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َدمةقالم

 

 المكان، ٌمبلإون والمدعوون كبٌر الحفل وساق، قدم على ٌسٌر العمل كان

 كإوس ٌحمل هذا كالنحل، الجمٌع فٌه ٌتحرك كبٌر مطبخ هذا كل وٌخدم

 لهم لٌسمح المدعوٌن بٌن لٌمر المقببلت ٌحمل وآخر أنواعها، بكل المشروبات

 تطل صؽٌرة نافذة خلؾ من ٌحدث ما تتابع فوقفت هً أما .ٌرٌدون ما بتذوق

 وال  ,قالمساحٌ هاإتمبل التً الوجوه هذه بكل اهتمامها ٌكن لم الحدٌقة، على

 الذٌن الشباب هإالء وال المجوهرات، أنواع كل علٌها ٌتؤلأل التً األعناق

 تراقبه ،فقط علٌه ُمنصب كله فهمها .األناقة فً الفتٌات ٌنافسوا أن ٌرٌدون

 قراءة تحاول وأكثر، أكثر عٌناها تتسع حتى لتلك أو لهذه ٌلتفت ماَإن كالصقر

؟ سٌؽازلها هل ٌقول؟، ماذا تعرؾ أن ترٌد شفتٌه،  مجاملة مجرد أم !مثبلا

  !!لطٌفة؟

 أسرعت ٌنادٌها، من سمعت أن إلى ألخرى محاولة من تفشل وهً زفرت

 :النداء لصاحبة

َجاٌة أنا ...ماما حاضر - 

 .كتٌر الشؽل ...بوسً ٌا ٌاال  -

ا لؽسلهاممتلبةَ النصؾ األكواب تفرٌػ فً أمها ساعدت  لٌعاد وتجفٌفها سرٌعا

 المضنً المجهود هذا استمر المدعوٌن، لجموع للخروج وتعود ثانٌة ملإها

 فاللٌلة للعابلة، المدلل باالبن الخاصة المٌبلد عٌد كعكة وصلت أن إلى لساعتٌن

 .عشر التاسع مٌبلده لٌلة هً

 .حاجه شاٌفة مش هنا من ...فوق من ابص هطلع أنا ..ماماَ -

 :بتذمر األم

 .هنا خلٌكً ...فٌن تطلعً بوسً ٌا اتجننتً أنتَِ -َ

َ:األم كتؾ على إحداهن ربتت

 ٌطفوا ما أول طول على تعالً بس ..بوسً ٌا روحً ...فاطمة ٌا ماتسٌبٌها - 

 .كتٌر الشؽل لسه ..الشمع
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 لتشاهد الفسٌح القصر أعلى إلى بسمة انطلقت بٌنما بٌؤس رأسها فاطمة هزت

 .طوابق  ثبلثة نم المكونة الكعكة شموع إطفاء لحظة

ا، عشر الثامنة ذات الفتاة بسمة  بمبلمح استحٌاء، على األنوثة عالم تخطو ربٌعا

 فً دفن الذي جمالها على الجمٌع ٌتحسر كان التً أمها عن ورثتها جمٌلة

 وكؤنها شفاه دقٌق، أنؾ خمرٌة، بشرة فاحم، أسود شعر والخدمة، المطابخ

 عنهما ٌؽفل فلم عٌنٌها من كبٌرة مساحة تحتل ،رمادٌتان وعٌنان بدقة، رسمت

 عملها ترث أن إلى اضطرت وإنما الباهً أمها جمال فقط ترث لم ولكنها .أحد

ا،  نفس وفً فٌه تعمل الذي الوحٌد المكان هو وهذا السن فً كبٌرة فؤمها أٌضا

 أصبح المطلوب؛ أداء على قدرتها قلت وحٌنَ .عنها شًء أحد ٌدري ال الوقت

 بسمة على ؼرٌب هذا ٌكن ولم العمل، فً المراهقة بابنتها االستعانة من البد

ا تربت التً  القصر، فً العمل أثناء أمها صِحبتها فطالما المكان، هذا فً تقرٌبا

 .واالمتحانات الدراسة أثناء إال تتؽٌب تكن ولم

 الجموع مواجهة فً فؤصبحت فٌه، الوقوؾ نوت الذي للمكان بسمة وصلت

ا، ا واضحة تجعلها ال مسافة على ولكن تماما  وٌرفع ٌهتم من إال للعٌان تماما

 .فٌراها القصر ألعلى رأسه

 التشجٌع وعبارات التهانً ٌتلقى بٌنما وجهه على عٌناها ركزت فقط هً أما

 .واحدة دفعة عشر التاسع مٌبلده شموع إطفاء من ٌتمكن كً

ا أخذ  نحوها، بصره وجه التالٌة اللحظة وفً الشموع ناحٌة لٌمٌل عمٌقاا، نفسا

 صٌحات لتتعالى بالفعل، فٌها ونجح الشموع، طفاءإ فً ٌبدأ أن قبل بعٌنه لٌؽمز

ا التهانً وٌستقبل رفاقه  .مجددا

َ"اتفقنا ..الشمع اطفً ما قبل هشوفها واحده آخر أنتَِ"

 رآها من آخر كانت بالفعل عقلها، فً تتردد عبارته وأصداء ابتسامتها  اتسعت

ا كان وإن لها، جدٌد وعد حقق وكالعادة شمعاته، ٌطفً أن قبل  .بسٌطا

  :معا ولسانها بقلبها لتردد

َ.حبٌبً وأنت سنة كل - 

َ
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 األول الفصل

 

 طٌن أصل من الخلق كل إن مع

 مؽمضٌن بٌنزلوا وكلهم

 والسنٌن والشهور الدقاٌق بعد

 طٌبٌن وناس أشرار ناس تبلقً

 !!وعجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 

ا ٌعش لم منا من ا، ٌتحقق لم وإن حتى حلما  لحقٌقة تحوله استحالة هل أبدا

 ...نضحك ...نبكً تفاصٌله، بكل الحلم هذا ونعٌش نحلم كنا بل الحلم، من منعتنا

ا ...نصرخ  .حلم مجرد األمر ومازال ونتصالح، نتشاجر وأحٌانا

 ٌعلم ال واقع ما، بشكل واقعاا، أضحى لكنه حلمها، وعاشت حلمت هً، وكذلك

 وربما بل حلم مجرد سٌعد وإال الخفاء فً ٌظل أن ٌجب واقع شًء، عنه أحد

 .لكابوس سٌتحول

 تقطٌع بعد طعامهم، بتناول المدعوٌن النشؽال المطبخ فً تهدأ الحركة بدأت

 :أمها لتوقفها للخروج بسمة تحركت المٌبلد، عٌد كعكة

 بوسً؟ ٌا فٌن على -

 :بسمة زفرت

 .اكل ٌخلصوا ما على وقت هٌاخدوا ...ٌاماما بره اقعد هطلع -

 .بره بنطلع مش إننا عارفه أنتَِ ..بوسً  -

 ...بعٌد من هتفرج ..بعٌد هقعد ..هٌشوفنً ماحدش ...عارفه ٌاماما عارفه -

 .بعٌد من بنشوفها حاجه كل ما زي

  .أمها عن تبتعد وهً األخٌرة كلماتها حروؾ مع واضحة التذمر نبرة بدت
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 كانت كم معها، تعانٌه مما ابنتها على باآلسى تشعر كم ،بحزن فاطمة زفرت

ا، كان معها، زوجها بقً لو مختلفة ستكون حٌاتهما ٌا  واقعه معاندة ٌجٌد قو

ا فقدته ٌمهله، لم القدر لكن مبتؽاه، تحقٌق أجل من ٌحارب  به حظت كما سرٌعا

ا،  المؤسً كل رؼم وحنانه، حبه بكل علٌها أنعم معه عاشتها قلٌلة شهور سرٌعا

ا تبتسم جعلها ٌجٌد كان لكنه زواجهما ظروؾ أحاطت التً ٌا  المشكلة كانت أ

ا حملت أنها خاصة أفضل سٌكون الباقً أن وتصورت  حٌاتهما فؤضحت سرٌعا

 حٌاتها، فً األسوأ كانت لحظات فً فقدته ، باقً هناك ٌعد لم لكن بهجة، أكثر

 على عقابها لتكمل الشمطاء تلك ظهور هو فعبل األسوأ بل فحسب هذا لٌس ال

 .به وتزوجت تجرأت أنها

 التً الوحٌدة المرأة منها لتقترب مقلتٌها فً للظهور تعاند دمعات حاربت

 :بؤرٌحٌة معها تتحدث

 !فاطمة؟ ٌا بس مالكَ  -

ا بوجهها أشاحت  حٌث الحدٌقة على المطلة النافذة من لتقترب وقفت ثم بعٌدا

ا العاشرة للمرة تفحصتهم المدعوٌن، وجوه رإٌة ٌمكنها  ؼاٌتها عن بحثا

 .تظهر لم وكالعادة

 تقولٌلً عاٌزة مش واللً علٌها قلتٌلً اللً الست على بتدوري لسه - 

 .لٌه علٌها بتدوري

 .االقٌها ونفسً عندها حق لٌا ..سمٌرة ٌا ماقلتلكَ  -

 المرأة تلك عن حدثتها كلما بقوله فاطمة تكتفً ما فهذا رأسها، سمٌرة هزت

 .معهم بالعمل التحقت منذ عنها تبحث التً

 الفاطمة تلك عن أكتر تعرؾ أن سمٌرة تستطع ولم سنوات عشر مرت وقد

 طفلتها على لتنفق العمل علٌها وأن حادث فً زوجها فقدت أنها ؼٌر الكتومة،

 أي أثناء الدابم بحثها إلى انتبهت ولكنها الوقت، معظم ترافقها والتً الوحٌدة

 عن تبحث أنها صرحت التساإالت من العدٌد وبعد القصر، ٌضمه ضخم حفل

 ٌمكنها ال الوقت نفس وفً ٌخصها شًء لدٌها الراقٌة الطبقة تلك من امرأة
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 لم السنوات تلك مرور ورؼم بعٌد، من المراقبة فقط علٌها أمامها، نفسها كشؾ

 .الوجه ذلك عن البحث من تِكل ولم تٌؤس

.................... 

 تحٌة فً " سما " القصر سٌدة استمرت بٌنما بالطعام، المدعوٌن معظم انشؽل

 :بحماس لتنادٌها إحداهن إلى انتبهت أن إلى ضٌوفها

 .وحشة ٌا ..نٌري ..نٌرمٌن  -َ

 فضربتها تؤخرها عن معتذرة صدرها إلى لتضمها ضاحكة الفتاة منها اقتربت

 :برفق كتفها على سما

 الحفلة وٌوم ..ظهرتٌش وما أمرٌكا من جٌتً ...بكلمتٌن علٌا اضحكً أٌوة -َ

 .متؤخرة جاٌة كمان

 .دي الزحمة حكاٌة خالص نسٌت أنا ..وهللا الطرٌق ..طنط ٌا سامحٌنً - 

 :الخلؾ من صوته جاءها

 .خسارة ٌا ..بلدك هٌنسوكً أمرٌكا فً سنة كم -

 :مرددة وجهها ابتهج وقد ضاحكة له التفتت

 .أوي وحشتنً ..طٌب وأنت سنة كل ..معاذ -

 رأسه لٌرفع ظهرها على ٌربت وهو ذلك لٌبادلها صدرها إلى تضمه وهً قالتها

 :قاببلاَ

 .نٌري؟ ٌا إٌه عاملة ...كمان وأنتَِ  -

ا افتقدتها التً وجهه بمبلمح عٌناها تمؤل وهً أجابته  للدراسة، بسفرها كثٌرا

 :قاببلاَ حاجبٌه أحد فرفع له تؤملها الحظ

 .أوي وحشتك علٌا باٌن ...امممممممممم -

 والدٌها حال عن لتسؤلها بلوم، كتفه فً أمه وكزته بٌنما الخجل حمرة أصبتها

 األمور وأن والدٌها على طمؤنتهما المتحدة، بالوالٌات وحٌاتها دراستها وكٌؾ

 :قابلة لمعاذ لتلتفت هناك، جٌدة معها

 .وهللا هناك جدا هتستفٌد ...عندنا الجامعة تٌجً ناوي مش -

 :بكفه لوح
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 !ده؟ السفر موضوع فً أنا مالٌش  -

 :قابلة شفتٌها أمه زمت

 .ماقررناش لسه -

ا بوجهه أشاح  حقٌبتها فً ٌدٌها نرمٌن دست جدال، ٌوم لٌس فالٌوم بعٌدا

 :قابلة لمعاذ وتمنحها مستطٌلة كرتونٌة علبة لتخرج

 .مٌبلدك عٌد هدٌة -

ا، شكرها ا وضعها وأراد كثٌرا  ففعل، فتحها، على وأصرت أوقفته لكنها جانبا

 وله كبٌر كان لكنه المحمول بالهاتؾ أشبه جهاز كفٌه فً فٌستقر العلبة لٌفتح

ا عٌناه اتسعت ثم فٌه النظر ٌدقق وهو حاجبٌه عقد عرٌضة، لمس شاشة  فرحا

 :قابلة التشؽٌل زر وتضؽط منه تؤخذه وهً لتضحك

 لسه مانزلش حتى ...االمرٌكً السوق فً جدٌد نازل لسه ..أٌباد ...بالظبط - 

 أول تكون هتحب أكٌد فقلت ..تكنولوجٌا ؼاوي إنك عارفه وانا المصري السوق

 اشتروه عرب كتٌر فً واحد أول إنك أوي ضامنة مش طبعا أنا ...ٌجربه واحد

 .نزل ما أول أمرٌكا من

 تطبٌقات عن لتخبره أمامه بتصفحه هً تقوم بٌنما ٌطالعه وهو عٌناه برقت

 وؼٌرها، وفٌدٌوهات وبرامح كتب من فٌه، ٌتصفحه أن ٌمكنه ما العدٌدة الجهاز

 سما فهزت ٌدٌه فً الشًء ذلك شاشة ٌداعب وهو حوله ما كل نسى أنه بدا

 :رأسها

 .دلوقت مش الحفلة آخر فً ادهوله طب ...نٌري ٌا برضو كده -

 :كتفه على تربت وهً ضحكت

 .أوي هٌعجبه إنه عارفه كنت - 

ا فجؤه صدره إلى ضمها  :مرددا

ا عجبنً بجد -  ...نٌرًٌٌٌٌٌ بحبك ..جدا

ا عنها لٌبتعد ا لها ملوحا  عودته، حتى الطعام من الكثٌر بتناول إٌاها ومذكرا

 من تتفاجؤ لم أنها وبرؼم خفٌفة بحمرة وجنتٌها توردت وقد بعٌنٌها تابعته

ا نحوه مشاعرها أن إال فعلته  مصافحة ولو حتى ٌلمسها حٌن للخجل تدفعها دوما
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ا، تنكره لم ما وهو ذلك لتدرك المتعالٌة قلبها دقات وتكفً بسٌطة  تحبه هً ٌوما

 جانبً حدٌث ٌطمبنها وما الشعور نفس ٌبادلها أن تنتظر فقط تعشقه ربما بل

 دخلت حٌنها الدراسة، انتهاء فور خطبتهما تتم أن وأمها أمه بٌن مرة سمعته

ا، تقفز ؼرفتها  التً البهجة صٌحات تصاحبها فراشها على بنفسها لتلقً فرحا

 .ملل ببل أطلقتها

 وجه ٌمتك لكنه الحفل هذا فً كثٌرٌن شباب من أوسم ٌبدو ال ربما الذي ..معاذ

 من أحد على تعالٌه وعدم الطٌبة معاذ روح كانت لطالما .طٌبة وروح جذاب

 أو الراقٌة الطبقة تلك من سواء الجمٌع من قرٌب جعلته والتً المحبوبة صفاته

  .دونها هم ممن

....................... 

 وقد ركبتٌها على بؤصابعها تنقر وهً بضٌق زفرت الجوار، فً آخر مكان وفً

ا رجلٌها عقدت ا جالسة معا  من الكثٌر تحٌطها ضخمة شجرة إلى مستندة أرضا

 الطبٌعٌة، السدود تلك خلؾ من مستحٌلة شبه رإٌتها جعل مما الكثٌفة األشجار

 الزابر هذا انتظار فً حاجبٌها فعقدت األشجار تلك خشٌش صوت سمعت أن إلى

 :قاببلاَ ناحٌتها لٌندفع المتوقع،

 "بخ"

ا منحته ا تعبٌرا ا، ٌشٌح ووجه ملتوٌة وشفاه متجهما  على أمامها فجلس بعٌدا

 :قاببلاَ ركبٌته

 !بوسً؟ ٌا ٌهإ فً  -

 ٌسمعه ال خفٌض بصوت لكن تؤنٌبه فً لتبدأ بكفها صدره ضربت أن فور تؤوه

 :سواهما

 مش أنت ...تحتضنها واحدة ماتشوؾ كل ...فٌك فاٌدة مافٌش ...بتهزر أنت  -

 .البنات فً ٌحضن عمال سنٌن عشر عنده عٌل فٌها عملً ..بقى هتبطل

 :ٌؤس فً رأسه هز

 .ده الموضوع من هنخلص مش احنا - 

 :باصرار قالت
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 .تبطل لما إال ..معاذ ٌا هنخلص مش أل -

 ...اإلٌد سبلم زي سبلم ...سبلم مجرد ده ...مرة مٌٌٌٌٌٌت قلنا ...حبٌبتً ٌا -

ا فاكرة نتَِأ ما زي مش  .أبدا

 أو فرحت كلما تتوهج التً عٌنٌها ٌتؤمل وهو فابتسم صبر، وعدم بضٌق زفرت

ا الؽاضبة الفتاة تلك ؼضبت، ، والهادبة كثٌرا ا، تفكر قلٌبلا  لكل تحسب كثٌرا

 تتصرؾ فقط معه عمرها، من أكثر ٌمنحها إلٌها ٌستمع من وقول، تصرؾ

 كٌؾ َتَعلَّم والتً المصالحة، وتنتظر ..تلوم ..تؽضب ...تتذمر ...طفالكاأل

 .معها ٌجٌدها

ا ناحٌتها مال  :هامسا

 .عٌونك كانت ..الشمع اطفً ما قبل شوفتها حاجه أحلى ..تعرفً - 

 .كلها دي المسافة من عٌونً شوفت ...سبلم ٌا - 

 :نحوها لٌمٌل سببها ٌعً التً سخرٌتها تجاهل

 !حبٌبً؟ نتأو سنة كل هتقولٌلً مش -

 :وحب ؼٌظ بٌن ما بنظرة ترمقه وهً شفتٌها لوت

 .الصبح قلتلك أنا ما - 

  ....كمان للٌلوبا ..والعصر والضهر الصبح ...وماله - 

 :تهمس وهً شفتٌها على صافٌة ببسمة انتهى باستعبلء، إلٌه التفتت

 .حبٌبً نتأو سنة كل -

 :فؤكثر أكثر منها فدنا

 .وجنبً ..ومعاٌا حبٌبتً نتَِأو سنة وكل -

 منه قربه كان فطالما توترها، ؼلبها وقد قلٌبلاَ نفسها فؤزاحت بقربه شعرت

ا، هذا ٌعلم وهو .سنوات منذ منها قرٌب إنه رؼم ٌوترها  علٌها، تؤثٌره ٌعلم جٌدا

  .مبلمحها على رإٌته وٌعشق ٌحبه الذي التؤثٌر

 :لٌقول توترها من بها تتخلص مساحة لٌمنحها اعتدل

 !اٌه؟ جابتلً نٌري شوفتً -

 :بقوله لٌستدرك عٌنٌها من شراراََ تطلق ولوم ؼضب ونظرة حادة التفاته
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 كده حاجه ...أٌباد جابتلً شوفتً ..العٌلة صدٌقة نرمٌن ...نرمٌن أقصد -

 .مصر ٌنزل ما أول اشترٌه ناوي كنت ....تحفة

 ٌسرد وهو مدة، منذ معه وكؤنه بٌسر معه ٌتعامل أخذ والذي ٌده فً لما نظرت

 االشٌاء تلك تكون لم معظمها، تفهم ولم بعضها فهمت أشٌاء من فٌه ما لها

ا اهتمامها تثٌر  فً استمر مثله، ٌجعلها أن فً العدٌدة محاوالته رؼم ٌوما

 :قاببلاَ أمامها رفعه ثم الشرح

 صورة أول فٌه نحط علشان ..اضحكً ٌاله ...كامٌرا فٌه أن بقى حاجه همأو -

 .لٌنا

ا الجهاز دفعت  :بذهول قاببلاَ بصعوبة لٌلتقطه ٌدٌه من ٌسقط أن كاد حتى بعٌدا

 !ده؟ مجنونة ٌا ٌهإ -

 أي عننا ٌعرؾ حد ماٌنفعش ..هنخدها اللً ٌهإ صور !!مجنون اللً نتأ  -

 .دي الصورة شاؾ حد افرض ...كوٌس كده عارؾ نتأ ..حاجه

 عنك ٌعرؾ ماحدش ...حبٌبة لٌا أنا إن بنسى ساعات أنا ...بوسً ٌا ربً ٌا - 

 موبٌل تاخدي رافضة ...بالؽلط لسانً على ٌجً ماٌنفعش اسمك ... حاجه

 العٌشة من ماتعبتٌش نتَِأ ..بعض مع مابنخرجش ..حبأ ما وقت منه اكلمك

  .دي

 :شفتاها لترتجؾ ..مبلمحها على ٌرتسم الحزن ٌرى وهو صمت

 البٌة نتأ ..خوفك من أكبر خوفً أنا ..خسرتك لو أكتر هتعب بس ..تعبت  -

 ...لوحدي هخسر ومش ...حاجه كل وهخسر هخسرك ناأ ..هانم اللً أنا مش

 .معاذ ٌا بخاؾ ...منك أكتر بخاؾ أنا كده علشان

ا ٌعلم هو كفٌه، بٌن أناملها احتضن  خسارته، تخشى ألنها هذا تفعل أنها جٌدا

 من أكثر وربما المكان من الطرد وأمها مصٌرها سٌكون مرألبا أمه علمت فلو

 خادمة ابنة ٌحب أنه تعلم حٌن أمه فعل رد سٌكون كٌؾ ٌتخٌل ال حتى هو ذلك،

 .المنزل خادمات من
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 احنا اللً نحقق لما بكرة ...الصورة ببلها ..أسؾ أنا ...معلش خبلص -

 أو نفسنا نضر ما ؼٌر من نفسنا عن نعلن تخلٌنا لمرحلة نوصل لما عاوزٌنه

 .فٌه نفسنا احنا اللً كل نعمل هتمنعنا حاجه مافٌش ساعتها ...حوالٌنا اللً

 أنفه السوداوان، عٌناه ، عٌنٌه فً وجهها انعكاس لترى نحوه، بصرها رفعت

 تلو صورة ترسم .البنً وشعره القمحٌة، بشرته الواسع، فمه المستقٌم،

 هدوءه، استفزازه، حبه، ؼضبه، ضحكته، ...الممكنة التعبٌرات بكل ..صورة

  .لها ونظرته عصبٌته،

ا، ستفارقه أنها شعرت فلطالما  سٌنتهً منه قربها حلم أن علمت لطالما ٌوما

ا لكنها وحٌدة، نفسها لتجد وتستٌقظ  معه، البقاء عن نفسها منع تستطع ال أبدا

 اختارها أنه تتذكر حٌن ٌملبها الذي الؽبطة شعور عن حبه، عن إلٌه، النظر عن

ا هً  .أناقة واألكثر األؼنى، األجمل، األخرٌات، الفتٌات كل عن دونا

 ٌدٌها تسحب وهً لتتنحنح خراآل بعضها تتؤمل وعٌناهما صمتهما إلى انتبهت

 :أصابعه بٌن من

 .الحفل أمٌر عن البحث وسٌبدأ دقاٌق ..قوم ..ٌاال طٌب....أحم -

 :قاببلاَ لٌقؾ اعتدل

 كلهم لما ...متؤخر هتخلص الحفلة علشان هنا هتباتوا اكٌد انتوأ بس ..ماشً  -

 مٌبلدي عٌد هداٌا ٌرتبوا هخلٌهم أنا ...الورانٌه الجنٌنة اطلعً ابقً ٌناموا

 حد وماتقولٌش ...نومه علٌكً تروح اوعً ...سوا نفتحها علشان هناك

 وأكٌد..دي الجنٌنة على بتطل اللً بس سامر وضةأ ؼٌر مافٌش ...هٌشوفنا

 .الصبح بكرة مهمة اجتماعات عنده ...تخلص ما الحفلة بعد قتٌل هٌنام

 الشجٌرات ٌزٌح وهو الهواء، فً قبلة مرسبل لها لٌلوح إٌجابا برأسها أومؤت

ا  :فؤوقفته مؽادرا

 .ٌشوفك حد اوعى ..بالك خلً -

 :أجش بصوتَِ رد

 .الزٌر بطن السر وكلمة ...رٌس ٌا ماتقلقش -
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 تستنشق  لجلستها عادت .أمامها من هو اختفى بٌنما رأسها تهز وهً ضحكت

  .المكان ؼمر الذي عطره عبٌر

ا عنه بحث الذي المكان هذا  أنه تؤكدا تجارب عدة وبعد ..إلٌه توصل حتى كثٌرا

 .أحد لهما ٌنتبه وال مربٌان ؼٌر بالفعل هنا فهما لهما، األءمن

 فضً خاتم تطالع فتحتها االمامً، جٌبها من صؽٌرة علبة تجذب ٌدٌها مدت

  .رجولً

 .شراءه من تتمكن حتى الشخصً مصروفها من الكثٌر وفرت التً الهدٌة

 ال التً النرمٌن تلك هدٌة تسلم حٌن فعله رد متذكرة لجٌبها تعٌده وهً زفرت

 الجهاز ذلك أسعده كما الخاتم هذا ٌسعده لن بالتؤكٌد األطبلق، على تطٌقها

ا السعادة سٌرسم أنه تعلم لكنها المتطور،  هو فهكذا ٌراه، حٌن مبلمحه على جٌدا

ا  .ناحٌتها ومشاعره معها بؤفعاله ٌفاجؤها دابما

 سنوات عشر منذ أطفال بلعب بدأ حلم الحلم، ذلك تعٌش أنها تصدق ال  ااَأحٌان

  .حب بقصة وانتهى

 مقارنة مدٌنة بحجم لها بدا الذي المكان، هذا دخلت حٌن السابعة فً كانت

 بها شاسعة حدٌقة البناٌات، إحدي سطح  فوق أمها مع بها تعٌش التً بالؽرفة

ا، بل كبٌر منزل ٌتوسطها مساحتها، كبر على تدل متفرعة طرق  بتصمٌم قصرا

 ،خراآل من أصؽر أحدهما مسبحٌن رإٌة ٌمكن أمتار بعد على .أنٌق لكن قدٌم

 فً بتناسق موزعة الخٌزران من مقاعد للكبار، واآلخر لؤلطفال هذا ربما

 من منازل أرجوحات، ضخمة، أطفال بلعب مؽطاة خضراء مساحة المكان،

 البالون

 هناك، إلى العدو إال تستطع فلم لؤلطفال، مصؽرة ترفٌهٌة مدٌنة أمام وكؤنها بدا

، مرحت .أحد ٌمنعها ولم  مرة دراجته قٌادة ٌحاول رأته حٌن توقفت لكنها قلٌبلا

ا كان لكنه وٌفشل مرة بعد ا عنٌدا ٌا  مثله طفل وحده، ٌتدرب لما تسؤلت ، وعصب

 المنزل هذا سكان من أنه وهٌبته ثٌابه من ٌبدو االصدقاء، من الكثٌر له بالتؤكٌد

  .الضخم
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ا سقط أن ىإل الفاشلة محاوالته ٌكرر وهو مراقبته فً استمرت  وتخضبت أرضا

 :قابلة نحوه أسرعت بؤلم، لٌتؤوه بالدماء ركبته

 !!كوٌس أنت -

ا لها نظر  حتى حولها تتلفت فؤخذت بوجهها ٌحدق ظل قبل من ٌَرها لم مندهشا

 جٌبها من مندٌبلاَ لتخرج إلٌه ذهبت األركان من ركن فً ماء صنبور وجدت

 . خاطره تطٌب وهً جرحه تنظؾ إلٌه لتعود بالماء وتبلله

 !مٌن؟ أنتَِ -

 :قابلة الجرح تمسح عادت لكنها عنه، ٌدها ٌبعد وهو سؤلها

 .حد؟ معاك مش لٌه ..لٌه؟ لوحدك عجله تركب بتتعلم أنت ..بوسً أنا - 

 .فاضٌلً مش ..امتحانات عنده أخوٌا -

 .أنا أسندك -

 :اردفت ثم بحماس قالتها

 .تخؾ لما ...اتعورت أنت بس  -

 .أخؾ أما لحد هنا هتفضلً أنتَِ - 

 :االرضً الدور ناحٌة أشارت

 .طول على معاها هاجً ناأو ..هنا ماما  -

 "تعالً بوسً..بوسً"

 .أمها نداء جاءها

 !اٌه؟ اسمك أنت صحٌح ...بتنده ماما -

 .معاذ -

 .معاذ ٌا سبلم -

...................... 

 

ا فنٌة فقرات فٌه كان الذي الحفل أجواء معهم لٌتابع لرفاقه معاذ انضم  ..أٌضا

  .وعزؾ وؼناء رقصات

 :منه لٌقترب أخٌه من لنداء معاذ التفت
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 لٌه؟ باٌن مش ...حبٌبً سام  -

 :والوحٌد االكبر أخاه سامر ابتسم

 .معاه بنشتؽل حد على تسلم عاٌزك تعال ...عم ٌا فاضٌلً نتأ هو -

 :فتاة تجاوره لشاب وصل أن إلى ذراعه من أخاه جذب

 .أخته لوجً نسةآلا ودي جاهٌن الباشمهندس ..معاذ  -

 الهداٌا، له وٌقدمان مٌبلده عٌد على التهانً منهما لٌتلقى بلطؾ معاذ حٌاهم

ا شكرهما   .وهدٌتهما حضورهما على كثٌرا

 شركة عن التنفٌذي المسبول هو جاهٌن أن له سامر لٌوضح التعارؾ تبادال

 تزداد أن ٌتوقع التً المشتركة عمالاأل بعض وبٌنهما للمقاوالت الشربٌنً

 .المناقصات من العدٌد فً فعلٌان شرٌكان لٌصبحا مستقببلاَ

 :قاببلاَ للوجً حدٌثه معاذ وجه

 !ده؟ المناقصات جو فً لٌكً نتَِأ -

 :نافٌة بكفها لوحت

ا - ا أبدا  .اعرفه وال ...أبدا

 .فكرة على بالظبط زًٌ - 

ا ضحكاتهم تعالت  :بذراعه أخاه عنق سامر لٌطوق جمٌعا

 .فكرة على كتٌر كده هتفضل مش -

 .مناقصة فً ماٌدبسنً قبل بقى استؤذن طٌب -

 :جاهٌن لٌقول وابتساماتهم ثانٌة تهانٌهما صاحبته

 .ده أخوك أوي لذٌذ -

 :ٌقول أن قبل حانٌه نظرة أخٌه منح

 .أوي وطٌب  -

.................... 
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 بكل األسرة لٌستقبل المكان، على الهدوء وخٌم األنوار وأطفؤت الحفل انتهى

  ألٌام له اإلعداد تم حفل من التعب أنهكها أجساد والمهترءة الفاخرة أنواعها

 .المضنً العمل من ساعات بعد لٌنتهً

 سرٌر على خرواآل فاخر سرٌر على أحدهما جسدٌن االجساد تلك بٌن ومن

 تؤكدا حتى ساكنان بقاإهما استمر جفن، لهما ٌؽمض لم مسبق باتفاق متواضع،

 باب على لٌلتقٌا منهما؛ ومعتاده مجنونة تسرب رحلة لتبدأ ...نام قد الكل أن

 .أصابعه خلؾ ضحكته ٌكتم وكبلهما الفخم المنزل

 وصبل أن إلى المكتومة، ضحكتهما لتستمر الشاسعة الحدٌقة إلى خرجا حتى

 بعضها فوق المتراصة الهداٌا من الصؽٌرة التلة لهذه ٌتطلعا وقفا ...لوجهتهما

 :مرددة خصرها على ٌدٌها بسمة لتضع

 .هداٌا دي كل -

 :بكتفها وكزها

 .نفتحهم ٌاال ...هتإري نتَِأ -

ا لٌجلسا فجذبها المظلمة المنزل نوافذ تطالع حولها التفتت  أن إٌاها مطمبنا أرضا

 كفاٌة مجنونان فقد هما لٌنام، كفاٌة َتِعب الكل مستٌقظ هناك ٌكون أن ٌمكن ال

 .مستٌقظان لٌبقٌا

 أنٌقة ساعات من ٌبلقوه ما ببعض إعجاب همسات وسط الهداٌا فتح فً بدءا

 .وؼٌرها للمكاتب جلدٌة وأطقم فاخرة وعطور

 "لهوووًٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌا"

 على كفها تضرب وهً العالً بصوتها اهتمام أي دون بسمة بها صرخت

 :حوله ٌتلفت وهو معاذ فانتفض صدرها

 .صحً حد ..!ٌه؟إ فً ..!ٌه؟إ -

ا وجهها احمر وقد عٌنٌه أمام ما شًء رفعت إلجابته االهتمام ودون  :ؼضبا

 !دي؟ المهببة الهدٌة بعتالك اللً الحٌا قللت مٌن -

ا لتطرحها نسابٌة، ؼبللة ٌدٌها بٌن تحمل أنها إلى لٌنتبه حاجبٌه عقد  عن بعٌدا

 :مرددة عٌنٌه
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 !!لٌه كده اوي لها بتبص نتأ -

 !ده؟ اٌه عارؾ مش أنا ما -

 .هتستعبطَأنت -

 فؤمسك الرحٌل معلنه الوقوؾ فؤرادت بشدة الؽاضب وجهها على ضاحكا انفجر

 :جواره إلى لٌعٌدها رسؽها

 .ٌعنً ٌهإ اعملها تافهة واحدة ...بقى خبلص -

 :بكؾ كؾ لٌضرب ضٌق فً شفتٌها لوت

 الهداٌا كل من ستً ٌا سٌبك ده ربنا الإ بٌه ٌعلم ما اللً المٌبلد عٌد ٌهإ ده -

 ناأ ...كتٌر هكلفك مش ناأ بس نتَِأ منك هدٌة فً نفسً ناأ تهمنٌش، ما دي

ا بسٌطة هدٌتً  .جدا

ا بخده نحوها لٌمٌل له نظرت  :قاببلاَ إلٌه مشٌرا

 .هاتٌها ٌاال ...ويأ بسٌطة هدٌه ...شوفتً -

ا برأسه لتطٌح وجنته فً لكمته  :لٌتؤوه بعٌدا

 ده ... مختلفة حاجه وتعملً دي الحركة هتبطلً مش ...!!مفترٌة ٌا سنانً -

 .مٌبلدي عٌد

 بٌن وٌقلبها ٌمسكها أن قبل لثوانً بها لٌحدق صؽٌرة علبة عٌنٌه أمام وضعت

 :أصابعه

 .بجد هدٌة جبتٌلً ماتقولٌش -

ا سٌكون هل تقراها، أن ترٌد وجهه، بمبلمح بصرها تعلق  ستصٌبه أم حقاا سعٌدا

  .عٌنٌه؟ فً جلٌا ستراه أم الفرح سٌدعً هل األمل، خٌبة

 الفضً الخاتم ذلك ٌتؤمل وهو سرور تفٌض عٌناه رأت حٌن ابتسامتها اتسعت

 :قاببلاَ له وٌنظر االٌمن بنصره فً وٌضعه

 .كده رجولً تحسً ده، الخاتم ويأ جامد -

 .؟ عجبك -

ا لها التفت  :قابلة بصرها لتخفض سإالها، مستنكرا

 .دي الهداٌا جنب حاجه ٌجٌش ما أصله -



 

08 
 

 :لعٌنٌها ناظرا اعتدل

 .لمامً مجاملة دي ...فكرة على لٌا مش دي الهداٌا -

 .مخصوص جاٌلك بقى ده ...واالٌباد طب -

 :برأسه أومؤ

ا به وفرحت ..فعبلاَ -  لكن للعٌلة صدٌقة ..عندي نرمٌن قٌمة من قٌمته بس ..جدا

 .وقلبً ..وروحً عقلً ...عندي قٌمتك من قٌمته ده الخاتم

ا، وجهها تخفً وهً الحال فً وجنتٌها توردت  :هو لٌهمس بعٌدا

 .المكسوؾ الوش ها ناأ دخٌلوه - 

 خلفهما أضٌبت إضاءة مع فجؤة انقطعت ضحكتهما أن إال معها لٌضحك ضحكت

 مصدر لٌعرؾ معاذ استدار بٌنما خلفها، تنظر أن دون هاربة بسمة لتفزع

  .سامر ؼرفة إنها ،الضوء

ا اختفت قد لٌجدها عنها باحثا التفت ا لٌبتسم االنظار عن تماما  :متمتما

 .ثانٌة فً اختفت ...عقلك ٌخرب  -

 .المنزل إلى أدراجه لٌعود واقفاا هم ثم ٌسرألا كفه زٌن الذي خاتمها ٌطالع عاد

 .بسعادة ٌدندن وهو صعدها

 دابم كان البداٌة فً الكثٌر، له تعنً معها عمره من ٌسرقها التً تلك فلحظاته

 كذلك تجعله وهً متعة أكثر أصبح بل مرألا اعتاد لكنه تخفٌهما من الشكوى

ا، ا وتمنحه قلٌبلاَ خوفها عن تتخلى لو ...أكثر معه تؽامر فقط لو دوما  ..أطول وقتا

ا ٌكونا أن المهم وعدها، كما الصبر علٌه  .النهاٌة فً معا

 "معاذ"

ا انتفض  باب على المستند خٌهبؤ ٌحدق وهو عٌناه واتسعت النداء لصاحب ملتفتا

َ!!ال؟ أم بسمة مع رآه هل .. بعقله خطر ما وأول ...حجرته

َ

َ

َ
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َالفصلَالثانً

َ

 الورق. كبلم من كلمة عجبتنً

 وبرق. حروفها بٌن من شرق النور

 حرام. حبٌتَأشٌلهاَؾَقلبً..َقالت

 ناَكلَقلبَدخلتَفٌهَاتحرق.أ ده

َ!!عجبً

 رباعٌاتَجاهٌن

 

 

اَلصاحبَالنداء،َاتسعتَعٌناه وهوٌَحدقَبؤخٌهَالُمستِندَعلىَباِبََانتفضَملتفتا

ا،َوأولَماخطرَبعقله،َهلَرآهَُمعَ اَمستٌقظا حجرته،َلمٌَتوقعَأنٌَبقىَأحدا

َ بسمةَأمَال؟!!

َتماسكَأكثرَكًَالٌبدوَعلٌهَكمنَقُبضَبالُجرِمَالمشهود،َفظلٌَنظرلهَفحسب.

ٌُرِدَؾَأخاه  :ل

 .عاٌزَأتكلمَمعاكَشوٌة تعالى... -

َفًَمحاولٍةَللهربنظرَمعاذَفًَساعةٌَد  :ٌِهَقاببلا

 ...أناَهموتَوأنام قصديٌَعنً... ...بسٌَاسامرٌَاحبٌبًَالوقتَاتؤخر -

َ!صحٌحَإنَتَإٌهَاللًَصحاكَمنَالنوم...َوالَإنَتَمنمتش؟

َوهوٌَعودَلؽرفته  :ابتسمَأخٌهَفًَسخرٌةَقاببلا

 .مانمتش...َُثمَإنَتَكنتَمصحصحَمعاهاَتحت...َتعال -

َللحظٍةَلٌبتلعَرٌقِهَبصعوبة،َ"معاها"ٌَتحدثَعنَبسمةَبالتؤكٌد!!تصلبَجسدهَ

ا اَإنهَخطؤه...َستقتلهَبسمةََ...خوفهَكانَبمحله،َكٌؾَلهَأنٌَظلَمستٌقظا تبا

 .بكِلَتؤكٌد،َفلٌهدأَوٌتركَلسامرَالكبلم
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اَعمٌقااَلٌدخلَؼرفةَأخٌهَ"خٌرَانَشاءَهللا طمؤنَنفسهَبتردٌدَتلكََ "أخذَنفسا

رَأخَطٌبَلطالماَكانَطٌبَمعهَكماَأنهٌَعرؾَالحب،َصحٌحَأنهَالكلمات،َسام

 .خسرَحبهَلكنهَسٌتفهمه

اَعلىَكرسٌهَالخاصَبؤرٌحٌةَلٌقولَله  :وجدَأخاهَُجالسا

 .اقعدٌَامعاذ -

جلسَعلىَالكرسًَالمقابلَواكتفىَبالتحدٌقَبؤخٌه،َهوَلٌسَلدٌهَماٌقولهَولنَ

ٌُدافعَعنَنفسه...َإنهٌَبدأَبالدفاعَكًَالٌَشعرَأنهَفًَموقٍؾٌَستدع ًَأنَ

َ!ٌحب...َأٌنَالمشكلة؟

 :رمقهَأخٌهَلثواٍنَقبلَأنٌَقول

 !!إنَتَهتخلصَاللعبةََديَإمتى؟ -

 :عقدَحاجبٌهَمتساببلاَ

 !لعبةَإٌه؟َ!لعبة؟ - 

 :اعتدلَسامرفًَجلستهَوبداَأكثرَجدٌة

 .لعبةَالحبَاللًَبتلعبهاَمعَبنتَفاطمة - 

 :وقررََلعبَدورَالمؽفلتملكهَالؽضب،َلكنهَسٌطرعلٌهَ

 !!وبنتَفاطمة...َإنَتَبتتكلمَعنَإٌه؟ حب... -

َأخٌه ًْ  :َبْسَمٍةَماكرةَارتسمتَعلىَطرؾَشفت

..َالٌَاحبٌبً؛َ.إنَتَفاكرَأولَمرةَأشوفكمَاللٌلةَدي إنَتَهتعملَفٌهاَعبٌط، - 

أناَعارؾَكوٌسَإنكمَماسٌبتوشَبعضَبعدَماَسماَهانمَحذرتكَمنَاستمرارَ

للبنتَدي،َوعارؾَإنَلعبَالعٌالَبتاعكمَقلبتوهَعلىَفٌلمَرومانسً،َمقابلتكَ

بسَواضحَكدهَإنكَمشَناويَ وبكرةٌَفوق...َوكنتَساٌبك،َقلتَمراهق

َتِجٌبهاَالبر.

 :ابتلعَرٌقهَبصعوبةَوقدَبداَأنهَالَمفرَمنَالمواجهة،َلكنهَأرادَأنٌَعرؾ

 ..إنَتَبسَاللًَعارؾ،َوال - 

ا  :ضحكَمستهزءا
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فاكرَلوَسماَهانمَعرفت،َكنتَأناَاللًَهكونَقاعدَبكلمكَبمنتهىََهوَإنتََ -

 .تبقىَمشَعارؾَقدراتَالستَالوالدةَكوٌس الهدوء

َبمعرفتهَأنَأمهَخارجَاألمر،َفسامرَأبسطَمنهاَبالتؤكٌدَفًَ هدأَروعهَقلٌبلا

 :التعاملَلذاَقالَفًَمحاولةَلفهمَماٌدورَبرأسَأخٌه

 !!طٌبَإنَتَعاٌزَإٌهَدلوقت؟ -

 !ماأناَقلتلك؛َهتخلصَلعبتكَمعَبنتَفاطمةَإمتى؟ -

مازالٌَحاولَالسٌطرةَعلىَأعصابهَفلٌسَمنَمصلحتهَتحوٌلَسامرَللجبهِةَ

 :الُمضادة

 .أناَمشَبلعبَمعاها،َواسمهاَبسمةَمشَبنتَفاطمة -

 .وإنَتَعاٌزَإٌهَمنَبسمة؟ ...ماشًٌَاسٌدي -

 :عقدَذراعٌهَأمامَصدرهَقاببلاَ

 .بحبهاَوهتجوزها - 

اَكلماته  :رفعَسامرَحاجبٌهَمعٌدا

 .وهتجوزها بحبها... - 

لٌبتسمَثمَتتحولَبسمتهَلضحكٍةَِهستٌرٌةَاستمرتَللحظاٍتَتابعهاَمعاذَفًَ

 :صمتَلٌتنفسَبعمٍقَبعدها

 .ويَكدهأبقالًَمدهَمضحكتشَ - 

 :ردَمعاذَبسخرٌة

 .وهللا...َطٌبَالحمدَهللَإنًَعرفتَأضحكك -

اَمنه  :وقؾَسامرَمقتربا

 .فاطمةَالخدامة هانمَهتناسب إنَتَمتصورَإنَسما -

 :دارَمعاذَعلىَعقبٌهَلٌولٌهَظهرهَقاببلاَ

اَإحناَمشَهنتجوزَدلوقِت،َإحناَمستنٌنَ ،..أكٌدَمشَبالسهولةَدي - وعموما

بسمةَآخرَسنةَ لحدَأماَنعتمدَعلىَنفسٌناَوساعتهاَكلَشًءَهٌكونَهٌن،

وعلومَسٌاسٌةَعلشانَتتخصصََوانَشاءَهللاَهتدخلَإقتصاد ...ثانوٌةَعامة

إقتصادَوهخلٌهاَتشتؽلَفًَالشركةَبتاعتناَوهًَهتثبتَنفسهاَلماماَكوٌسَ
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 ...ألنهاَذكٌةَوشاطرة،َوأناَكمانَهكونَشؽالَفًَالشركةَوهثبتلهاَنفسً

 .بسمةَمعاٌاَودهَكفاٌة صحٌحَكلَدهَهٌاخدَوقتَبسَمشَمهم،

ةَالمدى،َبسٌَامعاذٌَاااه...َدانتواَمخططٌنَبقى،َوكمانَخططَبعٌد -

َإنَتَمتعرفشَسماَهانم؟!َ ...ٌاحبٌبً

وانهًَ قصرعلىَنفسكَوعلٌهاَالطرٌقَالطوٌلَاللًَإنتواَراسمٌنهَده،

 .الموضوع

اَبعناد  :إلتفتَألخٌهَصابحا

ا...َعارؾَإنَماماَمشَهتوافقَبسهولة،َلكنَ - مستحٌل...َأناَمشَهسٌبهاَأبدا

 .هتنازلَعنَحبًَأليَسببمشَهستسلمَزٌك،َمشَ ...أناَمشَهستسلم

 ألم!! حزن... ؼضب...

ا،َشعرَبالندمَلتلكَ تعبٌراتَملبتَوجهَأخٌهَفًَلحظاتَوهوٌَرمقهَصامتا

الكلماتَالتًَقالهاَلهَفؤطبقَفمهَلٌصلَلهَصوتَأخٌهٌَحملَنبراتَالحزنَ

 :العمٌق

 نصٌحةَمنَأخوكَالكبٌر؛َسٌبهاٌَامعاذ،َسٌبهاَقبلَماهًَتقولهالك،َسٌبها -

فٌه،َقبلَماتسمعكَالكبلمَدهَبلسانهاَ ِبتكحََ اللً الٌوم وتكره ماتكرهك قبل

إنَتَمشَعارؾَحاجهَعنًَوالَعنَاللًَخسرته،َوٌارتناَ وتقولكَكرهتك،

 فضلناَقرٌبٌنَمنَبعضَزيَماكناَزمان...َتصبحَعلىَخٌرٌَامعاذ.

أنهىَجملتهَوهوٌَعودَلكرسٌِهَالمفضلَلٌرمقهَمعاذَلبرهٍةَقبلَأنٌَستدٌرَ

اَلٌؤتٌهَصوتَأخٌه  :مؽادرا

 .اقفلَالبابَوراك -

نفذَماقالهَأخوهَلٌذهبَلؽرفته،َألقىَبنفِسهَعلىَفراشهَوعقلهٌَستعٌدَكلماتَ

حبه،َُكلَماٌعرفهَأنَأمهماَلمَتكنََسامر،َالذيَالٌَعرؾَكٌؾَانتهتَقصة

اَولهذاَالقصةَانتهت  .راضٌهَأبدا

َ!أنهاَأصبحتَتكرهه؟ٌَترىَهلَأسمعتهَحبٌبتهَتلكَالكلمات؟َهلَأخبرته
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هزَرأسهَبعناد،َهذاَلنٌَحدثَمعه،َبسمةَلنَتفعلَهذا،َلقدَتعاهداَعلىَأنَ

ا،َالمشكلةَاآلنَأنَهذاَلٌسَالوقتَالذيَمنَالمفترضَأنٌَعرؾَأحدَ ٌحارباَمعا

 .باألمر،َهلَسٌخفًَسامرَاألمرَعنَأمهماَأمَقدٌَخبرها؟

ا َومتمتما  :زفرََفًَضٌٍقَمعتدالا

 !!أقولهاَوالَأل؟ خالصٌَاسامر،ماكنشَوقتكَ - 

هزَرأسهَباصراٍر،َلنٌَفعل،َلوَعلمتَربماَتتصرؾَبجنوٍنَكعادتهاَربماَتطلبَ

ا،َحتىٌَصبلَللمرحلِةَالتًَاتفقاَعلٌهاَلئلعبلنَعنَنفسٌهما  .منهَأالٌَلتقٌاَأبدا

شهقَوهوٌَفكرَفًَهذاَاالحتمال،ٌَحرمَمنهاَكلَهذهَالمدة،َمستحٌل،َلنَ

رَلنٌَخبرَأمهَوهوَلنٌَخبرَبسمةَوسٌبقىَاألمرعلىَماَهوٌَسمحَبهذا،َسام

 .علٌه

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

اَفًَ بزَغَالفجرَوأعلنَعنَوقتهَبؤذاٍنَوصلَإلىَمسامعهَبٌنماَكانَمنهمكا

االستذكارَوضعَقلمهَعلىَالمكتبَومطَذراعٌهَوجسدهَلنفضَإرهاقَالمذاكرةَ

نَانتهىَإعنهما،َدخلَإلىَحمامهَالملحقَبؽرفتهَلٌتوضؤَوٌإديَالفرٌضةَوماَ

نحوَبابَؼرفتهََحتىَأنصتَلحركٍةَماََخارجَؼرفتهَطوىَِسجادةَصبلتهَوخطا

 :لٌفتحهَلٌجدَأمامهَابنَعمهَالذيَابتسمَلهَقاببلََ

 .إنَتَلسهَصاحً وافً... -

 :جاءتَمنَخلفهماَفتاةَقابلة

 .أناَهموتَمنَالتعب،َهدخلَأنامَتصبحواَعلىَخٌر -

 :ردَإلٌهاَالتحٌةَلٌقولَوافً

تسٌبَلوجًَوإزايَأويََاتؤخرتوا ...كلَدهَفًَالعٌدَمٌبلد ..إٌهٌَاَجاهٌنَده؟ -

 .أختكَتسهرَكلَدهَوهًَعندهاَإمتحاناتَقرٌب

 :دلؾَجاهٌنَلؽرفةَابنَعمهَلٌجلسَعلىَفراشهَقاببلاَ

شَفارقَمعاهاَاهًَأدرىَبمصلحتهاَومنَساعةَماَإتخطبتَالموضوعَمبق -

وأُسكتَدهَكانَحتةَعٌدَمٌبلد،َوالَالمززَاللًَشفتهمَهناك،َفاتكَنصَعمرك،َ

 .ٌارٌتكَكنتَجٌت
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اهزَوافًَ  :رأسهَساخرا

أناَعنديَإمتحانات،َوالَ مزز،َهللاٌَهدٌك،َأناَفاضًٌَاعمَللكبلمَالفارغَده، - 

 .أعرؾَمعاذَصاحبَالعٌدَمٌبلدَوالَعمريَشوفته

أناَأعرؾَأخوهَسامرَبسببَالشؽلَبسَمشَمهمَالمهمَ ٌعنًَأناَاللًَأعرفه، -

 .إنهَكانَعٌدَمٌبلدَجااااامد

اَ  :أمامهَلٌنظرَلُهَجاهٌنَلثواٍنَقبلَأنٌَقولإتجهَوافًَلمكتبهَجالسا

 .السهرَالكتٌرَمشَكوٌسَعلشانك - 

 .أعملَإٌهٌَعنً،َالزمَأعوضَالفترةَاللًَقضٌتهاَفًَالمستشفى -

 :وقؾَجاهٌن

وإنَتَ أناَهروحَأنامَبقىَأحسنَأناَكمانَهموتَمنَالتعب، ٌوفقك،َربناَ -

 .كمانَنامَشوٌةَوبعدٌنَإبقىَكملَمذاكرة

ا،َلكنهَأوقفهَقبلَأنٌَخرجأومؤَب  :رأسِهَإٌجابا

 .صلًَاألول  الفجرَأدن -

 .انَشاءَهللا -

بداَمنَردهَأنهَلنٌَفعل،َابتسمَوافًَبحسرةَوهوٌَدعوَلهَبالهداٌة،َفجاهٌنَ

بالنسبةَلهَلٌسَابنَعمَوحسبَبلَهوَأٌخَوصدٌق،َمنذَأنَأدركَماحولهَ

ثماِنَسنواتَإالَأنهماََوجاهٌنَإلىَجواره،َبرؼمَفارقَالسنَالذيٌَصلَإلى

ا، اَألنهماَالعنصرَالذكوريَالوحٌدَفًَالعابلةَفكانَمنَ مقربانَجدا وربماَأٌضا

اَوكانَالكثٌرٌنٌَعتقدونَأنهماَأخوٌنَبسببَ الطبٌعًَأنٌَقضٌاَمعظمَالوقتَمعا

مبلمحَوجهٌهماَالتًَتعبرعنَصلةَالدمَالتًَتربطهما،َفكبلهماٌَملكَنفسَ

الدقٌق،َالذقنَالُمدبب،َوالشعراألسودَالناعم،َالفرقَالبشرةَالخمرٌة،َاألنؾَ

َجاهٌنَُبنٌةَبٌنماَعٌنٌهَهوَرمادٌة ًْ  ....الوحٌدَبٌنهماَلونَعٌنٌهما،َفعٌن

 "وافًَأحلىَمنَجاهٌن"

ابتسمَوهوٌَتذكرَتذمرَجاهٌنَعلىَهذاَالتعلٌقَثمَاعتٌادهَعلىَاألمر،َهوَلٌسَ

اَلشًٍءَآخر،َفربماَ وافًَأكثرَوسامةَلكنَجاهٌنَهوَاعتٌادَأكثرَمنهَإثباتا

 .األشهرَبٌنَالجنسَالناعم
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َثمَالمتابعة،َفقررَأنٌَرتاحَ نظرَلكتبهَثمَتذكرَطلبَجاهٌنَلهَبالراحِةَقلٌبلا

استلقىَعلىَفراشهَوضعٌَدهَعلىَجانبهَاألٌمنَوارتسمَعلىَوجههَ ...قلٌبلاَ

َ.مبلمحَألمَبسٌطةَاختفتَفجؤةَكماَأتتَفجؤة

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

َ، اَلٌبلا اَفلقدَدخلَالمعظمَإلىَفراشهَفًَوقتَمتؤخرَجدا أشرقتَالشمسَسرٌعا

ومنَالطبٌعًَأنٌَكونَأولَالمستٌقظٌنَهمَالعاملٌن،َومنهمَالخادماتَالبلتًَ

 .بدأنَعملهنَفًَالحال

 :أنهتَبسمةَارتداءَمبلبسهاَلتقتربَمنَأمهاَقابلة

 .أناَهمشًَبقىٌَاماما -

 :ربتتَعلىَكتفها

 .احبٌبتً،َخديَبالكَمنَالطرٌقماشًٌَ -

 .متتؤخرٌشَالنهاردة ...حاضر -

َأومؤتَبرأسهاَمبتسمةَلتلوحَبسمةَللجمٌِعَمودعةَلٌردواَلهاَالتحٌة.

َلكنَبسمةَاعتذرتَبلطٍؾَوؼادرتَ وإنَأوقفتهاَسمٌرةَلتتناولَافطارهاَأوالا

 :لتؤخذَطرٌقهاَعبرَالحدٌقةَلتلتفتَناحٌةَنافذةَؼرفتهَمبتسمة

ا -  .فًَسابعَنومهَطبعا

لتعودَوتؤخذَطرٌقهاَالتقلٌديَللعودةَوالخروجَمنَمنطقةَالمعاديَالفاخرةَإلىَ

حٌثَتسكنَهًَوأمها،َذاكَالطرٌقَالذيٌَبدأَبمتروَاألنفاق،َوٌنتهًَبهَعندَ

 .منطقةَالسٌدةَزٌنبَتلكَالمنطقةَالتًَتربتَوترعرتَفٌهاَمنذَنعومةَأظافرها

اَمبك اَألنهاَاختارتَوقتا اَكانتَعرباتَالقطارَشاؼرةَفؤصبحتَونظرا اَجدا را

َ .رحلتهاَمٌسورة

كانتَمنَأسعدَالناسَحٌنَتمَدخولَذلكَالمشروعَالعمبلقَإلىَمنطقتهاَوسهلَ

َعلٌهاَوأمهاَالكثٌرَمنَالتعبَفًَالذهابَوالعودة.

اَبعضَالحسناتَالتًَتجعلَ ربماَببلدهاَبهاَالكثٌرَمنَالمساوئَلكنَبهاَأٌضا

ا...َحٌاتهاَأفضل،َأو َآخرَأقلَعذابا فكلمةَأفضلَالٌَمكنَأنَُتطلقهاَعلىَ بمعنىا

الحٌاةَالتًَتعٌشهاَمعَأمها،َلكنهاَتعلمتَمنهاَأنَتتحملَوتتقبلَوترضى،َ
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اَكثٌرةَتفشلَفًَهذا،َوأولَأسالٌبَاعتراضهاَمنَوجهةَنظرهاَهوَ لكنهاَأحٌانا

تحققَأمَسٌبقىَبقابهاَمعَمعاذ،َُحلمَالطفولةَوالشباب،َوالذيَالَتعلمَهلَسٌ

 !ُمجردَُحلم؟

معاذ؛َهذاَالطفلَالذيَاستطاعَأنٌَجعلهاَجزٌءَثابٌتَفًَحٌاتهَوجعلَمنَنفسهَ

ا ا،َوكبراَمعا اَجزٌءَثابتَفًَحٌاتها،ََمِرحاَمعا  .أٌضا

اَعلمهاَإٌاها،َكانتَ نفذتَوعدهاَوساعدتهَفًَتعلمَقٌادةَالدراجاتَوهوَأٌضا

اَباعترا ضَأحد،َهوَطفلٌٌَقضًَمعظمَوقتهَفًَأوقاٌتَممتعة،َولمٌَشعراَأبدا

ا، َمنَأنٌَبقىَوحٌدا  المنزلَوعلىَماٌبدوَقبلَوالدٌهَبصحبتهَلتلكَالطفلةَبدالا

 .فهماَبالتؤكٌدَلمٌَتصوراَأنَتتحولَلفتاٍةَجمٌلةَتؤسرَقلبَابنهماَاألصؽر

اَعلىَاألقدام،َفالمشًَمنَهواٌاتهاَ انتهتَرحلةَالمتروَلتصلَإلىَمنزلهاَسٌرا

اَلمصروفهاَالذيَلمََالمفضلة فبلَبؤسَمنَالمشًَلنصِؾَساعٍةَأخرىَتوفٌرا

 .تعدَتملكهَلتتمكنَمنَشراءَالخاتمَالفضً

صعدتَاألدوارَالخمسةَلتصلَإلىَسطحَالبناٌةَحٌثَسكنهاَالمكونَمنَؼرفتٌنَ

نَخطتَعلٌهَحتىَوقعَبصرهاَعلىَإللنوم،َواحدةاَلهاَواألخرىَألمها،َوماَ

ماَفًَمنتصؾَالساحةَالتًَبٌنَؼرفتهاَمعَأمهاَفتاتانٌَتناوالنَإفطاره

فهاتانَالفتاتانَشقٌقتانَوهماَجارتٌهاَورفٌقتٌهاَمنذَالصؽر،َوماَ وؼرفتٌهما،

اَفٌهماَحتىَقالتإ َ:نَلمحتهاَاألكبرَسنا

ا،َتعالًَ بوسً؛ - حماتكَبتحبكَولوَإنًَأشكَإنَسماهانمَديَممكنَتحبكَأبدا

 .إفطري

 :محذرةزمتَشقٌقتهاَالصؽرىَشفتٌهاَ

 .ماتسكتًٌَانانا -

اقتربتَبسمةَمنَالمابدةَالمستدٌرةَالبدابٌةَوالتًٌَستخدموهاَلتناولَالطعامَ

اَقابلة  :لتجلسَأرضا

 .سٌبٌهاٌَامها،َهوَأناَهتوهَعنَناناَورخامتها - 

 :بدتَكلماتهاَباهتةَفمدتَمهاٌَدهاَأمامهاَمتسابلة

 .مالَصوتكٌَابوسً - 
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 :علٌهأمسكتَبسمةَبكفهاَلتربتَ

ا...َأنابخٌر...َماتقلقٌش -  .الَأبدا

 :مالتَناناَناحٌتها

اَاتركنتًَعلىَ هوَالعٌدَمٌبلدَكانَالمنافسةَفٌهَشدٌدة... ...إٌٌٌٌٌٌٌه -  طبعا

 .الرؾَومابنلكٌشَصاحب

 .ناناَبطلًَبقى - 

 :صاحتَبهاَمهاَبؽضبَلتقولَبسمة

ومارضٌشَ دي،مٌنَديَاللًَتتركنَعلىَالرؾ...َدهَسابهمَكلهمَوجهَعن -

َ.ٌفتحَوالهدٌةَإالَوأناَمعاه

 :ارتكنتَناناَبذقنهاَعلىَكفٌهاَمتمتمة

أناَأكبرَواحدهَفٌكمَولسهَماقبلتشَفارسَاألحبلم،َنفسًَ ...هٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌح -

 .أعٌشَقصةَحبَمثٌرةَوكلهاَمؽامرة

 .الحمدَهللَالذيَعافانا - 

 :قالتهاَمهاَبصوٍتَمسموعَلتوكزهاَبسمةَبكتفها

 .كدهَبرضوٌَامها -

 :عقدتَحاجبٌهاَقابلةَباصرار

إنِتَعارفهَرأًٌَفًَالموضوعَدهَكوٌس،َدهَحاجهَماترضٌشَربناَوأناَ -

 .كذبكَعلىَأبلةَبطةأويََالٌمكنَأوافقَعلٌها،َوكفاٌة

 من أضعؾ فقط لكنها وتدركه، خطؤها تعلم داخلها من فهً شفتٌها، بسمة مطت

 تتصور ال ما وهو معاذ عن تبتعد أن ببساطة ٌعنً فتصحٌحه تصححه، أن

وأكثرَماٌَإلمهاَبحقَهوَخداعهاَألمها،َأملهاَالوحٌدَأنَتتمكنَمنَ ،حدوثه

 .إخبارهاَبكِلَشًٍءَفًَالوقتَالمناسب

ا  :جاءَصوتَناناساخرا

 ...إنِتَهتعملٌلناَشٌخةٌَاَستَمها،َإنِتَلوالَاللًَحصلكَكانَزمانكَزٌٌنا - 

 .حفظتًَقرءانوالَكنتًَروحتًَجوامعَوالَ
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اَلعٌنٌهاَلتقؾَعلىَعجٍلَمبتعدةَعنَ انقبضتَمبلمحَمهاَوقفزتَالعبراتَسرٌعا

 :مجلسهماَلتقولَبسمة

 .مها ..إٌهَالكبلمَدهٌَانانا،َمهاَاستنً- 

أسرعتَللحاِقَبهاَلتتعلقَبذراعهاَبٌنماَمهاَتخبطَبعصاهاَالذيَاستبدلتهَ

 :عهاَقابلةببصرهاَالذيَفقدتهَمنذَسنوات،َتعلقتَبسمةَبذرا

 .حاسبًٌَامهاَطٌب -

 .بسَدولَخطوتٌنَحفظاهمَزيَإسمً أناَصحٌحَعامٌة، ماتخافٌشٌَابوسً، -

 :قالتهاَبصوٍتَمختنقَلتضٌؾَبصوٍتَأعلىَلتسمعَأختها

وإنِتَكمانَكنتًَ علىَفكرةَأناَكنتَبروحَالجامعَمنَقبلَماَنظريٌَروح، -

إٌهَ اَنظريَراحَالتزمتَأكتر،بتٌجًَمعاٌاَوإنِتَاللًَكنتًَبتكسلٌنً،َوبعدَم

إٌهَالمشكلةَلوصبرتَعلىَاإلبتبلءَبالقربَمنَربنا،َلوالَدهَكانَ المشكلة،،

 .زمانًَموتَنفسً

أنهتَجملتهاَلتجذبَذراعهاَمنَبٌنَأصابعَبسمةَوتتجهَللؽرفِةَالمقابلةَالتًَ

 :هًَمسكنهاَمعَأختها،َلتعودَبسمةَإلىَناناَوتلكمهاَبقوٍةَفًَذراعها

إنِتَبتعملًَفٌهاَكدهَ ..حرامَعلٌِك،َهًَكانتَنقصاكً، إٌهٌَاشٌخة،َإنتَِ - 

َ.لٌه

 :هزتَناناَكتفٌهاَببلَمباالةَقابلة

وهًَاللًَمشَبتسمعَ ...قلتلهاَكدهَمٌتَمرة ..خلٌهاَتبطلَتعملَشٌخةَعلٌنا -

 .الكبلم

 :هزتَبسمةَرأسهاَبٌؤس

وٌارٌتَلماَ اإلمتحاناتَقربت وهقومَعلشانَعنديَمذاكرة، أناَداخلهَأنام، - 

 .ٌاَأختَعلىَماَُتفَرج ...أصحىَأالقٌكًَصالحتٌها

َعلىَحالهَلٌرتسمَالضٌقَعلىَمبلمحهاَ ًَ اَبق تطلعتَناناَإلفطارهنَالذيَتقرٌبا

 :وهًَتنظرَلطبقَالفولَأمامهاَمتمتمة

 .بالفول،َوالفولَمشَراضًَبٌناَقصدي رضٌناَبالهم... - 

************************* 
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امتدتَمابدةَإفطارَأُخرىَلكنهاَكانتَفاخرةَعنَتلكَالتًَكانتَأمامَبسمةَ

 !!وجارتٌها،َربماَالعجٌبَهوَاشتراكهماَفًَطبقَالفول

كانَصباحٌَومَالجمعةَفانضمَجمٌعَعابلةَالشربٌنًَإلىَمابدةَاإلفطار،َلتتزعمَ

َالمابدةَالسٌدةَسمٌحةَوهًَالعضوَاألكبرَفًَالعابلةَوآخرَأبناءَمحً

الشربٌنً،ٌَجاورهاَوافًَوجاهٌنَوعلىَالناحٌةَاألخرىَتجلسَمٌادةَوالدةَ

َ.جاهٌنَوبجانبهاَابنتهاَلوجً

كانَالحدٌثَالمسٌطرَعلىَاألجواءَحفلَاألمسَالخاصَبمعاذَشاكرَوكٌؾَأنهَ

اَكالعادة،َلتعلقَسمٌحة اَفكانَممٌزا  :تمَاإلعدادَلهَجٌدا

اَتحبَالمظاهر -  .سماَداٌما

اَماَنظرواَلهاَ اَتحبَالمظاهرَوكثٌرا اَنظرةاَجانبٌة،َفهمٌَعرفونَأنهاَأٌضا جمٌعا

تقلدَالمدعوةَسماَفٌماَتفعل،َالؽرٌبَلهمَهوَسببَكرههاَلسماَتلكَُرؼمَأنَ

َمشتركةَلكونَشركةَالشربٌنًَوشركةَالهٌثمَتعمبلنَفًَ بٌنهماَأعماالا

فجاهٌنَاالبنَالمقاوالتَوعلىَماٌبدوَأنَهذهَالمشاعرَالسلبٌةَمتبادلةَلذاَ

 .األكبرَلعابلتهمَهوالذيٌَتولىَتلكَاألعمالَمعَسامرَاالبنَاألكبرَلعابلةَالهٌثم

لٌنتقلَالحدٌثَبعدَذلكَعنَاستعداداتَلوجًَإلمتحاناتهاَومنَُثمَانتقالهاَإلكمالَ

 .دراستهاَبكنداَحٌثَستستقرَمعَخطٌبهاَبعدَالزواج

 !أخبارَمذاكرتكَإٌه؟ ...وإنَتٌَاوافً - 

اأجاب  :هاَمبتسما

 .تمام ..تمامٌَاماما -

 :ابتسمتَلهَلتربتَعلىَخدهَبحنٍوَلتقول

شدَحٌلكَعلشانَبعدَالثانوٌةَتسافرَكنداَعندَلوجًَوتكملَفًَ ...ربناَمعاك - 

 .الجامعةَهناك

التفتَإلٌهاَالجمٌعَوبدتَالمفاجؤةَعلٌهم،َفهذهَأولَمرةٌَتمَالحدٌثَفٌهاَعنَ

اسفرَوافً،َخاصةَأنَحالتهَ   .المرضٌةَالَتسمحَلهَبالبقاِءَوحٌدا

 :جاهٌنَهوَأولَمنَعلقَعلىَذلكَقاببلاَ

 .أولَمرةَأعرؾَإنَوافًَهٌسافرَكندا ...كندا -
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 :ثمَالتفتَلوافًَالذيَهزَكتفٌهَقاببلاَ

 .وأناَكمان -

 :ثمَنظرَلسمٌحة

 .سفرَإٌهٌَاماما؛َأناَمشَناويَأسافرَوالموضوعَمشَفًَدماؼً - 

ماؼًٌَاحبٌبً،َبسَبقىَلماَجاتَفرصةَسفرَلوجًَوالَكانَفًَد - 

واستقرارهاَفًَكنداَقلتَلٌهَأل،َتسافر،َتقعدَمعاهم،َوتكملَدراستكَبرهَزيَماَ

 .وفًَنفسَالوقتَنكونَمطمنٌنَإنكَمشَلوحدك كلهَبٌعملَدلوقت

 :بداَالضٌقَعلىَوجهَوافً

نفسهمَفًَأولََأناَإٌهَاللًٌَخلٌنًَأطبقَعلى...إٌهٌَاماماَاللًَبتقولٌهَده - 

 .جوازهم،َوإٌهَاللًٌَجبرَجوزهاَإنهٌَوافق

 وهوَمشَمعترض، ماتقلقش...َأناَاتكلمتَمعاهَأولَماَالفكرةَجتَفًَبالً، -

هماَهٌسكنواَفًَفٌبل،َإنَتَهتستقرَفًَالدورَاألرضًَوهماَفًَالدورَالتانً،َ

خَوفٌهَواحدهَهًَاللًَهتكونَمسبولةَعنَالطب ٌعنًَكلهَهٌبقىَبراحته،

 !والتنضٌؾ،..فٌنَالمشكلةَبقى؟

ا  :نهضَوافًَؼاضبا

 .أناَمشَهسافر ٌعنًَكمانَكلمتًَفاٌزَخطٌبَلوجً،َوأناَآخرَمنٌَعلم... - 

ٌُجب،َ َاسمهَلكنهَلمَ اَلٌصعدَلؽرفتهٌَتبعهَصوتَسمٌحةَحامبلا قالهاَبحزٍمَمبتعدا

 :سادَالصمتَعلىَباقًَأفرادَاألسرةَإلىَأنَقالَجاهٌن

لٌهَ وافًَعاٌزهَمتابعةَعلىَطول،َوالدكتورَبتاعهَهنا،َعمتو؛...َصحة -

َ.نسفرهَوهوَتعبان

 :عقدتَكفٌهاَمستندةَعلىَالمابدةَبمرفقٌها

وأناَمشَهسفرهَوهوَتعبان،َأناَكلمتَالدكتورَبتاعهَوهوَهٌدورَعلىَ - 

ا، وساعتهاَهٌكونَشخصَ متبرعَوأولَماٌبلقٌهَهعملهَعملٌةَنقلَالكلٌةَفورا

اَو  .هٌقدرٌَسافرطبٌعًَتماما

 :تبادلَثبلثتهمَالنظراتَلتدخلَمٌادةَالحوارَقابلة
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بسَإنِتَعارفهٌَاسمٌحةَإْنَوافًَمنشؾَراسهَورافضَعملٌةَنقلَالكلٌةَ - 

 .دي

َ:نهضتَلتضربَالمابدةَبكفٌها

 .الزمَنقنعهٌَعملها وأناَمشَهستنىَلحدَأماٌَروحَمنًَألنهَمنشؾَراسه، -

َ:قابلةؼادرتَالمابدةَلكنهاَالتفتَ

َ.جاهٌنَعاٌزاك -

 

جلسَأمامهاَعلىَمكتبهاَالخاصَوالذيَكانَالمكتبَالربٌسًَلرجالَالعابلةَ

اَتلوَاآلخر،َصمتَلٌتركَلهاَالحدٌث  :الذٌنَفقدوهمَواحدا

أناَعاٌزاكَتقابلَالداعٌةَدهَاللًَوافًَمتعلقَبٌه،َوتقولهَالزمٌَقنعَ ...جاهٌن -

 .وافًَبموضوعَالعملٌة

الداعٌةَدهَقالهَإنَفًَرأيَبٌجٌزَعملٌاتَنقلَاألعضاءَاللًََماهوَلماَسؤل -

 .وفًَرأيَتانًَبٌحرمه،َوهوَخدَبالرأيَالتانً منَالنوعَده،

أناَعاٌزاكَتقنعَالداعٌةَدهَإنهَ ..ماأناَعارفهَالكبلمَده ماتنرفزنٌشٌَاجاهٌن، - 

مرحلةَأنَتَعارؾَإنَالدكتورَقاٌلناَإنهَفًَ ٌتكلمَمعاهٌَاخدَبالرأيَاألول،

ا،َوساعتهاَهٌكونَبٌنهَوبٌنَالموتَ هٌوصلهاَبعدَكامَسنةَكلٌتهَهتفشلَتماما

 .إحناَهنفضلَقاعدٌنَمستنٌنَاللحظةَديَوالإٌه ...أٌام

ا  :صمتَجاهٌنَمفكرا

 .معاِكَحقٌَاعمتو،َأناَهتكلمَمعَالداعٌةَوانَشاءَهللاٌَقنعَوافًَبالموضوع -

 .روحَمنناَفًَأيَلحظةالزم،َوافًَممكنٌَ الزمٌَقنعهٌَاجاهٌن -

 .الَقدرَهللاٌَاعمتو،َربناٌَشفٌهَوٌخلٌهَلٌنا -

ا،َ  :أراحتَظهرهاَعلىَكرسٌهاَمتمتمة قالهاَبصدقَوخوؾَأٌضا

 .آمٌن ..آمٌن -

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

جلستَتستذكرَدروسهاَفًَمكانهماَالخفًَوالمفضل،َلدىَمعاذَمحاضراتَ

تفضلَالمذاكرةَفًَمكانهماَالسريََالٌومَفًَجامعتهَفلنَتتمكنَمنَرإٌته،َلذا
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ا... اَماٌَذاكرَهنا،َلٌبدأَلعبٍةَماَمعها دوما اَكثٌرا اَحٌنٌَكونَوحٌدا ففًَ ..هوَأٌضا

 "مرةَجلستَهناَلتلمحَورقهَمطوٌةَموضوعهَبعناٌةَلتفتحهاَوتجدَمنهَرسالة

 "بحبكَجدااااااااا ذاكريَكوٌس،َإوعًَتنسًَهدفنا،

 .هاأخرجتَهًَاألخرىَورقةَمنَدفتر

ا ...حاضر" ااااااااا ...وإنَتَكمانَذاكرَكوٌس،َوأناَبحبكَجدا  "جدا

تلتهاَعدةَرسابلَحتىَأصبحتَعادةَفًَكلَمرٍةٌَجلسَإحدهماَهناٌَجدَرسالةَ

َ.وٌكتبَأخرى

 .ألقتَنظرةَعلىَرسالتهَاألخٌرة

 " ..كلَماتوحشٌنًَببصَللخاتم"

مكانهاَودقَقلبهاَبعنٍؾَأخرجتَورقةَلتكتبَرسالتهاَهً،َإالَأنٌَدهاَتصلبتَ

حٌنَوصلَألذنهاَصوتَخشخشةَالشجٌرات،َفاتسعتَعٌناهاَبذعٍرَواضح،َ

رتاحَعلىَالفورَحٌنَطالعهاَوجههَإالَأنَقلبهاَا معاذَفًَالجامعةَهذاَماتعرفه،

ا  :مبتسما

 !إٌهٌَابنتً،َعٌنكَمبرقةَكدهَلٌه؟ - 

 .إنَتَمشَفًَالجامعةَلٌه؟؟ ...حرامَعلٌكَوقعتَقلبً - 

قلتَ حضرتَمحاضرةَواحدةَوالتانٌةَاتلؽتَوالتالتةَلسهَقدامهاَساعتٌن،َ -

 .أخطفهمَوأجٌلك

 :هزتَرأسهاَؼٌرَراضٌة

 .المسافةَمنَجامعتكَلهناَبعٌدة والزمتهاَإٌهَاللؾَوالمشاوٌر، - 

 .ٌعنًَمضاٌقةَإنكَشوفتٌنً بقىَدهَردَده، -

ا - َ.ألَطبعا

 :لتبتسمَبعدها

 .هتعطلنًبسَإنَتَكدهَ مبسوطة، - 

 :جلسَالقرفصاءَلٌعقدَذراعٌهَأمامَصدره

 .المهمَإنكَقدامً أناَهقعدَساكتَخالصَوالَهتحسًَبٌا، -
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منحتهَإبتسامةَرقٌقةَلٌهبهاَنظرةاَملٌبةَبالحبَلتعودَتطالعَدفاترها،َظلَبصرهَ

 ..علٌهاَلمٌَحٌدَعنهاَللحظةَوكلماتَأخاهَتترددَفًَعقله

 "...سٌبهاَقبلَماتكرهك .. سٌبها"

مستحٌلَهًَلنَتكرهه،َكٌؾَلمنٌَحبَمثلَحبهاَلهَأنٌَكره،َلكنهَ تكرهه...!

 .ٌخافها الٌَستطٌعَأنٌَتوقؾَعنَالتفكٌرَفًَتلكَالكلمات،ٌَخشاها،

َ"بوسً"َ

 :مرتعشةَلمَتنتبهَلهاَلتردَبهمهمٍةَفقط،َفؤردؾَقالهَبخفوٍتَوبنبرةٍَ

 !!إنِتَممكنَتكرهٌنً؟ - 

 :رفعتَبصرهاَنحوهَبدهشة

 !ده؟َإٌهَالسإالَالؽرٌب - 

 :ضحكَضحكةَمرتبكةَوهوٌَردد

 .فضول ...أناَبسَبسؤلٌَعنً..أ ..ألعاادي -

َإممممممممممممم -

 :همهمتَوقدَأطرقتَرأسهاَُمفكرةَلتنظرَلهَبتحدٍَ

اَممكنَأكرهك -   .طبعا

،َلمٌَتصورَأنَ اَهكذا،َحدقَبهاَمذهوالا لمٌَتصورَأنَوقعَكلمتهاَسٌكونَمإلما

 :بهذهَالبساطةتقولهاَ

 !قولتًَإٌه؟ ...إٌه - 

 :بداَوجههَفًَحالةَصدمةَمماَدفعهاَلئلبتساِمَلتقول

اَهكرهك، لوَخنتنً،َأوَلعبتَبدٌلك، -  أناَمشَهبلةَعلشانَ أوَسٌبتنً...َطبعا

 .أحبَواحدَسابنً

 :صمتَلٌستوعبَكلماتهاَثمَحكَرأسهَقاببلاَ

ٌهاَتخلٌكًَتكرهًَاللًَحاجهَكدهَتدوسًَعل إنِتَمعاِكَمحول، ..؟لٌه - 

 .بتحبٌه

 :هزتَكتفٌها
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مشَبالظبط؛...َبسَأكٌدَهكرهَنفسًَوهكرهكَوٌمكنَأكرهَكلَحاجهَلوَ -

 .سٌبتنً

 .طٌبَلوَإنِتَاللًَسٌبتٌنً،َالمفروضَأناَأكرهك - 

 :لكنهاَجارتهَفٌماٌَتحدث رمقتهَلوهلٍة،َكلماتهَؼرٌبةَوأسالتهَأؼرب،َ

 !لكنَأناَأل؟ ..نَتسٌبنًأنَتَممك أناَالٌمكنَأسٌبك، - 

ا  :مالَناحٌتهاَهامسا

 .وأناَكمانَالٌمكنَأسٌبك -

 .توعدنً - 

َبثقة  :ابتسمَقاببلا

 .أوعدك -

 :اتسعتَإبتسامتهاَوهربتَمنَعٌنٌهَالتًَترمقانهاَبنظرٍةَلطالماَأربكتهاَلتقول

 .إلحقَالمحاضرةَالتالتهَبتاعتك أناَمشَعارفهَأركزَخالص، ٌاالَبقى، -

 .أشوفكَبعدٌن ...حاضر -

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

ا عنَُمبتؽاه،َلمٌَكنَالناديَاإلجتماعًَالذيٌَقضونَفٌهََوقؾَجاهٌنَباحثا

اَعلٌهَأنَ اَالقتراِبَموسمَاإلمتحانات،َلذاَلمٌَكنَصعبا أوقاتَفراؼهمَمزدحما

 .ٌجدَمنٌَرٌد

اَلٌستقبلهَاآلخرَبنفسَاإلبتسامِةَالودودةَلٌتصافحا َ:اقتربَمنهَمبتسما

 !أستاذَأنسَإزيَحضرتك؟ - 

 .وأخبارَوافًَإٌه؟ ...إزٌكَإنَتٌَاباشمهندس الحمدَهللَبخٌر، -

 .مشؽولَفًَالمذاكرة،َحتىَأناَمشَبعرؾَأشوفهَالزمَأدخلهَأوضته - 

 :اتسعتَإبتسامةَأنس

 .ربناٌَوفقهَوٌٌسرَلهَكلَصعب - 

 .ممكنَأتكلمَمعَحضرتكَشوٌة ...آمٌن - 

ا،َفؤشارَلهَجاهٌنَلٌجلسا،َإتجهاَإلىَأقرِبَمقعدٌنَلٌجلساَأومؤَباإلٌجابَ ُمرِحبا

 :علٌهماَوانتظرَأنسَلٌبدأَجاهٌنَالكبلم
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وعلشانَكدهَأناَقاصدكَفًَ ..أناَعارؾَوافًَبٌحبَحضرتكَأدَإٌه؟ - 

 .معروؾ

 .لوَبإمكانًَمشَهتؤخر - 

الدٌنَإنَشاءَهللاَبإمكانك،َفاكرَلماَوافًَسؤلَحضرتكَعلىَموضوعَرأيَ - 

 .فًَنقلَاألعضاء

اَفؤردؾَجاهٌن  :أومؤَأنسَبرأِسهَإٌجابا

هوَبقىَخدَبالرأيَالتانًَاللًَبٌحرمه،َودهَببساطةَ حضرتكَقلتلهَرأٌٌن، - 

َ.معناهَاإلنتحارَلٌه

 :عقدَأنسَحاجبٌه

 !!مشَفاهم -

ودخلَفًَ اللًَحضرتكَمتعرفوش،َإنَوافًَاتولدَبمشكلةَفًَكلٌته، - 

 .منَزمانموضوعَؼسٌلَالكلىَ

 .بداَالتؤثرَعلىَمبلمحَأنسَلكنهَلمٌَقاطعَجاهٌن

ونقلَالكلٌةَهوَالحلَاألفضلَواألنسبَلٌهَقبلَ الكلٌتٌنَعندهَتعبانٌن، -

ا مانوصلَلمرحلةَأسوأَمنَاللًَإحناَفٌها،  ...لكنَوافًَرافضَالموضوعَتماما

ومصرَإنهَمشَهٌعٌشَأكترَمنَاللًَمكتوبَلهَوالَأقلَمستحملَمضاعفاتَ

أرجوكَأستاذَأنسَاقنعهَإنهَالزمٌَقبلَ .المرضَوبٌهونَعلىَنفسهَكلَحاجه

 .ألنهَاألفضلَلٌهَأماَالرأيَالتانًَدهَإنتحار بموضوعَنقلَالكلٌةَده،

اَلٌقول  :صمتَأنسَمفكرا

كنتَمعتقدَإنهَجسمهَالهزٌلَوضعفه،َطبٌعةَفٌه،َمكنتشَأعرؾَإنهَ - 

 .مرٌض

اَمابٌحبشٌَحكًَعنَمرضهَلحدٌارٌتهاَكانتَمجردَطبٌعة،َوهوَ -   .عموما

 وانَشاءَهللاَهقنعهَإنهٌَقبلَبالعملٌه، ..أناَهتكلمَمعاه حاضرٌَاباشمهندس، -

 .بسَأناَمشَهشوفهَإالَبعدَاإلمتحانات

 :ارتسمتَعباراتَاإلمتنانَعلىَوجهَجاهٌن

ا ...فاهم -  َ.متشكرَجدا



 

36 
 

 .المهمَإنهٌَقتنعَوٌتعافىَانَشاءَهللا العفو؛.. -

 .إدعٌله ...شاءَهللاَان -

 .وٌعافٌهَوٌخلٌهَلٌكم ربناٌَدٌمَبٌنكمَالمحبة، أكٌد، - 

َجاهٌنَعلىَدعابهَواستؤذنهَلئلنصراؾ  .أمنَّ

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

بدأتَاإلمتحانات،َلٌنشؽلَبهاَأصحابهاَفًَمحاولٍةَلتحقٌقَبعضَأهدافهمَالتًَ

 .تتعلقَبشكٍلَأوَبآخرَبنتابجهم

مةَحٌنٌَبدأَموسمَاإلمتحاناتَالٌلتقٌان،َحٌثَتتوقؾَبسمةَوكعادِةَمعاذَوبس

 .عنَالذهابَللعملَمعَأمهاَوتبقىَفًَبٌتهاَلئلستذكار

اَلنفسها،َاختارتَأكثرَاألماكنَ جلستَفًَركنهاَالمعتادَوالذيَأعدتهَخصٌصا

ظلَفًَالنهارَوإضاءةَفًَاللٌلَلتضعَبهاَمابدةَمستدٌرةَصؽٌرةَأمامهاَكرسًَ

َلتَعلٌهماَمنَمخلفاتَحدٌقةَمنزلَسماَهانم،َفلقدَكاناَبحالةٍَمنَالبامبوَحص

 .جٌدةَففضلتَاإلحتفاظَبهماَلنفسهاَولمٌَمانعَأحد

اَوأؼلقتَعٌنٌهاَتنعمَببعِضَالهدوءَالنادرَفًَتلكَالمنطقةَ وضعتَأوراقهاَجانبا

السكنٌةَلكنهاَتكونَهادبةَفًَذلكَالوقتَمنَالفجر،َداعبتَوجههاَنسماتَ

الرقٌقةَلتبتسمَمستمتعةَبهذهَاألجواءَلٌقتحمَخلوتهاَصوتَأشبهَالفجرَ

بالبكاء،َاعتدلتَوقدَعقدتَحاجبٌهاَمنصتهَبتركٌزَلتحددَمصدرَالصوت،َ

اكتشفتَأنهَمنَؼرفتهاَهًََتصورتَأنهَمنَؼرفةَجارتٌهاَناناَومها،َلكنها

َوأمها.

َ!!أمهاَتبكً

دموعهاَالتًَترطبََنَشعرتَبهاَفاطمةَحتىَحاولتَمسحإأسرعتَإلٌهاَوماَ

 :وجنتٌهاَبسخاء،َاقتربتَبسمةَمنَأمها

َمالكٌَاَأمً؟ - 

 :هزتَرأسهاَوكؤنهاَتنفًَحالتهاَالواضحةَللِعٌان

 .كنتَبدعًَألبوكَِ ...مفٌش - 

 :ابتسمتَبسمةَفًَحنوَوهًَتجلسَأمامَأمهاَوتحتضنَكفٌهاَبٌدٌهاَقابلة
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كانَنفسًَأشوؾَباباَ َتعرفًٌَاماما،...طٌبَولٌهَالدموعَديٌَاستَالكل؟ -

 !وأعٌشَمعاهَوأعرؾَإنِتَحبتٌهَأويَكدهَلٌه؟

 :منحتهاَابتسامةَحزٌنةَملٌبٍةَبالحسرةَلتمسحَعلىَشعرهاَالذيَورثتهَمنها

 .وأكٌدَكنتًَهتحبٌهَأوي كانَنفسًَتشوفٌهَوتشبعًَمنَحنٌته، وأناَكمان، - 

ٌاماماَمشَبتتكلمًَعنهَأناَبحبهٌَاماما،َمنَُكترَحبكَلٌهَحبٌته،َمعَإنكََما -

 .كتٌر

كانَمطحونَ دهَماتَفًَالحادثةَبعدَالجوازَبكامَشهر، هوَإحناَلحقناٌابنتً،َ -

 .فٌهمَبؤكلَالعٌشَألنهَوعدنًَبعٌشةَمرتاحة

 :تنهدتَبحرارةَُمرددة

 .الحمدهلل ...الحمدَهللَعلىَكلَحال - 

 :رددتهاَابنتهاَمعهاَمربتهَعلىَكؾَأمهاَقابلة

إنًَهذاكرَكوٌسَوانَشاءَهللاَأنجحَوأدخلَكلٌةَ ...ٌاماماَأوعدكوأناَكمانَ -

 .كبٌرةَوأولَماَأشتؽلَهخلٌكًَتبطلًَالشؽلَالمتعبَدهَوترتاحً

مسدتَوجنتًَابنتهاَبكفٌهاَداعٌهَلهاَبالنجاحَوالتوفٌق،َلتربتَبسمةَعلىَ

 :كِتفِهاَواعتدلتَواقفةَلتعودَإلكمالَاستذكارها،َلكنهاَالتفتتَألمهاَقابلة

 .ماماَهوَكانَشعورَحلوَأماَكنتًَبتحسًَبالحبَناحٌةَبابا -

 .أكٌد -

 !ٌعنًَأناَلوَفًٌَومَحبٌتَوجٌتَقلتلكَماماَأناَبحبَهتعملًَإٌه؟ -

 :رمقتَابنتهاَبحذرَإالَأنَمبلمحَبسمةَمنحتهاَشعورَبؤنهاَتمزحَفحسبَفقالت

 .أمًَعملتَهعملَزيَما -

 :عقدتَبسمةَحاجبٌهاَمتسابلة

 !عملتَإٌه؟وستًَ -

 .ضربتنًَباأللمَعلىَوشً - 

 :رفعتَبسمةَحاجبٌهاَمتمتمة

 .أناَأروحَأذاكرَأحسن،َببلَحبَببلَكبلمَفارغ ...إممممممممم - 

اَقابلةَرسمتَأمها  :علىَشفتٌهاَوأزاحتهاَسرٌعا
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 .فاهمة ...أوعًَتعملًَحاجهَمنَوراٌا بوسً؛ -

 :ضحكتَبسمةَوإنَبدتَضحكتهاَمتوترة

أناَهراجعَشوٌةَوهنزلَبدريَ تصبحًَعلىَخٌرَبقى، أناَبهزر،َإٌهٌَابطة، - 

 .علشانَأكملَمراجعةَمعَأصحابًَقبلَاإلمتحان

نَخرجتَبسمةَحتىَعادتَإصاحبتهاَدعواتَأمهاَبالتٌسٌرَوالنجاحَوماَ

 ..النظرةَالحزٌنةَتكسوَوجهَأمها

 ...الحب

اعلىَعق لتنالَمنَ ب،تلكَالكلمةَبلَالمشاعرالتًَقلبتَحٌاتهاَالبسٌطةَرأسا

أمهاَمانالتَحٌنهاَلكنهاَلمَتهتمَفإٌمانهاَبحبهَلهاَمنحهاَالقوةَالمناسبةَ

 .لتخوضَتلكَالُمؽامرةَمعهَوالتًَانتهتَبزواجهما

َأنهاَتحبهَ اَصفعاتَأمهاَالمتتالٌةَعلىَوجههاَحٌنَأخبرتهاَصراحةا تذُكرَجٌدا

َ:حٌنهاَصاحت وستتزوجَبه،

َإنتَِ؛...َإنتَِلًَهٌتجوزك،َوهٌتجوزكَإنِتَإتجننتًٌَافاطمةَمٌنَدهَال"

 "مصدقاه

َردتَبعناد

ا، أٌوةٌَاأماهَمصدقاه،" دهَ هوَبٌحبنًَوهٌتجوزنًَومشَهٌتخلىَعنًَأبدا

َ"كبلمه

عادتَوجنتٌهاَالمسكٌنتانَفًَاستقبالَالمزٌدَمنَالصفعاتَحتىَأصبحاَ

ا،َوأمهاَتصرخ ٌا  :حماِرهماٌَكادٌَكونَدام

مرمؽتًَ حصلَإٌهَبٌنكَوبٌنهٌَافاطمة،ٌعنًَإٌهَمشَهٌتخلىَعنكَدي،َ"

 "راسًَوراسَأبوكًَفًَالطٌنٌَافاطمة

اَبصراخَونفًَحاد َ:صراخا

 "ممكنَتعرفٌهَفًَحٌاتكَوهللاٌَاأماهََملمسنً،َدهَأنضؾَحد ..الاا..ال"

َوعادتَ اَلٌبلا كتمتَشهقاتهاَلتخرجَمنَذكرىَآخرىَألٌمةَتطوؾَفٌهاَدوما

عبراتهاَفًَالهطولَلكنهاَحرصتَعلىَأنَتكونَببلَصوتَفبلَداعًَإلزعاجَ
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فرحتهاَالتًَنالتهاَفًَالنهاٌةَلتتمكنَمنَ ...ابنتهاَالتًَتستعدَإلمتحاناتها

َ.العٌِشَبسعادٍةَبعضَالشًء
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َالثالث الفصل

 

 ٌهتكه شعاع ؼٌر من..الضبلم فً ناأو

 أتركه وال بخوؾ مكانً أقؾ

 الدروب واشوؾ النور ٌٌجً ولما

 !أسلكه؟ أٌهم ...زٌادة أحتار

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 ..التنفٌذ إٌقاؾ مع حب

 اضطر والتً الموانع من العدٌد وضعت فبسمة عبلقتهما، على ٌطلق كان هكذا

 .ٌخسرها ال كً بها االلتزام

 خوفها

 فتنتهً الخوؾ هذا ٌضاعؾ أن ٌرٌد ال ...القبول على ٌجبره ما هو خوفها

  .ٌخصهما ما كل من خوفها قٌود ٌكسر أن ٌتمنى سعادته،

ا ٌرٌده وهو مقٌد حبهما ا ...طلٌقاا ..حرا   .معلنا

 !!المنال بعٌدة أمنٌة أقسى وما

 الصبر فقط الزمان، من ولفترة بل اآلن نفسٌهما عن اإلعبلن ٌمكنهما ال

 .كالعلقم أصبح الزابد خوفها ومع مر والصبر

ا ...وَعِشق ...وابتسم ..وتدلل ..تحاٌل  .قبلت وأخٌرا

ا بها سٌلتقً األخٌر، امتحانها نهاٌة بعد نزهة فً معه ستخرج  مكان فً أخٌرا

ا  .الصؽٌر حٌزهما عن بعٌدا

 سرٌعة بخطوات نحوه تسٌر رآها مسبقاا، علٌه اتفقا مكان فً بسٌارته انتظرها

ا تتلفت ا ٌمٌنا ا، بٌؤس رأسه هز .وٌسارا  لجرٌمة ارتكابها عن تعلن وكؤنها ضاحكا

 منها الساخر وجهه تعبٌر بسهولة فقرأت ترمقه، السٌارة، لتركب ...منكرة

 :قابلة ربعها تملك ال شجاعة ادعاء محاولة جلستها فً فاعتدلت
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 .فٌن؟؟ على هتودٌنا  -

 .األول ناكل تعالً جعانة أكٌد - 

 من المرتعبة قلبها دقات على لتتؽلب محاولة فً مبتسمة برأسها أومؤت

 تلك كل معه ظلت أنها تصدق ال نفسها هً مرة، ألول علٌه تقدم الذي تصرفها

ا ٌخرجا ولم السنوات  وٌمنعها منها طلبها كلما تفعلها أن تمنت وكم قط، معا

 .كالعادة خوفها

  .قترٌا له تجد وال الدابم داإها

 !!قلق؟ دون تردد؟ دون !خوؾ؟ دون نحوه خطواتها ستخطو متى

ا، معه لحظاتها فتفسد هكذاَتفكر أن تكره  من هً حٌلة، بٌدٌها ما لكن دوما

 .وتتمنع ...وتمنع ....نفسها على للحفاظ تسعى دوما ولهذا شًء، كل سٌخسر

 من المحبوب اقتراب هل !أذى؟ الحب فً هل لكن ٌإِذها، لن أنه واثقة هً

 عن تخرج ال بٌنهما األمور أن ٌدرٌها ما فقط ...ال بالطبع !موجع؟ محبوبته

 نفسها ستخسر بل منها، ضاع إذا فقط هو تخسره لن وحٌنها السٌطرة

 .القٌود وضع فً لبلستمرار ٌدفعها ما فقط وهذا ومستقبلها

....................... 

 امتحانه انتهاء بعد ٌنتظره الذي جاهٌن إلى ٌنظر وهو وافً ابتسامة اتسعت

ا منه لٌقترب األخٌر  :جاهٌن فٌسؤله سرٌعا

 .تمام ...خبار؟ألا ٌهإ !ها؟  -

ا بابهامه له أشار ا جاهٌن احتضنه خٌر، على االمتحان اتمامه على تؤكٌدا  مهنبا

 :إٌاه

 تطلع ما لحد بقى ترتاح تحاول .. امتحان آخرَده ...مبروك ..الحمدهلل  -

 .النتٌجة

 .متفابل أنا ...هللا شاء نإ - 

 العابلة ببقٌة فاتصل الخارج فً الؽداء لتناول جاهٌن دعاه وقد طرٌقهما اتخذا

 .االخٌر امتحانه فً أداءه على لٌطمبنهم
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ا وجبتهما لٌتناوال الهادبة المطاعم أحد اختارا  الدراسة عن الحدٌث وٌتبادال معا

 مثل الهندسة دراسة وهً مسبقاا قررها قد والتً دراستها وافً ٌفضل التً

 لم فهو ،ابشركتهم الخاصة عمالاأل متابعة فً مساعدته من لٌتمكن جاهٌن

ا ٌحلم  حتى ..مهندس بلقب صؽره منذ أمه نادته لطالما مختلؾ، بشًء ٌوما

ا، ؼٌره فً ٌفكر ولم خرآلا هو حلمه أضحى  هل نآلا الدابر النقاش ولكن ٌوما

 إال قط، الخارج فً ٌدرس لن أنه النهابً رأٌه أبدى وهو كندا فً أم هنا ٌدرس

 .بعد بهذا تقبل لم سمٌحة أن

 تتناقش حتى رافضة وهً ده بالموضوع بقى إزاي سمٌحة عمتً وهتقنع - 

 .فٌه

ا وافً ابتسم  :مجٌبا

 ...طلب مابترفضلٌش عادة وهً ..عارؾ أنا مصلحتً ٌهمها اللً كل ماما - 

 .ُمصر تبلقٌنً لما تقتنع هللا شاء إن

 !والعملٌة؟ طب - 

 :بتحفز لٌقول لحظات فً وجهه على الضٌق وبدا حاجبٌه عقد

 هعٌشه عمر لٌا ..رأًٌ هؽٌر ما وعمري لً بالنسبة نهابً أمرها دي  -

 .خبلص وبعدٌن

 "التهلكة إلى باٌدٌكم تلقوا ال"للعبلج تسعى الزم ...كده ماقلش ربنا بس - 

 .ؼٌري أموت أنا أعٌش علشان وهو - 

 :بكؾ كؾ جاهٌن ضرب

 .بس كده قالك مٌن بنً ٌا ..المخ على ربً ٌا ..ربً ٌا - 

 اسرقو ما بعد مات حسام ...بنفسً شوفت أنا ٌقولً حد محتاج مش ناأ - 

 .جاهٌن ٌا كلٌته

 بزٌارة العبرات بدت الذي وافً ٌرمق وهو جاهٌن مبلمح على التؤثر ارتسم

 نهاٌته كان والذي الوحٌد صدٌقه حسام ذكر كلما الخاطفة الزٌارة تلك مقلتٌه

ا له ومإلمة مؤساوٌة  .جدا

 :لٌردؾ تماسك لكنه
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 ومستجٌبة مستقرة حالتً إن بٌقولً والدكتور بخٌر أنا ..علٌا ماتقلقش - 

 .بقً الشقً عمر ...الجدٌدة لؤلدوٌة

 الصؽٌر وأخٌه عمه ابن على مخاوفه كل معها حملت لكنها باهتة بسمة منحه

 :واقفاا هم الذي

 طوٌـــــلة مناقشة عندي لسه البٌت فً علٌهم نتؤخر عاٌزٌن مش بٌنا ٌاال - 

 .ماما مع

ا رأسه جاهٌن أومؤ  ظن من لمح حٌن توقؾ جاهٌن أن إال المكان لٌؽادرا مإٌدا

 .مٌبلده عٌد حفل حضر الذي معاذ أنه له تؤكد وبالفعل ٌعرفه أنه

 ٌخفً وكؤنه وتحركه المبررة ؼٌر معاذ انتفاضة إلى وانتبه علٌه لٌنادي فتوقؾ

ا ا أشار ثم خلفه شخصا  جاهٌن ولمحها أشار حٌث إلى معه التً الفتاة لتتجه بعٌدا

 :قاببلاَ معاذ منه اقترب أن إلى بصعوبة

 .فكرك أنا ...أهبل - 

 :جاهٌن ابتسم

 .كمان وأنا - 

 .تانٌة مرة سعٌدة فرصة - 

 .أخوٌا علٌه تقول وتقدر عمً ابن وافً ده أعرفك ...سعدألا أنا - 

 معاذ مٌبلد بحفل تعلقت التً الكلمات بعض وتبادلوا ، باآلخر كبلاَ ُمرحبا تصافحا

ا، جاهٌن علٌه اثنى الذي  .البعض بعضهم مودعٌن أخرى مرة لٌتصافحوا كثٌرا

ا معاذ لٌتركهما  عٌنألا عن مترامٌة مابدة على الفتاة تنتظره حٌث إلى متجها

ا  :قاببلاَ الفتاة تلك حول التخمٌنات ٌضع وهو جاهٌن ابتسم تقرٌبا

 .علٌا ؼرٌب مش شكلها إن حاسس ...بتاعته البت علٌها باٌن - 

ا وافً رد  :مستنكرا

 .المٌبلد عٌد فً شوفتها وتبلقٌك للخالق الخلق دع ...دي بتاعته البت ٌهإ - 

 :جاهٌن أومؤ

 .بتاعتً الحتة هقابل كمان ناأ ...بٌنا ٌاله ...هناك شوفتها أكٌد صحٌح اه - 

ا رأسه وافً هز  :ٌؤسا
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 .ٌهدٌكم ربنا - 

....................... 

 وتعاتب ستلوم بسهولة، مبلمحها على قرأه ما علٌه ٌخؾََ ولم منها معاذ اقترب

 .به التقٌا تعرفهما ال اثنان ألن فقط الذنب وتحمله

 مرة خرأو أول تانً معاك هخرج مش ناأ ...قلتلك مش ...شوفت ... شوفت - 

 .بكبلمك اقتنع

ا أمامها جلس  :هامسا

 .منهم قلق مافٌش ماٌعرفوكٌش دول ...حاجه ماحصلش بوسً ٌا اهدي -

 .مصٌبة تبقى كانت دي ٌالهوي ...ٌعرفونً كانوا وافرض - 

 ساعة علٌكً بتحاٌل اللً الخروجة هتبوظلً ...بوسً ٌا بقى خبلص  -

 .نعملها

 :باستسبلم زفرت

 .ٌخلص ما لحد الٌوم على ٌستر ربنا ...سٌدي ٌا خبلص - 

 .عمري حب ٌا هللا شاء نإ - 

 البلسم هً فكلماته لها، حبه كلمات تسعدها لطالما الحال، فً ابتسامتها اتسعت

 .الدابم خوفها لداء الشافً

 !!اٌه؟ تاكلً تحبً ها ...دي الضحكة على بقى اثبتً كده ٌوةأ - 

 .منه هتاكل اللً من  -

 :قاببلاَ ضحك

 .النجاح بمناسبة لٌكً مكافؤة ...ده المطعم فً حاجه أحلى هجبلك أنا ...تمام - 

 .طلعت النتٌجة لسه هً إٌه؟؟ نجاح - 

 علٌها متفقٌن اللً الكلٌة تدخلً هللا شاء إن هانت ...حبً ٌا فٌكً واثق أنا  -

 .براحتنا نتقابل علشان الجامعة تخشً بقى امتى ٌااااه ...

