلس هتا لتخفض عينهيا حنو "معتصم" اذلي وقف اىل جوارها
من جديد ،امتقع وهجها متسائةل بعدم فهم:
يف ايه؟أأجاهبا ببساطة وهو يومئ حاجبيه:
علشان تطلعي فوقأأشارت هل بكفها معتضة:
شكرا ،أأان ....
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قاطعها وهو ينحين حنوها ليحملها من جديد دون رغبهتا:
عارف ،مش عاوزة مساعدة من حدشهقت مصدومة ويه تطوق عنقه بذراعهيا يك ل تسقط ،طالعها عن قرب بنظراته
هامسا لها:
غري املرحية ً
 أأمتىن قعدتك هنا ماتطولش ،اللك بيجامكل وبس!اكن و ًحقا يف قوهل ا ألخري ،و أكنه يطردها دون أأي مقدمات ،انفرجت شفتاها حرج ربري
وشعرت بنغصة قوية تؤمل صدرها و أكهنا خشص منبوذ وجودها مفروض عىل أأحصاب
ذ كل امللزل ،أأشاح بوهجه بعيدًا عهنا متعمدًا جتاهلها لزييد من احساسها ابملهانة
والوحدة ،أأمكل صعوده هبا اىل الطابق العلوي حيث تتواجد غرفهتا ،أأو غرفة الضيوف
سابقًا ،فقد مت اعدادها لتكون غرفهتا يف الوقت احلايل ،أأنزلها عىل ساقهيا دون أأن حيرر
خرصها من ذراعه ،انزجعت من امساكه هبا قائةل:
شكرا ،أأان بأأعرف أأقف
 ًنظر لها جبمود وهو يرد مهتمكًا:
ماظنش!تعمد اس تفزازها بطريقته اجلافة يف التعامل معها ،وقبل أأن ترد عليه اكن وادله قد توىل
احضار مقعدها لها ،اس تخدمت "أس يا" كفهيا يف ابعاد "معتصم" عهنا لتتجه حنو
املقعد ،جلست عليه وقام "وحيد" بدفعها ل ألمام ،حلقت هبم "اندية" ويه ترثثر
بسعادة عام تريد فعهل من أأجل التحيب اببنهتا ،مل تكتث ا ألخرية بلك ذ كل ،فشاغلها
الأكرب هو الشوكة املسامة بـ "معتصم".
..................................................
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أأهجدت عقلها يف اجباره عىل تذرر ماضهيا املنيس ،اكنت حاجة ألي ءيء يساعدها
عىل ذ كل لتحل رسي ًعا من هنا ،فشلت "أس يا" يف تذرر أأي ءيء حىت لو اكن
بس ًيطا ،فقط بعض الومضات املتداخةل اليت ل تكفي لتعطهيا الصورة اكمةل ،ومل مينحها
قاطين امللزل ما قد ميكهنا من ذ كل ،بدت مكن حيارب مبفرده يف معركة خارسة ،متلكها
الحباط الشديد ،خاصة أأهنا تعمل بعدم رغبة من ابمللزل هبا ،و أأن تكل املعامةل اللطيفة
مايه ال وضع مؤقت سيتذمرون منه بعد فتة ،وس تغدو ضيفة ثقيةل بأأي حال من
ا ألحوال ،مكثت معظم الوقت بغرفهتا تتناول الطعام هبا ،وتتحجج حاجهتا للراحة ،مل
تكن تتجول ال يف الرشفة امللحقة هبا مس تخدمة املقعد املتحر ك ،حاولت أأل جتعل
حضورها مز ًجعا يك ل تلجأأ ملساعدة أأحد وحىت ل تشعرمه بأأن طلباهتا مرهقة هلم،
تعجبت "اندية" من عزوفها عهنم ،وسأألهتا بضيق:
ما كل اي بنيت؟ داميًا كده أأعدة لوحد ك وقليل ملا بتخر ي من ا ألوضةأأجابهتا مبتسمة:
عادي يعين ،املنظر هنا حلونظرت وادلهتا اىل املنظر الطبيعي املطةل علهيا الرشفة ،وافقهتا يف الر أأي ويه ترد:
فع ًال ،بس ده مامينعش انك تلزيل حتت ،ادلكتور قال ان احلركة مفيدة لييك الفتةدي
هزت ر أأسها قائةل:
 أأويك ،هابقى امعل كدهانتهبت هلتاهام اىل صوت ادلقات اخلافتة عىل ابب الغرفة مث تبعها ظهور " أأية" ويه
تطل بر أأسها منه ،هتللت أأساريرها هاتفة ٍ
بلطف:
هاي ممكن أأدخل317

أأشارت لها "اندية" مرددة بتحاب ربري:
تعايل اي " أأية"أأقبلت عىل زوجة معها حامةل يف يدها ابقة من الزهور ،مث قبلهتا من وجنتهيا لتقول
اببتسامهتا املرحة:
اي رب مكونش معطالمك عن حاجةردت علهيا "اندية" بو ٍد:
احنا أأص ًال قاعدين مش بنعمل حاجة ،ده رويس انك جييت!التفتت " أأية" حنو "أس يا" مث احننت علهيا لتقبلها برقة ويه تقول:
هاي ،انيت فكراين ،أأان " أأية" جيت زورتك يف املستشفى كذا مرةابتسمت لها ا ألخرية قائةل:
 أأيوه ،عارفايكسأألهتا " أأية" ابهامتم:
انيت عامةل ايه دلوقيت؟أأجابهتا بنفس البسمة املتلكفة:
متام امحلدهللانولهتا ابقة الزهور قائةل:
اتفضيل ،الورد ده علشانكأأخذهتا "أس يا" مهنا ويه تشكرها:
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مرييس عىل ذوقكأأضافت " أأية" بنفس امحلاس املرح:
ويف ش يكولته كامن ،احنا ربنات بنحب اليل هيادينا بهيا أأهاوزعت "اندية" أأنظارها بيهنام بسعادة ،لحظت الانسجام الواحض بيهنام فمتنت يف
نفسها أأن تعقد ابنهتا صداقة معها ،فكرت يف تر ك مساحة هلام من احلرية لترثثرا يف
حديث الفتيات املعتاد ،ذلا أأردفت قائةل:
طيب هاسيب م اي بنات مع بعض وهانزل أأمعل م أأحىل نساكفيه ،وخدوا راحت معضت " أأية" عىل شفتهيا قائةل:
اويك اي أأنطيًتبعت "أس يا" وادلهتا بعينهيا ويه تنرصف من الغرفة مث عاودت التحديق أأماهما حىت
سأألهتا ضيفهتا:
مبسوطة هنا؟التفتت حنوها لتجيهبا ابقتضاب:
يعينتهندت " أأية" مضيفة مبرحٍ لطيف:
-عىل فكرة انيت طلعيت ذليذة مش زي ما كنت فكرايك قبل كده
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زوت "أس يا" ما بني حاجبهيا ابس تغراب جاد ،فقد تضمنت مجلهتا مغوضً ا أأًثر فضولها،
للحظة فكرت يف اس تدراهجا يف احلديث لتعرف مهنا ما خيبئه امجليع عهنا ،ذلا سأألهتا
مدعية الرباءة:
ليه هو أأان كنت غلسة معايكهزت " أأية" ر أأسها انفية:
 أل طب ًعا ،احنا مكوانش نعرف بعض خشص ًيا ،بس الالكم كتري اكن علييكزاد فضولها مع ما تتفوه به من هلامت موحية ،اعتدلت يف جلس هتا عىل املقعد لتطالعها
بنظرات قوية ويه تسأألها:
الكم ايه؟خشيت " أأية" أأن تكون قد تفوهت حامقات فعضت عىل شفهتا السفىل هامسة حرجٍ:
 أأوبس شلكي عكيت يف الالكممل تكن "أس يا" لتضيع تكل الفرصة المثينة دون أأن تغتمنها ،احننت ل ألمام قلي ًال لتمتكن
حزن
من مد ذراعها حنو ضيفهتا ،وضعت كفها عىل خفذها لتضغط عليه ويه ترجوها ٍ
زائف:
" أأية" ،انيت تعريف عين حاجة ،بلزي ساعديين ،أأان عاوزة أأفتكر ومش عارفةتوترت ا ألخرية من املوقف احلرج اذلي وضعت فيه ،اعتضت قائةل ابرتبا ك:
بس ...قاطعها "أس يا" قائةل جبدية:
صدقيين ،انيت كده بتخدميين320

مصتت " أأية" لتفكر مل ًيا فامي ستتفوه به ،اكنت يف حرية من أأمرها ،لكهنا ضعفت أأمام
توسالت "أس يا" ورجاهئا اللطيف ،ظنت أأهنا بذ كل س متد يد العون لها وتساعدها
فريا بطيئًا من صدرها لتقول بعدها
عىل جتاوز أأزمهتا والشفاء مما يه فيه ،أأخرجت ز ً
ابستسالم:
بيص أأان معرفكيش خشص ًيا ،بس انيت لك أأخبار ك اكنت عىل النتتعقدت مالمح "أس يا" ويه تردد:
عىل النت؟!أأومأأت " أأية" بر أأسها مؤكدة:
 أأيوه ،انيت موديل مشهورة أأويأأرجعت "أس يا" ظهرها للخلف لتستند ابرهاق عىل مقعدها ،انفصلت ذهن ًيا عن
ضيفهتا ،ورشدت أأماهما بنظرات فارغة تفكر فامي أأخربهتا به ،يه فتحت لها ًاباب من
كثريا ،ا ًذا لك ما خيصها متاح عىل صفحات
العدم ،و أأوجدت لها وس يةل ستساعدها ً
الانتنت ،وما علهيا ال الولوج فقط اىل أأحد تكل املواقع لتعرف ما خيبئه عهنا ا ألخرون،
شعرت ابمحلاس املمزوج ابلتوتر ،ومع ذ كل ليس لك ما جيههل الفرد محمودًا
!! .................................
...............................................................
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الفصل الثامن والعرشون:
اكن ينقصها فقط احلصول عىل هاتف محمول لتمتكن من تصفح مواقع الانتنت بأأرحيية
دون أأن يعي أأحد السبب احلقيقي ذل كل ،مل جتد "أس يا" صعوبة يف اقتناء واحد جديد،
كثريا لبد أأ جتربهتا
فقد سعت وادلهتا لتوفري لك ما ينقصها لتشعر بأأهنا يف ملزلها ،تلهفت ً
املثرية يف اكتشاف ماضهيا ،جلست عىل فراشها ابستخاء مث تهندت بعمق لتبد أأ
مغامرهتا املثرية ،عضت عىل شفهتا السفىل ويه تكتب عىل حمر ك البحث "أس يا
رشف ادلين" ،مرت الثواين أكهنا س نوات ،تضاعف شوقها املتحمس لرؤية النتاجئ،
اعتى تعبرياهتا عالمات صدمة مذهوةل حيامن أأبرصت العناوين املثرية اليت اقتنت
ابمسها ،زاد خشوص نظراهتا مع رؤيهتا للصور املصاحبة ،هوى قلهبا يف قدمهيا يف عدم
تصديق ويه تقر أأ حفوى لك ما ُذرر عهنا ،امتقع وهجها وشعرت ابلضأةل واحلقارة مع
تكل اللكامت الفاحضة لها ،مل تكن كام تتخيل شابة عادية ل يشوهبا شائبة ،أأدررت الن
سبب عزوف امجليع عن احلديث عن ماضهيا املشني.
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اغرورقت حدقتاها الفريوزيتان ابدلمعات السفة اخلجةل ،وضعت يدها عىل مفها لتكمت
أأنيهنا املتحرس عىل حالها ،مل تكن تتخيل نفسها بتكل البشاعة والوضاعة ،يه اكنت
أأقرب لساقطة عن روهنا موديل شهري ،ارتعشت يدها وسقطت الهاتف من بني
أأصابعها ،تقلبت عىل الفراش تلوم نفسها بقسوة:
ازاي أأان كنت كده ،مش ممكن!انفجرت ابرية وتعالت شهقاهتا فدفنت وهجها بني راحتهيا ،ارتفع صوت حنيهبا مع ادراكها
ل م احلقائق املفجعة عهنا ،مدت يدها لتلتقط الوسادة لتخئب وهجها فهيا ،فمل تكن
راغبة يف أأن يس متع أأحد لنواهحا املتأأملً ،تبعت حديث نفسها املصدوم:
لهيم حق ميعرفونيش ،أأان معري ما أأرشف أأي حد!زاد حرهجا مما ُكتب عهنا بل شعرت بأأهنا ل تس تحق أأن تكون واحدة من أأفراد ذ كل
امللزل ،اس تطاعت الن أأن تفرس سبب تكل املعامةل اجلافة واحلذرة من "معتصم"،
انه يعمل ماضهيا جيدًا ،ويدر ك أأهنا شابة سيئة السمعة ،وجودها سينعكس ابلسلب
عىل أأفراد العائةل الرشفاء ،أأراد أأن يشعرها بأأن وجودها غري مرغوب فيه ،وجنح يف
ذ كل ،أأوصل لها رسالته الرصحية لها منذ أأن أأىت لزايرهتا يف املشفى دون أأن يعلن عن
هويته ،فهمت الن ذ كل الغموض اذلي غلف عالقته هبا ،كفكفت "أس يا" عرباهتا ومع
ذ كل مل تتوقف عن الباكء ،هنضت عن الفراش مستندة عىل احلائط حىت تمتكن من
الوصول اىل ابب غرفهتا ،أأوصدته علهيا يك ل تسمح ألحد ابلولوج اىل ادلاخل ورؤيهتا
عىل تكل احلاةل السيئة ،اهنارت جالسة عىل ا ألرضية ورضبت بر أأسها الباب حراكت
خفيفة اندمة ،احتارت فامي س تفعهل لحقًا ،ل ميكن أأن تدعي الرباءة وهجلها مبا علمته،
عقدت عزهما عىل التام الصمت مؤقتًا ريامث ترتب أأمورها وتس تعيد اكمل عافيهتا لتحل
فورا من هنا.
ً
...................................................
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مل يكن لميرر مسأأةل اختفاهئا هكذا ببساطة ،هو جنح يف تدمري مسعهتا ،لكن مل ي ِ
شف
ذ كل غليهل بعد ،توقف "سامر" بس يارته يف اجلراج ا ألمايم امللحق ابلبناية املتواجد
هبا مكتب غرميه "معتصم" ،حدق يف الالفتة اليت حتمل امسه وامس رشكته املتواضعة
–من وهجة نظره -مطولً ،توعده ابنتقام يقيض عىل ما حققه من جناحات ويعيده لنقطة
الصفر ،رن هاتفه احملمول فأأجاب عىل املتصل جبمود:
 أأيوهانشغل ابمتام ماكملته ومل ينتبه لتكل القادمة بس يارهتا من اخللف ،اكنت " أأية" متحمسة
كثريا للقيادة ،خاصة بعد أأن اس تخرجت رخصهتا وحصلت عىل س يارة جديدة كهدية
ً
من عائلهتا ،أأرادت أأن ترتب حلفل عائيل بس يط مبناس بة متاثل "أس يا" للشفاء ،واكنت
حاجة لبعض املساعدة من "نبيل" لتكون مفاجأأهتا مثالية ،اكنت متددة يف اللجوء لـ
"معتصم" فرمبا يرفض ذ كل لكونه متحفظ بدرجة ربرية مع ضيفته ،وصلت اىل وهجهتا
لكهنا وجدت صعوبة يف صفها يف املاكن املناسب ابجلراج ،ذلا ركنهتا عند الزاوية
وترجلت مهنا لتبحث معن يساعدها ،نفخت بضيق ممتعض ويه جتوب بأأنظارها
املاكن ،فقد اكن خال ًيا من أأحصاب الس يارات ،ولكن التقطت عيناها ذ كل الشاب
اجلالس يف س يارته ،حترجت يف البداية من اذلهاب اليه مربرة لنفسها:
طب هاقوهل ايه؟زفرت جمددًا متابعة حديث نفسها احلائر:
جايز يفكرين برمخ عليه ول بأأضايقه ،ما هو ميعرفنيش ،بس مش معقول هاسيبالعربية كده
تشجعت لتخطو حنوه قائةل بعزم:
ده ءيء عادي ،ممكن لو حد اكن ماكين وطلب مساعدة أأان مش هتأأخر عنه!324

رورت قبضتهيا وسارت بدلل حنو الس يارة القابعة عىل بعد خطوات مهنا ،اس تجمعت
جأأشها لتطرق عىل زجاهجا اجلانيب فأأدار "سامر" ر أأسه يف اجتاهها ،تعجب من وجود
تكل الشابة امجليةل أأمامه ،أأخفض الزجاج متسائ ًال بفضول رمغ جدية نربته:
يف حاجة؟كثريا
تورد وهجها رسي ًعا حمرة لطيفة حيامن ر أأته يطالعها بتكل النظرات القوية ،ارتبكت ً
ويه تفرس هل:
سوري ان كنت هاعطكل شوية ،بس وهللا أأان مش حشاته ول حد بيعارسرفع "سامر" حاجبه ل ألعىل مرددًا بسخرية:
بتعاريس؟!حترجت من هلمته املقتضبة لكهنا اس تأأنفت حديهثا قائةل خبجل جيل:
 أأان مش عارفة أأررن عربييت ،فبلزي ممكن تساعدين يف ده!عضت عىل شفهتا السفىل من جديد وبدت اكلضائعة ويه تنظر هل بتوتر ،تأأمل
حراكهتا العفوية بنظرات عابثة ،للحظة فكر يف اس تغالل الفرصة والتودد اىل تكل
الشابة الساذجة ،س تكون صيدًا سه ًال ،لن حيتاج اىل بذل أأي جمهود معها ،فأأمثالها
دو ًما يقعن يف طريقه ،مرر أأصابعه بني خصالت شعره مث زفر بقوة وهو يرد مستسل ًما:
اويكردت ابمتنان ربري:
مرييس كتري ذلوقكحتررت خطوة للخلف لتفسح هل اجملال ليفتح ابب س يارته ،تفاجأأت جبسده الراييض
وبتناسق عضالته ،قارنت نفسها بطوهل الفاره فوجدت نفسها تاكد تصل اىل كتفه
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ابرتداهئا للكعب العايل ،انفرجت شفتاها حامقة ويه حمدقة فيه ببالهة ،أأبعدت نظراهتا
عنه حيامن أأمسك هبا ويه تتأأمهل ،سأألها هبدوء وهو يسري اىل جوارها:
يه فني؟أأشارت هل بيدها حنو ا ألمام ويه جتيبه:
هنا ك!أأرسع قلي ًال يف خطواته ليبلغها وحلقته بتيث يك ل تتعرث يف مشيهتا ،التفت انحيهتا
ليسأألها من جديد:
املفتاح يف الكونتارت؟أأومأأت بر أأسها قائةل اببتسامة صغرية:
 أأيوهاس تقل "سامر" الس يارة وبد أأ يف ضبط وضعية املقعد حيث أأرجعه للخلف قلي ًال
ليمتكن من اجللوس بأأرحيية ،ابتسمت مرددة خبجل:
 أأان قصرية شويةاس تدار انحيهتا ليقول:
ما هو ابين!شعرت " أأية" بتكل السخونة املريبة اليت تتسلل اىل خالايها ،مل تس تطع أأن تفرس
سبهبا ولكن ا ألرحج أأهنا انجتة عن توتر ربري ،حتر ك "سامر" ابلس يارة وصفها يف ماكهنا
املناسب مث ترجل مهنا مناو ًل اايها املفتاح هاتفًا:
اتفضيل326

أأخذته منه ويه تشكره:
جبد مش عارفة أأقو كل ايهرد بعدم اكتاث وهو يدس يديه يف جييب بنطاهل اجليلز:
 أأان معملتش حاجة عىل فكرة ،دي حاجة بس يطةابتسمت قائةل:
كفاية انك ساعدتينأأخرج يده من جيبه ليشري هبا متاب ًعا حرفية صياد ماهر اعتاد اليقاع ابلفتيات
الساذجات:
يه برصاحة فرصة اين أأتعرف عىل واحدة حلوة زيك ،وعىل فكرة مش بأأعارسهز ر أأسها بدلل ويه ترد:
أأريدمد يده حنوها ليصاحفها قائ ًال بتفاخر واثق وقد انتصب يف وقفته:
 أأان "سامر معران"ابدلته املصاحفة قائةل ببسمة رقيقة:
و أأان " أأية املرصي"أأًثر لقب عائلهتا فضوهل عىل الفور فسأألها مس تفه ًما دون أأن حيرر يدها من أأصابعه
اليت تضمها:
انيت قريبة "معتصم املرصي"حررت ر أأسها ابلجياب قائةل ٍ
حامس:
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 أأيوه ،ده ابن معيتوجهت نظراته بربيق ش يطاين قائ ًال لها بنربة هادئة:
دي فرصة سعيدة جدًا ،حقيقي ادلنيا صغريةقطبت جبيهنا لتسأأهل ابس تغراب:
هو انت تعرفه؟أأجاهبا مبتس ًما بلؤ ٍم:
طب ًعا ،ده حبييب!حتمست " أأية" ويه ترد جمامةل:
 أأان مبسوطة ابلتعارف دهرفع "سامر" كفها اىل مفه ليقبهل قائ ًال بنربة موحية:
 أأان الأكت اي أنسة " أأية"مث أأخفض نربته ليسأألها مبكر وقد زاد ملعان عينيه:
مش أنسة حص؟ ول ....قاطعته مؤكدة:
 أأيوهمث اس تلت كفها رسي ًعا من بني أأصابعه حرج ربري ويه تتلفت حولها بتوتر ،فمل يتجر أأ
أأحد ويقبلها بتكل الطريقة النامعة اليت أأشعرهتا بأأهنا أأمرية مدلةل يف الطريق هكذا،
تنحنحت هامسة ابرتبا ك:
عن اذنك ،هاطلع لبن معي328

أأشار لها بكفه قائ ًال اببتسامة أأكرث اتساعًا:
اتفضيل !..ظل واقفًا يف ماكنه يتابعها ويه جتمع أأش ياهئا من الس يارة ،لوحت هل بيدها مودعة اايه
ويه تسري خبطوات متعجةل لتتغلب عىل ذ كل الاضطراب اذلي انتاهبا جفأأة ،مسعته
يردد عال ًيا:
 أأمتىن نشوف بعض ًتينمل تتوقف عن السري املتعجل لكهنا التفتت حنوه لتقول خبجل:
أأريد ،بــاي!راقهبا جيدًا حىت اختفت بداخل البناية ،شعر ابنتشاء جعيب جيتاحه وقد وجد فريسة
أأخرى أأتته طواعية عىل طبق من ذهب ليحقق انتقامه من خصمه فهيا ،ردد لنفسه
بتسلية:
كده بقت فل أأويصفريا مدندانً وهو يسري عائدًا اىل س يارته ،خفططته القادمة س تحظى بتعديالت
أأطلق ً
اضافية تزيد من وجه الانتقــــام !! .......................................
.............................................................
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الفصل التاسع والعرشون:
دندن مس متت ًعا وهو يس تقل س يارته من جديد ،فقد تغريت ا ألمور يف حلظة ليتحول
مسار ا ألحداث حنو حضية جديدة ،رمبا س تكون أأكرث مثالية لتحقيق انتقامه من
"معتصم املرصي" ،أأخرج "سامر" هاتفه احملمول ليطلب أأحد ا ألشخاص ،وضع
الهاتف عىل أأذنه قائ ًال جبدية:
امسعين رويسطرق بيده عىل جعةل القيادة ممك ًال:
عاوز ك جتيبيل أأدق املعلومات عن " أأية املرصي" ،عاوز أأعرف لك حاجة عهنا ،بتعملايه لك يوم ،نظام حياهتا ابلظبط ،ومتتأأخرش عليا
تقوس مفه اببتسامة لئمية وهو يضيف:
ماءي ،مستين اتصا كل!أأهنيى املاكملة الغامضة ليتابع قيادة س يارته ً
حمدًث نفسه ابنتشاء حاميس:
الرضبة املرادي هتجيبك ا ألرض اي "معتصم"!330

...........................................................
مل تشعر مبثل ذ كل التوتر املريب يف حياهتا من قبل ،فبالرمغ من مقابالهتا للعديد من
الش باب وتعاملها اللبق معهم وحدود ل تتجاوزها ال أأن ذ كل الشاب حتديدًا أأحدث
قواي فهيا ،رمبا لهيئته املمزية أأو طريقته اخملتلفة يف معاملهتا يف موقف بس يط،
تأأ ًثريا ً
رضبت " أأية" مقدمة ر أأسها بكفها لتعاتب نفسها عىل التفكري فيه مببالغة ،يه التقت به
مصادفة ولن يتكرر ا ألمر ،حضكت عىل بالههتا وقررت تنايس املوضوع ،خرجت من
املصعد متجهة اىل املكتب اخلاص اببن معها ،رحبت هبا السكرترية وانتظرت
ابلس تقبال ريامث يتفرغ "معتصم" ملقابلهتا بعد ذ كل الاجامتع الهام ،يف تكل ا ألثناء عاد
"نبيل" من اخلارج ليجدها به ،رحب هبا قائ ًال:
منورة مكتبنا املتواضعهنضت من ماكهنا مبتسمة برقة ويه ترد:
هاي "نبيل"سأألها هممتًا:
اي ترى ايه سبب الزايرة العظمية دي؟أأجابته برباءة ويه هتز كتفهيا:
كنت عاوزة أأتلكم مع "معتصم" يف حاجة كدهقطب جبينه متاب ًعا:
حاجة لهيا عالقة ابلشغل؟أأجابته انفية:
 أل بـ "أس يا"331

اعتلت تعابريه دهشة مريبة وهو يردد:
"أس يا"؟!مصت للحظة ليوازن ا ألمور يف ر أأسه مث أأضاف جبدية:
طب تعايل معااي مكتيبأأومأأت بر أأسها قائةل:
اويكمث تبعته اىل داخل مكتبه لتتناقش معه يف مسأأةل التتيب حلفل عائيل بس يط كنوعٍ
من الاحتفاء بامتثل "أس يا" للشفاء وكذ كل لكرس احلاجز اجلليدي مع "معتصم" وخلق
جو من ا أللفة والود بيهنام.
.....................................................
وعدها "نبيل" بتويل هممة مفاحتة ابن معها يف موضوع اقامة احلفل والتتيب هل ،مل
يرغب يف أأن توخب دون سبب مقنع بسبب عقلية "معتصم" املتحجرة حول خشصية
"أس يا" ،شكرته عىل مبادرته الطيبة واس تأأذنت ابلنرصاف ،انتظر حىت انهتيى ابن
معه من اجامتعه الهام مث وجل اىل داخل مكتبه ليس تفرس أأو ًل عن أخر أأخبار العمل،
بدا "معتصم" هادئًا وهو يرد عىل أأس ئلته حىت انتقل اىل املوضوع الثاين ،تبدلت
ستنكرا:
قسامته لالمتعاض ونظراته للحنق ،ردد م ً
حفةل؟ عىل ايه ان شاء هللا؟أأجابه مبتس ًما ليخفف من تأأثري انفعاهل:
علشاهنا خفتهدر فيه بتش نج وقد حتولت نظراته للقسوة:
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انتو عاملينلها قمية ويه ماتسواشاس تاء "نبيل" من جهومه املتواصل علهيا ،فزجره بعبوس:
 أل عند ك ،يه بين أدمة زهيا زينااعتض عىل دفاعه عهنا صا ًحئا:
متقولش زينا ،دي ....قاطعه "نبيل" قبل أأن يمكل س بابه املتطاول علهيا مرددًا:
خلينا نتلكم برصاحة ،انت خايف من "أس يا"اش تعل وهجه بدمائه الثائرة مرددًا بغيظٍ:
 أأان؟أأومأأ "نبيل" ر أأسه مؤكدًا:
 أأيوه ،انت قلقان اهنا ًتخد املاكنة اليل طول معر ك فهيا مع ان ده حقها الطبيعيالهتبت نظراته صارخًا بعدم تصديق:
انت بتقول ايه؟رد عليه هبدوء قاصدًا ازاحة تكل الغمية اليت تعميه عن وضع ا ألمور يف نصاهبا الصحيح:
بأأقول احلقيقة اليل انت مش عاوز تعتف بهيا لنفسك" ،أس يا" من حقها تس متتعبوجود مامهتا يف حياهتا ،وانت خايف ده يأأثر عىل عالقتك بطنط "اندية" ،من ا ألخر
كده انت واحد أأانين
حمذرا:
تش نج جسده ابلاكمل من مصارحته اجلريئة ،هدر به ً
كفاية اي "نبيل" ،ول هلمة زايدة333

كتف ابن معه ساعديه متسائ ًال بسخطٍ:
ماءي هاسكت برشط تقويل ايه اليل خمليك مضايق مهنا لدلرجادي مع اهنا ماأأذتكش فعل ًيا؟ وليه رافض تتقبل وجودها
اكن "نبيل" مكن يضع امللح عىل جرح ملهتب ،فزاد الطني بةل ،انفجر فيه معل ًال:
 ألهنا ابعت رشفها من زمان ،يف أأقل مهنا يف لك حاجة وحافظوا عىل نفسهم ،بسيه استخصت
مل يقتنع ابن معه بلكمة واحدة مما تفوه هبا ،اكن متأأكدًا من حتامهل علهيا ،من خوفه من
أأن حتظى مبا ميتلكه من ترف ساحبة البساط من حتت قدميه لتغدو يه حمور الاهامتم
لـ "اندية" بعد أأن اكن هو اهامتهما ا ألول وا ألخري ،رمقه بنظرة قوية وهو يسأأهل:
وعرفت ده منني؟لوى ثغره مرددًا بهت م:
مش حمتاجة دليلأأرىخ "نبيل" ساعديه ليشري هل بس بابته متاب ًعا:
انت بتظلمها ،وبتربر لنفسك علشان تسكت مضري ك من انحيهتارفع "معتصم" كفه يف وهجه هاتفًا خبشونة:
خالص اي "نبيل" ،انتو أأحرار ،بس أأان ماليش دعوة بهيا ،ويوم ما تكشف حقيقهتاوامللعوب اليل داخةل بيه علي م ،ساعهتا بس هاتعرف ان هللا حق!
وقف ابن معه قبالته ليسأأهل جبدية دون أأن يرف هل طرف:
ولو ا ألايم ثبتتكل اهنا مظلومة؟334

مصت للحظة يفكر يف اجابة مناس بة ،لكن أأًثر فضوهل اهامتمه املبالغ فيه بش ئوهنا رمغ
روهنا ل تعنيه يف ءيء ،سأأهل ابس تخفاف ساخر:
 أأان عندي سؤال حمريين ،انت ليه بتدافع عهنا ابلشلك ده؟ تكونش بتحهبابدت مالمح "نبيل" جادة للغاية وهو يرد هبدوء مريب:
جايز ،وليه أل؟مل يتوقع ذ كل الرد الصادم منه ،هاجت ادلماء جفأأة يف عروقه بعد أأن حطت قلي ًال
ليصيح بعصبية ملحوظة:
نعم؟ انت اجتننت؟!حتر ك "نبيل" من أأمامه واض ًعا يديه يف جييب بنطاهلً ،تبع بربود وقد تشلك عىل حمياه
ابتسامة غامضة:
وايه اليل مينع!التف حوهل "معتصم" ليس توقفه مرددًا بذهول صادم:
"نبيل" ،انت واعي ليل بتقوهل؟!!!!هز ر أأسه ابلجياب مؤكدًا:
 أأيوه ،ابلظبط زي ما انت مصدق اليل بيتقال عهنا!وضع "معتصم" كفه عىل كتفه ً
ضاغطا عليه بقوة وهو حيذره برشاسة واحضة:
"نبيل" أأحس نكل تبعد عهنا!أأزاح يده متسائ ًال جبدية شديدة:
وال ايه؟ قول ده هتديد؟335

حنق:
رد عليه ٍ
 أل ،دي نصيحةنظر هل "نبيل" حدة قبل أأن يعلق عليه بسخط:
اي ريت تقولها لنفسك ،أأان عارف أأان بأأمعل ايه!مث رمقه بنظرة أأكرث حدية قبل أأن يتكه يف غرفته وينرصف ،مل يصدق "معتصم" اذلي
حيدث مع ابن معه ،امتد تأأثري "أس يا" اليه لتجعهل يقع اكلفريسة الطريدة يف حبائلها
الش يطانية ،استشاط جملرد ترديد صدى هلامته املشرية اىل حبه لها يف عقهل ،وضع
يديه عىل ر أأسه ليضغط علهيا ،شعر أأنه عىل وشك الانفجار مما جياهبه معها ،اللك بدأأ
ينساق حنوها مصدقني بسذاجة قناع الرباءة اذلي ترتديه ،ووحده فقط املُالم عىل
مكورا الثنتني وهو يتعهد لنفسه:
جفائه معها ،أأخفض يديه ً
مش هامسحكل تأأذي حد فهيم ،وهاكشفك قريب!................................................
رفضت يف البداية ذ كل احلفل التحييب هبا يف النادي لكهنا استسلمت أأمام احلاح
وادلهتا وارصار " أأية" ،فمل ترغب يف احزاهنم ،كذ كل أأخفت ما عرفته عن ماضهيا
املشني حىت ترتب أأمورها وترحل دون أأن ختجل أأكرث من نفسها ،ارتدت "أس يا"
تقليداي مكوانً من رسوال أأسود طويل ش به متسع من عند الرربتني
ًزاي الكس يكيًا ً
مقيصا برونزي اللون،
ليسمح بقدهما اجملبسة ابملرور فهيا ،وستة من نفس اللون أأسفلها ً
مل يربز زهيا مفاتهنا ولكنه أأظهر أأانقهتا وجاملها الطبيعي ،تأألقت أأكرث مع ترسحيهتا الثابتة
وزادت من جديهتا تكل اخلصةل املتدلية عل جانب وهجها ا ألمين ،تناقض ذ كل متا ًما مع
ما اكنت ترتديه يف هذه النوعية من الاحتفالت ،قامت "اندية" بدعوة املقربني فقط
حلضور احلفل العائيل والتحيب بعودة ابنهتا ،ورمغ ما اكن يعتي "أس يا" من مشاعر
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متخبطة وتوتر مربر من وجودها املزجع لتكل العائةل احملتمة ال أأهنا شعرت بسعادة
بس يطة تتخللها ،متنت لو حظيت فعل ًيا مبا جيعل امجليع يفتخر هبا وليس العكس ،بدت
نظراهتا اىل حد ما قلقة حيامن ر أأت "معتصم" ينضم للمتواجدين ،اكن حضوره مري ًبا،
فقد توقعت عدم قدومه لكنه خيب توقعاته مبجيئه الليةل ،اقتب من وادلهتا وقبلها من
وجنتهيا قائ ًال مبدحٍ:
طول معر ك ش يك وبنت انس اي ماماربتت "اندية" برفق عىل ظهره مرددة ابمتنان:
هلك ذوق اي "معتصم"أأضاف بنربة ذات مغزى متعم ًدا أأن تكون هلامته موحية:
يف انس أأصلها فش نك وبتحاول تتمس بس صعب تكون زي الناس احملتمنياختقت مجلته أأذين "أس يا" وجعلت مالحمها متتقع ،رمشت بعينهيا ويه تاكحف لخفاء
توترها اذلي زاد ،فلكامته اكنت اكشفة ألمرها ،بل تؤكد لها أأنه يعرفها جيدًا ،اس تغربت
"اندية" من حديثه غري املفهوم ابلنس بة لها وسأألته:
قصد ك ايه؟تصنع الابتسام وهو يرد:
ماختديش يف اب كل!متفرسا يف تعبرياهتا املقروءة ،اقتب مهنا لريمقها بنظرة غامضة،
مث التفت انحية "أس يا" ً
مث اس تطرد قائ ًال هبدوء أألبكها:
محدهلل عىل سالمتكابتلعت ريقها وحاولت الابتسام ويه ترد:
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هللا يسلمك ،مرييسقصدت الاقتضاب يف احلديث معه لتقطع عليه أأي فرصة لتوتريها أأو ازعاهجا ،ابتعدت
عنه لكنه اعتض طريقها مرددًا:
ثواينتوقفت عن السري لتنظر هل بقلق ويه تسأأهل:
يف حاجة؟أأخرج من جيبه هدية صغرية مغلفة انولها لها مث ًتبع قائ ًال:
دي علشانكتفاجأأت من احضاره لهدية عىل الرمغ من بغضه لها ،أأخذهتا بيد مرتعشة ويه تشكره:
ماكنش ليه لزوم ،تعبت نفسكرد ابقتضاب لكن بدا صوته أ ًمرا:
افتحهيا!..تعقدت مالحمها مع حماولته املتعمدة لرابكها ،قامت بفض الغالف عن الهدية لتنظر
اىل ما بداخلها ،اعتلهتا دهشة جعيبة ويه تتأأمل ما اشتاه لها ،سأألته ابس تغراب حائر:
ايه ده؟أأجاهبا ببساطة:
لينزس (عدسات)هزت كتفهيا قائةل:
بس أأان مش حمتاجامه338

التوى ثغره اببتسامة عابثة مث رد قائ ًال وهو يغمز لها:
دول هام أأصول الشغل بتاعك!هامسا ٍ
حياء:
مث مال علهيا ً
بلكامت أأكرث ا ً
 أأومال هتوقعيين يف ش باكك ازاي؟اكنت عبارته جارحة لها ،بل اهنا تضمنت اساءة واحضة وتلمي ًحا رص ًحيا لكوهنا شابة
لعوب جتيد اصطياد الرجال ،استشاطت نظراهتا عىل ا ألخري وحتولت مجلرتني ملهتبتني،
أأمسكت بكف يده و أأعادت وضع الهدية يف راحته ويه ترد بغيظٍ:
خلهيا كل!قبض عىل رسغها ضا ً
مقلصا املسافات بيهنام ليقول
غطا عليه بقوة بأأصابعه ،جذهبا حنوه ً
لها ٍ
بصوت خفيض مامتسك:
كده ما يصحشكزت عىل أأس نانه تأأمره ٍ
هبمس:
سيب ايديرد هبدوء وهو يرفع كفها اىل مفه ليقبهل:
عيب تردي الهدية اي "أس يا"حاولت حسب يدها من قبضته لكنه اكن ً
ممساك هبا جيدًاً ،تبع مهسه امللبك لبدهنا:
ده غري اين عاوز .....مل يمكل مجلته ليسحهبا أأكرث حنوه ،كمتت "أس يا" شهقة متوترة اكدت أأن تلفت ا ألنظار
حنوها ،رضبت أأنفاسه وجنهتا وهو يمكل بنفس اهلمس اخلطري:
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 أأشوفها علييك قريب!................................................
مدعوا يف ذ كل احلفل العائيل ،فهيي فرصة طيبة للتقارب
بلغ عنان السامء لكونه اكن ً
مع تكل اليت حيهبا يف مصت ،تأأنق "مصطفى" ليهبر " أأية" حيامن تقع عيناها عليه ،حث
عهنا منذ أأن حرض اىل النادي ،هتللت أأساريره مع رؤيته لها ويه تضحك بدلل يثريه،
اقتب مهنا ليقول حرجٍ:
مساء اخلري ،ازيك اي أنسة " أأية"ردت عليه خبجل:
هاي د" .مصطفى" ،أأان متام ،رويس انك عرفت تيجي الهناردةتنحنح قائ ًال ابرتبا ك طفيف:
فع ًال ،حاولت أأظبط الش يف بتاعي علشانك ،قصدي علشان أأرون هناأأومأأت بر أأسها مرددة بلكمة خمترصة:
 أأويكاكن حاجة اىل مفاحتهتا يف أأمر هام قرر حسمه الليةل ،فقد تقدم منذ برهة بأأوراقه
لبعثة تعلميية ابخلارج ومت قبول أأوراقه ،ورشع يف اهناء الجراءات اخلاصة بسفره،
ينقصه فقط أأن يبوح مبشاعره لها ليعرف ردة فعلها ،فان قبلت حبه لها سيسعى جاهدًا
لتذليل لك العقبات ليتوهجا ويصطحهبا معه ،متىن يف نفسه أأن تغدو ا ألمور مثلام
يرجو ،أأضاف مس تأأذانً حرجٍ:
أنسة" أأية" ،تسمحييل بلكمة كده عىل انفرادتعجبت من طلبه لكهنا مل ترفضه ،ردت مبتسمة:
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مافيش مانع ،اتفضلسواي بعيدًا عن الصخب احملاوط هبام مث اس تطرد مضيفًا:
سار الثنان ً
 أأان كنت عاوز أأقو كل اين مسافر برا قريبزوت ما بني حاجبهيا ويه تسأأهل ابهامتم:
ليه؟أأجاهبا مر ً
تباك وهو يفر ك كفيه املتعرقني م ًعا:
اتوافق عىل سفري مضن أأفراد البعثةهتفت بسعادة ربرية وقد ملعت نظراهتا:
جبد ،أألف مربو ك اي د" .مصطفي" ،جبد أأان فرحتكل أأويطراب لرؤية السعادة جلية يف عينهيا ،ردد بأأنفاس متوترة:
قفز قلبه ً
 أأان مش مصدق ،يعين اخلرب ده بسطك؟أأومأأت بر أأسها مؤكدة برقة:
طب ًعا ،ده انت زي أأخواي ،قصدي يعين ليك معزة زي "نبيل" و"معتصم" ،انتصاحهبم ،وأأريد حاجة زي دي هتسعدين ،ربنا يوفقك ويكتبكل النجاح
اكن مكن رضبته صاعقة من السامء عقب عباراهتا الصادمة ملشاعره ،جتمدت حواسه
وختشب جسده غري مصدق ما أألقته عىل مسامعه من صدمة و أأدت أأحاسيسه ودفنهتا
حية ،حشب وهجه وانطفأأ وجه عينيه ليحل احلزن فهيام ،سأألته متعجبة من تبدل تعابريه
للعبوس:
هو ده املوضوع اليل كنت عاوزين فيه؟341

هربت اللكامت من عىل طرف لسانه ،مل يعرف مباذا جييهبا ،يه تعده مبثابة صديق
مقرب وليس مثلام متىن يف نفسه أأن يكون حبيهبا ،انهتيى حبه العذري لها ،رمس عىل
وهجه الوامج بسمة زائفة وهو جييهبا:
 أأيوه ،يعين حبيت أأفرحكردت جمامةل:
مرييس عىل اهامتمك ،و أأان اتبسطت فع ًال علشانكبدت ابتسامته متلكفة وهو يقول لها:
شكرا لييك ،و أأسف ان كنت عطلتك
 ًانسحب بعدها "مصطفى" هبدوء حماو ًل الس يطرة عىل عرباته املقهورة اليت تقاتل
للظهور يف مقلتيه حرسة عىل حاهل ،مفا أأصعب أأن يكون حبك من طرف واحد ،و أأن
تكتب هل الوفاة قبل أأن تسطر شهادة ميالده !! .................................
........................................................
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الفصل الثالثون
خرج همزو ًما من معركة مل حيارب فهيا من ا ألساس ،انسحب "مصطفى" هبدو ٍء شديد
متعل ًال بوجود حاةل مرضية تس تدعي وجوده لالرشاف علهيا ،أألقى نظرة أأخرية مليئة
ابحلزن والقهر عىل حبيبة سكنت فؤاده لكهنا مل ولن تشعر حبه الاكئن به ،تنفس
بعمق لمينع عرباته من الاهنامر ممك ًال سريه املتعجل مودعًا امجليع دافنًا يف نفسه أخر
ذررايت حبه.
احتدت النظرات وقست املالمح مع أأكرث ثنايئ عدائية ،أأنقذ "أس يا" من جدال حمتدم
مع "معتصم" اقتاب ابنة معه املبتسمة ابرشاق " أأية" ،رمقته بنظرة حادة هامسة هل
بعبوس:
بنت معك جاية علينارد بعدم مبالة:
وايه يعين؟حشذت قواها لتحرر رسغها من قبضته ،جنحت يف ذ كل رامقة اايه بنظرة حادة
مزعوجة ،أألهاه عهنا سؤال " أأية" املهمت:
ايه ر أأيك اي "أس يا" يف تنظمي احلفةل؟ اي رب تكون لك حاجة جعبتكحسب "معتصم" يده للخلف خمبئًا الهدية الصغرية يف راحته لينظر بطرف عينه اىل
ابنة معه ،توىل الجابة عهنا قائ ًال بهت ٍ م:
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ويه تقدر تقول غري كدهحدجته "أس يا" بنظرة انرية مث التفتت اىل " أأية" لتجيهبا هبدو ٍء حذر:
مرييس عىل تعبك معاايردت ٍ
حامس:
ول تعب ول حاجة ،بس أأنفع أأرون ( Party Plannerمنظمة حفالت)؟أأومأأت بر أأسها مؤكدة:
أأريد طب ًعاتنحنح "معتصم" مرددًا بسخري ٍة:
دي بتجامكل بس عشان أأان واقف!رفعت "أس يا" حاجهبا ل ألعىل لتد مدافعة:
 أأان مش حمتاجة أأمعل كده زي انسمث ابتسمت هل بتلكيف متابعة بتجهم دون أأن تت ك هل الفرصة للرد علهيا:
عن اذنك!أأرسعت يف خطاها لتبتعد عن ازعاجه املس متر لها ،هللت لها " أأية" ويه تشري بكفها:
استين اي "أس يا" أأان جاية معايكمث أألقت نظرة معاتبة عىل ابن معها ويه هتمس هل:
-بطل تبقى ابخي معاها!

344

حلقت هبا متأأبطة يف ذراعها لتمكال حديهثام م ًعا ،تبعهتام أأنظار "معتصم" اذلي انتصب
يف وقفته واض ًعا يف جيبه الهدية اليت أأحرضها لها ،فكر مع نفسه قائ ًال بتسلي ٍة:
بكرة الصبح هتالقهيا عىل ترسحيتك!ببساطة قرر أأن يرسل هديته مع طعام الفطار بصحبة اخلادمة يك ل جتد أأي فرصة
لالعتاض ،انتشهل من تفكريه احساسه ابليد اليت وضعت عىل كتفه ،أأدار ر أأسه ببطء
للجانب ليجد "اندية" ترمقه بنظراهتا احلنون ،تقوس مفها اببتسامة لطيفة ويه تس تطرد
حديهثا:
حاسة ان ربنا عوض صربي خري بوجود ك انت و"أس يا" حوالياأأخفى برباعة مشاعره الاكرهة لبنهتا قائ ًال:
املهم انك تكوين مبسوطةردت متحمسة:
 أأان فرحانة بلمت م ،وربنا يبعد عن م أأي وحشمث مالت عليه لتسأأهل هامسة:
بس ايه ر أأيك يف "أس يا"؟نظر لها بغموض متعج ًبا من املغزى من وراء سؤالها الغريب ،زوى ما بني حاجبيه
وهو جييهبا:
من انحية ايه؟ أأان مش فامه قصد ك اي ماماأأجابته تلقائ ًيا:
يعين أأان ش يفاها اندجمت مع حياتنا وامحلد هلل يف حتسن يف حصهتا ،ده غري ان قرايبنابيحبوها
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هز ر أأسه ابمياءة متفهمة ،مل يس تطع تكل املرة اخفاء ضيقه من سذاجهتا ،عبست
قسامته قائ ًال جبدية:
ما هو واحضمث أأخفض نربته ليضيف بتربم:
يه هتاليق أأحسن من كده معامةل فنيمل تلتقط أأذانها ما يقول فسأألته:
بتقول ايه اي "معتصم"رد مبتس ًما وهو حياوط كتفهيا بذراعه:
بأأقول طبيعي يعجهبا الوضع هنا!نظرت اليه لتوصيه:
عاوزا ك تعاملها رويسرد بوجه ممتعض:
وهو أأان هلمهتا أأص ًال ،ما انيت شايفة بنفسك!جتهمت مالحمها الرائقة لتقول مدافعة عن ابنهتا الوحيدة:
اي حبييب يه اتغريت عن ا ألول بكتري ،انت مش شايف ده ول ايه؟رد بهت ٍ م ساخط:
هو انيت بتسمي فقدان اذلاررة ده تغيري؟!زمت شفتهيا لتقول بعدها:
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مش أأحسن من حياهتا اليل فاتت؟ عىل ا ألقل قداهما فرصة تعيش يف مس توىأأحسن بعيد عن اليل اكنت فيه
نفخ بصوت مسموع فواصلت حديهثا اجلاد ويه تطالعه بعينني حانيتني:
اي "معتصم" أأان عاوزاها حتس ان هلنا بنحهبا وان يف أأرسة حوالهيا بتخاف علهيا،وهممتية بهيا ،وحتمهيا وقت اللزوم ،صدقين ده هايفرق معاها أأوي ،وكفاية اليل شافته
قبل كده
بدا غري مقتنع مبا تقوهل ،ابتسم مؤمئًا بر أأسه:
ربنا يسهلردت "اندية" حن ٍو:
خالص اي حبييب ،مش هاوصيكعلق "معتصم" ذراعها يف ذراعه ليرشع يف سريه معها وهو يقول:
ماءي ،تعايل نشوف ضيوفنا...................................................
انقضت السهرة عىل خري فاعتقدت يف نفسها أأن عائلهتا ستنعم حياة مس تقرة بعيدة
عن املشألك والزعاج ،خاصة أأن ابنهتا الوحيدة قد عادت اىل أأحضاهنا ،مل تعرف
"اندية" أأن السبب الرئييس وراء تنغيص ماضهيا س يعود اليوم وبقوة ،احننت اخلادمة
أأماهما واضعة فنجان قهوهتا ،شكرهتا ا ألخرية مرددة:
تسلميردت اخلادمة مبتسمة:
 أأي أأوامر ًتنية اي هامن؟347

أأجابهتا هبدو ٍء:
شويف "أس يا" لو حصيت طلعيلها الفطار ،يه أأريد تعبانة من سهرة امبارحأأومأأت اخلادمة بر أأسها مرددة:
حارضلكهنا انتهبت لصوت قرع اجلرس ،فتحررت يف اجتاه الباب لتفتحه ،اس تقبلت الضيف
الغريب متسائةل بنربة معلية:
 أأيوه اي فندمأأخرج "رشف ادلين" س يجاره الكويب الفاخر من مفه ليطالع اخلادمة بنظرات متعالية،
التوى ثغره ببسمة ساخرة ،فقد اس تطاع الوصول اىل عنوان زوجته السابقة دون
عناء ،مفعارفه ممن عىل صةل قد أأمدوه ابملعلومات اليت حيتاهجا ليعرف أأين تسكن،
وبلك تكرب وازدراء سأألها:
صاحبة البيت ده موجودة؟ردت متسائةل:
قصد ك "اندية" هامن؟أأشار لها ابصبعيه املوضوع بيهنام س يجاره قائ ًال:
 أأيوهتأأملت اخلادمة هيئته املوحية ابلفخامة معتقدة أأنه أأحد معارفها ا ألثرايء ،ابتسمت جمامةل
قبل تتحر ك للجانب ويه تضيف:
موجودة اي فندم ،اتفضل حرضتك جوا ،بس أأقولها مني؟348

نظر لها ابحتقار قبل أأن جييهبا:
"رشف ادلين"أأشارت هل بكفها مرحبة به ولتوهجه حنو غرفة الاس تقبال مث خطت يف اجتاه ربة امللزل
لتخربها هبوية ضيفها غري املتوقع ،انسكبت القهوة من يدها وسعلت شاهقة جملرد سامع
امسه ،تعجبت اخلادمة من حاةل الوجوم الصادم اليت س يطرت علهيا ،ارجتفت "اندية"
ويه تهنض من مقعدها متسائةل ٍ
بصوت أأقرب للهاث:
انيت قوليت مني؟ظنت أأهنا تومهت سامع امسه ،لكن أأكدت علهيا اخلادمة هبدوء:
"رشف ادلين" بيه اي هامنازدردت ريقها بتوتر جيل وازدمح عقلها ابلكثري والكثري من املشاهد املؤسفة اليت مجعهتام
سواي حىت انهتت اببتازها وخطفه لبنهتا ،وجدت صعوبة يف السري ابتزان ويه تتجه
ً
حنوه ،جفل جسدها حيامن ر أأته ابلفعل متواجدًا يف ملزلها ،حثت عن جشاعهتا الهاربة
فمل جتدها ،هوى قلهبا يف قدمهيا حيامن اس تدار انحيهتا لينظر لها بتكل النظرات احلاقدة
البغيضة ،ورمغ مرور س نوات عىل فراقهام ال أأنه احتفظ بنفس مالحمه الباردة،
تشجعت "اندية" لتواهجه وتدافع عن فذلة ربدها بلك قوة ،فوجوده اليوم هنا يعين
مطالبته هبا ،انتصبت بكتفهيا متظاهرة ابلعقالنية ويه تسأأهل:
جاي ليه؟نفث "رشف ادلين" دخان س يجارته من مفه و أأنفه م ًعا قبل أأن جييهبا متسائ ًال بصوته
ا ألجش:
كنيت فاررة مش هاعرف أأوصكل ،ده انيت لك أأخبار ك عندي349

حافظت عىل هدوهئا معاودة تكرار نفس سؤالها:
عاوز ايه اي "رشف ادلين"؟ جاي هنا ليهنظر لها مطو ًل مس تخفًا بتكل اجلر أأة اليت تدعهيا ،وقف قبالهتا يسأألها:
فني "أس يا"؟مل تامت كل أأعصاهبا ،فصوته املقيت أأًثر يف نفسها مشاعر احلنق والكره ،ردت همامجة
بعصبية جلية مس تعيدة ما مىض يف ذاررهتا:
بنيت اليل ضيعهتا ومليت راسها مسوم بكدبك وحياتك البشعة!و أكهنا مل حتر ك ساكنًا فيه ،أألقى ببقااي س يجاره عىل ا ألرضية ليدعسه بقدمه متسائ ًال
بنفس الربود القايس:
خمبية "أس يا" فني اي "اندية"؟انفجرت فيه هتدده برصاخٍ حاد ويه تشري بيدها:
اطلع برا بييت بدل ما أأطلبكل البوليسمتحداي بعدم اكت ٍاث:
رد ً
و أأان مش هاميش من هنا ال ويه معااي.........................................................
يف تكل ا ألثناء ،انهتت "أس يا" من الاغتسال وخرجت من امحلام تلف خصالت
شعرها مبنشفة قطنية ،جلست عىل الطرف الفراش لتلزعها مث بد أأت يف تصفيفه
ابجملفف الكهرابيئ ،حتررت حنو املرأة لتتأأمل وهجها ،لكن اعتلهتا دهشة جعيبة حيامن
ر أأت هدية "معتصم" موضوعة يف صينية طعام الفطار املس نودة عىل الطاوةل اجملاورة
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لفراشها ،شعرت بدماهئا تفور يف عروقها ،التقطهتا بيدها لتفتحها متأأمةل بغيظٍ العدسات
بغضب:
الالصقة املوضوعة بداخلها ،أأعادت غلقها متسائةل مع نفسها ٍ
ازاي جاهبا هنا؟أألقهتا عىل الفراش متابعة بضيق شديد:
بين أدم مس تفز!حهثا فضولها عىل جتربهتا لتعرف املغزى من وراء احضاره لتكل الهدية حتديدًا ،أأخذت
الهدية واقتبت من املرأة مث بد أأت يف وضع العدسات عىل عينهيا ،حدقت يف وهجها
بنظرات متعجبة ،اس تغربت مالحمها وطالعت بتأأ ٍن عينهيا ابلعدس تني ،جفأأة أأضاء عقلها
بومضات رسيعة ملشاهد مل تتبني ماهيهتا ،لكهنا شعرت ابلنزعاج من نفسها ،فأأغلب
مصحواب ابلصخب والضحاكت املس تفزة ،ابتعدت عن املرأة
ما اقتحم عقلها اكن
ً
لتجلس عىل الفراش واضعة يدهيا عىل ر أأسها لتضغط عليه ،توترت أأنفاسها مقاومة
س يل ذررايهتا املزجعة ،فهمت الن سبب احضار "معتصم" لتكل الهدية حتديدًا ،أأراد
تذررهيا مباضهيا اليت تناس ته دون قصد لتعرف موضعها احلقيقي بني أأفراد تكل العائةل
احملتمة ،انتعت العدسات من حدقتهيا و أألقهتا عىل ا ألرضية ،هب من جلس هتا
لتدهسها بقدمهيا مفرغة غضهبا فهيا ،وقبل أأن تستسمل لتكل النوبة اليت س يطرت علهيا
انتهبت للرصاخ احلاد ابخلارج ،التفتت انحية ابب الغرفة وقلهبا ينبض بقوة ،بدا الصوت
الرجويل ا ألجش مأألوفًا ابلنس بة لها ،يه متيقنة أأهنا مسعته من قبل ،دنت أأكرث من
الباب لتعرف ما اذلي يدور ،امتج صوت وادلهتا معه واستشعرت وجود جدال ما،
خرجت من غرفهتا واقتبت من ادلرج لتشاهد بعينهيا الفريوزيتني ذ كل الرجل الغريب
وهو هيدد برشاسة:
زي ما هديت حياتك زمان أأقدر أأمعل ده دلوقيت351

حتدته "اندية" جبر أأة وقد استشاطت نظراهتا عىل ا ألخري:
مش هامسحكل هتد اليل بنيته ول ًتخد "أس يا" مين ،ده أأان أأموتك قبل ما تعملكده
جمرد التلفظ ابمسها جعلها تشك يف رون املوضوع ذو صةل هبا ،استندت "أس يا" عىل
ادلرابزين بكفي يدها متسائةل بصوت مرتفع:
ماما ،يف ايه بيحصل عند ك؟رفع "رشف ادلين" وهجه ل ألعىل ليحدق يف ابنته اليت اكنت تعتيل ادلرج ،رمس عىل
تعابريه الزائفة قلقًا مصطن ًعا وهو هيتف ب ٍ
تلهف:
"أس يا" ،بنيت حبيبيت!انقضت عليه "اندية" لمتسك به من ذراعه لمتنعه من الاقتاب مهنا ويه ترصخ فيه:
ابعد عن بنيتنزح يده بقوة داف ًعا اايها للخلف مواص ًال سريه املتعجل حنو ادلرج ،هتف بصياح دون
أأن يرفع عينيه عن "أس يا":
كنت متأأكد انك هنا ،تعايل حلضن اباب ،أأان رجعت خمصوص عشانك!جتمد برصها عىل قسامت وهجه مس تعيدة يف عقلها مشاهدً ا تضمنت وجوده معها،
شعرت ابلربودة واجلفاء ،ابحساس موتر ميلء ابلقلق واخلوف ،ظلت حدقتاها معلقة
به رمغ اقتابه الشديد مهنا ،و أكهنا ابتت مسحورة حضوره ،لكن اكن حافزها الوحيد
هو ختمني سبب ذ كل الحساس املريب اذلي انتاهبا ،أأفاقت من رشودها فيه عىل أأمل
قبضته وهو جيذهبا من رسغها لتسري عنوة معه ،زاغت عيناها حنو وجه وادلهتا املفزوع
ويه ترصخ فيه:
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مش هاسيهبا كل ،ابعد عن بنيتحاولت "اندية" انتاع قبضته من عىل ابنهتا لتحررها منه ،مل "رشف ادلين" من
جهومه غري اجملدي عليه فدفعها بقسوة صا ًحئا:
مش هاحيصلاختل توازن "اندية" فتعرثت قدماها وسقطت عىل ادلرج ،شهقت "أس يا" بذع ٍر
خائف عىل وادلهتا اليت اكنت تقاتل برشاسة من أأجلها ،احننت مرددة ٍ
ٍ
خبوف:
ماما ،ماما!لف "رشف ادلين" ذراعه حول خرص ابنته لمينعها من الوصول الهيا ،حشذ قواه ابلاكمل
ليدفعها للسري وهو يقول لها:
تعايل معااي اي "أس يا"رفضت الانصياع هل ودفعته بكفهيا صارخة فيه:
ابعد عين ،أأان معرفكشحتولت مالحمه للعدائية بعد اناكرها ملعرفهتا به و أكهنا تتقن برباعة دورها يف مرسحية
رخيصة لتس تجدي اهامتم وحامية أأهما ،دفعها ٍ
بعنف رافضً ا تركها وهو يتوعدها من بني
أأس نانه املضغوطة:
بتنكري ابابيك بعد اليل معلته عشانك ،هنتحاسب عىل ده بعدين اي "أس يا" ،بسأأان مش هاسيبك هنا ،انيت ماكنك معااي!
انتابهتا حاةل من اجلنون واخلوف ويه تساق عنوة عىل ادلرجِ َ ،معد "رشف ادلين" اىل
تثبيط مقاومهتا بذراعيه ،مدت "أس يا" يدها لمتسك ابدلرابزين متشبثة به و أكنه
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وس يلهتا ادلفاعية ا ألخرية للحول دون أأخذها ،حاولت أأيضً ا القاء ثقل جسدها عليه
لتعيق وادلها عن حسهبا ،نفذ صربه من مقاومهتا جفذهبا من شعرها املعقود صا ًحئا:
همام معليت هاترجعي معاايرصخت هبيستية حمفزة وادلهتا لدلفاع عهنا ابس امتتة ،تدخلت اخلادمة حيامن ر أأت س يدة
امللزل هتان وابنهتا تدفع بعنف عىل ادلرج ،امتجت ا ألصوات الصارخة مع صوته
فوضواي عىل ا ألخري.
الغاضب فبدا الوضع
ً
............................................
مسع "معتصم" تكل ا ألصوات املرتفعة تأأيت من داخل ملزهل وهو يدس املفتاح يف
القفل ،وجل اىل ادلاخل والفضول مس يطر عليه ،خشصت أأبصاره مع رؤيته لالشتبا ك
ادلائر اب أليدي بني وادلته واخلادمة و"أس يا" وذ كل الرجل الغريب ،ودون أأي تفكري
اندفع حنو ادلرج صارخًا جبنون:
انت بتعمل ايه عند ك؟اكن يف حضوره النجدة لـ "اندية" ،اس تغاثت به عىل الفور:
احلقنا اي "معتصم" ،امنعه ايخد بنيت!مل يكن حاجة لفهم ما يدور ليترصف بعقالنية ،يكفيه اس تغاثهتا ليقوم بدوره دون
مراجعة أأو تفكري ،اس تخدم "معتصم" ذراعيه يف دفع جسد "رشف ادلين" ،لكن
ظل ا ألخري ً
ممساك بـ "أس يا" اليت استنجدت به:
مش هاميش معا ك ،ابعده عينتضاعفت قوى "معتصم" الغاضبة من هوجائية ذ كل الرجل وجنح يف حترير "أس يا"
من قبضتيه ،استشاط "رشف ادلين" غاض ًبا ،فزجمر همددًا:
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انت مني عشان متسكين كده ،دي بنيت و أأان هاخدها معاايرد عليه بغلظ ٍة:
بـــرا!رصخت فيه "أس يا" بباك ٍء همتاج:
مش ها ي معا ك ،أأان معرفكش!احتوهتا "اندية" يف أأحضاهنا لتحمهيا من بطشه ،مث دمعهتا يف رفضها ويه تضمها اىل
صدرها:
بنيت مش هامتيش من هنا اي "رشف ادلين" ،سامع!جلست اخلادمة أأماهمام لتشلك جبسدها حائ ًال مينع وصول ذا ك الرجل الهيام ،يف حني
زشرا وهو يقول هل بصوته اجلهوري احلانق:
نظر "معتصم" لـ "رشف ادلين" ً
مسعت قالت ايه ،بنهتا مش قارص عشان ًتخدها ابلعافية ،وايل برا!رفع ا ألخري ذراعه ملو ًحا بهتديد عدايئ:
بتتحمي يف الواد ده ،أأان أأقدر أأجيب بلطجية يطربأأوا البيت ده عىل اليل فيهاغتاظ "معتصم" من اهانته اليت مست رجولته ووصفه ابلطفل ،رد عليه "معتصم"
برشاس ٍة وقد اش تعلت نظراته:
حتب أأعرفك أأان هامعل ايهتأأزم الوضع وانقلبت كفة املزيان لصاحل عائةل "املرصي" ،خاصة بوجود "معتصم"
الغاضب ،وحس بة رسيعة فكر "رشف ادلين" يف أأن املوقف ليس لصاحله،
س ينسحب مؤقتًا حىت يمتكن من الرد بقوة يف الوقت املناسب ،يكفيه الن أأنه توصل
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ملاكن ابنته بعد أأن اختفت منذ أخر ماكملة هاتفية أأجراها معها ،رمق "معتصم" بنظرة
انرية قائ ًال هل:
لسه الالكم ماخلصش ،و"أس يا" بنيت وتربييت ،يعين حتة مين ،والمتثيلية السخيفةدي هاتكشف قريب
ببساطة زرع الشكو ك من جديد يف نفس "معتصم" حديثه املسموم ،التفت ا ألخري
ملقيًا نظرة حانقة حنو "أس يا" اليت اكنت تدفن وهجها يف صدر أأهما ويه تبيك ،عاود
التحديق يف وادلها هاتفًا بصيغة أمرة:
اطلع بـــرا!هندم "رشف ادلين" نفسه مرددًا:
وماهل ،بس راجع ًتين!حر ك ر أأسه للجانب ليلقي نظرة مليئة ابحلقد عىل وجه "اندية" وهو يتابع:
 أأان مش بأأسيب حقي اي "اندية" ،افتكري الكيم رويسدفعه "معتصم" بقسوة بعيدًا عن ادلرج حىت قام بطرده من امللزل ،التفت حنو "أس يا"
يرمقها بنظر ٍات اكرهة ،فوجودها اكد أأن يتسبب يف فضيحة جلية بني جرياهنم بسبب
وادلها الفظ الوحق ،وما أأشعل لهيب غضبه يقينه بأأن ما حدث قبل حلظات أأمر مدبر
بني الابنة و أأبهيا خلداع امجليع ،أأطلت من حدقتيه رشارات الاستناكر والنفور ،عبس
أأكرث مع صوت "اندية" القائل:
ماختافيش اي "أس يا" ،حمدش هيقدر ايخد ك من هناتعلقت ابنهتا هبا تتوسلها:
ماتسبنيش اي ماما356

امتقع وجه "معتصم" وهو يتابع ذ كل املشهد ادلرايم الزائف من وهجة نظره ،عقد العزم
عىل التظاهر ابلشفاق علهيا ودمعها فقط ليكشف ملعوهبا ،وس يكون رده علهيا يليق
براي !! ..............................................
بشخصها  ..بر ً
.............................................
الفصل احلادي والثالثون (اجلزء ا ألول)
استندت عىل وادلهتا لتمتكن من الهنوض وتولت اخلادمة اس نادها من اجلانب الخر،
تورمت عيين "أس يا" من كرثة الباكء وحب صوهتا من رصاخها املتواصل ،تأأثرت وادلهتا
حالها الضعيف ومضهتا الهيا ويه تعاوهنا يف سريها البطيء لتمكل صعودها عىل ادلرج،
أأردفت قائةل لتدمعها:
حمدش هيقدر يعمكل حاجة طول ما أأان عايشة عىل وش ادلنيا ،خلييك واثقة يف دهاي "أس يا"
و أكهنا ختاطب نفسها ،مل تكن واعية عقل ًيا ملا تقوهل ،اخنرطت يف دوامة ذررايت متداخةل
مع أأبهيا اكنت تنهتيي دو ًما ابلشجار بيهنام ،مل تشعر حنوه ابحلنو أأو الاشتياق ،بل اكنت
مشاعرها غريبة مليئة ابجلفاء والربود ،مل تنتبه لعينني "معتصم" املركزتني معها ،مل يقتنع
مبا ر أأه رمغ حدة ترصفات وادلها ،أأيقن أأهنا مرسحية هزلية لقناع امجليع بأأهنا الضحية
لقسوة أأبهيا و أأهنا ل تزال تعاين من فقدان اذلاررة ،التفتت "اندية" حنوه بر أأسها صاحئة
فيه:
"معتصم" اتأأكد لو مسحت ان البين أدم ده مىش خالص من الكومباوندرد بهت ٍ م:
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أأريد مش هيستىن بعد اليل حصل ،ما هو دوره خلص عىل كدهرمقته "أس يا" بطرف عيهنا بنظرة حادة ساخطة ،فذ كل الشخص الفظ ل ميتكل ذرة
احساس واحدة ليشعر مبا خيتلج صدرها من ضيق ربري ،مل يؤازرها بلكمة طيبة لهتدئ
من روعها ،فقط قنوطه حنوها هو الواحض عىل تعابريه وظاهر حىت يف ردوده اجلافة،
تأأكدت يف نفسها أأن ردها عليه لن جيدي مطلقًا ،أأبعدت عينهيا عنه وًتبعت سريها
املؤمل حىت وصلت اىل غرفهتا ،مل تتكها "اندية" ولزمهتا طوال اليوم جالسة اىل جوارها
عىل الفراش ،وواضعة لر أأسها عىل صدرها لتبث لها احساس الطمأأنينة يف نفسها حىت
خدلت اىل النوم ،فتكهتا وانسحبت هبدوء حذر من الغرفة.
........................................................
عمل "وحيد" مبا حدث أأثناء غيابه من جتاوز عنيف لـ "رشف ادلين" وحماولته أأخذ
ابنته ابلقوة اجلربية ،غلت ادلماء يف عروقه لخفاء ا ألمر عنه حىت عودته اىل امللزل يف
املساء ،عاتب زوجته قائ ًال ابمتعاض شديد ونظراته حنوها حتمل اللوم:
ازاي لك ده حيصل و أأان معرفش؟أأجابته حذ ٍر:
ما هو "معتصم" اتعامل معاهلوح بيده متاب ًعا بعصبية ملحوظة:
الراجل ده لزم يتعمل ضده حمرض ،مش معقول يهتجم عىل بييت يف غيايب ويتسابكده عادي من غري ما يتحاسب
بقلق:
ردت عليه "اندية" ٍ
"وحيد" أأان مش عاوزة مشألك ،خالص هو غار يف داهية ،خلينا ....358

