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ربام التقت وجوهنًا يومًا، ربام حتدثنا ساعتها أو مل نفعل، ولكني ال أزال 
أفكر فيك، وأراك أمامي ومعي بني تلك السطور…… 

إهداء :
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مضت سنوات وسنوات، بٓحث عنها، طٓرق مجيع األبواب فلم 
جيبه أحد فانصهر يف عامله اجلديد، تاركًا وراءه من تعلم احلب 
عىل يدهيا، وحلقت روحه يف سامء حمراهبا، عرش سنوات كاملة 
قد مضت، كانت فيها الغائبة احلارضة، وجاءت صورة صاحبة 
»طلب الصداقة« لينتفض قلبه يف ثوان، وُتطوى السنني كأهنا مل 

متض، أجل إهنا هي، حبه األبدي!

طلب الصداقة
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ابن اخلامسة عرش، أجل ومل ال؟  فها هو احلب يعرف طريقه إىل قلب 
فاحلب ال يعرف عمرًا، وال يعرتف أبدًا بقيود! 

وقف يف رشفة غرفته، وكأنام يقاوم رصاعًا عنيفا هيز كيانه، أطفأ مصباح 
العربات  عرفت  وقد  كثريًا  يصمد  مل  اجلميع،  عن  نفسه  ليخفي  الغرفة 
طريقها بسهولة إىل وجنتيه، انتفض حني سمع باب غرفته ُيطرق، حاول 
مرسعًا إخفاء دموعه، دخل الغرفة شاب يف منتصف العرشينيات، وكأن 
القدر اختاره دون غريه ليشارك »أمحد« تلك الليلة، كان »أسامة« اخلال 
أن  عىل  أمحد  شجع  مما  بينهام،  كبرًيا  السن  فارق  يكن  مل  ألمحد،  األصغر 

يبوح ألسامة برسه منذ البداية. 
أسامة: إنت فني يا معلم؟ ومالك طايف النور كده ليه؟ 

أمحد )بصوت ال يكاد يسمع(: مفيش حاجة!
أسامة: مال صوتك؟ يف إيه؟! حصل حاجة يف موضوع »ياسمني«؟!

أمحد: »ياسمني« هتسافر مع أبوها وعيلتها األسبوع اجلاي!
أسامة: هتسافر فني؟

طلب الصداقة
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أمحد: العريش!
أسامة: واملدرسة؟ طب.. إنت كلمتها زي ما قولت لك؟! 

السفر  بفكرة  مبسوطة  إهنا  وحاسس  املدرسة،  من  نقلها  أبوها  أمحد: 
للعريش!

أسامة: كلمتها؟
مش  بحبها!  إين  هلا  أقول  إيه؟!  هلا  أقول  أسامة!  يا  ال  بانفعال:  أمحد 
عارف! خايف! ممكن تكون ما بتحبنيش أصاًل، )حلظه صمت ويكمل( 
من غري ما ترتيق عليه، أنا نفيس بس أقف معاها لوحدنا ولو مرة واحدة، 
وأقول هلا إين بحبها ومش مهم أي حاجة حتصل بعد كده.. بس كل أما 
أميش  عايز  وببقى  بيدق،  وقلبي  بتلخبط  معاها  أتكلم  وأحاول  أشوفها 

برسعة، أنا أول مرة أحس إين جبان!
الواثق: أمحد.. ياسمني عارفة كل حاجة! ما فيش  أسامة يرد بصوت 

بنت ما بتحسش بحد بيحبها وبيهتم بيها!
ليله  وبات  الكلامت،  تلك  سامعه  عند  عرش  اخلامسة  ابن  قلب  اطمأن 
وقد هدأت نفسه، فهي بال شك تعرف قصته، وتعلم ما عجز لسانه عن 

اإلفصاح عنه!
***

كان جلو الشتاء سحر خاص، عاد مرسعًا من عمله، وأهنى لتوه حمادثة 
هاتفية لوالديه، أخربمها أنه لن يستطيع السفر لزيارهتام هذا األسبوع، هو 
يستمتع بقضاء عطلة هناية األسبوع وحده، يف عامله اخلاص، متسكعًا بني 
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شوارع القاهرة القديمة، تاركًا العنان ألحالمه وآمال مستقبله القريب، 
مل يكن يفكر يف »ياسمني« منذ زمن، فلقد طرق مجيع األبواب بحثًا عنها 
وانخرط يف عامله اجلديد تاركًا وراءه من تعلم احلب عىل يدهيا، وحلقت 

روحه يف سامء حمراهبا! 
القهوة  يرتشف  أخذ  حاسوبه،  من  املالئكي  »فريوز«  صوت  انساب 
ببطء كعادته، وجاءت صورة صاحبة »طلب الصداقة« لينتفض قلبه يف 

ثوان وُتطوى السنني وكأهنا مل متض!
رسالته  يكتب  وهو  عقله،  أصابعه  وسابقت  قلبه  نبضات  تسارعت 

األوىل ومئات األسئلة تتدافع يف رأسه دون توقف، 
أمحد: ياسمني؟! مش ممكن! إنتي فني؟ 

وقبل أن جتيب، تابع الكتابة: 
أمحد : إنتي عرفتي توصيل يل إزاي؟!

ياسمني: إزيك يا أمحد؟!
كانت هذه أول رسالة تصله منها، وكأن حارض اليوم هو مايض األمس، 
أحس أنه مل يٓعش وحيدًا أبدًا، لقد كانت معه طوال الطريق، كانت غائبته 
احلارضة، لقد صدق »أسامة« هي إذن تعرف منذ البداية، وهي بال شك 

كانت تبحث عنه طوال هذه السنوات.
استلقى عىل رسيره ومل ُتغمض له عني يف تلك الليلة، ظل حملقًا ينظر إىل 
سقف غرفته الصغرية، وال يفكر يف يشء إال يف »يوم االثنني« القادم حيث 

سيلتقي هبا! 
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***
حاول  ساعة،  بنصف  املوعد  قبل  وصل  عليه،  واضحًا  االرتباك  كان 

جاهدًا أال تبدو عليه أي عالمة للقلق!! 
قد  غريب  شعور  بعدها،  له  حدث  ما  يدري  وال  عليها،  عيناه  وقعت 
اعرتاه، يشء ما خمتلف حيدث اآلن وال يستطيع تفسريه أو السيطرة عليه! 
علم منها أهنا تعمل اآلن مدرسة بإحدى املدارس اخلاصة، وأهنا كانت 
خمطوبة ألحد أقارهبا ولكن مل تكتمل تلك اخلطبة، راوده شعور بالفتور 
ال يعرف رسه، يشء ما اختلف، أحس بمشاعر هي أقرب ملشاعر القرابة 
من مشاعر احلب، شعر كمن جيلس مع إحدى قريباته وليس مع حبيبة 
طفولته، مع من انتظر لقاءها لسنوات، غاب سحر اللقاء وبقيت األفكار 
والتساؤالت تصارع نفسه وعقله، هل أعملت السنني مفعوهلا فلم يعد 
يراها كام كان يراها من قبل؟! كره هذا الشعور أو جمرد التفكري فيه! أم أننا 
نصبغ بأيدينا الكامل عىل من نحب؟! أترانا نرسم كل مجيل ونضفيه عىل 
من نحب؟! أم أن لكل ما هو بعيد عنا سحرًا قد يتالشى باقرتابنا منه؟! 

لقد متنى أن تبقى كام أرادها هو، حبيبة الطفولة وساحرة حياته!
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ربام تكون احلياة أسهل بكثري مما نعتقد...

تفاصيل
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أحتيس  طاولته،  بجوار  َجلسُت  امليناء  حول  املنترشة  املقاهي  أحد  عىل 
ببطء فنجاًنا من القهوة، وأمأل صدري هبواء أوروبا النقي، كنت كغريي 
صوته  عىل  وانتبهت  شتى،  جنسيات  من  املزيج  ذلك  يف  املارة  إىل  أنظر 

حيدثني:
- مقبولة!

- معذرة سيدي؟
نظر إىل إحدي الفتيات وهو يكمل: ليست بالفاتنة ولكنها مقبولة.

عال ضحكي ساعتها، فلم أكن أختيل أنه يقصد الفتاة، وزاد من عجبي 
ما بدا عليه من العمر، فربام جتاوز السبعني عامًا، كان متأنقًا يف ثيابه، يبدو 
وكأنه قد عاد لتوه من إحدى حفالت الزفاف، يبدو أنه ذو ذوق ومزاج 

خاص يف كل يشء!
تعرفت عليه يف ذلك اليوم ومضينا نثرثر يف موضوعات شتى، يقطعها 

تقييمه املستمر لكل حسناء متر أمامنا!
مل يكن يتحدث اإلنجليزية بطالقة، وكثريًا ما كان يمزج الكلامت بلغات 

تفاصيل
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أخرى ال أفهمها، فنميض بعض الوقت ليرشح معنى تلك الكلامت، ثم 
أتعلم  أن  الرضوري  من  بأنه  إقناعي  وحاول  التقييم  أشاركه  أن  سألني 
غري  من  طبيعته  يف  اجلامل  كامل  يكون  وكيف  الذوق،  إمجاع  يكون  كيف 

تكلف ومن دون مبالغة!
رفض،  ولكنه  الفندق  إىل  عوديت  طريق  يف  أصطحبه  أن  عليه  عرضت 
وسألني إذا كان يف إمكاين مقابلته غدًا يف أحد متنزهات املدينة؟ فوافقت 

عىل الفور، وقابلته يف اليوم التايل: 
- ملاذا اخرتت ذلك املتنزه بعينه؟

- ذلك املكان يقصده اجلميع، هو أمجل متنزه يف أوروبا، ثم ضحك وهو 
يكمل: سرتى يف هذا املكان من احلسناوات ما مل تره من قبل!

كنت أستمتع بصحبته، فالتجربة جديدة ومشوقة، تتعرف فيها بشخص 
البلد« بكل ما فيها،  البلد األصليني، وحتيا حياة »أهل  غريب من سكان 
وال أنكر أيضًا أن موضوع حديثنا عن شقراوات أوروبا قد لقي هًوى يف 

نفيس.
كنت أحتدث إليه وكأنه صديق أعرفه منذ سنني، صديق يف مثل عمري، 
اجلامل  حول  ونتجادل  النكات  نرسد  الوقت  فأمضينا  الظل  خفيف  كان 
ومعناه، وأدركت ساعتها أن روحه قد طوت السنني وتركت قلب شاب 

يسكن ذلك اجلسد املتغري.
سألته عن حياته وعمله فلم يعطني الكثري من التفاصيل فاحرتمت رغبته 

ومل ُألح عليه يف السؤال.
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يف صباح اليوم التايل كنت أتسكع بأنحاء املدينة حني توقفت أمام إحدى 
البنايات رائعة اجلامل، كان مبنى للعلوم حيوي بني جنباته الكثري من قصص 
منشورات  امللصق عليها  الزجاجية  نوافذه  أمام  فتوقفت  والعلامء،  العلم 
للعلم  أسهموا وأضافوا  املكان وأسامء علامء ممن  معلومات حول  حتوي 

وللبرشية.
أنه  بد  ال  ال،  عيل!  بالغريب  ليس  اسم  عىل  عيني  وقعت  حني  انتبهت 
الرجل  ذلك  الشخص،  نفس  هو  يكون  أن  يمكن  ال  األسامء،  يف  تشابه 
الذي ألقاه منذ يومني، ال يمكن، لقد حتدثت إليه بأتفه األشياء وشاركته 
انتقدت ذوقه  النكات واحلديث عن احلسناوات وعن منطق اجلامل، لقد 
وَسخرت ممَن ُفَتن هبن، أمسكت هباتفي املحمول وبدأت أبحث عن اسمه 
السبعني  ذو  الشخص  نفس  هو،  أنه  لتخرب  النتيجة  فجاءت  له،  وصورة 

عامًا، ذلك الَعامل اجلالس هناك!
امليناء حيث جلسنا  القهوة حول  لتناول  ألقاه غدًا  بأن  كنت قد وعدته 

هناك يف اليوم األول للقائنا: 
- لقد طلبت إليك قهوتك! ال أدري كيف تتذوق كل تلك املرارة؟! 

- سيدي! مل مل خُتربين من قبل؟ لقد أسأت يف حديثي معك! واستطردت: 
لقد متنيت أن أقابل شخًصا يف مثل علمك، وتابعت أكمل حتى قاطعني 

وقد تغري وجهه عند سامعه كلاميت: 
دون  من  قيود،  دون  بطبيعتك  بحرية،  تعاملني  أن  أريد  كنت  انظر،   -
تنميق لكلامتك، وهو ما كان، أما اآلن فال، ثم سكت ومرت حلظة طويلة 
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ثم أكمل:
-  معذرة.. عيل أن أنرصف اآلن!

أن  إىل  طويلة  أخرى  حلظات  كانت  احلساب،  فاتورة  يدفع  أن  أرص 
اجللسة  ترك  ببساطة!  هكذا  انرصف  احلساب،  فاتورة  النادلة  أحرضت 

وانرصف، وهو يودعني كانت االبتسامة ال تزال تعلو وجهه! 
هكذا كان هو آخر لقاء!
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أحب السفر
وأعشق احلديث مع املسافرين

الطائرة
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مل أربط حزام مقعدي بعد، كنت أنتظر املسافر الذي سيجلس بجواري 
من  به  بأس  ال  عدد  عليه  حممواًل  وهاتًفا  كتاًبا  يدي  يف  أمحل  الطائرة،  يف 
األغاين، وما هي إال دقيقة واحدة حتى تقدمت فتاة يف أواخر العرشينيات، 
لفتت نظر اجلميع منذ أن دخلت الطائرة، كانت حقًا مجيلة من دون مبالغة، 
لكنتها املميزة وهي تتحدث مع مضيفة الطائرة، وشعرها األسود، ورشاقة 
قوامها تشري إىل أهنا قد تكون من إحدى دول أمريكا اجلنوبية، أدركت أن 
هناك كثريين يتمنون اجللوس يف مقعدي، كان ذلك واضًحا من ابتسامات 
سامعة  وضعت  ملقعدي،  املقابلني  املقعدين  يف  جلسا  مسافرين  ونظرات 

أذين ألستمع إىل بعض األغاين غري أهنا بادرتني:
- رحلة عمل أم سياحة؟

- سياحة .. وأنت؟
- سياحة أيضًا؟ 

ترسعت ألسأل: هل أنت من أمريكا اجلنوبية؟!
ضحكت، ثم قالت :

الطائرة
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- وهل يبدو عيل أين من أمريكا اجلنوبية؟ 
ابتسمت وأجبت: 

- نعم من وجهة نظري.
أنا من نيويورك، ولكن يل أصول مكسيكية! اجلميع يعتقد هذا! وأنت؟

- مرص.
- األهرامات!؟

-  هل ٌقمِت بزيارة مرص من قبل؟
- ال .. ولكن يوًما ما سأفعل، لقد تعلمت بعض الكلامت العربية.

- حقًا؟!
- »صباح اخلخري« .. »مساء اخلخري«.

- اخلري!
- »اخلخري« ..  »حبيبي« .. »حبيبتي«.

ثم أتبعت وهي تضحك:
- »أخخت رش... طة« .. »أخخت وس...ـة«.

قاطعتها وطلبت منها أن ختفض صوهتا، نسيت لوهلة أن معظم َمن يف 
الطائرة ال يفهمون العربية ، ثم تابعت: 

- هل تعلمني معنى تلك الكلامت؟ إهنا شتائم وال يصح النطق هبا عىل 
املأل.

- أعلم هذا .. ولقد تعلمتها خصيصًا من أجل إنسانة بعينها!
وبدأت حتكي قصتها: 



 ســناپ شــوتس

21

تذكرت ساعتها فيلم « French kiss« للساحرة ميج ريان، شاهدت 
هذا الفيلم قدياًم وال أزال أذكر الكثري من أحداثه، بل إين أعرف عن نفيس 
رشودي الدائم أترك فيه العنان لنفيس لتحلق بعيدًا يف عاملي اخلاص، أربط 
التي آوي إليها  بني األحداث واألشخاص، وأنظر من هناك، من سامئي 
بني احلني واآلخر، ذهبت أستعيد أحداث الفيلم رسيعًا، عىل العموم ال 
أعتقد أن »ميج رايان« كانت ستنطق بتلك الشتائم مع مسافرها الغريب!