 كل امتٌاز اجٌب علشان كوٌس هذاكر أنا ...إٌه وال وقتً هضٌع فكرنً نتأ  -

 .سنة
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 ساعات ست ..خمس هما هعطلك مش ناأ ..كده على هشجعك ناأو ...وماله  -

 .ٌوم كل بعض مع نقضٌهم بس

 :مرددة فٌها ملء ضحكت

  !!مجنون  -

 اآلسر صؽٌرة، فتاة كانت أن منذ قلبه آسرت التً عٌنٌها ببسمة، عٌناه تعلقت

 فهم المراهقة عالم خط نإ وما بالتفسٌر ٌهتم لم لكنه معناه ٌستوعب لم الذي

 صدٌقة مجرد تعد لم منزله حدٌقة فً معها ٌلعب كان والتً الصؽٌرة الفتاة أن

ا بها ٌلتقً كان حٌن شعوره ٌكفً منازع، ببل حبٌبته هً بل معها ٌلهو  دون سرا

 مرة وألول عشر الرابعة فً هً بٌنما عشر الخامسة فً كان ...والدٌه معرفة

 ما وعلى ٌفعبلن كان كما ٌدٌها أمسك حٌن وجنتٌه واحمرت بعنؾ قلبه ٌدق

 .بخجل أصابعه بٌن من كفها سحبت فلقد خرىألا هً أصابها ما هذا ٌبدو

 وتكرار الوقت مرور ومع طفبلن ٌعودا ولم كبرا لقد شًء كل أدرك فقط حٌنها

 .هذا المذهل باكتشافه خبارهاإ قرر المراهقة الهابجة المشاعر تلك

 من لٌخرج فعلها، رد كان وكٌؾ حٌنها قالها كٌؾ ٌذكر وهو بسمته اتسعت

 .خجبلاَ وجنتٌها لتتورد بها، المتعلقة نظراته الحظت فحسب بها محدقاا ذكرٌاته

 االستمتاع فقط وقررت أحد ٌراهما أن فً مخاوفها كل تناسً بالفعل استطاعت

 محاوالت وبعد المنزل، خارج فٌها ٌلتقٌان التً األولى المرة فهً بصحبته

ا متخوفه وكانت ألمربا قبلت معاذ من مستمٌته اقناع  سعٌدة ناآل  لكنها جدا

 حلمها من ُتنسى ال لحظات بالفعل هً معه تقضٌها لحظة فكل بموافقتها،

 .فقط هو معه تعٌشه الذي الجمٌل

 :قالت أن إلى قلٌبلاَ بها لٌتجوال تجاوره وهً سٌارته لٌستقل وجبتهما انهٌا

  .بقى أروح عاٌزة معاذ ٌا كفاٌة  -

 .جامده حاجه هورٌكً ناأ اد استنً  -

 :لٌجٌب متسابلة له نظرت

 .المقطم على ...خرافً مشهد هورٌكً - 

 :فزعه انتفضت
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 .معاذ؟ ٌا ٌهإ مقطم ...ٌــــــهإ  -

 :النتفاضها الدهشة اصابته

 .هناك حد تعرفً نتَِأ ...كده؟ اتخضٌتً ومالك - 

ا دي ماكنألا فً مالٌش ناأ ...مٌن هناك  -  .أساسا

ا انفجر ا حاجباها لتنعقد ضاحكا  :ؼضبا

 ٌه؟إ على بتضحك نتأ - 

 :ضحكه مهدبا لٌتنفس شهق

 هناك فً ده بنتً ٌا ...كبارٌة هودٌكً نًإ محسسانً ...دي ماكنألا  -

 .عراٌس وزفات وعاببلت ... بتروحه كتٌرة وناس ومطاعم كافترٌات

 :وجهها على والؽضب الضٌق الزال

 .كوٌس مش نهإ اسمع داٌما بس .. ماعرفش  -

 .معاكً ناأ ماتقلقٌش ال - 

 .هتؤخر كده أنا معاذ ٌا - 

 .طول على وهروحك الؽروب هنشوؾ ستً ٌا - 

 فٌن؟؟ تروحنً - 

 .هتشلٌنً ...حفظت خبلص ...مترو محطة أقرب عند هنزلك قصدي - 

ا، هادبة منطقة معاذ واختار المقطم جبل على لوجهتهما وصبل  هً تشعر كً جدا

 .البعض بعضهما بجوار مقدمتها على لٌستندا السٌارة من ترجبل .أكثر بالراحه

 .هتنسٌه مش منظر هتشوفً - 

ا، المشهد كان بالفعل ,أكثر بسمتها اتسعت  أحبلمها مشاهد من مشهد رابعا

 .ؼٌره فٌها ٌشاركها وال تراودها التً الكثٌرة

 لحظات ٌشاهدان زجاجٌة، جدران ذو منزل خلفهما عالٌة ربوة على تقؾ حٌث

ا، الؽروب  وقد عشقه، بكبلم أذنٌها ٌؽدق وهو ذراعٌه بٌن معاذ أحاطها وقد معا

ا ٌإرقهما قد ما كل تركا ا لٌبقٌا فقط بعٌدا  .معا

 "بووسً"

 :صابحة إلٌه وتستدٌر ..حلمها من لتستٌقظ أذنها فً صرخته على انتفضت
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 !!ٌه؟إ فً - 

 .إٌه؟ فً سرحتً ..نفسً بكلم أنا هو  -

 :برقة ابتسمت

 .فٌك - 

 .بجد  -

ا قالها  :لتقول مشاكسا

 البٌوت زي مشاكلنا كل ونشوؾ عالً مكان فً نكون نتأو أنا نفسً ...ٌوةأ  -

 .فٌنا تؤثر ٌمكن ال ...دي الصؽٌرة

ا بقابهما إال ٌشؽلها ال الجمٌلة فتاته للحظات بها بصره علق  ما وهو معا

ا ألجله سٌحارب ٌا  .الظروؾ كانت أ

 :عٌنٌها على عٌنٌه ركز وقد إلٌه لٌدٌرها بكفٌه كتفٌها أحاط

 اعمل إنً وعدكأ منً ٌضٌعك لحد ماسمحش إنً وعدكأ ...بوسً ٌا أوعدك - 

 .ولبعض بعض مع نفضل علشان المستحٌل

 "نملة ٌا ماتصورهم ...أوي حلو شكلكم تصدق"

ا وٌحجبها معاذ لٌتحرك فزعة بسمة انتفضت ا خلفه تماما  الصحبة لتلك ناظرا

 ٌستند واالخر بالفعل، كامٌرا ٌحمل أحدهما شابان كانا  العدم، من ظهرت التً

ا بذراعه علٌه  :بصرامة معاذ لٌقول بببلهة، مبتسما

ا ..ال -   .نتصور عاٌزٌن مش شكرا

 :الكامٌرا صاحب فعلق

 النهاردة واحنا حلوة ذكرى هتبقى دي ..ازاي تتصوروا عاٌزٌن مش - 

 .هتكرمونا اللً انتوا وشكلكوا ماستفتحناش

ا ال بسمة تعلقت ٌا  واتاها وقد ٌحدث ما خلفه من تراقب وهً معاذ بذراع شعور

ا ا كفها على معاذ ربت بالخوؾ شعورا  :قلق بحذر هامسا

 .العربٌة اركبً - 

ا نحوهما تحرك أحدهما أن إال مكانها لتؤخذ خلفه من دارت ٌا  :علٌها مناد

 .بس استنً - 
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 األخٌر أجبرت مدروسة بطرٌقة وحركه بذراعه معاذ أمسك أكثر ٌقترب أن وقبل

ا ظهره على السقوط قبل الهواء فً الدوران على  .متؤوها

ا رفٌقه لٌقول  :صابحا

 .!!حاجه لكعم هو لٌه بتضربه طب - 

ا معاذ توتر  :ببسمة وصرخ كثٌرا

 .اركبً -

 أسقطه من ألن توازنه ٌفقد ٌكاد لمعاذ لتنتبه مرتجفة، السٌارة داخل قفزت

ا  أجبرته معاذ لفك قوٌة لكمة لٌكٌل نحوه رفٌقه اندفع بٌنما بقدمه تعلق أرضا

 .شدٌد برعب باسمه السٌارة داخل بسمة لتصرخ السقوط، على

 بالفعل ٌنهض معاذ لترى ٌحدث، ما لرإٌة محاولة فً السٌارة بنافذة التصقت

 لٌوجه أفضل بشكل نفسه عن لدفاع واستعد بقدمه، تعلق من ركل أن بعد

 عن الدفاع ٌجٌد شخص أمام أنهما لٌجدا ، لخصمٌه مدروسة بدت ضربات

 .االنسحاب فقرارا نفسه

ا معاذ لٌقؾ  بها وانطلق لسٌارته متجها أعصابه على سٌطرته ٌسترد وهو الهثا

 بكاء وصلة لتبدأ .بخٌر أنه تتؤكد وكؤنها لحظات بسمة به لتحدق الحال فً

 ٌواصل أن قبل للحظة لها لٌلتفت العام للطرٌق وعاد المكان عن ابتعد قوٌة،

 :طرٌقه

 سما علٌها هشكر حاجه أكتر ...ضربناهم اللً احنا بنتً ٌا لٌه بتعٌطً نتَِأ  -

 داٌما كانت ولسامر، لٌا سواء النفس عن الدفاع تدرٌب على اصرارها هانم

 .صح؟؟ ويأ مامً شاطرة "اكتر علٌكم هطمن كده"تقول

 خوفها شحنة فافرؼت أعصابها أفقدها حد إلى رعبها وصل فلقد بسمة تعلق لم

 فانتفضت ناحٌتها ٌده مد ثم لها والتفت سٌارته معاذ أوقؾ البكاء، فً ورعبها

 فٌه المبالػ فعلها رد من الؽضب له وتسرب حاجبٌه عقد نفسها، على منكمشة

 :نظره وجهة من

 !لٌه؟ كده بتعٌطً نتَِأ ..بوسً ٌا ٌهإ فً - 

ا  :بالبكاء رؼبتها لدٌها وتزٌد بعقلها عصفت التً أفكارها مشاركته قررت أخٌرا
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 .حق ...عندها.. كان مها ..مها - 

 :لٌردد قصدها ٌفهم لم بكاءها، نشٌج بسبب المتقطعة كلماتها قالت

 !ٌه؟إ فً حق عندها ...فاهم مش - 

 :لتصٌح الٌه التفتت

 ناأ ٌبذونً فكروا أو ..أو ..ضربوك كانوا لو ٌحصل ممكن اللً اٌه كان تفتكر - 

 وكذبت معاك خرجت ناأ بتعاقب كده وعلشان ؼلط حاجه بنعمل احنا ...كمان

 هتحصل كانت اللً زي مصٌبة تحصل الزم كٌدأو ...ؼلط ده كل مً،أ على

 مًأ على هكذب مش تانً كبلمك هسمع مش تانً معاك هخرج مش ناأ ..دي

 ...تا مانتقبلش واالحسن أل.تانً

 .بوسً - 

 :شدٌد بؽضب ٌرمقها لتراه له ناظرة صرخته على انتفضت

 قضٌة عملتٌها وضربتهم هاٌفة عٌال ...لٌه ده وكل ...ده؟؟ بتقولٌه اللً إٌه  -

 ناأ ما عارفه نتَِأو عنا ؼصب فده ...مامتك على كذبك على كان نإو ...لٌه؟؟

 ال ماما ماٌنفعش نهإ عارفه نتَِأ لكن ..كمان واتجوزك أخطبك إنً مقدروي فً

 .!!الخدامة بنت اتجوز هتسبنً نهاإ معتقده وال هتوافق ٌمكن

ا مإلمة كلمته وبدت بذهول به محدقة عٌناها اتسعت  بدا عما تؽاضى لكنه جدا

 :مردفاا وجهها على

 عننا عارؾ وماحدش الضل فً نتقابل مخلٌانا اللً الحقٌقة دي هً مش  -

 .بعض على هنضحك وال حاجه

 حدٌثه لٌتسمر صوت دون مقالتٌها تؽادر دموع صامت، فٌلم إلى بكاءها تحول

 :الؽاضب

 الطبقً المجتمع فً المشكلة ..مامتك فً حتى وال فٌكً وال فٌا مش المشكلة - 

 ارتبط علشان نًإ بتقول وقواعده بقواعده نلتزم ومضطرٌن فٌه عاٌشٌن اللً

 ده هننسى ...مٌن مامتك بقى مهم مش مهمة، حاجه تكونً الزم بٌكً

 .ولألا من مخططٌنه احنا اللً ننفذ المهم ..حاجه يأ ..هنتناساه

 :بقولها هً قطعته للحظات علٌهما الصمت ساد
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 .مترو قربأ عند نزلنً  -

ا اعتدل ثم ؼضبه تحمل الزالت التً بنظراته لٌرمقها بجمود قالتها  محرك مدٌرا

 .رد دون السٌارة

.........  

 هتسبنً إنها معتقده وال"عقلها فً تتردد معاذ وكلمات لمسكنها بسمة وصلت

 هنتناساه ..ده هننسى ...مٌن مامتك بقى مهم مش " ....".الخدامة بنت اتجوز

" 

 عمل أن لها وٌإكد ٌشجعها كان ..قببلاَ هذا علٌه ٌبدو لم أمها، من ٌخجل إنه

ا، ٌخجله ال أمها ا بها التقى ما العمل ذلك فلوال أبدا  فً أمها جهد مدح ولطالما أبدا

 ما هو هذا الكلمات؟ تلك تردٌد استطاع فكٌؾ حبلل، بعمل ورعاٌتها تربٌتها

 .منها؟؟ وتتبرأ أمها تنسى أن اٌومَا منها سٌطلب هل !!حقاا به ٌشعر

 الناس، بنظرات اهتمام ودون منها شعور دون الجرٌان فً دموعها استمرت

 فً لها ٌنظر سنوات بعدة ٌكبرها شاب لتجد فالتفتت أحدهم أوقفها أن إلى

 :دهشة

 !لٌه؟ كده بتعٌطً ... بوسً ٌا مالك - 

 :مرددة وجهها مسحت

ا ال  -  .عٌنً فً جه جامد تراب عفرت عربٌه ده ..بعٌط مش محمد ٌا أبدا

 :قاببلاَ شفتٌه فمط مقنع ؼٌر تفسٌر بدا

 .بالمرة مقنعة مش دي ؼٌرها حجه وشوفٌلٌك ..وشك اؼسلً اطلعً طب -

 هنا لٌست أمها أن تعلم السكنً، مبناها لتدخل استدارت وثم للحظات رمقته

 شًء أي عن ولكن تفعل، ما ٌعلمان هما نانا أو لمها لتفسٌرات تحتاج ال وهً

 أنها رؼم بالفعل أمها من ٌخجل معاذ بؤن حمقألا اكتشافها عن ستحدثهما

ا الفكرة تلك قاومت  .مطلقاا عنها تحدثه ولم كثٌرا

 حبهما ..االثنان هما فقط، عنهما كبلمه كان لطالما !مسبقاا؟ لهذا تنتبه لم كٌؾ

 فؤٌن معاذ، صورة ؼٌر تحمل ال أحبلمها كل كذلك وهً ..مستقبلها ..حٌاتهما ..
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 أن وعدتها أن بعد أجلها، من عانته ما كل بعد بالفعل؟ ستتناسها هل ..أمها؟

 .رعاٌتها هً علٌها فٌصبح وتعمل تعلٌمها تنهً حتى ترعاها

 بؽرفتهما، الفتاتٌن أن فخمنت الخارج فً ألحد تنتبه لم البناٌة، لسطح وصلت

 لمََ تعرؾ ال بالبكاء، مستمرة فراشها على بوجهها انكفؤت وقد لؽرفتها دخلت

ا؟ تبكً  كلمات ربما معاذ، مع له تعرضت الذي العصبً الضؽط ربما ..تحدٌدا

 .ومإلمة واقعٌة كانت والتً أمها حق فً معاذ

........ 

 قلٌلة، شهور منذ به للعمل التحقت التً المبلبس محل فً عملها من نانا انتهت

 سمعت المحل من تخرج أن وقبل العادٌة مبلبسها لترتدي العمل مبلبس بدلت

 :ٌنادي من

 .نادرة ...نادرة  -

 :لتقول بعصبٌة التفتت

 .ده باالسم ماتنادنٌش مرة مٌٌٌت قولتلك  -

ا اقترب  :مبتسما

 .نادرة لً بالنسبة فعبلاَ نتَِأ ...جمٌل اسم ده ...بس لٌه - 

 :باستهزاء قابلة شفتٌها مطت

 .حتة كل فً متلقح زًٌ اللً خوٌا ٌا لٌه - 

 :قاببلاَ االحباط علٌه وارتسم وجهه تجهم

ا .. أل لً بالنسبة  -  وكانت بوسً قابلت جاي وأنا أقولك عاٌز كنت عموما

 .معٌطة

 :بجدٌة سابلة أكثر له انتبهت

 !لٌه؟ ...ٌهإ - 

 واضح مقنع مش سبب طبعا ...عٌنٌها دخل تراب قالت سؤلتها عارؾ مش  -

 .وكتٌر معٌطة كانت إنها
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 فلمََ معاذ، مع الوقت بعض لقضاء خرجت أنها المفترض للحظة، مفكرة شردت

 كمها لها أخرى شقٌقة بمثابة هً والتً رفٌقتها على القلق مؤلها باكٌة؟ تعود

 :قابلة لتسرع

ا -   قبل المحل حسابات خلص نتأ ادخل ...مالها اشوؾ هروح محمد ٌا شكرا

 .علٌك وٌقلب ٌٌجً ما مراد أستاذ

 :الزمالة باب من ولو حتى ..علٌه بقلقها ٌشعر أن ٌسعده كم ..ابتسم

 .نادرة ٌا ماشً  -

 :قاببلاَ ابتسامته لتتسع ؼاضبة نظرة لتمنحه شفتٌها زمت

 .بعدٌن أشوفك ..بٌه ؼٌر هنادٌكً مش - 

ا، واستدار ا ٌكن لم الذي مسكنها إلى الخطا وأسرعت ضٌق فً لتزفر مبتعدا  بعٌدا

 .عملها مكان عن

ا وبدى النوم فً تؽط لتجدها بسمة لؽرفة مباشرة دخلت  نامت  أنها واضحا

 أن فضلت تتحرك فلم منخفض بصوت نادتها ثم للحظات ترمقها ظلت .باكٌة

 به علق عما وجهها لتمسح منها فاقتربت حدث، الذي ما لتعرؾ للصباح تتركها

 .لؽرفتها وذهبت تركتها ثم لذلك أمها تنتبه ال كً عبرات من

 لتزفر فراشها طرؾ على جلست بمصحفها، تمسك كعادتها أختها وجدت

 :قابلة مصحفها مها فتركت بضٌق،

 !مالك؟ !لٌه؟ كده بتنفخً  -

 :سابلة لها التفتت

 !!جات؟ لما بوسً ماشوفتٌش - 

 :ساخرة ردت

 .ٌعنً؟؟ ازاي أشوفها  -

 !!مهااا  -

 :أختها لترد صبر، بنفاذ بها صاحت

 .. تنام ومحتاجة تعبانه تبلقٌها قلت هنا على ماجتش ولما دخلت لما سمعتها  -

 .بعض على ساعات أربع بتنام مش وهً بدأت ما االمتحانات ساعة من
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ا لها الخانقة الصؽٌرة ؼرفتهما بسقؾ تحدق الفراش على بجسدها ألقت  كثٌرا

  .بها ٌعصؾ الفضول األحٌان، من

  هكذا؟ بكاءها سبب ما

 ٌعنً بسمة اجتهاد أن واثقة من أكثر هً االمتحانات، فً أداءها لٌس

 .تؤكٌد بكل السبب فمعاذ تبكً كانت فإذا ...نجاحها

 هو وسٌلة، بؤي الشاب بهذا بسمة تحتفظ أن ٌجب حنقاا، شفتٌها على عضت

ا هً لها الوحٌد المنقذ أصبح بل فقط بسمة حلم لٌس  نجحت لو أٌضا

  .يالثر عالمهم معها فستدخل ..بسمة وتزوج مخططاتهما

 !!الثراء

 ومعاذ، بسمة ارتباط خبر أسعدها وكم نهار لٌل حلمها كانت التً الكلمة تلك

 زوجة بسمة أصبحت لو مشروع سٌصبح فطموحها ولنفسها، لصدٌقتها فرحت

 .ثرٌة لعابلة الثانً الورٌث

ا الشكل المثلثة مرآتها أمام لتقؾ فراشها تركت  إحدى فً قبل من لتحطمها نظرا

 .مها الوحٌدة أختها مع معاركها

 خصبلت حررت بالكاد، وعنقها رأسها ٌحٌط الذي القصٌر رأسها وشاح سحبت

 بصحة ٌبرق ...أملس ..ناعم كتفٌها، فوق أطرافه تنتهً الذي الكستنابً شعرها

 شعر طول فً ٌكون أن تحقٌقها ٌمكن ال والتً الوحٌدة أمنٌتها وعافٌة،

 .الكثٌؾ األسود شعرها طول من أكثر شًء على بسمة تؽبط لم ...بسمة

 لكن لبلنظار الملفت النوع من لٌست ربما الخلقة، جمال من هللا ٌحرمها لم فهً

ا ا لها ٌنظر من دوما ٌا  الصؽرى لشقٌقتها منها التفاته حانت جمٌلة، أنها ٌقول مل

 وال منها أجمل كانت والتً قلٌلة شهور منذ عشر السادس عامها تمت التً

  .ذلك لها الناظر لٌدرك التحدٌق حتى أو الوقت من لكثٌر تحتاج

 لها ٌشفع لم وبالطبع حولها من نظر فً معاقة فؤصبحت !! بصرها فقدت لكنها

 .جمالها
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 كما تقلٌدٌة، بنٌة عٌنان ...قمحٌة بشرة مرآتها، فً وجهها مبلمح تتؤمل عادت

ا تصفها  تحب ما أكثر ..مكتنزة شفاه ...لؤلنظار الملفتة بسمة بعٌنً مقارنة دوما

  .وجهها مبلمح فً إلٌه النظر

 أنها تشعر ذلك ومع ..سنوات بؤربع تصؽرها التً ببسمة نفسها مقارنة تكره

ا حاقدة لٌس أنها تإمن هً ...قصٌر وقتٍَ فً الكثٌر لدٌها أصبح   .أبدا

 سؤلها لطالما فٌنا شخٍصَ كل ٌسكن الذي الباطن الجانب هذا المظلم، جانبها لكن

 كانت هل بسمة، عمر فً وكانت عمرها من والعشرٌن الثانٌة فً تكن لم لو

 !لنفسها؟ معاذ على الحصول لتحاول

ا ...بعنؾ رأسها تهز النقطة، لهذه وصلت كلما وكعادتها ٌا ا أو ..نف  أو ..بؽضا

ا  االمر، إنجاح جاهدة تحاول ولهذا بالسوء االمارة نفسها بها تحدثها لما إنكارا

  .ذلك من أكثر ترٌد ال وهً ...معاذ من بالزواج تنجح أن بسمة على

  ...باب فقط

 ..صؽٌرة نافذة

ا الفسٌح العالم هذا على منها تطل  .ترٌد بما منه ستخرج وحتما

ا !األفضل؟ بالحٌاة تحلم أن حقها من ألٌس  موته تتمنى الذي الفقر هذا عن بعٌدا

  !!لحظة كل

 .اللدود عدوها فؤضحى ...مرة بعد مرة الكثٌر أفقدها الذي الفقر

 ٌوم هٌجً ...بنتً ٌا هتتجننً ...المراٌة فً نفسك على بتتفرجً ده كل  -

 .وهتتجننً

 فً فؤظهرتها تَرها لن انها تعلم استنكار بنظرة أختها رامقة شفتٌها مطت

 :صوتها

 !!بترقبٌنً؟ نتَِأ -

 :مها ضحكت استفزازها من وبدال

 .ضحكتنً ...دي الكلمة حلوة -

 .شًء أي من تعانً ال وكؤنها ٌبدو التً أختها على األخرى هً ابتسمت

 ..مها
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 ادخر هللا بؤن ٌشعرها الذي الوحٌد الشًء هً ...الصالحة ...الطٌبة ...الرقٌقة

ا لها  إثارة فً الخارقة مها وقدرة الدابمة اختبلفاتهما برؼم بها جمٌبلاَ شٌبا

 .نفسها من أكثر ربما تحبها مها أن داخلها من تعلم لكنها ؼٌظها،

 ٌعلمان هما ثالثة، كؤخت وبسمة لهما بدٌلة أم كانت التً فاطمة وجود مع فحتً

ا أن   .األخرى إال منهما للواحدة ٌتبقى ولن سٌؤتً ما ٌوما

 هذا على الحفاظ تحاوالن وهما تستبدل أو تعوض ال والتً ...الشقٌقة األخت

 .الوقت طوال

 :قابلة فراشها على للجلوس عادت

 !!..بتعٌط وكانت راجعة وهً بوسً شاؾ محمد - 

 :قابلة مها اعتدلت

 .نروحلها ما طب !لٌه؟ ...بتعٌط !!إٌه؟  -

 .خبلص نامت وكانت أجً ما قبل علٌها عدٌت أنا -

 :بحٌرة رأسها مها هزت

 قالت مادة آخرَدي  !!وحش كان االمتحان ٌكون ممكن مش !!لٌه؟ وبتعٌط  -

ا لٌها سهلة انها  .صحابها مع بتفرح ٌمكن قلت اتؤخرت القتها لما أنا جدا

 :نانا تقول أن قبل بالتردد مفعمة حذر نظرة

 .اتخانقوا ٌكونوا ٌمكن ...صحابها مع مش ...معاذ مع خرجت هً  -

 :واقفة مها هبت

 .معاه بتخرج بقت كمان هً !!معاه؟ خرجت ...ٌهإ - 

ا تتحرك ورأسها شفتٌها لوت  :تؤٌدا

 .أحسن سكت كنت مش ...ردك هٌكون ده نإ واثقة كنت - 

ا مها وجه احمرار زاد  :ؼضبا

 ألنك ده الولد وبٌن بٌنها بتحصل حاجه أي ذنب بتشٌلً إنك تفهمً الزم -

ا بتشجعٌها  .عنه تمنعٌها وال تحظرٌها فكرتً ما وعمرك ...داٌما

 تجنب األفضل من لذا بالعراك تسمح حاله فً لٌست فراشها على نانا استرخت

 .االن المزعجة تلك
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 :المعتاد شقٌقتها بتجاهل عاببة ؼٌر أردفت والتً

 حبها وال بوسً معاكً فارق ال انتَِ ...إٌه فً بتفكري نتَِأ كوٌس عارفة أنا -

 من تهربً علشان لٌكً سكة عمبلها ...توصلً عاٌزة بس نتَِأ ده المراهق

 بطة بلةأ ..مهاأو ...ختناأ زي نهاإ وناسٌة طاٌقاه مش نتَِأ اللً الفقر

ا فٌها مافكرتٌش  فً بأو أم اتٌتمنا لما علٌنا تصرؾ فضلت اللً هً دي ...أبدا

 على لسه كله اكلنا إن مع ..مصارفنا من شوٌة عنها رفع شؽلك وٌادوب لحظة

 لؽاٌة لٌكً وسٌلة عمبلها بنتها بتستؽلً أنك علٌكً بٌصعب مش ...حسابها

 ...بس واحدة

 "مهااا"

ا مها انتفضت  واقتربت فراشها تركت أنها ٌبدو التً أختها لصٌحة عنها رؼما

  .محتملة لطمة أي من حماٌة وجهها أمام كفٌها رفعت تشعر، أن دون منها

 !!ازاي؟ ...ازاي نتَِأ ...اتجننتً نتَِأ  -

 فتحاول الؽرفة خارج مندفعة لتستدٌر شفتٌها قبل قلبها من صدرت قهر صرخت

 .مرة بعد مرة اسمها منادٌة ...الدابمة ظلمتها وسط بها اللحاق مها

ا وسحبت لها نانا التفتت ٌا  لمؽادرة السلم على وهرعت طرٌقها فً لتضعه كرس

ا وسقوطها بالكرسً اختها ارتطام صوت لٌصلها ...السطح  صوت مع أراضا

 :مرددة فتحهما وأعادت عٌنٌها فؤؼلقت ..مكتوم تؤوه

 !!تستاهلً - 

.................. 

 ٌجعلها أن أراد التً االولى المرة سًء، بشكل االمر انتهى بضٌق جبهته حك

 المرة كعادتها، باصرار ترفض أن دون االمر تكرار من فٌتمكن لها ممٌزة

  االولى

 ببكابها انتهى شًء كل ، آخرَاشعار حتى االخٌرة ستكون أنها فعبلاَ ٌبدو التً

 .منه جارحة وكلمات بل فقط هذا ولٌس

ا مرات عدة رأسه ضرب  :مرددا

 .!!ؼبً ..ؼبً ..ؼبً - 
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 لتضؾ طرٌقهما فً عقبات ٌنقصهما هل الطرٌقة، بتلك للحدٌث دفعته من هً 

 المزٌد؟؟ هً

  .بؤخر أو بشكل ستنتهً أمها قصة ٌفعبل، أن أرادا كما فلتكمل ...فلتصبر

ا، حسبانه فً ٌضعها لم هو  ومعجبة تعرفها فتاة ألمه ٌقدم أن أراد كثٌرا

 ال لكنه أكثر ٌنتظرا أن علٌهما هذا ولتحقٌق شًء بكل كفٌل وهذا بقدراتها

 أن على أمه أصرت حٌن بهذا ٌقبل لم االنتظار هذا أثناء عنها ٌبتعد أن ٌستطع

 ..رإٌتها عن ٌتوقؾ

 "الخدامة بنت مع لعب كفاٌة معاذ ٌا كبرت نتأ"

 إن سٌكذب وقتها، لحبٌبته أمه منحتها التً الوحٌدة الصفة هً "الخدامة بنت"

 ..مثبلاَ جارتهم ...آخرَشًء أي كانت لٌتها الخادمة، ابنة كونها ٌكره ال أنه قال

 .ذاك وال هذا ال لكنها ..أمه صدٌقات من صدٌقة ابنة

 !!الخادمة  وابنة ...حبٌبته فقط هً

 .النهاٌة فً معه تكون أن المهم طرٌقة، بؤي المسمى هذا مع التعامل وعلٌه

َ ٌفكر كٌؾ تعرؾ أن ٌجب معها، سٌتحدث تؤتً عندما  االمور تفسر أن من بدالا

 .هواها على

 إٌاه أهدته الذي اللوحً الجهاز إلى التفت مصدره لٌعرؾ إلٌه وصل ممٌز رنٌن

 خاصة حدٌث بخوض له تسمح ال فحالته ببلمباالة التقطه باتصال، لٌنبؤه نرمٌن

 الشبكة طرٌق عن به تتصل من فقط هً المتصلة، هً أنها ٌعلم هو ...معها

 ."االنترنت"  العنكبوتٌة

 ..بالحاح للصٌاح عاد ما سرعان أنه إال االتصال انقطع حتى بالجهاز حدق

ا استسلم  :لٌجٌب زافرا

 .نرمٌن أهبل  -

 .وحشتٌنً ...ازٌك ...معاذ هاي  -

ا منه قصد دون وجهه على رسمت باهتة ابتسامة  :مجٌبا

 !دراستك؟ أخبار ...كمان نتَِأو - 

 !!نت؟أو ...تمام كله ...تمام - 
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 .تمام كمان أنا  -

 .مضاٌق نتأ ..ماله صوتك ...اممممممم - 

 :ٌرد أن قبل هنٌة صمت

 الزم معلش ...كتٌر وبابا ماما على سلمً ...بالك ماتشؽلٌش ..شوٌة ..ٌعنً  -

 .بعدٌن أكلمك أنزل

ا، به لٌلقً الجهاز أؼلق تحٌته له ترد أن حتى وقبل ا جانبا ٌا  فراشه على مستلق

 "بوسً".واحدة فتاة فلك فً إال ٌدور ال وعقله
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َالفصلَالرابع

 

َعلٌك أمانة الجراح مشرط ٌا

 حوالٌك من تبص حشاٌا ؾ نتإو

 تبان بدأت قلبً فً سوده نقطة فٌه

 إلٌك ٌرجع والفضل ..كمان شٌلها

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 السماء إلى ناظرةَا الكرسً مسند على برأسها تستند المفضل ركنها فً جلست

 تجتاحها الثقة عدم من حالة النجوم، من القلٌل ٌُزٌنها التً السوداء

 ووالِبها نفسها فً الثقة عبلقتهما،َعدم نجاح فً الثقة حبه،َعدم فً الثقة عدم

 .ألمها

 بتلك معها الحدٌث أمكنه كٌؾ لها، كلماِته ومن منه ؼاضبه،َؼاضبةَا أنها كما

 كٌؾ ولترى افتقادها ٌستشعر أن رإٌتها،ٌَجب من الطرٌقة،َستعاقبه،َستحرمه

َ.ذلك بعد سٌتصرؾ

 :قابلة بسمة لها نظرت بجوارها، صاحبتها لتقؾ منها تقترب مؤلوفة خطواتٌَ

 .القرءان؟ إمتحان فً إٌه عملتً ...مها - 

 .الحمدَهللَ -

ا ٌوفقك ربنا -   .داٌما

 :بسمة لتعلق مكانها مها ظلت بٌنما السماء وتطالع لتعود

 !بتوجعك؟ لسهَ!إٌه؟ عاملة ركبتكَ -

 تعجب ولم قالتها كلماتٍَ لمجرد المنكوبة ركبتها على تربت وهً برأسها نفت

َ.شقٌقتها
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 مكانها من حاجه أي بنحرك مش حتى دهَإحنا ...مها ٌا بالك خلً إبقً - 

 .طول على معاكً عصاٌتك خلً برضو بس ...علشانك

 .حاضرَ -

 التً أختها بسبب لها حدث ما أن بسمة تخبر لم باستكانة،َفهً مها قالتها

  الشكل. بهذا إٌبلمها فً وتتسبب اإلنسانٌة مشاعر أدنى تفقد أحٌانا

 :مها تقول أن قبل للحظاتٍَ علٌهما الصمت ساد

 .حاجه أقولك عاٌزة - 

 :بنزق فقالت الجملة تلك ٌتبع الذي ما بسمة استنتجت

 .ناقصة مش مها...َأنا ٌا ببلش ٌبقى معاذ عن لو - 

ا ُتعرها لم  :فؤردفت اهتماما

 .داهٌة فً هتودٌكوا ؼلط، كلها أفكارها نانا...َنانا كبلم ماتسمعٌشَ -

 منه تمل ال والذي الحوار هذا لمثل المكررة النهاٌة تعرؾ فهً بسمة ُتعلق لم

ا، مها ا هكذاَ !!اختان أنهما ؼرٌب أبدا  تفكر. دوما

 هً ذلك البعضَومع لبعضهما النقٌض ٌكونان ٌكادا كبٌر بٌنهما اإلختبلؾ

ا،َهما تحبهما  كنََّ حٌن علٌهما تعرفت أن منذ حٌاتها فً الوحٌدتان األختان كثٌرا

ا،َلم وهنََّ أطفال َ.اٌفترق معا
هَُ الذي البٌت تهدم بعد خاصةَا ٌَسكنَّ ا ُكنَّ  وأمها هً بٌنما والدٌهما فٌه ومات معا

 الفتاتان تبقى أن على أمها المصٌبة،َفتصر تلك وٌجدا لٌعودا بالعمل كانتا

ا ظللنََ وبالفعل معهما   اللحظة. تلك منذ ٌفتِرْقنََ ولم معا

 أنها لنانا،َصحٌح صداقة أقرب كانت لكنها مها من العمر فً أقرب أنها وبرؼم

 أصعب معها التعامل وأصبح بصرها فقدت منذ لكن مها مع بالصداقة بدأت

 .بالقصٌرة لٌست لفترة

 :قابلة لمها بصرها رفعت

 فً نفسنا هنودي ونانا،...َمش أنا أفكارنا كانت مها،َمهما ٌا ماتخافٌشَ -

 .داهٌة

 :شفتٌها مها مطت
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 !!اللزوم عن زٌادة نفسٌكم من واثقٌن - 

 الداخل فً اختفت حتى بسمة لؽرفتها،َتابعتها متجهةَا لتستدٌر جملتها أنهت

 :هامسة

 .نفسً من حتى وال حاجه أي من واثقة مش مها...َأنا ٌا الَ -

شًء،َحبهما،َأحبلمهما،َ كل فً الثقة أفقدتها معها األخٌرة معاذ كلمات

ا المعادلة خارج تكون لن ومستقبلِِهما.َفؤمها  .بهذا تسمح لن ...أبدا

 خادمةَوعلٌه تعمل أنها لمجرد حٌاتها من ُتقصٌها فلن بالكثٌر ألمها تدٌن هً

ا هذا ٌفهم أن  .جٌدا

................... 

 على إحداهن ٌحادث ...الشركة فً مكتبه أرٌكة على بؤرٌحٌة جاهٌن جلس

ا حدٌثاََ الهاتؾ،َكان  بؽضٍب،َإلى ٌرمقه كان الذي لوافً ٌنتبه كعادته،َولم مازحا

ا فاعتدل لٌراه التفاته منه الحت أن  :عتذرَلمحدثِتهوا جالسا

ا دلوقتً،َأه أقفل هضطر ...معلشَ -  أقدر أنا النادي،َهو فً هشوفك طبعا

 .ده القمر ماشوفش

 شفتٌه األخٌر لٌمط جانبٌة بنظراتٍَ وافً ٌرمق وهو األخٌرة كلماِته قال

ا لٌقؾ اإلتصال أنهى ..بازدراء  :قاببلاَ لمكتبه متجها

 !!تخبط؟ مش - 

 :بعصبٌة وافً رد

 .التلٌفون فً هٌمان كنت حضرتك بس خبطت ماأنا - 

ا مكتبه خلؾ جلس  :بهدوء مرددا

 .صدٌقة مجرد حاجه،َدي وال هٌمان والَ -

 .موضوعً مش ..مهم مش - 

 !!موضوعك؟ إٌه أومال - 

ا لٌقترب وجهه على ؼضب عبلمات بدت  بجزعه جاهٌن أمامه،َفمال جالسا

 :قاببلاَ

 .مالك؟َ -
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 .مرضً؟ عن أنس أستاذ تكلم خبلك اللً إٌه إنتَ -

 :كرسٌه على لٌسترٌح بظهره عاد ؼضبه سر فهم

 .كفاٌة مش ...لٌك حبً أهمها بس كتٌر حاجاتَ -

 .ده بحبكوا تخنقونً بدأتوا إنكم شاٌفٌن مش إنتوا - 

ا جاهٌن زفر  :مجٌبا

َ.نفسك إنتََ تموت ما بدل بحبنا نخنقك مانع ماعندناش - 

 :بكفه المكتب لٌضرب واقفاا هب

 كمان،َأنا دي فٌها هتتدخلوا هللا، بٌدَِ واألعمار ...نفسً بموت مش أنا - 

 حاجه مافٌش مخلوق ٌكون فٌنا حد أي أو أنا أو أنتََ ما قبل من مكتوب عمري

 .بقى هتؤخره...َإفهموا أو هتقدمه

َ:اقتناع بعدم رأسه جاهٌن هز

 وبتموت بتنتحر ناس فً ذلك هتؤخرهَومع وال هتقدمه حاجه مافٌش ...فعبلاََ -

 .كده مكتوبلهم مدام ...بٌتعاقبوا لٌه

 :جاهٌن لٌردؾ نظره، وجهة لٌثبت هذا ٌقول أنه ٌعلم رٍد، دون وافً رمقه

 أجلهم إن رؼم للموت، المحرم الطرٌق اختاروا الؽلط، الطرٌقة اختاروا ألنهم -

 تختار عاٌز أنتََ ما دي...َزي الطرٌقة اختاروا اللً هما لكن ومتحدد ثابت

 قررت لكنك بتتؽٌر، ومش ثابتة األجال إن بحقٌقة وبتتحجج الطرٌقة...َ نفس

 .بالظبط زٌهم اإلنتحار

ا صوته جاَءه َ:ٌقول وهو عنٌدا

 .نفسً هقتل مش أنا ...منتحر مش أنا ..ألَ -

 :أعٌنهما لتتبلقى كتفٌه لٌحاوط أكثر منه لٌقترب جاهٌن وقؾ

 الوحٌد والحل التام الفشل لمرحلة هتوصل كلٌتك إن ومتؤكد عارؾ تكون لماَ -

 دي اللحظة إن متؤكدٌن نكون بتنتحر،...َلما تبقى وترفضها النقل عملٌة فً

 اسمعنً ...إنتحارك،َوافً على بنوافقك ٌبقى ونسكت منك ٌوم كل بتقرب

علٌه،َ نقدر اللً كل نعمل ما ؼٌر من مننا تضٌع هسٌبك مش أنا ..كوٌس

 .وافً ٌا هسمحلك مش ... نفسك تموت هسٌبك مش سامعنً؛...َ
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 :مردفاا لمكتبه لٌعود كفٌه من حرره

 اللً نعمل وقت هٌجً برضو وإحنا ...وافً ٌا ضمٌرك ٌرٌح اللً إعملَ -

 .ضمٌرنا ٌرٌح

ا ٌستدٌر أن قبل لجاهٌن وافً نظرات طالت  الحزٌنة جاهٌن نظرات تتابعه مؽادرا

 الفور على أجابه سمٌحة من اتصال أنه فعلم الداخلً مكتبه هاتؾ رن والقلقة،

َ.لمكتبها حضوره لتطلب

 محتواه لٌطالع فتحه ، ما مناقصةٍَ أنه تصور مؽلق، ملؾ له لترفع أمامها جلس

 :متساببلاَ حاجبٌه لٌعقد

َ!!عمتً؟ ٌا ده اٌه - 

 .لوجً فٌها هتدرس اللً الكندٌة للجامعة هتبعته اللً الورق ده - 

 :لٌقول ثانٌة األوراق فً دقق

 .وافً ورق ده لوجً، ورق مش ده بس - 

 :شفتٌها طرؾ على استقرت جانبٌة بسمة

 فً هٌدرس وافً...عارؾ وإنتََ زمان من اتبعت لوجً ورق عارفه، ماأنا -

 .هللا شاء إن دي الجامعة

 :فهم بؽٌر رأسه هز

 ونقلتً دلوقتً نسٌتٌها بالعملٌة.. أقنعه عاٌزانً كنتً حاجه فاهم مش أنا - 

اَوكمان رافضه إنه عارفه إنتَِو لٌه السفر لموضوع  اللً وصحته مرضه تماما

 .بالظبطٌَاَعمتً؟ إٌه عاٌزة فاهم مش إنا ...كوٌسة مش

 :قابلة مكتبها على بساعدٌها استندت

 .اإلتنٌن الحمدهللَهنحقق ودلوقتً وسفره، عبلجه ...اإلتنٌن عاٌزة - 

 :أردفت وبالفعل الكبلم سٌتابع من بالتؤكٌد فهً ٌُعلق لم

 الكلى أمراض فً متخصص تورنتو فً مركز فً إن قالً لوجً خطٌب فاٌز - 

ا ومتطور  لوأويََهٌستفٌد وإنه وافً شبه اللً الحاالت فً مركزة وأبحاثهم جدا

ا المناسب المتبرع على هٌدوروا وكمان ...معاهم وتابع ده المركز زار  تحسبا

ا وافً ..للظروؾ ٌا  ما بعد مات اللً صاحبه ناحٌة مشاعره ؼٌر محركه مش حال
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 لما بس مكانه، هٌموت حد العملٌة لوَعمل كمان هو إن فاكر كلٌته، سرقوا

 عملٌة أكثر تكون .. مختلفة بعقلٌة هٌرجع جدٌد وسط فً وٌعٌش ٌسافر

 .العاطفٌة أفكاره ٌرضً اللً مش ٌنفعه اللً على كده بعد وٌوافق

ا صمت  ؼٌر العالم هذا فً ٌهمها ال أنها الٌقٌن علم ٌعلم هو كلماتها، فً مفكرا

ا األفضلَوهو له ستختار بالتؤكٌد لذا وافً،  .وافً صحة تتحسن أن ٌهمه أٌضا

 .فهمت أنا تشوفٌهَكده اللً ...عمتً ٌا ماشًَ -

ا الرد هاتلً ترد الجامعة ما دهَوأول الورق بقى إبعت -   .فورا

 !!ووافً؟َ -

 .ترد الجامعة ما لحد حاجه أي تقولوش ما ...علٌا سٌبه - 

ا، برأسه أومؤ ا، معه الملؾ لٌحمل إٌجابا  لٌحدق خلفه مكتبها باب أؼلق مؽادرا

 :لعقله ٌتسلل الراجً وصوته بٌده الذي الملؾ بذلك

 وهفٌد أحسن هرجع ..بره تعلٌمً أسافر...َهكمل عاٌز أنا عمتًَأرجوكًَ-"

 .أكتر الشؽل

 إنتََ ..ترجع ما لحد لوحدي الشؽل هشٌل مش أنا ...جاهٌن ٌا هٌنفع مش - 

 مفٌشَ عادي هنا تعلٌمك كمل ...الشؽل تفهم بدأت وخبلص سنة بقالك معاٌا

 "هنا محتجالك أنا تانً ده فالموضوع وماتفتحنٌش ..سفر

 فرؼبات الدوام، على ٌفعل كما األمر وتقبل ٌبدأ، أن قبل حلمه أنهت كلمات

 كما اآلن هً وها إلقناعها سبٌل فبل رؼباتهم مع تعارضت إذا سمٌحة السٌدة

 .أمه له قالت وكما مسبقاا توقع

 !مالها؟ هً سفرك ترفض إٌه ٌعنًَ "-

 بتصرؾ. اللً هً ما ماما؟ ٌا إزاي مالها - 

 بتصرؾَده اللً هً لو وحتى .. أبوك من مٌراثك ده ...ٌاَابنً إٌه بتصرؾ - 

َ.مستقبلك تدمر إنها الحق ماٌِدٌهاش

 الموضوع فً كبلم هسافرَكفاٌة مش هنا...َوأنا محتجانً خبلصَهً ماما - 

 .ده
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 إنها متؤكده هٌسافرَأنا ده وافً إن فاكر خلٌك بس ...براحتك ..كده بقىَ -

 الكل وٌبقى..أحسن ٌتعلم هو ما لحد هنا أنتََ وخلٌك بره تعلٌمه ٌكمل هتخلٌه

 "راسمه سمٌحة ما زي الكل فً

ا رأسه هز ا عقلِه فً تتصارع التً األصوات تلك طاردا  ما لٌنفذ لمكتبه عابدا

 .للجامعة وافً أوراق بإرسال طلبته

........................ 

 

 مخببهما فً القرفصاء ٌجلس كان بعصبٌة، ركبته على بؤصابعه معاذ نقر

 هذه طوال عنه نفسها تمنع أن استطاعت أنها ٌصدق ال تظهر، لم لكنها المعتاد

 المدة.

ا خروجِهما منذ مر كامل أسبوع َ .ٌَرها لم وهو بمؤساة انتهى الذي معا

ا للمطبخ الذهاب ٌستطع ال أنه كما  سما، السٌدة وضعتها التً القوانٌن هكذا أبدا

ا ٌذهب أن دون ٌرٌدون ما وٌطلبون الجرس ٌضربون فقط ٌا  لكنه بنفسه، منهم أ

 ٌحتمل!!َ ٌعد لم

 هً لمََ ٌعرؾ ال اآلن حتى هو فعلتها، نتٌجة تتحمل أن وعلٌها سٌراها،

َ أخطؤ؟! بماذا ؼاضبة؟

 ٌقصد لم ظنت،َهو ما ٌعنً لم لكنه ضاٌقتها، التً هً الؽاضبة كلماته هل

 قالها ربما معه، التؤقلم وعلٌهما سٌسمعاه بما ٌذكرها فقط هو أمها إهانة

 قررت بل بالتفسٌر له تسمح لم لكنها الخطؤ الوقت وفً الخاطبة بالطرٌقة

 .الحال فً معاقبته

 

 ؼرٌب المكان بدا المطبخ، ٌوجد حٌث الُسفلً الدور إلى لٌذهب القصر دخل

،  ٌتبعها أصوات ألذناه وصلت المكان، هذا دخل مرة آخر متى ٌذكر ال هو فعبلا

 وكؤن الجمٌع به لٌحدق لهم لٌظهر الباب فتح ٌتسامرون، أنهم ٌبدو ضحكات،

 رأسه فحك الوضع هذ على الوقت من مر كم ٌعرؾ ال الطٌر، رإوسهم على

ا  :بتوتر باسما
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ا هنا مابجٌش فعبلاَ أنا إن ٌظهر -   .أبدا

 :بترحاب نحوه تحركت التً سمٌرة المنتبهٌن أول كان

 .شؽال مش حضرتك عند الجرس هو ..بحضرتك أهبل ..بٌه معاذ - 

ا رأسه هز ٌا  :ناف

 .إٌه؟ شكله ده مطبخنا أشوؾ أما قلت قرٌب كنت أنا بس ...شؽال ال -

 تبلقت أن إلى المكان فً هو عٌناه دارت بٌنما فهٍم، بؽٌرَِ النظرات الجمٌع تبادل

 نحوها ٌنظر استمر فلو عنها، بصره أدار ذهول، فً المتسعتٌن عٌنٌها مع

 :لٌردؾ ..الحال فً أمرهما سٌنفضح

 فًأويََشاطر هنا حد فً إن وسمعت ..نسكافٌة كوباٌة عاٌز أنا المهم - 

 .النسكافٌة عماٌل

 :مجٌبة سمٌرة ابتسمت

ا أٌوةَ -  .منٌن؟ سمعت حضرتك بس ...بوسً ؼٌرها مفٌش ...طبعا

 :بدوره لٌبتسم ضاحكة قالتها

 فً قاعد أنا نسكافٌةَوتجبهولً تعملً بوسً ممكن ...سمعت بس فاكر مشَ -

 .الجنٌنة

 :سمٌرة أجابت

 .عندك وهٌكون دقاٌق ...تإمر حضرتك ٌافندم طبعا - 

ا إلٌها النظر فً شدٌدة رؼبة قاوم ًََ لكنه مجددا  فالتفت ذلك أحد ٌبلحظ أن خش

ا  :قاببلاَ إلٌهم ٌنظر عاد أنه إال مؽادرا

ا إنتوا -   زٌارتً فٌارٌت ...هنا مجٌش بتقول هانم سما قوانٌن إن عارفٌن طبعا

 .الصؽٌر سرنا خلوه ...حاجه عنها ماتعرفش جاٌة اللً أو ..دي

ا لهم لٌشٌر  الدهشة نظرة ٌذكر وهو كبٌرة ابتسامةٍَ شفتٌه وعلى وٌؽادر مودعا

 .به تحدق وهً عٌنٌها فً رآها التً

.................. 



 

67 
 

 واألخرى فٌه، تمدح هذه معاذ، عن كلها التالٌة اللحظات فً الدابر الحدٌث كان

 تشطاط هً بٌنما للجمٌع، حترامهوا تواضعه عن تتكلم وهذه أناقته، عن تتحدث

ا  .ؼضبا

  ...أحد؟ لهما إنتبه لو ماذا هذا؟ ٌفعل أن أمكنه كٌؾ

 !!هنا أمها

 !!عقله؟ فقد هل

 أخبره من سٌتسابلون وبالطبع جنون، هذا لكن مرة ؼٌر لها ٌنظر لم أنه صحٌح

 .أمرهما سٌفضح فعلت،َاألحمق من المشروب،َهً ذلك عمل فً براعتها عن

ا، إلٌها اشتاق ألنه هذا فعل هو النهاٌة، فً االبتسام من ٌمنعها لم هذا كل  كثٌرا

 .به تثق ما هذا

اَولهذا أؼضبها السبب،َلقد هو  تتصور كانت ٌمر ٌوم تراه،َوكل أن ُترد لم كثٌرا

 ...تهمه؟ أال عنادها، زاد ٌظهر لم وعندما لٌراها، مكان أي فً لها سٌظهر أنه

ا هو لٌستسلمالتجاهل،َ فً االستمرار فقررت ...ٌفتقدها؟ ألم  وٌظهر أخٌرا

ا بعقلها ٌخطر لم بالفعل،َلكن َ.المنزل داخل عملها مقر إلى ٌؤتً أن أبدا

 "بوسً ٌا ٌاال"

 أن قررت والتً المفضل مشروبه حامله تفعل ما لتنهً سمٌرة نداء جاءها

 .شفتٌها على رقٌقة بسمة بدت أجله، من صنعه تتقن

َ.أنا هودٌه هاتً ...استنً - 

 أمهاَلكنها كلمات سمعت حٌن بجرٌمة، كالمتلبس بعنؾ قلبها دق لما تعرؾ ال

 :قابلة ذلك تداركت

 .حاضرَ -

 :سمٌرة أوقفتها

 بوسً ٌا إنتَِ روحً ...هنا إحنا معانا وركزي فاطمة ٌا تودٌه ماتسٌبٌهاَ -

 .طول على وتعالً

، أمها توقفها أن قبل لتذهب برأسها بسمة أومؤت  لتجده للحدٌقة وصلت ثانٌةا

ا  الحال،َرفع فً فلمحها منه اقتربت العرٌضة الخشبٌة المقاعد أحد على جالسا
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 وهً أكبر بؽٌظ النظرة نفس له ردت تحذٌرٌة نظرة عٌنٌه وفً نحوها رأسه

َ:قابلة الكوب له ترفع

 .شٌفانا تكون ممكن أمً ...جنان عاٌزة مش - 

 :أسنانه بٌن من لٌقول أحدهم ٌشكر كمن وابتسم بالكوب أمسك

 .مصٌبة هعملك تمشً ما قبل النهاردة ماجٌتٌش لو - 

 ٌتابعها، وهو أكتر بسمته لتتسع مبتعدة تستدٌر أن قبل لتؽٌظه لسانها أخرجت

 أن قبل له المحببة رابحتها وٌشتم ٌحبها التً الخاصة القهوة قدح لٌقرب

 ٌقؾ سامر أخاه لٌجد عٌنٌه فرفع ٌراقبه بمن لٌشعر وتلذذ، ببطء منها ٌرشؾ

ا شرفته فً  لتتعلق الحال فً بسمته معناها،َانزوت ٌفهم لم نظرة إٌاه مانحا

َ.نظره عن وٌؽٌب شقٌقهَلؽرفته ٌعود أن قبل للحظات ببعض أعٌنهما

ا حاجبٌه معاذ عقد  :متمتما

 !!سامر؟ ٌا لٌه كده مخٌؾ بقٌت مالك - 

.......................... 

 أن ٌمكن أٌن جنونه تعرؾ تؤكٌد،َهً بكل ستؤتً أنها مخببهما،ٌَعلم فً انتظر

  ٌؽامر!! من فقط تؽامر،َهو لن وهً به، ٌصل

 الجمٌل بوجهها علٌه لتطل الشجٌرات خشٌش له وصل حٌن حدسه وصدق

 .كاآلن ؼاضب وهو حتى ٌحبه الذي

 إٌهَوال هنعمل بالهَكنا خد حد كان افرض ...تانً معاٌا ماتعملوش ده جنانك -

 تعمل إٌاك .. لٌه كده بتبصلًَإنتََ ...مصٌبة تبقى كانت حِستَدي كانت أمًَلو

 ...الجا المرة أحسن ..تانً كده

 "وحشتٌنً"

 تسارعت وقد لهَللحظاتٍَ لتنظر لها، بشوقِه الملٌبة كلمته وصلتها حٌن صمتت

ا قلبها ضربات ٌا َ:تلقاب

 .جنان ده عملته اللً ..رأًٌ هٌؽٌر مش دهَ -

 .ويأ وحشتٌنً - 

 .بإصرارٍَ كررها
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 :بجواره جالسة باستسبلمٍَ فزفرت

 .كمان وأنتَََ -

ا رأسه هز ٌا  :ناف

 .كدابةَ -

 !!نعمَ -

 :لٌردؾ بؽضٍب، قالتها

 بحبك اللً أنا إنً أقولك لما كده،َعلشان فٌا عملتً مكنتش وحشتك كنت لو - 

 .تصدقٌنً تبقً ..أكتر

ا هو، وكذلك له الصامته نظراتها طالت حبها،َهوَ من أكبر حبه أن لها ٌإكد دوما

تصارعها،َ كما شًء وأي شًء كل عن األفكار تصارعه وال تعانٌه ما ٌعانً ال

َ.هذا ٌفهم أن للمقارنة،َعلٌه وجه ال

 !سإال؟ أسؤلك ممكن - 

 :لتكمل برأسه أومؤ

َ!إٌه؟ شاٌفها ...إزاي؟ ألمً بتبص أنتَ -

ا داخلها من اشتعلت تؤتٌها، فلم إجابته انتظرت عنها، بصره أخفض  :مجددا

 !كده؟أويََصعب السإال هوَ -

 :قال أنه إال تفسٌرها تستطع لم نظرة منحها

 .هترٌحك إجابته ماعتقدش بس ...صعب مش ال -

ا صدرها وامتؤل عٌناها اتسعت  فؤمسك بالمؽادرة همت مبلمحها، على ارتسم ألما

َ:نحوه لٌدٌرها بها

 تربٌكً علشان كتٌر استحملت ..عظٌمة ست ماجاوبتش،َمامتك لسه أنا -

 تعبانه ولسه وكبرتك ربتك ما لحد وشقٌت تعبت ...بالحبلل ٌكون وأصرت

هنسمعه،َ اللً ده هو ...وبعدٌن وشاٌفه،.. مصدقه وأنا جمٌل ده علشانكَكل

 ده هٌتقال...َكل اللً ده مش إن متؤكدٌن إحنا ...هنسمعه اللً ده هو تفتكري

عرفاهاَ وال واحدة...َأقولها كلمة إال هٌقولوا ومش دماؼهم من هٌمسحوه
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 علشانَ!!مدرستك؟؟ فً أصحاب لٌكً ماٌكونش مصرة لٌه تقولٌلً تقدري

 .بٌها ٌعاٌروكً ممكن لحظة من خاٌفة ..شؽلةَمامتك وعن عنك ٌعرؾ ماحدش

ا تساقطت التً دموعها قاطعته  هز ..مكتوم نشٌج ٌصحبها وجنتٌها على تباعا

 :بعصبٌة قاببلاَ رأسه

 ..مستعدة تكونً علشان كده بقولك أنا ...تعٌطً علشان كده بقولك مش أنا - 

 مستعدة تكونً بكتٌرَوالزم كده من أسوأ هتسمعً إنكأويََكوٌس عارفه إنتَِ

 مش هما ...أل هما فوقَلكن من راسً على مامتك ...وجعوكً مهما ده لكل

 من مش ده ..الناس ونسٌب ونبعد نسافر إننا فدماؼً مش وأنا ...كده هٌكونوا

 كل ...ده كل بعض مع نواجه إننا ..فراسً اللً أنا ..راسً فً اللً الحلول

 الكبلمَده حتى حاجه كل بٌقسم طبقً مجتمع وتجرحناَمن تتقال ممكن كلمة

 .راقً كبلم وده بٌبة كبلم

ا عٌناها امتؤلت وقد له نظرت  :قلبها كما حزنا

 ما قبل بقى نصحى ما ..دلوقت من أحبلمنا ماننهًالعذاب؟َ إٌه وعلى طٌب - 

 .كابوس ٌبقى حلمنا

 :بعزم قاببلاَ حاجبٌه عقد

 ...مهم مش ٌبقى بعض مع هنفضل لكابوسَمادام اتحول لحظة فً لو حتىَ -

 ديَوببلش الحساسٌة أقوىَببلش تبقً عاٌزك أنا ..وهنعدي هنستحمل

 ...بوسً ٌا معاٌا خلٌكَِ ..إٌه قد بحبك أنا تعرفٌش ما إنتَِ ؼلطَبوسً تفهمٌنً

َ.معاٌا خلٌكَِ ...حصل مهما

 فقط لكنها مثله واثقة تكون أن حقاا تتمنى عزٌمته، لها نقل بعٌنه، عٌناها تعلقت

ا الطرؾ هً ..عٌتستط ال ٌا  وأمها هً ستبقى مستقببلاَ سٌحدث ما األضعؾ،َأ

ا الزال هو القادمَربما الصراع ذلك فً األضعؾ الطرؾ  أمامها زالَفما بعٌدا

 ابتسامةَا رسمتَ ..اآلن؟؟ من بالها تشؽل الجامعة،َفلِمََ فً سنوات أربع

 :دموعها تجفؾ وهً شفاهها على بصعوبةٍَ

 .معاذ ٌا معاك وأنا - 
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 اللً الجامدة النسكافٌه كوباٌة إٌه ...هنا تعالً عنديَبس حاجه أهم دي - 

 .دي عملتٌهالً

 !حق؟ على أٌهما تعلم ال ..بساطته تملك لٌتها

 والبقاء المثابرةَِ على بقدرتِهما وثقته هو أمَ!!قادم؟ هو ما كل من وقلقها هً

ا؟  !معا

 :القاتم الجو ذلك من الفرار محاولة شاركته

 .جامدة تبقى الزم ..لحبٌبً بعملها مشَ -

 :نحوه ٌجذبها كفها أمسك

 .حبٌبك أنا ...حبٌبك - 

 :المعتاد توترها اعتبلها وقد كفها سحبت

 .تدورَعلٌا أمً ما قبل أمشً الزم ..بقى معاذ ٌا بسَ -

ا أكثر بسمته لتتسع أمامه من تهرب تركها  فعلت كما  الهرب تحب وأكثر،َدوما

 .نحوها بمشاعره اعترؾ حٌن

 صدر القرار كان أمامه،َفقبلها من هاربة فرت حتى ٌحبها أنه لها قال ماَإن

 من ؼفلةٍَ فً لقاءاتهما واستمرتالقرارَ رفض كبلهما لقاِءهاَلكن عن بالتوقؾ

ا َقَلت وإن الجمٌع  األنسب المكان عن ٌبحث الوقت،َظل محدودة وأصبحت كثٌرا

ا أحد،َبحث ٌراهما أن دون لٌلتقٌا  ماَإن المكان،َالذي هذا على عُثرََ حتى كثٌرا

ا به فرحت حتى إلٌه أخذها بهاَ ٌلتقً أن ٌصرَعلى لمََ سؤلته وحٌنها كثٌرا

َ تفكٌر. ودون ببساطة فؤجابها

 "بحبك"

ا ٌذكر  خجلَلٌفوز مع دهشة مع سعادة عٌنٌها،َكانت فً تؤلقت التً النظرة جٌدا

 .أمامه من وتفر حمرته وتتملكها األخٌر

ٌخسرها،َ أن ٌُِرد ٌكفٌهَال معهاَوهذا األمور أصلح اآلن،َلقد كبٌرةٍَ براحةٍَ ٌشعر

 .وله معه بسمة ذلك،َستبقى مقدوره فً مادام علٌها سٌحافظ

ا دون مر الوقت أن انتبه  حتى مخبؤه ترك وماَإن لٌؽادر منه،َتحرك شعورا

 : أمامه سامر لٌجد بؤحدهم اصطدم
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 الٌومٌن لٌه كتٌر بتخضنًَ !!قلبٌة بؤزمةٍَ تموتنً ناوي إنتََ !!سام؟ ٌا إٌهَ -

 .دول

ا لٌزٌحه سامر عٌنا ضاقت ا جانبا  صؽٌرة مساحة له لتظهر الشجٌرات دافعا

 :قاببلاَ فالتفت فارؼة

 .هنا بتقابلها - 

ا بوجهه معاذ أشاح  :مواجهته فً لٌقؾ سامر فاعتدل رد دون بعٌدا

 إٌه بالظبطَوبتعملوا فٌن لحد معاها واصل إنت ...أوي صؽٌر ده المكان بس - 

 !!هنا؟

َ:متسعتٌن بعٌنٌن أخٌه فً لٌحدق بجسده معاذ خبلٌا انتفضت

 !!إٌه؟ بتقول إنت - 

 واقؾ ديَوالموضوع السنٌن كل إن تقنعنً ؼلطَعاٌز حاجه قلت ...إٌه؟ - 

 .وخبلص والرومانسٌة الحب عند بٌنكم

 :قاببلاَ بشدة أسنانه معاذ جز

 إٌه؟؟ وال فنادق فً بتقابلها كنت ...حبٌبتك مع لفٌن واصل كنت ٌعنً وإنتَ -

 :ٌنهره أخٌه بقمٌِصَ ٌتعلق وهو بنفسه سامر ٌشعر لم

 !!اتجننت إنتََ - 

َ.اتجننت كمان إنت ٌبقى - 

 :التماسك محاوالاَ بقوة قبضته لٌضم سامر حرره

 .البر تجٌبها ناوي مش إنت - 

َ:قاببلاَ حاجبٌه معاذ عقد

 مع مشكلتً حالًَأنا فً فاهمَماتسٌبنً مش أنا ...إٌه؟ فً مضاٌقك أنا هوَ -

 .معاك مش ماما

 .عندك قٌمة مالٌش دي للدرجة ...ٌااه - 

 ٌعنً ..فاهمنً تكون المفروض إنت إن قصدي بمزاجكَأنا الكبلم بتفسر إنت - 

 .قصادي تقؾ مش تساعدنً

 :شفتٌه سامر مط
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 .هساعدك فاهمكَأو هكون إنً قالك ومٌن - 

 :قاببلاَ معاذ عٌنا ضاقت

 من حصل اللً من إنتقامك ناوي إنت زًٌَوال كنت األٌام من ٌوم فً ألنك -

 تكونش والَ!إٌه؟ عملت بقى حبكَأنا وضٌعت هً طٌب ...كمان أنا ٌوصلً أمنا

 .زٌك أخسر الزم كمان خسرانَونا تكون اللً بس إنت الزم مش إن شاٌؾ

 :واضحة حزن نبرة ٌحمل صوتٌَ ٌصاحبها سامر مبلمح تجهمت

 .!!تفهمه اللً افهمَ -

ا بذراعه معاذ فتعلق لٌلتفت جملته أنهى ٌا  :راج

 ما على علٌناأويََبدري لسه دلوقِتَإحنا حالنا فً أرجوكَسٌبنا ...سامر - 

..َ.عندك قٌمة أي لٌا عندكَلو خاطر لٌا خاطريَلو علشان ماما... نواجه نقدر

 استنى تحبَبس ما زي صفها فً ٌبقىَأقؾ المواجهة وقت ٌجً سٌبناَولما

 .أرجوك ...مواجهتكم أد نبقى لما

ا ذراعه ٌسحب أن قبل جافة بنظراتٍَ ٌرمقه ظل  معاذ نداءات تتبعه مبتعدا

 .ٌُِجبها لم لكنه الراجٌة

......................... 

 منهما كل لتسرد بالسقؾ ٌحدقان نانا بجوارها فراشها على بسمة استلقت 

 كتاب صفحات بؤناملها تبلمس مها تجلس قرٌب جانبٍَ وفً لدٌها، ما لؤلخرى

 .للمكفوفٌن مخصص

 "اتصالحتوا؟ ٌعنً"

 :برأسها فؤومؤت نانا سؤلتها

 مش أمً بٌحترم هو ..ؼلط فهمت وإنً قصده ماكنش إنه بٌقول ...أٌوة - 

  .افتكرت أنا ما زي منها بٌستعر

 ده معاذ مع موضوعك إن ٌهمنً بوسًَأنا ٌا عموما ...امممممممممممم - 

 من نخرج كلنا لٌنا فرصة تسٌبٌهَده زٌٌناَإوعً لوحده لقطة ده الواد ...ٌكمل

 .ده فٌه إحنا اللً الفقر

 .سوء صدٌقةإنِتََبقى كفاٌة ..نانا - 
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 :بؽضبٍَ أختها ترمق وهً قاعدة نانا لتعتدل مها بها صاحت

 .سوء أختً...َصدٌقة ٌا نعم - 

 :لتضٌؾ صوتها ناحٌة مها التفتت

اَبوسًَنصٌحة أٌوةَ -  عاٌزاهَإبعدي لو ...ده الولد عن بقىَإبعدي أنا منً طبعا

 .الصح بالطرٌقة ٌردهولك ربنا وإدعً عنه

 تحدق بسمة ظلت الؽرفة، خارج إلى وتتركهما كتابها لتحمل جملتها أنهت

 الفراش على بجوارها وتستلقً للخلؾ نانا لتجذبها خلفها أؼلقته الذي بالباب

 :قابلة

 .ٌصالحك علشان إٌه قالك بقى الدنٌاَإحكٌلً ُعقد عندها دي ...منها سٌبك - 

ا ترٌحها التً نانا مع وتندمج لَتُعد مها كلمات تناست ترٌدَ ما وتسمعها دوما

 .نفسها بسمة سعادة من أكبر ربما الصلح بهذا نانا سعادة كانت

 وقتَوحٌنها أي فً ُتشرع وقد أمامها النافذة تلك موجود،َالزالت األمل مازال

  .قط الفرصة تلك تضٌع لن

............... 

 فً له وتستمع األوراق بعض تراجع كانتردها،َ ٌنتظر سما أمام سامر جلس

 هذا أن أخٌه،َصحٌح أو منه أكثر شًء،َربما كل ٌعنً لها الوقت،َالعمل نفس

 التً الفتاة على العتراضها رأِسه على كلها األمور قلبت حٌن للحظة تؽٌٌر

 القصة إنتهت إن ما علٌهَلكن الشدٌد وِحرصها لحبها هذا أن وظن اختارها

 لم هً ...كلها القصة كبٌرة،َفهم أعمالٌَ والدها مع لدٌهما عروس له وقدمت

ا ألمِره تهتم  أي وراِبها من لٌس المصلحةَوحبٌبته فً تتلخص القصة ..أبدا

 .العبلقة إنهاء الطبٌعً من المدلول،َفكان ذاك تحمل ال مصلحةَوسعادته

ا لتضعها أمامها التً األوراق سما قلبت  محدثها إلى لتنظر رأسها ورفعت جانبا

 :قابلة 

 عاٌز دلوقتً سفره رافض كنت ما بعد ..ده؟ المفاجًء التؽٌٌر سر إٌه بس - 

 .تسفره
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ا الشؽل شاٌفٌن اللً إحنا كده وحشه،َكده فكره مش سفره إن بقول أنا - ٌا  ..حال

 راجل نرمٌن والد وهو جامعتها، فً ٌكمل  نرمٌن مع أمرٌكا نسفره ..خبلص

دراسهَ الشؽلٌَعنً مصلحة فً وكله معاذ معارؾ ٌزود هناكٌَمكن معروؾ

َ.ومصلحة

 :باقتناع برأسها سما أومؤت

 مش ساعتها أبوها ...نرمٌن ٌتجوز إنه بقى األكبر حقَوالمصلحة عندكَ -

 .أوي وهٌنفعنا طلب هٌؤخرَلنا

 :قاببلاَ مصطنعة ابتسامةٌَ منحها

 .هانم سما ٌا فوتة ماتفوتكٌش - 

مرةَ من أكتر لمحت أمها...فرٌدة على وتوافق بقى تعقل كمان أنت ٌارٌتك - 

 .ماضمنوش نفسً أنا وعد أدٌها علشان مجنونة مش أنا بس

 :قاببلاَ سامر وقؾ

 .منً معاذَوسٌبك مع مركزة خلٌكً - 

ا امتبلءَوجهها  :وحنقاا ؼضبا

 إتجوزت الهانم ..بقى إمتىَماتفوق لحد كده ؼبً هتفضل إنت فاهمة مش أنا - 

 .كده قاعد هتفضل وإنت وخلفت

ا لٌلتفتََ ابٌضتا حتى قبضتٌه اعتصر  :صوتها لٌلحقه تعلٌق دون مؽادرا

 .نفسك بتعاقب إنت ...بتعاقبنً إنك فاكر إنت - 

 به تحدق كرسٌها من منتفضة هبت سكرتٌرتها أن حتى بعنؾ مكتبها باب أؼلق

 سإال أي توجٌه على أحد ٌجرإ ولم لمكتبه وصل حتى سٌره فً استمر بذهول،

  .وجهه على تتراقص الؽضب نٌران كانت فقد له

 وتعكٌر إؼضابه تجٌد لطالما عٌنٌه، من ٌتطاٌر والشرر مكتبه خلؾ جلس

 لقب وبقوة علٌه،َنزع القلوب أحن تكون أن المفترض من التً المرأة مزاجه،

 لم هذا وحتى ...هانم بسما إال ٌنادٌها ٌعد معه،َلم فعلتها بعد قاموسه من أمً

ا تعلق بها،َلم ٌإثر  .بصفتها ال باسمها ٌنادٌها أن ٌعنٌها ال وكؤنه ذلك على أبدا
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ا بعمق تنفس  صدره، داخل تستعر التً وعصبٌته ؼضبه من لٌهديء مرارا

 األكثر أخرى،َكانت كلمات بل فقط كلماتها عقلهَولٌست فً تتردد وكلماتها

ا قسوة  لو مرة ألؾ تمنى بركانٌهكحمٍمَ أذنه فً سقطت له،َكلمات وإٌبلما

 .داخله باستمرارٍَ المستعر إطفاءَتؤججها استطاع

ا قوته ٌفقد لم عقله فً ٌتردد صداه ٌزال ال فٌه صراخها صوت  للحظة،َدوما

 .له سببه ألم وبكل ..قسوته بكل ..تفاصٌله بكل ٌتذكره

 هًحٌاتهَ دمرتله أخوٌا حتى حالنا فً سٌبانا مش أُمك ...كفاٌة بقى كفاٌة"

 أمك،َأنا بسبب حصله واللً أخوٌا على بحسرتها هتموت إٌه؟ََأُمً عاٌزة

 عرفتك ما ٌارٌتنً ...فٌه حبٌتك اللً اللحظة وكرهت كرهتك ...كرهتك ..خبلص

 تدفنا ما المصونة والدتك قبل نعٌش بقىَسٌبنا حٌاتً عن إبعد ...أخً ٌا

 فً سٌبنً ..حٌاتً من وهمسحك هنساك ..هنساك ألنً انسانً ...بالحٌاة

 "سٌبنً ...حالً

 ذاك ٌسكت توازنه،َلٌته فقط تنفسه بقوة، ٌضؽطهما كفٌه تحت أذنٌه دفن

 وٌضرب ٌعود الذي الوجع هذا فٌتوقؾ ذاكرته من ٌُمحٌه لؤلبد،َلٌته الصوت

 أخاه بهَوسٌحمً ٌتعلق ما وكل الحب كِرهََ ألمه كثرةَِ من الذي قلبه بقوة، قلبه

 لما ٌصل أن قبل أخاه ٌنقذ أن وعلٌه لعنة سما قاموسَِ فً منه،َفالحب الوحٌد

 .بؤمً ٌنادٌها ٌزال ال هو األقل إلٌه،َعلى هو وصل

.................. 

 القلق كاد أحد، له ٌنتبه ال كً بالقرٌبة لٌست مسافةٍَ على مدرستها خارج وقؾ

  ٌقتله. أن

 تؤخرت؟! لمََ

َ!!الجمٌع؟ ٌفعل كما اإلنترنت على من النتٌجة تعرؾ أن تحاول لم ولمََ

الوقت،َ كم ٌنسٌه مفاجًء بزهاٌمر أصٌب وكؤنه دقٌقتٌن كل ربما لساعته نظر

ا  هً توقع، ما ؼٌر حالة فً لها لرإٌته قدمٌه بٌن قلبه ظهرت،َسقط وأخٌرا

ا تدرس كانت  المتجهم الوجه هذا عاٍل،َلكن وبتقدٌرٍَ بل تنجح أن المفترض جٌدا

 .قط هذا على ٌدل الحزٌنَال



 

77 
 

 لم لكنه بالنتٌجة لتخبره وستؤتً مخبؤهما فً ٌنتظرها أن معه إتفاقها كان

 ال وهو المستقبلٌة خططهما من ٌتجزء ال جزء النتابج فتلك اإلنتظار ٌستطع

 .تفشل أو تعطل أن ٌرٌدها

 البلتً بزمٌبلتها مبالٍَ ؼٌر نحوها اندفع ثم ثوانًَ 3لـ فقط ..نفسه تمالك

 :لٌقول بجوارها

 !!إٌه؟ عملتً -

 تكن ولم بالفعل، هنا أنه مصدقة ؼٌر به تحدق وهً ذهولٍَ فً عٌناها اتسعت

 أمام الوجه هذا ٌرٌن مرة فؤلول بدهشةٍَ به حدقن البلتً زمٌبلتها كذلك فقط هً

 ٌعرفن أنهن المفترض من التً زمٌبلتهن إلحدى حدٌثه عن ناهٌك مدرستهن

 وهً الحال فً لها نظراتهن فانتقلتالفتٌات،َ من النوع هذا من لٌست أنها

 :تقول وهً التماسك فحاولت ، األسبلة من طن تحمل

 !إٌه؟ عملت وأقولك بحضرتك هتصل كنت مانا ..معاذ أستاذ - 

 :لصدٌقاتها فالتفتت تحتمل تعد لم فؤعصابه شفتٌه على ضؽط

 .سبلم ....النجاح على ومبروك ...بنات ٌا سبلم طب - 

ا خلفها لٌنطلق لتسٌر تركتهما  :سإاله مكررا

 إخلصً؟ بوسً ٌا إٌه عملتً -

 :بضٌق زفرت

 .مصٌبة تجٌبلً لما إال هترتاح مش مجنون أكٌد أنتَََ -

ا ذراعها من جذبها  :منه التملص حاولت لسٌارته متجها

 .شاٌفٌنً لسه زماٌلً إتجننت إنت معاذَ -

 فٌن ساكنهإنِتََحتى وال ...حاجه عنك ماٌعرفوش زماٌلك كده قبل قلتلً - 

 .هتفرق مش ٌعنً

ا، ٌقودها وتتركه بهدوء السٌارة لتركب النهاٌة فً له استجابت  حتى مبتعدا

 :لها لٌلتفت بها توقؾ

 .إرحمٌنً ...بوسً ٌا إٌه عملتًَ -

 :صبر بنفاذ فزفر المتجهمة، المبلمح نفس وجهها على ظلت
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 ممكن مش كوٌس بتذاكري كنتَِ إنتََِ...ده؟ الوش من إٌه فهمت أنا ٌعنً - 

 .سقطتً تكونً

 .نجحتَ -

 :عٌناه فضاقت برتابة قالتها

 وحش؟ المجموع لٌه زعبلنه طٌبَ -

 .%94جبتَ -

 :عالٌة فرح ضحكة لٌطلق بها ٌحدق وهو عٌناه اتسعت

 .بقى لٌه زعبلنه وعاملة ...ده السخٌؾ الهزار عقلك،َإٌه ٌخرب - 

 :لتقول بفتور له نظرت

 .كده من أكتر أجٌب عاٌزة كنت أنا زعبلنه، فعبل أناَبهزر، مش أنا - 

 .ؼرٌبة بطرٌقة النكد بتحبًإنِتََكده بتقولٌها سبلمَومالك ٌاَ -

 :بضٌق له تنظر حاجبٌها عقدت

 .سٌاسٌة وعلوم إقتصاد مادخلش ممكن بإٌهَكده حلمنا إحنا عارؾ مش أكنكَ -

ا رأسه هز  :مبتسما

 إنجلٌشَالمهم وتجارة ألسن ممكن ...إقتصاد الزم ٌهمكَمش وال حبٌبتً ٌا -

 وبتفهمً ذكٌة الشؽلَوإنتَِ فً بقى وشطارتك وانتَِ محجوزة وظٌفتك إن

 وٌقلبها المٌة فً 94 جاٌب ٌبقى حد ونضحكَفً بقى نفرح ٌبقى ..بسرعة

 .نكد

 :بعناد قالت

 .طب تدخل نفسها علشان وبتعٌط منً أكتر جاٌبة واحدة فً - 

 هدٌتك ده كل من سٌبك ...أصبلاَ أدبً إحنا ..علمً دي ومالها، مالنا إحنا طب -

  .الرفض مسموح ومش ...عندي

 أمام بها ذراعه وٌمد الخلفً، المقعد على من أنٌقة علبة لٌلتقط بجزعه دار

 :قاببلاَ عٌنٌها

 .ٌاحبٌبتً النجاح مبروك - 
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 على سعادة ابتسامة لترتسم أخرى، للحظةٍَ حزنها فً تستمر أن ٌمكنها لم

ا تمنحها التً الحمراء عقدتها وتحل العلبة وتلتقط شفتٌها ا، مظهرا  وماَإن رابعا

 على العلبة لتعٌد ودارت للحظةٍَ وجهها تجهم حتى محتوها على نظرة ألقت

 :قاببلاَ حاجباه لٌعقد الخلفً المقعد

 .ممنوع الرفض قلتلك اناَ!ده؟ إٌه معناه دهَ -

ا مرفوضة دي الموباٌل فكرة قلتلك وأناَ -  .لٌه عارؾ وإنت ..تماما

 اللً بس ومامتكإنِتََإن بٌتهٌؤلً أنا ...موباٌل شاٌلة كلها مصر ده ٌابنتًَ -

 .موبٌل معاهم مش

 تانٌهَوبعد مصارٌؾ علٌنا نفتح الزم مش إحنا بتقول وكمان ..بتكرهه ماماَ -

ادراستًَ أخلص ما بعد بس موبٌل معاٌا ٌكون وافقت طوٌلة مناقشة  وأساسا

ا ؼالً ده جاٌبه أنت اللً الموباٌل  حد ٌا ألمً بتقول كده بالعربً ٌعنً ...جدا

 .سارقاه أنا ٌا جابهولً

 .إحنا نحدده معٌن وقت إال ماتطلعهوش ..تخبٌه ماٌنفعش ٌعنً هو -

 أنا الجامعة أدخل لما معاذ ٌا لحظةَاصبر أي فً هٌفضحنا ده ...ألَمٌنفعش -

 ...ده زي مش أكٌد بس واحد إنت هاتلً ابقى واحدَأو وأجٌب ماما أقنع هبقى

 .إمكانٌاتً حدود فً حاجه

َ:ضٌق فً شفتٌه مط

 :السعٌدة اللحظات تفسدي واحدة أكتر إنك قالك ماحدشَ -

 :قابلة ضحكت

 .جعانة معاذَأنا ...أنت ...أه -

 :وجهه ابتهل

 .سوا هناكل ..بعض مع هنخرج .. إٌه -

ا ال -  عاٌزة ...مترو محطة أقرب جنب نزلنً بسرعة ٌاال قصدي أنا ..طبعا

 .الجوع من هموت أحسن والبناتَوأكل أمً أطمن

 لمكان ٌوصلها بؤال المعتاد طلبها لها لٌنفذ وجهه على ارتسم اإلحباط من مزٌد

 :تتركه أن وقبل مترو محطة عند فقط لمسكنها أقرب
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 .كسكن اعرؾ هتسمحٌلً إمتى -

 :الكلمات تكرر من بملل قابلة رأسها هزت

 مفٌش ... المنطقة شوارع بٌها تدخل هتعرؾ مش دي عربٌتك أصبلاَ ...تانً - 

 .نفسك تتعب داعً

 .ضروري محتاجك كنت إفرضً -

 فوق أالقٌك ممكن ألنً فٌن ساكنة أنا أعرفك ٌمكن ال ده جنانك علشان ماهوَ -

 .مصٌبة وتبقى دماؼً

 !!إمتى؟ هشوفكَ!!دي الكلمة من زهقتٌنً ...مصٌبة.. مصٌبة... مصٌبةَ -

 .ٌاحبٌبً أشوفك ما لحد هتوحشنً ...الفٌبل فً وهتبلقٌنً كده راحه ٌومٌن - 

ا رأسه وهز بعٌنه لٌتابعها مودعة له لوحت  .مبتسما

........................................ 

ا وصلت  نهاإَاآلن، إلى حققته بما سعادتها نسمات تحملها لمنزلها أخٌرا

 أكثر ُتهٌبها المرحلة تلك لهدفها،َنتابج الوصول من وأكثر أكثر تقترب ...تقترب

 ؼٌر ٌتبقى لن معاذَوحٌنها مع بالعمل تلتحق أن قبل واألخٌرة القادمة للمرحلةَِ

 معاذ مع وجودها ٌكون لن هذا حققت هانمَوإذا سما من واحدة،َالتقرب خطوةٌَ

 .تفاصٌله بكل تحٌاه واقع سٌكون بل تعٌشه حلم مجرد

 وصلت وماَإن لعابلتها السعٌدة أخبارها لتوصل بلهفة السلم درجات صعدت

 :صاحت حتى لنهاٌته

 .نجاااااااااحت انا ...جٌرانً ٌا أهلً ٌا صحابً ٌا - 

 بؤن شعرت وإن مهنبة لصدرها ضمتها التً نانا لها الواصبلت أول كانت

 أمام مكانها من تهنبها مها صوت سمعت وكذلك ما بشكلٍَ مبتورة تهنبتها

 :قلٌبلاَ فرمقتهما ؼرفتهما،

 !طٌب؟ كام جبت تسؤلونً مش ...مالكم - 

 !!كام؟ جٌبتًَ -

 :لصدرها وتضمها منها لتقترب لها فالتفتت الجانبَاآلخر من أمها قالتها

 .دعواتك ...أل وال بٌه بحلم اللً هٌدخلنً ده ماعرفش ...ماما ٌا 94 جبتَ -
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َأمها على حسرة بسمة ظهرت ًْ  :لتردد بدهشةٍَ أصابتها شفت

 !!ومٌن؟ إنتَِ بٌه بتحلمً بٌه،... بتحلمًَ -

 لحالة تفسٌرٍَ عن تبحث وكؤنها لجارتٌها لتلتفت صامته وهً حاجبٌها عقدت

ا، وحالتهما بل أمها  على بلطمٍةَنزلت تفاجؤت ألمها ببصرها عادت وعندما أٌضا

ا بها لتلقً برأسها أطاحت خدها َ.المفاجؤة من أرضا
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َالخامس الفصل

 

 جرس أصبح شخشٌخة كان قلبً أنا

 والحرس الخدم صحٌوا به جلجلت

 لٌه خفتوا لٌه قمتوا ..المهرج أنا

 فرس منً تحت وال سٌؾ اٌدي ؾ ال

 !!وعجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 .ةاألهان ...الذل ...القهر

 .المشاعر نفس ُتهدٌها ابنتها هً وها تؤكٌد، بكل أمها به شعرت ما هذا

 .ستتحقق أمها نبوءة أن حقاا تصدق مل

 الخطؤ؟ أم الصواب كان واختارت فعلت ما هل تسؤلت طالمال

  ح؟الطال العمل أم حٌاتها فً الصالح العمل كان به زواجها هل

 تخبرها صدرها تمؤل التً المشاعر تلك تقبل، أن ٌجب كان ما أنه تشعر واالن

 الؽض الشاب حبها والسبب كرامتها وأدمت وتعذبت تؤلمت أمها أن ببساطة

 لن أنه الكثٌر، تؤمل أال أمها لها أكدت حٌنها بها، تمسك كما به تمسكت الذي

 .بالخسارة فقط هً وستستمر سٌتركها ما وسرعان الشقاء حٌاة ٌتحمل

 .ورحل القلم علٌه سبق فلقد لٌختار، ٌمهله لم قدره لكن

 كل فٌهما تخرج بقوة، مبلبسها ركبتٌها على المرتكنة بقبضتٌها اعتصرت

 لها وصل فلقد الوقت، ابنتها تمنحها ولم تنجح لم لكنها داخلها ٌستعر ؼضب

 .نجاحها بخبر المبهج السعٌد صوتها

 ٌكون لن شاب وترافق بها تستخؾ ترى، ال عمٌاء أمها وكؤن تتصرؾ الخابنة؛

ا لها  .بهذا لها تسمح لن الماضً، خطؤ تكرر لن وهً ٌوما

 نجاحها معلنة تحتضنها وابنتها وأكثر أكثر التماسك محاوله ؼرفتها ؼادرت

 :تدعٌه بهدوء لتسؤلها حلمها، تحقٌق وقرب
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 !!ومٌن؟ نتَِأ بٌه بتحلمً ...بٌه بتحلمً - 

  .أكثر تتماسك أن تستطع ولم

 سنوات عاشته قهر والحاضر، الماضً ؼضب حملت ابنتها لخد أهدتها صفعة

ا، ستعٌشه هً وها  بؤمها تحدق رأسها وترفع باألرض بسمة لترتطم مجددا

 .بذهول

 :نانا إلٌها لتسرع

 .؟بطة أبلة ٌا كده لٌه - 

 فاطمة جذب نتٌجة برأسها رهٌبة أالم داهمتها حدث ما بسمة تستوعب أن وقبل

 :تصٌح وهً رأسها بشعر متعلقة ناصٌتها من بقوة

 اسمع أنا ...بتستؽفلٌنً كده فٌا تعملً بطنً بنت ٌا كله ده السنٌن تعب بعد  -

 علشان علٌا كدبتً مرة كم ...الصؽٌر البٌه مع ماشٌالً بسببك السم زي كبلم

 وووصلتً أوضته طلعتٌله مرة كم ...فٌن بتقابلٌه وكنتً ...مرة كام تقابلٌه

 .خساااارة ٌا...تربٌتً خسارة ٌا ...فٌٌٌٌٌٌٌٌن لحد معاه

 لها واضح بشكل مسموعة تكن فلم أمها كلمات تتخلل بسمة صرخات كانت

 فاطمة أصابع براثن من بسمة لتخلٌص محاولة فً ومها نانا نداءات وكذلك

 من نانا تمكنت حتى أكبر جهد فاستفذا منها، جزء وكؤنها بشعرها تعلقت التً

ا بسمة لتجذب بٌنهما، القابم االشتباك ذلك فك  بمها فاطمة فاصطدمت بعٌدا

ا األخٌرة فسقطت  .التوقؾ منها راجٌه فاطمة بؤقدام لتتعلق أرضا

ا بسمة لتنكفًء لؽرفتهما بسمة نانا دفعت ا تبكً وهً أرضا  تشعر ولم قهرا

 .أدمتها حتى األرض فً تنحت التً بؤظافرها

 !!أمها؟ عرفت كٌؾ ٌتسابل، وعقلها

 !!الضاري؟ الهجوم لنفس ٌتعرض نآلا معاذ وهل

......................... 

 ٌمزح، أنه تصور للحظة صبا، أذنٌه فً تصب أخوه وكلمات معاذ عٌنا اتسعت

ا منحته بها ٌتحدث التً الجدٌة لكن  لتصل ٌقول، ما ٌعنً حقاا إنه ،آخرَشعورا

 :كلماته آخرَأذنٌه إلى
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 نكإ ؼٌر محتاج مش نتأو ... أٌام أربعة بعد ٌعنً ده االسبوع نهاٌة السفر - 

 .شنطتك تجهز

 :ٌقول وهو شفتاه ارتجفت

 .جد بتتكلم نتأ ..نتأ - 

ا ضحك  :ساخرا

 عن معاك اهزر هقؾ ناأ !ده؟ السإال تسؤل خرآلا وفً ده قلته اللً كل  -

 .معاذ ٌا مستقبلك

 :وجهه على حمرته وانتشرت الؽضب تملكه وقد كرسٌه عن معاذ نهض

 مع وترسمه نتأ بتحدده مستقبلً هو ولما !مستقبلً؟ فعبل هو !!مستقبلً - 

 فٌن؟؟ عاٌزه ناأ اللً فٌن؟ ناأ لٌه؟ نفسك

 :مرددا شفتٌه سامر مط

 .احسن ٌكون مستقبلك نإ عاٌزنه احنا اللً هو عاٌزه نتأ اللً - 

 :واضح بتحد معاذ عٌنا ضاقت

 .هسافر مش - 

 :قاببلاَ حاجبٌه إحدى سامر رفع

 هتسافر نتأ ..هتسافر بس مش نتأ هانم لسما قلته لو اللً عندي أنا - 

 !!هٌختفوا وأمها القلب وحبٌبة

 :صوته فً وبدت مبلمحه على ارتسمت صدمة

 .سامر ٌا بتهددنً  -

 .بساعدك إنً ماتقولش ولٌه  -

 !بتساعدنً؟  -

ا قالها ا، ساخرا  :سامر فؤردؾ ومندهشا

 وترجع كمان نتأو دارستها فً تركز هً ...إجبارٌه دراسة فترة اعتبرها - 

 مخططكم فً بقى وتكملوا تخلص قربت كمان هً تكون تبلتة ..سنتٌن بعد

 تخلٌها وممكن معاك تشتؽل الشركة وتجٌبها راسمٌنه انتوا اللً الجهنمً
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 فكرة مش عاٌز لو وؼٌرها الشؽل أٌام طول هتفارقك مش ٌعنً ..سكرتٌرتك

 .حلوة

 ربما أنه تصور حتى أوصاله، كل ٌجتاح بالعجز وشعور معاذ أنفاس تسارعت

 .الهواء من النفحات تلك أخذ عن سٌعجز

 :واحدة بجملة الحوار لٌنهً عقبٌه على سامر دار

 .كده على نفسك رتب معاذ ٌا االسبوع نهاٌة فً السفر - 

ا أخٌه ؼرفة وؼادر  علٌه بابها لٌؽلق حٌلة، وقلة زابؽتٌن بعٌنٌن إٌاه تاركا

ا  :هامسا

 .وتفهم ٌوم ٌجً ٌارٌت علشانك كده بعمل أنا - 

 البقعة إلى عٌناه لتتجه ؼرفته لشرفة معاذ تحرك للباب األخر الجانب ومن

 تلك طوال المكان هذا عن سٌبتعد ٌنمو، وهو حبه لحظات شهدت التً الخاصة

ا رأسه حرك السنوات، تلك طوال ٌراها لن المدة ٌا ا، ، نف ا، معترضا  مستهجنا

 .كلل ببل وٌرددها اسمها بحروؾ لٌهمس

 .اشوفك الزم ...بوسً ...بوسً  -

......................... 

 الؽرفة أركان أحد على بظهرها استندت وقد صدرها إلى ركبتٌها ضامة جلست

 فترة بطول ٌنبؤ عٌنٌها واحمرار وجنتٌها تؽرق دموعها الزالت  الصؽٌرة

ا، العاصفة هدأت وقد نانا تجاورها البكاء،  :باكٌة مها لهما لتنضم أخٌرا

 حتى ...واحدة جملة ؼٌر ماقلتش علٌا ترد وال تكلمنً عاٌزة مش بطة أبلة -

 .مها ٌا نتَِأ

 .ناقصٌنك مش احنا مها  -

 :بها لتصٌح بعصبٌة، أختها قالتها

 .الؽلط للسكة بتودٌها كنتً داٌما كوٌسة حاجه قتلً ما عمرك ...السبب نتَِأ - 

 صوت جاءهم أختها على ؼضبها تصب أن وقبل واقفة مكانها من نانا هبت

 :الباكً بسمة

 !!منٌن؟ عرفت ...قالها؟؟ مٌن حصل؟ اللً ٌهإ هو  -
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 :بجوارها جالسة لتعود نانا لها التفتت

 علشان بتسؤلنا ماكنتش متؤكدة كانت هً بس !!منٌن عرفت عارفه مش  -

 مها الخاٌبة وطبعا أل وال عارفٌن كنا إحنا تعرؾ عاٌزة بس كانت ..تتؤكد

 هتربٌنا انها وقالت وشنا فً صرخت وفضحتنا وتهتهت اتلجلجت ماتوصتش

 .مستنٌاكً قاعدة وفضلت وجدٌد أول من كلنا

 .وبسمة مها بكاء صوت ؼٌر ٌبقى ولم شًء أٌهن تضؾ لم

........................ 

 "فاطمة ٌا فٌا عملتٌه اللً هتعمل وبنتك ٌوم هٌجً"

 تلك تتحقق أن تخشى كانت عمرها، سنوات طوال بذاكرتها بها احتفظت كلمات

 أنها جٌد، بشكل ابنتها ستحمً أنها تصورت أمها، من سمعتها التً النبوءة

ا، تسمعه أن تتصور لم ما سمعت أن إلى .بالفعل سٌطرتها تحت  ذهبت حٌن ٌوما

 السٌد طلب هكذا فاطمة، ولتحضره القهوة من بقدح طلب لٌؤتً كالمعتاد، لعملها

 ربما باالسم، قهوته ٌحضر من ٌطلب فؤحٌانا اعتٌادي ؼٌر أمر ٌكن ولم ..سامر

 منها  طلب الذي سامر السٌد طلب بما وذهبت فعلت لكنها أقلهم كان فاطمة اسم

 بالفعل قلبها دقات تسارعت  .ما بشؤنٍَ محادثتها ٌود ألنه خلفها الباب إؼبلق

ا وهً االولى للمرة ٌحدث فهذا  .القصر أصحاب مع المباشر التعامل تتجنب دوما

ا شفتٌه ٌفتح أن قبل سامر رمقها بٌنما للحظة مكانها تسمرت  على وٌصب أخٌرا

 .واحدة بجملة البارد الماء من ادلوَا رأسها

 "بمعاذ عبلقة على بنتك"

 أكبر مساحة ألذنها تمنح وكؤنها رأسها وضعٌة من عدلت للحظة، قلبها تجمد

 : ٌقول لما لتستمع

 "إٌه؟ قلت حضرتك"

 :البارد الهدوء بنفس أجابها

َهتخلص حاجه وكل كده من أكتر عاٌز مش بالظبط علٌه هقولك اللً هتعملً"

 فعل رد وكمان تنجح ممكن مش دي زي عبلقة إن عارفة طبعا ..االسبوع آخر

ا ظرٌؾ هٌكون مش عرفت لو هانم سما  "أبدا



 

87 
 

 :لتردد قاله ما تسمع لم وكؤنها

 "تكون بنتً ممكن مش ...ؼلطان حضرتك بٌه سامر"

 "فاطمة"

ا نداء ٌكن فلم أصابعها، وارتعشت جسدها انتفض ٌا  ؼضب صرخة وإنما عاد

 :الؽاضبة النبرة بنفس مضٌفاا مكتبه سطح على بٌده ضربة صاحبتها

 المهزلة ننهً علشان هنا وجاٌبك إٌه بقول أنا عارؾ أنا رأٌك باخد مش أنا"

 بالظبط طلبت ما زي وتنفذٌه الواحد بالحرؾ علٌه هقولك اللً هتسمعً ...دي

 "فاطمة؟ ٌا فاهمة ...تنقصً وال عندك من تزودي ال

 "فاطمة؟ ٌا فاهمة ...فاطمة؟ ٌا فاهمة"

 االمور من العدٌد ٌلٌها أو ٌسبقها ودوما السخٌفة، العبارة تلك سمعت مرة كم

 البٌوت فً العمل تمتهن أمها كانت فتاة مجرد فاطمة، ولكونها لها واالهانات

 نفس البنتها ترد لم لكنها ذلك ؼٌر تتقن ال اآلخرى هً فؤصبحت الفارهة،

 هً تكون أن إٌاه، أحد ٌمنحها لم ما تمنحها تعلمها، أن الوحٌد همها المصٌر،

 لكن أمرها زمام تملك أن وامر،ألا تتلقى من فقط ال األوقات من وقت فً اآلمرة

 الماضً،هل فً هً فعلته ما فعلت فحسب بتعلٌمها تهتم أن من بدل الؽبٌة تلك

 !!نفسه؟ ٌعٌد الماضً حقاا

ا خلفها جاء أنه حتى معه، تتجاوب لم خطؤ، شًء أي تفعل لم لكنها ٌا  للزواج سع

ا؟؟ البنتها سٌحدث ما هذا فهل بها،  .أٌضا

 :بعنؾ رأسها هزت

 .كفاٌة أنا حصلً اللً كفاٌة أل كمان بنتً ...أل -

....................... 

