
 



 

 

 

 

 

 اإلىداء

 الحب و باإلرادة قػلمي غمر من إلى

 أمشي و ، الحلم طريق على قدمي ألثبت ساندني و دعمني من إلى
 .الكتابة درب في

 ىذه قصتي أىدي إليكَ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المثقػلةَ  تلكَ  ، وسادتيا ليقبّػلَ  ىدوءٍ  بكل   يتسّللُ  القمرِ  ضوءُ  و قمراءُ  يلةٌ ل
ـِ    . باألمنياتِ  المتخمةَ  باألحال

 ىذا؟ المنفى سرير من ليلى أين ؟ يى أين لكن

 و يأخذىا بالنسيم تشعر و قصوراً  اليواءِ  في ترسمُ  النافذةِ  قربَ  جلستْ 
 .بحوراً  بيا يقطع

 علييا سقط التي خدودىا تعانق ىي و القمر بأيدي تشعر لم لكنيا
 ترى أف اشتاقت عندما المرآة تسعفيا رقيقػاً،ولم نمشاً  غدا الذىب غبار

 و وجييا تلمسُ  ، منطفئة كمجرة الواسعتين عينييا الساكن الرماد
 كل بعد مالمحيا رسمَ  عنيا،تحاوؿُ  المشؤوـِ  اليوـِ  ذكرياتِ  نفضَ  تحاوؿُ 
 :  نفسيا التخاطب ودمضت،تع التي السنين ىذه



 المحاولة؟ ىذه أتنجح 

 .فراشيا إلى عادت و الليل، حضن في سؤاليا رمتْ 

 يوـ إشراقة مع تالشى و ، أسئلتيا محتضناً  نفسو على اللَّيل تقوقعَ  و
 أيقظت التي فيروزه و بشمسو يتوىجُ  الّنيار تاركاً  ، جديد ربيعي

 بنّ  باقػات المكاف في تسبح ،وشرعت أنفيا القيوة رائحة ليلى،دغدغت
 .بشذاىا الرقيق قػلبيا ويعبق مساميا تضميا ، الحب بكامل منتقػاة

 قيوتنا لنشرب تعالي ىيا استيقظتي أنك ليلى،أعرؼ. 

 عكس على ، ونيار ليل بين تفرؽ تكن لم اللتاف عيناىا ليلى فتحت
 النور بث ويستطيع ساعة وكل وقت كل بتواتر يشعر الذي ؛ قػلبيا
 .فييا

 : الحديث بدأت التي علياء إلى لىلي انضمت

 حالك؟ كيف 
 لكن بخير.. 
 ؟ ماذا لكن 
 منو البد وخوؼ ىواجس مجرد شيء ال. 



 بخير تقػلقي،ستكونين ال. 

 على العالقة والكلمات الّتوتر من كثير يشوبوُ  صمتٌ  ساد و
 ؟ متى إلى لكن ، طبيعية غير عالقتيما كانت شفػاىيما،لطالما

 ليلى واعدة بو متظاىرة باألحرى بيدوء، المكاف من علياء انسحبت
 تشم   ليلى كانت ظيراً  عشرَ  الثّػانية تماـ العملية،وفي بعد بموافػاتيا

 على تباعاً  توضع وىي األدوات رنين المكاف،تسمع تمأل المعقمات رائحة
 .أعصابيا تشد األجيزة ،أصوات الطاولة

 من تئن ،وروحباأللم  يضج   بصوت قػاطعتو عملو الطّبيب يباشر أف وقبل
  : الوحدة شدة

 غيرؾ فعل كما تؤذيني ال أرجوؾ . 

 يدىا من دنا أف بعد أكملت و وجيو لتلمس محاولة في يدىا مدت
 :منو وعي دوف

 الّنور و الحب   فػارقيما وفٍ بعي رحيماً  كن. 

 أف منيا طلب و تماسك لكنو عينيو في الّدموعِ  بحرقةِ  الطّبيب شعر
 .عملو وباشر تسترخي،



 زيد بالطبي : 
 ولن أصدقيا أحداً،لم يؤذي أف المالئكي الوجو ليذا كيف 

 .مني ماطلبت أفعل

 كم تدرؾ ولم ، بشيء تشعر ال الموازي العالم في ليلى و ساعات مضت
 الظلمة إنيا عبثاً  لكن ،عينييا فتحت و استيقظت عندما وقت من مضى

 .إلييا مسرعاً  أتى و قػلبوُ  ارتجف حتى ،صرخت مجدداً 

 كذلك؟ أليس العملية ،فشلتفشلت 
 قػليالً  اىدئي . 
 ضريرة مازلت ، أبصر ال.  

 :  يدييا أمسك و منيا اقترب

 الضماد نرفع حتى انتظري لكن النور ستبصرين و نجحت العملية 
 .كينعي عن

 : تختصر الحب جنة كانت بسمتيا في و ابتسمت

  ً؟ مجدداً  سأبصر أحقػا 
 ،التقػلقي أجل. 