قاطعها حد ٍة وقد جتهم وهجه:
اي "اندية" اليل زي ده مش هايهتد ،طاملا عرف سكة البيت هنا توقعي وجوده يفأأي وقت
حشبت مالحمها نوعًا ما عقب مجلته ا ألخرية اليت زرعت القلق فهيا ،هتفت جبدية:
 أأان هابلغ ا ألمن مينعوه يدخل لو فكر جيي ًتينفر ك طرف ذقنه وهو يمكل بنفس النربة املزعوجة:
ماءي ده حل مؤقت ،بس أأان هاشور احملايم بتاعنا ولزم يبقى يف اجراء قانوين ضدهأأمكلت قائةل ٍ
بتوجس وقد انعكس التوتر يف نظراهتا:
مش ده املهم ،بنيت فني من لك ده اي "وحيد"؟لحظ الاضطراب الظاهر علهيا فوضع يده عىل كفها ً
ضاغطا عليه برفق وهو يؤكد لها:
متقلقيش ،حمدش هيتعرض لـ "أس يا" طول ما أأان موجودردت ابمتنان وقد ت أل ألت العربات يف نظراهتا:
ربنا خيليك ليا اي "وحيد"مث عادت لرشودها احلائر من جديد ،بدت مكن يفكر بصوت مسموع ويه تغمغم
خافتة:
لو أأمضن بس .....ابتلعت ابيق مجلهتا لتضفي املزيد من الغموض علهيا ،اعتدل "وحيد" يف جلس ته ليسأألها
هممتًا:
بتفكري يف ايه؟359

ترددت يف البداية عن الفصاح عام تفكر فيه ،لكن نظرات زوهجا اكنت واحضة للغاية
يف رصامهتا ،ودمع ذ كل نربته القائةل:
قولييل اي "اندية"ابتلعت ريقها لتقول حرجٍ مرتبك:
متقولش عليا بأأخرف ول ...رد مبتس ًما ليدفعها للبوح مبا مي أل ر أأسها من أأفاك ٍر:
اي حبيبيت قويل بس و أأان سامعكحسب شهيقًا معيقًا زفرته دفعة واحدة لتحفز نفسها قبل أأن تتابع:
لو اكن ينفع كنت خليت "معتصم" يتجوز "أس يا" ،بس أأان عارفة انه صعبستنكرا جملرد تفكريها يف ذ كل
رفع حاجبه ل ألعىل متسائ ًال ابس تغر ٍاب ربري وقد بدا م ً
الاقتاح غري الفعال:
انيت بتتلكمي جد؟!ردت موحضة:
هو الوحيد اليل هايقدر حيمهيا ،انت مشوفتش دافع عهنا ازايأأعاد زوهجا ظهره للخلف انفيًا:
اس تحاةل ابين يوافقتهندت قائةل بيأأس موافقة اايه الر أأي:
ما هو عشان كده أأان مستبعدة احلل دهلحظ تشلك عالمات العبوس عىل تعابريها املرهقة مفسح برفق عىل ظهر كفها قائ ًال:
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احنا حمتاجني نفكر يف حل ًتين معيل ومناسب لللك ،بس دلوقيت حاويل ترًتيحنظرت هل ابحباط ويه ترد:
منني هاتيجي الراحة وابيل هيفضل مشغول طول ما هو موجود يف حياتنااكنت حمقة يف ذ كل ،فظهور "رشف ادلين" يف هذا التوقيت ابذلات يعين وجود ذريعة
ملشألك مجة س تتايد ابس مترار بقائه.
.............................................................
احننت ل ألمام لتلتقط أأنفاسها بعد نصف ساعة من الركض املتواصل يف مضامر العدو
ابلنادي ،تنفست " أأية" بعمق لتجرب صدرها املهتاج عىل التنفس بروي ٍة ،مث اعتدلت
يف وقفهتا لتواصل متريهنا ،شهقت بصدمة حيامن ر أأت أخر من توقعت تواجده ابملاكن،
ارتسم عىل مالحمها عالمات الاندهاش الفرحة ،تداررت نفسها وحاولت أأن تبدو
هادئة أأمامه ،خاصة أأن رضابت قلهبا اكنت متالحقة للغاية ،مد "سامر" يده ملصاحفهتا
قائ ًال ٍ
بلطف:
ايه املفاجأت احللوة ديابدلته املصاحفة فرفض تر ك يدها ورفعها اىل مفه ليقبلها بنفس اللباقة السابقة ،توردت
وجنتاها وتلعمثت ويه ترحب به:
 أأس تاذ "سامر" ،ازيكربريا للظهور بشلك هادئ أأمامه ،قطب ما
حسبت يدها رسي ًعا للخلف مبذةل جمهودًا ً
بضيق مصطنع:
بني حاجبيه مث عبس بوهجه يعاتهبا ٍ
مافيش داعي ل أللقاب دي ،مش احنا املفروض بقينا أأحصابخبجل:
عضت عىل شفهتا السفىل ابرتبا ك مث ردت ٍ
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أأريدًتبع متسائ ًال ابهامتم:
صدفة حلوة اين أأشوفك هنا ،انيت بتيجي كتري النادي ده؟عفواي:
أأجابته ً
ده أأان عضوة فيه ،يوم بعد يوم بأأ ي أأدرب ،ده غري معظم خروجايت مع أأحصايب هناأأومأأ حاجبه متاب ًعا اببتسامة عذبة:
حلو أأويجخلت وارتبكت من حتديقه اجلريء هبا ،أأخفضت نظراهتا ليتضاعف حرهجا مع رؤيهتا
ذل كل العرق اذلي يبلل ثياهبا الرايضية ،شعرت بسخونة ربرية جتتاح برشهتا ويه
متأأكدة لرؤيته لها ،حتاشت النظر حنوه مرددة حرجٍ:
 أأان هس تأأذنك أأروح أأغري هدويم ،شلكي مش لطيف بعد اجملهود اليل معلتهرد جمام ًال وقد أأس بل عينيه حنوها بطريقة حاملة:
انيت حلوة يف لك ا ألحوالزادت ربكهتا من أأسلوبه النامع يف جتاذب أأطراف احلديث معها ،أأشارت بيدها قائةل:
 أأان مش هتأأخر ،هام  10دقايق هاخد شاور و أأغري هدويم و أأرجع ًتينفر ك طرف ذقنه مرددًا هبدوء ٍ
حمنك:
ل ألسف مش هاحلق أأقعد معايك ،عندي شغل كتري ،بس أأوعد ك نتقابل ًتينتفهمت اعتذاره فهزت ر أأسها مبتسمة:
 أأويك ول هيمك362

مث لوحت هل ويه ترشع يف الركض:
ابي!رفع اصبعيه ليلوح لها اببتسامة ماررة:
سالم اي حلوةتعلقت أأنظاره الغريبة هبا رمغ ابتعادها عهنا متاب ًعا حديث نفسه:
 أأان مش ورااي غري ك دلوقيت!.........................................................
اكن اكلقنبةل املوقوتة اليت انتع فتيلها جملرد رسد "معتصم" لتفاصيل ما حدث يف ملزهل
من تصادم "أس يا" مع أأبهيا ،خرج "نبيل" عن هدوئه ليثور يف وجه ابن معه اذلي اكن
غري مكتث ابنفعالته ،ما ضاعف من حنقه هو بروده املس تفز واقتناعه بأأنه ملعوب
هادرا:
مفتعل مهنا لكسب تعاطف من حولها ولجبارمه عىل تصديق أأكذوبهتا فعنفه ً
انت مصدق نفسك؟رد عليه جبمو ٍد:
 أأيوه ،عشان فامه رويس دماغهانج:
احتقنت نظرات "نبيل" بصورة واحضة ورد عليه بتش ٍ
اقسم ابهلل انت مريض نفيس ،ولو حد فع ًال حمتاج عالج يبقى خمك اليل فوتومصدق التخاريف والهبل ده
اغتاظ "معتصم" من جهومه العدايئ عىل خشصه فهنره خبشون ٍة:
اتلكم عدل معااي اي "نبيل" ،ماتنساش نفسك!363

زشرا قبل أأن يرد:
نظر هل ً
وهللا لو قولتكل ايه ،هاتفضل زي ما انت ،طاملا اليل يف دماغك موجود معر ك ماتشوف احلقيقة حىت لو اكنت ظاهرة قصاد ك
مصت "معتصم" ومل يعلق عليه ،بدت حدقيت "نبيل" كجمرتني مش تعلتني من النريان
وهو يرى بنفسه أأسلوبه املس تفز اذلي يثري أأعصاب أأي خشص طبيعي هادئ ،رمقه
بنظرات انرية قائ ًال بنربة غامضة:
ماءي أأان هارحيك من مشألك "أس يا" هلهاالتوى ثغره اببتسامة ساخرة وهو يسأأهل ابس تخفاف:
هاتعمل ايه يعين؟أأجابه بنربة جادة ل حتمل املُزاح ودون أأن يرتد هل جفن:
هاجتوزهاً
ضاحاك للحظات ،لكن مل يظهر عىل وجه "نبيل"
اعتقد أأهنا مزحة خسيفة منه فكرر
التأأثر ،اكن جادًا للغاية ،أأدر ك "معتصم" خطورة ا ألمر ،تقلصت أأمعائه بتوتر من
ً
مدهوشا من اقتاحه الصادم اذلي ختطى
طريقة حتديقه املقلقة به ،هب واقفًا من ماكنه
حدود تفكريه ،مث سأأهل بعدم تصديق:
نعم؟ بتقول ايه؟اكنت نظرات "نبيل" قوية وجدية ،اقتب منه ليواهجه ابس تبسال غري مس بوق ،مث
أأجابه بنفس الرصار:
انت مسعتين رويسستنكرا بنربة ش به متعصبة:
رسيت محرة غاضبة يف وجه ابن معه وهو يرد م ً
364

بطل أأمور الاس تعباط دي اي "نبيل"حتدث من زاوية مفه متاب ًعا:
"أس يا" حمتاجة لواحد خياف علهيا جبد وحيمهيا ،مش هييهنا ول يذلها جملرد غلطاتمعلهتا زمان
ظن "معتصم" أأنه واقع يف حاةل ما بني الاس تخفاف واجلنون ،حتر ك "نبيل" خطوة
لتنمكش املسافة بني نظراهتام احلادة والغاضبة مث أأضاف ابرصار عنيد:
و أأان هارون الشخص ده اي ابن معي !! .........................................................................................
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الفصل احلادي والثالثون (اجلزء الثاين)
مل تكن بنكتة خسيفة أألقاها عىل مسامعه ليس تفزه بصورة أأو بأأخرى ،وامنا حديث ًا جادًا
للغاية يمن عن نية ُمبيتة لالرتباط هبا ،ظن "معتصم" أأن "نبيل" يفعل ذ كل معدًا
ليخرجه عن جعرفته الباردة ،لكنه مل يكن ابلشخص املازح ،رمقه ابن معه بنظرة صارمة
للغاية قبل أأن يضيف بنفس الرصار:
نتقابل ليةل فريح اي "معتصم" ،سالم!انرصف دون أأن يدع هل الفرصة للرد أأو التعبري ،فغر ا ألخري شفتيه مصدو ًما من
ترصحيه اذلي ختطى ما فكر فيه يو ًما ،بقيت أأنظاره معلقة بطيفه اذلي رحل غري واعٍ
ملا عقد العزم عليه ،ببساط ٍة جنح "نبيل" يف ايقاظ مشاعر غريبة مل يعتقد "معتصم"
يو ًما أأهنا س تؤثر به ،ورمغ ذ كل فرسها بصورة خاطئة بأأنه أأشعل برضاوة فيه غضبه
ضاراب سطح مكتبه بعنف ،كز عىل أأس نانه بقوة ً
حمدًث نفسه
حنو "أس يا" ،رور قبضته ً
حنق:
ٍ
مش هاحيصل أأبدًا!قذف حمتوايت املكتب بعصبية عىل ا ألرضية ،هتدجت أأنفاسه والتف حول نفسه
متحر ًاك بتوت ٍر ،اعترص عقهل حماو ًل اجياد احلل لتكل ا ألزمة اليت اختلقها ابن معه قائ ًال
لنفسه:
مش هنولها كل اي "نبيل"!.................................................
لحقًا ،تأأخر يف عودته اىل امللزل وجتاوز موعد حضوره وقت الغذاء بكثري ،تومهت
"اندية" بأأن "معتصم" مشغول يف أأعامهل ،فمل هتاتفه وتناولت الطعام مع زوهجا وابنهتا،
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خمي الصمت عىل جلس هتم الاعتيادية ،فقط بعض امللحوظات املقتضبة من "وحيد"
ليكرس حاجز امللل ،ابتسمت "أس يا" بتلكف مث اس تأأذنت قائةل:
 أأان هاطلع أأرًتح يف أأوضيتقطبت "اندية" جبيهنا متسائةل ابس تغر ٍاب:
خلييك أأعدة شوية ،الألك مش عاجبك ول ايه؟أأشارت بيدها معتذرة:
هله متام ،بس أأان تعبانة شويةنظرت لها ابهامتم ويه تسأألها بتلهف:
يف حاجة تعبايك؟ أأطلبكل ادلكتور و....قاطعهتا "أس يا" هبدو ٍء:
ل اي ماما ،أأان حمتاجة أأانم وهابقى رويسةفضلت أأن تعود اىل غرفهتا لتبقى معزوةل معن حولها ،يكفهيا ما عاش ته وتعايش يه
لتحمل غريها مهوهما ومشأهلها اليت ل تنهتيي ،انسحبت هبدوء ًتركة أأنظار وادلهتا معلقة
بضيق:
هبا ،استندت "اندية" بيدها عىل وجنهتا مرددة ٍ
 أأان مش عارفة أأمعلها ايه بس عشان أأخرهجا من احلاةل اليل يه فهيا ديرد علهيا زوهجا بنربة عقالنية:
سبهيا عىل راحهتا اي "اندية"ًتبعت قائةل بيأأ ٍس:

367

دي مش بتخرج ول بتقابل حد ،ومعظم الوقت حابسة نفسها يف ا ألوضة ،وكذا مرةأأقولها تعايل نروح النادي ،نغري جو ،خنرج شوية ترفض وتفضل أأعدة فوق!
فريا بطيئًا من صدره قبل أأن يعقب بت ٍ
يث:
أأخرج ز ً
ماتنسيش ان وضعها خمتلف بعكس أأي حد ًتين ،يه تعترب يف ح م املشاهري ،و أأيحاجة بتعملها حمسوبة علهيا
بضيق:
اعتضت ٍ
مايس بوها يف حالها بقى!ادعى "وحيد" الابتسام ليخفف من حاةل الانزعاج الظاهرة علهيا ،وضع يده عىل كتفها
ضاغطا عليه ٍ
ً
بلطف ،مث طمأأهنا قائ ًال:
متقلقيش اي حبيبيت ،طول ما هلنا معاها وحوالهيا هاتكون أأحسنتهندت مضيفة:
اي ريت وهللا!عادت للتحديق برشود أأماهما لتفكر يف حل يُرحي ابنهتا من معاانهتا الصامتة ،يه
جداي حيول دون تعرضها ل ألذى،
متفهمة للك ما مرت به ،لكهنا اىل الن مل تتخذ موقفًا ً
ومل تقدم لها ما يشعرها اب ألمان والاحتواء ،انعكست نظراهتا احلزينة عىل وهجه ،راقهبا
"وحيد" ابهامتم فقد أأزجعه هو الخر أأن يقف مكتوف ا أليدي ول يقدم أأي مساعدة
جمزية لـ "أس يا".
....................................................
تلكع يف عودته اىل امللزل ليتجنب الالتقاء هبا ،فال ميكن أأن يضمن ردة فعهل حيامن
يراها ،هاجت ادلماء يف رشايني "معتصم" جملرد ختيلها متأأبطة ذراع ابن معه الساذج
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اذلي انطلت عليه خدعهتا وتومه أأنه حيهبا ،بل ويسعى جاهدًا للتقدم خلطبهتا والزواج
مهنا رمس ًيا رمغ الفضاحئ املشينة احمليطة هبا ،اختفى وجومه لتحل ادلهشة ربديل عنه
جالسا بصحبهتا يف غرفة الصالون بأأرحيية واحضة ،اتسعت حدقتاه
حيامن وجده ابمللزل ً
يف عدم تصديقً ،ثرت دمائه من جديد وتدفقت بداخل عروقه حمفزة اايه عىل
الاشتبا ك معهام ،س يطر بصعوبة عىل نفسه واقتب مهنام متسائ ًال بغيظٍ وقد
استشاطت عيناه:
انت بتعمل ايه هنا؟نظر هل "نبيل" بربود وهو يرد مبتس ًما:
ازيك اي "معتصم" ،مش ترحب بيا ،ده أأان برضوه ضيفكأأدر ك أأنه حياول اس تفزازه فالتفت حنو "أس يا" ،اكنت نظراته حانقة للغاية ،أأشار لها
بس بابته متسائ ًال بنفس الطريقة الهجومية:
انيت أأعدة ليه معاه؟رمقته بنظرة غري مكتثة قبل أأن حترجه هبدو ٍء:
ءيء ما خيصكشتلون وهجه حمرة غاضبة ً
مغتاظا برشاسة من ردها املس تفز هل ،يف حني أأضاف "نبيل"
اببتسامة خسيفة:
ممكن تس يبنا لوحدان شوية ،ولو عوزان ك هنبقى نناديكل اي "معتصم"انفجر فيه ا ألخري خار ًجا عن املأألوف من أأسلوب مرحب ابلضيوف فهدر به:
"نبيل" ماتنساش انت هنا يف بييتو أكنه موضوع يف قالب من الثلج ،حافظ "نبيل" عىل بسمته الباردة قائ ًال هل:
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عارف ده رويس ،ومس تأأذن قبل ما أأ يوقبل أأن يش تعل الوضع أأكرث من هذا تدخلت "اندية" يف الوقت املناسب لتحول
دون اندلعها قائةل حذ ٍر:
تعاىل معااي اي "معتصم" شويةاكن اكجلبل الشامخ رافضً ا التحر ك من ماكنه ،اضطرت "اندية" لس تخدام كفهيا
دلفعه ،سار بثقل متعصب مبتعدً ا عهنام وهو يغمغم بسخط غاضب:
ماما انيت ازاي تسمحيلهم يقعدوا كده سوا لوحدمه؟!!!!أأجربته عىل امليش معها لتد ابس تغراب:
ودي فهيا ايه؟ ابن معك وجاي يزور بنيت يطمن علهيانج:
صاح بتش ٍ
وخصوصا ملا يكون ملكمين عىل انه عاوز يتجوزها
فهيا كتري،ً
جتمدت تعبريات وهجه مذهوةل من مجلته ا ألخرية ،رددت ابندهاش أأكرب:
ايه؟ مش معقول!...............................................
أأس ند أكس مرشوبه البارد يف الصينية بعد أأن ارتشف القليل منه ،اعتدل "نبيل" يف
جلس ته ليتأأملها مبتس ًما وقد امت ألت نظراته ابلرشاق ،حترجت "أس يا" من طريقة
حتديقه النامعة هبا ومعدت اىل النظر اىل أأي ءيء ال وهجه ،انداها بنربة رخمية ليجذب
انتباهها:
"أس يا" ..تسمحييل أأفاحتك يف حاجة ،بس اي ريت متعتربهياش تطفل مين370

رفعت ر أأسها لتنظر حنوه ويه ترد هبدوء مقتضب:
اتفضلنفسا طوي ًال ليشحذ به نفسه قبل أأن حيرره مستس ًال يف احلديث ويف نفس
حسب ً
الوقت مراقبًا عن كثب لردة فعلها:
مابتفكريش يف موضوع الارتباط؟تفاجأأت من سؤاهل مرددة:
ارتباط؟!أأوحض لها مقصده بعقالنية شديدة:
قصدي تعارف أأو خطوبة أأو حىت جوازتقوست شفتاها اببتسامة ساخرة مما يقوهل ،مفن سريتيض مبثلها عروس لشاب ما من
عائةل حمتمة والأاكذيب اليت هنشت من مسعهتا حتاوطها من لك الاجتاهات؟ ردت
بتهنيدة مليئة ابلضيق:
 ألتشجع أأكرث للميض قد ًما يف خطوته التالية ومفاحتهتا فامي انتوى عليه ،ابتلع ريقه قائ ًال
جبدية:
"أس يا" ،أأان مش عاوز ك تفهميين غلط أأو تترسعي يف ر أأيك ،لك اليل عاوز أأقوهللييك اين ....
تردد للحظة يف اس تكامل ابيق مجلته ،حاز عىل انتباهها وبدت متقبة ابهامتم ملا سيتفوه
به بعد ذ كل ،أأخرج كتةل من الهواء من صدره دفعة واحدة قبل أأن يقول:
 أأان حاسس انحيتك ابجنذاب ربري ،وجايز يكون أأكت من اجعاب!371

توترت "أس يا" من مصارحته العلنية لها مبا يكنه من مشاعر راقية ،مل تتخيل ذ كل،
أأن تكون حمور اهامتم أأحدمه ،بل وحيمل حنوها أأحاس ًيسا من نوع خمتلف ،جف حلقها
وارتبكت يف جلس هتا ،فررت أأصابع يدها م ًعا لتخفف من اضطراهبا ،شعرت بعدم
الارتياح لعدم قدرهتا عىل الرد عليه بنفس الرصاحة ،اعتهتا حرية جلية ،فهيي حمتًا لن
متنحه ما ل تشعر به حىت وان اكنت تقدره وتكن هل مشاعر الاحتام ،لن تتحمل أأن
مغلواب عىل أأمره مع مشأهلها ادلامئة ،حثت رسي ًعا عن طريقة لبقة
تراه أأو ترى غريه ً
لتخلصها من ذ كل املوقف احلرج ،رمشت بعيهنا قائةل حرية:
 أأان مقدرة مشاعر ك دي وبأأشكر ك علهيااعتض علهيا قائ ًال:
بس أأان لسه ...رفعت يدها لتقاطعه جبمود:
 أأان أأسفة بس صدقين أأان فع ًال معنديش الرغبة اين ارتبط حد خالص ،ابعتذر كل أأانلزم أأطلع أأوضيت ،عن اذنك!
مل تنتظر رده بل هنضت من ماكهنا وفرت رسي ًعا من حصار عينيه ،اكنت متيقنة أأهنا
أأصابته ابلحباط وخيبة ا ألمل ،لكن ذ كل ا ألفضل من وهجة نظرها ،مل ييأأس "نبيل"
من هروهبا الغريب وانسحاهبا املفاجئ ،توقع أأن تصده مع أأول حماوةل جدية للتودد لها،
لن يستسمل وس يعيد تكرار احملاوةل وحير ك عواطفها املتجمدة لتشعر بقلبه ،يه فقط
حاجة لكتساب ثقته ومعرفة قمية نفسها ،وجمرد التفكري يف مسأأةل الارتباط س يفرق
كثريا !!! ......................................
معها ً
..................................................................
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الفصل الثاين والثالثون
تفهم بعقالنية رفضها اللبق ملسأأةل الارتباط به أأو بغريه بسبب ما مرت به وما متر به
من مشالكت خمتلفة ،لن يضغط علهيا ليحصل عىل ر ٍد قاطع ،بل س يعاود بت ٍ
يث
تكرار احملاوةل بعد برهة ،جلس "نبيل" هبدو ٍء يف ماكنه ممك ًال ارتشاف مرشوبه ،ملح
"معتصم" وهو يندفع حنوه بوجه ميلء ابشارات غاضبة ،اعتدل يف جلس ته ليبدو أأكرث
استخاء عن ذي قبل ،وقف ابن معه يف مواهجته يسأأهل ابنفعالٍ :
ً
معلت اليل يف دماغك وارحتت؟رد مبتس ًما بربود شديد واض ًعا ساقه فوق ا ألخرى:
 أأيوهتوجهت نظراته حنق مضاعف ،رفع س بابته أأمامه يتوعده:
متحلمش كتري اي "نبيل" ،اليل بتطلبه معره ما هيحصل!أأنزل "نبيل" ساقه مث هب واقفًا لريد حمت ًجا عىل هلامته ا ألخرية:
ليه ان شاء هللا؟ انت عند ك مانع؟ ول تكونش بتحهبا و أأان معرفش؟نظر هل ابس تخفاف قبل أأن يقول بسخطٍ حاقد:
 أأان مابكرهش يف حيايت أأدهاتيقن "نبيل" من ررهه الشديد للك ما خيصها ،حتداه بنظراته القوية متسائ ًال:
طيب زعالن ليه بقى؟ ما تكرب انت دماغك مهنامث مغز هل بطرف عينه ممك ًال اببتسامة مغتة:
وليك عليا اي س يدي أأرحيك مهنا ومن مشأهلها هلها373

و أكن ابن معه ل يفعل شيئًا سوى استثارة أأعصابه ،انفعل عليه مرددًا:
مش ابلساهل اي "نبيل"متسك ا ألخري هبدوئه وضبط النفس ألقىص درجة خالل تعامهل معه ،رد بعنجهي ٍة وهو
يشري حاجبه:
 أأان عارف رويس أأوي أأان بأأمعل ايه معاهامث وضع يده عىل كتفه لريبت عليه متاب ًعا:
وكفاية اهنا تثق فيا ا ألول ،وبعد كده جيي احلب والارتباطنفض "معتصم" يده من عليه بعصبية قائ ًال هل من بني أأس نانه املضغوطة:
انت .....قاطعته "اندية" مرددة جدي ٍة:
"معتصم" ممكن تس يبين شوية مع "نبيل"التفت انحيهتا يرمقها بنظراته املش تعةل ،ابدلته نظرات جادة فاضطر أأن ينسحب من
اجملادةل قائ ًال ابمتعاض عابس:
ماءي اي ماماًتبعه "نبيل" بعينيه مراق ًبا بتفرس ردة فعهل العنيفة ،عاود الالتفات انحية زوجة معه
حيامن أأشارت هل بيدها ويه تقول:
ارًتح اي حبييبمتحفزا وهو يرد جمام ًال:
جلس ً
شكرا اي طنط
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انتظرت للحظات حىت تصفو ا ألجواء لتقول بعدها:
"معتصم" اكن قايل انك عاوز تتجوز "أس يا" ،الالكم ده مظبوط؟أأجاهبا جبدية واحضة وهو مسلط عينيه علهيا:
 أأيوه ،و أأمتىن اهنا توافق عليارمقته بنظرة مطوةل حائرة ،اكنت متيقنة من صدق نواايه اجلادة يف الارتباط اببنهتا،
لكهنا ختىش من تبعات قراره ،خاصة أأن وادلته ذات خشصية خمتلفة عنه ،انهيك عن
خالفها الودي معها يف الكثري من ا ألفاكر والاجتاهات فتحولت عالقهتام اىل نوع من
اجلفاء واملقاطعة ،وابلتايل طرح مسأأةل الزواج من ابنهتا عىل الساحة قد يتسبب يف
حدوث الكثري من اجلدال ،ضغطت "اندية" قلي ًال عىل شفتهيا موحضة حرجٍ ملحوظ:
"نبيل" انت عارف وضع بنيت رويس ومشأهلها ،ده غري الـ  ....يعين احلاجات القدميةوالالكم اليل اتقال عهنا و....
قاطعها "نبيل" هاتفًا ابرصار:
لك ده ما يفرقش معااي ،أأان عاوز أأبد أأ معها من أأول وجديد ،يه تس تحق ًتخد فرصةًتنية ،ليه أأحرهما و أأحرم نفيس من ده
مل تظن "اندية" أأنه ميكل من الصفات اجليدة ما قد مينح أأي فتاة زو ًجا رائ ًعا ،ابتسمت
عفواي و أأرشقت نظراهتا ويه ترد بعدم تصديق:
ً
 أأان مش عارفة أأقو كل ايه ،بس فرحانة أأوي بيك ،واي ريت بنيت توافق عليكهتللت أأساريره بفرحة من موافقهتا املبدئية عليه ،سأألها ب ٍ
تلهف:
يعين حرضتك مش ممانعة؟ردت مؤكدة ببسمة أأكرث سعادة:
375

 أل طب ًعا ،انت معزتك زي "معتصم" ابلظبط ،ومش هاقلق عىل بنيت لو مع واحدزيك يف أأخالقك وذوقك!
......................................................
متددت عىل فراشها لتحدق يف السقفية برشو ٍد ،رمبا لو اكن الوضع خمتلفًا لباتت ترقص
طراب من السعادة لتقدم أأحدمه خلطبهتا ،لكهنا تعمل أأهنا أأبعد ما يكون عن ذ كل الشعور،
ً
فها هو مه أخر جيمث عىل صدرها ،أأمغضت "أس يا" عينهيا لتسمح لتكل العربات
احلبيسة ابلنس ياب عىل وجنتهيا أأسفًا عىل حالها ،انتهبت لصوت ادلقات الثابتة عىل
ابب غرفهتا ،فتحت عينهيا وكفكفت رسي ًعا عرباهتا ،مسحت ما تبقى من دمعاهتا عىل
وجنتهيا بظهر كفها مث تنفست بعمق لتبدو طبيعية ،تنحنحت قائةل بنربة غري صافية
معتقدة أأهنا اخلادمة:
اتفضيلتفاجأأت بوجود "معتصم" فنظرت هل مذهوةل ويه تقول:
انت!أأغلق الباب من خلفه بعد أأن وجل لدلاخل قائ ًال لها جبمو ٍد مقلق:
عاوز ك يف هلمتنيظنت أأنه أأىت لفتعال املشالكت معها واس تفزازها فبادرت قائةل حد ٍة:
لو جاي تسأأل عىل هديتك فأأان دوست علهيا برجيلرمغ غيظه من ترصفها ال أأنه رد بنفس امجلود:
ماهيمنيش!وقبل أأن حتصل عىل فرصهتا لسؤاهل ًتبع خبشونة وهو يشري بس بابته يف وهجه:
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انيت تقدري تضحيك عىل أأي حد وتبلفيه بأألعيبك ،ال أأان!اتسعت حدقتاها يف حنق مربر من جهومه ادلامئ عىل خشصها ،ردت ابستناكر:
نعم ،قصد ك ايه؟ضيق نظراته حنوها وهو يرد بغموض:
انيت فامهة رويس أأان بأأتلكم عن ايهصاحت فيه ابنفعال وقد فاض الكيل هبا من أأسلوبه املبت ملشاعرها املرهقة:
ماتلكمنيش اب أللغازحتر ك حنوها لتتقلص املسافة بيهنام ،نظر يف عينهيا بغضب مقيت ،مث أأردف موحضًا:
"نبيل" طيب وحمتم ،وانيت عرفيت تضحيك عليه بطريقتك عشان يقع يف حبكويتجوز ك
صدمت من مصارحته مبا عرفته قبل قليل من نوااي ابن معه يف رغبته ابلرتباط هبا،
ردت مدافعة عن نفسها بتعالٍ :
 أأان ما أأجربتوش عىل ده ،وقولتهل اين مش عاوزةالتوى ثغره اببتسامة مهتمكة وهو يرد:
جحة حلوة عشان يمتسك بييك أأكتمل تتحمل "أس يا" املزيد من هرائه فهدرت به بنفاذ ص ٍرب:
لو مسحت اطلع برا أأوضيت!أأشار لها بذراعيه يف الهواء بعد أأن ترجع خطوة للوراء:
انيت ضيفة هنا عندان يف بيتنا ،ماتنسيش ده!377

اكن حمقًا يف تلميحه الرصحي ،ابتلعت بقااي جرحه لكرامهتا وتذكريه بأأهنا ل تنمتي اىل هنا
لتقول بنربة همتة:
شكرا انك بتفكرين لك شوية
 ًلوح بس بابته أأمام وهجها متاب ًعا بعجرفة خسيفة:
بالش الوش ده معاايكظمت ضيقها منه واكتفت حدجه بنظرات رشسة تريد الفتك به ،اقتب مهنا
"معتصم" من جديد همددًا:
 أأان هاقفكل فهيا اي "أس يا"امت أل صدرها من هتديده املتواصل لها عىل أأصغر ا ألمور ،رصخت فيه منفعةل:
انت عاوز ايه مين؟أأجاهبا بقسو ٍة:
أأكشفك قصاد اللكردت بعصبية وقد احتقنت برشهتا وبرقت عيناها الفريوزيتان:
و أأان خمبية ايه عشان تكشفه؟!رمقها بنظرة جافة قبل أأن جييهبا:
الفيمل اليل انيت معاله ده هله ،فاقدة اذلاررة ومش عارفة حد ،أل وطقم احلنية اليلهبط علييك جفأأة ،و أأخرها أأبويك اليل جه يعمل احلبتني بتوعه هنا
انفرجت شفتاها عن استناكر ربري ،ابتلعت ريقها يف حلقها لتسأأهل بصوهتا املتش نج:
وايه كامن؟378

رمقها بنظرة احتقارية وهو يقول:
دور الضحية اليل عايشة فيه وانيت واحدة رخيصة ملهاش متن!استشاطت عىل ا ألخري وفقدت قدرها عىل التح م يف أأعصاهبا ،رفعت كفها لتصفعه
صارخة فيه:
اخــــرسصدم من جترؤها عليه بوقاحة شديدة ،مل يضبط انفعالته وابدلها بصفعة قاس ية تأأملت
من شدهتا ،وضعت "أس يا" يدها عىل وجنهتا لتس به بعدها ٍ
بصوت ش به خمتنق:
انت حيوان!بغضب وهو هيدد ابصبعه:
تراجع عهنا ليتوعدها ٍ
هنتحاسب قريب اي "أس يا"حدجته بنظرات حادة من بني عرباهتا اليت م ألت مقلتهيا ،صاحت فيه بباك ٍء:
اطلع بـــراخرج "معتصم" من غرفهتا صافقًا الباب خلفه بقوة ،بيامن اهنارت "أس يا" عىل الفراش
منخرطة يف باكء مؤمل عىل ررامهتا اليت تُضطهد يوميًا عىل يده.
.............................................
حسمت أأمرها ابلرحيل ،فهيي ليست مضطرة لتحمل ما ل تطيق ،مجعت "أس يا"
ثياهبا يف حقيبة سفر ،مث خرجت من غرفهتا متجهة حنو ادلرج ساحبة اايها خلفها،
نظرت لها "اندية" ابندهاش ،أأخفضت عينهيا لتتأأمل حقيبهتا متسائةل بقلب متوت ٍر:
"أس يا" راحية فني؟379

أأجابهتا جبمود وقد حتول وهجها للقساوة:
 أأان ماش يةأأحست وادلهتا بأأن قلهبا يقتلع من بني ضلوعها بعد مجلهتا تكل ،سأألهتا بأأنفاس شهل
مهتدجة:
متيش! ليه؟ يف ايه اليل حصل؟ردت بنربة خالية من احلياة ويه تمكل سريها حنو ابب امللزل:
ول حاجةحاولت "اندية" ايقافها ويه ترجوها:
استين اي بنيتتوقفت "أس يا" عن السري لتنظر حنوها مطو ًل ،اكدت أأن تتأأثر بعينني وادلهتا ادلامعتني
ونظراهتا املذعورة حنوها ،أأخفت برباعة مشاعرها املتأأملة لتبدو أأماهما متحجرة القلب،
ردت بعزة ٍ
نفس:
ده أأحسن لللكبقلب منفطر:
وضعت "اندية" قبضتهيا عىل ذراعي ابنهتا تسأألها ٍ
فهميين بس ،يف حد زعكل ول معل حاجة ضايقتك؟ طب أأان قرصت معايك يفحاجة؟
انزجعت لرؤية لك ذ كل الفزع ٍ
معكوس عىل وهجها فردت حذ ٍر:
انيت أأم عظمية ،وطيبة أأويمث مصتت للحظة قبل أأن تمكل بصعوبة ابئنة:
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بس  ..ماتس هتليش واحدة زيي تبقى بنتك ،كفاية علييك "معتصم"!هنج صدرها جزعًا جملرد رؤية ابنهتا تس تعد للرحيل ،أأملها أأن هتجرها وتتكها بعد أأن
اس تعادهتا يف أأحضاهنا ،تلفتت "اندية" حولها ابحثة معن تستنجد به ،ر أأت زوهجا
خيرج من مكتبه فرصخت به ابس ٍ
تعطاف:
"وحيد" احلقين" ،أس يا" عاوزة متيش ،أأان مش هاس تحمل تبعد عين ،اترصف!تفاجأأ هو الخر ابس تعدادها لذلهاب من ملزهل ،أأرسع يف خطاه يرجوها بلباق ٍة:
"أس يا" استين لو مسحيتحزن قبل أأن تقول ممتنة:
نظرت حنوه ٍ
شكرا عىل لك حاجة معلتوها عشاين ،بس أأان لزم أأميش ،أأشوف م عىل خري
 ًاضطربت أأنفاس "اندية" وتالحقت دقات قلهبا بشلك خميف ،وضعت يدها عىل
بوهن:
صدرها لتضغط عليه وقد بدا عىل برشهتا الشحوب املفزع ،مهست ٍ
بنيت  ..أ....خارت قواها وختىل عقلها عن وعيه ليهنار جسدها هل ًيا ،رصخ "وحيد" مفزوعًا وهو
يرسع ابس نادها من خرصها قبل أأن ترتطم اب ألرضية:
"اندية" !!! ........................................................................................

الفصل الثالث والثالثون:
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فورا ابلعناية الفائقة بعد ذ كل
نقلهتا س يارة السعاف اىل املشفى اخلاص ليمت وضعها ً
التدهور احلرج يف حالهتا الصحية ،هاتف "وحيد" ابنه لهيرع ا ألخري عىل جعاةل اىل
املشفى ليطمنئ علهيا ،أألقى نظرة رسيعة عىل "أس يا" اجلالسة يف الزاوية يف مصت
حزين ،مث جتاهلها متجهًا اىل وادله ليسأأهل مس تفه ًما:
ايه اليل حصل؟أأجابه "وحيد" بتجهم وقد اكتست تعابريه بعالمات اليأأس:
مامتك تعبت جامد بعد ما عرفت ان "أس يا" عاوزة متيشعفواي حنوها لريدد بتد ٍد:
التفت ً
هاه ،يه اكنت همتيشتساءلت "وحيد" مع نفسه حرية واحضة عليه:
 أأان مش فامه بس ايه اليل خالها تصمم عىل ده؟ ما اكنت لك حاجة رويسة!ضاقت نظراته حنو ابنه مخمنًا أأن يكون هل ضلع خفي يف ذ كل الترصف املفاجئ مهنا،
سأأهل حد ٍة رمغ خفوت نربته:
انت معلت يف "أس يا" ايه؟تنحنح قائ ًال حذ ٍر وهو يتحاىش النظر حنوه:
ول حاجةانضم الهيام "نبيل" اذلي أأىت هو الخر فور أأن عمل بتعهبا الشديد ،حاول يف البداية
طمأأنة "أس يا" وشد أأزرها مث تركها واجته اىل معه ،تبادل معه حديث ًا رسي ًعا قبل أأن
يوجه الكمه اىل "معتصم" قائ ًال بلهجة ش به حادة:
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عاوز ك يف هلمتني عىل مجبسار معه بعيدًا عن وادله ليمتكن ابن معه من الاس تفسار عام حدث ،سأأهل جبدية وهو
يرمقه بنظراته امللهتبة:
انت ليك يد يف اليل حصل لطنط؟زشرا قبل أأن يرد بربود:
نظر هل "معتصم" ً
 أل طب ًعا ،ما أأان كنت معا ك يف الشغلاحتدت نظرات "نبيل" حنوه وهو يتابع بصوته اخلافت لكنه اكن جادًا للغاية:
"معتصم" أأان مش هامسحكل جترح "أس يا" بلكمة ،معو قايل عىل اليل حصل يفالتليفون
حك طرف ذقنه مضيفًا جبفاء:
ماليش فيه ،يه حرةحمذرا جبدية:
أأومأأ بر أأسه ً
ماءي ،رويس انك عارف اهنا حرة ،عشان يه هتبقى مرايترفع "معتصم" س بابته مصح ًحا:
حلد دلوقيت لسه ،ملا حيصل يبقا كل الالكمرد عليه مؤكدًا:
-قريب ان شاء هللا ،وهاتشوف
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مث تركه واجته اىل "أس يا" ليجلس جبوارها عىل املقعد ،تبعته نظرات "معتصم" املغتاظة
سواي ،بدا مكن جيلس عىل موقد مش تعل من طريقة تودده الهيا،
واملراقبة لترصفاهتام ً
رصف أأنظاره بعيدًا عهنام لينشغل ابحلديث مع أأبيه ،ورمغ هذا بقي عقهل يفكر فهيا.
...........................................
لحقًا ،مسح الطبيب بزايرة املريضة بعد أأن جتاوبت مع العالج واس تعادت ق ًدرا بس ًيطا
من عافيهتا ،اكنت "أس يا" أأول من وجلت اىل غرفهتا لتطمنئ علهيا ،ابتسمت لها
"اندية" ابتسامة ابهتة لرؤية ابنهتا واقفة عىل مقربة مهنا ،مدت "أس يا" يدها لمتسك
بكفها مث رفعته اىل وجنهتا لمتسح به عىل برشهتا هامسة ٍ
بصوت مقهو ٍر:
غصب عين أأميش اي ماماردت عليه وادلهتا بنربهتا الواهنة:
ماتعمليش كدهأأمغضت "أس يا" عينهيا ًتركة لعرباهتا العنان ويه تمكل بصعوبة:
بس ده أأحسن لللك ،وجودي بيأأذي اليل حواليا و....حزن وقد أأدمعت عيناها بقو ٍة:
قاطعهتا "اندية" ٍ
ماتبعديش اي بنيت ،أأان مصدقت أألقييك ،ليه بتحرميين منك دلوقيتأأملها حديهثا املوجع ،حسبت شهيقًا معيقًا لهتدئ به من هياج صدرها امللتاع من قسوة
ما جتاهبه ،فتحت جفنهيا لتد اببتسامة ابهتة:
حاويل ترًتيح اي ماما ،الالكم بيتعبكهزت "اندية" ر أأسها ابلنفي ويه تقول:
مش هاشوف طعم الراحة لو انيت بتفكري تس يبين ومتيش384

تهندت "أس يا" قائةل ابستسالم:
حارض ،هافضل مجبكابتسمت لها وادلهتا ابمتنان ،وظلت متسح ٍ
بضعف عىل برشهتا لتستشعر معها "أس يا"
حنوها الغريزي.
.............................................
مل يكن الظرف مناس ًبا للقيام بأأي زايرات عائلية يف الفتة احلالية ،لكن حتمت عليه حسم
جداي يصعب الس يطرة عليه ،قرر "معتصم"
مبكرا واهنائه قبل أأن يأأخذ منحنًا ً
ا ألمر ً
زايرة زوجة معه املعروف عهنا بمتسكها اب ألصول والتقاليد القدمية وتشددها يف بعض
املسائل بعد عودة "اندية" اىل امللزل واطمئنان امجليع عىل حصهتا ،تعجبت "هما" من
زايرته الغريبة لها لكهنا رحبت به واس تقبلته بتحاب ودود ،تناول احللوى اليت أأعدهتا
هل ماد ًحا:
تسمل ايد ك اي مرات معي ،طول معر ك أأس تاذةردت عليه بعتاب رقيق:
ابلهنا والشفا اي حبييب ،عاش من شافك اي "معتصم" ،كده متسأألش فيا ،ول "اندية"موصيا كل متعديش علينا
فهم املغزى من وراء مجلهتا ا ألخرية ،فزوجة معه ختتلف يف الطباع والصفات عن
"اندية" ،ان مل تكن الثنتان عىل وفاق يف الكثري من ا ألمور ،رد موحضًا:
ل وهللا ،بس فع ًال أأان مشغول ،وبعدين أأان ببعتكل السالم مع "نبيل" لك يومعبست بوهجها قائةل:
ده مش كفاية385

حافظ عىل ابتسامته املتلكفة وهو يمكل ب ٍ
غموض ليثري ريبهتا:
عاتبيين براحتك بس أأان كنت عاوز أأقو كل عىل حاجة هممة جدًازوت ما بني حاجبهيا لتسأأهل ابهامتم:
خري اي "معتصم"أأخفى ابتسامة عابثة لكونه قد جنح يف جذب انتباهها ،زفر قائ ًال هبدوء مدروس:
"نبيل" انوي خيطبعىل عكس ما توقع هتللت أأسارير "هما" ويه ترد بسعادة:
خريا فكر يف الارتباط ،ده أأان غلبت معاه وجبتهل بنات كتري رويسني وولد
وهللا ،أأ ًانس حمتمة
حافظ عىل مجود تعابريه ممك ًال:
مش دي املشلكة اي طنط "هما"توجست قلي ًال من أأسلوبه الغامض يف احلديث وسأألته ابقتضاب:
 أأومال؟متهل مراقبًا ردة فعلها:
أأجاهبا ب ٍ
"نبيل" عاوز يتجوز "أس يا"اتسعت مقلتاها بصدمة واحضة ،هتفت ابستناك ٍر:
"أس يا" مني؟ اوعى تكون بنت "اندية"؟حر ك ر أأسه ابلجياب مؤكدًا حصة شكوكها:
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 أأيوه يهحدث ما متناه "معتصم" ،تبدلت تعابري وهجها الرائقة اىل التجهم والامتعاض ،احتدت
نظراهتا صارخة:
اجتنن ده ول ايه؟ عىل أخر الزمن هايرتبط بواحدة زي ديمل ينبس ا ألخري بلكمة وطالعها بوج ٍه غري مقروء التعبريات ،مجدت "هما" أأنظارها
املستشاطة عىل وهجه لتقول بغلظ ٍة:
 أأان أأسفة اي "معتصم" ،عارفة ان وضعك حمرج ،واهنا بنت الست اليل ربتكتنحنح قائ ًال حرجٍ مصطنع:
فامهك اي مرات معيًتبعت قائةل بعدائية ورره ربري:
بس زي ما انت عارف ،دي واحدة مسعهتا عىل لك لسان ،والالكم الغلط كتريعلهيا ،وفضاحيها مالية ادلنيا ،يعين ابخملترص ماترشفش أأي حد ،كامن أأان واحدة حابة
البنت اليل يتجوزها ابين تكون ش هبيي يف لك حاجة ،بنت أأصول ومن عيةل ،دي
ماتنفعش "نبيل" خالص
ارتدى قناع الضيق وهو يرد:
 أأان فامه ده رويس ،وعشان كده جيت الهناردة أأعرفك بده قبل ما "نبيل" يفاحتك فيهعشان يكون عند ك خلفية ابليل انوي يعمهل
شكرته رمغ وهجها املمتقع:
كت خري ك اي "معتصم" ،أأان مقدرة ده أأويهز ر أأسه ابمياءة صغرية دون أأن ينطق فأأضافت قائةل:
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و أأرجو ك متعلش من الكيم عن بنت "اندية" ،بس مقدرش أأتقبل واحدة زهيا تدخلعيليت ،أل وختلف ولد من ابين يكونوا ش هبها ،ده جايز يس تعروا مهنا ملا يكربوا
ويعرفوا ماضهيا ،غري الفضاحي اليل مش هاتسيب ابين
فريا ثقي ًال من جوفه لريد بعدها ابستياء:
أأخرج ز ً
عارف ده هله اي طنط ،ويف الهناية أأان غريض مصلحة "نبيل"ابتسمت هل نصف ابتسامة ويه تقول:
طب ًعا ،حمدش هيخاف عليه زيك ،ده انت أأخوه أأيوهربنا خيليكوا لبعضالتوى ثغر "معتصم" ببسمة انتصار صغرية محلت من املكر واللؤم ما قد يعكر صفو
املياه الرائقة ،رد هبدوء مال ٍ ك بريء:
تسلمي اي طنط!............................................
حتفزت وتأأهبت للقتال من أأجل ابعاد من تسول لها نفسها لالقتاب من ابهنا الوحيد
اذلي أأفنت معرها هله يف تربيته ،مل تكن لتسمح لمر أأة عابثة ابلظفر اببهنا يف ا ألخري،
اجتهت "هما" مللزل عائةل "املرصي" لتضع النقاط فوق احلروف ،تفاجأأت "اندية" من
قدوهما الغريب اىل ملزلها بعد س نوات من املقاطعة واجلفاء رمغ لقاهئا احملدود هبا يف
بعض املناس بات العائلية ،جلست الثنتان بغرفة الصالون ،ابدرت "اندية" متسائةل
ابهامتم رمغ نظراهتا الغريبة حنوها:
بقالنا كتري ماترشفناش ابلزايرة دي اي "هما"388

أأجابهتا "هما" بعبوس ووجه مكفهر:
اليل جابين الشديد ا ألويتوترت "اندية" من طريقهتا املريبة يف احلديث ،سأألهتا جبدية:
خري؟ركزت علهيا أأنظارها لتد بتساؤل خمترص وبنربة شديدة اللهجة:
فني بنتك؟حررت "اندية" شفتهيا مرددة:
"أس يا"هزت ر أأسها ابلجياب متابعة:
 أأيوه ،عايزة أأتلكم معاها شويةمل تشعر ابلرتياح من مغوضها امللبك ،فسأألهتا مس تفهمة:
خري يف حاجة؟مل متنحها السكينة وردت ابختصا ٍر:
هتعريف دلوقيتأأرسلت "اندية" اخلادمة يف طلهبا ،وانتظرت بتقب حضورها لتكشف عن السبب
احلقيقي لتكل الزايرة الغامضة ،تأألقت "أس يا" يف ثوب رقيق يغطي جسدها ابلاكمل
فامي عدا كتفهيا وذراعهيا ،اس تطردت وادلهتا قائةل:
تعايل اي "أس يا" ،سلمي عىل طنط "هما" ،مامت "نبيل"اقتبت ا ألخرية من الضيفة لتحب هبا ويه متد يدها ابملصاحفة لتقول بنعومة:
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 أأه ًال وسه ًال حرضتكنظرت لها "هما" ابزدراء رافضة مصاحفهتا لهتيهنا بوقاحة:
انيت بقى اليل وأهلة عقل الرجاةلهربت ادلماء من برشهتا وتوترت نظراهتا من جهوهما الفظ علهيا ،ردت بصدم ٍة جلية:
افندم؟استنكرت "اندية" أأسلوهبا العدايئ فوخبهتا حد ٍة:
ايه الالكم اليل بتقوليه ده اي "هما"؟ انيت هتغلطي يف بنيت قصاديجتاهلت مضيفهتا لتمكل بنفس الفظاظة ويه هتددها:
ابعدي عن ابين أأحس نكل ،شويف أأي حد ًتين واجتوزيه ،لكن "نبيل" أل!بدت "أس يا" يف حاةل صدمة من رشاس هتا معها ،مل تتوقع ذ كل ،اكنت معتقدة أأن
"نبيل" نسخة مصغرة عن وادلته ،لكهنا اكتشفت أأنه عىل النقيض معها ،دافعت
"اندية" عن ابنهتا مرددة بقوة:
هو ده املوضوع ،لعلمك ابنك اليل مصمم علهيااس تدارت حنوها "هما" لتربر ميهل حنو ابنهتا:
مش عارف مصلحته ،السكينة رسقاهضغطت "أس يا" عىل أأصابعها بقو ٍة لتكظم غيظها ،مث ردت بكرباي ٍء:
 أأان بلغت "نبيل" برفيض فيا ريت تطمينعاودت التحديق فهيا ورمقهتا بنظرة دونية قبل أأن تتابع بلهجهتا املتعالية:
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مش كفاية ،أأان عاوزايك تش يليه من حساابتك خالص ،هو ماينفعكيش ،ول انيتتنفعيه ،واحدة زيك لهيا رجاةل معينة
فهمت "اندية" تلميحها امليسء اىل ابنهتا فصاحت هبا:
"هما"! أأان بأأحذر ك متغلطيش يف بنيتردت علهيا بنفس القوة املهددة دون أأن تبعد نظراهتا عن "أس يا"
و أأان بأأنبه علهيا ماتقربش من ابين ،وده أخر ما عنديتأأملت "اندية" وجه ابنهتا املشدود وعينهيا املش تعلتني ،خشيت من انعاكس ما حدث
بلزق و أكهنا تتعمد طرد ضيفهتا:
ابلسلب عىل نفسيهتا املتعبة ،ذلا هتفت ٍ
رشفيت اي "هما"تقوس مفها اببتسامة ساخطة ويه تمكل:
امحلدهلل ان عنده ابن مع زي "معتصم" خايف عىل مصلحتهمل تفهم "اندية" مقصدها من ذرر امسه فسأألهتا مس تفهمة:
"معتصم" ،وايه دخهل يف املوضوع؟استشفت "أس يا" رسي ًعا ما تريم اليه ،بدا ا ألمر واحضًا لها وضوح الشمس يف ربد
الهنار ،تدخل "معتصم" بصورة أأو بأأخرى لفساد املسأأةل كام توعدها من قبل ،أأفاقت
من رشودها الرسيع عىل صوت "هما" القائل:
 أأان قولت اليل عندي ،سالم!مل تودعها "اندية" ورمقهتا بنظراهتا احلانقة الغاضبة من جفاجهتا املس تفزة ،اعترص قلهبا
أأملًا حيامن اس متعت اىل ابنهتا ويه تقول بقه ٍر:
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هو يف ايه؟ اللك بيكرهين ليه؟ لدلرجادي وجودي ًتعب لك الناس؟احتضنهتا رسي ًعا لتحتوي ذ كل ا ألمل املوجع ابلنبذ والكراهية ،ربتت عىل ظهرها بكفها
ويه حتاول هتدئهتا:
متقوليش كده اي "أس يا" ،يه طول معرها كده أأسلوهبا انشف وحمدش بيحب يتعاملمعاها بسبب طريقهتا دي ،انيت بنيت وغالية عندي ،وملعون أأي حد يضايقك!
أأهجشت "أس يا" ابلباكء فرجهتا وادلهتا ٍ
بصوت ش به خمتنق:
ماتفكريش يف اليل حصل ،ارميه ورا ضهر كمث تراجعت لتنظر اىل وهجها البايك ،احتضنته بكفهيا ومسحت عرباهتا عهنا متابعة:
 أأان برصاحة مكونتش هابقى مطمنة لو يه بقت حامتكمل تعلق علهيا "أس يا" ،تلكمت عرباهتا عهنا ،حاولت "اندية" الابتسام لهتون علهيا
ا ألمر ويه تقول:
احضيك اي حبيبيت ،حمدش واخد مهنا حاجة ،وكفاية انك معااي ومنورة حيايت ،ربناخيلييك ليا اي بنيت
جعزت عن التعبري عام جييش يف صدرها من رره جتاه حياهتا السابقة ،يه تسعى للميض
قد ًما ونس يان املايض ،لكن ل يكف امجليع عن تذكريها مبا اكنت عليه ،بل ودفعها
بقسوة لتعود اىل حياة العبث واللهو والانتقام ا ألمعى ،ومن بني دمعاهتا امللهتبة ملع امس
"معتصم" يف عقلها ،هو يقف وراء ذ كل ،هو جيهتد لتدمريها رمغ رونه قد اس متتع
حياته مع وادلهتا بدلً مهنا ،حاز عىل حهبا وحناهنا وعطفها ولك ءيء ،و ُحرمت يه
من أأبسط حقوقها ،والن ولك نفسه جالدًا ليحاس هبا عىل ما ارتكبت ر ًمغا عهنا ما ًحنا
لنفسه سلطة مطلقة ل ختصه ،امت أل صدرها حقدًا منه ،وقررت أأل مترر ا ألمر هكذا،
ستتواجه معه وتضع ا ألمور يف نصاهبا الصحيح.
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......................................................
وذهااب ويه تاكد حتتق من كرثة الانتظار ،عضت عىل أأصابعها
ذرعت غرفهتا جيئة ً
بتوتر ،حولت "أس يا" ضعفها اىل وس يةل لتشحن به غضهبا جتاه "معتصم" لتحاس به
عىل ما اقتف يف حقها غي ًبا ،لن تتسلح بضعفها وتستسمل للضغوطات املهلكة ،أأو
حىت تقف ابرية عىل ا ألطالل ،يه تعمل أأهنا سلكت طريقًا حمفوفًا ابلكثري من الشائعات
املغرضة واملشالكت املشينة ،ورمغ ذ كل مل تيسء ال لنفسها ابهيام امجليع أأهنا فتاة
عابثة ،لكن أأن يُروج هو عهنا الأاكذيب ويفسد ما حتاول اصالحه فهيي لن تسمح هل
بذ كل ،ليس من حقه أأن يتحدث ابلسوء عهنا حىت وان اكنت جمرمة ،انتظرته يف
الرشفة عىل أأحر من امجلر ،وما ان ر أأته يدخل البناية حىت تأأهبت ملواهجته ،لن مينعها
عنه ءيء ،ستد هل الصاع صاعني ،خاصة أأن وادلهتا قد ذهبت بصحبة زوهجا للكشف
ا ألس بوعي عند طبيهبا املعاجل ،فأأصبحت الفرصة ساحنة لها.
انتظرت دلقائق يف غرفهتا لتتأأكد من تواجده بغرفته ،مث اندفعت مشحونة بغضهبا حنوه،
مل تعبأأ بكوهنا ترتدي مقيص نوهما امللزيل –ذو اللون الرمادي -واذلي يصل تقري ًبا اىل
رربتهيا رمغ رونه طويل الأكامم ،الهتت عن ارتداء املناسب مما قد يظهر فهيا حملة اغراء
مثرية ،طرقت الباب منتظرة السامح لها ابدلخول ،وقفت عند عتبته ترمقه بنظراهتا
الساخطة ،وبدون أأي مقدمات هدرت فيه:
انت عاوز مين ايه؟!نظر لها "معتصم" بعدم اكتاث ،تأأمل رسي ًعا مقيصها امللزيل خمفيًا نظرة اجعاب اكدت
تفضحه ،دس يديه يف جييب بنطاهل بعد أأن أأرىخ رابطة عنقه لريد بربود:
جاية ليه؟صاحت فيه بنربة متش نجة وقد وجلت لدلاخل:
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معلت اليل يف دماغك وارحتت ،نفسيتك هديت ملا بوظت موضوع اخلطوبةمظهرا ابتسامة متشفية مس تفزة قائ ًال لها:
التفت حنوها ً
 أأان يدوب بس عرفت طنط "هما" حقيقة خطيبة ابهنا املس تقبليةبلغت ذروة احتقاهنا منه يف حلظة ،رصخت فيه ابنفعال ويه تلوح بذراعها يف الهواء:
طب ليه لك ده؟ خدت منك ايه عشان تعمل فيا كده؟أأشار لها ابصبعه أأمام وهجها مرددًا خبشونة:
 أأان مانستش للحظة اليل قولتيه أأول يوم جييت فيه هنانظرت هل ابزدراء مث كتفت ساعدهيا أأمام صدرها لتسأأهل بسخطٍ:
واي ترى معلت منه حاجة؟حمذرا:
اكن وهجه قاس ًيا للغاية وهو يرد ً
 أأان مش هامسحكل ،وهافضل كده ورايك حلد ما أأكشفكرصخت فيه بنفاذ صرب:
تكشف ايه ابلظبط؟أأجاهبا دون تردد:
حقيقتك!اضطربت أأنفاسها ويه تمكل بنفس الرصاخ املتعصب:
ما اللك عارفها ،يف ايه ًتين عاوز تكشفهوقف قبالهتا يرمقها بنظراته الاكرهة قبل أأن يمكل:
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كدبك وخطتك ادلنيئة عشان تضحيك عىل اللك هنافغرت شفتهيا مشدوهة مبا يدعيه علهيا ،يه حقًا ل تذرر سوى حملات متداخةل من
العديد من املشاهد اليت مرت هبا يف حياهتا ،لكهنا ل تذرر اكفة التفاصيل حذافريها،
ردت عليه ابستناكر:
انت مصدق اليل بتقوهل؟هز ر أأسه مؤكدًا بنفس احلنق الظاهر عليه:
 أأيوهأأيقنت أأهنا همام حاولت اثبات العكس لن يصدقها مطلقًا ،س يحارهبا باكفة الوسائل
حىت تسقط يف القاع ،رفعت وهجها يف اابء وتعالٍ مث وضعت يدها عىل منتصف
خرصها لتقول هبدوء م ٍ
تناف مع احلرب املش تعةل بداخلها:
ماءي اي "معتصم" ،لو ده هريحيك فأأان أأه بأأكدب ،مثلت علي م ادلور ده هله ،معلتعيانة عشان أأ ي هنا و أأخرب حيات م ،كده انت مبسوط؟
حدهجا بنظرات انرية فتابعت بنفس الربود متعمدة استثارة أأعصابه مشرية بيدها
ا ألخرى:
واليل جاي بقى اين هافضل هنا ومش هاميش ،ولو بتعمل لك ده عشان تطفش ين،فأأنىس
انتصبت "أس يا" يف وقفهتا أأكرث لتمكل بهتدي ٍد واثق:
وبأأحذر ك أأان ممكن أأمعل اليل معر ك ما تتخيهل ،ومش بعيد تاليق نفسك انت اليل برامش أأان!
هادرا:
اش تعلت عيناه عىل ا ألخري وصاح هبا ً
395

انيت اجتننيتابتسمت هل بعبث ويه ترد بتح ٍد:
مش ده اليل حابب تسمعه وتصدقه؟رد "معتصم" صارخًا بقوة وقد برزت عروقه:
مش هامسحكلرمقته "أس يا" بنظرة احتقارية مس تخفة به قبل أأن ترد ابس هتزا ٍء:
انت مني أأص ًال عشان تسمحيل ،ول أل؟اكدت احلرب أأن تندلع بيهنام ،أأشعلت فيه بلكامهتا الغاضبة نريان ثورته احلانقة ،نظرت
هل بشجاعة جريئة ويه تمكل:
زي ما ليك حق هنا فأأان برضوه ليا يل ،وقريب أأوي خد حقي هلهأألقت عليه نظرة احتقارية أأخرى ضاعفت من غضبه املس تعر ،التفتت دون أأن تعبأأ
بوهجه امللهتب لتمكل ٍ
بثبات:
اش بع بقى بغكل اليل بيأهلك من جوا كأأخرجته عن شعوره فاندفع حنوها لميسك هبا من شعرها ا ألسود ،جذهبا منه برشاسة
متعمدًا اهانهتا:
 أأه اي بنت الـ .....لكزته يف صدره ٍ
بعنف فأأملته ،حرر خصالهتا بعد أأن أأدارها حنوه لمينح وهجها صفعة
قاس ية أألهبت وجنهتا ،نظرت هل بعينني مغلولتني ويه هتتف من بني أأس ناهنا املضغوطة:
انت بمتد ايد ك عليا396

بغضب ابحثة عام تؤذيه به ،لن تسكت تكل املرة ،س تقتص لنفسها،
تلفتت حولها ٍ
حملت الكوب الزجا ي املوضوع عىل الكومود جبوار الفراش فأأرسعت يف خطاها حنوه،
مل يفهم ما اذلي تفعهل ،اعتقد أأهنا س تلقي يف وهجه ءيء ما ،فتحفز لها ،التقطت
"أس يا" الكوب بيدها ورضبته بعنف يف احلافة لتحطمه ،نظر لها ابس تغراب ،تومه
"معتصم" أأهنا س تحاول الانتحار عندما أأمسكت بقطعة زجاجية حادة لتتحول يف
بعمق،
يدها اىل سالح خطري ،دنت منه مث يف حلظة مباغتة مدت يدها لتجرح ذراعه ٍ
رصخ متأأملًا وهو ياكد ل يصدق ما فعلته به ،أألقت ابلقطعة اليت محلت دمائه عىل
ا ألرضية متوعدة اايه:
 أأان هاوريك اي "معتصم" !! ..........................................................................................................

