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 توقَّفت س!يَّارة اإلIسعاف أ�مام مستشفى املدينة، ونزل مهنا مسعفان عىل
اة برششف أ�بيض، فال يظهر جعل، ففتحا اباًب جانبيًّا، وحسبا محَّاةل مغطَّ

ك ميينًا وشامإًل،  والعرق يتصبَّب منه. علهيا سوى رأ�س امرأ�ة يتحرَّ
ىل املستشفى، حىَّتَّ وصلت س!يَّارة، Iدخـَل املسعفان املــرأ�ة اvن أ Iما ا   

ـل مـنـهـا رجـل يف العـقـد الـرابـع من معـره، طـويـل الـقامـة، هزيـل، تـرجَّ
ـارتـان كبريتـان. � عيـنـيـه نـظَّ تـغـّطِ

ىل Iه ا َّه اكن مرتباكً. توجَّ    مل تكن تبدو عىل الرجل عالمات آك�بة، بيد أ�ن
فة ىل املوظَّ Iث ا داخل املستشفى، وسار حنو ش!بَّاك  اإلIس!تعالمات ليتحدَّ

ابضطراب ظاهر:
دة... أ�ان زوج أ�حالم... أ�حالم عبد القدير...  هل    صباح اخلري أ�يَّهتا الس!ّيِ

أ�دخلوها تّوًا اIىل غرفة الوإلدة؟
   - أ�جل، ابلطبع.

   - وأ�ين ميكن أ�ن أ�نتظر؟
   - يف الطابق الثالث،  قاعة الضيوف.

   - شكرًا كِل .
َّه مل خيِف  ىل املصعد ، واكن  قلقًا ، متوتِّرًا ، غري أ�ن Iهرول حامت ا   
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ابتسامـة عابـرة ارتسمت عىل وجـهـه مـن حيث مل يـدِر.
يَّة ج أ�حالم منذ عرش س!نوات، ومل ينجبا. وبعد حفوص طّبِ    لقد تزوَّ

كثرية تبنَّيَّ أ�نَّ املرأ�ة إل تشكو من عةَّلَّ متنعها من اإلIجناب.
ذًا؟ Iهل حدثت أ�جعوبة ا   

. نَّ األ�طبَّاء مل يقطعوا األ�مل من شفاء حامت، فأ�خضعوه لعالج مس!متّرٍ Iا   
، وعندما بدت عىل زوجته عـوارض امحلـل، هنَّأ�وه عىل اخلرب الساّرِ

ـا هـو، فكـاد . أ�مَّ واعتربوا أ�نَّ ما حصل هل أ�مـر جائز يف أ�حكـام الـطّبِ
قت رغـبـتـه أ�و جنـاب ولـد، فـتـحـقَـّ Iَّه كـان يـريـد ا ن يـطـري مـن الـفـرح، أل�

كـادت.
   اكن حامت إل يسمح لنفسه ابلتفكري يف أ�نَّ أ�حالم قد تكون خانته، كام

ا، وقد وجد فهيا يفكِّر بعض الرجال. فأ�حالم - كام يبدو هل - حتب¹ه، وهو حيهُّب¹
امرأ�ة هادئة، رصينة، تتجنَّب الاختالط ابلرجال.

ىل Iومل يكن يزور بيت عبد القدير أ�انس كثريون. حفامت وأ�حالم مييالن ا  
نوع من العزةل... هو يعمل يف مصنع لأل�جبان، ويه هتمت¹ بشؤون املزنل.

نَّ ارتباك حامت وسعادته معًا يف تكل اللحظات إل حيتاجان اIىل تفسري. Iا   
نسانـًا طـال انتظاره؛ ودهش!ته ليست Iفـهو يف وسط املـعـجـزة اليت تـصنـع ا

ق مـا حيـدث، َّه إل يـصّدِ منفصةَّل عـن شعـوره بـالـفـرح، حىَّتَّ بـدا وكـأ�ن
َّه  ى لشكِّـه يف أ�ن ويف الـوقت ذاتـه يـدفـع األ�وهام بكـلـتـا يـديـه ، ويـتـصـدَّ
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رجـل. 
ة فرك يديه من عناء الانتظار، ونـظر اIىل ساعتـه بشغف، مكن   مك مرَّ

ىل نفسه بلكامت غري مفهومة، Iث ا ة حتدَّ خيىش عىل موعد أ�ن يضيع؟ ومك مرَّ
ليه ويهتامسون؟ Iوبعض اجلالسنَّي يف القاعة ينظرون ا

   وبيامن الرجل ضائع يف أ�فاكره املتناقضة، وتأ�رحجه بنَّي الشّكِ واليقنَّي،
ىل قاعة الضيوف تسأ�ل عن حامت عبد القدير، فهنض عن Iدخلت ممّرِضة ا

لهيا قائاًل: Iه بعجل، وأ�شار ا كرس!ّيِ
   أ�ان حامت... حامت عبد القدير... هل أ�جنبت أ�حالم؟

... احلـمـد هلل عىل سالمـة الـوادلة...    - نعم... املولود صيبٌّ
   - شكرًا كِل... 

مك، هل تسمح؟    - لكنَّ الطبيب يريد أ�ن يلكِّ
   - حارض...

   تغريَّ لونه وهو يسري وراء املمّرِضة اليت اكنت صارمة يف الكهما ومشيهتا.
إلَّ بأ�نفسهم. وجـوه صـفـراء، لكـّلٍ Iىل الناس، فرأ�مه غري عابئنَّي ا Iلتفت ا Iا

مـنـهـا حـالـة انـتظار وقلق.
مين؟ يف أ�ّيِ أ�مر؟    الطبيب يريد أ�ن يلكِّ
   سأ�ل حامت نفسه، ومل يعرث عىل جواب.

ليه ابدلخول. Iوقـفت املمّرِضـة أ�مام أ�حد األ�بواب، وأ�ومأ�ت ا   
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َّا انفتح الباب اصطنع ابتسامة ىل الغرفة، ومل Iه ا    اكن الطبيب قد دلف لتّوِ
رقيقة، وقال بصوت خافت:

ل ابجللوس.    أ�هاًل وسهاًل. تفضَّ
   - ماذا هناك اي حرضة الطبيب؟

ث هبدوء...    - أ�رجو أ�ن جتلس ليك نتحدَّ
ث طبعًا... خبصوص ماذا؟ هـل هـنـاك أ�مر خطري؟     - نتحدَّ

   اكن حامت يتلكَّم وهو يتلمَّس الكريسَّ بـأ�طـراف أ�صابعـه، دون أ�ن يزحي
برصه قيد أ�منةَّل عن شفيت الطبيـب اخلافيتنَّي لرّسٍ كبري.

   قال هل الطبيب:  لقد أ�جنبت أ�حالم صبّيًا، ويه بصحَّة جيِّدة... امحلد هلل
عىل سالمهتا...

   - شكرًا... شكرًا... واملولود؟
   - املولود حيتاج اIىل بعض الفحوص...

   - حفوص ماذا؟
   - للتأ�ك¹د من حصَّته.

َّة... تقصد؟    - حفوص عادي
ة جنرهيا عىل مولودين يف مثل حالته.    - إل... حفوص خاصَّ

   - تعين أ�نَّ حالته هذه ليست طبيعيَّة؟!
- حىَّتَّ األ�ن إل ميكننا أ�ن جنزم... لكن يف لّكِ األ�حـوال، علينا أ�ن نكون
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َّام هـو بفعل حمكة اخلالق، ن Iواقعّيِنَّي، ونؤمن بأ�نَّ أ�يَّ يشء حيدث لنا ... ا
ها. ة عىل رّدِ اليت ليست لـنـا قـوَّ

، فـخـانه زداد حامت خوفًا، وخرجت عيناه من وهجه. أ�راد أ�ن يتكـمَّلَّ Iا   
لسانـه، ومل تـعـد ركـبـتـاه حتـمـالن جسمه. 

   تريد أ�ن ترشب؟
   دامهه صوت الطبيب، فظلَّ ساكتًا.

رتفع صوت الطبيب أ�كرث من الالزم: Iا   
نَّ عنده خلاًل يف عظام Iإل ختف. ليس هناك خطر عىل حياة املولود... ا   
خــر جــهــدًا صـالحـه... أ�عــدك بـأ�نـَّنـا لــن نــدَّ Iرجـلـيـه... وقد نـنـجـح يف ا

فـ� سـبـيـل مـعــاجلـتـه...
ها    اكنت ادلموع هتطل من عيين حامت، يف حلظة ش!تاء مل يمتكَّن من رّدِ
َّه هارب من العاصفة اليت جتتاحه. أ�حسَّ ن ى وهجه بيديه آك� عىل أ�عقاهبا. غطَّ

ج: الطبيب خبيـبـة أ�ملـه، خفاطبه بصوت مهتّدِ
   أ�رجو هل الشفاء العاجل.

   مل يستـطـع حـامت أ�ن يـقـوم مـن مكــانــه ، فــقــد اكن جسمــه بــاردًا
لـيـه فساعده عىل الهنوض، وعندما خرج من Iه الطبــيـب ا وثــقــيــاًل. تــوجَّ

الباب اكن لك¹ يشء أ�مامه ابهتًا، وادلنيا اليت يعيش فهيا إل تتَّسع أل�مله.
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   )بعد مثاين س!نوات( .
َّبة، يغلب علهيا اللون األ�خرض،    غرفة اجللوس يف شقَّة أ�حالم أ�نيقة ومرت

ن. اد ملوَّ وقد فرشت أ�رضها بسجَّ
ىل أ�ريكة، وبيدها دفرت Iاكنت أ�حالم جالسة عىل األ�رض تس!ند ظهرها ا   
مسيك، تقلِّب صفحاته ببطء، وتس!تعيد ذكرايت املايض، اليت كــتـبـتـهـا

رسار والرموز. كرواية طويةَّل مليئة ابأل�
   رفعت رأ�سها وتنفَّست بعمق، فوقع نظرها عىل صورة كبرية حلامت عبد

القدير معلَّقة فوق التلفاز.
ه َّت قشعريرة يف جسدها، وختيَّلت أ�نَّ حامت خرج من الصورة واجتَّ    دب

لهيا وهو ساكت، فوضع يديه عىل عنـقها، وراح يشد¹ حىَّتَّ اختنقت. Iا
   نظرت يف ادلفرت من جديد، علَّها متحو صورة زوجـهـا الراحل من

خيالها، فهي� ما فتئت تفكِّر بـه منذ قىض حنبـه حزينًا عىل ابنه عادل.
ت من الصورة عىل أ�يقاع الرهبة املتصاعدة من أ�عامق نفسها، وعادت    فرَّ

لتقرأ� يف ادلفرت، فرأ�ت نفسها فتاة يف السادسة عرشة من معرها، تعمل
خادمة يف بيت يوسف حراميل. وقد جاء هبا من األ�رايف البعيدة، حيث

خـوتـهـا الثـالثـة، وهـم أ�صغـر منـهـا س!نًّا، يف مزنل Iها، وا اكنت تعيش مع أ�ّمِ
يشبـه الكـوخ، تـركـه لهـم الـوالـد قـبـل أ�ن ميـوت.

   اكن يوسف حراميل رجـاًل غنّيًا، ميتكل املـزارع واأل�رايض؛ وقد طلَّق 
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زوجته بعد خالف طويل، واكن هل مهنا ابن وابنة: منيف اذلي بق� معه، 
وكـان يـتـعـمَّلَّ يف أ�حد املـعـاهـد الـراقـيـة، ومجـيـلـة، األ�كرب مـنـه، ويه

جـة، وتـعيش مـع زوجـهـا الـطـبيب وأ�وإلدهـا يف فـرنسا. مزتّوِ
إلَّ قلياًل، واكن Iرسهتا ا    عاشت أ�حالم يف بيت حراميل، ومل تكن تزور أ�

يوسف يغيب عن املزنل أ�ثناء الهنار، وأ�حيااًن يف عطةَّل هناية األ�س!بوع،
ام وحيدان حتت سقـف واحـد، وتس!تويل علهيام هنَّ فيجد منيف وأ�حالم أ�
َّة، مليئة ابلعطر املشاعر امحلمية اليت اكنت تكرب يومًا بعد يـوم كوردة بّرِي

واأل�شواك.
َّام يه عاطفة ن Iظنَّا يف ابدئ األ�مر أ�نَّ العاطفة اليت تتوجَّهَّ يف قلبهيام، ا   
ة حّبٍ ىل قصَّ Iم ا لت مع األ�ايَّ عابرة جتمع بنَّي مراهقنَّي، لكنَّ عالقهتام حتوَّ
رسار، غفلت عن اكتشافها نباهة الوادل املنشغل يف عنيفة، مفعمة ابأل�

أ�عامهل.
   قلَّبت أ�حالم صفحة من ادلفرت، فرتاءى لها مشهد من املايض:

   اكنت انمئة عىل صدر منيف ، وهو يداعب شعرها األ�سود الطويل،
قائاًل :

ينين كام أ�حب¹ك؟    هل حتّبِ
   ابتسمت، وقالت :

َّين لن أ�حبَّ أ�حدًا  ل واأل�خري... أ�قولها وأ�ان متأ�كِّدة من أ�ن    أ�نت حيّبِ األ�وَّ
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من بعدك.
ينين؟    - وملاذا حتّبِ

َّين غري قادرة عىل الابتعاد عنك أ�بدًا...    - لست أ�دري... لك¹ ما أ�عرفه أ�ن
راديت، وتالشيت يف رويح. Iولكَّام اقرتبت منك فقدت ا

؟    - وهل تؤمننَّي ابحلّبِ
ه، ليك، وأ�خىش أ�ن أ�غامر أ�كرث يف خضّمِ Iمنت به عندما هتف قليب ا�    - أ

فأ�غرق .
َِّك غري واثقة من حيّبِ كِل...    - يبدو أ�ن

ج بفتاة اكنت خادمة يف    - بىل، ولكن قل يل: هل سرتىض بأ�ن تزتوَّ
بيتك؟ وهل س!يقبل أ�بوك هبذا الزواج؟ وهل س!تحارب من أ�جيل كام

يفعل األ�بطال يف القصص اخليـالـيَّة، وتقول للناس: أ�ان غري عائب ابلتقاليد...
ج من أ�حالم همام لكَّفين ذكل؟... وهل أ�س!تطيع أ�ن أ�ختىلَّ عن أ�ريد أ�ن أ�تزوَّ

م طفوليت األ�وىل؟... جيب أ�ن نكون خطيـيب اذلي أ�صبحت ملاكً هل منذ أ�ايَّ
، وتسعى اIىل متابعة دراس!تك يف اجلامعة، واقعيَّنَّي يـا منـيـف... أ�نت متعمَّّلِ

َّين تعلَّمت رسيت... حصيح أ�ن وأ�ان خرجُت من املدرسة ابكرًا، ليك أ�عيل أ�
ى مطالعة القصص... ولـذلـك أ�رى القراءة والكتـابـة، لكنَّ ثقافيت إل تتعدَّ

أ�نَّ الـفـرق بـيـنـنـا هـو فـرق واسع، ولن يس!تطيع احلب¹ هممـا كـان كبريًا أ�ن
�ثـاره. ميـحـو أ
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ذا اكن املس!تقبل ليس لنا؟ Iوملاذا حنب¹ ا -   
ىل العـذاب، ونظل¹ مدمننَّي Iَّه س!يأ�خـذنـا ا ر، نـعـرف أ�ن    - أل�نَّ احلبَّ اكخملّدِ
ها تستسمَّل ملشيئة عليه... أ�لست ترى أ�نَّ فتاة خمطوبة منذ وإلدهتا إلبن مّعِ

قلهُّبا، وتنام يف أ�حضان حبيب ليس لها؟!
 اكنت أ�حالم تغوص يف ادلفرت بلّكِ جوارهحا، فيحملها بساط الـذكريـات

ىل البعيد، حيث كـان جيب أ�ن تبقى دامئًا.  Iا
   لقد جسَّلت هذه اذلكرايت خبطِّ يدها، وأ�خفهتا عن األ�نظار، أل�نَّ فهيا
لت اIىل لعنات يوميَّة تالحقها وقائع خطرية، لو انكشفت للناس، لتحوَّ

لهيم، Iار ا بدون هوادة... ومىَّت اكن الناس يرمحون حضيًَّة، ساقها القدر اجلزَّ
ليك تلوكها أ�لسنهتم، وتعبث هبا أ�حاكهمم اجلائرة؟ 

ها حـامت مـن الكـويت، بعد أ�ربـع  ... وتذكَّرت أ�حالم يوم عاد ابن مّعِ
س!نوات مـن وصولهـا اIىل بـيت حـرامـيل. واكن حامت يكتف� بكتابة الرسائل

ا تعمل خادمة يف مزنل، أ�حسَّ بضيـق شديـد، خلطيبته. وعندما عمَّل بأ�هنَّ
رسهتا من فـقر وحـاجة.  لكنَّه متاكل نفسه بعد حنَّي، ملعرفته مبا تـعيشه أ�

   اكنت خطوبته لها رضاًب من التقليد اذلي إل يتَّصل ابملشاعر العميقة بنَّي
الرجل واملرأ�ة... مفنذ تفتَّحت عينا أ�حالم عىل احلياة، رأ�ت ودلًا أ�خر، أ�كرب
م خلطبهتا، بدون وع� مهنام... اكنت تكل حاةل من حاإلت مهنا بقليل، يتقدَّ

َّة اليت تـعيشهـا املـرأ�ة، يف جمـتـمـع يـقـبـض بـأ�صـابـعـه الـقـاسيـة عىل  العبودي
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عـنـقـهـا، ويـريم بـهـا يف بـئـٍر مظلـمـة إل قرار لها.
   ولعلَّ ذكل الودل أ�يضًا اكن حضيَّة أ�خرى من حضااي القمـع السافـر إلIرادة
احلـيـاة...  ومك اكن أ�مرًا فظيعًا لو أ�نَّ حامت ختىلَّ عن خطيبته فامي بعد، لزييد

اIىل حمنهتا حمنة أ�خرى إل تقل¹ عهنا بشاعة.
فاته، وقليل الوسامة...    اكن حامت بس!يطًا يف تفكريه، هادئًا يف ترص¹

وعندما رجع من الكويت، مل ينتظر أ�كرث من يوم واحد، وهو اليوم اذلي
ه اIىل بيت امرأ� ة مّعِه طالبًا يد أ�حالم... اراتح فيه من عناء الرحةَّل، ليتوجَّ
فأ�رسعت املرأ�ة اIىل بيت حراميل لتهني� معل ابنهتا، وتعيدها اIىل اخلطيب

املش!تاق.
   اكن يوسف حراميل يف مزنهل، فاس!تقبل املرأ�ة القادمة من الريف حبرارة.
وعندما أ�علمته بـأ�نَّ أ�حـالم عىل وشك الـزواج، رسَّ رسورًا عظاميً، وعرض

علهيا أ�ن يتكفَّل جبميع نـفقات العرس.
   تردَّدت املرأ�ة وتلعمثت، فقال لها:

نَّ أ�حالم مثل ابنيت، وقد عاشت يف بيتنا زمنًا  Iما الغرابة يف األ�مر؟ ا   
طوياًل، وأ�حببناها كواحد منَّا... أ�رجوِك أ�إلَّ ختّيِيب أ�ميل... فأ�حالم 

تس!تحق¹ ميّنِ لكَّ ماكفأ�ة.
دي... وأ�طال هللا يف معـرك... ولكن...    - شكرًا كل اي س!ّيِ

   قالت املرأ�ة ذكل ابرتباك، فأ�جاهبا الرجل بسعادة:
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   - بدون ولكن... حنن أ�هل... وفرح أ�حالم هو فرحنا أ�يضًا، فأ�لف
مربوك!

