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الإهداء 

 

إىل......
 »عمر«، الذي شهد مولده مولد »بتول«.... الدنيا يا بني دار شقاء 

فال تبتئس.
»حممد الطيب«، ذلك النبيل الذي أخذ عىل عاتقه محل دعمي حتى 

خترج »بتول« إىل النور.
»دار الرساج« مالذ حروفنا، وبالطبع إىل »إسالم أبو الفتوح«.

الكادحني.. املهمشني.. املتعبني، أنحت بالقلم ملحمة مطارقكم عىل 
الكتل اخلرسانية العابسة.
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بنعزق يف أرضك وال يوم نكـل

نصيبنا يف حصادك ليه يبقـى ذل

بنزرع يف شمسك وحرمانا ضل

نجوع بس تشبع كروش العصابه

ليه بس خريك معادي الغالبـــه

.............................

صنايعيه نصنع فيكي العمـــار

نبني يف بيوتك ونحلم بـــــــدار

تركتنا قوة وِعدة وكــــــــــــار

ملناش نوادي ملناش نقابــــــه

ليه بس خريك معادي الغالبــه

علاء أحمد
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» ووظيفة البعض من بني ضنكنا أن يكون سوًطا ىف يد 
حاكم ُتلهب به ظهورنا إذا ما شكونا يوًما ضنك معيشتنا«.





11

إشليمة.. إيتاي البارود.. البحرية. 

بدأت الشمس يف غزل رداء السامء األبيض، اجلو معبأ برائحة الزروع 
البهائم، تصاعدت سيمفونية الصباح العشوائية،  وذرق الطيور وروث 
بطبطة  يتخلله  احلامم،  هديل  العصافري،  زقزقات  خيالطه  الديكة  صياح 
املياه يف رقع أخرى،  برك من  أو  بالطني  املزعجة، األرض موحلة  البط 
خملفات ليلة مل ينقطع فيها املطر الغزير، أودت بشوارع تلك القرية النائية 

إىل اهلالك، إن مل تكن قبل ذلك بحال أفضل.

تنادوا ثالثتهم كالعادة يف هذا الوقت الباكر من الصباح، ليغدوا إىل 
وجهتهم املعتادة، »اإلسكندرية«. 

أخبار  قبل من  بام سمعوا من  يبالوا  مل  كام  اجلو،  بحال  غري مكرتثني 
مصحوًبا  احلرارة  درجة  يف  ا  حادًّ انخفاًضا  سيشهد  اليوم  وأن  الطقس، 
يعنِهم كل ذلك  بعيد، مل  البالد منذ زمن  بأمطار غزيرة ونوة مل تشهدها 
ومل يثنِهم عن درهبم اليومي إال يف مالبسهم، فقد حتصنوا لرضبات الربد 
القارس بام حتويه خزائن مالبسهم الرثة بالثقيل منها، بأكثر من ذلك مل 

يكن هلذا اخلرب أي تأثري عليهم كآخرين آثروا السالمة ولسان حاهلم:

 »لن تقف الدنيا بعدم خروجنا اليوم، لكن صحتنا قد تتأثر«.
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 أما ثالثتهم فلسان حاهلم: »من يأتينا برزقنا إن مل نسَع إليه«.

من  رزق  ليناهلم  األرزاق  تقسيم  وقت  الباكر  الصباح  يف  خيرجون   
اللـه، يعيشون يوًما بيوم، ال يدخرون وال حيصنون شيًئا ملستقبل أو ليوم 
كهذا؛ ذلك أن ما يأتيهم بالكاد يغطي يومهم، وإن زاد فاألفضل يكون 
ليوم وعكة شديدة متنع أحدهم من اخلروج وليس خوًفا من أن يوعكوا.

غادون يف مضامر طريقهم اليومي إىل حمطة القطار، يف يد كل واحد 
ما  كان  وإن  البالية،  الشغل  مالبس  بداخلها  بالستيكية،  حقيبة  منهم 
العورة  سرت  منها  األكرب  الغرض  مالبس  حااًل،  بأفضل  ليس  يرتدون 
اإلناقة  عامل  اضطرار  عن  قاموسهم  يف  مهمل  الربد،  من  واحلامية 
املالبس األقل  يرتدون من بني  فيام  أن خياراهتم حمدودة  واللياقة؛ ذلك 
متزًقا، أما الطقم األفضل عىل اإلطالق ـ إن ُوجد ـ فهو مدخر لألفراح 

واملناسبات الكبرية. 

ال  زواجه،  من  األول  والعام  عمره،  من  الثالث  العقد  يف  »عادل« 
حيمل شهادات علمية سوى دبلوم صنايع ثالث سنوات، إال أن اللـه آتاه 
الكثري من الفهم واحلكمة والفتح الرباين ما مل يدركه الكثري من أصحاب 
الشهادات العليا، سليم النفس، طيب اخللقة واخللق، لني الطباع، سهل 

املعاملة.

صاحب بنيان سليم قويم، هو كل تركته ورأس ماله يف الدنيا، ويد 
الليلية  الرتطيب  حماوالت  معها  جُيِد  مل  خشن،  سطحها  واعر  مفلطحة 
بزيت الطعام حتى تلني قلياًل، منتفخة أصابعه عند األظافر من أثر قبضته 
قريتهم  املطرقة، ذو وجه صبوح طويل كخرضاوات وزروع  عىل ساق 

البسيطة، أبيض بحمرة من لفحات الشمس عىل سطح وجهه.
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ذو هندام حمافظ، فال خيرج أبًدا قميصه من قبضة البنطال، وهو من 
اجلينز الثقيل، ذو كرستني عىل جوانبه، دائاًم مقفل لألساور، ولوال مالمة 
أهل اإلسكندرية ونعته »بالفالح« ـ وكأهنا ُسبة ـ ألغلق عىل رقبته ياقة 

قميصه.

خرج ذلك اليوم بأنقاض من القطع يرتدهيا؛ اتقاء تلك املوجة الباردة، 
أجزائه،  أغلب  يف  اجللدى  سطحه  املقرش  الثقيل  معطفه  ذلك  كل  فوق 
ارتدائه وكثرة إصالحه،  تكرار  نعله من  انبسط  قد  اهليئة  منبعج  وحذاء 
شديدة العتمة ال ملعة فيه، قد مر عليه بكهنة مبللة قبل خروجه من املنزل 

إلزالة جتريرّ مواد البناء التي لطاملا توحل فيها.

..............

األصيل  الريفي  الزي  األولني،  زي  عىل  صابًرا  صابر«  »عم  زال  ما 
كصربه عىل مهنة البأس، رغم كرب سنه وقد جتاوز عقده اخلامس ببضعة 
يذهبون  الدولة، ال  العمر من موظفي  من  الوقت  هذا  أقرانه يف  أشهر، 
مدة  آخر  يف  ويسرتحيون  طرفهم  إلخالء  يستعدون  قلياًل،  إال  للعمل 
خدمتهم وقد كان أغلبها راحة، مطمئنني عىل راتبهم آخر الشهر واملعاش 
الراتب، وهو ما حيدث لدهيم فجوة، لكنه  أقل من  بعده، وإن كان  من 
أهون من أولئك الذين لو مرضوا يوًما لن جيدوا ما يشرتون به عالجهم، 

فضاًل عن قوهتم. 

مل يعد جسد »عم صابر« يستطيع الصربعىل العناء أكثر من ذلك، وإن 
ا يده ينتظر العون، مل  بدا الرجل صامًدا، لكنه التعفف أن يكون يف بيته مادًّ
يعد قادًرا عىل مصارعة اخلرسانة ومحل األثقال، قد ارختت بعض أعصابه 
ومل تعد قبضته حمكمة عىل ساق املطرقة كام كانت، لكن ليس له إال ذلك 
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وكاره ال يعرف راحة ما قبل اخلروج عىل املعاش، فضاًل عن أنه ال معاش 
له من األساس.

الطويلة،  الفالحي  قبعته  مرتدًيا  رفيقيه  بصحبة  اليوم  ذلك  خرج 
الصوفية  القطع  من  الكثري  يعتيل  والذي  الثقل  الوبري  البني  وجلبابه 
حذاء  وجهتها  املمزقة،  كاجلوارب  الغرض،  تفي  لكنها  األكامم،  بالية 
يبدو مقبواًل، وحذاء بالستيكي متتلئ فراغات إسطمبته بحبات الرمال 
الشمس طوال  اللون قد طهي عىل أشعة  واألسمنت، ذو وجه نحايس 
الزمن خطوطها  أظافر  الطويلة، وجبهة عريضة قد حفرت  ه  فرتات كدِّ
دائاًم  عروقه  منتفخة  وجهه،  عظمتا  منهام  يربز  اخلدين،  ذابل  عليها، 

متحفزة، مائاًل فرعه من أعىل يف طريقه إىل األرض التي نبت منها.

أوسطهم »زكريا« يتوسطهم دائاًم يف سريهم، وهو أوسطهم أيًضا يف 
العمر، يف منتصف العقد الثالث، قد أتم عامه الثاين من زواجه، يشبه إىل 
حد كبري أخاه »عادل« حتى يف هندامه، لكن »زكريا« له بعض املالمح 
املميزة؛ حيث اشتعال بعض خصالت شعره األمامية بالشيب رغم صغر 
سنه، قصري القامة، مضغوط اجلسد، عريض املنكبني، ذو جسد ريايض 
تم بناؤه فقط يف رياضات اهلدم ومحل الردم وأنقاض التكسري، صاحب 

النصيب األكرب من املجهود والقوة واألكثر إنجاًزا يف العمل.

املركز  حمطة  هي  اإلسكندرية  إىل  منها  يركبون  التي  األوىل  وجهتهم 
ذات  األجرة  سيارات  طريق  عن  إليها  يصلون  والتي  البارود«  »إيتاي 
الصندوق والتي تشبه عربات »البوكس« لدى الداخلية، يستقلوهنا من 
عىل  سرًيا  دقائق  اخلمس  قرابة  سكناهم  عن  يبعد  والذي  العام  الشارع 

األقدام.
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»إيتاي البارود«...

املهرتئة  بعرباته  وصوله  يرتقبون  اليمني  جتاه  برصه  شاخص  الكل 
ومقاعده املهشمة، ووجهه العبوس، مل تفلح معه حماوالت تزيينه بنقش 
علم مرص عىل مقدمته، تأخر عن موعده ثالثني دقيقة، وما عليهم سوى 

االنتظار، أما وإن تأخروا عليه دقيقة فال ينتظرهم.

بجميع  يدخل  حتى  املنتظرين  كل  عىل  أواًل  برأسه  مر  أخرًيا..  جاء 
كل  محاماته  رائحة  فاحت  حتى  دخل  إن  ما  االنتظار،  أرض  إىل  عرباته 

املكان. فكيف بمن يف داخله؟!

أو  العسس  قطار  هو،  وهو  املحطات،  احلكومات،  األوقات،  تتغري 
طبيعته  من  مأخوذة  الكائن  لذلك  مسميات  كلها  يتغري،  ال  القشاش، 

السيئة.

اليومية  رحلتهم  يف  اإلسكندرية  إىل  متجهني  القطار  ثالثتهم  صعد 
بحًثا عن لقمة العيش.

بداخل القطار تتعدد الوجوه، فتتعدد املقاصد، لكنهم جيتمعون عىل 
قلة ذات اليد وضعف احلال، وإال ما كان القشاش ركوهبم.

أسواق  يف  لتبيعه  القريش  اجلبن  بمعني  صعدت  التي  الريفية  فيه 
اإلسكندرية، وعامل الفاعل واملعامر، واملوظفني، والطلبة.

وغري  أمامه،  يقشها  التي  الكثرية  املختلفة  حمطاته  من  إليه  صعدوا 
املحطات، فأحياًنا يقف فجأة ويقلع قبل موعده دون سبب.

بسيامهم،  تعرفهم  »املخربين«  العسس  من  األعظم  السواد  ويبقى 
فحول األجساد كأهنم خشب مسندة، ينتظرون الشتاء لريتدوا معاطفهم 
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أحذيتهم  البناطيل،  بداخل  دائاًم قمصاهنم  الزرقاء،  أو  السوداء،  الثقيلة 
الكبرية،  النحاسية  التوكة  ذات  خصورهم  أحزمة  سوداء،  ضخمة 
واألهم من ذلك كله لتعرفهم، هي نظراهتم االستكشافية، تلك الطبيعة 
العمل،  أماكن  خارج  تركها  يستطيعون  فال  عملهم،  من  تلبَّستهم  التي 
ينظرون إىل اجلميع نظرة إدانة وفحص إىل أن يظهر العكس، اجلميع يف 

ذلك القطار يعرفهم ويتحاشاهم.

خيشوهنم،  الذين  القطار  بسطاء  من  حال  بأفضل  ليسوا  كانوا  وإن 
هم  من  ظهور  به  ليجلدوا  نظام  كل  يستخدمه  الذي  السياط  لكنهم 
أمثاهلم معيشة وضنًكا، يتخيلون بذلك أهنم يقدمون واجًبا وطنيًّا وجب 

شكرهم عليه.

مللمهم القطار من املراكز الريفية املختلفة للذهاب إىل اإلسكندرية؛ 
حيث إنه ال يصلح أحد من شباب اإلسكندرية هلذا العمل، كام يرددون 

ذلك دائاًم.

شباب  بعض  نظرة  مع  اخلاطئ  املبدأ  ذلك  ليقوموهم.  أتوا  وإهنم 
اإلسكندرية هلم بعنرصية وأهنم فالحون؛ جعل دائاًم األمور بينهم شديدة 

العداوة، وربام كان ذلك مقصوًدا لذاته ومن فلسفات احلكم يف بالدنا!
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»جيتمــع عــىل أرصفتهــا، هلفة اللقــاء ودمــوع الوداع، 
وحلم املسافر بلقاء األحبة«
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حمطة مرص.. اإلسكندرية. 

وصل القطار أخرًيا إىل منتهى رحلته »حمطة مرص« اإلسكندرية. تلك 
حتمل  العريقة،  املدينة  هذه  كالسيكيات  من  األصيلة  العمالقة  املحطة 
شيدها  التي  الشيك«  »أنطونيو  اإليطايل  للمهندس  األنيقة  اللمسات 
قبل مائة عام، والتي حتولت بعد إىل مجهورية الباعة اجلائلني، جيتمع عىل 
أرصفتها، هلفة اللقاء ودموع الوداع، وحلم املسافر بلقاء األحبة، ختتلط 
فيها رائحة أمتعة املسافرين برائحة عوادم القطارات وزيوهتا املستهلكة، 
الواردة  القطارات  تنبيهات  يقاطعه صوت  الداخلية  إذاعتها  مع صوت 

إليها.

ما إن خترج منها حتى جتد نفسك يف قلب اإلسكندرية النابض، وحمط 
الراحلني وقبلة املتوجهني، أول ما يلفت انتباهك »تاكيس« اإلسكندرية 
بألوانه املميزة بامركة سيارات »الدا« الروسية املحببة إىل أهل اإلسكندرية، 

بشكلها اجلامد ووقارها الذي ال يكرسه أية انسيابة يف تصميمها. 

وثاين ما لن ختطئه عينــاك، ذلك القفص احلديدي الكبري الذي حيوي 
بداخلــه مئات املحــركات النابضة داخل ســيارات األجرة، فيام يســمى 
»باملوقف«، منه يتم ضخ ســيارات األجرة إىل مجيع أوصال اإلســكندرية 
وأحيائهــا، يكــون بني هــذا املوقف وســوق املحطة الطويل، ســياج من 
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قضبــان ترام املدينة، بلونه األصفر الفاقع الذي ال يرس الناظرين بمالمح 
وجهه غري املرتبة، يستقله جمموعة من كبار السن وغري العابئني بأوقاهتم، 
واملحملــني بأشــياء يأبى ســائقو »امليكروبــاص« أن يركبوا هبــا، فيكون 

توجههم إىل الرتام الذي ال خيذل أحًدا.

أصوات البائعني متداخلة ومتشابكة، تكاد ال تفقه نداءاهتم، خاصة 
بعدما أصبحت إلكرتونية! نعم إلكرتونية، فعىل كل باكية وفرش معلق 
واحدة  بجملة  البائع  صوت  ذاكرته  عىل  مسجل  »صيني«،  ميكروفون 

تعاد بشكل متتاٍل مستفز جيعلك تنوي أال تبتاع منه. 

اخلشبية  الكرايس  عىل  اجلالسني  أولئك  مشهد  هنا  عيناك  تغفل  لن 
بائسون  أناس  األرض  من  قريبة  كرايس  عىل  أسفلهم  ومن  العالية، 

منكبون عىل أحذيتهم يفرشوهنا مقابل ثالثة جنيهات. 

تبًّا لتلك الثالثة التي جتعل أعناق الرجال تنحني ألحذية! لكنك حتاًم 
أو ربام تكون مثيل وترس من ذلك الرجل الذي يقف بجوربيه عىل قطعة 
كرتون ينتظر »حذاءه« حتى ينتهي العامل من تفريشه، يأبى أن جيلس عىل 

كريس العرش احلذائي!

»تيك أواي الصعايدة«....

ربام ال تتسق »تيك أواي« مع »الصعايدة«، أو حتى مع رواد املطعم، 
لكنه التقليد األعمى والعرف الذي ظنه بعض مالك تلك املطاعم رشًطا 

كي يزاولوا نشاطهم.

كان وجهتهم األوىل بعد خروجهم من املحطة، بل هو أيًضا وجهة معظم 
ركاب القطار؛ ذلك أن غالب ركابه من العامل والفواعلية واملخربين، فهو 
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األرخص ثمنًا بني أمثاله، ووجباته التي تلكم وتتخم األمعاء والبطون، 
فال شعور باجلوع إىل باقي اليوم أو أبعد وقت ممكن.

بمحيط  املمتدة  الرخامة  عىل  العريض  املطعم  مجهور  بجوار  وقفوا 
اخلبز  وأرغفة  احلار  الفول  أطباق  عليها  مرتاصة  اخلارج،  من  املطعم 
ينظر موضع طبقه، ال  الكل  لينقضوا مجيًعا عليها فال حديث،  البلدي، 
يعنيه من بجواره، واألقدام منصوبة، والكتف يف الكتف وكأنه سباق يف 

األكل.

ما إن انتهوا من عملية ملء البطون الرسيعة حتى توجهوا إىل رصيف 
عىل  جيلسون  هيئتهم،  نفس  عىل  سبقهم،  من  إىل  لينضموا  الفواعلية 
ناصب  منهم  كل  عدهتم،  أمامهم  ومن  الرتام،  خلفهم  من  الرصيف، 
أمثاهلم  عن  الباحثني  أعني  ترمقهم  واألزميل«،  »املطرقة  أمامه  سالحه 

واملارة من املستطلعني الذين قد تأخذهم بعض الشفقة الوقتية عليهم. 
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)3(

»حتول هدفه يف احلياة، إىل غصة احلياة يف حلقه«
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عاد »عم صابر« من رحلة الشقاء اليومية مع صاحبيه وقد استنزفت 
كل قواه، مقابل اليومية التى أنفق أكثر من نصفها قبل عمله، أو قبل أن 

تقع يف يديه من ديون سابقة عليه.

عاد من شقاء اجلوارح والبدن إىل شقاء الفكر وهم البيت، هو أكرب 
قبوهلم  عند  يلقبه عادل، مستشارهم  أن  »الربكة« كام حيب  أو  صاحبيه، 
ألي شغل من هدم أو رفع خملفات، وهو الذي يربم االتفاق مع العميل، 
ل إليه وإن كان يسرًيا بعد  ال يشقون عليه يف العمل، أحياًنا يقومون بام ُوكِّ

انتهائهم مما عليهم فعله.

والد  صديق  فهو  الشقاء،  مهنة  يف  أصيل  جيل  من  الطيب  األثر  هو 
األخوين »عادل وزكريا«، قد أخذ عىل عاتقه استيعاب شباب تلك القرية 
البسيطة ممن ال جيدون عماًل أو تضيق هبم الدنيا، قد مر عليه الكثري من 
الشباب كمرحلة انتقالية قبل ذهاهبم إىل اخلارج، أو منت عليهم الدولة 
باملريي، لكنه مل يستمر معه يف املرحلة األخرية سوى عادل وزكريا، فقد 
التي  احلديثة  الوظائف  إىل  الوعر  العمل  ذلك  من  ينفر  الشباب  أصبح 

بدأت تستقطبهم إىل القرى والكافيهات واملنتجعات السياحية.

وال  جييده،  سواها  يشء  ال  حيث  للمشقة؛  أسرًيا  ظل  فقد  هو،  أما 
معاش وال إعانة من ابن وال قطعة أرض يأكل من خريها تكفيه قوته، 
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كام هو احلال مع أصحابه القدامى الذين تقاعدوا عن هذا العمل الوعر 
قبل أن يتجاوزوا سنه.

بنات وولدان. ظل ينجب  أبناء وزوجة، مخس  به سبعة  لبيت  عائل 
حتى أيت هبام، فجاءا عىل كرب سنه، فتحوال من هدف يف حياته إىل غصة 

احلياة يف حلقه!

وولداه  باإلسكندرية،  والعمل  معه  للنزول  الشباب  يأتيه  من  هو 
يرفضان ذلك وال يعمران يف عمل، من بعد خترج الكبري وحصوله عىل 

الدبلوم، وترسب األصغر منه من التعليم بعد فشله يف اإلعدادية. 

علبة  ثمن  عىل  فقط  للحصول  عمل  أي  يف  عيشهام  يوم  كل  يقلبان 
سجائر وبعض اجلنيهات التي تكون يف حوزهتام ليوم أو يومني، غري آهبنينْ 

ملستقبلهام أو والدمها، املسن الذي مل يعد قادًرا عىل العناء.
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)4(

العاجل  الحتياجنا  ليس  بشدة،  أشياء  نتمنى  »أحياًنا 
لدى  هي  كام  لدينا  تكون  أن  املفرتض  من  ألهنا  لكن  هلا، 

الناس«
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وطالء  واملالءات  الستائر  وأقمشة  اجلديدة،  األثاث  رائحة  زلت  ما 
عىل  عامني  مرور  رغم  املتواضع،  مسكنهم  يف  األنوف،  تزكم  احلوائط 
تتجاوز  ال  التي  مساحته  حجم  لصغر  وذلك  وأمل«،  »زكريا،  زواج 
مخسة وستني مرًتا، وقلة النوافذ التي تترسب منها النسامت إىل الداخل؛ 
حتى  بيتهام  مساحة  صغر  عىل  هبا  أتيا  أشياء  به،  األشياء  رائحة  فتعتقت 
يكونا بمظهر الئق يف أعني الناس ويكونا كغريهم، هذا الغري الذي ربام 
يمتلك سكنًا أكرب أو مقدرة مالية أكرب، لكن ذلك ال يكون يف احلسبان؛ 
واملنافسة،  التباهي  من  شيًئا  صارت  الزواج  يف  البيت  فِراشة  إن  حيث 
أواسط  يف  أكثر  ذلك  يكون  وللعجب  »العفش«.  خروج  يوم  خاصة 
ال  ما  بل  يطيقون،  ال  ما  يتكفلون  قد  الناس  أعني  أجل  فمن  البسطاء، 

يستوعب منزهلم البسيط!

انقىض عامان عىل زواجهام رسيًعا، وانقىض معهام أمور غالًبا ما تالزمهام، 
من استقرار وسعادة وتفاهم، بدأ يتقلص شعورمها بالفرحة واكتفاؤمها 
ببعض عن الدنيا ببدء ظهور يشء ما ينقصهام ويفتقدانه أهنام مل ينجبا حتى 
ذلك الوقت، تصاعد ذلك الشعور لدهيام من الرتقب الشديد لألهل وكثرة 
األسئلة الفضولية من املعارف، واإلمعان املتكلف بالدعاء هلام بالذرية عند 
كل جتمع أو مناسبة، فأصبحت عيادات النساء والذكورة مزاراهتام الدائمة، 
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وإن كانت تلك الزيارات قد بدأت من قبل، لكنها ازدادت بالطبع بعد 
دخوهلام عامهام الثاين.

كل تلك الزيارات والتعدد يف العيادات مل تأِت بجديد، وأن احلمل ما 
زال مسألة وقت حيث سالمة الزوجني، هكذا أكد أغلب األطباء.

لكن من أين سيأيت ذلك الصرب حتى حيني الوقت املزعوم والكل من 
حوهلم حميط؟! فأصبح اإلنجاب ليس مطلوًبا لذاته، وإنام لرفع الضغط 

والعبء النفيس الواقع عليهام من تأخره. 

وكأن األمر حتدٍّ وليس رزًقا مقدًرا، وأن الذي أنجب كان بعلمه أو 
مهارته، والذي مل يقدر له موصوم بنقيصة أو ضعف! 

»أحياًنا نتمنى أشياء بشدة، ليس الحتياجنا العاجل هلا، لكن ألهنا من 
املفرتض أن تكون لدينا كام هي لدى الناس«.

حتى حياهتام احلميمية اخلاصة، تأثرت هبذا كام تأثرت حياهتام عموًما، 
احلب  من  تنتج  التي  النتيجة  فأصبحت  اهلدف،  لذلك  فقط  فُكرست 

واحلميمية هي الغاية التي ُتكرس هلا كل يشء.

به،  االلتزام  عليهام  وجدول  دقيقية  بمواعيد  ُيرتب  لقاؤمها  فأصبح 
معد من قبل الطبيب حتى ال يضيع عليهام اليوم املبارك »يوم التبويض« 
من كل شهر أكثر يوم تكون فيه البويضة مهيأة للتلقيح، وقد كانت تلك 
الشديد  قبل ال ختضع ألى يشء سوى رغبتهام واحتياجهام  العالقة من 

كل منهام لآلخر.

ففي يومهام املوعود، تظل »أمل« طيلة هنارها تتهيأ وهتيئ كل ما من 
شأنه تيسري اليوم، وهو ما مل تعتد عليه من قبل، ومل تتكلف أو تتصنع له 
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يوًما؛ ذلك ما زادها خجاًل؛ ليتحول األمر إىل ميكانيكية يراد هلا أن تتم. 

»زكريا« يكون ذلك اليوم قلًقا، خيشى أال تسعفه رغبته ىف إمتام املهمة 
فتفوت فرصتهام التي ال تأيت سوى كل شهر. 

عالقتهام  تأيت  كانت  سلًفا.  حيدث  كان  الذي  وذاك  هذا  بني  »شتان 
أشد  فام  الشعور.  تتوج هذا  بغتة  فتحدث  اشتياق وهلفة؛  بعد وقت من 
أمر مجاله يف  يتفق عىل  أو  وتلقائيته،  متعته يف عشوائيته  أن حُيسب ألمر 

بغتته!«.
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»ال أريدها بامئة رجل، أنا أطمع يف أكثر من ذلك، أن 
تكون امرأة واحدة«
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جاء الشهر اخلامس، بدأت »حياة« تشعر بحركات جنينها يف داخلها 
كام أخربها الطبيب من عالمات هذا الشهر من احلمل.

ما أمجلها من حلظات، أن تشعر األم بنبض جنينها وركالته بداخلها، 
ن منها وفيها، قد أخذ من قوهتا وأصبح قادًرا عىل  ذلك اجلنني الذي تكوَّ
الركل، تلك الركالت كان هلا بالغ األثر الطيب عىل »حياة«! كانت تنتظر 
بلهفة عودة زوجها من عمله لتنبئه هبا، خاصة وأنه من دواعي رسوره 
أن يتحدث عن مولودته القادمة. وما أمجل الرسور عندما يأيت بعد يوم 

شاق!

ما إن دخل عليها إال واستقبلته بإرشاقة حمياها أضاءت هبا قتامة يوم، 
وبلمسة من يدهيا اللينتني عىل يديه اليابستني املنهكتني ذهب عنهام رهق 

اليوم.

مِلَ ال وهذا البيت البسيط هو جنته الواسعة؟ فيه جيد راحته، ويترسب 
عن جسده نصبه ما إن حيل بقدميه إليه، فال خيرج من بيته بعد جميئه من 
عمله إال نادًرا، قد هجر املقهى الذي كان يلوذ إليه بعد عمله مع أصدقائه 
قبل زواجه، قد وجد كل ما يرنو إليه متجمًعا يف بيته من زوجة حسناء 
البسيط  بيته  إليه، ففي  رقيقة، وراحة بال بحالل ُأهنك اجلسد للوصول 
معيشته،  بساطة  بحذافريها رغم  الدنيا  له  تكثر ضحكاته وكأنه حيزت 
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لكنه يستمتع بذلك البسيط ومل يعلق سعادته بمنتظر أو يشء يرجتى.

ا، مشهد يف مرسحية قديمة كفيل بأن   تسعدمها تفاصيل صغريه جدًّ
يف  سكر  من  يضعانه  بام  يكتفيان  قد  نواجذمها،  ويظهر  ضحكاهتام  يعيل 
متواضعة، سقف  أو عشاء  بعد وجبة غداء  يكون حلومها  الشاي حتى 

رضائهام يقف عند حد السرت وأال حيتاجا إىل أحد.

كعادهتام قبل نومهام يكون هذا الوقت حلديثهام الفضفاض، يتحدث 
»عادل« عام كان يف يوم عمله، وحتدثه »حياة« عن البيت وما تود أن تبوح 

له به. 

انتهزت هذا الوقت الروحي بينهام، فنبأته أن عزيزته القادمة قد بدأت 
بالركل؛ وهو ما أضفى عىل وجهه سعادة بسطت كل أساريره، ثم أردفت 

إليه قائلة: 

ـ مل خترت هلا اساًم بعد من جمموعة األسامء التى قد اخرتناها لإلناث..

ـ هي »البتول« إن شاء اللـه. 

ردت متفاجئة:

»بتول«؟!! مل تكن ضمن االختيارات، مل ختربين بذلك االسم من  ـ 
قبل! 

أيام ويتملكني، ولطاملا قلُت لِك أن اسمها  نعم اسم يراودين منذ  ـ 
سيأتينا فجأة وإن تفكرنا فيه كثرًيا. 

بتول.. بتول تتذوقه بني شفتيها..ثم أردفت: 

ـ اسم رقيق ذو معنى رائع وغري متداول كثرًيا، أنا معك فيه. 
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ـ احلمد للـه، كنت أخشى أن لن تستسيغيه. 

ـ هذا عن االسم، هناك يشء آخر أود معرفته بشدة. 

ـ أي يشء..؟

ـ كنت أظن أن متنيك لفتاة هو من باب التورية عن أمنيتك احلقيقية 
أنه  ُيفهم  ال  حتى  رغبتك  إخفاء  يف  وكعادتك  الرجال،  كباقي  بالولد 
عدم رضاء منك، لكنني وجدت األمر حقيقيًّا عندما أخربنا الطبيب يف 
الشهر املايض أهنا أنثى، فبدت عيناك تلمع من الفرحة الصادقة ووجهك 

مستبرش، وهذا عكس حال أغلب الرجال. 

بني  هذه  رغبتي  عن  أحتدث  ال  ودائاًم  حمله،  يف  تعجبك  بالفعل  ـ 
الذرية  يتفهموها، خاصة وأهنم أصحاب بأس وشقاء،  فلن  أصدقائي، 
من  الفتاة  فتاة،  أمتناها  كنت  بالفعل  لكنني  اللـه،  من  رزق  أنثى  أو  ذكر 
يظهر عليها تربية أبوهيا، واألرض اخلصبة ألرى فيها ما متنيت أن أحققه 
لنفيس، كام أنني أؤمن أن الفتيات هن مصابيح البيوت وزينتها، وُيرزق 

الرجال من أجلهن، ويبقى سبب أكرب، أنني أحبك وأمتناها مثلِك. 

عال وجهها ابتسامة عفوية من ذلك السبب األخري الذي مل تتوقعه، 
ثم أردفت..

ـ أليس الولد سنًدا لوالده عن الفتاة؟ 

كان رده: 

ننقبها،  التي  واحلوائط  نحملها  التي  املطرقة  صلبة،  كلها  حياتنا  ـ 
لينة ال حائط  السند نحتاجه وسادة  البلسم، حتى ذلك  إىل  أكثر  نحتاج 

صلًبا. 
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ـ لكن اللـه قال ليس الذكر كاألنثى. 

بدعابة: 

اللـه قال ليس هذا مثل  الفتاة أفضل،  املمكن أن تكون  نعم.. من  ـ 
ذاك، ومل يفضل أحًدا عىل آخر. 

ثم أردف قائاًل: 

ـ بالفعل هناك اختالف تنوع، وليس تفضياًل بني كائن وكائن. 

ـ ستكون لك بامئة رجل إن شاء اللـه. 

امرأة  أن تكون  أكثر من ذلك،  أنا أطمع يف  بامئة رجل،  أريدها  ال  ـ 
واحدة.
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»عندما يلوح اهلدف يف األفق، هيون التعب يف الوصول 
إليه، وعندما نتلمس بأيدينا غايتنا، يذهب عنها نصُبها يف 

سبيله«
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الليل كرس سكوهنا  التاسع، ويف ساعة متأخرة من  قبيل إمتام الشهر 
تأوه »حياة« من جراء ما أصاب جسدها من طلقات االحتفاء بخروج 
»بتول« إىل حياة املواجهة، بعدما كان يأتيها رزقها رغًدا دون عناء منها 
أو شقاء، وال خيشى عليها من مرض أو حاجة، سيكون عليها مسئولية، 
للتعبري عام تريده أو  الوحيدة  البكاء، هو وسيلتها  وإن كانت فقط جمرد 

يعرتهيا.