الفصل الرابع والثالثون
وضع يده عىل جرحه النازف متحم ًال ذ كل ا ألمل الشديد اذلي أأصابه ،مل خيطر بباهل أأن
تتجر أأ عليه هكذا ،مجد "معتصم" نظراته احلانقة عىل "أس يا" اليت وقفت عند ابب
غرفته لتتابع انتقاهما الرشس منه ،فكام صدق ما شاء عهنا ،هو أأوقظ فهيا نزعهتا احلقودة
لحلاق ا ألذى مبن يتجر أأ علهيا ،س متنحه قسوة ل تنهتيي لتدافع عن نفسها وترد اعتبارها
طاملا أأصدر حمكه علهيا واعتربها فنانة تتقن المتثيل ،ا ًذا ليس متتع ابلعرض اذلي س تقدمه
مربرا ،مث أأردفت قائةل بنربة ذات مغزى:
الن ،رمقته بنظرة غامضة حتوي ررهًا ً
شوف بقى المتثيل اليل جبد ،واتعمل397

قطب "معتصم" جبينه بشدة وقد بدت عىل قسامته التوتر احلائر ،بعرثت "أس يا"
خصالت شعرها فباتت غري مرتبة ،واس تخدمت أأظافرها لتخربش برشهتا يف عدة
أأمارن مث أأفسدت مقيصها مبحاوةل نزع أأكاممه لترصخ بعدها بصورة مفزعة:
ابعد عين ،انت بتعمل ايه اي "معتصم"؟ حـــــرام عليك!ً
مدهوشا بعينني متسعتني يف ذهول ،حاول تفسري
ُصدم ا ألخري مما تفعهل ،وحدق فهيا
ما تقوم به لكن رصاخها اذلي هز أأراكن امللزل جعهل يرتبك ويرتعد من داخهل ،رمقته
بنظرة انتقامية ل تعرف الشفقة مث تراجعت للخلف لتقتب من ادلرجً ،تبعت رصاخها
املذعور:
احلقوين ،ابعد عين!اندفع حنوها بال تفكري حماو ًل اساكهتا ،فهيي س تتسبب يف حدوث فضيحة هل دون أأي
ً
وحماوطا لر أأسها بذراعه ا ألخر،
أأساس من الصحة ،انقض علهيا ممك ًما اايها من مفها
بغل:
هامسا ٍ
نظر لها بنظرات مش تعةل ،كز عىل أأس نانه ً
انيت اجتننيت ،عاوزة تلبسيين مصيبةأأبدت "أس يا" مقاومة عنيفة ويه تدفعه من صدره بقبضهتا ويف نفس الوقت جتهتد
لنتاع يده من عىل مفها بقبضهتا ا ألخرى ،خرجت اخلادمة من املطبخ عىل اثر الرصاخ
املريب ،رفعت برصها ل ألعىل لتجد الثنني متالمحني بطريقة مثرية للشك ،للحظة
تومهت أأنه حياول الاعتداء اجلسدي علهيا ،بدا املشهد هكذا ابلنس بة لها ،تساءلت
بقلق ويه تتابع املوقف من ا ألسفل:
مع نفسها ٍ
-هو بيعمل ايه معاها؟
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التفتت بر أأسها للجانب حيامن مسعت قرع اجلرس ،أأرسعت بفتحه ويه توزع نظراهتا
بينه وبني "معتصم" و"أس يا" ،تفاجأأت بوصول "وحيد" وزوجته اىل ملزهلام ،رمقهتا
بنظرة قلقة مضطربة ،سأألها رب معلها ابس تغراب حيامن ر أأى تعبرياهتا املريبة:
ما كل؟أأجابته ابرتبا ك جيل وقد تلعمث صوهتا:
 أأصل  ..يف ...وجلت "اندية" من خلفه لتسأألها أأيضً ا ابهامتم:
أهلمي عىل طول ،يف ايه؟يف تكل ا ألثناء جنحت "أس يا" يف التخلص من قبضة "معتصم" لترصخ بعدها بوعي ٍد:
مش هاسكت ،هافضحك و أأقوهلمعورا حيامن
حاول تمكميها من جديد قبل أأن تثري جلبة برصاخها ،لكنه جتمد يف ماكنه مذ ً
مسع صوته وادله هيدر به:
"معتصم" ،بتعمل ايه عند ك؟طراب حلضور وادلهتا وزوهجا ،س يكمتل الن املشهد ادلرايم املشني
رقص ش يطان عقلها ً
واذلي س يلقي ابللوم حمتًا عىل الابن البكري للزوج احملتم ،مل تكن لتفعل ذ كل لول
اس مترار "معتصم" يف الضغط عىل أأعصاهبا واس تفزازها ألقىص درجة لتعود اىل ما
اكنت عليه يف السابق ،ختشب جسده مع صدمته لرؤية أأبيه وهو يصعد عىل ادلرج
ب ٍ
تلهف ،تراخت يداه عهنا لريد ابرتبا ك:
 أأان  ..قصدي ..يه اكنت399

تراجعت "أس يا" بظهرها للخلف مبدية خوفًا مصطن ًعا لتخرط يف باكء مرتعد ،ارتطمت
عن قصد بـ "وحيد" اذلي أأس ندها من كتفهيا ،اس تدارت حنوه بر أأسها تتوسهل من بني
حنيهبا املرًتع ليأأخذ حديهثا عىل محمل اجلد:
احلقين اي معو! ابعده عنهتأأملها ا ألخري بنظرة فاحصة مخمنًا طبيعة ما اكن حيدث ،استشاطت نظراته غض ًبا من
طيش ابنه وجتاوزه غري املقبول مع ابنة زوجته ،عاود التحديق يف وجه "معتصم"
متسائ ًال بنربة حمتقنة:
انت معلت فهيا ايه؟انضمت اليه "اندية" اليت شهقت بفزعٍ حيامن ر أأت احلاةل املزرية املوجودة علهيا ابنهتا،
تلقفهتا يف أأحضاهنا ويه تردد ٍ
خبوف:
بنيت!أأهجشت "أس يا" بباكء شديد ويه تقول لها مس تخدمة نظراهتا يف الشارة اىل
"معتصم":
هو رضبين ،واكن عاوز ...تعمدت اتقان دورها لتنطيل اخلدعة عىل وادلهتا فتفزع أأكرث علهيا مبتة مشاعرها
ا ألمومية ،قطمت عبارهتا عن قصد لتضاعف من مشاعر اخلوف فهيا ،أأظهرت صعوبة
يف انتظام أأنفاسهاِ َ ،
ومعدت اىل ادعاء عدم قدرهتا عىل الوقوف لتتشبث "اندية" هبا
جيدًا وقد زاد رعهبا من تدهور حالهتا ،ولتبدو مقنعة أأكرث ،ادعت فقداهنا للوعي
ليتثاقل جسدها عىل وادلهتا اليت رصخت بال وع ٍي:
"أس يا" ردي عليا!400

مالت هبا "اندية" حىت مددهتا عىل ا ألرضية وجثت عىل رربتهيا اىل جوارها رافعة اايها
اىل صدرها لتضمها حنو مرتعد ،اكلثور الغاضب اندفع "وحيد" حنو ابنه لميسك به من
ايقته ،جذبه بعنف مهنا صارخًا فيه:
انت اختبلت يف خمك ،معلت يف البنت ايه؟ً
مدهوشا حيلهتا املاررة اليت أأوقعته يف مصيبة
جعز "معتصم" عن الرد عليه ،فقد اكن
خطرية لن خيرج مهنا أأبدًا ،اكنت حمقة حيامن هددته بأأنه قد جيد نفسه مطرودًا خارج
امللزل ،رمقها بنظرة مغلوةل تود الفتك هبا ،ركز عينيه مع وادله حيامن هدر به من جديد:
انطق اي حيوان ،ازاي تهتجم عىل "أس يا"؟اكنت تكل يه املرة ا ألوىل اليت يتعرض فهيا "معتصم" لالهانة من وادله ،بل وللتوبيخ
الالذع ليشء مل يقتفه ومل يفكر مطلقًا يف فعهل ،واصل "وحيد" رصاخه املتعصب به
بغضب:
قائ ًال وهو هيزه ٍ
بقى دي ا ألمانة اليل سايبهنا معا ك؟ مافيش اعتبار لينا خالص؟!!مل يكن ليخرج أأبدًا من تكل الاكرثة احملاكة ضده ابحاكم لو مل يفكر رسي ًعا يف حل
منطقي هجمني ينجده بأأقل اخلسائر ،أأطلت من عينيه رشارات النفور والغضب وهو
يس تطرد قائ ًال بنربة خالية من احلياة:
حق م عليا ،أأان غلطت وبأأعتف بده!ورمغ زيف فقداهنا للوعي ال أأهنا اكنت منصتة جيدًا للك ما يتفوه به ،حافظت عىل
وهجها اخلايل من أأي تعبريات لتصغي اىل البايق ابهامتم ،عنفه وادله برشاسة:
وده يديك احلق تهتجم علهيا؟بدت نظرات "معتصم" فارغة وهو يضيف بنربة ش به متحرشجة:
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غصب عين ،أأان ...توقف عن امتام مجلته ليتأأكد من متابعهتا هل رمغ اغامضها جلفنهيا ،أأمكل قائ ًال:
 أأان  ..بأأحهبا!س يطرت "أس يا" عىل اضطراب مالحمها مبجهود زائد يك ل ينكشف أأمرها ويظهر
ارتباكها من اعتافه املثري والصادم ،حطم بلكامته املنتقاة تكل حيلهتا املاررة ،حدق فيه
"وحيد" مشدوهًا وهو يردد:
نعم؟ بتحهبا!أأكد بنربته الهادئة اليت تس بق العاصفة:
 أأيوه ،من أأول يوم شفهتا فيه و أأان اتعلقت بهيا ،وغصب عين مقدرتش أأس يطر عىلنفيس و أأان معاها
احتاجت "أس يا" لبذل الكثري من اجلهد لضبط ردة فعلها ،مفا يلقيه عىل مسامعها من
أأاكذيب فاقت تصورها جعلها تشعر ابلضطراب ،تفاجأأت "اندية" من اعتافه املريب
حب ابنهتا ،نظرت هل بعتاب ويه توخبه:
وهو ده أأسلوب اي "معتصم" ،ينفع تعمل كده فهيا؟معتذرا ليس متيل قلهبا حنوه:
نظر لها ً
 أأان أأسف ،مكونتش حاسس بنفيس ويه رافضة تسمعين أأو حىت تديين فرصة أأعربلها عن مشاعري!
وجد "وحيد" نفسه يف موقف حرج ،بني ابنة زوجته اليت اس تأأمنهتا عليه ،وبني ابنه
الغارق حىت النخاع يف حهبا وحاول أأن يعرب عن ذ كل بصورة مهتورة ،أأرىخ قبضته
عنه ليقول هل بنربة أأقل حدية:
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وان يكن ،ده مايدكش احلق تعمل فهيا كده ،عاوز البنت ختاف منكنكس ر أأسه حزن مصطنع وهو يرد:
مش هاتكرر ًتين ،و أأان أأهوو قصاد ك اي ماما بأأطلب ايد "أس يا" ،و أأمتىن يه توافق!فغرت "اندية" شفتهيا مصدومة من توقيت عرض الزواج و أأسلوبه ،حاول "وحيد"
مللمة ا ألمور قائ ًال جبدية:
مش وقته ،وخلينا نشوف دكتور يطمنا عىل "أس يا"أأوله ظهره ليتجه اىل زوجته اجلاثية عىل ا ألرضية ،عاوهنا يف رفع ابنهتا حنوه مرددًا:
س يبهيا اي "اندية" ،أأان هاس ندهالكن تدخل "معتصم" جبسده ليحاوط "أس يا" من خرصها قائ ًال ابرصار:
عنك اي اباب ،أأان اليل هاش يلهااعتضت عليه "اندية":
مالوش لزمةرد علهيا بنفس العناد:
مايصحش و أأان موجودتدفقت ادلماء املتوترة يف عروق "أس يا" لتغزو أأحناء جسدها وتصيهبا ابلرتبا ك مع
ملسة "معتصم" القاس ية علهيا ،أأحست بدقات قلهبا تتسابق بداخلها ،فقد أأوجدت
فيه وحشه الرببري اذلي لن يتوقف عن الثأأر لنفسه ،شعر وهو حيملها بني ذراعيه
ببرشهتا الساخنة فتأأكد أأهنا تأأثرت مبا رصح به و أأفسد خمططها ،أأرسع يف خطاه حنو
غرفهتا قاصد استباق خطوات وادله وادلهتا لهيمس لها يف أأذهنا:
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انيت لعبيت ابلنار ،فاس تحميل لسعهتا!..........................................................
تكررت اللقاءات يف أأمارن متفرقة للحظات لكهنا شغلت ابلها لساعات ،رشدت " أأية"
تفكر يف ذ كل الشاب اذلي اس تحوذ عىل تفكريها وابت حمور اهامتهما رمغ حديهثا
احملدود معه ،لكنه يف لك مرة اكن يشعرها مبدى سعادته ملقابلهتا ،حىت أأهنا وجلت اىل
مواقع التواصل الاجامتعية لتتقىص أأخباره ،واندهشت مبدى ثرائه ونفوذه رمغ تعامهل
املتواضع واللبق معها ،احتفظت كذ كل ببعض صور "سامر" عىل هاتفها احملمول لتتأأمل
مالحمه خلسة أأثناء جلوسها يف املطعم امللحق ابلنادي ،مل تشعر به وهو يقف وراهئا
يراقب اندماهجا مع التحديق يف صورته ،التوى ثغره اببتسامة عابثة ،وحتولت نظراته
غامرا ابلنتشاء لكونه قد ابت قاب قوسني أأو أأدىن
ليشء من اللؤم ،انتابه ا ً
حساسا ً
من اليقاع هبا ،فلو تعامل معها بأأسلوبه الاندفاعي القدمي ملا متكن من احاكم س يطرته
علهيا ،وحنكة مدروسة تراجع للخلف يك ل تشعر بوجوده ،مث أأصدر جلبة خفيفة
عفواي بر أأسها حنوه لتنظر هل وابتسامة
فأأًثر انتباهها ،أأغلقت " أأية" هاتفها والتفتت ً
مرشقة تعلو صفحة وهجها النرض ،تنفست الصعداء معتقدة أأنه مل يراها ويه مس متتعة
ابلتطلع اىل صوره ،اقتب مهنا "سامر" ممددًا يده ليصاحفها قائ ًال بهتذيب:
ايه أأخبار ك؟ردت ببرشة متوردة ويه تبادهل املصاحفة:
متام ،اتفضلرفع كفها اىل مفه ليقبهل اكلعادة مما أأشعرها ابحلرج الشديد ،اعتدل يف وقفته رامقًا اايها
بنظرة طويةل انمعة حتمل الكثري ،رمشت بعينهيا يف جخل ويه حمتفظة بنفس الابتسامة
الرقيقة عىل ثغرها ،أأضاف بعبوس ز ٍائف:
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مش حابب اتطفل علييك ،جايز يكونوا أأحصابك جايني ول ....قاطعته بتلهف رمغ ارتباكها املريئ للعيان:
 أل ،أأان أأعدة لوحدياتسعت ابتسامته املغتة قائ ًال:
طب حيث كده هافرض نفيس علييك و أأعزمك عىل العشازادت محرة وهجها ويه ترد معتضة:
بس ...قاطعها راف ًعا يده أأمام وهجها جبدية:
مش هاقبل انك ترفيضأأومأأت بر أأسها يف استسالم متدلل:
 أأويكحسب "سامر" املقعد ليجلس جبوارها تكل املرة ،أأس ند متعلقاته الشخصية عىل الطاوةل
ورشد يتأأملها عن قصد لزيداد ارتباكها من نظراته اجلريئة الهيا ،مال حنوها لتشعر
بأأنفاسه تلطم برشهتا ،اس تطرد قائ ًال ٍ
هبمس:
عينييك لوهنا حلو أأويشعرت بسخونة حارة تنبعث من وجنتهيا عقب تغزهل هبا ،ردت حياء ويه حتاىش
التحديق فيه:
مرييستراجع عهنا ليسأألها ابهامتم:
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ها قولييل ،حتيب ًتهلي ايه؟حاولت اخفاء ارتباكها فردت بصوت خفيض ش به همت:
نشوف املنيو وخنتارأأس بل "سامر" عينيه حنوها متاب ًعا بأأسلوبه الاحتايف:
متام ،تعريف أأان حمظوظ الهناردة عشان لقيتك ،جبد يويم ماكنش هيمكل من غري ك،انيت بقييت ادمان ابلنس بايل
ردت يف جخل وقد تضاعفت ربكهتا من حديثه النامع:
ايه ،لدلرجاديرمقها بنظرة رومانس ية حاملة تلبك البدن وحتر ك املشاعر النامئة ،مال حنوها ليس تأأنف
مهسه الرس:
طب ًعا ،أأان معري ما قبلت واحدة زيك يف أأدبك وجام كل ،يعين مش هاكدب علييكو أأقو كل مش بأأقابل بنات ،بس زيك مافيش خالص
نظرت هل بتوتر ويه ترد:
شكرا عىل جماملتكل
 ًتقوس مفه ببسمة صغرية قائ ًال:
دي حقيقة عىل فكرةمرييسويف جر أأة منه مد يده حنو كفها ليضعه عليه ،خرجت مهنا شهقة عفوية خافتة من
ملس ته علهيا ،داعب أأانملها بأأصابعه قائ ًال بصوت خافت:
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مش عاوز ك تتكسفي مين ،احنا دلوقيت بقينا أأكت من ا ألحصاب ،حص؟حسبت يدها من أأسفل كفه هامسة بتلعمث:
أأريدتهند متاب ًعا:
طيب ،أأان حابب أأعرفك أأكتخبجل:
سأألته ٍ
عاوز تعرف ايه؟اعتدل "سامر" يف جلس ته ليبدو أأكرث استخاء عهنا وهو يمكل:
لك حاجة عنك ،طب ًعا لو ده مش هيضايقكابتلعت ريقها يف حلقها اجلاف مث ردت مبتسمة بنربة رقيقة:
 أأويك.................................................
مش حمتاجة دكتور ،يه هاتبقى رويسةقالها "معتصم" بثقة ًتمة وهو يضع "أس يا" برفق عىل فراشها ابلغرفة ،فبالرمغ من
اعتاض وادله ال أأنه أأرص عىل محلها ليشعرها أأهنا عادت اىل قبضته من جديد ،كذ كل
أأظهر اضطراب جفنهيا بعصبية ادراكها احليس ملا يدور من حولها ،حدهجا بنظرة قاس ية
قبل أأن يس تدير ببطء حنو وادلهتا ليقول لها مؤكدًا:
-دي اغامءة بس يطة ،دلوقيت هاتفوق!
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حدقت فيه "اندية" حرية ،اقتبت من ابنهتا لتدثرها ابلغطاء ،أأحنت وهجها علهيا لتقبلها
بقلق:
من جبيهنا مث مسدت عىل ر أأسها برفق ،هتفت ٍ
 أأان مش مطمنة!رد علهيا هبدوء:
متخافيش اي مامامؤخرا
نظرت هل من طرف عيهنا لتجده يطالعها بنظراته اجلادة ،رشدت تفكر يف تذمره ً
عىل طلب "نبيل" لالرتباط من ابنهتا ،وربطت بني ما حدث وزايرته الاس تثنائية
لزوجة معه ملنع ذ كل من احلدوث ،اس تطاعت أأن تفرس ا ألمور الن بوضوح ،لقد
افتعل لك ذ كل لميهد الطريق لنفسه ،وحيامن ضاقت به الس بل هتور قلي ًال وجتاوز يف
ترصفه مع "أس يا" ،انتشلها من تفكريها املتعمق صوت زوهجا املنفعل:
احنا الكمنا خملصش اي "معتصم"رد عليه ابنه هبدوء عقالين:
وماهل اي اباب ،حاسبين زي ما انت عاوز!جتاوزت "اندية" مؤقتًا عن طيش "معتصم" لتقول جبدية:
مش وقته اي "وحيد" ،أأطمن عىل بنيت وبعد كده اختانق معاه زي ما انت عاوزنظر لها زوهجا بضيق وهو يرد:
ماءيمث وجه حديثه لبنه ليأأمره:
اتفضل قدايم408

أأومأأ "معتصم" بر أأسه مرددًا:
ماءيجمربا غضبه يف نفسه لريد لغرميته "أس يا" بتخطيط مدروس الصاع صاعني ويقلب
كظم ً
الطاوةل عىل ر أأسها ،فان اكن الزواج وس يلته لتحقيق ذ كل فلن يتدد.
........................................................
انتظر تقري ًبا حىت الساعات ا ألوىل من الصباح ليتأأكد من هدوء ا ألجواء من حولها،
تسلل "معتصم" عىل أأطراف أأصابعه متجهًا اىل غرفته وادليه ،أألصق أأذنه ابلباب
ليس متع اىل صوت شخريه املرتفع ،تأأكد من اس تغراقه يف النوم ،وابلطبع لن تكون
جفرا يف
"اندية" مستيقظة ،حتفز ً
كثريا لكامل ما انتوى عليه ،فقد قرر زايرة "أس يا" ً
غرفهتا حملاسبهتا ،مل تتخذ ا ألخرية حذرها وتوصد ابب الغرفة بسبب مصاحبة وادلهتا لها
حىت ساعة متأأخرة فغفت جبوارها ،فتح الباب هبدوء شديد يك ل يصدر رص ًيرا يفضحه،
أأطل بر أأسه أأو ًل ليتأأمل وهجها النامئ يف الظلمة املوجودة ابلغرفة ،وجل اىل ادلاخل
و أأوصد الباب من خلفه حذ ٍر شديد ،اقتب من فراشها ببطء ليجلس عىل طرفه
جبوارها ،تأأملها عن كثب بنظرات عدائية اكرهة لها ،أأضاء ا ألابجورة املوضوعة عىل
معززا
الكومود ،تأأثرت "أس يا" من الانرة اخلافتة وحتر ك جفناها قلي ًال ،نظر لها بمتعن ً
يف نفسه مشاعره احلانقة حنوها ،مد يده حنو وهجها ليمكم مفها وضغط بأأصابعه عىل
فكها ،ذعرت من تكل اللمسة اخلش نة القاس ية علهيا و أأفاقت من نومهتا لتتفاجأأ جبلوسه
أأماهما ،خشصت أأبصارها من حضوره الصادم ،احنبس صوهتا يف جوفها وتلوت جبسدها
حماوةل املالص منه ،وضع "معتصم" ذراعه أأسفل عنقها ليثبهتا مث مال حنوها لهيمس
لها:
فكر ك هاتفليت ابليل معلتيه فيا409

حاولت أأن ترد عليه لكن منعت قبضته صوهتا من اخلروج ،قاتلت "أس يا" برشاسة
لتتخلص منه ،ومع ذ كل اكن يزداد ارص ًارا عىل عدم تركها ،أأضاف بوعي ٍد وقد توجهت
نظراته:
بقى أأان اهتجمت علييك؟هزت ر أأسها ابلنفي روس يةل ابئسة لردعه عهنا بعد أأن قر أأت رغبة انتقامية عارمة يف
بغل:
عينيه ،مهس متسائ ًال ٍ
حتيب تشويف ده جبد؟اتسعت حدقتاها الفريوزيتان يف رعب جملرد تومه ما قد يفعهل هبا ،برق عقلها بذررى
طيفية لوجه أأحدمه وهو يهتجم علهيا يف ماكن ما وحماولته المتتع جبسدها ر ًمغا عهنا
كثريا فشحب وهجها،
وتصدهيا العنيف هل ،بدت اذلررى قريبة وقوية و أأثرت فهيا ً
وتسارعت نبضات قلهبا ،راقب "معتصم" ردة فعلها ٍ
بتفرس ،مل خيطط للامتدي معها،
أأراد فقط ارعاهبا ،حذرها بصيغة أمرة:
 أأان هاش يل ايدي ،بس قس ًما ابهلل لو رصخيت هاقول انك جيباين أأوضتك مبزاجك،واليل حصل ده هله متثيلية منك عشان تداري عىل فضحيتنا!
أأومأأت موافقة ابستسالم لزيحي يده عهنا ،الهتب وهجها من شدة ضغطه عىل برشهتا
و أأصدرت تأأوهية متأأملة ،تراجع "معتصم" جبسده للخلف لتعتدل يف نومهتا دون أأن
جالسا أأماهما يطالعها بعينيه الرشس تني ،سأألها بصوته
تبعد نظراهتا املتوترة عنه ،ظل ً
احملتد رمغ خفوته:
معليت كده ليه؟ردت ابرتبا ك ويه تفر ك ذقهنا:
انت اليل بد أأت410

صاح هبا بعصبية:
انيت جمنونة يف عقكلتدار ك نفسه فأأخفض نربته ممك ًال:
ايه جماش يف اب كل انك بتورطيين معايك يف حاجة قذرة ،عاوزة تطلعيين واحد واطيمعندوش أأخالق؟
ردت بهت ٍ م:
انت اليل أأجربتين أأقول كده!مث رمقته بنظرات احتقارية غري مبالية لتس تفزه ،ضاعفت من حنقه حنوها ،توعدها
قائ ًال:
ماءي اي "أس يا" ،و أأان عند هلميتنظرت هل بعدم فهم فتابع موحضًا:
 أأان خطبتك من مامتك ،وتقري ًبا يه موافقة ،وسهل أأقنع اباب جبوازي منك ،يعينقريب أأوي هنتجوز ،وساعهتا لك واحد هياخد حقه من التاين
تشلك عىل ثغرها ابتسامة ساخرة منه ،أأشارت هل بعينهيا قائةل:
ابقى اتغطى رويس ألنه مش هاحيصل ال يف أأحالمكهنض من جوارها لريمقها بنظرة مقيتة قبل أأن يقول لها مؤكدًا عن ثقة:
هانشوف !! ..........................................................................................
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الفصل اخلامس والثالثون
أأرق مضطجعها ابقتحامه لغرفهتا والبوح بعزمه عىل امتام زواجه مهنا ،استثار أأعصاهبا
بهتوره وجبراءته الزائدة معها و أكنه مكل زمام أأمرها ،تلفتت "أس يا" حولها ابحثة عام
تلقيه حنو "معتصم" روس يةل لفراغ حشنة غضهبا منه ،وقعت عيناها عىل مربد ا ألظافر
واملزهرية الصغرية املوضوعة اىل جواره عىل الكومود فالتقطت ا ألخرية بيدها وقذفهتا
يف اجتاهه لتصطدم مبؤخرة ر أأسه ،تأأمل من الرضبة املباغتة واس تدار حنوها يرمقها بنظراته
الغاضبة ،ابدلته بنظرات متمنرة ويه تقف عىل رربتهيا عىل الفراش ،أأشارت هل بيدها
حتذره برشاسة:
ااي ك جتي هنا ًتين!متحداي بصوته احملتد وقد تبدلت قسامته للقسوة:
رد ً
انيت متعرفنيشاحننت لتأأخذ مربد ا ألظافر مس تخدمة اايه أكداة حادة لدلفاع عن نفسها ،زحفت
برربتهيا متاجعة عىل الفراش ،نظر لها بنظرة حتمل السخرية ،مث أأردف قائ ًال بهت ٍ م وهو
يومئ بعينيه:
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ده عىل أأساس انه هيحمييك ،اريم البتاع ده من ايد ك!حدجته بعينني ملهتبتني ويه ترد بوقاحة لتس تفزه:
بالش أأعمل عليك ًتينمتذررا جهوهما عليه،
حتسس ً
عفواي جرحه اذلي مضده مبساعدة الصيديل قبل ساعات ً
استشاط من طريقة حتديقها الباردة به واليت أأشارت اىل عدم تقديره ملا ميكن أأن يفعهل
معها ان خرج عن عقالنيته ،ظلت حمافظة عىل تكل النظرات املس تفزة مما حفز دمائه
عىل الاهتياج ،كذ كل ازدمح عقهل بلك ما خيصها من أأخبار يندى لها اجلبني لتيد من
وجه غضبه ،خرج "معتصم" عن عقالنيته وهدوئه احلذر ليندفع حنوها قاص ًدا المسا ك
هبا ،متلصت منه "أس يا" برباعة قبل أأن يطالها وركضت حنو ابب الغرفة ،حلق هبا
وجذهبا من ذراعها ليس توقفها ،التفتت حنوه قاصدة غرز املربد يف عضده ،لكنه متكن
قرسا من بني أأصابعها ،شهقت خبوف ،وقبل أأن ترصخ
مهنا وقبض عىل رسغها وانتعه ً
لتفضح أأمره اكنت يده موضوعة عىل مفها ،مكمها جي ًدا و أألصق ظهرها بصدره ،مث
اس تخدم ذراعه الخر يف تقييد رسغهيا ،اهتاجت "أس يا" من أأسلوبه الطائش معها،
تلوت جبسدها باكمل قوهتا لتتخلص من قبضتيه ،لكنه مل حيررها ،مال عىل أأذهنا
هيمس لها بوعيد:
ده ليه حسابهشعر حركة خافتة خارج غرفهتا وبرصير ابب ما يُفتح ،فتأأهبت حواسه وشدد من
قبضتيه علهيا ،تراجع هبا للخلف مس ندًا ظهره عىل احلائط وجم ًربا اايها عىل الالتصاق
به والبقاء حتت رمحة حصاره ،توترت نظراته وخفق قلبه بقوة مع رؤيته ملقبض الباب
يتحر ك ،جزعت "أس يا" وتضاعفت حركهتا مما حثه عىل اس تخدام قدراته العضلية يف
تثبيهتا وتثبيط مقاومهتا حىت ل تثري أأي جلبة ،حلظات مرت عليه اكدلهر لكهنا انهتت
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بسامعه لصوت خطوات ا ألقدام تبتعد ،تنفس "معتصم" الصعداء و أأرىخ يديه عهنا
قلي ًال ،مغغمت بصوهتا املكتوم بتذمر و أكهنا تلعنه ،عاد لهيمس لها:
حظك اين قفلت الباب وال كنيت هتتفهمي غلطانزجعت من تلميحه امليسء لكونه يشري معدًا اىل حماولهتا اغرائه ورمبا دعوته لقضاء
فورا عنه ونظراهتا النارية تاكد تفتك به ،ردت بصوت
الليل يف غرفهتا ،حررها لتبتعد ً
خفيض لكنه همدد:
هافضحك اي "معتصم"أأشار بيده مرحبًا:
اتفضيلمث تراجع حنو الفراش ليمتدد عليه موسدًا ذراعيه خلف ر أأسه ،نظر لها بطرف عينه
قائ ًال بربود:
و أأان مستين ،وابقي فرسي ملامتك أأان بأأمعل ايه هناكزت عىل أأس ناهنا مرددة بغيظ:
انت جبان!حمذرا:
اعتدل يف نومته ً
ملي لسانك ،ألين ممكن أأغلط جامد أأوي ،ودي أأقل حاجة عنديصاحت فيه بصوت خمتنق رمغ خفوته:
 أأان مش هاجتوز ك ،افهم بقىتهندت بعمق قبل أأن تمكل ابحباط:
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عارفة ان وجودي هنا غصب عنك ،بس مش هاسيب حقيحتدث من زاوية مفه قائ ًال ابزدراء:
ابين عىل حقيقتك كامنردت ابستناك ٍر:
هو أأان غلطت يف ايه ملا أأطالب حقي يف الست اليل ربيتك؟!هب واقفًا من عىل الفراش ليقف قبالهتا ،رمقها بنظرة مغلوةل وهو يرد:
بالش تكديب الكدبة وتصديقهاهزت ر أأسها ابلنفي مدافعة عن نفسها:
وهللا ما كدبت يف حاجةرمقها بنظرة احتقار قبل أأن ينطق:
مافيش أأسهل من احللفانيئست "أس يا" من اقناعه برباءة نواايها حال ًيا ،س يظل عىل موقفه املعاند همام حاولت
أأن توجد هل من مربرات ودلئل قوية ،لكزها ابصبعه يف وجنهتا مضيفًا جبدية:
 أأان هاسيبك مبزا ي ،بس مش انيس اليل معلتيه فيامث أأخفض نظراته حنو جرحه لتدقق يه ا ألخرى النظر فيه ،تأأكدت أأنه سيثأأر لنفسه
مهنا ،تراجعت عنه لتتجه حنو املرأة ابحثة عن ءيء ما ،التقطت املقص وفتحته عىل
ا ألخري لتد بنربة غامضة ويه ترفعه نصب عينيه:
-ول تزعل نفسك ،كده احنا خالصني
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مث قامت جبرح معصمها بقوة بنصهل احلاد ،اتسعت مقلتاه فزعًا من هتورها ا ألهوج،
هرول حنوها منتعًا املقص من أأصابعها وهو هيتف مصدو ًما بصوته اخلافت:
خيرب عقكل ،انيت جمنونة!أألقاه عىل الفراش مث رفع ذراعها املصاب عال ًيا ليضغط عىل جرهحا النازف ،خيش أأن
تكون قد قطعت يف حلظة طيشها رشايهنا ،نظرت هل بعينني دامعتني قائةل بنربة متأأملة:
كده ملكش حاجة عنديحدهجا بنظرة غاضبة اكرهة ملا فعلته ،مث رد ً
مغتاظا:
انيت مش طبيعية ،خمك ده يف حاجة!حائرا يف ماكنه يفكر عىل جعاةل يف طريقة لوقف نزف ادلماء ،أأجلسها
وقف "معتصم" ً
عىل الفراش واجته حنو امحلام ليبحث بداخهل يف خزانة ا ألدوية عام ميكن أأن يس تخدمه
لسعافها دون أأن يزجع وادلهتا أأو وادله ،عاد الهيا وجثا عىل رربتيه أأماهما ليضمد جرهحا،
بضيق ربري:
ركز انتباهه عىل ما يفعل ممتمتًا ٍ
 أأان ما شوفتش كدهغابت "أس يا" عن وعهيا بعد أأن زحف ذ كل ادلوار الرهيب اىل ر أأسها ،مالت جبسدها
بقلق:
عىل "معتصم" اذلي تفاجأأ هبا تسقط عليه ،أأمسك هبا ليعدلها هاتفًا ٍ
"أس يا" ،ردي عليارضب عىل وجنهتا بكفيه حماو ًل افاقهتا وهو يردد ٍ
خبوف:
"أس يا" ،مسعاين" ،أس يا"مل جيد مهنا أأي اس تجابة فلف ذراعه حول كتفهيا ومرر الخر أأسفل رربتهيا مث محلها
لميددها عىل الفراش ،وضع يده أأعىل ر أأسه وهو يدور حول نفسه يف حرية جلية،
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خاف من ختطي املسأأةل جملرد جرح عابر ،اكن عليه أأن يضع اخلطة لنقاذها دون أأن
يكشف أأمر زايرته الرسية لها ،خطا حنو ابب غرفهتا ليفتحه حذ ٍر ،تسلل اىل اخلارج
بعد أأن تأأكد من عدم وجود أأحد ابلرواق ،عاود اغالق الباب ابملفتاح هبدو ٍء مث حسب
حل هجمني للفت ا ألنظار الهيا دون
نفسا معيقًا ليرشع يف تنفيذ ما أأماله عليه عقهل من ٍ
ً
أأن يثري الريبة حوهل ،صاح عال ًيا بصوته ا ألجش:
ماينفعش كده اي "أس يا" ،دي مش طريقة ،افتحي الباب لو مسحيتدق الباب ٍ
بعنف مواص ًال رصاخه:
لو مسحيت ردي عليا ،بالش تأأذي نفسكبقلق:
استيقظ وادله عىل صوته املرتفع متسائ ًال ٍ
يف ايه؟اس تدار حنوه ليجيبه بعبوس وهو جياهد لخفاء نظراته املضطربة:
"أس يا" حابسة نفسها يف أأوضهتاسأأهل "وحيد" ابمتعاض مستنكر:
يه حرة تعمل اليل عاوزاه؟تدار ك وادله رسي ًعا ا ألمر واس تغرب من تواجد ابنه أأمام غرفهتا يف تكل الساعة املتأأخرة،
جتهمت مالحمه وهو يعاود سؤاهل بضيق أأكرب:
وبعدين انت ايه اليل موقفك هنا عندها السعادي؟رد ابرتبا ك ملحوظ:
 أأصل يه  ..يعين مش بتد عليا يف املوابيل و...417

أأراد اشعاره أأهنام عىل تواصل خفي بعيدًا عن أأنظارهام ،كذ كل مل يمكل مجلته بسبب
مقاطعة "اندية" هل:
بنيت مالها؟رمقته بنظرة متوترة ويه تتابع:
 أأان قلقت ملا لقيهتا قفاله ،بس برصاحة افتكرهتا خايفة من بعد اليل حصل الهناردةمخن "معتصم" مبنطقي ٍة أأهنا اكنت الشخص اذلي حاول فتح ابب غرفهتا قبل قليل،
أأجاهبا وهو يشري بيده:
اي ماما كنت بأأحاول أأهلمها زي ما متعودين لك يوم ابلليل ،بس يه ما بتدش عليابدت هلامته مريبة للغاية وحتمل الكثري من املعاين ،وضع "وحيد" يده عىل كتف ابنه
ليديره حنوه قبل أأن يسأأهل حد ٍة:
ما تفهمين ابلظبط يف ايه بينك وبيهنا؟!!!أأجابه "معتصم" بتذمر:
بعدين اي اباب هاوحضكل لك حاجة ،خلينا نشوف ا ألول يه مالها!طرقت "اندية" ابب الغرفة ويه هتتف عال ًيا:
افتحي اي "أس يا" ،ردي عليا اي بنيتًتبع "معتصم" برجا ٍء:
"أس يا" لو مسحيت هلمينا بس!انقبض قلب وادلهتا بقوة ،وضعت يدها عىل صدرها مرددة ٍ
بتوجس مذعور:
 ألحسن يكون جرالها حاجة!418

هتف "معتصم" بلزق وقد تراجع عدة خطوات للخلف:
 أأان هاررس الباباعتض وادله طريقه قائ ًال:
استىن اي "معتصم"!مجد أأنظاره عليه قبل أأن يرد خبشونة:
"أس يا" جمنونة وممكن تعمل أأي حاجةزاد هلع "اندية" من أأسلوبه يف احلديث عن ترصفات ابنهتا غري العقالنية ،مل متانع عىل
الطالق حتطمي "معتصم" للباب ،اندفع ا ألخري جبسده حنوه ليصطدم به بقوة لعدة
مرات حىت انفتح الباب عىل مرصاعيه ،ابلطبع أأظهر اندهاشة مصدومة أأمام وادلهتا
اليت رصخت هبلعٍ:
بنيت!هرولت "اندية" حنو فراشها لتجد دماهئا تغرق املالءة ،رصخت بال وع ٍي:
معليت ًتين كده ليه؟ هلم ادلكتور برسعة اي "وحيد"!أأومأأ زوهجا بر أأسه هاتفًا:
حارضمث انطلق اىل خارج الغرفة لهياتف الطبيب ،انتبه "معتصم" لعلبة السعافات ا ألولية
املوضوعة جبوار الفراش ،اجته حنوها حذ ٍر ودفعها برفق بقدمه لتختفي أأسفهل ،رفع وهجه
ليحدق يف "اندية" اليت توسلته ٍ
خبوف ويه حتتضن ابنهتا:
ودهيا عىل املستشفى اي "معتصم"419

رد معتضً ا بت ٍ
يث:
بالش اي ماما ،هايكون فهيا حمارض وسني وجمي ،ان شاء هللا تكون حاجة بس يطة،أأان هاحاول أأوقف اللزيف حلد ما ادلكتور جيي
بقلب ملتاع:
و أكهنا مل تصغ ِ هل ،سأألت ابنهتا الغائبة عن الوعي ٍ
معليت كده ليه بس؟حزن:
أأجاهبا "معتصم" ٍ
اكنت بتقويل اهنا هتنتحر لو ماجتوزانش ،خايفة ان اباب يرفضحدقت فيه بذهول ربري ،مث أأخفضت نظراهتا حنو ابنهتا ،رددت بعينني ابريتني:
لدلرجاي ممتسكة بيك ،أأان مش مصدقة!اس متر "معتصم" يف أأداء دور املصدوم يف تكل المتثيلية املصطنعة ،دان مهنا ليقف
خلفها قائ ًال بأأ ٍ
سف:
هاحكيكل لك حاجة اي ماما بس نطمن علهيا ا ألول...............................................................
تقلبت عىل جانهبا يف الفراش لتشعر بتكل الوخزة القوية يف معصمها مما نبه اكمل
حواسها و أأجرب عقلها عىل العودة من س باته العميق ،فتحت "أس يا" عينهيا ببط ٍء مث
نظرت بنصف عني اىل ا ألش ياء املهبمة من حولها ،أأمغضت جفنهيا وعاودت فتحهام
لتذهب النعاس عهنا ،تأأملت ابس تغراب رسغها املضمد جيدًا ،حتريت يف البداية عن
سبب وجوده ،اعتدلت عىل ظهرها لتجد "معتصم" واقفًا عىل ر أأس الفراش يطالعها
بنظر ٍات واثقة وهو متأأنق يف بدلته ،تالىش مع حضوره أًثر النعاس من عىل وهجها،
امتقعت قسامهتا من حتديقه املطول واملس متتع هبا ،سأألته حد ٍة:
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انت واقف عند ك كده ليه؟رد بربود دون أأن خيفي تكل البسمة السخيفة من عىل حمياه:
صباح اخلريتذررت رسي ًعا صداهمام العنيف فتحفزت يف نومهتا وبدت مس تعدة لدلفاع عن نفسها،
سأألته برنفزة طفيفة:
انت مش خايف أأرصخ و  ...؟!متهل:
قاطعها ب ٍ
شششش ،اليل حصل ابلليل عدى خالص ،انيت بقى اهدي وامسعيين رويس اي"أس يا"
رمقته بنظراهتا املش تعةل فأأمكل هبدوئه املريب:
مامتك فامهة انك انتحريت عشان تقنعهيم يوافقوا عىل جوازان ،ولك اليل حصل بينافيمل معلناه علهيم عشان يضطروا يوافقوا نتجوز
خشصت أأبصارها مما أألقاه عىل مسامعه ،توترت أأنفاسها متسائةل بصدمة ربرية:
نعم ،انت بتقول ايه؟ًتبع بنفس النربة اجلليدية اجلافة:
وخصوصا ان اللك بقى يف
زي ما مسعيت ،و أأي الكم ًتين هاتقوليه حمدش هيصدقه،ً
صفي دلوقيت ،يعين الكرة يف ملعيب ،واللعب عىل املكشوف
رصخت فيه ابستناكر:
 أأان مش مصدقة نفيس ،وس يادتك هاتس تفيد ايه؟421

حذرها بقو ٍة:
وطي صوتكبدت لهجته صارمة ابلضافة اىل نظراته اجلادة ،التمت الصمت مضطرة لتفكر يف
اجابة مقنعة لسؤالها احلائر ،استشفت الرد رسي ًعا ،قطبت جبيهنا موحضة:
 أأها ،دلوقيت فهمت ،انت بتعمل لك ده عشان ترميين برا البيت ،فكر ك ملا تتجوزينهامتنعين من هنا؟
دس يديه يف جييب بنطاهل قائ ًال بعدم مبالة:
وهللا هارون حر يف ترصفايت مع مرايت!زشرا قبل أأن هتينه:
نظرت هل ً
انت أأسو أأ حد قابلته يف حيايتمتجاوزا اهانهتا:
رد علهيا بربو ٍد
ً
من بعض ما عندمك اي "أس يا" هامن!أأطلت رشارات احلنق من عينهيا الفريوزيتني ،اكن حقًا انحجًا يف اًثرة دماهئا ،انتهبت
لصوت وادلهتا املتسائل:
حبيبيت عامةل ايه دلوقيت؟ابقتضاب:
التفتت حنوها لتجيهبا
ٍ
امحلدهللبعتاب:
اقتب "معتصم" من "اندية" ليلف ذراعه حول كتفهيا ،اندمج يف احلديث قائ ًال ٍ
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 أأان زعالن مهنا أأوي اي ماما ،يعين بتترصف من دماغها ومش عاوزة تصرب حلد ما أأقنعاباب
زوت وادلهتا جبيهنا قائةل بثقة:
ومني قا كل ان "وحيد" معتض؟ ابلعكس هو مرحب جدًا بفكرة جوازمك ،بسطريقت م انتو التنني غلط
نكسا ر أأسه:
رد م ً
هانعمل ايه ،كنا خايفني حيصل زي موضوع طنط "هما"!ردت "اندية" مؤكدة عن ثقة:
اطمنوا ،احنا هيمنا ايه غري سعادت م اي ولديأأحىن "معتصم" ر أأسه عىل جبيهنا ليقبهل بو ٍد قبل أأن يرد ممتنًا:
ربنا خيلييك لينا ،املهم دلوقيت عاوزين أأحىل فطار ألمجل "أس يا" عندان!حضكت قائةل:
عىل طولتبعها "معتصم" بعينيه حىت خرجت من الغرفة ،رمقته "أس يا" بنظرة انرية ويه تقول
بهت ٍ م:
املفروض يدو ك جايزة أأوساكر أأحسن ممثل كدابمط مفه قائ ًال ابجعاب:
-الربكة فييك
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اقتب من فراشها فاستندت عىل مرفقهيا حماوةل التاجع بعيدًا عنه ،احنىن ل ألسفل
حنوها ليتأأمل تعابريها الغاضبة عن قرب ،منحته نظرة حتمل احلنق والبغض مث ضغطت
عىل أأس ناهنا قائةل:
بأأررهكهامسا وهو يبتسم لها بعجرف ٍة:
رد ً
و أأان مش عاوز ك حتبيينجتهمت مضيفة بغيظٍ:
انسان حقودي مليان غلرد همينًا اايها بفظاظ ٍة:
كفاية العفة والسمعة النضيفة اليل طالعة منكجضرت من تطاوهل علهيا فارتفع صوهتا ويه حتذره:
احتم نفسكوضع "معتصم" اصبعه عىل شفتهيا ،شهقت من جتر أأه علهيا ،مهس مضيفًا بنربة ذات
مغزى:
 أأان لسه مغلطتش ،خفدي اب كل!أأبعدت يده عهنا صاحئة فيه:
براقبض عىل رسغها ً
قواي
ضاغطا عليه بأأصابعه فأأخرجت أأنينًا متأأملًا من حلقها ،بدا صوته ً
رمغ مهسه:
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برضوه مش عاوزة تلمي لسانك!توترت حدقتاها من لهجته املريبة واليت ذررهتا بصوت أأحدمه حيامن أأوشك عىل الاعتداء
علهيا ،شعر برجفهتا فت ك يدها متأأكدًا من جدية هتديده لها ،اعتدل يف وقفته ً
مسلطا
غرورا و ً
متلاك عن ذي قبل ،متط بكتفيه قائ ًال:
نظراته علهيا ،بدا "معتصم" أأكرث ً
 أأان خارج ،سالم!تسارعت أأنفاسها الغاضبة واليت امتجت مع خوفها الغامض ،رورت أأصابع يدها
لترضب هبا الوسادة مرددة مع نفسها:
ربنا ايخد ك!................................................
تعمد يف الفتة ا ألخرية التواجد يف املواقع النشائية التابعة لرشاف مكتبه ليتجنب
الالتقاء مع ابن معه ،فقد عمل ا ألخري برغبته يف الزواج من "أس يا" فاستشاط غض ًبا
وتأأكد من رونه يقف وراء افساد خطبته مهنا ،عرف "نبيل" ماكن "معتصم" فتوجه
اليه قاصدًا الاشتبا ك معه ،مل يعبأأ بكونه وسط العامل واملهندسني ،انقض عليه ممس ًاك
به بطريقة مريبة من ذراعه ،نظر هل "معتصم" ابستناكر ومع ذ كل مل يقاوم جذبه هل من ًعا
للمشألك ،سار الثنان بعيدًا عن امجليع ليلزوي الكهام يف بقعة خالية ،اندلع غضب
"نبيل" فرصخ منفع ًال:
معلت كده ليه؟ وماتقوليش انك بتحهبا!رد عليه "معتصم" حذ ٍر لميتص غضبته:
اهدى اي "نبيل" ،احنا وسط الناس ،هايقولوا ايه عنناصاح به بعدم اكت ٍاث:
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ملكش دعوة ،رد عليامتسك "معتصم" هبدوئه قائ ًال:
ملا توطي صوتك ا ألول!أأضاف "نبيل" صارخًا ابستناكر أأكرب:
وطب ًعا تالقيك انت اليل خبيت اللكمتني بتوعك يف ودن ماما عشان تقلب عىل"أس يا" من قبل ما تشوفها حىت
تفزا وهو يسأأهل:
بدا "معتصم" مس ً
انت مش عاوز تسمعين ليه؟أأجابه بعصبية:
 ألين أأكت واحد فامهك اي "معتصم" ،انت معر ك ما حبيت "أس يا" ول هتحهبا،حمدش بيكرهها أأد ك ،وجواز ك مهنا مش بنية صافية ،انت قاصد تعمل ده عشان تأأذهيا
عبس بوهجه قائ ًال جبمود:
بالش أأفورة ،انت مكرب املوضوع أأوي ،وبعدين اي س يدي اجلواز قسمة ونصيبالهتبت نظراته مرددًا ابناك ٍر:
 أأه مع حد ًتين ال أأنتاغتاظ من جهومه عليه متسائ ًال:
وامشعىن يعين؟أأجابه ببساط ٍة:
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انت انيس كنت بتقول علهيا ايه ول بتعاملها ازاي؟ جفأأة كده حبيهتا وبقيت متمي بهياوعاوز جتوزها
وضع "معتصم" قبضتيه عىل كتفي ابن معه قائ ًال هل:
"نبيل" انت مش هاتقدر تفهميننزح يديه عنه مرددًا:
غلطان ،أأان أأكت واحد عارف انت بتعمل لك ده ليه ،بس لعلمك حىت لو بقت"أس يا" مراتك فأأان هاقفكل لو اتعرضلهتا
اس تفز بالكمه املتعصب نزعته الرجولية فاش تعلت نظراته وسأأهل خبشون ٍة:
 أأفندم ،بصفتك ايه؟نظر يف عينيه بقسوة قبل أأن يرد:
اختار اليل انت عاوزه ،بس "أس يا" مش لوحدها ،أأان يف ضهرها ،وده أخر ماعندي!
حافظ "معتصم" عىل بروده اجلامد رمغ النريان املس تعرة بداخهل دلفاع ابن معه عهنا
ابس امتتة و أكهنا حسرته بتعويذة ما ،تهند بعمق ليحبس انفعالته بصدره قائ ًال:
متام ،ممكن نشوف شغلنا بقى!.........................................................
اكنت حاجة ملن تفضفض معها وتستسل يف احلديث حول مشاعرها الناش ئة مع ذ كل
اذلي خفق قلهبا ألجهل ،اس تغلت " أأية" انتشار خرب رغبة "معتصم" يف الارتباط بـ
"أس يا" لتأأيت لزايرهتا وتبوح لها مبا خبئته عن صديقاهتا املقرابت ،جلست معها يف
غرفهتا ومتددت عىل الفراش لتسأألها بفضول وقد أأخرجت تهنيدة حارة من صدرها:
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قولييل اي "أس يا" ،حبيتوا بعض ازاي؟التفتت حنوها دون أأن حتر ك ساكنًا من مقعدها املواجه للرشفة لتمقها بنظرة مزعوجة،
فقد س مئت من حديث امجليع عن اخلطبة املزعومة واهامتهمم باكفة التفاصيل املتعلقة هبا
و أكن الثنان طائرا احلب ،اكنت متيقنة يف داخةل أأن ما حيدث جمرد أأكذوبة حييكها
"معتصم" لتدمريها نفس ًيا وذهن ًيا لتحل وتت ك هل لك ءيء ،أأشاحت بوهجها للجانب
لتخفي نقمها من املوضوع برمته ،مث سأألهتا بفتو ٍر:
انيت أأخبار ك ايه؟ بقايل فتة مشوفتكيش ،يف حاجة شغاليك ول ايهفريا بطيئًا من صدرها قبل أأن جتيهبا بغموض مقتضب:
أأخرجت " أأية" ز ً
يعين حاجة زي كدههنضت من عىل الفراش لتجلس جبوارها يف الرشفة ،حدقت فهيا قائةل ٍ
بهتلف وقد بدا
عىل تعبرياهتا احليوية والتورد:
 أأان كنت عاوزة أأخد ر أأيك يف حاجةتفرست "أس يا" يف وهجها متسائةل ابهامتم:
ايه يه؟أأجابهتا بعد أأن زفرت بعمق:
برصاحة كده أأان يف واحد بيحبين جدًا وهاميوت علياخريا وجدت ما يشغل تفكريها عن "معتصم"
ارتسمت عىل قسامهتا الاهامتم ،فأأ ً
و أأموره ،ذلا سأألهتا حامسة طفيفة:
وده حصل امىت؟خبجل:
عضت " أأية" عىل شفهتا السفىل لتقول بعدها ٍ
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يعين من قريب ،بس أأان لسه مش قايةل حلدأأومأأت بر أأسها متفهمة ،مث سأألهتا هامسة:
 أأها ،وانيت بتحبيه؟تشلكت ابتسامة رقيقة عىل ثغرها ويه جتيهبا:
ابين كده ،بس طب ًعا مش زي مغامراتك انيت و"معتصم"رفعت "أس يا" حاجهبا ل ألعىل يف استناكر ابئن ذل كل التشبيه اجلائر بني قصة حب
زائفة و أأخرى حقيقية ،ردت علهيا بهت ٍ م ساخط:
هو يف زينا أأص ًالًتبعت " أأية" مضيفة:
املهم" ،سامر" اكن عاوز ...اعتدلت "أس يا" يف جلس هتا بعد سامعها لمس ذ كل الشاب ،بدا لها مأألوفًا بدرجة
ربرية ،سأألهتا جبدية:
ده امسه؟هزت " أأية" ر أأسها ابلجياب:
 أأيوه ،عىل فكرة هو شاب غين أأوي وعنده رشاكت وحاجات كتريمتام ،طب هايتقدمكل امىت بقى طاملا معندوش مشألك؟لسه مش دلوقيت ،أأما نقرب من بعض أأكتربنا يسعد ك429

كثريا من جتاوب "أس يا" معها ،فقررت أأن جتازف أأكرث علها جتد ادلامع
حتمست " أأية" ً
لها يف أأنشودة حهبا العذب ،أأخرجت هاتفها احملمول وعبثت بأأزراره مث مدته انحيهتا
قائةل حرار ٍة:
بيص دي صورتهتأأملت "أس يا" حاةل املشاعر الفياضة البائنة علهيا اببتسامة جمامةل ،مث أأمسكت ابلهاتف
لتحدق يف صورته ،انتابهتا حاةل من الارتبا ك جملرد تطلعها ملالحمه اليت أأوقظت فهيا
مشاعرا ابلضيق والتوتر ،انتشلها من رشودها يف تدقيق النظر فيه صوت " أأية"
ً
القائل:
شلكه واو خالص ،أأان مهبورة بيهظلت عيناها مركزة عىل تفاصيل وهجه ويه تتسائل ابهامتم مريب:
قولتييل امسه ايه؟جخل:
أأجابهتا دون تردد ويه متيل بر أأسها يف ٍ
"سامر معران"رشدت "أس يا" من جديد يف قسامته اليت مل تكن غريبة علهيا ابملرة ،اكنت متأأكدة يف
قرارة نفسها أأهنا التقت به من قبل ،رددت ٍ
هبمس غري مفهو ٍم:
 أأان حاسة اين شوفته قبل كده !!! ................................................................................................
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الفصل السادس والثالثون
أأمعنت النظر يف تأأمل تفاصيل وهجه وهيئته ،مل يكن "سامر" ابلشخص الغريب عهنا،
سواي ،لكهنا مل تستشف بعد
شعرت "أس يا" بوجود صةل ما أأو رابط خفي جيمعهام ً
بلزق وقد اتسع بؤبؤاها
ماهية ا ألمر ،ولتقيض عىل فضولها التفتت حنو " أأية" لتقول لها ٍ
قلي ًال:
 أأان عاوزة أأشوفه ،ينفع؟فررت " أأية" طرف ذقهنا قبل أأن ترد حذ ٍر:
 أأويك ،بس أأقوهل ا ألولبررت "أس يا" رغبهتا يف رؤيته موحضة:
 أأان هاتلكم معاه و أأشوفه ان اكن جاد معايك ول أل ،وصدقيين ده هايفرق أأويكثريا فرمبا حضورها سيسهم يف تشجيعه عىل الارتباط الرمسي هبا،
حتمست لفكرهتا ً
اتسعت ابتسامهتا مضيفة:
عىل فكرة هو بيقول انه يعرف "معتصم" وصاحبه كامنجعااب مصطن ًعا جبملهتا ا ألخرية لتد مبتسمة ٍ
بتلكف:
أأبدت "أس يا" ا ً
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جبد ،طب رويسهو مسافر اكم يوم خيلص شغهل ،و أأول ما جيرع هتف مقعاهمتامانضمت "اندية" هلام وتبعهتا اخلادمة اليت أأس ندت صينية املرشوابت واحللوى عىل
الطاوىل الصغرية ابلرشفة لتنرصف بعدها يف جعاةل ،قامت "اندية" ابلتحيب من جديد
وداي دلقائق مل تشاركهام
بـ " أأية" وجلست عىل املقعد املواجه لبنهتا ،تبادلت معها حديث ًا ً
فيه "أس يا" ابلتعليق ،دققت وادلهتا النظر فهيا فالحظت ذ كل التبدل الطفيف يف
تعابريها ،ذلا سأألهتا ابهامتم:
يف ايه شاغل اب كل اي "أس يا"؟انتهبت لها فردت انفية:
مافيش حاجة اي مامامغزت " أأية" لزوجة معها قائةل بتسلي ٍة:
تالقهيا بتفكر يف "معتصم" ،مش كده برضوه؟!مث أأخفت حضكة عابثة ظهرت عىل شفتهيا ،رمقهتا "أس يا" بنظرة متمنرة قبل أأن تدير
وهجها يف اجتاه وادلهتا لتقول لها جبدية:
ماما ،أأان مش حابة أأجتوز "معتصم"محلقت فهيا بغرابة وسأألهتا ابندهاش:
طب ايه اليل غري ر أأيك كده؟ردت علهيا " أأية" ويه هتز كتفهيا:
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تالقهيا خايفة من التجربةأأشارت "اندية" بيدها ويه موهجة حديهثا لبنهتا:
طبيعي لك البنات تقلق قبل ما يرتبطوا ببعض ،وبعدين "معتصم" غري أأي حد ،دهمتيب عىل ايدي
بعمق قبل أأن ترد:
زفرت "أس يا" ٍ
املوضوع مش كده ،هو أأسلوبه معااي صعبرمست وادلهتا بسمة انمعة عىل ثغرها قبل أأن متيل حنوها لتقول:
طبيعة الرجاةل كده ،مش سهل تتفامهي معامه ،لكن كفاية انه بيحبك وممتسك بييكاعتضت عىل مربراهتا اليت ل تتفق مع ما حيدث بيهنام من مناوشات وجدال يصل يف
بعض ا ألحيان للعنف ،زمت شفتهيا لتد بضج ٍر:
ماما ،مش كده خالص ،لك اليل بيعمهل "معتصم" جمرد فيمل ابخي قدام مسأألهتا حري ٍة:
وايه اليل هيجربه عىل كده؟كتفت ذراعهيا أأمام صدرها لتد بزجمرة طفيفة:
معرفشاحننت "اندية" حنوها لتضع يدها عىل خفذها ،ربتت علهيا برفق ويه تقنعها قائةل:
اي "أس يا" مش هاليق حد زي "معتصم" خياف علييك وحيمييك من أأي أأذى وفوقده هله بيحبك كامن
حدقت ابنهتا أأماهما تفكر فامي تقوهل ،فتابعت جبدية:
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انيت انس ية حياتك اليل فاتت ،ووجود "رشف ادلين" هيعرضك للخطر ،وانيتشوفيت بنفسك
ظنت " أأية" أأن "أس يا" متددة يف مسأأةل زواهجا منه لعدم اس تطاعهتا فهم خشصيته
فأأضافت قائةل:
عىل فكرة "معتصم" مش ابلساهل يرىض بأأي واحدة ويتجوزها ،بنات كتري هامتوتعليه ،وهو بيعاملهم رويس جدًا ،بس معمروش زود يف التعامل معامه عن الطبيعي،
بس هو جنتل ج ًدا و....
اس تدارت "أس يا" حنوها لتنظر لها ابستناكر ،فلك ما قالته يتناقض هل ًيا مع ترصفاته
الفظة معها ،صاحت مقاطعة ابنفعال قليل:
ده عصيب وجمنون ،ومد ايده علياارتفع حاجيب "اندية" ل ألعىل يف صدمة ،سأألهتا جبدية وقد اختفت البسمة من عىل
تعبرياهتا البشوشة:
ايه الالكم الغريب ده؟التفتت ابنهتا لتسأألها بتذم ٍر:
تقبيل أأجتوز واحد بهييين اي ماما؟احتجت "اندية" قائةل جبدية شديدة:
 أل طب ًعا ،ولو فع ًال معل كده هيبقايل الكم معاهمل تنتبه ثالثهتن اىل وجود "معتصم" اذلي اس متع مصادفة اىل حديهثن عنه ،توىخ
حذره لتبوح "أس يا" مبا يف جعبهتا دون زيف فيتخذ حيطته معها ،ما أأزجعه أأيضً ا حديهثا
عن تطاوهل ابليد علهيا حىت وان اكن خمطئًا يف ترصفه معها ،س يؤثر ذ كل عىل طبيعة
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ما خيطط هل ،فكر رسي ًعا يف افساد حماولهتا الفاشةل لتنقلب الطاوةل عىل ر أأسها ،قست
مالحمه وهو خيطو دلاخل الغرفة مرددًا خبشونة:
"أس يا"انتفضت ا ألخرية يف جلس هتا مبجرد سامعها لصوته ،مجدت أأنظارها عليه متوقعة ثورة
غاضبة منه ،يف حني هبت "اندية" واقفة من ماكهنا لتسأأهل ٍ
بعبوس:
"معتصم" ،ايه الالكم اليل بتقوهل ده؟ انت مديت ايد ك علهيا؟!رد ابستناكر شديد وقد انزوى ما بني حاجبيه:
وده حصل أأمىت؟ يف خيالها مث ًال؟!بعتاب:
مث التفت انحية ابنهتا ليقول لها ٍ
شكرا اي "أس يا" عىل ذوقك ،لك ده عشان مرضتش أأجيبكل اخلامت السوليتري
معو ًما ًاليل شوفتيه عىل النت؟!
رفعت حاجهبا ل ألعىل مرددة ابندهاش مصدوم:
نعمًتبع عاتهبا برقة وهو مس بل عينيه حنوها:
طاوعك قلبك تفتي عليا كده؟فاض هبا الكيل من حيهل اليت ل تنضب فصاحت حد ٍة:
شايفة اي ماما كدبهنظرت لها وادلهتا حرية ،مل تفهم حقًا ما اذلي يدور بيهنام لتس متر حاةل اجلدال هكذا،
سأألهتام بنفاذ صرب:
435

ما تفهموين يف ايه ابلظبط؟!!!دس "معتصم" يده يف جيب ستته ليخرج علبة صغرية ،فتحهتا أأمام نظرات الثالثة
ليظهر ذ كل اخلامت الرباق اذلي خيطف ا ألنظار ،مده حنو "أس يا" قائ ًال اببتسامة صغرية:
اتفضيل اي حبيبيت ،طلباتك أأوامر عنديصفقت " أأية" بيدهيا هاتفة ٍ
حامس:
واو( So Romantic ،رومانيس للغاية)اندهشت "اندية" يه ا ألخرى من تكل الهدية الباهظة المثن ،نظرت اىل اخلامت ابجعاب
ملحوظ ،مث اس تطردت قائةل:
حلو أأوي اي "معتصم" ،مربو ك علييك اي "أس يا"رد علهيا بتهنيدة متعبة:
اي رب بس أأنول الرضا مهنا ،أأان لك غريض اين أأسعدها و أأخلهيا تكون مبسوطةربتت "اندية" عىل كتفه قائةل ابمتنان:
ربنا يبارهلي فيك اي ابين ،وهيني م اي ولدأأضاف "معتصم" اببتسامته املاررة:
خديه اي "أس يا" ،ماتكسفيش بقى ،احنا بقينا واحد دلوقيتجذبت ا ألخرية العلبة بغيظ و أأغلقهتا دون أأن تتوقف عن رمقه بنظراهتا املغتاظة منه،
تنحنحت " أأية" قائةل:
 أأان هاميش بقى اي طنط عشان متأأخرشحتررت "اندية" حنوها لتودعها:
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تعايل هاوصكل لتحتكتفت "أس يا" ساعدهيا متقبة خروج وادلهتا و"أأية" من الغرفة لتنفجر يف "معتصم"
بغضب:
هاتفة ٍ
اقسم ابهلل انت جتنن العاقلمث أأرخهتام لتمتكن من القاء هديته عىل الفراشً ،تبع ما تفعهل بربود جليدي ،حدهجا
بنظرة خالية من املشاعر وهو يقول لها عن ثقة ًتمة:
انيت لسه مشوفتيش مين حاجةوحلقت تعمل حاكية اخلامت دي امىت بقى؟حتدث من زاوية مفه قائ ًال:
طبيعي تلبيس ش بكة اي "أس يا" هامن ،أأومال يه جوازة فش نك!حتررت خطوة لتقف قبالته ،نظرت يف عينيه بقوة ويه ترد مؤكدة:
و أأان هاكشف كدبك قصادمهمتحداي خبشونة:
رد ً
مش قبل ما أأفضح أألعيبك القذرة اي "أس يا"رجعنا ًتين للتخاريف اليل يف دماغك وبسقبض عىل ذراعها ً
ضاغطا عليه بأأصابعه بقوة وهو يرد:
دي حقيقتك اليل خمبياها عن اللكتأأوهت من قسوة ضغطه واس تخدمت قواه لنفض يده عهنا ،مث تراجعت خطوة للخلف
لتمقه بنظرة هتمكية قبل أأن تضيف:
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ماتعيش ادلور أأوي وتصدق نفسكيه حتاول اس تفزازه ابس مترار اتقاهنا دلور الشابة الفاقدة لذلاررة ،سيتجاهل هذا مؤقتًا
يك حيافظ عىل هدوئه ،فقد تأأيت وادلهتا بني حلظة و أأخرى وتالحظ جداهلام ،رمقها
بنظرة جافة قائ ًال لها بصيغة ش به أمرة:
ابملناس بة اختاريكل فس تان حمتم عشان كتب كتابناردت ساخرة:
بطل أأوهامك دياكنت تعابريه جادة للغاية حيامن قال:
هانشوفمث أأولها ظهره ليتجه حنو ابب غرفهتا ،مسع صوهتا يصيح من خلفه:
صدقين هاتشوف معااي أأايم سودة تكره فهيا اللحظة اليل فكرت فهيا فيااس تدار ببطء حنوها لريد مبتس ًما ابس تخفاف:
مستين ا ألايم دي ،سالمرضبت "أس يا" بقدهما ا ألرضية بعصبية مرددة مع نفسها بغيظٍ:
بين أدم ابرد مس تفز...........................................................
خامص النوم جفنهيا لليال عديدة ،فلكام زاد الضغط علهيا ممن حولها للقبول بـ "معتصم"
كزوج لها ،تضاعف نفورها منه و أأرصت عىل رفضها ،خاصة أأهنا تعرف نواايه اخلبيثة،
كتااب
ويف لك مرة تتحجج فهيا "أس يا" بيشء يفسده علهيا "معتصم" و أكهنا قد ابتت ً
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مفتو ًحا ابلنس بة هل يس تطيع التنبؤ بترصفاهتا ،فأأصبحت يف موقف حرج وانهتت اكفة
يبق لها ال الرضوخ أأمام ارصار وادلهتا اليت جلأأت لبتازها عاطفيًا ابحلديث
أأعذارها ،مل َ
عن خوفها مما ميكن أأن يصيهبا ان فارقت احلياة وصارت وحيدة ،ضعفت أأمام احلاهحا
املتواصل وقبلت بعقد قراهنا فقط عليه دون اقامة أأي مرامس للزفاف ،وستس تغل تكل
الفتة لظهار أأسو أأ ما فيه لتكشف حقيقة نواايه ،وافقت أأهما عىل طلباهتا فقد اكنت
تأأمل يف معل ا ألفضل لها ،وا ألمه من ذ كل هو أأن تتوج مبن يس تطيع حاميهتا وادلفاع
عهنا ان لزم ا ألمر.
اكن مكن حيتق عىل براكن ًثئر وهو يرى بأأم عينيه "أس يا" توقع عىل وثيقة الزواج،
كثريا من موافقهتا عليه بعد رفضها املس متر ،شعر بوجود خطب ما
تعجب "نبيل" ً
وراء قبولها به ،وما ان انهتت من التوقيع حىت أأطلقت اخلادمة زغرودة فرحة ،فقد مت
احلفل يف ملزل العائةل بعيدًا عن أأي أأجواء صاخبة ،ويف حضور بعض ا ألقرابء
املعدودين ،مل تكن السعادة ابدية عىل تعبريات "أس يا" ،بل عىل العكس اكنت وامجة،
مكفهرة الوجه ،صامتة أأغلب الوقت ،مال "نبيل" عىل ابنه معه لهيمس هل:
عاوز ك يف هلمتنيهنض ا ألخري من ماكنه ليذهب معه ،توجه الثنان للرشفة اخلارجية ليتجنبا متابعة أأحد
ما هلام ،استند "معتصم" بيديه عىل حافة الرشفة متسائ ًال:
ها ،يف ايه ًتين؟بضيق ربري:
أأجابه ٍ
معلت اليل يف دماغك واجتوزهتا؟رد بربود وهو يتأأمل املارة يف الطريق:
ده جمرد كتب كتاب ،يعين خطوبة بس بشلك رمسي!439

جذبه "نبيل" من كتفه ليقول هل جبدية:
"معتصم" أأان عند الكيم ليك ،مش هامسحكل تأأذي "أس يا"نظر هل حدة قبل أأن يبعد يده عنه ،مث رد ابستناكر:
هو انت هتخاف علهيا أأكت مين؟!برر هل سبب دفاعه املس متيت عهنا:
عشان عارف ان نيتك مش صافية انحيهتامل يعلق عليه "معتصم" والتفت ليحدق يف الطريق ،سأأهل "نبيل" بهت م:
اليل أأان مس تغربه يه ازاي وافقت عليك كده بسهوةل؟أأجابه ابن معه ببساط ٍة:
 أأان ليا يل أأسالييب ،ده غري ماما "اندية" ،معلت الواجب وزايدة عشان توافقرد عليه بوجه ٍ
ممتعض:
وهللا طنط "اندية" مظلومة معا ك ،ولو عرفت اليل .....قاطعه "معتصم" بنفاذ صرب:
افرحيل انت بس وماتفكرش يف حاجةرد عليه جبمود:
عيبك اين فهمك رويستهند قائ ًال ببسمة خسيفة:
انت غلطان ،وايل ندخل ،أأريد الناس بتسأأل عليا ،ما أأان العريس برضوه440

تركه يف ماكنه وعاد اىل ضيوفه ليتلقى الهتنئات عىل عقد القران ،يف حني بقي "نبيل"
متوجسا خيفة من املس تقبل اجملهول
يف الرشفة رافضً ا املشاركة يف تكل الفرحة الزائفة و ً
اذلي س يجمع بني النقيضني.
................................................
انسحبت بعد برهة من عقد قراهنا لتلزوي بعيدًا عن الضيوف يف غرفهتا ،اكنت "أس يا"
حاجة ملساحة من اخلصوصية لس تنشاق بعض الهواء املنعش لتحي عن صدرها ذ كل
الثقل اذلي جيثو عليه ،هزت ر أأسها ابستناكر ويه تتذرر موافقهتا الغريبة عىل الزواج
من أأكرث ا ألشخاص ررهًا لها ،جتسد يف خميلهتا فرحة وادلهتا العارمة حيامن أأبلغهتا بذ كل،
التوت شفتاها اببتسامة ساخرة من اختيارها العجيب ،فكيف تشكو قسوته وعنفه
غري املقبول ويف نفس الن تقبل به كزوج تمكل معه حياهتا؟ ُأرهق عقلها من كرثة
التفكري والبحث عن مربرات ليصدق امجليع أأهنا حضية حياة غري متاكفئة ،حىت أأهنا مل
ثواب خف ًما ،وفضلت ارتداء البس يط غري املتلكف اذلي مزج بني جاملها
هتمت ابختيار ً
ممررا
الطبيعي وروعة تصمميه ،مل تالحظ مراقبة "معتصم" لها ،سار ا ألخري ببطء ً
عينيه عىل لك تفصيةل فهيا ،بدت مكلاكت امجلال ويه تقف خبيالء يف الرشفة تت أل أل
يف ثوهبا ابغراء همكل ،نفض بصعوبة عن عقهل تكل اخليالت املهتورة اليت روادته ،دان
مهنا لتنتفض فزعًا مع صوته املتسائل:
سايبة ضيوفك و أأعدة هنا لوحد ك؟!!تنفست بعمق لهتدئ من روعهتا مث ردت عليه جبفا ٍء دون أأن متنحه نظرة مهنا:
-خليك انت معامه
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أأخفض عينيه ليتأأمل عن قرب تفاصيلها املتناسقة مع قسامت الثوب ،خالفت توقعاته
حسرا خفيًا خيطف ا أللباب ،زفر قائ ًال بنربة
وارتدت ما مل يكشف مفاتهنا ،لكنه أأبرز ً
اس تغربهتا:
ماينفعش ،اللك جاي يبار ك للعروسة ويشوف حالوهتااس تدارت حنوه لتجده حمدقًا فهيا جبر أأة ،زفرت بصوت مسموع واعتدلت يف وقفهتا
لتفسد عليه مشهد تأأمهل اذلي طال ،ابتسم لها بسخافة وهو يقول لها:
شلكك حلوردت جمامةل ٍ
بعبوس:
مرييسأأشار لها بعينيه قائ ًال بوقاح ٍة:
ماختديش مقلب يف نفسك ،لك ده شغل الكوافريات ومراكز التجميلانفرجت شفتاها عن صدمة مستنكرة من فظاظته الفجة ،ردت عليه حد ٍة وقد وضعت
يدها أأعىل خرصها:
وهللا أأان مش حمتاجة أأتصنفر عشان أأجعب س يادتكرمقها بنظرة قللت من شأأهنا مث ًتبع بعدم مبالة:
مش فارقةجتاهلت وقاحته املس تفزة ووجلت اىل داخل غرفهتا ومل تنتبه اىل نظراته اليت مل تفارق
تفاصيلها املغرية ،سار "معتصم" بتيث قاصدًا ازعاهجا بطريقة حتديقه اجلريئة مث أأردف
قائ ًال:
تعريف "نبيل" هايهتبل عشان اجتوزان442

