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  الكثري من األصوات متأل حارة صغرية من حواري املحروسة، ساكنيها كعائلة واحدة من
 شدة تقاربهم و ودهم بعضهم بعًضا يف الرساء والرضاء ال تكاد تفرقهم، يف تلك اللحظة

 خرج الجميع عىل نبأ غري سار

احالم: ما هذا الصوت؟ ملا اجتمع الناس هكذا يف الطريق يا أمي؟؟

االم: يقولون أن جارنا محمود انقلبت سيارته يف حادث و يبدو أن الوضع خطري

 سمعت ما قالته أمي، و بدأت ذاكريت تعود إىل نقطة ما، بطلها كان محمود الذي نحر
 عنقي ذات مساء بعدما تسلل خلفي إىل منزلنا بحركة مباغتة و أغلق الباب خلفه.

 احالم: محمود؟! ما هذا، هل جننت؟ كيف تجرؤ عىل فعل ذلك؟ اذهب من هنا قبل أن
أرصخ.

 محمود : نعم.. لقد جننت يا أحالم، جننت من جاملك و رقتك، من انوثتك واحسايس
 بِك، وأنِت تتجاهلني ودي و اليوم أردت قتل ما بداخيل لك، لقد سمعت أن زميلك
 أحمد بالعمل تقدم لخطبتك، و أنا؟ هل أترك ما يل لغريي؟ الال لن يحدث ذلك، لن

 يحدث.

 احالم: ابتعد عني يا مجنون، سأرصخ

 احمد: ابتعد؟ لن يحدث أبدا، أنِت يل.. يل وحدي

كان مثل املجنون، متلكه شيطانه لحظة نزوة و بدأ يهم يب، قاومته بشدة و حينام بدأت 
يف الرصاخ كتم فمي ثم دفعني بقوة صوب الحائط لريتطم به و أسقط أرضا يف عامل 

الالوعي.

 ليتني مل أستعد وعيي، ليتني مت قبل أن أرى ما حل يب، ماذا أفعل؟ لن أستطيع أن
 أخرب أيب ما حل يب، قلبه املريض لن يتحمل هذا، بدأت أرصخ باكية و أرضب بكفّي عىل

وجهي، مل أجد حل غري الذهاب له ليصلح ما أفسده، و حينام طلبت منه السرت:

محمود: هل جننت؟ لقد أخذت ما كان يل لديك، نعم كل ما كنت أرجوه حصلت عليه
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 االن، اذهبي لزميلك ان أحبك سيتزوجك، ال أريد أن أراك بعد األن.. اذهبي من هنا

احالم : ء شيطان أنت؟ أال تحمل يف قلبك بعض الشفقة؟ لقد تربينا سويًا يف مكان 
واحد، و كنت يل أخ و سند، مل أتخيل أن تكون حيوانًا يف زي انسان، لن يغفر لك الله، 

لن يغفر لك.. لن يغفر.

تحولت حيايت متاما يف لحظة حكم الشيطان فيها عىل عفتي حيث لن يرحمني املجتمع، 
و االن أصبح تفكريي كيف سأواجه ذلك؟ كيف سأواجه أحمد؟ أمي باتت تخرب الجميع 

مبوعد الخطبة، و أيب جعل من تلك الفرحة وسادة يسرتيح عليها من بعد تعب شق 
قلبه منذ سنوات، ال فرار من ذلك االن، هل أقتل نفيس؟! و ان فعلت سيصبح عار أهيل 

عارين، لن يجدي ذلك نفًعا، سأنهي أمر الخطبة حتى ال يفتضح أمري.

 بالفعل.. رفضت الخطبة وسط ذهول من حويل و حزن كبري تركته يف قلب أيب املريض،
 أكملت دراستي مع عميل الذي أصبح مير بصعوبة مع نظرات أحمد يل، و ما كان يؤملني

 جًدا رؤية ملحمود كل يوم حني عوديت من العمل، مل مير وقت طويل و توىف أيب حزنًا
 عىل حايل و قد أخذت عىل عاتقي موته، و حينام كان قلبي ينوح عىل أيب يُعلن محمود

 نبأ زواجه من فتاة تسكن حارتنا ليزداد حزين، فكنت أتابع كل ذلك من بعد زواجه و
 انجابه طفلة، و أنا؟ جثة تتنفس ال أكرث.

 رأيت كل هذا يف لحظة عاد بها عقيل إىل املايض، مل يقطع تلك األفكار إال صوت أمي
 حينام قالت

االم: أحالم.. هل سمعتي ما قلت؟

احالم : عذرا يا أمي.. ما الذي حدث؟

 االم: محمود انقلبت به السيارة، هو و زوجته وابنته، و يقول البعض أن زوجته و ابنته
توفيا يف الحادث و هو يف حالة خطرة.