ا كل ٌتؤمل المكان فً ببصره دار  لحظات شهد الذي الصؽٌر الحٌز ذاك فٌه، شبرا

 .معها حبه

ٌُل  هو بل للتصدٌق، قابل ؼٌر أمر لسنوات المكان هذا عن سٌبتعد أنه تخ

 .محاله ال قادم فسفره المستحٌبلت عصر فً أننا وبما بعٌنه المستحٌل
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 أن قبل الببلد تلك من بقدمه ٌخطو لن هذا، ٌتحمل لن ال رإٌتها دون لكن،

 كل فً البداٌة من السبب هو ألٌس ..أوالاَ له فلٌحضرها أخوه أصر وإذا ٌراها،

 !!اآلن؟؟ ٌعٌشها التً المهاترات تلك

 "سامر ٌا هلل منك"

 .التصرؾ على القدرة وعدم بالعجز شعر كلما بها ٌهمس التً الجملة

ا، أحد عنها ٌعلم ال سرٌة وحبٌبة ٌعرفه ال عنوان  .إذن إلٌها الوصول كٌؾ شٌبا

ا، سٌقتله المبرر ؼٌر إختفاإها محالة، ال عقله سٌحتل الجنون  تذكر ٌعٌد كمدا

 .مرألا فً ؼرٌب ال لكن حدث شًء كل

 .تظهر ولم أربعة بل الٌومان، مر ٌومٌن، بعد له تعد أن على افترقا لقد

 !عنها؟ شًء ٌعلم ال مشكلة هناك أم هً؟ أمرٌضة هذا؟ ٌعنٌه الذي ما

ا ٌزفر وهو واضحة بعصبٌة رأسه فرك  هو له توصل ما آخرَصدره، من نارا

 من الخبر لها توصل ربما هناك، كانت أمها سفره، أمر لٌعلن للمطبخ دخوله

 .أكثر ال الثرثرة باب

 وقت، هناك ٌعد لم تؤتً، أن وٌرجو وٌدعو ٌتضرع وهو اللحظة تلك ومنذ

َ األخٌرة فرصته النهار هذا الٌوم، مساء الطابرة تلك فً به سٌلقون  من وبدالا

 كل البحث، أو الحركة ٌجٌد ال كطفل هنا المكوث فقط علٌه بنفسه لها ٌصل أن

 دون تتبعها فً فكر لٌته سكنها مكان ٌعرؾ بؤال األحمق عندها بسبب هذا

 أصر لٌته المحمول، بالهاتؾ االحتفاظ على ٌجبرها حتى ضربها لٌته علمها،

 .الرجا خابب هكذا ٌبقى أن ال ٌحتاجها حٌن بها صله أي وجود على

 

 المحٌطة للشجٌرات الممٌز الصوت ذلك وصول مع ضلوعه داخل قلبه انتفض

 .هً تكون أن ٌجب هً، ستكون إلٌه، لٌعبر ٌحركها أحدهم به،

 عٌنٌه أؼلق به، تحدق وهً بجواره وتجلس جسدها لتدفع أمامه، وجهها ظهر

ا، لٌفتحهما  .ٌحلم ال أنه من التؤكد ٌرٌد مجددا

ا صوتها لٌؤتٌه ا حزٌنا  :باهتا

؟ هتسافر أنت -   !!فعبلا
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 كان التالٌة اللحظة وفً لفترة الماء تحت كان وكؤنه صدره ٌخترق عمٌقاا شهٌقاا

 كفٌه اختفا وقد بكتفه، رأسها ملصقاا بقوة، بها متعلقاا ذراعٌه، بٌن ٌحتجزها

 .وأكثر أكثر له ٌضمها وهو شعرها خصبلت بٌن

 التملص حاولت قبل، من هكذا إلٌه ضمها أن ٌحدث لم للحظة، المفاجؤة شلتها

 ...فوالذ من ككببلتان كانتا اللتان ذراعٌه بٌن من

 !!سبنً ...إٌه؟ بتعمل معاذ - 

ا بحرارة زفر ٌا  :راج

 .واحدة لحظة ...لحظة - 

 مرة وألول صدره على كفها استقر وقد ذراعٌه بٌن استكانت أكثر، تقاوم لم

ا  ٌبلػ أن كاد سباق ٌخوض وكؤنه المتسارعة القوٌة قلبه بضربات تشعر أٌضا

 .نهاٌته

ا صاحبتها التً دموعها تحرٌر من نفسها تمنع ولم عٌناها أؼلقت  االٌام كثٌرا

  .الماضٌة

 لنفسها سمحت واألخٌرة، ولىألا المرة أنها تعلم هً ...ٌضمها ستتركه فلٌكن،

 المؽفرة طلبت قلبها ومن وٌحررها ٌسرع ال كً بقبضتٌها بقمٌصه تتعلق أن

 .حالها من وسخرت

 ما على الصفح ومعه ٌرٌدون ما فعل ٌتمنون طماعون، البشر، هكذا لكن

 .ٌرتكبون

 :همساته ألذانها تسربت

 .هتجنن كنت لٌه؟ كده اتؤخرتً - 

ا حررها باستماته، قاومتها حلقها فً حارقة ؼصة  أنامله مد إلٌها، لٌنظر أخٌرا

 :شفتٌه على حزٌنة وبسمة دمعاتها ٌلتقط

 إنك الحمدهلل ..الحمدهلل ...شاٌفك إنً هنا إنك المهم ...خبلص ماتعٌطٌش  -

 .جٌتً

 أُمرت الذي السخٌؾ دورها تمثٌل لتبدأ خدها، عن دمعاتها تزٌح رأسها أطرقت

 :بؤداءه
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 !!لٌه؟ هتسافر  -

 !!ٌعلم ال وهو تعلم أنها برؼم سؤلته

 وجودها الدرجة لهذه ..ودابم أفضل بشكل االتصال ٌنقطع كً عنها، ٌبعدونه

ا ٌكن ألم !!مقلق معه ٌا ا؟ ٌرسلونه لمََ وأمها؟ ٌطردوها أن كاف َلبلد ٌذهب بعٌدا

 .بعد؟ تعلمها ال أخرى مزاٌا ٌشمل األمر أن أم عنها لٌبتعد فقط آخر

 :أجاب بؤفكارها دراٌة دون

 .أمرٌكا فً والدراسة السفر محتاج مستقبلً بقى فجؤة ...مستقبلً - 

 فوق لتسبح روحها، على بٌسر ارتسمت لكنها شفتٌها عن ساخرة بسمة كتمت

 .لها ٌنتبه أن دون عٌنٌها

 ٌمكن ما انقاذ وعلٌهم بسببها خطر فً مستقبله أصبح ...بالتؤكٌد مستقبله؛

 .انقاذه

 :واضح بٌؤس زفرت

 .كوٌس ٌبقى مفٌدة حاجه مادام - 

 به حدقت ٌدٌها فً وٌضعه جٌبه من هاتفه لٌخرج اقتناع، بعدم رأسه هز

 :السإال قبل اإلجابة لٌمنحها للحظات

 فٌه مسجل جدٌد خط فٌه وحاطط بتاعً الخط شٌلت أنا معاكَِ تلٌفونً خلً  -

 .وهكلمك هناك من تلٌفون هشتري أوصل ما أول ...بس رقمً

ا فلٌذهبوا بها، تصرخ أن أرادت آهة كتمت  بكل ستخبره الجحٌم، إلى جمٌعا

 ومحاربة الفراق عدم على ٌتعاهدا ألم !بمفردها؟ االمر تحمل علٌها لمََ شًء،

ا؟ شًء كل ٌا  هً تقاتل أن حتى تقدر ال بل تقاتل؟ وحدها فجؤة أصبحت لمََ سو

 .جولة أول ومن استسلمت فقط

 من فهل أمها، إال تواجه لم أمها، ؼٌر ترََ لم هً األساس، من ستقاتل ومن

ا تفكر لم تحاربها؟ أن اآلن المفترض  المضادة، الجبهة فً ستكون أمها أن ٌوما

 .بٌنهما مخطط كان كما بنفسه معاذ حدثها ما إذا ستدعمها أنها تصورت

ا لكنهم، ٌا  ألنفسهم حتى ٌسمحوا ولم األمامٌة الخطوط على أمها وضعوا اكانو أ

 من؟ أم ...سامر ...سما ...الخلؾ فً بالوقوؾ
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 ٌحدث؟ ما كل خلؾ هو ومن أمها عرفت كٌؾ تعرؾ لم اآلن حتى

 لٌؤتٌها ثانٌة الهروب من عبراتها لتمنع تقاتل وهً بصمت هاتفه ترمق ظلت

ا صوته  :حازما

 أنا بٌها أوصلك أقدر تانٌة طرٌقة مافٌش ...أل تقولً إنك ماتفكرٌش بوسً  -

 مش نتَِأ وال ...حاجه هٌجرالً صوتك اسمع ماعرفتش لو تانٌة بلد فً هكون

 .معاكَِ فارق

 وجعها، ٌضاهً ال وجعه أن تخبره أن تمنت بعتاب، ترمقه نحوه بصرها رفعت

 .ٌسر بكل لها سٌصل أنه ٌعتقد وهو األخٌرة هً اللحظات تلك أن تعلم هً

 من فجؤة تختفً حٌن عقله ستمؤل ربما التً االتهامات هً ٌإلمها ما وأكثر

ا تحبه لم أنها سٌظن ربما حٌاته،  فتركته آخرَشخص على عثرت أنها أو ٌوما

 .حٌاتها فً عابرة نزوة مجرد وكؤنه

ا، تعتصره قلبها، تحاوط اآلالم  تتعرض الذي هذا ظلمٍَ أي حٌلة، بٌدها وما عصرا

ا حلمت أنها لمجرد له ، حلما  على انتهى توقعت وكما ٌتحقق أن من أجمل جمٌبلا

 .بكثٌر توقعت مما أسرع انتهى لكنه كوابٌسها أسوأ

 :الهاتؾ على أصابعها أؼلق

 .الزم ...بوسً ٌا علٌا تردي الزم صامت عاملُه وأنا منك قرٌب خلٌه - 

 مبلمح تتؤمل الصؽٌرة، حقٌبتها فً الهاتؾ تدس فٌها، حٌاة ال إٌماءة أومات

 :تقول أن قبل للحظات وجهه

 .وقت ادٌنً تقلقش ما علطول ماردٌتش لو  -

ا برأسه أومؤ  :لتضٌؾ متفهما

 !لوحدك؟ هتعٌش أنت - 

 :لٌبتسم علٌه قلقها له حمل بسٌط سإال

 .شوٌة جبلل عمً بٌت فً هفضل  -

 :لتتساءل أمرٌكا، فً له عم بوجود علم على تكن فلم حاجبٌها عقدت

 !!عمك؟  -

ا رأسه هز ٌا  :نف
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 ...كمان شؽل وبٌنه وبٌنا العٌلة صدٌق ده - ٌرحمه هللا- بابا اخو عمً مش - 

 .نرمٌن أبو جبلل عمً

ا هذا وبدا تسمعه أن تتمنى لم إٌضاح أكثر، إلٌضاح االخٌرة الجملة قال ٌا  على جل

ا هذا وقرأ والضٌق، الحزن من المزٌد علٌه ارتسم الذي وجهها  :لٌقول سرٌعا

 أصروا هما لو حتى الطلبة سكن فً مكان هحجز انا معاهم هفضل مش أنا - 

 .همشً برضو

ا بسمته لتتسع  :مإكدا

 .ماتقلقٌش - 

  .وجهها على راحة أكثر مبلمح ترتسم أن إال تستطع لم

ا ٌعرؾ حبٌبها  .ٌقلقها ما جٌدا

  .هو ال هً ٌرٌحها بما هناك حٌاته ستكون وكٌؾ فٌها ٌفكر حبٌبها

ا تقول أن حتى تستطٌع ولن محالة ال سٌفارقها حبٌبها  .وداعا

ا؛ هذا نرمٌن، له اختاروا لقد ٌا  واألكثر واألجمل واألفضل األنسب هً منطق

ا،  سمعت ما حسب التقلٌدٌة ؼرٌمتها النرمٌن تلك وبٌن بٌنها مقارنة ال ثراءا

 .بالمطبخ عملها أثناء

 "مستقببلاَ معاذ عروسة إنها بتقول هانم سما سمعت ...أوي أمورة دي"

 أسرع حٌنها وأذانها، معاذ الذان وصلت وهناك هنا كلمات فقط تعلن، لم خطوبة

 .ٌطمبنها إلٌها

 هتجوز مش ناأو المصلحة تبع تجوزنً عاٌزة مامً ...بالك ماتشؽلٌش"

 "!!عنً ؼصب هتجوزنً مش هً ؼٌٌٌرك

 بجوارها، لٌكون سترسله .بالفعل التنفٌذ فً بدأت وقد لهذا ترتب أمه !!ستفعل

 قٌود أي تحمل ال بلد فً حٌاتها نصؾ عاشت التً المتحررة الفتاة وتلك ابقربه

 هذا قرأت ترٌده، هً إلٌه، الوصول سبٌل فً األفاعٌل تفعل قد الفتٌات على

ا  .أٌسر االمور ستكون حٌاته من تختفً أن وبعد له نظراتها فً كثٌرا

 .بها وٌتزوج وسٌتقنع

 !!النهاٌة
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 !!هً؟ لها النهاٌة ستكون كٌؾ لكن ...له وضعتها هكذا

 التً نهاٌته إلى نزوالاَ شعرها لمقدمة أنامله لمسات على أفكارها من خرجت

 .جلوسها أثناء األرض تقارب تكاد

 :الؽضب مصطنع حاجبٌه عقد

 .صدقٌنً للعٌن ملفت ...ده شعرك تلمً حاولً  -

ا رفع  :والشوق الحب من الكثٌر ٌشوبها بلهجة قاببلاَ ٌدٌه فً خصبلته من بعضا

 .ؼٌري قلوب ٌحرك عاٌزه ومش معاه قلبً بٌحرك - 

 من تتؤرجح فهً األن أما الفرح من تتراقص كانت خفقات لكلماته، قلبها خفق

 !!األلم

 :أصابعه بٌن من شعرها خصبلت تستعٌد وهً التعجل ادعت

 .أروح الزم - 

 .له نظرت بقوة، كفها أمسك

ا ٌقل لم  عقله بٌنما تذهب أن ٌرٌدها ال بؤصابعه، كفها على ٌضؽط فقط شٌبا

 ٌراها كان أن بعد !!األمٌال أالؾ عنها سٌبتعد !سٌرحل من هو بؤنه ٌحدثه

 هنا إلى لٌعود حجة أي ٌجد أن ٌجب لشهور، منها سٌحرم ٌومً، شبه بشكل

 .وٌراها أجازاته فً

 ؼٌر سامر تهدٌد ٌتحول أن ٌخشى لكنه السخؾ هذا كل ٌرفض أن ٌتمنى كم

 أن ٌتصور ٌكن ولم أخٌه تصرفات من فعبلاَ حابر هو .حقٌقة إلى سببه المفهوم

 ٌخسرها أن من أفضل هذا فحسب، الصبر علٌه حبٌبته، عن ٌبعده من هو ٌكون

ا  .تؤكٌد بكل لها سٌعود ...تماما

 .هرجعلك ...استنٌنً - 

 وجنتٌها على لتتهادى عبراتها حررت المقاومة، استمرار فً تنجح لم

ا، بل خجبلاَ لٌس فتوردتا ...بسخاء ا ألما  حتى ٌمكنها ال أعماقها فً ضاري ألما

 اقناعه وعلٌها بانتظاره هنا لٌجدها سٌعود أنه المفترض ٌجب، كما تودعه أن

ا بهذا  .أٌضا

 :برأسها أومؤت
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 .ٌوفقك ربنا - 

 تخبره شًء، بكل معترفة ذراعٌه بٌن بنفسها تلقً ال كً للفرار أخرى محاولة

 الثمن أن إال األبد، إلى لتخسره بمهارة تنفذٌها فً تساعد التً المإامرة عن

 .هذا بها تفعل أن تستطٌع ال وهً أمها ستدفعه حٌنها

 :أخرى مرة فمنعها لتؽادر ٌدها سحبت

 .امتى تانً هشوفك عارؾ مش ناأ لٌه كده مستعجلة نتَِأ استنً - 

 فضح وعدم للصمت قواها كل تدخر فقط هً تقوله، ما لدٌها ٌعد فلم تِجبه لم

 .األمر

ا وهو  ٌحفظ لكً مشترك اتفاق وكؤنه متبادلة نظرات فقط شًء، ٌضؾ لم أٌضا

 .قلب ظهر عن األخر أحدهما مبلمح

 .جمالهما ...اتساعهما ...عٌنٌها لون من ٌتؤكد لها، رمقاته طالت

 .المستقٌم الدقٌق أنفها

 المحرمة كالفاكهة ظلت ولكنها ٌشتهٌها تجعله طبٌعٌة، حمرة بهما التً شفاهها

ا له تسمح ولم  .بلمسها أبدا

 .القمر وجه من ٌتدفق لٌل كشبلل طوٌل أسود شعر

 السعادة عن ٌكون ما أبعد هً التً بسمته لتتسع مبلمحها درس من انتهى

 :لها خده وٌدٌر

 .هٌوحشنً كمان هو مرة كل بتاع البوكس ... ٌاال - 

 .لتلقٌها عٌنٌه فؤؼلق قبضتها ضمت

ا كانت  !!كذلك تكن لم المرة هذه لكن ومإلمة قوٌة قبضتها دوما

 !!رقٌقة ....رطبة بلكمة شعر بل

 .برأسها تتراجع لٌجدها حدث ما لٌعً عٌنٌه فتح

 !!قبلة

َ ...قبلة منحته  !!لكمة من بدالا

 .وجهها تؽرق كانت التً بدمعاتها الرطب خده ٌتحسس أنامله رفع

 !!ٌتؤكد هو لذا األولى، السابقة إنها !!ٌتؤكد
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 .كعادتها فرت ؼادرت، كانت لها بصره ٌدٌر أن وقبل

 .الخاطفة قبلتها أثر تتبع أنامله والزلت شفتٌه ؼادرت قصٌرة ضحكة

 .قلٌبلاَ صدره إلى لٌضمها كان فرت؟ لماذا ...الحمقاء

 !!لٌفعل كان ربما أو آخرَشًء أي لٌفعل كان ما

 .أنانٌة ...بوسً ٌا أنانٌة - 

 !!بالمزٌد له تسمح ولم ترٌد ما فعلت

..................... 

 عبراتها هربت وأٌن عودتها طرٌق فً وهً خطواتها تخونها لم كٌؾ تعلم ال

 .الطرٌق طوال رإٌتها ستشوش أنها تصورت التً

 !!حقاا؟ بخٌر هً هل

 .راحه ال ...وجع ال ....ألم ال ...شًء بؤي تشعر ال هً

ا، ٌتسع بداخلها كبٌر فراغ فقط ٌا  .سٌصل؟ أٌن إلى تعلم ال تدرٌج

 تستقر مهتربة أرٌكة على مكانها فً تجلس أمها وصولها، لدى توقعت وكما

 .حزٌن بصمت تراقبها وقفت حتى ابنتها رأت وماَإن ؼرفتٌهما باب بجوار

 !!بالضبط؟ عبلمََ حزٌنة؟ أمها

 ببراعها، دورها نفذت لقد ...عرفت؟؟ إذا شًء سٌختلؾ هل ٌهم، ال

 .بالتؤكٌد سٌكافبونها

 دست متبادلة نظرات أي بدون ألمها وصلت حتى وحالها، نفسها من تسخر

 أمها أكدت والتً الوحٌدة الوصل حلقة هاتفه، لتخرج الصؽٌرة بحقٌبتها ٌدها

 .عنها تخبرها أن علٌها

 .مستمر بصمت منها لتلتقطه به ٌدها مدت ثم أمها لعٌنً الهاتؾ رفعت

 :السكون حالة االبنة لتنهً أكثر ربما أو ثوانً مرت

 .ومها نانا عند أنام ممكن - 

 .لهما لتصل خطوات عشر ستسٌر فقط هً ستهرب، أو ستبتعد وكؤنها

 .الفتاتان ؼرفة باتجاه هً لتدور برأسها بإٌماءة األم اكتفت
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ا ظهرت التً الدمعة تبلحظ ولم  إلى الشفاه صمت من أمها حالة لتخرج أخٌرا

 .العٌون كبلم

 

 لم حزٌن، شاحب، وجه حملت التً لبسمة رإٌتها فور مكانها من نانا نهضت

 هذا تحب أنها تعلم هً وبشدة، تتؤلم بسمة حتى، تجرإ لم هً .منها تقترب

ا كان بحق، الفتى  .حقاا أحبته بسمة لكن لكلتاهما طموحا

 :هذا المتوتر الهدوء مها لتقطع حراك بدون مكانها بسمة ظلت

 .كوٌسة نتَِأ ...بوسً - 

 التالٌة اللحظة وكانت بخٌر لٌست هً بالتؤكٌد نانا، فكرت هكذا أحمق، سإال

 .بصدق هذا عن المعبرة هً

ا بدأ بصوت مرددة شفتٌها بسمة فتحت ا عوٌبلاَ وانتهى همسا  :وبكاءا

 .ساااافر ...سافر ...تانً هشوفه مش ...سافر معاذ ...خبلص ...خبلص - 

 ووصلت الفتاتان لها لتسرع كفٌها بٌن وجهها تدفن وهً ركبتٌها على انهارت

 :صدٌقتها كتؾ على تربت وهً مها بها لتلحق صدرها إلى لتضمها أوالاَ نانا

 .اهدي ...بوسً ٌا اهدي - 

 :الثانٌة لتضٌؾ ولىألا رددتها

 .هٌكون كاتُبه ربنا واللً باهلل استهدي - 

 :الباكً صراخها استمر شًء، منهما تسمع لم أنها بدى لكن

 .رااح عمري حلم ....رااااح عمري حلم - 

 :مإلم كان بسمة فبكاء تعترٌها البكاء فً الرؼبة وبدأت أكثر نانا ضمتها

 .عالً صوتك بوسً ٌا بس - 

 :ؼاضبة قاومتها

 .خسرته اللً على أحزن عاٌزٌنً مش اعٌط عاٌزٌنً مش كمان ...ٌعنً ٌهإ - 

ا، لها وصل تنتظره كانت الذي االلم قلبها، على كفها وضعت  ..شوكة أخٌرا

 وتعٌد ثوانً إال هً وما األخرى للنهاٌة لتعبر قلبها فً شدٌد ببطء تمر شوكة

 .الكرة
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ا بدا الذي وصٌاحها شهقاتها تكررت  التً نانا بكتؾ وجهها تدفن وهً مكتوما

 تشفق جعلتها كلماتها، بسمة، بكاء فصوت مها، لهما لتنضم البكاء شاركتها

 .بكاءها تشاركها أن إال تستطع ولم علٌها

 

 الصاخب نشٌجها عبر تصلها ابنتها آالم المهترءة، ارٌكتها على فاطمة استقرت

ا صار والذي  .دقابق بعد مكتوما

 .أقوى تصبح أن ابنتها وعلى !!تضعؾ لن .دموعها تمسح كفها رفعت

 !!ستنسى النهاٌة فً لكنها شهور ربما أو أسابٌع أو ألٌام ستتؤلم

 !!تنسى أن ستتعلم

 .مشاكل دون لكن وتنجب وتتزوج آخرَبشخص ستلتقً حٌاتها، وستكمل

 .مشاكل دون زواج هو شًء، أي من األهم

 :لتتمتم

 وجع فً كله عمرك تعٌشً ما أحسن هٌخؾ ووجعك هتقؾ مسٌرها دموعك - 

 !!أمك زي

......................َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالسادس الفصل

 

 دوره وٌاخد ٌقوم شبابنا ازاي

 زوره وٌجرح ٌبذٌه صراخ ؼٌر من

 ساكت ٌقعد له أحسن ترى هل ٌا

 !طوره؟ عن خرج ولو ٌنترك أو

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 

 

 "متاح ؼٌر أو مؽلق المطلوب الهاتؾ"

ا هاتفه ألقى  ؼرفته فً ٌدور بالؽة، بعصبٌة رأسه ٌفرك فراشه، على ؼاضبا

 .الجرٌح كالنمر

 !!تؤكٌد بكل عقله تفقده أن ترٌد الفتاة هذه

 !!ٌتفهم؟ أم !ٌقلق؟ هل

 !!ماذا؟ ٌتفهم

  ...الببلد تلك قدمه وطؤت منذ حاله على الهاتؾ

 "مؽلق"

 أثناء اتصل أن ٌحدث ولم تؽلقه لهذا أمرهما كشؾ من بالخوؾ تشعر ربما

 .له فتحها

ا لٌبلاَ االوقات كل جرب لقد !!مستحٌل  ٌسمع ولم االسبوع مر فابدة، وال ونهارا

 أنه حتى السخٌؾ االنثوي األلً الرد نفس عنها، شًء أي ٌعرؾ أو صوتها

ا سبها  .السبب وكؤنها كثٌرا

ا هذا ٌتوقع لم  ممسكة ستظل أنها تصور لقد االحتماالت، أسوأ فً وال أبدا

 .الفور على فتجٌب باسمه ٌضًء أن إلى بشاشته تحدق بالهاتؾ
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  !!المحبٌن ٌفعله ما فهذا

 !!وُتكذبه تحبه مما أكثر ٌحبها أنه ٌخبرها دوما !هذا؟ تفعل ال هً فلمََ

 .بالصمم سٌصٌبها بها، سٌصرخ صوتها ٌسمع أن فور

 !!المتحجر القلب ذات

 النظرة نفس أمامه، وجهها لٌظهر مضض، على أجابها ؼرفته باب على طرقات

 .المحبة المشرقة

 !!منها؟ علٌه تؽار أن بسمة حق من هل !حقاا؟ تحبه هل

 .معاذ  الخٌر صباح  -

 لٌرد محبوبته على وقلق ؼضب من بصدره ٌعتمل ما متجاهبلاَ االبتسام حاول

 :قابلة منه لتقترب ذلك بؽٌر لها فوصلت لطٌفة أرادها بلهجة تحٌتها

 !مضاٌقاك؟ حاجه فً !مالك؟  -

 :معلبلاَ رأسه هز

ا بس ..ال -  .المكان على واخد مش لسه تقرٌبا

 :كتفه على كفها وضعت

ا وهتندمج الجامعة فً صداقات هتعمل ...شوٌة ...شوٌة ٌهمك وال  -  .هنا جدا

ا ابتسم ا فراشه إلى لٌتجه مإٌدا  شاشته ٌداعب هاتفه ٌلتقط طرفه، على جالسا

 .بؤنامله

 .مكتبب حزٌن، بدى بصمت ترمقه ظلت

 أنه أخبروها حٌن بالؽة سعادتها كانت أرادته، ما هذا لٌس بضٌق شفتٌها لوت

ا هنا لٌدرس سٌؤتً ا؟ االوقات سٌقضون كٌؾ وتتخٌل تحلم ظلت أخٌرا   !!معا

ا قلٌلون وأصدقاءه الناس من الكثٌر ٌخالط الذي النوع من لٌس فهو  جدا

 .ذهبٌة فرصة من وٌالها ُهنا الوحٌدة صدٌقته هً وستصبح

ا للجامعة سٌذهبان ٌا ا ٌتجوالن أو سو  لم كثٌرة أماكن سترٌه ، دراجة على صباحا

ا ٌحدث لم اآلن وحتى قبل من ٌَرها ٌا  .هذا من أ

 :بجواره لتجلس منه اقتربت
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 ما ٌوم من البلد فً حاجه ماشوفتش انت النهاردة بره الٌوم نقضً ماتٌجً - 

 .جٌت

 .لها بصره رفع

ا تملك نرمٌن ا وجها ٌا ا تختلؾ الشًء، بعض طفول  بعٌنٌها محبوبته، عن كثٌرا

 منذ المفضلة تصفٌفتها القصٌر، المموج البنً شعرها تناسب التً العسلٌتٌن

 !!شًء أي فً بسمة تضاهً ال بالفعل هً سنوات

 .شفتٌه على خاطفة بسمة لتسبح محبوبته وجه إلٌه خٌل وللحظة

 !!إلٌها؟ ٌشتاق كم

 !!أٌام عشرة كانت عنها فٌها ابتعد مدة أطول

ا ٌتركهم ثم للمصٌؾ عابلته مع ٌذهب  انتظاره فً لٌجدها وٌعود بالملل متحججا

 .السري بمكانهما

 .أالقٌكً حاجً إنً عارؾ كنت "

 :عٌنٌها على وشوق حب ونظرة ..خجولة بسمة

 ".كده من أكتر عنً هتبعد مش إنك عارفة وأنا  -

 :ٌردد خجول وصوت الواقع أرض إلى ذكرٌاته من تعٌده مختلؾ بصوت همهمة

 .سرحان أنت !لٌه؟ كده بتبصلً معاذ - 

 شعر خاطبة، أفكار ٌمنحه أن ٌجب شخص آخر مع المقصود ؼٌر لخطؤه انتبه

ا بوجهه فؤشاح الواضحة وجنتٌها حمرة مع بالضٌق  :بعٌدا

 .وصحابك أنتَِ اخرجً المود فً مش أنا نرمٌن معلش  -

 .ٌسبقه الذي للسإال فقفز األخٌر بسإالها ٌهتم لم

 :تساإل إلى تحول أن ٌلبث لم مبلمحها على ارتسم سرٌع احباط

 !!نٌري؟ تقولً بطلت لٌه نتأ - 

 ٌجٌب؟ وبماذا كهذا لسإال توقع بؽٌر حاجبٌه رفع

 !!التدلٌل هذا من تؽار تؽضب، حبٌبته أن

ا ابتسم  :محرجا

ا ال  -  !!ده؟ االسم على كبرتً مش ٌعنً بس ..ابدا
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 :تردد طفولً بؽضب واقفة هبت

 !!سنة؟ خمسٌن عندي بقى؟ لٌه - 

 .سفره أمر قرروا منذ مثلها ٌضحك لم قلبه من خرجت صادقة ضحكة

 :بطنه على ٌده وضع الحدٌث دفت إلدارة محاولة وفً

ا وجعااان فطرتش ما لسه أنا فكرة على  -  .جدا

 :بكفها رأسها ضربت

 .تحت مستنٌة مامً تفطر علشان ٌاال أقولك جاٌه إنً المفروض أوووه  -

 تتبعها أكثر، جوعه ٌزٌد ال كً اإلسراع على تحثه خلفها تجذبه بكفه أمسكت

ا  .الثمالة حد شؽلته من إلى بعقله لٌعود مبتسما

............................ 

 

 بٌنما ٌلتحما، أن ٌكادان المعقودان حاجباه وجهه، على تقرقع الؽضب شرارات

 .عٌناه تمؤل استعطاؾ نظرة شفتٌه، على بلهاء ابتسامة النقٌض، على األخر

 :واقفاا الؽاصب لٌهب

 !!تقولً؟ ما ؼٌر من كده تعمل ازاي نتأ - 

 :جاهٌن زفر

 .قولش ما قالتلً سمٌحة عمتً - 

 :بكفه وافً لوح

 .معاها وال معاٌا نتأ - 

ا رأسه جاهٌن حك  :مفكرا

 .!!فرٌقٌن بقٌتوا دلوقتً نتواأ هو  -

 :وافً صرخ

 .هساااااافر مش ...هسافر مش -

 :ٌهدأ أن جاهٌن له أشار

 !!صوتك وطً - 

ا االندفاع وافً أراد  :بذراعه جاهٌن فؤمسك خارجا
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 احنا ودلوقتً شهرٌن قدامه لسه سفرك ..دلوقت من لٌه الدنٌا قالب نتأ - 

 .علٌك تقلب لوجً أحسن تانٌه مشاكل فً مادخلناش لوجً بفرح مشؽولٌن

 عمه ابنة تتزوج أن ما سٌتمهل، بصمت، ٌستسلم أن قبل للحظات رمقه

 .بوضوح ألمه سٌتحدث

 

 أن أحد ٌتوقع لم .عادٌة ؼٌر لوجً كانت بالفعل األمر ٌثٌر أو ٌتحدث أن وبدون

 .واإلزعاج التوتر بهذا زفافها تسبق التً االٌام تكون

 تبكً العالم نهاٌة كؤنها طلبته شًء أي تؤخر  وإذا الوقت طوال تصرخ كانت

ا تبكَِ لم كما  .أبدا

 قط، بها ما ٌفهما لم األولى، للمرة ٌرونها وكؤنهما ٌراقبنها ووافً جاهٌن كان

 هذا كل وكؤن رحب بصدر معها تتعامبلن من فقط وسمٌحة مٌادة أن لهما بدى

 .وطبٌعً متوقع

 

 زفافها فستان فً تساعدها من مع المتبادل صٌاحها من جدٌدة معركة وبعد

ا، للبكاء عادت  :قال الذي االول حجرة إلى ووافً جاهٌن من كبلاَ لٌهرب مجددا

 .السمع حاسة أفقد قربت أنا جرالها اللً اٌه دي البنت هً  -

 :قاببلاَ الصؽٌر جاهٌن مكتب على وافً جلس

 !!بتتجوز؟ واحده لكل طبٌعً ده هو - 

 :فهم بعدم كتفٌه جاهٌن هز

 !!منٌن؟ هعرؾ ؼٌرها ده البٌت فً اتجوز حد مافٌش ...ماعرفش - 

 .معاها تتكلم ما طٌب  -

 !!ٌه؟إ اقولها - 

 !!مالها؟ ماتعرؾ أختك مش هً ...حاجه يأ - 

 العصبٌة تصرفاتها بؤخته، ؼرٌب شًء هناك إلٌها، ٌتحدث أن بالفعل علٌه ربما

 .بقولها طمبنته أنها إال عنها أمه مع حدٌثه وبرؼم فٌها مبالػ

 " اتجوز؟ عاٌزة مش تقولك داخلة تبلقٌها بعٌد مش الفرح قبل كده البنات هما"
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 حاول إن ولها له محرج سٌكون الوضع أن ٌعتقد هو االمر عن التؽاضً فقرر

 .فلٌحاول بؤس ال ولكن عصبٌتها وٌثٌر ٌقلقها قد عما الحدٌث

 

 سهبلاَ لٌس لؤلخت كبرألا خألا دور ممارسة الصعوبة، بهذه سٌكون أنه ٌعتقد لم

 !!ذلك؟ ٌظن لعله أو البعض ٌتصوره كما

 بفزع، باٌقاظها ٌبدأها فلن شًء، أي من تشتاط هً برفق، ؼرفتها باب طرق

 :لٌقول ابتسم حتى وجهها رأى وماَإن الباب له فتحت

ا عروسة وش مش ده نإ ولو عروسة ٌا ازٌك -   .أبدا

 :بوجهها تحدق مرآتها إلى وأسرعت عٌناها اتسعت

 !!ماله؟ وشً؟ ماله لٌه؟ - 

ا ؼرفتها باب لٌؽلق ضحك  :كتفها على ٌربت منها مقتربا

 .بهزر انا القمر زي - 

 :كتفها عن ذراعه دفعت

 .باٌخ هزار - 

ا بجوارها وقؾ شًء ال تطالع لنافذتها متجه تركته  إطار على بكتفه مستندا

 :قاببلاَ للحظات لٌرمقها العرٌضة النافذة

 !!مالك؟  -

 .مالٌش  -

 :رأسه هز

 الزواج قبل ما توتر بس ده فٌه انتَِ اللً كل ممكن مش اتكلمً ...لوجً  -

 .معاه تفضفضً ؼٌري أخ لٌكً

 ٌتوقع لم ما قالت أن إلى طالت تفسٌرها، ٌستطع لم عٌنٌها من طلت نظرة

 :سماعه

 !!هوحشك؟ ناأ هو - 

 حقاا كان لكنه حٌنها وجهه على ارتسم الذي ما ٌعرؾ ولم عٌناه ضاقت

ا  :مندهشا
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ا ده؟ السإال لٌه -   .هتوحشٌنً طبعا

 :هامسة نافذتها عبر تنظر عادت

 .التقلٌدي الرد - 

 صوتها له لٌعود للحظة، عقلها ٌشؽل أن ٌتوقع لم ..ال؟؟ أم سٌفتقدها أنه تصُور

ا  :باهتا

 أو تشوفونً مهم مش وكؤن فٌكم حد مع فارق ومش تانٌه بلد هسافر  -

 .ماتشوفنٌش

 :شفتٌه مؤلت استنكار بسمة

 اللً نتَِأ مبسوطة نتَِأ علشان مبسوطٌن احنا ...احنا ده لوجً ٌا ٌهإ - 

 أل نقول ٌعنً معقول ماكنش مكان ألي معاه هتسافري إنك وقلتً فاٌز اختارتً

 علشان مش تكمل فرحتك علشان فرحانٌن احنا معانا تفضلً عاٌزنك إننا لمجرد

 !!كده تفكري ازاي نتَِأ ...معانا فارق ومش هتسٌبنا

 .كده ؼٌر قال محدش علشان - 

 :مردفة عٌنٌها تمؤل العبرات ٌرى وهو عٌنٌه لتتسع له ناظرة جملتها انهت

 هنٌجً ماتقلقٌش ويأ هتوحشٌنا  ...امعان ماتخلٌكً ٌقولً فكر ماحدش  -

 وكؤنً وعٌاطً عصبٌتً على بتترٌقوا بتضحكوا كلكوا ...طول على نزورك

 .معاكم فارقه مش

 :إلٌه تشٌر إصبعها رفعت

 أنتَِ دا تسافري ماببلش تقولً نفسً كان لٌه عارفه مش الوحٌد اخوٌا وانت - 

 ماقلتش حاجه أي وال ...أوي هتوحشٌنً ألنك أزورك هاجً ناأ ..الوحٌدة أختً

 .حاجة أي وال

 وهو بالعجز شعر كفٌها، خلؾ وجهها أخفت وقد بكاءها نوبات من لنوبة عادت

 بالمشاعر، شًء كل تربط التفكٌر، رومانسٌة أخته صامتة، بنظرات ٌرمقها

 وبرؼم بعقبلنٌة لؤلمور تنظر أن تحب ال كاره، و محب إلى حولها من تصنؾ

 .ٌخصه فٌما تفكٌرها هذا ٌكون أن ٌتصور لم ذلك
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 وهو صدره إلى ٌضمها ذراعٌه ورفع منها لٌقترب رأسه شعر فً أصابعه مرر

 :شعرها ٌمسد

 فكرتش ما بس ده قلتٌه نتَِأ اللً كل فً فكرت فعبلاَ أنا ماتعٌطٌش طٌب - 

 على اتعود هعرؾ كتٌر نفسً سؤلت فاتت اللً ٌامألا ..أضاٌقك ُخفت أقوله

 ٌابنتً ...متؤخرة ألنك أوصلك علشان زعقٌك صوت هٌوحشنً البٌت من ؼٌابك

 .معانا فارقة مش نكإ تفكري أزاي ده البٌت بسمة نتَِأ دا

 :لها لٌنظر عنه ابعدها

ا وماتفتكرٌش الوحٌدة ختًأ أنتَِ دا جدا هتوحشٌنً نتَِأ -  هنسٌبك نناإ أبدا

 أنتَِ ٌا هنروحك ٌاحنا نشوفك الزم سنه كل أل ...نتفرج ونقؾ كده تبعدي

 .هتٌجً

 :مردفاا هو بسمته لتتسع شفتٌها على خاطفة بسمة بدت وقد عبراتها مسحت

 على كلمٌنً وقت أي فً زعلك فاٌز لو الدنٌا ؾ ختأ احلى ٌا مبروووك الؾ - 

 .وجعته دماؼه لو بقى تزعلً ماتبقٌش بس دماؼه فوق هنط ناأو طووول

ا لصدرها تضمه وهً قلبها من ضحكت  :ةدمرد مجددا

 .أوي هتوحشونً كلكم ...أوي هتوحشنً  -

 .بحنان ظهرها على ٌربت وهو أكثر إلٌه بضمها اكتفى

........................... 

ا، زفافاا كان  صاحبة  الشربٌنً عابلة من لوجً" العروسٌن بعابلتً البقاا رابعا

 صاحب منٌر أحمد الطبٌب ابن فاٌز والطبٌب المعتبرة المقاوالت شركات إحدى

 "بكندا الكبرى ًالمشاف إحدى

 تخمٌن تستطٌع ال كثر مدعوون الببلد، فنادق أرقى فً ضخمة زفاؾ قاعة

 وفتٌات ٌمرحون شباب هناك، تدار نمٌمة وجلسات هنا تعقد صفقات عددهم،

 .ٌتراقصون

 بجانب المدعوٌن واستقبال باألمور االهتمام الوحٌدٌن العابلة رجلً على وكان

ا كتفه على جاهٌن لٌربت وافً على االرهاق بدى أن إلى سمٌحة  منه طالبا

 .باألمر سٌهتم وهو الراحة بعض على الحصول
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ا وافً لٌتنحى  تعلٌمات مع لتلك وٌبتسم ذاك ٌحًٌ جاهٌن ظل بٌنما جالسا

 .معهم أعمال لدٌهم من خاصة المدعوٌن كل بمراعاة سمٌحة من صارمة

 :أحدهم من لٌقترب

 .نورتنا...بٌه سامر - 

ا له سامر ابتسم ا التحٌة رادا ا لٌتبادال ومباركا ا حوارا  ثم ومن الحفل عن قصٌرا

 :سامر سؤله ٌنتهً أن وقبل العمل عن للحدٌث االنتقال

 .؟األبٌض شهاب عن سمعت - 

ا جاهٌن ابتسم  :مازحا

 !!ده؟ األبٌض مٌن ...األحمر شهاب عن سمعت أل - 

 :سامر ضحك

 مناقصات تخصصنا فً داخل كده جدٌد أعمال رجل ده ...جد بتكلم أخً ٌا  -

 .عجبانً مش كده طرقه بس الحكومة

 .ٌعنً؟ معاه هتشتؽل ....اممممممم - 

ا أل  -  .معاه تشتؽل وببلش منه بالك خلً بقولك بس انا طبعا

 :مباالة ببل كتفٌه هز

 .بسهولة عنه هسمع مش أكٌد ٌعنً جدٌد بتقول مش  -

 .بسرعة هٌوصل دي سكته فً فضل لو جدٌد هٌفضل مش ماهو  -

 :كتفه على جاهٌن ربت

 .السلٌم مع برضو ونشتؽل السلٌم فً نمشً نحب عارفنا نتأ ...ماتقلقش - 

 !!لٌه؟ بعض مع بنشتؽل احنا امال أكٌد  -

 :لٌقول حوله جاهٌن تلفت

 !!أفراح؟ ٌحضر بٌحب مش فٌن؟ معاذ أخوك اومال - 

ا ال -  .هناك دراسته هٌكمل أمرٌكا سافر هو أبدا

 .كندا هٌروح بس هٌسافر كمان عمً ابن وافً كوٌس ...فعبلاَ -

 .ٌوفقهم ربنا - 

 .قرٌب بلقاء وعد على ٌفترقا أن قبل وتصافحا دعابه على جاهٌن آمن
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 العروسٌن واستعد نهاٌته، على قارب الذي الزفاؾ حفل لمتابعة جاهٌن لٌعود

 .الحفل ضم الذي الفندق فً الخاص جناحهما إلى للصعود

...................... 

ا للمنزل العابلة وصلت  من له اإلعداد تم الذي الٌوم لهذا مضنً تعب بعد أخٌرا

 الكعبٌن عالً حذابها خلعت حتى سمٌحة دخلت وماَإن ، شهور منذ  / شهور

 :قابلة

 .خٌر على تصبحوا ...خبلاااص رجلً - 

 فً مٌادة بها لتلحق األرضً الدور فً حجرتها فً اختفت الرد انتظار ودون

 العلوي الدور فً  حجرتٌهما إلى ووافً جاهٌن صعد بٌنما المجاورة الحجرة

 جاهٌن ٌتبعه قابله مقعد أول على األخٌر لٌجلس حجرته وافً مع جاهٌن لٌدخل

ا  :متؤوها

 .ناس ٌا تعبت ...ااااه - 

ا وافً ابتسم  :فخذه على مربتا

 .لٌه أوضتً داخل ..تنام تروح ما طب - 

 .هتوحشنً دي البت تصدق ...هروووح  -

 :وافً ضحك

 .بت ماتقولش ...بتصرخ زمانها كانت هنا كانت لو - 

 :قاببلاَ الضحك جاهٌن شاركه

 .معاٌا تفضلوا علشان ؼٌرك لحد جوزتها ماكنتش منك أصؽر كانت لو -

 :لٌتمتم وصراخها وعصبٌتها لوجً مع وضعه متخٌبلاَ حاجبٌه وافً عقد

 .ستر ربنا ...الحمدهلل -

 !إٌه؟ قلت ..هااا -

ا الضحك أراد ا، بجنبه التصقت ٌده لكن مدافعا  :ساببلاَ جاهٌن اعتدل متؤوها

 .بٌوجعك جنبك !إٌه؟ فً  -

ا برأسه أومؤ  :مكتبه إلى مشٌرا

 .هاتهولً ...النهاردة الدوا أخد نسٌت -
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 .وافً ٌا مجنون انت -

ا، جاهٌن صاح  لكنه االسطوانٌة العلبة فتح ، دوابه له لٌحضر أسرع مستنكرا

 .خالٌة بها تفاجؤ

 .!!بنً ٌا فاضٌة دي - 

 .بالً ماخدتش ..معقولة - 

 :األلم علٌه اشتد وقد بجذعه لمٌل

 .جاهٌن ٌا بسرعة الدوا هاتلً ..أزمة على داخل باٌن ناأ - 

ا السلم درجات ٌؤخذ أسرع بل جاهٌن ٌنتظر لم  ألقرب سٌارته مستقبلاَ قفزا

ا لٌعود صٌدلٌة ا عٌناه وتتسع سرٌعا ا، الملقى وافً على رعبا  :نحوه اندفع أرضا

 .مالك؟ وااافً ...وافً - 

 بقدومه لٌخبره الثانً االتصال مع إال ٌجب لم الذي بطبٌبه متصبلاَ بهاتفه أمسك

ا  .فورا

 

 وشعر المكان فً بعٌنٌه دار بقلق، ترمقه عابلته وجوه لٌجد عٌنٌه وافً فتح

ا المشفى فً ولٌس حجرته فً أنه بالراحة  :سمٌحة صوت لٌؤتٌه مجددا

 .!دواك تهمل ازاي نتأ -

ا سمٌحة لتتنهد اعتذار، بكلمة اكتفى  أصبح أنه نفسه الوقت فً وراحة حزنا

 .سوء كل من ٌحفظه أن هللا من راجٌة إٌاه، مقبلة لصدرها رأسه فضمت بخٌر

ا جاهٌن لٌقترب  دواءه، تناول بعد الطبٌب أمر كما لٌرتاح تركه منها طالبا

ا توقؾ لكنه جاهٌن وٌتبعها سمٌحة فتؽادره  عٌنٌه أؼلق الذي وافً إلى ملتفتا

ا  .مستكٌنا

 !!عناده استمرار من وٌرتعب !!الفتى هذا على ٌخشى كم

ا إلٌه سٌزحؾ الموت ا حاله على ظل إذا حتما  له أحدهم بمنح القبول رافضا

 .له كتب قد مما أكثر ٌحٌا لن أنه على ٌصر لكنه هذا ٌعلم هو كلٌته،

 فقط لٌس وافً المحاولة، حتى دون له االستسبلم ٌستطٌع ال لكنه منطق، هو

 ومصدر أسراره مخبؤ إنه وصدٌقه، الصؽٌر اخٌه إنه االقارب، من شخص
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 سٌجبره فٌه، المتحكم العند لهذا والسكون الصمت ٌمكنه ال ومرحه، سعادته

 العملٌات ؼرفة إلى الدخاله اضطر لو حتى مصلحته فٌه لما االنصٌاع على

 .عنوة

.............................. 

ا نقرر ما كثٌرا  .الوقت لبعض إال ٌحتاج ال تحقٌقها أن ونعتقد أمورا

 .ما مكانٍَ فً نبقى أن

 .ما بشخٍصَ نلتقً أن

 .ما بطرٌقةٍَ نحٌا أن

 الستدراك الوقت حتى نجد وال شًء كل فٌتؽٌر حسابه، نحسب ال قد ما ٌؤتً ثم

 ...القدر إنه األمر،

 .مسٌرٌن نكون فقط بل فٌها، نخٌر ال أمورٍَ نحو بنا ٌسٌر الذي

 .معه نتعاٌش النهاٌة فً لكننا نندم، نتذمر، نؽضب، قد

 !!وقدرهم قدرنا ببساطة فهو

 

 وفً عابلته بقٌة بعكس السفر كره دوما حقاا، ٌزعجه الطابرة محرك صوت

 مع الرحٌل على أجبره ما حدث وٌرفض السفر فكرة ٌقاوم أن أراد الذي الوقت

 .الجمٌع

 مٌادة، عمه وزوجة سمٌحة أمه وأمامهما جاهٌن ٌجلس فبجواره سٌبقى؟ فلمََ

 كندا إلى سٌذهبون للرحلة، انضموا لكنهم وحده له ُخطط كما والوجهة

 علٌه ٌمر لم زواجهما أن برؼم وزوجها لوجً عند الوقت بعض وٌقضون

 أحد فً البقاء من بدال عندهما ٌبقوا أن على أصر لوجً زوج لكن شهران،

 .الفنادق

 ٌشعر لم االرتفاع، هذا من لببلده الواضحة القلٌلة المبانً تلك نافذته من تابع

ا بالسعادة  ماحدث أن رؼم كالبقٌة ٌهرب وكؤنه الوقت، هذا فً عنها باالبتعاد أبدا

ا، هواه وافق  .للتؽٌٌر بحاجة حقاا فببلده كثٌرا
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 وكؤن المزمن مرضه باستثناء تذكر مشاكل أي دون ومراهقته طفولته عاش

 .ذلك ؼٌر علمه حسام أن إال العالم ببلد أفضل من ببلده

 ببلده، وصلت والفساد االنحطاط من درجة أي إلى أعلمه المؤساوي حسام موت

 !!بؤمره؟ سٌهتم فمن له، أهل ال ٌتٌم فحسام أحد نداءه ٌلبً لم صرخ ومهما

 ، لهم ٌنضم أن أراد أفضل معٌشٌة بحقوق مطالبٌن الناس هإالء تجمع حٌن لذا

 بل أمه له تسمح لم وبالطبع صباه رٌعان فً قتلوه الذي حسام صوت ٌكون أن

 وأن  فسادااَ االرض فً سٌعٌثون مخربٌن مجرد هإالء أن تصرخ ظلت

 المبلٌٌن، لهم انضم المخربٌن هإالء لكن أجبلاَ أو عاجبلاَ السجون هو مصٌرهم

 .العالم أنظار تجذب ثروة إلى الشرطة ٌوم فً احتجاجٌة مسٌرة لتتحول

 

 بالسفر أمه وصراخ البقاء على إصراره تذكر كلما تجتاحه االختناق من حاله 

 لبلستسبلم، اضطر ٌرٌد، مما شًء بؤي له لتسمح تكن لم الصحٌة حالته وألن

ا عنه ٌتنازل لن ولكنه اآلن إلى بثؤره ٌؤخذ أن ٌستطع لم الذي لصدٌقه أِسفاا  .أبدا

 من بصدره ٌعتمل ما تحمل مبلمحه ومازالت له فالتفت كفه على جاهٌن ربت

 :االول لٌقول ضٌق

 .أكتر مفٌدة تكون هناك دراستك هللا شاء إن - 

ا حاجبٌه عقد  :بنزق زافرا

 .هربان نكإ مضاٌق مش نتأ - 

 :ٌسؤل أن قبل للحظة حاجبٌه رفع

 !إٌه؟ من هربان ...هربااان  -

 :وافً عٌنا ضاقت

 مانفضل وبدل ببلدنا فً بٌحصل اللً من خاٌفٌن ....هربانٌن مش كده هو  -

 .العدو الطرؾ فً كؤننا نهرب قررنا ونساعد فٌها

ا للنوم، ٌستعد وكؤنه ظهره وأراح عٌنٌه جاهٌن أؼلق ا ؼضبا  على اشتعل سرٌعا

 :جاهٌن قال ٌنطق أن وقبل وافً وجه
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 واكلٌن اللى االؼنٌا احنا مش ...العدو الطرؾ البعض نظر فً فعبل احنا ما - 

 .منها الفقرا وحارمٌن لوحدٌنا البلد خٌر

 :لٌقول للحظة كلماته استوعب

 !!كده مش احنا بس - 

 ازاي؟ تقنعهم وهتقدر  -

 :أردؾ ٌجٌبه أن وقبل

 زٌك وعمتً ماما علشان مشٌت أنا فكرة على امشً عاٌز ماكنتش برضو أنا  -

 .مانمتش ٌومٌن بقالً وأنا طوٌلة لسه الرحلة بقى انام سٌبنً ..بالظبط

 تعب من المرهق؛ وجهه على وافً عٌنً لتظل بثوانً، النوم فً ؼط وكؤنه

ا، وأصبح السفر تقرر أن وفور عدمه من السفر بٌن ما الماضٌة، االٌام  الزما

 لترتٌب سمٌحة مع العمل فً النهار طوال علٌه، أشقاهما االخرٌٌن الٌومان كان

ا تؤجٌرهما تم أمن حارسً مع ٌقؾ المساء وفً األوضاع  أن بعد خصٌصا

 البقاء على ٌصر كان لكنه االنحاء فً منظمة ؼٌر نهب بهجمات أخبار انتشرت

ا  .بٌته أهل على خوفاا معهما مستٌقظا

ا كانت وافً فصحة الوحٌد، ربما أو األول العابلة رجل جاهٌن؛  فً تضعه دوما

 .شًء كل تحمل جاهٌن على فكان كثٌرة، أمور فً األضعؾ الخانة

  ...!!شاب ال فتاة وافً وكؤن

 .ؼٌرالسحاب ٌرى دٌعَُ ولم للنافذة وجهه ٌدٌر أن قبل صدره تركت حارة زفرة

 رجبلاَ وٌكون قوته لٌستعٌد الكلى نقل بعملٌة ٌقبل أن األفضل من ربما أنه ٌفكر

 .وحده هو علٌه الحمل ترك من بدال عمه ابن بجوار

ا قناعاته لكن  ٌجبر فلمََ وقته، من أكثر ٌعٌش ولن أجله قبل ٌمت لن ،آخرَشٌبا

 .له؟؟ لٌمنحها جسده من جزء عن التخلً على آخرَشخص

 .بالرفض سٌتمسك مدى أي إلى ٌعلم وال األطبلق على ٌستِسؽها ال فكرة

......................... 

 سٌعود سٌسافر، ٌده؛ له تصل بما ٌعببها الفراش، على بها لٌلقً حقٌبته حمل

 وبمصٌر بل بمصٌرها الجهل الجهل؛ من أخرى لحظة ٌحتمل لن حاالاَ بلده إلى
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 البلطجة هجمات هو سمعه ما وأخر ٌومٌن منذ انعدمت فاالتصاالت  وأخٌه أمه

ا بخٌر تبشر ال األخبار ونشرات الفارهة والبٌوت القصور على  ببلده وكؤن أبدا

 .ؼوؼابٌة قتال ساحة إلى تحولت

ا ٌرى أن ٌتصور لم تصدٌق، بعدم ٌحدث ما ٌتابع كان  قط، ببلده فً كهذا شٌبا

 عن خرجت األمور أن أم الحل؟ هو الخراب هذا وهل  !!ؼاضبون؟ الناس مما

 المذنب من المخطًء ومن المصٌب من التوقؾ؟ باألمكان ٌعد ولم السٌطرة

 !!الضحٌة؟ ومن

ا باألمر باله ٌشؽل لم إنه والحقٌقة ٌحدث ما تفسٌر ٌستطع لم  ٌشؽله فما كثٌرا

 !!لهما ثالث ال أمران هو اآلن

 !!بخٌر؟ هً وهل اآلن هً أٌن بسمة؟

 !!بهما؟ االتصال فقد الذي وأخٌه وأمه

 .إلٌهم هو بذهابه إال حل وال

 :بذهول به محدقة الؽرفة نرمٌن لتدخل علٌها بالرد ٌهتم لم باباه على طرقات

 !!إٌه؟ بتعمل نتأ  -

 .هتجنن هنا فضلت لو انا أسافر الزم - 

 :ذراعه تمسك نحوه اندفعت

 .ترجع عاٌز نتأو هناك من بتمشً الناس مجنون ٌا فٌن تسافر - 

ا ال بقوة ذراعه جذب ٌا ا لها فالتفت للخلؾ ترتد وهً فشهقت شعور  شاعرا

 :كفه فرفع فعل ما بسخافة

 .تعبت أعصابً بجد أنا ..قصدي مش نرمٌن أسؾ - 

ا صوته بدى  :كتفه على تربت ثانٌة منه فاقتربت بابسا

 .هٌطمنا ٌوصلهم ما أول ٌكلمهم بٌحاول بابً وتقعد تهدى ممكن طٌب - 

 على طمبنوه لو حتى ٌفهمه أحد ال المحترقة، أعصابه سببها بقوة شفتٌه جز

 .المعتوهة هذه هً، علٌها سٌطمبنه فمن وأخٌه أمه

 !!هذا؟ به تفعل كٌؾ

ا رددها  .إجابة ٌجد ولم كثٌرا
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ا حقٌبته بجوار جلس  مخرج حل، أي عن ٌبحث ركبتٌه على بمرفقٌه مستندا

 .ٌجد ال ولؤلسؾ الحٌرة لتلك

 .أنزل ابقى لحاجه ماوصلناش ولو  كمان تبلتة ٌومٌن معاذ ٌا شوٌة اصبر - 

 :لٌقول بٌؤس عٌنٌه أؼلق

 .سمحتً لو لوحدي نرمٌن ٌا سٌبٌنً - 

ا  تقص أن هً حاولت كم .حٌاته من جزء ٌجعلها بؤن ٌقبل ال عنه، ٌبعدها دوما

 ترٌد الذي الوحٌد أنه مباشر ؼٌر بشكل تخبره أن أرادت ٌخصها، ما كل علٌه

 جٌد مستمع وهو فقط ٌستمع المقابل فً لكنه حٌاتها، أسرار كل تشاركه أن

ا  االستمرار على التشجٌع باب من لمرة ولو لها ٌرد لم معها، المثل ٌفعل لم وأبدا

 .ٌستمع فقط

 :لسانها على أفكارها خرجت

 !!مضاٌق؟ نتأو جنبك وٌفضل تكلمه ممكن حد هتعتبرنً أمتى - 

 وتوتر، بقوة أصابعها تفرك لها، بصره ٌرفع أن قبل للحظة عنده الزمن توقؾ

ا بقى مباشرة، لعٌنٌه النظر تتجنب  :إنقاذه ٌمكن ما تنقذ أن فؤرادت صامتا

 .لبعض سند نكون والمفروض صحاب احنا مش ..أقصد -

ا ببصره أشاح ا فلٌكن ٌنقصه كان ما هذا خافضة، تنهٌدة مع بعٌدا ٌا  وٌخبرها قاس

 هً وهذه األمل ٌمنحها فصمته الوحٌد حبه على قلقه فٌه هو ما كل أن ببساطة

 .بعٌنها القسوة

به األن، ٌعانٌه ما كل فً السبب هو أخٌه، على داخله ٌستعر الؽضب  ممن قرَّ

 .بجوارها البقاء  ٌرد  من عن  وبعده عنها ٌبتعد أن ٌجب

ا األمور تزداد أن ٌخشى ا، ٌعٌها التً بمشاعرها له اعترفت لو سوءا  لن جٌدا

ا، هو مشاعره عن األفصاح من مفر ٌجد  حٌنها لكنه جرحها ٌرٌد ال أٌضا

ا سٌكون  .مضطرا

 هذا عقله أؼوار سبر فقط أمكنها لو كعادته، جدٌد شرود فقط رد أي منه تجد لم

 مما خوفها داخلها ٌزٌد فصمته ...به؟ ٌفكر ما ٌشاركها ال لمََ ...ٌفكر؟ بما

 !!أخرى هناك ٌخفٌه،
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 خطبته فً أمه نٌة ٌعرؾ أنه تعلم هً وبشدة، عقلها على مسٌطرة الفكرة تلك

ا ذلك عكس ٌبدي الطرٌقة بتلك معها وتعامله وصمته لها  .تماما

 للوصول الفرصة ٌمنحها منه قربها تظن هكذا، ٌبقى أن ٌعنٌها ال ذلك ومع

 قابل ؼٌر حب تحبه، وهً به تإمن ما هذا الحب، فً للكرامة مكان ال لقلبه،

 عامر ٌكون أن بشدة تخاؾ عالم ،آخرَعالم فً ٌبدو األخر فالطرؾ لبلعتراؾ،

 .االقتراب فً فرصها كل ستفقد حٌنها بؤخرى،

 ؼرفته باب أؼلقت حتى مماثل صمت فً هو وتابعها صمت فً مبتعدة استدارت

 .خلفها

............................. 

ا، لسنوات ٌقطنونه الذي السطح سور على الثبلث الفتٌات اتكؤن  اللٌل كان معا

ا منتصفه فً  بااللتصاق اكتفٌن العام من الوقت هذا فً الجو برودة ومع تقرٌبا

ا الفارغ الضٌق الشارع ٌتابعن وهن البعض بعضهن بؤكتاؾ  .تقرٌبا

ا تزداد فاالجواء  .آت هو لما توقعات وال بالتحسن ُبشرٌات وال سوءا

 قلقهن بٌنهن المشترك لكن ٌحدث عما الفكر مختلفة منهن واحدة كل أن وبرؼم

 .بلدهن مستقبل على

 حتى بها ٌعصؾ القلق لشارعهن، المإدي الطرٌق أول تترقب عنقها نانا أطالت

 منطقتهم لحماٌة الشعبٌة للجان سٌنضم أنه أخبرها حٌن العكس، ادعت لو

 :اخفاءه تستطع لم بقلق تسابلت

 .خطر ده ...محمد ٌا لٌه - 

 :واضح بفشل اخفاءه تحاول الذي لقلقها ابتسم

 .بحبهم اللً أحمً علشان أقؾ الزم خطر علشان ماهو  -

 على جانبها من المرفوض وقت، كل فً المعلن لها حبه تحمل واضحة كلمات

 .الدوام

 لكنها مقاومتها رؼم لقلبها ٌتسلل به تشعر بل ..تعلم ٌعجبها، أنه رؼم ترفضه

 .بالرفض ستستمر

 ."للفقر ال" الدابم شعارها ببساطة والسبب
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 .!!الشعار؟ ذاك رافعة الثابرٌن لهإالء تنضم أن األفضل من ألٌس

 بها عاشت التً الدابرة تلك من تخرج أن ترٌد هً الشجاعة بتلك لٌست لكنها

ا لٌس لذا الدابرة تلك أهل من ومحمد تخنقها كادت حتى لسنوات ا خٌارا  .متاحا

 التً الشاقة الحٌاة تلك من وٌنقذها سٌساعدها من هو لٌس لحبه تستجب لن

 لكنه صراحة فرفضت للزواج طلبها خجل، دون له أعلنتها ولهذا منها سبمت

 من سعادتها بوضح لرأى حٌنها مربً قلبها كان لو ٌٌؤس، لن أنه قال ببساطة

 وتبتعد، تتركه أن قبل الؽضب علٌه بدا الذي وجهها ٌعكسه لم ما وهذا ذاك رده

 ال كانت لو حتى بهذا تستمتع وهً مرؼوبة بؤنها األنانً الشعور ٌمنحها فهو

 ٌرضً من فقط هو المتكرر رفضها رؼم خلفها ٌسعى من فقط هو معها، ترٌده

 .لها حدود ال التً وطموحاتها وٌتركها سٌسؤم متى تعلم وال كؤنثى ؼرورها

 

 بسمة شبح الطرٌق، متابعة على حرصها والحظت بسمة من لها التفاته الحت

 هو ..سًء لٌس محمد تكابر، ولكنها ُتحب نانا شفتٌها، ركن على ظهر باهتة

 تلك بمنطقتهن شاب أي قدرة عن تكون ما أبعد التً أحبلمها ٌحقق لن فقط

 تتوقؾ تكاد بل العمل، عن متوقفة فالبلد بله، الطٌن لتزٌد األحداث تلك وجاءت

 فً تسٌر االمور هل توقفت، حتى بدأت أن ما التً دراستها حتى الحٌاة عن

 أحبلمها لها سٌحقق الثورة تلك نجاح أن سمعت كما أم !؟ أكثر صالحها ؼٌر

 .!!أفضل حٌاة على الحصول فً

 واآلن بجواره بقت إذا ستطالها أنها حلمت التً السماء لنجوم ببصرها عادت

 .األسوأ هً البداٌة كانت أشهر ثبلثة مرت انتهى، شًء كل

 ثم بعضها تصارع وكؤنها المٌاه فٌه تتقافز مؽلً قدرَِ فً كماءَِ ٌبدأ الحزن؛ هكذا

ا وكؤنه وٌهدأ ٌبرد الوقت مرور مع ا هكذا كان دوما  .مكانه ساكنا

 رإٌته، تتمنى تفتقده، هً األن، به تشعر ما هو الفقد إنما مكان، للحزن ٌعد ولم

 فً هو الببلد خارج أنه الجٌد من ، الظروؾ هذه مثل فً لكن صوته سماع

 .إذن أمان

 !!بعٌد؟ أم أقرٌب ٌعرفن لم ناري طلق صوت مع الفتاتان كلتا وكذلك انتفضت
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 :لها المجاورة بسمة بذراع نانا فؤمسكت

 .استر رب ٌا تانً نار ضرب ...لهوي ٌا  -

 :مهدءة كفها على بسمة ربتت

 .حاجة جراله ٌكون حد مافٌش هللا شاء إن -

 الهاديء الشارع بمدخل بصرها تعلق عادت وقد قلٌبلاَ ترتعش نانا أصابع كانت

 .بالنجاة هلل بالدعاء مها أختها همسات لها وصلت بٌنما المظلم

 :نانا لتردد

 .وخبلص عاٌشٌن كنا ما كله ده بإٌه علٌنا كان  -

 :شفتٌها بسمة زمت

 بٌن للفرق وصل بٌنها الفرق وطبقات وجهل فقر عٌشة كانت دي وهً - 

 .واألرض السما

 :ساخطة نانا لها التفتت

 .مشاكلنا هٌحل اللً هو الفرق هٌقرب اللً هو ده بٌحصل واللً - 

 :بسمة دافعت

 .ؼالً تمنه والتؽٌٌر بلد مستقبل ده سهلة قضٌة مش ودي ضحاٌا قضٌة لكل - 

 انتظار فً  الطرٌق تطالع وعادت رأسها بهز فاكتفت بكلماتها نانا تقتنع لم

 .الناري الطلق سماع فور صدرها خارج ٌقفز كاد الذي قلبها لٌطمبن ظهوره

 :قابلة لمها بسمة لتلتفت

 مها؟؟ ٌا بٌحصل اللً فً إٌه رأٌك نتَِأو  -

 :كتفٌها هزت

 .رأي أقول علشان حاجه شاٌفة أنا هو  -

 .زٌنا االخبار بتسمعً نتَِأ ما ...حجج ببلش - 

 :لتقول نٌةهَُ صمتت

 .التانٌة الببلد من أخبارنا وال أخباربلدنا ..أخبار أي - 

 :لحوارهما نانا انضمت
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 بٌقولوا التانٌن انما بٌحصل اللً ماتشوفٌش علشان كدب كلها بلدنا اخبار - 

 .الحقٌقة

 :الطرٌق على تدلها التً بعصاها أمسكت

 علشان برضو حقٌقة التانٌن ولو كده مصلحتهم ألن فده كدب بلدنا لواخبار - 

 .أنا؟ مصلحتً عاٌزة اللً األخبار فٌن كده مصلحتهم

 وبسمة مبتسمة اختها الفتاتان، لتراقبها لؽرفتهما، ذاهبة لتتركهما جملتها انهت

 :مرددة الحاجبٌن معقودة

 .واقفة هتفضلً نتَِأ ...أنام هخش كمان انا نانا ٌا أهو حكم بتقول أختك - 

 :بسمة ابتسامة لتتسع برأسها أومؤت

 .نفسك رٌحً ...الصبح ؼٌر هتشوفٌه مش هٌجً مش - 

 :باستنكار ردت

 !!ده؟ مٌن هو  -

 :قابلة سخرت

 !!بالك بالً اللً - 

 .منها تؽتاظ حٌن كعادتها رأسها ضاربة إلٌها تندفع أن قبل هاربة وتركتها

.......................َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالسابع الفصل

 

ا بٌننا ما حبٌبتً ٌا لٌه  سفر داٌما

 ٌؽتفر ال كبٌر ذنب البعد ده

ا بٌنا ما حبٌبتً ٌا لٌه  بحور داٌما

 اتحفر ؼٌره أالقً بحر أعدي

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 .قفصه ٌؽادر ٌكاد قلبه أن ٌشعر شرفته، فً وقوفه طال

 سٌطمبن سٌراهما، الوقت، لبعض فلٌتماسك هنا، إلى طرٌقهما فً وأخٌه أمه

 .عنها سامر وسٌسؤل علٌهما

 !ٌعرؾ؟ لم لو وماذا

 .قلٌبلاَ فلٌتحمل الصبر بعض األن األسوأ ٌتوقع لن

 هرع حتى بداخلها أخاه ومٌز المنزل باب أمام تقؾ االجرة سٌارة لمح وماَإن

ا  :صاحت نرمٌن أن حتى بسرعته الهواء من زوبعة مثٌرا

 !!إٌه؟ فً ...معاذ ٌا حاسب - 

 :والدته له لتنتبه المنزل باب لٌفتح بالرد ٌهتم لم

 .حبٌبً مٌزو  -

ا إلٌه ضمها كذلك وهو بشوق بٌنهما لتستقبله ذراعٌها فتحت  :مرددا

 .علٌكم قلقان كنت السبلمة على حمدهلل - 

 :مطمبنة ظهره على ربتت

 .أهو بخٌر قدامك احنا  -

 :صدره إلى أخٌه لٌضم تركته

 .وحشتنً ...سام ٌا السبلمة على حمدهلل  -

 .كمان نتأ - 
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 الجمٌع دلؾ عمله، فً فكان والدها أما والدتها وكذلك لتحٌتهما نرمٌن ظهرت

 المرحلة، تلك إلى االمور ألت وكٌؾ الببلد أوضاع عن الحدٌث لٌتبادلوا للمنزل

ا معاذ ٌهتم لم  همه كان التلفاز، شاشات على مثلها ٌسمع فهو األخبار بتلك كثٌرا

 :قاببلاَ فوقؾ عنها السإال

 سام ٌا وانت ...شوٌة تسترٌحوا علشان ٌاله الرحلة من تعبتوش ما أنتوا  -

 .كبٌر السرٌر اوضتً فً نام تعال

ا معه تحرك الذي أخاه بجذب أسرع بل أحد من رد ٌنتظر لم  الجالسٌن مودعا

 :قال حتى الباب أؼلق وماَإن ؼرفته معاذ أدخله الراحة، بعض لنٌل

 .مشوا الفٌبل فً اللً الناس هما ..سامر - 

 :ثٌابه تبدٌل فً لٌشرع حقٌبته ٌفتح أن قبل للحظات سامر رمقه

 !مٌن؟ ناس  -

 :شفتٌه معاذ زم

 .فٌها شؽالٌن اللً مٌن هٌكون ٌعنً  -

 .نرجع أما لحد أجازة إدناهم أٌوة  -

ا ذقنه معاذ حك  :مهمهما

 .بتشوفها كنت بوسً طٌب ...اممممممم - 

 للفراش اتجه أكبر، بلهفة سإاله معاذ لٌكرر ثٌابه تبدٌل من انتهى حتى ٌِجبه لم

 :قاببلاَ الؽطاء علٌه وٌشد علٌه المنهك جسده لٌرٌح

 .تحقٌق تفتحلً علشان وال أرتاح علشان مطلعنً نتأ - 

 :برجاء لٌقول بجواره معاذ قفز

 عارؾ مش وانا هنا جٌت ما ساعة من ...هاتجنن أنا خاطري علشان سام - 

 .خالص أوصلها

 :لٌجٌب أخٌه صدر من خرجت حاره تنهٌدة

 .ماشوفتهاش أل -

 :بقلق معاذ

 .الفٌبل؟ تٌجً بطلت هً لٌه  -
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 :ؼضب بنظرة سامر له التفت

 .بتجٌش ما وال بتٌجً هعرؾ وال علٌها هدور انً متخٌل انت ٌعنً - 

 :لٌزعق لمعاذ ؼضبه انتقل

 .أسؤل عاٌزنً مش كمان عنها بعدتنً اللً انت ...هنا جبتنً اللً انت - 

 :شقٌقه فم على كفه لٌضع سامر اعتدل

 .اتجننت انت صوتك - 

ا كفه دفع  :واضح بحزن لٌقول بعٌدا

 .خسرتها لو هسامحك مش ..سامر ٌا هسامحك مش بخسرها انً حاسس ناأ - 

 وحٌرة، وٌؤس حزن بٌن تتنقل أخٌه مبلمح ٌرى وهو اآللم سامر قلب اكتسى

ا مازال لكنه بالفعل، خسرها بل سٌخسرها هو  . المصلحة فٌه ما ٌفعل أنه مقتنعا

 .بخٌر تكون هللا شاء إن ...ماتقلقش - 

 :مسموع بالكاد بصوت رد

 .كده مقلوبة والدنٌا ازاي - 

 :كفه على لٌربت سامر ابتسم

 أمان عندهم بنفسهم نفسهم بٌحموا الشعبٌة المناطق فً عاٌشة اللً الناس - 

 .تعبان بجد أنا أنام تسٌبنً وممكن علٌها ماتخفش عندنا كان اللً من أكتر

 .مسكك ناأ هو عم ٌا ماتنام - 

ا وسادة لٌسحب شفتٌه سامر لوى  :أخٌه وجه بها ضاربا

 .بره ...ٌاله هنا من اخرج طب  -

ا الوسادة معاذ دفع  :جانبا

 .هقوم..خبلص  -

ا سامر لٌستلقً الؽرفة وؼادر  :هامسا

 .معاذ ٌا سامحنً - 

ا عٌنٌه أؼلق  .بذلك له تسمح لم أخٌه كلمات لكن النوم عن باحثا

 "لبنتً اداها اللً الوحٌدة االتصال وسٌلة دي ...أهو التلٌفون"
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 من الجمٌل لٌرد البنتها منحه الذي معاذ هاتؾ تعٌد وهً له فاطمة كلمات

 .ابتمانٌة بطاقة بمنحها نظره وجهة

 اسحبً ابقً ...أهً بتاعته السر كلمة شهر كل مرتبك فٌه هٌنزل ده الكارت"

 "شهر أول كل منه

 .حٌنها عٌناها مؤلت التً النظرة ٌنسََ لم

 .فاستسبلم ...حزن ...استنكار ...ؼضب

 .ترفض أن لها لٌس

 .مستقبلها أجل من وحبها ابنتها قلب ستبٌع آخر، عمل ستجد أٌن العمر هذا فً

 .االرق من الكثٌر له ٌسبب مخطًء بؤنه الشعور الضمٌر تؤنٌب لكن

 !!سنوات؟ منذ به أمه فعلته ما فعل هل

 حرصها على وٌشكرها بل ٌسامحها أن والمفترض إذن؟ حق على كانت هل

 .علٌه

 .مختلؾ علٌهما،األمر ٌرتسم والنكران عٌنٌه فتح

 وأبٌها منزل ربة أمها كانت الحد، هذا إلى فقٌرة تكن لم مختلفة كانت أحبلم

 .حكومٌة مدرسة فً معلمة عملت حكومً، موظؾ

 كانت ألنها كرهه على أجبرتها بل نبذتها رفضتها، ذلك ومع السوء بهذا تكن لم

 .هً تتركه أن االمثل فالحل عنها، ٌتنازل لن ٌتركها، لن أنه تعلم

 كره مشاعر من ٌقٌه عذابه، مراحل بنفس ٌمر أن من أخاه ٌحمً أن أراد وهو

ا ألمه ٌحملها قد وبؽض  .عنه رؼما

، المشاعر تلك هو سٌتحمل ا، الزال معاذ قلٌبلا ا بمراهقته، مرتبط حبه صؽٌرا  حتما

 .لتنجح كانت ما الزٌجة تلك أن وسٌتفهم أكثر سٌنضج

ا ٌده مد   .عنها ٌبحث التً الصورة ظهرت أن إلى به عبث هاتفه، عن باحثا

 .شفتٌها على ارتسمت حزٌنة بسمة

 .وعابلتها أحبلم

 .فحسب األمر لذلك خصصه الذي الرجل من له وصلت صورة أخر

 "حالها توضح لٌها صورة فترة كل وابعتلً ..أخبارها تابع"
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 على طفلة تحمل الخلٌج فً البلد تلك أهل كحال أنٌقة سوداء بعباءة تسٌر كانت

 .بجوارها رجل بكؾ متعلق وأخر ذراعها

 .وطفلٌها هً وجهها مبلمح على ٌمررها أنامله مد

 !!االفتراضٌه عابلته

 الواقؾ الرجل هذا عن ٌتؽاضى الكثٌرون فٌه ٌعٌش افتراضً عالم كؤي

ا فٌها ٌدقق فلم مبلمحه ٌذكر ال أنه حتً بجوارها،  .ٌوما

 "!إٌه؟؟ والدها سمت ماتعرفش"

 بعد لكن اسمه عن ٌسؤل لم األول للطفل بانجابها علم فمنذ بحماس ألقاه سإال

 السعادة جعلت الذي اإلجابة لتؤتٌه أكثر فضوله منع ٌستطع لم الطفلة انجابها

 .المكلوم لقلبه تتسلل

ا خططا كما ا اختارا كما ..معا  .معا

 !!إٌه؟ هنسمٌه ولد جبنا لو -"

 :برقة لتبتسم المحبة الودودة بلهجته سؤلها

 .ٌوسؾ - 

 !!كده؟ مش حلو ...شاكر ...بابا اسم فً بفكر كنت انا ...اشمعنا  -

 :شفتٌها تمط

 .أوي بحبه وانا جمٌٌٌٌل ٌوسؾ اسم باباٌا وال باباك ال بس ...حبٌبً ٌا حلو - 

 .دي المرة هتنزل ...ماشً ...امممممممممم -

 :ضحكت

 .البنت اسم اختار انت طب - 

 .بعٌشه حلم أحلى ٌا منك كنزي هتكون النها ...كنزي ...هنسمٌها ...البنت - 

 كان وكم مسامعها على ٌرددها التً حبه كلمات من خجبلاَ وجنتٌها تورددت

 "الخجل ذاك رإٌة ٌسعده

 ما لكل موافقة جاءت فاالجابة االسماء بتلك احتفظت وعدت، فٌما وصدقت

 الرعشة تلك ٌنسََ لم كنزي، سمٌت والطفلة ٌوسؾ سمً كبرألا االبن له، خططا

 .بؤسماءهما علم حٌن قلبه من وصدرت جسده أصابت التً
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 تذكره، ،هً اختاراه بما طفلٌها لتسمً كانت ما تكرهه لم أحبلم تكرهه، لم هً

ا عنه الطٌبة بالذكرى ٌحتفظ قلبها الزال ربما  .السٌبة الذكرى قاهرا

ا  حٌاتها، وأكملت تناسٌه استطاعت أنها صحٌح بهذا، نفسه اقناع ٌرٌد دوما

 .عابلتها لها أصبح وانجبت، تزوجت

 تكرار ٌخشى أنه ٌعرؾ هو فحسب؛ ٌنَسها لم أنه األمر لٌس ٌستطع، فلم هو أما

 .ٌحب بمن تقبل لن أمه حدث، ما

 للحب؟ الداعً فما

 .أشبلء إلى حبه وتمزق وستعذبه الكره علٌه ستعٌد أمه

 بؤخٌه وتعلقه أبٌه وصٌة أن إال عنهم، واالبتعاد عابلته عن االنفصال فً فكر كم

 .مكانه ابقٌاه

ا هاتفه لٌؽلق صدره، تركت مرٌرة تنهٌدة ا بؽطابه متدثرا  ال عزٌز نوم عن باحثا

 .بسهولة ٌؤتٌه

............................ 

 

 عام ومر انتظر الببلد خارج ومن انتظر الببلد فً من .النتابج الكثٌرون انتظر

ا وٌسافرون البعض ٌعود عام، ٌلو / ٌلٌه  .مجددا

 مجلس لبلتفاقات، عودة هرج، قتل، اعتصامات، ترضٌات، هدنات، هرج، ، قتل

 .جدٌد مجلس لٌنتخب مإقت آخرٌَله مإقت وربٌس ٌحل وبعدها ٌنتخب

 .سنوات بضع دامت دابرة فً الببلد ودارت

 وتتؤقلم عقول لتنضج أشٌاء، وتبقى أشٌاء لتتؽٌر الجمٌع، على مرت سنوات

 .قلوب

 

 :قابلة للفتاتان تلتفت أن قبل حجابها تهندم نانا مرآة أمام وقفت

 .تمام شكلً - 

 :مها لتقول بنعم نانا لها أشارت

 .تمام تبقً ..حجابك البسه مش - 
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ا ضحكن  فً سٌقام الذي العام المقابلة ٌوم الٌوم للمرآة، النظر تعاود أن قبل معا

 دراستها انتهت لقد ،ةوظٌف على الحصول فً تنجح أن تؤمل للخرٌجٌن، الجامعة

ا ا جٌد تقدٌر على الحفاظ واستطاعت األنفس بشق أخٌرا  .عام كل جدا

 نجحت أنها تشعر أن ترٌد تخطوها، أن ترٌد العملٌة الحٌاة فً األهم والخطوة

 من لكن حبها، خسرت ومستقبلها، تعلٌمها به، تمسكت الذي الوحٌد الشًء فً

 .نفسها لتكسب تماسكت أنها الجٌد

 تفسٌره ٌخص فٌما هواجسها قلبها، وأنٌن ألمها تحملت فقدها، حزنها، قاومت

 .هذا كل تتناسى أن علٌها كان لتصرفها،

ا وكؤن تعٌش تؤكل، تضحك، تحٌا، ا هذا كان وكم ٌكن لم شٌبا  .صعبا

 ببل لٌلٌة قهر بدموع تبللها حٌن حقٌقتها، تعرؾ كانت التً هً فقط وسادتها

 .بها ٌرفق أمل وببل ٌصاحبها صوت

 .داخلها سلبٌة طاقة أي ُتخرج شهٌق، ٌتبعه زفٌر

 المفضلة أرٌكتها على جالسة أمها لتجد نانا تتبعها الفتاتٌن ؼرفة من خرجت

 :رأسها تقبل منها اقتربت ؼرفتها، بجوار

 .أمً ٌا ادعٌلً  -

 :االبتمانٌة البطاقة تمنحها وأوقفتها لها داعٌه أمها ضمتها

 .الشهر فلوس اسحبً - 

 به قبلت الذي الثمن هزٌمتها، صك تتسلم وهً مرة ككل لعٌنٌها الحزن تسرب

ا وهً أمها  الشقاء، على أمها تجبر أن المستحٌل فمن بدورها، به قبلت أٌضا

 حٌاتها وتكمل بصمت بالمال فلتقبل هذا كل فً لها تسبب من االساس من هً

 .الراحة بعض تنال أمها وتترك

 تحوي ابتمانٌة ببطاقة حبه باعت بهذا؛ معاذ علم لو قلبها، ٌمزق كان ما وأكثر

 تبذل ال أصبحت أمها أن باستثناء زٌادات، أي ببل التقلٌدي، أمها راتب فقط

 .المال هذا مقابل مجهود
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 ساكنها الحزن أصبح التً أمها عٌنً لتتابعها مؽادرة حقٌبتها فً البطاقة دست

 تلك مقابلة فً فرصتها أن ٌعلم أحد ال حزنها، سبب بالضبط ٌعلم أحد وال الدابم

 .ضاعت المرأة

 مكان لدٌها ٌعد ولم منزلها تترك ال إنها ...؟؟ اآلن عنها تبحث أن ٌمكن أٌن

 .النساء من بؤمثالها فٌه تلتقً أن ٌمكن

 .األبد إلى ضاع المرة وهذه السٌدة تلك عند لدٌها ما ضاع ببساطة

 :عقلها فً ٌتردد الشمطاء تلك وصوت البكاء فً جدٌدة رؼبة قاومت

 ...جوازه تشوفٌلك وال شؽبلنه تبلقً ما لحد بٌهم وعٌشً دول القرشٌن خدي"

 تدوري تفكري فاطمة ٌا وإٌاكً ...الخدمة فً ؼٌر شاطرة مش عموما وانتَِ

 "فاهمة؟ ...فاطمة ٌا فاهمة .....تانً ناحٌتنا تقربً أو علٌنا

 

 .للحظة ٌرتاح لم ٌستوعب، لم ٌفهم، لم قلبها لكن فاطمة، فهمت وكالعادة

.................. 

ا ٌجتمعان إحساسان بالػ، وتوتر مفرطة بسعادة حاجٌاته ٌجمع كان  قلبه، فً معا

 .معها وسٌتعارك محبوبته سٌرى

 .وٌزعق وٌعنؾ سٌصرخ بل

 !!ذراعٌه بٌن ضلوعها سٌحطم وربما

 .المخٌفة واالحتماالت التساإالت من الكثٌر داخله ٌشعل كان علٌه مر عام كل

 .!!إلٌها السفر أراد كم

 فقط هما بخٌر وأمها بؤنها واخباره له وعودته سامر وذهاب معه أمه بقاء لكن

 أكمل كذلك وهو دراستها وأكملت بالجامعة التحقت أنها علم مكانه، أبقٌاه من

 .لبقابه داعً هناك ٌعد ولم دراسته

ا أصبح حلمهما لكن لسنوات عنها ابتعد فلٌكن، ا، وشٌكا  فً سٌشرعان قرٌبا

 .جدٌد من والبدء شركته فً بالعمل إلحاقها الخطة، من االخٌر الجزء تنفٌذ
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 كٌؾ وجهها مبلمح ٌتخٌل الحماسة، فرط من أنفاسه ٌلتقط حقٌبته بجوار جلس

ا األن مكتلمة أنثى أضحت بالتؤكٌد أجمل ستكون سنوات، أربع بعد ستصبح  بعٌدا

 .معها عاشها التً ومراهقتها طفولتها مبلمح عن

ا بزمهما كتمها شفتٌه، إلى تتسل ابتسامة  .معا

 .ولوم ؼضب بنظرة بل ببسمة ٌبلقٌها لن ال،

  الجاحدة؟ تلك بهاتفه ألقت أٌن

 رنٌنه لكن ثانٌة للؽلق ٌعود ثم إجابة ال فٌها رنٌنه سمع التً المرات فً حتى

ا ٌمنحه كان هذا ا شعورا ٌا  رنٌنه أن إال تجبه لم لو حتى ..تسمعه هناك، بؤنها خف

ا  .األخٌر العام فً تماما توقؾ أٌضا

 خاتمه ٌتؤمل كفه رفع الهدوء، بعض وتمنحه توتره صدره من ُتخرج زفرة

 على بل شفتٌه على مقاومة دون المرة هذه البسمة لتستقر الممٌز الفضً

 .كلها وجهه مبلمح

 هنا عنه ٌبحث وهو جنونه جن ٌفقده، أن كاد حٌن أخرى مرة ٌده من ٌخلعه لم

 من النفٌس ؼٌر الخاتم هذا على البالػ حرصه من اندهشت أمه أن حتى وهناك

 :قابلة معها الخاتم تحمل ؼرفته نرمٌن دخلت حتى باله ٌهدأ ولم نظرها وجهة

 .الجنٌنة فً القٌته -

 :براحة لٌزفر ...هو أنه لٌتؤكد الخاتم على انقض

ا -  .أخٌرا

ا ا لها شاكرا  ٌعنً أٌضا الخاتم فقد أن احساس لدٌه كان ...علٌه عثورها جدا

 :سؤلته وحٌنها بها ٌملكها التً الوحٌدة الصلة هو الخاتم هذا شًء، كل نهاٌة

 !!كده؟ أوي عندك مهم ده الخاتم هو  -

 .أٌوة  -

 :سؤلته لكنها الكلمة بتلك االكتفاء ٌرٌد كان

 !!لٌه؟ - 
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 لها ٌكون لن أنه تعلم سٌجعلها سٌخبرها، تلك من أفضل فرصة ٌجد لن ربما

ا، ا وصمته علٌها قلبه تإلم أصبحت منه للتقرب الدابمة محاولتها ٌوما  دوما

 .األمل ٌمنحها

 .قلبً على مخلوقة أعز من هدٌة ده - 

 .وجنتٌها مؤلت التً الحمرة عٌنٌها، اتساع

 .هذا من واثق هو !!خجبلاَ لٌس

 !!قلبها؟ من تصاعد ألم أم ...استنكار أم ..ؼضب هو

 .تفسٌر عن ٌبحث لن

 !!الحب هو هكذا

ا ٌجعلك ٌا ا طرؾ سبٌل فً مضح ٌا  .آخرَطرؾ سبٌل فً وأنان

ا كبلمه أنهى حٌن األنانٌة قمة معها مارس وهو  هذا على الحفاظ منها طالبا

 ال التً صداقتهما استمرار على منه ورجاء اآلن، حبٌبته عن ٌعلن فلن السر

 .خسرتها ٌرٌد

 ما بفعل وعد مع شفتٌها على بابسة ببسمة ارتسمت التً األلم صورة لتكتمل

 .ٌرٌد

ا لها رإٌته تكررت بسمة  لٌتبادال ؼرفته باب على تقؾ  اآلن هً كما بعدها كثٌرا

 :قاببلاَ ٌقؾ أن قبل لبرهة النظرات

 .خلصت ماما جهزت خبلص أنا ...نٌرمٌن  -

 :لؤلسفل تشٌر وهً برأسها أومؤت

 .تحت ومستنٌاك - 

 ثبت أكثر، عٌنٌها على ظهورها تقاوم لم التً الحزن نظرة لٌلمح حقٌبته حمل

 :قاببلاَ للحظة

ا نرمٌن  - ا أسؾ ..وأسؾ ...حاجه كل على شكرا  .جدا

 !!ماذا؟ عن ٌعتذر

  .!!تسؤلت
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 لٌست حمٌمٌة بكلمة وقتلها معها تجاوبه عدم أم االتجاه وحٌد األحمق حبها عن

 .ألخرى بل لها

 .أوصالها لكل رجفته لتنتقل مفاجبة صقٌع لنوبة تعرض قلبها وكؤن

 فعله ردت لترى عنه تخفٌه أن وقررت ذاك بخاتمه اهتمامه الحظت أن منذ

 .وهناك هنا ٌبحث وهو الجنون أصابه توقعت، وكما

ا فتشته الفضً الخاتم بهذا تحدق وظلت لؽرفتها عادت حٌنها  تجد لعلها جٌدا

 .تجد لم لكنها إٌاه أهداه من عن ٌدل شًء أي حرؾ، اسم،

 .األبد إلى الخاتم هذا من للتخلص تدفعها كانت أنانٌة للحظة، االنانٌة تملكتها

ا له تعٌده أال  .أبدا

 .بساطة بكل قالها فلقد تفعل لم ولٌتها به، عابدة حملته تستطع، لم لكنها

 ".قلبً على مخلوقة أعز من هدٌة ده"

 ال االن، أمه بها تقبل لن المستوى، دون حبٌبته ذلك، بعد سمعته ما والؽرٌب

 .سفره منذ إلٌها الوصول ٌستطٌع

ا أُحبه ٌا  !!الدرجة؟ لهذه قو

 من نوع أي للحظة، ٌفارقها لم وكؤنه فٌها وٌفكر ٌتحدث ومازال أعوام مرت

 .األبد إلى باسمها وختمته بل حبٌبها قلب سرقت التً تلك الفتٌات

 .سٌبتها ما زي تبلقٌها هترجع إنك معتقد لٌه - 

 .!!الحب هذا ٌعٌش من فقط أنت تجدها، لن تنبٌه ترٌد وكؤنها

 :لتضٌؾ فهم بعدم رمقها أوقفه سإالها لكن التحرك ٌود كان

 !مستنٌاك؟ تفتكر ...حاجه عنها ماتعرفش سنٌن  دول - 

 :بثقة لٌقول ابتسم

ا -  .طبعا

  الثقة؟ هذه له أٌن من

 :بحرارة زفرت

 .حاجه؟ أي معناه مش ده االتصال قطعت اللً هً إن بتقول مش  -
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ا لنفسه قالها كلمات  لها، منحه الذي الهاتؾ على ردها عدم سبب لتفسٌر كثٌرا

 تتخلى لن تتركه، لن هً اإلطبلق على عقله ٌقبلها ال له تصل التً المعانً لكن

 .ٌلقاها حٌن وسٌسمعه عذرها لدٌها عنه،

 :بلطؾ قاببلاَ ابتسم

 ؾَِ علٌنا وماتتؤخرٌش سبلم..ماتقلقٌش أشوفها لما منها هسمعه معناه  -

 .الزٌارة

 له تنقله والذي وجهها على االحباط من المزٌد ورإٌة أكثر االنتظار ٌرد لم

 .بسمة عن وتساإالتها بكلماتها

 لقصره وصل إن وما األربع فراقهما كسنوات علٌه مرت التً رحلته وبدأت

ا افتقده الذي  أمه أن تؤكد ثٌابه وبدل تحمم لؽرفته بالصعود أسرع حتى كثٌرا

 .لؽرفتها دخلت

ا، هً وبالطبع برجوعه علموا القصر فً من كل  مخبؤهما فً ستكون أٌضا

 .حبٌبته حٌث إلى خطواته ٌسابق وقلبه بسمته اتسعت اآلن، الخاص

 ٌعود أن قبل للحظة بالفعل توقؾ أنه ٌعتقد قلبه حتى لحظة فً شًء كل وتوقؾ

 فقط شًء وكل شًء أي من الخالٌة الشاسعة البقعة بتلك ٌحدق وهو للنبض

 ؼٌابه لعل حوله تلفت ة،الفسٌح الحدٌقة فً كؽٌرها عرٌضة خضراء مساحة

ا ٌنَسه لن ...مستحٌل المكان، انساه  .!أبدا

 !!أٌن؟

 .!!السري؟ مكانهما أٌن

ا صوته رفع  :صابحا

 .صبحًٌٌٌٌ عم ...صبحً عم  -

ا إلٌه الخمسٌن تعدى رجل أسرع ا كفه معاذ لٌرفع مجٌبا  لمكانه بسبابته مشٌرا

 :المفقود

 .شٌلتوه انتو كده قصٌر ...كتٌٌٌر شجر ...هنا فً كان .. كان  -

ا عٌناه الرجل ضٌق ا به محدقاا مقلتٌه تؽادر تكاد معاذ وعٌنً متذكرا  رده مترقبا

 :الرجل لٌقول



 

031 
 

 فً اللً الحاجات كل نشٌل قالنا بٌه سامر والبهدله الضرب أٌام ...ااااه  -

 .بٌه ٌا مدة من ده بس ومانشوفوش وراها ٌستخبى حد ممكن اللً الجنٌنة

 سلب ربما أو الخاص منزله هدم أحدهم وكؤن العراء البقعة تلك فً ٌحدق ظل

 تحرك حتى فعله علٌه الذي ما ٌعرؾ ال بجواره الرجل ظل . الوحٌد متنفسه

ا معاذ  .مؽادرا

 .وجود له ٌعد لم العثورعلٌه أراد شًء أول بالقلق، ٌشعر قلبه بدأ

 !!التالً؟ ما

ا ستختفً بسمة  .أٌضا

 السابقة وكالمرة الدخول فً ٌتردد لم القصر، مطبخ باب أمام قدماه توقفت

 .المكان على خٌم صمت

 .!!الجمٌع؟ أمام عنها ٌسؤل هل

 "!!حاجه؟ محتاج ...تانً من البٌت نورت ...بٌه معاذ ٌا السبلمة على حمدهلل"

 :قاببلاَ االبتسام لٌحاول للتو تحٌتها ألقت التً سمٌرة إلى التفت

 .فٌه نفسً ...بحبه اللً النسكافٌة بتعمل كانت اللً البنت فاكرة..ٌسلمك هللا -

 تدور وهً عٌنٌها فً ظهرت التً الحزن وربما الخٌبة نظرة بصره عن ٌؽب لم

 .المكان فً بهما

 حضرتك ما بعد تقرٌبا ...زمان من وأمها هً مشٌت دي ...بوسً ..ٌاااه - 

 .تبلتة بٌومٌن سافرت

 .مكانه من لٌهوي قلبه، به ٌتمسك كان الذي األخٌر الحبل وانقطع

ا لكن مكانه، ٌزال ال هو ..ال ا ..مإلم شًء اآلن، منه هوى شٌبا  .جدا

 :سمٌرة صوت على إال وقفته من ٌستفق ولم معنً أو قٌمة للوقت ٌعد لم

 .بٌه معاذ ٌا واحد أعملك ...برضو كوٌس اعمله بعرؾ أنا -

 :آخرَبسإال وإنما سؤلت بما ٌِجبها لم

 !!عنوانهم؟ ماتعرفٌش - 

 فقط لٌس دهشة، فً به ٌحدقون وهم الجمٌع على حلق الصمت المرة هذه

 .كلماته ؼلفت التً للنبرة بل الؽرٌب لسإاله
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 .عنوانها حد معرفه ماكنتش فاطمة بٌه معاذ ٌا ال -

 شفتٌه على ارتسمت التً الحزٌنة الساخرة البسمة تلك لرإٌة حاجبٌها عقدت

ا، ٌتركهم أن قبل  :قاتل بفضول سمٌرة من إحداهن لتقترب مؽادرا

 !لٌه؟ كده علٌهم بٌسؤل هو ...إٌه فً هو -

 :شفتٌها سمٌرة زمت

 أربع من مشوا عنهم بٌسؤل اللً ..دعوة مالناش احنا حاجه سمعتم أكنكم وال - 

 .شؽلها فً تخلٌها واحده كل هٌرجعوا ومش سنٌن

 

ا فجلس ذلك من ألقصى لٌصل القوة ٌجد ولم لٌدخلها ؼرفته وصل  .أرضا

  ...استٌعاب عدم

 ...فهم عدم

 .التعبٌراألفضل هو هذا ربما التٌة،

 كل بعدها، شًء أي ٌرى وال ما نقطة فً ٌقؾ شخص شعور تصؾ كٌؾ

 أن ٌجب التحرك، علٌه أن حٌرة واألكثر أظلمت، الدروب كل اختفت، االتجاهات

 .عاجز فقط لكنه اتجاه أي فً ٌتحرك

 !تراه؟ ال طرٌق تختار كٌؾ

 .بصمت تؽادرها بعبرات االختٌار عنه عٌناه قررت ٌختار أو ٌشعر أن ودون

 .أكثر ال وهم كانت الماضٌة سنواته بالفعل، خسرها لقد اختفت، حبٌبته

ا فٌها تكن لم وكؤنها حٌاته ؼادرت بسمة  .ٌوما

ا علٌه الوقت من مر كم ٌدري ال  بابه على سمٌرة طرقات حتى مكانه جالسا

 .صمت فً فرحلت ٌجبها لم المفضلة قهوته بكوب بالدخول لها لٌسمح

 :أخٌه صوت مع ؼرفته باب لٌفتح االذن تنتظر لم مختلفة طرقات سمع حتى

 .السبلمة على حمدهلل ...معاذ - 

 :منه سامر فاقترب أنملة قٌد ٌتحرك لم

 .!لٌه؟ كده قاعد انت  -

ا سامر حاجبا لٌرتفع إلٌه رأسه رفع  :مرددا
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 !مالك؟ ...!إٌه؟ فً - 

 !!علٌا كذبت انت - 

 :رأسه سامر هز خانق، بصوت قالها

 !اٌه؟ فً علٌك كذبت ...فاهم مش -

 :قدمٌه على واقفاا بصعوبة اعتدل

 ساٌبه أصبل وهً عادي دراستها بتكمل انها قلت الجامعة دخلت انها قلت  -

 !لٌه؟ علٌا كذبت ...سٌبته ما ساعة من المكان

 :حاجبٌه سامر فعقد بصٌاح، األخٌرة خرجت

 ناططلً االقٌك علشان مشت نهاأ ٌهإ اقولك عاٌزنً كنت وانت صوتك وطً  -

 .القلب حبٌبة على تدور طٌارة أي فً

 :بعنؾ ٌهزه بقمٌصه تعلق بؤن فاجؤه

 نتأ ..حاجه كل رتبت اللً نتأ ...مشتهم اللً نتأ  كده عملت اللً نتأ  -

 .صح؟

ًَّ أمسك  :بضٌق قاببلاَ عنه ٌدفعه أخاه ذراع

 بعٌد سنٌن أربع بقالك ...بقى فوووق معاذ منٌن؟ ده الفارغ الكبلم جاٌب نتأ  -

 .دلوقت لحد بٌها متعلق لسه ازاي عنها

 :مرٌرة سخرٌة مكانها حلت عارمة ؼضب بنظرات للحظات رمقه

 سنٌن تمن بقالك انت لكن بس سنٌن أربع عدى االقل على أنا ..طالعلك - 

 .ماتحققتش اللً بتاعتك األحبلم فً عاٌش

 :بهدوء ٌجٌبه أن قبل للحظة سامر مبلمح تصلبت

 رضألا على قاعد مش ...وعاٌش طموحاتً وبحقق بشتؽل عاٌش بس - 

 .نتأ بنً ٌا فوووق البنات زي خدي على دمعة وبنزل

ا تشتعل نٌرانه كانت ا روٌدا  ألوجها وصلت حتى جملته سامر أنهى وماَإن روٌدا

 :لٌصٌح

 عاٌزه انت اللً اعمل نوصل ما وبعد سٌبنا اصبر قلتلك ...لٌه؟ كده فٌا عملت -

 .علٌك حرام
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ا معاك الكبلم نإ واضح ...دعوة مالٌش قلتلك  - ٌا  ٌومٌن رٌحلك هٌفٌد مش حال

 .معاٌا الشؽل هتنزل وبعدٌن

 :واضح بعند أسنانه جز

 .منً هٌاخدها ومحدش ناأ بتاعتً دي بسمة ...هبلقٌها سامر ٌا هبلقٌها  -

 !!خدها ماحدش لسه فعبل لو مش - 

 :أخٌه بقمٌص التعلق لٌعاود ضلوعه بٌن قلبه انتفض

 !!فٌٌٌن؟ بسمة ...فٌن بسمة ..حاجه عنها عارؾ نتأ فٌن هً عارؾ نتأ - 

ا نفسه سامر حرر ا وأكثر أعلى المرة هذه صوته لٌكون مجددا  :حازما

 !!فاهم ...تانً كده معاٌا تتعامل ٌاكإو حاجه عنها ماعرفش ناأ  -

ا التفت ا مؽادرا ا اشتعلت قد معاذ عٌنً بٌنما بعنؾ لٌنؽلق خلفه الباب ساحبا  ؼضبا

ا بدى  :ٌردد وهو احمرارهما فً واضحا

 .وهتشوؾ هبلقٌها -

ا ركبتٌه على أخرى مرة لٌنهار  :قاتل بؤلم مرددا

 !!فٌن؟ نتَِأ ...بسمة  -

.................. 