 احتضنت التي يديو دؼء من و حروفوِ  بين من يتسللُ  بالحناف شعرتْ 
 .بعيداً  حناياىا بين من القػلق فتسرب يداىا

 زيد يدي كانت ساعة تباعاً،وبعد الّدقػائق تعد وبدأت ليلى ىدأت
 .وجييا تالمس

 ليلى : 

 تتضح لو،بدأت عطشى أنا و المطر، كحبات نيَّ عي يالمس وربالن   شعرتُ 
 حتى الغرفة تفػاصيل في نظري لت،نقػّ  رويداً  رويداً  أمامي الصورة
 الحالكتين عينيو و الفػارعة بقػامتو سريري قرب واقفػاً  ، إليو وصلت
 .الرحيمة وجيو وتقػاسيم كالليل

 زيد : 

 اليادئ الرماد ليذا الصميم،أيمكن حتى قػلبي تخترقػاف بعينييا شعرت
 الخريفّي؟ قػلبي في حريقػاً  يخلق أف عينييا في

  ًشكرا. 
 ليلى ةآنس واجب على شكر ال . 
 سمحت لو مرآة أريد . 



 تفضلي . 

 كانت وىنا المرآة إلى نظرت حتى أكثرَ  و أكثرَ  تتسارعُ  قػلبيا دقػاتُ 
 في استقرت و الطفولة ،غادرتيا كثيراً  مالمحيا تّبدلت ،لقد المفػاجأة
 .فقط عينييا

 .عميق بحزفٍ  جبينيا،لمستيا على ندبة ولمحت

 سؤاليا لكن الذىاب تأذنيافػاس نفسيا مع للبقػاء بحاجتيا زيد شعر
  : استوقفو

 ؟ أمي أين 
 .... 
 ىنا تكوف أف يجب علياء و. 
  َّاآلف ارتاحي ، وصوؿ على ىن. 
 ليلى : 

 كأنني حوليا،و ماتطاؿ كل تلتيم اللتين عينيَّ  على النور وقع لطيف
 .الواقعة تلك قبل أبصر أكن لم جديد،وكأنني من ولدت

 :  اليوـ ذلك نحو بيا الذاكرة ومضت



2 / 2 / 2010 

 عصراً    4:00

 بأذى ينذرىا ليلى وقػلب أسودٍ  غيمٍ  و شمسٍ  مابين متقػلب الجوّ  و
 أف لألذى وكيف أميا، لرؤية ذاىبة فيي قػلبيا تصديق قػادـ،رفضتْ 

 ؟ طفولتيا منذ منو حرمت الذي حضنيا في ىي و يمسيا

 الجواب كاف(ليلى،انسييا يا ىجرتنا أمك)  الحقيقة نصف سوى تعلمْ  لم
 والدىا اعترؼ عندما انقػلبت اآلية لكن( أمي؟ أين) لسؤاليا الّدائم

 ذاكرتيا وادي في يتردد كلماتو صدى عاد و اآلخر بالنصف
 : الممزقة

 تحت البقػاء على البتر آلثرتا الّنطق اليدين ىاتين استطاعت لو 
 رحيالً،آذيتيا تود و مني تتقززُ  بروحي أشعر اليوـ سيطرتي،لكن

 بحياتيا يودي كاد ليا المتكرر ،ضربي الكحوؿ يبإدمان بشدة
 ، أنتِ  أفقدؾ أف خفت فقدتيا حياتيا،وعندما وأنقذت ،ىربت
 والحب األبوة مشاعر من مني تبقى بما ألرعاؾِ  نفسي على صحوتُ 

 .لكِ 



 ,تنتيي ال أسئلة مع صراع في ليلى وترؾ رحل ، كلماتو آخر ىذه كانت
 سيارتيا تقود ىي و ليلى ىنذ في تعاد كانت التفػاصيل ىذه كل
 . عناء بعد وجدتو التي والدتيا عنواف إلى

 الشوؽ و الخوؼ و الحيرة من ،تحمل متواضع بيت أماـ نفسيا وجدت
 مرتين،و مرة قرعتو و الباب بلغت حتى بخطوة خطوة الكثير،تقدمت

 :  يسأؿ فتيّ  صوت أتى

 ىناؾ؟ من 

 :  تساءلت و استغربت

 العنواف؟ أخطأت ىل 

 : مجدداً  الفتاة وتص عاد

 ؟ الطّارؽ من 

 : ردت و شجاعتيا استجمعت

 ليلى أنا. 

 .الباب الفتاة فتحت



 ؟ مساعدتك أستطيع كيف 
 ىناء الّسيدة مقػابلة أريد .  

 . منيما متعب صوت اقترب

 ياعلياء؟ رؤيتي يريد من 
 أمي يا أنا..أنا . 
 أخيراً  أتيتِ  ،لقد ليلى. 

 ىناء وجو جعل الذي اليم و العمر ـتقد رغم واضحاً  بينيما الشبو كاف
 عناقيما كاف جانباً، علياء تنحَّت قد و منيا أميا تقدمت ، حزيناً  و ذابالً 
 .تيدأ لم دموعيما و بيما ألمَّ  اّلذي البعد كل من بانتقػاـ أشبو

 آثرت ،لكن مخيف توتر تملكيا إنما علياء يمس لم المؤثر لقػاؤىما
 . إخفػائو

 عنيا حدثتك ى،لطالماليل أختك أعرفك علياء . 