التي  وهي  »حياة«  رصاخ  طرق  وقع  عىل  نومه  من  »عادل«  فزع 
عىل  تقطع  أن  من  خوًفا  األمل؛  بداخلها  وتكتم  متتص  قليل  منذ  كانت 
األمر  لكن  الصباح،  يف  شديد  بأس  ينتظره  فهو  غفوته،  املنهك  زوجها 
مل يمر كسابقه من األمل الذي اعتادت عليه يف اآلونة األخرية، كان يأتيها 
عليها  يصعب  بشكل  وتصاعد  فتنامى  هذا،  أما  يميض،  ثم  للحظات 

حتمله! 

اللحظات  هذه  يف  ذهنها  إىل  بدر  ما  أول  هذا  الوالدة..  طلق  إنه 
العصيبة، كام أخربت به من النساء من قبل، إنه أمل ليس كمثله أمل، إن أتى 

إليِك ستعرفينه ولن ختطئيه. 

وهذا ما تيقن منه »عادل« أيًضا عندما رأها تتلوى أمامه وترصخ من 
شدة الوجع، وهي ذات جلد ال يضعفها إال شديد قوي ال طاقة هلا به. 
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بني  مرتنح  يفعل!  ماذا  يدري  ال  »عادل«،  ختبط  اللحظات  هذه  يف 
هتدئتها وبني مللمة ثيابه حتى خيرج ليبحث عن سيارة تقله إىل مستشفى، 
ال  مبتورة،  »حياة«  وأن  سيام  ال  األمر،  يف  يساعده  أخيه  إىل  يصعد  أو 
أوصال هلا سوى يف القبور، يتيمة األبوين وال إخوة هلا وما هلا من عائلة 
يف  »إيتاي«  مركز  لقريتهم،  املجاورة  »الضهرية«  قرية  يف  األم  أو  األب 

حمافظة البحرية.

ع عندما أشارت له »حياة« إىل أسفل منها، فوجد  لكن شتاته قد جتمَّ
أن  ما يربز من بني فخذهيا، هنالك علم  ينساب، وشيًئا  املاء  خريًرا من 
األمر حيدث اآلن أو قد حدث، وكأن »بتول« قد عقدت عزًما أن تفاجئ 
زاده  مما  للوالدة؛  إرهاصات  أو  بكثري طلق  ُتنظرها  أو  فلم متهلها  أمها، 
اضطراًبا وقلًقا، فانكب عىل جبهة زوجته يقبلها وهو يضم كلتا يدهيا بني 
يديه حتى يترسب يشء من أملها وذعرها إىل جسده، أو هُيدئ من روعها، 
»حياة«  قوى  ختور  بدأت  حتى  معدودة  دقائق  من  ألكثر  األمر  يمتد  مل 
وترختي أطرافها، وتباطأ معدل شهيقها وزفريها، حتى استأذهنا »عادل« 
أن يصعد إىل أخيه وزوجته ليساعداه، وهو يمنع نفسه أن ينظر إىل موضع 

بني فخذهيا مرة أخرى؛ خوًفا من أن يرى ما ال يرسه يف حبيبته القادمة. 

حجرة  إىل  بدورها  ذهبت  التي  وزوجته  أخوه  معه  نزل  الفور  عىل 
»حياة«.

ما زالت تتوجع، لكن بأقل حدة من ذي قبل، ما إن نظرت »أمل« إىل 
ما بني فخذي »حياة« حتى رأت رأس »بتول« تطل إىل الدنيا بجزء يسري 
ا، وعىل الفور وبجرأة حُتسد عليها، ربام أخذهتا من أمها التي كانت  جدًّ

»داية« تولد نساء القرية يف بيوهتن.



43

 أخذت تسحب الباقي من »بتول« وهي تطمئن »حياة« أن األمر قد 
الرغم من أهنا مل  ا، وعىل  الرأس، وأن والدهتا يسرية جدًّ انتهى بخروج 
أهنا  إال  قبل،  من  وحدها  تفعله  مل  بل  األمر،  هبذا  كبرية  دراية  عىل  تكن 
كانت تترصف بثبات. ومِلَ ال؟! فام أكثر حكايات النساء يف تلك القرى 
بينهن،  تدور  التي  والنوادر  الوالدة  يف  املواقف  هذه  مثل  عن  البسيطة 
عن تلك التي نزل جنينها وهي تستحم، واألخرى التي التقطت جنينها 
بيدها! فام بني بضعة بيوت إال وجتد بيت »داية« متمرسة، وما من بيت إال 

وولدت إحدى نسائه يف البيت!

ما إن قطعت احلبل الرسي، وأحكمت ربط طرفيه، وقف عن »بتول«  
خط اإلمداد اإلهلي وخرج منها أو تفاعل مع احلياة بالبكاء، تفاعلت معه 
»أمل« بأعرية الزغاريد املدوية، بكاء رسم بسمة عريضة عىل األم املثخنة 
إليه،  الوصول  التعب يف  يلوح اهلدف يف األفق، هيون  من األمل، فعندما 

وعندما نتلمس بأيدينا غايتنا، يذهب عنها نصبها يف سبيله. 

ما إن طاف حلن صوت بكائها عىل أذن أبيها املتلهف له، حتى انطلق 
ا  إىل حجرة رشوق الشمس ليطالعها، وبنظرة واحدة إليها، كأنام مل يَر رشًّ
من  عليها  عيناه  فتحت  جنة  وكأهنا  نصًبا،  وال  تعًبا  وال  حياته،  يف  قط 
سبات عميق، محلها عىل راحتي يده، فترسب عنهام الَكَلل، وكأن الدنيا 
يديه، ومِلَ ال؟! فوجهها مالئكي، ذات مالمح دقيقة،  له بني  قد حيزت 
يكاد  فيه،  عكارة  ال  مصفى  لبن  وكأهنا  بيضاء  اخلالق،  بإبداع  منحوتة 
داخلها يظهر من فرط بياضها ورقة جلدها، شعرها كثيف أسود، كقطعة 
ليل مظلمة، يتوسط خدهيا نغزتان، يراها الناظر إليها دائاًم مبتسمة، باعثة 

لألمل من طيب حمياها وخلقتها، هي اجلامل يف صورة مواده اخلام...
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أصبح  لياًل  بكائها  فصوت  كسابقتها،  تكن  مل  ذلك  بعد  تلت  أيام 
النوم،  ساعات  بعض  سلبهام  ربام  املتواضع،  بيتهام  يف  دبت  التي  الروح 
باألخص لألب الذي جيد راحة بدنه يف تلك الساعات، لكن ما أرخصها 
من تضحية يف سبيل أال يسكت حس لصغريته اجلميلة! فنظرة واحدة 
إليها بعد عودته من يوم عمل شاق هلي راحة تفوق ساعات النوم التي 

أصبحت مفتقدة..
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شهر،  كل  بأحالمهام  يعصف  األمحر  السيل  زال  »ما 
يأبى أن تقر أعينهام برؤية اخلط الوردي الختبار احلمل«
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رغم مرور مخس سنوات....

ما زال السيل األمحر يعصف بأحالمهام، كل شهر يأبى أن تقر أعينهام 
برؤية اخلط الوردي الختبار احلمل. 

واألخذ  الوسائل  كل  الختاذمها  سيام  ال  نفسيهام،  يف  اليأس  دب 
باألسباب من تنشيط للتبويض ألشهر عديدة، إىل عملية املنظار البطني 
والرمحي، مروًرا باحلدث األكرب واألهم الذي استنفد منهام كل مدخر، 
بل تداينا من أجله، ناهيك عن اإلرهاق النفيس والعصبي الذي أحدثه 

املسمى بـ »احلقن املجهري«. 

املرحلة  إهنا  حيث  الذرية؛  عن  بحثهام  طريق  يف  فارقة  عالمة  كانت 
أجلها  من  ومُجعت  اآلمال  عليها  ُعقدت  التي  النهائية  وشبه  الكربى 
األموال، وبلغت القلوب فيها احلناجر خوًفا من أن جُيهض ذلك األمل.

بعد فشلها... كانت أياًما عصيبة، زاد احلزن عىل احلزن، تعمق جرحهام 
وأصبح جرحني، جرح عدم اخللفة، وجرح فقدان األمل. 

يشء  ال  حيث  االضطراري؛  والرضا  االستسالم  من  حالة  غمرهتام 
يستطيعان فعله بعد.

بدأ يعلو بداخلهام صوت لطاملا كان خافًتا: »ضاعت حياتكام وذهبت 
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املستقبل  ترتكا  فال  بأيديكام،  ليس  جمهول  عىل  راهنت  التي  سعادتكام 
يضيع كام ضاعت سنوات عجاف«.

ثمة يشء ما زاال يداومان عليه رغم مرور تلك اخلمس سنوات. 

مع كل هذه املحطات من الفشل، ُينسج هلام أهداب أمل هش يتعلقان 
بطرفه كل شهر، مع حلول اندالع نوة احليض، مر يوم واحد عىل املوعد 
املتوقع لتلك النوة، يوم واحد ال يعني شيًئا، فقد تأخرت من قبل سبعة 
ذلك  كان  البكر،  بحلمهام  أمامها  أودت  غرة،  حني  عىل  أتت  ثم  أيام 
صوت داخلهام الذي جيمح بزوغ يشء من التفاؤل بدأ يشب من خلف 
إنذار حتى ال  إال  ما هو  العاقل،  الصوت  ذلك  دم،  املنقيض دون  اليوم 

يفرطا يف الفرحة فيحزنا عند جميء متوقع.

»أمل«  الدورة  املايض، مل متهل  الشهر  للحمل من  اختبار  كان لدهيام 
حتى تستخدمه، فقد أتت بعد رشائهام له.

يف لقطة متكررة دخلت »أمل« احلامم حترض للتحليل. 

بينام »زكريا« ينتظر عىل الباب حتى تفتح له باب احلامم كعادهتا بعد أن 
ا خيبة األمل وتاليش احللم. تقطر عىل اجلهاز النقاط فيشاهدا سويًّ

ويف حلظة حُتتبس فيها األنفاس وتشخص العني عىل عالمات االختبار.

برتاٍخ  الصباح  كتنفس  الظهور عىل مهل وخجل  الثاين يف  اخلط  بدأ 
بعد ليلة طويلة شديدة السواد.

فقط يف هذا الوقت تنفسا الصعداء التي كانت حمتبسة منذ مخس سنوات.

حلظة قد أذابت سنوات من األمل، وخط وردي قد خط سعادة ملستقبلهام 
طال انتظارها.
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كل  وأوصدت  األسباب،  كل  استنفدا  بعدما  والفرج  الرزق  أتى 
بعد  فرحة  من  أمجلها  ما  األسباب.  رب  من  العطية  فكانت  األبواب، 

استيئاس! 

أعينهام  أمام  بعد أن جتسدت اآلن  ُتنسى ولن مُتحى، حتى  لن  حلظة 
بطفلهام صاحب العامني من عمره واخلمس سنوات انتظار.

ها قد أصبح اليوم لزكريا حييى، ولصلبه أثر، والسمه امتداد.
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الكد فيها،  »ما أمجل أن تضحك احلياة لعامرها وأبناء 
عن  يعوضهم  لذوهيم  رشًفا  األبناء  يسطر  أن  أمجل  وما 

سنوات من التحمل وشدة العيش من أجلهم!«
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اجلم،  حيائها  يف  ذلك  بدا  أظافرها،  نعومة  منذ  كانت  بحق  قارورة 
الناصع  وجهها  يكتيس  أبوهيا  من  عتاب  نظرة  فبمجرد  البالغة،  ورقتها 
صفات  كانت  بل  والدهيا،  يتحاشاه  دائاًم  كانا  الذي  األمر  باحلُمرة؛ 
كان  الذي  الوحيد  املوضع  وهو  وجسدها،  صحتها  إىل  ممتدة  القوارير 
يف  تغري  أقل  من  الشفاف  صحتها  سطح  خُيدش  فكان  والدهيا،  حيزن 
الطقس. كانت كثرية اإلعياء لطاملا قال األطباء عنها حتتاج لرعاية أكثر، 

وإن كان ليس ثمة تقصري من والدهيا. 

بلغ خوف والدهيا ذروته عندما تصاعد األمر حلتمية دخوهلا حجرة 
العمليات إلجراء عملية »اللوز« بمستشفى إيتاي العام،وإن كان منترًشا 
عند األطفال يف عمرها أصحاب اخلمس سنوات، لكنه اخلوف الطبيعي 
عىل فلذة الكبد والقارورة احلساسة. مل يكونا عىل علم أن ذروة اخلوف هذه 
ستكون أهون إذا ما قورنت بام سيأيت بعدها. نعم كان أشد وطأة عليهام 
عندما بلغت الثامنة من عمرها وتوالت عليها األزمات، وكانت تتأثر من 
أقل جمهود، فكان من احلتمي عمل عملية توسيع ىف أحد رشايني القلب، 
بعدما تبني من الفحوصات الطبية أهنا حتتاج إىل ذلك بشدة وعىل عجل، 
وقد اجريت هلا بمستشفى معهد دمنهور. زاد من صعوبة ذلك اليوم عىل 
والدهيا احتياجها لنقل دم، لكن القدر كان رحيام ومرت العملية واليوم 
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بسالم عليها وعىل والدهيا وكأن هو اجلانب اآلخر من القدر الذي عليهام 
الرضا به، كام فرحا بجانبه األول من قبل أن رزقهام اللـه فتاة يف غاية اجلامل 

تبدو فطنتها من صغرها.

مرت شهور وشهور، بل سنوات، اشتد عود الصغرية وترعرعت يف 
الصابرة،  واألم  الكادح  األب  سلوة  هي  زالت  ما  احلانيني،  أبوهيا  بيت 
وفاكهة أيامهام. كان والدها شديد الدالل هلا، استمدت ثقتها بنفسها منه، 
يعقد عليها اآلمال، يشاركها يف كل األمور، دائاًم ما يترشف هبا يف جمالسه، 
دائاًم ما يثني عىل مجاهلا وينتبه ملا ترتديه من مالبس جديدة، كانت مشبعة 
أن  والدها  يؤمن  كان  وزهيا،  وصفاهتا  مجاهلا  عىل  الثناء  وكلامت  باحلب 
عنه  يبحث  األرسة  من  افُتقد  إذا  الذي  احلب،  هي  الرتبية  طرق  أفضل 
األبناء يف اخلارج، وباألخص إن كانت فتاة يف اخلامسة عرشة من عمرها 
يف أواخر املرحلة اإلعدادية ويف سن املراهقة، فاستطاع والدها أن يكون 
املقياس األكرب لشاب األحالم، مل حيرمها من مدح، كان مهتامًّ  بداخلها 
بدالهلا، جعلها يف هذه املرحلة من الرهق والتقلب يف شدة الثبات وشدة 
الكربياء، ذات نفس مشبعة بالدالل واحلنان، كان يعود والدها من عمله 
حاماًل أكياس احللوى والشيكوالتة، مل ينقطع ذلك منذ أن بدأت تأكل 
كيف  منصبًّا  تفكريها  جعل  ما  وهو  احللوى؛  من  مفضالت  هلا  ويكون 
شعرت  فام  واليتهام،  حظرية  من  اخلروج  وليس  األبوين؟  هذين  تسعد 
يوًما بأن لتلك احلظرية سوًرا، كان سياج حريتها شفاًفا حتى ال تراه فرتيد 
اجتيازه، بل إن كل جهدها هو والداها، وكانت أول هدية هلام أن كانت 

األوىل عىل مدرستها يف شهادة إمتام املرحلة اإلعدادية. 

مل يتغري األمر كثرًيا عند دخوهلا املرحلة الثانوية، إال أن هدفها قد تشكل 
وحتدد »كلية الصيدلة« وكانت أيًضا أمنية والدها، فمنذ ختطيها املرحلة 
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اإلعدادية، كان ينادهيا بــ »دكتورة« وإن كان مقصده يف بداية األمر هو 
كلية »الطب« وأن تصبح طبيبة، لكنه نزل عىل رغبتها بعد أن ساقت له 
اجتامعية، ذلك  كلية قمة وذات وجاهة  النهاية  دوافعها ومربراهتا، ويف 
ُيطلق  كام  ـ  القمة  كليات  متنيهم  البسطاء  عىل  الكثري  ينكره  الذي  األمر 
ا، بل ومنطقي؛  عليها – لبنيهم، لكنه من جهة أخرى طموح مرشوع جدًّ
أما  واملحسوبية،  واجلاه  املال  إىل  حتتاج  الكربى  األحالم  معظم  حيث 
املحك  هي  وغالبا  للجميع،  متاًحا  فيها  التفوق  حلم  زال  فام  الدراسة، 
أكثر  بلد  يف  الفردية  والفروق  والعمل  اجلهد  عىل  يعتمد  الذي  الوحيد 

الوصول فيها ألصحاب الوساطة والنفوذ واملال!

رغم اهتامم ابنته بمستقبلها وحلمها، ورغم قلة يده وبساطة حاله، مل 
يغفل »عادل« التعزيز واحلافز املادي، فرصد لتفوقها يف املرحلة الثانوية 
ووصوهلا للهدف املرجو عدة مكافآت، أوهلا، رشاء شقة يف اإلسكندرية 
طاملا  التي  املدينة  يف  لكنها  املدينة،  أطراف  عىل  ناٍء  مكان  يف  كانت  وإن 
متنتها ابنته، وهي املفاجأة الكربى هلا، فقد علم أثناء زيارهتا املتكررة إىل 
عىل  للبيع  جديدة  بنايات  هبا  املتطرفة  األماكن  بعض  هناك  أن  املدينة، 
فقد كان  تدبريه وهو سبعة آالف جنيه،  يستطيع  أقساط يسرية، ومقدم 
يدخر مما يأتيه من عمله البنته، وساعده عىل ذلك أنه مل يكن يدخن أو 
جيلس عىل املقاهي، رغم بعدها عن جتمع الناس، إال أهنا جتاور البحر، 
بل هي باألساس تصلح أكثر للمصايف ال للسكن الدائم، خللوها التام 

من السكان وقت الشتاء.

مالبس  لرشاء  جنيه  آالف  ثالثة  مبلغ  هلا  رصد  أن  الثانية  مكافأته 
جديدة الرتدائها يف مرحلتها اجلامعية املقبلة.
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فلم  سدى،  تعبهام  هتدر  ومل  والدهيا،  رجاء  »بتول«  ختيب  مل  بالفعل 
صيدلة«  »كلية  لدخول  املطلوب  للمجموع  تصل  أن  بمجرد  تكتِف 
املحافظ،  من  وُكرمت  حمافظتها،  عىل  ترتيب  هلا  كان  بل  اإلسكندرية، 

ونالت جهاز حاسب حممول.

أن  أمجل  وما  فيها،  الكد  وأبناء  لعامرها  احلياة  تضحك  أن  أمجل  ما 
وشدة  التحمل  من  سنوات  عن  يعوضهم  لذوهيم  رشًفا  األبناء  يسطر 

العيش من أجلهم!

هنالك شعر »عادل« بجميل فعله، واطمأن قلياًل عىل مستقبل رحيانته 
والنفس  القويم  باخللق  قبلهام  ومن  والوعي،  بالعلم  نها  حصَّ بعده،  من 

السوية.
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)9(

»ما أطول ليل ننتظر هناره!«
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»عادل«  آل  عىل  الليلة  هذه  مرت  هكذا  هناره!  ننتظر  ليل  أطول  ما 
فرحة.. ترقب.. تفكرًي.. استعداد.

قضتها »بتول« عىل فراشها مسرتخية بعد أن انفضت من جتهيز مالبسها 
النوم، يسبح هبا اخليال يف طرقاته،  الكتابية، مل تستطع  اجلديدة وأدواهتا 
ر لنفسها هيئة »كلية الصيدلة« شكل احلياة اجلامعية، كيف ستكون مع  يصوِّ
زمالئها اجلدد! بل ذهب خياهلا ألكثر من ذلك، بأن رسم هلا عروس البحر 
األبيض املتوسط، مل تستطع االنتظار حتى تراها بالعني، ذهبت إليها بخياهلا 
ومتنيها، تلك املدينة التي لطاملا حلمت أن تزورها، كانت تغبط والدها أنه 
يزورها كل يوم، عىل الرغم مما كان يقوله عندما يكون احلديث عن هذا، 
أنه رغم كل هذه الزيارات لإلسكندرية، إال أنه مل يَر منها سوى تلك الكتل 
اخلرسانية العابسة يف وجهه، وأنه يأيت منها مغرب الوجه واملالبس، منهك 

اجلسد، يذهب إليها للبأس ال لالستجامم والراحة. 

أما »عادل« فبني فرحة ورجاء، سعادة وقلق، فحلمه الذي متناه كثريا 
البنته غدا سيكون واقًعا، ألول مرة يشعر باإلنجاز، وأن لشقائه ثمرة، يشعر 
وكأنه يف الصباح سيوصل كريمته إىل مقر عرسها وليس إىل جامعتها، أمر 
يتسق كثرًيا مع فهم هذا الرجل بسيط احلالة عميق الفكر، فكره مل يقف مثل 
أقرانه من رجال قريته أن غاية البنت الزواج، وهو حالة نجاحها األكرب، 
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إن مل تنله فهي معيبة، مهام كان نجاحها أو تعليمها أو مدى ثقافتها، وعىل 
نفسه، ال  إىل  يتسلل  قلق  ثمة  أن  إال  بداخله،  الفرح  الرغم من كل هذا 
يعلم من أى يشء مصدره، ربام خوفه عىل حوريته البتول من هذه املدينة 
املادية، وطريق غدوها ورواحها، وهي صوت بيتهام اهلادئ وحلومها الذي 

يستعينان به عىل مر العيش.

»حياة« مل تكن بأفضل حال من زوجها، بل أكثر قلًقا وخوًفا، كانت 
دائاًم متذكرة ملوعد بدء الدراسة وكأنه شبحها الذي ختشى حضوره، كلام 

ختطى قطار األيام يوًما زاد مهها.

لكن  تتغري،  مل  الوجهة  كانت  وإن  »عادل«  كصباحات  ليس  صباح 
أيامه  اليوم يصطحب يف يمينه زهرة  أيًضا،  اليوم خمتلف وهيئته  السبب 
احلسناء، ال زكيبة عدته الواعرة، يلبس أفضل ما لديه من ثياب حتى يبدو 

أنيًقا بجوار »الدكتورة«. 

أما تلك احلسناء، فقد ارتدت أحد أطقمها الذي أعدته بعناية فائقة 
بعد نجاحها يف الثانوية هلذه املرحلة من الدراسة.

 كفكر أبيها الفريد عن أصحابه يف تلك القرية، وكجامهلا النادر الفريد 
أيًضا. كان اختيارها ملالبسها وهيئة هندامها، فكانت تتابع األزياء احلديثة 
من نفس نوع مالبسها، وهي العباءات الطويلة، أرادت أن حتافظ عىل ما 
تعودت عليه وما حتبه من هيئة، وأن تكون يف نفس الوقت أنيقة امللبس 
فضفاضة  والرتكية،  املاليزية  العباءات  لتلك  اختيارها  فكان  والطراز، 
القالب، زاهية األلوان، عرصية الطراز، مجعت بني مجال الشكل واحلفاظ 
عىل ما نشأت عليه، فكانت طاووًسا زاهًيا، تسري مع والدها عىل استحياء، 
وجهها شامي املالمح، وحجاهبا من احلرير الالمع، وعباءة يبدو أسفلها 
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رقيقة  األبعاد،  متسق  رشيق  قوام  امللكات،  أو  العرائس  كتنورة  واسًعا 
كالفراشات.

سيكون  الذي  الطريق  ومعامل  السري  خط  هلا  يوضح  والدها  أخذ 
املعتادة  نقله  وسيلة  عن  ختىل  فقط  اليوم  لكنه  الدائم،  شبه  مضامرها 
»القشاش« رآه ال يليق بكريمته وال بيومها األول للكلية، ال سيام أيًضا 
»الدلتا«  حافالت  بل  اإلسكندرية،  إىل  للوصول  وسيلتها  يكون  لن  أنه 

التي سيكون هلا اشرتاك خمفض لركوبه من الكلية.

وصال إىل حمطة انتظاره بمحافظة البحرية... استقاله إىل اإلسكندرية.

اخلارج  يف  فسينتظرها  مؤقًتا،  وداًعا  الكلية  مدخل  عىل  الوداع  كان 
عىل أحد املقاهي، حيث من املقرر عودهتا معه بعد إمتام إجراءات قيدها، 

والتعرف عىل جدول حمارضاهتا وأيامها للحضور والساعة. 

للدخول، وصواًل بوقوفها يف  أخذت عينه حترسها وهي يف طريقها 
طابور الدخول الطويل حلضور عدد كبري من الطلبة يف بداية عام درايس 

جديد، عالوة عىل روتني التفتيش املقيت للطلبة عىل البوابات.
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)10(

»االلتــزام ال ينــايف األناقــة، وال هــو قيــد حيــول دون 
التجمل«
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الشاسعة،  السامء  الليايل، هو األوضح يف صفحة  كالقمر يف ظلامت 
كان كذلك حضورها يف ساحة الكلية الواسعة، عىل الرغم من التكدس 
كلية  لطالب  األوىل  الدراسة  سنة  أن  وذلك  الكثرية،  الطالب  بأعداد 
مما  الكلية؛  تلك  من  األوىل  الفرقة  مع  العلوم  كلية  تكون يف  »الصيدلة« 

زاد االزدحام.

ولكن  فقط،  امللفت  جلامهلا  ليس  لألبصار،  خاطفة  كانت  ذلك  مع   
اللون  اللون، فكانت ترتدي حلة ساموية  الرفراف زاهي  أيًضا هلندامها 
كسامء اإلسكندرية الصافية، مميزة الطراز، وحجاًبا من نفس اللون متغري 

الدرجة من احلرير، يبدو متأللًئا مع أشعة الشمس كامء بحرها أيًضا.

االختالف دائاًم خاطف لألبصار ومسرتٍع لالنتباه، وحبذا لو كان ذلك 
التميز واالختالف دون ابتذال أو نشاز لو كان بالتميز واإلبداع والتجمل، 

وليس اختالًفا من ختلف أو خروج عن املألوف.

كان هلا فلسفة يف اختيار مالبسها تريدها أن تصل، وهو أن االلتزام ال 
ينايف األناقة، وال هو قيد حيول دون التجمل.

داخل الكلية تعرفت عىل »هناء« من قاعدة »الطيور عىل أشكاهلا تقع«. 
تعرفت عليها وهي تسأل عن جدول حمارضاهتا ومواعيدها، فكانت »هناء« 
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تابع ألرسة طالبية  »العلوم« جتلس عىل مكتب  بكلية  الثانية  الفرقة  من 
إلرشاد الطالب تسمى أرسة »الصفوة« تصادقتا رسيًعا، خاصة أهنام من 
حمافظة واحدة »البحرية« إال أن »هناء« من مركز إيتاي البارود التابع له 
قرية »اشليمة« وهو ما رس كثرًيا »بتول« عندما علمت به، فقد توافقت 
أرواحهام وسمتهام، فجاء توافق القدر هلام هدية ليكونا من حمافظة واحدة 

ا بعد ذلك. قد يأتيان سويًّ

تبادلتا أرقام هواتفهام املحمولة وتواعدا عىل االتصال لتنسيق موعد 
عىل  جاء  ما  أيًضا  وهو  حمارضات،  من  بينهام  يتوافق  فيام  للكلية  نزوهلام 
احلضور  »هناء«  فيه  تزيد  قلياًل  إال  أغلبه  يف  يتشابه  فجدوهلام  مرادمها، 
عن »بتول« وهذا من حسن القدر، أن يكون كل حضور »بتول« مقاباًل 

حلضور »هناء«. 

خرجت »بتول« إىل والدها والذي كان قابًعا عىل أحد املقاهي ينتظر 
ا أن جتد  كريمته، أخربته بام حدث وبمن صادقت، ما أسعد والدها جدًّ
ال  ُخلقها  وأن  سيام  ال  وحمافظتها،  مركزها  نفس  من  تالزمها  صديقة 

خيتلف عن »بتول« بام نبأته به ابنته. 

عاد الغائبان إىل مالذمها الدافئ تنتظرمها الزوجة واألم احلنون بلهفة، 
فمنذ ميالد »بتول« مل يمر عليها يوم كهذا تكون فيه وحيدة تنتظر، يوم 
ذكرها بأيام قبل جميء »بتول« وهي تنتظر زوجها وتستعد له بام يرسه يف 

يوم طويل من العناء..

.........

ا  مرت أيام وأيام، أمتت »بتول« شهرها األول يف الكلية، توثقت جدًّ
رابطتها بـ »هناء« ومل تصبح فقط صديقة طريق، بل صارت لدنياها أقرب 
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العلوم  كلية  عن  سرتحل  »بتول«  أن  هو  يؤرقهام،  ما  أكثر  وكان  رفيق، 
عىل  يأخذان  جعلهام  ما  وهو  »الصيدلة«  كليتها  يف  لتكون  املقبل  العام 

نفسيهام الكثري من املواثيق والعهود عىل أال يفرتقا أبًدا.

نشاط »هناء« الدائم يف الكلية أضاف الكثري لـ »بتول« يف شخصيتها 
املنعزلة نوًعا ما؛ نتيجة ظروف نشأهتا، وإن كانت يف طبيعتها اجتامعية، 
فاشرتكت معها »بتول« يف عمل أرسة »الصفوة« وإن كان بالتطوع فقط 
مسئولة  فكانت  الكثري،  االحتكاك  هلا  أضاف  مما  رسمية؛  بصفة  وليس 
الدينية وميوهلا؛ ما  الديني لألرسة، من كثرة اطالعها وثقافتها  التثقيف 

زادها انتشاًرا، عالوة عىل مجال طلتها التي تستأثر باألبصار.
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)11(

»أحياًنا تفكرينا يف أمر اإلنجاب يقف عند حد إسعاد 
عند  سيسعدهم  فيام  التفكري  أو  النظر  دون  هبم  أنفسنا 

كربهم«
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ما زالت دورة حياة »الشقاء« تدور عليهم، ويتسلمها جيل من جيل، 
فاكتمل عقد ثالثتهم مرة أخرى من بعد ما تقاعد »عم صابر« حتت وطأة 
اجلدران  فتسقط  حديد  من  بيد  الرضب  يستطيع  عاد  فام  الشيخوخة، 
الشاخمة. كان يف أيامه األخرية تسقط املطرقة من يده املرتعشة، بينام تقف 
اجلدران أمامه صامدة تنبئه بضعفه وكربه، أخذت »اخلرسانة« من صحته 
عىل مدار أعوام عديدة، وهو اآلن طريح الفراش، ال معاش يقتات منه، 
اكتمل  السؤال من أجل رشاء األدوية،  وال تأمني عىل صحته يعفه عن 
عقدهم الذي نقص من أكربهم سنًّا بأصغرهم سنًّا، اكتمل ثالثتهم مرة 
أخرى بــ»حييى« ذي السادسة عرشة من العمر، ذلك الفتى الذي لطاملا 
متناه »زكريا« فأقر اللـه عينه به بعد انقطاع األسباب، فوهبه للشقاء صبيًّا، 
ولسان حاله: »يا حييى خذ املطرقة بقوة«. هذا الفتى الذي رصف »زكريا« 
من أجل جميئه الغايل والنفيس، حان دوره ليأيت ببعض اجلنيهات، ظنًّا منه 
املستقبل،  أنه يعلمه اخلري ويمنحه صنعة تستوجب أن يشكره عليها يف 
أخيه  بنصائح  والده  يعبأ  مل  املائلة،  اخلائبة  كالزرعة  ينبت  أن  وخوًفا من 
الكثرية يف هذا الشأن، وأنه ال بد أن هيتم أواًل بتعليمه، عله يصنع لنفسه 
املهلك والواعر، وأن  بنفسه عن ذلك املضامر  ينأى  أو  مستقباًل أفضل، 
أتى بعد شق األنفس، جاء  بأنه  إياه  لينعم ببعض طفولته، مذكًرا  يرتكه 

ليتنعم به، ال أن تتفتح زهرة شبابه يف البأس.
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أحياًنا تفكرينا يف أمر اإلنجاب يقف عند حد إسعاد أنفسنا هبم، وأننا 
حققنا ما كنا نتمناه دون النظر أو التفكري فيام سيسعدهم عند كربهم، أو 

كيف سنحقق ما يتمنون هم!