 بعد بسمة تعد لم بٌنما الفتاتٌن مع فاطمة جلست البسٌطة الؽداء مابدة وعلى

 .مبلبمة وظٌفة الٌجاد أخرى محاولة فً جدٌدة مقابلة من

 :فاطمة قالت الطعام ٌتناولن وبٌنما

 من اكتر وطلبك شاركً الواد ...علٌكً حرام أمتى لحد راسك هتنشفً ...نانا - 

   .بقى ماترٌحٌه مرة

  :بضٌق زفرت

 قادر مش حرفٌن من كلمة دي ...أل هقول مرة مٌٌٌت لٌه؟ بٌزهق مش هو  -

 !!لٌه؟ ٌفهمها

 :بسخرٌة مها قالت

 ...بقى الؽرٌب كلمتك فاهم مخلٌاه مش حرفٌن من برضو تانٌة كلمة فً ألن -

 .دي السنٌن طول موفقتك مستنً ٌفضل علشان لٌه كدهأويََبٌحبك هو
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 :شفتٌها لوت

 .ماشبهش وال ماشبهش إٌه؟ قصدك ...ختً ٌا نعم - 

 مبسوطه الوقت نفس وفً أل تقولٌله تفضلً عاٌزة انتَِ ٌعنً ...سبلم ٌا - 

ا نتَِأ بده حاسس أكٌد هو ...فٌكً شابط نهإ وفرحانه  بقى أمل مدٌاله داٌما

 نتَِأ ثم فاٌدة ومافٌش كوٌس معاه هتعٌشً نكإ ٌقنعك علشان شؽلتٌن بٌشتؽل

 .بتكابري بس بتحبٌه نكإ عارفٌن كلنا امتى لحد نفسك على هتضحكً

 االستقرار فً وببراعة باصراره نجح تحبه، هً حق على مها نانا، صمتت

  .نفسه على وأؼلق قلبها جنبات داخل

 !ٌكفً؟ الحب هل ولكن

 استعداد أي لدٌها لٌس وجوع، من تسمن وال تؽنً ال مقٌته مشاعر مجرد إنها

 فقٌرة ستحٌا كانت إذا لها، وأطفال أسرة وإضافة بل الحٌاة نفس لمعاٌشة

 حٌاة من به ابناإها ٌشعر قد بما تشعر أن من لدٌها أفضل هذا وحٌدة، فلتحٌا

 .والدٌها مع مثلها عاشت

 :فاطمة صوت لعقلها تسلل

 اللً ثم واحدة أي تتمناها حاجه أهم ودي راجل بمعنً راجل محمد نانا ٌا - 

 أحبلمك كل ٌحققلك وال فٌبل فً ٌعٌشك اللً منٌن هٌجٌلك ...صعب ده بتتمنٌه

 شارٌكً اللً مع خالٌكً بتشوفنا حتى وال مننا بتقرب بنتً ٌا دي الناس هً

 .ٌكرمكم وربنا واحدة واحدة أحبلمكم تحققوا بعض ومع

 :بعنؾ رأسها هزت

 أنا ...بس أنا وخبلص ؼنً واحد عاٌزة مش أنا ..لٌه فاهمنً مش انتوأ - 

 ماعٌش علشان راح نظرها اللً بنتً صرخة على نومً من اصحى عاٌزة مش

 .عبلجها فلوس

 بل وجهها امتبلء التً لمها ببصرها لتنتقل بها محدقة فاطمة عٌنا اتسعت

ا، وقلبها  :والعصبٌة االسى بنفس نانا لتكمل حزنا

 ألننا ابوهم وراس راسً على اتهد البٌت ٌبلقوا ٌرجعوا عٌالً عاٌزة مش - 

 لوحدي أعٌش ...للسقوط وآٌل شقوق مالٌان مش بٌت فً نسكن ماعرفناش
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 والعوزة الحرمان نفس عٌنهم فً أشوؾ أنً من مرة مٌت أحسن عمري بقٌة

 .بٌهم تربٌت اللً والحاجة

 :مرددة واقفة هبت

 عشتها وحٌاتً قدري على معترضة مش أنا !بقوله؟ اللً حرام !حرام؟  -

 وخبلص ونخلؾ نتجوز نفضل الزم لٌه ...عقل إدانا ربنا مش بس ..وبعٌشها

 نفكر الزم الجوع من هنموتهم وال علٌهم نصرؾ هنعرؾ عارفٌن مش واحنا

 .عٌلة نعمل نقرر ما قبل وعشرة واتنٌن مرة

 بصمت، فاطمة تنهدت الكبلم، عن نانا توقفت أن بعد تحدثت ما هً مها عبرات

 الحٌاة تلك شاركتها وهً صعبة حٌاة عاشت لقد للفتاة تقوله ما لدٌها ٌعد لم

 من أكثر فٌها االبتبلءات وأن جنتنا لٌست الدنٌا أن تعً أن فقط علٌها ربما

 .ذلك ؼٌر تكون ولن دنٌا فهً الطبٌعً هو وهذا المنح

 :تقوله ما لدٌها كان مها ولكن

 الدنٌا فً ٌتٌم كل ومش حصلً اللً على أمً أو أبوٌا لومت ما عمري ناأ -

 على تبصً جربً ظروفك على ؼٌر باصه مش نتَِأ الفقر بسبب ماتوا أهله

 سعادة كل سبب الؽنى وال حزن كل سبب كان ما الفقر عمر ...ؼٌرك ظروؾ

 .وبس ترضً نانا ٌا وبس ترضً جربً

 حوار فً لبلستمرار داعً ال ؼرفتها، لتدخل بٌؤس نانا زفرت ٌفهمها، أحد ال

 .نفسها فٌه ُتحدث

 :مها كؾ على فاطمة ربتت

 .بنتً ٌا بعقلك ٌكملك ربنا - 

 :شفتٌها على لتستقر أالمها بٌن من بسمة انتزعت

 صؽٌرٌن واحنا عقدها كل فً السبب إنً بحس ساعات علٌا صعبانه نانا - 

 بتطمنً كانت وهٌعالجنً فلوس هٌجب بابا بتقولً كانت ٌروح نظري ما وقبل

 بابا قولتٌلً واقولها بعٌط فٌها ماسكة وفضلت راح نظري وفجؤة ...طول على

 ومن بٌه عبلقة مالهاش ذنب بحملها انً فاهمة ومش َعٌلة كنت هٌعالجنً

 متؤكدة أنا ..بتعمل كانت ما زي حضنها فً تاخدنً بطلت اتؽٌرت نانا ساعتها
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 انً بقنعها الوقت وطول عجزي مع عجزها كرهت ٌمكن هً ماكرهتنٌش انها

 .االول زي أبدا مارجعتش نانا بس فٌه انا باللً راضٌة وانً معترضة مش

 تفوقها اللً الحاجه إن من خوفً بس تفوق محتاجة نانا ...بنتً ٌا معلش  -

 .أوي توجعها

ا هسٌبها مش أنا -   .نفسها من حتى هحمٌها أنا بطة أبلة ٌا أبدا

 .لٌا ٌخلٌكم ربنا بناتً أنتوا دا فٌن روحت مها ٌا ٌعنً ناأو - 

 الذي الدفًء صدرها على مها لتستكٌن حضنها إلى مها تجذب ذراعها مدت

ا عوضها  .صؽٌرة فقدته الذي أمها حضن عن كثٌرا

 برؼم للحظة عنهما تتخلى لم بعنقها أمانه الفتاتان هاتان برفق، رأسها مسدت

  .للشارع ستتركهما كانت كٌؾ لكن وفقرها حاجتها

 فً تقؾ جعلها والدٌهما وموت جمٌعا سكنوه الذي القدٌم العقار انهٌار كارثة

 .حقٌقٌة صدمة حالة

 فخذها على نابمة ومها جدار بقاٌا إلى مستندة تجلس نانا الشارع، فً الفتاتان

 :مرددة صدرها إلى تضمهما إلٌهما اندفعت تؽطٌهما، واالتربة

 .سبلمتكم على حمدهلل ماتخافوش ...بنات ٌا ماتخافوش - 

  ...زوجتهما وقد إال تفارقهما ولن اللحظة هذه حتى معها ظلتا وبالفعل

 "أجً محمد أنا ...بطة أبلة ...بطة أبلة"

 الفتاة اختفت حتى وانتظرت فاطمة لتبتسم لؽرفتها لتسرع واقفة مها هبت

 :لتقول

 .محمد ٌا تعالى -

 على مستلقٌة كانت التً نانا اعتدلت حجابها، عن تبحث لؽرفتها مها اندفعت

 :فراشها

 !!إٌة؟ فً - 

 .برة جه ..محمد ده - 

 :مبلمحها على الؽضب وارتسم حاجبٌها عقدت
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 تعٌش واحدة وٌشوفله دماؼه من ٌشٌلنً اقوله هطلع بقى ناأ جه نهإ كوٌس - 

 .علشانً نفسه موقؾ هو ما بدل معاه

 :مها همست

 ماسمعش وهو كده قبل قلتٌله نتَِأ ثم ..علٌك حرام نانا ٌا اتجننتً نتَِأ - 

 .الكبلم

 توجعه كرامته ٌمكن قدامكم هقول دلوقتً لكن وبٌنه بٌنً بقوله كنت - 

 .دماؼه من وٌشلنً

 :اختها بكؾ أمسكت

 .معاٌا تعالً - 

 :بقوة كفها سحب مها أرادت

 .كده منك ماٌستاهلش محمد نانا ٌا ال  -

 تعااالً - 

ا السلم أمام ٌقؾ محمد كان بٌنما للخارج معها لتندفع أكبر بقوة جذبتها ٌا  مناد

 :لتقول بذلك نانا تهتم ولم أحدهم

 .محمد  -

 :لتقول لها التفت

 .زهقت أنا علشان بقى دماؼك من شٌلنً - 

 :وقفت التً فاطمة لتنهرها الدهشة بعض لها أضٌؾ وإن وجهه مبلمح تؽضنت

 .لٌه؟ كده بتتكلمً ...اتجننتً انتَِ ...نانا - 

 :صاحت

 .ٌفهم عاٌز مش نهأل  -

 قبل، من تَره لم بوجه بل مختلفتٌن بعٌنٌن صدمت لكنها له ببصرها عادت

ا محمد قال بٌنما فجؤة ظهر الذي الؽرٌب هذا ترمق وهً حاجبٌها عقدت  محافظا

 :أعصاب من له تبقى ما على

 .بطة أبلة عاٌز ده االستاذ لٌكً جاي مش أنا  -
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 القوة بنفس لها رد قد محمد وجه فً قذفه أرادت الذي البارد الماء دلو وكؤن

 على بصره ركز لكنه فهم بؽٌر  لوجههم ٌنظر كان الذي الؽرٌب ذلك لترمق

 :نحوها لٌخطو فاطمة

 .فاطمة الست ...حضرتك - 

ا كان ا وأنٌقاا وسٌما شابا  .الرفٌع المالً بمستواه توحً مبلبس ٌرتدي جدا

 اختها أذن على مها مالت قبل، من رأته أنها تذكر ال به فاطمة بصر تعلق

 :هامسة

 !نانا؟ ٌا ده مٌن  -

 .ماتعرفوش باٌن بطة ابلة بس مبسوط واحد شكله ..عارفة مش - 

 :لتتسابل أكثر منها اقترب

 .كده قبل اتقبلنا ..بنً ٌا أعرفك أنا  -

ا رأسه هز ٌا  :نف

 .كده قبل ماتقبلناش احنا أل - 

 !!مٌن؟ أنت  -

 :قال حٌن أضعافاا زاد وقلق بعنؾ بالدق قلبها بدأ لما تعلم وال سؤلته

 !!كده؟ مش ...زمان ...عمً من متجوزة كنتً حضرتك  -

 .بذهول فٌه محدقة بشفاهها تلتصق وأناملها قوٌة بشهقة فاها فرؼت

ا لتتهاوى قدمٌها خانتها  بكتفٌها نانا لتمسك محمد ومعها نانا لها فؤسرعت أرضا

ا معها وتجلس  :بقلق متسابلة أرضا

 بطة؟ أبلة ٌا مالك  -

 .جاحظتٌن بعٌنٌن الؽرٌب بهذا تحدق فقط إجابة تمنحها لم

 .الضلوع بٌن ٌنتفض وقلب

 .الوقت نفس فً منه وتفر عنه تبحث الذي ..الماضً هو ها

 .بعٌدة وتمنتها قرٌبة تصورتها التً اللحظة جاءت قد ها

 .ٌنزؾ ٌزال وال كان الذي القدٌم الجرح

ا سٌزداد  .نزٌفه وسٌتضاعؾ ألما
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َالثامن الفصل

 

 عام ألؾ وال عمري لكن شاب أنا

 زحام ضلوعً بٌن ولكن وحٌد

 أنا منً خوفً ولكن خاٌؾ

 كبلم ملٌان قلبً ولكن أخرس

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 

 ، قط خٌرها ندرك ال وأحٌانا خٌرها، قبل شرها ندرك قد بنا، تمر أحداث

 الكثٌر نحتاج قد ما فهو حكمتها أما تفاصٌلها، بكل نعاٌشها أننا المإكد ولكن

 .لفهمها الوقت من

 

ا استؽرقا  تلك لكسب المطلوب وتحدٌد األوراق تلك إنهاء فً أطول وقتا

 :قاببلاَ عنقه مإخرة جاهٌن فرك المناقصة

 .الشروط كل وفٌنا ...تمام كده متهٌؤلً - 

 :ٌقول أن قبل للحظات جاهٌن رمقه بهمهمة، برأسه وافً أومؤ

 .بٌنا ٌاله ..اتؤخرنا احنا -

 :فعبلاَ اللٌل منتصؾ تعدت التً للساعة وافً نظر

 .وأروح هخلصه مشوار وراٌا أنا جاهٌن ٌا نتأ روح  -

 :بعصبٌة قاببلاَ حاجبٌه جاهٌن عقد

ا اتؤخر الوقت ..وافً؟؟ ٌا إٌه مشوار -    .جدا

 .الفجر بعد إال مابتنمش والناس الصٌؾ فً احنا عم ٌا -

 .ده بتعمله نتأ اللً وماٌنفعش أمان مش لسه الدنٌا وافً ٌا - 

َ وافً وقؾ  :سٌارته ومفاتٌح هاتفه حامبلا
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 .أكلمك هبقى هتؤخر لو وهروح ساعة كلها - 

 :بذراعه جاهٌن أمسك

 مراقبة من ٌهإ هتستفٌد خطر ده بتعمله اللً وافً ٌا معاك وبعدٌن - 

 قدام نفسها تفضح ممكن مش ٌهإ بتعمل هً عارفه دي الناس ...دي المستشفى

 .حد أي

 :بقوله ٌنهٌها للحظات وافً صمت

 ٌعنً ...اللٌلة اٌاهم من عملٌتٌن على ناوٌن نهمإ قالً المستشفى فً حد فً - 

 .عندي لحد وجات فرصة

 :صبر بنفاذ جاهٌن زفر

 .معاهم ٌتصرؾ القانون وتسٌب عنهم تبلػ ما بولٌس فٌها هتعمل نتأ ٌابنً - 

 الدلٌل هجٌب بقى ناأ دلٌل ال ...ٌهإ عملوا كانوا ٌعنً كده قبل بلؽت ناأ ما  -

 .هبلػ وبعدٌن

 :قاببلاَ ذراعه جذب

 وبصور بعٌد بالعربٌة بقؾ ناأ ..حرب فً هخش نًإ محسسنً مالك نتأ ثم - 

ا هما كده على وخبلص بالكامٌرا  .بٌشوفونً مش أساسا

 .معاك هاجً ناأ طب - 

 اتؤخرنا لو وكمان أكتر واضحة هتكون العربٌة فً الحركة كده ...هٌنفع مش - 

 وهرجع أصحابً قابلت نًإ وقولها روح نتأ ..دوشة هتعمل ماما االتنٌن احنا

 .بقى سبلم ٌاال تتصلوا حبٌتوا لو علشان مفتوح تلٌفونً هخلً ناأو ..شوٌة بعد

 .عمه ابن من أخرى اعترضات قبل بالفرار أسرع

  ٌنسََ ولم لن كندا، من عودته منذ لٌالً لعدة المعتاد طرٌقها إلى بسٌارته انطلق

 .للجمٌع جرابمهم ٌفضح أن إلى المشفى هذا خلؾ سٌبقى حسام، ثؤر

 ٌفهم لم جٌد مشفى أنها ٌعتقد كان فقد لهم، رفٌقه سلم من أنه ٌإلمه ما وأكثر

ا  نٌة بحسن وأخبرهم وأهله، عابلته عن حٌنها، علٌه طرحوها التً األسبلة أبدا

 عانً التً الدودٌة الزابدة عملٌة على سٌنفق من هو وأنه له أهل وال ٌتٌم أنه

ا التهاباتها من  .األخٌرة الفترة فً كثٌرا
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 رخصة ٌحمل سفاح من زابفة بسمة مع منها وخرج العملٌات رفٌقه ودخل

 .طبٌب

 به لٌعود واالرهاق باالعٌاء حسام شعر بسٌطة بؤٌام المشفى من الخروج وبعد

 على حسام إصرار وبرؼم ٌرام ما على شًء كل أن وٌخبرونه المشفى لنفس

 لم ة،الكارث لٌكتشفا أخر لمشفى به ٌذهب أن علٌه أصر أنه إال االهتمام عدم

 .مجانً كعرض الٌمنى الكلٌة على حصلوا بل فحسب الدودٌة الزابدة ٌزٌلوا

ا به ٌتعلق وهو حٌنها اذناه تفارق لم حسام صرخات  :مرددا

 .كلٌتً سرقوا تصدق ...وافً ٌا كلٌتً سرقوا دول - 

 !!ال؟ ولمََ ...والسرقة للنهب محل أصبحت البشر أعضاء حتى

 أدنى لها سٌكون البشرٌة أعضابهم فهل هنا، لها قٌمة ال أرواحهم كانت إذا

 !!قٌمة؟

 عن سمع لطالما بعجز فٌه ٌحملق وهو حسام لسان على ترددت كثٌرة معانً

ا ٌلتقً أن ٌتخٌل ولم البشر لحوم آكلً  .البشر أعضاء بسارقً ٌوما

 متعبة االصل فً كانت فهً لصدٌقه، ُتركت التً الوحٌدة الكلٌة تحتمل ولم

 المرض فً رفٌقه مع صداقته سبب وكانت

 ولم متبرع، عن ٌبحث محتضر إلى مرٌض شخص من وٌتحول المؤساة لتكتمل

ا الحٌاة فارق م،حسا ٌنتظر ولم المتبرع، ٌظهر  جسد فً ٌحٌا منه جزء تاركا

 .أخر

 ولن فرصة وجاءته السفاحٌن هإالء حقٌقة ٌظهر أن له، ٌثؤر أن وافً وأقسم

 .ٌضٌعها

 الخلفً الباب عند ٌحدث ما له ٌظهر بما المعتاد مكانها فً سٌارته أوقؾ

 وتحول األمامً الباب من تدخل الحاالت كل لكن بالطواريء والمسمى للمشفى

 .قانونً ؼٌر هو لما منفذ إلى الخلفً الباب

 حتى وساعتٌن بل ..ودقابق ..ثوانً لتمر وصبر، هدوء فً ٌراقب جلس

ا أجاب هاتفه، رنٌن صوت على انتفض  :سرٌعا

 .الو - 
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 :القلق جاهٌن صوت جاءه

 !!لٌه؟ اتؤخرت وراجع ساعة قلت ..فٌن؟؟ أنت وافً  -

 .حصلت لسه حاجه مافٌش بس...ماتقلقش كوٌس أنا - 

 :قاببلاَ الحارة جاهٌن زفرة وصلته

 .دماؼك فوق هتلقٌنً إما ٌا ...بقى ارجع ماتجننٌش وافً - 

 :بسرعة فقال الباب على لحركة انتبه

 .بعدٌن هكلمك دلوقتً اقفل ظهر حد - 

ا الخط وأؼلق  فً ٌحدث قد ما كل لٌسجل أخرى مرة كامٌراته لٌضبط سرٌعا

 .القادمة اللحظات

ا وبدا الطوريء باب على أحدهم وقؾ  ظهرت لحظات وبعد ما لشًء منتظرا

  سٌارة

 ٌحمبلن آخران ومعه ٌعد ثم لثوانً بالداخل الرجل لٌختفً أمامه لتقؾ إسعاؾ

ا رأسه ترك فالؽطاء الحٌاة قٌد على بدى ما أحد علٌها استلقى محفة  .حرا

 بعدها أخرى لتؤتً الحال فً وانطلقت االسعاؾ سٌارة فً المحفاة تلك دفعت

 .أخر جسم تحمل

 هما هل اسعاؾ، عربتً إلى دخبل شخصان ٌرى، ما محلبلاَ حاجبٌه وافً عقد

 !كلٌتهما؟ سرقة تم ضحٌتٌن أم كلى لنقل بحاجة مرٌضان

 كلتا فً تحمل امرأة لمح عندما توقؾ أنه اال االسعاؾ بعربتً اللحاق فً فكر

 االعضاء أو بها الدم اكٌاس حفظ ٌتم ما وهو صؽٌرٌن تبرٌد صندوقً ٌدٌها

 .النقل قبل علٌها للحفاظ البشرٌة

 بثبات اتجهت إنما إحداها ركبت حتى وال االسعاؾ سٌارتً تتبع لم المرأة لكن

 .بالتحرك السٌارة وتبدأ لتركبها بالثراء، توحً ضخمة رباعً دفع سٌارة إلى

 سٌارة كشاؾ بضوء فوجًء ٌتحرك أن وقبل السٌارة تلك تتبع وافً قرر

 ٌحدقان لها ٌنتبه لم ما سٌارة بجوار ٌقفان رجبلن إلى لٌنتبه فجؤة أمامه أضًء

 ٌحدث ما كل ٌنقل ٌزال ال كان الٌه، بالذهاب لؤلخر أحدهما لٌشٌر مباشرة فٌه
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 وبالطبع بسرعة بها وانطلق سٌارته محرك لٌشعل بجواره فؤلقاه هاتفه على

 .لتتبعه سٌارتهما إلى الرجبلن أسرع

.................... 

ا جاهٌن ظل  هاتفه رنٌن عاد وافً، على لقلقه النوم من ٌتمكن ولم مستٌقظا

 :سخرٌة فً وٌبتسم به لٌمسك

 !! انتَِ هو -

 توتره من هذا ٌخفؾ فقد معها الكبلم فً الوقت بعض تمضٌة من مانع ٌجد لم

 :فؤجاب

 !!أٌه؟ عاملة ...وحشتٌنً حبٌبً -

 األخٌرة الفترة فً لها تجاهله على والعتاب اللوم لكل الحامل صوتها جاءه

ا التً الحانٌة المرحة، بكلماته نفسه عن لٌدافع صحبتها سؤم وكؤنه  تجد دوما

 .الفتٌات عند صداها

 معهن، الوقت وقضاء لهن التقرب من نفسه منع ٌستطع لم التً المخلوقات تلك

 من ٌندهش أحٌانا بل وافً عن مختلؾ لكنه استٌاء، بكل وافً ٌبلقٌه ما وهو

ا، أصؽر وكذلك منه أوسم فهو هكذا عمه ابن كون  ٌشؽله أن فالمفترض سنا

 علٌه مرت فقد تلك شخصٌته فً السبب مرضه أن إال لصدٌقه، ثؤره ال الفتٌات

 !!أخطؤ؟ بماذا المرض؟ بهذا هللا أصابه لمََ ..ٌسؤل طفولته فً طوٌلة فترة

 لٌجلسه سٌؤخذه أنه سمٌحة وأخبر وافً على بالقلق جاهٌن والد شعر حٌنها

 عقٌدته فً مشاكل مرضه له ٌسبب أن قبل ٌفهم لعله الدٌن علوم من عالم مع

 تحب وال وحدها ٌخصها فوافً االمر فً ٌحٌى تدخل تقبل لم سمٌحة أن وبرؼم

 أن ٌجب أسبلة ٌسؤل الفتى أن أباه صرخ حٌنها شبونه، فً ٌتدخل أن ألحد

 .منهم ضاع وإال مناسبة إجابة تمنحه

ا تكرر العالم ذلك مع وجلوسه  .وافً أفكار على كبٌر بشكل وأثر كثٌرا

ا مع بسمته اتسعت قرٌب، للقاء له تدللها صوت على أفكاره من عاد  منه وعدا

ا لٌقضٌا االسبوع نهاٌة فً باتصال ا وقتا  .معا
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 الرسالة تلك لٌرى منها اعتذر رسالة، لهاتفه وصل مكالمته تنتهً أن وقبل

ا االتصال لٌنهى للفتاة عاد وافً، من مربٌة رسالة فوجدها  .تماما

 :قاببلاَ رأسه لٌهز مربً تسجٌل وكان الرسالة تلك لٌفتح

 .الفٌدٌو باعتلً ٌجً لما ٌصبر قادر مش  -

 بمصور لبلمساك الرجلٌن أحد إشارة على انتهى الذي المشهد جاهٌن تابع

 .المشهد

 التحرك فً قلبه وبدأ حاجبٌه جاهٌن عقد النقطة، هذه عن التسجٌل لٌنتهً

 .أمره اكتشاؾ تم لقد أسرع، بوتٌرة

 .المسجلة بالرسالة لٌصطدم وافً بهاتؾ باالتصال أسرع

 "متاح ؼٌر أو مؽلق المطلوب الهاتؾ"

ا بعدها لٌندفع التسجٌل، مشاهدة أعاد  سٌارته مستقبلاَ البٌتٌة بمبلبسه خارجا

 .بها وانطلق

 هز اآللٌة، الرسالة نفس مجٌب، وال بوافً االتصال محاوالت مرات تعددت

 :بقلق رأسه

 .رد ...اٌدٌك ابوس وافً ٌا رد - 

 تكن لم وهً الحال فً هناك إلى فذهب المشفى، تلك تقع أٌن مسبقاا ٌعلم كان

 مشارفها على تقع المشفى أن إال المنطقة بنفس فكبلهما مسكنهما عن بعٌدة

 العامة الطرق عن وتفصلها والخالٌة البناء حدٌثة المبانً من العدٌد وتحٌطها

 .واسعة صحراوٌة منطقة

 ذلك على ساعده بالضبط، دقٌقة 20 للمشفى وصل أن إلى منزله ؼادر منذ مر

ا السٌارات من الطرق وخلو الوقت تؤخر  .تقرٌبا

 ولم الهاديء المشفى حول التؾ بوافً، اتصاله ٌكرر ومازال سٌارته ؼادر

 .هنا لٌست وافً سٌارة أن كما طبٌعً، ؼٌر شًء أي ٌظهر

 :بعصبٌة رأسه فرك

 ٌه؟؟إ اعمل ..رب ٌا ٌهإ اعمل  -
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ا، التسجٌل شاهد لسٌارته عاد  المشهد أن بدى التً للنقطة سٌارته لٌقود مجددا

 .منها صور

 الطرٌق هذا سٌؤخذ هإالء من الفرار أراد وإذا وافً سٌارة تقؾ كانت هنا

 .بالتؤكٌد

 .التالٌة وجهته لٌحدد المناسبة بالسرعة عقله عمل

ا انطلق  هاديء الطرٌق كان سلكته، وافً سٌارة أن ٌظن الذي االتجاه فً مجددا

ا وخالً  .تماما

 وقد مفاجًء بشكل ٌتوقؾ أن قبل الوقت لبعض بسٌارته جاهٌن حركة استمرت

 وافً سٌارة استقرت أمتار عدة بعد على فؤمامه أخرهما، عن عٌناه اتسعت

ا مقلوبة  .عقب على رأسا

ا وعقله قلبه له تجمد مشهد  .معا

ا بقاءه لٌصبح ٌا  بدالاَ ما ؼٌبوبة فً ٌكون أن حقاا تمنى كوابٌسه، أسوأ هو واع

 !اآلن ٌراه مما

 ترتعش، أطرافه المنكوبة، للسٌارة والتوجه التحرك استطاع كٌؾ ٌعرؾ ال

ا ٌتذبذب ولسانه مشوش بصره  .مبعثرة حروؾ مرددا

 الدماء ؼطت الذي صاحبها باسم ٌصرخ السٌارة، داخل ٌنظر ركبٌته على سقط

 .مبلبسه من والكثٌر وجهه مبلمح

.................... 

ا جلس  حالة فً العملٌات ؼرفة من بالقرب البارد الحابط على بظهره مستندا

ا، مزرٌة  مساحة تلطخ وافً دماء وسرٌع، متقطع بشكل ربتٌه تؽادر أنفاسه جدا

 .مبلبسه من كبٌرة

 من وافً إخراج استطاع كٌؾ ٌذكر ال تصدٌق، وعدم صدمة حالة فً بدا

 أمامها ٌقؾ كان التً تلك عن أبعد مشفى إلى به واإلسراع المحطمة السٌارة

 .الوقت طوال باسمه الصارخ صوته هو ٌذكره ما كل ٌراقبها،

ا عٌنٌه أؼلق ا رددها بكلمة متمتما  :كثٌرا

 .ٌارب - 
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 :حاله وعلى علٌه بالشفقة شعرت إحداهن منه اقتربت

 دم ملٌانه اللً بدل هدوم ٌجبلك حتى أو معاك ٌكون بحد هتتصل مش ..أستاذ - 

 .دي

ا ؼلقهما وأعاد لها ٌنظر أن دون عٌنٌه فتح  أن قبل للحظة مكانها وقفت مجددا

 .لحاله تتركه

 الشاب هذا أصاب إذا عمته ستموت بؤحد، ٌتصل أن قبل أوالاَ علٌه فلٌطمبن

 .النجاة له ٌكتب لم إذا حٌاته تكون أن ٌمكن كٌؾ ٌعرؾ ال نفسه هو بل مكروه

 .عمل شرٌك ..صدٌق ...عم ابن ...أخ

 ٌستحثها بقوة جفنٌه أؼلق فجؤه، حٌاته من المعانً تلك كل ٌفقد أن ٌمكن كٌؾ

 !!ٌفلح ولم قلبه ترٌح عبرة أي إلخراج

 !!هكذا تماسكه ٌفسر كٌؾ ٌعرؾ ال ..صبلبة ...قوة ..تماسك

 !!ومذنب متوجس ...خابؾ ...مرتاع أنه بقلبه، ٌشعر لكنه

 .!!بالذنب ٌشعر

 !!لو؟؟ ...لو ...لو معه، الذهاب على أصر لو الذهاب، من منعه لو

ا نرددها قصٌرة كلمة  .شًء أي ُتصلح ال ولكنها الندم الخطؤ، الحزن، عند دوما

 جلس ٌساعده أن من وبدالاَ لها ٌسعى حقٌقة على الملهوؾ صوته عقله ردد

 .ما فتاة ٌسامر

ا بقوة قبضتٌه ضم  :مرددا

 .خلٌهولً ...رب ٌا خلٌهولً بس .. أرضٌك هاحاول ...ٌارب سامحنً - 

..................... 

 :لتصٌح ؼرفتها على طرقات على فزعة سمٌحة انتفضت

 !ٌـــــه؟؟إ فً  -

 :قابلة للؽرفة مٌادة اندفعت

 .بره مش وعربٌاتهم البٌت فً مابتوش الوالد ..سمٌحة ٌا الحقً  -

 :سمعت ما لتستوعب سمٌحة اعتدلت
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 اصحابه مع وافً إن وقال انام ما قبل رجع جاهٌن مش ٌعنً؟ ازاي  -

 .متؤخر وهٌرجع

 البلكونة وطلعت دافً لبن كوباٌة اعمل قمت النوم من قلقت انا بس ٌوةأ - 

 وافً أوضة وبعدٌن فاضٌة القتها جاهٌن ألوضة روحت ..عربٌاتهم مالقٌتش

 .فاضٌة كمان

 !!حد؟ كلمتً - 

 .أوي قلقانه أنا مقفول تلٌفونه ووافً مابٌردش جاهٌن  -

 أال المنزل خارج اللٌلة قضاء الشابٌن عادة من فلٌس للقلق، ٌدعو شًء هو

 .لسفر

 جاهٌن ٌدفع الذي فما بوافً، متعلق االمر بؤن شعور لقلبها، ما شعور تسرب

 ؟ ... وافً أن لو إال ثانٌة للمؽادرة

 :باسمه هامسة واقفة هبت

 .مٌادة ٌا حاجه جراله ابنً ...وافً  -

 ظلتا ما، الذى تعرض كبلهما أن تشعر هً بل ذلك انكار مٌادة تستطع لم

 :سمٌحة صاحت حتى مكانهما

 !!كده واقفٌن هنفضل احنا  -

 .طٌب؟ إٌه هنعمل  -

 :قالت أن إلى لسإالها المناسبة االجابة تجد لم

 .ٌرد ما لحد جاهٌن تلٌفون ورا خلٌكً - 

 ٌردد وقلبٌهما بوافً االتصال هً تحاول بٌنما بابنها لبلتصال لتعود تركتها

  .واحد رجاء

 "رب ٌا استر"

.................... 

 نحوه لٌسرع العملٌات قسم من ٌخرج أالطباء أحد رأى حٌن مكانه من هب

 :قاببلاَ كتفه على الطبٌب ربت وافً، عن ساببلاَ

 .أوي صعبة الحالة - 
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 .الرإٌة عنها تزٌػ تكاد وعٌنٌن جسده فً تتزاٌد آالم داخله، جدٌد انهٌار

 :الطبٌب لٌكمل

 . كلً مرٌض انه قلت نتأ -

 :للحظة شفتٌه الطبٌب فزم برأسه جاهٌن أومؤ

ا كلٌته ٌجً، تخلٌه ٌارٌت بٌتابعه معٌن دكتور فً لو  -  العمل، عن وقفت تقرٌبا

 للعناٌة هٌتنقل هو وقت، أسرع فً كلٌه نقل وهٌحتاج شوٌة مساعداه والتانٌة

ا الزٌارة وممنوع الحرجة  .معاه ربنا طبعا

 .وهمه فزعه من زادت بل المرتاع قلبه تسكن لم كلمات

ا ٌعلم وهو المناسب؟ المتبرع بذلك لهم األن أٌن من  من وافً حالة أن جٌدا

 .متبرع؟ إلٌجاد الصعبة الحاالت

 "هٌموت ...هٌموت وافً"

 علٌها وافً تحمل المتنقلة المحفة عٌنٌه أمام لتخرج لسانه قبل عقله رددها

 بدا لكنه سهلة تكن لم مبلمحه رإٌة أن حتى بالضمادات محاط وجهه كان

ا ا، شاحبا  وٌتمسك ٌتماسك أن رجاءه صدره، إلى ضمه نحوه، االندفاع أراد جدا

ا ٌفعل لم لكنه ألجله، بالحٌاة ٌا  .هذا من أ

 نهاٌة أهذه ٌتملكه، بالعجز تام وشعور بالجدار ملتصقاا للخلؾ خطوات عاد

 .!!النقاذه السعً محاولة حتى دون سٌفقده !األمر؟

 ٌجبره وإحساس ٌتوقؾ ال قلبه واعتصار تتزاٌد، حلقه ومرارة عٌنٌه أؼلق

 .األخٌر الخبر ٌنتظر  وفقط هو حٌث البقاء على

 !!ال

ا، ٌفعل أن ٌحب العجز، وقت هذا لٌس لحظات، بعد معتدالاَ هب  اخبار أولها شٌبا

 .وأمه وعمته طبٌبه

ا، ونسٌه هاتفه ألقى حٌث سٌارته إلى اتجه  الدماء بؤثار ٌحدق بابها فتح تماما

 للحظة بعمق تنفس أصابعه، بٌن ٌهتز الهاتؾ لٌجد ٌده مد علٌها، جفت التً

ا ٌعتدل أن قبل  :أمه صرخة أذنه لتخترق مجٌبا

 !!فٌن؟ انت ...الرعب من ُمت أنا ..علٌك حرام ...جاااهٌن  -
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 .النطق أنساه لسانه على ثقل الرد، من منعه مفاجًء حلق جفاؾ

ا أمه صٌاح تعالً  اختطفت  أنهاٌبدو التً عمته لصوت الصوت لٌتحول مجددا

 بشق كلماته لٌخرج بصعوبة رٌقه ابتلع وافً، عن لتسؤله أمه من الهاتؾ

 :األنفس

 .حادثة عمل وافً المستشفى فً احنا - 

 حاول بالذنب، االحساس من بالمزٌد أذنه أثقلت المتوقعة سمٌحة صرخات

 وافً بطبٌب لٌتصل هاتفه وأؼلق بمكانهما لٌخبرها المقٌت الشعور ذلك تفادي

 .لمساعدته لٌحضر

 

ا، علٌه األسوأ هً عابلته وصول لحظة كانت ٌا  جسده تتفحص أمه هرعت حال

 !!ماذا؟ أم دماإه أهذه متسابلة علٌها التً الدماء كمٌة من بارتٌاع

 .بالذنب الشعور حجم لتضاعؾ بصراخها أذنٌه قبل قلبه ألمت فقد عمته أما

 سٌبتوه ...ضااااع ما ابوه زي منً هٌضٌع وافً !لٌٌٌه؟ معاااك مارجعتوش"

 "!!لٌٌٌه؟ سٌبتوه رقبتك فً امانه ده بقولك كنت الوقت طول ...جاهٌن ٌا لٌه

 وافً سٌارة شاهد منذ عنها بحث حبٌسة دمعة لكل العنان عٌناه أطلقت وأخٌرا

ا وٌنتقل الصامت البكاء حاجز لٌتخطى معدودة ثوانً هً وربما المحطمة  سرٌعا

ا ٌنتفض وجسد عنٌؾ لبكاء  :مرددا

 .أسؾ ...أسؾ أنا - 

 لها أمه جذب ؼٌر ٌوقفه لم  المستمر،الذي وصراخها وتقرٌعها سمٌحة لوم

 :الكلمات تلك على تعنفها وهً

 !!سمٌحة ٌا كفاٌة - 

 اآلن علٌهم وأن بتصرفاته ابنها لٌتحكم طفبلاَ ٌعد لم ووافً له ذنب ال فجاهٌن 

 .انقاذه كٌفٌة فً التركٌز

 علٌه االن فهو بالتماسك تطالبه روعه، من تهدأ ابنها رأس تحتضن ذهبت

 بدالاَ فٌه هو مما تنقذه التً الطرٌقة فً ٌفكر أن علٌه وافً، مساعدة مسبولٌة

 .والبكاء والعتاب للوم االستسبلم من
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 وافً اٌه نعمل احنا اومال كده تبقى انت لما حبٌبً ٌا جاهٌن ٌا اهدى - 

 .محتاجلك ...جاهٌن ٌا محتاجلك

 "جاهٌن باشمهندس"

ا وافً لطبٌب لٌنتبه رأسه رفع ا مكانه من هب قادما  أؼرقت التً عبراته مزٌحا

ا الطبٌب من لٌقترب وجنتٌه  بٌنما الجراح الطبٌب لمبلقة تتبعه منه وٌطلب سرٌعا

 لم وإن مواسٌة كتفها على تربت ومٌادة بهمس وتبكً تندب سمٌحة جلست

ا هً تتوقؾ  .البكاء عن أٌضا

 

 اٌجاد أن إلٌه وصل ما كل فٌه، ما فهم ٌحاول مسامعه على ٌدور طبً حوار

 عافٌته، واسترداد المقاومة من وافً جسد لٌتمكن وحٌوي عاجل أمر متبرع

 والنزٌؾ الترضخ لكن االمان، حزام بسبب بسٌطة عظامه أصابة كانت فلقد

ا كلٌته دمرا قد الداخلً  .جدٌدة كلٌة زرع من والبد تماما

 فإٌجاد النادر الخلوي النسٌج أصحاب من وافً أن مسبقاا له المعروؾ واألمر

 وحاول االولى الدرجة أقارب من ٌكون أن وٌفضل السهولة بتلك لٌس له متبرع

 .مٌادة وبالطبع سمٌحة وكذلك انسجتهما تتوافق ولم مدة منذ جاهٌن

 :الجراح الطبٌب لٌسؤل

 .اخوات معندوش وكمان متوفٌن ووالدته والده هو ٌعنً  -

 :برأسه جاهٌن أومؤ

 .اخوات ومالوش رضٌع لسه وهو حادثة فً ماتوا  -

 :بٌؤس رأسه الطبٌب فهز

ا الموضوع هٌصعب ده -   حاالت فً اسمه نزلت أنا عموما وقت ومافٌش جدا

 تانً قراٌبه كل مع تجربوا حاولوا برضو نتواأو معاه وربنا الضرورٌة التبرع

 حمل مش جسمه إن رؼم المزروع الجسم رفض منع ادوٌة بقى هنجرب أو

 .دي زي تجربة
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 على القدرة فقد لعله أو المتوقع من أبعد بدت للعودة اتخذها التً خطواته

 .الحال فً متبرع اٌجاد أخر، بشًء مشؽول فعقله والوقت بالمكان الشعور

 !!متبرع

 .!!أٌن؟ من

 أمه وخلفه عمته من اقترب عرؾ، عما لتسؤله رإٌته فور أمه له أسرعت

ا تمنحه أن ٌتمنى آلً، شبه بشكل الطبٌبٌن كلمات لهما أوصل كلماته، تترقب ٌا  أ

 :لتقول مٌادة عٌنا ضاقت بٌنما بٌؤس رأسها تهز سمٌحة ظلت .الحل منهما

 .أحسن الفرصة موجودٌن أبوه أو أمه لو قالك هو ٌعنً - 

ا، برأسه أومؤ  !!باألموات؟ لهم أٌن فمن ٌابسا

 !!نجٌبها ٌبقى  -

 بعٌنٌن لسمٌحة تنظر لٌجدها عبارتها ٌستوعب وهو بؤمه ٌحدق رأسه رفع

 .بهلع لها تنظر سمٌحة بٌنما ثاقبتٌن

 .!!أمه كلمة من فزعة كانت عمته

 !!مٌن؟ نجٌب !اٌه؟ بتقولً انتَِ ...ماما  -

 :سمٌحة صرخت فمها مٌادة تفتح أن وقبل

 .اسكتً ...اتجننتً انتَِ مٌادة - 

 :مٌادة مبلمح على الؽضب ارتسم

 .سمٌحة ٌا ٌموت هتسٌبٌه تسكتً ناوٌة انتَِ ٌعنً ...اسكت - 

 :بعنؾ رأسها هزت

 .خدوها كلٌتً هادٌله ...أل...أل -

 مافٌش ٌبقى ومانفعناش التحالٌل عملنا كلنا ..ماٌنفعش انه عارفه انتَِ - 

 .ؼٌرها

ا جاهٌن تدخل  :أمه بذارع ممسكا

 !!اٌه؟ قصدك انتَِ فاهمٌنً ..ماما  -

 .هفهمك  -

 .مٌادة ٌا اسكتً  -
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 :حٌاته فً االولى للمرة ربما بعمته جاهٌن لٌصرخ باصرار سمٌحة رددتها

 .عمتو ٌا انتَِ اسكتً - 

 هو أما فعله، ردت من تفاجؤت التً أمه وكذلك بذهول به تحدق عٌناها اتسعت

ا كان فقد ا، ؼاضبا  !ماذا؟ أم وافً بحٌاة أٌتبلعبون جدا

 .!بالظبط؟ قلتٌه اللً اٌه ٌعنً ...فهمٌنً ماما - 

َُ قط، سماعه ٌتوقع لم ما مسامعه على أمه لتردد صبر بنفاذ قالها  ربما وافً مأ

 هناك لٌس كثٌرة ألسباب بؤسبوع مولده بعد وافً عنها انفصل الحٌاة، قٌد على

 .لسردها وقت

 :تصدٌق بعدم بكلتاهما حدق

 قادر مش أنا كمان وبابا عارفٌن كنتوا كلكم كده؟ عملتوا ازاي ...!ازاي؟ - 

 !!ازااااي؟ ...أمه من وافً تحرموا ازاي ...أصدق

 :لتجٌب أمه صدر من مكتومة تنهٌدة

 نبلقٌها الزم دلوقتً أوي وقدٌمة طوٌلة قصة دي جاهٌن ٌا واقته مش - 

 .وتنقذه كلٌتها تنقله ممكن أكٌد عاٌشة لسه تكون ٌارب .. ونجبها

 :تسؤلها لسمٌحة التفتت

 عاٌشة ...روحتلها اللً الوحٌدة انتَِ !فٌن؟ ٌبلقٌها ممكن سمٌحة ٌا ها - 

 !!فٌن؟

 .ناحٌتهما بصرها سمٌحة ترفع لم

 من هً السنوات تلك كل أبعد القصة، تلك فتح تعٌد لن فلترفض، فلتعترض،

  إلٌه؟ ستحضرها

 أكثر أٌهما  !!علٌه كذبها حقٌقة ٌعرؾ أن ترٌد ال ألنها ٌموت ستتركه ووافً،

ا؟ ا بقاإه إٌبلما ٌا  لها ٌحمل ومازال رحٌله أم لها واحترامه حبه خسارة مع ح

 ؟الحب

 :منها مٌادة لتقترب بكاءها زاد

 هٌبقى كله هللا شاء وان وافً فً ؼٌر نفكر عاٌزٌن مش ...سمٌحة ٌا وافً  -

 .كوٌس
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ا، عنها ٌعلم ال أم له وافً خٌالً، فٌلم ٌطالع وكؤنه ٌراقبهما جاهٌن  من شٌبا

 الهندٌة األفبلم تلك أم !واألسود؟ األبٌض ألفبلم فجؤة عدنا هل هذا؟ لٌصدق كان

ا التً  .متوقعة؟ ؼٌر قرابة عبلقة نهاٌتها فً تظهر دوما

 لتنطق الصمت هذا من واالكتفاء الحدٌث على تستحثها سمٌحة كتؾ مٌادة هزت

ا سمٌحة  :أخٌرا

 فٌن هً ماعرفش وافً عمر من ده بس هناك عاٌشة كانت ...زٌنب السٌدة - 

 .دلوقت

 .هناك من ٌبدأ جاهٌن ..مشكلة مش - 

 :باالعدام نفسه على ٌحكم كمن تشعر الرأس مطرقة ومازالت سمٌحة قالت

 اسؤل العنوان علٌها قدٌمة ورقة فٌها ..صفرا أجندة األخٌر مكتبً درج فً - 

 .هناك

 لٌؽرقاه صدمته من إخراجه استطاعا حقاا فحسب، ٌرمقهما مكانه جاهٌن ظل

 .أخرى بصدمة

 بكلٌة بالتبرع وٌطالبها سنوات ألمرها ٌهتموا لم امرأة عن ٌبحث أن اآلن علٌه

 .المال ببعض أو أثاث بقطعة سٌطالبها وكؤنه

 استحمى روح وافً حٌاة على خطر لحظة كل ...لٌه كده واقؾ ٌاله جاهٌن  -

 ؼٌرت وماتكونش بسرعة تبلقٌها ٌعٌنك ربنا الصبح لسه احنا دي هدومك وؼٌر

 .مكانها

...................... 

ا البارد الماء تدفق تحت رأسه لٌترك الحابط على بكفٌه استند  ٌطفًء عما بحثا

 .به تتزاحم التً االفكار من ٌطٌش ٌكاد الذي بعقله، تشتعل التً النٌران تلك

 !!والموت الحٌاة بٌن وافً

 !!العدم من ظهرت لوافً أُم

 ؼٌر مساعدة منها لٌطلب والهجر السنوات تلك كل بعد لها ٌذهب أن وعلٌه

 .!!عادٌة
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 الذي أباه أباه؛ وحتى بل ..جده ...عمته ...أمه !ٌنتمً العاببلت من نوع أي إلى

ا رباه  األصدقاء صناعة أن علمه الذي أباه باألخرٌن، االستهانة عدم على دوما

 .النكراء الجرٌمة تلك شاركهم أنه ٌصدق ال بالقلوب، وإنما بالمال لٌست

ا تمنحه لم فؤمه سببها؛ ٌعلم ال جرٌمة  !!مناسب ؼٌر فالوقت الشرح من مزٌدا

ا زفر ا قرر وجهه، على المنساب الماء ناثرا  .البارد حماِمه إنهاء أخٌرا

 قد لما متوقع ؼٌر بجمود امتؤل الذي وجهه تؤمل بعناٌة، اختارها التً ثٌابه عدل

 .وافً نجاة هو ٌؤمله ما كل له، القادمة اللحظات تحمله

 .اآلن الشاؼل شؽله هذا فلٌكن

 ما منطقة فً قصٌر عنوان علٌها خط والتً بعٌنٌه المتهالكة الورقة ٌرمق ظل

 وأم عمه زوجة أنها المفترض امرأة عن البحثٌة رحلته لتبدأ زٌنب، بالسٌدة

 .وافً

 بالخارج سٌارته لترك فاضطر العنوان، عن بالسإال لٌستمر سٌارته أوقؾ

 السٌارات محبً من فهو بها، سٌارته سٌر تتحمل ولن ضٌقة فالشوارع

ا ٌستخدمها التً الضخمة الرٌاضٌة  .الصحراء سفاري فً أحٌانا

ا وصل  من المتهالكة المبانً ٌرمق ظل العنوان، لها ٌشٌر نقطة ألخر أخٌرا

  حوله،

ا، وشعبٌة بالفعل، قدٌمة منطقة  .أطفال صراخ ...زعٌق ...ضوضاء جدا

 داعبت كما واحد، وقت فً سمعها فترات على ٌسمعها كان التً األصوات كل

 .والسًء منها الطٌب الروابح من مختلفة أنواع أنفه

 .المادٌة خلفٌته على الدالة بهٌبته ذلك، كل وسط شاذة كصورة هو وبدا

 :أحدهم منه اقترب أن إلى فحسب حوله فٌما ٌحملق مكانه ظل

 !!خدمة أي ...!باشا؟ ٌا خٌر  -

ا لٌرى لمحدثه التفت ا وافً ٌقارب شابا  :عمرا

 .سنة 22 من ...زمان من هنا ساكنه كانت ست على بدور أٌوة  -

 !ٌعنً؟ هنا ساكنة لسه هً ...أوي زمان ده .. ٌاااااه  -

 :كتفٌه بهز فاكتفى نفٌه أو ذلك تؤكٌد ٌمكنه لٌته
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 .عارؾ مش بصراحة - 

 :لٌقول للحظات الشاب همهم

 .ٌساعدك وممكن هنا واحد أكبر ده ..حسن الحاج ؼٌر مافٌش  -

 

 الذٌن بالمارة الضٌقة شوارعها بازدحام الشعبٌة، المنطقة تلك فً ببصره تجول

 أن االفضل من كان ربما طرٌقهم، ٌكملوا أن قبل للحظة له ٌتطلعون كانوا

ا ٌرتدي ا، شٌبا  فً تركه ٌرٌد الذي االنطباع هو ما ٌعرؾ ال اآلن حتى هو بسٌطا

 .األولى للمرة تراه حٌن عمه زوجة عٌون

 فً كبٌر لرجل ٌتحدث كان باالقتراب، له ٌشٌر وهو معه الذي للشاب انتبه

 من األطفال تخص أشٌاء ٌحوي صؽٌر محل أمام كرسً على ٌجلس السن

 .صؽٌرة أطفال لعب أو مصنعة مشترٌات

 إلٌه رأسه فرفع سنوات من المنطقة تلك قاطنً أحد عن ٌبحث أنه العجوز فهم

ا عٌنٌه مبلمح ٌخفً الذي الؽلٌظ منظارة ٌعدل  .تقرٌبا

 !!بنً؟ ٌا مٌن على بتدور  -

 :بود االبتسام محاوال منه جاهٌن اقترب

 بس ومراته الشربٌنً وافً ...سنه22 من متجوزٌن اتنٌن هنا ساكن كان -

 عاٌشة لسه كانت مراته والمفروض زمان من عرٌبة حادثة فً اتوفى وافً

 .!!هنا؟

ا برأسه العجوز أطرق  :مرددا

 .!وافً؟ ...وافً - 

 هز الرجل لكن ٌتمناه الذي الجواب انتظار فً الرجل بتمتمات جاهٌن قلب تعلق

 :بٌؤس رأسه

 .ٌابنً فاكُره مش  -

 :راجٌة بلهجة مرددا أكثر جاهٌن منه اقترب
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 سنه 21 كان هو ٌعنً صؽٌر شاب وهو هنا جه تفتكر حاول ...أرجووك ..ال  -

ا  حاج ٌا وافً ...شؽله فً وهو حادثة وعمل نقل عربٌات سواق واشتؽل تقرٌبا

 .افتكر أرجوك

 :العجوز كلمات فً والشفقة الصدق نبرة قرأ

 وزي ٌابنً زمن من ده افتكر قادر مش أنا ...أساعدك اقدر رٌت ٌا ٌابنً  -

 .بنسى وأكٌد كبرت انا شاٌؾ مانت

 حضر الذي الشاب لٌحدثه قلبه داخل وأكثر أكثر ٌستقر والٌؤس كتفٌه تهدل

 :معه

ا مابتنشاش دي سعدٌة الحاجه نسؤل ما طٌب  -  بتحكٌلً دلوقتً لحد دي ابدا

 .الناصر عبد جمال مات ما ٌوم عن

ا العجوز ضحك  :مإٌدا

 .هتعرؾ أكٌد لسعدٌة روح أٌوة ..سعدٌة ...واد ٌا صحٌح - 

ا قصٌرة أخرى رحلة فً الشاب لٌتبع جدٌد من ٌؤسه ٌزاحم األمل عاد  عن باحثا

 .قش كومة فً إبرة

 أمامها ٌمرحان طفلٌن تعارك األرضً بالدور بشرفتها تقؾ التً لسعدٌة ووصل

 :صارخة

 .ألمكم قاٌلة ألنا وهللا ...وهو انت واد ٌا ماشً - 

ا الشاب منها اقترب  فسنها ضعٌؾ سمعها ٌبدو ما فعلى مرتفع بصوت صابحا

 :كبٌر كان

 !النهاردة؟ اٌه عاملة ...سعدٌة حاجه  -

 :بازرداء له نظرت

 .انت واد ٌا لٌه علٌا مابتسؤلش ..خوٌا ٌا كوٌسة - 

 .خدمة فً قصدٌنك كنا مر العٌش أكل ... حاجه ٌا بقى الشؽل  -

 اٌه؟ خدمة - 

 مافٌش وقولنا طوٌلة سنٌن من مراته مع هنا ساكن كان واحد على بندور - 

 .االكٌد الخبر لنا هٌجٌب اللً ؼٌرك
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 صوته، ٌرفع أن له وأشار هو لٌتحدث لجاهٌن لٌشٌر انتباهها جذب فً نجح

 بتركٌز ترمقه وهً طالت لحظات صمتت العجوز به أخبر بما جاهٌن أخبرها

 فقال االنتظار من أعصابه ٌفقد كاد قدمٌه أخمص حتى رأسه من وتتفحصه

 :الحدٌث على لٌحثها

 .عارفاهم ...حاجه ٌا ها - 

 :لتقول شفتٌها مطت

 !!بقى؟ مٌن وانت - 

 :فقال إجابتها، لٌسمع بل لتسؤله هنا لٌس

 .افتكرتٌهم ...تعرفٌهم انتَِ ٌعنً -

 !مٌن؟؟ انت - 

 :الشاب فوكزه استفزه باصرار سؤلت

 .ترٌحك علشان رٌحها  -

 :لٌقول بضٌق زفر

 .موت أو حٌاة مسؤلة ...ٌخصونً حاجه ٌا - 

 بعد على مبنى إلى أشارت لكنها اإلجابة، بتلك راضٌة ؼٌر وبدت لحظات صمتت

 :منهما أمتار

 .ٌقع ما قبل هنا كان اللً البٌت فً عاٌشة فضلت مراته - 

 :بارتٌاع لٌردد قدمٌه بٌن قلبه سقط كلمة أخر ومع

 .!!ماتت ...ماتت ..ٌقع - 

 .جدٌد عمر اتكتبلها وقع لما فٌه ماكنتش ...الاا -

  .!ماذا؟ أم قتله ترٌد العجوز هذه بؽٌظ، لٌرمقها الصعداء تنفس

 !!دلوقتً؟ فٌن هٌا طٌب - 

 :مبهمة أشارة بٌدها أشارت

 بتٌجً كانت ...بالظبط فٌن ماعرفش انا برضو المنطقة فً حته فً كده نقلت - 

 .منك زعبلنه سعدٌة خالتك قولها زمان من بطلت بس علٌا تشقر
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 فؤراد بحالته الشاب وأحس رأسه شعر خصبلت فً بعنؾ أصابعه مرر

 :مساعدته

 !ازاي؟ نوصلها ..فٌن؟ هً طب - 

 :لتقول مفكرة همهمت

 عارؾ اللً هو أهو ده الهدوم بتاع الجدٌد المول فً شؽال اللً محمد عارؾ -

 .طول على وبٌروحلها مكانها

 :جاهٌن بكؾ أمسك حتى جملتها سمع أن ما

 .ؼٌرك قرارهم هٌجٌب حد مافٌش ان عارؾ كنت ...حاجه ٌاأويََمتشكرٌن - 

 .وااااد ٌا علٌا اسؤل ابقً - 

 :قاببلاَ معه جاهٌن سحب

 .ٌوصلك بقى وهو لمحمد هودٌك ٌاال - 

 .تعبتك ...أوي متشكر انا - 

 !حاجه؟ وال تعب وال - 

 ٌعرفها أنه أكد الذي محمد للمدعو وصوله بعد تضاعفت كبٌرة براحه شعر

 وزادت مجاورٌه من حاالاَ أفضل ٌكن لم لمبنى وصل حتى محمد وتتبع بالفعل

 .البناٌة تلك سطح فً تقطن عمه زوجة أن علم حٌن صدمته

ا، شفقة ٌعتصر قلبه  الصحٌحة للبداٌة سبٌل وال رأسه فً كلماته ٌرتب وألما

 إلى السلم على ٌخطو وهو جسده قبل قلبه أثقل حمل إلى وفرحته األمل وتحول

 .عنه ٌحدثها المرأة ٌشٌر وهو محمد كلمات لٌسمع لمبتؽاه وصل أن

 :إجابته ٌعلم الذي السإال وٌسؤلها منها لٌقترب

 !!كده؟ مش  ..زمان ...عمً من متجوزة كنتً حضرتك -

 أمامه تهاوت فلقد ...سهبلاَ ٌكن لم لكنه ..علٌها السإال وقع كٌؾ ٌعلم لم

ا  .وخوؾ ذهول فً به تحدق وهً ..أرضا

.................. 

َ

َ
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َالتاسع لفصلا

 

 العجاب العجٌب العجب على عجبً

 احتجاب بعد تطل الحقٌقة لما

 مافٌش تصبح وفجؤة وتحبل وتروق

 وجاب خد ٌاما بحر طراطٌش كمثل

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 .وترقب قلق بذهول، به تحدق الضلوع، بٌن ٌنتفض قلبها

ا ولو لتقترب عنهم بحثت طالما الذٌن هإالء ٌشبههم، إنه  حقها من شبرا

 .الملكوم قلبها لترٌح بعٌد، من برإٌته ستكتفً كانت الذي حقها المسلوب،

 وهو سٌقول انتظارما فً به تحدق فقط بشًء النطق على لسانها ٌساعدها لم

 .واالسى الحزن من الكثٌر فٌهما قرأت بعٌنٌن ٌرمقها

ا لٌنطق  :أخٌرا

 محتاجلك وافً معاٌا تعالً ...أرجوكَِ للمقدمات وقت ماعندٌش أسؾ أنا - 

 .أوي

ا الواقفٌن همس  األلم ٌشوبها بلهجة لتضٌؾ هً حتى االسم بنفس جمٌعا

ا والؽضب  :أٌضا

 .مات وافً -

 :الحقٌقً اسمه استخدام علٌه ..فتحهما لٌعٌد عٌنٌه أؼلق

 .ابنك ..بسام ..قصدي  -

 :فاطمة على نانا لتمٌل األخرٌن أفواه من كانت الشهقة المرة هذه

 .بطة ابلة ٌا ابن عندك انتَِ .. انتَِ ...ابنك - 

 مع معلق فعقلها االجابة، وقت هذا ولٌس السإال ذلك لسماع حاجه فً تكن لم

 .البقٌة انتظار فً الشاب هذا شفتً
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 عرؾ فكٌؾ قط، عنها لتخبره كانت ما سمٌحة بحاجتها، أنه ٌعنٌه الذي ما

 !!إذن؟

 الؽابب لرإٌة الملهوؾ قلبها مع عٌناها وتلفتت ذلك تناست ما سرعان لكنها

 .الدوام على قلبها فً الحاضر لسنوات، ناظرٌها عن الؽابب الحاضر،

 .للكبلم تسعفه فبل بحلقه الحارقة الؽصة لتزداد الباحثة نظراتها الحظ

 :لقاء ورهبة شوق تحمل بلهجة إلٌه ببصرها لتعود

 !!معاك؟ جه فٌن؟ هو -

ا التحرك على لٌساعدهما برٌقه شفتٌه بلل  ألم كل حامبلاَ صوته لٌخرج مجددا

 :الماضٌة الساعات عاٌشه

 .أوي صعبه وحالته حادثة عمل ...بسام ... بـ ..ماجاش أل -

 .بقوة خدٌها تلطم وهً حوله األجواء رجت التً صرختها على انتفض

 

 وتمنٌت حلمته َوهم بدقة، ترسمه جمٌل، هو ما بكل تخٌطه أمل على تعٌش أن

 .لحقٌقة تحوله انتظار فً بسراب وعقلك قلبك واسٌت واقع، ٌصبح أن

 .لك لٌفرؼها أحدهم جاء هواء فقاعات مجرد حلمك أن هذا كل بعد لتفاجؤ

 .األلم من صفحات إلى وتحول معدوم صار األمل أن

 .حالها كان وهكذا

 نانا بها لتتمسك الهذٌان قاربت وكلماتها بلوعة صدرها على ضرباتها توالت

 بذهول ٌتابع ومحمد إلٌهما وصلت حتى الصوت تتبع مها بها ولحقت مهدبة

  .األلم ألجمه وجاهٌن

 .خبره لً جاٌبن ودلوقتً منه حرمتونً ...علٌكم حرام ..بٌموت - 

 :جاهٌن صاح

ا كلٌة نقل محتاج بس أوي ومحتاجلك عاٌش لسه بسام أل -  انتَِ .. وانتَِ فورا

 ...بكلٌـ وتتبرعٌله تٌجً الزم ٌساعده ممكن حد أقرب

 ٌخترق محمد صوت وهدٌر الصٌفٌة بدلته من قوٌة جذبه مع صوته انقطع

 :أذنٌه
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 انت ...كلٌتها تاخد عاٌز انت االول من مرتحلك ماكنتش أنا ...كده بقى - 

 .انت عم ٌا مجنون

 :لفاطمة بحدٌثه لٌعود عنه محمد جاهٌن دفع

 قصدي ...وافـ عند ؼالً تمنها لحظة كل ...وقت مافٌش ..فاطمة ست ٌا - 

 .بسام

ا فاطمة أذنً فً تصب كلماته كانت  قلبها على لتهبط وحالته حادثه لها مسردا

 .تصدٌقه تستطع وال ٌقول ما تعً أن تحاول مشتعلة، كجمرات

 !الشاب؟ هذا به ٌهذي الذي ما

 ُكلٌة بناء، إعادة إلى بحاجه وجسد فقدت دماء داخلً، نزٌؾ سٌارة، حادث

 .وقت أسرع فً أخرى زرع وٌجب العمل عن توقفت

 .وجهه فً تحدق لكلماته، تستمع وهً دمعاتها تصلبت

ا، به تلتقً أن تمنت الذي الوجه  تعد لم لكنها الشربٌنً عابلة من وجه ٌوما

 ابنها أن نفسها تطمبن أنها ٌكفً تعرفهم، أن ترٌد ال تراهم، أن ترٌد ال كذلك،

 .هً له ستقدم كانت مما أفضل ربما جٌد بشكل ٌُربى بالتؤكٌد

 لتسعة معه التحمت لنبضات بالشوق الصارخ المتؤلم قلبها تسكت كانت هكذا

ا وحضنها بل رحمها تؽادر أن قبل أشهر  .قلٌلة أٌام فً أٌضا

 ما وملبس بمؤكل خاطره تطٌب اآلن، الصؽٌر هذا ٌحٌاه الذي بالنعٌم تواسٌه

 .له بمثله لتحلم كانت

 .كذلك وسٌظل أُم قلب هو المادٌة، األمور تلك القلب ٌعً أن هٌهات لكن

 بفلذة الوصال وٌطلب ٌؤن، القلب ظل .محاولتها تفلح ولم مواستها، تنجح لم

 .ؼرة حٌن على منه حرم الذي الكبد

 والقرب ال كٌؾ ازداد، واأللم تضاعؾ األنٌن مابال لكن مراده تحقق قد وها

 نعش فً إال تراه لن ٌموت، كبدها فلذة أكثر، ال هاوٌة حافة على أصبح اآلن

 .االعناق على محمول

 :الؽرٌب صوت على أفكارها إعصار من أفاقت
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 تشوفٌه نفسك مش ...أل أكٌد ٌموت ابنك هتسٌبً ...وقت مافٌش أرجوكَِ -

 .هو خاطره علشان ساعدٌه ٌحصل كان المفروض ما زي معاه تعٌشً

 :ٌهلوس كمن تردد توقؾ دون مقابٌها من تفر دمعات على عٌناها أؼلقت

 .!!ابنً ...ابنً -

 :وتسؤلها اآلن إلى فاشلة لتهدبة محاولة فً باستمرار علٌها تربت نانا

 !!أزاي؟ ...ابن لٌكً فعبل انتَِ ...ابنك -

ا بهم لٌصٌح تماسكه ذرات أخر ٌفقد جاهٌن بدأ  :جمٌعا

 نفسر هنا وافقٌن واحنا هٌموت بسام أمتى لحد ازاي نسؤل هنفضل احنا -

 .زمان حصل اللً لبعض

 :بكؾ كؾ محمد ضرب

 ده كبلمك لو انت ٌعنً؟ زٌٌنا أدمٌن بنً إٌه؟ جنسكم انتوا ...افهم عاٌز أنا - 

 ابنها من الست حرمان من سنٌن بعد جاي ...بشر مش انتوا بقى ٌبقى صحٌح

 .ننقذه علشان كلٌتك هاتً تقولها ببساطة علشان

ا جاهٌن له التفت  :بعصبٌة مدافعا

 .ماٌعرفش نفسه بسام ...اعرؾ ماكنتش انا -

ا محمد ضحك  :هازءا

 هنا من امشً وتاخدوا جسمها من تقطعوا علشان ...لٌه وعرفوك  -

 .مصدقك ومش مرتاحلك مش انا ...أحسنلك

 :فاطمة ناحٌة لٌمٌل

 .علٌكً وبٌضحك ...بطة ابلة ٌا كداب ٌكون ممكن  -

 .كدااااب مش أنا -

 .نحوه محمد لٌندفع أخرى مرة صرخ

 .بقى هنا من امشً طب  -

 .التصرؾ ذاك عن لٌتوقؾ تنادٌه ونانا السلم ناحٌة بالفعل بقوة ٌدفعه كان

 "!اٌــــه؟؟ فً"
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 ذلك ترمق وهً زادت دهشة فً بالجمٌع محدقة بسمة لتظهر جاءهم، هتاؾ

 عراك فً وكؤنهما بقمٌصه متعلق محمد كان والذي قبل من تَره لم الذي الؽرٌب

 :لتردؾ ..ما

 .بتتخانقوا انتو ..ده؟ مٌن  -

 فاطمة من لٌقترب الجدٌدة الوافدة بتلك ٌهتم ولم هندامه لٌعدل عنه محمد دفع

 :هً كما األرض على الباقٌة

 .بٌنا ٌاال وقت مافٌش ...أرجوكَِ -

 

ا مرض مرٌض، قلب األصل من هو للمزٌد، حاجه فً القلب وكؤن  وفراقاا حزنا
ا أصبح حتى ولوعةَا ٌَا مرٌضا  منها تقترب التً بابنتها بصرها تعلق .اعضو

 :ناحٌتها لتمٌل أمها ٌحدث الذي الؽرٌب بهذا محدقة

 !!ده؟ ومٌن ...لٌه؟ كده قاعدة ..مالك  -

 وهل السخٌؾ، السإال ذلك وإجابة الشرح علٌه متى إلى بضٌق جاهٌن زفر

  .لهذا؟ الوقت ٌملك

؛ الزال الطرٌق الوقت، وافً لدى هل  قبل انتظارها علٌهم ونتابج تحلٌبلت طوٌبلا

 .االسبلة من المزٌد على ٌجٌب فقط الوقت، اختصار من وبدالاَ العملٌة تتم أن

 "تفهمٌنً ما ...اٌه فً ماما"

  ...هو نصٌبه من الصدمة المرة هذه

 "ماما"

 .معقودٌن بحاجبٌن ٌرمقها لها ببصره لٌنتقل كلمتها، عقله ردد

 هنا زوجها هل ...ابنة وانجبت عمه بعد تزوجت ابنة، لدٌها عمه زوجة

ا؟ ا؟ تزداد االمور لمََ !!أٌضا  !تعقٌدا

 !!عمً؟ بعد اتجوزتً حضرتك بنتك؟ - 

 :بسمة لتردد بداٌته منذ المشهد فً الربٌسً البطل الدهشة الذهول،

 !عمك؟ -
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 من كم قلبها، على كفها تضع وهً فاطمة شفتً من صدرت ولوعة ألم شهقة

 سنها بصؽر لنفسها تتعلل مرة كل وفً الدفٌن بسرها ابنتها تخبر أن أرادت مرة

 ولم الفتاة وكبرت .عٌنٌها فً صؽٌرة ستظل أنها ونسٌت لؤلمر ادراكها وعدم

ا تخبرها  االمر ألن بل المعرفة لمجرد لٌس بالسر، تبوح أن علٌها واآلن شٌبا

 فاأللم كذلك، هو ربما أو نصفٌن سٌنشطر قلبها وكؤن ابنها، بحٌاة ٌتعلق أصبح

 :بسمة أفزعت بقوة لتشهق وٌزداد ٌتصاعد

 !مالك؟ ماما ...ماما  -

 :بحشرجة همست

 .بنتً ٌا دواٌا - 

 ال كً جلوسها تدعم بفاطمة ممسكة نانا والتزال الدواء الحضار بسمة أسرعت

 :محمد لٌسؤل للخلؾ خطوات جاهٌن لٌعود . تسقط

 !!عٌانة؟ هً -

 :مشاعر من مثلهما تحمل إجابة مع وبؽض ازدراء نظرة

 .القلب عندها ...اٌوة -

 االمر عقله رتب البساطة بهذه الحساب، من سقط والوحٌد األول االحتمال

ا ٌا  لن فاطمة حٌنها، فٌها فكر ما وكل أمامه، تحدث التً االنسانٌة المؤساة متناس

 .وافً مساعدة ٌمكنها

 االمل انتقل هل تساعده؟ أن ٌمكن هل لوافً، شقٌقة ؼٌر أخت الفتاة تلك مهبل،

 !!لها؟

 .الوحٌدة االنقاذ وسٌلة لتكون اآلن األخت تلك ظهرت وبوافً، به رحٌم هللا

 مساعدتها ومها نانا من وتطلب إٌاه، تمنحها أمها دواء تحمل بسمة عادت

ا لٌختفٌن لؽرفتها إلدخالها  .المتواضعة الؽرفة تلك داخل جمٌعا

 

ا،هدنة  .لدقابق فقط حسنا

 وٌذهبون إلٌه لتخرج باألمر، ستخبرها اآلن، معها وابنتها مرٌضة عمه زوجة

ا   .االنتظار فقط علٌه للمشفى، جمٌعا
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 البلزم؟ من أكثر االمور ٌبسط هل

 أخت لكن التردد، أو التفكٌر ٌحتاج ال أمر البنها جسدها من جزء االم تمنح أن

  !!تفعلها؟ قد لمََ شقٌقة، ؼٌر

 كالؽرٌق لكنه له، بالنسبة واهٌة بحجج قلبه ٌُطمبن أمها، أجل من ستفعلها

  .رمق أخر إلى بها وسٌتعلق بقشة المتعلق

 !!للؽاٌة متدهورة المادٌة حالتهم المال، علٌها سٌعرض

 !!الٌؤس من الدرجة لهذه بعصبٌة، رأسه فرك

 ألقت التً السخٌفة البرجوازٌة العابلة صورة لتكتمل منها، ٌشترٌها أن ٌرٌد

ا ابنها وحرمتها بل بهم تلٌق ال ألنها مٌراثها وحرمتها عمه بزوجة  .أٌضا

 الٌه فاتجه المكان زاوٌة فً أنٌق لكرسً انتبه األحباط، من بمزٌد رأسه دارت

 :محمد لٌوقفه

 !فٌن؟ راٌح انت  -

 .شوٌة أقعد عاٌز تعبت - 

 .أبوك بٌت هو ...شٌخ ٌا ال - 

ا جاهٌن زفر  :ٌابسا

 .كده قبل اذٌتك أنا ...تعرفنً أنت ...اٌه فً مضاٌقك أنا أعرؾ عاٌز أنا  -

 طرٌقه جاهٌن لٌكمل سإاله، على له كإجابة ممعتضة بمبلمح محمد اكتفى

ا  لن الوفاض، خالً ٌعود لن بالمجًء، تقببل أن إلى سٌبقى الكرسً، على جالسا

 .األمر كلؾ مهما وافً انقاذ محاولة عن ٌستسلم

.................. 

 نانا تجلس وبجوارها علٌها القلقة البنتها لتنظر عٌنٌها فاطمة تفتح بالكاد

 :أمها خد على بسمة ربتت ومها،

 .المستشفى نروح ...كوٌسة انتَِ ماما - 

 :للفتاتان بسمة لتلتفت رافضة، بضعؾ رأسها هزت

 لماما بٌقول اللً ده مٌن وعمه !!ده؟ بره اللً ومٌن ..حصل؟ اللً إٌه هو -

 .متجوزاه كانت إنها
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 :تقول أن قبل للحظة نانا ترددت

 ..ان بٌقول ..ده  -

 !!نانا - 

 :بحزم مها أسكتتها

 .تفهمها بطة ابلة سٌبً - 

 :مدافعة شفتٌها زمت

 .تتكلم قادرة مش ماهً  -

 .اسكتً برضو  -

ا عٌنٌها فاطمة أؼلقت  :بعصبٌة األخٌرة لتقول المترقبة، ابنتها نظرات من هربا

 .هتتكلم مش علٌها باٌن ماما ...نانا ٌا قولً - 

 :بقولها فاطمة لتسكتهن

 .اوعدنً بس ..هؤقولك  -

 !!بإٌه؟ أوعدك - 

 .تسامحٌنً إنك - 

 ربما الفتاتٌن، وجه الحزن كسا بٌنما باستؽراب، أمها ترمق وهً عٌناها ضاقت

 أن المفترض من الذي فاطمة ماضً من جزء أن واضح لكن الكثٌر ٌفهما لم

ا عنه تدري ال به علم على بسمة تكون  .شٌبا

 !!إٌه؟ فً ...ماما ٌا اتكملً - 

 بكل ستخبرها واهٌة، حجج خلؾ الهروب السكوت، ٌمكن ٌعد لم ستتكلم فلٌكن

 ولها علٌها سٌتطاٌر الذي ابنتها لؽضب للعاصفة، تستعد أن فقط وعلٌها شًء

 .الحق كل

ا شفتٌها فرجت  :بذهول فٌها نٌحدق الفتٌات جعل ما لتقول أخٌرا

 أخ لكً انتَِ ..واحدة بطن ؾَِ وولد انتَِ ولدتك ..أبوكَِ ؼٌر تجوزتشاما أنا - 

  .توأم

 "توأم أخ"للتو سمعت ما ٌردد وعقلها بسمة عٌنا اتسعت

 .!!توأم أخ لٌا أنا..أ  -
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ا خدٌها على تجري فاطمة عبرات عادت  عن قوة من أوتٌت بما لها لتسرد مجددا

 .الموجع ماضٌها األلٌمة، قصتها

 فً سقط الذي الصؽٌر القصر صاحب ابن تكتمل، لم التً قصتها تشبه وكقصة

 .الطرد والنتٌجة العابلة وتحدى الخادمة، ابنة ؼرام

 التً الكبرى أخته وال أبوه بتهدٌدات عابًء ؼٌر الؽر الحبٌب الشاب لٌتبعها

ا شًء كل رؼم بها وتزوج أمه، بمثابة كانت  أجلها، من والكد بالعمل إٌاها واعدا

ا، حدث بحمل قلوبهما دخلت وفرحة  لتستقبل حبٌبها، رحل ٌكتمل أن وقبل سرٌعا

  .همٌن همها وزاد حملتهما وبنت ولد واحد، طفل ال طفلٌن والدتها ٌوم

 عند ؼاببة كانت فالرضٌعة الرضٌع، لتحمل الكبرى األخت ظهرت أٌام وبعد

 واختفت توأم أنجبت أنها تعلم تكن لم فهً عنها، فاطمة تخبرها ولم ما جارة

 .القصة وانتهت بالولد األخت

ا القادم العم ابن ظهور لوال ظنت، هكذا  لم الذي المزعوم لتوأمها النجاة عن بحثا

 .!!اآلن حتى منها أخذوه بما ٌكتفً لم وكؤنه ُكلٌة المرة هذه والطلب قط تَره

 تمسك ٌدها مدت وأنٌنها، فاطمة بكاء لٌزداد وعً بؽٌر أمها بوجه تحدق ظلت

 توفً قد كلمات توجد فبل بحرؾ، تنطق أن دون المسامحة ترجوها ابنتها بكؾ

 .اآلن إٌاه ٌسلوبها أن ٌرٌدون ما وال المسلوب حقها المسكٌنة تلك

  :نانا نطق من أول وكانت

 .!!ده قلتٌه اللً بطة أبلة ٌا معقولة - 

 .نانا ٌا بس - 

 وأمها فبسمة له داعً ال االن كبلمهما أن تشعر وهً أخرى مرة أختها اسكتتها

 !!علٌه تحسدان ال موقؾ فً

 :ابنتها باسم فاطمة لتهمس

 !!بوسً  -

 عن التعبٌر الكبلم، عن تعجز وكؤنها ثانٌة إطباقهما وتعٌد بسمة شفاه لتنفرج

 والضنك المؤسً من الكثٌر حمل الذي ماضٌها بؤكمله، ماضٌها فً صدمتها
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 علٌه، وأمها هً ما بسبب الوحٌد حبها فٌه خسرت الذي ماضٌها والحاجة،

 .علٌها تحسد بؤنانٌة أمها حطمته الذي ماضٌها

 بصخبٍَ أمها أذان فً خفوتها رؼم دوت كلمات كلمات، إلى أفكارها وحولت

 :هادرٍَ

 ..الحرمان ..الشقا أٌام ده فٌه انا اللً كل فً السبب انتَِ ...امً ٌا انتَِ - 

 .بُجبن ببساطة حقً عن اتنازلتً علشان ده كل ...الفقر ..الوجع

 للمزٌد لتستمع الدموع من والمزٌد بالمزٌد خدٌها لتؽمر عٌنٌها فاطمة أؼلقت

 :للتو بدأ والعقاب تستحق، فهً رحب بصدر تتقبلها التً ابنتها سٌاط من

 وخبتٌنً هو ٌاخدوه سٌبتهم كده أنا ولما ؼنٌة عٌلة بنت أنا ..توأم أخ لٌا أنا - 

 وأنا الولد هو علشان وال لٌه حقً ماطلبتٌش نًٌماخبت بعد طٌب ...لٌه أنا

 فً حقً من اتحرمت ..كله ده العذاب فً عٌشت البنت أنا علشان بس البنت

 سٌبتبه حاجه كل خد اللً وهو البنت أنا علشان الناس زي العٌشة فً الحٌاة

 !!حاجه كل ٌاخد علشان معاهم ٌبقى

 األلم لتضاعؾ بسهولة، لقلبها وصلت ابنتها كلمات حملتها التً الكره شحنات

 :همست ٌؤس كل حمل وبصوت القلب، نٌاط من المزٌد وتمزق

 .ذنب مالوش هو  -

 :لتصٌح الوهمً هدوءها من بسمة خرجت

 !لٌه؟ اللً مٌن أومال - 

 :باكٌة إلٌه تضمها صدرها على لتلقٌها تجذبها بذراعها أمها أمسكت

 لو هموت كنت كمان انتَِ منً تاخدك ممكن كان سمٌحة ..خاٌفة كنت أنا  -

 وانتَِ وخادته جات اللً هً قلتلك بمزاجً ماسبتهوش انا االتنٌن انتم خسرتكم

 الوحٌدة انتَِ بعٌدة كنتً أنك بشكره كنت ٌوم كل ربنا حمدت ..جارتً مع كنتً

 .بمرارها عٌشتً أستحمل خالتٌنً اللً

 :ذراعٌها بٌن تزال ال وهً أمها مبلبس على بؤصابعها قبضت
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 انا اٌه ذنبً ...علٌكً حرام نقطة نقطة تدوقٌهولً اختارتً اللً مرارها - 

 لٌه امً ٌا لٌه ...اعٌشها ممكن كان حلوة حاجه كل من اتحرم حقً من اتحرم

 !كده؟ فٌا عملتً

ًَ  ٌمزق المتواصل بكاءهما كان  .صمت فً البكاء شاركتهما البلتً الفتاتٌن قلب

 :الٌها تنظر ابنتها فاطمة أبعدت

 .ٌموت ممكن ده نساعده الزم احنا وقته مش ده بس ..بنتً ٌا سامحٌنً - 

 فً االرتكان قررت وعبراتها بؤمها تحدق وهً لحظة فً بسمة وجه تصلب

 .أصابها الذي التجمد مشهد لتكمل جفنٌها

 .لها "سامحٌنً" بكلمة واكتفت فقط هو ... هو !االن؟ أمها تفكٌر ٌشؽل ما أهذا

  !حٌاتها؟ عن وماذا

 فً بنصٌبها ٌنعم التوأم هذا بٌنما االمرٌن فٌها عانت والتً كلها السابقة حٌاتها

 خلؾ من رأتهم طالما الذٌن البشر كهإالء الحٌاة فً ..المتعة فً ...السعادة

 .فارهٍَ قصر قبو من حدٌدٌة وقضبان زجاج

 :تام ببرود تقولها أن قبل ابتسامة شبة ثؽرها على لتستقر

 .خده اللً من أكتر اٌه هٌاخد ..علٌه كفاٌة ما - 

 :أكبر بعنؾ رأسها لتهز أمها فم من صدرت فزع شهقة

 حضنً فً اخده نفسً اللً ...منه اتحرمت اللً اخوكً ده كده ماتقولٌش  -

 حاجه منً هٌاخدوا ومش عٌانه انً هٌعرفوا ...حاجه ادٌله هعرؾ مش انا

 .منً ٌاخدوها ٌارٌتهم

 من لتمحً وجهها بكفٌها تمسح بسمة لتقؾ مإلم، بعوٌل األخٌرة كلماتها رددت

 :بعند قابلة بكاءها أثار علٌه

 .كلهم منهم ارجعه هعرؾ وحقنا هٌحصل مش - 

 فاقتربت مها أما نانا وتبعتها المتوسلة أمها نداءات تصاحبها للخارج اندفعت

 .مواساتها تحاول فاطمة من
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 عٌناها أن شعر للحظة الؽرفة، تلك من تخرج الفتاة رأى حٌن جاهٌن وقؾ

ا ٌعجبه ال حٌن وافً عٌنً فً ٌراه كان الذي الؽضب نفس تحمل  هً ما، أمرا

 .حقاا تشبه لكنها الشقٌقة ؼٌر أخته

ا نحوها تحرك  :أمها حال عن لٌسؤل مترقبا

 .حكتلك هً ...اتعبها قصدي ماكنش أسؾ أنا ...دلوقتً كوٌسة والدتك  -

 :قابلة صدرها أمام ذراعٌها كتفت

 .هنا من امشً - 

ا ٌسمعها لم وكؤنه وبدا حاجبٌه عقد  :جٌدا

 !!اٌه؟ بتقولً ..نعم  -

 !!حته أي فً هتروح مش وأمً مطرود ؼٌر من اتفضل سمعته اللً  -

 استطاعته قدر تماسك شدٌد بؽٌظ ٌرمقها وهو لحظات فً لوجهه ؼضبها انتقل

 :لٌقول

 برضو ده ٌعنً بس ..شقٌقك مش صحٌح هو دي للسخافات وقت مافٌش - 

 والدتك ده بتعملٌه اللً خالص وقته مش ...والموت الحٌاة بٌن وهو أخوكً

 . انتَِ بٌكَِ متعلق االمل دلوقتً أعتقد ..تساعده هتقدر ومش مرٌضة

 بٌنما واضحة، سخرٌة ضحكة عن شفتٌها فرجت حٌن ذهوال عٌناه اتسعت

 :لتتوقؾ بهمساتها اسكاتها تحاول تجاورها التً الفتاة

 شوٌة النعٌم فً ٌعٌش عاٌز علشان اال مافتكرناش اللً اخوٌا ...مٌن اخوٌا - 

 .الصراحة حقه من فٌه ؼرقان كان اللً المال ٌسٌب قادر مش كمان

ا حاول  بتلك وافً عن تتحدث ولمََ الفتاة تلك به تهذي الذي ما ٌفهم أن جاهدا

 !!بالضبط؟ أمها مع تحدثت فٌما الطرٌقة؟

 عاٌزٌن مش انتو هو حاجه أي فً ذنب مالوش وافً لٌه؟ كده بتتكلمً انتَِ -

 .بٌموووت وافً ...لٌه تفهموا

 :الزاعقة النبرة بنفس علٌه لترد األخٌرة بكلمته هدر

 .بداله أموت أروح !!ماااالً وانا - 
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 !!مثلهم؟ بشرٌة بالها؟ ما صدره، من متتالٌة خرجت التصدٌق عدم من زفرات

 .البلزم من أعلى توقعاته سقؾ جعل الذي هو أم

 ؼرٌب حد لو وافً منه حاجه أي مافٌكٌش انتَِ ..أخته تكونً ممكن مش انتَِ -

 .ٌرده ممكن مش ده قصده ماٌعرفوش

 !!أمه ٌساعد االولى كان مش ..بقى طٌب ده !!ٌاااه - 

 أخٌرة محاولة فً أسنانه جاهٌن كلماتها،ضؽط تؽلؾ البلذعة السخرٌة الزالت

 :للتماسك

 ٌعرؾ ما باهلل اقسم ؼٌبوبة فً وافً ..أنا وال حاجه عنها ماٌعرفش وافً  -

 لٌه؟ تصدقٌنً عاٌزة مش ...هنا انً

 :حاجبٌها إحدى رفعت

 .أصدقك علشان أمارة إدٌنً - 

 تلك مع  كهذا، وقت فً كهذا حوار ٌخوض أنه ٌصدق ال بعصبٌة، رأسه فرك

 .بالؽرباء الثقة فاقدة أنها وٌبدو والتً العنٌدة الفتاة

ا الؽرفة من فاطمة صوت لهم وصل  :منكسرا

 .أشوفه عاٌزه أنا ..أشوفه هروح أنا بنتً ٌا كفاٌة  -

 ومما الفتاة تلك من ٌرتاب جعلته نظرات مقلتٌها، فً استقرت ؼرٌبة نظرات

 ٌستطع لم التً السلبٌة المشاعر من الكثٌر حملت بنبرة تقول وهً به تفكر

 :تحدٌدها حتى

 هما اللً ٌاخدوا علشان علٌكً ٌعلموه جاٌن فٌلم ده كل ماٌمكن ...تشوفٌه  -

 .كده قبل رموكً ما زي ٌرموكً وبعدٌن عاٌزٌنه

 :بكؾ كؾ جاهٌن ضرب

 ده عطؾ وال إحسان ومش حاجه كل عن هنعوضكم أسؾ أنا ....أبدا وهللا  -

 .حقها هضمنلك انا أوعدك ..تاخدوه والزم حقها

 :البرود بنفس تقول أن قبل للحظات ترمقه ظلت

 .علٌك نرد وهنبقى ..نفكر  -
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 على تدور بٌنما تلك الثلج لوح على صبر ذرة أخر لٌفقد جاهٌن عٌنا اتسعت

 لٌعٌدها ذراعها من بقوة ٌجرها بمن تفاجؤت لكنها لؽرفتها العودة ناوٌة عاقبٌها

ا ٌسقط جاهٌن رأت التالٌة اللحظة وفً كانت حٌث  لكمة محمد وجه أن بعد أرضا

ا مباشرة لوجهه  :صارخا

 .تانً علٌها اٌدك تمد اٌاك ...اتجننت انت -

 صار أنه ظن أن فبعد بصمت تراقبه التً الوجوه تلك بكل ٌحدق جاهٌن اعتدل

ا هكذا ٌقؾ عمه ابن نجاة طوق من أدنى أو قوسٌن قاب  .عاجزا

ا  !!االجبار حتى عن ..االقناع عن ...الكبلم عن عاجزا

ا ٌعرفون ال هم ٌرٌدونه، ال شًء على ٌجبرهم وكٌؾ  بالنسبة وافً، عن شٌبا

 سٌفقدوه الذي ما أهمٌته؟ ما عقولهم، فً مرة ألول ٌذكر اسم مجرد لهم

 !بدونه؟

 !!شًء ال

 عنه لٌتؤخروا كانوا ما ٌكون البشر من نوع وأي هو من ٌعلمون لو فقط

 .!لحظة

 .ماتعرفوهوش ...بسام ماتعرفوش انتو  -

 االحباط مشاعر من الكثٌر مع اللحظة هذه ٌملكه ما كل هً قلٌلة كلمات

 ٌراقب حاله على محمد وبقً نانا خلفها لؽرفتها وتعود بسمة لتتركه والٌؤس،

 .وأمها بسمة مع دم صلة له أصبح فجؤة الذي ..الؽرٌب ذلك

........................... 

 لم لكنه الجمٌع احترمه صمت بصمت، فٌه لتجلس الؽرفة ركن بسمة اتخذت

 :فاطمة لتقول ٌستمر

 .موجوع هو ما أكتر قلبً ماتوجعٌش ...كده بوسً ٌا لٌه - 

ا، هً تضؾ ولم ابنتها تِجبها لم  ٌقلق بل وٌتمنى ٌرجو وقلبها تراقبها فقط شٌبا

 .وٌترقب

 .عملٌات ؼرفة ودخلوها قبولها وٌقلق أخٌها بجوار وقوفها ٌرجو

 .كؤم؟ تتحملها أن ٌمكن مشاعر وأي تلك؟ حٌرة أي
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 حٌاة من االبنة تلك تحرم أن اختارت هً بٌنما ألبنها، الحٌاة منح ٌمكنها ابنتها

 ابنتها على كتب وكؤنه األمر، بتكرار ترجوها أن ٌمكنها فكٌؾ حقها، من كانت

ا تنال وال فقط تمنح أن  .شٌبا

 معافاا، تراه أن تتمنى االن وهً  ُتخٌر، أن حتى دون منه حرمت الذي ولٌدها

ا، ٌا  تحارب لم ألنها ٌسامحها أن منه، ستطلب ابنتها من طلبت كما وحٌنها سلم

 .بجواره والبقاء تربٌته فً حقها واستعادة الستعادته

 .طفلٌكَِ عٌون فً المذنبة ستبقٌن قلتً أو فعلتً مهما فاطمة ٌا وكؤنك

 

 "!!بالظبط؟ إٌه فً بتفكري انتَِ "

 .بسمة أذن فً نانا بها همست

 اآلن القدرة تلك تملك ال حقاا تفكر،هً

 الوقت فً عقلها ٌعٌها ال أمور أصبحت االمر، عزم ..القرار اتخاذ ...التفكٌر 

 :ناحٌتها لتمٌل عنها بالنٌابة هذا تقوم أن فقررت بذلك نانا وشعرت الحالً

 من مش وؼنٌة كبٌرة دي أبوكً عٌلة ان كده واضح ...بوسً ٌا اسمعً - 

 توأمه وانك أخته بس مش انك مافهمتٌهوش لٌه انتَِ عدوتهم تبقً مصلحتك

 عملتٌها لو انتَِ كوٌس وبٌعٌشوا بٌعملوها كتٌر فً ..العملٌة من خاٌفة انتَِ

 بٌحب علٌه باٌن اللً ..ده بره اللً ورقبة أخوكً رقبة فً ِجمٌلة هتبقى

 وانتَِ عندك لحد هٌجٌلك ...بالقوة تاخدٌه عاٌزه اللً وساعتها أوي اخوكً

 .رجل على رجل حاطه

ا، به تقبل لن بمنطق تتحدث رفٌقتها  ٌعنٌها ال أمر العابلة تلك من تصبح أن أبدا

ا،  .واالنتقام مالها حقها، هو ترٌده ما وتحبها، تعرفها التً عابلتها لدٌها كثٌرا

ا ولكنها ترٌد ما كل منحها على ستجبرهم  بكل العابلة تلك أوصال ستمزق أٌضا

 .تؤكٌد

 عٌنً فً فاطمة قرأته وما واضحة بحسرة لها تنظر التً ألمها عٌنٌها رفعت

 .خٌر بؤي ٌبشر ٌكن لم ابنتها
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ا، بوجهها أشاحت  أكثر تملك ال األختٌار، حرٌة لها ستترك شًء، تقول لن بعٌدا

 قرارات من أتخذته ما ٌكفً القرار، هذا عنها تؤخذ أن حقها من لٌس ذلك، من

 .ابنتها حٌاة دمرت

 .قلبها ...لكن

 أن بها ٌصرخ واألخر وشؤنها تركها ٌرٌد نصؾ نصفٌن، ٌنشطر ٌكاد قلبها

  !بالمساعدة تؤمرها

 !!القسوة؟ بتلك حقاا أتكون

 كل من حرمت هً بٌنما منه جزء أخاها لتمنح جسدها تشق أن منها تطلب

 .شًء

 .حٌنها به تشعر كانت ما تدرك تفهمها، لٌتها

 .سٌبٌه ....لٌه ابنً بتشٌلً انتَِ - "

 :كاره وصوت استنكار ..استهزاء

 اسٌب ..دي فٌها عاٌشه انتَِ اللً الخرابة فً ...هنا وافً ابن اسٌب ...اسٌبه -

 وجعتً ما زي ...فاطمة ٌا ال عنً ٌبعد وخلٌتٌه خسرتهولً اللً اخوٌا ابن

 هوجع ..تانً بعض نشوؾ ما حتى قبل ومات منه وحرمتٌنً اخوٌا على قلبً

 ربٌت ما زي  مرة مٌت منك احسن هربٌه انا ماتقلقٌش بس ...ابنك على قلبك

 وتاخده علٌه تضحك زٌك لواحدة هسمح مش ..زٌه هخلٌه مش بس أبوه

 ..بٌه هٌتمتع اللً بس هو ابوه حق ..معاٌا ٌكون انه مصلحتك ومن ...منً

 ". انتَِ مش

 

 .مكانه فً وكبلاَ ببطء الوقت مر

 .البكاء ؼٌر تملك ال فراشها على فاطمة

 القادم من الكثٌر أن علمهما مع فقط السمع بحاسة ٌحدث ما تراقب وفتاة

ا، تتوقعها كانت التً اللحظة جاءت وربما سٌتؽٌر  فاطمة عن االفتراق دابما

 .بؤختها واالكتفاء وابنتها
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 حقها ونٌل بالقبول لبسمة تهمس زالت ال كانت أخر، عالم فً كانت التً أختها

 ٌحمله وما المستقبل على والتركٌز فٌه بما الماضً تناسً منه، حرمت الذي

 .!!سٌبدأ بل ...أختها تتصور كما هنا ٌنتهً لن نانا عند فاالمر ..خٌر من

...................... 
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َالعاشر الفصل

 

 الشقٌق دم بٌمص الشقٌق قالوا

 وحقٌق بحق ناس ماهٌاش والناس

 حجر ؼٌره وجبت رمٌته قلبً

 رقٌق قلبً ورجعت ...الحجر داب

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 ...المشاعر

 صداقات المشاعر، أساس على قرارات شًء، كل للبعض ٌعنً مصطلح

 قد كاملة حٌاة بل ..المشاعر أساس على زواج المشاعر، أساس على ومعارؾ

 .المشاعر تلك على فقط تتوقؾ

  جوع، من تؽنً وال تسمن ال جوفاء كلمات مجرد قٌمة، ببل ٌراها ثانً وفرٌق

 !!العقل بدثر االول ٌتهم والثانً القلب، بؽٌاب الثانً ٌتهم األول الفرٌق

 والعقل، القلب تحتاج الحٌاة أن إلى االعتدال، إلى ٌدعوهم ثالث فرٌق لٌؤتً

 كً القلب ونحتاج المنافقة والكلمات الزابفة المشاعر بها لنمٌز عقولنا نحتاج

 .الحقٌقً والحب الصادقة المشاعر نتلقى

 لكن الثانً الفرٌق من تؤكٌد بكل كانت أمه أما الثالث، الفرٌق من هو وكان

ا مفاجًء كان األول الفرٌق من أخاه أن لحقٌقة اكتشافه  .جدا

 

 بصمت لها استمع ترٌد، كما األمر ٌتم ال حٌن كعادتها وتتذمر تصرخ وقفت

 .الزمان هذا أمهات من أم على ساخرة وبروح معتاد،

 أوضته فً قاعدلً وهو مارجعنا ساعات من !إٌه؟ حكاٌته ده أخوك شوفلً - 

 لشؽل دماغ مافٌاش أنا ..ماٌردش أكلمه ولما معانا الشركة ٌنزل عاٌز ومش

 .اتصرؾ ده العٌال



 

077 
 

 :المرٌرة سخرٌته حمل بصوت أجابها

 .لعٌالك؟ فاضٌه كنتً امتى ومن - 

 السلم درجات لٌصعد رأسه هز رد، دون مبتعدة تستدٌر أن قبل بحنق رمقته

 فراق واكتشاؾ عودته منذ صومعته أصبحت التً أخٌه لؽرفة وصل برتابة

 سٌخفؾ لسنوات الفتاة تلك عن ابتعاده أن تصور مندهش، حقٌقة هو الحبٌبة،

ا، عكسٌة جاءت النتٌجة لكن أفضل، بشكل أخاه وسٌتقبله الفراق وطؤة من  تماما

 عن ٌصوم أن وكاد الكبلم عن صام دابم، بشكل الحزن مبلمح ٌحمل صار فؤخٌه

 مؤوى، عن تبحث هابمة كروح الحدٌقة فً ٌسٌر ذلك، على إجباره لوال الطعام

ا ٌؽادره ثم سعادته، ومؤوى حبه مخبؤ هو كان مكان فً طوٌلة لفترة ٌقؾ  عابدا

  .جدٌد من لصومعته

 .القلب فً بؤلم بعٌد من ٌراقبه وهو

 .!أخطؤ؟ هل

 وهو وأسوأ، سًء بٌن اختار أنه قناعة على ومازال االجابة، عن ٌبحث مازال

ا أخاه لٌدمر كان فاألسوأ السًء، اختار  .تماما

 .داخله من جواب وٌؤتٌه

 .!!بالفعل مدمر إنه علٌه، هو مما أكثر

 هو وكما للداخل، لٌطؤ أخٌه ؼرفة باب ٌطرق أن قبل صدره ؼادرت حارة زفرة

 الذي الخاتم هذا أصابعه، بٌن الفضً خاتمه ٌداعب الفراش على أخوه متوقع،

 وأي ..صدٌقته رفٌقته، حبٌبته، عن تفصله شعره بؤخر ٌتمسك وكؤنه به ٌتمسك

 .نصٌب منه لها كان األرض هذه على بؤحد ٌجمعه معنى

 :الفراش طرؾ على لٌجلس بروٌة اقترب

 .كتٌر كده هتفضل معاك وبعدٌن تعالى قُلتلك النهاردة، مهم اجتماع فً كان  -

 الخاتم لٌنزع ضٌقاا حاجبٌه سامر عقد اهتمام، دون خاتمه مداعبة فً استمر

 ٌد على باصابعه وانقض معاذ انتفض التالٌة اللحظة وفً أخٌه، أصابع بٌن من

 :بتحذٌر قاببلاَ بالفعل سامر ألمت بقوة لٌضؽطها سامر

 !الخاتم؟ هات -
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 إصبعه فً وٌضعه الخاتم أخاه لٌسترد كفه ٌفتح أن قبل للحظات سامر رمقه

 .بإحكام

 .والحنق الؽضب من الكثٌر وجهه جنبات على استقر وقد

 :لٌقول بٌؤس سامر تنهد

 !!كده على حٌاتك توقؾ قررت انت  -

 .عاٌزه انت اللً ده مش  -

 :باستنكار له التفت

 .!!كده تبقى عاٌزك أنا -

 :مكتوم بؽضب أجابه

 .منً ضٌعتها اللً انت مش  -

ا رأسه هز ٌا  :نف

 .دعوة مالٌش قلتلك - 

ا انتفض  :بحنق لسامر لٌنظر فراشه مؽادرا

 وهعمل كبلمك وهسمع دعوة مالكش انك وهصدق االقٌها ساعدنً ...اثبتلً - 

 .ساعدنً بس عاٌزه انت اللً كل

 هو مساعدته،  على ٌجبره أن ٌرٌد الخطة؟ أهذه تصدٌق، بؽٌر عٌناه اتسعت

 .له ٌردها أن االن وعلٌه منه أضاعها الذي

 :للفرار ٌابسة محاولة وفً

 .تهمك اللً وبس هً عندك مهمٌن مش ...خبلص احنا هو  -

 :بعناد أجابه

 .عٌلتً دي بسمة  -

 الصؽٌر، بؤخٌه محدقاا لٌقؾ ٌتوقعه لم بشكل مإلمة لكنها مقتضبه إجابة كانت

ا ٌرٌد التً حٌاته وبدأ تركه عن مرة ألؾ تراجع الذي  وتسلطها، أمه عن بعٌدا

ا أبٌه وصٌة ٌنسََ لم الؽر، المراهق بمعاذ ٌفكر كان دوما  .أبدا
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 وعداد حاسبة أله لمجرد تحوله ماتخلٌهاش ...سامر ٌا لسما معاذ ماتسبش"

 زٌادة تعابنً والمرض واربٌه زٌك حضنً فً اخده ماعرفتش أنا ..للفلوس

  "رقبتك فً أمانة أخوك ..كتٌر فاضلً وماعتقدتش

 ٌنفذ أن أراد اللزوم، وقت لحماٌته بجواره ٌكون أن أراد ٌرحل، لم وبقً،

 عبارة بمجرد له معاذ إقصاء هً مكافبته تكون أن ٌتوقع لم لكنه أبٌه، وصٌة

 !!مقتضبة

 !!وانا ...عٌلتك  -

 لٌضٌؾ كلمته، سامر بها ردد التً المإلمة للنبرة ٌنتبه لم معاذ ؼضب ولشدة

 :األلم من المزٌد له

 طول وماما بالشؽل، وبعدٌن بدراستك مشؽول كنت داٌما ماما زي زٌك ...انت -

 أنا ..ٌرحمه هللا ..وبابا ..وبس وصفقاتها شؽلها عن وأفكارها كبلمها الوقت

 بسمة جات ما لحد ..أصحاب لً ٌبقى ماحولتش إنً لدرجة لوحدي داٌما كنت

ا وماسبتنٌش  أٌام وحبٌبتً وصاحبتً وأختً أمً تبقى عرفت بسمة ...أبدا

 ...مالقهاش وارجع هنا وفاكرها مسافر أفضل إنً متخٌل ..وسنٌن وشهور

 .قلبً مبل اللً الفراغ ..احساسً متخٌل

 وهو عٌنٌه فً طوٌلة لفترة كتمها عبرات لٌحرر فراشه على للجلوس عاد 

 :ٌردد

 أوقات علٌا الجامد بقلبها ..بعقلها ...بؽٌرتها بضاٌقنً كانت ساعات بسمة  -

 انت بجد وتفرحه قلبً على تطبطب بتعرؾ كانت اللً الوحٌدة بس هً لكن

  .!!اٌه لً بالنسبة بسمة ماتعرفش

 !!ٌبكً ..الضعٌؾ األحمق هذا

 أبٌهما حٌاة فحولت سما ٌعجب لم الذي القلب للؽاٌة، رقٌق قلب ٌملك كؤبٌه معاذ

 .جحٌم إلى

 :وصمت ببطء وجنتٌه على تمر التى عبراته ٌمسح كفه مد منه اقترب

 .بزٌادة رومانسً انت دا ...ٌعٌط راجل فً  -

ا بوجهه معاذ أشاح  :مؽاضبا
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 .هتعٌط أكٌد عٌلتك تخسر لما - 

 أن أراد أنه بالفعل، الوحٌدة عابلته أنه له ٌثبت أن االن علٌه !ٌكررها الؽبً

 من أصابه ما لكن بعٌد، من بالمراقبة أخطؤ ربما االكبر، واألخ االب له ٌكون

 المشاعر، من الخالٌة أمه حقٌقة من تلقها صفعة أول مع ومشاعره لقلبه صدع

 عابلة ال بؤن معاذ شعور هً النتٌجة أن ٌتصور ولم قلٌبلاَ أخٌه عن ٌبتعد جعلته

 !!الفتاة تلك إال له

 :استسبلم فً سامر لٌزفر

 .هساعدك ...خبلص  -

 :ثانٌة علٌه تستقر وأسابٌع ألٌام وجهه فارقت التً والسعادة معاذ قفز

 .سامر ٌا بجد - 

 فً تكون لن النتٌجة وأن خطؤ هذا أن ٌعلم الذي أخٌه لوجه سعادته تنتقل لم

 وحبه، نفسه لحماٌة والمحاولة الفرصة ألخٌه ٌترك أن اآلن علٌه صالحهما،

 سما مع المعركة أن ٌخبره وهو ٌرٌحه لم قلبه لكن سما، ضد معه سٌقؾ فلٌكن

ا  .خاسرة دوما

 :أخٌه كتؾ على ربت

 !!منٌن؟ هنبدأ بس ...وتبلقً تدور بتعرؾ ناس فً - 

 .هناك عاٌشة هً ..زٌنب السٌدة - 

 !!هناك عاٌشة لسه لو مش  -

 !ماذا؟ أم به أٌلعب حاجبٌه، معاذ عقد

 !نبدأ؟ ما قبل من هتقفلها انت - 

 معاٌا هتنزل بكرة ومن ..األسوأ حتى االحتماالت كل تتوقع عاٌزك بس ..أل  -

 .كبلمً فً هرجع أو الشؽل

 .بكرة من ..هنزل أل -

 بالفعل الفتاة تكون فربما بالعمل، سٌشؽله األقل على الراحة، ببعض زفر

 أن ٌتمنى هو الحقٌقة فً االحتماالت، كل تصور وعلٌه حٌاتها، وأكملت تزوجت

 .تبدأ أن قبل الحرب لتنتهً تزوجت قد ٌجدها
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......................... 

