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قصة قصيرة

صـارع دواين جونسون في مثل وا ـصارع دواين جونسـون ليس قادرا عـلى منافسـة دراكوال وأصدقائـه. ا مثل وا يـبدو أن ا
ركز تحـركة (هوتيل ترانسلفانيا  :3سامر فاكيشن) في ا لوس أجنليس يوم  4 أبريل نيسان 2018  . فقد حل فيلم الرسوم ا
األول في شباك الـتذاكر بـإيرادات بلغت  44 مليـون دوالر بعد عرضه في  4267 دار عرض بـينما حـقق فيلم (سـكايسـكريبر)

ركز الثالث. لدواين جونسون  25.5مليون دوالر من عرضه في  3782 دار عرض ليحل في ا
ركز الثاني فقد ذهب إلى فيلم مارفل اجلديد (آنت مان أند ذا واسب) والذي حقق  29 مليون دوالر من عرضه في  4206 دور أما ا

عرض.
بلغ  16مليون دوالر في خامس عطلة نهاية أسبوع له. وجاء (جوريسك ركز الرابع  تحركة (إنكردبلز  2) في ا وحل فيلم الرسوم ا

ركز اخلامس بإيرادات بلغت  15.5 مليون دوالر في رابع أسبوع له. وورلد: فولن كينجدام) في ا

رسالة واشنطن
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يـعـنــيـني  بـقـدر مـا يـعـنـيـني صـدق
مــشـاعـري سـواء احــتـفظ لي بـشيء
مــــنـــهــــا  أو ال و ال تــــنسَ أنّ االمـــر
كن التحكّم خارج عن إرادتي  وال 

فيه والسيطرة عليه 
ـكن أن تـغـفـري لي - سـعـاد بـابـا أ
فأنـا ظلمـتكِ كثيـراً وكنتُ احسبُ ما
فعـلته من  أجـلكِ  بالـله علـيكِ كيف
ـكنـنا كـنني إصالح مـا دمّرت ?أ
الـلحاق بـالزمن  أو الـرجوع به لكي

أحقّق أمنياتكِ الضائعة 
- مـاذا تقول بـابا ? أرجـوكَ ال جتهد
ــا يـرهــقـهـا نــفـسكَ وال تــشـغـلــهـا 
فـــالـــذي فــــيكَ يـــكــــفـــيكَ وأنـــا أرى
احلزن في عينيكَ حسرةً وندماً على

ما مررتُ بهِ
-كــيف لي تـــعــويــضـكِ مــا فــات من
ـكن لـلحبّ أن عمـركِ بـسبـبي ? أال 
يأتي  مرّة اخرى  وأنتِ على أعتاب
ـــا   األربــــعـــ مـن رجلٍ آخــــر ? ر
ـة كـانت مـغـلـوطة مـشـاعـركِ  الـقـد
ـا بُـنــيت عـلى أسسٍ وعـوامل أو ر
غير حقيقية  فترسّخت فيكِ من غير
فهمِ  عميق? أما هناك من مراجعات
ـشــاعــر?  ?أمــا تــتـبــدّل مع  لــهــذه ا
تـقادم  األيـام ?أو لـنـقلْ أما تـتـطوّر?

?أمــــا حتــــدّثُ نــــفـــســــهــــا  من خالل
تحوّالت احمليطة بها ? ا

- احلبّ لــيس لـهُ بــرمــجــة  وثــوابت
أو مـــقـــايـــيس  وهـــو يـــخـــتـــرق  كلّ
ـفـاهــيم الـطـبــيـعـيـة  ويــتـجـاوزهـا ا
نطق وفي أحـيان كـثيرة  ال يـعتمـد ا
هو لـكي جتـد لهُ تـخـريجـة فـلـسفـيـة 
كــيـان بال أبـعـاد يـسـكــنـنـا  لـيـصـبح
ـثابة الـدنيا بـوسعهـا  واإلحساس
ـنحـنـا الـثـقة بـوجودهِ يـسـعـدنـا  و
بـأنـفــسـنـا  وبــفـقـدهِ نـشــعـر بـاألسى
والـضـيــاع واحلـرمـان اذا مــا عـشـنـا