أأدارت جسدها نصف اس تدارة لتد عليه بغرور:
وهللا عنده حق ،واحد بيفهماس تفزه ردها اذلي تضمن مد ًحا لرجل غريه ،سأألها بنربة محلت الغرية:
ايه معجبة بيه؟استشعرت حملة الضيق الواحضة عليه فتابعت مش يدة به:
وهللا مافيش زيه ،انسان حمتم وذوق ،ده لزم البنات تعجب بيه من أأول نظرةأأيقن أأهنا تتالعب به فرد بربود و أكهنا مل تنطق بيش ٍء:
ده العادي بتاعه مع أأي واحدة حىت لو اكنت جاية من الشارعاش تعل وهجها حمرة قوية من هلامته احملفزة ل ألعصاب ،التوى ثغره اببتسامة مس متتعة
لنجاحه يف ترجيح كفة املزيان لصاحله ،سأألها بنفس اجلفاء:
مش هانتعىش برا؟أأجابته بر ٍفض قاطع:
 أل ،نفيس مسدودةفر ك طرف ذقنه هبدو ٍء مث خطا حنوها قائ ًال ببسمة خسيفة مرسومة عىل حمياه:
 أأحسن برضوه ،أأان كامن ماليش مزاج أأخرج معايك أأص ًال ،بس معلت اليل عليا وجتكلزي ما ماما طلبت مين
برقت عيناها بوجهٍ ٍ
حنق:
مغتاظ من أأسلوبه احملفز للقتال ،كزت عىل أأس ناهنا مرددة ٍ
 أأان مكرهتش حد يف حيايت زيكمد "معتصم" يده حنو وهجها ليداعب وجنهتا بكفه قائ ًال بربود:
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 أأول مرة تقويل حاجة عدةل أأتفق معايك فهيااقشعرت "أس يا" من تلمسه لها ،فلكزت يده برشاسة لمتنعه من الاقتاب مهنا رامقة
اايه بنظرات انرية ،أأراد أأن يت ك لها ذررى تزجعها يف تكل الليةل حتديدًا ،خاصة أأن
حسرها ا ألنثوي املثري قد أأوقظ رغبات ذرورية يف نفسه ،تفاجأأت به حيتضن وهجها بني
كفيه ،شلت الصدمة حركهتا ،اكنت عىل وشك مقاومته لكنه جذهبا حنو شفتيه ليطبع
أأول قبةل جريئة علهيام ،خشصت نظراهتا بذهول مصدوم من ترصفه غري املتوقع معها،
اس تخدمت كفهيا دلفعة بأأقىص ما تس تطيع من صدره ليتوقف عام يفعل ،انهتيى
هامسا لها بعذوبة:
"معتصم" من تقبيلها ً
كده أأان علمت علييك بطريقيتمث مغز لها بعينه اليرسى وهو يبتسم مضيفًا ٍ
بعبث:
ايه ر أأيك؟!رفعت "أس يا" يدها لتصفعه عىل وهجه كنوع من رد الاعتبار لتجاوزه الوحق واهانته
غري املقبوةل ،تصدى لها و أأمسك برسغها قبل أأن تصل اىل صدغه ،شهقت بتوتر حيامن
حسهبا منه اليه ،أأحاطها من خرصها بذراعه الخر لتلتصق به ،تلوت جبسدها حماوةل
المتلص منه ،مل تنجح بسبب احاكمه قبضتيه علهيا ،ضغط "معتصم" بأأصابعه عىل
رسغها متاب ًعا مهسه اجلاد:
عيب متدي ايد ك عىل جوز ك يف أأول ليةل لينا سوامحلقت فيه "أس يا" بقلق مضاعف متوقعة أأن يبادلها صفعة عنيفة ،صدهما بتقبيل
يدها وعينيه مسلطة عىل حدقتهيا الالمعتني ،دفعها بربود بعيدًا عنه و أكهنا نكرة
ليضيف بنربة جافة خالية من أأي ٍ
عطف:
هاعدهيا كل املرادي ،مبزا ي!444

لكزها بقوة من كتفها وهو مير اىل خارج الغرفة لتظل حمدقة فيه بنفس احلاةل املصدومة،
تأأججت مشاعر الكراهية حنوه ،مسحت بيدها ما ظنت أأهنا بقااي قبلته من عىل
بغضب:
شفتهيا ،أألقت جبسدها عىل الفراش تتوعده ٍ
ماءي اي "معتصم" ،أأان وانت والزمن طويل!....................................................
مؤخرا بعمهل ليتفرغ بعدها
تلقى اتصالها الهاتفي بغبطة جلية ،فقد انشغل عهنا "سامر" ً
لنتقامه املمتع من قريبة خصمه " أأية" ،ابلطبع مل خيلو حوارهام من عبارات الغزل اليت
تسلب العقول وتلهب القلوب ليضمن س يطرته علهيا ،أأيقن أأهنا ابتت جاهزة
لس تدراهجا ببساطة اىل حيث يريد ،و أأثناء لقاهئام املعتاد يف النادي تفاجأأ هبا تطلب
منه:
عىل فكرة أأان حكيت لقريبيت عليكحتولت مالحمه لالنزعاج وهو يلوهما:
ليه كده اي " أأية"؟ مش احنا متفقني منلكمش مع حد يف موضوعنا حلد ما يبقىرمسي؟!!
بررت ترصفها قائةل ابرتبا ك:
ابلعكس وهللا ،دي فرحت جدًا ،وبعدين "أس يا" قالت هتساعداناختق امسها ثنااي عقهل فردد ابس تغراب انعكس عىل نظراته أأيضً ا:
"أس يا"أأومأأت بر أأسها مؤكدة:
 أأيوه ،املوديل املعروفة "أس يا" ،تسمع عهنا؟445

ارتدى قناع الرباءة وهو جييهبا ابقتضاب:
تقري ًباأأمكلت " أأية" حديهثا مبتسمة بنعومة:
دي بقى خطيبة "معتصم" ،قصدي كتبوا كتاهبم عىل بعضتصنع الاندهاش قائ ًال:
جبد ،بس مقرتش حاجة زي كده عهناأأوحضت هل ابستسال:
 أأصل املوضوع اكن عائيل شوية ،وبعدين "أس يا" اكن عندها شوية ظروف ،بيينوبينك يه فاقدة اذلاررة
اعتدل يف جلس ته ليفكر بروية يف لك هلمة تتفوه هبا ،مل يتوقع أأبدًا ذ كل التطور اخلطري
يف عالقة "أس يا" بعدوه ،بد أأت تفاصيل خطة جديدة تتشلك يف ر أأسه ،سأألها مبكر
دون أأن تتبدل تعابري وهجه:
وده حصلها من ايه؟أأجابته عىل الفور:
حادثة من قريبتراجع بظهره عىل املقعد لريمقها بنظرة مطوةل غامضة مل تفهمها ،مث هز ر أأسه قائ ًال:
سالمهتاردت مبتسمة بوج ٍه متور ٍد:
هللا يسلمك ،يه اكنت عاوزة تشوفك446

أأخفى "سامر" تكل الابتسامة الش يطانية اليت تقاتل للظهور عىل حمياه ،فقد نصب
من جديد رشاكه ليوقع تكل املرة بصيدين مثينني يف وقت واحد ،خاصة مع تكل
املعلومات الهامة اليت عرفها ،احنىن حنو " أأية" ليمتكن من وضع يده عىل كفها ،داعبه
برفق فارتعشت من ملس ته ،ابدلته نظرة جخةل مليئة ابلرشاق ،نظر لها بعينني لئميتني
وهو يضيف ابستسالم و أكنه قد وافق عىل طلهبا:
وماهل ،طاملا انيت واثقة فهيا ،ايل حددي ميعاد ونتقابل احنا التالتة يف الفندق بتاعي!! .................................................
............................................................
الفصل السابع والثالثون
رفعت يدها ل ألعىل لتحدق يف خامت اخلطبة اذلي يزين اصبعها بنظرات متعمقة ،مل
تشعر "أس يا" مطلقًا ابلرتياح لتكل العالقة اليت فرضت علهيا وارتضت هبا بعد احلاح
شديد من وادلهتا فقط لتكشف نوااي "معتصم" احلقيقية حنوها ،فكيف لمر أأة أأن تقبل
ابلزواج ممن هيددها ابلعتداء علهيا ابلرضب ان أأخطأأت أأو فقدت أأعصاهبا ذات يوم؟
استنكرت كذ كل قسوته غري املربرة معها و أكهنا قد أأجرمت يف حقه رمغ روهنا مل تؤذيه
يف ءيء ،أأخرجت تهنيدة ثقيةل من صدرها ،مث أأخفضت يدها لمتيل بر أأسها املس نودة
عىل الوسادة حنو هاتفها اذلي بد أأ ابلرنني ،التقطته من عىل الكومود لتجيب عىل " أأية"
اليت أأضاء امسها عىل شاش ته ،ردت بصوت خفيض:
 أأيوهأأًتها صوهتا املتحمس ويه ترد:
 أأان عندي لييك أأخبار حلوة أأويدست يدها يف خصالت شعرها املبعرثة عابثة فهيم ويه تسأألها:
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ايه يه؟أأجابهتا بنفس النربة املليئة ابحليوية وامحلاس:
"سامر" مس تعد يقابكل عشان يتعرف علييكرشدت لوهةل لتتذرر حاكية " أأية" العاطفية معه ،رضبت مقدمة ر أأسها بظهر كفها كنوع
من العتاب لنفسها ،فقد تناست هل ًيا الاهامتم مبعرفة املزيد عن موضوعها بسبب اهنامكها
يف عقد القران ،ردت علهيا بفتور بعد أأن طال مصهتا:
طب رويسًتبعت " أأية" مضيفة جبدية:
شويف ايه امليعاد اليل يناس بك وبلغيين بيه ،بس بلزي برسعةفررت "أس يا" جبيهنا ابصبعهيا لتعلق بعدها علهيا:
متام ،هارتب أأموري وأهلمكاس تطاعت أأن تس متع اىل تهنيدهتا بوضوح قبل أأن هتمس لها ٍ
بشغف:
 أأان فرحانة أأوي اي "أس يا" ،حاسة ان ربنا هيكرمين قريب ابنسان بيحبين جبدردت علهيا ا ألخرية قائةل:
انيت تس تاهيل لك خريمش هاعطكل بقى ،ابيأأهنت معها املاكملة لتلقي ابلهاتف عىل الوسادة جبوار ر أأسها ،حدقت يف سقفية الغرفة
متسائةل مع نفسها حري ٍة:
اي ترى حاكيتك ايه اي "سامر" ،مش مستحيا كل خالص!448

.............................................................
استند جبسده عىل مقدمة س يارته متأأم ًال املشهد من أأعىل سفح اجلبل ،أأراد "معتصم"
بتعمق يف طبيعة عالقته بـ "أس يا" ،مل يتصور أأن تأأخذ ا ألمور
الاختالء بنفسه ليفكر ٍ
ذ كل املنحىن الغريب ابلرمغ من عدائيته لها ،هو جلأأ لختالق الأاكذيب واحليةل ليظهر
سريا يف حبائل حهبا ليكشف أألعيهبا،
أأمام وادله ووادلهتا بأأنه العاشق املتمي اذلي وقع أأ ً
ولكن عن أأي أألعيب يتحدث؟ مل يرها تفعل ما يشني منذ أأن وطأأت قدماها امللزل،
اكنت أأغلب الوقت ماكثة يف غرفهتا ،وحيامن خترج تكون بصحبة وادلهتا ،حىت نشاطها
مل متارسه أأو تبدي رغبهتا يف متابعته ،اختلفت خشصيهتا هل ًيا منذ حادهثا ا ألخري واذلي
رفض أأن يصدق فيه اصابهتا بفقدان اذلاررة ،فأأي خشصية ميكن أأن يصدق؛ "أس يا"
املتمنرة احلانقة احلقودة ،أأم "أس يا" اجلديدة اليت تعيش يف ملزهل؟
كثريا وشعر أأنه عىل وشك الانفجار من دوامة التخبط الواقع فهيا،
احتار "معتصم" ً
مل يتكه "نبيل" و أأرص عىل مرافقته ،فقد اكن الوحيد املهدد بكشف أأمره أأمام نفسه
وتأأنيب مضريه ليل هنار ،بل انه اهتمه بكونه مريضً ا ابلشك ،يصدق فقط ما يريد
ويتصيد ا ألخطاء لـ "أس يا" ليفرغ فهيا حشنة غضبه دون أأن يتيث وميهلها الفرصة
لدلفاع عن نفسها ،ويتناىس هل ًيا أأهنا ابنة املر أأة اليت ربته ،ومن حقها أأن حتظى ابحلنان
والعطف مثهل متا ًما ،أأزجعه أأيضً ا حتذيره ادلامئ حاميته لها ان تطلب ا ألمر ذ كل وتعرضت
ستنكرا ترصفاته ،برر لنفسه أأفعاهل قائ ًال
ملكروه ما عىل يده ،نفخ "معتصم" ابستياء م ً
ليسكت صوت مضريه املعذب هل:
يه اليل كدابة ،أأان مش انسان مريض ول بأأتومه ده ،واحدة زهيا تس تحق الرمج!زشرا وهو يرد:
نظر هل ً
انت مصدق اليل بتقوهل؟ "أس يا" انسانة ضعيفة عاوزة اليل حيتوهيا449

حدق فيه بطرف عينه قائ ًال ابس هتزا ٍء:
زيك كده اي حننيمل ينفعل "نبيل" من هتمكه عليه ،بل رد حنكة عقالنية أم ًال أأن يزحي تكل الغشاوة من
عىل عقل ابن معه:
شكرا عىل تريقتك ،واي ريت اكن ينفع ،بس انت فسدهتا
 ًهادرا بعصبية:
استشاطت نظراته من تلميحه الرصحي ،رجزه ً
"نبيل" ،ماتنساش نفسك ،دي بقت مرايترد عليه هبدو ٍء:
واي ريت ماتنساش اهنا واحدة رقيقة حمتاجة حب وحناننفيس تبطل تدافع عهنا أأان بأأوعيك ،يه مش بقالها فتة عايشة معارو؟ شوفت ايه مهنا خيليك تفكر يف ده؟مل يعلق عليه "معتصم" فاس تأأنف حديثه ممك ًال:
طب ًعا ول حاجة ،انت مصمم تركز عىل ماضهيا وتشوف اجلانب الوحش فهيا ،فكرتانك لو اتعاملت معها ابحتام هتكسب كتري؟!
زفر هاتفًا بعدم اقتناع:
ول هيأأثر فهيا!ضغط "نبيل" عىل كتفه بيده متاب ًعا حديثه املوخب:
انت فع ًال انسان مريض ابلشك اي "معتصم" ،ولزم تعتف بدهاحتقنت نظراته من مجلته ا ألخرية ورد حمت ًجا برشاسة:
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دلوقيت طلعت جمنون ولزم أأروح الرسااي الصفرا ،تصدق أأان غلطان اين جيت معا كهنا ،ايل نرجع
اعتض "نبيل" طريقه قائ ًال جبدية دون أأن يرف جفناه:
عشان عارف رويس اين مش هاغشكقست مالمح "معتصم" بدرجة ربرية ،مث هتف بتجه ٍم:
و أأان مش عاوز نصاحي ل منك ول من غري ك ،وهاترصف بدماغي املريضة دي ،هامبسوط كده؟
رمقه ابن معه بنظرة ايئسة ،فر أأس "معتصم" اكحلجر اليابس اذلي حيتاج جملهود
مضاعف يك يلني وينظر ل ألمور من منظورها الصحيح ،وليس من خالل أأوهامه غري
احلقيقية.
...........................................................................
حتججت لوادلهتا حاجة " أأية" ملساعدهتا يف رشاء ثوب جديد ألهنا تثق يف ذوقها ،مل
متانع "اندية" مطلقًا خروج ابنهتا ،بل اكنت تشجع اخنراطها يف احلياة الاجامتعية
واندماهجا مع أأصدقاء جدد لتس تعيد طبيعهتا ،خرجت "أس يا" من البناية لتجد " أأية"
يف انتظارها ،رربت الثنتان الس يارة وانطلقا حنو الفندق حيث امليعاد ملتفق عليه ملقابةل
"سامر معران"؛ اخلطيب املس تقبيل لبنة مع زوهجا ،توقفت الس يارة عند املدخل
وتوىل أأحد العاملني صفها ابجلراج التابع هل ،شعرت "أس يا" أأهنا قد جاءت اىل هنا من
قبل ،وقفت يف ماكهنا لتتأأمل ما حولها بنظرات شامةل ،تغلغل يف داخلها احسا ًسا
قواي بأأهنا خاضت جتربة سيئة هنا ،وبد أأت ذررايت غري متابطة يف اقتحام عقلها،
ً
دفعهتا " أأية" من ظهرها برفق حيامن ر أأهتا متسمرة يف ماكهنا ،وجلت هلتاهام اىل داخل
الاس تقبال ،تباطأأت خطوات "أس يا" مع متريرها لعينهيا عىل تفاصيهل املأألوفة ،شعرت
451

أأن املاكن قابضً ا لروهحا ،وخانقًا ألنفاسها ،مالت عىل " أأية" لهتمس لها ابرتبا ك ويه
تشري بعينهيا حنو الرائك املوضوعة يف الزاوية:
 أأان هستنايك هنا كابتسمت لها قائةل برقة:
 أأويك ،و أأان هابلغ موظفة الريسبشن تعرف "سامر" اننا موجودينأأومأأت بر أأسها مرددة ابختصار:
متامانتابت "أس يا" رعشة خفيفة وقد جتسد يف خميلهتا مشهدًا جلرها ابذلل عرب ذ كل
املدخل ،مل تتبني ما اذلي حدث لتعامل بتكل الطريقة املهينة ،اعترصت عقلها لتتذرر
تفاصيهل ،ومع ذ كل مل تصل ليشء ،عادت الهيا " أأية" اليت اكنت متحمسة لتكل املقابةل
مرشق:
املثرية ،اس تطردت قائةل بوجه ٍ
هيقابلنا كامن شوية يف املطعم اليل فوقهزت "أس يا" ر أأسها برفق:
رويسما مل تعرفه هلتاهام أأهنام اكنتا مراقبتان من قبل "سامر" ،وقف ا ألخري يف زاوية خفية
ً
ممساك هباتفه احملمول ،سلطه حنوه وهجه ليقوم بتسجيل فيديو مريئ تعمد فيه اظهار
الثنتني يف اخللفية ،بدا عىل وهجه الانتشاء وهو يقول:
ايه ر أأيك اي "معتصم" يف املزتني دول؟ مفاجأأة مش كدهاتسعت ابتسامته الوضيعة متاب ًعا:
حتب أأبد أأ مبني ا ألول؟ املدام  ..قصدي العروسة ول بنت معك؟452

مغز هل بعينه الميىن مضيفًا ٍ
بعبث:
متقلقش أأان هاعرف أأظبطهماحتل وهجه شاشة الهاتف وهو يمكل جبموحٍ:
بص أأان مش هازعكل ،أأان هاعيد جو اذلررايت مع "أس يا" و أأفكرها ابذلي مىض،أأصيل عرفت اهنا فقدت اذلاررة ،و أأان بشاطريت مش بس هانس هيا امسها ،أل هاخلهيا
.....
قطم عبارته معدًا ليضحك بطريقة مس تفزة قاصدًا اس تلزاف أأعصاب "معتصم" ،انهتيى
"سامر" من تسجيل الفيديو مث قام ابرساهل اىل خصمه ليدندن بعدها بصافرة خافتة.
...................................................
اكن حمقًا حيامن توقع أأن يفقد غرميه أأعصابه مبجرد تلقيه ذل كل الفيديو اخمليف ،ارتعد
"معتصم" لفكرة وقوع "أس يا" و" أأية" يف قبضة "سامر" ،هرول خارج مكتبه وهو
حياول التصال بـزوجته اليت عىل ما يبدو جتاهلت اتصاهل ،جلأأ ملهاتفة ابنة معه فردت
عليه خبفوت:
ايوه اي "معتصم"سأألها بعصبية وهو يس تقل س يارته:
انتو فني اي " أأية"؟ و"أس يا" ما بتدش عليا ليه؟أأجابته بتلعمث ابئن:
يف مشوار كده مع بعض ،هو يف حاجة؟هدر هبا جبنون وقد بد أأ يف قيادة س يارته:
فني "أس يا"؟453

أأجابته ابس تغراب:
يف امحلام وموابيلها معاايرصخ هبا حد ٍة:
قولييل ماكنكو فني حالًاعتضت بتد ٍد:
بس...ارتفعت نربته الصارخة أ ًمرا اايها:
انطقي انتو فني؟ردت ٍ
خبوف:
حارض ،احنا يف املطعم املوجود يف فندق (()).......ضغط عىل دواسة البلزين لزييد من رسعة الس يارة مث أأمرها بلهجة صارمة:
ماتتحرروش من ماكن م ،أأان جاي حالًأأهنيى معها املاكملة دون أأن يضيف املزيد ،مث قام مبهاتفة "نبيل" ليلحق به اىل ذ كل
الفندق بعد أأن أأخربه ابختصار عن املكيدة اليت أأعدها "سامر" لاليقاع اببنة معهام
و"أس يا".
...........................................................
عادت من امحلام لتجلس جبوار " أأية" عىل املقعد ،حتاشت "أس يا" النظر يف اجتاه
"سامر" اذلي فضل اجللوس قبالهتا لتظل واقعة حتت حصار عينيه ،حترجت من
طريقة تطلعه لها ،شعرت بوجود صةل خفية جتمعها به ،فوجوده مل يكن مر ًحيا عىل
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الطالق ،ادعت الانشغال بتناول الطعام املس نود أأماهما ،اكنت شكوكها يف حملها فـ
"سامر" مل يتوقف عن التحديق هبا ،بدا مس متت ًعا بتذلذ خلداعه لها ،وبعض حلظات
س يحظى مبتعة لن تنىس معها ممك ًال ما بد أأه يف املايض ،ما عليه ال أأن يُلهيي الساذجة
" أأية" بأأمر ما ليتفرغ لضحيته ا ألوىل ،مال بر أأسه قلي ًال للجانب لميدهحا جمام ًال:
انيت أأحىل عىل الطبيعة اي "أس يا" هامنرفعت عينهيا حنوه لتجده يرمقها بنظراته الغريبة ،أأخفضت مقلتهيا مرددة ابقتضاب:
مرييس!وجه حديثه للضيفة ا ألخرى قائ ًال:
اكن عند ك حق اي " أأية" تقوليلها عىل قصة حبناخبجل ويه ترمش بعينهيا:
ترسبت محرة طفيفة اىل برشهتا متأأثرة بلكامته ،ردت ٍ
مش قولتكلسأأهلام "سامر" ابهامتم مصطنع:
ها ايه ر أأي م يف الفندق بتاعي؟أأجابته " أأية" عىل الفور ابنهبار ابئن يف حدقتهيا:
حلو أأويسلط أأنظاره من جديد عىل "أس يا" ليسأألها هبدوء أأقلقها:
ايه ر أأيك اي "أس يا"؟ تسمحييل أأاندييك كده ول يف مشلكة؟ردت حذ ٍر:
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جتمدت عيناه عىل حدقتهيا الفريوزيتني ،سأألها من جديد معمقًا نظراته حنوها:
ها ،جعبك الفندق؟ابدلته نظرة غري مرحية ويه تقول:
 أأيوهسأألها من جديد اببتسامة صغرية أأشعرهتا ابلرتياب:
حتيب أأخد ك يف جوةل فيهعبست بوهجها مرددة:
شكرا ،أأان جاية الهناردة عشان " أأية"
 ًهز ر أأسه ابمياءة متفهمة وهو يرد:
متام ،بس الالكم مش هاينفع هنا ،تعالوا نروح مكتيب نتلكم فيهتوقفت " أأية" عن اكامل ما مل تتناوهل من الطعام لتهنض واقفة ويه توافقه الر أأي:
اويكحتر ك "سامر" حنوها ليحاوطها من خرصها ،حترجت للغاية من جر أأته ،والهتب وهجها
بتكل امحلرة الغزيرة ،نظرت اىل "أس يا" بتوت ٍر ،وحاولت ابعاد يده عهنا ،مل تفهم ا ألخرية
ما اذلي يدور بيهنام من أأحاديث هامسة ،وفضلت أأن تبعد نظراهتا الفضولية عهنام يك
ل تبدو مكن يتطفل علهيام ،مال "سامر" حنو أأذهنا ليقول لها بصوت خفيض:
حبيبيتمهست ابرتبا ك ربري:
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ًتبع مهسه:
ظبطي امليك أب بتاعك ،يف حاجة فيه غلطانزجعت من وجود ما قد يفسد صفو جاملها ،وأأصيبت حاةل من الهلع ،التوى ثغر
"سامر" اببتسامة انتصار ،فقد جنح ببساطة يف ارعاهبا ،حشب لون برشهتا ويه ترد
حرجٍ مبالغ فيه:
جبد ،سوري عىل املنظر ده ،أأان راحية التويلت وراجعة عىل طولأأبعد يده عهنا قائ ًال هبدوء:
خدي راحتك ،و أأان مس تنييكسأألته حري ٍة:
بس هاعرف مكتبك منني؟أأجاهبا مبتس ًما بثقة:
اسأأيل أأي حد من الفندق وهيوصكل عنديحررت ر أأسها ابمياءات عديدة ويه ترد:
 أأويكداعب وجنهتا ابصبعه ممك ًال تغزهل هبا:
بأأحبكحياء منه قائةل:
أأطرقت ر أأسها ً
و أأان كامن!457

راقهبا ويه تسري خبطوات ش به متعجةل حنو امحلام ليتحر ك يف اجتاه "أس يا" اليت
انتفضت مع أأول حماوةل جريئة منه للمس ظهرها ،هنرته حد ٍة:
انت بتعمل ايه؟ ايد ك لو مسحت!رد ٍ
بعبوس زائف:
سوري ماقصدش ،اتفضيل عىل مكتيبس بقته يف خطاها لتضمن عدم اقتابه مهنا ،تعمق بداخلها نفس الحساس املقلق حول
طبيعة ذ كل املاكن ،اكنت مكن حيفظ تفاصيهل جيدًا رمغ اعتقادها بأأهنا زايرهتا ا ألوىل
هل ،أأشار "سامر" بيده حنو الرواق اجلانيب قائ ًال:
من هنا اي "أس يا"اكن املمر ش به خال ًيا من العاملني يف الفندق ،أأنبهئا حدسها بوجود خطب ما ،نفضت
مؤقتًا هواجسها وتبعت اشارته متجهة اىل تكل الغرفة املوضوع عىل ابهبا لفتة مدون
علهيا (املدير) ،مل تعرف ما اذلي ينتظرها هنا ك ،لكن انقبض قلهبا بقوة مع لك خطوة
ختطوها ،للحظة فكرت يف التاجع والرضوخ حلدسها ا ألنثوي القوي ،توقفت عن
السري لتلتفت حنوه مث اس تطردت قائةل جبدية:
 أأان هاستىن " أأية" هنا ،ملا تيجي هادخلهز ر أأسه ابلنفي معتضً ا عىل متلصها منه:
 أل ،مش هاحيصلتعقدت تعابريها مرددة اب ٍ
ندهاش:
نعم؟!بهتمل حنوها ليجربها عىل التاجع للخلف وهو يقول لها بنربة ل تبرش بأأي خري:
حتر ك ٍ
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زي ما مسعيت ،انيت جييت حلد عندي برجلييك ،ومش هامتيش من هنا قبل ما أأخلصحقي القدمي منك
اقشعر بدهنا وجزعت من طريقته يف احلديث ،تأأكدت الن أأنه اكن عىل صةل هبا،
يريد معاودة تكرار فعل ما رفضته يف السابق ،هنج صدرها من فرط اخلوف ،حاولت
اظهار جشاعة زائفة أأمامه فدفعته من صدره بيدها لهترب منه ويه تصيح عال ًيا:
ابعد لو مسحتأأمسك هبا من خرصها مطبقًا علهيا بقبضتيه ومعيدًا اايها للخلف ،شهقت بفزع من
امساكه لها ،محلها خبفة فمل تعد قدماها مالمسة ل ألرضية ،مهس لها بنربة تش به حفيح
ا ألفعى:
ده أأان عندي لييك الكم كتري اي "أس يا"انتفضت مع أأنفاسه الساخنة اليت لطمت برشهتا ،رصخت مس تغيثة:
احلقــ........مكم مفها بيده لمينعها من الرصاخ وطلب النجدة ،شعر حرارة أأنفاسها املكتومة حترق
راحته ،وخبها بربود خميف:
كده مش حلو خالصحتر ك هبا حنو الغرفة ،مل جيد أأي صعوبة يف أأخذها اىل حيث يريد ،وبيده ا ألخرى أأدار
املقبض و أأدخلها عنوة اىل مكتبه ،أأوصد الباب علهيام دون أأن حيررها ،مث سار هبا حنو
ا ألريكة اجلدلية العريضة ليلقهيا علهيا ،تأأوهت "أس يا" من ا ألمل ،واس تعدت للهنوض
لكنه جثا فوقها مثبتًا ذراعهيا بقبضتيه ،التوى ثغره اببتسامة ش يطانية ترعب ا ألبدان
وهو يسأألها:
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راحية فني اي حلوة؟رصخت فيه ويه تقاومه باكمل قواها:
ابعد عين اي  ،.......حد يساعدين ،احلقوينرصيخ للصبح ،املكتب هنا معزول عن اليل براتضاعف خوفها املرتعد من اعتدائه علهيا ،امتج ذ كل مع ذررايهتا املباغتة عنه ،تكرر
املشهد واس تعادت يف عقلها الصةل بيهنام ،انه نفس الشخص اذلي حاول سلهبا رشفها
و أأهاهنا بطريقة مذةل لرفضها الامتثال لطلبه يف الظفر بليةل عابثة معها ،أأدمعت عيناها
برهبة ربرية ،اعتقدت أأن هنايهتا وش يكة ،و أأن ذ كل الوحق ادلينء سينال مهنا ،رمقها
"سامر" بنظرة حيوان جائع يتوق شغفًا لفتاس فريس ته الشهية والهتاهما برشاهة
ربرية ،رد ابنتشاء غري طبيعي متذل ًذا مبا س يفعهل:
 أأان مستين اللحظة دي من زمان !!! ..................................................................................................
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الفصل الثامن والثالثون
عىل غري عادهتا شعرت بوعكة خفيفة يف جسدها املرهق ،حتاملت "اندية" عىل نفسها
وجلست بغرفة املكتب مع زوهجا لتتشف معه الشاي الساخن ،ورمغ ذ كل مل تتبادل
ال حديث ًا مقتض ًبا ،لحظ "وحيد" ذبول وهجها فاقتب مهنا ًتر ًاك ما يف يده ليجلس
جبوارها ،مسد برفق عىل ذراعها متسائ ًال ابهامتم:
انيت رويسة اي حبيبيت؟ردت مبتسمة:
امحلدهللسأألها جبدية وهو يتفرس تعبريات املتعبة:
شلكك تعبان الهناردة ،قويم ارًتيح فوقحافظت عىل ابتسامهتا الباهتة لتقول ٍ
بلطف:
 أأان رويسة اي "وحيد" ،ماتقلقش علياأأومأأ بر أأسه ابهتازة خفيفة مث أأرجع ظهره للخلف خمر ًجا من صدره تهنيدة مطوةل ،سأألته
"اندية" بفضولٍ :
يف ايه شاغل اب كل؟بضيق:
أأجاهبا ٍ
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 أأان قلقان من "معتصم" اي "اندية" ،ماكنش لزم نوافق عىل جوازمه ،ممكن ده خيلهيموخصوصا اننا فامهني احلقيقة
يكرهوا بعض بزايدة،
ً
ردت عليه مربرة دمعها لتكل الزجية رمغ التناقضات املرئية للعيان:
فكر ك أأان دخل عليا احلراكت اليل معلها وانه بيحب "أس يا" والالكم اايه؟ارتسم عىل ثغرها ابتسامة ساخرة قبل أأن تتابع:
 أل واهنا انتحرت بسبب حهبم وهامتوت عليه ،ده "معتصم" ابين الكبري اليل ربيتهوعارفاه وفهامه رويس!
حزن ملموس يف صوهتا:
ركز "وحيد" أأنظاره معها فأأمكلت ٍ
هو معره ما حب "أس يا" ول اكن بيطيقها ،لك احلاكية انه خايف اهنا ًتخد ماكهناالطبيعي بعد ما اكن لك حاجة يف حيايت ويتحط عىل الرف ،غريان من اين أأعاملها
أأحسن منه وهو يتحرم من حيب وحنييت ،مع انه غلطان يف تفكريه ده ،غالوة "معتصم"
من غالوة "أس يا" ،التنني ولدي ،بس ررهه لهيا اكن ابين يف عينيه ويف ترصفاته
ارتفع حاجبه ل ألعىل كتعبري عن اندهاشه ابفصاهحا عام خبأأته يف قلهبا ،بقيت تعبرياهتا
هادئة ويه تستسل موحضة:
 أأان مش انس ية انه مزرهاش يف املستشفى ملا اكنت تعبانة ،معلت نفيس مش واحدةابيل ،ده طب ًعا غري أأسلوبه الناشف معاها رمغ انه بيتعامل بذوق جدًا مع لك البنات
همام اكنت طبيعهتم ،لكن يه أل ،داميًا حاططها الند بتاعه ،بيكرها من ل ءيء ،اي
"وحيد" ا ألم بتحس اببهنا ،و أأان حافظة "معتصم" أأكت من نفسه ،ده متيب عىل ايدي
سأألها ابس تغر ٍاب:
 أأومال أأقنعتيين ليه وانيت عارفة لك ده؟462

أأجابته "اندية" ببساط ٍة:
 ألنه الوحيد اليل هايقدر يدافع عهنا وحيمهيا لو "رشف ادلين" حاول جيرها للطريقاليل اكنت فيه
ربريا جيثو عىل صدرها ،أأمغضت عينهيا ابستياء مث زفرت قائةل:
شعرت بأأن ثق ًال ً
"أس يا" غضهبا معهيا عن اهنا تشوف احلقيقة وتعرف مني اليل واقف معاها من منياليل واقف ضدها ،ولك ده بسبب ابابها ،ررهتين وميكن اكن نفسها تنتقم مين ،أأان
متأأكدة ان "رشف ادلين" مىل دماغها بأأفاكره السم
حساسا طاغ ًيا ابلباكء ويه تردد بصعوبة:
قاومت ا ً
ده غري أأن قليب اكن بيتقطع ملا بقرى أأخبارها و أأعرف اليل بيتقال عهناترقرقت دمعات رقيقة يف حدقتهيا عندما أأمكلت بصوهتا ا ألقرب لالختناق:
مافيش أأم تمتىن بنهتا تكون ابلشلك ده ،ومع ذ كل اكن عندي أأمل اهنا تبقى أأحسن،وميكن احلادثة اليل حصلتلها اكنت أأكرب فرصة عشان تبد أأ من جديد و أأعوضها عن
اليل فات ،وانت شوفت ده بنفسك
رد زوهجا معتضً ا جبدية:
بس كده هو بيظلمها معاه!!اكن حمقًا يف تكل النقطة ،فابنه لن يظهر حمبته لها بسهوةل ،س يظل لفتة من الوقت
يعاملها جبفاء وقسوة وعدائية رمغ ادعائه للعكس أأمام امجليع فقط ليحافظ عىل صورته
احملتمة يف أأعيهنم ،لكن حدسها اكن أأقوى من لك التكهنات ،ابتسمت "اندية" مرددة
بنربة أمةل:
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"معتصم" هيحهبا مع الوقت ،ميكن لسه ماشفش صفاهتا الطيبة ،بس مع الوقتوالعرشة هياليق فهيا حاجات حلوة كتري
بدا غري مقتنع بتفائلها الزائد عن احلد ،فتسائل بضيق قليل:
ابين دماغه انشفة وصعب يغري ر أأيه ،و أأان مش رايض عن اليل حصل ،تفتكري يههتغري طريقة تفكريه فهيا؟
ردت عليه هبدوء:
ماكنش كدب علينا وقال انه بيحهبا ،ول بوظ موضوع "نبيل" ،انت انيس "هما" جتمعلت ايه هنا
معايك حقولو خدت اب كل اي "وحيد" ،يه دلوقيت غصب عنه حمور اهامتمه ،لك تفاصيلها هتمهسأألها ابمتعاض:
وده ايه عالقته ابهنا تغريه؟لو "معتصم" ادا نفسه الفرصة انه يعرفها عىل طبيعهتا فأأان متأأكدة انه مع الوقت همييلانحيهتا وحيهبا ،ده ان ماكنش حصل
التوى ثغره مرددًا بعدم تصديق:
لدلرجاديحررت ر أأسها ابلجياب مؤكدة:
طب ًعا ،أأان عارفة "معتصم" رويس ،بيفضل ياكبر ويعاند وبعد كده يستسمل ويعرف انهغلطان ،كامن احنا مش عايشني لولدان طول العمر ،و"معتصم" هايقدر حيمي "أس يا"
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هز ر أأسه ابمياءة خفيفة قائ ًال بنربة متعشمة:
 أأمتىن ان ده حيصل.......................................................
الهتيى عقلها عن اخبار "أس يا" مباكملة "معتصم" لها لمتيل علهيا ما تفعهل لتخبئة أأمر
تكل املقابةل عنه ،بل اهنا تناست أأيضً ا اعطاهئا هاتفها احملمول لزيداد الوضع تأأز ًما ،أأهنت
" أأية" عىل جعاةل ضبط مساحيق التجميل عىل وهجها يف امحلام النسايئ لترسع يف
خطاها اىل اخلارج ،توقفت عن السري لتخرج هاتفها اذلي ارتفع رنينه من حقيبهتا،
بقلق طفيف:
قر أأت امس ابن معها مضيئًا عليه ،توترت مالحمها و أأجابته ٍ
 أأيوه اي "معتصم"رصخ هبا:
انتو يف أأهنو حتة ابلظبط يف الفندق ده؟أأجابته بتوت ٍر ويه تعض عىل شفهتا السفيل:
فوق يف املطعمصاح هبا عال ًيا:
"أس يا" معايك؟تلعمثت حيامن أأجابته:
يه ،يعين  ...قصدي اهنا ..نفذ صربه من مجلهتا غري املنطقية فهدر منفع ًال:
ردي عليا يه معايك ول مع الـ " ......سامر"؟!465

شهقت مصدومة من سبته النابية حلبيهبا ،بل تضاعفت دهش هتا من معرفته لوجوده
معهام ،سأألته ابرتبا ك ربري و أكهنا تفكر بصوت مسموع:
انت عرفت منني ان "سامر" معاان؟اس تاء من مماطلهتا غري اجملدية ،أأمرها حد ٍة:
متغيش كتري وخلهيا تلكمينتلفتت حولها حرية ،فهيي ليست معها لتعطهيا الهاتف ،بل اهنا ل تعرف الطريق اىل
مكتب "سامر" لتذهب اىل هنا ك رسي ًعا وختربها ابتصاهل ،حاولت اختالق كذبة مقنعة
لتخفف من وطأأة ا ألمر ،ابتلعت ريقها يف حلقها اجلاف وردت بتد ٍد:
بس اي "معتصم" يه ...نج:
قاطعها قائ ًال بتش ٍ
يه معاه دلوقيت ،حصمل جتد بدًا من الناكر ،فأأخفضت صوهتا قائةل:
 أأيوهمث أأرسعت ابدلفاع عهنا قبل أأن يظن الظنون بلكتهيام:
بس وهللا اي "معتصم" املوضوع مش زي ما انت فامه ،أأان طلبت من "أس يا" اهناتيجي معااي نتعرف عىل "سامر" عشان ملا يتقدميل
مل يصغ ِ اىل حديهثا و أأهنيى املاكملة دون انذار لتداد اضطر ًااب وتو ًترا ،شعرت " أأية" أأن
أأعصاهبا عىل وشك الاهنيار من فرط القلق ،خطت مرسعة يف اجتاه الرواق ابحثة
معن يرشدها اىل مكتب "سامر" راجية يف نفسها أأل تسوء ا ألمور ،وا ألسهل من
ذ كل أأن هتاتفه ليدلها اليه.
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...................................................
 أأان هافضحك و أأجسنك!تلفظت "أس يا" بتكل العبارة املهددة ويه تقاوم برشاسة حماوةل "سامر" الاعتداء
علهيا ،اكن ا ألخري يس تلزف قواها لتغدو لقمة سائغة يف مفه ،ضغط بقبضتيه عىل
رسغهيا و أأرجعهام خلف رأأسها قائ ًال ابس ٍ
تخفاف وقد س يطرت عليه رغباته ادلنيئة:
مني هايصدق واحدة زيك مسعهتا معروفة؟مبجون:
أأخفض جسده حنوها ليصلها صوته الهامس وهو يتابع ٍ
انيت انس ية انك ممسوكة هنا قبل كده يف دعارةاستشاطت لك ذرة يف جسدها من هلامته البذيئة واهتاهما علنًا بأأهنا شابة سيئة السمعة،
اس تطاعت الن أأن تفرس تكل اخليالت اليت ر أأت فهيا نفسها تُساق اكذلليةل ويه
مكبةل اب ألصفاد عرب مدخل الفندق ،هدرت فيه بال وع ٍي:
واطي ،حيوانجضر "سامر" من انتفاضاهتا املتكررة اليت تعوق حماولته لالس متتاع معها ،رمقها بنظرة
احتقارية أ ًمرا اايها:
ما هتدي خلينا خنلص قبل ما أأشوف شغيل مع املزة التانيةارتعدت من جمرد التفكري يف احامتلية تعرض " أأية" ذل كل املوقف ،ستهنار عىل الفور
وسينال مهنا غرضه ببساط ٍة ودون أأي مقاومة ،رصخت فيه ابس امتت ٍة:
مش هتلمسهاأأطلق حضكة ماجنة ساخرة مهنا قبل أأن يتوقف عن ذ كل ليقول لها بهت ٍ م:
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مش ملا تعريف حتمي نفسك مين ا ألول ،وبعدين يه مش هتاخد يف ايدي غلوة،ادلور والبايق علييك انيت اي مــزة
مث أألقى بثقل جسده علهيا ليقبل عنقها ووجنهتا ،حررت "أس يا" ر أأسها بعصبية ويه
تاكد ختتنق من تلمس شفتاه لها ،ما أأجربه عىل الامتدي أأكرث هو رنني هاتفه ،تراجع
عهنا دون أأن حيررها ،حيث قام بتثبيهتا من عنقها قاصدًا خنقها ،وبيده ا ألخرى أأخرج
هاتفه لينظر اىل املتصل ،اتسعت ابتسامته املقيتة لتظهر أأنيابه قائ ًال بعبث:
احللوة التانية بتتصل ،الظاهر مس تعجةل عىل دورها ،مش هاينفع أأرد علهيا ،هابعتلهامسدج أأقولها اننا يف ادليسكو حتت حلد ما خنلص سوا!
ردت عليه بصوهتا اخملتنق:
جبان ،قذر..... ،زاد "سامر" من ضغطه عىل عنقها لتكف عن س به ،يف حني اس تغلت "أس يا" تكل
اللحظة اليت الهتيى فهيا عهنا لتبحث بعينهيا عام تس تخدمه لرضبه ،حملت منفضة السجائر
الكرس تالية موضوعة عىل الطاوةل الصغرية اليت تتوسط ا ألريكة املالقاة علهيا وا ألريكة
اجملاورة ،مدت يدها حماوةل المسا ك هبا ،فرمبا تكون يه وس يلهتا املتاحة لدلفاع عن
نفسها والتصدي هل ،أأوشكت أأصابعها عىل تلمسها ،ظلت حتر ك جسدها بعصبية حىت
متكنت من التقاطها ،ويف أأقل من ًثنية اكنت هتوى هبا عىل جبينه ،رصخ "سامر"
متأأملًا من الرضبة املباغتة اليت أأصابته وس ببت جر ًحا فهيا ،أألقى هباتفه عىل ا ألريكة
ا ألخرى ليمتكن من صفعها بغيظ لعنًا اايها بلكامت انبية همينة ،مل تكتث بغضبته
املهتورة ،وحاولت تكرار ا ألمر لكنه انتع املنفضة من بني أأصابعها ورضهبا بغل أأعىل
ر أأسها لتفقد "أس يا" وعهيا عىل اثر الرضابت العنيفة.
..................................................
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يف نفس ا ألثناء وصل "معتصم" اىل املطعم و أأبلغ ابن معه بأخر املس تجدات ،جاب
بعينيه املاكن ابحث ًا عن " أأية" ،وجدها عند الزاوية تنظر بتدد حولها ،خطا خبطوات
أأقرب للركض وهو يصيح عال ًيا ليلفت أأنظارها اليه:
" أأيـــة"!انتفضت من صوته املشحون ،وزاد متسكها حقيبهتا ،بدا وهجها شاحبًا من طريقة
تطلعه لها بعينيه احلانقتني ،قبض عىل ذراعها لهيزها منه ٍ
بعنف وهو يسأألها:
"أس يا" فني؟أأجابته ٍ
خبوف:
 أأان اتصلت بـ "سامر" عشان أأعرف هام فني ،بس هو مردش علياضغط بقوة أملهتا وهو يسأألها برنفزة:
أخر مرة اكنوا راحيني فني؟تأأوهت من ا ألمل ،وت أل ألت مقلتاها بعرب ٍات خفيفة ويه ترد:
عىل مكتبه ،بس أأان مش عارفة ماكنهدفعها "معتصم" بقسوة متوعدًا اايها:
لينا حساب مع بعض اي " أأية"ظنت أأن الغرية قد لعبت دورها معه لكوهنا قد زجت بـ "أس يا" يف مسأأةل ختصها
دون علمه ،حاولت تربئة ساحهتا فأأردفت مدافعة عهنا:
 أأان أأسفة وهللا ،بس "سامر" فع ًال غرضه رشيف وعاوز يتقدميل ،و أأان اليل طلبتمن "أس يا" تيجي معااي ،عشان خاطري متعلش مهنا ،يه مقالتلكش بسبيب أأان،
بلزي متعملش مشلكة معاها
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حتولت عيناه اىل مجرتني متقدتني من النريان بعد عباراهتا تكل ،رصخ هبا ابستناكر
وقد احتقنت عروقه:
انيت واعية للمصيبة اليل انيت فهيا؟ظلت ممتسكة بر أأهيا بأأنه أأساء فهم املوضوع فتوسلته برجا ٍء:
اي "معتصم" ....قاطعها ابنفعال:
ول هلمة!أأطرقت ر أأسها جخ ًال منه ،يف حني اقتب "نبيل" مهنام بعد أأن ملح الثنان من عىل
بعد ،تساءل بصوت ش به لهث:
ها ايه ا ألخبار؟نج"
أأجابه "معتصم" بتش ٍ
هنشوف اللكب ده يف أأهنو داهية هناحذره "نبيل" جبدية معتقدًا أأن شكوكه املريضة قد تومهه بأأن "أس يا" تقف وراء ما
حدث و أأهنا املدبرة ذل كل ا ألمر لتوقع بـ " أأية" يف مصيبة ربرية اس تكام ًل خلطة انتقاهما
املزعومة:
"معتصم" ،أأوعى دماغك جتيبك اهنا تكون ورا اليل حصلرد عليه بغموض وقد تسارعت خطواته:
هللا أأعمل ،أأان مابقتش عارف أأصدق ايهحاولت " أأية" اللحاق هبام ،هتفت من خلفهام مدافعة عهنا:
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وهللا العظمي "أس يا" ما تعرف حاجة ،صدقين اي "معتصم" ،أأان قابلت "سامر" بسعشان قايل انه صاحبك وانه عاوز يتقدميل
توقف عن السري ليلتفت حنوها صارخًا هبا بلهجة حادة:
مش عاوز أأمسع صوتك دلوقيترد عليه "نبيل" بتيث عقالين:
اهدى اي "معتصم" ،خلينا نركز عشان نعرف نالقهيم!ضغط ابن معه عىل شفتيه بقوة اكمتًا يف نفسه غضبه املش تعل حىت يصل الهيا أأو ًل.
.........................................................
للحظة ارتبك "سامر" من ادلماء اللزافة من ر أأس "أس يا" واليت صبغت برشهتا حمرة
خميفة ،وضع اصبعيه عىل جانب عنقها ليتفقد نبضاهتا ،تأأكد من بقاهئا عىل قيد احلياة،
بغل قبل أأن يلعهنا بعد أأن أأفسدت عليه حلظاته العابثة:
نظر لها ٍ
غبيةابتعد عهنا ليفكر يف حل رسيع يبعد الش هبات عنه ويف نفس الوقت يتخلص مهنا قبل
أأن تثري فضيحة ما هنا ،اجته اىل الباب ليس تدعي أأحد العامل ممن يثق فهيم ليعاونه يف
نقلها اىل تكل الغرفة الشاغرة ابلطابق ا ألخري يف فندقه حىت يرتب أأوضاعه ،فتحه غري
متوقع ٍ ملن اكن متواجدًا ابلرواق ،اعتت "سامر" صدمة مزجعة حيامن ر أأى "معتصم"
حمارصا ،خاصة يف عدم وجود
قبالته ،أألقى نظرة شامةل عىل من معه وتأأكد أأنه ابت ً
تديرا جبسده للخلف لهيرب منه ،لكن هرول
أأي من عامل الفندق ،حتر ك مس ً
"معتصم" خلفه لميسك به قبل أأن يفلت من بني يديه ،اندفع حنوه قاصدًا الطاحة به
عىل ا ألرضية وهو هيينه:
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اي بن الـ  ،......مش هاسيبك ال ميتتصدى هل "سامر" ودفعه ٍ
بعنف للخلف ليتخلص منه ويمتكن من الهنوض ،عاود
"معتصم" الوقوف عىل قدميه ليعتض طريقه من جديد ،مث انقض عليه واكل هل من
اللكامت املتالحقة ما جعهل يفقد اتزانه ويرتطم اب ألرضية ،جثا فوقه وبد أأ يف تسديد
رضابت أأشد قسوة عىل فكه حىت نزف ادلماء من بني أأس نانه ،جزعت " أأية" من
قتاهلام الرشس وكمتت رصخاهتا بصعوبة ،فزعت أأكرث حيامن ر أأت "أس يا" مالقاة عىل
برعب:
ا ألريكة فاقدة للوعي وادلماء تغطهيا ،أأرسعت حنوها تسأألها ٍ
"أس يا" ،انيت رويسة؟تر ك "نبيل" لبن معه هممة رضب "سامر" وحلق بـ " أأية" ليطمنئ عىل "أس يا"،
توجس خيفة من سوء حالهتا فردد ب ٍ
تلهف:
 أأان هاطلب السعاف!رفع "معتصم" ر أأسه ل ألعىل ليجد زوجته عىل ذ كل الوضع اخمليف ،ل م "سامر" بعنف
صارخًا فيه هبياجٍ:
هاقتكل لو ملس هتارد ا ألخري مبتس ًما بربود قاصدًا احراق أأعصابه وزرع الشكو ك يف نفسه:
يه يعين اكنت أأول مرة اي عريسزادت ابتسامته املس تفزة وهو يمكل بوقاحة غري مس بوقة:
شلكها قرطس تك حص اي "معتصم" ابشا ،وفهمتك اهنا بنت انس ،ايش حال مكونتشمس تلمها من القسم اي معمل !! .............................................
.....................................................
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الفصل التاسع والثالثون
حاةل من الهرج واملرج سادت بداخل غرفة املدير املعزوةل معن حولها ابلضافة اىل
التشابك اب أليدي والتاشق اب أللفاظ بني "سامر" و"معتصم" ،للحظة سكن ا ألخري
ليس توعب تكل امجلةل املميتة اليت نطق هبا واهتمت علنًا "أس يا" يف رشفها ،اس تغل
"سامر" الهتائه عنه ليشحذ قواه ضده ،لمكه يف فكه برشاسة فأأوقعه عىل جانبه ،جمرد
حلظة مكنته من ترجيح كفة املزيان لصاحله ،جثا فوقه ليسدد هل رضبة أأشد عنفًا حفزته
عىل الكيل هل ابملزيد ،غطا "معتصم" وهجه ليتصدى لهجومه املباغت ،مث بد أأ يف ادلفاع
عن نفسه ومقاومته.
عىل اجلانب الخر ،توترت " أأية" بدرجة شديدة من فظاعة املوقف ،شهقت جفأأة
صارخة حيامن مل جتد أأي اس تجابة من "أس يا":
شوفها اي "نبيل" ،ألحسن تكون ماتتفزع "نبيل" من قولها ،ومد اصبعيه حنو عنقها ليتفقد النبضات يف عرقها ،تنفس
الصعداء لوجوده ،التفتت " أأية" لتحدق يف ابن معها الخر ،انقبض قلهبا بقوة مع قسوة
رضابت "سامر" ،رصخت من جديد فأألبكت رصخهتا غري الطبيعية ا ألبدان و أأًثرت
جضة ربرية ابملاكن ،حلظات وجتمع البعض من موظفي الفندق ليفصلوا رسي ًعا بني
حاجزا يفصل
املتالمحني خاصة حيامن ر أأوا رب معلهم طرفًا فهيا ،شلكوا بأأجسادمه ً
طريف املشاجرة عن بعضهام البعض ،مسح "سامر" ادلماء العالقة من عىل مفه ليقول
ابنتشاء خميف وقد برقت نظراته:
ما يه مش أأول مرة لينا سواأأن يتخيل "أس يا" يف وضع غري مالمئ متارس فيه ال ُفحش ٍ
برخص جعهل يف أأوج غضبه،
هدر به "معتصم" بعصبية زائدة يتوعده:
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اخـــرس ،هاموتك الهناردةشعر "سامر" بذلة جعيبة وانتشاء مريض يف احراق من حوهل بأأاكذيبه ،بل وجنح
ببساطة يف بث مسومه يف أأدل خصامه ليدفعه بال تفكري حنو انتقام أأمعى رمبا س هيكل
"أس يا" ،فتح ذراعيه مرحبًا بذ كل وهو يرمقه بنظراته اخلالية من احلياة ،يف حني رد
عليه "نبيل" بعدائية متوعدًا اايه بغلظة:
هتتحاسب عىل اليل معلته ،البدل فهيا قانون وهتشوفاتسعت ابتسامة "سامر" الش يطانية املس تفزة قائ ًال بعدم اكتاث:
اي ريت ،بس مش جايز أأان متفق معاها وواخدها سكة عشان أأجيب بنت مع ماملصونة حلد عندي و أأروق علهيا
حتولت ا ألنظار حنو " أأية" اليت بدت مكن صعق لتوه بتيار كهرابيئ ُفشل تفكريها،
خشصت أأبصارها من قسوة املوقف ،فهيي مل تكن كام تومهت املتمية حبيب هام هبا
عشقًا ويطمح يف الزواج مهنا ،بل اكنت شابة خمدوعة مت اس تغاللها برباعة لالساءة
علوا ً
وهبوطا من قوة الصدمة ،مفاذا لو حدث
الهيا وتلويث مسعهتا النقية ،هنج صدرها ً
ما خشيت التفكري فيه وسقطت يف برئ احملرمات وسلب مهنا رشفها ر ًمغا عهنا؟ رفض
عقلها تصديق تكل الأكذوبة احلقرية ،فرصخت بباكء:
انت كـــدابرد علهيا مبك ٍر:
عند ك الهامن "أس يا" ،ما يه عرفاين من زمان ،بس انيت عبيطة هلمتني وقعويك فيا!هزت ر أأسها ابمياءات متتالية انفيه ويه هتتف برصاخٍ ٍ
اب ك:
 أل" ،أس يا" متعملش كده!474

زاد باكهئا ويه تلوم نفسها:
 أأان ازاي حبيتك وصدقت لك هلمة قولهتايل؟!أأجاهبا "سامر" بربود:
عشانك هبةل ،أأان مش بتاع حب ول جوازرصخت به ابستناكر شديد:
واطي!أأطلق حضكة ماجنة مس تفزة للجميع ،فقد "معتصم" ألعصابه وحاول الاندفاع حنوه
لالنقضاض عليه ،أأمسك به موظفو الفندق جيدًا يك ل يفلت من أأيدهيم ،توعده
برشاسة وهو يدفعهم جبسده ليتخلص من قبضهتم ويصل اليه:
هاقتكل الهناردةأأشار هل "نبيل" بس بابته:
هاتتسجن اي "سامر" ،مش هانسيب حق "أس يا" ول بنت معي ،اللك هايعرفانت ايه ابلظبط!
نظر هل ا ألخري ابس تخفاف مث رد بثق ٍة:
و أأان هالبس م الليةل هلهاحدق فيه "نبيل" بنظرات مغلوةل ،بيامن أأضاف "سامر" بنفس الثقة:
انتو جايني عندي تتعدوا عليا يف مقر معيل ،والشهود موجودين واكمريات الفيديوجسلت لك ده ،وا ألمن هيحذف اليل خيصين مع الهامن ،يعين يف تكة هاتكونوا يف
السجن ،ده غري ان املدام احملتمة هتلبس قضية تسهيل دعارة وممارسة الرزيةل ،ما أأان
هاروق علهيا برضوه ،لزم ينوهبا من احلب جانب!
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مث سأأل "معتصم" ٍ
خببث قاصدًا احراق أأعصابه واس تلزاف ما تبقى من عقهل:
مش يه لسه املدام ول ...؟!اهتاج "معتصم" من تلميحه البذيء ،اندلع غضبه أأضعافًا مضاعفة وهدر به:
اي ابن الـ !! ......رد عليه "نبيل" بتح ٍد:
انت  ،.......بتلف وتدور ،واحنا مش هانسكت عن حقنا!ضاقت عيين "سامر" قائ ًال:
وروين هاتعملوا ايهوصل اىل غرفة املكتب مدير ا ألمن املس ئول عن الفندق ليتوىل بنفسه الس يطرة عىل
الوضع بعد أأن مت اس تدعائه عىل جعاةل لينقذ املوقف ،أألقى نظرة رسيعة وشامةل عىل
املتواجدين ،وقف اكلعبد الطائع أأمام رب معهل متسائ ًال:
 أأوامر ك اي "سامر" ابشامشريا بس بابته حنومه:
رفع ا ألخري ذراعه ل ألعىل ليأأمره ً
اريم الالكب دول بـــرا!رد مدير ا ألمن ابمتثالٍ :
متام اي ابشا!انفجر "معتصم" لعنًا اايه بلكامت انبية همينة ،جرجره املوظفون بصعوبة اىل خارج
املكتب غري قادرين عىل اساكته ،قاوهمم قدر اس تطاعته طام ًعا يف النيل من "سامر"،
لكنه مل ينل مراده ،حذرمه "نبيل" هاتفًا ٍ
بصوت هجوري حيامن حاولوا دفعه هو الخر:
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حمدش في م يقرب ،أأان طالع ،ايل اي " أأية"لف ذراعه حول خرصها ليجربها عىل التحر ك يف اجتاه الباب ويف نفس الوقت يضمن
عدم تلمس الغريب لها ،ملح أأحدمه وهو يدنو من "أس يا" ليحملها فصاح به بقوة:
ماتلمسهاشاحنىن حنوها ليحملها بني ذراعيه برفق مث سار اىل اخلارج ومعه " أأية" اليت اكنت يف
حاةل اهنيار واحضة ،ابلطبع مل يمت اخراهجم من املدخل الرئييس للفندق بل من ا ألبواب
اخللفية لتجنب اًثرة فضول الضيوف املتواجدين به ،تسارعت خطوات "نبيل" حنو
الس يارة ليضع "أس يا" هبا ،أأجلس " أأية" جبوار أ ًمرا اايها:
خلييك مجهبامل تكن ش به مدركة ملا حيدث ،فالصدمة اكنت حمطمة لفؤادها ومدمرة للك أمالها،
أأغلق "نبيل" الباب لينظر اىل ابن معه املهتاج ،خيش من هتوره أأثناء القيادة ،فوضع
يده عىل كتفه يطلب منه حذ ٍر:
اررب اي "معتصم" ،مافيش وقت نضيعه ،لزم نطمن عىل "أس يا"اجتهت أأنظار ابن معه حنو الغائبة عن الوعي والغارقة يف دماهئا ،رمقها بكراهية زائدة،
فقد جنح "سامر" يف غرس بذرة شكو ك جديدة لتضاف اىل ظنونه السابقة ليجعلها
بسهوةل يف موضع ش هبة ،بقي متجمدًا يف ماكنه ونظراته الغريبة الغامضة مسلطة علهيا،
خاف "نبيل" من احنراف تفكريه وظنه السوء هبا ،هو فامه لطبيعة تفكريه املهتورة،
اكن عليه أأن يترصف بتيث وحنكة ليجربه عىل فعل الصواب ،وضع يده عىل كتفه
ً
ضاغطا عليه:
مش وقت تفكري اي "معتصم" ،دي بين أدمة حياهتا يف خطر ،ماينفعش نسيهبا يفالظروف دي
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مل تتحر ك قدماه فضغط عليه دلفعه:
خليك واثق ان اللكب ده قاصد يولع ادلنيا ،مش هريًتح ال ملا .....قاطعه "معتصم" بغموض أأقلقه:
و أأان مش هاسيبه وهتأأكد من اليل قاهل بطريقيت!ارًتب "نبيل" من طريقته يف احلديث فسأأهل ٍ
بتوجس:
هاتعمل ايه؟كثريا ،مل يكن هنا ك وقتًا
مل جيبه وررب يف الس يارة ملت ًما الصمت مما أأربك "نبيل" ً
متا ًحا لضاعته ،أأجرب عقهل –مؤقتًا -عىل عدم التفكري يف التفسريات املزجعة اليت تمكن
خلف الكمه املريب واس تقل الس يارة لينطلق هبا حنو أأقرب مشفى.
....................................................
وضعت يدها عىل قلهبا تتحسس نبضاته املتالحقة بعد أأن هاتف "نبيل" معه ليخربهام
بنقل "أس يا" اىل املشفى دون ذر ٍر للسبب احلقيقي ،استشعرت "اندية" وجود اكرثة
خفية وراء اصابهتا املقلقة ،مل جيب أأحد عىل تساؤلهتا احلائرة ،بل ارًتبت وخافت
بدرجة أأكرب من هيئة "معتصم" وكدماته الزرقاء اليت تعلو وهجه ،رفض ا ألخري معاجلهتا
واكتفى ابلبقاء يف الزاوية ملت ًما الصمت ،حاول "وحيد" طمأأنهتا بأأسلوبه الهادئ لكهنا
مل تشعر به ،فقط جزعها عىل ابنهتا اكن الطاغي علهيا ،راقبت حركة ا ألطباء واملمرضني
قب ابالغها ابجلديد عن حالهتا ،خافت من حدوث ا ألسو أأ،
بنظرات متوترة منتظرة بت ٍ
قفز قلهبا يف قدمهيا رهب ًة حيامن ر أأت الطبيب خيرج من غرفة الطوارئ ليقول بروتيني ٍة:
اطمنوا اي جامعةسأأهل "نبيل" ابهامتم:
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 أأخبارها ايه؟مشريا بيده:
أأجابه بنفس النربة العملية ً
احنا معلنا الالزم مع املريضة ،وهتتنقل ل ألشعة عشان نتأأكد من حاةل املخ ،وبعد كدههننقلها عىل أأوضة عادية
تنفست "اندية" ابرتياح عقب أأخباره املبرشة واملثلجة لصدرها ،سأألته بقلب أأم
ٍ
متلهف:
يه فاقت يعين؟ هلمتك؟أأجاهبا هبدو ٍء:
متقلقيش اي هامن ،مؤرشاهتا احليوية رويسة ،وان شاء هللا مايكونش يف مضاعفات،هانطمن من خالل ا ألشعة املقطعية وبعد كده تقدروا تشوفوها
رد عليه "وحيد" ابمتنان وهو حياوط زوجته من كتفهيا:
شكرا اي دكتور
 ًمث التفت انحيهتا ليضيف:
مش قولتكل اي "اندية" اهنا هاتبقى رويسةردت بتهنيدة ارتياح:
امحلدهللاقتب "نبيل" من ابن معه الواقف عىل حالته اجلامدة ليتفقده متسائ ًال:
مسعت ادلكتور قال ايه؟أأجابه "معتصم" ابقتضاب:
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 أأيوهمتفرسا تعابري وهجه اجلامدة واليت عززت فيه احساس القلق:
سأأهل من جديد ً
وانوي تعمل ايه؟ هاتشوف "أس يا" وتطمن علهيا؟محلق فيه مطو ًل بنظرات غري مرحية مث أأجابه بنربة جليدية:
هاوصل بنت معك لبيهتاعفواي بر أأسه للخلف ليجد " أأية" جمهشة ابلباكء ،مل
رمغ تفاجئه برده ال أأنه اس تدار ً
تتوقف ال لثو ٍان لتنخرط من جديد يف نوبة أأخرى و أكهنا حتفز خالايها ادلمعية عىل
خلق املزيد من العربات ،عاد ليحدق فيه مضيفًا:
امحلدهلل اهنا جت عىل أأد كده ،اكن ممكن منلحقهاش وحتصل مصيبةمصت "معتصم" وابدهل بنفس النظرات املزجعة ،اس تأأنف "نبيل" وعيده:
اللكب "سامر" ده مش هاسيبه ،لزم أأحاس به عىل اليل معهل ،وابلعقل كامن ،انتايه ر أأيك؟
طال مصته املريب فتوجس من سكوته ،سأأهل بتوت ٍر وهو هيزه من ذراعه:
"معتصم" ،انت سارت ليه؟ قويل بس بتفكر يف ايه؟ابقتضاب:
نفض يده ليقول
ٍ
 أأان ماءيفغر شفتيه من ردة فعهل الغامضة ،ازدرد ريقه ً
حمدًث نفسه:
اي خويف تصدق الكمه وتضيع "أس يا" بشكوكك!.....................................................
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احننت ل ألمام قلي ًال لتمتكن املمرضة من وضع الوسادة خلف ظهرهاً ،تبعهتا بأأنظارها
ويه تمكل معلها وتتأأكد من ضبط ضامدهتا قبل أأن تعتدل يف نومهتا ،طالعهتا "أس يا"
بنظرات مرًتبة لتسأألها بعدها جبدية:
هو أأان هافضل هنا كتري؟أأجابهتا املمرضة اببتسامة مصطنعة:
وقت ما ادلكتور يسمح خبروجك هتطلعي عىل طول ،محدهلل عىل سالمتكردت ابقتضاب:
شكرا
 ًتلمست "أس يا" بيدها جبيهنا املغطى ابلشاش الطيب ،تأأوهت بصوت خفيض من
ا ألمل املوجع ،شعرت بوجود خطب ما هبا ،خبلل يف تعاقب ا ألحداث يف ر أأسها وتداخلها
بشلك مزجع ،رصاعات عنيفة ،وعود ابلهتديد ،ورغبة عارمة ابلنتقام ،بدت مكن عاد
لتوه من رحةل سفر طويةل ،رفعت عينهيا ل ألعىل لتحدق يف وادلهتا اليت وجلت اىل
غرفهتا ،رمقهتا بغرابة و أكهنا تتفحصها ألول مرة ،تعجبت "اندية" من تطلعها حنوها
بتكل الطريقة املريبة ،جتاوزت عن هذا لتسأألها ب ٍ
حان:
تلهف ٍ
عامةل ايه اي بنيت؟ انيت رويسة دلوقيت؟مل جتهبا بل سأألهتا بعبوس وقد ضاقت نظراهتا حنوها:
مني جابين هنا؟تذررت "أس يا" أخر ما عايش ته من صدام عنيف مع "سامر" اكد يودي هبا اىل الهال ك
احلمتي ،هاجت ادلماء يف عروقها ويه تتساءل:
احلقري الواطي "سامر" فني؟ معل فيا ايه؟481

نظرت لها وادلهتا ابندهاش قبل أأن تسأألها ٍ
بتوجس ربري:
ده مني اي "أس يا"؟توعدته بعدوانية:
 أأان مش هاسيبه ،هاعرفه مني يه "أس يا رشف ادلين"!ابتلعت "اندية" ريقها بتوت ٍر ويه ش به متيقنة من أأن ابنهتا رمبا تكون قد اس تعادت
ذاررهتا ،حفديهثا بذ كل ا ألسلوب الهجويم يتناقض متا ًما مع الهدوء اذلي اكنت تتحدث
به يف ا ألونة ا ألخرية ،جزعت حيامن ًتبعت ضاغطة عىل لك هلمة تتفوه هبا:
"أس يا" بتاعة زمان رجعت من ًتين!ارجتفت نربهتا ويه تسأألها:
انيت افتكريت لك حاجة؟رش خفي ،ردت هبدو ٍء مربك:
اكنت مالمح وهجها اىل حد ما جامدة ومنذرة ب ٍ
 أأيوهحررت "أس يا" ر أأسها للجانب قلي ًال لتحدق يف وجه "وحيد" اذلي دخل اىل غرفهتا
قائ ًال:
 أأان حطيت مبلغ يف احلساابت اي "اندية" و......توقف عن اكامل مجلته مع رؤيته لـ "أس يا" يف اكمل وعهيا ،دان مهنا همل ًال:
محدهلل عىل سالمتك اي بنيت ،أأان أأسف خمدتش اب كل انك فايقةضاقت حدقتاها مرددة ابقتضاب:
هللا يسلمك482

أأضاف ٍ
حامس طفيف:
ان شاء هللا رقدتك ماتطولش هناردت عليه:
 أأان عاوزة أأرجع بييت!ابتسم قائ ًال:
حارض ،عىل بكرة ابلكتري هاتطلعي ،ادلكتور لسه مقابلين وقاييل دهبلني ويه تقول لها:
مدت "اندية" يدها لتضعها عىل كف ابنهتا ،مسحت عليه ٍ
البيت وحش من غري ك اي حبيبيت ،أأان هافضل معايك حلد ما نرجع سواالتفتت حنوها "أس يا" لتقول جبمو ٍد:
 أأان بأأتلكم عن شقيت مش بيتك انيت!شعرت وادلهتا ابنقباضة خميفة تعترص قلهبا من اخلوف ،طالعهتا بعينني قلقتني ويه
تسأألها:
هو انيت مش هاترجعي معااي؟أأجابهتا حس ٍم:
 أل ،مالوش لزمة!استشعر "وحيد" حاةل الارتياب اخلائف اليت انتابت زوجته ،خيش من تأأثرها بقرار
"أس يا" الصادم وانعاكسه عىل وضعها الصحي ،اس تطرد قائ ًال بلزق ليقطع علهيا
أأفاكرها:
مش هاينفع تعميل ده ال مبوافقة جوز ك ،ول نسييت اي "أس يا" ده!483

احتدت نظراهتا مرددة جبدية واحضة لتؤكد هل وعهيا بلك ما مرت به خالل الفتة
ا ألخرية:
"معتصم" مالوش هلمة عليا ،واليل حصل بينا غلطة وهاتتصلح قريب!!!! .........................................
.....................................................................

