
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سعاد

 

 

شتنبر والدخول المدرسي يحمالن الكثير من المفاجآت .. والكثير من اآلمال. التالميذ ـ 

 من جهتهم ـ يجرون "محاكماتهم" لألساتذة.

وفيما يخصه هو، كان يعرف حكمهم المسبق. فقد آلى على نفسه أن يخلص في عمله، 

. حتى إذا جاءت ساعة "الحساب" أخذهم بشيء من الحزم ويذلل الصعاب لتالميذه .

والصرامة. كان في حصصه ال يترك لهم مجاال إلضاعة الوقت أو إنفاقه في العبث 

والتفاهة. وكان حزمه وصرامته مبعث نفور التالميذ منه، خاصة من تعود منهم الدعة 

لعله يجد  ،لف العللثم يتعلل بمخت يتراخى،في أداء واجباته .. فربما كان  واإلهمال

 تسامحا .. 

وشاء لها القدر أن تكون من بين تالميذه. شاركتهم سخطهم وتذمرهم من األستاذ 

. فهل ذلك هو حكمها النهائي "الجديد" الذي ـ قد ـ ال تعرف االبتسامة طريقها إلى وجهه

 عليه؟
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ونشاطا،  انطلقت الدروس، وتوالت الفروض، وتتابعت األسابيع .. والحظ فيها همة

 وعناية بدراستها، الشيء الذي ظهرت آثاره في نتائج الدورة األولى.

دث؟ .. بدأت تسير القهقرى. واعتقد أن ذلك عياء عابر من أثر اإلجهاد في ثم .. ماذا ح

الدورة األولى، لن يلبث أن يزول. ولكن األمر كان يتفاقم. فبدأ يظهر عليها الوجوم 

 وكان يسائلها فتجيب: "أشكو من أعراض مرض القلب".والشرود وحاالت اإلعياء .. 

واحترم حالتها، فلم يقس عليها إن قصرت، وإن لم يغفل عن تذكيرها بوجوب استرداد 

حاالت "صحو" نشاطها، وبذل كل مجهودها. فكانت تطرأ عليها بين الحين والحين 

.. ثم يعقبها فتبدو في القسم شعلة من الحيوية والنشاط: جدا، ومناقشة، ومشاركة، 

 ."خمود"

بمناسبة رأس السنة الميالدية أهدته بطاقة بريدية، ضمنتها هذه الجملة: "لتعرف شدة 

تعلقي بك". ولكنه لم يستشعر ما وراء هذه الجملة، وما تقصده ـ بالضبط ـ منها .. 

واكتفى بتفسيرها على أنه تغيير لحكمها األول عليه، والذي شاركت التالميذ في 

 كامهم األولى.ن أن يتراجعوا عن أحوقد علمته العادة أن كثيرا منهم ال يلبثوإصداره. 
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أثار اهتمامه ما تردّى إليه أمرها. ولما خاطبها في ذلك، أجهشت بالبكاء، واكتفت 

والدي طلق وضيح، فتمنعت أوال، ثم صارحته: "بالقول: "المشاكل". واستدرجها للت



، وختمت: "عقد األسرة وشيك   تافها، "وانفراط   والدتي". والسبب ـ في رأيها ـ كان

 "المرض .. والمشاكل .. فكيف سيتهيأ لي أن أدرس؟"

وواساها ـ ساعتئذ ـ. ولعلمه أن المواساة غير كافية، فقد حرص على أن يخلصها من 

.. ويجعلها تتشبث باألمل .. وأغدق عليها من  يتها، ويعيد إلى نفسها طمأنينتهاسوداو

 طاع، آمال أن تركز اهتمامها على دراستها.عطفه ما است

 ولم يكن يعلم أنه بتصرفاته تلك، قد فتح لها مجال اهتمام جديد.

 

3 

 

وأوشكت السنة الدراسية على االنتهاء .. ولما أدركت أنه ال يريد "أن يفهم"، قررت أن 

 تركب كل السبل "لتفهمه" .. حملت إليه خواطرها المكتوبة. قرأها قراءة عابرة.

 وناقشها بسطحية. وحثها على متابعة الكتابة.

، وحملت إليه خواطرها عن "حبيبها القريب منها، والذي ال يدري ثم أعادت الكرة

بحبها الذي يؤرقها". علق ـ ساخرا ـ على ذلك: أهو أعمى أو أصم؟" ثم أضاف: "عليك 

 أن تشعريه إذا لم "يشأ" أن يشعر".

 س الوقت ـ بأنها صغيرة على الحب.لكنه لم يغفل عن إشعارها ـ في نف
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كان يعرف أن تنبيهه ال فائدة منه، ما دامت مرحلة المراهقة تقترن دائما بـ "الخفقة 

 األولى".

وأنه  ،جاءته بخاطرة مكتوبة، تخاطبه فيها مباشرة بأنه "المعني باألمر" ،ومرة أخرى

 "األصم األعمى" .. فهل يسمع اآلن؟ وهل يبصر؟

تعارف على تسميته باإلسقاط. هو مالوضع، فوجد في ذلك مصداقا لما  حاول أن يحلل

"مرحلة عبادة  يطلق عليهأن األمر ربما كانت له صلة بما وقدّر ـ من جهة أخرى ـ 

 األبطال".

فهذه فتاة في ريعان الصبا، تجتاز اآلن مرحلة مراهقتها، وهي أحوج ما تكون إلى 

حلة تبحث عن "نموذجها" أو "نجمها العطف والحب والحنان .. وفي هذه المر

 المفضل" .. 

وما دامت قد افتقدت ـ نتيجة ظروفها العائلية ـ العطف والحب والحنان .. ووجدت فيه 

"هو" تفهما لوضعها، وعطفا عليها، .. فقد تعلقت به .. فعوض أن تتجه بتعلقها نحو 

على الخطإ الذي ارتكباه  والديها ـ أو أحدهما ـ اتجهت إليه "هو"، وكأنها تعاقب والديها

 في حق نفسيهما، وفي حقها أيضا.