قالت: منذ مخس سنوات، تعرفت إىل شاب أمرييكي من أصل سوري، 
وتطورت العالقة بيننا حتى أحببته، تعلم حينام أقول إين أحببته ماذا تعني 
عشنا  صمت(  )حلظة  يشء،  كل  ببساطة  تعني  يل؟  بالنسبة  الكلمة  هذه 
ُكنت كل يشء يف حياته، وكان  األيام،  سويًا ثالث سنوات كانت أمجل 
هو احلياة بالنسبة يل، وتعلق كل واحد منا باآلخر، حتى قررنا أن نتزوج 

وُنّكون أرستنا الصغرية، ومن هنا بدأت مأسايت .
سارت  وأخواته،  أمه  إىل  والتعرف  عائلته  لزيارة  سوريا  إىل  سافرت 
األمور عىل ما يرام، حتى رصح هو ألمه برغبته يف الزواج يب، وكانت تلك 
البكاء، كنت أبكي  الفاصلة، أمضيت عامني ال أفعل شيئا سوى  النقطة 

طول الوقت من دون توقف .. كنت أبكي كل يشء!
أن  تريد  هي  مسلم،  وهو  »مسيحية«  من  ابنها  زواج  فكرة  أمه  رفضت 
ُتزوج ابنها بفتاة مسلمة، وأنا ال أقبل أن ُأغري ديانتي، ما ألمه وديني؟ إن 

ديني يشء خيصني وحدي، حتى هو ليس له احلق يف أن ُأغري ديني!
املطلق  واالستسالم  الطاعة  تلك  هو  بسببه،  ُأَجن  كدت  آخر  ويشء 
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يل!  حبه  عىل  أمه  طاعة  اختار  أمه،  ألمر  عصيانه  فكرة  يرفض  هو  ألمه، 
كان يقول: إنه خياف أن ُيغضب والدته، ومل خيف أن ينهار كل يشء بيننا، 
ظللت عاجزة عن فهم ذلك التسليم املطلق ألمه حتى أخربين أحدهم أنه 

يفعل ذلك بسبب إسالمه.
مرت حلظة صمت كانت تنتظر مني أن ُأعقب عىل قصتها، أحسست أين 

جيب أن أنطق بيشء، فقلت:
- أشعر باألسف لسامع ما آلت اليه األمور.

- ال عليك .. ثم اندفعت ألقول:
عىل  وجيب  حقك  فهذا  بدينك،  بتمسكك  يتعلق  فيام  معك  أتفق  أنا   -
الناس احرتامه، بل جيب عليها أن يزيد ذلك التمسك من تقديرها لك! 
كياهنا  داخيل وحالة متأل  لنداء  تستجيب  قلوبنا حتب،  فإن  احلب  أما عن 
دون أن تنظر إىل أي عقبات، وإين ال أعتقد أن طاعته ألمه تعود إىل الدين 
يف األساس، بل تعود إىل أصل تربوي واجتامعي يف املجتمعات الرشقية، 

ثم يأيت اجلانب الديني بعد ذلك!
- عىل العموم .. لقد انتهى كل يشء!

- مل ختربيني بقصة الشتائم؟!
انفجرت من الضحك ثم أتبعت: 

- حني قررت أن ُأهني العالقة تعلمت تلك الشتائم ثم سافرت ألقابل 
أمه وأهنيت مهمتي معها، أفرغت شحنة غضب سنتني يف وجهها ثم عدت 

ثانية إىل نيويورك ألبدأ حيايت من جديد!
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أشياء  أفكر يف  دقائق صمت طويلة دون حديث، كنت خالهلا  مضت 
كثرية، ثم أتبعت هي:

- لقد لفت نظري وأنت متر يف صالة االنتظار، حسبتك أحد املشهورين، 
خاصة وأنت ترتدي نظارتك الشمسية، إنك تشبه .. تشبه .. مارك أنتوين، 

هل قال لك أحد هذا من قبل؟ 
- بارك اهلل فيك .. ويف مارك أنتوين!

بيننا عند  انتهي احلوار  الطائرة،  عال ضحكها وقد اقرتب موعد هبوط 
هذه النقطة، مل أكن عىل نفس احلالة التي كنت عليها قبل احلديث معها، مل 
أفكر يف فيلم »French Kiss« بل كنت هناك ساعتها يف عاملي اخلاص 

أفكر يف احلب، يف احلياة، األحالم .. ويف غايات األشياء.
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تم نرش القصة بجريدة أخبار اليوم 
عدد اجلمعة 25-11-2016

دعوة عشاء
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مل ال تقبل دعوته للعشاء؟ هذا لن يكلفها شيئا، سُتبقي قلبها 
بعيدًا وجتلس بعقلها فقط، أجل ستبقي مسافة لن يستطيع هو 

عبورها!

دعوة عشاء
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أعجبها إرصاره عىل التقرب إليها، حاول مرارًا، هو ال ييأس أبدًا، وهي 
تغلق مجيع األبواب، لقد قررت أن ُتبقي قلبها بعيدًا عن احلب، غري أن 
ومل  السؤال:  كان  عنه؟  بعيدًا  بعقلها  بل هترب  كانت ختشاه  آخر  سؤاالً 

ال؟!
بعيدًا  قلبها  سُتبقي  شيئا،  يكلفها  لن  هذا  للعشاء؟  دعوته  تقبل  ال  مل 

وجتلس بعقلها فقط، أجل ستبقي مسافة لن يستطيع هو عبورها! 
***

كانا رائعني، حاول مرارًا كبح زمام نفسه، وعدم اإلفصاح عن إعجابه 
هبا، بل انجذابه الكامل هلا، غري أنه كعادته أفشى كل يشء، إهنا طبيعته 
الغالبة عليه، هو دائاًم يف سباق مع الزمن، يريد أن خيترص السنني يف شهور 

بل يف أيام إن أمكنه فعل ذلك! هي طبيعته وهو لن يتغري!
شغفه  أهبرها  بل  باإلعجاب،  الشعور  ذلك  كياهنا  بكل  تقاوم  أخذت 
أعجبها  ولكن  حلمه،  بطبيعة  مهتمة  تكن  مل  حياته،  حلم  عن  باحلديث 
كياهنا،  يغمر  ما  يشء  لالستسالم،  يدفعها  ما  شيئًا  إن  وطموحه،  شغفه 

دعوة عشاء
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هكذا  اجلديدة،  ملشاعرها  استسلمت  أجل  واستسلمت،  قواها  خارت 
كان هلذا اللقاء األثر يف تغيري جمرى حياهتا!

 ***
أن  احلب  علمها  حياهتا،  أيام  أمجل  بحق  هي  مرسعة،  األيام  مضت 
يف  قيمتها  أن  تعتقد،  كانت  مما  أكرب  قيمة  هلا  أن  أحست  نفسها،  حتب 
بل  حلمه،  شاركته  قبل،  من  تره  مل  ما  نفسها  يف  رأت  لقد  هلا،  احتياجه 
تبنت حتقيق احللم، كان يميض الساعات متحدثًا عن ذلك احللم، حلمه 
كله،  الكون  موسيقاه  وُتسمع  القدر  ويستجيب  الفرصة  له  تسنح  أن  يف 
درس املوسيقى، بل عشقها، ومتنى أن ُيكّون فرقته اخلاصة ويطوف العامل 
الوجه  مالحمه،  تتأمل  كعادهتا  وهي  الشعوب،  بني  السالم  بأحلانه  نارشًا 
أو  فقط،  حياهتام  موسيقاه  متأل  أن  تريد  كانت  أهنا  غري  بالغد،  الشغوف 
ربام أوالً، ثم تتسع للكون املحيط، إن شعورًا آخر كان يعرتهيا بني احلني 
يتحدث عن حلمه، عن  دائاًم  الغيظ، هو   .. الغيظ، أجل  واآلخر، وهو 
طموحه، عن حياته، وهي تريد أن تتحدث عنهام، وعن املستقبل القريب، 
تكرر هذا مرارًا، خاصة يف الشهور املاضية، مع اقرتاب أول ظهور له يف 
حفل موسيقي بدار األوبرا، إن هناك اختالفًا بني نظرة كليهام للحياة، إن 
مشاعر املرأة أكثر نضوجًا من مشاعر الرجل، إهنا حني حتب ختتزل الكون 

كله يف من حتب!! 
***

احللم  هو  ها  املرسح،  خشبة  فوق  تراه  وهي  دموعها  إيقاف  تستطع  مل 
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يتحقق، حلمه يف تلك الوقفة، وحلمها بأن تراه هناك، أحست أن اللحن 
ملكها وحدها، هو يعزف فقط هلا! انسابت الدموع يف بطء واختفي العامل 

بأرسه وبقي هو وحلنه!!
إن شيئا ما يزلزل كياهنا، رصاع عميق بداخلها، مزيج من مشاعر عديدة 

ال تستطيع الفصل بينها، إنه احلب وقد اختلط جمددًا باخلوف!! 
باحثًا عن  بعينه  ودار  الفرقة،  لتحية  معزوفته  انتهاء  فور  مبارشة  توجه 
مساعدته  يستطيع  شخًصا  يريد  هو  البارزة،  اإلعالمية  الشخصيات 
لتحقيق خطواته التالية، إن طريق الشهرة واالنتشار ليس باألمر السهل، 

وأخريًا وجد أحدهم يقرتب منه ليهنئه بأدائه البارع!! 
هكذا ترك سارة بمفردها، ومل ينتبه لغيابه عنها إال بعد ساعة كاملة! ترك 
من أعطت كل يشء وتركت كل يشء من أجله! كان يكفيها أن تكون 
هي أول من يلقاها، كان يكفيها نظرة منه تبادله فيها أحاديث قلبها، كان 

يكفيها أن حيتضنها بني ذراعيه، ولكن يبدو أنه انشغل بحلم جديد. 
مرت األيام بطيئة وطويلة، مل يتوقف عقلها عن التفكري، أرهقها السهر، 
تراقب ظهوره عىل »فيس بوك«  املرات إىل هاتفها، كانت  نظرت مئات 
وتقرأ تعليقات معجبيه مرات ومرات، أحست بغضب وسخط، شعور 
بالندم قد متلكها، هي من قبلت ذلك بإرادهتا واستسلمت، تريد أن ُتنهي 
تلك العالقة، وأن تعود حلياهتا السابقة يف عاملها اخلاص حيث تصبح هي 

املسيطرة واملالكة لزمام أمرها!!
يف  هو  كان  العالقة،  تلك  ُتنهي  أن  قررت  حيث  النهاية  كانت  هكذا 
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احتياج إىل شخص آخر معه يشاركه حلمه األول، إن الطموح فقط هو 
ما يمأل كل حياته، ولكنه كان احلياة كلها بالنسبه هلا، إنه أمل القلب وجرح 

املشاعر والتسليم املطلق لآلخر، وهذا ما ختشاه وال تريده حلياهتا!
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لوحة الموزاييك

هي تريد أن حتيا ولكن...
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كانت تقف متألها الثقة، بدأت متسك بالكامن وتعزف وسط جتمع من 
املقاهي بحي من أحياء مدينة السادس من أكتوبر، كان مشهًدا غريبًا عىل 
جمتمعنا الرشقي، ربام أرادت أن تثبت شيئا ما بداخلها، كانت حقًا مجيلة، 
علت وجهها ابتسامة زادهتا مجاالً وإرشاقًا، ُتنبئ عيناها بالكثري من العناد، 
يف  واضحة  تبدو  والثراء  الرتف  عالمات  إن  بل  احلاجة،  عليها  يبدو  ال 
مالبسها وزينتها، وضعت قطعة من قامش ملون عىل األرض ووضعت 
عليها متعلقاهتا، وقد الحظ، وهو يقف ينظر إليها، مفاتيح سيارة ُربطت 
بسلسلة حتمل مفاتيح أخرى كثرية وضعتها فوق قطعة القامش، هي إذن 
عزف  انساب  املشهد،  استوقفهم  ممن  البعض  يعتقد  كام  ماالً  تبتغي  ال 
فلقد  الوهلة األوىل،  فرنسية عرفها من  الكامن هادئًا مجياًل، كانت أحلاًنا 
قىض ما يزيد عن العام يف باريس بحثًا عن حياة بعيدة عن مرص أو ربام 

كان يبحث عن نفسه!
أغمضت عينيها وهي تعزف وأحالم لعقلها قد امتزجت بأحلان الكامن، 
يبدو وكأهنا هي األخرى تبحث عن نفسها، مل جتد شيئا يف األرض فقررت 

لوحة الموزاييك
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ُيؤرق  البرش، حتلق يف عاملها اخلاص، هناك حيث ال  بعيدًا عن  أن حتلق 
دنياها أحد! 

شعر بفضول ورغبة عارمة يف التعرف إليها!!
***

مضت سنة كاملة منذ أن عرفها، يبتسم كل صباح فربام يلقاها يف ذلك 
اليوم، أحب كل يشء أحبته، وكره كل ما كرهته، إنه احلب ال غريه، حياة 

متألها حياة،  رأى فيها أحالمه، فكانت هي بحق ملكه حياته.
تلك  كانت  اإلطالق«،  عىل  األمجل  هي  البدايات  تكون  ما  دائام  »ربام 
أن يصارح اآلخر هبا،  برأسه ورأسها، ومل جيرؤ أحدمها عىل  العبارة متر 
إنه  العالقة،  يف  الرسيع  التطور  ذلك  من  دفني، خوف  هناك خوف  كان 
مصري وليست عالقة عابرة، كالمها حيب اآلخر وكالمها خياف من اآلخر. 

***
ذلك  عن  خمتلف  »خمتلف«،  ببساطة  هو  تتمناه،  ما  كل  فيه  رأت  لقد 
الرجل الرشقي الذي تراه كل يوم، سئمت من تقاليد وعادات املجتمع 
الكاذبة، كرهت االزدواجية، جمتمع يدعي الكامل والنقص يمأله، يدعي 
حب اهلل وطاعته وإذا ُأتيحت له حلظة اختيار حرة ذهب إىل اخلطيئة وهو 

هلا راغب، حياة ظاهرة وحياة باطنة!
واحدة،  حياة  حتيا  أن  تريد  هي  عقلها،  تصارع  األفكار  كانت  هكذا 

واحدة فقط وتريد الشخص املناسب لتلك احلياة! 
 ***
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ال  ما  يشء  لنفسها،  آخر  حبًا  هلا  حبه  أضفى  لقد  حيبها،  شك  بال  هو 
تستطيع تفسريه حيدث اآلن، هو من تريد، شخص متفتح حيرتم عقلها، 

فال يفرض القيود كام يفعل غريه، يفعل كل ما جيعلها حتبه!
***

مل يدم الزواج أكثر من عامني فقط! 
 نقطة ومن أول السطر.. بدون تفاصيل!

أرادت  ما  أن أكتب  التفاصيل، طلبت فقط  طلبت مني أال أكتب عن 
هي فكان هلا ما أرادت، وأتبعت:

وتظن  بعيد،  من  مجيلة  تراها  »املوزاييك«  كلوحة  الرشقي  الرجل  »إن 
أنك تدرك أبعادها، فإذا اقرتبت منها أكثر فأكثر ذهب كل يشء! فام كان 

مجياًل ومقبوالً باألمس مل يعد مقبوال اليوم!«.
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ال أدري ما كان حيدث يل يف تلك اللحظة، كنت فقط أستجيب 
لذلك النداء، نداء احلياة أو ندائي الداخيل باهلروب من املوت!