جتربته .
مـا دار ب األب وابـنته  كـأنّهُ حديث
ـفارق  يـعـلم بـرحـلـة ذهابه ال وداع  
عــــودة فـــيــــهـــا  وهــــو آخـــر عــــهـــده
باحلياة فيدفن في ديار الغربة تاركاً
خلـفه امرأت وحيـدت في مواجهة

الدنيا .
سـعاد مـنـذ أن استـقرّت مع عـائـلتـها
وقـبل رحـيل  أبـيـهـا  بـعـامـ  تـعمل
فـي مــــجـــــال  الــــتــــدريـس  في احــــد
ـعــاهـد  مـســتـفــيـدة من شـهــادتـهـا ا
وإتــقــانــهــا لــلــغــة االنــكــلـيــزيــة  في
تعامالتها  في بالدٍ من ال يعمل فيها
وفي ال يـحــصل عـلى  لــقـمـة عــيـشه 
أحــد االيـام  وهي عـائـدة من عـمـلـهـا
الى شــقّــتــهــا  تــتـعــرّض الـى حـادث
دهسٍ بـســيــارة  يـؤدّي الى  إصــابـة
بليـغة في رأسهـا وفقـدانها  لـلذاكرة
ــاضــيــة  الى لــتــتــحــوّل حــيــاتــهـا ا
مــعــلــومــات مــشــوّشــة  أو تــأتــيــهــا
كـخــيـاالت  ضـبـابـيــة  غـيـر واضـحـة
ومع مــا حـدث لــهــا  فــقــدرتــهـا  في
الذكاء  لـلمعـاينـة والدراية  لم تـتأثّر
فهي فـاقدة خلزين  في ذاكـرتها  لكنّ
عـقـلـهـا بـقي مـتّـقـداً في فـرز االشـيـاء
رور االيـام  تتـعوّد ومسـمّيـاتهـا  و
ــــــــظـــــــاهــــــــر اجلـــــــديـــــــدة عـــــــلـى ا
ــسـتـحـدثــات وإنْ القت  مـصـاعب وا
فـي بـــعــــضــــهـــا  وهـي تـــتــــدرّج  مع
احلافـظـة الذهـنيـة  في عقـلهـا  حتى
أدركت  تـماماً بأنّـها الدكـتورة سعاد
حقيقة  وليس ادّعاءً وصارت تراجع
عـلـومات  وتـقـبّلـها لم مع نـفـسهـا  ا
يكن مفاجئاً لنشاطات دماغها    في
ـسـتـلـزمـات الـتي شـقّـتـهـا   جـمـيع ا
مــرّت عــلــيـهــا وتــعــلّــمـتــهــا   فــحـ
تـتـفـحّـصـهـا  وتـدقّـقـهـا  كـان عـقـلـهـا
يــهــديــهـا  بــوعيٍ كــامل  الـى سالمـة
ولـكــثـرة مـا ـعـلــومـة  تـدرّجـهــا في ا
يـنادون  عـلـيـها بـلـقـبهـا الـعـلمي من
ــغــتــربـ ـقــرّبــ من ا االصــدقــاء ا
تعـاطفـ معهـا  أيقنت حـقيقـتها وا
ّا حفّزها كثيراً بأنّها فعالً دكتورة 

العادة ترتيب وضعها .

ــتــداخــلــ من أحــمــد كـــان أبــرز ا
احلــاضـرين في الــقــاعـة حملــاضـرة
الـدكـتــورة سـعـاد  الــتي تـعـود الى
وطـــنــهــا  بــعــد عــشــرين عــامــاً من
الـــغـــربــة  جتـــلس الـى جــانـــبـــهــا
شــقـيــقـتــهــا الـصــغـرى نــوال الـتي
أخـذت تــلـوّح لـه بـيــدهـا  لــلـتــحـيـة
ّــا لــفت وهي لــيــست مــنــكــرةً لهُ 

انتباه سعاد فتسألها :
- هل تعرف الرجل ?