فيكون جل تفكرينا يف أمر اإلنجاب، ال يف الرتبية، وكيف سننجبهم، 
ال كيف نحييهم حياة طيبة! 
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)12(

»لغة اجلامل واحدة يطرب حلديثها كل الناس«
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أمًرا  اجلامل  كان  وإن  اثنان،  عليه  خيتلف  ال  احلقيقي  اجلامل  أن  يبدو 
نسبيًّا خيتلف من ذائقة لذائقة، ولكل شخص معايريه يف اجلامل، ويبدو أن 
اجلامل احلقيقي أيًضا ال يتوارى، ودائاًم بازغ كقرص الشمس، ال حيتاج 
زميالهتا،  بني  »بتول«  حال  كان  هكذا  يربز،  كي  جتميل  أو  إيضاح  إىل 

ساطعة ال حيجب نورها يشء، وال يطغى عىل حضورها حضور. 

الطراز من  ُيعجب بجامهلا شباب ممن يستهوهيم ويفضلون ذلك  أن 
تتلبسه،  يزين أي طراز  الرباين  أن مجاهلا  أمر بدهيي؛ ذلك  فهذا  املالبس 
أما أن ينجذب إليها ذلك الشاب الوسيم للغاية، هدف شباك أكثر فتيات 
الكلية، فهذا يدل عىل أن لغة اجلامل واحدة، يطرب حلديثها كل الناس، 

وأن مجاهلا ال خالف عليه.

هكذا كان حال »عمر« طالب الفرقة الثالثة بكلية »العلوم«، الشاب 
حتى  أو  األخرى،  الكليات  أو  كليته  يف  فتاة  عليه  تستعيص  ال  الذي 
باءت  العامة  الثانوية  يف  االنغالق  من  سنوات  يعوض  وكأنه  خارجها، 
»الطب«.  يدخل  بأن  الكبرية  أمه  رغبة  حتقيق  يستطع  مل  عندما  بالفشل 
منذ أول يوم رآها فيه بداخل ساحة الكلية وقد لفتت أنظاره، وتعلقت 
من  يشء  يصاحبها  كان  هلا  األوىل  رؤيته  كانت  وإن  بداخله،  صورهتا 

االستهجان عىل ما ترتدي! 
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»كيف لذلك اجلامل أن خيتبئ حتت خيمة يعتقدون أهنا مالبس؟!«. 
قد  فتيات  فيه، وما حوله من  الذي حييا  نابًعا من وسطه  استهجانه  كان 

ارتبط هبن من قبل أو صادقهن.

أن  اعتادت  لنفس  الداخيل  اإلنكار  من  نوًعا  االستهجان  كان  ربام 
تكون هي حمل أنظار الفتيات. فكيف به يعرتف بتلك الريفية البسيطة أو 
استكباًرا أن يقول إهنا خمتلفة عن كل من رأى وصاحب؟ وإال ما سبب 
أربعة أشهر، حتى علم  أكثر من  ترقبه هلا منذ أول يوم لرؤيتها وقد مر 
يف أي األماكن جتلس، ومن تصادق من فتيات؟ بل تعدى األمر أسوار 
الكلية، فقد أخذت حيًزا من باله وتفكريه، يف بيته وبني أصحابه، وهو ما 
كان جياهد إخفاءه عن أقرانه خوًفا من أن يكون حمل سخريتهم، فكيف 
واملحافظة  اهليئة  يف  البسيطة  تلك  شباك  يف  الرومانيس  القيس  هذا  يقع 

ا؟!  جدًّ

دائاًم ما يكون إجيابيًّا عند هذه املواقف، فال جيد حرًجا من أن يبدي 
إعجابه بأية فتاة ويصارحها بذلك، كثرًيا ما يرى نفسه قيمة تضاف ألية 
أن  مل حياول قط  املرة،  أما هذه  رفًضا،  أو  ا سلبيًّا  ردًّ يوًما  فتاة، ومل خيش 
يبوح، ليس فقط أنه ال جيد لذلك سبياًل، فوقتها حمدد وحضورها مرتبط 
بمواعيد املحارضات، وال جيد معها دائاًم سوى صديقة يبدو عليها أهنا 
حيول  آخر  سبب  ثمة  لكن  هبا،  الوثيق  الرتباطها  سكنها  حمل  نفس  من 
بينه وبني ذلك البوح، هو أنه ال يستطيع ذلك، فلوجهها وقار خُيشى رغم 
براءة مالحمها، ولسمتها شموخ وعمق يعطي انطباًعا أهنا فتاة استثنائية ال 

جيدي معها احلديث املعتاد. 

...........
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كل  أمر  يشغلها  ال  بل  يشغله،  ما  يشغلها  ال  آخر،  عامل  يف  »بتول« 
شباب الكلية، ربام رأته يوًما وكان ضمن أولئك الشباب حمل سخريتها 
وعاطفتها  بكًرا،  زلت  ما  فمشاعرها  أيًضا،  مالبسه  من  استهجاهنا  أو 
من  ترى  ال  جعلها  نفسها  يف  »عادل«  زرعه  ما  والدهيا،  بحب  مكدسة 
فمقياس  الكلية،  شباب  من  أي  نظرها  يلفت  ال  قد  بل  سواه،  الرجال 
احلنان والرجولة واالحتواء كان والدها، ذلك املقياس الذي يسقط بسببه 
يكون  أن  والدها  من  تعلمت  فقد  أمامه،  نظرها  ىف  الشباب  من  الكثري 
حكمها عىل اجلوهر ال املظهر، يف وقت يتبارى فيه اجلميع ليكون األمجل 
يف أناقته، أناقة ربام تراها شيًئا من التدين الذي ال ينبغي أن يكون للرجال، 
معسول  حديث  جمرد  وليس  املحك  هي  األفعال  تكون  أن  وتعلمت 
يدغدغ العواطف، وأما األفعال، فقد أغدق عليها والدها إغداًقا، فامتأل 

داخلها وفاض، ال فراغ بداخلها جيعلها تستعجل أي امتالء.

أنه إعجاب عابر، وأهنا  تثبت  بأن  كان يظن أن األيام وحدها كفيلة 
ستنمحي بأخرى، لكن ظنه بدأ يضحض، فقد مرت أيام أخر وقد ازداد 
مما  »الصفوة«  أمام مكتب أرسة  املفضل  شغفه وولعه هبا، أصبح مكانه 
جعل أصدقاءه يشكون يف أمره، فقد تغري كثرًيا عن ذي قبل، بل أصبح 
يمقت الكثري من ترصفات صديقاته إذا ما قارهنا بام عليه »بتول«. ألول 
يعني  ما  يعنيها  ال  املنال،  صعبة  مستهلكة  غري  فتاة  هناك  بأن  يشعر  مرة 

قريناهتا. 

هذه  ماهية  يدري  ال  خطوة،  اختاذ  عليه  أن  أيقن  فقط  واآلن  اآلن.. 
اخلطوة! بوح أم تعارف أم ماذا؟! ال يدري! كل ما يدريه هو أنه أصبح 
متعلًقا هبا، حيب أن يراها، يبتسم إن رأى ابتسامتها أو تذكرها من خميلته 
أغنية  سامعه  عند  شعور  دون  صورهتا  يستدعي  بداخلها،  املحفوظة 



78

ث  حيدِّ الذي  وهو  انفراد،  عىل  ما  يوًما  ثها  حيدِّ أن  أحالمه  جل  عاطفية، 
يوميًّا العديد من الفتيات.

كل ذلك جعله يفكر يف خطوة رسيعة، خاصة أنه مر النصف األول 
من الدراسة وتبقى هلا نصف يف كلية »العلوم« وهو الكابوس الذي دائاًم 

ال حيب تذكره أهنا ستغادر الكلية بعد أشهر.

فكان أول ما تفتق به ذهنه »صديقتها« القاموس التقليدي عند رشوع 
أي شاب يف التقرب من فتاة، أول ما يلوذ به غالًبا صديقتها.

كانت  ليله،  طوال  راوده  سؤال  سيحدثها؟!...  يشء  أي  عن  لكن 
اإلجابة التي جلأ إليها للهروب منه وجتاوزه: 

»سأقول ما أشعر، لن أستحي، سأقول ما بداخيل فقط«.

مل يضيع وقًتا، ففي اليوم التايل ذهب إىل »هناء« مشحوًنا بعدم الصرب، 
وبعاطفة صادقة، ربام للمرة األوىل.

يتساءلون يف شؤوهنم،  الطلبة  بعيد وهي يف مجع من  إليها من  أشار 
ذهبت إليه فاستأذهنا بأن يتنحيا جانًبا ليتحدثا يف أمر هام؛ األمر الذي مل 

ترفضه رغم غرابته.

قص عليها ما يعرتيه جتاه صديقتها »بتول« وأنه يريد أن ختربها بذلك، 
فكان ردها الذي جعله يعيد النظر يف األمر بتمعٍن وأناة. 

ـ بالطبع سأبلغها بام قلت، لكني سأضع نفيس موضعها، وسأتكلم بام 
أتيقن أنه سيكون كالمها، نحن ال نقبل بتلك املشاعر إال إذا كان ما بعدها 
من ارتباط، هذا سبيل احلب الذي نعرفه وتربينا عليه، ويف حقيقة األمر، 
مل أجد يف حديثك ما يقول هذا، فقط أنت تريد أن تبوح وال تتحدث فيام 
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هو بعد، فهل هناك مرشوع لالرتباط هبا مستقباًل؟

يف هذه األثناء تلجم »عمر«، بالفعل هو مل يفكر فيام بعد، بل مل يفكر يف 
أي من عالقاته السابقة يف أبعد من ذلك. عاد لنفسه رسيًعا بعد حلظات 

من الشتات قائاًل: 

ـ معذرة.. فقط أبلغيها من حيث املبدأ اآلن.

صديقتها  حديث  لكن  منها،  أتاه  رد  ال  أنه  رغم  خائًبا،  أدراجه  عاد 
جعله يقف عىل أمور مل يفكر فيها كثرًيا، جعله يقف عند حقيقة نفسه أنه 
فقط يريد أن يصل إىل سلوته ومراده، مل يشأ يوًما شيًئا إال وكان حارًضا؛ 
فالوالد  باملال،  ُيدرك  فيام  تكرتث  ال  ثرية  أرسة  يف  املدللة  لنشأته  ذلك 
»أمحد املعز« صاحب توكيالت صيانة ألشهر ماركات السيارات، بعدما 
كان يمتلك سلسلة حمالت قطع غيار السيارات، وأمه سليلة عائلة كبرية 

ذات جاه ومال.

 تعامل كثرًيا مع الفتيات من منطق، أنه إذا اشتهى أهين حتدث معها 
وأخذ نزوته منها، والتي مل تتعدَّ اخلروج وتبادل معسول الكالم، ومل يفكر 

فيام هو أبعد من ذلك من أن يرتبط بإحداهن.

إن كان النصيب األكرب من اخلطأ يتحمله هو، إال أنه ال ُيعفي تلك 
الفتيات الاليت تساهلن معه، فظن أن اجلميع سواء. 

ا عىل بوحه قدر تفكريه فيام قالت »هناء« وذلك لعلمه  مل يعد ينتظر ردًّ
أن صاحبتها لن يكون ردها بعيًدا عن ذلك. 

القريب من أرسة  يتواجد يف املكان  أيام كان فيها يتحاشى أن  مرت 
»الصفوة«، فقد أفصح لصديقتها، وعىل عكس املتوقع، ذلك اإلفصاح 
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أخجله ومل يِرحه، وإن فتاة كـ»بتول« أكرب قيمة من أن يرسل هلا أنه معحب 
هبا، حتى تعلم وتكون إحدى فتياته الاليت يتسكع هبن. ألول مرة يشعر 
أن بوحه ذلك إهانة وليس جائزة لفتاة أهنا ستكون ضمن معلقاته الكثر! 

استوطنت  قد  »بتول«  أن  بيد  تواجدها،  مكان  عن  ابتعاده  رغم 
بداخله، وهي التي مل حيدثها يوًما، لكن تعقبه هلا عىل مدار أشهر، توازى 
الفتيات، جعله يشعر أهنا حالة فريدة عن سوابقها،  ابتعاده عن كل  مع 
هيئتها وطريقتها،  »بتول« عىل  يريد سوى  بالفعل وبكل صدق ال  وأنه 
فكان القرار الذي ختمر بداخله حتى خرج وتأكد أنه يريده دون لبس أو 

جمرد إعجاب وقتي، هو أن يرتبط هبا. 
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سنُحاسب  ما  والفعل  خطيئة،  أو  ذنًبا  ليس  »الشعور 
عليه فقط«
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ا لصديقتها، ومل يكن هلا أي يد يف ذلك  عىل الرغم من أهنا مل تعِط ردًّ
أن  إال  خطأ،  اقرتفت  بأهنا  تشعر  جيعلها  شأنه  من  ما  تفعل  ومل  األمر، 
بالذنب جتاه  وينتاهبا شعور  »عمر«  بأمر  صديقتها  نبأهتا  أن  منذ  »بتول« 
والدهيا، والوالد حتديًدا، ربام ألهنا قد قررت من قبل أال تنبئهام، ألنه مل 
حيدث يشء، وكأهنا مل تسمع من »هناء« من األساس، ذلك ما مل تعتده 
من قبل، أن ختفي شيًئا عن والدهيا، مهت أكثر من مرة بأن حتدثهام وترفع 
ذلك عنها، ال سيام وأنه من األساس ال يعيبها يشء، لكن بعض اخلجل 
كان يعرتهيا، شعور مل يأهتا من قبل جتاه والدها، لكن املوقف ُينتج ذلك 
ا معجب هبا ويرتقب حتركاهتا يف الكلية؟! كان  ث أباها أن شابًّ فكيف حتدِّ

ذلك عليها عسرًيا.

بعد تردد وتراجع ألكثر من مرة خالل بعض أيام، قررت أخرًيا أن 
تبدي ألبوهيا، وإن كان من بعد حديث »هناء« هلا مل يكن أي جديد.

تفارق وجهها طوال حديثها، وكأهنا  مل  إليهام ومحرة اخلجل  حتدثت 
عنها  يرفع  حتى  بسيطة،  بضحكة  والدها  تقبَّله  ما  وهو  بمصيبة،  أتت 

احلرج قائاًل: 

وتزوجتها،  بوالدتك  ُأعجبت  كام  شاب  بك  وُيعجب  يوم  سيأيت  ـ 
الشعور ليس ذنًبا أو خطيئة، الفعل ما سنُحاسب عليه فقط، وأنا أدري 
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أنِك أبًدا لن تفعيل خطأ، وإن كان يف ذلك الشاب خري سيدخل البيت من 
بابه، وهذا ليس كافًيا للفوز بِك، ال بد أن تريديه أيًضا. 

رد والدها األخري زادها خجاًل؛ مما جعلها ترد بتوتر وكأهنا تنفي شيًئا 
عنها: 

ـ أنا ال أعلمه ومل أره حتى أريده، وباملظهر الذي وصفته يل »هناء« لن 
ينال رضاي أبًدا، أنا ابنة أيب. 

رد أسعد والدهيا كثرًيا، ال سيام والدها الذي شعر بنبتته الطيبة تؤيت 
ثامرها. 

..................................

يريد  ببتول، وأنه  بإعجابه  أبويه  أن يصارح  عزم »عمر« وألول مرة 
خطبتها، األمنية التي لطاملا أحلت هبا عليه والدته.

لكن قبل ذلك، ال بد أن يعرف الكثري من املعلومات عن »بتول« حتى 
يذهب  أن  يستحي  كان  وإن  »هناء«  بـ  فكره  إليه  فأوحى  والديه،  يفاتح 

إليها مرة أخرى، لكن عزمه الصادق وسبب الذهاب دفعه دفًعا.

يف اليوم التايل ذهب إليها، وكاملرة السابقة أشار إليها، فجاءت إليه، 
فنبأها بعزمه وأنه يريد أن يعرف عنوان بتول ومعلومات عن أهلها، وهل 

هي موافقة من حيث املبدأ أم ال؟

من  املبدئية  موافقتها  بخصوص  وأما  معلومات،  من  يريد  ما  أعطته 
عدمه، فقالت له سأحدثها يف األمر.

»بتول«  عىل  املوقف  وكان  حدث،  بام  ونبأهتا  إليها  رجعت  بالفعل 
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شديد احلرج، جاءها عىل حني غرة، وهي التي مل تشغل نفسها من قبل 
تعلم من هذا، ومل تكلمه مرة، وال  الفتيات، وال  الكثري من  بذلك مثل 

تشعر جتاهه بأي شعور! 

أحالت األمر كله إىل والدهيا، فأشار إليها والدها أهنا ال بد وأن تعرفه 
معها  وجيلس  بيتهم  يف  إليها  يأيت  ذلك  أرادت  وإن  ويسمعها،  وتسمعه 

وعندها يكون القرار.

هو ما أخربت به »هناء« التي اقرتحت عليها أن يكون لقاًء مبدئيًّا يف 
الكلية إن كان قبول منك يأيت إىل البيت، وهو ما رفضته »بتول« بشدة، 

فرباءهتا وخجلها حيوالن دون ذلك، وإن كان املوقف موقف ِخطبة. 

أخربت »هناء« ذلك لعمر الذي أتاها يف اليوم التايل، بأهنا ال تعرفه 
حتى توافق أو ترفض، إن أراد فعليه أن يأيت بيتها ليتعرفا وليس خلطبتها. 

وهو ما تقبله »عمر« وما تبقى سوى خطوة واحدة، هو أن خيرب والديه 
وحيددا موعًدا. 

أهنا من  الرسعة! وكيف  وهبذه  حيدث  الذي  ما  تدري  »بتول«.. ال   
األساس ستقابله، وإن كان يف بيتها ومع والدهيا! يشء مل يكن يف باهلا من 
قبل ومل تكن تنتظره، اهتاممها باملذاكرة يف املرحلة الثانوية وهدفها يف أن 
تكون من األوائل دائاًم حتى قبل املرحلة الثانوية، جعلها ال تفكر سوى 
ذلك  كل  املحافظة،  ونشأهتا  احتكاكها  وقلة  خروجها  قلة  دراستها،  يف 

جعلها تستغرب األمر، وكأن مصريها يوًما لن يكون للزواج!.

بفرحة،  األب  تلقاه  ما  وهو  بطلبه،  والديه  »عمر«  أخرب  الفور  عىل 
خاصة عندما سمع من وصف ابنه عن »بتول« فلطاملا متنى أن يكون ذلك 
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اختيار ابنه. لكن ثمة عقبة مل يتوقعها أبًدا، هي والدته، التي أحلت عليه 
ا، بل أغضبها أن يكون ذلك اختيار  كثريا بالزواج، ترفض ذلك رفًضا تامًّ

ابنها، من تلك الفالحة التي يعمل والدها يف »الفاعل« عىل حد ردها!

الذي  ابنها  مع  تتصادم  جعلها  ما  فيه؛  لني  ال  قاطًعا  كان  رفضها 
انسحب من أمامها غاضًبا، وبعد فشل دوافع األب وإقناعها هلا بأهنا يف 

كلية »قمة« واسم »دكتورة« يشفع هلا.

تلك  من  غضاضة  جيد  مل  أنه  إال  الكبري،  األب  ثراء  من  الرغم  عىل 
بكده  نفسه  بنى  قد  األصل،  يف  متوسطة  لطبقة  ينتمي  أنه  ذلك  اخلطبة؛ 
أن  استطاع  ما  ماله  لوال  والتي  زوجته،  عكس  عىل  جتارته،  وتوسيع 

يتزوجها أو تعرف عىل عائلتها التي كانت جتارته حبل صلته هبم.

وتصدعت  ووالدته  »عمر«  بني  فيها  املشاكل  ازدادت  أيام،  مرت 
عالقتهام، حتى النت أخرًيا حتت حماوالت الوالد تقريب وجهات النظر 
بأن أقنعها أنه سيكون فقط لقاء، لعلها لن تعجبه بعد أن يلتقي هبا عن 
قرب أو نجد سبًبا يقنعه بأن حييد عن ذلك، وهو ما وافقت عليه، رشيطة 

أن ال تذهب معهام. 

أبلغ »عمر« »هناء« برغبته يف زيارته بيت »بتول«، وحتدد املوعد..

بل  قط،  غريًبا  حتدث  مل  التي  هي  »بتول«  حياة  يف  غريًبا  يوًما  كان 
كانت تستحي أن حتدث »حييى« ابن عمها، بل بلغ األمر ذروته، خاصة 
اليوم عليها أن  الكلية، كانت ختجل من احلديث مع عمها،  بعد دخول 
حتدث شابًّا ألول مرة، وعليها أن تبدي رأهيا فيه. كان أشد ما يسوءها 
أوساطها، ولعله هو  انتشاره يف  الصالونات« رغم  هو مصطلح »زواج 
عندما  فكرته  ترفض  لكنها  عندهم،  للزواج  انتشاًرا  األوسع  الطريقة 
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الثانوية  مرحلة  يف  أغلبهن  ُخطبن  الاليت  زميالهتا  من  عنه  تسمع  كانت 
وعليها  فيها،  رأيه  يبدي  رجل  أمام  تكون  أن  ترفض  الريف،  كطبيعة 
امتهاًنا للمرأة، لكن األمر هنا  تتزين حتى حتلو يف عينيه! ترى ذلك  أن 
يأتيها راغًبا فيها، لكن  التي ستقرر، و»عمر«  خمتلف أو معكوس، فهي 

ذلك مل يقلل من حدة توترها وخجلها من اللقاء. 

االتفاق  حسب  الزيارة  بموعد  إيذاًنا  العرص،  بعد  اخلامسة  دقت 
املسبق. أتى »عمر« ووالده يف اخلامسة والربع، 

بعيدة  خمتلفة  أمور  يف  احلديث  أطراف  وتناولوا  »عادل«  هبام  اجتمع 
كل البعد عام ُجعلت من أجله الزيارة، حتى بدأ والد »عمر« »الدخول يف 

املفيد« عىل حد قوله ليكون احلديث بعد ذلك عن املوضوع.

نادى »عادل« عىل كريمته كي حترض وجتلس مع »عمر« كي  بعدها 
يتعارفا.

تتيبس، وجهها  كاد قلبها يتوقف من شدة توترها، وكادت أطرافها 
اكتسى باحلمرة، تذهب عىل استحياء منكسة برصها إىل األرض.

حلظات  مرت  املجال،  هلام  يفسحا  حتى  نجليهام  عن  األبوان  ابتعد 
إىل  يتحدث  أن  اعتاد  الذي  »عمر«  حتى  تام،  سكون  يف  ومها  عليهام 
الفتيات، تلجم لسانه وبدا عليه التوتر، موقف اخلطبة ال يضاهيه أي من 
مواقفه األخرى مع الفتيات، فهو موقف مسئولية وتصارح، أخذ يرفع 
عينه خلسة يسرتق النظرات لوجه »بتول« وكلام رآها ُكرست عينه رسيًعا 

وتوارت وازداد خجله من حرضة نور وجهها!

أما »بتول« فلم تتجرأ حتى عىل جمرد رفع طرفها إليه، عيناها ال جتاوز 
األرض، وجهها اشتد امحراًرا.
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يدعم  قواه، وأخذ  استجمع كل  احلالة،  ملَّا وجدها »عمر« عىل هذه 
نفسه بأنه هو الرجل وهو األوىل باحلديث، وال بد أن يرفع احلرج عنها 

ويكرس صمته ولو بكلمة واحدة.

ا عن دراستها وكليتها، وهل كانت  بالفعل حتدث، وبدأ حديثه عامًّ
يسرية  عامة  أسئلة  املستقبل؟  يف  تكون  أن  حتب  وماذا  منها،  رغبة  عن 
مقتضبة  بردود  كان  وإن  عليه،  بالرد  ببدئها  بينهام  اجلليد  جدار  أذابت 

رسيعة. 

تسأله هي  أن  »بتول« أوصاهلا، وقررت  أيًضا مجَّعت  األثناء  يف هذه 
األخرى وختلع عنها هذا اخلجل املبالغ فيه، وإن كان ذلك مرهًقا للغاية، 
لكنها فكرت بعقلها حتى ال ينتهي اللقاء وتكون غري قادرة عىل احلكم 

أو مل تفهمه بحق،

عىل  كلامت  بضع  من  تتخلص  وكأهنا  األسئلة  عليه  تلقي  فبدأت 
لساهنا، أسئلة كانت تريد بالفعل أن تعرف رده عليها وليس ملجرد ملء 
سكون جلستيهام. كانت أسئلتها حول مبادئه، وما حيب وما يكره، وما 

يتمنى فعله من طموح؟ 

وهو ما رد عليه »عمر« بسطحية تلقائية صادقة منه تتسق مع ما تربى 
بام حيب من أطعمة  تذكر، واكتفى  مبادئ  فبدا هلا دون  تعود،  عليه وما 
جمرد  فهو  طموحه،  أما  الكئيب،  الصاحب  هو  يكره  ما  وكان  وفنانني، 
التخرج كي يلتحق بدبلومة؛ ومن ثم ينشئ له والده معمل حتاليل طبية.

ردود مل ُترِض »بتول« ومل جتد فيها أي توافق نفيس وال فكري، فقد 
وسياًم  كان  وإن  بسفاسفها؟!  ترىض  فكيف  األمور،  معايل  عىل  تربت 
أكثر  ويبقى  الغنى،  عىل  تربت  نفًسا  يريض  ال  ذلك  كل  ثرية،  عائلة   ذا 
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ما أحبطها هو إجابته عن سؤاهلا عن سبب اختياره هلا؟ فكان رده جلامهلا 
نفسها  يف  ترى  هي  وإنام  به،  يستهان  ال  شيًئا  اجلامل  كان  وإن  الشديد، 
أهم  فكًرا هو  فيها  ترى  اخلارجي اجلميل،  الشكل  يتعدى ذلك  جوهًرا 

تفاصيلها.

انتهت الزيارة دون أي رد أو حتى إيامءة من »بتول« تظهر أي يشء، 
أمر متوقع، لكن »عمر« كان يتمنى أن لو يلوح له يشء مبدئي يطمئنه. 
خرج »عمر« من بيت »بتول« وقد ازداد تعلقه هبا ومتنيه هلا، أثبتت الزيارة 
أنه مل يكن إعجاًبا عابًرا، أما والد »عمر« فخرج أيًضا بانطباع إجيايب، عىل 
الرغم من تواضع بيت »عادل« لكن حديثه كان راقًيا مثقًفا وهو ما أدهش 

والد »عمر«، أما »بتول« فكام قال عنها البنه وكأهنا مالك من السامء.

انطباع  كان  وأبيه،  »عمر«  نفس  يف  الزيارة  أحدثته  ما  عكس  وعىل 
»بتول« عن »عمر« سيًئا للغاية، مل ُتغِرها تلك السيارة الفارهة التي أتيا 
هبا، وال تلك اهلدايا القيمة التي دخال هبا، رغم بساطة معيشتها، فكان 
هو  للتفكري  ساعات  جمرد  حتى  تنتظر  أن  دون  للتو  والدها  عىل  ردها 
»الرفض« وهو ما حاولت أمها أن تثنيها عنه حتى تفكر مليًّا، فقد نظرت 
»حياة« لألمر بعني أنه عريس ال ُيرفض، قد ينتشل ابنتها من ضيق العيش 
إىل رغده، وهو ما أنكره عليها »عادل« بشدة، وأن »بتول« هي أغىل من 
أي يشء، ولن تكون إال ملن يستحقها وليس ملن يدفع ثمنها، فهي ال ُتقدر 

بامل.

 ما جعل »حياة« حتزن عىل سوء ما ُفهمت به، وأهنا فقط كأي أم ال 
تتمنى البنتها سوى السعادة، رفع عنها »عادل« حرج تربير موقفها، فهو 

يعلم ذلك متام العلم، لكنه أراد أن يوضح هلا أكثر.
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مل تنتظر »بتول« للغد حتى خترب صديقتها »هناء«. عىل الفور اتصلت 
عليها ونبأهتا برفضها له حتى تبلغه إذا جاءها يسأل، ولكن هذا الرفض 
يكون بشكل الئق، وأنه ال ُيرفض، والكثريات يتمنينه، ولكن ال يوجد 

توافق بينه وبني »بتول«.

يف اليوم التايل مر »عمر« من أمام »هناء« دون أن ينادي أو يشري إليها، 
كام  وبالفعل  عليه،  هي  ستنادي  جديد  هناك  كان  وإن  تراه،  فقط  حتى 
توقع، جاءت اإلشارة هذه املرة منها، فتوجه إليها مبتساًم، يسبقه تفاؤله، 
نفسه  يف  يرى  كان  فقد  يتوقعه!  يكن  مل  نعم  يتوقعه،  مل  الذي  بالرد  فإذا 
يتوقع  مل  اجلميع،  أنظار  حمط  وأنه  ُيرفض،  الذي ال  الكامل  العريس  أنه 
أن ُيرفض، وكام قالت له أمه، لن يصدقوا أنفسهم عندما تذهب إليهم، 

سيوافقون دون رشوط؛ طمًعا فيام عندنا.

رفض كرس تفاخًرا كان دائاًم ما يالزمه، وأوقفه عىل حقيقة واحدة، أن 
املال وحسن اهليئة ليس كل يشء.

عاد إىل بيته منكرًسا حزينًا، ال يرغب يف أن حيدث أحًدا، حتى دخل 
عليه والده حجرته يسأله عن سبب ذلك، نبأه برفض عائلة »بتول« وهو 
ما استغربه والده بشدة، كيف ذلك؟! فقد كان يرى أنه عىل الرغم من 
ثقافة وفهم والد »بتول« إال أنه يف النهاية سيوافق، ولن حيكم إال بعقله 
أن ابنته ستكون يف معيشة راقية ومرفهة، كوهنم يرفضون هذا يقول إن 

هذه العائلة خمتلفة وغريبة يف تفكريها!

مرت أيام وهو عىل هذه احلالة، إحباط وحزن ويأس، مل حيزن أبًدا من 
قبل عىل فراق أو خسارة أية فتاة، هنا تذكر »نزار« عندما قال: »علمني 

حبك أن أحزن«. 
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فكانت أسئلة يف نفسه تبحث عن أجوبة! 

أهذا هو احلب الذي لطاملا حتدثت عنه دون أن أشعر به، الذي حال 
بينى وبني أن أعرتف وأكتفي بمجرد النظر من مكان بعيد، وأن أخشى 

أن أتلعثم أمامها وأنا صاحب اللسان الفصيح بني الفتيات؟!

مل يستطع جتاوز »بتول« وال يستطيع الوصول إليها، سؤال أخذ يرتدد 
يف أذنه طيلة هذه األيام: مِلَ رفضتني؟! ماذا يب؟! 

فكان قراره اجلريء الذي أتاه بعد أيام من احلرية واحلزن أن يذهب 
دون  إليها  ذهب  وبالفعل  بيتها.  يف  حدثها  كام  وسيط  دون  نفسها  إليها 
وكيف  معها،  سيتكلم  فيَم  نفسه  حديث  كثرة  من  يشعر  فلم  تردد، 
سيقابلها؟! مل يشعر بنفسه إال وهو أمامها، وعليه أن يتحدث. تتعتع يف 
حديثه حني وجد نفسه أمامها، فام كان إال أن طلب حديثها عىل انفراد، 

وهو ما وجدت نفسها ُتساق إليه دون رفض منها من مفاجأة طلبه. 

تباعدا عن اجلمع يف زاوية خالية، فكان أول ما نطق به: 

ملاذا  ولكن  عليِك،  نفيس  فرضت  كنت  إن  معذرة  »بتول«  دكتورة  ـ 
رفضتِني؟ أنا مل أتعلق بفتاة من قبل مثل تعلقي بِك، وجدت فيِك اختالًفا 
عن اجلميع، مل أكن أختيل أن أبوح هبذا لفتاة بعد أن رفضتني، مل أختيل أن 
، أنا ال أرغمك، ولكن أريد  أذهب إىل فتاة أستجدي منها أن توافق عيلَّ
أن أعرف ملاذا! أعلم أنه مل يكن لديِك أي مشاعر جتاهي؛ ألنِك مل تعرفينى 

من قبل، كنت أمتنى حتى قبول اخِلطبة، وإن مل يكن توافق بيننا نفرتق.

سكتت »بتول« ال تدري بأي يشء ترد! لكن محلها عىل أن تتكلم هي 
نظرته املنكرسة إليها وصدق حديثه. 
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فكان ردها:

أَر فيك  تتوافق، مل  مل أرفضك ليشء معيب فيك، ولكن أفكارنا مل  ـ 
اجلدية التي تربيت عليها من والدي، غايتك املوضة وأخبار كرة القدم 
والفنانون، ال طموح لديك، كل ما تريده يتحقق بفضل والديك، وأنا 
أريد من يكون سنًدا يل وعوًنا أعتمد عليه من ال أكون بالنسبة له جمرد 
األفالم،  أشاهد  شابة،  مثلك  أنا  للعلم  بامله،  فاشرتاها  أرادها  نشوة 
وأسمع األغاين وأتزين، لكن ذلك عندي يشء من الرفاهية املؤقتة حتى 
ال يصيبني امللل من احلياة، لكن أن تكون احلياة كلها يف ذلك وهي جل 

االهتامم، فهذا نوع من العبث، ال بد أن يكون لنا هدف نحيا من أجله.