حضن األرض
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»لعلها كانت أصعب حلظة يف حيايت، رأيت ما هو أسوأ من ذلك، كنت 
أحسبني أقدر ولكن شيئا ما تغري بداخيل، يشء ما هيز كياين كلام تذكرت 

ما حدث، لقد أدركت كم أنا ضعيف!«
***

األوامر  وصدرت  زويد«،  »الشيخ  يف  سنتوغل  أننا  الكتيبة  قائد  أعلن 
خاصة  املهمة،  وصعوبة  األمر  هول  أدركت  الكامل،  والتطهري  باملسح 
التجنيد  حديثي  العساكر  من  صغرية  جمموعة  بمجموعتنا  التحق  وقد 
كانوا بحق جمموعة من األطفال، نحيلة أجسامهم، ال يفقهون شيئًا عن 
القتال،  عن  يعلمونه  ما  كل  بالكاد  هو  الرصاص  إطالق  حتى  القتال، 
كنت أخشاهم، وأخشى عليهم، إن خطأ الواحد منهم قد يودي بحياتنا، 
وكيف هلؤالء الصبية بالتوغل يف »الشيخ زويد« وهذا األمر أثار قلقي، 
أكثر  وما  اإلطالق  عىل  احلروب  أنواع  أصعب  هي  الشوارع  حرب  إن 
من  ُألفة  هناك  أن  أعلم  بعينها،  مهارات  تتطلب  إهنا  وقتالها!  جرحاها 
نوع خاص بني اجلندي واألرض، ُألفة جتعله يعرف أين ومتى خيتفي من 

حضن األرض

)1(
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املوت! إن األرض للجندي هي بمثابة أمه التي يلقي بنفسه ملصقًا جسده 
هبا ليحتمي من موت حميط! 

أذكر أنني كنت أختبئ فجأة دون أي أمر يل باالختباء أو احلذر، كنت 
فقط أستجيب لنداء ما، ليشء ال أعلمه يدفعني لرتك موقعي هذا، أمتدد 
عىل أرض القتال أمحي رأيس ووجهي بذراعي، وما هي إال ثوان، وأري 
مكاين السابق وقد مألته النريان، أو حتول إىل حفرة إثر انفجار غري معامله، 

وقد اسُتشهد فيه من اسُتشهد!
ال أدري ما كان حيدث يل يف تلك اللحظة، كنت فقط أستجيب لذلك 
ما  يشء  املوت!!  من  باهلروب  الداخيل  ندائي  أو  احلياة  نداء  النداء، 
وما  سريحل،  ومن  سيبقى  من  تعلم  وحدها  فهي  السامء!  إهنا  حيركني! 
نحن إال أدوات بيد السامء، نستجيب لندائها، أو ُتصم آذاننا وتستجيب 

األرواح للنداء!
تذكرت مهمة الشيخ زويد جمددًا وحرب الشوارع املنتظرة، إن التوغل 
الثابتة،  والنقاط  الكامئن  محاية  عىل  تعودنا  املخاطر،  من  الكثري  حيمل 
ولكنها أرض جديدة علينا، خاصة أن هـؤالء اجلنود اجلدد ال خربة هلم، 

وال ُألفة بيننا وبني تلك األرض!
***

صدرت األوامر لنا بأن نخلد إىل النوم مبكرًا، فام هي إال ساعات قليلة 
ونبدأ بالتوغل يف زويد، حاولت النوم يف تلك الليلة وفشلت، كان العنرب 
مكتًظا باجلنود، غري أن ثرثرة أخذت تعلو بينهم، وأخذت أستمع إليهم 
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لعل النوم يعرف سبيله إىل عيني!
باهتامم  املجندين اجلدد، كان يصغي  أن مصطفى، وهو أحد  الحظت 
احلكايات  دارت  القتال،  عىل  منهم  مترس  من  خاصة  رفاقه،  ألحاديث 
نوادر  باخليال، وعن  فيها  الواقع  امتزج  القتال،  عن بطوالت أحدهم يف 
بعضهم مع الضباط، وهو ما أضحكنا مجيعًا، أحسست بارتياح عجيب 

بني هؤالء الرفقاء!
سأل أحدهم مصطفى:

- إنت قاعد ساكت كده ليه يا درش؟ أوعى تكون خايف من بكرة؟
اهلل  شاء  إن  اهلل!  بيد  األعامر  عم  ويا  حاجة،  مفيش  واهلل  ال  مصطفى: 

ننضف املكان كله ونرجع كلنا ساملني!
نزل الصمت علينا مجيًعا بعد كلامت مصطفى وكأهنا ذكرتنا بيوم غد!!

الحظت ذلك فقاطعت الصمت متسائاًل:
ال  مشكله  أي  يف  مصطفى؟  يا  دلوقتي  حلد  خاطب  مش  ليه  وإنت   -

سمح اهلل؟! 
بالضحك، وأجاب: واهلل لسه ربنا ما  أيضًا،  العنرب، ومصطفى  انفجر 
أرادش، ملا أشتغل األول يا ريس وربنا يكرم وهعزمكم كلكم .. إن شاء 

اهلل!
كنا نعلم جيدًا الواجب املنوط بنا، نعلم ما ُكّلْفنَا به من عمل، مل تكن 
من  جزء  عرفناها،  كام  سيناء  بل  سيناء«  »والية  أبدًا  تكون  ولن  سيناء 
وطننا، طاف بخيايل ما سمعته عن »داعش« وويالت ما ارتكبوه يف كل 
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مدينة دخلوها، أحسست بالدم جيري يف عروقي، رغبت يف أن أبدأ قتايل 
معهم اآلن، وأن ُأصبحهم بصباح مل يشهدوه من قبل، ختتلط فيه أصوات 
منها،  أفكار أخرى وأسئلة خفت  بنادقنا! طاردتني  بأصوات  رصاخهم 
حاولت أن أبعدها عن عقيل فلم أستطع، هل القتال سيؤدي النتيجة التي 
وأساء  البرشية  أفسد  الذي  الفكر  ذلك  نستأصل  بالقتال  هل  نرجوها؟ 
لإلسالم واملسلمني؟ إن أرواحًا كثرية قد أزهقت من كل األطراف ومل 
ال  العنف  أن  التاريخ  علمنا  فلقد  قتال؟  العقل  يثني  وهل  الفكر؟  هيزم 

ُينبت إال عنفًا.
ٓعدلت عن أفكاري حني تذكرت أنني أحارب من أجل الدفاع وليس 
من أجل اهلجوم، من أجل إنسانيتي التي طاملا رجوت أن أضيف هبا شيئا 
هذا  من  أخريًا  أنقذين  النوم  أن  غري  جمددًا  أفكاري  صارعتني  للبرشية، 

الرصاع! 
***

سيناء - الشيخ زويد - الرابعة فجرًا 
بحذر  يسريون  اجلنود  من  كبري  عدد  وخلفي  املجموعة  أتقدم  كنت 
املدافع  ُثبتت  مصفحة  عربات  خلفنا  ومن  الدبابات  تسبقنا  صفني،  يف 
املنازل  أبواب  الليل،  سكون  يشق  األباتيش  طنني  فوقها،  الرشاشة 
ونوافذها مغلقة وكأننا نسري بشارع هجره أهله منذ سنني، انقبض قلبي 

فصوت األباتيش يزلزل املكان، وسكون املنازل هو نذير شؤم يل...
الدخان  من  سحب  رئتّي،  إىل  ونفذت  املكان  البارود  رائحة  مألت 
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املختلفة من  األنواع  أميز  بأكملها، كنت  الشارع، بل سامء زويد  غطت 
األسلحة، فقد مٓترست أذين عىل ذلك، سمعت صوت قذيفة هاون تسقط 
استطاعتي،  قدر  جسدي  وأبعدت  باألرض  فاحتميت  مني،  مقربة  عىل 
قد  ناسفة  عبوات  أن  غري  املنازل  بجدران  االحتامء  اجلنود  بعض  حاول 
زرعت عىل جانبي الطريق وقد انفجرت مجيعها مع اقرتاب أول جندي 
األمر  أول  حسبتها  األرض،  يف  تنهب  عربات  أصوات  سمعت  منها، 
عربات جمموعتنا، رفعت رأيس ببطء ورأيت عربات داعش حتمل فوقها 
مضادات للطائرات متركزت يف بداية ويف هناية شارع القتال، وبدأت يف 

العمل ومدافع آر يب چي تقصف دباباتنا والعربات املصفحة! 
رصخ أحد اجلنود بأعىل صوته: حاسب يا مصطفى، هاون! انفجرت 

القذيفة، وأٓبٓى صوت انفجار القذيفة أن ُيسمع الدنيا صوته ثانية! 
ويف ثوان دكت األباتيش عربات داعش، وأمطرت جنودهم بالقذائف، 
فر جنود داعش بالشوارع املجاورة غري أن الطائرات حارصهتم فلم جيدوا 
سبيال إال الدخول يف شارعنا حيث مات مصطفى وسالت دماء آخرين 
بني جنباته، رصخت يف اجلنود حتى حسبت أين فقدت صويت: ارضبوا، 

ارضبوا يف أول الشارع ويف آخره .. يااله .. مفيش وقت! 
وستتحمله  أجسادنا  حتملته  أمل  نريان  وكره،  غضب  نريان  انطلقت 
أجساد من تركناهم وراءنا، اندفعت وقد فتحت نار بندقيتي لتحصد من 
باجلنون، أوجه  ما تشاء، كنت أرضب وكأنني قد أصبت  جنود داعش 
يقتل  فيهم، حتولت إىل حيوان  لقتالهم، أعملت سالحي  بندقيتي حتى 
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بال رمحة، أطلقت الرصاص مرات عىل جثث الكثري منهم، كنت كحيوان 
يطارد فريسته وقد أقسم أن يفتك هبا، رويت سالحي بدمائهم، ولكل 

من تبقي منا!
أن  الصادرة  األوامر  وكانت  جنودهم،  أحد  ُأُأرس  أن  باستطاعتي  كان 
نأرس منهم من نستطيع، غري أين تذكرت حديث اجلنود ليلة أمس يف عنرب 

معسكرنا، فأبيت إال أن أحمو أثر جنودهم من األرض وليكن ما يكون!
استطاعت  وقد   ،١٦ إف  بطائرات  مدعومة  األباتيش  قصف  استمر 
عنارص  من  فيها  من  كل  وتصفية  اجلانبية  الشوارع  كل  تطهري  جمموعتنا 
عربات  وانترشت  جنودهم،  من  عدًدا  أخرى  جمموعة  وأرست  داعش، 

اجليش متأل شوارع الشيخ زويد.
 ***

أرسة  بزيارة  يل  األوامر  صدرت  حيايت،  يف  حلظة  أصعب  بحق  كانت 
بثقل  أشعر  اآلن،  يعرتيني  خوفًا  إن  وفاته،  بخرب  وإبالغها  مصطفى 
اخلرب عىل نفيس فام بال أمه وإخواته، اقرتبت السيارة من منزل مصطفى 
ارتعشت  عروقي،  يف  يندفع  بالدم  وأحسست  قلبي  نبضات  وتسارعت 
لكي  قواي  أستجمع  مكاين  يف  وقفت  الباب،  طرق  حاولت  حني  يدي 
لعلها  الباب من غري أي طرق مني،  أمام اجلميع، وانفتح  أبدو متامسكًا 
ُفتح  املنزل،  أسفل  حمركاهتا  أطفأت  وقد  اجليش  عربة  صوت  سمعت 
عىل  أقو  مل  أتكلم،  أن  تنتظر  ساكنة  أمامي  مصطفى  بوالدة  وإذا  الباب 
الكالم، نظرت إىل وجهي وحدقت يف عيني، كانت ثواين معدودة مرت 
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بالعجز،  ساعتها  شعرت  يشء،  كل  هي  أدركت  كاماًل،  الدهر  وكأهنا 
الرمحة ال يعرف رسها  إهنا  احلال،  احليلة وهوان  بقلة  اإلنساين،  بضعفي 
ترضب  األرض،  يف  بنفسها  ألقت  والرصاخ،  النحيب  عال  خالقها،  إال 
خترج  أن  األرض  تسأل  وكأهنا  تارة،  خدها  وتلطم  تارة،  بيدهيا  األرض 
من فيها وال متلك إىل ذلك سبيال، انساب الدمع من عيني مع نحيب األم، 
لقد رأيت املوت، شممت رائحته مرارًا، رأيت أشالء متأل املكان ومل أبك، 
احليلة وهوان احلال، وال  قلة  الرمحة وعرفت  البكاء هنا، عرفت  عرفت 
أدري ملا ُرحت أكرر ساعتها قوله تعاىل: »وظنوا أن ال ملجأ من اهلل إال 
إليه«، كررهتا مئات املرات، إنه وحده القادر أن يربط عىل قلبها، إنه وحده 

القادر وال أحد سواه.
مل تكن أم مصطفى تريد املجد، أو ختليد اسم ابنها عىل أحد امليادين، مل 
تعرف املجد يومًا وال هيمها ما تفعله داعش وغريها، هي ال تعرف شيئا 

وال تريد شيئا، هي فقط تريده هو، أجل زرع عمرها وحلم حياهتا! 
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حيايت  إىل  بل  البيت  إىل  إجازة  يف  عدت  وطويلة،  ثقيلة  األيام  مضت 
السابقة، حياة ما قبل احلرب، أشعر أن شيئًا ما تغري بداخيل، مل أعد كسابق 
تفاصيل كل  فيه، أستعيد  امليدان وما حدث  أفكر كل ساعة يف  عهدي، 
يشء، وكان امليدان كفياًل بتغيري كل يشء يب، جلست مع أصدقاء يل عىل 
مقهى قريب من منزيل، كنت هناك بجسدي، بينام عقيل يرشد بني احلني 

واآلخر ليعود مرة أخرى إىل مشاهد حمفورة بذاكريت
***

سيناء - معسكر التدريب – قبل سنتني – عند بزوغ الفجر 
وفمي،  أنفي  يمأل  املاء  التنفس،  أستطع  مل  رهيب،  مياه  اندفاع  صوت 
بأحد  اصطدمت  مكان،  كل  يف  تندفع  املياه  باألرض،  جسمي  ارتطم 
نرتقب  نائمني  مجيعًا  كنا  أجسامنا،  تدفع  املياه  خراطيم  األرسة،  أعمدة 
صفارة طابور الصباح، كان يومي األول يف »الصاعقة«، والشاويش رضا 
أجسامنا  يرى  وهو  النشوة  متأله  واآلخر،  احلني  بني  أعيننا  تلمحه  يقف 
بعضنا  ينادي  أخذ  بل  واحدة!،  حلم  كقطعة  وتتقارب  ببعضها  ترتطم 

)2(
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إهانة  ليمعن يف  نساء علينا مجيعًا  أسامء  املؤنث وأطلق  مستخدمًا صيغة 
رجولتنا، صوته يشبه الرعد:

- احتركي يا حلوة إنتي وهي بره العنرب .. برسعة يا سوسن!
املياه تدفعنا دفعًا لتلقي بنا خارج باب العنرب، ويف الظالم تعثرت أقدامنا 
أن  رضا  الشاويش  طلب  حيث  وحلة،  أرض  عىل  أجسادنا  وسقطت 
نزحف عىل بطوننا لساعة كاملة، ارتعش جسدي وكدت أفقد الوعي، 
غري أين تنبهت عىل صوت عبداهلل، أحد املجندين من الصعيد، ووجهه 

األسمر يمأله الوحل:
- ورمحة أمي يا رضا ما هفوهتا لك!

