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مقدمة

بعض  يتخللها  ان  يجب  الحب  قصص  جميع  أن  فيه  شك  ال  مما 
ي من الممكن ان تنهيها او تعطيها دافع أك�ب 

االآالم او العذاب ال�ت
لالستقرار

تضعها  ي 
ال�ت والموانع  العقبات  بعض  بسبب  االالم  هذه  ي 

وتأ�ت  
الحياة امامنا، 

ء ثمن وأنه ال سعادة بدون تضحية  ي
نا أنه لكل �ش وكأنها تخ�ب

يكون  فقد  والظروف  االأشخاص  باختالف  الموانع  هذه  وتختلف 
المانع هو او هي وهذا ما نسميه الحب من طرف واحد وهو أك�ش 

الموانع صعوبة وألما وعذابا  

وقد يكون المانع االأهل والعائلة والنسب ح�ت وان توفر موافقة كل 
هؤالء االأطراف 

فقد يظهر مانع جديد أال وهو العالقة نفسها من مشاكل واحداث 
وظروف محيطة بها 
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العقبات  أنه قد تختلف  المؤكدة وهي  الحقيقة  لنا  ن  تتب�ي ومن هنا 
ك  المش�ت ء  ي

ال�ش يظل  ولكن  المختلفة  الحب  قصص  ي 
�ن والموانع 

بينهم جميعا هو االألم والعذاب

كٌل عىل قدر طاقته فلن يستطع الوصول اال من يستحق الوصول 
ولن يستطع تجاوز تلك العقبات اال من سلك سبيل التضحية ولن 
ة اال ذلك الفارس الذي يمتطي جواد  يستطع الوصول الي قلب االأم�ي

الص�ب والوفاء ويحمل سيف االإخالص والوفاء  

ي 
ي من ظمأ العشق �ن

لذا ال مفر من حقيقة أن كل عاشق سيظل يعا�ن
انتظار قطرة ماء مصدرها ب�أ القبول او الرفض فإما ان تكون تلك 
ي حياته او تكن بداية عطش أك�ب 

القطرة نهاية ظمأه ونهاية كل سوء �ن
ي حياته 

ونهاية كل حلو �ن

                                                                             محمد 
عبد المقصود 

                                    

*************************                              
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ي ــ انظري يا امي ها قد جاء أ�ب

ـــ لماذا تأخرت يا عزيزي لقد بدأ الفيلم 

هيا  الفشار،  ت  أح�ن ثم  جدا  طويال  الصف  كان  التذاكر  أح�ن  كنت  ــ 

لندخل لقد تأخرنا عن الفيلم.

تدخل هذه العائلة البسيطة لسماع الفيلم، فيلم حكاية حب هو فيلم من 

أفالم عبد الحليم حافظ، قصة هذا الفيلم العظيمة تحكي عن مدي قوة 

انه ليس هناك حب بدون تضحية، فإن كنت تحب بصدق  الحب وتؤكد 

ي أنك مستعد الأن تضحي من أجل الطرف االخر.
فهذا يع�ن

ي حب عفيف طاهر، االثنان كانوا 
ففي هذا الفيلم قد أحب أحمد نادية �ن

أحمد  وج  ن ت�ت بأن  نادية  ضحت  فقد  االخر،  أجل  من  للتضحية  مستعدين 

ي الدنيا معدودة اقل من سنة وستصبح من 
حبيبها رغم معرفتها أن أيامه �ن

ي انها كانت مستعدة 
ي آخر أيامه ح�ت

بعده أرملة ولكن أرادت أن تستعده �ن

لتضحي بحياتها مقابل ان يعيش هو.

وعندما علم أحمد بمرضه ودنو أجله قرر أن يضحي هو أيضا النه يعلم 

جيدا أن سعادة من تحب أهم من الحب نفسه لذلك داس عىل قلبه وقرر 

أن يبتعد عن نادية بعدما قرروا الزواج وأن يكوي بنار الفراق ح�ت ال تتعلق 

عدام الن االم الب�ت اهون من آالم الفراق  نادية بإنسان محكوم عليه باالإ

تتألم عند رحيله يريد سعادتها  ي ال 
والذكريات فهو يريدها أن تنساه ح�ت
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ال شقائها 

ه بل داس عىل قلبه أك�ش وضحي أك�ش فقرر اال يذهب  ح�ت لو كانت مع غ�ي

الي عرسهما الذي حدده وليس هذا فقط بل اتفق ايضا مع خالها الطبيب 

ال  ندل  بأنه  ليوهمها  ذلك  كل  خاطئا  كان  أحمد  تشخيص  بأن  ها  يخ�ب ان 

ي تنساه رسيعا.
يستحق حبها ح�ت

كب عىلي متنها ويغادر شاطئ  ي يأسه وبعده تأتيه سفينة االمل ل�ي
وبينما هو �ن

اليأس

سيجريها  المرة  هذه  ولكن  وفشلوا  ن  مرت�ي العملية  اجري  ي  ن انجل�ي طبيب 

بطريقة مختلفة

فسافر احمد الي لندن ليجري العملية، ويكتب لها النجاح ويتم هللا شفائه 

ء من خالها  ي
ي انتظاره بعدما عرفت كل �ش

ي كانت �ن
فيعود لحبيته نادية ال�ت

الطبيب.

أقوى منهم،  الظروف  كانت  لالأسف  الظروف ولكن  االثنان حاولوا مقاومة 

والتضحيات  الحقائق  لتكشف  أخري  مرة  باللقاء  عليهم  هللا  انعم  ح�ت 

وتكتب لهذا الفيلم نهاية سعيدة.

 هذا الفيلم مثل كل قصص الحب تبدأ بلقاء تفتح فيه القلوب أبوابها عىلي 

ي تلك الرياح العاصفة ليتأكد كل 
م�اعيها فيتعلق كل قلب باالآخر ثم تأ�ت

حبيب من صدق مشاعر حبيبه وتضع ذلك الحب تحت االختبار فتعصف 

ء امامها، فأحيانا يصمد الحب الصادق امامها وأحيانا تقتلع هذا  ي
بكل �ش
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ي 
الحب من جزوره، وهذا او ذاك يعتمد عىل استعداد كل طرف للتضحية �ن

سبيل الحب.

***********

؟ ــ هل أعجبك الفيلم يا ليىلي

ي يا أحمد انا أعشق اي نهاية سعيدة للحب 
ــ نعم أعجب�ن

ــ عبد الحليم دائما افالمه جميلة

ــ وانت يا سيف هل أعجبك الفيلم 

ي أيضا االغنية بحلم بيك انا بحلم بيك 
ي وأعجبت�ن ي جدا يا أ�ب

ــ نعم أعجب�ن

جع للقاهرة االن  ــ هيا س�ن

ــ االن ولما االن سيحل الليل قريبا فلننتظر يا احمد هنا ح�ت الصباح ثم 

ان  البد  ليال،  وخط�ي  طويل  القاهرة  الي  االسكندرية  من  فالطريق  نسافر 

قبل دخولنا  الفندق  ي 
�ن الهاتف  وليد عىلي  ي 

كلم�ن فلقد  ليىلي  يا  االن  نذهب 

ي العمل ويجب ان اح�ن غدا 
ي ان هناك امرا طارئا �ن

�ن للسينما وأخ�ب

                                                                                                                    . أك�ش نتأخر  ان  نريد  ال  الحقائب  جهزي  ليىلي  يا  هي 

ها هي السيارة تس�ي ليال عىلي الطريق الرسيع برسعة متوسطة فيها احمد 

ي ظل نوم ابنهم سيف ذو العرسش اعوام 
وليىلي يغازالن بعضهما البعض �ن

عىلي المقعد الخلفي ، يقول احمد لليىلي بابتسام عيب عىلي هذا القمر ان 
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ي السماء خالل وجودك فردت عليه ليىلي بضحكة خفيفة ، ال تفاضل 
يظهر �ن

فأنا  نوره  الشمس  من  يستمد  القمر  هذا  كان  فإن  سواء  والقمر  فانا  بيننا 

ي 
ن �ن ن وينغمس االثن�ي استمد نوري منك ، فتعلو ضحكات الزوج�ي

لحظات االنس والمودة والحب الذي ظل اثنا عرسش عاما حب اظهر قصة 

ي ظلت مشتعلة طوال اثنا عرسش عاما لم يستطع 
ان ال�ت عشق عظيمة كالن�ي

النهار  ينم  لم  الذي  ابراهيم  عم  المقابل  الطريق  ي 
و�ن اخمادها،  الزمن 

يظل  الأنه  بالنهار  ينام  لكي  محتاج  الحامل، وكم هو  زوجته  تعب  بسبب 

ة تنقل مواد البناء، جالس  طيلة الليل مستيقظا لعمله سائق عربة نقل كب�ي

زوجته  تعب  بسبب  ينم  لم  انه  له  يشكو  عىلي  مع صاحبه  ابراهيم  عمي 

ن وهو سائق ويخاف ان يغلبه النوم ك�ي وقلقه من عدم ال�ت

قال  الحل  لك  يجد  من  تعطي  ماذا  له  وقال  خبيثة  نظرة  عىلي  اليه  فنظر 

ب مثله... اعطيه كوب شاي لم يرسش

 قال له عىلي اتفقنا سأعطيك الحل وأمري هلل لتعلم كم أحبك يا صديقي 

سأعطيك حبوبا ستيقظك طوال الليل بل ستيقظك لمدة اسبوع، فقاطعه 

ي مستيقظا طوال 
ي بفعل عك�ي فتجعل�ن

ي ان تأ�ت
عمي ابراهيم قال ال اخ�ش

ي 
: هذه عىلي ضمان�ت ثقة  بنظرة  عليه عىلي  فرد   ، ن  ك�ي لل�ت فاقدا  ولكن  الليل 

ن   ك�ي ستصبح عىلي قدر عالي من ال�ت

ه : اهذه عىلي ضمانتك ؟  فقال ابراهيم وكانه يخت�ب
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ي المائة ، فما كان من عم ابراهيم اال اخذ هذه الحبوب فهو 
عىلي : مائة �ن

 ، يقظة شديدة   يحتاج  غدار  فالطريق  النعاس  به  يحارب  ء  ي
اي �ش يريد 

وبالفعل اخذها عم ابراهيم واستودع صديقه بعد ان اعد له الشاي كما 

وعده وسار عىلي الطريق

*******

كم  ليىلي  تقول  الرومانسية،  بحر  ي 
�ن يغرقان  الذين  ن  الحبيب�ي لهذين  نعود 

بقي من الطريق يا احمد؟ امازال الطريق طويالً؟ ... 

 ، ي قال ال سنصل قريبا اما إنك مللت من الركوب بجان�ب

- قالت ال وهللا ال امل العمر معك فكيف لي ان امل هذا الطريق انا فقط 

قلقة من الطريق واريد راحة سيف انظر اليه وهو نائم كم هو جميل ينام 

وج بفتاة تحبه ويحبها   ن ي وي�ت
كالمالئكة، هل يا تري سأراه يك�ب امام عي�ن

موجوداً،  اكون  لن  فقط  انا  ولكن  ينه  س�ت بالطبع  مازحا،  احمد:  لها  قال 

ي مقدار حبها له. يحاول احمد ان يستث�ي غضب ليىلي ل�ي

فقالت له وهي غاضبة كف عن هذا الكالم فما فائدة الحياة من بعدك انا 

اللحظة لكي ال  ي نفس 
ي من هللا ان نعيش معا وان متنا نموت معا �ن

اتم�ن

يجرب احدنا مرارة فقد االخر، قاطعها احمد يحاول ان يغ�ي الموضوع الأنه 

ي سنصل قريبا اعلم انه 
ال يحب الكالم عن الموت: ال تقلقي عزيز�ت
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اذهب لعمىلي غداً،  انا  عليا  بالليل ولكن يجب  السفر  علينا  يكن يجب  لم 

عزيزي هل يمكنك فتح درج السيارة الذي امامك،

ـ حسنا فتحته

ـ هناك علبة زرقاء افتحيها 

***************                                 

فقد  تماما  ن  ك�ي ال�ت افقدته  الحبوب  ولكن هذه  مستيقظا  ابراهيم ظل  عم 

غ�ي  للمسافات  تقديره  اصبح  كما   ، الطريق  من  المخالفة  الحارة  ي 
�ن سار 

بعيدة جدا عنه وذلك  انها  كان يظن  اتجاه سيارة  ي 
�ن ، ظل مرسعا  دقيق  

بسبب حبوب صديقه عىلي .

ي حدائق الرومانسية ، تقول ليىلي 
ن مع بعضهما �ن ن منشغل�ي  هذين الزوج�ي

وقد لمعت عيناها :  كم هو جميل هذا الخاتم  ولكن لم اتعبت نفسك 

ليىلي  تبكي  ،ثم  االبتسامة  تلك  سبيل  ي 
�ن كانت  ان  جفاءاً  ي  تع�ب فليذهب  ـ 

ن االن يا ليىلي ؟ فاستغرب أحمد من بكائها ،ولكن لم تبك�ي

وتركت  استسلمت  ما  ولكنها رسعان  دموعها  تحاول حبس  وهي  ليىلي  د  ف�ت

ي كم اشتاق اليه االن  ي هذا الخاتم بأ�ب
دموعها تنهمر كالفيضان  : ذكر�ن

فاندفع احمد نحوها ليمسح دموعها ويوا�ي حزنها، فأحتضنها وقبل رأسها 

ي 
�ن ن منشغالن  االثن�ي وبينما  يواسيها،  االأب كي  بدور  يقوم  ان  يحاول  وكأنه 

ي كانت تطغي عليهم 
ي عكرت صفو الرومانسية ال�ت

لحظت الحزن هذه ال�ت
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منذ بداية رحلتهم 

ي اتجاههم وكأنه 
ي كانت مرسعة جداً �ن

ظهرت عربة عم إبراهيم امامهم ال�ت

ي 
�ن ستقابلهم  سيارة  هناك  ان  يتخيال  ولم  عمداً،  بهم  االصطدام  يريد 

ن ظل هذا مرسع وذاك منشغل مع زوجته الي ان  طريق واسع يسع لحارت�ي

رأت ليىلي السيارة مقبلة ناحيتهما    

ابنها سيف تحتضنه  س وأرسعت والقت بجسدها عىل  فقالت لزوجها اح�ت

ي هذه اللحظة 
لتتحمل هي كل االالم والصدمات بالرغم من شلل التفك�ي �ن

اال ان هرمونات االأمومة استطاعت ان تتغلب عىلي هذا الشلل لتحاول هذه 

ي عاقبة ذلك عليها فتحتضنه بشدة دون ان 
االم انقاذ طفلها دون التفك�ي �ن

تأبه لهذا الكم من االالم والصدمات من حولها ثم تتشهد وهي تحتضنه 

فأعلنت بشهادتها موتها.

اً فنظر  نف كث�ي اً جداً وظل ي�ن اما احمد فظل ينازع بعد ان جرح جرحا كب�ي

ن عىلي زوجته وابنه فرأي زوجته و قد غطاها الدم خلفه وكأنه يريد ان يطم�أ

ففاضت  جدا  عميقا  كان  جرحه  ان  اال  نحوها  ليندفع  ينهض  ان  فيحاول 

ن هذه الدنيا الفانية بكل عقباتها  روحه هو وزوجته خرجتا معا ليتعانقا تارك�ي

ومشاكلها وتعقيداتها 

ان  زوجته  لرجاء  استجاب  وكأن هللا   ، الخلود  رحلة  رحلة جديدة  وليبدأوا 

يعيشان معا او يموتان معا ....................

ي الجهة المقابلة بعد ان أسلم رأسه لصديقه للعب 
ومات عم ابراهيم �ن
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معها  وخلط  هلوسة  أقراص  صديقه  أعطاه  فقد  يشاء  بما  واقناعه  فيها 

يفضل  العمل  كان صاحب  فقد  يكرهه  كان  عىلي  الأن  وذلك  منومة  أقراصا 

إبراهيم عىلي الجميع وكان يقربه منه دائما كما لم ين�ي عىِلي جرحه القديم 

ي كان يحبها عىلي بالرغم من معرفة عىل أن 
فقد تزوج إبراهيم من الفتاة ال�ت

ته أك�ش من مرة أنها ال تحبه اال أن عىلي كان  هذه الفتاة لم تعد تحبه وأخ�ب

يظن أن إبراهيم هو من لعب برأسها وجعلها تكرهه 

 ****************                                       

ي العناية المركزة 
مات احمد وليىلي ومات العم إبراهيم، اما الطفل فهو �ن

ي 
ن الحياة والموت تحت الكث�ي من االأجهزة فقد ساعد احتضان امه له �ن ب�ي

تخفيف اثر هذا الحادث الشنيع عليه ..

ن ، يبكي بكاًء  ينظر إليه من خلف الزجاج رجل عجوز فد بلغ من عمره الست�ي

ة أمام محطة القطار،  شديًدا ، اسمه فريد ويمتلك محالت مجوهرات كب�ي

بكاءاً  يبكي  فظل  والندم  الحرسة  تملؤها  نظرات  الصغ�ي  الطفل  إلي  ينظر 

ي هذا الحادث   عاد إليه بعد أن انتهي من دفن 
شديداً كأنه هو من تسبب �ن

أبويه ليبقي بجانبه الأنه الوحيد المتبقي له من عائلته ، 

لم يفق هذا الرجل العجوز من صدمة موت ابنته ليىلي كم كان صعبا عليه 

اب من  ي حضنه وال يمكن هذا ال�ت
اب كان يود ان يضعها �ن ي ال�ت

ان يضعها �ن

اها اخر مرة قبل ان يودعها لفراق دائم ،  ي الق�ب ل�ي
لمس جسدها ،وضعها �ن

 ، ي هذا السن الكب�ي
ولكأنه تحمل كي ال يهمل نفسه للحزن فيتملكه التعب �ن

مرسعا  الطبيب  عىلي  ويجري  اليتيم،  لحفيده  صحته  يّدخر  أن  يريد  هو 
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تبقي  ما  عىلي  الحفاظ  يحاول  بأن  الطبيب  ويرجو  الطفل  بحالة  ه  يخ�ب لكي 

د عليه الطبيب ونظرات اليأس تشيع كالمه : اهدأ يا  له من رائحة ابنته ف�ي

نقاذ الطفل فقد كان الحادث شديداً  أستاذ فريد سوف نفعل ما بوسعنا الإ

ونحن  غيبوبة  ي 
�ن الي دخوله  ادي  مما  رأسه  الطفل لصدمات عىلي  وتعرض 

ن يدي هللا  االن ال نملك غ�ي الدعاء له هو االن ب�ي

يجلس الرجل العجوز عىل كر�ي االنتظار يدعو هللا 

بجواره  أكون  أن  يجب  الطفل  لهذا  الحياة  كتب هللا  لو  لنفسه  يقول  ثم 

ي به كي ال يشعر بفقدان والديه..
وأعت�ن

مرت ثالثة أيام وهذا العجوز عىل حاله أمام زجاج العناية المركزة ثم ينتبه 

ن عليه ه بأن الطفل قد أفاق فاتجه مرسعا ليطم�أ لصوت الممرضة تخ�ب

ي وامي؟  ـ اين انا وأين ا�ب

ـ فرد عليه جده فريد: اهدأ يا عزيزي لقد سافر والديك وسيعودان قريبا 

ي وحدي 
كو�ن ي وي�ت

ء ليعاقبو�ن ي
ي �ش

ي لوحدي انا لم أخطأ �ن
ـ ولما ذهبوا وتركو�ن

ي إخفاء دموعه الواقفة عىل اعتاب عينيه: قلت 
ـ فرد عليه جده الذي نجح �ن

د عافيتك وتخرج من المستشفى سنذهب  ن تس�ت لك اهدأ انت متعب ح�ي

إليهم 

ـ هذا وعد .....؟ 
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وفاة  خ�ب  الطفل  هذا  يتحمل  لن  ي،  صغ�ي يا  وعد  هذا  نعم  ـ 

المستشفى..                                                          من  خروجنا  ح�ت  الخ�ب  هذا  أؤجل  ان  االأفضل  والديه 

والديه  عن  يسأل  يوم  كل  والطفل  بالطفل  يهتم  العجوز  الرجل  ظل 

ي كل مرة إل أن حان موعد الخروج من 
والعجوز يحاول الفرار من االإجابة �ن

؟ ي المستشفى، فسأله الطفل هل سنذهب الأمي وأ�ب

مرسًعا  الطفل  دخل  البيت  وصلوا  وعندما  العجوز،  الرجل  برأسه  فأومأ 

، فلم يُجِدي نداؤه ولم  ي ...... أ�ب ي ويبحث عنهما فينادي أمي... أمي... أ�ب

يرد عليه أحد 

ـ أين والدّي؟ وما هذا البيت الغريب؟ ومن أنت؟

ه بموت والديه   فرد العجوز وهو يحاول ان يرتب أفكاره وينظر كيف يخ�ب

ح�ت ال تسوء حالته:

. ي وأنا جدك والد أمك ليىلي
ـ هذا بي�ت

ي أمي أنك ميت
ت�ن  فقال الطفل باستغراب: لقد أخ�ب

ي أ�ن مت فعال 
ي بن�ت

�ن دد هل كانت تعت�ب  فظهرت عىل وجه الرجل مالمح ال�ت

ولم عساها تقول ذلك، نعم بل كان يجب عليها فعل ذلك فبماذا ترد عن 

اسئلة ابنها المستمرة عن جده، ثم رتب أفكاره ورد قائاًل:

ي لم 
لنا القديم وكنت داخله فظنت أمك أ�ن ن ي م�ن

 ـ كان هناك حريق هائل �ن

أنُج منه
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 فصّدق الطفل هذه الرواية غ�ي المنطقية ثم بادر بسؤال اخر: 

ي وأمي؟ ـ ولكنك لم تجب عىل سؤالي يا جدي أين أ�ب

فقال له جده وقد قرر ان يخرج تلك الكلمات الثقيلة عىل لسانه:

أنت االآن رجل يقول هذه الكلمة لطفل عنده اثنا عرسش عاما محاوالً ان يشد 

ازره بهذه الكلمة وقد ظن انها ستهيئه لسماع ما بعدها.

ك بأنهما قد توفيا، فرد الطفل بعصبية   ـ أنت االآن رجل وأستطيع أن أخ�ب

ول قائاًل: أنت تكذب ن ودموعه تحاول التأكد من الخ�ب قبل ال�ن

ـ فرد العجوز ولَم أكذب عليك؟

قال ال يستحيل وهو يبكي اين هما؟! اريد رؤيتهما، وجده يتقطع قلبه من 

الحزن

فأخذه الرجل الي ق�ب والديه ليصدق ما حصل حيث بكي سيف هناك بكاءاً 

شديداً وصدم باالأمر الواقع وكم هو صعب ذلك الواقع عىلي طفل مثله 

فقد بات االن محروما من حضن امه و لم يعد يشعر بذلك االأمان الذي 

اسابيع ال  لمدة  كان والده وراء ظهره    فظل حزينا  به عندما  كان يشعر 

الأمه  قديما  كانت  ي 
ال�ت حجرته  من  يخرج  وال  قليال  اال  الطعام  من  ب  يق�ت

فأعطاها له جده وظل عىلي هذا الحال إلي ان استطاع جده باهتمامه ان 

ة  يتدارك هذا الموقف عاش سيف مع جده طفولته الذي عامله بحنية كب�ي

ي انه كان يذهب معه الي محل المجوهرات 
فلم يشعره بغياب والديه ح�ت
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للزبائن  يبيع  الصغ�ي  الطفل  سيف  يري  وهو  سعادته  قمة  ي 
�ن جده  وكان 

امه عىلي عدم  يلوم عىلي  انه اصبح  ا لدرجة  ،وصار سيف يحب جده كث�ي

االن  امه معه  تكون  ان  ي سيف 
يتم�ن كان  ابيها وكم  تأكدها من خ�ب موت 

هذه  عن  يسأله  وهو  بيت جده  الي  سيف  جاء  يوم  اول  من   ، ابيها  ي  ل�ت

ي يراها مثال هذه الصورة لرجل واخري المرأة يري جده 
االشياء الغريبة ال�ت

أ لها شمعة وهذا الصليب الذي يقبله جده كما ان جده ال يصىلي مثله،  ي�ن

مازال  بأنه  ه  يخ�ب البداية  ي 
�ن كان جده  تماما  عنه  تختلف  عبادة جده  كانت 

ح  ي يوم ورسش
ا ليفهم اجابات هذه االسئلة الي ان جلس معه جده �ن صغ�ي

ي الطريقة 
له ان كالهما يعبد ربا واحدا ولكن كل شخص له مطلق الحرية �ن

ي ، 
ت طريق�ت ي يعبد بها ربه ، واختارت والدتك طريقتها وانا اخ�ت

ال�ت

اختالف  سبب  للطفل  ن 
َّ ب�ي فريد  نظر  وجهة  من  البسيطة  الطريقة  بهذه 

لم  لكنه  واحدة   ابنة  اال  يمتلك  ال  فريد  الجد  ان  من  بالرغم   ، اديانهم 

ة الذي لديه  يكن وحيدا فقد كان يسكن بجواره اخيه اسحاق وعائلته الكب�ي

ي 
أمريكا منذ سنوات ليعمل هناك �ن الي  ولدان مايكل ويوسف سافر االول 

ل مرة  ن ي أمريكا تزوج هناك ي�ن
ة ومن وقتها وهو يقيم �ن احدي البنوك الكب�ي

عىلي  ن  ليطم�أ بالهاتف  يكتفي  وصار  الزيارة  قطع  ي 
ح�ت العام  ي 

�ن ن  مرت�ي او 

وج من ماري  ن والده اما يوسف فيعيش مع ابيه بعدما توفيت امه وهو م�ت

اما   سنوات،  بأربع  سيف  يك�ب  كان  ادوارد   ،  ، وادوارد  كارمن  منها  وانجب 

ي معه معظم وقته  كانت 
ي كانت اقربهم الي سيف وقد كان يق�ن

كارمن ال�ت

من عمر سيف فقد كانا يلعبان معا دائما ، فهو منذ اللحظات االولي منذ 

أن رآها وهو يشعر تجاهها بحب طفولي برئ ، ظل هذا الحب يك�ب معه 
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ء ، فقد كانت تغمره السعادة عندما يجلسان معا ويلعبان معا ،  ي
شيئا ف�ش

وكان يحب مرافقتها اثناء الذهاب والعودة من المدرسة ، يمكنك ان تقول 

انهما تربيا معا ــ كارمن لقد اح�ن جدي دراجة جديدة اال تودين تجربتها                                                                                              

ــ ال انا أخاف ركوب الدراجة 

ء  ي
ي من �ش

ــ طالما انا معك يا كارمن ال تخا�ن

بالدراجة وكارمن خلفه تمسك فيه بشدة وتحتضنه خوفا من  ـ سار سيف 

كارمن،  تجاه  سيف  فؤاد  ليحرك  النسيم  هب  اللحظات  تلك  ي 
�ن الوقوع 

وهي  باالأمان  احست  ي 
ال�ت النسيم  هذا  من  كارمن  قلب  أيضا  يسلم  ولم 

معه فأفلتت يداها ملوحة بها لتستمتع بهذا النسيم دون ان تخاف وكيف 

للخوف ان يتمكن منها وهي مع سيف 

وروا الورود فيها ويلعبوا بألعابهم  ن ي أحضان الحديقة ل�ي
ثم ارتما االثنان �ن

ي الرمل 
�ن

الوردة  تلك  كارمن  نظر  لفت  الورقية  بالطائرة  وكارمن  سيف  يلعب  وبينما 

تنظر  كارمن  كارمن وظلت  ي خطفت قلب 
ال�ت العالية  الشجرة  البيضاء عىلي 

اليها بلهفة وحب الي ان انتبه لها سيف وفهم انها تريد تلك الوردة.