الفصل ا ألربعون
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اكن ر أأسها صل ًبا وقرارها انف ًذا عنيدًا انب ًعا من احساسها ادلاخيل ،مل تكتث "أس يا"
ابعتاض وادلهتا أأو زوهجا عىل ابتعادها وتركها هلام ،بل مل تعبأأ من ا ألساس بكوهنا
متوجة من "معتصم" ،اعترب ا ألمر جمرد ترصف خاطئ يس توجب اصالحه ،حاول
"وحيد" اثناهئا عن ر أأهيا قائ ًال جبدية:
متام ،وحلد ما ده حيصل انيت هتجعي معاان اي "أس يا" ،والكيم مافهوش نقاشاحتجت عليه بعدائية:
 أأان حمدش يؤمرينخشيت "اندية" من اندلع جذوة صدام جديد بني الثنني فتدخلت قائةل حذ ٍر:
هو قصده انه طلب مش أأمرنفخت بصوت مسموع ويه تش يح بوهجها للجانب ،اس تعطفهتا وادلهتا أمةل أأن تس متيل
قلهبا:
طب ليه كده اي بنيت؟ احنا قرصان معايك يف حاجة؟ أأان جايز أأذنبت يف حقك زيما ابابيك فهمك ،بس أأقسم ابهلل بأأحاول أأعوضك الفتة دي عن لك حاجة
مدت يدها لتتلمس كفها متابعة برجا ٍء:
عشان خاطري ماتبعديش عينحسبت "أس يا" يدها من أأسفل كفها لتمقها بنظرة جامدة ويه ترد:
لك واحد عارف هو معل ايهاكتست مالحمها بتعابري حزينة من قسوهتا اليت عادت عىل السطح يف تعاملها معها،
أأخرجت تهنيدة موجعة من صدرها ونظرت ابحباط اىل زوهجا ،أأضاف "وحيد" هبدو ٍء
جاد:
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مش وقته اي "أس يا" ،نتلكم يف ده بعدين ،املهم سالمتك دلوقيتأأمكلت "اندية" قائةل:
"معتصم" بيحبك اي بنيت ،ده مس تعد يضحي حياته عشانكتقوس مفها اببتسامة ساخطة مستنكرة ملا قالته ،اس تدارت حنوها لتمقها بنظراهتا احلادة
قبل أأن ترد قائةل بهت ٍ م:
ممكن أأصدق أأي حد يعمل كده ال هو ،فبالش تقويل حاجة مش حقيقيةدافعت عنه "اندية" حن ٍو:
وهللا انيت ملا تشويف شلكه هتتأأكدي من الكيم ،بس ادي لنفسك فرصةقست نظراهتا معلقة ابرصار:
حىت لو اكن العاشق املتمي ،فده مش هايغري قراري أأبدًا ،أأان ماش ية!يئست وادلهتا من اقناعها بش ىت الطرق ،أأدررت يف تكل اللحظة أأن ابنهتا قد عادت
اىل خشصيهتا القدمية حيث العناد واحلدة والرشاسة وامجلود ،لن يلني قلهبا حنوها ولن
ترق مشاعرها من أأجلها ،فكرت يف تذكريها بعدائية وادلها ورغبته يف اس تعادهتا بعد
أأن ر أأت ردة فعلها الرافضة لوجوده ،هتفت قائةل ٍ
خبوف:
اي بنيت لو "رشف ادلين" عرف انك لوحد ك مش بعيد يأأذييك ،أأان مضمنش ترصفاته،ده ممكن أ.....
قاطعهتا بقوة تليق هبا:
 أأان أأعرف رويس أأتعامل معاه ازاي ،دي مش أأول مرة ،وانيت مش هتعرفيه زييفاض هبا الكيل من تيبس ر أأسها فصاحت بعصبية:
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افهمي اي "أس يا" وبالش ِعند و....وضع "وحيد" يده عىل كتفها ليقاطعها بتيث عقالين:
ثواين اي "اندية" ،خليين أأان أأتلكمنظرت هل زوجته ابحباط ابئس ،اس تصعب رفض طلهبا لكنه جاهد لقناع ابنهتا قائ ًال
حنك ٍة:
حمدش هايضغط علييك أأو جيرب ك عىل حاجة انيت مش عاوزاها ،بس حلد ما ننفذطلبك ،أأقصد يعين نصلح الغلطة اليل بتقويل علهيا هتفضيل يف البيت معاان ،بدون
ما حد يقيد حريتك أأو مينعك عن اليل انيت عاوزاه ،ها ايه ر أأيك؟
طالعته بنظرة غامضة للحظات قبل أأن تعلق بنربة جافة خالية من أأي احساس:
 أأويك ،و أأان مش هاطول!نظرت "اندية" ابمتنان لزوهجا اذلي دمعها باكفة الس بل ليضمن بقاء ابنهتا جبوارها،
وجل اىل داخل الغرفة "نبيل" اذلي اكن متشوقًا لالطمئنان عىل "أس يا" ،هتللت
أأساريره وهو يراها واعية متفاعةل مع من حولها ،اس تطرد قائ ًال:
محدهلل عىل سالمتكردت "اندية" تشكوها بباك ٍء:
احلقنا اي "نبيل"" ،أس يا" عاوزة تسيب البيت ومتيشتغريت مالمح وهجه للعبوس وسأألها هممتًا:
ليه كده بس؟ يف حاجة حصلت؟محلقت فيه "أس يا" بنظرات جادة ،يف حني ًتبع بقوة ووعيد:
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متقلقيش ،احنا هلنا معايك ومش هانسيب حقك ،واللكب "سامر" ده هيتحاسبعىل لك حاجة معلها ،وبعدين "معتصم" اكن هيقتهل ملا شافه بيحاول يلمسك غصب
عنك
قلب ملتاع:
شهقت "اندية" مصدومة فمل تكن ملمة بتفاصيل حادث ابنهتا ،هتفت ب ٍ
اجلبان ده لزم يتسجنرد علهيا "نبيل" مؤكدًا:
هاحيصل اي طنط ،اطميناس تعادت مشاهدها مع "سامر" فالهتبت عيناها من جهومه الوحيش علهيا لينال من
رشفها ويتذلذ برغباته احليوانية معها ،امتقع وهجها بدرجة ملحوظة وبدا صوهتا حادًا
ويه تعلق:
 أأان كفيةل اين اتعامل معاهابتسم "نبيل" مضيفًا مبزاحٍ:
أأريد ،بس "معتصم" روق عليه وزايدة ،اليل جناه من ايديه انه احتمى يف رجالته ،ايسالم لو كنيت تشوفيه!
ابلطبع مل تكن "أس يا" واعية لتاه وهو يقاتل من أأجل ادلفاع عن رشفها وال لصدقت
الكمه عنه ،مررت أأنظارها عىل ثالثهتم لتتابع بنربة أألبكهتم:
معو ًما مرحةل اين انس ية لك حاجة عدت خالص ،أأان رجعت زي زمان ،و أأظن انالكيم مفهوم!
ارتعدت "اندية" من جديد من طريقهتا يف احلديث ،تأأكدت من حدسها بأأن اذلاررة
قد عادت لبنهتا و أأهنا ابتت تذرر لك ما مرت به ،للحظة تومهت أأن "رشف ادلين"
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أأماهما حيدهثا بنفس اللهجة القاس ية امل ُقلقة ،رمبا لتبيته لها فاكتسبت ذ كل منه ،حشب
وهجها خوفًا واضطربت دقات قلهبا ،استشعر "وحيد" حاةل الانزعاج املس يطرة عىل
زوجته ف َع ِمد اىل تلطيف ا ألجواء هاتفًا:
نتلكم يف ده بعدين ،املهم حصتكردت عليه جبفا ٍء:
 أأان أأدرى بنفيس ،وحاسة اين بقيت أأحسنأأضاف "نبيل" قائ ًال وهو يشري بيده:
خالص اي جامعة ،امحلدهلل اهنا خبري قدامنا و...بت عبارته حيامن ر أأى ابن معه يلج اىل الغرفة ووهجه يكسوه تعابري غامضة غاضبة،
تفاجأأ من حضوره امجليع ،جتمدت عيين "اندية" عليه ،ومل خيتلف اندهاش زوهجا
عهنا ،ردد "نبيل" ابس تغر ٍاب مذهولٍ :
"معتصم"نظر هل بطرف عينه قبل أأن يسلط أأنظاره عىل "أس يا" ليقول لها اببتسامة حتمل
السخط:
محدهلل عىل السالمةابدلته نظرة حانقة حتمل الكراهية متسائةل بسخرية ويه ترفع حاجهبا ل ألعىل يف
استناكر واحض:
ده جبد؟ جاي بنفسك تسأأل عليا؟ مش معقول!فر ك طرف ذقنه معل ًال:
طبيعي أأشوف مرايت و أأفهم حصلها ايه489

ردت عليه ابزدرا ٍء:
 أأيه دي النكتة الباخية يف املوضوع ده هله ،مراتك!تعمدت النظر اليه وحده دون غريه لتسأأهل جبدية شديدة:
انت مصدق ده؟ اين فع ًال مراتك؟جتاهل عن قصد الرد علهيا ليلتفت حنو وادلهتا ،سأألها هممتًا:
عامةل ايه اي ماما؟أأدارت "اندية" ر أأسها يف اجتاه ابنهتا لتتفرس قسامت وهجها املشدودة ،أأدررت أأن وجود
"معتصم" الن ليس اب ألمر احملمود ،بل انه حيمل نذير معركة وش يكة ،فـ "أس يا" عىل
وشك نبذ لك ءيء وراهئا والعودة من حيث أأتت ،وحضوره يدمع مسعاها بقوة،
عادت لتحدق فيه مث تهندت بعمق ليخرج صوهتا ضعيفًا همزو ًما ويه ترد:
خبري اي ابين ،انت متام؟أأجاهبا بغموض مزجع وهو ينظر بمتعن يف وجه "أس يا" العابس:
ايوه ،مافيش أأحسن من كدهتأأملت "أس يا" الكدمات واخلدوش البارزة يف وهجه بنظرات فضولية ،ا ًذا حفديث ابن
معه عن تالمحه مع "سامر" يبدو صادقًا ،توترت نظراهتا قلي ًال حيامن أأمكل:
تسمحويل أأتلكم مع مرايت لوحدان شويةمربرا:
اعتض عليه "نبيل" ً
ليه؟ يف حاجة حصلت ومش عاوزان نعرفها ،لو هتحاس هبا عىل اليل معلته " أأية"،فهيي مالهاش دعوة ،و أأظن انت مسعت بنفسك يه قالت ايه
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انزجع "معتصم" من تدخهل الزائد عن احلد يف ش ئونه لريد حد ٍة ملحوظة:
 أأان عاوز مرايت يف مسأأةل عائلية ،ماينفعش أأتلكم فهيا قصاد ك!حترج ابن معه من فظاظته معه ومع ذ كل أأردف قائ ًال:
معا ك حق ،بس مافيش داعي للرنفزة والعصبية ،أأتلكم معاها هبدوء ،ما تنساش اهنامرت بظروف صعب واكن ممكن أ...
ربت "معتصم" عىل ذراعه مؤكدًا:
اطمن ،دول هلمتني مش هاحلق أأمعلها حاجة يعين!هتف "وحيد" بنربة مرهقة ما ًحنا ابنه بعض اخلصوصية:
بينا اي "اندية" نستىن حتت وخلهيم يتلكموا سواأأومأأت بر أأسها موافقة ابستسالم:
حارضمث ركزت عينهيا عىل "معتصم" لتوصيه حن ٍو:
خد اب كل من بنيتابتسم لها بتصنع:
اطمين اي ماماًتبعهم بعينيه امحلراوتني من احلنق حىت انرصف ثالثهتم من الغرفة ،أأغلق الباب هبدوء
ليلتفت جبسده حنو "أس يا" ،حدق فهيا مطو ًل وشاردًا يف ا ألحداث ا ألخرية ،ابلطبع
تردد صدى هلامت "سامر" يف أأذنيه لتوغر صدره حنوها ،لم نفسه بقسوة ألنه يف
حلظة ما صدق أأهنا بريئة حتاول البدء من جديد ملقية خلف ظهرها ما فعلته ،عكست
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نظراته حنوها بغضً ا غري مكذوب ،دققت يف طريقة تطلعه لها ورمقته بنظرة رره رصحية،
مث رفعت يدها أأمام وهجه لتشري اليه مس تطردة حديهثا اجلاف معه:
امعل حسابك قصة جوازان دي هتنهتييرد علهيا بربو ٍد:
وحد قا كل اين عاوزها تمكل؟التوت شفتاها ببسمة ساخطة معلقة عليه:
حلو أأوي ،من ا ألول أأان كنت حاسة ان يف حاجة غلطدس يديه يف جييب بنطاهل ليقول لها وهو يقتب خبطوات بطيئة مهنا:
كنت عاوز أأكشف متثيليتك قداهمم ،بس ل ألسف اكن ممكن تضيعي بنت معي يفالرجلني بسبب حجود ك!
دافعت عن تلميحه الرصحي بكوهنا اليد اخلفية اليت دفعت "سامر" لس تدراج " أأية"
والزج هبا يف مكيدته ادلنيئة:
 أأان ماليش دعوة مبوضوعها ،يه اليل ...قاطعها صا ًحئا:
معري ما هاصدقك ،انيت كتةل رش ماش ية عىل ا ألرض ،معرفتيش تنتقمي مننا فقوليتتوخسي مسعتنا وتضحيك عىل " أأية"
 أأان مأأذهتاشانيت كدابة!رمقته بنظرة مقيتة ،مث ردت ابستيا ٍء:
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مش عارفة أأقو كل ايه ،خسارة الالكم معا ك ،قلته أأحسن ،انت مش عاوز تصدقال نفسك
أأخرج يده من جيبه ليعبث برابطة عنقه اليت اكنت تشعره ابلختناق ،نزعها من ايقته
مث أأمكل:
امحلدهلل اننا حلقناها ،وال مكونتش هاسامح نفيس أأبدًا ،غلطيت من ا ألول اين مسحتبوجود ك وسطنا
ردت عليه بعدائي ٍة:
غصب عنك اكن ده هاحيصل ،ألين بنت "اندية" هامن مرات اباب ك ،ماتنساش ده اي"معتصم"
قست مالحمه معلقًا علهيا:
مظبوط ،بس ماتنسيش انيت كامن اين خدمتك جبوازي منك خدمة معر ك ما حتلميبهيا
رمست ابتسامة مهتمكة عىل شفتهيا ويه تسأأهل بعدم اقتناع:
وهللا؟ ايه يه؟أأجاهبا بوقاح ٍة:
 أأي حد هاجيي بعدي عشان يتجوز ك مش هايسأأل ان كنيت رشيفة ول ألاتسعت مقلتاها من جفاجته املتجاوزة مرددة بصدم ٍة:
نعمزشرا قبل أأن يس تأأنف حديثه:
نظر لها ً
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انيت فهامين رويس ،ول حتيب أأجيبكل "سامر" حبيب القلب يفضحك ويقول عنليالي م سوا؟
نج:
سأألته "أس يا" بتش ٍ
وملا انت شايفين قذرة أأوي كده اجتوزتين ليه؟أأجاهبا بفتو ٍر:
ماما مالهاش ذنب تتخدع يف بين أدمة زيك ،وزي ما قولتكل دي خدمة قصاد تربيهتاالطيبة ليا
احتدت عيناها من قسوة عباراته اليت تس تفز سكوهنا ،ردت عليه حماوةل احلفاظ عىل
ررامهتا:
حقيقي حضيت كتري ،رويس انه جواز عىل الورق وحمصلش جبد ألحسن كنت أأمحلمنك و....
قاطعها "معتصم" مرددًا جبدية:
ماكنش هيحصل ،انيت انس ية احلادثة اليل قبل دي معلت فييك ايه؟نظرت هل بغرابة فتابع موحضًا بقسوة:
ادلكتور قال انك جايز متخلفيش ،وده اكن مطمين برصاحة ،يعين مكونتش هاجيبمنك عيال ،ملا يكربوا يس تعروا منك!
ورمغ هلامته املوجعة اليت أأصابهتا يف مقتل وترددت عىل مسامعها من قبل من خالل
"هما" وادلة ابن معه "نبيل" حيامن عللت سبب رفضها لتكل الزجية ال أأهنا أأخفت تأأثرها
برباعة لتد عليه اببتسامة عريضة:
دي حاجة رويسة أأوي494

أأرادت احراقه برنان غضبه مثلام فعل معها لتذيقه طعم العذاب وا ألمل فتابعت عن مع ٍد:
و أأهوو أأمعل اليل أأان عاوزاه براحيت مع أأي حد من غري ما أأقلق!جنحت يف استثارته جبملهتا املاررة اليت أأشارت اىل جفورها فاستشاطت نظراته عىل
ا ألخري ،اندلع غضبه وخرج عن سكونه الزائف ،دان مهنا اكلثور الهاجئ لينحين حنوها
صاف ًعا اايها بعنف وهو هيدر هبا بعصبي ٍة:
سافةلتوقعت "أس يا" أأن يفعل ذ كل ،فمل تكن مرته ا ألوىل ول ا ألخرية اليت ينفعل علهيا
متعمدًا رضهبا ليش بع رغبته اذلرورية بأأنه ل يقبل ابملساس برجولته أأو النقاص مهنا،
مل تضع وقهتا يف التأأمل والتأأوه بل ردت اليه الصفعة بقوة صارخة فيه:
مش هامسحكل متد ايد ك عليا ،أأان مش ضعيفة!ُصدم جمددًا من صفعها هل ،قبض عىل رسغها ً
ضاغطا عليه بأأصابعه برشاسة ،تلوت به
بغل ،اكنت تقف هل الند ابلند ،يبادلها الكراهية فتبادهل
لتخلصه من قبضته ،نظر لها ٍ
العداء ،يعاملها بقسوة فتد برشاسةً ،تبعت ممكةل بنفس الصوت احلاد القوي:
ان كنت سكت الفتة اليل فات ،فده ألن يف حاجات كتري اكنت غايبة عين ،دلوقيتحقي هاخده غصب عن اللك ،وهارد القمل بعرشة ،أأان مش هاسامح يف حقي حىت
لو اكن فيه مويت!
أأطبق عىل عنقها قاصدًا خنقها ،حترشجت أأنفاسها وقاومته قدر اس تطاعته ،خرج
صوهتا مبحو ًحا مكتو ًما:
-خليك راجل ل ألخر وموتين
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نظر يف عينهيا بكراهية مضاعفة ،مل يرتد لها طرف ،اكنت تنتظر منه أأن ينفذ ما قاهل،
أأن هيكل روهحا ،ما أأنقذها من براثنه هو دخول املمرضة لتتفقدها ،هتفت ا ألخرية
متسائةل ٍ
خبوف:
حرضتك بتعمل ايه؟أأرىخ "معتصم" أأصابعه عهنا ليتاجع عهنا وقد توتر هل ًيا ،سعلت "أس يا" بقوة لتلتقط
أأنفاسها ،هرعت املمرضة الهيا متابعة بهتديد:
 أأان هابلغ مدير املستشفى عنكمل يعقب علهيا و أأرسع يف خطاه داف ًعا اايها بغلظة من كتفها ،رمقته املمرضة بنظرة
مزعوجة ،هرب "معتصم" من الغرفة وهو يلوم نفسه عىل طيشه ا ألهوج ،اكد يف
حلظة غضبته أأن يرتكب ا ألسوأأ دون أأن يتأأكد من شكوكه ،يه حقًا ابرعة يف جره
لقعر اجلحمي وتركه يعاين من أألس نة اللهب القاتةل ،سأألهتا املمرضة جبدي ٍة:
انيت رويسة؟أأجابهتا "أس يا" بصوهتا املتحرشج:
 أأيوه ،ومافيش داعي تبلغي حد ابليل حصلاخنفضت نربهتا لتمكل بهت ٍ م ساخر:
ده الطبيعي بتاعه معاايبضيق:
اعتضت علهيا املمرضة ٍ
بس .....حدجهتا "أس يا" بنظرة صارمة قائةل لها بلهجة ش به حادة:
 أأان صاحبة املشلكة وبأأقو كل مش عاوزة أأبلغ ،هو ابلعافية؟!496

امتثلت املمرضة لرغبهتا مضطرة ،ضغطت عىل شفتهيا قائةل بنربة مستسلمة:
اليل تؤمري بيهمث عدلت لها من وضعية الوســادة لتمتدد بأأرحيية عىل الفراش ،حدقت "أس يا" يف
سقفية الغرفة متعهدة لنفسها ابلقتصاص ممن سببوا لها ا ألذى يف حياهتا ،تلمست
وجنهتا وعنقها بأأانملها مرددة ٍ
هبمس:
و أأوهلم "معتصم" !! ................................................................................................

الفصل احلادي وا ألربعون:
اكنت حاجة لنعاش روهحا املتعبة من حتميلها ما ل تطيق جملرد اس تفزازها واشعارها
بأأهنا دو ًما عىل خطأأ حىت لو اكنت بريئة ،وجلت "أس يا" اىل امحلام امللحق بغرفهتا
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ابملشفى لتغتسل ،تأأملت ما تُر ك عىل جسدها من ندابت وأًثر كدمات وجروح
لتتأأكد أأهنا لن تعود اىل ما اكنت عليه مس بقًا حىت لو ادعت العكس ،كمتت بيدها
شهقة موجوعة حيامن أأخفضت يدها لتلمس بطهنا متذررة قسوة هلامت "معتصم" بأأهنا
لن حتمل ذات يوم يف أأحشاهئا جنينًا متنحه احلب اذلي افتقدته يف حياهتا ،اكن وقع
اللكامت علهيا اكحسًا ،س تغدو مثلام أأتت اىل تكل احلياة وحيدة ،يتمية ،بال مشاعر
طمأأنينة و أأمان حتتوهيا ،بل س تظل مذنبة يف أأعني امجليع همام حاولت أأن ترب أأ ساحهتا
وتدافع عن نفسها ،كفكفت عرباهتا اليت امتجت مع املاء الساخن لتنظر اىل وهجها
املتعب يف املرأة ،بدت كش بح امر أأة أأرهقها الزمن مبصاعبه ،مل تعد ا ألنىث املغرية املسلط
علهيا أأضواء الشهرة واليت تفتك نظراهتا الساحرة بعقول الرجال وجتعلهم رصعى لفتنهتا
بتعب.
املميتة ،أأشاحت بعينهيا بعيدًا عن انعاكس صورهتا املؤسف لتمكل ارتداء ثياهبا ٍ
خرجت "أس يا" من امحلام فوجدت وادلهتا يف انتظارها وعىل ثغرها ابتسامة صغرية،
اس تقبلهتا بنفس احلنان الودود قائةل لها:
رويس انك خديت دش ،وشك نور اي حبيبيتمصتت ابنهتا ومل تنبس بلكمة ،قاومت "اندية" وخزة مباغتة رضبت عضةل قلهبا وادعت
الابتسام رمغ ادلمعات اليت انسابت من طرفهيا ،هد أأ ا ألمل فاقتبت من ابنهتا لتمتكن
من املسح عىل برشهتا برفق قبل أأن تمكل ببسمة سعيدة:
ادلكتور قال انك تقدري ختر ي الهناردة ومافيش قلق من حالتكأأمغضت "أس يا" عينهيا لتس متتع للحظات لتكل اللمسة اليت تفتقدها ،اكنت حجة اىل
أأن ترمتي يف أأحضاهنا لتبيك وتشكو لها بصدق ما تعانيه ،أأرادت الرصاخ والقاء اللوم
عىل لك من سبب لها جر ًحا يف حياهتا ليجعلها تتخبط وتقايس ا ألمرين ،لكهنا عزفت
عن ذ كل مدعية مجودها مث فتحت عينهيا لتقول ابقتضاب:
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رويستراجعت عهنا هبدوء و أأولهتا ظهرها ،حتررت "اندية" خلفها متسائةل بقلق خائف وواحض
أأيضً ا يف نظراهتا حنوها:
انيت راجعة معاان البيت ،حص؟التفتت انحيهتا لتحدق فهيا بوج ٍه ميلء ابلغموض جميبة اايها:
هو أأان عندي حل ًتين غريهتهندت وادلهتا ابرتياح لكوهنا لن تتكها ولو يف الفتة احلالية ،ستبذل قصاري هجدها
لتقنعها ابلعكس وجتعلها تنعم ابدلفء ا ألرسي فتتخىل عن تكل الرغبة املزجعة ابلرحيل،
دق "وحيد" الباب مس تأأذانً ابدلخول:
ها اي "أس يا" ،هجزيت؟ردت عليه:
 أأيوهبيامن أأضافت "اندية" ب ٍ
تلهف:
امحلدهلل ان ا ألزمة دي كامن عدت عىل خري ،أأان قليب اطمن ملا شافها واقفة عىل رجلهامن ًتين
كثريا ويؤثر علهيا ،حز يف قلهبا أأل
جعزت "أس يا" عن التطلع الهيا ،حفنوها يضعفها ً
تركض الهيا تتوسل عطفها ،يه حاجة للتسلح ابخلشونة واجلفاء ملواهجة "معتصم"
وغريه ممن عكروا حياهتا ،سارت بمتهل اىل خارج الغرفة تتبعها وادلهتا اليت تاكحف برشاسة
لخفاء مرضها ،وصل ثالثهتم اىل املدخل الرئييس للمشفى حيث تصطف س يارة
جالسا يف ماكنه متجاه ًال حىت النظر
"معتصم" ابخلارج ،مل يتجل مهنا ليقابلها بل ظل ً
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الهيا ،أأجلس هتا "اندية" يف اخللف وجلست جبوارها ،يف حني شغل "وحيد" املقعد
ا ألمايم لينطلق بعدها ابنه يف اجتاه امللزل ملت ًما ابلصمت رمغ حماولت "اندية" اجلدية
خللق أأحاديث بيهنام ،و أكن "أس يا" تقر أأه جيدًا فمل تعلق ال ابملقتضب املوجز جمامةل
لوادلهتا.
............................................................
مل تتوقف عرباهتا عن الاهنامر منذ أأن أأدررت أأهنا حضية ملعوب ش يطاين ،وهلام تذررت
ما مرت به انتحبت " أأية" أأكرث واخنرطت يف نوبة جديدة من الباكء حىت تورمت
كثريا وتلونت حمرة مقلقة ،زارها "نبيل" ليطمنئ علهيا ،سعدت بوجوده
عيناها ً
ودافعت عن موقفها قائةل:
وهللا ما كنت أأعرف انه ابلقذارة دي ،هو حضك عليا واس تغلين و أأان بغبايئ صدقتهأأشفق علهيا معل ًال:
عشان انيت لسه صغرية مش فامهة الناس رويسمث حتولت نربته للعتاب وهو يمكل:
بس مش قادر أأساحمك عىل ده ،اكن املفروض تعرفينا من أأول يوم ،أأان و"معتصم"أأخواتك ،واليل خيصك خيصنا
ردت بند ٍم وقد طأأطأأت ر أأسها:
 أأان أأسفة ،بس افتكرته بين أدم حمتم نيته رشيفةفر ك "نبيل" ر أأسه عدة مرات مرددًا حرية:
اليل جمنين انه ازاي عرف يوصكل؟!أأجابته بصوهتا البايك:
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مقابالتنا أأغلهبا اكنت صدفة ،و أأول مرة شوفته اكنت عند املكتب بتاع متركزت أأنظاره علهيا بعد ما تلفظت به من هلامت خطرية أأًثرت ريبته ،هتف هبا جبدية
ًتمة:
احكييل ابلتفاصيل اي " أأية" ،لزم أأعرف لك حاجة عشان أأعرف أأجيب حقكأأومأأت بر أأسها مرددة:
حارض ،بس صدقين أأان مكونتش أأعرف انه عىل صةل بـ "أس يا" ويف كامن مشألكبين م ومع "معتصم" ابذلات!
وافقها الر أأي قائ ًال:
 أأان متأأكد من ده ،الر ك عىل ابن معك انه يصدق اهنا بريئة ،طب ًعا الشك زي متيلهيعميه ويظلمها وجايز يقول اهنا ورا اليل حصكل
مسحت أأنفها مبنشفة ورقية مث سأألته ابس تغراب:
معقوةل؟ٍ
ابمتعاض ابئس:
حتدث من زاوية مفه ز ًافرا
انيت مش عارفة ترريبة دماغه عامةل ازايردت عليه:
 أأان هاتلكم معاه و أأقوهل عىل لك حاجةبدا "نبيل" واثقًا من فشلها يف ذ كل حىت لو أأتت هل بعرشات الرباهني اليت تثبت
خرا هممو ًما من صدرها وهو يعلق:
براءهتا ،أأخرج ز ً
فريا أ ً
اي ريت بس يصدق!501

.................................................
تباطأأت خطواهتا ويه تسري حنو ابب امللزل اذلي احتضهنا يف الفتة ا ألخرية ،فا أليت
س يحمل يف طياته الكثري ابلنس بة لها ،توقفت عن امليش حيامن اس تدار "معتصم"
جبسده حنوها مغلقًا علهيا الطريق ومان ًعا اايها من املرور ،رمقته "أس يا" بتكل النظرة
احلادة الاكرهة هل ،سأألته ساخرة ويه تشري بعينهيا:
ايه؟ مش هاختليين أأدخل؟اقتب مهنا لهيمس لها مؤكدًا عن ثقة ربرية:
اعريف ان أأايمك هنا بقت معدودةردت عليه متسائةل:
حتب أأميش دلوقيت؟ أأان أأص ًال مش فارق معااي ،أأقو كل سالم اي "معتصم" بيه ،اش بعابليل عند ك
اكدت أأن تتحر ك من ماكهنا لكنه قبض عىل ذراعها ليجذهبا منه اليه ،رضبت صدره
هامسا لها:
بكفها ويه تستند عليه ررد فعل لشده العنيف ،كز عىل أأس نانه ً
استين هنا!رمقته بنظرة ساخرة من ترصفه غري املفهوم ،سأألته مس تفهمة:
انت حريتين معا ك ،مش عارفة برصاحة انت عاوز ايه ابلظبط؟ متوتين ول تطردينول ....
بقلق:
مل تمكل مجلهتا بسبب سؤال وادلهتا القائل ٍ
يف ايه اي ولد؟502

أأرىخ "معتصم" قبضته عىل الفور من عىل ذراعها و أأخفضها حنو خرصها ليحاوطها
منه ،رمس عىل وهجه بسمة زائفة وهو يقول لها:
ول حاجة اي ماما ،دي "أس يا" اتكعبلت ويه ماش ية و أأان كنت بأأس ندهارفعت ا ألخرية حاجهبا ابستناكر ،حدجته ابمتعاض ويه متيل عليه لهتمس هل:
انت مكل الكدب!جتاهلها متعمدًا التحديق يف وجه "اندية" اليت اكنت تراقب ترصفاهتام ابهامتم ملحوظ،
أأضافت قائةل اببتسامهتا احلنون:
ربنا خيليكوا لبعض ،تعالوا جوا اي حباييب ،احنا هلنا تعبنا الهناردة وحمتاجني نرًتح!رد علهيا "معتصم" ٍ
بتلكف:
حارض ،اس بقينا اي مامالكزته "أس يا" يف جانبه كتعبري عن رفضها ملا يفعهل فور أأن أأولهتا وادلهتا ظهرها ليحررها
زشرا و أكنه نكرة قبل أأن مترق اىل ادلاخل ،استشاط يف ماكنه
بعد ذ كل ،مث نظرت هل ً
حنقًا ،تسمر يف ماكنه لثو ٍان ليقاوم تكل العاصفة الهاجئة بداخهل ،فشكوكه تاكد تهنش
يف عقهل اذلي استسمل لتكل الأاكذيب اخل َّداعة وابت أأسريها ،رور أأصابع يده ليرضب
بقبضته احلائط بضيق ،بدا م ً
تخبطا يف مشاعره و أأفاكره حىت مل يعد يفرق بني الصواب
واخلطأأ ،تنفس بعمق واس تعد لدلخول أم ًال يف نفسه أأل خيرج عن طور هدوئه الزائف
ويتح م يف أأعصابه حىت ا ألخري.
.................................................
حتملت فوق قدرهتا احملدودة مقاومة حدة ا ألمل اذلي يعترص قلهبا من أن لخر يك ل
تثري قلق من حولها لتنشغل فقط مبا تعانيه ابنهتا من مشالكت ربرية ،أأثر علهيا ذ كل
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ابلسلب فظهر وههنا عىل جسدها بشلك مضاعف ،وما ان تأأكدت "اندية" من عودة
ابنهتا للملزل حىت اس تأأذهنا ابلصعود اىل غرفهتا لتًتح ،تثاقلت خطواهتا وبدت تاكحف
للصعود عىل ادلرج ادلاخيل ،بلغت غرفهتا ويه ابلاكد تلهث للتقاط أأنفاسها ،ضعفت
عضةل قلهبا وخذلها جسدها بعد أأن اس تلزف ما دليه من طاقة لتهنار عند عتبة الباب،
أأًثرت بسقوطها املفاجئ فزع "وحيد" اذلي رصخ ابمسها عال ًيا:
"نــــــادية"هرع الهيا لريفعها اىل صدره مرددًا هبلعٍ:
يف ايه اي "اندية"؟ حصكل ايه؟ ردي عليا!نظرت هل زوجته بعينني خميفتني ويه هتمس هل بصعوبة:
"أسـيا"  ..بنيت ..مضها اليه يرجوها:
عشان خاطري متلكميشهرول "معتصم" صاعدًا ادلرج بعد تكل الرصخة اخمليفة ليجدها تفتش ا ألرضية
جبسدها ووادله حيضتهنا ٍ
خبوف ،جثا عىل رربته أأماهما و أأمسك بكفها بني راحتيه ليفركه
بقلق شديد:
متسائ ًال ٍ
ما كل اي ماما؟استشعر تكل الربودة اخمليفة يف يدها وجزع قلبه من ختيل ا ألسو أأ ،حلقت به "أس يا"
لتقع أأنظارها عىل وادلهتا الغائبة عن الوعي ،جتمدت قدماها يف ماكهنا من صدمهتا،
أأجربت نفسها عىل التحر ك يف اجتاهها ،فزعت وارتعدت أأطرافها ويه تدير ر أأسها يف
اجتاه "وحيد" اذلي رصخ مستنجدً ا:
504

اطلب السعاف برسعة اي "معتصم" ،مامتك حالهتا خطرةس يطرت عىل "أس يا" حاةل حلظية من الشلل املؤقت يف تفكريها فبدت اكلبلهاء ويه
تطالعه بنظراهتا الغريبة حماوةل استيعاب املوقف وتفسريه ،أأدمعت عيناها بقوة حيامن
ر أأت تكل الزرقة املفزعة اليت رست مالمح وجه وادلهتا لتبدو أأقرب اىل املوىت عهنا
بتوسل:
اىل ا ألحياء ،انتفضت يف ماكهنا عندما هدر صا ًحئا ٍ
اوعي متويت اي "اندية" ،ماتسبناش دلوقيت ،احنا هلنا حمتاجينك!هزت ر أأسها ابستناكر رافضة تصديق احامتلية تركها للعامل الفاين ،ر ًمغا عهنا رصخت
"أس يا" خبوف حقيقي انبع من فؤادها ويه جتثو عىل رربتهيا جبوارها:
مامــــا!.........................................................
حدث ما اكنت ختشاه وتوفيت وادلهتا قبل أأن تروي ظمأأها من حناهنا ا ألمويم لهيت
حزن ربري ،وتأأثرت برحيلها رمغ أأهنا مل تنعم فعل ًيا
امجليع مبوهتا املباغت ،بكهتا "أس يا" ٍ
حهبا ال لفتة بس يطة لكهنا م ألت حياهتا ابحساس الراحة والاطمئنان ،وابلرمغ من
مرور أأكرث من ثالثة أأسابيع عىل حدوث تكل الفاجعة ال أأهنا ظلت عىل وضعيهتا
احلزينة املنكرسة ،تناست لك ءيء ليظل وجه "اندية" البشوش الضاحك متجسدًا
أأماهما ،أأملها أأهنا اكنت تسعى جاهدة لرضاهئا ويه مل متنحها ال العناد والشقاء ،ومع
ذ كل مل يضعف أأملها فهيا ليتضاعف تأأنيب مضري "أس يا" ،عاقبت نفسها برفضها تناول
الطعام ال من بضعة لقاميت تبقهيا عىل قيد احلياة ،واحنبست يف غرفهتا مع صورهتا اليت
مؤخرا معها لتبيك فقداهنا حرقة.
التقطهتا ً
مل يكن حال "معتصم" خمتلفًا عهنا ،بل اكنت أأحزانه مضاعفة ،فقد خرس وادلته للمرة
الثانية ليشعره ذ كل ابخلواء والوجع املهكل ،انقطع عن معهل و أأمهل فيه غري عائب بتبعات
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ذ كل ليلزوي مع نفسه يبكهيا منفردًا ،ابتت السجائر سلواه الوحيدة لينفث عام جييش
يف صدره من ألم تعترصه ،أأدمن التدخني برشاهة خالل ا ألايم املاضية متجاه ًال تأأثريها
اخلطر عىل حصته ،بدا امللزل كئيبًا موحشً ا بدون وجود "اندية" ،حىت الطعام حتول
قواي ليجعل ا ألمور تسري بسالسة
للعلقم يف ا ألفواه ،حاول "وحيد" أأن يبدو صل ًبا ً
كام اكنت توصيه "اندية" دامئًا ان رحلت جفأأة ،وجل اىل داخل غرفة ابنه ليجده همم ًال
يف هيئته وًتر ًاك للحيته تنبت هبوجائية ،ورمغ تفهمه حلالته النفس ية ال أأنه عارض انعزاهل
بتكل الصورة ،جلس اىل جواره ابلرشفة يسأأهل هبدوء:
هاتفضل كده كتريالتفت "معتصم" حنوه ليجيبه بصوته املنكرس:
ايه مش من حقي أأزعل علهيا؟رد عليه انفيًا:
 أل طب ًعا ،بس مامتك ماكنش هريضهيا الوضع دهاختنق صدر "معتصم" وخرج صوته مكتو ًما عندما هتف بقه ٍر:
اي اباب أأان اتكرست ،يه مش بس ربتين ،دي اكنت لك حاجة يف حيايتنكس "وحيد" ر أأسه قائ ًال بأأ ٍ
سف:
مش انت بس اي "معتصم"" ،اندية" خدت معاها حاجات كتري ملا ماتتمصت للحظة ليضبط انفعالته املتأأثرة مث ًتبع:
بس صدقين اي ابين ماكنتش هاتبقى مبسوطة وانت عامل يف نفسك كدهفريا هممو ًما من صدره لريد بعدها:
أأخرج ابنه ز ً
 أأان حمتاج وقت اي اباب حلد ما أأفوق من الصدمة506

هز ر أأسه ابمياءة صغرية متفه ًما رغبته مث أأضاف بعدها:
طيب ،بس اي ريت ًتخد اب كل من "أس يا" كامنضاقت نظرات "معتصم" وتركزت حواسه مع وادله ،تناىس مشأهله معها يف خضم
أأحزانهً ،تبع "وحيد" موحضًا جبدية:
يه بنهتا واكنت روهحا متعلقة فهيا يف أخر أأايهما ،أأريد هتًتح يف رقدهتا ملا تالقيكواقف مجهبا
عابسا دون تردد:
رد ً
"أس يا" مش حمتاجاينحصح هل وادله اعتقاده اخلاطئ عهنا قائ ًال:
انت غلطان ،لو بصيت علهيا هتفهم قصدي ايه ،حاول تطبطب علهيا وتقف مجهبا!نفخ هاتفًا ابقتضاب:
ربنا يسهلماءي اي "معتصم" ،أأان هاسيبك عىل راحتك دلوقيتقالها "وحيد" وهو هيم واقفًا لينرصف بعدها من الغرفة ًتر ًاك ابنه يف حرية جديدة بشــأأن
وضعه مع "أس يا" ،دفن "معتصم" ر أأسه بني راحتيه اكمتًا أأنفاسه احلارة بيهنام ،اختنق
من جمرد التفكري فهيا و أكهنا ثق ًال يطبق عىل أأنفاسه ويس تلزفه ليل هنار ،اعتدل يف
جلس ته موسدًا يديه خلف عنقه ليحدق أأمامه بضيق ممتعض ،تهند ً
حمدًث نفسه ابهنا ك:
الهناية اتكتبت بينا !! .....................................................................................
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الفصل الثاين وا ألربعون
ليةل أأخـــرى عابثة قضاها يف اجلناح اخلاص به بفندقه الشهري ليحتفل كعادته وسط
رفقاء السوء ،ابلطبع مل ختلو ا ألجواء من احملرمات ول من الساقطات الاليت حاولن
اس امتلته للحصول عىل مبالغ مالية ابهظة نظري ما يقومن به من أأعامل ُمخةل ،متدد
"سامر" ابستخاء عىل ا ألريكة واض ًعا يف جوفه القليل من الرشاب املُسكر ،جلس
اىل جواره رفيقه مس تطردًا حديثه ٍ
حامس وهو يزمك أأنفه مبادة ما بيضاء:
الس تاف املرادي عايل أأوي508

سأأهل "سامر" هممتًا:
حاجة تعدل املزاج يعين؟رد دون تردد:
جدًا ،جرب وقويلالتقط البعض من تكل املادة وقام بوضعها عىل الطاوةل أأمامه ،مث احنىن علهيا ليشمها،
حذره رفيقه من تكرار ا ألمر هاتفًا جبدية:
ابلراحة اي "سامر" ،مش ورا بعضهتشعرا تكل احلاةل العجيبة اليت أأصابت خالاي جسده واملصحوبة
نفخ ا ألخري بقوة مس ً
ابندفاع رهيب يف تدفق ادلماء اىل ر أأسه ،متمت متسائ ًال ابندهاش:
ايه ده؟نظر هل رفيقه ابجعاب وهو ميدهحا:
ها ايه ر أأيك فيه؟أأشار هل بعينيه كتعبري عن رضائه عهنا ،جلست احدى الشاابت العابثات اىل جواره،
داعبت أأذنه بأأانملها مث مالت عليه لهتمس هل بدللٍ :
ممكن أأجرب اي ابشامنحها قبةل رسيعة قبل أأن يرد:
وماهل اي حلوةانولته أك ًسا مليئًا ابملرشوب املسكر قائةل هل:
اكسك اي ابشا509

أأخذه مهنا مث ارتشفه "سامر" يف جوفه دفعة واحدة ليشعر بذ كل ا ألمل الرهيب اذلي
اكد أأن يفتك بر أأسه ،أألقى بكأسه مرددًا:
دماغي أ....لكزه رفيقه يف كتفه قائ ًال:
اتقل ،شوية وهتالقيك فوق ،فــــوق أأوي!أأرىخ "سامر" ر أأسه للخلف مقاو ًما ذ كل ا ألمل املفرط حىت بدأأت قواه ختبو تدرجي ًيا،
عاود رفيقه سؤاهل بفضول:
هنسافر بكرة ول هنعمل ايهأأجابه بصعوب ٍة وقد أأمغض جفنيه:
مش عارفحمفزا اايه عىل القبول بتكل العطةل القصرية:
ًتبع ً
بص أأبو ك فاحتك معاه الفتة اليل فاتت واحنا عاوزين نروق عىل نفس نا شوية،مافهياش حاجة ان خدتكل يومني ول تالتة أأجازة ،مش هايفرق يعين
وهنت نربته وهو ياكحف للرد عليه ،اس تصعب حتريك أأطرافه والقيام بأأقل حركة فهيم،
تغلغل فيه احساس الثقل والتعب ،شعر بدقات قلبه تتالطم يف صدره ،كز عىل
أأس نانه بقوة ليتبع ذ كل تش ن ًجا عنيفًا جعل جسده ابلاكمل ينتفض ،فزع رفيقه من
هيئته وحاول تثبيته متسائ ًال هبلعٍ:
"سامر" ،يف ايه؟ "ســامر"!لفظ ا ألخري أأنفاسه لينقيض معره جراء تناوهل جلرعة منشطة امتجت مع مك الكحوليات
يقو جسده عىل احامتلها فاهنارت عضةل
اليت ارتشفها مما سبب مضاعفات قوية هل ومل َ
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القلب أأو ًل تبعهتا خالاي املخ ليسكن بعدها متا ًما وسائل ما رغوي خيرج من مفه ،فزع
من حوهل من بشاعة املنظر وهرولوا اىل خارج الغرفة قبل أأن يُكتشف أأمره ويزج هبم
يف السجن.
...............................................
تردد قبل أأن يفعل ذ كل ،بل انه تراجع لأكرث من مرة رافضً ا أأن يصدق أأن تكل النكبة
املوجعة قد تررت أأثرها عىل "أس يا" ،لكن حديث وادله املؤكد جعهل يتخبط بدرجة
وذهااب حىت تعب من
ربرية ،ضغط "معتصم" عىل ر أأسه بيديه وهو يزرع غرفته جيئة ً
احلركة ،وقف أأمام خزانة ثيابه ً
حمدًث نفسه:
معدتش يف حاجة حنيك فهيا سوا!جمربا
رضب بيده الضلفة مث اس تدار ليجلس عىل فراشه ،فرد ظهره عليه و أأمغض عينيه ً
عقهل عىل عدم التفكري فهيا لبعض الوقت ،رن هاتفه جبواره فتجاههل يف املرة ا ألوىل،
مرصا عىل
وحيامن تكرر ا ألمر اعتدل يف نومته ليمتكن من الرد عىل ابن معه اذلي بدا ً
هماتفته ،خرج صوته متحرش ًجا وهو يسأأهل:
خري اي "نبيل"رد عليه متسائ ًال:
انت عامل ايهتهند بثقل قبل أأن جييبه:
عاديسأأهل "نبيل" حذ ٍر:
و"أس يا"؟511

انزجع نسبيًا من اهامتمه هبا فرد عليه حدة:
معرفش حاجة عهنا ،اي ريت تسأألها بنفسكعلق عليه ابن معه بضيق:
لو اكن ينفع كنت معلت ده ،بس "أس يا" مابتقابلش حد من يوم ما طنط "اندية"ماتت ،ده غري اهنا مراتك ،يعين املفروض تكون مجهبا
احتدت نربته هاتفًا:
انت هاتعرفين أأمعل ايه؟رد عليه حذ ٍر:
 أأان بأأنصحك بس ،معو "وحيد" قلقان علهيا زي ما قلقان عليكزجره قائ ًال:
شكرا اي س يدي ،يف حاجة ًتنية؟
 ًأأجابه دون تردد:
 أأيوه" ،سامر"!نج:
جمرد ذرر امسه اكن كفي ًال ابشعال غضبه ،انفعل عليه متسائ ًال بتش ٍ
ماهل اللكب ده؟مصت "نبيل" للحظة قبل أأن جييبه:
ماتارختت قسامت وجه "معتصم" املشدودة لتحل الصدمة عىل مالحمه قائ ًال:
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نعم ،مات!أأضاف موحضًا:
 أأيوه ،اخلرب منشور عىل املواقع هلها ،ابقى اقراه و.....أأهنيى معه "معتصم" املاكملة دون أأي مقدمات ليبحث بنفسه عن حصة ذ كل اخلرب،
اتسعت عيناه بصدمة واحضة حيامن قر أأ ذ كل اخلرب الصادم عن وفاة ابن رجل ا ألعامل
"سامر معران"ً ،تبع تفاصيهل عن كثب وهو ياكد ل يصدق هنايته املؤسفة ،تر ك
هامسا
الهاتف جبانبه لينظر أأمامه بنظرات حادة يشوهبا الغضب ،كز عىل أأس نانه ً
حنق:
ابن الـ  ........املوت رمحه مين!ر ًمغا عنه وقعت عيناه عىل خرب قدمي حتدث عن أأحد عروض "أس يا" ل ألزايء وتأألقها
فيه ،حثه فضوهل عىل قر أأته ،اش تدت تعابريه وتوترت وهو يقر أأ عن تكرميها من قبل
أأحد بيوت ا ألزايء العاملية ،التوى ثغره ببسمة مهتمكة ،فهو مل َير مهنا ال اجلانب اليسء
فقط ،بدا يف حرية من أأمره حنوها ،اكتفى مبا قر أأه و أألقى هاتفه ابهامل اىل جواره ،ردد
جفأأة مع نفسه بلزق:
لزم نتطلق!و أكنه بذ كل يقيض عىل أأي فرصة للمساحمة معها ،لكنه تذرر حمايةل وادله عليه لذلهاب
الهيا ومواساهتا ،فتحري من جديد يف التعامل معها ،ابلطبع ليس الوقت مناس ًبا ذل كل،
سيتلقى اللوم من وادله والتوبيخ الالذع لعدم تقديره ملشاعرها احلزينة عىل وادلهتا ،رن
هاتفه معلنًا عن وصول رساةل نصية ،فتحها "معتصم" ليقر أأ ما جاء فهيا من توصية من
ابن معه للسؤال عهنا ،هدر بغيظٍ:
انت عاوزين أأقتكل ول ايه! أأان مش انقصك اي "نبيل"513

اس تفزته تكل الرساةل وامتجت مع محيته اذلرورية بكون غريه يفعل ما ل يقدر عليه،
اش تد رصاعه مع نفسه وطفت بقوة مشاعره الاكرهة لها عىل السطح ،لكن تكل الرساةل
فورا.
عززت من حسم أأمره ابذلهاب الهيا ً
............................................
جلأأت لتناول املهدئات لتسكن أأوجاعها اليت ل تنهتيي ،مل تفرط "أس يا" يف تناولها ومع
ذ كل اكنت وس يلهتا املتاحة لمتنح نفسها فسحة للس يطرة عىل مشاعرها املتأأملة ،فوجع
الفراق ل تقوى عىل احامتهل ،ما أأملها بشدة هو عدم تنعمها بأأحضان وادلهتا عندما
س نحت لها الفرصة ،تكربت علهيا وتنكرت ذل كل ،ندمت حرقة ألهنا أأضاعهتا وركزت
فقط عىل رغباهتا الانتقامية ،ابتت أأكرث تعاسة عن ذي قبل ،رصخت قائةل بعصبية
حيامن مسعت ادلقات الهادئة عىل ابب غرفهتا:
قولتل م عاوزة أأفضل لوحدي ،ولو جعت هابقى أأقول ،سيبوين بقى!و أكن الطارق مل يصغ ِ اىل صياهحا املنفعل فعاد ليدق الباب من جديد ،هبت "أس يا"
واقفة من عىل الفراش لتفتح الباب فتفاجأأت به عند عتبته ،رددت مصدومة:
انت؟حدق "معتصم" فهيا بنظرات ش به مدهوشة ،مل يتوقع أأن يراها بتكل احلاةل احلزينة،
اكنت عيناها متورمتان ومش بعتان حمرة غنية بسبب كرثة الباكء ،اكن وادله حمقًا،
كثريا ،أأشفق علهيا نوعًا ما ،مل تكن مثلام ظن أأهنا متسلحة بقسوهتا،
فهيي قد تغريت ً
حزن شديد خسارة
متشفية يف وفاة وادلهتا ،بل اكنت أأقرب اىل شابة عادية تبيك ٍ
ا ألحبة ،ظلت عالمات الاندهاش مرسومة عىل مالحمه للحظات ،فمل يطر أأ بباهل أأن
حتزن هكذا عىل رحيلها رمغ شكوكه ادلاخلية ابلكراهية املزروعة داخلها ،زفر بعمق
قبل أأن هيتف قائ ًال هبدوء ليقطع حاجز الصمت اذلي نشأأ بيهنام:
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عاوز أأتلكم معايكرمقته بنظرة منكرسة ويه متسح عرباهتا املهنمرة من طرفهيا لتد عليه متسائةل بصوهتا
املنتحب:
هانقول ايه؟رد علهيا جبمود وهو يفر ك مؤخرة عنك:
يعين ..اباب طلب مين أأطمن علييكقهرا و أأملًا:
حاولت أأن تبتسم من بني عرباهتا لكن مل يزدها هذا ال ً
اي ريت تشكره عىل ذوقهحتري يف انتقاء ما هو مناسب للحديث معها ،شعرت "أس يا" بأأنه جمرب عىل ذ كل ،ومل
يبذل "معتصم" هجدًا لخفاء هذا ،تساءلت بنربة همتة:
وخصوصا انك
تالقيك بتسأأل نفسك أأان ايه اليل مقعدين هنا بعد ما ماما ماتتً
هتطلقين؟
أأشاح بوهجه للجانب فتأأكدت من صدق حدسها حنو رغبته يف اخلالص مهنا حىت وان
أأجل فعل هذا ،اس تجمعت جأأشها لتجيب عىل سؤالها:
عشان أأحتقر نفيس لك يوم بزايدة و أأعرف ان ماليش قمية ول حد!أأدار ر أأسه يف اجتاهه ليطالعها بغموض ،فأأمكلت بقوة خفيفة:
 أأيوه ،أأان واحدة معلت لنفيس مسعة زابةل من ول حاجةارتسم عىل شفتهيا بسمة منكرسة ويه تضيف موحضة:
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ولك ده ليه عشان أأرره الناس فيا ،بس أأان معلت ده عشان أأمحي نفيس من ابابو أأحصابه
قواي ابلضعف والانكسار ،ومع ذ كل
حساسا ً
جتمدت نظراته علهيا ،ترخس داخلها ا ً
معدت للظهور مبظهر القوة ،أأومأأت "أس يا" بر أأسها متابعة مبرارة:
"رشف ادلين" ا ألب احملتم ،أأو نقول الراجل اليل فتح بيته صاةل مقار وحاجات ًتنيةألحصابه وسهراهتم اليل مابتخلصش
أأمغضت عينهيا لتقاوم دمعاهتا اليت تقاتل للخروج من طرفهيا ويه تستسل قائةل:
صعب أأوي عىل بنت صغرية حتمي نفسها من اجلو ده لوحدهاذهل "معتصم" من مصارحهتا الغريبة هل مبا مرت به يف طفولهتا ،ختيلها فتاة مدلةل
عاشت برفاهية وترف ،تربت عىل احلقد والكره لطمعها ورغبهتا يف اس تلزاف ا ألخري،
شعر ابلضيق من الكهما ،مل تس تطع رفع عيناها ملواهجتهً ،تبعت مبذ ٍةل:
ماكنش ذنيب ان اباب مدمن للقامر وسايبين وسط أأحصابه يهنشوا جسمي بعينهيمحاولت اظهار ثباهتا لتقول:
اكن لزم أأمحي نفيس مهنم حىت لو ابلكدب ،املهم أأان وبس!نظر لها ابندهاش متعجب ،بدت غريبة هل ًيا عن تكل الشابة اجلاحدة القاس ية اليت
عرفها فامي مىض ،طالعها ابمعان وقد ختبطت مشاعره حنوها وامتجت بأأسفه عىل
معاانهتا ،اختنق صدرها وغص ابلباكء حيامن سأألته:
 عارف ماما ماتت ليه يف الوقت ده ابذلات؟وقبل أأن حير ك شفتيه ليجيهبا ردت قائةل بصوهتا البايك مس تخدمة يدها يف الشارة اىل
نفسها:
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ماتت عشان توجعين وختليين أأندم اين فكرت أأذهيا يف يوم ،يه أأطيب انسانة عرفهتا،حنيهتا ماتتعوضش ،حضهنا مالوش زي!
نظر اىل عينهيا الباريتني بأأمل ،توجع من حديهثا ،ومع ذ كل مل تكف "أس يا" عن البوح
مبا مي أل قلهبا من أأحزان ،انسابت دمعاهتا الساخنة من مقلتهيا قائةل:
زمانك بتسأأل نفسك هو أأان ليه بأأعيط علهيا و أأان كنت جاية انتقم مهنا ،بس صدقينموهتا اكن صعب عليا أأوي
بشجن:
مسحت بظهر كفها عرباهتا لتضيف ٍ
انت تس تحقها أأكت مين ،اكن عند ك حق تقول ده!اعتض "معتصم" عىل مجلهتا ا ألخرية اليت محلت وج ًعا شديدًا:
"أس يا" ،انيت .....قاطعته مشرية بيدها أأمام وهجه:
اطمن ،أأان قولتكل لك حاجة ،ومعدتش عندي اليل أأخبيه أأو أأخرسه ،يعين أأانوجودي زي قلته ،طلقين واهنيي أخر حاجة تربطين ابلبيت ده!
وجدت صعوبة يف احلديث ورمغ ذ كل أأضافت ويه هتز كتفهيا يف انكسار:
وهامعل اليل طلبته مين زمان ،هاختفي!مصدرا للهتديد ،تأأمل يف مصت
ضغط عىل شفتيه مان ًعا نفسه من احلديث ،فهيي مل تعد ً
حتطم خصرة قسوهتا ،لني قلهبا ،وفيض مشاعرها ا ألنثوية احلقيقية النابع مهنا ،أأميكن
للموت أأن يفعل ذ كل بنا؟ أأطرقت ر أأسها مضيفة بقه ٍر:
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من ا ألول أأان كنت زي الغريبة وسط م ،بأأدور عىل انتقايم مهنا ومادهتاش فرصة جبدعشان أأشوف ازاي يه بتحبين زي ما حبيتك انت ،ورمغ اين كنت بأأصدها يه
ميأأستش مين وفضلت حتبين زي ما أأان "أس يا" بنهتا مش حد ًتين
ببطء حذر رفعت ر أأسها ل ألعىل لتنظر اليه يف ندم ،مث اعتذرت منه قائةل:
 أأان أأسفة ،جيت ومعااي املوت لهيا يه مع أأين اس تاهل ده مش هيا!صدم من اعتذارها املباغت اذلي أأذههل وضاعف من حريته ،أأتكل يه "أس يا"؟ أأم
انعاكس عهنا؟ دفنت وهجها بني كفهيا لتقول ابهنزام:
حقيقي أأان بقيت لوحدي ،خرست أأيم ،وماكنش عندي أأب حيميين جبد ،ودلوقيتمافيش حد مجيب ،وصعب أأليق اليل ! .....
أأهجشت بباكء أأكرب وارتفع صوت أأنيهنا املمتج بنحيهبا ،تأأثر "معتصم" بدرجة ربرية
لرؤيهتا عىل تكل احلاةل ،أأدمعت حدقتاه من هلامهتا ،تنفس بعمق ليضبط انفعالته اليت
بلغت أأوهجا قبل أأن يهنار ابر ًيا هو الخر ،عاد ليحدق فهيا وهو يصارع مشاعره
املرتبكة ،فـ "أس يا" الن يف أأضعف حالهتا ،حاجة ملن هيون علهيا ا ألمر ،ملن يضمها
اىل أأحضانه ،ملن خيربها بأأن ا ألمور س تكون عىل ما يرام ،قرر حسم أأمره والتخيل
هامسا لها:
عن حذره ليقتب مهنا ً
ششش ،متلكميشردت عليه دون أأن ترفع وهجها:
معنتش عاوزة حاجة من حد ،اي ريتين أأموت أأان كامن!اخنرطت يف نوبة باكء أأخري فاقدة قدرهتا عىل امتام مجلهتا حىت الهناية ،شعرت "أس يا"
مبلمس ذراعيه عىل كتفهيا ،وقبل أأن تعتض عليه وتمتلص منه اكن "معتصم" ا ألس بق
حمتواي اايها وًتر ًاك لها العنان لتبيك بني أأحضانه ،تفاجأأ
يف جذهبا اىل صدره ليضمها بقوة ً
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ابستسالهما ،وبثقل ر أأسها عىل صدره ،أأحس بدقات قلهبا ترضب بني ضلوعه ،بأأنفاسها
الساخنة حترقه ،مهس لها معات ًبا بعد أأن تعالت شهقاهتا املؤملة:
انيت تعبتينا هلنا اي "أس يا"شدد من مضه لها لتشعر ابحتوائه لللم اليت أأزهقت روهحا ،ربت "معتصم" عىل
كثريا ،ورمغ ررهه لس تغالل ظروفها وتلمسه لها هبذه الطريقة،
ظهرها حنان افتقدته ً
بل وبقاهئا يف أأحضانه ،ال أأنه شعر برضورة فعهل ذل كل ،اللك لحظ حاجهتا اليه ال
هو ،منعه صالبة ر أأسه وحتجر تفكريه من رؤيهتا عىل حقيقهتا ،هد أأ من روعها وسار
وهو حياوطها حنو فراشها ،أأجلسها عليه طال ًبا مهنا:
ارًتيح وماتفكريش يف حاجةاندهش أأكرث من امتثالها هل دون جدال ،خارت مقاومهتا ان مل تكن انعدمت ،متددت
"أس يا" عىل فراشها واحتضنت وسادهتا بقوة ،وجدها "معتصم" تغمض عينهيا و أكهنا
هترب مما تعانيه ابلنوم ،حسب الغطاء علهيا ليغطي جسدها ،تلمس وجنهتا لميسح بقااي
عرباهتا ،مث اعتدل يف وقفته ملقيًا علهيا نظرة طويةل ،راقهبا يف مصت حىت غلهبا النعاس،
التفت بر أأسه حنو الكومود ليجد التفسري املنطقي ذل كل الهدوء الغامض ،أأحىن جزعه
لميسك ابحدى العبوات ادلوائية ،قرهبا من عينيه ليفحصها ابهامتم ،عرف حفواها وفهم
سبب سكون "أس يا" ،نعم اكنت حتت تأأثري ما تتجرعه من همدئات ،زفر "معتصم"
بصوت مسموع ً
حمدًث نفسه:
عشان كده بتسمعي الكيم!استنكر ضعفها املربك هل ،لوهةل وزع نظراته بني وهجها اذلابل وتكل العبوات ،انتابه
هاجس ما أأزجعه ووتر مالحمه ،رسي ًعا قام جبمع العبوات ادلوائية قبل أأن تهتور يف
حلظة يأأس حمبط وتتجرع ا ألقراص هلها مفضةل خيار الانتحار بعد أأن حتدثت عنه
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لأكرث من مرة خالل مصارحهتا اليت تفطر القلوب ،كذ كل جتارهبا السابقة أأشارت بقوة
اىل ميلها لهذا الاختيار املهكل ،خيش "معتصم" من اقداهما عىل ذ كل يف غفةل من
امجليع ،رمقها بنظرة أأخرى خمتلفة عن ذي قبل مث انرصف من غرفهتا مغلقًا الباب خلفه
هبدوء وهو ابلاكد حياول الس يطرة عىل أأفاكره املضطربة اليت جعلته يتدد من جديد
بشأأن حسم عالقته معها !! ......................................
.................................................