مل ُيسمع صوته، فقد طغى صوت املياه وحركة أجسامنا يف الوحل عىل 
كل يشء، تذكرت كل هذا بينام أنا جالس أستمع إىل حديث أصدقائي، 

عدت إىل املنزل حيث بادرتني أمي:
- إيه حكايتك يا أمحد؟ إنت رصفت نظر عن موضوع سارة وال إيه؟ يا 

ابني أنا نفيس أفرح بيك قبل ما اموت؟! 
***

تغري  قد  ما  شيئا  أن  تدرك  ال  هي  بالزواج،  أرسع  أن  يف  عيل  تلح  أمي 
بداخيل، مل أعد أرى احلياة كام كنت أراها من قبل، لقد غري امليدان كثريًا يف 
نفيس، أشعر بالغربة يف بيتي وبني أصدقائي، حتى سارة، ابنة خايل وحبي 
األول، الحظت ذلك التغيري يف، يشء ما ال أستطيع إخفاءه عن الناس، 
هي تظن أين قد وقعت يف حب أخرى، هي ال تعرف أن شيئا ما قد ُكرس 
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بداخيل، ما كان يسعدين باألمس ال يفرحني اليوم، لقد رأيت وَشممت 
رائحة املوت، رأيت أشالء مصطفى تتناثر من حويل، تذكرت أمه حني 
ُطلب مني أن ُأبلغها باخلرب، تذكرت بكاءها وهو ترضب األرض بيمينها، 
تذكرت ضحكه وأحالمه، تذكرت عجزي وقلة حيلتي وأنا أبكي أمام 
أمه ولساين ما زال يردد: »اللهم ال ملجأ منك إال إليك«، واآلن تطلب 
أمي أن أتعامل مع سارة كام يتعامل املحبوبان، أحبها ولكن شيئا ما أكرب 

مني قد غريين، يشء ما يربطني جمددًا بامليدان.
***

هتيأت للعودة إىل املعسكر، فقد انتهت أيام اإلجازة املعدودة ربام برسعة 
كام تعتقد أمي، كنت قد التحقت أنا وبعض زمالء يل يف وحدة جديدة 
هي وحدة »التدخل الرسيع«، وكانت لتلك الوحدة مهام خاصة ال ُنَبّلغ 
هبا إال قبل املهمة بساعات، حني علمت باسم الوحدة تبينت أن مهمتنا 
هي مهامت حمددة ورسيعة تتم يف زمن قصري، وبالطبع من دون خسائر، 
الصاعقة،  األفراد من وحدة  أغلب  اختيار  تم  فردًا،  ثالثون  الفرقة  عدد 
ووحدة املظالت، ووحدات أخرى، كنا نتدرب عىل التصويب وإطالق 
املباين،  فوق  من  نقفز  ونحن  نصوب  كنا  »طائر«،  وضع  يف  ونحن  النار 
أو حني نقفز من عربات متحركة، وقبل أن نسقط عىل األرض جيب أن 
إصابة  يعني  الواحدة  الرصاصة  »فارغ  للخطأ،  جمال  وال  اهلدف  نصيب 
هدف ال جمال لفارغ آخر«، هبذه اجلملة كنا ننفذ كل يشء، وأذكر ما عاناه 
وكان  الطلقات،  بعض  أهدرت  حني  شخصيًا،  عانيته  بل  يل،  أصدقاء 
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»التكدير« ملدة أسبوع كامل كافيًا إلصابة اهلدف بطلقة واحدة.
- رحت فني يا ريس؟ وبتكتب إيه؟

بادرين عبد اهلل حني رأين شاردًا فور وصويل إىل عنرب الكتيبة.
- واهلل يا عبد اهلل مش عارف! هو إحنا هنعمل إيه بكل التدريبات دي؟ 
أفتكر مصطفى وغريه  وإلمتى هنفضل يف حالة احلرب دي؟ كل شوية 
وغريه؟ وإلمتى احلرب هتفضل مكملة؟ أنا ما بقيتش عارف أعيش بعيد 
عن املعسكر وعن احلرب ، حاسس إن حيايت اتغريت يا عبد اهلل، وكل 

اليل حواليه حاسني بكده.
- بكرة تتعدل .. مفيش حاجة بتدوم عىل حاهلا.

- املشكلة يا عبد اهلل مش يف شوية احليوانات اليل بنحارهبم، املشكلة يف 
األجيال اليل جاية! األطفال والشباب الصغري، إحنا فجأة لقينا داعش يف 
سينا، وظهر لنا ناس ما كناش مصدقني إهنم مرصيني وعايشني بينّا بينتموا 
لداعش وبيتبنوا فكرهم، وبيفرحوا بالعمليات اليل داعش بتعملها، واهلل 
أنا أعرف دكاترة ومهندسني بيفكروا زي ما داعش بتفكر يا عبداهلل، يف 
طبقة كاملة إحنا ما نعرفش عنها حاجة، بيرتبوا وبيكربوا، وفجأة بنالقي 

نفسنا بنحارهبم! 
- يا عم.. داعش دول مش مرصيني.

وبينتمي  بيشجعهم  غريهم  يف  وكامن  مرصيني،  فيهم  طبعًا،  ال   -
ألفكارهم بس مستخبي وخايف يتكلم، املوضوع أكرب من األعداد اليل 

بنحارهبا يا عبداهلل؟ 
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- وطي صوتك يا معلم .. وخبي اليل إنت بتكتبه ده!
- ليه .. هو إحنا بنقول حاجة غلط؟ 

- يا عم اهلل ال يسيئك!
كنت أؤمن أن املشكلة ليست يف احلرب وحدها ولكن املوضوع أكرب 

من ذلك.. 
مساء اليوم التايل صدرت األوامر لنا بالنوم مبكرًا يف تلك الليلة، وكان 
تنفيذ عملية جديدة، كنت قد ألفت أرض  هذا مؤرشًا كافيًا ليخرب عن 
رماهلا،  بني  احلنني  ذلك  وأجد  هبا،  شرب  كل  أحفظ  اآلن،  جيدًا  سيناء 
وأستجيب لندائي الداخيل، أو ربام نداء السامء ألحتمي هبا من موت كان 
قد أحاط يب، ال أجد تفسريًا واحدًا لتلك احلالة التي تعرتيني حني أمدد 
جسدي وأحتمي باألرض، ربام هي دعوات أمي، وربام هي السامء، فربام 

مل حين بعد موعدي معها .
- اجهز يا ريس لبكرة .. ربنا يسرت!

- عارف يا عبداهلل .. أنا عمري ما حاربت وانا خايف أموت.. يمكن 
علشان كده ربنا بيسرتها.

- ربنا يسرت .. الظاهر بكره هندخل زويد تاين!
- خري إن شاء اهلل !

***
أو  التلفزيون،  مشاهدة  أو  اهلواتف،  باستخدام  لنا  مسموًحا  يكن  مل 
مرصًحا  يكن  ومل  يشء،  كل  عن  تامة  عزلة  يف  كنا  الراديو،  إىل  االستامع 
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ألحد منا أن يتحدث عام نفعله، وال عن نوع العمليات .
مل متر إال ساعة واحدة حتى انتفضنا مجيعًا عىل صوت قائد الفرقة وهو 
يأمرنا باالستعداد وارتداء مالبسنا ومحل أسلحتنا واملعدات يف أقل من 
مخسة عرشة دقيقة، اصطفت العربات أمام باب الفرقة، وعلم كل واحد 
منا مكانه املخصص له، كانت العربات تنهب األرض هنبًا، كل يشء يتم 
برسعة، تعجبت، فهذه هي املرة األوىل التي نخرج فيها لتنفيذ مهمة من 
حتى  ساعة  إال  هي  وما  تعليامت،  أي  نتلق  مل  املهمة،  لطبيعة  رشح  دون 

وصلنا إىل مدرج للطائرات! 
مل نكن  لركوب طائرة حربية،  بالتحرك  يأمرنا  الفرقة  قائد  عال صوت 
نعلم أين سنهبط وما هي املهمة املوكلة لنا، مل نعلم شيئا، ومل جيرؤ أحد 
عىل السؤال، الكل يشعر أن األمر خطري، ولكننا يف تلك الظروف نطيع 
األوامر، وال جمال للمناقشة، حلقت الطائرة يف اهلواء، قضينا قرابة الساعة 
حتركت  العسكرية،  القاعدة  تلك  يف  الطائرة  تستقر  أن  قبل  اهلواء  يف 
القاعدة  قائد  أمر  سامعنا  فور  للمبيت،  ُخصصت  عنابر  إىل  املجموعة 
العسكرية، كنت أود لو أن أحدهم أخربنا أين نحن اآلن وما هي املهمة.

- عبداهلل .. إنت صاحي؟ 
- ومني جاي له نوم؟ هو إيه اليل بيحصل؟ وإحنا فني اصاًل؟ 

- علمي علمك؟ أنا تعبان وعايز أنام، ياال حاول تريح شوية علشان 
بكرة! 

***



 ســناپ شــوتس

55

عىل غري العادة، مل يكن هناك طابور للصباح، فقط ُأمرنا بالتحرك للميز 
لتناول وجبة اإلفطار، ثم ويف متام الثامنة صباحًا، أمر قائد القاعدة اجلميع 
أهنا حلظة  أدركت  احلربية، ساعتها  للقاعدة  الرئيسية  القاعة  إىل  بالتوجه 
مقاتال،  ثالثني  من  مكونة  الفرقة  كانت  املهمة،  تفاصيل  عن  الكشف 
لنا ملتفني حول شاشة عرض كبرية،  جلسنا مجيعًا يف مقاعد خصصت 

وقف قائد الفرقة يتحدث للجميع:
- هنتفرج عىل فيلم صغري وبعد كده هنبدأ االجتامع؟

أستطع  مل  قلبي،  دقات  تتابعت  ساعتها،  مشاعري  وصف  أستطيع  ال 
إخفاء ما بدا عىل وجهي، وقد غىل الدم يف عروق جسدي، رأيت جمموعة 
من الرجال بمالبسهم الربتقالية وقد أمسك بكل رجل منهم رجل آخر 
مجيعًا  كانوا  الربتقالية،  املالبس  ذي  الرجل  كتف  عىل  يده  واضعًا  ملثم 

يسريون عىل شاطئ بحر، وهنا حتدث القائد:
- الناس اليل البسة البدلة الربتقاين دول واحد وعرشين مرصي شغالني 

يف ليبيا وداعش خطفتهم وذبحوهم بالطريقه اليل إنتو شايفنها دي.
مل أمتالك نفيس وأنا أنظر إىل أفراد داعش يف مالبسهم السوداء وقد أخَفوا 
وجوههم، احتقن وجهي بالدماء وأنا أنظر كيف أجلسوا ضحاياهم عىل 
رمال الشاطئ، بل وكيف متت عملية الذبح، لن أنسى وجهه وهو يتمتم 
فقط  رأيت  أحدهم،  بكاء  أر  مل  للمقاومة،  أثر  أي  أر  مل  ُيذبح،  أن  قبل 
الثبات، رأيت راحة ورضا يف عيوهنم، رأيته وهو يتحدث إىل السامء، ال 
يشء يستطيع وصف مشاعري يف تلك اللحظات، لن أنسى موج البحر 
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وقد امتزج بالدماء.
تكون  لن  املرة  هذه  املهمة،  تعليامت  يلقي  وهو  الفرقة  قائد  إىل  أنظر 
األرض مرصية، ستتم عملية إنزال للفرقة بجنوب مدينة درنة الليبية! يف 
تلك املرة تناسيت عالقتي باألرض، كنت أحب أن أقاتل يف أرض آلفها 
فهو أصعب عيل،  أعلم شيئا عنها  أما يف أرض غربية عني ال  وتألفني، 
أعلم جيدًا أن ما أشعر به من ارتباط باألرض ال تفرسه قوانني احلروب، 
وال أجد تفسرًيا آخر الستجابتي لندائي الداخيل باالحتامء هبا سوى أن 
ساعتي مل حتن بعد، كانت مشاعري خمتلفة يف ذلك اليوم، ال يزال منظر 
املرصيني يف تلك املالبس الغريبة، وتلك اجِللسة املهينة، وطريقة الذبح ال 

تفارق عقيل، جتردت من كل يشء يربطني باحلياة، وهنا طلبت املوت .
عبد اهلل: إنت عارف العيال اليل ماتت دول من البلد .. من عندنا؟ 

- أنا سمعت يف منهم من املنيا.
البلد من عندنا .. وشوفت والد الكلب عملوا فيهم  - بقول لك من 

إيه؟
ال أعتقد أن أحدا منا استطاع النوم يف تلك الليلة، ما هي إال ساعات ليل 
قليلة تفصلني عن فجر غد حيث سنبدأ بالتنفيذ، كانت العملية منقسمة 
معسكرات  تستهدف  مركزة  جوية  رضبات  األول  اجلزء  جزئني؛  إىل 
تدريب وخمازن أسلحة داعش يف درنة ورست الليبيتني، مصحوبة بعملية 
إنزال بري للفرقة بدرنة، وكانت األوامر واضحة للمقاتالت اجلوية بدك 
الرسيع  التدخل  فرقة  أما  متامًا،  باألرض  ومساواهتا  داعش  معسكرات 
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ستتم عملية إنزال بري وُكلفنا بقتل وأرس كل املتواجدين والفارين من 
نقاط رضب الطائرات املقاتلة.

***
القاهرة - اخلميس – ١٨ فرباير ٢٠١٥ - الساعة الثانية عرش ظهرًا

- افتحي يا سارة األخبار .. نشوف بيقولوا إيه!
- حارض يا عمتي!

- »شنت القوات اجلوية املرصية عدة رضبات عىل مواقع تنظيم داعش 
يف ليبيا، بعد أن أصدر تنظيم داعش يف ليبيا فيديو بتاريخ 15 فرباير يصور 
قطع رءوس 21 من املسيحيني األقباط املرصيني، وخالل ساعات، ردت 
القوات اجلوية املرصية برضبات مركزة ضد أهداف حمددة انتقاما للعامل 
قتلت  املرصية  اجلوية  الرضبات  من  األوىل  اجلولة  أن  وأفيد  املرصيني، 
64 من مقاتيل داعش، بينهم ثالثة من القيادة، يف املدن الساحلية يف درنة 
فرباير   18 اليوم  فجر  إنزال  بعملية  املرصية  القوات  قامت  كام  ورست، 
الوهداين  كريم  أبو  معسكر  يف  الرسيع،  التدخل  قوات  من  ملجموعة 
داعش  من  عنرص   100 من  أكثر  قتل  من  نت  متكَّ حيث  درنة،  جنوب 

وأرسالعرشات«.
مل يمض يومان حني طرق عبد اهلل ممثل من قوات اجليش الباب ليبلغ 
والدة أمحد خرب استشهاده، وقد محل معه حقيبة صغرية حتوي متعلقاته 
الشخصية، وقف عبد اهلل أمام أم أمحد نفس تلك الوقفة التي وقفها أمحد 
من  صاحبه  بكى  كام  يبكي  وقف  الكالم،  عىل  يقوى  ال  وقف  قبل،  من 
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قبل، وقف أمام أم ثكىل، وحلم قد مات، وزرع عمر مل تكتب له حياة، 
تركها وترك معها لفافة من ورق كان قد أخفاها بداخل بدلته العسكرية، 
أخفاها حتى ال تقع بيد أحد من زمالئه أو قادته، ترك هلا ما سأل أمحد عنه 

يومًا، ترك هلا يوميات رفيق عمره وصديق كفاحه.