 

ا بات الصمت  .بالرفض صراخ من أفضل لكنه مقٌتا

 من القلٌل الفتاة، تلك قلب على تهبط الرحمة بعض ٌرجو  ...ٌتضرع ... ٌدعو

 .الحٌاة ٌستحق شخص لتنقذ الرحمة

 !!لبلقناع؟ السٌبل كٌؾ رفضت إذا ٌإرقه، الذي السإال ومازال

 !!المال

 !بدٌل؟ لدٌه هل ولكن الطرٌقة، بتلك ٌفكر حٌن نفسه ٌستحقر

 لحساب حتى وقت فبل األساس، من ٌملكه ال والذي االهم العنصر هذا الوقت،

 على حٌاة فهناك ..وقت أسرع وفً اتخاذه ٌتم أن ٌجب قرار فقط المشاعر،

 .الموت وشك

 عصؾ القلق شاشته، على "ماما" بلقب  لٌضًء هاتفه، برنٌن الصمت انتهى

 .تطمبن أن وترٌد بها

، نفسه فلٌطمبن  !ٌطمبنها؟ بماذا  .وافً تذكر أوالا

 :بلهفة أجاب

 .كوٌس وافً ماما  -

 :المضطرب صوتها جاءه

 !!هتتبرعله؟ ...قلتلها ...القٌتها ..اٌه؟ عملت انت قولً...بنً ٌا هو ما زي - 

 :واضح بؤلم زفر

 .هتتبرعله ماعتقدتش ..قلتلها ..القٌتها  -

 !!بنً؟ ٌا لٌه - 

 .قلب مرٌضة  -

 مرٌضة أن ستفهم بالطب لها علم ال التً أمه حتى شرح، أي عن تؽنً كلمتٌن

 .ألخر كلى نقل لعملٌة تخضع أن ٌمكن ال قلب

 .هٌنفع مش وبرضو عندها لحد روحنا ٌعنً ..وبعدٌن طب  -

 .ومانفعش روحنا إننا دلوقتً المهم هوده  -
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 .فصمتت بعصبٌة قالها

 ٌهدٌها الجفاء، بمنتهى االمر مع تتعامل والتً الشقٌقة ؼٌر االخت عن أٌخبرها

 فور تبخر والذي األم على العثور كسراب جدٌد سراب ٌمنحها ٌملكه، ال أمل

 .علٌها عثوره

 وكؤنها بصمت به تحدق تقؾ، الشقٌقة ؼٌر االخت ٌنتبه، جعلته أمامه حركة

 .تراقبه

 .تانً هكلمك ...دلوقتً اقفلً ...ماما - 

 .األخر نظرة تفسٌر ٌحاول منهما وكل النظرات، ٌبادلها واقفاا اعتدل

 !!الطاعة ...القبول

 !!العصٌان ..الرفض

 .بعضها مع تضادت إشارات

 .تشوفوه عاٌزه أمً - 

ا برأسه أومؤ شًء، ال من أفضل وهذا المقتضبة العبارة بتلك اكتفت  مإٌدا

 كالعادة المتجمد، قلبها تحرك ألخٌها منها نظرة ربما التفاإل، وبعض بترقب،

 .األمال لنفسه ٌرسم

ا ٌنتظر لم  األخرى الناحٌة من وفتاة ناحٌة من أمها تدعم االبنه خرجت كثٌرا

 :محمد لٌقول

 .معاهم راٌح أنا ...لٌه هتٌجً انتَِ ...نانا - 

 :بعصبٌة ردت

 .أجً الزم أكٌد ..لوحدهم أسٌبهم ٌعنً - 

ا ببعضها أسنانه فرك  :بٌنها من لٌقول ؼضبا

 .أحسن أختك مع ماتخلٌكً - 

 !!ٌعنً؟ هٌحصل اللً اٌه ...بخٌر أختً -

 :جاهٌن أشار

 .هنا بٌها ادخل ماعرفتش شوٌة هنتمشلها ... بره عربٌتً  -

 :هامسة نانا شفتً على ارتسم بسمة شبح
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 .اوي ؼالٌه أكٌد كبٌرة عربٌته ...واااو  -

 :بلوم لتوكزها خلفها كانت التً مها سمعتها

 !!!اٌه؟ فً وال اٌه فً احنا - 

 مها بقٌت بٌنما جاهٌن ٌتبع الذي محمد وأمامهن وابنتها فاطمة مع نانا تحركت

 .الحال بصبلح تدعو مكانها فً

 

 الشدٌد اختبلفها رؼم االفكار تتجول صامتة، رحلة السٌارة لتلك الرحلة كانت

 .الخمسة العقول فً

 .الخطط وٌضع القادم ٌخمن ...األحداث ٌرتب عقل

 .قادم هو فٌما مكان عن له ٌبحث وعقل

 .المتلهفة القلب دقات ٌوافق بتوجس ٌترقب وعقل

 .قرٌبة صارت النجاة أن وٌؤمل ٌرجو وعقل

 الحق واسترداد األنتقام شهوة قبل، من ٌصادفها لم شهوة تتملكه ..أخٌر وعقل

 .المسلوب

 

 .اتفضلوا ...أهً عربٌتً -

ا، فاها نانا فؽرت ٌا  بعٌنٌن السوداء الضخمة الفارهة السٌارة تلك ترمق وهً فعل

 .حقاا ستركبها أنها مصدقة ؼٌر ربما متسعتٌن،

 محمد فجذبها للسٌارة االمامً للباب ٌدها مدت مقدمات أو منها شعور ودون

ا  :صابحا

 .بطة ابلة مع ورا اقعدي ..فٌن؟ راٌحه انتَِ -

 .اللذات هادم ..األحمق

 المقعد فً جلوسها البلبق من لٌس أنه استوعبت لكنها بضٌق شفتٌها مطت

 .الخلفً المقعد فً وفاطمة بسمة بجانب جلوسها الطبٌعً وأن األمامً
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 من السٌارة لتلك والتؤمل النظرات بعض مع الجمٌع على ٌخٌم الصمت عاد

 فحسب مرتٌن كانت والتً الخوالً االٌام تتذكر بسمة عٌنً شاب حزن ..الداخل

 .الداخل من تشبهها لكنها تلك من أصؽر ربما سٌارة فً معاذ جالست حٌن

 المؤهولة لتلك بعجب النظر من أعٌنهما ٌمنعا أن ٌستطٌعا فلم ومحمد نانا أما

 .الصؽٌرة والشاشات األزرار من بالعجٌب

 :االعجاب من الكثٌر ٌحمل بسإال الصمت نانا لتقطع

 .أوي حلوة عربٌتك -

 :التوتر لتخفٌؾ بها بؤس ال تصورها لمحاولة جاهٌن استجاب

ا -  عربٌة دي تنضٌؾ محتاجه المستشفى قدام الشخصٌة عربٌتً أنا ...شكرا

 .السفاري فسح وكمان للسفر بسام قصدي ...وافً مع مشتركة

ا نانا أطلقت  لم لكنها واضح وتحذٌر بالػ بضٌق لها ٌنظر محمد جعل صفٌرا

 :بسمة على لتمٌل تبالً

 .بوسً ٌا الحلوة أٌامك ٌا الشخصٌة عربٌتهم ؼٌر عربٌة عندهم - 

 :محمد ٌتمتم بٌنما

 .!!السلم بها تطلعوا عربٌة ماعندكوش -

ا جاهٌن ٌسمعه لم  :جٌدا

 !!افندم -

 .بالك ماتشؽلش ال -

 .صفراء بابتسامة رددها

 .الحوار ذلك مع أمها أو بسمة تتجاوب لم

 الصامتة، المتجهمة ابنتها مبلمح على بثبات مستقرة كانت فاطمة فنظرات

  .تقرأه عقلها، إلى تدخل أن تتمنى

 تمتلك لم بوضوح، هذا ترى تؽٌرت، وأخرى لحظة بٌن ابنتها لكن أمها هً

ا القسوة تلك نبراتها تحمل لم قبل، من النظرة تلك ابنتها  أحلك فً حتى أبدا

ا لحظاتها  التً ابنتها بسمة هً ظلت الثرٌة، العابلة ابن عن أبعدتها حٌن قهرا

ا تعرفها  !!االن رإٌتها تفتقد والتً جٌدا
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 .ومنها علٌها تخشى ..وتخشى

 

 .للؽاٌة واستثمارٌة أنٌقة أنها ٌبدو مشفى أمام السٌارة توقفت

 واضح فالفرق الحكومٌة المشافً فً إال الحظ ٌحالفهم لم ألشخاص بالنسبة

 :البادبة هً كانت وكالعادة

 .نجوم خمس فندق وال مستشفى دي - 

ا وكالعادة ا امتعض من أول هو كان أٌضا  .ؼضبا

 

ا قلبها تملكت رهبة  .توأمها من تقترب إنها عنها، رؼما

 هً ...العكس على بل سعٌدة معانً أي تحمل ال لكنها ؼرٌب وقع لها كلمة

  .مؽدورة ...حانقة ..ؼاضبة

ا وأم بل بها ؼدرت بؤكملها عابلة  وكؤنها المسلوب حقها لرد تحارب لم أٌضا

 إال تمنح لم وهً النعٌم كل بل النعٌم بعض ٌنال بابن عام ُمسكن قلبها منحت

 .النقم

 رعب أي السنوات، تلك طوال الصمت من أمها تمكنت كٌؾ تتسابل ومازالت 

 .!الدرجة؟ لهذه الحقٌقة لتخشى علٌها وقع

 هذا ظهور مع ظهر لقب ككل أٌضا الجدٌد اللقب وذاك العمة تلك سمٌحة،

 قلب، معدومة متسلطة، الدرجة، لتلك مخٌفة !هً؟ النساء من نوع أي الشاب،

 .الحق رد فً تبدأ ..لتبدأ تراها، أن ترٌد

 

ا العكس وعلى  .تماما

ا، تؤخر للقاء ٌصبو شوقاا، ٌرتجؾ أم قلب  فراق من العطشى للعٌن ِسقاء دهرا

ا، لها وٌرده ربه ٌنجٌه بؤن منها مستجاب بدعاء وأمل دالكب فلذة  فاهلل سالما

 .التالٌة اللحظة فً منه وٌحرمها لحظة فً لها ٌعٌده لن رحٌم

 ٌعقوب وأبٌه ٌوسؾ النبً قصة متذكرة الكلمات، بتلك تدعو كانت كم

 "ألبوه ٌوسؾ ردٌت ما زي ..ٌارب  رودهولً"
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 لعله" ..تقول أن دوما اعتادت لكنها الطرٌقة، بتلك لها ٌعود أن تتصور ولم

 "خٌر

ا لها سٌحمل فحسب، األسى لها ٌحمل لن اللقاء هذا  بلقاء الفرح الفرح، أٌضا

ا، أضحى الذي الرضٌع  .المرتعد قلبها بها تطمبن ما وهذا شابا

 

 . منهم أمتار بعد وعلى

ا ٌرتجؾ ثالث، قلب هناك ا أٌضا  وقت وحان لسنوات أخفٌت حقٌقة من خوفاا رهبا

 فً تفننت التً كذبتها السنوات، طالت مهما قصٌرة الكذب حبال ظهورها،

اَكة ٌَّ  أعطته أنها حتى طرٌق حادث فً المفقودان واألم األب له، خٌوطها ح

 :بحزن مبتسمة لتقول والده بجوار تقؾ جمٌلة شابة لفتاة وهمٌة صورة

 .وافً ٌا ماما دي هً  -

ا بٌدها أمسك لسانه، نطق أن منذ لها إال "ماما" لفظ ٌتعلم لم ولطفل  مرددا

 :قلبها إلى المحبب الطفولً بصوته

 .ماما انتَِ - 

ا، اللقب تحمل من وجاءت ٌا  !المؤزق؟ ذلك من النجاة فكٌؾ فعل

 ٌشارك لن ٌصمت، لن جاهٌن إلخفاءها، أخرى مرة سطوتها استخدمت لو حتى

 تنازلت من هً فاطمة أن أخبرته حٌن قبله من والده خدعت لقد األمر، ذلك فً

 فاطمة واختفت الجمٌع اقتنع وهكذا تربٌته على تقوى لن أنها بحجة الولد عن

 .وأبنابها الشربٌنً لعابلة سٌبة ذكرى لتصبح والعقول لسناأل عن

 .وافً ...حٌاتها فً تملكها التً الوحٌدة السعادة لتنقذ السٌبة الذكرى وعادت

 

 أي ٌتؽٌر لن ...ابنها ...عنه ٌفصلها زجاجً حاجز على لٌستقر كفها رفعت

 أن رفضت لتربٌته، سهرت من هً ابنها، هو هناك الراقد الشاب هذا، فً شًء

 بل لفاطمة، كرها بحجم الخادمات كرهت فلقد خادمة الخاصة شبونه تتولى

 الطفل هذا ٌنتقل أن رفض الخاطب ألن لها والدها رتب التً خطبتها خسرت

 الماسً خطبته خاتم عن تخلت أن إال منها كان فما الكبٌر، لمنزله الصؽٌر
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 الذي الصؽٌر أخٌها وافً عن لها هللا تعوٌض إنه هذا، من أثمن لدٌها فوافً

 ٌعد لم علٌها، وافسدته فاطمة علٌه تعرفت أن إلى له األم بمثابة كانت أٌضا

ا حٌاته فً األولى للمرة وجهها فً صرخ لها، ٌصؽً ٌا  :إٌاها متحد

 .فاطمة عن هبعد مش ..سمٌحة ٌا ال -

ا االولى المرة وكانت  الدهشة حملت بنظرة تبعها صفعة، منها نال التً أٌضا

 ال التً تلك خلؾ ٌهرع أن قبل االخٌرة النظرة كانت صادم، بحزن وانتهت

 مإلم وفقد باكً خبر فقط بعدها، تَره ولم الخاصة حساباتها فً شٌبا تساوي

 .متوقع وؼٌر

 "!!ومات حادثة عمل وافً"

 .واحدة مرة ٌسمعها بؤن أخٌر رجاء ...َندم ...َعوٌل ..ُصراخ

 "قصدي ماكنش ...اضربه قصدي ماكنش"

 لم قلبها ؼضب لكن صدمتها، من وتفٌق تعً أن قبل ألٌام صاحبها هذٌان

 منتفخ ببطن ظهرت الصؽٌر أخٌها زوجة بؤن لها وصلت معلومات مع ٌنطفًء،

 طفل، حتى وال عابلتها من أو منه شًء أي الحقٌرة تلك تنال لن صارم، وقرار

 لتصل األسبلة، من المزٌد دون لتهرع أنجبت، الخادمة أخرى معلومة وتلتها

 السقوط بتوجس سلم درجات وصعدت بعضها الشقوق فٌه تبارز قدٌم لبٌت

 بها واالنهٌار

 على بابها مفتوح متواضعة ؼرفة لتجد المتهالك، المبنً سطح إلى لتصل

 .إلٌها لتدلؾ مصرعٌه،

ا تجلس فاطمة  .باكٌة ٌبدو ما وعلى طفلها ترضع مهتريء فراش على أرضا

ا ال رضٌعها فضمت لسمٌحة انتبهت ٌا  عنها، إخفاإه ترٌد وكؤنها لصدرها إراد

 ٌدها لتمد حضورها سبب عن المهتزة فاطمة لكلمات مبالٌة ؼٌر سمٌحة اقتربت

 على الحرص ترجوها وهً الرعب ألجمها وقد حضنها من الصؽٌر منتزعة

ا الضعٌؾ رضٌعها ٌا  :ؼرٌبة براحة مرددة عنه سمٌحة كشفت .جسد

 .وافً ..ولد - 
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 ولن شًء منهم ترٌد ال وأنها لها ولدها رد منها طالبه ذراعٌها فاطمة رفعت

 وؼل بحزم قابلة لصدرها الصؽٌر ضمت سمٌحة لكن شًء بؤي تطالب

 :واضحان

 تعوٌض ده .. الحساب وقت جه .. منه وحرمتٌنً ومات وافً منً خدتً -

 نبقى كده ..فاطمة ٌا ابنك وهاخد واخوٌا ابنً خدتً ..سرقتٌه اللً لوافً

 .خالصٌن

 :فاطمة صرخت

 !!ابنً هاتً ..اٌه؟ بتقولً انتَِ ..علٌكً حرام  -

 لحركتها بشدة ألمها الذي بطنها بجرح عاببة ؼٌر نحوها االندفاع أرادت

ا لتعٌدها سمٌحة فدفعتها القوٌة،  ٌدها تضع وهً شدٌد بؤلم فاطمة وتؤوهت أرضا

ا وألقته المال بعض مخرجة حقٌبتها فً ٌدها سمٌحة لتدس بطنها، على  أرضا

 فاطمة تتبعها مسرعة وذهبت منهم االقتراب محاولة من إٌاها محذرة أمامها،

 ٌسعفها لم الوالدة وحتى الحمل أثناء الزمها الذي وضعفها ألمها لكن زحفاا

 مبتعدة تسٌر وهً لسمٌحة مشوشة ورإٌة رأسها أصاب شدٌد دوار ، للمزٌد

 .الرضٌع ابنها معها حاملة

 

 علٌه كتب عرٌض باب أمام فاطمة لتقؾ واحد، قلب ال قلبٌن خالطت ذكرٌات

  "الحرجة العناٌة"

ا بالداخل جاهٌن لٌدلؾ  أمه كانت لقاها من وأول للحظات، باالنتظار إٌاهم مطالبا

 :نحوه أسرعت التً

 .لوحدك انت ..اٌه؟ عملت ..جاهٌن  -

 إقناعها وعلٌهم ابنة لها وجد وأنه باألم جاء أنه قصٌرة بجمل أخبرها

 لساعتها مٌادة نظرت وافً، برإٌة لهما فلٌسمحون االن لكن بمساعدته،

 :لتقول

 وأنا بسرعة تدخل خلٌها ...الصباحٌة الزٌارة وقت وٌنتهً ساعة ربع فاضل -

 .جوه من سمٌحة هجٌب
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 كانت لو للحظة وتمنت انتظرتها من بقدوم لتخبرها تنادٌها سمٌحة إلى أسرعت

 لكنها منكسرة بروح تتحرك أن قبل للحظات وافً ترمق عادت فحسب، متوفاة

ا، رأسها رفعت ٌا ا، كخاسرة فاطمة تراها لن عال  .وستبقى األقوى الزالت أبدا

 

 نظرات النظرات، المرأتان فٌهما تبادلت معدودة لثوانً دام الذي اللقاء وكان

 لكلتاهما وختمت سعٌدة كانت التً الذكرٌات من والكثٌر الكثٌر لعقولهما حملت

 .حال بؤسوأ

 ألحد، واحدة كلمه بتوجٌة مبالٌة ؼٌر الجمع هذا عن مبتعدة سمٌحة لتستدٌر

 أن ٌعنٌها وال بها المحٌطٌن هإالء من تعرؾ وال لفاطمة إال تنتبه لم هً

 .وافً نجاة اآلن األهم تعرؾ،

ا فاطمة تهتم لم  فتح الذي الباب ذلك لعبور ٌشتاقان وقلبها فعلقها بسمٌحة أٌضا

ا  :قابلة فاطمة لتحًٌ مٌادة وظهرت أخٌرا

 .تشوفٌه علشان ادخلً ..تعالً - 

 :قاببلاَ بسمة من جاهٌن لٌقترب فاطمة تبعتها

 .تشوفٌه هتدخلً مش  -

 :لتقول سمٌحة فٌه اختفت الذي بالممر معلق بصرها كان

 !!سمٌحة؟ دي هً ..ماما بعد - 

 :لٌجٌب عمته عن تسؤل أنها فعلم بصرها التجاه انتبه

 .أٌوة - 

 ونانا محمد بقً بٌنما جاهٌن لٌتبعها ذهبت حٌث إلى اتجهت أخر سإال وبدون

 :لٌسؤل مكانهما

 !!العملٌة؟  هتعمل بوسً تفتكري  -

 :بنشوة ابتسمت

 .كبٌٌٌٌر هٌكون التعوٌض وأكٌد هللا شاء إن هتعملها -

 القادمة التطورات وكؤن وشعر بضٌق زفر ، قصدها لٌعً للحظات محمد رمقها

 ألذنه وصل لطالما ٌستسلم، أال زمن منذ قرر لكنه محالة، ال ونانا ستطوله
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 لها، تقدٌمه ٌستطٌع ال ما ترٌد فهً الفتاة، تلك حب عن للتخلً تدفعه كلمات

ا كان المقابل فً لكنه الكثٌرون به علم الدابم، رفضها علٌه تعالٌها  ٌردد دوما

 مجرد محاولة، من المنطقة شباب من أي وٌحذر المستقبلٌة زوجته أنها

 .لبلمر الجمٌع وانصاع لها، التقرب محاولة

  "محمد تخص دي ..دي عن ابعد"

  ...بعناد العبارة نفس داخله لتتعالى

 "نادرة ٌا وبس أنا تخصٌنً انتَِ"

ا بعقلها ٌدور الذي ما ٌعلم من فقط هو قدره، ٌعرفها أحد ال  نجح قد كونه وأٌضا

 .المستمر انكارها برؼم بقلبها االستقرار فً وبجدارة

ا -  ٌا  .حالك فً خالٌكً قرارهم كان ا

 :بعصبٌة له فالتفتت تحذٌرٌة، بنبرة كلماته قال

 !!إٌه؟ قصدك ..نعم - 

 .نادرة ٌا كوٌس قصدي عارفه انتَِ - 

 :خصرها على ٌدها لتضع باصرار، قالها

 بطة وأبلة ..حرة أنا علٌا آمر تعمل بطل إٌه وبقولك...نانا اسمً ..نانا - 

 جاي اللً إلن سمانا عن تحل بقى وٌارٌت منك أكتر أنا ٌخصونً وبوسً

 .مكان فٌه لٌك هٌكون ماعتقدتش

 أصابته التً األلم ؼصة ٌبتلع أن قبل بصمت، ٌرمقها وهو عٌناه أصابت رجفة

 :صارمتٌن بعٌنٌن نحوها وٌمٌل منها، اعتاد كما وٌتناسها

 .سماكً عن هحل وال هبعد مش جنبك مكان لٌا داٌما أنا - 

 :بكفها لوحت

 .بقى ماتفهم فقرك عاٌزة وال عاٌزاك مش أخً ٌا ..اوووؾ - 

 :إلٌه نظرها لٌعٌد بذراعها ٌمسك وهو فؤوقفها تستدٌر أن أرادت

 .فقري مابتحبٌش بس بتحبٌنً انتَِ فقري ..ده هو  -

 :منها صدرت همهمة مع هازبة سخرٌة

 !!بحبك أنا ...بحبك - 
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 وكل كتٌر شوفتها نادرة ٌا عٌنك فً شوفتها ..مرة ألؾ أل قلتً ولو اٌوة - 

 إنك عارؾ قدي فاهمك ماحدش ...بطلت خبلص بس نفسً بكدب كنت مرة

 ما قبل وهلحقك ..هتبلقٌنً ...تقعً لما لكن تتشعلقً هسٌبك ..أوي لفوق باصه

 .ؼٌرك عاٌز ومش بحبك ألنً ..!لٌه؟ عارفه ...تقعً

 بذراعها، تمسك الزلت التً أصابعه عبر إلٌه لتصل لجسدها انتقلت قلبها رجفت

 المستمٌتة محاوالتها رؼم مؽرمة به أنها تدرك جعلها والذي المكرر التؤثٌر

 .وقرر اختار قلبها لعقلها، ٌستمع ٌعد لم قلبها ولكن للنفً،

 !!أرٌد من هو هذا

 .واألخٌر األول محركها هو العقل صوت سٌبقى تقبل، لن لكنها

 حملت التً مبلمحها وٌتؤمل ٌحررها وهو شفتٌه على استقرت النصر بسمة

ا بنظرها تتهرب أن قبل علٌها ٌراه قلما الذي والخجل التوتر من الكثٌر  .بعٌدا

 :بسمة باسم تتمتم وهً

 !فٌن؟ راحت بوسً هً - 

 ٌهتم ولم بثبات، ثؽره تعتلً بسمته والزالت الحابط على بظهره لٌستند اعتدل

  عنها؟ تسؤل من أٌن تعرؾ فهً إجابة ٌمنحها أن

 !!أنفك رؼم لً عاشقة أنتَِ ..فتاة ٌا ترٌدي كما انكري

.................... 

 لفاطمة رإٌتها الحرجة، العناٌة بزوار الخاصة االستراحة فً سمٌحة جلست

  .المقٌتة بتفاصٌله شًء كل لها أعاد

ا  كل منه ضاع من فقط وأخٌها حٌاتها وأكملت تزوجت وربما حٌة إنها...تبا

ا ثروته أسرته، شًء،  .فاطمة المسماة اللعنة تلك بسبب حٌاته وأخٌرا

 .االبن ..وافً بسام ضحٌتها المرة وهذه اللعنة عادت وقد

ا به تسمح لن ما وهذا ٌا  !!النتابج كانت أ

 كلماتها تختار أن علٌه، لكذبتها والمبلبم المناسب التبرٌر فً تفكر أن علٌها

 كل ستفسد له فاطمة كلمات مضمون، ؼٌر هذا حتى ولكن تخسره، ال كً بعناٌة

 .بالهجوم هً ستبادر ...تنتظر لن ال رأسها، على المابدة وستقلب شًء
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 لن حجتها، ستكون هذه خسرته، أن بعد ابنها خلؾ السعً من منعها الذي ما

ا تكون  .دفاع موقؾ فً أبدا

 "!!سمٌحة؟ بقى انتَِ "

 لهجتها من شعرت والتً محدثتها إلى بصرها لترفع حاجبٌها سمٌحة عقدت

 فً صؽٌرة شابة رأت حٌن دهشتها وزادت واالستخفاؾ، الوقاحة من بالكثٌر

 .لها مؤلوفة مبلمح تحمل أنها شعرت ولكنها قبل، من تَرها لم السن

  !مٌن؟ انتَِ -

 فهذه شدٌد، بؽٌظ سمٌحة ترمق حاجبٌها، إحدى رفعت وقد ذراعٌها بسمة كتفت

 كان ما أمها على وجبروتها سطوتها فلوال شًء، كل حرمتها التً الشمطاء هً

 لكانت للحٌاة السفلٌة الخانة فً ووضعها ألمها بؽضها لوال هذا، كل حدث

 خرجت كلماتها ضابع، وحب ذلٌلة، ومعٌشة مدقع فقر من النجاة من تمكنت

 :السنوات تلك كل عناء تحمل

 شاء ان والجدٌد القدٌم منك هخلص اللً انا ...سمٌحة ٌا االسود عملك أنا  -

 .هللا

 ببسمة ٌحدق الذي لجاهٌن لتنتبه واقفة لتهب ذهوالاَ سمٌحة عٌنا اتسعت

ا  :بؽضب قالت التً لعمته حدٌثها من مندهشا

 !!لٌه؟ كده وبتكلمنً ...جاهٌن؟ ٌا دي مٌن  -

ا منها لٌقترب عمته تهدبة جاهٌن حاول  :هامسا

 لو..وافً تنقذ اللً هً واحتمال وافً عمً مرات بنت دي ...عمتو ٌا اهدي - 

 ...بس

 !!مٌن؟ بنت - 

 نفسها منحت وانجبت، تزوجت الحقٌرة توقعت، كما مقاطعة، سمٌحة به صاحت

 :كله وعمره أخاها نالت أن بعد أخر لرجل

ا ...وخلفت اتجوزت هً فاطمة بنت  -  بسبب هدر راح كله أخوٌا عمر طبعا

 .ماتستاهلش واحدة
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 فً المرأة تلك رصٌد مفاصلها، ابٌضت حتى بقوة قبضتٌها بسمة اعتصرت

 دفع على وستجبرها السماء، إلى معدالتها رفع اآلن عٌنٌها أمام ورإٌتها تزاٌد

 :األن من سٌبدأ والذي ..الثمن

 .فاهمة انتَِ ...كوٌس أمً عن اتكلمً  -

 .قدامً من وامشً اخرسً  -

ا تزداد االمور  بالمساعدة الفتاة تقتنع أن المفترض السٌطرة، عن وتخرج سوءا

 :بٌنهما وقؾ الكلمات، وعمته تتراشق أن ال

 كل فً ونتكلم هنقعد ده بتعملوه اللً وقته مش ...سمحتوا لو نهدى ممكن   -

 ...ٌا دلوقتً بس حاجه

 :قاببلاَ لها فنظر اسمها ٌعرؾ لم  اآلن الى أنه إلى انتبه

 !!اٌه؟ اسمك انتَِ هو  -

 :سمٌحة لتصٌح باالجابة تهتم لم

 .وشً عن ابعدها ..لٌه كده بهدوء بتكلمها انت - 

 :بضٌق عمته رمق

 مرٌضة والدته ..وافً تساعد ممكن اللً الوحٌدة دي ...اهدي عمتً ٌا -  

 وشها فً تصرخً عماله اللً بالبنت مرتبطة وافً نجاة تتبرعله هتعرؾ ومش

 .دي

 :باحتقار لها مشٌرة إصبعها رفعت

 ابنً هتساعد اللً دي ...دي - 

 :بسمة من صدرت ساخرة ضحكة

  .وبتصدقٌها الكدبة بتكدبً انتَِ هو ...ابنك  -

 :جاهٌن فؤوقفها آخرى مرة علٌها الصراخ أردت

 .فات اللً فً نتكلم جاٌٌن مش احنا ..كده كفاٌة ارجوكم - 

 :بسمة عٌنا ضاقت

 .فات اللً فً اتكلم علشان هنا انا بس  -

ا تفسٌر ٌستطٌع ال ولؤلسؾ معنى، من أكثر تحمل الفتاة تلك نظرات ٌا  .منها أ
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 !!اٌه؟ فً ٌخصك أصبل مالك وانتَِ - 

 :قابلة أوقفتها بسمة لكن مؽادرة تركها وأرادت سمٌحة بها صاحت

 .عمتووو ٌا اوي وٌخصنً ...ٌخصنً  -

 وؼضب واضح بضٌق سمٌحة بها لتحدق االخٌرة كلماتها حروؾ ضؽطت

 أمام وترفعها بطاقة لتخرج الصؽٌرة حقٌبتها فً ٌدها بسمة لتدس متصاعد

 :قابلة أعٌنهما

 .بحد بٌفكركم مش ...اسمً وده ..بطاقتً دي - 

 "الشربٌنً محً وافً بسمة"

 :سمٌحة لتنتفض تصدٌق بؽٌر جاهٌن بها همس

 ...لعٌلتنا اسمك تنسبً لنفسك تسمحً ازاي انتَِ نصب ده ...ده الجنان اٌه - 

 .داهٌة ستٌن فً هودٌكوا انا

 :ببسمة محدقاا لٌوقفها عمته بٌد جاهٌن أمسك

 !!وافً فً حامل ومراته اتوفى عمً ...ازاي؟  -

 .وفٌا - 

 :وتشفً بثبات قالتها

 .بتاعكم المحروس توأم ابقى أنا  -

ا المستنكر سمٌحة صٌاح تعالى  أم جٌد تطور هذا هل جاهٌن، ٌفكر بٌنما مجددا

ا ستساعده توأمه، جٌد، بالتؤكٌد !سًء؟  .حتما

 :كلمات إلى أفكاره أخرج

 .هتساعدٌه أكٌد ٌعنً ...فعبلاَ توأمه أنتَِ ٌعنً - 

ا مقعد اتخذت  :باستخفاؾ قابلة أخرى على ساق تضع وهً لها مجلسا

 !!وادٌله جسمً من هقطع ...دي بالبساطة - 

ا تزفر التً لسمٌحة منتبه ؼٌر حاجبٌه، جاهٌن عقد  الؽرٌبة تلك ترمق وهً نارا

 :لتقول بالػ بؽضب

 !بالظبط؟ إٌه عاٌزة انتَِ - 

 :كلماتها حروؾ لتضؽط اعتدلت
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 .المساعدة فً نفكر نبقى وبعدها ..أمً وحق حقً  -

 :قاببلاَ ؼضبها وتمنحه جاهٌن دهشة لها لتنتقل فاها سمٌحة فؽرت

 .ده الكبلم وقته ده اٌه؟ بتقولً انتَِ - 

 :صابحة واقفة هبت

 ماعرفهمش ناس علشان بطنً لكم وافتح عملٌات هدخل مش أنا ونص وقته - 

 .ماٌتؤمنلهومش زٌكم اللً افكر وبعدٌها االول أمً وحق حقً اضمن أصله من

 :سمٌحة هدرت

ا أنا دي اٌه بتقول بتخرؾ ..قدامً من ومشٌها دي البنت خد جاهٌن -   أساسا

 .دي بطاقتك فً بالتزوٌر هطعن

 :بالؽة بثقة تتحدث للجلوس عادت

 مش أنا جلسة أول من لصالحنا هٌطلع والحكم براحتك اطعنً ..وماله  -

 واحد فً وقت ماعندكوش اللً اانتو أعتقد هاخده هاخده حقً ..مستعجلة

 .بٌموت ٌهمك

 !!واأللم الدهشة بنظرات ٌرمقها وهو جاهٌن عٌنا ضاقت

 واحد، رحم فً معها خلق لمن تقدمها مساعدة ثمن ترٌد !اآلن؟ أتساومهما

  .!!توأم بل شقٌق حٌاة على المال تقدم

ا، تملك ال وكؤنها  على وعطفه وافً فحب مٌبلده، قبل لوافً كله منحته ربما قلبا

ا كان حوله من  .نظره وجهة من الحد عن زابد دوما

 المخلوقة لتلك والبؽض االشمبزاز من الكثٌر حملت جسده فً سرت قشعرٌرة

 :واضح بازدراء قاببلاَ احساسه عن لٌعبر

 ...واط انك تصدقً ...!!ازاي؟ كده انتَِ -

 .اخرس -

  :بتهاابسب مشٌرة بها صاحت

 عمً ٌابن علٌا أدبك تقل تفكر اٌاك  -

  .الساخرة كلماتها من الكثٌر بطابع االخٌرة كلمتها لتخرج
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 وأنفاسه قدمٌها، على الوقوؾ على لٌجبرها فٌه مبالػ بعنؾ ذراعها جذب

 :بعنؾ وجهها تضرب الؽاضبة

 !!دمك من اللً أخوكً حٌاة على بتساومً  - 

 فشلت، لكنها ألمتها بقوة بها التحمت التً أصابعه من ذراعها جذب أرادت

 :مساوٍَ بؽٌظ فؤجابت

 !!ماٌه خلٌتوه انتو اللً الدم  -

 بهذا لكنها إذن، الحقٌرة بطرٌقتها سٌلعب ٌحررها،فلٌكن وهو بقوة أسنانه صك

 :األعداء خانة فً تؤكٌد وبكل جعلته

 !!كام؟ عاٌزه  -

 :تصٌح سمٌحة بٌنما حاجبٌها عقدت

 !!اٌه؟ بتقول انت - 

 :مستعار بهدوء لتجٌب بزعٌق علٌها سإاله كرر

 .وأمً أنا مٌراااثً ...حقً عاٌزة أنا نفسً ببٌع فاكرنً انت ...كام - 

 :واضحة بعصبٌة رأسه هز

 كبٌرة شركة أسهم دلوقتً مٌراث نقسم اٌه ٌعنً عارفه انتَِ ...اٌه؟ مٌراث  -

 !!ده؟ كل هٌستنى وافً ...البنك فً وفلوس وعقارات

 :صدرها أمام ذراعٌها عقدت

 .وقت مافٌش مادام دلوقت من تبدأ االحسن ٌبقى - 

ا عٌناه اشتعلت ا وبذل وأكثر، أكثر ؼضبا ا جهدا ٌا  أعصابه فً للتحكم خراف

 .المستؽلة تلك لضرب عارم شعور ومقاومة

ا عاٌزه انتَِ اللً بالمبلػ شٌك اكتبلك وسط بحل نقبل ٌارٌت طٌب -  لحد ..مإقتا

ا نبدأ الزم بس ..ده المٌراث موضوع نشوؾ ما  .التحالٌل فً فورا

 بنظراتها فتخبره لها لٌنظر جاهٌن بكؾ سمٌحة أمسكت بٌنا مفكرة همهمت

 فتصمت مطمبن، بهدوء كفها على لٌربت له، قبولها وعدم ٌفعل لما استنكارها

 .ٌفعل ما ٌدري وأنه ما خطة لدٌه أن أمل على
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 المكاسب تحسب ربما مفكرة، بصرها خفضت التً بسمة قرار لٌنتظر

 .والخسابر

 المفاجبة توأمه أن له وصل إذا تؤكٌد بكل سٌصدم الذي وافً فً ٌفكر هو بٌنما

 !!حٌاته على ..تساوم

 

ا لكنهم صرفها، بوقؾ طالبوا إذا قٌمة ذا تكون لن ربما بنكٌة ورقة  لن أٌضا

 !!أتقبل؟ ...ٌحتضر حقاا الفتى أن ٌبدو ما فعلى المٌراث تقسٌم حتى ٌنتظروا

 المبلػ ٌسحبون ونانا محمد لتجعل الحاجة، عند به لتقاتل للمال بحاجه هً

 حتى الوقت، من الكثٌر ٌؤخذ لن هذا لها، بنكً حساب أول تكوٌن فً وٌبدأون

 .األمر إنهاء سٌتم النتابج تظهر

ا بها وألقوا خدعوها وإذا  المال ذلك ستستخدم كلٌتها على الحصول بعد خارجا

 .وأكثر ترٌد ما كل منهم وستنال المحامٌن بؤفضل خلفهم السعً فً

 :قابلة شفتٌها افرجت

 !إٌه؟ شكلهم دول اصفار الست أشوؾ نفسً ...موافقة - 

 :تصدٌق بؽٌر جاهٌن وهمس قصدها، الستٌعابها سمٌحة عٌنا اتسعت

 !!جنٌة بملٌون شٌك عاٌزة -

 :كتفٌها هزت

 !!إٌه؟ وال كده مش عندكم لٌا اللً بحر فً نقطة ده -

 :سمٌحة هدرت

 !!اتجننت دي ..ممكن مش -

ا جاهٌن لها نظر ٌا  :الصمت منها راج

 .احنا حتى ..حد أي من أهم دلوقتً وافً عمتو -

 :قاببلاَ لبسمة ببصره لٌعود

 هنعمل وبعدها الشٌك أجٌبلك هنزل عربٌتً فً الشٌكات دفتر ...موافق -

 .طول على التحالٌل

 .ماما أشوؾ هروح ...تمام - 



 

098 
 

 :متسابلة له سمٌحة فنظرت مبتعدة، تركتهما

 .جنٌة ملٌون هتدٌها هتساعده مش افرض كذب، ده كل افرض -

  :بتصمٌم قاببلاَ جاهٌن عٌنا ضاقت

 .عننا ؼصب حاجه هتاخد مش ..عمتو ٌا ماتقلقٌش - 

 تلك من تؽلً نٌران وداخله البنكٌة، االوراق دفتر ألحضار لٌذهب عمته ترك

؟ خدعة كانت لو ماذا لكن وافً تشبه بالفعل هً الفتاة،  باالم أخته وكانت فعبلا

ا، اسمها تؽٌر وتم فقط  أنه تعلم من حٌاة على تساوم أن ٌستوعب ال فعقله زورا

  .توأمها

 !!اكتشافه؟ وعلٌه تؤكٌد بكل ما خطؤ هناك

.......................... 

 ونانا باكٌة، منهارة األرض تفترش بؤمها لتفاجؤ ومحمد نانا تركت حٌث اقتربت

ا تنادي  :بهلع أمها نحو اندفعت للمساعدة طلبا

 .تانً تعبتً انتَِ ..مالك؟ ...ماما -

ا وجهها كان  وبصوت ابنتها بكؾ أمسكت بؽزارة وجنتٌها تؽرق والدموع شاحبا

 :متؤلم باهت

 ..اخوكً ساعدي بنتً ٌا اٌدٌك أبوس ..قادرة مش بس منك هطلبها ماكنتش - 

 .بٌموت أخوكً أمك خاطر علشان ...وساعدٌه سامحٌنً رجلك ابوس

 شًء كل بؤن مواستها تحاول روعها، من تهديء صدرها، إلى أمها ضمت

 .ٌرام ما على سٌكون

 ..قلب ٌصارع عقل

 ..شوق ٌقاوم انتقام

 !!الؽلبة؟ فلمن

.............................. 

َ

َ

َ
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َعشر الحادي الفصل

 

 السنٌن مرور من خدته اللً إٌه

 واألنٌن دمعتك إال قلبً ٌا

 تحن وترجع وبتفرح بتبن

 فرحانٌن البشر كل مش إن مع

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 االستسبلم وعدم التماسك ترجوها بصعوبة، قدمٌها تحرك بعٌدة، بدت خطوات

 حلم من أدنى، أو قوسٌن قاب أصبحت والحشاٌا، الضلوع فً ٌسري لتخاذل

 .جانب كل من الكوابٌس تحوطها حقٌقة لكنها حقٌقة، بات

 زجاجً حاجز أمام -االكبر وافً شقٌق زوجة أنها تعلم التً - مرافقتها أوقفتها

 :لها مشٌرة

 .هنا ناٌم ..أهو - 

 تحٌطه شاحب وجه الكثٌر، منه ترََ لم ولؤلسؾ الضابع، حلمها على بصرها لٌقع

 الذي بقلبها باألحرى أو بفمه حشر قد وأنبوب جسده تحٌط أسبلك الضمادات،

ا انتفض  جنبات فً صداها لٌتردد فٌه استقرت التً الشدٌدة الوخزة لتلك ألما

 العضوي اآللم له عاد الذي قلبها موضع المضمومة قبضتها وضعت روحها،

ا بها سٌلقً من ٌتصارعان وكؤنهما القوة، فً الوجدانً األلم لٌباري  .أوالاَ أرضا

 :مشهد قسوة من ٌتمزق وصوت بحسرة تهمهم

 !!ابنً ...ابنً - 

 أنها بؤذنه لتهمس لتضمه، فقط تخطته لو تمنٌت عازل، بزجاج جبهتها ألصقت

ا أسفة أنها ثانٌة، تتركه ولن عادت أنها هنا،  أن ترٌد الكره، تعٌد لن وحتما

 صدر ضمة مسبقاا، خسرته ما كل معه تختبر أن ترؼب والكثٌر، بالكثٌر تخبره

ا، بها حلمت  ؼضب أو إطعامه على صراع المدلل، لطفلها عالٌة ضحكة ٌوما



 

211 
 

، الرجال قارب شاب من حانٌة ابتسامة معاند، لمراهق أحمق  مراحل طوالا

ا ترددها بل تتخٌلها فقط وكانت فقدتها عدٌدة  .ٌقظتها أحبلم فً أحٌانا

 "كوٌس ُكل ..بسام"

 "منك أكبر دي ..أختك ماتضربش"

 "ربك ماٌرضٌش اللً عن ابعد ..بالبنات دعوة مالكش"

 .العازل بالزجاج رأسها تحك وهً جسدها وانتفض مسموع، وصار بكاءها زاد

 دون معه خلقتها التً وذكرٌاتها أالمها من سٌخفؾ هذا وكؤن عٌنٌها أؼمضت

 صرخ فتى كل حارتها، فً أمامها كبر طفل كل وجه فً تراها كانت بل تراه، أن

ا، بؤمه  وهو بعدها لتبتسم المراهق فتاها مع معاركها تخٌلت أنها حتى ؼضبا

 القوة تمنحها كانت من بسمة فقط الدوام، على عاشتها ٌقظة أحبلم ٌصالحها،

ا لها المإذي الفقد وإحساس حزنها تقاوم تستمر، لتتماسك، ٌا ا، جسد ٌا  ونفس

 الماضً فً للنجاة، الدابم جسرها هً لتبقى إنقاذه ٌمكنها من بسمة فقط واالن

 من اآلن ونجاة المفقود، رضٌعها ذكرت كلما ٌنالها بطًء موت من نجاة كانت

َ صار الذي الرضٌع هذا ٌنال قد موت  .رجبلا

 لؽرفة ٌندفعان شخصان ترى وهً عٌناها لتتسع أفزعها مفاجًء أزٌز صوت

ا به لٌلصقا صدره عن ٌكشفان لحظات وفً ابنها  ٌنتفض ٌجعله شٌا ما، شٌبا

 .مقتل فً قلبها أصابت انتفاضة بقوة، فراشه فً

 :شدٌد بفزع ٌحدث ما تراقب وهً مٌادة من سمعته مكتوم نداء

 .أل وافً ...واافً - 

 لكنها ٌفعلونه، ما لتوقؾ إلٌه تسرع أن أرادت التعذٌب، تحت طفلها جسد وكؤن

 .العمل عن توقؾ ابنها قلب مساعدته، ٌحاوالن أنهما تعلم

 ...ثانٌة انتفاضة

 ...وثالثة

 ...ورابعة

 .شًء كل فتوقؾ للحٌاة عاد متقطع وأزٌز

 .للعمل عاد هو قلبه أن المطمبن لكن عندها توقؾ
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ا  فاندفعت وقفتها لتتخاذل معه قدمٌها وتشاركت االستسبلم، قلبها أعلن أخٌرا

 :نحوها مٌادة

 .ستر ربنا الحمدهلل ...اهدي -

 من المساعدة طلبت تحتمل، ال بالفعل أنها تدرك جعلها ذراعٌها على ثقلها لكن

 تصاعد مع عقلها ٌهاجم دوار تقاوم وهً كلتاهما على لتعتمد قرٌبة ممرضة

 وكذلك نانا إلٌها اندفعت للخارج بها وصبل وماَإن .قلبها منبع من صدرها آالم

ا تهالكت تنتظر لم لكنها محمد  تنادي وفاطمة صارخة، بها تتعلق ونانا أرضا

 .الدموع كثرة من أمامها ما تبصر ال بعٌنٌن ابنتها

 !!بنتً؟ ...فٌن بنتً ...بوسً -

 منها اقترب الذي ابنتها لصوت انتبهت لكنها مسموع بالكاد صوتها أن وبرؼم

ا  تعلقت أصابها، عما بفزع تتسابل بجوارها ركبتٌها على سقطت حتى كثٌرا

 :أكثر نفسها منع تستطع ولم الدابم، نجاتها بطوق بابنتها،

 ..اخوكً ساعدي بنتً ٌا اٌدٌك أبوس ..قادرة مش بس منك هطلبها ماكنتش  -

 .بٌموت أخوكً أمك خاطر علشان ...وساعدٌه سامحٌنً ..رجلك ابوس

 بالتماسك إٌاها راجٌة مهدبة، صدرها إلى ابنتها لتضمها بكاءها نشٌج تزاٌد

 :مرتٌن طفلها خسارة ٌحتمل لن قلبها تهتم، لم لكنها ٌحتمل، ولن مرٌض فقلبها

 .اٌدٌك أبوس ساعدٌه ...تاااانً حاجه منك ماهطلب عمري بنتً ٌا رٌحٌنً - 

 :البكاء حالة لها انتقلت وقد لكلماتها لتستسلم أمها كتؾ على ربتت

 .اهدي أنا خاطري علشان بس ..عاٌزه انتَِ اللً ...حاضر  -

 ٌحوم الذي الظبلم لٌتقبل وعقلها قلبها عنها ٌبحث التً هً الكلمة تلك وكؤن

ا وٌتوقؾ عٌنٌها لتؽلق ابنتها كتؾ على رأسها فتثاقلت حوله،  سٌل أخٌرا

 :صارخة أمها ترج وهً بسمة لتنتفض الدموع

 .ماماااا هدٌهاله وهللا حاضر ...فوقً ماما - 

 :محمد زعق

 .ٌساعدنا حد قلب مرٌضة دي جدعان ٌا  -

............................... 
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ا حملها التً البنكٌة الورقة تؤمل  رفع حددته، الذي الرقم علٌها خط أن بعد عابدا

 الذي الطبٌب لٌحً إلٌها دلؾ أمامها، ٌقؾ التً الؽرفة تمٌز التً لبلفته رأسه

 :ٌعرفه

 .دكتور ٌا خدمة ممكن  -

 :جاهٌن لٌردؾ باٌجاب أومؤ

 تحالٌل مع عاٌز انا بس وافً توأم انها المفروض دلوقتً بنت هجبلك  -

 .DNA  تحلٌل نعمل وخبلفه االنسجة

ا حاجبٌه الطبٌب عقد  :مستفسرا

 .توأمه بتقول مش -

 توأمه موضوع من نتؤكد بقى عاٌزٌن األم من أخته أنها منه متؤكدٌن اللً -

 .دي

ا همهم  :لٌضٌؾ مفكرا

 مش عالٌة، وبنسبة إٌجابً هٌكون DNA تحلٌل ٌبقى االم من أخته لو  -

 .أل وال توأمه هً أقولك هقدر

 !!أل؟ وال فعبلاَ عٌلتنا من هً أعرؾ عاٌزة ..وبعدٌن طب - 

 .باألم قرابه لٌك أنت  -

 .عمً ٌبقى بس األب ..ال - 

 ولو هنعرؾ عمك بنت هً لو أنت معاك ده التوافق ٌبقى ..خبلص  -

 .هنعرؾ برضو خالص ماتقربلكش

 ؼٌري ٌعرفه ماحدش ده الموضوع بس ..دلوقتً عٌنة منً خد ماشً - 

 .ؼٌري حد وماتكلمش

 .مطلوبة دي المواضٌع فً السرٌة أكٌد ...مفهوم - 

 

 لٌقترب باالستراحة الجالستان وعمته ألمه انتبه المعمل، خارج طرٌقة اتخذ

ا انتفض باكٌتان، لٌجدهما منهما  :صابحا

 !!لٌه؟ بتعٌطوا ...اٌه فً - 
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 :ولها له مإلمة أمه شفتً من الحروؾ خرجت

 .تانً ورجعوه وقؾ قلبه مننا هٌروح كان وافً  -

 :بعٌنٌه المكان فً ٌدور أن قبل للحظة بصره زاغ

 !فٌن؟ دي بسمة اسمها اللً ...فٌن راحت هً -

 الدور فً أوضة فً اتحجزت وماستحملتش ساعتها وافً مع كانت فاطمة - 

 .قلبٌة أزمة ..التالت

ا لٌتركهما أمه أجابته  عصبٌته من الكثٌر حملت خطوات ٌخطو كان إلٌهم، متجها

 الحال، فً المعمل إلى الفتاة تلك سٌؤخذ وقت ٌوجد ال ٌحتمل، لن وافً وقلقه،

ا ٌعد لم فالمال وأضعافه، بل بالمال لها سٌلقً ا لٌس واكتسابه مهما  لكن ، صعبا

 .فقده إن كوافً أخ سٌكتسب أٌن من

 ٌسمح صوت لٌؤتٌه وسرعة بخفة طرق عنها، سؤل أن بعد للؽرفة وصل

 العٌنٌن، مؽمضة الفراش، على مستلقٌة فاطمة لٌبصر إلٌها دلؾ بالدخول،

ا منها اقترب .ٌعلم ال الوعً عن ؼاببة أو نابمة  :هامسا

 !!إٌه؟ عاملة هً -

 :نانا أجابته

 .ناٌمة دي ..كوٌسة الحمدهلل -

 علٌه، رأسها مكفؤه أمها بكؾ ممسكة لها لٌنظر حقٌقٌة، براحة برأسه أومؤ

 .رأها منذ كانت مما أضعؾ بدت وللحظة صامتة ساكنة

ا بذلك ٌهتم لم  :قاببلاَ البنكٌة بالورقة ٌده مد كثٌرا

 .التحالٌل نعمل علشان تقومً ممكن ..أهو الشٌك - 

 التً بسمة رد انتظار فً حاجباه محمد عقد مفهومة، ؼٌر بكلمات نانا همهمت

 له حملتها التً فالنظرة للحظة عٌناه ارتجفت الذي جاهٌن، ترمق رأسها رفعت

 !!ٌفهم لم خسارة أو ..استسبلم نظرة بل السابقٌن، والعند الندٌة بنفس تكن لم

 :واقفة همت

 .هفهمك أرجع لما محمد ٌا معاك خالٌه ...لمحمد ادٌه -

 .لمحمد البنكٌة الورقة أعطى الذي جاهٌن ٌتبعها الؽرفة لتؽادر
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 :شهقت حتى للرقم انتبهت وماَإن االول ٌدي فً بما ونانا محمد حدق

 .اتحولت انا وال محمد ٌا ملٌون برضو دي مش ..جنٌة ملٌون ...هاااااااا - 

 شعور وراوده المستكٌن الشاحب فاطمة وجه على ببصره استقر بل ٌجبها لم

 بسمة تنوي لما استنتاج أو تفسٌر عن ٌبحث وعقله األمر، هذا حٌال مرٌح ؼٌر

 .بالضبط فعله

 

ا جاهٌن لٌقول الؽرفة خارج تنتظرها ممرضة وجدت  :موضحا

 هً ..فحوصات وشوٌة الكلى على كشؾ وكمان تحالٌل هتعملً معاها خلٌكً -

 .تخلصً ما لحد معاكً هتفضل

 تسٌر وهً بمراقبتها هو واكتفى تعلٌق أي دون الممرضة لتتبع برأسها أومؤت

، قلبه ارتاح وقد مبتعدة ا ٌسٌر لكنه خطر فً وافً الزال قلٌبلا  انقاذه، نحو قدما

 له ٌتسنى فلم عمه ابن ٌرقد حٌث إلى تحرك .ذلك من أكثر ٌفعل أن ٌمكنه وال

  .الصباح منذ رإٌته

 

 لؽرفة وصلت للعودة، طرٌقها واتخذت المطلوبة والتحالٌل الفحوص من انتهت

ا لٌعتدل منه اقتربت الجدار إلى مستندا ٌقؾ محمد لتجد أمها  علٌها مطمبنا

 :لٌقول فطمؤنته

 بوسً؟ ٌا ده الشٌك ٌهإ -

 لقب ستحمل طلبتها، التً الست االصفار تراصت  بها، تحدق بالورقة أمسكت

 الحٌاة، فً الوحٌد هدفها المال ٌكن لم سعٌدة، لٌست لكنها لحظات فً ملٌونٌرة

ا أنها صحٌح  ما وأمها لنفسها وتحقق لتعمل تدرس وكانت أفضل حٌاة تبؽى دوما

 المفاجًء أمها وسقوط بالفعل، عقلها أفقدها الٌوم صباح حدث وما تتمنى،

، لها أعاده  أن قررت لكنها فعله، علٌها الذي ما حقاا تدري ال هً واالن قلٌبلا

 .بعد فٌما البقٌة وتترك فٌه فكرت ما أخر تنفذ

 :قابلة الورقة له أعادت
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 مش النً منفعش ولو باسمً، حساب افتح تقفل، ما البنوك قبل دلوقتً انزل  -

 .فٌه احنا اللً نخلص ما بعد احوله ابقى اما لحد انت باسمك افتحه معاك

 :مبلمحه على الؽضب وارتسم حاجبٌه عقد

 .اتساومتً؟ انتَِ !ده؟ اٌه معناه ..االول فهمٌنً - 

 وحق وحقً ضمان بس ده كلٌتً تمن مش وده هما مش ساومت اللً انا - 

 حاجه جرالً هللا قدر ال لو ...خٌر على دي العملٌة من اطلع بس كله هخده أمً

 .بٌها ونانا ومها ماما ارعى دي الفلوس على مستؤمناك أنا

 :علٌها الشفقة تملكته

 .بالسبلمة تقومً هللا شاء وان بسٌطة عمٌلة دي ...كده بتقولً لٌه - 

 هتعمل وشوؾ معاك بطاقتً خد تقفل ما البنوك ما قبل محمد ٌا روح طٌب - 

 خالٌها هنا مطولٌن وشكلنا قلقانه زمانها مها هات روح هتعبك ومعلش ..اٌه

 .معانا تقعد تٌجً

ا، برأسه أومؤ  بقربها جلست حالها على لتجدها أمها ؼرفة لتدخل تركته إٌجابا

 :هامسة

 !ماصحٌتش؟  -

 بؤنهم لتجٌبها أجرتها، التً التحالٌل عن لتسؤلها بالنفً، القرٌبة نانا أجابتها

  .بعدها العملٌات لتدخل النتابج سٌنتظرون

 لم محمد تطول، التً لؽفوتها تعود ثم للحظات تستٌقظ فاطمة ببطء، الوقت مر

 بسمة بقٌت بٌنما بالؽرفة، العرٌضة االرٌكة على ؼفوة نٌل قررت ونانا بعد، ٌعد

ا كفها تمسك أمها بجوار ا رأسها على وتربت حٌنا  .آخر حٌنا

 جامد بوجه أمامها ٌقؾ لتجده تفتحه له تتجه جعلتها الباب على خفٌفة طرقت

 :باردة بدت بلهجة وٌقول

 .تشوفٌه هتٌجً مش بدأ، المسابٌة الزٌارة مٌعاد  -

 :باقتضاب قابلة شفتٌها لتفرج لهنٌهة رمقته

 .داعً مافٌش -

ا لجموده ٌعود أن قبل لثانٌة عٌنٌه اتساع الحظت  :متمتما
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 !إٌه؟ عاملة عمً مرات ...براحتك - 

 :لتجٌب فجارته المهتم، دور ٌلعب

 .ناٌمة لسه بس ..الحمدهلل - 

 :لٌضٌؾ بتفهم رأسه هز

 .العناٌة استراحة فً هكون انا حاجه احتاجتم لو  -

 :تقول وهً سببها ٌفهم لم شفتٌها على ارتسمت ساخرة ابتسامة

ا -   .شكرا

 كتفٌه ٌهز أن قبل للحظات الباب لٌرمق أخر، تعلٌق دون بعدها الباب وأؼلقت

ا بٌؤس  مبتعدا

................................ 

 .الظبلم

 والزال األولى ومراهقتها األخٌرة طفولتها سنوات لسنوات، الدابم رفٌقها

 .ٌصاحبها

 فً ببلءها اشتد إذا تفعل أن اعتادت كما نفسها تصبر لربها، بكلمات تمتمت

 .عٌنٌها

 الفرد وحٌدة، هنا جلوسها من بدال البداٌة من معهم ألخذوها تبصر كانت لو

 جدٌدة أماكن إلى فخروجها البٌت فً بقاءها ٌفضل والتً العابلة فً المعاق

 التشتت من لمزٌد حاجه فً لٌسوا وهم الوقت، طوال أحد ٌصاحبها أن ٌعنً

 .فٌه هم ما ٌكفً همها، وحمل علٌها والقلق

 . مقلتٌها فً المحتبسه العبرات من المزٌد لتحرر جفنٌها أطبقت

 ترزق ترزق، حٌة زالت ال عٌنٌها أن ٌشعرها الذي الوحٌد الشًء العبرات

ا قلبها ترٌح مالحة بقطرات   .أحد مع تشاركها أن تحب ال لكنها أحٌانا

 .حولها من عبارات فً تستشعرها أو تسمعها أن تحب ال الشفقة، تكره

 ٌحدث وهذا وحٌدة تكون وحٌنما البلزمة، بالقوة والتظاهر التماسك فاعتادت

ا  لربها، طوٌلة مناجاة ٌحوي أؼلبه مرٌر ببكاء تماسكها لحظات كل تعوض كثٌرا

 ال رحمته فً وأملها الشفاء ترجو بهمها، أعلم وهو تشكو ، معه تتحدث
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 أمها فقدت ثانٌة، الٌتم تخشى مختلؾ، ألمر كان المرة هذه بكاءها أما .ٌنقطع

 ال ببراعة، الدور أدت والتً البدٌلة أمها فاطمة الكره، تعاد أن ترٌد وال مرة

 .وقتها حان قد الدوام على خافتها التً اللحظة أن تتصور

ا فاطمة ستؽادر ا عنه أحد ٌعرؾ لم الذي بولٌدها لتلحق حتما  بسمة وستؤخذ شٌبا

 لسابق تعٌدها أن اآلن حتى تستطع لم التً نانا إال لها ٌبقى ولن بالطبع،

 .عهدها

 أنها ٌكفً حقها، من لٌس ..ال معها، تبقٌهما أن فاطمة ترجومن أن ٌمكنها هل

 .السنوات تلك طوال تحملتهما

 انتبهت أنها إال ثانٌة، ٌؽرقها أن ٌلبث ال الذي بكاءها أثار تمسح أناملها رفعت

 .الخارج من لصوت

 .محمد إنه

 :رإٌتها حال لٌقول إلٌه لتهرع مكانها من هبت

 .لوحدك قاعدة انتَِ ما بدل المستشفى هنروح ...مها ٌا تعالً - 

 :قاببلاَ صوته فعبل ؼرفتها إلى لتعود بسرعة برأسها أومؤت

 .مها ٌا تحت هستناكً - 

 

 من طبعا وأهمها حوله، من الدابرة باألحداث منشؽبلاَ وبدا المبنى أسفل وقؾ

 .نادرة ..الدوام على تفكٌره تشؽل

 !ٌخشاه؟ ما سٌحدث هل

 ال اآلن لكن منه، وبالقرب بصره تحت مادامت بخٌر ستكون انها اطمبن لطالما

 ٌتركا لن وبسمة فاطمة أن شعور لدٌه المقبلة، األٌام لهما تحمله الذي ما ٌعرؾ

 .فٌها مكان له ٌجد لن والتً الجدٌدة حٌاتهما فً معهما وسٌصحباهما الفتاتٌن،

 العابلة حٌث هناك لكن فاطمة، تنجبه لم الذي واالبن والسند الجار كان هنا،

 .بقربهن لٌظل سٌحملها صفة فؤي والثراء، والمال الحقٌقٌة

 معهن ٌبقى أن علٌه واحدة، فكرة رأسه وفً عٌناه ضاقت وقد ببطء رقبته فرك

 نادرة مراقبته، تحت تبقى أن ٌجب تلك المتهورة لذلك، الطرٌقة عن وٌبحث
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 البشر أذكى نفسها تتصور التً الساذجة الطٌبة ٌعرفها، كما أحد ٌعرفها ال التً

ا، وأكثرهن ا عٌناها أن تعلم ال دهاءا  تسقط أن علٌها ٌخشى وكم تكشفها، دوما

 .تلك ساذجتها وٌستؽل ٌرحم ال من براثن بٌن

 السبلم، ٌبعثه مؤلوؾ وصوت ظهره على ربتات على أفكاره دابرة من خرج

 :الحارة رفاق من هو لشاب التفت

 !أٌه؟ عامل سعد ٌا ازٌك -

 :بود سعد ابتسم

 على معاه كلكم وروحتوا ده جه اللً األخ مٌن بنً ٌا اٌه ...بخٌر الحمدهلل - 

 .األخر على مرتاح اٌه علٌه باٌن بس .فٌن؟

ا، محمد صمت  الحارة ستعلم سعد علم ولو باألمر، ٌخبره أن حقه من هل مفكرا

ا ماهر فهو كلها،  .وبسرعة األخبار نقل فً كثٌرا

ا همهم  :مجٌبا

 .معرفة واحد ده  -

ا لٌقول سعد فضول تشبع لم بالطبع التً المقتضبة الجملة بتلك اكتفى  مستفسرا

 :أكثر

 .!بوسً؟ وال بطة ابلة مٌن تبع معرفة؟  -

 :نحوه سعد فمال المرة هذه صمته طال

 !اهً؟ باٌنه ماهً ...إٌه وال علٌا هتخبً انت  -

ا محمد له التفت  :سعد لٌردؾ مستوضحا

 !صح؟ عرٌس ده ...واقفة وقعت بوسً كده شكلها - 

  ال؟ لمََ التلمٌح، ذالك أعجبه وقد للحظة محمد عٌنا ضاقت

 برجل ستتزوج بالفعل أنها ٌقول ال فلمََ حال، كل على هنا إلى ٌعودا لن فهما

 .منطقٌة؟ أكثر هذا ٌكون ألن والفتاتٌن، أمها مع أفضل مكان فً وستعٌش ثري

ا محمد ابتسم  :مإٌدا

 .بتتنظر دي والحاجات البر على لسه الموضوع ..سرك فً خلٌها بس  -

 :ٌطمبنه وهو سعد مبلمح على الحماسة استقرت



 

219 
 

 .هنا من هٌمشوا وهما ..تقلقش ما أكٌد - 

ا محمد أومؤ  :اٌجابا

 فً هٌعٌشوا خبلص لكن هنا من حاجتهم ٌاخدوا بس ٌجوا ٌمكن ...اٌوة - 

 .بكتٌٌٌٌر وارقى أحسن مكان

 !!وانت - 

 :قاببلاَ محمد له نظر

 .مالً وانا - 

 دي العٌلة وراجل بطة ابلة ابن تعتبر كنت انت جانب الحب من هٌنوبك أكٌد -

 .سنٌن

ا بمرفقه محمد وكزه  :باسما

 .ادعٌلً ...ٌكره حد هو ٌعنً هكدب - 

ا منها لٌقترب محمد على منادٌة مها ظهرت المزٌد سعد ٌقول أن وقبل  رافعا

 :ذراعه

 .اٌدٌك هاتً  -

 فابتسم والحرج، االرتباك علٌه ارتسم الذي وجهها إلى فنظر ٌدٌها ترفع لم

 :قاببلاَ

 .علٌهم ومانتؤخرش نمشً نعرؾ علشان القمٌص فً امسكً طٌب - 

ا تجد لم  الذي قمٌصه بقماش لتلتقً ٌدها فمدت االقتراح لذلك االستجابة من بدا

 .معها التحرك لٌبدأ ناحٌتها مده

 .لوجهتهما الوصول حتى الصمت مها فضلت األجرة سٌارة وفً

 

 :مها لتقول سٌرهما واستمر للمشفى وصبل

 !العملٌة؟ هتعمل بوسً هً - 

 .هنا أوضة فً وحجزوها تعبت بطة وأبلة التحالٌل، نتٌجة لسه بس ..أٌوة - 

ا ال بقوة قمٌصه على قبضت ٌا  :تردد وهً شعور

 ازاي؟ ..تعبت ..!اٌه؟ - 
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ا كفها على ٌربت أن أراد  :قاببلاَ تراجع لكنه مهدءا

 .هتشوفٌها ..ماتقلقٌش دلوقتً بخٌر هً - 

 

 نانا تجاورها فراشها فً معتدلة جلست تركٌزها، كامل استعادت فاطمة كانت

 .لقٌمات بضع تطعمها كانت التً وبسمة

 :نادتها حتى فاطمة رأتها أن ما التً مها خلفه ومن محمد لٌظهر الباب ُشرع

 .تعالً ..حبٌبتً مها  -

 لتوصلها بٌدها وتؤخذ السقوط قبل تلتقطها بسمة لها لتسرع متعثرة مها اندفعت

 طالما الذي الحضن فً بنفسها الضرٌرة الفتاة لتلقً الممدودة، أمها كؾ إلى

 مكتوم، بكاء فً لتبدأ فاطمة بمبلبس أصابعها تعلقت الكثٌر، لها وٌعنً احتواها

 :حاجبٌها نانا عقدت

 !لٌه؟ بتعٌطً ...دي مالها -

 :مهدبة الٌها فاطمة ضمتها

 .أهو كوٌسة انا ...حبٌبتً ٌا مها ٌا اٌه - 

 خابفة هً بكثرة، وجنتٌها تؽسل عبراتها والزالت وأقوى أكثر بها مها تعلقت

ا أنها تستوعب فكٌؾ بالمكان، عنها تبتعد أن  عنها تبعد وقد مرٌضة أٌضا

 .والروح بالجسد

 :مها ظهر على بسمة ربتت

 .أهً بخٌر ماما ...بنتً ٌا اهدي  -

 علٌها، بحق وتطمبن مبلمحها لترى للحظة أبصرت لو تمنت رأسها مها رفعت

 أنها هً قلبها لتطمبن فاطمة قلب لدقات تستمع صدرها على لتستقر عادت

 .بخٌر

............................ 

 

ا، كبٌرة التطابق نسبة رابعة، من أكثر وهً النتابج وظهرت  للعملٌة اإلعداد جدا

 .بالفعل بدأ قد



 

200 
 

 سترقد التً الؽرفة إلى لٌومان فاطمة فٌها استقرت التً الؽرفة من الجمع انتقل

 .العملٌة وبعد قبل بسمة بها

 ٌخبرهم ألخر حٌن من علٌهم ٌطل كان الذي جاهٌن، إال بؤحد التقوا أن ٌحدث لم

 .التالٌة الخطوة هً وما بالجدٌد

 

 تقول بٌنما كفها تحتضن فاطمة تجاورها الفراش طرؾ على بوسً جلست

 .الممرضة

 هللا شاء ان والعمٌلة 12 الساعة بعد من هتصومً طبعا ...هنا هتنامً - 

 .للعملٌة نجهز علشان قبلها هجٌلك الصبح، 9 الساعة هتكون

ا لها بسمة أومؤت  .مؽادرة الممرضة لتتركهن إٌجابا

 :ألمها بسمة التفتت

 .صح؟ دي اللٌلة جنبً هتنامً جسمك افردي ...ماما ٌا نامً  -

 بقلبها علٌها تربت لصدرها، تضمها ابنتها لتجذب العبرات، تمنعها شفتٌها زمت

 :أذنها فً هامسة كفها قبل

 .سامحٌنً ...منك وماٌحرمنٌش ..بنتً ٌا ٌحفظك ربنا - 

 :قابلة أمها ذراعً بٌن من تملصت

 اطلع لًادعٌ حصل حصل اللً ٌاماما خبلص ...دي سامحٌنً بقى كفاٌة مش  -

 .بالسبلمة

 :قلبها المست بلهجة مرددة ابنتها وجنة على فاطمة ربتت

 .وهو انتَِ ..بالسبلمة لٌا ٌرجعك ربنا  -

 !!هو

ا تتراجع ..رإٌته؟ ًتخش لمََ تعرؾ ال اآلن، إلى تَره لم الذي هو  الذهاب عن دوما

 .علٌه؟ واحدة نظرة إلقاء أو إلٌه

ا تعرفه لم الذي االخ ..توأمها  مازال أكثر، مشاعرها تلٌن أن ترٌد ال ربما ٌوما

 .به االحتفاظ فً وترؼب الؽاضب المستعر الجزء ذاك داخلها

 :قاببلاَ محمد لٌدلؾ الباب أحدهم طرق
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 .أنا أمشً ..تمام كله خبلص  -

 :بحنو فاطمة ابتسمت

 .بنً ٌا دول الٌومٌن معانا تعبت - 

 هو أمً زي باعتبرك وهللا ابنك زي أنا مش ...بطة أبلة ٌا بس اٌه بتقولً - 

 .ؼٌركم عٌلة لٌا انا

 لهذا تحملها حب ونظرة رأسها من بإٌماءة كبلمه تإٌد وهً بسمتها اتسعت

 .الشاب

 :أردؾ الذي

 .بدري بكرة هجٌلكم  -

 :رأسها نانا هزت

 فً أمتى لحد هٌستحمولك ..ٌومٌن بقالك شؽلك ساٌب إنك مبلحظ مش أنت - 

 .تخسره ما بدل شؽلك فً خلٌك السنتر

 !منه؟ للتخلص أخرى محاولة أم اهتمام هو هل للحظات، رمقها

 .دلوقتً همك مابقاش الشؽل بتروحً مش كمان أنتَِ ما طٌب - 

 فاطمة تجلس حٌث إلى عٌنٌها اتجهت الحقٌقة فً تِجب، ولم نانا صمتت

 .االجابة منهما ترٌد وابنتها،

 :بسمة لسان على تمنت كما وجاءت

 مر عٌشنا واحنا والمرة عالحلوة معانا ومها نانا ...محمد ٌا بقى اٌه شؽل - 

 .الحلو نشوؾ لما هنسٌبهم تفتكر أوي، كتٌٌر

 نانا قلب جعلت التً الكلمات لتلك تؤٌدها لتبدي ابنتها كتؾ على فاطمة ربتت

ا ٌقفز  .بالبكاء عارمة رؼبة مها كتمت بٌنما ضلوعها، بٌن فرحا

 :مخاوفه أسوأ تحققت رأسه، محمد أطرق

ا أه -   .طبعا

 :مجددااَ رأسه لٌرفع

 كوٌسة جوازة هتتجوزي علشان مشٌتً انك معتقدة الناس الحارة فً صحٌح - 

 !إٌه؟ أقولهم عارؾ ماكنتش ...أنكرتش ما وانا
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 :قابلة نانا تتدخل أن قبل للحظات الصمت ساد

 هترجعً مش انتَِ بوسً ٌا كده وكده حاجه ٌعرفوا داعً مافٌش ..أحسن كده -

 .مهم مش ٌبقى تانً الحارة

 :تقول ان قبل مفكرة بسمة عٌنً ضاقت

 .هتفرق مش سٌبهم ماتعلقش محمد ٌا خبلص ...حق معاكً -

ا برأسه أومؤ  :قابلة بسمة فؤوقفته لٌؽادر والتفت متفهما

 لسه أنا معانا وتشتؽل ده شؽلك هتسٌب انك حسابك اعمل كمان أنت ..محمد -

 .فٌها مكان هتبلقً أكٌد بس بالظبط إٌه فً شؽالة دي عٌلتنا عارفه مش

 الرامقة نانا بعٌنً عٌنٌه التقت منه شعور ودون تصدٌق بؽٌر محمد بها حدق

 :لٌقول بدهشة االخرى هً له

 اٌه شكلها هٌكون الحٌاة عارفه مش لسه أنتَِ ده الكبلم بدري مش بس  -

 .بالظبط

 :بحزم قابلة حاجبٌها بسمة عقدت

 محمد ٌا أنت ٌرفضوا أنهم مالهومش زٌهم، فٌها لٌا وأنا شركة لٌنا احنا - 

 .كده بسهولة عنا هتبعد ٌعنً تفتكر ..لسنٌن راجلنا كنت

 :ماكرة بلهجة مردفة لنانا التفتت ثم

 .جنبنا تفضل عاٌز برضو أنت مش  -

 :ٌقول أن قبل شفتٌه داعبت فرح ابتسامة قاوم

ا  -  اختٌارك أن هثبتلك واشتؽلت حصل ولو عنكم هتخلى ما عمري أنا عموما

 محله فً

 :قابلة له ببصرها عادت

 بدري الصبح وتعالوا هنا ٌومٌن بقالهم معاك ومها نانا خد ..متؤكده وانا  -

 .العملٌات أدخل ما قبل كلكم أشوفكم عاٌزة

 نانا لتقترب العملٌة تلك من قلقها تستشعر وهً بحنان ابنتها كؾ فاطمة ضمت

 :قابلة

 .معاكً هفضل أنا ..همشً مش أنا -
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 الكنبة على امبارح زي تباتوا داعً مافٌش ..تعبتوا ومها انتَِ نانا ٌا ال -

 عمل محمد ما زي قولوا ماما، أو عنً سؤلكم حد ولو بدري وتعالوا روحوا

 .خٌر على وهٌكمل جواز مشروع,

 :همهمت ابنتها مستقبل فً تفكر أم وبعقل

 .بنتً؟ ٌا لٌه حالك هتوقفً -

 :بسمة ضحكت

 احنا ثم فٌها اللً نقولهم عاٌزة وال كده هٌعرفوا اللً بس الحارة ٌاماما  -

 .خٌر على العملٌة من اطلع بس ..خالص تانٌة دنٌا داخلٌن

 تضحً أن علٌها التً ابنتها، على قلقاا فاطمة قلب تنتاب ومكررة جدٌدة وخزة

 بها ابنتها تقوم أن أرادت تفعلها، أال تمنت للحظة منها، مكلوم رجاء أجل من

 .بالمسامحة الرجاء من ومزٌد أخر وثقل جدٌد بهم قلبها فٌثقل ترجوها أن دون

 على الضٌق وبدا للخارج، محمد سبقهما بٌنما معها لتؤخذها باختها نانا أمسكت

 :تتمتم وهً نانا وجه

 .بعٌد حاله ٌشوؾ ماتسٌبٌه لٌه معانا محمد هتلزقً أنتَِ - 

 :لتهمس حاجبٌها إحدى بسمة رفعت

 !!ماما على  -

 :لتقول بصعوبة زمتها شفتٌها على بسمة ارتسمت نفسها نانا تتمالك أن ودون

 .البٌت من حاجه عاٌزٌن مش بدري بكرة هنجٌلكم طٌب - 

 :بسمة لتقول رأسها فاطمة هزت

 .مستنً محمد ٌاال هناك من اٌه هنحتاج نشوؾ نبقى  بعدٌن - 

ا شفتٌها نانا لوت  :باستسبلم لتقول اعتراضا

 .مها ٌا ٌاال  -

.......................... 

ا جاهٌن جلس َ لوافً مجاورا  من الكثٌر فقد لقد الشاحبة، وجهه مبلمح متؤمبلا

  .فحسب ٌومٌن فً الوزن

 :برفق همس
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 .الوقت مع ٌتحسن وجسمك العملٌة تعمل بكرة ..وافً ٌا هانت - 

 .تفاإل من تحمل ما أكثر الحزن من حملت شفتٌه طرؾ على ابتسامة الحت

 ما كل هذا الدعاء فقط المزٌد، لدٌه ٌعد ولم مابوسعه فعل لقد ٌفقده، أن ٌخشى

 .ٌملكه

ا سٌكون ا، طوٌبلاَ ٌوما  خمس إلى ثبلث من تستؽرق العملٌة أن الطبٌب أخبره ؼدا

 .مرة مابة فٌها وٌحٌا سٌموت طوٌلة مدة من ٌالها ساعات،

 :أكثر ناحٌته مال

 .ماتسٌبنٌش خاطري علشان بالحٌاة اتمسك وافً  -

 .أصابع ضمة ..همسة ...إٌماءة منه تمنى

 .ٌرٌد كما وسٌفعل ٌسمعه أنه به ٌخبره شًء أي

 المزعج المتقطع االزٌز ذلك فقط تام سكون مطبق، صمت شًء، ال لكن

 .حً أنه ذاته حد فً والمطمبن

 .االحباط وبعض وقلقه توتره حملت بحرارة زفر

 ركن على ابتسامة شبة لتظهر أمامه، الساكن مبلمح ٌتؤمل جلسته فً اعتدل

  .حقاا تشبهه انها شفتٌه،

 .توأم لٌك إن تصدق - 

 :لٌردؾ قلبها جمود ...ؼضبها ...كلماتها لعقله ٌعٌد ببصره شخص

 .توأم أي ومش - 

ا، وافً عن مختلفة هً  على الطباع فً ٌتشابهان ال أنهما ٌبدو بل كثٌرا

 .االطبلق

 :فراشه فً للراقد ببصره عاد

 .وافً ٌا  ةشرانٌ أختك  -

 عاشت فتاة مكانها، نفسه وضع هل داخلها، الشر تحمل أنها ٌعتقد لما ..مهبلاَ

 حٌاة من حقوقها أبسط من فٌها حرمت طوٌلة، لسنوات بابسة وحٌاة حرمان

 وتطلب عابلته تظهر السنوات تلك كل وبعد مكتسب حق وإنما شفقة لٌس كرٌمة
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 توأم كان لو حتى منهم فرد أجل من جسمها وتمزق بل تتقبلهم أن ببساطة منها

 .لها

ا، عنه تعرؾ ال توأم  .االطبلق على عنه تخبرها لم أمها أن وٌبدو شٌبا

ا لٌس فمه؟؛ من خرجت كلمة لمجرد تتعاطؾ أن ٌجب أنها ٌعتقد فلمََ ٌا  .!!منطق

 أن األقل على علٌه ولكن تقبله علٌه صعب أنه برؼم الفتاة تلك تفعله ما

 .ٌتفهمه

 أن ٌعلم عندما هو فعله رد سٌكون كٌؾ له، بفكره انتقل وقد ناحٌته بجذعه مال

 .توأم بؤخت عادت بل للحٌاة عادت أمه

 .بقسوة؟ اختك زي هتتصرؾ وال هتتفهم ...وافً ٌا اٌه هتعمل ترى ٌا - 

 :أخر صوت جاءه بل إجابة ٌتوقع لم

 .تخرج الزم ..كده كفاٌة سمحت لو - 

ا لها فؤومؤ العناٌة قسم عن المسإولة الممرضات إحدى إلى التفت  ممتناا، شاكرا

ا وافً رأس وقبل مال ٌخرج أن وقبل وقؾ  :هامسا

 .هللا شاء إن بالسبلمة بكرة تقوملنا  -

....................... 

 

 

 

 

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالثانًَعشرالفصلَ

 

 طبٌب ٌا قلبً شوفت كٌؾ

 دبٌب له سامع وال ومات همد

 بالدموع مختنق القٌته قاللً

 حبٌب اٌد من لمسه ؼٌر دوا ومالوش

َ!!عجبً

 رباعٌاتَجاهٌن

 

 

ا معاذ حضره الذي االجتماع انتهى  األٌام، تلك ٌفعلها كثٌرة كؤمور .عنه رؼما

 على العثور فً سامر سٌساعده االتفاق، من به الخاص الجزء ٌنفذ أن فعلٌه

 .الشركة أمور على والتعرؾ بالعمل االهتمام فً ٌبدأ أن هو وعلٌه بسمة

ا ٌحاول هو  على بالعثور عقله انشؽال لكن األمور، مجرٌات ٌستوعب أن جاهدا

 فرأى لمحدثها انتبه همهمة له وصلت جدٌد شرود وفً هذا علٌه ٌخرب بسمة

 :منه ٌقترب سامر

 .سمعتنً - 

ا رأسه هز ٌا  :نف

 .بالً ماخدتش معلش  -

 :الؽضب علٌه وبدا حاجبٌه سامر عقد

 .تركز الزم معاذ ٌا كده هٌنفع مش بالك واخد مش طول على ...بالظبط - 

ا رأسه طؤطؤ الشرود، عن وٌتوقؾ أكثر ٌنتبه أن علٌه حق، على أخوه  :معتذرا

 .أكتر هركز ..أسؾ - 

 سٌتولى الذي االجتماع،وما خبلل علٌه االتفاق تم ما لٌعٌد جواره سامر جلس 

 .القادمة المشارٌع ٌخص فٌما مسإولٌته

 :قاببلاَ لمعاذ سامر لٌلتفت أفضل بشكل األمر انتهى
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 .لبسمة صورة معاك - 

 :بحزن رأسه هز

 .خالص نتصور بترضى ماكنتش ..أل  -

ا صمت  :قال ثم مفكرا

 إٌه؟ بالكامل اسمها هً طٌب - 

 .الباقً فاكر مش ..وافً بسمة - 

 اللً الراجل تساعد ممكن تفاصٌل أي عنها تعرفه اللً كل ورقة فً اكتبلً -

 .شوٌة شكلها أوصؾ وكمان ...علٌها هٌدور

 :لحظات قبل علٌها كان التً الخمول لحالة مؽاٌر بحماس هب

 .حاالاَ ..حاضر  -

 شًء ال اآلن ٌجري ما فكل سعادة، منها أكثر شفقة تحمل بابتسامة أخوه شٌعه

 .الفتاة تلك على ٌعثران حٌن القادمة المواجهات أمام

 بسمة من تعرؾ بؤن داعً ال سما، مع األمثل الحل هو الحقابق، وتشوٌه الكذب

 لٌٌسر هذا كل ستؽطً التً بالبطانة سٌؤتً أٌن من لكن أهلها، ومن بالضبط

 لها وٌختلقون بل ماضٌها لكل تتنصل أن الفتاة ستقبل وهل منها، زواجه ألخٌه

 !!هً؟ أمها عن وماذا أمهما، لخداع مؽاٌر ماضً

 اآلن باله شؽل عن فلٌتوقؾ لكن السهولة، بتلك لٌس األمر بٌؤس رأسه هز

 كل وٌنتهً بالفعل تزوجت الفتاة وتكون أمنٌته تتحقق ربما أوال علٌها فلٌعثر

 .شًء

 

ا له عاد  لٌقرأها سامر أمسكها عبارات، بضع علٌها خط ورقة له ٌرفع سرٌعا

 :ألخٌه لٌنظر حاجبٌه عقد لحظات وبعد

 .ده؟ كاتبه انت اللً اٌه - 

 :معاذ سؤل

 !!اٌه؟ - 

 :لٌقرأ للورقة ببصره سامر عاد
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ا جمٌلة فتاة -   ادي عاٌزنً  انت ..كالقمر ووجه كاللٌل حالك أسود شعر ..جدا

 .فٌها حب بقولك أنا هو ..للراجل ده الكبلم

 :شفتٌه معاذ زم

 .لً بالنسبة وصفها ده ماهو  -

 :قاببلاَ ضحك نوبة فً ٌدخل أن قبل للحظات به حدق

 .ٌبكً وهم ٌضحك هم ...وهللا -

 :ٌده معاذ مد

 .هؽٌرها هاتها خبلص  -

ا كفه رفع  :مانعا

ا ال -  .نفسك ماتتعبش ..أنا هكتبها شكرا

 :سامر قال حتى للحظات توقؾ لكنه للمؽادرة معاذ التفت

 !!مالك؟ - 

 :قاببلاَ ببصره له عاد

 !بتحبها؟ لسه انت - 

 .أحبلم ..ؼٌرها ٌحب لم فهو ٌتحدث، من عن لٌسؤل ٌحتاج لم

 حولها وضع نسٌانها، فً ٌرؼب ال ذكرى وأضحت أحبلم ظلت التً أحبلمه

 .فٌها التفكٌر لذة ؼٌر منها ٌملك ٌعد لم فهو لحماٌتها، البلزمة السدود

 أنساها عاٌز مش حبلوتها ومن حلوة ذكرى هً ..حب اسمٌه ٌنفع ماعتقدش  -

 .تخبٌها تانٌة لذكرى أسمح أو

ا قالها  :بحزن أخوه لٌطالعه شاردا

 .ترجعلً عاٌزها أنا ..ذكرى تبقى بسمة عاٌز مش أنا بس  -

 :هادبة ابتسامة ٌمنحه أن قبل للحظات سامر تؤمله

 .هترجعلك هللا شاء إن ...معاذ ٌا هترجعلك -

 هدنة، قلبه لٌمنح إلٌه، ٌتسلل بالثقة االحساس من ومزٌد معاذ ابتسامة اتسعت

 .عنها بحثه لٌكمل ٌحتاجها هدنة

 ..الدابم عقله وسإال
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 "!!تؤتٌن؟ ال لمََ ..أنا أٌن تعرفٌن"

.............................. 

 .حقٌقٌة رجفة بعضها حملت أصحابها من تعددت خطوات

 الممر تراقب وهً جوارحها مؤلت لرهبة بل لطمؤنٌنة لٌس بتإدة سارتا قدمان

 الخوؾ ذلك مقاومة تستطٌع ال األمان، ترجو أمها بكؾ ممسكة فٌه تسٌر الذي

 .عقلها فً جزء كل محتبلاَ اجتاحها الذي

 .الموت وربما المحدق بالخطر ذهنها فً ارتبطت أمور ..تخدٌر ...عملٌة

 !قبلت؟ لمََ ...برأسها التساإل نفس وتردد

 .بالداخل تزهق قد التً روحها ٌعوض قد مال أي

ا معها السابر الركب لٌتوقؾ فجؤة قدمٌها تصلبت  كفها أمها لتحتضن لها ناظرا

 :هامسة

 .بنتً؟ ٌا كوٌسة انتَِ ...بوسً ٌا مالك - 

 جاهٌن اقترب العملٌات ؼرفة إلى ستدخلها التً العرٌضة البوابة كانت أمامها

 متقطعة همسة ألذنٌه فوصل .وخوفها رعبها عن ٌقل ال وقلقه وتوتره منها

 :أمها تجٌب وهً منها

 .ـه..ٌفـ..ا خـ - 

ا، منها أكثر كذلك فهً لصدرها أمها ضمتها  التً ابنتها على فقط لٌس رعبا

ا بل كنفها فً وكبرت ربتها  .لسنوات منه حرمت الذي اآلخر على أٌضا

 !.هوادة ببل المستمرة القلب لوعة وٌاال وعلٌه، علٌها تخشى

ا ٌكون أن حاول الذي جاهٌن صوت وصلهما  :مطمبنا

 .هللا شاء إن سهلة العملٌة ...ماتخفٌش  -

 بصمت، بالمتابعة التٌه تخشى كطفلة بؤختها الملتصقة ومها ونانا محمد اكتفى

 .ٌضٌفونه ما لدٌهم ٌكن فلم

 :لتقول أمامهم ممرضة ظهرت

 .جاهزة حاجه كل ..اتفضلً ٌاال  -
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ا، قاومتها التً العبرات من المزٌد معها وحررت أمها حررتها  أن وقبل كثٌرا

 الباب إلى الممرضة خلؾ لتخطو تركتهم مقبول ؼٌر تراجع  من وخوفاا تفكر

 .الوحدة عن مختلؾ بمعنى لتشعر الجمٌع عن لحظة فً فصلها الذي

 وصلت القوة شدٌدة نبضات ٌصدر قلبها الصؽٌر، العملٌات فراش على استلقت

 بالتدرٌج ٌتعالى قلبها دقات هدٌر لتسمع ما، مشبك بإصبعها علقوا حال ألذنٌها

  .بالؽثٌان تصٌبها كادت حتى أنفها أزكمت رابحة مع

 منها لٌقترب تحفظها، قرأنٌة أٌات ببضع تتمتم الهدوء راجٌة عٌنٌها أؼلقت

ا أحدهم  :مبتسما

ا بسٌطة العملٌة ماتخافٌش ...إٌه؟ وال قلقانة انتَِ -  .جدا

 معه واستجابت توترها عنها لٌرفع الودي الحدٌث فً لٌستمر باٌماءة اكتفت

 أخرى طبٌة ألسبلة باالضافة وجامعتها، ودراستها اسمها عن سؤلها حٌن قلٌبلاَ

 .القبٌل هذا من وأشٌاء أجرتها عملٌة آخر عن

 مسافة على لتستقر برفق ُتدفع متنقلة لمحفة لتنتبه حولها زادت بحركة شعرت

ا هو إنه ...بجوارها ما  .أخوها ...حتما

 ٌتمكن لم وجهه لرإٌة فضولها حتى ذلك، تخشى مازالت لتراه، رأسها تحرك لم

 .األخ هذا بظهور تقترن التً اآلخرى السلبٌة المشاعر كل على التؽلب من

 االجابة، على ٌحثها وهو مستمر التخدٌر طبٌب وحدٌث لعقلها، ٌصل الثقل بدأ

 للحظة عٌناها لتتسع إلٌه، رأسها أدارت فقط وحٌنها ثقٌبلاَ لسانها صار حتى

 هذا وكان الشًء بعض ..ٌشبهها حقاا إنه األولى، للمرة مبلمحه تتؤمل وهً

 .الظبلم فً ٌؽرق أن قبل عقلها سجله ما أخر

....................... 

 .نفسها الساعات حساب فكٌؾ ...كالساعات دقابق

 بالداخل، ٌجري الذي ما ٌعلم أحد ال هو، كما شًء كل ومازال منها  أربع مرت

 .ٌدخل أحد وال ٌخرج أحد ال
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ا تربت بكتفها تمسك مها جدٌد، من لتهطل تتوقؾ فاطمة عبرات  وتهمس حٌنا

ا الطمؤنٌنة بكلمات  رأسها أطرقت وقد واضحة بعصبٌة كفٌها تفرك نانا أخر، حٌنا

ا فٌجلس التعب ٌنهكه حتى محمد ٌقؾ وبجانبها هً حٌث  .أرضا

 حولهما ٌدور مٌادة وبجوارها سمٌحة الثانً، الفوج ٌجلس األخر الجانب وعلى

 لدقابق لها فٌستجٌب ٌوترهما، فهو قلٌبلاَ ٌجلس أن أمه له تهمس حتى جاهٌن

ا حولهما ٌدور وٌظل الجمر على جالس وكؤنه بعدها لٌهب  .مجددا

 

 هنا أحد ال ثانٌة، األرض تطالع تعود أن قبل للحظة حولها رأسها فاطمة أدارت

 بسمة على قلق بجوارها من منقسمان، هما تعانٌه، ما ٌفهم أو بها ٌشعر

 .بسام على ٌرتعبون لها والمقابلٌن

 بالداخل، كبدها فلذتً فكلتا هنا، وتبقى تتماسك كً تبارز فهى !!هً أما

 لتسكنه الفإاد، فً الدابم مسلكها تسلك واآلالم عنها، والؽابب معها الحاضرة

 .قلب بضعؾ عاببة ؼٌر

 .محدودة واالحتماالت

 .لها ٌعودان

 . االخر دون واحد ٌعود

ا ٌعود ال ٌا  .منهما أ

 وتجهش كفٌها بٌن وجهها تدفن وهً الجمٌع لها لٌنتبه وعً دون شهقت

 .بالبكاء

 وحسن بقضابه والرضا باهلل تذكرها مها والزالت بؤسى العٌون تراقبها بٌنما

 .به الظن

 :بتضرع فاطمة لتتمتم

 .رب ٌا نجٌهم ..ٌارب  -

ا تحمل محفة لتظهر الخروج باب شرع  لٌظهر وقوفاا الجمٌع لٌهب ما، جسما

 المحفة إلى فاطمة اندفعت .المخدر بسبب النوم فً الؽارقة بسمة وجه لهما

 :أخر ممرض مع تصاحبها التً الممرضة لتقول ابنتها باسم تصٌح
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 .عملٌته بٌقفل الدكتور التانً المرٌض لسه ..الحمدهلل بخٌر - 

 ٌراقبها بٌنما تعرفها التً الوحٌدة عابلتها تتبعها بسمة محفة دفع فً استمرا

 ال والذي بالفعل ٌخصهم من على قلقهم عاد وقد بصمت وعمته وأمه جاهٌن

 .بالداخل زال

 :سمٌحة لتهمس

 .دلوقتً هٌخرج مش هو  -

 .سمٌحة ٌا الصبر ...االول تخرج فطبٌعً الكلٌة منها اتاخدت البنت  -

ا جاهٌن ٌضؾ لم بٌنما قلق، بصوت مٌادة أجابتها  باب على معلق وبصره  شٌبا

ا ظهر الوقت بعض مرور وبعد العملٌات،  .محفته على أخٌرا

 :الممرضة لتهتؾ نحوه الجمٌع لٌندفع

ا الرعاٌة وهترجع مستقره مش الحالة لسه جماعة ٌا معلش -   .فورا

 :جاهٌن له فٌهرع الطبٌب لٌظهر أقدامهم فً قلوبهم سقطت

 .مانجحتش؟ العملٌة لٌه؟ مستقر مش الحالة ..دكتور - 

 :ود فً ابتسم

 بس مطمنٌن مخلٌنا بٌنهم اللً والتوافق نجحت العملٌة الحمدهلل ..ازاي؟ -

 بسبب بٌنهار كان جسمه ده العملٌة علشان بس هنا داخل مش انه ماتنساش

 ٌستجٌب جسمه ما لحد نصبر الزم علٌه نقدر باللً ساعدناه واحنا الحادثة

 .ده للتؽٌٌر

 :مرتعب بصوت سمٌحة تدخلت

 دلوقت؟ اٌه عامل هو ..اٌه؟ ٌعنً -

 :بقوله طمبنها

 اول ...مطمنٌن نكون علشان الرعاٌة فً ٌفضل الزم بس ...الحمدهلل بخٌر هو -

 .الرعاٌة من هٌخرج تستقر الحٌوٌة ومعادالته ٌفوق ما

 .عددها ٌعلمون ال آخرى ألٌام وافً مقام حٌث إلى لٌذهبا الطبٌب ؼادرهم

................ 
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 وهمسات رأسها، فً تتداخل متناثرة وأصوات بتثاقل جفنٌها بٌن باعدت

ا وعٌها لتستعٌد سبلمتها، على بالحمدهلل ٌا  تراها التً للصور وتنتبه تدرٌج

 .عٌنٌها

 .ساعات ولٌس لسنوات عنها ؼابت وكؤنها جارؾ بشوق وجهها ُتقبل التً أمها

 عدم برؼم مها إٌاها تشاركها رفٌقتها لسبلمة وجهها على صادقة وسعادة نانا

 .حولها من السعادة أجواء أبصر قلبها ولكن الرإٌة على قدرتها

ا مكانه وقؾ الذي محمد حتى  .بالتهانً لها متمتما

 .جدٌد من لنومها لتعود قلٌلة، رشفات أمها فمنحتها الماء بعض سؤلتهم

ا جاهٌن لٌدخل محمد أجابها الؽرفة باب على طرقات  :باسما

 .سبلمتها على وحمدهلل ...االخبار؟ اٌه -

 أن عرفته ما  كل بعد، ابنها ترى لم هً به، بصرها وتعلق فاطمة شكرته

 ترٌدها ال ابنتها عن االبتعاد فً ترؼب لم لكنها للرعاٌة عاد وأنه انتهت العملٌة

 ال بعد، ظهوره تستوعب لم الذي لؤلخ وذهبت تركتها أمها أن لتعلم تستٌقظ أن

 .ابنتها صدر داخل الكره بذور من المزٌد لزرع داعً

 :جاهٌن صوت عاودها

 .وافً تشوفً علشان تعالً حابه لو ..عمً مرات  -

 أبٌه، مع له اختارته ما ؼٌر باسم ابنها ٌنادون أنهم ٌعجبها ال حاجبٌها عقدت

 .نفسه أباه اسم كان لو حتى

 :همست

 .بسام اسمه - 

ا رأسه جاهٌن حك  :معتذرا

 مش أقصد ..دلوقتً نؽٌره صعب متهٌؤلً سنٌن من وافً بنقوله احنا - 

 .هنعرؾ

 :لتقول برهة صمتت

 .تفوق بنتً لما هشوفه -
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ا، برأسه جاهٌن أومؤ  شخص وكؤنه شعر دخلها كلما التً الؽرفة لٌترك متفهما

 .فٌه مرؼوب ؼٌر

 :فاطمة من مها اقتربت

 .بوسً مع أهو قاعدٌن احنا شوفٌه روحً ..بطة ابلة - 

 :صوتها فً مها استشعرته بإصرار رأسها هزت

 .ماٌنفعش ..معاها مش تبلقٌنً تصحى ماٌنفعش كوٌس تفوق لما ..أل -

 االبناء حب أن صحٌح حٌاتها، واقع فً وال قلبها فً ابنتها مرتبة تتؽٌر لن

ا  الفتاة هذه مقدر، واجب بل موجه حب لٌس اللحظة هذه فً ولكنه ٌتفاوت أٌضا

 تمنحها لن وهً...إال لٌس الفشل رابحة حمل أخر ٌلو قرار بسبب وتعانً عانت

 .المزٌد

 وسٌبحث ٌعرفها لن عٌنٌه فتح لو وحتى بها ٌشعر لن الوعً عن ؼابب البن

 رأت أن منذ الوحٌدة عابلتها كانت من بجوار فلتبقى الفابدة؟ فما ..ٌعرفهم عمن

 .العالم هذا

....................... 

 !التالٌة؟ الخطوة فما العملٌة انتهت

 المفترض وأمها، هً بحقها الطلب فً ستبدأ هل قوتها تستعٌد حٌن الفتاة هذه

 األمر، هذا على عمته فعل رد حٌال سًء شعور ٌساوره لكن ترٌد، ما ُتمنح أن

 ٌستطٌع وال بل حٌاتهم، إلى المرأتان هاتان انضمام فً راؼبة ؼٌر أنها ٌبدو

 حارة زفرة لسنوات، دفنت التً الحقٌقة بها وافً ستخبر التً كلماتها تخمٌن

 المشفى خارج طرٌقه ٌؤخذ أن قبل قادمة وأخرى مضت ضؽوط معها حملت

 .الحادث منذ الٌها الذهاب أهمل التً شركتهم إلى لٌذهب

 واالمضاءات األوراق من الكثٌر الحال، فً العمل فً وانهمك لها وصل

 فعله اعتاد فٌما فقط التركٌز وحاول شًء كل فٌها نسى لحظات المتؤخرة،

 على ستطفو التً المعقدة االمور لكل بعقله ٌعود ما سرعان ولكنه لسنوات،

 .لعافٌتها أخته واسترداد لوعٌه وافً عودة مع السطح

ا الداخلً الهاتؾ سماعة رفع   .الشركة محامً حضور طالبا
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 التً والمكاسب األضرار وما االمر سٌتم كٌؾ وٌعرؾ اآلن من ٌستعد أن ٌجب

 الممتلكات من وؼٌرها الشركة فً ونصٌبها حقها الفتاة طلبت لو ٌنالوها قد

 .واألموال

 صدق له ٌإكد داخله ما شًء طلبه، الذي التحلٌل لهذا االنتظار حتى ٌِرد لم

 بٌنهما، الواضح والتوافق التحالٌل بوافً، تربطها التً الشبة درجة ربما الفتاة،

 .طعن أي من خوفها وعدم حدٌثها أثناء الفتاة وثقة بل

ا تعلمه أمر وهذا الصدق محلها ثقة  الشخص اكتشاؾ ٌمكنه عمله، أثناء جٌدا

 وتثق تعلم الفتاة وتلك الصرٌح، من المنافق الشخص الصادق، من الكاذب

 .لهم تقوله ما كل وتصدق

 حالة عن بسإاله بدأ والذي الهابج، أفكاره أتون من لٌخرجه المحامً وصل

 .الحادث فً بالفعل ٌجري تحقٌق هناك وأن وافً،

ا حاجبٌه جاهٌن عقد  لم والتً وافً صورها التً اللقطات تلك أمر متذكرا

 ما وكل الحادث، مبلبسات عن له الشرطة حدٌث مع حتى هاتفه من ٌخرجها

 سٌارته فصادؾ عنه للبحث فخرج عمه ابن تؤخر على القلق أصابه أنه قاله

 .المحطمة

 أكثر بؤنفه الدس على قدرته ٌعٌق وافً على خوفه ٌتملكه، لكنه ٌمقته شعور

 عمه، ابن قتل محاولة عن المسإلٌن على القبض ٌتم أن ٌرٌد األمر، ذلك فً

 .معه ٌقتحمها قد التً الدابرة ٌخشى لكنه

 :قاببلاَ المحامً أوقؾ

 أكلمك عاٌز تانٌه مشكلة فً ..نظمً أستاذ  ٌا دلوقتً الحادثة موضوع سٌب  -

 .فٌها

 أمامه أصابعه عقد وقد جاهٌن فؤردؾ لٌستمع واهتمام بحرص المحامً اعتدل

 :مكتبه سطح على بمرفقٌه مستندا

 عنه نعلن لما إال خالص حاجه عنه هٌعرؾ ماحدش ده هقولهولك اللً -

 .بنفسنا

 .متفهمااَ نظمً أومؤ
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 .توأم أخت منها لٌه وكمان عاٌشة لسه طلعت ..عمً مرات وافً والدة  -

 :لٌتمتم تصدٌق بؽٌر الرجل عٌنا اتسعت

 !!..اقصد ..ازاي  -

 :جاهٌن فؤكمل جملته به ٌكمل ما ٌجد لم

 حق لٌهم عمً وبنت عمً مرات دلوقتً كتٌر، معانا هتفرق مش األسباب - 

 حقهم هما أعرؾ علشان وقت، أسرع فً بٌه حصر تعملً عاٌزك ..ومٌراث

 .بالظبط واٌه كام

ا لبرهة نظمً صمت  :قاببلاَ المعهودة لعملٌته عاد لكنه سمعه ما مستوعبا

 والده حق ورث هو النه .بسام الباشمهندس نصٌب ؼٌر هتتؽٌر حاجه مافٌش -

 باللً لكن ..أخت وال أم ال معاه ورث وماحدش الوحٌد االبن باعتباره بالكامل

 .كؤبنة واخته كزوجة امه على توزٌعه هٌعاد والده مٌراث بتقوله حضرتك

ا رأسه هز  :قاببلاَ إٌجابا

 .علٌها وقولً كده الحسبة رتب ...أستاذنا ٌا ادرى أنت -

 .باشمهندس ٌا حاضر -

ا عٌنٌه أؼلق بنظراته، المحامً شٌع ٌا  عارمة رؼبة مقعده فً مسرتخ

 لتلك بمعرفته لقلبه تسربت راحة .جوارحه كل تجتاح النوم فً باالستؽراق

 لٌس مال ٌقبل بشخص لٌس ووافً عمته أسهم من أحد ٌقترب لن المعلومة،

 .خٌر على سٌمر االمر ان ٌبدو له،

..................... 

 الجٌد وافً جسد تقبل عن الطبٌب كلمات سماع بعد صدرها ؼمرت راحة

 فً للوعً استرداده المتوقع ومن تحسن فً جسده حالة وأن المزروع للعضو

 .قرٌب وقت

 !معهما؟ التصرؾ كٌؾ وابنتها فاطمة واحد، شًء اآلن وشؽلها

 :منها اقترب الذي جاهٌن تفكٌر طرٌقة نفس تلك تكن لم وبالتؤكٌد

 .موضوع فً معاكً اتكلم عاٌز ...عمتً -

 :فؤردؾ حدٌثه تنتظر له التفتت
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 ومش ..الصبح بكره تخرج والمفروض استقرت دلوقتً حالتها وافً أخت -

 رأٌك فإٌه ..األول عنهم وافً نكلم متهٌؤلً طول على كده البٌت نودٌهم هٌنفع

 ونجبهم امتى لوافً هنقول نشوؾ ما لحد فٌها ٌقعدوا المعادي شقة أودٌهم

 .البٌت

ا لتقولها مبلمحها على ٌرتسم القبول وعدم حاجبٌها عقدت  :علنا

 .كانوا ما مطرح ٌرجعوا سٌبهم ...فٌها هتودٌهم اللً اٌه معادي شقة  -

 فحافظ األكثر توقع وربما الفعل رد سٌكون هذا أن ٌعلم هو شفتٌه، جاهٌن مط

 :قاببلاَ هدوءه على

 اننا هٌقبل وافً ٌمكن ال السطوح فوق عاٌشٌن دول ...كانوا ما مطرح  -

 .تانً هناك نرجعهم

 :شفتٌها علت ساخرة ابتسامة

 .ماٌعرفش االفضل واعتقد حاجه عنهم ماٌعرفش وافً - 

 :واقفاا هب هنا

 روحنا اٌه؟ ٌعنً ...تانً منهم تحرمٌه عاٌزة تااانً اٌه؟ بتقولً أنتَِ عمتً -

 .كده أوي زبالة احنا هو وهنرمٌهم كلٌتها وخدنا العملٌات اخته وداخلنا جبناهم

 .ولد ٌا نفسك احترم -

ا فمه زم  :ؼضبه كاتما

 حق وكمان هقوله اللً أنا ٌا لوافً هتقولً أنتَِ ٌا ...نفسك رٌحً عمتً -

 .باسمهم وٌتكتب وافً مٌراث من هٌتشال المٌراث فً وبنته عمً مرات

 :معاندة أمامه وقفت

ا وافً مٌراث جنب ماتجٌش أ،ت ..مٌرااث -   منه تطول الٌمكن فاطمة ..أبدا

 .جثتً على ...قرش

 وبحذر وحده التصرؾ وعلٌه الكرام مرور األمر تمرر لن عمته بصمت، رمقها

ا بشؤنهم التصرؾ ٌمكنه .عافٌته وافً ٌستعٌد حتى  حتى االقل على عنها بعٌدا

 .منه علٌها أقدر هو معها، وافً سٌتصرؾ وحٌنها بالقصة وافً معرفة

 :باصرار لتضٌؾ
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 وال مانطقتش وافً خدت لما أنا دي التوأم حكاٌة مصدقة انً قالك مٌن ثم  -

 .أخت لٌه بإن بوءها فتحت

 :عٌنٌها أمام رفعها ما ورقة لٌخرج جٌبه فً ٌده جاهٌن دس

 فعبل بسمة النهاردة طلع   DNA تحلٌل ده ..ده الموضوع من اتؤكدت أنا  -

 قصتها وال مٌن هً ماعرفش اللً أمها من مش دي القرابة ٌعنً واكٌد تقربلً

 فً أن بتؤكد دي والتحالٌل أبوها هو عمً لكن وافً عن تبعدوها علشان اٌه

 .ده هتؽٌر حاجه ومافٌش عمً وبنت التوأم وافً أخت بسمة ...بٌنا قرابه صلة

 لم بفكرة عٌناها تشع أن قبل للحظات الورقة تلك ترمق وهً عٌناها ضاقت

 :لتهمس الوحٌد نجاتها طوق لعله مسبقاا، ببالها تخطر

 كده بسهولة عنه اتنازلت أمه إن ٌعرؾ لما وافً احساس فً ومافكرتش - 

 !!باخته االحتفاظ وفضلت

 اآلن حتى ٌعلم ال هو بعادل، لٌس أبعاده ٌدرك ال أمر على فالحكم جاهٌن، صمت

 دون كانت أنها والدته كلمات من استنبطه ما أمه عن وافً فراق سبب ما

 .وحسب المستوى

 :قاببلاَ زفر

 .مبرراتها وٌسمع أمه على ٌتعرؾ ما بعد هٌقررها اللً وافً حاجه دي - 

 تسمح لن لكنها ٌصمت لن جاهٌن أن علمت بؽضب، ترمقه وهً أسنانها صكت

 .علٌهم المؽضوب لخانة وتحوٌلها علٌها وافً بتؽٌٌر لؽٌره أو له

 .كمان أنت منك وحتى كلهم منهم وهحمٌه ...ابنً وافً  -

 اآلخرٌن إلى طرٌقه اتخذ ثم ٌؤس، فً رأسه ٌهز وهو هالٌتابع مبتعدة لتتركه

 .لوافً البقٌة وسٌترك ضمٌره علٌه ٌملٌه ما ٌفعل أن قرر وقد

.................. 

ا الجمٌع على الصمت ساد او انتظارا  الطبٌب أخبرهم التالٌة، الخطوة فً تفكٌرا

ا سٌكتب الخروج إذن أن  .المؽادرة وٌمكنهم صباحا

 كلمات حد على بٌتها فً ستكملها قصٌرة نقاهة فترة ومرت مستقرة بسمة حالة

 .سٌذهبون؟ أٌن لكن الطبٌب،
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ا وسٌذهبون للحارة ٌعودوا لن أنهم تعرؾ أن حتى قبل بسمة قررت لقد  حتما

 .شًء أي جاهٌن ٌخبرهم ولم ظهر أحد ال لكن ٌستحقونه، الذي للمكان

 .الخٌبة أذٌال تجر للحارة ستعود فهل

 :متساببلاَ محمد صوت أفكارها قطع

 .الحارة هترجعوا ...إٌه؟ هتعملوا  -

 "ال" بسمة قالت بٌنما "بنعم" فاطمة ردت

 :متسابلة أمها لها فالتفتت

 !!فٌن؟ هنروح أومال بنتً ٌا لٌه أل - 

 :بنزق قالت

 .سنٌن من نعٌش كنا المفروض ما ماطرح -

 :استٌعاب بؽٌر رأسها فاطمة هزت

 .حاجه قالنا ماحدش ...ٌعنً ازاي  -

 أن قبل العملٌة لجرح قلٌبلاَ تؤوهت بٌنما أمها لتدعمها معتدلة التحرك حاولت

 :تقول

 .ٌجً خالٌه فٌن ده جاهٌن شوؾ روح محمد ..احنا نقول - 

 :بعصبٌة بسمة لتردد النظرات، الجمٌع تبادل

 .شوفه روح محمد ٌا ٌاال ..إٌه فً - 

ا جاهٌن فدخل محمد لٌفتحه الباب على دقات تعالت محمد ٌتحرك أن وقبل ٌا  محٌ

 كانت فنظراتهم هنا ٌدور ربما ؼرٌب أمر هناك بؤن شعر لحظة وفً الجمٌع

 :فتمتم عادٌة، ؼٌر

 .مناسب مش وقت فً جٌت أنا هو - 

 :كعادتها معه الباردة بلهجتها بسمة فرددت

 .تمام وقتك فً جٌت انت ..بالعكس -

 :هامسة ابنتها على فاطمة مالت

 .بوسً ٌا بالراحة - 

 :متساببلاَ جاهٌن عٌنا ضاقت
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 .!خٌر؟  -

 :صارمة بنظرة رمقته

 .بكرة خارجٌن احنا  -

 :اآلخر هو كعادته تجاهله مبرر ؼٌر هجوم لهجتها على بدا

 ...المعادي شقة فً تنقلوا مانع ماعندكوش لو كده علشان جاي أنا ما عارؾ  -

 الستقبال جاهزة ٌعنً دوري بشكل منها باله بٌاخد حد وفً مستقلة شقة دي

 .الكبٌر البٌت تٌجوا هللا شاء إن علٌكوا وٌتعرؾ ٌتحسن وافً ولما حد أي

 :االخٌرة لتقول أمها مع النظرات بسمة تبادلت

 .بنً ٌا وماله  -

 :شفتٌها بسمة لتمط

 الستقبال جاهر انه ونتؤكد تمام وٌبقى ٌخؾ المرٌض برضو الزم ..وماله أه  -

 .هٌزعله وال هٌفرحه أعلم هللا اللً الخبر

 واكتفت ابنتها كلمات تؽلؾ التً السخرٌة لمحة من فاطمة قلب تؤلم

 أن علٌها ولدٌها قلب توفٌق تحاول أن قبل لكن لتفعله الكثٌر بالصمت،أمامها

 .اوالاَ ابنها قلب تمتلك

 :جاهٌن ابتسم

ا هٌفرحه -  ...توأم عنده وكمان موجودة أمه إن ٌعرؾ لما ٌزعل حد فً ...طبعا

 .زٌك

 :بؽٌظ بسمة لتعلق األخٌرة، كلمته حروؾ ضؽط

 !اٌه؟ قصدك  -

ا بسمتها لتزٌح بؽضب بسمة لتحدجها مكتومة ضحكة نانا ضحكت  عن سرٌعا

 .بؽٌظ محمد ٌرمقها بٌنما شفتٌها

 :لٌقول جاهٌن بسمة اتسعت

 .أوصلكم علشان بدري هجلكم هللا شاء إن بكرة ...خٌر كل قصدي - 

ا استدار ا تذكر وكؤنه إلٌها لٌستدٌر توقؾ لكنه مؽادرا  :لٌقول ما شٌبا
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ا بدري من كده اقول المفروض كان ..أاه - ا ..لكً شكرا ا شكرا  ساعدتٌه إنك جدا

 .الحٌاة مدى رقبتً فً ودٌن راسً على جمٌلك ..ماتعرفٌهوش انك مع

 حتى لكلماته قلبها انتفض لمََ تعلم فبل هً أما به ٌحدق والجمٌع الصمت ساد

ا رأسها أدارت أنها  :بخفوت هامسة باالرتباك، ؼرٌب رشعو مع بعٌدا

 .العفو -

 خرجت كلمات وألنها عقلها فً صداها تتردد كلماته بٌنما لٌؽادر مجددااَ حٌاهم

 .وبثبات بالقلب فاستقرت القلب من

............................. 