وكتمت تعلقها به ـ ما دامت محاوالتها األولى للكشف عنه لم تأت بنتيجة ـ، وها هي 

 اآلن تكشف كل "أوراقها".
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لم ير في األمر ما يزعج، وظن ـ كما علمته تجارب السنين التي قضاها في عمله ـ أن 

يرة ـ سبق وأن رآها ـ حينما يتودد التالميذ ـ أكثر من الالزم ـ األمر مشابه ألحوال كث

ودالال، .. طمعا في "نفخ" نقط االمتحانات .. وإن هي إال  أوغنجا، احتراما، لألساتذة

 النتائج، ثم ال يظهر بعدها للتالميذ أثر .. يام تجرى خاللها المداوالت، وتنشرأ

 ه قاعة المداوالت. وجدها أمامه. ظت  لف  

 بت نتيجتها بإلحاح. وكانت لسوء حظها سلبية. طل

فتهاوت إلى األرض تكاد تسقط في خندق قريب من باب المؤسسة. ندم على تصرفه. 

ها هي بين يديه فاقدة لوعيها. وحملها إلى بيتها غير داٍر بما يمكن أن تنتهي إليه حالتها 

 من مضاعفات.
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 قالت: أنت السبب.غابت بضعة أيام، ثم ظهرت. واساها فيما حصل. ف

 ـ ولكنك تعرفين أن نقطك في منتهى العدل.

ـ ال أقصد. فما بذلت من مجهود لم يكن كافيا ليخول لي النجاح .. وأنت السبب ألنك 

 ..شغلتني عن كل شيء .. حتى عن نفسي

 قال مازحا: إذن عاقبيني.

ليست كلها شرا، ف ،وأما نتيجة االمتحان .ـ يكفي أن يكون عقابك "أن تبادلني حبا بحب"

ألنها ستبقيني إلى جانبك ـ بهذه المؤسسة ـ سنة دراسية أخرى .. هذا إذا قدّر لي أن 

 أعود إلى الدراسة .. فأبي سيفرض علي ـ حتما ـ االنقطاع عنها.
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 لعل سوء طالعها ال يمنحها إال الورقة "الخاسرة" تلو األخرى.

مل في نفسها، حتى تجتاز ما يعترض وأحس بعطف كبير عليها، وود أن يذكي شعلة األ

 طريقها من عراقيل. لكن عرقلتها األولى هي هذا "الحب".

احتار في البحث عن طريقة تعيدها إلى رشدها دون أن تضيف إلى صدماتها صدمة 

ـ عرفه منذ أول عهده بالمهنة ـ ظهرت عليه أعراض  جديدة. وتذكر حالة تلميذ له

دره، واعترف بما يعانيه بسبب حب فتاة بادلته الحب، القنوط والقلق. ففتح لألستاذ ص

 وهي في طريقها إلى بيت رجل آخر. 

يبدو ـ  ذلك واستعرض األستاذ قصته ـ المماثلة تقريبا ـ لـ "حبه" في سن المراهقة، وأن

مجرد ذكريات "صبيانية". وكان نقاش، عاد بعده إلى دراسته  اآلن ـ في عينيه،

 بحماس.
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اد نفس التجربة. ولكنها أبت أن تقتنع. وأبدت إصرارا ـ بلغ حد جلس إليها، وأع

 االستماتة أحيانا، والسذاجة أحيانا ـ وهي تدافع عن رأيها .. "أحبك، ويجب أن تحبني".

وأخير ـ وبعد أن أعيته الحيلة ـ داور، وحاور، وناور .. ولكن موقفها ال يتزعزع .. 

كالم خال من الرقة والعطف .. ثم .. ثم .. يا لبس قناعا من البرودة والخشونة، وصدها ب

للهول .. وجد نفسه في مأزق ـ ربما كان أسوأ ما تعرض له في حياته ـ، .. اصفر وجهه 

قد .. وتالحقت نبضاته .. وجف حلقه .. وتهدج صوته .. وارتعش جسمه .. وكاد يف

لونها .. وانحسر  ثة ممدّدة .. خبت أنفاسها .. وامتقعصوابه .. ماذا يرى أمامه؟ .. ج

 الدم عنها .. ومشت البرودة في أطرافها ..

وتالحقت في ذهنه صور سوداء مظلمة تكاد تشل عقله .. أصابه الفزع .. واستعان بكل 

وسيلة إسعاف تبدّت له .. كان يسرع ويسرع .. وكانت الثواني تبدو له عصورا .. أحس 

 ،وكلما زاد يأسه ..كاد يكتم أنفاسه مع كل ثانية بثقل الزمن يعصر قلبه وجسده، حتى لي

 صدرت الحركة األولى عنها .. كانت إشارة بيدها ..زادت حركته .. ثم .. ثم .. 

سألها أن تشرح له "ما حدث لها" .. وماذا يستطيع أن يفعل من أجلها؟ .. عرض عليها 

قلبها ينبض نقلها إلى عيادة طبية .. ولكن شفتيها ال تتحركان .. واليد تشير بـ "ال"، و

 واهنا ..

ولكن .. ال صوت يسمع ..  .ولم يدر كم انقضى من الوقت قبل أن تبدأ بتحريك شفتيها .

وبعد إجهاد، ومحاوالت كثيرة، خرج الكالم متقطعا واهنا .. وكرر عرضه أن ينقلها 

 إلى عيادة .. ومرة أخرى رفضت .. ثم .. قالت: "ال تخف .. علي ....... ســـ ... أ ....."

 أخرى، فتالشت بوادر االطمئنان التي بدأت تدب إلى نفسه .. ةوتالشى الصوت مر

كان مالزما فراش المرض لسنين وحين استعادت بعضا من قوتها، كانت أشبه بمن 

طويلة .. قالت: "إنها نوبة قلبية ـ ككل المرات ـ ولكن هذه أحدّها جميعا .. وتحاملت 

 على نفسها مودعة ..
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جفن في تلك الليلة .. استعاد ما حصل عشرات المرات .. وتقلب في لم يغمض له 

فراشه أرقا وإعياء .. حتى إذا كان الفجر أغفى إغفاءة قصيرة .. استفاق منها صارخا 

مذعورا .. ومرة أخرى جثمت على صدره صور الساعات الثالث "الشؤومة" التي 

 التقيا خاللها.