 . وعانقتيا علياء منيا اقتربت مصطنع ود   وفي

 ابنتي يا تفضلي . 



 ،تفػاجئت الكثير الحزف من يحمل و بسيط و أنيق ، المنزؿ ليلى دخلت
 الّنسياف طيّ  تكن لم إذ قػلبيا اطمأفَّ  الرفوؼ تمأل صورىا من بالكثير

 . االستقباؿ غرفة في جميعين جلسن ، اعتقدت كما

 انتظرتكِ  لطالما ، ستأتين أنك أعلم تكن . 
 جداً  اشتقتك. 
 يديو بين تركتك ألنني سامحيني. 

 تمسح ىي و لزيد،ابتسمت الوضاء الدخوؿ ذكراىا وميض قػاطع
 :  ينتبو ال كي دموعيا

 ؟ حالك كيف 
 بخير بعد،لكنني الجديد الوضع أعتد لم . 
 خارجاً؟ الشمس ترى بأف عينيك رأي ما 
 لذلك تتوؽ . 

 ساعدىا و يدىا أمسك ، ييدأ ال قػلبو وجيف و سريرىا من زيد اقترب
 وانتفض ، صدره على برقتيا مالت و خفيفة بدوخة الوقوؼ،أحست على
 .نبضو من قػلبيا



 المليئة و الواسعة المشفى حديقة بلغا حتى ، معاً  مشيا و ساندىا
 . بالورود

 سؤاالً؟ أسألكِ  أف لي ىل 
 تفضل. 
 ؟ التفػاصيل أتتذكرين ؟ بصرؾ فقدتِ  كيف 

 : تحدثو انطلقت و بليلى الزماف عاد

 منزلنا إلى علياء و أقػّليا أف مني طلبت بساعات أمي لقػائي بعد 
 علياء انتظرنا و البيت،وافقتيا ذلك لزوايا تشتاؽ أبي،كانت و

 انسحبت وقد وأمي حديثي أثناء غيابيا نفسيا،الحظت لتجيزّ 
 والليل ، سيارتي في الثتناث كنا ساعة ربع غضوف وفي  ، بيدوء
 : بيستيرية علياء صرخت تقدمنا،وفجأة كلما ستائره يسدؿ

 أرجوؾِ  ليلى يا توقفي،. 
 علياء؟ يا بكِ  ما 

 التي الحالة من أجن أكاد وأنا ، بي تصرخ ىي و بيدييا كتفيّ  قبضتْ 
 عدوانيتيا ازدادت تستطع، لم عبثاً  لكن تيدئتيا حاولت أصابتيا،أمي



 ألمي حدث ماذا أعلم اليوـ،ال ىذا حتى عيني نور نطفػأا و صراخيا و
 . ىنا مرة وال تزرني لم بعدىا،ولمَ 

 . الحادث في السبب ىي زيد،علياء مالمحَ  تعتلي الّدىشة كانت

 :  الندبة تلمس ىي و تابعت

 تتركني لم علياء أف أكثر مايحيرني و ، أكثر الّتذكر أستطيع ال 
 التي اليستيرية الحالة لتلك تعد ولم الماضية فترة طوؿ

 .أبداً  طبيعية غير بأنيا يقيني رغم طبيعية أصابتيا،كانت

 الّصمت غمرىما ، حّيره لطالما سؤاؿ جواب عرؼ كأنو و زيد شرد
 . معاً  يمشياف ىما و باألسئلة المليء

 :  بسؤاليا ليلى أزاحتو لليدوء،الذي طلباً  قػليالً  منزوٍ  مقعد على جلسا

 ؟ رفػاقي و أمي و رى؟ت يا بيتي حاؿ كيف 
 بالتأكيد لك اشتاقوا . 

 . شفػاىيما حواؼ على يقف كالـ يشوبو لطيفٌ  صمتٌ  وغمرىما



 الغرفة من تصرخ علياء كانت الحديقة عن بعيداً  اآلخر الجانب في
 . وصوليا منذ فييا احتجزوىا التي

  ًىنا من أخرجوني لكم تبا. 
 مشفى في أنت اىدئي ، األوامر إنيا. 
  ًولمشفػاكم ملك سحقػا . 

 : نفسيا تحدث ،وبدأت االستسالـ حنجرتيا أعلنت حتى تصرخ تلّ ظ

ـٍ  ىنا من ياعلياء،ستخرجين اىدئي  كما تماماً  بصرىا فقدت ليلى و بسال
 حلمتُ  لطالما التي الطبيعية حياتيا سيدة الطبيب،وسأبقى من طلبت

 . بيا

 : الحديقة وفي

 ذاكرتي من تختفي مالمحيا تكاد وعلياء؟ أنا أنتشابو. 
 كاف عينييا المستدؽ،لوف األحمر،األنف الشعر نفس لكما نعم 

 .أستغربو كنت ما وىذا أسود و رمادي مابين متبدالً 
 شعرىا مالفتني أوؿ بيا األوؿ لقػائي في أنني أذكر! لحظة 

 .السوداوين عينييا و الطويل األسود



 ؟  معاً  تنشآ ألم لقػاء؟ أوؿ 
 طويلة قصة إنيا كال.  