ـ هل تعجبك تلك الوردة؟

ــ نعم انها جميلة جدا 

ها لكي  ــ حسنا سأح�ن
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ء  ي
ي ان يصيبك �ش

ــ ولكن هذه الشجرة عالية جدا ال ال تصعد اخ�ش

ها لكي  ــ ال تقلقي سأح�ن

ــ صعد سيف عىلي الشجرة وكارمن قلقة جدا عليه ح�ت تمكن من الوصول 

ي تلك االثناء انزلقت رجل سيف من 
الي الوردة فنظر سيف لكارمن فرحا و�ن

عىل الشجرة ليسقط 

يتألم وجرت كارمن عىل جدها فريد  عىل االأرض وتنكرس ساقه ظل سيف 

ي ويساعد سيف، فجاء الجد فريد والعم يوسف جريا واخذوه للطبيب 
ليأ�ت

ه انها  عنف الجد فريد سيف والمه عىل طلوع الشجرة، ارادت كارمن ان تخ�ب

هي السبب ولكن سيف أرسع بقوله ان طائرته الورقية تشابكت مع الشجرة 

ها ثم ذهب الجد فريد وهو غاضب  فتسلق الشجرة ليح�ن

ــ هل يعجبك حالك االن يا سيف وانت نائم عىل الرسير وساقك مكسورة 

قلت لك من البداية اال تصعد الشجرة 

ي كنت تريدينها بالرغم من سقوطي اال 
ي ها هي الوردة ال�ت

ــ دعكي من سا�ت

أ�ن استطعت ان اقطفها.

ي ستفوتك سنذاكر معا اتفقنا 
ــ شكرا لك يا سيف وال تقلق عىل الدروس ال�ت

ــ اتفقنا.........      

كة بينهم، فقد  ي الحديقة المش�ت
 دائما تلتقي العائلة كلها معا ويجلسون �ن
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تربا سيف بينهم كأنه واحد منهم ولم يشعر بأي فرق بسبب دينه، وتمر 

العالقة  تطورت  حيث  الثانوية  بالمدرسة  وكارمن  سيف  ويلتحق  السنوات 

بينهما، فكانت كارمن اذا عنفها والدها 

ء كانت تلجأ الي سيف تشكي له همومها وتحدثه عن  ي
بها او يحزنها �ش او �ن

احزانها ومخاوفها فقد كان سيف يعرف كيف يسعدها ويجعلها تبتسم.

ح  لم ين�ي سيف لحظة طلب المعلمة من كارمن ان تخرج الي السبورة لترسش

هذا الجزء لزمالئها وكانت كارمن خائفة جدا 

ــ انا خائفة يا سيف لن أستطيع 

ي سيف 
ي عي�ن

، نظرت كارمن �ن ن يا كارمن انا معك انظري لي ــ بل تستطيع�ي

ح الدرس عىلي اكمل وجه فصفق لها الفصل  فأحست باالأمان ثم قامت برسش

كله 

فنظرت لي وهي سعيدة فوضعت يدها عىلي صدرها ثم اشارت لي بعينيها 

ي انها ال تقلق وانا معها، فأخذت اصفق لها وهي تبتسم.   
بمع�ن

تحبها  ي 
ال�ت الشمس  عباد  زهرة  لها  ويح�ن  للحديقة  يذهب  سيف  كان 

ويعطيها اياها فتهدأ عىل الفور، كانت تحب جدا هذه الحركة منه

كان كل منهم يكتب مذكراته فيبوح كل منهم الي الورق ما يخ�ش ان يتفوه 

به امام االخر 

فتكتب كارمن: ال أستطيع العيش بدون سيف وال أستطيع بداية يومي دون 
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ي فأحاطه شغفا  ي قد ترسب عشقه داخل قل�ب
أن اري سيف بدون قصد م�ن

ي من هللا أن يكون زوجي، ال أعتقد 
ي وكم أتم�ن من كل جانب، سيف هو حبي�ب

ي أتوهم فقد كرس حلمي كل قيود الواقع    
أ�ن

ي ذلك فسيبدد اختالف 
ي ان فكر �ن

ي نفس الشعور، وح�ت
فال أعتقد أنه يبادل�ن

ي قلبه 
ي أعلم ما �ن

ادياننا كل أفكاره ويشتتها، ليت�ن

ي مذكراته: ال أعلم 
ــ لم يكن الحال مختلفا مع سيف الذي كان يكتب أيضا �ن

ي لم 
ما هذا الشعور الغريب الذي أشعر به وأنا مع كارمن أعتقد بأن سعاد�ت

ي فال أتوقف يوما عن 
ن سحرت�ن ن الت�ي تخلق اال معها        يا لعينيها البنيت�ي

ي جمالها 
النظر اليها والتأمل �ن

ان  اود   ، ي
أذ�ن لها  تطرب  كلمات  فيها  من  فتخرج  معها  الكالم  يحلو  وكم 

ي  ف لها بح�ب اع�ت

ي ال أعتقد ذلك البد ان اختالف 
ي نفس الشعور، ولك�ن

ولكن يا تري هل تبادل�ن

آٍه  الحب،  بمنطق  فيا  التفك�ي  من  فيمنعها  قلبها  امام  حائال  يقف  ادياننا 

ي قلبها 
ي أعلم ما �ن

ليت�ن

ــ أصبحت أوراق مذكراتهم هو الدليل الوحيد عىلي أوا� العشق بينهم 

نظرات  تختلس  ي 
ال�ت عيونهم  ي 

ح�ت وال  ذاك  أفكارهم  ترابط  يستطع  ولم 

االعجاب دون ان يشعر االخر من ان تزيل الغمائم من امام قلبيهما، لم 

تتكلم  القلوب دون ان  بينهم بعد رباط الحب الذي يستطيع قراءة  ينشأ 

بوا أك�ش فالرؤية غ�ي واضحة من بعيد                مازال عليهم أن يق�ت



 
23

ي الحديقة، وبينما كانت تلهو كارمن 
ي يوم كان سيف يجلس مع كارمن �ن

و�ن

ي سأظل عىلي هذا الحال اشاهد كارمن 
مع الزهور، صار يحدث نفسه الي م�ت

من بعيد والفتيان يحاولن 

ي وانتظر الي ان يخطف  ي قل�ب
ي سيظل هذا الحب دفينا �ن

التقرب منها الي م�ت

قلبها شخصا آخرا، وهنا قرر سيف ان يتحرك بكل قوته وبجرأة ال يعلم من 

اين قد جاءته  

ي موضوع
فخرج سيف من صمته قائال: كارمن اريدك �ن

ردت كارمن متعجبة: ما هذا الموضوع.

د كارمن غاضبة: اتمزح معي يا سيف انا ذاهبة، ـ ال اعلم، ف�ت

فيكمل سيف حديثه مرسعا: انتظري سأتكلم، 

ـ هااا تكلم برسعة ح�ت ال اغادر 

ي عقىلي 
ا كالما كنت ابيته �ن تكلم سيف والخجل يغطي وجهه تكلمت كالما كث�ي

ي ويفر  بات قل�ب ف به ولكن عندما اراكي تزداد �ن ن لطالما وددت ان اع�ت سن�ي

الكالم من عقىلي الن جمالها يربك اي شخص وكم كانت ضحكتها جميلة 

ي كانت تعشقها ، كنت 
وخصوصا عندما يح�ن لها زهور عباد الشمس ال�ت

ي ال انظر 
اراقبها طوال الوقت وعندما تنظر الي كنت اشيح بنظري بعيدا وكأ�ن

ي عن 
�ن اليها ،احبها عندما كانت تحكي لي عن اصدقائها ، وعندما كانت تخ�ب

ي احبه حينما تحكي عنه ، دائما 
احداث الفيلم الذي ال احبه عىلي االطالق ولك�ن
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ي احبها ماذا سيكون رد            فعلها 
تها ا�ن ي افكاري، ان اخ�ب

ما كنت اسبح �ن

ي لهذه المكانة الن كارمن جميلة                                                                                                                                            
ي ار�ت

ي ايضا ام انها ال ترا�ن
ي بانها تحب�ن

�ن أتخ�ب

ي ان تنظر اليه ولو نظرة استعطاف..
                        جدا واي شاب كان يتم�ن

، قلت:  ي حلت عىلي
بدأت كالمي وال اعلم ما هذه الجرأة ال�ت

ال  لغيابك،  واشتاق  لقاؤك  ي 
يسعد�ن  ، ي

كي�ن ت�ت ان  واحزن  كلمتك  ان  افرح  ـ 

ي ان اكون معكي دائما، اراكي أجمل بنت عىلي وجه 
ي بدونك واتم�ن

اتخيل حيا�ت

ك  هذا الكوكب، اعشق ابتسامتك وارتاح عند رؤيتك وال اري من الكون غ�ي

وال اعلم ما هذا الشعور وما اسمه ولكنهم يسمونه حبا، فلو كان هذا هو 

الحب فنعم انا احبك ...

ي االأرض خوفا من ردة فعلها، كارمن تسمع هذا الكالم 
ل سيف رأسه �ن ن ثم ي�ن

، وبدأت  بالدموع  تفيض  كانتا  كانتا تسحران سيف  ن  اللت�ي ن  البنيت�ي وعيونها 

تتحرك شفتاها وانا انتظر بشوق جوابها ، 

قلبك  قد حن  ا  اخ�ي ة  كث�ي ن  منذ سن�ي الكلمة  انتظرت هذه  يا سيف  ا  أخ�ي ـ 

واخرجت منه هذه الكلمة وانا ايضا يا سيف احبك بجنون.

ي 
 رفع سيف رأسه يريد ان يتأكد من الكالم الذي يسمعه، هل كنت تحبين�ن

ي نهضت من جانبه وارسعت الي بيتها 
فعال؟ أرسل سؤاله هذا الي كارمن ال�ت

ي جعلت قلب سيف يقفز من 
خجال من سيف بعد ان القت تلك الكلمة ال�ت

مكانه فرحا....

ة  ي قلبك تتولد طاقة كب�ي
عندما تلتقي العيون ثم تسكن صورة من تحب �ن
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ي تعطيك القوة والجرأة لتبوح بحبك الي 
قد تصل الي حد الجنون هي ال�ت

ي تحرق قلبك عند رؤية من تحب ح�ت 
من تحب وتستمر هذه الطاقة ال�ت

تحت  العالقة  هذه  يشاركك  ان  االخر  الطرف  قبول  لحظة  القبول  لحظة 

مسمي الحب وهذه هي اسعد لحظات الحياة، فتهدأ تلك الطاقة وتخمد 

الحب  لذة  وهي  اال  قبل  من  بمثلها  تشعر  لم  بلذة  وتشعر  ان،  الن�ي تلك 

الكامل..  

ي قبل دخولنا الجامعة معا كلية التجارة  ف لها بح�ب كانت هذه أول مرة اع�ت

فقد كان سيف مولعا بالمحاسبة وهي أيضا كانت تحب أيضا المحاسبة او 

ي اختالف ادياننا بل لم تخطر هذه 
كانت تريد ان تبقي معه، لم اكن أفكر �ن

ي صىلي هللا عليه وسلم  ي لست عىلي خطأ فالن�ب
ي بالي كنت أعلم أ�ن

الفكرة �ن

اتزوج مسيحية  ان  ي يجوز لي 
القبطية وهي مسيحية ودي�ن تزوج من مارية 

ي كنت 
وليس العكس  والحب عامة ًال يعرف ديناً كل ما أعلمه أ�ن

أحبها بل أعشقها، إذا مرت بيننا ساعات ال أراها اشعر ويكأن روحي غائبة، 

حفلة  الي  كارمن  سأرافق  خلود  زميلتنا  خطبة  اليوم  دائماً،  إليها  أشتاق 

الخطوبة 

 ، ي ــ انا ذاهبة يا ا�ب

كارمن.... صوت جدها إسحاق ينادي عليها، من سيذهب معك؟

ــ سأذهب انا وسيف فهو سيذهب أيضا للحفل.

ـ حسنا ال تتأخري.
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ـ لما يا يوسف لم تذهب كارمن مع اخيها ادوارد

ي  فهؤالء ليسوا أصدقائه عىل عكس سيف  ـ ادوارد ال يعلم أحداً هناك يا ا�ب

ي ء يا ا�ب ي
ي عقلك �ش

ي الجامعة ولكن هل يدور �ن
زميلهم �ن

ء  ي
  ـ ال يا يوسف ال �ش

ا خرجت، ولكنها خرجت  كارمن ها هي أخ�ي انتظار     مل سيف من طول 

ي هذه الليلة 
ي ليلة التمام، كم كانت كارمن جميلة جداً �ن

كما يخرج البدر �ن

بفستانها الزهري.

ي 
و�ن الخاتم  يلبسها  خطيبها  الليلة،  هذه  ي 

�ن وسعيدة  جميلة  خلود  كانت   

تلك االثناء ينظر  سيف الي كارمن ويش�ي الي قلبه وتتحرك شفتاه لتنطق تلك 

عليه  د  كارمن، ف�ت يا  احبك  انا  كارمن وان لم تسمعها،  تعرفها  ي 
ال�ت الكلمة 

ي لها سحر غريب، وانا 
ة الي قلبها وتنطق أيضا هذه الكلمة ال�ت كارمن مش�ي

أيضا يا سيف.

ها الي االأفضل ،  ال شك بأن الحب يضيف اعمارا الي اعمارنا يغ�ي حياتنا يغ�ي

كم هي سعيدة هذه اللحظة عندما يمكنك هللا من ان تجد نصفك االخر، 

وانكسارك  لحظات حزنك  يشاركك  حياتك،  ويشاركك  يكملك  الذي  نصفك 

شخص   متعة،  إليه  النظر  ي 
�ن شخص  ونجاحك  فرحك  لحظات  ويشاركك 

انها  اعتقادك  بعد  أخري  مرة  للحياة  يرجعك  امان، شخص  يده  لمسة  ي 
�ن

الكون ويدخلك الي عالمه الخاص، هذا  انتهت، شخص يرسقك من هذا 

الحب الذي يبدأ بصدفة تتالمس فيها القلوب فتعشق روحا وال تلتفت تلك 
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تصبح  عندها   ، فقط  الروح  جمال  الي  بل  القبح  او  الجمال  الي  القلوب 

االأماكن والشوارع غ�ي ما كانت فقط الأن حبيبك مر من هنا.  

الوقت  ي 
�ن المناسب  الشخص  قلبك  يقابل  ان  اجمل  ما  الحب،  اجمل  ما 

المناسب فيرسقك من نفسك وتجد روحك تائهة بدونه وعندما تراه تعود 

إليك روحك مجددا فيجعل كل مستحيل واقع ويجعل كل صعب سهل.      

اً وال نمل   بعد الحفلة رسنا انا وكارمن عىل كورنيش النيل كعادتنا، نحكي كث�ي

ي اعتادت كارمن أن 
نا نمر من أمام الكنيسة ال�ت حديثا      أحياناً أثناء س�ي

تصىلي بها، تذهب كارمن للصالة بها وأنا أنتظرها بالخارج لتفرغ من صالتها 

ي سأنتظرها، دخلت كارمن 
تها بأ�ن ي مرة دخلت كارمن وأخ�ب

نا و�ن ثم نكمل س�ي

ة خافتة اذهب يا مجنون.  ثم دخلت خلفها، فقالت ماذا تفعل هنا؟! بن�ب

، ثم ذهب إلي القديس، وقال  : أريد أن أدعو وأصىلي فرددت بصوت عالي

ي وتظل هذه الفتاة معي، وأن ينعم 
له أمامها: أريد أن أدعو هللا بأن يكرم�ن

أنت  قائلة  فامتالأ وجهها خجالً،  اما هي  أبونا  تبسم  بحياة سعيدة،  علينا 

ي عالقتكما 
مجنون يا سيف ، فقال أبونا اسأل الرب أن يبارككم ويبارك لكما �ن

إليها وأبتسم وعندما  ن وأنظر  آم�ي أقول  ن والبنات  بالبن�ي ينعم عليكم  وأن 

ي ظل والدها، كانت 
خرجنا أمسكت كارمن بيدي مسكة طفلة تريد االأمن �ن

: لم  بينما نحن نس�ي لها  قلبينا فقلت  الليلة تشع من  ي هذه 
�ن الرومانسية 

ف بعشقي  ن لي انا اع�ت تعد جملة أنا أحبك كافية لوصف حبنا هل تسمح�ي
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لك 

ي 
ي بقولها هل تعلم يا سيف بأنك لو كنت دا�أ

زادت ابتسامة كارمن وغازلت�ن

ي بك؟!
فأنا سعيدة بمر�ن

ة  ي كنت أرسل إليها جوابات كث�ي
بالرغم من أنه كان بيننا بضعة أمتار لكن�ن

ي تطل 
فة حجر�ت ي لها كانت رسش ها فيها بمدي ح�ب تقريبا كل يوم جواب، أخ�ب

فتها  عىل رسش

ي 
�ن ونتأمل  فة  الرسش من خالل  ونتسامر  نتكلم  النوم ح�ت  نستطيع  نكن  لم 

ي 
ي وحادثه لسا�ن

ء رأته عي�ن ي
ي النجوم فما أجمل ان انام واخر �ش

الليل و�ن

ن  اً كنا جالس�ي ي هي كارمن   كنت أؤلف الشعر فيها كث�ي
واستمعت اليه اذ�ن

ي أؤلفها 
ها بقصيدة من القصائد ال�ت ي أن أخ�ب

ي مرة فطلبت م�ن
عىل النيل �ن

ي ال أتذكر شيئاً االآن.
تها مازحا بأ�ن فيها فأخ�ب

ها بأنه كان يمزح فهو لم ولن يستطع أن  فغضبت كارمن فسارع سيف وأخ�ب

ين�ي أي كالم عنها فبدأ يتلو شعره قائالً:

ـ من ذا الذي يلوم العاشق عن الحب ينهاه.           

ي مرتبة العقل أدناه؟!
ـ يصفونه بالجنون ومن �ن

ي الجنون تاهوا.       
ـ قل لهم: وما لذة العيش إال لمن �ن

ي لقياه
ـ وكم من عاشق رأي قمراً يطوف �ن
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ي رؤياه
ـ وما جن صاحب الرؤيا وما كذب �ن

ي دنياه
ـ بل المجنون من زعم أن هناك قمرا واحدا �ن

أستمد  ي 
ال�ت الشمس  فأنت  يا سيف  أنا قمر  لو كنت  كارمن وقالت:  فبكت 

ي يوماً يا سيف فسأموت.
منها نوري لو غبت ع�ن

ي مهما كانت الظروف،  ي وأنك لن تكون الأحٍد غ�ي
ك�ن ي يا سيف أنك لن ت�ت

عد�ن

ك مهما حصل. ي لن أكون الأحد غ�ي
أعدك يا كارمن بأ�ن

يخلو أي حب من  الحب ولكن ال  الحب وهذا هو جمال ومتعة  هذا هو 

يَقَوي هذا  ينضج وال  الحب رخوا ال  فمازال  والعذاب  والشدائد  العقبات 

ي 
ي ال تخلو أي قصة حب منها، تلك العقبات ال�ت

الرابط اال بتلك الشدائد ال�ت

ي طريق الحب سواء اكانت تلك العقبة خارجية او يمكن ان تكون من 
تقف �ن

ن أنفسهم.  العاشق�ي

مع  تقف  بعيد  من  كارمن  فرأي  متأخراً  للجامعة  سيف  ذهب  الصباح  ي 
و�ن

شاب وتضحك معه فغضب غضباً شديداً ثم انتظرها ونهرها بشدة ح�ت 

جعلها تبكي  

ي يا سيف أوالً من هذا الشاب؟!
    فقالت له: لما ال تسأل�ن

قلت لها: من يكون؟!          

ي ثم ذهبت والدموع تمالأ عينيها، عندما 
: وهي تبكي إنه ابن خال�ت    قالت لي

هدأت ُقلت
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لنف�ي ما الذي فعلت؟! كنت مترسعاً.

 ، ي
ي ذلك اليوم ولكنها لم تجب، ال تريد أن تقابل�ن

ة �ن أرسلت لها جوابات كث�ي

ماذا أفعل؟

ي 
�ن للجامعة  تذهب  ولم  نائمة،  أنها  ادوارد  ي 

�ن فيخ�ب الهاتف  عىل  أطلبها 

، ماذا أفعل؟ اليوم التالي

كارمن، فهبت  إلي  انه مريض ويحتاج  أبلغ جدي عمي يوسف  الع�  بعد 

 ، ي بسب�ب هناك  الي  الذهاب  تود  ال  كانت  انها  من  بالرغم  جدي  الي  كارمن 

ي كل 
دخلت كارمن غرفة جدي  فوجدت  زهور عباد الشمس تمالأ الغرفة و�ن

مكان، وبجانب أك�ب وردة فيهن علبة حمراء ، تفتح تلك العلبة فتجد خاتماً 

.. ي
ورسالة مكتوب فيها اال�ت

ي شعرت بها باالأمس عاهدتك 
مات والدي وكذلك أمي ولم أشعر بوحدة كال�ت

ي حقك 
ي قد أخطأت �ت

ا�ن باالأمس ذلك  ان اجعلك سعيدة ولكن ما حصل 

ف بخطأي واعتذر  فنحن لسنا مالئكة ولكننا برسش نخطئ ونصيب واالن اع�ت

لكي أنا آسف يا كارمن هل يمكنك ان تقبىلي اعتذاري وهل يمكن أن تقبىلي 

...؟

وبعد كلمة تقبىلي كما قرأت نقاط...لم تفهم كارمن هذه الجملة.

؟ ي ن الزواج �ب وإذ بصوت من خلفها يكمل الجملة، أتقبل�ي
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أدارت عينيها إلي صاحب الجملة وإذ هو سيف

أرسعت إليه تحتضنه، نعم نعم أقبل الزواج بك ومن وراءنا جدي تستفرسه 

كارمن بعينيها هل هذا ممكن؟!

وجدي يومـأ برأسه ولسان حاله يقول نعم يمكن ولما ال؟!

ت  غ�ي ي 
ال�ت الليلة  هي  هذه  وكانت  يدها  الأطلب  وجدي  ذهبت  الليل  ي 

و�ن

ة من دون  ي الموضوع مبارسش
مسار قصتنا تماماً بدأ جدي الحديث ودخل �ن

أي مقدمات 

ـ سيف يريد الزواج بكارمن.

 نظر الجميع باستغراب شديد وتحولت مالمح جدي إسحاق من التبسم إل 

ي 
الغضب الشديد: ماذا تقول يا فريد أجننت؟! أتريد أن أفعل مع حفيد�ت

كما فعلت مع ابنتك؟!

فعل  وماذا  إسحاق  الجد  يتكلم  ماذا  عن  الأفهم  لجدي  باندهاش  نظرت 

أخيه إسحاق  يود  الذي  الموضوع  بإنهاء  بادر جدي رسيعا  امي  جدي مع 

الدخول فيه                           

   ـ ال داعي لهذا الموضوع يا أخي 

ـ فقاطعه إسحاق: ال يا فريد سيف ك�ب وحان االن الوقت ليعرف الحقيقة، 

يجب أن يعرف حقيقة أمه.
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جدي  يا  امي  فعلت  ماذا  وقلت  وشك  تساؤل  بنظرات  لجدي  فنظرت    

إسحاق.