^ ^ ^
   

ا إل تـزال هنَّ    سقط ادلفرت من يد أ�حالم، وزاغت نـظراتـها يف الفـراغ، آك�
تسافر يف فـضـاء الس!نوات املـاضـيـة، فـتـضيـع... راحت تس!تعيد

اللحظات األ�خرية من حياهتا يف بيت حراميل، ويه حلظات مؤملة، فهيا
غمية كبرية من الغصص وادلموع.

   ولعلَّ أ�قىس تكل اللحظات اكنت عندما َجرح لكٌّ من أ�حالم ومنيف
اIصبعه، ووضعا اجلرح عىل اجلرح، كجسدين متالصقنَّي يف ليةَّل اخلطيئة،

 . �نذاك عىل احلّبِ األ�بدّيِ وأ�قسام أ
   قال لها واحلزن يعترص قلبه الرقيق:

   أ�قسم كِل، أ�نَّ إل حبيبة بعدك. أ�نِت س!تكوننَّي البداية والهناية، اي َمن
عرفت معها قمية السعادة والرجاء.

َّك ستبقى يف قليب مشسًا إل تنطفئ، وحبًّا إل ينهتي�. وهذا    - وأ�قسم كَل أ�ن
اجلرح اذلي يف يدي هو جرح يف أ�عامق رويح، وصالة عىل العهد الوثيق

اذلي س!يظل¹ يربطنا.
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َّنا س!نظل¹ نلتق�...    - عديين أ�ن
   - أ�عـدك... لكـنَّ عـنـدي رشطـًا واحـدًا جيـب أ�ن تـلـزتم به...

    - أ�عرف ما هو... عيلَّ أ�ن أ�كون رصينًا، وملزتمًا حبدود اللياقة... فأ�نت
جة... امرأ�ة مزتّوِ

   - وهذا يعين أ�نَّ عليك أ�ن تقاوم رغباتك، فأ�ان بعد الزواج سأ�كون ملاكً
حلامت... وينبغ� أ�ن تـتفهَّم ظـرويف، وتساعدين عىل الوفاء حليايت اجلديدة...

هل قبلت؟
ليك، Iبين كثريًا... كيف سأ�حمتل أ�ن أ�نظر ا    - قبلت... ولو أ�نَّ ذكل س!يعّذِ

منا معًا؟... وأ�حادثِك، وأ�تذكَّر أ�ايَّ
كرامًا لعينيك، وليك يظلَّ حب¹نا Iلست أ�دري... لكنَّين سأ�تنكَّر لنفيس ا -  

اكئنًا حيًّا يرصخ يف داخلنا، وإل ميوت.

^ ^ ^

    مسعت أ�حالم طرقًا خفيفًا عىل الباب، فأ�رسعت لتفـتحه. اكن منيف
َّة ملفوفة بورق وزوجته مسرية مبكرين يف الزايرة، وحيمل لكٌّ مهنام هدي

ن. ملوَّ
ال... ما هذا؟     أ�هاًل وسهاًل... تفضَّ
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   قالت ويه تفتح الباب وعىل ثغرها ابتسامة مجيةَّل، فأ�جاهبا منيف عىل
جعل:

ىل عادل Iا ... َّة ميّنِ ىل عادل... وهدي Iَّة مـن مسرية ا     علبة حلوى... هـدي
أ�يضًا.

َّتنَّي اIىل املطبخ.    حضكت أ�حالم برباءة، ومحلت الهدي
   سأ�لها منيف بصوت عال:

   أ�ين هو عادل؟
َّه انمئ... إل ترفع صوتك. ن Iا -   

ليه وأ�يقظيه... أ�ريد أ�ن أ�راه...  Iذهيب ا Iا -   
ر عن تلبيته. ذا كنت مرّصًا يف طلبك، فلن أ�تأ�خَّ Iا -   

   هـرولت أ�حـالم اIىل غـرفـة النوم، مثَّ عادت ومعـهـا الطفل.
ه تدفع هبا اIىل غرفة الاس!تقبال. وقد     اكن جالسًا يف عربة صغرية، وأ�م¹
بدت قدمـاه من حتت غـطـائه األ�زرق ضعيفتنَّي، خائرتنَّي، تلف¹هام مفاصل

َّة. حديدي
   رفعه منيف عن العربة، ووضعه يف حضنـه وأ�خـذ يالعبه، ومسرية

ساكنة مثل أ�هل الكهف. جلست أ�حالم عىل مقربة مهنا، وراحت تنظر
لهيا ويه تبتسم. Iا

ا ترغب يف الالكم. فهي� إل  هنَّ ا مراتحة كثريًا، أ�و أ� هنَّ    مل يبُد عىل مسرية أ�
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تشعر ابإلطمئنان لكَّام اقرتبت من أ�حالم أ�و رأ�هتا.
   سأ�لت أ�حالم ضيفهتا ابهامتم:

    هل أ�نِت خبري؟
   - نعم... شكرًا.

نَّي القهوة؟    - كيف حتّبِ
   - قليل من السكَّر... أ�لن تسأ�يل منيف كـيـف يريـد قهوته؟

ا. َّه إل حيب¹ السكَّر. سأ�صنع هل قهوة حيهُّب¹ �ه... حصيح... أ�عرف أ�ن    - أ
ىل الـعربة، وخاطب Iنرصفت أ�حالم لتعدَّ القهوة، فأ�عاد منيف الصيبَّ ا Iا   

زوجته بيشء من الغضب:
   أ�رجو أ�ن تصطنع� ابتسامة من أ�جل املرأ�ة اليت حنن يف ضيافهتا.

   - وهل تريدين أ�ن أ�رقص؟
ليه، فازداد غضبًا، ولكنَّه حاول جـاهـدًا أ�إلَّ  Iردَّت بدون أ�ن تلتفت ا   

يـصـل حـديــثــه مـع زوجـتـه اIىل مسامـع أ�حـالم:
ىل Iداب السلوك أ�ن تنظري ا� يئ أ�عصابِك قلياًل، وتذكَّري أ�نَّ من أ    - هّدِ

ه... ثـيـه مبـا يرس¹ مـضيـفـك بـوجـه بشوش، وحتـّدِ
. َّين سأ�متكَّن من حتقيق ما تطلبه ميّنِ كة، وإل أ�ظن¹ أ�ن َّين متوّعِ ن Iا -   

... مـا أ�طـلـبـه مـنـِك أ�مـر صـعٌب للـغـايـة... هل تريدين    - مـعـِك حـقٌّ
حشذ منِك موعدًا من أ�جل ابتسامة؟ أ�ن أ�
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َّين مس!تاءة جّدًا، ولسُت أ�عرف السبب اذلي يدعوين للقيام بزايرة ن Iا -   
َّة اليت محلهتا فرضت عيلَّ فرضًا... لسُت راغبة فهيا... حىَّتَّ أ�نَّ الهدي
ة...    - أ�حالم يه مثل أ�خيت... وإل حاجة اIىل تكرار ذكل أ�لف مرَّ

   رجعت أ�حالم من املطبخ حامةَّل صينيَّة القهوة، فالحظت أ�نَّ اجلوَّ ليس
عىل ما يرام. مل تقل شيئًا، بل انشغلت بصّبِ القهوة، خفاطبهتا مسرية،

حماوةل أ�ن ختفِّف من صعوبة املوقف:
مـًا عـن البيت، وإل أ�عرف َّه يغيب أ�ايَّ ن Iث عن معل منيف... ا    كنَّا نتحدَّ

أ�حيااًن مىَّت س!يعود...
   قبل أ�ن تهني� مسرية الكهما، هنض منيف عن مقعـده، وهو يقول:

بة اي أ�حالم... لقد رشبت فنجاين... اكن ساخنًا جّدًا، غري    قهوتِك طّيِ
نتهُّبي� اIىل نفسِك Iَّين رصت خاليًا من الشعور... ا َّين مل أ�شعر به. يبدو أ�ن أ�ن

ىل عادل... Iوا
ه حنو الباب، وأ�حالم تسري معه... مثَّ التفت اIىل زوجته بصعوبة، جتَّ Iا   

وقال لها: أ�نتظرِك يف الس!يَّارة.

^ ^ ^
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م(   )قرية البحرية… بعد ثالثة أ�ايَّ
   زحف ضوء الصباح عىل البحرية الهادئة، وهبَّت نسامئ رقيقة، فارتقصت

َّه إل يريد أ�ن ينهتي�. أ�وراق احلور يف الوادي اذلي ميتد¹ اIىل البعيد آك�ن
ىل Iلقد هطل مطٌر غزيٌر يوم أ�مس، فارتفع منسوب البحرية ليصل ا   

ج عىل مـقـربـة مـن الـبـيـوت القليةَّل اليت تربض هـنـا طـريـق تـرابـيَّة، تـتـعرَّ
وهـنـاك عىل مرىم حـجـر مـن الوادي.

فون يف ادلوةل، مييلون اIىل حياة هادئة ثرايء وموظَّ    هذه البيوت يسكهنا أ�
بعيدًا عن خصب املدينة وازدحاهما. فالوادي منعزل معَّا حوهل، وقد زادته

َّه موحش يف كثري من إلَّ أ�ن Iَّع يف وسطه رهبة وجامإًل، ا البحرية اليت ترتب
األ�حيان، خصوصًا يف الليل، حنَّي يسود مصت خميف، يقطعه نباح لكب

َّ ينعكس يف الليايل الصافية أ�و عواء ذئب جائع. ولوإل أ�نَّ ضوء القمر الفيِّّضِ
عىل سطح املاء، ملا بدا يشء يف الوادي يويح بأ�نَّ فيه حياة.

   اكن املطر يف الليةَّل املاضية كصنانري امرأ�ة جعوز مـرجتـفة، ترضب 
جشار فهتر¹ أ�وراقها ، وتدق¹ عىل النوافذ والسطوح بدون لكل. ولكنَّ األ�

الغيوم انسحبت رويدًا رويدًا عند الفجر، وبدأ�ت السامء تس!تعيد لـونـهـا،
اه البحرية. ونزلت من السطوح عصافري ابجّتِ

ىل النافذة، فرأ�ى Iتقلَّب منيف يف فراشه، مثَّ فتح عينيه بتعب، ونظر ا   
خيوط الشمس تشق¹ طريقها عرب الس!تائر البيضاء.
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ىل املطبخ، حيث Iاكنت مسرية أ�فاقت مبكرة ذكل الصباح، فلجأ�ت ا   
ته عىل جعل، وتتصفَّح جلست اIىل طاوةل صغرية، حتتيس فنجان قهوة أ�عدَّ

. أ�وراق جمةَّلَّ
   جهم علهيا صوت منيف:

   مسرية...
   - أ�ان هنا... يف املطبخ.
   - هل القهوة جاهزة؟

   - نعم.
   وضعت اجملةَّلَّ عىل الطاوةل، وهنضت من ماكهنا لتسري اIىل الباب

الزجايّجِ اذلي يفصل بنَّي املطبخ واحلديقة.
نسان يف هذه اللحظة هو مشهد Iليه عنَّي ا Iنَّ أ�مجل ما ميكن أ�ن ترنو ا Iا   

أل� من وراهئا. احلديقة والبحرية تتأل�
اح، فـابـتسمت  نـة تــرفـرف عىل جشـرة تــفَـّ   كـانت الـعـصـافـري املـلـوَّ

مسرية كـأ�نـَّهـا عـرثت عىل يشء أ�ضـاعـتـه مـنـذ زمـن.
نسان فقد األ�مل مثَّ Iرأ�ت يف الطبيعة امجليةَّل بعد املطر، ما يش!به حال ا   

وجده ماثاًل أ�مامه...
ىل الوراء عندما مسـعت وقـع خـطوات منيف، فاصطنعت Iلتفتت ا Iا   

الاهامتم به:
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   صباح اخلري... هل منَت جيِّدًا؟
   - أ�حتاج اIىل شهر متواصل من النوم.
   سكبت هل فنجااًن من القهوة، وسأ�لته:

   هل س!يطلبونك اليوم اIىل العمل؟
م قد هنَّ جازة، قبل البدء ابملرشوع اجلديد... بيد أ� Iَّين األ�ن يف ا ن Iا -   

يتَّصلون يب يف أ�ّيِ وقت...
   مصَت قلياًل لريتشف قهوته، فامي اكنت مسرية منشغةَّل ابلنظر اIىل طيور

احلديقة.
   قال لها بصوت عال:

َّين سأ�جد معاًل جُت من اجلامعة همندس كميياء، وكنت أ�عتقد أ�ن    خترَّ
إلَّ Iَّه يس!تحيل العمل يف هذه البالد ا َّة، فوجدت أ�ن يشعرين بقدر من احلّرِي

سة الصناعة. لو مل أ�ش!تغل معهم، لكنت األ�ن بدون وظيفة... مع مؤسَّ
   - وما يه أ�خبار املرشوع اجلديد؟

�خـرين يف الصحراء...     - سأ�بدأ� بتنفيذه قريبًا مع بضعـة مـهـنـدسنَّي أ
   - يف الصحراء؟!

Kيلٌّ يف دوةل إل تعرتف نسان أ Iَّين ا سة... ومبا أ�ن    - نعم... هكذا تريد املؤسَّ
... إلَّ املوافقة عىل لّكِ ما تطلبه ميّنِ Iَّيت، مفا عيلَّ ا حبّرِي

ة أ�خرى؟    - وأ�ان سأ�بقى يف البيت مبفردي مرَّ
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   - أ�نِت وزيـاد... سوف يـخـفِّـف عـنـِك مـرارة الـوحـدة... أ�إل يـزال
انمئًا؟

�خذه بعد ساعة اIىل مدرسة احلضانة.    - نعم... سأ
   مصتت مسرية وأ�طرقت برهة، مثَّ أ�ضافت:

ة...  نَّ غيابك املتواصل عن البيت س!يفقدك الكثري من مشاعر األ�بوَّ Iا   
نَّ معيل هو جـزء مـن اIحسايس بـاملسؤوليَّة. وأ�ان أ�رفض أ�ن Iأ�بدًا... ا -

َّلون... لقد تعلَّمت ليك يكون يل دور عىل أ�عيش كام يعيش الرجال املدل
خش!بة احلـيـاة.

سة اIىل    - أ�فهم ذكل... ويف الوقت ذاته إل أ�فهم ملاذا أ�نت ملزتم مع املؤسَّ
؟ هذا احلّدِ

ل اIىل ذا حصَّ التعبري. مفنيف يوسف حـرامـيل حتـوَّ Iط معهم، ا َّين متوّرِ ن Iا -   
رسار... ومل يـعـد مسموحًا هل أ�ن يـتـرصَّف كـمـا حـقـيـبـة ملـيـئـة بـاأل�

يـريـد... هـل فـهـمِت مـاذا أ�عـين؟
دوك؟    - هدَّ

   - يشء من هذا القبيل... فـنـحن نـعـمـل مع دولـة، وحـزب، ونظام...
�راءه. إل مع أ�انس حيرتمون تطل¹عات الفرد وأ

ة؟    - ومك س!تغيب عن البيت هذه املرَّ
ة طويةَّل... حوايل أ�س!بوعنَّي لوضع اللمسات األ�خرية عىل املرشوع، - مدَّ
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رشاف عىل بدء العمل... و... Iخر لال� وأ�س!بوع أ
هناء العمل... Iوثالثة أ�شهر إل -   

جازة. Iإل تقلق�. سأ�طلب ا -   
ذا مسحوا كل تزورين... يشء مجيل! Iوا -   

ضُت حيايت للخطر... هل تريدينين أ�ن أ�هرب من ذا مل أ�كن لبقًا عرَّ Iا -
البالد، وأ�طلب اللجوء الس!يايسَّ يف وطـن بـديل؟

َّه خطأ�ك منذ البداية. مل يكن يـنبغ� أ�ن تش!تغل مـعـهـم... لقد ن Iا -   
َعرَضت علينا هيئة البناء والاستامثر مبلغًا كبريًا من املال، مقابل بعض

َّة األ�رايض اليت متتلكها، فرفضت البيع... كـان ميكن أ�ن نـفـتـح مصلحة جتـاري
ونعيش بكرامة.

   - لست راغبًا يف البيع.
َّك ن Iكام تشاء... ولكن هل فكَّرت يومًا مبا يعرتيين من أ�مل وقنوط؟ ا -   

حبث عن السعادة وإل أ�جدها. ترتكين كورقة تبغ ايبسة بنَّي أ�ربعة جدران... أ�
هل يه يف احلديقة؟ أ�م يف الوادي املوحش؟ أ�م يف أ�عامق البحرية؟

ا نـار حتت الـرماد... وأ�نت إل تنفخ فهيا هنَّ السعادة موجودة يف داخيل آك�
لتشعلها.

ع، وهو يـصغ� ويـهـز¹ برأ�سه. ة، وأ�نفاسها تتقطَّ    اكنت تتلكَّم حبدَّ
ليه: Iرنَّ جرس الهاتف، فأ�رسع ا   
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   أ�لو ...
........ -   

ن شاء هللا... Iأ�هاًل حرضة العقيد صبح�... خري ا -   
........ -   

   - حس!نًا... ولكن...
........ -   

ذًا سأ�رتدي ثيايب برسعة... سأ�كون عندك يف غضون ساعة... Iا -   
........ -   

   - إل... إل أ�حد.
........ -   

مك... ليس من داع للقلق. ين بـقـدر ما هيم¹    - ابلتأ�كيد، فـاأل�مـر يـهـم¹
........ -   

ىل اللقاء. Iسأ�راك بعد ساعة... ا -   
اعة من يده، ونظر اIىل زوجته اليت اكنت تصغ� اIىل    وضع منيف السمَّ

ثه. مل ترتك هل جماإًل للالكم، بل قالت هل هبدوء: لّكِ لكمة يقولها حملّدِ
   ثيابك يف اخلزانة... غسلت كل الـقـمـيـص األ�زرق يوم أ�مس...

   - شكرًا... أ�رجو أ�ن تتفهَّم� ظرويف الصعبة.
   غادر املطبخ إل يلوي عىل يشء، واكنت يه يف ش!به غيبوبة. مسعت 
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ليه. اكنت Iخطى وراءها. كـان زيـاد قد استيقظ من النوم، فمَّل تلتفت ا
عيناها معلَّقتنَّي ابلبحرية اليت تبدو من وراء الباب الزجايّجِ مكشهد صـامت

نة. لعلَّ ا جشرة التفَّاح يف احلديقة، فقد غادرهتا العصافري امللوَّ أ�خرس... أ�مَّ
هناك جشرة أ�خرى يف ماكن ما راحت تفتِّش عهنا.

^ ^ ^

   رنَّ جرس الباب يف بيت منيف حراميل. 
   سأ�لت مسرية :

   َمن؟
   فأ�جاهبا صوت إل تعرفه:

   نزار وجدي، من رشكة معران للتأ�منَّي.
   فتحت الباب، ففوجئت بشاّبٍ وس!مي يعاجلها اببتسامة دافئة، وهو

يقول:
َّين مندوب الرشكة يف ن Iدة عىل الزايرة املفاجئة. ا     أ�سف أ�يَّهتا الس!ّيِ

املنطقة... ومن واجيب أ�ن أ�علممك بأ�نَّ عقد التأ�منَّي عىل البيت س!ينتـهـ�
ات، فمَّل أ�وفَّق... يبدو ة مرَّ ِّصال بمك عدَّ بـعـد شهـر واحـد... لقد حاولت اإلت

مت رمق الهاتف... َّمك غريَّ أ�ن
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ل، أ�دخل... ليس من الالئق أ�ن تبقى خارجًا... ... تفضَّ    - معك حقٌّ
   - شكرًا كِل... هـذه بـطـاقـيت، ورمق هـاتف� عـلـيـهـا.

