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 إهداء خاص 

أكتبه لها 

 ُتلك الحروف لم تظهر حينما ك ِت ُبت باألحبار، لكنها ح ِف َرت على 
ِ السطور بعدما كتبتها بحبر قلبي، لتكن صفحاتها بك ِ.. ولك

نجم الدين 
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شكر و تقدير

عائلتي.. والداى و أخواتى، لم يكن لذلك القلم أن يكتب كلمة بدون 

ثقتكم، فال حرمني الله وجودكم..شكر خاص ألمى الغالية و التى 

تؤمن بي دائما وكانت لي خير داعم

عائلتى الكبيرة، أهلي و رفاقي بعائلة أسرار الكتب، دون دعمكم 

وثقتكم لم يكن لهذا الكتاب أن يظهر، شكر خاص على الثقة  

ألستاذة وفاء حامد صاحبت التوجيه و الدعم، لن أنسى تلك الدفعة 

مدى الحياة و أتمنى أن أكون عند حسن الظن

 األستاذة دينا أحمد أشكرك جدا على ثقتك فيما كتبت و الثقة 

بتلك الحروف و أدعو الله أن تظل دائما، إن طال بي العمر لن 

أستطيع أن أفى قدركما عندي، لن أنسى باقى أفراد العائلة فى 

دعمهم و تقديرهم فلهم منى بالغ الشكر و التحايا

أسرة دريم بن، أشكركم على الثقة و أتمنى من الله أن أكون عند 

حسن الظن
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لحظة من فضلك..

ال تقرأ هذا المحتوى قبل وصولك لغرفتك.
ب���ادئ قبل ذى بدء، س���وف يتس���اءل البعض لم���اذا أكتب عن 
قضية ليس���ت ظاهرة بس���احة المجتمع المصرى؟ ما السبب الذى 

دفع ذلك القلم للغوص ببحر مجهول؟ لماذا ينبش بالقبور؟.
س���أخبركم ش���يًئا بس���يًطا ج���ًدا.. اختف���اء الفك���رة ال يعن���ى 
انعدامها، فما خلف األبواب المغلقة ال تراه عين، وال تسمعه أذن 
صي���ن، ال يوجد لديكم دليل أن تلك القضية ال تحدث  إال المتلِصّ
بالمجتم���ع، لكن س���أدع لكم البحث عن األص���وات التى تنادى 

بها ولها.
القت���ل الرحي���م، م���وت الرحم���ة، القت���ل بدافع الش���فقة كلها 
مصطلحات تحمل نفس المعنى، تعنى ممارس���ة إنهاء حياة إنسان 
بهدف تخفيف معاناته أو ألمه، لكن دعنى أسألك سؤاال هاما، 

هل سألت نفسك يوما لماذا خصك اإلنسان بتلك المعاناة؟ 
س���تجد جواًب���ا ذلك بين الس���طور، كن مس���تعًدا له���ذا وعليك أن 
تفكر جيًدا بكل كلمة تقع عليها عينك وال تدعها تمر دون تفكير.

ال أري���د أن أطي���ل عليك���م للدخ���ول بتل���ك الملحمة، س���أقول 
كلمة أخيرة قبل الذهاب .. ال تقفز بالماء وأنت ال تجيد السباحة.

الروح أمانة.. والحياة هبة الخالق..
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الفصل األول

الحادى عشر من نوفمبر 2014...
موسم الخريف..

 تساقط أوراق الشجر من على أغصانها اليابسة يشبه كثيرا 
تس���اقط األي���ام من عل���ى ظهر كه���ل مرتجل من رك���ب الحياة، 
لكن���ه يحم���ل خلف ُمحياه تجاعيد األيام الت���ى تنذر أن العام على 

مشارف النهاية، موت عام و ميالد عام جديد من رحم الزمن.
ال أدرى ه���ل تل���ك حالة عامة فى ذلك الوقت أم حالة ارتس���مت 
عل���ى جدران من���زل العقيد إبراهي���م عبد العزيز، عل���ى الرغم أن 
ذل���ك المنزل فى الماضى كان يكس���وه الربي���ع الدائم حتى فى 
الش���تاء و الب���رد الق���ارص، لكن ذل���ك المن���زل كان يرتوى بماء 
المطر لتزهر داخله الحياة على صوت ضحكات العقيد وزوجته 

كاميليا الحسناء.
ربما نس���ى أحده���م نافذة المنزل مفتوحة ذات خريف ليتس���لل 
الحزن داخله حتى بات ذلك المنزل مرتعا ألش���باح السعادة تختبئ 
م���ن واق���ع الحزن المترام���ى على جدرانه.. ذات خريف ش���اب ذلك 

المنزل و أرتحل عنه الفرح لتسكنه الذكريات
الس���ابعة صباحا.. تتس���لل كاميليا داخل غرفة العقيد النائم، 
صاحب���ة الثماني���ة و أربعين عاما، الممش���وقة الق���وام و التى ظهر 
عل���ى مالمحه���ا بعض ن���دوب العمر على َش���كل تجاعي���د خفيفة 
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تحي���ط العيني���ن، لكن تلك التجاعي���د لم تفلح ف���ى إخفاء جمال 
عينيها المتش���حة بالحزن، تتجه بخطوات ثابتة نحو نافذة الغرفة 
لتزيح الس���تائر عنها كى تسمح ألعين النهار النظر داخل الغرفة 
وأصاب���ع الن���ور تض���ع لمس���تها الصباحية عل���ى وج���ه النائم..تتجه 
ص���وب المنض���دة الموازي���ة للس���رير تض���ع عليها منش���فة كبيرة 
بيضاء و تذهب أخيًرا للسرير كى تزيح عنه ستارة آخرى تحيطه 
أش���بة بالناموسية المس���تخدمة للحماية من الحشرات، ثم تجلس 
على حافة الس���رير بجوار قدم إبراهيم النائم.. أو المس���تلقى على 

الفراش و كأنه نائم.
الروتي���ن اليوم���ى المعت���اد من���ذ إحدى عش���ر عام���ا منصرمة، 
تس���اعد كاميليا زوجها جلي���س الفراش منذ إصابته بحادث فقد 
ع���ن اث���ره القدرة عل���ى حرك���ة أطرافه األرب���ع بعد قط���ع بالحبل 
الش���وكى، لتنتهى معه حياته المهنية كعقيد بالجيش المصرى 
أمضى حياته فى محاربة أعداء بالده ليبدأ حربه الخاصة بمحاربة 

مرضه اللعين بسالح واحد ال يملك غيره و هو اإلبتسامة.. فقط.
تب���دأ كاميلي���ا بإزاحة مالبس���ه قطع���ة تلو األخ���رى حتى تبدأ 
بتنظيف جس���ده من الداخل بتلك المنش���فة البيضاء المبللة بالماء 

الدافئ، لينظر لها إبراهيم نظرة طفولية مبتسما و هو يقول:
»متى س���يكبر ذلك الطفل الصغير لينهض من فراشه و يبدل 

ثيابه بنفسه و يستحم دون مساعدة أمه الجميلة؟ »
نظرت له مبتسمة و هى تداعب وجنته فى حنان حين قالت:

»وم���ن ق���ال ل���ك أن تل���ك األم تريد طفله���ا أن يكبر و يس���تحم 
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بمفرده؟ و لو مرت إحدى عش���ر عاما آخرى س���تظل طفلى الوديع 
ال���ذى أالطف���ه و أب���دل ل���ه ثياب���ه فى ف���رح كل صباح ي���ا صغيرى 

المدلل«.
رمقه���ا بط���رف عينيه فى خبث دون أن ينطق و لكنه إبتس���م، 

حينها قالت له:
» ك���ف ع���ن تلك النظرة أيه���ا العربيد الصغي���ر فأنا أعرف ما 

خلفها«.
وتبادال ضحكات خفيفة.. ربما كانت على ش���كل ضحكة 
و لكنه���ا مغلف���ة باآلل���م الذى حملته لهم س���نوات م���ن المعاناة ثم 
الوح���دة، فذل���ك البي���ت خ���ال م���ن البش���ر، ل���م ينع���م عليهما اهلل 
بالذري���ة، و انقط���ع غصن األصدق���اء عن تلك الش���جرة إال القليل 
ال���ذى يأت���ى من كل فت���رة ليتفقد حال ذلك العاج���ز و زوجته، أو 
ربما تتثاقل الخطوات فيكتفى بمحادثة هاتفية، عدا ذلك توجد 
ممرض���ة العقي���د و التى تأت���ى كل يوم فى الواحدة ظهرا لتباش���ر 
صحته، ثم تنصرف الساعة التاسعة ليال فيصبح البيت خال تمام 
م���ن أى معالم للحياة غير أنفاس الزوجين المحبوس���ة خلف ضلوع 

ملتهبة أشعلها الحزن.
تذه���ب بعدها كاميليا إلحضار وجبة اإلفطار، ذلك المحروم 
م���ن النظر خ���ارج نافذة الغرفة و لكنه أصب���ح يملك بصيرة حادة 
ُتمكن���ه م���ن الخروج خارج جدران الغرفة يتنس���م نس���يم الخريف 
الصباحى و ينعم بلحظات تخطو فيها روحه نحو الالمكان حيث 
يرس���م ف���ى مخيلت���ه تلك الحديقة خ���ارج منزله و الت���ى ال يراها إال 
صدفة من على كرسيه المتحرك، وعلى الرغم من تلك المعاناة 
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التى تس���تمر منذ أعوام؛ إال أنه أخ���ذ يدندن بأغنية أم كلثوم ) يا 
صب���اح الخي���ر يالل���ى معانا (، يردد كلماتها فى تناس���ق و يش���دو 

بصافرة خفيفة على شفتيه الصغيرة.
حينم���ا اقترب���ت كاميليا م���ن باب الغرف���ة؛ كان الزال يدندن 
بكلمات األغنية لكنها توقفت عن الحركة، لم تس���تطع كبح 
جماح قطرات الدمع المحبوس���ة خلف عينيها.. و تلك التس���اؤالت 
تكاد تقتل اإلس���تيعاب لديها، كيف يحتمل تلك المعاناة و قلما 
يفصح عما بداخله؟ أحد عشر عاما جليس الفراش ال يشعر حتى 
حينما يقضى حاجته و ال ُيظهر إحراجه من زوجته حينما تبدل له 
ثياب���ه المتس���خة من فضالته!!.. حتى إبن أخي���ه و الذى بمثابة ابنه 
و صديق���ه الوحيد و الذى يص���ارع الموت هو اآلخر حبيس غيبوبة 
استمرت عام و أكثر اآلن بعد حادث تفجير فى رفح؟ لقد أصبح 
وحي���دا تمام���ا و يخفى معاناته حتى عن أق���رب األقربين، و لكن 
أين هم األقربين ؟ انه وحيد تماما منعزل، ربما يتهرب من الناس 

حتى ال يرى الشفقة فى أعينهم.
اس���تجمعت قواها بعد تلك الدمعات الهاربة من محبسها كى 
تناول���ه طع���ام إفط���اره و عقاقيره، لك���ن قلبها لم يه���دأ ، حينما 
قررت الدخول عليه فى تلك اللحظة و لم تقاطعه حيث استكمل 
الدندن���ة و ه���ى لم تلتف���ت نحوه واضع���ة االفطار عل���ى المنضدة، 
ثم اجلس���ته على الس���رير و جلس���ت أمامه تماما حينما نظر داخل 

عينيها قائال:
» نس���يتى أن تمس���حى الدمعة المنس���ابة من تلك العينين، ربما 
أن���ا عاج���ز ال أتحرك و لك���ن الزالت عينى بخير ي���ا جميلتى«. لم 
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تقاطع���ه و لكنه���ا نظ���رت ل���ه و حملت كفي���ه بين يديه���ا لتطبع 
عليهما قبلة دافئة، لن يش���عر بتالمس ش���فتيها و لكن قلبه ش���عر 
بم���ا ه���و أكبر، ش���عر بحنان تل���ك الزوجة التى تح���ارب معه و لم 

تيأس لحظة.
تن���اوال مع���ا طعام اإلفط���ار و من بعده���ا عقاقي���ره الصباحية، 
وكالع���ادة اليومية كان موعد تصفح الجريدة ذلك الش���ئ الذى 
يبقيه فى اتصال مع العالم قليال، أخذت تقرأ له تفاصيل األخبار 
و ه���و ينظ���ر تجاه النافذة فى ال مب���االة، حينما توقفت عن القراءة 

وقالت:
»ال جديد اليوم حتى حالة الطقس مستقرة و الهدو.....« قاطعها 

و هو الزال ينظر للنافذة قائاًل:
»لقد رأيت س���مير ليلة أمس بمنامي، كان يتألم و يش���ير إلى 
م���ن بعيد كأنه يودعنى، عام و أكثر بالغيبوبة و ال جديد، ذلك 
الشاب الصغير الذى دخل فى صراع مع الموت هو اآلخر، ال أدرى 
لما يجذبنا الموت نحوه من أطراف أقدامنا و يتركنا للحياة مرة 

آخرى نصف أحياء نتعذب، لما هذا الصغير؟ لما ؟!!«.
زادت معاناة إبراهيم بعدما حل بسمير، كان كإبنه و أكثر 
و ال يترك���ه ف���ى إج���ازات عمل���ه قط، حت���ى حدث ذل���ك الحادث 
اإلرهاب���ى و س���قط فى براث���ن الغيبوبة يصارع الم���وت ، منذ ذلك 
الحي���ن و تحول���ت حي���اة إبراهيم للون أس���ود و عيناه ال ترى س���وى 
الخريف، حتى مع ابتسامته و محاوالته البائسة فى قتل عجزه أو 
تخديره لس���ويعات قليلة كى ينعم بحي���اة هادئة و لكن ال الحياة 

ساعدته و ال الموت أراحه.
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مر الوقت بتثاقل رهيب حتى دقت الس���اعة معلنة تمام الواحدة 
ظهرا ليدق الباب، إنه موعد قدوم نجوى، ممرضة العقيد الشابة 
و الت���ى تن���اوب حالت���ه من���ذ ثالثة أع���وام دون إنقط���اع و التى تحب 
العقي���د و زوجت���ه كأبويها و كذلك هما، تفت���ح كاميليا الباب 
لتس���تقبلها، فت���اة جميل���ة قصي���رة القامة ذات جس���د ممتلئ قليال 
و ش���عر أس���ود طويل منس���دل خلفه���ا، دائمة اإلبتس���امة و كانت 
كاميلي���ا تحب إبتس���متها كثيرا، ليتبادال التحي���ة قبل أن تدخل 

نجوى فى هدوء و تغلق من خلفها الباب.
تس���تأذن نجوى بالدخول لغرفة إبراهيم الجالس على كرسيه 
المتح���رك أمام النافذة، فيأذن له���ا بالدخول لتبدأ بمزاولة عملها 
دون تردد و اإلطمئنان على حالته قبل إعطائه جلسة التنفس، بعد 

أن أنهت الجلسة باغتها بسؤال:
»هل تحدثتى مع الدكتور جورج بخصوص سمير ؟«

نظ���رت إلى الناف���ذة محاولة إخفاء ش���عورها بالحزن، و لكن 
قد أكل الحزن لس���انها و لم تق���وى على النطق بينما كرر عليها 

إبراهيم سؤاله، هنا نظرت له قائلة:
»ذهبت إلي���ه اليوم قبل حضورى، أخبرنى أن الحالة كما هى 
و أن الخبير األلمانى قد إطلع على ملف حالته كاملة و أخبره....« 
لم تس���تطع إكمال الجملة بلس���انها و أكملتها بس���يل من الدموع 
و ه���ى تنظ���ر صوب كاميليا التى كانت تس���تمع إليهما عند باب 
الغرفة، لتسود من بعدها حالة من الصمت القاتل، قبل أن يقطعه 

صوت إبراهيم الممتلئ بالحزن قائال:
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»لقد إستسلم سمير سريعا و ترك يدى هو اآلخر، كنت أعلم 
أن ذلك الشاب سوف يخسر عراكه مع الموت ليقع فيه، ولكنه 
ما زال معلقا على أس���وار الحياة بانتظار تذكرة الذهاب«. نظرت 

إليه كاميليا فى غضب قائلة:
»م���اذا تق���ول ؟ الطبيب لم يخبرك بوفات���ه و هو الزال بيننا ، ما 
ال���ذى جعل���ك تقول ذل���ك اآلن؟ إنه ابن���ى مثلما هو ابن���ك، ال تفعل 

أرجووك«.
أجابها و هو يصرخ منفعال:

»إنها الحقيقة، س���مير ليس إال جس���د معل���ق ببعض األجهزة، 
أخبرن���ى ج���ورج أن���ه بإنتظ���ار تقرير ذل���ك الخبي���ر إن كان هناك 
جديد أو إن س���مير م���ات إكلينيكيا كما يقول���ون، أنا أخفيت 
ذلك عنك نعم، و لم أنوى أن أخبرك و لوال أنك استمعتى لحوارى 

مع نجوى لن أخبرك«.
اقتربت منه كاميليا فى انفعال ش���ديد، وقفت أمامه مباشرة 

و قبل أن تنطق بشئ صرخ فيها مع نظرة حادة لم تعهدها قائال:
»اتركون���ى اآلن، ال أري���د أح���د هن���ا.. هيا أغرب���وا عن وجهى 

بسرعة«.
األلم.. كلمة قصيرة جدا ذات معنى ال يقارن بحجم حروفها، 
خاص���ة لش���خص أجبرته الحياة عل���ى التعلق بينه���ا و بين الموت، 
ش���خص كان يح���ارب المعان���اة بمن حوله و لكنه اكتش���ف أنه 
كل يوم يخس���ر شخص، كرقعة شطرنج كان ابراهيم يخوض 
حياته ضد الموت، خسر أغلب جنوده بتلك الرقعة، و اآلن يخسر 
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وزي���ره س���مير و يس���لمه للموت، لقد انكش���فت الرقع���ة و أصبح 
وحيدا تماما، فما كان منه إال أن يصرخ بزوجته و البيدق األخير 
لدي���ه، لكنه فعل ذلك كى تفس���ح له الطريق كى يبكى.. نعم 
لق���د وصل لحافة الهاوية و البد من اإلنفج���ار بالبكاء آخيرا بعد 

تلك السنوات.
ث���الث س���اعات قضاه���ا وح���ده دون أن يزعجه أحد ل���م تنقطع 
دموع���ه لحظة حتى ابتل قميصه و تحولت عيناه لقطعة من الجمر 
الملته���ب، حت���ى قاطعت���ه نج���وى بطل���ب االس���تذان، رد عليها فى 

انكسار:
»م���اذا هناك ؟« ردت علي���ه فى هدوء أن الدكتور جورج يرغب 
بالتحدث إليه، فسمح لها بالدخول كى يرد عليه، دون أن ينظر 

لها بدأ حديثه مع الطبيب قائال:
»جورج كيف حالك؟« جاءه الرد عبر الهاتف:

»بخي���ر يا إبراهيم.. أتمن���ى أن تكون أفضل الي���وم« أجابه فى 
تهكم قائال:

»نع���م بخي���ر و على وش���ك الذه���اب لصال���ة األلع���اب الرياضية 
لبعض التمارين، أخبرنى يا جورج عن وضع سمير«.

صم���ت ج���ورج قلي���ال يفكر بم���ا س���يقول، لكنه أخي���را بدأ 
بالحديث قائال:

»فى الحقيقة ال أدرى كيف سأقول هذا لكن سيدى ال�...«.
قاطعه ابراهيم بغتة قائال:

»لق���د فهمت، إذن فقد حان الوقت لوداعه، أرجوك ارس���ل لى 



19

األوراق المطلوبة غدا مع نجوى و سوف تختمها كاميليا«.
قاطعه جورج فى سرعة:

»ال تتس���رع ي���ا إبراهي���م علين���ا أن..« حينم���ا اح���دت نبرة صوت 
إبراهيم قائال:

»ع���ام و أكثر يتع���ذب و روحه معلقة، و أن���ت كل يوم تكرر 
نفس الشئ، نفذ ما طلبت منك يا جورج«.

ه���ل كان أم���را عس���كريا؟ ه���ل كان���ت كلم���ات م���ن واقع 
الصدم���ة؟ ه���ل كان حق���ا يعى م���ا يق���ول و بتلك النب���رة الصارمة 

وكأنه يرسله إلى نزهة ال إلى الموت ؟
الش���ىء الوحيد الذى لم يفهمه أح���د غيره هو أن إبراهيم قطع 
تذك���رة ابن أخيه للعال���م اآلخر حتى يمنحه بذلك الموت س���بيال 

للرحمة.
٭  ٭  ٭
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الفصل الثانى

ل���م يضع ج���ورج س���ماعة الهاتف مكانه���ا و تجم���دت أطرافه 
كأن الوق���ت توقف به من الصدمة، طوال عمله كطبيب و حتى 
خالل سنوات عمره الخمسين قد مرت عليه الكثير من الحاالت 
و تنوع���ت ردود األفعال عليها، لكن م���ا فعله إبراهيم اآلن كان 

صادما جدا لجورج.
طبي���ب العائلة و صديق العقيد منذ الطفولة و أكثر من يعرف 
حالت���ه الصحي���ة و النفس���ية، كم���ا يع���رف جي���دا من هو س���مير 
بالنس���بة له، و على الرغم من تمام المعرفة قد صعقه األمر، لقد 
وق���ع العقيد على ش���هادة وفاة ابن أخيه ليخرجه م���ن نفق الغيبوبة 

المظلمة إلى العالم اآلخر الفسيح، قتل بلون الرحمة.
بينم���ا هو مس���تغرق فى محاولة اس���تيعاب ما ح���دث دخل عليه 
أحد زمالئه المكتب دون أن يشعر به، لفت انتباه الطبيب اآلخر 

حالة جورج و صمته على غير العادة، فأقترب منه سائال:
» ج���ورج.. ماذا هناك ؟«، لم ينظر إليه جورج بينما يتناول ملف 
أبي���ض مكتوب عليه من الخارج ) نقيب/ س���مير إس���ماعيل عبد 
العزي���ز – غرف���ة 105 (، فتحه جورج فى صمت و كأنه لم يس���مع 
سؤال زميله الذى جلس بدوره أمام جورج و نظره يتناقل فى حيره 
م���ا بين ذلك الملف و بين جورج، مرت ما يقرب الدقيقة على هذه 
الحال���ة قبل أن يغلق جورج الملف قبل أن يناوله لزميله الذى فتحه 
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بدوره قبل أن يتساءل:
»أليس هذا س���مير اب���ن أخ العقيد إبراهيم عب���د العزيز ؟ حالة 

الغيبوبة ؟«، أجابه جورج فى حزن:
» بل���ى ه���و، و ه���ذا آخر تقرير ع���ن الحالة أع���ده الطبيب هانز 
ش���نايدر أم���س«، ق���رأ الطبي���ب اآلخر التقري���ر حتى نهايت���ه بينما 

ترتسم على وجهه عالمات الحزن قبل أن يتمتم:
» عام و أربعة أشهر تقريبا، أظنه من الصعب جدا حدوث معجزة، 

هل من المحتمل أن يفكر العقيد اآلن بنقله خارج البالد؟«.
نه���ض جورج من على كرس���يه متجه���ا ناحية الناف���ذة دون أن 
ينظ���ر إلى زميله ال���ذى يتابعه فى ترقب لجوابه، توقف جورج أمام 

النافذة و عقد ذراعيه خلف ظهره و قال:
» لقد حس���م إبراهيم األمر و طلب توقيع األوراق الالزمة لرفع 
األجهزة عن سمير ليمنحه الراحة من تلك المعاناة«، ُصعق اآلخر 
مما س���مع للتو، تعلق لس���انه بين ش���فتيه و لم يتكلم ببنت شفه، 

إلى أن استدار جورج و نظر نحوه قائال:
»أنا صديقه منذ الطفولة و على دراية تامة بحجم المعاناة التى 
عاش���تها تل���ك العائ���ة منذ وفاة أخوه والد س���مير و م���ن بعده والدة 
س���مير بالس���رطان، ثم ح���ادث إبراهي���م و ما عايش���ته زوجته معه 
وأخيرا ذلك الش���اب الذى كان ابنه و صديقه، حياة تلك األس���رة 
مزي���ج م���ن األلم على الرغم م���ن الدفء ال���ذى كان يعم حياتهم، 
و عل���ى الرغ���م من كل ذلك ُصعقت م���ن رد إبراهيم و ما صعقنى 
أكثر هو طريقة رده و الفصل فيها، نعم ال مهرب من ذلك فسمير 



22

الموت بنكهة الريحان

ميت و لكن رد إبراهيم كان سريعا و حاد مما أربكنى«.
كان ج���ورج يتح���رك أثن���اء حديثه و ذلك الزمي���ل ال ينظر إليه 
وكأن الصدم���ة أوقفت عقله و بات كتمثال من الش���مع حتى أن 

جورج شك أنه قد سمع ما قاله للتو، حينها سأله جورج:
»هل تظن أن هناك رد آخر لديه ؟؟!«.

نظ���ر إليه زميله و هو ينهض من على كرس���يه متوجها نحوه، 
ثم قال:

»ه���ذا التقري���ر و بي���ان االجهزة يقول أن األمر ش���بة محس���وم، 
لكن هل نقوم بفحص آخير و عملية انعاش ربما ُتجدى«.

نظ���ر إليه جورج و هو ما زال يفك���ر فى كلمات إبراهيم، ثم 
أومى إليه بالموافقة و توجه صوب باب المكتب للمغادرة.

هل ما نحن على وشك فعله صائب؟
هل يجب علي مناقشة إبراهيم فى ذلك القرار؟ على الرغم من 

فقدان األمل فى الحالة ؟
عام أربعة أشهر و ذاك الشاب فى ثبات دون أى مؤشر للتحسن، 
و كل من اطلع على تقاريره و تابع حالته أقر أنه حتى المعجزة فى 
تلك الحالة مس���تحيلة، عائلته لم تشتكى و لو ليوم من تكاليف 
المش���فى و كان هناك أمل لديه���م، و لكن ماذا حدث إلبراهيم 
كى يتخذ ذلك القرار اآلن على الرغم من علمه منذ ش���هر مضى 

أنه ال أمل و ال حتى باإلعجاز؟
كان���ت نفس���ه تحدث���ه و هو يمش���ى ببطء فى ذل���ك الممر، لم 
يلتفت ألحد و كأنه يسير فى مبنى خال من البشر، و شبح عالمة 
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اس���تفهام تغزو تالبيب عقله ي���كاد يهتكها دون رحمة فالموقف 
يحم���ل الكثير، م���ا بين أمانته المهنية و م���ا يمليه عليه ضميره، 
و بين ُحرمة الفعل و هل هو صائب أم ال على الرغم من أنه ش���ائع 
لكن���ه يتعرض له للمرة األول���ى، و بين كلمات إبراهيم الحادة و 
هل كان فى وعيه أم هى الصدمة أم إن حالته النفس���ية من جراء 
تلك المعاناة التى تصاحبه منذ سنوات قد تالعبت بعقله و أصبح 

مشوشا ال يدرك ما الصواب من الخطأ؟
لكن���ه توق���ف فجأة ليجد نفس���ه أمام الغرف���ة 105 و لم يكن 
يعل���م هل كان يقصدها من���ذ البداية أم انها لعبة من ألعاب القدر 
ولكن فى النهاية لقد قادته س���اقاه للمكان المناسب، فتح باب 
الغرفة و دخل ليجد الممرضة المتابعة لحالة س���مير تجلس جواره 
على كرسى، حين انتبهت لدخوله وقفت و ألقت عليه التحية دون 
رد منه، لتستقر قدماه أمام سرير سمير الغارق فى ثباته، كانت 
عين���اه تتبادل متابع���ة األجهزة المتصلة بس���مير دون كلمة، حتى 
اس���تقرت فى النهاية على وجه النائ���م، و فى تلك اللحظة قد طرأ 

فى ذهنه سؤال واحد فقط، هل تعلم كاميليا بقرار إبراهيم؟؟
ظ���ل هذا الس���ؤال عالق برأس���ه، حينها قرر أن يذهب بنفس���ه 
لمقابلتهم���ا و التح���دث باألمر، قبل أن يغ���ادر قائال بصوت خافت 

يكاد ال ُيسمع:
»فليسامحنا الرب«، وأغلق الباب خلفه ليفتح باب جديد..

٭  ٭  ٭
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بضع س���اعات مرت على منزل إبراهيم دون حياة، فقط صوت 
قن���اة األخبار فى غرفت���ه حيث الزال يجلس فيها بمفرده، و نجوى 
كل س���اعة تمر عليه، أما كاميليا فلم تذهب له قط بعد أن ثار 

عليهما و طلب منهما الخروج من الغرفة.
ل���م تعت���د تلك النب���رة فى صوت���ه، نعم فهو يش���عر بالكثير من 
األلم بسبب حالة سمير و لكنها تخشى عليه أيضا و من تفكيره 
المنفرد تحت ضغط ما يعانيه، لكنها رأت أن تتركه يهدأ قليال 
و تناقش���ه فيما بعد حتى ل���و كان قد اتخذ قرار، على الرغم من 

مخاوفها أن يكون قراره ما تفكر فيه.
لق���د كان ش���اردا منذ أم���س و اليوم ذكر حلمه بس���مير أثناء 
الليل و كانت تش���عر بش���ئ غريب فى صوته حتى مع إخبارها بما 
رأى فى حلمه و هى لم تعقب عليه بش���ئ، كل ما تخش���اه اآلن هو 

قراره، هل من الممكن أن يتخذ قرار؟
قط���ع تفكيره���ا دقات الس���اعة معلنة تمام الس���ابعة، توجهت 
ص���وب نج���وى الجالس���ة فى غرفة المعيش���ة و الت���ى كانت تحمل 

كتاب تقرأ فيه، حينما اقتربت منها كاميليا قائلة:
»ه���ل تن���اول عقاقيره ي���ا نجوى؟«، نظرت له���ا و هى تنهض من 

على األريكة قائلة:
»نع���م س���يدتى تناوله���ا بصعوب���ة دون أن ينطق ش���ىء«، نظرت 

نجوى إليها ثم أكملت حديثها قائلة:
»ش���خصان مختلف���ان تماما يا س���يدتى، من رأيت���ه اليوم و ذلك 
الش���خص ال���ذى يكتب تل���ك الخواط���ر الرومانس���ية الهادئة لمن 
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يحبه���ا، ربما يحمالن نفس االس���م – إبراهي���م عبد العزيز – وعلى 
الرغم مما يعانى منذ سنوات لم أعهده كاليوم«.

جلس���ت كاميلي���ا عل���ى األريكة و أش���ارت لنج���وى أن تجلس 
جوارها حينما قالت:

»حينما تزوجت إبراهيم كان الزال نقيب بالجيش، فى البداية 
ظننته رجل عسكرى قاسى المشاعر صلب القلب، حتى ذات يوم 
حضر أمام المنزل و طرق الباب و تخفى على الس���لم بعد أن وضع 
ل���ى باقة ورود حم���راء و من تحتها ورقة مكت���وب عليها ال تفتحى 
الورقة إال بعد أن تشمى باقة الورد.«، اعتدلت نجوى متحمسة لما 

ستقوله كاميليا التى أحمرت وجنتاها قبل أن تقول:
»نظرت على الس���لم فلم أجد أحد و لم أكن أتوقع ذلك الش���ئ 
من���ه، فق���د كان قلي���ل ال���كالم مه���ذب ج���دا و خج���ول إلى حد 
كبي���ر، أو هذا ما كان يظهره«. ارتس���مت على وجهها ابتس���امة 

عفوية رغم ما تحمله قبل أن تكمل قائلة:
»ش���ممت الورود بالفعل قب���ل أن أفتح الورقة، ثم قرأت ما فيها 
و الذى ال زلت أتذكرها حتى اآلن، كتب فيها )و الزلت أتس���أل 
كيف احتل اس���مك شفتاي ليلة أمس؟ و كيف رفع راية احتالله 

لي دون حرب(«.
نهض���ت كاميليا من مكانه���ا و تحركت صوب صورته التى 
تتوس���ط حائط غرفة المعيشة، نظرت له قليال ثم باغتتها الدموع 

و هى تكمل حديثها فى آى قائلة:
»اليوم و ألول مرة يصرخ فى وجهى«.
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تس���للت الدم���وع من مرقدها بغ���زارة، ربما لم تش���عر كاميليا 
بندبها على تلك البش���رة الش���احبة الحزينة و التى رسم عليها األلم 
خارط���ة طري���ق من الح���زن، لم تحت���اج لم���رآة حتى تراه���ا و ربما 

كانت ندبات الروح أشد بروزا و أكثر عمقا.
نهضت نجوى هى األخرى و توجهت صوب كاميليا واحتضنتها وهى 

تمسح تلك الدموع عن وجنتيها، قبل أن ترفع كاميليا رأسها قائلة:
»عذابه اليوم ليس ألجل سمير فقط وأن كان هذا هو السبب 
األكب���ر، و لك���ن معاملته لى هى األخ���رى تعذبه ألنها لم تحدث 
من قبل إال مرة عند وفاة والدة س���مير و ظل يتألم بعدها عدة أيام 

ألنه صاح فى وجهى«.
حاول���ت نج���وى مواس���اتها ببض���ع كلم���ات ربما تخف���ف عنها 
و لكنه���ا ل���م تكن تعلم م���ا يعصف بذهنها، كان���ت تحمل فوق 
رأس���ها جبل م���ن الحزن لو وزعته���ا على أهل الفرح لس���قطوا غما 
فى بئر الحزن، حتى أنها كانت تتعجب كيف لتلك الس���يدة أن 

تتحمل كل هذا.
طلبت نجوى منها اإلذن كى تذهب لغرفة إبراهيم قليال، حيث 
كاميلي���ا لم تفارق مكانها و الزالت تنظر إلى صورته، لكنها لم 

تستطع أن تكبح لجام لسانها الذى نطق فى قلق متسائال:
»ما الذى يدور فى عقلك يا إبراهيم و ما الذى تنوى عليه ؟!«

كررت السؤال عدة مرات و لم يقطع ذاك التكرار إال صوت 
جرس الباب الذى يعلن عن قدوم زائر فى هذا الليل و دون موعد.

٭  ٭  ٭
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توقف���ت س���يارة جورج أمام من���زل إبراهيم و بعدم���ا ترجل منها 
و ب���دأ يخط���و تجاه الباب تذكر أنه لم يتص���ل ليخبرهم بقدومه، 
ربم���ا عقله المنزحم بالتس���اؤالت قد أنس���اه ذك���ر ذلك، فأخرج 
هاتفه المحمول محاوال االتصال بكاميليا ليخبرها أنه بالخارج، 
لكن لفت انتباهه ش���ىء، انها كاميليا تقف فى غرفة المعيش���ة 
تنظر لصورة زوجها، فحاول اإلقتراب من النافذة قليال حتى سمع 
صوته���ا الخافت تتمتم بكلمات لم يفهمها، فاس���تدار مرة آخرى 
متوجه���ا صوب باب المنزل فى ه���دوء، وقبل أن يدق جرس الباب 

تسائل فى نفسه:
هل تعلم كاميليا بقرار إبراهيم؟

ه���ل أخبرها أن س���مير م���ات إكلينيكي���ا و عقل���ه توقف عن 
االستجابة؟

طالم���ا ه���و بالخ���ارج فهذه التس���اؤالت ال جدوى له���ا و لن يجد 
ج���واب ش���اف، فقرع ج���رس الباب، قب���ل أن تفتح له نج���وى التى 
رحب���ت به وس���محت ل���ه بالدخول قب���ل أن تذهب لتخب���ر كاميليا 

بقدومه.
كان���ت كاميلي���ا ق���د اس���تدارات ناحية ب���اب غرفة المعيش���ة 
منتظ���رة نجوى لتخبرها من بالباب، لكنها فورا علمها أنه جورج 

ارتابت قبل أن تقول لنجوى:
»جورج فى هذا الوقت ؟ ودون اتصال؟«.

طلب���ت م���ن نجوى دعوت���ه  لغرفة المعيش���ة واحض���ار بعض من 
القه���وة لهم���ا، لكنها ل���م تتمالك نفس���ها من الفض���ول و توجهت 
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صوب الباب لمقابلته، حينما باغتته قائلة:
»جورج؟! هل حدث شىء ؟«

ارتب���ك ج���ورج من س���ؤالها م���ع قدوم���ه دون خبر، مح���اوال أنا 
يتالفى خجله قائاًل:

»أعت���ذر ج���دا عل���ى الحض���ور المفاج���ئ«، فدعت���ه للدخ���ول 
بعدما ش���عرت بارتباكه من تس���اؤلها و أش���ارت لنجوى أن تذهب 
لُتع���د القه���وة، جلس جورج على كرس���ى مواجه لص���ورة إبراهيم 
وكاميليا على الكرسى المجاور، تحك كفيها بحركة دائرية 
نتجت عن توترها و ش���عورها ببرد مفاجئ من تلك الزيارة، فنظر 
ج���ورج إل���ى حالتها و قد اس���تنتج مما رأى أنها ال تعرف ش���ىء عن 

قرار زوجها.
اعتدل جورج فى مجلسه وهو يقول:

»أخش���ى أن ما س���أقوله س���يزعجك يا كاميليا«، تزاد ما قاله 
من حركة يدها و لكنها تجمدت فى انتظار، قبل أن ُيكمل:

»ل���ن أطي���ل علي���ك خاصة م���ع حالة التوت���ر التى تش���عرين بها، 
لألس���ف لقد تدهورت حالة س���مير و بعد فح���ص الخبير األلمانى 
لحالته أمس كتب تقريره األخير، لقد توقف المخ عن االستجابة 

يا كاميليا و...«.
انعقد لسان جورج فجأة و كأن القط أكل لسانه، لقد جثت 
كاميليا ال ش���عوريا على ركبتيها أمام جورج الذى نهض مسرعا 
مع خطوة ناحية اليسار مبتعدا عن كاميليا التى أمسكت طرف 

بنطاله وهى فى حالة انهيار تام قائلة:
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»أرج���ووك أفع���ل ش���ىء أرج���وووك ال تتركه يذه���ب للموت يا 
ج���ورج«، حاول جورج تمالك نفس���ه أمام كاميلي���ا و التى انهارت 
تمام���ا فجلس���ت عل���ى األرض و ه���ى تبكى، فهى حت���ى ال تعرف 
بقرار زوجها و ربما كان ذلك فى عقلها و حاولت رفضه و لكنها 
فى حالة لن تس���اعده فى الحديث مع إبراهيم، لكنه أيقن أنه ال 
س���بيل فبكل األحوال س���مير قد مات و ال س���بيل للمعجزات فى 
ه���ذه الحال���ة، و ربما قرار إبراهيم هو الصحي���ح، على الرغم من 
حالته النفس���ية طيلة اليوم ما بين المش���فى و الطريق و التساؤالت 
الت���ى خلق���ت ثقب فى رأس���ه، لقد نس���ى أنه طبي���ب و حكم على 
الحالة بعاطفية كونه صديق العائلة و سمير بمثابة ابنه، فحالته 
قب���ل قليل تش���به حال���ة كاميليا اآلن و لكن واق���ع األمر يقول أن 

سمير قد مات ال محالة و ال يجب أن نبالغ فى عذابه
ب���ات جورج مشوش���ا اآلن م���ا بين تعاطف���ه مع الحال���ة و ما بين 
ادراك���ه كطبي���ب أن���ه ال ج���دوى، بينما ح���اول جورج مس���اعدة 
كاميلي���ا على النه���وض؛ أتاه من خلفه صوت، ه���و نفس الصوت 
الذى كان يخشى سماعه على الرغم من أنه قادم كى يسمعه، 

صوت إبراهيم نفسه قائال:
»هل أحضرت األوراق بهذه السرعة ؟«

كان جال���س ف���ى غرفته حي���ن دق جرس الب���اب، حين ذهبت 
نجوى لتعد القهوة ناداها فهبت له مسرعة، و عرف منها أن الطارق 
كان ج���ورج، طلب منها اصطحاب���ه حيث هو، لكنه لم يالحظ 
زوجته الجالس���ة على األرض تبكى إال بعد س���ؤاله لجورج، ربما 

حتى لم يالحظها إال حينما صرخت به و هى على األرض قائلة:
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»أوراق؟ عن أى أوراق تسأل أنت ؟ هل سترسله للموت هكذا؟ 
ماذا تفعل ماذا تفعل؟!«.

هرع���ت نج���وى تحاول أن توقفه���ا على قدميه���ا، نهرتها بدفعة 
صغي���رة و ه���ى تنهض متجهة نحو زوجه���ا، و لكنها توقفت فجأة 
ث���م جثت عل���ى ركبتيها أمامه و أمس���كت س���اعدى الكرس���ى 
المتحرك بعدما نظرت إليه، لقد كان يبكى و عيناه مشتعلتان 
حم���ره، لق���د تأكدت أن���ه لم يكف ع���ن البكاء من���ذ أن صرخ 

بوجهها طالبا اإلنفراد بنفسه.
س���جون الحزن التى فى قلوب اإلنس���ان تملئها العتمة، و كلما 
س���جنا فيها حزن جديد اكتظت حتى امتلئت عن آخرها لتنطلق 
الدم���وع من الحناجر، و لكن نهر الدموع هذا كش���الل يصعب 
اعتراض���ه، طيل���ة س���نوات كت���م إبراهي���م أحزانه خل���ف ضلوعه 
مقيدا إياها بسالس���ل الالمباالة تحت س���تار اإلبتسامة، و لكنه 
تع���ب، فلكل منا طاقة تحمل، ابنه و رفيقه أعلنوا موته و زوجته 
تنه���ار أمام���ه بعد س���نوات م���ن العناد م���ع األلم و هو ل���م يعد يملك 

بخزانته أقنعة صبريحاول أن يرتديها، فثار البركان.
مدت كاميليا يدها تمسح عنه دموعه، حينها تكلم إبراهيم 

باكيا كطفل صغير قائال:
»انتظرت���ك طيلة الوقت كى تمس���حى تل���ك الدموع لكنك لم 
تأتى، لقد شعرت بالبرد داخلى اليوم و ألول مرة«، هنا احتضنته 
بقوة باكية و هى تقبل وجهه و عينيه، حتى جورج اغرورقت عيناه 
مما يرى فقد كان الموقف صعب للغاية و ُيبكى الحجر األصم.
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م���رت دقائ���ق على تل���ك الحالة و الجميع يبك���ى، إلى أن نطق 
إبراهيم بصوت خافت قائال:

»إن ل���م تحض���ر األوراق يا ج���ورج فأرج���وك أرس���لها لكاميليا غدا 
صباحا كى تنتهى معاناة سمير، لم أعد أتحمل المعاناة و كل ليلة ال 
يفارق منامى كأنه يطلب الرحمة«، نظرت إليه كاميليا قبل أن تقول:
»إن كان اآلم���ر كذل���ك و ق���د مات س���مير لنمنح���ه الراحة، 

وليغفر لنا اهلل خطايانا«.
مس���ح جورج دموع���ه و تحرك صوب باب الغرف���ة دون أن ينظر 

إليهما، لكنه توقف عند الباب و ظهره لهما قائال:
»قبل أن أترك المش���فى كنت أفك���ر فى كل طريقة تخفف 
معاناتكم و السبيل لمناقشة هذا القرار مع العلم أنه ال فائدة و ال 
س���بيل إلحياء ميت، و اآلن ال أملك سوى أن أقول ليرقد فى سالم 
و ليغفر لنا الرب، غدا ستكون األوراق هنا و بعدها سوف أرسل 

األوراق و التصاريح لشئون الضباط العامة للتجهيز للجنازة«.
لم ينطق أحد بكلمة بعدها و غادر جورج المنزل، لكنه ترك 
م���ن خلف���ه نار تكاد تح���رق قلبين على ولدهما، تل���ك المعاناة لم 
تك���ن فقط لفراق س���مير، فق���د أعطى بقراره ه���ذا إذن الرحمة 
بموته،  لكن ما يحمله عاتق إبراهيم أكبر، فجبال الثلج أيضا 
تنهار عند الهزات األرضية، وتستوى باالرض وربما تفيض فتغرق 

ما حولها، ليختفى الجبل و يصبح نسيا منسيا.
٭  ٭  ٭

رقد س���مير ف���ى مثواه األخي���ر، أخذ معه ج���زء كبير من روح 
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إبراهي���م و ربما مقاومته أيضا، جالس���ا على كرس���يه المتحرك 
كمي���ت دون قبر، مواجها لقبر الفقيد داخل مدفن العائلة بعدما 
انصرف الحضور،  و لم يبقى معه غير ما تبقى له من جنود رقعته 
الذي���ن ل���م يتج���اوزوا األربعة أف���راد، زوجت���ه و طبيب���ه، ممرضته 
واألخي���ر كان محامي���ه و الذى قد أخبره إبراهيم بنفس���ه بموعد 

الجنازة طالبا منه الحضور رغبة منه فى الحديث معه.
أس���امة البالغ من العمر خمسون عاما صاحب الجسد السمين 
قصير القامة ذو الوجه الطفولى محام إبراهيم و صديقه و ابن عم 
زوجته أيضا و الذى يحمل جميع أوراق القضايا الخاصة بإبراهيم 
و عائلت���ه انتابته الريبة من مكالم���ة إبراهيم و دعوته على الرغم 
أن الحضور لم يس���توجب دعوة حضور خاصة، و كيف إلبراهيم 
أن يتذك���ر ذل���ك إال إذا كان هن���اك أم���ر ما ي���ود الحديث عنه، 

ولكن هل يستدعى ذلك األمر مناقشته فى الجنازة؟..
على يسار إبراهيم كانت كاميليا فى حالة يرثى لها ترافقها 
نج���وى الت���ى حاول���ت جاهدة تمالك نفس���ها ك���ى تواس���ى العائلة 
ولكنه���ا كان���ت تفش���ل بين الحي���ن و اآلخر، و لكنه���ا أحاطت 
كاميلي���ا بي���ن ذراعيها وكأنه���ا أمها التى تخف���ف عنها الموقف 
الحزي���ن، عق���ل كاميلي���ا كان كقاعة س���ينما تعرض مش���اهد 
لس���مير منذ طفولته و مرورا بحيات���ه حتى نهايتها، عرض صامت 
لفيلم وثائقى موس���يقاه التصويرية نحيب، و تبدل التصفيق الحار 
بقط���رات دموع، و ح���ال المتفرج الوحيد – كاميليا – كس���جين 
يعذبوه بزرع خلة أس���نان تحت أظافره كى يقول الحقيقة و كان 

ثوبها ألم ال ينتهى.
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ج���ورج.. تمثال لين م���ن لحم وقف خلف الكرس���ى ومن أمامه 
يجل���س إبراهي���م ، عيناه لم تف���ارق فتحة القبر الت���ى أغلقوها للتو 
و كأنه���ا يح���اول ثقبها لينظ���ر إلى ما خلفها، ش���عوره بالحزن لم 
يقل عن الجميع و لكن يضاف عليه شعور بالتقصير، حمل على 
عاتقه القصور فى عالج س���مير، عل���ى الرغم من أنه قدم كل ما 
ينبغ���ى فعل���ه و كأنه ابن���ه و لم يبخل بعلمه و عمل���ه و تجاربه و ما 
يحمله الطب حتى أنه من طلب اس���تدعاء الخبير األلمانى لمتابعة 
الحال���ة ألن���ه توهم فش���له أو تقصي���ره، و كان عقله ي���ردد كلمة 

واحدة فى صمت و هى »ليسامحنا الرب عن تلك الخطيئة..«.
مش���هد صام���ت دون حرك���ة ربما تس���مع حس���يس الموتى وال 
تس���مع لألحي���اء القابع���ون أمام القب���ر نبض، وبعد فت���رة تجاوزت 
نصف الساعة قطعت نجوى الصمت بعدما تحركت صوب جورج 

قائلة بصوت خافت:
»حالتهما سيئة للغاية و سيدى أظن سيحتاج جلسة تنفس، هل 

نصطحبهما للمشفى؟«، نظر أليها جورج قليال قبل أن يقول:
»ل���ن يرضى.. هو ليس هن���ا اآلن و ال أدرى بما يفكر حتى، لم 
يتف���وه بكلم���ة منذ الصب���اح، و ال حتى بالجن���ازة و ال الحضور«، 

نظر ناحية كاميليا و استكمل حواره:
»هذه المسكينة إلى متى ستصبر؟ جبل قمته هموم و لم تقوى 
أى عاصفة على زعزعتها، و حتى الهزات األرضية ربما تراقصها 

ولكن العجيب أنها تزداد صالبة بعد هدوء الهزة«.
نظرت نجوى نحوها قبل أن تتوجه ناحيتها ممس���كة بكفيها 
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وقالت:
»س���يدتى أنت منهكة جدا و لم تتناولى حتى الماء منذ أمس، 
و لم تذق عيناك طعم النوم ولو لبرهة، هل أحضر لك بعض الماء 
من السيارة؟«، أشارت لها بيدها بالنفى بحركة واهنة، و نظرت 
كاميلي���ا إل���ى إبراهيم الذى ل���م ينطق و ال حتى أش���اح بصره عن 
القب���ر لحظة، لفت ذلك نظر أس���امة الذى تح���رك صوبها قبل أن 

يسألها فى هدوء:
»ه���ل أنت بخير؟«، فأش���ارت برأس���ها بالنف���ى و نظرت صوب 

زوجها، قبل أن يقول أسامة:
»هن���اك أم���ر م���ا لدي���ه، فأن���ا أدرى أن اتصال���ه ب���ى أمس ليس 
لحض���ور الجن���ازة فق���ط و لك���ن هناك ما س���يقوله.«، ل���م تلتفت 
كاميليا مس���بقا لذلك أو إنها لم تلحظه قبل تفوه أس���امه به، نعم 
فهذه ليس���ت عادة إبراهيم، و حين إنش���غالها بالتفكير والصمت 

يقتل الموتى بالجوار تحدث إبراهيم أخيرا قائال:
»نحن آخر م���ن تبقى، آخر أفراد الجنازة، آخر أفراد العائلة، 
كل م���ن تبق���ى ل���ي اآلن، أظن���ه الوق���ت المناس���ب ك���ى أتحدث 
إليكم جميعا بش���أن ما قررته« ه���ذه الجملة لم تكن عادية فقد 
حملت داخلها انطباع بالخوف لدى الجميع ربما تفاوت قدره لدى 
كل ف���رد منه���م حس���ب قربه م���ن إبرهيم، لكن الخوف س���يطر 
عل���ى الصم���ت و تمن���ى كل منهم أال ينطق أو ينطق بس���رعة كى 
يرت���اح الجميع بالعلم، لكنها لحظ���ات و كان هذا الخوف قنبلة 
انفج���رت فى وجه األحياء واقش���عرت جث���ث الموتى المحيطة بهم 

من هول ما سمعوا منه، بعد أن قال مخاطبا أسامه:
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»ربما تتعجب يا أس���امه من سبب اتصالي بك والجميع يتساءل 
اآلن م���ا ه���و األمر الذى أريدكم فيه، لق���د اخترت هذا المكان 
ألنه س���يكون البداية و س���يكون النهاية أيضا، أريدك أن تتقدم 
بطلب للمحكمة الدستورية للنظر فى قانون القتل الرحيم و طلب 

إلتماس بقبول توقيع القتل الرحيم علي«.
ح���دد بداي���ة نهايته وحدد مكانها و رس���م طريقه نحو الس���فر 
ال���ذى ال ع���ودة من���ه، لقد خ���ارت قواه واستس���لم و يري���د االنتحار 

ولكن بموت رحيم..