الفصل الثالث وا ألربعون (اجلزء ا ألول)
مؤخرا وهو يصغي اىل اخلادمة اليت اكنت تطمئنه
نفث دخــان س يجارته اليت لزمته ً
عىل زوجته ،مفنذ أأن ر أأها "معتصم" عىل تكل احلاةل املنكرسة وقد اضطربت أأفاكره
السوداوية عهنا ،اكتشف اجلانب الخر اخلفي من خشصيهتا احلقيقية يف حلظة مصارحهتا
الصادقة ،شعر بغصة يف حلقه وهو يتذرر رسدها عن معاانهتا مع وادلها اذلي مل يكن
نعم ا ألب لها ،بل رمبا يكون السبب الرئييس فامي أأسامه احنرافها ،اعتدل يف جلس ته
ليمتكن من اطفاء بقااي الس يجارة يف املنفضة املوضوعة أأمامه مث أأمرها قائ ًال:
خدي اب كل مهنا ولو يف جديد هلميين520

ردت عليه ابنصياع:
حارض اي "معتصم" بيهأأهنيى معها املاكملة لزيفر بصوت مسموع موسدًا ساعديه خلف ر أأسه ،شعر ابلنزعاج
لكونه قد أأمهل عن معد يف السؤال عهنا أأو حىت الاهامتم هبا يف تكل الظروف احلرجة،
انساق خلف شكوكه وهواجسه فاحنرصت فكرته عهنا ،وتناىس ا ألس باب اليت رمبا
دفعهتا اىل ذ كل ،أأعامه غضبه وضلهل عن رؤية الصواب ،كام شعر بتأأنيب الضمري لكونه
كثريا عن مواساهتا ،فان خرس هو من ربته خالل س نوات معره ،فقد خرست
تأأخر ً
أأيضً ا وادلهتا اليت مل تنعم حناهنا من ا ألساس ،بل مل َتر عاطفهتا الفياضة وحتظى بتبية
فريا مطولً من صدره حماو ًل التفكري يف أأمرها بعقالنية،
سوية ترعاها فهيا مثهل ،أأخرج ز ً
فقد وصل الوضع بيهنام للمحك ،والقادم س يحتاج اىل قرارات مصريية ،انتفض يف
جلس ته املستخية عىل صوت فتح ابب مكتبه ،تفاجأأ بوجود وادله به ،وقف متسائ ًال
بتوت ِر ش به ملحوظ:
اباب! يف حاجة حصلت؟ "أس يا" رويسة؟ورمغ اس تغراب "وحيد" من تلهفه للسؤال عهنا ال انه استاح لكوهنا ابتت الشخص
ا ألول اذلي طر أأ عىل ابهل حيامن استشعر اخلطر حنوها ،رد عليه هبدو ٍء وهو مثبت
لنظراته اجلادة عليه:
حلو انك بتسأأل علهيامث جلس يف مواهجة ابنه ليتابع اببتسامة صغرية:
كنت فقدت ا ألمل انك تعمل كدهتوترت تعابري "معتصم" معل ًال سبب اهامتمه هبا:
يه ا ألايم دي مش يف حالهتا و....521

قاطعه "وحيد" بنربته الهادئة:
انت مش حمتاج تربر ،من حقك هتمت مبراتك والطبيعي انك تقف معاها يف الوقتده
تنحنح ابنه متسائ ًال بتد ٍد ليتجنب اًثرة تكل اجلزئية اليت عىل ما يبدو اكنت تربكه:
أأجيبكل ايه ترشبه اي اباب؟رد عليه انفيًا:
 أأان مش عاوز حاجة ،أأان جاي الهناردة عشان أأتلكم معا ك لوحداناش تدت قسامته قائ ًال وقد انتبه هل هل ًيا:
اتفضلمتفرسا يف نظراته وامياءاته:
سأأهل وادله ً
انت انوي عىل ايه؟أأجابه بتساؤل حائر:
يف ايه؟متهل:
تهند معلقًا ب ٍ
مع "أس يا" ،يف الفتة اجلايةابقتضاب:
ظهرت حريته أأكرث مع سؤاهل اذلي احتجزه يف خانة اليك ،زفر قائ ًال
ٍ
لسه مش عارفاس تخدم "وحيد" س بابته يف الشارة ليحذره جبدية ًتمة:
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بالش تظلمها معا ك اي "معتصم" ،يه مش مس تحمةل ،كفاية أأوي اليل شافته واليلعاش ته ،لو مش عاوز تمكل معاها طلقها ،و.....
و أكن يف هلمة الانفصــال دقات لناقوس اخلطر ،هرع مقاط ًعا بتخوف وقد استشعر
تسارع دقات قلبه:
 أأطلقها؟!!!اس تغرب وادله من ردة فعهل وًتبع موحضًا:
 أأيوه ،أأومال هتفضل تعاملها ابلشلك ده؟ عىل ا ألقل ماتكونش انت والزمن علهيا،سيهبا تعيش حياهتا بعيد عن الضغوط واملشألك
مصت ليرشد يف حديثه اذلي مل يكن ماز ًحا عىل الطالق ،أأزجعه أأن يفاحته وادله يف
هذا ا ألمر ،تبدلت تعابريه للضيق ونظراته لالمتعاض ،اس تأأنف "وحيد" حديثه قائ ًال:
 أأان ومامتك هللا يرمحها فامهني انك ماحبهتاش ،وانك كنت جمرب عىل ده ،مفافيشداعي متثل انك عاوزها و....
قاطعه للمرة الثانية متحج ًجا:
مش كده اي اباب ،أأان بس حمتاج وقت عشان أأفكر و أأظبط أأموري قبل ما أأفاحتهاراقبه وادله ابهامتم فقد بدا اعتذاره واه ًيا ،وما أأكد هل ذ كل هو نربته املرتبكة حيامن أأمكل:
يعين اليل أأقصده اين مكونتش واخد ابيل من حاجات ختصها ،ده غري انه هايبقىصعب أأطلقها يف الوقت ده ،ما انت بنفسك شايف وضعها اي اباب
أأخفى "وحيد" ابتسامته تلوح عىل ثغره كتعبري عن رضائه مبحاولته لتأأجيل ذ كل ا ألمر،
رد هبدوء وهو حيافظ عىل ثبات تعابري وهجه:
رويس انك هممت بده523

جاهد ابنه ليخفي ذ كل الاضطراب اذلي اعتاه أأمامه ،شعر بأأمعائه تتقلص جملرد
التفكري فهيا بشلك خمتلف ،حاول الالهتاء عن احلديث عهنا مدع ًيا اهامتمه ابلتطورات
مؤخرا ،أأصغى اليه وادله ابهامتم مكتفيًا مبا حققه اليوم من تقدم ش به
اليت شهدها معهل ً
ملحوظ يف تعزيز مشاعر ابنه حنو "أس يا".
......................................................
انشغل "معتصم" لبعض الوقت يف توضيح مس تجدات العمل ألبيه لكن أأزجعته تكل
الضوضاء املوجودة ابخلارج ،حلظات وارتفع الضجيج من جديد لينتبه الثنان اىل هذه
اجللبة الغامضة ابخلـــارج ،بدا ا ألمر أأش به بوجود مشادة الكمية مع أأحدمه والسكرترية،
وقبل أأن يرشع "معتصم" يف السؤال عن أأس باهبا تفاجأأ ابقتحام "رشف ادلين" لغرفة
مكتبه بوقاحة منقطعة النظري ،وقفت السكرترية خلفه تعنفه بلباقة:
لو مسحت اي فندم مايصحش كده ،املفروض تس تأأذن ا ألول ،املكتب هنا ليه ...ستنكرا وقاحته:
بتت عبارهتا جمربة حيامن هدر "معتصم" بعبوس شديد م ً
انت ازاي تدخل عليا املكتب ابلشلك ده؟رد عليه "رشف ادلين" بربود يس تثري ا ألعصاب:
ماكنش صعب أأوصكل ،مفكر هاسيب بنيت ليك؟استشاط غض ًبا من ادعائه لهامتمه املفاجئ هبا ،فصاح معتضً ا برشاسة:
دلوقيت بتقول علهيا بنتك؟أأشار "وحيد" بيده للسكرترية لتنرصف ،فال جيوز أأن يتحدث ثالثهتم عن ش ئوهنم
اخلاصة أأماهما ،وابحتافية شديدة تفهمت ا ألخرية أأمره غري املنطوق وخرجت من غرفة
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املكتب مغلقة الباب خلفها ،حتر ك "رشف ادلين" ل ألمام موزعًا نظراته بني "معتصم"
ووادله مث اس تطرد قائ ًال بسامجة مزجعة:
كنت حاسس ان وجود "اندية" معاها هيأأثر علهيا ويلعب يف دماغهاأأظهر ضيقه من ذ كل برصاحة وهو يمكل:
 أأل و أأان اليل بقايل س نني بكرهها فهيا عشان تفضل حتت طوعي وتسمع الكيم ،جتيبأأهما متسح لك ده باكم يوم قعدهتم معاها
غلت ادلماء يف عروق "معتصم" من فظاظته املهيجة ل ألعصاب ،وقبل أأن يرد اكن
وادله ا ألس بق يف الهجوم عليه ،حيث وخبه صارخًا به:
 أأان ماشوفتش يف حيايت أأب زيكبدا "رشف ادلين" يف حاةل برود واحضة ،مل يظهر تأأثره ابزدراء ا ألخرين هل بسبب
ترصفاته ،رمس عىل مفه تكل الابتسامة السخيفة الباردة قبل أأن يعلق ببساط ٍة:
 أأان ماليش يف ادلور ده" ،أس يا" ابلنس بايل كلز غايل من ويه صغرية ،ظبطتين يفمصاحل كتري ،فصعب أأس تغىن عهنا دلوقيت!
كز "وحيد" عىل أأس نانه هاتفًا بغيظٍ:
انت ....مبداي خسطه من تدخهل فامي ل يعنيه:
قاطعه "رشف ادلين" ً
وبعدين انت ما كل ،بنيت و أأان حر معاها ،بتلكم ليه؟مث أأرجع ر أأسه للخلف ليضيف بهت م قاصدًا السخرية منه:
 أأه ًال ،خمدتش ابيل منك اي "وحيد" بيه525

حاول "معتصم" احلفاظ عىل هدوئه قدر املس تطاع ليسرب أأغوار تكل الشخصية
احلقودة الواقفة أأمامه ،تفهم الن بوضوح سبب عدائية "أس يا" للجميع ورغبهتا يف
الانتقام من وادلهتا لكوهنا اعتقدت أأهنا ختلت عهنا وتركهتا لشخص دينء مثهل ل
يكتث ال ألمره فقط حىت لو عىل حساب ا ألقرب اليه ،وبوجود أأب مثهل ل يكتث
مطلقًا ال مبصلحته اكن علهيا أأن تتسلح مبا حيمهيا وان هلفها ذ كل حياهتا ،اس تفزته مجلته
ا ألخرية حيامن قال بوقاحة:
البقاء هلل يف املرحومة ،مع اهنا ماتس هتلش ،بس ايلخرج عن شعوره ليس به علنًا:
اخرس اي هلباش تدت مالمح وجه "رشف ادلين" من اهانة "معتصم" هل ،متسك بعقالنيته قائ ًال:
من غري قةل أأدب ،ول طوةل لسان ،أأان جاي الهناردة عند ك ويف مكتب ملهمة حمددة،عاوز "أس يا"
حتر ك "معتصم" من خلف مكتبه ليقف يف مواهجته ،مث رد عليه بنربة صارمة وقد
حتولت عيناه جلذوتني من النريان:
وفكر ك أأان هاسيهبا كل؟أأردف قائ ًال عن ثقة ًتمة:
كده كده هاخدها منك وهتجعيل ،فبالش تتحمأأ أأوي ،وشامعة وجود أأهما معاهاراحت خالص ،خفلينا نتفامه ابذلوق أأحسن
انقض عليه "معتصم" ً
ممساك به من تالبيبه ،هزه بقوة صارخًا فيه:
مش هاحيصل526

انتع "رشف ادلين" قبضتيه من عىل ايقته لريد مؤكدًا:
ابلراحة عىل نفسك شوية ،بالش نرغي يف الكم ل هيودي ول هاجييب ،أأان راجلمعيل ومقدر بنيت أأوي
مربرا سبب ارصاره عىل اس تعادة "أس يا" من جديد:
هتف "وحيد" من خلف ابنه ً
 أأه طب ًعا ،لزم ماتضيعش وقتك ،مايه اليل بتدفعكل ديون القامر ،واحد زيكميعرفش قمية ولده!!
أمال ا ألخري ر أأسه للجانب لينظر اليه بتأأفف قبل أأن يعلق عليه:
وهللا دي مسائل عائلية ختصنا ،حمدش طلب ر أأيك فهياحنق:
اغتاظ "وحيد" من أأسلوبه الفظ فرد ٍ
اي حجود ك اي أأيخهدر به "معتصم" وقد بلغ ذروة غضبه:
مش هاحيصل" ،أس يا" هتفضل معاايزشرا قبل أأن يسأأهل:
نظر هل ً
ليه يعين؟أأجابه "معتصم" بغموض دون أأن يرف هل جفن:
الالكم ده ملا تكون "أس يا" حرة نفسهاقطب "رشف ادلين" جبينه متسائ ًال حرية:
مش فامه قصد ك527

أأجابه "معتصم" بش بح ابتسامة مغتة لحت عىل ثغره و أكنه متذلذ بقول تكل امجلةل
حتديدًا:
"أس يا" تبقى مرايتنزلت عليه املفاجأأة اكلصاعقة فشل تفكريه لثو ٍان قبل أأن يعاود سؤاهل بضيق ربري:
نعم ،وده حصل امىت؟ربت "معتصم" عىل كتفه بقوة قاصدًا ايالمه وهو جييبه بهت ٍ م:
من زمان ،واحض كده ان معلوماتك انقصةاستنكر ذ كل معتقدًا أأهنا كذبة حقرية منه لتضليهل فصاح بعصبية:
الالكم ده مش حقيقيالتوى مفه اببتسامة أأكرث اتساعًا ليؤكد هل عن ثقة:
وهللا تقدر تسأأل وتتأأكد بنفسك ،بس "أس يا" هتفضل معاايشعر "وحيد" ابلفخر من ابنه اذلي دافع عهنا ألول مرة ابس امتتة ليخرج عن طور
الكره املقيت ،دمعه يف موقفه مرددًا:
 أأيوه ،يه دلوقيت لهيا عيةل واقفة يف ضهرها حتمهيا ،وانت لسه جمربتنيش اي "رشفادلين"
نج بعد أأن أأدر ك فشل مسعاه يف اس تعادهتا:
زجره ا ألخري بتش ٍ
اسكت انت اي جوز الستأأشعلت اهانته الوحقة ألبيه غضب "معتصم" فأأطبق عىل عنقه هيدده بقو ٍة:
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احتم نفسك وال قس ًما ابهلل ماهتلحق تروح بيتك ،ومباكملة واحدة مين ألصغر ظابطيف ادلاخلية هابلغ عنك وتقيض اليل ابيق من حياتك تتعفن يف السجن
بيامن هدر به "وحيد" ممك ًال:
 أأان بأأحذر ك تنىس ان ليك بنت امسها "أس يا" ،وااي ك تقرب مهنا وال هاتشوف مينالوش التاين
دفعه "معتصم" بعنف للخلف لريتد ا ألخري بقو ٍة حىت اكد أأن يتعرث لول أأن متا كل نفسه
يف اللحظة ا ألخرية ،اقتب منه "وحيد" ليقول بعدوانية رصحية:
"أس يا" مابقتش لوحدها ،احنا هلنا معاها ،و أأان بنفيس هاقفكل اي "رشف ادلين"مظهرا عدائية أأكرث يف نظراته وتعابريه احلادة ،بدا أأكرث صالبة وثقة عام
تقدم عليه ابنه ً
مىض وهو يضيف بلهجة شديدة:
مش لوحد ك اي اباب !! .......................................................................................................
الفصل الثالث وا ألربعون (اجلزء الثاين)
احتقن وهجه وختبطت أأفاكره من ذ كل ادلمع غري املتوقع من "وحيد" وابنه ملنعه من
اس تعادة ابنته ،خرج "رشف ادلين" من مكتب "معتصم" متوعدًا الثنني ابستجاعها
عام قريب ،لن يكف عن احملاوةل ،س يكون اكلشوكة يف ظهرهيام ،بدت مالمح وجه
"وحيد" مزعوجة عىل ا ألخري من خس ته ودانءته ،أألقى بثقل جسده عىل املقعد اجلدلي
ليقول بترب ٍم شديد:
بين أدم مس تفز ،معندوش ذرة أأخالق ول تقدير ملشاعر الناس529

حتر ك "معتصم" هبدوء حنو مقعده ابلرمغ من تكل النظرات الرشسة الواحضة يف وهجه،
رمبا يه مرته الثانية اليت يلتقي فهيا مع وادل "أس يا" ،لكنه ابت متأأكدًا من حاجهتا امللحة
لدلفاع عن نفسها ،فوجوده والعدم سواء ،وحمتًا ان نشأأت يف ذ كل املستنقع امليلء
ابلقاذورات لبد أأن تتأأثر تربيهتا مبا فيه من موبقات خمجةل ،عاد لينتبه لصوت وادله
املعلق:
"اندية" اكن عندها حق تدور علهيا عشان ًتخدها منه ،واحد زي ده يؤمتن ازايعىل بنته؟ أأان حصيح ماقبلتوش قبل كده بس فع ًال الالكم غري الواقع ،ده أأسو أأ منه
بكتري ،ربنا يكون يف عون "أس يا" اهنا اس تحملته لك الفتة اليل فاتت!
محلق فيه بنظرات مطوةل محلت يف طياهتا الندم ،فهو من ترسع ابحل م سلفًا عىل
"أس يا" مو ًمها نفسه بأأهنا أأيقونة الرش ،ومل خيطر بباهل أأن تكون ترصفاهتا نتاج ضغوطات
أأب كهذا ،انتشهل "وحيد" جمددًا من رشوده ليحذره جبدية:
خد اب كل اي "معتصم" من "أس يا" ،دلوقيت يه حمتاجنا مجهبا أأكت من أأي وقترد عليه هبدو ٍء:
ربنا يسهلأأكد عليه بنفس الصوت اجلاد:
هيسهل ولك حاجة ،بس انت دور ك همم يف حياهتاحك مقدمة ر أأسه خمر ًجا تهنيدة معيقة من صدره قبل أأن يردف قائ ًال:
حارضهب وادله واقفًا ليسأأهل ابهامتم:
هتفضل يف املكتب ول طالع برا530

بتعب انعكس عىل نربته:
أأجابه ٍ
يعين ورااي شوية ورق بأأخلصهم ،و"نبيل" يف املوقع بيشوف العامل وطلباهتم ،انتراجع البيت؟
هز ر أأسه ابلنفي قائ ًال:
 أل مش دلوقيت ،حمتاج أأمعل اكم مشوار رضوري قبل ما أأروحأأشار هل بيده متسائ ًال:
متام ،حتب أأوصكل اي اباب للماكن اليل انت عاوزه و...؟اعتض عليه هاتفًا:
 أل خليك يف شغكل ،وبالش تتأأخر برا عىل "أس يا" ،احنا مش ضامنني البين أدمده يعمل ايه يف غيابنا
اكن حمقًا يف ذ كل ،فرمبا يس تغل فرصة ابتعادهام ليقتحم امللزل عنوة ورمبا جيرب "أس يا"
عىل اذلهاب معه ،خاصة أأهنا يف حاةل نفس ية سيئة ،أأومأأ بر أأسه قائ ًال:
حارض ،ومعو ًما أأان مأأكد عىل ا ألمن مايدخلش الراجل دهمتامودعه وادله قبل أأن يتجه اىل خارج غرفته عاقدًا النية عىل وضع بعض ا ألمور يف نصاهبا
الصحيح ،يف حني انشغل "معتصم" ابلتفكري يف "أس يا" ولكن بصورة أأخرى خمتلفة
هل ًيا عام اعتاد الاعتقاد فهيا.
....................................................
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قررت متضية هنارها معها لتخفف من وطأأة انعزالها معن حولها ،طرقت " أأية" ابب
غرفة "أس يا" هبدوء مس تأأذنة اايها ابدلخول قبل أأن تطل بر أأسها علهيا ،احتفظت
اببتسامهتا املرشقة ويه تس تطرد هاتفة:
عامةل ايه اي "أس يا"؟نظرت لها ا ألخرية من طرف عيهنا املتورمة من نوابت الباكء املتعاقبة مث مهست ٍ
بصوت
خفيض مقتضب:
عاديجلست " أأية" اىل جوارها عىل الفراش ،وبدون تردد مدت يدها لمتسك بكفها املس نود
جبوارها لتضغط عليه برفق ويه تقول ٍ
بلطف:
ماتشليش مه أأي حاجة ،أأان معايك وجاهزة أأخرجك و أأفسحك عشان تطلعي برا املودده
حسبت "أس يا" يدها من أأسفل أأصابعها لتعتذر بعبوس:
مرييس ،بس أأان مش عاوزة أأمعل حاجةسأألهتا جبدية:
ليه بس؟ أأنطي "اندية" هللا يرمحها ماكنتش هتحب تشوفك كدهأأمغضت "أس يا" عينهيا ًتركة لعرباهتا احلزينة العنان لتهنمر من جديد يف مصت ،اختنق
صوهتا نسبيًا ويه ترص عىل رفضها قائةل:
-معلش س يبين عىل راحيت
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ضغطت " أأية" عىل شفتهيا مراقبة اايها يف مصت لبعض الوقت ،يه أأظهرت فشلها
يف التوحي عهنا لكن أأضاء عقلها بذ كل اخلرب اذلي ظنت أأنه سيشلك فارقًا معها،
هتفت مرددة ٍ
حامس وقد توجهت نظراهتا:
 أأان عندي لييك خرب معرفش ان اكن هيفرحك ول أل ،بس اعريف ان ده انتقام ربنافع ًال من لك ظامل مفتي
بدت غري هممتة مبا تقول ،حتمست " أأية" لتمكل حديهثا ب ٍ
تشف:
مش اجلبان "سامر" مات!تيقظت حواس "أس يا" وانتهبت هل ًيا مجللهتا ا ألخرية ،بدت مكن أأفاق من س بات معيق
لتتبدل تعبرياهتا اىل الاحتقان والكراهية ،التفتت حنوها اكمللسوعة ،مث رددت بنربة
ش به مصدومة وقد اتسعت حدقتاها:
مات؟!أأومأأت بر أأسها مؤكدة عن فرحة مل ختفها:
 أأيوه ،ربنا خلصنا من رشه ،ده ذنب لك حد أأذاه و....قاطعهتا "أس يا" برصاخ مفاجئ وقد هبت واقفة من جلس هتا لتتحول اىل خشص أخر
خمتلف عن تكل املنكرسة قبل ثو ٍان تعد عىل أأصابع اليد:
ازاي ميوت قبل ما أأخد حقي منه؟توجست " أأية" خيفة من ذ كل التبدل املريب يف حالهتا ،وقفت تطالعها بنظرات قلقة
قبل أأن تتوسلها برجا ٍء:
اهدي اي "أس يا"533

ندمت يف نفسها لكوهنا قد أأفصحت عن تكل املعلومة اليت ظنت أأهنا ستثلج صدرها،
مل تعرف أأن نتاجئها س تأأيت ابلعكس معها ،تضاعف غضب "أس يا" ويه هتدر ابنفعالٍ
تعل:
مش ٍ
الالكم ده كدب ،أأان لزم أأموته ،مش هاسيبهاعتضت " أأية" طريقها لمتنعها من اخلروج راجية اايها ٍ
خبوف:
اي "أس يا" استيندفعهتا ا ألخرية بقوة متعصبة لتتجه اىل ادلرج ويه تقري ًبا يف وضع ل يصعب الس يطرة
عليه ،حاولت " أأية" اللحاق هبا مرددة مع نفسها بتوت ٍر ربري:
اي ريب هاترصف ازاي دلوقيت!..................................................
يف ابدرة هامة منه ،معد "وحيد" اىل زايرة أأحد رفاقه املقربني من ذوي السلطة
القانونية ليكون هل الناحص قبل املنفذ لطلبه اجلاد ،رحب به اللواء "موايف" يف مكتبه
بعد أأن عمل بتواجده ابخلارج ليقول بو ٍد شديد:
اي أأه ًال وسه ًال بيك اي "وحيد" ،رشفتين هنا يف مكتيبصاحفه "وحيد" قائ ًال اببتسامة جمامةل:
هللا يكرمك اي س يادة اللوابضيق مصطنع:
عاتبه رفيقه ٍ
هو من امىت يف بينا أألقاب؟ احنا أأكت من ا ألحصاب ،مش كده ول ايه؟هز "وحيد" ر أأسه ابلجياب مؤكدًا:
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طب ًعاسأأهل "موايف" حذ ٍر وهو يتفرس ردة فعهل:
انت عامل ايه بعد املرحومة؟حزن ملموس:
تنفس صديقه بعمق قبل أأن حيرر ذ كل الزفري اخلانق من صدره لريد ٍ
امحلدهللًتبع "موايف" قائ ًال بنربة مواس ية:
 أأان عارف اهنا قطعت بيك ،بس الربكة يف "معتصم" يعوض غياهباأأومأأ بر أأسه معلقًا:
ايوه ،املهم عشان ماضيعش وقتك ،كنت عاوز ك يف خدمة؟بدا ا ألخري مرحبًا عىل ا ألخري وهو يرد دون تردد:
اتفضل ،أأان حتت أأمر كتشجع ليضيف بغموض مريب:
وادل مرات ابينرفع "موايف" حاجبه ل ألعىل متسائ ًال ابس تغر ٍاب:
ايه ده هو "معتصم" اجتوز؟أأجابه "وحيد" هبدو ٍء:
معلنا كتب كتاب ،اكنت حاجة عىل الضيق كده ،يعين وقهتا اكنت ظروف تعب"اندية" مفعزمناش حد تقري ًبا
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كثريا ،سأأهل ابهامتم أأكرب
فر ك رفيقه طرف ذقنه متفه ًما طبيعة تكل الزجية ومل يعلق علهيا ً
وهو مسلط أأنظاره عليه:
ها ماهل أأبوها ده؟ٍ
ابمتعاض:
رد عليه "وحيد"
الراجل ده غري بنته خالص ،عاوز خيرب حياهتا ويضيعها والبنت ماتس هتلش دهتعجب "موايف" مما مسعه فسأأهل ابندهاش:
هو ماكنش موافق ول ايه؟أأجابه حيط ٍة:
يعين يف ظروف كده ،بس أأان مش قادر أأوصفكل مدى احلقد والغل اليل جواه،وهو مش سايهبا يف حالها ،وطب ًعا ألنه ابابها فهيي مش قادرة تعمهل حاجة
ضاقت عيين "موايف" وهو يسأأل جبدية:
طب قويل أأان أأقدر أأخدمك ازاي؟أأشار هل "وحيد" بيده قائ ًال:
اليل أأعرفه انه مدمن مقار ،ومش بعيد يكون منظم حلفالت من النوع دهأأرجع صديقه ظهره للخلف ليستند ابستخاء عىل مقعده ،التوى ثغره للجانب مش ً
الك
ابتسامة نرص صغرية قبل أأن يرد:
قولتيل بقىًتبع "وحيد" طلبه هاتفًا:
لك اليل طالبه منك انك تعمل حترايت عنه وتتأأكد ان .......536

قاطعه "موايف" قائ ًال عن ثقة جادة:
ماتقلقش أأان هاترصف يف املوضوع ده مبعرفيت ،سيبيل بس بياانته وملكش دعوةارختت تعابري وجه "وحيد" مرددًا ابمتنان:
مش عارف أأقو كل ايه عىل اخلدمة ديبعتاب رقيق:
رد عليه صديقه ٍ
هو أأان معلت حاجة لسه ،وبعدين ده شغلنا يعين مش حاجة جديدةدي ورقة فهيا لك اليل هتحتاجهمتامهنض "وحيد" من ماكنه ليصاحفه من جديد وهو يشكره:
كت خري ك اي "موايف" ،انت فع ًال رحيتين من مه ربريبضيق طفيف:
وقف رفيقه هو الخر ليصاحفه مرددًا ٍ
انت همتيش ول ايه؟ خليك قاعد شوية و...قاطعه متعل ًال:
 أأان عارف ان مس ئولياتك كتري ،خلهيا وقت ًتين نتقابل يف النادي براحتنامافيش مشلكة ،وماتشلش مه أأان هاترصف و أأبلغك ابجلديدمتشكر أأويقالها "وحيد" وهو يشدد من مصاحفته قبل أأن يس تأأذن ابلنرصاف ليجري بعدها
"موايف" عدة اتصالت من داخل مكتبه ليتأأكد من تكل املعلومة اليت وردت اليه
بشأأن "رشف ادلين".
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..........................................................
عىل اجلانب الخر ،حاولت " أأية" ايقاف "أس يا" واعتاض طريقها قبل أأن تقدم عىل
فعةل طائشة أأو تترصف بروعنة ويه مبفردها معها لن تمتكن من ردعها بسهوةل ،خاصة
أأهنا يف أأوج نوبة حادة من غضهبا ،توسلهتا ٍ
خبوف ويه هترول خلفها عىل ادلرج:
اي "أس يا" انيت هاتعميل ايه بس؟ أأان جبد غلطانة اين قولتكل!مل تصغ ِ لها ا ألخرية ،اكنت حتت تأأثري حنقها الشديد من ذ كل الشخص اذلي أأساء
كثريا وحاول الاعتداء علهيا لأكرث من مرة ورمغ هذا جنا من ذ كل بسهوةل،
لسمعهتا ً
ودت لو اس تطاعت الاقتصاص منه قبل أأن هيكل ،رفض عقلها تصديق ذ كل
ومتسكت بكوهنا كذبة ادعهتا " أأية" لتثنهيا عن رغبهتا الانتقامية منه ،ركضت "أس يا"
حنو املطبخ املوجود ابلطابق السفيل ابحثة عن سكني لتتسلح به ،فزعت " أأية" من
رعب
رؤية تكل ا ألداة احلادة يف يدها ،وتراجعت حذ ٍر للخلف مشرية لها بكفهيا يف ٍ
واحض علهيا:
سبهيا اي "أس يا" ،انيت  ...انوية  ..عىل ايه؟!رصخت هبا بعصبية:
ابعدي من قدايم ،أأان مش مصدقة الكمك ،انيت بتقويل كده عشان ماقتلهوش!ارًتعت اخلادمة من حالهتا املنذرة باكرثة وش يكة ،ابتعدت يه ا ألخرى عهنا رافضة
حىت التدخل يف ا ألمر يك ل تتعرض ل ألذى فانسحبت بعيدًا عهنا ،حاولت " أأية"
اقناعها ابلصغاء لصوت العقل فرجهتا من جديد:
وهللا اليل بتعمليه ده مالوش لزمة ،هو مات من فتة ،يعين ابلعقل كده يف حدهميوت كده وكده؟
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مل تنتبه "أس يا" لصوت فتح ابب امللزل ،حيث عاد "معتصم" من اخلارج ليتأأهب هل ًيا
مع رؤية املشهد املتأأزم أأمامه ،تبادل نظرات قلقة مذعورة مع " أأية" وهو يتساءل بعدم
فهم:
هو يف ايه؟هدرت به "أس يا" ابنفعال:
ابعد عن طريقي ،أأان هاموتهاعتقد يف نفسه أأن وادلها قد أأىت الهيا لهيددها فأأرادت ردعه هبوجائية مهتورة ،اقتب
مهنا طال ًبا هبدو ٍء عقالين وهو يشري لها بيده:
متخافيش ،مش هايقدر يعمكل حاجة ،أأان هامنعه و....قاطعته برصاخٍ أأشد حدية:
مش هاسيبه قبل ما أأقتهلتدخلت " أأية" موحضة بعد أأن لحظت سوء الفهم عند ابن معها:
دي بتلكم عن "سامر" اي "معتصم"ردد م ً
دهوشا:
نعم ،اللكب ده مش مات؟هزت ر أأسها ابمياءة رصحية:
 أأيوه ،بس يه مش عاوزة تصدق ،وزي ما انت شايف حالهتامتهل وهو مركز أأنظاره
نفسا معيقًا لفظه بعد ًثنية دفعة واحدة ليقول ب ٍ
حسب "معتصم" ً
عىل "أس يا":
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 أأان معايك ،اليل انيت عاوزاه هنعمهل ،ماءي؟تفهم رسي ًعا حاةل الال وعي املس يطرة علهيا ،لن يقدم عىل ءيء يدفعها للهتور ،س يتيث
حىت يس يطر عىل ا ألمور ،راقبته "أس يا" بنظراهتا النارية ويه تلوح ابلسكني يف
الهواء ،مغز "معتصم" لـ " أأية" بطرف عينه لتتاجع اىل اخللف حىت يمتكن هو من
الترصف معها بطريقته ،حاول اس تدراهجا متسائ ًال حنك ٍة:
انيت عارفة ماكنه؟قطبت جبيهنا مبدية حرية واحضة علهيا ،مث هتفت بلزق:
أأريد اللكب ده يف الفندق بتاعهحر ك ر أأسه ابمياءة صغرية وهو يدنو خبطوات ممتهةل مدروسة يك ل يفسد خطته يف
الاقتاب مهنا:
متاممث سأألها حماو ًل تش تيت انتباهها:
بس هاتدخيل ازاي وانيت ماسكة السكينة دي يف ايد ك؟ ا ألمن هيوقفك!حلظة الهتت فهيا عن التحديق فيه لتخفض نظراهتا متأأمةل السكني املمسكة به بيدها
و أكهنا تفكر يف حل لتكل املشلكة اليت س تواهجها ليس تغل "معتصم" تكل اللحظة
ويندفع حنوها قابضً ا عىل رسغها بي ٍد ،وابليد ا ألخرى انتعه مهنا برشاسة مث أألقاه بعيدًا،
رصخت "أس يا" ابستناكر من افساده خلطهتا اجملنونة ،رضبته بقوة متعصبة يف صدره
بيدها املتحررة ،مل يكتث برضابهتا َ ِ
ومعد اىل حماوطهتا بذراعيه ليحتوي هياهجا املنفعل،
انتفضت برشاسة لتتخلص من حصاره لها ،رفض "معتصم" تركها وشدد من اطباق
هامسا لها هبدو ٍء:
قبضتيه علهيا ً
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اهدي  ..مافيش حاجةحنق غاضب:
ردت ٍ
س يبين أأموتهرد علهيا مصح ًحا لتس توعب ا ألمر:
هو مات اي "أس يا" ،لزم تصديق ده!غص صدرها ابلباكء ويه تعلق مبرار ٍة:
خمدتش حقي منه ،ظلمين وضيعين ،لزم أأنتقم منه!تهند "معتصم" بضيق وهو ميسح عىل ظهرها حنو ،وضع يده عىل ر أأسها ليجربها عىل
اس نادها عىل كتفه ،بكت "أس يا" بأأمل وارتفعت شهقاهتا املوجوعة ،تأأنب مضريه مع
استشعاره لحساسها ابلظمل من قسوة أأحاكم ا ألخرين علهيا ،وابلطبع اكن هو من
أأوائل الظاملني لها ،ندم عىل ترسعه متاب ًعا مهسه بنربة ذات مغزى لتحس بقربه مهنا:
شششش ،اهدي ،أأان معايك!مضها أأكرث اليه لتخبو ثورهتا مع ذ كل الشعور الغريب ابلحتواء وا ألمان اذلي تسلل
الهيا ،رفع "معتصم" وهجه ل ألعىل ليشري بعينيه يف مصت اىل " أأية" لتنرصف ،فال
حاجة لوجودها الن يف امللزل ،انصاعت ا ألخرية هل وانسحبت يف هدوء ،ظلت
"أس يا" يف أأحضان "معتصم" لبعض الوقت حىت سكنت متا ًما ،حسهبا معه دون أأن
يريخ ذراعيه عهنا لتسري معه حنو الصاةل اخلارجية ،مل يرغب يف تركها مبفردها ،أأراد
ألول مرة أأن يبقى معها ألطول فتة ممكنة ،ويف هتور غري مس بوق منه جلس "معتصم"
عىل ا ألريكة وأأجلسها عىل جحره وبني أأحضانه ،بدا مكن هيدهد طفل صغري ليدفعها
اىل الاس تاكنة والاستخاء ،أأحس بوجود مشاعر ما حنوها غري الكراهية والانتقام
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لتتعزز بداخهل رغبة أأشد معقًا يف عدم التفريط هبا معلنًا بذ كل عن اشارة رصحية لوجود
تطور مثري يف عالقته معها !! .............................................
.......................................................

الفصل الرابع وا ألربعون
مل حير ك ساكنًا يف جلس ته غري الاعتيادية عىل ا ألريكة لتبقى يف أأحضانه هادئة
مس تكينة ،بدا اكلصمن متخ ًذا حذره لتبقى قدر الماكن مستسلمة معه ،أأشــار
"معتصم" بيده للخادمة اليت اكدت تقتب مهنام لتتوقف عن التقدم وتس تدير عائدة
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أأدراهجا من حيث أأتت ،تهند بمتهل مث أأس بل عينيه ليحدق يف وجه "أس يا" ،راقهبا
ابهامتم انب ًذا خلف ظهره بقااي رراهيته لها ،وحذ ٍر شديد أأزاح تكل اخلصالت اليت
غطت جبيهنا وجحبت الرؤية عنه ليتأأملها عن كثب ،أأمعن النظر يف تفاصيلها النامعة،
اكنت حقًا مجيةل للغاية ،طالت نظراته املتعمقة حنوها ،أأحس بدقات قلبه تضطرب
وبيشء ما بداخهل يتحر ك وحيثه عىل التودد الهيا والاقتاب أأكرث مهنا.
عورا غري ًبا مبعاودة تقبيلها مثلام فعل ليةل عقد قراهنام ،قاوم تكل الفكرة
للحظة مغره ش ً
كثريا ،أأحىن
اجلاحمة ومع هذا رخض رسي ًعا أأمام احلاح خالايه املتشوقة لها ،مل يتدد ً
ر أأسه علهيا ليتلمس شفتهيا ٍ
حرص وروية ،نقلته قبلهتا النامعة اىل ماكن أخر متناس ًيا
فيه لك ءيء ،شعر بمتلملها يف أأحضانه فتوقف عن تقبيلها وتراجع بر أأسه بعيدًا عهنا
مدع ًيا النوم ،أأفاقت "أس يا" من غفلهتا القصرية عىل تكل القشعريرة اليت ترسبت الهيا
عرب شفتهيا من ذ كل امللمس احلذر علهيام فنهبت مراكز الدرا ك دلهيا ،فتحت عينهيا
ببط ٍء لتجد نفسها يف ذ كل الوضع املريب ،انتفضت متسائةل بتوت ٍر:
انت بتعمل ايه؟لكزته بقسوة يف صدره ويه تلقي نظرة عابرة عىل ثياهبا لتتأأكد من بقاهئم علهيا ،تنفست
الصعداء لعدم حدوث ما ختاف التفكري فيه ،ادعى "معتصم" استيقاظه من س باته
حمدقًا فهيا بنصف عني ،أأجاهبا ٍ
بصوت ش به انعس:
كنت انميأأمكل متثيليته مضيفًا بتساؤلٍ :
يف حاجة؟حاولت الهنوض من عىل قدميه متسائةل ابنزعاج:
و أأان ايه اليل جابين عند ك؟ وانت كنت بتعمل ايه و...543

أأخفى عن معد تقبيهل لها يك ل تقمي ادلنيا وتقعدها ،تشبث هبا أأكرث لتعجز عن التخلص
منه ،مث أأجاهبا اببتسامة عابثة:
كنيت تعبانةجتهمت تعابريها وقد بدت غري مقتنعة مبربره الضعيف ،أأزاحت قبضتيه عهنا مس تخدمة
قوهتا لتهنض ويه تعلق بضيق:
 أأان دلوقيت رويسةحافظ عىل ابتسامته الهادئة قائ ًال ابقتضاب:
متامحتاشت النظر اليه وهندمت من ثياهبا ،شعرت بوجود خطب ما وبأأنظاره ختتقها من
اخللف ،جتاهلت ما تشعر به لتكتفي ابلرهاق اذلي انل من أأعصاهبا و أأضناها ،وقف
"معتصم" عىل قدميه ليسأألها ابهامتم:
 أأمه حاجة أأعصابك راقت؟التفتت حنوه نصف التفاتة بر أأسها لتجيبه بتهنيدة متعبة:
عادي ،مش هاتفرق كتريدان مهنا لتتقلص املسافات هاتفًا بتدد طفيف:
"أس يا" ،أأان كنت ....مل متههل الفرصة لكامل مجلته ،قاطعته جبدية مفرطة:
 أأان طالعة فوقاعتض طريقها ً
ممساك هبا من ذراعها ليس توقفها وهو يقول لها بنربة أأقرب للرجاء:
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استين اي "أس يا"نظرت اىل يده القابضة عىل ذراعها ابنزعاج ربري رمغ نعومة نربته ،أأرىخ أأصابعه عهنا
فسحبت يدها للخلف متسائةل:
عاوز ايه؟ركز برصه علهيا ممك ًال هبدوء يناقض خشصيته املناكفة معها:
ايه ر أأيك لو خرجنا نتعىش برا؟ يعين نغري املود شوية بدل ا ألعدة هنا يف البيت ،هاقوليت ايه؟
تطلعت اليه بغرابة وقد انزوى ما بني حاجبهيا ،رددت بنربة مصدومة:
نتعىش سوا؟ أأان وانت!أأومأأ بر أأسه مؤكدًا:
 أأيوه ،ايه ر أأيك؟توتر من رفضها فتابع بوجه ش به مكفهر:
لو مش حابة خالص ،ده جمرد اقتاحظلت تعابري الاندهاش مرسومة عىل مالمح "أس يا" ،حتولت تعابريه للجدية موحضًا
بتيث أم ًال يف نفسه أأل ترفض طلبه:
خصوصا ملا ماما
 أأان عارف اننا مرينا الفتة اليل فاتت بضغوط كتري ،و أأعصابنا تعبت و ًماتت ،يه نفسها ماكنتش هتحب تشوفنا كده ،فكرت اننا ممكن خنرج شوية ،ونشوف
مناظر ًتنية ،لو مش عاوزة مافيش مشلكة ابلنس بايل
مصتت لتفكر يف عرضه اذلي أأًثر الريبة يف نفسها ،راقهبا "معتصم" ابمعان متوق ًعا
رفضها بني حلظة و أأخري ،توتر مع سكوهنا ولكن ارختت تعابريه حيامن ردت هامسة:
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 أأويكاكنت "أس يا" حاجة للتوحي عن نفسها ،يكفهيا ما عانته من اخنراطها يف دوامة أأحزاهنا
لتظل أأسرية ألهما النفس ية ،يه حاجة لفسحة من لك ءيء ،أأولته ظهرها وانرصفت
دون أأن تعلق ابملزيد ،مل يتبعها ال بنظراته ،مث ردد بني جنبات نفسه جبدية:
احنا حمتاجني فرصة نعرف فهيا بعض حص ،من غري املشألك اليل بينا ،كفاية اليلحصل زمان!
أأحس بتأأنيب الضمري لكونه قد أأصدر حمكه املس بق عىل "أس يا" منذ أأول حلظة
تعارف صادمة بيهنام دون أأن ميهل حىت نفسه الفرصة ليكتشف أأس باب اقداهما عىل
ذ كل ،اكن حمكه انف ًذا غري قابل للرجعة حىت اتضح هل لك ءيء فضاعف من احساسه
براي مهج ًيا مل يعهده
سلواب بر ً
ابلندم ،ما بدا هل مز ًجعا أأنه عاملها خبشونة جافة مس تخد ًما أأ ً
يف تعامهل مع اجلنس اللطيف ،عقد العزم يف قرارة نفسه عىل تعويضها عام لقته عىل
يديه ،س تصري اكملدلالت حىت تنىس تكل اذلررايت احملزنة.
..................................................
أأغلقت ابب غرفهتا خلفها لتسري الهوينا يف اجتاه فراشها ،جلست "أس يا" عليه غري
مس توعبة ما حدهثا فيه "معتصم" قبل حلظات ،بدت مرتبكة ،متخبطة ،حائرة يف
نسان متحرض لتناول الطعام معه و أكنه متلهف
تفكريها ،فهو يدعوها هكذا ببساطة اك ٍ
للحديث معها بعد جولت الاقتتال بيهنام ،ما زاد من اس تغراهبا هو قبولها دلعوته،
بررت ذ كل لنفسها بكوهنا قد س مئت اجلدال واملشاحنة فامي ل يفيد ،فمل يعد دلهيا ما
حتارب من أأجل اس تعادته أأو حىت ما ختىش خسارته ،مهست لنفسها بيأأ ٍس:
-هيحصيل ايه أأكت من اليل شوفته
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دست أأصابعها يف خصالت شعرها ويه متيل جبسدها ل ألمام لتستند مبرفقهيا عىل
خفذهيا ،أأمغضت عينهيا متذررة تكل الرعشة اليت اعتهتا جفأأة ،فتحت جفنهيا متومهة أأنه
عفواي ،مث نفضت تكل الفكرة غري املنطقية
رمبا يكون قد قبلها خلسة ،حتسست شفتهيا ً
عن عقلها قائةل:
 أل طب ًعا ،دي أأوهامأأجربت عقلها عىل اناكر ما أأحست به ،فهو ل يطيقها أأو حىت يبادلها احلب الشغوف
ليفعل هذا ،أأعادت ظهرها للخلف لتمتدد عىل الفراش مستسلمة ألفاكرها اليائسة اليت
أأغرقهتا من جديد يف ذررايهتا احملزنة.
.............................................
عــاد من اخلارج متجهًا اىل غرفة "أس يا" ليطمنئ عىل أأحوالها بعد أأن أأخربته ابنة أأخيه
عن النوبة العصبية اليت انتابهتا فور أأن علمت خبرب وفاة "سامر" ،طرق "وحيد"
الباب فمل جيد مهنا اس تجابة ،أأدار املقبض حذ ٍر و أأطل بر أأسه لدلاخل ،وجد الغرفة
خالية مهنا ،انقبض قلبه مث وجل ابحث ًا عهنا ،وقبل أأن يصيح عال ًيا مسع صوت اهنامر املياه
من داخل امحلام ،تنفس بعمق ليس تعيد هدوئه مث انسحب بتيث مغلقًا الباب ورائه،
هرع اىل غرفة ابنه ليس تفرس منه عام حدث لها أأثناء انشغاهل ابخلارج ،سأأهل ب ٍ
تلهف
وقد تعقدت تعبرياته:
"أس يا" عامةل ايه دلوقيت؟ اوعى تكون معلت يف نفسها حاجة؟توقف "معتصم" عن اكامل ارتداء مقيصه الكحيل ليلتفت حنو وادله ،أأجابه بربود وقد
اكنت تعابريه هادئة عىل غري العادة:
رويسة اي اباب ماتقلقش علهيابضيق:
اغتاظ "وحيد" من هدوئه فصاح به ٍ
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وانت عرفت منني؟ كنت قاعد معاها ول ....قاطعه مؤكدًا اببتسامة ش به مغتة:
حاجة زي كده ،أأان اتعاملت معاها بأأسلويبزجره وادله جبدية بعد أأن قست نظراته حنوه:
"معتصم" مش وقت أألغاز ول الكم فايض ،انت عارف ان "أس يا" بمتر بظروفصعب ،مش معقول تضايقها بطريقتك دي و...
رد عليه مقاط ًعا اايه من جديد وهو يضع يديه عىل كتفيه:
ابلعكس اي اباب ،أأان عازهما عىل العشا برارفع "وحيد" حاجبه ل ألعىل متسائ ًال بعدم تصديق:
عشا؟!هز ر أأسه ابلجياب ليؤكد هل ما مسعه:
 أأيوهأأشار هل وادله بس بابته يف عدم اقتناع:
انت ويه؟ٍ
ابمتعاض:
ستنكرا أأسلوبه يف الاس هتتار بدعوته قائ ًال
نظر "معتصم" ألبيه بغرابة م ً
هو ليه اللك مش مصدق اين عازهما عىل الألك؟فر ك "وحيد" ذقنه معل ًال:
معا ك انت صعب548

رد عليه "معتصم" بتذم ٍر:
وهللا ما هاقتلها ،ده أألك يف مطعم وسط الناس ،حاجة البرش الطبيعيني بيعملوهاداميًا
ابتسم هل وادله مرددًا مبزاح:
طب رويس ،الواحد اكن نىس ده برصاحة ،امحلدهلل انك رجعت لطبيعتكمل يعلق عليه "معتصم" وًتبع ارتداء رابطة عنقه مث رشع يف متش يط خصالت شعره،
جلس وادله عىل مقربه منه يوصيه جبدية:
 أأان خايف علهيا زي ما بأأخاف عليك ،ومش حابب اهنا حتس اهنا مالهاش لزمةوخصوصا ان دي وصيهتا ليا قبل ما متوت
وسطنا بعد موت املرحومة،
ً
أأدار ابنه جسده حنوه ليقف يف مواهجته ،ثبت نظراته عليه قائ ًال عن ثقة:
اطمن اي اباب ،أأان وعدتك اين هاتغري ،وده فع ًال اليل بأأمعهل معاها ،و أأديين بأأحاولأأصلح اليل فات
ضغط "وحيد" عىل شفتيه ممتمتًا:
 أأما أأشوف ،وابلنس بة ملوضوع ابابها ،أأان هاترصف فيهسأأهل ابهامتم:
هاتعمل ايه؟رد بغموض أأكرب:
بعدين هاحكيكلمث هب واقفًا عىل قدميه ليشدد عليه قائ ًال:
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املهم متتأأخروش برارد معتضً ا مبزاحٍ:
حارض ،بس أأان جوزها ،مش ماءي معاهاابتسم وادله مداع ًبا ٍ
بلطف:
انت تطول جتوز واحدة زهيااتسعت ابتسامة "معتصم" قائ ًال ابنصياع:
ماشاء هللا ،بتحاميلها أأكت مين ،ماءي اي "وحيد" بيه ،انت بس تؤمر............................................................
انهتت بصعوبة من انتقاء الثوب املالمئ لتتديه يف ذ كل العشاء مفضةل أأن يكون لونه
أأسودًا ،تأأملت "أس يا" انعاكس صورهتا يف املرأة بنظرات مطوةل ،اكن جسدها أأكرث
حنافة عام مىض ،عدلت من ضبطية الأكامم لتخفي أًثر الندابت من عىل رسغهيا،
جذبت أأطراف الثوب ل ألسفل لتغطي ما بعد رربتهيا ،اعتدلت يف وقفهتا لتحملق يف
وهجها اذلي فقد ارشاقته املهبرة ،محدت هللا أأهنا ل تزال حمتفظة ابللون الطبيعي
حلدقتهيا ،رفعت يدهيا ل ألعىل لتعقد شعرها كعكة ،مث اس تخدمت مساحيق التجميل
لمتنح برشهتا نضارة زائفة ،حسبت شهيقًا معيقًا مث لفظته ببطء لتتجه بعد ذ كل اىل
عفواي حيامن ر أأت "معتصم" ينتظرها يف الرواق واض ًعا يديه يف جييب
اخلارج ،شهقت ً
بنطاهل ،عبست متسائةل:
انت واقف هنا ليه؟أأجاهبا ببساطة دون ٍ
تلكف وهو جيوب بعينيه عىل تفاصيلها املشوقة:
مس تنييك550

ردت عليه ابرتبا ك ويه ترمش بعينهيا:
اكن ممكن تستىن حتت ،مش لزم هنا!سأألها مبتس ًما وهو يدنو مهنا:
هتفرق معايك؟أأمغضت عينهيا للحظة لتتجنب نظراته احملدقة هبا ،مل ترغب يف التعليق عليه ،مث اذ
هبا تشعر بأأنفاسه قريبة من برشهتا ،فتحت جفنهيا عىل الفور لتجد وهجه عىل مسافة
تاكد تكون معدومة مهنا ،توترت من اقتابه غري املتوقع ويه تردد:
انت ...و ٍ
بلطف غري مس بوق منه تناول يدها بكفه لريفعه اىل مفه ،منحها قبةل رقيقة عليه
لتنفرج شفتاها وتتجمد اللكامت عىل طرف لساهنا ،تعلقت عيناها الالمعتان بنظراته
العميقة ،أأخفض "معتصم" يدها لتتأأبط ذراعه ممك ًال اببتسامته الساحرة:
مش ايل بينا!ارجتفت من معاملته النامعة معها ،جاهدت لتخفي اضطراهبا من تودده اذلي أأخافها،
شعرت بعدم الارتياح من عدم تفسريها لترصفاته الغامضة ،سارت معه حنو ادلرج
ويه تنظر هل بعينني متعجبتني ،مل تنتبه خلطواهتا الهابطة عىل ادلرج فزلت قدهما
وفقدت اتزاهنا ،تلقاها "معتصم" بذراعيه جاع ًال اايها تلتصق جبسده ،حاوطها ابحاكم
متأأم ًال وجه نظراهتا عن قرب ،اختفت املعامل احمليطة هبام ليغدو الثنان يف عامل منفصل،
هنج صدرها بتوت ٍر مربك من قربه اخلطري ،دققت النظر يف بسمته الصغرية وعينيه
بتوق ربري ،و ألول مرة تش تعل برشة وهجها حمرة جخةل ،التوى مفه للجانب
املشعتني ٍ
هامسا لها بعذوبة:
ً
خدي اب كل اي "أس يا"551

استندت بكفهيا عىل صدره لتجرب نفسها عىل الابتعاد عنه ،حررها من حصار ذراعيه
بتلعمث:
فاعتدلت يف وقفهتا ،أأمكل سريها قائةل ٍ
 أأان هانزل لوحدياستشعر بقوة ارتباكها منه فعزز ذ كل من احساسه الغريب حنوها ،أأرسعت "أس يا"
يف خطواهتا حىت وصلت اىل الطابق السفيل ،تبعها "معتصم" خبطو ٍات أأقل رسعة
مهنا حىت خرج الثنان من امللزل.
....................................................
حلظات واكنت "أس يا" تقف أأمام مدخل البناية منتظرة اايه ليحرض الس يارة للكهيام،
تلفتت حولها بفتور مث ما لبث أأن حتول ذ كل اىل اس تغراب ربري ،خاصة حيامن ترجل
"معتصم" من الس يارة ليفتح لها الباب ا ألمايم لترب جبواره ،نظرت هل ابندهاش ويه
تسأأهل:
ده جبد؟تقوست شفتاه عن بسمة واثقة وهو يرد:
أأريدمث أأمسك بيدها ليعاوهنا عىل ادلخول ،رفعت حاجهبا قلي ًال مبدية تعجهبا منه ،مال
علهيا ويه جالسة لتتوجه برشهتا حمرة أأحهبا ،اكنت ا ألجواء مربكة ابلنس بة لها ،تأأملها
قائ ًال خبفوت:
عىل فكرة ده أأسلويب الطبيعي ،بس ماكنش يف فرصة انك تشوفيهازدردت ريقها لتقول هل ابضطراب بذلت جمهودًا لخفائه:
مافيش داعي552

اعتدل يف وقفته مغلقًا الباب مث دار حول الس يارة لريرب جبوارها ،التفت حنوها ما ًحنا
اايها نظرة خشيت التصديق بأأهنا رومانس ية ،جتنبته حمدقة يف معامل الطريق برشود
اكرسا حاجز الصمت ليقول
وقد بد أأ يف القيادة ،اس تطرد "معتصم" حديثه من جديد ً
بغرور وغطرسة:
لو سأأليت عين هتتأأكدي من ده ،مافيش بنت ال وتمتىن أأتلكم معهاداعبت طرف أأذهنا مرددة ابستناك ٍر:
 أأشك انك بتعامل البنات بأأسلوب حيبهبم فيكأأجاهبا وهو يس تدير بر أأسه حنوها موزعًا نظراته بيهنا وبني الطريق:
اليل بأأهمت بهيا بتحس اهنا ملكة ،بس حظك معااي اكن وحشردت عليه ساخرة ويه تنظر هل بضيق:
واحض اهنم كتارحصح لها هبدوء:
اكنوا اي "أس يا" ،دلوقيت مافيش ول واحدة هتمين!مطت مفها هاتفة ابختصار:
 أأحسنأأبرز ابتسامة متسلية وهو يضيف:
بس انيت غري البنات اليل عرفهتمردت بهت ٍ م:
أأريد أأان ررهتك يف الصنف هله553

رررر ً
ضاحاك من طرفهتا قبل أأن يعلق علهيا:
حاجة زي كده ،لييك الس بق الرصاحة يف دهتصنعت الابتسام ويه ترد:
رويستهند مضيفًا بنربة أأقرب للهمس:
بس انيت ابلنس بايل خمتلفة ،قوية ،ومجيةل ،ولييك تأأثري ك عليا!أأحست من طريقته يف احلديث حماوةل رصحية للتغزل هبا ،أأشارت هل بعينهيا تأأمره:
طب اي ريت تركز يف الطريقمغز لها متسائ ًال مبك ٍر:
خايفة عليا أأمعل حادثة؟ارتبكت من سؤاهل ونظراته ،اس تعادت ثباهتا لتد جبمود:
انت حر يف نفسك ،بس أأان ألمد يده يف جر أأة منه ليلمس جانب عنقها بأأطراق أأانملها ،اقشعرت من ملس ته املباغتة
مظهرا تكل الابتسامة
وانتفضت يف جلس هتا حتدجه بنظرات قوية ،أأعاد يده للمقود ً
الغريبة عىل وهجه ،مث محلق فهيا مؤكدًا:
متخافيش طول ما انيت معاايحدقت فيه ابس تغراب ،أأيعقل أأن يكون ذ كل "معتصم" املزجع دو ًما لها بلكامته و أأفعاهل
احلادة؟ قر أأ نظراهتا املرًتبة منه مباد ًل اايها ابتسامات ساحرة ونظرات دافئة ،عادت
"أس يا" لتأأمل الطريق برشود ويه تفكر مل ًيا يف ذ كل التغيري اجلذري يف معاملته معها
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مستشعرة حدسها ا ألنثوي وجود خطب ما خيفيه عهنا حىت وان انقض ذ كل مشاعرها
املتخبطة حنوه.
..........................................
فتح ابب املطعم لها ررجل همذب يعامل امر أأته ابحتام ووقار أأمام الغرابء ،تقدمت
"أس يا" يف خطواهتا ملقية نظرة خاطفة عىل املاكن اذلي بدت أأجوائه الرومانس ية
أرسة للعقول ،شعرت بذراع "معتصم" تلتف حول خرصها وهو يقودها حنو الطاوةل
امللزوية اليت جحزها مس بقًا يف أأحد أأراكن املطعم لينعزل الثنان عن الصخب احمليط
هبام ،انزجعت من لباقته الزائدة معها معتقدة أأنه يتصنع الاحتام ليثري غرية النساء
املوجودات ابملاكن ،أأرسعت نسبيًا يف خطواهتا لتتجنب التصاقه املتعمد هبا ،مهس لها
جبدية:
ثواين اي "أس يا"توقفت عن السري لتدير ر أأسها يف اجتاهه ،سأألته بوج ٍه ش به عابس:
يف ايه؟مل جيهبا بل س بقها يف خطواته ليحر ك املقعد لها كقاعدة ذوقية متبعة يف ا ألمارن العامة،
أأبدت اجعاهبا بترصفه مث ردت ٍ
بصوت خفيض:
مرييس اي جينتلامن!مهس ماز ًحا:
طول معري كده اي "أس يا"وقف خلفها واض ًعا راحتيه عىل كتفهيا ،فركهام برفق وهو يتابع مهسه:
بكرة ملا تعرفيين حص هتتأأكدي من ده555

تلبك بدهنا من احتاككه املبارش هبا ،أأمغضت جفنهيا مقاومة برشاسة ذ كل الحساس
املوتر حلواسها واحملفز ملشاعرها ا ألنثوية ،تهندت بعمق حيامن تراجع عهنا لتعيد الس يطرة
عىل نفسها ،جلس "معتصم" عىل املقعد املقابل لها ليشري بيده للنادل اذلي أأحرض
قامئيت للطعام ،سأألها بوجه مبتسم:
حتيب ًتهلي ايه؟هزت كتفهيا قائةل بفتو ٍر:
 أأي حاجةرد علهيا:
طيب أأان هاطلبكل عىل ذويق ،اتفقنا؟كثريا بعرضه ،اكتفت ابلمياء هل فانتقى لها ما قد
مل تكن مش هتية لطعام بعينه فمل هتمت ً
تس تحسن مذاقه ،جابت "أس يا" بنظراته املاكن لتتحاىش نظرات "معتصم" املتأأمةل
لها ،اكن الوضع غري ًبا علهيا ،أأزجعها بقدر ربري ،حاولت عىل قدر املس تطاع أأن تلهتيي
بأأي ءيء متجنبة افتعال املشالكت من ل ءيء ،لكهنا رسي ًعا جضرت من اس متراره
بضيق:
يف التطلع لها بنظرات املتميني عشقًا ،ذلا هنرته ٍ
ممكن تبطل طريقتك دي معااي؟فهم حدهتا بسبب رقته الزائدة يف تعامهل معها ،زفر متسائ ًال:
ليه؟ضاقت نظراهتا حنوه مث أأجابته بعصبية طفيفة:
مش مرحياين وخالص ،أكين يف فيمل ابخياش تدت مالمح وهجه وهو حيتج معتضً ا:
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 أأان مش بأأمثل عىل فكرة ،بأأتعامل معايك بطبيعيت اليل جبد ،أأمتىن تصديق ده!استندت بطرف ذقهنا عىل مرفقها بتعالٍ قبل أأن ترد:
اي ريت ترجع لـ "معتصم" القدمي ،عىل ا ألقل أأان قادرة أأفهم بيفكر يف ايه وعاوز ايهمين
احتدت نظراته حمت ًجا هبدو ٍء:
بس أأان مش عاوز أأرجعهل ،أأان حابب تشوفيين وتعرفيين عىل حقيقيت اي "أس يا"توقف الثنان عن اجلدال الطفيف حيامن أأىت النادل ومعه أأطباق الطعام الشهية ،رصها
بتأأ ٍن ما ًحنا هلهيام الفرصة للتقاط ا ألنفاس قبل معاودة التشاحن ،أأشار لها "معتصم"
بيده قائ ًال:
اتفضيل ،واي رب يعجبك ملا تدوقيهأأخفضت نظراهتا متأأمةل حصهنا ويه ترد بعدم مبالة:
عادي ،أأهوو أألك والسالماس تاء من رفضها اجلدي الواحض حملاولته للتجاوب معه واذابة احلواجز املوضوعة بيهنام،
ادعى اس متتاعه بتناول الطعام رمغ فقده للشهية ،ما قلص معدته حقًا هو الصوت
املتجهم اذلي اقتحم خصوصيهتام قائ ًال بهت ٍ م:
مكنش صعب أأوصكل اي "أس يا"رفعت ا ألخرية عينهيا املصدومتني لتحدق يف وجه أأبهيا املمتقع ،علق الطعام جبوفها
زشرا
فأأصيبت بسعالٍ مفاجئ من وجوده غري املتوقع ،هب "معتصم" واقفًا لينظر هل ً
قبل أأن يسأأهل حد ٍة:
انت بتعمل ايه هنا؟557

رمقه بنظرة احتقارية متعالية قائ ًال هل:
 أأان بأأتلكم مع بنيت مش معا ك انترد عليه برشاس ٍة وقد برزت عروقه املهتاجة:
و"أس يا" تبقى مرايت ،و أأان مش هامسحكل تقرب مهنا!حتداه قائ ًال:
هانشوفارتشفت "أس يا" القليل من املاء لهتد أأ من نوبة السعال اليت أأصابهتا ،مفجيء وادلها
مصحواب بذررايت مكدرة لها ،مسحت مبنشفة الطعام مفها مث حدقت مرة أأخرى
اكن
ً
يف وهجه القامت لتسأأهل جبمود رمغ ثورة الغضب اليت اندلعت بداخلها:
عاوز ايه؟أأجاهبا بصيغة ش به أمرة:
هتيجي معااي دلوقيت ومن غري أأي نقاشجتاهلته قائةل بنربة ابردة و أكن وجوده ل يعنهيا:
 أل ،مش هاحيصل!احتقنت نظرات "رشف ادلين" وحتولت حدقتاه لكتلتني من اللهب لوقاحهتا معه
نج:
واحراهجا هل بتكل الطريقة الفظة ،هدر هبا بتش ٍ
انيت بتقويل ايه؟ردت عليه بغطرس ٍة ممكةل تناول طعاهما لتيد من غضبه:
اليل مسعته558

بلغ أأوج حنقه مهنا يف أأقل من ًثنية ،اقتب مهنا ً
ممساك بكأس املاء املوضوع أأماهما مث
قذف ما فيه يف وهجها لتشهق مصدومة من فعلته ،مث صاح هبا بغلظ ٍة:
ماتنسيش نفسك و أأان بأأهلمك!اندفعت دماء "أس يا" الثائرة لتغزي برشهتا فضاعفت من محرهتا ،رمقته بنظرات مغلوةل
وقبل أأن تنطق لتد اعتبارها اكن "معتصم" قابضً ا عىل عنقه ،تفاجأأ "رشف ادلين" به
منقضً ا عليه وقبل أأن يقاومه ُطرح أأرضً ا لينئ بأأمل ربري ،فقد "معتصم" القدرة عىل التح م
يف أأعصابه املستثارة من تطاول ذ كل الشخص البغيض املدعي ل ألبوة علهيا ليخرج
هل ًيا عن شعوره وعقالنيته ،جثا فوقه هيدده بعدائية ابئنة يف نربته ونظراته اليه:
ااي ك تقرب مهنا! مش هامسحكل !! .......................................................................................................
الفصل اخلامس وا ألربعون (ا ألخري – اجلزء ا ألول)
اندفعت واقفة من مقعدها لتاقب املشهد بتوت ٍر بعد أأن فسدت ا ألجواء الرومانس ية
يف املطعم الرايق ليعود لك ءيء اىل ما اعتادت عليه من عنف ونزاعٍ ل ينهتيي مسببة
فضيحة لها وملن حولها ،حتررت "أس يا" بتعجل لتقف خلف "معتصم" ،احننت عليه
لتجذبه من ذراعيه بلك ما أأوتيت من قوة بعيدًا عن وادلها ويه تصيح به:
ابعد عنه ،سيبه مييشرمقه "رشف ادلين" بنظرة مهتمكة قاصدًا ايصاهل ألقىص درجات الانفعال متسائ ًال
ابس تفزاز:
هاتسمع الكهما؟559

متحداي بسامجة:
مث هز ر أأسه بقوة ً
ارضب ووريين هاتعمل ايهردت عليه "أس يا" برجاء علها تس تعطفه وقد تضاعف خوفها من حاةل الهرج اليت
سادت يف املاكن:
بالش اي "معتصم" ،سيبك منه!ورمغ احتقانه ادلاخيل ال أأن توسالت "أس يا" من خلفه جعلته متصل ًبا يف ماكنه
هادرا به بنربة رشسة
واكظ ًما بصعوبة ردة فعهل الهوجائية جتاهه ،تراجع عنه "معتصم" ً
دون أأن يرف هل جفن:
مش هامسحكل ختربلها حياهتا ،سامعين!تش بثت "أس يا" بذراعه دافعة اايه للخلف ويه هتمس هل ٍ
بصوت أأقرب للباكء:
عشان خاطري ،كفاية كده!التوى ثغر "رشف ادلين" اببتسامته اللئمية اليت تثري نزعة الغضب يف أأي خشص
عقالين ،اعتدل من رقدته الجبارية قائ ًال بنربة ذات مغزى:
برافو علييك اي "أس يا" ،املرادي وقعيت واقفة!تأأكدت من هلامته املهلكة أأنه يريد تدمري حياهتا همام حاولت اخلالص مما أأثري حول
مسعهتا يف السابق ،لن يتكها لشأأهنا ،س يظل اكلشوكة يف ظهرها ينغص علهيا صفو
حياهتا ،أأجفل بدهنا ونظرت اىل "معتصم" ٍ
بتوجس ،الن س تعبث ش ياطني ر أأسه
بعقهل ويتجسد هل من جديد طيفها اليسء ،ارختت قبضتهيا عن ذراعه متاجعة للخلف
ويه متوقعة ا ألسو أأ ،احنبست دمعاهتا يف حدقتهيا وملعتا بشدة ويه ترصخ بعصبية يف
وهجه:
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كفاية بقى ،حيايت ضاعت بسببكمد "معتصم" يده لميسك هبا فتش نجت صارخة به:
متلمس نيش ،مش عاوزة حد يقرب مين ،س بوين يف حايل!هرولت هاربة من املاكن ويه تبيك حرقة مريرة عىل فساد لك حلظة سالم هادئة
تقاتل لالحتفاظ هبا ،غلت ادلماء يف رشايني "معتصم" وهو يشعر اب ألمل اذلي يعتهيا
حال ًيا ،اكن متيقنًا أأهنا تصارع أأزمة نفس ية جديدة بسبب ظهور وادلها ،دس رسي ًعا يده
يف جيبه ليخرج مثن الطعام مث أألقاه عىل الطاوةل ،التفت حنو "رشف ادلين" يتوعده:
حسابك قرب ،و"أس يا" هتفضل معااي همام قولت!مث اندفع يف اثرها ليلحق هبا ،تبتعهام أأنظار "رشف ادلين" الغاضبة ،ململ ش تات نفسه
مشريا
ليهنض عىل قدميه ،جلس عىل نفس طاوةل الطعام اليت جلس علهيا الثنني ً
بيده للنادل:
املنيو لو مسحتمرر أأنظاره عىل رواد املطعم احملدقني به ابستناكر ليعلق بنربة عالية ووهجه يعلوه
ابتسامة خسيفة ابردة:
مشألك عائلية ،ماختدوش يف ابل محافظ عىل مجود تعابريه ليثري حفيظة من حوهل أأكرث ،وضع ساقه فوق ا ألخرى مث
أأشعل س يجارة أأخرهجا من علبة السجائر املوضوعة يف جيب ستته ،نفث دخاهنا يف
الهواء مرددًا لنفسه بثقة ًتمة:
ملكيش ال أأان اي "أس يا" ،انيت نسخة مين ،لزم تصديق ده!.........................................................
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مسحت بيدها دمعاهتا الساخنة اليت اهنمرت بغزارة عىل وجنتهيا ،تالحقت أأنفاسها
اخملتنقة مع تأأوهاهتا املوجوعة ويه تبحث بغري هدى عن طريق للهروب ،ففي الوقت
اذلي تأأمل فيه أأن تنعم حياة هادئة يظهر وادلها لميحو برباعة حماولهتا لهذا ،للحظة
فقدت "أس يا" تركزيها وتوقفت يف ماكهنا لتس تعيد س يطرهتا عىل نفسها ،تنفست
بعمق وقد شعرت بضعفها ووحدهتا ،انتهبت لصوت "معتصم" ا أليت من خلفها املنادي
ابمسها:
"أسيــا"!عفواي لتجده مرسعًا يف خطواته حنوها ،مهَّت ابلركض لكنه وصل الهيا ،أأمسك
التفتت ً
هبا من ذراعها ليوقفها مث جذهبا اليه متسائ ًال ب ٍ
تلهف:
بهتريب مين ليه؟دفعته بقبضتهيا بقو ٍة يف صدره صاحئة بنربهتا البارية:
ابعد عين!رفض التخيل عهنا وتشبث أأكرث هبا ،ضيق نظراته ليتأأمل حالهتا الفوضوية وهو ياكد
حيتق لعجزه عن ايقاف ايالم ا ألخرين لها ،مهس لها برجا ٍء:
"أس يا" ،بصييلمل ترغب يف مطالعة عينيه لريى ذ كل الانكسار جل ًيا فهيام ،احتضن "معتصم" وهجها
جمربا اايها عىل النظر يف حدقتيه ،كز عىل أأس نانه مؤكدً ا بوعد قاطع:
براحتيه ً
 أأان مش هاسيبكرفضت تصديق ما يقوهل ورصخت معتضة:
ليه؟ ها رد عليا؟562

بكت أأكرث ويه جتيب عنه:
قولتكل أأان منفعكش ،أأان غلطة يف حياتك ،ليه مش عاوز تفهم ده؟ س يبين بقى!شدد من متسكه هبا وضغط بأأصابعه عىل وهجها لتشعر بقوة ملساته علهيا وليعزز ما
يقول ،مهس مرد ًدا بترب ٍم:
فكر ك أأان مصدق اليل ابابيك قاهل جوا؟ البين أدم ده كداب ومايتعرشش ،ده غري انه....
قاطعته ويه تزحي يديه بعيدًا عهنا:
مش عاوزة أأمسع حاجةأأشارت هل بكفها متابعة بعصبي ٍة:
كفاية مربرات ،أأان تعبت من لك حاجة ،ارمحوين وسيبوين أأعيش حيايت بعيد عن مأأولته ظهرها لتكض لكنه اس توقفها جمددًا ابعتاض طريقها جبسده ،نظر لها قائ ًال
ابرصار:
 أل اي "أس يا" ،انيت ماكنك معاايمث أأمسك هبا من رسغها متعمدًا احاكم قبضته علهيا لتعجز عن الفالت منه ،أأمرها
جبدية:
تعايلحشنت ما تبقى من قواها لتتخلص من أأصابعه الغليظة صاحئة ابنفعال:
س يبين!اجته هبا حنو الس يارة رافضً ا تركها وهو يرد خبشونة ظهرت يف لهجته:
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هنتلكم يف البيت ونتفامه هنا ك!أأجربها عىل السري معه حنو س يارته املصفوفة جبوار املطعم ،أأجلسها فهيا عنوة م ً
ثبطا
أأي حماوةل مهنا للمناص منه ،التف حول الس يارة ليجلس خلف جعةل القيادة ،وليتأأكد
من عدم اقداهما عىل فعل مهتور أأثناء حتركه هبا أأغلق القفل الالكتوين مجليع ا ألبواب
فباتت حبيس ته مؤقتًا.
.............................................
مل يعد هبا مبارشة اىل امللزل ،بل ظل جيوب الطرقات لساعات ابلس يارة ملت ًما الصمت
وًتر ًاك لها احلرية لتبيك حىت ضعفت قواها واستسلمت للنوم لهترب لبعض الوقت مما
تعانيه ،أأوقف "معتصم" الس يارة يف منطقة هادئة ش به انئية مرخيًا رابطة عنقه عن
ابقته وفا ًحتا ألول أأزرار مقيصه ،مث حذ ٍر شديد مال حنو "أس يا" ليحر ك مقعدها للخلف
قرسا ،وبعناية واحضة
لتغفو بأأرحيية ،أأحزنه رؤية عبوسها جل ًيا عىل مالحمها املس تكينة ً
مسح بقااي عرباهتا من عىل برشهتا ليحس بتكل الرجفة اخلفيفة اليت اعتهتا ،تراجع قبل
قب ،تنفس ابرتياح لكوهنا ل تزال مس تغرقة يف غفلهتا ،هز ساقه
أأن تفيق ونظر لها بت ٍ
درسا
بعصبية راغ ًبا برشاسة يف العودة للمطعم وتلقني من حيمل لقب وادلها خطئًا ً
قاس ًيا ،رور أأصابعه بقوة وظل يزفر ببطء ليتح م يف أأعصابه املتحفزة ،اس تدار حنوها
اكمللسوع حيامن هلوست ٍ
هبمس:
ابعدوا عين ،كفاية!هاجت دمائه من جديد ،مث كز عىل أأس نانه معن ًفا نفسه بغلظة:
 أأان زيي زيه اي "أس يا" ،مارمحتكيش!أأدر ك أأيضً ا أأنه أأحد أأطراف معاانهتا ،فان اكن وادلها هل الس بق يف هذا ،فبالطبع أأمكل
هو معهل ابلضغط املس متر علهيا ليخرج أأسو أأ ما فهيا ،ولن تصدق بسهوةل أأنه ليس كام
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ضاراب هبا مؤخرة مقعده لعدة مرات وهو
ادعى معها الفظ الرببري ،أأرجع ر أأسه للخلف ً
يردد بند ٍم:
غيب ،مفرقتش عنه يف حاجة!مسع تكل النة اخلافتة مهنا فالتفت حنوها يتأأملها ابهامتم شديد ،وبدون أأي حذ ٍر مد
يده لميسح عىل برشهتا بر ٍفق قائ ًال لها:
 أأان أأسف!أأعاد تشغيل احملر ك لينطلق ابلس يارة عائدًا هبا اىل امللزل.
............................................................
ليةل مشحونة بد أأت بتطلعات لساعات رومانس ية حاملة وانهتت بصورة مأأساوية خمربة
ألي ذررى طيبة ،أأفاقت "أس يا" من نومهتا املزجعة لتجد نفسها ل تزال يف الس يارة،
نظرت بعينني متورمتني اىل "معتصم" اذلي أأوشك عىل الوصول اىل طريق امللزل،
سأألته بصوهتا املبحوح ويه حتدق ابس تغراب يف الشفق اذلي اعتىل السامء:
انت مرجعين هنا ليه؟أأجاهبا دون أأن ينظر حنوها:
ده بيتكردت انفية:
 أل ،أأان ماليش ماكن هناأأحست بوجود فارق زمين بني توقيت ذهاهبام للمطعم وعودهتام للملزل ،سأألته ابرتياب:
يه الساعة اكم دلوقيت؟565

بثقل:
نفخ قائ ًال ٍ
الهنار قرب يطلعسأألته ابنزعاج واحض:
هو احنا لك ده كنا برا؟أأجاهبا ابقتضاب:
 أأيوهخشيت أأن يكون قد ارتكب حامقة ما أأثناء غفوهتا فرددت ٍ
بتوجس:
انت معلت ايه؟ رجعت املطعم ًتين و....قاطعها ٍ
بصوت متصلب وهو ينظر تكل املرة الهيا:
متخافيش ،أأان مقربتش منه مع انه يس تاهل الـ ....بت عبارته يك ل يثري حنقها وهو ابلاكد حياول اعادهتا لهدوهئا الطبيعي ،ابتلع ريقه ليتابع
حذ ٍر:
انيت كنيت حمتاجة ترًتيح و أأان كنت خمنوق ففضلت أألف ابلعربية شوية ،ودلوقيتاحنا راجعني البيت
اكنت "أس يا" مرهقة للغاية ،ياكد الصداع يفتك ببقااي خالايها املتيقظة ،بدت غري
قادرة عىل اجلدال والاعتاض ،أأس ندت ر أأسها عىل املقعد لتحي عقلها مؤقتًا من
التفكري ،أأمغضت عينهيا امللهتبتني لربهة ،اكنت حاجة ألحضان وادلهتا وهلامهتا املطمئنة
كثريا ،غرقت يف تفكريها عهنا ومل تشعر
اليت تبث لها ا ألمان ،افتقدهتا يف تكل اللحظة ً
بـ "معتصم" وهو يوقف الس يارة و أكهنا رسحت تلقائ ًيا يف ملكوت جيمعها هبا ،اس تغرب
دلقائق ،اعتقد أأهنا ذهبت يف س بات جديد
من مصهتا ،مل يزجعها وتركها عىل حالهتا تكل ٍ
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فتجل من الس يارة ليتجه الهيا ،فتح الباب املالصق هبا مث احنىن ليحملها بني ذراعيه،
بضيق
يف تكل اللحظة فتحت "أس يا" عينهيا مدهوشة من فعلته ،تذمرت عليه قائةل ٍ
ويه ترلك بساقهيا الهواء:
س يبين اي "معتصم"!رفض تركها قائ ًال جبمود جاد:
انيت تعبانة ،مش هاتقدري متيشمث أأغلق بيده الباب ليمكل سريه حنو املدخل ،زوت ما بني حاجبهيا بقوة ويه ترد
ٍ
ابمتعاض متجه ٍم:
 أأان ....رمقها "معتصم" بنظرة صارمة قبل أأن يقاطعها بلهجته اجلادة رمغ خفوت نربته:
شششش ،بطيل تقاوميين ،احنا خالص وصلنا بيتنا!حدقت أأماهما لتتأأكد مما قاهل ،وبعفوي ٍة غري معتادة مهنا أأس ندت ر أأسها عىل كتفه لتتخىل
عن جدالها العقمي معه ،مفهام أأبدت من تذمر ومشارسة حمتجة لن يصغ ِ لها ،ويه ابلفعل
مرهقة وحاجة ماسة للراحة والنوم ،شعر "معتصم" بأأنفاسها املنتظمة والساخنة ترضب
عنقه وتلهب خالايه ،بل اهنا أأشعلت الرغبة يف التودد لها حمميية ،أأس بل عينيه ليتأأملها
ٍ
بشغف مل يقاومه ،متىن فقط لو تشعر مبا خيتلجه الن من مشاعر حقيقية أأنكرها يف
البداية ،دق قلبه بقوة مع زايدة حامسه ،تر ك مشاعره اذلرورية تتدفق يف جسده
لتغذي لك ذرة فيه بتوقه املتحمس لها.
اكنت اكملطيعة ألوامره ويه ش به غافةل يف أأحضانه ،مستسلمة ملا قد يفعهل هبا،
ابشتياق لو شاركته اايها وجدان ًيا وحس ًيا ،حسب
فاكرا حاملة و َّد
ٍ
اس تحوذ عىل تفكريه أأ ً
"معتصم" شهيقًا معيقًا حبسه لثو ٍان معدودة يف صدره ليخمد به تكل الثورة املندلعة
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بداخهل قبل أأن حيرره حرارة ،أأحىن ر أأسه طاب ًعا قبةل رسيعة عىل ر أأس "أس يا" مث خرج
من املصعد متجهًا اىل ابب امللزل واض ًعا املفتاح يف قفهل ،وجل اىل ادلاخل مغلقًا الباب
هبدو ٍء حذر ،صعد بعدها ادلرج ليصل الطابق العلوي ،وأأمكل سريه حىت وصل هبا
اىل غرفهتا ،تردد يف ادلخول ،واذ به يقرر القدام عىل فكرة مهتورة ،ملا ل جيعلها
تعايش جتربة رومانس ية تنس هيا ما فات ..................................؟!
..............................................................