نقاذ الوضع وقد أحس بأن رسه القديم يكاد ان يكشف ولو   فبادر جدي الإ

كشف سيخرس 

هذا  تفتح  وال  اسكت  إسحاق  يا  القديم  لهرائك  أعدت  محالة:  ال  سيف 

الجرح 

ي  ي يجب أن يعلمها هذا الص�ب
ي يا اخي هذه الحقيقة ال�ت

 فرد إسحاق: اعزر�ن

ي بيتك وهو عىل دين أمه وأبيه وما 
ي �ن ي أتسائل لماذا تأوي هذا الص�ب

ولك�ن

ت  هذا الحنان والرقة؟!، لم تعد أنت فريد الرجل الغليظ الذي عندما غ�ي

وج من هذا الرجل الصعلوك أحمد ، طردتها من  ن ابنته دينها وأرادت أن ت�ت

ث لبكائها ورجائها لك طردتها وزوجها ، وكم من مرة جاءت  بيتك ولم تك�ت

ي 
اثن�ت لمدة  وقاطعتها  وجهها  ي 

�ن الباب  أغلقت  ولكنك  عفوك  تطلب  إليك 

ي 
ي الحنية ال�ت

ة عاماً أما من أمامي االآن فهو فريد رجل ضعيف يغرق �ن عرسش

لم يعرف لها طريقاً قام يوسف يتدارك الموقف ويهدأ من روع أبيه ، قال 

اشتطت  اصمت   ، إسحاق  يا  اصمت  التعب  يتخلله  : وصوته  فريد  الجد 

غضبا منك ، يقول 

ي قلبه.
هذا وقد شعر بتعب �ن

ويغادر  مكانه  من  ينهض  وجهه  من  الصدمة  عالمات  نالت  الذي  سيف   

إدوارد  ولكن  به  تلحق  ان  كارمن  حاولت  كلمة  بأي  ينطق  ان  دون  مرسعا 



 
33

ي هنا وال تتحركي من مكانك. 
أمسك يدها وقال لها امك�ش

ي عليه.
 نادي فريد عىلي سيف انتظر يا سيف ثم سقط مغ�ش

********

ي 
بي�ن الموضوع رس  هذا  يكون  ان  أفضل  انا  بالموضوع  ي  ا�ب سأخ�ب  كيف  ـ 

وبينك يا احمد 

عبادة  بأي  تقومي  عندما  اكتشافه،  السهل  من  سيكون  ليىلي  يا  ي 
صدقي�ن ـ 

الصيام  تن�ي  وال  والليلة  اليوم  ي 
�ن صلوات  خمس  ن  ستصل�ي أنك  انسيِت 

ي يوم سيكشف فيه رسك.
ب مهما حاولت اخفائه سيأ�ت فشهر رمضان قد اق�ت

ي 
دي�ن ت  ي غ�ي

ا�ن والدي  اخ�ب  ان  اجرؤ عىلي  ال  انا  احمد  يا  العمل  ما  إذا  ـ   

فضينه، ما هو الحل ولما عساي  ي اشعر انكي س�ت
واسلمت،  عندي حل ولك�ن

ابن  مع  رايتك  عندما  ن  سنت�ي منذ  بك  معجب  انا  ليىلي �احة  ارفضه،  ان 

إلي  هللا  يهديك  لو  ي 
اتم�ن وكنت  وبأخالقك  بجمالك  ي 

أرستي�ن مايكل  عمك 

يداي  سالم و�ت مسلمة عىلي  باالإ عليك  االن وقد من هللا  اما  االسالم، 

ي ان قبلت. 
ي زوج�ت

وهذا فضل من هللا اوال، اطمع ان تكو�ن

الوهلة االولي  رايتك من  يا احمد منذ  ايضا  وانا  ي خجل 
ليىلي �ن اليه  نظرت 

ء من ناحيتك، لم أكن اذهب الي كلية التجارة الأقابل مايكل  ي
واحسست ب�ش

وصالتك  وتعاملك  اخالقك  خالل  ومن  الأراك  حجة  كانت  هذه  عمي  ابن 

ي الي االسالم  ي أصىلي مثلك بذلك كله هدي هللا قل�ب
ي المنام با�ن

وحلمي �ن
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ن وكنت ادعو هللا بان يتم نعمته وتكون لي زوجا نعم  وشهدت الشهادت�ي

. ي اقبل بالزواج ولكن يا تري هل يوافق ا�ب

ـ سنحاول اسأل هللا التوفيق.

 وبالفعل ذهب احمد ليقابل االستاذ فريد: السالم عليكم يا أستاذ فريد 

ي كلية التجارة وهذه اخر سنة لي 
اسمي احمد سيف الدين ادرس �ن

ي سبب مجيئه: مرحبا يا احمد كيف حالك 
فرد االأستاذ فريد محتارا �ن

خلقا  بها  واعجبت  الجامعة  ي 
�ن ليىلي  االستاذة  رأيت  لقد   ، بخ�ي هلل  الحمد 

السنة  ي 
انا �ن ي وها 

انهي دراس�ت اتقدم لخطبتها بعد ان  وخلقة ونويت ان 

ي واود ان اطلب يدها للزواج و... 
ة من دراس�ت االأخ�ي

قاطعه فريد: اتمزح معي يا احمد هل الحظت ان ليىلي اسمها ليىلي فريد 

تادرس، نعم يا استاذ فريد انا اعلم ديانة ليىلي وال اجدها مشكلة انا أحبها 

وهذا هو االهم،

تغ�ي وجه االأستاذ فريد وبدأ يأخذ الموضوع بمحمل الجد بعدما كان يظن 

جدا  جميل  هذا  واالفالم  الروايات  كالم   : ليىلي ديانة  يعرف  ال  احمد  ان 

لكن عندي انا مشكلة وهي ان  هذا من رابع المستحيالت ان يحصل موتها 

ب قهوتك وان�ف  عندي اهون من ازوجها لك او الأي شخص مسلم، ارسش

فعل  ردة  من  وتنصدم  الستارة  وراء  من  الكالم  هذا  ليىلي  تسمع  بعدها، 

ابيها، احيانا يرزقنا الحب جرأة وقوة لم نعهدها من قبل، تحركت ليىلي وال 

. ي تعلم من اين اتت بهذه الجرأة ولكن ليست عندي انا مشكلة يا ا�ب
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ن عىل قول هذا لقد  ـ ينظر اليها ابيها منصدماً من جرأتها هذه: كيف تجرئ�ي

وجي احدا اال من دينك فقاطعته ليىلي  ن ي االمر ولن ت�ت
ق�ن

. ي
ـ ومن قال انه ليس عىل دي�ن

ي حلت عىلي ليىلي وابوها منصدم 
 نظر احمد اليها متعجبا من هذه الجرأة ال�ت

ي لقد اسلمت فقام اباها مرسعا اليها  : نعم يا ا�ب من اجابتها، فأكملت ليىلي

بها بكف يده وكانه يحاول ان ييقظها مما فيه لتدرك ماذا تقول ،  و�ن

ن  ـ اخر�ي انت تكذب�ي

ي 
ي ان اختار دي�ن

ي هذه هي الحقيقة وانا ليا مطلق الحرية �ن ـ ال يا ا�ب

ن االسالم وتعودين الي دينك ك�ي ـ كفي عن هذا الهراء ست�ت

ي 
ي لو قطعت جسدي قطعة قطعة لن ارجع عن دي�ن ـ وهللا يا أ�ب

عنها  ودافع  تدخل  احمد  ولكن  با  �ن حها  ي�ب ان  واراد  ن  جع�ي س�ت بل  ـ 

عليها                                                 تفرضه  الذي  وليس  به  تقتنع  الذي  فريد  استاذ  يا  دينها  قائال 

الذي اضللتها ، حسنا ان كنت تودين ذلك  انت  انك  ــ اسكت انت اعلم 

فاعلمي انك لست 

هذا  من  ليىلي  صدمت  االن،  تختاري  ان  عليك  بأبيك،  انا  ولست  ي 
بابن�ت

االختيار وقسوته ولكن اجابتها جاءت برسعة وبدون تفك�ي مصحوبة ببكاء 

شديد
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ي هللا اليه 
ـ بل اختار الطريق الذي هدا�ن

ي ال مكان لكي عندي، 
ـ إذا فاخرجي من بي�ت

هذا  ان  اعتقدت  االبوة،  عاطفة  فيه  تث�ي  ان  وتحاول  جاه  ت�ت ليىلي  اخذت 

االختيار الذي اماله عليها والدها ما هو اال مجرد تهديد وانه سيتقبل االمر 

ي بهذا الوضع اال إنه كان ينوي فعال ان ينفذ تهديده   
الواقع وير�ن

ي انت ايضا 
ي امي فال تفارق�ن

ي قد فارقت�ن ـ ال يا ا�ب

ت الفراق، واحمد يسند ليىلي  د عليها ابيها بقلب قاس بل انت من اخ�ت ـ ف�ي

ي أتعبها البكاء والرجاء وخرجوا من البيت 
ال�ت

ـ هيا يا ليىلي يجب ان نذهب 

ي يا احمد 
ي ال يريد�ن ـ ا�ب

ي ال تقسو عىل حالك 
ـ ال عليك يا عزيز�ت

ي كيف سأعيش بدونه وكيف  ـ ترد عليه وهي تبكي كيف ال أقسو عىل حالي انه ا�ب

سأتركه وحده                                                                                           ـ 

ي هللا 
�ت ي لقد اخ�ت

ليىلي لقد حاولنا مرارا وتكرارا مع ابيك ، ولكنه رفض ال تحز�ن

ي 
ن �ن ي طريق الحق اال تثق�ي

ا ، لقد هداك هللا ورست �ن اذا سيعوضك هللا خ�ي

ي 
ي هللا اوال ثم �ن

هللا ، اراح كالم احمد ليىلي وقامت تمسح دموعها واثقة �ن

احمد ، تزوج احمد وليىلي وكونوا عائلة بسيطة ويبدؤون حياتهم البسيطة 

كة لالألبان وليىلي معلمة  ي رسش
ي بيت من االيجار، كان احمد يعمل محاسبا �ن

�ن
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الحياة  تتأزم  الرومانسية والرضا  المدارس يعيشون حياة تملؤها  ي احدي 
�ن

صعبة  اوقات  مجرد  بل  لهم  بالنسبة  مشكلة  هذه  تكن  لم  احيانا  ماليا 

ي بعض االحيان بل 
وستمر ، لم تشتكي ليىل حينما كان يسوء الحال ماديا �ن

ي تعيش 
ال�ت الغنية  الفتاة  انها تلك  بالرغم من  ي تص�ب احمد 

ال�ت كانت هي 

 ، للمجوهرات  ويمتلك محالت  غنيا  كان  ابوها  الأن  والرخاء  الرفاهية  حياة 

كت كل ذلك عندما هداها هللا لدينه ولحب احمد تركت كل ذلك وعاشت  ف�ت

ي حياة ال تعلم فيها كيف سيأتيها رزقها غدا ، انه الحب يا سادة حب هللا 
�ن

ء ويرزقون بطفل  ي
الحياة معهم شيئا ب�ش ، تك�ب  اوال وحب زوجها احمد 

ن عىلي  ي احمد مرسعا من عمله الي ليىلي ليطم�أ
جميل ثمرة لحبهم، حينها يأ�ت

صحتها 

؟ ي
ـ كيف حالك االن يا عزيز�ت

ـ هل رأيت طفلنا يا عزيزي 

ــ لقد رأيت طفلنا كم هو جميل الأنه يشبهك 

ـ ماذا ستسميه يا احمد؟

ي سيف الدين ان لم يكن لديكي مانع 
 ـ سأسميه عىل اسم والدي المتو�ن

ـ ال ليس لدي مانع يا عزيزي بالعكس اسم سيف جميل جدا

 كانت هذه االرسة سعيدة رغم بساطتها تتدرج الحياة بهم تدريجيا الي ان 
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كة وزاد مرتب ليىلي وتحولت  ي الرسش
ا �ن ي عمله وشغل منصبا كب�ي

ي احمد �ن
تر�ت

ة ، يوصل بها احمد  وا سيارة صغ�ي التمليك واح�ن الشقة من االيجار الي 

ي  
عليهم ح�ت ن  السيارة ويطم�أ احمد من  لهم  ن ،ي�ن المدرسة  الي  ليىلي وسيف 

ن  يكن احمد وليىلي زوج�ي ، لم  الي عمله  المدرسة ثم يذهب  الي  دخولهم 

ي 
ال�ت المشاكل  تلك  بينهم  الكلمة ال تحدث  ي 

ن بمع�ن كانا عاشق�ي ن بل  عادي�ي

م االخر فإن كان  ن فكالهما يفهم االخر وكالهما يح�ت ن اي زوج�ي تحدث ب�ي

معها  يتعامل  دائما  كان  وايضا   ، يهدئه  كيف  يعرف  فذاك  يغضب  هذا 

ي عليها ليال تراودها فيها 
بحرص ويحاول ان يسعدها دائما فكم كانت تأ�ت

محاولة  عينيها  فتبكي  احراقا  قلبها  يحرق  ان  الفراق  ويحاول  ابيها  ذكري 

بدموعها ان تطفئ ذلك الحريق بداخلها ، فيحاول احمد ان يخفف آالمها 

ويواسيها وكان يحاول عىلي قدر المستطاع ان يعوضها عن غياب ابيها وقد 

ن  السن�ي كلما مرت عليهم  ن  الزوج�ي ء، كان هذين  ي
ي ذلك بعض ال�ش

نجح �ن

ن يف�ت ذلك الحب  هم كلما مرت السن�ي زادوا عشقا لبعضهم عىلي عكس غ�ي

ويضعف ، كان دائما احمد يخ�ب سيف انه محظوظ جدا من يرزقه هللا حبا 

ي فال تفرط فيه ابدا مهما 
وتوافقا مع زوجه فإن رزقك هللا بهذا الحب يا ب�ن

وجدت فيه من صعاب طالما انت متأكد من حبها الشديد لك،

اه  يخ�ب فكانا  أصدقائه  مثل  اقارب  لديه  ليس  لما  ابويه  يخ�ب سيف  دائما   

بانهم توفوا كله.   يتذكر سيف ذات يوم عند نومه عندما كانت تحكي له 

ي وكيف كان طيبا وانه 
ته عن ابيها المتو�ن امه حكايات ما قبل النوم ، اخ�ب

ا وكم هي تحبه ح�ت حينها بكت امه وكانت هذه  يا سيف كث�ي كان يحبك 

اول مرة يري سيف امه تبكي
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 ذات يوم دخل احمد عىلي ليىلي وسيف مبتسما قائال سنذهب هذا االسبوع 

ن ليحضنا احمد، قضوا اروع  الي المصيف، فرح سيف وليىلي وقاما مرسع�ي

زواجهم  بعد  اسبوع  اول  يقضون  وليىلي   احمد  وكأن  حياتهم  ي 
�ن اسبوع 

وليس بعد اثنا عرسش عاما من زواجهم، فكان هذا االأسبوع خاتمة عشقهم 

ي الجنة 
ة عشقهم تلك �ن ي الدنيا ثم يكلموا مس�ي

االبدي واخر لقاء بينهم �ن

بإذن هللا، انتهي االسبوع وعليهم ان يعودوا فانطلقوا عىلي الطريق عائدين 

الموت  شبح  ان  يعلموا  لم  قربت  قد  النهاية  بأن  يعلموا  ولم  ل  ن الم�ن الي 

وليىلي  احمد  يروح ضحيتها  ي حادثة شنيعة 
�ن الطريق  نهاية  عند  ينتظرهم 

الذين برغم ما كان بهم من جراح مد احمد يديه ليمسك بيد زوجته ليلفظوا 

معا اخر انفاسهم فتخرج روحه وقد امسك بيد زوجته وصعدوا الي السماء  

الشديد  قلبية شديدة لحزنه  ازمة  ليلة عصيبة عىلي جد سيف جاءته  كانت 

بجانبه  ي طردها الثنتا عرسش عاما 
الحادث وال�ت ي 

�ن ي توفت 
ال�ت وتذكره البنته 

اخيه اسحاق الذي هو شديد الندم عىل ما سببه الأخيه وليس عىل لسان 

لمدة  البيت  عن  غائبا  لي سيف، سيف ظل  وا  اح�ن اريد سيف  غ�ي  فريد 

ن يمكث عند صديق له، ذهبت كارمن الي الجامعة وقابلت سيف. يوم�ي

ي ستظل خارج البيت 
ــ الي م�ت

كارمن  عىل  الكلمة  هذه  سيف  ألقى  مثلكم،  لست  وانا  ي 
بي�ت ليس  هذا  ــ 

كالصاعقة

ــ مثلنا يا سيف ما هذه الكلمة هل أصبحت غريبة عنك انا كارمن يا سيف 

ي أ�ن عالمك وقلبك. 
ت�ن انا من اخ�ب
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ي لن اعود الي هناك 
ي روحي وفؤادي ولك�ن

ي يا كارمن فأن�ت
ــ لم اقصدك ان�ت

مرة فلن ان�ي ما فعله جدي مع امي.

 يا سيف عد الي جدك فجدك مريض جدا ويريد ان يراك.

البيت ولكن حبه لجده دفعه الأن  لهذا  يعود  اال  ينوي  كان سيف حقيقة   

اليه  عادت  قد  كأن روح جده  عندما دخل عىلي جده   ، ي جده  ل�ي يذهب 

واستعاد عافيته ،فأقبل عليه سيف يحتضنه باكيا كما كان يفعل وهو صغ�ي 

ي يا سيف ال اريد 
ك�ن عند تذكره لفراق ابيه وامه فيقبله جده ويقول  ال ت�ت

ي ليىلي ، قاطعه سيف بسؤال كالصاعقة:  كيف 
ان اخرسك كما خرست بن�ت

ي وانا صغ�ي بأنها كانت 
�ن فعلت هذا بابنتك يا جدي،  لقد كانت امي تخ�ب

ي بأنك حي 
�ن تحبك جدا وانك كنت لها افضل اب ، لم تستطع امي ان تخ�ب

ي ال اسأل عليك واعلم ما فعلت بها ، 
ي بأنك مت ح�ت

ت�ن َّ واخ�ب ، كذبت عىلي

ة كالم امي عنك ، يا ليتها معي االن كم افتقد المي  احببتك يا جدي من ك�ش

هذه اول مرة اشعر بافتقادي لها من بعد موتها، يقاطعه جده وهو يتألم: 

ربيتك  ن  ي ح�ي ذن�ب عن  كفرت  لقد  ارجوك  ي  قل�ب يقطع  كالمك  يا سيف  كفي 

معتقداتك  او  بدينك  اهتمام  اي  اظهر  ولم  ي 
دي�ن عىلي  ارغمك  ولم  ي 

كاب�ن

انه ليس  تك وانت صغ�ي حيث قال لي  لم اسمع لقول اخي عندما اح�ن

ه وقد فعلت امه فيك ما فعلت ان شئت غ�ي دينه او  عىلي ديننا لم تح�ن

ي اتحسب ان تركتها 
ابن�ت اتركه ، لم اسمع لكالمه وكنت متأثرا جدا بموت 

منذ ان طردها ال يا سيف لم اتركها ابدا كنت دائما اراقبها من بعيد ، برغم 

ي مساعدة والديك دون 
ي ، لم ادخر جهدا �ن

ما فعلته لم ان�ي كونها ابن�ت
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تها له ،  ة انا من اح�ن كة الكب�ي ي هذه الرسش
ان ينتبهوا لي ، فوظيفة والدك �ن

ي هذه الوظيفة ، وظيفة امك وزيادة مرتبها انا من 
وساعدت عىلي ترقيته �ن

وصيت بذلك ، كل ذلك فعلته من بعيد ولكن ال داعي للحديث عن هذا 

كله االن.

ي يا سيف ليس هناك وقت لقد دنا أجىل. 
ــ اسمع�ن

ــ ال يا جدي ال تقل هذا انت بخ�ي وستتعا�ن قريبا.

ي لقد كتبت 
ــ افتح درج المكتب يا سيف ستجد ورقة مكتوب فيها وصي�ت

ي ال اريد شيئا   يا جدي، كل ما اريده ان 
لك كل امالكي   قاطعه سيف لك�ن

تستعيد عافيتك وترجع كما كنت.      ــ ال يجب ان اكتب لك امالكي الأنك 

ي ستكون وحيدا وسيسعي اخي اسحاق ان يحرمك من هذا الورث، 
بعد مو�ت

ها اك�ش  ن انك ستحافظ عليها وستك�ب ي يا سيف وانا عىلي يق�ي
حافظ عىلي ثرو�ت

ي اعرف اخي 
الأنك ماهر وبارع، واود ان انصحك بأن تدعك من كارمن الأ�ن

اسحاق لن يدعك وشأنك.

ح االن يا جدي.  حا�ن يا جدي ولكن اس�ت

 . ي
ها لن تتحمل عذاب الحب يا ب�ن  اهتم بنفسك وتزوج غ�ي

كانت هذه اخر كلمة نطقها جدي قبل ان تفيض روحه لخالقها مات جدي 

ي محالت المجوهرات بعد ان او�ي 
ت بعمىلي �ن واصبحت االن وحيدا ، بارسش

بذلك محامي جدي بعد ان قرأ الوصية ، اعلم ان جدي اسحاق كان  غاضبا 

من هذه الوصية ، فقد كان يريد هذه المحالت او من باب اولي اال تذهب 
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ي من اعماق قلبه ان توزع 
لهذا المسلم الذي قد ورث اخيه ، فهو كان يتم�ن

يأخذها سيف ولكن حصل ما  ن عىلي ان  الفقراء والمساك�ي وة عىلي  ال�ش هذه 

ي الرس ، مازال داخل 
حصل بموجب وصية اخيه ، مازلنا انا وكارمن نتقابل �ن

ي تقاوم عصف الهواء من حولها نحاول 
قلوبنا تلك الشمعة من االمل ال�ت

ان يتم امرنا كما نخطط ، فلم ولن يتخيل احدنا ان يعيش بدون االخر ، 

ولن يتخىل احدنا عن االخر.

ي سبيل الدفاع عن حبنا.
  ــ كارمن يجب ان نحارب ونقاوم �ن

ي معركة الحب وهذه من أنبل 
ة نحن �ن ي معركة كب�ي

  ــ اجل يا سيف فنحن �ن

المعارك     

ي عليك يا سيف ان تستسلم وان تخلف وعدك معي 
ي اخ�ش

 ولك�ن

ك ولن أتخىل عنكي سأقاتل الآخر   ــ لقد وعدتك يا كارمن اال أكون اكون لغ�ي

ة، ولكن التضحية دائما هي سالح  نفس واعلم انه سيكون هناك خسائر كب�ي

ي هذه المعركة مهما كانت عواقبها 
ي معي يا كارمن �ن

الحب هل ان�ت

ن ان  ــ انا معك يا سيف سنعيش معا او نموت معا يجب علينا نحن االثن�ي

ي هذه الحرب.
ندعو هللا كل بطريقته ان يوفقنا هللا �ن

ي 
ي السفارة الم�ية �ن

ي صامويل يعمل �ن
  عريس جديد لكارمن يدعي ها�ن

كا  أم�ي الي  بها  وجها ثم يرجع  ن بلده ي�ت كا وكان يبحث عن عروس له من  أم�ي

ي 
ه ها�ن كارمن اخ�ب ليكمل حياته هناك ، يسكن بجواره مايكل اسحاق، عم 

واهلها  كارمن  لزيارة  ي م� 
ها�ن نزل  وبالفعل  اخيه  ابنة  له  فرشح  بمبتغاه 
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الذين استعدوا الستقباله حيث اخ�ب مايكل اخاه يوسف وابيه ، كانت كارمن 

ه ستستطيع ان تتخلص منه وتجعله يكرها  تظن بأن هذا العريس مثل غ�ي

فقط  بها  يعجب  لم  كارمن  ي 
ها�ن رأي  عندما   ، غ�ي كان  ي 

ها�ن لالأسف  ولكن 

هذا  عىلي  موافقة  كلها  االرسة   ، جدا  جميلة  كارمن  كانت  فقد  بها  ن  ف�ت بل 

الزواج وتجده فرصة مناسبة للتخلص من سيف الذي يذهب اليهم للمرة 

فضوه ويسبوه بأبشع الشتائم ، كل  االلف ليطلب منهم الزواج بكارمن ف�ي

وجه وانها تحب  ن ي �احة انها لن ت�ت
ي قالت لها�ن

العائلة موافقة اال كارمن ال�ت

كارمن  بأن  كان يشعر  ي 
كها ولكن ها�ن شخصا اخر لعله عند علمه بذلك ي�ت

الزواج  بعد  ه طالما اهلها موافقون عىلي هذا  ملكه ولن يأخذها احدا غ�ي

ي اصبحت العائلة كلها تكره سيف من 
علم العائلة بما فعلته كارمن مع ها�ن

احتال  بأن سيف قد  الذي يظن  ادوارد  الي  العم يوسف  الي  الجد اسحاق 

حا  با م�ب ي غرامه ، بينما كارمن كانت كل ليلة تأخذ �ن
عىلي اخته ليوقعها �ن

اجع عن قرارها ولكن لم تستلم مازالت تضحي الأجل الحب ومازال  لكي ت�ت

ب والتعذيب فكل عذاب اهون من  ي الخضوع ال جدوي من ال�ن قلبها يأ�ب

لعله  با  �ن سيف  حوا  لي�ب االشخاص  بعض  ادوارد  ارسل   ، الحب  عذاب 

بة ومع كل الم كنت اقول بأعىل صوته  يخاف ويرجع عما يريده ، مع كل �ن

،عندما  كارمن  احبك  انا  انادي  اذرفها  نقطة دم  كل  ، مع  كارمن  احبك  انا 

وها  علمت كارمن بما حصل اخذت جرعات زائدة من الدواء لتنتحر اح�ن

ي انا فيها، انا نائم عىلي الرسير ال اقدر عىلي الحراك وهي 
الي المستشفى ال�ت

تلتقي  ولم  اعيننا  تلتقي  لم  ن  الح�ي هذه  ي 
�ن للوعي  فاقدة  ن  بغرفت�ي بعدي 

اجسادنا بل التقت قلوبنا واحست ببعض وصارت تحدث بعضها بنبضات 
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ن  ي نطم�أ
نب�ن نبضها وهي تسمع صوت  الحب اسمع صوت  لغة  جمها  ت�ت

عند   ، ناره  اطفاء  حاولوا  مهما  الدهر  ابد  وسيبقي  خالد  حبنا  ان  بعضنا 

عىلي  القبض  طة  الرسش القت  تعافيت  ان  بعد  المستشفى  باب  من  خروجي 

بعض  لي  لفق  وسياساته  بعالقاته  ي صامويل 
ها�ن بالطبع  انه  فور خروجي 

ي 
ي السجن اسابيع كانت من اصعب االسابيع �ن

التهم السياسية ، قضيت �ن

ن عىلي كارمن. ي كان كل ما اريده هو ان اطم�أ
حيا�ت

ي غرفتها: 
ن عىلي كارمن �ن ي ليطم�أ

بعدما استعادت كارمن عافيتها جاء ها�ن

ي عىل رأيك يا كارمن
ــ أمازل�ت

ي انا ال احبك انا أحب سيف وال اريد غ�ي سيف حاول 
ي يا ها�ن

ــ لما ال تفهم�ن

ان تتفهم مشاعري 

ي بابتسامة ساخرة: انا اتفهمها جدا ولكن ماذا سيكون حال 
ــ فرد عليها ها�ن

ضد  يس�ي  ان  حاول  ن  مسك�ي السجن  ي 
�ن سيف  ان  تعلمي  عندما  مشاعرك 

ي 
�ن سيمكث  انه  ي 

�ن شك  ال  الشيوعية  طريق  واتخذ  الحكومة  وضد  التيار 

السجن طيلة عمره 

: ولكنك جيدا ان سيف ليس شيوعيا، انا اعلم  ي
ــ فزعت كارمن من كالم ها�ن

ي أنك من دبرت هذا.   
جيدا يا ها�ن

طة تري  ي مستهزئا: انا وانت نعلم جيدا انه ليس كذلك ولكن الرسش
فرد ها�ن

شيئا اخر    
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عليها  لالأمر  االستسالم  غ�ي  امامها  يكن  لم  نفسها  ي 
�ن تفكر  كارمن  اخذت   

االن ان ترفع الراية البيضاء فقد انتهت المعركة واضطرت الي ان تعقد هذه 

الصفقة الغ�ي عادلة.