٭  ٭  ٭
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»علينا أن نسرع يا عالء، الوقت ينفذ«.
نظر الش���اب المدع���و عالء إل���ى العقيد الجالس ج���واره حيث 
كان يقود س���يارة »جيب« عسكرية بسرعة كبيرة فى طريقهم 

إلى فندق »هيلتون طابا«، حيث قال فى حزم:
»ال تقلق س���يدى العقيد س���وف نلحق المجموع���ة قبل الوقت«، 
وانطلقا مسرعين و كأن السيارة تلتهم الطريق، نظر العقيد فى 
س���اعته التى كانت تش���ير إلى التاس���عة والنصف ثم إلى الطريق 
الخال���ى تماام���ا فى مث���ل هذه الس���اعة، و على مالمح���ه عالمات 

القلق الشديد.
كان الوقت يتس���ارع و كأن له قلب ينبض بس���رعة بعد إفراز 
كمي���ة ال ب���أس به���ا م���ن األدرينالي���ن، و كأن الثاني���ة أصبح���ت 
نصفها، والليل ازداد سواًدا حتى مع ضوء مصابيح السيارة كانا 
ال يبص���را ش���ىء، فمن���ذ أن انطلق���ت الس���يارة من القي���ادة للحاق 
بأفراد المجموعة المتجهة صوب فندق »هيلتون طابا« بعد إخبارية 
بإحتمالي���ة وقوع عم���ل إرهابى هناك لم يتوقفا لحظة و ربما كانا 
يودا إيقاف الس���اعة أو اإلمس���اك بالبندول، و ربما لو لديهما قوة 
خارق���ة تمكنهما من الوصول للموقع فى لحظة اإلخبارية كتلك 

القوة التى يمتلكها عفريت المصباح.
نظر العقيد إلى عداد السرعة أمام السائق عالء قبل أن يقول له:
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»ه���ل نس���ير بب���طء أم يخيل لي ذل���ك؟!، كم تبق���ى من الوقت 
لنصل؟«، لم ينظر إليه السائق و لكنه أجاب فى سرعة:

»أقل من خمس���ة دقائق يا س���يدى العقيد«، نظر بعدها العقيد 
فى ساعته اليدوية ثم إلى الطريق مرة آخرى، حيث ظهرت أمامه 
ف���ى تلك اللحظة بعض األضواء الت���ى تعلن عن وصولهما للمكان 
تقريب���ا، كان يب���دو كل ش���ىء ه���ادئ و ال يوجد ش���ىء، قبل أن 
يطلب العقيد من السائق أن يسرع وسط توتر السائق الذى يكاد 

يطير بالسيارة و ال يدرى ماذا يفعل أكثر من ذلك.
كلما اقتربت األضواء زاد توتر العقيد، كان يشعر بمزيج من 
غريب داخل رأسه، يود الوصول مسرعا للحاق بالمجموعة والتى 
ال ي���درى حت���ى إن كانت وصلت أم ال، و ش���عور آخر ببعض القلق 
من الوقت  و من صحة المعلومة عن هذا اإلنفجار، حتى أصبحت 
المسافة ما بين السيارة والفندق أقل من مائتى متر أو أقل قليال، 
فى تلك اللحظة برزت سيارة مسرعة فى اتجاه واجهة الفندق و ما 
هى إال لحظات وانفجرت الس���يارة انفجارا س���مع صوته ساكنى 
ج���وف األرض حت���ى، تبدل���ت األم���ور كثيرا م���ا بين حال���ة الليل 
األسود إلى ليل مضئ بالنيران فى كل مكان و أصوات الصراخ 
تتعالى، وس���ط ذهول العقيد والس���ائق والذى حاول تقليل سرعته 
دون قصد، و لكنه لم ينظر إلى الطريق حيث توجه نظره صوب 
الفندق، هنا برزت سيارة مسرعة عكس إتجاه السير فى مقابلة 
الجيب العس���كرية، لم يستطع الس���ائق الشاب تدارك الموقف، 
و بحركة غريزية أدار مقود السيارة بسرعة محوال تغيير اتجاهه 
صوب اليمين فى نفس اللحظة التى اتجهت الس���يارة المعاكس���ة 
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صوب اليسار ليحدث التصادم الحاد، لتنقلب السيارة عدة مرات 
و تسقط على رأسها فى منخفض على جانب الطريق و تستقر.

ل���م يكن هناك من يالحظ ه���ذه الحادثة ما بين الس���يارتين، 
انتباه الجميع كان صوب الفندق، وسط الصراخ و لهيب النيران 
م���ع دوى االنفج���ارات، و بع���د فت���رة حاولت قوات الدف���اع المدنى 
وس���يارات اإلسعاف الس���يطرة على الموقف، كان هناك العديد 
م���ن الضحاي���ا ف���ى النط���اق، و لك���ن الس���يارة كان���ت بم���كان 

منخفض و لم يلحظها أحد.
بعد مرور ساعتين و يزيد قليال انتبهت احدى سيارات اإلسعاف 
لجانب الطريق حيث خيط من الدخان، و سرعان ما طلبت الدعم 
لموق���ع الدخ���ان ليج���دوا س���يارتان أحدهم���ا فى األعل���ى واألخرى 
فى األس���فل على رأس���ها، هرع رجال اإلس���عاف للس���يارة العلوية و 
حاولوا إخراج سائقها و بعد الفحص تبين لهم أنه قد فارق الحياة، 
وبعده���ا توجهوا إلي األخرى فورا و قاموا بإخراج الس���ائق والعقيد 

أيضا اللذان كانا على قيد الحياة و لكن بحالة خطرة.
دقائ���ق و وصلت س���يارة اإلس���عاف التى كانت تحمل الس���ائق 
والعقي���د إلى المش���فى، ف���ورا توجه األطب���اء إلى غرف���ة الطوارئ 
لفحص المصابان، بعد قليل خرج الطبيب من الغرفة و معه بعض 
من متعلقات المصابين، حيث وقف أمام إحدى الممرضات والتى 

كانت ُتمسك تقريرا فى يدها و قال:
»جندى/ عالء محمد السيد، 19 عام، مسلم، محل اإلقامة.........، 
توفى الس���اعة الثانية عش���ر صباح يوم الثامن م���ن أكتوبر 2004«، 

ونظر بعدها للهوية األخرى قبل أن تسأله الممرضة:
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»و م���اذا ع���ن اآلخ���ر؟«، أجابه���ا فى حزن: »س���يتم نقل���ه لغرفة 
العملي���ات، هناك ش���ك ف���ى إصابته بارتج���اج بالم���خ وربما بعض 

الكسور ونزيف داخلى«، نظر إلى الهوية مرة أخرى و قال لها:
»أس���رعوا بتجهيز غرفة العمليات واتصلوا بالقيادة، المصاب 

العقيد/ إبراهيم عبد العزيز، قوات مسلحة«.
٭  ٭  ٭

يقول شوبنهاور:
»إن المعان���اة ه���ى بج���الء المصي���ر الحقيقى لإلنس���ان، يتعين 
النظ���ر إلى الموت باعتباره الهدف الحقيقى للحياة ألنه فى لحظة 
الم���وت ف���إن كل م���ا تقرر حول مس���ار الحي���اة بأس���رها ليس إال 
إعداًدا ومقدمة فحسب، والكفاح إلى تجلى فى الحياة على نحو 

عابث وعقيم و متناقض مع ذاته تعد العودة من رحابه خالًصا«
الي��أس..

طري���ق معتم م���ا إن دخله اإلنس���ان مجرد من أس���لحة األمل تاه 
فيه حت���ى الموت، لحظة انعدام المقاومة واإلستس���الم للغرق فى 
بح���ره البارد القات���ل، و إن زاد الوصف لن يكف���ى لحالة إبراهيم 
ف���ى تلك اللحظ���ات، الذى يرى الحياة اآلن مج���رد عالم مظلم وال 
يتع���دى مجموع���ة قريبة داخ���ل منزل دونم���ا تغيير طيلة الس���نوات 

المنصرمة، فأتخذ قرار الموت 
كان بالجنازة و لم يكن هناك، ترك روحه ُمعلقة على شماعة 
غرفته مع خروج كاميليا ذاك اليوم بعد أن نهرها، كانت لحظة 
انهيار كيان حارب العجز طيلة أحد عشر عاما وبعد ما قاله لهم 
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س���مع الجمي���ع صوت ارتط���ام ذاك الكيان ب���األرض لُيْحدث دوى 
هائل إبتلع معه األحياء منهم واألموات ألسنتهم.

مر القليل من الوقت بعد أن س���اد الصمت، لم يس���تطع أحدهم 
استيعاب ما قاله إبراهيم، لكن فجأة نطق مرة آخرى حين قال:
»انها ليس���ت مزحة و أنتم الزلتم أحياء و كذلك أنا ال أتحدث 
إل���ى الموت���ى، ه���ل يعن���ى ذل���ك أن حالة الصم���ت تلك ه���ى بمثابة 
الموافقة و أنكم معى بهذا الطريق ؟«، تحرك أسامة ناحية القبر 

دون أن ينظر إليه و هم بإشعال سيجارة ثم قال:
»هل تظن أن ما تطلب واقعى؟ هل نس���يت أنك بمجتمع ش���رقى 
و مس���لم؟ ما تفكر به مرفوض فى أغلب دول العالم الغربى حتى 
اآلن و يرفض���ه القان���ون، كيف تفكر به���ذا و ماذا عن زوجتك؟ 
ربما علي أن أقدر حالتك النفسية اآلن بعد موت سمير و إال كان 

ردي عليك غير ذلك«.
عقب جورج بعصبية على ما قاله أسامة قائال:

»حت���ى الطب و منظمات حقوق اإلنس���ان فى أغلب دول العالم ال 
تسمح بذلك إال فى حاالت ضيقة و ال....« قبل أن يكمل الكلمة قال 
إبراهيم فى عصبية »و ماذا فعلتم أنتم بس���مير يا بروفس���ير جورج؟ 
أليس هذا أحد حاالت موت الرحمة التى تقول عنها غير مسموحة؟ 
لماذا س���محتم بها أو س���مح بها الطب عموما؟ أجبنى«، ُبهت جورج 
مما سمع حيث لم يكن لديه شىء يقوله فى ذلك فهو محق تماما، 
فقد حبس الكلمات فى حلقه، و هطلت كلماته على رأس جورج 
كأنها غيث ال يتوقف فش���عر ببلل روحه المجروحة مما قال، فهو 
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مازال يشعر بالتقصير وكأنه قاتل سمير.
تخل���ى إبراهيم عن النظر للقب���ر أخيًرا، لكن عيناه لم تقترب 
صوب كاميليا فربما كان يهرب من تلك المواجهة و ربما كان 
تأخ���ره فى اإلفص���اح عن هذا القرار هو موقفه���ا تجاه هذا القرار 
وردة فعلها، فكيف له اآلن النظر إليها، لقد ش���اركته المعاناة 
منذ اليوم األول و تحملت ما ال يقدر عليه الكثير، لم تكل و لم 
تمل و لم تتفوه بكلمة أف حتى، دائمة االبتس���امة رغم ما تخفيه 

ستائر عينها من ألم.
تقدم���ت نج���وى فى تل���ك اللحظ���ة لتخطف نظ���ر إبراهي���م بما 

فعلته، فقد جثت على ركبتيها تتوسل إلبراهيم قائلة:
»ب���اهلل عليك ال تفعل، نعل���م جيًدا حجم المعان���اة التى تمر بها 
بعد سمير، لكن يبقى األحياء أحياء واألموات فى رحمة الخالق 
أرج���ووك يا س���يدى ال تفع����.....«، صرخ به���ا قائال: »أنا لس���ت من 
األم���وات و مج���رد عدد عل���ى الئحة األحياء و م���ن خلقنى تركنى 
أعان���ى كل تل���ك المعان���اة فلماذا يفعل بى ه���ذا«، صرخ به جورج 
فجأة قائال« فليس���امحك الرب على ما تقول.. ليس���امحك الرب«، 
و ت���رك الكرس���ى متجها صوب باب المدف���ن معلًنا فراره من تلك 
المعرك���ة النقاش���ية والتى يظن نفس���ه أضعف جنوده���ا، قبل أن 

يصرخ به أسامة قائال:
»ال تخ���رج م���ن هن���ا يا جورج فم���ا نحن بصدده ب���دأ هنا و يجب 
أن ينته���ى هن���ا ف���ال تت���رك مكانك«، قاله���ا بلهجة صارمة أش���بة 
بأمر جعلت جورج يتصلب مكانه دونما حركة، و أس���امة ينظر 
لكاميليا التى ظهر عليها اإلعياء الشديد و لكن العجيب أنها ال 
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تبكى وال تتكلم وال تنظر حتى لزوجها، مما أثار عجب أسامة و 
لكنه لم ينطق، اكتفى فقط بالنظر قبل أن يتجه صوب إبراهيم 
ليساعد نجوى على النهوض و يمسك وجه القعيد ناظًرا فى عينيه 

لبضع ثوان ثم قال:
»ما تفعله خاطئ، هذا القرار خاطئ ولن يس���اعدك عليه أحد 
من���ا و لن يتقبله أيضا غيرن���ا، و قبل كل هذا كن واقعًيا وانظر 

إلى زوجتك المكلومة اآلن«.
فجأة نظر إبراهيم تجاه جورج و هم بسأله:

»قل لي يا جورج، يا طبيبي طيلة هذه الرحلة، هل هناك بالطب 
ش���ىء يمكنه ش���فائي، هل م���ن الممكن أن يكتش���ف األطباء 
ش���ىء يس���اعدنى على الحرك���ة من جديد؟ هل م���ن الممكن أن 
تس���تبدل رئتاي بجديدة؟ جورج هل هناك أمل و لو ش���عاع خافت؟« 
انتظر جوابه حيث جورج و كأنه إبتلع لسانه أو تجمدت الحروف 

فى حلقه، فنظر إليه قبل أن يقول:
»بالطبع ال، لقد نس���يت أنني س���ألتك عن ه���ذا منذ عدة أيام، 
أظن كانت المرة األلف التى أس���ألك فيها عن بصيص أمل بعيًدا 
عن تصفح األخبار و بحث كاميليا المسكينة كل يوم باألخبار 

الطبية عن جديد و لكن.. لماذ أنتظر إذن«.
صرخ به أسامة قائال:

»إن���ك تكف���ر بالذى وهبك تلك الحياة و تحاول أن تبدو واقعيا 
و لكن���ك بعي���د كل البع���د عن هذا، اس���تيقظ م���ن ألمك فأنت 

تتحدث عن الموت يا هذاو هذه أخر كلماتي لك قب...«
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تفاجئ أس���امة بردة فعل إبراهي���م الذى انفجر ضاحًكا حيث 
قال:

»ألجي���ب عليك ما ب���دأت به محاضرتك الجميلة، تس���ألنى عن 
الواقعية يا أس���امة؟ و هل ما أنا به االن واقعى ؟ فليذهب مجتمعك 
الش���رقى للجحيم بما فعله لي طيلة االحدى عش���رة عاًما الماضية 
ي���ا ه���ذا، أم���ا ما يرفض���ه العالم الي���وم يقره بع���د أيام أو أش���هر أو 
حتى س���نوات و إل���ى ذلك الحين هل وجب عل���ي اإلنتظار على ذلك 
الكرسى اللعين؟ هل وجب علي أن أتحمل تلك المعاناة؟ إلى متى 
سأشعر بالخجل حتى من زوجتى التى تبدل لي ثيابى كل يوم عدة 
مرات ألننى قضيت حاجتى دون أن أشعر؟ هل مجتمعك و واقعيتك 

سوف تساعدنى فى تبديل ثيابى إن ذهبت كاميليا أيضا؟«.
م���ا خت���م به حواره كان مدويا، م���اذا إن غابت كاميليا حقا؟ 
وكل منهم له حياته و هو بالفعل وحيد بعد سمير و سيكون بال 
أح���د بدون زوجته إن تركته أو اختاره���ا الموت، ربما لم يفكر 
أحده���م بذل���ك قط، و من س���يجيبه بأنه بجانبه ف���ى تلك اللحظة 
س���يكون جوابه مجرد تهدئة أو كلمات ملونة ستتالش���ى مع أول 

موجة حارة تعصف بالقعيد، ال مفر ؟!!
هن���ا نظ���ر الجميع عدا هو صوب كاميليا الس���اكنة المالمح 
العاصف���ة الروح والتى ش���عر بما تحمله حت���ى الموتى، و لكن فى 
اللحظة التى كان يجب عليها أن تنطق بالقول الفصل؛ حدث أمر 

آخر.. لقد انهارت كاميليا.. سقطت مغشيا عليها.
٭  ٭  ٭
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الفصل الرابع

يمر الوقت ببطء جًدا بس���احات اإلنتظار، تتس���ارع التساؤالت 
واإلجته���ادات داخ���ل عن���ق ال���روح الضي���ق جدا ف���ى تل���ك اللحظة 
كإزدح���ام مم���ر مستش���فى وحي���د للط���وارئ واإلس���عافات داخل 

ساحة حرب..
ح���ال عقل���ه البائ���س ف���ى تلك اللحظ���ة و ما ي���راوده، م���ا الذى 
أصابه���ا؟ ه���ل كان ذل���ك م���ن الصدم���ة؟ ه���ل كان م���ن اإلرهاق 

والحزن؟ هل هناك شىء تخفيه عني؟...
حتى وصل لسؤال آخير.. و مرهق جدا:

»هل ستتركني كاميليا و تذهب هى األخرى؟«
ل���م ينتب���ه أن هذا الس���ؤال تحدي���دا انطلق عبر ش���فتاه بصوت 
عال عن ما س���بقه، و ربما كان الس���ؤال الوحيد المنطوق حيث 
لم يس���تمع أحد ألى س���ؤال قبله، مم���ا لفت انتباه أس���امة الواقف 
إل���ى جواره تحدي���ًدا، فى حي���ن كان جورج و نج���وى داخل غرفة 
الكش���ف مع كاميليا. لكن وقع السؤال كان على قلب أسامة 
غريب قلياًل، ربما شعر بجحم المعاناة التى تدور خلف صدر هذا 
الرجل، نبرة الصوت، التساؤل، التفكير فى جواب هذا السؤال 
تبدو مرعبة لحامل العبء، إبراهيم يصارع الغرق فقط بطوق نجاة 
اسمه كاميليا، فماذا لو أفلت هذا الطوق يده؟ هنا جلس أسامة 
على الكرس���ى المقابل إلبراهيم الغارق فى تفكيره، ينظر إليه 
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بشفقة قبل أن ينطق قائاًل:
»اآلن فقط ش���عرت بما تحمل، و كامل الحق معك فلن يشعر 
بالن���ار أكث���ر هو حامله���ا، ما تمر ب���ه طيلة هذه الس���نوات هو ما 
يجعل���ك تفكر و تتح���دث بهذه الطريقة«، قام أس���امة من مقعده 
متجه���ا ص���وب غرفة كاميلي���ا على ُبع���د خطوتين م���ن إبراهيم، 

وأكمل حديثه قائال:
»أعل���م جيدا أنها كل ش���ىء لك، و أش���عر بالضرب���ات العنيفة 
داخل صدرك، كاميليا قوية و ستكون بخير، إنها تعانى بعض 
اإلره���اق و بعد قليل س���تكون هن���ا معك، لك���ن ال أدرى كيف 
س���تعاقبك بع���د ما قلته ف���ى الجنازة، ربما لن تتح���دث معك قليال 

حتى تهدأ«.
إلتف���ت صوب إبراهيم بعد جملته األخيرة التى ظن أنها تخفف 
قليال من األجواء، لكنه تفاجئ بش���ئ آخر، لقد كان يبكى، 
دموعه كالغيث دون صوت، و كأن إبراهيم لم يس���تمع لحديثه 
ق���ط، كأنه غ���ارق فى بحر الح���زن أو جالس خل���ف حائط األلم 
وحي���ًدا ف���ى تلك النقط���ة، انحنى أس���امة واضًعا ي���ده على كتف 

إبراهيم قبل أن يقول:
»أعتذر إن كان ما قلته للتو أبكاك، لم أقصد شىء سوى أن 
تطمئ���ن قلياًل، ال تترك روحك رهي....«، قاطعه إبراهيم بتكرار 
س���ؤاله األخير، والذى صعقه و بش���دة بطريقة إلقاء السؤال هذه 
المرة، لقد إكتش���ف أس���امة أن إبراهيم لم يسمعه فعال، وزلزل 
ف���ؤاده تلك الطريقة التى نظ���ر بها إبراهيم صوبه ثم صوب الغرفة 
و ه���و يتس���ائل هل س���تتركه كاميليا هى األخ���رى؟، لقد تجمد 
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أسامة وتمنى أن يفعل شىء، أو يختفى من كل شىء..
لم يش���عرا بالوقت ف���ى حين راح كل منهما ف���ى التفكير فى 
صم���ت، و لم يدركا حتى م���ا الذى يدور خلف ذلك الباب المغلق 
وكم مر عليها بداخلها، قطع عليهما تلك الحالة خروج نجوى من 
الغرف���ة والتى بدأ على مالمحها القل���ق و لكنها حاولت بكل ما 
تمل���ك أن تخفيه عن إبراهيم الذى كان يش���تم رائحته خلف قناع 

نجوى الشاحب، اقتربت منه نجوى قبل أن يسألها قائال:
»هل عادت للوعى؟« 

جلست على المقعد المجاور له قبل أن تقول:
»ال لي���س بع���د، فهى غارقة ف���ى غيبوبة و مؤش���راتها تدل على 
انخف���اض ف���ى ضغط ال���دم نتيج���ة اإلره���اق و قلة الن���وم، و الزال 
الوق���ت مبك���را لتحديد ان كان هناك أى ع���رض عصبى أو ال، 
لك���ن جورج يق���ول ربما كان ذل���ك نوبة عصبي���ة نتيجة الصدمة 

سيدى«.
ل���م يك���ن الج���واب كاف إلبرهي���م، ل���ن يطمئ���ن إال برؤيتها 
أو بالنظ���ر إليه���ا م���ن بعيد حت���ى، فطلب من نج���وى أن تصطحبه 
لغرفته���ا و لكنه���ا قال���ت أن الطبي���ب أخرجها ه���ى األخرى كى 
يوقعوا الكشف و عمل األشعة و يجب أن تنال قسط من الراحة، 
لك���ن ه���ذا الجواب زاد من ح���دة تصرفات إبراهي���م الناجمة عن 
قلق���ه، فم���ا كان من���ه إال أن ص���رخ فجأة مناديا عل���ى جورج عدة 
م���رات، فتوجه أس���امة صوبه مباش���ًرا محاوال تهدئت���ه لكن دون 
ج���دوى، ل���م يكتفى بذلك لكن���ه أيضا صرخ ين���ادى عليها.. نعم 
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لقد صرخ باسم كاميليا طالبا منها الخروج من الغرفة فى موقف 
أدم���ع أعي���ن الحض���ور، قب���ل أن ُيفت���ح ب���اب الغرفة ليظه���ر جورج 

مسرعا صوب إبراهيم قائال:
»ماذا تفعل يا إبراهيم؟ اهدأ قليال أرجوك نحن بالمشفى«.

نظر إليه إبراهيم و هى يبكى قائال له:
»ه���ل س���تتركنى كاميلي���ا أيض���ا يا ج���ورج؟ هل س���تفعلها يا 
نجوى؟ أس���امة باهلل عليك أخبرها أال تذهب، أنا من يريد الموت 

ليس هى، أنا...«، جثا جورج على ركبتيه ناظًرا إليه قائال:
»و من قال أنها س���تتركك، ما تمر به كاميليا ش���ىء طبيعى 
نتيج���ة اإلره���اق والتع���ب و كذلك ربم���ا تكون ف���ى حالة صدمة 
مم���ا س���معت، هل تظ���ن أن ما أخبرتن���ا به س���هل أن تتحمله؟ ضع 
نفسك بمحلها و هى تقول لك قررت أن أموت، و لما تضع نفسك 
صحيح؛ فلتنظر لحالك اآلن و أنت تظنها ستتركك وحدك، أنت 

أيضا قررت أن تتخلى عنها يا إبراهيم بدون أن ترجع لها«.
صاح به إبراهيم قائاًل:

»أنا لو ميت هى س���وف تعيش، نعم س���تعيش فى حزن و تنتحب 
غيابي أعلم ذلك جيدا، لكنها قادرة على أن تتعايش مع الذكرى 
و تخدم نفس���ها، لكن أنا بدونها ماذا أفعل يا هذا؟ ال تس���أل عن 

شىء ال تدركه أرجوووك«.
ُبهت جورج مما س���مع، وال يدرى كيف يهدئ من حالته، ربما 
هى كاميليا وحدها من يستطيع ذلك، الموقف يزداد صعوبة مع 
إبراهي���م و كل ما يخش���اه الجميع اآلن ه���و رد فعل كاميليا بعد 
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خروجه���ا م���ن تلك الغرف���ة، و بعد أن غرق كل ش���خص منهم فى 
تس���اؤالت عن الموق���ف، إال جورج الذى ذهب بعي���ًدا عن إبراهيم 
دون أن يلتف���ت ل���ه أح���د، و ال يش���عر بم���ا داخله أح���د، لقد كان 

يشعر تماما بإبراهيم، لكنه أيضا يحمل ما يتعبه..
هل هوالذنب؟ أم الخوف؟ أم الشفقة؟ أم هناك ما ال يعلمه أحد 

بداخله؟
هن���ا قرر جورج الهرب من مواجهة إبراهيم مرة آخرى، ليدخل 
تلك الغرفة حينما صرخ إبراهيم بإس���مه لكنه لم يلتفت، و ربما 

لم يسمع..
٭  ٭  ٭

غفا إبراهيم ال إراديا على الرغم من بحيرة الدموع التى تحيط 
ش���واطئ عينيه، ربما إستس���لما أو جذبهما التع���ب لرحلة قصيرة 
فى مدينة البؤساء،لم يالحظ أسامة و ال نجوى ذلك، فقد هدأت 
األجواء نسبيا لمن يرى المشهد من بعيد، لكن ال يعلم المتابعين 

عن ُبعد أى رياح تعصف بأرواح هؤالء.
ما هى إال دقائق حتى الحظت نجوى غفوة إبراهيم والتى قامت 
نحوه لتفحصه، باغتها أسامة بحركة سريعة ليوقفها، ثم جذبها 

نحوه قائال:
»اتركيه اآلن يهدأ قليال، ما يمر به من الصعب تحمله، دعيه 
ف���ى غفوته حتى نرى وضع كاميليا.«، تحركت نجوى فى هدوء 
مطيع���ة لما طلبه أس���امة، و طلبت منه اإلبتع���اد قليال عن إبراهيم 
بحركة توحى أنها تود الحديث معه بعيًدا حتى ال يسمعهما أحد، 
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فتحرك أسامة بضع خطوات للخلف و لحقته نجوى التى قالت:
»وض���ع س���يدى س���يئ للغاي���ة، و ل���م نفحص���ه اليوم و ل���م يأخذ 
عقاقي���ره حت���ى اآلن، يجب أن نس���تدعى طبيب ك���ى يفحصه«، 
نظ���ر أس���امة نحو إبراهيم والش���فقة تط���ل من على أعت���اب عينيه 
و نورهم���ا ي���كاد يختفى، كان يتس���أل حقا ه���ل إبراهيم يحتاج 
لفح���ص أم لكاميلي���ا؟ فه���و أكث���ر الحضور علم���ا بقصة حبهما 
و حج���م المعاناة الت���ى زادت من ذاك الحب، لكنه اس���تطرد فى 

حزن:
»إبراهي���م ال يحت���اج لعقاقي���ر، إن���ه يحتاجها، أنت عل���ى دراية 
تامة أن كل تلك األدوية ال ش���ىء مقابل كاميليا، دعينا نتركه 

يستريح قليال حتى يخرج جورج و نرى حال كاميليا أوال«.
لكنه تذكر ش���ىء، لقد كانت نجوى بالداخل و ربما تعرف 

شىء عن حالتها، فباغتها سائاًل:
»نجوى.. ماذا قال األطباء عن حالة كاميليا«، نظرت إليه فى 

حزن قائلة:
أجهزته���ا  توقف���ت  لق���د  عادي���ة،  ل���م تك���ن  اإلغم���اء  »حال���ة 
الحيوي���ة لبض���ع ث���وان بعده���ا، و ق���د الح���ظ ج���ورج ذل���ك و ه���ذا 
م���ا يقلق���ه، لك���ن حت���ى اآلن ال يوج���د ش���ىء فقد طل���ب الطبيب 
 إج���راء أش���عة و بع���ض التحالي���ل لك���ن بع���د أن تس���تعيد وعيها«
كان جوابها يحمل الكثير من اإلس���تفهام ألس���امة، فهو يكاد 
يجع���ل معن���ى ذل���ك و كل م���ا وص���ل إلي���ه أن هناك ش���كوك فى 
حالتها على الرغم من أن األطباء بعد التش���خيص المبدئ ألمحوا 
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أن الحال���ة مج���رد توت���ر و أره���اق، و لك���ن هناك ش���ك ف���ى نوبة 
عصبية؟ هل هذا ما تعنيه؟

قبل أن يفتح أسامه فاه بالسؤال عما تعنى، خرج عليهما جورج 
قائال:

»لقد اس���تعادت وعيها و هى فى حالة جيدة اآلن، و س���ألت عن 
إبراهيم فور استعادتها وعيها«، كان أسامة قد توجه بالفعل تجاه 
غرفته���ا كى يطمئن عليها، وجدها ممدة على الس���رير فى حالة 
منهك���ة و عيناه���ا معلقة ص���وب الباب تبحث عن���ه كأم بكماء 
تبحث عن طفلها وس���ط حطام مدرس���ة إنهارت بعد زلزال، نظرة 

تملؤها القلق مغلفة بالتعب، اقترب منها أسامة قبل أن يقول:
»كي���ف حالك اآلن ؟؟« أش���ارت له أنها بخي���ر فلم تكن تقدر 
على الكالم، و ربما كان همها فى هذه اللحظة غير ذلك، لقد 
انش���غلت عل���ى إبراهيم، حي���ن كانت عيناها الزال���ت تبحث عنه 

عند الباب، توجه أسامة صوب الطبيب يسأله:
»هل هى بخير اآلن؟«، نظر الطبيب نحوها مجيبا:

»ه���ى بخير اآلن إال من بعض اإلرهاق و هبوط بالدورة الدموية 
نتيج���ة لقل���ة الطعام والنوم، لكن بعد اإلنته���اء من هذه المحاليل 
ستكون بخير، و على الرغم من ذلك لن أجيبكم بجواب قطعى 
فهى تحتاج لبعض الفحوصت والتحاليل و نحتاجها فى أقرب وقت 

كى نقرر أسباب هذه الحالة«، باغته أسامة سائاًل فى لهفة:
»هل هناك شك فى شىء ؟« نظر له الطبيب قليال قبل أن يقول:
»لهذا طلبنا الفحوصات كى نعرف ما الوضع، لكن ال داعى 
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للقلق فاألمور بخير«.
قب���ل أن يرد عليه أس���امة تفاج���ئ الجميع بص���وت نجوى و هى 
تنط���ق عاليا بإس���م إبراهيم، مما جعل أس���امة ينظ���ر صوب الباب 
مباش���رة و تجم���د المش���هد عن���د تلك النظ���رة، فص���وت نجوى لم 

يكن طبيعيا.. أبًدا.
٭  ٭  ٭

خرج جورج من باب الغرفة ليخبرهم أن كاميليا قد استعادت 
وعيها، توجهت نجوى فورا صوب إبراهيم والذى لم يش���عر بش���ئ 
مما يدور حوله فربما كان الزال غارًقا فى غفوته، ما إن اقتربت 

منه نجوى حتى باغتها جورج قائال:
»انتظرى قليال، س���نخبره أنه���ا بخير.. فقط، ال داعى أن نقلقه 
اآلن بما طلبه األطباء من تحاليل و فحوصات، فأنا على دراية بما 
س���وف يفعل«، أشارت له نجوى بإش���ارة إيجابية، و فور ما وصلت 
عن���د إبراهيم، حاول���ت إيقاظه، و لكن اختل ت���وازن إبراهيم من 
عل���ى الكرس���ى المتح���رك دون أن يس���تيقظ ليس���قط أرًضا دون 
حراك، هنا نطقت نجوى بإسمه ال إراديا من صدمة ما حدث فهرع 
إليه���ا جورج ليفحص إبراهيم محاوال رفعه من على األرض، و بعد 

ثوان خرج أسامة بصحبة الطبيب ليجتمعوا عند مصدر الصوت.
لق���د كان مغش���يا علي���ه تقريب���ا، حينه���ا أش���ار ج���ورج ألح���د 
الممرضات أن تحضر س���ريرا متحركا كى يضعوه عليه، وفور 
م���ا حضر الس���رير كان���ت كاميليا اس���تجمعت قواه���ا و غادرت 
غرفتها لتش���اهد هذا الموقف مما دفعه���ا أن تصرخ صرخة عالية 
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فى حدود قوتها الحالية فى لحظة ضعف منادية عليه.
أس���رع الطبي���ب لفحص���ه وهو يش���ير له���م بإصطحاب���ه للغرفة 
المج���اورة، حاول���ت كاميليا المش���ى معهم ك���ى تتطمئن عليه، 
لكن كانت فى حالة دوار ش���ديد و رأسها كأنه يشهد معركة 
بالقنابل بين جيشين يرفضان الهدنة، الحظها أسامة و هى تحاول 
التحرك والذى أسرع إليها محاوال مساعدتها، إال أن جورج كان 

أسرع منه والذى وصل إليها ممسكا يدها قائال:
»ال تغ���ادرى غرفت���ك ي���ا كاميلي���ا، جس���دك الزال منه���ك و 
تحتاجي���ن للكثي���ر من الراحة، ال تخافى فه���ى حالة إغماء عادية 
م���ن اإلرهاق و س���يكون بخي���ر«، نظرت إلي���ه كاميليا و كأنها 
تق���ول ل���ه هل هو حقا بخير ؟؟ قبل أن يمس���كها أس���امة من يدها 
األخرى ك���ى يصطحبها لغرفتها، إنصاع���ت لرغبتهما و عيناها 
الزالت معلقة على إبراهي���م حيث يصطحبه الممرضون والطبيب 
م���رورا من أم���ام غرفتها لغرفة مج���اورة، و هنا اس���تأذنهما جورج 

ليذهب معهم.
و م���ا إن وص���ل جورج للغرفة كان الطبي���ب يجرى الفحوصات 

على إبراهيم، ثم نظر إلى جورج قائال:
»حال���ة إغم���اء و هبوط بال���دورة الدموية، س���نعطيه القليل من 
المحاليل لكن لن يغادر المشفى اليوم، يجب أن يبقى قليال حتى 
ْفُهم لما قال الطبيب  يستعيد قواه«، حرك جورج رأسمه بعالمة التَّ
ث���م غادر متجها صوب كاميليا كى يخبرها، التى الزالت واقفة 
معلق���ة األعي���ن عل���ى الباب، و ف���ور أن رأت جورج حاولت المش���ى 

صوبه لكنه أسرع الخطى متوجها نحوها قائاًل:
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»ال تقلق���ى انه بخير جدا، إغماء و أمر الطبيب له براحة الليلة 
هن���ا تحت المالحظ���ة، هيا أنت أيض���ا عليك أن تنالى قس���ط من 

الراحة«، ثم تركهما متوجها صوب غرفة األطباء.
دخلت كاميليا غرفتها مع أس���امة و برفقتها أحد الممرضات 
والتى س���اعدتها فى العودة لفراش���ها، اقترب منها أس���امة محاوال 

تهدأت الوضع قائال:
»لقد كان قلًقا جًدا عليك و لم يأكل أو يشرب شىء، لقد فقد 
وعيه نتيجة ذلك ال أكثر، ال تخافى إنه بخير.. إنه إبراهيم«، لم ترد 
على ما قاله و لم تنظر إليه حتى فقد كانت عيناها الزالت معلقتان 
عند باب الغرفة، حيث بدأت س���حابة شتوية تمطر فوق عينيها دون 
وعيها، مد أس���امة أصابعه بتردد محاوال مسح تلك الدموع من على 

وجنتيها، لكنها انتبهت ألصابعه فأزاحتها برفق وهى تقول:
»قرر الموت.. هل تعرف ماذا يعنى ذلك؟ لم ُيخلق بعد من نجح فى 
إقناعه بالعدول عن قرار قد حس���مه حتى و لو كان لحظة غضب، 
لكن هذه المرة القرار ليس له وحده، إنها حياتى أنا أيضا، لم يعد 

لى أحد سواه فماذا لو تر...«، قاطعها أسامة قائال بحنان:
»ال أح���د؟! و ه���ل غب���ت أنا أيض���ا؟ هن���اك أحد أف���راد عائلتك 
الزال هن���ا جوارك، وذل���ك ال يعنى أننى مع قراره ولكن س���أفعل 
ما أس���تطيع كى أوقف ذل���ك على الرغم من أن المس���ألة قانونيا 

محسومة بالرفض«.
قاطعته بقولها:

»نعم أنت أخر من تبقى لي من عائلتى و لكن إبراهيم هو كل 
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م���ا أملك، هل تظن أنه لو تركنى و أفلت يد الدنيا أنه بإمكانى 
الع���ودة لتل���ك الحياة؟!، هن���اك الكثير والكثي���ر جدا ال يمكن 
الب���وح ب���ه، ربما أن���ت محق فى إس���تحالة األم���ر قانوني���ا و لكنه 
سيس���عى عليه، س���يقاتل من أجل���ه، ألم ترى إبراهي���م و هو يقاتل 
مرضه طيلة اإلحدى عشرة عام المنصرمة؟ ألم ترى إبراهيم ذلك 
الرجل العس���كرى قبل أن يس���قط من على جواده؟ هل نسيت من 
هو إبراهيم و ماذا يفعل من أجل شىء يريده؟ أظن أنك أكثر من 

يعلم ذلك«.
هنا نهض أس���امة من جوارها بعد ما سمع، أشاح وجهه صوب 
الب���اب ه���و اآلخ���ر و تح���رك خطوتي���ن لتقف قدم���اه و يب���دأ عقله 
بالمش���ى لسنوات مضت، عودة س���ريعة لشريط حياته ألكثر من 
خمس���ة و عش���رون عاما عند نقطة البداية، يفتح دفاتره على تلك 
النقط���ة التى تثبت أن إبراهيم يقاتل من أجل من يحب، يس���ترجع 
ذكريات تلك البقعة الخفية، فهو يعلم تماًما كم هذا اإلبراهيم 

يفعل ما يريد، و يقاتل من أجل ما يريد.. و يفوز.
٭  ٭  ٭
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هناك لحظات فاصلة فى حياة كل إنسان، يحاول من خاللها 
إثب���ات نفس���ه، و إثب���ات أحقيته فيم���ا يحب، لحظ���ات يجب عليه 
أن يقات���ل، هن���ا يختلف إنس���ان عن آخر، من يرى م���ا بداخله حلم 
وم���ن يرى ما بداخله هدف، ربم���ا كان الحلم هو نطفة الهدف، 
ربم���ا كان الحل���م هو أول طريق لما يصبو الم���رء، و لكن إن لم 
يعمل اإلنس���ان على تحويل حلمه لهدف؛ س���يبقى حلم قابل للتبخر 

والتخلى.
ه���ذا م���ا يجعل هناك فرق م���ا بين الحالم واله���ادف، لم يكن 
أس���امة إال حالما يرغب فى امتالك الش���ىء، و ل���م يعمل ألجله أو 
لتحقيقه، على عكس إبراهيم الذى أخذ من نفس الش���ئ هدف 

له، حتى حققه و فاز به فى نهاية المطاف.
التفت أسامة صوب كاميليا و هو ينظر لها فى هدوء قائال:

»عل���ى الرغ���م من ما يح���دث و ما س���وف تقول���ى اآلن إال أن هناك 
حقيق���ة أظنه���ا واضحة كالش���مس«، تردد قليال و عين���اه تراوغ عينا 
كاميليا الواقفة أمامه مباشرة، كان هناك ما يثقل لسانه، أو ربما 
أكل���ه القط، و لك���ن األكيد أن كاميليا كانت تنظر له و هى ال 

ترى هذه الحقيقة التى يقول عنها واضحة كالشمس، فقالت له:
»أخبرنى يا أسامة عما تتحدث، الطريقة التى بدأت بها حديثك 
أربكتن���ى كثيًرا، لم أعتد عليك ي���ا أخى الوحيد أن تخفى علّي 
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ش���ىء فى صدرك، ربما تقصد تلك الحقيقة؟!«، كانت مراوغة 
م���ن كاميلي���ا تحاول م���ن خاللها فك طالس���م لس���انه، و بالفعل 
نجحت فى ذلك بعدما صدمت كلماتها أس���امة فكان ال س���بيل 

أمامه إال اإلعتراف، والذى ُصِعقت له كاميليا حينما قال:
»ه���ل هذه الحقيق���ة الوحيدة التى أمامك؟ ألم يصلك حتى هذه 
اللحظ���ة أن م���ن تلقبيه بأخ وحي���د يحمل لك بقلبه م���ا يزيد و جدا 
 ع���ن أخت، نع���م فهذا الواق���ف أمام���ك اآلن يحبك ح���د الجنون«.
ساد الصمت قلياًل.. حاولت كاميليا استيعاب ما قال، و هو حاول 
أن يلملم كلماته استعدادا لردها القادم، لكن زاد من ارتباكه 
ما فعلت، لقد نظرت له و ضحكت بصوت عال و هى ُتَقِلب كًفا 

على كف، حتى استشاط غضًبا من ردة فعلها فصاح قائاًل:
»م���اذا ح���دث لتضحك���ى ب���كل تل���ك الس���خرية؟«، انتبه���ت 
ف���ى هذه اللحظ���ة أنها جرحت ش���عوره بالمباالته���ا و ضحكاتها 
العالي���ة والت���ى ت���دل عل���ى تص���رف ف���ظ ج���دا، خفض���ت عيناه���ا 
و ه���ى تح���اول مس���ح بع���ض دم���وع س���الت م���ن ط���رف عيناه���ا 
 م���ن ف���رط الضح���ك، قب���ل أن تلمل���م بع���ض م���ن نفس���ها و قالت:
»س���امحنى لم أقص���د التقليل مما قلت و ال جرح مش���اعرك أبًدا، 
لكن ما قلته اآلن كان نوًعا ما صادما و ربما أربكنى و أدهشنى 
أيضا«، لم يفهم من تلك الكلمات ش���ىء فهى تشبه الماء ال طعم 
و ال رائحة، تركها تهدأ من توابع نوبة الضحك والتى الحت على 
محياه���ا رغ���م أنها حاول���ت قمعها ببع���ض من مس���احيق الجدية، 
تحرك���ت بضع خطوات ص���وب النافذة حيث بقى أس���امة خلفها 
يترق���ب، كانت تح���اول ترتيب أوراقها حيث يب���دو الرد مقنعها، 
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فما س���معته مربك، عاش���ا س���ويا س���نوات طويلة جدا و هى تلقبه 
بأخى، تفصح له عن كل ما يحدث بحياتها و هو ال يخفى عليها 
س���ًرا حت���ى نزواته مع زميالت���ه تعرفها، لكنها لم تكن تحس���ب 
لذلك الموقف حتى بأبعد أحالمها، استدارت كاميليا تنظر فى 

عيناه مباشًرا قبل أن تقول:
»لم أتخيل ذات يوم أن نفس الشخص الذى ألقبه أخى و أتقاسم 
مع���ه تفاصي���ل حياتى م���ن الممكن أن يحبنى، م���ا أضحكنى هو 
دهش���تى ال سخريتى«، توجه أسامة ناحيتها و عيناه تتمايل كأنها 
صرح عال على وش���ك الس���قوط فى بئر جفنيه و تختفى، للحظات 
ش���عر أنه تس���رع فى ذلك و أنه وجب عليه الحفاظ على ما بداخله، 
لك���ن لو حدث ذلك؛ س���تكون من نصيب ش���خص آخ���ر و بالفعل 
هناك من يحاول و ربما بالفعل إقترب، تمالك نفسه فى حزم قائال:
»أال يح���ق ل���ي؟.. س���تقولين نع���م ال يح���ق! لك���ن و م���اذا أفع���ل 
بذل���ك القلب ال���ذى حمل لك كل هذا و ما بالي���د حيلة فى ذلك، 

كيف...«، قاطعته فى لهجة شبة صارمة حينما قالت:
»أس���امة.. لم���اذا اآلن؟ لماذا لم تبح بذل���ك من قبل؟ تأخرت فى 
ذل���ك ج���دا و ج���دا، و حت���ى لو ل���م تتأخ���ر صدقنى أن���ا أراك أخى 
وُأفضل أن يبقى كذلك، أرجووك ال تصعب األمور على كلينا«، 
كانت ردة فعله بعد كلماتها حادة، فقد أمس���ك ذراعيها بقوة و 

هو يصرخ قائال:
»كي���ف ذلك و متى؟ لق���د انتظرت كل هذا الوق���ت و أنا إلى 
جوارك ومنعت كل من حاول المرور إليك حفاًظا على ما لي، نعم 
فأن���ت ل���ي و ل�...«، جذبت ذراعيها من بي���ن يديه بقوة و هى تحاول 
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دفعه عنها، ربما كان سر قوتها هو صدمتها من انفعاله فهى لم 
تحسن تدارك ما يشعر به حقا، لكنها واجهته بقوة فقالت:

»انها ليست ملكية خاصة كسيارتك أو أحد ثيابك الفاخرة، 
أن���ت تتح���دث عن إنس���ان، ال يحق لك قول ه���ذا إال إذا كان ذلك 

بدافع الغيرة و حب التملك، لكن سأخبرك شىء واحد..«.
كان���ت كلماتها قوي���ة عنيدة لم يعهدها من قبل فى كلماتها 
الناعم���ة، حاول ت���دارك األمر لكن لن يج���دى ذلك فقد خرجت 
الرصاص���ة من فوهة البندقي���ة و أصابت هدف خاطئ و عليه اآلن 
تحمل تبعات ذلك، حاول اإلقتراب منها ليهدئ من ثورتها لكنها 

وقبل أن تكمل كلماتها أشارت له فى حزم بالتوقف و قالت:
»عل���ّي أن أخبرك أن األمر أنته���ى فأنا مع إبراهيم، لن يغير ما 
قلت اآلن من ش���ىء، إال أمر واحد، فى حال رفضك هذا س���أعلن 

اليوم الحداد على فراق أخى الوحيد.. و إلى األبد«.
انطلق���ت هاربة م���ن الموقف تارك���ة ذلك الحري���ق يأكل من 
أشعله، و قد كان فعاًل، كلماتها كانت كألسنة النار حرقت 
األخض���ر والياب���س حي���ث ال ح���ول له و ال ق���وة غير أن���ه فى لحظة 

غضب بعدما غابت عن ناظريه قال:
»لم تتركى لى الفرصة كى أكمل ما كنت أقول«.

»أسامة.. أسامة ما بك يا رجل؟«.
لق���د كان صوت جورج عاد ك���ى يطمئن على كاميليا والتى 
خل���دت للنوم بعد م���ا حقنتها الممرضة ببع���ض المنوم كى ترتاح 
قلي���ال، و يب���دو أن ج���ورج كان يح���اول لف���ت انتباه���ه من���ذ فترة 
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ولكن أسامة لم يجب.. لقد كان غارق فى الماضى عند نقطة ال 
ينساها.. نعم ال ينساها أبدااا.