لهيا قلياًل، فامي اكن هو يسري Iأ�خذت مسرية البطاقة من يده، ونظرت ا   
معها اIىل غرفة الاس!تقبال اليت إل تبعد كثريًا عن الباب.

هل عن كثب. كـان شديـد الوسامة، طوياًل،    أ�تيحت لهـا فـرصة لتتأ�مَّ
ىل الوراء... يـرتـدي ثيابـًا مـن Iه ا عيناه سوداوان كبرياتن، وشعره فامح يرد¹

اخململ األ�خرض األ�نـيـق.
ذا اكن حيب¹ القهوة، فأ�جاب: Iسأ�لته ا   

ذا مسـحِت.... إل أ�حب¹ املـرارة يف أ�ّيِ يشء. Iأ�جـل... قـهـوة حلـوة ا   
َّه قام من    غابت املرأ�ة بعض الوقت، مثَّ عادت ومعها القهوة، فوجدت أ�ن

ل يف اللوحات الزيتيَّة املعلَّقة عىل اجلدران...  ماكنه، وراح يتأ�مَّ
ىل الرومانس!يَّة، ودليه Iلوحات مجيةَّل، إل شكَّ أ�نَّ اذلي اختارها مييل ا -   

ذوق شفَّاف.
ب بـادية عىل وهجه، فأ�جابته:    قال ذكل، وعالمة تـعـج¹

َّه يعمل مع ن Iلقد اخرتهتا بنفيس، فزويج إل هيمت¹ كثريًا بأ�اثث البيت. ا   
سة الصناعة التابعة لدلوةل، ويقيِّض معظم وقته خارج املزنل... مؤسَّ

   - وذلكل إل أ�راه موجودًا...
ِّها. ارتشف  ىل أ�نَّ زايرته يف غري حمل Iت برأ�سها موافقة، فانتبه نزار ا    هزَّ
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قهوته برسعة، مس!تعجاًل املغادرة.
هل دون أ�ن ينتبه.     اكنت مسرية قد جلست قبالته تتأ�مَّ

ىس يف عينهيا. اكنت ساكنة،    رمقها بنظرة رسيعة، فالحظ بعض األ�
هادئة.

   وقف ليعتذر ويغادر، فقالت هل:
ث عن عقد التأ�منَّي...    مل نتحدَّ

د لمك العقد ابلرشوط نفسها اليت �ه... أ�عذريين... سوف جنّدِ - العقد؟ أ
ع، بصفته مالاكً للبيت، وافقمت علهيا الس!نة املاضية. لكن عىل زوجِك أ�ن يوقِّ

يف أ�ّيِ فرصة جيدها مناس!بة قبل احلادي والعرشين من هذا الشهر. 
   - ابلتأ�كيد... سأ�خربه مبا جئت من أ�جهل، وهو سيتَّصل بمك إلحقًا...

   - شكرًا كِل... 
   هنض عن أ�ريكته وسمَّلَّ علهيا حبرارة، وهو يقول:

ذا احتجِت اIىل Iدة. أ�رجو أ�ن تتَّصيل يب ا    أ�سعدين لقاؤك أ�يَّهتا الس!ّيِ
مساعدة... طاب يومِك.

^ ^ ^
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   مل تكن مسرية مدمنة عىل اخلروج من بيهتا، لكنَّ شعورها بغياب زوهجا
َّة. فهي� كعصفور أ�سري حيتاج اIىل هواء ضها عىل يشء من احلّرِي الطويل حرَّ
َّه زنـزانـة مظلمة، تضيق جدرانـهـا يـومًا بعد يوم.  ن ىل بيته آك� Iطلق، وينظر ا

   أ�غلقت ابب املزنل مكن يغلق بـااًب عىل هـواجس املايض. نظرت اIىل
َّة من هجة الطريق، ابة احلديدي جشرات احلور العالية اليت ترشف عىل البوَّ

فوجدت أ�نَّ قاماهتا ارتفعت أ�كرث من ذي قبل.
ىل الغد Iاكنت األ�وراق خرضاء إلمعة تعانق النس!مي العليل، وحيدوها ا   

أ�مل يف احلياة والسعادة.
نَّ األ�غبياء فقط مه اذلين يطرحون أ�جسادمه ونفوسهم يف غياهب Iا   

املوت قبل أ�ن ميوتوا.
ق الهواء مبلء    قادت س!يَّارهتا هبدوء عىل الطريق املتعّرِج، واكنت تتنشَّ

رئتهيا.
   أ�رادت أ�إلَّ تفكِّر بزوهجا، ففكَّرت به رغامً عهنا، وشعرت بضيق.

   عندما وصلت اIىل جـانب البحرية، أ�وقفت س!يَّارتـهـا، وراحت تراقب
َّة اليت منحها هللا اIىل طيور البطِّ ويه تس!بح بغبطة. فكَّرت بقمية احلّرِي
هـذه الـطـيور، وتساءلت: ملاذا إل يس!تطـيع اإلIنسان أ�ن يـعيش هـذه

َّة؟  احلّرِي
Kةل أ�خرى... ولو اكن هذا  Kةل تتسابق مع أ ىل أ Iنسان اIل اإل نَّ العقل حوَّ Iا   
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جشار، اإلIنسان يعيش يف غابة، يرشب من ماء الهنر، ويأ�لك ممَّا جتـود بـه األ�
ملا فكَّر بأ�نَّ هناك أ�رضًا جيب أ�ن ميتلكها، وإل بيتًا حيافظ عليه، وإل وطنًا

يقتل ويُقتل مـن أ�جلـه.
   متتَّعت مسرية مبشاهد الطبيعة، ومأل�ت قلهُّبا مبوس!يقى البحرية، ويه

ا تس!تطيع أ�ن هنَّ أ�مجل بكثري ممَّا تصنعه أ�وتـار مـوس!يقّ�ٍ مـاهر. ومك متنَّت لو أ�
تفرتش األ�رض هنا عىل الضفَّة احلاملة، وجتعل من هذا املعبد امجلايّلِ مـأ�وى

لها، ترفض مغادرته!
   لقد أ�وحت لها الطيور الساحبة مبقدار املرارة اليت يعيش فهيا البرش، 

فهذه الطيور تعمل ابنتظام وسعادة، ومجيعها متساوية يف الطول والعرض
ذا أ�رادت أ�ن تس!تحمَّ أ�و تبرتد Iإلَّ ا Iوالارتفاع، ورؤوسها شاخمة إل تنحين، ا

حتت أ�شعَّـة الشمس.
   من هو العظمي يف هذه القافةَّل من طيور البطِّ؟ ومن هو التابع واملتبوع؟

ومن هو اخلائف واخمليف؟ ومن هو القاتل واملقتول؟...
   اكنت األ�س!ئةَّل تزتامح يف رأ�سها الصغري، حىَّتَّ أ�س!توىل علهيا التعب،
فرمقت البحرية بنظرة وداع، ورجعت اIىل س!يَّارهتا، لتقودها هبدوء بنَّي

البيوت الصغرية.
َّه لهيا، آك�ن Iعند أ�حد املنعطفات، حملت س!يَّارة محراء، ورجاًل يس!ند ظهره ا   

ينتظر مساعدة من أ�حد.
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َّه نزار وجدي. نتهُّبت اIىل أ�ن Iا   
ا ندمت عىل سوء    فكَّرت للوهةَّل األ�وىل أ�نَّ علهيا أ�إلَّ تكرتث به، لكهنَّ

الترص¹ف، وقالت يف نفسها: أ�مل أ�كن قبل حلظات أ�عتقد أ�نَّ الطيور أ�فضل
نسان Iمن الناس، ويه تترصَّف بدون عقل؟ فلامذا أ�يسء الترص¹ف جتـاه ا

يلَّ يف موقف صعب؟ Iحيـتاج ا
ليه، فوجدته مبتسامً، وإل يشعر ابلغضب. وعندما Iتوقَّفت وعادت ا   

التقت نظراهتام ازداد سعادة.
   أ�نِت؟

   هتف لها، جفاوبت بدون أ�ن تفكِّر:
   وأ�نَت أ�يضًا؟ ماذا حدث؟

ةَّل.    - س!يَّاريت معطَّ
ِّامً: قرتب من زجاج س!يَّارهتا مسل Iا   

   - كيف حاكِل؟
   - خبري... شكرًا... س!يَّارتـك جـديـدة، فـمـاذا جـرى لها؟

ل فهيا. ة األ�وىل اليت تـتـعـطَّ ا املرَّ هنَّ Iلست أ�دري... ا -   
   - هل تريد مساعدة؟

   - ابلطبع... لكْن إل أ�عرف ماذا أ�فعل... هل هناك مياكنييكٌّ يف هذه
البقعة املنعزةل من العامل؟
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َّه عىل مسافة بعيدة من هنا... هل ن Iأ�عرف واحدًا يعمل يف بيته... ا -   
ليه؟ Iتريد أ�ن أ�وصكل ا

زعاج... Iذا مل يكن هناك من ا Iنعم... أ�عين ا -   
ل.    - أ�بدًا... تفضَّ

ىل امرأ�ة خمتلفة. وعندما فتح ابب Iل ا    اكنت يف تكل اللحظات تتحوَّ
�ها مجيةَّل أ�كرث ا غري متضايقة منه. رأ هنَّ س!يَّارهتا، اس!تقبلته اببتسامة، ففهم أ�

ا ما زالت عىل آك�بهتا.  ة املاضية، عندما زارها يف املزنل، ولكهنَّ من املرَّ
   قادت س!يَّارهتا بصمت، وذههنا حبر مضطرب.

ة    اكنت حتس¹ حبرارة مفاجئة، لوجود رجل قريب مهنا. وهذه يه املرَّ
ا ملاذا حيّرِك األ�وىل اليت جترؤ فهيا عىل الاقرتاب من رجل غري زوهجا. أ�مَّ
نزار ظمأ�ها األ�نثويَّ اIىل عرص جديد، بعد أ�ن ذبلت يف عصور احلجر؟

فهو السؤال اذلي بدأ� يقلقها، ويشغل ابلها.
   قالت هل جفأ�ة:

   - مك تعتقد أ�نَّ اIصالح س!يَّارتك سيس!تغرق؟
َّام ساعتنَّي أ�و ثالاًث...    - لست أ�دري... رب

   - وأ�ين س!تقيِّض ذكل الوقت؟
   - سأ�نتظر...

   - وس!تجوع...
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   - حصيح. نسيت أ�ن أ�سأ�كِل: هـل هـنـاك مـطـعم قـريب؟... ما رأ�يِك لو
ىل الغداء؟... Iدعوتِك ا

   - هل حتاول أ�ن تردَّ مجييل؟
ذا قبلِت دعويت... Iخر ا�    - ابلعكس... سوف تقومنَّي بعمل مجيل أ

َّك جريء... ن Iا -   
ىل الغداء... ليس فهيا يشء... Iدعوة ا -   

   - وجلوج أ�يضًا...
رص¹ عىل حتقيق طليب... وإل َّين أ� ذا اكن إل بدَّ من تعبري أ�خر، فهو أ�ن Iا -

أ�حب¹ أ�ن أ�شعر ابخليبة...
ا موافقة عىل دعوته.  هنَّ    حضكت بصوت عاٍل... وفهم من أ�مياءة رأ�سها أ�

^ ^ ^

   مىض أ�س!بوعان عىل غياب منيف عن بيته. ومسرية وحيدة يف هواجسها
هما متشاهبة... تستيقظ من النوم لكَّ صباح، ومهوهما. لقد أ�صبحت أ�ايَّ

ىل مدرسة احلضانة، وتعود لتعمل يف املزنل، أ�و لهتمتَّ ابحلديقة. Iفتأ�خذ ابهنا ا
وقلياًل ما خترج من دائرة مرسومة لها خبطٍّ أ�محر.

   مل حيدث يشء مثري يف حياهتا، سوى التقاهئا بزنار وغداهئا معه. فهل 
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ة حّبٍ عاصفة يكتهُّبا القدر، ويسري هبا كيفام يشاء؟ يكون ذكل بداية لقصَّ
نَّ القدر هو صاحب السالح األ�قوى يف معركة غري متاكفئة، وهو Iا   

ل الناس من مساكنَّي اIىل ذئاب... فهل س!تصبح امرأ�ة ذئبًة اكرسة اذلي حيّوِ
عندما حتب¹ رجـاًل غري زوجـهـا؟

ىل نفسها. ومل تنجح حماوإلهتا Iىل نـزار لكَّام جلـأ�ت ا Iلقد أ�صبحت تش!تاق ا   
اليائسة للهروب من رغبة جـاحمة يف التغيري، جتتاح كياهنا.

   اكنت تنام عىل أ�حالم غامضة، وتصحو عىل أ�مل يف لقاء الرجل اذلي
يقف عىل عتبة القلب، ويطرق بلكتا يديه، طالبًا ادلخول.

   تكل الليةَّل رأ�ت حلامً لن تنساه: اكنت تقف عىل ضفَّة البحرية، فشاهدت
لهيا بيـده Iزورقًا أ�بيض يهتادى عىل صفحة املاء... وعىل متنه رجل، أ�شار ا
ت بـأ�نَّ جسدها يتالىش، وراحت متيش حنوه يف ليه. أ�حسَّ Iليك تـأ�تـ� ا

املاء، فمَّل تغرق.
ىل البعيد، Iف ا ىل الزورق، وراح جيّذِ Iاكن الرجل هو نزار. أ�صعدها ا   

نسان. وهناك، ترك اجملذافنَّي من يده، واقرتب مهنا فأ�طبق Iحيث إل يوجد ا
مغضت عينهيا وفتحهتام، بة. أ� بشفتيه املاحلتنَّي عىل مفها، فغمرهتا رعشة طّيِ
فوجدت نفسها وحيدة يف الزورق وهو يامتيل برفق عند الشاطئ، حيث

يقف منيف وأ�حالم غاضبنَّي متوعِّدين.
   أ�فاقت مذعورة من هذا احلمَّل، فنفضت الغطاء عن جسدها النحيل، 
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ة. ومسعت قلهُّبا ينبض بـقوَّ
   نظرت حولها، فمَّل جتد أ�حدًا غري زايد. اكن انمئًا يف رسير خش!يّبٍ قـريب

بة. مـن رسيـرها، وعىل ثـغـره ابتسامـة طّيِ
ت يف سريها اIىل املطبخ.    عطشت اIىل فنجان قهوة، فرتحنَّ

ها أ�ن تعيش، وأ�ن تلجأ� اIىل أ�ّيِ وس!يةَّل تنقذها من    فكَّرت بأ�نَّ من حقِّ
الفراغ اذلي تغرق فيه.

لها نــزار وخيتف�؟ أ�يكون ذكل س!تعادت احلمَّل، فتساءلت: ملاذا يقبِّ Iا   
مة للعبة خطرية، إل تلبث أ�ن تدامهها رايح العقل فتطيح هبا؟ وما  مقّدِ

ان؟ معىن أ�ن يظهر منيف وأ�حالم يف املشهد ذاته، ومهـا غـاضبـان مكفهرَّ
ا هنَّ    رشبت أ�خر قطرة من فنجاهنا، مثَّ نظرت اIىل ساعهتا بلهفة، آك�

ىل موعد مع أ�حد. Iتس!تعجل الوقت ا

^ ^ ^
  

 اكن نزار ينتظر يف املطعم بفارغ الصرب؛ ينقر بأ�صابع يده عىل الطاوةل
أ�مامه، وينظر لكَّ دقيقة اIىل ساعـة يده. إلحظ بعض اجلالسنَّي يف املطعم

َّفة. ارتباكه، خفبَّأ� ما يكتنفه من لوعة الانتظار اببتسامة مزي
ة خفيَّة جذبته. اكنت     دخلت مسرية تبحث عنه، فوجدته واقفًا وآك�نَّ قوَّ
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ابتسامته أ�كرب من وهجه.
   قالت هل عىل الفور:

ري. لقد اغتمنت فرصة ذهايب اIىل املدينة، فاشرتيت بعض    أ�عتذر لتأ�خ¹
الثياب.

. كنت قلقًا عليِك فقط... هل عرثِت عىل ثياب مجيةَّل؟    - إل هيم¹
م. ة فساتنَّي وقوارير عطور... األ�سعار مرتفعة هذه األ�ايَّ    - لقد اخرتت عدَّ

ت يدها اIىل حقيبة سوداء اكنت حتملها، فأ�خرجت علبة صغرية    مدَّ
ليه. Iمهتا ا وقدَّ

بًا، وقال: لهيا متعّجِ Iنظر ا   
   ما هذه؟

Kةل حالقة من نوع جيِّد، لكنَّين اشرتيهتا بمثن معقول.    - أ
ِّـفـ� نـفسِك...    - شكـرًا جـزيـاًل، مل يكـن عـلـيـِك أ�ن تـكـل

ب من رشكة معران للتأ�منَّي... َّين أ�تقرَّ ن Iف نفيس مباذا؟ ا لكِّ    - أ�
   حضك نزار من قلبه، مثَّ قال:

ث يف قضااي العمل... لقد أ�صبحت خائنًا للوظيفة... ماذا    مل نعد نتحدَّ
نطلب للغداء؟

   - أ�يَّ يشء تطلبه لنفسك. 
   - حس!نًا...
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ىل النادل، وقال هل بضع لكامت، قبل أ�ن يلتفت اIىل مسرية ليقول Iأ�شار ا   
لها:

َّك سعيدة اليوم... ولكنَّ هناك حزاًن يف داخكل إل خيفى عىل    أ�رى أ�ن
أ�حد.

