
  ــامحنة دالي

وبدا لي أن أمـورا     بعد عودة غانم، بدأت داليا تظهر في الصحف كعارضة أزياء،           

لزوجيـة، أو    ا أنها تكف عن تعكير حياتـه     ، وحمدت اهللا    أخرى شغلتها عن التفكير بكريم    

  ..المطالبة باسترداد ابنها

  وكريم في زيـارة    أن أصطحبها  كان الطقس في نيسان يزداد حرارة فدعتني أسماء       

  .ألبيها في عطلة األسبوع ومعي نورا وجهاد

  .. معا في هذه الزيارةلقد اشترى كريم سيارة مرسيدس ونريد أن ندشنها-

  ..ان الهواء الجبلي صحي للصغيرين! مبروك يا أسماء-

  .. بل الجبل يكتسي في مثل هذا الوقت بزهور المارغريتليس هذا فقط-

رجم ألهديه الى أسماء وكريم ووالـدها       المتأخذت معي ثالثة نسخ من كتاب ريمون        

  ..الطبيب

 زهور المارغريت   ، وجهاد ونورا يقطفان   أمضينا الصباح نسرح ونمرح في الخالء     

أما كريم فانه بقي مـع      .. ، وأنا وأسماء نقطف أوراق الخبيزة لنصنع منها فطائر للمساء         

فـي شـؤون البلـد      داخل موقد في الحديقة ويتحدثان معا       الطبيب يشويان اللحم والكباب     

  .. في الماضي والحاضروأحواله

ر ووضعها فـي الفـرن،      حين عدنا الى المنزل انشغلت أنا وأسماء في إعداد الفطائ         

  ..كانت داليا على الخط.. واذا بالهاتف يرن في المطبخ

  أهال داليا، كيف أنت وكيف صحتك؟-

  .. في بيت أهليأن تأتي على الفور لزيارتي أرجوك أسماء-

  ..زورك في الغدأ. فعندي نبيلةتطيع ياداليا ال أس-

أحدثك به ولتكن نبيلة    تعالي أنت ونبيلة فلدي شيء هام       ..  أن انتظرللغد  ال أستطيع -

  ..شاهدة عليه

، وكان في غرفة الجلوس نورا وجهـاد يرقبـان          تركنا الفطائر في البراد دون خبز     

قلـت   .نع منها أكليال لنـورا    أزاهير المارغريت وأخذ جهاد يص    ا  بعين وقد فرد  التلفزيون  

  :لنورا



، فان سأل عنا خـالو      عندنا زيارة مستعجلة ولن نغيب أكثر من ساعة        أنا وأسماء -

  ..كريم قولي له هذا

ولكنها مالبثـت أن أخـذت تبكـي        .. استفبلتنا ليديا بأناقتها المعتادة ولهفتها لرؤيتنا     

  :وتقول

  ..أنتم أهلي وال أهل لي سواكم-

  هل تعانين من شيء؟ هل تتألمين؟ -السؤالابتدرتها أسماء ب

  .لم والمستقبل والحلم منذ توجت ملكة جمال الريففقدت األ.. ال، الأتألم-

  .. يومذاكأذكر أننا شاهدناك تقعين أرضا-

وحين الى المشفى الذي كنت فيه       ورعلى الف  ونقلني قريب غانم  .. نعم أغمي علي    -

   ..وجدت أنهم أجروا لي عمليةصحوت 

  :بصوت عال  بالبكاء وأخذت تنشجتستطع أن تكملولم 

  :سألتها! لقد استأصلوا مبيضي_

  ؟من أجرى لك العملية-

  ..ابن أخيه.. قريب غانم-

قالت .. ، وماسمعته من حوار   ه جهينة عن هذا الطبيب    ذكرت في الحال ما حدثتني ب     

  :أسماء

ه وجد  بأن زوجك عرض أمرك على طبيب من أصدقائه، وأن        قلت لي يوم زرتني     -

  ؟أنك سليمة معافاة، فهل هو قريب غانم

رنـي  وهو الـذي أخب    ..و يأتي للتحليل من خارج المستشفى     انه رجل وقور وه    ال-

  ..بيضين سليمينأنهم عند التحليل وجدوا أن الم

  :ءسألت أسما

  أجرى لك العملية؟مااسم الطبيب الذي  -

 ..حمدانحسن  -

 الى المستشفى؟هو الذي نقلك  -

 ..نعم -

  ذلك؟ لماذا فعل -



عقيم، فلما قبض على غانم يوم الحفل خشي أن هل تسألين؟ انه يعرف أن غانم -

هو وريثه الوحيد لو .. الي والى ولديفتؤول ثروة غانم وأدعيه له طفال من سواه أنجب 

  !فقدت القدرة على اإلنجاب

  ألم تخبري زوجك؟ ألم تخبري أحدا من أهلك؟-

ظننت أنهم استأصلوا الكتلة ..  جرى ليلم أكن أعلم ماحين خرجت من المشفى -

أنا في .. لم تعد تأتينيأن العادة الشهرية ت ولكنني وجد ..التي شككت بأمرهاالدهنية 

  .. في هذه السنالخامسة والثالثين وال يمكن أن تنقطع عني

  :، قال لي ابن أخي غانمحين ذهبت الى المشفى ألفك القطببدأ الشك يساورني -

لقد أنقذتك في الوقت المناسب من سرطان خبيث كان .. المتكحمدا هللا على س-

  :جن جنوني، قلت له. .ويودي بحياتك اللمفاوية بإمكانه أن ينتشر الى العقد

  ؟ ماذا فعلت بي؟ما هذا الذي تقول-

  :انتهرني زوجي الذي كان برافقني وقال

كان ! هأخبرني باألمر منذ وصولي، كان الواجب أن تشكريه ال أن تتهجمي علي-

أعيش في أسر يفرض علي أن آه أسماء، .. م ويخفي عني أنهم استأصلوا مبيضييعل

فهو يقول للناس أعطاني اآلن حريتي ..لمتعة رجل ال أحبه بقية حياتيأتخلى عن أمومتي 

  .أصيبت بالسرطان ولم تعد تنجب

  :وقد تملكها القهرعادت الى البكاء 

 أن أبهجه دون تلكؤ حتى أتمتع بحياة مريحة االّال يريد مني ! ال أريد هذا الرجل-

بشدة، ويعضني، وأبدأ بشم رائحة ، أما إذا أغضبته وتمنعت يضربني ويضغط ثديي معه

أنا لن أكون االّ ! سأطلقه! وهويقتحمني دون ارادتيعرقه الحمضي وفمه الالهث بالخمرة 

  !لطفل واحد هو وسيم فاتركوه لي أعيش واياه بقية حياتيأما 

  :مواسيةلت ق
  ..لك ولهزوريني حين تأتين الى بيروت، وسنتحدث واياك فيما يكون أصلح -

 انني !عبد الرحمنفي الدنيا سوى ابني وسيم، فال تقولي لي ما قاله ما عاد يهمني -

  ..أستطيع أن أتكفل بوسيم وحديأعمل كعارضة أزياء وأكسب من دخلي مايجعلني 

  ...ولكن يبقى غانم. .ذلك من الصحف التي تتحدث عنكأعرف -



د غانم يهتم بما أفعله خارج المنزل، بل يجدني طعما يصيد به شهوات اماع-

  ..الرجال

*   *   * 