٭  ٭  ٭
أش���رق صب���اح جديد يحم���ل عب���ق المط���ر، والنس���ائم الباردة 
تداعب األجس���اد فى خجل، حتى تلك المشتعلة بالحزن أو بالقلق 
قد لمس���تها البرودة عن عمد، حتى خلف األبواب المغلقة وصلت 
تلك النسمات إلى كاميليا التى الزالت غارقة فى ثباتها من التعب 
والعقاقي���ر المنومة، لكنها اس���تفاقت و م���ا هى إال لحظات حتى 
رفعت رأس���ها من على الوس���ادة تبحث عنه، لم تكن تتذكر ما 
ح���دث ف���الزال عقلها تح���ت تأثير المنوم و س���رعان ما إس���تعادت 
م���ا ح���دث واعتدلت ف���ى جلس���تها ببطء، ث���م تناول���ت زر الجرس 
الكهربائ���ى تطلب الممرضة المناوبة، ما هى إال بضع ثوان حتى 
دخلت عليها المناوبة على وجهها ابتس���امة خفيفة و بدأت بفحص 

كاميليا فى هدوء، ما إن انتهت حتى سألتها كاميليا:
»أري���د أن أطمئن عل���ى زوجي- العقيد/ إبراهي���م عبد العزيز- 

هل أستطيع الذهاب لغرفته؟«،
 قب���ل أن تجيبه���ا الممرضة ظه���رت نجوى على الباب تس���تأذن 
بالدخول فسمحت لها، باغتتها كاميليا بسؤالها عنه، فجاوبتها 
أنه بخير لكن���ه الزال نائًما، لكنها أصرت على الذهاب لتراه، 
وبالفع���ل ذهب���ت إليه و جلس���ت إلى جواره فى حي���ن كانت نجوى 
تق���ف خلفه���ا، و بصوت متهالك طلبت م���ن نجوى أن تتركها معه 

قليال، فأستجابت و تركت الغرفة وأغلقت الباب خلفها.
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ربم���ا لم يصادفك يوًما ش���خص عزيز حت���ى و إن كان صديق 
اخت���اره اهلل باالبتالء على ش���كل مرض خبيث ال مهرب منه ومن 
نهايته الحتمية بالموت، حتى و لو كان ذلك الشخص لم تجمعك 
ب���ه عالقة قوي���ة أو أحاديث عميق���ة طويلة، فالش���عور بقرب نهاية 
هذا الش���خص ال توصف، ال مواس���اة فى الم���وت، كل نظرة من 
عينك تجاه ذلك الشخص تكاد تستحلف القدر أن يبقى أو يجعل 

اهلل من بعد أمره أمًرا.
ه���ذا النائ���م المستس���لم يكتب نهايت���ه بإرادت���ه، بعدما كان 
يناطح اليأس على س���فح جبل؛ صرعه اليأس ليسقط بهوة ال قرار 
لها نحو النهاية، أن تصاب بمرض عضال ال نجاة منه أو تختار أن 

تنهى تلك المعاناة بإرادتك نفس الشىء.. فى النهاية موت.
لي���س لدين���ا الحق فى االنتح���ار حيث تحريمه ديني���ا و تجريمه 
قانوني���ا لو أفلت المنتحر من براثن الموت، لكنه حاول أن يموت 
بطلب الحق فى القتل الرحيم، حتى مع تحريمه ش���رًعا و تجريمه 
قانون���ا هو اآلخ���ر بموجب الدين والدس���تور، محاوالت ليجعل من 
انتح���اره بعد هروبه يبدو أكثر اقناعا و أقل ذنب، يحاول البحث 
ع���ن طريق���ة تجعل الم���وت يبدو ملجأ ل���ه و ال يتحم���ل تبعات موته 

المنشود.
حاولت كاميليا أن تتكلم لكن َعِلق لس���انها خلف ش���فتاها 
و كأن األل���م َس���َجن الح���روف خلف قضبانه، كان���ت تنظر إليه 
نظرة ال يصفها حرف، لكن يمكنك أن تعرفها جيًدا إن عش���ت 
هذا الشعور مع عزيز، و خلف هذا الصراع المرير هربت الدموع 
م���ن محجرها دون ش���عور، و كأن الح���روف انصهرت و تصاعد 
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بخارها ليرتطم بعيناها فأمطرت ألم.
تمالكت نفسها قبل أن تقول له:

»لم���اذا...؟ تحملن���ا كل ه���ذه الس���نوات س���ويا و لم يق���ع علينا 
ش���ىء لم نتبادل هم���ه و كذلك عبرنا ذلك الطري���ق يد بيد، اآلن 
ته���رب؟«، اقترب���ت منه وجهه أكثر و هى تض���ع يدها على جبينه 

تمسح عليه برفق كعادتها كل صباح، ثم أكملت:
 »ل���و ال أعرف���ك ح���ق المعرف���ة ألكتفي���ت بق���ول اذه���ب أيه���ا 
الجب���ان، لكن أنا و أنت ش���خص واح���د و خير من يعرف قوتك، 

لماذا تستسلم اآلن.. لماذااااا؟«.
حاول���ت أن توق���ف فيضان دموعها دون جدوى فمس���حت بيدها 
وجنتيه���ا ثم نظرت ألعل���ى قليال تحاول أن تصطاد بعض من الهواء 
ربما يقلل من االشتعال داخلها، دون جدوى فعادت تنظر إليه قائلة:
»ه���ل فك���رت بي؟ من ل���ي دونك بالحي���اة يا زوج���ي؟ أنا يتيمة 
بدونك، وحده وجودك ما يش���عرنى بالحياة، وحدها كلماتك ما 
تجعلن���ى على قيد أمل، ما الحياة من دونك يا زوجى؟ انهض و قل 

ما الحياة يا إبراهيم«.
فت���ح جورج باب الغرفة فوجدها بالداخ���ل، فنظر إليها قبل أن 
ُيلق���ى عليه���ا تحية الصباح اس���توقفه حديثها معه، فهى لم تش���عر 
بالب���اب و ل���م ترى جورج أيضا، إنهما بعالم غير العالم و ال ُيس���مح 
للضي���وف بإقتحام���ه، لك���ن ج���ورج ال يعتب���ر حاله م���ن الضيوف 
فتق���دم صوبه���ا و ه���ى ال زالت غارقة ف���ى تفكيرها و ل���م تنتبه، 

وقبل أن يصل إليها بخطوة، صاحت كاميليا فجأة قائلة:
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»لماذا ال ترد علي؟ أنت تسمع كل ما أقول فكف عن الهرب 
و واجهن���ي، ك���ف ع���ن اله���رب و إال..«، ُذهل جورج م���ن انفعالها 
فلق���د تغيرت نبرة صوتها فى لحظة من حزن وانكس���ار إلى ثورة 

وانفعال، لكنها اكملت بصوتها المنكسر مرة آخرى قائلة:
»و إال م���اذا ي���ا كاميلي���ا؟ ه���ل س���تعاقبيه عل���ى ع���دم رده؟ هل 
س���تحرميه من وجودك؟ لن تفعلي ش���ىء يا كاميليا فأنت أضعف 
م���ن رد فع���ل مع���ه«، واستس���لمت للب���كاء و بص���وت ع���ال، هن���ا 
أس���رع جورج يمس���كها فهى كانت على وشك السقوط من على 

الكرسى، فاستندت على كتفه و هى تنظر له قائلة:
»انه يس���معني يا جورج، إبراهيم يسمعنى صدقنى و يهرب من 
الرد، باهلل عليك ماذا سيقول اآلن و هل يرجع عن قرار قد اتخده 

فى حياته قط؟ كيف سأتحمل قراره هذا؟«
ربت جورج على كتفها فى هدوء قائال:

»ال تفك���ري ف���ى هذا اآلن فم���ا يطلب لن يحدث، هذا الش���ئ 
مح���رم ش���رعا فى كل الديان���ات و ُمَج���َرم قانونا و غير مس���موح 
به و س���يقابل بالرفض التام فال تحزنى، دعيه يس���تيقظ و بعدها 

نتحدث إليه، لكن أرجوووك عليك بالهدوء«
نظ���رت إلي���ه و كأن كالمه فتح لها بارق���ة أمل، فنهضت من 

مكانها ثم نظرت إليه قائلة:
»نعم نعم أنت طبيب و تعرف جيًدا، جورج باهلل عليك، بحق ما 
عايش���ناه س���نوات، بحق األخوة قل لي، ال مجال لحدوثه و بعدها 

قل له ذلك فهو يسمعنا، نعم يسمعنا أخبره باهلل عليك«
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إنه���ا منه���ارة كلي���ا، كلماته���ا، نظراته���ا، انفعاالتها كلها 
لش���خص بصدم���ة كبي���رة، يه���ذى و يتخبط من الخ���وف، حاول 

جورج أن يجاريها الحديث و يطمئنها قائاًل:
»نع���م.. يس���معنا و يع���رف جيًدا أننا لن نس���مح ل���ه، اتركيه اآلن 
حتى يتمالك نفسه ثم لنا حديث آخر، واألن تعالى معي إلى غرفتك 
لتس���تريحي و نطمئن عليك«، أمس���ك جورج بيدها يرش���دها للباب 
فعيناها عالقة عنده لم تفارقه، لكنها تحركت فى استس���الم مع 
جورج حتى خرجت من الغرفة و أغلق الباب ليصطحبها إلى غرفتها.
جسد يتحرك ال إراديا تشبه كثيًرا اآلليين، يقودها جورج و هى 
الزالت تنظر إلى الباب حتى عادت غرفتها دون شعور بما يحدث أو 
أين هى، و كأنها ترى ما ال يراه غيرها، أو تركت بصرها هناك 

و تحاول أن تسترجع عيناها من غرفته، جثة بال روح.
ما إن وصلت غرفتها حتى دخل الطبيب يطمئن عليها، فأخبره 
ج���ورج بما حدث ف���رد عليه أنها تحتاج لبع���ض المهدئ فهى تحت 
تأثير صدمة عصبية، لكن سوف يقوم بفحصها و عمل التحاليل 

أوال ثم يعطيها بعض المهدئات كى تخلد للنوم.
و بالفعل قام الطبيب بفحصها و سحب بعض عينات الدم منها 
دون أى ش���عور، ث���م أعطاها عقار مهدئ و ما ه���ى إال دقائق حتى 

عادت للنوم، و كأن ما حدث كان مجرد حلم.
٭  ٭  ٭
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الفصل السادس

خ���رج جورج م���ن غرف���ة كاميليا بصحب���ة الطبي���ب، الزال ما 
س���معه من كاميليا عالق بذهنه، واألكث���ر ألما كان بكاؤها 
الحار، يش���به كثيرا قطرات من ش���مع سائل تتس���اقط فى راحة 
الي���د و ك���م هى مؤلمة، لكنه توقف فجأة عن���د ما قاله لها، ما 
يطلب���ه زوجها صعب جدا بدرجة المس���تحيل، لك���ن هذا الرجل 
هل سيقف عند الرفض؟ اليوم الكرة فى ملعب أسامة و ربما بعد 
نفاذ فرصة فى تحقيق مطلب إبراهيم س���وف يلجأ لش���خص آخر 
يس���اعده على ذلك، هل سيطلب منه المساعدة فى قتل نفسه؟ لم 

يشعر بنفسه حينما نطق بصوت عال قائال:
»مستحيل... لن أفعل.. لن أفعل يا إبراهيم«

إلتفت الطبيب إليه بعد ما سمع سائال جورج:
»م���اذا قل���ت يا جورج؟«، لم ينتبه لس���ؤاله حي���ث كان و ال زال 
عال���ق ف���ى عاصفة ال ي���درى إلى أين س���تقذفه، ع���اد الطبيب إليه 

ممسكا يده و هو يسأله:
»ج���ورج.. هل أن���ت على ما يرام؟ لماذا أنت ش���احب هكذا؟«، 

قبل أن ينطق جورج ورده اتصال هاتفى.
»صباح الخير يا أسامة، كيف حالك اليوم؟«، أجابه أسامة:

»صب���اح الخي���ر جورج، أنا بخي���ر، هل أنت بالمش���فى؟« أجابه 
ج���ورج بنعم قبل أن يس���أله أس���امة إن كان هن���اك جديد فأخبره 
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جورج أن الوضع كما هو، قال له أسامة:
»حس���نا.. أريد أن أتحدث مع���ك و أنا فى طريقي إليكم اآلن، 
فضال انتظرني«، قبل أن يس���تفهم جورج عما يريد أس���امة كان 
قد أغلق االتصال، و ترك جورج فى حيرة آخرى، لكنه انتبه أن 
الطبيب الزال واقفا و ممس���كا بيده اليس���رى، فأعتذر له جورج 

عن هفوته فقد كان يفكر ببعض األمور، فسأله الطبيب:
»م���اذا هناك؟ هل ثمة ما تخبرني به؟ حالتك منذ أمس ال تروق 
ل���ي فضال عن ش���حوب وجهك وانفصال���ك عن العال���م بالتفكير 
أغل���ب الوق���ت«، نظر ج���ورج صوب غرف���ة إبراهيم ث���م تحرك مع 
الطبيب صوب مكتبه دون أن يجيب، دخال سويا الغرفة ثم أشار 
لزميله أن يجلس، لكنه عاد لصمته مرة آخرى لكن هذه المرة 
و هو يتأمل نافذة غرفته و قطرات المطر التى تغسل زجاجها، ثم 

نطق فى صوت مهزوز:
»إبراهي���م عب���د العزي���ز يري���د أن يتق���دم بطل���ب للمحكم���ة 
الدس���تورية بتعديل مواد الدس���تور و قبول القت���ل الرحيم«، ُصعق 

الطبيب مما سمع فصرخ ال إراديا:
»ماذا؟...«

  ل���م ينظ���ر إلي���ه ج���ورج عل���ى الرغ���م م���ن نب���رة ص���وت زميله، 
األف���كار الت���ى تعصف به أق���وى بكثير من اإللتف���ات لذهول أيا 

كان، استطرد جورج حديثه قائاًل:
»لقد أخبرنا بذلك أمس بعد دفن ابن أخيه«، أعاد جورج ظهره 

للخلف دون أن يغير وجهة عينيه مكمال:
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»كن���ا بالمدرس���ة اإلعدادية، و فى يوم م���ن أيام الصيف كنا 
نلع���ب الكرة بالش���ارع المج���اور لبيت���ه، و فجأة طاح���ت الكرة 
بعي���ًدا عن���ا ثم جاء ش���اب و خطف الك���رة ثم جرى به���ا و أختفى 
قب���ل أن نتح���رك قي���د أنمل���ة، كان أول من تحرك ه���و إبراهيم، 
أذك���ر جيدا ما قاله يومها، لقد أقس���م بوالديه أنه لن يرجع بيته 
إال والكرة معه، و بالفعل غاب ما يقرب الس���اعتين.. لكنه عاد 

بها فعال«.
نهض جورج من على الكرس���ى و أس���تدار حول المكتب فى 
بطئ و زميله ينظر إليه، ثم استقر جورج أمام زميله مباشرة و هو 

ينظر لعينيه ثم قال بنبرة عالية:
»ه���ذا اإلبراهيم ال يتراجع، أنا أكثر من يعرفه و عايش كل 
ذلك معه، عناده، صالبته، حتى مرضه الذى يقاتله منذ سنوات، 

ال يتراجع«، نهض زميله من على الكرسى قبل أن يقول:
»ه���ل تدرك م���ا يطلب؟ لن أق���ول لك تجريم���ه و تحريمه فنحن 
لس���نا منص���ة قانون و كل من���ا على دين على الرغ���م من أن كال 
الديانتي���ن يمنع���ا ذلك و تحرمه، لكن نحن أطب���اء، من منا ُيخل 

بالقسم و يسلب روح مريض؟ بالنسبة لي أنا.. ال أفعل«
ل���م ي���رد جورج على ما ق���ال فهناك خلف تل���ك الكلمات كان 
خوف���ه من طل���ب إبراهيم، و هناك أيضا ش���عوره بالذنب فى موت 
س���مير، انه أضعف من مواجهة ابراهيم العنيد والجريح، قبل أن 
يكمال حديثهما س���معا صوت الباب معلنا عن ش���خص يس���تأذن 
بالدخول فس���مح ل���ه جورج، لقد كان أس���امة وال���ذى رحب بهما 
ث���م س���أل الطبيب عن حال���ة كاميليا فأخبره الطبي���ب بالحالة ثم 
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استاذن من جورج كى يكمل مروره على المرضى.
جلس أسامة فى هدوء تبعه جورج، باغته جورج سائاًل:

»ماذا هناك يا أس���امة؟ لقد ش���عرت بالقلق من طلبك لقائي«، 
أشعل أسامة سيجارة فى هدوء دون أن ينظر لجورج ثم قال له:

»أري���د ملف حالة إبراهيم الصحي���ة منذ الحادث حتى اليوم مع 
تقري���ر من المش���فى أن حال���ة إبراهيم ال أمل فيه���ا لعالج«، ُصعق 
جورج من طلبه، لم يكن يتوقع األمر بهذه الس���رعة حتى دون أن 
يناقش���وا األم���ر مع إبراهيم، ما قاله أس���امة يش���به كثيرا ضربة 

عصا على ظهر الكف بصباح بارد، فصاح جورج:
»أطفئ هذه السيجارة فالتدخين ممنوع بالمكتب«، نظر إليه 
أس���امة بحنق و هو يسحب أنفاس سيجارته ثم نظر إلى السيجارة 

و ألقى بها تحت قدميه وهو يقول:
»ما س���ر هذه العصبية يا جورج؟ ه���ل كان طلبي صاعقا لهذا 

الحد؟«.
نظر جورج له بعد فعله الفظ و زاد من غضبه هدوء أسامة فى 

الرد، قبل أن يرد عليه بعصبية زائدة:
»كي���ف لك به���ذا الطل���ب دون أن نناقش األمر م���ع كاميليا؟ 
نح���ن لم نكم���ل حديثنا م���ع إبراهيم عن هذا األم���ر الصعب!!«، 
نهض أس���امة متجها ص���وب النافذة ثم توقف عاق���دا ذراعيه على 
ص���دره بنف���س الهدوء الذى يثير حفيظة ج���ورج، و قبل أن يتكلم 
نه���ض ج���ورج من مقع���ده متجها صوب أس���امة فجذب���ه من كتفه 
بحرك���ة دائرية إس���تدار بها أس���امة ال���ذى رفع حاجبي���ه من فعل 
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جورج الذى قال:
»م���ن أنت يا هذا؟ ما س���ر هذه الالمب���االة الغريبة؟ هل أنت من 
عاي���ش معن���ا هذه المعان���اة و لو من بعي���د؟ ما ال..«، دفعه أس���امة 

بهدوء بعيًدا عنه قائال:
»بل ما الذى تخفيه أنت؟ ما س���ر هذه العصبية والهجوم؟ و لما 
العجب.. أنت جورج المالك الخائف، جورج الذى يحمل فوق عنقه 
موت سمير دون سبب، جورج الذى يخشى مواجهة إبراهيم والذى 

طالما كان كذلك«.
 ُبهت جورج من هجوم أسامة الحاد عليه بما قال و كأنه كان 
يكشف ما خلف صدر جورج، اكتفى بالنظر ألسامة الذى أخذ 

يتحرك بالغرفة و نظره عالق عليه، تابع أسامة حديثه قائال:
»أنا ال أقل عنك اهتماما و ال تنس���ى أن كاميليا من تبقى لي، 
و س���يكون ردة فعله���ا أق���وى بكثير من مجرد أطفئ س���يجارتك 
فالتدخين ممنوع سيدى الطبيب، لكن سأمضى بهذا و أفتح هذا 
المل���ف حتى يقف إبراهيم عند حده و يكتف���ى من ديكتاتوريته 
الزائف���ة و ينتب���ه أن لكاميليا حق فى الق���رار«، جلس جورج على 

كرسيه متابعا ألسامة الذى أكمل:
»ل���و ل���م نفعل ذلك س���يلجأ لغيرن���ا، الصواب هو أن نس���ير معه 
به���ذا الطري���ق حتى يصل لبابه الموصد، و بعدها حتى و إن حاول 
أل���ف ألف مرة لن ُيقبل طلبه بواس���طتي أو بواس���طة أقوى محامّي 

القانون المصرى«.
توجه أسامة صوب الكرسى ثم جلس حينما رد عليه جورج قائال:
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»م���اذا لو كان طلبه من تأثير حزنه على ابن أخيه و س���يزول، 
م���اذا ل���و كان بحاج���ة للدع���م منا، أن���ت تنظر لألمر م���ن عندك 
فق���ط، م���ا الذى س���يفعله إبراهيم بعد الرفض وانع���دام األمل فى 

القض..«، قاطعه أسامة بنبرة باردة كالثلج قائال:
»س���يتصل ب���ك ويطل���ب منك أن تس���اعده عل���ى انه���اء حياته«، 
جحظ���ت عينا جورج مما قاله، فق���د كان أكثر مخاوفه فعال، 

قبل أن يكمل أسامة:
»له���ذا أنت متوتر و عصبى، و ال يهمنى س���بب خوفك والمبالغ 
في���ه من طل���ب إبراهيم حيث يكفيك ال���رد بالرفض«، هنا نهض 
أسامة من مكانه متجها صوب الباب فى طريقه للخروج، و دون 

أن ينظر لجورج قال له:
»س���يطلب من���ك إبراهي���م ه���ذا المل���ف بنفس���ه فأح���رص على 
اس���تكماله فى أس���رع وقت«، فتح الباب واس���تدار ليواجه جورج 

ثم استطرد فى هدوء:
»بالمناس���بة.. ال دخل لك فى موت س���مير، من قتل س���مير هو 

إبراهيم نفسه«..
وأغلق الباب معلنا ذهابه.

٭  ٭  ٭
»كاميليااا..«

كان اسمها أول ما نطق به أول ما استعاد وعيه، منهك تماما 
غي���ر ق���ادر على فتح عينيه، ربما حتى ال يدرك أين هو أو كم من 
الوق���ت م���ر عليه و ه���و فى غياب عن الوعى، كل ما ش���عر به أنه 
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ألول مرة طيلة تلك المعاناة يس���تيقظ دون أن توقظه، فكان ردة 
فعله هو أن ينادى عليها.

أخ���ذ يكرر اس���مها بص���وت واهن يعلو م���رة بعد م���رة دون أن 
يجيبه أحد، لكنه فجأة صرخ بصوت عال:

»كاميلياااااااااااااا«..
ش���عوره بفقدانه���ا م���ا زال يفت���ك بعقله، ف���ور ما تمالك نفس���ه 
تذك���ر ما حدث و كيف لش���عور غيابها وقع مخيف عليه، فجأة 

فتحت نجوى الباب و هى تجرى صوبه قائلة:
»س���يدى.. س���يدى اهدئ انه���ا بخير ف���ى غرفتها«، ص���رخ مرة 

آخرى قائال:
»أريد أن أراها واآلن، اآلااااااااان«

ظه���ر الطبي���ب و معه ممرض���ة اتجها ص���وب إبراهي���م محاوال 
تهدئته هو اآلخر دون جدوى، فقال له الطبيب:

»اه���دئ أرجوك دعنى أطمئن على صحتك و ال تخف فزوجتك 
بصحة جيدة جدا«، لم يس���تمع ل���ه و أكمل صراخه قبل أن تقول 

له نجوى:
»ل���ن يهدئ حت���ى يذهب هناك، أرجوك دعن���ى اصطحبه حتى 
غرفتها كى يطمئن و بعدها نجرى الفحص س���يدى«، أش���ار لها 
الطبي���ب بالموافقة وطلبت من الممرضة أن تس���اعدها فى وضعه 
على الكرس���ى المتحرك، وبالفع���ل توجها صوب غرفة كاميليا 
والت���ى الزال���ت غارقة ف���ى نومها، فأخب���ره الطبيب أنه���ا تعرضت 

لصدمة عصبية و هى تحت تأثير المنوم.
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اس���تقر إبراهيم جوار كاميليا، كان الطبيب يش���رح له عما 
ح���دث و أنه���ا بخير لكنه لم ينظ���ر و لم يعقب بش���ئ، لقد كان 
ف���ى عالم آخر، لكنه فج���أة نظر للطبيب والذى الزال يش���رح له 

ثم قال:
»أري���د أن أبقى معها بمفردي«، نظ���ر الطبيب إلى نجوى والتى 
انسحبت بدورها من خلف الكرسى و بصحبة الطبيب و معاونته 

غادروا الغرفة و أغلقوا الباب خلفهم.
حينم���ا يضغ���ط الي���أس عل���ى عن���ق اإلنس���ان و يس���حبه ناحية 
الم���وت، تتب���دل نظراته لكل ش���ىء حوله، إال تل���ك النقطة التى 
الزال���ت حية داخله، تلك النقطة التى تنهش روحه بمخالبها والتى 
ُتعلن أنه الزال إنس���ان، مهما بلغ من الحياة فهو ضعيف عند شىء 
م���ا، إنها النقطة ذاتها التى ما إن تخطاها و كس���ر حاجزها فلن 
يبالى بش���ئ، لن يمنعه ش���ىء بالحياة من تقدمه نحو إزهاق روحه 

وبمنتهى الالمباالة.
تل���ك النقطة ه���ى كاميليا، الخي���ط الرفيع ال���ذى يفصله عن 
النهاي���ة، الخيط ال���ذى يربطه بقدم الحياة، ال يس���تطيع تجاوزها 
ويخاف من أن تتجاوزه هى ال إراديا، لكن عند موت سمير اختل 
توازنه من على الخيط، فهو اآلن يترنح و بشدة يصارع الفراغ فال 
يجد ما يتمس���ك به و ال يس���تطيع النظر ألس���فل، حتى حانت تلك 

اللحظة التى ال مهرب منها.. اإلستسالم للهاوية
س���اد الصمت طوياًل فى الغرفة ع���دا صوت زخات المطر التى 
تدق النوافذ على اس���تحياء، تنهد إبراهيم بصعوبة و قرر أن يبدأ 

الحديث أخيًرا حينما قال:
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»ل���م أتن���اول إفط���ارى حت���ى اآلن، لم يحض���ر لي أحد منش���فة 
ليمسح وجهي«، شعر و كأن الكلمات وقفت فى حلقه و تكاد 

تخنقه فنظر ألعلى و هو يتنهد مرة أخرى ثم قال:
»و ثياب���ي كم���ا ه���ى و أظ���ن أنها اتس���خت، و ل���م يحضر أحد 
ليطمئ���ن عل���ي و يداعب ش���عري، لك���ن األكثر إيالم���ا فى هذا 
الصباح هو شىء آخر«، نظر إليها مرة آخرى و على وجهه إبتسامة 
س���اخرة عل���ى الرغم من انكس���اره ال���ذى ملئ صوت���ه الحزين ثم 

استكمل قائال:
»ل���م أس���مع صوتك حت���ى اآلن ي���ا كاميليا، لم أس���مع صوتك 
ال���ذى يض���خ الدم بصدرى«، زاد المطر و زاد صوت ارتطام زخاته 
بالزجاج و كأن الس���ماء ش���عرت بحجم تلك المعاناة التى يحملها 
وكم كانت تل���ك الكلمات مؤثرة حتى أن عيناه فاضت بالدمع 

ودون أن يشعر.
ل ب���كل هذه المعان���اة؟ و كم  إل���ى أين س���تذهب و أن���ت ُمَحمَّ
م���ن الوقت تس���تطيع الصمود ح���اف القدمين على صفيح س���اخن 
م؟ لن تجد غير الصراخ من أعماقك بما لن يسمعه  ل.. ُمَكمَّ ُمكبَّ
غيرك، ولن تستطيع على هذا األلم صبًرا، فمالذك الوحيد كى 

تشعر بأنك إنسان هو أن تبكى.
نظ���ر إل���ى قدميه العاجزتين برؤية ش���به معدوم���ة من الدموع، 

قبل أن يتكلم والبكاء يكسو كلماته و بصوت عال قائاًل:
»ل���م أتحمل صباح���ا واحدا يا كاميليا وله���ذا أريد أن أذهب، 
دموعي ال أس���تطيع أن أجففها و ال أستطيع النهوض ألقترب منك 
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أشم رائحتك، و عاجز عن لمسك حتى، لقد انهار إبراهيم تماما 
ي���ا كاميليا و يحتاج منك تذكرة العبور، لن أتحمل صباحا آخر 
بدون���ك، أس���تحلفك ب���اهلل أفلت���ى يدي، أس���تحلفك ب���اهلل دعينى 

أذهب.. أرجووووِك«
ل���م يس���تطع أن ينط���ق بكلم���ة بعده���ا فق���د غرق���ت الحروف 
بس���يل الدم���وع ورفع يديه عك���س إتجاه الريح ليق���ع فى الهاوية، 
لق���د استس���لم تماًما لكنه عالق عندها، فق���ط ينتظر منها ما لن 

تستطع عليه.
ل���م يس���تطع رفع رأس���ه مرة أخرى ك���ى ينظر له���ا، و حتى إن 
اس���تطاع فكيف والدم���وع تحجب الرؤية، لق���د اكتفى برؤيتها 
بقلبه، وامتزج صوت البكاء بصوتها العالق فى ذاكرته، لكنه 
انه���ار تمام���ا و أصاب���ه التع���ب و يتنف���س بصعوب���ة بالغ���ة، فى تلك 
اللحظ���ة و دون أن يش���عر دخلت اح���دى الممرضات الغرفة دون أن 
تدرى بوجوده، و ما أن ش���اهدت ذلك ركضت مس���رعة إلحضار 
الطبيب، لكن قبل أن تصل ش���اهدها جورج و هى تخرج مسرعة 
م���ن غرف���ة كاميلي���ا فتملكه القل���ق، فركض بس���رعة و ما أن 

وصل حتى وجد إبراهيم و حالته تلك فصرخ:
»ماهذا يا إبراهيم؟ ماذا تفعل بنفسك؟«، فحص نبضه و حاول 
رفع رأس���ه فوجد سيل الدموع، وس���ط محاولت إبراهيم التحدث 
لكن جورج لم يستطع تمييز ما يقول إال كلمة »اتركني معها«، 
دخل���ت نجوى ه���ى األخرى مس���رعة لتجد جورج يس���حب إبراهيم 
لغرفته لمحاولة إس���عافه بالتنفس الصناع���ى، لقد كانت رؤيتها 
لدم���وع إبراهيم صادمة فهى المرة األولى، توقفت مكانها دونما 
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حركة، حتى غادر الجميع و هى الزالت فى مكانها كتمثال.
استدارت نجوى صوب كاميليا قائلة:

»اس���تيقظي يا سيدتي، انه فعال ينهار بدونك.. استيقظى«، ثم 
أدارت وجهه���ا ص���وب الباب ك���ى تذهب إلي���ه، و لكنها توقفت 
فجأة فى ذهول بعدما س���معت ه���ذه الجملة، »لقد ذهب إبراهيم.. 

ذهب دون عودة«
كانت كلمات ضعيفة مكسورة و ممزوجة بالدموع.

٭  ٭  ٭
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المعاناة..
أشباح تمنعك من الخروج للحياة، تبقى محبوس فى رحم ألم، 
ضيق.. مظلم و متس���خ ال يلفظ س���وى جنين ف���ارق الحياة، أو آخر 
غير مكتم���ل النوم بصحبة القليل من األوكس���جين، فيكتفى 
م���ن حولك بمراقبت���ك و كأنك فأر للتجارب داخل قفص زجاجى 

يرى األمل بالقرب منه لكن ال يستطيع الوصول.. أقدار.
ع���اد إبراهي���م إلى فراش���ه و م���ن حوله وق���ف ج���ورج والطبيب 
والمسعفين، كان يحتاج لجلسة تنفس صناعى و كذلك لبعض 
المهدئ، لم يتمالك جورج نفس���ه من ح���ال إبراهيم المنهار تماما 
عل���ى عك���س طبيعت���ه، فجلس إلى ج���واره بينما يح���اول الطبيب 

إسعافه.
بضع دقائق حتى عاد إبراهيم لوضعه النائم مرة آخرى و الزال 

جهاز التنفس فوق أنفه، اقترب الطبيب من جورج قبل أن يقول:
»حالت���ه تزداد س���وء و من األفضل أن نجرى لرئتيه أش���عة«، لم 
يس���تطع جورج النطق واكتفى باإلشارة برأسه عن تفهمه و تأييد 

الرأى، فجأة تذكر جورج كاميليا فقال:
»أن���ا متفق مع���ك بضرورة بقائه هنا لبعض الوقت، و ربما حتى 
تتحسن حالة كاميليا أيضا، لكن أتوقع رفض كاميليا لهذا«، 

فقال له الطبيب:
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»ال أفه���م س���بب إعتراضه���ا على بقائ���ه هنا كل م���رة، لكن 
حالته���ا الصحية أيضا حرجة وتحتاج للفحص والراحة يا جورج«، 

نهض جورج و هو الزال ينظر إلبراهيم ثم قال:
»أنت محق فى ذلك، سوف أتحدث معها حينم...«.

قاطعه صوت قادم من عند الباب قائال:
»س���وف نصحب���ه للمن���زل م���ا أن يس���تيقظ و ينته���ى الطبي���ب من 
األش���عة، ال حاجة له بالبقاء هن���ا«، نظر جورج صوب الصوت، لقد 
كان���ت كاميليا والتى تس���تند على نجوى عند ب���اب الغرفة، و من 
الواضح أنها سمعت ما قاله الطبيب و أعلنت رفضها، تقدمت صوب 

إبراهيم بخطوات متثاقلة مكبلة بالتعب، حينما قال لها الطبيب:
»ان���ه يحتاج للراحة و هنا أف���ض...«، قاطعته هو أيضا بنبرة حادة 

قائلة:
»س���يذهب لمنزله الي���وم بعد أن يجرى الفحص، و أنا س���أهتم 
ب���ه«، ذه���ب ج���ورج نحوها ث���م أمس���ك يدها ك���ى يجلس���ها على 

الكرسى و هو يقول:
»كاميلي���ا.. أن���ت أيضا ف���ى حاجة للراح���ة والفحص، أرجوك 
و ل���و يومين نطمئ���ن على صحتكم���ا«، لكنها اكتف���ت بالنظر 
إلي���ه دون أن تتكلم، ث���م نظرت صوب إبراهيم دون أن يرمش لها 

جفن، ثم قالت:
»هن���اك الكثير يجب أن نتحدث به، و من األفضل أن يكون 
ذلك بسرعة و فى بيته«، لم يعقب جورج على ما قالته واتجه صوب 
الطبي���ب يتحدث معه فى طرف الغرف���ة، أما نجوى فقد أحضرت 
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بع���ض الم���اء لكاميلي���ا كى تش���رب، والتى ارتش���فت م���ن الماء 
بعض���ه ثم أخذت تنظر لما تبقى من ماء بالكوب، و فجأة أمالت 

الكوب رويدا رويدا تسكب ما به على األرض و هى تقول:
»بع���ض قط���رات م���ن الماء جعلت م���ن هذا الك���وب ذو قيمة، 
تل���ك القيم���ة اكتس���بها بفضل وج���ود الماء به، ك���وب زجاجى.. 
بالس���تيكى.. معدن���ى و ل���و كان حتى مع���دن نفيس، م���ا قيمته 
وه���و فارغ؟«، اندهش الحضور جميعا مما تفعل، لكن الحضور 

اكتفوا بمتابعة ما تقول فى صمت، حينما أكملت:
»أش���به تمام���ا هذا الكوب ي���ا إبراهيم، أما أن���ت فالماء الذى 
يملئن���ى و يجع���ل لي بهذه الحياة أهمية و قيم���ة، و ها هى معاناتنا 
تسكب مائي مني ألصبح مجرد كوب فارغ بال قيمة، كم هذا 
مؤسف حقا«، فجأة أفلتت الكوب من يدها ليسقط على األرض 
فينكسر لقطع أكبرها كان قاع الكوب، ثم انحنت ممسكة 
تلك القطعة فى حين هرعت إليها نجوى تمس���ك ما بيدها، لكن 

كاميليا دفعت يدها بعيدها و هى تنظر لها قائلة:
»ال تخاف���ى.. أن انظر لها فقط، أنظر لنفس���ي بعد إبراهيم وال 

أفكر باالنتحار«، ثم عادت لتنظر مرة آخرى له و هى تقول:
»هل تري ما تبقى مني، قاع الكوب الذى كان يحملك، ذلك 
الق���اع هو حبي ل���ك طيلة الس���نوات التى مضت، تري���د أن تموت؟ 
س���أتمزق و ل���ن يبقى مني س���وى ذلك الحب«، عاد له���ا جورج مرة 
آخ���رى فأمس���ك يده���ا دون أن تنظ���ر ل���ه ث���م التقطت منه���ا قطعة 

الزجاج، حينما أكملت قائلة:
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»كن���ت أود أن أرد علي���ك م���ا قل���ت من���ذ قلي���ل، لك���ن صوت 
دموع���ك كانت كالرعد، ك���م كانت قوية و ح���ادة، وضعتها 
عل���ى رقبتي لم أقوى على التف���وه بعدها، كعادتك تجيد تكميم 

فمي حينما يتوجب علي النطق«.
ث���م نهضت من مكانه���ا دون أن تنظر ألحد، حاولت نجوى أن 
تمس���ك بيدها لكنها أشارت لها بالرفض فتركتها تذهب حيث 
تري���د، و ترك���ت من خلفه���ا الجميع ف���ى حالة انكس���ار.. تماما 

كالكوب. 
٭  ٭  ٭

جل���س أس���امة ف���ى مكتبه منهمك ف���ى تصفح بع���ض الكتب 
والملفات أمامه، لقد بدأ بالفعل فى تحضير أوراقه التى سيرفقها 
م���ع ملف حالة إبراهيم للمحكمة فى محاولة منه فتح باب إلقرار 
قان���ون يس���مح بإقرار القت���ل الرحيم، ربما لم تك���ن المرة األولى 
ف���ى الس���نوات الماضي���ة التى ينادى فيه���ا محام بمطالب���ة مراجعة 
موق���ف القانون حول تلك النقطة المعتمة حتى اآلن، لكن كلها 
ت���م إخمادها قبل ظهورها و تم إدانتها و بش���دة من محافل كثيرة 

كان أهمها األزهر الشريف.
قط���ع تفكي���ره ص���وت الب���اب حي���ث هناك م���ن يطل���ب اإلذن 
بالدخول، فس���مح أس���امة لمن بالباب بالدخ���ول، فظهر من خلف 
الباب ش���اب ثالثينى طويل القام���ة مهندم الثياب، و قبل أن يدخل 

للغرفة قال:
»س���يدى.. هل طلبتني؟« اعتدل أس���امة فى جلس���ته و أشار إليه 
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بالدخول والجلوس، أكمل أس���امة الورق���ة التى كان يتفحصها 
ثم نظر إلى ذلك الشخص و سأله:

»قل لي يا أحمد.. ما رأيك كمحام بالقتل الرحيم؟«
اعت���دل أحمد فى جلس���ته حي���ث أن الس���ؤال كان غير متوقع 
فأصاب���ه بعض االرتباك، حاول إخفاءه باالعتدال على مقعده قبل 

أن يقول:
»لطالم���ا كن���ت مهت���م بهذه النقط���ة و حاولت كثي���را البحث 
فيه���ا، ق���رأت الكثير م���ن األبح���اث القانوني���ة الخاص���ة بذلك، 
تابعت حاالت كثيرة تنادى بأحقيتهم فى موت رحيم، دول أقرت 

بضوابط و دول أدانت، إنها نقطة معقدة كثيًرا سيدى«
التقطت أس���امة قداحت���ه و أخذ ينظر لها حي���ث كان يديرها 
بأصابع���ه، ث���م ق���رر أن يش���عل س���يجارة و نهض من عل���ى مكتبه 

ليدور حول الكرسى و يقف خلفه ثم قال:
»هل تظن أن القانون المصرى يسمع بالنظر فى ذلك النوع من 
القضاي���ا إن قمنا بعمل عريضة دعوى بالمحكمة الدس���تورية؟«، 

نهض الشاب بدوره إحترامنا لرئيسه ثم نظر ألسامة و قال:
»ال أظ���ن ذل���ك، طبق���ا للم���ادة الثاني���ة م���ن الدس���تور فالقانون 
المصرى مبنى على الش���ريعة اإلس���المية، و حيث أن قتل النفس 
التى حرم اهلل إال بالحق ُمحرم فلن يس���مح أحد به«، تقدم أس���امة 

من مكتبه ثم اتلقط بعض من األوراق و قال:
»هن���اك العدي���د من الحاالت ش���فاؤها مع���دوم، و حاالت موت 
ج���ذع الم���خ أيضا ح���االت ال أم���ل فيها ب���ل إن بق���اء المريض على 
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األجهزة مضيعة للوقت و تكلفة مهدرة أيًضا«.
حاول أحمد الوصول للنقطة التى يدور حولها أسامة فلم يصل 
إال أن رئيسه يفكر بموقف القانون من القتل الرحيم و إمكانية 
قبول���ه و تقنينه، لكنه ال يدرى س���بب هذا الح���وار و هل ينوى أن 

يقتحم تلك النقطة؟ و لماذا؟.
دفعه الفضول ليسأله قائال:

»س���يدى.. هل سمحت لي بسؤال؟ لماذا تبحث فى هذه النقطة 
تحدي���ًدا؟«، اكتفى أس���امة ب���ادئ األمر بالنظر إلي���ه و هو يدخن 

سيجارته، ثم عاد لينظر لبعض األوراق مرة آخرى قبل أن يقول:
»أري���د أن أقتحم هذا المكان و إلقاء ضوء على هذه النقطة، 
لدى ش���خص يريد الحص���ول على هذا الحق«، نط���ق أحمد بنبرة 

عالية من بعد انفعاله بكلمة حق قائال:
»لكنه ليس حق س���يدى، كيف لنا العبث بنقطة تقضى على 
إزه���اق روح فق���ط ألنه���ا تعانى م���ن مرض ما و إن كان مس���تحيل 
ش���فاءه فخالقه وحده من يملك ذلك الحق ال نحن«، جلس أس���امة 

ثم نظر إلى أحمد قائال:
»نح���ن ال نناق���ش هن���ا األم���ر ديني���ا، و ال أخالقي���ا حت���ى، إننا 
نتح���دث ع���ن القان���ون والذى ال يوج���د به ما يمن���ع و ال ما يقر هذه 
النقط���ة غي���ر أنه يعطيه الحكم كأنه نوع م���ن االنتحار مع العلم 

أن الحق باالنتحار غير الحق بموت رحيم«.
ش���عر أحمد أن مهما قال له ل���ن يفلح فى إقناعه فما كان منه 

إال أن جلس و تركت أسامة يكمل قائال:
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»س���وف نق���دم الدع���وى، و يتم تس���ريب هذا األم���ر للصحف و 
ف���ى تلك اللحظة س���وف أتواصل مع بعض األصدق���اء لترتيب لقاء 
تليفزيون���ى بأح���د البرامج الحواري���ة و نرى الرأى الع���ام و نضغط 
بالتال���ى على المحكمة لتبيان األمر، مع مراعاة ما س���نرفقه من 
تقارير وأسانيد تعمل على نجاح المحاولة ألنها ستكون األخيرة«

قال له أحمد بصوت متررد:
»ما المطلوب مني يا سيدى؟«، نظر له أسامة و تناقل نظره ما 

بين أحمد واألوراق الموجودة على مكتبه، ثم قال:
»ه���ذا ه���و المطل���وب، أري���د تقارير عن ح���االت تن���ادى بالقتل 
الرحي���م، مع بعض المعلوم���ات عن حاالت مش���ابهة ببعض الدول 
الت���ى أقرت���ه حت���ى اآلن والتعدي���الت الدس���تورية والقواني���ن الت���ى 
حددت إباحته، و عليك أن تترك كل شىء و تبدأ بذلك من اآلن«.
نه���ض أحمد ثم توج���ه صوب الباب، و ما أن وصل حتى قال له 

أسامة:
»خمس���ة أي���ام أظنها كافي���ة لعمل عريضة الدع���وى، أحرص 
على أال تتأخر.. بالتوفيق«، ثم غادر المكتب و ترك خلفه أسامة 
يكم���ل ترتيب أوراق���ه، فقد كان جاد جدا فيم���ا طلب، واألمر 
ليس كما قاله لجورج أنه س���وف يت���م رفضه، إنه يحاول أن يفوز 

به، بموت إبراهيم.
٭  ٭  ٭
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هل أنت بخير؟..
ياله من سؤال باهت و فج.. على الرغم من مواساته إال أنه وقح، 
خاصة لشخص طفح زبد الحزن على أمواج حياته، نكذب بنحن 
بخي���ر، فقط حتى ال تميع أمعائنا بتلك الس���موم التى تس���كنها، 
حت���ى ال نل���وث ذل���ك الث���وب األبي���ض، حت���ى ال ينكس���ر الحاجز 
الزجاج���ى ال���ذى يفص���ل ما بداخلنا ع���ن ذلك اله���دوء المصطنع.. 

كم هذا سخيف حد األلم!.
جلس���ت كاميليا على أحد الكراس���ى بساحة اإلنتظار حيث 
ل���م يتبعها أح���د، لقد كانت بحاجة لإلختالء بنفس���ها، كما أن 
الحض���ور لم يس���تطيعوا مواجهة ما قال���ت، كان على الجميع أن 
يح���اول قدر م���ا اس���تطاعوا أن يلتقطوا مخيط اله���دوء ليحيكوا 

لكل ثوب ظاهريا يبدو أنيق.
ال زال���ت تس���مع كلم���ات زوجه���ا و كي���ف أخبره���ا بض���رورة 
ذهاب���ه، و كأنه الزال يكررها، غاب���ت تماًما عما حولها، ربما 
تح���اول اس���تيعاب ما قال، ربم���ا تحاول التفكير بتل���ك المواجهة 
والت���ى هرب منها الطرفين واس���تبدالها بحدي���ث من طرف واحد 
ربما ال يستطيع تكراره مرة أخرى، فى هذه اللحظة انها وحيدة 

تماًما، وما بداخلها يصرخ و روحها تنتحب و بشدة.
مر الوقت على كاميليا دون حركة، إلى أن ظهر جورج الذى 
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كان يبح���ث عنه���ا، جلس إلى جوارها دون أن يتكلم و هو ينظر 
لألرض، لكنها امتلكت الشجاعة لتبدأ الحديث فقالت:

»ال تقل���ق.. أن���ا الزل���ت بخي���ر فال داع���ى له���ذا الس���ؤال و دعنا 
نتن���اول وضع إبراهيم بطريقة جدية، يجب أن يعود لبيته اليوم من 

فضلك«، تنهد جورج ثم نظر لها قائاًل:
»ال علي���ك فس���وف أس���مح ل���ه بالذهاب بس���يارة اس���عاف حتى 
المنزل، و س���وف أصطحبه بنفسي، أَتَفّهم جيدا ما بداخلك و لن 

أناقش ذلك«.
نه���ض جورج من مقعده و غاب قلي���ال ثم عاد و فى يده كوبين 
من القهوة، جلس و مد يده لها بكوب فأخذته حينما كان يقول:
»سيس���اعدك قلي���ال، أنت لم تأكلى ش���يئا حت���ى اآلن، دعينى 
أحضر لك شىء«، حاول النهوض لكنها أمسك ذراعه و هى تقول:
»ال أس���تطيع، أش���كرك عل���ى القه���وة«، نظر إليه���ا و هو يهز 
رأس���ه فى اس���تجابة ثم جلس، تركها تحتسى قهوتها فى هدوء، 
و جل���س هو اآلخر يفكر و م���ا إن انتهى كالهما من قهوته أخذ 

الكوب منها و ذهب يلقيها بسلة المهمالت ثم عاد، ثم قالت:
»لقد س���معت ما كان يقوله، لم ينتبه أننى اس���تيقظت،كان 
يبك���ى بش���دة و يطلب مني الس���ماح له بالم���رور، ال أدرى كيف 
تمالكت نفسي يا جورج لكن حقا كنت عاجزة عن النطق، انه 
ال يحب المش���فى أنت تعلم، لكن هناك شىء آخر فوق صدره«، 

نظر إليها جورج و هى تكمل قائلة:
»يخش���ى أن أذه���ب و أترك���ه، فقدانه س���مير َس���لَّط الضوء على 
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نقط���ة داخل���ه، أن الموت ال ُيعط���ى فرصة، يأتى ليأخ���ذ و لن يرضخ 
لك���م التوس���الت لينتظر قلياًل، لقد انه���ار و ال أدرى كيف أتخطى 

ذلك معه«.
عقدت ذراعيها على صدرها وهى تنظر ألعلى قبل أن تكمل:

»هل لديك شىء يفيدني فى هذا؟«.
تنفس جورج فى هدوء ثم قال لها:

»إبراهي���م عني���د ج���دا، خاص���ة إذا قرر ش���ىء فال نق���اش معه 
حينه���ا، لك���ن بحكم صداقتنا منذ الطفولة س���أقول لك ش���ىء 
ربم���ا يفيد، ال تتحدثى معه عن ذلك اآلن، و لو حاول أخبريه أنك 
لس���ت على ما يرام لمناقش���ة تلك النقطة، عليك خالل تلك الفترة 
أن تخرجيه من المنزل ألى مكان يرى فيه الحياة، يجب أن يرى 

الوجه اآلخر لقراره«.
نظرت إليه كاميليا و هى تشعر ببارقة أمل، ثم قالت:

»أنت محق فى ذلك، لن أجادله و سأكتفى بالصمت والتجاهل 
و سوف أنظم لخروجه من المنزل مع نجوى ربما يجدى«.

ابتسم لها جورج و قال:
»أن���ا معك تماما، ثقى بأن ل���ك كل دعمي، واألن دعينا ننهى 
أوراق خروجه و تجهيز الس���ييارة لنقل���ه للمنزل قبل الليل«، نهض 
ج���ورج متجها صوب غرفة إبراهيم، و كاميليا جلس���ت مكانها 
تكمل التفكير بما سيحدث، تحاول أن ترتدى دروعها و تستعد 

لتلك المعركة.. معركة الموت.
٭  ٭  ٭
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استيقظ إبراهيم لكنه بالكاد يفتح عينيه من تأثير المنوم، 
لحظات حتى استطاع تمميز المكان، إنه فى بيته أخيًرا، حيث 
نجوى الزالت تجلس جواره، و فور ما استجمع نفسه نطق بصوت 

منخفض قائاًل:
»أين كاميليا؟«.

نهضت نجوى من مكانها ثم قالت:
»س���يدى إنه���ا بالمطب���خ ُتِع���د لك بع���د الحس���اء و ه..«، قاطعها 

إبراهيم بلهجة حادة و هو يقول:
»أري���د أن أراه���ا م���ن فضل���ك«، لم يك���د ينه���ى كلماته حتى 
ظهرت كاميليا عند الباب و فى يدها طبق من الحس���اء الس���اخن 

وهى تقول:
»لماذا أنت مضطرب؟ أنا هنا ال تقلق«، حاولت رس���م إبتسامة 
عل���ى وجهها لكنه���ا لم تخدع إبراهيم الذى طل���ب منها أن تجلس 
إل���ى جواره على الس���رير كالعادة ففعلت، ف���ى حين طلبت نجوى 

منهما اإلذن كى تذهب لتحضير بعض القهوة و هى تقول:
»هل أحضر لكما القهوة؟«، أجابتها كاميليا:

»س���يكون جيد جًدا بعد هذا اليووم الشاق، سنشرب معك«، 
تعج���ب إبراهيم من طريقة كاميليا والتى كانت تتعامل و كأن 
ش���ىء لم يح���دث أو كأن ما حدث كان فى أح���الم إبراهيم و لم 

ُيخبرها بقراره، لكنه إبتسم فى سخرية قائاًل:
»م���ا رأي���ك ببع���ض الموس���يقى أيضا؟ و إن س���محتى ل���ي أيضا 

برقصة سيكون ممتاز«، ابتسمت و هى تقول له:
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»أن���ت تعل���م أنى غير جي���دة بالرقص، فش���لت كثي���ًرا ف...«، 
لكنه قاطع ما تقول صارًخا:

»م���اذا يح���دث؟ ألن تقولى ش���ىء آخ���ر؟ ألن تصرخ���ى و تقولى 
كيف تفعل ذلك بي؟«، مدت يدها تالمس وجنته و هى تقول له:
»إن كن���ت تحبني حقا؛ علي���ك أن تهدأ قلياًل و دعنا ال نتحدث 
عن ذلك اآلن، أرجووك يا إبراهيم«،أشاح إبراهيم وجهه للطرف 

اآلخر حيث تبعد يدها عن وجهه، فأكملت قائلة:
»لق���د تع���ودت عل���ى اله���رب من���ي، و تلومنى اآلن ألنن���ى أهرب 
منك ألول مرة؟ ما قلته أمس لن أناقش���ه معك اآلن، أعطنى بعض 
الوقت، كالنا يحتاج أن يلتقط أنفاسه قلياًل، نحتاج لهدنة كى 

نتناقش يا إبراهيم«.
نظر إليها نظرة طفولية قبل أن يقول:

»أعت���ذر عن الص���راخ، لق���د تفاجأت من ه���دوءك فكنت فى 
إنتظ���ار موجة غضب وعت���اب، أنت محقة تماما فأنا كنت أهرب 
و لم أس���تطع مواجهتك و كنت أتصيد الفرص و أنت نائمة كى 
أخب���رك بما أش���عر كى ال تس���مع...«، قاطعته وه���ى تعيد كفها 

على وجنته قائلة:
»و م���ن ق���ال ل���ك أننى لم أس���مع؟ أت���درى ما ه���ى أصعب لحظة 
عايش���تها بع���د لحظ���ة الحادث؟ تل���ك اللحظ���ة التى جمعتن���ا اليوم 
وأن���ت تبك���ى و تطل���ب مني أن أتكل���م فى حين أن لس���انى عالق 
ولم أس���تطع أن أنطق، س���امحني لقد كنت منهارة تماما مثلك«، 
اندهش إبراهيم مما س���مع، فهو لم ينتبه أنها كانت مستيقظة، 
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حت���ى أنه من إندهاش���ه نس���ى م���ا قاله ف���ى تلك اللحظ���ة وتذكر 
بكاؤه فقط.