   - حزن أ�م عتب؟
ذا اكن عتبًا، فعىل من؟ Iا -   

َّة. ق أ�نَّ هناك شيئًا امسه احلّرِي َّين مل أ�عد أ�صّدِ ن Iعىل احلياة. ا -   
َّة تش!به مقَّة جبل. َّة، ولكنَّنا إل نعرف كيف نعيشها... احلّرِي - هناك حّرِي

لهيا، غري Iم طموح مرير عىل الوصول ا بعض الناس يعيشون حتهتا، وحيهُّث¹
م يفشلون ويظل¹ون عند السفح... وهناك أ�انس أ�خرون يصلون اIىل هنَّ أ�

ة، مثَّ يس!تويل علهيم طموح جـديـد، فيسقطـون مـن اجلهة األ�خرى... القمَّ
َّة، فيفقدوهنا. هؤإلء مه اذلين يعيشون ما بعد احلّرِي

َّتنا خنرس لكَّ يشء...     - عندما خنرس حّرِي
َّبه عىل الطاوةل وانرصف...    قطع النادل احلديث عندما جاء ابلطعام ، فرت

   قال نزار:
نَّي أ�ن أ�خربِك عن حمَّل رأ�يته؟     هل حتّبِ

   - ما هو؟
- لقد رأ�يتِك يف منايم ليةَّل أ�مس. كـنِت عىل شاطـئ حبرية، وكنت أ�ان
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 ... يلَّ Iعىل منت زورق أ�بيض، فأ�رشت عليك أ�ن تأ�يت ا
�اثر املفاجأ�ة عىل وهجها. سأ�لته برسعـة بعد رجتفت يـدا مسرية، وبدت أ Iا   

أ�ن أ�فلتت من رهبة اللحظـة:
   وماذا حدث بعد ذكل؟

   - مل أ�عد أ�ذكر... لقد برد الطعام... ملاذا إل نأ�لك؟
�ه ا فكَّرت يف احلمَّل اذلي رأ هنَّ    اكنت جائعة، وتش!هتي� كرسة خزب. بيد أ�
َّه يش!به احلمَّل الـذي قـضَّ مضجـعـهـا... فهل تتشابه األ�حالم كام ن Iنـزار. ا

تتشابه احلقائق؟
لت أ�إلَّ تبوح هل مبا رأ�ته، فسأ�لته عن حياته.    فضَّ

   وقبل مغادرهتام املطعم، مهس لها:
ينَّي أ�ن نكون صديقنَّي؟    هل حتّبِ

   فأ�جابت:
َّين خائفة بعض اليشء... حاول أ�إلَّ تتَّصل يب عندما يكون زويج يف ن Iا   

املزنل... 
َّه موجود؟    - كيف سأ�عرف أ�ن

   - سوف أ�تَّصل بك أ�ان.
   - فكرة جيِّدة... هل ما زلِت حتتفظنَّي برمق هاتف�؟

   - نعم...
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ة غالبًا ما تضيع من أ�حصاهبا. عيه... فاأل�ش!ياء املهمَّ    - إل تضّيِ

^ ^ ^

   بدأ�ت مسرية تقرتب من نـزار، وحتب¹ أ�ن يكون قـريـبـًا مهنا. وأ�صبح لك¹
ا عىل املغامرة معه. يشء تراه أ�مام عينهيا حيهُّث¹

، إل تبتعد    اكن الباب اذلي يفصل بيهنا وبنَّي اخلارج مبثابة حاجز ومهّ�ٍ
َّة عنه سوى خطوتنَّي.  احلّرِي

َّة اليت تلح¹ يف طلهُّبا    تردَّدت كثريًا يف حتطمي هذا الباب املغلق، أل�نَّ احلّرِي
ذا مل يتحمكَّ هبا الفكر الواع�. Iس!تصبح أ�زمة كربى، ا

   شاهدت من خالل الزجاج زورقًا أ�بيض يهتادى فوق البحرية، ونورسًا
ىل ذكل الطائر، اذلي يبحث عن Iلت ا جائعًا يطري فوقه. أ�تكون روهحا حتوَّ

يشء يقتات به، وهو يصيح ويتوعَّد؟
ليه. Iفكَّرت مبنيف البعيد، فأ�شفقت عليه، وبزنار القريب، فاش!تاقت ا   

   لقد أ�صبح لك¹ واحد يف هذه ادلنيا اليت حتيط هبا رمزًا لهزمية أ�و انتصار.
ن هذه البالد من أ�قصاها اIىل أ�قصاها إل يتجاوزون أ�صابع اليد وساكَّ
م منيف الرجع�¹ املهمل اذلي ابتاع جارية. وزايد الربيء. هنَّ Iالواحدة: ا

م كخطيئة وأ�حالم العميقة كبرئ، ذات العيننَّي احلادَّتنَّي آك�فعى. وعادل املتكّوِ
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مميتة عند ابب قرب. ونزار اذلي أ�رسلته العاصفة من ماكن بعيد، من جزيرة
منس!يَّة، فأ�شعل ادلنيا وراح يرقص عىل مجرها.

ات، فسمعت يف صوته صدى القرون الغابرة، تَّصل هبا منيف مرَّ Iا   
، ومتنَّت أ�إلَّ يطول حديهُّثا معه. واتَّصلت بزنار، فاقتحمها فرح داخيلٌّ

قة بأ�سالك من حديد. ا يف جضر قاتل، وبأ�نَّ حياهتا مطوَّ رسَّت هل بأ�هنَّ وأ�
   قالت هل :

نَّ الظروف Iذا كنت أ�حب¹ أ�ن نكون صديقنَّي. ا Iة املاضية ا    سأ�لَتين يف املرَّ
إل تزال متنعين من اIطالق العنان لرغبايت الشخصيَّة، فأ�ان متثال من

اخلشب... يتنفَّس لكنَّ الهواء إل يدخل اIىل صدره، ويـفـتح عينيه، ولكن
نسان Iَّك ا إلَّ معك... واكتشفت أ�ن Iجت ا إل يرى. مل أ�خرج مع أ�حد منذ تزوَّ

هممٌّ ابلنس!بة يل. 
عالاًن للثورة، وتأ�كيدًا عىل هروهبا من أ�سوار بيهتا اIىل Iاكنت لكامهتا تكل ا   

ق يف األ�حاسيس وخفااي شارع صاخب، ليس فيه نظام وإل رشط�ٌّ يدقِّ
القلوب.

ليه يف وحدهتا، وهو يرى فهيا امرأ�ة مجيةَّل، Iا ترى يف نزار ملجأ� تأ�وي ا هنَّ Iا   
ا تبحث عن كزن السعادة املفقود. مثرية، وغنيَّة... لكهنَّ

^ ^ ^
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الانفجار
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نسااًن وطهئا Iىل أ�نَّ ا Iالصحراء واسعة إل حدود لها ، وليس فهيا ما يشري ا 
ا خيط أ�بيض يف هنَّ ىل ما وراء األ�فق، آك� Iقة متتد¹ ا إلَّ طريق ضّيِ Iمنذ عصور ا

ى حتت أ�شعَّة الشمس احلارقة. بساط من الرمل، يتلوَّ
ىل جانـبـه العقيد صبح� يرتدي بذةل Iاكن منيف يقود س!يَّارة اجليب، وا   

ارتنَّي سوداوين. َّة، وخيف� عينيه بنظَّ عسكري
   مل يكن الرجالن يتلكَّامن، فالكهام تعب. لقد اكن علهيام أ�ن يزنإل من

ىل مركز املرشوع اذلي يبعد عن املطار Iا يف الس!ّيارة فورًا ا الطائرة، ويتوهجَّ
بضعة أ�ميال.

يـا حتيَّة، ورفـعـا ن، فـأ�دَّ    وصلت الس!يَّارة اIىل حاجز عليه جنـدايَّ
احلـاجـز، فـتـابـعت سريهـا املـتـعـّرِج، لـتـنـتـهـ� عـنـد مـبىن كـبـري من

فت أ�مـام املبـنـى، حيث الـباطون، حتـيـط بـه تـالل مـن الـرمل، فـتـوقَـّ
ـل مـنـيـف والـعـقـيـد صبـحـ�.  تـرجَّ

ه العقيد منفردًا حنو بـاب حـديدّيٍ ، فضغط عىل أ�زرار مرقَّمة جتَّ Iا   
فانفتح، مثَّ أ�شار عىل منيف بأ�ن يدخل قبهل.

ىل Iسار الرجالن يف نفق طويل تضيئه مصابيح شاحبة، حىَّتَّ وصال ا   
. قاعة واسعة ُوضعت يف وسطـهـا بضع كرايسَّ

   اكن مخسة همندسنَّي أ�خرين وصلوا اIىل املكـان قبل قليل، فاس!تقبلهم 
ىل القاعة، جفلسوا  Iالضابط عدانن، املسؤول األ�مين¹ عن املركز وأ�دخلهم ا
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ينتظرون وصول العقيد.
ة    وقف املهندسون، فسمَّلَّ علهيم العقيد واحدًا واحدًا، مثَّ صعد اIىل منصَّ

ىل ما س!يقوهل: Iعالية، خفميَّ مصت، وراح املهندسون يصغون ا
اء، ا الرفاق األ�عزَّ    "أ�هي¹

   لن يكون حدييث طوياًل... أ�ود¹ أ�ن أ�علممك، ابلنيابة عن وزير ادلفاع،
ة عن املرشوع اذلي س!تعملون فيه. بعض احلقائق املهمَّ

َّمك ن َّه لرشف كبري أ�ن ختدموا هذا الوطن وحزبـه العظمي. وقد أ�ثبمت¹ دامئًا أ� ن Iا   
خملصون للقيـادة احلكمية، اليت ترعى شؤونك،م وحتافظ عىل كرامتمك.
، الـذي وذلكل متَّ اخـتـيـارمك دون سوامك إلIجناز هذا املرشوع احليوّيِ
ىل تطوير قدراتنا ادلفاعيَّة وحامية أ�مننا… وحنن نكّرِر  Iنـهـدف به، ا

صات ماليَّة خضمة... ونؤكِّد أ�نَّ لمك وعدان مبنحمك امتيازات رفيعة، وخمصَّ
إلَّ يف حال ادلفاع عن Iخر ا� األ�سلحة اليت س!تنتجوهنا لن تُس!تخدم ضدَّ بدل أ

النفس. ولقد حصلنا عىل معلومات مفادها أ�نَّ دوةل جماورة متكَّنت من
صنـع أ�سلحة كـيـمـيـائـيـَّة، ولـن يكون ممكـنـًا ردعـهـا عـن تـوجيه تـلـك

نـتـاج أ�سلـحـة ممـاثـلـة." Iإلَّ بـا Iلينـا يف املس!تقـبـل ا Iاأل�سلـحـة ا
ىل بعض، وقد فوجئوا بأ�نَّ العقيد يكشف هلم Iنظر املهندسون، بعضهم ا   

ا هو فتابع بدون أ�ن يكرتث لنظراهتم املتسائةَّل: عن رّسٍ خطري... أ�مَّ
نتاج أ�سلحة جرثوميَّة.  Iىل ا Iجيب أ�ن تعلموا أ�نَّ هذا املرشوع يريم ا ...“   
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نذار احلديثة وبنقاط مراقـبة Iوأ�حطناه بأ�هجزة اإل ، لقد أ�نشأ�انه يف ماكن رّسِّيٍ
سة نَّ الناس جيهلون ما حيدث هنا... يف مؤسَّ Iَّة... وبلكمة أ�خرى، ا عسكري
سة، ولن تـبـوحـوا هبا أل�حد... رسار املؤسَّ الصناعة... وأ�نمت حتتفظون بأ�مّهِ أ�

وفَّقمك هللا."
ة، فأ�فاق املهندسون من دهش!هتم. لقد    نزل العقيد صبح� عن املنصَّ

نتاج Iىل هنا من أ�جل احلصول عىل معلومات لها عالقة مبرشوع إلIجاؤوا ا
سة الصناعة حصلت نوع جديد مـن الـقنابل. ومل خيطر يف ابهلم أ�نَّ مؤسَّ

عىل التقنيَّة الالزمة لصنع أ�سلحة جرثوميَّة.
ة، واثقة، ويده قاس!ية.    فامي اكن العقيد يصاحفهم، اكنت نظراته حادَّ

م أ�صبحوا يف داخل قفص إل سبيل وعندما انرصف، أ�حسَّ املهندسون بأ�هنَّ
دمه أ�و جيربمه عىل يشء، لكنَّه غادرمه للهروب منه... فالعقيد مل هيّدِ

َّه إل ينتظر لكمة مهنم. لقد أ�خذ موافقهتم قبل أ�ن يوافقوا، أل�نَّ مرسعًا، آك�ن
السلطة هنا اكلقدر اجلشع، إل مفرَّ مهنا، وإل حاجة اIىل سؤالها عن ابب

للنجاة.

^ ^ ^
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   )بعد أ�س!بوع(
   يف غرفة صغرية، جلس العقيد صبح� وراء مكتبه مكفهّرًا، غاضبًا.

ة تنتقل برسعة بنَّي ساعة احلائط والباب،    اكن ينتظر أ�حدًا، فنظراته احلادَّ
ودخـان س!يجـارته املتسارع ياكد خينق الغرفة.

�مرة:     دقَّ أ�حد عىل الـبـاب، فأ�طفأ� س!يجارته، وقال بلهجة أ
ل.    تفضَّ

   دخل منيف جاّدًا، وحيَّا، فردَّ العقيد حبزم:
جلس... لـقـد أ�بلغين بعض زمالئك امتعاضك من املرشوع. Iمرحبًا... ا   

ظ ليس أ�كرث. َّين متحفِّ ن Iمتعايض؟! ا Iا -   
   رضب العقيد بقبضته عىل املكتب، ورفع صوته بغضب:

َّين إل أ�حب¹ اللعب عىل الالكم، ولن أ�فتح القاموس ن Iمسع اي منيف... ا Iا   
ظ... هذا العمل اذلي نقوم به هممٌّ لنا أل�فتِّش عن الفرق بنَّي ممتـعـض ومتحفِّ

ذا فشل خرسان ادلنيا واأل�خرة. Iذا جنح جنحنا، وا Iمجيعًا. ا
ذا مسحت يل ابلالكم أ�كرث، قد أ�متكَّن Iدي... وا - أ�عتذر لرصاحيت، اي س!ّيِ

من توضيح وهجة نظري... 
َّة يف أ�ن تقول ما تشاء...    - كل ملء احلّرِي

   - أ�عـتـقـد أ�نَّ أ�يَّ عـمـل نـقـوم بـه حيـتـمـل الـفشل والنـجـاح، وذلكل إل
جيب أ�ن نـتفاءل بنجاح املرشوع منذ األ�ن.
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   - هذا الكم خطري... 
ـرة دلينا، قد إل نس!تطيع ... حفسب املعطيات واملواّدِ املـتـوفِّ    - الكم واقع�ٌّ

أ�ن نصل اIىل حتقيق هدفنا.
   - املهندسون األ�خرون يقولون غري ذكل.

   - للّكِ واحد رأ�يه... وأ�ظن¹ أ�نَّ بعض الزمالء إل يريدون اجملاهرة مبا
يفكِّرون به...

م    - حنن إل جنرب أ�حدًا عىل فعل ما يكرهه. املهندسون أ�بلغوين خشصّيًا بأ�هنَّ
َّه لن ينجح... مسع من أ�حد سواك أ�ن راضون عن سري املرشوع... مل أ�

نَّ جناحنا غري Iَّين مل أ�قل ذكل قطّ... قلت: ا ن Iدي العقيد، ا    - س!ّيِ
مضمون... هذا توق¹ع... قـد خيـطئ وقـد يـصيب...

   هنض العقيد جفأ�ة من ماكنه، ومىش خطوتنَّي يف الغرفة، فاكد يصطدم
� احلاجز اذلي حاول منيف جبدارها. أ�راد أ�ن خيتار أ�لفاظًا مناس!بة لتخّطِ
ة إل تعرتف بعوائق تقف أ�ماهما، وإل بعقل حيمكها.  أ�ن يرمسه بلكامته؛ فالقوَّ

ة: لتفت جفأ�ة اIىل منيف، وقال هل بشدَّ Iا   
نَّ املرشوع جيب أ�ن يمتَّ، وليس مسموحًا أل�حد أ�ن يشكِّك يف Iا   

َّة املتاحة، وينبغ� أ�إلَّ مس!تقبهل... لقد أ�عطيتك احلقَّ يف الالكم يف ظّلِ احلّرِي
َّة مصلحة الوطن وادلوةل... اIنرصف... ى احلّرِي تتعدَّ

   - واإلIجازة اليت وعدتين هبا؟
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يلَّ Iحصيح... لقد نسيت... خـذ هـذه األ�وراق وامأل�ها، مثَّ أ�عدها ا -   
جازة قبل البدء ابملراحل األ�خرية من العمل. Iَّك تس!تحق¹ ا ن Iاليوم... ا

دي.    - شكرًا اي س!ّيِ
ر أ�تعابمك... وحنرتمك أ�نت خشصّيًا... وعـنـدمـا ينـتـهـ� ما نقوم    - حنن نقّدِ

به ستنال ماكفأ�ة كبرية... هل أ�نت مرسور؟
   - مرسور؟ نعم... ابلتأ�كيد... هل تسمح يل ابإلنرصاف؟ 

   - أ�متىنَّ كل التوفيق.
َّه يغادر جسنًا خانقًا يزدمح ابلرعب ن    خرج منيف من الغرفة مرسعًا، وآك�
ه . اكد يسمع خطواٍت ثقيةَّل لش!بح أ�سود يالحقه، ويشد¹ واإلIرهاب واذلّلِ

ات ة مرَّ ق. دارت عيـناه عدَّ من مقيصه ليك يبقى رهينة يف هذا املاكن الضّيِ
كـعـقـارب الساعـة... وأ�حسَّ بـأ�نَّ النفق الـطـويـل اذلي يسري يف داخـهل
لن ينهتي� قبل أ�ن يبتلعه. اكنت اجلدران البيضاء الاكحلة حتيط به من لّكِ

صوب، آك�جنحة مالئكة يف حلظة املوت... 
َّه خائف وإل يُسمح هل بأ�ن يرّصِح خبوفه... فاملرشوع هزيل، ن Iا   

واملهندسون إل يعملون كفريق علمّ�ٍ متاكمل، هدفه حتقيـق الـنـجـاح، بـل
ظـهـار وإلئـهـم للـدولـة، Iكـمـجـمـوعة مـن املـتـنـافسنَّي الـذيـن يـريـدون ا

لون اIىل جواسيس. فيتحوَّ
أ� عىل  ذا جترَّ Iب الشفتنَّي. ا نسان مـعـصوب العيننَّي، مقـطَّ Iاكن بيهنم اك   
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قول لكمة تهنال األ�جوبة عليه اكلصواعق، فيعود اIىل مصته مكالذ أ�خري.
ت يف ذهنه صورة امرأ�ة، فالهتمته نشوة، مثَّ عاد    يف هذه اللحظات، مرَّ
، يقوم عىل مبادئ غري حصيحة. َّه واقـع هشٌّ ن Iليفكِّر من جديد يف الواقـع. ا

َّه هل اIىل رماد؛ بيد أ�ن    متىنَّ لو أ�نَّ انفجارًا يطيح بـهـذا املرشوع، فيحّوِ
نسانيَّة س!يكون انتصارًا انقصًا، Iعاتب نفسه عىل هذا التفكري، فانتصار اإل

ذا سقط الرش¹ مرضَّجًا بدمائه بنَّي جثث األ�برايء. Iا

^ ^ ^
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ت أ�حالم عن فرهحا عندما زارها منيف.    عربَّ
   عانقته حبرارة عند الباب، فبدا شاحبًا وكئيبًا.

َّه يف غرفته.    سأ�لها عن عادل، فأ�خربته بأ�ن
ىل املطبخ، فصبَّ كواًب من املاء ورشبه عىل جعل، مثَّ رفع رأ�سه Iدخل ا   

اIىل فوق.
ة اثنية وأ�مسكته من يده، وراحت تنظر بمتع¹ن اIىل وهجه، قرتبت منه مرَّ Iا   

َّها تقرأ� فيـه مـا خيربها بيشء عـن حـالـه. لعل
   حبث بتعب عن كريّسٍ يهتاكل علهيا. وجلست يه غري بعيدة عنه، ترنو

اIىل احلزن املرتاكض يف مالمح وهجه، فياكد ميحوها.
ليه.  Iتردَّدت يف توجيه أ�ّيِ سؤال ا   

ليه فقط، وحتاول أ�ن تقنعه بنظراهتا بأ�نَّ عليه أ�ن يتلكَّم. Iاكنت تنظر ا   
   قال لها هبدوء وتأ�ث¹ر:

ىل البيت... لقـد أ�ردت مـفـاجـأ�ة مسرية وزايد... فاكنت Iكنت ذاهبًا ا   
املفاجأ�ة من نصييب أ�ان...

