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ضباب كثيف يحيطها، بالكاد متيز موضع قدميها ولكن هذا مل يعقها، كانت تركض 
بأقىص رسعتها وكلام سمعت خطواته املتأنية التي تالحقها وصوت السالسل الحديدية 

التي تهدد حريتها زادت رسعتها، شعرت بخفقات قلبها تشتد لتعلن عن احتجاجها 
عىل ما يحمله من خوف وهلع، دموعها تنهمر بيأس، ولكن جسدها يأىب االنصياع 

ينبئه عقلها برضورة وجود األمل، عليها فقط أن  تتمسك به وتستمر يف الركض بعيًدا 
عن ذلك الوحش الذي يالحقها، ورسعان ما ظهر بصيص من النور، اتبعته بلهفة حتى 

انقشع الضباب رويداً رويداً لتظهر أمامها بوابة إىل عامل آخر خال من الظالم الذي 
اعتادت العيش فيه لسنوات،  نوره يحمل الحرية واألمل يف حياة جديدة. 

خطت أوىل خطواتها لتشعر باملياه تغمر قدميها تراجعت واتسعت عيناها عندما 
اتضحت لها الرؤية فبينها وبني حريتها بحر واسع، امواجه ثائرة اختلط زبدها بذيل 

فستانها األبيض يف دعوة رصيحة منه لعبوره.

ترددت وتراجعت للخلف خطوة فأتاها صوت ضحكاته الساخرة من خلفها، وصوته 
املقيت وهو يقول :

_»إىل أين تهربني؟! «

أنا مصريك وحياتك بيدي 

أطبقت جفنيها وصمت اذنيها بيديها وتعاىل صوت شهقاتها ولكنه مل يرحمها، لكزها 
بعنف مرة تلو املرة، وهو يقول بصوته الجهور :

_ »زينب، أيتها الكسولة كفى نوما. «

هبت فزعة من نومها واحتبست رصختها يف حلقها عندما أطل عليها بهيئته الصارمة 
فقال :

_» كفي عن التحديق يب، وانهيض، أريدك أن تعدي طعاما فاخًرا وتحرضيه آلخذه 
لشيخنا، وخذ ابنتك معك دعيها تساعدك « 
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شعرت بقبضة باردة تعترص قلبها كعادتها كلام أىت عىل ذكر هذا الهارب الذي يأويه ، 

فقد اعتادت منه عىل إيواء الهاربني مرتكبي الجرائم من وقت آلخر، اعتادت الرعب 
والخوف عىل أبنائها من مخالطة هؤالء الهاربني وانبهارهم بهم، 

ولكن من هي لتعرتض؟، والقرية كلها تراهم ابطاال وترى زوجها مثاال يحتذى به يف 
الشجاعة والقوة، 

انتفض جسدها مرة أخرى عىل زمجرته وهو يصيح بها :

_»ما بالك اليوم؟! ال تكفي عن الرشود والتحديق يب، هيا اذهبي «

أرسعت لتلبي طلبه وهي تسأل نفسها، 

مل كل هذا الخوف منه والخنوع له؟ 

مبجرد وقوفها أمامه ينتابها شعور املخطئ، والخوف من العقاب، مع انها تحاول دامئًا 
اال ترتكب األخطاء، متنت دوًما أن ترى نظرة تقدير يف عينيه أو عيون أبنائها ولكن 

هيهات، فقد تزوجها اربعيني وهي بعد يف الثانية عرش من عمرها، طمس شخصيتها 
وشوه روحها، جعلها خاضعة له، أنجبت له ولدين أخذوا منه قسوته وتطبعوا بطباعه 

ومتنطقوا مببادئه، وفتاة هي زهرة حياتها، ومصدر قلقها الدائم، تطلعت إليها وهي 
تساعدها يف اعداد الطعام ورأت فيها نفسها منذ سنني مضت قبل أن يلقيها والدها 

يف جحيم زواجها، تذكرت دموعها وتوسالتها ألمها يك يرحام طفولتها وما من مجيب، 
لتزف إليه وتكتب نهايتها، كم من مرة حاولت التمرد، كم من مرة حاولت الهروب، 

ويف كل مرة تنال العقاب املوجع لها ولكرامتها، حتى يئست وزهدت الحياة ولوال 
وحيدتها الستسلمت لشيطانها منذ زمن، أفاقت من رشودها عىل صوت ابنتها وهي 