قرر الهروب م���رة أخرى مع احترام رأى زوجته بتأجيل النقاش 
ثم قال:

»لنتناول الحساء قبل أن يبرد، بعد قليل ستحضر نجوى القهوة«، 
ثم ابتسم لها و هى تضع الطبق على المنضدة قبل أن يقول:

»أعي���ش أو أم���وت، أمنيت���ى الوحي���دة هى أن تكون���ى زوجتى 
باآلخ���رة، ربما أحظى بفرصة ثانية للرقص مع���ك أيتها الفاتنة«، 
ابتس���مت و ه���ى تطعم���ه و لكنها قبل أن ترد علي���ه كانت نجوى 
تطلب اإلذن بالدخول، سمحت لها فدخلت نجوى ممسكة هاتف 

كاميليا قائلة:
»س���يدتى.. الس���يد أس���امة اتصل مرتينو لم تنتبهى ألن الهاتف 
بالوضع الصامت، يريد أن يتحدث إلى سيدى«، التقطت كاميليا 

الهاتف ثم فتحت مكبر الصوت ليحدثه إبراهيم الذى قال:
»مساء الخير يا أسامة«، جاوبه أسامة بإلقاء التحية ثم قال:

»حم���دا هلل على س���المتكما، ذهبت للمش���فى لكن الطبيب 
أخبرن���ي أنكما بالمنزل، لن أزعجكما بهذا الوقت بالحضور، 
لكن س���أزوركم فى وقت الحق لمناقش���ة بع���ض األمور، لكن 
أريد منك أن تخبر جورج بتجهيز ملف حالتك الصحية فأنا بحاجة 

إليه«، نظرت كاميليا إلى إبراهيم وهى تنتظر رده، فأجابه:
»حسنا سأنتظرك غدا، و سأتحدث مع جورج بهذا الخصوص، 

و سنناقش باقى األمور غدا، تصبح على خير«.
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أغلقت كاميليا الهاتف و هى متوترة من رده، فقالت:
»ألم نتفق أن ننتظر قليال و نتناقش بهذا؟«، نظر لها و قال:

»نع���م أن���ا و أنت، ال أنا و أس���امة، من فضلك لننهى المناقش���ة 
هنا أو نكملها حتى النهاية بقرار«، وضعت كاميليا هاتفها على 
المنضدة ثم أكملت إطعامه دون أن تتكلم، و ما إن انتهت حتى 
أخ���ذت الطب���ق و ذهبت للمطبخ، و ما أن غادرت الغرفة و أبتعدت 

نطق إبراهيم بصوت خافت:
»س���امحيني يا كاميليا.. س���أكمل بطريقي، س���أكمل حتى 

أحصل على الراحة مهما كلفني األمر«.
٭  ٭  ٭
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ك���م منا يحم���ل على تخوم قلبه حرب مش���تعلة م���ا بين الحزن 
والتمن���ى، ُيرس���ل جن���وده لت���دك حصون األل���م باألمل، فتتش���تت 
تل���ك الجنود بإنفجار قنبلة الواقع، ويس���قط كل واحد منها على 
شكل دمعة، وماذا نفعل؟ فنحن دائما نبحث عن قبس بالظالم، 

حتى و لو كان لهيب شمعة.
األي���ام تتس���اقط ببطء ش���ديد على إبراهيم الذى أصبح ش���ارد 
طيلة الوقت، يحاول الوصول لش���اطئ بعيد عن المعاناة، ال يدرى 
ل الكثير حتى تلك اللحظ���ة، يتصفح كتابه  مت���ى و لكن���ه َتَحمَّ
أم���ام عينيه ماذا فعل بحياته و م���اذا لم يفعل و ماذا كان يفترض 
به أن يفعل؟ فقط نظرة عكسية لحياته و عودة للخلف، حيث لم 

يعد هناك أى تطلع ليوم جديد سوى االنتظار دون أمل.
كاميلي���ا بدوره���ا تتجنب الحديث معه عل���ى الرغم من علمها 
الت���ام أن حال���ة صمت���ه تحمل عاصف���ة خلف تل���ك القم���ة العالية، 
تخش���ى أن تصعد القمة لترى ما خلفها تعصف بها الريح لتس���قط 
فى الهاوية دون رجعه، لكنها تتمسك بحبل األمل ربما يهدأ، أو 

تفشل مساعيه كما قال لها جورج.
عل���ى الرغم من س���عى أس���امة خل���ف القضي���ة، و حصوله على 
مل���ف حال���ة إبراهيم و كذل���ك بعض الحاالت األخ���رى المعقدة، 
فه���ى تتمن���ى أنه ال مج���ال لتطبيق هذا  الش���ىء، لك���ن ما كان 
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يشغل بالها حقا هو ما هى الخطوة التالية، فهو لن يستقر مكانه 
عند الرفض إن حصل، فما عساه ينوى.

غرب���ت ش���مس الي���وم و ال زال���ت نج���وى تق���وم ببع���ض األعمال 
المنزلي���ة لهم، على الرغم من أنه ليس من ش���أنها، إال أنها تعيش 
معه���م من���ذ س���نوات و تتعام���ل معه���م كعائلته���ا خاصة بع���د وفاة 
والده���ا وهى طفل���ة، ربما قربها من إبراهي���م كان يريحها حيث 
عطف���ه عليها واهتمام���ه بها كطفلته، و ربما هم���ا أيضا باعتبار 
أنه���ا طفلتهما التى ل���م يرد اهلل أن تكون م���ن صلبهما، فكانت 

عالقة متبادلة دون مصلحة قائمة على الحب المتبادل.
دخل���ت كاميلي���ا المطبخ لتش���رب بعض الم���اء، فأقتربت من 

نجوى و هى تقول:
»ما رأيك أن نغير من روتين اليوم القاتل و نخرج جميعا غدا نتناول 
الغداء و نتنس���م بعض الهواء، ل���م نحظى بتلك الفرصة من قبل، هل 
أن���ت متفرغة«، تفاجأت نجوى بطلبها و ش���عرت بالس���عادة فالجميع 

فعال فى حاجة ماسة لذلك، فقالت لها و هى تبتسم فى فرح:
»نع���م نع���م أنا متفرغة تماما و إن لم أكن س���أترك كل ش���ىء 
ألحظى بهذا اليوم معكم«، ابتس���م كاميليا تعبيًرا عن سعادتها 

بوجود نجوى معهم، لكن نجوى فاجأتها بسؤال قائلة:
»هل سيدى على علم بذلك؟« أجابتها قائلة:

»لي���س بعد، فى الحقيقة لق���د كانت فكرة جورج وقت كنا 
بالمشفى، و منذ ذلك اليوم أحاول اإلستعداد لهذا بعد أن شعرت 
بتحس���ن حالت���ه، أتمن���ى أال يردن���ي بالرفض«، أمس���كت نجوى 
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يديها وهى تقول:
»هل تودين مس���اعدتي فى هذا؟ أم م���ن األفضل أن تقررا ذلك 

وحدكما؟«، أجابتها كاميليا:
»س���أحاول مع���ه أوال، و ل���و فش���لت س���أطلب دعم���ك ف���وًرا«، 
ابتس���مت نج���وى ثم ذهبت كاميليا لغرف���ة زوجها، و ما إن دخلت 

حتى جلست إلى جواره و قالت:
»ه���ل تحب البدلة الس���وداء أكث���ر أم الرمادية؟ أظن الس���وداء 
على القميص األبيض تناس���بك و تجعلك وس���يًما أكثر«، ابتس���م 

لها ثم قال:
»لماذا؟ هل س���نجدد زواجنا؟ أم تبحثين لي عن عروس آخرى؟ 
ل���و ذل���ك فأحرص���ى على أن تك���ون جميل���ة مثلك و إال س���تغار«، 

ابتسمت و هى تقترب من وجهه حين قالت:
»أحم���ق.. أنا جميلة ألنك تران���ى بعينيك فقط«، نظر إليها دون 

أن يتكلم، فقاطعت صمته قائلة:
»لم أتلقى جواب مفيد، أى منهما؟«، فرد عليها:

»س���توقف ذلك على سبب ارتداء البدلة«، نهضت من مكانها 
و توجهت صوب النافذة ثم فتحتها قلياًل لتتنس���م بعض الهواء، ثم 

عادت تنظر إليه قائلة:
»أود أن نخرج س���ويا غًدا لقضاء اليوم بالنادى، نحن فى حاجة 

لذلك يا إبراهيم«، نظر صوب قدميه ثم تنهد فى بطء وقال:
»لقد حرمتك من الكثير يا كاميليا، س���نوات و أنت حبيس���ة 
مثل���ى تماما هنا، ل���م نحظى بوقت جيد، و لم تغ���ادرى المنزل إال 
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للذهاب للمفش���ى، سنوات و أنت بهذا المنزل و ال أدرى على ماذا 
تعاقبين حالك و..«

قاطعته فجأة حين قالت:
»ع���ن أى عق���اب تتحدث؟ نحن تعاهدنا من���ذ زواجنا أن نكون 
عوًضا لبعضنا البعض، أن نكون فى كتف بعضنا مهما حدث، 
و أنا ال أعاقب نفسي وأنت لم تحرمني وكف عن هذا الهراء من 

فضلك«.
ع���ادت تنظ���ر لناف���ذة كى تخب���ئ مالمحها الحزين���ة، ما قاله 
جعله���ا تش���عر بالحزن حيث أنه فصل بينهما ف���ى حين أنها تحاول 
إص���الح ذلك الش���رخ القاب���ع بي���ن روحيهما، حاول���ت جذب بعض 
د ذل���ك من دواخله���ا، لكن الهواء ل���ن يصلح ما  اله���واء  ربم���ا ُيَبرِّ

يفسده إبراهيم.
ساد الصمت قلياًل قبل أن يلتقط طرف الحديث قائاًل:

»هل الزالت البدلة الس���وداء تناس���بني؟ ألم يزداد وزني كثيًرا 
ف���ى األونة األخيرة خاصة مع الطع���ام الرائع الذى تحضره زوجتي 
يوميا؟«، لم تلتفت له فوًرا و لكنها تمهلت بضع ثوان حتى عادت 
بوجهه���ا له، كنوع من العقاب على ما قاله فهو يدرى ذلك حينما 

قال:
»إن يغيب وجهك هذا أقصى عقاب من الممكن أن أحظى به، 
و ربم���ا أعاقبك اآلن بحرمانك من نزهة الغد، لكن س���تعاقبيني 
بالتال���ى غ���دا و لن تنظرى لوجهي، دعينا نخ���رج و نصطحب معنا 

نجوى للنزهة«، عادت لتجلس بجانبه ثم قالت:
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»نح���ن جميع���ا نحت���اج ذل���ك، ربما يس���اعدنا عل���ى التفكير، 
س���أذهب لتفقد البدلة و إحضار العشاء و كذلك ألخبر نجوى«، 
ثم انصرفت فى هدوء لغرفتها، لم ينطق بشئ حتى غابت تماما، 

ثم قال بصوت خافت:
»أدرى م���ا تحاولي���ن فعله والغرض من الخ���روج، أعتذر جدا يا 
عزيزت���ي لقد تجاوزت الرصاصة فوهة الس���الح و من المس���تحيل 

عودتها«، ثم أغلق عينيه ليعود لتفكيره وقراءة كتابه.
٭  ٭  ٭

يوم���ا مختل���ف كأن���ه بقع���ة بيض���اء صغي���رة داخل رقع���ة زيت 
س���وداء واس���عة، ربما صغيرة لُتح���دث فارقن لكنه���ا ظاهرة فى 
وس���ط المحيط األسود، شعرت كاميليا بوجود إبراهيم الذى لم 
يتوق���ف عن مغازلتها و عن الضحك، كان يضحك و كأنه طفل 
صغي���ر يله���و، نعم كان يش���عر بعجزه حينما ي���رى الناس تتحرك 
وتلع���ب من حوله، لكنه اس���تخلص من ذلك نقطة س���اعدته على 
الش���عور بالم���رح، و هى كاميليا والتى تري���د أن تغير له تفكيره 
بأن يرى العالم بش���كل مختلف، و هى نفسها التى عزلت نفسها 
عن النطاق الخارجى كى تبقى معه حتى ال يش���عر بالعجز، لهذا 

كان عليه أن يمرح و ينسى حالته من أجلها بالمقام األول.
لك���ن دوما اللحظات الس���عيدة تمر بس���رعة، حتى لو كانت 
س���عادة منهك���ة و مه���ددة بأنياب الح���زن التى يبطش به���ا دوما، 
فأنته���ى اليوم و حان موع���د العودة للمنزل، كانت نجوى تركب 
بالمقع���د األمامى جوار الس���ائق و هما بالمقع���د الخلفى، و ما أن 
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انطلق السائق حتى قالت نجوى:
»ال أدرى لم���اذا انته���ى اليوم بهذه الس���رعة، كان بالفعل يوًما 

رائًعا«، رد عليها إبراهيم و هو يبتسم:
»م���اذا نفعل ي���ا ابنتى؟ دائما م���ا ينتهى المرح، دائم���ا ما ينتهى 
الوقت، كل شىء مرهون بنهاية، لكن األهم هو كيف نستغل 
ه���ذا الوقت القليل لنفع���ل الكثير، أو نفعل الش���ىء الذى يجعلنا 

نمرح كثيًرا«، استدارت نجوى لتنظر له قائلة:
»نع���م أتف���ق تماًما، فع���ال كان وقًتا جمياًل، و كنت س���عيدة 
باألطف���ال حينم���ا جلس���وا ج���وارك ليس���تمعوا للقصص، ش���عرت 
بس���عادتهم ألنن���ى مثلهم حينم���ا تقص لي الحكايات و تش���رح لي 

شىء«.
التطقت كاميليا طرف الحديث فقالت:

»لق���د الحظ���ت ذل���ك، و ك���م ش���عروا بالح���زن حينم���ا قررن���ا 
الرحيل« ثم نظرت لنجوى و هى تقول لها:

»و أن���ت ي���ا نجوى ابنت���ى و نحن س���عداء جدا بوجودك، نش���عر 
دائما بالتقصير ألننا طوال هذه السنوات لم نفكر بيوم نمرح فيه 

سويا، فأنت أيضا بحاجة لذلك«.
قاطعها إبراهيم و هو يبتسم قائال:

»كي���ف ه���ذا؟ يكفيها أنه���ا تتركن���ا كل ليلة فى الس���ابعة 
وتذهب للمنزل، كان من المفترض أن أحبسها بالمنزل ونشترى 
له���ا مالب���س جديدة و تبقى معنا دائما«، ل���م تجد نجوى ما ترد به 
عليه سوى الضحك، فهى تحبهما جدا، كما هما تماما، فوجود 
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إبراهي���م فى حياتها قد أمدها بالقوة واإللهام، و س���د فراغ غياب 
والدها قلياًل.

توقف���ت الس���يارة أم���ام من���زل إبراهي���م فنزل���ت نج���وى لتخرج 
الكرس���ى المتحرك من الس���يارة، و ما إن أحضرته حتى فتحت 
الب���اب ك���ى تس���اعد كاميلي���ا بوض���ع إبراهي���م علي���ه، انصرف 
السائق ثم توجهت كاميليا بصحبة إبراهيم صوب الباب تبعتهما 

نجوى والتى قالت:
»س���يدى.. أش���كرك كثي���ًرا عل���ى هذا الي���وم حًق���ا«، توقفت 

كاميليا وأدارت الكرسى صوب نجوى حينما قالت:
»ال داعى لذلك نحن عائلة واحدة و هذا واجب علينا، سامحينا 
ي���ا ابنت���ى لق���د وضعنا عل���ى كاهل���ك الكثير«، تجوه���ت نجوى 
صوبه���ا و هى تض���ع يد على كتف كاميليا واألخرى على كتف 

إبراهيم و هى تنظر لهما فى مودة قائلة:
»يكفين���ى أنك���م عائلت���ي و كذل���ك أنكم���ا تعتبران���ى ابنة 
لكم���ا«، ثم ألق���ت عليهما التحية ف���ى طريقها للمغ���ادرة، و بقيا 
هما مكانهما لوداعها، و ما أن وصلت نجوى عند باب الحديقة، 
ظه���رت دراج���ة بخارية عليها ش���ابين و بعد أن م���را من أمام نجوى 
أش���ار أحدهما لآلخر أن يعود، ثم توقفا أمام نجوى مباشرة و بدأ 
س���ائق الدراجة بالتحرش اللفظى به���ا و لكنها لم ترد، فهنا نزل 
الثانى من على الدراجة و بدأ يلمسها فى حين رأت كاميليا ذلك 
و حاولت إبعادهما بالحديث لكنهما لم يس���تمعا لها وأكمال ما 
يفع���ال، بدأت نجوى بالص���راخ لطلب النجدة، هنا دفعها أحدهما 

داخل الحديقة و أغلق الباب األمامى.
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توجه���ت كاميلي���ا صوبهم���ا و إبراهي���م يح���اول الص���راخ بهما 
بص���وت ع���ال عس���ى أن يس���معه أح���د الجي���ران، لك���ن أحدهما 
أش���هر سكينا فى وجه كاميليا و هددها فى حين اآلخر استمر 
بالتح���رش بنج���وى و يح���اول تجريده���ا م���ن مالبس���ها، هنا صرخ 

إبراهيم فى هستريا:
»ماذا تفعل؟ أنا العقيد إبراهيم كيف لك أن تفعل ذلك بمنزلي؟ 
أقس���م أننى سأقتلك«، ضحك الش���اب و هو يميل السكين تجاه 

كاميليا و هو يقول:
»م���اذا س���تفعل؟ هي���ا تع���ال و أنقذ الس���يدة ث���م ابنت���ك، تعال.. 
لماذا ال تأتى؟ أهاااا أنت قعيد، و ال تس���تطيع فعل ش���ىء، عليك 
بالصم���ت أو تش���اهد زوجتك الجميلة جثة عل���ى األرض«، كانت 
نجوى تصرخ بش���دة و تحاول مقاومة الش���اب، ف���ى حين كاميليا 
تجمدت مكانها خوًفا من السكين، والشاب يضحك و هو يرى 

زميله يجرد نجوى من ثيابها، والتى صرخت قائلة:
»النجدة.. أرجووك توقف، النجددددة.. أبى أرجوووك«، كان 
رد فعل ما يحدث على إبراهيم عنيفا، فهو عاجز تماما عن حماية 
زوجته و نجوى التى بمثابة ابنته، ما زاد من ثورته أنها و ألول مرة 
تناديه أبى، هنا حاولت كاميليا دفع الش���اب فسقطت السكين 
م���ن يده و قب���ل أن تجرى صوب نجوى باغتها الش���اب بضربة على 

مؤخرة رأسها بيده فسقطت مغشى عليها.
ذلك الش���عور القاس���ى- الش���عور بالعجز – حينم���ا تجد أعز ما 
لديك و أقرب من لك يحتاجك و أنت ال تستطيع، واألشد هو أنك 
تراه يتعرض لضرب واغتصاب و ال تس���تطيع نجدته، و ما زاد من 
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ش���دته هو صراخ نجوى واس���تنجادها به، أخذ يصرخ فهذا أقسى 
ما لديه، وفجأة تحول الصراخة لنوبة هس���تيرية من الضحك وهو 

يقول:
»أن���ا العقي���د إبراهيم، أنا القعي���د إبراهيم العاج���ز عن حماية 
عائلت���ه، س���أقتلكم جميع���ا، س���أقتلكم حينم���ا أس���تطيع قت���ل 
نفس���ى«، كان ينط���ق تل���ك الجمل���ة و ه���و يضحك فى هيس���تريا 
وعيناه تتابع كاميليا المغش���ى عليها، و أس���تمر بقول أنا العقيد 

إبراهيم و يضحك.
لم يظهر أحد خالل تلك الدقائق، نهض الشاب من على نجوى 
والت���ى اس���تجمعت نفس���ها و نهضت تهج���م عليه لكن���ه صفعها، 
وقعت على األرض فوجدت الس���كين الذى سقطت من يد اآلخر 
ف�أمس���كت ب���ه، وحاولت الهج���وم عليهما، لكن الش���اب كان 
أس���رع، أخ���رج م���ن جيب���ه زجاجة بها حام���ض، و ألق���اه على وجه 
نجوى التى س���قطت على األرض و ه���ى تصرخ من األلم، فى حين 
هرب الش���ابان دون أن يظهر أحد، و بقى بالس���احة إبراهيم الذى 
الزال يضح���ك والبكاء يغرق وجهه حتى أصبح مبتل تماما، و لم 

يكن بلل من الدموع فقط، لقد انهار.. تماًما.
٭  ٭  ٭
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القل���ق.. تالع���ب و بش���دة بعق���ل ج���ورج ال���ذى ح���اول االتص���ال 
بكاميليا عدة مرات دون رد، كان على علم بخروج إبراهيم ذلك 
اليوم و س���عى لمعرف���ة نتيجة تلك النزهة على نفس���ه، ليس كونه 
طبيب���ه المعالج فق���ط؛ لكن صديق���ه المقرب، ذل���ك القلق الذى 
يغرس س���هامه بالعقل ليقضى على غطرسة التفكير، لم يستطع 
اإلنتظار أكثر فركب سيارته و توجه فورا صوب منزل صديقه.

قب���ل أن يصل للمنزل ببضع مت���رات الحظ جورج إلتفاف بعض 
الن���اس بالخ���ارج وس���يارتى إس���عاف وس���يارة ش���رطة أيًض���ا، زاد 
إضطراب���ه حت���ى وصل لم���كان قريب م���ن الزحام فنزل مس���رًعا 
ليتفق���د األمر، لك���ن منعه أحد رجال الش���رطة من اإلقتراب فى 

حين دفعه جورج جانبا محاواًل المرور و هو يصرخ:
»ابتعد.. أنا جورج طبيب العقيد إبراهيم، دعنى أمر بسرعة«، 
س���معه الضاب���ط المتواج���د بموق���ع الح���ادث فألتفت له ثم أش���ار 
للش���رطى أن يتركه، ذهب جورج مسرًعا صوب سيارة اإلسعاف 
لك���ن قب���ل أن ينظر داخلها قاطع طريق���ه الضابط ليقف أمامه و 

سأله:
»ه���ل تع���رف صاحب هذا المن���زل؟« لم ينظر إلي���ه جورج حيث 
كان يحاول جاهًدا خطف نظرة لمعرفة من بداخل تلك السيارة، 

لكن أجابه فى توتر:
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»نع���م.. أنا صديقه و طبيب العائلة، ماذا حدث هنا س���يدى؟«، 
أمس���ك الضاب���ط بذراع���ه محاوال س���حبه بعيًدا عن الس���يارة دون 
أن ينظ���ر ل���ه جورج، فى تلك اللحظة اس���تطاع جورج أن يلتقط من 
بداخل الس���يارة أخيرا، لقد كان إبراهي���م و على وجهه كمامة 
التنفس الصناعى والمس���عفين، أعاد جورج س���ؤاله للضابط و هو 

ينظر له فى هلع ولكن بنبرة أعلى من قبل، فأجابه الضابط:
»تلقينا اتصال من أحد الجيران عن وجود إمرأة مغش���ى عليها 
وفتاة أخرى فى الحديقة، و ذلك الرجل فى حالة يرثى لها و يهذى 
ببع���ض الكلم���ات التى ل���م يفهمها الج���ار، لكن حينم���ا وصلنا 

كان فاقد الوعى«.
قبل أن ينطق جورج بشئ قاطعهما شرطى قائاًل:

»س���يدى.. س���يتم نقل المصابين للمش���فى ف���ورا، لكن هناك 
ش���ىء يجب أن تعرفه، الفتاة وجهها مش���وه ب� )حامض كبريتيك( 

و هناك آثار اعتداء عليها«، صرخ جورج و هو يجرى قائاًل:
»نجوووى«.

منع���ه  لك���ن  األخ���رى  اإلس���عاف  لس���يارة  الوص���ول  ح���اول 
المسعفون، و أغلقوا أبواب السيارات لتتحرك صوب المشفى مع 

صوت سارينة اإلسعاف العالية.
م���ا أن وصل���ت س���يارات اإلس���عاف إل���ى المش���فى حت���ى ه���رع 
ج���ورج مح���اواًل الوص���ول لنج���وى، لكنه ل���م يس���تطع فقد كان 
الوضع س���ريًعا بإرس���الهم للط���وارئ، كان تفكي���ره بها أكثر، 
فم���ا قاله الش���رطى وقعه صادم، فهى الزالت فى ريعان ش���بابها، 
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كم���ا أنه���ا العائ���ل الوحي���د تقريبا ألس���رتها، واألكب���ر من ذلك 
 أن حياته���ا إن نج���ت الي���وم ق���د أصبح���ت منتهي���ة أكلينيكي���ا.
لكن���ه انتبه فجأة لش���ىء آخر، أي���ن كاميلي���ا؟ زاد عقله تخبًطا 
و كأن���ه مذي���اع مرتف���ع الصوت داخل س���يارة مكش���وفة تس���ير 
بسرعة عالية، ال يستطيع تمييز شىء و ال بأى اتجاه ينظر، عقله 
توق���ف تماًم���ا، لكن قاطعت���ه أحد الممرضات تس���أله هل يعرف 
المصابي���ن؟ أجابه���ا بنع���م، ثم س���ألها ع���ن كاميلي���ا فأجابت أن 
بالداخل ثالثة أفراد من وصلوا مع المسعفين، فأعطاها بياناتهم 

الشخصية وسط حالة التوتر الشديدة المصاحبة له.
بع���د قليل خ���رج أح���د األطباء م���ن الداخل فهرع ج���ورج صوبه 

سائاًل:
»أن���ا دكتور جورج صديق المصابين و طبيب العائلة.. أخبرني 
الوض���ع أرج���وك«، نظر إلي���ه الطبيب و هو يجذبه بعي���ًدا عن باب 

الطوارئ قائاًل:
»الرجل حالته غير مس���تقرة، لقد تعرض لنوبة صدرية و كان 
يعانى من نقص حاد باألوكسجين، لكن اليزال الوقت مبكًرا 
ج���دا للحك���م على حالته، الس���يدة ف���ى حالة إغم���اء و كدمات 
ف���ى الجمجم���ة لكن يجب أن تجرى صورة أش���عة«، ثم توقف عن 

الكالم و نظر إلى األرض، فجذبه جورج من يده و هو يقول له:
»و نج���وى؟ أقص���د الفت���اة األخ���رى؟ م���ا وضعها؟« ل���م ينظر له 

الطبيب و قال له بنبرة منكسرة يكسوها حزن شديد:
»لألس���ف.. الوج���ه والرقب���ة والجزء العلوى من الصدر مش���وه، 
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والعي���ن ال ندرى وضعه���ا حتى اآلن..« ثم توقف م���رة آخرى قبل أن 
يسأله جورج:

»هل هذا كل شىء؟«، نظر إليه الطبيب فى حسرة و هو يقول 
بنفس نبرة الحزن:

»هن���اك نزي���ف داخلى بالرح���م نتيجة تعرضها إلعتداء جنس���ى 
عنيف، فقدت الكثير من الدم و وحالتها غير مس���تقرة، نحاول 

السيطرة ع...« قاطعه جورج بحزم قائاًل:
فور االنتهاء من اإلسعافات األولية علينا نقلهم لمشفى القوات 
المس���لحة، الرج���ل عقي���د متقاعد و ُيعالج بمش���فى عس���كرى، 
أعت���ذر منكم يجب أن ُأش���رف أيضا عل���ى كل هذا، من فضلك 
أس���رع بتنفيذ ذل���ك فور اس���تقرار حالتهم«، أومأ الطبيب برأس���ه 

مستجيبا لما طلبه جورج ثم انصرف.
االنتظار.. 

س���م القل���ق ال���ذى يفت���ك بعق���ارب الس���اعة فيبطأه���ا، يصيب 
أطرافه���ا حت���ى ال تحم���ل لنا الخب���ر، كم هذا اإلحس���اس ُمرهق 
و ف���ظ ف���ى نف���س الوق���ت، يتس���رب داخ���ل ع���روق ج���ورج فيفتك 
بتفكيره، ينتظر ما ال يعلمه، والكثير من الحكايا تدور حول 

عقله و كلها تخمين.
مر الوقت ببطء ش���ديد حتى تم له ما أراد، والجميع بالمشفى 
العس���كرى، حيث اس���تطاع أن ي���رى الثالثة و ينتظ���ر، من منهم 
س���يعود أوال؟ م���ن منه���م س���يعبر عن���ق الوق���ت؟ و م���ا قال���ه طبيب 
المشفى اآلخر صحيح حول نجوى و حالة إبراهيم، لكن الوضع 
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أكث���ر خطورة حول نج���وى التى تصارع الم���وت، و إبراهيم ُمعلق 
على أجهزة التنفس.

حينم���ا كان يص���ارع األف���كار والتمنى، دخل���ت عليه إحدى 
الممرض���ات لتخب���ره أن كاميليا قد إس���تعادت وعيه���ا، قفز من 
خلف مكتبه بس���رعة متوجه���ا صوب غرفتها، فأخيًرا س���يعرف 
م���ا حدث، فور ما دخل غرفتها كانت تهذى و بصوت ُمْتَعب جدا 
ببع���ض كلم���ات لم يفهم منها س���وى نجوى و إبراهي���م، لكن ما 
لفت انتباهه أكثر أنها كانت تضع يدها اليس���رى على رأس���ها، 
فأم���ر الممرض���ة برفع رأس���ها قلي���ال، و فورا ما رفعت���ه غابت عن 
الوعى، فأسرع جورج صوب كاميليا و طلب من الممرضة تجهيز 

غرفة األشعة، من الواضح أنها تعانى إرتجاج بالمخ.
عل���ى  األش���عات  بع���ض  لتج���رى  كاميلي���ا  دخل���ت  بالفع���ل  و 
الجمجم���ة، و فور حص���ول الطبيب على صور األش���عة حتى ذهب 
لج���ورج ليخبره عن حالة كاميليا، ش���عر جورج بالهلع و طلب من 
الطبي���ب أن يعطيها بعض األدوية، نظر جورج مرة آخرى لألش���عة 

وهو فى حالة صدمة، لقد كان عكس ما توقع.. تماًما.
٭  ٭  ٭

جلس أسامة فى مكتبه يتابع بعض الملفات فينتقل ما بينها و 
كأن���ه يضيع وقته، حالة من القلق قد صبغت عقله فال يس���تطيع 
الرؤي���ة، تركه���ا فجأة و أمس���ك بأحد س���جائره يش���علها و ينفث 
دخانها بقوة، نظر إلى النافذة و كأن عقله سبح خارجها مسافًرا 
إلى الماض���ى، حيث كاميليا و إبراهيم، حيث تلك النقطة التى 
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فصلت���ه عن حبه، كانت تل���ك النقطة دائما ما تنهش جلد عقله، 
يحاول أن يحكها بأظافر النسيان لكن دون جدوى.

دائم���ا ما كان ينظر لتلك النقطة أن إبراهيم ُمغَتِصب، انتهك 
حق���ه فى كاميلي���ا و ما فعله قد أوقف حيات���ه تماما بعدما رفض 
أن تشاركه حياته غيرها، أخفى مدى شماتته فى عجز إبراهيم 
وكم من مرة إنتظر إعالن كاميليا اإلنفصال عنه، لكن دائما 
م���ا كانت تخيب���ه ظنه، فكلم���ا صدمتهما الحي���اة على طريقها 
السريع نهضا مجددا أقوى من ذى قبل، ليسكن كهوف الحسرة 

وحيًدا يأكل الذكرى ربما تشبعه أو يرتوى بأمل ال يراه قريبا.
بينم���ا هو غارق ف���ى بحر أحالمه يبحث عن ط���وق النجاة هذه 
المرة بتحقيق رغبة إبراهيم فى الموت، طرق باب مكتبه فأعطى 
الطارق إذًنا بالدخول، ليظهر أمامه أحمد مبتسما قبل أن يقول:

»أعت���ذر ع���ن التأخي���ر يا س���يدى فالطري���ق مزدحم ج���دا و..«، 
قاطعه فى حزم:

»م���اذا فعل���ت بالمحكمة؟« إرتبك الش���اب من س���ؤاله ثم لملم 
نفسه بسرعة قائاًل:

»لق���د ذهبت للمحكمة بعريضة الدعوى اليوم و تم التس���ليم، 
كذلك تم تمرير الخبر للصحف بطريق غير مباشر و فى إنتظار 
موعد اإلعالن بإس���تدعاءنا إن فتحت المحكمة الباب للمناقشة 

والمرافعة، هل تظن أن المحكمة ستفعل ذلك؟«.
نهض أسامة من خلف مكتبه متوجها صوب الشاب و هو ينظر 

لعينيه، ثم دار من حوله قبل أن يتوقف مواجها له تماما قائال:
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»من السهل أن تكون محام جيد، من الصعب أن تكون محام 
مشهور، و ذلك السؤال يدل أنك الزلت تحتاج لخبرة كبيرة حتى 
تكون محام جيد«، ُبهت الشاب مما قاله و نظر إلى األرض، فى 

حين أكمل أسامة حديثه:
»لق���د ق���رأت العريضة جي���ًدا و قد أبليت حس���ًنا، الحظت أنك 
لم تترك ش���ىء و هذا دليل عل���ى المجهود فى البحث العميق بتلك 
النقط���ة، لكن هناك ش���ىء بحكم خبرتى الطويل���ة وصلت إليه 
م���ن إطالعي عليه���ا، أنت غير مقتن���ع بما تفعل«، اس���تدار عائدا 
لكرس���يه فجلس و س���حب س���يجارته ليكملها، ثم أشار للشاب 

بالجلوس، فأكمل قائاًل:
»أال توفقني الرأى ؟«، اعتدل الشاب فى جلسته و هو يقول:

»سيدى.. ربما كان لدى بعض التحفظ على تلك النقطة حيث 
خصوصيتها الش���ديدة و كم التساؤالت التى ستنهال علينا، هذا 
من نظرة أحمد اإلنس���ان، أما عن أحمد المحامى فال، هذا جزء 

من عملي و يجب أن أكمله«، إبتسم أسامة و قال:
»و ه���ذا م���ا قلته للت���و، أوال الزلت تحتاج للكثي���ر، وثانيا أنت 
غير مقتنع، اإلنس���ان داخلك يأكل عقل المحامى، وهذا س���وف 
يعيق���ك و ج���دا، ف���ى عملنا ال ت���دع أهواءك و ميول���ك تحكمك، 
فنح���ن ندافع عن القاتل، تاجر المخدرات، المغتصب و غيرهم، 
فإنت تركت إنس���انيتك تتحكم بك لن تعمل بهذا المضمار ومن 

األفضل أن تبحث عن غيره«.
نهض من على مكتبه وتوجه صوب النافذة ثم قال:



105

»أن���ت تتمت���ع بالذكاء و لهذا إخترتك لتلك المهمة، سأس���دى 
لك نصيحة فكر بها، استثمر ذكاءك فى عملك ستصبح محام 
جي���د، أعط���ى إنس���انيتك راحة و أن���ت ترتدى المعطف األس���ود، 
هك���ذا س���تصبح محام مش���هور«، ثم خفض نبرة صوت���ه متحدًثا 

إلى نفسه قائال:
»حان وقت اعتالء الشاشة«.

لم ينظر له أسامة فقد ذهب بعقله بعيًدا مرة آخرى فيما كان 
في���ه قب���ل دخول الش���اب، والذى لم يقاطعه هو اآلخ���ر و إنتظر أن 

يكمل أو يسمح له باإلنصراف، لكن باغته أسامة بما قال:
»لقد خسرت بحياتى قضية واحدة، كانت أول قضية بحياتي 
و كان���ت قضي���ة حيات���ي أيض���ا، لكنن���ي حولته���ا لمعرك���ة من 
جولتين، خس���رت األول واآلن حان دور الجولة الثانية، و س���أفعل 

ما يلزم ألكسب قضيتي«، التفت بعدها للشاب و هو يقول:
»ما أس���واء طعم الخس���ارة، خاصة خس���ارة الش���ئ ال���ذى تحيا 
ألجله، ذلك الطعم ُمر جدا يجعل من حياتك جحيم ألنك ال تنسى 

طعمه أبدا، فأحرص على أال تتذوقه«.
ل���م يفه���م الش���اب ع���ن أى قضي���ة يتحدث، لك���ن َش���ُعَر أن ما 
بداخل أس���امة بركان يتأجج بالحمم على وش���ك الثورة، أو ربما 
ث���ار فع���ال، لكن قب���ل أن يتح���دث أى منهما إرتفع ص���وت هاتف 

أسامة بإتصال، فأمسك هاتفه و قام بالرد قائاًل:
»صباح الخير يا جورج، كيف حالك اليوم؟«.

و فجأة.. تحول وجه أسامة لوحش ثائر و هو يصرخ قائاًل:
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»و أي���ن أن���ت منذ األمس؟ و لم تخبرنى حت���ى هذه اللحظة! أين 
ه���ى اآلن«، أجاب���ه ج���ورج حينم���ا كان يجم���ع أغراض���ه من على 

المكتب مسرًعا.. و غادر فى عجلة.
٭  ٭  ٭

اس���تعادت كاميليا وعيها وس���ط حالة من األعياء الش���ديدة، 
واأللم يفتك برأسها فال تتحمل حتى الضوء، لكنها تناست كل 
ذل���ك و هى ته���ذى بنفس الكلمات تنادى عل���ى نجوى و إبراهيم، 
كان ج���ورج يجل���س إلى جوارها و فورا ما اس���تعادت وعيها وقف 
عل���ى مقرب���ة منه���ا يتفق���د معدالتها عل���ى األجهزة، ثم نظ���ر إليها 

واقترب منها أكثر واضًعا يده على رأسها و هو يطمئنها:
»إنهم���ا بخي���ر.. اس���تريحى قلياًل فحالت���ك غير مس���تقرة«، لم 
تس���تطع حت���ى رف���ع مقلتيه���ا لتنظر ل���ه، كانت كم���ن يحمل تبة 
ترابية على أجفانها تعيق الرفع، و ما إن حاولت حتى إش���تد األلم 

فقالت بنبرة يفتك بها األلم:
»رأس���ى يؤلمني بش���دة.. ال أتحمل، رأس���ى ال أت���ح.. ال أتحمل، 

أةةةة«، جلس جورج جوارها و هو يقول لها:
»اس���تريحى قليال س���وف أزيدك جرعة من )المورفين(، لكن 
ل���ن أس���تطيع أن أزي���دك فأن���ت بحاج���ة ضرورية لجراح���ة، هناك 
تجمع دموى على المخ يجب أن نزيله فوًرا و هو سبب ذالك األلم، 
أرجوِك اس���تريحى قلياًل«، لم تستطع قول شىء حينما أمر جورج 
الممرضة المصاحبة بحقنها بجرعة من )المورفين( وأشار لها أنه 

سيعود بعد قليل.
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توج���ه جورج إلى غرفة الطبيب مس���رًعا، كان كل تفكيره 
اآلن ُمْنص���ب على كاميليا التى ُتعان���ى، حيث الكثير والمبهم، 
حي���ث القل���ق والحيرة، لكن���ه و فى طريقه َمرَّ عل���ى غرفة نجوى 
فدخل يلقى نظرة عليها، تلك المس���كينة التى تحولت من ش���ابة 
جميلة فى ريعان ش���بابها إلى مس���خ مش���وه ُمغَتَصب، هل ستنجو؟ 

ربما ستنجو و لكنها لن تعود.. أبدا.
الزال���ت تص���ارع الم���وت عل���ى الرغم م���ن توقف النزي���ف إال أن 
الخ���وف من عودة النزيف يس���يطر عليه، س���اعات قليل���ة و يتضح 
ذل���ك و تنجو م���ن مرحلة الخطر لتدخل مرحل���ة آخرى من العذاب 
فور إس���تيقاظها، ياله من حال صعب و مربك، عقله ُمَش���تت بين 
ثالثته���م عل���ى الرغم من نس���يانه لحال���ة إبراهيم قلي���اًل، فالوضع 

أكثر سوًءا هنا.
أكمل طريقه ليتحدث مع طبيب كاميليا و فور دخوله قال:

»علينا أن نسرع بجراحة كاميليا، وضعها يزداد سوء«، نهض 
الطبيب من مقعده و توجه صوب جورج حاماًل صور أشعة كاميليا 

و أعطاها لجورج ليفحصها، أخذها جورج و هو ينظر له قائاًل:
»لقد رأيتها و أرى جيًدا ما بها و لذلك أطلب منك اإلسراع«، جلس 

الطبيب على المقعد المواجه لجورج ثم أخذ األشعة من يده وقال:
»التجمع الدم���وى يغطى مراكز الحركة، حاولنا الس���يطرة 
عليه و حتى اآلن لم تتأثر بشىء فهى تحرك يديها لكن لم نختبر 
قدميه���ا، و ذل���ك التجم���ع غريب جدا بالفعل، أول مرة أرى ش���ىء 
كهذا، س���نتابع الحالة الليلة فقط و باكر س���تخضع للجراحة، 
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لكن هل أخبرتها؟«، أجابه جورج:
»و ه���ل تظن أنها تعى ش���ىء اآلن؟ لقد قلت له���ا عن الجراحة، 
واتصل���ت بأحد أفراد عائلتها و هو ف���ى الطريق ال..«، فجأة دخل 
أس���امة كاإلعص���ار دون إذن متوجه���ا ص���وب جورج فهج���م عليه 

بعصبية ممسًكا رقبته و هو يصرخ:
»من تظن نفس���ك؟ كيف ُتخفى ش���ىء كهذا منذ األمس؟ من 
أعط���اك ه���ذا الحق؟«، دفعه ج���ورج بقوة فى حي���ن نهض الطبيب 

ممسًكا أسامة و جذبه بعيًدا عن جورج و هو يصرخ:
»أجبنى أيها الوغد المتعجرف، سأحاسبك على هذ يا جورج.. 
حس���اًبا عس���يًرا«، نهض جورج ف���ى غضب متوجًها صوب أس���امة 

وهو يصرخ:
»الثالثة يواجهون الموت يا هذا، أنا لم أكن موجود و ال أدرى 
كي���ف حدث هذا لهم، و ضاع الوقت لياًل فى ترتيب نقلهم لهنا، 
لم يتحرك أحد منا من هنا حتى اآلن، غير حالة نجوى«، أمس���ك 

جورج يد أسامة فى قوة و أكمل:
»ل���ن ألوم���ك على ما فعل���ت للتو، لكن أين كن���ت أنت؟ كنت 
تبحث عن المجد من خالل إبراهيم.. أليس كذلك؟ لو كنت على 
اتص���ال بهم لكن���ت هنا باألمس مثلما فعلت أن���ا، لكن ليس هذا 
وق���ت الل���وم، كاميليا فى حاج���ة لجراحة بالمخ وبس���رعة، ولهذا 
السبب فقط اتصلت بك«، صرخ به أسامة من صدمة الخبر قائاًل:
»م���اذا؟ جراحة بالم���خ؟« نظر إلى الطبيب فى إس���تفهام ينتظر 

رده، فطلب منه أن يجلس ليشرح له، و قال:
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»لقد تعرضت لضربة قوية على الرأس تسببت فى نزيف داخلى 
و نح���ن نس���يطر علي���ه اآلن، لكن يج���ب معالجة ذل���ك بالجراحة 
بس���رعة حتى ال يؤثر عل���ى الحركة فيما بعد«، ُبهت أس���امة مما 

سمع و ساد الصمت قلياًل قبل أن يقول:
»وهل هذه الجراحة خطيرة؟«، أجابه جورج:

»ال.. و كلما كان الفصل س���ريعا كلما كان األمر أس���هل، 
س���وف نج���رى الجراحة غ���ًدا صباًحا«، نهض أس���امة م���ن مقعده 
يرك���ض ص���وب غرف���ة كاميليا، س���أل أحد الممرض���ات والتى 
أرش���دته لمكانها فركض مسرًعا، دخل الغرفة فوجدها نائمة 

فجلس على الكرسى المجاور لها و هو يقول:
»من فعل بك هذا؟«.

أمسك يدها برفق و عيناه تتألق ببضع قطرات من الدمع تحاول 
التسلل من محبسها، إنه ضعيف جًدا فى كل أمر يخصها، طفل 
صغير إن الحت أمامه، يتمنى الموت حينما تغضب عليه أو تنهره، 
ش���الل م���ن الحزن يتدفق م���ن قلبه، و غضب ع���ارم يحرق جنبات 
عقل���ه مع رؤيته���ا هكذا، لكن���ه على الرغم م���ن كل ما يحمل 

أكمل كالمه بنبرة مكسورة خافتة حتى ال تستيقظ قائاًل:
»ذلك العاجز من فعل بك ذلك، الذى ال يقدر على حماية نفسه 
كيف سيحميِك؟ لقد إخترِت الجانب الخاسر و مع كل ما حدث 

كان إصرارك يزيد، واألن ماذا؟ تصارعين الموت!«.
هرب���ت قط���رات الدم���ع من عين���اه بعد ن���زاع طويل ل���م يتحمله 
لتنتص���ر الدموع فتغ���زو وجنتي���ه، حينما ربط عل���ى كفها بهدوء 
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وهو ينهض قائاًل:
»سأحرص على أن ينال ما يريد، مهما كلفني ذلك من ثمن، 

وبأى طريقة حتى و لو كانت بيدى«
انص���رف من غرفته���ا بعدما علت أبواق الغضب س���احة عقله، 

لتندلع النيران التى ال أحد يعلم من ستحرق؟.. ومتى؟!
٭  ٭  ٭
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األل���م.. زائر يطرق بابك دون إذن، عل���ى الرغم من كونه زائر 
غي���ر مرغ���وب في���ه؛ إال أن إقامت���ه جبرية، ال تملك ح���ق طرده من 
حيات���ك، و ال حتى إغالق الب���اب فى وجهه فهو يملك مفاتيح كل 
األب���واب و يمل���ك ح���ق الدخ���ول دائما، هن���اك ألم زيارت���ه قصيرة 
وأث���ره مؤقت، و آخر يأتى ليغير معالم حياتك، وهناك ألم خبيث 
يحض���ر ليس���رق زادك من الحلم ف���ال ُيبقى على كس���رة من خبز 

التمنى لتسد بها جوع روحك.. ليتركك تموت جوًعا.
ذلك األلم الخبيث قد س���يطر على أس���امة مذ فقد كاميليا، 
كان يزداد كلما اقترب منها ليسأل حاله لماذا هى سعيدة و أنا 
ال؟ و كان الج���واب منطقًيا أن الس���بب هو وج���ود إبراهيم ليزداد 
الحقد داخله، فيش���عل األلم فتيل الغضب دون أن يبوح، و كلما 
حاول إطعام روحه خبز التمنى؛ باغتته ردة فعل كاميليا لتسرقها 
من فمه ليكمل جوعه، و ها هو اآلن يحترق كلما اقترب ولكنه 

ال يملك سبياًل إال أن يبقى.
ينتظر أم���ام غرفة الجراحة والوقت يمضى كعادة المنتظرين 
و كأن عقارب الس���اعة تقاوم الريح فتبطأه���ا، و بينما هو غارق 
فى عالم االنتظار إذ بهاتفه ُيعلن عن إتصال و فى وقت باكر على 
غير العادة، لقد كان مس���اعده أحمد، نهض أس���امة من مقعده 
متجها لمكان بعيد عن غرفة الجراحة ليتحدث معه، وما هى إال 
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لحظ���ات حتى ُفِتَح باب الغرفة ليخ���رج الطبيب و تبعه الممرضون 
بصحب���ة كاميلي���ا متجه���ون لغرف���ة العناي���ة، لك���ن كان هناك 

شخص آخر يراقب ذلك من بعيد قلياًل، إنه جورج.
ذه���ب ص���وب الطبيب ليتح���دث مع���ه، الحظ وجه���ه العابث، 
فطل���ب من���ه الذهاب لغرفته ليتحدثا بعيًدا عن أعين أس���امة، وما 

أن دخاًل الغرفة حتى جلس الطبيب و نظر لجورج قائاًل:
»العملي���ة ناجحة و تم معالج���ة مصدر النزيف، و كانت هناك 

كتلة دموية تم استئصالها«، 
جلس جورج مواجها له ثم قال:

»ولماذا هذا العبوث؟ هل هناك شىء آخر؟«، نظر له ثم قال:
»س���وف نجرى بعض التحاليل و حينما تستيقظ سوف نتأكد 
م���ن س���المة قدميها، لكن علي���ك أن تعرف أمر هام، س���تخضع 
لع���الج فيزيائ���ي لم���دة ل���ن تق���ل ع���ن تالتة أس���ابيع حتى تس���تطيع 

التحرك بشكل طبيعى، و ربما ال«.
ثم أعطاه صورة األش���عة و هو يش���ير إلى ش���ىء داخلها، فنظر 
جورج و أمعن النظر، لكنه تجمد مكانه و لم ينطق، و بعد قليل 
نه���ض من مقع���ده متجها صوب ضوء مصباح ليرى صورة األش���عة 
مرة آخرى كأنه ال يصدق، من الواضح أنه يخشى شىء، و كما 

قال الطبيب إن حركتها ستتأثر، عاد إلى زميله و هو يقول:
»علي���ك أن ُتنهى فحوصاتك دون أن تخبر أحد، خاصة أس���امة 
ألنه سيتعمد إيصال الخبر إلبراهيم، أنا سأتحدث مع كاميليا«، 

ثم غادر الغرفة بعد أن ترك األوراق للطبيب.



113

كان تفكي���ره عن���د نقط���ة جدي���دة، م���اذا ل���و ح���دث ش���ىء 
لكاميليا أيضا، هذا الكابوس هو ما يدمر حياة إبراهيم و ربما 
سمه القاتل، فما أصعب أن تعول حياتك على أحد ال سواه و فجأة 
يترك يدك، حتى و لو كان ال إراديا، توجه صوب غرفة إبراهيم 
ليطمئ���ن عليه بع���د أن حرص عل���ى إبقائه رهن العقاقي���ر المنومة 
لتنته���ى جراح���ة كاميليا، وما أن دخل الغرف���ة نظر إلى النائم ثم 
جلس على مقربة منه، و عادت رأسه ألسئلة عدة، ماذا حدث لهم؟ 
كل ما خطر بباله أنها ربما س���رقة و لكن تلك المس���كينة التى 
انتهكوا ش���رفها، ولم تس���لم حتى بعد ذلك، زهرة جمالها أيضا 
قِطفت بتش���وييها بعدما قطفوا زهرة شبابها، ثم عاد ليفكر فى 
أسامة، هل يجب أن يسانده فى قضيته و يحقق إلبراهيم ما يريد 

لو كان هناك شىء بحالة كاميليا؟
ل���م يكن على دراية بما يحيكه أس���امة و خلف ماذا يس���عى، 
فحينم���ا كان يفك���ر ج���ورج بذل���ك، كان أس���امة يتح���دث إلى 
مس���اعده بعي���ًدا ع���ن األنظ���ار، وال���ذى كان يخب���ره ع���ن بع���ض 

المستجدات قائاًل له:
»س���يدى.. لقد تم األمر كما رتبت له تماًما والخبر بالجريدة، 

و تم اإلشارة لك بالخبر، ماذا سنفعل اآلن؟«، أجابه أسامة:
»هذا جيد جدا، سوف أتصفح الجريدة بعد قليل فأنا مشغول 
بالمش���فى، و بعد اإلنتهاء من ذلك علينا أن نس���رع بتحديد موعد 
المقابل���ة التليفزيونية، تابع الوضع بالمكتب و أحرص على عدم 
اإللتف���ات لمواق���ع التواصل اإلجتماعى، فهى ب���دول آخرى تجدى 

نفًعا، لكن فى بالدنا ربما تكون نقمة ال نعمة«.
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فجأة علت األصوات فى الرواق من خلف أسامة، إلتفت بسرعة 
ليج���د بع���ض الممرضات و جورج مس���رعين صوب أح���د الغرف، 
أغلق الهاتف وركض مسرًعا تجاههم ليقف أمام جورج متسائاًل:

»ماذا حدث لكاميليا؟«
نظر له جورج و هو يقول:

»إنها نجوى«.. 
وركض مكماًل طريقه.