 عن و علياء من رآه بما يخبرىا قصتيا،وكاف لزيد تروي ليلى أخذت
 بدأت و ، معك ىنا تمكث كانت عندما الغريبة وطلباتيا تصرفػاتيا

  :  لليلى الصورة تتضح

 جارح كالـ بعد عنوة لي قّصتو الذي شعري ، شخصيتي سرقت 
 . مني سلبتو عيناي لوف مثلي،حتى بضريرة االعتناء عجزىا عن

 . األياـ كتلك علقماً  دمعيا ترتشف ىي و فترتجفػا شفتاىا كانت

 التوتر من ترتجفػاف يداؾ للغرفة نعود دعينا و اىدئي. 

 : مسيرىما وفي للغرفة، عائدين معاً  سارا

 كبير علييا عتبي ؟ ترى يا حاليا كيف وأمي . 
 زيد : 

 ياأنَّ  نتناطمأ و غرفتيا إلى أوصلتيا، بو أرد كالماً  أجد لم صمت  
 . بعيدة غرفة في احتجازىا طلبتُ  التي علياء رىأل ذىبتُ  ،و ىدأت



 بتواتر ترتجف و نفسيا على متّكومة ، مزرية بحالة كانت الغرفة دخلت
 . مفيوـ غير كالماً  تيمس ىي و منتظم

 متشح سواد ؿبشالّ  الغائراف خداىا فتلوف الكحل أسالت دموعيا
 . معسي ال يكاد مبحوح كاف ،وصوتيا عينييا من يطل   الذي بضياعيا

 : الحديث بدأت و بحذر اقتربت

 ؟ حالك كيف 
 ابتعد ابتعد مني؟ تريد ماذا أنت؟ من. 
 أؤذيك لن اىدئي . 
 مني التقترب مؤذين،ال جميعكم. 

 ىدأتيا و منيا اقتربت ، ليلى أخبرتني كما طبيعية تكن لم فعالً 
 .السرير جانب على جلستُ  و يدىا من أخذتيا

 ؟ أنا من نسيتِ  ىل 
 مني؟ تريد ماذا 
 أعالجك أف أريد . 
 شفػاءً  ليا أريد وال المريضة ،ىي مريضة لست 



 ؟ الكره ىذا كل ليا ينتكنّ  لماذا لكن ، تريدين كما 
 و دائماً  يميزىا و يحبيا صغرنا،كاف منذ اىتمامو و أبي سلبتني 

 . دوف عطف أو شفقة   الصفعات أتلقى أنا
 ؟ كذلك أليس تكبرينيا أنت 
 واتسن بثالث أكبرىا نعم. 
 والدؾ؟ يضربك كاف لماذا 
 كاف الليل منتصف بعد الشيقػات و الصرخات و األنين صوت 

 ثقب من النظر وأسترؽ أتتبعو ، أعصابي يوتر و فضولي يثير
 أمي جسد رأيت كلما أكرىو كنت ، يكبّػلني وخوفي المفتاح
 .عنا تخفييا كانت التي كدماتو من مزّرؽ

 : تابعت و دموعيا مسحت

 أنا و ىاجمتو و الباب ،دفعت صمتاً  أستطع لم اتلمرّ ا إحدى في 
 بأبشع نعتي و بضربي بدأ و مني أقوى ،كاف وجيو في أصرخ

 على تبعث بعرقو الممزوج الخمر رائحة و واعياً  يكن ،لم الصفػات
 .التقيؤ

 .دفين ألم من بصدرىا يعتمل بما تبوح ىي و شحوبيا ازداد



 تعود لن اآلف ذكرى أشباح كليا تخافي ال. 
 الوقت يسعفنا لم و أمي و ىربت منذ تراودني صورتو تعد لم 

 إلى جمعة، ليلة كل كما حجره في وتغف كانت ، معنا ليلى لنأخذ
  . اليوـ ذلك في عادت أف

 ؟ حدث وماذا 
 ينقض   يكاد و يرافقيا طيفو أف أحسستُ  المنزؿ ولوجيا بمجرد 

 . الوحشّية بنفس علينا

  :البوح تكمل أف حثثتيا و ماء بكوب يامددت ، بصعوبة ريقيا ازدردت

 الذىاب تطالبيا أمي كانت زيارتيا نياية في و ، معيما أجلس لم 
 كالسكين كانت صورتو صوتو ، مضض على معيما ذىبت ، معيا

 ...ثم السيارة تقود ىي و الطريق طوؿ على روحي تطعن
 ماذا؟ ثم 
 كثرأ الّتحمل أستطع لم منزلي إلى  أعود و تتوقف أف أردتيا ، 

 تتوقف أف عوضاً  أسرعت صدمتيا من لكن ، بجنوف أصرخ بدأت
 .الكارثة كانت وىنا بنا يصطدـ صلب بجسم إذ و

 .بشدة تنتحب بدأت و وجييا على يدييا وضعت



 و جانبك إلى سأقف ، مالديك بكل وبوحي ياعلياء اىدئي 
 . أساعدؾ

 تقصد لم ، يالحال قػلبي رؽّ  قد و صوتي من المنبعثة الطمأنينة المسَتيا
  :  حديثيا تابعت و سراً  تخفي لكنيا أذيتيا

 يماأقػلّ  أنا و ليلى و أمي يغمر الدـ و عيني فتحتُ  أنني أذكر 
 أجلس كنت ألني سطحية جروح و كدمات و رضوض مجرد ،ضرراً 
 .الخلفي المقعد في

 روحي قػاع في القػابع األلم و القديم األنين ذات و عقػلي أفقد كدت
 .بسببيا ذلك وكل ىكذا أمي فقداف أتصور لم السطح على يطوؼ بدأ

 : الوعي بدوف تصرخ عادت و أذنييا على يدييا وضعت

 تتركيني ال أمي ، أمي . 