ي الذي كان ينتظر إجابتها بفارغ 
ها والتفتت الي ها�ن  انتهت كارمن من تفك�ي

ي هذه الحرب 
ي لقد استسلمت ولقد انت�ت انت �ن

.     ــ حسنا يا ها�ن الص�ب

، اتريد  ي
ي يا ها�ن

ولكن لالأسف فوزك هذا جاء بالمكر والخداع، ماذا تريد م�ن

ط ان ينال  انا أقبل ولكن عىل رسش ي 
يا ها�ن ي ان اقبل الزواج بك ، حسنا 

م�ن

خطوات  من  خطوة  أي  عىلي  اقدم  ولن  السجن  من  ويخرج  حريته  سيف 

معك  سأكون  ي 
ان�ن جيدا  اعلم  ا  وأخ�ي سيف  خروج  من  اتأكد  ي 

ح�ت الزواج 

ي سيكون مع سيف. بجسدي ولكن قل�ب

ن الذي  ي فرحا بعد ان أحس بانتصاره وانهزام هذا الحب اللع�ي
 فوافق ها�ن

ظن انه سيصمد امام ما يريد :

يوم  سيكون  والزفاف  غداً  سيف  سيخرج  ي 
حبيب�ت يا  تريدين  كما  حسنا  ــ 

ي هذا االمر الحقاً.
الخميس القادم اما من ناحية قلبك فسننظر �ن

ي السجن، يخرج سيف ينتظر كارمن فهي من تبقت 
اليوم هو ميعاد الزيارة �ن

ي هذه الدنيا  مات ابوه وامه وجده ولم يبقي له اال كارمن الذي ينتظر 
له �ن

االن عىلي امل قدومها وهو يعلم يقينا انها لن تستسلم وستظل متمسكة 

يا  انت  اي  نفسه:  يحث  وظل  الشك  اليه  فبادر  تأخرت  ولكنها   ، بحبهما 

ي تلك االثناء تنظر 
ي ، �ن

ي عهدنا القديم ام تخليت ع�ن
كارمن أخالف�ت
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ي صمت وتحرق الدموع 
ي ال يرها سيف تقف �ن

اليه كارمن من مكان بعيد ح�ت

كيف  لوجه  تقابل سيف وجها  ان  تستطع  لم  عيناها  تحرق  ان  قبل  قلبها 

ب ولكن  ه باستسالمها ليس الأنها تعبت او نالت من االم ال�ن ستقابله وتخ�ب

ليعطيه  العسكري واعطته جوابا  الي  لينال سيف حريته ذهبت  استسلمت 

لسيف ثم غادرت مرسعة.

ام  قمري  ي 
اخفي�ت اين  الشمس  ايتها  لها  ويقول  الشمس  الي  سيف  ينظر 

ه بأن  ي عليه نورك، وإذ بالعسكري يعطي سيف الجواب ويخ�ب
�ت أنك استك�ش

قلبه  وبإحساس  رائحته  من  فعلم  سيف  امسكه  له،  ارسله  شخص  هناك 

ي كنت اعلم انها ستظل 
انها كارمن نعم كارمن كنت اعلم انها لن تتخىلي ع�ن

ي 
ال�ت ي 

وحيا�ت »روحي  يقرأه،  وبدأ  الجواب  سيف  فتح  الحب  بهذا  متمسكة 

حلمت بها سيف اكتب لك هذا الجواب بعد �اع كب�ي مع الحياة 

ارد  لم  قطعًة  قطعة  ُمزق جسدي  لو  نلتقي وهللا  ان  لكالنا  تريد  ال  ي 
ال�ت

العيش اال معك ولكن الحال االن قد تغ�ي حريتك ال تصح ان تكون مقابالً 

لحبنا لقد استسلمت يا عزيزي لكي تخرج من سجنك وتنل حريتك فوافقت 

ي خلفت بوعدي ولكن يجب ان تعلم انه 
، اعتذر منك الأ�ن ي

عىلي الزواج بها�ن

ي ولتعش  ي يا حبي�ب
لن يسكن القلب اال انت كل ما اطلبه منك ان تسامح�ن

ي يا عزيزي،فان حادت اجسامنا 
ي ولكن ال تنسا�ن وج من غ�ي ن انت حياتك وت�ت

ي سجن 
ي �ن عن العهد الذي بيننا فلن تخلف قلوبنا عهدنا، فالأسجن يا حبي�ب

الزواج ولتنل انت حريتك.
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     حبيبتك الي االأبد كارمن .....« 

سأخرج  انا  اموري،  انا  سأتدبر  ي 
م�ن دعكي  هذا  تفعىلي  ال  كارمن  يا  ال  ال  ال 

ي لو اضطررت للهرب ولكن ليس من العدل ان تكون هذه 
من السجن ح�ت

عدام يا كارمن  ،  ال يا كارمن ارجوكي ال  ن عىلي باالإ هي النهاية، انت تحكم�ي

تستسلمي، آآه آآه آه يا والدي وآه يا امي آه يا جدي وآه يا كارمن لما عليا ان 

أعيش وحيدا لما عليا ان افقد كل من احبه.

***********

كارمن  رأي  من سجنه،  الجواب خرج سيف  هذا  من  اسبوع  بعد  وبالفعل 

لم  االرض  الي  نظرها  ألقت  ثم  كارمن  ورأته  ي 
ها�ن مع  الكنيسة  ي 

�ن وهي 

فقد  العيون  تتقابل  لم  وان  ح�ت  سيف،  ن  ع�ي تواجه  ان  عيناها  تستطع 

كارمن  اليه  النهاية حانت فتش�ي  ي نفسه: هل 
القلوب سيف يقول �ن التقت 

بعينها وكأنها تقول ال ليس لحبنا نهاية وهذا الفراق ليس اال الأجسادنا فقط 

ام ارواحنا فهي متصلة ال يستطيع اي انسان مهما كانت قوته ان يفرق بينها 

 ــ ولكن هل اراكي ثانية يا كارمن 

ي قلبك دائما انظر 
ي �ن

ي يا سيف ستجد�ن
ــ انا اسكن قلبك يا سيف وانت موط�ن

ي يا سيف.
ي هناك ال تنسا�ن

ي قلبك يا سيف ستجد�ن
�ن

ء يراه امامه ويبكي وي�خ عاليا  ي
ل يكرس كل �ش ن رجع سيف ادراجه الي الم�ن

كالطائر المذبوح.
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ي 
 وبدأ الباب يطرق فجأة فقام سيف يمسح دموعه ويفتح الباب فوجد ها�ن

ي هنا ولماذا ترك 
عىلي الباب ومعه حراسه ، تفاجأ من الوضع ماذا يفعل ها�ن

ي 
ي رأسه ولكن حراس ها�ن

ي يوم عرسها  أراد ان يسئله بكل ما يدور �ن
كارمن �ن

به وهو ي�خ ماتت كارمن قطعت  ي ي�ن
باغتوه وامسكوا به وجري عليه ها�ن

السبب  انت  كلب  يا  كارمن  ماتت  سيف  يا  السبب  انت  وانتحرت  ايينها  رسش

ب  بال�ن ، لم يشعر سيف  ب  ال�ن اشد من  ي وقع عىلي سيف 
، كالم ها�ن

ي الذي لم 
ي كالم ها�ن

ي ملئت الغرفة ، بل كان يفكر �ن
ولم يشعر بدمائه ال�ت

ي ماتت 
ي هي ال�ت

يستوعبه اال االن ماذا ماذا تقول ماتت كارمن ، كارمن حبيب�ت

ي يا  ي قل�ب
،  كارمن قتلت نفسها، لماذا يا كارمن ، قتلت روحي يا كارمن قتل�ت

با  انا السبب عجزت نعم عجزت ان ادافع عنها ، كم اخذت �ن كارمن ، 

ء  ي
حا وكم حاولت االنتحار وها هي ماتت االن ولم استطع فعل اي �ش م�ب

لها ، انا الذي قتلتك يا كارمن بضعفي وعجزي .

. ي
ي يا ها�ن

، اقتل�ن ي
ي يا ها�ن

ي اقتل�ن
ب يا ها�ن ا�ن

لن ادعك للموت يا سيف، فالموت لك راحة ستسجن طوال حياتك، تعذب 

با ثم تركوه  حوا سيف �ن ي بعد ان امر حراسه أن ي�ب
بذكري كارمن خرج ها�ن

ي ظل اغمائه ُخيل 
ب وما نزف من دماء ، وهو �ن ة ال�ن مغشياً عليه من ك�ش

لنا لقاء يا  لنا لقاء يا سيف  اليه تقول  اليه ان كارمن بثوبها االبيض جاءت 

ليس  كارمن وقالت  فابتسمت  اذهب معكي  ان  اريد  لها سيف  فقال  سيف 

ينادي  له وذهبت وهو  ادارت ظهرها  ثم  الوقت  يحن  فلم  يا سيف  االن 

ي لوحدي عودي يا كارمن �💔�
كي�ن ي يا كارمن وت�ت عليها ال تذه�ب
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*********

من  يقوم  ان  سيف  اراد  المستشفى،  رسير  عىلي  نفسه  فوجد  سيف  افاق 

ي البداية اعتقد سيف ان 
مكانه ولكنه عجز عىلي النهوض بسبب اصابته ، �ن

هذا كله حلم فقال بصوت عالي  نعم هذا كله حلم كارمن لم تمت ، بل 

فع سيف رأسه الي المتحدث  حقيقه جاءه هذا الصوت من باب الغرفة ف�ي

. ي
فيجده ها�ن

ي صحيح 
 ــ انت تكذب يا ها�ن

ــ بل هي الحقيقة والحقيقة االك�ب ان هذه المستشفى تابعة للسجن الذي 

ي به عمرك كله.
ستق�ن

ي سبب موتها، انت تعلم من البداية انها لم تكن تريدك وانها 
 ــ انت يا ها�ن

ي انا ، انت من ا�رت عىلي الزواج بها مما دفعها لالنتحار الأنها 
كانت تحب�ن

تفضل الموت عىلي الزواج بك.

ليس  مماتها  قال:  ثم  الغضب  بدا عىلي وجهه مالمح  الذي  ي 
نهض ها�ن ــ 

بمشكلة بالنسبة لي انا فقط حزين عىلي فقد هذا الجسد الذي كنت سأستمتع 

ها ولكن ماذا ستفعل انت يا سيف الم تأخذوا  به ال مشكلة سأبحث عن غ�ي

العهود والمواثيق عىلي انفسكم انكم ستعيشون معا او تموتون معا ، هه 

ياله من وعد سخيف ثم اتبع كالمه بضحكات عالية
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ي رسش انتقام.
ي سأنتقم منك يا ها�ن

ــ انت قذر يا ها�ن

ي وهو خارج من الغرفة تاركا سيف 
ــ هه ان خرجت اوال يا سيف قالها ها�ن

ي أمواج غضبه .......
يغرق �ن

تعد  لم   ، قلبه  من سجن  عليه  اضيق  يكن  لم  الذي  السجن  دخل سيف 

بحبيبته  ليلحق  االنتحار  ي 
�ن مرة  من  اك�ش  ي 

�ن وفكر  له  بالنسبة  مهمة  حياته 

ظل   ، لحظة  اخر  عند  نفسه  يمنع  كان  لذلك  جيدا  عاقبته  يعلم  ولكنه 

ن وانما يجلس  سيف اول اسبوع ممتنعا عن الطعام ال يخرج مع المساج�ي

ي احالمه 
وحيدا ، مازال سيف يعذب بعذاب الحب ، مازالت كارمن تراوده �ن

ي لو يخرج من 
ي بعدما ماتت ، كم يتم�ن

ي حبها ح�ت
، ومازال قلبه مسجونا �ن

ي انتظاره ، فهو يشتاق لها ، يشتاق الي النظر اليها ، يشتاق 
السجن يجدها �ن

عيناها  الي  يشتاق   ، فيها  الدنيا ومن  تغنيه عن  ي 
ال�ت الجميلة  الي ضحكتها 

البنيتان ويشتاق 

ينطقه  عندما  اسمي  ، كم هو جميل  عليه  تنادي  عندما  الي سماع صوتها 

اب؟ ، لم تعد  ال�ت أكل ذلك تحت  اين كل ذلك االن  كارمن  يا  اآآه  لسانك 

شديد  الليل  وصار   ، قمرها  الدنيا  هذه  عن  اختفي  قد   ، دنياي  ي 
�ن كارمن 

سيف  الخروج، ظل  سبيل  فضلت  الظلمة  هذه  ي 
�ن نف�ي  وتاهت  الظالم 

ا وال يتكلم مع  عىلي هذا الحال ينام طيلة نهاره ويبكي طوال ليله ال يأكل كث�ي

احد ، ولكن بالرغم من ذلك كان هناك من يراقب سيف ، يراقبه منذ دخوله 

السجن ،ويستغرب من حالته الحزينة تلك ربما رق حاله له،  شخص يدعي 

فوزي ، كان فوزي عند قيامه لصالة الفجر يسمع سيف يبكي ويكلم نفسه 
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، اراد فوزي ان يكلمه اك�ش من مرة ولكن سيف كان يتجنب الحديث مع من 

ي السجن كله يؤثر العزلة وال يريد التكلم مع احد ،ولكن بعد ذهاب سيف 
�ن

ة  للمستشفى اك�ش من مرة بسبب تدهور صحته وذلك نتيجة لقلة أكله وك�ش

، فذهب  الشاب ويساعده  يتدخل ويكلم هذا  ان  حزنه حينها قرر فوزي 

ليكلمه ويبتغي صداقته ليخفف عنه بعض آالمه

ــ اهال انا فوزي ما اسمك؟

ي االجابة اسمي سيف
دد �ن  ــ نظر اليه سيف وكأنه م�ت

 جلس بجانبه فوزي واعطي له سيجارة لم يأخذها سيف ، ففهم فوزي 

ن  ان سيف ال يدخن  فبدأ  فوزي بحديثه: انظر يا سيف كل اولئك المساج�ي

لديهم احزان وهموم ولكن جلوسنا وتحاورنا معا يهون عليا ، بيدك توسيع 

تخرج  ان  البد   ، تضييقها  ايضا  وبيدك  نفسك  عىلي  السجن  هذا  اسوار 

االيام  بمرور  تشعر  لن  منه  خرجت  فإن  اوال  بداخلك  الذي  السجن  من 

شيئا  كالمه  يتقبل  بدأ سيف   ، الجديدة  الحياة  مع هذه  وستتكيف رسيعا 

انت  تقص  بعدها  ومن  ي 
حكاي�ت عليك  اقص  بأن  لي  اتسمح  سيف  فشيئا  

عليا حكايتك اتفقنا، هز سيف رأسه موافقا ، انا اسمي  فوزي محمد خالد 

حة ، لدي ارسة بسيطة  ي المرسش
ي احدي المستشفيات ، اعمل �ن

، ممرض �ن

ة اعوام ، ضاقت عليا الحياة وذلك  ي خالد ذو العرسش
ي واب�ن

مكونة من زوج�ت

ي كليتها  واحتياجها لغسلها مرة عىلي االقل كل 
ي بمرض �ن

بسبب مرض زوج�ت

ي 
ي دائما ما تراود�ن

ا ان اطرد تلك الفكرة من عقىلي ،ال�ت اسبوع ، حاولت كث�ي

اال وهي رسقة االعضاء ، ال اريد ان اتجه الي الحرام ، ولكن بسبب تأزم 
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ان  ، وقررت  الفكرة  الي هذه  استسلمت  اك�ش من مرة  عليا  الحياة وضيقها 

وفتحت  حة  المرسش الي  نزلت  الليالي  احدي  ي 
و�ن  ، ن المش�ي العمل  هذا  ادبر 

الثالجات اخرج المو�ت الذين ال يقدرون عىلي الدفاع عن انفسهم ، وبدأت 

بتنفيذ عمىلي اخرج من هذا كبد ومن هذا كلية ،ولكن من سوء حظي كانت 

ي 
حة ، فوجدو�ن وا الجثث الي المرسش ي هذه الليلة فأح�ن

ة �ن هناك حادثة كب�ي

افعل ما افعله ، فألقي عليا القبض عىلي الفور ، وحكم عليا بعرسش سنوات 

ي الصغ�ي الذين تركتهم 
ي واب�ن

ي عىلي زوج�ت
ي من السجن ولكن اخ�ش

، ال اخ�ش

ي من هذا الذنب وتبت اليه  ي هذه الحياة القاسية ، استغفرت ر�ب
وحدهم �ن

ا ،  ي اوقاتها واقرأ القرآن كث�ي
،وانعم هللا عليا بالهداية اصىلي كل الفروض �ن

ها  ي وان يس�ت
ي واب�ن

الحمد هلل ولكن كل ما اطلبه من هللا ان يكون مع زوج�ت

ي حاول منعها ولكنه 
عليهم ، انتهي فوزي من كالمه واخذ يمسح دموعه ال�ت

لم يستطع ، أتري يا سيف كل شخص هنا لديه من الهموم ما يجعله يجلس 

ي ترانا نضحك ونلعب وكأن شيئا لم يكن 
مثلك ولكن نقاومها ونصارعها ،ح�ت

،الأن بكائنا وعزلتنا لن تقدم او تؤخر شيئا ، ها احكي لي حكايتك كما اتفقنا  

فتح سيف قلبه كله لفوزي ، فقد ارتاح سيف لكالم فوزي ، وبعدما انتهي 

ي 
ال�ت الغريبة  يا لهذه القصة  سيف من قص حكايته ، قال فوزي مندهشا 

كالجبال  ي قلبك هموما 
،انت تحمل �ن الحكايات واالفالم  ي 

نسمعها فقط �ن

، فكم انستنا االأيام  هون عليك يا صديقي وال تقلق مع مرو االأيام ستن�ي

أناسا كنا نظن ان عجلة الحياة لن تدور ثانية من بعدهم. 

صديقا  سيف  اصبح  وتدريجيا   ، ن   مقرب�ي ن  صديق�ي وسيف  فوزي  اصبح 

انهم  من  بالرغم   ، امه  واح�ت لطيبته  السجن  كل  احبه  فقد   ، كله  للسجن 
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،كيف  كارمن  ينسوه  ان  يستطيعوا  لم  ولكنهم  وعزلته  حالته  من  اخرجوه 

ينساها سيف وهو يحلم بها كل يوم ، مضت االيام والشهور وتكيف سيف 

خروجه  عىلي  الموافقة  تمت  سنوات  اربع  وبعد  الجديدة  الحياة  هذه  مع 

ي يوم الخروج او 
ه وسلوكه وها قد ا�ت من السجن وذلك بسبب حسن س�ي

كما اطلق عليه سيف يوم الوداع حيث كان يودع فيه السجناء الذين احبوه 

ويبكون عىلي فراقه وخصوصا صديقه فوزي الذي وعده سيف بأنه سينتظره 

بعد خروجه ، حيث جائه صديقه فوزي يودعه قائال: سأفتقدك يا صديقي 

ان  الي  بهم  اوصيك   ، ي 
واب�ن ي 

زوج�ت عنوان  هذا  رجاء خذ  عندك  لي  ولكن 

اخرج من هنا ال تن�ي يا سيف.

سجنك.                  من  تخرج  ي 
ح�ت عنقي  ي 

�ن امانة  وابنك  زوجتك  فوزي  يا  تخف  ال 

ي لم تعد لها قيمة عنده ، لم يكن سيف يريد 
خرج سيف الي هذه الحياة ال�ت

الخروج الأنه لم يكن لديه احد خارج السجن وليس هناك من ينتظره شوقا 

ي 
لرؤيته فكل من يعرفه قد خطفه شبح الموت، لذلك كان يفضل ان يبقي �ن

السجن عىلي ان يخرج الأنه تكيف عىلي هذا الوضع وكون صداقات هناك ، 

ي صورها ويتذكر مالمحها  ل ان يخرج ليذهب الي بيت كارمن ل�ي ولكن فضَّ

ء ي
بعد ان بدأت تختفي من عقله شيئا ف�ش

ذهبت الي بيت جدي فريد، وبدأت الذكريات بالهجوم عىل فهذه صورة 

ي 
ي انا وجدي فريد، وصورة اخري انا والعائلة كلها، ها انا �ن

امي وهذه صور�ت

ا  ي وأفتقدها كث�ي
ي غابت ع�ن

الصورة أقف بجوار كارمن انظر الي ابتسامتها ال�ت

آآه كم افتقدك يا كارمن ثم اخذت قراري بأن اذهب الي بيت جدي اسحاق 
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ي كنا نلعب فيها سويا ونذاكر معا 
ي غرفة كارمن ال�ت

الأمكث بعض الوقت �ن

فيها.

كارمن فأشم  الي جدي اسحاق الأرجوهم ان ادخل غرفة  نويت ان اذهب 

 ، المذاكرة  او  للعب  به  نجلس  كنا  الذي  المكان  نفس  ي 
�ن واجلس  رائحتها 

الباب  يفتح  ثم   ، الطارق  من  يقول  اسحاق  جدي  صوت  الباب  طرقت 

تجاوز  قد  نحيف  نظره  الشعر  وجهه  يمالأ  عجوز  اسحاق  جدي  ويخرج 

ن من عمره يتكأ عىلي عصا: من من الطارق؟                 الثمان�ي

ي يا جدي؟ 
  ــ اال تعرف�ن

ــ هه هذا الصوت يبدو مألوفا انت سيف صحيح ،

ي يا سيف 
ي ويبكي ويقول سامح�ن

 نعم انا سيف فأقبل عليا جدي يحتضن�ن

ي أهذا هو جدي اسحاق الغليظ ذو 
ي غاية اندها�ش

، وانا �ن ي
يا ب�ن ي 

سامح�ن

ء عىلي حاله، فأخذته للداخل فأخذ  ي
ك �ش القلب القا�ي حقا ان الزمان ال ي�ت

يبكي ويقول

، فكنت السبب  ي
ي لم اعلم ان هذه الكذبة ستدمر عائل�ت

ي يا ب�ن
ــ سامح�ن

ي لوحدي ، 
ي تربيته هاجر وترك�ن

ي يوسف ، وادوارد الذي اسئت �ن
ي موت اب�ن

�ن

وانت وافقت عىلي سجنك ودمرت مستقبلك.

 ــ فقاطعه سيف ولكن عفوا يا جدي انا ال افهم عن اي كذبة تتحدث

 ــ عندما انتحرت كارمن اخذناها للمستشفى قد نجاها الرب وتمكن االطباء 
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ستجعلها  لسيف  ورؤيتها  هنا  كارمن  وجود  ي 
لها�ن قلت  حينها  نجدتها،  من 

هم  كا حاال وسنخ�ب ي االنتحار اك�ش من مرة، البد ان تسافر بها الي أم�ي
تفكر �ن

سيف  ندخل  ان  علينا  ويجب  ماتت  قد  كارمن  ان  سيف  فيهم  بما  جميعا 

ي ينسيه موت كارمن.
السجن ح�ت

ي ان كارمن لم تمت ومازالت حية 
ــ مهال مهالً اتع�ن

اعلم  ال  لالأسف  ولكن  كيا  أم�ي ي 
�ن مازالت حية وهي  كارمن  يا سيف  نعم  ــ 

ي  ي اللحظة كأن قل�ب
ي وروحي عىلي قيد الحياة ، �ن

عنوانا لها     ــ كارمن حبيب�ت

عاد للنبض مرة اخري 

ذات  يا  االن  انت  اين  كارمن،  موت  عند  فقدته  ان  بعد  به  اشعر  وبدأت 

ك يا  ك به، اود ان اخ�ب ا يود ان يخ�ب ي كالما كث�ي ن فلدي قل�ب ن البنيت�ي العين�ي

ي احبك  وانه مهما كان وما سيكون فلن اخون وعدي معك فلن 
ي بأ�ن

عزيز�ت

ك ولكن عودي إليا يا فؤادي، عودي إليا  أتخىل أبدا عنكي ولن اكون الحد غ�ي

ن سأنتظر عودتك يا كارمن عاد جدي اسحاق  ي ، سأنتظرك ولو لسن�ي
يا حبيب�ت

ي كارمن، ارجوك يا سيف 
ي االن يا سيف وكيف تسامح�ن

لبكائه كيف تسامح�ن

يح من هذا العذاب. ي االن كي أس�ت
اقتل�ن

ي بخ�ب نجاة كارمن وأنها مازالت عىل 
 ال يا جدي قد سامحتك فقد أسعدت�ن

ي االآن لدرجة أن�ن نسيت كل 
قيد الحياة انت ال تعلم كم هي مقدار فرح�ت

ما بدر منك تجاهي.