 ســناپ شــوتس

59

11 ثانية

تم نرش القصة بجريدة أخبار اليوم
- عدد اجلمعة- 25-11-2016
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11 ثانية

كانت هي أطول حلظات حيايت ...
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رأيت نفيس مُمَددًا فوق الرسير، أشعر بكل يشء، يشء ما حيدث اآلن، 
هرولة  أسمع  يشء،  عىل  أقوى  ال  بجسدي،  أشعر  ال  يتغري،  ما  يشء 
املمرضني واألطباء وصياحهم حماولني إنعاش عضلة قلبي، أعي كل ما 
كنت  اهلل،  وتدعو  تتمنى  بعيدًا،  تقف  تبكي،  زوجتي  أرى  حويل،  يدور 
أنظر إليهم من هناك، من أعىل، أنظر إليهم من سقف غرفة العناية املركزة 
بمستشفى قرص العيني، ختطى برصي حدود الغرفة ُأبرْص كل املمرضات 
يدخلون  هم  أتابعهم،  أن  أستطيع  ال  ثم  املستشفى  ممرات  يف  هيرولن 
وخيرجون يف غرف بعيدة عن غرفتي، إين أعرفهم جيدًا، أشعر بصدري 
وهو هيتز بعنف، ربام حياولون استعاديت للحياة، كانت هي إحدى عرشة 
ضحكها،  سمعت  َتكرُب،  وهي  ابنتي  ياسمني  رأيت  عمري،  من  ثانية 
رأيت بكاءها، كنت أخاف عليها من كل يشء، واليوم أخاف عليها من 

الدنيا ُكلها، هي بحق حبي الكبري وزهرة عمري وزرع شبايب.
ما هذا؟! هذا مؤمل، إبرة قد ُغرست يف صدري، ريب إين أخاف لقاءك 
فإن معي من الذنوب ما ال أطيق، يا رب حاولت قدر استطاعتي، يا رب 

11 ثانية
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إين ُمقر بذنويب وأنت أرحم الرامحني، أشعر بثقل يمأل جسدي، ال أمتكن 
من الرؤية جمددًا من سقف الغرفة، ال أشعر بمن حويل، أشعر بتعب، أريد 
أن أنام، وآخر ما سمعت كان صوت الطبيب الشاب: »احلمد هلل حلقناه 

بالسالمة«.
***

الطائرة،  يف  عليه  تعرفت  قد  كنت  املسافرين،  أحد  يل  رواه  ما  هذا 
أنفسنا طول  لنخفف عن  األحاديث  تبادلنا خالهلا  كانت رحلة طويلة، 
املسافة وعناء السفر، روى يل قصته ثم َخلد للنوم، تركني وقد امتزجت 
مشاعري وصارعتني األفكار! تساءلت عن احلياة، هو وإن ُكتب له أن 
يرى هنايته للحظات ثم ّرد ثانيًة إىل الدنيا، مات مرة ثم عاد للحياة مرة 

أخرى، يتذكر شيئا فقط، تذكر أوالده وعمله!!
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الشيطان

حني دقت أجراس الكنائس 
وحني امتألت املساجد
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صاعدة  صلوات  برتانيم  جدراهنا  وصدحت  الكنائس،  أجراس  دقت 
املساجد  السامء،  أهل  عند  هلا  ورجاء  األرض  فرح  حتمل  السامء،  إىل 
بالسامء  أعينهم  وتعلقت  املصلني،  مجوع  وخشعت  آخرها  عن  امتألت 

وفاض الدمع عىل الوجوه..
مل  هبواء  الُدنيا  متأل  ونسامت  صافية،  زرقاء  سامء  يف  سطعت  الشمس 

يعرفه أهل األرض من قبل! 
كان يوم صدق يف األرض، فلقد كف فيه الشيطان عن غواية ابن آدم 

والوسوسة له!
***

املالك: آآلن وقد عصيت من قبل وكفرت باهلل؟! 
بخلِق من خلقه، كفرت  يوًما، كفرت  باهلل سبحانه  أكفر  مل  الشيطان: 
ُدلل  بمن  عيّل،  ُفّضل  بمن  كفرت  ضعف،  من  فيه  َعلمت  وما  بآدم، 
كالطفل فطغى ومحل األمانة فكفر، أفأؤمن بظامل جهول، من ابتدع القتل، 
وقتل أول من قتل، قتل من؟ قتل أخاه، قتله بمحض إرادته، مل ُأوسوس 

الشيطان
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له ساعتها ، علم البرشية القتل، فسالت بحور من دم ال حرص هلا،  أمل يقل 
ربنا: »فطوعت له نفسه قتل أخيه«؟! فعلها بنفسه وإرادته هو وليس أنا!

آدم يف يشء كام  ولد  تفوق عيّل  ما  أكمل:  ثم  للحظة  الشيطان  صمت 
تفوق عيّل يف الرش؛ أبدع فيه وابتكر، خلق من اآلثام والفواحش ما مل أفكر 
فيه من قبل، أهذا الذي فضله اهلل عيّل؟! وكيف يسجد القوي للضعيف؟ 

كيف يسجد من َيأمر ملن ُيؤمر؟!
املالك: كفاك يا عدو اهلل كذبًا، أنت من علمته كيف يكون القتل، أنت 
من أرشدته إىل الطريق، أنت من أريته كيف هيوي بالصخر فوق رأس 
أخيه فلم ينطق ومل يتحرك بعدها، مل يكن يعرف ساعتها كيف يكون القتل 
وأنت من أرشدته، ومل يكن يعرف أيضًا كيف يواري سوأة أخيه، فأرسل 

اهلل له غرابًا ليعلمه وُيرشده، أنت من أغويته وأرشدته إىل الضالل! 
الشيطان: وهاأنذا قد كففت عن غوايته وتركت له الدنيا، ليمأل األرض 

باخلري وُيعمرها، فلننظر صنيع عمله!
***

اهلواء  أيامها، خال  انقضت صالة اجلموع، واألرض قد عاشت أمجل 
احلياة من  مل ختل  لكن  املحبة،  الشياطني ووساوسهم، عمت  أنفاس  من 
اخلطيئة! فابتسم الشيطان حني رأى بعض ولد آدم وقد عادوا للخطيئة 

بمحض إرادهتم ودون أي وسوسة من الشيطان.
الشيطان: أرأيت ما كان من ولد آدم؟ واهلل ما أغويته، رجع للخطيئة 

بمحض إرادته. 
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املالك: لتعلم يا من حق عليه غضب اهلل، أنك أنت .. أنت من دنست 
طريق  له  وفتحت  املعصية  َعلمته  من  أنت  وأفسدهتا،  آدم  ولد  حياة 
الشهوات وأهليته بالدنيا فانشغل هبا وتركته بني املعايص، فاعتادت نفسه 
املعصية لسنوات وسنوات، ثم اآلن تتنصل منه ومن فعلتك، أنت أصل 

خطيئته، أنت أصل املعصية!
رصخ الشيطان، فشق سكون السامء بصوته، فلقد مسه عذاب من أهل 

السامء..
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نسخة جديدة

الصواب واخلطأ
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حياة  يف  كغريها  انساقت  لنفسها،  أرادهتا  التي  احلياة  هي  تلك  تكن  مل 
تقليدية رسمت خطوطها العريضة أرسة وجمتمع رشقي وُأناس آخرون 
ال تعرفهم، اجتمعوا كلهم عىل أن جيعلوا من حياهتا نسخة كماليني نسخ 

سابقة! 
َحسبت نفسها يومًا أهنا تستطيع، حسبت أهنا َسُتحدث الفارق، وأهنا 

سُتَغري وتتحدى كل يشء.
***

لطاملا شعر بالتيه، متردَّ عىل كل يشء، أحب احلياة كام مل حيب من قبل، 
الشباب  سعادة  تغمره  أيامها،  جنبات  بني  جيوب  عمره  سنوات  فقىض 

وروح املغامرة، بينام متأل لياليه الوحدة وشعور تيه ال يفارقه! 
ربام نكون ُنسًخا متشاهبة ونامذج مكررة، حتجب احلقيقة صورنا الزائفة 

وأقنعة صنعناها بأنفسنا، وربام ُصنعت لنا! 
***

- أنا عايزة أطلق!

نسخة جديدة
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احتقن وجه األم بدم ساخن:
)حلظة  بإيدك؟!  بيتك  ختريب  هتموتيني!  بقى  كفاية  عليكي،  حرام   -
صمت( دا أبوكي يروح فيها! وعيالك مني اليل هريبيهم؟! إنتي جمنونة؟! 

ربنا هيديكي! 
- ماما .. مش قادرة؟!

األم بنربة حادة:
- مش قادرة إيه؟! ُجوِزك فيه إيه؟ إتكلمي؟! راجل حمرتم وبيحبك! 

عمره ما اتأخر عليكي يف حاجة! عمره ما زعلك! عايزة إيه تاين؟
-  يا ماما افهميني، أنا مش سعيدة مع أمحد، أنا عارفة إنه ممكن يكون 
بيحبني، بس أمحد تقليدي أوي يا ماما، حياتنا روتينية، ماكنتش شايفة دا 
قبل اجلواز، كنت متخيلة إين ممكن أغريه، حاولت كتري إين أعوده عىل 
التغيري، وإنه جيرب حاجات جديدة، احلياة كئيبة معاه أوي يا ماما! حاسة 
إين عمري بيضيع مني، ساعات َبَمثل إين بحبه علشان ما يزعلش، بس 
أنا  ما  زي  حيايت  أعيش  نفيس  كده،  حيايت  َأَكمل  عايزة  مش  جوايا  من 

عايزاها! 
- سلمى؟! إنتي يف حد شاغلك؟

تتنهد سلمى وتكمل:
- اطمني يا ماما .. ما فيش حد! ماما خالص .. أنا كنت بس بفضفض 

معاكي.. وأمحد أنا عارفه أنه بيحبني!
مل جتد أحدًا غري أمها لتصارحه بام َيعتمل يف وجداهنا، غري أنه ويف تلك 
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املره كان هناك صدى هيز عقلها، صًدى ختشاه بل وتنكره، يشء ما كانت 
تتجنب مواجهته إال وهو سؤال ُأمها األخري! 

كانت تنكر بكل كياهنا ذلك الشعور الذي ينتاهبا كلام تذكرت »عمر«، 
زميل جديد قد التحق بالعمل يف نفس فرع البنك الذي تعمل فيه، كان 
خمتلًفا بحق وهو ما جذب انتباهها إليه، كانت حريصة كل احلرص أال 
يبدو عليها يشء، بل إنه مل يكن يعلم بام خُتفيه نفسها، فكانت معاملتها له 

طبيعية جدًا يف ظاهرها، بينام عقلها مشغول دون إرادهتا به.
هل حيق للمرأة أن يتعلق قلبها برجل بينام ارتبطت حياهتا برجل آخر؟ 
كانت ترى يف حياته صورة من حياة كانت تتمنى أن حتياها، ربام هو أو 

شخص بمثل طباعه هو من تريد أن تكمل حياهتا معه.
جتاه  الشعور  ذلك  يف  فكرت  أهنا  ملجرد  املرات  ماليني  نفسها  َجلَدت 

»عمر«. 
متزوجة،  امرأة  هي  هكذا،  تفكر  أن  جيوز  ال  هبا،  َحلت  قد  لعنة  إن 
عن  االنفصال  فكرة  ترفض  ألن  يدعوها  يشء  كل  أطفال،  وعندها  بل 
فكرة  كانت  فلقد  روعها،  من  هُيدئ  كان  آخر  شيئا  أن  غري  زوجها، 
االنفصال تراودها قبل عامني من ظهور عمر، بل ربام كان عمر من حفز 

الفكرة، من أعطى األمل يف حياة جديدة، حياة متلكها وال جُترب عليها! 
هكذا كان ليلها خوًفا وعذاًبا وحرية، بل وأحالم مستقبل ال تعلمه، كل 

يشء يطاردها يف الليل، فأصبح الليل شيئا ختشاه بحق.
***
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مل يكن الطالق باألمر اهلني، كان أقسى جتربة مرت هبا، وزاد من قسوهتا 
حالة االزدراء املجتمعي التي تعرضت له، وما أشد اجلروح إن هي أتت 
من ُأناس كنا نحسبهم يومًا أخالء، كانت حتسب نفسها أقوى، شعرت 
لياليها  دمعها، وزاد من عذاب  َبكت حتى جف  احليلة،  بالضعف وقلة 
تفكر يف عمر  مل  أطفاهلا،   رؤية  أن حيرمها  إال  أبى  الذي  فعله طليقها  ما 
أرادت  أفكارها،  معه  تسارعت  حمفًزا  كان  عمر  أن  أدركت  ساعتها، 

نفسها، وحياة متلكها هي.
حني  اجلميع  ولفظها  حياهتا،  ختتار  أن  أرادت  حني  الدنيا  هلا  تنكرت 

أرادت طريًقا حتسبه األفضل هلا!
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الشيخ

لطاملا تساءلت نفسه عن رس الوجود، بل عن غايات األشياء، 
عن  البحث  مرارًا  وحاول  عقله  رصاعات  من  طوياًل  هرب 

إجابات هتدأ هلا نفسه.
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املسجد  باب  من  دخل  بقليل،  عامًا  السبعني  جتاوز  قد  وكأنه  يبدو 
وقد ارتدى جلبابه األبيض، مل يكن يقوى عىل امليش، اتكأ عىل عصا 
ييل  الذي  الصف  يف  وقف  الرتاويح،  لصالة  املسجد  إمام  نادى  له، 
الصلوات،  بني  ما  عليه  ليسرتيح  كرسيًا  أحرض  وقد  مبارشًة،  اإلمام 
كان اإلمام َيشُدو باآليات يف خشوع َخشع معه املصلون، ونادى »اهلل 
أكرب« آمرًا بالسجود، سجد الشيخ لربه وأخذ يتمتم بصوت مكتوم: 

»يارب!«، ثم ذهب يف بكاء حاول جاهدًا كتامنه.
انتبه شاب يف العرشين من عمره كان يصيل عن يمني الشيخ، انتبه 
لبكاء الشيخ، ارتبك بعض اليشء وتلعثم لسانه عن آيات كان حيفظها 

يومًا عن ظهر قلب! 
الشيخ  يتفكر يف بكاء  الشاب وما زال شاردًا  ُقّضَيْت الصالة وعاد 
يستطيع  كان  ربام  معه،  يتحدث  أن  عليه  كان  ربام  لربه،  ومناجاته 
مساعدته، قد يكون مريضًا أو حمتاجًا، لقد رق قلبه حلال الشيخ وعزم 

أن يتحدث معه يف صالة يوم غد.

الشيخ
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***
متر  عديدة  ذكريات  يستطع،  فلم  النوم  حاول  بيته،  إىل  الشيخ  عاد 
اآلن أمام عيناه، تذكر أيام الشباب وما كان فيها من رصاعات لعقله، 
التِيه،  ال يعرف ماذا يريد من احلياة؟، بل ماذا  كانت سنوات مألها 
تريد احلياة منه؟، بل ظل لسنوات يتساءل ويطرح سؤاله األبدي: ملاذا 

خلقه اهلل؟
كان عقله كورقة شجر ُتلقي هبا الرياح حيث تشاء، لطاملا تساءلت 
تلك  مطاردة  من  هيرب  كان  اخللق،  رس  وعن  الوجود  عن  نفسه 
يف  نفسه  وانخرطت  لسنوات،  وهيرب  هيرب  ظل  لرأسه،  األفكار 

متاهات احلياة!
ربام مل يكن هاربًا من أفكاره، بل كان يبحث عن ذاته، وعن نفسه 

التي طاملا أَرّقْت لياليه!
تذكر أيام قوته، أحيانًا يبدو عليه أنه قد وجد نفسه، وأحيانًا كثرية 

تعود به نفسه إىل الوراء، وهكذا مضت سنوات عمره.
مل يكن بكاء الشيخ يف تلك الليلة عن ذنب قد اقرتفه من قريب، بل 
قد  التيه، وعن حياة كاملة  أرهقها  نفس  َليخرب عن عذاب  بكاءه  إن 

َوَلت سنواهتا!
***

نفسه  اهَلِرْم،  الشيخ  عن  ليبحث  فراشه  من  ينهض  أن  الشاب  متنى 
حتدثه بيوم غد حيث يلقاه ثانيًة ويتكلم معه. 
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مل يأت الغد كام كان يرجو شاب العرشين؛ فلقد صعدت روح الشيخ 
ابتسامة  يمحو  أن  اجلسد  موت  يستطع  مل  الليلة،  تلك  يف  بارئها  إىل 

ُرسمت عىل وجهه، يشء ما حدث، ربام وهو يلفظ نفسه األخري. 
غري أن الشاب ما يزال هناك ينتظر الغد !
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تغيير بسيط

ختيل أنك تستطيع إعادة الزمن إىل الوراء لعرش سنني، وأمامك 
فرصة واحدة لتغيري يشء واحد فقط من املايض، فام هو اليشء 

الذي ستغريه؟
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كنت أمسك بالقلم ألكمل خواطر قد بدأت يف كتابتها منذ أسابيع 
يف  هناك  حملقًا  نفيس  ألجد  مني  إرادة  دون  يطوف  بعقيل  وإذا  قليلة، 
تلو  واحدة  أمامي  ُرِسمت  وقد  السنوات  إىل  أنظر  املايض،  سامء 
هو،  كام  يشء  كل  يشء،  يتغري  مل  بوضوح،  يشء  كل  أرى  األخرى، 
كل األحداث كام هي، أسمع صوت مدرس اللغة العربية باملدرسة، 
شارعنا  ضحكنا،  رأيت  فلقد  ابتسمت  الطفولة،  هلو  صوت  أسمع 
القديم، تسارعت نبضات قلبي ألشياء عديدة مل تكن بعيدة عن زمن 
الطفولة، كنا نحمل ساعتها قلوبًا نقية، وأرواحًا مألت احلياة جنباهتا، 
أقف وحيدًا يف  رأيتني أصيل،  بخوف،  بكاء، أحس  سمعت صوت 

صحراء وأنظر إىل السامء، رأيت أيامًا مأل فيها الرضا نفيس. 
وإذا يب أتساءل: لو ُأتيحت يل فرصة واحدة لتغيري يشء واحد من 

ذلك املايض.. فام عساي أن أغري؟!
وإذا بقلمي يسبق عقيل، يناقشني ويصارع أفكاري، مل أذق النوم ليلة 

البارحة، فلقد كان نقاش حاد يدور بيننا..