وأنتِ? - نعم أعرفهُ 
- ال أذكرهُ

يستغـرب أحمد جداً  جتاهل سعاد
لهُ ويـــحــزنهُ  كـــثــيــراً رغـم فــرحــته
الـشــديـدة بـعـودتـهــا  وهـو ال يـعـلم
شـيـئـاً عـن تـفـاصـيل حـيـاتـهـا  ومـا
هو مرّت  بهِ بـعد مغادرتـها الوطن 
فقط يعـيش على ذاكرة عتيـقة تمتدُّ
افــــتـــرقـــا  بـــعـــد الى عــــمـــر جـــيل ٍ
حــصــولــهـــمــا عــلى بــكــالــوريــوس
وعـلى اعـتــاب الـثالثـ الــفـلـسـفــة 
من عـــمــرهـــا حتــصل ســـعــاد عــلى

شهادة الدكتوراه .
بـعــد تــفــاقم  الــوضع االجــتــمـاعي
واالقــتــصــادي في تـرّديـه  نـتــيــجـة
احلـــروب  ومــا تـالهــا مـن  اجلــوع
وبـــعــد أن يـــئــستْ من واحلــصــار 
مـوافــقـة أبـيــهـا عــلى أحـمــد حـامل
ـعــيّن  في الـكــلـيـة ـاجــسـتـيــر وا ا
والذي تـعدّدت مـحاوالتهِ خلـطبـتها
ولــكن دون جـــدوى وهي تــصــطــدم
بتـعنّت األب  الذي اعتـمد  الفوارق
الــطــبــقــيـة  واالجــتــمــاعــيــة  وهي
مـتـأصّلـة في نـفـسه فيـنـظر لـلـشاب
ــنـــحــدر  مـن  أصــول جـــنــوبـــيــة ا
فالحـيـة  ال تـلـيق بـعـائـلـة بـغـدادية
تعود الى جذور  أرستقراطية  وإنْ
فـقد مـظـاهرهـا اخلـارجيـة   لـكنّ ما
تـبـقّى مـنـهـا مغـروز في شـخـصـيته
ــثـابـة وهـو يــرى قـبــوله بـأحــمـد 

النزول  الى مستويات  متدنّية .
الـعائـلـة نـتـيـجة االوضـاع الـسـيـئة
ولـكي تـكـون سـعـاد أمام واقـع آخر

جديد  يقرّر االب مغادرة الوطن .

بـــعــد مـــرور خــمــســـة أعــوام  عــلى
وجودهم  في  بالد الـغربة  يـعترف

: األب قائالً
- يبـدو أنّ احلـياة هـنا ومـغـرياتـها
سـعاد لم تسـتطع  أن تنـسيكِ أحمد

وكأنّه ال نظير  لهُ فيمن عرفتِ
- نعم بابا 

- إذاً دعيني أعترف لك بفشلي  في
مـحو  وجـودهِ في كيـانكِ ولقـد كنتُ
واهــمــاً بــاعــتــقــادي  أنّكِ مـع مـرور
الـــوقت ســـيــــضـــمـــحـلُّ لـــديكِ هـــذا
ــقـابل هـل تـتــوقّـعـ لــكنْ بـا احلبّ

إخالصه لذكراكِ  حتى اآلن?
- حتى لـو تغـيّرت مـشاعـره فهذا ال
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مهما تَبَاعدْ .. أيْنَما حُطُطا

            ذاكَ التصَحّرُ يَبْلغُ القَطَطا 
لَسْنا كما ظَنَّ الغبيُّ بنا

ّا ثَملْنَا أنْزلَ القَحِطا                  
مُسْتَغْرقاً بالْلَغْوِ ..صادرني

           أزرى بنا قد أوْجَفَ اللَغَطا
يجترُّ من أدوارِ خيبتِهِ

               ناباً تَجَنّى  مَزّقَ العَبَطا
فالقُبحُ مُرتاب بِخِسَّتهِ

ِ إنْ هَبَطا               يَنْسلُّ من ثُقْبَ
والظُلمُ ذو وجهٍ يصانِعُهُ

ا خَيَطا               أرخى لهّ عُمْياً 
مَهْما تَمَرّى الناسُ ما عَقِلتْ

           هيهاتَ أنْ يَسْتَعْبَدَ الوَسَطا
أرض عفاها الدَهْرُ  من حَلَجٍ

ا انْفَرَطا              كانتْ لنا أصالً 
يَجتاحُها من طولِ عزَّتِها

            خَلْق رأوا في فاحشٍ غَلَطا
أخوانُ جُودٍ عَزّ نائِلُهُم

        في بَسْطِ كفٍّ  أشبعوا السَرِطا
يسْتَقدِمُون لنِعمَ ما صَنَعو

            ضَيْفاً .. فكان البَذْلُ مُخْتَرَطا
رحماك.. رفقاً التقلْ أبداً

َكَارِمَ تُوْرثُ الشَحَطا                 إنّ ا

عامان مرا مُنذُ مُجْدبةٍ
ا اشْتَرَطا               لم يَكترثْ إال .. 