 ماذا تقول يا سيف اواع لما تقول لقد دمرتك يا سيف ومع ذلك تريد ان 
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ي
تسامح�ن

ي 
ابتسامة خفيفة نعم اسامحك يا جدي، حضن عميق بي�ن فيبتسم سيف 

جدي  ذكريات  إليا  يعيد  ي 
الما�ن ذكريات  إلي  ي 

يعيد�ن اسحاق  جدي  ن  وب�ي

ه بأن كارمن  ي السجن الأخ�ب
وكارمن  ، اود االن ان اذهب حاال لزيارة فوزي �ن

ي امرا قبل ذلك ، عليا ان ازور عائلة 
عىلي قيد الحياة ، لكن عليا أوال أن اق�ن

 ، فوزي  اياه  ي 
اعطا�ن الذي  العنوان  الي  ذهبت   ، عليهم  ن  اطم�أ كي  فوزي 

طرقت الباب ففتحت لي زوجته ، وقالت: من انت 

ــ انا من طرف فوزي                                                                           ــ 

فقالت مرسعة وهي مرتبكة من شدة الفرح: فوزي هيا تفضل بالجلوس يا 

ي كيف حال فوزي االن 
�ن خالد تعال هنا أخ�ب

ي يبلغ 
 انه بخ�ي وقد قارب عىلي الخروج من السجن، سلمت عىلي خالد ف�ت

ن انت وابنك  من العمر خمسة عرسش عاما ، كيف حالك يا خالد ،كيف تعيش�ي

ي ورشة الإصالح السيارات.
، من ايجار محل لدينا وخالد يعمل �ن

ا يا خالد من عملك سأل سيف هذا السؤال مداعبا خالد.  ــ هل تكسب كث�ي

ي                           
ب�ن ي�ن وأحيانا  االأسطى  ي 

م�ن يغضب  ما  ودائما  المال  من  ا  كث�ي ليس  ــ 

ي ظرف به بعض المال اعطيته  ي لهذه العائلة فأخرجت من جي�ب قد رق قل�ب

تها بأن فوزي قد ارسله اليك، ثم التفت الي خالد وقلت  لزوجة فوزي واخ�ب

له ما رأيك ان تعمل معي فلدي محل للمجوهرات وال يوجد أحد معي واود 

ي 
ان تساعد�ن
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ي أفكر 
ــ حسنا يا عم سيف دع�ن

ــ فغضبت امه وتقول ماذا تقول يا خالد وهل يحتاج هذا االمر الي التفك�ي 

من  ويقلل  يبخس  ان  ي 
اخ�ش بالعمل  ي  واعجا�ب ي 

فرح�ت بينت  ان  امي  يا  ــ 

ي اجري كامال وزاد فيه 
اجري وان بينت بعدم احتياجي لهذا العمل اعطيت�ن

. ي
ضي�ن ل�ت

ي حنكته وفطنته 
تماما �ن اباك  انك تشبه  امه وضحك سيف وقال  ضحكت 

ي 
�ن فوزي  لزيارة  يذهب  ان  االن  بإمكانه  اصبح  المشوار  هذا  انهي  بعد   ،

السجن.

ي 
ي السجن ينتظر دخول فوزي ثم جاء فوزي حيث اقبل عليا واحتضن�ن

سيف �ن

خالد  يا صديقي،  انساك  وكيف  ي 
تنسا�ن لن  أنك  من  ن  يق�ي كنت عىل  وقال 

وزوجتك يبلغونك السالم، وعرضت عىلي خالد العمل معي وقبل. 

ي كيف حالك يا سيف وما عالقتك االن بعائلة 
�ن ، أخ�ب ــ انت اجدع صديق لي

اسحاق    

ــ كارمن ما زالت حية يا فوزي، لقد كذبوا عىلي

 ــ ماذا تقول يا سيف، كارمن مازالت حية وهل ذهبت اليها؟

وجة  ن كا وال اعلم لها عنوانا كما انها االن م�ت ي أم�ي
ــ ال لم اذهب اليها الأنها �ن

ي تعود انا واثق من انها 
، وماذا ستفعل االن ، لن افعل شيئا سأنتظرها ح�ت

. ي انها حية وبخ�ي
ستعود ويكفي�ن
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معروفك                             اليك  وارد  سيف  يا  بجانبك  الأكون  االن  اخرج  ان  ي 
اتم�ن كم   

ـــ هانت يا أبو خالد قد مر الكث�ي وبقي القليل ستخرج اص�ب فقط يا فوزي 

....

ي اصبح سيف يعتمد عليه كليا 
يوما عن يوم يثبت خالد مهارته وجدارته ح�ت

ا ، واعاد سيف اسم  ،ومع مرور االيام قد ك�ب المحل واصبح معرضا كب�ي

اسحاق  لجده  بالنسبة  ،اما  عليه  كان  مما  اك�ب  اعاده  بل  السوق  الي  جده 

ي بيته وترك بيت جده فريد ، اعيش معه وارعاه واهتم 
فعاش معه سيف �ن

به وكن اري عىلي وجهه عالمات التعجب لماذا افعل معه كل هذا انا نف�ي 

ي 
ي  عشت �ن

ي بجدي فريد وبكارمن وبالما�ن
ال اعلم ، هل يا تري الأنه يذكر�ن

ي بكارمن ، فهذه هي غرفتها مازالت كما هي منذ ان تركتها 
بيته الأنه يذكر�ن

 ، احيانا  واحدثها  فيها  اتأمل  واري صورها  الساعات  بها  ي 
اق�ن ما  ا  كث�ي  ،

النجاح  اجل  من  الجيد  والتخطيط  العمل  من  الحال  هذا  عىلي  استمررت 

الذهب  مجال  ي 
�ن السوق  ي 

�ن واحد  رقم  ليصبح  عاليا  جدي  اسم  رفع  ي 
�ن

ي نفس الوقت اهتم بجدي إسحاق واقوم بخدمته وارعاه 
والمجوهرات و�ن

. ن ي ورقت�ي
ي ذات يوم واعطا�ن

الي ان دعا�ن

 االولي يكتب فيها جميع امالكه لي والثانية جواب فيه اعتذار لكارمن يرجوها 

ن  فيه ان تسامحه، ولكن يا جدي كيف لي ان اقابل كارمن االن لقد مرت سن�ي

ة ، قال ستقابلها يا سيف انا اعلم كارمن جيدا، كارمن تعشقك يا سيف  كث�ي

ي للقائك ، وانا اشعر 
يستحيل ان تنساك وعند اقرب فرصة تسنح لها ستأ�ت

وج  ن ت الن ت�ت أ لكم هذا اللقاء ولكن يا سيف قد مر العمر وك�ب بأن هللا يخ�ب
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ي لكارمن.  ن عىلي ح�ب يقول لي ذلك وكأنه يطم�أ

ــ فرد عليه سيف بغضب كيف لي ان اسمح لفتاة اخري غ�ي كارمن ان تسكن 

ي 
ة عندما وعدتها بأ�ن ي ، كيف اخلف بوعدي مع كارمن منذ سنوات كث�ي قل�ب

ها ،  لن اكون لفتاة غ�ي

احه، ولكن هي االن تزوجت ومن  ر اق�ت د عليا جدي اسحاق وكأنه ي�ب ـ ف�ي

المؤكد ان لديها اوالد.

مقابل  ي 
حري�ت مقابل  تزوجت  ولكنها  جدي  يا  هي  تزوجت  لقد  نعم  ــ 

ري  انا فما هو م�ب خروجي من السجن ضحت بنفسها الأجىلي فإذا تزوجت 

بروحها  لقد ضحت هي من اجىلي ضحت بحريتها وضحت   ، الزواج  لهذا 

ان  يستحيل   ، الأجلها  الأضحي  ي 
وق�ت االن  وحان   ، االنتحار  حاولت  عندما 

ي فتاة غ�ي كارمن.
ي وتشارك�ن ها او ان تملك قل�ب احب غ�ي

انا   ، كله  انا من فعلت هذا  ي 
ب�ن يا  ي 

الجد اسحاق ويقول سامح�ن فيبكي  ــ 

من فرقت بينكم  ــ فرد عليه سيف يهدئه: بل هو قضاء هللا وما علينا اال 

  . الرضا والص�ب

بعض  انام  ان  اود  سيف  يا  ي 
دع�ن ولكن  بخ�ي  انا  حسنا  سيف  يا  حسنا  ــ 

ء ي
ي مرهق بعض ال�ش

الوقت الأ�ن

 ــ حسنا يا جدي لك ما تريد ثم خرجت من غرفته بعدما غطيته ، وعند 

دخول الليل دخلت الأيقظه لكي نتناول معا طعام العشاء ،                                                                         
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ي جدي ايضا ورحل قد 
ــ جدي جدي هيا لنتناول الطعام ، ها قد غادر�ن

ي  مات جدي، ها قد عدت مرة اخري الأكون وحيدا وكأن الوحدة هي مص�ي

ي كارمن .....
ي وحبيب�ت

ي أنيس�ت
ي وقد غابت ع�ن

وال عجب من ذلك فمن  يؤنس�ن

لم  الشيب  عالمات  وجهه  عىلي  تظهر  بدأت  الذي  وسيف  االعوام  مرت 

ي غرفتها ويتأمل 
ي الساعات �ن

ين�ي ابدا كارمن ما زال يتذكرها ، مازال يق�ن

امل  عىلي  الشمس  عباد  زهرة  يوم  كل  يح�ن  مازال   ، السابقة  ذكرياتهم 

انها ستعود يوما ، يريد ان يكون جاهزا للقائها ، لم يمل يوما ولم يفقد 

                                                                                         ، اصدقائه  من  الزواج  عروض  من  الكث�ي  رفض  وكم  ي 
ستأ�ت انها  ي 

�ن االمل 

ي وقتك يا 
ها قد خرج فوزي من السجن وعاد الي اهله أعتقد انك قد جئت �ن

ي بنسيان 
ه الذين ينصحون�ن صديقي لم يكن حال فوزي يختلف عن حال غ�ي

ها  ا الأنساها وأتزوج من غ�ي ها  فقد  ألح عليا كث�ي كارمن والزواج بغ�ي

ء من الغضب: هل ستبقي عىل  ي
ة فيها �ش ــ فيحدثه فوزي ذات يوم بن�ب

ا هل ستبقي هكذا بدون زواج ان�ي يا سيف ان�ي فالنسيان  هذا الحال كث�ي

نعمة من هللا والزمن خ�ي مداٍو للجروح ان�ي كارمن فهي لديها االن عائلتها 

ي
الخاصة ولن تأ�ت

د عليه سيف مرسعا بدون تفك�ي كيف انساها وقد عاهدتها أال اكون   ــ ف�ي

ها  ي مع غ�ي
ها ماذا سأقول لها إن عادت ووجدت�ن لغ�ي

ي أصال يا سيف بل ال تتذكرك أصال 
ة حسن: هي لن تأ�ت فيقاطعه فوزي بن�ب

ولماذا تتذكرك وهي مع زوجها االآن واوالدها                                                                                           
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ن  ي يا فوزي انا عىلي يق�ي
د عليه سيف بعد ان اعمي االمل ب�ه: بل ستأ�ت ــ ف�ي

ي 
ي وشأ�ن

ن ال تكذب ، فقط دعو�ن ي يؤكد ذلك وقلوب العاشق�ي ي فقل�ب
انها ستأ�ت

ها.  ها وانا ال اري غ�ي ي الزواج بغ�ي
كيف تطلبون م�ن

ن كلها وبعد مرور سيف وكارمن بهذه االزمات بسبب  بعد مرور هذه السن�ي

رباط  ذلك جعل  كل  اجله،  من  والتضحية  الحب  بذلك  وتمسكهم  حبهم 

الحب بينهم أك�ش صالبة جعله كالرباط المقدس، الأن الحب ال يقويه اال 

الشدائد ال يقويه هدايا الحب والكالم الرومان�ي المعسول وانما ما يقوي 

ي يضعها القدر 
ات العصيبة ال�ت الحب ويجعله يصل الي الجنون هي الف�ت

ز فيها معدن الحب الحقيقي  ي ي�ب
امام هؤالء العشاق، هذه االأوقات ال�ت

ال  انهم  ام  الحب  اجل  من  للتضحية  مستعدان  هما  هل  ز  ت�ب ي 
ال�ت هي 

يستحقون هذه العالقة المقدسة من البداية ، فالحب هو ان اشعر باالأمان 

ي أي وقت 
وانا معك ، الحب هو ان أكون مستعدة للتضحية من اجلك �ن

من  يغ�ي  ان  االأطراف  احد  محاولة  بدون  انت  كما  اتقبلك  ان  ،الحب هو 

ي ال اعلم لماذا احبك 
شكله او مبادئه من اجل إرضاء االخر، الحب هو ان�ن

ي ال  ي احبك انت، قل�ب
ي منك ولك�ن

فهناك من اجمل منك واتقي منك واغ�ن

ي ليس لها 
ك، ويومي ال يكتمل اال بك، وحيا�ت ي ال تري غ�ي

ينبض اال لك وعي�ن

ي بدونك انت.     
مع�ن

يجلس  المحل  إلي  بالنهار  يذهب  الحال  هذا  عىلي  كله  عمره  ي 
ق�ن سيف 

ب قهوته  ويقرأ صحيفته معتمدا اعتمادا كليا عىلي فوزي الذي خرج  ويرسش

الذي  خالد  ابنه  وعىلي  المحل  من  االخر  الفرع  ادارة  فأعطاه  السجن  من 
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ي الليل 
صارا شابا يافعا الذي يعامله سيف كابنه هذا ما يفعله بالنهار اما �ن

فوزي  يعود  ثم  الليل  من  ة  ف�ت معا  يتسامران  الذين  فوزي  مع  فيقضيه 

غرفة  ي 
�ن يقضيها  ي 

ال�ت  ، وعزلته  وحدته  الي  سيف  جع  ف�ي  ، وولده  لزوجته 

اثارت  ي 
ال�ت الحجرة  تلك  بالساعات  ي مازالت كما هي يمكث فيها 

ال�ت كارمن 

سيف  عمه  بدخولها  الأحد  يسمح  ال  ي 
ال�ت الغرفة  هذه   ، خالد  لدي  غرابة 

هو فقط من يدخلها ولكن ماذا يفعل بداخلها ولمن هذه الغرفة ،لم يرد 

ي ال يضايقه بسؤاله،  الي ان قرأ سيف عالمات 
خالد ان يسئل عمه سيف ح�ت

ن خالد، فقرر سيف ان يبوح لخالد برسه ويحكي  ة داخل ع�ي االستفهام الكث�ي

له قصته، فجلس سيف وخالد سويا وحكي له سيف قصته ، ولكن خالد لم 

بالتخىلي عن حبه بل كان عكس  ه الذين كانوا ينصحون سيف  يكن مثل غ�ي

ذلك كان الوحيد الذي اعجب بهذا الحب بل واك�ش من ذلك فيشجع سيف 

كان يسمع  الذي   ، العشق  اسمه مع عظماء  يخلد  لكي  فيه  االستمرار  عىلي 

ي الروايات واالفالم لذلك كان سيف يحب خالد جدا.
عنهم خالد �ن

 ها قد حان موعد الذهاب الي الكورنيش فقد كان يحدد سيف يوما أسبوعياً 

يتأمل  النيل،  يتأمل  فيجلس  الكورنيش  عىلي  للجلوس  وحده  فيه  يذهب 

ي سكون 
هدوئه وسكونه برغم ما يالقيه من اهمال اال نه صامد يجري بمائه �ن

الم  يعالج  للنيل كيف  تأمله  فتعلم سيف من   أحد  ه عىلي  يبخل بخ�ي وال 

الكتمان وتعلم من جريان  النيل  ، تعلم من سكون  الص�ب الفراق بحبوب 

ي عىلي الكورنيش  َّ ي ظل عذاب االشتياق ثم يم�ش
مائه ان يتمسك بالحياة �ن

ي رحلته وهو االنتظار خارج الكنيسة 
مودعاً  النيل ثم ينتقل الي اهم جزء �ن

ينتظرها  فيه  كارمن  انتظار  عىلي  تعود  الذي  المكان  ي 
�ن امامها  والجلوس 
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موجودة،  ليست  الأنها  تخرج  لن  انها  جيدا  يعلم  وهو  تخرج  ان  كعادته 

فيها  فيمس  حبيبته  فيها  يري  كان  الأماكن  يحن  القلب  يجعل  الحب  ولكن 

ذكري ورائحة حبيبته فلربما صافحت يداها جدران المكان وداعبت أنفاسها 

ان  فقط  لمجرد  المكان  بجمال  يشعرنا  الحب  هذا  غريب  المكان،  انفاس 

اختلط  كانت تجلس هنا وتتعجب كيف  انها  لمجرد  او  حبيبك مر من هنا 

ي هذا المكان كأنك تراها 
المكان بروحها فصار قلبك ينبض اثناء وجودك �ن

ي عقلك الأنها 
ي النهاية  أن المكان برئ من كل االأفكار الموجودة �ن

لتكتشف �ن

ي قلبك وانها لم تختلط اال بقلبك ولكن المكان مجرد 
ليست موجودة اال �ن

محفز لخروج ذكراها من قلبك فتظهر تلك الحقيقة الصادمة وهي وجود 

جرح لم يلتئم بعد، ووجود عذاب يزيده الفراق ألماً.

أبوابها  يوما  الكنيسة  تفتح  ان  ي 
يتم�ن كم  الكنيسة  ي 

�ن يتأمل  سيف  يجلس   

منذ  يخزنه  بكالم  فيحدثها  انتظارها  ي 
�ن لتجده  كارمن  داخلها  من  فتخرج 

ها كم مزق عشقها قلبه  ي انتظاره وليخ�ب
ي شبابه �ن

ها كيف ق�ن ن ليخ�ب سن�ي

وكم آلم فراقها جسده كم اشتاق الي مناداتها بقمري تُري ما حالك االن 

سيف  يغفو  ثم  فيك؟  أفكر  كما  قمري  يا  االن  ي  �ب تفكرين  هل  قمري؟  يا 

ي نفس المكان 
ي هذه اللحظات مشهد جلوسه وكارمن �ن

للحظات ويراوده �ن

يوافق  بأنه  ظنت  الذي  المستقبل  عن  وتتحدث  الكنيسة  خروجها  بعد 

اهوائها.

ا يا سيف  ــ سيكون لدينا احمد وليىلي انظر كيف يشبهانك كث�ي

ــ فيتعجب سيف من حديثها: ولكن من هو احمد وليىلي هذان يا كارمن 
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ي المستقبل انسيتهم يا سيف 
د عليه كارمن وهي غاضبة: أوالدنا �ن ــ ف�ت

انت  حالك  سيكون  ذا  ما  تري  ساخرا:  كالمه  يرمي  ثم  سيف  فيضحك  ــ 

. فتقاطع كارمن كالمه:  ي
واحمد وليىلي بعد مو�ت

سأذهب معك لن اتركك ابدا يا سيف أينما ستذهب سأذهب معك ح�ت لو 

كان الذهاب الي الموت.... 

ن فيه ببعض ذكرياته مع  يستيقظ سيف من حلمه الجميل الذي كان يستع�ي

كان  المستقبل  ان  تعلم  لم  كارمن  مسكينة  ويقول  دموعه  ويمسح  كارمن 

ي 
أ لنا الفراق والرحيل.     كان سيف يروي دائماً  زهور عباد الشمس ال�ت يخ�ب

ء يذكره بها ويرفرف قلبه من  ي
امتالأت غرفة كارمن بها فقد كان يحب كل �ش

ا عند رؤية صورتها ويتألم تألما شديدا  السعادة عند ذكر اسمها ويبكي كث�ي

ومع ذلك كان ال يستطيع ان يمنع نفسه من النظر اليها  فكان هذا العذاب 

هو أحب عذاب الي قلبه.
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............................. 

ي ظل احتياجك إليهم
ي صغرك، تفقدهم �ن

شعور صعب ان تفقد والديك �ن

ي بيت صغ�ي مع اناس ال 
ه تحرم من حضن ابويها ثم تعيش �ن طفلة صغ�ي

يحبونها تعيش معهم لتأكل وتنام ولكن ليس بالمجان فالحياة ال تعطيك 

هو  المقابل  وتعليمها  طفولتها  هو  هنا  المقابل  ولكن  مقابل  بدون  شيئا 

ي ال تعرف لها مع�ن   المقابل هو عملها ليالً ونهاراً، 
سعادتها تلك الكلمة ال�ت

المقابل هو أن تعمل ما ال يجب عليها عمله، أن تكنس وتمسح بدال من أن 

تلعب بدميتها وان تغسل وتخدم أناس آخرون بدال من أن تقرأ وتمارس أي 

اء االكل من السوق بدال من الذهاب إل المدرسة هواية لها وأن تذهب لرسش

من  تجد  فلم  ة   صغ�ي وهي  طريق  حادث  ي 
�ن والديها  فقدت  فتاة  سلمى 

، اخذتها وهى  الرحمة   ي 
قلبها يعرف مع�ن يكن  ي لم 

ال�ت يأويها غ�ي عمتها 

طفلة وربتها  ولم تدخلها المدرسة مثل اوالدها مدعية انها ليس لها الحق 

تكون  ان  تريد  ال  كانت  انها  والحقيقة  لذلك  المال  تملك  ال  وانها  ذلك  ي 
�ن

ن مع  سلمي افضل من بناتها  فقد كانت سلمي متفوقة جدا، ولنكن صادق�ي

تعمل  سلمي  تكن  لم  الرحم  أوا�  كل  قطعت  ي 
ال�ت القاسية  المرأة  تلك 

الطعام  لية مقابل  ن الم�ن بالمهام  ، تقوم  بأجرتها  كانت تعمل  بالمجان بل 

ها  كانت تك�ب ي 
ال�ت ي تصغر عىل بنت عمتها 

ال�ت ل والمالبس  ن الم�ن ي 
والنوم �ن

تحملت  بل  حالها  تشتكي سوء  تكن  لم  ان سلمي  والغريب  بثالث سنوات 

ي هذه الحياة القاسية 
العيش �ن
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فقد عرفت سلمى منذ صغرها ان هذه هي حياتها وال يجب ان تتطلع لغ�ي 

سندريال  قصص  تقرأ  سلمي  كانت  وحينما  الوضع  هذا  مع  وتكيفت  ذلك 

ي ذلك االم�ي الذى يأخذها عىل حصانه وينقذها مما 
كانت تتساءل هل سيأ�ت

ة كانت تراودها وهي مستيقظة، بالرغم من  هي فيه ، يالها من أحالم كث�ي

انها تعرف ان هذا كله خيال اال انها كانت تصدقه فهذه كانت هي سفينة 

كانت تتحمل االآالم   اليأس فقد  لتبحر بعيدا عن شاطئ  ي تركبها 
ال�ت االمل 

وقسوة عمتها وتتص�ب بهذه القصة الخيالية. 