تقول :

_ » أمي لقد رصصت األطباق عىل الصينية و قمت بتغطيتها« 
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أومأت لها، وحملت الصينية لتضعها عىل املائدة حيث يجلس زوجها وما أن ملحها هي 
وابنتها حتى تنحنح وقال موجهاً حديثه البنته :

_ » هل ساعدت أمك يا )هبه(؟ « 

قالت الفتاة بهدوء :

_ » نعم، يف الحقيقة أنا من أعد الطعام كله اليوم فقد سبق وعلمتني أمي « 

هز رأسه عالمة االستحسان ثم انتفخت اوداجه وهي يتطلع إليهام وقال :

_ » جيد، فأنا أحمل لكام خربا رائعاً، شيخنا اختار ابنتي أنا من بني بنات القرية كلها 
ليقرتن بها، ويرغب يف إنهاء كل يشء قبل سفره « 

تنبهت إىل حديثه فسحبت ابنتها تخفيها خلفها وخرج صوتها منها أخريا لتصيح :

_  زواج من؟!، وأي سفر؟!، ابنتي مل تتعد الخامسة عرش بعد، وشيخكم الهارب هذا، ال 
أعلم سنه، هل ستأمن عىل ابنتك مع مجرم هارب ؟! « 

رضب املائدة بقبضته لرتتجف كلتاهام أمامه وقال 

_ » منذ متى وصوتك يعلو بوجهي؟ انا ال أستشريكام، بل أخربكام مبا سيحدث، ومع 
ذلك ال أفهم سبب اعرتاضك فقد تزوجت أصغر منها، وهذا الهارب هو بطل لك 

أن تفخري باختياره البنتك، أما عن السفر فال تقلقي ستكون مع عشريتنا بسيناء أو 
العراق، ورمبا يلحق أخويها بها فيام بعد «

اتسعت عيناها رعبا من حديثه وبروده ومنطقه العجيب فصاحت بهيسرتيا:

_ » لن أسمح لك أن تحطمها كام حطمتني، لن أجعلها نسخة أخرى منى، سأحميها 
منك، سأ.... «
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رصخت عندما قاطعها بصفعة قوية عىل وجهها و وكاد يتبعها باملزيد لوال ابنتها التي 
تحركت لتحمي أمها وبيد مرتجفة أمسكت بيد والدها وقالت :

_كل ما ترغبه، سينفذ يا أيب، ال يجرؤ أحد هنا عىل االعرتاض »

أبعد يده واستقام فاردا جسده بعد أن أرضت كلامت ابنته غروره وحمل صينية 
الطعام وتطلع إىل زوجته شذرا وقال :

_»نغم ال يجرؤ أحد عىل االعرتاض، من األفضل أن تتذكرا هذا  «

وغادرهام، فاتجهت الفتاة إىل  والدتها املصدومة ورفعت يدها ومسدت وجهها 
بأناملها وقالت :

_» هوين عليك يا أمي، منذ زمن وأنا أعلم أن هذا ما سيحدث، لذا منعت نفيس من 
الحلم ومن رسم املخططات ملستقبيل، أنا نسختك يا أمي«

هزت أمها رأسها وقالت وهي تضم ابنتها إليها:

_ » لن يحدث، أنت أميل الذي تحملت هذا الذل ألجله، لن أسمح له بتحطيمه حتى 
لو قتلته، أتسمعيني ؟ ، حتى لو قتلته « 

ابتعدت ابنتها عنها وارتسمت ابتسامة شاحبه عىل ركن شفتيها ثم ربتت عىل كتف 
والدتها قبل أن تغادرها، 

حينها تركت )زينب( جسدها ينهار عىل أقرب مقعد لها، فحتى ابنتها ال تثق بها وتظن 
أنها ستخذلها ولكنها لن تسمح بذلك أبدا،،،،،، 

**************   
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جلست )زينب( عىل الفراش تتطلع إىل زوجها الغارق يف سبات عميق وتذكرت أحداث 
األسبوع املايض، كان حلمها يراودها كل يوم ولكن هذه املرة كانت تركض إىل البحر 

بكل عزمها فتغرقها أمواجه مرة، ومرة أخرى  تتمكن من الوقوف عىل األمواج لتعيدها 
إىل الشاطئ حيث زوجها بضحكاته الساخرة، فيكبلها بسالسله الحديدية أمام ابنتها 

لرتمقها بتلك النظرة التي تقتلها ...