أغَراكَ نُصْحاً طَابَ مَلْمَحُهُ
              ما ب كوفانٍ .. تَرَى الفَرَطا
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رَقّتْ نياطُ القلبِ يومَ تولّتِ
            بالعيشِ لم تَهْنأْ .. وعنكَ تَخَلّتِ

ولها قِيامُ اللحظِ نحو منارةٍ
              أفال رَقَتْ شَعْثاً بطولِ تَشَتّتِ

بيضاءُ ماقامتْ بدون وليجةٍ
                إلّا مضى دَهْر  وتلكَ أهَلَّتِ

حُلْم يُداعبُ مقلتيك وما ارتدى
             أكمامَ يوسفَ في يديها قُدَّتِ

ُنى أنثى لها قلب شغوف با
          لن تستميلَ بغيرِ هَدْيكَ ضَلّتِ

 ولي اشتعال في انيثالِ أصابعٍ
                  مُـــدّتْ عـــلى اخلَـــدّينِ وَيْـــحك ..

شُلّتِ
مهيوبة عند اللقاءِ قَدِ اعْتَلَتْ

َ أزَلّتِ                  رُكْناً أطاحَ النجمَ ح
مأساةُ ظَبيٍ لن يعودَ لظلهِ

                مهما تداوى من جروحٍ سُلَّتِ

عنى اجلميلَ خيالُها يَتَجسّمُ ا
                  وتقيمُ في بُرْجٍ  وعنهُ تَدلّتِ

تَسْتشرفُ العمرَ الكئيبَ بوارفٍ
ِ بِبَلّتِ                  تُنْدِي بهِ جَدْبَ السن

الباسَ في وجعٍ يَسِيلُ صبابةً
.                   مِنْ مقلةٍ نَزّتْ عليك وقلّتِ

تَتَزاحمُ األوقاتُ منذُ أهلّةٍ
            ماذا رأتْ ..? عند الطلولِ فَصَلّتِ

وكأنّما األوطانُ إنْ عصفتْ بنا
                 تُرْدِيكَ هشّاً في شيوعٍ فَلّتِ

كشقائقِ النعمانِ تَلْقى وَجْهَها
              متجهّماً  ب البثورِ .. فضنَتِ

تمضي الى تلك السِمَاتِ بناعِسٍ
              ولَطَالَمَا من قَبْضَتَيكَ .. تَعَلّتِ

ولعلَّكَ الطوفانُ قد أسرى بها
                 فأذا بِها عندَ الغريقِ تَجلَّتِ

حيث السما بِرضَابِ ثَغْرٍ رُصعَتْ
                فتلَبّدتْ سُحُبَاً فكيفَ أقَلّتِ !

احلزنُ أولى بالفؤادِ وحَسْبُنا
             قد يَسْتكنّ الشوقُ يومَ تَسَلّتِ

وتكادُ حتتملُ احلياةَ لو ارْتَمَتْ
           غصناً تهادى في اشتياقكَ مَدّتِ

ماعُدْتَ تَنكرُ  إنْ عدوتَ بِلَهفةٍ
               إال انْثنتْ ..وهوتْ عليكَ بِكَلّتِ

عَفْراءُ تَقْتَنصُ النسيمَ بثاقبٍ
                ماطاشَ سهم غيرَ ساقٍ زَلّتِ

مابالُ روحي كالعليلِ تَنَفّسَتْ
                بالشوقِ إنْ عَصَفَ الرقادُ تَقَلّتِ

هي لَبْوة جاءتك وقتَ نضوبِها
                   كي تَسْتَعيدَ الوجدَ مهما ذُلَّتِ
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آهٍ .. وكم آهٍ تَلَتْ شَطَطا
             من بعدِ إيْمانٍ قدِ انْخَرَطا    

قد جاوزتْ كالبرقِ أوْدِيةً 
سَالتْ ..