ومالبسها  بساطتها  من  بالرغم  جدا،  جميلة  شابة  وصارت  سلمى  ت  ك�ب

ون من جمالها. القديمة اال انها كانت أجمل من بنات عمتها الذين كانوا يغ�ي

ثم  فطار  االإ طعام  وتعد  مبكرا  سلمي  تستيقظ  يوم  كل  مثل  جديد  يوم 

يذهب بنات عمتها أحدهما الي الجامعة واالأخرى الي المدرسة ثم يذهب 

التلفاز  امام  عمتها  تجلس  جميعا  يذهبوا  ان  وبعد  عمله  الي  عمتها  زوج 

بعد ان تعد لها سلمي الشاي ثم تعود سلمي الي عملها اليومي المعتاد من 

ترتيب الغرف الي غسيل المالبس ثم تحض�ي طعام الغداء 

ــ سلمي سلمي اين انت ايتها الغبية 

ي عزرا لم اسمعك من صوت الغسالة                                     
ــ انا هنا يا عم�ت

ي يجب 
ي الأنها مريضة وسأعود رسيعا عند عود�ت

حسنا سأذهب لزيارة اخ�ت

ان يكون 
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ــ طعام الغداء جاهز وإال سأعاقبك 

ي 
 ــ حسنا يا عم�ت

ي وفرحت سلمي لخروجها الأنه االن وقت إعادة عرض المسلسل 
خرجت عم�ت

ي لم تستطع سماعه باالأمس معهم الأنها كانت مشغولة 
ي تتابعه سلمي ال�ت

ال�ت

ي أ�ت عمتها ان تقوم بها سلمي بالليل، ها 
لية ال�ت ن ي بعض االعمال الم�ن

�ن

الي  تستمع  ان  سلمي  بمقدور  االن  أصبح  جاهز  الغداء  أصبح طعام  قد 

المسلسل االن، تندمج سلمي بقلبها الرقيق مع كل تفاصيل المسلسل تبكي 

الباب  يفتح  بزوج عمتها  وإذ  وتتأثر مع حزنه  فراقه  او  عند موت أحدهم 

ل فانتفضت سلمي من مكانها فوجدته امامها فجأة ثم ألقى  ن ويدخل الم�ن

لسانها هذه الجملة بدون مقدمات 

ــ قد جهزت الغداء سأعده االن لك برسعة 

ــ فمسكها من يدها ليوقفها قبل ان تذهب الي المطبخ فنظرت سلمي الي 

ك يدها برسعة ويقول بتوتر: يديه متعجبة من فعله مما جعله ي�ت

عمتك                              هي  اين  ولكن  االن  جائعاً  لست  المسلسل  أكمىلي  اجل�ي  ــ 

د عليه سلمي وكأنها خائفة من االإجابة عن سؤاله: ذهبت لزيارة اختها  ــ ف�ت

عمتها  زوج  بجانها  وجلس  المسلسل  تكمل  سلمي  جلست  مريضة،  الأنها 

الذي ابتسم وأحس      
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ل، كانت سلمي تراقب المسلسل  ن الم�ن براحة عند معرفته ان زوجته خارج 

ن االأخرى تراقبه وهو ينظر اليها، تلك النظرة  ن وتراقب زوج عمتها بالع�ي بع�ي

ي تعرفها سلمي جيدا 
ال�ت

فهذه ليست اول مرة تجده ينظر اليها تلك النظرات فقد كانت تشعر من 

جيدا  مراده  تفهم  كانت   ً كليا  وتراقبها  كله،  جسدها  تتفحص  انها  نظرته 

ولكنها كانت تصده او بمع�ن اخر كانت تتجنبه   

وبينما سلمي مندمجة مع المسلسل اخذ زوج عمتها يدنو منها شيئا فشيئا 

ح�ت تفاجئت به امامها وقد كرسش عن انيابه يريد أن يفتك بها وهو يقول لها

ي بيت لوحدك ويكون 
ن �ن ــ انا احبك يا سلمي وسأتزوجك وسأجعلك تسكن�ي

 . ي
ي م�ن �ب ملكك هيا اق�ت

القوة لتدفع زوج عمتها فيقع عىلي  اين جاءتها هذه    ال تعلم سلمي من 

ل لتخرج منه وقبل ان تفتح الباب  ن االأرض ثم تجري سلمي ناحية باب الم�ن

فيفزع   ، يا سلمي  افتحي  عليها  ينادي  الباب يطرق وصوت عمتها  وجدت 

عما  عمتها  مع  تتحدث  ال  ان  جاها  ت�ت بنظرة  سلمي  الي  وينظر  عمتها  زوج 

تأمن مكره الحقا، ففتحت  تنوي ان تفضحه الأنها لن  حصل، ولكن سلمي 

سلمي الباب لتدخل عمتها وترى المنظر وتدرك من عيون سلمي          ماذا 

ي التمثيل  فادعى براءته قائالَ
حصل، حينها قرر زوجها ان يمارس موهبته �ن
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ي وأن 
وج�ن ن ي انها تريد ان ت�ت

ت�ن ي واخ�ب
ب م�ن ي لتق�ت ــ هي من كانت تتلطف �ب

ال خاصا بها ن اح�ن لها م�ن

 ُصعقت سلمي من كالم زوج عمتها:

. ــ انت كاذب انت من قلت هذا وأردت ان تتهجم عىلي

التكلم من الصدمة أخذت  إليهم ولسانها يعجز عن   اخذت عمتها تنظر 

ي هذا 
تفكر ال يهم من الصادق ومن الكاذب المهم هو أن وجود سلمي �ن

البيت خطر عىل عائلتها ثم قالت جملتها القاسية وبكل عنف: سلمي عليك 

كي البيت 
أن تجمعي مالبسك وان ت�ت

وكيف  سأذهب  اين  ولكن  قائلة:  وتستعطفها  جاها  ت�ت سلمي  فأخذت 

سأعيش، انا ال اعرف مكاناً غ�ي هنا.

ن لها انها ال تهتم بحالها: هذا ليس من  فردت عمتها وهي تهز كتفيها لتب�ي

ي آويناك طوال هذه المدة وآن االوان ال ان تعتمدي عىل نفسك
شأ�ن

تعيش  تعرف كيف  اين تذهب وال  تعرف  القلب ال  خرجت سلمى منكرسة 

ي اعتطها إياها 
ليس لديها أحد وليس معها مال كث�ي غ�ي بعض النقود ال�ت

عمتها وهي تغادر. 

ذهبت سلمي والدموع عىل خديها، وهي تنظر الي مستقبل مظلم ال تعلم 

ي حضنيهما 
معالمه، كم تتم�ن لو ان والديها كانوا معها االن لكانت ارتمت �ن

واشتكت لهما ظلم الدنيا 
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به  تكن تشعر  ي لم 
ال�ت د  ال�ب ي ظل هذا 

�ن يدها حقيبتها  ي 
ي سلمي و�ن

تتم�ش

ي الأن هناك الم أك�ب 
ة الم�ش ا من ك�ش ي تألمت كث�ي

كما لم تشعر بقدميها ال�ت

شغلها عن كل هذه االأالآم وهي آالم الظلم والوحدة. 

ي من حولها تجد الفته لمب�ن متواضع مكتوب 
ي المبا�ن

أثناء مشيها وتأملها �ن

ن من عمرها، تضع  ي الخمس�ي
عليه »بنسيون السعادة« فتدخله فتجد امرأة �ن

ي فمها وتلبس نظارة تدخل سلمى 
كث�ي من مساحيق التجميل، وتمدغ لبانة �ن

عليها:

السالم عليكم.

ي حقيبة 
ي سلمي تارة و�ن

ي أخذت تتأمل �ن
فردت عليها صاحبة البنسيون ال�ت

ة تارة اخري: وعليكم السالم كيف أخدمك سلمي الكب�ي

ــ قالت سلمي وهي تتأمل المكان اود غرفة 

ــ فقالت المرأة العجوز: كم ليىلي 

ي معي من الليالي   
ــ �احة ال اعرف كم تكفي هذه النقود ال�ت

ي لم تجف بعد 
نظرت لها المرأة العجوز باستغراب ونظرت ال دموعها ال�ت

ثم اكملت ما تدونه وقالت تكفي هذه النقود ثالث لياٍل

قالت سلمى لنفسها اق�ن هذه الليالي واذهب للبحث عن عمل خاللهم
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هزت سلمى رأسها بالموافقة، علمت سلمي فيما ان هذه المرأة اسمها كوثر 

ي بسبب مرض خط�ي أصابه 
البنسيون كان ملكا لزوجها الذي تو�ن وأن هذا 

ثم أصبح ملكها واخذت تديره.    

ي عىل اليسار.
ي الدور الثا�ن

سلمى غرفتك رقم ٤ �ن

ي غرفتها ح�ت انها 
صعدت سلمى ال غرفتها تكمل مسلسل الدموع والحزن �ن

نامت بمالبسها من شدة التعب

و�ن الصباح و�ن الساعة الثامنة صباحاً دقت كوثر الباب

ء من الرعب: من الطارق؟ ي
تستيقظ سلمى ثم تقول بلهجة فيها �ش

فطار. ت لكي طعام االإ ــ انا كوثر مديرة البنسيون اح�ن

 جلست معها كوثر واخذت تتكلم مع سلمي 

ي من عناء السفر 
ي متعبة اما االن وقد ارتح�ت

ــ لقد تركتك أمس الأنك كن�ت

ء؟ ي
ي هاربة من �ش

أود ان اعرف قصتك هل ان�ت

ي أقرب الناس إلي ثم اخذت سلمي 
ء ولكن قد ظلم�ن ي

ــ ال لست هاربة من �ش

ها وليس لها  تقص قصتها عىلي كوثر لعلها تساعدها فهي ال تعرف أحدا غ�ي

ملجأ غ�ي البنسيون.
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ي 
�ن استمرت  وانما  التأثر  وجها  عىل  يبدو  لم  القصة  كوثر  سمعت  بعدما 

أفضل.                                               القادم  لعل  ي 
تحز�ن وال  عليكي  ال  بقولها  واكتفت  اللبان  مضغ 

ي 
ة �ن تمر االأيام وسلمى تبحث عن عمل ح�ت تعبت قدماها، ليس لديها خ�ب

ء غ�ي الطبخ وقد كانت بارعة فيه ولكن لالأسف لم  ي
ء، ال تعرف �ش ي

أي �ش

   . ن ي هذه المنطقة بحاجة الي طباخ�ي
تكن المطاعم �ن

ايام ولم  ة ضئيلة جدا لكي تجد عمال، مرت الثالث  أيام ف�ت كما أن ثالثة 

ي 
تجد سلمي أي عمل، ماذا تفعل وقد نفذت النقود وانتهت مدة اقامتها �ن

كوثر،  السيدة  لتودع  ذهبت  ثم  حقائبها  ومعها  سلمي  البنسيون، خرجت 

ي ارسعت إليها وقالت      
ال�ت

  اعتقد بأن هناك حل لمشكلتك.

فقالت سلمي وقاد عاد اليها االمل من جديد: ما هو؟؟  

هناك  ا:  مبع�ش بدا  الذي  كالمها  ترتب  ان  تحاول  وهي  كوثر  السيدة  قالت 

ي ال اظن انه سيناسبك 
عمل ولكي فيه اجر عالي ولك�ن

ء  ي
قالت سلمى وقد ظنت ان طوق النجاة سيفلت منها: ال سأفعل أي �ش

أي عمل سأقوم به وإال سأنام بالشارع 

لبانة من جيبها وبدأت بمضغها: هناك  ي أخرجت 
ال�ت السيدة وكوثر  قالت 

ن بك ويريد ان يمكث معِك بعض  رجل غ�ن جدا شاهدك باالأمس وقد ف�ت

ن كالملكة الليالي وستعيش�ي
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تسمع سلمى كلمات السيدة كوثر وتصعق من هذا الكالم وتقاطعها رسيعا:                  

ء كهذا  ي
ن م�ن شيئاً كهذا، يستحيل أن افعل �ش كيف تطلب�ي

فردت عليها السيدة كوثر بلهجة فيها استهزاء وبضحكه خبيثة: اذا فالشارع 

ينتظرك يا حلوه لتنامى فيه. 

ي
ي الشارع أهون عندي من أن افعل ما تطلبينه م�ن

ــ ان أنام �ن

 اخذت سلمى حقائبها ال تدري اين تذهب يكاد يقتلها الجوع تتم�ش عىل 

كورنيش النيل تبحث عن مأوي تناجى ربها وتقول 

إلهي  يا  أعلم بحالي  أنت   ، ي يا ر�ب ي 
تك فكن معي وساعد�ن ي قد اخ�ت يا ر�ب ــ 

فليس هناك ملجأ سواك.

ــ تس�ي سلمي فلفت انتباهها ذلك المطعم بجوار هذه الكنيسة القديمة 

هذا  ال  تش�ي  وكأنها  تزمجر  ي 
ال�ت بطنها  عىل  وتحسس  بتمعن  اليه  وتنظر 

الطعام داخل المطعم

*******************                                 

ي ان يتم�ش 
ي افكاره ها قد حان موعده اليومي �ن

سيف مازال وحيداً يغرق �ن

عىل الكورنيش وينتظر امام الكنيسة وكأنه ينتظر خروج كارمن كعادتها، كم 

ي ثوب 
أ لك االألم �ن كان هذا االأمل الضئيل ممتعا، غريب هذا الحب يخ�ب

االأمل، ذلك االمل الذي كان سيف يعيش عليه برغم معرفته انه غ�ي حقيقي 

وأن كارمن ليست بالداخل. 
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ي أفكاره 
ي مكان انتظاره المعتاد غارقاً �ن

يخرج سيف ويجلس امام الكنيسة �ن

وتأمالته يستعيد ذكرياته مع كارمن، ويشكو حاله الي النيل الذي صار هو 

. ن ن مقرب�ي وسيف صديق�ي

حقائبها  تحمل  ي 
ال�ت الشابة  انتباهه هذه  يلفت  النيل  يحدث  وبينما سيف 

كارمن  تشبه  انها  الغريب  بلهفه شديده،  الطعام  ال  تنظر  وكأنها مسافرة 

جدا فلوال سنها الصغ�ي جدا لظن سيف انها حبيبته كارمن.

فهم سيف بأنها تضور جوعا وال تملك المال وال يبدو عليها بأنها متسولة 

المال من  لطلبت  كانت كذلك  تدل عىلي ذلك ولو  فال مالبسها وال هيئتها 

ن يدل عىلي انه قد  ء، شكلها المسك�ي ي
الناس ففهم سيف انها هاربة من �ش

جار عليها الزمن ففعل بها ما فعل ، فقرر سيف ان يساعدها .

ــ احم احم!! معذرة يا آنسة ال أحب ان أأكل الطعام وحيدا ما رأيكي ان 

نتشارك الطعام سويا 

ن  الست�ي بلغ  قد  عجوز  رجل  فوجدته  الصوت،  صاحب  الي  سلمي  التفت 

، ظنت سلمي بأنه من اولئك الناس امثال  ي
تقريبا يبدو عىل هيئته بأنه غ�ن

زوج عمتها ورجل البنسيون يريد ان يتمكن من جسدها، فقالت له سلمي 

ال شكرا لست جائعة.

والجوع  الشديد  التعب  عليك  يبدو  وقال  بابتسامة خفيفة  فقابلها سيف   

ن ماال فما رأيك ان ادفع لك المال االن  الشديد ويبدو ايضا بأنك ال تملك�ي

المال، كانت سلمي تنوي  ي اي وقت يتوفر لديك 
إليا �ن ي مقابل ان ترديه 

�ن
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ي تزمجر ارغمتها عىلي قبول هذا العرض، دخل 
ان ترفض ولكن معدتها ال�ت

سيف وسلمي المطعم 

. ــ ماذا تودين أن تأكىلي

بالخجل: أي  ي صوت مىلأ 
باستمرار �ن الي االأرض  ي تنظر 

ال�ت ــ قالت سلمي 

ه  ء تح�ن ي
�ش

تأكل طيلة  تأكل وكأنها لم  ا وظلت سلمي  لها سيف طعاما كث�ي ــ فأح�ن 

فتحرج  اليها  ينظر  بأنه  أكال خفيفا كي ال تشعر  يأكل  كان سيف  بينما  شهر 

ويقلق راحتها وهي تأكل بعد ان انتهت سلمي من الطعام ، كانت سلمي 

تعتقد بأن سيف فعل كل هذا لينال من جسدها مازالت فوبيا زوج عمتها 

تؤثر عليها فقالت بخجل وهي تنظر الي االأسفل: اشكرك عىلي ما فعلته ولكن 

ي 
�ن ي ورسش

�ن ء اعطيه لك كمقابل ،ليس معي غ�ي رسش ي
انا آسفة فليس معي �ش

ي ليست كل اصابعك مثل بعضها ، 
غ�ي قابل للبيع ، فقاطعها سيف يا ابن�ت

الناس  كل  ان  ذلك  ي 
يع�ن فال  الناس  بعض  من  حياتك  ي 

�ن ا  رسش وجدت  ان 

. ي
ا منهم، ال اريد منك شيئا يا ابن�ت رت كث�ي ار، يبدو عليكي انكي قد ت�ن ارسش

ن كارمن يجعل سيف يشعر أنها يعرفها  مازال ذلك الشبه الغريب بينها وب�ي

من قبل فبادر رسيعا: ان لم يكن لديك مانع اود ان اعرف قصتك. 

احست سلمي بعد كالم سيف بالراحة واالطمئنان من ناحيته فاعتذرت له 

عىلي الفور قائلة وقد فرت منها الدموع: انا آسفة ان اسأت الظن بك فلقد 

. ي
ي ليس لدي مانع أن أحكي لك حكاي�ت

ي حيا�ت
مررت بظروف عصيبة �ن
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  فقاطعها سيف مبتسما: لحظة الأطلب لكي الشاي 

 . ي صاحبت الدموع كالمها وهي تحكي
بعد انتهت سلمي من رسد حكايتها ال�ت

واساها سيف قائال اشعر بما تشعرين به يا سلمي، أفهم جيدا شعور أن 

ي 
تفقدي والديكي فلقد مررت ببعض ما مررت به انا ايضا فقدت والداي �ن

ولكن  مثلك،  الصعبة  الطفولة  هذه  أعش  لم  ي 
ولك�ن  ، صغ�ي وانا  حادث 

ي ظالل الوح
ي ان الحياة قد جرحت قلوبنا وكالنا غارق �ن

كالنا نشبه بعضنا �ن

دة.                                                                كان سيف يريد أن يساعد 

سلمي بأي ثمن فهو ال يريد أن يفوت هذه الفرصة من يده وهي شخص 

يشبه كارمن تماما يجلس ويتحدث معه ويشاركه يومه فقد مل من النظر الي 

ي بدأت مالمح كارمن تندثر منها، لذا قرر سيف أن يساعد سلمي   
الصور ال�ت

ي ذلك لدي محالت مجوهرات يمكنك 
ي سأساعدك ان ارد�ت

 ــ انظري يا ابن�ت

ي واحد منهم يمكنك ان 
ن اعيش �ن ان تعمىلي معي وتكون لك مهنة ولي بيت�ي

ي االخر.
تعيش �ن

ي أحست بأن هللا قد استجاب لها، وان فرجه قد جاء رسيعا 
بكت سلمي ال�ت

يه جزاءاً من  فقالت ولكن هذا كث�ي جدا، فقاطعها سيف ال ليس بكث�ي اعت�ب

فك برغم ظروفك الصعبة  هللا عىلي قوة ايمانك وحفاظك عىل رسش

سلمي                               يا  ن  تشائ�ي كما  ضاحكا  فقال  االيجار.......  سأدفع  ي 
ولك�ن حسنا   

ي البداية فهي تريد ان تتوقع كل 
ال أخفي عليكم أن سلمي كانت خائفة �ن

النتائج المحتملة 
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اعزروها فما رأته من الدنيا يجعلها تفكر ألف مرة قبل أن تعطي ثقتها الأحد 

وبالفعل اخذها سيف الي محل المجوهرات، وقال لها هنا سيكون عملك، 

عليك  ونلح  منك  نريده  ما  فعلت  ا  اخ�ي قائال  فرحا  فوزي  اليه  نظر  حينها 

فيه، فغمز له سيف دون ان تشعر سلمي وقال: انها سلمي يا فوزي بنت 

ي القديم.
ي عمل وسأؤجر لها بي�ت

ي �ن
ي من االسكندرية وقصدت�ن

أحد اقربا�أ

  رحب بها فوزي وخالد، ثم ذهب سيف وسلمي الي البيت الذي ال يبعد 

ا عن المحل بيت جده فريد القديم فتح سيف باب البيت عىل م�اعيه  كث�ي

بيت جدي  ي 
�ن ن سلمي ثم قال مرحبا بك  يُطم�أ اوال وذلك لكي  ودخل هو 

ي البيت الذي 
بيتك الجديد، دخلت سلمي ونسيت خوفها واخذت تتأمل �ن

كان غريبا فكان به صلبان وصور لمريم العذراء وشموع وهي تعرف جيدا 

ان سيف مسلم، كيف لسيف ان يكون هذا البيت بيته، فنظرت له باندهاش 

وقالت أكنت تسكن هنا؟. 

بها الحقا  ك  وقال هذه قصة طويلة سأخ�ب بالها  ي 
�ن يدور  ما  فعلم سيف 

لكي  االن سأتركك  الصباح ولكن  ي 
�ن ينظفه  للبيت سأرسل لك من  وبالنسبة 

ي الصباح. وبعد ذهاب سيف جلست سلمي واخذت تفكر 
ترتاحي واعود �ن

ي حالها االن لم تكن تتخيل ان ذلك كله سيحصل كيف بعدما احست انها 
�ن

تناول طعامه  يشاركها  ي شخص صدفة 
يأ�ت ثم  محالة  الشارع ال  ي 

�ن ستنام 

ق لها ويعطيها بيتا يأويها وعمال تنال رزقها  فيعرف قصتها ف�ي

ي 
انما هذا  تدب�ي من هللا قد استجاب لدعا�أ  ، منه ، ال هذا ليس صدفة 

ي رفضت ان اعصيه رفضت ان اغضبه فقد كان والدي رحمه 
ا الأ�ن ي خ�ي

وجزا�ن
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عينيك  امام  التهلكة  رأيت  لو  ي 
للمعصية ح�ت تستسلم  ال  دائما  يقول  هللا 

الوحيد هو معصية هللا فال تستسلم واعلم بأن هللا معك فلو  والمخرج 

كانت الهموم نارا سيجعلها هللا بردا وسالما ولو كانت الكربات  بحرا امامك 

ء وبعد ان  ي
سيشق هللا لك بداخله طريق الفرج ، فالحمد هلل عىلي كل �ش

ي عاد 
البيت ح�ت ي 

ها اخذت ترتب وتنظم وتنظف �ن انتهت سلمي من تفك�ي

النوم  ي 
�ن غطت  عملها  من  انتهت  وبعدما  ن  سن�ي من  عليه  كان  كما  البيت 

فوجد  االفطار  طعام  ومعه  سيف  جاء  الصباح  ي 
و�ن عميقا،  نوما  ونامت 

يتذكرها  ان  يرد  ن فتذكر جده وتذكر ذكريات لم  تركه منذ سن�ي البيت كما 

ول فأخذ يمسح فيها ثم  ن ي كان يمسكها ويمنعها من ال�ن
فهربت دموعه ال�ت

ي نشاط لتعلم 
ي كانت مستيقظة فخرجت �ن

طرق باب الغرفة عىلي سلمي ال�ت

ي البيت فنظرت لوجهه فرأت دموعا فارة من عينيه لم 
رأيه بعدما فعلته �ن

تجف بعد فقالت:

 آسفة ان فعلت شيئا خطأ او اغضبك.

البيت  ي 
 فقال لها سيف ال لم تفعىلي شيئا ولكن بعدما رأيت ما فعلتيه �ن

كان  ماضيك  ان  يبدو  وقالت  سلمي  عليه  فردت  فبكيت،  ي 
الما�ن تذكرت 

نتأخر  ان  نريد  ال  هيا برسعة  قائال:  الموضوع  تغي�ي  فحاول سيف  حزينا، 

عىل العمل من اول يوم                   

ــ فقالت بنشاط : وانا جاهزة.

عملنا.                              عن  ء  ي
�ش كل  سلمي  تعلم  ان  منك  اريد  هنا  تعالي  خالد 

ء. ي
حسنا يا عم سيف ال تقلق سأعلمها كل �ش
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 كانت سلمي تتعلم برسعة لم يمر اسبوع ح�ت صارت تعرف عن العمل كل 

ة .... ة وكب�ي صغ�ي

ن كارمن لذلك لفتت انتباه سيف من  ي ذلك الشبه بينها وب�ي
مازال سيف يفكر �ن

اول لحظة اثناء وقوفها امام المطعم ، لذلك احيانا كان ين�ي ويعاملها 

ككارمن، لدرجة أنه ذات مرة أخطأ وناداها باسم كارمن، وليس ذلك فقط 

بل اك�ب من ذلك فسيف من عادته ان يأكل لوحده وكان قليال ما يأكل مع 

فوزي او خالد ولكن بعد مجيء سلمي تغ�ي كل ذلك واصبح يحب االكل 

لتناول  كان يخرج معها  انه  ي 
كان دائما يعاملها بلطف جدا ح�ت ا  معها كث�ي

الطعام ، لم يكن سيف يريد من سلمي غ�ي انها تذكره بكارمن فقط وذلك 

قصد  بدون   ، ذلك  غ�ي  اعتقدت  سلمي  ولكن  بينهما  الكب�ي  الشبه  بسبب 

ي ذلك 
أحبت سلمي سيف برغم فرق السن الكب�ي بينهم اال أنها لم تفكر �ن

ي سلمي ال تعرف سبب لذلك 
وذلك بسبب معاملة سيف الرقيقة  لها ، ح�ت

الحب   فيمكن الأنها تري سيف الحضن االبوي الذي حرمت منه ، تمر االيام 

ا  ويزداد تعلق سلمي بسيف وما يزيده اك�ش هو معاملة سيف لها الذي كث�ي

ان سلمي  لدرجة  الحب  ذلك  زاد   ، ككارمن  ويعاملها  بأنها سلمي  ين�ي  ما 

تري  بأنها  ذلك  معللة  البيت  ي 
�ن معه  للعيش  تنتقل  ان  سيف  من  طلبت 

سيف يعيش عجوزا وحيدا ويحتاج الي من يساعده ، وافق سيف الأنه شعر 

ي بيت كب�ي لوحدها وهي ما زالت 
ان سلمي تشعر بالوحدة فهي تعيش �ن

شابة لذلك وافق من منطلق أال يشعرها بالوحدة وأنه فعال يحتاج الي من 
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ي البيت وخصوصا الأنه ين�ي مواعيد أخذ ادويته.  
يساعده �ن

ي تخص 
ي ليلة دخل سيف بيته متأخرا بعدما كان ينجز بعض االمور ال�ت

و�ن

المحالت مع فوزي، دخل البيت فوجد سلمي قد اعدت له العشاء وجالسة 

المنضدة فتناولوا طعام العشاء وانتهوا منه اقبلت نحوه  انتظاره عىل  ي 
�ن

سلمي بالشاي وجلست بجواره قائلة  

ء ي
ف لك ب�ش    ـ كنت اود ان اع�ت

ء؟ ي
ن ل�ش ــ قولي يا سلمي انا اسمعك أتحتاج�ي

وانت   ، اهىلي معي  يفعله  مالم  معي  فعلت  انت  سيف  يا  الحقيقة  ــ 

بك                                                   الزواج  ي 
اتم�ن وكم  حبك  ي 

�ن وقعت  ي 
م�ن قصد  وبدون  طيب  انسان 

ي ذهول 
القت هذه الكلمة وكأنها ألقت قنبلة عىلي سيف فنظر اليها سيف �ن

الذي عجز لسانه عن الكالم  ثم قام سيف من عىلي كرسيه بدون ان ينطق 

ي ال تعرف سلمي 
سيف بكلمة واحدة ثم دخل غرفة كارمن ، تلك الغرفة ال�ت

عنها شيئا الأن سيف كان ال يسمح الأحد بالدخول اليها ، وبعد ذهاب سيف 

لفتاة  ينظر  أن  لسيف  وكيف  وكب�ي  فادح  خطأ  ارتكبت  انها  سلمي  احست 

فأخذت سلمي  ثروته  او  ماله  ي 
�ن بأنها تطمع  اعتقد  أنه  االن  مثلها ال شك 

تأنب نفسها ، ما هذا الجرم الذي فعلته أهكذا يكون جزاء احسانه إلي ، 

ان  من  جدا  خائفة  انا   ، االن  ي 
سيطرد�ن غرفته  من  يخرج  عندما  انه  الشك 

ي من بيته او من عمله ، بل من ان اترك 
ي ، لست خائفة من ان يطرد�ن

يطرد�ن

ها ، ارجو  ي ال اعرف غ�ي
ي ال�ت

ي وحيا�ت
ي وامي وعائل�ت ي وا�ب سيف فهو االن حبي�ب

اال يفعل ذلك.
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ا عن حال سلمي الذي ظل ايضا يؤنب نفسه  لم يكن حال سيف يختلف كث�ي