 ن متعبا.وحاول أن يحلل األحداث، ولكن ذهنه كا

.. غير أن  سنينبضع وطلع عليه النهار، ولديه إحساس ـ في أعماقه ـ أن العمر تقدم به 

 أهم ما كان يشغله هو معرفة ما تطورت إليه حالتها الصحية.

وجهد ـ خالل يومه، واأليام الموالية ـ أن يعرف. ولكن، ما من سبيل. واشتد قلقه .. 

ة يتهم نفسه أنه تسبب في تدمير إنسانة رقيقة وتحول إلى حزن .. وعذاب ضمير .. فمر



اإلحساس، تبحث عن الحب والعطف .. ومرة يبريء نفسه ألنه لم يقصد ألي شيء مما 

 حصل ..
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.. عاودتها النوبة القلبية خالل نفس اليوم وتحكي وانقضى أسبوعان قبل أن تظهر 

أبوها إلى جانب سريرها المشؤوم .. واستدعي إلى جوار سريرها ثالثة أطباء .. وجثا 

ق األهل .. ينتحب بدموع ساخنة ـ وهي التي لم تر قط دمعة واحدة في عينيه ـ .. وتحلّ 

ال تستفيق خاللها إال لماما .. وإن استفاقت فإنها تعجز عن  ودامت غيبوبتها ثالثة أيام

 الكالم .. ولما استعادت بعضا من قواها، انتكست ثانية بعد حديث هاتفي من أمها

"تلومها، ألنها لم تستدعها لتكون بجانبها" .. وكانت حقن .. وحبوب .. وأدوية كثيرة .. 

 تلك خالصة ما مر بها خالل األسبوعين الماضيين.

 حبني"ر لها. قالت: لن ألومك إال على شيء واحد" "أنك ال تاعتذ

 ـ ولكني ال أكرهك.

 قطعت عليه الطريق: ال تراوغ، أتخاف أن تحبني؟

 ـ نعم.

 ـ والسبب؟

 ـ تجربة انتهت إلى الفشل.

 ـ لن أكون مثلها.

 ـ ومن يدريني؟

 أال تثق في؟

 ـ لم أعد أثق بالزمان.

 ه الدرجة من التشاؤم؟ـ ألهذ

 ـ ربما أكثر مما بدا لك.

 ـ بم تقابل حبي إذن؟

 ـ بعاطفة.

 ـ أهي حب ..؟

 ـ بل دون الحب. فلم يعد في قلبي مكان للحب.

 كم سيستمر عنادك؟ـ 

 اسألي الزمان. ـ
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وجمعتهما سنة دراسية جديدة. وكانا متحفظين في سلوكهما إلى أبعد حد. وكان للتستر 

والتجاهل أثرهما في إبقاء "عالقتهما" عادية وطبيعية ال تشوبها شائبة أمام المأل. 



باستثناء مرة ـ أو مرتين ـ كادت تفضح فيها األمر إلحدى صديقاتها .. الشيء الذي بلغ 

 ه. ولما أنّبها، تنصلت من كل مسؤولية.بيته، فكاد يحدث عاصفة فيى علم إل

وما عدا ذلك .. كانا يلتقيان "سرا" .. وكان يحاول أن يجعل اللقاء لقاء ثقافيا تطبعه 

تجهد نفسها أن يكون لقاء العواطف .. وكان يتهرب ـ ما الدعابة والمرح .. وكانت 

طالب ـ بإلحاح ـ إجابة عن سؤالها الذي يعذبها: أمكن ـ حتى تضيق عليه الخناق وهي ت

 هل تحبني؟

وكان ال يريد أن تتكرر تجربته الفاشلة .. وال أن تتكرر "التجربة المشؤومة" السابقة. 

 ورغم ذلك كانت تتكرر .. إال أن بعضها كان أحيانا حقيقيا، وأحيانا مفتعال .. 

أنه سيأتي اليوم الذي ستتحول فيه ومهما يكن، فقد كان يؤمن بأن لكل شيء نهاية .. و

نظرتها عنه إلى غيره، ممن هو في سنها .. وستنتهي هذه اللقاءات واألحاديث .. ولن 

 تبقى إال الذكريات.
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"، وال بد أن تعرف نهاية .. وبعد غير سويةلم يغب عن باله ـ قط ـ أنها عالقة "

خوض في الموضوع ليفهمها أن محاورات ومداورت ـ ليعدها نفسيا لتقبل األمر ـ بدأ ي

ال بد من "نهاية". هددته باالنتحار لو أقدم على القطيعة .. وظن أنها تمزح .. ولكنها 

كانت جادة أكثر مما تصور. فبمجرد عودتها إلى البيت تناولت كمية كبيرة من دواء، 

 بقصد وضع حد لحياتها. ولحسن حظها تم إنقاذها في الوقت المناسب.

يحس بعذاب الضمير .. ويتساءل من خالل العالقة، واألحداث المرتبطة  ومن جديد بدأ

بها، عن مدى مسؤوليته: أين تبدأ؟ وأين تنتهي؟ بل من المسؤول المباشر: أبوها؟ أمها؟ 

 أسرتها؟ من ..؟ من..؟
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منذ تلك الحادثة، قرر أال يظهر لها ما يسوؤها. الشيء الذي حتم عليه أن يبالغ في 

عليها. وكم كانت تبدو وادعة سعيدة معه. كانت نفسها تصفو، ويطفح  عطفه وحدبه

البشر على محياها .. وأصبح يأنس إليها أكثر فأكثر .. وأحس تغيرا في شعوره نحوها 

.. صارت بالنسبة إليه كالمدمن الذي يتناول السيجارة أو الكأس األولى على سبيل 

اإلدمان .. ثم ال تلبث أن تتوالى الثانية ..  التجريب .. هازئا ممن يحذره من االنتهاء إلى

والثالثة .. واأللف .. و .. حتى يتحقق اإلدمان .. ومع إدراكه لهذه الحقيقة، فإن أخوف 

 ما كان يخاف هو استحالة السير في طريق الرجوع.

