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مل تكن بالغريبة عيل مسامعها تلك الطرقات الهادئة املنتظمة يف ذلك التوقيت، فقد 
إعتاد جارها  »القبطان محمود« أن يزورها من حني آلخر . 

- مساء الخري ابنتي الرائعة  

- مساء الخري يا عمي تفضل .

 - أخيش أن أكون قد أزعجتك . 

 قاطعته مبتسمة  

 ال عليك سيادة القبطان 

دوما تسعدين.

أردف مرتبكا: 

يبدو أن املدفأة.. أقصد الفحم نفذ من عندي، والشتاء الليلة شديد جدا والربق والرعد 
يرضبان السامء بقوة، عيل ما يبدو أنها نوة رأس السنة .

بابتسامة مرحة قررت أن تزيل عنه الحرج مقاطعة:

  -هذا من حسن حظي طبعا ، كل عام وحرضتك بخري.

ملتمسا أقرب مقعد للمدفأة جلس ضاما ذراعيه حول صدره ، ناشدا بعض الدفء، 
راحال بذاكرته هناك، حيث تلك املقاعد الوثرية الدافئة ، التي كانت تضم أفراد أرسته، 
زوجته وأوالده.. ورائحة الطعام الساخن الشهي ، ممتزجة  بالضحكات الصافية متأل  

أركان البيت .
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آتاه صوت )حنني( من الداخل ...

- دقائق.. وسيكون كوب الشاي بالنعناع املخصوص جاهز .

 مل يستطع الرد أو لرمبا ظن أنه فعل ،ها هي متنحني خيوط الذكريات دون أن تدري 
لتعيد حياكة ما ناله النسيان منه قهرا بفعل الزمن، مل يكن وجوده هنا رغبة منه يف 

استعارة بعض قطع الفحم إلشعال املدفأة .....!

بل يف استعادة ذكريات الونس والدفء ..... نعم الونس والدفء ...

يتذكر ذلك اليوم الذي زفت إليه زوجته نبأ قدوم عريس ل«سلمي« وحيدته ذلك 
الطبيب الشاب الذي يقطن يف البناية املجاورة لهم، وكيف كانت فرحته أنها لن تسكن 
بعيدا عنهم، اعتدل يف جلسته لتضع  »حنني« أمامه صينية الشاي وبعض فطائر التفاح 

بالقرفة ...

كم هي جميلة ورثت عن أبيها -رحمة الله عليه -جامل الطبع ودماثة الخلق .

تناول القبطان قطعة من فطائر التفاح بنوستالجيا الحنني لفطائر رشيكة عمره التي 
سيظل مذاقها يداعب فمه مهام تذوق، لحظات صمت ال يقطعها سوي صوت أم 

كلثوم مخرتقا الرشفة ...

     )كان لك معايا ..امجل حكاية يف العمر كله (

ابتسم وهو يرتشف الشاي عيل مهل 

   -يااااه سنوات طويلة ، واألستاذ »كارم« -جارنا- وزوجته مل يتخليا عن عادتهام يف 
سامع حفل   أم كلثوم يف هذا التوقيت باإلذاعة. هل تعلمني ابنتي؟ السعادة معدية 

كاملرض متاما .. فكم امتألت بيوتنا جميعها سعادة بسعادة جار لنا .فكنا ننتظر جميعنا 
مع األستاذ/ كارم وزوجته الحفلة املسائية، ولرمبا كان يعلم منذ البداية فكان يرفع 
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صوت املذياع ليمنحنا حق اقتسام السعادة معه .

-صدقت عمي لن أنيس أيب وأمي وهام يستعدان يف الحادية عرشة  من كل ليلة 
باملرشوبات والحلوى عيل هذه الركنة  القريبة من شباك األستاذ كارم... منذ رحيلهام 
وأنا مفتقدة للكثري  والكثري من تفاصيل الحياة وجاملها، بيد أن وجودي هنا يف بيت 

أيب وسط أهيل وجرياين بعد سفر  زوجي خفف بداخيل الكثري من مشاعر الوحدة 
واالمل، نظر إليها القبطان وكأنه يستأذنها يف الحديث يف أمر ال ترغب بتناوله .

- أال زلت عند رايك 

يف رفضك للسفر مع ثائر؟

تشيح حنني بوجهها بعيدا لتمسح رسا تلك الدمعة الهاربة من عينيها. 

- ثائر قرر ورتب دون الرجوع إيل وكأنني ال أشاركه الحياة وليس عندي عمل أو دراسة 
أنا األخرى ! اختار نفسه فقط .