ن كارمن ان ين�ي  عىلي ما فعل بهذه الفتاة ، كيف اغواه ذلك الشبه بينها وب�ي

ي 
ال�ت هي  المعاملة  هذه  بالطبع   ، كارمن  كأنها  معها  ويتعامل  سلمي  انها 

ي حب سيف، هذه الفتاة المسكينة ليس لها ذنب بل 
جعلت سلمي تقع �ن

ي ، لقد اصبحت عجوزا وذهب عقىلي كيف لعبت بأحالم هذه  الذنب ذن�ب

الفتاة المسكينة وكيف سيكون ردي عليها االن ، هل سأكرس قلبها مرة اخري 

ي حياتها ، تبا 
ي ان تسعد يوما �ن

اما يكفيها ما حصل لها ، اليس لها الحق �ن

ي هذه ، فنادي 
ي هذه فهل أوافق عىلي هذا الزواج عقابا لي عىلي فعل�ت

لفعل�ت

ي االرض 
ي تضع نظرها �ن

سيف عىلي سلمي لتدخل الغرفة فجاءته سلمي ال�ت

استحياءاً تسأله هل يحق لها الدخول الي هذه الغرفة فهي تعلم أن سيف 

ال يسمح بدخول أحد الي هذه الغرفة ، فقال لها سيف ادخىلي قد حان االن 

الوقت الأكشف لك رسي الكب�ي ، رفعت سلمي رأسها لتنظر الي هذه الغرفة 

ي طالما قتلها الفضول لتعرف ما بداخلها ، يبدو من شكل هذه الغرفة 
ال�ت

ي هذه الصور وسيف 
الفتاة البد وانها هي من �ن لفتاة ولكن من هذه  انها 

الفتاة  هذه  مهال  مهال   ، ن  شاب�ي كانا  عندما  الصورة  هذه  ي 
�ن بجانبها  يظهر 

ي 
ي ترينها امامك �ن

ي جدا ، فبدأ سيف بالتحدث: هذه غرفة الفتاة ال�ت
تشبه�ن

ي وعقىلي كارمن  ثم بدأ سيف يقص عليها  ي وقل�ب
الصور ابنت عمي وحبيب�ت

ي االن لماذا كنت 
الحكاية كلها من بدايتها الي وقتهم االن ، اظنك قد علم�ت

بينكما  الذي  الشديد  الشبه  بسبب  الماضية  ة  الف�ت المعاملة  بهذه  اعاملك 

ي بعض االحيان ،  ثم توقف سيف للحظة يفكر كيف 
فكنت اظنك هي �ن

ها برفض عرضها بطريقة ال تجرحها ثم اراد ان يكمل فقاطعته سلمي  يخ�ب
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والدموع تنهمر من عينيها قائلة: يالها من قصة حب عظيمة يالها من قصة 

ي المقابل اردت انا الفتاة البلهاء الحمقاء ان اخربها واحل 
وفاء وتضحية و�ن

ي ضحت بنفسها من اجلك ،انا آسفة لم اكن اعلم بعهدك 
مكان كارمن ال�ت

ي يا 
ووعدك مع كارمن ولم اكن اعلم بحبك العظيم لها ارجو ان تسامح�ن

ي 
ك �ن ي من هنا فلست أود الرحيل عنك وال اعرف غ�ي

سيف ارجوك ال تطرد�ن

من  انا  ي سأطردك 
ا�ن لكي  قال  ومن  يا سلمي  دموعك  امسحي  الدنيا   هذه 

القلوب  ي وعد 
اعزري�ن يا سلمي ولكن  أيضا آسف  انا   ، لكي  اعتذر  ان  يجب 

. ن عهد عىلي العاشق�ي

ي 
ا�ن فعلت  لما  ري  م�ب ولكن  اتأسف  ان  عليا  يجب  من  انا  تتأسف  ال  ال  ــ 

ي عن والديا ، لقد تفهمت االأمر 
أ وحنان عوض�ن شعرت تجاهك بحضن ود�ن

ء  ي
ي �ش

ي من هللا ان يجمعك مع كارمن ولكن لو تسمح لي اطمع �ن
وكم اتم�ن

ي الجميلة ويشهد 
ي ابن�ت

ي فان�ت
ي بالطبع يا عزيز�ت اخر هل لي ان اناديك يا ا�ب

 ، ة  الصغ�ي ي 
ي وطفل�ت

كابن�ت ك  اعت�ب وانا  فيها  رأيتك  اول لحظة  منذ  ي 
ا�ن هللا 

ي ، سأدعو هللا  فقامت سلمي تحتضنه حضن ابوي عفيف انا آسفة حقا يا أ�ب

ي بأن يعجل لقاءكم منذ هذا اليوم واصبحت سلمي تنادي  من اعماق قل�ب

ن هذا الموقف وكأنه لم  ي وسيف يعاملها كابنته، ون�ي االثن�ي سيف بلفظ ا�ب

يحدث. 

ه لها سيف  ي احد االأيام كانت سلمي تجرب فستانا اح�ن
و�ن

ي ؟؟ خرجت سلمي بفستانها الجديد قائلة: ما رأيك به يا ا�ب

ي ولكن انت من زدتيه جماال وليس العكس
جميل جدا يا ابن�ت
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ي أحدهم  ي هل انا جميلة أسيعجب �ب _ حقا يا ا�ب

ي حبيبة مثلك جميلة ومرحة ولكن البد يا 
ي أي شخص يتم�ن

_ ولما ال يا ابن�ت

ي ان يعجب الشخص بك انت وليس بسبب شكل او مال او السبب الأن 
ابن�ت

الحب الناتج عن سبب يزول بزوال السبب 

ي كارمن ؟؟ 
ي �ن فقاطعته سلمي بسؤال: وما الذي أعجبك يا ا�ب

لكي  احكي  ان  هذا  بسؤالك  تريدين  أنِك  جيدا  اعلم  قائال:  سيف  فابتسم 

قصة جديدة عن كارمن 

ي احب جدا حكاياتك عن كارمن هيا أجب االن  فضحكت سلمي : نعم يا ا�ب

ي 
ي ماضيه، كان ذلك بعد اخر يوم �ن

عن سؤالي فابتسم سيف وبدأ يغوص �ن

الكنيسة حيث  المكان الذي نجلس فيه امام   االمتحان ذهبنا كعادتنا الي 

ي تخرج منها وعندما 
كانت كارمن أحيانا تدخل وتصىلي ثم انتظرها امامها ح�ت

اتذكرها  زلت  ما  سؤالها  عىلي  ي 
واجاب�ت السؤال  نفس  كارمن  ي 

سألت�ن جلسنا 

بالحرف وكأنها حدثت البارحة 

أخذ سيف يتكلم ويتخيل أنه يحاور كارمن نفسها: 

ي هذا العالم من هو أجمل منك من عيناها أجمل منك وصوتها 
» هناك �ن

ن هؤالء جميعا ببساطة هو  أجمل نغما منك ولكن الفرق الوحيد بينك وب�ي

ي 
ي اجزم ان با�ت

» أنت » ما يجعلك فريدة هو أنه ال أحد يشبهك ح�ت ان�ن

ا وانما زهورا  ن ليسوا برسش اشباهك االأربع�ي
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ي طياتها عطر الورود ووجهك يزهو 
ء بهم فذكراِك تحمل �ن ي

النك أشبه �ش

يشبه صوت  الطبيعة وصوتك  جمال  تعكس  وعينيك  الزهور  الوان  كزهاء 

ضحكات الزهور عندما تداعبها نسمات الرياح الرقيقة.

ة للجمال!!!! فسبحان من خلق فصور فأبدع فجعلك أم�ي

ي اجهشت بالبكاء قائلة
ي سلمي ال�ت

انهي سيف كالمه والدموع تنهمر من عي�ن

سيف  فأنشدها  كتبتها  ي 
ال�ت الجديدة  قصيدتك  ي 

تسمع�ن هال  قالت  ثم 

متخيال كارمن امامه  

جئت أقتبس منكي قصائدي .......... وأقتبس من عينيكي الكلم

وهللا ال تنصفِك بالغة الشعراء ......... ان كانوا من عرب او عجم

وال تنقصِك مديح االأسماء ................فهم لكي جند وخدم 

وال يزيدك شهادة االخالء .............. فشيمك تسمع من به صمم 

تراها تصافح الورود حبا ............. وكأنهن لها أقارب ورحُم 

ي عينيك كل مسافر ..............وامامك كل خطيب يتلعثُم
يهيم �ن

كل قريب منِك عزيز .................... وكل بعيد عنكي ُمَيتَّم ُ

ي صحبتك كل يوم يتنعم 
يا حظ كل صديق بك ................ �ن

ي محطُم   تحلو الحياة عند ذكرها ........... ومن دونها قل�ب
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ي جمالها ما هو أعظم ُ
ة هي وتاجها الحياء.............و�ن أم�ي

ي قلبها يذوب كل مغرم 
ان رأيتها ذبت عشقا ............... و�ن

ة كل عاشق ........ وكل جمال امام جمالها يُهزُم هي أم�ي

ي البحار .........  وأمواج الجمال فيها تتالَطُم
هي لؤلؤة �ن

كل فراق دون فراقك يهون ........... وفراق ذات الق� يؤلُم

رفقا بقلب الحب غايته ...  ان كان الحب جرم فها انا مجرم

ي العشق أختصم ُ  
قد جارت عليا ذات الق� ..  فأتيت الي قا�ن

ي ........ و�ت بكل ذكر لها ُمَتيَُّم
ي أيها القا�ن رسقت قل�ب

ي كل مكان أغدوه اراها ...... وكأن طيفها صار ليا مالزُم
�ن

ي وبينها محرم 
ي فراقا وما رقت ....... وصار اللقاء بي�ن

فعاقبت�ن

ي ثنايا عشقها أتمتُم
ي ثنايا المجهول ...... حائرا، و�ن

ي �ن
وتركت�ن

ن ال ترحُم ي ... ونار الشوق بالعاشق�ي
ي للشوق سنيناً يؤنب�ن

وتركت�ن

جُم  ي الصفحات يُ�ت
ا ......... للعشاق �ن فاص�ب يا قلب ص�ب

ي متشائُم 
وأن لكل طريق نهاية .............  فال تكن يا ب�ن

ي عشقها صائم ُ
وستغيب شمس الفراق يوما ........ فكن �ن
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ي احدهم ربع حبك لكارمن 
ي ان يحب�ن ي يا ا�ب

زاد بكاء سلمي وقالت  كم اتم�ن

...

*************

ليست  سلمي  الي  نظراته  بعيد  من  خالد  يراقب  سيف  االأيام ظل  أحد  ي 
�ن

فهذه  جيدا  النظرات  هذه  يعرف  سيف  نعم  عاشق  نظرات  وانما  عادية 

ي 
�ن يتناقشون  فوزي  مع  جالس  سيف  كارمن،  الي  بنظراته  تذكره  النظرات 

بعض الحسابات 

وج ن ــ فوزي اما تري انه قد حان الوقت لخالد ان ي�ت

ي ذلك ايضا يا اخي ولكنه 
ــ وكأنك تقرأ افكاري يا صديقي لقد كنت أفكر �ن

يا  االآن  يفاتحك  لن  عليه سيف:  فرد  بعد،  الموضوع  هذا  ي 
�ن ي 

يفاتح�ن لم 

فوزي فهو يريد ان يعلم رد من يحبها اوال 

ي يحبها ؟ 
ء؟ ومن هذه ال�ت ي

ك خالد ب�ش ــ فاستغرب فوزي قائال: هل أخ�ب

يحب  بأنه  شعرت  بذلك  شعرت  ي 
ولك�ن ي 

�ن يخ�ب لم  مبتسما  سيف  فقال  ــ 

سلمي،

فقال فوزي وقد ظهر عىل وجهه الفرح وما رأيك انت يا سيف بهذا الزواج؟

ي 
ي بالطبع اود ذلك ولكن الرأي �ن ي عن رأ�ي

 فبادر سيف مبتسما: هل تسئل�ن

لها  بحبه  أوال  ف  يع�ت ان  لخالد  البد  لذلك  رأي سلمي  الموضوع هو  هذا 

بنفسه 
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ــ سأل فوزي مستفهما: وكيف ذلك يا سيف 

ي هذا الموضوع 
ــ ال تقلق يا فوزي سأتحدث معه �ن

ــ اجل يا سيف تحدث معه انت الأنه يحبك ويسمع كالمك 

. ــ حسنا يا فوزي دع الموضوع لي

ي 
ي اليوم التالي نادي سيف عىلي خالد: خالد تعالي هنا اريدك �ن

وبالفعل �ن

موضوع 

ي سلمي؟
نعم يا عم سيف، فقال سيف مبتسما: ما رأيك �ن

ي العمل وبارعة. 
ي حديثه: انها جيدة جدا �ن

ــ فرد خالد وقد بدا االرتباك �ن

العمل،  اتكلم عن  انا ال  اقصده  ما  تعلم جيدا  انت  فابتسم سيف وقال 

ل من عىلي جبينه: لم افهم يا عم  ن فقال خالد و قد بدأت قطرات العرق ت�ن

سيف

فقال سيف بعصبية: اال تحب سلمي 

دد ال أحبها هي مجرد زميلة    ــ فرد خالد بصوت م�ت

ي بأن نظراتك هذه اليها طيلة 
ة اتريد ان تقنع�ن ـــ يا خالد انا اراقبك من ف�ت

الوقت ليست نظرات حب ال تخف انا معك ان كنت تحبها فماذا تنتظر

ي صفه : اخاف يا عم 
حينها فتح خالد قلبه لعمه سيف بعدما أدرك أنه �ن
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ي سلمي
سيف أن ترفض�ن

ي أنت مثل ولدي 
 فقال سيف بعدما تأكد من صدق مشاعر خالد: انظر يا ب�ن

ي 
ف لها، يا ب�ن ء يجب عليك أنت أن تع�ت ي

ال أستطيع أن أرغم سلمي عىل �ش

ال يُضيع الحب اال الخوف، الحب يحتاج الي الشجاعة ح�ت ال تندم بعد 

ف المحاولة. فوات االوان وان رفضتك يكفيك رسش

  فقال خالد: مستسلما ماذا افعل إذا يا عم سيف  

ي موضوع خارج 
ها أنك تريد ان تتحدث معها �ن اليها االن وأخ�ب ــ اذهب 

ها بكل ما تشعر به دع يا  المحل، واذهبا الي أحد المطاعم القريبة وأخ�ب

يا خالد اذهب قبل  الخاتم هيا  ي قلبك فقط من يتحدث واعطها ذلك 
ب�ن

فات االأوان وبالفعل طلب خالد من سلمي الخروج لمناقشة امر ما جلسوا 

ي البداية ولكن ذهبت معه ظل خالد 
ي أحد المطاعم استغربت سلمي �ن

�ن

صامتا لمدة عرسش دقائق ثم قال وبدون أي      

مقدمات: انا احبك يا سلمي

ــ فرفعت سلمي وجهها تحاول ان تتأكد مما سمعته: ماذا قلت؟ 

ن سلمي يحاول أن يقرأ ما بداخلها، انا  ي ع�ي
فكرر خالد جملته وعينه تركز �ن

ي  ي داخل قل�ب ي كنت أخفى ح�ب
احبك يا سلمي منذ اول يوم قابلتك فيه ولك�ن

ي عمي سيف عىلي ان أ�ح به وها انا اطلب يدك للزواج فهل 
ح�ت شجع�ن

ي ن الزواج �ب تقبل�ي
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ي معاملته، �احة 
ي عمله ذو خلق، طيب �ن

 سلمي كانت تري خالد مجتهد �ن

ا  لم تجد به عيب فهو مناسب لها فعال ويكفي أن والدها سيف يحبه كث�ي

ويثق فيه ، فوجدت نفسها تلقائيا تهز رأسها خجال تش�ي بالموافقة.

  فرح خالد فرحا شديدا، أكملوا طعامهم واوصلها خالد للبيت قابله سيف 

وافقت،  قد  سلمي  بأن  خالد  ه  فأخ�ب خجال،  تجري  سلمي  دخلت  مبتسما 

ي حياته، هو سعيد جدا الأنه 
يمكن ان تكون هذه اول مرة يفرح فيها سيف �ن

ي ان يجعل قصة حب تنتهي نهاية سعيدة دون اي عذاب، ال يريد 
نجح �ن

لخالد ان يتذوق مرارة الفراق والعجز كما تذوقها سيف الأنه يعلم كم هي 

ا رقص فيه سيف وفرح فرحا شديدا  بعد  صعبة، اقام لهم سيف فرحا كب�ي

ب ان ين�ي كيف يرقص او يفرح واعطاهم بيته القديم بيت جده  ان اق�ت

حجرة  ليدخل  عاد  ثانية،  لوحدته  ليعود  سيف  كهم  فيه�ت وجوا  ن لي�ت فريد 

ي يومه كما تعود وأخذ يكتب رسالته الوهمية 
ها بكل ما حصل �ن كارمن ليخ�ب

سلها لكارمن هذه وكأنه س�ي

ي كارمن لقد تزوج خالد وسلمي اليوم، انا سعيد جدا اليوم فلقد 
»عزيز�ت

ي يا كارمن تكتمل قصة حبنا نحن ، 
استطعت أن أتم قصة الحب هذه فم�ت

ي اعينهم ، تخيلت اننا 
ي الفرح ورأيت السعادة �ن

عندما رأيت خالد وسلمي �ن

مكانهم كم هو جميل هذا التخيل ، اشتقت لك يا كارمن كيف حالك االن 

ي ، هل تمكنت من ان تبع�ش جمالك 
هل تمكنت منك الشيخوخة يا عزيز�ت

ي عليك الزمن تزدادين جماال يا كارمن ، هل يا 
ال اعتقد ذلك الأنه كلما م�ن

، ال لم  ي
ي االن كما افكر انا بك ،ام انك قد نسيتي�ن تري يا كارمن تفكرين �ب
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ي مثىلي ، ويمكن ان تكون 
ي فحبنا اك�ب من ذلك انا متأكد من انِك تعا�ن

تنسي�ن

» ي
معاناتك اك�ب م�ن

لمرضه  بالرسير  سيف  يمكث  االنسان،  صحة  تدهور  ي 
�ن عامل  السن  لك�ب 

�ي الأنه سيموت دون رؤية 
وتدهور صحته اشتد عليه المرض كان يشعر باالأ

ي لو يراها للحظة ثم يقبض هللا روحه بنفس مطمئنة، سلمي 
كارمن كان يتم�ن

ن واالأخر ثم  ن الح�ي بجانبه دائما تهتم به وخالد هو وفوزي يمروا عليه ب�ي

ي المحالت يخرج الطبيب من حجرة سيف ويخ�ب 
وا عملهم �ن يعودون ليبارسش

ي تدهور مازال يقسو عىل نفسه ومازالت احزانه ال 
فوزي بأن حالة سيف �ن

يدخل فوزي وخالد عىلي  الحياة معدودة،  ي 
�ن ايامه  لالأسف صارت  تفارقه 

لقد  سيف  لهم  فقال  مصطنعة،  ابتسامات  يبتسمون  سلمي  ومعه  سيف 

ي الحياة معدودة ال تستغربوا انا اشعر االن بأن 
كم الطبيب بأن ايامي �ن اخ�ب

جسدي لم يعد قادرا عىلي مواصلة الحياة ولم يعد قادرا عىلي انتظار كارمن 

االيراد شهريا صدقة  المحل واخرج ربع  ان تحافظ عىلي  يا فوزي  اوصيك 

د عافيتك ال تسمع  عىلي روحيفبكي فوزي وقال ستقاوم يا صديقي وستس�ت

لكالم الطبيب هذا الطبيب ال يعرف شيئا.

ي 
فابتسم سيف وتوجه بنظره الي خالد قائال: اما انت يا خالد اوصيك يا ب�ن

ا  ي سلمي، سلمي عاشت حياة قاسية فعوضها أنت خ�ي
ان تحافظ عىل ابن�ت

وال تقسو عليها  

ي 
ي يا عمي سلمي هذه زوج�ت

فرد خالد وهو يمسح دموعه: عىل ماذا توصي�ن

. ثم توجه سيف بنظره الي سلمي: اما انت يا سلمي ال تبكي عليا يا  ي
وحبيب�ت
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يها بأن هذا  ي اخ�ب
ي كل نفس ذائقة الموت وان جاءت كارمن بعد مو�ت

ابن�ت

ن  ها وظل طوال اربع�ي ها ولم ولن يحب غ�ي القلب لم يجرؤ عىل معرفة غ�ي

يها يا  عاما ينتظرك دون ان يمل ولكن قد خانه جسده وأبرز ضعفه، اخ�ب

ي 
ي من هللا ان اراها قبل مو�ت

ي كم اتم�ن
ي حيا�ت

ء حصل �ن ي
ي بأنها أجمل �ش

ابن�ت

ولو لدقيقة.

يظهر  يكن  لم  لكنه  يوم  كل  سيف  عىلي  يشتد  كان  المرض  أن  برغم 

                                                                     . بخ�ي انا  ويقول  يطمئنهم  ودائما  حوله  من  يحزن  ال  ح�ت  ذلك 

ة  لم يكن سيف الوحيد الذي يصارع الموت فهناك من يلفظ انفاسه االخ�ي

ايضا ولكن هذه المرة المكان مختلف.................. 

ي احد احيائها الراقية رجل عجوز يلفظ انفاسه 
ي مدينة نيويورك االمريكية �ن

�ن

ي اي 
ء وليس لك حق �ن ي

ة يتحدث الي زوجته قائال: لم اكتب لك اي �ش االأخ�ي

ي يوما بل احببت ذلك االأحمق 
ي انا اعلم جيدا انكي لم تحبي�ن

ء من ثرو�ت ي
�ش

ميتة  انك  االن  يظن  فهو  مخطئه  انت  االن  يتذكرك  بانه  ن  أتظن�ي المسلم 

ك  ي نظره ميتة اخ�ب
ي االن �ن

ته بانك قد ِمتِّ ان�ت فعند محاولتِك لالنتحار اخ�ب

ن مو�ت واعلم كم  ي سأموت واعلم دائما انكي كنت تتمن�ي
االن بهذا الكالم الأ�ن

ي 
ي م�ن ي انت تنج�ب ي ولم تح�ب

ي عقيم الأنك لم تحبي�ن
ي عندما علمِت بأ�ن

فرح�ت

اطفاال، ظل هذا الرجل يتكلم بينما زوجته العجوز ظلت صامتة فقد مات 

كالمها كما مات قلبها من قبل.  

ي لم تزرف عليه دمعه واحده و لم تحزن عليه 
المرأة ال�ت مات زوج هذه 

دام  سجن  منه،  الخروج  انتظار  طال  سجن  من  خرجت  أنها  شعرت  بل 
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والسن  الشيخوخة  تمكنت  قد  ولكن  كارمن  هي  المرأة  هذه  عاما،  ن  اربع�ي

حان  قد  بأنه  كارمن  ، شعرت  جميله  زالت  ما  ولكنها  شكلها  يغ�ي  أن   من 

ن  لقلبها ان يخرج من سجنه ، فرجعت الي م� بعد غياب عنها دام اربع�ي

عاما، شعرت كارمن بأن قلبها قد عاد للحياة مرة عندما وطئت قدمها ارض 

وعادت  القديمة  كارمن  اليها  عادت  قد  نفسها  فوجدت  م�،  ي 
�ن المطار 

مرة  سيف  حبيبة  كارمن  رجعت  وجهها،  عىلي  ق  لترسش جديد  من  االبتسامة 

هويتها  نست  فقد  كله  ذلك  تذكرت  الفرح  عن  تكف  تكن  لم  ي 
ال�ت اخري 

ونست طعم الفرحة بسبب فراقها عن سيف نعم مازالت تحبه بل مازالت 

تعشقه، مازالت تتذكره وكأنها تركته باالأمس عادت كارمن إل حيها القديم، 

الصالة  تعودت عىل  ي 
ال�ت الكنيسة  امام  إليه مرت من  الذهاب  قبل  ولكن 

فيها، فتوقفت ونزلت لتصىلي بها. 

ي الجلوس 
أنه تذكر ميعاده �ن سيف يجلس عىلي رسيره و قد زاد مرضه إال 

امام الكنيسة، تذكر ميعاد االنتظار الوهمي الذي يص�ب به فؤاده لم يرد 

ي اخر أيامه كان مصمما عىلي الذهاب برغم مرضه 
ان يفوت هذا الميعاد �ن

وبرغم محاولة سلمي وخالد لمنعه من الذهاب يخرج سيف متحامال ً عىلي 

ي 
�ن الكنيسة  امام  يجلس  ثم  الكورنيش  امام  من  يمر  مرضه،  رُغم  نفسه 

ي سيف أن تخرج كارمن 
المكان الذي تعود فيه عىل انتظار كارمن، كم يتم�ن

أجىلي  ودنا  الجسد  تعب  قد  الخروج،  تودين  اال  كارمن  يا  هيا  المرة،  هذه 

ال ما يؤذيك  ن ي اع�ت
ي من طاقة لالنتظار أك�ش يقولون لي ستجد الراحة �ن وما �ب

لها .  ن ي هو نف�ي وروحي فكيف اذاً اع�ت
فكيف ان كان ما يؤذي�ن
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ي صالتها ودعاءها 
�ن ا  كث�ي أطالت  وتبكي  كارمن تصىلي  كانت  االأثناء  تلك  ي 

و�ن

ح�ت دخل إليها السائق واستعجلها للخروج فقد تأخر الوقت.