وأبى أن يعترف ـ حتى لنفسه ـ أن ما سماه "عاطفة" في أول األمر .. قد تحول اآلن 

ولعله كان يصارع على جبهتين: نفسه، وطيفها "هي"، رافضا أن يقر  ".حب"إلى 

 بأنها انتصرت عليه بصبرها الطويل ..
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ودارى ـ ما وسعته المداراة ـ حقيقة مشاعره الجديدة، .. ولكنها استشفت ـ بحدسها 

وحساسيتها ـ ما وقع .. فلم يجد بدا من االعتراف لها .. وحملقت في وجهه طويال .. 

تعادته قولته مرات ومرات .. وأنها ال تصدق أذنيها وجوارحها .. وسمعت منه واس

"أحبك". بأي جرس أو نبر قالها؟ كيف كانت هيأته وهو ينطق بها؟ ما األثر الذي 

 ستتركه في نفسها؟ 

ولم يكن بحاجة إلى انتظار طويل ليعرف الجواب على سؤاله األخير .. فقد تهاوت بين 

وهو يراها أشبه بالجثة الهامدة يبوبة .. وأصابه الفزع مرة أخرى يديه .. ورحلت في غ

.. كان يحاول أن يسعفها واألسئلة الكثيرة تجهد ذهنه .. ماذا قلت؟ ماذا فعلت؟ هل بدر 

 مني ـ عن غير قصد ـ شيء تسبب لها في النوبة؟ ..

ن وأحس كأن مخه يكاد ينفجر .. وغامت عيناه .. وطفرت منهما الدموع. وعجب م

 نفسه كيف انهمرت دموعه وهو البعيد العهد بالدموع كأن بينه وبينها حقبا.

وعادت إلى نفسها منهوكة القوى .. ضعيفة .. خائرة .. وأشاح بوجهه يريد أن يخفي 

 دموعه .. ولكنها رأتها .. قالت:

دة ـ إني ال أصدق .. أفي حلم أنا أم حقيقة؟ إن االنفعال فوق طاقتي .. وسعادتي فوق سعا

 أي كائن على األرض ..

 قال: إنه حب بال أمل.
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وتميزت نهاية السنة الدراسية بنجاحها، وخطبتها، .. أجل، تقدم لها رجل، ووافق أبوها 

 بدون تردد أو استشارتها .. وحدد شهر يوليوز موعدا إلعالن الخطبة واالحتفال بها.

فض .. أدت إلى مقاطعة وأثارت خطبتها زوبعة في وسطها العائلي، بين مؤيد ورا

أعمامها لوالدها. لكنها بدل أن تواجه أباها بالرفض .. جاءته شاكية .. نادبة حظها .. 

 منحية بالالئمة عليه:

 ـ مقصر في حقي .. ال تحبني .. لم ال تتقدم لخطبتي؟

ولم تكن اتهاماتها جديدة عليه .. فقد سبق أن سمعها منها تلميحا أو تصريحا .. وأفهمها ـ 

آنذاك ـ استحالة تحقيق أمنيتها في الزواج منه .. شرح لها وضعه العائلي .. ووضعه 

 المادي .. واستحالة قبول والدها أن يزوجها لرجل هذه هي ظروفه.
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اتهمته أنه يريد التخلص منها بأي وسيلة. كانت تستمع إلى صوت العاطفة .. وتلغي 

 صوت العقل من حسابها .. 



في النقاش، لتستخلص الحكم النهائي بنفسها .. كشف لها عن دخله وقرر أن يسايرها 

 المتوسط .. فكان تعليقها:

 ـ كنت أعتقد أنه أكثر.

 أما ظروفه العائلية فتعرفها .. لكنها تصر على أن يكون لها موقع من خاللها.

 طلب منها أن تجيب عن بعض أسئلته:

 ؟هل يقبل أبوها أن يزوجها من رجل متزوج، ذي أطفال

 هل يقبل أبوها أن تكون ضرة امرأة أخرى؟

هل تقبل ـ هي نفسها ـ أن تعيش في بيت واحد مع ضرة )علما بأن دخله ال يسمح له 

 بفتح بيت ثان(؟

وكان جوابها بالنفي القاطع عن كل األسئلة .. غير أنها ما لبثت أن ألمحت إليه: أن عليه 

 التخلي عن زوجته وأبنائه.

 في رأيك ـ أم أنانية؟ إنهم أبرياء ال ذنب لهم.فتساءل: أهذا عدل ـ 

 قالت بلهجة المحقق الذي يحاصر المتهم، ويسد عليه أبواب التملص من جرمه:

 ـ إذن فأنت تحبهم؟

 ـ بكل تأكيد.

 ـ كم أحقد على زوجتك.

 نبهها إلى خطورة هذه الفكرة، وإلى براءة زوجته من كل "شيء" تحاول إلصاقه بها.

 ا؟ـ أنت تدافع عنه

 ـ طبعا.

 ـ تحبها؟

ـ حتى لو افترضنا أنني ال أحبها، فليس من الوفاء أن أغدر بأم أوالدي، وقد شاركتني 

 السراء والضراء ألزيد من عشر سنين .. كان عليك أن تلومي القدر والظروف ..

 ـ وألوم حتى المجتمع الذي ال يرحم بتقاليده ونواميسه وقسوته.
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ه العالقة. لقد وصلت إلى منعطف شديد الحساسية. ها هي خال إلى نفسه يفكر في هذ

 تطالبه بالزواج .. وذلك شيء منطقي بالنسبة لها .. ولكن الزواج مستحيل. 

وكان ال بد من طرح السؤال الذي تهيّب من طرحه ـ من قبل ـ : إذن ما مصير هذه 

 العالقة؟

 لم يبريء نفسه من مسؤولية تغذية عالقتهما.

 ع لها حدا. لكن، متى كان يجب ذلك؟كان عليه أن يض

 لكن ما هو اليوم األول من بين األيام:من أول يوم؟ 

يوم دخلت الفصل؟ يوم طلقت أمها؟ يوم جاءته بكتاباتها ومحاوالتها الشعرية؟ يوم 

 رسبت؟ يوم كادت روحها تزهق بين يديه؟ يوم حاولت االنتحار؟ متى؟ متى؟

 فهل فات األوان؟وما دام لم يحدث ذلك في الماضي .. 