 ركنت حتى بيا حقنتيا وبصعوبةميدئ، بإبرة آتتني و الممرضة ناديتُ 
 . أخيراً  استكانت و

 : سألتني دخولي بمجرد و ليلى إلى ذىبت و تركتيا



 بعد؟ تأتي ألم ؟ علياء تأخرت لماذا 
 لكن ىنا ىي،... 
 ؟ ماذا لكن 
 أنتِ  باألخصّ  و جانبيا إلى لنقف ة لنا  بحاج و بشّدة مريضة ىي . 
 مريضة؟ 
 ،األسئلة بعض على أجيبيني التفػاصيل لك أشرح أف قبل لكنّ  نعم. 
 ؟ علياء بوجود تفػاجئتِ  لم 
 لياءع مالمح أذكر ، الرابعة سوى العمر من أبلغ ولم أمي غادرت 

 غيري ينجبا لم أنو أبي لي أكدّ  عودي اشتدَّ  عندما و الحلم مثل
 . وصّدقتو ذاكرتي فكذّبت

 ؟ يوماً  مسامعك إلى يصل لم والديكِ  شجار و 
 الورد لعشقي الحديقة قرب كانت غرفتي ، أذكر ال.  
 اآلف حسناً،ارتاحي. 

 في تنتظرني لدماغيا الشعاعية الصور كانت و غرفتيا من خرجت
  .اليشة ذاكرتيا سبب أدركت و مجدداً  فييا نتبي،تمعّ مكت



 و باألوراؽ غرقي خضم وفي ، ذاكرتيا أضعفت قوية ضربة تلقت لقد
 على علياء لغرفة التوجو مني تطلب ىي و الممرضة ،انتشلتني الصور
 .الفور

 : سواه تعرؼ ال كأنيا و باسمي تنادي كانت ، فوراً  ذىبت

 تقػلقي ال ىنا أنا. 
 شديد اربدو  أشعر . 
 حاالً  سيزوؿ . 
 حاليا؟ كيف 
 ؟ يكوف أف تريدين كيف 
 كذلك؟ أليس بيننا الذي االتفػاؽ مايكوف،نفذت أسوأ 
 ضريرة؟ تبقى أف تريدين لماذا بالطبع،لكن 
 ألنيا بسببيا أمي عطفو،وتوفيت وحرمتني دوماً  مدللتو كانت 

 افية؟ك أسبابي أليست...مجدداً  اللعين المنزؿ لذلك أخذنا أردات
  ؟ بعد ماذاو 
 جميل عمل و جامعة كبير منزؿ رفػاىية و حياتيا،دالؿ أعجبتني. 
 أنِت؟ حياتك عن وماذا 



 بين محبوسة وشخصيتيا حياتيا كأفَّ  و تئن   وعادت مجدداً  تشنجت
 و الحادث يوـ منذ ىناؾ ذاتيا تركت وقد آالمو و الماضي اتطيػَّ 

 جلست ما،وكلَّ  ذىنياً  اً فصام تعاني إنيا ، بأريحية ليلى شخصية تقمصت
 و والدىا صراخ و بكدماتيا أماميا تمثلُ  و عقػليا من علياء تخرج وحيدة
 و بيدوء تعيش كانت العامة أماـ الغض،و جسدىا على القػاسية ضرباتو
 .ليلى توازف

 كأف و بعد ماضييا من الخروج تستطع لم لكنيا وحساسة رقيقة علياء
 عمرىا ساعدىا ليلى أما ، مدمراً  خوفػاً  استحاؿ و ، تالشى روحيا أمن

 . الماضي ذلك عن واضحة صورة تك وف ال كي الصغير

 لتعود نساعدىا لكي ، لعلياء حدث ما بالتفػاصيل ليلى أخبر أف تُ قررّ 
 . الحقيقية شخصيتيا إلى

   : ليلى إلى وذىبت إرىاقيا من غفت قد وجدتيا

 اتزانك و وعيك بكامل تكوني أف أريدؾ ليلى . 
 ؟لماذا 
 سأخبرؾ... 