 ال فهً محسوبة األولى المرة أن اعتبرت لو فٌها، تراه التً الثانٌة المرة هذه

 التً أمها بكؾ تمسكت قلبها، إلى تسرب ما شعور ؼٌر شًء منها تذكر تكاد

 لتخطوان ما قوة تستمدان وكؤنهما المؽادرة، قبل لرإٌته معها بالدخول اقنعتها

 حواجز دون مباشرة إلٌه بالدخول لهما فسمح أخرى ؼرفة إلى انتقل حٌث إلٌه

  .زجاجٌة

 لم البداٌة منذ منه تقترب لم والشوق، األلم من الكثٌر ٌصاحبه بحب أمه تؤملته

ا، مما تعرؾ وال خابفة هً واآلن تجرإ  :ابنتها أذن فً همست تحدٌدا

 !!هوجعه؟ وال أحضنه ٌنفع انا هو  -

 .ماعرفش  -

 والزالت، منها عانت التً االضطربات من المزٌد فداخلها الرد، بهذا اكتفت

 باأللفة تشعر ال تستؽربها، ذلك ورؼم مبلمحك تشبه مبلمح ترى أن ؼرٌب

ا حظٌاه الذي الوقت كل معها، خلق الذي الشاب هذا معها،  رحم فً كان معا

 .شًء بؤي نحوه لتشعر كافٌة لٌست لؤلسؾ ولكنها فحسب أمهما

 مكانها هً وظلت المجال لها لتترك كفها ابنتها حررت منه، فاطمة اقتربت

 .بٌنهما ما مسافة على تحافظ

 ٌتقاذؾ قلبها مبلمحه، على تمررها أناملها رفعت وجهه على فاطمة مالت

 :له تهمس صدرها، داخل بنبضاته

 ...أناا ..أمك أنا ..حبٌبً ..بسام  -
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 صدرها، فً حارق وإحساس مإلمة ؼصة مع حلقها فً الكلمات اختنقت

 على استقرت عبرة منها فلتت تلحقها أن وقبل عٌنٌها على العبرات تسابقت

 .وجنته

ا رأسها ترفع وهً بكابها نشٌج أصوات بكفها كتمت  ٌدها لتمد عنه، بعٌدا

 وتقهقرت بل تصلبت ٌدها أن إال وجهه، على التً المالحة القطرة تلك لتمسح

 .مباشرة لها ٌنظر كان فلقد متسعتٌن بعٌنٌن له تنظر وهً للخلؾ

 وقد اآلخرى هً بذهول فٌه تحدق وهً بها أمسكت التً ابنتها بجسم اصطدمت

ا توقفا  لٌؽلق كساعات، علٌهما مرت لثوانً بهما ٌحدق ظل التنفس، عن تقرٌبا

 .كان كما شًء كل وعاد بعدها عٌنٌه

ا فاطمة تنفست  :تردد وهً أخٌرا

 !!فاق هو ..هو -

 :توترها لتخرج اآلخري هً بسمة زفرت

 هو دلوقتً ٌشوفنا المفروض مش ..نمشً ٌاله تانً نام باٌن ..عارفه مش -

 .ماٌعرفناش

 !!ستجٌب !!أنِت؟ من وسؤلها ثانٌة عٌنٌه فتح إذا هل حق، على ابنتها

 :باصرار بسمة سحبتها

 .ٌاال ..طول على بٌتابعوه هما عٌُنه فتح أنه هنقول ومش ..نخرج ماما ٌا ٌاال -

 .فراقه ترٌد تكاد ال وعٌناها عنه تبتعد وهً البنتها استجابت

 

 المرأتان تظهر ولم وجاهٌن ومحمد الفتاتان, الخارج فً ٌنتظرهما الجمٌع كان

 .كالعادة

 لحالتهما االمر أرجع الجمٌع أن إال بها خرجتا التً الؽرٌبة هٌبتهما وبرؼم

 .أحد ٌعلق فلم ..حٌاتهما فً جاهٌن ظهور منذ له ٌتعرضان الذي والموقؾ

 عنها تحدث التً المعادي شقة إلى لبلنتقال للخارج الجمٌع تحرك أكثر، ٌبقوا لم

 الجمٌع وجه على ببصره جاهٌن دار للسٌارة ٌصعدوا أن قبل أنهم إال جاهٌن

 :حرج فً لٌبتسم
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 المعادي نروح وال المعادي نروح وبعدٌن االول البنتٌن هنوصل احنا هو -

 .البنتٌن أوصل وبعدٌن

 :حاجبٌها بسمة رفعت

 .هتوصلهم؟ اللً مٌن بنتٌن - 

 :قاببلاَ وأختها نانا ناحٌة أشار

 .اآلنسات - 

 :هامسة نانا ابتسمت

 .دي اآلنسات حلوة - 

 :قابلة بسمة ضحكت

 .طول على معانا دول اآلنسات ..الاا -

 :المعتاد بهدوءها فاطمة تحدثت

ا دول البنتٌن ٌابنً ...ماٌعرفش ماهو بوسً ٌا اصبري -  بناتً تقرٌبا

 ..همهم تشٌل أو تتعب عاٌزاك ومش هسٌبهم مش وأنا صؽرهم من مافرقونٌش

 .وبس أنا ٌخصونً دول

 :بسمة تدخلت

 كل فً رجلنا على ورجلهم اخواتً اعتبرهم ...ماما ٌا كمان أنا وٌخصونً -

 .حاجه

 فعل لرد عقله قفز وبالطبع الجدٌد، األمر هذا الستٌعاب محاولة فً حاجبٌه عقد

 .التعقٌدات من المزٌد إال فٌه ٌظهر لم والذي عمته

 :بتردد فهمست بالحرج مها شعرت حتى صمته استمر

 .الحارة رجعونا بطة أبلة ٌا خبلص -

 :بسرعة جاهٌن رد أحد ٌجٌب أن وقبل

ا وهتقضٌكم كبٌرة المعادي شقة مشكلة مافٌش هو ..أسؾ ..أبدا ال -  أنا طبعا

ا ..تانٌة حاجه فً بفكر كنت  .ٌاالبٌنا وقته مش عموما

 استقرت بٌنما العملٌة بعد لها راحه واألكثر األمامً المقعد فً بسمة جلست

 .الخلفً المقعد فً والفتاتان فاطمة
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 :لجاهٌن والتفتت باالقتراب بسمة له أشارت حتى مكانه من ٌتابعهم محمد بقً

 .لمحمد أدٌه علشان ورقة فً الشقة عنوان اكتب -

 :عبرالنافذة محمد إلى فمررتها الورقة ومنحها طلبت كما فعل

 .بكرة تعالى تعبان ولو عاٌز لو وارنا تعالى -

 .بكرة هجٌلكم وانا وارتاحوا راحتكم وخدوا روحوا ..تعبنٌن كمان انتوا -

 .ماشً -

 قبل للحظات الصمت ساد بالسٌارة جاهٌن ٌنطلق أن قبل البقٌة لٌحً برأسه مال

 :جاهٌن ٌقول  أن

 .أوي منكم قرٌب انه حاسس ٌقربلكم ده محمد هو -

 :للطرٌق النظر تعاود أن قبل للحظة رمقته

 .راجل لٌنا ماكنش لما راجلنا كان بس ...قرٌبنا مش أل -

 :النفس عن دفاع حالة فً وكؤنه فبدى له، حاد تقرٌع وكؤنها بكلماتها شعر

 من أو منً اطلبوها ابقوا حاجه احتاجتم لو واحد مش راجلٌن لٌكم دلوقتً - 

 .بالسبلمة ٌخرج لما وافً

 :ردها ؼلفت الذعة سخرٌة

 .الخٌر فٌكم وهللا ال - 

 :الحوار فً فاطمة فتدخلت بؽضب لها نظر

 .ٌخلٌكم ربنا ...ٌابنً طبعا - 

 :االمامٌة المرأة عبر لها بصره رفع

 .عمً مرات ٌا شكرا - 

 :حنو فً ابتسمت

 .بٌقولولً كلهم ما زي بطة أبلة ماتقولً - 

 :الحانٌة بسمتها بادلها

 .بطة أبلة ٌا ماشً  -

ا بوجهها بسمة أشاحت  :قابلة له تنظر عادت أنها إال بعٌدا

 !بالظبط؟ اٌه فً شؽاله العٌلة هً - 
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 .بوسً ٌا وقته مش  -

 :لترد أمها قالتها

 .بنتعرؾ ادٌنا ..ماما ٌا عادي  -

 .مقاوالت شركة عندنا ..المقاوالت فً  -

 :فقالت لطرٌقه منتبه وهو بهدوء جاهٌن أجابها

 .لمحمد كوٌسة شؽبلنه تبلقً ممكن ٌعنً ..كوٌس - 

ا حاجبٌه عقد  :مرددا

 !!ٌعنً؟ اٌه زي شؽبلنة ...محمد - 

ا جٌد وبتقدٌر متعلم مش فاكُره أنت تجارة خرٌج ده محمد -   ..كمان جدا

 دلوقتً بس كوٌسه شركة فً ٌشؽله اللً الواسطة كارت معاه ماكنش ولؤلسؾ

 .أنا ..معاه بقى

ا لحظات صمت ا كاظما  :داخله ٌتصاعد ؼٌظا

 .المحاسبة قسم فً شؽبلنه نشوفله ..وماله  -

 .حلو ومرتبها كوٌسة شؽبلنة تكون بس أه  -

 :قابلة الحاحها من بالحرج أمها شعرت

 .بوسً ٌا خبلص - 

 "!!كده؟ أوي عندك مهم ده محمد هو"

 لو حتى ٌسؤل أن حقه من فلٌس شفتٌه تتجاوز ولم عقله فً ترددت كلمات

 .فهمه ٌُساء قد سإاله أن كما عمه ابنة كانت

 طرٌق إلى برحلتها انتقلت السٌارة أن خاصة بعدها بالصمت الجمٌع اكتفى

 وأبطؤ لوجهته جاهٌن وصل حتى النٌل إلى الراكبات أنظار لتتجه الكورنٌش

 إلى وٌدخل مباشرة النٌل على المطلة الشاهقة البناٌات إحدى إلى لٌدور السٌارة

 .مرأبها

 :لتقول والبقٌة نانا هبطت

 .وااااو ..النٌل على الشقة - 

 :قاببلاَ لتعلٌقها جاهٌن ابتسم
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 .باللٌل بالذات ...أوي حلو منظر هتشوفوا الخمستاشر الدور فً  -

 :هامسة نانا عٌنا اتسعت

 .الحمستاشر ...ٌالهوي - 

 واتنٌن طول على شؽالٌن اتنٌن  أسانسٌرات  أربعة افٌه العمارة ماتقلقٌش  -

 هللا قدر ال إال خالص السبللم هتستخدمً مش ...الطواريء حاالت فً بٌشتؽلوا

 .الحرٌق حاالت فً

ا برأسها أومؤت  من ممٌزة بدت والتً الشقة إلى وصلوا أن إلى وتتبعوه تفهما

 الحدٌث بٌن ما ٌجمع فاخر األثاث ونظٌؾ، مرتب شًء كل األولى، النظرة

 .والعرٌق

ا منهن لٌستؤذن والحمام والمطبخ الؽرؾ أماكن لهن أوضح  بسمة تبعته مؽادرا

 :لها فالتفت الباب إلى

 .كوٌس الطرٌق عارؾ أنا ..ارتاحً - 

 :لٌقول النقال هاتفه اخرج

 !!كام؟ نمرتك -

 :قابلة لثوانً هاتفه رمقت

 .تلٌفون معاه معانا ماحدش تلٌفون ماعٌش - 

 ال من هناك الزال 2014 عام فً أنه ٌصدق لم حقٌقة بدهشة عٌناه اتسعت

ا ٌحمل  .واحدا

 :فؤضافت دهشته الحظت

 لسه وأنا بفلوسً إال هشترٌه مش قلت أنا بس ...نجٌبه ممكن كان  -

 .ماشتؽلتش

 .طلباتكم أشوؾ علشان بكرة علٌكم همر أنا طٌب ...فهمت - 

 :رأسها هزت

 !اٌه؟ محتاجٌن احنا هٌشوؾ وهو هٌجً محمد داعً مافٌش  -



 

238 
 

 :قاببلاَ صدره أمام ذراعٌه عقد

 محمد ثم ...ؼرٌب حد أي من أكتر علٌها تعتمدي عٌلة لٌكً بقى متهٌؤلً - 

 !ٌصرؾ؟ مسإول مش

 .باسمه اتكتبت اللً الملٌون من هٌصرؾ عادي ال - 

 :بذهول بها ٌحدق وهو المفاجؤة من جسده انتفض

 !كده؟ تعملً ازاي ...اتجننتً أنتَِ  -

 ابن ٌا السبلمه مع ...عٌلتك ومن منك أكتر محمد فً بثق أنا فكرة على  -

 .عمً

 الؽضب، لٌخالطها تؽمره الدهشة زالت وال به لٌحدق وجهه فً الباب أؼلقت

َ.الؽضب من الكثٌر
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َ

َ

َ
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َ
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َعشر الثالث الفصل

 

 انفرط وعمري وفنٌت انضنٌت لو

 الوسط للحلول ألجؤ عاوز مش

 عاوز مانٌش وجنون شطط وكمان

 والؽلط فٌن الصح لً ٌقول ٌامٌن

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 نالته علو كؤي لٌس ولكنه علو، من أمامها المشهد تطالع الشرفة فً جلست

ا،  سطح من مجاورة أسطح على نظرة نالته ما أقصى كان السابق فً ٌوما

 والتً ٌؽلفه الذي اللٌل بلون السوداء النٌل مٌاة مختلؾ، فاألمر هنا أما منزلها،

 دارت الصؽٌرة، المراكب أو المارة البواخر األضواء انعكاس علٌها ٌتؤلأل

 اللٌل فظلمة حقاا، ممتع لٌبلاَ حولها ما إلى هنا من النظر االجواء، فً ببصرها

 تمل ال مشهد تهبك المنازل عبر أو الشارع فً المنتشرة المصابٌح تضٌبها التً

ا منه  .أبدا

ا لها قالها جمله تذكرت حٌن ابتسمت  :ٌوما

 بلٌل فٌها خرجتً لو فظٌعه حاجه بلٌل مصر ٌابنتً ...بالٌل سوا نخرج نفسً"

 " الكورنٌش على بالعرٌبة نتمشى بس كفاٌة ..أبدااَ بالنهار هتخرجً مش

 كلما داخلها ٌستعر لهٌب ٌطفً أن البارد النسٌم هواء من ترجو بعمق تنفست

 .لشهور قاومتها التً الفكرة نفس لتعاودها تذكرته،

 !!إلٌه الذهاب

 لقصره التقلٌدي طرٌقها واتخذت االنفاق قطار استقلت حٌن مرة تنجح أن كادت

 لمن ومساعدتها له خداعها عن تقوله ما لدٌها لٌس بارتعاد، هاربة عادت لكنها

 بؤنها السهولة بهذه وعدهما تناست أنها تخبره كٌؾ ٌفرقوهما، أن أرادوا

ا ٌفترقا ال كً معه ستقاوم ٌا  .العقبات كانت أ
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 بتلك تزوج لتجده فتذهب أمه مخططات تنجح أن فاحتمال فحسب هذا ولٌس

 أنهما أو عنها ٌبحث أنه وهم على تعٌش أن ففضلت حقاا، ٌفزعها كان النرمٌن

ا سٌلتقٌان  .قصتهما وتكتمل ٌوما

 عابلة كبٌرة، عابلة من جزء فجؤة أصبحت المتوقع، ؼٌر التؽٌر هذا بعد واآلن

 هو ما على الوضع ٌبقى أن وترٌد أمها وماضً ماضٌها عن شًء تعرؾ ال

 .علٌه

 لم ببعض اقترانهما أن األؼنٌاء، من اآلن أنها وتخبره له تذهب أن ٌمكنها هل

ا الجاثم الحجر سٌبقى الماضً لهذا معرفته أن أم عقبة، ٌعد  على دوما

 .صدورهما

 

 "بوسً"

 :بجوارها تقؾ وهً أفكارها من نانا صوت أخرجها

 .بحلم إنً حاسه أنا ..تحفه المنظر ..حق لٌكً  -

 انتقلت سعادة سعادتها، فرط من ضاحكة تخرج وحروفها بحماس تتكلم كانت

 :لبسمة كالعدوى

 .بنحلم كلنا  -

 :رأسها نانا احتضنت

 .ماسبتوناش انكم بوسً ٌا شكرا - 

 .ٌعنً؟ ازاي نسٌبكم ..عبٌطة انتَِ - 

ا شهٌقاا تنال وهً الشرفة سور على بكفٌها لتستند حررتها ٌا  :قو

 .بوسً ٌا بجد اللً الحٌاة هنعٌش ..أخٌرا ...ٌااااه - 

 :تقول أن قبل للحظات بسمة وجه تجهم

 كل على دي سمٌحة واندم كوٌس حقً أخد ما بعد هعٌشها بجد اللً العٌشة  -

 .فٌنا عملتها حاجه

 :القلق ساورها وقد الشرفة حاجز على مستندة نانا لها التفت

 .صفك فً تاخدٌها المفروض العٌلة كبٌرة تقرٌبا دي بس - 
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 :صارم قول تبعها هازبة ضحكه

 ادخل ..دلوقتً مش بس فٌه شفتنً اللً الٌوم على تندم هخلٌها دانا !صفً - 

 .احدد وبعدٌن ازاي ماشٌه الدنٌا واشوؾ األول البٌت بس

 فً ٌكونوا الزم واخوكً جاهٌن مثبل ٌعنً الكل بتعادي حلوة ٌا أنتَِ بس - 

 .منها صح تنتقمً عاٌزة لو صفك

 ال الذي مخططها فً أبدا تنجح لن حق على رفٌقتها االحترام، ٌستحق منطق

 توأمها فقط هما المحتملٌن والحلفاء حلفاء، لها أصبح إذا إال بعد ماهٌته تعرؾ

  .عمها وابن

 اآلن علٌها هل حلفاءها، من ستجعلهما فكٌؾ بعد وجودهما تستسٌػ لم ولكنها

 هذا ألٌس ...فقط لسمٌحة توجه أن وتحاول ؼضبها تنسى بالفعل، تتقبلهما أن

 دابرة فً لتضعهما عمها ابن أو توأمها ارتكبه الذي الخطؤ ما منطقٌة، أكثر

 .انتقامها؟

 عقلها على ٌمرر وهو لحظة، فً قلبها اشتعل تردده، ما لعقلها تإكد أن وقبل

 بها، اكتراث دون التوأم هذا عاشها سعادة لحظات تقابلها التً ألمها لحظات كل

 فً وجوده تستشعر لم نفسها هً أنها برؼم عنها ٌعرؾ أن ٌجب كان وكؤنه

 .قط حٌاتها

ا ؼاضبة لكنها   .زالت وال ...جدا

ا تستخدمها أو تهواها لم لخصال سٌدفعها وهذا  .النفاق ...ٌوما

 .أظلم والباديء البادبة وسمٌحة الوسٌلة تبرر الؽاٌة ..فلٌكن

 

 "جه عمك ابن ..بوسً"

 :كتفها على نانا لتربت الداخل من مها قالتها

 .بوسً ٌا عم ابن وبقالك وهللا  -

 جرحها على كفها وضعت وقد تقؾ أن قبل لها منحته ما كل هً متهكمة مبلمح

 .للداخل نانا لتتبعها الحركة مع ٌإلمها الذي
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 :باقترابها شعر حٌن لها والتفت بود فاطمة وٌحادث ٌبتسم وقؾ

 اٌه؟ العملٌة أخبار ..أهبل - 

 .بخٌر - 

 منها ٌخرج الحجم متوسطة حقٌبة لٌحضر تراجع المقتضب، الرد بهذا اكتفت

 :قاببلاَ إحداها لٌرفع كارتونٌة علب عدة

 .بتاعك هٌكون ده اتفضلً - 

ا وبدا للحظات العلبة فً حدقت  :قال حتى ممدودة ٌده ظلت تحوٌه، ما واضحا

 .توجعنً هتبدأ اٌدي  -

 :لتردد مبلمحها على الجمود ارتسم

 .بفلوسً تلٌفون هجٌب قلتلك  -

 :مسموع بصوت أمها لتهمس ٌده خفض

 !!بوسً -

ا بوجهها فؤشاحت البمة، لهجة بدت  :لٌقول بعٌدا

 .الوحٌدة عمً لبنت هدٌة أول ..هدٌة ده - 

 :لٌقول بعمق تنفس تعلق، ولم ساخرة شفتٌها مطت

 سنٌن 8 عندي كان انا  ..وافً وال أنا ال..ذنب مالناش احنا ان تعرفً ٌارٌت - 

 .الصؽٌر أخوك هٌكون ده وقالً اٌدي فً حطه بابا البٌت داخل وافً لما

ا ضحكة منه فلتت  :لٌردؾ ٌنَسها لم التً اللحظات تلك متذكرا

 حاجه كل لٌه كده لسانه بٌطلع طٌب ..لٌه سنان ماعندوش هو بقولهم كنت - 

 أكٌد كنت عم بنت كمان لٌا ان اعرؾ ولو ...علٌها بعلق كنت بٌعملها كان

 .معاه تكون هتمنى

 :حقٌقً أسؾ تحمل بلهجة لٌردد منها اقترب

 .تسامحٌنا برجوكً مسبولٌتً عدم وبرؼم ..ارجوكً بسمة - 

 مرة العلبة رفع الصدق، فٌه هً ورأت اللٌن بعض فٌها رأى نظراتهما تبلقت

ا أخرى  :باسما

 .التلٌفون على اتفرجً  -
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ا لتستجٌب للحظات رمقته  االنواع، أحدث من ذكى هاتؾ هدٌته، وتتقبل أخٌرا

ا أنٌقاا بدى  .السوداء شاشته على صورتها انعكاس ترى وهً جدا

 لمها وثالثة لفاطمة وأخرى مثلها علبة نانا ٌعطً وجدته شًء تقول أن وقبل

 .فٌها الهاتؾ لٌضع ٌدٌها مد على ٌحثها وهو

 .به الفرح من تشع تكاد وعٌناها به األسعد وكانت هاتفها نانا أخرجت

 :فاطمة لتقول بسمة وكذلك بالصمت مها اكتفت بٌنما

 .محتاجه مش وانا واحد كفاٌة ماكان تلٌفونات دي كل ..ٌابنً ده التعب لٌه - 

 وبسمة وافً هتكلمً هتحتاجٌه اكٌد بطة ابلة ٌا أقصد ...مرات ٌا ازاي - 

 .والبنات

ا قال ثم كلماته قطع  :مازحا

 .خالص ده التانً االسم بنطق مش أنا ..بطة أبلة ٌا بقى وافً مشٌها  -

 :فاطمة ضحكت

 .بنً ٌا ماشً - 

 :قابلة مها تكلمت

 .معاه اتعامل هعرؾ مش ..برضو محتاجه مش وانا  -

 اللً البرامج كل فٌه ..تستعملٌه علشان ٌظبطوا خلتهم انا ماتقلقٌش ال - 

 .بالصوت تعملٌها ممكن حاجه وكل تستعملٌه تقدري تخلٌكً

 من ستتمكن حقاا هل بٌدٌها، الهاتؾ تتحسس وهً وجهها على السعادة بدت

 .معه؟ التعامل

ا جاهٌن لها لٌنظر جامد، بوجه ٌحدث ما بسمة راقبت  :مبتسما

 .جربوها وافً ورقم رقمً فٌها وسجلت فتحتها انا ...شؽاله التلٌفونات - 

 :هاتفه رنٌن تعاال إحداهن تتحرك أن وقبل

 .ثوانً - 

ا، أمه صوت لٌصله هاتفه على لٌرد بود قالها  وهو جسمه فانتفض متحمسا

 :ٌردد

 .صحً وافً ...ماما ٌا بجد - 
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 أن إال واقفة فهبت فاطمة أما به ٌحدقن وهن الجمٌع أصابت التجمد من حاله

 .اسمه تردد وهً كرسٌها على لترتمً فعادت تسعفها لم قدماها

 :بهن لٌصٌح هاتفه جاهٌن أؼلق

 .كمان واتكلم فاق ..صحً وافً  -

 من حالة وجد لكنه أمه من سمعها كالتً حماسٌة صٌحات أو تهانً ٌنتظر كان

 منها لتقترب مكانها فً فاطمة انتفاض مع خاصة الرهبة، وربما الصمت

 :بسمة

 .ماما ٌا اهدي - 

 .هن وكذلك بهن ٌحدق ظل

 .اطمنكم اتصل وهبقى أشوفه هروح انا ..طٌب  -

 :للباب ٌصل أن وقبل

 .جاهٌن  -

 :صاحبته إلى لٌلتفت بسهولة حواسه التقطته مرتعش نداء

 !صح؟ طول على عننا هتقوله مش انت - 

 :حٌلة بٌده لٌس ولكن بؤلمها شعر

 .المستشفى من ٌخرج ما لحد شوٌة نصبر متهٌؤلً ..اٌوة - 

 .مقلتٌها فً للظهور تبارز عبرات قاومت

 .بالسبلمة ٌقومه ربنا ..بنً ٌا أكٌد - 

 إلى لٌنبته بؤحدهم اصطدم الباب َفتح وماَإن بالخروج لٌسارع دعابها على آمن

 :قاببلاَ للحظات به حدق االكٌاس، بعض ٌحمل الذي محمد

 كده؟ لٌه مستعجل - 

 :وحاجٌاته هو رمقه

 .للزٌارة متؤخر الوقت مش - 

 :بدهشة حاجبٌه محمد رفع

 .تسعة لسه الساعة ...أفندم  -

 :بحزم رد
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 .جدٌد والمكان ٌعرفهم لسه وماحدش لوحدهم ستات دول بس ...صحٌح  -

 :محمد شفتً على استقرت ساخرة ابتسامة

 سمعتهم عموما دي بالحاجات مابتهتموش فاكركم كنت ..فاجؤتنً تصدق - 

 .أضرهم ٌمكن وال منك أكتر تهمنً

 :الخلؾ من بسمة صوت جاءهما

 .محمد ٌا ادخل ..المستشفى هتروح مش انت -

ا األمر تناسى  له، كذلك هو وافً شقٌقه بعودة تؽمره لفرحة ٌستسلم وهو سرٌعا

 .وصدٌق شقٌق هو ..عم ابن مجرد لٌس

ا  .وافً عاد وأخٌرا

........................ 

 

 عٌنٌه رأى أن فور تضاعفت الفرحة، من ٌشع ووجهه الؽرفة إلى اندفع

 مفتوحتٌن

 :لمسامعه صوته وصل أن إلى لحظات، توقؾ

 .جاهٌن  -

 :قاببلاَ عمه ابن رأس على كفه وضع منه ٌقترب وهو أكثر بسمته اتسعت

 .أوي وحشتنا ...السبلمة على حمدهلل - 

 :خافتة همسة مع ولٌالً أٌام إرهاق تحمل باهتة بسمة

ا -   .وأسؾ شكرا

 :إلٌه جاهٌن مال

 !بقى؟ اٌه على ..أسؾ  -

 .كتٌر قلقتكم - 

ا أومؤ  :مإٌدا

 .بطل ٌا لٌنا رجعت انك المهم مهم مش بس ...قلقتنا فعبل انت - 

 " وٌنادٌها لها ٌنظر رأته أن فور بها تتحكم لم التً دموعها سمٌحة مسحت

 "ماما
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 .الحمدهلل ..الحمدهلل - 

 قلق من لها سببه ما ألمه وقد وافً لها لٌنظر مسموع بهمس ترددها كانت

 :علٌه وخوؾ

 .ماما أسؾ - 

 :عٌنٌه بٌن قبلته

 .لماما رجعلت ..ورجعتلً بخٌر انك المهم اعتذرات كفاٌة ...حبٌبً ٌا خبلص  -

 أن إال بتؤثر المشهد تتابع كانت التً أمه مع جاهٌن تبادلها مؽزى ذات نظرة

 كٌؾ ٌعرفان ال والذي بعد وافً ٌعرفه لم بما ذكرتهما األخٌرة سمٌحة كلمة

 .حٌاله سٌتصرؾ

ا وافً ٌبقََ لم  .ثانٌة النوم فً لٌؽط تركهما ما فسرعان طوٌبلاَ مستٌقظا

 الرنٌن صوت ٌصله أن قبل للحظات هاتفه داعب قصً، ركن فً جاهٌن انزوى

 :صوتها بعده ومن

 ..الو - 

 .الحمدهلل كوٌس وهو فاق وافً - 

 :تقول أن قبل لحظات استمر صمت

 .ماما كلم - 

 !طمنً؟ بنً ٌا اٌوة - 

 .وتقابلٌه ٌخرج هللا شاء إن قرٌب الفل زي وافً ..بطة ابلة ٌا الحمدهلل  -

 .ٌارب ..ٌارب - 

 :فواساها البكاء، فً الماضٌة اللحظات قضت أنها نبؤه الباكً صوتها

 .خاطره علشان شوٌة استحملً هانت معلش  -

 :مختنقة حروفها خرجت

 .ٌوم كام هستحمل مش سنه 22 استحملت انا ...هستحمل  -

ا جاهٌن ابتسم  :مشجعا

 اللً مبرراتك عندك وأكٌد أوي هٌحبك علٌكً ٌتعرؾ لما وافً هللا شاء ان  -

 .هٌستوعبها وهو هتقولٌها
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 .أبوك زي ....بنً ٌا أوي طٌب أنت  -

 :قاببلاَ ضحك

 مع كثٌر هنتكلم أكٌد وقته مش بس حوار عاٌزة دي الجملة ..الااا ..بابا زي -

 .تانً من عٌلتكم فً بٌكم وأهبل وافً سبلمة على حمدهلل ..بعدٌن بعض

 ٌوقفها ما سرعان لكنه القادمة الخطوات كل وٌنظم ٌرتب وعقله االتصال أؼلق

 .وافً ..قادم هو مما الكثٌر علٌه سٌتوقؾ فرد فهناك

......................... 

 بٌنما ابنها، على اطمؤنت أن بعد حتى بكاءها الستمرار فاطمة تهدبة مها حاولت

ا أمها تطالع الؽرفة، ركن فً بسمة جلست ا، وتشرد حٌنا  فً هاتفها تقلب حٌنا

 .وعً ببل ٌدها

ا، تخشاها التً اللحظة اقتربت لقد  ستكون كٌؾ ستحدد التً اللحظة ربما كثٌرا

 تمر عدٌدة تخٌبلت قلٌلة، أٌام منذ إال عنه تعرؾ لم الذي التوأم معه، عبلقتها

 !!بصمت؟ النظرات سٌتبادالن أم !سٌتصافحا؟ هل بٌنهما، لقاء ألول رأسها فً

 .األولى اللحظة من تقرأه أن ترٌد الذي شعوره بها، سٌنطق كلمة أول

 بكل نفسها تذكر وهً بقوة أصابعها لتفرك التوتر، وزاد التخٌبلت زادت

 .مشاعرها على المسٌطرة لتظل القوة ٌمنحها الذي الوحٌد األمر معاناتها،

 علٌه ذلك، أرادت ربته من ألن حقها امتلك أخ على تحنو التً الرقٌقة تكون لن

 المخطًء ٌكن لم لو حتى لها ٌعتذر أن علٌه تؤلمت، كم عانت كم ٌعرؾ أن

 علٌه شًء، كل عن سٌعوضها وأنه أفضل القادم أن ٌعدها أن علٌه بحقها،

 وبعابلتها به وتقبل نارها ستهدأ فقط حٌنها ربما والكثٌر، والكثٌر الكثٌر

 .الجدٌدة

 وصدرها، عقلها تلهب التً المشاعر تلك كل إلخراج محاولة فً بقوة زفرت

 :لتسؤل ببصرها دارت

 !فٌن؟ ونانا محمد ..مها - 

 .البلكونة فً - 

 .وجعنً جنبً اوضتً فً ارٌح هقوم انا ...ماشً - 
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 :أمها أوقفتها

 .ماتنسٌش ..بنتً ٌا دواكً خدي -

 :لها أومؤت

 على تصبحوا عنً بالنٌابة محمد على وسلموا شوٌة واهدي ..ماما ٌا حاضر -

 .خٌر

 

 .الحزٌنة أمها نظرات تبعتها

 ال السماء فً كنجم كان من أحبت حٌن أولها داخلها، فاطمة تحمله هم على هم

 االرض على واستقر مكانته خسر النجم لها هبط وعندما تطاله، أن لها ٌحق

ا لها عاد السماء مكانه وألن معها، ا لٌترك سرٌعا  ٌُضم أن كاد قلبها فً فراؼا

 وها أحدهما، لفقدها نازفاا جرحااَ وصار عاد الفراغ لكن ولدٌها لها ضمت حٌن

 بقوة علٌه ٌتكؤ أحدهم وكؤن بل ٌنزؾ الزال الجرح لكن المفقود عاد قد

 تحاول قد مما وخوفها واضح، وؼٌر مبهم قادم هو فما ألمها، وٌضاعؾ

 ما ستفعل تبعدهما أن أرادت إذا صلبة، قوٌة امرأة إنها ُترهبها، فعله سمٌحة

 السنوات تلك طوال أخفتها التً ابنتها على القدٌم خوفها لها لٌعود بوسعها،

 .بها سمٌحة تفعله قد ما خشٌة

 أي عٌنٌه، قبل ولٌدها قلب فً سمٌحة تزرعها قد بؽض نظرة ماتخشاه وجل

 الضحٌة خانة فً نفسها ستضع بالتؤكٌد األمر، له لتفسر إٌاها ستسمعه كلمات

 .وتناست ولت التً الؽادرة خانة فً فاطمة وتبقً وكبرت ربت التً

 أأأأأه -

 :بها مها لتتعلق أطلقتها وخوؾ ووجع آلم أهة

 .بطة ابلة ٌا مالك  -

 :بذراعها المتعلق كفها على فاطمة لتربت بفزع رددتها

 .كمان انا انام هدخل كوٌسة انا ..بنتً ٌا مافٌش - 

 :حاجبٌها مها عقدت

 .وتسٌبٌنا تنامً ماٌنفعش ...جوه لسه محمد بطة ابلة ٌا بس  -
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 .شوٌة بقاله نانا مع بٌتكلم كفاٌة علٌه اندهً طٌب ...نسٌت صحٌح اه -

 

 ....بدقابق قبلها

 قبلت أنها لمجرد منه المستمر التقرٌع لعبارات تستمع وهً بضٌق نانا زفرت

 لم أنها برؼم أمرها، ولً وكؤنه التصرؾ عن ٌتوقؾ ال جاهٌن، من بهاتؾ

ا، مباشر بشكل معه تتجاوب ولم بذلك له تسمح ا لكنه أبدا  أن مع ٌتعامل دوما

 .حاصل تحصٌل عدمها أو وموافقتها منه مفر ال أمر له كونها

ا، ستكرهه به قبلت لو الفابدة، ما ولكن ...نعم ...تحبه  قال بمن تإمن فهً حتما

 "الشباك من الحب نط الباب من الفقر دخل اذا"

ا الفقر إال ٌصاحبه ال ومحمد ا الحب سٌقفز فحتما  !!هربا

 أضحى حلم مجرد األمر كان أن وبعد الحٌاة، لتلك استعداد أي لدٌها لٌس وهً

 .األؼنٌاء من عابلة من جزء ستصبح األن هً ها بعٌنٌها، تراه واقع

ا، صار ضالتها إٌجاد فً وفرصتها  .األختٌار تحسن أن فقط علٌها وشٌكا

 .قلبها من محمد اخراج من وستتمكن بعد فٌما سٌؤتً والحب

 .مرٌحة حٌاة ترٌد هً

 !!العتاب؟ فلمََ

 !بهذا؟ تقنعه كٌؾ ولكن ...ٌتوقؾ أن علٌه

 لوحدي لٌا التلٌفون جاب هو مضاٌقك، اللً اٌه فاهمة مش أنا ..بقى كفااٌة  -

 هدٌة أرفض علشان هبلة مش بقى وأنا خاصة حاجه مش ٌعنً ..كلنا لٌنا ده

 .زٌها تجبلً ممكن إنك فاكر تكونش وال دي زي

 لم وهو إلبعاده الدوام على تتعمدها هً تإذٌه، تعد لم تلك كلماتها ٌكترث، لن

 .ٌكترث ٌعد

 لٌا ٌكون هللا شاء وإن نفسً هثبت شركتهم فً بسمة مع هشتؽل أنا ..أل ولٌه -

 .فٌه نفسك اللً كل واحققلك كوٌسة مكانة

 :شفتٌها مطت
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 وعموما أل وال دي الشركة هتدخل عارفه مش لسه نفسها بسمة ..عالم ٌا - 

ا الخٌر لٌك ماكرهش انا ٌوفقك ربنا  .أبدا

 :فتحهما ٌعٌد أن قبل للحظة عٌنٌه أؼلق

 .اوعدٌنً طٌب  -

 :بدهشة له نظرت

 !بإٌه؟ أوعدك  -

 :الرجاء نكهة ٌحمل بتصمٌم قال

 .علٌا هتصبري ...تستنٌنً انك -

ا، ببصرها شخصت  على بقوة تقبض أصابعه بٌنما علٌهما الصمت وساد بعٌدا

ا ردها، ٌنتظر عقله قبل وقلبه الشرفة حاجز ٌا  مرة ولو لقلبها تستمع أن راج

 .واحدة

 :حزٌنة بدت بلهجة همست

 .هسٌبها مش بتمناها اللً الفرصة جاتلً لو أنا ...أوعدك ماقدرش أسفة -

ا عروقه انتفضت  بنٌة تلتفت ٌراها بقوة، رأسه إلى الدم فاندفع وضٌقاا، ؼضبا

 :بؽضب به لتحدق ألمتها بقوة ذراعها على فقبض الدخول

 !!دراعً سٌب  -

 :الدم بلون عٌنٌه فً تلون الذي الؽضب ذلك ترى ربما مرة وألول

 . انتَِ هسٌبك مش بس ...دراعك هسٌب  -

 :مرددة للحظة بها تترفق لم التً قبضته من التخلص ترٌد بعنؾ ذراعها حركت

 .حاالاَ سٌبنً ..محمد  -

 :قابلة مها ظهرت بالمزٌد ٌنطق أن وقبل

 .بطة أبلة كلم تعال ..محمد - 

 لٌحررها علٌها، قابض الزال وهو نانا وجه على جلٌة اآللم معالم ارتسمت

ا  بل المندفعة بحركته شعرت التً بمها، ٌصطدم أن كاد إنه حتى للداخل مندفعا

 األجواء فً انتشرت التً السلبٌة الطاقة كم اآلخرى حواسها التقطت ربما

 :ألختها لتهمس
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 !!اتخنقتوا أنتو - 

 عٌنٌها ذرفت أختها تراها أن ودون األلم لتخفٌؾ محاولة فً ذراعها نانا فركت

 من أم لها سببه الذي الجسدي األلم ذلك من بالضبط، مما تعرؾ وال الدموع،

 .له هً سببته الذي النفسً األلم

 :لٌقول فاطمة من الواضحه ؼضبه بحالة اقترب

 .بطة أبلة ٌا همشً انا  -

 :األمر عن تؽافلت ضٌق، فً هو مما ُتعرفها لوجهه واحدة نظرة

 .العشا ٌحضرولك اخلٌهم استنى - 

 .مادخلت أول من وشبعتونً ضاٌفتونً مانتو - 

 .البنات تلٌفونات نمر خدت - 

 :أحد منها ٌظهر لم التً الشرفة ٌرمق وهو اومؤ

 .خٌر على تصبحً بكرة علٌكم اطمن هبقى ..خدتها أٌوة - 

 .بنً ٌا اهله من وأنت - 

 :األولى لتقل مها وخلفها نانا ظهرت حتى خلفه الباب أؼلق وماَإن

 .انام داخله أنا -

ا بدى الذي وجهها فاطمة لمحت ا حزٌنا  :فتمتمت متؤلما

 !!نانا؟ ٌا ده الهم من قلبك ترٌحً أمتى - 

 :الممدودة بكفها لتمسك وقفت التً فاطمة من مها اقتربت

 .امبارح زي جنبً هتنامً ...ننام كمان احنا ٌاال  -

 :هامسة ذراعها احتضنت

 .اٌوة -

 المتعلقة كالطفلة زالت ال التً الفتاة تلك خدها، على تربت وهً فاطمة ابتسمت

 .الفراق تخشى وكؤنها بؤمها

....................... 

 وعٌه استعاد منذ طاقته من الكثٌر استعاد أن بعد فراشه فً وافً اعتدل

 ال الذي المعتاد ارهاقه هو ٌدهشه كان ما لكن لتحسن، تحسن من وصحته
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ا، به ٌشعر ٌا  المعتاد، كاأللم لٌس لكنه األٌسر جانبه فً بآلم ٌشعر منه وبدال حال

 .نفسه الحادث هو السبب فظن

 بجواره فراش على ؼفوة تنال سمٌحة وكانت ، العمل من بعد جاهٌن ٌؤتً لم

 :لٌقول للحظات رمقها .دواءه له تحمل الممرضة دخلت حٌن

 .جنبً فً بوجع بحس لٌه أنا هو - 

 :لترد ابتسمت

 .جراحه أي أعراض دي ماتقلقش ..ٌعنً العملٌة أكٌد - 

 :كلماتها لتفسٌر محاولة فً حاجبٌه عقد

 !اٌه؟ عملٌة  -

 :ٌعرؾ ال كٌؾ بدهشة، لحظات له نظرت

 طبٌعً ..وخٌاطة جرح وفً كلٌة اتنقلتلك مش حضرتك الكلٌة نقل عملٌة  -

 ..عموما ....ٌوجعك

 جحوظ مع الحدٌث عن توقفت نفسها هً بل كلمات من تلته لما ٌستمع ٌعد لم

 :بذهول ٌردد وهو المفاجًء عٌنٌه

 .كلٌة اتنقلتلً انا ..كلٌة نقل  -

 تاركه لتدور برأسها بإٌماءة فاكتفت ما خطؤ ارتكبت أنها لها بدى وقد صمتت

 .المكان

 

 .رأسه فً تتصارع شتى وذكرٌات معهما، ورأسه محجرٌهما فً عٌنٌه دارت

 .موته وأخٌرا ...به الؽدر ...آلمه ..صراخه ...حسام

ا ٌكون أن ٌتصور لم ٌا  !!رفٌقه علً جنوا كما أحدهم على جان

 !!آخر من وٌسلبها الحٌاة حق نفسه ٌمنح أن

 :إلٌه مهرعة سمٌحة فانتفضت بآلمه اهتمام دون لٌصرخ

 !اٌه؟ فً حبٌبً ٌا مالك  -

 :بالدموع عٌناه امتؤلت وقد لها نظر

 ازااااي؟ ...كده تعملوا ازاي أنتو - 
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 :بعصبٌة الحركة تمنعه بكتفه أمسكت

 !بس؟ اٌه عملنا ...كوٌسة مش دي الحركة اهدى ٌابنً  -

 :الصارخة كلماته لٌسمع جاهٌن دخل اللحظة تلك وفً

 مش حاجه أخد انً وال أحسن عندي قلتلكم ..كده تعملوا الحق اداكوا مٌن - 

 .اعٌش أنا علشان مٌن موتوا ...بتاعتً

 :تثبٌته فً عمته ٌساعد إلٌه جاهٌن أسرع

 .؟وافً ٌا اٌه فً - 

 :زاعقاا عنه وافً دفعه

 !!السبب أنت - 

 :ٌردد وهو بذهول فٌه ٌحدق للخلؾ جاهٌن عاد

 !!اٌه؟ فً هو  -

 :شدٌد بؽٌظ وافً رمقه

 عاٌز مش حد كلٌة أخد عاٌز مش ..كده عاٌز مش انً كوٌس عارؾ أنت  -

 كده؟ تعمل ازاي حد موت حسب على أعٌش

 لم وكؤنه بدى وٌسرة، ٌمنة رأسه ٌهز وهو بذهول مصحوبة ساخرة تنهٌدة

ا ٌصدق ٌا  على أفكاره وخرجت إلٌهم عاد منذ فٌه فكر ما كل أهذا سمع، مما أ

 :واضحة بعصبٌة لسانه

 .بتموت كنت أنت اٌه؟ بتقول أنت - 

 ...مش أنا دعوة ملكوش عمري مرة مٌت قلتلكم ...عمري  -

 :جاهٌن صرخة مع كلماته حروؾ قطع

 عندي كان أنا دا ..لحظة كل جنبك بنموت كنا احنا دا علٌك حرام أخً ٌا - 

 ماشوفناهوش رعب شوفنا ..اساعدك اعرؾ علشان الناس رجل أبوس استعداد

 بتزعقلنا اآلخر وفً تعٌش علشان مكان كل فً بنجري واحنا كلها حٌاتنا فً

ا دي هً ..ساعدناك مش عقبناك كؤننا  مش لسه ألنك هعاتبك مش أنا بس شكرا

 .تساعدنً علشان حاجه أي هتعمل كنت مكانً كنت لو وأكٌد مستوعب
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ا، الؽرفة لٌؽادر كلماته انهى  كلماته وبرؼم المتؤلمة وافً نظرات تتبعه مؽاضبا

 .منهم أحد ٌعٌه ال آلم مختلؾ، آلم داخله أن إال القوٌة

 "حسام"

 :رفضه ٌإكد وكؤنه رأسه هز

 !؟.مكانً مات مٌن ..حسام فً اتعمل اللً عملت خلتونً - 

 :رأسه على سمٌحة ربتت

ا كوٌس المتبرع قصدك ولو حد مكان بٌموت حد مافٌش  -  ومادخلش ..جدا

 وجاهٌن بنفسه الرقم اختار اللً وهو جنٌه بملٌون شٌك ماخد بعد اال العملٌات

 .متؤخرش

 .للحظات رمقها

 !كافٌة؟ ملٌون وهل اآلن، ثمن لها أصبح حٌاته ..ملٌون

 أن تصور شخص آخر، شخص حٌاة ثمن بل اآلن هً حٌاته ثمن لٌست لكنها

ا حٌاته أٌام من الكثٌر قضى لو حتى ستكفٌه، أصفار بضع  .مرٌضا

 :لسمٌحة التفت

 .النهاردة ..ده المتبرع اقبل عاٌز ..اقبله عاٌز -

 .بتصمٌم رددها

ا تفكر وهً ضلوعها، بٌن سمٌحة قلب انتفض  تناسب التً الكلمات فً سرٌعا

 .شكوكه تثٌر أن دون األمر هذا

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالرابعَعشر

 

 اشتٌاق فً اشتٌاق عمري اللً أنا

 فراق محطة فً داخل وقطر

 السم وشربت السم نبع قصدت

 الترٌاق فً وعشمً شوقً كتر من

 

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 البارد، الجدار إلى ٌستند سببها، أحد ٌدري وال وجهه على ترتسم ما سخرٌة

 .شارد أنه ٌوحً مما محددة، لنقطة ٌهتدي ال بصره

 .األلم طٌاتهَِ فً ٌحمل شرود

 .ٌتوقُعه كان هو فللحق هذا، الفعل رد على ٌصبر أن ٌتفهم، أن علٌه

ا عرؾ من أكثر بل عنٌد، وافً  .عندا

ا سهبلاَ لٌس بعكسها فإقناعه ما بفكرةٍَ آمن إذا  .أبدا

ا، بصره لٌخفض زفر   !اآلن؟ ٌشؽله ما أهذا أرضا

  .النهاٌة فً الواقع األمر سٌتقبل

 !محالة؟ ال القادمة الصدمة عن فماذا

ا عنها ٌعلم ال التً عابلته أن ٌعلم حٌن ؼضبه سٌزٌد هل  على أُجبرت شٌبا

ا ٌَرها لم التً األخت أن إلنقاذه، فقط الظهور  من ٌناله أن ٌقبل لم ما منحته ٌوما

 .ؼرٌب

 

 ٌذكر ال العابلة، تلك إبعاد وراء الحقٌقً السبب اآلن حتى ٌعلم لم ٌفهم، ال وهو

 لعابلته وافً انضمام إال ٌذكر ال حٌنها، حوله من تقال كانت كلمات أي حتى

 .وفقط
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 قالتها كلمات فؤي ٌعلم، كان بالتؤكٌد بهذا، سمح أباه أن حقاا، حٌرته ٌثٌر وما

 ستسمعها كلمات أي مظلمة، أخرى لنقطة ٌؤخذه وهذا بالصمت، لتقنعه عمته

 اختلفت؟ وإذا فاطمة، وكلمات ستتفق وهل األمر، له لتفسر لوافً

 .!ربته؟ من أم ولدته من وافً سٌصدق من

ا، ٌقتل التفكٌر بعصبٌة، رأسه فرك  .قلٌبلاَ فلٌهدأ أحٌانا

 

 "جاهٌن ..جاهٌن"

 :لصاحبها االنتباه على أجبرته باسمه همسات

 .كوٌس هو خٌر ..عمتً  -

 :تجٌبه وهو القلق علٌها بدا

 .النهاردة المتبرع ٌشوؾ عاٌز بٌقول ده بس ..اٌوة  -

 :لٌتمتم للحظات رمقها

 .نجٌبها وماله  -

ا عٌناها اتسعت  :ٌعلم ال دهشةَا أو ؼضبا

 ..دي المصٌبة على هنقوله كمان ازاي عاملة حالته شاٌؾ مش اتجننت انت - 

 اقنعه بقى روح ..علٌه ونطمن هنا من ٌخرج لما إال حاجه هٌعرؾ مش وافً

 تحكٌله جاهٌن ٌا وإٌاك مستحمله مش أعصابً أنا حجه بؤي اتحجج ٌصبر أنه

 .ادخله اتفضل ..ٌزٌد علٌك ؼضبً ماتخلٌش حاجه تقوله أو حاجه

 

ا، األوقع فهو لمنطقها استسلم ٌا ا وافً مصلحة من فلٌس حال ٌا  المزٌد إثارة صح

 .العصبٌة من

ا إلٌه، وصل أن إلى بتإدة سار ا ..راقدا  منه اقترب الؽرفة، بسقؾ محدقاا ..شاردا

 الصمت التزم كبلهما لكن به شعر أنه ٌعلم فراشه، بجوار لٌجلس مهل على

 :قاببلاَ حالته على وهو شفتٌه وافً فرج حتى لحظات

 .وبس أنا فلوسً من أخصمها المتبرع خدها اللً الملٌون - 
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 عمته بدأت هل أذنٌه، تخترق الكلمات وتلك جاهٌن أوصال فً سرت ما رجفة

 !!بحقارة؟ اللعب

 :متسعتٌن بعٌنٌن به حدق

 !الفلوس؟ على قالك مٌن  -

ا ٌكون أن تمنى بداخله ما شًء  فً ٌظن أن ٌرٌد ال األمر، استحالة رؼم مخطبا

 .ذلك من أسوأ عمته

 .ماما -

 :بصعوبة حققه إنفعالً بثبات لٌقول لثانٌة عٌنٌه أؼلق

 .لكلٌته تمن ماخدهاش المتبرع ...فاكر أنت ما زي مش ده الفلوس موضوع  -

 :وافً كلمات فً واضحه بدت ساخرة نبرة

 !!ترضٌة؟ اٌه خدها أومال ..تمن ماخدهاش  -

 "!!لٌه؟..لٌه؟"

 على ٌزداد وؼضبه بشًء، النطق على القدرة دون ومرات مرات عقله رددها

 بعد بها وافً ستخبر أخرى كلمة كل على ٌرتاب وقلبه فعله، تحاول وما عمته

 .ذلك

 .النهاردة ده المتبرع اقابل عاٌز انا ...مهم مش  -

 :بالهدوء لتمسك تنفس

 .تعبانه كمان هً ..هٌنفع مش  -

ا فراشه فً وافً انتفض ٌا  :بذهول جاهٌن ٌرمق وهو فعل

 .بنت من التبرع خدتوا ..بنت ...هً - 

 :كتفٌه جاهٌن هز

 .جوه من بعض زي كلنا ولد بنت ...اٌه؟ فً هتفرق  -

 .بتهزر أنت  -

 :فمه لٌكمم جاهٌن هب

 عاٌزاك ماكنتش هً بنت إنها قلتلك إنً لعمتً وماتقولش ...صوتك وطً  -

 .األقل على دلوقتً تعرؾ
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 .أخرى كلمات تتردد وداخله

 "كده نعمل بنعرؾ كلنا وماله ..الحزام تحت هتضربً ...عمتً ٌا ماشً"

ا كفه وافً دفع  :صوته خفض وقد فمه عن بعٌدا

 !!بنت؟ ؼٌر مالقتوش - 

 ٌتبرعلك علٌه دورنا حد مش ده المتبرع قصة كوٌس اسمعنً ..وافً -

 تشوفها هٌنفع مش صدقنً بس بكتٌر كده من أكبر قصة دي أل وخبلص

 نقاهة فترة ومحتاجة العملٌة من تعبانه كمان هً إٌه القصة تعرؾ وال دلوقتً

 ...هتشوفها وأكٌد حاجه كل تعرؾ اوعدك وأنا هنا من بالسبلمة اخرج زٌك

 تتكلم وال قلتهولك اللً لعمتً ماتقولش قلتلك ما وزي وافً ٌا صبر شوٌة

 .أفضل ٌكون الموضوع فً معاها

 مقعده فً جاهٌن لٌسترٌح المكان الصمت وساد ثانٌة فراشه فً وافً استقر

 .واحدة فكرة عقله وفً

 بالظبط؟ حدث الذي ما ٌعرؾ أن ٌجب

 .تؤكٌد بكل متقنة كذبة ستؽزل فعمته

................................. 

 

 .وقوعه من أسوأ الببلء انتظار

ا حالهم هذا كان  .جمٌعا

ا طٌاتها بٌن تحمل التً االحتماالت ٌضع ...ٌترقب ..ٌنتظر الكل  أسوأ دوما

 مساوبه لئلنتظار كان ولهذا البدابل،

ا واحد احتمال ٌحمل فوقوعه ٌا  االفكار من العدٌد فٌعنً انتظاره أما كان، أ

ا والتً والتخٌبلت  .سلبٌة دوما

 سنوات عاشه الذي للواقع ولٌدها بعودة علمت منذ ؼرفتها فاطمة ؼادرت قلما

 .التؽٌٌر قٌد بات واآلن

 سٌسمعها ذلك ومع تربطهم، دماء عمق تحمل الصلة وثٌقة عبلقات وأخت، أم

 .مرة ألول
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 ترى؟؟ ٌا الفعل رد كٌؾ

 بل الصورة قلب فً لكنها الصورة، عن سمٌحة تنحت إذا األفضل لتؤمل كانت

 عنهم ٌعلم ال أُناس من بها ٌحتمً الخلؾ فً هو بٌنما ولٌدها أمام تقؾ تراها

 .شًء

ا  وعشرون ثنان طواال والمربٌة والحامٌة االم وهً ال كٌؾ  .عاما

 ٌتصارعان وألمها خوفها العبرات، من والمزٌد المزٌد لتحرر عٌنٌها أطبقت

  .داخلها كعادتهما

 من لها حق هو الذي الحب لتتسول للتبرٌر، للدفاع، كلمات عن تبحث وهً

 .الزمن حاجز عبور من كلماتها ستتمكن فهل األساس،

 لتسد لبنها من قطرات أول بكاءه، لتسكت إٌاها منحته ضمة أول لطفلها لتعٌد

 .جوعه

 كان حٌن طفلها، وجه من سرقتها نادرة، لمسات تتذكر وجهها، إلى كفها رفعت

ا، ا وهو لوجنته واحده بلمسة فقط ذلك كل استعادت وكٌؾ رضٌعا ا راقدا  فاقدا

 .للوعً

 .أعمق وحبٍَ أكبر بشوقٍَ لها عاد االحساس نفس

ا؟ هو به سٌشعر ما هذا فهل  !أٌضا

 !ال؟ ولمََ

 ٌتعرؾ عله قلبها لنبضات ٌستمع قلبه ستجعل رإٌته، فور صدرها إلى ستضمه

 مإنسه تكن ألم ُخلق، منذ نومه تهوٌدة كانت النبضات تلك ألٌست علٌها،

 .حوله؟ ما سمع حٌن الوحٌد

 حملها فترة طوال رددته الذي االسم له، اختارته الذي باسمه أذنه فً وستهمس

 .ذكر طفل تحمل أنها تظن كانت حٌن

 .بسام

 .الحقٌقٌة أمه هً ، هً أنها قلبه سٌخبره

 !!علٌها سٌتعرؾ

ا  .!!علٌها سٌتعرؾ حتما



 

261 
 

................................. 

 

 .تملكها ال رفاهٌة أصبح الفراش فً التقلب حتى

 ٌتشاركان حٌن الصباح فً نانا وبٌن بٌنها بعراكات تودي كانت سٌبة عادة

 الزال أنه إال خؾ وإن فاأللم ببطء آلخر جانب من تنتقل فقط واالن الفراش،

 .حدث بما ٌُذكرها

 .بعد تنالها لم األكبر والنتٌجة

 .بعد تصلها لم األكبر الترضٌة ربما أو

 ٌحتمل لن الشاب فاألمٌر المرٌر، االنتظار علٌه ولنضؾ الحنق مع والؽضب

  .كهذا خبر

 ..الصبر البقٌة فعلى

 ..االنتظار البقٌة فعلى

ا فاألمٌر ٌهم، ال الموت حتى أو ٌا  على قبضتها ضمت .جٌدة وبصحة ٌرزق ح

ا ال فراشها ٌا  .شعور

 "أخرتها نشوؾ أما ...مستنٌن أدٌنا وماله"

 لتتؤوه الفراش على بنفسها لتلقً الؽضب علٌها وبدى للؽرفة نانا اندفعت

 :بسمة

 .ماتحاسبً ..آآه  -

 .أسبوع بقالك بقى دلع بطلً  -

 .هنا من ؼوري -

 :ضٌق فً زفرت

 !!مابٌجٌش محمد  -

 منه والؽرض الشفاة لمصمصة الممٌز الصوت هذا لتخرج شفتٌها بسمة مطت

 :التعجب

 بالظبط إٌه عاٌزة بنتً ٌا إٌه أنتَِ مرة أخر بدنه سممتً ما بعد لٌه وٌجً - 

 حُبه عجبك عاٌزاه ومش عاٌزاه بتقول مها ما زي أنتَِ ..ٌبعد طلبتً مش
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ٌُه  فً اللً أحبلمك ٌحققلك ؼٌره واحد هعاٌز الوقت نفس وفً وراكً وجر

 .األرض هتجٌبك االخر

 .السإال نفس ٌردد وعقلها نانا سكتت

 !الحب؟ عن سٌؽنً المال وهل ..بالضبط؟ ترٌده مالذي

  .صادقٌن فلنكن فحسب، للمال لٌس سعٌها ولكن

 !تفعل؟ عساها فماذا أخرى، ؼاٌة لكل الوسٌلة هو المال

 :بصدق همست

 إٌه؟ عاٌزه أنا عارفه مش ..عارفه مش  -

 :برفق رأسها على بسمة مسحت

 .نانا ٌا قلبك اسمعً  -

 :الحوار دفة لتؽٌٌر محاولة فً قابلة لها رأسها أدارت

 .ماكلمكٌش؟ جاهٌن ...صحٌح أال - 

ا رأسها هزت ٌا  :نف

 .بس ماما بٌكلم - 

 :برفق فوكزتها

 . أنتَِ ماتكلمٌه طب - 

 :لتضٌؾ نانا لتضحك علٌه الؽضب ارتسم

 .وحشتنً قولتٌله لو بقى وٌاسبلم -

 تتعاال الزالت األخرى بٌنما وجهها على لتضربها وسادتها بسمة رفعت

 :هامسة به لتمسك بسمة هاتؾ رنٌن أسكتهما ضحكاتها

 .محمد ده - 

 .المكالمة لتسمع وبهاتفها بها نانا التصقت

 محمد؟ ٌا ازٌك ...الو  -

 اٌه؟ عاملٌن انتوا الحمدهلل - 

 .بخٌر الحمدهلل - 

 :ضحكتها بسمة كتمت المجًء، لتسؤله نانا لها أشارت
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 .سوا نتعشى علٌنا َعدي ..ٌوم كام بقالك ماجتش -

 :تردد لحظات بعد ٌقول سمعته حٌن نانا أسارٌر انفرجت

 .بلٌل أشوفكم ..هاجً ماشً  -

.................. 

 ومحمد نانا فعل ردود تتابع وهً لنفسها بسمة حدٌث ٌضر، لن المرح بعض

ا ضحكاتها فاطمة لتكتم البقٌة عن هذا ٌخفى ولم حضوره، فور  لهم وتنظر حٌنا

ا محببه ببسمة  .آخر حٌنا

 أن ٌرٌد محمد أن وٌبدو .رإٌتها النادر من حاله ٌتمنع، ومحمد تتودد نانا

ا ٌعلمها  .ما درسا

 "مستحٌبلاَ لٌس عنكَِ ابتعادي"

 أن أرادت بلهجة قابلة أمامه العشاء بعد المحلى باللبن األرز من بطبق دفعت

 :متوترة خرجت لكنها باردة تكون

 .بتحبه اللً بتاعً بلبن الرز ..أتفضل - 

ا معها علٌها حافظ التً الجامدة اللهجة بنفس لٌقول للحظات الطبق رمق  تحدٌدا

 :دخل منذ

 .شبعت - 

 .بضٌق ترمقه وهً مبلمحها على االحباط ارتسم

 ما ٌتحمل رجل أي األخٌرة، المرة حقاا اهانته لقد ،!الحزن؟ لمََ السبب ألٌست

 !تقول؟

 .النتابج تحمل أنتَِ علٌكَِ ..ترٌدٌن ما سٌفعل

 :قابلة مكانه الطبق تركت

 .خلٌه تجوع ٌمكن - 

 .ما ركنٍَ فً وتجلس لتتركهم

 نفسه على حرمه الذي وجهها إلى النظر فً دفٌنة رؼبة بشدة قاوم ٌِجبها، لم

  .جاء منذ
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 سٌجعلها إلسكاتها، المستحٌل ٌفعل بقربها كان كلما المتسارعة قلبه نبضات

 وجوده، اعتادت لقد فقط، له لٌس لها مإلم سٌكون عنها ابتعاده أن تعلم

 .وٌنفذها بسمة لنصٌحة سٌستمع واآلن مبلحقته

 .الهاتؾ على له كلماتها لٌتستعٌد

ا أنت ..فعبلاَ عنها تبعد ممكن انك تحس الزم نانا"  قلبك جمد األمان مدٌها داٌما

 تٌجً بعٌد ومش هتتضاٌق هً اٌه أد هتحس نفسك أنت وطنشها شوٌة

 كده قبل وقلتلك كوٌس نانا عارفة انا .. محمد ٌا بسهولة ماتسلمش ..تعتذرلك

 ٌا ماتسٌبهاش ..ؼٌرك تحب هتعرؾ ما وعمرها بتحبك نانا ..أقولها وهفضل

 "محمد

 لم صؽٌرة ؼمزة وتمنحه له لتبتسم الدعم ٌرجو وكؤنه لبسمة بصره رفع

ا لٌبتسم سواه ٌلمحها  :ٌقول أن قبل عنه رؼما

 !امتى؟ المستشفى من هٌخرج - 

 :هم تحمل بحروؾ فاطمة أجابته

 .الصبح بكره - 

 :بضٌق بسمة لتضٌؾ

 حضرته ما لحد كمان أسبوع هنستنى وال بكره هٌقولوله بقى اعلم وهللا - 

 .ٌعرؾ

 

 كٌؾ اللقاء، انتظار من أكثر ربما تإلمها تلك كلماتها ؼاضبة، الزالت ابنتها

 االنتظار ولؤلسؾ توقؾ، دون ابنتها داخل ٌنمو الذي والحقد الؽضب كم ستنزع

 .أكثر ٌثٌره بل ٌوقفه ال

 :هامسة فقالت

 خدنااٌ ٌجً كبٌر واحتمال البٌت ٌرجع ما أول هٌسؤل نفسه هو قالً جاهٌن  -

 .بكرة نشوفه

 :فهم بعدم حاجبٌه محمد عقد

 .حاجه قالوله هما ...إٌه؟ عن ٌسؤل - 
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ا رأسها هزت ٌا  :نف

 .ٌروح ما أول هٌقابلها قالوله وهما المتبرع ٌقابل مصر هو بس ..أل  -

 :رأسها بسمة حكت

 لٌه؟؟ المتبرع ٌقابل عاٌز أعرؾ نفسً  -

 :بود لتقول االبنة عٌون فً االبن صورة لتجمٌل سانحة فرصة فاطمة رأتها

 لسه حاجه ؼٌر من وكمان ساعدتٌه ألنك أكٌد ٌشكرك عاٌز ..طٌب علٌه باٌن - 

 .أخته إنك ماٌعرفش

 محمد مع النظرات لتتبادل البارد الماء من كدلو رأسها على كلماتها سقطت

 .اآلخر هو الصمت ألجمه الذي

 العملٌة، قبل بسمة علٌه حصلت الذي الكبٌر المبلػ عن شًء تعلم لم فاطمة

 بقرارٍَ أصابت هل التساإل، وتعٌد بسمة قلب إلى ندم مشاعر تتسرب مرة وألول

 كهذا؟

 إذن؟ باألمر ألمها البوح تخشى لمََ

ا أكثر األمر سٌصٌر واآلن تتفهم لن ببساطة ألنها  .فحسب فلتصمت ...تعقٌدا

 .شًء ال من أفضل فاآلن الكبلم على ٌحثها وكؤنه إلٌها محمد نظرات استمرت

ا ببصرها هروبها لكن  .ٌراها أال تمنى التً اإلجابة أعطاه بعٌدا

 :لٌتمتم

 .ٌستر ربنا - 

 :فؤردفت المتبادلة، نظراتهما تفسٌر من فاطمة تتمكن لم

 .أبوه زي ..طٌب ابنً أكٌد - 

 .ماما ٌا انتَِ طٌبة ...سمٌحة اسمها عقربة وربته ماربهوش اللً أبوه - 

ا الفتاة تلك تنجح ا تعلم هً وقلقها، إحباطها إثارة فً دوما  ما وهذا ربته من جٌدا

 .ووكٌلُها حُسبها فهو خالقها على ستتكل حلٌة، بالٌد ما ٌرعبها،لكن

.............................. 

 .وصاحت ،زعقت وماجت هاجت
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 أي الكفاٌة، فٌه بما مقبول لٌس حقٌقة واألمر ٌرضٌها ال ما تسمع حٌن كعادتها

 شؤنهم ما بناتها، تعدهما فاطمة أن لمجرد للعابلة ضمهما سٌتم البلتان فتاتان

 .باألمر؟

 .مالنا احنا لٌهم تظبطه وعاٌز الروؾ على اللً اٌه استودٌو - 

 :ؼضبها حٌن المعتاد بهدوءه تكلم

 ٌعٌشوا هتسٌبهم مش فؤكٌد البنات، هتفارق مش إنها قالت عمً مرات  -

 مناسب وهو لزمة، ومالوش مقفول الروؾ على اللً واالستودٌو لوحدهم،

 حاجه هٌحتاجوا مش وحمام مطبخ صؽٌر رٌسبشن واحده نوم أوضة ..بنتٌنلل

 .تانً

 فصل من أصل لهم نعرؾ ال بنتٌن البٌت تدخل عاٌز أنت بنً ٌا هتجننً أنت - 

 .وبنتها فاطمة الكبٌرة البلوة كفاٌة مش

 .المشكلة؟ بقى فٌن نفسه األصل مدخلٌن أحنا ٌعنً ربتهم اللً عمً مرات - 

 .جلطة تجبلً ناوي أنت قدامً من جاهٌن ٌا امشً  -

 على وافً تعرؾ وقت لدٌه الزال اآلن، هذا سٌإجل نفسه، من هدأ ...البؤس

ا سٌكون ربما لؤلمر وتقبله عابلته  والفتٌات فاطمة وصول حتى وقت خلق مناسبا

 .القبول على عمته وسٌجبر األمر سٌنهً من وافً للمنزل،

 لوافً تحكً بقى حضرتك بكرة نروح أما دي السٌرة ببلها ..عمتً ٌا طٌب - 

 بقالهم مستنٌة الناس كده كفاٌة ..واجً اجبهم هروح بعدها علشان حصل اللً

 .كتٌر

 

 الظهور، وشك على خدعة مكر، نظرة بصره، ٌخطبها لم عٌنٌها مؤلت نظرة

 .ٌنفً أو لٌإكد هنا ؼٌرها ومن سٌصدق ووافً ..ستكذب عمته

 .ربت أم ضد أنجبت أم كلمة ضد كلمة القصة ستصبح

 .األلم سٌعصره الذي وافً قلب والنتٌجة

 وافتكري ..بوافً بٌربطك اللً الوحٌد الرابط على حافظً ..أرجوك ..عمتً -

 .وجعك وجعه ان
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 :هامسة وافً لؽرفة عابدة تتركه أن قبل للحظات لترمقه وجهها مبلمح تجهمت

 .بدري بكرة وتعالى أنت روح -

 

 ...لٌلة ككل منهك للمنزل وصل

 تمارس فراشها على كانت التً والدته لؽرفة اتجه بل لؽرفته ٌصعد لم لكنه

ا، بوالده جمعتها التً الوحٌدة هواٌتها  .القراءة ٌوما

ا الكتاب وضعت  :قابلة عٌنٌها تفرك نظاراتها وخلعت جانبا

 .بكرة هٌخرج ..تمام كله ها - 

 .الفراش طرؾ على بجوارها جلس

 .الحمدهلل أٌوة - 

ا اعتدل ثم  :بتصمٌم لها ناظرا

 .هنا وافً جابتلكم لما بالظبط اٌه قالت عمتً تقولٌلً ممكن ..ماما - 

 

 التً األٌام تلك من الذاكرة فً تبقى ما تستعٌد أن قبل للحظات رأسها أطرقت

 الزواج على واصراره المنزل من وافً خروج وقتها، الحزن من الكثٌر حملت

 ستفقد أنها ظنوا حتى الوقت، طول وصراخها المطبق ةسمٌح جنون بفاطمة،

ا البٌت قلبت والتً المفاجبة وافً وفاة عقلها، ا هما  .أكثر وحزنا

 الطلبات الملبى والمراهق المدلل الطفل ٌقولون، كما العنقود أخر كان فوافً

ا  .هامدة جثة لهم لٌعود فخرج وعصى تمنع الذي الشاب وأخٌرا

 .الجمٌع على األسوأ كانت لحظات

 :ذكرى عبق حمل بحزن هامسة شفتٌها فرجت

 علٌه زاد مرضه جدك وافً عمك وفاة على وقتها حزٌن كله البٌت كان -

ا علٌه حزن وٌحٌى  فعبلاَ والزمن منهارة كانت سمٌحة ..بالدموع بٌبكً وكان جدا

 راجعة القٌناها شهر كام وبعد حٌاتنا ونكمل نهدى بدأنا ٌوم ورا ٌوم ...دوا أكبر

 وأن فاطمة من وافً ابن أنه قالت أٌام عمره رضٌع ..اٌدها فً وافً وشاٌلة

 اقترح ساعتها ٌحٌى ...أبوه لعٌلة عنه اتنازلت وأنها تربٌه هتقدر مش أمه
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ا المٌراث من بنصٌبها معانا وتعٌش كمان هً نجبها  الدنٌا قلبت عمتك طبعا

 والشعر األدب ؼٌر بٌشؽله ماكنش الفلوس وال الشؽل فً ال لٌه ماكنش وٌحٌى

 سكت أبوك اآلخر فً وافً ابن مٌراث فً هٌدخل فاطمة نصٌب أن قالت وهً

 .ومشاكلها فاطمة ونسٌنا كمان واحنا

 .توأمه وموضوع طب  -

 :فؤجابت بحرص سؤلها

 ماتعرفش فعبل تقرٌبا..خالص عنها ماتكلمتش سمٌحة حاجه عنها مانعرفش  -

 موضوع حٌاتها وتكمل تانً هتتجوز اكٌد قلنا صؽٌرة كانت وفاطمة حاجه

 .كلنا لٌنا مفاجؤة كان ده التوأم

ا، جاهٌن صمت  أطرافها ٌد فً حلقة القصة، تلك فً مفقودة حلقة هناك مفكرا

 .عمه وزوجة عمته

ا ظهره عن ٌخؾ ال الذي بهمه تشعر وهً كتفه على أمه ربتت  .أبدا

 االخر فً كله بالك وماتشؽلش نام سهل مش ٌوم بكرة ...حبٌبً ٌا نام روح - 

 .هٌتعرؾ

 .تؽادره تنفك ال التً همومه معه حامبلاَ لؽرفته لٌذهب رأسها مقببلاَ برأسه أوما

ا نال ا حماما  عن ٌتوقؾ ال وعقله الفراش على لٌستلقً حاجته فً كان باردا

 .والتفسٌر التحلٌل

ا لعمته، وافً عن تنازلت من هً فاطمة إذن  المرأة كٌؾ هنا، خطؤ ما شٌبا

 تتمسك أن األولى صلبها، من لٌستا بفتاتٌن تتمسك بٌنما ولٌدها عن تتنازل

 .لتربٌه بابنها

 ٌثق هو التحالٌل وبعد بسمة بوجود تفاجؤت بالفعل عمته ...الفتاة؟ أخفت ولماذا

 .وافً؟ تنال عمته وتركت أخفتها فلمََ توأمه، أنها

ا، رأسه فرك  وافً حال سٌكون فكٌؾ هو حاله وهذا مضنً، حقاا التفكٌر متؤوها

 -.نفسه

ا النوم بعض نٌل ٌرجو رأسه على ٌضعها الوسادة سحب  :هامسا

 .وافً ٌا عونك فً هللا كان -
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....................................... 

 فؤوقفته بصمت لٌؽادر فتحه الباب، إلى نانا لتتبعه للمؽادرة محمد استؤذن

 ترؼب أنها وشعرت شفتٌها زمت رد، دون مكانه وقؾ لها ٌلتفت لم بندابها،

 .ٌطاق ٌعد لم لها تجاهله بالبكاء،

 !حقاا؟ هً أؼبٌة

ا تدفعه الوقت نفس وفً القدر بهذا تحبه كٌؾ  !عنها؟ بعٌدا

 لن المتكبرة ..الؽبٌة ...تعتذر لن للمؽادرة، ثانٌة فتحرك وصمتها صمته طال

 !!تعتذر

 .أنتظرك لن صرٌحة قالتها ثانٌة، ٌرجو لن ٌستسلم، لن وهو

ا  كان لو حتى كرامة لدٌه أن تدرك أن علٌها لكن ٌتركها، أن ٌرٌد ال هو !!حسنا

 .لها عاشقاا

 .لها ٌنظر لم حاله على ظل واضح، رجاء حروفه حملت باسمه أخر نداء أوقفه

 كم المعتوهة تلك تعلم لو محالة، ال ستضعفها لها منه واحدة نظرة أن تعلم لو

 !ٌحبها؟

 !!تعلم؟ لو فقط

 .تشوفنً عاٌز مش دي لدرجة ..محمد - 

 :تؤثٌرها من نفسه لٌحمً الصرامة درع تلبس

 .طلبك بنفذ انا - 

 .اكرهنً مقلتلكش أنا ..كده طلبت أنا - 

ا لها التفت .الكٌل فاض الدخان، ٌطلق وكؤنه زفر ا ؼٌر صابحا ٌا  :مبال

 اللً بالشكل ٌتنفذ تطلبٌه اللً بس أنتَِ حوالٌكً بٌدور ده الكون أن قالك حد  -

 على كان ولو ..عندك عبد إنً قالِك حد تانً طرؾ أي مهم ومش عاٌزاه أنتَِ

 .شٌخة ٌا  حب ده فملعون فٌا تتحكمً هٌخلٌكً اللً حبً

 ضعفه نقطة هً والتً عبراتها الفور، على لٌلمحها عٌنٌها، إلى العبرات قفزت

 .للنهاٌة خطته سٌكمل اآلن، الهرب علٌه الوحٌدة،

ا لٌستدٌر  .بسببه مرة ألول مقلتٌها ؼادرت دمعات ٌرى أن قبل مبتعدا
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.......................... 

 

 التً التهانً برؼم منزله وصوله فور الجمٌع من وافً تلقاه حار استقبال

 ثانٌة معهم تجمعه الحمٌمٌة العابلٌة الضمات تلك عادت المشفى فً تلقاها

ا ابتسم  أن هللا دعى طالما التً عابلته امتنان، كل لهم ٌحمل وقلبه لهم ناظرا

 .والدٌه عن بهم عوضه وقد له ٌبقٌها

 ٌتحدث جاهٌن وقؾ الخارج من المؽلق بابها وأمام لٌسترٌح ؼرفته فً استقر

 :بهمس

 .اجبهم هروح وانا كلمٌه حضرتك -

 :ضٌق فً زفرت

 .لٌه كده مستعجل انت عارفه مش أنا - 

ا ابتسم  :هازبا

 !ده؟ االستعجال فٌن عمتً ٌا سنة وعشرٌن اتنٌن متؤخرٌن احنا ..مستعجل  -

 :تقول وهً استسبلم منها أكثر تحدي نظرة كانت إلٌه، بصرها رفعت

 هٌعٌش عذاب أي أن تعرؾ الزم بس وهاتهم نفسك رٌح ..هاتهم ماشً  -

 .وسببك بسببهم هٌكون فٌه وافً

 ...عمتً ٌا الحقٌقة ٌعرؾ المهم وٌقرر ٌعرؾ الزم لكن ..ٌمكن األول فً  -

 .الحقٌقة

 تواجه فاستدارت ٌقصده، الذي المعنى لها لٌصل األخٌرة كلمته حروؾ ضؽط

 :قابلة الباب

 .الصدمة من شوٌة فاق ٌكون ساعة بعد تعالوا ...اكلمه داخله أنا - 

 

 أن ترٌد ما مصٌدةٍَ فً وافً وكؤن ٌشعر خلفها، الباب تؽلق وهً ٌرتاح لم قلبه

 .له كلماتها وٌسمع معها ٌدخل ال لم حوله، تحكمها

ا هذا ٌعلم ..!!تسمح لن  .جٌدا



 

271 
 

ا والتً األخرى لوجهته ٌتجه أن قبل لساعته نظر ا همها ٌحمل أٌضا  خاصة كثٌرا

 .بسمة المسماة العنٌدة الفتاة تلك
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َعشر الخامس الفصل

 

 لها وحاسب االحزان من حاسب

 حبلها من رقابٌك على حاسب

 تنتهً راح والبد تنتهً راح

 قبلها من احزان انتهت مش

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 

 !!الوسٌلة تبرر الؽاٌة

 !!عذر عن لنفسه ٌبحث قابلها تفسٌر، تحتاج ال بسٌطة، كلمات

 .بؤنانٌة ..بدناءة ..بحقارة للتصرؾ عذر

 !!تفعل أن قررت وهكذا

 مهما تخسره ولن تملك ما كل وهو تملك، ما على الحفاظ فً حقها والسبب

 .األمر كلؾ

 .كذلك وسٌبقى ابنها هو ..والؽاٌة

 .عنه تنازلت بحق تطالب أن لها فلٌس تخلت من هً ..الوسٌلة أما

ا له، منحتها تملكٌة نظرة ٌا  تتؤمل ابتسمت عٌنٌه، أؼلق وقد فراشه على مستلق

ا ..لها أنه على نفسها تؽبط أن أٌمكنها ربت، الذي طفلها ٌا ا ..وسم  واألهم ..هادبا

 .معافاا

ا ٌعد لم  لحظة، كل فً علٌه بالقلق تشعر أن دون حٌاته سٌعٌش كان، كما مرٌضا

 قلقها سبب هً تكون أن لفاطمة تسمح ولن لقلبها المإلمة تؤوهاته تسمع لن

 .الجدٌد

 !خسارته؟ من الخوؾ ٌنسى أن لبالها ٌؤن ألم
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ا عٌنٌه لٌفتح وجودها استشعر  متوترة، بؤخرى علٌه لترد ود، بسمة مانحا

 على التساإل ارتسم مبلمحها، على الواضح قلقها بدى ببطء، منه اقتربت

 .وجهه

 !ماما؟ ٌا مالك -

 :وجهه إلى النظر تجنبت فراشه طرؾ على جلست

 .المتبرع ٌجٌب راح جاهٌن -

 :برأسه أومؤ

 .امتى َهٌروح هسؤله لسه كنت أنا ..كوٌس -

 جوارحها بكل له التفتت الحامً، السباق إلى للنزول تستعد وكؤنها بعمق تنفست

ا باستؽراب ٌرمقها ظل كفٌها، بٌن لتحتضنه كفه أمسكت ا منتظرا  لما تفسٌرا

ا لتهمس تفعل،  :َوجل متردد بصوت أخٌرا

 .توعدنً عاٌزاك بس ..المتبرع تشوؾ ما قبل تعرفها الزم حاجه فً ..وافً -

 :رده انتظار فً لتصمت

 بإٌه؟ اوعدك -

 :أكثر كفٌه ضؽطت

ا وماتسبنٌش تسامحنً إنك -  شوفتك ٌوم أول من وافً ٌا كلها حٌاتً أنت ..أبدا

 .وماتسبنٌش سامحنً ..لً بالنسبة حاجه كل بقٌت وانت حضنً فً وخدتك

 :داخله إلى القلق تصاعد وقد جلسته فً أكثر اعتدل

 قلقتٌنً؟ ماما ٌا إٌه فً -

 صورة فراشه، بجانب الكومود على استقرت صؽٌرة صورة على نظرة ألقت 

 المرأة آخر ووجه والده وجه حملت صورة عمره، سنوات طوال وافً رافقت

 لكنها تلك، بكذبتها تعترؾ أن علٌها واآلن هً، أخبرته كما أمه أنها ظن شابة

ا ا، كلماتها تنتقً أن علٌها تخسره، لن أبدا  تكذٌبها، من فاطمة تتمكن ال كً جٌدا

 .والده سرقت كما منها وافً تسرق بؤن المتسولة لتلك تسمح لن

 !!ماما -

 :برفق كفه على لتربت الكبلم على ٌحثها وهو أفكارها من صوته أخرجها
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 الزم كان الوقت نفس فً بس لك بالنسبة مهمة حاجه فً علٌك كذبت أنا -

 جه بسأويََعندي ؼالً ألنك منبوذ انك حاسس تعٌش ماحبتش ..أحمٌك

 .دي الحقٌقة فٌه تعرؾ إنك الوقت

 :لدٌها ما كل تسرد أن ٌخبرها وصمته لكلماتها المترقبة لعٌنٌه نظرت

 .لوحده كان ..عربٌة حادثة فً مات اللً بس هو باباك وافً -

 :ٌهمس وهو ضرباته لتتضاعؾ لقلبه ٌتسلل ما بشًء وشعر حاجبٌه انعقاد زاد

 !معاه؟ ماكنتش وماما ...إٌه؟ ٌعنً -

 :الكلمات تلك تقول وهً مواجهته تستطع فلم بصرها خفضت

 .عاٌشة مامتك ..أل -

 :لتكمل أناملها تحت كفه وارتعاش عضبلته بانقباض شعرت

 التانً ورا جري وٌوم صؽٌر كنت أنت ..زمان من أقولك الزم كان سامحنً -

 ..حٌاتك من جزء هتكون مش ألنها تعرؾ الزم مش إنك اقتنعت ما لحد

 اقنعنً عنك البعد على اصرارها لكن تكلمك أو تشوفك هتحاول أنها اتصورت

 نفكر خبلنا بسرعة لمتبرع واحتٌاجنا الحادثة لكن ..حٌاتها كملت خبلص أنها

 .جابها علٌها ٌدور لجاهٌن قولنا ولما ..تانً فٌها

 :ٌنتفض وجسده بقوة أصابعها بٌن من كفه جذب

 !!ً؟اتبرعتل اللً هً -

 :بالنفً رأسها هزت

 .التوأم أختك .. بنتها ..أل -

 على الموجعة الضربات تؤثٌر لها ٌكون أن للكلمات ٌمكن هل بالدوار؟، ٌشعر لمََ

 لٌسقط التركٌز، أفقدته ضخمة بمطرقة رأسه على انهال أحدهم كؤن الرأس؟،

 :ٌردد وهو للوراء فعلٌا رأسه

 .بتهزري انتَِ ..!؟ده بتقولٌه اللً اٌه ماما ..توأم -

 :ذراعٌها بٌن المرتعش جسده لتحتضن اكثر منه اقتربت

 .ٌتصدق صعب انه عارفه أنا -

 :برفق عنه دفعها
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 !ولٌه؟ ..ازاي؟ ..أفهم عاٌز أنا ماما -

 مستوانا من مش كانت إرادتنا بؽٌر مامتك اتجوز باباك ...هفهمك حاضر -

 .....قدرت ازاي ماعرفش ...لها انتبه باباك ما وعمر خالص

 :لتردؾ الفراغ لمؤل الحرٌة لوافً لتترك بل ضمٌر وخزة لٌس كلماتها قطعت

 ورانا من اتجوزها أنا وال جدك ال ماوفقناش ولما ٌتجوزها أصر إنه المهم -

 وبسبب نقل عربٌات سواق بتاعته مش شؽبلنه ٌشتؽل واجبرته عننا وبِعد

 روحت ولدت أنها عرفت بعدها ..ومات الطرٌق فً حادثة عمل دي الشؽبلنة

 حضنً فً خدتك ؼٌرك معاها وماكنش أنت شوفتك ..المولود أشوؾ علشان

 تربٌك هتقدر مش أنها فٌه هً اللً وللمكان لٌها واحده نظرة من وفهمت

 أوالده أصؽر موت فً تسببت ما بعد البٌت تدخل هٌسمحلها ماكنش وجدك

 لٌه هً أفهمه قادرة مش اللً ..أبوك عٌلة مع معانا تتربى علشان منها خدتك

 اختارت تقرٌبا هً لكن معاك كمان هً أربٌها ممكن كان إنً مع توأمك خبت

ا محاولتش لما ده من واتؤكدت ..لٌا أنت وسابتك لنفسها بالبنت تحتفظ  تٌجً أبدا

 ماكنتش أنت لٌها وحاجتنا بتاعتك الحادثة ولوال واحدة مرة وال علٌك وتطمن

 .حاجه عنها هتعرؾ

 شاردتٌن وعٌنٌن متؽضن وجه الكثٌر ٌمنحها ولم فعله ردة تترقب صمتت

 .منتظمة وأنفاس

ا تذكر وكؤنه لها لٌلتفت  :ما أمرا

 .جنٌة ملٌون خد المتبرع إن قلتلً مش -

 االبتسامة تلك رإٌة من بسهولة لتمكنا تخفٌها وما النفوس رإٌة أمكننا ولو

 األمثل لٌست مهبلاَ األمثل، االجابة فً تفكر وهً روحها اعتلت التً المتشفٌة

 صورة الطامعة الفتاة تلك مصلحتها، ناحٌة من األمثل إنما المصدقٌة ناحٌة من

 فً طمعت أم االبنة، ستصبح األم كانت وكما فاطمة ٌد على تربت لمن مناسبة

 الذي حقها من تناله أن ٌجب وما المال فً إال تفكر ال ابنة واآلن وعابلتها أبٌه

 ذلك، فً هً خطبها فؤٌن تخفٌها أن اختارت من هً فاألم قصد، بدون ضاع
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 حدث شًء كل وأن البداٌة منذ المضحً الطرؾ أنها ٌعلم أن وافً على

 .األنانٌة فاطمة قرارات نتٌجة وسٌحدث

 :الصورة وتكتمل الخٌبة مبلمحها على لترتسم

 مش ده إن رؼم منها ضاع اللً حقها ؼٌر حاجه شاٌفة مش أختك لؤلسؾ -

 تعب جاهٌن ولما ..حقً حقً ؼٌر لسانها على مافٌش ..أمها اختٌار ده بسببنا

 وده العملٌة تعمل ترضى علشان جنٌه ملٌون طلبت ..كام عاٌزة قالها معاها

 .كله تاخده عاٌزة اللً لحقها مقدمة بس

 !اٌه؟ حق -

 .لوافً الوحٌد االبن باعتبارك بالكامل خدته اللً مٌراثها -

 :شعره على تمسح أن قبل لوهلة راقبته ،عٌنً وأؼلق رأسه على ٌده وضع

 .حبٌبً ٌا كوٌس انت -

 .سمحتً لو ماما ٌا لوحدي سٌبنً -

 .وصول على زمانهم -

 :واقفة لتعتدل تنجح، لم وبالطبع وأفكاره عقله تخترق أن تمنت رد، ٌمنحها لم

 مش معاك أكون هقدر مش وافً ٌا معلش ..ٌوصلوا ما قبل ترتاح هسٌبك -

 .سامحنً خاطري وعلشان ..أخوٌا وؾَِ فٌا عملته فاطمة اللً انسى هقدر

 فاطمة ٌكره أن ٌعنٌها ال هً نجحت، تكون أن قلبها من راجٌة لتبتعد استدارت

 ما األخٌرة ونالت فاطمة مع األولى حربها خسرت لقد خسارته، ترٌد ال فقط هً

 .معها وافً وسٌبقى ستفوز من هً المرة وهذه أرادت

 .ماما -

 :لٌقول لحظات تؤملها صدرها، داخل ٌتقافز وقلبها لتستدٌر أوقفها لها نداء

ا -  .شكرا

 :متسابلة بحرص منه اقتربت تفهمها ولم تتوقعها لم كلمة

ا -  !إٌه؟ على شكرا

 :أخرى معالم أي من أكثر علٌه ٌبدو والحزن ابتسم

 .ربتٌنً وإنك ..ماما كنتً إنك شكرااَ -



 

276 
 

 !!ماذا؟ أم هذا أوداع

 الذهاب أسٌختار كلماته، تفسٌر فً حابرة زالت ال وهً قدمٌها بٌن قلبها سقط

ا أٌشكرها السهولة، بهذه فاطمة مع  .الحقٌقٌة أمه الستقبال استعدادا

 !!فاهمة مش ...اٌه؟ قصدك أنت -

ا أقولك قصدي -  .ماما وهتفضلً ماما وإنك معاٌا موجودة كنتً إنك شكرا

 بالعبرات، عٌناها فاضت وقد لصدرها تضمه نحوه أسرعت نفسها تتمالك لم

 :باكٌة بنبرة هامسة وأكثر أكثر إلٌها لتضمه ظهرها، على ٌربت بكفه لتشعر

 .ابنً وهتفضل ابنً وأنت -

 :الحزٌن الباسم لوجهه لتنظر برأسها تراجعت

 .سامحتنً ٌعنً -

 :وجنتٌها أثقلت عبرات ٌزٌح أنامله مد

 .أمه ماٌسمحش حد فً -

 :تقبلها جبهته على بشفتٌها أطبقت

 .منك ٌحرمنً ما ربنا -

 :صادق بحب ردد

 .ماما ٌا منك وال -

 هذا متجاهلة ٌتركها، ولن معها أنه له ال لنفسها تإكد صدرها إلى ضمه لتعٌد

 .داخلها الصارخ المزعج النداء

ا، تفرحً ال  ٌحوم الخطر مازال بعد، كلمتها تقول لم بعد، تؤتً لم فاطمة كثٌرا

 .هذا بشؤن تقلقً أن وعلٌكَِ حولك

.......................... 

 

 من وتتؤكد بعصبٌة حجابها ُتعدل وهً ربما، األلؾ للمرة لساعتها بسمة نظرت

ا، للتسوق نانا مع ذهبت أن بعد الجدٌد مظهرها  المنزل تدخل أن علٌها سرٌعا

 .ؼنٌة عابلة ابنة اآلن فهً بنفسها، تلٌق بهٌبة الكبٌر
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 لتؽطً الجٌنز خامة من قصٌر جاكت ٌعلوه مزركش طوٌل فستان فاختارت

 .أزرق قطنً بوشاح رأسها

ا دقابق خمس كل تفعل كما للشرفة عادت  انتظار فً ٌقتلها ٌكاد والتوتر تقرٌبا

 .المنزل إلى سٌقلهما حٌث لتستعدا أخبرهما كما جاهٌن سٌارة ظهور

ا تذكر فٌها، تشاركه التً ومبلمحها هٌبتها تتؤمل للمرآة أخرى مرة لتعود  جٌدا

 أنهما لتتؤكد بهما، محدقاا فتحهما التً وعٌنٌه بل نابم وهو رأتها التً مبلمحه

 .الممٌزة أمهما عٌنً الرمادٌتٌن، العٌنٌن نفس ٌملكان

 "السبلمة على حمدهلل"

ا ترددها كلمات  الصمت وتقرر رأٌها تؽٌر ثم تراه، حٌن له ستقوله ما كؤول كثٌرا

  .األولى كلمته منتظرة

 

 المرة هذه بهرولة، بعضها تبلحق قلبها دقات أهون، ٌكن لم فحالها فاطمة أما

ا، سٌكون مختلؾ، اللقاء ا، مستٌقظا ٌا  منه حرمت الذي صوته ستسمع واع

 .طوال سنوات

 "بسام"

 ولٌس هً ابنها بؤنه ٌشعرها الذي االسم هذا رإٌته، فور به ستنطق ما أول

 .نفسها اقناع تحاول كما سمٌحة ابن

ا وتعلم بها، لتخبره رأسها فً ترتٌبها تعٌد كثٌرة كلمات  فور ستنساها أنها جٌدا

 .رإٌته

 "جه ...ماما"

 :مكانها من فاطمة انتفضت

 .هٌطلع مش قال هو ..منتؤخرش علشان ٌاال طب -

 :لها فالتفتت لتوقفها فاطمة بمبلبس تمسك مها أسرعت 

 !مها؟ ٌا اٌه فً -

 :بتوتر الفتاة ابتسمت

 .وٌحبك هٌعرفك بكرة حاجه أي من وماتزعلٌش ..معاكوا ربنا -
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 :ذراعها تمسد وهً فاطمة بسمة اتسعت

 .بنتً ٌا قلبك طٌبة من ماٌحرمنً ربنا -

 "ماما ٌا ٌاال"

 صوت كل تتابع ومها نانا تراقبهما خلفها الخطى فاطمة لتسرع بسمة قالتها

 .اختفٌتا حتى منهما ٌصدر

 :بقلق مها تتبعها أدراجها لتعود الباب نانا أؼلقت

 !كوٌس؟ هٌقابلهم تفتكري -

 التلفاز، لتشاهد بعد عن التحكم جهاز لتلتقط االرٌكة على بنفسها نانا ألقت

 :قابلة مها لتجاورها

 !!بكلمك مش بنتً ٌا -

 :بضٌق زفرت

 .ازاي قابلهم هنعرؾ ٌرجعوا لما أهو ..نمنٌ هعرؾ ًنٌع -

 .وحش قابلها لو هتستحمل مش علٌا صعبانه بطة أبلة -

 :بصدق نانا تمتت

 .مستحلفة بوسً حسنأ ..رٌست ربنا -

 !لمٌن؟ مستحلفة -

 :لتقول التلفاز قنوات تبدٌل فً استمرت

 .كلٌلة للكل -

 بسمة ٌرام، ما على األمور تسٌر أن قلبها من تتمنى مكانها، فً مها استرخت

 تعرؾ وهً تفكر فٌما ٌعرؾ من نانا فقط تفعل، كانت كما إلٌها تتحدث تعد لم

ا أختها ا جٌدة ناصحة لٌست جٌدا  األقل على أو وتحدثها تعود بسمة لٌت .أبدا

ا أكثر آخر عقل لفاطمة، تتحدث  .النصٌحة لها ٌقدم أن ٌجب أختها من إتزانا

 :نانا وكزتها

 !علٌه؟ تسؤلً محمد ماتكلمً ..بقولك -

 :حاجبٌها عقدت

 !ٌعنً؟ ازاي علٌه اسؤل -
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 .ٌهمنا حد مش هو ستً ٌا علٌه تطمنً -

 :مها من ضحكة فلتت

 وأنتَِ علٌه اطمن محمد كلمت ما عمري أنا نانا ..مضٌقة أنً رؼم ضحكتنً -

 .علٌه تسؤلً تبطلً ٌا توافقً ٌا ..اٌه عاٌز محمد كوٌس عارفه

 :لتتؤوه كتفها فً ضربتها

 .قوومً ..هنا من قومً -

 :تتمتم ًوه الضربة مكان حكت

 .اٌه فٌكَِ بٌحب أعرؾ نفسً ..مفترٌة -

 .الضربات من المزٌد تتلقى أن قبل لتفر مكانها من هبت

.................... 

ا ٌجد لم ٌا  التام الصمت ثم البداٌة فً التحٌة كلمات مجرد قوله، ٌجب ما منهم أ

 .النتابج معرفة ٌستطٌع أحد وال هٌن لٌس والموقؾ كبٌر فالحمل الطرٌق، طوال

 .تخمٌنات مجرد

 

 :رأسها فاطمة أدارت حتى السٌارة توقفت أن ما

 !فٌه؟ نقلتوا اللً البٌت ده هو -

 :جاهٌن أجاب

 وننقل القصر نبٌع واضطرٌنا مالٌة ألزمة اتعرضنا مات جدي ما بعد ..أٌوة -

 أنا عمتً كبلم حسب على كتٌر فادتنا وفعبلاَ بالسٌولة، ونستفٌد صؽٌرة لفٌبل

 .صؽٌر لسه كنت

ا، برأسها أومؤت  الحنٌن جذبها كٌؾ تذكر إذن، الرحٌل سبب كان هذا تفهما

 أحد ٌراها أال على حرٌصة وكانت أحواله تتقصى فذهبت لرضٌعها الضاري

 القصر قاطنً عن بسٌط سإال وبعد قبل من تَرها لم بوجوه تفاجؤت لكنها

 .واختفت القصر فً من وكل بل ابنها حملت سمٌحة أن علمت

 الوصول تستطٌع لن أنها تؤكدت المرة فهذه قبل من تبكً لم كما بكت ٌومها

 أمل على الكبٌرة والقصور الفاخرة المنازل فً العمل على وعزمت قط، لولٌدها
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ا بسمٌحة تلتقً أن  الذي الرضٌع إلنقاذ إلٌها هً تسعى أن تتصور ولم ٌوما

 .عنوة منها أخذته

 

 به تعٌش أن المفترض كان الذي المنزل لترى بتوجس بسمة اتخذتها خطوات

 من ٌتكون الداخل، من للؽاٌة وعصري أنٌق منزل  .السابقة عمرها أعوام

 .األلوان مبهج عصري أثاث ٌحٌطها بانتظام األعمدة بها تتوزع واسعة ردهة

ا المنتصؾ فً وقفتا  :جاهٌن لهما أشار بٌنما تقرٌبا

 .اقعدوا اتفضلوا -

ا التفت ٌا  :مناد

 .مامااا -

 :هادبة بابتسامة منهم لتقترب قرٌبة ؼرفة من مٌادة خرجت

 .نورتوا ..اهبل -

 :بود لترد فاطمة ابتسمت

 .مٌادة ست بٌكً أهبل -

ا فاطمة ألصبحت تحرق أن للنظرات أمكن لو  التً النارٌة النظرة من رمادا

 :باستنكار تتمتم وهً ابنتها لها منحتها

 !!ست؟ -

ا جاهٌن لٌقول فعلها رددت أحد على ٌخفى لم ٌا  :للموقؾ تفاد

 .وافً أشوؾ هطلع انا -

 :للجلوس مٌادة لهما أشارت

 نونااا ....اقعدوا اتفضلوا -

 :ركٌكة بعربٌة قابلة النداء لتلبً فتاة خرجت

 .مدام نعم -

 :وفاطمة لبسمة ببصرها عادت

 !إٌه؟ تشربوا تحبوا -

 :هامسة ساخرة ضحكة ابنتها أفلتت بٌنما األسٌوٌة بالخادمة فاطمة حدقت
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 .بره من خدامة جاٌبة المصرٌٌن من تخاؾ بقت سمٌحة -

 : للخادمة قالت بٌنما لتصمت أمها وكزتها

 .بس ماٌة هاتً -

 عضبلت ٌمزق ٌكاد فالتوتر شًء أي فً ترؼب تكن فلم بسمة تعترض لم

 .الطلب تلبً الخادمة لتستدٌر .معدتها

 لتهدبة تقول أن قبل الجمٌع ٌستشعره الذي التوتر شابها وقد مٌادة جلست

 :األجواء

 .أحسن مش ..بسمة ٌا دلوقتً اٌه عاملة -

 :ببرود تجٌب أن قبل لوهلة رمقتها

 .الحمدهلل -

 فً الصمت فآثارت تؤكٌد، بكل تكرههم فالفتاة إرٌحٌة أكثر جواب مٌادة تتوقع لم

 .وافً انتظار

...................... 