ينقصني،  يشء  ثمة  أن  الساعة،  تلك  بل  اليوم،  هذا  قبل  أعلم  مل  ـ 
كالمك أفادين وإن مل حيدث أي تقارب بيننا، أنِت حمقة يف كل ما ذكرتِه، 
أكون  أن  أجل  فمن  أجلك  من  يكن  مل  إن  نفيس،  تغيري  عىل  وسأعمل 
أن  إال  ذكرهِتا،  التي  نفيس، ولكن رغم كل جوانب ضعفي  راضًيا عن 
ا ال ضعف فيه وال لبس، هو أين ال أريد سواِك، وأرى أن  هناك جانًبا قويًّ
ذلك أساس قوي للبناء عليه، أمتنى أن تعيدي النظر والتفكري مرة أخرى، 
وقبل أن أغادر، أود أن أخربك بيشء، إن إعجايب األول بِك كان بالفعل 
والشخص  الفكر  أيًضا  فيِك  فوجدُت  اآلن،  أما  فقط،  أجل مجالك  من 

املختلف، الذي أقنعني بالتغيري، وأود أن يكون ذلك التغيري لِك.

من  وحالة  وحرية  تردًدا  داخلها  تارًكا  رسيًعا  أمامها  من  انرصف 
الذهول! إهنا تكلمت وبثبات أمامه، لكن كالمه حيوي الكثري من التغيري 

والضعف.

إجيابية  والتي رأت يف ذلك  بينهام لصديقتها »هناء«  ما جرى  قصت 



93

منه وحرًصا كبرًيا عليها، ودعتها بأن حتكي لوالدها وتعرف رأيه، وهو 
ما كانت تنوي »بتول« فعله، وذلك أهنا أيًضا حتدثت معه خارج البيت، 

فال بد من علم الوالد.

بشكل  متوافًقا  كالمه  وكان  عودهتا،  فور  حدث  بام  والدها  حدثت 
كبري مع ما قالته »هناء« عندما قال هلا:

بأن  أحياًنا  كربياؤه  يمنعه  الرجل  الصدق،  الشاب  ذلك  يف  أرى  ـ 
يعود لفتاة رفضته، بل ويعرتف بأن لديه جوانب ضعف، ال يفعل ذلك 
إال حمب عن قناعة وصدق، ال يتغري اإلنسان إال من أجل عزيز لديه، مل 
أرغمِك عىل قرار من قبل دون قناعتك، ولكن إن أردِت نصيحتي، أنا 
أرى فيه خرًيا بعد حديثه األخري إليِك، واأليام ستثبت صحة ما يقول. 

خذي وقتِك وقرري وأنا معك. 

مرت ثالثة أيام و»بتول« يف حرية تتملكها، لكنها كلام تذكرت حديثها 
بداخلها  ويشء  بل  الصدق،  من  بيشء  شعرت  الراجية،  ونربته  األخري 
جينح نحو القبول، فأرادت أن حتسم ذلك، فهرعت إىل ركعتي استخارة، 
كانت بعدمها أكثر قبواًل واطمئناًنا، بل وقررت ما هو أكثر من ذلك، أن 
تنبئه هي بنفسها أنه يستطيع أن يقابل والدها مرة أخرى. كان قرارها هذا 
سببه أنه مل يكابر يف املرة الثانية أن يذهب إليها ويطلب منها أن تفكر فيه 
للمرة الثانية، وجتاوز كربياءه وأنه ُرفض باملرة األوىل، فأرادت أن تضغط 
هي أيًضا عىل نفسها، وذلك أنه ليس ثمة كرامة أو كربياء يكون بني اثنني 

من املفرتض أهنام يسعيان إىل مرشوع زواج بينهام.

يف يوم مل يتوقع »عمر« أن يكون بمثل هذه البرشى السارة، بل وُتزف 
إليه من »بتول«. فرحة ما بعدها فرحة، وسعادة ال تضاهيها سعادة. كان 
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ومتحفًظا  مقتضًبا  له  »بتول«  حديث  كان  وإن  اليوم  هذا  يف  حاله  ذلك 
ورسيًعا، لكنه أتى بام كان يتمنى وينتظر.

عىل عجل عاد إىل بيته عىل غري موعده، مكتسًيا وجهه بسعادة بازغة، 
ما  دائاًم  والتي  أمه،  من  كان  الذي  املأزق  وكان  إال  والديه  أخرب  أن  ما 

تفرض سوء النية عىل حسنها، فقالت له: 

مرة  يعودوا  حتى  لعبة  كانت  األول،  رفضهم  سبب  عرفت  اآلن  ـ 
أخرى فيزول عنهم أهنم يطمعون فيام عندنا. 

ذلك ما مل يتقبله »عمر« الذي احتد عىل والدته ألول مرة: 

ـ ال يا أمي، أنا من عدت إليها مرة أخرى أطلب منها أن تعدل عن 
قرارها، أنا من ذهبت إليها؛ ألين متنيتها بصدق. 

هنالك تدخل الوالد قائاًل: 

ـ عىل بركة اللـه، هم أناس طيبون، وابنتهم كذلك.

ثم طالب األم بأن تكف عن تكدير فرحة ابنها، وأنه هو من سيتزوج، 
وهو صاحب االختيار، وهو ما تقبلته الوالدة عىل مضض مكرهة بوجه 

عابس مكفهر. 

حتدد املوعد عىل عجل، ويف أجواء بسيطة متت اخلطبة، عىل رشط من 
نزل عىل رأي  الزواج كذلك، وأنه  يوم  بأن يكون  بأنه لن يسمح  األب 

»عادل« يف أن تكون اخلطبة بسيطة ويكون يوم الزواج له.
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أصبحت  حينام  الكلمة  هذه  ُظلمت  كم  »أحبك... 
مطية للتالعب، حني ُفرغت من معناها، حينام قيلت دون 
تدبر وُسمعت دون إنصات، حينام خرجت دون أن ينبض 

القلب هبا، وحينام ُسمعت دون أن َتطُرب األذن هلا!«
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مع  بينهام  اخلجل  جليد  تذيب  املتدفقة  »عمر«  مشاعر  حرارة  بدأت 
وبدأت  طرفاه،  يمتد  بينهام  التواصل  وبدأ  »بتول«  لبيت  زيارته  توايل 

تيارات احلديث بينهام تتبادل.

شعور غريب ما زال يسيطر عىل »عمر« رغم مرور شهر عىل اخلطبة، 
ليلة  هو تلعثمه بجوار »بتول« ويذهب عنه كل ما كان يستعد لقوله يف 

سيكون صباحها أو هنارها لقاءمها يف الكلية أو زيارته هلا! 

»املوبايل« كلمة احلب بكل  إليها يف رسائله عىل  أن يكتب  يتحاشى 
مشتقاهتا، عىل الرغم من شعوره اجلم هبا، كان يستعيض عنها بعزيزيت، 
مجيلتي... إلخ، ما أصعب أن تبوح باحلب عندما حتب بالفعل، وما أسهل 

أن تقال عبًثا! 

بدأ يدب يف دواخل »بتول« شعور مل تشعره من قبل، أن أحًدا حياوطها 
دوًما يف كل وقت وأي مكان، حياوطها برسائله، رناته، اتصاالته، وحتى 
عىل مواقع التواصل االجتامعي، أحًدا ينافس أباها يف تدليلها بعد علمه 
بمدى حب »بتول« لوالدها؛ األمر الذي أرس »عادل« فلطاملا متنى ذلك 
السند الذي يكون هلا من بعده، شعور جتاوز األنانية التي تكون يف بعض 

اآلباء.
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النسائية؛ وأهنا مل  دون أن تطلب منه »بتول« ترك عمر كل صداقاته 
تكن صداقات بريئة، ابتعد طوًعا عام يثري غريهتا وشكها، أبى أن ُتكرس 
من فعله، حتى نظراته للبنات من حوله التي كان يلقيها هنا وهناك، غض 

طرفه عنها، فقد امتألت عيناه بحبيبته، فال يرى غريها من النساء.

يف ليلة من لياليهام التي يربطهام فيها خيط الرسائل املتبادلة حتى نوم 
أحدمها. كتب »عمر« إىل »بتول« أعظم رسائله وهو يستحرض صورهتا 
التي  يتذكر بعض كلامهتا  فيبتسم من تذكره هلا، وهو  أمامه وابتسامتها، 
دائاًم ما تقوهلا ويرددها بطريقتها، وهو يتذكر يوًما من أيام الكلية مشمًسا 
خدهيا  زينت  وكأهنا  احلرارة  من  امحر  وقد  وجهها  فريى  احلر،  شديد 
بكل  يشعر  مرة وهو  يتذوقها ألول  هلا وهو  للتجميل، كتب  بمسحوق 
حرف فيها، يشعر بضمة شفتيه وهو يقول »ُأ« وبتنهيدة حلقه وهو ينطق 
»ح« وبقرع شفتيه ىف قلبه عندما تتطابقان بحرف »ب« وبانطالقة تنهيدته 

عندما يفتح شفتيه بــ »ك« كي يطلق رساحها إىل حبيبته. 

الكلمة  هلذه  أطرافه  كل  استجابت  مرة  ألول  »أحبك«.  هلا  كتب 
وخشعت جوارحه استامًعا هلا.

وصلت حارة لتوها إىل »بتول« فارجتف جسدها حلرارهتا، مل تسمعها 
فام  وأوصاهلا،  دواخلها  كل  غزت  عندها،  مستهلكة  تكن  ومل  قبل،  من 
أمجلها من كلمة عندما خترج بعد طول خجل ألول مرة، وما أمجله من 
شعور حني هتدى لك ألول مرة! فكم ُظلمت هذه الكلمة حينام أصبحت 
مطية للتالعب، حني ُفرغت من معناها، حينام قيلت دون تدبر وُسمعت 
دون إنصات، حينام خرجت دون أن ينبض القلب هبا، وحينام ُسمعت 

دون أن تطرب األذن هلا!
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مالبسها،  و»بتول«  حديثها،  و»بتول«  نفسها  »بتول«  »عمر«  أحب 
و»بتول« ضعفها، و»بتول« حياءها، و»بتول« خجلها، و»بتول« بساطتها، 

و»بتول« ببعض كلامهتا الريفية. أحب »عمر« بتول لـ»بتول«.

ودون تنظري منها أو عتاب أو حث عىل التغيري، وجدت من »عمر« 
ذلك  ويظهر  للتغيري،  دافع  أكرب  احلب،  وحده  وتريد،  تتمنى  كانت  ما 
إال  يأبى  وهو  للمسئولية،  املتحمل  »عمر«  فكان  التلقائية،  باألفعال 
حمارضاهتا  من  خترج  التي  األيام  يف  معها  ويسافر  بيتها،  إىل  يوصلها  أن 

متأخرة، و»عمر« الرجل الذي يأبى أن ُتكرس حبيبته من فعل له!

له  كان عىل صورة  والذي  له،  »بتول« عن حبها  إعالن  كان  هنالك 
لدهيا جتعلها دائاًم يف حافظتها، كتبت عىل ظهرها »أحبك« أو عىل ورقة 
وبجواره  اسمه  األمحر  بقلمها  عليها  خطت  دفرت  قلب  يف  مدسوسة 
»أحبك« وظهر ذلك من احتفاظها بسوليفان هداياه املعطرة بعطره، حتت 
مراتب رسيرها، ويظهر يف مرورها الدائم عىل رسائله القديمة يف جواهلا 
وهي تتذكر مع كل رسالة وقتها ومناسبتها ويومها وحاهلا عندما قرأهتا، 
يمنعها خجلها أن تبوح بذلك حديًثا أو كتابة، لكنها أفصحت عنه آالف 

املرات يف أفعاهلا، وعدم نومها إال عندما تطمئن عىل حاله.
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)15(

»عزاء صربهم اجلنة، هي فقط أمل الفقراء يف الراحة«
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غادرت الطيور بيوهتا كعادهتا مع بواكري الصباح، تغدو بطاًنا وتروح 
مخاًصا، عىل باب اللـه ترجو من فضله. 

غادر »عادل« وترك شيًئا من ندى شفتيه عىل جبهتي حبيبتيه، وهو 
يقوى  وأن  مسعاه  خييب  وأال  أجلهام  من  اللـه  يرزقه  »أن  بأدعية  يتمتم 

ظهره، وأن خيفف من محله، وأن حيفظهام«.

الرزق،  إىل  يسعيان  فتاه  مصطحًبا  وحدها  زوجته  تارك  و«زكريا« 
لسان حاهلم مجيًعا: متى تكون الراحة؟ أم سيأتيهم التقاعد عنوة كاحلاج 

»صابر« وتنتهى صالحيتهم لتلك املهمة الشاقة كخيل احلكومة؟ 

عمل يعتمد عىل القوة، والقوة مآهلا إىل الضعف، والعزم الشديد إىل 
التفكري عزاء صربهم اجلنة،  اللني، والصحة إىل املرض، يكون يف هناية 
النية  هي فقط أمل الفقراء يف الراحة، وكام تم إقناعهم بحسن أو بسوء 
الكادحني،  قواميس  إال يف  تكون  دار شقاء، مسلامت ال  فقط  الدنيا  أن 
بل  اللـه،  دين  من  ليست  أهنا  نكتشف  أن  املمكن  من  عنها  بحثنا  إن 
لألديان  هبتاًنا  ولفقوه  للفقراء  ارتضوه  الذين  السلطات  أصحاب  دين 

الساموية.

ككل صباح عند توجههم يف طريقهم املعتاد، ال يتحدثون إىل بعضهم 
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البعض إال قلياًل، يكون حديثهم الثرثار يف طريق عودهتم، يتحدثون عن 
أما  لدهيم؟  يعملون  كانوا  من  بخل  أم  وكرم  مر،  كيف  واليوم  العمل، 
إىل  يتطلع  يفكر يف أرسته،  منهم  لعل كل  الصمت،  الصباح سيامهم  يف 
يوم عمل خفيف وجمٍز، أو أهنم يرسحون بأنظارهم إىل تفاصيل قريتهم 
البسيطة والتي ال يعودون إليها إال مع ستائر الليل التي تطمس عنهم كل 

املالمح. 

االختيار،  أو  التعديل  رفاهية  لدهيم  ليس  لكن  مملة،  روتينية  حياة 
يعودون من عملهم رسيًعا، يلذون إىل بيوهتم ليمكثوا قلياًل مع ذوهيم ثم 
إىل مضاجعهم ليستيقظوا باكًرا إىل العمل، أصبح العمل هو الغاية وليس 

الوسيلة التي هبا حييون، فُكرست حياهتم للعمل.

ويف مكان جلوسهم املعتاد مع أقراهنم أصدقاء الكفاح، حطوا رحاهلم، 
بالطبع بعد ملء خزان اجلسد بوقوده من الفول. 

يبحثون  القادمني  الرجال  مع  يأيت  الذي  الفرج  مع غريهم  ينتظرون 
عن عامل الفاعل والعتالة، وبعد مساجالت وفصال روتيني معتاد يكون 

االتفاق.

أقبل عليهم رجل ذو هيبة، اختارهم دون اجلميع، كام يفرسونه هم 
بالفعل حيمل هلم عرًضا مغرًيا، وإن  الذي خيتار صاحبه، وكان  بالرزق 
كان عىل غري عملهم املعتاد يف اهلدم والتكسري، كان عرضه بيومية ضعف 
أقل،  عمل  ساعات  وبعدد  للفرد،  جنيه  مائتا  الغالب،  يف  يأخذونه  ما 
وعالوة عىل ذلك أهنا ستستمر ألربعة أيام، سيعملون داخل رشكة كبرية 
للبرتول معه كمقاول أنفار عىل جهاز اسمه »الرمالة« يضخون به الرمال 
عىل اجلاملونات احلديدية لتلك الرشكة إلزلة الصدأ من عليها، رشح هلم 
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األمر وأنه ال حيتاج إىل خربة، بمجرد ما يرونه عىل الطبيعة مرة سيعملون 
التي كادت  العقبة  تلك  العقبات ويرسها هلم، حتى  عليه، ذلل هلم كل 
لفردين فقط، لكنه كان عىل  أنه حيتاج  أيدهيم، وهي  الفرصة من  تضيع 
عجلة من أمره، فوافق أن يكون »حييى« معهام، عىل أن تكون يوميته مائة 
جنيه، وهو من سيحرض هلام الرمال للجهاز وسيصعدان مها عىل الرافعة 

جلالء الصدأ. 

ويف طريقهم للذهاب، كان سؤال »عادل« الذي لح عىل ذهنه: 

ـ أوليس هلذه الرشكة الكبرية عامل وموظفون يقومون بتلك األعامل؟ 

كان رده: 

ـ لدهيا الكثري من العامل لكن تستطيع القول إن هذه األعامل ُتعطى 
ملقاول ويأيت هو باألنفار. 

ـ ملاذا..هل كل العامل مشغولون ىف عمل آخر؟ 

للغاية،  مرتفعة  ومرتباهتم  هلم  عمل  ال  أغلبهم  بل  بالعكس،  ال،  ـ 
التخصص،  عدم  بدعوى  الشاقة،  األعامل  هذه  بمثل  القيام  يرفضون 
ومعظم عامل البرتول، إال القليل، باملحسوبية والوساطة، فهل تريد أن 

يعمل أحدهم عىل رمالة؟! 

هنا قاطعهم »زكريا« ببساطة وتلقائية: 

ـ هذا رزقنا لكي نعمل نحن، وكل واحد وله رزقه. 

مل يعجبه »عادل« كالعادة رد أخيه، فتدخل قائاًل: 

ـ كيف يكون هذا وهم يتقاضون آالف اجلنيهات، وهلم حوافز ومعاشات 
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وتأمينات، ونذهب لنعمل عملهم، والرجل منا عندما يوعك ليس له دية؟! 

هنا قاطعهم »صالح« املقاول مازًحا: 

منه  ُيفعل  ما  لكن  كثري،  املفروض  السياسة،  ال.. هبذا سندخل يف  ـ 
قليل القليل! 

العمل وباهلم  »املقاول« وبدأو يف  نبأهم  العمل رسيًعا كام  استوعبوا 
يتوق إىل الساعة الثالثة، موعد انتهاء عملهم مع موظفي الرشكة ليتاقضوا 

يوميتهم املجزية. 

من  الرغم  وعىل  فقط،  ساعة  نصف  سوى  يتبق  ومل  الوقت  أكثر  مر 
يعلون عن األرض  باملخاطر، فهم  أنه حماط  إال  يبدو خفيًفا،  العمل  أن 
بحوايل أربعة طوابق، وهذا ما جعلهم يشعرون بثقل الوقت، فكل دقيقة 

متر نجاة. 

النصف ساعة األخرية  أن تكتمل سعادهتم وأن متر  أبى  القدر  لكن 
كام مرت الساعات املنقضية ليعودوا إىل بيوهتم يف ساعة متقدمة عن ذي 

قبل. 

احلذر ال ينجي من القدر، خاصة لو كان هذا احلذر يعتمد فقط عىل 
تركيز الفرد دون أى حتصني من أدوات السالمة املهنية. 

»بتول«  عند  بعيًدا  فيها  ذهنه  كان  ربام  »عادل«  من  غفلة  حني  ويف 
وأمها، يفكر بامذا سيدخل عليهام اليوم كي يفرحهام، خاصة وأن الراتب 

جمٍز؟ 

يف هذه األثناء زلت قدمه عند أحد أطراف تلك السقالة البدائية عىل 
فيام  الفكر  توازنه، فخر ساقًطا شارد  أن حيفظ  فلم يستطع  املرتفع،  هذا 
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كان يفكر، أو ربام تغريت وجهة تفكريه يف هذه اللحظة يقول يف نفسه: 
»هل لن أعود إىل البيت مرة أخرى؟ هل قبلتي األخرية عىل جبهة »بتول« 

وأمها هي آخر عهدي هبام؟!...

ما أصعبه من مشهد عىل ذلك الفتى وهو يراقب »عمه« يسقط عىل 
األرض من أعىل وال يستطيع حيلة! بل ما أشده من مشهد بعد أن رآه 
أمام عينيه مدرًجا بالدماء وهو الذي كان مصاحًبا هلام يف الصباح وبحالة 
جيدة! كانت تلك املصيبة خمبأًة خلف فرصة ال تعوض ومائتي جنيه مل 
تلمسها يديه، وساعات قليلة يف العمل كان ال يدري أهنا من املمكن أن 
املقعدة  الوعكة  الدنيا، كان خيشى  القليلة يف  املقصد منها ساعاته  يكون 
عن العمل، ال يتصور أن ختونه خربته ومهارته، ويكون العمل نفسه هو 

مقعده، وربام مغيبه عن احلياة! 

اجتمع حوله الكثري من املوظفني الذين كانوا يستعدون ملغادرة الرشكة 
يرمقونه بنظرة شفقة من هو عىل مشارف مغادرة احلياة. 

و«زكريا« يصيح ويبكي كالطفل طالًبا سيارة لإلسعاف أو أي يشء 
يقله، خاصة وأن عني »عادل« حتدق فيه، وصدره يرتفع وهيبط بأنفاسه، 

تؤكد أنه ما زال عىل قيد احلياة.

 نظرة »عادل« إىل أخيه حتمل رسائل عاجز لسانه عن البوح هبا، نظرة 
رافقه طوال  الذي  أخيه  يتمىل من وجه  أنه  أو  وأمها،  »بتول«  تستودعه 
عمره، والذي كان يدري أنه لن يفارقه إال بموت، أفهذا هو املوت وهذه 

حلظة الفراق، أم ما زال يف العمر بقية من شقاء؟

انتقلوا به إىل املستشفى بسيارة من سيارات الرشكة، عىل الفور دخل 
إىل العناية املركزة، فام زال القلب ينبض، وما هي إال نصف ساعة حتى 
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جاء اخلرب إىل »زكريا وحييى وصالح«، أن »عادل« قد ُرفعت روحه إىل 
بارئها، وُرفع معها العناء الذي كان يتكبده طوال حياته.

من  بالعمل  املطالبة  والنفس  ذريتها،  عىل  ختشى  التي  النفس  ماتت   
عاد  فام  تتأمل،  كانت  التي  والنفس  تشتهي،  كانت  التى  والنفس  أجلهم، 

لألمل وقر يسكنه، وال للشقاء نفس تتحمله.

توشحت قرية »أشليمة« بالسواد، عندما أطبق الغروب عليها دفتيه، 
عودهتم  موعد  نفس  هو  نعم  الساعة.  هذه  إىل  ورفاقه  »عادل«  يعد  ومل 
كل يوم ال يتغري، فقط كان من املفرتض أن يعودوا اليوم متقدمني ببضع 

ساعات، اآلن لن يعود معهم »عادل« إىل األبد.

عن  يتأخروا  مل  فهم  تأخرهم،  موعد  ليس  خيفة  ذوهيم  أوجس  ما 
سابق، بل هو غلق هواتفهم مجيًعا وال أحد يرد، هو القرار الذي اختذاه 
»زكريا وحييى« حتى ال يفجعا من هم يف البيت؛ ظنًّا منهام أن »عادل« قد 

ُيلحق يف املستشفى.

خاوية،  نخل  أعجاز  كأهنام  رؤوسهام  منكسني  وحييى«  »زكريا  عاد 
من  غشاوة  عينهام  وعىل  لظى،  قلبيهام  يف  والفراق،  احلرسة  من  مثخنني 
دموع، عادا ويف أيدهيام ما تبقى من أثر »عادل«. مالبسه امللطخة بدمائه، 
قد تركوه وحيًدا يف ثالجة حفظ املوتى، أول يوم يبيته خارج داره، بل لن 
يعود إىل داره إىل األبد، عادا وقد جتمع كل أهاىل القرية عند بيت »عادل 
وزكريا« عندما زاد سؤال ذوهيم عليهم عند أصحاهبام يف تلك املهنة، عل 
يبحث ويسأل وحياول االتصال، فمن يف  الكل  اجتمع  قد رآهم،  أحًدا 

أشليمة ال يعرف »عادل«؟ الكل يعرفه، بل الكل حيبه.

عندما كانت املثالية درًبا من دروب اخليال يف هذه احلياة، كان ال بد أن 
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يكون وجود »عادل« غري متسق وال مقبول، ما كان يليق هلذه احلياة وما 
كانت احلياة يستهوهيا وجوده!

ليلة ُفجعت فيها قرية »أشليمة« يف أعز شباهبا، فام من بيت إال ولـ»عادل« 
فيه بواٍك، هذا حال القرية، فكيف بحال قريته وجنته الصغرية؟! بل كيف 

بحال زهرته البتول وأمها حياته وحياهتا؟! 

كيف بحاهلام ومها ينتظرانه وإذا برصة داخلها مالبسه ملطخة بالدماء 
فقط هي من عادت منه؟!

أرًضا من هول  وانقض جسدها  نطقها وختشبت  فقدت  قد  »بتول« 
البيت احلنون قد سكت، من  ما سمعت! فقد فقدت كل يشء، صوت 
جيتمعان عىل ندائه عىل مائدة الطعام قد لبى نداء ربه، من ينتظران عودته 

كل يوم لتعود للبيت حياته ونوره قد ذهب بال عودة.

»حياة« فارقتها احلياة وهى تندب األرض عىل رفيق حياهتا، عىل من 
يسكن أوصاهلا وكل ركن يف هذا البيت، عىل من وضع معها كل قطعة يف 
هذا املنزل، عىل من كانت تقتسم معه الرغيف، وثمرة الفاكهة، والفرحة 

واحلزن والراحة والكد.

ومرور  الرتاب،  »عادل«  جسد  وارى  أن  بعد  من  أيام  عليهام  مرت 
تلك األيام ال يزيدمها إال حرسة، عندما يأيت موعد الغداء ويظل موضع 
»عادل« فارًغا، عندها يرتكان الطعام، عندما يأيت املساء، ينتظران أن يقرع 
عليهام الباب، فال يأيت، عندما يأيت الليل ويفقدان حديثه وسمره معهام، 

يف كل ركن يف البيت يتذكرانه، هنا كان يصيل، هنا كان جيلس..

تكفل هبام  وأمل وحييى«.  »زكريا  عنهام  يغيب  األيام ال  كان يف هذه 
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»زكريا« كلام دخل عليهام وجدمها ال يريدان شيًئا من متاع الدنيا، يتعففان 
التي  األموال  تلك  يرفضان  كانا  بسيط،  أنه  يعلم  »عادل« وهو  تركه  بام 

جاء هبا من املقاول، كانا يروهنا منغمسة بدماء »عادل«. 

»عادل«  ألرسة  »زكريا«  مع  املقاول  هبا  تعهد  التي  األموال  تلك 
والتي من أجلها شهد »زكريا« أمام النيابة أن املقاول وفر أدوات األمن 
تؤرقه  التي  الشهادة  تلك  فيها،  أمهل  »عادل«  لكن  واحلامية،  الصناعي 
دوًما، لكنه احلل الذي اهتدى إليه من جملس رجال القرية مع املقاول، 
فكان احلكم بأن يتعهد املقاول بدفع دية ألهل »عادل« وقدرها عرشون 
جنيه،  ثامنامئة  هلام  شهرى  ومعاش  ابنته،  حساب  يف  تكون  جنيه،  ألف 
»بتول« وأمها، فامذا سيناهلام  الشهادة كي حيفظ حقوق  تلك  فواقق عىل 
مل  أيًضا  املهنية وهو  والسالمة  التأمني  أدوات  املقاول إلمهاله يف  بسجن 

يتعمد القتل أبًدا؟!
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وضح  يف  لياًل  وال  موعده،  قبل  حزًنا  تسترشيف  »ال 
النهار، ال ختيش أن تزول فرحة حتى تزول«
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ال يكون القدر إال بقدر التحمل، أو قد جعل اللـه له معينات حتمله...

وكأن »عمر« عىل موعد مع القدر، أو عهد مع والدها أن خيطبها قبل 
رحيله بثالثة أشهر، حتى يتسلم زمام رعايتها ويكون هلا احلبيب واألب 
والرفيق، وإن كان ثمة فراغ خلَّفه والدها لن يسده أحد بعده، لكن ما ال 
ابنته كان يقبل من  ُيدرك كله ال ُيرتك جله، وكأن »عادل« بقبول خطبة 

حيمل أمانته من بعده.

معدنه  يظهر  الذي  الرجل  ونعم  األمانة،  حامل  نعم  »عمر«  فكان 
عند الشدائد! فكان قدر اللـه الطيب الذي حصنه اللـه هلا أليام عجاف، 
يزورها كل  األول، كان  »والدها« وباألخص يف األسبوع  فُبعيد رحيل 
يوم، جيلس طيلة النهار معها وأمها وعمها، يقيض حوائجهام، خيفف عن 
أن  الصعوبة  شديدة  مهمته  كانت  وعضدها،  أزرها  من  يشدد  »بتول«، 

خيرجها مما هي عليه، فمن رحل كان هلا كل يشء.

تؤيت  »عمر«  حماوالت  وبدأت  صدمتها،  من  قلياًل  تتعاىف  أخذت 
من  كليتها  من  هبا  هلا  أتى  التي  الورقات  بعض  يف  وتنظر  ثامرها  بعض 
بعض زميالهتا وباألخص من »هناء« التي كان يتابع معها، فلم يتبق عىل 
منقطعة  الدراسية سوى أسبوعني وهي  للسنة  النهائية  امتحاناهتا  موعد 

عن دراستها قرابة الشهر حزًنا وأمًلا عىل والدها.
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كانت تستمد قدرهتا عىل مواصلة املذاكرة يف هذه األيام الصعبة، من 
أن الكلية أحد أهم أمنيات والدها، وعىل الرغم من ظرفها القايس، إال 
الدراسية كلها  السنة  العهد، وجتاوزت االمتحانات، بل  أهنا كانت عىل 
الكلية  العلوم،  كلية  بمغادرهتا  إيذاًنا  نجاحها  وكان  ا،  جدًّ جيد  بتقدير 
التي منها ارتبطت بأهم هدايا احلياة هلا، وأيًضا صديقتها »هناء« أول من 

عرفت داخل جدران الكلية وسببها لكل خري.

يف هذه األثناء، تأثرت »بتول« بمغادرهتا للكلية، وتسللت منها دمعتان 
خفيفتان، باتت ختشى من الفراق ومغادرة األحبة، مع أن »عمر« أصبح 
صديقتها،  و»هناء«  أخرى،  لكلية  بذهاهبا  عالقتهام  تتأثر  ولن  خطيبها، 
وأصبحتا تتزاوران بعيًدا عن الكلية، إال أن للمكان أيًضا تعلًقا وسيكون 

له وحشة، فمكان لقائنا باألحبة له يف نفوسنا شوق وحنني.

عىل  وتطمئن  مواثيق  »عمر«  عىل  تأخذ  أن  تود  بأهنا  شعرت  عندها 
عهوده، فبصوت مثقل باخلوف من املستقبل قالت: 

ـ »عمر« أخشى أن نفرتق.

ـ لن يفرقنا سوى املوت، ما دمت حيًّا فلن تكوين لسواي، ولن أكون 
لسواك. 

ـ حتت أي سبب وظرف ؟..

ـ نعم حتت أي سبب وظرف، هل ثمة شك لديِك جتاهي؟ 

يف  أشك  وتغريه،  الزمن  يف  أشك  وفجعاهتا،  احلياة  يف  أشك  ال..  ـ 
الظروف، ال أستطيع أن أختيل جمرد التخيل أن تفارقني، أصبحت أميل 

وعوين وسندي بعد أيب، لن أحتمل فاجعة أخرى. 
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لن يكون فراق مهام كانت الظروف، لن تربحي من داخيل إال إذا  ـ 
خرجت روحى، وعندها أيًضا سأنتظرك حورية يف اجلنة. 

ـ كم أمتنى ذلك! لكن ال تتحمل ما ال تطيق وال تتعاهد بام ال تدري.

ـ ال، بل أدري، إال إن كان شك منك جتاهي.

دائاًم،  ُتؤمن  ا، بل خوًفا عىل فرحة أال تكتمل، وحياة ال  ليس شكًّ ـ 
عندما تعطي تأخذ من عطاياها، وأحياًنا بأكثر مما تعطي. 

دعِك من حتول احلياة، ال تسترشيف حزًنا قبل موعده، وال لياًل يف  ـ 
النهار، ال ختيش أن تزول فرحة حتى تزول، وفرحتنا لن تزول،  وضح 

استبرشي خرًيا.

ما  يأيت  فشيًئا، يسكن حزهنا، حتى  لنفسها شيًئا  »بتول«  تعود  بدأت 
يثريه من موقف مماثل كان فيه والدها بجوارها وحتتاجه اآلن، أو عندما 

تذهب بخياهلا أليام كان فيها بجانبها.

أوشك العام األول أن ينقيض من عامي اخلطبة املتفق عليهام، عادت 
لنضارهتا أوراق زهرة »بتول«. 

وأوشك عام دراستها الثاين أن ينتهي يف كلية »الصيدلة«، و»التريم« 
األخري »لعمر« كي يتم مرحلة دراسته اجلامعية يف كلية »العلوم«. 