               وكادتْ تَسْبِقُ السَخَطا         
أرجوكَ .. ال تَعْجلْ ببعثرةٍ      

          إنّ التَجنّي   يُحْرجُ النَمَطا
يَعْدو لِحَسْمٍ غيرَ ملتفتٍ

         في كل خطوٍ يَنْهَجُ اخلُطَطا      
   ما بالُ قلبي عندَ ذي رَهَفٍ

     لم يَرْتَشِفْ من جِيدِها السَفَطا
كانتْ له في الكأسِ  نادلة

            تُسْقْيهِ من هَجْرٍ وما نَطَطا

امـرأتـان في  بلـد غريب  ال سـند وال
ظـهـير لـهمـا  بـعد فـقد أبـيـهمـا  وما
جرى عليها   من جرّاء احلادثة  من
ـعـانـاة القـاسـيـة  التي يـحـمالنـها ا
رير في ويتقاسمان كأس جترّعها ا
يقـابله ـفردهـمـا  وحـشة الـليـالي  
حــنــ لــلـــوطن  لم يــنـــقــطع يــومــاً
وشوق كبير الى بغداد يناظره دون
ان يـكافـئهُ مرتـبةً ضـياع ال حدود له
اوضـاع لم وفـقـدان هـويـة وانـتـماء 
تــعـد سـعــاد تـطـيق وجـودهــا فـيـهـا
ولــقـد حــزمت أمــرهـا  بــيـقــ كـامل
وبنـفس مطـمئـنّة  بـأن تقـطع  رحلة
ـة   فتـخـبر ـؤ الغـربـة وسنـيـنـها  ا

شقيقتها  نوال :
- دواعي بقائنا هـنا  زالت جميعها

-سـعاد أنـا عـشتُ عـمـري ال أخـالفكِ
ومــا تــقـــرّريــنه ُ أكــيـــد فــيه اخلــيــر

والصواب 
- إذاً نـــــــعــــــود وعـــــــلـيّ جــــــمـع كلّ
متعلقـاتي هنا وذكّريني  بأنْ نذهب
لـسـفارتـنـا  لـلـمـصـادقـة علـى بعض

همة     االوراق  والوثائق ا
- أراكِ على عجلٍ

- نـعم وال داعي للتـأخيـر وال تنسي
الـدعـوات الـكـثــيـرة الـتي وصـلـتـني
ـــــهــــتـــــمــــ مـن اخملــــتـــــصــــ  وا

واالعالمي 
- طــــبـــعـــاً أصــــبـــحتِ  مــــشـــهـــورة
ــثــقــفــ وكـأنّك وبـحــوثكِ حــديث ا
ـا صنعت لكِ اختـصرتِ كلّ زمانكِ 
من مــــجــــدِ في اخلــــمــــســــة اعــــوام

اضية . ا
حــقــائب أخـــرى ومــحــطــات أخــرى
مــثـــقـــلــة بـــاجلــراحـــات والــهـــمــوم
يــحــمالنــهـــا لــتــقــلع مـــعــهــمــا  من
ـــطـــار بــاتّـــجـــاه تــراب مـــدرّجــات ا

الوطن .
بــغـداد لم تـتـغـيّــر كـثـيـراً وبـخـاصـة
ونوال ة  مناطقها  وأحـيائها القد
لم تكـن مهمّتـها سهلـةً إليقاد  ذاكرة
أخــتــهـــا الــتي انـــطــفت  وعــلـــيــهــا
تــذكــيـــرهــا  بــتــفــاصـــيل حــيــاتــيــة
مــخـتـلـفـة  كـأيـام الـصـبـا والـشـبـاب
ـدارس والـكـلـية الـى ح مـروراً بـا
ويـــبــدو أنّ نــوال مــغــادرة الـــوطن 
تــركت  بــقــصــد مــوضــوعــاً مــهــمّــاً
وخطيراً في حـياة سعاد  لم تتطرّق
 إلـــيـه  بــــعــــد ان اســـتــــعــــادت الى
ذاكـرتهـا  مـواضيـع كثـيـرة  ذلك هو
عالقــتـهــا بــأحـمــد  الـذي انــقــطـعت
أخبـارهُ عنـهـما الى حـ رؤيته ذلك
الــيـــوم  االحــتــفـــائي  بــالـــدكــتــورة
واسـتغراب احمـد لتجـاهل سعاد له
ــا بـان حــسب تــصـوّره واعــتــقـاده 

مـــنـــهــا فـي الــوقـت الــذي تـــرحّب به
أختها .