   مل تفهم ماذا يـقصد، فـدنت منه أ�كرث، ووضعت كفَّها فوق يـده الباردة،
ا تطلب منـه أ�ن يس!مترَّ يف الكمه، فأ�ردف يقول: كـأ�هنَّ

   اكن هناك رجل أ�خر يف مزنيل...
   - ماذا تقول؟!
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بة، فأ�جاهبا:    سأ�لت أ�حالم متعّجِ
سة، فرأ�يت مسرية ىل البيت يف س!يَّارة تـابعة للمؤسَّ Iت ا    نعم... توهجَّ

ث اIىل رجـل عـنـد الباب... مل أ�عرف من هو... فتابعت طريق� ليك تتحدَّ
جشـار، إل يراين أ�حد مهنام... أ�وقفت س!يَّاريت بعيدًا، مثَّ مشيت مبـحـاذاة األ�

ذا بـالرجـل يـصعـد اIىل س!يَّارته، ويه تلحق به لتصعد اIىل جانبه. Iفـا
َّه رجل غريب؟    - هل تأ�كَّدت من أ�ن

   - نعم.
   - وأ�ين اكن زايد؟

   - لقد دأ�بت عىل وضعه يف مدرسة احلضانة.
   - وماذا حدث بعد ذكل؟

مشَّ ىل البـيـت، فـوجـدتـه يـفـوح بـرائـحـة خـيـانة... راحئة مل أ� Iدخـلُت ا -   
َّبة، وقد وجدت هذه مثلها من قبل يف بييت... اكنت غرفة نويم غري مرت

ا سقطت منه... هنَّ الورقة اIىل جانب الرسير... يبدو أ�
معـان، مثَّ مهست: Iلهيا اب Iأ�خذت أ�حالم الورقة، ونـظـرت ا   

يصال مرصيفٌّ ابمس نزار وجدي... من هو نزار هذا؟ Iا   
ا هنَّ Iليس همّمًا من يكون... املهم¹ أ�نَّ مسرية خائنة وزوهجا رجل خمدوع... ا -

... لقد عدُت َّين حقري اIىل هذا احلّدِ ة األ�وىل يف حيايت اليت أ�شعر فهيا بأ�ن املرَّ
ىل بييت فـوجـدت فـيـه حـريـقـًا... وانـدلـع حريق أ�خر يف قليب إل تطفئه Iا
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البحار...
   - علينا أ�إلَّ حنمك عىل األ�مور قبل أ�ن نتأ�كَّد...

- نتأ�كَّد من ماذا؟ تأ�كَّدُت وانهتيى األ�مر... حاولت اللحاق هبام فمَّل أ�متكَّن،
فعدت اIىل مدرسة احلضانة... وطلبُت مقابةَّل زايد... أ�رادين أ�ن أ�صطحبه

ه بـصعوبة... ـُ ه س!تأ�يت بعد قليل وتأ�خذه... تـركـت نَّ أ�مَّ Iىل البيت، فقلت هل اIا
ليه... وأ�خذت أ�قود س!يَّاريت بال هدف، فرأ�يت مسرية Iفقد كنت مش!تاقًا ا

والرجل عـنـد البـحرية يتبادإلن القبل... مك متنَّيت أ�ن أ�قتلهام معًا!... لكنَّ
ا لن هنَّ Iنسااًن مثيل إل يـؤذي أ�حـدًا... بىل... سأ�ؤذيـهـا... بيشء واحد... ا Iا

�خر العامل... ىل أ Iتكون زوجيت بعد اليوم... سأ�بتعد عهنا ا
   - وزايد؟

   مصت منيف، وطفرت دمعة حزينة من عينيه، مل يمتكَّن من الس!يطرة
ت أ�حالم يـدهـا الرقـيـقـة اIىل وجنـتـه لمتسحـهـا، فـأ�فـاق مـن علهيا. مدَّ

غـيـبـتـه، وقـبـض عىل مـعـصمـهـا.
بتسمت هل، فظلَّ حزينًا. اكن هناك يشء يف داخلها يرصخ به:  Iا   

   أ�نـا مـعـك دائـمـًا، فـدعين أ�رفعك مـن راكم الهزمية البشعة...
   خاطهُّبا ويده إل تزال يف يدها:

    سأ�قول كِل شيئًا همّمًا...
   - ما هو؟
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ذت مواقف صعبة... لكنَّ ات كثرية يف حيايت، واختَّ - لقد صدمت مرَّ
ىل رجل بدون قلب... هل Iلت نفيس ا أ�صعب هذه املواقف اكن عندما حوَّ

ة بكيت ؟ عندما افرتقنا بكيت، وعندما ودل عادل بكيت... تعرفنَّي مك مرَّ
اهئا وعندما مات زوجِك بكيت... لكنَّ هناك خسارة سأ�ظل¹ حزينًا من جرَّ

حبث عن ملجأ�... َّين أ�شعـر بـأ�نَّ بييت مل يـعـد يل، وأ� ن Iطيةَّل حيايت... ا
   - وماذا س!تفعل األ�ن؟

َّين خائف عىل زايد... ولن أ�ختىلَّ عنه... سوف أ�عود ن Iلست أ�دري... ا -   
ليه همام طال الزمن، أل�نقذه من أ�زمة تعصف حبياته وهو إل يدري... Iا

ىل البيت... Iجيب أ�ن تعود ا -   
م اIىل ه بعد ثالثة أ�ايَّ    - مل يعد هناك متَّسع من الوقت... عيلَّ أ�ن أ�توجَّ

العمل... 
م.    - ميكنك أ�ن تفعل الكثري من األ�مور يف ثالثة أ�ايَّ

   - حصيح... لكنَّين أ�مر¹ مبرحةَّل صعبة وخطرية. مل أ�عد قادرًا عىل تغيري
حيايت... هل سأ�تشاجر مع زوجيت؟... وهل س!يفيدين ذكل؟... لقد
ىل عـامل مـزيَّف، لك¹ ما فيه مرعب... وأ�ان األ�ن Iخرجت من حقيقيت ا
مستسمَّل ملشيئة الغري، وإل أ�جد وس!يةَّل أل�دافع هبا عن نفيس... فهل

؟ َّين أ�صبحت هزياًل اIىل هذا احلّدِ قنَّي أ�ن تصّدِ
ىل أ�حالم اليت  Iتوقَّف منيف عن الالكم برهة ليلتقط أ�نفاسه، مثَّ التفت ا   
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ها، فسأ�لها: اكنت تلتقط دمعة كرجت عىل خّدِ
   هل تسمحنَّي يل بأ�ن أ�انم هنا الليةَّل؟

   اIمحرَّ وهجها، وآك�نَّ براكاًن انفجر يف داخلها. قالت هل:
   - أ�تسأ�لين؟ هذا بيتك... هـنـاك ماكن يتَّسع كل دامئًا، وخصوصًا عندما

تضيق بك الس!بل...
ته حبرارة اIىل صدرها. لتصقت به، ومضَّ Iا   

   اكن مبثابة طفل غريب لعنته أ�قداره، فمَّل يشفق عليه سوى قلب أ�حالم
ادلائف. 

^ ^ ^
 

ىل البيت، فهامجته ابلسؤال: Iَّه قادم ا تَّصل منيف بزوجته ليعلمها بأ�ن Iا  
   هل كنت هنا يوم أ�مس؟

جازة؟ Iنعم... لقد أ�خذت ا -   
ىل البيت؟ Iوملاذا مل تأ�ِت ا -   

   - كنت مشغوإًل ببعض األ�عامل.
َّك زرته يف املدرسة...    - هذا غري حصيح. لقد أ�خربين زايد بأ�ن
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   - اكن عندي قليل من الوقت أل�ذهب وأ�قابهل... ومك أ�متىنَّ أ�ن يبقى اليوم
ة أ�خرى! يف البيت ليك أ�راه مرَّ

   - حس!نًا... سأ�نتظرك.
َّه َّه غريب... فمَّل ميكث فيه طوياًل، غري أ�ن ن    دخل منيف اIىل مزنهل، آك�

�ه يوم أ�مىض بعض الوقت مع ابنه، مثَّ اختىل بزوجته، وصارهحا مبا رأ
مات: أ�مس... قال لها بدون مقّدِ

ا مل تكن تكف� أل�ن َّين أ�عرتف بأ�نَّ غيايب عن البيت أ�حدث أ�زمة. لكهنَّ ن Iا   
نَّ ما Iيتخىلَّ أ�حدان عن األ�خر... فهناك مشلكة أ�معق من ظروف معيل... وا
َّنا مل نشعر يومًا ابحلّبِ اذلي ينبغ� أ�ن يكون مرادفًا ىل أ�ن Iحدث بيننا يعود ا

لزواجنا.
لت عدم املو اهجة، ليك    فهمت مسرية أ�نَّ زوهجا يعرف أ�مورًا كثرية، ففضَّ

ترتك هل فرصة أ�كرب للكشف عن ذاته، فأ�ردف :
�تيًا    لقد رأ�يتكام أ�مس، ومل يـعـد مـفـيدًا أ�ن نتسرتَّ عىل اجلـرح... ولست أ

ىل Iىل هنا أل�نتقم، أ�و أل�قتل أ�حدًا ، كام يفعل رجال أ�خرون... سأ�عود اIا
ىل زايد... وإل تـدعـيـه يتـأ�ثَّر مبا Iنتهُّبي� ا Iمعيل. وأ�طلب منِك شيئًا واحدًا: ا
ث معًا يف ما جيـري... عندما يـنـهتي� املرشوع، سأ�عود اIىل هنا، ليك نتحدَّ

جيب أ�ن نفعهل يف املس!تقبل.
... تركها منيف     اكنت مسرية محراء، يتساقط من جبيـنـهـا عـرق حـارٌّ
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ليه، غريبًا، منبوذًا، تطارده Iرسع يغادر املزنل كام دخل ا وسط احلريق، وأ�
األ�حزان.

^ ^ ^
   

م(    )بعد أ�ايَّ
   الصحراء تاكد تبتلع نفسها من القيظ والعطش، والشمس حترق الرمال

لها اIىل جسد أ�محر، ميتلئ شهوة.  فتحّوِ
ك يف هذه البقعة املنعـزةل مـن األ�رض، ما عدا بضعة    ليس من اكئن يتحرَّ

جنود يذوبون عرقًا، وقد جلأ� بعضهم اIىل خيام صغرية من سعف النخيل،
هراًب من احلّرِ الالذع.

قة من ىل قطع ممزَّ Iجفأ�ة هزَّ املرشوع انفجار خضم، فأ�حال جزءًا منه ا   
احلديد، تبعرثت فوقها جحارة سوداء.

ون    حدث لك¹ ذكل يف حلظات قليةَّل، واجلنود عند احلاجز القريب يفر¹
اه، أ�و ينبطحون وراء كثبان الرمل العالية، ليك حيمتوا من شظااي يف لّكِ اجّتِ

قون ما رأ�ته أ�عيهنم. الانفجار، ومه إل يصّدِ
لت السامء    مُسَعت صيحات اس!تغاثة، مثَّ اختفت وسط هدير النار. وحتوَّ

اIىل خرقة دامية، علهيا رشيطة من دخان أ�سود.
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   اكن العقيد صبح� يف مزنهل عندما تلقَّى خمابرة من وزارة ادلفاع.
   تلكَّم املتَّصل برسعة وعصبيَّة، والعقيد إل ميكل أ�ن يقول شيئًا، اكن

أ�صفر، ابهتًا، مرجتفًا.
   وبعد أل�ي، اس!تطاع أ�ن يسأ�ل:
؟    هل دليمك معلومات عن املواّدِ

ىل الطابق الرابع حتت Iة الانفجار مل تصل ا ا بأ�مان، فقوَّ هنَّ    - نعتقد أ�
األ�رض...

   وقعت مسَّاعة الهاتف من يد العقيد، وغادر بيته راكضًا. اكن يفكِّر مبا
ميكن أ�ن يفعهل ملواهجة الاكرثة.

خفاء أ�ّيِ دليل عىل أ�نَّ Iة، وطلب ا تَّصل من س!يَّارته ابلقيادة العامَّ Iا   
مة دولّيًا.  نتاج أ�سلحة حمرَّ Iاملرشوع اكن يس!تعد¹ إل

   اكن خائفًا جّدًا من أ�ن تصل أ�خبار الانفجار اIىل الرأ�ي العاّمِ، فتقع
فضيحة طاملا حاول النظام طمسها ومتويه احلقائق بشأ�هنا.

^ ^ ^
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   مسرية تتقلَّب يف فراشها، فقد ابغهتا يف احلمَّل صوت هدير أ�ش!به ابنفجار
د اIىل براكن، أ�و آك�نَّ طائرة اصطدمت ابأل�رض، فظلَّ صدى شظاايها يرتدَّ

حنَّي.
   نزلت عن رسيرها، وفكَّرت أ�ن تتَّصل بزنار. وضعت يدها عىل مسَّاعة

الهاتف، وتردَّدت...
   دقَّت ساعة احلائط، فاهزتَّت املرأ�ة، وصعد من حلقها صوت خائف.

   الساعة الثانية عرشة والنصف بعد منتصف الليل، ومن عادهتا أ�ن تنام
قبل العارشة.

ة صفحات، مثَّ أ�س!ندت ىل فراشها، فقرأ�ت عدَّ Iتناولت كتااًب، وعادت ا   
رأ�سها اIىل حديد الرسير وغفت بصعوبة.

ة تنَّي، فمَّل تسمع، ورنَّ طوياًل يف املرَّ    يف الصباح، رنَّ جرس الهاتف مرَّ
الثالثة، فأ�فاقت مضطربة.

   من يكون املتَّصل؟
   فركت عينهيا املتعبتنَّي، ويه تهنض لتتَّجه اIىل الهاتف.

عًا، مضطراًب: ذا بصوت أ�حالم يدامهها متقّطِ Iاعة، فا    محلت السمَّ
   مسرية... هل اس!متعِت اIىل املذايع هذا الصباح؟... هـنـاك خرب عن

سة... لقد وقع حادث... املؤسَّ
   - حادث؟!
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ذاعة أ�جنبيَّة... Iنفجار... كشفت عنه ا Iنعم... ا -   
   - قد يكون اخلرب اكذاًب...

ِّيَّة مل تذكر شيئًا عنه...     - جيب أ�ن نتأ�كَّد... فوسائل اإلIعالم احملل
ِّصال بوزارة ادلفاع للسؤال عن منيف...    - سأ�حاول اإلت

   - هل ميكنِك اIعاليم مبا جرى؟
   - ابلطبع...

^ ^ ^
   

ِّصال بزوهجا، ومل تس!تطع احلصول عىل أ�ّيِ    فشلت مسرية يف اإلت
فون يف الوزارة معلومات عن ماكن وجوده من وزارة ادلفاع، ونفى املوظَّ
وقوع أ�ّيِ حادث. وعندما طلبت مهنم مقابةَّل زوجـها، أ�بلغـوهـا بأ�نَّ هـذا

م، فأ�سقط يف ة أ�ايَّ غري ممكن يف الـوقت احلـاضـر، ويـنـبـغ� أ�ن تـنـتظر عدَّ
ىل قلهُّبا. Iيدها ، وأ�خذ الشك¹ يترسَّب ا

رصَّت عىل  م متتالية، وأ� ات يف ثالثة أ�ايَّ ىل الوزارة ثالث مرَّ Iت ا    توهجَّ
ث اIىل مقابةَّل أ�حد املسؤولنَّي، فُسمح لها بعد انتظار طويل ابلتحـد¹

رسل يف uة جيِّدة، وقد أ ـف من ادلرجة الثانية، فأ�بلغها بأ�نَّ زوهجا بصحَّ مـوظَّ
م. ة، وس!يعود بعد أ�ربعة أ�ايَّ ة خاصَّ هممَّ
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ليه، Iلينا، وحنن س!نأ�خذِك ا Iم، عودي ا ذا مل يتَّصل بِك بعد أ�ربعة أ�ايَّ Iا -   
َّه خبري. لتتأ�كَّدي من أ�ن

   - وملاذا إل يتَّصل يب يف الوقت احلارض؟
ىل الكشف عن Iة اليت يقوم هبا. لس!نا مضطّرِين ا    - بسبب طبيعة املهمَّ

معلومات الوزارة.
ىل الوزارة لتسأ�ل Iف، فعـادت مسرية ا دها املوظَّ نقضت املهةَّل اليت حدَّ Iا   

َّه غري موجود. أ�خـذت ترصخ بغضب، فاقرتب مهنا ن Iعنه، فقيل لها ا
ىل اخلارج وأ�غلقا الباب. Iحارسان، وطلبا مهنا املغادرة، فرفضت. محالها ا

َّة، نزل مهنا ضابط، فرأ�ى املرأ�ة    يف تكل اللحظة، وصلت س!يَّارة عسكري
لهيا. سأ�لها: Iتبيك واحلارسنَّي واقفنَّي يف ادلاخل ينظران ا

   هل أ�نِت زوجة منيف حراميل؟
   تفاجأ�ت من سؤاهل، فردَّت عليه بأ�مل:

   نعم... كيف عرفت ؟
َِّك حتاولنَّي احلصول عىل معلومات عن زوجك...       - لقد أ�خربوين بأ�ن

   - هذا حصيح.
يل مع� اIىل مكتيب... أ�ان الضابط حسن، وقد لكَّفين  العقيد صبح�    تفضَّ

ليِك...  Iبنقل رساةل ا
   العقيد صبح�؟
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ث ا تتذكَّر هذا الامس، فقد مسعت به من منيف، عندما اكن يتحدَّ هنَّ Iا   
ة يف الهاتف. ليه ذات مرَّ Iا

   سار الضابط أ�ماهما خبطوات هادئة، فـفـتح احلارسان الباب، وتراجعا
َّة. اين التحيَّة العسكري ىل الوراء، وهام يؤّدِ Iا

م، وقد انطبع يف   مل يكن سهاًل عىل املرأ�ة أ�ن ختف� عذاهبا املس!مترَّ منذ أ�ايَّ
وهجها، فأ�صبحت كعجوز صفراء، منفوشة الشعر، مرهقة.

   هل منيف خبري؟
حلاح شديد، فأ�جاهبا ويف نظراته القاس!ية يشء من احلزن: Iسأ�لته اب   

َِّك امرأ�ة واقعيَّة وجشاعة، تؤمن بأ�نَّ ادلنيا فهيا خري    أ�عتقد اي س!ّيِديت، أ�ن
، فهيا جامل وقبح...    ورشٌّ

   - أ�رجو أ�ن توحض الكمك أ�كرث...
   - كنَّا عىل وشك الانهتاء من مرشوع كبري، وحدث أ�مر غري متوقَّع. اكن

منيف واحدًا من املهندسنَّي القالئل اذلين نعزت¹ هبم...
   بدأ�ت مسرية ترجتف كورقة دامههتا الرايح، فمَّل يراعِ الضابط شعورها،
َّه عرف أ�نَّ اللحظة املؤاتية لقول احلقيقة لن تتوفَّر هل، فأ�ردف بصوت  وآك�ن

حزين:
   هل سأ�لِت نفسِك: ملاذا أ�نِت وحيدة يف هذه املعركة من أ�جل احلقيقة ؟
وأ�ين النساء األ�خرايت اللوايت لهنَّ أ�زواج وأ�بناء وأ�شقَّاء قد يكونون واهجوا
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املصري ذاته اذلي واهجه زوجك؟... لقد أ�بلغناهنَّ بأ�نَّ فاجعة حصلت،
َّنا س!نقوم بنرش احلقائق وطلبنا مهننَّ أ�إلَّ يعطنَّي معلومات أل�حد... أل�ن

الالزمة يف الوقت املناسب... وهذا جزء من واجبنـا جتـاه املـواطـننَّي...
َّنا ن Iثر ملنيف، ملا كنَّا تركناِك تسأ�لنَّي عنه... ا قيين... لو عرثان عىل أ�ّيِ أ� صّدِ
إل خنف� شيئًا . وقـد أ�صدران اليوم بيااًن اIىل وسائل اإلIعالم نرشح فيه ما

حدث.
ق ما يرويه الضابط.    اكنت مسرية تضع يدهيا عىل وهجها، رافضة أ�ن تصّدِ

   قال لها بأ�ىس: 
   أ�عتقد أ�نَّ األ�حـالم امجليلـة تـتـالىش مثـل الـغـبـار يف الهـواء... لقد مات

َّه بطل يف ساحة الفداء من ن Iمنيف، لكنَّه ترك لـنـا ذكريـات إل تغيب... ا
أ�جل الوطن...