تقلصت مظاهر احلزن من هيئتها لتكتفي بالركود يف داخلها، لكن ما 
زال بعض من خملفات تلك املرحلة عىل جسدها، تلك البقع وااللتهابات 
أحزاهنا،  عكس  عىل  حدهتا،  زادت  والتي  وبطنها،  ظهرها  عىل  اجللدية 
عىل الرغم أن األطباء آنذاك قد شخصوها بأهنا نتيجة حالتها النفسية من 

احلزن وحالة االهنيار العصبي التي كانت متر هبا.
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تناوبتها،  والتي  عليها  داومت  التي  والدهانات  املرطبات  تفلح  مل 
اإلسكندرية  أطباء  من  كبري  طبيب  لزيارة  يدعوها  »عمر«  جعل  ما 
املتخصصني يف اجللدية، وهو ما وافقت عليه »بتول« بغية التخلص من 

ذلك املرض الذي أهلب جلدها والذي حتزم عليها أعىل خرصها.

معها  ذهب  حذاقته،  مشهور  طبيب  عند  »عمر«  هلا  حجز  بالفعل 
ا. يرافقها حتى يطمئنا سويًّ

استغرباه  أمًرا  فعل  أنه  إال  باملهارة،  الطبيب  هذا  وصيت  شهرة  مع 
بشدة، فقد كتب هلا بعض األدوية املسكنة وحوهلا إىل طبيب آخر تقريًبا 
بنفس ختصصه، وكان سببه يف ذلك، كام برر هلام عند سؤاهلام، أنه يستشريه 

يف أمر ما هو أكثر ختصًصا فيه، وعىل كل حال ال تقلقا األمر بخري.

كانا حياوالن أن ال يقلقا كام طلب منهام قواًل، لكن فعله جد مقلق!

أعطامها كارًتا للطبيب اآلخر حتى يدخال به، وحدد هلام يوم الثالثاء 
املقبل لزيارهتام له، ربام ذلك ليشء هو يعلمه أو أنه يستقبل حاالت معينة 
فقط يف ذلك اليوم، املوعد الذي حاول »عمر« تغيريه بتقديمه أو تأخريه 
يوًما، وهو ما جاء بالفشل، فهذا الثالثاء يصادف عنده امتحانني عمليني 
مهمني للغاية، وهو ما رفعت به بتول عنه احلرج، وأهنا ستكون بالفعل 
هذا اليوم يف اإلسكندرية ملحارضات، وسيتواصالن تليفونيًّا ليطمئن كل 
منهام عىل اآلخر، أو ليوصلها »عمر« إن كان قد أهنى امتحاناته والتي هي 

من بعد العرص يف فرتة مسائية.
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»أتت به قومها حتمله«
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دخل قطار األيام الرسيع حمطة الثالثاء املنتظرة؛ حيث موعد الطبيب 
الذي ستذهب إليه »بتول« بكارت اإلحالة من الطبيب السابق. 

بالقلق  شعور  مع  رأسها،  يف  تدور  املحرية  األسئلة  بعض  زالت  ما 
املتنامي طيلة األسبوع حتى بلغ ذروته يف اليوم املوعود.

وهي أسئلة مرشوعة وباعثة للقلق، فكيف لطبيب كبري أستاذ يف اجلامعة 
يرسل حالة من حاالته لطبيب آخر يف نفس ختصصه؟! واألعجب من 

ذلك أنه ترك له التشخيص ومل يكتب هلا أية عالجات ولو مبدأية!

هتيأت ظروفها للذهاب إىل الطبيب؛ حيث ذهاهبا لإلسكندرية حلضور 
املحارضة التي تسبق موعد الطبيب بساعتني، وستقيض فارق الوقت يف 
كافيه اجلامعة؛ ما جعل والدهتا تقتنع بوجهة نظر »بتول« يف عدم اصطحاهبا 
معها إىل الطبيب، وهو ما أرصت عليه بعد علمها أن »عمر« لن يكون 

معها يف هذا املوعد، المتحانه العميل. 

يومها  بداية  من  ُيعلم مصدره الزمها  القلب وخوف ال  انقباض يف 
وقطع عنها انتباهها أثناء املحارضة، تفكر يف جمهول ربام حيزهنا!

أتاها ذلك من مقدمات تدعو للريبة!

أخرًيا أشارت عقارب الساعة نحو اخلامسة، املوعد املنتظر لتبدأ التحرك 
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نحو عيادة الطبيب التي تبعد عنها حوايل نصف ساعة.

ا،  وصلت العيادة تتسارع أنفاسها مع دقات القلب، املكان هادئ جدًّ
ال يوجد إال شخصان ينتظران موعد دخوهلام يبدو التوتر عىل مالحمهام. 

ومكتب مقابل باب الدخول عليه موظفتا استقبال.

توجهت إليهام فور دخوهلا، مل تتفوه بيشء، فقط متد يدها إىل إحدامها 
بالكارت املوقع من الطبيب اآلخر.

تعقيب،  أي  دون  الكارت  منها  أخذت  العيادة،  يف  معتاد  أمر  وكأنه 
سوى أهنا أشارت لبتول عىل مقاعد االسرتاحة وقالت هلا:

مل  حيث  قلًقا؛  زادها  مما  بالدخول،  دورك  يأيت  حتى  هنا  اسرتحيي  ـ 
تطلب منها مقابل الكشف، ومل تأخذ منها أية بيانات سوى االسم!

احلجرة  من  األشخاص  أحد  خروج  وبعد  دقائق،  عرش  حوايل  بعد 
املدون عليها باإلنجليزية Doctor نادت املوظفة عىل »بتول« لتدخل حتى 
قبل الشخصني املوجودين من قبل وكأهنا ُأخذت عىل غفلة، فقد انتظرت 

دورها بعد حالتني. 

هرولت إىل احلجرة تسبقها أسئلتها وحاجتها لالطمئنان، فإذا بطبيب 
بابتسامة  واقًفا  استقام  تعتقد،  كانت  مما  أصغر  والطلعة،  الوجه  بشوش 

عريضة: 

ـ تفضيل يا بتول، ثم جلس عىل مقعده سائاًل: 

منذ متى ظهرت هذه البقع احلمراء عىل جلدك؟

ـ من وقت بعيد، لكنها ازدادت حدة ىف اآلونة األخرية.
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ـ هل تشعرين بأي يشء آخر؟

ـ نعم. أنا دائمة اإلعياء، ال تفارقني نزالت الربد.

ـ سنقوم اآلن بعمل حتليل بسيط بشكة بسيطة يف إصبعِك.

ـ حتليل! أي حتليل؟!

ـ حتليل بسيط.. ال عليِك.

أحرض الطبيب جهاز حتليل بالستيكيًّا رسيًعا، يشبه حتليل احلمل املنزيل.

وأخرج اإلبرة التي بداخله وتوجه هبا نحو »بتول«.

ضغط بإصبعه عىل إهبامها؛ فامحر للتو من أثر الضغطة، ومن فوران 
دمها نتيجة خوفها. 

نظر إليها ويدها ترتعش بني أصابعه وبنربة هادئة: 

ـ ال ختايف األمر بسيط. 

ثم باغتها بوخزة خفيفة عىل إصبعها، وقام بسحب تلك القطرات من 
الدم بأنبوبة رفيعة، وأخذ يقطر هبا عىل ثقب اجلهاز.

بأمام  لبتول  املقابل  املقعد  يف  وجلس  بجواره،  رخامة  عىل  وضعه 
مقعده.

حمل  بالكامل،  االسم  عن  منها  البيانات  بعض  بجمع  يشغلها  أخذ 
السكن، ويف أي كلية تدرس، ويدون يف ورقة بيده، وكأنه يكرس وقت 
دقائق االنتظار املحددة لظهور نتيجة التحليل، وهي غالًبا ما تكون من 

دقيقتني إىل أربع دقائق.
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توجه إىل جهاز التحليل ينظر إليه، أمعن النظر فيه ثم أعطاها ظهره. 

طريقة  بأفضل  وخيربها  ملواجهتها  يستعد  كي  الفرصة  نفسه  ليعطي 
عالمة  عىل  خط  ظهر  فقد  خطري،  جد  فاألمر  قلبها،  عىل  وقًعا  وأقلها 

HIV املوجب يف حتليل فريس

يدير وجهه وخيربها  أن  تنتظر  الطبيب،  إىل  »بتول« شاخص برصها 
بنتيجة التحليل.

كاد قلبها من فرط دقاته ينتفض من صدرها.

ـ ماذا رأى يف التحليل؟ وأي حتليل هذا؟.. 

مل تتمكن من رؤية أسمه hiv باخلط الصغري فقد كان الطبيب يتعمد 
فيزداد  دراستها  من  تعرفه  علها  االسم  عىل  إهبامه  بوضع  عنها  إخفاءه 
خوفها وقبل أن هتم هي بالقيام لسؤاله وقد نفد صربها، استدار هلا بوجه 

يتصنع االبتسام ليخفف من وطأة اخلرب.

تبسمت يف مقعدها عندما توجه إليها، جلس بجانبها، سأهلا رسيًعا:

هل أنِت متزوجة؟

ال.. ما نتيجة التحليل؟

مل يرد عليها، ورسح يف حديث نفسه: 

عليها  يبدو  الصيدلة،  كلية  يف  طالبة  الطيب،  السمت  بتلك  فتاة 
الصالح، من أين أتى هلا اإليدز؟!

وكأنه ال يعلم أنه من املمكن أن يأيت من أشياء ال عالقة هلا بأي فعل 
قبيح، فقد يأيت من دم ملوث بالفريس، أو من أم جلنينها، لكن لندرة تلك 
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احلاالت تعجب إلصابتها! تدارك نفسه رسيًعا من غفوته:

هل ُأجريت لِك عمليات من قبل أو نقل دم؟

 ـ نعم يا دكتورعمليتني وأنا صغرية وىف العملية الثانيه أخربين اهيل 
انه اجري ىل نقل دم.

أخربين ماذا ظهر؟ أرجوك..

مهماًل لإلجابة عىل سؤاهلا: يف أي مشفى كانت تلك العمليات؟

ـ يف مشفى مركز ايتاى وىف مشفى ىف مركز دمنهور 

النتقال  األرجح  السبب  وجد  فقد  ضالته،  وجد  وكأنه  برأسه  أومأ 
اإلمكانيات  ملوث عمليتني يف مشفى ضعيفة  دم  بالتأكيد  إنه  الفريس، 
والتعقيم ربام ىف تلك املراكز، قد صاحب إحدامها نقل دم،!.. ثم أردف 

رسيًعا قبل أن تكرر سؤاهلا عن نتيجة التحليل:

أرى فيِك الصالح والرقي ومستوى تعليميًّا عالًيا ينم عن ثقافة عالية 
واستيعاب وفهم ما سأقوله لِك.

اهدئي واستمعي إىل ما سأقوله بإنصات وال تقاطعيني.

بتول بلهفة وارتباك:

ـ تفضل يا دكتور. 

ـ إنِت حاملة لفريس HIV املسبب لإليدز.

ـ إيدز! أنا مصابة باإليدز؟!

ما إن قالت هذه اجلملة حتى اهنمرت عيناها بالدموع، وامحر وجهها، 
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وارتعدت فرائصها، وتلجم لساهنا، وأخذت أطرافها تنتفض بحركة ال 
إرادية.

من  كوًبا  فناوهلا  قلياًل،  هدأت  حتى  روعها  من  هيدئ  الطبيب  أخذ 
املاء كي ترشب، ما إن رشبت حتى تناوله منها يرشب من نفس موضعها 

ليوصل برسالة ما.

اإليدز،  للفريس ولسِت حاملة ملرض  فقط  أنِت حاملة  هلا:  قال  ثم 
فهو مرحلة أخرية يصل إليها اإلنسان إن مل ُيعالج، وهذه مرحلة اإلعياء 

الشديد.

وهناك الكثري من مرىض اإليدز احلاملون للفريس ومتعايشون معه، 
مثله مثل السكر واألمراض املزمنة. 

ـ اإليدز مثله مثل السكر يا دكتور؟! اإليدز ليس له عالج... اإليدز 
مرض اخلزي والعار.

اختلط كالمها بالبكاء والنحيب واهتزاز أطرافها. 

فأمسك الطبيب يدها التي كادت تتيبس وتتجمد، وأخذ يلينها حتى 
تعود الدماء إليها.

ونادى عىل إحدى املمرضات كي تأيت ملساعدته.

أخذهتا املمرضة إىل رسير الكشف وهي بني إغامء واستفاقة، والطبيب 
هيدئ منها ويلني أطرافها، ثم طلب من املمرضة أن حترض احلقنة املهدئة 

لألعصاب ولالسرتخاء. 

همرّ أن يعطيها إياها، فأشارت إليه أن يتوقف، متمتمة أن منزهلا بعيد 
واحلقنة سرتخي أعصاهبا ولن تستطيع العودة. 
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توقف الطبيب ثم قال هلا:

حسنًا، ولكن أرجوِك ساعديني ونفسك واسمعيني جيًدا. 

أومأت له برأسها باستسالم وضعف. 

له عالج يقيض عليه،  ليس  بالفعل   HIV أو فريس  بتول  يا  اإليدز  ـ 
لكن هناك عالج حيافظ عىل حالة جهاز املناعة حتى ال يتقدم الفريس إىل 

مرحلة اإليدز. 

وعياديت  كثر،  وهم  اإليدز،  مرض  متعاييش  تسمى  املرحلة  هذه 
تستقبلهم كل يوم، فأنا مسئول ملف اإليدز يف اإلسكندرية التابع لألمم 

املتحدة.

أما بخصوص أنه مرض اخلزي والعار، فهو مرض كأي مرض، نعم 
أغلب من يصابون به قد يكون هلم أفعال غري سوية، لكنه ينتقل أيًضا من 
األم املصابة إىل جنينها، فام الذي فعله اجلنني؟ هل له ذنب؟ وينتقل أيًضا 
عن طريق الدم امللوث أثناء العمليات، وهذا ما أظنه حدث معك، فأنِت 

فوق مستوى الشبهات.

أعلم أن نظرة الناس لإليدز سيئة، لكن هذه اعتقادات خاطئة، وأنت 
صيدالنية متفتحة ومثقفة ومؤمنة باللـه، قل لن يصيبنا إال ما كتب اللـه 

لنا.

نظرت إليه بعني قد كرسهتا احلرسة واغرورقت بالدمع. 

ـ يعلم اللـه كيف حايل، ومن أنا، أنا مل أقرتف كبرية يف حيايت، ومل أجترأ 
عىل عمل غري سوي. 
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قاطعها الطبيب: 

ـ أعلم ذلك، لسِت بحاجة للدفاع عن نفسك. 

ـ لكن الكل ال يعلم، ولن يظنوا بى خرًيا مثلك، أنا ال أخشى املوت، 
املوت أكثر يشء كنت أستعد له، واآلن أمتناه بشدة، أنا أخشى نظراهتم يل 
وظنوهنم عني، اإليدز مرض موصوم بكل قبيح، يوصم صاحبه أكثر مما 
يمرضه، إن استطعت التعايش مع اإليدز، لن أستطيع العيش مع الناس 

ألنني مريضة باإليدز، متعايشو اإليدز موتى بني الناس. 

نعم يا »بتول«. 

عالج اإليدز الذي مل يكتشف بعد هو تغيري نظرة الناس عن مريض 
املرض  وليس  اإليدز  مريض  تواجه  التي  األكرب  املشكلة  فهم  اإليدز، 

نفسه. 

يف هذه األثناء اتصل عليها »عمر« يطمئن، فقد أهنى امتحانه، ردت 
عليه بصوت خمتلط بالبكاء، وأخربته بمكاهنا دون أن ختربه بيشء آخر.

خرجت من داخل حجرة الكشف تنتظر »عمر« الذي أتى إليها بعد 
عرشين دقيقة من اتصاله. 

ما إن أتى إليه حتى استدعاه الطبيب، نبأه بام أصاهبا، واتفق معه عىل 
موعد آخر يأتيه فيه يرشح له أكثر عن املرض وما حتتاجه »بتول«. خرج 
قلبه وأصبح صدره ضيًقا  انقبض  قد  ا  نفسه جرًّ العيادة جير  »عمر« من 
عيناه  انفجرت  »بتول« حتى  من  اقرتب  إن  ما  التامسك،  حرًجا، حياول 
بالبكاء وصدره يغىل كأزيز وهو يضم رأسها عىل كتفه وهى تنتحب بكاًء. 

احلديث  يستطيعان  ال  باحلرسة،  حمملة  بأجساد  العودة  طريق  طويل 
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طوال الطريق، فقط دموعهام فاضحة هلام، تستدعي شفقة كل من يرامها. 
من عليه أن يقوهيا أضعفته الصدمة وهزت كل كيانه.

وصال إىل البيت، يف حالة من الصدمة قد أجلمت لساهنام، فقط عينامها 
تذرف كلامهتا، واألم املسكينة حتاول معرفة السبب وال أحد يرد، حتى 
صاحت »بتول« بنحيب: أنا مريضة باإليدز يا أمي.. أنا مريضة باإليدز. 

أخذت تردد حتى اهنارت و»عمر« وأمها حياوالن استفاقتها..

من  قلياًل  هدأوا  وزوجته  وابنه  عمها  ونزول  جاهدة  حماوالت  بعد 
روعها..

عاد »عمر« بعد منتصف الليل بنفس حمطمة وقلب منكرس، ال يكاد 
أن لو يستطيع  يتمنى  يستوعب األمر، وكأنه يف كابوس يستحوذ عليه، 

الفكاك منه.

أمامه  تصمت  والتي  »بتول«  إىل  يذهب«عمر«  يوم  كل  أيام،  مرت 
بالساعات ال تتحدث، الصدمة قد أصابتها باهنيار عصبي وهو ال يدري 

عن أي يشء حيدثها وبأي يشء خيفف عنها! 

كادت رأسه تنفجر، كل يوم يبحث عن املرض ويعرف عنه الكثري، 
مرة  الطبيب  إىل  يستطيع فعل يشء، ذهب  عينيه وال  أمام  حبيبته تضيع 

أخرى يستوضح األمر، كام أخربه بأنه ينتظره ىف أي وقت. 

أخربه الطبيب بأن الزواج منها أمر حمفوف باملخاطر، فاملرض ينتقل 
من االتصال اجلنيس، ويمنع العدوى ارتداء الواقي يف العالقة، ويف هذه 
احلالة لن يكون إنجاب، أما عن القبالت فلم تسجل عدوى عن طريق 

الفم؛ حيث إن املرض ينتقل عن طريق الدم أو االتصال اجلنيس.
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أمور رفضها عىل نفسه عمر أن يفكر فيها من األساس، بل أنكر عىل 
الطبيب ذلك، فحدثه: 

ـ األمر بيني وبني »بتول« أكرب من ذلك، جئت أعرف حالتها، ومصري 
املرض وحتدثنى عن واٍق ذكري وطرق انتقال املرض؟! أنا لست خائًفا 

عىل نفيس، كل خويف عليها. 

رد الطبيب: 

ـ أنا أحدثك بالعقل، وأذكر لك املخاطر، كطبيب أعي أنك اآلن ال 
تفكر يف ذلك، لكن أنت قلت إهنا خطيبتك، وأنا أحدثك عن الزواج، 
أرجوك ال داعي اآلن للمزايدة والعاطفة دون عقل، نحن نفكر يف أمور 
بعد ذلك تسأل عنها عندما يكون  مل تستوعبها اآلن ستأتني  إن  بدهيية، 

األمر قد اسُتوعب.

دار الكالم يف رأس »عمر« عندما عاد إىل البيت وعندما حدثه والده 
عن القادم ماذا سيكون؟ يف برهة من الوقت أخذ يفكر بموضوعية، عن 
واستفاق،  إال حلظات  لبث  ما  الطبيب،  عنها  التي حتدث  املخاطر  تلك 
وكأنه كان خمدًرا، فقال لنفسه: »تكون يف شدة كرهبا وأملها وأنا أفكر يف 
عىل  حبيبتي،  هي  »بتول«  هي  ونفسها.  حياهتا  األهم  وخماطره!  الزواج 
أي يشء وكل يشء هي أمجل النساء«. أخذ يردد يف نفسه وكأنه يرد عىل 
أن  اخليانة  من  نوًعا  اعتربها  التي  املوضوعية  صوت  أو  العقل  صوت 

يذهب تفكرية إىل ذلك اآلن.
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»ما أشد أن ُتطعن البتول يف رشفها، والقديسة يف إيامهنا 
وأخالقها! أو تكون الزهرة موبقة؟! أو حيملن النحالت 

يف بطوهنن املر؟!«
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»بتول« كل يوم يمر عليها تزداد حالتها تدهوًرا، باءت كل حماوالت 
أمها بالفشل كام باءت حماوالت »عمر« وعمها، صمت يالزمها تعرب به 

عن ضجيج بداخلها، صدمة تطبق عىل أنفاسها وتعصف بكل كياهنا. 

ال تصدق أن حيدث هلا كل هذا بني ليلة وضحاها، تفكر ماذا سيكون ظن 
الناس هبا؟! كيف ستتقبل خوفهم منها وقد كان وجهها جنة أبصارهم؟! 
األفئدة وتتوق  إليها  التى كانت هتفو  تتحمل صدهم عنها، وهي  كيف 
األنفس أن تكون بجوارها؟! عليها تربير ما مل تقرتف، جمني عليها وباجلريمة 
تعرتف، ما أشد أن ُتطعن البتول يف رشفها، والقديسة ىف إيامهنا وأخالقها! 

أو تكون الزهرة موبقة؟! أو حيملن النحالت يف بطوهنن املر؟!

عىل الرغم من أهنا مل تتعرض بعد ألي وصم أو ازدراء، لكن نفسها 
ختشى أن حيدث ذلك، أو أن تكون جمرد موضع شبهة أو حتى خشية من 
األوىل  الصدمة  مع  يتالزم  طاملا  قهري  وسواس  وهو  خيالطها،  أن  أحد 

للمرض.

ال حيلة لألم املسكينة سوى البكاء، فزهرهتا تسقط قبل ربيعها، والشمس 
تغيم قبل مغيبها، ما بال األحزان ال تأيت فرادى، جتهز عىل البائس فتزيده 

بؤًسا!

سألتها أمها: كيف تكون راحتك؟ أتقطع كل يوم عىل حالك، أمتنى 
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لو حتدثيني، بالغي حتى بصياحك يف وجهي، لكن ال تسكتي، ال حترميني 
من دفقات صوتك.

هنا حدثتها »بتول«: 

أريد أن أرى شفقاهتم عىل  الناس، ال  أبتعد عن  أن  أريد سوى  ال  ـ 
حايل، أو حتفظهم وهم يتعاملون معي، ال أحب أن أبدو ضعيفة أمامهم، 

هذا طلبي إن كنِت حتبني يل الراحة يا أماه. 

ـ نعم ابنتي، أمتنى لِك الراحة وإن كانت عىل حيايت، لكن أين سنذهب 
ونبتعد؟ 

مني  ختيش  لن  فأنِت  فقط،  سواك  أريد  ال  مكان،  أي  إىل  نذهب  ـ 
عدوى، وخوفك صادق، ولن أنكرس أمامِك. 

تداعت عينا والدهتا أكثر، وبصوت خمتنق باحلرسة: 

ـ مستعدة يا ابنتي أن أذهب معك إىل أي مكان طاملا أنِت معي، أنِت 
عويض عن كل الناس، لكن ال مكان لنا سوى هنا. 

صمتت لربهة وكأهنا تفكر: 

جتهيًزا  جهزها  قد  وفاته  فقبل  أيب،  اشرتاها  التي  الشقة  إىل  نذهب  ـ 
بسيًطا وكأنه يعلم. 

ـ لكنها يا ابنتي يف مكان ناٍء ليس فيه الكثري من البرش وعليها قسطان. 

ـ ال أريد برًشا، أنا أهرب منهم، أما عن القسطني، ندفعهام من املبلغ 
الذي وضعه عمي يف حسايب يف البنك. أرجوِك يا أمي، أرجوِك أريد أن 

أبتعد وال يعلم عني أحد.
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ـ سأقول لعمِك يا ابنتي ويساعدنا. 

ـ أنا ال أريد أحًدا أقول لِك أهرب من كل الناس حتى عمي، سنذهب 
دون علمه وهو ال يعلم مكان الشقة. 

ـ و»عمر« يا حبيبتي؟ 

سكتت لثواٍن ثم أردفت: 

ـ »عمر« من أشد أسبايب للبعد يا أمي، أال ترين حريته؟ سأرفع عنه 
احلرج ولن أشق عليه يف اختيار صعب، أنا أتأمل من حريته ومن صعوبة 
اختياره، ال أريد أن أنتظر حتى أسمع منه أنه مل يعد قادًرا عىل التحمل، 

أريد أن أبتعد يا أمي، إن كنِت تريدين راحتي فهذه راحتي.

ـ وكيف سنذهب يا ابنتي دون أن يعلم عنا أحد وعمك يسكن فوقنا؟ 

ـ سنذهب يا أمي وهو و»حييى« يف العمل، ولن نرحل من هنا بيشء، 
ال أريد شيًئا، هناك أريكة قديمة وصالون و»بوتاجاز« ألهنا كانت تؤجر 
مفروشة يف الصيف قبل أن يشرتهيا والدي، أمل تري هذا عندما ذهبنا مع 

والدي كي نشاهدها، ووالدي أصلح ما كانت حتتاجه قبل وفاته؟

ـ وأشياء عمر؟ 

يكون  أن  من  أكرب  به  عالقتي  عندي،  له  سأحفظها  »عمر«  أشياء  ـ 
بداخيل، وأنا  دبلة، عمر  أو تفكريي، عمر ليس خامتًا وال  تفكريه  ذلك 
أيًضا ال أستطيع أن أنزع دبلته من أصبعي، ال أستطيع، سأحتفظ له هبا، 

وردهيا يا أمي عند مويت. 

يف هذه األثناء انفجرت األم بالبكاء وهي حتتضنها وتقول: 
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ـ فداك روحي، فداك جسدي، ليتني كنت أصبت أنا، فال حاجة يل يف 
احلياة بعد والدك انت عزائي بعده.

توافقها، علها  أن  الرحيل، مل جتد والدهتا سوى  »بتول« عىل  عزمت 
ترتاح قلياًل،.

 بعد خروج »زكريا وحييى« إىل عملهام خرجتا تتسلالن، كل أمتعتهام 
والفرحة،  باحلب  مفعاًم  كان  لطاملا  الذي  املنزل  ُأغلق  وحرسة،  وجع 

أطفئت كل أنواره، وأضحى ظالًما يبكي فراق ساكنيه.

التواصل  موقع  عىل  الشخيص  حساهبا  رحيلها  قبل  »بتول«  أغلقت 
االجتامعي، وكرست رشحية جواهلا، وطالبت من أمها أن تنزع رشحيتها 

حتى ال يعلم أحد مكاهنام وال يتحدثا مع أحد.
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»وحيدة يبحث عنها مجعها«
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ثالثة أشهر انقضت عىل ذلك العم البائس، حيارصه شعور باحلرسة 
من كل اجتاه، شعور ال يزحيه عنه سوى أن جيد »بتول«، تلك األمانة الغالية 
من أخ عزيز، ال تفارق »زكريا« نظرات »عادل« له وهو يف الرمق األخري 
وكأنه يوصيه بزرعتيه الضعيفتني بعدما هتب عليهام رياح الفقد العاتية، 
رحيل »بتول« وأمها كانت الطعنة الثانية بعد أخيه، فقد كانا عزاءه يف أن 

يربمها ويتكفل هبام؛ فريفع عن نفسه حرج شهادته ووصية أخيه.

ثالثة أشهر، ذهب خالهلا إىل »أبو يوسف« أكثر من مرة مع ابنه »حييى« 
ورافقه مرتني »عمر« يتحسس خربمها، فال يعلم سوى أهنام يف هذه املنطقه، 
أو هكذا ظنه، حيث إن هناك شقة »عادل« التي اشرتاها قبل وفاته، من 
املؤكد أهنام رحال إليها، ولكن أنى جيدمها يف هذه املنطقة مرتامية األطراف 
كثرية البنايات؟ قد سأل عنهام الكثري هناك، لكن ردودهم أنه يبحث عن 
قشة بني أكوام من القش، فهو ال يعلم هلام اسم شارع وال اسم صاحب 
البنايات الذي اشرتى منه »عادل«، يتندم عىل أنه مل يلبِّ دعوة أخيه أكثر 
من مرة للذهاب معه إىل الشقة التي اشرتاها يف »أبو يوسف«، لكنه كان 
املكان  هذا  إىل  معه  الذهاب  عىل  العمل  من  شاق  يوم  بعد  العودة  يؤثر 
الندم الذي صاحب »عمر« أيًضا، فلم هيتم يوًما  البعيد، ذلك  املتطرف 
أن يعرف مكان تلك الشقة من »بتول«، بالتحديد يف »أبو يوسف«، فلم 
تكن له وجهة يف هذا الغرب من اإلسكندرية وال دراية، فقط يمر عليها 
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عند ذهابه إلحدى قرى الساحل أو »مارينا«، أما هذه املنطقة فليس له فيها 
يشء وهو القاطن يف رشق اإلسكندرية املرتف، مل يزرها إال بعد اختفاء 
»بتول« عندما علم من عمها إمكانية تواجدها هناك قد ذهب مرتني مع 
عمها يسأل عنها، ومرة رافقته »هناء« التي أرصت إال أن تذهب معه باحثة 

عن صديقتها الغالية.

زاد من صعوبة مساعيهم يف البحث أهنام غري معروفني للسكان هناك 
إن سألوا عليهام، إال أن يكون أحد رآمها عند جميئهام.

موضًعا  أقدامهم  وطئت  ربام  أو  مسكنها،  بجوار  يوًما  مروا  ربام 
املباين  إىل  »عمر«  ينظر  كان  دائاًم  مجعها،  عنها  يبحث  وحيدة  ألقدامها، 
هناك وكأنه يستعطفها، أال ختبئ عنه حبيبته، يا هلذه اجلدران التي حتول 
يفرح  خرقها!  تستطيع  ال  التي  القارصة  العني  وهلذه  حبيبته،  وبني  بينه 
لربهة لو الحت لعينه مثل هيئتها، ثم تنقلب حرسة عندما يكون أمامها 
وال جيدها هي، يود لو أن ينادي عليها يف كل شارع هناك، علها تسمع 
هناك  سمسار  من  ألكثر  هاتفه  رقم  ترك  صوته.  عزلتها  خيرتق  أن  أو 
للعقارات حتى يتصل به إن علم شيًئا، لكنه أبًدا ما كان يمهلهم لذلك، 

فكان هياتفهم باستمرار، كام كان يتواصل مع »زكريا وحييى«.
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يتمكن منها وحدها؛  انعزال فريسته حتى  »األمل حيب 
ألنه أضعف من أن يأتينا يف مجاعة«
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مرت مخسة أشهر، اليوم فيهن بعام أو يزيد، هكذا أيام األمل واحلزن 
عىل صاحبها، يشعر بكل ثانية فيها.

بيت جديد أوغلها يف العزلة كانت تريد به البعد عن الناس ونظراهتم 
وطعنات فضوهلم، لكنه كان هلا خلوة مع وجع وشبح يريدان أن يفتكا 

هبا. 

أيام كان هنارها ال شمس فيه، وليلها ظلامت بعضها فوق بعض ال قمر 
بداخلها من ضجيج ورصاخ، والدموع  الصمت كان بوحهها عام  فيه، 
شقت هلا هنرين عىل خدهيا ال جيفان، فارق النوم جفنيها، وصوت أزيزها 
كان يوقظ أمها من غفوهتا التي كانت تأتيها عنوة، فتضمها إىل صدرها 
الصلب بعد ضغط شديد من  لقيامت يقمن  تأكل إال  الصباح، ال  حتى 

أمها، فأين تلك النفس التي تتلذذ أو تتذوق؟! 

نومها كان مرحلة فاصلة بني مرحلتني من الال نوم، فكان يأتيها غصًبا 
عندما ينهك جسدها من السهر والبكاء، لتصحو منه منزعجة تنفضه عن 

نفسها وكأهنا ارتكبت خطًأ بنومها. 

أملها  فشاركتها  بالفشل،  فيه  مما  أن خترجها  أمها  حماوالت  باءت كل 
وبكاءها، ليس تكلًفا، إنام هو حال من وجدت حياهتا تنتزع من بني يدهيا 
ورساجها املنري ينطفئ أمامها، ووردهتا تذبل بجوارها وال تستطيع حيلة. 
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بني  هلا  مثيل  ال  خلقتك  أصابك؟!  ما  تتحمل  نفس  أي  »بتول«.. 
البرش، وابتالؤك ال يتحمله برش، ألى يشء تصنعني؟ يسقط سندك ثم 
تأتيك رياح عاتية تعصف بظهرك املكشوف، أول املالئكة اإلناث أنِت، 
الرقيق  لقلبك  كيف  عنهم،  ويقطعك  البرش  عنك  يقطع  أن  ربك  فأراد 
أن ُيكرس، وجلسدك النحيل أن يتحمل كل هذا الوجع، وكيف لروحك 

النقية أن تطيق كل هذا الكدر والعكار السام؟!