 عندما و أكثر و أكثر ليلى كيتمل   الذىوؿ و التفػاصيل يسرد زيد بدأ
  : سألتو كالمو أنيى

 معيا؟ اتفقت ىل ؟و طلبيا وماىو ماحدث؟ بكل أنا ذنبي ما 
 اسمعيني لك ذنب،سأقوؿ أي ليا ىي وال حدث بما لك الذنب ليلى. 
 صاغية آذاف كلي تفضل.  
 ماكلَّ  و قػلبي، و نظري محط أنت و اىن إلى بو أتيت يوـ أوؿ منذ 

 وتمنعو للطبيب مشكلة تخلق علياء كانت لعمليتك موعداً  تحديد تم
 . منكِ  بالتقرّ  من تمنعني و ذلك من

 : وتابعت بصعوبة ريقي ابتلعتُ 

 حالتك متابعة قررت و منيا األطباء شكاوى بعد فضولي استثارت 
 .بنفسي

 أرجوؾ أكمل تتردد؟ لماذا . 
 فجأة وعييا فقدت لك زيارتيا بعد و أياـ، بعدة عمليتك وقبل 

  .غرفة إلى أخذناىا أف بعد يوصف ال بشكل تيلوس كانت

 ..الموقف ذلك معو لتشيد ليلى ذاكرة زيد حمل



 كانتا عينييا لكن ، زيد و الممرضة من عديدة محاوالت بعد استيقظت
 شدة من يرتجف جسدىا و الغرفة من الخروج حاولت ، عدوانية تشعاف
 الميدئ، بإبرة الممرضة تأتي ريثما تيدئتيا وحاوؿ زيد أوقفيا ، توترىا
  : صرخت اإلبرة رؤيتيا وعند

 روحي في ماحقن يكفيني تآالميد من المزيد أريد ال أرجوؾ ، 
 . ال أرجوؾ

  ًبِك؟ ما تخبريني ألن إذف ، أبعدتيا حسناً  حسنا 
 سابقوه كما مجدداً  طلبي رفض. 
 ؟ من 
 مغرورال الطبيب ؾاذ. 
 مساعدتك أستطيع ربما ؟ ماطلبك.  
 حدث ميما تبصر أال أريدىا. 

 ، عدوىا عنق وكأنو بيدييا الفراش تخنق و أسنانيا على تكز   كانت
 .ليلى تقصد أنيا زيدٌ  فيم

  ًاىدئي لكن تريدين ما سيحدث حسنا . 



 :  ليلى قػاطعتو

 بساطة بكل ىكذا وافقتيا !!! 
 ترين كما أؤذيكِ  لم و جاريتيا. 
  ً؟ اآلف مني المطلوب ما و حسنا 
 منكما كل لتعود سنساعدىا و ضريرة مازلتي أنكِ  عينستدّ  اآلف 

 . لحياتيا

 زيد وافقت أختيا عانتو بما تفكيرىا بمجرد و عميقػاً  نفساً  ليلى أخذت
 .خطتو في

 بكل كطفػلة ليلى،نائمة برفقة علياء لغرفة زيد ذىب اتفقػا أف وبعد
 .طبعاً  الميدئ ةإبر  بفضل وداعة و ىدوء

 التي ليلى لغرفة استيقػاظيا فور علياء توجيت التالي اليوـ صباح وفي
 . وجييا على يةً جلّ  الحزف مالمح ظيرت و ضماداً  عينييا على وضعوا

 ليلى الخير صباح. 
 النور صباح . 
 ؟ بخير أنتِ  ىل 



 لكن النور ألبصر األخيرة فرصتي ىذه كانت.. 
 ؟ ماذا لكن 
 علياء يا العملية فشلت. 

 عاطفتيا تجذبيا أف تتوقع لم و أكثر علياء ،ارتبكت تنتحب بدأت و
 .سرىا في فرحت التي ليلى لتحضن

  : تابعت و دموعيا ليلى مسحت

 أخيراً  طلباً  منك أريد . 
 ىو؟ ما 
 ؟ معي بقيتِ  ىال بعينيكِ  أبصر أف أريد 
 ؟ ليلى يا تقصدين ماذا 
 صديقتي تكوني أف و فترة بعد المكاف ىذا من أخرج أف أريد 

 .ياعزيزتي النور أبصر ىكذا ، أختي و

 . أختيا بطلب تفكر ىي و علياء شردت

 ذىبِت؟ أـ ىنا أنتِ  ىل علياء 
 تريدين كما حسناً  ، ىنا أنا أنا. 



 : تفكر ىي و شاردة علياء خرجت

 أريد؟ ما ىذا وأليس ؟ سعيدة لست لماذا ؟ فييا الظنّ  أسأت ىل -

              ريثما مبدأياً  سأجارييا ىنا؟ من لخروجا وافقتيا كيف لكن لكن      
 .الورطة ليذه حالً  أجد

 وفي ..وحاضرىا ماضييا عن تسأليا علياء من تتقرب ليلى و اـاأليػّ  مرت
 زيد عيوف و الحديقة في جنب إلى جنباً  جالستاف كانتا  األياـ أحد

 .علياء من ىستيري فعل رد   أي من خوفػاً  بعيد من تراقبيما

 اليوـ؟ أمي اتزورن بأف تعديني ألم علياء 
 .... 
 ؟ ؟وأنتِ  الحادث من أتضررت 
 ... 
 ىكذا ضائعة تدعيني ال علياء أجيبيني.  