ورأى أن معطيات الظرف الحالي ربما كانت أنسب من أي وقت مضى .. فهي اآلن في 

 عصمة رجل .. وعليها أن تهتم بمستقبلهما المشترك.

 قالت ـ بسخرية الذعة، دست في ثناياها سم كناية زعاف ـ: 

 تريدني أن أخلص له؟ـ 

 ـ قد أصبحت متزوجة.

 ـ وأنت كذلك.

 ـ إذن، ال بد من وضع نهاية لعالقتنا.

 ـ وحبنا؟

 ـ سيبقى ذكرى جميلة.

 ـ أتتخلى عني؟

 ـ .......

 إذن لن تراني أبدا .. سأرحل حتى عن دنياك ..

 وهو يراها تتحدث بمرارة وتصميم.وساوره الفزع 

 ـ ماذا تقصدين؟

 ـ شيئا واحدا: الموت.

 امه.كانت جادة غير هازلة. وتبدى له شبح المأساة أم

 لقد أنذرته مرة باالنتحار، ونفذت، لوال أن سلم هللا.

 وها هي ـ مرة ثانية ـ تهدده به، في عزم وتصميم يثيران الرعب وقشعريرة األبدان.

وكان ال بد من صدها عن هذه الفكرة. وكلما جهد في محاولة تخليصها منها كلما 

 ازدادت اتهاماتها له .. وازداد نحيبها.

 ال ليقنعها بالعدول عن فكرتها .. وأنفق وقتا طوي

 ولم يصال إلى "إبرام اتفاق سالم" إال بعد قبول شروط "الطرفين":

 أن يعاهدها أال يتخلى عنها أبدا.

 وأن تعاهده أال تفكر في االنتحار أبدا، ومهما حصل.
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فرق بينهما الصيف .. وكلن له متسع من الوقت ليعيد تقليب النظر في عالقتهما .. 

 عيد تقويم الموقف .. وليبحث عن آفاق المستقبل .. ولي

ودور األم .. ودور المربي .. وتبدى له أنه كان يقوم بأدوار متناقضة: دور األب .. 

 ودور الحبيب .. ودور الطبيب النفساني .. ودور الموجه والناصح ..

هما إال وكان يمل ـ في كثير من األحيان ـ بعض هذه األدوار .. ألنه ال يزيد عالقت

غرابة وشذوذا .. وتمنى لو وجد من يساعده .. فقد تورط أكثر من الالزم .. وليس في 

 مقدوره أن يستمر في أداء تلك األدوار.
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قرر أن يجعل الزمن يلعب دوره .. فهو الكفيل بأن يخفف من حدة تعلقها به .. حتى 

فراغ الذي سيتركه هو. تصل إلى االستغناء عنه. ولعل وجود رجل في حياتها سيمأل ال

 وغاب عن سمعها وبصرها ما وسعه ذلك .. وتجنب كل مكان عهدته يكون فيه.

 ولما لم تعثر له على أثر، بدأت تالحقه بمقر عمله، حتى حرم عليها ذلك.

ونقلت إحداهن إلى زوجته سماعها بالعالقة التي بينهما "هو"و"هي" .. مؤكدة أنها 

مدة طويلة .. إلى أن كان يوم جاءته تنفي التهمة عن .. وقاطعها  اعترفت لها بذلك

نفسها .. غير أن شرط الصلح هذه المرة كان: أال يلتقيا حتى تحصل على نتيجة إيجابية 

إال أنها عوضت حرمانها من لقائه بالتحدث إليه هاتفيا كل يوم  في آخر السنة الدراسية.

 تقريبا..
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ه من وضعها الجديد الذي ترفضه، وتحاول ـ كلما من خالل أحاديثها الهاتفية، شكت إلي

أمكنها ذلك ـ التعبير عن رفضها للزوج، وللقيود التي يحاول فرضها عليها .. وتعامل 

، معلنة لهما: أنها "زوجها" بكل ما يثبت كراهيتها له .. شكت إلى عمتها، وأحد أعمامها

التي بينهما، ومالبساتها،  حقيقة العالقةإط العهما على تحب شخصا آخر، لكن: ما مدى 

 .. لم يكن لديه جواب مؤكد على ذلك .. 

ن: األب، كل م رحب في أعماق نفسه بما أقدمت عليه. فقد أثقل كاهله أن يقوم بأدوار

، واللوم ،الدالل :، والمرشد، .. بل عليه أيضا أن يتحملواألم، والحبيب، والناصح

العارمة، واالتهام الصارخ، بأنه السبب في  والعتاب .. الذي يصل ـ أحيانا ـ حد الثورة

 كل شيء: تعاستها، زواجها، قدرها، ...

ولكن يبدو أن دورهما ن معه في "ترشيدها". ين آخرين يساهماصرحب بوجود شخ

كان سلبيا .. إذ لم يظهر على تصرفاتها ما يدل على تأثيرهما عليها .. بل إنها اعترفت 

ثيرة من عالقتها "بمن هو ملتزم بالحفاظ على له بأنها حكت لعمتها عن جوانب ك

". حكت لها عن الكثير الكثير .. إال شيئا واحدا لم تطلعها عليه ـ حتى يمكنها أن عذريتها

 تسدي لها النصح المناسب ـ لم تقل لها: إن من تحب رجل متزوج.
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في وقت  كان موعدها ـ هذا الصيف ـ مع حفل كتابة عقد قرانها، على أن يكون الزفاف

الحق .. وكانت تسير إلى مصيرها ـ المكتوب عليها ـ مسلوبة اإلرادة .. لكن في 

أعماقها ثورة بركان خامد لم ينشط بعد .. وكانت "إرهاصات" البركان األولى موجهة 

 إليه "هو":

 ـ لم تفعل أي شيء لتنقذني .. مصيري ال يهمك .. ستكون سعيدا بالتخلص مني ..