ورغم مـــا فـــسّـــره احـــمـــد مـن أنـــهــا
جتاهلـته  فهو لم يـبتـعد عن متـابعة
تـعدّدة  في اخبـارهـا  ونشـاطاتـهـا ا

نتديات  الثقافية والعلمية .   ا
سـعـاد أصـبـحـت  تـفـتـقـد أحـمـد  في
االمــاكـن الــتي  ال جتـــدهُ مــتـــواجــداً
فـيــهـا وصـارت جتـمـعــهم  الـلـقـاءات
واحلـــــــوارات لـــــــتــــــصـل الـى  حــــــدّ
االتـصالت  بـينـهم وارسال الـدعوات
اخلــاصـة لـه في جـمــيع نـشــاطـاتــهـا
ســـــعــــاد فـي داخــــلـــــهــــا اجلـــــديــــد
ــتـحــوّلـة  تــعـتــبـر وشــخـصــيّـتــهـا ا
نـفـسـهـا امـرأةً لم تـدخل جتـربـة حبّ
ســـابـــقــــة  ســـوى بـــعـض  الـــصـــور
الذهـنـية  الـتي تمـرّ علـيهـا  وترحتل
وهي ال تعـطيها اجـابة واضحة على
كـونـهـا خـاضت في عـالم احلب  مع
وجود عالمـات استفهـام كبيرة حول
شــخــصــيــة احــمـد  الــتـي اجـتــاحت
حـيـاتـهـا  وشـغـلـتـهـا كـثـيـراً و ألنّـهـا
امـراة ذكـيّـة جـداً الحـظت  االحـاديث
بـيـنه وبـ اختـهـا تـذهب الى ازمـنة
غـابـرة  وهــمـا يـتــواصالن بـسـردهـا
استـطاعت سـعاد  أن تـستـنتج  أنّ  
نوال أبـرمت   اتفاقاً سـرّيّاً مع احمد
مـتـعـلّقـاً بـاحلـادثـة  ونـتـائـجـها ومن
غـيـر أن تصـارح أخـتهـا بـهواجـسـها
وشكوكها  ألنّها في دواخلها حتسن

الظنّ بأختها.
ــسـاءات ســمـعـت أخـتــهـا في أحــد ا

حتدّثُ أحمد عبر الهاتف:
- اســتـاذ أحــمـد  األمــر خـطــيـر جـداً
وحــسّـاس لـلـغـايـة  وأيّــة احـتـمـالـيـة
لــلــخـــطــأ يـــعــني نـــهــايـــة من نــحب

ونهايتنا أيضاً
.............-

- أسـتـاذ لــوال أنّي عـارفــة  بـنـوايـاكَ
ـا ذهـبـنا ا كـنتُ أوافـقكَ   النـبـيـلـة  

إليه أبداً .
 

 أصــبح أحــمـد يــجـاري ســعــاد عـلى
هـواها اجلديـد وهي منشـغلة بهِ الى
احلـدّ الــذي تـودّ لــقـاءهُ يـومــيّـاً وهـو
يــصـبّـرُ نـفــسهُ في حتـمّل مــكـنـونـات

مشاعره دون أن يظهرها .
سـعــاد  تـصــارح  نـوال بـأنّــهـا حتبّ
أحمـد ولكنّهـا ال تستطـيع مصارحتهُ
قـــبل أن يـــبـــادر  هـــو بـــالـــتــصـــريح

شاعره.
نــوال الــتي خــبـــرت أخــتــهــا جــيــداً
أيـقـنت  بـأنّـهـا فـعالً  وقـعت  مـغـرمةً
بـحبّ أحـمــد اجلـديـد ولــيس الـقـد
ا أنّها  متـأكدة من مشاعر أحمد و
 جتــاه أخـــتـــهــا  صـــارت حتــفّـــزهــا