 

 لٌدلؾ بخفة الباب طرق شًء، ٌلتقط فلم السمع أطرق للحظات بابه أمام وقؾ

ا ؼٌره، الؽرفة فً ٌكن لم إلٌه، ٌا  .بصمت له ٌنظر فراشه على مستلق

 !أخبرته؟ هل

 :نطق اوأخٌرَا هو كلماته انتظار فً صمته على ظل

 .جبتهم -

ا برأسه أومؤ  :إٌجابا

 .تعبان لو هنا أجبهم تحب ..ةأٌو -

 :الفراش عن ساقٌه أنزل

 .هنزلهم أنا ..أل -

 .كوٌس أنت -

 !بالصمت واكتفى له بصره رفع

 !سإال؟ هذا وهل ..ال بالطبع 
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 أو تصور مما أبعد بدت خطوات بصمت، جاهٌن ٌتبعه أمامه لٌخرج بثبات وقؾ

 .له بدى هكذا

 جاهٌن لٌضع لحظة مكانه ثبت األرٌكة على ٌستقران جسدان له انتبه ما وأول

ا كتفه على كفه  .مإازرا

ا ٌنال وكؤنه الدرج حاجز على قبض  شعر من أول هً وكانت صبلبته، من بعضا

 تطالع بدروها وقفت التً وبسمة مٌادة تبعتها له رإٌتها فور وتهب لتستدٌر به

 حٌث البقاء قرر أنه وٌبدو الدرج نهاٌة فً وقؾ أن إلى الصامتة هبوطه رحلة

 .هو

 .أمه بجوار لٌقؾ خطوات بضعة جاهٌن أكمل بٌنما

 

 .المتبادلة النظرات من لحظات لتبدأ

ا تختلؾ صورتها  الكبر من تبلػ لم امرأة حٌاته، طوال ٌراها التً تلك عن كثٌرا

 ترتدي واضح، هو كما األجمل فٌه كانت شباب برونق تحتفظ الزالت عتٌا،

 .رمادي بلون طوٌل ووشاح سوداء عباءة

 محٌطة نساء عن تختلؾ بالكامل هٌبتها بل فحسب صورتها اختبلؾ ٌكن ولم

ا بسٌطة به،  تجمٌل مساحٌق أي وجهها ٌشوب ال شًء أي فً متكلفة لٌست جدا

 .األصدقاء أو عابلته أفراد بقٌة بعكس أولوٌاتها من المظهر أن ٌبدو وال

 وهً إطبلقها فً تتوانى لم التً العبرات من الكثٌر ..الكثٌر عٌنٌها فً رأى

 .رأسه فً األسبلة لتتعدد واضحة شوق بنظرة ترمقه

 عنه بالتنازل شًء تستفٌد لم !الفقر؟ علٌها ٌبدو زال ال ولمََ ..!؟إذن تركته لمََ

 !فعلتها؟ فلمََ

 

ا، كان أن بعد نضارته له عادت اشراقاا، أكثر أصبح وجهه  ٌقؾ الزال شاحبا

ا  .نحوه هً خطت ..االستفسار تحاول لم السبب، تعرؾ وال عنها بعٌدا

 ..الوقت من مزٌد ال

 ..البعد من مزٌد ال
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ا  بالقرب الصارخ قلبها نداء ستلبً الدافًء، حضنها إلى صؽٌرها ستضم أخٌرا

 .طوال سنوات ظمؤ بعد من والسقاء

 .برهان خٌر التنفٌذ وكان

 .رجبلاَ صار رضٌعها الشًء، بعد خشنة وجنته، على تمررها أناملها مدت

 أنه تتؤكد وكؤنها برفق تضؽطهما العرٌضٌن كتفٌه على كفٌها لتضع بها هبطت

 القلب، موضع تستكٌن وهً الصلب صدره مسدت .كؤبٌه القامة طوٌل أمامها،

 وتجوالن تصوالن الباكٌتان عٌناها الرسالة، لقلبه ستوصل تلك بلمستها وكؤنها

 رقبته وعروق منعقدان وحاجبان حذر صمت فً هو ٌراقبها بٌنما مبلمحه على

ا تنفجران تكاد ا ؼضبا  .وصمتا

 !!وكفى ولٌدها هو االذن تطلب لن

 بٌن جسمه تصلب المتدفقة، ومشاعرها تتوافق لم التً بردته مبالٌة ؼٌر ضمته

 :باسمه تهمس بٌنما البالػ وتوتره ذراعٌها

 .بسام ..بسام -

 !ه؟ب تنادٌه لهذا اختارته من أهً

 :طوٌبلاَ منها حرمت التً الصفة لها، صفته رددت االسم بعد ومن

 ..ابنً ..ابنً -

 .مسامعه على وكررتها كررتها

 !أمه؟ هً أنها تقنعه أن أترٌد !بترددٌها؟ فقط ٌصدقها أن أترٌده

  .إذن عمره طوال كانت أٌن

 ٌستطٌع، ال لكنه عنه، ٌبعدها أن علٌه هل ٌزداد، وتوتره تتسارع قلبه نبضات

 ما تفعل فلٌتركها حقه، فً أخطؤت لو حتى هذا ٌراعً أن وعلٌه ولدته من هً

ا شًء ٌفعل ولن تشاء  .أكثر لٌس لها، أدبا

 !!علٌا حقك ...سامحنً -

ا، بل استجابة لٌس الكلمات، لتلك قلبه تؤلم  تطلب السنوات تلك كل بعد إنكارا

 !!البساطة بهذه إٌاه ٌمنحها أن والمفترض العفو
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 بتؤثر ووالدته جاهٌن ٌتابعه الذي المشهد على المسٌطر هو فاطمة بكاء صوت

 .هً وكذلك واضح،

 عٌناها تجبرها فلمََ البكاء، ترٌد ال هً محبسها، من الخروج ترٌد عبرات تكابح

 قلبها ضربات ومابال بجسمها، سرت التً الؽبٌة القشعرٌرة هذه ولم ذلك، على

 العابلٌة، الضمة تلك من جزء تكون أن فً رؼبتها واألسوأ باطراد، تتزاٌد التً

 .خطوتٌن والعودة التوقؾ على نفسها أجبرت خطوة نحوهما خطت أنها حتى

 .أخاها إنه

 فمنذ خ،أ لها ٌكون أن المستحٌلة أحبلمها من كان به، حلمت طالما الذي األخ 

 أمها لتعب تتؤلم كانت وكم الصؽٌرة، لعابلتها حامً رجل ببل عاشت وعت

 ال فلمََ ن،االما وٌمنحهما عنهما الهم هذا ٌحمل أن ٌمكن الذي باألخ تحلم وكانت

 كل من به تحتمً خلفه تقؾ أن تتمنى أنها بحاجته، أنها تخبره ...إلٌه؟ تذهب

 .شًء وأي شًء

 !!التراهات هذه ما ..مهبلاَ

 بل الحق هذا ٌمنحها أن علٌه وأن ..!الحٌاة؟ فً حقها سالب أنه أنسٌت

 لها تكن لم حٌاة عاشت ألنها فقط سابقاا خسرته ما كل على المناسب والتعوٌض

  .األساس من

 العٌن ترى القسوة ومع بنظراتها تحدجه وهً عٌنٌها تؽلؾ القلب قسوة وعادت

 ٌضمها لم حتى إنه أمها، لعبرات الجامد البارد فعله رد وأولها ٌعجبها ال ما كل

 .المشاعر من الخالً كالصنم ٌقؾ فقط بدوره

ا، عٌناهما والتقت  لؤلخوة معنى أي ٌحمل ال كالصقٌع لقاء متوقع هو وكما أخٌرا

 .تجمعهما التً

 !!توأمه حقاا، تشبهه

 .علٌه ؼرٌب اآلن حوله ما كل بل علٌه ؼرٌب لفظ

 فً إال ٌستخدمه لم الذي اسمه تردد لصدرها، تضمه هً من ٌعلم ال امرأة

 .أمه أنها ... والمفترض ..والعمل الدارسة
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 الحدٌث فً حتى برؼبة ٌشعر وال بصمت، تراقبه منه مقربة على تقؾ وفتاة

 .توأمه أخته، أنها والمضحك معها

 .أخ له كان الذي وجاهٌن كؤم ربته التً عمته وجود برؼم تمناها طالما عابلة

 كانت بوالدٌهما لوجً وأخته جاهٌن جمعت لجلسة طفولته حٌن منه نظرة لكن

ا ؼرفته إلى فٌنسحب بالٌتم، لتشعره كفٌلة  أنها ٌظن كان صدره إلى صورة ضاما

 أن حتى ٌتسنى لم وأب أم فقد ٌبكً به، أحد ٌشعر أن دون ٌبكً وٌبكً، لوالدٌه

 ال ..حب ابتسامة ال لهما، ٌملكها االطبلق على ذكرٌات ال للحظة، ولو ٌراهما

 .رأس مسحت وال ...شوق ضمة

 :ولقبه باسمه تتمتم زالت ال وهً اآلن، المرأة تلك تفعلها كالتً رأس مسحة

 ابنً ..بسام -

 ٌعرؾ وال ٌستطٌع ال لكنه عنه دفعها ٌرٌد هو بل شًء، أي منها ٌستشعر ال

 .السبب

 

 "!!كفاٌة ..ماما"

 فلمََ تفعله لما ٌستجٌب ال أنه ترى هً االهانة، من أمها تحمً أن ترٌد

 .!االستمرار؟

 شبلالت بٌن من االبتسام فاطمة حاولت مكانها، الزالت وهً الجمٌع لها التفت

 :قابلة معها تجره ولٌدها بكؾ تمسك وهً عبراتها

 .بس بدقاٌق قبلك اتولدت ..أختك دي ..تعالى -

 :باكٌة ضاحكة له لتنظر

  .الكبٌرة أختك هً ٌعنً -

 :كفه فً تضعها ابنتها بكؾ أمسكت

 .أنا اشوفكم ما قبل اتقبلتوا انتو ..بعض على سلموا -

ا؟ هذا ٌسمى هل  بٌن من ٌده منهما كبل لٌسحب أناملهما تبلمست بالكاد ،!سبلما

 .أمهما أصابع

 :لهما بصرها لترفع األلم ٌعتصره بقلب الباهت سبلمهما راقبت التً
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 .بعض هتحبوا واكٌد بعض تعرفوا بكره -

 :ٌبدأ أن ترٌده أنها فعلم بصمت معها النظرات تبادل

ا -  .شكرا

 !إٌه؟ على -

 :فؤجاب سؤلت

 .حٌاتً انقذتً وانك التبرع على -

 جدٌدة محاولة فً فاطمة قالت ودودة، ؼٌر لكنة تحمل كلماته بتوجس، راقبته

 :لسنوات سمٌحة قطعتها عبلقات لتوطٌد

 .تساعدك ٌهمها كان أكٌد ..أختك دي -

 :ٌقول وهو واضحة بدت ساخرة ابتسامة

ا أه -  ألن لتبرعك تمن مش خدتٌها اللً جنٌة الملٌون إن تعرفً والزم طبعا

 ..علٌه بدوري اللً حقك حتى وال ٌتمن أنه من أؼلى االنسان جسم ببساطة

 فلوس بقبل مش أنا بسٌط لسبب كله هتخدٌه وحقك تُكن لم كؤنها اعتبرٌها

 .حرام

ا داخلها اشتعل وقد ترمقه وهً شفتٌها زمت  فاطمة بٌنما السبب مجهول ؼضبا

 :تهمس أن قبل بدهشة ترمقهما

 !إٌه؟ ملٌون ..جنٌة ملٌون -

 :ابنتها بذراع لتمسك

 !!جنٌة؟ ملٌون خدتً أنتَِ -

 الموقؾ هذا من بدال أمها تخبر أن علٌها وأن حٌناها محمد نظرات تفهم لم لمََ

 .به وإٌاها نفسها وضعت الذي السخٌؾ

 :عنها وافً أجاب

 .تعرفوش ما حد علشان تخاطر مضطرة مش هً أكٌد ...مشكلة مش -

 :ثابتة بخطوات للوراء عاد

 .اذنكم عن ..للبٌت نقلكم موضوع هٌتابع جاهٌن ..ارتاح اطلع الزم أسؾ -

ا التفت  .الؽاضبة بسمة ورمقات الكسٌرة فاطمة نظرات تشٌعه مبتعدا
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 :المرٌض قلبها تجتاح ألم بلوعة فنادته الدرج صعد

 .بسام -

ا تضؾ فلم لها، التفت  :هو فؤضاؾ الهاطلة العبرات ؼٌر شٌبا

 ..وافً بٌنادونً والقرٌبٌن عنً االؼراب إال بٌه بٌنادٌنً مش ده بسام اسم -

 .براحتك ..بسام تقولً تفضلً حابه لو لكن

 :بعند لتقول الباكٌة مبلمحها إلى الؽضب تسرب

 .أبوك مع اختارته اللً اسمك ده بسام -

 المرة وهذه ثانٌة لتوقفه نداءها فؤعادت .الدرج صعود لٌكمل رد ببل كتفٌه هز

 بكاء نشٌج وتكتم شًء ال بهما تعتصر أصابعها لتقبض إلٌها النظر دون توقؾ

 :كبته من التحرر ٌرجو

 .قرٌب جاٌٌن احنا ..نفسك من بالك خالً -

 :ٌرد وهو الساخرة بسمته رإٌة لها تتسنى لم بها ورحمة

ا -  .اهتمامك على شكرا

 "أوي المتؤخر"...نفسه وبٌن بٌنه لٌكمل

 فاأللم صدرها على كفها فاطمة لتضع ٌراقب، الذي الجمع أمام من اختفى

ا، شكبلاَ اتخذ كالعادة ٌا ا المكتوم نشٌجها لتفلت عضو  :متمتمة أخٌرا

 .ابنً أنت ..أهتم الزم -

 :بحزم فاطمة قالت تلمسها أن وقبل بسمة لها فؤسرعت ٌسمعها لم كلمات

 !!عنً ابعدي -

  .بذهول أمها فً تحدق وهً بسمة عٌنً اتسعت

 .الحزن ٌشوبه بصمت المشهد والدته مع ٌتابع كان من لٌتحرك

 .بطة ابلة ٌا كوٌسة أنتَِ -

ا، طٌبة لٌست وهً االجابة تمنحه لوجهها واحدة نظرة  نحوه بصرها رفعت أبدا

 :برجاء قابلة

 .ٌباركلك ربنا بنً ٌا َروحنً -

 :حركتها ٌدعم ذراعها أمسك
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 .تحبً ما زي ..حاضر -

 للحظات مكانها بسمة تسمرت بٌنما بشفقة مٌادة تتابعهما للخارج معه تحركت

ا رأسها أطرقت وقد خلفها تسٌر أن قبل  .أرضا

 هذه كسره جاهٌن حاول الذي الصمت نفس ٌؽلفها طرٌقها فً السٌارة لتعود

 :تشجٌعٌة بكلمات المرة

 لكل اجابات وأكٌد وقت شوٌة ومحتاج مصدوم بس هو ...أوي طٌب وافً -

 هتفرق أكٌد وأسبابه زمان حصل للً تفسٌراتك ..باله فً ٌكون ممكن سإال

ا فمتسكتٌش معاه  .أبدا

 تتوقؾ، ال ودموعها الطرٌق تطالع وهً صمتها استمر رد، أي كلماته تلقى لم

 .ثانٌة لصمته فعاد

 كالعادة تلبست والتً الخلؾ فً القابعة لتلك النظر ٌسترق وأخرى فٌنة وبٌن

 .بؤمها تختلً حٌن وستنفجر ثابرة براكٌن بداخلها أن ٌثق ولكنه الجمود قناع

 :قال فاطمة تؽادرها أن وقبل سٌارته أوقؾ

 هٌكون كده ..فٌه ٌقعدوا البنات علشان الروؾ فً اللً االستودٌو هوضب انا -

ا منك قرٌبٌن الوقت نفس وفً المنفصل مكانهم لٌهم  .جدا

 هذا تقبلها كما ولٌدها ٌتقبلها أن فً تبخرت قلب وأمنٌة له منحتها واهنة نظرة

 :حزن فً له لتبتسم الشاب،

 .رضً كل من بنً ٌا تسلم -

ا هو لٌترجل بسمه تتبعها السٌارة ؼادرت  ابتعاد لٌلحظ ببصره، ٌتابعهما أٌضا

 على الؽضب بدى وقد مكانها فً لتقؾ مساعدتها ورفضها ابنتها عن فاطمة

ا تشع وعٌنٌها له لتلتفت عنها أمها ابتعاد ترى وهً مبلمحها ا ؼضبا  .وحقدا

ا تقطر بكلمات لتقول  :كرها

 .شاطر ...جنٌة الملٌون موضوع تعرفه إنك على تصبر ماقدرتش -

 :نفسه وبٌن بٌنه لٌتمتم للداخل مسرعة تركته بحرؾ ٌنطق أن وقبل فمه فتح

 .أنا مش -
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ا، فٌه محدقاا مقوده خلؾ لٌجلس عاد  وافً أن تصور أكثر، تتعقد األمور شاردا

 حدث ما أما أمه، لصالح عمته مع مواجهته وتصبح أفضل بشكل األمر سٌتقبل

ا، األمر جعل  واألهم الوقت لبعض بحاجه فقط هو وافً لوم ٌستطٌع وال صعبا

  .فحسب عمته لصوت ٌرتكن أن ٌجب ال أمه، لمبررات ٌستمع أن ذلك من

ا .مر الوقت من كم ٌدري وال مكانه ظل  العودة نٌته وفً سٌارته أدار وأخٌرا

 لها، فانتبه البناٌة من ٌندفع من رأى سٌارته تتحرك أن وقبل وافً إلى للحدٌث

 بسمة

 نادى بها، لحق حتى لٌتبعها السٌارة من ترجل بسرعة، وتتحرك تبكً كانت

 :بذراعها أمسك .. ترد فلم علٌها

 .استنً -

 :زاعقة بقوة أصابعه بٌن من ذراعها نزعت

 !!وشً عن ابعد -

 :أخرى مرة بها لٌمسك باصرار لٌتبعها حاجبٌه عقد عنه، مبتعدة الخطى لتسرع

 .كده بتعٌطً وأنتَِ فٌن راٌحه أنتَِ ..جنان ببلش البٌت ارجعً -

 :وؼضب بؽٌظ به لتحدق أخرى مرة ذراعها نزعت

 .بٌا دعوة مالكش..مالك أنت -

 .عمك ابن أنا ..لٌا أل -

 :البكاء آثار وجهها عن تمسح وهو بسخاء له منحتها ساخرة ضحكة

 هتبقى أنت ال عندي الزمة أي مالهاش ألقاب مجرد دي ...نفسك صدقت أنت -

 اللً وسمٌحة هرجعه اللً حقً معاكم وأخري أخوٌا هٌبقى هو وال عمً ابن

 .ؼالً التمن هدفعها

 :بعند قاببلاَ ذراعٌه عقد

 فً حد أهم وهً عمتً تبقى دي سمٌحة نفسك صدقتً اللً أنتَِ ان واضح -

 ..أمه بٌعتبرها اللً وافً وأولهم تؤذٌها هٌسمحلك ماحدش ٌعنً ..العٌلة

 .!!فاهمة

 !!عنها؟ ٌدافع أحقاا ...عنها أٌدافع
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ا، احمراره زاد وجهها أن حتى الؽضب نٌران من المزٌد داخلها أشتعلت  كثٌرا

 .لتسكتها عقلها فً تتردد عادت نانا كلمات أن إال وتلعن تسب أن أرادت

 "منها صح تنتقمً عاٌزة لو صفك فً ٌكونوا الزم وأخوكً جاهٌن "

 تنظر أن قبل أعصابها على للسٌطرة محاولة فً بعمق لتتنفس عٌنٌها أؼلقت

 :بثبات له

 .عمً ابن ٌا فاهمة -

 :قاببلاَ خلفها فتحرك أدراجها لتعود تخطته

 !فٌن؟ راٌحة -

 :إلٌه النظر دون أجابت

 .عاٌُزه أنت اللً ده مش البٌت راجعة -

 عقله وفً لسٌارته اتجه داخلها، اختفت حتى للبناٌة عودتها لٌتابع توقؾ

 تحمل هً منازع، ببل الفتاة تلك رأسها على وأصبح األفكار، من جدٌدة دوامة

 االنتقام من نوع أي ولكن بالفعل منها االنتقام وستحاول لعمته له مثٌل ال حقد

 .تذهب أن ٌمكنها مدى أي وإلى

 وٌبدو بالفعل، الرأس بآالم ٌشعر دخلها، أن بعد سٌارته مقود على رأسه وضع

ا ٌكون لن المشاكل تلك كل فحل ..وأٌام ألٌام ستصاحبه أنها ا هٌنا  .أبدا

.......................... 

 معلومات، من له وصل ما علٌه وٌسرد أمامه ٌقؾ الذي الرجل فً سامر حدق

 :حاجبٌه سامر عقد

 .متؤكد انت -

ا برأسه الرجل أومؤ  :مإكدا

 الحارة أهل من سمعته ده الكبلم بنفسً بعمله شؽلً أنا ..باشا ٌا طبعا -

 .بتاعتها

 .تستخدمه بطلت ..الفٌزا وكارت -

 نفسه وهو ماسحبتش ده الشهر لكن ..بالظبط شهر أول كل بتسحب كانت هً -

 .المعلومة بٌؤكد وده الحارة من فٌه خرجت اللً الشهر
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 :قلبه ٌثقل والهم رأسه سامر أطرق

 .كامل هٌوصلك حسابك بحث وقؾ وخبلص ..أنت اتفضل طٌب -

 وشعور كفٌه، على برأسه سامر ارتكن بٌنما المكتب ؼرفة لٌؽادر الرجل شكره

 .قبل من ٌحزن لم كما فٌها حزن بؤٌام ٌذكره داخله، ٌتصاعد مرٌر

 "فندم ٌا اتخطبت أحبلم اآلنسة"

 طعنة بل هٌنة ضربة تكن ولم حٌاته فً ضربة أقوى تلقى قلبه وكؤن ٌومها

 .األن حتى ..قط تؽادره ولم بقلبه استقرت نافذة

 !أخٌه؟ حال سٌكون فكٌؾ

 :حٌرة فً زفر

 .!ازاي؟ أقوله ...رب ٌا اٌه اعمل -

................... 

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ

َ
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َ

َ
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ََعشر السادس الفصل

 

 الدخول أمتى مقفول أٌا ٌاباب

 ٌنول ٌصبر واللً ٌاما صبرت

 مٌن :لً ٌرجع والرد سنٌن دقٌت

 أقول كنت انا مٌن أعرؾ كنت لو

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 .مقبول ؼٌر اعتذار ٌجدي، ال ندم خاطًء، قرار

 الشقة داخل إلى أمها خطوات تتبع وهً رأسها فً دارت قصٌرة تعبٌرات

 .رفضها وتم حاولت فقد ومساعدتها منها االقتراب على تقوى لم ترنحها وبرؼم

 ولٌس ألٌام فارقتها فاطمة وكؤن شدٌدة بحمٌمٌة المستقبلٌن أول مها كانت

 .فحسب سوٌعات

 المتكررة وأسبلتها مها مع تتجاوب ولم للحظات مكانها فاطمة تسمرت

 :ابنتها مواجهة لتستدٌر علٌها، لبلطمبنان

 !ده؟ جنٌة الملٌون موضوع بقى اٌه -

 أما بتوجس، نانا رمقتها بٌنما بالقصة، تعلم لم أٌضا فهً حاجبٌها مها عقدت

 لقاءها كلمات، بؤي تقبل لن فؤمها التفسٌر، على تقوى لم صامتة فكانت بسمة

 .النتٌجة ستحملها واآلن ُدمر قد الضال باالبن

 !!انطقً -

 بشكل الكبلم محاولة استطاعتها قدر شفتٌها بسمة لتزم تعبها رؼم بها صاحت

 :هاديء

 ...حقـ من جزء بضمن كنت -

 ذكرى لها لتعٌد األٌمن، خدها تلقاها صفعة مع جملتها أحرؾ بقٌت وطارت

 :أمها من جدٌد تقرٌع تتلقى وهً مشابهة
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 تؤكدٌلهم لٌه علٌكً حرام ..ٌعٌش أخوكً علشان بتاخدٌها اللً إٌه فلووووس -

 أبوكً ماتجوزتش أنا فلوس فً طمعت ما عمري أنا ..أنا نكرتها حاجه كل

 أبو ملعون الفلوس عشان علٌه صعبه شؽلة ٌشتؽل قلتله وال ...الفلوس علشان

 بنت ٌا االخر فً أنتَِ تٌجً ...ضناٌا حتى حاجه كل من حرمتنً اللً الفلوس

 .عنً فكروه اللً كل تؤكدٌلهم بطنً

 :تردد وهً الباكً نشٌجها بصوت كلماتها قطعت

 .كلكم فٌكوا هللا حسبً تااانً منً راح ..تانً منً راح ابنً ...علٌكً حرام -

 هً أصبحت زالت، وال ثمنه دفعت وما حدث ما كل بعد اآلن، علٌها أتدعوا

 .المخطًء الطرؾ

 لم والذي داخلها ٌتنامى الذي الكبٌر الؽضب عن عبر وجهها مبلمح ارتعاش

 :لسانها سطح على لٌطفو المزٌد ٌحتمل

 !!علٌا؟ ؼٌر بتشطري مش أنتَِ هو -

 :مها تردد بٌنما بذهول أمها بها حدقت

 !بوسً؟ ٌا ده بتقولٌه اللً اٌه -

 :لتكمل بها تبالً لم

 لٌه ابنك بٌه مافوقتٌش وال منك خدته لما لٌه لسمٌحة مادٌتهوش ده القلم -

 .بس أنا وشً على اتكتبت ضرباتك ..البرود؟؟ بمنتهى قابلك اللً

 من نانا اقتربت بٌنما بالنظرات ابنتها تحدج وهً عٌنٌها فً العبرات تجمدت

 :تجذبها بسمة

 .جوه ادخلً ..تعالً -

 :لتبعدها بعنؾ ذراعها جذبت

 منك راح ولو أنا بسببً مش وضعفك سلبٌتك بسبب ..بسببك منك راح ابنك -

 ٌا كملً ..كملً ..كمان أنا تخسرنً عاٌزة ولو ...بسببك برضو هٌكون تانً

 .أمً

 تراقبها ابنتها بٌنما جدٌد، من لها تعود فؤالمها صدرها على كفها فاطمة وضعت

 .وؼضب بجمود
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ا عنها تؽفل التً الحقٌقة صلب ضربت كلمتها  لم أنها ٌعنً ال هذا لكن .كثٌرا

 البلبق من ٌكن لم إلٌها، الرجوع دون الطرٌقة بتلك تصرفت حٌن تخطًء

 .أخاها تساعد أن قبل مادي مقابل على الحصول

 :لتقول لها ظهرها أدارت

ا بؽلطك هتعترفً ما عمرك وأنتَِ -  .أبدا

 :بسخرٌة قابلة شفتٌها بسمة مطت

 .المها البت تطلع فُمها على اإلقدرة أقلب -

 :مها صرخت

 .بوسً ٌا بقى كفاٌة -

  للخارج تندفع أن قبل للحظات رمقتها

 .االطبلق على تجبها لم التً نانا نداءات تبلحقها

.......................... 

 به عبلقتها ما بعد عمته تخبره لم أخرى وامرأة والده صورة أمام وافً وقؾ

 .الصورة تلك مثل معه لتلتقط

 ٌداعب العبرات وبرٌق مرارتها، تزٌد حلقه فً ما وؼصة له لٌقربها االطار رفع

 ٌداعبها أن وال المرأة تلك مبلمح ٌتؤمل أن حقه من ٌعد لم .استحٌاء على عٌنٌه

 عاش ..كذلك تعد لم ألنها .أمه وكؤنها ٌحدثها وهو ٌفعل أن اعتاد كما بؤنامله

  .صلة بؤي له ٌمت ال وجه مع سنوات

  "علٌا حقك"

 :لٌتمتم شفتٌه على استقرت ساخرة ابتسامة

 !!إٌه؟ على وال إٌه على -

 ٌجبر وكؤنه ألعلى رأسه رفع عنقه، على بقوة أطبقت قبضة إلى ؼصته لتتحول

 .باالختناق المتزاٌد شعوره مع التنفس على حنجرته

 دموعه وكؤن عٌنٌه أطلقتها عبرة أول مع إال ذلك تحقٌق من ٌتمكن ولم

ا لٌنهار التماسك على قدرته معها لٌفقد .ربتٌه أصبحت ٌا ا نفس ٌا  وهو وجسد
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ا ٌسقط  مؤل قهر صوت ٌحمل بكاء إلى عبراته وتحولت ركبتٌه على أرضا

 .جوارحه

 حتى االطار ذلك لتؽرق دموعه تساقطت وقد مكانه فً وهو وٌبكً ٌبكً ظل

 .واضحة ؼٌر صورته أصحاب مبلمح أصبحت

 :صدرها إلى تضمه إلٌه تسرع وسمٌحة فُتح الذي ؼرفته بباب ٌشعر لم

 !بس؟ مالك ...حبٌبً وافً -

 بكاءه، وازداد بصدرها رأسه ٌدفن وهو بها التصق فلقد إلٌها بحاجة كان وكؤنه

 :هامسة إٌاه لتشاركه

 بخٌر كنت أنت حاجه عرفتك ماكنتش علٌا لو ..حبٌبً سامحنً ...سامحنً -

 .ؼٌرهم من

 .!ٌتٌم؟ أعٌش سابتنً لٌه -

 :لها لٌنظر كفٌها بٌن وجهه تضم برأسها سمٌحة عادت

 بتقولً كنت مش حاجه فً معاك قصرت أنا ..تقولها قلب وجالك !!ٌتٌم -

 !كده؟ بتقول لٌه ..ماما انتَِ قلتلً الصورة شوفت لما حتى ..ماما

 وأنها عمته أنها تخبره لم لو ربما تفهمه، لن شًء هو به، ٌجٌبها ما ٌجد لم

 كان األم اسم واختبلؾ مٌبلده شهادة لكن بذلك، لٌشعر كان ما الحقٌقٌة أمه

 لم توفٌا والدٌه بؤن معرفته ومع وهم، ٌعٌش أن ترٌده فلم األمور بتفسٌر كفٌل

 وحده واللقب ...مسامعه على تردد دوما الذي ٌتٌم لقب من ٌتخلص أن ٌستطع

 .ٌكفً

 لٌنظر وجهه هز لتعٌد عٌنٌه تؽادر الزالت عبراته فقط تعلٌق دون بصره خفض

 :لها

 أنت ..وكبرتك ربٌتك اللً أنا كداب ٌبقى كده ؼٌر ٌقول حد أي ..ابنً أنت -

 .ٌتٌم مش ..فاهم ٌتٌم مش

 بؤعلى ماما وانده علٌكً بجري بعدها كنت ..أووي كتٌر سمعتها كلمة ٌتٌم -

 منها تحرمنً لٌه كده فٌا تعمل قدرت ازاي ..مبطلوش بس ٌبطلوا ٌمكن صوتً

 ما بعد إال تساعدنً مارضٌتش ..وبس فلوس كٌس دلوقتً شاٌفانً أخت ومن
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 ٌا ادٌهم ..حاجه عنه وماعرفش ماخدتوش أنا حق ..زٌادة ومستنٌة التمن خدت

 .عاٌزهم مش ...عاٌزهم ومش الفلوس عاٌز مش أنا  حاجه كل ادٌهم ..ماما

 .تخٌلت مما أسرع تحققت أمنٌتها أن مصدقة ؼٌر للحظة عٌنٌها اتسعت

ا العدم وسط من ظهر الذي ..جاهٌن ...االمانً ومحطم اللذات هادم لوال  :صابحا

 !!وافً؟ ٌا ده بتقوله اللً إٌه -

 له ٌرثى وحاله وافً له نظر بٌنما الؽضب اعتراها وقد سمٌحة له التفتت

 :منه جاهٌن لٌقترب

 .األول اسمعها دلوقتً ماتحكمش اصبر ..!لٌه؟ كده عامل ..وافً ٌا اٌه -

 :هً لتزعق

 .هنا من اتفضل دعوة مالكش أنت جاهٌن ٌا اسكت -

 :هو لٌقول استمرت إذا نفسها ستفضخ السكوت، على أجبرتها بنظرة حدجها

 حرام ..تسمعها إنك العدل ومن كمان وعادل عاقل عمرك طول أنت وافً -

 عن ٌدافع حقه من الدنٌا فً متهم أي ..تسمع ما ؼٌر من علٌها تحكم علٌك

 .وافً ٌا مامتك دي متهم أي مش ودي نفسه

 :واضحة بعصبٌة ردد

 .تانً حاجه أي ماعملتش بس ولدتنً هً ..أل دي مامتً لكن ممكن والدتً -

 :بحرص كلماته انتقاء ٌحاول وهو جاهٌن زفر

 الزم ولدتك اللً كمان ..بس ربوا اللً مش احسانا وبالوالدٌن إن وعلمونا -

 .إلٌها تحسن

ا تستشٌط سمٌحة بٌنما رأسه أطرق وقد وافً صمت  من تتمكن ولم ؼضبا

 :أكثر الصمت

 .دي ومواعظك حكمك حمل مش سٌبة النفسٌة حالته دلوقتً جاهٌن ٌا اتفضل -

 :باصرار لٌقول كلماتها تجاهل

 فٌهم تسمعها فرصة مٌت قدامك هٌبقى البٌت ٌدخلوا ٌوم كام كلها ..وافً -

 .ؼضب لحظة فً تضٌعها ببلش
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 من تمكن أنه ٌعلم وهو الؽرفة فترك أخرى به لتزعق رد، دون وافً صمت

ا ٌعلم وهو الكلمات لتلك قبوله ٌعنً فصمته وافً، اقناع  .وافً صمت معنى جٌدا

 

 :برفق علٌها تربت وجنته على أناملها وضعت

 .هدخلهم مش عاٌزهم مش لو قلتلك ما وزي ..بحاجه بالك ماتشؽلش -

ا لكنه كلماتها ٌإٌد أنه فظنت صمته وطال رده انتظرت  :قاببلاَ شفتٌه فرج أخٌرا

 .كبٌر وأنا هبرها فؤنا صؽٌر وأنا تبرنً ماعرفتش هً لو ٌجوا خلٌهم ..أل -

 قبل جٌد بشكل تسٌر كانت االمور التماسك، تحاول وهً أسنانها صكت

 .األخرق ظهورهذا

........................... 

 تلك بعٌد من له لتلوح قاحلة، صحراء رمال على مترنحة بخطى ٌسٌر كظمؤن

 حلقه جؾ وقد خلفها فٌلهث بالنجاة، االمل تمنحه التً البلمعة المضٌبة البقعة

ا،  أنها لٌكتشؾ هً، كما المسافة لتبقى ..عنه ابتعدت منها اقترب وكلما تماما

 .سراب مجرد

 .سرابه مبلحقة على وٌصر االمر ٌُكذب لكنه خادع، سراب

 .سراب خلؾ ساعً مجرد لٌبقى

 :الرجل ذلك كلمات مع حاله أصبح وهكذا

 فخمة عربٌة فً معاه ومشوا وأمها، بسمة لبٌت وصل شاب وصلتله ما أخر -

 الكبلم ..عنهم أخبار أي ٌعرؾ وماحدش واختفوا جٌرانهم البنتٌن ومعاهم...جدااَ

 ٌهمها اللً وكل عٌلتها وخد لبسمة ؼنً عرٌس ده الشاب أن الحارة فً

 .للجواز استعدادا راقٌة لمنطقة ونقلهم

 .بركانٌة كحمم قلبه وعلى صلده كمطارق رأسه على انهالت كلمات

 :بانكار رأسه لٌهز

 !!مستحٌل -

 :نٌة بحسن مإكدااَ الرجل قال
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 عرٌس أكٌد ..منطقٌة األكثر التفسٌر ده واعتقد الحارة، فً الناس كبلم ده -

 ....و

 :صارخااَ قاطعه

 .كدااااب أنت اخرس -

 !!أخطؤ؟ بماذا استٌعاب، وعدم بدهشة الرجل عٌنا اتسعت

 :المحتمل أخاه هجوم سامر لٌوقؾ

 ..هو..ٌكدب مصلحته من مش هو ...معاذ ٌا اهد -

 بالػ بؽضب ٌرمقه وهو أخٌه من تلقاها نارٌة نظرة مع كلماته حروؾ قطع

 :كلماته حروؾ مع ظهر

 تسرقه وترجع األمل بتدٌنً لٌه ..لٌه كده بتعمل أنت ...صح معاه متفق أنت -

 !لٌـــــــــــه؟ ..منً

 :للرجل حدٌثه وجه الذي ألخٌه ؼضبه لٌنتقل

ا -  .تتفضل تقدر ..شكرا

 وعلٌه منه بدالاَ لٌرددها الرجل فؤحضر الكلمات تلك نطق مقدوره فً ٌكن لم

 .نحوه معاذ سٌطلقها عاتٌة إنكار لعاصفة االستعداد اآلن

ا ٌنتفض جسده بدأ الذي ألخٌه سامر لٌلتفت الرجل خرج ٌا  جسده ودماء فعل

 :إحمرارها وزاد منها الكثٌر تلقت عٌناه أن حتى تؽلً وكؤنها

 .كدابٌـــن ...كدابٌن ...كده فٌا تعمل ٌمكن ال بسمة ...مستحٌل -

 :نحوه ٌدٌره بذراعه وٌمسك منه سامر لٌقترب بهٌسترٌا رددها

 مكانك واقؾ اللً وأنت حٌاتها كملت أهً ..تانً إٌه عاٌز أنت بقى ماكفااٌة -

 .معاذ ٌا فوووق ..أمه من تاه اللً الطفل زي

 .أمه ..الطفل

 كانت فبسمة صدٌقته، حبٌبته، أمه، فقد وكؤنه ٌشعر بالفعل هو أخوه، صدق

 هً بل ٌفقدها لم ال فقدها، أنه اآلن ٌعً كٌؾ طوٌل لوقتٍَ الوحٌدة عابلته

 .أخر رجل اختارت بسمة  ..بؤخر استبدلته

 .!!البساطة بهذه
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 :الوحٌدة كلمته لٌردد جانبااَ أخاه ٌدفع وهو بنفسه ٌشعر لم

 .مستحٌل -

ا لٌتبعه أخٌه دفعة من ٌسقط سامر كاد ٌا  كالمجنون ٌعدو ظل مجٌب، وال مناد

 .بمثابرة خلفه وسامر

 كانت ألنها فقط حٌاته لحظات أفضل شهدت التً البقعة بتلك محدقاا فجؤة توقؾ

ا العدو وٌعاود بعنؾ رأسه لٌهز بصحبتها،   .قصره حدٌقة من خارجا

 منعه محاوالاَ بجواره ٌجلس سامر كان بها ٌنطلق أن وقبل سٌارته إلى معاذ قفز

 :القٌادة من

 !!كده وأنت ماتسوقش -

 فً اآلن فعقله جنونٌة، بسرعة بها وانطلق بالفعل محركها أشعل كان ٌهتم لم

 تلك أن قبلهم لنفسه وسٌثبت سمعها مما كلمة ٌصدق لن مسبوقة، ؼٌر  حالة

ا األخبار  لها سٌصل ..الجمٌع عنها سٌسؤل ..الحارة تلك إلى سٌذهب كاذبة، حتما

 له، هً قالتها لو حتى ٌصدق لن حٌاته، فً ٌفعله قد ما أخر كان لو حتى

ا هً سٌكذبها  .أٌضا

 .تستبدله أو تتركه أن ٌمكن ال بسمة

 

ا ٌعً أن وقبل ٌتوقؾ، أن به ٌصٌح سامر ٌا  ٌعدو شبح لمح حدث ما منهما أ

ا لٌصرخ أمامهما  االرتطام من السٌارة ٌمنع لم هذا لكن السٌارة، مقود مدٌرا

ا وتلقٌه الشبح بهذا  رأس ارتطام فً سببت جانبٌة بشجره السٌارة لتصطدم بعٌدا

ا بعنؾ األمامً بالزجاج سامر  بٌنما بالجبهة، نازؾ جرح لٌنال إٌاه مهشما

 .إصابات ببل لكرسٌه لٌرتد الهوابٌة بالوسادة معاذ ارتطم

 وكان بخٌر، أنه لٌطمبن ألخٌه نظر عٌنٌه ؼطت التً الساخنة الدماء وبرؼم

ا، ٌتوقؾ ٌكاد وقلبه السٌارة من ٌخرج بصعوبة تحرك .كذلك ا رعبا  بعٌنٌه باحثا

 مرتاعة صرخات أذنٌه إلى لتصل السٌارة صدمته الذي الشًء ماهٌة عن

 فً البسطاء من ٌتعاملون والذٌن الفارهة السٌارات ألصحاب واتهامات وتؤنٌب

 .لهم ثمن ال ضالة حٌوانات وكؤنهم الشارع
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 ذراعً بٌن بل األرض على استقر صؽٌر جسد هو حقاا ٌرتعد قلبه جعل ما ولكن

 :بارتٌاع ٌبكً وهو عجوز رجل

 .علٌكم حرام ...بنتً -

 !!طفلة أخوه صدم لقد

 .الظبلم هوة فً السقوط قبل سمعه ما أخر وكان أكثر الضؽط رأسه ٌحتمل ولم

 "!!بٌنزؾ ده"

 

  بٌضاء، وجدران سقؾ بصعوبة، جفنٌه بٌن باعد بعنؾ، رأسه تداهم اآلالم

 !هو؟ أٌن

 .ٌذكر ما أخر تسابل،

 .طفلة ...حادث ..سٌارة ...معاذ

ا العودة على فٌجبره رأسه ألم لٌزداد فراشه فً انتفض  منه تقترب بٌنما مستكٌنا

 :إحدهن

 .السبلمة على حمدهلل -

 محلول محقن من عدلت الممرضات، زي ترتدي صؽٌرة، بدت شابة مبلمح تؤمل

 :مندهشة به لتحدق بذراعها فؤمسك كفه، من ٌنخلع أن كاد

 !فٌن؟ معاذ -

 :واضح بجهل رأسها هزت

 .صؽٌرة بنت مع عربٌة حادثة فً جاي انت ..!مٌن؟ معاذ -

 :بوهن قال

 !الحادثة؟ عملت اللً العربٌة صاحب -

 .القسم خدوه الحادثة عمل اللً إن سمعت ..أه -

 :معتدالاَ انتفض

 !!القسم -

 :لفراشه تعٌده بكتفٌه الممرضة فؤمسكت برأسه ٌمسك وهو تؤوة



 

310 
 

 شروخ أي مافٌش والحمدهلل ..ارتجاج شبة عندك أنت ..كده تتحرك ماٌنفعش -

 .الجمجمة فً

 :مرددااَ عنه ٌدٌها ابعد

 .تلٌفونً عاٌز...تلٌفونً -

 .تلٌفون معاك مش حضرتك -

 علٌه معاذ، خلؾ هرع حٌن معه ٌكن لم هاتفه بالفعل بؽضب، أسنانه صك

 ٌنهض أن علٌه اآلن، له سٌصل كٌؾ المحامً، ...أحد أي ...بؤحد االتصال

 .لمعاذ وٌذهب

 :أفكاره لٌنظم بهدوء تنفس

 !!حاجه؟ جرالها ..الصؽٌرة البنت -

 :فؤجابت باهتمام سؤل

 كدمات عملتها والوقعة ضلع فً كسر عندها ...كوٌسة البنت الحمدهلل -

 .كوٌسة هً كده ؼٌر .وخدوش

ا اعتدل خطؤ، قتل تهمة أخٌه ٌواجه لن االقل على براحة، زفر  متحامبلاَ جالسا

 :الممرضة لتقول آلمه على

 !لٌه؟ تقوم ُمصر حضرتك هو -

 ورٌقات بضع وأخرج جٌبه فً ٌده دس بالدماء، الملطخة بمبلبسه ٌزال ال كان

 :لها ٌده ومد ٌحِصها لم نقدٌة

 .مكالمة منه أعمل موباٌلك وهاتً ..دول خدي -

 :المال لتؤخذ الفتاة عٌنا برقت

 .الموبٌل اتفضل ... ضروري مش أنه ولو فندم ٌا شكرا -

 :استطاعته قدر بتركٌز أزراره لٌضرب هاتفها التقط

 .حاالاَ نظمً باالستاذ وصلنً ...الهٌثم سامر انا -

 :الرد ٌسمع أن قبل ثوانً مرت

 فً وهو بالعربٌة صؽٌرة بنت خبط معاذ ..كوٌس اسمعنً ...نظمً استاذ اٌوة -

 العربٌة ازاز فً واتخبطت معاه كنت أنا ...اجً ما لحد بسرعة روحلوه القسم
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ا وروح اٌدك فً اللً كل سٌب ...هجلكم بس المستشفى فً وأنا  أٌوة ..فورا

 .منطقتنا

 :قابلة لجٌبها فؤعادته هاتفها للممرضة ٌعٌد وهو الفراش عن ساقٌه أنزل

 .ساعة 24 المبلحظة تحت تفضل المفروض دلوقتً تخرج صعب حضرتك -

 :لكلماتها ٌهتم لم

 !الصؽٌرة؟ البنت فٌن هً -

 .الممر أخر -

 !معاها؟ مٌن -

ا وأنسة أبوها أعتقد كبٌر راجل -  .أختها تقرٌبا

ا النهوض حاول  :قاببلاَ بلطؾ فرفض لمساعدته منه لتقترب نفسه على معتمدا

 .لٌهم تودٌنً ممكن ..كوٌس انا -

ا خلفها سار الطفلة، ؼرفة حتى الممر فً قادته  إلى لٌصل الحابط على مستندا

 العٌون تتلقاه إلٌها لٌدلؾ بالدخول، اإلذن سمع حتى برفق طرقه الذي الباب

 :قاببلاَ المسن الرجل له ٌنتبه أن قبل المتسابلة

 !العربٌة؟ فً كنت اللً أنت مش -

 :برأسه سامر أومؤ

 .البنت سبلمة على حمدهلل -

 رأس على كفها وضعت وقد الطفلة بجوار تجلس لشابة التفاته منه الحت

 :الرجل لٌجٌب بشك تراقبه وهً تمسدها الصؽٌرة

 .سلٌم منها طلع عملها اللً ..سبلمتك على وحمدهلل ..ٌسلمك هللا -

 :بصدق ٌتكلم أن قرر لكنه الحرج سامر فاستشعر وحنق ؼضب حملت كلماته

 ماكنش هو الناس أرواح بٌهمه مش أو مستهتر شخص مش عملها اللً -

 .الطبٌعٌة حالته فً وماكنش ٌقصد

 :لتزعق مكانها من الشابة هبت

 .والمبرشم سكران كان تبلقٌه طبعا ..كمااان -
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 من العشرٌن العقد فً تبدو كانت الفتاة، تلك من التحقق لٌعٌد حاجبٌه عقد

 أسود شعر بنٌتان، عٌنان خمرٌة، بشرة هادبة، مصرٌة مبلمح ذات عمرها،

 متواضعة سوداء عباءة مع رأسها على باهمال ألقته وشاح تحت بوضوح بدى

 .لها مبلبمة لكن

 !!إٌه؟ ذنبه وهو بنتً ٌا براحة زٌنة ٌا بس -

 :سامر لٌقول مضض على شفتٌها مطت

 أي أكٌد ..صعبة بظروؾ مر ٌعنً بس هو ..حاجه وال شارب ماكانش هو -

 عبلج ..هم أي تشٌلوا عاٌزكم مش أنا مناسب اعتذار هتعتبر مش هقولها حاجه

 .علٌنا كلها تكالٌفه البنت

 :قابلة بحذر ترمقه وهً الفتاة عٌنا ضاقت

 .صاحبك علشان هتدفع أنت ...علٌكم -

 .الصؽٌر أخوٌا ده ..صاحبً مش ده -

 .أخووووك -

 :لٌقول المسن مبلمح على الؽضب ارتسم بٌنما بها صاحت

 .حالنا فً وسٌبنا ٌابنً هنا من امشً -

ا ٌده رفع  :مهدبا

 أرواح معانا فارق مش وال مستهترٌن مش احنا وهللا ...اسمعونً بس طب -

 حاجه شارب ماكنش وأخوٌا ..بتحصل كتٌر ماحوادث زي حادثة دي الناس

 لسه أخوٌا ..رجاء لٌا بس أنا حسابنا على كلها العبلج تكالٌؾ قلتلكم ما وزي

 .ٌقصدها ماكنش هو بحاجه علٌه ٌتحكم ماٌرضكوش أكٌد حٌاته بٌبتدي

 :تصٌح وهً علٌها حنقه أثار مما ثانٌة لتقاطعه

 ..بتاعكم الدلوعه علشان المحضر عن نتنازل عاٌزنا ..وبان أظهر ...أٌووووة -

ا هٌحصل مش  .زٌه اللً لكل عبرة ٌكون الزم أبدا

 المسن للرجل ٌنبته أن قرر لكنه األضعؾ الطرؾ هو ٌؽضب أن حقه من لٌس

 :المخلوقة تلك عن حدة أقل فهو
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 والبنت ..راسً فً اللً الجرح فً السبب وده الحادثة اتفادى حاولت أنا -

 .مانع ماعندناش أحنا تانٌه ترضٌة أي ولو علٌنا وعبلجها سلٌمة الحمدهلل

 :نحوه فاندفعت نفسها الفتاة تتمالك لم

 كرامه عندنا بس فقرا صحٌح احنا بفلوسكم تشترٌنا عاٌز ..اٌه؟ أنتوا هو -

 !!فاااهم؟ انت أختً اتوجعته واحد وجع تعوض الدنٌا فً حاجه ومافٌش

 :ذراعها من ابنته لٌجذب منهما الرجل اقترب

 بخٌر الحمدهلل وبنتً عوض بنقبل مش احنا بنً ٌا اسمع ...زٌنة ٌا اسكتً -

 .تانً حاجه منكم عاٌزٌن ومش المستشفى تكالٌؾ ادفعوا

 .بابا -

 :لٌكمل بها صرخت

ا أخوك زي ..شوٌة العصبً النوع من بنتً معلش -  ٌبذٌها حد وماحبش تقرٌبا

 عندي كفاٌة ..صلح ونعمل القسم معاك هاجً أنا ..قصد ؼٌر من تؽلط ما ٌوم

 .بخٌر طلعت بنتً أن

 :بامتنان للرجل ٌنظر وهو سامر وجه على االرتٌاح ارتسم

 .شكرا -

 .ٌتعقبوا الزم ..ٌتعلموا الزم ...كده معاها ماٌنفعش دي الناس ..بابا -

 :الحزن من الكثٌر ٌشوبها بلهجة قاببلاَ لها التفت

 .نعاقبهم علشان أخوكً أذوا اللً دول هما مش -

 إلى لتتحول الؽاضبة الشرسة مبلمحها على االثر عظٌم لها كان قلٌلة كلمات

 لتعود عنهما وجهها تدٌر أن قبل بالعبرات عٌناها وتتؤلق وحزٌنة ودٌعة مبلمح

 .برفق صدرها إلى أختها تضم

 بصمت عٌنٌها من فرت دمعات مع لدهشة تحول بفضول ٌراقبها مكانه ظل

 :كتقه على الرجل لٌربت

 .بنً ٌا ٌاال -

 الباكٌة تلك على أخرى نظرة القاء ٌقاوم ولم الخارج إلى لٌتبعه له انتبه 

 .بصمت
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 .................... 

 

 .األبد إلى ربما المرة وهذه نهابً ال فراغ ...جدٌد عدم

 ال وهو أخرٌن لٌحدثه هنا إلى قادوه ما أناس حوله، ٌدور مما الكثٌر ٌعً لم

 .له الوحٌد الصوت هو الصمت ٌكون أن قرر ٌجٌب،

 !للحٌاة؟ ربما بل ...للكلمات الداعً فما

ا، صار حٌاته فً الوحٌد األمل ا أشد بل سرابا  .أخر لرجل حقٌقة صار آلما

 .أخر رجل الكلمة، تلك عقله ردد كلما مإلم صار المتتالً قلبه انقباض

 .علٌه الصور من الكثٌر لتتولى

 .أخر سٌراها ..الخجل حٌن بسمتها

 .أخر بهما سٌتعلق ..تبرقان حٌن عٌنٌها

 .ألخر بالفعل أصبحت ..المحرمة فاكهته ..الوردي ثؽرها

 .....و...و ...و

 .شًء فً ٌخصه ٌعد لم الكل وهذا شًء كل له تعنً كانت هً

 محاولته تكرار ومع الضابقتٌن، لربتٌه هواء ٌنشد وكؤنه صدره على ٌده وضع

 :أحدهم منه اقترب

 .بحد هتتصل مش كوٌس أنت -

 بصمت، ٌرمقه فاعتدل القسم فً المسبول الضابط وكان لمحدثه عٌنٌه ٌرفع لم

 :العساكر أحد منه لٌقترب

 !!طبٌعً؟ مش علٌه باٌن ...ده اٌه فً هنعمل وده -

ا، ٌؽدو معه حدٌث فكل الصامت، هذا فً الجمٌع ظنه ما هذا  أي ٌملك وال هباءا

 .الواقعة تلك تسجٌل انهاء سٌتم فكٌؾ ثبوتٌة، أوراق

 :قاببلاَ زفر

 !مٌن؟ ده نعرؾ علشان والتشبٌة الفٌش ؼٌر حل مافٌش -

 تانً راجل معاه كان ..بالمستشفى نتصل ممكن احنا ..فندم ٌا ناس ابن شكله -

 .البنت فٌها اللً المستشفى وراح
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 .بٌهم اتصل ...كوٌس طب -

 :قاببلاَ أخر عسكري لهما انضم األمر، ٌنفذ أن وقبل

 .ده األخ تبع أنه بٌقول محامً فً ..باشا عادل -

 .ده المقرؾ المحضر من نخلص نعرؾ خلٌنا هاته طب -

 الشاب هذا حقٌقة عن أخبرهم موجزة تقدٌمٌة بكلمات نظمً السٌد لهم انضم

 :قال أن إلى بهدوء الضابط له استمع لها، ٌنتمً أسرة وأي

 الحادثة بسبب فٌه محضر قدم البنت أبو ..عادي هتمشً االجراءات -

 .النٌابة على وهٌتعرض

 :برسمٌة نظمً اجاب

 مافٌش ٌبقى أهلها مع نتصالح قدرنا ولو كوٌسة البنت الظابط حضرت ٌا -

 .ده النٌابة لموضوع داعً

ا الضابط صمت  :لٌقول مفكرا

 .للنٌابة هحوله ماتصلحتوش لو بكرة لحد قدامكم خبلص -

 وتم الفتاة والد مع سامر لهم انضم فلقد الوقت هذا كل من أي أحدهم ٌحتاج ولم

 الجمٌع ادهاش فً استمر الذي معاذ صمت برؼم بالتنازل الواقعة محضر انهاء

 .الؽضب من الكثٌر تملكه الذي سامر عدا فٌما

ا ٌجره أخٌه بذراع سامر أمسك ٌا  المحامً ٌتقدمهما للخارج معه لٌخطو حرف

 .الحكم عبد اسمه أن سامر علم التً الطفلة ووالد

 :بامتنان سامر لٌصافحه

 .الحكم عبد استاذ شكرا -

 :بلٌن الرجل رد

 .الحرام البٌت مازورتش لسه انً مع عبده حج قولً ..ٌكرمك هللا ..استاذ -

 :كتفه على سامر ربت 

 .عبده حج ٌا هللا شاء إن هتزوره -

 .ربنا منك ٌسمع -
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 محتاجٌن لو واشوؾ البنت على اطمن هاجً بكره ..تانٌه مرة أسؾ أنا -

 .حاجه

 .علٌكم سبلم ..داعً مافٌش ..خٌرك كثر -

 :المحامً إلى لٌشٌر سامر أوقفه

 .تاكسً تاخد علشان استنى -

 :كتفه على الحكم عبد ربت

 .مإذي شكله لبسك على الدم أنت روح ..بنً ٌا هتصرؾ -

 :سامر لٌقول عنهما ابتعد

 .طٌب راجل -

 :مضٌفاا لنظمً التفت

 .معاك عربٌتك -

ا له نظمً أومؤ  :اٌجابا

 .البٌت ودٌنا طب -

.......................... 

 الجمٌع اعتزلت فاطمة بالشقة، ركن كل تجتاح والضٌق الصمت من حاله

ا،  من جزء هما أمرهما، من حٌرة فً ومها ونانا باقتضاب تتحدث وبسمة تقرٌبا

 .االختبلؾ من بالكثٌر ٌشعران ٌجعلهما اآلن طرأ ما لكن العابلة تلك

 :مها قالت المشتركة ؼرفتهما فً تجلسان وبٌنما

 شابٌن معانا عاٌش هٌكون ..الفٌبل فً معاهم قعدنا لحكاٌة مرتاحة مش أنا -

 .ؼلط كده ..المحارم من مش

 :بنزق بكفها نانا لوحت

 .ٌارٌٌٌٌٌت طب ..هٌبوصلنا دول الشابٌن ٌعنً هما ...اتلهً شٌخة ٌا -

 .عدله حاجه قولً ..رب ٌا إلٌك واتوب استؽفرك -

 :قابلة جلستها فً اعتدلت

 وٌقولوه بٌدلعوه اللً ..السطوح فوق هٌرمونا دول ...ختً ٌا ماتقلقٌش -

 .روووؾ
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 :باهتمام سؤلت

 !ٌعنً؟ ازاي -

 ومطبخ حمام فٌها هٌكون ..فوق صؽٌرة شقة هٌوضبوا أنهم قال جاهٌن -

 مش ٌعنً خارجً سلم فً وكمان عنهم مستقلٌن نكون علشان ..نوم وأوضة

 .ندخل أو نخرج لما الفٌبل على نعدي هنضطر

 :مضٌفة واضح بضٌق لتزفر

 .نفسها الفٌبل جوه اعٌش نفسً كان خسارة ...اوووؾ -

 :بارتٌاح مها ابتسمت

 .براحتنا وهنبقى هٌشوفونا مش ٌعنً -

 .هٌعبرونا اللً بس بطه وأبلة بسمة ..السطوح هٌطلعهم اللً اٌه هو ..أكٌد -

 .الحمدهلل -

 :قابلة بسمة لهما انضمت لحظات وبعد بؽٌظ، أختها لترمقها بسعادة رددتها

 .للفٌبل هننقل الصبح بكره ...اتصل جاهٌن -

 :مكانها من نانا هبت

 .خبلص ..بجد -

 :لتقول صوتها فً استشعرتها التً نانا حماسة من بالدهشة مها شعرت

 .السطوح من دلوقتً مضٌقة كنتً أنتَِ ما -

 .عاٌزاه انا اللً اعمل هٌمنعنً سطوح مٌت وال ... أنتَِ اسكتً -

 :بدهشة بسمة رددت

 !اٌه؟ بتقولوا انتو -

 .ٌعنً حاجتنا نلم المهم ..منها سٌبك -

 .الصبح ٌاخدنا هٌجً هو أٌوه -

 فك تجٌد تعد لم التً الشقٌقة تلك من بحٌرة رأسها مها لتهز جزل فً صفقت

 .عقلها طبلسم

........................ 
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 .األنٌن وقلبها الدموع، زخات وخدٌها البكاء، عٌناها اعتادت

 لؤلبد، حٌاتها ستؽمر السعادة أن تصورت مرة ألول الحب قلبها عرؾ أن منذ

 لكن معها، ٌبقى أن واختار عابلته وافً فارق أن بعد حتى صحٌح ظنها وكان

 أن فً ظنها وخاب راحلة، ستظل أنها وٌبدو معه السعادة رحلت رحل أن ما

 .ؼاببة السعادة الزالت لكن عاد بسام بسام، بعودة ارتهنت عودتها

ا الٌزال بعد، ٌعد لم هو بل  اللحظة فً واختفى للحظة بخٌالها مر كطٌؾ ..بعٌدا

 .األخرى

ا، أرضعته الذي الولٌد لٌس بذراعٌها ضمته فمن  المتصلب الجسم هذا لٌس ٌوما

 .الدافًء حضنها فً

 .قلٌل ولو بالمثل لٌقابلها ستصله قلبها ولوعة شوقها حرارة أن تصورت

 !لكن؟

 .االطبلق على شًء ال ..الشًء

 .له بالنسبة تماسٌح دموع وكؤنها جفن له تهز لم عبراتها

 قتلت وابنتها الحقٌقة تخبره لن فسمٌحة بكثٌر هذا من أسوأ ربما هً ..!ال؟ ولمََ

 .الحقٌقة أوهام من تبقى ما

 .المال خلؾ ساعٌة وأخت لقبها تستحق ال أم إال ولدها أمام ٌبقى فلم

 .بعودتهما ٌقبل ولن ..ٌعود لن بسام

 .نفسها عن للدفاع حتى الوقت تجد أن دون جولة، أول ومن فازت سمٌحة

 .لحضنها طفلها لتعٌد به تتمسك أن ٌمكن خٌط أخر قطعت ابنتها

 .مرة بعد مرة فخذها بكفها تضرب وهً صدرها، ؼادرت حارقة زفره

 .ٌحتمل ال شعور ..العجز

 .ابنها فً حقها استرداد عن عاجزة ستبقى متى فإلى

 !!متى؟ إلى

 

 بصرها وقوع بمجرد لتزٌد الحزٌنة أفكارها من أخرجتها بابها على طرقات

ا وجهها تدٌر أن قبل للحظات بسمة لترمقها علٌها،  :قابلة بعٌدا
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 .للفٌبل ننقل علشان ٌاخدنا هٌجً بكرة اتصل جاهٌن -

 :بصرامة لتقول بضٌق ابنتها ترمق وهً حاجبٌه فاطمة عقدت

 .هنروح مش -

 :هامسة قلق، ٌتبعها بدهشة أمها ترمق وهً بسمة عٌنا اتسعت

 !ٌعنً؟ ازاي هنروح مش ...اٌه قلتً ..اٌه -

 :كالعادة الؽضب رداء متلبسة بسمة لتقترب بالصمت فاطمة اكتفت

 .!فٌن؟ هنورح مش -

ا حمل بصوت اجابتها  :حزنا

 علشان هروح مش ...وبس فلوس طماعٌن شاٌفٌنا وهو هروح مش ..عنده -

 منه اسمع لما أو كره نظرة عٌنه فً أشوؾ ما كل ألؾ المرة بدل ٌتوجع قلبً

 .ؼٌري لحد ماما كلمة

 .فهمت ما أمها تعنً أن ٌمكن ال ألذنٌها، تصل أنها تصدق لم كلمات

 !!لحظة؟ فً شًء كل تنهً أن أترٌد

 !!بهذا؟ سٌسمح ومن

 :الفراش على كفاها وضعت

 .زمان من نعٌشها الزم كان اللً الحٌاة ..وحقك وحقً -

 .وبس ابنً عاٌزة أنا -

 :فاطمة لؽرفة ونانا مها بسببها هرع التً الصراخ حالة وعادت

 فً لسه مش ..كبرت خبلص أنا بسببه تانً حقً تضٌعً عاٌزة ..تاااانً -

 أنا هنا هقعد مش أنا ..حٌاتً تمس قرارت تاخدي علشان وبرضع اللفة

 حاجه فً معاٌا فارق مش ده وابنك ..سنٌن خدوه اللً حقً هرجع هروحلهم

 خدي حٌاتك فً واحده مرة ..ماما ...هٌرجعهولك مش أصبل ده بتعملٌه واللً

 .بالعافٌة ولو حقك

 :مها تدخلت

 .امك دي أوي كتٌر بتزعقً بقٌتً ..بوسً ٌا اٌه فً -

 . أنتَِ اسكتً -
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 :لتردؾ بنزق قالتها

 .عاٌزاه أنا اللً هعمل كمان وأنا ..عاٌزاه أنتَِ اللً اعملً ماما -

 التً مها صدر فً المرة هذه ذرفتها التً دموعها لها تاركة أمها ؼرفة لتؽادر

 .مواسٌة احتضنتها

 :لتسؤلها بسمة خلؾ نانا أسرعت بٌنما

 !اٌه؟ فً هو -

 .وحش قابلها اللً المحروس علشان الفٌبل هتروح مش اٌه قال -

 أبدا بتكمل لٌا فرحة مافٌش ربً ٌا ٌعنً ...ازاااي هتروح مش ...نعممم -

 .!اٌه؟ هتعملً وأنتَِ

 .رأٌها تؽٌر هٌخلٌها ده جاهٌن وأكٌد هنا معاها أنتوا وخلٌكوا ..طبعا هروح -

 .االعتراض حق تملك ال فهً وؼضب ضٌق فً زفرت

 .االطبلق على حق أي تملك ال بل

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َعشر السابع الفصل

 

 الخبل القلوب ع ندامة مٌت ٌا

 وال كراهه وال فٌها محبة ال

 فٌك عادش ما الحزن قلبً ٌا حتى

 تتمبل راح برضه ٌوم لك ...معلهش

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 رؼم علٌها سٌعثر به، ٌقبل لن فهو الوحٌد الخٌار هو االستسبلم كان لو حتى

 .وأولها أسبلته كل على لتجٌب لها سٌصل الجمٌع، أنؾ

 "!!بوسً؟ ٌا عنً بعدتً لٌه"

 !لماذا؟

 !لماذا؟

 بعد وأمها رحٌلها لؤلبد، صمت الذي هاتفه اجابة، ٌجد ولم لنفسه سؤله لطالما

 .!!بهذا تخبره أن دون بؤٌام سفره

 .مخطط شًء كل وكؤن

 ..بالسقؾ ٌحدق عٌناه اتسعت

 !!مخطط

 .منه لتهرب ٌخطًء لم هو عنه، لبلبتعاد تخطط لن هً مستحٌل،

ا اعتدل ا، ٌنفث وهو جالسا ا نارا  .تهدبتها حتى أو إطفاءها على ٌقوى ال نارا

 ولن أثرها لتقفً وٌذهب العنوان على سٌحصل عزمه عقد وقد حاجبٌه عقد

 أصبحت تكون أو ٌظن كما انتظاره فً تكون أن وإما ٌجدها، حتى بال له ٌهدأ

 .!!نفسه وٌقتل سٌقتلها وحٌنها ..!!ألخر؟

 :ٌصرخ جعلته بابه على طرقات

 .حد اشوؾ عاٌز مش -
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 .بضٌق ٌرمقه للؽرفة سامر اندفع

 !اٌه؟ عاٌز ..نعم -

 .بؽضب معاذ قالها

 .بعربٌتك ضربتها اللً البنت نزور نروح معاٌا قوم -

ا بوجهه أشاح  :بعٌدا

 .حته فً راٌح مش -

 ، أٌام المستشفى فً هترقد بنتهم إن رؼم المحضر عن اتنازلوا دول ٌابنً -

 .وتعتذرلهم تزورها تروح تعملها حاجه أقل

 :صبر بنفاذ صرخ

 .بقى حالً فً وسبنً حته فً راٌح مش قلتلك -

 :لكؾ كؾ سامر ضرب

 .البنات زي عٌط أقعد ..خلٌك -

 حالة على وحزن هم ٌحمل ٌلٌق،هو ال بما ٌتصرؾ أن قبل الؽرفة لٌؽادر

ا، بداٌته فً الحزن أن مفهوم على ٌعتمد لكنه شقٌقه، ٌا  ٌخبو أن وٌرجو قو

ا  .سرٌعا

 .سامر -

 :المضمدة لرأسه فؤشارت لها فالتفت نداءها أوقفه

 !ده؟ اٌه -

 :لٌجٌب بسخرٌة ابتسم

 .اذنك عن ..هانم سما ٌا بالك ماتشؽلٌش -

 .عندك استنى -

 :قابلة لتقترب ظهره أوالها بل ٌستدٌر لم لكنه طلبها نفذ

 !!فٌن؟ كده اتعورت أنت ...كوٌس كلمنً -

 .حادثة -

 .!!اٌـــه؟ -

 :أمامه وتقؾ لتهرع بها صاحت
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 !ٌعنً؟ ازاي ..حادثة -

 :وجودها حالة فً ارتداءه ٌجٌد الذي الجامد بالقناع احتفظ

 !تانً؟ سإال أي ..سلٌمة جات ..عربٌة حادثة -

ا فتحها لتعٌد قبضتٌها ضمت  لحم فً ُتؽرز وهً أظافرها أوجعتها أن بعد سرٌعا

 لٌتخطاها تحرك الؽضب، من الكثٌر نالها أنه علم وقد للحظات رمقها كفٌها،

 :نادته الدرج ٌهبط أن وقبل

 !امتى؟ لحد كده تعاملنً هتفضل أنت ..سامر -

ا صوته لها وصل  :باردا

 .معاكً ومافرقش كده قبل لك قالها -

 :حدٌثه مستوعبة ؼٌر حاجبٌها عقدت

 !!ده؟ مٌن هو -

 :المباالته من والقلٌل حنقه من الكثٌر حملت بنظرة لٌرمقها التفت

 .بابا -

 ما وسرعان به، وعبلقتها أبٌه عن ٌحدثها مرة ألول للحظة، مكانها تصلبت

 .الصامت رحٌله ترمق وهً لؽضبها عادت

 !فحسب؟ حنقها إلثارة طرٌقة أي عن أٌبحث

 لكنها بابه لتطرق قبضتها رفعت معاذ، ؼرفة إلى لتتجه ضٌق فً زفرت

 لما استعداد على ولٌست ضٌقها أثار الكبٌر األخرق بكفها، تلوح وهً تراجعت

 .الصؽٌر ٌثٌره قد

 الذنب من الكثٌر تحمل أنها تعلم هً االطبلق، على لها مطٌعٌن ؼٌر الشابٌن كبل

 بهذا فؤصبحا وحسب، وللمربٌات الضعٌؾ لزوجها تربٌتهما تركت هذا، فً

 .المتخاذل الشكل

 أن بعد عنها ستحدثه بل  معه، الحدٌث ستؤجل للحظات، الؽرفة باب رمقت

 .فٌه تراجع ال أنه فٌعلم تحضرها

 بارٌحٌة جلست بابها، سابقها لها فتح أن بعد سٌارتها لتركب القصر ؼادرت

 .شركتها مقر إلى بها لٌنطلق
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 :اتصاالاَ تجري هاتفها أمسكت

 !أٌه؟ عاملة ..حبٌبتً هاي ...الو -

-.......... 

 .شوٌة معانا تقعد إبعتٌها خلصت مش نرمٌن بقى اسمعً ..أوي كوٌسٌن احنا -

-................... 

 دماؼنا فً واللً ..أبدا نرمٌن كرامة ٌمس حد ٌمكن ال ..زعلتٌنً ...تإ ..تإ -

 الدنٌا لؾ لو معاذ ...أنا علٌا الموضوع ترتٌب سٌبً ..هٌحصل ٌعنً هٌحصل

 .نٌري وجمال رقة فً هٌبلقً مش

- ................. 

 :نرمٌن ووالدة صدٌقتها لكلمات بحرص تستمع حاجبٌها عقدت

 ده معاذ ...اممممم ..أختً زي انتَِ قالها معاذ ..ده الكبلم قلتلك اللً نرمٌن -

 أنا عارفه أنا ..لمعاذ ونرمٌن لنرمٌن معاذ ..كبلمه على ماتخدٌش أصبل خاٌب

 .أنا هكلمها معاكً عصلجت لو ..إٌه بقول

 ترؼبها، التً التؤٌٌد كلمات سمعت أن بعد شفتٌها على استقرت نصر بسمة

 أجازة فً الصؽٌرة لعابلتها نرمٌن بانضمام أكٌد موعد على االتصال لتنهً

 .معاذ على قرانها بعقد تنتهً أن المفترض

.......................... 

 

 التً الحب مشاعر تتحول أن منك، إرادة بؽٌر رأسك فً المعانً كل تتبدل أن

 الحنان نبع ٌصبح أن سواك، أحد ٌحملها ال كره مشاعر إلى الكل علٌها ُجبل

  ..الحٌاة قٌد على أم قلب فً األمومة تموت أن للقسوة، سٌل

 ."ماهر سما" ابن لكونك منطقً تفسٌر هذا كل

 بمقودها ٌمسك وهو سٌارته قاد الشدٌدٌن، والحنق الؽضب نفسه فً تثٌر كم

 .صحبتها من للفرار نجاة بطوق ٌمسك كمن
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 وموت قلبها تحجر مدى فٌها رأى وقت فً كؤم أحبها أنه ٌصدق ال أحٌانا

 عقله األمور، تلك استٌعاب من ٌمكنه لم سنه صؽر لكن داخلها، األنثى مشاعر

ا ٌعٌه لن وهو الكبار شؤن بؤنه األمر ٌفسر كان الصؽٌر  .ٌوما

 .المقٌتة أفعالها لردود الحزٌنة أبٌه نظرة هو صؽره فً ٌنَسه لم ما لكن

  عشر الحادٌة فً كان حٌن الطفولً عقله خالطت ذكرى وافقت بحرارة زفر

ا كان معاذ بٌنما عمره من  .رضٌعا

 :لزوجته محب رجل بسعادة له ٌتسلل أبٌه صوت

 "!دي؟ بالمفاجؤة هتنبسط ماما تفتكر"

 :للحظات والده لٌهمهم وتشجٌعه، والده سعادة لتدعٌم طفولٌة اٌماءة

 طبعا بس  متعصبه وهتٌجً معاها الحفلة ماحضرتش علشان تضاٌق ٌمكن "

 ...هتفرح جوازنا بعٌد معاها احتفل علشان مخصوص كده عملت انً تعرؾ لما

 "!!سامر؟ ٌا صح

 الكثٌر عٌنٌه فً ٌرى والده، ٌقنع لم ما لسبب لكنه جدٌد وتؤكٌد أخرى وإٌماءة

 .التردد من

 بٌنه عابلً وحضن والدهشة اإلعجاب صٌحات سماع وانتظر أمه ووصلت

 تصرخ كانت السبب ٌفهم أن ودون هذا من بدالاَ ولكن ٌحدث، قلما والدٌه وبٌن

ا ا وقؾ الذي أباه وتزجر تلوم وهً ؼضبا  ٌذكره ما وكل فحسب، لها ٌنظر صامتا

 أبوه ٌوطدها أن ٌجب كان عمل بعبلقة ٌتعلق االمر أن الصؽٌر، لعقله ووصل

 :ٌذكرها التً الوحٌدة والجملة األمر، أفسد ؼٌابه لكن معها بحضوره

 ماتبطل جنبً وتقؾ معاٌا تٌجً ما بدل ...عاملهولً أنت اللً اٌه جواز عٌد"

 "شوٌة الشؽل فً معاٌا وركز بقى دي المراهقٌن حركات

 .الذنٌه وصلت أخرى وجملة مبتعدة لتتركه

 "تانٌه أوضة أي فً نام"

 وٌمسك منه هو لٌقترب كفٌه بٌن رأسه وضع وقد مقعد أقرب على أبوه جلس

 :قاببل ذراعه

 .بابا ٌا معاٌا تنام -
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 حقٌقٌة ابتسامة لكن فٌهما رآه الذي الحزن كم وبرؼم له، عٌنٌه أبوه رفع

 :لصدره ٌضمه وهو أبٌه شفتً على ارتسمت

 .النوم قبل حدوتة وهحكٌلك -

 

 أجبر عٌنٌه، لتؽادر تتدافع التً العبرات تلك ٌقاوم مرات عدة بجفنٌه رمش

ا، السٌارة ٌصؾ أن على  تخنقه، بها شعر التً ربطتها من عنقه حرر جانبا

 إال أحد تحب لم سما حٌن، وكل بل حٌنها، أبٌه بمشاعر االحساس اآلن ٌمكنه

ا وكانت نفسها  إٌاه حرمه الذي المبكر مرضه بعد حتى لحزنه، مصدر دوما

ا،  .مطلقاا علٌه تبكَِ ولم بجواره تكن لم سرٌعا

ا تقطر بؤحرؾ لٌهمس  :حزنا

 .تجوزتها ما رٌتك ٌا -

 وصل وجهته، إلى طرٌقه لٌكمل سٌارته محرك ٌدٌر أن قبل بعصبٌة وجهه فرك

 ونفسٍَ بطٌبة بخطوات لؽرفتها طرٌقه اتخذ الفتاة، فٌها ترقد التً المشفى إلى

 .معكرة

ا بها ٌلتقً أن ٌجب أكان  !!ٌومه؟ له لتعكر صباحا

 الؽرفة باب على الرجل وقؾ ببطء، منهما ٌقترب أن قبل للحظة مكانه وقؾ

 مسامعه إلى لٌصل عنها عقله له صور كما المراس صعبة ابنته إلى ٌتحدث

 :األب كلمات من بعض

 االخر فً علشان التجارة كلٌة من واخرجك واشقى أتعب بنتً ٌا ٌعنً -

 .مصنع فً كافٌترٌا فً تشتؽلً

 :بنزق لتجٌب

 ..شؽبلنة أي عرض فً احنا بابا ..وراٌا بتجري اللً الشركات بابا ٌا حووش -

 .تعبان وساٌباك مكانً قاعدة هفضل مش وأنا

 منها دهشة حملت والتً نظراتهما لتلتقً عنه رأسها تدٌر وهً جملتها أنهت

 :بسبابتها له تشٌر وهً ؼضب إلى انتقل

 عاٌزه؟ أنت اللً خدت خبلص مش.. جابك اللً اٌه إنت -
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 :للخلؾ لٌعٌدها بذراعها الحكم عبد أمسك

 !لٌه؟ نفسك تعبت ...بنتً ٌا عٌب -

 :رأسه سامر هز

 !اٌه؟ عاملة البنت ..حاجه وال تعب مافٌش -

 :قابلة زٌنة تقدمت ٌجٌب أن وقبل

 .ٌخنق بقى الجو ..شوٌة بعد وهرجع بابا ٌا هنزل أنا -

 ٌعٌد وهو تجاهله واضح بؽٌظ ترمقه بجواره تمر وهً األخٌرة كلماتها رددت

 :إلٌه أشار الذي أبٌها إلى بصره

 .بنً ٌا اتفضل -

 عروس تداعب الصؽٌرة فٌها استقرت التً الؽرفة، داخل إلى سامر تبعه

ا منها اقترب بٌدٌها مهتربة  :مبتسما

 !اٌه؟ عاملة ..جمٌلة ٌا ازٌك -

ا لها ابتسم الذي ألبٌها بصرها لتنقل بارتٌاب له نظرت  :عنها لٌجٌب مطمبنا

 كسر قال الدكتور ..امتى هنا من هنطلع عارؾ مش بس ...بخٌر الحمدهلل -

 .مسبولٌتنا على تخرج أو المستشفى فً تفضل والزم عناٌة عاٌز الضلع

ا أجابه  :سرٌعا

 .هم أي تشلش وما المستشفى فً تفضل -

 :برفق رأسها ٌمسد الصؽٌرة بجوار لٌجلس بامتنان، له نظر

 !بقى؟ اٌه اسمك -

 :للهمس اقرب بصوت لتقول الرد على أبٌها ٌشجعها أن قبل للحظة ترددت

 .أسماء -

 .بس واحد اسم مش ...ٌاااااه -

 :سامر لٌردؾ إٌاها أبوها شاركها طفولٌة ضحكة اطلقت

 شكلك الجاٌة الزٌارة ملحوقة بس ...هدٌة اجٌبلك الزم كان ..ؼلطان أنا لكن -

 .كمان ٌوم كام هنا هتقضً

 .المستشفى مصارٌؾ علٌك كفاٌة -
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 :سامر لٌقول بود الحكم عبد قالها

 ٌا كده مش فٌها هٌدخل وماحدش أسماء وبٌن بٌنً حاجه دي عبده حج ٌا ال -

 سومة؟ وأقولك أدلعك ممكن ..سومة

ا وجهها لتدٌر طفولً خجل واعتراها ضحكتها كتمت  :سامر لٌضحك بعٌدا

 .خااالص أختك ؼٌر أنتَِ ..بتتكسؾ طلعت سومة -

 :قاببلاَ البٌها فنظر لكلماته لٌنتبه

 .عبده حج ٌا ٌعنً أسؾ -

 ٌكون هللا معاٌا كتٌر شافت زٌنة بس ..أختها ؼٌر أسماء بصراحه حق عندك -

 .عونها فً

 وتحكم ابنته ببكاء انتهى الذي السابق الموقؾ ٌتذكر وهو بالرجل بصره تعلق

 تحدث الذي الشقٌق ذلك عن لسانه طرؾ على وسإال اعتراه كبٌر فضول فً

 :ٌقول أن قبل رأسها على وٌسمح للطفلة ٌنظر وهو تراجع لكنه عنه، معها

  .أسماء ٌا أخوٌا عن بالنٌابة أسؾ أنا -

 .بالصمت فاكتفت قصده الفتاة تفهم لم

 .بمراقبتهما الحكم عبد واكتفً معه فتجاوبت معها الودي لحدٌثه لٌعود

 :قاببلاَ لٌقؾ هاتفه على االتصاالت توالت الوقت وبمرور

 .تانً اشوفك هبقى ...ٌنادٌنً العمل سومة ٌا معلش -

 .نفسك ماتتعبش ..بنً ٌا تالت هقولك -

 :كتفه على سامر ربت

 .اذنك عن ..تعب مافٌش  ورابع تالت هقولك -

ا تركه  علٌها وبدت الطرٌق فً بالكبٌرة لٌلتقً الصؽٌرة، ودع أن بعد مؽادرا

 أي دون بجواره مرت لكنها الوقت، هذا كل وجوده تتوقع فلم الدهشة بعض

 .طرٌقه أٌضا هو لٌكمل تعلٌق

................................. 
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 خاصة لتجمعه الكثٌر لدٌها لٌس متوسطة، حقٌبة فً بٌدها ٌقع ما بكل ألقت

 .أشٌاءها جمع فً الوقت من الكثٌر تستهلك لم لذا المبلبس، ٌخص فٌما

 ...بجوارها لتجلس الحقٌبة أؼلقت

ا وعشرٌن اثنٌن انتظرت  !المزٌد؟ انتظار علٌها فلمََ عاما

 هذا ولٌس حقها ستؤخذ تفعل، لن لكنها شاءت إن حقها عن أمها فلتتنازل

 .شًء كل تخسر تخسر، أن ٌجب سمٌحة فحسب

 سترد الشكل، بهذا أمها عن تخلت أنها فً السبب كانت التً العابلة سُتخسرها

 وٌختار سٌتركها لسنوات به احتفظت من أن بنفسها سترى صاعٌن، الصاع لها

 .النهاٌة فً الحقٌقٌة عابلته

 وتقاتل تعاند أن من بدال العجٌبة، أمها فعل ردود أكثر حنقها ٌثٌر ما لكن

 تظل سمٌحة لتترك لها، قٌمة ال واهٌة ألسباب االنسحاب تقرر ابنها السترداد

 .المنتصرة هً

 .!ثانٌة؟ عنه التنازل قررت أُم سٌختار فكٌؾ

 :وؼضب ضٌق فً صاحت

 .هترجعه إنها فاكره كده هً ٌعنً ...هتجننً ماما ...ااااه -

 :نانا منها اقتربت

 .ؼٌرنا من هتروحً فعبل انتَِ -

 :قابلة ُهنٌهه بسمة لها لتنظر كلماتها الحزن ؼلؾ

 .رأٌها تؽٌر نقنعها ما لحد هنا ماما مع هتفضلوا ..نانا ٌا معلش -

 :بها أمسكت

 .أكتر وهتعاند أكتر هتضاٌق مشٌتً لو ..نقنعها ما لحد معانا تخلٌكً ما طب -

 دي سمٌحة مع تسبنً ما بدل وراٌا فتٌجً علٌا تقلق ٌمكن مشٌت لو بالعكس -

 .رأٌها تؽٌر ما لحد علٌها زنوا بقى ومها وأنتَِ ..لوحدي

 :بسمة لتقول الباب جرس رنٌن لٌسمعا إحباطها، وزاد شفتٌها نانا مطت

 .بدري الصبح هٌجً قال ...جاهٌن أكٌد ده -
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ا الحقٌبة وضعت نانا، تتبعها ؼرفتها خارج لتسرع حقٌبتها حملت  لتفتح جانبا

 :قاببلاَ فابتسم الباب

 .جاهزٌن ..أهبلاَ -

 بٌنما ذراعٌها عقدت وقد الجدار على استندت التً نانا مع النظرات تبادلت

 :قابلة حقٌبتها بسمة جرت

 .بٌنا ٌاال ..جاهزة انا -

 :ٌقول أن قبل للحظات رمقها

 .حاجه كل وضبت أنا والباقً طب ..جاهزة اللً بس انتَِ ..فاهم مش -

 .تٌجً عاٌزة مش ماما -

 :لئلستٌعاب محاولة فً حاجبٌه عقد

 !!لٌه؟ -

 .ماتجٌٌش قررت عمك ابن بتاعت البااااردة المقابلة بعد -

 :لٌردد عٌنٌه اتسعت

 .ؼلط كده أل -

 وبعدٌن دلوقتً ودٌنً بعدٌن بس إقنعها بقى إتفضل ..معاك اتفق مرة أول -

 .اقنعها تعال

 :للداخل لٌعٌدها ذراعها ٌمسك وهو أوقفها لكنه حقٌبتها تسحب بجانبه مرت

 .خالص تروحً ماٌنفعش أنتَِ ..هنا استنً ..فٌن راٌحة أنتَِ -

 :مرددة خصرها على كفٌها وضعت

 !هللا؟ شاء إن بقى لٌٌٌٌه -

 :بسبابته إلٌها أشار

 على رجلك لحظة فً الدنٌا هتخربً ..ممكن مش أنتَِ ..دي طرٌقتك علشان -

 .أل لوحدك.. عمً مرات رجل

 :تصٌح وهو الؽضب تملكها

 وأخوٌا أبوٌا بٌت راٌحة أنا ..هناسبك انا هو ممكن مش أنتَِ اللً ده اٌه هو -

 .تمنعنً حقك من مش



 

322 
 

 هزت التً لنانا لٌلتفت متسعتٌن بعٌنٌن ٌتابعها المصعد إلى بحقٌبتها اندفعت

 :ٌردد وهو بكفه جبهته لٌضرب فحسب، كتفٌها

 .رب ٌا استر -

 الباب على لتستند انصرافه، بعد خلفه الباب نانا أؼلقت بها، لٌلحق اندفع

 :مرددة بظهرها

 .الصبر ...نانا ٌا الصبر -

.................... 

 وفً للحظات رمقها أجرة، سٌارة إلى تشٌر أن تحاول الرصٌؾ على وقفت

 القدرة لدٌها الفتاة وهذه الكفاٌة فٌه بما معقدة األمور األفكار، عشرات عقله

 التحكم تجٌد أنها كما الكثٌر عنه لٌخفؾ كان فاطمة وجود أكثر، تعقٌدها على

 :قاببلاَ اقترب ،!المعتوهة؟ تلك مع هو سٌتصرؾ فكٌؾ ابنتها، تصرفات فً

 !!نتفاهم ممكن -

 .تفاهم مافٌش -

 ذراعها أمسك قادمة، أجرة لسٌارة مشٌرة ذراعها لترفع باقتضاب رددت

 :أصابعه بٌن من فجذبته لبلسفل لٌعٌدها

 .ٌلمسنً حد مابحبش أنا دراعً هتمسك شوٌة كل أنت -

ا أمامه كفٌه رفع  :مدافعا

 معانا تٌجً عمً مرات نقنع الزم إحنا ..نتفاهم أرجوكً بس ..أسؾ طٌب -

 .ونمشً نسٌبها معقولة مش

 :صدرها أمام ذراعٌها عقدت

ا عنٌدة ماما -  روحت لو أنا..اقنعها هعرؾ مش وأنا وقت هٌاخد إقناعها..جدا

 ..بقى حٌلك شد تٌجً هتقتنع ونانا ومها أنت كبلمك ومع علٌا شوٌة هتقلق هً

 تاكسً؟ أوقؾ وال هتودٌنً

ا هً ...!!العنٌدة؟ فقط أمها للحظات، رمقها  هذه ...عنٌد ووافً عنٌدة أٌضا

ا بالجنون ستصٌبه العابلة  .حتما

 .هوصلك اتفضلً طٌب -
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 انطلق االمامً، المقعد فً استقر بٌنما الخلؾ فً لٌضعها الحقٌبة عنها حمل

 :ٌقول أن قبل بصمت بها

 .!بالظبط؟ لٌه هتٌجً مش قالتلك هً -

 :ساخرة شفتٌها مطت

 .قلبها ووجع وحش قابلها الحٌلة ...لٌه هٌكون ٌعنً -

ا عٌناه ضاقت  :مرددا

 !!الحٌلة؟ -

 لمنع محاولتها من تؤلمتا كفٌها أن حتى مفاجًء بشكل السٌارة مكابح ضؽط

 :صارخة به لتلتفت السٌارة بزجاج اصطدامها

 .مجنون إنت -

 :بسبابته لها أشار

 هودٌكً أنا.. الدنٌا تخربً هتٌجً ده بعمله اللً كل بعد مش ...بقى اسمعً -

 !!فاهمة؟ أنتَِ سمٌحة عمتً وال بوافً ال دعوة مالكٌش بس

 بقوة أسنانها ضؽطت الؽضب، من والمزٌد المزٌد أعقبها بدهشة عٌنٌها اتسعت

 مصلحتها فً لٌس إؼضابه أن لتعلم الكافً الذكاء من هً لكبحه، محاولة فً

 .المحتملٌن الحلفاء من أنه كما للوصول وسٌلتها فهو

 :أمامها تنظر جلستها فً اعتدلت

 .فاهمة -

 :للحظات رمقها ألمهما، لتخفؾ كفٌها تحك وهً مختنقة بحروؾ قالتها

 .بتوجعك -

 .طرٌقه وٌكمل السٌارة محرك لٌشؽل بجمود، نفٌا رأسها هزت

 

 انتظار بل ، ببلء أو لموت انتظار لٌس فهو مختلؾ، كان االنتظار المرة هذه

 .طوال لسنوات منها حرمت لسعادة

 .لقلق ..لسعادة ..لرهبة ...حماسة بٌن ما تجتاحها كثٌرة مشاعر
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 منتصؾ فً تقؾ إلٌها، تسرب سببه تفهم لم بالػ وتوتر باالرتجاؾ بدأ قلبها

 .مختلفة المرة هذه لكن سابقاا دخلته الكبٌر المنزل

 .ستعٌش هنا

 .شًء كل سٌبدأ هنا

 .سمٌحة من انتقامها وأولها

 ما ستفعل وحٌنها األهم، الخطوة هً الحلفاء صناعة الترٌث، علٌها..كبل

ا، تلك بسمٌحة ٌلقون تجعلهم  لكنها أمامها واضحة خطة وجود عدم برؼم بعٌدا

 .الحلول ستجد

 .ستجدها حتما

 .نوناا -

 :قاببلاَ إلٌها فؤشار الخادمة لهما لتخرج جاهٌن، بها صرخ

 .أوضتها وصلٌها ..فهمتك ما زي بسمة األنسة حضرتها -

 ظلت التً بسمة تتبعها فلم السلم، ناحٌة الحقٌبة تسحب وهً الخادمة له أومؤت

 :بصمت ترمقه

 .أوضتً هتوصلنً اللً هً الخدامة -

 :استٌعاب بؽٌر حاجبٌه عقد

 !المشكلة؟ واٌه -

 :إلٌه أشارت

 .حد أي من أقل مش أنا..توصلنً اللً إنت المفروض -

ا، منها سٌعانً تلك النقص عقدة  :لٌقول نفسه حدث هكذا كثٌرا

 .هوصلك اتفضلً وعموما ، منك تقلٌل أي مافٌهوش الموضوع -

، توترها هدأ وقد خلفه لتسٌر تقدمها  فُتح الدرج منتصؾ فً هما وبٌنما قلٌبلا

 :جاهٌن لٌتمتم صامتة بنظرات ترمقهما سمٌحة، لتظهر االسفل فً ؼرفة باب

 ..أأ..عمتً -

 بضٌق بسمة تتابعها للخارج طرٌقها أكملت قوله ٌنوي بما اهتمام ودون

 :ٌقول وهو جاهٌن زفر بٌنما وسخرٌة
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 .تعالً ٌاال -

 :ألولها لٌشٌر ؼرؾ عدة ٌحوي الذي للممر وصبل

 .ناٌم لسه تقرٌبا هو ..وافً أوضة دي -

 :لٌكمل عنها تؽاضى ألذنٌه وصلت ساخرة ضحكة

 .أختً لوجً أوضة قدامها واللً ..أنا أوضتً طول على جنبه واللً -

 :ضٌق فً همهمت

 !فٌن؟ رمتونا وأمً أنا أومال -

 :لها التفت

 !دي؟ رمتونا إٌه -

 :قاببلاَ له المجاورة للؽرفة لٌشٌر

 هللا وافً عمً ٌخص كان اللً كل فٌها نقلت سمٌحة عمتً دي االوضة -

 قدامها واللً ...خدتها اللً هً عمً مرات لو حلوة فكرة هتكون فقلت ٌرحمه

 ...ترتاحً تقدري أوضتك هتكون دي

 ذكرٌات حوت التً الؽرفة باب لمقبض ٌدها مدت حٌن كلماته حروؾ ٌكمل لم

 .أبٌها

 االضاءة عن تبحث ٌدها فمدت مظلمة كانت داخلها تخطو وهً بروٌة فتحتها

 معلقة كبٌرة صورة رأت حتى فٌها ببصرها فدارت الؽرفة، لٌنٌر بجانبها مر

 .ٌبتسم الطلة جمٌل شاب بصورة إطارها ٌحٌط الحابط على

 .تبرقان وعٌنان ٌرتجؾ بقلب منها اقتربت

ا مبلمحه تذكر ال أبٌها، ..هو إنه  حٌن فقدوها له صورة ؼٌر أمها تملك فلم جٌدا

 .فٌه تعٌشان كانتا الذي القدٌم البٌت انهار

 عٌنٌها ؼادرت عبرات تتمالك ولم إلٌه أناملها مدت بؤوصالها، مرت قشعرٌرة

 الٌتم مشاعر من الكثٌر استعادت واحدة لحظة ففً مقاومة، ودون بسهولة

 ممن له لتشتكً إلٌه تهرع أن تمنت المرات من فكم بدونه، عاشتها الذي

 قلق عنها وٌحمل األمان لٌبثها ذراعٌه بٌن ترتمً أمها، ضاٌق أو ضاٌقها

 .لسنوات صاحبها
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 .أبدا الهٌن باألمر لٌس حٌاتك فً الحامً الوتد هذا بدون تعٌش أن

ا وجهها تدٌر وهً باناملها أزالتها حتى العبرات بتلك شعرت وماَإن  عن بعٌدا

 مختلفة صؽٌرة صور مجموعة على عٌنٌها لتقع بصمت، ٌراقبها من عٌنً

 مجموعة مع أو وحده أما أبٌها فٌها ٌقؾ وكلها بعضها بجوار تراصت األحجام

  .العابلة أفراد من

 لتخرج صدرها إلى ضمتها منفردا بها ٌقؾ كان والتً إحداها تلتقط ٌدها مدت

ا الؽرفة من  النهار شمس أضاءتها التً ؼرفتها أمام لتقؾ هو تبعها سرٌعا

 حراك ببل مكانها ظلت مصراعٌها، على المفتوحة الشرفة نافذة عبر بوفرة

 :هو لٌقول

ا بٌتك البٌت ..ترتاحً تقدري -  .طبعا

 على وبدى بذلك تؤثر منه قصد ودون بالدموع تبرق عٌناها زالت وال له التفتت

 :قابلة واضح بحزن لتبتسم علٌها، الحزن وجهه

ا -  .علٌك وؼضبً معاٌا تعبك على وأسفه ..شكرا

 فتنحنح حقاا، الدهشة أصابته فلقد سمع مما ٌتٌقن وكؤنه حاجبٌه إحدى رفع

 :قاببلاَ

ا ال -  .إذنك عن ..ابدا

ا لثوانً الباب لٌرمق خلفه بابها وأؼلق الؽرفة ؼادر  :هامسا

 !!إٌه؟ وال بتتحول دي البنت هً -

 مبلمحه تتؤمل عٌنٌها، مستوى إلى الصورة رفعت الفراش، طرؾ على جلست

ا،  حب فً سقط أنه ؼرٌب الثراء، علٌه ٌبدو راقً، حقاا، وسٌم شاب كان جٌدا

 رؼم حبها فً معاذ ٌسقط ألم ..!ال؟ لمََ ولكن المتعلمة، ؼٌر الخادمة أمها

 .بٌنهما المستوى اختبلؾ

 مشاعر لتندفع مرة، بعد مرة مبلمحه على أناملها مررت إلٌها الصورة قربت

 :لتهمس حلقها فً حارقة وؼصة داخلها، مختلفة

 ...ٌارٌـــ ...هنا كنت ٌارٌتك ..بابا -
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 سببها، تدري ال قوٌة بكاء نوبة فً لتدخل تكررت، بكاء شهقت حروفها قطعت

 تدري وال صدرها على الجاثم الحمل هذا تزٌح أن ترٌد تبكً، أن ترٌد فقط هً

 وال الحقٌقة علمت أن منذ تملكتها سلبٌة مشاعر من تتحرر أن ترٌد ماهٌته،

 .اللحظة تلك منذ نفسها تستعٌد أن تستطٌع

ا ٌنتفض وجسدها بقوة صدرها إلى الصورة ضمت ٌا  :إلٌه حدٌثها لتكمل باك

 .أوي كتٌٌٌر علٌا خففت كنت حصل ده كل ماكنش ..معانا كنت ٌارٌتك -

 سمٌحة لتعود تلك البكاء نوبة على للسٌطرة محاولة فً لتتنفس رأسها رفعت

 :شًء كل مسإلٌة تحمٌلها أال ٌمكنها وال تفكٌرها تحتل أبؽضتها التً بمبلمحها

 كل هخسرها فٌكوا عملته اللً كل على هندمها ..وماما أنت حقك هجٌبلك -

 .بابا ٌا وهتشوؾ حاجه

......................... 

ا نابما اآلخر بٌنما أمامه وقؾ ا، رأسه فرك بؽطاءه، متسترا  بالحٌرة ٌشعر مفكرا

 ٌتحدث أن وافً ٌقنع أن علٌه واآلن المجًء، فاطمة ترفض أن ٌتوقع لم ،

ا وافً ٌفعله لن ما وهذا تؤتً، كً إلٌها  .أبدا

 .تانٌة عٌلة من ماطلعتنٌش رب ٌا لٌه ..فعبلاَ عنٌدة عٌلة -

 :برفق وكزه

 .اصحى وافً ...وافً -

 :قاببلاَ ألٌه ٌنظر وهو بكسل عٌنٌه االخر فرك

 !عالصبح؟ اٌه فً -

 .البس قوم -

 :متساببلاَ فراشه فً وافً اعتدل

 .دلوقتً الشؽل مانزلش قالتلً ماما ..لٌه؟ البس -

 :قاببلاَ الفراش طرؾ على جاهٌن جلس

 ..هنروح ..احنا ده ..الشؽل هنروح مش احنا ..أل -

 :حاجبٌه وافً فعقد البالػ توتره عن لتعبر متقطعة خرجت كلماته

 !اٌه؟ فً ..بنً ٌا مالك -



 

328 
 

 ..مارضٌتش أجبها روحت ولما سخٌفة بطرٌقة مامتك قابلت انت ..بقى بص -

 .البٌت فً بٌها مرحب أنها تقولها علشان معاٌا تقوم فؤنت

 :سمع ما لٌعً للحظات رمقه

 .حته أي فً هروح مش أنا .!اٌه؟ بتقول إنت -

 ده حٌاتك من مامتك تطرد ماٌنفعش ..ربنا تعرؾ فٌنا واحد اكتر إنت وافً -

 .ربنا ماٌرضٌش

 :حانقة بنظرة حدجه

 أنا مش سابتنً اللً هً ..أطردها علشان حٌاتً دخلت كانت هً ..مٌن أطرد -

 هً عاٌزة مش وسهبلاَ أهبلاَ تٌجً عاٌزة مفتوح أهو قدامها والبٌت سبتها اللً

 .تانً وشها فً بص ماكنش ؼٌري واحد .حرة

 :فمه على كفه وضع

 .تسمعك ألختك صوتك وطً -

 :قاببلاَ ٌده وافً دفع

 .جات هً ..!!أختً؟ -

 .أل مامتك لكن جات أٌوة -

 :واضحة بسخرٌة ضحك

 سابت ماكنتش تٌجً عاٌزة ماكنتش فعبلاَ لو ..ده الفٌلم مصدق بنً ٌا أنتَِ -

 !!بكرامة تدخل علشان بس حجه دي بنتها

 :رأسه جاهٌن هز

 صدقنً ..خالص تانً كوم ومامتك كوم دي أختك -

 :قاببلاَ راسه على الؽطاء جذب

 .الفاضً على نومً قلقت جاهٌن ٌا عنً ابعد -

 :قاببلاَ رأسه عن الؽطاء جاهٌن جذب

 وأنت دلوقتً هتصل أنا..التلٌفون؟ فً تكلمها رأٌك اٌه تروح ببلش طب -

 .ذوقك على كده حاجه أي البٌت فً بٌها مرحب أنها كده بذوق قولها
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 وأنا جواٌا اللً بقول عارفنً أنت ...حد هكلم وال هروح مش انا ..نفسك رٌح -

 .فببلش زٌادة هضاٌقها كلمتها لو كلهم طاٌقهم مش بجد

 :قاببلاَ هاتفه جاهٌن أمسك

 .بس كلمتٌن ..وافً ٌا منك اطٌب مافٌش انت -

 له وصل حٌن مكانه تسمر أنه إال الفراش بمؽادرة وهم بضٌق وافً زفر

 :أجابها الذي جاهٌن لهاتؾ الخارجٌة السماعة عبر صوتها

 !ازٌك؟ بطة أبلة -

 .بنً ٌا الحمدهلل -

ا سرٌره شراشؾ على بقوة بؤصابعه قبض  من له تسرب ما على مسٌطرا

 .ؼضب

 !ؼٌرك من ببسمة اجً برضو كده بطة أبلة ٌا اٌه -

 .ٌهدٌها ربنا دي بنتً -

 لٌؽادر عنه الؽطاء دفع لكنه سٌحدثها، أنه منه لٌتؤكد برأسه لوافً جاهٌن أشار

 :قاببلاَ بذراعه جاهٌن فؤمسك الفراش

 .رجوعك مستنً أكٌد بسام ...وا تٌجً الزم أنتَِ بطة أبلة ٌا معلش -

ا وافً له نظر  لهما ووصل التحدث على لٌحثه الهاتؾ إلٌه جاهٌن مد بٌنما شذرا

ا ٌحمل فاطمة صوت ا حزنا  :واضحا

  ..بسام -

ا ٌدفعه أن قبل للحظات الهاتؾ وافً رمق  بٌن من الهاتؾ ُتسقط كادت بقوة بعٌدا

ا السقوط من ومنعه أمسكه حتى ٌده فً الهاتؾ تقاذؾ الذي جاهٌن أصابع  أرضا

 الحدٌث لٌعٌد مسموع ؼٌر سبابا جاهٌن لٌطلق حمامه إلى لٌدخل وافً وتركه

 :فاطمة إلى

 .السبلمة مع الشؽل بعد لحضرتك جاي أنا عموما -

ا الؽرفة لٌؽادر بحرارة زفر  كانت التً أمه ؼرفة إلى متجها الدرج هابطا

 :فابتسمت بجوارها بنفسه لٌلقً اقترب ..فراشها فً والزالت استٌقظت

 .ماجبتهمش ...ماااالك -
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 .تٌجً عاٌزة ومش مضاٌقة عمً مرات ..بس بسمة جبت -

 :قابلة حاجبٌها عقدت

 .!هتٌجً؟ مش ..إٌه ٌعنً -

ا اعتدل  :ٌزعق وهو جالسا

 .بٌساعدنً أصبلاَ ماحدش ..تعبت أنا بقى عارؾ أنا -

 :حٌرة فً رددت

 !ٌعنً؟ ازاي نساعدك -

 .حاجه أي ..ماما ٌا حاجه بؤي -

 مش أنت عٌلتك كؤنهم لٌه كده أوي بٌهم مهتم أنت ..اسؤلك نفسً اللً أنا -

 .ترجعهم لٌه مصر ...وافً عٌلة

 أمه تعلم ونظرة ؼرٌب تصمٌم مبلمحه اعتلى وقد بجوارها لٌستلقً عاد

 :به محدقه هً لتعتدل تعنٌه ما بالضبط

 بالظبط؟ إٌه فً بتفكر أنت ..جاهٌن -

 :واضح بحزم قال

 .ألصلها ترجع حاجة كل إن -

 !فاهمة مش -

ا مرقده من قام   تردد بوادر مبلمحه وعلى لبلشًء ٌتطلع الشرفة من مقتربا

 :بوجهه متعلقة عٌنٌها والزالت بجوارها وتقؾ أمه لتنهض

 !!اٌه؟ قصدك -

 :لٌقول بعمق تنفس

 ٌمكن  ..وتقنعنا نفسها بتقنع ما زي ابنها مش وافً أن تفهم الزم عمتً -

 ..وبس سنٌد مجرد أنا ومافضلش بالظبط زًٌ أخوها ابن أنه تفتكر ساعتها

 ٌبقى وافً تخلً بترتب أنها عارؾ جواٌا من وأنا دماؼً على كتٌر شؽل شلت

 .الضل فً أنا وأفضل الكل فً الكل

 :مرددة حقٌقً بذهول ترمقه وهً أمه عٌنً اتسعت

 !!كده بتتكلم اسمعك مرة أول أنا جاهٌن -
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ا حملت بعٌنٌن لها نظر  :حزنا

 .لحد أسمعه مرة أول وانا -

 تلك ٌحمل ابنها أن تشعر مرة ألول أفكارها، على الؽالب كان التصدٌق عدم

ا تخالطها كانت التً األفكار  جاهٌن أن ظنت بها، البوح من تتمكن ولم دوما

 بل سمٌحة مع ٌعمل ٌكن لم أبٌه أن ونسٌت لؤلمر وتجاهله أبٌه طٌبة ٌحمل

 العمل مشاكل عاتقه على حمل فقد جاهٌن أما فقط، لؤلدب كانت اهتماماته

ا سمٌحة مع حلها ومحاولة  له ٌكون أن فً سٌفكر وبالتالً جنب، إلى جنبا

 .الجهد هذا بعد الطبٌعٌة المكانة

 !هذا؟ كل فً له بالنسبة وافً وضع ما ..تفهم لم أنها ٌقلقها ما لكن

 :قلقها عن لتعبر ذراعه أمسكت

َ!!وافً؟ بتكره انت ..جاهٌن -

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالثامنَعشر

 

 والضٌاع األلم بخربوش مهبوش

 انتزاع الضلوع م ومنزوع قلبً

 ضحكتً بترسمً اللً ٌا ٌامراٌتً

 قناع وال وش ده ترى ٌاهل

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 .الحسد ..الحقد ...الؽٌرة

ا منك لجعلت تملكتك لو كثٌرة مشاعر  تصٌبك أن للؽٌرة ٌمكن أخر، شخصا

ا ٌمنحك أن للحقد وٌمكن بالعمى، ا، قلبا ٌا  .قناع ألؾ ٌُلبسك أن للحسد وٌمكن قاس

 بسعادة، الحٌاة من لٌتمكن السلبٌة المشاعر تلك كل قاوم ذلك، كل هو قاوم وكم

 ٌدفع أن ٌرد لم وهو .معها وٌتعاٌش ما ضؽٌنة ٌحمل قد البشر كل مثل لكنه

 :ببساطة أجابها ولهذا ٌرتكبه لم ما ثمن وافً

ا ال -  وكبلمً علشانه حاجه أي أعمل مستعد وأنا وافً كرهت ما عمري طبعا

 ٌا العدل ..العدل عاٌز بس أنا ..تكرهه عمتً عاٌز أو بكرهه إنً معناه مش

 وهو معاٌا وجوده بس أكرهه ممكن كان كبٌر وأنا جه وافً لو متهٌؤلً ماما

 خبلنً أحمٌه الزم اللً الصؽٌر أخوٌا وأنه لٌا عنه بابا كبلم مولود لسه

 كنت بجد ابنها كان لو عملتها عمتً اللً التفرقة كرهت بس ...حبٌته

 كوٌس وبقى شفاه ربنا ودلوقتً بالظبط زًٌ أخوها ابن وافً لكن استوعبت

 نفسً االقً بعٌد مش الشؽل بتمسكه وهً إٌه تعمل ممكن عمتً تفتكري

 .ماما ٌا بده اقبل هقدر مش وأنا مساعد ومجرد الٌمٌن دراعه

 :فابتسمت لها لٌنظر كتفه على كفها وضعت
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ا كانت بوافً عبلقتك بس ..خاٌفة وكنت بالً فً جه ده كبلمك كل -  داٌما

 وش فً ٌقؾ بٌعرؾ شاٌؾ وادٌك تضاٌقك حاجه ٌعمل ٌمكن ال وافً ..بتطمنً

 .مشاكل أي تعدوا هٌخلٌكم لبعض حبكم إن متؤكدة أنا بحرٌته وٌعترض سمٌحة

ا رأسه هز  :مرددا

 اتحط عاٌز مش وأنا والفلوس الشؽل بسبب وتتؽٌر بعضها بتخسر ناس فً -

 ٌحصل ده إن علٌا صعب بجد سنٌن 8بـ منً أصؽر ده قدامه ده زي موقؾ فً

 إن تعرؾ تفوق ممكن عمتً دلوقتً ..رٌحنً ده مامته موضوع لكن ٌوم فً

 وأنا بعض زي تعاملنا فعبل ساعتها ٌمكن زًٌ أخوها ابن إنه تعرؾ ..أُم لٌه

 .كده ؼٌر عاٌز مش

ا صدره إلى ضمها ثم هادبة بسمة لٌمنحها مطمبنة ظهره على ربتت  :هامسا

 .لٌا ٌخلٌكً ربنا -

 .لٌا وٌخلٌك -

 :قاببلاَ اعتدل

 تقتنع وٌارب عمً لمرات هروح اخلص ما وبعد األول الشؽل هروح أنا -

 بالك ماتخدٌش أقولك أو دي فوق اللً اآلنسة من بالك خدي ..معاٌا وتٌجً

 .بطبعها مستفزة شخصٌة ..كتٌر معاها ماتركزٌش.. أحسن

ا، رأسها لٌقبل مٌادة ضحكت ا بسمتها لتنزوي مؽادرا ٌا  :مرددة تدرٌج

 .بعض فً الوالد هتكرهً ..سمٌحة ٌا ٌسامحك هللا -

.............................. 