 ـ النقاش الذي أصبح معهودا بينهما: كيف السبيل إلى حل؟ويبدأ ـ من جديد 

كان يعيد طرح كل الفرضيات الواقعية .. وكانت "هي" تجنح إلى الخيال الذي يمنحها 

عصا سحرية تذلل لها بعض العقبات .. حتى إذا وصلت إلى أهمها واصطدمت بجمود 

.. لجأت إلى البكاء مرة .. من الحساب  لواقع، وتبين لها استحالة إلغاء تلك "العقبات"ا

عليه أو على المجتمع مرة أخرى .. "هو" ألنه لم يستطع أن يثور على  وإلى التحامل

 المجتمع .. وأما المجتمع فألن نواميسه وتقاليده هي سبب بلواها ..

وينتهي النقاش إلى االعتراف بفشلها ـ إضافة إلى فشله ـ في إيجاد حل سحري يغير 

 معالم الكون.
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لم تنقطع العالقة ـ رغم كل شيء ـ. وإذا التقيا كان يجنح بها للحديث عن أي شيء، إال 

 أن يكونا "هما" محور الحديث.

ولكن مهما بع د الشوط بها، فإنها ال بد مرتدة للحديث عن عالقتهما .. مضافا إليها 

 تصرفات زوجها.

 ذلك:وكانت دائما تشكو وتلوم .. وال تستثني أحدا من 

قية األهل، .. "ال أحد يحبها" .. "ال أحد يعرف أين توجد .. أبوها، .. زوجها، ب "هو"،

 سعادتها الحقيقية"

 وفي يوم، حدثته هاتفيا: أريد أن أراك.

 والتقيا .. كانت سعيدة .. وبأنفاس متالحقة، وصوت متهدج، قالت:

 ناتي ..ـ لقد طلقني .. عدت حرة كما كنت من قبل .. ال رقابة على تحركاتي وسك

ثم حكت له كيف وقع الطالق .. وكيف نسجت خيوط حوادثه حادثة فحادثة .. حتى أثمر 

 مسعاها أخيرا ..

 لم تر على وجهه االرتسامات التي كانت تود أن ترى ..

 وساءها أال يفرح لفرحها .. والمته على التحفظ الذي أظهر.
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، وتوزع وقته بين العمل والبيت ومع ذلك، بقيت اللقاءات تتباعد .. فمشاغله قد كثرت

 واهتمامات أخرى جديدة .. إلى أن أخذ "هو" نفسه يشكو من اإلرهاق.

وبما أن الظروف أصبحت هكذا .. فإنها لم تعد تحصل من وقته إال على النزر اليسير .. 

وود لو توطن نفسها على قبول هذا الوضع .. لكنها لم ترضخ .. وكان الهاتف وسيلتها 

ثته .. حتى أصبحت األحاديث يومية .. وأشبه بالمطاردة .. وتتسبب له في إلى محاد

أن يطلب أمام المأل إلى الهاتف .. وذلك ما دفعه إلى  إذا نوديغير ما قليل من الحرج 

 وحصرها في اثنتين في األسبوع. ،التقليل من مكالماتهامنها 
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طات "سيدة البيت" .. ارتاحت في اخبرته أن والدها تزوج .. وتبعا لذلك سلبت منها سل

األشهر األولى لتخفيف العبء عنها .. ولكنها ندمت على التفريط في سلطاتها .. فأخذت 

 تعمل على استعادتها .. ونتج عن ذلك "اصطدامات" مع زوجة أبيها.

شكت أيضا من أبيها الذي صار ـ على حد تعبيرها ـ "يهملها" .. فلم يعد يسأل عن 

 يهتم بعالجها .. كما حرمها من مصروفها المعتاد .. وسمعته يقول عنها: أحوالها .. وال

"لقد أعيتني باألدوية واألطباء". ومنذ ذلك الحين، قررت أال تتعاطى أي عالج. كما 

 رفضت إجراء عملية جراحية لقلبها. كما قررت أال تطالب بأي شيء.

ها ألنها  "أهانتها" أمام األهل بقولها: لكن أهلها كانوا يطالبون بزواجها. جف ت  أمَّ

ـ متى تتزوجين حتى أخلص من مشاكلك .. أود أن أعرف ما يدور برأسك، ألفهم 

 حكايتك مع مطلقك، ورفضك لكل خاطب جديد.

لقد أصبحت ـ إذن ـ تحمله "هو" مسؤولية فراقها عن زوجها، ومجافاتها ألمها. 

 ومسؤولية كل ما تتعرض له من نقد بين أهلها.
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دثته عن أستاذها في الفلسفة، والذي أصبح يضيق عليها الخناق بعد "رفضها دعوة ح

منه". وأشار عليها "هو" بما تفعل .. ولكنها كانت تتعلل ببعض األعذار عن صعوبة 

 التنفيذ.

 ـ لو علم أبي لحرمني نهائيا من الدراسة. خائفة أن ينتقم مني األستاذ في آخر السنة.

أضفى على "الحادثة" تهويالت ومبالغات .. وألقى ظالال من  ولعله حدس أن خيالها

الشك في نفسه حول جدية مقوالتها .. وكيفية التوفيق بين المتناقض منها .. إلى أن كان 

 يوم قالت له:

 ـ أنت ال تغير علي.

لم يسألها كيف تريده أن يظهر غيرته عليها .. فمع نهاية السنة جاءت نتائجها مكذبة 

 ها من أستاذ الفلسفة.لكل تخوفات
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غادرت مدينتها مغضبة بعد أن خاصمت زوجة أبيها. ووعدها أن يلحق بها في مصيفها 

 ـ إذا أمكنه ذلك ـ.

عاد من سفرة قصيرة ـ دامت بضعة أيام ـ ليجد رسالتين منها، كتبتهما في أول أيام 

أخبارها انقطعت. سفرها .. وكان ينتظر رسالة أخرى حتى يلحق بها ـ كما وعد ـ ولكن 

أن يعرف ما انتهى إليه أمرها مع زوجة أبيها، ومع أبيها نفسه، ألنها سافرت بدون  ودّ 

 إذنه .. 



 ..  وانشغل بها ليله ونهاره، وكل يوم يمني نفسه بخبر عنها

 وكل يوم يعود من مكتب البريد خاوي اليدين .. 

 وسجن نفسه قرب جهاز الهاتف راجيا أن يقطع صمته األخرس.

وتتالت األيام .. واألسابيع .. ولم يقنط .. وإن كانت المرارة قد مازجت شعوره .. ولم 

 يعد يفكر إال فيها.