ــصــارحـــته وبــأنّهُ فـــرصــة الــعــمــر
وعليـها عدم الـتفريط بـها وضيـاعها

فتقول:
انع من أن تـصارحيه - سعـاد وما ا

بحبّكِ لهُ
- أنتِ تـرين ذلـك أال يقـلّل مـن شأني

كامرأة ?
-هذه فرصتكِ األخيـرة فال تضيّعيها

أحـمـد الـذي انــتـظـر سـعـاد  عـشـرين
عـامـاً هي بــكـامل  عـقــلـهـا وكــيـانـهـا
جتلس أمـامهُ اآلن  لـتـعلن عن حـبّـها

الكبير لهُ:
- أحـمـد  صـحـيح أنّـني عـرفـتـكَ مـنذ
وقتٍ قصـيرٍ ولكـنّكَ تمـكّنتَ مـن قلبي
سـريــعـاً بــعـد أن عـاش مــغـلــقـاً  ولم
ا يـفـتح أبوابهُ الى أحـدٍ من قـبل  ر
هو قدري وال مـهرب منه  أن يزورني
احلبّ مــتــأخــراً عــاصـــفــاً بــحــيــاتي

توقّع  وبهذا الشكل العنيف غير ا
أحـمـد يــسـتـمع  الــيـهـا وكــأنّهُ يـعـلم
لم يـظـهـر عـلى مــسـبـقـاً مـا سـتـقــولهُ
مـالمــحه حـــمــاســة االنـــصــات  لــهــا
ويــــحـــســـبـهُ من يـــراهُ غــــيـــر مـــبـــالٍ
حلديثها  حتى فجّرت ما بداخلها :
ــا -ســعـــاد أنتِ تـــفـــاجــئـــيـــنـــني  
تـــشـــعـــرين بهِ وأنـــا فـــقط اتّـــخـــذتكِ
نـعم  أنا ال صديـقة مقـرّبةً  لـيس الّا 
أنـكـر إعـجـابي الـكـبـيـر بـشـخـصيّـتكِ
الــراقـيـة  وثـقــافـتكِ الـعــالـيـة  و لـكنّ
ـشاعـر  الـنبـيلـة  التي احلبّ وهذه ا
تـتـحـدّثـ عـنـهـا  لم   تـخـطـر ببـالي

فأرجو عفوكِ وأنا آسف جداً.
ــجـــرّد ســـمــاع ســـعــاد هـــذا  الــرد
دمّـر من احمـد تتـعرّض القـاسي  وا
الى انهـيـار عصـبي نتـيجـة الصـدمة
ــفـاجــئـة  وعـلـى اثـرهـا  تــنـقل الى ا
ستـشفى وهي في غيبـــــوبة كاملة ا

.
ـسـتـشـفى أحـمـد لم يـفــارق  أروقـة ا
ومـعـه نـوال  وكـأنّـهـمــا  يـعـلـمـان مـا
سـيـحــدث لـسـعـاد  ولــكـنّهُ لم يـتـوقّع
عــــواقـب  مــــا أقـــدم  عــــلــــيـه  فــــهـــو
رهق أصالً جـرحهـا وكسـر قـلبـهـا  ا
وجلّ الذي يـخشـاه  أن يفـقدهـا  مرّة
ـــرّة بـــيـــدهِ  وبـــعــد أخــرى وهـــذه ا
تـمـاثلـهـا  لـلـشـفاء تـخـبـرهُ نـوال بأن
سـعاد  تـهـذي كثـيراً بـاسـمهِ فيـسرع
في الـدخـول الى غـرفـتـهـا وهـو غـيـر
مـصـدّقٍ وحــ وقـعت عـيــنـاهـا عـلى

عينيه صاحت بصوتٍ عالٍ :
- أحمد ....أحمد

- نعم سعاد  أنا أحبّكِ جداً
- كــنتُ أســمــعــهــا مــنكَ في غــربــتي
وأنـــا أردّدهـــا أحـــبّكَ أحـــمـــد  مـــنـــذ

عشرين عاماً  . 