ا ماتت. هنَّ   وقعت مسرية عىل األ�رض، آك�

^ ^ ^
َّه قبل موته بوقت    حزنت أ�حالم كثريًا ملوت منيف، وحزنت أ�كرث أل�ن
قصري، رأ�ى من مسرية وعش!يقها اجملـهـول مـا أ�هانه، فرحل منطواًي عىل

ة. نفسه، حيبس يف قلبه غصَّ
نسااًن رائـعـًا، أ�حبَّتـه يف املـايض، وسوف  Iاكن منيف ابلنس!بة أل�حالم ا   

62



تظل¹ حتب¹ه. 
ثر هل يف أ�تون    لقد حزَّ يف نفسها أ�ن ميوت يف حادث فظيع، وخيتف� أ�ي¹ أ�

اللهيب. وفشلت حماوإلهتا لنس!يان املشهد، ويه مل تشاهده. اكن موته
رهيبًا، ويه تراه أ�مام عينهيا يرصخ وحيرتق، وخيبته حترتق معه.

َّام يكون اقتنع بأ�نَّ مسرية إل جيب أ�ن تتحمَّل    اكن منيف رجاًل واقعيـًّا، ورب
مسؤوليَّة خطهئا وحـدها... ولو متكَّن هو من امتالك قلهُّبا، ملا ختلَّت عنه

وأ�حبَّت رجاًل سواه.
م عىل موته، حىَّتَّ بدأ� نزار إل يفارق مسرية، مثَّ فاحتها برغبته    مل متِض أ�ايَّ
يف الزواج هبا، فـوافـقت، واكن زفافهام رسيعًا، مقتضبًا، مل حيرضه سوى

ين من قبل نزار. زايد وبعض املدعّوِ
جناز املعامالت الالزمة لتحويل Iلكَّفت مسرية حماميًا شهريًا من املدينة اب   

لهيا، ففوجئ بأ�نَّ منيف إل ميكل شيئًا. Iأ�مالك زوهجا الراحل ا
س!تعجل احملايم حضور مسرية ونزار اIىل مكتبه، فأ�خربهام ابحلقيقة: Iا   

نَّ زوجته يف حمك  Iعىل الرمغ من عدم وجود وصيَّة من قبل منيف، فا   
َّه ليس دليه القانون ترث مجيع أ�مـواهل املنقوةل وغري املنقوةل، عىل أ�ساس أ�ن

�خر ما عدا ابنه القارص. أ�ي¹ وريث أ
       - الكم مجيل ...

   قال نزار بكثري من امحلاس، فأ�ضاف احملايم بـصـوٍت عـاٍل:
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ة عن أ�ّيٍ من أ�مالك منيف... سوى    لكنَّين مل أ�عرث يف مجيع ادلوائر اخملتصَّ
البيت عـنـد الـبـحرية، وقـطـعـة أ�رض صغرية.

   - ماذا؟  !
ة:    رصخت مسرية ونزار بصوت واحد... وتـابـعت مسرية حبـدَّ

َّه إل ميكل أ�مواإًل يف املصارف؟    تعين أ�ن
   - إل أ�ريد صدمكام هبذه احلقيقة... قبل أ�ن ميوت زوجِك، حسب مـن

، يه لك¹ أ�مواهل املنقوةل. البنوك س!تَّمـئـة أ�لـف دوإلر أ�مرييّكٍ
   - وأ�ين هذه األ�موال؟

نَّ Iه منهتيًا بأ�كرث من عالمـة استـفـهـام... ا ايَّ Iسؤال منطق�ٌّ أ�سأ�لمك ا -   
هممَّيت  مكحام إل تشمل مالحقة األ�موال املسحوبة.

- واأل�رايض؟
   - ابعها قبل وفاته اIىل هيئة البناء والاستامثر، ومل يرتك سوى قطعة

أ�رض صغرية، يـبدو أ�نَّ الوقت مل يسمح لـه ببيعها... 
   - وأ�ين مثن األ�رايض ؟

   - قبضه نقدًا، وأ�خفاه كام أ�خفى أ�مـوالـه اليت حسبـهـا من البنوك...
   - وملاذا يفعل ذكل ؟

َّص من َّه ختل ذا كنامت إل تعرفان، فهل سأ�عرف أ�ان؟! لك¹ ما أ�عرفه أ�ن Iا -   
َّه اكن عىل جعةَّل من أ�مره. ن لّكِ يشء يف وقت قصري... وآك�
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نرصف احملايم ليخرج بعض األ�وراق من حقيبته، فالحقه سؤال من Iا   
مسرية:

   وما العمل األ�ن؟
ا ابلنس!بة رايض إل يشء... لقـد بيعت وانهتيى األ�مر. أ�مَّ    - ابلنس!بة لأل�

إًل اIىل أ�ين ذهبت ليك نس!تطيع أ�ن نترصَّف... موال، فيجب أ�ن نعرف أ�وَّ لأل�
ا هنَّ ذا اس!تطعنا أ�ن نثبت أ� Iنَّ عندان أ�ماًل ضئياًل جّدًا يف اسرتجاعها، هذا ا Iا

نسان أ�خر لسبب من األ�س!باب، وهو أ�مر يف غاية الصعوبة... Iموجودة مع ا
ذا حصلامت عىل معلومات جديدة أ�خرباين هبا، وأ�ان دامئًا Iَّة حال، ا عىل أ�ي

مس!تعدٌّ أل�ّيِ خدمة.
ا لتغادر مكتب احملايم، فقد اكنت س!تعىص عىل مسرية القيام عن كرس!هّيِ Iا   

. َّه كيس من القّشِ مفاصل قدمهيا مشلوةل، واكن نزار ايبسًا يف ماكنه آك�ن

^ ^ ^

   أ�رىخ الليل سدوهل عىل البحرية، فأ�صبحت كوعاء كبري من احلرب، وسط
جشار عالية، يداعهُّبا نس!مي عليل ويهنمر علهيا ضوء القمر، فيخيَّل غابة من أ�
ها من كهف معيق، وراحت ترقص يف ا أ�ش!باح خرجت لتّوِ هنَّ لهيا أ� Iللناظر ا

هدأ�ة الليل.
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جشار، مثَّ    عوى ذئب، فاختلجت املياه، ورست قشعريرة يف جذوع األ�
ظهر من وراء أ�مجة ش!بح أ�سود.

د الش!بح هنهية، وأ�نصت لعواء اذلئب اذلي عاد يـرتـفع، مثَّ راح    تردَّ
خيـبـط بـقـدمنَّي ثقيلتنَّي عىل درب مـتعّرِجة.

ىل النوم، لكنَّ بيت منيف حراميل Iن البيوت الصغرية قد جلأ�وا ا    اكن ساكَّ
ظلَّ وحده ساهرًا.

   أ�طفأ�ت مسرية األ�ضواء اخلارجيَّة للمزنل، وبعد دقيقة أ�طفأ�ت مجيع
دة بضوء أ�محر هزيل. املصابيح، وتركت غرفة نوهما متوقِّ

ة.    ظلَّ الش!بح يسري عىل ادلرب، وأ�نفاسه إلهثة، حادَّ
   اكن جاّدًا يف سريه حنو هدف.

ابة اخلارجيَّة للمزنل. دفعها بلكتا يـديه، فمَّل تنفتح. ىل البوَّ Iوصل ا   
اه انفذة مفتوحة، إل يفصلها عـن اخلـارج   تسلَّق علهيا بثقل، وهرول ابجّتِ

ىل ادلاخل. Iإلَّ س!تارة رقيقة، فأ�زاهحا بأ�صابعه عىل مـهـل، ونظر ا Iا
   مسرية يف فراشها، ترتدي مـالءة مـن ادلانـتيل األ�سود، ونزار اIىل جانهُّبا

حياول تقبيلها، فال تتجاوب معه.
   اكنت حتملق يف سقف الغرفة، وأ�فاكرها بعيدة. 

ث نفسها: ا حتّدِ هنَّ    قالت وآك�
ق... هل أ�ان يف حمَّل أ�م يف يقظة؟ رجل  َّين إل أ�صّدِ ن Iغريب ما جرى... ا   
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ميوت، ومتوت معه أ�مواهل... إل بدَّ أ�نَّ أ�حالم تعرف شيئًا... أ�حالم... هذه
ا قريبة هل... كنت أ�قرأ� يف نظراهتام بُعدًا هنَّ املرأ�ة اجملهوةل... اليت اكن يعاملها آك�

لـيـهـا... وسأ�حاول Iخــر إل جيـرؤان عىل الــبــوح بــه... غــدًا سأ�ذهب ا� أ
ا امرأ�ة ماكرة. هنَّ Iانزتاع احلقيقة مهنا... ا

ق يف الفراغ. وعند النافذة اكن الش!بح لهيا وحيّدِ Iاكن نزار واجامً... يس!متع ا   
ت، متوجَّّهِ العيننَّي، يتنفَّس بصعوبة، فيتصاعد البخار من مفه. األ�سود يتنصَّ

   مصتت مسرية حلظات، قبل أ�ن تتابع:
   قد يكون أ�راد معاقبيت... ولست أ�لومه عىل ذكل...  

ا مسعت صواًت. هنَّ    قامت عن الرسير جفأ�ة، وآك�
ك برسعة حتت ضوء القمر،    نظرت اIىل النافذة، فلمحت ظلَّ رجل يتحرَّ

فرصخت.
رسع اIىل حيث اكنت تنظر، فمَّل يعرث عىل يشء.    هبَّ نزار واقفًا، وأ�

صاح هبا:
   ماذا دهاِك؟

   فردَّت متلعمثة، مرجتفة:
   اكن هناك رجل... أ�حد يف احلديقة...

   - أ�نِت خائفة من اجملهول.
.    - إل... لقد اكن هنا... رأ�يت ظهلَّ
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ة أ�خرى، فأ�زاح الس!تارة بـعنف، ومدَّ نظره اIىل ىل النافذة مرَّ Iه نزار ا    توجَّ
قها بذراعيه قائاًل: اخلارج فمَّل جيد أ�حدًا. عاد اIىل زوجته، فطوَّ

َّك تشغلنَّي أ�فاكرِك كـثريًا… غدًا تذهبنَّي اIىل ن Iملـاذا إل تلجئنَّي النوم؟ ا   
ين األ�مور... تصبحنَّي عىل خري. أ�حالم وتسّوِ

   ^ ^ ^

   فاجأ�ت مسرية أ�حالم بزايرهتا، فارتبكت اإلثنتان، واحتارت أ�حالم للوهةَّل
بداء الاهامتم Iاأل�وىل يف ما ينبغ� أ�ن تفعهل جتاه ضيفهتا، مثَّ رأ�ت أ�نَّ علهيا ا

ا إل تتَّخذ مهنا موقفًا سلبّيًا. شعارها بأ�هنَّ Iهبا، وا
بة اجلبنَّي، إل تضع مساحيق عىل وهجها، ويبدو     اكنت مسرية متعبة، مقطَّ

ا مل تمن ليةَّل أ�مس. هنَّ أ�
بتسمت أ�حالم متثياًل، وبدا عىل شفتهيا سؤال حائر. Iا   

   قالت مسرية ابنفعال:
   هل تسمحنَّي أ�ن أ�طلب مساعدتِك يف أ�مر همّمٍ؟

ة أل�ّيِ خدمة...  َّين مس!تعدَّ ن Iا -   
   - تعرفنَّي أ�نَّ منيف - رمحه هللا -  اكن ميكل أ�مواإًل يف املصارف، واكن

ا اختفت. هنَّ يلَّ بعد وفـاتـه بصفيت أ�رملته، غري أ� Iإل بدَّ من نقلها ا
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ختفت؟! Iا -   
َّه ابع األ�رايض... ولس!نا نعرف    - نعم، فقد حسهُّبا من املصارف... كام أ�ن

ماذا فعل بمثهنا...
   - أ�مر غريب... وما شأ�ين أ�ان بذكل؟

ليِك بأ�نَّ عنده أ�مواإًل يف ماكن ما... Iقد يكون أ�وىح ا -   
   - ملاذا أ�ان؟

ذا أ�خفى Iفا ...    - لست أ�دري... لقد اكن يشعـر حنـوِك بـعـطـف خـاّصٍ
�خر يعمَّل به. نسان أ Iعيلَّ وعليِك أ�مرًا كهذا... فلن يكون هناك ا

ـامًا غري مبـارش، خفاطبهتا بنربة لهيا اهّتِ Iه ا    ظنَّت أ�حالم أ�نَّ ضيفهتا توّجِ
َّة: قوي

َّين كنت أ�حرتمه     اكن منيف يشعر حنوي بعطف خـاّصٍ كام تـقـولنَّي، أل�ن
ره... ومل أ�طعنه يف الظهر يومًا... لقد مات، وإل يزال حارضًا يف خيايل وأ�قّدِ

َّين خادمة سابقة ن Iا عن خصوصيَّاته، مَفـن أ�نـا أل�سأ�هل ؟ ا ... أ�مَّ نسان يّحٍ Iاك
يف بيت أ�بيه، وملاذا جيب أ�ن يبوح يل مبكنوانت صدره؟ 

   تداعى صوهتا، وارتسم حزن معيق يف حميَّاها، فعمدت مسرية اIىل هتدئهتا
قائةَّل:

... هل تسمحنَّي يل ابإلنرصاف؟    أ�عتذر معَّا بدر ميّنِ
   - رافقتِك السالمة.
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   خرجت مسرية مرسعة، جتر¹ وراءها أ�ذايل اخليبة.
ةَّل، زائغة، حىَّتَّ وصلت اIىل جانب البحرية، فأ�وقفت    قادت س!يَّارهتا متأ�ّمِ

احملّرِك، واحننت تبيك بصوت عاٍل.
   مسعت طيور البطِّ ترثثر يف املياه الزرقاء، مفسحت دموعها بباطن

لهيا. Iكفِّها، وطفقت تنظر ا
نَّ الطيور إل عقول لها، وذلكل تشعر بسعادة إل مثيل لها عند الناس. Iا   
رون أ�فاكرمه خلدمة الرّشِ اذلي يتحمكَّ فهيم، وقلَّام شعروا بأ�نَّ فالبرش يسّخِ

اخلري هل وجود يف حياهتم، ومه يناضلون من أ�جل املزيد من الرثاء.
   لو اكنت يه جاهةَّل مثل هذه الطيور، ملا اكنت مهنمكة يف لعبة املال.

فالهُّبامئ متتكل ادلنيا لكَّها وإل تتخامص عىل ثروة.
ة، ولكن من أ�جل ماذا؟  نَّ اإلIنسان يعترب رصاعه يف احلياة دليل قوَّ Iا   

أ�من أ�جل قتل روحه بيده، ودفن القمي النبيةَّل حتت أ�طنان احلديد؟
ة إل ا خضعت لقوَّ هنَّ    أ�رادت أ�ن ترصخ هبذه األ�فاكر ليسمعها أ�حد؛ بيد أ�
نسان يف هذا العامل حيتاج اIىل لّكِ املال، لكنَّ كثريًا Iمفرَّ مهنا، فليس من ا

منه جيعهل يشعر ابلطمأ�نينة والارتياح.
ق    اكن هناك ش!بح أ�سود يقف أ�مام س!يَّارهتا وإل تراه، فقد ظلَّت حتّدِ

ابلطيور وتفكِّر.
   أ�دارت رأ�سها اIىل األ�مام ليك هترب مـن أ�عامق تأ�م¹الهتا، ففوجئت 
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ابلش!بح واقفًا أ�مام س!يَّارهتا.
   اكن يلف¹ رأ�سه بشال داكن، فال يـظهر منه يشء سوى عينيه.

ك. ظلَّ واقفًا أ�مام الس!يَّارة.     رصخت من الفزع، فمَّل يتلكَّم أ�و يتحرَّ
ت بقشعريرة جتتاح جسدها اكلكهرابء... حتارت يف ما تفعل... وأ�حسَّ Iا   

قفال األ�بواب. Iىل رفع زجاج النوافذ احمليطة هبا، وأ�حمكت اIفأ�رسعت ا
س!تطاعت أ�ن تدير حمّرِك الس!يَّارة بعد هجد، علَّها ختيفه، فمَّل يربح Iا   

ماكنه. وبعد قليل مىش ببـطء حنو الغابة.
َّة، دون جشار الكث    راقبته، وقلهُّبا يتخلَّع من الهلع، بيامن اكن يدخل بنَّي األ�

ة ، فريتفع صدرها وهيبط. ىل الوراء، وبقيت وحدها  تلهث بقوَّ Iأ�ن يلـتفت ا
   نظرت حولها، فالحظت أ�نَّ ماء البحرية ساكن، يكتنفه مصت غامض.

لقد هربت طيور البطِّ اIىل ماكن بعيد، وحلَّق نرس يف الفضاء.

ىل بيهتا مرتعبة، فارمتت عىل أ�ريكة وبدأ�ت ابلهذاين: Iعادت مسرية ا   
   نـزار... كـان هنـاك شبـح أ�سود... هـنـاك عـنـد البحرية ... إل أ�دري من

جشار... هو... وقف أ�مام س!يَّاريت ومل يقل شيئًا... مثَّ اختفى بنَّي األ�
   خطر لزنار أ�نَّ املرأ�ة فقدت رشدها، فسعى اIىل تـهـدئهتا:

يلَّ بوضوح. Iيث ا    حس!نًا... حس!نًا... متاليك أ�عصابِك... وحتدَّ
- وضوح ماذا؟ هناك َمن يالحقين... لقد رأ�يت طيفه عند النافذة فمَّل
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قين األ�ن؟ قين... هل تصّدِ تصّدِ
�ذاِك ؟    - نعم... هل أ

   - إل... لغري أ�نيّن خائفة.
   - أ�تشتهُّبنَّي بأ�حد؟

   - الكَّ... اكن خيف� وهجه، فمَّل أ�تبنَّيَّ مالحمه.
ىل الباكء، جفلس نزار اIىل جانهُّبا ومضَّها اIىل صدره... فاطمأ�نَّ Iعادت ا   

قلهُّبا اIىل حنَّي.

تَّصلت مديرة املدرسة بسمرية، وطلبت مهنا احلضور  برسعة  Iا   
غالق املدرسة. Iإلس!تعادة ابهنا، أل�نَّ أ�مـرًا طـارئًا حصل، واس!تدعى ا

َّه خبري، وأ�نَّ مجيع    ظنَّت مسرية أ�نَّ حادثـًا وقع لزايد، فطمأ�نهتا املديرة بأ�ن
ىل املدرسة أل�خذ أ�بناهئم. Iبلغوا ابحلضور ا uاأل�هايل أ

نسانـًا غريبًا، يرتدي ثيااًب سوداء وإل Iلقد شاهد األ�طفال قرب املدرسة ا   
ات، قبل أ�ن حترض الرشطة، وتنصح ة مرَّ ر ذكل عدَّ يظهر هل وجه، وتكرَّ

غالق املدرسة مؤقَّتًا، خوفًا عىل الصغار...  Iاب
ات األ�مـن معليَّة حبث واسعة عـن ذكل الغريب، فمَّل تعرث هل    ونفَّذت قـوَّ

اه البحرية، وتوارى عن األ�نظار. ثر. لقد فرَّ ابجّتِ عىل أ�
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عود الثقاب
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   اكنت أ�حالم تغسل أ�واين املطبخ، عندما فوجئت حبركة وراءها. اكن
ىل أ�نَّ أ�حدًا فتحه.  Iالباب مغلقًا، ومل تنتبه ا

لتفتت فرأ�ت رجاًل فاحامً، خيف� وهجه وراء شال من الصوف، وحيمل Iا   
حقيبة.

ة اكنت    أ�خذها الهلع، جفمدت يف ماكهنا، ووضعت يدها عىل سكِّنَّي حادَّ
بنَّي األ�واين.