تغيير بسيط
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***
العقل: ابعث رسالة إىل أصدقائك لتسأهلم نفس السؤال الذي سألته 

لنفسك، ربام أجد شيئا أقتدي به! 
القلم: إن املايض لن يتغري!

العقل: أعلم هذا ولكن دعنا نجرب!
القلم: إنك ال حتتاج إىل َتغيري يشء كبري يف حياتك لتحصل عىل حياة 

جديدة!
مرت حلظة صمت وإذا بالقلم يكمل: 

إال  هي  ما  وتفاصيل  أحداث  من  فيها  بام  اإلنسان  حياة  إن  القلم: 
بني  الفصل  يمكنك  ال  وثيقًا  ارتباطًا  ببعض  بعضها  مرتبطة  سلسلة 
حجر  الواقع  يف  هو  األحداث  وأتفه  التفاصيل  أدق  إن  بل  حلقاهتا، 

أساس يف بناء أحداث حياتك وماضيك ومستقبلك.
العقل: لتغيري املايض قد نحتاج تغيرًيا كبرًيا يف خياراتنا األَُويل؟!

واملستقبل  احلارض  ولتغيري  بل  املايض،  لتغيري  العكس،  عىل  القلم: 
أيضًا، ما عليك إال أن حتدث أي تغيري، أي تغيري، بسيًطا كان أم كبرًيا، 
فقط َأحِدْث التغيري يف تلك السلسلة، وسرتى أن كل يشء قد اختلف، 
املايض كله سيتغري، وسيتغري معه احلارض واملستقبل، َغرّي فقط حجًرا 
واحًدا يف أحد جدران بناء املايض، وستستجيب كافة اجلدران لذلك 
سيصبح  سيتغرّي،  يشء  كل  بالكامل،  كله  املبنى  وسيتغري  التغيري، 
نفسك  أنت  حتى  يشء،  كل  يشء،  كل  معه  وسيتغري  خمتلًفا،  مبنى 
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ربام ستصري شخصًا آخر غري الذي أراه اآلن، ولتعلم أن حياة أناس 
الذي  التغيري  لذلك  لتستجيب  وتتشكل  تتغري  سوف  غريك  آخرين 

أحدثته يف حياتك!
العقل: تقصد العائلة واألصدقاء؟!

متشابكة،  حياتك  أحداث  أن  كام  ذلك،  من  وأشمل  أكرب  القلم: 
ترتبط حلقاهتا بعضها ببعض، فإن حياة ُأناس آخرين قد ال تعلمهم 
أنت سوف تتأثر للتغيري الذي استحدثته أنت يف حياتك، ربام ستؤثر 
إنه  تدري،  أن  دون  حياهتم  يف  وتغري  معهم  تتعامل  من  كل  حياة  يف 
نسيج برشي واحد، يستجيب بعضه لبعض ويؤثر بعضه عىل بعض، 
عدد ال هنائي من العوامل املؤثرة التي متلكها وحُتدثها دون أن تدري 

فيَمن تؤثر وعىل من سيقع التغيري! 
العقل: ال أدري ربام تكون حمقًا، غري أنني أريد أن ُأغري شيئا حدث 

يل منذ عرشة أعوام!
القلم: عرشة أعوام؟! وتريد تغيريه؟!

العقل : ومل ال؟!
القلم: كيف حتملت نفسك كل تلك السنوات؟!

العقل: أنت من قلت إننا ال نستطيع تغيري املايض!
القلم : بل تستطيع إحداث تغيري..

العقل: أحتدث عن املايض!
القلم: ليس هناك فروق بني ُمسميات الزمان، فالزمان يشء متغري، 
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تستطيع تشكيله والعبور منه إىل املايض واملستقبل، قد ال حتدث تغيرًيا 
لتعديل مسارك  املايض، ولكنك متلك قرارات احلارض واملستقبل  يف 

احلايل.
العقل: كفى فلسفة واتركني ألنام!

القلم: عذرًا .. عندي سؤال.
العقل: تفضل!

القلم: مل ختربين عن اليشء الذي تود تغيريه يف املايض؟! 
العقل: ال يشء!

القلم: بل تود أن ختربين؟!
العقل: أجل .. لو عاد الزمان إىل الوراء فلن ُأغري أي يشء سأترك 

كل يشء كام هو، ربام فقط سوف ُأَثمن قيمة وقتي بطريقة أفضل!
القلم: ذلك قد حيدث تغيريًا كبريًا يف كل يشء.

العقل: نعم.. قد حيدث.
القلم : ال تزال الفرصة أمامك اليوم. 

العقل: نعم!
القلم: ماذا ستفعل اآلن؟

العقل: اتركني اآلن .. أحتاج إىل النوم.
القلم: أراك قريبًا!
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على المقهى

مل يكن هناك وحده...
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حَيسبه َمن َيمر به أنه جيلس بمفرده صامتًا ال يتحدث، غري أنه مل يكن 
له برمحة، وشيطان  هناك وحده؛ فقد كان جيلس بصحبة مالك ُوكل 
وأخّذ  جلس  عمله  من  القريب  املقهى  ذلك  يف  بعذاب،  عليه  ُسلط 

خيتلس النظر فيمن حوله من اجُللوس، وإذا بشيطانه يوسوس له :
يف  خُتَري  مل  وجودك؟  من  اجلدوى  ما  اهلل؟  خلقك  ملاذا  الشيطان: 
بالقيود،  احلياة  يمأل  والدين  باملتع  مليئة  احلياة  األصل،  من  ُوجودك 

أوال تريد االستمتاع املطلق باحلياة؟! 
املالك: لقد حققت أهداًفا كثرية يف حياتك، وهو ما جيب أن ُيشعرك 
بالرضا، ال أعتقد أن الدين قد ُوِجد لَكبت احلريات، وإنام جعله اهلل 
رشيعة لتنظيم احلياة والتعامل بني اإلنسان والكون يف جُممله، وليس 
هناك تعارض بني الدين وتعاليمه وبني ما هو متاح من متع الدنيا، بل 
طلب اهلل منك رصاحًة أال تنسى نصيبك من الدنيا، إنام حُياول الشيطان 
قيوًدا،  الدين  ترى  هنا  ومن  واملعصية،  املتعة  بني  عقلك  يف  يربط  أن 
وترى املتعة فقط ال تتأيت إال بمعصية، يمكنك أن تستمتع بحياتك كام 

على المقهى
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تشاء ولكن من دون أن تعيص اهلل.
الشيطان: إنك ال تريد الدخول يف هذا الرصاع النفيس، فأنت مل خُتري 
يف الوجود منذ البداية، ولو ُخريت يف الوجود فربام ترفض فكرة حياة 

اإلنسان من األساس.
املالك: إذا افرتضت معك َأنك مل خُتري يف وجودك من األصل، وأن ما 
حدث قد حدث، فأمامك طريقان؛ األول أن متكث يف حرسة ولوم، 
والثاين أن ُتقر بام هو كائن وال ُتضيع حياتك يف احلرسة، فابدأ حياتك 
ولتمأل الدنيا بام وهبك اهلل به من طاقات وَنعم وعقل َفّضْلَك به عىل 

سائر خلقه.
أخذ الشيطان يوسوس له وُيذكره بلذات َتذوَقها ونزوات مر هبا يف 
أيام كانت يف احلقيقة أيام ظلم، أجل أيام ظلم، َظَلم هو فيها نفسه قبل 

أن َيظلم غريه. 
كرة التي مر هبا الشاب وهو يذكر أيامه اخلوايل  تنبه املالك لتلك السَّ

فصاح فيه:
املالك: يا خري خلق اهلل، أتذكر ما آل إليه حالك بعدما اقرتفت تلك 
الذنوب؟ أتذكر أملك وبكاءك؟ أتذكر حرستك ودعاءك إىل اهلل؟ أوإن 
كان يف الذنوب لذة عابرة أوليس فيها أمل يبقى وحرسة تدوم؟! أتذكر 
يا خري خلق اهلل ما شعرت به بعدما صنعت من اخلري وما ُوفقت إليه 
ثقتك حني  أوتذكر  أتذكر رضاءك وسالمك؟  الصالح؟  العمل  من 

واجهت الصعوبات فكنت ساعتها مطمئنًا فقط ألن اهلل معك؟!
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أخذ املالك يذكره بكل خري فعله، وتلك السكينة التي غمرت نفسه 
وما تزال هناك يستشعرها بني احلني واآلخر.

الرمحة، وعزم أن  به مالك  ملا أرس  الشاب واطمأنت  ارتاحت نفس 
يبدأ وأن حياول من جديد، غري أن شيطانه بادره: 

آالف  بل  مئات  وفشلت؟!  فيها  حاولت  مرة  كم  تعلم  الشيطان: 
تفشل  أجل  يوم،  كل  وتفشل  الوعود  تطلق  يوم  كل  مطلع  املرات، 

وستفشل! 
املالك: لتعلم يا خري خلق اهلل، أن اهلل حيب توبة عبده ولو أن بينك 
وبني املوت حلظات، لتعلم أن اهلل يفرح بتوبة عبده، ولو مل ختطئ ألتى 

اهلل بقوم خيطئون ثم يستغفرون اهلل فيغفر هلم.
انتبه حني عال صوت أذان املغرب.. وكان ال يزال شاردًا بعيدًا هناك 

برصاعاته.
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سناپ شوتس

نحن ال نرى فيمن حولنا إال لقطات، أجل لقطات من حياة ال 
كاملة،  القصة  إدراك  عن  عاجزا  العقل  فيقف  شيئا،  عنها  نعلم 

بينام خيتزل القلب احلياة كلها يف تلك اللقطات.

لقطات من الحياة
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أغلق باب الغرفة، مل يتاملك نفسه، واهنار يف البكاء.
أجل إهنا احلياة التي ال يعرفها! 

ارتفعت األصوات يف املبنى اإلداري باملستشفى، حادث تصادم بالطريق 
الدائري ُنقل عىل أثره املصابون إىل االستقبال والطوارئ، هرولة يف ممرات 
املستشفى، مدير االستقبال يرفض دخول املصابني، املستشفى غري جمهز 
الستقبال احلاالت، واألطباء خيشون حدوث وفيات، الدم الساخن يمأل 
األرض، صوت آهات مكتومة وكأنه ُقدر لألرض أن تستقبل ما لفظته 
املستشفى بعيدًا عن أبواهبا، حاولت إسعاف الشاب، كنت أسابق الزمن 
والعرق يغمرين وأصارع الدنيا إلنقاذ ذلك الشاب، لكن روحه أبت إال 
أن تصعد إىل بارئها، تعلقت عيناه بعيناي وهو يلفظ آخر أنفاسه، مل يكن 
اهلوائية إلسعاف  القصبة  لفتح ثقب يف  أنبوبة بالستيكية  يوفر  هناك من 

ذلك الشاب، أجل هذا هو السبب .. أنبوبة بالستيكية! 
قد  وكأنه  اليوم  ذلك  أذكر  كطبيب،  بالعمل  األول  عهدي  هذا  كان 

سناپ شوتس
أنبوبة بالستيكية
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حدث باألمس...
مرة  كل  ويف  أين  غري  الكثري،  فيها  شاهدت  سنة،  عرشة  مخسة  مضت 
أحاول إنقاذ مريض أو ُأجري عملية جراحية، أرى عيني الشاب تنظر إيل 
وكأنه يراقبني، كان هناك حديث يدوربأعيننا، كنا يف نفس العمر تقريبًا، 

وكان هناك رجاء وأحالم وأمل!
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إىل أرواح األمهات واألطفال .. وكل من صعد إىل السامء.

بين ُجدران الكنيسة البطرسية
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نعمة  واعطيهم  ليك  قرهبم  نَّور طريقهم،  »يا رب حافظ عىل والدك، 
وسالم«.

هكذا كانت تتمتم يف دعائها وعيناها مل ُتغادر مذبح الكنيسة، حتسست 
برفق طفلتها وقد غلبها النعاس، فأراحت جسدها عىل مقعدها اخلشبي 
وضحكها  كسلها  تذكر  تزال  ال  للصالة،  تقف  وهي  بساقيها  وأسندته 

وهي ُتوقظها منذ ساعة للذهاب إىل الُقداس. 
الدعاء  تذكر  تزال  ال  بُأذنيها،  يرتدد  الكنيسة  جرس  صوت  صدى   
وتردده بال إرادة منها، اندفعت حتتضن ابنتها، عال الرصاخ، طعم الدم، 

خطوات أقدام تطأ جسدها.
وبقينا  هي  صعدت  طفلتها..  ومعها  صعدت  السامء..  إىل  صعدت   

سناپ شوتس
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بين ُجدران الكنيسة 
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مجيعًا!
ماتت وكشفت عن عواراتنا!
ماتت ولكن مل يمت ُدعاؤها! 

َصلت للجميع، وسنصيل ولن تنقطع صالتنا هلا يومًا.
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 أنَّت ُجدران الكنيسة بالبكاء، وكان فراغ القلوب عظياًم.
- أنا عايزة أروح أعمل الغدا للبنات .. زماهنم جعانني!

»هذه النفس التي اجتمعنا بسببها .. يا رب نيحها يف ملكوت السموات 
.. افتح هلا يا رب أبواب السامء .. وأقبلها إليك كعظيم رمحتك .. افتح هلا 
يا رب باب الرب لكي تدخل وتتنعم هناك .. افتح هلا يا رب باب الفردوس 

كام فتحته للص اليمني«..
»فربوينا«  وهأوصل  غسيل،  يف  لسه   .. أروح  الزم   .. اتأخرت  أنا   -

لدرسها!
»افتح هلا يا رب باب امللكوت لتشارك مجيع القديسني .. افتح هلا يا رب 

أبواب الراحة لرتتل مع كافة املالئكة«.

سناپ شوتس
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إنت  رب  يا  بيها،  وافرح  عروسة  »مارينا«  أشوف  نفيس   .. رب  يا   -
عارف أنا تعبت قد إيه يف تربيتهم، ارزقها الزوج اليل حيبها وحيافظ عليها!
 .. احلياة  إىل  النور  مالئكة  ولتدخلها   .. النعيم  تنظر  أن  »ولتستحق 
اغفر هلا خطاياها   .. إبراهيم وإسحق ويعقوب  آبائنا  ولتتكئ يف حضن 
يا رب  أنت  .. ألنك  معًا  بمعرفة وبغري معرفة  .. فصنعتها  التي سبقت 

تعرف ضعف البرشية ونقصها«.
-  َيا َرب قرب مارينا وفربوينا ليك .. واعطيهم نعمة وسالم! 

»وأهل بيتها أهلمهم صربًا .. وعوضهم أجرًا صاحلًا سامئيا«.
مل تكن تسمع صوت صالة الكاهن، مل تكن ترى شيئا، مل تكن هنا يف هذه 
الساعة، كنا نرى صورة هلا، أما روحها فقد صعدت مع ابنتيها إىل السامء.
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حني ستلتقي عينك بعني املالك، ماذا تقول له؟ 
الطريق ما بني  جتاوزت رسعة سيارتنا ١٦٠ كم يف الساعة، ونحن يف 
فندق هلنان الفيوم إىل قلب الصحراء، حيث سنقيض ليلة كاملة يف خيام 
أعدت لنا يف الصحراء، كانت هذه عالقتي األوىل بالصحراء، فيام مىض 
كنت فقط أطلق العنان لعقيل وروحي وأنا أسافر وأنظر إىل الصحراء من 
ُأفرغ  أن  ليلة كاملة هناك، حرصت عىل  اليوم فسوف أميض  أما  حويل، 
يف  وحدي  كاملة  التجربة  وَأحيا  أحد،  إيلَّ  يصل  ال  حتى  هاتفي  بطارية 
الصحراء، عال صوت موسيقى الچاز للعبقري حييي خليل، وكعاديت يف 
تلك اللحظات أرشد بعيدًا أفكر يف السامء ويف األرض وما فيها من احلياة، 
فلطاملا شغلتني فكرة احلياة، إن يف قبضة واحدة من تراب أرضنا مئات بل 
روح  األرض،  متأل  اهلل  روح  إن  بأعيننا،  نراها  ال  التي  املخلوقات  آالف 

اخلالق وأنفاس خلقه متأل املكان. 