يف  شيًئا  تغري  أن  نفسها  جتاهد  جعلها  حاهلا  عىل  البائس  أمها  حال 
حياهتا، من أجلها فقط، من أجل ما تبقى من أمها التي تنتكس يوًما بعد 
يوم مطعونة يف ابنتها، مل جتد أمامها سوى حاسبها املحمول، والذي دائاًم 
ما طلبت منها جمرد فتحه، لتتواصل مع الغري كام كانت قبل ذلك، علها 

تنسى.

حاسبها،  إىل  نفسها  ساقت  أمها،  أجل  من  وبتحفظ  مضض  وعىل   
وذهبت إىل ذلك العامل االفرتايض، لكن واقعها احلقيقي مل يرتكها أيًضا 
عليه، فكان أول ما كتبته عىل متصفح البحث »اإليدز« ليعود هلا شبحها 
الذي مل يذهب عنها من األساس، أو الذي ذهبت به حتمله بداخلها حيث 

وجهتها ومل تتوجه لعامل آخر هرًبا منه. 

دموعها،  واهنمرت  قلبها  انقبض  حتى  البحث  نتائج  ظهرت  إن  ما 
فأكثر ما ظهر من عناوين يبعث عىل ذلك، أنه مرض ال يرجى منه شفاء، 
ويوصم صاحبه أكثر مما يمرضه، وأنه مرتبط بكل فعل غري سوي وإن 
رسيًعا،  حاسبها  أغلقت  كذلك،  ضحاياه  كل  أن  بالرضورة  ليس  كان 
فقد زادها أمًلا عىل آالمها وحزًنا عىل حزهنا، أتت إليها أمها، ضمتها بني 

ذراعيها، حدثتها متأثرة:
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كام  شبابك  زهرة  تتفتح  متى  نعرفها؟  التي  بتول  إىل  تعودين  متى  ـ 
كانت؟ 

ـ أتظنني يا أمي أنني راغبة فيام أنا عليه؟!

عليه  كنت  ما  إىل  أعود  كيف  ذلك؟  من  اخلروج  بيدي  أن  أتظنني 
أشد  يف  وأنا  املعافاة  كوقت  أكون  كيف  باإليدز؟!  مريضة  وأصبحت 
البالء؟! كيف تتفتح زهريت وقد جف عن أريض املاء وفارقتني احلياة؟!

غلبها البكاء كالعادة وخارت قواها وأعصاهبا، واستلقت عىل صدر 
أمها ينساب دمعها عليه.

وأمل  الوقت  يف  براح  له  وجع  وتراٍخ،  مهل  عىل  أيام  بضعة  مرت 
أمًلا،  ستني  حتوي  ودقيقة  جسدها،  عىل  بوخزات  متر  ثواٍن  له،  وجود  ال 

وساعة هبا ستون طعنة، ويوم يتعاقب فيه الويل بعد املرار.

عاودت الكرة مرة أخرى، لكن هذه مل تكن نتيجة إحلاح األم عليها، 
فكانت تناشدها أال تفتحه إن كان األمر سيصل هبا إىل ما وصل إليه من 

قبل، وكانت النتيجة عكس املرجو.

لعل ما دفعها لذلك هو أن الشاة لن ُترض بعد ذبحها، فتحت حاسبها 
بيد مرتعشة ونفس حمطمة، دون إرادة منها، أخذت أناملها حترض عفريتها 

املخيف وهي تكتب عىل متصفح البحث »الشفاء من اإليدز«.

هي تعلم علم اليقني أال شفاء منه، لكنه احللم والرساب الذي يتمناه 
بوهم  كان  وإن  حزهنا،  وطأة  من  خيفف  ذلك  علرّ  كتبت  ماء،  الظمآن 

تتعاطاه لتغيب عن احلقيقة.

ظهر هلا يف قائمة البحث مقال بعنوان: »اإليدز ليس وصاًم«.
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لكنه عىل صفحة عىل موقع التواصل االجتامعي »فيس بوك«.

صفحة حتمل اسم »فراشة املتعايشني« وصورة لوجه مبتسم.

حلساهبا  دخول  تسجيل  دون  زر  بضغطة  بداخلها  كانت  الفور  عىل 
عىل  فرضتها  التي  العزلة  إطار  يف  قبل  من  حذفته  قد  الذي  الشخيص 

نفسها.

عنوان املقال والصورة التي كانت تزين الصفحة كان هلام األثر الكبري 
الذي جعلها ختتار تلك الصفحة من قائمة نتائج البحث دون غريها. 

الردود  من  الكثري  فحواه  يف  ساق  الذي  الطويل  املقال  ذلك  قرأت 
استوقفها  الذى  أن  بيد  مرًضا،  بل  وصاًم  ليس  األيدز  أن  عىل  املنطقية 
منشوراهتا  كل  تذيل  التي  الصفحة،  تلك  صاحبة  هو  الردود  تلك   عن 

بـ# فراشة _ املتعايشني _ أمرية.

شاشة  وراء  من  كان  وإن  بقوة،  وتتحدث  بل  مثيلتها،  وجدت  قد 
للحاسب، واساًم ومهيًّا، لكنها تتحدث، هذا إنجاز يف حد ذاته، مقارنة بام 
هي عليه منذ مخسة أشهر، ال تستطيع جتاوز هذا احلدث، حتى يف جمرد أن 
هتنأ بنومة، ومن عدد املتفاعلني مع منشورات تلك الصفحة والتي جتاوز 
ثالثامئة عىل أحد املنشورات، جعلها تستشعر أهنا ليست وحيدة، وأن ثمة 
جمموعة تشبهها خمتبئون فيام بينهم عن أعني املعافني، لكن ما زال صوت 
بداخلها يأبى جمرد القبول واالعرتاف الضمني باملرض، وكأن اعرتافها 
من عدمه سيغري من الواقع شيًئا، ومع ذلك كان بعض السالم املستحي 
واهلدوء احلذر قد تسلال إىل روحها، جعلها تغلق حاسبها هذه املرة بيشء 
من التامسك حتت ختدير نصفي ملا قرأته، وكأهنا استكفت به فلم تتجول 
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عىل غريه لتحافظ عىل تلك اللحظات الثمينة العزيزة التى مل تأِت بفرحة، 
لكنها سكنت أو غشيت عىل األمل قلياًل.

ب  جن عليها الليل وهي عىل هيئة جلستها املعتادة عىل رسيرها، تقرِّ
نحو  البرص  حمدقة  ساقيها،  عىل  بذراعيها  وحتيط  صدرها،  من  ركبتيها 
الال يشء، يدور برأسها الكثري من األسئلة واالستفسارات التي تبحث 
هلا عن أجوبة، ذلك الذي قد أثري بفعل مرورها عىل هذه الصفحة، قد 
الح يف األفق أحد من املمكن أن حتدثه، أن تسأله دون حتفظ وال خجل، 
وذلك أهنا أيًضا حتمل نفس الفريس اللعني، ومع ذلك تتحدث وتتفاعل 
وتنشئ صفحة وتوجه املرىض وتواجه، أنى هلا كل هذا التحمل! وكيف 
رأس  يف  يدور  كان  ما  هذا  العظيمة؟!  وحمنتها  أزمتها  جتاوز  استطاعت 
»بتول« يف الساعات التي تلت خروجها من دروب العامل االفرتايض إىل 

واقعها.

...

مل تستطع امليض قدًما فيام عزمت عليه بأهنا ستكتفي بتلك الدقائق التي 
قضتها يف الفضاء اإللكرتوين هذا اليوم، ذلك أن ثمة ازدحام بداخلها، 
تبحث له عن تنفيس، وثمة بوح تريد أن ينفك به لساهنا، وضالة تبحث 

عنها، علها جتدها يف ذاك العامل.

إىل  مرقدها  من  به  لتلوذ  الشخيص  تتناول حاسبها  أن  إال  ا  ُبدًّ مل جتد 
التصفح  ثم  العودة إىل احلاسب، ومن  أشخاص وعوامل أخرى، مل تكن 
عرب اإلنرتنت فقط هو القرار الذي عدلت إليه، بل قرار ثاٍن وأهم، وهو 
إنشاء حساب عىل موقع التواصل االجتامعي باسم افرتايض ومعلومات 

ومهية حتى يتسنى هلا التواصل من خالله دون أن يتعرف عليها أحد.
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ذلك األمر الذي رشعت يف تنفيذه فور أن »تفتق« ذهنها بتلك الفكرة.

يف  بخاطرها  جيتمعان  قد  ونقيضه  اليشء  وحتوالهتا،  قراراهتا  رسيعة 
آن واحد!

أفعاهلا،  ردود  يف  وتتحكم  بكياهنا  تعبث  صدمتها  رجفات  زالت  ما 
العنكبوتية  العائلة  هذه  يف  فرد  ومولد  اجلديد  حساهبا  كان  الفور،  فعىل 

حيمل اسم »الباحثة عن األمل«.

ختلت عن بتول؛ خشية أن يصل إليها أحد تعرفه، ومحلت اساًم يعكس 
حاهلا. إهنا فقط تبحث عن أمل قد يكون سبًبا هلا حتيا من أجله، يف وقت 

ال جتد هلا سبًبا مقنًعا للعيش، سوى أن أمر اللـه ما زال مؤجاًل.

ما إن دخلت »باحثة عن األمل« إىل صفحة »فراشة املتعايشني« حتى 
توجهت صوب الركن الصغري الذي يمتد فيه خيط الكالم إىل ما ال هناية، 
فعىل الرغم من أنه يدعى صندوق الرسائل، إال أنه ال يمتلئ وال يفيض 

بام يملؤه كباقي الصناديق.

انطلقت أناملها عىل لوحة املفاتيح بام تلجم به لساهنا وتلعثم، تسطر 
العشوائي عىل  فيتساقط كاملطر  قلبها  يندفع من  فقط  كالًما غري مرتب، 

ذلك الركن الذي مل يسكنه من قبل أية كلامت.

ـ أنا ميتة دون دفن، حية بال روح، لفظني ظهر األرض ومل حين وقت 
قبويل يف باطنها، عجزت بعد أن فقدت السند، بت أخشى مما مل أقرتفه، 
عيلَّ تربير ما مل أفعله، وتصحيح ما مل أخطئه، أعيش عىل أمل معجزة من 
معجزات األولني، أو أن أصحو يف صباح فأجدين وقد قمت من سبات 
عميق، كان كابوًسا من الشيطان، أتندر عىل أيام كثرية قد انقضت قبل 
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يومي املشئوم الذي علمت فيه بالفريس اللعني، ليت أمي مل تلدين، ليتني 
مت قبل ذلك وكنت نسًيا منسيًّا!

كان ذلك بوحها الذي غلبها فخرج منها دون حتكم أو ترتيب، وعىل 
بل  اللحظة،  نفس  هلا يف  أحد مستمًعا  يكون  أن  تتوقع  كانت  ما  عكس 
وهيم بالرد عليها، بدا ذلك من عالمة ظهور الرسالة للطرف اآلخر بعد 

أن ضغطت عىل إرساهلا بثواٍن، وكان الرد الذي مل يتأخر: 

املرض  الكثري بجوارك،  حبيبتي هوين عىل نفسك، لسِت وحدك،  ـ 
أن  ينبغي  لسنا عاًرا وال  املرض، ونحن  أيام كان هذا  ما كان وصاًم  أبًدا 
نشعر بذلك، صحيح أن اإليدز أو فريس HIV مل خيرج من األبدان، لكننا 

نستطيع أن نجعل أبداننا مقابر له وأن يموت بداخلنا. 

نظرة الناس إلينا نحن من نصنعها ونواجهها، فكيف يرانا الناس أننا 
مثلهم؟ ال ينقصنا يشء، ونحن ال نرى أنفسنا كذلك.

كفاِك باللـه عليِك جلًدا لنفسك بام مل تقرتفيه، ال جتعيل أعني الناس 
فرد  أنِت  حقهم،  من  أكثر  تعطيهم  وال  حياتك،  لِك  حتدد  وألسنتهم 
كغريك، بل ربام أفضل من كثري منهم، لكلٍّ حاله وحياته، ملاذا نظن دائاًم 
أن الكل ينظر إلينا ويتحدث عنا؟ أمرنا ال هيم سوى ذواتنا، فدعِك من 

الناس.

أرسلت إليها »بتول«:

ـ هل أنِت مقتنعة بام تقولني؟..

ـ ليس لديَّ خيار آخر، ال بد أن أقتنع، وال بد أن أتأقلم.
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ـ من أين أتيِت هبذه الطاقة التي جعلتك تتخطني األمل وتنشئني صفحة 
وتتفاعلني مع الغري؟ 

ـ مل أختط األمل بعد، وربام لن أختطاه، لكنها حماوالت لتخطيه، تنسيني 
األمل لربهة من الوقت، ُأكثر من تلك املحاوالت، حتى تأخذ كل وقتي، 
فال يكون وقت كي أشعر باألمل، األمل حيب انعزال فريسته حتى يتمكن 
التامسك  أتكلف  مجاعة،  يف  يأتينا  أن  من  أضعف  ألنه  وحدها  منها 
والثبات، ومن كثرة مكابريت أصدق نفيس، فيذهب عني حزين، فأتذكر 
أن  أردِت  وإن  أيأس،  ال  لكنني  وأعود،  نفيس  أستجمع  ثم  له،  فأرجع 
تعريف من أين جاءتني هذه الطاقة، فهي يف أمر واحد فقط، هو بانشغالنا 

ا نسينا حزننا وضعف نفوسنا. بإسعاد الناس ودفعهم معنويًّ

تنتظر  أن  دون  احلوار  دفة  فغريت  كله  ذلك  من  خترجها  أن  أرادت 
ردها. 

ـ مل أتعرف عليِك ومل تعرفيني بعد. 

دون أن ترتدد: »بتول«. 

ـ أنا »باحثة عن أمل«. 

فردت عليها: 

وأنا »فراشة املتعايشني« ثم أتبعتها بــ»ههههه« وأردفت: 

ا ونوثق رابطتنا. ـ مل أقصد هذا، أقصد أن نتعارف سويًّ

أحد،  يعرفني  أن  أريد  أمل« ال  »بباحثة عن  ما دخلت  أستطيع  لو  ـ 
اعذريني. 
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ـ أنا مصابة مثلك، ونحن يف فضاء إلكرتوين، فلَم احلذر أو اخلوف؟ 
مع ذلك أحرتم رغبتك، واأليام ستوثق عالقتنا رغاًم عنا، وحتى تطمئني 
منذ  »اإليدز«  مع  متعايشة  عاًما،   30 اإلسكندرية  من  »أمرية«  أنا  يل، 

سنتني، 

ا،  محلت عىل عاتقي عبء اإلرشاد عن اإليدز ودعم املصابني معنويًّ
الذي  عني  املخفف  الشغل  هذا  نشاطي  كان  بل  عبًئا،  ليس  احلقيقة  يف 

شغلني عن اجللوس مع أحزاين.

ـ هل من املمكن أن أكون مثلك يف وقت ما أستطيع التحدث والعمل 
وأجتاوز مصيبتي وصدمتي؟

ـ نعم.. إن أردِت. 

ـ وهل هناك أحد ال يريد اخلروج من بئر أحزانه؟!

ـ نعم، هناك من جيلس كثرًيا يندب حظه ويبكي عىل ظلم األيام له، 
ومنهم من ينتظر أن تأيت له األيام بفرحة، أو أن ترفع عنه أمله كام جعلته 

عليه، السعادة ُتنتزع وال مُتنح، واحلزن ُيقتلع وال يذهب وحده.

ويف أثناء انشغال »بتول« بالتفكر يف فحوى الرسائل تابعتها:

سأرسل لِك طلب صداقة عىل حسايب الشخيص، وسأضيفك إىل  ـ 
املجموعة اخلاصة بنا، ومن حسن القدر أنِك ستتعرفني عىل أغلب األعضاء 
هذه األيام؛ حيث إن غًدا انطالق فكرة »فضفضة« وهي أن من يريد املشاركة 
سيكون له يوم للفضفضة وحيكي ما يود قوله، وينفس عن نفسه، ويروي 
سبب إصابته إن شاء ومشاكله، ونحاول إرشاده ومساعدته عن طريق 
هبا،  سنقوم  ملموسة  مساعدة  أو  ا  ماديًّ أمًرا  هناك  أن  لو  أو   التعليقات، 
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مع العلم أن املجموعة كلها بنات حتى ال يكون حرج.

كاملتعلق بقشة واملنعدم اخليارات يف أمره ردت »بتول«: 

ـ أنتظر إضافتك. 

إىل  اإلضافة  ثم  املتعايشني«  »فراشة  من  اإلضافة  كانت  الفور  عىل 
جمموعة »عىل قيد احلياة«.

فكانت »أمرية« أول األصدقاء اجلدد لـ »بتول« يف عامل آخر، وكانت 
املجموعة أول مكان جيمعها بأناس جدد.
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»فراق مؤمل، وأمل جيرب عىل الفراق«
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طريقه  يف  دليله  عنه  غاب  قد  تيه،  يف  وهو  أشهر  اخلمسة  هذه  طيلة 
إىل احللم، إىل السعادة، يتذكر كلامهتا السابقة وهي حتكى له خوفها من 
بأن  املوت. صدقت كلامهتا  فارق  إال  فارق  بأن ال  الفراق وهو يطمئنها 
للدنيا ظروًفا وتغريات وكأهنا يوحى إليها من السامء، أو أن قلبها الرقراق 

كان يشعر بام حتمله األيام.

كان يشعر بثمة خذالن منه جتاهها، عىل الرغم من أنه ظل بجوارها 
حتى رحلت خلسة خمتفية عن األنظار.

كان يشعر بذلك اخلذالن، أنه مر بخاطره للحظة استحالة إمتام الزواج 
عىل هذه احلالة، وأخذ يربر يف قرارة نفسه، أنه زواج حمفوف باملخاطر، ال 
إنجاب فيه، مقيد باحتياطات، رغم أنه قد قتل كل هذه األحاسيس التي 
تسللت إىل نفسه يف حلظة تفكري حر، إال أنه يعترب جمرد ورودها خيانة وخذالًنا، 
حتى وإن مل يتفوه هبا، كان يرى أنه ال ينبغي أن يبحث يف أمر سالمته إن 
تزوجها، وال يتسلل له من األساس ذلك األمر، فنفوس العاشقني تبوح 
بدواخلها، واملحب الصادق يرى بواطن حبيبه وخماوفه ولعلها علمت بام 

بدر إىل ذهني فرفعت عني احلرج.

للسؤال  الدائم  والسفر  البحث  يف  جهًدا  يأُل  مل  أشهر  اخلمسة  طيلة 
حاله:  ولسان  هبا،  هيتم  كان  التي  وأناقته  هبيئته  هيتم  يعد  مل   عنها، 
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وملن أجتمل إن مل ترين عني »بتول«؟! حتى جسده قد تأثر بام تأثرت به نفسه 
»اجليم«  بتدريبات  مهتامًّ  يعد  مل  أو  فبدا وقد نقص بعض وزنه،  وهيئته، 
التي كان حريًصا عليها ليبدو جسده مبنى متسًقا مع وسامة وجهه الذي 

أصبح هو اآلخر شاحًبا استباحته شعريات الذقن والشارب.

متابعة  تكون  علها  اإللكرتوين؛  العامل  ذلك  يف  عليها  ينادي  يوم  كل 
الساعة  نفس  ويف  يوم  كل  منشوراته  آخر  فكانت  آخر،  حساب  من  له 
أحتاجك«.  بتول؟  حبيبتي  أنِت  »أين  وهو:  ثابًتا  منشوًرا  عرشة  احلادية 
حتى ُعرف عنه جمنون »بتول« فقد كان ذائع الصيت عىل موقع التواصل 

االجتامعى بمنشوراته الرومانسية الرقيقة.

ليله نداء يف الفضاء اإللكرتوين، وهناره ال بد أن يكون يف عمل يبحث 
فيه عن »بتول«، مثل أن يذهب إىل »هناء« يبحث عن جديد، أو حيدث 
»حييى« ابن عمها عن جديد، أو حتى يذهب بنفسه يف أيام كثرية أو يتوجه 

إىل »أبويوسف«.

ما أصعب أن تكون بعيًدا عن احلبيب، ُبعًدا ال تعلم له هناية وتعلم أن 
حبيبك يتأمل وال تستطيع التخفيف عنه، فضاًل عن أنك ال تستطيع إليه 

سبياًل!

فراق مؤمل، وأمل جيرب عىل الفراق، ذلك ما كان يشعر به وهو يف منزلة 
من امه التي مل حترتم قداسة حزنه وقدر »بتول« بداخله، فام تفتأ كل يوم 
حتدثه عن نسيان األمر والزواج من ابنة خاله، فكل يشء جاهز وال يوقف 
جعله  املنرصمة  األشهر  طيلة  املستفز  اإلحلاح  ذلك  موافقته،  إال  األمر 
يتخذ قراًرا بالرحيل والسفر خارج البالد إن مل جيد »بتول« القرار الذي 
عدل عنه أكثر من مرة. فكم من شهر قال قبله أو خالله إن أنتِه ومل أجد 
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يستطيع  أنه ال  أو  تظهر،  يقول علها  يستطيع!  لكنه ال  »بتول« سأهاجر 
تتوقف عن  ح هبا ألمه كي  يلوِّ التي  الفزاعة  لكنها  السفر من األساس، 
مطالبته بالزواج، بالرغم مما كانت عليه، إال أهنا عند سامع ذلك التهديد 
تنكمش خوًفا ويتلبسها القلق الشديد، وأحياًنا البكاء، فهو الولد الوحيد 
املدلل، نور عينيها كام حتب أن تصفه دائاًم، لكن أحياًنا من احلب ما قتل، 
أو ما جعل احلبيب يلوذ باهلجرة للبعد عن سطوة وأنانية حب حمبه! فام 
كان منها دائاًم عىل الرغم من قسوته وشدته، إال أن دافعه حب، كانت 
ا، رغم  ندًّ دائاًم ما جتعلها  فتاها منها،  التي رسقت  الفتاة  ترى يف »بتول« 
أن األخرية كانت تويص »عمر« هبا، وكانت حتاول جاهدة الوصول إليها 
بشتى الطرق، ومل تقابل عبوسها أحياًنا وشدة كلامهتا حينًا آخر إال بلني 

النفس والطيب من احلديث.

ترى  التي  األم  ازدياد ضغط  مع  أشده عىل »عمر«  الضجر  بلغ هذا 
أن األيام تنفرط وما زال ولدها معلًقا بمجهول، ختشى أن تظل له عقدة 
خاصة، وأنه بالفعل اختزل كل نساء الدنيا يف »بتول« وهو ما جعل األم 
أن تظل هذه  ذاته، لكن خوًفا من  للزواج يف  حترص عىل زواجه، ليس 

العقدة مالزمة له. 

مخسة أشهر وما زال يمني نفسه بأن يراها، يتندر عىل أيام قد مضت 
أن  دون  ضاعت  األيام  تلك  يف  أوقات  عىل  يتحرس  بجواره،  كانت 
يستثمرها يف اتصال أو أن يراها، سنة مرت عليهام من عمر خطبتهام من 
قبل، ال يشعر هبا، وكأهنا ساعات أو بضعة أيام أتت عىل غفلة ورسقت 

منه.
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استحال  بعدما  االفرتايض  املوطن  ذلك  إىل  »هربوا 
عيشهم يف براح الواقع«
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فكانت  واحد،  بيشء  بينهم  فيام  مرتبطون  أناس  فيها  جيتمع  حدود 
ووصمهم  مواطنهم،  لفظتهم  عندما  إليها  جلأوا  التي  الصغرية  دولتهم 
استحال عيشهم  بعدما  املوطن االفرتايض  إىل ذلك  بنو جلدهتم، هربوا 
وكلامهتم  الدونية،  نظراهتم  عن  بعيًدا  دولتهم  فأسسوا  الواقع،  براح  يف 
احلياة  وتركوا  وحزهنم،  ومرضهم  بآالمهم  بعيًدا  فرحلوا  االحتقارية، 

ألصحاء »البدن« !! وسكنوا هم حيز جمموعة »عىل قيد احلياة«.

»ملكة األحزان«:

»أعاين من حصوات عىل املرارة والوجع بلغ أشده، أحتاج إىل عملية 
مريضة  أنني  وأخربه  لطبيب  أذهب  عندما  وقت،  أقرب  ويف  رسيعة 
العملية؛ وهو ما  تتغري معاملته معي، ويرفض رفًضا قاطًعا إجراء  إيدز 
خاصة  به،  أنبأهم  وال  مريض  أخفي  أن  يف  فكرت  مرة،  من  أكثر  تكرر 
الثاين  املعروفة، واألمر  املتأخرة  املرض  أنه ال أعراض عيلَّ من أعراض 
بفريس ويكتفون  العمليات،  لتحضري   »hiv« حتليل  جيرون  ال   أهنم 
b, c وبالرضورة هم يأخذون احتياطاهتم للعمليات، كام يفعلون مع أي 

فام رأيكم يف ذلك  االنتقال واحدة،  b, c وطرق  أو حتى مرىض  عملية 
األمر، خاصة وأنني لن أرض أحًدا، وسأرفع عن نفيس رضًرا بالًغا؟ أريد 

أن أسمع آراءكم، وإن كانت هناك جتارب مماثلة«.
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»فراشة املتعايشني أمرية«:

األطباء  أن  طاملا  كان،  شكل  بأي  حقك  هذا  العملية  جتري  أن  ـ 
إن  هكذا،  معنا  يتعاملون  انتقاله،  وبطرق  باملرض  الناس  أعرف  هم 
لنا  كمرىض  يعاملونا  ولن  إلينا،  الدونية  نظراهتم  يكفوا  لن  صارحناهم 
ذلك  د  نصعِّ أن  بد  ال  النادر،  القليل  إال  مدانني،  كمذنبني  بل  حقوق، 
»إيدز«  مريض  مع  يتعامل  طبيب  كل  بأسامء  مذكرة  نرفع  وأن  األمر، 

بعنرصية إىل منظمة الصحة العاملية، ال بد أن نكون فاعلني. 

»راضية بالقضاء«:

ـ كانت يل جتربة مماثلة، وأجريت عملية يف الركبة ومل أخرب الطبيب، 
هم حيصنون أنفسهم، ال ختيش عليهم، وهذه مهنتهم، ال بد أن يتعاملوا 

مع كل احلاالت. 

»صغرية الكبار«:

باحلقيقة وإن كانوا يتخذون  بد أن تفصحي  هذا غش وخداع، ال  ـ 
االحتياطات، افرتيض دائاًم اليشء النادر إن كان له نسبة حدوث، نحن 
نريد من اللـه أن يعافينا ال أن نبيل غرينا، ابحثي وستجدين طبيًبا عىل علم 

وخلق وسيقوم لِك بالعملية.

هذا  إطار  يف  بمشكلتها  فضفض  من  أول  األحزان«  »ملكة  كانت 
ليست  فضفضتها  كانت  وإن  يشارك،  أن  أراد  ملن  عليه  املتفق  املرشوع 
املعنية من الفكرة، فمثل هذه املشاكل ُتطرح كل يوم عىل »اجلروب« من 
معاناة مريض اإليدز، ولو كانوا يعلمون أهنا لن تفضفض عن نفسها أكثر 
انتقال املرض إليها ملا أجلوها إىل أن يبتدأ يوم الفكرة، وكانت  وطريقة 

أول من حدد هلا يوم كانطالقة للفكرة.
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كل التعليقات كانت تصب يف إطار أال حتدث الطبيب املعالج القادم 
بمرضها، خاصة أهنا لن ترضه يف الغالب،

إال تعليق »صغرية الكبار« الذي أثار حفيظتهم واهنالت عليه الردود، 
وكل  شهر،  من  للمجموعة  انضاممها  فمنذ  دائاًم،  تعليقاهتا  حال  وهذا 
ليست مريضة  أهنا  ِقبل  أمرها من  قد ُشك يف  أزمات،  تفجر  منشوراهتا 
ن من مرضهم وتطالبهم باحلمد، وأهنم أفضل من  »إيدز«، فدائاًم ما هتوِّ
كثري، وهو ما حيملهم عىل احلمد عىل مضض منهم؛ حيث إهنم ال يرون 

أولئك الكثري الذين هم أفضل منهم! 

ليس فقط منشوراهتا هي الغريبة وتغرد خارج الرسب، ولكن أيًضا 
صورهتا، فهي الوحيدة التي تظهر بصورهتا الغريبة احلقيقية، كام أكدت 
تبدي  أن  تتحفظ  لكنها كانت  ُتسأل يف هذا،  أكثر من مرة عندما كانت 
أية معلومات أخرى عنها؛ األمر الذي أثار قلقهم جتاهها ودائاًم موضع 

شك! 

صورهتا حتمل مالمح امرأة عجوز قد بلغت من الكرب عتيًّا، قد جتاوزت 
السبعني من عمرها أو يزيد، كيف ملثلها أن تكون ما زالت مهتمة بأمر مواقع 
التواصل االجتامعي، بل كيف ملثلها أن تكون ما زالت عىل قيد احلياة من 
األساس؟! كانت تلك أسئلة نفوسهم املرشوعة عندما يتفكرون يف أمرها.

كانت تأخذ غضبهم وقيظهم من منشوراهتا وتعليقاهتا بيشء من اهلدوء 
الذي يزيدهم اشتعااًل منها، فتكون ردودهم املعتادة عليها: أنِت أخذِت 
حظًّا وافًرا من احلياة، ال تشعرين بام نحن عليه كشباب أصيبوا باملرض من 
أول عمرهم، فإصابتك لن تضري يف يشء من حياتك إن كنِت مصابة من 
األساس! حيث كانت إصابتها موضع شك من اجلميع، لكنها دائاًم أيًضا 
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ما تؤكد أهنا مصابة وتتحفظ عن إعطاء أية معلومات أخرى!

تابعت »بتول« هذه املشكلة والتعليقات واآلراء التي تفاعلت معها، 
وتابعت أيًضا املناوشات التي متت مع »صغرية الكبار«، لكنها كانت تتابع 
من طرف خفي، تنظر إليهم دون أية مشاركة منها أو تفاعل، بالرغم من 
أن »أمرية« »فراشة املتعايشني« قد كتبت هلا منشور استقبال، والكل علق 
ترحيًبا هبا، لكنها مل ترد، ما زال احلزن يلجمها، وخماوفها تكتف أطرافها.

ن رأًيا فيام ُعرض؛ ذلك أهنا مل هتتم باألساس  مل تدِل بدلوها، ومل تكورّ
يف التفكري يف ذلك، فاملنشور قد أيقظ بداخلها حزًنا وأمًلا قد أخذته سنة 
من النوم البسيط، فهي ضمن أولئك املوصومني من الناس ومن األطباء، 
النفسية  آلثاره  ومعاجلني  املرض  عن  خمففني  يكونوا  أن  فيهم  املفرتض 

واجلسدية وليسوا جزًءا من مشكلة مريض »اإليدز«!

بعد انتهاء السجال الدائم، َداَخَل »عىل قيد احلياة« هدأت التعليقات، 
عن  »باحثة  إىل  املتعايشني«  »فراشة  ذهبت  املشاركني،  عقد  ينفرط  وبدأ 

األمل«.

دخلت تطمئن عليها وتعرف منها رد فعلها عن »اجلروب« وملاذا مل 
تشارك معهم؟ بدأهتا برسالة تلقي عليها السالم. فكان الرد رسيًعا من 
»بتول« والتي كانت سارحة يف ملكوهتا اخلاص، يدور يف رأسها كل ما 

دار من نقاش. 

به  تذهب  أن  »فراشة«  فيه  حاولت  والذي  احلديث  أطراف  جتاذبتا 
بعيًدا عن »اإليدز«، فأخذت تتحدث عن دراستها وقراءهتا وأمنياهتا.