الفصل اخلامس وا ألربعون (ا ألخري  -اجلزء الثاين)
جتمد يف ماكنه ليفكر بروي ٍة ومعق فامي انتوى عىل فعهل ،وخبطا ًثبتة وحذرة َّغري
"معتصم" وهجته ليسري يف اجتاه غرفته ،وجل اىل ادلاخل مث برفق شديد مدد "أس يا"
عىل فراشه ،عاد اىل الباب ليوصده ابملفتاح والتفت لريمقها بنظرات مطوةل ،خلع ستته
و أأس ندها ابهامل عىل املقعد ،مث انتع رابطة عنقه وحل أأزرار مقيصه ابلاكمل ،زفر
بصوت مسموع لهيدئ من امحلاس املش تعل بداخهل ،اقتب مهنا مث جلس عىل طرف
متعن شديد عىل تفاصيل وهجها ،رفع يده ليتلمس جبيهنا برفق
ممررا أأنظاره ب ٍ
الفراش ً
انمع ،مهس لها ٍ
عذب اختقها:
بصوت ٍ
"أس يا"!تنهبت لصوته ففتحت عينهيا عىل الفور لتجده يطالعها من ذ كل القرب املُربك ،زحفت
بعيدًا عن حصاره املريب ويه تردد بتوت ٍر:
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انت!أألقت نظرة خاطفة عىل تفاصيل املاكن من حولها لتتأأكد أأهنا ليست بغرفهتا ،زاد
اضطراهبا دقات وهجها وارتسم عىل مالحمها ش به املذعورة عالمات القلق ،سأألته بنربة
همتة:
 أأان ايه اليل جابين هنا؟أأشار لها بيده حماو ًل هتدئهتا قبل أأن تثري جلبة من ل ءيء:
"أس يا" ،امسعيين لو مسحيتحتفزت حواسها ملا س يحدث لحقًا ،استشعرت نية مبيتة لفعل ما ختىش التفكري يف
اماكنية حدوثه ،رمقته بنظرات قلقة ويه تسأأهل:
عاوز تقول ايه؟دان مهنا حذ ٍر ،فهبت واقفة من عىل الفراش لتت ك مسافة أمنة بيهنام ،توقف عن التقدم
ليبث لها احساس الثقة ،منحها نظرات دافئة مليئة ابلشغف مث ًتبع موحضًا خبفوت:
متخافيش مين اي "أس يا" ،أأان غري أأي حدرفعت س بابهتا حنو ابب غرفته تأأمره رمغ ارجتاف صوهتا:
عاوزة أأطلع من هناهز ر أأسه ابلنفي وهو يرد علهيا هبدو ٍء:
مش هاينفعشعرت جبفاف ربري جيتاح حلقها ،فنظرات "معتصم" الغريبة حنوها تؤكد لها عزمه عىل
تصعيد ا ألمور يف عالقهتام ،خفق قلهبا بقوة حيامن ًتبع:
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 أأان عاوز أأقرب أأكت منك ،تعرفيين جبد وتفهميينردت حمتجة جبمود زائف علها تنجح يف التخلص منه:
وده ماينفعش ال يف أأوضتك؟التوى ثغره قائ ًال اببتسامة صغرية:
احنا متجوزين اي "أس يا" ،طبيعي يبقى يف أأمور ومشاعر خاصة بينازاد يقيهنا بأأنه سيتودد الهيا بصورة محميية ،مفنذ ومىت وتكل املعامةل الرقيقة الراقية منه
معها؟ حاولت املناص منه لتقول ابعتاض واحض:
بس ابلشلك دهفورا من غرفته ،فبقاهئا يعين اس تدراهجا ملا ختشاه ،حتفزت
حسمت أأمرها ابلرحيل ً
واندفعت يف اجتاه الباب بأأقىص رسعهتا ،توقفت هل ًيا جفأأة حيامن سد علهيا "معتصم"
الطريق بذراعيه ،أأجربها بذ كل عىل التاجع خطوتني للخلف بعيدًا عنه ،عبس وهجه
وهو يتوسلها حذ ٍر:
"أس يا" ،استين من فضكلصاحت فيه بنربة أأقرب للرصاخ:
عاوزة أأطلع من هناأأشار لها بكفيه يرجوها بعقالنية:
امسعيين بس للخرمتهل:
نظرت هل بعينني حادتني فأأمكل ب ٍ
 أأان وهللا غري الشخص اليل اتعامليت معاه خالص ،أأان خشصية خمتلفة570

ردت بنفاذ صرب:
 أأويك ،ماءي طلعين من هنا!اداي للخلف ،ابتسم مضيفًا بتهنيدة فهمهتا عىل الفور:
تقدم حنوها فتاجعت ل ار ً
مش قبل ما تعريف ابليل حاسه انحيتك!ارتفع حاجباها ل ألعىل يف اندهاش ربري ،ردت بعدم تصديق:
نعمزفر بعمق قبل أأن يس تأأنف حديثه املتمي:
همام حاولت أأنكر ده يف ا ألول بس فع ًال جوااي لييك ....قاطعته حدة رافضة منحه أأي فرصة للتعبري عن مشاعر لن تصدقها حال ًيا:
"معتصم" لو مسحتأأزجعه رفضها السامح هل ابلتقرب مهنا واستقاق قلهبا عهل يمتكن من اس امتةل عقلها وازاةل
هامسا ابمسها:
تكل الغشاوة اليت تعوق الكهام عن رؤية مشاعرهام احلقيقية ،اقتب مهنا ً
"أس يا"ظلت تتاجع للخلف حىت اصطدم جسدها خبزانة الثياب ،ابتت حمارصة منه ،تقوست
شفتاه اببتسامة ساحرة ،رفع يده ليتلمس وجنهتا حنو وهو يسأألها:
بتبعدي ليه مين و أأان عاوز أأقرب منك؟توترت نظراهتا وحتر ك بؤبؤاها بعصبية ملحوظة ،رجته بأأنفاس مهتدجة:
س يبين أأميش من هنارد انفيًا بلكمة واحدة:
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صعب!اتسعت حدقتاها الفريوزيتان أأكرث ،تورد وهجها بدموية مغرية وحمببة اليه ،اقشعر بدهنا
من ملسة يده ا ألخرى عىل جانب عنقها ،أأمغضت "أس يا" عينهيا مقاومة ذ كل
الحساس املغري اذلي عصف بأأوصالها وهو يفر ك برشهتا برقة مؤججة للمشاعر،
ارجتفت خالايها من ملساته ،مال علهيا "معتصم" بر أأسه ليطبع قبةل حس ية معيقة عىل
شفتهيا أأراد أأن يعزز هبا توقه لها ،اس متر يف حماوطة وهجها بأأصابعه مد ًمعا قبلته ابملزيد
هامسا لها بتهنيدة
من املشاعر الأكرث معقًا ليدفعها لالندماج معه وجدان ًيا ،تراجع عهنا ً
حارة أألهبت وهجها املش تعل مس بقًا:
شلكي وقعت يف حبك اي "أس يا" و أأان مش دراين!ورمغ التخبط الهائل يف أأحاسيسها ال أأن هلامته اكنت حمسوسة بشلك غامض ومثري،
ًتبع مهسه العاشق مرددًا:
خلينا نعيش اللحظة دي وننىس لك اليل فاتتالحقت دقات قلهبا مع مهساته املالمسة ألوًترها ،داعب طرف أأذهنا بأأنفاسه مؤكدًا
لها:
انيت مرايت ومشاعري من حقك زي ما مشاعر ك من حقي أأان وبس!احنىن علهيا جمددًا لمينحها قبةل أأخرى أأذابت ما بيهنام من حواجز ومهية وهمدت الطريق
ألمور أأشد تأأ ًثريا ،أأدررت "أس يا" عند تكل النقطة أأنه ل بديل عن الاستسالم هل،
فرمبا تكل يه طريقته للتأأكد من عفهتا حىت لو ادعى حبه لها ،فقط متتاز بكوهنا صورة
انسانية راقية بعيدة عن احليوانية الغرائزية اليت قر أأهتا يف أأعني من التقت هبم من أأش باه
الرجال ،فان اعتضت عليه وقاومته س يعاملها خبشونة وقسوة ويف ا ألخري سينال غرضه
مهنا وس تعاين من ذررايهتا ،ا ًذا لتجعلها حلظة ممزية وخمتلفة ،لمتنحه ما يطمح اليه لتكون
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سواي ،ابدلته بعد حسم مصريها معه مشاعرها احلس ية ،فتضاعفت
أخر ذررى جتمعهام ً
رغبته فهيا مع جتاوهبا املثري اذلي شوقه للمزيد ،وحدث ما متناه.
.................................................
جاهز؟تساءل "رشف ادلين" بتكل اللكمة املقتضبة مو ًهجا حديثه اىل غرميه اجلالس يف
مواهجته وهو ينظر خبلس ٍة اىل أأوراقه الراحة ،بدا ا ألخري مزعو ًجا من خسارته
املتالحقة خالل ليلته املشؤومة ،وضع ما تبقى معه من نقود يف املنتصف لريد بتأأفف:
 أأيوهمث أأظهر أأوراقه متوق ًعا أأن يقف القدر يف صفه ويرحب ،خابت توقعاته مع ابراز "رشف
ربريا عليه ،فرد ذراعيه ليضم النقود اليه لكن جتمد
فوزا ً
ادلين" ألوراقه الراحة ليحقق ً
يف ماكنه مصدو ًما حيامن مسع الصوت المر بغالظ ٍة:
ول حركة!ثبت أأنظاره عىل الرجل املهيب اذلي اقتحم املاكن برجاهل من ذوي الوجوه الصارمة،
مخن رسي ًعا أأهنا مدامهة من قبل السلطات ا ألمنية عىل ذ كل املاكن الرسي اذلي ميارس
فيه رواده لعبة القامر ،ادعى متاسكه متسائ ًال بباله ٍة:
انتو مني؟أأجابه الضابط اببتسامة منترصة:
بوليس اي حرضت ،وطب ًعا مش حمتاج أأقو كل احنا هنا ليهمث أأدار ر أأسه للجانب ليأأمر رجاهل برصام ٍة:
هاتومه وحرزوا احلاجات دي هلها!573

هاج "رشف ادلين" لتبخر حمل الفوز يف ًثنية ،هدر حمت ًجا عىل القاء القبض عليه،
نج:
قاوم رجال الرشطة صارخًا بتش ٍ
سيبوين ،أأان هودي م يف داهية ،انتو مش عارفني مني وراايزشرا وهو يعلق عليه ابس هتزا ٍء:
نظر هل الضابط ً
ابقى عرفنا يف القسم ،ايل عىل البورسساقه رجال الرشطة اىل خارج املاكن متل ًبسا ابجلرم املنشود لتنهتيي فعل ًيا ابلنس بة هل
حياة التف والرفاهية.
..................................................
انقىض ما يزيد عن ساعتني منذ حلظة تالمح جسدهيام م ًعا لكهنا ظلت متيقظة احلواس
واعية للك ءيء ،فكرت مل ًيا يف تبعات عالقهتام ،وختيلت الكثري من الهناايت املأأساوية
لزجيهتام ،حررت "أس يا" ر أأسها للجانب لتنظر اىل "معتصم" اذلي غرق يف س بات
معيق ،عاتبت نفسها بقسوة لضعفها ،خلذلهنا ،لستسالهما ،ولرضوخها بسهوةل لفيض
املشاعر النامعة اليت نقلهتا لعامل وردي سكنت فيه ألهما وجعلهتا حتلق عال ًيا متناس ية
لك ما مرت به يف حياهتا املاضية ،أأومهت نفسها بأأهنا قد عايشت حل ًما مجي ًال س تفيق
منه عىل حقيقة مريرة حيامن منحته يف متناه ورغب فيه بدون عناء ،حلظة واحدة أأشعرهتا
ابخلوف من مس تقبلها معه ،حمتًا س يطفو ماضهيا عىل السطح ليخلق املشألك بيهنام،
قررت دون تفكري جهر "معتصم" والاختفاء من حياته قبل أأن يذيقها ما لن تتحمهل
متسل ًحا برغباته الانتقامية اليت لن ختمد بني ليةل وحضاها ،س تحيا بعيدًا عنه ومبساعدة
نفسها فقط ،ستتالىش من حياته هنائ ًيا ،حتررت حذ ٍر شديد من عىل الفراش يك ل
توقظه ،مث تسللت عىل أأطراف أأصابعها لتخرج من غرفته.
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عادت "أس يا" اىل غرفهتا همروةل ،وبدون أأي تأأخري مجعت ما اس تطاعت أأن تطاهل
يدها من متعلقات ختصها يف حقيبة صغرية ،التقطت الصورة الفوتوغرافية اليت مجعهتا
حزن ،مسحت علهيا بيدها قائةل بند ٍم:
بوادلهتا الراحةل نظرت لها ٍ
مش هاينفع أأمكل معاه ،هو حمبنيش من ا ألول!دس هتا عىل جعاةل وسط ثياهبا ،قررت أأن تت ك هاتفها عىل الكومود ،ليست حاجة
اليه ،ستحل بال عودة وبدون أأن يقتين أأحدمه أأثرها ،وبتأأ ٍن حريص خرجت من
الغرفة ،أأضاء عقلها بفكرة هجمنية ،س تجرب "معتصم" عىل تذرر نبذها هل دو ًما ،ذلا
دونت عىل ورقة صغرية مجةل محلت الكثري (طلقين ،أأان بأأررهك) ،أأس ندت حقيبهتا
جبوار ابب غرفته وتسللت اىل ادلاخل لتضع الورقة عىل الوسادة جبواره ،ختشب
جسدها مع تكل الغمغمة الهبمة اليت صدرت منه ،خشيت أأن يكتشف أأمرها ويفسد
خمططها ،حبست أأنفاسها بتقب ،وما ان تأأكدت من اس تغراقه يف النوم حىت عادت
من حيث أأتت لهترول عىل ادلرج ومنه اىل الطابق السفيل مث اىل خارج امللزل ،اكن
مبكرا خفدهما ذ كل الهدوء السائد يف املنطقة اىل حد ما ،سارت خبطوات أأقرب
الوقت ً
للركض متجهة للطريق الرئييس لتس تقل س يارة أأجرة ،أأمرت السائق بصوهتا الالهث:
اطلع عىل موقف الباصات!.........................................................
تنعم مبشاعر مشوقة مليئة ابلانت وا ألهات املس متتعة وهو يقدم ابس تفاضة حبه
اجلارف لها ،متلمل "معتصم" يف الفراش مس تعيدًا يف عقهل حلظاته اخلاصة مع "أس يا"،
وما زاده سعادة هو تأأكده من نقاهئا فاهنارت شكوكه وتبددت هل ًيا ،شعر ابلرضا
والانتشاء املمتع مع اختباره ملشاعرها ا ألنثوية اليت قدمهتا هل بكر ٍم ربري ،تثاءب وهو
يتقلب عىل جانبه أم ًال أأن يكون وهجها الساحر هو أأول ما يراه يف هناره ،فتحت عينيه
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ليتفاجأأ خبلو الفراش مهنا ،حتسس ماكهنا فوجده ابردًا ،انتفض من نومته متلفتًا حوهل
مناداي بصوته الناعس:
بقلق ،هتف ً
"أس يا"!تنحنح خبشونة قبل أأن يزحي الغطاء عنه ليتجه اىل امحلام ،اعتقد أأهنا بداخهل فدق
الباب متاب ًعا ندائه علهيا:
"أس يا" ،انيت جوا؟مل حيصل عىل جواب يش بع فضوهل فاس تأأذن قائ ًال:
 أأان هادخل لو مردتيش علياوبدون تردد أأدار املقبض لينفتح الباب فظهر املاكن خال ًيا مهنا ،انقبض قلبه خب ٍ
وف
و أأرسع ابرتداء مقيصه التحيت ،جتمدت نظراته عىل تكل الورقة امللقاة جبوار الفراش،
احنىن ليلتقطها مث قر أأ ما فهيا لتتحول تعابريه للتجهم الشديد ،خرج "معتصم" من غرفته
متجهًا اىل غرفهتا صا ًحئا بنربة عالية:
"أسيـــا"اقتحم غرفهتا فوجدها شاغرة ،استشاطت نظراته من فعلهتا غري املربرة ،طوى الورقة
حنق:
بعصبية مث مىش همرو ًل حنو ادلرج وهو يتساءل ٍ
ليه كده اي "أس يا"؟ بتبوظي حياتنا قبل ما تبد أأ ليه؟خرج وادله من غرفته عىل صوته املرتفع متسائ ًال:
يف ايه "معتصم"التفت حنوه ليجيبه ورشارات الغضب تطاير من عينيه:
"أس يا" سابت البيت اي اباب576

احتل الاندهاش قسامته فردد مصدو ًما:
بتقول ايه؟ وازاي ده حصل؟ وعشان ايه؟!!!أأجابه من بني أأس نانه املضغوطة:
معرفش حاجة!اقتب منه "وحيد" خبطاه املتعجةل يسأأهل بعبوس يعلو وهجه:
اوعى تكون ضايقهتا بأأسلوبك؟ مش أأان موصيك علهياهدر منفع ًال:
 أأان معملهتاش حاجة ،ابلعكس احنا كنا مبسوطني أأوي امبارح حىت بعد ما ابابها ....قاطعه أأابه متسائ ًال ابس تغر ٍاب:
قصد ك "رشف ادلين"؟ انتو شوفتوه فني؟توجهت نظرات "معتصم" بغضب مفهوم ،متمت بغيظٍ:
أأريد اجلبان ده هلمها وهددها ويه خافت منه ،أأان مش هاسيبه لو معلها حاجةأأمسك به "وحيد" من كتفيه لهيزه وهو يسأأهل حرية انعكست يف نظراته املتوترة حنوه:
فهمين اي "معتصم" ايه اليل حصل؟أأجابه بغموض:
نوصل بس لـ "أس يا" وهاحكيكل لك حاجةأأرىخ وادله قبضتيه عنه ليتابع جبدية:
 أأان هأهلم اللوا "موايف" جايز يقدر يفيدين حاجة عن أأبوها وممكن نوصلها عن طريقه577

أأومأأ بر أأسه موافقًا:
متام ،و أأان هاغري هدويم و أأروح شقهتا القدمية ،احامتل تكون رجعت هنا كرد عليه وادله بقلق ربري:
ماءي ،وخليك عىل اتصال معااي وبلغين بأأي جديد اي "معتصم"حارضقالها ابنه وهو يعاود أأدراجه اىل غرفته ليبدل ثيابه ويبد أأ رحةل البحث عن حبيبته
الهاربة "أس يا".
............................................................
مرت ليالٍ عليه وقد خاب مسعاه يف العثور علهيا يف لك ا ألمارن اليت من احملمتل أأن
تلجأأ الهيا ،أأمهل متابعة معهل وانشغل هبا يه فقط ،عاد "معتصم" خائب الرجاء وخايل
تحرسا هممو ًما ،أألقى جبسده املتعب من اجملهود الزائد عىل ا ألريكة
الوفاض اىل ملزهل م ً
وهو يعترص عقهل حماو ًل الوصول اىل ءيء ما قد ميكنه من اجيادها ،كز عىل أأس نانه
مغمغ ًما بضيق حانق:
روحيت بس فني؟سأأهل "وحيد" اذلي اقتب منه ليتفقده:
برضوه ملقهتاش؟خرج صوته متش ن ًجا وهو جييبه:
زي ما تكون فص ملح وداببغضب مل خيمد للحظة:
أأرجع ر أأسه للخلف متسائ ًال ٍ
578

اليل هاجينين يه معلت كده ليه؟ اقسم ابهلل أأان معلهتا رويس جدًا ،كنت مس تعدأأخلهيا تعيش ملكة معااي
جلس وادله جبواره ماحسًا عىل كتفه حنو أأبوي ،تهند معلقًا:
جايز حمتاجة فتة تعيد حساابهتا فهيانظر هل بغل وهو يرد:
يه لعبهتا حص وانتقمت ميناعتض وادله عىل ظنونه السيئة قائ ًال بصوته املتصلب:
هتجع لشكوكك دي ًتين؟ ما هو ممكن ده اليل خالها تبعد عنك!برر هل اعتقاده قائ ًال:
طب تفرسيل ابيه اليل معلته اي اباب؟ أأان واحد حصيت من النوم لقيت مرايت سيباهلورقة مكتوب فهيا طلقين وهرابنة من البيت
اكن اىل حد ما حمقًا يف هاجسه ورمغ ذ كل علل "وحيد" ترصفها موحضًا:
ممكن تكون أأعدة مع واحدة من أأحصاهباهز ر أأسه ابلنفي قائ ًال:
معتقدش ،ماشوفتلهاش واحدة خالصأأضاف وادله ابهامتم جاد:
طب مسأألتش " أأية"؟ يه اكنت قريبة مهنا الفتة اليل فاتت ،احامتل تكون قالتلهاعىل ماكهنا أأو ...
قاطعه "معتصم" بيأأ ٍس:
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برضوه متعرفش عهنا حاجةربت وادله عىل كتفه لهيون عليه قلي ًال ،مث علق هبدو ٍء:
ان شاء هللا هنوصلها ،متقلقشاستنكر حدوث ذ كل متسائ ًال:
ازاي؟ًتبع "وحيد" حديثه:
اللوا "موايف" هلمين وقايل اهنا خمرجتش برا مرص ،ودي حاجة رويسة أأوي ،يعين يهلسه هنا!
دفن "معتصم" ر أأسه بني راحتيه لثو ٍان قبل أأن يبعدهام لزيفر قائ ًال ابح ٍ
باط جيل:
 أأان عامل زي اليل بيدور عىل ابرة وسط روم قش!............................................................
انولهتا روب النساكفيه الساخن لتحتس يه بعد أأن اعتدل يف جلس هتا عىل الفراش،
ابتسمت "أس يا" لرفيقهتا "مجيةل" ابمتنان ربري حلسن ضيافهتا لها ،فقد اس تقبلهتا
ا ألخرية يف ملزلها حديث الطراز بتكل املدينة الس ياحية املواهجة لشواطئ البحر ا ألمحر
لمتكث معها بعد أأن فرت من "معتصم" ،أأشفقت علهيا صديقهتا معتقدة –مثلام أأخربهتا-
بأأن زوهجا قد عاملها بقسوة وعنف قبل أأن يطرد من ملزهل لتقايس مبفردها يف الطرقات
حمتفظة لنفسها هبويته الشخصية ،رفعت "أس يا" عينهيا اذلابلتني حنوها قائةل:
تعبتك معاايردت بعبوس زائف:
هو أأان معلت حاجة ،املهم انيت بقييت رويسة دلوقيت؟580

هزت "أس يا" ر أأسها ابلجياب لتد حرجٍ:
امحلدهلل ،معلش هتقل علييك كامن اكم يوم حلد ما أأظبط أأموري و...انزجعت "مجيةل" مما قالته ووخبهتا قائةل برقة:
ماتقوليش كده ،وهللا أأزعل منكمث رمست بسمة انمعة عىل شفتهيا لتضيف حامس:
ده أأان مصدقت أأليق حد أأعرفه يقعد معااي هنا يف املنفى دهمالت "مجيةل" عىل "أس يا" لتضمها بذراعهيا من كتفهيا ،شعرت ا ألخرية ابلحتواء من
مضهتا الصغرية ،أأضافت رفيقهتا ابمتنان واحض:
وبعدين أأان مش انس ية اليل معلتيه معااي ملا كنا يف "ديب"تذررت "أس يا" جلوء صديقهتا الهيا لتطلب مهنا مساعدهتا لبعاد ذ كل البغيض اذلي
حاول الاعتداء علهيا أأثناء مشاركهتا يف احدى عروض ا ألزايء ،مل يتكها ذ كل ادلينء
وشأأهنا ،بل حلق هبا اىل غرفة تبديل الثياب ،وحيامن حاولت اهتامه ابلتحرش هبا ،اهتمها
برسقته ،أأنقذها فقط التسجيل املصور اذلي التقطته هل وهو يف حاةل ش به مغيبة
لتنقلب الطاوةل عىل ر أأسه ،وتنهتيي ا ألمور لصاحل "مجيةل" وحيهنا قررت العودة اىل
بعمل بعيد عن ذ كل الوسط اذلي ل يالمئها ،عادت "أس يا" من
وطهنا لتس تقل ٍ
رشودها الرسيع لتبت عىل يد رفيقهتا مرددة اببتسامة جمامةل:
حبيبيت ،تسلمييل ،احنا مش بس أأحصاب أل اخوات من زمان أأويحتولت تعابري وجه "مجيةل" للجدية لتعلق بترب ٍم ويه تسلط أأنظارها علهيا:
بس اكن املفروض تبلغي البوليس اي "أس يا" عن اهلمجي ده ،ازاي تسيبه يرضبكويرمييك يف الشارع من غري ما يتحاسب عىل وحشيته؟
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ارتبكت "أس يا" لوهةل من مجلهتا املباغتة تكل ،فان صارحهتا ابحلقيقة لرمبا رفضت
حينئذ مساعدهتا ،ذلا اكن علهيا الادعاء بكوهنا حضية اضطهاد لتمتكن من مساعدهتا
دون تردد ،مهست قائةل بصوت ش به همت:
 أأان مش عاوزة مشألك مع حد ،كفاية اليل شوفتهوافقهتا الر أأي هامسة بأأ ٍ
سف:
 أأه اي حبيبيت ،ما أأان كنت متابعة أأخبار ك ،جبد أأان مش مصدقة الناس اليل بتنرشأأخبار كدب عن غريمه
تهندت "أس يا" بزفري حزين مس تعيدة مشاهدًا مجمعة مما لقته يف ا ألشهر املاضية،
لحظت "مجيةل" رشودها العابس فندمت عىل زةل لساهنا ،عضت عىل شفهتا السفىل
حرجٍ مث حاولت مواساهتا قائةل:
هله بيعدي وبيتنىسردت علهيا بتهنيدة موجوعة:
ايوه أأما تفويق بقى نفكر سوا هنعمل ايهحارضًتبعت ٍ
حامس ظاهر:
 أأان عندي أأفاكر كتري حلوة ممكن تفيد ك ،املاكن هنا حتفة برصاحة مع انه بعيد ومومسي،زي ما انيت فامهة مش بيتمح ال يف ا ألجازات وموامس الصيف وا ألعياد ،بس مع
الوقت هتتعودي عليه ،ده غري ان الناس طيبني أأوي وحمتمني
محلقت "أس يا" فهيا معلقة بفتو ٍر:
582

و أأان مش عاوزة ال كده ،ماكن حمدش يعرفين فيهحررت "مجيةل" ر أأسها ابمياءات رقيقة ويه تمكل:
اويك نتلكم يف التفاصيل بعدينأأمسكت هبا "أس يا" من رسغها لتضغط برفق علهيا ويه تقول بنربة ش به خمتنقة وقد
ملعت عيناها بعربات خفيفة:
شكرا اي "مجيةل" عىل وقفتك دي ،انيت امس عىل مسمى فع ًال
 ًحزن مصطنع:
زمت صديقهتا شفتهيا لتقول ٍ
بلزي ،بالش كده ،هتخليين أأعيط و أأان دمعيت قريبة!احتضنت الثنتان بعضهام البعض لبعض الوقت كتعبري عن تقديرهام لتكل الصداقة
العميقة اليت نشأأت بيهنام يف املايض واس مترت حىت الن رمغ الانقطاع الكبري يف
تواصلهام م ًعا ،ومع ذ كل التمت "مجيةل" ابحلفاظ عىل الوفاء بوعدها برد امجليل حيامن
حيني الوقت لهذا !! ...........................................
...........................................................
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الفصل اخلامس وا ألربعون (ا ألخري – اجلزء الثالث)
مىض ما يقرب من شهرين منذ انتقالها للعيش يف تكل املدينة الس ياحية املطةل عىل
البحر ا ألمحر ،اختلفت حياهتا هل ًيا عام عاش ته من قبل رمغ اذلررايت اليت ظلت
مالزمة لها ،حتولت "أس يا" اىل شابة أأخرى بس يطة املظهر ترتدي العباءات املزركشة
اليت متاثل ثياب أأهل النوبة وتضع ما يش به غطاء الر أأس عىل خصالهتا ،ومع ذ كل
ظلت حمتفظة جباملها الطبيعي ،تأأقلمت من جديد عىل وحدهتا وكمت أأحزاهنا يف صدرها،
و أأخفت عن رفيقهتا أأغلب ما خيص حياهتا ،مل تعطها ال القليل من املعلومات الغامضة
اليت ل تفيد بيشء لتضمن عدم وصول "معتصم" الهيا ان لعب القدر دوره وعرف
طريقها.
كذ كل أأرشفت بنفسها عىل العامل امللكفني بتجهزي ابزارها الصغري يف منطقة املزارات،
خاصا هبا تعرض فيه عىل الزائرين احليل والرسسوارت يدوية
فضلت أأن تُنشأأ مرشوعًا ً
الصنع ح م خربهتا يف جمال ا ألزايء واملوضة ،وساعدهتا رفيقهتا يف ذ كل بتأأجريها ألحد
مؤخرا ال أأهنا مل تتقاعس عن متابعة
احملال اليت متتلكها ،ورمغ التعب اذلي ظهر علهيا ً
التجهزيات الهنائية من أأجل افتتاحه ،أأحرضت لها "مجيةل" الطعام اجلاهز لتتناوهل معها،
هتفت عال ًيا ومشرية لها بيدها:
تعايل اي "أس يا" ،ا ألوردر وصل584

بدت ا ألخرية فاقدة للشهية اىل حد ما ،أأزجعت أأنفها راحئته القوية ،رفعت كفها هامسة
ابعتاض:
ماليش نفسأأرصت عىل اطعاهما قائةل:
اي بنيت انيت واقفة عىل رجلييك من الصبح مع العامل ،مش معقول هاسيبك كده حلدما تقعي من طو كل؟
هزت ر أأسها ابلنفي وقد بدا علهيا التأأفف والنفور:
مش قادرة صدقيين ،بطين تعبانة ،وجسمي مهدانبقلق:
توجست "مجيةل" خيفة من اصابهتا بفريوس ما فهتفت ٍ
ماتسكتيش عىل نفسك ،احنا ابلليل نروح دلكتور يطمنا ،ويدييك دوا مناسبمل جتد بدًا من الاعتاض فهيي حاجة اىل ما يعيد لها حصهتا الواهنة ،ردت ٍ
خبفوت:
اويك.................................................
مل يتوقف عن التطلع اىل صورها اليت م ألت ذاررة هاتفه احملمول ليؤكد "معتصم"
لنفسه أأن وجودها معه مل يكن و ًمها أأبدًا ،اختفت "أس يا" من الساحة الفنية ومل يعد
هنا ك ما قد ينرش عهنا يف أأي من املواقع الخبارية ابلرمغ من حثه اليويم عام خيصها،
اذ رمبا تكون وس يلته الوحيدة للحصول عىل طرف خيط ميكنه من الوصول الهيا ،وجل
"نبيل" اىل داخل مكتبه ليسأأهل:
هاتروح املوقع ول أأطلع بدا كل؟نظر هل بعينني مل تتذوقا طعم النوم منذ فتة طويةل ،نفخ قائ ًال:
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اطلع انت اي "نبيل" ،أأان مش فايضدققت ابن معه النظر يف وهجه الوامج ليقول بضيق:
اي "معتصم" اليل بتعمهل يف نفسك ده حرام ،معو "وحيد" اش تاكيل من ترصفاتكو...
قاطعه بعصبية ربرية:
ملكش فيه ،أأريد أأان مش بأأهزر ملا أأدور عىل مرايترد عليه هبدوء لميتص غضبته الواحضة:
حقك ،بس لزم تعرف اهنا ملا اختارت تبعد اكن بسبب أأسلوبك العنيف معها ،يعينانت ليك اليد يف هروهبا
رصخ به حمت ًجا:
انت جاي حتاسبين دلوقيت؟حصح هل موحضًا بنربته العقالنية:
 أأان بأأفكر ك اين حذرتك وقهتا ،وانت مسمعتش الكيماكن "معتصم" عىل وشك فقدان أأعصابه والتلفظ مبا ل يليق ،أأثر كظم غضبه يف نفسه
ليقول ٍ
بصوت حمتقن عىل ا ألخري:
اطلع دلوقيت اي "نبيل" ،أأان مش هاس تحمل أأتناقش معا ك ،ألن ممكن خنرس بعضفهيا
اكن حتذيره شديد اللهجة ،ومع ذ كل مل يلزجع ابن معه منه ،بدا متفه ًما للغاية للحاةل
النفس ية اليت مير هبا ،تهند قائ ًال:
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ماءي ،أأان هاخلص الشغل بدا كل ،سالم!تركه مبفرده يف مكتبه ليحدق "معتصم" من جديد يف شاشة هاتفه حمر ًاك الصور
الفوتغرافية بتوتر متعصب ظاهر يف حركة اصبعه ،نعم لقد أأمعنت يف جهرها وبُعدها
حىت ظن أأهنا وارت الرثى مع وادلهتا الراحةل ًتركة هل ذررى حلظات رومانس ية محميية
اعترصت قلبه و أأملته اببتعادها ،انكوى بغياهبا املريب ،واحتق ببقااي أأثرها ،أألقى هاتفه
بعصبية عىل سطح مكتبه متوعدًا اايها:
لو طال الزمن اي "أس يا" ،وعرفيت هتريب مين ،هاجيي يوم و أأوصكل!..................................................
مش معقولانفرجت شفتاها بتكل امجلةل املدهوشة بعد أأن صارهحا الطبيب خبرب محلها واذلي هبط
عىل ر أأسها اكلصاعقة ،نظرت هل "أس يا" بعدم تصديق ،بدا عىل تعبرياهتا اجلزع مث
حدقت يف وجه "مجيةل" بنفس اذلهول املصدوم ،ابتلعت ريقها لتضيف ابستناك ٍر ربري:
اس تحاةل ده حيصل اي دكتورسأألها الطبيب متعج ًبا من ردة فعلها املس تغربة:
ليه اي مدام؟ ده أأمر طبيعياش تعل وهجها حمرة ش به غاضبه ويه جتيبه برفض قوي:
انت مش فامه ،أأان ماخبلفش ،أأريد يف غلط يف املوضوعنظر لها بغرابة معلقًا علهيا:
مني قا كل كده؟ أأان متأأكد من اليل بأأقوهل ،وحرضتك ملا تعميل التحاليل ونشوفابلسوانر صور اجلنني هتتأأكدي
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ظلت عىل حاةل الاستناكر للحظات مرددة بني جنبات نفسها بصدمة:
طب ازاي؟حدقت "أس يا" يف الطبيب من جديد لتقول هل جبدية شديدة:
بص اي دكتور أأان معلت حادثة من اكم شهر ،وعرفت بعدها اين مش ممكن أأخلفألن عندي مشألك يف الرمح و...
مشريا ابصبعه:
قاطعها ً
اي مدام اليل ظاهر قدايم عكس اليل اتقا كل ،وارد ان احلادثة دي يكون من أأثرهامنع الجناب ،بس حمدش يقدر يقف قدام ارادة ربنا
مالت علهيا "مجيةل" لتسأألها ٍ
هبمس:
هتعميل ايه اي "أس يا"؟بدت مكن أأصيب بشلل مؤقت يف تفكريه ،ردت حد ٍة طفيفة وقد توترت نظراهتا:
 أأان مش عارفة أأفكر دلوقيتدون الطبيب بعض امللحوظات يف الورقة الطبية املوضوعة أأمامه وهو يضيف بنربته
الرمسية:
 أأان هاحو كل دلكتور نسا متخصص تتابعي معاه حالتك وان شاء هللا يمكل امحلل عىلخري ،ومربو ك اي مدام
جتاهلته "أس يا" هل ًيا ،اكنت غري واعية ملا قاهل ،تناولت "مجيةل" من الوصفة الطبية
لتد حرجٍ:
امح هللا يبار ك فيك اي دكتور ،مرييس عىل تعبك588

عاونت رفيقهتا عىل الهنوض وتأأبطت يف ذراعها لتخرج معها من غرفة الكشف ،رشدت
"أس يا" متسائةل مع نفسها حرية:
طب ازاي حيصل من ليةل واحدة قضيناها سوا؟ و"معتصم" قايل اين ش هاخلفهمام معلت ،أأان مش فامهة حاجة!
نظرت لها "مجيةل" ابس تغراب ويه تسأألها:
انيت بتلكمي نفسك اي "أس يا"؟مل تعلق علهيا وظلت منخرطة يف مههامهتا الشاردة ،أأردفت صديقهتا قائةل:
احنا ملا نروح لدلكتور اليل قالنا عليه احيلكه لك حاجة وأأريد هيفيد ك!وافقهتا "أس يا" الر أأي ،مفشورة املتخصصني س تذيل ذ كل الغموض اذلي أأربك اكفة
خمططاهتا بل و أأحدث اضطر ًااب يف القادم من حياهتا.
اتضحت لها الرؤية اكمةل بعد زايرهتا للطبيب النسايئ املتخصص اذلي أأكد لها وجود
متزق يف جدار الرمح جراء احلادث اذلي تعرضت هل ،ورمغ هذه الصابة ال أأهنا مل متنع
حدوث امحلل ،بقيت "أس يا" عىل وضعيهتا املصدومة لربه ٍة ،تر ك اخلرب وقعه علهيا،
رافقهتا "مجيةل" يف مشوارها ومل تتكها مبفردها ،ظلت مالزمة لها حىت عادت هلتاهام
حساء ساخنًا فتناولته عىل اس تحياء مث غفت ا ألخرية يف الفراش
اىل امللزل ،أأعدت لها ً
بعد ارهاق عقلها يف التفكري ،أأو هكذا ظنت رفيقهتا فتكهتا منسحبة من الغرفة هبدوء
ًتركة الضاءة اخلافتة ُمنارة هبا ،فتحت "أس يا" عينهيا لتنظر يف الفراغ أأماهما بنظرات
بطفل بعد خسارهتا للك من حولها؟ رفعت حدقتاها
غامضة ،أأمن املمكن أأن حتظى ٍ
حزن ،رددت ابنكسار:
لتحدق يف صورة وادلهتا ٍ
 أأان هابقى زيك  ...ماما!589

اكنت الصدمة أأكرب من قدرهتا عىل التصديق أأو الاستيعاب ،لح بصيص جديد من
ا ألمل ابلنس بة لها ،فهيي مل تعد وحيدة ،هنا ك قطعة صغرية مهنا تمنو بداخل أأحشاهئا،
ملموسا ،ابتسمت لنفسها بسعادة رمغ انس ياب دمعاهتا
وعام قريب س تكون واق ًعا ً
الفرحة ،أأخفضت يدها لتتلمس بطهنا من أأسفل الغطاء مستشعرة تكل النبضات
اخلفاقة يف رمحها ،مهست لنفسها متعهدة بقوة نبعت فهيا:
انت بتاعي لوحدي ،معري ما هفرط فيك!....................................................................
مسحت ابملنشفة القطنية التاب العالق اب ألنتياكت والتحف اليت مضهتا اىل البازار
اخلاص ابرسسوارهتا لتغدو نظيفة وجديدة ،أألقت علهيا "أس يا" نظرة متفحصة متجاهةل
مالحقة "مجيةل" لها واليت مل تتوقف عن تعقهبا عىل أأمل أأن تنجح يف اقناعها ابعادة مل
الشمل مع زوهجا من أأجل الرضيع القادم ،ملت من ثرثرهتا اليت ل تنهتيي فاس تدارت
حنوها لتهنرها بنفاذ صرب:
مش هارجعهل ،هو صفحة واتقفلت من حيايتحزنت من ارصارها عىل عدم اخباره ،حاولت اثناهئا عن ر أأهيا لتجوها:
بس ده حرام ،مش جايز ملا يعرف يـ .....قاطعهتا حدة وقد الهتبت نظراهتا:
"مجيةل" املوضوع ده خيصين لوحدي ،أأان أأكت واحدة عارفة مصلحيت فني!ابتلعت ريقها موحضة غرضها:
 -أأان مقصدش ،أأان نفيس البييب ملا يتودل ياليق مامته مع ابابه
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رمقهتا "أس يا" بنظرة انرية حانقة متوقعة ردة فعهل ان عمل بذ كل ،سينكر ا ألمر هل ًيا
ورمبا يهتمها يف رشفها وييسء الهيا لتهنار من جديد مع احامتلية كربى خلسارة جنيهنا
قبل أأن تكتب هل احلياة ،حتول وهجها للقساوة ويه تصيح ٍ
نج
بصوت ش به متش ٍ
مس تحرضه صورته القاس ية يف خميلهتا:
عشان تبقي عارفة "معتصم" معره ما هيعتف ابلبييب ده ول هيصدق انه ابابهاكنت املرة ا ألوىل اليت ترصح فهيا ابمسه لها ،لطاملا رفضت الفصاح عن أأي ءيء
متعلق به ،ذلا تساءلت "مجيةل" ابندهاش ابئن علهيا:
هو طليقك امسه "معتصم"؟ندمت "أس يا" خلطهئا العفوي فأأولهتا ظهرها قائةل بوجوم:
ممكن نقفل عىل السرية ديمل تضغط علهيا رفيقهتا يك ل ترهق أأعصاهبا املتعبة ،س تكتفي اليوم بنقاشها معها ،ردت
اببتسامة صغرية ومتلكفة:
 أأويك ،براحتكتركهتا مبفردها يف ابزارها لتتوقف "أس يا" عن اس تكامل معلها ،هتدل كتفهيا ل ألسفل
ابستياء ربري ،عادت اهلموم لتجمث عىل صدرها بقوة ،بدت اكملغلوب عىل أأمره ،وضعت
يدها عىل بطهنا هامسة جلنيهنا:
لزم أأمحيك منه ،مش هاس تحمل أأخرس ك ،انت احلاجة الوحيدة اليل فضاليل يفادلنيا!
..........................................
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رتب هل احملايم زايرة اس تثنائية لـ "رشف ادلين" يف حمبسه ،خاصة بعد أأن متلكه اليأأس
من فشهل يف الوصول الهيا ،مل يت ك "معتصم" ًاباب ال وطرقه طام ًعا يف معرفة أأي
معلومة قد تفيده عهنا ،وتبقى هل رؤية ذ كل املقيت ،فر ك وادلها طرف ذقنه مطال ًعا
ساخرا:
وهجه ابزدراء قبل أأن ينطق ً
و أأان لو أأعرف ماكهنا تفتكر هاقو كل؟مل يتحمل "معتصم" خسافاته املس تفزة ،اس تلزفت قدرته عىل جتاهل هتكامت ا ألخرين
من كرثة البحث واجملهود الضائع ،هدر هبا ابنفعالٍ :
انت معندكش مضري ،حس بغري ك اي أأيخ ،يه مش بنتك برضوهأأومأأ بر أأسه قائ ًال اببتسامة ماررة أأظهرت اصفرار أأس نانه:
 أأيوه" ،أس يا" بنت أأبوهاقواي واحضًا رمغ خفوته:
مث أأحىن نفسه ل ألمام ليبدو صوته ً
بتعرف ترضب الرضبة اليل توجع حص حىت لو ماموتتش اليل قداهمامث مغز هل كتعبري عن تشفيه فيه ،هب "معتصم" واقفًا ليحدجه بنظراته املستشاطة،
أأشار لها قائ ًال بتعنيف:
تصدق أأان غلطان اين جيت أأسأأل واحد زيك عهناتراجع "رشف ادلين" بظهره للخلف مكتفًا ساعديه أأمام صدره ،رمقه بنظرة ابردة قبل
أأن يرد مبتس ًما:
و أأان مبسوط اين شايفك كده عاجز مش عارف تعمل حاجةضاقت عينيه املش تعلتني حنوه قائ ًال بغيظٍ وهو يبتعد عنه:
انت ماتس هتلش ان الواحد حىت حيرق دمه بسببك592

خطا بتعجل خــارج املاكن اخملصص لزايرة السجناء معات ًبا نفسه عىل جلوئه اليه ،فمل
ينل من لقائه ال املزيد من احلنق والغضب.
..........................................................
ا ألصعب من أأمل الفراق هو أأمل الانتظار املرعب ،مل تظن "أس يا" أأن ليالهيا الطويةل
ستتحول اىل رشيط من اذلررايت احلزينة اليت تتجرعها قبل أأن تنام ،حىت حلظاهتا
امحلميية املعدودة ابتت اكلشوكة اليت تذررها بضعفها واستسالهما ،ابتلت وسادهتا
بدمعاهتا السفة عىل حالها ،وابلرمغ من رغبهتا الشديدة يف اجناب تكل الرضيعة اليت
عرفت جنسها ال أأهنا اكنت ختىش علهيا من متاعب احلياة وقسوهتا ،أأهنكت نفسها يف
العمل ابلبازار لتلهيي عقلها عن التفكري يف "معتصم" اذلي أأصبح ضيف أأحالهما يوميًا
لينغص علهيا نوهما.
مازال صدى صوته املعنف لها يتدد يف أأذنهيا ،ورشاس ته الواحضة معها تتجسد مع
خوضها لكوابيسها املزجعة ،أأصبحت ش به خائفة من الالتقاء به ولو حىت مصادفة،
وخاصة ان عمل بوجود حملها ،حمتًا س يعبث ش يطان ر أأسه به ويلقي علهيا الهتم جزافًا
ورمبا يف حلظة طيش منه حيرهما من رضيعهتا ،بكت بتوت ٍر غري مدركة للامء املنساب
من بني ساقهيا ول منتهبة لللم اليت أأخذت ترضب ظهرها بني فنية و أأخرى ،شهقت
عفواي حيامن ر أأت البقعة املبتةل أأسفل قدمهيا ،هتفت هبلعٍ:
"مجيةل" ً
"أس يا" ،انيت بتودلي ول ايهتنهبت مجللهتا ا ألخرية فأأخفضت نظراهتا لتحدق يف املياه السائةل ،انتابهتا نوبة من القلق
املرتعد ويه ترد:
-الظاهر كده ،احلقيين اي "مجيةل"!
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متهل اىل خارج البازار لتجلسها يف
أأرسعت رفيقهتا ابس نادها من خرصها وسارت هبا ب ٍ
س يارهتا قبل أأن هترع هبا اىل املشفى القريب ،فقد حان موعد ولدة الرضيعة.
.......................................................................
محدهلل عىل السالمة!قالهتا املمرضة اببتسامة بشوشة ويه تضع الرضيعة –حديثة الولدة -عىل صدر وادلهتا،
تلقهتا "أس يا" ببسمة سعيدة لكهنا ابرية ،خفق قلهبا بقوة حيامن شعرت هبا بني أأحضاهنا،
اهنمرت عرباهتا بغزارة عىل وجنتهيا ويه تتأأمل وهجها املالئيك ،رفعت عيناها الباريتان
نحيب:
لتنظر اىل "مجيةل" ويه هتمس لها ب ٍ
بنيت!ردت علهيا ٍ
حامس:
ماشاء هللا ،مجيةل أأوي ،ربنا يبارهلك فهياداعبت "أس يا" أأانملها الصغرية حذ ٍر شديد ،اكنت ختىش أأن تؤذهيا بلمساهتا احلنون،
مث مالت علهيا لتطبع قبةل رقيقة مطوةل عىل جبني الرضيعة ،تهندت بعمق ويه تضمها
برفق الهيا هامسة لها حن ٍو:
انيت أأغىل ما يف حيايتسأألهتا "مجيةل" ابهامت ٍم دون أأن ختفي ابتسامهتا الصافية:
هاتسمهيا ايه؟رفعت "أس يا" عينهيا لتلقي علهيا نظرة عابرة قبل أأن تعاود التحديق يف وجه صغريهتا،
هنارا من احلنان العذب قد فاض يف قلهبا جملرد وجودها بني ذراعهيا،
شعرت بأأن أأ ً
أأجابهتا دون تردد ويه مس مترة يف التطلع اىل رضيعهتا:
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"نــــادية" !!! .................................................................................................................

الفصل اخلامس وا ألربعون (ا ألخري – اجلزء الرابع)
أأفسدت لياليه ابختفاهئا اذلي أأحرق روحه وزاد من عذاب مضريه ،مل يت ك بقعة ميكن
أأن تتواجد هبا ال وذهب للبحث عهنا فهيا ،ظن من ًتبعه من عىل بعد أأنه حريص مبا
خيتص بأأمور املوضة ،لكن القريب منه ُمدر ك لسبب متابعته الزائدة بتكل ا ألخبار عهل
جيد بني العارضات ضالته املنشودة ،ورمغ مرور ا ألشهر ال أأن "معتصم" ظل ً
حمافظا
عىل جدية حثه عن "أس يا" ،لم نفسه مئات املرات لتفريطه هبا ،يه فقط نفذت
ببساطة ما طلبه مهنا مر ًارا وتكر ًارا لينكوي بعذاب جهرها هل ،حدق من جديد يف
صورهتا املوجودة هباتفه متسائ ًال حرق ٍة ومرار ٍة:
ليه اي "أس يا"؟ لدلرجادي ررهتيين؟احنبست ادلمعات املغلوةل يف عينيه تأأ ًثرا مبا اقتفه يف حقها من حتميلها ما ل تطيق يف
أأصعب ظروفها ليجين الن مثرة رراهيته السابقة لها ،تنفس بعمق لمينع نفسه من الباكء،
أأعاد وضع الهاتف يف جيبه ليحدق من جديد برشود يف الفراغ مس تعيدًا تكل اذلررى
امحلميية اليت منحهتام سكينة مؤقتة ،ولكن ما لبثت أأن حتولت اىل ذررايت شك وصدام
وعنف و ٍ
بغض ل حدود هل ليتضاعف عذاب مضريه ،خيش أأن خيرس ما تبقى هل من
أأمل ملالقاهتا ،فقد اختارت الهجر والرحيل وبرعت ألقىص درجة فيه.
.................................................
595

نقلهتا الرضيعة حضورها املالئيك اىل عامل أخر ميلء ابلسعادة والتطلعات لغ ٍد مرشق
سواي ،تناست "أس يا" أأحزاهنا وعكفت عىل رعاية طفلهتا موفرة
تتشاراكن فيه حياهتام ً
لها لك ما حتتاجه ،شعرت بأأن وجودها يف ذ كل التوقيت حتديدًا هو نعمة من هللا
لتس تطيع امليض قد ًما ،تغلبت عىل خوفها من اجملهول وخبت أأحزاهنا مع براءة الصغرية
اليت اس تحوذت عىل اكمل تفكريها ،فأأولهتا اهامتهما ابلاكمل جبانب متابعة معلها،
حتمست روهنا امتلكت لون عينهيا وبرشهتا البضة ،حىت خصالهتا الصغرية املتناثرة
اكنت سوداء داكنة مثلها ،بدت الرضيعة "اندية" نسخة مصغرة مهنا.
شاطرهتا رفيقهتا املقربة "مجيةل" يف تربيهتا واعتربت نفسها يف ملزةل اخلاةل وان مل يكن
جيمعهام رابط ادلم ،التفتت "أس يا" حنوها حامةل الرضيعة من خرصها لتقول لها بلهجة
ش به صارمة:
ده دور ك تغرييلها البامربزعبست قائةل بتذم ٍر:
امشعىن لزم حتطيين يف احلاجات دي؟ عىل فكرة أأان بتاعة الفرفشةهزت ر أأسها ابلنفي ويه تأأمرها:
اتعلمي اي خالتو ،ايل اس تلميتناولت "مجيةل" الرضيعة مهنا لتنظر لها بنظر ٍات حزينة ،وما لبث أأن حتول حزهنا
الزائف اىل نظرات فرحة ،داعبت طرف أأنفها ابصبعها هامسة لها:
عشان خاطر ك اي "اندو" بس!مغزت لها "أس يا" معلقة:
مني أأد ك اي "اندو" ،ادللع هله من "مجيةل" هامن!596

طب ًعا ،يه سكرتنا!راقبهتا ويه تبدل حفاضها بأخر نظيف ،تعلقت عينهيا حراكهتا العفوية امللهبة للقلوب،
عادت الابتسامة لتطفو عىل صفحة وهجها ويه تتخيلها تكرب رويدًا رويدًا أأمام
انظرهيا ،حمتًا ستس متتع بلك حلظة متضهيا معها ،اتسعت بسمهتا لتتحول اىل حضكة
مرحة بعد أأن غابت عهنا ألشهر كثرية ،شغلت ابلها بأأدق التفاصيل فتناست تدرجي ًيا
خماوفها ،كام دفنت يف أأعامقها ذررى ما عاش ته ذات يوم من ليةل حاملة مع العاشق
الرببري "معتصم".
.....................................................
بعد ميض ما يقرب من أأربع س نوات،
خريا اىل موطنه ولو
مل يتخيل مرور س نواته العجاف يف ذ كل البدل الغريب عنه ليعود أأ ً
كثريا لقضاء وقت فراغه متنق ًال بني احملافظات
يف عطةل قصرية ،حتمس "مصطفى" ً
اخملتلفة لينعش ذاررته مبا افتقده خالل بعثته اخلارجية ،اكن التش يح ا ألول هل هو
اذلهاب اىل ذ كل البدل الس يايح الشهري ،ابلطبع شاهد معامله املمزية يف الكتيب
كثريا للمكوث هنا ك لبضعة أأايم
الصغري فتشجع أأكرث لرؤيته عىل الطبيعة ،كام محسه ً
رغبته يف المتتع بأأمواج البحر والشمس الساطعة اليت اش تاق الهيا ،مر ابملزار الس يايح
ملقيًا نظرات مشولية عىل احملال والبازارات به ،فكر يف أأن يبتاع هدااي ممزية ألصدقائه
القداىم لهيدهيا هلم حيامن يلتقي هبم ،لوح ألحد رفقائه يف الرحةل القصرية قائ ًال هل:
 أأان هاروح أأشوف حاجة هنا ك ،نتقابل يف الاكفيه كامن ساعةرد عليه رفيقه مبتس ًما:
 أأويك ،عىل تليفوانت ،سالم!597

واصل "مصطفى" سريه بني حشود الزائرين املتوافدين متأأم ًال املعروضات ابهامتم ،ملح
من عىل بعد امر أأة تش به تكل الشابة اجلاحمة اليت التقاها قبل س نوات يف ملزلها ويف
ينس مالحمها ،فوضعها اكن خمتلفًا للغاية وميس واحدًا من
املشفى اذلي معل به ،مل َ
أأعز أأصدقائه ،قطب جبينه مرددًا لنفسه ابندهاش:
يه دي "أس يا"؟ ش هبها خالصوليقيض عىل بذور شكه اقتب أأكرث مهنا لميعن النظر فهيا عن قرب ،التوى ثغره
اببتسامة صغرية هاتفًا بنربة عالية ليلفت انتباهها:
"أس يا"خشصا مالحمه تبدو
التفتت ا ألخرية حنو صاحب الصوت اذلروري اذلي انداها ،ر أأت ً
مأألوفة اىل حد ما رمغ عدم تذررها لهويته ،وقف قبالهتا متسائ ًال حامس وقد تدفقت
ادلموية اىل وهجه:
انيت "أس يا" حص؟ مش فكراينردت عليه حرية واحضة يف نظراهتا اليه:
برصاحة مش أأويمد يده ملصاحفهتا مقد ًما نفسه:
 أأان ادلكتور "مصطفى" اليل كنت متابع حالتك من اكم س نة ،وقت ما معليت حادثةيف ....
تذررت عىل الفور هويته ،انتابهتا حاةل من القلق املرتعد ،واختفت تكل النضارة املرشقة
من عىل برشهتا ،حتر ك بؤبؤاها بعصبية طفيفة معتقدة أأنه قد جاء بصحبة "معتصم"،
صاحفته بيد مرتعشة ،وبال وعي سأألته بتوت ٍر:
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انت جاي هنا لوحد ك؟أأجاهبا مبتس ًما:
 أل مع أأحصايب من البعثة ،من أأصيل سافرت برا وفضلت هنا ك اكم س نة ولسه راجعمن اكم يوم ،بس قولت أأغري جو.
تنفست الصعداء لكونه قد أأىت مبفرده بدون ذا ك اذلي ختشاه ،حاولت أأن حتافظ عىل
هدوء تعبرياهتا أأمامه يك ل تثري ريبته ،ابتسمت هل رمغ رون بسمهتا ش به ابهتة
ومضطربة ،تفرست يف وهجه لتتأأكد من عدم شكه يف أأمرهاً ،تبع سؤاهل عهنا قائ ًال:
انيت أأخبار ك ايه؟ وبتعميل ايه هنا؟متهل:
أأجابته ب ٍ
يعين  ..ماش يةعمل بتطورات العالقة الشائكة بيهنا وبني "معتصم" ،معلوماته
شكت يف رونه عىل غري ٍ
بدت حمدودة للغاية ،انتشلها من تفكريها الشارد سؤاهل الفضويل وهو يلقي نظرة عابرة
عىل الرسسوارات املمزية املوضوعة عند مدخل البازار اخلاص هبا:
ده احملل بتاعك؟كذاب:
اضطربت من اخباره ابحلقيقة فادعت ً
 ألمث ًتبعت موحضة ابرتبا ك:
أ ..البازار ده بتاع صاحبيت ،و أأان بأأعدي علهيا لك فتة نقعد مع بعضأأومأأ بر أأسه متفه ًما وهو يقول:
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متام ،و أأان مش هاعطكل ،بس مبسوط اين شوفتك ،رجعتيين لاكم س نة وراردت برق ٍة:
و أأان برضوه اي دكتور "مصطفى" ،ومرييس عىل اليل معلته معااي زمانعلق علهيا جمام ًال:
اي فندم ده واجيب ،وفرصة سعيدة ،عن اذنكحافظت عىل ابتسامهتا الصغرية مودعة اايه:
مرييس ،ابي ابيًتبعته بعينهيا القلقتني حىت اختفى من أأمام انظرهيا ،أأحست بقلهبا يتقاذف بني ضلوعها
من التوتر املرتعد ،فقد أأنعش حضوره ذاررهتا مبا تومهت أأهنا تناس ته واقتحم عقلها
ذررايت مزجعة اختلطت بلحظات ممزية ،مضت يدها اىل صدرها مستشعرة الهنجان
اذلي أأصاب صدرها ،اضطربت أأكرث مع رؤيهتا لصغريهتا ويه تركض برباءة حنوها،
تلفتت حولها هبلع لتتأأكد من عدم عودة " مصطفى" ،محدت هللا يف نفسها أأنه مل يكن
موجودًا لرياها وال لوضعت يف مأأزق حقيقي ،ولحقها بأأس ئلته الفضولية فكشف
أأمرها عىل الفور ،تعلقت "اندية" بثوب وادلهتا جتذهبا منه مرددة بعفوية:
مايماحننت "أس يا" لتحملها بني ذراعهيا ،مضهتا الهيا بقوة و أكهنا ختىش ضياعها ،تعجبت
"مجيةل" من العبوس الظاهر عىل وهجها ،ومن حاةل الارتبا ك املس يطرة علهيا ،ذلا سأألهتا
ابهامتم:
يف ايه ما كل اي "أس يا"؟ردت بغموض ويه حتدق حنوها حدقتني متوترتني:
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ول حاجةزوت "مجيةل" ما بني حاجبهيا متابعة تساؤلهتا الفضولية:
بس وشك لونه خمطوف؟ حد ضايقك أأو ..؟قاطعهتا جبمو ٍد:
عادي ،تالقيه ارهاق من الشغل واجلومث مصتت للحظة لتفكر مل ًيا يف أأمر ما قبل أأن ترصح علنًا:
بأأقو كل اي "مجيةل" أأان هاخد أأجازة اكم يوم كده أأرًتح فهيم يف البيتأأًثر قرارها الغريب واملفاجئ الريبة يف نفسها فردت متسائةل:
ليه يف حاجة؟هزت ر أأسها ابلنفي معلةل:
 أل ،بس حابة أأقيض وقت مع "اندو"رمست "مجيةل" ابتسامة انمعة لطيفة عىل وهجها الضاحك لتقول لها:
 أأويك اي حبيبيت ،اليل يرحيك!ابدلهتا "أس يا" ابتسامة متلكفة مث أأحنت ر أأسها عىل ابنهتا لتهنال علهيا بقبةل معيقة
مطوةل ،أأمغضت عينهيا للحظة لتس تعيد ثباهتا ،بدا ذ كل اخليار ا ألسمل حال ًيا لالختفاء
ولو مؤقتًا من أأنظار "مصطفى" فينىس أأمرها ،أأو هكذا اعتقدت يف نفسها.
......................................................
مقدرا لـ
انهتت عطلته القصرية فعاد اىل القاهرة ليلتقي مع رفاقه القداىم ،ابلطبع اكن ً
"مصطفى" الالتقاء بأأعز أأصدقائه "معتصم" بعد أأن انقطع عن التواصل معه لفتة
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كثريا برؤيته ،واتفق عىل مقابلته يف النادي لقضاء بعض الوقت
طويةل ،فرح ا ألخري ً
سواي ،ويف امليعاد املتفق عليه اكن رفيقه ينتظره عىل أأحر من امجلر ،اس تقبل
ً
"مصطفى" صديقه اببتسامة حارة قائ ًال هل:
واحش ين اي "معتصم"رد عليه ا ألخري بو ٍد ربري وهو حيتضنه:
وانت أأكت ،عامل ايه؟ ووصلت لفني كده يف دراس تك؟أأجابه اببتسامته العريضة اليت تمن عن الرضا:
امحلدهلل هله متامجلس الثنان عىل املقاعد اخلاصة هبام ليرشع بعدها "مصطفى" يف سؤاهل ابهامتم وهو
يدقق النظر يف مالمح وهجه اليت تبدلت للخشونة وذلقنه اليت نبتت وابت هيذهبا
بعناية:
بس انت شلكك اتغري ،ده من ايه بقى؟أأجابه "معتصم" بزفري مرهق:
احلياة ومشأهلها مش سايبة حد يف حاهلوافقه الر أأي مرددًا:
عىل ر أأيك ،املهم انت عامل ايه يف شغكل؟أأومأأ بر أأسه قائ ًال:
خبريمعتذرا:
رن هاتف "معتصم" املس نود عىل الطاوةل فالتقطه بيده مث رفع س بابته ً
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 أأان أأسف اي "مصطفى" ،مضطر أأرد عىل املاكملة ديتفهم عذره قائ ًال:
خد راحتك اي "معتصم"وضع ا ألخري الهاتف عىل أأذنه ليجيب برمسية جادة وقد قست تعبرياته املرختية:
 أألوو ،أأيوه ،ها ايه ا ألخبار معا ك؟مصت للحظات ليصغي للطرف الخر قبل أأن يتابع بنفس اجلدية الصارمة:
متام ،قوهل أأان هاتلكم مع املقاول و أأترصف بنفيس معاه ،مايه مش انقصة خراب،خالص ،سالم!
حك "مصطفى" طرف ذقنه قائ ًال هبدو ٍء:
واحض انك مشغول!رد عليه "معتصم" ابمتعاض:
حمدش بريحي حد أأبدًا ،لو مكونتش أأقف عىل دماغهم مافيش حاجة بتخلصعىل ر أأيكمل ينتبه الكهام لـ " أأية" اليت انهتت لتوها من تدريب ا ألسكواش اخلاص هبا ،تفاجأأت
بوجود ابن معها يف النادي بعد فتة انقطاع طويةل ،اقتبت أأكرث منه لتتأأكد من حصة
ما ر أأته عيناها ،هتللت أأساريرها صاحئة ٍ
حامس:
"معتصم" ازيك ،بقايل كتري مشوفتكش يف النادي!رد بربود وهو ينظر لها بطرف عينه:
 أأه ًال اي " أأية" ،أأخبار ك؟603