٭  ٭  ٭
استمر جورج فى تفكيره، على الرغم من تشتته؛ إال أنه حاول 
إخف���اء ذلك حتى ال ينتبه له أس���امة، لم يتف���ق اإلثنان طيلة الرحلة 
من���ذ قابل���ه عند إبراهي���م بعد زواج���ه، بعض النفوس ال تس���تطيع 
روحك هضمها مهما حاولت، والبعض اآلخر تتقبله من أول لقاء، 

إنها طبيعة بشرية.
بينم���ا هو غارق فى عال���م آخر، دخلت عليه أحد الممرضات و 

هى تركض قائلة:
»س���يدى.. لقد إس���تعادت نجوى وعيها منذ قليل و هى فى حالة 
ث���ورة عارم���ة«، ما إن س���مع أنها إس���تعادت وعيها إنتفض جس���ده 
ونهض مس���رًعا يركض صوب غرفتها و معه الممرضة، و ما أن 
تج���اوز أس���امة و قب���ل أن يصل للغرفة كان يس���مع ص���راخ نجوى 

وسط بكائها و هى تقول:
»وجه���ى.. ماذا حدث لوجهى«، دخل ج���ورج و من معه والجميع 
يحاول السيطرة على نجوى التى أفلتت المحاليل من يدها لتحاول 
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ف���ك األربط���ة المحيطة بوجهها، كانت فى حال���ة صدمة قوية لم 
يس���تطع الحضور الس���يطرة عليها بس���هولة، و ما زاد فش���لهم فى 
ذلك صوت بكائها و صراخها الذى لو سقط على الحجر لقسمه 
نصفي���ن، ح���اول جورج تمالك نفس���ه و ه���و يمس���كها بقوة حتى 
يعيده���ا الفراش، ثم أمر أحد الممرضات بإحضار حقنة مهدئة، 

حاولت نجوى مراًرا اإلفالت من جورج و هى تصرخ:
»أري���د م���رآة فورااا.. أري���د أن أرى وجه���ي.. أري���دد أن أرررررى 
وجه���ي«، كبلها ج���ورج بكلتا يدي���ه حينما أحض���رت الممرضة 
المهدئ و قامت بحقنها وس���ط توس���التها لرؤية وجهها، و ما هى 
إال دقائق حتى هدأت بآثر المهدئ ثم قام جورج بفحصها و ما إن 

انتهى حتى جلس و هو يقول:
»إهدئى يا نجوى أرجوِك، وجهك س���يكون بخير، كل شىء 

سيكون بخير«.
الك���ذب.. أحيانا يك���ون كمس���احيق التجميل يل���ون الواقع 
ليب���دو جمي���اًل، لك���ن كلم���ا كان���ت الحقيق���ة بش���عة، كلما 
كان الك���ذب ش���فاف ال يصبغه���ا و ال يرط���ب حرارته���ا، و ماذا 
س���يقول غي���ر ذلك؟ هل لديك كلمات آخ���رى تقولها فى مثل هذا 
الموقف؟ ال أظن أنك فج لتخبرها أن تلك الشابة الحسناء تحولت 
بفعل طائش لمس���خ، مالمحه س���تطاردها فى كل مكان، و لن 

تتركها عين المتابعين إن سكتت ألسنتهم.
ال يوج���د ف���ى المحيط من يتحم���ل تلك المس���ئولية مع جورج، 
ومن الصعب أن يترك جزء منها ألسامة أيضا فهو فى عالم آخر، 
للحظ���ة ق���رر أن يترك حاله لإلرتجال حس���ب الموق���ف، فهو حتى 
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اآلن يجهل الكثير، و ال يجد مس���اندة، ق���رر أن ينتظر كاميليا 
ربما تفيده، لكن ماذا إن حدث شىء لها أيضا؟ كيف سيخفف 
ألم إبراهيم؟ كيف س���يواجه نجوى بالحقيقة؟ كيف س���يعبر مع 

كاميليا الطريق؟.
وبينم���ا كان يفك���ر دخلت إح���دى الممرض���ات تركض فى 

سرعة و ذعر و هى تقول:
»س���يدى.. لقد إس���تعاد إبراهيم وعيه و هو فى حالة ثورة يطلب 

حضورك«، ربما حان الوقت لمعرفة ما حدث و مواجهة الواقع.
ركض جورج مس���رًعا صوب غرفة إبراهيم الذى كان يصرخ 

فى غضب عارم:
»أري���د جورج حااااااًل، س���أقتلكم جميًع���ا«، والعجيب أنه مع 
صراخ���ه كانت هناك ضح���كات متقطعة ممزوج���ة بكلماته، 
دخ���ل ج���ورج ليرى ذل���ك الموقف الصادم، إقترب من���ه و ما إن رأه 

إبراهيم حتى إنقطع صراخه و هم قائاًل:
»من تظن نفس���ك؟«، سمع جورج السؤال الذى أربكه تماًما و 
ل���م يس���تطع نطق ح���رف، نظر له إبراهيم فى غض���ب و هو يصرخ 

قائاًل:
»ه���ل س���أنتظرك هنا طيل���ة اليوم؟ أين كن���ت؟ و أين كاميليا 

ونجوى؟«، اقترب منه جورج أكثر و هو يقول:
»كاميلي���ا بخي���ر، كدم���ات خفيف���ة و بع���ض النزي���ف ال���ذى 
سيطرنا عليه فورا..ال تقلق، وأنا كنت عند نجوى..«، نظر جورج 

لألرض و بنبرة حزينة استطرد قائاًل:
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»اس���تعادت وعيها منذ قليل و هى تصرخ تريد أن ترى وجهها، 
لألسف وضعها صعب جدا يا إبراهيم، و ال أستطيع مواجهة هذا 

وحدى، ماذا حدث يا إبراهيم؟«.
شاح إبراهيم نظره بعيًدا عن جورج، نظر إلى النافذة وعالمات 
األل���م تحف���ر طريقها على وجه���ه فيزداد هما، أعاد عليه الس���ؤال 
مرة آخرى فى إلحاح منه، دون أن ينظر له إبراهيم نطق فى حزن:
»أنا لس���ت إال لس���ان يبثق كلمات يتظاهر به���ا أنه ذلك الرجل، 
لكن كيف تس���تحق ذلك اللقب و أنت عاجز عن حماية من معك، 
زوجت���ك، وتل���ك الفت���اة الت���ى وألول م���رة تناديك أبى فتس���تنجد بك 
وتصرخ و أنت ال تتحرك.. لمااااذا؟ ألنك عاجز«، ثم نظر فجأة إليه 
وعيناه غارقه فى الدموع المحبوسة و بصوت كدوى انفجار صاح:

»م���اذا يج���ب أن يحدث أكثر من ذلك ألطل���ب منكم الموت؟ 
تكلم.. قل لي كل ش���ىء س���يكون بخير، حاول مواساتي كما 
فعلت طيلة الس���نوات الماضية، لكن لن تستطيع اآلن فأنت تعلم 
جيًدا أنك ستكون مخطئ«، لم يستطع جورج النطق بحرف غير 
أن���ه نظ���ر إلى األرض ليهرب من نظرة إبراهي���م الحادة على الرغم 

من غرقها ببحر الدموع، حينما أكمل إبراهيم قائاًل:
»ألنن���ى ال أمل���ك إال ص���وت؛ كان صراخ���ي عالي���ا و أن���ا أرى 
زوجتى و هى على ُبعد خطوة مني ُتضَرب، و أنا ُأتابع ابنتى و هى 
ُتغَتًصب، فقط أصرخ، ليس طلًبا للنجدة، لقد كنت أصرخ حتى 

يخاف أحدهما فيأتى لقتلي«.
لم يستطع جورج التحدث بكلمة، و كأن على رأسه الطير، 
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كان كالم إبراهيم مؤلم جدا خاصة مع تلك النبرة التى يتحدث 
به���ا، إلى متى س���يتحمل؟ و كلما حاول تج���اوز عثرة تأتيه آخرى 

أكبر، لقد كان ُمِحق تماًما فهو ال يملك حقا إال الصوت.
 استمر إبراهيم فى حديثه مع جورج يقول:

»ذل���ك الصوت.. كان ُيزعج األول و هو يغتصب ابنتى، وكان 
يش���تت الثان���ى و هو يراق���ب زوجتى و ال يس���تطيع احكام قبضته 
على ذلك الس���كين الموجه فى وجهها، ل���م ينفع أحد ولم ُيجدى 
ل���ي نفًع���ا، واألكثر ذل���ة هو تعلي���ق أحدهما عل���ى صراخي قائاًل 
اخ���رس و إال رأيت جثة زوجت���ك ممددة جانبك، لم يهدد بقتلي أنا 
و لك���ن بزوجت���ي، كان ُمح���ق تماًما فأنا لس���ت إال قطعتين من 

الثياب ملقاه على كرسي ال نفع لها«.
ث���م بدأ يروى ل���ه تفاصيل ما حدث دون أن ينظر له أيضا، فقد 
كان وصفه لما حدث قاس جدا على مس���امع بش���ر، األحداث، 
نبرة الصوت، إحس���اس العجز، الفش���ل فى حماية أهله، والواقع 

المرير الذى يعصر أبطال تلك الحادثة.
ساد الصمت قلياًل بعدما انتهى من سرد الواقعة، فنظر لجورج 

الصامت المنحنى أمامه دونما كلمة مواساة، ثم قال له:
»لهذا طلبت من أسامة تقديم طلب بتوقيع القتل الرحيم علّي، 
أكتف���ي به���ذا الق���در من الدنيا عل���ى أمل أن تك���ون اآلخرة غير 
ذلك، اخترته ألنه لن يطلب مني التوس���ل له، لهذا لما أطلبه منك 
يا صديق الطفولة كما طلبته هى، لن أتوس���ل لك كما توس���لت 

هى، لهذا لن تعطيني ما أطلب كما أعطيتها«.



119

رفع جورج رأس���ه بحركة حادة و هو ينظر مباشرة إلبراهيم و 
عيناه كتلة حمراء من الدموع، و هو يصرخ به قائاًل:

»ماذااا تقول؟ ما هذا الهراء الذى تتفوه به؟ أى توسل هذا التى 
تتح���دث عن���ه؟ ال تنطق بحرف آخر و إال..«، زاد حنق جورج حينما 
س���مع صوت ضحكة إبراهيم العابثة، تل���ك الضحكة التى تدل 
على أن ذلك العقل قد ذهب حيث ال رجعة، وسط كالمه ضحك 

بسخرية والتقط الحديث و هو يقول بتهكم:
»ال تنط���ق بح���رف آخ���ر و إال قتل���ت زوجت���ك كم���ا ق���ال ذل���ك 
المج���رم؟ و إال أعاقب���ك بحقن���ة م���ن المن���وم؟ و إال أت���رك الغرف���ة 

وأذهب؟ هاهاهاهاها.. كم أنت مثير للشفقة«.
ل���م يعلق على ما قاله إبراهيم وحاول فعاًل اإلنصراف، قبل أن 

يالحقه إبراهيم يقول:
»مثير للش���فقة و ضعيف، حضرت لغرفتي لتش���اركني حزني 
أم لتطلب مني المساعدة فى مواجهة نجوى التى مات شبابها أمام 
عي���ن العاج���ز الذى توس���لت له أن يس���اعدها؟ أتي���ت لكى تعرف 
حقيقة ما حدث و كل ما سمعته منك نحيب و بعض الدموع التى 

لفظها قلبك الضعيف، 
و أن���ا اآلن ف���ى انتظ���ار إع���الن إصابت���ى بالجن���ون بتقري���ر من 
البروفس���ير الكبي���ر جورج، نوصي بتحوي���ل إبراهيم عبد العزيز 
لمشفى األمراض العصبية بعد إصابته بخلل عقلى نتيجة صدمة، 

هاهاهاهاهاااا.. هيا.. انتظر«.
التفت جورج صوبه و هو يقول فى غضب:
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»بالفع���ل.. أن���ت مجن���ون، لكن ال تحزن، س���أدعم أس���امة فى 
طلبك، و سأخفى عن الجميع أنك مجنون حتى ال يتم التشكيك 
فى قرارك، ستصل لما تريد يا....«، لم ُيكمل كلماته واكتفي 

بالنظر إليه، مع ابتسامة إبراهيم العريضة.. ابتسامة نصر.
٭  ٭  ٭
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الفصل الثانى عشر

اإلنس���ان ه���و الكائ���ن الوحيد ال���ذى ميزه اهلل بالعق���ل، متوج 
عل���ى ع���رش الكائنات ليكون س���يدها و أعاله���ا مرتبة، لكن 
تلك النعمة ليس���ت لدى كل البش���ر، كثيًرا ما يظن اإلنس���ان أن 
تمييزه بالعقل يعطيه الحق كاماًل فى تقرير كل ش���ىء يخصه، 
فه���ذا غباء لدى البعض، أعطاك اهلل الحق فى قرارك بالحياة إال 
م���ا يخص نهاية تلك الحياة، فالبع���ض يعتقد أن له الحق فى إنهاء 
حياته وقتما ش���اء، لُيفسر على هواه ذلك التمييز بأنه ُمطلق و أنه 

حق من حقوقه.
ينطب���ق ذل���ك تماًم���ا على عق���ل إبراهي���م الذى يأس م���ن رحمة 
الخال���ق، الذى ح���اول كثيًرا التظاه���ر بالقوة ظاهرًي���ا حيث أنه 
منه���ار داخلًي���ا، و َضُعَف إيمانه ليذهب خلف حق ليس له، س���عى 
إلنهاء حياته ظًنا منه أن له حق تقرير ذلك أيضا متناسًيا أن روحه 
أمان���ة من وهبه تلك الروح، و هو وحده من يملك حق إس���تردادها 

متى شاء.
كان رد فعل���ه عل���ى جورج قوى جدا يتظاه���ر من خالله بالقوة 
على الرغم من دموعه التى حفرت ندوب على وجهه، فقط حاول 
أن ُيبِقى على هيبته المصطنعة، فهو أضعف فى قرارة نفس���ه من 
ذلك، حاول كثيًرا إيقاف ذلك المش���هد الذى عايش���ه مع زوجته 
و نجوى عن باله لكنه فش���ل كالعادة، فش���ل فى كل ش���ىء إال 



122

الموت بنكهة الريحان

إكتساب عطف من حوله دون قصد.
دخ���ل الطبي���ب علي���ه يطمئن عل���ى صحته، و م���ا إن إقترب من 

إبراهيم حتى قال له:
»كيف حالك اليوم؟«

لم ينظر إليه إبراهيم وهو يقول:
»ياله من سؤال سخيف، ترى من ُيسأل عن حالي، أنا الذى ال 
أش���عر بش���ئ أم أنت ؟«، جلس الطبيب و هو يبتسم فى وجهه وهو 

يقول:
»لقد أس���اءت فهم س���ؤالي، أنا أس���أل عما ال أس���تطيع رؤيته، 
عم���ا بقلب���ك، عن الحالة النفس���ية ال البدنية، و لو ستس���ألني عن 
حالت���ك البدني���ة س���أقول أن���ك ع���دت من الم���وت، حينم���ا وصلت 

للمشفى كان التنفس منقطع و بصعوبة حتى إستطعنا إنقاذك«
ضحك مما قاله الطبيب حيث لم يظهر له شىء، فكل أفعاله 
طبيعية نتيجة تلك الصدمة، فقد قص عليه جورج بعدما خرج من 
غرف���ة إبراهيم تفاصيل الواقعة، و ما يفعله و ربما أكثر من ذلك 

ُيَعد تأثير الصدمة، حيث قال له إبراهيم:
»لماذا أتعبت حالك فى إنقاذ ش���خص بائس ال يس���تحق الحياة 
مثل���ي، ي���ا رجل أنا أبحث عن طريقة للم���وت و أنت أيضا تقف فى 

وجهي؟!«.
رد عليه الطبيب بهدوء:

»هن���اك م���ا يجعلن���ا نعمل عل���ى ذل���ك، الَقَس���م المهن���ى إلنقاذ 
األرواح، األمان���ة، الخوف من الذنب و معصية الخالق، فمن نحن 
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حت���ى نقرر إنهاء حياة أح���د؟ من نحن حتى نهمل الواجب و نكف 
اليد عن المساعدة؟ لكن سأقول لك عفوا على شكرك لنا«.

نظر له إبراهيم فى صمت، ثم أكمل الطبيب حديثه بسؤاله:
»أن���ا طبيب، أحم���ل على عاتقي مداواة المرضى، هذا ال يعنى 
أننا نعارض اهلل إن كان ُمَقّدر للمريض الموت، أنا أش���عر بحزن 
شديد إن فشلت فى ذلك، لكن ينير اهلل بصيرتي حينما أتذكر 

أن تلك إرادة اهلل فى أمانته«.
قاطعه إبراهيم قائاًل:

»تتح���دث بتلك الراحة ألنك لس���ت بذلك العجز، لحياتك قيمة 
وكبيرة حيث عملك فى إنقاذ البشر، هل ستكون بتلك األريحية 

إن كنت مكاني؟«، تنهد الطبيب و هو ينظر ألعلى و قال:
»م���ن الطبيع���ى أن تق���ول ه���ذا و يبدو ل���ك أن نهاي���ة العالم هى 
عج���زك، أن���ا أتاب���ع حالتك من���ذ س���نوات طويلة و كن���ت أضرب 
ب���ك مث���اًل فى الصبر والتحم���ل، لم يخطر ببال���ى لحظة واحدة أن 
ذل���ك المقاتل من داخله غير ما ُيب���دى للمحيطين به، صدقني أنا 

مصدوم و..«
ضحك فى سخرية قائاًل:

»ه���ذا لي���س ج���واب س���ؤالي و أنت ت���راوغ مح���اواًل التأثير على 
الحدي���ث بينن���ا، لكن حاول أن تعطيني ج���واب لما قلت«، نهض 
الطبي���ب من على الكرس���ى و تحرك للجانب اآلخ���ر من الفراش 

ينظر لبعض األجهزة ال يبالى بإبراهيم، ثم إلتفت إليه و قال:
»إيمان���ي برب���ي كبي���ر فال أي���أس م���ن رحمته، ه���ل تظن أنك 
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الوحيد الذى عاش معاناة فى الحياة؟ هل تدرى الس���بب الحقيقى 
إلمتهاني الطب؟ س���أخبرك شىء يجهله الكثير، ماتت أمى أمام 
عين���ي ألن طبيب قد وص���ف حالتها بالخطأ و كان من المفترض 
أن تذهب للمش���فى، وحينما إشتد التعب اتصلت بطبيب آخر لياًل 
قال لي سأمر عليك صباًحا ال تقلق ستكون بخير، رأيتها تحتضر 
أمام���ي، صرخت طالًبا النجدة، دون رد حت���ى فارقت الدنيا أمام 
عيني، لم أفارق مكاني ولم أبكي، لم أستطع تقُبل الواقع أنها 
المرة األخيرة لنا و قد فارقتني لألبد، مر وقت قليل و حضر أبى 
الذى اتصلت به كثيًرا طلبا للنجدة دون رد منه، فما أن رأى ذلك 

تحول لجماد و قبل شروق الشمس كنت أدفن أبى وأمى«.
اقت���رب أكثر من الفراش وهو ينحنى برأس���ه ناظًرا إلبراهيم 

أكثر واستطرد قائاًل:
»كن���ت عاجز عن إس���عاف أم���ى، و كنت عاجز ع���ن اللحاق 
بأبى، و أكملت حياتى دون أهل، للمحسنين و أهل الكرم، لم 
ينساني ربي و لم أنساه فها أنا هنا اآلن، لكل منا عجزه الخاص 
س���يدى العقيد، لكن يتوقف عجزك و قوته حس���ب إيمانك باهلل 
وإيمان���ك بقوتك، م���ع العلم أن ما قلته لن يس���كن ليلة فى عقلك 
الفاق���د لكلمة الرحمة، و كل ما تعنيه هذا الكلمة له أنها لون 

جديد لالنتحار تطلق عليه موت الرحمة«.
اعتدل مرة آخ���رى فى وقفته ونظر إلبراهيم الصامت والمتابع 

لما قاله، لكنه لم يصمت طوياًل فصرخ يقول:
»كنت تمش���ى، كنت تمس���ك كتاب بيدك، كنت تركض 
خل���ف حلم���ك لتس���اعد أمك ف���ى ص���ورة المرضى، لم ت���رى ابنتك 
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ُتغتصب أمامك، لم ترى زوجتك ُتضرب أمامك، لو كنت مكاني 
كان س���يكون الوض���ع مختلًف���ا لهم���ا، لكن أنا ماذا؟ أنا لس���ت 
بش���ىء، عجزي غي���ر ما قصصت على الرغم من تقديري لس���عيك 

ولشعارات اإليمان الجميلة، لكن ربك ساعدك، ربي ال«.
ابتسم الطبيب مما زاد من حنق إبراهيم و قال:

»ال أملك تعقيب على كلمتك األخيرة خاصة أنك تنوى معصية 
اهلل و تنتح���ر، و كم���ا قل���ت لك حديثي لن يس���كن ليلة بعقلك، 
وأظن أنك لم تسمعه، حسنا.. هل تريد مني شىء قبل أن أذهب؟«

نظر له إبراهيم و قال:
»أريد أن أذهب لنجوى«.

٭  ٭  ٭
حينم���ا تفق���د كل ش���ىء؛ يمكن���ك فع���ل أى ش���ىء دون عقبة 
التفكي���ر، و إن كان حديث���ك ع���ن إبراهي���م؛ فق���د خس���ر هيبة 
الرجل و تهشم قناعه تحت قدم نجوى و كاميليا، فهذا ما كان 
يظن حيث الش���عور بالذنب ب���كل ما حدث لنجوى، وعجزه الذى 
منعه من حماية زوجته، فهيبته كانت أخر حصونه التى س���قطت 

فى يد اليأس.
كان تحمل���ه مس���ئولية م���ا ح���دث لنج���وى يعص���ف بروحه، ال 
ي���درك أن األم���ر بعي���ًدا عنه و لك���ن اس���تغاثتها وصراخها حينما 
طلب���ت من���ه الزال يفتك بس���معه، وال يدرى كيف ُيس���ِكت هذا 
الص���وت، لكن تفكيره فيما مضى غلب تفكيره فيما س���يأتى 

وأصبح ما يفعله مجرد إرتجاالت شبح مهزوز.
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له���ذا ق���رر مواجه���ة نجوى عل���ى الرغم م���ن اإلحس���اس القاتل 
بالذن���ب، ربما ُيبقى عل���ى ما تبقى له أو كواجب لتلك الس���نوات 
والت���ى توجته���ا بلقب أبى، دخل غرفتها بصحب���ة أحد الممرضات 
فوجده���ا تجل���س على الف���راش تبك���ى و من حوله���ا الممرضات 
تتابع���ن حالته���ا و تقمن بواجب الحراس���ة أيضا، م���ا إن دخل حتى 

تبعه ضابط الشرطة قائاًل:
»حم���داهلل على س���المتكم، ه���ل أس���تطيع أن أتح���دث إليك 
قلي���اًل«، ل���م يعره إبراهيم انتباه فى البداي���ة، ثم نظر ناحية نجوى 

وهو يقول:
»أريد أن أجلس مع ابنتى قلياًل وبعدها نتحدث فيما تريد، هل 

تسمح لي«،
 َتَفّهم الضابط وضع إبراهيم ثم أومأ برأس���ه مس���تجيًبا و ترك 
الغرف���ة ليجل���س بال���رواق إل���ى أن ينته���ى إبراهيم م���ن زيارتها، لم 
تب���رح عيناه وجهها، تل���ك الزهرة التى فاح عطره���ا جوانب منزله 
لس���نوات، الت���ى لم تش���تكى يوما من ش���ىء ولم تتأخ���ر يوما عن 
مس���اعدتهما، تل���ك الفتاة التى كانت له إبن���ة بعد ما مر من عمر 
دون نس���ل يخلفه، ما يراه أمام���ه من الصعب تحمله و لكن يجب 

أن يكمل الطريق ليكون هناك على مقربة منها اآلن.
كان���ت تبك���ى بش���دة وم���ا إن الحظ���ت دخوله حت���ى قالت له 

بصوت باٍك تقشعر له األبدان:
»أبى.. أرجوك قل لهم أن يعطونى مرآة، أريد أن أرى ما يش���عل 
األل���م بوجهي«، كان وقع تلك الكلمة على إبراهيم عنيف بعض 
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الشئ، لقد زاد من شعوره بذنب كاد يفتك به، فهى الزالت تلقبه 
أبى و حتى اللحظة تطلب منه المساعدة، نظر إلى األرض دون أن 

ينطق فأكملت بكاء و هى تقول:
»الوج���ع وجعان.. لقد نهش ذل���ك الذئب كرامتي و هذا الندب 
مخف���ى ع���ن أعين الم���ارة ال يراه إال من س���معه، ه���ذا الوجع ربما 
أخ���ف مقارن���ًة بذل���ك الن���دب الب���ارز فى وجه���ي وال���ذى جعل مني 
مس���خ، كي���ف س���أواجه الناس؟ كيف س���أرى الش���مس دون أن 
تخف���ى الش���مس عيناه���ا عن���ى خلف الس���حب؟ كيف سأس���تمع 
لتغري���د الطيور و هى تبثق علي اللعنات فقط ألنني ذو وجه ذميم؟ 

باهلل عليك يا أبي قل لي كيف أتحمل؟«
رف���ع عيني���ه ليواجه نجوى حي���ث حبس دموعه بالق���وة الجبرية 
خل���ف قضب���ان عينيه فل���م يدعها تث���ور لتعلن ضعفه و تكس���ر ما 
تبق���ى م���ن كبريائه، كان���ت تبكى و بقوة حت���ى أن من بالغرفة 

أجهشوا بالبكاء من الموقف، لكنه فى هدوء قال:
»ك���م عام و أن���ا هنا جليس هذا الكرس���ى؟ ك���م مرة قمتى 
بمس���اعدتى لدخول فراش���ي؟ كم ش���خص واجه���ت أمامك ممن 
س���خروا مني؟ هذا الكرس���ى أصبح نقطة نهاية القصة، المقعد 
ال���ذى أنتظ���ر علي���ه الرحم���ة بالموت، ألن���ه ال س���بيل لعالجى منه 
أو لترك���ه ل���ي ربم���ا إعت���اد صحبتي، وجهك س���يعود كس���ابق، 

جراحات التجميل تحمل الكثير و أنا سأحرص على ذلك«.
كان���ت تعرف م���ن داخلها أنه لن يتركه���ا كالعادة، و لكن 
الوضع هنا مختلف، كيف س���تواجه العال���م حتى يحدث ذلك إن 
ح���دث، فحت���ى اآلن ال أح���د يرى م���دى التأثير، و ينتظ���ر األطباء 
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الي���وم لفك األربطة والوقوف على حالة وجهها و عينها، مواجهتها 
ذلك الموقف وحده مرعب جدا، مرعب حد الرغبة بالموت منه.

نظرت لسقف الغرفة واأللم يزداد فى وجهها قائلة:
»لم أملك تلك اإلرادة يوًما، أنا فتاة بسيطة كنت أحلم أحالم 
مثلي، لكن انقلب قطار العمر على رأسه ألجد نفسي رهينة عار 
وتش���وه، أنا لس���ت مثلك يا أبى لن أتحمل، اآلن فقط َش���ُعرت بما 

تحمل ولما تطلب الموت، أشعر و أتفهم«.
ارتفعت نبرة صوته قلياًل و هو يرد عليها:

»ال أري���د أن أس���مع عب���ارات الي���أس الباهتة تلك من لس���انك، 
سيعود كل شىء كما كان و ستعبري تلك المحنة فأنت أقوى، 
ذلك الش���عور ق���وى و صعب و خاص���ة باأليام األول���ى، تغلبي عليه 

بسرعة حتى ال تصبح حياتك صعبة«.
ضحكت فى هيسترية وسط دموع ال تتوقف وقالت:

»حيات���ي!!.. أي���ن ه���ى حيات���ي؟ لقد ضاع���ت مع بكارت���ي التى 
انُتِهك���ت بلحظ���ة ظ���الم، ذهب���ت مع جل���دي المحت���رق بقطرات 
النار، أين تلك الحياة؟.. أين؟؟؟!!«، لكنها و بصوت مهزوز عادت 

لتقول:
»كان هذا الدرس الوحيد الذى لم أتعلمه منك، كيف أهزم 
المحن���ة، و ه���ا ه���و اإلمتحان دق باب���ي دون دراس���ة علومك، حان 
وق���ت إعالن فش���لي و رس���وبي يا أب���ى، أنا متعبة ج���دااا و أريد أن 
أنام، أتركني يا أبى أتركنى أحاول الهرب قبل موعد كش���ف 

الحقيقة«.
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أوم���أ برأس���ه ف���ى تفهم ث���م طلب م���ن الممرض���ة أن تصحب���ه خارج 
الغرف���ة، و قب���ل أن يخ���رج ظهر جورج أم���ام الباب ال���ذى تفاجأ بوجوده 
عند نجوى، لكن إبراهيم لم ينظر له حتى، حاول جورج التحدث له، 
لكنه طلب من الممرضة أن تكمل طريقها لغرفته فهو يريد الراحة.
وما أن وصل لباب الغرفة استوقفته كلمات نجوى وهى تقول:
ر لي سواء أمامكم  »أبى.. ال تتحمل ذنب ذلك، كان ذلك ُمَقدَّ
أو بم���كان آخر، صدقن���ي ال ذنب لكما«، ل���م ينظر و لم يطلب 
من الممرضة اإللتفات، لكنه نظر لألرض فى إنكسار و خيبة، 

فمهما قالت لن يسامح نفسه على ما حدث لتلك الفتاة.
ل���م يك���ن يفكر بكلمات نج���وى بعدما خ���رج، لكن هناك 
شىء آخر لم ينساه، كيف سيواجه كاميليا؟ فهى لم تأتى حتى 
اآلن و ه���و لم يطلب الذه���اب لها، على الرغم من أن جورج قال له 

أنها بخير و تشعر ببعض األلم فى الرأس نتيجة الضربة
قطع تفكيره وصوله للغرفة و قد تبعه ضابط الشرطة والذى 
ق���د أج���ل حديث���ه مع���ه لحين الخ���روج من عن���د نج���وى، طلب من 
الممرضة وضعه قرب النافذة و إس���تأذنها بصحف اليوم لو لديها 
بعض الوقت، فإستجابت لطلبه و غادرت الغرفة و تركتهما معا.
جل���س ضاب���ط الش���رطة و بصحبته ش���رطيان، و قب���ل أن يبدأ 

بالحديث باغته إبراهيم قائاًل:
»ش���ابان ل���م أرى أى منهما من قبل، لو كن���ت أملك يد واحدة 
فى تلك اللحظة لقتلتهما دون تردد، صدقني أصعب ما قد تمر به 
فتاة هو ضياع زهرة شبابها، فما بالك بضياع جمالها و بكارتها 
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ف���ى لحظة واحدة«، لم يعقب الضابط على ما قال و ترك إبراهيم 
يق���ص علي���ه الواقع���ة، حت���ى انته���ى من الس���رد طلب من���ه وصف 
الش���ابان، فحاول قدر المس���تطاع إعطاء وصف م���ن خالل رؤيته 
المحدودة فى الظالم، ثم طلب منه بذل أقصى ما يمكنه ليحقق 

العدل لتلك الفتاة، فوعده الضابط بذلك ثم خرج.
دقائق و عادة الممرضة و هى تحمل الصحف، ثم جلس���ت جواره 
و ه���ى تس���تأذنه فى القراءة، فأجابها بنع���م، و ما هى إال دقيقة حتى 
استوقفها خبر تقدم محام مشهور لطلب للمحكمة الدستورية إلقرار 
قانون ينص على الس���ماح بتطبيق قتل الرحمة للحاالت المس���تعصية 
والتى ال أمل من نجاتها، و قبل أن تنتهى علت ضحكاته وهو يقول:

»بداية النهاية..«.
٭  ٭  ٭

الق���رار ف���ى عاصفة اليأس دائم���ا ما يذهب نح���و النهاية، تلك 
العاصفة تحجب دائما رؤية المنطق، رؤية النور، ُتعمى العقل عن 
طريق النجاة فتنجرف معها دون أن تش���عر نحو الهاوية، التى و إن 

سقطت فيها ال منجى منها.. أبدا.
حاول إبراهيم أن ُيعطى للموت صبغة يجعله لطيًفا أو مقبواًل، 
ثوب مزركش يراه الناس غير أسود االنتحار، لكن لم يدرك أن 
ال يوج���د فرق م���ا بين الحق فى االنتحار والح���ق فى القتل الرحيم 
فكالهما قرار، هل تختلف نهايته؟ كالهما موت، بيده أو بيد 
غي���ره كالهم���ا قرار بإنه���اء النفس، فما ذنب الس���ائق إن كنت 

تسير وسط الطريق السريع و أنت َمْعُصوب العينين؟.
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إنه ينتظر اآلن ما ستس���فر عنه دعوى أس���امة، مع العلم أنه لو 
كانت لديه يد واحده س���ليمة كما قال للضابط لم يكن ليقتل 
الشابان، بل كان سيقتل نفسه، إنه ينافق من حوله، فقد كان 
يصرخ ال لطلب النجدة بل إلستفزاز المجرمان، لقد وصلت حالته 
العقلي���ة للتخب���ط، يكذب على نفس���ه و ال يص���دق الحقيقة على 

الرغم من سطوعها لمن يراها.
ما أن أش���رقت الش���مس حتى اس���تيقظ إبراهيم ال���ذى لم يجد 
زوجت���ه أيض���ا بجانب���ه، كان ذل���ك أقص���ى ما ُيش���ِعره باألس���ى، 
ولكن توقف للحظة عن التفكير حيث راوده ش���عور غريب، هل 

يكذب جورج بخصوص كاميليا؟
انتظ���ر قلي���ال حتى حض���رت الممرضة، و م���ا إن دخلت الغرفة 

حتى قال لها:
»أريد أن أذهب لغرفة زوجتى اآلن«، نظرت إليه فى تعجب قائلة:
»سيدى لقد استيقظت للتو أمهلنى دقائق أتفقد حالتك وبعدها 

سنذهب«، نظر لها بعصبية و هو يصرخ و يقول:
»ال أري���د أن تتفق���دي صحت���ى، ال أهتم بذل���ك، أريد أن أذهب 
اآلن«، لك���ن قب���ل أن تجيب���ه كان جورج واقًفا عل���ى باب الغرفة 

فقاطع حديثهما و هو يقول:
»نفذى ما قاله فوًرا«.

كانت تلك الجملة تكفى حتى يهدأ قلياًل، لكنه قال:
»حس���ًنا لننته���ى مم���ا تفعلي و نذه���ب«، دخل ج���ورج الغرفة ثم 
توجه صوب النافذة ليقف أمامها تماًما عاقدا ذراعيه خلف ظهره 
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وهو يقول:
»الزال���ت نائم���ة، لق���د قلت لك أنه���ا بخير و أننا س���يطرنا على 
النزي���ف، ت���م س���حب ال���دم المتجمع عل���ى الجمجمة و ه���ذا ما لم 
أخبرك به بس���بب ثورتك، وأيضا ألنها جراحة بسيطة لم تستغرق 

دقائق«، ُصعق إبراهيم مما سمع و صرخ يقول:
»كي���ف تج���رؤ على فعل ذلك؟ كيف تخف���ى عني هذا األمر؟ 

كيف.. كيف؟«، نظر إليه جورج ثم صاح قائاًل:
»ألن���ك لن تتحمل و س���تذهب مس���رًعا إلى هن���اك و هى بحاجة 
للراح���ة و أنت كذلك، ربما ليس من حقى كصديق، لكن من 

حقى كطبيب، عذرا فأنا أمارس عملي سيدى العقيد«.
ثم نظر إلى الممرضة و هو يكمل بنفس اللهجة:

»لق���د قل���ت لِك نفذى ما طلب، أنا من يصدر األمر هنا فهو فى 
حال���ة ال تس���مح بتفقد صحت���ه، دعيه يذهب ليطمئ���ن على زوجته 
اآلن«، تعجب إبراهيم من أس���لوبه فق���د كانت المرة األولى التى 
يعهده كذلك، من الواضح أنه يحمل الكثير بقلبه و ربما أيضا 
ذلك الغضب بس���ببه، لكنه لم ينطق و بالفعل أوضعته الممرضه 

مقعده المتحرك ثم ذهبا دون أى كلمة.
كان م���ا يش���غل ب���ال إبراهيم هو كاميليا، فهى س���بب حياته 
حت���ى اآلن، و كلم���ة جراح���ة ترهبه جدا، حتى و إن كان ش���ىء 
بس���يط فجورج لن يكذب عليه فى ذلك و ربما كان أيضا ُمحق 
ف���ى إخف���اء ذلك، لك���ن يبقى األم���ر كبير عن���د إبراهيم فكل 

شىء يخص كاميليا.
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م���ا إن وص���ل غرفته���ا حتى طل���ب م���ن الممرضة وضع���ه جوار 
فراش���ها حيث كان���ت نائمة، و بالفعل اس���تقر جوارها و تركته 
الممرض���ة و ذهب���ت تنتظره بالخارج، كان نظ���ره ثابت على وجه 
كاميليا الشاحب، فما عايشاه فى األيام القليلة الماضية كاٍف 
ج���دا لُيذِه���ب عقل حكيم، لكن���ه كان قلق أيض���ا و ينتظر أن 

تستيقظ حتى يتحدث إليها.
مر الوقت ببطء شديد عليه وهو يجلس رهن االنتظار، لكن قطع 

حالة انتظاره دخول أسامة والذى ما إن رأى إبراهيم حتى قال له:
»حمدا هلل على سالمتكم، كيف تشعر اآلن؟«.

رد عليه بصوت خافت:
»لست بخير، أنتظرها تستيقظ و بعدها ربما ُأجيبك«، جلس 
أسامة فى المقعد المواجه له فى الجانب اآلخر من الفراش، وما 

إن جلس حتى قال له:
»أش���كرك يا أس���امة ألنك نفذت طلبي، ال أدرى كيف ُأعبر 

لك عن شكري صدًقا«، إبتسم له أسامة و هو يقول:
»ال تش���كرني عل���ى ذلك فه���ذا عملي، و بعد أي���ام قليلة هناك 
لق���اء تليفزيون���ى لمناقش���ة تل���ك النقطة و أظ���ن أنه م���ن الجيد أن 
تش���ارك بإتصال هاتفى فس���يكون ذلك مؤثًرا«، ثم نهض و ذهب 

صوب النافذة خلف إبراهيم و قال:
»عل���ى الرغ���م من إعتراضي الش���ديد على ما تفع���ل، لكن أنا 
أحاول ألننى أتفهم جيًدا معاناتك خاصة اآلن بعد شعورك بالعجز 
ع���ن حماية عائلتك«، كان وقع تلك الجملة عنيف على إبراهيم، 
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فه���ى الحقيق���ة نعم و دائما يخبر بها نفس���ه، لكن وقعها ش���ديد 
جدا من شخص آخر حيث تحمل إتهام أكثر من شعور باألسف.

لم يعقب و أكتفى بالصمت و قبل أن يلتفت أسامة، استيقظت 
كاميليا و نظرت يسارها لتجد إبراهيم يجلس فقالت:

»هل أنت بخير؟«.
كانت كلماتها متثاقلة و تخرج من حنجرتها تجر فى أقدامها 
حج���ارة، لكن م���ا لفت إنتباهه أكثر مالمح وجهها التى تفس���ر 

كم هى تتألم، فقال لها بهدوء:
»وسط كل هذا األلم تسألين عني! أنا من كان من المفترض 
وجوده مكانك ال أنِت، و لن أس�ألك كيف حالك فأنا أرى بعيني 

حالك«، شاحت بنظرها لإلتجاه المعاكس ثم أكمل قائاًل:
»من���ذ قلي���ل أخبرني جورج عن تلك الجراح���ة، لقد أخفى عني 

بحجة القلق علينا«، لكنها قاطعته و هى تسأله:
»أين نجوى؟«، كانت لهفتها شديدة و كأنها تذكرت للتو و 
حي���ث أنها فقدت الوع���ى فلم تعرف نهاية األمر حتى اآلن، لكنه 

نظر فى األرض و قال بصوت حزين:
»ف���ى غرف���ة قريب���ة، لكنها ليس���ت بخير«، قص عليه���ا ما لم 
تتابعه، و فجأة شعرت ببعض األلم يضرب رأسها فصرخت تقول:
»أين جورج، أحضروا جورج«، أسرع أسامة صوبها يسألها فى لهفة:

»ماذا حدث؟ هل تتألمين؟« ثم نظر إلى إبراهيم و قال له:
»كان من الممكن أن تخفى ذلك قلياًل من باب الرحمة فهى 

الزالت تتألم«، لكنه تفاجئ بردة فعلها و هى تصرخ و تقول:
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»لم���اذا يخفى هذا ويحمله وحيًدا؟ أنت ال ُتدرك كيف تس���ير 
األم���ور بينن���ا فمن األفضل أن ترتاح«، ش���ُعر بغص���ة قوية فى قلبه 
فهو ال يتحمل منها كل هذا الجفاء، لكنه تمالك نفس���ه و ذهب 
ص���وب الباب كى يس���تدعى ج���ورج، و قبل أن يخ���رج ظهر جورج 

على باب الغرفة مسرًعا يقول:
»هل تشعرين بألم؟« أومأت برأسها بإيجاب، ثم أمر الممرضة 

بإحضار بعض المسكن، ثم إلتفت لهما قائاًل:
»س���يبقى هذا األلم معه���ا لبضع أيام نتيج���ة الكدمة والتجمع 

الدموى، و ليس له عالقة بالجراحة، اطمئنوا«.
جلسوا يراقبوا الوضع و هى تهذى بإسم نجوى ثم قال جورج:

»ستكونى بخير.. سنفعل ما يلزم ال تقلقى«.
نظ���ر إلي���ه إبراهي���م و ل���م ُيعقب ف���الزال هناك قلق ي���راوده من 
طريقة جورج و لكن لم يدع ذلك يش���غل عقله المشغول بزوجته، 

ثم قال أسامة:
»دعن���ا نتركه���ا تس���تريح قلي���اًل ي���ا إبراهي���م«، فإس���تجاب له 

وتحرك معه دون أن تبرح عيناه زوجته، ثم قال:
»سأعود يا كاميليا«، فقال جورج:

»إذهب لتستريح وأنا سأباشر عملي وال تقلق«
وم���ا إن خرجا حتى طلب م���ن الممرضة الخروج.. و أغلق الباب 

عليه بصحبة كاميليا.
٭  ٭  ٭
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من���ذ اللحظ���ة األولى بالحي���اة و نحن فى حرب مع الش���يطان، 
فكان���ت أول معاركن���ا طعنة بإصبعيه عل���ى الجانبين فنبكى و 
نحن نستقبل الحياة، و تظل تلك المعارك ال منتهية بين الشيطان 

و بين ذرية آدم فإنه ُمْنَظر إلى يوم الدين.
الجاه���ل هو من ال يدرك أن الش���يطان ه���و عدوه األكبر بتلك 
الحياة، فيتس���ع صدره لوسواس���ه و ال يحاربه باإلستعاذة باهلل من 
همزات���ه و وسوس���ته، ينس���يك ذكر ربك و تذك���ر رحمته، و أن 
روحك ليست ملكك و لكنها أمانة اهلل، فال ينفعك يومها قولك 

إنى كنت من الجاهلين.
غاب عن ذهن إبراهيم طيلة س���نوات أن ما حدث له إختبار من 
خالقه، لقد أراد أن يسمع مناجاته، و لكنه َجَهل ذلك واستسلم 
للغواي���ة حت���ى أصب���ح فى فج���وة ال ق���رار له���ا، معتمة ح���د انعدام 

البصيرة، و يأس من رحمة اهلل.
توقف���ت س���يارة جورج أم���ام منزل العقي���د لينزل منه���ا بصحبة 
كاميلي���ا و ممرض���ة لتعتن���ى بهم���ا خالل تل���ك الفترة، ث���م أخرج 
إبراهي���م عل���ى مقع���ده المتحرك، و م���ا أن نزل حت���ى تذكر تلك 
الليل���ة ثم نظ���ر لزوجته التى حاولت الهرب م���ن الحديقة بخطوات 
س���ريعة لداخل المن���زل، لكنه الح���ظ خطواته���ا المتثاقلة الغير 

منتظمة فنظر لجورج سائاًل:
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»هل قدم كاميليا بها ش���ىء ال أعرفه أيها الطبيب؟«، اس���تمر 
جورج فى دفع المقعد وأجابه:

»نع���م.. س���تخضع لبع���ض الع���الج الفيزيائ���ى والتمارين البس���يطة، 
الكدمة كانت فوق مركز الحركة و لها تأثير خفيف على قدميها«.

غضب إبراهيم و هو يقول له:
»توقف.. ماذا حدث لك؟ كل يوم أكتشف شىء جديد كنت 
تخفي���ه عن���ي، و ماذا بعد؟ هل هناك ش���ىء آخ���ر؟«، أوقف جورج 

المقعد ثم تحرك لألمام ليواجه إبراهيم و قال:
»أنت تخاف من أقل ش���ىء يذكر تجاه كاميليا، و أنا ألتمس 
ل���ك الع���ذر بهذا، غير حب���ك لها الكبير و ما عايش���تماه س���ويا، 
لكن ال يوجد ش���ىء يس���تدعى القلق، و لم ُأخفى عليك ش���ىء إال 

لصالحكما، عليك أن تعرف ذلك قبل أن تتهمني دون سبب.«
لم يرد عليه إبراهيم وما أن الحظ جورج صمته حتى عاد خلف 
المقعد ليكمال طريقهما داخل المنزل، لكن هنا قال إبراهيم:
»ه���ذا الم���كان أصب���ح كاب���وس ال ينته���ى، ه���ل تذكر كيف 
كانت تلك الحديقة فى الماضى؟ كم من الوقت قضينا هنا نضحك 

ونغنى؟ أصبحت تلك الحديقة اآلن شاهد على عجزي كرجل«.
نظ���ر ل���ألرض ف���ى حزن و ه���و يعبر نف���س البقعة التى ش���هدت 
المعنى الحقيقى لعجزه، و نفس البقعة التى س���قطت فيها زوجته 
أمام ناظريه، لكنه لم يستطع أن يمرر بصيص نظرة و لو خافتة 
تج���اه البقع���ة األكثر إيالما، حي���ث كانت نجوى، ش���عر جورج 
بذلك حينما أحنى رأس���ه لألرض فأسرع بدفع المقعد قلياًل حتى 
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ال يشعره أنه إلتقط تلك اإلشارة و يصل لباب بيته.
م���ا إن دخ���ل من الب���اب حتى بح���ث بعينيه ع���ن كاميليا والتى 
إختفت من األجواء، فطلب من الممرضة أن تحضر له بعض الماء 
لكن جورج أش���ار لها بالتوقف و هو س���يحضر الماء، دخل جورج 
إل���ى المطبخ ليجد كاميليا بالزاوي���ة تنهار من البكاء، فأقترب 

منها جورج واضعا يده على كتفها قائاًل:
»س���ينهار إن رأى ذل���ك، و أعل���م جيًدا كم ه���و صعب جدا أن 
تعبرى هذا الطريق، علينا أن نجمع ما بقى لدينا من صبر واألمل 
حت���ى ن���رى الطريق«، اس���تمرت ف���ى بكاءها دون ص���وت حتى ال 

يشعر فقالت:
»ماذا عنه؟ أنا ال أفكر بش���ئ س���واه اآلن، ال أدرى حقا كيف 
أتص���رف بع���د تلك الحقيقة التى لن تتغي���ر«، اختنق صوته دون أن 

يدرى وحاول أن يتمالك نفسه ثم قال:
ُه َعَرَف  ُعُه أَلنَّ يِه. ُأَرفِّ ُه َتَعلََّق ِب���ي ُأَنجِّ »أن���ا معك، والرب معنا،أَلنَّ
ُدُه.  يْق، ُأْنِقُذُه َوُأَمجِّ اْسِمي. َيْدُعوِني َفَأْسَتِجيُب َلُه، َمَعُه َأَنا ِفي الضِّ
اِم ُأْش���ِبُعُه، َوُأِريِه َخاَلِصي«)1( أمسك كوب من الماء  ِمْن ُطوِل اأَليَّ

وسكب به البعض ثم عاد لها قائاًل:
»يج���ب أن ننتظ���ر وض���ع نج���وى أوال و م���ن بعدها ن���رى كيف 

ستسير األمور«.
نظرت له و هى تمسح دموعها و قالت:

»كان الب���د أن نبق���ى بجانبه���ا الليل���ة، كي���ف س���تعبر ذل���ك 

سفر المزامير 91: 16-14.  )1(
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وحدها؟«، نظر جورج لألرض و هو يقول:
»والدته���ا هن���اك و بعض من األصدقاء، و أنا س���أذهب أيضا، 
يكف���ى ما مر بكما تلك األي���ام و كالكما يحتاج للراحة«، ثم 
سمع صوت إبراهيم هو يطلبه فأشار لها أن تمسح دموعها و تتبعه 

بعد قليل.
ما إن إقترب منه حتى قال له إبراهيم:

»ه���ل ُتحض���ر الماء من نهر النيل؟ المطبخ َيْبُعد عش���ر خطوات 
و أنت عش���ر دقائق لُتحضرها، هل هى بالمطبخ؟«، س���قاه جورج 

الماء و هو يجيبه:
»كاميلي���ا؟! نع���م تتفقد المطبخ و تحضر لك بعض الحس���اء، 
ستأتى حااًل«، و ما إن انتهى من كلمته حتى ظهرت أمامه قائلة:
»ه���ل تريد ش���ىء مع الحس���اء؟«، كانت تنط���ق كلماتها دون 
أن تنظ���ر ل���ه، تعج���ب ف���ى صمت م���ن تصرفاته���ا من���ذ خرًجا من 
المشفى، فهو يتابعها جيًدا و يرى التغير الكبير، كان ما يدور 
ف���ى عقله أنه���ا الزالت تتألم مما حدث نفس���ًيا قبل جس���دًيا، فما 

عايشته صعب جدا على أى إنسان.
أجابها بالنفى ثم عادت للمطبخ دونما كلمة، فتابع حركتها 
و قدمها التى تجرها خلفها و كأنها تجر خلفها صخرة، ثم نظر 

لجورج سائاًل:
»ماذا عن قدمها؟ هل ستخضع لعالج فيزيائى؟«، أجابه:

»نعم.. س���أصحبها للمش���فى ثالث مرات أس���بوعيا و قبل نهاية 
الش���هر س���تكون أفضل م���ن اآلن، ال تدع األمر يؤث���ر عليك«، ثم 
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اقترب منه وانحنى و هو يكمل حديثه:
»كل م���ا حدث مني بالمش���فى كان خوًفا عليك، أعلم جيًدا 
كيف س���تصبح حاالت���ك إن أخبرتك بذلك، األمر بس���يط عندى 
ألن���ى طبيب، عظيم عن���دك ألنها كل ما لديك، أتمنى أن تصفح 

عن هذا و ال تدع األمر يؤثر علينا«.
نظر إليه و هو يقول:

»سيمر.. لكن اهتم بكاميليا ونجوى أوال و بعدها لنا حديث 
آخر«.