قالتها وهي تلملم أكواب الشاي وبواقي الكعك عيل عجل وكأنها تغلق باب الحديث 
يف هذا األمر . وبخطوات رسيعة تبتعد تاركة  خلفها صوت ام كلثوم 

)ذكريات حبي وحبك ما انسهاش هي ايامي اللي قلبي فيها عاش(

لتطل من مقلتي القبطان عربات تقف عيل األهداب كأنها هاربة  من كهف عميق 
مختلسة النظر  لحارض مل تألفه بعد، متذكرا يوم زفاف ابنته وعودته وزوجته وابنهام  

للبيت بدونها، لن ينيس أبدا دموع زوجته الحنون وال احساسه وهو يحاول عبثا منحها 
القوة لتخطي ذلك الحدث املتوقع جدا و املفاجئ أيضا جدا ...

مل يغري من رتابة األيام بعدها سوى التحضري لزواج  ابنه باسم  مهندس االتصاالت 
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املاهر الذي وقع يف غرام زميلته الحسناء واتفقا أن تكون الرتتيبات رسيعة بدون حفل 
زفاف وال تجهيزات لشقة الزوجية لحني عودتهام من  أملانيا حيث فرصة العمل الرائعة 

لهام هناك، رسيعا تم الزواج ليبقي وزوجته ال يشغلهام سوي متابعة حمل سمر 
وسعادتهام  أنها دوما بالجوار  .

-الكستناء املشوي جاهز  

جاء صوت حنني من الداخل ليختلط  مجددا بصوت أم كلثوم...

   ) اللي فات من عمرى كان لك من زمان، و اللي باقي منه جاي لك له 
أوان(

- أرهقتك كثريا ابنتي وأنت ال زلت يف شهور حملك األوىل .

تحسست حنني بطنها التي مل يتضح عليها الحمل بعد، وكأنها تنبهت لذلك الزائر الذي 
يحمل معه مفتاح  الحياة.

بصوت خافت متتمت ...

أه لو يعلم كم أتوق شوقا للحظة خروجه للحياة، أحيانا نشرتك مع أحدهم يف ذات 
الحبل الرسي الذي يربطنا بالحياة لنحمل معا نفس املصري .

مبرارة خرجت حروف القبطان ببطء عيل لسانه 

نعم ...نعم أعلم ..أعلم جيدا ..

فقد كان ذاته الحبل يربطه برشيكة أنفاسه وتفاصيله زوجته وحب عمره.... هناك من 
نحيا معهم عمرا بأكمله و ال نستشعر وجودهم ..!

وهناك من نحيا معهم لحظات فقط  مبثقال كون و ما حوي .
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تذكر تلك الليلة املشؤومة التي قرر زوج   ابنته قبول بعثته الدراسية بالخارج 
مصطحبها  معه وسط دموع ناهد وتوسالتها باالنتظار حتي تري حفيدها األول ولكن 

ذهبت كل املحاوالت سدى أمام طموح وعنفوان الشباب.

- تأخرت عيل حرضتك؟

نطقت حنني عبارتها ويدها ممتدة بطبق الكستناء الساخن ليتناوله منها مبتسام 
متمتام : كانت تجيد صنعه كانت جميلة بكل تفاصيلها ....

لحظات صمت ال يقطعها سوى صوت املذياع 

)سنني حباهلا ..ما فات مجاهلا.. على حب قبله، سنني ومرت زي الثواني يف حبك 
انت وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك انت(

بنظرات حانية ممتنة يربت عيل كتفها واضعا الطبق و شاكرا إياها عيل لحظات 
الدفء والونس ... بادلته عبارات االمتنان ملنحها اإلحساس ذاته..

 - فلرتتاحي حبيبتي ..

جملة أنهي بها القبطان زيارته لتبدأ بها حنني ليلتها 

  أرتاح ؟؟؟ من أين تأيت الراحة وهي بني غائبني ؟!!

  غائب اليري إال نفسه وقرارته  غري عابئ مبستقبلها األكادميي ، وعملها ، وتعلق قلبها 
بأرض طوت أجساد احباب فارقوا الحياة  ، واالستسالم لغربة وطن وروح مقابل مال؟!

وغائب تحمله بني حناياها ..متنحه الحياة حتي إن امتألت رئتيه رحل ليتنفس ويحيا 
بعيدا ....

أين سمر وباسم ؟
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ليس الونس ونس الحضور ،

رب غائب ملء السمع والبرص برصيد حياة ال ينضب هل سنظل نحلم برساب الونس ؟

كيف لإلنسان أن يضمن الونس؟ 

ونس االبن ....الزوج ...الزوجة .....الصديق ؟؟؟

رحل ثائر غري عابئ بونس و ال غريه، وبقيت ألنتظر ونسا ال أضمن بقاؤه !

وبني غائب راحل وغائب منتظر ..

  الزال الحلم بالونس !! 

ووو.....

    )  واحب تاني ليه وأعمل يف حبك إيه، ده مستحيل قلبي مييل وحيب 
) 

ً
يوم غريك أبدا

متت

   ريم علوان