حاولت االستعانة بولديها إلنقاذ شقيقتهم من هذا املصري ،  فسخر األول من حديثها 
وغضب من تهكمها عىل شيخهم، واآلخر دب الرعب بقلبه لفكرة معارضة والده 

وفر منها بعد أن توسل إليها بعينيه أن تصمت ،حاولت مناقشة زوجها واسرتضائه 
والتوسل إليه بل وصل األمر إىل تهديده باإلبالغ عن هؤالء الذين يأويهم لتنال نصيبها 

من رصاخه وعقابه رغم علمه أنها  أضعف من أن تؤذيهم، أما ابنتها فقد ذبلت 
وأعلنت استسالمها ملصريها، حتى قررت أخريا الهرب، وضعت املخدر لزوجها وولديها 

يف الطعام حتى راحوا يف سبات عميق، ثم نهضت وأخذت حقيبتها الصغرية  التي 
سبق وأعدتها، وذهبت إىل ابنتها التي تنتظرها لينطلقا معا إىل محطة القطار وهي 

تبتهل إىل الله يك ينجيها هي وابنتها ويخفيهام عن عيون اهل القرية الفضولية، وأخريا 
وصلت  وجلست بجوار ابنتها تتطلع إىل  القضبان ترى فيها أمواج البحر التي ستحملها 

إىل النور، تطلعت إىل ابنتها املبتسمة وعينيها املتأللئة وجهها املرشق، ونظرتها إليها 
التي تحمل التقدير والحب الذي لطاملا متنت رؤيته، أشاحت بوجهها إىل الجانب اآلخر 

لرتاه ، انه هو زوجها وخلفه ولديها يبحثون عنهام وسط الزحام ، كيف حدث هذا؟! 

أمل تضع كمية كافية من املخدر؟ هل تبعها أحد أهل القرية وشك بها؟ 

أسئلة عديدة مرت برأسها ولكن هذا ليس وقتها، نظرت إىل ابنتها وقالت وهي تنظر 
يف عينيها :

_ » الحقيبة بها بعض املال الذي يكفيك وعنوان سيدة أمينة أعرفها، وال يعلم والدك 
عنها شيئاً، ستكونني بأمان عندها وهي تنتظر وصولك، هيا اذهبي وال تتطلعي إىل 

الوراء مهام حدث «
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عقدت ابنتها حاجبيها بعدم فهم، ثم وقع برصها عىل شقيقها الذي ما زال يربكه 
الزحام  فاتسعت عيناها رعبا ولكن والدتها هزتها بعنف وهي ترصخ بها :

_ » اذهبي، وال تكوين نسخة مني، احلمي وارسمي مستقبلك، وال تستسلمي للخوف 
ابدا، هيا « 

اطأمنت عل ابنتها التي ركضت ودموعها تنهمر عىل خديها، وركضت هي يف االتجاه 
املعاكس حتى وقفت أمام زوجها باسمة وألول مرة ال تشعر بالخوف، نظرت يف عينيه 

وتعمقت بهام لتعلن عن تحديها لها وانتصارها األول واألكرب عليه ، رصخ وصاح 
وهدد ولكنها مل تأبه ومل تستمع فقد أدت رسالتها وانقذت صغريتها من براثنه، علت 
صافرة أكرث من قطار تعلن عن تحركهم مغادرين املحطة، وعاد ولديها خاليا الوفاض، 
فتطلعت إليهام بعتاب تقبله أحدهام بكرب اما اآلخر فأغمض عينيه بقوة واقرتب من 

أمه ومال عىل اذنها قائال :

_ » هذا أفضل لك ولها، سامحيني عىل قلة حيلتي « 

تطلعت إليه بعدم فهم ثم شهقت بأمل حينام شعرت بسكينه يخرتق قلبها وسقطت 
أمامهم غارقة يف دمائها وعىل شفتيها ابتسامتها فقد زال الضباب واختفى زوجها، مل 

تعد تسمع ضحكاته الساخرة او صوت السالسل الحديدية، مل تعد نشعر بالخوف، 
فأمامها البحر برائحته املنعشة وبعيداً هناك نفق النور وبداخله ابنتها تلوح لها، لقد 

عربت كلتاهام وآن لها أن تسرتيح،،،،

متت

هالة إبراهيم