"هي" وقد رأى فتاة في مثل قدها ..  ما توهمهارافقه طيفها أينما حل وارتحل .. وكثيرا 

 أمله.أو تلبس لباسا مشابها لبعض مالبسها .. فيخفق قلبه بعنف .. ثم ال يلبث أن يخيب 
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كان كل يوم يمني نفسه بأنه سيتوصل برسالة منها. ودأب على "زيارة" مكتب البريد .. 

فه وكلما قرب زاد قلبه وجيبا كمراهق ذاهب ألول موعد عاطفي في حياته .. تتقاذ

.. ويسبح في عالم هامس حالم مفوف بالهمسات  األشواق .. وتتالعب به األحالم

 ت ..والنظرات واللمسات والقبال

كان يتهادى في عالمه الخيالي الشبيه بعالم المراهقين حتى يفتح صندوق البريد، فال 

 يجد سوى ذرات من الغبار تراكمت على ما قبلها .. 

 به من عالمه الخيالي ليرتطم بواقع مرير ..وتعصر الخيبة نفسه .. وتهوي 

ي تكتب له ولو خطابا كيف يمكن أن تنساه طوال هذه المدة .. فال هي تتذكره .. وال ه

 تطمئنه فيه على أحوالها وصحتها ..

 وبمرور الزمن .. بدأ أمله يخبو .. واستسلم للواقع الذي ارتضته له ..

 لقد أحلته عالم النسيان .. وأسدلت عليه ستائره ..
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كان عزاؤه الذكريات يلوذ بها .. ويجترها .. ولو رآه راء وهو تائه في بحرها  لقال إن 

يفقد إحساسه وعالقته بما ا .. كان يجلس في صمت التمثال يفكر ويفكر حتى س  به م

 حوله .. وتطفو على وجهه آثار انفعاالته الداخلية .. فمرة صفاء .. ومرة تجهم ..

تصفو نفسه وهو يتذكر كل شيء جميل بينهما: الحب .. الرضا .. الموسيقى .. الشعر .. 

 . األفكار .. الطرائف .. األحالم .

وتنقبض نفسه، فيأتي بهزة عنيفة من رأسه، أو يطوح بيديه في الهواء كأنه يتقي شيئا .. 

يتذكر بعض ما نغص عليهما وئامهما: تصرفاتها الرعناء التي أهانته بها .. حينما 

 عجزهما عن تحقيق أملهما في الزواج ..

ثقل العبء .. حتى ال  كان التفكير فيها يأكل من نفسه .. فإذا انضافت مشاكله الخاصة ..

يبقى للنفس احتمال .. ويبحث عن ملجإ يهرب إليه .. ويتمنى لو كانت بقربه ليهرب 

 إليها .. ليدفن معاناته بين أحضانها .. ولكنها غائبة وبعيدة.
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من سفرها الذي طال .. التقيا ثالث مرات. ويبدو أنها لم تكن لقاءات عادية، بعد عودتها 

 لكة تتجمع عند األفق لتتحول إلى عاصفة .. مدمرة ..أو كأن غيوما حا

كان يجلس إليها. والواقع أنه لم يكن منصرفا إليها بكل أحاسيسه وجوارحه كما عرفته 

دائما. فقد كانت أفكاره موزعة بينها وبين مشاكله الخاصة به ـ وما أكثرها ـ والتي 

 تقض مضجعه، وتنغص عليه حياته .. 

همومه، فربما خفف ذلك عنه ثقل العبء الذي ينوء به .. ولكن ما وود لو أطلعها على 

عساها تفعل إذا علمت؟ ستسمعه ـ دون شك ـ كلمات مواساة منمقة. وربما شغلها 

إن هي أحست فعال بعمق ما يعانيه. وكال االفتراضين لم  ،فنغص عليها عيشها ،بهمومه

 يريد تكدير صفوها بما يخصه. ، وال هويرضياه .. فال هو يريد استجداء شفقة أحد

 وآثر أن يقاسي متاعبه وحده .. مداريا عنها ما استطاع معاناته ..
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وكاد الذهول والشرود يخونان تحكمه في تصرفاته بسبب ما يعاني .. ولكنها "هي" كان 

 لها تفسير آخر ..

 ـ إنك تهرب دائما من مواجهة مشاكلنا.

 ـ أية مشاكل تعنين؟

 االثنين. ـ مشكلتنا نحن

 ـ رأيك فيها.

 ـ تتحاشاها إلى حد إهمال التفكير فيها.

 ـ وماذا يجدي التفكير؟

 ـ قد يساعدنا في العثور على حل.

 ـ وأي حل وصلت إليه؟

 ـ ال شيء.

 ـ ال شيء إذن.

 ـ ......

 ـ أهذا كل ما وصلت إليه كحل.

 ـ ......

 ـ وما رأيك فيما وصلت إليه؟

ي أن أفكر وحدي. علي أن أجد الحل. كأني من صنع كل ـ إنك تكشف عن أنانيتك. عل

 هذه المشاكل. وكأن قدري أن أعاني منها وحدي أيضا.

أنا ال أهرب من المواجهة والتفكير .. بيننا فارق في النظرة .. أنا أعتبر مشكلتنا جزءا ـ 

من المشاكل .. وأنت تضعينها في مقدمة المشاكل .. بل هي المشكلة "الوحيدة" في 

 ظرك .. وما عداها فزائد ال أهمية له.ن

 ـ وهو كذلك.



 ـ ال ألومك، فتباين اإلحساس يؤدي إلى اختالف النظرة.

 أن يحس كما يشاء. حر   ـ كل  

 ـ أهي حرية كانت لي .. أم منحت لي اآلن فقط؟

 ـ كانت لديك.

 ـ لذلك قلت: إني ال ألومك.

 بك ال تهمني. ـ ولكن مشاكلك الخاصة

 لو لم تقولي هذا الكالم.ـ كنت أتمنى 

 ـ لماذا؟

 ـ ألنه يؤلمني.

 ـ أصحيح؟

 ـ إنه يؤكد أنك أنانية، ال أنا.