بدأت تتحرك املياه الراكدة بفعل بوح »فراشة«، فبدأت بتول تتبادل 
احلديث دونام اإلفصاح عن أية معلومات عنها.
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اهنكمها حوار طويل، حتى بدأ يغالبهام النوم الذي عز وجوده دون 
أرق، استودعا بعضهام، عىل أمل االستكامل يف الغد بعد فقرة الفضفضة 
أيًضا، والتي كام أخربت »فراشة« »باحثة« سيكون وقت فارق يف حياهتا 

وفضفضة، لطاملا متنت تنفيسها.
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)23(

»ما أمجل أن جُيرب كرس بفتات نفس مكسورة!«
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ال  صدري،  عىل  جاثمة  كانت  صخرة  نفيس  عن  أرفع  مرة  »ألول 
طوال  تعيش  أن  األشد  اإلحساس  لكن  نفسه،  يفضح  أن  حيب  أحد 
أتأمل  إليك،  أصحابك  نظرة  فتتغري  أمرك؛  ينفضح  أن  من  خائًفا  الوقت 
ومل  طاهرون  وأنكم  »باإليدز«  مصابون  أنكم  منكم  أسمع  عندما  دائاًم 
تفعلوا أي يشء من شأنه يشينكم، عندها فقط أعلم أن حتى »اإليدز« 
»اإليدز«  مرىض  أنتم  أحسدكم  نعم  أحسدكم،  أيًضا  وعندها  درجات 
وأعلم صدق حديث صديقتنا »صغرية الكبار« أن كل واحد يرى مصابه 
األكرب ألنه مل يَر اآلخرين، فقد وصل يب احلال وأنني مريضة »إيدز« أن 
عماًل  تقرتفوا  مل  الرأس،  مرفوعو  ألنكم  آخرين،  »إيدز«  مرىض  أحسد 
ما  هذا  فيه،  دخل  لكم  ليس  طريق  عن  املرض  إليكم  وانتقل  قبيًحا، 
جيعلني أشعر دائاًم بالدونية وأنكم أفضل وأنقى وأمجل مني، أنا يا سادة 
قد انتقل إيلَّ املرض بام ختشون أن توصموا به، فقد كنت فتاة متحررة حد 
الضياع، مل أكن يوًما مستقيمة، كنت أتعاطى احلقن املخدرة، نعم كنت 
أفعل ذلك، كم متنيت أن أعلن! ال أعرف ملاذا بالتحديد! لكني أحتاج 
إىل أن أكون معروفة املايض وأيًضا حمبوبة، دائاًم أخشى أن لو ُعرف عني 
ما اقرتفته فسأكون منبذوة، حتى منكم مرىض اإليدز، لذلك كان لديَّ 
فال أخشى من  أعرتف  وأن  بداخيل  ما  أخرج  أن  فأردت  دائم،  توجس 
يشء بعد ذلك، لن تصدقوين إن قلت إن أملي األكرب ليس »اإليدز« بل 
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هو طريقة انتقاله يل، كنت أود لو كنت مثلكم، لكنت واجهت كل العامل 
وقلت هلم أنا طاهرة مثلكم، أنا نظيفة مثلكم، بل أفضل منكم، ما كنت 
ألسمح ألحد أن يطعن يف أخالقي وال يف ديني وال يف رشيف، صحيح أن 
حادًثا قد تعرضت له مل يكن برغبتي، لكن مقدماته التي تفيض إليه من 
صنع يدي فليس عذًرا يل، ُأطعن وأتأمل عندما أسمع منكم أنكم تتأملون 
ألنكم ملتزمون واملجتمع يوصمكم بكل فعل قبيح، عندها أتذكر أنني 
من أصحاب تلك األفعال القبيحة التي وصمتكم ووصمت نفيس هبا، 
أعتذر إليكم مجيًعا أنكم تؤاخذون بأفعالنا، وأغضب من ضعفكم جتاه 

من يقلل منكم، ساحموين. 

أمتنى أن ال يكون للصدق رضيبة، أو أن أخرس بعض صداقتكم فأندم 
عليه، دعوا أفعايل وما أنا عليه، اآلن فقط هي صوريت لديكم، ال تستدعوا 
، فقط أردت حلظة  حديثي هذا أمامكم وأنتم حتدثوين حتى ال يكرهكم يفَّ

ر عني أو أتساوى بكم! اعرتاف أكون فيها ذليلة؛ علَّ ذلك يكفِّ

جعل  الذي  البوح  ذلك  املتعايشني«،  »فراشة  أمرية  بوح  كان  هكذا 
املجموعة هادئة هدوء املقابر، الكل يتأنى قبل كتابة أي تعليق، يستوعب 

األمر، يفكر يف مفرداته جيًدا..

»بتول« قرأت املنشور ثالث مرات، ال تصدق أن هناك من هو أشد 
حااًل منها! اآلن فقط وجدت هلا فضيلة وإن كانت ليست ظاهرة للناس، 
يكفيها أهنا تعلمها عن نفسها واألقربني منها أهنا مل تقرتف خطًأ أو فعاًل 
قبيًحا، وأهنا ليست جانية، بل جمني عليها من جمتمع يوصم اجلميع، يف هذه 
اللحظات فقط شعرت »بتول« بأمل أكثر من أملها، وبحال أشد من حاهلا، 
اآلن فقط خرج احلمد عن رضا منها أن إصابتها مل تكن عن فعل مشني.
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مل تنتظر »بتول« التعليقات، ذهبت إىل »أمرية« تراسلها، وألول مرة 
التوبة  أن  تقنع »أمرية«  أن  منذ مخسة أشهر توايس وتدعم، وهي حتاول 
االنشغال  إن  »أمرية«  بقول  اآلن  شعرت  مثلهن،  وأهنا  قبلها،  ما  متحو 
بدعم اآلخرين ينسينا آالمنا الشخصية، وكأهنا ختدرت عام فيها، أخذت 

بقلبها احلنون تطيب من خاطرها.

ما أمجل أن جُيرب كرس بفتات نفس مكسورة!

»بتول« املكسورة، حتاول أن تشد من عضد »أمرية«، تلك التي اهنارت 
ومل تعد تستطيع الكتابة، فتوقفت عن املراسلة، فقد نبشت يف ماٍض كثرًيا 

ما حاولت البعد عنه واجتنابه!

كان هلذا املنشور كبري األثر، ليس فقط عىل »أمرية« بل وعىل »بتول«، 
فقد توطدت عالقتهام للغاية بعد ذلك اليوم، ال سيام من بعد أن حتدثتا 
صوتيًّا عندما تعذر »الشات« عند اهنيار حالة »أمرية«، فكلمتها »بتول« 
صوتيًّا بداًل من الكتابة، اطمأنت »بتول« لصوت »أمرية«، وشعرت من 
يف  وتواىل  اليوم  ذلك  يف  بينهام  احلديث  فانساب  وطيبة،  بصدق  صوهتا 

األيام الالحقة.

فأفصحت  التحفظات،  »بتول«  عن  وذهبت  بينهام،  احلواجز  ُرفعت 
عن اسمها وحكت كثرًيا لصديقتها اجلديدة.

اليوم  والتغري،  للني  طريقه  يف  اجلمود  كل  األخرى...  تتبع  اخلطوة 
الرابع »لبتول« عىل موقع التواصل االجتامعي باسمها اجلديد، أربعة أيام 

تسارعت فيهن األحداث وتغريت أشياء يف النفوس. 

يف صباح ذلك اليوم الرابع، عندما انفك قلياًل سلطان »اإليدز« عن 
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من  ُيرى  ال  »اإليدز«  غشاوة  ولكن  يوًما،  تنسه  مل  من  تذكرت  »بتول«، 
خلفها!... تذكرت »عمر«. 

بحثت عن اسمه، ظهر هلا، ما إن رأت صورته عىل حسابه الشخيص 
حتى فاضت عيناها بالدمع، تراه خلف شاشة جمرد صورة، وهو الذي 

كان ال يفارقها، اللعنة عىل ذلك »اإليدز«! اللعنة عىل الفراق! 

وجدته عىل العهد، ينادهيا، يبحث عنها كل يوم، ينادهيا كل ليلة، ردت 
وشاشات  إلكرتوين  فضاء  عنه  حيجبه  البكاء  من  مبحوح  بصوت  عليه 
وأسالك. ردت عليه: »عمر« أنا هنا، أريدك، أحتاجك، أحبك. مل تندم 
قط قدر ندمها عىل تلك الكلمة التي لطاملا كانت ختجل من أن خترجها 
وجعلتها فقط حبيسة أدراج وأوراق. آه لو تعود هبا األيام فتفصح! تبًّا 

خلجل أضاع عليها حالوة ترديدها وأن تتزين هبا شفاهها!

وكأن البكاء واحلرسة قد ُكتبا عليها! خترج من بكاء لبكاء، بكاء عىل 
والدها، وبكاء عىل مرض، وبكاء عىل فراق حبيب، وبكاء إذا ما رأته! 

حدثتها »أمرية«، سمعت بكاءها، فأقسمت عليها أن تعرف السبب، 
فقصت عليها.

أخربيه  حدثيه،  تتحدثان؟!  وال  بينكام  احلب  هذا  كل  يكون  كيف  ـ 
مكانك. 

ـ ال أستطيع، إن فعلت فأنا أفكر فقط يف نفيس، سيكون بني خيارين 
كالمها صعب، أن يتزوجني عىل ما أنا عليه، وهنا سيفارق والديه؛ ألهنام 
بالتأكيد سريفضان ذلك الزواج، فهو ابنهام الوحيد، جاء بعد عمر كبري، 
كيف سيوافقان أن يتزوج من مريضة باإليدز؟! األمر شبه مستحيل، وإن 
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الكثري بداخيل، ال أحب له ذلك االختيار الصعب، ال  تركني فسيكرس 
ا، أو أن يلقي بنفسه إىل جمهول ويرتك والديه  أحب له أن خيذلني مضطرًّ
من أجيل، آخر أيامي معه شعرت بأمله ووجعه، فآثرت الرحيل عنه عندما 

أردت أن أرحل عن اجلميع. 

»أمربة«:

وتسمعني  صوتك  ويسمع  عليِك  يطئمنه  بسيط  كالم  جمرد  فقط  ـ 
صوته.

أن ال يرتكني وأال  أموره، سيحاول  أهدم كل  له  ال، جمرد حديثي  ـ 
يرتك أيًضا أهله، سيكون يف حرج شديد، سيكون أملنا أشد، اآلن أعذره 
مستحيالت،  بني  االختيار  عليه  أصبح  وجدين  وإن  أما  جيدين،  ال  أنه 

سأكتفي بأن أراه خفية من حسابه الشخيص وأرى كلامته فقط.
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)24(

»لن جيدي الفستان األبيض إن كان يليه أيام سوداء«
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اليوم الثالث من الفضفضة، الكل بانتظار »هبة أمحد« تلك التي تظهر 
عليه  املتفق  املوعد  يف  خوف،  أو  خفية  دون  وصورهتا  احلقيقي  باسمها 

كانت حارضة بمنشورها: 

أنا »هبة أمحد« بدأت قصتي ببداية حبي لـ »حسام«، الشاب الذي  ـ 
من أجله انتظرت كثرًيا حتى يعود من سفره، تعلقت سعاديت باالرتباط 
به، كنت أرى كل اخلري يف أن يكون زوجي، كان دعائي اليومي أن أكون 
له ويكون يل، جاء القدر مواتًيا، نلت ما كنت أمتنى، مرت سنوات من 
زواجنا، مل تكن حياتنا كام كنت أمتناها وأختيلها، أصبحت فاترة، خاصة 
ل عليه أن يأيت  بعد أن تأخر اإلنجاب، وهو اليشء الوحيد الذي كنت أعوِّ
يل بفرحة، مرت مخس سنوات عىل زواجنا، زادت مشكالتنا وتباعدنا، 
حتى جاء اليوم املشؤوم، اليوم الذي علم فيه زوجي بإصابته بـ»اإليدز« 
يطلب  الطبيب  جعل  الذي  األمر  ألسابيع؛  دامت  شديدة  وعكة  بعد 
أيًضا! كانت صدمة ال  أنا  فإذا يب مصابة   ، مني حتلياًل حتى يطمئن عيلَّ
توصف، زاد منها اهتامه يل بأين نقلت له املرض، حتى جاء أحد أصدقائه 
والذي كان معه يف سفره »لليونان« وقال له أن يتقي اللـه وينطق باحلقيقة 
وال يتهم عفيفة، فأخربنا صاحبه أنه كثرًيا ما كان يرتدد يف »اليونان« عىل 
أماكن ممارسة البغاء، وقد حذره أكثر من مرة من ذلك ومن عقاب اللـه 

له، وهو ما كان يقابله بعدم اكرتاث. 
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يف هذه األوقات زادت صدمتي، صدمة أن من ُتعلق عليه األمنيات 
يكون سبب االنتكاسات. حفظت نفيس من أجله ويأتينى باللعنة، كنت 
أيام  يليه  الفستان األبيض إن كان  بانتظاري له، لن جيدي  أنتظر شقائي 
سوداء، تعلمت أال أفرح بام آتاين، لعل فيه احلزن والذل، وأال أندم عىل ما 
فاتني، لعل فيه اخلري، نعم كان كل اخلري يف عدم اإلنجاب، تلك احلكمة 
التي تيقنت منها بعد وقد كنت وقتها أسخط عىل عدم اخللفة، بتُّ أمحد 
بـ»اإليدز«.  مصاب  جنني  سيأيت  فكان  حكمته،  علمت  أن  بعد  اللـه 
فلم  نفيس  أما  الكبري،  فهو  يعفو،  اللـه  عنه،  العفو  ورفضت  انفصلت 
تطاوعنى، مرت عيلَّ ثالث سنوات من األمل واحلرسة، حتى جاء الفرج 
عن  عليه  تعرفت  والذي  »اإليدز«  متعايش  »يوسف«  يد  عىل  والفرح، 
طريق مجعية ملتعاييش اإليدز، تقوم بتزويج املتعايشني؛ األمر الذي كنت 
أرفضه يف البداية، فكان الزواج بالنسبة ىل مقرتًنا بـ»حسام« فقط وليس 
ال  وتقاربنا،  تعارفنا  ومقابالت  لقاءات  عدة  بعد  ولكن  لذاته،  مطلوًبا 
يعلم من أين أتى له »اإليدز«، لكن حديثه وسمته كان مطمئنًا ويوحي 
بالصدق، انتشلني من بحار مهومي وهو املريض، من بعد ما كدت أغرق 
كله ممن  اخلري  أتاين  ـ  أظن ذلك  أو كنت  ـ  إيلَّ معاىف  تقدم  فعل من  من 
قد يبدو للجميع أنه رش، جاءتني الصحة عندما ارتبطت بذلك املريض 
مثيل، حفظه اللـه يل، نعم الزوج والصديق، هو من أعانني عىل الظهور 
باسمي، وقال يل: نظرة الناس إلينا نحن من نصدرها هلم بنظرتنا ألنفسنا. 

ا كل الكون، فليس فينا ما نتوارى خجاًل من أجله. فواجهنا سويًّ

للـه يف أموره تقدير، ونفوسنا عاجزة عن معرفة ما هو خري لنا وما هو 
رش لنا، ليس كل ما نتمناه يف حتقيقه السعادة، وليس كل ما فاتنا ينبغي أن 

نحزن عليه.
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انتهى منشورها، الذي أحدث حالة من التفاؤل بني ساكني »عىل قيد 
احلياة« أضاء هلم طاقة من نور، الكل يتوق أن يرزقه اللـه خرًيا من حمنته، 
الذي سيجعل لسانه يلهج  اللـه يف اخلري  بعُد مدى حكمة  أو أن يعرف 

باحلمد. فكانت التعليقات :

»فراشة املتعايشني« أمرية: 

ـ يا رب فرحة وأمل. 

أما »بتول« فكان أول تفاعلها: 

ـ أثلجِت صدورنا. 

»صغرية الكبار«:

ا بعزيمتك وقوتك... »انتظروا مفاجأيت املدوية بعد غد«.  سعدت جدًّ

الكثري والكثري من التعليقات، حتى من األعضاء اخلاملني الذين اكتفوا 
فيام سبق باملتابعة الصامتة والرتقب خلف ستار.
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»كثرًيا ما نترسع يف األحكام عىل األشخاص واألشياء 
من استنتاجات ال متت للحقيقة بصلة، نتعامل معها عىل 

أهنا مسلامت ال جمرد انطباعات حتتمل اخلطأ«
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اجلميع اليوم عىل موعد منتظر، اليوم اخلامس من الفضفضة، اجلميع 
يرتقب، ليس ألن صاحبة اليوم »الرابع« قد اعتذرت أو تراجعت، لكن 
متخفية  كانت  لطاملا  وشخصية  فكه،  حاولوا  لطاملا  لغز  فيه  اليوم  ألن 
عنهم. اليوم يوم العجوز املسنة »صغرية الكبار« ولو أن الكثري يظن أهنا 

ستعتذر يف الوقت األخري.

يف املوعد املحدد كانت حارضة، فنرشت: 

وعىل  مرص!  بلدي  يف  مثيل  يوجد  وال  ا،  جدًّ مميزة  جعلني  »مريض 
واألخبار  واحد،  سوى  منهم  يتبق  مل  ثامنية،  يوجد  كان  العامل  مستوى 
الوحيدة، ليس ذلك فقط  أنا  ينازع وسيموت قريًبا، وسأكون  إنه  تقول 
متيزي، بل إنني أعلم موعد وفايت تقريًبا وأعمل له، لكنكم أيًضا أفضل 
مني، أنتم قد تتعايشون مع »اإليدز« أما أنا فال، قد تسريون يف الطرقات 
أحد من  يعرفني  فلن  أنا  أما  للمرض،  أنكم حاملون  أحد  يعرفكم  وال 
الثامن، فذهبت  الشهر  األساس، نعم فقد ُطمست مالحمي بعد بلوغي 
ا ألن الرب اختارين من بني ماليني البرش  طفولتي وشبايب، أنا مميزة جدًّ
ألكون نادرة! هكذا دائاًم أرى نفيس بذلك اجلانب اإلجيايب وأسعد بذلك 
هذه  إثارة،  وال  لعبة  ليس  فاألمر  غموض،  يف  عليكم  أطيل  لن  كثرًيا، 
بالفعل صوريت التي أمامكم، تلك العجوز الشمطاء، التي تبلغ الثامنني 
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من عمرها. ال، بل أنا أصغر عضوة يف املجموعة، أنا عمري أربعة عرش 
فراشة  لصفحة  متابعة  كنت  لكني  »باإليدز«  مريضة  لست  أنا  عاًما، 
قيد  »عىل  اسمه  وجذبني  »اجلروب«،  طريقها  عن  فعرفت  املتعايشني، 

احلياة«.

هناك الكثري عىل قيدها وليسوا أحياء، وال يعلم عنهم أحد، هم فقط 
نوادرها وأمثلتها الشاذة عن القاعدة، والتي أنا منهم، أنا مريضة بمرض 
مولود  يصاب  قد  مولود  ماليني  ثامنية  بني  من  »الربوجرييا«  ا  جدًّ نادر 
واحد به، وكنت أنا اختيار القدر ألكون ذلك الواحد بني ثامنية ماليني 
أو يزيد، املرض غريَّ مالحمي الطفولية بعد الشهر الثامن؛ حيث إن املرض 
جيعل صاحبه يكرب بمعدل ثامين سنوات يف عام واحد، فأصبحت عجوًزا 
أمتتع  مل  أمها،  حتمل  أهنا  الناس  يظن  حتملني،  أمي  كانت  طفولتي،  منذ 
بلبس وال بشكل، وال أستطيع حتى التعايش بذلك إن رضيت، حيث إن 
متوسط عمر مريض »الربوجرييا« ثالثة عرش عاًما، أما أنا فقد سجلت 
السن،  هذه  ختطيت  بأين  املرىض  حاالت  بني  من  أخرى  نادرة  حالة 
وكرست الرقم القيايس السابق، يستغرب من يعرفني أنني هبذا الثبات، 
الذهبية  امليدالية  سأسجل  إنني  أقول  عندما  حايل،  عىل  املزاح  وأحياًنا 
أمتعض  أنا مل  نعم  للتاريخ!  نادًرا  املرض، وسأكون رقاًم  باسمي يف هذا 
يوًما من املرض، بل أشعر وكأنه جعلني حالة استثنائية، فأنا أنتظر مويت 
البرش،  كل  كحال  ُأخلد  لن  أنني  وعرفت  لذلك،  فعملت  ا،  جدًّ قريًبا 
لكنهم ينسون ذلك، أما أنا فلم أنَس يوًما، شعرت بحرية من كل يشء، 
ال أخاف عىل يشء ُيسلب مني؛ ألن أعظم يشء سُيسلب مني قريًبا! ربام 
دخلت هنا فقط كي أقول لكم: هناك من هو أشد منكم، وأؤمن أن هناك 
الناس وألبس،  ليتني كنت مثلكم كي أخرج وأقابل  من هو أشد مني، 
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لكنت خرجت ومل أعبأ بإيدز وال غريه، أرأيتم؟ هناك من يتمنى أن يكون 
مثلكم! هو أنا »دميانة صموئيل« دمتم بخري.

بعده عىل »اجلروب«  انتهى كالمها والذي أحدث حالة من احلراك 
ويف مرة نادرة حدث ما مل حيدث من قبل مع منشورات »صغرية الكبار« 
حالة من التعاطف وشد األزر، وبعض من االعتذارات عىل سوء ردود 

سابقة من بعض األعضاء. 

كثرًيا ما نترسع يف األحكام عىل األشخاص واألشياء من استنتاجات 
ال متت للحقيقة بصلة، نتعامل معها عىل أهنا مسلامت ال جمرد انطباعات 

حتتمل اخلطأ.

»بتول« كغريها، يف حالة من الذهول! عامل بالفعل غريب، ليس فقط 
الفرتاضيته، وإنام ألشخاصه وما حيملون من مهوم وظروف خاصة، كل 
ذلك عزز لدهيا شعوًرا أهنا ليست صاحبة البالء األشد يف هذا الكون، 

شعوًرا لن يرفع عنها حزهنا، لكنه خيفف قلياًل من وطأته عليها.

بدأ  هدوء  فثمة  سابقيه،  من  حااًل  أفضل  لكنهام  آخران،  شهران  مر 
ينزل عىل قلبها، وثمة فراغ بدأ يتقلص بصديقتها، تتحدث معها كل يوم، 
آالمهم  شاركتهم  ساكنيه،  مع  تفاعلت  احلياة«  قيد  »عىل  يف  آخر  وعامل 
يوم  كل  تقدم  املجموعة،  يف  فاعاًل  عضًوا  اآلن  وأصبحت  ومهومهم، 
فقرة دينية، تتحدث فيها عن سري الصابرين عىل البالء، وماذا أعد اللـه 
تكون موجهة ألعضاء  أن  قبل  عاٍل  نفسها بصوت  هبا  تصربِّ  فقرة  هلم، 

»اجلروب«.

من  حبيبها  تراقب  زالت  ما  أهنا  إال  االنشغال،  هذا  بعض  مع  لكن 
طرف خفي، قد مهت يف أحيان كثرية أن تطلق يدها له بتعليق كإحدى 
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ن فيه عىل دعوة له بأن يلتقي بحبيبته الغائبة، أو تدعو  املتابعات الكثر، تؤمِّ
هي له عىل منشوره الذي أصبح معتاًدا، يطلب فيه الدعاء من أصدقائه 

ومتابعيه.

الطويل  ليلها  محلت من صفحته كل صوره حتى تؤنس وحدهتا يف 
اليومي  مزارها  هي  صفحته  أصبحت  معه،  أيامها  ويف  فيه  تفكر  وهي 

املعتاد، حتدث الدخول عليها بني حني وحني؛ علها جتد جديًدا عنه.

»حياة« دبت فيها احلياة، فقد تغري حال ابنتها العزيزة، تتمنى أن يتغري 
شهد  الذي  منزهلام،  إىل  العودة  والدهتا  طلب  عىل  توافق  ثم  ومن  أكثر، 
أفضل أيام العمر، وإن كانت لن ُتعوض، فقد انطفأ قنديل البيت وذبلت 
زهرته، كانت ترصف »حياة« من تلك األموال التي يستودعها »زكريا« 
كل شهر يف دفرت توفري »بتول«، تسحب منه عند احتياجها، هذه املبالغ 

التي يأخذها »زكريا« من املقاول عىل حسب اتفاقهام املربم.

الرصف من  إىل احلساب، وبدأت  الشهر ال جديد مضاًفا  لكن هذا 
البيت، آخر ما تبقى من رائحة عرق  آخر مخسة آالف كانت مدخرة يف 

»عادل«. كان مودعها الستكامل باقي قسط الشقة، عرشة آالف جنيه.

ال يشء هيم طاملا االبنة العزيزة تتامثل للشفاء، ذلك لسان حال األم 
الصابرة، وأيًضا هلذه املشكلة ثمة حل قريب، عندما تنزل »بتول« للعمل 

يف مجعية »أمل إلرشاد مرىض اإليدز« اجلمعية التي تعمل فيها 

»أمرية« وأقنعت »بتول« للنزول معها فيها، وذلك لالستفادة املعنوية 
األكرب وقتل وقت الفراغ، ولتشعر أهنا تعمل وتنجز وتفيد غريها، مل تكن 
املادي، عىل العكس،  املقابل  بأمر  »بتول« مهتمة عند اقرتاح »أمرية« هلا 
»أمرية«  لكن  وخترج،  حالتها  من  تغري  أن  فقط  وتريد  فيه  زاهدة  كانت 
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توقف  ولو  شاق،  ميداين  عمل  فهناك  للعمل،  نظري  املبلغ  بأن  أخربهتا 
األمر عند التطوع بالوقت للعمل العام لن يكون إنجاز، فهذا عمل حمدد 
بوقت، وليس فيه هتون، وهو عمل مؤسيس؛ ألن اجلمعية تابعة ألخرى 
عاملية مهتمة بمرض »اإليدز« ويريدون من يعمل بانتظام وليس متطوًعا 

يأيت حسب وقته.

أما اآلن، فحتى أمر املقابل املادي أصبح له أمهيته عند »بتول« كغريه 
أسبوعها  وتنتظر  بشدة،  إليها  حتتاج  التي  والنفسية  املعنوية  األمور  من 
القادم الذي ستتسلم فيه العمل يف اجلمعية حسب ما أخربهتا به »أمرية«. 

إقناع »بتول« هبا بعد أن نجحت يف  ثمة أمور أخرى حتاول »أمرية« 
أن جتعلها ترتك عزلتها وتتحدث وتتفاعل، ويف األسبوع القادم ستنزل 
معها للعمل وخترج، لكن هناك أموًرا أخرى ما زالت ترفضها »بتول« 
العودة للكلية واستئناف دراستها، والتواصل مع حبيبها، والذي  وهي 
عىل  حسابه  عىل  تعرفها  أو  ألمرية،  اسمه  تقول  أن  جمرد  حتى  رفضت 
موقع التواصل االجتامعي؛ خوًفا من أن تتواصل معه وختربه بأهنا صديقة 
لـ»بتول«، لكنها مقتنعة أن كل هذا سيحدث مع األيام، فـ »بتول« اآلن 
ليست »بتول« منذ شهرين، وخترج رويًدا رويًدا من صدمتها إىل مرحلة 
التأقلم  وحماولة  لألهل  والرجوع  املواجهة  مرحلة  ثم  ومن  التعايش؛ 

معهم عىل حاهلا.
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بالثمن  يأيت  ملن  وبحرها  ونسيمها  ضحكاهتا  »ملاذا 
يأتون ال حيلة  بمن  للسياحة، ويضيق صدرها  واألموال 
عندها  أجسادهم  فتكون  وعرقهم  جهدهم  سوى  هلم 

مستباحة؟!«
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هبم  ُينكل  »اشليمة«  أبناء  وجوه  يف  عابسة  اإلسكندرية  زالت  ما 
ما  وقواهم،  وأصالهبم  أعامرهم  من  أعطوها  الذين  وهم  أرضها،  عىل 
صابر«  »عم  قبل  من  أهنكت  قد  نكد،  أرض  هلم  تكون  أن  ترص  زالت 
الذي  وهو  »عادل«  دماء  من  أرضها  رشبت  عظمه،  رق  عندما  وتركته 
بـ»اإليدز«،  فنبأوها  يطيبوها  كي  ألطبائها  »بتول«  جلأت  ليعمرها،  أتى 
ويرتكوهنا  حلاجتهم  الصيف  يف  إليها  يأتون  للذين  فقط  مصايفها  تفتح 
ضحكاهتا  ملاذا  وكادحيها؟  معمرهيا  عىل  جتفو  ملاذا  وحيدة.  الشتاء  يف 
صدرها  ويضيق  للسياحة،  واألموال  بالثمن  يأيت  ملن  وبحرها  ونسيمها 
بمن يأتون ال حيلة هلم سوى جهدهم وعرقهم؛ فتكون أجسادهم عندها 

مستباحة؟!

مل تستِح أن »عادل« قد لقي حتفه عىل أرضها، فأودعت »زكريا« يف 
سجوهنا!

»زكريا« الذي أتاها هذه املرة عىل غري عمل، أتاها غاضًبا، فعىل حد 
قوله قد ريض باهلم، لكن اهلم أبى أن يرىض عنه، ذلك اهلم الذي ما زال 
الوقت عىل وفاة أخيه، ما زال يشعر بغصة  يسكنه حتى بعد مرور هذا 
العمل، لكن ذلك  قد أمهل يف  أخاه  أن  ُأهدر عندما شهد  قد  وأن حقه 
كان هيدأ عندما يتسلم الراتب الشهري ويضعه يف حساب »بتول« ويسأل 
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تذهب  األموال  تلك  وأن  منه،  ُسحب  أنه  فيعلم  اإلمجايل  احلساب  عن 
إىل »بتول« وأمها، وثمة استفادة من شهادته التي دائاًم ما تؤرقه وتشعره 
ه عىل  الذي يصربِّ الوحيد  العمل  فقط  األموال  تلك  أخيه،  بالذنب جتاه 

عدم العثور عىل »بتول« وأمها حتى هذا الوقت.

املال الذي كان يودعه يف حساب »بتول« فقط هو جهده الذي خفف 
عنه وطأة الشهادة، وعدم إجيادمها، أما وإن توقف، فقد استدعت ذاكرته 
كل هذه املآيس وعدم رضاه عن نفسه، ظهر ذلك عندما تأخر »صالح« 
»زكريا«  هاتفه  عليه كل شهر، وعندما  املتفق  الراتب  إرسال  املقاول يف 
تعلل بظروف وأنه سريسلها، ثم بعد ذلك ما عاد لريد، ذلك ما استشاط 
ذلك  وأنه سبب يف  ُأهدر حقه  قد  بالفعل  أخاه  أن  »زكريا«، وشعر  منه 
عندما ريض بالقليل، وحتى هذا القليل قد ُمنع عن أرسة أخيه اآلن، بعد 
تفكري وتناٍم يف كتلة الغضب بداخله، عزم أن يذهب إليه يف اإلسكندرية 

وقد علم مسكنه وقت وفاة أخيه عندما ذهب له أكثر من مرة.

 عقد العزم عىل الذهاب وبداخله محية وغضب، وهو ما قابله األخري 
جتعله  ال  أصبحت  اآلن  حالته  إن  بقوله  يمتصه  ومل  واستفزاز  برعونة 
حتى  أشهر  لعدة  األمر  يمتد  وقد  حالًيا،  عليه  املتفق  املال  دفع  يستطيع 
يتحسن حاله، وأنه قد رصف الكثري ومل يقرص، ودفع مبلًغا من املال دفعة 

واحدة، املبلغ الذي جعلوه يف حساب »بتول« يف البنك.

فتبادال  عليه،  »زكريا«  حدة  من  زادت  املستفزة  وردوده  طريقته 
السباب أم منزل الرجل حتى تشابكا باأليدي، هنا مل يشعر »زكريا« بنفسه 
وهو صاحب اجلسد القوي، وصورة أخيه تلوح له باألفق وهو مرضج 
اللكامت،  للرجل  يكيل  فأخذ  هلا،  حدث  وما  املسكينة  وابنته  دمائه،  يف 
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التقمها الرجل من األرض يدافع هبا  ثم رضبه بعصا قد أخذها منه قد 
عن نفسه، رضبه عىل رأسه حتى ُشجت، واجتمع أهل املنطقة وأمسكوا 
تقرير  به واعتدوا عليه ثم سلموه للرشطة، والتي احتجزته حتى خيرج 
املستشفى عن حالة الرجل، والذي ظهر بارجتاج يف املخ من أثر الرضبة، 
وكرس يف األنف من اللكامت، وهو ما ُسجن عىل أثره، ليخيم احلزن عىل 
اثنني من  التي فقدت  القرية بأرسها  البيت، بل عىل  الثاين يف هذا  املنزل 
أهم رجاالهتا، وتظل اإلسكندرية يف ترفها وصخبها وازدحامها، ال يبايل 
أحد بام حدث لتلك األرسة البسيطة يف مكان ما بعيد، أو ربام ال أحد من 

أهلها من األساس يعرف »اشليمة«!
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»ال أمل يف األفق، إذن فلنرفع األمل عن اآلخرين«
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كان األب يراهن عىل تداول األيام وفعلها، لكن رهانه مل يفلح، وال 
النتائج عكسية، فلم ينصلح حال  نتيجة بعد مرور ثامنية أشهر، بل كل 
»عمر« وازداد شقاقه مع والدته إىل احلد الذي أعياها وتدهور صحتها 
ا إال أن جيلس مع ابنه  وهي التي تعاين من السكر والضغط، فلم جيد ُبدًّ
األم  بني  تعقيًدا  ازداد  األمر  لكن  يؤجله،  كان  ما  وهو  ا،  سويًّ ويتحدثا 

وابنها وحاهلام ال يرس أبًدا.

يف  يتدخل  ومل  الشهور  هذه  كل  تركه  أنه  والده  حدثه  ا،  سويًّ جلسا 
نسبة  ارتفعت  عندما  األم تضيع  كادت  بل  األفق،  األمر، وال حتسن يف 
السكر والضغط، وسقطت مغشيًّا عليها بعد مناقشة احتد فيها كل منهام 

عىل اآلخر وما زالت األم طرحية فراشها مريضة.