ابتسمت قائةل:
 أأان متاممل يكن ليأأيت ببال "مصطفى" مطلقًا أأن يلتقي هبا ولو مصادفة حىت يف أأحالمه ،خفق
طراب جملرد التطلع اىل وهجها املرشق ،خطفته بنظراهتا وامياءاهتا العفوية ،مثلت هل
قلبه ً
العامل وما فيه ،عاد من رشود حيامن مسع "معتصم" يقول جبدية:
سلمي عىل ادلكتور "مصطفى" ،فارراه؟كثريا لعدم انتباهها لوجوده ،فهيي عىل معرفة ودودة به ،تورد وهجها
حترجت " أأية" ً
حمرة طفيفة حيامن التقت عيناها بعينيه الالمعتني ،تنحنحت قائةل برق ٍة:
د" .مصطفى" ،ازي حرضتك؟أألقى نظرة رسيعة متفحصة ألصابعها ليتأأكد من خلوها من خامت اخلطبة قبل أأن يرد
بتلعمث واحض عليه:
أ ..امحلدهلل ،انيت عامةل ايه اي أنسة " أأية"؟ ول انيت اجتوزيت ول ...قاطعته مرددة بضحكة صغرية:
 أل جواز ايه؟ أأان خالص توبت من املواضيع ديبيامن علق "معتصم" بتجه ٍم:
هو اجلواز بيجيب ايه غري اهلم والنكداس تغرب "مصطفى" من مجلته ا ألخرية ،فمل يكن رفيقه بتكل الكبة أأبدًا ،رمبا لبتعاده
عنه لفتة طويةل فبات ل يعرف عنه ال القليل املقتضب ،عاد ليحدق من جديد يف
وجه " أأية" حيامن أأردفت قائةل:
هس تأأذن م بس أأغري هدويم و أأرجع ًتين ،مش هتأأخر604

رد جمام ًال وقد اتسعت بسمته حىت برزت نواجذه:
عىل أأقل من همكلمل يكتث "معتصم" بردة فعل صديقه املبالغ فهيا مع ابنة معه أأو حىت قد لحظ اهامتمه
الزائد هبا ،فقد اكن مشغو ًل مبتابعة أأخبار أأعامهل ،أأخرجه من التحديق يف هاتفه سؤال
"مصطفى" املهمت:
فرصة حلوة اين شوفتك ،وشوية كده وهاقابل "نبيل" ،أأريد انت حفته معا ك ،حص؟أأجابه ابرهاق وهو حير ك عنقه للجانبني:
ماهو مني هايش يل الشغل غريانهز ر أأسه متفه ًما:
ربنا يعين م ،شغل النشاءات مش سهل!معتذرا جبدية:
ًتبع "معتصم" حتديقه يف شاشة هاتفه احملمول ً
معلش هارد عىل الامييل دهمل ِ
يبال "مصطفى" بعزوفه عن احلديث الودود معه قائ ًال ابقتضاب:
براحتكاندمج "معتصم" دلقائق يف هاتفه حىت انهتيى من أأعامهل العالقة ،مث أأس ند هاتفه ابهامل
عىل الطاوةل لميرر أأنظاره برشود عىل اجلالسني من حوهلام ،اس تطرد "مصطفى" حديثه
من جديد قائ ًال بعد أأن ارتشف القليل من مرشوبه البارد:
مش هاتصدق أأان قابلت مني يف أأجازيتسأأهل "معتصم" بعدم اكتاث وهو ينظر هل بعينني فارغتني:
605

حد من أأحصابنا القدام؟هز ر أأسه ابلنفي قبل أأن ينطق ببساط ٍة:
 أل ،خالص ،دي "أس يا" ،عارفها بنت طنط "اندية"و أكن هلامته ا ألخرية وقود اندلع احلرب حيث تبدلت تعابري وجه "معتصم" واش تدت
عىل ا ألخري ،اش تعلت نظراته وتوجهت حدقتاه بطريقة مريبة ،التفت حنوه اكملسلوع
املمسوس مرددًا بصدمة حانقة:
بتقول مني؟قطب "مصطفى" جبينه متعج ًبا من التحول اخمليف يف مالحمه ،ردد بتوت ٍر:
"أس يا"مل يصدق ا ألخري أأذنيه ،فبلك بساطة يعلن هل عن رؤيته ملن فقد ا ألمل يف اجيادها بعد
س نو ٍات ابئسة و أكن وجودها والعدم سواء ،رصخ بال وعي وقد اكتىس وهجه حمرة
خميفة:
انطق اي "مصطفى" انت شوفهتا فني ابلظبط؟توجس رفيقه خيفة من أأسلوبه العدايئ ،ازدرد ريقه ممتمتًا:
حارضقاطع ا ألجواء املشحونة حضور " أأية" اليت تساءلت بنعومة مدلةل:
اتأأخرت علي م؟حب
حتررت أأنظار "مصطفى" حنوها ليرشد يف قسامهتا الرسة اليت أأنعشت روحه ٍ
ظن أأنه دفن ووارى الرثى ،هدر به "معتصم" هبياج ليجربه عىل النظر حنوه:
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ركز معااي هنا ،هاتيل عنواهنا ابلظبطاستشعر رفيقه وجود خطب ما بسبب طريقته الهوجائية يف احلصول عىل معلومات
اكمةل عهنا ،رد عليه حذ ٍر وهو يطمع أأن هيد أأ من انفعاهل غري املفهوم ابلنس بة هل:
ما أأان مش متأأكد انت اكنت عايشة هنا ك ول أل ،أأان شوفهتا صدفةتساءلت " أأية" بفضول حائر بعد أأن جعزت عن تفسري سبب عصبية ابن معها:
انتو بتحكو عن مني؟التفت ا ألخري حنوها يهنرها:
ول هلمة دلوقيتخافت " أأية" من طريقته احلادة معها وحدقت يف "مصطفى" حرية ،أأشار لها ا ألخري
بعينيه يك ل تتجادل معه حال ًيا ،فهمت نظراته ومصتت ،حلظة دون فهيا "معتصم"
العنوان ليقوم بعدها جبمع متعلقاته اخلاصة مث هرول مبتعدًا عن املاكن ،مهت ابنة معه
ابللحاق به متسائةل:
"معتصم" انت ماءي ول ايه؟مل تمتكن من مالحقة خطواته املتعجةل فتوقفت عن السري لتس تدير حنو "مصطفى"
اذلي تبعها متسائةل بقلق مزعوج:
هو ماهل؟أأجاهبا موحضًا:
اتقلب أأول ما قولتهل اين شوفت "أس يا"عفواي لتضيف متسائةل:
انفرجت شفتاها عن اندهاش ربري بعد أأن شهقت ً
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انت لقيهتا؟كثريا ،مغغم مس تفه ًما:
محلق فهيا
ٍ
بتعجب شديد ،مل خيتلف حالها عن صديقه ً
هو يف ايه؟ اللك مس تغرب من ده!ردت عليه بقليل من الغموض املثري:
 أأصل حصل حوارات جامدة مع "أس يا" و"معتصم"ضاقت نظراته قائ ًال:
لدلرجادي فاتين حاجات كتري!!هزت كتفهيا يف حرية فمل تعرف مباذا جتيبه ،يف حني ًتبع "مصطفى" معلقًا:
احلقيقة أأان كنت مقرص مع "معتصم" ،يعين لك اكم شهر ملا أأتصل وساعات هومابريدش ،بس كنت عاذره عشان الشغل
هزت ر أأسها ابمياءة متفهمة ،انتابته حاةل من القلق معتقدًا أأهنا رمبا تكون متحرجة من
وجوده معها ،فسأألها حذ ٍر أم ًال يف نفسه أأن تكون شكوكه واهية:
 أأان خايف أأرون معطكل عن حاجة اي أنسة " أأية"ابتسمت قائةل:
 أأان مش ورااي حاجة هممة ،كده كده أأان بأأقيض معظم وقيت هناعادت البسمة لترشق عىل وهجه من جديد ،أأردف قائ ًال ٍ
حامس:
حلو ،يبقى ده من حظي عشان أأقعد معايك ،قصدي أأفهم اليل حصل لـ "معتصم"،هو برضوه صاحيب وهيمين أأمره
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توردت برشهتا من جديد من اهامتمه امللحوظ هبا رمغ تالعبه ابللكامت لينكر ذ كل،
ردت عليه ابقتضاب دون أأن ختفي ابتسامهتا الصغرية:
أأريدأأشار لها بيده ليتحر ك الثنان يف اجتاه الطاوةل ،حسب لها املقعد لتجلس عليه فشكرته
عىل ذوقه ،مث جلس قبالهتا يك ميتع عينيه حضورها ،علق ماد ًحا اايها يف صورة غزل
متوا ٍر:
بس انيت لسه زي ما انيت متغريتيش ،حلوة ورقيقةخبجل:
أأحست " أأية" بتكل السخونة اليت انبعثت من وجنتهيا من تأأثري هلامته لتد ٍ
مرييس أأويأأس بل عينيه حنوها مضيفًا بتأأريد:
دي حقيقة فع ًال ،انيت انسانة رقيقة جدًارمشت بعينهيا ابس تحياء من تغزهل احلذر هبا ،لو قيل هل قبل ساعات أأنه س يلتقي
جمددًا حب معره ملا صدق ذ كل ،ولكنه الن يعايش من جديد حاةل من العشق امللهب
للقلوب ،خفف من وطأأة ا ألمر عىل " أأية" حيامن لحظ ارتباكها اذلي انعكس عليه
أأيضً ا ابلجياب املتحمس لمييل حنوها متسائ ًال:
حتيب ترشيب ايه؟أأجابته دون أأن تنظر حنوه:
 أأي حاجةثرثر معها يف أأحاديث عامة ليحافظ عىل وجودها معه أأطول فتة ممكنة ،مث تشجع أأكرث
ليطلب مهنا جبر أأة:
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ولو مافهياش ازعاج ممكن أأخد رمق تليفونك ،مش حلاجة وهللا بس ممكن أأستشري كيف اليل خيص "معتصم" ،صعب الواحد يتفامه معاه يف حالته دي
مل تعرف ما اذلي انتاهبا يه ا ألخرى لتشعر بتكل السعادة اخلفية ول امحلاس املثري يف
خالايها بعد أأن استسلت يف احلديث معه ،لكنه منحها شيئًا افتقدته مؤخ ًرا ،اهامتم
أأحدمه هبا دون زيف أأو جتميل ،مل تتدد يف الاس تجابة لطلبه وردت مبتسمة:
 أأويك ،مافيش مشلكةاختلج صدره املزيد من املشاعر ادلافئة ملوافقهتا البس يطة ،فذ كل س يعطيه الفرصة
للتقرب أأكرث الهيا وتعويض ما فاته يك ل خيرسها جمددًا ،ابدلها ابتسامة عذبة قائ ًال لها
ابمتنان:
شكرا أأوي ذلوقك اي أنسة " أأية"!
 ً...........................................................
قطع الطريق أأشو ًاطا ليصل اىل وهجته املنشودة وهو متحفر ابلاكمل لرؤية من لقنته
ادلرس جيدًا ،امت أل ر أأسه ابلكثري من ا ألفاكر املشحونة ،مل يعرف حتديدًا ما اذلي
س يفعهل معها فور أأن يراها ،لكن لن يتكها تترسب من بني أأصابعه وهترب ،صف
سائرا بني زوار منطقة
"معتصم" س يارته بعيدً ا عن منطقة الزحام ليتجل عىل قدميه ً
املزارات ،حدق يف لفتات البازارات اخملتلفة ابحث ًا عن ضالته املنشودة حىت وجد
املاكن املقصود ،دق قلبه ٍ
بعنف واش تدت قسامته بقسوة ،أأمكل سريه اىل أأن وجل اىل
داخل البازار ،اكن املاكن خال ًيا من الزوار ،زمك أأنفه بقوة راحئهتا اليت عرفها جيدً ا ،اكن
الهواء معبقًا براحئة عطرها اذلي مل تغريه ،تأأكد أأنه مل يضل طريقه ،تصلبت عروقه مع
حمله لمر أأة تنحين ل ألسفل لتص بعض ا ألش ياء ،اقتب أأكرث مهنا لينطق بلكمة واحدة
وبصوت رخمي محل يف طياته الكثري من اللوم والعتاب واحلنق والغيظ:
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"أسيــــا"ختشبت ا ألخرية يف ماكهنا فور أأن مسعت نربته ختتق مسامعها ،هوى قلهبا يف قدمهيا
رافضة تصديق أأنه ابلفعل هو ،اس تدارت ببطء للخلف لتقع عيناها عىل وهجه
املتعصب ونظراته العدائية الرشسة ،جتمدت اللكامت عىل طرف لساهنا فعجزت عن
البوح بلكمة واحدة ،ارتعشت نظراهتا ،وارجتف جسدها ابلاكمل ،مل تتحمل صدمة
رؤيته فتخلت عن وعهيا ابرادهتا لتسقط فاقدة للوعي ،وقبل أأن ترتطم "أس يا"
اب ألرضية اكنت ذراعي "معتصم" ا ألرسع يف بلوغها ،حاوطها بذراعه من خرصها
ليس ندها وقرهبا اليه أأكرث ،تأأمل لك تفصيةل يف وهجها اذلي افتقد التطلع اليه بنظرات
مزجت بني الاشتياق والغضب ،اللوعة والاحتقان ،تلمس بيده برشهتا ليشعر بتكل
الرجفة اخلفيفة اليت اعتهتا ويه يف اغامءهتا املؤقتة.
احنىن قلي ًال ليمتكن من رفعها بني ذراعيه مث تلفت حوهل ابحث ًا عن مقعد ما ليضعها
عليه ،وقعت نظراته عىل ا ألريكة امللزوية يف جانب البازار حيث من املفتض أأن يكون
ذ كل مكتهبا ،اجته اىل هنا ك مث حذ ٍر واحض أأس ندها علهيا ،جثا قبالهتا لميعن النظر فهيا
كثريا وتعذب لبعدها ،وامت أل قلبه ابلغضب لهجرها هل دون أأي
عن قرب ،مك افتقدها ً
عمق يك
مقدمات ،ومع ذ كل جمرد العثور علهيا أأعاد هل الشغف القدمي بقوة ،تنفس ب ٍ
مديرا ر أأسه للجانب،
يضبط انفعالته الثائرة بداخهل ،هنض من جلس ته ليعتدل يف وقفته ً
حسب أأحد املقاعد اجلدلية ووضعه يف مواهجة ا ألريكة املمددة علهيا متقبًا بصرب ربري
افاقهتا ،لن يبذل جمهودًا يف افاقهتا ،س يجلس يف مصت يشاهدها ممت ًعا عيناه ابلنظر
الهيا مطو ًل عهل يش بع حاجته لها.
...................................................
تأأوهت ويه حتر ك ر أأسها ببطء للجانبني مس تعيدة وعهيا ،ختيلت "أس يا" أأهنا عايشت
أأحد روابيسها املزجعة واذلي س ينهتيي فور أأن تفيق من س باهتا ،ارتسمت عالمات الهلع
611

عىل وهجها حيامن جتسد الومه حقيقة أأمام انظرهيا ،انقىض عرص ا ألحالم وابتت يف
مواهجة واقعها اذلي ترقبته ،شهقت ٍ
خبوف وقد رأأت نظرات "معتصم" احلادة حنوها،
هبت انهضة من رقدهتا لتصاب بدوار طفيف من احلركة املفاجئة ،سأألته بنربة همتة
وقد تركز برصها عليه:
انت عرفت ماكين منني؟نظر لها مل ًيا قبل أأن يعلق بنربة محلت العتاب الشديد:
يـــاه اي "أس يا" لدلرجادي كنيت قاس ية معااي؟وقفت عىل قدمهيا لتد مدافعة بقو ٍة:
بالش حتاسبين ،أأان معلت الصحهنض ليواهجها متسائ ًال حدة وقد برزت عروقه احملتقنة يف جانب عنقه:
 أأهنو حص اليل تسييب فيه جوز ك وترميهل ورقة تقوليهل فهيا طلقين؟!اس تجمعت جأأشها لتد بعدم ٍ
خوف:
جوازان اكن غلطة من ا ألولصاح متسائ ًال ابستناك ٍر:
ومني أأقنعك بده؟ردت دون تردد ويه حمدقه فيه بنظرات انرية:
انت اي "معتصم"نظر لها يف مصت ليسرب أأغوار عقلها املش بع بأأفاكره الاكرهة هل فتابعت جهوهما عليه:
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ترصفاتك معااي ،ررهك ليا ،حبك انك ترد انتقايم ابنتقامك مين ،أأوعى تنكر انككنت تمتىن أأختفي من حياتك؟ وانت طلبت ده بنفسك!
رمقها بنظراته احلادة دون أأن يرف هل جفن ُمعقبًا:
مأأنكرتش ،بس أأان اتغريتنظرت هل ابس تخفاف قبل أأن ترد مهتمكة:
بني يوم وليةل؟ عاوز تقنعين ان يف خشص بيتحول  180درجة يف حلظة؟ ده امسهغباء أأو اس تعباط
عاداي
اكنت اىل حد ما حمقة يف تكل اجلزئية ،فليس من السهل أأن تصدق رونه ً
خشصا ً
ميتاز مبعاملته الراقية للجنس اللطيف بعد العدائية املتبادةل بيهنام عىل مر أأى ومسمع من
امجليع ،حاول اقناعها ابلعكس فعاتهبا عىل هروهبا قائ ًال:
انيت اليل حرمتينا من سعادة اكن ممكن ....قاطعته حد ٍة ويه تشري بيدها:
بالش تعيش الومهاعتف لها بسوء ترصفاته معل ًال:
ماءي أأان غلطت ،ومكونتش مدي نفيس فرصة أأعرفك أأو حىت أأفهمك ،بس عىلا ألقل حاولت أأمعل الصح ،وانيت ماصدقيت هتريب حىت بعد ما قربنا من بعض و....
عادت لتقاطعه دون منحه الفرصة لتربير موقفه املتغري معها هاتفة:
صدقين مكوانش هنعرف نمكل مع بعض ،أأان معلت اليل كنت هاتعمهل بعد كده!قبض عىل ذراعهيا هيزها مهنام بعصبية وهو يصيح هبا بنفاذ صرب:
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انيت غلطانةنفضت يديه عهنا قائةل ابرصار عنيد:
انت اليل رافض تقتنعنظر لها جبمود مؤكدًا لها بقوة وهو يكز عىل أأس نانه:
"أس يا" ،أأان مش هاسيبك ،حطي ده يف دماغكحدجته بنظرة مس هتتة معلقة بثق ٍة:
مش هاحيصل اي "معتصم"توقف قلهبا عن النبض للحظة حيامن مسعت صوت صغريهتا ينادي من اخلارج:
مايمحشب لون وهجها بدرجة ملحوظة ونظرت ابرتياب اىل "معتصم" اذلي شك يف حتولها
الرسيع من الثقة والشجاعة اىل اخلوف والاضطراب ،جتمدت يف ماكهنا خائفة مما
س يحدث لحقًا ،خاصة ان اكتشف أأمر اجناهبا لطف ٍةل منه ،وجلت "مجيةل" اىل داخل
البازار ملقية نظرة خاطفة عىل ذ كل الغريب الواقف يف مواهجهتا ويه حتمل الصغرية
عىل ذراعها متسائةل بفضولٍ :
انيت عند ك ضيوف اي "أس يا"؟رمقهتا بنظرة متسعة يف رعب ويه هتمس لها ٍ
بصوت مرجتف:
"مجيةل"ابلطبع التقطت أأذين رفيقهتا امس الضيف بسبب صوت "أس يا" املرتفع ،تساءلت
ببالهة ويه جتوب بنظراهتا عىل هيئته:
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هو ده "معتصم"  ..طليقك؟حصح لها خطهئا قائ ًال بغيظٍ:
 أل جوزها اي مدامنظرت هل "مجيةل" حرجت مث عادت لتحدق يف وجه "أس يا" الشاحب املذعور،
انقبض قلهبا خبوف شديد مع ترديد الصغرية "اندية":
مايم ،مايم!حتولت أأنظار "معتصم" لتكل الطفةل اليت محلت الكثري من املالمح املشاهبة لـ "أس يا"،
تساءل حدة وقد زادت شكوكه بدرجة ربرية:
دي مني؟ردت "أس يا" بنربة همتة أمرة صديقهتا:
خدي "اندية" اي "مجيةل" وامشوا دلوقيت من هناهتف معتضً ا بغلظة:
حمدش هامييش ،مني دي اي "أس يا"؟اس تبسلت رمغ خوفها لتد بتح ٍد:
ماخيصكشعبست "مجيةل" بوهجها مبدية استياهئا من تأأزم ا ألمور بني "أس يا" وزوهجا ،وما
عفواي:
ضاعف من ضيقها هجل ا ألخري بوجود طفةل صغرية أأتت من صلبه ،رددت ً
حرام جبد ميعرفش اهنا بنتهزجرهتا "أس يا" هادرة بعصبي ٍة مستنكرة زةل لساهنا اليت س تفتح علهيا أأبو ًااب من اجلحمي:
615

"مجيـــةل"توقف قلبه عن النبض للحظة ليس توعب حقيقة ا ألمر ،هو دليه ابنة صغرية ل يعمل
بوجودها ،ووادلهتا قد حرمته من أأبسط حقوقه يف معرفة ذ كل ،رصخ هبياجٍ:
معناه ايه الالكم ده؟توسلت "أس يا" لرفيقهتا لتأأخذ ابنهتا من البازار قبل أأن خترج ا ألمور عن الس يطرة
قائةل:
ارجويك امشوا من هناهدر "معتصم" أ ًمرا ٍ
بصوت هجوري غاضب:
قولت حمدش هيتنقل من هنا قبل ما أأفهم ابلظبط اليل حصل من ورا ضهرياستشعرت "أس يا" هتديدًا حقيقيًا منه ،تشجعت لتقول دون أأن تظهر خوفها:
 أأيوه دي "اندية" بنتك ،بس ملكش دعوة بهيا و....نج:
جمرد تأأريدها حلقيقة وجودها أأًثر فيه احلنق املضاعف ،انفعل علهيا بتش ٍ
كامن خلفيت من ورااي ،اي قسوة قلبك ،قدريت تعميل ده فيا؟!!!اضطرت "مجيةل" أأن تتاجع ابلصغرية للخلف حىت ل تشاهد ذ كل الشجار ادلائر بني
وادلهيا فيؤثر عىل نفسيهتا ابلسلب ،يف حني دافعت "أس يا" عن ترصفها مربرة:
ومس تعدة أأمعل أأي حاجة عشان أأمحي بنيت من أأي حد يأأذهيا ،حىت لو اكن منكانت!
نظر لها ابندهاش غري مصدق أأهنا ابلفعل تعامهل كام لو اكن غرميها الرشس ،بل اهنا
رخست يف ذههنا تكل الفكرة يك تقيض عىل أأي فرصة هلام م ًعا ،حدهجا بنظراته النارية
متسائ ًال هبياجٍ:
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ايه التفكري ده؟ ازاي جيي يف اب كل تعميل كده؟ردت عليه برصاخٍ حمتد:
اطلع من حيايت اي "معتصم" ،احنا مش لبعض ،افهم بقى!منحها نظرة قوية معلقًا علهيا بلهجة غري قابةل للتفاوض:
 أل اي "أس يا" ،أأان مش هاسيبك لو اتطربقت السام عىل ا ألرض ،وهتجعييل انيتوبنيت ،وهنتحاسب عىل ده!
حتدته قائةل:
مش هاحيصل ،ولو مطلقتنيش ابذلوق ،هاخلعك يف احملمكةاس تفزته مجلهتا ا ألخرية ومع ذ كل حافظ "معتصم" عىل انضباط أأفعاهل أأمام ترصفاهتا
احملفزة لالشتبا ك لريد بصالب ٍة:
هانشوف!أألقى علهيا نظرة متوعدة قبل أأن يلتفت ليحدق يف وجه ابنته الصغرية ممتمتًا بلكامت
متربمة ،خرج من البازار متوعدًا اايها ابستداد لك ما خيصه دون تفريط يف أأدىن
حقوقه معها ،اهنارت "أس يا" عىل ا ألريكة دافنة وهجها بني راحتهيا ويه تشعر بذهاب
ما فعلته سدى ،فلك ءيء قد ضاع يف حلظة ،وما خططت هل قد فسد بظهور
"معتصم" من جديد يف حياهتا ،تأأكدت الن أأن رؤية "مصطفى" لها مصادفة جرت
علهيا املشألك !! ....................................
..............................................................
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الفصل اخلامس وا ألربعون (ا ألخري – اخلامتة)
احتقت أأعصابه وتلفت خالايه العقالنية بعد أأن عمل مصادفة بوجود صغرية من صلبه
أأتت اىل ادلنيا دون أأن يعرف عهنا شيئًا ،أأو حىت خيترب معها مشاعر ا ألبوة منذ حلظة
ميالدهاُ ،حرم "معتصم" من لك ءيء خيصها ،من تلمسها ،مش راحئهتا الزرية ،من
مضها اليه ،ومن هدهدهتا بني ذراعيه لتغفو ،ومن رؤيهتا تكرب أأمام عينيه وذ كل بسبب
أأفاكر "أس يا" السوداوية عنه ،وخب نفسه بقسوة لعدم امتالكه للشجاعة الاكفية ألخذ
قرسا ليحتضهنا ويغدق علهيا من عطفه ا ألبوي اذلي افتقدته اببتعاده الجباري
ابنته ً
عهنا ،شلت املفاجأأة الصادمة تفكريه وجحبت عقهل عن الترصف مبنطقية مع من حتمل
لقبه ،توقف خـــارج البازار ملتفتًا للخلف ومتددًا فامي س يفعل ،فان اقتحم املاكن من
جديد لنشبت مشادة أأخرى حامية ،وان انسحب الن لن يتحمل عذاب مضريه لعدم
احتوائه لصغريته ،حسم أأمره ابلعودة اىل "أس يا" واس تقبال ابنته يف أأحضانه حىت لو
عىن ذ كل اندلع احلرب من جديد.
ٍ
بصوت
اقتحم البازار اخلاص هبا ليجدها تضم طفلهتام ،س يطر عىل غضبه هاتفًا
هجوري:
618

"أس يا"ارتعدت لرؤيته من جديد وانولت صغريهتا لرفيقهتا "مجيةل" الواقفة جبوارها مث تقدمت
عدة خطوات ل ألمام لتحول بينه وبني "اندية" ،سأألته حدة وقد توجهت عيناها
الفريويتان:
رجعت ليه؟نظر لها بعينني مش تعلتني من فعلهتا امحلقاء اليت هلفهتام الكثري مث أأجاهبا جبمو ٍد مقلق:
 أأشوف بنيت ،ول ده كامن مش من حقيردت عليه بنربة أأقرب للرصاخ رافضة طلبه:
 أل مش من حقك ،دي ختصين أأان وبسراقبت الصغرية اشتبا ك الثنني خبوف جيل يف نظراهتا حنوهام ،أأدمعت عيناها تأأ ًثرا
ابلرصاخ املرعب ،وتعلقت أأكرث بـ "مجيةل" و أكهنا حتمتي هبا من اخلطر اجملهول ،اهتاج
"معتصم" من مجةل "أس يا" ا ألخرية اليت أألهبت نريانه املتأأججة بداخهل لريد حنق
مضاعف:
فرقيت ايه عن "رشف ادلين" ابابيك اليل حرمك من مامتك؟و أكن يف هلامته العفوية اليت عربت عام يدور يف عقهل الناقوس اذلي أأوقظ فهيا ما حدث
معها يف س نوات معرها الصغرية ،مر يف عقلها رشيط ذررايهتا مع وادلها اجلاحد اذلي
م أل قلهبا ابلقسوة واجلفاء ،هدرت مستنكرة برشاسة ويه تلوح بيدها يف الهواء:
 أأان مش زيهنظر لها بغيظ قبل أأن يؤكد لها بشاعة فعلهتا:
انيت بنته ،ومعليت ابلظبط زي ما معل فييك زمان619

انفعلت من ارصاره عىل لوهما صارخة:
ماتقارنيش بيهاخنفضت نربته نوعًا ما لتحمل العتاب وهو يسأألها:
هان علييك بنيت تتىب بعيد عين؟أأملهتا هلامته املوجعة اليت اكنت حمقة دون ريب ،مل تتحمل املزيد من ضغطه علهيا فأأولته
ظهرها صاحئة:
كفايةًتبعت "مجيةل" تأأزم املوقف واش تعاهل بقلق ربري ،تدخلت قبل أأن خترج ا ألمور عن
الس يطرة لتقول بنربة عقالنية:
ماتضغطش علهيا اي أأس تاذ "معتصم" ،يه اكن عندها أأس باهبا اخلاصةستنكرا هتميشه:
رد علهيا م ً
وفني حقي ملا ما أأعرفش ان عندي بنت؟حاولت اقناعه ابلتيث وهتدئة ا ألوضاع قائةل:
نتلكم يف ده بعدين ،بس مش وقت خناق ول عتاب قصاد "اندية"مث أأشارت هل بعينهيا ليحدق يف وجه الطفةل املذعور ،متا كل "معتصم" نفسه يك ل
يصعد الوضع أأكرث من هذا ،دان من صغريته ً
مسلطا أأنظاره ادلافئة علهيا ،ابتسم لها
قائ ًال بو ٍد:
-متخافيش اي حبيبيت ،أأان مش هامعكل حاجة ،أأان ابيب
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أأخفت الصغرية "اندية" وهجها يف رقبة "مجيةل" متجنبة التحديق فيه ،اس تاء "معتصم"
للغاية من خوفها منه ومن نظرات الارتعاد الواحضة علهيا ،مد يده ماحسًا عىل ظهرها
برفق حنون متاب ًعا خبفوت:
 أأان رجعت اي حبيبيت ومش هاسيبك ،ابيب مس تعد يعمل أأي حاجة يف ادلنيا هلهاعشان تكوين مبسوطة
مث رفع أأنظاره لـ "مجيةل" لتقر أأ يف عينيه رغبة رصحية يف محل طفلته ،بدت متددة يف
تنفيذ أأمره الصامت خش ية من ردة فعل "أس يا" اليت اكنت تغيل يف ماكهنا ،حسمت
أأمرها ابعطاهئا هل ،مفن حقه مض طفلته والشعور بقطعة منه بني أأحضانه ،انولهتا هل
رمغ تشبث الصغرية هبا ،محلها مهنا "معتصم" وربت علهيا بلطف متجاه ًال رالكهتا
شعورا عظميًا ابلسعادة جملرد احتضاهنا ،ضبط انفعالته اليت
و أأنيهنا البايك ،تغلغل فيه ً
اهتاجت بسبب حرمانه من حقه يف المتتع هبا ،وتسلح ابلهدوء الشديد ،قبل أأعىل
هامسا:
ر أأسها وشدد من مضه لها ً
 أأان مش هامعكل حاجة اي حبيبيت ،ابيب بيحبك!منحها قبةل أأخرى أأبوية أم ًال أأن ينظر اىل وهجها ،رمقته الصغرية بعينني ابريتني ويه
مربر منه ،تلقهتا "مجيةل" بيدهيا لتضمها الهيا ،رمق "معتصم" ابنته
تنتحب خبوف ٍ
بنظرات متلهفة لها ،طامعة يف عدم تركها أأبدًا ،شعر بي ٍد تدفعه بغلظة فاس تدار بر أأسه
للجانب ليجد "أس يا" تأأمره برصاخٍ:
اميش من هنا ،بــــرارد علهيا بوعيد وهو ينتع قبضهتا ليعترصها بأأصابعه قائ ًال لها:
 أأان راجع ًتين اي "أس يا" ،ومش هاسيب م ،انيت مرايت ويه بنيت ،حطي ده يف دماغك!تأأوهت من ا ألمل فأأرىخ قبضته عهنا مث حدق يف طفلته ليقول لها:
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حبيبيت أأان أأسف ،كنت بعيد عنك الفتة اليل فاتت دي ،بس هاعوضك ان شاءهللا
تلمس شعرها حذ ٍر والتفت حنو زوجته ليلقي علهيا نظرة غاضبة مليئة ابلرصار العنيد
قبل أأن خيرج من البازار ،شعرت "أس يا" ابلتخبط واحلنق ،مل تكن تمتىن حدوث تكل
حساسا غري ًبا ابلرتياح لكونه مل يشكك
املواهجة قبل أأن تس تعد لها ،ورمغ هذا راودها ا ً
يف بنوة الطفةل أأو حىت يثري ذ كل ا ألمر ،تأأملت "مجيةل" حالهتا مرددة حذ ٍر:
ان شاءهللا النفوس هتدى وتتصافوامجدت "أس يا" نظراهتا احلادة علهيا ،أأشارت لها قائةل بصوهتا املتحرشج:
هايت "اندية"انولهتا اايها دون تفكري لتضم ا ألخرية طفلهتا اىل حضهنا بقوة رافضة تركها ،اهنالت علهيا
بعرشات القبالت ويه حتاول طمأأنهتا هاتفة:
بس اي "اندو" ،مافيش حاجة حصلتطوقت الطفةل عنقها بذراعهيا و أأس ندت ر أأسها عىل كتفها شاعرة اب ألمان معها ،للحظة
فكرت "مجيةل" يف اصالح ذات البنيِ بني الزوجني املتخامصني ،خاصة بعد تأأكدها
من عدم تطليق "معتصم" لها ،أأرسعت خلفه لتلحق به أمةل يف نفسها أأهنا س تفعل
الصواب.
..............................................
تسيب اليل يف ايد ك وجتييل عىل طولقالها "معتصم" بصيغة ش به أمرة لبن معه اذلي تفاجأأ بعثوره عىل زوجته الهاربة،
مكث ا ألخري يف فندق قريب من منطقة املازارت ًتر ًاك ما خلفه من أأعامل ليتفرغ لتكل
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فورا عىل عنقها
التطورات الهامة ،فلو اكن اكملايض يعاملها بعصبي ٍة ومهجية ألطبق ً
وعنفها برشاسة لفرارها وتعذيهبا هل قبل أأن جيدها ويكتشف وجود طفةل حتمل لقبه،
عاد ليأأمر "نبيل" خبشونة:
متتأأخرش ألين مش هاصرب كتريرد عليه ابن معه برجاء:
حارض ،بس انت اهدى ،ولك حاجة هتتحلبدا غري مقتنع جبملته ومع ذ كل رد ابقتضاب عابس:
 أأما أأشوف ،سالم!أأغلق هاتفه ليتجه اىل النافذة ،أأزاح الس تائر ليتأأمل حركة السري وهو ينفث غض ًبا
من تعابريه ،كز عىل أأس نانه ً
حمدًث نفسه:
بقى كده اي "أس يا"؟ انتقميت مين حص!..................................................
أأىت اليه عىل جعاةل مؤج ًال لك أأعامهل ليعاونه يف مسأأةل اس تعادة زوجة ابن معه بعد
اكتشاف ا ألخري ملاكن اختباهئا ،رسد "معتصم" عىل "نبيل" تفاصيل ما حدث لتبدو
الصورة واحضة ابلاكمل هل ،رفع حاجبه ل ألعىل مرددًا ابندهاش:
حلد دلوقيت أأان مش مصدق اليل انت بتقوهل ده!حدجه "معتصم" بنظرات مغلوةل قبل أأن يعلق بغيظٍ:
 أأومال أأان امعل ايه؟تنفس بعمق لهيد أأ من صدره الثائر مث أأضاف حنق:
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"أس يا" قدرت ببساطة ختيب البنت عين لس نني ،و أأان ول عىل ابلها ،مفرقتش معاهاللحظة
رد عليه معل ًال تفكريها اخلاطئ:
بص يه معذورة برضوه ،من اليل شافته منك!نج:
احتقنت نظراته صا ًحئا بتش ٍ
و أأان معلت فهيا ايه خيلهيا حترمين من بنيت؟!أأجابه بنظرات جادة:
شلكك نسيت ،ده كفاية مرض الشك اليل اكن عند ك!رصخ فيه بعصبي ٍة:
انت بتدورلها عىل مربرات وخالصأأردف قائ ًال بنربة عقلية وبثبات يك حيجم ثورة ابن معه قبل أأن تطغى عليه وتعميه من
رؤية ا ألمور من منظورها احلقيقي:
 أل ،بس عاوز ك تعذرها ملا تترصف كده معا ك أأو مع غري ك ،اليل شافته مش قليلول هني ،و أأظن انت شوفت ابابها اكن عامل ازاي ،فطبيعي اهنا ختاف وهترب وختيب
عليك اهنا خملفة أأص ًال
مصت "معتصم" ليفكر مل ًيا وبروي ٍة فامي قاهل ،يف حني أأمكل "نبيل" قائ ًال:
حل املوضوع ده يكون ابلعقل واحلنية ،طاملا انت ممتسك بهيا وعاوز تمكل معاها،ده غري انك لزم تبص ملصلحة بنتك وحتطها يف اعتبار ك!
رور "معتصم" أأصابع يده ليضغط علهيا بغيظ وهو يقول:
624

 أأان هاموت اييخ من احلاكية دي ،بنيت ومتعرفنيش وكامن خايفة مين بسبب أأهماحاول هتدئته معلقًا:
لك ده مقدور عليه ،بس نصيحيت ليك حل مشأهلك مع "أس يا" ابلتفامه وا ألسلوبالودي ،العداوة والعنف مش هاجييبوا نتيجة ،و أأديك شوفت حصل ايه ،ولو مش
عاوز املشألك تتكرر ًتين ول "أس يا" هترب منك خلهيا تعرفك عىل حقيقتك ،تشوف
اجلانب الطيب احلنني اليل فيك ،وساعهتا هاتكس هبا
أأثرت هلامته العقالنية فيه بدرجة ما و أأثبطت حاةل الغضب اليت اعتته ليضع نصب
عينيه اخليارات ا ألفضل لمل مشل أأرسته من جديد ،مفا جناه من الهتور والترصف برببرية
مهجية هو اجلفاء والهروب واملقاطعة ،زفر مرددًا:
ربنا يسهلأأراد "نبيل" أأن يرصف انتباهه عن رغباته الانتقامية اليت تبحث عن جذوة لالش تعال
من جديد مضيفًا اببتسامة ش به ساخرة:
يف حاجة ًتنية كنت عاوز أأقو كل علهيا ،يه حصيح مش وقهتا بس لزم تعرفرد ابن معه متسائ ًال بوجه ممتعض:
يف مصيبة ًتنية؟اتسعت ابتسامته قلي ًال وهو يرد انفيًا:
 أل ،خرب رويسخري؟أأجابه ابقتضاب:
"مصطفى"!625

سأأهل جبدية وقد انعقد ما بني حاجبيه:
ماهل؟فر ك "نبيل" طرف ذقنه متاب ًعا:
عاوز خيطب " أأية" بنت معناالتوى ثغر "معتصم" للجانب مرددًا بنربة ش به مزدرية:
نعم " ،أأية"؟!اس تأأنف "نبيل" معلقًا:
هو فاحتين يف املوضوع ده ،الظاهر انه معجب بهيا ومن زمان بس ماكنش قايل،وطب ًعا مش هناليق أأحسن منه لهيا ،صاحبنا وبنثق فيه ده غري أأخالقه و...
مل يصدق "معتصم" أأذنيه ،ففي خضم ما مير به من مشالكت حتتاج جملهود مكثف
للوصول اىل حلول مرضية حيدثه ابن معه عن زواج " أأية" من صديقهام املقرب و أكنه
يعيش فتة سالم ل ينقصها ال تكل ا ألخبار ،رد ابستناكر عابس:
مش وقته املوضوع ده اي "نبيل" ،خالص مش قادر يصرب أأما أأتنيل أأخلص البالوياليل عندي
رد ماز ًحا:
الراجل نفسه يفرحاعتض بتذم ٍر:
بس مش وقتهوافقه "نبيل" الر أأي قائ ًال اببتسامة هادئة:
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متام ،أأان معا ك ،بس بأأديك فكرة ،وهو فامه الظروف رويسنظر هل بضيق من عينيه احملتقنتني لريد بهت ٍ م ساخط:
ماهو ابين عليه!...................................................
قررت أأل تت ك ا ألمور معلقة ،يه عايشت أأحوال رفيقهتا ومدركة ألبعد احلدود رغبهتا
يف الاس تقرار والتنعم بأأجواء أأرسية دافئة مليئة ابلعطف واحلب لتعوضها عام قاس ته،
لكن خوفها من اجملهول دفعها للهروب ولرتاكب أأخطاء ربرية يف حقها وحق صغريهتا،
ذلا عقدت "مجيةل" النية عىل اعادة روابط الود بني الزوجني املتشاحنني وازاةل احلواجز
اجلليدية بيهنام ليحيا الكهام يف أأحضان الخر ،وقبل رحيل "معتصم" من البازار
طلبت رمق هاتفه لتتواصل معه خلس ًة بعيدًا عن "أس يا" من أأجلها ،اتفقت عىل مقابلته
وداي عىل الطريقة اليت ميكن أأن تساعده يف التودد الهيا،
يف أأحد املطامع لتتفامه ً
اس تطردت "مجيةل" حديهثا قائةل ابرتبا ك طفيف:
يه طب ًعا غريبة اين أأطلب أأقابكل و أأتلكم معا ك ،بس لو أأان مش متأأكدة من ان"أس يا" بتحبك مكونتش معلت ده
رد علهيا بترب ٍم وقد بدا غري مقتنع مبا تقوهل:
ويه بقى اليل بعتايكنظرت هل بقوة قبل أأن حتتج ابعت ٍاض:
 أل طب ًعا ،دي لو عرفت ممكن تقاطعين فهيا!أأضاف ابزدرا ٍء:
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قاطعته ببسمة رقيقة:
امسي "مجيةل"بدا ًفظا وهو يتجاهل مجلهتا ليسأألها مس تفه ًما:
انيت تقبيل ابليل معلته؟أأجابته ابلنفي:
 أل طب ًعامث ًتبعت مضيفة بنربة هادئة:
وعشان كده أأان جاية أأفهم منك ايه اليل حصل ابلظبط ،جايز أأقدر أأساعد كتهندت "مجيةل" بعمق مراقبة بتفرس ردة فعهل ،بدا وهجه غري مقروء رمغ احتداد
نظراته ،عضت عىل شفهتا السفىل ممكةل:
 أأان صعبان عليا "أس يا" و"اندية" ،مش حابة يكون ده وضعهم ،التنني حمتاجينكمعامه حىت لو اكنت "أس يا" معاندة ورافضة ده
مصت مل ًيا مما أأوجسها خيفة من رده القادم ،لكنه بدد شكوكها الواهية قائ ًال جبدية:
ماءي ،و أأان معايك!.................................................
اختلست النظرات حنو "أس يا" اجلالسة يف الرشفة برشود لتعاود احلديث يف هاتفها
بصوت خفيض ويه تتسلل اىل املطبخ ،فقد أأعدت "مجيةل" خطة بس يطة مع
"معتصم" هدفها وضع خمدر يف مرشوهبا لتغفو فيمتكن ا ألخري من اصطحاهبا هبدوء
واعادهتا اىل ملزهل ابلقاهرة دون أأي مقاومة وبصحبهتام ابنهتام ،سأألها مؤكدًا علهيا جبدية:
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انيت متأأكدة اهنا مش هاتشك؟أأجابته ٍ
هبمس:
 أل طب ًعا ،بس خليك قريب من البيت و أأان هأهلمكهوى قلهبا يف قدمهيا حيامن التفتت "مجيةل" لتجد "أس يا" واقفة عند عتبة املطبخ،
برعب ،سأألهتا رفيقهتا
للحظة تومهت أأهنا كشفت أأمرها ،جتمدت مالحمها وحدقت فهيا ٍ
بفتور ويه تفر ك مقدمة ر أأسها:
بتلكمي مع مني اي "مجيةل"؟بتلعمث طفيف:
ابتلعت ريقها يف حلقها اجلاف مث أأجابهتا ٍ
 أل ده واحد من املوظفني بأأخلص شغيل معاهأأومأأت بر أأسها قائةل:
 أأويكوجلت "أس يا" اىل داخل املطبخ مث حسبت املقعد لتجلس مستندة مبرفقهيا عىل الطاوةل
اليت تنتصفه ،وضعت "مجيةل" يدها عىل كتفها متسائةل ابهامتم:
شلكك لسه مضايق؟أأجابهتا "أس يا" بنربة هممومة:
مش عارفة أأمعل ايهحاولت طمأأنهتا فردت مبتسمة:
متقلقيش ،لك حاجة هتتحلًتبعت "أس يا" قائةل بتوت ٍر مل ختفه:
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خايفة من "معتصم" ،مش هاسيب "اندية" ،وهياخد املوضوع ِعند فيا و أأان مشهاس تحمل حد ايخدها مين
ردت علهيا حذ ٍر:
بس هو ابابهاصاحت بعصبية ابئنة:
 أأان اليل تعبت فهياأأوحضت لها خطهئا قائةل:
ماهو انيت من ا ألول معرفتهيوش عهنااستنكرت "أس يا" دفاعها عنه فوخبهتا متسائةل:
انيت معااي ول معاه؟مدت "مجيةل" يدها لمتسح عىل وجنهتا برفق مث أأجابهتا بت ٍ
يث:
حبيبيت أأان عاوزة مصلحتك ،وحابة تكوين مبسوطة وسعيدة يف حياتكأأخرجت "أس يا" تهنيدة مليئة ابلضيق من صدرها معلقة علهيا:
ماظنش هاشوف راحة ًتينمث ســاد مصت متوتر بني الثنتني للحظات قطعته "مجيةل" بسؤالها:
بأأقو كل ايه ،أأمعكل نساكفيه معااي يروق دماغكاكنت "أس يا" حاجة ملا خيمد توتراهتا وقلقها املس متر ،ردت ابمياءة خفيفة:
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رشعت رفيقهتا يف تنفيذ خطهتا حرص شديد متأأكدة من وضع ا ألقراص اخملدرة يف
املرشوب الساخن ،قلبته جيدًا بعد أأن أأضافت ملعقة زائدة من السكر يك ل تشعر
ابملذاق الغريب فيه ،انولهتا الكوب وهو جتاهد للحفاظ عىل هدوء تعبريات وهجها،
جلست اىل جوارها وراقبهتا بعينني حادتني اكلصقر وقد بدأأت يف ارتشاف القليل
منه ،نفخت "أس يا" قائةل حري ٍة:
بأأفكر ماوديش "اندو" الـ ( nurseryحضانة) اليومني اجلايني ،خايفة "معتصم"يكون برياقبنا ويعرف ماكهنا وخيطفها
ردت مستنكرة سوء تفكريها:
مش ممكن يعمل كده ،ده برضوه ابابهالوت شفتهيا مرددة بوجه متجه ٍم:
 أأان مش مضناهقب ارتشافها للمرشوب ،رويدًا رويدًا بدأأت
مل تعقب علهيا فقد اكنت عيناها تتابعان بت ٍ
بتعب:
"أس يا" تشعر بذ كل الثقل اذلي اجتاح ر أأسها ،هنضت من جلس هتا قائةل ٍ
مش قادرة ،دماغي وجعاين ،أأان حمتاجة أأانمردت "مجيةل" جبمود:
وماهل اي حبيبيت!متهل شديد حنو غرفهتا لتتبعها حذ ٍر حىت تأأكدت من سقوطها عىل
راقبهتا ويه تسري ب ٍ
الفراش واستسالهما لتأأثري اخملدر ،عاودت التصال بـ "معتصم" هامسة هل جبدية رمغ
اضطراب نربهتا:
تعاىل برسعة ،يه خالص انمت631

وقفت قباةل صديقهتا ،تلمست كفها برفق مث مهست لها بند ٍم:
ساحميين اي "أس يا" ،بس أأان عارفة انك هتشكريين عىل ده بعدين........................................................
سهلت هل رفيقهتا الطريق ليمتكن من التسلل اىل امللزل ،وجل "معتصم" اىل داخل غرفة
"أس يا" ليجدها غافية ،رمقها بنظرة مطوةل حتمل الكثري ،قاوم احساسه الغاضب ليضع
مصلحهتا ومصلحة صغريته يف قامئة أأولوايته ،لن يدع الشك يفتك ابس تقرار حياته ول
ابلقسوة لتفسد ما حياول بنائه ،يكفيه مرارة البعد والهجر اليت عاىن مهنا ألشهر طويةل
حىت نيس مذاق لك ءيء ،احنىن علهيا ليحملها بني ذراعيه ،يف حني توىل "نبيل"
محل الصغرية وحقيبة هبا القليل من متعلقات الثنتني مما اس تطاعت "مجيةل" مجعهام
جباراي حنو س يارته املصفوفة
يف ذ كل الوقت القصري ،اجته "معتصم" بزوجته النامئة ا ً
جبوار امللزل ،أأجلسها عىل املقعد ا ألمايم و أأح م ربط حزام ا ألمان ،بيامن جلس "نبيل"
ابخللف واض ًعا الصغرية عىل جحره ،ويف أأقل من دقائق اكنت الس يارة يف طريقها للعودة
اىل القاهرة.
خافت "اندية" من الوجوه الغريبة املتطلعة الهيا خاصة حيامن ر أأت سكون وادلهتا املزجع،
رددت برباءة ويه تشري بيدها الضئيةل حنوها:
مايممسد "نبيل" عىل ر أأسها قائ ًال ب ٍ
لطف حماولً ازاةل الرهبة الطبيعية مهنا:
حبيبيت متخافيش مايم انمية شوية ،ها قولييل انيت امسك ايه؟أأجابته بصورة عفوية:
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اكن متعج ًبا ويف نفس الوقت معج ًبا بتسميهتا عىل امس جدهتا الراحةل ،فقد دل ذ كل
عىل مساحمة "أس يا" لوادلهتا ورغبهتا يف ختليد ذرراها ،مهس لها مبتس ًما:
امسك مجيل أأويمث تأأمل وهجها ومالحمها الطفولية اليت قاربت بدرجة ربرية ملالمح وادلهتا ،ردد بصوت
خفيض:
س بحان هللا ،فوةل واتقسمت نصنيحدق "معتصم" يف املرأة ا ألمامية متأأم ًال وجه ابنته ،ابلفعل اكنت مشاهبة لـ "أس يا"
كثريا ،محلت سامهتا اجلسامنية فبدت نسخة مصغرة عهنا ،انتبه لسؤال "نبيل" الفضويل:
ً
فني اباب بقى؟ردت الصغرية برباءة ويه ترفع س بابهتا ل ألعىل:
فوق!قطب جبينه متسائ ًال ابس تغراب:
فوق فني؟أأجابته دون تردد:
مع عصفورانتاب "نبيل" احلرية من ردها الغريب ،فسأألها مس تفه ًما:
بيعمل ايه معاه؟ردت بنفس الرباءة احملببة:
يطري فوق633

محلق "نبيل" يف ابن معه يسأأهل مبزاحٍ:
انت طلعت مع العصافري امىت اي "معتصم"مبداي انزعاجه من مزاحه السخيف ،شعر بيده متتد لتتلمس
جتاهل ا ألخري الرد عليه ً
ظهره خبشونة ،احتدت قسامت وجه "معتصم" متسائ ًال بضيق:
انت بتعمل ايه؟أأجابه مبرحٍ:
بشوف طلعكل ريش ول لسههنره بتوبيخ شديد وقد قست نظراته:
بالش استخامعلقت الصغرية برباءة ويه تنظر بعبوس لوادلها:
معو زعالنصاح ابستناكر شديد بعد أأن فاض به الكيل من هجل ابنته هل:
مني ده اليل معو؟ أأان اباب اي "اندية" ،اباب! قولهيا كتري عشان حتفظهيارررر "نبيل" ً
عفواي
ضاحاك من املوقف برمته ،فعىل قدر رونه خمي ًبا للمال ال أأنه اكن ً
ومر ًحا ،كز "معتصم" عىل أأس نانه ممتمتًا مع نفسه بغيظٍ:
اس تغفر هللا العظمي ،بقيت معو ،معليت الواجب معااي اي "أس يا" وزايدة!...............................................................
شعرت بصداع ثقيل يعصف خبالاي عقلها املتعبة وقد بد أأت يف اس تعادة وعهيا ،متلملت
"أس يا" عىل الفراش حمركة ر أأسها للجانب ،فتحت عينهيا ببط ٍء لتجد ذ كل الطيف
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املشوش حمدقًا هبا ،رمشت بعينهيا لعدة مرات لتعتاد عىل الضاءة ،اتضحت لها مالمح
ذ كل الوجه جي ًدا ،اكن "معتصم" يطالعها بنظرات غامضة ،هبت منتفضة من نومهتا
لتلقي نظرة خاطفة عىل الغرفة ،قفز قلهبا رع ًبا بني ضلوعها بعد أأن تأأكد لها وجودها
بغرفته ،سأألته ٍ
خبوف ويه تتاجع للخلف عىل الفراش:
 أأان ايه اليل جابين هنا؟أأجاهبا هبدوء مريب:
 أأان اي "أس يا"رصخت فيه حد ٍة ويه تهنض عىل قدمهيا ملزوية بعيدًا عنه:
انت معلت فيا ايه؟رد بنفس الهدوء امللبك ل ألبدان وهو يدنو مهنا:
رجعتك بيتكنج:
هدرت بتش ٍ
ده مش بييتهز ر أأسه ابلنفي مصح ًحا:
 أل اي "أس يا" ،املرادي مش ههتريب مين!أأقبل علهيا قاصدًا المسا ك هبا ،رصخت فيه جبنون:
-ابعد عين
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جمربا اايها عىل البقاء حتت
مل جيد "معتصم" صعوبة يف الوصول الهيا ،أأحاطها بذراعيه ً
حصاره ويف أأحضانه ،جاهدت لتمتلص منه وتتخلص من قبضتيه احملمكتني علهيا لكهنا
زشرا هادرة فيه:
فشلت ،نظرت هل ً
س يبينشدد من مضه لها قائ ًال:
 ألانتهبت لعدم وجود صغريهتا معها فسأألته ٍ
خبوف:
بنيت فني؟ثبت نظراته علهيا ممت ًعا عيناه بقرهبا اذلي افتقده ،غلب الشوق غضبه ،وهزم احلب
مشاعره الانتقامية مهنا ،أأرىخ ذراعه عهنا ليمتكن من تلمس برشهتا ،ارجتفت من
ملساته احلنون و أأمغضت جفنهيا متجنبة نظراته اليت ضيقت علهيا اخلناق ،عادت لتسأأهل
بصوهتا املنفعل رمغ تكل الهزة اخلفيفة البائنة فيه:
 أأان عاوزة بنيت ،يه فني؟أأجاهبا اببتسامة صغرية:
متخافيش مع جدها "وحيد"أأدررت أأنه حياول اتباع طريقته املاررة يف اضعافها ،فلجأأت اىل جفاهئا اجلامد لتحمي
نفسها من تأأثريه ،رمقته بنظرة حادة صارخة فيه:
انت عاوز ايه اي "معتصم"؟ً
مامتساك دلرجة تثري الريبة والشكو ك ،ابدلها
عىل عكسها اكن هادئًا ألبعد احلدود،
بنظرات معيقة قائ ًال لها:
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عاوز ك اي "أس يا"توترت من مجلته اليت أأوحت ابلكثري ،ومع ذ كل استنكرت اس امتلته لها مرددة:
بأأمارة ايه؟ انت معر ك ما حبيتين!هز ر أأسه ابلنفي موحضًا:
غلطانة ،جايز أأسلويب اكن غلط معايك من ا ألول وانيت عارفة ده ليه ،بس انيتمادتنيش فرصة أأصلح غلطي وتعريف ....
قاطعته حد ٍة:
مش مصدقا ك ،انت بتكرهين و...ٍ
مقدمات:
هامسا لها دون أأي
ركز أأنظاره علهيا ً
بأأحبكورمغ املفعول السحري لتكل اللكمة العجيبة ال أأهنا قاومت تأأثريها اذلي أأجفل بدهنا
و أأنعش مشاعرها املرهقة ،هنج صدرها قائةل ابر ٍ
تبا ك:
مش عاوزة أأمسع حاجةًتبع مهسه احملفز لها:
"أس يا" ،أأان كنت بأأموت يف بعاد ك ،انيت معرفتيش أأان كنت بأأمعل ايه عشان أأوصلألي حاجة توصلين لييك
حدقت فيه حدقتهيا املتوترتني وقد بد أأت مقاومهتا ختبو ،مسح بنعومة أأشد تأأ ًثريا عىل
بعتاب لطيف:
وجنهتا ليمكل ٍ
ليه عاوزة حترمينا من اننا نعيش حياتنا؟637

أأجابته ٍ
بصوت ش به مرجتف:
انت من ا ألول حمكت عىل جوازان ابلفشل ،ماجتيش دلوقيت وتقول العكسحاوط عنقها بكف يده فاقشعر جسدها ابلاكمل من ملساته اخلبرية علهيا ،شعر بتكل
هامسا لها بصوته العذب قاصدًا أأن حتس بأأنفاسه
الرجفة اليت انتابهتا ،مث مال عىل أأذهنا ً
الساخنة والناطقة مبشاعره لها:
كنت غلطان ،مريض ابلشك وغضيب معيين ،ليه ماننساش اليل فات ونبد أأ من أأولوجديد؟
ردت بصوهتا املرتبك ويه تتحاىش اقتابه اذلي أأوشك عىل اذابة ما تبقى من مقاومهتا:
عاوزين أأمسح لك حاجة كده بأأستيكة؟رد علهيا بنفس اهلمس امللبك:
ادينا فرصة نقرب من بعض من أأول وجديد ونعرف بعض حص ،من غري انتقام ولرره ول عداوة
أأشعلت أأنفاسه احلارة برشهتا فتلون وهجها حمر ٍة قوية ،قبل وجنهتا بشفتيه متاب ًعا حديثه
بصوته اخلفيض:
ل انيت هاحتيب تعيش بنتنا نفس جتربتك مع ابابيك ،ول أأان عاوزها تتىب بعيد عنحضين ،من حقها اهنا تكرب وسطنا وتدوق حنان ابابها وحبه ،وتش بع من وجود
مامهتا معاها
أأمغضت عينهيا بقوة ويه تقاتل ذ كل الرصاع ادلائر بداخلها ،ارجتفت من احساسها
بقرب تلمس شفتيه لشفتهيا ،أألهبهتا أأنفاسه وهو يضيف:
احنا التنني عاوزين فرصة ًتنية لينا638

تأأكدت أأهنا ابتت قاب قوسني أأو أأدىن من الاستسالم ذل كل الحساس املغري اذلي
ترسب حتت جدلها و أأعاد الهيا ما افتقدته من مشاعر عايش هتا ملرة واحدة ،ابتلعت
ريقها مرددة ابرتبا ك:
عاوزة أأشوف بنيترد علهيا ٍ
خبفوت:
مش قبل ما توعديين انك مش هاهتريب مين اي "أس يا"تفاجأأت به يقبلها من شفتيه متعمدًا تعميق قبلته احلس ية لتشعر مبا يعصف به من
مشاعره ،تراجع عهنا ليتأأمل وهجها اذلي أأرشق مع جز ٍء مما أأرادها أأن تتذرره ،اعتذر
هامسا:
لها ً
 أأان أأسف عىل لك حاجةفتحت عينهيا لتنظر هل جبمو ٍد ،مال "معتصم" علهيا ليقبلها بقوة من جديد مؤكدً ا عىل
معق مشاعره ،ابتعد بمتهل عهنا لهيمس بأأنفاسه املهتدجة:
بأأحبكاختل لك ءيء واختلط بأأحاسيسها وعادت لتحلق يف حلمها الوردي اذلي افتقدته
وظنت أأنه حل ًما صعب املنال ،ردت عليه بصعوب ٍة:
انت ...وضع اصبعه عىل مفه مقاط ًعا اايها بصوته اخلفيض ونظراته املش تعةل ابلرغبة واحلب:
شششش ،مش وقت الكم.....................................
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ابتسمت لها احلياة من جديد وحلقت يف فضاء العاشقني متناس ية تكل ا ألوجاع اليت
أأرهقت اكهلهيا ،انغمست "أس يا" يف مذلات احلب و أأذاقها "معتصم" مشاعره املتمية
اليت أأشعرهتا ابذلنب لهجرها هل دون أأن تفكري عقالين ،اكنت حاجة لحتواء خوفها،
لرساهبا الثقة يف ا ألخرين ،للشعور اب ألمان ،للتنعم ابجلو ا ألرسي ادلائف املس تقر ،مك
كثريا واليت عايش هتا يف حلظات ممزية للغاية أأشعرهتا برغبهتا الشديدة
افتقدت تكل ا ألمور ً
لعدم التخيل عهنا من جديد ،احتضن زوهجا وهجها براحتيه قائ ًال لها بصوته العذب
املثري:
وحش تيينردت اببتسامة أأرشقت وهجها:
وانت كامن أأان مكونتش متخيل اين هاتعلق بييك كدهابتسمت هامسة:
ول أأان كنت أأصدق دهحسهبا من يدها ليقول لها:
طيب تعايل سلمي عىل ابابأأومأأت بر أأسها موافقة وسارت معه اىل خارج الغرفة ،انتهبت لصوت الضحاكت
الطفولية اليت م ألت أأراكن املاكن ،سارت ب ٍ
تلهف حنو مصدرها لتجد ابنهتا تلهو برباءة
مع جدها "وحيد" ،تأأملهتام للحظات يف مصت عاجزة عن اجياد التفسري واملربر اذلي
يقنعه بسبب ترصفها ا ألرعن وحيسن من صورهتا أأمامه ،خاصة بعد اذلي قدمه ألجلها،
فهو ل يس تحق ذ كل ،رفع ا ألخري عينيه حنوها مرحبًا هبا بو ٍد:
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محدهلل عىل السالمة اي "أس يا"جخلت منه فأأطرقت ر أأسها قائةل حرج ربري:
ازي حرضتك؟أأمرها "وحيد" هبدو ٍء:
بصييل اي "أس يا"نظرت هل بتوت ٍر فتابع قائ ًال جبدية:
احنا مش هنتعاتب ،ألن اللك غلطان ،بس أأمتىن انك تكوين فهميت ان "معتصم"لسه ممتسك بييك بعد اليل حصل
عفواي حنو زوهجا اذلي اكن يف حاةل انتشاء واحضة بسبب مدح وادله
حتررت ر أأسها ً
هل ،عززت هلامته الطيب املوقف وخففت من وطأأة العتاب القايس ،هتللت أأسارير
"معتصم" صا ًحئا ببسمة متسعة:
خريا ،هللا يكرمك قول كامن هلمتني حلوين يف حقي
 أأ ًركضت الصغرية "اندية" حنو وادلهتا هاتفة:
مايم!احننت "أس يا" حنوها لتحملها بني ذراعهيا ،مضهتا اىل صدرها ويه تدور هبا بسعادة،
مث توقفت عن ادلوران لتقبلها بعطف أأمويم ربري من وجنتهيا:
"اندو"علق "وحيد" عىل امسها قائ ًال بنربة ش به متأأثرة وقد ترقرقت عربة حزينة يف عينه:
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انيت مش متخيةل احسايس عامل ازاي وانيت مسمياها "اندية" ،خلتيين أأتعلق بهياأأوي
نظرت هل "أس يا" بأأ ٍ
سف حزين ،فامس صغريهتا يعد ختليدًا ذلررى وادلهتا الراحةل،
بعمق مث التفتت حنو "معتصم" اذلي لف ذراعه حول كتفهيا ليقرهبا اليه ،ابتسم
تهندت ٍ
مضيفًا:
ولسه اي اباب ملا تقعد معاان وتعرف جدها أأكتمث سلط أأنظاره عىل صغريته قائ ًال:
هايت "اندو" أأش يلها شويةانولهتا اايه دون جدال ليشعر "معتصم" بأأنه امتكل ادلنيا وما فهيا وهو يضم صغريته
اليه ،مال بر أأسه للجانب ليطبع قبةل أأبوية عىل وهجها ،لكن ابدرت الصغرية "اندية"
خبدشه بعنف و أكهنا تتقاتل معه ،أأمسك بقبضهتا الصغرية متعج ًبا من ردة فعلها:
أي ،طب ليه كده بس؟تشلك عىل ثغر "أس يا" ابتسامة عابثة معلقة عليه:
مابتحبش حد يبوسهاضيق نظراته معتضً ا:
بس أأان ابابهاهزت كتفهيا قائةل بدلل واثق:
مش مربر اي "معتصم" بيههز ر أأسه ابلجياب مرددًا ٍ
بعبوس زائف:
642

عند ك حقمث وزع نظراته بني الثنتني را ًمسا عىل وهجه ابتسامة بشوشة ،متىن يف نفسه أأن تسود
السعادة جدران ذ كل امللزل اذلي افتقد تكل ا ألجواء ادلافئة ،فعالقته مل تكن ابلسهةل
املفهومة ،يه اكنت املعىن احلريف للتعقيد والتشابك ،فلو ترسع يف قراره وانفصل عهنا
مثلام رغبت ملا رسب ثقهتا برسعة حيامن تأأكدت من متسكه هبا رمغ جهرها هل لفتة طويةل
ابحث ًا عهنا يف لك حدب وصوب ،وا ألمه من ذ كل نبذه للعنف والعدائية مس تعيضً ا
عنه ابلود واظهار احلب الشغوف ،تشلكت عالمات الرضا عىل وجه "معتصم" ،فقد
حان الوقت لنس يان املايض مبا فيه ،عادت الصغرية "اندية" خلدشه ويه تضحك
ٍ
بعبث ،تهند قائ ًال ابستياء:
ًتين؟ شلكك هاتتعبيين زي مامتك!ورمغ توقعه حلدوث املصادمات لحقًا مع "أس يا" عىل أأبسط ا ألمور لكوهنا تناقضه يف
لك ءيء ،لكنه اكن عىل اس تعداد ربري خلوض ذ كل بأأرحيية والمتتع معها بنقاشاهتام
الهادئة واحملتدمة ،بل ورمبا س تحوي يف بعض ا ألحيان حملات بربرية تذررها بقوته معها
وحتذره يف نفس الن من رشاس هتا العنيدة اليت ميكن أأن تودي به للهال ك ! ............

(متت)
ُ

ا ألعامل السابقة للاكتبة منال سامل :
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ا ألعامل الالكتونية:
-

دعين أأحطم غرور ك
رهان رحه ا ألسد
الفريسة والصياد  -اجلزء ا ألول
خطأأ ل ميكن اصالحه (رفق ًا ابلقوارير)
فريسة غلبت الصياد – اجلزء الثاين
فراشة أأعىل الفرقاطة – اجلزء ا ألول
دممية لعهنا احلب (نوفيال قصرية)
كتاب احلب ( وفيال قصرية)
س يدرا (نوفيال)
وجه ل يصد أأ أأبدًا (نوفيال قصرية)
اليوميات الرمضانية (نعمل ايه يف أأماين ،حىت مطلع الفجر ،يف بيتنا بطة،
خري يعود كل رش يرجعكل)
أأربعة شلكوا حياهتا (رواية رشقية)
شهد ا ألفاعي (رواية رشقية)
كربايء رجل رشيق (نوفيال قصرية)
راسني يف احلالل
ذئاب ل تعرف احلب (اجلزء ا ألول)
ذئاب ل تغفر (اجلزء الثاين)
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-

واحننت ألجلها اذلئاب (اجلزء الثالث)
فتاة الكومبو (نوفيال قصرية)
مريي يتحدى مليك (يوميات رمضانية مشتكة مع ايمسني عادل)
وبقي مهنا حطام أأنىث (معل روايئ مشت ك مع ايمسني عادل)
دواعي أأمنية  ..مشددة
ادلاكن
ذو الومش (قصة قصرية)
أأطياف عابثة (قصة قصرية)
قبضة من أأثرها (قصة قصرية)
املكتوب ا ألخري (قصة قصرية)
وسقطت ورقة التوت (قصة قصرية)
وليس يل غريها حبيبة (قيد الكتابة)
ديالرا (قصة قصرية)
يه والرابن (اجلزء الثاين من فراشة أأعىل الفرقاطة)

ُ

الرواايت الورقية:
 الكرا (معل مشت ك مع حنني احلسيين) عن دار ابداع ذئاب ل تعرف احلب (اجلزء ا ألول) عن دار ابداع ذئاب ل تغفر (اجلزء الثاين) عن دار ابداعُ645

 واحننت ألجلها اذلئاب (اجلزء الثالث) عن دارر ابداع للحب شعائر خاصة (معرض القاهرة ادلويل للكتاب  )2019عن دار ابداعُ
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