لم يفهم جورج المقصود من تلك الجملة األخيرة، بقيت عالقة 
فى ذهنه دون أن يس���أل، لكنه حيث يعلم صديقه جيًدا، فهناك 

أمر ما سيسعى خلفه.. واألقرب هو صفقة موته.
٭  ٭  ٭

ذل���ك الوق���ت ال���ذى يخفى خلف���ه أمر مس���تور تنتظر كش���فه؛ 
دائما ما يكون وقت مس���موم، يحم���ل لعنة على كل حركة من 
حركات البندول، على الرغم من أن اإلنسان يجرى خلفه لمعرفة 

ستره، إال أن شبح الخوف من هذا السر مخيف حد الهلع.
كان ح���ال نجوى فى ذلك اليوم أكث���ر من ذلك، فكثيًرا ما 
كانت تلح فى طلب المرآة لترى وجهها، لكنها اآلن تخشى تلك 
اللحظ���ة، خاصة أنها لن ترى وجهها قب���ل المحيطين، هذا كان 
أكثر ما يؤلمها، فهى كانت ترسم بمخيلتها دائما كيف سيبدو 
ذل���ك الحرق من تحت الغطاء، و خوفها من المجتمع المحيط بها 

كان خوف قاتاًل.
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دخل جورج بصحبة الطبيب ليجد نجوى تجلس على الس���رير، 
تض���م ركبتيه���ا بذراعيه���ا عل���ى صدرها، و رأس���ها تت���كأ على 
الركبتين، و بل���كاد ترفع طرفها تراقب الحضور، اقترب منها 

جورج و قبل أن ينطق باغتته قائلة:
»هل حان الوقت؟ هل سيرى الناس كيف تبدو بشاعتي اآلن؟«.
اقت���رب منها و ربط على كتفها فى حنان و هو يجلس جوارها 

قبل أن يقول:
»نجوى.. ال تخافي من ش���ىء، مهما كان الضرر أعدك سيمر 

و سيكون كما كان من قبل، فقط عليك بالصبر«.
أخذت تبكى مع كلماته فى حين اقتربت منها والدتها تجلس 
على الطرف اآلخر تبكى على ما قالته، قبل أن تهز نجوى رأسها 
بإستجابة و بدأ جسدها ينتفض شىء فى شىء مع إقتراب الطبيب 
منها، نهض جورج حتى يفس���ح المجال للطبيب و أمر الممرضات 

بإغالق الباب، ثم باشر الطبيب عمله.
و م���ا إن ب���دأ بن���زع األربطة حت���ى بدأت تش���عر باأللم الش���ديد 
وتص���در أني���ن أل���م، و فج���أة عندما انكش���ف الج���زء العلوى من 

وجهها شهقت أمها بقوة من هول المنظر ثم صرخت:
»ابنت���ى.. ابنت���ى«، و نهضت م���ن مكانها تنظ���ر للحائط و هى 
تص���رخ فذه���ب إليها جورج مس���رًعا مح���اواًل تهدأتها و ه���و يتمتم 
ببعض كلمات لم يسمعها أحد سواهما، فى حين صرخت نجوى 

من األلم تقول:
»كفى... كفى أرجوك وجهى يحترق«، كان كل الموجودين 
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بالغرف���ة ف���ى حال���ة صدم���ة مما أصب���ح علي���ه وجه المس���كينة، 
وبالفع���ل انته���ى الطبيب من فك األربطة فنظ���رت األم لوجه ابنتها 

حتى صرخت و هى تبكى:
»ما هذاااااا؟! أين وجه ابنتى باهلل عليكم؟ إنها الزالت صغيرة 
عل���ى ذلك، ب���اهلل عليكم لماذا.. لمااااااذا؟!!«، و ما أن رأت أمها 
تص���رخ و تجثو على ركبتيها فى إنهيار حتى صرخت هى األخرى 

قائلة:
»أريد مرآة.. أريد مرآةةةة فورااااااااااا«.

اقتربت اللمرضة فى ذعر تمس���ك مرآة، ثم وضعتها أمام وجه 
نجوى، ثم صرخت فى ذعر:

»ال أرى بعينى اليسسسررررى.. ما.. مااا. أين وجهى؟!!« وأخذت 
تص���رخ و أطاحت بالمرآة بعي���ًدا من هول ما رأت، وأخذت تصارع 
الحض���ور و تضرب بيده���ا كل ما يقف أمامها؟ هرع جورج و معه 
الممرض���ات إليها فأمس���كوها ثم أمر أح���د الممرضات بحقنها 
بعض المنوم، وفى هذه اللحظة س���قطت أمه���ا على األرض تماما 
بعدما كانت تجثو على ركبتيها تنظر البنتها، فارقت الوعى من 

تلك الصدمة و من حال ابنتها.
انتب���ه له���ا جورج فذه���ب مس���رعا يتفقدها، ثم طل���ب من أحد 
الممرض���ات أن تحضر س���رير متحرك فورا وتضعه���ا عليه لنقلها 
فى غرفة آخرى و فحصها، وس���ط صراخ نجوى الذى كان يهدأ 

رويًدا رويًدا حتى غابت عن الوعى.
طل���ب الطبيب من الممرضة األخرى أن تبق���ى جوارها وإخالء 
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الغرفة من أى أدوات حادة او أى ش���ىء من الممكن أن تس���تعمله 
إلي���ذاء نفس���ها، فال���ذى يم���ر بتلك المعان���اة أول ما يفك���ر به هو 

الهرب من الحياة بالموت.
خرج جورج من الغرفة و هو حزين تماًما، ربما قد تخيل الوضع 
لك���ن م���ا وج���ده كان أكث���ر إيالًما، خاص���ة مع علم���ه بفقدان 
عينها اليس���رى أيضا، و م���ا أن مر بمقعد حتى جلس عليه منحنى 
الرأس، و هربت منه الدموع دون أن يشعر، فقد بدأ عقله بعرض 
فيل���م وثائق���ى عن حي���اة نجوى، بداي���ة بالمرة األولى عن���د تعيينها 
بالمش���فى، م���رورا بعمله���ا كمس���اعدة ألس���رة إبراهي���م، ك���م 
كانت نش���يطة و هادئة أيضا، كانت تحمل الكثير من األمل، 
أخ���ذ يتذك���ر كيف كانت تحك���ى عن حياته���ا المؤلمة و هى 
تسخر منها و تضحك على ما يحدث لها بعد وفاة والدها؟ كيف 
كانت س���عيدة مع كاميليا؟ كيف كانت تس���اعد الجميع دون 

مقابل، و فى هذه اللحظة إنهار تماًما و صرخ قائاًل:
»لماذاااااااااااااااااااااااااااااا؟«.

انتبه له الطبيب الذى خرج للتو من غرفتها ثم ركض مسرًعا 
نحوه، ساعده على النهوض و حاول تهدأته، وسط بكاء جورج و 

هو يردد نفس السؤال، ثم قال الطبيب:
»إهدأ يا جورج، أرجوك ال تفعل«.

»دفعه جورج بهدوء و هو يقول:
»كي���ف ذل���ك؟ أنت ال تعرف ش���ىء، هذه الفت���اة ابنتى التى لم 
ينع���م عل���ّي بها ال���رب، كان���ت البهجة ف���ى حيات���ي حينما كنت 
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أحزن، كم ساعدتني دون أن تشعر باإلبتسامة والدعابة، أنت ال 
تعرف كم من األلم عايشنا، أنت ال تعلم شىء.. ال تعلم«.

أفلت نفس���ه بالكامل من الطبيب و هو يركض مس���رًعا و ال 
ي���درى إلى أي���ن، وهو ال يرى حتى الطريق من الغيث المنهمر على 
جفنيه، ال يرى و ال يسمع حتى، كل ما كان يبحث عنه اآلن هو 

مكان ليبقى وحيًدا.. و ال يعرف أين يكون.
٭  ٭  ٭

حاول���ت كاميليا كثي���ًرا االتصال بجورج دون رد، كان ذلك 
يبع���ث الكثير من القلق داخلها فق���د وعدها باالتصال بها فوًرا، 
لكن���ه ال يجي���ب مم���ا زاد خوفه���ا، كانت تفك���ر باالتصال بأم 
نج���وى و لكنه���ا كانت تخش���ى ردة فعلها، ربم���ا المكلومة من 
حزنه���ا تقول ش���ىء يزيد من م���رارة إحساس���ها بالذنب، فتغاضت 

عن ذلك فى انتظار جورج.
بينم���ا هى غارق���ة فى التفكير دخلت الممرض���ة لتقطع عليها 

خلوتها بعد االستئذان فقالت:
»س���يدتى.. سيدى رفض تعاطى العالج قبل حضورك«، أومأت 
برأسها فى تفهم و ذهبت معها لغرفته، ما إن دخلت حتى قال لها:
»من���ذ عودتنا من المش���فى و أنت لس���ِت مهتمة بش���ئ، ال أراك 
إال قلي���اًل و لحظ���ات خاطف���ة بعد فت���رة الصب���اح، كل ما إهتدى 
ل���ه عقلي أن ه���ذا تفادى اصطدام أو عقاب، س���أتقبل كالهما، 

لكن هل هناك سبب آخر غير ذلك؟«.
اقتربت منه ثم جلست على طرف فراشه و هى تمسك يده قائلة:
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»ال ه���ذا و ال ذاك و ال ش���ىء آخ���ر، األم���ر غير ذل���ك، ربما ما 
ح���ل بن���ا الزال عالق بين حوائط عقل���ي و ال تغيب تلك الصورة عن 
خيالي لحظة، و أكثر ما يقلقني اليوم هو نجوى«، إنتبه أن اليوم 
ه���و موعد فك األربطة ع���ن وجهها و جورج لم يتصل و لم يحضر، 

فباغتها سائاًل:
»ه���ل حاول���ِت االتصال بج���ورج؟«، قال���ت له و هى تهز رأس���ها 

بإيجاب:
»كثيرااا.. دون رد و هذا ما يزيد قلقي«.

طل���ب منه���ا أن تع���اود االتصال م���رة آخرى، لكن ه���ذه المرة 
كان الهاتف خارج التغطية، فصرخ قائاًل:

»هذا الغبى كيف يفعل بنا هذا و هو يعلم جيًدا أننا ننتظر منه 
خبر؟ ال أس���تطيع فهم ما يدور بعقله هذه الفترة و كأنه ش���خص 
آخ���ر«، و ما أن انتهى من جملته حتى دق جرس الباب، فأش���ارت 

للمرضة أن تذهب بسرعة لترى من بالباب.
لقد كان هو.. فى حالة ال توصف، عيناه كغروب شمس يوم 
ح���ار، حم���راء داكنه ملتهب���ة، و يبدو على هيئته أن���ه متعب جدا 
وكأن���ه حضر ماش���ًيا، نهضت كاميليا مس���رعة حينما س���معت 
الممرضة ترحب به، و ما إن رأته هكذا ُصِعقت من هول المنظر.

صرخ إبراهيم يقول:
»ال تقف عندك و تعال هنا أوال«.

قب���ل أن ُيغل���ق فم���ه كان جورج أمام���ه بتلك الهيئ���ة، جحظت 
عيناه مما رأى، فقال له:
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»جورج!!.. ماذا حدث لك؟ أين كنت؟«.
اكتفى بالنظر له دون رد، بينما كاميليا أمسكت يده حتى 
جلس على المقعد المجاور لها، وأشارت للممرضة بإحضار بعض 
الماء بسرعة، و فورا ذهابها إنفجرت عينا جورج بالبكاء و قال:
»ل���م أتحم���ل المواجهة فور انتهاء الطبيب، لم أس���تطع مواجهة 
الموقف ألنى ضعيف و هربت من المش���فى، المسكينة أيضا لم 
تتحم���ل، أمه���ا لم تتحمل، فق���دت عينها اليس���رى و تحول وجهها 
لقطعة واحدة محترقة، ال تس���تطيع تمييز أى ش���ىء منها، كيف 

ستتحمل تلك المسكينة«.
نظ���رت كاميلي���ا إل���ى األرض و هى تضع كفيه���ا على وجهها 
و كأنه���ا ترى المش���هد أمامها و تحاول أن تخف���ى نظرها، بينما 
تجم���د إبراهي���م و ل���م ينطق بح���رف، أكمل حديث���ه و هو يصف 
تلك اللحظات التى مرت عليهم بالمشفى بصوت ممزوج بالبكاء 
والعويل، فهذا هو جورج، رجل بالغ مسن و طبيب مشهور، لكن 

بداخله طفل صغير ال يتجاوز العشر سنوات.
عادت الممرضة بالماء لكنه لم يس���تطع شرب قطرة واحدة، 

و أمسك بالكوب فى يده حينما قال إبراهيم:
»هل من أمل لعودة وجهها كما كان؟«.

نظر إليه جورج و هو يحاول مسح عينيه من الدموع و قال:
»صع���ب و لكنه ليس بالمس���تحيل، لكن عينها اليس���رى انتهت، 
س���نعرضها غًدا على طبيب متخصص بجراحات التجميل، لكن تلك 
الجراحات نسبة نجاحها أكبر بالخارج و ل�..« قاطعه إبراهيم فى حزم:
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»ال تضي���ع الوق���ت و ف���ور تجهيزه���ا نفس���ًيا إب���دأ ف���ى تحضير 
إجراءات السفر والعالج على نفقتنا الخاصة مهما تكلف األمر«، 

هنا قالت كاميليا:
»المش���كلة اآلن ليست فى العالج هنا أو بالخارج، المشكلة 
األكب���ر ه���ى نجوى و كيف س���تعبر تل���ك الصدمة، له���ذا طلبت 

منك أن نكون هناك«.
نظر إليها جورج قائال:

»كان صع���ب علي���ِك الحضور و أنا على علم تام من هى نجوى 
بالنسبة لِك، أنا لم أتحمل النظر إليها من الصدمة، تلك الفتاة تم 

تدميرها دون أى شفقة«.
ثم نظر إلى إبراهيم و قال:

»أن���ت الوحيد الذى كنت ألجأ إليه فى تلك المواقف، و أتيت 
بابك و طلبت منك الدعم، ماذا فعلت؟ لم تس���تطع حتى تهدئتي، 
و أن���ت غي���ر ُم���الم فما تمر ب���ه كثير منذ س���مير، لك���ن أنا فى 
تل���ك اللحظات ضعيف بدونك، واألن أن���ت تريد الهرب من الدنيا 

وتتركني وحيًدا«.
قاطعه إبراهيم فى غضب قائاًل:

»م���اذا س���أفعل لك؟ هذا أكب���ر أخطائي، لم أت���ركك تواجه 
شىء بدوني حتى و أنا عاجز و قعيد كنت أمسك يدك وُأرشدك 
للطري���ق، أنا لس���ت ُملزم بإطع���ام طفل بلغ الخمس���ون و يزيد، ال 

تتخذ هذا سبًبا لتتبرأ من قرارك«.
نظرت له كاميليا تقول:
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»أى قرار؟«.
نظر لها جورج و حاول التحدث لكن قاطعه إبراهيم قائاًل:

»لقد قرر جورج دعم أسامة فى طلب توقيع القتل الرحيم علّي«.
نهض���ت كاميليا من على المقعد و هى تنقل نظرها ما بينهما 
و ال تص���دق ما س���معت، فهى ال تدرى به���ذا القرار، وكأنها اآلن 

تحارب وحدها، فكيف ستقاوم التيار؟
٭  ٭  ٭

عل���ى عكس توقع إبراهيم، لم تتح���دث كاميليا عن ما قاله 
بخصوص جورج، عدة أيام مرت و هى على نفس الوتيرة، تجالسه 
صباح���ا و تب���دل ثيابه، ث���م تطعمه و م���ن بعدها الصح���ف، و فى 
األخير عقاقيره و تذهب و تترك باقى المهام للممرضة الجديدة.

لك���ن هذا الصباح كان مختلًفا، لقد تعمد أن يغضبها كى 
ُتْخِرج ما بداخلها حينما حضرت لُتطعمه فقال لها:

»هن���اك بع���ض األمور التى يج���ب أن نتناق���ش حولها بخصوص 
القضية«، نظرت إليه وهى تقول:

»عليك أن ُتنهى طعامك«.
لم ُتعجبه تلك اإلجابة فقال فى حزم:

»الي���وم س���ننهى مًع���ا الحديث عن ه���ذا الموض���وع، ال أريد أن 
ُأزي���د حال���ة الصمت التى ت���أكل األرض بيننا بعدم���ا أصبح يومنا 
كالصحراء، نكتفى هنا فهذا التجاهل والصمت ال يفيد أحد«.
نظرت لألطباق أمامها وهى تقول فى هدوء أثار غضبه أكثر:
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»هن���اك الكثير من الوقت حتى يتم الفص���ل فى تلك الدعوة، 
أما بخصوص قراري فال حاجة لي بقرار، أنت قررت كل ش���ىء 
وح���ددت الطريق���ة والم���كان والزم���ان وب���دأت بكل ش���ىء دون 
علم���ي، و من���ذ ذلك الي���وم لم تس���نح لنا فرصة للنقاش، وحس���ب 
معرفتي التامة بك فليس لنا نقاش فى تلك النقطة، وربما ستعيد 
نفس الكلمات التى سمعتها منك بالمشفى عن ضرورة رحيلك«.

صرخ بها وهو يقول:
»ه���ل لديك ح���ل آخر؟ لق���د انتهى كل ش���ىء، واألن أصبحت 
الش���يء، حتى حديثك معى تغير منذ تلك الليلة، لقد س���قط قناع 
رجولتي الزائف تحت قدميك واألن أنا عاٍر تماما من هيبتي، لهذا 

تتعاملين معي وكأني لست على قيد تفكيرك حتى«.
نظ���رت ل���ه فى دهش���ة مما س���معت، فقد كان آخر ش���ىء من 
الممك���ن أن يقول���ه، كيف ل���ه أن يفكر بزوجت���ه هكذا؟ هل 
تعامل���ه بجف���اء ألنها ال تراه رج���اًل؟ كانت تل���ك الكلمات عنيفة 
عليه���ا وخ���ارج المتوق���ع من���ه، أربكته���ا حتى أنها أس���قطت أحد 

األطباق أرًضا و هى تحاول النهوض ثم قالت فى غضب:
»أن���ت!!.. ماذا تقول؟ هل تظن أنني أعاملك بطريقة جافة ألنك 
كم���ا تقول؟ ال أصدق ما س���معت، الالال.. لق���د ُجننت تماًما و من 
الصعب أن أجادلك بهذا، لكن س���أقول لك شىء واحد، بحياتي 
كله���ا حتى ي���وم موتي الذى ال يعلمه إال الخال���ق لن يكون هناك 
بعيني س���وى رجل واحد و هو أنت، أنت لس���ت ُمالم على ما حدث 
لي و لنجوى، لس���ت ُمالااااام يا إبراهيم ولكنك تجعل من األمر 

ذريعة لتكمل طريقك نحو االنتحار«.
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اكتفى بالنظر إليه���ا بعدما تعمد إثارة غضبها، كانت نفس 
الطريقة التى اعتمدها لإليقاع بجورج حتى قال له نعم سأدعمك، 
لكن الخصم هذه المرة أصعب و أقوى و يستطيع المراوغة جيًدا 
ألنه���ا تع���رف نقاط ضعفه و قوت���ه، وتعرف أس���لوبه، ولكن هذا 
الحدي���ث كان مختلًفا. حاول أن يتكلم لكنها وضعت أصابعها 
على ش���فتيه لتمنعه من الحديث الذى يزيد من غضبها و ُيشعرها 

أنها أمام رجل آخر، ثم نظرت له و قالت:
»ال تنط���ق بتل���ك التفاهات مرة آخرى، أنا سأنس���ى ما س���معت 
ف���وًرا، وعليك أن تعرف أن بالي مش���غول جًدا بنجوى التى تركت 
المشفى باألمس و منذ ذلك الحين ال تجيب على هاتفي، ولم تسمح 
ل���ي حتى بزيارته���ا مرة، و ال أس���تطيع مواجهة أمها المس���كينة، 
أليس هذا بكاٍف ألكون مهمومة و أختلى بنفسي ولو قلياًل؟!!«.

ل���م يقتنع تماًما بما قالت و لكنها حاول أن يجعله س���بب ُمقنع 
لحالتها البائس���ة خالل تلك األيام حتى ال ُيغضبها أكثر من ذلك 
فه���و يضغ���ط عليها بما ال ُتطي���ق، إكتفي بمتابعته���ا و هى تجمع 

األطباق لتذهب للمطبخ، وقبل أن تذهب قال لها:
»لق���د قلت لج���ورج باألمس قب���ل أن يذهب أن يح���اول الوصول 
لنج���وى فقال لي س���يمر عليها الليلة قبل أن يأتى هنا، و س���يتصل 
بنا هاتفيا من هناك كى نتحدث معها«، لم تنظر له واكملت ما 

تفعله و قالت:
»و هل تظن أنها ستقابل جورج؟ لقد رفضت ذلك من قبل«.

قبل أن يجيبها كان أس���امة يتصل بهاتف كاميليا، فترك ما 
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بيدها والتقطت الهاتف لتجيبه و قالت:
»صباخ الخير يا أسامة، كيف حالك اليوم«، رد عليها:

»أنا بخير، و أنت كيف حالك؟« أجابته أنها بخير حينما كان 
عقلها يتسأل ما سر تلك المكالمة فى هذا الوقت المبكر؟!

أيقظها من التفكير صوته و هو يقول:
»أري���د أن أتح���دث مع إبراهيم«، فأقترب���ت منه و ضغطت على 

ُمَكبر الصوت حتى يتحدثا، فقال له إبراهيم:
»صب���اح الخي���ر يا أس���اامة، ماذا لدين���ا هذا الصب���اح«، أجابه 

أسامة فى تهكم:
»دائم���ا ف���ى عجلة من أم���رك، لكن دعني أخب���رك، غدا فى 
التاس���عة مساًءا س���أكون على التلفاز فى حوار مباشر بخصوص 
قضيتك، س���يحضر ه���ذا الحوار بعض الضيوف حيث س���يكون 
نق���اش م���ن الجان���ب القانون���ى والطب���ى والدين���ى ح���ول موض���وع 
القضي���ة، أري���دك أن تحض���ر ه���ذا الح���وار و أن تج���رى مداخل���ة 

هاتفية، ستكون مهمة جدا لنا تلك المداخلة«.
كانت تلك الكلمات عنيفة جدا على نفس���ها، و أدركت للتو 
أن أسامة ال يحاول تنفيذ طلب إبراهيم الصعب والغير مقبواًل دينًيا 
و ال قانونًيا، لكنه يحاول جاهًدا الوصول لهدف إبراهيم والتخلص 

منه، هنا شعرت برجفة قوية فى جسدها و صرخت قائلة:
»ماذا تقول أنت؟ أى حوار و أى اتصال هذا؟ هل جننت؟«.

قاطعها إبراهيم قائاًل:
»حسنا يا أسامة سأحرص على ذ...«، و قبل أن يكمل أخذت 
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الهاتف من أمام فم إبراهيم لتقول ألسامة:
»أن���ت.. لن أغفر لك ه���ذا أبدا ألنك تتالعب ب���ي، لقد أخبرت 
ج���ورج أن ه���ذا األمر مس���تحيل واألن تح���اول مع هذا المس���تحيل 

ليصبح حقيقة؟«.
حاول أسامة التحدث والتبرير لكن فى تلك اللحظة ظهر على 

الشاشة إتصال آخر.. كانت نجوى.
تسارعت دقات قلبها أكثر فور قراءة إسمها و قالت:

»سأنهى المكالمة اآلن فنجوى تتصل و أنا أنتظر هذا االتصال 
من���ذ يوم���ان«، و دون وداع أجاب���ت إتص���ال نجوى لُتنه���ى إتصاله، 
عل���ى الرغم من لهفته���ا لمعرفة أخبارها، تجمدت الكلمات على 
ش���فتاها و كأنه���ا مربوط���ة فى حلقه���ا، هل كانت تح���ت تأثير 
صدم���ة م���ا قال���ه أس���امة؟ أم الزال حدي���ث زوجها يؤث���ر عليها؟ أم 

مواجهة نجوى نفسها كانت صعبة.
بضع ثوان مرت دون كلمة من أحد، قطعتها نجوى قائلة:

»أم���ى..«، إختنق���ت كاميلي���ا بالدم���وع بعدم���ا س���معت تل���ك 
الكلم���ة، كانت نب���رة الصوت فى حد ذاتها يقش���عر لها البدن، 

وبصوت مختنق أجابتها قائلة:
»نج���وى.. ك���ي..ف.. كيف حاال���ك؟«، فور ما س���معت نجوى 
صوته���ا بكت بصوت خفي���ف و كادت الكلمات تغرق فى بحر 

الدموع لكنها أنقذت البعض منها كى تجيبها قائلة:
»لم أس���تطع الرد على إتصاالتك المتتالية، س���امحيني أرجوِك 
فالعتم���ة هنا كثي���رة، و عين واحدة ال تكف���ى لغيث ال يتوقف، 



153

واليوم فقط رأيت الطريق و كان البد من التحدث ألبي«.
نظ���ر إلى كاميليا فى تعج���ب، كانت كلماتها مبهمة تحمل 
ضب���اب كثيف يحجب رؤية المعنى، ربم���ا ذلك األمر طبيعى فى 

حالتها تلك فما تمر به ليس بالقليل، لكنه تكلم قائاًل:
»ابنت���ى الجميل���ة.. المنزل مظل���م جًدا بدونك، عل���ى الرغم من 
ص���دى ضحكات���ك الت���ى تمل���ئ كل زاوي���ة و كل قطع���ة أثاث، 

لكن أنا غاضب جًدا ألنك تركت المشفى اآلن، ك...«
قاطعته و هى الزالت تبكى و صوتها واهن تقول:

»كان يجب أن أذهب، كيف س���نرى الطريق يا أبى من خلف 
األبواب المغلقة، ما بين اللون األبيض المحيط بى بالمشفى والذى 
ال يتناس���ب مع الظالم الساكن بروحي، كان يجب أن أذهب«، 
لم يفهم إبراهيم ما تقول و لكنه ش���عر بش���ئ تخفيه بداخلها و ال 

تود اإلفصاح عنه، حاول التكلم لكنها قاطعته و هى تكمل:
»اآلن فق���ط أفه���م م���ا بداخل���ك، حج���م المعاناة الت���ى تحملها 
داخلك والتى عايشتها معك لسنوات طويلة، لكنى لست مثلك يا 

أبي«، لكنه هنا صرخ بها قائاًل:
»نج���وى.. ما ال���ذى تحاولين قوله؟ لماذا أش���عر أن حديثك هذا 
يخفى ش���ىء أخش���اه؟«، بكت بش���دة و صوته���ا الزالت يضعف و 

يضعف فقالت:
»أن���ا فتاة بس���يطة حالمة، لس���ت مثلك فى الش���خصية و ال قوة 
التحم���ل و ال مواجهة العجز، لم أتحم���ل فقط النظر لوجهي مرة و 
ل...«، صرخت بها كاميليا و شعرت بنفس شعور إبراهيم، قالت:
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»نج���وى.. ال تفعل���ى، ال يا نجوى أس���تحلفك باهلل«، كانت ردة 
فعل نجوى صادمة، فقد ضحكت وسط موجة البكاء و حاولت 

رفع صوتها كى يصل لهما:
»ل���م أرفض طلبك يوًما، لكن لقد خرجت للطريق بالفعل قبل أن 
أتحدث معكما، اللون األحمر يحيط بي اآلن، أبى العزيز.. لقد كان 
بس���يط جًدا وس���أذهب بوجعي و عجزي و أنتظرك هناك ي..« صرخا 
س���ويا فى محاول���ة لمعرفة أين هى و ماذا فعل���ت: لكن صوتها كان 
يضع���ف أكثر وبدأت ته���ذى بكلمات غير مفهومة وس���ط حديثها، 
صرخ���ت كاميليا كثيًرا دون رد من نج���وى فتركت الهاتف جانب 

إبراهيم و هرعت لهاتف المنزل تتصل بجورج وهى تقول:
»أستحلفك باااهلل يا جورج رد على اتصالي«، سمعتها نجوى فقالت:
»انته���ى.. ال���وق.. الوقت ي���ا أمى، دقائ���ق و.. و أعبر للش���اااطئ 
اآلخر، أبى.. ال تح.. تحزن فأنا أنتظرك و.. و س���امحني.. ضعفي، 
س���امحيني يا أمى، تا....تذكريني فى دعاااءك ليغفر لي.. اهلل ما 

فعلت، أستود...«
ص���رخ إبراهيم ينادى عليها فى نف���س الوقت التى صرخت فيه 

كاميليا فى إنهيار:
»الاااااااا يا نجوى.. الااااااااااااااااا«.

فجأة س���معا صوت إرتطام هاتفها باألرض وسط موجة عارمة 
من صراخ كاميليا و إبراهيم دون رد منها، و فجأة أصبح الصوتان 
صوت واحد.. بعدما سقطت كاميليا أرضا وسط صراخ إبراهيم

٭  ٭  ٭ 
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ماتت نجوى..
لتم���وت روح الش���باب تح���ت دع���س االغتص���اب.. والبلطجة، غاب 
األمان وتفشى الظلم ليصطاد كل يوم من على الطريق روح بريئة، لم 
تكن نجوى األولى وربما ليس���ت األخيرة، وتبقى آفة المعاناة تأكل 
من عشبي فتبكى العذارى وتنوح الثكالى بين أطالل الذكريات.

مشهد مهيب من أمام قبر نجوى، لم تقتصر الجنازة على األهل 
واألقارب واألصدقاء فقط، من يعرفها من قريب أو من بعيد، بائع 
الخب���ز المجاور لبيتها حضر لي���ودع إبتس���امتها الصباحية، بائعة 
الخض���روات التى كان���ت ُتحضر لها أدوية الس���كرى، كل من 
يحم���ل لها ذك���رى كلمة، مداعبة، ابتس���امة، عطف، حضروا 

جميعا للوداع األخير.. عدا إبراهيم.
زادت حالت���ه النفس���ية س���وء، ص���دى كلمات نج���وى األخيرة 
كان يهت���ك غش���اء أذني���ه لتحمل داخ���ل رحمها نطف���ة الذنب، لم 
يقتص���ر األم���ر على ش���عوره بالذنب بتعرضها إلغتصاب و تش���وه، 
لكنه���ا إختارت الحق فى االنتحار، ألنه���ا روح بريئة ضعيفة غير 
قادرة على مواجهة ذالت اللس���ان، لن تتحمل أطفال الشوارع وهم 
يبثق���وا عليه���ا الكلمات س���خرية منها، لن تس���تطيع صب���ًرا على 
إيح���اءات المحيطين بها أنها تعرض���ت لالغتصاب، فهربت لعالم 
آخ���ر ال يرى فيه األرواح عج���ز بعضهم، و ال يتحدثوا عنك أمامك 
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و خلفك بما ال تطيق.
على الجانب اآلخر كاميليا من أمام قبرها، تمالكت نفسها 
حت���ى غ���ادر الحض���ور جميعا و لم يبقى س���واها وج���ورج، فى تلك 
اللحظ���ة جث���ت عل���ى ركبتيه���ا و أخذت م���ن ت���راب األرض لتضع 
على رأس���ها فى حركة صدمت جورج الذى أس���رع محاواًل منعها 
ولكنها إس���تمرت حتى خارت قواها بي���ن يدا جورج لتبكى على 

ذراعه و هى تقول فى قهر:
»يا اهلل.. لماذا كل هذا األلم؟ لماذا تختبرنا بمن نحب يا اهلل؟ 

نجوووووى«.
ساعدها على النهوض و قال:

»أرجووِك كفى.. حالتك الصحية ال تحتمل ذ..«.
نظرت له ثم دفعته بكلتا يديها و هى تصرخ قائلة:

»ال أررريد أن أعييييييش، لقد إكتفيت من هذه الحياة، لقد 
اكتفيت«، اقترب منها و هو يذكرها قائاًل:

»و ماذا عن إبراهيم؟!«، وضعت يديها على رأس���ها و هى تنظر 
للسماء و تقول:

»ماذا فعلت بحياتي حتى تكون العاقبة بتلك القسوة؟ و الزلت 
سأتحمل حتى موته؟! إننى أضعف من ذلك.. ساااعدنى يا اهلل«.

س���بح ج���ورج فى تلك اللحظ���ة فى بحر ذكريات���ه عندما وصل 
لبي���ت نج���وى، كان���ت تجل���س ف���ى زاوي���ة غرفتها وس���ط بركة 
م���ن الدماء بعدما قطعت ش���رايين يدها اليس���رى بش���فرة كانت 
جوارها، و بين قدميها هاتفها، و على فراشها ورقة مكتوب بها:



157

»س���امحوني جميع���ا.. لق���د انتهي���ت حيات���ي ف���ى تل���ك الليل���ة، 
سامحوني و تذكرونى بالدعاء«.

كان المش���هد ص���ادم، فس���الت عين���اه بالدموع دون أن يش���عر 
وس���ط صراخ أمها و أخواتها الصغار وبعض الجيران، وبعد دقائق 
وصلت سيارة اإلسعاف ليحملها المسعفون إلى السيارة، كل هذا 

دون أن يتحرك خطوة واحدة و لم ينتبه حتى اآلن أنه يبكى.
بعد مرور عدة دقائق انتبه أنه وحيًدا بالمنزل، فخرج مس���رًعا 
صوب المشفى، كان على أمل و هو يجرى بسيارته مسرًعا أنها 
س���تكون بخير ويس���عفها المس���عفون، و ما إن وصل حتى إرتجل 
وركض مسرًعا لداخل المشفى، حتى وصلت عيناه لذلك الجمع 
حيث ميز منه والدتها و هى تقف أمام الطبيب ثم صرخت بإسمها 
و غابت عن الوعى وس���ط صراخ المرافقين، هنا فقط.. عند تلك 
النقطة أصبح الخط مس���تقيم لتتوقف إش���ارة األمل و ينقطع حبل 

التمنى ليجثوا على األرض.
انتشلته كاميليا من بحر الذكريات و هى تسأله:

»جورج.. ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟«، أومأ برأسه لها باإليجاب 
ونظ���ر ص���وب قبر نج���وى دون أن يخبرها أي���ن كان بالذكريات 

فهى ال تعرف أنه ذهب لها، ثم نظر إليها وهو يقول:
»لقد ذهبت بعيًدا بعض الش���ىء، و كنت أس���أل نفسي سؤال 
حينما ناديتني، كيف سيمر علينا قطار إبراهيم؟!«، نظرت إلى 

نفس القبر و تقول فى حالة انكسار:
»إنه أس���رع قطار سيمر علّي، ستكون نهايتي على قضبانه«، 
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لم يفهم جورج ما قالته فى حين إلتفتت صوب باب الخروج بعد أن 
ألقت على نجوى وداعها األخير.. وانصرًفا.

٭  ٭  ٭
استقبل اإلعالمى المشهور صديقه المحامى المعروف أسامة 
بحف���اوة، ثم جلًس���ا للتش���اور حول موض���وع الحلقة التى س���تنطلق 
مباش���رًة بعد قليل، لقد كانت تلك خطته من البداية أن يستعمل 
اإلعالم فى س���بيل تحقيق ما يريد، كان يعلم جيًدا مدى صعوبة 
م���ا يصبو ل���ه، و على الرغم من ذلك كان الداف���ع للفوز به قوى.. 

جرح ينزف منذ زمن.
أحضر أحد العاملين بالمكتب القهوة لهما، و قبل أن يرشف 

رشفته األولى قال اإلعالمى له:
»هذا الموضوع شائك جًدا و سوف يسبب جدل واسع بالشارع، 
عل���ى الرغم من كل ذلك قبل���ت التحدى فأنت تعرفني منذ زمن، 
صائ���د األحداث، لكن عليك أن تنتبه فضيوفي اليوم لن يدعوك 
تعب���ر ف���ى س���الم«، ثم ضحك بعد تل���ك الجملة و أخذ يرش���ف فى 

قهوته و هو ينظر ألسامة الذى قال:
»بالعك���س فه���ذا ال يقلقن���ي، و ربما دافع جي���د فأنت تعلم أنا 
من هواة المعارك المتكافأة و ال أهوى منافس���ة نفس���ي، أعدك 
بأنها س���تكون مناظرة قوية تليق بك«، ثم ابتس���م و أكمل قهوته 
و بعدها التقطت هاتفه محاواًل االتصال بكاميليا لكن دون رد.
توجه���ا بعد ذل���ك لموق���ع التصوير حي���ث اجتمع���ا بالضيوف، 
أولهم���ا طبي���ب متخص���ص بجراح���ات الم���خ واألعص���اب والعمود 
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الفق���رى، والثانى أحد ش���يوخ و علماء األزهر الش���ريف، والثالث 
نائب و عضو بلجنة الدستور والتشريع بالبرلمان، تبادل الضيوف 

التحية قبل أن يقترب منه الشيخ قائاًل:
»ه���ل أنت ُمدرك لوضع م���ا تطلب؟ على ما أظن أنك على دراية 
لفقة الش���ريعة فى بالدن���ا، لكن نلتقى بعد قليل«، ابتس���م له مع 
إيماءة خفيفة برأس���ه و كأنه يقول أوافق على التحدى، فتركه 

الشيح و ذهب لمقعده دون أن ينظر له.
جل���س كل الضي���وف ف���ى أماكنهم بع���د الترحي���ب و تحدث 
معهم اإلعالم���ى عن الحلقة و بعض الكلمات التى كانت تحمل 
معن���ى تهدأت األعصاب أمام الشاش���ة لكن دون أن يش���ير لذلك 
مباش���رة، و بعد أن إنتهى من ذلك أبلغه ُمعد البرنامج أنه سينتقل 

على الهواء بعد لحظات.
بالفعل بدأت الحلقة م���ع ترحيب اإلعالمى بالمتابعين و تقديم 
الس���ادة الضيوف، ثم إستهل بمقدمة عن موضوع البرنامج تحدث 

فيها عن معنى موت الرحمة و قال:
»ربم���ا يجهل الكثير من المتابعين عن ماهية هذا المصطلح، 
و يظ���ن البع���ض أن اليوثانيجيا أو الموت الرحي���م هو لفظ حديث 
ظه���ر مؤخ���ًرا، لك���ن ت���م اإلش���ارة له���ذا المصطل���ح ف���ى العصر 
اليونان���ى، حيث أش���ار المؤرخ  س���وطونيوس ال���ذي وصف كيف 
م���ات اإلمبراطور أوغس���طس بس���رعة وبدون معان���اة في أحضان 
زوجته ليفيا، مما حقق »الموت الرحيم« الذي كان يرغب فيه)1(«.

المصدر/ويكيبديا.  )1(
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ثم نظر إلى ضيفه الطبيب و سأله:
»م���ا ه���و الم���وت الرحي���م طبي���ا؟«، ب���دأ الطبي���ب بالترحي���ب 

بالمتابعين والضيوف أيضا ثم إستطرد قائاًل:
»هو فعل أوممارسة ُتؤدى للحد من آالم األشخاص الذين يعانون 
م���ن م���رض مؤل���م وغير قابل للش���فاء، أو عجز في الجس���د، و تم 
تصنيفه إلى ثالثة أنواع الش���ائع منها نوعان و هما الطوعى والغير 
طوع���ى، فالنوع األول يتم بناء عل���ى طلب المريض و تم اإلعتراف 
به���ذا الن���وع ف���ى بعض البل���دان مث���ل بلجي���كا، لوكس���مبورج، 
هولندا، سويس���را، بعض واليات الواليات المتحدة مثل أوريجون 
وواش���نطن، أما الغير طوعى و هو بع���دم موافقة المريض، حيث 
ع���دم أهليت���ه للقرار س���واء كان غائب عن الوعى أو غير مس���ئول 
ع���ن قرارات���ه، والغائب عن الوعى يكون ف���ى حالة موت الدماغ، 
والغير مس���ئول عن قراره مثل حاالت اإلعاقة الذهنية التى تس���بب 

خطر على المجتمع«.
انتقل الحديث بعد أن أوضح الطبيب ماهية المصطلح من وجة 
نظر طبية بإستفاضة إلى الشيخ للتحدث عن رأى الدين حول تلك 

النقطة، فبعد التحية والترحيب كمن سبقوه، قال:
»بس���م اهلل الرحم���ن الرحي���م )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ(، كم���ا قال عز وجل فى محكم 

آياته، بس���م اهلل الرحمن الرحي���م )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(   صدق اهلل العظيم.

إن قت���ل النف���س س���واء كان بواس���طة الش���خص نفس���ه زاهًقا 
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لروح���ه أو بطل���ب ذل���ك من أح���د المحيطين به س���واء كان طبيًبا 
أو صديًق���ا وغيره���م ه���و س���واء، و ه���و م���ا ُيس���مى باالنتح���ار، 
فاالنتح���ار ف���ي اإلس���الم ه���و قتل الش���خص نفس���ه عم���ًدا، ويعد 
 جريم���ة ومعصي���ة يأثم فاعله، وهو حرام اتفاق���ا، قال اهلل تعالى: 
“وال تقتل���وا أنفس���كم”. إن النف���س ه���ى ملك هلل ع���ز وجل، وتلك 

الحي���اة ه���ى هب���ة اهلل لإلنس���ان، فلي���س ل���ه أن يس���تعجل الم���وت 
بإزه���اق ال���روح؛ ألن ذل���ك تدخ���ل فيم���ا ال يمل���ك، و تعالي���م الدين 
اإلس���المي تؤك���د عل���ى أن اإلنس���ان ف���ي الحي���اة يعي���ش مرحل���ة 
عاب���رة، وأن الحياة الحقيقية ه���ي الحياة األخرة التي يجازى فيها 
اإلنس���ان ي���وم يقوم الناس ل���رب العالمي���ن، وأن هذه الحي���اة فترة 
اختب���ار أي: دار امتح���ان وابتالء يختبر بها الخال���ق عبده، و عليه 
 التسليم ألمر اهلل وقدره، وعدم الجزع، وال اليأس من رحمة اهلل.
 وفي الحديث عن ثابت الضحاك قال، قال رس���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم)1( ، قال ابن حجر: ويؤخذ 
منه أن جناية اإلنسان على نفسه كجنايته على غيره في اإلثم ألن 

نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي هلل«.
و ما إن انتهى الش���يخ من كلماته حتى نظر إليه أس���امة والذى 
كان يتحين الفرصة ليبدأ كالمه، كانت تلك المناظرة مختلفة 
ع���ن مرافعاته بالمحكمة، فهناك القانون يناظر القانون، لكن 
هنا المعركة بين عدة أطراف مختلفة و كل محارب يحمل عتق 

المصدر /فتح الباري شرح صحيح البخاري حديث رقم: )6277(، ص:   )1(
.548
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الدفاع عن لواءه، و فى هذه اللحظة أعطى اإلعالمى الحق ألسامة 
كى يبدأ حديث، و كما فعله سابقوه فعل، ثم قال:

»تعقيب���ا على ما قاله فضيلة الش���يخ، الكثير من الدول وعلى 
رأس���هم فرنس���ا تفصل ما بين الحق فى االنتح���ار والحق فى موت 
رحي���م، فهذا ش���ق و ه���ذا آخر، حيث أق���رت أن ال حق لإلنس���ان 
ف���ى االنتح���ار فه���و ُمحرم س���ماوًيا و ُمجرم قانونًيا فى حالة فش���ل 
الشخص فى قتل نفسه فيحاكم بعقوبة قتل نفس، و تلك النقطة 

حاضرة بجميع القوانين وليست الفرنسية وحدها.
لك���ن هن���اك ح���االت يعج���ز عنها الط���ب كما ذك���ر ضيفنا 
الطبي���ب كحاالت موت الدم���اغ، المريض فى ه���ذه الحالة ميت 
بع���د توق���ف وظيف���ة الم���خ، و طبيا م���وت المخ الكام���ل هو موت 
اإلنس���ان بالتبعي���ة فال أم���ل بعودت���ه للحياة، بعض الح���االت تبقى 
ُمعلق���ة عل���ى األجهزة مما يس���تنزف أم���وال و ُيه���در أماكن لعالج 
حاالت آخرى فى حين أن الشخص ميت و بهذا ُيعذب بعدم فصله 
عن تلك األجهزة كى يموت و ُيدفن، و قد تناول بعض المش���ايخ 
تل���ك النقط���ة أنه م���ن الجائ���ز و تحت إش���راف و موافق���ة الطبيب 
المعالج نزع األجهزة عن المريض فى مثل هذه األحوال بشرط أن 
يكون فعال المخ قد مات تماًما و ال أمل فى عودته للحياة، لماذا 
تناولن���ا تل���ك الحالة وحدها و هناك العديد م���ن الحاالت المقاربة 
له���ا مثل أورام الم���خ و حاالت العجز التام والغي���ر مأمول بعالجها 
كم���ا فى حال���ة موكلى؟ لماذا ُنَعّذب هؤالء و ال نمنحهم الراحة؟ 
لم���اذا ُنه���در أموال فى عالج؟ و أماكن ربما تفيد آخرين فى حين 

أن عودتهم ال رجاء منها.
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و ل���دى تعقي���ب آخير لفضيلة الش���يخ الفاضل، ق���ال النووى إن 
من قتل نفسه أوارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس 
بكاف���ر، وال يقط���ع له بالنار، ب���ل هو في حكم المش���يئة، رواه 
مس���لم ف���ى صحيحه، و نحن لم ندخل فى عل���م الغيب و ال نعلم ما 
ه���ى عاقبة قاتل نفس���ه طالما أنه لم يكف���ر و لكنه على معصية 

حتى مشيئة خالقه،  لماذا ال تتركه لربه؟«.
نظ���ر له الش���يخ فى تحٍد ش���ديد و على وجه���ه ظهرت عالمات 

الحنق من جملته األخيرة وقال:
»الروح هى أمانة اهلل، هو من منحك إياها و هو وحده صاحب 
الق���رار بذل���ك، و بالفعل و كم���ا ورد بالحدي���ث أن المنتحر غير 
بكافر حيث أن الكفر هو الش���رك باهلل و إنكار وجوده بعبادة 
غي���ره أو ُيلح���د، و لك���ن المنتحر فى مش���يئة اهلل، و عليه عذاب 
جهنم، يغفر له اهلل أو ال تلك فى المشيئة و ال علم لمخلوق بغيب، 
لكنه و بكل األحوال سينال عقابه من اهلل بالنار، و رجوًعا لما 
ذكرت���م عن الح���االت المرضية، من أنت لتحك���م عن ذلك و ال 
يعلم الغيب إال اهلل؟ هل اهلل ليس بقادر على أن يشفى عباده؟ مهما 
كان به���م من مرض؟! و كما اس���تهللت حديثى فى البداية بقول 

اهلل عز و جل، بسم اهلل الرحمن الرحيم:
اهلل  ص���دق  ی(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ 

العظيم.
م���ا أوتيييتم م���ن العلم إالااااااااا قليل، العل���م عند الخالق هو من 
يعلمه لخلقه، و عجائب و ُصنع اهلل تدل على ذلك، فهو خالق الكون 
و م���ن على الكون، هو من ُيحييك و يميتك و إليه ترجع، فمن يحى 
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العظام و هى رميم ليس بقادر على شفاء عباده؟ حاشى هلل«.
َش���َعَر أسامة أن الشيخ قد وضعه فى زاوية الحلبة وانقض عليه 
بالضرب���ات و ال يج���د من���ه من���اص، فلم يعقب على م���ا قال و أخذ 
يفكر فى هجوم عكس���ي، و هنا حان دور النائب فى الحديث، 

و بالفعل و بعد التحية تحدث قائاًل:
»طبًقا للمادة الثانية من الدستور المصرى والتى تنص على:

»اإلس���الم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرس���مية، ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية المصدر الرئيسى للتشريع«.

لن ُأطيل عليكم و أس���تخدم الخط���ب الرنانة، لكن بموجب 
ه���ذه المادة ف���إن الجه���ة الموكل له���ا بالفصل فى تلك المس���ألة 
الفقهي���ة والت���ى تخ���ص الدي���ن هو مجم���ع الفقه���اء، و يت���م تمرير 
قراره���ا للمحكم���ة الدس���تورية لإلق���رار، و كم���ا ه���و معلوم أن 
قرارات المحكمة الدس���تورية نهائية ال طع���ن لهاو ال يجوز إعادة 
النظ���ر فيها م���رة آخرى، كما أن نصوص القان���ون خالية من بند 
صريح بخصوص مسألة موت الرحمة، و ال أظن أن مجمع الفقهاء 

أو القانون سيسمح بجواز ذلك الطلب كحق للمواطن«.
فى ه���ذه اللحظة كان هناك ضيف على هاتف البرنامج يريد 

أن ُيجرى مداخلة، فأجابه اإلعالمى بالرتحيب ثم قال:
»م���ا ه���و رأيك���م بموضوع الح���وار و كيف ترى طل���ب الموت 

الرحيم؟«، أجابه المتصل بعد التحية:
»س���يدى.. أن���ا ل���ن ُأَعِقب عل���ى الموض���وع ديني���ا و ال قانونيا ألننى 
مواطن بسيط، لكن س���أتحدث عن النظرة اإلنسانية، لماذا نترك 



165

المريض يعانى لش���هور و ربما س���نوات و ينفق ما لديه دون أمل، هل 
هذه رحمة اهلل؟ نحن نطلب سن قانون يمنحه الحق و ال يعتبره منتحر 
أو على معصيه، و مثال بسيط عقوبة اإلعدام، كثيًرا ما يتم إعدام 
ش���خص برئ بدون وج���ه حق فقط ألنه كان متواج���د بموقع حادث 
بتوقي���ت خاط���ئ، و أدانت���ه األدلة عل���ى الرغم من أنه لي���س الفاعل، 
و لك���ن نصوص القان���ون الغير رحيمة ُتنهى حيات���ه و ربما بعد موته 
تظهر الحقيقة و ُيعدم شخص برىء، إن أراد اهلل أن ينجيه ألن يفعل؟ 
لماذا نترك قانون كقانون اإلعدام و فيه شك بقتل نفس بغير حق، 
و ال نعامل المريض الغير مش���كوك فى ش���فاءه طبيا بشىء فى علم 

الغيب ربما لن يحدث؟ أعتذر جًدا عن اإلطالة و أشكركم«.
ما إن أنهى الُمتصل حديثه حتى لمعت عينا أسامة، فقد أضاف 
ه���ذا الرجل نقطة جديدة بخصوص اإلع���دام و لماذا نقوم بإعدام 
شخص ربما يكون بريًئا و نترك مريض يعانى بدون موت؟ لماذا 

ال نسن قانون يعامل المريض كالجانى باإلعدام مثال.
أس���رع بالتق���اط الكلمات م���ن فم المتصل ليضعه���ا فى فوهة 

لسانه واستعد إلطالقها قائال:
»س���ؤال وجي���ه.. المري���ض ل���م يطل���ب االنتح���ار و لكن���ه يريد 
قان���ون يعامله بش���فقه و ينه���ى حياته بطريقة ش���رعية، كثيًرا ما 
ُيظلم أش���خاص بقانون اإلعدام هذا و يعتبر قتل خاطئ بعد ظهور 
البراءة، أليس هذا قتل بغير حق؟ المريض يطلب موت رحيم و..«

قاطعه الشيخ بعصبية قائاًل:
»ع���ن أى رحمة تتح���دث أنت؟ إنه انتحار و أنت تريد أن ُتلبس���ه 
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ث���وب مزرك���ش حتى يبدو جمي���اًل، لماذا عندما نذبح ش���اة نقول 
بس���م اهلل واهلل أكبر و ال نقول بس���م اهلل الرحمن الرحيم؟ أظنك 

تعلم جيًدا الرد، لكن سأخبرك به ربما تجهل..«.
قاطعه أسامة بعصبية قائاًل:

»أن���ا ل���م أكم���ل حديث���ى و أظ���ن أن ه���ذا تج���اوز غي���ر مقبول 
 للتش���كيك ب���ي و..«، قاطع���ه الش���يخ م���رة آخ���رى وه���و يق���ول:
»ألن القت���ل ال يج���وز علي���ه طل���ب الرحمة، و أن���ت اآلن تنادى بقتل 
رحيم، وقتل شفقة و غير ذلك، ورجوًعا ألحكام اإلعدام وحيث 
أنه���ا منص���وص عليها فى كت���اب اهلل بالحق ف���ى القصاص، وإن 
كان بالخط���ئ ت���م اإلع���دام فهناك ف���ى الطب م���وت خطأ، و فى 
الحي���اة موت خطأ، و هذه ُمق���دراااات من اهلل ليس لنا أن نتدخل 
بها و لو على إلغاء اإلعدام س���تتحول تلك الدنيا لغابة و س���يتوحش 
الظالم أكثر، أنا ال أشكك بك بل أفضح جهلك و ضعف إيمانك 

أمام الناس، أنت حتى غير مدرك لدينك يا رجل، كيف..«.
قاطعه مرة آخرى و هو يصرخ:

»أن���ا غير مدرك لديني؟ من أنت حتى ُتقر هذا؟ هذا الش���ىء ال 
يعلمه إال اهلل و يعلم لماذا أبحث عن هذا الحق«.