سناپ شوتس

)3(



 ســناپ شــوتس

108

انتبهت عىل صوت صديقي:
فامذا  املالك،  بعني  عينك  ستلتقي  »حني  بتقول:  دي  األغنية  كلامت   -
ستقول له؟!« يعني ملا تيجي متوت، وتبص لعني مالك املوت، هتقول له 

إيه؟ هتقول له إنك اتبسطت وال أل؟!
-  قلل رسعتك يا معلم حلسن ما نلحقش نبص حتى يف عينه؟! 

رائعة،  ليلة  كانت  اخليام،  إىل  املوسيقى حتى وصلنا  مع  انسجم كالنا 
القاهرة،  سامء  يف  عادة  أراه  ال  ما  وهو  بالنجوم،  السامء  فيها  امتألت 
زمالئنا،  أحد  قال  حني  اجلامعة  أيام  وتذكرت  نفيس  بسالم  أحسست 

وكان قادًما من العريش ليلتحق بجامعة القاهرة: 
- أنا مش عارف إنتو عايشني إزاي يف القاهرة! أخلص بس الكلية واهلل 

الغني عن القاهرة!
قد  اخليام  خدمة  عىل  القائمني  العامل  فوجدت  الفجر  قبل  استيقظت 

افرتشوا األرض وأوقدوا نار التدفئة وراحوا يغطون يف نوم عميق!
كنا مجيعًا نائمني ما بني عامل قد أهنكه عمله وبني مستمتع أتعبه السفر 
لتشق  ببطء  تتسلل  الشمس  السامء وأشعة  واالحتفال، نظرت جمددًا إىل 
الشاي  عامل  أشارك  أن  يوم جديد، أرصرت  بميالد  وُتنبئ  الليل  ظالم 
والقهوة عمله، يف الصباح ضحكنا سويًا وذهبت أحزم حقيبتي وعدت 

أفكر: »حني ستلتقي عينك بعني املالك، ماذا تقول له«؟!
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رسمها  يتذكر  بالقلم،  ُيمسك  كيف  تعلمه  بيده  أمسكت  حني  يتذكر 
تعلمه  فوقها  بقلمه  أن جيري  َتْدَفعه  ثم  نقاط  اهلجاء عىل شكل  ألحرف 
حياته  ملكة  يشء،  كل  فهي  يشء  كل  يذكر  له،  تقبيلها  يذكر  الكتابة، 

وسيدة زمانه! 
***

مضت مخسة وأربعون عامًا، شغلته فيها احلياة، أحب .. تزوج .. أنجب 
.. َحزن ملوت صديق له .. كرب أبناؤه ..  حقق أحالًما له وال تزال هناك 

أحالم أخرى يسعى إليها. 
***

يف تلك الليلة زار والدته وإذا هبا تبادره: 

سناپ شوتس
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األم: أعطيت اليوم اخلادمة أربعة قروش..
االبن: تقصدين أربعة جنيهات؟

األم: أربعة قروش!
االبن: أمي .. ال توجد قروش يف هذا الزمن .. تقصدين أربعة جنيهات؟
األم تنظر إليه بدهشة .. ومتر حلظة من الصمت، مل يكن يدرك أن أمه مل 
تعد هي نفس األم التي تعود عليها، مل تعد تلك الشابة اليافعة، أرسعت 
احلياة به ومل يتنبه آلثار الزمن، بل مل يعي أن الزمن قد ترك أثره عليه هو 

نفسه! 
كيف  يعلم  يكن  مل  انكساره،  وجهه  كسا  طويلة،  صمت  حلظة  مرت 

جييب وماذا يفعل! هنض من مكانه يبحث يف أرجاء البيت يف هدوء. 
األم : ماذا تفعل؟

االبن: أبحث عن ورقة وقلم.
أخذ يكتب أرقاًما؛ اآلحاد، العرشات واملئات، جلس بجانبها يعلمها 
أساليب احلساب، ال يريد أن تبدو عليه أي عالمة من عالمات االرتباك، 
متتلئان  عيناها  وكانت  امُلعلمة  فيها  هي  كانت  كِجلسة  بجانبها  جلس 

بدموع فرح! 
واليوم متتأل عيناه هو بدموع رمحة. 
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وال  املسجد  باب  من  دخل  ووجهه،  َيديه  تنظيف  يف  الوضوء  ُيفلح  مل 
اخلمسني  ختطى  ربام  رثة،  مالبسه  حوله،  من  تتساقط  املاء  قطرات  تزال 
عامًا بقليل، يبدو عليه اإلعياء غري أنه وقد جلس القرفصاء أخذ يصغي 
باهتامم بالغ إىل خطبة اجلمعة، يداه خُتربان الكثري من قصص احلياة، لعله 

يعمل بأحد املصانع، أو ربام هو مزارع بسيط من قرية جماورة.
***

مياه  دورة  إلصالح  بالتربع  املصلني  املسجد  إمام  سأل  حني  تنبهت 
املسجد، أخرجت حافظة النقود وحاولت إخفاء ما أراده اهلل يّل بالتربع، 
غري أن يًدا أخرى قد امتدت تسبقني إىل صندوق التربعات، تربع بعملة 

معدنية أحدثت صوًتا حني ارتطمت بالصندوق اخلشبي!

سناپ شوتس
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مكثت لدقائق قالئل أفكر يف ذلك الرجل وقد انشغلت عن اإلمام وعن 
خطبة اجلمعة، لقد رأيت يف قبضة يمينه عىل العملة املعدنية سكون نفسه 

ونقاء روحه.
رأيت اإلخالص، رأيت الرضا، واستشعرت الرجاء، يقول تعاىل: 

َعَلْيِه  َأمْحُِلُكْم  َما  َأِجُد  اَل  ُقْلَت  لَِتْحِمَلُهْم  َأَتْوَك  َما  إَِذا  الَِّذيَن  َعىَل  "َواَل 
ْمِع َحَزنًا َأالَّ جَيُِدوا َما ُينِْفُقون «. َتَولَّْوا َوَأْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
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سناپ شوتس
 وسط البلد
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الزمن قد توقف، كل يشء جتمد يف مكانه، وحدها األيام متر اآلن أمام 
عيناي وتسابق قدماي وأنا أسري يف ذلك الشارع! 

يف  هنا  كان  أجل  السينام!  لندخل  يل  وأصدقاء  أنا  املدرسة  من  هربت 
هذا الشارع، رأيت نفيس ومل أكن قد جتاوزت الثالثة عرشة من عمري، 
رأيت خويف حني عدت إىل البيت، وجلست إىل الطاولة أنتظر العشاء، 
ثم قررت فجأة أن أخرب أيب بكل رصاحة بأنني ذهبت اليوم إىل السينام ومل 
أذهب إىل املدرسة، تذكرت حني ملعت عيناه بفرحة مل خُيفها، فلقد أدرك 

أن ابنه مل يعد طفله الصغري بعد! 
ال أدري مل تعاودين كل تلك الذكريات وأنا أسري اآلن يف ذلك الشارع، 
ال   .. عيني  أمام  اآلن  يمر  كله  املايض  طوال،  سنوات  من  مىض  ما  ربام 

سناپ شوتس
)6(

 وسط البلد
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أدري.
***

»دابل إسربيسو من فضلك .. وإزازة ميه صغرية!«
بادرت النادل يف مقهى األمريكني وأخذت أقلب بني صفحات كتاب 
أمسكه، مل أكن أقرأ ساعتها ، كنت فقط أجلس ألستعيد ذكريايت يف ذلك 
املكان، أنظر إىل النادل، أعرفه جيدًا وهو ال يعرفني، فام أكثر من جلس 
يف هذا املقهى! ظهرت عالمات العمر واضحًة عىل وجهه ولكن مل تغادره 

االبتسامة.
بينام كنت أنظر إىل وجهه وقد رسمت احلياة عليه  اقرتب من طاولتي 

الكثري من القصص واحلكايات!
غادرت املكان وما زال الزمان ُيْسكُِر عقيل! 

***
- إنت قلت هلا إنك بتحبها؟!

- أيوه.
- وقالت لك إيه؟

- ضحكت!
- تعاىل ناكل آيس كريم .. ونكمل كالم وإحنا ماشيني.

هنا بعد أن انتهى يوم من أيام الكلية أخذنا نثرثر ليخربين صديقي بقصة 
حبه، ال أعلم كيف انتهت القصة، ولكن أذكر أننا كنّا يومًا هنا نتسكع يف 

شوارعك يا َمرْص! 
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***
َمرْصُ 

 مل أكن أدري أين أحبك هبذا القدر! 
يئست من حبك، وما أزال أحبك!
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في دبي
نتعجب حني نفعل أشياء اعتقدنا يومًا أننا أبدًا لن نفعلها!
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يف »ديب« احلياة تبدو رائعة ملن مل خيض جتربة احلياة والعيش بمفرده هناك، 
واملوطن  اآلمن  مالذها  ديب  فكانت  والغرب،  الرشق  بني  ما  جتمع  حياة 

املناسب لرحلة بحثها الطويلة! 
كانت  ولكنها  فيها  يومًا  تكرهه  تكن  مل  مرت،  كاملة  سنوات  سبع 
مشغولة عنه! شغلها بحث آخر غري احلب، بحث فيه شقاء وحرية وتيه 

نفس، بحث عن الذات، عن كياهنا، وعن »قدرها«.
لطاملا تساءلت هل ُكتب هلا قدر ستلقاه يومًا ال حمالة؟ فام عليها إال أن 
تعيش كغريها لرتى ما هو مكتوب هلا وما ستفعله هبا احلياة.. أم أهنا هي 

من تصنع قدرها بنفسها؟
***
- سمر .. أنا بحبك! )حلظة صمت(.

- ما لك؟ يف إيه؟ ليه حمسساين إنك اتفاجئتي؟ يا سمر.. أنا بحبك من 

في دبي
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واحنا عيال صغريين.. من أيام املدرسة، وأكيد إنتي حاسة بكده!
- يوسف .. إنت أقرب إنسان ليه، بس أنا ما بفكرش يف احلب واالرتباط 
دلوقتي خالص، والرصاحة يا يوسف .. أنا حاسة إين مش عارفة يعني 
إيه حب أصاًل، ولو فكرت أحب، عايزة أحب حد خمتلف، مش عارفة 
أوصف لك إزاي .. بس أنا عارفة إنك هتفهمني، إحنا أصحاب من أيام 
زمان .. وده اليل خمليني أتكلم معاك برصاحة! يوسف .. إنت كل يشء 
يف حيايت دلوقتي، بس أنا مش القية حيايت أصاًل! أنا تاهية مش القية نفيس 
، ومش عارفة أنا عايشة ليه أصاًل؟ وعىل فكرة .. أنا مسافرة ديب ومش 

هعيش يف مرص تاين!
***

عىل الرغم من نشأهتا يف جمتمع رشقي، يرى املرأة بعني وضعت فوقها 
نظارة من العادات والتقاليد والقيود، متردت منذ طفولتها عىل كل تلك 

التقاليد، وفور وصوهلا ديب أسلمت نفسها حلياة خالية من أي قيد.
***

نتعجب حني نفعل أشياء اعتقدنا يومًا أننا أبدًا لن نفعلها! 
راحت تروي ظمأ نفسها من كل متع الدنيا وقد كرست كل القيود.. 
ربام مل تكن تفعل ذلك متردًا منها عىل عادات وتقاليد املجتمع.. ربام كانت 
تبحث عن إجابات ألسئلتها.. ربام كانت تبحث عن القدر أو حتاول هي 

خلقه بيدهيا! 
أقامت مع صديق هلا كانت قد تعرفت عليه.
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بني  يسافر  السياحة،  جمال  يف  يعمل  كان  فلقد  حياته؛  هبرهتا  ديب،  يف 
احلني واآلخر، يأخذها معه يف معظم أسفاره، أعجبتها تلك احلياة، لطاملا 
حلمت بالرتحال والسفر، أعجبها أيضًا حبه للحياة وشغفه باالستمتاع 

هبا، كان حيتاج إىل مجيلة مثلها، وكانت حتتاج هي إىل احلياة.
***

لن نصدق أحدًا يومًا إذا أخربنا أننا سنفكر يف االنتحار!
كرهت  يشء،  كل  كرهت  لقد   .. االنتحار  يف  فكرت  الليلة  تلك  يف 
نفسها، تذكرت حني جاءت هنا إىل ديب قبل سبع سنوات كانت برباءهتا، 
أما اْلَيْوَم فام عادت هي نفس الشخص، كل يشء تغري بداخلها، زهدت 
عىل  تستقر  ال  التي  احلياة  تلك  كرهت  السفر،  زهدت  الرتحال،  حياة 
يشء، شعرت بالتيه يمأل كياهنا، ما كان يسعدها باألمس ال حيرك اْلَيْوَم 

هلا ساكنا.
به  الليلة بعينها تذكرت يوسف، لقد قطعت كل يشء يربطها  يف هذه 
منذ أن غادرت مرص، ربام كان عليها أن تبدأ معه احلياة، مل تبهرها حياته 
ومَل تنتبه حلبه هلا، ربام قطعت كل صلة به خشية أن يعرف تفاصيل حياهتا 
اجلديدة، ربام تريد أن ُتبقى صورهتا األوىل، صورة الرباءة وصفاء روحها 
هناك يف مكان بعيد ال تدنسه بحياهتا اجلديدة، عىل الرغم من عدم وجود 
حني  غريب  بيشء  تشعر  فإهنا  السنوات  تلك  طوال  بحياهتا  يوسف 
ذلك  تفسري  تستطيع  مَل  مواجهته،  من  بخجل  تشعر  برأسها،  ذكراه  متر 

اإلحساس وهو بعيد عنها زمانًا ومكانًا، ولكنها اختذت قرارها أخريًا.
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***
القاهرة – السبت - الثامنة صباحًا 

كمرور  الثواين  متر  ما  كثريًا   .. منزله  باب  طرق  عىل  يوسف  يستيقظ 
سنوات طوال .. قد ال يدرك العقل ما تراه العني!

يمأل  والدمع  وقفت  هلا،  حقيبة  حتمل  وهي  الباب  أمام  سمر  وقفت 
عينيها، وقفت تبكي حياهتا وسنوات عمرها، تبكي وهي تنظر إليه!

مل حُتدثه كثريًا يف ذلك اْلَيْوَم دخلت غرفة وأغلقت باهبا، ربام أرادت أن 
ختلد لنوم ُتريح به عقلها وجسدها، لقد ودت لو أهنا كانت حتلم ومَل متض 

تلك السنوات السبع.
يدخن  كان  املعيشة،  غرفة  برشفة  جالسًا  لتجده  نومها  من  استيقظت 
سيجارته وهو ينظر إىل األفق وغروب شمس ذلك اْلَيْوَم، لطاملا متنى أن 
تكون معه قبل ذلك بسنوات، لطاملا حلم هبا هنا بني تلك اجلدران، لقد 

رأى فيها حياته وقدره!
رأى عمره وحلمه، مل ير أخرى، بل رأها هي فقط حلم طفولته وحبه 

األبدي.
- تتجوزيني يا سمر؟

- يمكن لو حكيت لك إنت اليل ما توافقش يا يوسف!
- مش عايز أسمع حاجة.