حبيبته  عن  تفرج  أن  الكنيسة  أبواب  الي  ويتوسل  ذكرياته  ي 
�ن سيف  مازال 

ي عليه منه فأشار لتاك�ي ثم ركب فيه 
ولكنه شعر بتعب شديد كاد أن يغ�ش

ل.                       ن وعاد الي الم�ن

أن  قبل  و  سيف،  تري  و  بيتها  إلي  تعود  أن  أمل  كلها  ي 
ال�ت كارمن  خرجت 

تنتهي  ينتظرها فيه بعد أن  المكان الذي تعود سيف أن  تغادر ذهبت إل 

من صالتها .    

ي 
فيعيد هذا المكان اليها ذكريات قديمة عندما كان ينتظرها سيف هنا ح�ت

ي سيف الي هذا المكان ؟ هل يتذكر 
تنتهي من صالتها ثم تتساءل : هل يأ�ت

سيف هذا المكان ؟    

ي نفس المكان . 
ي نفس اللحظة �ن

  لم يعلم سيف و كارمن أنهما موجودان �ن

كم زاد الحب من اتصال قلوبهم! وكم ارتبطت قلوبهم بهذا المكان وهو 

المكان الذي كان أعظم شاهد عىلي قصة الحب العظيمة بينهم .

أول مكان ذهبت إليه كارمن هو بيت جدها فريد جد سيف عىلي أمل أن تري 

ي لقائه، ولكن هل يتذكرها؟ أوهل ما زال يحبها؟ ال 
سيف الذي مازالت تتم�ن

البد أن زوجته و أوالده قد شغلوه عنها، تطرق الباب ال يجيب عليها أحد 

اه االن!  ، يمكن أن يكون سيف هاجر أو قد سافر الي مكان بعيد ، كيف س�ت

كيف ستعرف طريقه!، 
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عادت كارمن خائبة االمل وقد ظنت انها لن تري سيف ابدا فذهبت إل بيتها 

القديم بيت جدها إسحاق ها قد وصلت اليه لكن الغريب أنه ما زال كما 

ة. سمعت كارمن  هو وكأن أحداً لم يغادره وكأنه ظل مسكوناً كل تلك الف�ت

صوتاً بالداخل، طرقت عىل الباب ففتحت لها سلمي،

؟ ي
سلمي: من ان�ت

؟ ي
فتسألها كارمن: من ان�ت

د سلمي متعجبة من سؤال تلك المرأة العجوز: انا سلمي ف�ت

ل إسحاق عزيز؟ ن ــ فقالت كارمن أليس هذا م�ن

له لقد أخطأت العنوان  ن ــ فقالت سلمي ال ليس م�ن

فأدارت  آخرون،  أناس  فسكنه  البيت  باع  قد  جدها  ان  كارمن  اعتقدت  ــ 

كارمن ظهرها لتغادر وأكتفت بقولها أنا آسفة.

ي أنا لم اراكي هنا من قبل
فنادتها سلمي قبل أن تغادر قائلة: ولكن من ان�ت

ة لقد كان هذا البيت ملكا  ن كث�ي فقالت كارمن: لقد كنت بالخارج منذ سن�ي

ي 
ي الما�ن

لنا �ن

ي السيدة كارمن؟                         
ي سلمي وكأنها ال تصدق ما سمعته، هل ان�ت

اتسعت عي�ن

ينتظر قدومك منذ  إياكي ها هو  انتظاره  اً، طال  ي عنك كث�ي ا�ب لقد حكي لي 

ن عاماً. أربع�ي
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فردت كارمن مرسعة: نعم أنا ابنة خاله.

فردت سلمي مرسعة هيا ادخىلي حبيبك سيف ينتظرك بالداخل.  

اه االن وستقابله  سمعت كارمن كالم سلمي وكأن روحها قد ردت إليها، س�ت

وستكلمه بعد كل هذا الفراق، تري كيف تغ�ي شكله االن.

فقالت مرسعة وكأنها تريد أن تتأكد من كالم سلمي: هل هو موجود االآن؟

فردت سلمي ضاحكة نعم هو موجود هيا كفي تأخرا فلقد طال انتظاره لكي 

ولكن احزري الأنه مريض.

فقالت كارمن: مريض! كيف ذلك؟

ي غرفة كارمن، تدخل كارمن الغرفة فتجد رجالً عجوزاً نائماً 
كان سيف يمكث �ن

ي 
ال�ت الشمس  عباد  من  ة  كث�ي زهور  حوله  من  تجد  و  القديم  عىلي رسيرها 

تحبها، و غرفتها مازالت كما تركتها.

ي بأن هذا سيف فهو يعرفه أك�ش 
�ن ي يخ�ب هذا سيف! نعم هذا سيف، قل�ب

ي           
م�ن

، ولكن يظهر عليه المرض  ي ي يا حبي�ب ن ولم ينساك قل�ب   مرت الشهور والسن�ي

! يفتح  ي
الشديد فدنت منه تقول: سيف ... سيف ... يا سيف هل تسمع�ن

سيف عينه ببطء

ي االآن بدأت هالوس 
يفتح سيف عينه قائال: هذا وهللا صوت كارمن، اظن ان�ن
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الموت.

فابتسمت كارمن وقالت: ال يا سيف انا كارمن أقف االن امامك

زالت  ما  ولكنها  عجوزه  امرأة  جيدا،  وينظر  رسيره  عىل  من  سيف  ينهض 

تحتفظ بجمالها، أنها كارمن ..... هل انت هذه يا كارمن؟!

فقالت كارمن نعم انا كارمن يا عزيزي.

االن  تقف  ي 
ال�ت كارمن هي  السيدة  ي  أ�ب يا  نعم  الحوار:  ي 

�ن فتدخلت سلمي 

امامك 

المشهد  الكلمات هذا  ان اوصف بمساعدة  الكاتب ال استطيع  انا  ي 
اعزرو�ن

لقاء  فوصف  جميلة  الكلمات  كانت  ومهما  ومهارة  بالغة  من  اوتيت  مهما 

ن عزبهم الفراق حينا من الدهر ثقيل جدا عىلي الكلمات أن تصفه،  عاشق�ي

ن عاما فهذا امر صعب الدموع  الفراق لمدة اربع�ي كيف وقد تمكن منهم 

ن عاما  وابواب الذكريات تفتح عىلي م�اعيها  تنهمر دموعا مخزنة منذ اربع�ي

ن سنة ، احتضنت  وقلوب تائهة قد التقت وتنبض نبضا لم تنبضه منذ اربع�ي

ارواحهم قبل ان تحتضن اجسادهم ثم تحرك لسان سيف وقد تذكر ما 

كانت عليه كارمن ثم قال لها كيف حال زوجك واوالدك ؟

ان  قررت  ي 
ها�ن مات  ان  وبعد  عقيما  ي 

ها�ن كان  وفرح  شوق  بكل  له  قالت 

انا ذا اراك امامي ثم ردت عليه  ي اراك وها 
ي م� ح�ت

ايامي �ن ي اخر 
اق�ن

بسؤال اخر وكيف حال زوجتك انت واوالدك ؟ 
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 فنظر اليها سيف مبتسما كيف للقلب الذي مالأه حبك ان يتسع لحب امرأة 

أليست  لي  فتحت  ي 
ال�ت سلمي  من  ولكن  بسؤالها:  كارمن  فقاطعته  اخري، 

هذه ابنتك ؟

 ال هذه فتاة يتيمة تبنيتها ، ثم يقف سيف وبكل فخر ون�ي ما كان عليه 

ك وها  من مرض لقد حافظت عىلي العهد الذي بيننا وعدتك اال اكون لغ�ي

انا ذا وفيت بوعدي.

الفاصل  وازيل  او حائل،  بدون حجاب  بعضها  من  االجساد  بت  اق�ت هنا   

فأكمل   ، واوالد  زوج  له  االخر   ان  يظن  كان  منهم  فكل شخص   ، بينهما 

االولي  المرة  ي 
�ن خروجي  بعد  ثانية  مرة  سجنت  لقد  تنهمر  ودموعه  سيف 

ا  سجنت خمس سنوات ثم خرجت وعشت مع جدك اسحاق الذي تغ�ي كث�ي

ه بأنه يعتذر منك ويطلب منك  ي عندما القاك ان اخ�ب
واعتنيت به واوصا�ن

ان تسامحيه وانه لو عاد به الزمن لن يفعل ما فعل ثم مات جدك قابلت 

ي السجن وأصبح صديقي المقرب وابنه خالد اعامله كولدي 
صديقي فوزي �ن

ي 
ي تزوجت بخالد وبالرغم كل هؤالء عشت وحيدا تؤنس�ن

وقابلت سلمي ال�ت

ي غرفتِك، اتذكرك كل يوم ، اذهب الي الكنيسة 
ذكراكي أنت فقط اجلس �ن

وانتظرك خارجها كعادتنا لم انساك ابدا ولو لحظة لم افقد االمل بأن اراِك 

ي بك وقد 
دعوت هللا بأن اراكي دعوت هللا عندما اشتد المرض ان يجمع�ن

. ي
استجاب لدعا�أ

ي ُكرست ساق 
ي تلك االثناء تفتح كارمن حقيبتها وتخرج الوردة البيضاء ال�ت

 و�ن

انها  اال  ذبلت  الوردة قد  تلك  ان  بالرغم من  أجلها وهو صغ�ي  سيف من 
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القديمة  الجوابات  بعض  أيضا  وتخرج  داخلها  بذكرياتهم  تحتفظ  مازالت 

ي دموعها 
ة الشباب ثم قالت وهي تغرق �ن ي ف�ت

ي كان سيف يرسلها لها �ن
ال�ت

ولم  اتذكرك  دائما  ي 
ي حيا�ت

�ن يوما  اسعد  لم  ما فعلت  عليا  كان صعبا  كم 

العشق  هذا  إن  لنف�ي  وقلت  اليك  الرجوع  أمل  عىلي  وكنت  يوما  انساك 

ي كنت ترسلها 
ستكتب له نهاية افضل من ذلك، لقد كنت اقرأ جواباتك ال�ت

لي احفظها كلها عن ظهر قلب.

ء مباح رجع  ي
اللحظة صار كل �ش ي هذه 

�ن كارمن  اف  اف سيف وباع�ت باع�ت  

ي 
ين عاما يجري سيف ليحتضن كارمن �ن ي ذوي العرسش

سيف وكارمن من الما�ن

ي حضن يعيد ذكريات 
حضن تعجز الكلمات عن وصفه حضن برائحة الما�ن

ي الي االذهان
الما�ن

ة  ي عشقته واعاد لسيف البنت ذات البرسش
ي المجنون ال�ت

  قد اعاد لكارمن الف�ت

من  الزهور  جميع  تزهر  تبتسم  عندما  كانت  ي 
ال�ت البنية  والعيون  البيضاء 

حولها دعي سيف ربه بأن يطيل عمره بعض الوقت لكي يمىلأ عينه من كار

من.                                                  

نظر سيف حوله فوجد زهور عباد الشمس قد ذبلت جري مرسعا كأنه شاب 

ين من عمره ون�ي ما كان به من مرض ذهب ليح�ن زهور عباد  ي العرسش
�ن

الشمس ثم ذهب الي خالد الذي استغرب كيف قام من رسيره ومن مرضه 

اقبل عليه سيف مرسعا ثم دخل مكتبه واخرج علبة كان خالد يعلم بأمر 

هذه العلبة فمنذ مجيئه الي المحل وهو صغ�ي  يري هذه العلبة الموجودة 

ي الخزنة وداخل هذه العلبة خاتم ال يمسها احد فأستغرب من اخذ عمه 
�ن



 
99

تأخذ هذا  ولماذا  ماذا حصل  ليسأله  عليه  االن فجري  العلبة  لهذه  سيف 

الخاتم القديم االن ؟

فرد عليه عمه سيف االن االن يا خالد قد حان وقت الخاتم الذي اغرقه 

ن الوحدة والفراق قد حان االن وقته يا خالد  اب وغطته سن�ي ال�ت

انتظاره  طال  الذي  اللقاء  حان  قد  وانه  قد وصلت  كارمن  بأن  خالد  فهم 

ن        سن�ي

ي تلك االثناء كانت سلمي تتحدث مع كارمن عن كل ما حدث وكيف 
     و�ن

عندما  سيف  مع  فعلته  ما  لها  وحكت  ها  لغ�ي قلبه  يفتح  ان  سيف  رفض 

ها بأن قلبه ليس ملكه بل هو ملكك انِت يا  فت لها بحبه له وكيف أخ�ب اع�ت

كارمن ولم يتوقف يوما عن الحديث عنك ولم تلفت انتباهه طوال هذا أي 

ك.  امرأة غ�ي

عاد سيف مرسعا لكارمن ومعه زهور عباد الشمس وقدمها لها فتشمه كارمن 

ي قدمها لها سيف قبل ان 
وتتفاجأ بعلبة حمراء انها نفس العلبة الحمراء ال�ت

يذهب لخطبتها منذ اربعون عاما وهذا هو نفس الخاتم وهذه هي نفس 

ي تعرف جيدا ما هي تكملتها 
ي اخرها كلمة ممكن ثم نقط ال�ت

ي �ن
الرسالة ال�ت

لها ممكن أن  الجملة ويقول  التكملة من سيف فيكمل سيف  تنتظر  وكانت 

ولكنها  تجيدها  تكن  لم  ي 
ال�ت سلمي  زغاريد  تعلو  وهنا  ي 

م�ن الزواج  تقبىلي 

ي دمعت عيناه فرحا بعمه سيف، 
تزغرد من شدة فرحها ويحتضنها خالد ال�ت

ي وسط هذا كله ترد كارمن 
ويهنئهم فوزي بهذا الزواج و�ن
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ــ وتقول كيف هذا وقد اصبحت امرأة عجوزة 

ي 
ي االن اجمل شابة واجمل النساء اريد ان اق�ن

ي عي�ن
ي يا كارمن �ن

ــ بل ان�ت

ي ظللت احلم بها منذ اول يوم 
ة زوجا لك هذه هي االمنية ال�ت ايامي االخ�ي

بهذا  الزواج  ن  تقبل�ي كارمن هل  فيكرر سيف سؤاله   ، ي بح�ب فيه  لك  فت  اع�ت

له  فتقول  قلبه  العشق  نار  والهبت  ن  لسن�ي انتظرك  الذي  العجوز  الرجل 

كارمن والدموع تنهمر من عينيها ،،،

يا  يعقل  ، هل  ي
يأ�ت لن  انه  اليوم قد جـاء وقد ظننت  بأن هذا  اشكر هللا 

وج؟! ن ن ان ن�ت سيف بعد كل ما حدث وبعد هذه السن�ي

ي حاربت حربا دامية من اجل هذه 
ال�ت الزواج وانا  ثم أكملت كيف ارفض 

اللحظة تحملت الضـرب واالهانــة من اجل هذه اللحظة ومن اجل اجتماع 

الزواج  اقبل  نعم  هذه  العظيمة  العشق  لقصة  نهاية  أجمل  هذه  قلبينا 

بــــك يا سيف.

بد  كان ال  بالزواج وقد  عليـــهم  وكارمن قد من هللا  تزوج سيف  وبالفعل 

ي النهاية.
ن ان يلتقيان �ن لهذين العاشق�ي

بحر  ي 
�ن يصب  ان  فالبد  بمائه  جري  مهما  الذي  كالنهر  كان  سيف  فقلب 

كارمن، ظل قلبيهم عىل طريق العشق برغم بعد المسافات

وسلمى  خالد  ودعوا  ان  بعد  حياتهما  ي 
�ن ليلة  أجمل  وكارمن  سيف  ق�ن 

كارمن  غ�ي  يرى  اال  اللحظة  هذه  ي 
�ن يريد  هو  فوزي  صديقة  سيف  وودع 

العجوزين  ن  الزوج�ي يم�ش  ي 
الما�ن ذكريات  فيه  يستعيدوا  يوما  ثم قضوا 
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عىل كورنيش النيل كما كان يفعالن من قبل ولكنهم صارت حركتهم ابطئ 

كارمن لتصىل وينتظرها سيف  الكنيسة وتذهب  امام  وكعادتهم يمروا من 

هذه  احىل  ما  كعادته:   صديقه  النيل  الي  سيف  فيتحدث  الكنيسة  خارج 

ن عاما انتظرها هنا خارج الكنيسة ولكن اليوم  الجلسة اليوم طوال اربع�ي

يختلف يا صديقي النيل اليوم ستخرج  كارمن من هذه الكنيسة ولن ارجع 

ي فتخرج كارمن من الكنيسة  ثم 
ي الما�ن

إلي البيت وحيدا كما كنت افعل �ن

ي 
وزوج�ت انا  قضيناه  حياتهم  ايام  اجمل  من  يوم  بعد  البيت  ال  يعودان 

ي كارمن
كارمن كم هيا جميلة كلمة زوج�ت

ي كنا نعتاد 
ثم قضينا الليل نسمع تسجيل قديم جدا لحفلة الم كلثوم ال�ت

ع سماعها ف بيت جدي انا وكارمن عندما كنا صغار انا االن عىل الرسير انا 

ي كارمن المرأة العجوزة قضينا يوما ظللنا نحلم  سيف الرجل العجوز وبجان�ب

ا من اجله، ماتت اشخاص وولدت  به طوال حياتنا يوما حاربنا وحوربنا كث�ي

ي 
تنسا�ن ولم  يوما  انساها  لم  ورونقه  بأصالته  يحتفظ  حبنا  اشخاص وظل 

اثار الشيخوخة إال  هي يوما برغم بعدها وبرغم وجهها الذي تظهر عليه 

انها  ما ذالت عيناها البنيتان تشع جماال

ن عليه ي اطم�أ
اً اتخذه نهاية لحبنا وكأن�ن اسأل كارمن سؤاال أخ�ي

ــ كارمن.... 

ــ نعم يا عزيزي 

؟ ي
ــ هل تحبين�ن
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ي الذي ظل تائها وضائعا  ي وعقىلي وقل�ب
ــ ال يا سيف: بل اعشقك انت حيا�ت

ك  ن عاما لو كان عىلي يا سيف ان اقبل بأن اكون زوجة لغ�ي ي طوال اربع�ي
م�ن

ي لك 
ي خفت عليك ولم أر�ن

ولو قطع جدي قطعة قطعة من جسدي ولك�ن

ي سجنت نف�ي الأجلك يا سيف ومن حينها لم 
السجن وعليك أن تعلم بأ�ن

ي ولم انساك.
ي حيا�ت

اسعد يوما �ن

ي غائبة 
ي لو كن�ت

أبداً من ذكراك ح�ت يا كارمن لم تخلو دنياي  ــ اعلم ذلك 

ي بجسدك فصورتك ال تفارق خيالي تك�ب معي شيئاً فشيئا لم ولن احب 
ع�ن

ي  ك ولم تسطع امرأة عىل وجه االرض مهما كانت جميلة ان تسكن قل�ب غ�ي

ي يا كارمن عالمي وانا بدونك غريب عن هذا العالم                                                    
ي يا كارمن ان�ت

ك ان�ت غ�ي

، ال يا كارمن وهللا لم انشد بيتا واحدة  ي ي غيا�ب
سيف اوما انشدت الشعر �ن

، ومن يكسبه جماال ان لم يكن عنك،  ففي من يكون الشعر ان لم يكن فيكي

ي فتحوم حولي الكلمات الأنظمها شعرا، قل يا عزيزي  اما االن وانت بجان�ب

فكم اشتاق الي قصائدك 

أيا موت انتظر لي حبا اود ان اراه.

ي رؤياه.
ي انتظره وآمل �ن

عشت حيا�ت

مرت االعوام ولم أستطع ان انساه،

ي ذكراه،
ي حجرتها وكم اذل�ن

كم بكيت �ن

ي متمسكا بالحياة، وكم غطي الشيب وجهي وظل قل�ب
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ي اقسمت عىل هواه،
ي جميالت االرض فأجبت بأ�ن

وكم نادت�ن

ي قلت طريق العشق ال تعرف القلوب سواه،
يقولون لن تأ�ت

ي من رؤياه،
قد افرجت الشمس عن قمري ومكنت�ن

ي االن مستعد للقاء هللا،
ي وا�ن

هذه امني�ت

يسكت سيف فتكمل كارمن:

ي وعاد القمر الي سماه. رؤياك احيت قل�ب

ي دنياه،
وان جاءك الموت فقل لي حبيبا يعذب �ن

فإن أ� ولم تستطع منه الخالص والنجاة،

ي ذاهبة معك ولو كان الي لقاء هللا،
فإ�ن

أحبك يا سيف وانا أحبك يا كارمن كانت هذه اخر كلمة تنطقها كارمن وسيف 

ي الرسير ثم يحتضن سيف كارمن حضنا عميقا، 
وهما يحتضنان بعضهما �ن

ن عاماً  حضنا بلغة الوداع ثم ينامان نوما أبديا كما قالت له كارمن منذ أربع�ي

ن كفي فراقا بينهم  وكفي هجرا لن يري  نعيش معا أو نموت معا مات االثن�ي

ي مشهد 
�ن بعضهما  يحتضنان  ن وهما  االثن�ي مات  االخر  فقد  مرارة  أحدهما 

يدل عىلي أنه مهما طال ليل العشاق فال بد من فجر اللقاء أن يحل، مات 

بنفسها من  ي ضحت 
ال�ت كارمن  ماتت  العظيمة  الحب  كارمن قصه  و  سيف 

ي كانت توا�ي نفسها 
أجل حرية سيف وخروجه من السجن ماتت كارمن ال�ت
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ي حضن سيف ومات سيف الذي كان 
ن �ن بالجوابات ماتت بعد كل هذه السن�ي

انتظاره لكارمن خارج الكنيسة عالمه عىلي أنه سينتظرها دائما مهما تأخرت 

ن عاما من عمره ولم يعرف امرأه غ�ي كارمن مات  مات سيف الذي بلغ سبع�ي

سيف الذي عاش وحيداً ينتظر مجيء حبيبته كارمن ، ها قد جاء اخر مشهد 

ي هذه القصة مشهد النهاية وق�ب سيف  يجاور ق�ب كارمن بعد أن سقاهما 
�ن

ي ليلة 
ي وقت غروب الشمس واختفائها �ن

فوزي وابنه خالد وزوجته سلمي �ن

السعادة  ولكن  يوما  اللقاء  وكان  دهرا  الفراق  كان  القمر،  فيها  يظهر  لم 

جعلهم  اليوم  هذا   ، الفراق  ن  سن�ي أنستهم  اليوم  هذا  ي 
�ن وجدوها  ي 

ال�ت

يشعرون كم هي الحياة جميلة ، نعم بهذا اليوم  تحسب وتقاس أعمارنا  

ي 
�ن الأعظم قصة حب  مثالً  بوا  الذين �ن ي سالم 

�ن الزوجان  قد هذان  فل�ي

ية علموا أوالدكم هذه القصة علموهم بأن لحب هو العجلة  تاريخ البرسش

ي تدور بها الحياة ومن غ�ي الحب تتوقف الحياة و تصبح بدون اهمية 
ال�ت

ن لها ومساعد لها بعد هللا هو حب هللا  ، فعبادة هللا عز وجل اهم مع�ي

وحب رسوله وحب الطاعات ، الداعم للدراسة هو حب ما تدرس ، الداعم 

للطموح هو حب ما تطمح اليه ، الداعم للحياة هو حب ما تعيش الأجله 

واالنتاج  للعمل  الداعم   ، الحب  هو  السعيدة  الزوجية  للحياة  الداعم   ،

أ انت تحبه وترجوه من هللا إذاً لم  هو حب ما تعمل االمل هو السعي ل�ش

السفينة  تعوق جريان  ي 
ال�ت الضحلة  المياه  او  اداة خراب  ابدا  الحب  يكن 

ي 
ال�ت الدفة  هي  والعقل  السفينة  يحرك  الذي  اع  الرسش هو  وإنما  تزعم  كما 

توجهها، الحب ليس ضعف او انشغال او مضيعة للوقت او يدمر هدف 

كنت ترجوه
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بل الحب امل ودافع ورجاء ودواء ومساعدة وتضحية هذا هو الحب .......

ي الحب علموهم أن الحب تضحية علموهم ان الحب وفاء 
علموهم مع�ن

علموهم بأن الحب مسافات وشوق وأن الحب حضن واهتمام علموهم 

الحب  بأن  علموهم  مصلحه  أو  استغالل  وليس  ورحمه  مودة  الحب  بأن 

الحب حقيقي ال  بأن  المتحجرة علموهم  القلوب  طاهر برئ من أصحاب 

يضعفه النسيان وال يزلزله البعد وال يهدمه الزمن واعلموا بأن الحب هبة 

من هللا ليس للبرسش دخل فيها ولم يكن من قدر الحبيب أن يختار حبيبه  

فالحب كالموت تتعدد أسبابه وصعابه وعقباته ولكن عذابه واحد، الحب 

كأس من السعادة ممزوج مع العذاب ال بد لكل عاشق أن يتجرعه كله ،

ن قاسيه وكم كان هللا رحيماً بهم بأن  كم كانت هذه الحياة مع هذين االثن�ي

كتب لهم اللقاء ولو ليوم واحد كتب لقلبيهما 

اللقاء الذي وقفت الحياة كلها ضده ومنعتهم منه لكن برغم ذلك البعد 

يعلم  ولم  واحد  فراش  عىل  واحد  حضن  ي 
�ن وكارمن  سيف  مات  والفراق 

ي الكنيسة ما هو اال تدريبا عىل انتظار أصعب انتظار 
سيف بأن انتظاره �ن

ن عاما سأنتظرك خارج  ن عاماً يقول فيه سيف لنفسه طوال أربع�ي ظل أربع�ي

الكنيسة
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