قاطعه الشيخ مرة أخرى وهو يشير له بيده:
»عن أى حق تتحدث؟ اإلنسان ال يملك حق إزهاق روحه يا هذا 

فكيف تصبغه بكلمة حق؟ ك..«
ه���ذه الم���رة قاطعهم���ا اإلعالمى بعدم���ا الحظ خ���روج الحوار عن 
المناظ���رة والح���وار و تح���ول لعراك لفظ���ى، لكنه فى تل���ك اللحظة 
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وحينم���ا ح���اول تمرير الكلم���ة لضيف آخ���ر، ورده اتص���ال هاتفي، 
فطل���ب م���ن ضيوفه إس���تقبال المكالم���ة، أجاب عل���ى المتصل بعد 
التحية فس���أله عن اس���مه لكنه ل���م يِجب فكرر س���ؤاله وهنا كان 

الرد:
»لقد ماتت نجوى..«

تغيرت مالمح وجه أسامة بمزيج غير مفهوم، لقد كان المتصل 
إبراهي���م ال���ذى طلب من الممرض���ة إجراء االتصال و تس���اعده قبل 
رجوع زوجته، لكن امتزج ش���عور أسامة ببعض الصدمة مما قال، 

لقد شعر بخوف شديد على كاميليا، هنا قال اإلعالمى:
»عفوا.. لم أفهم«، رد عليه إبراهيم قائاًل:

»مات���ت نج���وى.. الال.. انتح���رت نج���وى بعدما مات���ت، الال.. إنتحرت 
بعدما ُقتلت، هذا الوصف أفضل«، حاول اإلعالمى معرفة من المتصل 
لكن قبل أن يسأل أشاره له أسامة أن يصمت، فأكمل حديثه قائال:
»كانت ش���ابة جميلة و هادئة، كثيرة الضحك و تبعث األمل 
فيمن حولها، إنتهت حياتها بعدما إغتصبها حيوان، و لم يكتفى 
بذلك بل ش���وه وجهها تماما و فقدت بالتالى عينها، تم إغتصابها 
أمام���ى، ت���م التنكي���ل به���ا أمامى، تش���وه وجهه���ا أمام���ى، و لم 

أساعدها، أتدرون لماذا؟«.
هنا صرخ إبراهيم قائاًل فى نبرة إقشعر بها جسد الحضور:

»ألن���ى عاجز ال أتحرك، س���نوات طويلة عل���ى مقعد متحرك ال 
ق���دم و ال ذراع، رأي���ت ابنت���ى أمام���ى هكذا و لم أتح���رك، رأيت 
زوجت���ى ُتضرب أمامى بنفس اللحظة و لم أتحرك، والقانون حتى 
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اآلن لم يتحرك، و لن يتحرك، و إن تحرك؛ هل سيعيد لي نجوى؟ 
هل س���يمنحني قدما و ذراع ألداف���ع عن زوجتي بالمرة القادمة؟ أم 
نكتفى بجلوس���نا فى المن���زل خوًفا من الخارج؟ من س���يدااااافع 

عن زوجتى؟.
صحي���ح لم أتحدث عنها، إنها تلك الس���يدة التى عاش���ت معى 
إحدى عش���رة عام تخدم ذل���ك العاجز، ذلك الرج���ل الذى يقضى 
حاجت���ه ف���ى ثيابه أثناء نومه و لم يعد يخجل من زوجته و هى تبدل 
له تلك الثياب المتسخة كل صباح، لم يعد يخجل ألن الخجل قد 

ثقب قلبه و أعمى عينه حتى كلمة الشكر ال تريدها«
هنا انهار إبراهيم وهو يصرخ قائاًل:

كي���ف  اآلن،  اهلل  واختاره���ا  تركتن���ي  ل���و  الس���يدة  »ه���ذه 
س���أعييييش؟ م���ن س���يكون معي؟ ل���ن يتحرك منك���م أحد، لن 
يتذكرني أحد، لن يكترث بحالى أحد ألن لكل منكم عالمه 

و حياته فلماذا ال تتركوني أذهب؟.
 زوجت���ى و كان���ت نجوى و صديقين، تلك ه���ى عائلتي و رحل 
عنها منذ فترة س���مير، لم ُأعرفكم به حتى اآلن، ابن أخى الذى 
إخت���رت ل���ه طريق���ه و أصب���ح ضابط بالجي���ش يخدم وطن���ه مثلما 
خدم���ت أن���ا وطنى، إخترت ل���ه طريقه و ل���م أدرك أننى إخترت له 
موته«، تحش���رجت الكلمات فى حلقه من شدة بكائه والجميع 

نكسوا رؤوسهم فأكمل وهو يصرخ:
»خدمنا الوطن واليوم الوطن ال يريد أن يخدددمنننني، ال يريد أن 
يمنحني س���بيل إليقاف معاناتي، أنتم تختلفوا حول الُمسمى، موت 
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و انتح���ار، رحمة وش���فقة ومذلة وإعدام، ال أبال���ى بذلك، فالجائع 
بالصح���راء ال يكت���رث إن كان الخب���ز طازج أم عفن، س���يأكله 
م���ن فرط جوعه، هذا الرجل الذى ال يس���تحق هذا اللقب، العاجز 
ع���ن حماي���ة أهله، العاجز عن قض���اء حاجته، قتل إب���ن أخيه وقتل 
تل���ك الفت���اة التى تناديه أبى، أن���ا قتلتهم���ااااااااااا، هل هذا كاٍف 
لتحكموا علّي باإلعدام؟ ماذا اآلن؟ لماذا ال أسمع معارض؟ لماذا 
س���اد الصمت؟ ه���ل حطت على رؤوس���كم الطي���ر؟ أم أكل القط 

ألسنتكم؟ اللعنة على تلك الحياة، اللعنة عليكم جميعاااا«.
أمر إبراهي���م اللمرضة بإنهاء االتصال فى حين نظر اإلعالمى 

ألسامة ثم لضيوفه و كأنهم حقا على رؤوسهم الطير، فقال:
»أعزائى المشاهدين، فاصل و نعود«.

٭  ٭  ٭
عادت كاميليا بصحبة جورج بعد إنتهاء مراسم الدفن، و فور 

دخولهما المنزل سمعت صراخ إبراهيم و هو يقول:
»اللعن���ة على تل���ك الحياة، اللعن���ة عليكم جميع���اااا«، نظرت 
لج���ورج ثم أس���رعت صوب الغرف���ة يلحقها جورج، و م���ا إن دخلت 
الغرفة وجدته على فراش���ه منكس ال���رأس يبكى بصوت عاٍل، 
والممرضة تض���ع الهاتف على الطاولة المقابلة له بجانب التلفاز، 
فما إن رأت التلفاز عرفت أن إبراهيم كان يتابع الحلقة، فهرعت 

إليه تضمه بين ذراعيها و هى تقول:
»م���اذا ب���ك؟ لم���اذا حاالتك هك���ذا؟«، ل���م يجيبه���ا و أكتفى 
بالب���كاء، فنظ���رت للممرض���ة وس���ألتها عما ح���دث هنا، قصت 
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عليها ما حدث و مكالمة العقيد الهاتفية، فنظرت له و هى تقول:
»لم���اااذا فعل���ت ذل���ك؟ لن تنتهى م���ن هذا إال عن���د وصولك لما 
تريد، حس���نا ي���ا إبراهيم.. ماذا تريد اآلن؟ ه���ل تريد مني مداخلة 

ألقول لهم ساعدوه على الموت؟«.
كف عن البكاء فجأة و نظر لها و هو يقول:

»أنت الوحيدة التى إن انشقت األرض و أنقلبت السماء لن تنفذ 
ل���ي ه���ذا الطلب«، أجلس���ته عل���ى الفراش و نهض���ت ثم تحركت 

بضع خطوات و فجأة توقفت ونظرت للخلف صوبه ثم قالت:
يكفيني اليوم جنازة نجوى، وس���نتحدث عن ما تريد الحًقا”، 
و قبل أن تغادر عاد البث المباش���ر و رحب اإلعالمى بضيوفه مرة 
آخ���رى، جل���س جورج على المقعد وعادت ه���ى تجلس بالقرب من 
التلفاز، بدأ الش���يخ يتحدث عن المكالمة التى سبقت الفاصل، 
فأوضح أن المتصل يحاول التأثير على الرأى العام بما يقول، وال 
ي���درى أن األم���ر هنا يخص الدي���ن والتش���ريع والقوانين أكثر من 
العواطف واإلنسانيات، سمع جورج ما قاله فنظر إلبراهيم و قال:
»م���ن األفض���ل أن تغلق التلف���از يا إبراهيم، حالتك النفس���ية ال 
تتحم���ل ذلك«، لم يعير م���ا قاله اهتمام وأكمل النظر للشاش���ة، 
وكذل���ك فعل���ت كاميليا، حين اس���تكمل الضي���وف محاصرة 
أس���امة وال���ذى امتل���ك دفعة قوي���ة بكلم���ات إبراهي���م ومن خالل 
المناظ���رة والت���ى تحول���ت لجدل و هرج واس���ع، دلي���ل أن كلماته 
الُمجعة كان لها تأثير كبير على نفوسهم، و بعد مرور ما يقارب 
الساعة دون أن يتحدث أحد، أنهى اإلعالمى الحلقة فنهض جورج 
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من مقعده ليغلق التلفاز، ثم عاد لينظر له و قال:
»هل ما حدث اآلن جيد بالنسبة لك؟ هل حالتك النفسية بخير 
اآلن بعد كل ما سمعت؟ لماذا تحرق نفسك بهذه القسوة«، صرخ 

و هو يقول له:
»ألننى بالفعل أحترق و كل ما يحدث من حولي يزيد إحتراقي، 
كل من حولي ينتهى و أنا أنظر لهم، لقد قتلت ش���خصين، و لن 
أغف���ر لنفس���ي هذا، لم أودع نج���وى حتى، لم���اذاااا؟ كيف يودع 
القاتل ضحيته و ينوح خلفها؟ أنا ال أس���تحق محبتها و ال أس���تحق 

أبوتها و الاا...«
قاطعته كاميليا و هى تنظر له فى تحد صارخ قائلة:

»هذا ما تظن؟ أنت اآلن قاتل لس���مير و نجوى ؟ ألم أس���اعدك 
بذل���ك أيضا؟ أم أنا ضحي���ة مثلهما؟«، ح���اول أن يقاطعها لكنها 

صرخت قائلة:
»الالال.. ال تنطق بش���ىء فما س���تقوله غير صحيح، دعني أنا أكمل 
كلمتي وأذهب، أنت لست الشيطان الوحيد، أها صحيح تذكرت أن 
أس���امة و ج���ورج والمغفور لها نجوى وافق���وا على دعمك فى طلبك، هل 

جميعكم شياطين وأنا المالك؟ أنا مثلكم تماًما وهنا قررت اآلتى«.
فه���م إبراهي���م ما تن���وى أن تقول و حاول أن يس���د أذن���ه ألنه لن 
يص���دق ذلك لكنه لم يس���تطع حين أكملت بنف���س اللهجة قائلة 

وهى تقترب منه:
»أنااا معك فى قرارك، سأدعمك فى رحلتك نحو موت رحيم«

وانفجرت الكلمة فى وجه الجميع.. 
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طعم الخسارة مر ال يطاق، هل جربت مرة حليب الصبار؟
ذل���ك الطع���م ال يفارق قلب���ك خاصة إن كانت تل���ك المعركة 
ه���ى األه���م بحياتك، من الصعب ف���ى البداية أن تتقب���ل الهزيمة، 
وتظ���ل تفكر كيف تخرج من فم الخياط بالمخيط ربما لتطريز 
ذلك القطع بروحك، أو لتنسج ثوب جديد لتخوض به جولة آخرى 
بالمعركة، وتبقى الحياة داخلك ما بين كر و فر، ما بين حليب 

اإلبل و حليب الصبار.
كان أس���امة يجل���س خلف مكتب���ه و كالعادة يمس���ك بأحد 
س���جائره، لكن���ه اليوم يأكلها ف���ى نهم ش���ديد كالجائع، لقد 
كان ينتظ���ر ق���رار المحكم���ة و ه���ذا يش���عره بالقلق الش���ديد، 
فالي���وم نتيجة الجولة الثانية بمعرك���ة حياته، لقد مرت عدة أيام 
عل���ى الح���وار التلفزيونى و منذ ذلك الحين والش���ارع كالجمر ما 
بين مؤيد ألسامة و معارض للقضية، ما بين متعاطف مع إبراهيم 
وبين منتهك لشخصيته، و شبكات التواصل اإلجتماعي إلتهبت 
بني���ران المؤيدي���ن والمعارضين ليظهر على الس���احة الكثير من 
القضايا المشابهة واألكثر تأزما عن حالة إبراهيم، مما أثار قلق 

أسامة بشأن القرار.
نهض أسامة متجها صوب نافذة مكتبه، وقف يتابع السيارات 
المس���رعة بالشارع فى حسد، و لسان حاله يقول تقطع الطرقات 
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بس���رعة و أن���ا أجلس هنا فى جحيم اإلنتظ���ار، تناقل نظره ما بين 
النافذة و ساعة يده والعامل المشرك دخان سجائره.

أخي���را.. ُقِط���ع اإلنتظار بدق���ات الباب، فأعط���ى الطارق اإلذن 
بالدخ���ول دون أن ينظ���ر له، لقد كان أحمد، الذى وقف مكانه 

بعد أن أغلق الباب وقال:
»سيدى.. لقد رفضت المحكمة الدعوى«.

ه���ذه الكلم���ات كان���ت كفيل���ه بتهش���يم أحالم���ه و إع���الن 
خس���ارته للم���رة الثاني���ة، لكن���ه تمالك نفس���ه والتفت ف���ى هدوء 
وتوج���ه نح���وه ليلتق���ط األوراق التى بي���ده، ثم ذهب ف���ى بطء إلى 

مقعده و هو يتصفح األوراق، ثم جلس و هو يقول:
»طبقا للمادة الثانية للدس���تور والتى تنص أن القانون المصرى 
قائم على الشريعة اإلسالمية، و أن كل البنود التى تخص الدين 
والش���ريعة تكون خاضعة لقرار مجمع الفقه���اء، وبعد النظر فى 
ملف القضية واإلطالع، و تحويله لمجمع الفقهاء ولجنة التش���ريع 
بالبرلمان للفصل، و قد كان قرار اللجنة بعدم قبول تعديل مواد 
الدستور والسماح بتوقيع موت الرحمة على المرضى، و عليه.. تم 
رفض الدعوى كلًيا على أن يتم نش���ر القرار بالجريدة الرس���مية 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخه..«
تابع���ه أحم���د فى صم���ت ثم اقترب بعدم���ا أنهى ق���راءة ما بيده 

وجلس أمامه قائال:
»هل كان للحوار التليفزيونى هذا التأثير السلبى؟«

نظر إليه أسامة وهو يقول:
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»كان هدف���ي م���ن ه���ذا الضغ���ط عل���ى ُصن���اع الق���رار ال على 
الش���عب، لم أحس���ب لتل���ك الضجة و ظه���ور حاالت كثي���رة جًدا 
تطال���ب بذل���ك و حال���ة اإلنف���الت المصاحبة، كما قل���ت لك من 
قبل، التواصل اإلجتماعى فى دول آخرى يفيد، فى بالدنا س���الح 
ذو حدي���ن و ه���ا هو يض���ع معركتي األخيرة على خ���ط النار حتى 

انتهت بالخسارة«.
ثم التقطت كوب الماء من أمامه و أخذ ينظر له و فجأة صرخ 
و ه���و يلق���ى الكوب تج���اه الحائط المقابل ل���ه فأرتطم به فى قوة 

ليتحطم كلًيا وسط ذهول مساعده و قال:
»لم تنتهى تلك المعركة ياااا إبرااااهيم، لم تنتهى و سأكمل 
طريق���ي.. مهما كلفني ذلك«، ثم نهض مس���رًعا ليركض خارج 

المكتب.
وص���ل إلى س���يارته و ما إن ركب حت���ى إلتقطت هاتفه قبل أن 
ينطلق متصاًل بكاميليا، فأخبرها أنه يريد رؤية إبراهيم فقالت 
له إنه فى االنتظار، أغلق الهاتف ليدير محرك السيارة.. وينطلق.

دقائق و كان بالفعل أمام إبراهيم، الذى قال له:
»وجه���ك أخبرن���ي بما تري���د أن تقول، لقد تم رف���ض الدعوى.. 

أليس كذلك؟«.
جلس على المقعد المجاور له ثم قال:

»س���تكون هن���اك محاول���ة قادمة ق���ر...«، قاطع���ه إبراهيم فى 
هدوء قائاًل:

»ال داع���ى لذل���ك.. الطري���ق أصب���ح مس���دوًدا، لقد نس���يت أنى 
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بمجتمع شرقى، شريعة إسالمية، قوانين باهتة عقيمة، ال وجود 
لحرية األفراد، ال تتعب حالك فى الجدال معهم فالقانون المصرى 
ل���ن يتب���دل لعاجز مثلي، و لن يمنح عقيد خدم وطنه ما يطلب، لن 

تتبدل الصورة و يكفينا المحاولة«.
نهض أسامة من مقعده و هو ينظر له فى ذهول قائاًل:

»و لم���اذا طلبت ذلك من البداي���ة؟ ألم تكن تفكر بذلك؟ هل 
رأي���ت تلك الحقائق بعد م���ا أظهرت عجزك للجمهور؟ هل عاد لك 

عقلك اآلن؟«.
هن���ا قاطعته كاميلي���ا التى دخلت عليهما بعدم���ا ارتفع صوته 

فقالت:
»ال داعى لترفع صوتك فأنا أعرف جيًدا معنى الخسارة لديك«، 
إلتف���ت إليه���ا و هى تنطق تلك الجملة حيث لم تنظر له حتى، فقد 
كان���ت تحم���ل كوب من الم���اء لزوجها و تس���ير بخط���وات ثابته 

نحوه، فزاد ما قالت من غضبه فقال:
»لن أخسر يا كاميليا ل..«، قاطعه إبراهيم بصوت عاٍل يقول:
»كفى.. لقد إنتهى األمر و خس���رت تلك المعركة، إن كنت 
تبح���ث عن نص���ر آخر فحاول البح���ث عنه بطريق���ة أكثر نفًعا، 

لكن وجب علّي الشكر لما قدمت لي.. طيلة المعركة«.
نظ���ر أس���امة ص���وب كاميليا بعين ت���كاد تغ���ادر مكانها ثم 

إليه، و قال:
»ال ش���كر عل���ى واجب، لق���د كنت أقوم بعملي، اس���محا لي 
س���أنصرف”، أوم���أ ل���ه برأس���ه بالس���ماح له، ث���م تبعت���ه كاميليا 
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لتودعه، و حينما وصل إلى الباب قال لها:
»كل ي���وم أم���وت ع���ن س���ابقه بكلم���ة من���ك، و ال أدرى مت���ى 

ستنتهى تلك المعاناة«، ثم التفت ليذهب قبل أن تقاطعه قائلة:
»ستنتهى حينما أموت«.

ُصِعق مما قالت و نظر لها مرة آخرى دون أن يتكلم ثم ركض 
مسرًعا صوب سيارته، فأغلقت الباب و عادت لزوجها الذى قال:
»ل���م يس���تطع تحقي���ق الفوز ال���ذى أراد، لم يس���ألنى أحد لماذا 
اخترت أس���امة ليكون المحامى الخاص بي و لماذا أوكلته تلك 

القضية تحديًدا؟«، جلست إلى جواره و نظرت له حيث أكمل:
»ألن���ى أعل���م جي���ًدا أن���ه يتمنى موت���ي حتى يف���وز بِك ليس���تعيد 
م���ا يتخيل أن���ه حقه، ياله من مس���كين«، ثم ضح���ك و هو ينظر 

ألعلى، و فجأة توقف عن الضحك و سألها:
»هل من الممكن أن تتزوجي أسامة بعد موتي؟«.

صعقها ذلك السؤال لكنها جاوبت فى تحد سافر قائلة:
»أصبحت تش���كك فى كل ش���ىء، لكن ك���ن مطمئن، لن 
يك���ون بحياتى رجل غيرك، إن ذهبت وحدك«، كانت كلمتها 

األخيرة الذعة مثيرة للقلق، فسألها:
»ماذا تعنى هذه الجملة األخيرة؟!«، ابتسمت و هى تقول:

»ال تخف أنا ال أنوى االنتحار بعدك، لكن لن أس���تطيع َتَحّمل 
العي���ش دون���ك«، ثم التفتت لتخرج من الغرفة حتى ال يس���ألها مرة 
آخ���رى، لكنها كانت على وش���ك االنهي���ار والدموع تكاد تغلى 

على جفنيها، لكنه قال:
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»كاميلي���ا.. أري���د أن أتح���دث م���ع ج���ورج الليل���ة، تحدثى معه 
ليحضر«، أومأت برأسها دون كلمة و حتى دون أن تنظر حتى ال 

يفتضح أمرها.. فقد انفجر بئر الدمع من عينها.
٭  ٭  ٭

أعلن���ت الس���اعة الثامنة مس���اًءا و ف���ى نفس اللحظ���ة مع دقات 
الس���اعة كان الب���اب ي���دق ليعل���ن ع���ن وص���ول ج���ورج، توجه���ت 
كاميليا لتس���تقبله، رحبت به و دعته للدخول، لكنه توقف قبل 
أن يدخ���ل بعدم���ا نظر إليها، كانت تلتفت لتدخل لكنه أمس���ك 

ذراعها لتقف فنظرت له و هو يقول:
»وجهك ش���احب ج���دا و ُمتعب، ه���ل تتناوِل األدوي���ة بإنتظام؟« 
بابتس���امة منهك���ة تحمل م���ن الحزن أكثر من الرض���ا، ظاهرًيا 
إبتس���امة و لكنه���ا كان���ت حزن يرت���دى قناع زائ���ف ليتخفى بين 

األطالل، فأكمل و هو الزال ممسًكا يدها:
»و ماذا عنه؟ أدرك جيًدا حجم المعاناة داخلك، و لكنه الزال 
حي عليِك التفكير بذلك قبل أن تفعلى شىء«، قالت له فى نبرة 

منكسرة و هى تنظر لغرفته:
»ال تقلق فأنا لن أتركه و أذهب«.

ت���رك يدها فتقدمت المس���يرة و هو من خلفه���ا صوب غرفته، 
ث���م دخل���ت الغرفة لتخبره بقدوم ج���ورج، و بعدها توجهت للمطبخ 

لتحضير القهوة.
جلس جورج إلى جواره على الفراش، ثم وضع يده على كتف 

إبراهيم و قال:
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»م���ا الذى تحمله تلك النظرة يا صديق الطفولة؟«، ابتس���م فى 
تهكم وفى ينظر نحو باب الغرفة قائاًل:

»تل���ك النظ���رة تحمل س���ؤال لك، هل س���تجيب علي���ه؟«، عقد 
جورج حاجبيه فى تعجب من سؤال إبراهيم قبل أن يرد عليه:

»لماذا أخفى عليك؟ اسأل«.
عاد بنظره صوب جورج وهو يقول:
»ماذا ُتخفى عني أنت وكاميليا؟«.

ارتبك جورج من س���ؤاله لكنه سيطر على حاله قبل أن يفضح 
إبراهيم أمره وقال له:

»ماذا س���نخفى يا إبراهيم؟ كيف ال تش���عر بها يا هذا؟«، نظر 
ل���ه فى إهتمام حيث توقع أن ُيخبره بما تخفيه زوجته عنه، لكنه 

استطرد قائاًل:
»س���ؤالك يثبت جهلك و موت مشاعرك، ألنك ال ُتبصر كيف 
تحبك تلك المس���كينة التى تنام تحت قدميك دون كلل، و كل 
م���ا تتمن���اه أن تراك بخير حتى مع إنع���دام األمل، لكنها إكتفت 
ب���ك، إكتفت بتلك النظ���رة، و أنت تريد عبوره���ا والذهاب! إلى 

جانب ما حدث لنا تلك الفترة، أليس هذا بكاٍف«.
غض���ب إبراهي���م من تبري���ر جورج الذى ال يس���من و ال يغنى من 
ج���وع، والثان���ى كان يتمنى أن تقنعه تلك اإلجاب���ة و ال ُيصر عليه 
ليفتضح أمره، لكن باغته إبراهيم بلهجة حادة منخفضة حتى ال 

تسمع و نظرة تكاد تثقبه:
»كاميلي���ا توافق على دعمي بق���رار الموت، أليس ذلك غريب 
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بعض الشىء؟«، حاول جورج أن َيَتصنع التعجب، فقال و هو يرفع 
حاجبيه و يميل من على الفراش كأنه مصدوم:

»الااا.. م���ا قالته ذلك الي���وم لحظة غضب، لن تفعل؟”، كانت 
ردة فع���ل جورج تبدو طبيعي���ة، حتى أن إبراهيم إعتقد أن جورج ال 

يخفى شىء«، فرد عليه:
»أنت ال تعرفها؟ لقد عاشت معي ما يكفى لتصبح مثلي حينما 
تقول ش���ىء ال تغيره، لقد حاولت أن ألتمس لها عذرا موت نجوى 
وعودته���ا من الجنازة ذلك اليوم، وما س���معته عل���ى التلفاز أيضا، 
لكنه لم تعيد األمر و لم تحاول تصحيحه، لهذا سألتك وسأسأل 

للمرة األخيرة.. هل هناك ما يجب أن أعرفه؟«.
نظر إليه جورج وهو يقول:

»ال يوجد ش���ىء أخفيه، و سأس���ألها لكن أن���ا على دراية تامة 
أن جوابه���ا الا.. إن وافق���ت عل���ى ذل���ك و أنت تقر أنه���ا تعلمت على 
يدك، منذ متى و أنت تترك لقراراتك حق بالمناقشة؟ أال تتذكر 
ي���وم جن���ازة س���مير؟ من منا كان يعل���م بقرارك؟ حت���ى زوجتك لم 
تك���ن عل���ى دراية، ألن���ك ديكتاتور يا س���يدى العقي���د، ال تحب 
المركزية بالقرار و دائما ترى األمور من زاويتك، و بعد كل ما 
حدث وما عايشنا، هل تظن أنها حجر؟ أليست بشر؟ من الطبيعى 
أن تنه���ار مثلم���ا حدث لنا جميًعا، ال تتهمه���ا عبثا فهى تعلم أنك ال 
تعود، قرارك كالرصاصة إن خرجت من فوهة فمك ال تعود دون 

إصابة.. يكفى«.
ح���اول إبراهي���م ابت���الع تل���ك الكلمات عل���ى الرغ���م من كم 
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الش���كوك الت���ى ت���أكل عقله، فحالته���ا فعاًل غي���ر مطمئنة منذ 
تلك الحادثة، و من بعدها انتحار نجوى و كل ش���ىء يتغير، فهى 
حت���ى اآلن تتف���ادى الصدام به، و إن ح���دث بينهما حديث تتحدث 
بهدوء مقلق، و تجاوبها مع طلبه للموت أيضا ُمقلق، لكنه حاول 

اإلستناد لما قاله، إلى أن تظهر الحقيقة إن كان هناك شىء.
ع���ادت كاميليا و هى تحمل القه���وة، ثم وضعتها أمام جورج، 
و أمس���كت بكوب من العصير إلبراهيم و جلس���ت على الطرف 

اآلخر من الفراش، ثم هنا قال لجورج:
»لقد حضر أسامة لزيارتي اليوم، و ال أشك فى ذكائك لتفهم التالى«.
إن كن���ت تنوى الم���وت بأى حال، و قضى األم���ر فى قرارك، 
س���أدعم من وكلته بذلك بالدعاء و ال توكل لي هذا الفعل،ربما 
عندم���ا ت���رى منك���ًرا و ال تس���تطيع تغييره بيدك و ال لس���انك و ال 
حتى بقلبك أخف ذنًبا من قتل نفس، فكان جورج على علم بذلك 

حينما دعم أسامة بعد قرار إبراهيم و إصراره عليه، واألن؟!!.
كان ج���ورج يعل���م أن حينم���ا ينتهى دور أس���امة س���يأتى دوره، 
س���يطلب منه ذلك حتى مع علمه أنه لن يفعل، لكن سيطلبها من 

جورج ال محالة.
رد عليه جورج و هو ينظر لألرض:

»ت���م رف���ض الدع���وى كم���ا توقعن���ا«، ثم أع���اد بالنظ���ر صوب 
إبراهيم ليقول له بلهجة صارمة:

»لن أفعل يا إبراهيم.. لن يكون موتك على يدي«، نظر له فى 
تحد و هو يقول:
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»لماااذا؟ هل كانت سوسن أقرب لك مني؟ أم ألنها توسلت لك 
مئ���ات المرات حت���ى فعلت؟”، لفتت تلك الجمل���ة إنتباه كاميليا، 
فق���د ألم���ح زوجه���ا أن زوجة أخيه ل���م تُمت بش���كل طبيعى، و أن 
ج���ورج قتله���ا بناء على طلبها بالقتل الرحيم«، هنا نهض جورج فى 

غضب و صاح بإبراهيم قائاًل:
»م���ااذااا تقول أنت؟ ألم تكتفى من هذيانك هذا؟ لقد إبتلعت 
ذلك اإلتهام بماء األخوة التى بيننا حينما قلتها بالمشفى، و لكن 
لن أتركها تمر من بلعومي هذه المرة، أنا لم أقتل سووووسن، لم 
أفعل، ال تجعلني أندم على تلك السنوات التى قضيتها كأخ لك«.

لم ينظر له ثم رد عليه:
»دائم���ا ما تؤلمن���ا الحقائق، تثي���ر غضبنا، حينم���ا نواجه تلك 
اآلث���ام التى اقترفته���ا أيدينا نصيح و نصرخ كذًب���ا، تماًما كما 
تفعل أنت، لكن ال داعى لذلك فأنا س���معت ما دار بينكما تلك 
الليلة و هى تتوس���ل لك وفى النهاية قلت لها حس���ًنا«، هنا نظر له 

ثم صرخ فى غضب:
»أل���م تق���ل لها ذلك؟؟؟ ال داعى للك���ذب«، اقترب جورج منه و 

هو يرد عليه بغضب قائاًل:
»زوج���ة أخيك مات���ت بالس���رطان و دون تدخل من���ي، صدق أو 
ال تص���دق ل���ن يحدث فارق عن���دي، و بالفعل أنا قلت لها حس���ًنا، 
ألنها كانت تحتضر والمتبقى لها ساعات و ليس أيام طبقا آلخر 
تقري���ر، إنتب���ه لما تقول«، علت نبرة ص���وت إبراهيم و هو يقول له 

فى غضب:
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»لن أصدق ما قلت، مهما حاولت لن أصدق، لقد سمعت كل 
ش���ىء.. كل ش���ىء، و لن أتوس���ل لك و لن أس���افر للخارج لتتحقق 

أمنيتى فأنا أريد الموت على هذا الفراش و أنت من سيفعلها«.
رد عليه فى غضب زائد قائاًل:

»ه���ل تس���مع أذنك ما يقول لس���انك ي���ا هذا؟ أظن أن���ك لم تعد 
تس���مع جيًدا، فما تقوله هذا إتهام مباش���ر لي بالقتل، و سأقولها 
لك مرة آخرى ربما لم تس���مع«، هنا صرخ إقترب جورج من وجهه 

و صرخ قائاًل:
»لن أااافعل، لن أااااافعل«، رد عليه إبراهيم و بنفس الصوت:
»س���تفعل حتى ال أبلغ الش���رطة بفتح تحقيق حول ذلك، ستفعل 
أو أزج بك للس���جن«، كانت صدمته قوية مما س���مع، هنا نطقت 

كاميليا قائلة:
»م���اذا دهاك يا إبراهيم؟ كي���ف تقول ذلك؟ هل جننت؟ تقرير 

الطب الشرعى أوضح أنها ميتة طبيعية، ماذا دهاااك«.
صرخ بها و هو يقول:

»سيفعلها و إال سيسجن« نظر جورج لها و قال:
»كاميليا صدقيني لم أفعل«، أجابته فى حزم قائلة:

»دون أدنى شك أنا أصدقك«، نظر لها إبراهيم و هو يصرخ:
»ال تزي���دى م���ن غضب���ي، لق���د فعله���ا و س���يفعلها م���رة ثاني���ة، 
س���يفعلهاااااااا«، واص���ل ج���ورج صراخه و هو يردد ل���ن أفعلها فى 

حين إبراهيم يصرخ ستفعلها، و هنا صرخت كاميليا قائلة:
»كفى... كفى ال أتحمل ذلك كفى«.
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نظ���ر إليه���ا االثنين فق���د كانت حازم���ة جًداو ه���ى تصرخ فى 
غض���ب، حتى أكمل���ت حديثها بما كان وقعه قوي���ا كالقنبلة، 

فما سمعاه بعد ذلك كان من المستحيل تصديقه حينما قالت:
»أن من سيفعلها..«.

س���اد الصمت بع���د تلك الجملة لدقائق، جحظ���ت خاللها عينا 
الرج���الن، لم يكن أح���د يتخيل و لو للحظة واح���دة أن كاميليا 
الت���ى تحارب منذ البداية لتوقف زوجها عن قراره أنها س���تدعمه، 

بل واألصعب من ذلك أنها هى من تنوى قتله!
تحرك���ت نح���و المقع���د المتح���رك و م���ا إن وصل���ت ل���ه حتى 

أمسكته وقالت:
»إبراهي���م.. زوج���ى الذى تعلمت منه كيف تك���ون الحياة، و ما 
معن���ى األم���ل، و أحببت معه الدنيا و تمنيت مع���ه الموت، طيلة تلك 
الس���نوات و أنا بجانبك ألن هذا واجبي تجاهك، أحببتك أكثر من 
حبي للحياة و ال أحتمل الحزن فى عينيك، و تلك البائسة التى تقف 
أمامك تعلم جيًدا حجم معاناتك، إحدى عش���رة عاًما قضيناها هنا 
ف���ى تل���ك الغرفة المحاط���ة بالح���زن، و على الرغم م���ن ذلك الحزن 
المتدف���ق عل���ى رؤوس���نا؛ إال أننى كنت أحبك أكث���ر، و لم أحتمل 
دموعك لحظة«، ثم نظرت نحوه و هو ال زال جاحظ العينين وقالت:

»لكنك لم تحبني كما أحببتك، كنت تحب نفس���ك أكثر 
م���ن أى ش���ىء، ال أنكر حب���ك ل���ي.. ال ال.. أنا أعلم جي���ًدا كيف 
تحبن���ي، و لكن���ك حت���ى م���ع ذل���ك الح���ب وال���ذى يرب���ط روحين 
ليصبح���ا روح واح���دة، على الرغ���م من تلك المعان���اة التى جمعتنا 
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والت���ى كان م���ن الطبيعى أن يزداد حبك ل���ي، كان حبك ثابت، 
ألن طبيعت���ك العس���كرية طبع���ت على الزوج الُمح���ب، أنت أنانى 
ي���ا إبراهي���م، بكل قرارتك لم تش���ركني، كن���ت فقط أعلم ما 
تن���وى، ك���م من م���رة طلبت من���ي ال���رأى؟ حتى لو فعل���ت، كان 
لمج���رد إرضائ���ي، و حينم���ا قررت الم���وت و لم تفك���ر لحظة أن 
تخبرن���ي قب���ل الجمع،لم تنظ���ر لي حتى، ألنك أنانى، تخش���ى أن 
أم���وت، و أن���ا ألتم���س لك العذر فى ذل���ك و لهذا ق���ررت أن أحمل 
ذلك الواجب الذى لم تس���تطع حتى البوح به، من األقرب لك؟ من 
لدي���ه الح���ق أكثر؟ هذا الواج���ب من حق من؟ لق���د تحملت معك 
كل تل���ك المعان���اة و لم أعارضك لحظة و ل���م أيأس لحظة، أظن 
أن���ه واجب���ي أن أمنحك ما تريد طالما ق���رارك ال رجعة فيه، ألنك 
بكل األحوال س���تموت إذن هذا واجبي، واج���ب تلك المرأة التى 
أحبتك أكثر من نفسها، وألنها تحبك ستساعدك على إنهاء تلك 
المعاناة، ألنها تحبك س���تلبي أخر أمانيك، ألنها تحبك ستكمل 
هذا الحب حتى تجتمع بك بالعالم اآلخر، ألن هذا واجب الزوجة 

ال واجب الصديق«.
ح���اول جورج اس���تيعاب م���ا قالت، ذل���ك المنط���ق غريب بعض 
الشىء، لكنه ال يدرك أن عالقات الحب والتضحية ال تتمنطق، 
ال يدرك أن هناك من يس���تطيع قتل نفس���ه ليهب من يحب الحياة، 
ال يدرك أن هناك من يقطع من جس���ده ليتبرع به لمن يحب، وبما 
أن رغبة إبراهيم نهائية، و هواجسه بموتها لن تنتهى، وخسائرهم 
المتتالي���ة والمتالحق���ة تزيد من خوف���ه، فما قررت���ه كاميليا هو 

الحل الوحيد إن كان يريد الراحة.
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لكن���ه ح���اول أن يناقش���ها ف���ى قراره���ا وه���و يق���ول بكلمات 
متقطعة:

»كاميليا.. ما.. ماذا ت.. ماذا تقوِل، ك.. كيف ذلك؟«.
دون أن تنظر له أجابته فى حزم:

»لقد تعلمت من زوجي شىء هام، ما أنطق من قرار ال رجعة فيه، 
أنا سأمنح زوجي الراحة ألن هذا واجب الزوجة.. وواجب الحبيبة«.

ل���م يع���د إبراهي���م يتحمل كل ما يس���مع و ما يعي���ش، فإنفجر 
باكًيا و هو يصرخ و يقول:

»س���امحيني ي���ا كاميليا.. ب���اهلل عليك س���امحيني لقد ظلمتك 
وضاعت س���نوات عمرك هن���ا، و لم أعطِك من الح���ب ما تتمنى، 

أتوسل إليك سامحيني«.
تحركت بس���رعة صوبه و جلس���ت على الف���راش ثم احتضنته 
عل���ى صدره���ا و ه���و الزال ين���وح بصوت ع���اٍل و يتوس���ل إليها دون 

توقف أن تسامحه، ثم قالت له و هى تربط على ظهره:
»ال تقول هذا و ال تتوسل لي، ألنى أحبك لم أحزن منك يوًما، 
و لم أغضب يوًما، ألنى أحبك سأساعدك ألننى أكثر من يعرف 
ك���م عاني���ت بحياتك، و ألنى أحبك، لن أدع���ك تنتظرني بالعالم 
اآلخر كثيًرا، أنا أعلم جيًدا أنك لن تستطيع بدوني، و ال تخاف 
لن أنتحر.. لكن حزني على فراقك سيكون سبب موتي، لكن 

ال تحزن فهذا قدرنا«.
نهض جورج من مكانه و هو يبكى هو اآلخر، لم يعد يتحمل 

كل تلك المعاناة، فصرخ قائاًل:
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»كف���ى.. ليوقظني أح���د من ذلك الكاب���وس، أرجوووووكم 
ليوقظني أحددد«.

نظرت له كاميليا و هى تقول:
»س���وف تس���تيقظ منه حينم���ا ينتهى، س���تحزن قلي���اًل، لكن 

ستفرح لنهايته، لقد كنت دائما صديق مخلص يا جورج«.
جثا على ركبتيه و هو يبكى وصوت بكاءه طغى على صوت 
توس���الت إبراهيم، أما كاميليا فقد نظرت للسماء ولسان حالها 

يقول:
»إغفر لي يا اهلل، فأنت تعلم«.

وسالت عينها بالدموع.
٭  ٭  ٭
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التضحيات لراحة من تحب من أكبر دالالت الحب الحقيقى، 
ف���ال عج���ب أن يجه���ل صغ���ار المحبين ذل���ك، وال عج���ب أيضا أن 

ينكر ذلك المتصنعين.
إن كن���ت تحب حًقا س���ترى من تح���ب أمامك، س���تعمل دائًما 
عل���ى إعطاءه روحك إن لزم األمر، فالمحب الحقيقى ال يس���تطيع 
العيش و قلب من يحب يحمل ألم، فما بالك إن كان يحمل معاناة 

تكبر مع شروق شمس كل يوم جديد.
ربما س���يجد الكثير قرار كاميليا غير منطقى، وس���يتعجب 
البعض من هذا و س���يقف على ما يتابع أنها ش���ىء من الخيال غير 
خاضع لمنطق يس���توعبه عقل بشر، تحياتي لكل من داعبه ذلك 

الشعور فأنت لم تسكنوا مدن العشق يوًما.
تب���دل الحال فى المنزل، فبعد حالة الفتور التى كانت ما بين 
الزوجي���ن، عاد التالحم بينهما.. و ربما أكثر، لم يضيع أحدهما 
دقيق���ة و هم���ا على ِعلم تام أن الوداع قريب و لن يس���تطيعا تدارك 
الوق���ت الضائع، كان���ت كاميليا تقضى الصب���اح معه بالغرفة، 
يتاب���ادال الذكريات و عين كل واحد منهما تكس���وها الدموع، 
و بعدها يذهب معها إلى المطبخ يعدا سويا الطعام، ينظر لها فى 
حنان كطفل صغير ينتظر أمه لتطعمه، إلى أن يأتى الليل و ينام 

على كتفها حتى الصباح.
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حتى جاء اليوم..
اس���تيقظت كاميلي���ا و دموعه���ا ال تج���ف، و رأس���ها يؤلمه���ا 
و كأن قنبل���ة تنتفج���ر داخل���ه كل دقيقة، كان���ت تنتظر جورج 
ليحض���ر ألنه قرر قضاء اليوم األخير معهما، لكنها لم تقرر بعد 

هل تدعو أسامة أم ال؟.
كانت تعلم أنه سيفرح من داخله فرًحا شديًدا لموت غريمه، 
فكان ذلك س���بب للتفكير فى عدم دعوته، و لكن ال تس���تطيع 
نس���يان أنه أخاها التى تربت معه و عاش���ت نص���ف حياتها بجانبه 

كتًفا بكتف.
و بعد صراع مع التفكير قررت عدم دعوته حتى يرتاح إبراهيم 
و حتى ال ينطق أس���امة بش���ئ يحزنه فى لحظاته األخيرة، و بينما 
هى فى طريقها لغرفته، دق جرس الباب معلًنا عن وصول جورج، 
فأس���تقبلته فى ح���زن و عيناها تترقرق بالدم���وع و كذلك عينه، 

فلم تستطع منع نفسها من إحتضان جورج و هى تبكى وتقول:
»ال أدرى كيف سأفعلها و هو ينظر لي يا جورج، ال أدرررى«، 

ربط على ظهرها و هو يقول:
»الزال لدي���ك الوق���ت لتقول���ى ال، فأنا مدرك تماًم���ا أنه صعب 

جًدا«.
كانت باأليام الماضية تفكر بذلك أيضا، لكنها لم تستطع 
الب���وح بذل���ك خاصة بعدما ش���عرت أن���ه يتحرر و ينتظ���ر ذلك دون 
خ���وف، بالعكس تماًم���ا كان هادئ مطمئ���ن، أو يحاول منحها 

ذلك الشعور حتى ال يلين قلبها.. لقد قضى األمر.
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حاولت مس���ح دموعها و هى تدع���وه للدخول و أغلقت الباب ثم 
إس���تاذنت من���ه قلي���اًل، دخل ج���ورج متوجًها ص���وب غرفته فوجده 
مس���تيقظ و على وجهه إبتسامة طفل صغير، كان وجهه مشرًقا 
عل���ى غير الع���ادة، و كأنه طفل صغير صباح ي���وم العيد، فدخل 
ليجل���س إلى جواره على الف���راش، ثم إحتضنه بقوة و أخذ يبكى 

فى قوة و هو يقول:
»كيف ستكون الحياة من بعدك يا صديقي؟ كيف سأعيش 

يا إبراهيم بدونك؟«، ضحك إبراهيم و أجابه فى تهكم:
»لن تكبر أبدا أيها األبله، و من قال أنى سأتركك، ال تخف 
ستظل روحي جوارك، كف عن هذا العبث فأنا لدي طلب أخير 
و لتكن تلك وصيتي ألخي و صديقي«، اعتدل جورج فى جلسته 

و هو يمسح دموعه و قال له:
»لن أتركها وحدها يا إبراهيم، أعدك بذلك«.

ابتسم و قال له:
»دائم���ا ما كن���ت تفهمني لكنك متس���رع بعض الش���ئ، على 
كل ح���ال ه���ذا واجبك أن تبقى معه���ا و ال تتركها، لكن هناك 
طل���ب آخ���ر، أرجووك ال تدعه���ا تتألم وأحرص على ذل���ك، أنا لم 
أك���ن رحيًم���ا بها فكن أن���ت، ال تجعله���ا تتعذب أرج���ووووك«، 

فأومأ برأسه له ثم وعده بذلك.
دخلت كاميليا وهى تقول فى حنان:

»لقد استيقظ الصغير أخيًرا«، فنظر لها و قال:
»نعم.. لكن سأطلب منكما طلب صغير، دعونا نتناول اإلفطار 
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عل���ى المائدة س���ويا، ليكن الي���وم األخير يجمعنا ب���كل لحظة«، 
كان وقع كلمة اليوم األخير يؤلمها جدا و لكنها حاولت جاهدة 

الصمود كى ال يتألم أللمها، فنظر له جورج و قال:
»و من قال لك أنك س���تأكل هنا أصاًل؟ س���وف نتناول اإلفطار 
س���ويا و بعده���ا نخ���رج لنجلس بالحديق���ة قلياًل، م���ا رأيكما؟«، 

ضحك و قال له:
»نعم كما كنا نفعل بالسابق، موافق«.

 استاذنه جورج ليذهب كى يساعدها بالمطبخ فأذن له، و ما 
إن وصل حتى سألها:

»هل أخبرِت أسامة؟«، نظرت له و هى تقول:
»ال.. م���ن األفض���ل أن يبق���ى بعيًدا«، تعجب م���ن قولها هذا عن 

أخر من تبقى لها بالعائلة و أخاها و صديق العمر، ثم سألها:
»هل لي بمعرفة السبب؟«، تنهدت فى حرقة و هى تقول:

»منذ الصباح و أنا أحارب نفس���ي للوص���ول لقرار بخصوصه، 
أن���ت تجهل تفصيلة صغيرة، أس���امة ال يعتبرني أخته و صديقته، 
أس���امة يحبني و حتى اآلن و لهذا س���اعد إبراهيم بعدما أظهر فى 
البداي���ة رفضه ظاهريا، لكنه كان يقاتل ليتخلص منه ظًنا منه 

بالفوز بي«.
شهق جورج مما سمع، لم يكن يتوقع ذلك، ثم سألها:

»هل يعلم إبراهيم ذلك؟«، أومأت برأسها إيجاًبا وقالت:
»من���ذ أول ي���وم لن���ا بزواجنا وه���و يعلم كل ش���ىء، و لم يطلب 
مني مرة أن أقطع صلتي به ألنه يعلم من هو أس���امة بالنس���بة لي، 
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حت���ى كان���ت أخر زيارة ل���ه حينما أخب���ر إبراهي���م، و من حديث 
أس���امة كان رد إبراهيم واضًحا تماما له، لقد عرف أس���امة أنه 
يدرك كل ش���ىء، و لهذا الس���بب إختاره منذ البداية ظًنا منه أنه 

سينجح، حتى أنه جن عقله و ترك المنزل فى غضب«.
اعتدل فى وقفته و تراجع خطوة للخلف وارتس���مت على وجهه 

عالمات كأنه وجد شىء و قال:
»نع���م نع���م.. اآلن فق���ط فهم���ت لم���اذا كان يح���ارب و يح���اول 
الوص���ول لف���وز بهذه القضية، وما س���بب عدائه ل���ي بالتالى، لقد 

فهمت اآلن«، تعجبت كاميليا مما قال وهى تسأله:
»ما الذى تتحدث عنه؟«، خفض صوته وهو يقول:

»كن���ت أظ���ن أن���ه يتالع���ب بعق���ل إبراهيم ألن���ه ال يحب���ه منذ 
البداية، و لكن لم أجد سبب واضح لهذا الكره، يوم جراحتك 
بالمش���فى كان مثل المجنون، و حاول ضربي ألني أخفيت عليه 
ليل���ة الحادثة، و كذلك أخفي���ت عليه ما تلى ذلك ألني على يقين 

أنه سيخبر زوجك، و لهذا طلبت منك إخفاء هذا عن الجميع«.
عادت لتكمل تحضير اإلفطار و هى تقول:

»كان ق���راري صائًب���ا إذن، ال داع���ى لوج���وده ف���ى لحظات���ه 
األخيرة«، ثم انش���غلت بما تعمل و س���اعدها ف���ى تجهيز الطاولة، 
وم���ا إن انته���ت حت���ى ذه���ب لُيحِض���ره إلى الطاول���ة و ب���دأوا تناول 

اإلفطار دون أن ينطق منهم أحد.
بع���د تناولهم اإلفط���ار انتقل���وا جميعا لحديق���ة المنزل، لكن 
جورج تعمد تحويل الجلس���ة للجهة الجنوبي���ة من المنزل بعيًدا عن 
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الباب الرئيس���ى حيث تلك الذكري���ات المؤلمة، فهم إبراهيم ما 
يحاول فعله، ثم إبتسم و هو يقول:

»ال أظ���ن أن تغيي���ر الم���كان س���يمحو الذكرى م���ن القلب يا 
جورج«، ثم نظر إليها و هو يسأل:

»هل من الممكن أن تنسى كاميليا ما كان بيننا من سعادة 
و معان���اة إن انتقل���ت لمنزل آخر؟«، وقفت أم���ام المقعد المتحرك 
ليقف جورج مكانه، ثم جلست على ركبتيها و هى تنظر لعينيه 

و وضعت كفيها على وجهه و عيناها تترقرق بالدموع، و قالت:
»هل يس���تطيع اإلنس���ان تغيير قلبه أيضا؟ و إن إستطاع كيف 
يب���دل س���نوات عم���ره الت���ى قضاه���ا مع���ك؟ أن���ت ح���ي بالمكان 

وبالزمان، و سيكون اسمك أخر ما يحتضن لساني«.
ابتس���م و عيناه تنظرها بحنان لكنه لم يس���تطع حجب دموعه 

أكثر من ذلك و قال:
»لق���د حرمتك م���ن حقوق كثي���رة طيل���ة الس���نوات الماضية، 

و...«، وضعت كفها على شفتيه لتسكته و قالت:
»ال تقول ذلك، لقد أعطيتني ما هو أكبر من ذلك، لقد كنت 
ل���ي العائل���ة التى تمنيتها، ال تقول أرج���ووك«، كانت عيناه بدأت 
تسيل بالدموع فوصلت إلى كفها، فمسحت له دموعه وهى تضع 
ُقبل���ة على عينيه، ثم نهضت ليكمل���وا طريقهم للطاولة، وأخفت 

وجهها الذى أصبح مبلل تماًما من الدموع.
جلسوا على الطاولة وبينما هو يتكلم مع جورج عن ذكريات 
الطفولة، نظرت على يمينها لتجد بعض نباتات الريحان اليانعة، 
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فنهض���ت فى هدوء تبعتها عيون إبراهيم و ما إن الحظ أين تذهب 
حتى قال:

»الاا.. سأموت على رائحة الريحان؟!”، ثم نظر لجورج و قال:
»أول شىء سأفتقده بعد زوجتي هو الريحان، نبتة الرحمة ذات 

العطر الجميل«، حاول جورج إخفاء حزنه و هو يقول:
»أفه���م م���ن ذلك أنك لن تش���تاق ل���ي؟«، ضحك و ه���و يرد عليه 

قائاًل:
»ال أظن، لقد إكتفيت من ش���غبك طيلة حياتي يا هذا، دعني 

أرتاح قلياًل فى موتي، تبا لك.. بالطبع سأفتقدك«.
وضع���ت كاميلي���ا الريح���ان أمام���ه و أخ���ذت منه غص���ن يافع 
لتضع���ه على ُأذنه ليس���تطيع ش���م الرائحة وربطت عل���ى كتفه ثم 
عادت مكانها لتجلس و هى تنظر له دون أن تتكلم، بينما جورج 
يتاب���ع إبراهيم الذى كان يس���ترق النظرات نح���و كاميليا و يرى 
الدموع الحبيس���ة فى عينيه و كان بعقله س���ؤال واحد ال يفارقه، 
هل يتألم لفراقها؟ أم يتألم خوًفا من األيام عليها؟ و بكل األحوال 
ه���ذا أو ذاك لم���ا تتركه���ا و أنت حزين كل هذا الحزن و ترس���م 
على وجهك االبتسامة ببعض مساحيق الفرح حتى ال تنهار ما تبقى 

منك أمامنا، لماذا سترحل يا إبراهيم.
وكع���ادة األوق���ات الفاصلة تم���ر س���ريًعا، كان الوقت يحمل 
س���يفه كالعادة، لكنه لم يكتِف بقطع أط���راف اليوم لينتهى، 
بل كان يقطع مع كل س���اعة ُيسقطها من على جذع اليوم قطعة 
من روح كاميليا، و كلما بدأ النهار يفر هارًبا خلف عتمة الليل، 
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كان���ت ضرب���ات قلبها ت���زداد عنًف���ا، و يتصبب الع���رق منها على 
الرغم من الجو البارد، لكن ال مفر فقد حان الوقت.