ـ إذن بم تفسر التغيير الذي طرأ عليك. تغيرت معاملتك. دائما تترك لي حرية االختيار 

والتقرير بمفردي .. ال تعاملني كما يعامل "الناس" "اآلخرين". ثم إن علي أن أتصرف 

 ـ وكأنه حب صادر من طرف واحد، هو أنا.ـ من جهتي 

ـ ليت كالمك ال يشوبه التناقض .. فأنا لم أتغير .. وإنما تغيرت الظروف .. كل ما 

هنالك أننا نشبه شخصين على ضفتين متقابلتين .. وفي الوسط يجري تيار مائي جارف 

 .. وال أحد من "الشخصين" يجازف بنفسه لعبور المجرى سباحة نحو اآلخر.

م بالرحيل بدون إشعار .. أو حتى دون انتصبت واقفة. ودلت تصرفاتها على أنها تهو

 إلقاء تحية أو كلمة وداع ..

 ـ أال تحيّين على األقل؟

 ـ ...... )هزة رأس بالنفي(

 ـ ليكن ما تريدين.

 لقد عرفت ما أريد: الفراق.ـ 

 قالتها ببساطة، ووجه جامد، خال من كل انفعال.

 تقولين؟ـ أتفكرين فيما 

 ـ ..... )صمت، وإشارة إثبات بالرأس(

 ـ لماذا ال تتكلمين؟

 ـ ........

 وتحدث "هو"، ولكنه ال يذكر من حديثه شيئا .. كل ما يتذكر أنه قال:

 ـ ال أستطيع أن أثنيك عن قرارك إن كنت اتخذته عن اقتناع.

ها .. كانت وكان جوابها الصمت، ونظرات باردة، .. جامدة، .. ورفع نظرة إلى وجه

. والتقت نظراتهما .. كان في شفتاها مزمومتين، وكأنهما ترسمان طيف ابتسامة سخرية

عينيها تعال وكبرياء .. وكأنها تود أن تصيح به: هيا اركع تحت قدمي، والتمس صفحي 

.. 

 وجاءت القطيعة.
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في  تخيل أنه طعن طعنة نجالء في كبريائه. والزمه هذا الشعور مدة. ونفث غضبه

 األوراق .. يومها كتب محاولة شعرية: 

 

 أ

 

 قطتي المدللة

 صارت غضبى هائجة

 نفشت زغبها

 قوست ظهرها

 أخرجت مخالبها

 ثم تأسدت.

 هذا قلبي الواهن فانهشيه

 وال تبقي به ذكريات نبيلة

 هيا حطميه وزلزليه

 ري الحزن المضغوط في دواخلهوفجّ 

 فقد يستريح .. يستريح .. يستريح ..

 

 ب

 

 ان المشوار متعبا وطويالك

 كبعد النجوم .. ونائيا

 وعلى المدى

 ورد. بالأزهرت أشواك 

 وحملتك يا مالكي ـ على كتفي ـ

 حافيا أدوس األشواك

 جتاز بك الطريق.أل

 ى قلبي ..حتى وه  

 فاليوم .. هيا دمريه ..

 فقد آن لهرقل أن يطرح عبئه ..

 فلعله يستريح .. يستريح .. يستريح ..

 

 ج

 

 دمدمي .. دمدمي يا رياح



 وأججي لهيب الغضب.

 اقلعي الصاري والشراع.

 وأنت ـ أيضا ـ زمجري يا رعود

 فربما أضاع السندباد طريق الرجوع.

 ال تمنحيه أمال أن يعود.

 تدري أيها السندباد فيا ليتك

 أن هذا زمان الجنون.

 فربما في متاهاتك ..

 تستريح .. تستريح .. تستريح ..

 

 د

 

 يا عاتيات األمواج

 ارغي وازبدي

 وبالقلب المعنّى طّوحي

 وأشالء سفنه غيّبي

 في ظلمات اليم األهوج

 وفي األعماق السحيقة هيئي له حفرة

 ثم كفنيه وادفنيه

 فقد يستريح .. يستريح .. يستريح ..

 

 هـ

 

 يا صقور .. يا نسور .. 

 ال تحومي حول الصريع ..

 ال تحسبيه يرقص .. إنها انتفاضة الذبيح

 ..  فأجهزي عليه

 ..  جندليه

 افرسيه .. 

 شلوا، شلوا، .. 

 وال تبقيه

 ال تذ ِري رمقا فيه .. وخلصيه

 يهمن عذابات جراحات تدم

 وفي بطونك غيبيه

 فقد يستريح .. يستريح .. يستريح ..
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 واتصلت به هاتفيا ـ فيما بعد ـ فصب عليها بعضا من نقمته التي ما تزال تغلي بها نفسه.

.. وانجلت سورة الغضب. وبدأ يمارس نقدا ذاتيا ..  وتتابعت األيام .. واألسابيع

 واستغرق في حوار مع نفسه:

ـ لماذا تخيلت أنك طعنت في كبرائك. أألّن تقرير الفراق صدر منها هي "األنثى"، ولم 

 تكن أنت "الرجل" السابق إلى القرار؟

 لرجل.ـ من السخرية أن أومن بمثل هذا السخف. فمن حق األنثى أن تقرر كما يقرر ا

 إذن؟ـ ولم الغضب 

 ـ ألني اعتبرت تصرفها غدرا.

 ـ كيف؟

ـ إنها تعرف مدى تعلقي بها، وسبق لها أن طمأنتني أنها لن تكون كالتي غدرت بي 

 قبلها.

ـ عجيب أمرك. وأعجب منه سعة خيالك، وتناقضك .. توافق على أن من حقها اتخاذ 

لمقاطعتها بمحاوالت متعددة .. قرار القطيعة .. ثم تعتبره غدرا .. مع أنك سعيت 

 وبأساليب متعددة ..

 ـ نعم .. حدث ..

 إذن، كان عليك أن تصفق للمناسبة التي أتيحت لك.ـ 

 ـ كيف؟

من المعقول أن تتحمل آالم الجراح  يسـ فحتى ولو افترضنا أن "كبرياءك جرح"، أل

 في سبيل مصلحتها، كي تبني مستقبلها مستقلة عنك.

 ـ بلى.

 1985سنة  –مراكش  –هيم رمزي إبرا      