 .تخنقيا كادت و عنقيا اليوـ ذلك مشاىد طوقت قد و علياء تنيدت

 أمي لكن ، الوقت مع شفي بسيط وكسر جروح كثيراً  أتضرر لم أنا 
  .أياـ بعدة الحادث بعد توفيت



 تلك ، قػلبيا في المستعرة النار رغم ليلى مقػلتي في الدموع جمدت
 من بحر في وجييا غرؽ و مالحاً  بارداً  دمعيا فساؿ عيونيا بلغت األخيرة

 .األلم و الحزف عواصف

 : ترتجفػاف وشفتاىا الكلمات خرجت

 مجدداً  فقدتيا حتى أجدىا أكد لم. 
 ما وكثيراً  ، دوماً  بيننا حاضرة كنت ، تفقدؾِ  لم ىي لكنيا 

 .اسمكب نادتني

 .مرير حزف شالالتَ  بيدوء ليلى دموع انيمرت

 يوماً؟ عني أبي يحدثكِ  ليلى،ألم 
 ... 
 أرجوؾِ  أجيبيني. 
 أذكر ال . 
 و وقعتِ  منذ المعتادة إجابتك ىذه ىيييو .. 

 : الحديث مجرى تغيير حاولت و علياء سكتت

 بعصير لنا سآتي. 



 :  يدىا من ليلى أمسكتيا

 وقعت؟ متى 
 بأسبوع أمي و ناأ ىروبنا قبل. 

 : اليوـ ذاؾ تفػاصيل مستحضرة عينييا علياء أغمضت

 ضربو إثر علييا مغمياً  أمي بسقوط انتيى بينيما طويل شجار بعد 
 ارتطم عندما الدرج تصعدين وكنتِ  بالطبيب ليأتي أبي خرج ليا
 من ممزقة و منيارة ، أمي بين و بينك ضائعة وقعِت،كنتُ  و بك

 على تكومتِ  ، بشيء الطفولة تشبو وال شياأعي التي الطفولة ىذه
 أصاب شلالً  وكأف دموعي غمرتني و الزوايا إحدى في نفسي
  .جسدي و روحي

 .عروقيا في الدـ انتفػاض و صوتيا بارتعاش ليلى شعرت

 ياعزيزتي اىدئي. 

 حواسيا توشلّ  الذكرى منيا تسمعيا،تمكنت تكن لم علياء لكن
 : تابعت و مجدداً 



 حتى ،انتظر عمداً  أوقعتك بأنني اتيمني و يفعلو مال واعياً  يكن لم
 جسدي،كرىتكِ  على غضبو كل فرغ و عيادتو إلى الطبيب أسعفكما

 . عذابي سبب تزالين وال كنتِ  يوميا

 تصرخ بدأت علياء لكن الحتضانيا محاولة في منيا ليلى اقتربت
 : بيستيرية

 .أرجوؾِ  تضربني ال أوقعيا لم ، عني ابتعد ابتعد

 حقنيا و المناسب الوقت في زيد تدخل ،  ليا رثىي الةبح كانت
 . غرفتيا إلى حمليا و بالميدئ

 .جلستيما تشاركيما ىادئة موسيقػا و معاً  جلسا غرفتيا شرفة وفي

 الحالة بيذه رؤيتيا إثر يحترؽ قػلبي زيد. 
 ؟ علييا بحاقدة ألست 
 للغاية ىشة روحيا و جداً  حساسة شيء،إنيا كل على سامحتيا. 
 ذلك الحظت. 
 ؟ ستتعافى ىل 



 كل تخرج لندعيا سواه شيء وال الحب ىو دواؤىا ، متأكد أنا نعم 
 .ذاتيا إيجاد لتستطيع و األوؿ لنقػائيا لتعود تخالجيا التي المشاعر

 بأف تشعر علياء و األياـ تتالت ، معاً  الحب قيوة شربا و عميقػاً  نفساً  أخذا
 أخيراً  الحناف و الدافئ الحضن وجدت تتالشى، ليلى تجاه الكره مشاعر
 زيد من طلبت و عنيا رغماً  تحتضنيا ليلى كانت بينيما جلسة كل فبعد

  .الميدئة الجرعات يخفف أف

 :  تقريباً  شير مرور وبعد

 تسامحيني أف أريد ليلى. 
 ؟ السماح لتطلبي اقترفتِ  ماذا 
 بصرِؾ،سامحيني فقدؾ في السبب ،أنا الحادث في السبب أنا أنا 

 أرمي تةَ مشتّ  و ضائعة كنت ألنني شخصيتك و حياتك سرقت لىلي
 .أرجوؾ    سامحيني ،عليكِ  الماضي وزر

 : صدرىا إلى بحنو ليلى ضمتيا



 و بةطيّ  ،أنتِ  شيء كل رغم الحبّ  سوى لكِ  قػلبي في أحمل لم 
 أسيرتيا وتجعلك أجنحتك تحرؽ الماضي نار لكن ، كفراشة رقيقة

  .جديد من نبدأ دعينا ، ليا عدتِ  ماكلّ 

 :  دموعيا ومسحت علياء وجو ليلى فعتر 

 عيوني عن الضماد ارفعي علياء. 