قال له: 

ـ ابني العزيز، قد طاوعتك وذهبت معك خلطبة »بتول« عندما رأيت 
حبك الشديد هلا، وقفت معك عىل أمك ألين كنت أرى يف ذلك سعادة 
إن  وحتى  جمهواًل،  تنتظر  أنت  تغري،  قد  فاألمر  اآلن  أما  وصالًحا،  لك 
تتزوجها،  لن  لك  قلت  إن  اعذرين  أخرى  مرة  »بتول«  عىل  عثرت 
يف  أملنا  الوحيد،  ابننا  أنت  ذلك؟!  عىل  تقدر  هل  ألمك.  قتل  فهذا 
بني،  يا  عليك  ن  هوِّ كذلك،  أيًضا  وأمك  سعيًدا  نراك  أن  نتمنى   احلياة، 
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أنت مل تقرص مع »بتول« ومل تبعد عنها، ووقفت معها للنهاية، واآلن أمتنى 
أن تقف مع والدتك، كنت أعارضها كثرًيا يف حتكمها، لكن األمر اآلن 
اختلف، حالك أصبح يبكيها، أنت هلا كل الدنيا، لن تقوم من مرقدها 
إال بفعلك، أنت وحدك قادر عىل أن جتعلها تتجاوز أزمتها، أمك حتبك 
ا، ال تكن سبب وفاهتا أو قهرها أو بكائها، أمتنى أن تفعل من أجلها،  جدًّ
يسعدنا؟  شيًئا  أجلنا  من  تفعل  أن  نستحق  أال  تقتنع،  مل  وإن  حتى  فقط 
حال  أيعجبك  أخرى،  مرة  أحدثك  ولن  سأخرج  نستحق  ال  كنا  إن 
وأطلب  مرة  ألول  أترجاك  أنا  حتبك؟  بأهنا  تعذهبا  أن  العزيزة  والدتك 
منك وال أجربك، والدتك ختشى أن تذهب دون أن تفرح بك، وأنا أيًضا 
إنك كنت عىل  ثم  يف احلقيقة، أمك مريضة وال تستحق منك كل هذا، 
أعتاب الزواج، ورغم عدم رضائها عن العروس، كانت سعيدة ومهتمة 
شغف،  بكل  تشطيبها  ومراحل  شقتك  تتابع  وكانت  التجهيزات،  بكل 
الزواج جمرد  أمر  ترفض احلديث عن  توقف فجأة وأصبحت  كل ذلك 
احلديث، وكل احتياجات الزواج مكتملة، وهو ما أحزهنا وخشيت أن 

تظل عقدتك وترحل دون أن تسعد بك.

مثل  والده  من  يعتد  مل  »عمر«،  روح  يلهب  كالسياط،  كان  حديث 
ذلك احلديث والرجاء، محله عىل عاتقه سبب رقاد األم وتدهور حالتها، 
أصبح »عمر« بني شقي رحا، االختيارات كلها مرة، وكلها صعبة، وكلها 
لن تسعده، بعد تفكري عميق وتردد وحرية وتراجع، اختار أال يؤذي أمه 
أو يكون سبًبا يف أمر يندم عليه بقية عمره، اختار أن حيزن، هو ال هيم، لكن 
ال يتحمل بكاء أمه أو غضب والده عليه، ال أمل يف األفق عن »بتول« 

فعليه أن يعمل ألمه التي بني يده وإن كلفه ذلك حرسة عىل حرسته.

ذهب إىل أمه املريضة من أثر مشاجرهتا السابقة، قبَّل قدميها واستسمحها، 
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ووعدها أن كل يشء سيكون كام حتب، وستسمع ما يرسها منه يف األيام 
املقبلة. 

بعد أيام من ذلك، وبعد أن متاثلت األم لبعض الشفاء، فاجأها »عمر« 
قبل أن حتدثه، بأنه فكر يف األمر ومقتنع بالزواج من ابنة خاله، انبسطت 
أسارير األم وكأهنا أخذت كتاهبا بيمينها، فكم انتظرت حتى تسمع ذلك 

اخلرب! 

األمر،  يف  سابق  حديث  بينهام  كان  الذي  أخاها  هاتفت  الفور  عىل 
وكان ينقصهام فقط موافقة »عمر« وقد كانت.

عىل عجل كانت اخلطبة بعد أسبوع، والزواج ال حيتاج إىل أكثر من 
شهر حتى يتم، فال حاجة لفرتة خطبة أو تعارف، فكالمها يعرف اآلخر 
متام املعرفة، وشقة »عمر« جاهزة، وباقي االحتياجات تأيت باملال، واملال 

متوافر عند الطرفني، فِلَم التأخر واالنتظار أكثر من ذلك؟!
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)28(

أو  فرحة  فكل  احلزن،  من  أكثر  الفرحة  من  »ختشى 
حماولة للفرحة تأيت بعدها رضبة تقصم الظهر«
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ساعات  وبعد  ومهية،  وأسامء  شاشة  خلف  أيام  بعد  تالقتا..  أخرًيا 
من  الواقع  أرض  عىل  تالقتا  والصوتية  الكتابية  املحادثات  من  طويلة 
إليها  اللقاء األول يف بيت »بتول« أتت  تعارفتا يف فضاء إلكرتوين، كان 
العمل  عن  وحتدثها  العني  رؤية  تراها  كي  املتعايشني(  )فراشة  »أمرية« 
تلك  زالت  ما  السمت،  رقيقة  املحيا،  مجيلة  الوجه،  مالئكية  واجلمعية، 
يف  أمرية  رأهتا  هكذا  واليأس،  الوجع  من  شهور  بعد  »بتول«  صفات 
كان  وإن  أمل  من  عليها  أثر  ال  بحق،  فراشة  »هي«  بينام  األوىل،  زيارهتا 
سعادهتا  للناس  ر  تصدِّ أن  عىل  قادرة  زالت  ما  لكنها  بداخلها،  يسكن 
وجهها  قلياًل،  قصرية  ا،  حرًّ كتفيها  عىل  منسدل  شعرها  وضحكاهتا، 

قمحي اللون، ذات نغزة يف ذقنها، ترتدي بنطال جينز فوقه بلوزة.

يف هذا اليوم دار بينهام حديث طويل، عىل عكس العادة كانت »بتول« 
وأرسة  حياة  عن  املفرتض  السؤال  وقت  حان  حتى  املبادرة  صاحبة  فيه 

»فراشة املتعايشني« أمرية. 

أمي وأيب  وأنا بني  قبل، حتى  الرباط من  بذلك  أشعر  مل  أرسيت...  ـ 
وأخوي، كنت أظن أن ذلك قمة التحرض واحلرية، كل منا يفعل ماحيلو 
له، خاصة وقد ولدت يف فرنسا، كان يظن والدي أن مهمتهام تتلخص يف 
أن نتعلم تعلياًم راقًيا وأن نكون بصحة جيدة، مل أكن عىل قدر تلك احلرية، 
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أصدقائي،  مع  واللهو  السهر  كثرية  كنت  يوجهني،  من  حينها  أجد  ومل 
هناك من العرب والفرنسيني، كانت جل نصائحهام يل أن أقلل من السهر 
أو الرشب حفاًظا عىل صحتي أو خوًفا من أن أرتكب شيًئا وأنا يف حالة 
غياب عن الوعي، ملذايت تقودين، ال دين يعصم، وال عادات متنع، وال 
أبعد عام  بأن  يتعديا عىل حريتي فقط يستكفيان  أبوين حياسبان حتى ال 
يؤذي صحتي أو اآلخرين، مل أنزل »مرص« إال ثالث مرات يف زيارات 
قصرية مع والدي لعائلتهام وقضاء بعض األيام يف شقتنا يف »زيزينيا« يف 
أحد أصدقائى  كان  »فرنسا«  ا يف  اإلسكندرية، كنت أحب شابًّا جزائريًّ
املسكرات  أصناف  معظم  عىل  معهم  مررت  يوميًّا،  معهم  أسهر  الذين 
هذا  ولكن  هنا،  تظنون  كام  هكذا  هناك  الكل  إن  أقول  ال  واملخدرات، 
هو  بينهم  عليه  أحافظ  كنت  ما  فقط  ما،  بشكل  ومقنن  مقبول  هناك 
عذريتي، كان ثمة يشء بداخيل رشقي يأبى دون ذلك، وكثرًيا ما أراده 
حبيبى مني، لكن رشطي كان الزواج، ال أعرف هل معرفتي السطحية 
بديني وقفت فقط عند حرمة الزنا أم عىل الرغم من غربيتي إال وكانت 
تظهر نظريت الرشقية التي ختتزل هتك الرشف يف هتك غشاء وما دونه قد 
يتقبل ما مل يمسسه سوء؟! يف إحدى سهرايت املاجنة مع أصدقائي وحبيبي 
يف منزل لصديق لنا بعدما ازدادت حدة سكرنا تعرض يل حبيبي، ولكن 
ليس ككل مرة أصده فيها، ومل يكن وحده، كان معه بعض األصدقاء، 
هتجموا عيلَّ مجيعهم وكانت حالة اغتصاب مجاعي، تناوبني فيها اجلميع 
وهم يف حالة جنونية وهياج من طريقة رقصنا، قد علمت بعد ذلك أن 
فيام  لالحتفال  ولكن  فقط،  اغتصاب  أجل  من  ليس  مرتًبا،  كان  األمر 
بينهم بفض عذرية الفتاة العذراء الوحيدة بينهم، كانت صدمتي يف هذا 
احلبيب كبرية، لكنها كانت سذاجة أكثر منها صدمة، فلامذا حيافظ معي 
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عىل عهد؟ وما هو دافعه عىل ذلك؟ فال دين وال عادات، وال حتى كام 
نقول هنا حامية رجل، مجاعة ال جيمعهم سوى الرقص والسهر والسكر، 
كان ال بد أن أكون متوقعة هناية مثل تلك، أعيد عليِك أن اجلميع هناك 
يصاحب  عندما  العريب  الشباب  من  الكثري  لألسف  لكن  كذلك،  ليس 
ال يتقرب إال هلؤالء، خاصة إن كان آتًيا من انغالق وحدود، وصاحب 
نفس غري سوية تنتظر فقط أن جتد املناخ املالئم، من املفرتض أن أكون 
لست كذلك، فليس لديَّ ممنوع يكون مرغوًبا، لكن ذلك الصديق الذي 
املتوقع بعد ذلك، أن يكون  إليهم، عىل عكس  ظننته حبيًبا كان طريقي 
جعلت  معي  لكن طريقتهم  إىل طقويس،  تضاف  ومتعة  طريقي  اجلنس 
حاجًزا بيني وبينه، بل عقدة منه، فبجسدي بعض العالمات والكدمات 
من ذلك اليوم، لكنني فارقت أولئك الصحبة بغريهم مل يكونوا بأفضل 
حال، كان فقط رد فعل أرسيت هو اإلبالغ عن هؤالء الشباب لتعدهيم 
هذه  بعد  حايل  يتغري  مل  السجن،  هبم  أحلق  ما  وهو  غصًبا،  جسدي  عىل 
الواقعة لألفضل، بل زاد تعاطيَّ للمخدرات بأنواع خمتلفة، وكنت ألول 
مرة أتعاطى احلقن، لعل أمر احلادث كان له أثر يف ذلك، ربام كي أنسى 
رضره النفيس، أو ربام ما عاد يشء خُيشى، بعد وقت مللت تلك احلياة 
مطعاًم  يقيم  كي  ملرص  األكرب  أخي  نزول  فرصة  فانتهزت  احلالة،  وهذه 
يف  شقتنا  يف  ا  سويًّ ونكون  معه  أعمل  أن  عىل  فنزلت  كاستثامر،  سياحيًّا 
»زيزينيا« األمر الذي مل يكن صعًبا أن أفارق والدي، فكنا بالفعل يف فرقة 
مناًخا  أجد  لعيل  جتربة،  إهنا  نفيس  يف  وقلت  حاله،  يف  منا  كل  وشتات، 
أفضل وإن مل أسرتح فسأعود إىل »فرنسا« بعد وقت يل هنا بدأت تتواىل 
وإن  أتناوله،  كنت  عام  بعدي  بسبب  أهنا  أظنها  كنت  الوعكات،  عيلَّ 
من  وزرت  حدته  زادت  الذي  األمر  هنا؛  اخلمور  بعض  أرشب  كنت 
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أجله الكثري من األطباء ومل جيِد نفًعا، حتى شككت بـ »اإليدز« ملعرفتي 
السابقة به؛ حيث كانوا حيذروننا منه نحن أهل اهلوى واملخدرات، هناك 
كيف  ولكن  ويرشدون،  الطبية  العواقب  من  حيذرون  فقط  يمنعون،  ال 
لنا أن نتبع تعليامهتم ونحن دائاًم غائبون حتت ختدير تلك املغيبات؟! عىل 
ما  لكل  فعيل  أنني مصابة! رغم  الصدمة  أجريت حتلياًل، وكانت  الفور 
من شأنه أن أصيب، لكنها كانت صدمة، كل األفعال كانت تؤدي له، 
خاصة احلقن وأيًضا تلك احلفلة اجلنسية التي أقيمت عىل جسدي، لعل 
بعدها  مراًرا، مررت  األفعال  فقد مارسوا هذه  أحًدا منهم كان مصاًبا، 
بصدمة مثلك، لكن كام قلت صدمتي األكرب عندما التقيت بكم وعملت 
يف جمال إرشاد مرىض »اإليدز« فكان كل خوف املرىض من املرصيني هو 
صورهتم أو وصمهم بالعار، أما أنا فكانت صدمتي األوىل أنني مريضة 
ا للحياة، وقتها فقط عرفت الرشف  ل بوفايت وأنا حمبة جدًّ وذلك سيعجِّ
منكم ومدى التزامكم، فهانت عيلَّ احلياة التي كنت أخشى الرحيل عنها، 
وحزنت عىل أيام مرت عيلرّ قضيتها يف سفور وتيه وغياب عن الواقع، 
متنيت وقتها أن لو كان عيلَّ بعض السياج واحلساب أو بداخيل يشء من 
البهيمية  وازع أخالقي أو ديني، أو عادات حتول بيني وبني تلك احلياة 

التي كنُت عليها، اآلن ما زلت أعيش مع أخي منذ علمي بإصابتى.

فقط  استفسار،  أو  بمقاطعة  تدفقه  »بتول«  تقطع  مل  طويل،  حديث 
يدور يف نفسها أن املعاناة مجعت بني األضاد، مجعت بني نقيضني قد جتمعا 

حتت مظلتها »بتول« امللتزمة املحافظة، و»أمرية« املتحررة!

بعد هذا اليوم توالت املقابالت واللقاءات يف اجلمعية، وبدأت حياة 
»بتول« تتغري تغرًيا ملموًسا وإن مل يكن كسابق عهدها، ولكنه إنجاز كبري 

عىل ما كان من قبل.
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ذهبت مع صديقتها بعد أن نجحت يف إقناعها بالذهاب إىل الطبيب 
املتخصص يف متابعة املرض حتى يتم التحكم فيه وحيسن تعايشه معها.

أيام أصبح حاهلا فيها أفضل، يشء واحد مل يتغري، هو  توالت عليها 
مرورها الدائم عىل صفحة »عمر«. 

األمر الذي كان يسعدها وحيزهنا، يسعدها لرؤية صورته وأنه ما زال 
يتمناها، وحيزهنا عندما تتذكر أيامها معه، تتمنى أن تعود وتكون بجواره 

فتغالبها دموعها.

تتوقعها،  تكن  مل  التي  الطعنة  كانت  لصفحته،  زياراهتا  إحدى  ويف 
بالتربيكات  مكدسة  »عمر«  صفحة  هبا!  توقعت  طعناهتا  من  أي  ولكن 
والتهاين عىل خطبته، وإن كان هو مل يعلن عىل صفحته، لكن الكثري قد 

شارك معه صوًرا خلطبته.

وكأن مكتوًبا عليها أن ُتكرس نفسها ويوجع قلبها، ليس لعينها راحة 
من بكاء، ما هلذه احلياة وما هلا!

العصيبة،  الليلة  هبذه  »أمها«  تذكرت  ينقطع،  مل  بكاؤها  ليلة  قضت 
أياًما كانت تظنها قد رحلت، اهنارت يف وقت كانت تستعيد بناءها.

يف  فوجدهتا  الصباح،  يف  إليها  جاءت  هلا،  حدث  بام  »أمرية«  علمت 
حالة يرثى هلا. 

حدثتها:

 أومل تكوين تتوقعني هذا؟ أنِت بعدِت عنه، وال يعلم عنِك شيًئا وقلِت 
من قبل إن زواجكام مستحيل. 
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ـ نعم أعلم ذلك، لكني ال أستطيع أن أراه لغريي، مع علمي بأنه لن 
يكون يل، ال أدري، هل هذه أنانية مني! لكني كنت أبتعد عنه لصعوبة 
املوقف، واآلن ال أحتمل أن يكون لغريي، نداؤه يل كل يوم كان حيييني 
ينتظرين،  كان  ربام ألنه  زال معي،  ما  أنه  أشعر  لكني كنت  فراقنا،  رغم 
اآلن ال أمل يل يف احلياة، كان هو آخر أميل، ال أدري كيف وهناك استحالة 

للرجوع!

انتكست حالتها مرة أخرى، ما تلبث أن تكون يف راحة أليام حتى 
تقابلها احلياة بنائبة، قل نشاطها مرة أخرى، تذهب يوًما للجمعية وآخر 
ال، حتى انقطعت بعد ذلك، مل تعد هتتم بأمر الطبيب وال العالج الذي 
»اإليدز«  حالة  من  تقرتب  حالتها  كادت  حيث  عليه؛  باملداومة  أمرها 
الوسطى بظهور احلزام الناري الذي عىل ظهرها وبطنها، وهو من أهم 

عالمات املرض يف مرحلته املتوسطة. 

أرهقت والدهتا وصديقتها يف أمر العالج، ظلت كذلك تارة تأخذه 
وتارة ال، ما عادت خترج، وتركت اجلمعية. كانت تأتيها صديقتها كثرًيا 
وتتحدث معها كثرًيا لتعيدها إىل ما كانت عليه، لكن دون جدوى، قد 
من  أكثر  الفرحة  من  ختشى  أصبحت  يشء  كل  من  واكتأبت  أحبطت 
احلزن، فكل فرحة أو حماولة للفرحة تأيت بعدها رضبة تقصم الظهر، وما 

عادت تتحمل.

ومن بعد أن كانت جتد سلوهتا يف مرورها عىل صفحة »عمر« أصبحت 
تبعد نفسها عن املرور عليها حتى ال ُتكرس نفسها من تلك الصور الكثرية 

عىل صفحته.
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فيها  املوت  هل  وحرسة،  أمل  سوى  فيها  ليس  »حياة 
مصيبة؟!!«
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صاحبة  وهي  »بتول«  ببعد  تأثر  قد  هو،  كام  يعد  مل  احلياة«  قيد  »عىل 
الفقرة املنتظرة والتي كانت ختفف عن اجلميع والتي بدأهتا فقط من بعد 
منشور »هبة أمحد« وما أحدثه يف نفوس األعضاء من تفاعل، فأرادت أن 
يستمر ذلك الشعور لدهيم، اآلن هي ال تستطيع أن تزيح عن نفسها ما 
أمهها، ومما زاد هدوءه أيًضا قلة دخول »أمرية« فراشة املتعايشني، فحال 

صديقتها قد شغلها عن اجلميع وأغلب الوقت معها.

التواجد، مل يشعر أحد بعدم وجود »صغرية   مع هذا السكون وقلة 
من  أكثر  نرشت  قد  األحزان«  »ملكة  فقط  »اجلروب«  عىل  الكبار« 
منشور تسأل عنها وتطالبها بالرد إن كانت متواجدة، ربام هي الوحيدة 
منشور  يف  حقيقتها  تعلم  أن  قبل  يتشاكسان  كانا  فلطاملا  افتقدهتا،  التي 
اليوم  »اجلروب«،  من  بخروجها  وطالبت  هنرهتا  ولطاملا  الفضفضة، 
تفتقدها، تسأل عنها ألهنا تعلم أن املفقود هاهنا ربام يتعرض لوعكة، أو 

ربام مات! فكلهم مرىض.

ظلت »ملكة األحزان« تنرش أليام متتالية وال رادَّ وال جميب، فقط من 
ا،  يعلق يكتب عالمة استفهام، ينتظر ردًّ

حتى نرشت إحدى العضوات خرًبا من جريدة »اليوم السابع« تارخيه 
من أسبوع قد مىض: 
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»وفاة احلالة املرصية الوحيدة ملرض »الربوجرييا« »دميانة صموئيل«.

ماتت الصغرية قبل أن حتيا، ما منعها عن الرد سوى املوت، فقد كانت 
عىل  هلا  فمعذرة  واألسئلة،  املناقشات  كل  يف  تشارك  العضوات،  أنشط 

عدم الرد، فقد ماتت! 

كل  عىل  كان  كام  »بتول«  عىل  األثر  بالغ  له  كان  السيئ  اخلرب  ذلك 
صديقاهتا، فزاد اخلرب من رغبتها يف العزلة وكراهية احلياة، احلياة التي مل 

تَر منها سوى األمل واحلرسة واحلزن.

تعزز ذلك، وخرب زواج »عمر« ُنرش عىل صفحته أنه غًدا، فلامذا تتمسك 
بحياة مل تعطها شيًئا، حياة رفضت »بتول« وحرمتها من كل يشء؟! 

تركت الدواء، فليس هلا حاجة يف البقاء، تركت نفسها للمرض بطيب 
خاطر، مل تفارقها »أمرية«، كانت تزورها كل يوم، وكل يوم تدهور جديد 
يف حالتها، وجهها اجلميل قد طالته لفحات املرض، تتأخر حالتها يوًما 

بعد يوم وما زالت ترفض الدواء، ترتجاها أمها وحتدثها: 

ـ حبيبتى.. باللـه عليك تناويل دواءك فحالتك تتأخر. 

ـ وملاذا يا والديت أمتسك بالعيش؟ هل تعجبك حالتي؟ املوت نجايت 
من تلك احلياة املقيتة.

يا  »بتول« وتنتحرين، هل حتبني ذلك  يا  نفسك  تقتلني  أنِت هكذا  ـ 
حبيبتي؟! 

أنا أذهب عن حياة ال تريدين، ملاذا أمتسك هبا؟  أنا ال أقتل نفيس،  ـ 
املنتحر يكفر باللـه، وأنا أحبه وأعلم أنه سيكون أحن عيلَّ من الدنيا. 
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بشكل  وزهنا  نقص  شيًئا،  منها  يوم  كل  أخذ  مرت،  قد  يوًما  ستون 
ملحوظ، بدا عليها اإلعياء الشديد، زادت مساحة االلتهابات، ظهرت 
بقع عىل لساهنا، كل تلك الظواهر من أعراض املرض الشديدة التي تنبئ 

بمرحلة أخرى.

أرصت »أمرية« عىل نقلها إىل املستشفى، وهو ما كانت ترفضه »بتول« 
أليام كثرية قد مرت، لكن األمر ساء، فأقسمت عليها وأمها أن تذهب 

إىل املستشفى.

ذهبت هبا »أمرية« إىل مستشفى محيات اإلسكندرية، وهي املستشفى 
املتخصصة يف تلك احلاالت، أجروا هلا حتليل cd4 لالطمئنان عىل جهاز 
األخرية،  مرحلته  دخلت  وقد  متاًما  عليه  قىض  قد  باملرض  فإذا  املناعة، 
ذلك ما نبأ به الطبيب »أمرية« وأهنا ال بد وأن حُتجز حتى يتعاملوا مع أي 
تطور قد حيدث، خاصة وأهنا معرضة لكل األمراض االنتهازية التي تأيت 

يف هذا الوقت من املرض مستغلة هتاوي جهاز املناعة.
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ال  أخرى  هناية  من  بد  ال  النهاية،  تلك  ليست  »ال 
نعلمها، ال بد من فرحة لكل من تعذبوا عىل ظهر األرض، 
ال بد من عدل لكل من ظلموا عىل األرض، ال بد من جنة 

لكل من كووا بنار األرض«





215

شهر من احلجز وال جديد، بل ساءت صحتها، أمها مرافقة هلا، وأمرية 
تأتيها كل يوم، كل حتليل جيرى ينبئ أن احلالة تتجه لألسوأ، أمها تتوجع 
وهي ترى ابنتها تتفلت من بني يدهيا وال تستطيع حيلة، أما »أمرية« فقد 
بأية  حبيبها  إىل  تصل  أن  بد  وال  دوائيًّا،  وليس  نفيس  احلل  أن  وجدت 
طريقة، حتى ملجرد أن تراه ويراها، وال بد أيًضا من أن يعرف عمها وابنه 

وزوجته بحاهلا حتى يكونوا بجوارها، ولكن كيف ستصل إليهم؟! 

فـ»بتول« ترفض رفًضا قاطًعا هذا وترفض أن تعطيها أية معلومات، 
أمها.  من  إال  إذن  حل  ال  »أمرية«.  نوايا  بعض  هلا  بدت  أن  بعد  خاصة 
يف اليوم التايل لزيارهتا، استغلت »أمرية« غفوة »بتول« وأخذت أمها إىل 
اخلارج، وأخربهتا بام تنوي، فأخربهتا األم أهنا ال تعلم سوى بيت عمها 
وزيارهتا  اإلسكندرية،  يف  يسكن  أين  تعلم  ال  »عمر«  لكن  بيتهم،  ألنه 
الوحيدة له كانت مع »بتول« ووالدها، وال علم هلا باملناطق، عرفت منها 
»أمرية« معلومة دون أن تدري أن خطيبها اسمه »عمر«، ربام يكون هلذه 

املعلومة دورها يف األيام القادمة. 

أن  خشيت  عمها،  عنوان  تعطيها  أن  رفضت  ذلك  رغم  األم  لكن 
يكون لذلك نتيجة عكسية عىل »بتول« فقد أخذت عليها عهًدا، وكثرًيا 

حدثتها عن العودة إىل »اشليمة« كانت تبكي وترفض بشدة.
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األيام متر وال جديد سوى تدهور يزداد، معلنًا دخول »بتول« مرحلة 
كل  اجللدية  االلتهابات  فاستباحات  أعراضها،  بكل  املتقدمة  املرض 
يف  إغامءاهتا  وازدادت  االنتهازية،  األمراض  عليها  واهنالت  جسدها، 
آهاهتا،  توخزها  تفيق،  حتى  إغامءة  كل  مع  تفجع  وأمها  والليلة،  اليوم 

تلهبها أناهتا.

أمل  بأي  تتعلق  باتت  التي  أمها،  إىل  الكرة  فقد عاودت  »أمرية«  أما 
ذهبت  للتو  عمها،  عنوان  هلا  وأعطت  الفور،  عىل  فوافقت  ابنتها  ينجد 
جتد  مل  وهناك  إليه،  وصلت  حتى  املنزل  عن  وسألت  هناك  إىل  »أمرية« 
حدث  بام  أخربهتام  مسجوًنا،  زال  ما  األب  حيث  وأمه،  »حييى«  سوى 
لـ»بتول« فأرصا أن يذهبا معها، فلطاملا بحثوا عنهام كثرًيا ومتنوا أن يعرفوا 

عنها وأمها أية معلومة. 

يعلم مكان مكتب  أنه  فأخربها »حييى«  »أمرية« عن »عمر«  سألتهم 
ما  دائاًم  فكان  االجتامعي،  التواصل  موقع  له عىل  وأيًضا صديق  والده، 
يسأله عن »بتول«، حبذت »أمرية« أن تتواصل معه إلكرتونيًّا أفضل، وأن 
تكون زيارهتام هلا يف الغد أفضل حتى تتواصل مع »عمر« ويأيت اجلميع 

لزيارهتا وتكون مفاجأة كبرية وهو ما رحب به »حييى« وأمه.

حاسبها  فتحت  الفور  وعىل  مساًء،  اإلسكندرية  إىل  »أمرية«  عادت 
ومن  ومتابعيه،  أصدقائه  كثرة  من  رسيًعا  ووجدته  »عمر«  عن  وبحثت 
صورته التي دهلا عليها »حييى« ففوجئت بأنه قد انفصل عن زوجته منذ 
بضعة أيام فقط، أي بعد ثالثة أشهر عىل زواجه، علمت ذلك من حتديث 
تبدي  التعليقات  عليها  اهنالت  والتي  مطلق،  إىل  والتي عدهلا  معلوماته 
له احلزن، وكأن القدر يرتب ألمر ما، فقد كانت تنعي هم زواجه، وأنه 
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عريس جديد، كيف تذكره بحبيبته األوىل فتكون سبًبا يف خراب بيت؟! 
لكن القدر هذه املرة أتى موائاًم.

أرسلت إليه رسالة طويلة، أخربته بام وصلت إليه »بتول« من حالة 
التي  حالتها  تتحسن  لربام  يراها،  حتى  يرسع  أن  بد  وال  ا  جدًّ متأخرة 

أصبحت تقيض أكثر الوقت يف إغامءات. 

ولكن  للتو،  إليها  يذهب  كاد  الفرحة  فرط  من  لياًل،  الرسالة  رأى 
كيف سيدخل املستشفى، وكيف سيحقق ما عزم عليه وما انتواه يف هذه 

اللحظة؟

بام  ونبأها  »هناء«  »بتول«  صديقة  عىل  اتصل  التايل  اليوم  صباح  يف 
عرف، ودعاها كي حترض اليوم للمستشفى يف الساعة اخلامسة.

دقت اخلامسة، فإذا بالكل من حول »بتول«، إال »عمر« مل يأِت بعد، 
استفاقت من غيبوبتها عىل وجوههم، مجيًعا يبتسمون يف وجهها، وهي تنظر 
إليهم يف هلفة، لكن صحتها ال تساعدها للقيام الحتضاهنم مجيًعا، تتحدث 
إليهم بصوت أهنكه املرض، وصدرها يعلو مع كل كلمة بأنفاسها، يف هذه 
األثناء إذا بـ»عمر« يدخل عليهم ببدلة سوداء أنيقة، وبجواره رجل حيمل 
دفرًتا كبرًيا، يبدو وكأنه مأذون، ما إن دخل حتى انكب عليها يقبِّل رأسها 
وقدميها ويبكي وينتحب فوق كتفها، وهي تتلهف عليه وتبتسم وتبكي، 
تردد اسمه بأنفاسها، ال تستطيع استيعاب ما هبا! هل هذا كابوس طويل 
قد انتهى اليوم، أم أن اليوم هناية حلم مجيل؟! يبدو أن نفسها وقلبها مل 
يتحمال هذه الفرحة الكبرية، فدخلت يف نوبة إغامءة، بعدها عىل الفور 
توجه »عمر« إىل الطبيب يسأله عن احلالة، فأخربه أن احلالة سيئة للغاية 
املأذون حتى يكتب  باتت معدودة، أرص »عمر« عىل تواجد  أيامها  وأن 
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عليها ويتزوجها ولو ليوم واحد، ينال هذا الرشف، ولسان حاله يقول: 
»لن ترحل بتول قبل أن تكون زوجتي«. 

بعدها بنصف ساعة وبعد أخذها لبعض احلقن عاد إليها وعيها، وتردد 
ما غابت عليه اسم »عمر«. يف عجلة جلس »عمر« بجوارها وأشار إىل 
املأذون »وحييى« كويل واثنني من األطباء شهود، ويف عجلة متت مراسم 
العقد، وبصمت »بتول« بيدها املرتعشة، ثم أشارت إىل »عمر« أن يتدىل 
إليها، فأمسكت بكتفيه وأعلنت له بصوت يكاد يسمع وألول مرة: »عمر« 

أحبك أحبك.

بزفراهتا،  تطلقها  وكأهنا  ترددها  فأخذت  يصفق،  احلضور  بكل  فإذا 
حتى أصبحت تبدو فقط عىل شفتيها وهي حتركهام دون صوت، ظلت 

كذلك حتى دخلت يف نوبة إغامءة أخرى.

الفجر  دخل  وقد  التي طالت  استفاقتها  ينتظر  بجوارها  »عمر«  ظل 
وما زالت عىل حالتها.

 فجأة اهنمرت السامء بالبكاء، وتغري حال اجلو دون مقدمات بشتاء 
غزير مصحوب بطلقات الرعد الشديدة.

فإذا بجهاز رضبات القلب املتصل هبا يتوقف، لتصعد إىل السامء أول 
املالئكة اإلناث، ُتزف روحها بالرعد يف وقت غيمت فيه األرض، فقد 

توارت عنها شمسها.

موهتا  فكان  ترحل،  حتى  »عمر«  تنتظر  معلقة  كانت  روحها  وكأن 
عرًسا.
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عندما يكون املوت هو طوق النجاة من احلياة، فال عجب أن تصبح 
جنائزنا أعراًسا!

من  بد  ال  نعلمها،  ال  أخرى  هناية  من  بد  ال  النهاية،  تلك  ليست  ال 
فرحة لكل من تعذبوا عىل ظهر األرض، ال بد من عدل لكل من ظلموا 

عىل األرض، ال بد من جنة لكل من ُكووا بنار األرض.