   تسارعت دقَّات قلهُّبا، وكـادت ترصخ. أ�رادت أ�ن تسأ�هل: من أ�نت؟
وماذا تريد؟ فمَّل تس!تطع حتريك شفتهيا.

حبَّ:    وضع الـرجل احلقيبة عىل األ�رض، وقال بصوت أ�
ليِك. Iث ا    إل ختايف. لست أ�ريد بِك رّشًا ... أ�ريد أ�ن أ�حتدَّ

؟... أ�ان؟ خبصوص ماذا؟  يلَّ Iث ا    - تتحدَّ
   - خبصوص أ�ش!ياء كثرية... هل عادل يف غرفته؟
ك أ�ن تقرتب منه... ايَّ Iعادل؟ أ�نت تعرفه؟... ا -   

َّين إلَّ اخلري... حصيح أ�ن Iمضر كِل ا ؤذيه. وأ�نِت إل أ�    - لن أ�قرتب منه، ولن أ�
ذا كشفت كِل عن وهجي� سأ�خيفِك أ�كرث، لكنَّين Iنسان خميف... وا Iا

مسامل...
هل ا مل تضع السكِّنَّي مـن يـدهـا. اكنت تتأ�مَّ هنَّ    تضاءل خوف أ�حالم، غري أ�

َّها تعرف من هو، اIىل أ�ن عاجلها  مخص قدميه، لعل من رأ�سه حىَّتَّ أ�
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ابلقول:
نسااًن مات س!يعود اIىل احلياة. Iلن يكون سهاًل عليِك تصديق أ�نَّ ا   

   وضعت يدها عىل مفها لتخنق رصخة عالية، صعدت من أ�عامق قلهُّبا:
   أ�نت... أ�نت منيف؟!

هت    - نعم... أ�ان منيف... مل أ�كن ميتًا... بل كنت ش!به ميت... لقد تشوَّ
، ه صـوتـ�، فأ�خذوين اIىل مستشفى، مثَّ اIىل خمباI رّسِّيٍ يف الانفجار وتشوَّ
َّة حلظة... دة، منتظرين أ�ن أ�موت يف أ�ي وأ�بـقـوين هناك حتت حراسة مشدَّ
حىَّتَّ متكَّنت من الهرب يف شاحنة للنفاايت... ومه األ�ن يبحثون عيّنِ يف

َّين هـارب يف نـظـرهـم... ن Iكـّلِ مكـان... ا
رس ؟    - وملاذا يريدونك يف األ�

   - أل�نَّ عندي معلومات عن املرشوع، ومه خيشون أ�ن أ�بوح هبا أل�حد... 
   - اكنوا يثقون بك يف البداية...

   - مل تكن الاكرثة قد وقعت بعد... فاملهندسون مجيعهم ماتوا، ومعهم
َّين ... لقد جنوت أل�ن بعض اجلنود... وهناك حمقِّقون دولي¹ون يبحثون عن أ�دةلَّ

كنت يف املصعد حلظة وقوع احلادث... وقد خرج املصعد من سطح
نـفجار... Iة اإل اء قـوَّ املركز، وسقط عىل بـنـايـة جمـاورة مـن جـرَّ

   اكنت أ�حالم مصدومة مبا تسمعه، وياكد جسمها يسقط يف ماكنه.
   سأ�لته بنربة خافتة:
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   ماذا س!تفعل األ�ن؟ هل أ�خبِّئك عندي؟
م س!يقبضون عيلَّ عاجاًل أ�م هنَّ Iإل رضورة ذلكل... حفيايت انهتت. ا -   

ذا متكَّنت من النجاة اIىل Iجاًل... وما أ�عيشه األ�ن هو مشهد مـن اخلامتة. وا� أ
إلَّ ليك يرشب مـن Iحنَّي، فسأ�نعزل كـذئب يف غـابة، إل خيرج من مأ�واه ا
نَّ رجاًل مثيل إل ينبغ� أ�ن يكون هل Iمـاء البحرية، أ�و يسدَّ جوعًا يؤمله... ا

ظّل.
، وإل أ�عرف كيف نَّ عـقـيل ياكد يـذهب ميّنِ Iمباذا ميكنين مساعدتك؟ ا -

أ�ترصَّف... أ�جتلس أل�عدَّ كل طعامًا أ�و رشااًب؟
    - كام يف املايض؟

ث عن املايض.    - إل تتحدَّ
نَّ Iبىل... أ�حترمنَّي رجاًل أ�ضاع مس!تقبهل من احلديث عن ماضيه؟... ا -   

املايض هو لك¹ ما أ�ملكه األ�ن.
   - أ�رجوك...

   - إل... جيب أ�ن تعرتيف أ�نِت أ�يضًا بأ�نَّ حياتِك اكنت ذكل املايض، وليس
شيئًا سواه... هل أ�نِت األ�ن عىل قيد احلياة؟ وهل هناك سعادة يف الوجود

تساوي تكل السعادة اليت عش!ناها معًا؟
َّك لن تعود اIىل فتح دفاتر الزمن َّك أ�قسمت يل ذات يوم بأ�ن    - تذكَّر أ�ن

... طاملا أ�نت يحٌّ
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نسانـًا عـاداّيً، كنت أ�يف بــوعــدي لـِك... اكن حيّبِ كِل Iعـنـدمـا كنت ا -   
يّنِ Iا األ�ن، وبعدما أ�صبحت حضيَّة من حضااي اجملزرة، فا يأ�مرين، فأ�نفِّذ... أ�مَّ

اندم عىل لّكِ حلظة تنكَّرت فهيا لقليب...
   مصت منيف برهة، مثَّ أ�ضاف:

   لقد خانتين مسرية جبسدها، وخنهتا بأ�فاكري... كنِت أ�نِت الوحيدة اليت
َّين مضطرٌّ عىل التنك¹ر ملشاعري من ب مع نفيس، أل�ن أ�فكِّر هبا، وكنت أ�تعذَّ
نسان Iأ�جكِل فقط... لقد ظلَّت عالقيت معِك أ�مهَّ بكثري من عالقيت مع أ�ّيِ ا

�خر... وكنِت ابلنس!بة يل لكَّ امرأ�ة... أ
   - كفى...

ق فيِك بعدما نَّ الزمن جيري برسعة... دعيين أ�حّدِ Iدعيين أ�تلكَّم، فا -   
َّين ذبيحة ن Iا . فقدت رؤية امجلال األ�ديّمِ وأ�صبحت ادلنيا ظالمًا يف عيينَّ
مسع الالكب الناحبة الرعب اليت احرتقت يف أ�فران األ�نظمة اخمليفة... وأ�

نَّ العامل إل Iقيين اي أ�حالم، ا جتري ورايئ كـذئب هـارب من قـفـص... صّدِ
ىل براءة احلّبِ والسالم... حيتاج أ�ن يعيش Iىل مبادئ... بل حيتاج اIحيتاج ا

َّة هلم وإل لون وإل أ�حزاب... م من وطن واحد... إل هوي هنَّ الناس فيه، وآك�
جيب أ�ن يعود البرش اIىل طبيعهتم األ�وىل، فال يكون عندمه متيزي بنَّي قريب

وبعيد... جيب أ�ن تُلغى احلدود وتزول ادلول، ويتعانق األ�بيض واأل�سود،
ص ِّ وختتف� صور املوت وادلم عن صفحات الكتب... جيب أ�ن يـأ�تـ� خمل
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Kإلت ل أ م املدافع، ويقفل مصانع األ�سلحة، وحيّوِ اIىل هذه األ�رض، فيحّطِ
احلديد اIىل معاول يشق¹ هبا الفالَّحون تـراب حقوهلم... عند ذكل... عندما

إل يعود هناك حدٌّ قاطع بنَّي النعم والال، ميكنين أ�ن أ�محكِل عىل فرس
بيضاء، وأ�عرب املدينة صائـحًا يف النـاس: هذه زوجيت وليست مسرية.

َّك ترتكب خطيئة ن Iلهي�... إل تقل ذكل... إل تقل ذكل أ�بدًا... ا Iاي ا -   
كبرية...

م، خينقه باكء مرير، لكنَّه أ�ضـاف:    قالت ذكل بصوت مهتّدِ
ة مجيةَّل...    لقد بدأ� األ�مر بيننا مثل كذبة بيضاء، وصارت الكذبة قصَّ

أ�تذكرين تكل الليةَّل... عندما كنَّا وحيدين يف املزنل، وكنِت ترتدين لباسًا
�نـذاك... ومل يـعـد يف الـدنـيـا أ�بيض؟ لـقـد خـرجت األ�رض عـن مسارهـا أ
لـيـِك مـثـل الـطري املـذبـوح، أل�جـد لكَّ مـا Iأ�نـىث غري أ�حالم... كـنُت أ�جلـأ� ا

فـيـِك رائـعـًا... وأ�غـرق يف أ�عـمـاق حنـانـك الـالمـتـنـاهـ�...
جـت حبـامت... َّك ستـبـتـعـد عـيّنِ عـنـدمـا تـزوَّ    - ووعـدتـين أ�ن

نسان قد خيطئ… Iفعلت املس!تحيل ليك أ�حرتم هذا الوعد... لكنَّ أ�يَّ ا -
   - خطيئتنا اكنت كبرية جـّدًا، واكنت مثرهتا ودلًا مسكينًا...

إلَّ أ�ان وأ�نِت... Iَّه الرس¹ اذلي إل يعرفه ا ن Iا ... َّه ودلِك ميّنِ ن Iليكن َمن يكون. ا -
ة أ�خرى لقد مات حامت وهو يعتقد أ�نَّ عادل ابنه... وبعد موته أ�قسمُت مرَّ

عىل الابتعاد عنِك بأ�ّيِ مثن... ولكْن... كيف تبتعد الشجرة عن حقلها،
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والطائر عن سامئه؟!
   اكنت أ�حالم تبيك حىَّتَّ أ�صبح صوهتا مسموعًا. 

   مل يقرتب مهنا، بل دفع ابحلقيبة أ�مامه قائاًل:
حتفظ� هبذه. Iا   

   - ماذا فهيا؟
ئهيا وإل ختربي أ�حدًا بشأ�هنا.    - أ�موايل... خبِّ

ا األ�موال اليت جاءت مسرية تسأ�لين عهنا. هنَّ Iا -   
َّين أ�عطيتِك شيئًا... جيب أ�ن ختف� هذه احلقيبة ِك أ�ن تتظاهري بأ�ن ايَّ Iا -   

حتت األ�رض... وعنـدما يكرب زايد وعادل، أ�قسمهيا بيهنام ابلتساوي... هذه
مضن هبا انتقال األ�موال اIىل يه الطريقة الوحيدة اليت اس!تطعُت أ�ن أ�

الودلين، بعيدًا عن أ�طامع مسرية... أ�لن تفتح� احلقيبة؟
ىل الباب، Iت  برأ�سها موافقة، فأ�دار منيف ظهره ومىش برسعة ا    هزَّ

لهيا، فمَّل جيب. Iفاختفى وراءه... طاردته املرأ�ة ويه ترصخ به ليعود ا

^ ^ ^

   تالسن نزار ومسرية، وارتفع صوهتام. فقد اختلف نزار مع رشكة  التأ�منَّي،
�خر. وترك معهل فهيا، ومكث يف البيت إل يبحث عـن معل أ
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َّه إل يشعر برغبة يف العمل... وقـد    سأ�لته عن سبب قعوده، فأ�جاهبا بأ�ن
يكون ذلـك شعورًا مؤقَّتًا إل يلبث أ�ن يزول.

   وتأ�كَّدت املرأ�ة من أ�نَّ زوجـهـا ابت حيب¹ اجللوس يف البيت، عندما
ة س!نة قابةَّل اتَّصلت به رشكة تأ�منَّي أ�خرى، لتعرض عليه وظيفة جيِّدة ملدَّ
َّه يطمح اIىل احلصول عىل معل دامئ. ة أ�ن للتجديد، فرفض هذا العرض حبجَّ
ىل أ�نَّ الرثوة اليت تركها منيف س!تصبح هل، Iاكن يف ابدئ األ�مر مطمئنًّا ا   

ض لصدمة كبرية عندما عمَّل من ابعتباره زوجًا للوريثة الرشعيَّة، وقد تعرَّ
احملايم بأ�نَّ هذه الرثوة ابتت عىل كّفِ عفريت.

ت    ومل تكن مسرية غائبة عن األ�زمة النفس!يَّة اليت ميـر¹ هبـا الـرجل، فقد مرَّ
هبا أ�يضًا، واكدت حتّوِل حياهتا اIىل حجمي إل يطاق؛ فبيهتا أ�صبح كئيبًا،

تس!يطـر عليه أ�جواء القنوط.
ا نزار حقًّا؟ أ�م أ�حبَّ الغىن اذلي س!يؤول    أ�رادت أ�ن تعرف: هل أ�حهُّبَّ

م؟ لهيا يف يوم من األ�ايَّ Iا
. وعندما تلجأ� اIىل نفسها، يرتاءى لها أ�نَّ عالقهتام هتام ابحلّبِ    لقد بدأ�ت قصَّ

اكنت مس!تعجةَّل، طائشة، فرضهتا ظروف قاهرة؛ وذلكل رسعان ما خفَّ
وارها واكدت تتالىش... Iا

   ولعلَّ حاةل الكسل اليت يعيشها نزار، تعود اIىل ضياعه بنَّي الرجاء
ليه، ومن هجة اثنية Iوالفشل. فهو من هجة إل يزال يتوقَّع أ�ن تعود الرثوة ا
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أ�صبح يعاين من اخليبة اليت سبَّهُّبا هل اختفاء األ�موال. وقد دأ�ب عىل
ة أ�خرى، ِّصال ابحملايم، كام اكن يلح¹ عىل مسرية ليك تزور أ�حالم مرَّ اإلت

إلس!تجواهبا.

^ ^ ^

   وصل العقيد صبح� يف س!يَّارة جيب اIىل بيت حراميل، فرتجَّل مهنا،
وطلب من اجلندّيِ اذلي اكن يقودها أ�ن ينتظره خارجًا. 

م خبطوات اثبتة اIىل الباب، فرنَّ اجلرس، ووقـف ينتظر...    تقدَّ
س!تقبهل نزار، فأ�نزل العقيد قبَّعته وحيَّاه ابحرتام. Iا   

   دخل الرجالن اIىل غرفة الاس!تقبال، واكنت مسرية يف املطبخ، فغسلت
فهتام مبزئر اكنت تلف¹ه حول خرصها. يدهيا، ونشَّ

لهيا صوت نزار: Iتدحرج ا   
   وصل العقيد صبح�...

ت املرأ�ة هنداهما عىل جعل، وأ�خفت بعض ما اكن عىل وهجها من    سوَّ
ا اكنت صفراء، جافَّة، وغري قادرة عىل تصن¹ع ابتسامة. مالمح التعب... لكهنَّ

ِّامً علهيا، واس!تعجل ابلالكم:    وقف العقيد مسل
ري عن املوعد، فالسائق اذلي مع� إل يعرف املنطقة     أ�سف لتأ�خ¹
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ات... ة مرَّ جيِّدًا، وقد أ�ضعنا طريقنا عدَّ
- إل بأ�س…

�خر أ�كرث لياقة...    قالت، ويه جتاهد إلستبدال وهجها بـوجـه أ
   اتبع العقيد صبح� يقول وهو يضع قبَّعته عىل طاوةل صغرية جبانبه:

ة ىل بيتمك، أل�نَّ يف حوزيت حقائق هممَّ Iاكن عيلَّ أ�ن أ�قوم هبذه الزايرة ا   
دة عىل انفراد؟ ليِك أ�يَّهتا الس!ّيِ Iث ا تتعلَّق بمك خشصّيًا... هل يل أ�ن أ�حتدَّ
   وقع السؤال عىل رأ�س نزار اكلصاعقة، فأ�بدى بعض الرتد¹د، مثَّ قال

ق فيه منتظرًا جوابه: للضيف اذلي اكن حيّدِ
   طبعًا... طبعًا... مَل إل؟ عىل الرحب والسعة...

   اIنرصف جير¹ أ�سامل هزمية مل يكن يتوقَّعها، وظلَّت مسرية مضطربة،
فسأ�لها العقيد:

   هل أ�نِت عىل ما يرام؟
   - نعم... 

َّين إل أ�عرفِك خشصّيًا، ولكنَّ الضابط حسن أ�خربين عنِك... إل بدَّ ن Iا -   
َّك تتذكَّرينه... فقد لكَّفته القيادة إلIبالغِك بذكل احلادث املشؤوم... وقد أ�ن

ة، أل�طرح عليِك سؤاإًل صعبًا للغاية. جئت بنفيس هذه املرَّ
ل.    - تفضَّ

   - هل التقيِت مبنيف يف األ�ونة األ�خرية؟
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   - منيف؟ تقصد زويج اذلي مات؟!
   - نعم... هل رأ�يِته يف ماكن ما؟... هنا مثاًل؟... من املهّمِ أ�ن حنصل عىل

معلومات عنه، وأ�نِت الوحيدة اليت تس!تطيع مساعدتنا...
َّين جمنونة؟    - حرضة العقيد، هل تعتقد أ�ن

   - إل أ�بدًا... أ�نِت حمقَّة يف هذا التساؤل، فاملوقف صعب للغاية ، ومن
اًل مسؤوليَّة لّكِ لكمة رشح كِل ما حدث ابلتفصيل، متحّمِ واجيب أ�ن أ�

سأ�قولها... لقد حصلت لعبة خطرية وقاس!ية، وكنَّا مجيعًا خارسين فهيا...
َّين سأ�قول عنـِك شيئًا خمتـلفًا ذات يوم... بة، وإل أ�عتقد أ�ن نسانة طّيِ Iَّك ا ن Iا

ا منيف، َّين أ�حسن قـراءة الوجـوه... أ�مَّ ن Iستسأ�لينين كيف عرفت ذكل؟... ا
َّه مل يتدرَّب ن Iفقد اكن رجاًل شهامً ونـبـياًل، لكنَّه مل يكن شديد البأ�س... ا

عىل اس!تخدام بندقيَّة...
   اكنت مسرية وامجة، خرساء، تنظر اIىل وجه العقيد املتصبِّب عرقًا وهو

يقول:
رون نسااًن خميفًا، حيّذِ Iدة، يظل¹ يف نـظـر األ�خرين ا    العسكري¹ أ�يَّهتا الس!ّيِ
رونه جمرمًا وقاتاًل... غري أ�نَّ املظاهر السلبيَّة قد ختف� األ�طفال منه، ويصّوِ
َّين عندما أ�خلع بذليت بة... هل تعرفنَّي مثاًل أ�ن قدرًا كبريًا مـن املشاعـر الـطّيِ

َّمون، ويبيك مثلام َّم كام تتأ�ل ل اIىل رجل أ�خر من حلم ودم، يتأ�ل َّة أ�حتوَّ العسكري
يبيك أ�حدمك؟
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ا اكنت تنتظر منه ادلخول يف صلب هنَّ    مل تنبس املرأ�ة ببنت شفة، أل�
املوضوع الـذي جـاء مـن أ�جهل، فأ�ردف: 

ليك خربًا مؤملًا، واأل�ن أ�ود¹ Iلقد اكن عىل  الضابط حسن أ�ن ينقل ا   
الاعتذار معَّا بدر منَّا، فقد حـصل خـطـأ� يف التعبري... يف اإلIخراج... يف

ترتيب األ�حداث... لقد كنَّا معًا داخل مرسحيَّة مليئة ابملفارقات الصعبة...
نسااًن مات، عاد جفأ�ة اIىل احلياة... Iومن هذه املفارقات أ�نَّ ا

   رصخت مسرية من ذهول، وقد أ�صبحت عيناها جحرين كبريين. رشقت
العقيد بسؤال ايئس:
   هل أ�نت هتذي؟

   مل يأ�به لصدمهتا، فرتك اللكامت تتساقط من مفه:
َّين أ�سف جّدًا... فقد كنُت حضيَّة كام كنِت أ�نِت... ن Iا   

طنا لـه حتت الـراكم، ومل ينج من اكن الانفجار هائاًل، فسقط مجيع ما خطَّ
احلادث إل أ�ان وإل أ�نِت وإل منيف...