 : شيقت الضماد، أزالت و اليادئ ليلى وجو إلى المرتجفتين يدييا رفعت

  ِتبصرين أنتِ  أنت!!! 
 األمر إخفػاء آثرت لكن ، عمليتي نجحت و أبصر أنا ياحبيبتي نعم 

 . أيضاً  أنتِ  قػلبك ندوب تشفى حتى عنك

 رقيق نيساني بمطر السماء غمرتيما و بريء طفولي بفرح ءعليا عانقتيا
 . الماضي شوائب كل من تتطير و تنتعش روحيما ،جعل

 ،وقد تأثره إخفػاء يستطع لم و بعيد من يراقبيما كاف فقد زيد أما
 :  تمتم و أختيا من موقفيا بعد بقػلبو ليلى حبّ  تعاظم

 .المناسب الوقت حاف -



 أصبح قد و بأماف ليلى حضن في ياءعل وغفت أدراجيما األختاف عادت
 .جداً  قريباً  ىادئة طبيعية بحياة الحلم

  :  بابيما على بخفة زيد طرؽ

 تفضل. 
 ليلى مرحبا. 
 مساعدتك؟ أستطيع بماذا ، زيد أىال 
 ميم   بموضوعِ  مخاطبتك أريد 
  ًدقػائق بعد سأوافيك حسنا. 

 : منو برسالة جواليا اىتز ، دقػائق بعد ليلى خرجت

 .المقعد نفس الحديقة،على في ظرؾأنت -

 بشقػاوة تتراقص النجوـ و المكاف على يخيم القمر ضوء كاف الخارج في
 يقوؿ و الورود بين يتسلل فيروز وصوت .عظيم بحب تلمع و األمنيات

 : ليا

 .األلحاف بيسرؽ قبالنا من بيطلع تاللنا خلف بيتو جيراف القمر و نحنا



 وقع على ترقص قػلبيا دقػات و يالمالئك بصوتيا معيا تدندف بدأت
  .األغنية

 أنت؟ أين زيد 

 : ليا وىامساً  بيديو خصرىا مطوقػاً  وراءىا من جاء

 النسمة و الورد ،بين الكلمة و اللحن بين ىنا أنا . 

 : زيد تابع و فييما الليل أحبت نياللت عينيو لترى فرحيا بكامل تالتفت

 في اليادئ ادللرم كيف تساءلت مرة ألوؿ عينيكِ  رأيت عندما 
 الخريفي؟ قػلبي في حريقػاً  يخلق أف عينييا

 الجواب؟ وجدت وىل 
 و ، األولى النظرة من فتيلو اشتعل الذي الحب لييب ،إنيا نعم 

 . قػلبك يحمليما اللذاف والحناف الحب بمقدار أحس عندما توىج

 :  أخرى مرة فيروز قػاطعتيما

 ...بالشتي حبيتك بالصيف حبيتك

 :  المرة ذهى أسكتتيا ليلى لكن



 و إليو السكوف تمنيت لكم و عينيك في الساكن الليل أحببت 
 .يغيب ال حب   كقمرِ  فيو

 .األجمل الحب ليلة كانت و ، مثليما صاؼٍ  و رقيق مطر وغمرىما

 ، حياتيما كتاب في جديدة صفحة تافاالفت ،فتحت الصباح إشراقة مع و
 مودعتاف لدتياوا منزؿ مع فعلت علياء وكذلك والدىا منزؿ ليلى باعت

 .ورد مشتل و صغيراً  منزالً  ابتاعا و المنزلين مع الماضي كل و الذكرى

 بين الناضج بالحب و بإرادتيا وحدىا طريقيا برسم منيما كل بدأت و
 ، حدث ميما أوالدىما مع الماضي يكررا أال قررتا قد و قػلبيا حنايا

 تتيقن تكان موقف كل بعد و خطبتيما بعد بزيد ليلى معرفة تعمقت
 قد و النفس علم دراسة اختارت فقد علياء أما ، المناسب الشخص أنو

 ثوب مرتديةً  المنصة على ، الختاـ كاف التخرج حفػل وفي فيو أبدعت
 بيا حباً  و فخراً  دموعيا حبس ليلى تستطع لم يغمرىا الفرح و التخرج

 .قػلبيا و يدىا على يشداف جانبيا إلى إحساس ابنتيا و وزيد

 والمدرسة الصديقة و العائلة لي كانت لمن الحب كل و بالح ، 
 أتقمص ال و ذاتي أحقق و نفسي أصنع كيف منيا تعلمت والتي



 عالج و لنا بلسماً  كاف الذي العائلة ولطبيب ليا ، أحد شخصية
 .عالجنا كما قػلوبنا جروح

 .الشكر كل ليما       

  .ليلى لتعانقيا المنصة عن نزلت و التصفيق صوت عال

 المرأة حماية و األسري العنف مناىضة في رسالتيا علياء بدأت ىنا ومن
 تحملت أـ كل روح لترمم حافزاً  ماضييا من اليّدامة،جعلت آثاره من

 بعد العذاب، بو ألم طفػل ألبنائيا،وكل كرمى الضرب و اإلىانات
 . الضحايا ىذه كل جمعية إنشائيا

 تنتظرين؟ ماذا أنتِ  و

 على أرغموؾِ  الذي الصمت حجاب ومزقي اً عالي اإلرادة صوت ارفعي
 يحاوؿ من كل تحرقي و دربك لتنيري حلمك شعلة ارفعي و ، ارتدائو
 . منو حرمانك

 