غابت الشمس.. والليل يزحف على أطرافه ليوارى تحت عتمته 
األهات الصامتة، نظر إبراهيم لهما و هو يقول:

»لق���د أصب���ح الجو ب���ارد هن���ا، هي���ا ندخل فأن���ا أري���د اللحاق 
بالقط���ار«، ثم ضحك بس���خرية ل���م يتعجبا منه���ا، و بالفعل نهض 
جورج ليضعه على المقعد ثم تبعته كاميليا التى كانت خطواتها 
تتثاق���ل و كأنها فى طريقها لحبل المش���نقة، و جس���دها يرتعش 

بشدة لكن ليس من البرد.. رعشة الخوف.
ما إن دخل إلى فراشه حتى باغتها بقوله:

»لقد نس���يِت الريحان بالخارج، لقد انش���غل بال���ك بألم الفراق 
ع���ن تحقيق أمنيتي األخيرة«، أس���رعت للخ���ارج لتحضره، لكنه 

افتعل ذلك حتى يطلب من جورج طلبه األخير فقال:
»ج���ورج.. وصيتي األخيرة، بعد انتهاء مراس���م الدفن ال تجعلها 
تع���ود هنا، عليها أن تعود لمن���زل والدها، وانتبه جيًدا على تقرير 

الوفاة ال تدع هناك شك بموتي أرجووووووك«.
قال له فى حزن شديد:

»ال تخف، سأحاول اقناعها بالذهاب هناك بكل ما أوتيت من 
قوة، والحقنة التى ستس���تخدمها من الصعب كشفها، سيكون 
التقرير وف���اة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، لقد أنهيت كل 

ذلك بنفسي ال تخف«.
دخلت عليهما و هو يقول له ال تخف فسألته:
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»مما تخاف؟ تخاف علّي من أن يتم إكتشاف سبب موتك؟ لن 
يكش���ف أحد س���بب وفاتك لقد أنهى جورج كل شىء«، جلست 
إل���ى ج���واره عل���ى الفراش و أخ���ذت تتحس���س وجهه فش���عر بتلك 
الرعش���ة التى تس���رى بها، لم يعلق على ذلك فقد كان قلبه يشعر 

بكل شىء و يشفق عليها.
مر الوقت بسرعة شديدة على عكس مروره بساحات اإلنتظار 
من���ذ فت���رة، كم كان الوقت يعبث معهم جميعا و ال يس���تجيب، 

نظر إبراهيم إلى جورج و هو يقول:
»لق���د كان���ت صحبتكم ه���ى الحياة بالنس���بة لي، سأش���تاق 
كثي���ًرا لحديث���ك ي���ا جورج، على الرغ���م من أني س���أرتاح منك يا 
رج���ل و ل���ن أش���غل بال���ي بمش���اكلك و كيف أس���اعدك، كنت 
دائما صديق مزعج«، ضحك و هو ينظر له حينما لم ينطق جورج 

فأستكمل قائاًل:
»س���امحني على كل شىء، أعلم جيًدا ما بداخلك و كم أنت 
شخص طيب، لم تغضب مني يوًما و تعاملت معي كأبي، و أنا لم 
أكتفي بذلك وفى نهاية الرحلة قمت بتهديدك كى تلبى طلبي، 

هل ستسامحني على ذلك؟«.
نظر له جورج وانفجر بالبكاء و هو يقول:

»لس���ت بحاجة لتطلبه، فليس���امحنا الرب جميًعا.. فليسامحنا 
الرب«.

ثم نهض و توجه صوب النافذة و أكمل بكاؤه بشدة فى حين 
قال له:
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»كفى يا هذا ال تفعل تعال هنا«، لم يستجيب له، فنظر صوب 
كاميليا وجد دموعها تس���يل عل���ى الرغم من مالمحها الصامتة، 

فقال:
»أن���ِت ي���ا كاميلي���ا.. مهما قلت عن���ك لن أوفيك ق���درِك، كم 
كن���ِت قوية و متماس���كة، ضحي���ِت بحياتك له���ذا العاجز، و لم 
يكفي���ه هذا بل حرمك من حقوقك و أقلها مش���اركته قراراته، 
واألن تفع���ِل ما لن يفهمه و ال يفعله ش���خص ع���ادى، بيديك تقتلي 
زوجك! أدرى كم هذا صعب، لكن هناك شىء يجب أن أخبرك 
به، ربما منذ تلك المعاناة فش���لت فى تعبيري عن حبي لك، ربما 
بسبب خجلي منك، ربما خوًفا من إحساسك أنى أفعل ذلك عمًدا 
ك���ى أبقي���ك مع���ي، كنت أخ���اف أن أخس���رك، لهذا أن���ا أطلب 

الموت، كيف أعيش دقيقة بدونك يا كاميليا؟ كيف؟«.
س���قطت من���ه الدم���وع بينم���ا ه���ى و دون أن تش���عر إرتمت على 

صدره و هى تنوح بشدة و تقول:
»باآلخ���رة ل���ن أتمني غي���رك زوج، و لن أعي���ش بدونك، روحي 
ستذهب مع روحك و سيبقى جسدى ُمعلق هنا حتى موعد اللقاء، 
م عل���ّي الضحكة حتى لحظة خروج روحي، و س���أضحك  س���ُتَحرَّ

وقتها و أنا أنطق إسمك حينما تفيض روحي«.
م���رت دقيق���ة عل���ى ه���ذا الح���ال دون أن يتح���رك أى منهما من 

مكانه، لكن قاطع الصمت وهو يقول:
»كن���ت أود أن أودع أس���امة، ه���ل تتصلين به رج���اًء؟«، رفعت 

رأسها من على صدره تقول:
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»ال تخبره شىء أرجووك«، ضحك و هو يقول:
»ال تخاِف لن أعطه لحظة نصر«، ثم ضحك بشدة و هى تلتقط 

الهاتف و تتصل به، لكنه لم يجيب االتصال، فقال:
»يب���دو أن حظه س���يظل تعي���س دائما، أبلغيه ش���كري على ما 

قدم لي«، ثم نظر لجورج و قال:
»هيا يا طبيب، لقد تأخر الوقت، دعونا ننهى ذلك«.

انتفض���ت كاميلي���ا فور س���ماع ذلك، فقد كان���ت ترهب تلك 
اللحظة و تتمنى أن توقف الوقت كى ال تحدث، لكنه لألس���ف 
لن تس���تطيع، فنظرت له ثم نهضت والتقطت حقنة من داخل أحد 
أدراج المنض���دة و عادت لتجل���س جواره، و كذلك جلس جورج و 

هو يحتضنه، ثم نظر إلى كاميليا و هو يقول:
»ال تخاِف، إفعليها دون تردد و ال تخاِف«.

نظرت له و هى تحملها فى يدها دون أن تتحرك واستمر يقول 
له���ا ال تخ���اِف، حت���ى تحرك���ت يداها بإرتع���اش و بالفع���ل قامت 
بوض���ع اإلبرة ف���ى وريده و هى تنظ���ر له حقنته المادة الس���امة فى 
ب���طء، و ما إن انتهت حتى حدث ش���ىء غي���ر متوقع، فقد نهضت 

فجأة و هى تصرخ و تقول:
»م���اذا فعل���ت؟ م���اذااا فعل���ت؟ إبرااااهي���م..الالال.. أرج���ووك ال 

تذهب، ال تذهب«، دمعت عيناه من انهيار زوجته و قال:
»ل���ن أذهب فأنا أعي���ش داخلك، أليس كذل���ك؟ تعاِل أرجوك 
وأحضِر الريحان أريد أن أشم رائحتك مع الريحان، أرجوووووِك«.

أخذت تضرب على رأس���ها كالمجنون فنهض جورج مس���رًعا 
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محاواًل تهدأتها و قال:
 »انته���ى يا كاميليا، أرجوك اجلس���ي« أمس���ك بها ليجلس���ها 
جانب���ه و أحض���ر الريح���ان على ص���در إبراهيم، ث���م احتضنته فى 

شدة و قالت:
»إبراهيم ال تذهب«، فقال لها:

»دعين���ي أذهب قب���ل أن أعرف منِك ما تخفيه عني، إهدائي«، 
كعادت���ه يح���اول فص���ل األمور بالتش���تيت، فقد ألق���ى عليها تلك 
الجمل���ة كى يجذبها من بحر البكاء، و بالفعل نظرت له، وقبل 
أن تنط���ق الحظ���ت تغي���ر لون وجهه،و بدأ يش���عر بضي���ق بالتنفس 
ودوار خفيف، فنظرت لجورج الذى كان يبكى و هو يربط على 

كتف إبراهيم، لكنها ال تدرى ما تفعل فى حين قال لها:
»س���أذهب اآلن، ألن تخبريني؟« ث���م أخذ يتنفس بصعوبة و بدأ 
لون���ه يتح���ول ل���ألزرق، و هنا مال���ت على ُأذنه و همس���ت له ببعض 
كلم���ات، هن���ا جحظت عين���اه فى قوة و تس���ارعت نبض���ات قلبه 

أكثر و ليس بسبب المادة السامة، حاول الصراخ وهو يقول:
»كام...ليا.. الا..اااا« ثم أمسك يده وانهارت بالبكاء فى حين 
بدأت أنفاسه تتس���ارع أكثر فأكثر وعيناه تتسع أكثر فأكثر 

ثم انتفض نفضة قوية.. و انتهى كل شىء.
 ٭  ٭  ٭

أن تقُت���ل.. ه���ذا الش���عور وح���ده كاٍف لتدمي���ر حيات���ك رعًبا، 
وعندما تقُتل األنثى يكون الوضع أصعب، فما بالك حينما تقتل 
أنثى زوجها ومن تحب؟ هذا الش���عور وحده قاٍس جًدا حد الموت، 
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ال يتستطيع تحمله بشر، أبًدا لن يستطيع.
جلس���ت كاميليا ف���ى حالة صدم���ة بينما ج���ورج الزال يبكى 
ل رأس���ه، س���قطت الحقن���ة من يدها و هى ال تش���عر، ثم  و ه���و ُيقبِّ

نهضت و هى تقول:
»لقد مات.. لقد مات!«.

نه���ض ج���ورج مس���رًعا يمس���كها و ه���ى تهذى بكلم���ات غير 
مفهومه، لكنها فجأة صرخت قائلة:

»إبرااااااااهيم.. ال تذهب، ال تذذذهب«.
حاول جورج إبعادها عن الغرفة لكنها قالت له:

»هل مات مس���موًما أم مات بالحقيقة؟«، نظر لها بدهش���ة مما 
قالت و هو يسألها:

»حقيق���ة؟! ه���ل أخبرته؟«، نظرت ل���ه و عيناها تجحظ بش���دة 
والعرق يتصبب منها و قالت:

»كان الب���د أن يع���رف لم���ا فعل���ت ذل���ك، ل���م أخف���ى عنه ش���ىء 
بحياتي، مهما كانت الحقيقة قاسية كان يجب أن يعرف«، وقبل 

أن يتكلم أفلتته و أمسكت الهاتف واتصلت بالشرطة وقالت:
»أريد أن ُأبلغ عن جريمة قتل.. لقد قتلت زوجي العقيد إبراهيم 
عبدالعزيز«، كانت حركة س���ريعة وصادم���ة لجورج، فلم تتفق 
مع���ه على ذلك، ح���اول الركض مس���رًعا ليلحقها قب���ل أن تنطق 

لكنها كانت أسرع وأبلغت عن جريمة القتل.. وأغلقت الهاتف.
لم تتحمل األلم فى رأسها فصرخت وهى تجثو على ركبتيها قائلة:
»أةةةة.. رأس���ي«، ركض جورج مس���رًعا صوب المبرد ليحضر 
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بعض اُلمهدئ ليحقنها به، لكنه لم يستطع تمييز الوريد، فكان 
خوفها و صدمتها كفيلة ليهرب الدم من جسدها، لكنه حقنها 

بالعضل، وهنا و قبل أن ينهضها وردها إتصال.. إنه أسامة.
أجابه جورج فى صوت مهزوز، فالحظ أسامة هذا الذى صرخ 

فيه قائال:
»أعطن���ي كاميلي���ا فوًرا«، رد عليه جورج أنها مش���غولة لكنه 
ك���رر طلبه فى غض���ب، لكنها نظرت له و طلب���ت منه الهاتف، 

وقالت:
»نعم يا أس���امة«، كان صوتها يرتعش و كأنها ُتمسك بسلك 

كهرباء عاٍر، فقال لها:
»ماذا بك؟ و لماذا أجاب جورج؟«.

بكت قبل أن ترد عليه، فصرخ بها قائاًل:
»ماااذا حدددث؟”، فقالت و هى تبكى:

»لق���د م���ات إبراهي���م.. لق���د أعطيت���ه ما يري���د«، كان���ت تلك 
الكلم���ات صادمة ألس���امة فل���م يدرى ما يفع���ل، لكنه صرخ بها 

قائاًل:
»م���اذاا فعلِت؟ يا إله���ى، أيتها الحمقاء ماذا فعلتتتِت؟«، لم ترد 

عليه و أكملت بكاؤها، حينما أكمل قائاًل:
»ال تلم���ِس ش���ىء وأب���ِق فى مكان���ك، ال تتح���ركككِك«، 

فقالت له:
»انتهى األمر.. الشرطة بالطريق«.

صرخ بها يقول:
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»تبااا لِك.. لقد فرطِت بحياتك من أجل هًذا العاجز، لمااااذا؟ 
كانت الحياة أمامِك أيتها التعيسة«.

صرخت و هى ترد عليه من شدة االنهيار قائلة:
»ع���ن أى حي���اة تتحدث؟ ال حياة لي بدونه، أن���ت بعيد عن ذلك 
تماااًم���ا«، طالم���ا كان���ت تل���ك الكلم���ات تده���س قلب���ه و تضع 
مش���اعره بالمفرمة، عل���ى الرغم من تكراره���ا إال أن هذه المرة 
الوض���ع مختل���ف، فى الس���ابق كان األم���ل البعي���د يداعبه، اآلن 
ال أم���ل، فتل���ك الجريم���ة معناه���ا موته���ا باإلعدام، لكنه أس���رع 

بالسيارة محاواًل اللحاق بها، وقال:
»ال تتحرِك أنا قادم«، لكنها همست له فى تحد و قالت له:

»ال داع���ى لذل���ك، لقد انتهت كاميليا يا أخ���ى العزيز، انتهت 
وحان وقت كش���ف الحقائق«، ثم أكملت جملتها و سط صدمة 
أس���امة مما يس���مع، لقد كان���ت كلماتها قوي���ة و كفيلة لتقلب 

حياته، و بالفعل لم تنقلب حياته فقط.. بل والسيارة.
٭  ٭  ٭
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جلس���ت كاميليا أمام ضابط الش���رطة، كان وجهها شاحب 
ج���ًدا و يبدو عليها حالة الصدمة، نهض ثم اس���تدار حول مقعدها 

وفجأة توقف و هو يسألها:
»لماذا قتلتي زوجك؟«، نظرت لألرض دون أن تنطق، فأكمل 
دورانه حول المقعد واتجه صوب المنضدة ليمسك حافظة نقود، 

فتحها و أخرج منها هوية إبراهيم، و قال:
»إبراهي���م عب���د العزي���ز؟! ألي���س ه���ذا الرجل الذى أث���ار ضجة 
من���ذ أيام بطلب القتل الرحي���م على التلفاز؟”، لم ترد عليه، فنظر 

لجورج الذى أجابه:
»نعم هو«، فقال له:

»أخي���ًرا تح���دث أحدكما، من أنت؟«، أخرج ل���ه جورج هويته 
وهو يقول:

»جورج جبرائيل طبيب العائلة«، لمعت عينا الضابط و هو يقول:
»طبي���ب!! و م���اذا كن���ت تفع���ل هن���ا به���ذا الوقت؟ ه���ل كنت 
تحضر لها الس���م؟”، وجه إتهامه لجورج و هو يمس���ك بيده كيس 
من البالستيك بداخله الحقنة التى كانت مع كاميليا، و قبل أن 

يتحدث جورج نطقت كاميليا:
»ج���ورج لي���س فق���ط طبي���ب العائل���ة، فه���و صدي���ق طفولت���ه، 
وكان يحضر يومًيا يجلس مع المرحوم و ال يدرى ش���ىء عن ذلك 
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المخطط«، نظر لها الضابط و قال:
»المرح���وم!! ممم���م.. و ه���ذا المخط���ط كان بطل���ب زوج���ك 
المرح���ووم ال���ذى طلب ذلك من القانون و م���ا إن رفضه طلبه منك 
وأنت بمنتهى البس���اطة نفذِت طلبه، هكذا و ببس���اطة«، ثم نظر 
إل���ى ج���ورج و كأنه يقول له لن اس���تبعدك عن تل���ك النقطة فأنت 
ش���ريك لها، لكن كاميليا لم تجيب، و ح���اول الضابط كثيًرا 
طرح أس���ئلة عليها لكن دون رد، و فجأة خرج المس���عفون يحملوا 
الجث���ة و م���ا إن رأته���ا حتى نهض���ت دون أن ينتبه أحد، و بس���رعة 

لحقها الشرطى المرافق و منعها و لكنها أخذت تصرخ:
»اتركووون���ي.. اتركووون���ي أودع���ه«، أش���ار ل���ه الضابط أن 
يتركها، فكش���فت الغطاء عن وجهه و نظر له و دموعها تس���يل 

على جسده، و قالت:
»أرجووك ال تخف، سألحق بك قريًبا، و إن لم أحضر لوداعك 
أرج���وك س���امحني«، ثم انه���ارت من البكاء و جث���ت على األرض 
وس���ط دهشة الحضور، فهى المش���تبة به األول، و يوجد اعتراف 
منه���ا بالجريم���ة، قتلت ذلك العاجز دون أن تش���فق عليه – هكذا 
يراه���ا القان���ون – و مع كل هذا تنه���ار و تبكى و تطمئنه؟! كان 

ذلك عجيًبا.
انطلقت س���يارة اإلسعاف صوب المش���فى، و من خلفها سيارة 
الشرطة و بها كاميليا و جورج، كانت أول مرة تختلف طرقهما، 
أول مرة يذهب إبراهيم وحيًدا فى طريق، و هى فى طريق، لكن 

عليها أن تعتاد ذلك فقد انتهى األمر.
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ف���ى الي���وم التال���ى تم عرضه���ا عل���ى النيابة، و ق���د حضر أحد 
المحامين من مكتب أس���امة بعد أن طلب جورج مكالمة هاتفية 
ليخب���ر المحام���ى و بالفع���ل حضر أحمد مس���اعده، وم���ا إن دخل 
الغرف���ة حتى طل���ب االختالء بموكليه قلياًل، جل���س على المقعد 

المقابل لها و قال:
»البقاء هلل.. هلل ما أعطى و هلل ما أخذ«، نظرت له فى انكسار 

و هى ترد عليه:
»ال أراكم اهلل مكروه، غاضب مني لهذه الدرجة؟ لم يستطع 
الحض���ور فأرس���لك؟«، نظ���ر إلى األرض و س���اد الصم���ت قلياًل، 

لكنها سألته:
»ه���ل أخب���رك و له���ذا أنت ال تس���تطيع النظر لي؟ م���اذا أخ...«، 
قاطعه���ا بصوت مكتوم و كلم���ات زادت من صدمتها، فما قاله 

كان قاس جًدا عليها حتى جحظت عيناها، قاطعها قائاًل:
»لقد كانت التعزية فى س���يدى و ليس���ت فى العقيد إبراهيم، 
لقد توفى فى حادث س���يارة أمس، والجنازة اليوم فى نفس موعد 

جنازة العقيد«.
كان ذل���ك صادم ج���دا لها، لم تكن تتوقع ه���ذا، لقد كان 
يتحدث لها و أغلقت الهاتف و لم تس���مع ش���ىء، هل حدث بعدها؟ 

هل هذا حقيقى أصاًل، لكنها اخيًرا انفجرت بالصراخ قائلة:
»الاااااااااااااااااا.. أن���ت تك���ذب، لق���د تحدثن���ا باألم���س، ال 
تق���ل ذلك، هذا الملعون دائم���ا يفتعل تلك األكاذيب، إنها إحدى 

كذباته لكى ال يحضر هنا، أنت كااااذب.. كااااااذب«.
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كان صوته���ا عال جدا حت���ى التفت الضابط الذى كان يقف 
خارج الغرفة للصوت فدخل مسرًعا، فوجدها على األرض تبكى 
و تضرب األرض بيديها، لم يفهم ما حدث، فس���أل الش���اب الذى 

قص عليه الموقف، و هنا صرخت و قالت:
»هذا يعنى أننى قتلت زوجي و أخي بيوم واحد؟ و بنفس الخبر؟ 
يإلهى.. ماذا فعلت؟«، ثم نهضت بس���رعة و أمسكت كف أحمد 

تحاول أن تتوسل إليه و تقول:
»أري���د أن اودعهم���ا، أرج���وووك دعن���ى أرى أخ���ى آلخ���ر م���رة 
أرج���وووووك«، ث���م جثت عل���ى ركبتيها فى انهيار ت���ام، فى حين 
طل���ب الش���اب اإلذن يقابل رئي���س النيابة محاوال معه للس���ماح لها 

بتأدية واجبها األخير لهما.
قراب���ة الس���اعة أو يزيد قلياًل جلس الش���اب عن���د رئيس النيابة 
يتح���دث معه و ُيجرى بع���ض االتصاالت حتى اس���تطاع فى النهاية 
أخ���ذ الموافقة على ذهاب كاميليا وس���ط حراس���ة ل���وداع زوجها 
و أس���امة، وف���ى عجالة تم تنفي���ذ األمر و بصحب���ة الضابط و معه 
شرطيان وكاميليا باألصفاد وصاًل فى الموعد تماًما إلى المقابر 

حيث الجنازتين.
س���نوات قضاه���ا أس���امة يحل���م بفرص���ة إلس���تعادة كاميليا، 
حاول وفش���ل ولكنه لم ييأس، فقد كان يحبها حب ال تس���تطيع 
الح���روف وصف���ه، وحينم���ا واتت���ه الفرص���ة بموت إبراهي���م؛ رحل 
وبنفس الساعة، على الرغم من رفض كاميليا التام لطلبه، على 
الرغم من انعدام األمل، لكنه رحل دون التقاط صورة سعيدة مع 

الحظ و لو بالتمنى.. أقدار.
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إبراهي���م.. رجل حاول محاربة العجز، لك���ن صرعه اليأس تحت 
عج���الت الزمن ليس���حب من حياته من يحب، و عل���ى الرغم من حبه 
الش���ديد لزوجت���ه؛ إال أنه أراد الموت ليس���بقها قب���ل أن يبكيه القدر 
عليها، فكيف يعيش إن إختارتها يد القدر و تركته؟ لو كان يملك 

إصبع واحد يتحرك لفعلها بنفسه و ال يختبرها بهذا القدر.. أقدار.
وقف���ت محاط���ة بالحضور والجمي���ع تركوا الجن���ازة و يتبادلون 
النظر خلس���ة وعلن���ا نحوها، فالكثي���ر يجهل س���بب حالتها تلك، 
وربم���ا الجميع، لكنها كانت بعالم آخ���ر، تكفيها تلك المعاناة 
التى تجعل من العاقل مجنون، يكفيها شعورها بالذنب نحو أسامة 

أنها سبب موته، ويكفيها تحملها مسئولية موت شريك عمرها.
كانت تتابع مراس���م الدفن فى صم���ت و عيناها كتلة حمراء 
من الدموع، حتى إنتهى الدفان و أغلق القبور و قبل أن يهم الناس 

باإلنصراف قالت:
»بيوم واحد.. ذهب أخي و زوجي، والعجيب أنهما ذهبا س���وًيا.. 
بي���دى«، توق���ف الناس وب���دأت همس���اتهم تعلو من تل���ك الجملة، 

ونظراتهم تحوم حولها فى ترقب لما ستقول، فإستطردت:
»أس���امة.. أربع���ة و عش���رون عاًم���ا بنف���س المن���زل كن���ت لي أخ 
وصدي���ق، كثي���ًرا ما ضحكنا، وكثيًرا ما تش���اجرنا، حتى جاء 
الي���وم ألقط���ع أربع���ة و عش���رون عاًما أخ���رى بمنزل آخ���ر، معك يا 
إبراهي���م.. كانت هى عمري كله، لم يقل حبي لك لحظة ولكنه 
كان يزي���د، نصف عمرى مع أخ���ى، و مثله تماًما مع زوجي، وفى 
س���اعة واحدة ض���اع النصفي���ن، ضاع الرجلي���ن، ض���اع المنزلين، 
وكأن حياتى تتغير دائما عند رقم أربعة و عشرون، أمر مضحك«.
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نظ���رات الش���فقة تطير حولها م���ن على أغص���ان العيون لتحط 
على كتفها المتثاقل، لكنها أكملت:

»س���امحوني أرجوووكم���ا، فأنتما عل���ى علم تام بم���ا أحمل، 
سامحني يا إبراهيم إن خنت عهدك، سامحني يا أسامة إن قتلتك 
بما قلت، ساامحو..«، و قبل أن تنطق الكلمة، خارت قواها و لم 
تعد تتحمل، فقد دارت األرض بها و أسودت عيناها شىء فشىء.. 

فغابت عن الوعى.
٭  ٭  ٭

استعادت كاميليا وعيها لتجد نفسها طريحة فراش بالمشفى، 
ي���د مكبلة باألصفاد، واألخرى م���زوده بأنابين المحاليل، كان 
رأس���ها يؤلمها وبش���دة، وال تدرى كم من الوقت م���ر عليها هنا، 
كان���ت ته���ذى بكلمات مبهمة لم تس���تطع الطبيب���ة المرافقة لها 
وال الش���رطى فهمها، لكن مع مرور الوقت بدأت ُتبصر المكان 

لتجد من حولها فتسألت بصوت واهن:
»ماذا حدث؟«، أجابتها الطبيبة أنها بعد مراسم الدفن سقطت 
مغش���ي عليه���ا، وأحضروه���ا للمش���فى باألمس، لم تعل���ق على ما 
قالت لكنها حاولت أن تبلل ش���فتاها بلسانها دليل على عطشها، 
فنهضت الطبيبة مس���رعة لتعدل جلس���تها ثم وضعت كوب الماء 
على شفتيها، شربته كله فى رشفة واحدة، فسألتها الطبيبة إن 

كانت تريد المزيد فقالت ال.
حاولت الطبيبة التحدث معها لكن حالتها كانت سيئة، وألم 
رأسها يزداد كلما نظرت للضوء، كانت تحرك رأسها من األلم 
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و تغمض عينها فى حين تتحدث لها الطبيبة و فجأة صرخت تقول:
»الضوووء.. ال أس���تطيع تحمل الضوء«، اندهش���ت الطبيبة من 
تلك الجملة و راودها الش���ك، فنهضت م���ن مكانها لتغلق الضوء 

فحاول الشرطى منعها عن ذلك فقالت له الطبيبة:
»إنها تتألم من الضوء و سأشعل المصباح الصغير، هل تخاف 
الظالم أيها الشرطى أم تخاف من هرب تلك المسكينة المكبلة 
م���ن كل إتج���اه؟ كن رحيًما«، ل���م ُيعلق على م���ا قالت و تركها 

تفعل ما تريد و وقف يتابع فى صمت، فقالت لها:
»افت���ِح عينيك اآلن، هل تش���عرين بتحس���ن؟«، فتح���ت عيناها 

قلياًل ثم أومأت برأسها و هى تقول:
»نعم قلياًل.. أش���كرك، أين جورج؟«، لم تتعرف الطبيبة على 

اإلسم فسألتها:
»م���ن ج���ورج؟ أن���ِت وح���دك من���ذ أتي���ت أم���س و ل���م يأت���ى أحد 
لزيارتك«، تداركت كاميليا الموقف و تذكرت أن جورج رهن 
االعتق���ال و لن ُيس���مح ل���ه بالحضور هنا، لكنه���ا أجابت الطبيبة 

فى حزن:
»إن���ه طبيبي و صدي���ق العائلة، والش���رطة تتحف���ظ عليه أيضا 

معي”، هنا نطق الشرطى وقال:
»نعم.. لقد أمرت النيابة أمس بحبس���ه خمس���ة عش���ر يوًما على 
ذم���ة التحقي���ق إلدانت���ه بمس���اعدتك فى قت���ل زوجك، و ل���م ينتهى 

التحقيق بعد«، بهتت مما سمعت و قالت:
»جورج مظلوووم، ال يعرف شىء عما حدث، أنا فعلتها وحدى 
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وأنا من أحضر تلك المادة السامة، أرجوك أريد أن أرى المحقق«، 
 وضع���ت الطبيب���ة يده���ا عل���ى ص���در كاميلي���ا و ه���ى تق���ول لها:
»إهدائى قلياًل فأنت بحاجة للراحة، و حينما يأتى المحقق أخبريه 
بم���ا تريدي���ن، لكن هل تعاني���ن من مرض معين؟« كان س���ؤالها 

مباغت أربك كاميليا التى أخفت عيناها بعيًدا و هى تقول:
»ال.. ال أش���تكي م���ن ش���ىء، فقط بعض صداع ال���رأس نتيجة 
ح���ادث تعرض���ت ل���ه من���ذ فت���رة«، حاول���ت الطبيبة تصدي���ق ذلك 
وأكمل���ت كاميلي���ا حديثها ع���ن الجراحة الت���ى تعرضت لها منذ 

فترة قصيرة، فسكتت الطبيبة و نظرت لها قلياًل ثم قالت:
»لماذا قتلِت زوجك؟«.

قبل أن تجيبها بشىء دخل المحقق الغرفة و نظر لها و قال:
»كيف حالها اآلن؟«، نهضت الطبيبة و نظرت له فقالت:

»تعان���ى م���ن أالم بالرأس و حال���ة هبوط بال���دورة الدموية«، ثم 
نظرت لكاميليا واستطردت:

»وصدم���ة عصبية.. ه���ذا التش���خيص المبدئى فهى اس���تعادت 
وعيها منذ قليل«، ثم نظرت له و قالت:

»تحتاج لراحة على األقل يومان و من بعدها س���نحدد حالتها، من 
فضلك الش���رطى المتواجد هن���ا ال يجب أن يبق���ى بالغرفة، مكانه 
بالخ���ارج، انه���ا مكبل���ة باألصف���اد والغرف���ة مؤمنة و ل���ن تهرب، لن 
أسمح بوجوده هنا«، َتَفّهم ما قالته و أشار له باالنصراف ثم قال لها:
»نع���م مكان���ه بالخارج و أنا طلبت منه البق���اء ليخبرني عندما 
تستيقظ، س���يكون بالخارج«، ثم نظر إليها فى حزم ونقل نظره 
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صوب كاميليا و قال:
»زال البأس« ثم خرج.

جلس���ت الطبيب���ة إل���ى جوارها ونظ���رت لها فى عط���ف قبل أن 
تقول:

»أن���ا لس���ت طبيبة اآلن، هل م���ن الممكن أن أك���ون صديقة 
وتخبريني كل شىء؟«، نظرت لها كاميليا فى حزن و قالت:

»ألني أحببته بصدق، أمضيت نصف عمري معه و أحبتته بكل 
يوم أكثر من س���ابقه، إحدى عش���رة عام منها و هو بعجز تام، لم 
أترك���ه لحظة، كنت له كل ش���ىء فهو يس���تحق، لكنه كان 
يعاني كثيًرا، والعام األخير النكبات كانت أقوى منا لنصمد، 
و ل���م يعطي���ه القان���ون م���ا يري���د، كان واجبي أن أمنح���ه الراحة، 
لق���د تع���ذب كثي���ًرا، هل حدث يوًم���ا و تعطل بك المصعد س���اعة 
وأنت بالداخل دون نور، دون حركة، واألوكس���جين يتناقص مع 
كل زفير يخرج منك؟ هل كبلك أحد بأحبال قوية و رأيت ابنتك 

ُتغتصب و تموت أمامك؟ هل تتحمِل التفكير فيها حتى؟«.
نظرت لها الطبيبة فى حزن ش���ديد مما س���معت، فالواضح أن 
كاميليا ضحية و ليست مذنبة، و كل ما فعلته كان من واجب 
الزوج���ة على الرغم من ك���ون هذا الواجب ُمَج���ّرم و يعاقب عليه 
القانون، لكنها أنثى فش���عرت بها كأنث���ى، نهضت الطبيبة من 
مقعدها لتجلس على الفراش جوارها و ربطت بكفها على كتف 
كاميليا، التى بدأت تقص لها قصة حياتها مع إبراهيم وكم من 
معان���اة م���رت بهما حتى انتهى الحال بتل���ك النهاية، و ما إن إنتهت 
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من س���ردها كانت الطبيبة غارقة بالدموع، لم تشعر أنها تبكى 
فما كانت تقصه عليها موجع.. و جًدا.

نظرت لها والدموع تغرق وجنتيها و قالت:
»لو قص علّي أحد غيرك هذا لن أصدقه، هذه المعاناة بالفعل 
ال يتحمله���ا الكثي���ر، خاصة على رجل مثل���ه، وأنثى تحب زوجها 
مثل���ك، لك���ن هناك ش���ىء خلف الس���طور أراه و أنِت لم تش���يرى 
إليه، لماذا تبدل حالك من رفض تام إلى القيام بتلك التضحية؟«.

نظرت لها كاميليا و هى ال تجد ما تجيبها به، فقالت:
»هذا كل ش���ىء، أرجووِك ال تس���أِل عن شىء آخر، يكفيني 
ه���ذا الع���ذاب«، تفهم���ت ما تح���اول أن تقول، و ربم���ا كان لديها 
ش���كوك بش���ىء، فقد أش���ارت كاميليا دون قصد منها أو ربما 
بس���بب صراحته���ا و نيتها الصافية لش���ئ عذبها و س���ر أخفته عن 

زوجها، لكنها ال تريد أن ُتفصح عنه.
تحركت الطبيبة صوب الباب ثم نظرت لها و قالت:

»لن أخبر أحد شىء، لكن رغبتك فى حبل المشنقة انتحار، 
فأن���ِت تتعج���ِل الموت، لك���ن س���أقولها لك، بق���اؤك بالمركب 
المثق���وب وس���ط البح���ر، أفض���ل م���ن القفز من���ه و أن���ِت ال تجيِد 

السباحة«.
و خرجت بعدما تركت لها تساؤل مقلق.. لماذا قالت ذلك؟.

٭  ٭  ٭
هل من األفضل أن تبقى فى س���فينة مثقوبة على وش���ك الغرق؟ 

أم تقفز بالبحر و أنت ال تجيد السباحة؟
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ب���كل األحوال أنت مي���ت، لكن هل لو كان ق���رارك إختيار 
القفز و إستعجال الموت حق مشروع لك؟ أليس هذا انتحار؟ 

وقف���ت كاميلي���ا داخل قف���ص حدي���دى بس���احة المحكمة، 
الم���كان ممتل���ئ يش���غله الكثي���ر م���ن المصوري���ن والصحفيي���ن 
المتابعي���ن للقضي���ة، فبعدم���ا أث���ار زوجه���ا الراح���ل قضي���ة القتل 
الرحيم و أحدث ضجة هائلة بالش���ارع و تم رفض مساعيه، تحقق 
له ما يريد بش���كل غي���ر قانونى عن طريق زوجت���ه، واليوم زادت 
اإلث���ارة بقضية غريبة من نوعها لزوج���ة قتلت زوجها لتنفيذ رغبته 

بالموت.
كان���ت النياب���ة تكي���ل له���ا اللكم���ات القوي���ة بوصفه���ا تارة 
بالمجرم���ة و ت���ارة آخ���رى بالخائنة و م���رات غيره���ا بصاحبة الدم 
البارد، لكنها كانت تقف بثبات و إتشحت بثوب زوجها الراحل 
فى أخر لحظاته، كيف كان يتعامل معها بصالبة و هى كانت 

تنظر له بتعجب كيف يفعل؟.
أم���ا الدف���اع فحاول كثي���ًرا إلتماس العذر له���ا و أعطاها لقب 
الزوج���ة الُمحبة، و أش���ار بعض مرات أنها ُتعانى من حالة نفس���ية 

نتيجة ما مرت به ليكون الحكم عليها بشئ غير اإلعدام.
ل���م تنط���ق بكلمة تح���اول بها مقاطع���ة الطريق، فكل ش���ىء 
بالقانون يوصلها للمش���نقة دون رحم���ة، الدالئل، اعتراف كامل 
م���ع تمثي���ل للواقعة، و نفت تماًما اش���تراك جورج بذلك و ش���رحت 
بالنيابة كيف حصلت على الس���م، لكن العجيب أن جورج الزال 

حتى هذه اللحظة رهن االعتقال!.
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بعد انته���اء الدفاع من مرافعته، و محاوالت إتهامها بالجنون، 
حاول القاضى الوصول لقرار للفصل قبل الُحكم، فسألها:

»كاميليا.. سؤال للمرة األخيرة، لماذ قتلِت زوجك؟«.
نظرت للقاضى ومن بعدها للمحامى الشاب ثم قالت:

»ألنه استحق ذلك«.
ارتفع���ت الهمهم���ات داخ���ل س���احة المحكم���ة متعجبي���ن م���ن 
إجابتها، فقد كان رد فعلها غريب جًدا و إجابتها كفيلة بوصول 

القاضى بالقضية إلى المشنقة، لكنه كان صبوًرا، فسألها:
»لماذا استحق ذلك؟ هل كان يسيء معاملتك؟«.

ابتسمت وهى تنظر له فقالت:
»ل���ن تجد بالحياة زوج يعامل زوجته بكل اإلحترام كزوجي، 
لم يكن عطوًفا فحس���ب، الاا.. كلمة عطوف أقل ما تصف هذا 
الرج���ل، ُمِحًب���ا، مخلًص���ا، رغم عجزه كان دائم اإلبتس���امة و ال 
تفارق���ه روح الدعابة، واألهم من ذلك أنه كان رجاًل فى زمن قل 
في���ه ه���ذا اللقب، كان يعانى فى صمت و يبتس���م، ودع أخاه، ثم 
زوجة أخاه، ثم ابن أخاه الش���اب الذى كان ابن لنا، ثم المرافقة 
المس���كينة نجوى، التى تم اغتصابها و بدم بارد أمام عينيه و لم 
يس���تطع تحمل عجزه و كان يموت بس���بب ش���عوره بالذنب، رجل 

عاش كل هذا و أكثر، أال يستحق بعد كل هذا الراحة؟«.
كان وصفها لحالته دقيق جًدا يلمس الروح و يحرك المشاعر 
اإلنس���انية ليش���عر بمعاناتهم���ا الحض���ور، لك���ن ه���ذا ال ُيح���رك 

ساكًنا فى مشاعر القانون فهى ال تتأثر.



214

الموت بنكهة الريحان

نظر لها القاضى فى حزم وقال:
»و أن���ت م���ن كان له���ا الحق ف���ى تقرير ذل���ك و تنفي���ذ قراره، 
عل���ى الرغم من علمه أن قتل النفس ُمَحّرم و ُمَجّرم أيضا، وبكل 

سهولة فعلِت ذلك«.
امتنعت كاميليا عن ال���رد فكانت كلمات القاضى األخيرة 
تحم���ل رائح���ة المش���نقة بش���دة، فأكتف���ت بما حقق���ت، ثم نظر 

القاضى لألوراق التى أمامه وقال:
»بعد اإلطالع على القضية، وسماع النيابة والدفاع، قر...«، فجأة 

اقتحم جورج ساحة المحكمة بدون إذن، وركض وهو يصرخ:
»س���يدددى القااض���ى إنتظ���ر أرج���وووك«، منع���ه الش���رطة من 
اإلقت���راب لكنه أكمل صراخه و ح���اول اإلفالت منهم، فتوقف 

القاضى و نظر نحوه و قال:
»من أنت؟”، فى حين بدأت كاميليا تصرخ و تقول:

»ج���ورررج ال تنط���ق بش���ىء، أرج���ووك ال تفع���ل ب���اهلل علي���ك، 
ال تفع���ل، ارتكن���ي أم���وووت«، لم ينظ���ر لها فى حي���ن لفت إنتباه 

القاضى كلماتها فسمح له بالدخول، و سأله:
»ماذا تريد أن تقول«، لم تكف كاميليا عن الصراخ بل زادت 
و هى تبكى بشدة و تتوسل له أن يصمت، لكنه نظر لها ثم قال:
»كيف سيعيش هذا العاجز بعدما تموت زوجته؟ من سيطعمه؟ 
من سينتبه عليه؟ من سيغير له مالاابسه المتسخة بفضالته كل 
صبااح قل لي أنت من؟ كيف تتركه يعانى كل هذا من دونها؟ 
التى تلقبها القاتلة المتوحشة التى تقتلوها جميعا اآلن قتلت زوجها 
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حتى ال يعيش وحده، ألنها مصابة بسرطان بالمخ بمرحلة متأخرة 
و لن يجدى معها عالج، ألنها تحتضررررررررر«.

ارتفع���ت األصوات بس���احة المحكمة فور س���ماع ذلك، و حاول 
القاضى السيطرة على الوضع، نظر صوبها، لكنها لم تعد تصرخ، 

فقد كانت تدور حول نفسها و بحركة مفاجئة سقطت أرًضا..
٭  ٭  ٭

»كنت أعلم ذلك«
همست الطبيبة بتلك الجملة لجورج الذى كان يجلس بمقربة 
منها داخل المشفى، فقد أجل القاضى القضية بعد ما سمع و ما 
ح���دث له���ا، و تم نقلها للمش���فى مرة آخرى، و هن���اك قابل جورج 
نفس الطبيبة التى كانت معها، ليقص عليها القصة كاملة هذه 

المرة دون حذف، فقالت:
»قل���ت له���ا البق���اء بالس���فينة المثقوب���ة أم القفز بالبح���ر و أنت 
التجي���ِد الس���باحة فس���كتت، كن���ت أش���ك باألع���راض حينم���ا 
كانت تش���تكى من الضوء، حاولت إقناعه���ا بكلماتي لكنها 
كان���ت تتعج���ل الم���وت و ترمى بروحه���ا للتهلك���ة، كانت تريد 

االنتحار.. و ال زالت«.
نه���ض ج���ورج ليلتق���ط كوب من الم���اء، ثم نظر إليه���ا قبل أن 

يشرب وقال:
»لقد أخفت علّي أنها س���تتصل بالش���رطة، لق���د حاولت منعها 
دون ج���دوى، كان تقول لي س���أتوقف عن العالج، أظنها كانت 
على يقين أننى لن أتركها تموت كذلك و س���أبذل جهدى، حتى 
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م���ع انقط���اع األمل، فحالتها ش���بة مس���تحيلة وقته���ا، واألن و بعد 
األش���عة والفحوص، أيام قليلة و ربما أس���ابيع، لكنها لن تتحمل 
م لما قال، ثم قالت له: هذ األلم دون عالج«.أومأت برأسها فى َتَفهُّ

»و ماذا تنوى اآلن؟«.
نظر جورج لكوب الماء فى يده، ثم شرب منه نصفه، و نظر إلى 

الطبيبة و هو يسكب ما تبقى منه، فنظرت له فى صدمة وقالت:
»لكن هذا خطير جدا«، نظر لها وقال:

»ال تخاِف، لن يفهم أحد وس���يتم األم���ر فى عدم وجودك«، ثم 
نهض متجها صوب غرفتها.

طلب من الشرطى السماح له بالدخول، و بالفعل سمح له وما أن 
دخل الغرفة رأى كاميليا تبكى فالحظت وجوده ثم صرخت قائلة:
»أخ���رج م���ن هنا، ألم تكتف���ى بما فعلت، لم���اذا فعلت ذلك يا 
ج���ورج؟ لماذااا؟«، اقترب منها و هو يربط على كتفها، ثم جلس 

و نظر لعينها قائاًل:
»انه���ا وصي���ة زوج���ك األخي���رة، لم يرس���لك إلحض���ار الريحان 
هكذا، كان يتذكره و نحن بالخارج لكنه تعمد ت�أجيل طلبه 
حت���ى تذهبى مرة آخرى ليتح���دث معي، طلب مني تخفيف أالمك 

وأن أكون معك، و سأفعل ذلك«.
نظرت له فى إستفهام وقالت:

»كيف ستفعل ذلك وأنت حطمت كل شىء؟«، فقال لها:
»بنف���س الطريق���ة لك���ن دون أن أتص���ل بالش���رطة وأخبره���م 
أننى القاتل، س���أبدأ اليوم و غًدا مس���اء س���تكوِن عند إبراهيم، 
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سأمنحك موت رحيًما«.
كان���ت كلماته مفاجئة لها، فكانت تظن أن جورج س���يعوق 
ذهابه���ا له، وس���يقف فى وجهه���ا والموت، لكن���ه فعل العكس 
تماًما، سينفذ وصية إبراهيم، فأومأت برأسها فى استجابة وهى 

تبتسم و قالت:
»ال أدرى م���اذا أق���ول، لكن أس���تحلفك ب���اهلل أال يكون ذلك 

سبب فى ضرر لك، عاهدني بذلك«، أمسك يدها و قال:
»ال تخ���اِف، أعدك أال يش���عر أحد، فأنا طبي���ب وأعرف جيًدا 
كي���ف أفعله���ا«، هن���ا دخلت عليهم���ا الطبيبة فحاول���ت كاميليا 
إخف���اء االبتس���امة حتى ال تفه���م، لكنها ُصِعقت حينما س���معتها 

تقول لجورج:
»س���اعة و س���تكون األم���ور متاح���ة، وبنف���س الموع���د غ���ًدا، 
س���أكون خارج المش���فى وق���ت ما تفع���ل، لن يالح���ظ أحد«، ثم 

نظرت لها وابتسمت قائلة:
»ال تخاِف، أنا لم أرى ش���ىء، لم أس���مع ش���ىء، كل ما أفعله 
ألنى أش���عر بك«، ث���م غادرت ومن بعدها ج���ورج لتجلس كاميليا 
وكأنها تستعد للقاء هام، كانت تستعد للذهاب لزوجها، وعلى 

وجهها ابتسامة عريضة، وقالت تحدث نفسها:
»انتظرني غًدا، و ال تنسى الريحان«.

وع���اد الوقت يتثاقل عليها، و هذا اليوم عبر كس���نة كاملة، 
لكنه فى النهاية عبر.. وعبرت معه للطرف اآلخر.

٭  ٭  ٭
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النهاية

الخامس والعشرون من يناير عام 2019
»كان���ت تل���ك البداية، قص���ة عائلت���ي الصغيرة التى تس���اقط 
أفراده���ا كتس���اقط قطرات الع���رق من على جبي���ن أنثى وضعت 
جنينه���ا للت���و، عائلت���ي التى اس���تمر مخاضه���ا إحدى عش���رة عام 

ويزيد، كلما زاد ألم مخاضها لفظت من رحمها جنين ميت.
تل���ك المعاناة فتحت ب���اب خلفها، ربما للبع���ض انتهت، لكن 
م���ع بقائ���ي على قيد الحي���اة ال تنتهى، لق���د زاد التهابها كلما مر 
عل���ّي مخاض مماثل، و ربما أس���واء، ربما انته���ى بي الحال ألقف 
أمامك���م اآلن والبعض منكم يتعجب كيف لي أن أكون بمثل 
هذا الهدوء؟ س���أجيبكم فاألمر جًدا بس���يط، اليأس يا سادة إن 
ركب على قلب إنس���ان يرهقه، يق���وده لطريق النهاية مبتعًدا عن 
اس���تراحات األم���ل، كيف ضح���ك إبراهيم من القل���ب و هو على 
ُبعد خطوات من الموت؟ كيف إبتسمت كاميليا و حاولت تلوين 
وجهها بمس���احيق التجميل لتبدو أكثر جم���ااًل بآخر يوم لها؟ من 
يعيش مع اليأس يا س���ادة يتمنى الموت و ال يس���تطيع الوصول له، 
وإن وصل للموت يستقبله بقلب فرح، لهذا و من بعد عائلتي منحت 

تلك اإلبتسامة لغيرهم و غيرهم، لكن إلى هنا تنتهى الرحلة«.
وق���ف جورج داخ���ل ذلك القف���ص الحديدى والجمي���ع ينظر له 
ف���ى حال���ة ذهول، كيف لذلك الس���فاح أن يتحدث وكأنه مالك 
طاه���ر؟ كي���ف لش���خص يقب���ض األرواح تح���ت ُمس���مى رحمة أن 
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يتصرف بتلك األريحية؟ أى دماء باردة تسرى بعروقه؟
نظر القاضى له غير مباٍل للخطبة الطويلة التى سمعها، وقال:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم )وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ( ص���دق اهلل العظي���م خلق اهلل اإلنس���ان ومي���زه بالعقل وخص 
بع���ض خلق���ه منه���م بالحكمة، وخ���ص بعضهم بالجه���ل، فالحق 
بتقرير مصير الروح يرجع لواهب الروح عز و جل وال يحق لمخلوق 
التع���دى عل���ى حق الخال���ق، فهى أمانة نفخها اهلل بجس���د بنى آدم 
حت���ى يحين موع���د رد األمانة بيوم مكتوب عنده وحده عز وجل، 
فقت���ل النفس ح���رام، فقال عز وجل فى محكم آياته، بس���م اهلل 

الرحمن الرحيم: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
جئ حئ مئ(  صدق اهلل العظيم.

وبعد االطالع على األدلة و س���ماع الش���هود والمرافعات والنظر 
لمل���ف القضي���ة وتحري���ات النياب���ة، م���ع وج���ود اعت���راف كام���ل 
و مفص���ل للمته���م دون ضغ���ط أو تعذي���ب، واعتراف���ه بارت���كاب 
الجرائم المش���ار إليها بملف القضية بالقتل العمد بإستخدام مادة 
س���امة تحت ُمس���مى قتل رحي���م، و حيث نصت الفق���رة الثانية من 
المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه »يحكم على فاعل هذه 
الجناي���ة )أى جناية القتل العمد( باإلع���دام إذا تقدمتها أو اقترنت 

بها أو تلتها جناية أخرى«، وعليه:
حكم���ت المحكم���ة حضورًي���ا و بإجم���اع اآلراء، عل���ى المتهم – 

جورج جبرائيل – بإحالة أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية.. 
رفعت الجلسة.

٭  ٭  ٭
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