َّه مل ميت؟    - أ�تعين أ�ن
نسان... رجل Iمات يف اجلوهر، وبق� يف الصورة... ظلَّت هل هيئة ا -   
لكته النريان والهتمت وهجه، فمَّل ينُج منه سوى عينيه وأ�س!نانه... ه أ� مشوَّ

ه به يش!به خصرة نَّ ما تتفوَّ Iا ... َّك تكذب عيلَّ ن Iأ�رجوك... قل يل ا -
�مايل، فكيف مسحت لنفسك بأ�ن تتالعب مبشاعري  م علهيا أ هائةَّل تتحطَّ
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وتقّوِض حيايت؟
   اكنت ترصخ جبنون، وهو اتئه يبحث عن لكامت جـديدة. قال لها:

ف مأ�مور... رجل يف مثل هذه الثياب يفقد مالحمه، قيين... أ�ان موظَّ    صّدِ
ذا قلت ذكل، أل�نَّ أ�بناء السلطة Iبنَّي ا ... قد تتعجَّ ويصبح أ�داة يف يد الرّشِ

جيب أ�ن يكونوا رافضنَّي أل�وامر القلب والضمري... وعلهيم أ�ن يكونـوا رسومًا
متحّرِكة، تتلقَّى التعلاميت، وتنفِّذ دون أ�ن يكون لها رأ�ي أ�و اعرتاض... غري

رًا... فقد كرهت لغة احلرب والسالح، أ�يّنِ تعلَّمت كثريًا ممَّا جرى مؤخَّ
نَّ حريق Iوأ�سعى للحصول عىل لغة أ�خرى إل حتتوي عىل هاتنَّي اللكمتنَّي... ا

املرشوع أ�حرق مـبـادئ وشعارات هـزيةَّل، ومك أ�متىنَّ أ�ن أ�خلع ثـيـابـ�،
وأ�صري عـامـاًل بس!يطـًا يـزرع األ�رض ويـدعـو للخري والسالم!

حياء ومعقًا. اIحنرفت عن Iىل أ�نَّ الكم العقيد أ�صبح أ�كرث ا Iنتهُّبت مسرية ا Iا   
مقعدها لتصري قريبة منه، راجية أ�ن خيربها مبا حدث ملنيف، بعيدًا عن

د: الرموز، فأ�جاهبا بدون ترد¹
   اكن منيف النايج الوحيد... وكنَّا ننتظر أ�ن ميوت... وقد أ�بلغناِك خبرب

ض لضغوط دوليَّة... هذا لك¹ ما وفاته تنفيذًا لرغبة القيادة... كنَّا نتعرَّ
دة، بـعـدم الـبـوح بـتـفـاصيـل َّتـهـا الس!ّيِ أ�س!تطيع قوهل، فامسح� يل أ�ي

أ�خـرى لـضـرورات أ�منيَّة.
   - وأ�ين هو األ�ن ؟
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... أ�ليس كذكل؟    - أ�نِت تعرفنَّي أ�كرث ميّنِ
   - ماذا تقصد؟!

ىل معرفة ماكنه وخنىش أ�ن Iَّنا بأ�مّسِ احلاجة ا ن Iأ�عتذر عن ترس¹ع�... ا -   
ثِت ذا رأ�يـتـه وحتدَّ Iثَّر الانفجار عىل عقهل... وأ�نِت ا يبوح بأ�اكذيب، فقد أ�

َّفها يف املستشفى اذلي وضعناه يق شيئًا مـن رواايته... لقد أ�ل ليه، إل تصّدِ Iا
نَّ أ�يَّ حرف يقوهل قد تس!تخدمه Iا حصيحة... عىل لّكِ حال، ا هنَّ فيه، وظنَّ أ�
أ�طراف معادية للتأ�ثري عىل األ�من القويّمِ للبالد... من هنا خطورة املوقف،

وقد دخلِت أ�نِت األ�ن يف دائرة اخلطر، فأ�رجو أ�إلَّ ختربي أ�حدًا مبا مسعِته
... هل فهمِت ما أ�عنيه؟ ميّنِ

   - فهمت... وَمن س!يحميين من الش!بح؟
   - أ�ي¹ ش!بح؟!

َّين خائفة.   ن Iإل يشء... إل يشء... ا -   
   - أ�نِت زوجته، ولن يؤذيِك. أ�تسمحنَّي يل ابإلنرصاف؟

   هتالكت مسرية، وادلموع جامدة يف عينهيا.
ليه: Iدخل نزار، فقالت هل دون أ�ن تنظر ا   

   منيف ما زال حيًّا.

^ ^ ^
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َّه أ�صبح عاشقًا مته بأ�ن ا أ�مهلت قضيَّة األ�موال، واهتَّ م نزار مسرية بأ�هنَّ هتَّ Iا     
إلَّ به. Iللامل، إل يفكِّر ا

     هل تريدينين أ�ن أ�عيش مفلسًا؟
   اكن سؤاهل قاس!يًا علهيا، فثارت ورصخت به:

جتين من أ�جل احلصول عىل الرثوة؟... عندما تعارفنا اكن منيف     أ�تزوَّ
عىل قيد احلياة، ومل يكن دليك رشوط قبل زواجنا... مفاذا بك األ�ن؟

   - ما تقولينه حصيح، لكن ماذا خنرس لو بقينا معًا ورحبنا املال؟
فرتض أ�نَّ املال غري موجود... Iا  -   

نَّ الرثوة قريبة منَّا، وإل نعرف أ�ين يه... Iأ�فرتض؟! وملاذا أ�فرتض؟ ا -   
   - وما حيليت أ�ان؟

نِت إل تفعلنَّي شيئًا للحصول عىل حـقوقـنا الضائعة... Iا -   
   - بىل... ولكنَّ منيف مات، مثَّ عاد اIىل احلياة، وهذا يلغ� حقِّ� يف

الوراثة...
   - هراء... ادلوةل تالحقه...

َّه س!ميوت... فقـد يـعيش س!نوات طـويـةَّل...    - هذا إل يعين أ�ن
   - نقتهل.

   - ماذا؟!
�جاًل... ولن يكون َّه س!يأ�يت اIىل هـنـا عـاجاًل أ�م أ ن Iاأل�مر بس!يط... ا -
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صعبًا قتهل...
   - أ�نت جمرم.

   - س!نقتهل دفاعًا عن النفس...
نسان مسامل. Iمنيف ا -   

َّنا ظننَّاه سارقًا أ�راد اقتحام املزنل... َّه حاول قتلنا... أ�و أ�ن ع� أ�ن    - س!ندَّ
لصاق أ�ّيِ هتمة به... Iرجل مثهل س!يكون من السهل ا

ذا قتلته، هل س!تعرف أ�ين يه الرثوة؟ Iَّك جمنون... ا    - إل شكَّ يف أ�ن
   - قد يبوح لنا بذكل حتت الهتديد...

َّك س!تقبض عليه وحتتجزه... ختلَّ عن أ�حالمك اي نزار، وفكِّر    - تعين أ�ن
نسانيَّة... Iة واحـدة بـطـريـقـة ا مرَّ

   - أ�صبحت ختافنَّي عليه؟!
ر مك عاىن من العذاب اذلي إل ذا حصَّ التعبري، وأ�تصوَّ Iأ�عطف عليه، ا -   

يس!تحق¹ه...
   - امرأ�ة وفيَّة!

نسانة من حلم Iَّين إل أ�زال ا ن Iهانيت، وهذ أ�مر أ�رفضه... ا Iَّك حتاول ا ن Iا -   
ودم... 

ىل المتثيل... Iإل حاجة بِك ا -   
َّنا لن - أ�رأ�يت؟ لقد أ�صبحت قايس القلب، ومـتـعـجـرفًا… أ�عتقد أ�ن
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�ت اليت تطّوِقين َّين أ�عيش صدمة هائةَّل بسبب املفاجأ ن Iنتَّفق عىل املس!تقبل. ا
من لّكِ جانب، وأ�نت إل تريد مشاركيت يف مهويم...

ليه؟ ابأل�مس القريب كنِت تتَّصلنَّي ابحملايم، Iلِت ا    - هل هذا ما توصَّ
لِت جفأ�ة اIىل راهبة. ليِك، مثَّ حتوَّ Iينه عىل العمل من أ�جل نقل األ�موال ا وحتّضِ
   - طريقتك يف الالكم أ�صبحت تزجعين. وحرصك عىل أ�خذ أ�موال غريك

َّك حريص عىل كسب ماكل بعرق يزجعين أ�كرث... ومك كنت أ�متىنَّ لو أ�ن
َّك س!تصبح ثـراّيً، فـامتديت يف األ�حالم... واكن رت أ�ن جبينك. لقد تـصوَّ
لهيا ما جناه Iعليك أ�ن تفكِّر ابلفرق بنَّي رجل حافظ عىل ثروته وأ�ضاف ا

بعمهل، وبنَّي رجل اتِّاكيّلٍ خيىش أ�ن يـضيـع منه زاد غريه.
.    اكنت تتلكَّم بغضب، ولك¹ مفاصل جسدها هتزت¹

ليه بقسوة، Iتأ�ثَّر مبا قالته، ومهَّ بصفعها عىل وجـهـهـا ليسكهتا، فنظرت ا   
لتعيده اIىل صوابه. 

، وخماطبهتا ىل تلطيف اجلّوِ Iة لن تفيده، فعمد ا    اكن واحضًا أ�نَّ لـغـة القوَّ
بصوت هادئ:

   ينبغ� أ�إلَّ نرتدَّد يف سعينا للحصول عىل املال.
   - اIحصل عليه وحدك.

؟    - هل ختلَّيِت عيّنِ
َّين أ�منحك السلطة الاكمةَّل ، لتقوم بأ�ّيِ معل يوصكل اIىل غايتك ن Iا -
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املنشودة، بواسطة القانون. والقانون إل يسمح كل ابلسطو عىل أ�موال أ�حد.
   - األ�خالق ليست مطلوبة يف الوقت احلارض... لقد كنِت لطيفة مع

أ�حالم، مفاذا جنيِت؟
ت أ�مور كثرية... وأ�نت ترفض الاعرتاف بأ�نَّ منيف مل ميت.    - تغريَّ

سة للحصول عىل الرثوة؟ ذًا... أ�نِت لسِت متـحّمِ Iا -   
   - إل.

   - وتعتقدين أ�نَّ صاحهُّبا يحٌّ يرزق؟
   - ابلضبط...

    - وما هو دوري؟
ذا اكن منيف يف هذه احلال هو زويج Iأ�نت زويج، وإل أ�دري ا -   

أ�يضًا... 
َّين ن Iىل هذا احلّدِ س!يطرت عليِك كوميداي األ�خطاء؟... اIإل تدرين؟ أ�ا -   

ىل البحرية، Iه ا لن أ�رىض هبذا الواقع اذلي يُفرض عيلَّ فرضًا... سأ�توجَّ
وأ�نتظر منيف... قـد أ�تـفـامه معـه عىل حـّلٍ يرضينا مجيعًا...

نَس قضيَّة املال... وفكِّر يف طريقة ميكن أ�ن خنرج Iأ�رجوك إل تفعل. ا -   
هبا من هذه الورطة...

ىل غرفة نومه، وأ�غلق الباب وراءه.  Iرسع ا    مل يسمع ما قالته، بل أ�
سًا من جارور، وحشاه بسّتِ رصاصات. أ�خرج مسدَّ
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  اكنت مسرية ايبسة يف ماكهنا، تنظر يف الهباء علَّها تشاهد ظلَّ منيف.
ليه! Iث ا    مل تعد خائفة منه، ومك تمتىنَّ أ�ن تتحدَّ

   اكدت ترصخ اIىل نفسها ابلسؤال:
   ملاذا أ�شفق عليه بعدما تنكَّرت هل وكرهته؟

ىل املطبخ، تبحث عـن يشء بـارد تسد¹ به رمقها. صبَّت كـوب Iت ا    توهجَّ
ىل اخلارج حيث احلديقة املهمةَّل، فرأ�ت جشرة التفَّاح Iعصري، والتفتت ا

صفراء، ليس فيـهـا حياة. مسعت وقع خطوات بطيئة وراءها، فاهزتَّت،
وسقط كوب العصري من يدها. 

   اكن زايد قد ترك غرفة نومه، يشكو من جوع، فابتسمت هل ابتسامة
كبرية، وأ�جلس!ته عىل حضهنا عند الطاوةل ليك تطعمه.

   مسعت حمّرِك س!يَّارهتا يدور، فقالت لزايد:
ا؟ ، سأ�قكل¹ ابلس!يَّارة الكبرية... أ�إل حتهُّب¹    اIطمنئَّ

ة. بتسم لها، فعانقته، وطبعت عىل جبينه قبةَّل حارَّ Iا   
   

^ ^ ^

س يف     أ�وقف نزار الس!يَّارة عىل ضفَّة البحرية، وظلَّ يف داخلها، واملسدَّ
يده.
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ىل العراء؛ فقد تراءى هل أ�نَّ غرميه لن يظهر من Iاكن إل يريد اخلروج ا   
ذا عرف أ�نَّ أ�حدًا غري مسرية ينتظره. Iخمبئه،  ا

س، جشار، فشدَّ نزار بيده عىل املسدَّ رتعش ماء البحرية، واهزتَّت األ� Iا    
ومتمت بلكامت جمبوةل ابلعرق. 

   صاح نورس، فاخرتق صوته جحاب الصمت اذلي يلف¹ املاكن. مسح
َّه خيتئب من أ�حد يطارده. نزار عرقه بظاهر كفِّه، وأ�خفض رأ�سه آك�ن

ىل Iىل أ�قرب نقطة ممكنة، دون أ�ن يتبادر ا Iاكن يريد أ�ن يقرتب منيف ا   
ذهنه أ�نَّ مسرية ليست يف الس!يَّارة.

جشار، فتقوقع نـزار. نظر الرجل ميينًا وشامإًل، قبل    إلح رجل من بنَّي األ�
م حبذر شديد حنو الس!يَّارة، ليقف أ�ماهما. أ�ن يتقدَّ

س يف يده. صفعته الشمس يف وهجه، فمَّل    قفز نزار اIىل اخلارج، واملسدَّ
يأ�به لها، وصاح:

ك... أ�نت منيف...    إل تتحرَّ
  مل يردَّ منيف عليه، لكنَّه بدا منفعاًل. أ�ضاف نزار:

ذا أ�ردت أ�ن تنجـو بنفسك... أ�ين Iاأل�ن س!تخربين أ�يـن هـو املـال، ا   
أ�خفيته؟

ق فيه، منتظرًا جوابه. سطعت    اس!مترَّ منـيـف صامتًا... ونزار حيّدِ
الشمس عىل صفحة البحرية، والهتمت وجه نزار، فازداد امحرارًا وعرقًا. 
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ة أ�خرى: رصخ به مرَّ
   أ�ين هو املال؟... سأ�عطيك نصف دقيقة لتجيب، وبعدها سأ�طلق

النار... هيَّا... قل يل أ�ين املال؟
   هدرت س!يَّارة قرب البحرية، فالتفت نـزار لريى مسرية، وقد وصلت عىل

جعل:
   ماذا تفعل؟

لهيا... بل رفع صوته أ�كرث Iسه... فمَّل يصغِ ا    صاحت به، وهو شاهر مسدَّ
خماطبًا منيف:

نَّ صربي ياكد ينفد... قل يل أ�ين املال؟ Iا -   
ة:    نظرت مسرية اIىل منيف وخاطبته حبدَّ

َّة حال، ليك َّه س!يقتكل يف أ�ي دك ابلقتل، أل�ن    إل. إل تقل هل... ولو هدَّ
يمتكَّن من احلصول عىل الرثوة.

   - أ�نِت؟ أ�نِت معه؟!
بًا. لهيا نزار متعّجِ Iس!تدار ا Iا   

َّه يحٌّ يرزق... أ�إل ترى؟ ن Iنعم أ�ان معه... ا -   
- اكن حيًّا يرزق... وأ�ان سأ�قيِّض عليه... هل تريدين أ�ن تعريف كيف؟

ىل املشهد... ولن خييب أ�مكِل أ�بدًا... Iأ�نـظري ا
طـالق النار، فأ�وقفته  Iىل منيف، ومهَّ ابIدًا ا س جيِّ ب نزار املسدَّ    صوَّ

94



ة أ�خرى: مسرية مرَّ
َّك سرتتكب جرمية عقوبهتا ن Iذا قتل منيف، لن حتصل عىل يشء... ا Iا   

يّنِ Iذا كنت تسعى للحصول عىل املال عن طريق القتل، فا Iعدام... واIاإل
لست معك.

ا جادَّة يف هنَّ    مجد نزار يف ماكنه، وأ�خذ ينظر اIىل زوجته، ليتأ�كَّد من أ�
�ها متد¹ يدها اIىل داخل الس!يَّارة، وخترج صفيحة مليئة ابلوقود، الكهما. فرأ

فتفتحها.
   صبَّت الوقود عىل نفسها، وأ�مسكت بعلبة ثقاب.

   رصخ هبا نزار:  إل.
   قالت هل: 

َّة َّين لست هممت ن Iذا أ�ردَت أ�ن أ�حرتق هنا، ميكنك أ�ن تطلق النار. ا Iا   
ابلرثوة، وإل أ�ريد أ�ن أ�عرف أ�ين يه... لقد ضاعت منَّا وانهتيى األ�مر... أ�مل

ة غالبًا ما تضيع من أ�حصاهبا؟ نَّ األ�ش!ياء املهمَّ Iتقل ذات يوم ا
سه، معرتفًا ابنكساره، بيامن اكنت مسرية تش!يح بوهجها   أ�خفض نزار مسدَّ

عنه لتخاطب منيف:
   وأ�نت؟ ماذا تريد ميّنِ بعد األ�ن؟ هل تريدين أ�ن أ�عتذر؟أ�م أ�ن أ�قتل 

نفيس تكفريًا عن خطيئيت؟... لقد حاولت أ�ن أ�حبَّك فمَّل أ�وفَّق... قد أ�كون
مذنبة، ولكنَّين إل أ�حتمَّل وحدي تبعات ما حصل... حنن لك¹نا حضااي...
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م يرتكبوهنا ومه هنَّ وهناك جمرمون كثريون من حولنا... وأ�بشع ما يف جرميهتم أ�
َّة، وإل مالمح... والسلطات نسان بدون وجه، وإل هوي Iَّك ا ن Iغائبون... ا

إلَّ أ�ن تذهب اIىل البعيد، اIىل الغابة Iتبحث عنك... حنن إل نريد منك شيئًا ا
ىل أ�رض ليس فهيا أ�حد سواك... وإل تعد اIىل هنا أ�بدًا... Iاجملهوةل، ا

جشار، هاراًب من حزنه. س!تدار منيف، ومىش حنو األ� Iا   
، ومرَّ ظلٌّ أ�سود عىل صفحة    جحبت غمية عابرة وجه الشمس، فامضحلَّ

البحرية.
قان مبنيف وهو يبتعد رويدًا رويدًا حىَّتَّ مل    اكن نزار ومسرية صامتنَّي، حيّدِ

ثر. يعد هل أ�
   مسعاه يبيك مثل طفل صغري، مثَّ صار الباكء يعلو، فأ�صبح عواء ذئب.
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