- إنت ليه ما اجتوزتش حلد دلوقتي؟
مضت ساعتان مل يتوقف عن الكالم، مىض يروي حياته، يثرثر كام كان 
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يفعل من قبل حني يراها، يتكلم ويتكلم يف كل يشء، روى هلا كل أيامه، 
بل عاشت تلك األيام بني حكاياته، ومَل يذكر اسمها قط، مل يذكر احتياجه 

هلا، مل يذكر وحدته، مل يذكر عنها شيئا.
- يعني عمرك ما فكرت فيه املدة دي؟

- سمر .. إنتي كنتي معايا يف كل يوم، يف كل حلظة، سمر .. أنا حاولت 
أوصل لك بكل الطرق، وعرفت إن إنتي اليل عايزة تبعدي، هتصدقيني 

لو قلت لك إنك كنتي معايا السبع سنيني دول؟
مل تستطع إيقاف دمعها وهو حيدثها، مل يتغري، ظل هو كام كان عليه قبل 
واختار  »قدره«  صنع  قد  ربام  أو  بعينه،  »قدر«  إىل  يسع  مل  ربام  سنوات، 

حياته، ولكن دون أن يدري!
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يهوذا
مل يمت بعد!
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من  جسده  ارتعش  بأعينهم،  عيناه  التقت  األرض،  شياطني  طاردته 
مسهم له، َحلت عليه لعنات السامء واألرض، كيف فكر يف ذلك الرش؟ 

ختطى كل يشء!، خان البرشية كلها، خان املسيح وَسلَّمه! 
متأل  النريان  عليه،  ضاقت  قد  األرض  هي  وها  هيوذا!  جسد  ارجتف 
املكان، مل يعد يرى إال اجلحيم، التفت الشياطني من حوله، عال رصاخهم 
ليصم أذنه، نفذت أصواهتم لُتْسْمع أحشاء جسده، رصخ فلم ُيسمع له 

صوت!
الشيطان: مل خَتن املسيح! لقد أخربت اليهود بام رأيت، أخربهتم بام كان 
إليهم؟  يفعل املسيح، أمل يكن هو من جالس اخُلطاة والزناة؟ أمل يتقرب 
لقد أزال الفوارق بني العامة وسادة القوم، إن تعاليم دينه لتتناىف وتعاليم 
تكن  مل  فيه!  قرارهم  ُذوا  اخَتَ لقد  لك،  ذنب  أحبارهم! ال  وتقاليد  اليهود 
أنت صاحب القرار، لقد كنت تتحدث إليهم فقط، كنت تشاطرهم ما 

يهوذا
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رأيت من املسيح، وختربهم بأمره، هم من فعلوا واختذوا قرارهم وليس 
أنت! 

أعطيت  من  املسيح،  َسّلّمت  من  املسيح،  ُخنت  من  أنت  بل  املالك: 
اإلشارة هلم!

هيوذا: أجل .. إهنم اليهود! هم من فعلوا فعلتهم، سواء  أرشدهتم أو مل 
أرشدهم إليه فإهنم سيصلون إليه ال حمالة!

الشيطان: صدقت! 
املالك: أنت من خنت بمحض إرادتك، وأنت من أرشدهتم، ال تتنصل 

من فعلتك!
 الشيطان: حتى ولو أمسك اليهود به، فلو أراد هو النجاة لفعل، فهو 

يقدر! فال ذنب عليك! 
املالك: يا من جتاوزت خطايا البرش مجيعًا، كيف اطمأنت نفسك وأنت 
 .. إليه  قربك  بعطفه وحنا عليك، من  املسيح من غمرك  املسيح؟  ختون 
كيف ختون من رأيت منه ما مل ير غريك؟! َمن سامح، وَمن جاء للبرشية 

بالسالم واملحبة؟!
فقط  لقد كنت  اليهود،  أحبار  قرره  ما  ببال  مل خيطر يل  أخنه!  مل  هيوذا: 

أحتدث إليهم بام رأيت من املسيح! 
املالك: بل فعلت وسلمته هلم !

الشيطان: ليس ذنبك..
املالك: أنت اخلائن.
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الشيطان : مل ختن! 
تصارعت األفكار برأسه، كاد أن ينفجر دماغه، سمع رصاخ الشياطني، 
الشياطني  رأى  مكان  من  هرب  كلام  األرض؛  ضاقت  بالغثيان،  شعر 
تطارده فيه، بل سمع عواء ذئاب تلهث وراءه، ال يعرف أين هيرب، شنق 

هيوذا نفسه لرييح جسده، أما روحه فلن يرحيها أي موت! 
***

عجبت حينام قرأت عن هيوذا اإلسخريوطي، وكان من تالميذ املسيح، 
لتلك  واطمأنت  نفسه  ارتاحت  كيف  تساءلت  بل  فعلته،  من  تعجبت 
اخليانة؟ حاولت أن أعيش تلك اللحظات قبل أن يشنق نفسه، كيف كان 
الشياطني من حوله، كيف رأى اجلحيم وقد  التفت  حياور نفسه وكيف 

يئس من الغفران، ال بد أهنا أسوأ حلظاته بل أسوأ حلظات إنسان خائن!
 هيوذا اإلسخريوطي خائن املسيح!
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زير النساء
أحًدا،  خيالط  ال  عزلة  يف  األخريه  عمره  سنوات  مضت  هكذا 
ندر كالمه حتى ظن الناس أنه ما عاد ينطق! ُعِرَف بني أصحابه 
بزير النساء! وُعِرَف بني النساء بحيوان متلكه غريزته، ال حيب إال 

نفسه، إال واحدة فقط مل تكن تراه كذلك!
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لطاملا بحث عن احلب، تفوه بكلمة »أحبك« عرشات املرات، ومل يكن 
ساعتها يشعر بيشء سوي ذلك الشعور بالسعادة والتعلق باآلخر، مل يكن 
خيدع إحداهن ساعتها، كان ينطق فقط بام يشعر به، ويظن أن تلك احلالة 
هي »احلب«، بل كان يتعجب من نفسه حني يقع يف »حب« جديد بينام 

قلبه ال يزال عالقًا بأخرى!
أربعة لقاءات عىل األكثر هي ما حيتاج إليه ليصل إىل كل يشء، فلصدق 
كلامته فعل السحر عىل قلوب معشوقاته، يشء آخر كان له فعل عجيب 
أن  حتسب  بل  فيها،  ما  بكل  احلياة  َأحب  للحياة!!  حبه  وهو  أال  بينهن؛ 
مع  دائم  رصاع  يف  كان  سكناته،  ويف  حركاته  بني  تنبض  نفسها  احلياة 

الوقت فهو يريد أن ينعم بكل متع الدنيا! 
***

أراحت رأسها فوق صدره، أغمضت عينيها وهي تسمع نبضات قلبه 

زير النساء
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ذلك  بينهام  حيدث  مرة  كل  ففي  عادته،  غري  عىل  صامتًا  كان  املتسارعة، 
اللقاء ينطلق لسانه بالثرثرة يف موضوعات عديدة، يتحدث بحامس بينام 
فقط  كانت  يقول،  ملا  ُتنصت  تكن  مل  شعرها،  خصالت  أنامله  ُتداعب 

مشغولة بتأمل حبيبها وهو يثرثر!
أما هذه املرة فقد مأل الصمت كيانه. 

- حممود؟ ما لك؟!
- مفيش!

- إنت متغري ليه؟!
- سارة.. خايف أتكلم! مش هتفهميني!

- يف إيه؟!
- إحنا الزم نبعد عن بعض!

- نعم؟!
- أنا .. أنا بحب يا سارة!

- بتحب؟! دا انت لسه قايل يل بحبك من دقيقة! وال احلب بس عندك 
عىل الرسير؟!

هنض من فراشها ورشع يف ارتداء مالبسه وهي ُتتابعه يف ذهول، مل يدرك 
أثر ذلك اجلرح اجلائر الذي أحدثه يف قلبها، المت نفسها ماليني املرات 

يف ثوان كان هو ُيعدل فيها من ثيابه، حيث ميض من غري رجعة! 
مل يكن يدرك ساعتها أن املرأة إن هي أحبت يومًا فإهنا ختتزل احلياة كلها 

يف من حتب، يتالشى الكون ويبقى هو، يبقى هو فقط كوهنا األوحد!
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***
- إنت إزاي كده يا حممود؟!

- إزاي يعني؟!
- إزاي مجيل كده؟!

- ندى.. مش عارف أقول لك إيه بس .. من ساعة ما عرفتك وجوايا 
حاجة متغرية! عىل طول عايز أشوفك وأتكلم معاكي .. الظاهر أدمنتك 

وال إيه؟! 
- إحنا مش اتفقنا إن ما فيش حب؟! أصحاب وبس؟!

- إيه جو القلش ده؟! مني اليل قال إين بحبك أصاًل؟!
وتكرس  الزمن  تسارع  تنمو،  العالقه  أن  يعلم  وكالمها  ضحكهام  عال 

الوعود، كالمها يتجاهل أو ربام هيرب من واقع حيبه وخيشاه!
اليمنى، وعلم  يدها  دبلة يف إصبع  األول تضع  لقائها  منذ  ندى  كانت 
بعدها حممود أهنا إنام تفعل ذلك لتبعد الرجال عنها، ولُتوهم اجلميع أهنا 
عىل وشك زواج قريب، أما هي فليس هناك أحد يف حياهتا، بل ال تريد 
االرتباط بشخص يفرض قيوده كام يفعل الرجل الرشقي، تريد أن تعيش 
حياة حرة من غري قيود، وربام ذلك ما جعلها خمتلفة يف عني حممود، كانت 
أخذت  عقله،  وشطحات  جنونه  أعجبها  حياته،  حلظات  كل  تشاركه 
تقاوم وتقاوم ذلك الشعور باالنجذاب له حتى خارت قواها واستسلمت 

وانتبهت وهو هيمس يف أذهنا:
- بحبك يا ندى!
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***
هي  الثالث  السنوات  تلك  وكانت  عمره،  سنوات  أمجل  بحق  كانت 
قلب،  ظهر  عن  حفظته  يشء،  كل  شاركته  لندى،  بالنسبة  كلها  احلياة 
شغفه  هبرها  الساخرة،  وتعليقاته  بأفكاره  بضحكاته،  تتنبأ  أن  تستطيع 

باحلياة فانطلقت تروي ظمأ حرمان دام معها لسنوات! 
نفسه  فراغ  متأل  أن  استطاعت  من  وحدها  هي  بوحدته،  يشعر  عاد  ما 
بالزواج  تطالبه  أو  يومًا  تسأله  مل  فهي  تعجب  وحياته، مألت كل يشء، 
ولو عىل سبيل املداعبة! وكأهنا ال تريد أن تفسد حياهتام باحلديث عن ذلك 

املوضوع!
***

أمام شباك تذاكر دار األوبرا املرصية وقفت مريام وقد تأنقت كعادهتا، 
ونسامت صيف يوليو تداعب خصالت من شعرها فتمد يدها لتصلحه 
بعفوية وهي تبتسم لصديقاهتا، كانت فاتنة بحق، وقع نظر حممود عليها 
منذ اللحظة األوىل، تقدم أمحد، وهو صديق حممود املقرب، لُيَعرف مريام 
الفاصلة  ستكون  الليلة  تلك  أن  يعلم  يكن  مل  أصدقائه،  وبقية  بمحمود 

واملغرية حلياة صاحبه!
أربعة لقاءات كان هلا كل األثر، تعلق فيها حممود بحبه اجلديد، انجذب 
خيتلق  بمريام  فيها  يلتقي  مرة  كل  يف  كان  يتوقعها،  يكن  مل  برسعة  إليها 
األعذار لندى، كان كأنام حيلق حرًا يف السامء وهو بني يدي مريام، يغمره 
شعور بالسعادة، لطاملا راوده شعور التحليق هذا يف أحالمه، لعل شغفه 
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باحلياة ورغباته اجلاحمة ورصاعه مع الوقت كان وراء ذلك الشعور الذي 
ينتابه، فينطلق يثرثر ويثرثر، وكانت هي كصاحباهتا تنظر إىل وجهه وهو 

ينبض باحلياة، تنظر غري مصغية، تنظر وهي تتأمل وجه حبيبها!
انتابه شعور غريب مل يستطع أن جيد له تفسرًيا، كان يمسك هباتفه فور 
أن يرتك مريام ليتصل بندى، رغبة خارجة عن إرادته تدفعه لذلك، يريد 

أن يسمع صوت ندى وهي تقول:
- حممود .. إنت فني؟! وحشتني!

***
بينام هي تتأمل وجهه بادرته يف هدوء: 

- حممود! 
- أيوه يا ندى؟
- اسمها إيه؟!

- هي مني؟!
- اسم حبيبتك اجلديدة؟!

ال  كالدهر  كانت  حلظات  مرت  قلبه،  دقات  وتسارعت  وجهه  امحر 
يدري بام جييب، ال يريد أن هيدم عالقته بندى، بل ال يتصور احلياة بدوهنا، 

ولكن كيف هلا أن تعرف؟!
مل يكن يعرف أن املرأة إن هي أحبت، فإهنا حتب بكل حواسها وليس 
فقط بقلبها، يشء آخر بعيد عن كل منطق، يشء يكرس احلواجز والواقع 

واملنطق، يشء اسمه احلب. 
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- مريام...
جتمد وجهها ثم أتبعت:

- بتحبها؟
- مش عارف .. بس واهلل يا ندى أنا كرهت نفيس بجد، أنا متعلق بيها 

وبردو بحبك يا ندى.. أنا حاسس إين تايه، واهلل يا ندى أنا ..
- حممود .. أنا مش زعالنة.

- نعم؟!
- أيوه واهلل مش زعالنة، وما ختافش .. إحنا هنكمل مع بعض!

- إنتي بتقويل إيه؟
- أيوه هنكمل .. بس هنبقى أصحاب وبس! ما فيش أي حاجه تانية.. 

هنخرج ونتكلم من غري ما تزورين يف البيت وال أنا أجي لك بيتك!
بالضياع،  وأحس  نفسه،  كره  جييب،  بام  يعلم  ال  وهو  حلظات  مضت 
ارتدى مالبسه وهو ال يزال يكرر مربراته ويتلعثم ويقسم بحبه هلا وأنه ال 

يستطيع العيش من دوهنا و... 
كانت تنظر إليه وهي تعلم أهنا فقدت شيئا كبريًا بل فقدت كل يشء!! 

***
تصفو  العجيب،  اخلدر  لذلك  ونستسلم  الذكريات،  تعاودنا  الليل  يف 

عقولنا فنرى األشياء أكثر وضوًحا! 
تعاوده  فيها،  ما  أسوأ  هو  الليل  وكان  وطويلة،  ثقيلة  األيام  مضت 
احرتم  ندى بيشء،  مل خيرب  األخرية،  أن هجر حمبوبته  بعد  ندى  ذكريات 
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رغبتها فندرت لقاءاهتام رغم أهنا وعدته بأهنا لن تقطع هي العالقة، أحس 
باجلبن واخلوف من جمرد التفكرييف االتصال هبا.

مل ينم يف تلك الليلة فقد عزم أمره عىل زيارة ندى يف منزهلا بكل شجاعة 
ليواجه األمر وحيسم حياته، أمل يأن لسفينة نفسه وروحه أن ترسو!

يطرق  وهو  يداه  وارتعشت  السلم  يصعد  وهو  قلبه  دقات  تسارعت 
الباب: 

- ندى!
- حممود؟! إنت إيه اليل جابك هنا؟! حممود لو سمحت..؟

- ندى .. أنا بحبك وعايز أجتوزك!
جتمد وجهها وعرف الدمع أخريًا طريقه إىل وجهها أمامه بعد أن بكته 

وبكت نفسها أياًما وشهورًا طواال!
- ما ينفعش يا حممود!

- يعني إيه؟! هو إنتي ارتبطتي بحد؟!
- حد إيه؟ حممود أنا كنت خايفة أحب طول عمري، وأنا حبيت مرة 

واحدة .. واجترحت مرة واحدة وخالص!
- يعني إيه؟!

أنا كنت مبسوطة معاك أوي، إنت كنت  - يعني رجعت تاين حليايت، 
كل حاجة يف حيايت، حقيقي أنا ساعة ملا قلت لك مش زعالنة منك، أنا 
يا حممود  أنا حبيتك  أنا كنت زعالنة من نفيس،  فعاًل ما كنتش زعالنة، 
حممود  يا  حليايت  تاين  رجعت  أنا   .. وخالص  فيه،  شفتك  يوم  أول  من 
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)تتمتم والدموع تفيض عىل وجهها(، ومش هستحمل أي حاجة تانية، 
ما ينفعش خالص يا حممود! بعد إذنك!
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