انه عدل الله، انه انتقام الله من الظامل.
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 االم :أحالم.. ماذا قلتي؟ مل أسمع

 احالم : ال يشء يا أمي، كنت أستغفر الله، اذهبي لهم لن أستطيع الذهاب، أشعر
 بالكثري من التعب

 خرجت امي و تركت خلف باب املنزل عقل يتصارع ما بني شامتة و حزن، لقد استجاب
 الله دعايئ و رأيت ذلك اليوم الذي يُذل فيه الظامل، و حزين عىل زوجة و طفلة كل

 ذنبهام أن ذلك الشخص عائلهام، انفجر ما بداخيل من بكاء و ال أدري أيضا سببه، و من
التعب روحت يف نوم ذهبت معه حتى الصباح.

مر يومان عىل الحادثة و إذ بوالدة محمود تدق باب بيتنا، استقبلتها أمي و هي 
متعجبة من زيارتها املفاجأة و من طلبها، كان أول ما نطقت به سؤال عني، نادت عيل 
أمي فحرضت أرسم عىل وجهي عالمات الحزن مع تقديم التعازي و من بعدها التحية، 

لكنها باغتتني

  ام محمود: أحالم! يل عندك طلب أمتنى أال ترديني

 احالم: تفضيل، أمتنى أن أساعدك فيه،

 ام محمود: منذ أن استعاد محمود وعيه و هو يلح يف طلب رأيتك.

 احالم : يطلبني أنا؟! ما السبب؟

 ام محمود: ال أدري و مل يعطني تفسري حينام سألته، لكنه كلام استعاد وعيه يطلب
 رؤيتك و دقائق و يعود لغيبوبته، انكم اخوة و أمتنى من الله و من بعد اذن والدتك أن

 تلبي طلب أم يا بنيتي.

 ام احالم : بالطبع لقد تربيا مًعا و هام أخوة، ال مانع يف ذلك.

 كنت أستمع لحديثهام و لكن عقيل يف مكان آخر، كيف أفعلها؟ لكن بعد تفكري قررت

احالم : حسًنا.. سأُمر عليه غًدا بعد انتهاء عميل



6

و بالفعل يف اليوم التايل ذهبت للمشفى، و حني وصويل كان الطبيب يغادر غرفته 
فاستوقفته سائلة عن حال املريض بعد أن قدمت نفيس أين جارته، لكن اسرتقت النظر 
داخل الغرفة أنظر اليه ألجده ممدد عىل الفراش و ال يظهر منه سوى وجهه، تضاربت 

املشاعر داخيل بني شفقة و اشمئزاز، عىل الرغم مام سمعته من الطبيب أنه ان بقى 
عىل قيد الحياة سوف يبقى طريح الفراش دون حركة بعدما ُقطع حبله الشويك و 

إصابات بليغة بعموده الفقري ما سيجعله غري قادر عىل تحريك أطرافه، حينها نطقت 
أمام الطبيب أمنيايت أن يبقى عىل قيد الحياة، مل يدرك معالجه حينها أن دعوايت كانت 

لبقائه ذليل ال يقدر عىل رفع كوب ماء ليرشب.  

 استجمعت ما بقى لدي من قوة و اعتامدي عىل شامتتي و سعاديت بذلته بعد أن قىض 
الله بعدله و دخلت غرفته.

أحالم : ماذا تريد يا محمود؟

محمود :أحالم.. اقرتيب من فضلك

مل استطع فعل ذلك و كررت سؤايل

 محمود : استجاب الله لك، و أخذ كل ما لدي، و ماذا االن؟ لقد دفعت مثن فعلتي
 باهظا، و ضاعت مع خطيئتي روحني كان ذنبهام الوحيد أين عائل لهام، هل يكفي ذلك

 أن تسامحي ذلك البائس؟

 احالم : أسامحك؟! هل صدًقا تريد أن أسامحك؟  هل تسمع أذناك ما ينطقه لسانك؟
 عىل ماذا أسامحك؟ عىل عمري الضائع؟ عىل أيب الذي مات حزنًا عىل حايل؟ عىل رجل

 أحببته و أحبني فذبحت قلبه دون ذنب حتى ال أصبح يف نظر العامل ساقطة؟ هل
 رحمتني يوما؟ كم جئت بابك ذليلة أطلب منك الشفقة حتى لو تزوجتني يوًما و من
 بعدها تركتني أواجه العامل كمطلقة ال ساقطة؟ أحالم التي تطلب منها السامح ماتت
منذ زمن بعيد، أطالل، أحالم محطمة تحت قدم نزوة شيطان، لن يحدث ذلك و لن

 
 



7

 
  أسامحك يف الدنيا و ال يف اآلخرة، الله حسبي و هو نعم الوكيل، لكن سأدعو الله لك أن

تبقى عىل قيد الحياة حتى تعيش ذليل فراشك

محمود: أحالم.. أحالم انتظري أرجوك

خرجت و أنا أردد كلمة واحدة.. عدلك يا رب