 تتطلع الشرفة سور على استندت الهدوء، على ساعدها الهواء بعض استنشاق 

 خضراء مساحة معاذ، قصر بحدٌقة مقارنة صؽٌرة كانت والتً المنزل لحدٌقة

 جوانبها أحد فً المتلصصٌن، نظرات من المكان أهل فتحمً األشجار تحاوطها

 مابدة اآلخر الجانب وعلى فٌها بالجلوس إلثنٌن تسمح عرٌضة خشبٌة أرجوحة

 .الخٌزران من مقاعد أربع جانبٌها على مستطٌلة خشبٌة

 بهذه بها سٌتصل من تعرؾ وهً لترد التؤمل ذلك من أخرجها هاتفها رنٌن

 :السرعة
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 .نانا ٌا أٌوة -

ا صوتها جاءها  :مترقبا

 !االخبار؟ إٌه ها -

 .أنتوا أوضتكم شوفت ماطلعتش لسه بس أوضتً دخلت ادٌنً ..تمام -

 .أخوكً قابلتً -

 .ناٌم ..أل -

 .تلٌن وٌارب بطة أبلة هنقنع احنا طٌب -

 .حٌلكم شدوا -

 خلٌكً عمك وابن أخوكً تعادي ببلش وماتنسٌش حٌلك شدي كمان وأنتَِ -

 .بسبوسة ٌا طٌبة

 .معلم ٌا تمام -

 وقؾ الذي لجاهٌن لتنتبه ٌراقبها بمن شعرت أن بعد لتوقفه الضحك شاركتها

 ووصل للؽرفة عابدة تستدٌر أن قبل للحظات رمقته إلٌها ٌنظر سٌارته بجوار

 :لنانا حدٌثها لتعٌد سٌارته انطبلق صوت لها

 .تسمعلها بتحب هً كتٌر تكلمها اللً مها خلً -

 .كمان احنا نحصلك ٌسهل ربنا ..حاضر -

 :بقولها طمبنتها

 بقى سبلم ...صاحبتً ٌا هااانت .أكتر مش وقت مسؤلة دي نانا ٌا ماتقلقٌش -

 .المكان فً جولة أخد علشان

 لتخرج به، العالقة البكاء آثار من وجهها تنظؾ المرأة أمام لتقؾ الحوار انهت

 فً تفكر بصمت بابها طالعت ؼرفته، أمام وقفت بطٌبة وبخطوات الؽرفة، من

 .الحلفاء تكوٌن مرحلة لبدأ الصحٌح التصرؾ

 قررت رد تجد لم وحٌن للحظات تمهلت الباب، لتطرق بتردد قبضتها رفعت

 وقد إلٌه تنظر التفتت الباب فُتح حٌن توقفت أنها إال بالفعل استدارت الذهاب،

 تؤتً أن ٌتوقع لم لكنه بوجودها معرفته برؼم رإٌتها، من الدهشة علٌه بدى

 .بابه لتطرق
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 مبلمحهما ٌتؤمبلن كانا الحقٌقة فً الصامتة، النظرات ٌتبادالن مكانهما وقفا

 .توأم حقاا إنهما ..المشتركة

 :المتكلمٌن أول كان لكنه فٌها ٌنظرلها ظل التً المدة ٌُقدر لم

 !!أفندم -

 :عٌناها ضاقت

 .أهبل مافٌش ...أفندم -

 .أهبل -

 :ساخرة بسمة شفتٌها لتعلو البرود، ؼلفها

 !لٌه؟ ماجتش ماما عارؾ أنت -

 :لتردؾ ٌفعل أن تنتظر ولم بالسإال ٌهتم لم

 .كده وتكلمها هتبصلها ما كل هٌوجعها قلبها بتقول -

 :ٌقول وهو له سخرٌتها لتنتقل بسبابتها، إلٌه باالشارة جملتها انهت

 !والمطلوب؟ -

ا تحمل وبكلمات مختلفة، بدت نظرة له لتنظر بجوراها ذراعها أرخت  نبرة أٌضا

 :مختلفة

 .تؽدٌنً وال القٌنً المثل رأي على -

 قبضتها ضمت منها، تقصده الذي ما ٌعً لم التً جمتلها انهت أن بعد ؼادرت

 ٌصٌبها الذي الشعور ذلك المتسارعة، قلبها ضربات استشعار مع صدرها أمام

 .مسمى له تجد وال سبب له تدري وال رأته منذ

 

 :جاهٌن فعل كما لتفعل وهناك هنا رأسها تدٌر الردهة منتصؾ فً وقفت

 .نونااا ...نوناااا -

 :شفتٌها مصمصت

 .الخدامة بٌدلعوا ...قال نونا قال -

 :لها لتشٌر االسٌوٌة الفتاة لها خرجت

 .الجنٌنة فً وهاتٌه فطار اعملٌلً ..افطر عاٌزة أنا -
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 من صوت جاء بها تصرخ أن وقبل حاجبٌها بسمة لتعقد للحظات الفتاة رمقتها

 :خلفها

 .نونا ٌا علٌه قالتلك اللً اعملً -

 :معتذرة بجوراها لتقؾ اقتربت التً مٌادة كانت

 .كوٌس ماتعرفكٌش لسه هً معلش -

 .فهمها ابنك أن المفروض -

ا وبدى الرد فً طرٌقتها ٌعجبها لم  بسمة لتخرج باستنكار ترمقها وهً واضحا

 :قابلة الحدٌقة إلى

 .الصبح من ماكلتش أنا الفطار تؤخر ماتخلٌهاش -

ا رأسها لتهز ؼادرت حتى راقبتها  :ابنها كلمات متذكرة عجبا

 .مستفزة شخصٌة فعبلاَ -

 أن تحتاج ولم إلٌه لتدلؾ نفسها، عن معلنة وافً ؼرفة لتطرق الدرج صعدت

 .به ٌمر الذي النفسً الضؽط كمٌة عن تعبر وجهه فمبلمح حاله، عن تسؤل

ا كتفه على ربتت  :ثؽرها على مطمبنة ابتسامة مع دعما

 !فطرت؟ -

ا، رأسه هز ٌا  :فؤردفت نف

 .معاها تفطر ماتنزل الجنٌنة فً هتفطر أختك -

ا لٌستدٌر حاجبٌه عقد  :منه فاقتربت مكتبه على جالسا

 .بعدٌن من أحسن دلوقتً بعض من تقربوا أعتقد -

 .حد من أقرب عاٌز مش أنا -

 أوقفها لكنه لتؽادر بؤدوٌته بتذكٌره اكتفت تقوله، ما تجد ولم لوهلة راقبته

 :ساببلاَ

 !تؽدٌنً؟ وال القٌنً اٌه ٌعنً -

 :تهمهم أن قبل للحظة كلماته استؽربت
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 لو بمعنى ..الحلوة األكلة من أحسن الحلوة المقابلة ٌعنً اعتقد ..امممم -

 إنك مش وحش قابلتنً إنك هفتكر وحش وقابلتنً واكلتنً الؽدا على عزمتنً

 .ؼدٌتنً

 .مؽادرة تلتفت وهً له فابتسمت برأسه، لٌومًء بصمت رمقها

 ...................... 

 !أخطؤت؟ أم أصابت هل

 !!جدٌد من ستستعٌده أم ابنتها تردد كما أخرى مرة منها ستضٌعه

 حٌن بل ال رأته حٌن قلبها اعتصرت التً الباردة القبضة تلك نسٌان ٌمكنها ال

 .واتهام اتهام ألؾ حملت التً نظرته ..بروده ..المباالته رأت

 .السإال لنفس ٌعٌدها وهذا ضده، نفسها عن لتدافع الوقت تجد لم اتهام

 !!اإلجابة؟ سٌمنحه فاطمة ٌا هنا بقاإك هل

 .!تفعل؟ أن علٌها ماذا تدري ال وٌؤس، بحٌرة رأسها هزت

ا طرٌقاا أبصرت فقط لو  فجؤة العمى أصابه كمن ولكنها الفور على لسلكته واضحا

 ٌعلم داخله من وهو أحد، ٌساعده أن صوت ببل ٌصٌح وهناك، هنا ٌتخبط فصار

 .بنفسه نفسه ٌساعد أن ٌجب أنه

 .بطة أبلة -

 : ٌدها لتمد ابتسمت الدوام، على قلبها ٌطٌب الذي الرقٌق صوتها

 .مها ٌا قربً -

 على تربت وهً بجوارها لتجلسها فاطمة كؾ مع تبلقت حتى ذراعٌها مها مدت

 :رأسها

 .ٌكلمك وعاٌز بره جه جاهٌن -

 لسإالها إجابة لتستنتج ترى أن ٌمكنها ال فهً عادة، مها تكرهها صمت لحظات

 :لتكرر تسعفها التً هً الكلمات فقط

 .هتقبلٌه ..بطة أبلة -

 :رأسها على فاطمة مسحت

 .كمان ونانا معانا تقعدي علشان راسك على حجابك وحطً ..هنا ٌجً خلٌه -
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 .لحظات وبعد

 تجاورها فراشها على زالت ال هً بٌنما أمامها مقعد على ٌجلس جاهٌن كان

 .ومها نانا

 :تكلم المتبادلة التحٌات من القلٌل وبعد

 انه أقولك اسمحٌلً واللً ...ده اختٌارك سبب فاهم مش بجد أنا بطة أبلة -

ا صح مش  .أبدا

 !بها؟ ما ٌعً أن له كٌؾ الكلمات، من الكثٌر لسانها وعلى للحظات رمقته

 ذلك معنى ٌفهموا أن ٌجاورنها لمن وال له ٌمكن ال أم، قلب استنساخ ٌمكنه ال

  األلم،

 كل مع منه، باردة نظرة كل مع قلبها نٌاط ستمزق التً السكاكٌن تلك معنى

 شفتٌه من أمً لفظ لسماع داخلها شوق كل مع عنها، بصره لٌمنع التفاته

ا ٌفهموا لن ألخرى، ٌمنحه لتسمعه  !!أبدا

 .هتفهم مش أكٌد -

ا شفتٌه لٌزم الكلمات بتلك أكتفت  أول نانا لتكون الفتاتٌن من العون طالبا

 :المتطوعات

 ماٌعرفكٌش لسه هو ..منطق بشوٌة بس فاهمٌن مش لو حتى ..بطة أبلة -

 .هٌحبك وأكٌد علٌكً ٌتعرؾ فرصه إٌدله

 :الحدٌث جاهٌن منها لٌلتقط

 شاٌؾ مش وهو عٌنه فتح ما ٌوم من وافً , عمً مرات ٌا كوٌس اسمعٌنً -

 ذلك ومع الفرق واستوعب كبر ما لحد مامته فاكرها وكان سمٌحة عمتً ؼٌر

 ذلك ومع وموجودة عاٌشة أمه أن عرؾ فجؤة ودلوقتً مامته ٌعتبرها فضل

 .توصله تحاول ما ؼٌر من لوحده سنة وعشرٌن اتنٌن سٌباه

ا تقطر التً نظراتها كلماته قطع  :قاببلاَ شفتٌه لٌمط ألما

 مهم مش بس تسٌبٌه وخبلكً حصل اللً اٌه ماعرفش ..حاجه ماعرفش أنا -

 اللً ...عمتً من بس مش عمً مرات ٌا أنتَِ منك ٌعرؾ هو المهم اعرؾ أنا
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 مش باختٌارك وبرضو التانٌة للمرة بتسٌبٌه كؤنك صح مش دلوقتً بتعملٌه

 .باختٌاره

 .األلم وسندان الشوق مطرقة بٌن ٌبقى أن قلبها على كتب وكؤن

 ..جواره والبقاء ابنها لرإٌة الشوق

 .الباردة وكلماته الجوفاء نظراته من واأللم

 !!علٌها؟ األمر ٌصعبون لمََ

 :ناحٌتها مها مالت

 ماتعذبٌش ..أوي هٌحبك ٌعرفك أما متؤكدة أنا بٌكً ٌحس الزم بسام بطة ابلة -

 وأكٌد وصلتٌله ما ساعة من الحزن مافرقش صوتك أنتَِ عنه بالبعد نفسك

 .الحقٌقٌة ألمه ٌرجع بجد ٌرجعلك لما هتفرحً

 :ساخن وهو الحدٌد تطرق نانا والزالت

 .تانً منك تاخده دي العقربة عاٌزة وال بطة ابلة ٌا بقى ٌاله -

ا حاجبٌه جاهٌن عقد  :مرددا

 !!العقربة؟ -

 فعل لرد تنظر وهً فاطمة شفتً من ساخرة بسمة تمكنت بٌنما مها وكزتها

 :قابلة فنهضت نانا أما جاهٌن

 .تشربها حاجه هجبلك ...حاجه ماشربتش أنت بقول انا -

 .بله الطٌن تزٌد أن قبل بنفسها لتفر

 :بكفها رأسها لتضرب الؽرفة ؼادرت

 !!لقطة ده جاهٌن ...تتكلمً ما قبل فكري ؼبٌه -

 زوج لها سٌعده كبٌر لزفاؾ أخرى تلو صورة ترسم وهً بسمتها اتسعت

ا أنها إال المشاهد تكرار وبرؼم المستقبل،  هذا مبلمح تحدٌد تستِطع لم أبدا

 .الزوج

  ..تتكرر ولم رأسها فً واحدة مرة تشكلت أنها تذكر بل

 .تكرارها منعت من هً
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 الحنونة بابتسامته قلب، ظهر عن حفظتها التً الرجولٌة بمبلمحه ..هو كان

 وؼبطة حب من إٌاها منحها التً المشاعر بكل قط، منها ٌحرمها لم التً

 .شًء أي تمنحه لم لكنها والكثٌر الكثٌر منحها بالفعل أنثى، ؼرور واشباع

ا ترقبته الذي االبتعاد فكان  !وٌبتعد؟ سٌمل متى تسابلت وكم وقته، آن قد دوما

 !وٌعود؟ ٌتحمل لن ومتى السإال تكمل كانت ولؽرورها

 .الثانً إجابة انتظار فً ومازالت األول إجابة نالت

 !!تقرٌبااَ

 

 .أحدهم بقدوم نبؤها الباب رنٌن

 تنظر وهً وجهها على الفرحة عبلمات كل وترتسم خجل دون بسمتها لتتسع

 :هامسة إلٌه

 !!فٌك بفكر لسه كنت ..محمد -

ا فقال بسهولة االستسبلم ٌرد لم لكنه قلبه إلى تسربت سعادة وبرؼم  :ساخرا

 !!كده؟ مش أحسن بقى كان ..جنٌه ملٌون افتكرتً كنتً ٌارٌتك -

 ٌمر وهو فؤردؾ بؽٌط لترمقه الثمن، ٌدفع أن وعلٌه الفرح مكان الؽضب حل

 :الباب ٌؽلق وهو جوارها

 .عشانها جاي أنا !صاحٌة؟ بطة ابلة -

 :خلفه تسٌر وهً بتحفز مجٌبة ذراعٌها كتفت

 .للفٌبل كلنا ٌاخدنا توافق بٌقنعها معاها جاهٌن صاحٌة أٌوة -

ا لٌلتفت األخٌرة كلماتها حروؾ ضؽطت ا إلٌها ناظرا  :ساخرا

 !!ده جاهٌن اسمه اللً أوي طٌب !!الجدٌد؟ واٌه -

 :بها ٌفعل كما ؼضبه ستثٌر جاهٌن، عن حدٌثها من أم منها أٌسخر

 ال فرصة بصراحه ناجح أعمال ورجل ممتاز شاب ده ...وبس طٌب مش -

 .تعوض
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ا  تبشران ال الحمراوان وعٌناه المتكومة فقبضته اآلن، التراجع علٌها حسنا

ا بقوة جذبها لتهرب تلتفت أن وقبل بخٌر،  ذراعٌها فرفعت الحابط بها ضاربا

ال لكنها محتملة هجمات أي من وجهها تحمً  :سمعت عنها بدا

 !!اٌه علشان اٌه سٌبتً أنتَِ تفتكري رٌت ٌا بس عاٌزاه أنتَِ اللً اعملً -

 :مرتعش بجسد ترمقه ظهره، لها لٌدٌر طرٌقها عن نفسه أزاح

 أمسك عرفت ما عمري أنا ..اسٌبها علشان كده قبل حاجه مامسكتش أنا -

 .أسٌبها علشان حاجه

 :بحزم فؤجابها بعصبٌة، رددتها

 مش أختك حتى ..نادرة ٌا إٌدٌك فً وقعت حاجه أي َقدرتً ما عمرك ألنك -

 وساعتها نفسك تقدري ماتعرفٌش كمان إنك خاٌؾ أنا ..تقدرٌها عارفه

 .تندمً ماتلحقٌش وٌمكن كتٌر هتخسري

 :قاببلاَ الخروج لباب لٌتجه جملته انهى

 !إٌه؟ عملت واعرؾ بطة بؤبلة أتصل وهبقى ماشً انا -

 :إلٌه نشٌجها صوت وصول مع الباب مقبض على ٌده تسمرت

 .خاٌفة إنً لٌه تفهم عاٌز مش ..خاٌفة أنا -

 ضاقت لها، ٌنظر أستدار بكاءها، ٌبؽض قلب من باستسبلم ٌزفر عٌنٌه أؼلق

 الباكً، المرتجؾ الجسد نفس المشهد، نفس قلبه، جنبات ارتجاؾ مع عٌناه

 كل عنها لٌتلقى كفٌها خلؾ أخفته وقد رإٌته من ٌتمكن لم الذي الوجه نفس

 .ألحد ترٌها أن تحب ال التً عبراتها

 طبع وقد ٌمحى وكٌؾ ٌنَسه، لم المشهد ذلك على السنوات تلك كل مرور ورؼم

 ، ٌضمها إلٌها، ٌذهب أن حٌنها به رؼب ما كل عقله، قبل قلبه ذاكرة فً

 .ٌفعل لم لكنه البكاء عن تكؾ أن ٌرجوها

 !!اآلن هً كما حٌنها ضعفٌة بدت كم

ا  !!تبا

  ..!ذلك؟ تفعل كٌؾ
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ا لكنه القسوة من بهالة نفسها تحٌط  تضاهً رقة داخلها بؤن ٌقٌن على دوما

 .إلٌه تنظر وهً وجهها عن تزٌحها التً دمعتها

 :العبرات تلك إزاحة مهمة تولً  فً رؼبة ٌقاوم وهو منها اقترب

 .أحمٌكً إنً أوعدك وراٌا خلٌكً ...!إٌه؟ من خاٌفة -

 وبرضو بطة ألبلة قال بوسً أبو ما زي ..وماقدرش ماما وعد بابا ما زي -

 .ماقدرش

 :بضٌق رأسه هز

 علٌه نقدر اللً كل ..فٌها نتحكم هنقدر ما عمرنا أقدار فً بتتكلمً أنتَِ نادرة -

 .حاجه أي هم تشٌلً وماخلٌكٌش كده أعمل إنً أوعدك وأنا نسعى إننا

 

 أم أتقبل حروفها، وتاهت نظراتها، زاؼت عقل وتحذٌر قلب رجاء وبٌن

 !ترفض؟

 !هدنة؟ تطلب ال لمََ

 .وقت ادٌنً ..وقت -

 مش األمان ادٌنً بس أكتر ادٌكً ومستعد وقت بدٌكً سنٌن أربع بقالً أنا -

 هقبل مش ...أحسن فرصة القٌتً لو لحظة فً تبعٌنً ممكن انك أحس عاٌز

 .نادرة ٌا استبن أكون

 .ممكنة أمنٌة كل ولٌس تتمنى بل إجابة، تمنحه أن ترٌد

 :أمامه من تفر أن قبل لتردد رأسها بهز اكتفت

 .وقت ادٌنً قلتلك -

 .فاٌدة مافٌش -

 .حارة بزفرة قالها

............................. 

 !!عاق ..مذنب ..مخطًء

 والحجة ذلك ٌقاوم ما سرعان لكنه فٌها، ٌفكر وهو رأسه داخل تعاظمت معانً

 .واضحة
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 ".لٌبروكم بروهم"

 وتخلت االبنة واختارت فكرت عنه، والتنازل االبتعاد قررت هً تبره، لم وهً

 .االبن عن

ا؟ كان أإلنه  !!مرٌضا

 .لؽٌرها المرٌض المعاق وتركت المعافة الصحٌحة بالطفلة االحتفاظ فضلت

 تكون أن بثبات، عقله فً استقرت التً الفكرة تلك مع تتعاال قلبه نبضات

 وتواسٌك لتحمٌك بجوارك تبقى أن علٌها كان ممن عنه التخلً تم الذي الطرؾ

 .مرضك طوال

 !القسوة؟ تلك تملك أم أي

 .ٌجٌب أحد وال سإال ٌدفعه وسإال

ا ؼرفته ٌؽادر أن قبل للحظة عٌنٌه اتسعت ا الدرج هابطا ٌا  :ومناد

 .نوناااا -

 :لٌسؤل النداء ملبٌة كعادتها خرجت

 !فٌن؟ بسمة أقصد .. البنت ..أ ...هً -

 :قابلة للحدٌقة له أشارت

 .للجنٌنة تانً وتخرج تعود -

 

 من تَره لم والذي النجوم من به بؤس ال بعدد رابعة بدت ظلمتها رؼم السماء

 على لتستقر الطوٌلة شعرها خصبلت وحررت حجابها عن تخلت طوٌلة، فترة

 .بالسماء متعلقه ٌزال ال وبصرها التؤرجح من جولة لتبدأ الخشبٌة االرجوحة

 خصبلت عبر تسللت التً الجمٌلة اللٌل نسمات مع اجتاحتها السكٌنة من حالة

 فً مستمرة وهً عٌنٌها لتؽلق الناعمة بشرتها على بسبلسة ومرت شعرها

 .التؤرجح

 عدة ُبعد على ٌقؾ له لتنتبه حولها ٌجري بما وعٌها لها أعاد همهمة صوت

 وعٌنٌه منها فاقترب بوضوح لتراه أذنٌها خلؾ شعرها دفعت منها، أمتار
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ا نظره لفتت تتفحصها،  بالحرج شعر أنه حتى تلك بهٌبتها جمٌلة وبدت كثٌرا

 .ٌراها أن ٌعٌبه وال محارمه من أنها نسى وكؤنه عنها بصره وأدار

ا -  .خٌرا

 :عنها بحثه سبب تذكر وقد إلٌها ببصره لٌعود قالتها

 .ترمٌنً ما بدل تربٌنً تقولً األولى أعتقد ..تؽدٌنً وال القٌنً قولتلً -

 منه مقتربة االرجوحة عن لتنزل كلماته مردود لتعً الوقت من الكثٌر تحتاج لم

ا تنضح وعٌناها  :شرا

 هً ما بدل أنا رامتنً كانت أخً ٌا رٌتها ٌا طب ..!رمتك؟ اللً دي مٌن هً -

 .كمان أنا لتخسرنً رعبها كتر من خبتنً

 من كلماتها تخفً ما الستنباط ومحاوالت بنظراته، ٌحدجها عٌناه، ضاقت

ا خسرته أنها أتعنً معانً،  .عنها رؼما

 !!األدلة سٌد األنكار وكان

 :شفتٌه على السخرٌة لترتسم

 !!دي التخارٌؾ هصدق أنً فاكرة أنتَِ -

 فقد لعدم محاولة فً قبضتٌها تعتصر بؤلمهم، شعرت حتى شفتٌها جزت

 :أعصابها

 .ربتك اللً الؽندورة من صدقتها اللً التخارٌؾ علٌك كفاٌة -

 :وجهها أمام سبابته رفع

 .أمً تبقى دي عنها بتتكلمً اللً نفسك احترمً -

 :مرددة بالمقابل سبابتها رفعت

 تعرفها أنك أوعدك واللً كمان أنت وأمك أنا أمً تبقى عنها بتتكلم أنت واللً -

 .أوي قرٌب ...قرٌب

 .مبتعدة جواره لتمر الهواء فً ؼضبها أطلقت

 .اسمعً -

 :صوته لٌؤتٌها له النظر دون توقفت
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 هعرؾ أنً ماعتقدش دٌن ده لؤلسؾ بس ..بحٌاتً لكَِ مدٌن أنً عارؾ أنا -

 .أرده

 :رإٌتها له ٌتسنى لم شفتٌها على ماكرة بسمة ارتكنت

 .المناسب الوقت وفً ..ده الدٌن وهتسدد ٌوم هٌجً أكٌد ماتقلقش -

ا انسحابها لكن قصدها عن ٌسؤلها أن أراد  .الفرصة ٌمنحه لم سرٌعا

ا مسندها على رأسه أراح الحدٌقة، مقاعد أحد على جلس ثقٌلة وبخطى  ناظرا

 .معنى من تحمله وما كلماتها ٌردد وعقله للسماء،

 سمٌحة أؼلقتها التً األبواب كل عقله، فً مصراعٌها على فُتحت الشك أبواب

 ٌذكر ٌكاد ال فتاة من بكلمة فتحت معه قضتها الذي وعمرها حبها بمفاتٌح

 .فعبلاَ لنسٌه اسمه مع تشابه ولوال اسمها

 مرر بذراعٌه، الطاولة على استند وقد كفٌه على لتستقر لؤلمام رأسه أمال

 مشترك أخر ملمح شعرها، ٌذكر وهو لٌبتسم الكثٌفة شعره خصبلت بٌن أصابعه

 .بٌنهما

 .حسرة ابتسامة بل سعادة ابتسامة تكن لم لكنها

 ...السبب ٌجهل وأصبح منها حرم إنسانٌة عبلقات على قلب حسرة

 !!تكذب إحداهما

 !!أمه؟ أم أمه ...!أٌهما؟ لكن

  ..ٌحٌاها التً ٌاللمؤساة بؤسى، رأسه هز

، منه وجعلت ربته من بكذب علم لو ٌصدق لن مإلم، الحالٌن فكبل  ولن رجبلا

 .االبتعاد وقبلت األم األصل فً له كانت من صدق حقٌقة ٌتقبل

 فقط هو المقبلة، األٌام تحملها قد حقابق أي تخمٌن ٌمكنه ال اللحظة تلك وحتى

ا ستكون أنها واثق  .األلم شدٌدة حتما

............................ 

 رؼم والذي فراشها فً تملمت الجدٌدة، بؽرفتها لتزورها الصباح شمس أشرقت

ا كان فٌه ؼربتها  الذي نعاسها تخترق ألذنٌها وصلت همهمات شك، ببل مرٌحا

 .عقلها ٌؽشً
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 .كسبلنة ٌا قوووومً -

 :لتهمس الصوت تمٌٌز استطاعت

 .انام عاٌزة لسه عنً ابعدي نانا -

 :نانا ضحكة لها وصلت

 .نانا؟ ٌا امتى جٌتً أنتَِ مافٌش كده عادي -

 عٌنٌها لتفتح واحدة دفعة عقلها إلنعاش األقوى التؤثٌر الكلمات لتلك وكانت 

 :ذراعٌها فتحت وقد أمامها تقؾ التً تلك فً تحدق

 .تراتاتاااااااا -

 خرجت أنها تتؤكد وكؤنها بشدة وجهها تدعك وهً قدمٌها على لتقؾ بسمة هبت

 .األحبلم عالم من

 :تصدٌق بؽٌر لتهمس

 !!نانا ..نانا -

 :صدرها إلى لتضمها تجذبها وهً نانا ضحكات تعالت

 .أوي وحشتٌنً بس ساعة 24 ؼٌر مافتش شوفً -

 :بوجهها لتحدق بسمة دفعتها

 !مٌن؟ ومع ..ازاي؟ جٌتً أنتَِ -

 :بالؽرفة عٌناها لتتجول حررتها

ا ...امممممممم ...معاٌا جه ومٌن ...جاهٌن بعربٌة جٌتً ما زي جٌنا -  مها طبعا

 .بطة وأبلة

 :بسمة صاحت

 .رخمة ٌا وساكته هنا ماما -

 :للخلؾ نانا فجذبتها للخروج اندفعت

 .النوم بلبس هتنزٌلً الجنٌنة فً جاهٌن -

 نومها ورداء حمٌمً كؽطاء كتفٌها ٌؽطً الذي شعرها بالمرآة هٌبتها فً حدقت

  .الخزامً بلون المفضل القصٌر
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 للخارج مسرعة به، لتتحجب األسود الصبلة رداء لتجذب لحقٌبتها اندفعت

 .نانا تتبعها

 التً مها تجاورها الطاولة أمام تجلس أمها لتجد لحظات فً للحدٌقة وصلت

 .فاطمة بذراع تتعلق

 :برقبتها لتتعلق أمها إلى انطلقت

 .اقتنعتً إنك أوي مبسوطة ...الحمدهلل ماما -

 :بسمة لتبرر عتاب، نظرة تمنحها أن إال فاطمة تستطع لم 

 !لٌه؟ هنا قاعدٌن أنتوا ثم ...هناك جنبك فضلت لو هتٌجً ماكنتٌش ماما -

ا جاهٌن تكلم  :موضحا

 كان تلٌفونك علشان تصحٌكً تطلع طلبت نانا واآلنسة واصلٌن لسه إحنا -

 .مقفول

 .خبلص نانا تقولً وأنت جاهٌن اقولك أنا ..ألقاب ببلش ماقلت -

 .أحد ٌلحظه لم بضٌق شفتٌها مها مطت

ا ابتسم  :مجٌبا

 على هطلع بقى وانا أواضتكم توصلكم تقدر بسمة بقى ٌاال طب ...نانا وماله -

 .الشؽل

ا ودعهم  سردت تسؤل أن وقبل بسمة وبجوارها نانا جلست بٌنما لٌؽادر سرٌعا

 ٌكن لم مها إٌاه شاركتهما وفاطمة جاهٌن بٌن مطول حوار فبعد حدث، ما نانا

 أخبرت الفجر فاطمة صلت أن بعد لكن رأٌها تؽٌر قد فاطمة أن أمل أي لدٌهم

 نانا اتصلت الباكر الصباح وفً الذهاب، وقررت ربها استخارت أنها مها

ا ببسمة االتصال حاولت أن بعد األمر وأخبرته بجاهٌن  .مؽلقاا كان وهاتفها مرارا

 .خبلص بس ...وجبنا طول على وجه ٌصحٌكً مارضٌش بقى جاهٌن -

 :برقة أمها بكؾ بسمة أمسكت

 فاكر ده اٌه مفهماه هنا اللً العقربة ماتعرفٌش أنتَِ الصح ده ..ماما ٌا أٌوة -

 .بالظبط حصل اللً وتفهمٌه معاه تتكلمً الزم ...رمتٌه إنك
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 ..تتردد ال بشًء البوح أرادت إذا ابنتها، قوة تمتلك لٌتها بصمت، لها نظرت

ا، مثله  .الشجاعة القوة، العناد، الصفات تلك كل منه حملت تماما

ا القرار هذا تنفٌذ فً ٌتوانً لم بها ٌتزوج أن قرر أن فما  الحابط بعرض ضاربا

 .ظلم فما أباه شابه ومن أسرته، اعتراضات كل

 .أخرى اعترضات أي عن النظر بؽض ترٌد ما ُتنفذ هً ها

 :بسمة وقفت

 أكٌد بس المواجع علٌكَِ هتقلب صحٌح أوضتك أورٌكً عاٌزة ٌاماما قومً -

 .ٌاال ...فٌها مبسوطة هتكونً

 ما نافذة من تراقبهن لمن انتبهن ٌتحركن أن وقبل أماكنهن من الجمٌع نهض

 .تمٌزها صعب ٌكن ولم األرضً بالدور

 !!سمٌحة

 

ا تزفر وهً نفسها حول دارات لها انتبهن أن فور النافذة أؼلقت  .نارا

 أن ٌجب فاطمة أسرع، بشكل التصرؾ وعلٌها السٌطرة عن ستخرج األمور

 .شًء بؤي وافً تخبر أن ٌجب ال تصمت،

 وبهمسات ذلك لتحقٌق المثلى الطرٌقة فً تفكر فراشها طرؾ على جلست

ا حملت  :شرا

 .عنك ؼصب هتسكتً ...فاطمة ٌا هتسكتً -

 ........................ 

 على انهالت وذكرٌات أضلعها بٌن ٌرتجؾ وقلب متسعتٌن بعٌنٌن فاطمة وقفت

 .أنهارا عقلها

ا علٌها مر  لها تبقى ما كل فهذا له، لصورة تنظر أن تمنت الوقت من كثٌرا

 .منها الكثٌر أمامها واالن تجد، لم ذلك وبرؼم

ا بكفه وٌلوح تلك فً شفتٌه وٌزم هذه فً ٌبتسم  وؼٌرها ثالثة فً ؼاضبا

 .وؼٌرها
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 بٌن عنها عٌناها بحثت واحدة حالة إال أحوالها بكل هٌبته لحظة فً استعادت

 .الصور

ا والتً ..لها نظرته ا حملت دوما  .عشقته ودؾءَا حبا

 أن الذوات البن فكٌؾ تصدقها، ولم األولى المرة من تمٌٌزها استطاعت نظرة

 .الخادمة البنة بحب ٌنظر

 استعصى عبرات تكابح وهً لصدرها ضمتها األطر، إحدى تحمل أناملها مدت

 .بالهموم المثقلتان ساقٌها تدعم ابنتها لها لتهرع أصابها وترنح حبسها، علٌها

 :كتفها على تربت الفراش على اجلستها

 طول على معاكً هٌكون بابا ..بقى شوفتً اوضتك هتكون دي ..ماما ٌا اهدي -

ا نفسك كان ما زي  .داٌما

ا تعاال ٌا  :أمها صوت لها لٌصل صدرها، إلى بقوة ابنتها لتضمها نحٌبها تدرٌج

 .شوٌة لوحدي سٌبنً ..بوسً ٌا روحً -

 دموعها، بٌن من ابتسمت حتى ومنه منها إال المكان بخواء شعرت أن ما

 :بسمته له ترد وكؤنها

 كنت ..!!ازاي؟ ابنً ارجع ..اٌه؟ اعمل قولً ..الناس أؼلى ٌاأويََوحشتنً -

 ٌا هرجعه ...أقوم الزم بس ..تانً وماقومتش بعدك من إتهدٌت ..قوتً أنت

 .هرجعه ...وازاي اٌه فٌنا عملت هً واعرفه هرجعه ...راح اللً عمري

 األولى للمرة ربما إصرار مبلمح عٌنٌها اعتلت وقد صدرها إلى الصورة أعادت

 .حٌاتها فً

......................... 

 لهما لتشٌر ونانا مها أمامها وقفت التً الؽرفة لتؽادر بصمت عنها ابتعدت

 :بقلق مها قالت بٌنما .بسمة لتتبع أختها بكؾ نانا أمسكت لٌتبعوها،

 .كوٌسة بطة ابلة -

 .علٌها نطمن نبقى بعدٌن شوٌة لوحدها تقعد عاٌزة ..اٌوة -

 :ساخرة نانا لتضحك ألعلى سلم درجات لعدة وصلوا بسٌطة خطوات بعد

 .وراااانا وراااانا السطوح -
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 .كبلااااس خلٌكً جاهلة ٌا روؾ -

ا، ضحكاتهن تعالت  نصفها اختفى المنزل، مساحة تعادل ساحة أمام وقفوا جمٌعا

 الزروع بعض فٌه انتشر االخر والنصؾ نوافذ عدة تحوي مؽلقة ؼرفة أسفل

 .الشمسٌة

 .امبارح شفته أنا هٌعجبكوا ...تعالوا -

 

 بحذر تخطو وهً مها مبلمح على ارتسم الذي الحزن كالعادة أحد ٌبلحظ لم 

 .أختها بذراع متشبثة

 المكان، تعتاد حتى ستعانٌها وآالم محتملة واصطدمات أكٌدة وأخطاء جدٌد مكان

 صعوبة، أكثر أضحى األمر واآلن بها كانوا التً الشقة على اعتادت بالكاد

 .بالكامل المكان على التعرؾ وعلٌها كبٌر بٌت فوق ؼرفة

ا داخلها تتصاعد العجز ومشاعر  جدٌد، لمكان وصلت كلما ٌحدث كما مجددا

 بٌنما الصؽٌر، المكان تشاهد وهً نانا تطلقها التً االعجاب صٌحات مع وتزداد

 ال اختبلؾ، بؤي شعور عدم مع شًء بؤي االصطدام خشٌت مكانها هً تسمرت

 التً بالسعادة الشعور ٌمكنها ال أختها، عنها تتحدث التً الرفاهٌة رإٌة ٌمكنها

 .أختها ...مثل تكون أن ٌمكنها ال أختها، حروؾ بٌن من تصدح

 :الحال فً بسمة أنها وعلمت كتفها على تضع بكؾ شعرت

 فً براحتك تمشً علشان الحٌط جنب تكون حاجه كل رتب جاهٌن ..مها -

 تناموا بسرٌرٌن أوضةأويََكبٌر مش هو علٌه هتتعرفً واحدة واحدة ..المكان

 وتشربوا هتاكلوا كده كده انتو بس ..وحمام مطبخ فٌها صؽٌرة وصاله علٌهم

 .معانا

 :بسمة لتقول بصمت برأسها مها أومؤت

 فً بسام حسابكم واعملوا ..مرٌح لبس والبسوا ؼٌروا بقى الجنٌنه هنزل أنا -

 .أكبر بحرٌة هتتحركوا الشؽل ٌروح ٌبدأ لما البٌت

 .وهنحصلك روحً ماشً -
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 على بها وتلقً لتدفعها السكن بهذا الوحٌدة للؽرفة أختها نانا لتجذب ؼادرتهما

 :الفراش

 .فٌها كنا اللً الشقة من أخؾ ..وخفٌفة حلوة وهللا ..اقعدي اقعدي -

 :حاجبٌها نانا لتعقد بالهمهمة مها اكتفت

 !!نكدٌة؟ ٌا اٌه فً -

 .ؼرٌب مكان أروح شوٌة كل بقى زهقت -

 ننزل علشان نؽٌر ٌاله ناصحة عمرك طول ...وتحفظٌه ٌومٌن كلها ..ستً ٌا -

 .بوسً البت مع نقعد

 :لتنتهً ثوانً إال نانا تحتاج ولم

 .بنتً ٌا ٌاال -

 :اإلسراع مها حاولت

 .مخلصتش لسه أنا استنٌنً -

 .بقى ٌاال وخبلص هتنزٌلٌه سلم هو -

 .استنً نانااا ...نانا -

 تخطو أمامها كفٌها مدت وقد بحرص حجابها ضبطت  وتركتها، فرت وكالعادة

 :مرددة وخوؾ ببطء

 !!نانا ٌا ٌسامحك هللا -

 لتنزل له وصلت وبالفعل المخرج إلى لتصل السابقة خطواتها تذكر حاولت

 نداء تردد للحظة مكانها وقفت النوم، ؼرؾ لممر ومنها الحدٌدٌة السلم درجات

 :مضطرب خافض

 .نانا ..هنا انتَِ ..نانا -

ا، السمع حاسة فقدت وكؤنها مخٌؾ صمت فً ؼرقت دامس ظبلم ومع  أٌضا

 ارتجفت علٌها، الؽرٌبة األماكن فً تصٌبها التً الخوؾ من حاله فً لتدخل

 .الكرٌم القرءان أٌات بعض مرددة ببعضها تفركها وهً أصابعها

 لتعٌد بجواره تسٌر الحابط على ٌدها تضع وهً توترها لتؽالب بعمق تنفست

 :النداء



 

352 
 

 .سامعنً حد ..بطة أبلة ..بوسً ..نانا -

 إحداهما صعدت لكانت مكانها بقت لو وحدها، النزول لمجرد لها تسرب وندم

 .إلحضارها

 :مرددة بالحابط لتلتصق ما باب فتح صوت مع مكانها انتفضت

 .بوسً ...بطة أبلة ..!مٌن؟ -

 أكثر توترها أثار مما نفاذ رجولً عطر أنفها التقطت بٌنما الصمت إال ٌجٌبها لم

 :واضحة بعصبٌة لتردد

 !حد؟ فً إن عارفه انا ...!مٌن؟ -

ا وبدا صوته لها وصل لحظات وبعد  :هادبا

 .!مٌن؟ أنتَِ أسؤل اللً أنا المفروض ..بٌتً فً انتَِ -

 من لتخمن تفكٌرها شحذت شدٌد، بحرج تشعر وهً بصعوبة رٌقها ابتلعت

 جاهٌن مع المنزل فً أخر رجل ٌوجد ال حولها من كلمات وبحسب أمامها،

 !!..إال بالفعل ؼادر الذي

 !بطة؟ أبلة ابن أنت -

 خوفها من رفع الرد وعدم المراقبة، تحت وكؤنها شعرت جدٌد، من الصمت عاد

 :وتوترها

 .!!صح؟ بسام اسمك ...بسام -

....................... 
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 عشر التاسع الفصل

 

 حر وأنت اٌدٌك بٌن وصبرك ٌؤسك

 تمر راح الحٌاه تٌؤس ما تٌؤس

 لقٌت عجبً وِمندا ِمندا دقت أنا

 ُمر الٌاس وبرضك ُمر الصبر

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 .السحري الحل هً معه التواجد حقٌقة وكؤن

 .برؼبتها عنه تنازلت الذي اللقب سٌمنحها ألسرته انضمامها وكؤن

ا الباب إلى ٌهرع أن اآلن علٌه وكؤن  عادت محروم كؤبن الستقبالها ذراعٌه فاتحا

 .أمه له

 لم فلمََ وإال خاطر، طٌب عن له أمه منحتها والتً ٌتمه لحظات كل لٌتناسى

 .مرة ولو إلٌه الوصول تحاول

ا لتكون عقله فً بها لٌحتفظ كان واحدة مرة  .اآلن لها عذرا

ا ٌذكرها ال ..ٌذكرها ال لكنه  .أبدا

 !!هذا؟ أُم قلب أي

 أن قبل جاهٌن لكلمات ٌستمع وهو باستفاضة وجهه تحتل السخرٌة عبلمات

 .لمجٌبها منه سعادة أكثر بدى الذي جاهٌن إلحضارها، ٌذهب

 :ٌقول وهو كلماته ؼلؾ البرود بٌنما

 .وسهبلاَ أهبلاَ ...وماله -

ا جاهٌن لٌؽادر  جدٌد من تتداهمه الرأس وآالم فراشه فً هو بقً بٌنما بابسا

ا، أصابه الذي األرق بسبب ا مإخرا ا الفراش فؽادر الحركة قرر أخٌرا  إلى متجها

 .نافذتها خلؾ بقى بل إلٌها ٌخرج لم الشرفة



 

354 
 

 عقد للمنزل، عادت التً جاهٌن لسٌارة انتبه لكنه الوقت من مر كم ٌعلم ال

 فً عشوابٌة خطوات وسار ظهره أدار السٌارة، تؽادر ٌراها وهو بشدة حاجبٌه

ا برأسه لٌمسك مكانه وقؾ الدوار، ٌصٌبه كاد حتى ؼرفته،  :زافرا

 !!لٌه؟ نفسً حوالٌن بلؾ أنا ..راسً ...أأأه -

 رفع علٌها، عثر حتى فٌه ما ٌبعثر درجه فتح لٌجلس، مكتبه على استند

 .الوهمٌة واألم الحقٌقً االب لها، ٌنظر أخرى مرة الصورة

ا االطبلق، على تشبهها ال جمٌلة شابة وجه  .ألبٌه شبٌه أنه نفسه أقنع فدوما

 !!واآلن

 .ٌدري أن دون أمهات ثبلث له أصبح

 ما البلٌة شر" ٌقول حاله ولسان ساخرة ضحكة إلى بسمته لتتحول ابتسم

  "ٌضحك

 أطلقها وشهقات زفرات لتتبعها فجؤة تتوقؾ أن قبل لبرهة ضحكاته استمرت

 .اجتاحته للبكاء عارمة رؼبة لٌمنع

 األفضل، الحل فهذا المنزل مؽادرة وقرر أدوٌته تناول لمكانها الصورة أعاد

 .الجنون سٌصٌبه وإال مختلؾ بشًء عقله ٌشؽل أن علٌه

ا تمر خطوات مسامعه إلً لٌتناهى ثٌابه ٌبدل كان ا، إٌابا  رأسه هز وذهابا

ا عنهم ٌعرؾ ال لمن مرتع أصبح الهاديء منزلهم باستؽراب،  !!شٌبا

ا ٌسمع فلم للباب تنصت ٌفعل، مما انتهى  أذنه فاخترقت لٌؽادر فتحه شٌبا

 .بدهشة لها لٌنظر المرتعبة كلماتها

 ".بوسً ...بطة أبلة ..!مٌن؟ "

ا خابفة بدت  بسٌطة داخله، تختفً أن ترٌد وكؤنها بالجدار تلتصق وهً جدا

 أن دون للفراغ تنظر كانت الجسد، نحٌلة الوجه، جمٌلة الملبس، محتشمة

 .واضح بشكل أصابعها ترتعش اتجاه، أي إلى عٌنٌها تحول

 .التصرؾ هذا سبب بعد لعقله ٌصل فلم تعلٌق، أي دون ٌراقبها ظل

 !حد؟ فً إن عارفه أنا ...!مٌن؟ -

 :بهدوء لٌقول شفتٌه فمط بالػ، وتوتر قلق ٌحمل صوتها الزال
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 .!مٌن؟ أنتَِ أسؤل اللً أنا المفروض ..بٌتً فً أنتَِ -

 ضاقت أذنٌها، له توجه وكؤنها األخر للجانب رأسها تدٌر كانت حدٌثه أثناء

 .أنملة قٌد تتحرك لم هً كما لٌجدها منها ٌقترب وهو عٌناه

 !بطة؟ أبلة ابن أنت -

 :االخر اسمه نطقت حٌن زاد بضٌق ٌرمقها وهو مكانه تسمر

 .!!صح؟ بسام اسمك ...بسام -

 لها مسموعة بدت العصبٌة فحركته بذلك شعرت وكؤنها وبدى لٌبتعد استدار

 :فنادت

 .ٌجولً قولُهم ..فٌن هما ..سمحت لو طب -

 تصرفات، من ؼرٌب كان ما كل عقله استوعب فقط وحٌناها لها لٌنظر التفت

 .الواضح خوفها المتعثرة، خطواتها الممدودان، ذراعاها

 !!كفٌفة

 لم ولكن التفكٌر، على القدرة فقد للحظة علٌها، بصرها ثبت وقد مكانه تجمد

 أو التؤكد ٌرجو منها االقتراب لٌعاود حلقه، أحرقت التً الؽصة تلك ٌجهل

 !!للبصر فاقدة للعٌان برٌقها ٌبدو التً العٌون تلك النفً، باألحرى

ا ال نفسها لتحٌط فتوقفت جدٌد من باقترابه شعرت ٌا  .بذراعٌها شعور

 .!!ٌفهم لم حولها الظبلم من أم منه تحتمً

 :هو حٌث وٌبقى تقدمه لٌنهً

 !فٌن؟ تروحً عاٌزه -

 :همست

 .بس منهم حد نادٌلً -

ا، بعٌنٌه دار  .المنزل ٌؽادر ولهذا أحد لرإٌة رؼبة لدٌه لٌس مفكرا

 :ٌتذكرها أن قبل لحظات صمته استمر

 .حد هنادٌلك ماتتحركٌش استنً ..أأه -

ا الدرج إلى لٌتجه تركها ٌا  :مناد

 .نونااااا -
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 :لتتبعه إلٌه صعدت تؤتً، أن لها فؤشار النداء، ملبٌة كعادته لتظهر قلٌلة ثوانً

 .لٌهم وصلٌها دي اآلنسة خدي -

 :لمها حدٌثه ٌوجه وهو لٌكمل

 .ماتقلقٌش زٌك بنت دي -

 :للخادمة همس ٌستدٌر وبٌنما

 .صوتك سمعٌها -

 فانتظرها ؼرفتها تؽادر سمٌحة رأى حتى للردهة وصل وماَإن لٌؽادر، تركهما

 :نحوه فؤسرعت

 !فٌن؟ على وراٌح البس أنت حبٌبً ٌا الخٌر صباح -

 .القعدة من زهقت ..الشؽل -

 !فطرت؟ -

 :بذراعها لٌمسك ابتسم

 .سوا الشركة على نطلع وبعدٌن األول الفطار على اعزمك ماتٌجً -

 :وجهه على تربت وهى األخرى هً بسمتها اتسعت

 .بٌنا ٌاال فطار أحلى هٌبقى ده ..ٌاسبلم -

 لن أنه بنفسها لترى هنا الفاطمة تلك كانت لو تمنت أصابعها، بٌن كفه ضمت

 .فقط هً لها إال ٌكون

 من ونانا بسمة ٌمنع لم وهذا للمنزل، الربٌسً الباب من الحدٌقة على مرا

ا رإٌتهما  :األخٌرة لتقول ٌؽادران معا

 !صح؟ ده أخوكَِ -

 :شفتٌها تزم وهً بسمة أومؤت

 ازاي؟ معاها ماشً شوفً ..هو -

 .هٌتحرق دمها كان ..فوق بطة أبلة أن كوٌس -

 :بسمة عٌنا ضاقت

 .أكتر مش روح حبلوة ..دول الٌومٌن منه تشبع خلٌها معلش -

 :هامسة ناحٌتها نانا مالت
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 !الخطة؟ اٌه ماقلتٌش -

 :متمتمة جلستها فً استرخت

 .الصح الوقت فً الصح للفكرة هوصل أكٌد بس خطة مافٌش لسه -

 !الشؽل؟ هتنزلً مش -

ا هنزل -  .رجلهم على رجلً وبعدٌن هنا وهً ماما على اطمن بس ٌومٌن طبعا

 :فصاحت الخادمة تدعمها إلٌهما القادمة لمها انتبهت

 .مها ٌا تعالً -

 :نانا لتوكز

 .المكان عارفه مش لسه هً استنتٌها كنتً مش -

 :كتفٌها نانا هزت

 .عٌلة مش هً -

ا فشكرتها الكرسً على الخادمة لتجلسها إلٌهما مها وصلت  تقول أن قبل كثٌرا

 :بؽضب

 .نفسً مع أخبط كده تسٌبنً ...الدم رٌحة معندكٌش أنتَِ -

 :بكؾ كؾ نانا ضربت

 .وجات جابتك الست ما ثم الشارع فً سٌباكً أنا هو -

 .علٌها نده اللً هو مش نفسها من جات ٌعنً وهً -

 :نانا لتعتدل أكثر االثنتان لها انتبها

 !مٌن؟ هو ...هو -

ا نانا تهتم لم كلماتها، حروؾ على ٌسٌطر والؽضب لها حدت ما قصت  بهذا كثٌرا

 وهو بخبث نانا لتبتسم أخر، تخمٌن باألحرى أو أخر مكان إلى عقلها طار بل

 :تردٌدها مع فعلها رد على ضحكت التً بسمة مع النظرات تتبادل

 .السلم على سٌبتك انً تدعٌلً بكرة ...مها ٌا شاطرة ...أوووي حلووو -

 لتخبرها فاطمة، عن تتسابل بسمة إلى لتتحدث تهتم، ولم قصدها مها تعً لم

 .الراحل والدها ذكرٌات مع بالؽرفة البقاء أرادت أنها األخٌرة

 :لتهمس علٌها مها اشفقت
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 .تتعب ممكن معاها فضلتً كنتً مش -

 .معانا وتحارب شوٌة قلبها تجمد بابا من تقرب لما ٌمكن مها ٌا ماتقلقٌش -

 :باستنكار رأسها مها هزت

 .وخبلص الحقٌقة ٌعرؾ خلٌه حرب تقلٌبها ببلش ..بوسً ٌا بس اٌه تحارب -

 

 لن سمٌحة أن لتفهم ٌساعدها لن البريء مها تفكٌر تعرؾ فهً تجادل لم

 ربما معها حرب ستبدأ بالفعل وأنها الخارج، فً بهن تلقً أن فً تتوانى

 هً تكون أن المهم ...نار إطبلق وال فٌها ضحاٌا ال التً الباردة الحرب ستشبه

 .المنتصرة

......................... 

 ذراعه أسفل عٌنٌه ؼطى األوراق، وفٌرة بشجرة مستظبلاَ الحدٌقة فً استلقى

 فً نابم شخص للشاهد فٌبدو أنملة، قٌد ٌحرك ال وجهه، على استقرت التً

 .سبلم

ا الحقٌقة بٌنما   .أخر شٌبا

، إال النوم ترى ال فعٌنٌه  ؼضب الؽضب، من الكثٌر إال ٌوجد ال وداخله قلٌبلا

 وتركه للعمل الذهاب عن توقؾ ألحد ٌتحدث ال ٌجد، وال له متنفس عن ٌبحث

 على القدرة وعدم هو حٌث البقاء مل ..مل هو وبالفعل ٌمل، أن أمل على سامر

 :أخرى معلومة أي إعطاءه لعدم السخٌؾ أخٌه وعناد إٌجادها،

 ٌا وترٌحنً بقى نفسك ماترٌح هناك مش هً ..لٌه؟ حارتهم عنوان عاٌز انت"

 "!!أخً

 :هامس صوت له لٌتناهى هٌبته على ٌزال ال وهو قبضته اعتصر

 .معاذ -

 ال والذي صوتها تعرؾ فً ٌخطًء ولم لها ٌنظر ذراعه أزاح وقد عٌنٌه فتح

ا فاعتدل ؼضبه من المزٌد أثار لمََ ٌعلم  :قاعدا

 !!نرمٌن -

 :مصطنعة بلهجة تقول وهً بسعادة ابتسمت
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 األربع عشرة نسٌت ..نٌري ٌا وحشتٌنً فٌن ..كده بتقولها ومالك ..نرمٌن -

 .سنٌن

 :أمامها ٌقؾ وهو حاجبٌه عقد

 !جابك؟ اللً اٌه أنتَِ -

 أصابعها تشبك وهً باالرتباك شعرت سإال، مجرد من أكثر هجومٌة لهجة بدت

ا  :معا

 !لٌه؟ كده بتتكلم ..!مالك؟ -

 !!تعلم؟ هل أفكارها، قراءة محاوالاَ المضطربة خلجاتها راقب

 !بشًء؟ سامر أخبرها هل

ا برٌبا لٌس للظهور التوقٌت لهذا اختٌارها  .أبدا

 :باقتضاب قال

 .أهبل -

ا ؼٌر ابتعد ٌا  :قالت حٌن تسمر لكنه المتؤلمة، ونظراتها بدهشتها مبال

 .الخسرانة هً ...ماتزعلش -

 ؼضب كل حملت والتً إٌاها منحها التً النظرة لكن تواسٌه أنها تصورت

 أن قبل للخلؾ خطت أنها حتى مكفهر بوجهٍَ منها فاقترب بخطبها أشعرها وحنق

ا أوقفتها التً بالشجرة تصطدم ٌا  :إجبار

 .بتحلمً ٌبقى فٌا تشمتً هتقدري نفسك فاكرة لو -

 :قلبها تعتصر باردة وقبضة  بماءها، لحظة فً عٌناها برقت

 !!فٌك؟ هشمت أنا ..أنا -

 :وجهه على ٌتقافز ؼضبه الزال

 .هً مش مستنً كنت اللً بس وأنا ...صح كنتً إنك تقولً عاٌزة -

 :دموعها ؼالبتها وقد رأسها هزت

 .زعبلن عاٌزاك مش بس أنا قصدي مش أنا ..معاذ ٌا ال -

 :نحوه كفها مدت

 .تانً حد أي مش تهمنً اللً أنت -
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 :بفزع لتشهق عنه ٌدها دفع

 .أصحاب نفضل عاٌزانا لو نرمٌن ٌا حالً فً سٌبنً -

 منها تقترب كانت التً بسما اصطدمت لكنها أمامه من لتفر البكاء فً أجهشت

 :مهدبة فؤوقفتها

 !لٌه؟ كده بتعٌطً ...!مالك؟ نٌري ٌا اٌه -

 .أمشً الزم أنا طنط ٌا أسفة أنا -

 :الفتاة وجه على تربت وهر بؽٌظ ابنها رمقت

 اٌه ماعرفش اكتباب جابلنا أصبل ده معاٌا تعالً ...اٌه؟ وال زعلك معاذ هو -

 .جراله اللً

ا بجسده هو لٌلقً بذراعها، تحاوطها واألخرى باستسبلم معها سارت  جالسا

ا األرض على  بكاءها صوت مع إلٌه ٌتسلل بالندم وشعور الشجرة، على مستندا

 ٌعلم لكنه ؼضبه، عن لٌنفس سبٌله كانت وكؤنها عقله، فً ٌتردد ٌزال ال الذي

ا  .المصون أمه له تخطط الذي ما ٌعلم هنا، هً لمََ جٌدا

ا أكثر لٌس للمصلحة زواج  .مشاعر ألي وتبا

 علٌها ٌعثر فلٌتركوه بالمجادلة، له تسمح حاله فً لٌس بعصبٌه، رأسه فرك

ا ...شًء كل سٌنتهً وبعدها أوالاَ  .!!سٌنتهً حتما

............................ 

 .البعض من بالتوتر مشوب هدوء فً ٌومان مر

 ٌتناولن الوقت معظم بعضه ٌصاحب الجدٌد الفرٌق فرٌقٌن، انقسم المنزل وكؤن

ا، الطعام ا الوقت ٌقضٌان معا  عند لٌبلاَ إال ٌظهرون ال االخر الفرٌق أما .معا

 مٌادة سمٌحة الدابمٌن أعضابهم مع إال ٌجتمعون ال وبالطبع العمل من العودة

 .وجاهٌن وافً

 .ٌفٌد لن هكذا الحال استمرار أن وظن األمر ٌعجبه لم الذي

 تطالع جلست التً أمه جاهٌن تتبع بٌنما ؼرفته إلى كبلاَ لٌذهب العشاء انتهى

 .النوم قبل كعادتها ما كتاب

 .وبعدٌن طب لوحدها مجموعة كل ..الناس نجمع الزم هٌنفع مش كده ماما -
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 :مٌادة همهمت

 وهما الشؽل علشان بدري بتاعكم الفطار !!ازاي؟ ٌعنً بس ...حق عندك -

 !بقى؟ اٌه نعمل بٌتعشوا مش وهما لوحدهم الؽدا وكمان براحتهم بٌصحوا

 :كتفها على ربت

 .كمان والؽدا سوا ٌكون الفطار الكل، ست ٌا بقى أنتَِ ظبطٌها الجمعة بكرة -

 .هترضى عمتك إن أشك إنً ولو ماشً -

 على هتٌجً وهً لوحده وافً ماتسٌبٌش مثبل زي ..ماما ٌا بكلمتٌن سخنٌها -

 .طول

 :هو لٌكمل فٌها ملء مٌادة ضحكت

 !!كمان حاجه فً بس -

 !هً؟ اٌه -

ؾ احنا هو -  أم لوافً ٌبلقوا كده فجؤة ..ومامتها ببسمة ازاي الناس بقٌت هنَعرَّ

 .وأخت

 !!دي فٌها مافكرناش فعبلاَ -

 :لتقول مفكرة لحظات صمتت

 ونعزم بٌهم مانحتفل بسمة مٌبلد عٌد نفسه وهو قرب وافً مٌبلد عٌد مش -

 نتفق الزم بس مامتها وعلى علٌها ونعرفهم وأصدقابنا ومعارفنا قارٌبنا كل

 .الناس فضول علشان كلنا نقولها كوٌسة حجه على

 .زمان من ده االحتفال موضوع بطل وافً بس -

 .وأخته بمامته الناس لتعارؾ مناسبة إنها نقنعه سٌدي ٌا -

ا أومؤ  :مإٌدا

 .قاعد ٌكون وكله الفطار على الموضوع نفتح بكرة طب -

 أكٌد اللً فعله برد الناس ماٌضٌقش علشان األول وافً كلم األقل على ..الاا -

 .اللزوم عن زٌادة صرٌح هٌكون

 تصبحً بقى اسٌبك ٌاال علٌه هعدي ...هٌهمه وال هٌكسفنً وافً ماما ٌا صح -

 .خٌر على
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 .حبٌبً ٌا أهله من وأنت -

.................... 

ا سهرتهن لٌكملن ألعلى صعدن الفتٌات  الماضٌتٌن، اللٌلتٌن فً فعلن كما معا

 تلك فً استقرت منذ صاحبتها جدٌدة كعادة صورهَُ تحادث ؼرفتها فاطمة دخلت

 مختلؾ شًء فبل به، تشعر الذي الوحٌد الجٌد الشعور هو هذا وربما الؽرفة،

 سٌدفعه ربما أنه تصورت قربه، رؼم عنها ٌكون ما أبعد ابنها الزال آخر،

 .عنه ابتعادها أسباب عن ٌسؤلها إلٌها، ٌتحدث بابها، لٌطرق الفضول

ا ٌفعل لم لكنه ٌا ا، ولو به تلتقً ال حتى إنها هذا، من أ  ذهابه تراقب فقط قدرا

 قلبها ٌؽتال الذي الشوك وبرؼم بستابرها، مستترة نافذتها من وعودته للعمل

 ال أنها إال ألخرى حاجة وال أم لدٌه أنه ٌخبرها وكؤنه صباح كل معها لذهابه

ا نزوله انتظار فً الوقوؾ من تمل  ألعوام افتقدته الذي وجهه ترى كً صباحا

 .وأعوام

 :الباسمة وجهه مبلمح على تمررها أنامله مدت

 خاٌفة ..هٌجً مش مستنٌة فضلت لو وافً ٌا بنفسً اكلمه الزم أنا -

 .وافً ٌا أوي خاٌفة .. ناحٌتً قلبه سودت سمٌحة تكون خاٌفة ..ماٌصدقنٌش

 .دعمه مواساته، كلماته، تتذكر بمبلمحه، عٌنٌها لتمؤل بعمق تنفست

 بثها طالما أزماتهما، أوج فً شفاها على البسمة رسم فً ماهر كان لطالما

 .مخاوفها وسط من األمان

  الصمت، إال تسمع فلم انصتت أخرى، وتإخر قدم تقدم ؼرفتها لباب اتجهت

  تعالت

ا خرجت .ٌزداد وتوترها أنفاسها  وبلػ بابه أمام وقفت ؼرفته، إلى لتخطو أخٌرا

  المواجهة، تخشى حٌن كعادتها بعضها تصارع قلبها نبضات أقصاه، توترها

ا ٌتوقؾ أن كاد لكنه  ..وجهها رأت بل وجهه ترى ولم الباب فُتح حٌن تماما

 .!!هً

................................ 
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 طوال علٌه اعتادتا الذي الؽطاء ذلك المظلمة، السماء تطالعا بؤرٌحٌة جلستا

 .هنا حتى معه البقاء فضلتا أنهما وٌبدو حٌاتهما

 سطوح فً قاعدٌن برضو هناك سطوح سٌبنا ٌعنً ...فقرٌٌن إحنا تصدقً -

 .مثبلاَ أوضتك فً نقعد ننزل ما طب هنا

 :بسمة ضحكت

 .نانً ٌا تاااه قدٌمة فات من -

 :باهتمام لتسال اعتدلت

 .محمد هتشؽلً قلتً مش وكمان ..بقى امتى الشؽل هتروحً أنتَِ -

 :همهمت

 .محمد على وال علٌا بتسؤلً أنتَِ -

 .اخلصً -

 :فؤجابتها بنزق، قالتها

 السبت ومن الموضوع فً جاهٌن هكلم ..هنا هٌكونوا وأكٌد الجمعة بكرة -

 هتفكٌها مش أنتَِ بس ..ماتقلقٌش معاٌا محمد هنزل بنفسً وأنا معاهم هنزل

 .ؼٌره حد مع تكونً استعداد عندك بجد أنتَِ بقى علٌه

ا، ببصرها تشخص أن قبل بصمت لحظات رمقتها  :بسمة لتكمل بعٌدا

 طوبتك رمٌت كنت منه لو أنا تعرفً ..أوي كتٌر صبر ده علٌكَِ حرام ...بجد ال -

 .زماااان من

 .ده العذاب من دلوقتً رٌحٌنً كان رماها كان رٌته ٌا -

 :بكؾ كؾ بسمة ضربت

 شاء وإن معاٌا هٌشتؽل ادٌه شوٌة علٌه اصبري ..نفسك معذبة اللً أنتَِ ما -

 .كبٌرة حاجه وٌبقى وجوده ٌثبت هللا

 .طوابٌر واقفٌن الملٌونٌرات األخوة شاٌفة ٌعنً قاعدٌن ادٌنا ختً ٌا طٌب -

 !لٌه؟ هٌبصولك أصبل دول والملٌونٌرات بت ٌا -

 :بسمة لتضحك بالمكان رأسها نانا أدارت

 .بٌها تحدفٌنً هنا مخدات مافٌش -



 

364 
 

 .بٌه هخبطك ده الزرع شاٌفة هؽلب وانا -

 !!لٌـــــــه؟ وراكً جاري محمد اعرؾ نفسً -

 :بزهو تبتسم رأسها خلؾ كفٌها وضعت

 .قلبه ...ختً ٌا حاجه أؼلى معاٌا -

................................ 

ا أكثر فاطمة كانت وإن فحسب النظرات ٌتبادلون الثبلثة توقؾ  تنظر وهً فزعا

 .ؼرفته مؽادرة تنوي كانت التً سمٌحة خلؾ وقؾ الذي البنها

 تصطدم أن من بدالاَ ..أخر ٌوم .. أخر وقت اختارت لٌتها حالها، فاطمة ندبت

 .المرأة بتلك

 :قابلة الصمت حالة سمٌحة أنهت

 !!خٌر؟ ..!فاطمة؟ -

 تكاد الحقٌقة فً لكنها ال، أم ذلك فً نجحت إن تعلم وال قوٌة، تبدو أن حاولت

ا ترتعش  تلك ضعؾ مدى تعلم لكنها اآلن، لسانها من فاطمة تخرجه قد مما رعبا

 .بحماٌتها كفٌل فهو القوة برداء فلتتمسك لذا المرأة

 :تقول أن قبل للحظة فاطمة ترددت

 .ابنً على اطمن جاٌه كنت -

 اآلثر لكن وشؤنهما، تتركهما المتطفلة تلك لعل اسمه ال صفته تقول أن قصدت

 ٌحق ال بما تفوهت وكؤنها سمٌحة لها منحتها التً االستنكار فنظرة مختلؾ كان

ا لولٌدها بعٌنٌها تهرب جعلها لها  .للنجاة طلبا

 :الباردة النبرة بنفس لسانه على جاء جدٌد وخذالن

 .الهتمامك شكرااَ كوٌس أنا -

 :ؼرٌمتها ثؽر على استقرت تشفً بسمة مع قلبها ٌصٌب جدٌد وألم

 .حبٌبً ٌا خٌر على تصبح ..دلوقتً ٌنام والزم كوٌس قالك اهو -

 تحدق وتستدٌر خلفها، من الباب وتؽلق الؽرفة خارج لتخطو برأسه أومؤ

 :واضح بحقد بفاطمة

 .كلمتٌن اقولك عاٌزة ..تعالً -
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 ابنها، تسترجع تتركها أن بها تصرخ أن تمنت التً فاطمة ؼرفة ناحٌة تحركت

ا ولٌدها عمر من سرقته ما وٌكفً  .حضنها عن بعٌدا

 الباب سمٌحة أؼلقت ؼرفتها، إلى لتدخل بصمت تتبعتها النهاٌة فً لكنها 

 :ساخرة لتبتسم المكان فً ببصرها ودارت

 .بقى فرحانه حته كل فً صوره شاٌفة وكمان رجعتً ادٌكً -

ا رأته الذي زوجها بعزم وتسلحت حاجبٌها فاطمة عقدت  :منه دوما

 .ٌرجعلً ابنً لما هفرح أنا -

 :بتهكم ضحكت

 ال وكبرته ربٌته اللً أنا ...أنا ابنً ده وافً أحبلمك من اصحً ٌرجعلك ابنك -

ا منً تاخدٌه هتقدري ٌمكن  .أبدا

 :بعناد منها اقتربت

 ٌرجع مسٌره ..رضعته اللً أنا ..ولدته اللً أنا ..امه أنا ..هرجعه ..أل -

 .الخسرانة أنتَِ وهتطلعً وهتشوفً لحضنً

ا، طبٌعٌة نظرة منها تنل لم  ٌكن لم المرأة تلك عٌنً فً فاطمة رأته فما أبدا

 .معنى أي تحمل ال قاتمة نظرة بل بصلة، الضٌق أو للؽضب ٌمت شًء

 بلهجة األخرى نطقت بٌنما الصمت لتلتزم مفاجبة بقشعرٌرة أصابتها نظرة

 :الصقٌع برودة حملت

 كنتً علشان ..!ورانا؟ وماجٌتٌش منك خدته لما فاطمة ٌا لٌه استخبتً أنتَِ -

 أكتر خافً بقولك بقى دلوقتً طب ..!صح؟ ..كمان هً الخدها بنتك على خاٌفة

 عامٌة عٌنً ٌا واحدة منهم ..تبلتة جاٌبالً أنتَِ واحدة بنت مش ودي فاطمة ٌا

 .منك وتضٌع حاجه أي ٌحصلها أوي وسهل ..مٌه شبر فً تؽرق ممكن ٌعنً

 :التلمٌح لذلك تصدٌق بؽٌر مرددة أخرها عن فاطمة عٌنً اتسعت

 !اٌه؟ قصدك أنتَِ -

 :قالت كالثعابٌن وبفحٌح ناحٌتها مالت

 ساعتها ألنً علٌا وافً تقلبً تفكري وإٌاكً بإك واقفلً فاطمة ٌا اسكتً -

 .البنات من واحدة هخسرك
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 :بهذٌان تردد للخلؾ فاطمة ارتدت

 .كده تعملً تقدري ٌمكن ال أنتَِ ..ممكن مش ..ممكن مش -

 :فعلها بردت مبالٌة ؼٌر سمٌحة أكملت

 وش على من همسحه أن فٌا ٌكرهه أو منً ٌاخده فكر حد لو ..ابنً ده وافً -

 على خافً قلتلك ما وزي جنبه هسٌبك إنً ربنا واحمدي شري اتقً ...األرض

ًََ تموتهم ممكن طرٌقة ألؾ فً ٌعنً بنات دول ..فاطمة ٌا بناتك  .بالح

ا رأسها هزت ٌا  :ترتعش وبحروؾ نف

 .شٌطااان اٌه أنتَِ -

 :بانتصار ابتسمت رعبها، إثارة فً نجحت أنها علمت

 .ابنً تاخدي هتعرفً مش بس أخوٌا خدتً -

 :بذراعها تتعلق وهً صارخة نحوها اندفعت

 .رحمة قلبك فً مافٌش ...علٌكَِ حرام سمٌحة ٌا أنا ابنً ..ابنً ده -

 :ذراعها سمٌحة نزعت

 تكلمٌنً مسحولك ومش هانم سمٌحة أنا ..فوقً ..نفسك نسٌتً اتجننتً أنتَِ -

 .تانً ناحٌتً إٌدك تمدي وإٌاكً ده باللقب إال

ا دفعتها ا فاطمة انطرحت بٌنما خلفها الباب صافعة الؽرفة لتؽادر جانبا  وهً أرضا

 :خدٌها تلطم

 راااح ابنً ..خبلص منً راح ابنً ..!إٌه؟ فٌهم هتعمل ..بناتً ...ٌالهوي -

 .منً

ا بوجهها انكفؤت  وعبراتها ٌتعاال المكتوم ونحٌبها السجود وضعٌة لتتخذ أرضا

 :رأسها موضع ُتؽرق

 علٌها هقدر مش ..راجعهولً ٌارب ابنً ..رب ٌا ده الظلم عنً ارفع ٌااارب -

 .الجباااار المنتقم أنت ..لوحدي

........................... 

 :بؽضب لترمقه للحظة مكانه جاهٌن وقؾ

 .طرٌقً عن اوعى ..لٌه كده بتبصلً -
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 تحمل وعلٌه ؼرٌمتها عودة على أصر من فهو بعد، ٌهدأ لم منه ؼضبها

  .العواقب

 

ا تنحى  ؼرفة- للتو تركته الذي المكان إلى ببصره لٌعود ابتعادها ٌتابع جانبا

 والدة عند عمته تفعله كانت الذي ما ٌزداد والتساإل حاجبٌه عقد -عمه زوجة

 .وافً

 لفعل استعداد على أنها ٌعلم فهو األذى، المسكٌنة لهذه تسبب أن ٌخشاه ما جل

ا لكنه وافً، تخسر ال كً شًء أي  لذا تفعله، قد لما حدود هناك أن ٌثق أٌضا

 التً الهروب سٌاسة من بدالاَ قلٌبلاَ وافً ٌحرك أن علٌه فقط ٌقلق، أال سٌحاول

 .هنا إلى أمه مجًء منذ ٌتبعها

ا ؼرفته باب فتح  :وافً لٌنتفض مندفعا

ا تَخبط هتتعلم مش ..بنً ٌا اٌه -  .أبدا

 .خالتً بنت على داخل هللا شاء إن لٌه -

 :تعلٌقه على وافً ضحك

 .نفس مالٌش إنً رؼم ضحكتنً -

 .دلوقتً علٌك هنكد أكٌد إلنً ضحكتك إنً كوٌس طب -

 :جاهٌن لٌردؾ بؽٌظ، ٌرمقه وهو وافً زفر

 !امتى؟ هتكلمها كده هربان هتفضل ..ٌعنً وأخرتها -

 

 !!خابؾ؟

 !!ٌعرفه قد مما ٌسمعه، قد مما خابؾ أنه فحسب، ٌقولها أن ٌمكن هل

 أنه فكرة من ٌرتعد كبٌرة، كذبة كانت كلها عمره سنوات أن ٌكتشؾ أن ٌخشى

 .الفاعل هً تكون أن أو فاعل، بفعل والدته من ُحرم

 !!الوجع إال لها حل ال معادلة

 بصمت له ٌتطلع هناك، إلى قدماه أخذته كٌؾ ٌعلم ال بابها، أمام وقؾ باألمس

 .المتسارعة قلبه ضربات رؼم أطرافه تعزو وبرودة وجل،
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 ..ٌسؤلها أن فقط أراد المواجهة، ٌحتمل لم النهاٌة وفً أخرى تلو دقٌقة

 !!لماذا؟

 !تركته؟ لماذا

 !هو؟ ولٌس وحضنها صحبتها نالت من هً لماذا

 

 "واااافً"

 :له لٌنتبه أفكاره بحر من صوته أخرجه

 !!نعم؟ -

 كلنا هنقعد الفطار على بكرة بقولك !!نفسً بكلم أنا هو بنً ٌا علٌك هللا نعم -

 تقرب بقى متهٌؤلً فاتوا اللً الٌومٌن زي لوحده جروب كل مش بعض مع

 !!بكتم سكتم كده تقضٌها ناوي أنت وال وأختك لمامتك

 .تشوفه اللً -

 :جاهٌن بسمة اتسعت

 وبالمناسبة تتكرر لن حاله دي طٌب ...كده على واخد مش دي الطاعة اٌه -

 ونعرفهم الناس ونعزم وبسمة انت مٌبلدك بعٌد نحتفل عاٌزٌن اقولك أحب دي

 !!رأٌك؟ اٌه علٌهم

 

 ٌرمقه وهو وافً حمله الذي الؽاضب الوجه مع الطاعة عن أحبلمه وطارت

 :بسخط

 على أعرفهم حابب مش وكمان ده الموضوع بطلت أنا ..اٌه وبتاع اٌه حفلة -

 .حد

 صدٌقة ..إٌه هنقولهم ..متؤكد أنا الشركة فً تنطلنا ناوٌة أختك ..بقى ازاي -

 .!!عابرة؟

 جاهٌن له فؤشار ساخنة، زفرات ٌطلق وهو ؼضبه على ظل بل وافً ٌعقب لم

 :لٌهدأ
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ؾ والزم معانا خبلص هما ..منطقٌٌن ونكون نهدى ممكن -  بٌهم الناس نَعرَّ

 .حد ماتجرحش اللً الطرٌقة فً نفكر خلٌنا فضول وٌبطلوا تسكتهم بطرٌقة

 من بتتصرؾ األول من أنت ...حالً فً وسبنً جاهٌن ٌا تعمله اللً اعمل -

 .الواقع األمر قدام تحطنً وعمال دماؼك

ا رد  :مدافعا

 !!ؼلطان؟ أنا وال صح ..هتحصل حاجه أي مافٌش تصرفتش ما لو أنا ما -

 :بنزق رأسه وافً هز

 !اٌه؟ عاٌز جاهٌن ٌا اخلص -

 نقدمهم علشان الحفلة موضوع هنفتح متجمعٌن واحنا الفطار على بكرة -

 موافق القٌتك لو بس هتعترض عمتً أكٌد ألن الخط على معاٌا خلٌك للناس

 .هتسكت

 

 .إذن إلٌها ٌدفعه فلٌتركه جاهٌن، ٌقول كما قط الخطوة تلك ٌخطو لن هو ربما

ا جاهٌن لٌنهض بصمت برأسه أومؤ  والشكر االمتنان عبارات ٌردد وهو فرحا

 .الصباح حتى هاديء بنوم وأمنٌة

 خلؾ من ما شًء إلى ٌحدق مكانه توقؾ لكنه بهدوء ٌفتحه الؽرفة لباب اتجه

ا خلفه لٌقؾ ناحٌته ٌتحرك أن قبل لوهلة وافً راقبه الباب،  ما لٌرى عنقه مادا

 ولم إلٌها، لتدخل ؼرفتها باب تفتح أخته رأى حٌن عٌناه فاتسعت نظره، لفت

َ شعرها تركت وقد قطنٌة منامة ترتدي كانت فلقد أؼضبه ما هذا ٌكن  منسدالا

 بقوة للخلؾ جاهٌن فسحب للعٌن، خاطفة هٌبتها جعل مما بؽزارته كتفٌها على

 :األول لٌنتفض

 !!اٌه؟ فً -

 .الباب ورا من بتبصلها أنت -

 على بصت شكلها ...وقفت أوضتها من خارجه القتها اقصد كنت أنا هو عم ٌا -

 .تانً ورجعت الباب على من مامتها

 .محجبة أنها عارؾ وأنت بتبصلها كنت أنت بس -
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 :اسنانه بٌن من لٌقول حاجبٌه جاهٌن عقد

 !!إٌه؟ وال دي أخوات ؼٌرة ...ده إٌه اسمه ده -

ا بكفه وافً لوح  :ؼاضبا

 .أنا أختً دي ...أختك لوجً مش دي ماتهزرش جاهٌن -

 :نبرته ٌقلد وهو بسمته لتتسع جاهٌن عٌنا برقت

 !!منك أوي حلوة طالعه تصدق ..أنااا أختً -

 مرة ألول بالفعل، قالها لقد عقله، فً كلماته لٌستعٌد للحظة نظراته زاؼت

 !!أخته ..به بعبلقتها الحقٌقً األحساس بهذا لسانه بها ٌنطق

 :كتفه على لٌربت جاهٌن اقترب

 ...مانعك حاجز فً لكن منك تقربهم عاٌز أنت بقى خرجها ...وافً ٌا أٌوة -

 .كده من أكتر منهم نفسك ماتحرمش المهم ..اتصرؾ ..فوقٌه من عدي.. كسره

 .خلفه الباب ٌؽلق أن قبل المساء تحٌة علٌه وٌلقً لٌؽادر التفت

................................. 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالعشرون

 

 العٌون فً الهوى وهمس الهوى أهوى

 الحنون ودمعه المؽرم وبسمة

 الصبا نهد الحب وزلزالت

 أكون ال أو المحبوب أنا أكون

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 ..القوة

 !!مكتسبة صفة أم طبٌعة

 !!تربٌة أم عادة

ا ٌا  ...االختٌار كان وأ

ا لتكون تسعى فؤن ٌا  .ضعٌفاا حٌاتك عشت ما إذا الهٌن، باألمر لٌس قو

  ..!لها؟ الحق ألٌس القوة، تمتلك أن تتمنى وهً

 !الجانً؟ فضح وتخشى الضحٌة تكون كٌؾ

 ٌسمعها أو العالم ٌسمعها بصرخة تبثه أن ترٌد الذي األنٌن من الكثٌر داخلها

 .فقط هو

 الباردة النظرة تلك تزٌل أن ترٌد منها، وحرم منه حرمت كٌؾ تخبره أن ترٌد

 من ٌرتعد وقلبها فراشها على تستقر هذا، كل من وبدالاَ إٌاها، ٌمنحها التً

 .الخوؾ

 .أوصالها فً الرعب بث فً القلب المتحجرة تلك استطاعت لقد

ا تسمعه أن تتخٌل لم ما هو ببناتها التهدٌد  .ٌوما

 .وأرقهن أضعفهن ذكرت وقد فكٌؾ

 "مها"
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 تلك ٌصٌب أن تتحمل لن عٌنٌها، ماء من المزٌد زخ تقاوم وهً رأسها هزت

 .بٌدها لٌس األمر كان لو حتى بسببها شًء أي المسكٌنة

ا لكنها  .الشمطاء لتلك سابؽة لقمة ابنها وترك الصمت تستطٌع ال أٌضا

 ..!تفعل؟ أن علٌها فماذا

 

 جفن، فٌه لها ٌؽمض أن على تقوى لم الذي اللٌل طوال اجابة له تجد لم سإال

 وتسمع ترى ال كً النوم فٌها ادعت علٌها، لبلطمبنان اللٌلة ابنتها زٌارة حتى

 .البكاء بحه الذي وصوتها الدم بلون تخضبتا االتً عٌناها ابنتها

 المرٌض قلبها فؤنٌن ..أسوء بل ال حالها، على وهً أشرق الصباح هو وها

 ترجو لٌلتها فقضت الضؽوط، تلك تحمل على قدرته وعدم بضعفه لٌذكرها عاد

 تنال أن البنها، شوقها من ترتشؾ أن قبل تموت أال القوة، قلبها ٌمنح أن ربها

 إٌاه حرمها الذي لقبها منه تسمع أن بحب، إٌاها ٌمنحها صادقة ضمة منه

  .منها سرقته لمن ومنحه

 الحركة، على القدرة ٌمنحها فلم قلبها تعب أرهقه الذي جسدها خابفة، لكنها

 .مرادها تنال أن قبل أجلها ٌحٌن أن تخشى ٌجعلها

 :منها اقتربت التً بابنتها تشعر لم أنها حتى لتعبها مستسلمة عٌنٌها أؼلقت

 .عواٌدك مش ناٌمة لسه أنتَِ ..ماما -

 :بهلع بسمة عٌنً فاتسعت لها نظرت

 ماٌنفعش كده ال ..بتعٌطً كنتً أنتَِ ...لٌه كده حمرا عٌنك ماما ٌا ٌالهوي -

 أوضتً فً نامً تعالى هنا تفضلً قادرة مش لو هٌستحمل مش قلبك أنتَِ

 .دي المواجع علٌكً بتقلب اللً الذكرٌات وببلش أحسن

 

 ما على تطلعها ابنتها، تخبر أن تتمنى حلقها، فً الكلمات أوقفت خانقة ؼصة

ا تعلم لكنها حدث،  ستؽضب بل للحظة تفكر لن بسمة المتوقعة، الفعل ردت جٌدا

ا األمور وتقلب وتصٌح وتصرخ  ٌمكنها سمٌحة أن تعلم ال وهً عقب، على رأسا
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 عدوة ابنتها من تجعل أن ترٌد وال .أحد تخشى ولن التهدٌد ذلك تنفذ أن حقاا

 .األبد إلى تخسرها فقد وإال لها صرٌحة

 :كتفها على تربت منها بسمة لتقترب أخرى مرة عٌنٌها أؼلقت

 كوٌسة أنتَِ ..ماما -

 :فؤردفت ببطء، برأسها أومؤت

 .سوا نفطر كلنا عاٌزانا جاهٌن أم ..قومً ٌاال طب -

ا بوجهها أشاحت  :بعٌدا

 .تعبانة أنا ..والبنات أنتَِ انزلً -

 :القلق بسمة أصاب

 !ماما؟ ٌا مالك -

 لقمة أي هاتٌلً كوٌسة وهبقى شوٌة ..أنزل هقدر مش بنتً ٌا العادي التعب -

 .الدوا أخد أعرؾ علشان آكلها

 :ناصٌتها على كفها تضع وهً ناحٌتها مالت

 !دكتور؟ محتاجة مش إنك متؤكدة أنتَِ ماما -

 :بوهن ابتسمت

 . أنتَِ وروحً علٌه قلتلك اللً اعملً ...بنتً ٌا دي للدرجة مش -

 كفها فاطمة وضعت بٌنما وتؽادرها، تستجٌب أن قبل للحظات أمها ترمق ظلت

 :هامسة قلبها على

 .ٌارب األول منه اشبع نفسً ..ٌارب قلبًأويََ..ٌااارب -

........................ 

 مكانها ووافً جاهٌن لٌؤخذ كعادتها، المابدة رأس على سمٌحة جلست

 ال رأتهم حٌن توقفت لكنها األكل تبدأ أن سمٌحة أرادت مٌادة، جلست ومقابلهما

 :حاجبٌها عقدت ٌتحركون،

 !تاكلوا؟ ما ..!مالكم؟ -

 :تتراجع أن قبل جعبتها فً بما وأالقت مٌادة همهمت

 .معانا ٌفطروا ٌنزلوا قلتلهم الجماعة مستنٌن -
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 ووافً ابنها إلى بالنظر تهربت التً مٌادة وجه على سمٌحة نظرة تجمدت

 :قاببلاَ جاهٌن لٌبتسم

 .وافً ٌا كده مش ..ٌاماما كوٌسة فكرة دي -

 بركبته، جاهٌن فوكزه الؽضب، إلٌهما تسرب بعٌنٌن ترمقه سمٌحة التفتت

 .برأسه باالٌماء فاكتفى

 تبدي أن علٌها لٌس للتماسك، محاولة فً المابدة أسفل قبضتها سمٌحة ضمت

 فتهدٌها لوافً، قالتها كلمة كل تدعم أن علٌها بوجودهن، الشدٌدة رؼبتها عدم

 القٌام تستطٌع ال بما لتقوم ابنتها تدفع ربما أو فاطمة ٌوقؾ ال قد هذا الواهً

ا التفكٌر علٌها لذا به،  ٌكون لن وهذا الفتاة، تلك فم تؽلق أن ٌمكنها كٌؾ أٌضا

ا ا، أمها من النقٌض على فهً ٌسٌرا  إلٌه وتسعى ترٌده الذي ما تعرؾ تماما

ا بالتهدٌد اسكاتها ٌجعل مما ..تخشاها ولن تخشاها ال أنها كما بثبات،  من ضربا

 .المستحٌل

 

 التً بسمة تتقدمهن الدرج، على نزولهن خطوات مع رإسهم الجلوس رفع

 المجاور الكرسً فً لتجلس مها وساعدت مٌادة بجوار لتجلس لنانا أشارت

 بها لٌحدق لسمٌحة، المقابل المابدة رأس على للجلوس هً اتجهت بٌنما ألختها

 :مقصودة بببلهة لتبتسم واستنكار دهشة بٌن ما متباٌنه بنظرات البقٌة

 !!إٌه؟ وال ؼلط مكان فً قعدت أنا -

 :األخٌرة لتقول النظرات وأمه جاهٌن تبادل

 .سنٌن من هنا بٌقعد حد مافٌش -

 :لتقول مجلسها فً بسمة اعتدلت

 .علٌه ٌقعد اللً القى خبلص -

 :الؽرٌبة بسمتها تتسع أن قبل واضح بتحدي سمٌحة ترمق وهً جملتها انهت

 زي ماما وال جاهٌن زي عمتو أقولك المفروض ..عمتو ٌا صحٌح إال -

 .!أخووٌا؟
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ا، أصابتهم وشك على عاصفة هبوب تتابع وهً شفتٌها مٌادة مطت  جمٌعا

 أما نفسها، تتمالك بالكاد التً سمٌحة إؼاظة على عازمة تبدو بسمة أن خاصة

 :صمتها وٌتمنى بضٌق لبسمة ٌنظر وهو بصمت رقبته ففرك جاهٌن

 . أنتَِ مش أنا ربتنً دي ...عمتو لها هتقولً -

 بتشفً سمٌحة فابتسمت ألحد، النظر دون افطاره طبق ٌُعد وهو وافً قالها

 :منها بسمة سخرت بٌنما

 .لؤلم ؼٌر ماتتقلش أم كلمة أصبل ..حق عندك ..وماله -

 !!ٌكفً هذا

 لم الذي وافً إلى تسرب عارم، لؽضب تبدلت سمٌحة نظرة سٌحدث، االنفجار

 .مبطن اتهام ٌحمل الذي تلمٌحها ٌعجبه

ا جاهٌن أصدر أحد ٌنطق أن وقبل  :برفق بطبقه ضربها التً بملعقته صوتا

 !!اٌه؟ رأٌكوا أنتوا وال ...بقى نفطر بقول أنا -

 السالبة الشحنات وتخفٌؾ األجواء لتلطٌؾ محاولة فً مٌادة وافقته 

 :المتضاربة

 !لٌه؟ مانزلتش بسمة ٌا فاطمة فٌن ..!؟ صحٌح ..أٌوة -

 !شوٌة؟ تعبانة -

 بدالاَ مٌادة سؤلته التً السإال لسانه طرؾ وعلى لها التفاته وافً من الحت

 :منه

 !!مالها؟ ..سبلمة ألؾ -

 .شوٌة تعبها قلبها ..ٌعنً -

 .بسمة لكلمات تستمع وهً بصرها سمٌحة خفضت

 كانت أحد، لها ٌنتبه أن ترد فلم عٌنٌها فً ارتسمت السعادة عبلمات إحدى

 ثمارها أتت معها كلماتها أن ٌبدو لكن فاطمة تسكت لن تهدٌداتها أن تخشى

 .المرٌض قلبها انهكت أنها حتى توقعت مما أكثر

 !!المرٌض قلبها
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 ٌنهار ربما الذي القلب هذا الضؽط، من المزٌد ٌحتمل لن الذي القلب هذا

 .شًء كل وٌنتهً

 "!!القلب؟ عندها هً "

 من محرج وكؤنه الخفٌض، وافً صوت على الشٌطانٌة أفكارها من انتبهت

 :بهدوء إٌاه منحته الذي الرد انتظار فً لبسمة ٌتطلع له، نظرت السإال،

 .القلب عندها اٌوة -

 :جاهٌن لٌتحدث كلماتها، بعد الصمت ساد

 .جماعة ٌا ماتاكلوا -

 .السكون من حاله وافً أصاب بٌنما طعامهم تناول فً شرعوا

 بالحزن الشعور ذاك ٌمنع أن ٌستطع ولم قلب، مرٌضة أنها ٌعلم ٌكن لم

 أن حتى قبل فقدها احتمال من القلق مع قلبه، إلى التسلل من علٌها والشفقة

 .ٌعرفها

 من وجوه فً لٌتجول فتحهما، وأعاد رأسه عن األفكار هذه لٌزٌح عٌنٌه أؼلق

 .عندها ٌتوقؾ نفسه لٌجد حوله

 تتناول هً بٌنما إفطارها، تناول علٌها لتسهل لها أعددتها شطابر أختها تمنحها

 ٌشعر بالكاد وهدوء، بصمت لقٌماتها تلوك سإال، دون كفها فً أختها تضعه ما

 .المتواجدٌن بها

 هً وما المظلمة، لحظاتها من لحظة لٌحٌى عٌنٌه، أؼلق السبب ٌعً أن دون

 ال إلنه وتحرٌكها كفه رفع على ٌقدر ال حتى إنه الذعر، أصابه حتى ثوانً إال

 النهار بضوء لٌشبعها بقوة عٌنٌه فتح ٌوجهها، أن ٌجب اتجاه إي إلى ٌعلم

 النعمة تلك امتبلكه من ٌتؤكد وكؤنه اتجاه كل فً عٌناه لتدور المكان ٌمؤل الذي

 .البصر نعمة ...الجلٌلة

 

ا فمال له ٌلتفت جعلته جاهٌن من ركبته فً وكزة  :هامسا

  .أنت ابدأ ..الحفلة ... التعارؾ -
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ا األمر فً فكر لقد جاهٌن، فٌها حدثه التً الحفلة أمر تذكر ، كثٌرا  وجاهٌن لٌبلا

 ٌقدمهم أن علٌه له، عادت التً عابلته عن االعبلن من ٌهرب أن ٌجب ال محقاا،

 .ٌساعد لن الخفاء فً وجودهما حٌاته، ٌدخلهما أن ٌستطٌع كً للعالم

ا علٌه ربما  .كؤم أمه ومع كؤخت أخته مع بالتعامل ٌبدأ أن أٌضا

 والحدٌث السإال وقت وسٌؤتً ٌحاول، أن علٌه لكن بداٌته فً صعب شًء كل

ا الماضً عن  .حتما

 .ماما -

 :فؤردؾ باهتمام، سمٌحة له التفتت

 ... على ... على وأصدقابنا العٌلة نعرؾ وجاهٌن انا بنفكر كنا -

 

 !هكذا؟ صعبه هً لمََ

  ...بصفتهما ٌسمٌهما أن ٌقدر ال إنه

 "!!وماما أختً"

 !المشكلة؟ ما النطق، على ٌحثها وكؤنه بؤسنانه شفتٌه عض

 :سمٌحة قالت

 .اٌه؟ على تعرفهم -

 :بقوله جاهٌن تدخل وبالفعل المساعدة ٌطلب وكؤنه لجاهٌن نظر

 مش صحٌح هو الجاي االسبوع وافً مٌبلد عٌد أن عمتً ٌا عارفه أنتَِ -

 وتبقى كمان بسمة بوجود دي السنة بٌه نحتفل إننا بنقترح احنا بس بٌه بٌحتفل

 .عمً وبنت عمً مرات على ونعرفهم الناس نعزم فرصة

 بصرها تنقل وهً عٌنٌها من الدهشة تختفً لم وإن بصمت سمٌحة رمقته

 : قابلة لوافً

 !!موافق أنت -

ا برأسه أومؤ  :مجٌبا

 !!كده؟ مش بٌهم الناس هنعرؾ أكٌد ماهو -

 :تقول وهً الفكرة لمجرد بؽضها اخفاء على تقوى ولم حاجبٌها عقدت 
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 .والقٌناهم تاٌهٌن كانوا ...بقى اٌه وهنقولهم -

 ربما أنها ٌعلم كان بهما، تتحدث التً والسخرٌة االستنكار لهجة وافً ٌتوقع لم

 فقال فعلها رد من بالضٌق شعر أنه خاصة الصورة بتلك لٌس ولكن ترفض،

ا  :مدافعا

 .للناس نقولها مناسبة حاجه فً نفكر -

 .الحقٌقة نقول ما ..لٌه؟ ونفكر -

 :سمٌحة وتصرخ الجمٌع لها لٌلتفت بسمة قالتها

 مش واحده اتجوز وراح طوعنا عن خرج أخوٌا أن ..هللا شاء ان إٌه حقٌقة -

 ...مقامـ من

 :بالمقابل لتصرخ مكانها من بسمة هبت

 .وحش أمً عن تتكلمً هسمحلك مش كده قبل قلتك ...اخرسً -

 :وقوفاا الجالسٌن كل وتبعها ولتقؾ ذهول فً عٌناها اتسعت

 !!اخرس انا بتقولٌلً أنتَِ -

 :بكفه جاهٌن لٌلوح ثوانً فً األرجاء فً الؽضب موجات انطلقت

 .بسمة ٌا بس ...عمتو ٌا اهدي -

 ؼرٌب وشعور ٌحدث ما ٌتابع كان الذي أخٌها إلى لتنظر بؽٌظ بسمة حدجته

 :به فصاحت ٌجتاحه بالعجز

 فً بٌمشً اللً هو ..خلفتك اللً أمك فً تؽلط هتسبها ...لٌه ساكت أنت -

 .ماٌه وال زًٌ دم اٌه ده جسمك

 :اذنها فً هامسة بذراعها لتمسك نحوها نانا اندفعت

 .علٌه اتفقنا اللً ده هو ..لٌه؟ كده قلبتً أنتَِ بوسً ٌا اهدي -

ا نانا بسمة لتدفع بؽرفتها لتختفً المكان سمٌحة تركت ا هً وتتركهم جانبا  أٌضا

 .واضحة بعصبٌة الدرج صاعدة

 بصمت المتابعة - أختها بكؾ نانا لتؤخذ بصمت لبعضهم ٌتطلعون البقٌة بقى

 لتقترب للجلوس ووافً جاهٌن عاد بٌنما .ببسمة الحقتان وتنسحبا - كعادتها

 :أكتافهما على تربت مٌادة منهما
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 دي والمواجهة ..حاولوا ...النص من العصاٌا تمسكوا هتعرفوا اللً أنتوا -

 .األخٌرة هتكون مش

ا حالها على كانت التً االطباق لترفع الخادمة على نادت  أول فشل لتعلن تقرٌبا

 .الجدٌدة األفراد ٌضم عابلً تجمع

 :رأسه وافً حك

 .هٌفشل شكله الحفلة موضوع -

 :باصرار جاهٌن رد

 الباقً وسٌب بنقدمهم واحنا للناس إٌه هنقول نحدد المهم ..هٌفشل مش أل -

 بسببها ..بلد تنرفز بتعرؾ دي أختك سمٌحة عمتو هدي روح قوم ...علٌا

 .االستفزاز مضادات هنخترع

 احتمال عقله شؽل فقد حاله، على ظل وافً لكن عنه التروٌح بكلماته أراد

ا، ٌراوده ا سٌضطر هل كثٌرا ا ظهرت التً عابلته بٌن ..بٌنهم االختٌار ٌوما  مإخرا

 .سواها أم ٌعرؾ ولم ربته التً وأمه

 لٌس سمٌحة أمه فخسارة علٌهما، التعرؾ فً رؼبته أمام ٌُبنى أخر حاجز

 .األشكال من شكل بؤي األلم لها ٌسبب لن هو للنقاش، قابل مجال

، قوالاَ أمه سمٌحة ..ٌلومه أن ألحد ٌحق وال  هً وراعت، ربت من هً وفعبلا

 .وطرحها بفرحها حٌاته لحظات كل شاركته من هً وفرحت، حزنت من

ا ٌتؽٌر لن وهذا سمٌحة أمه تقبل فعلٌهما حٌاته من جزء تكونا أن أرادتا لو  .أبدا

............................. 

 ..ساءت بل تتحسن لم واألمور توقعاته خالؾ أمس

 .ٌقلق لم لكنه

 وافً ٌعٌد أن هو ٌرٌده ما بل وابنتها عمه زوجة عمته تتقبل أن المشكلة لٌس

، األمر ُتؤخر قد للؽضب المثٌرة أخته تصرفات أن برؼم معهما، التواصل  قلٌبلا

 عابلته مع التواصل أمر فً ٌتفكر بدأ أنه ٌشعره وصمته وافً موقؾ أن إال

 .حدث إذا الكثٌر علٌه سٌوفر وهذا الجدٌدة،

 .شوٌة بإك تقفلً لو -
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 عٌنٌها من ٌفر ٌكاد لعمته بؽضها بالضبط، به تفكر الذي ما ٌعلم ال الفتاة هذه

 فلماذا األساس من بوجودها تعرؾ لم فعمته ٌتفهمه، ال ما وهو لها، النظر حٌن

 .والؽضب اللوم هذا كل لها توجه

ا عنها ٌعلموا لم التً الحقٌقة أن أم  !!عمته؟ ٌدٌن ما تحوي بعد شٌبا

 

 باب وٌطرق ؼرفته ٌؽادر أن قبل هٌبته على أخٌرة نظرة لٌلقً بعمق تنهد

ا هو استعد وقد األخر له لٌخرج وافً، ؼرفة  :أٌضا

 .10 الساعة اجتماع عندنا ...هنتؤخر ٌاال -

 :الخلؾ من صوتها سمعا حٌن توقفا لكنهما وافً، لٌتبعه جاهٌن قالها

 .استنوا -

 هٌبتها بكامل أمامهما بسمة وقفت الدهشة، علٌهما لتبدو واحد وقت فً التفتا

 :جاهٌن لٌقول علٌهما ٌخفى لم الذي وجمالها

 !!خارجة؟ أنتَِ ...خٌر -

 :قلٌبلاَ منهما اقتربت

 .الشؽل معاكم جاٌه ..أٌوة -

 :لٌردد حاجبٌه إحدى وافً رفع

 !؟ لٌه ...!نعم؟ -

 :كتفٌها هزت

 .علشانه بترحوا أنتو اللً السبب لنفس وهللا ..!لٌه؟ -

 :لٌسكته وافً بذراع جاهٌن أمسك

 .تشتؽلً عاٌزة ..فاهم ماشً -

 :بعصبٌة قابؤلاَ وافً اندفع

 .ووقت وفهم دراسة عاٌز ده ...لعبه ده وهوالشؽل - 

 :بسخرٌة شفتٌها مطت

 بتقدر سٌاسٌة وعلوم اقتصاد خرٌجة انا ..جاهلة فاكرنً حضرتك هو ..أأأه -

 .تتخٌل مما أسرع وافهم هتعلم ٌعنً ..اقتصاد وتخصصت جدا جٌد
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 هً هذه تكون أن ٌتوقع فلم كبلمها، من دهشته ٌخفً أن وافً ٌستطع لم

 توأمه أن بالؽبطة االحساس ذلك هو بحق أدهشه ما ولكن التعلٌمٌة، خلفٌتها

ا ا متفوقة أٌضا ٌا ا فاشلة ولٌست دراس  .أبدا

 .برافو -

 :لٌردؾ بتهكم بدت وإن جاهٌن قالها

 الحفلة نعمل ما لحد تستنً رٌت ٌا ..فجؤة كده بٌكَِ هندخل معقولة مش بس -

 .تشرفٌنا وبعدٌن للناس ونقدمك

 :لحظات بعد لتقول به، ٌتحدث الذي المنطق فً تفكر صمتت

 !!لسه؟ لمحمد كوٌسة شؽبلنه ماشوفتش بس ..وماله ماشً -

 :لٌردد األولى للمرة لبلسم ٌستمع فهو حاجبٌه وافً عقد

 !!مٌن؟ محمد -

 :معه لٌسٌر جاهٌن جذبه

 .ده الموضوع فً علٌكً هرد قرٌب أوعدك بسمة ٌا حاضر ...هحكٌلك -

 على مستلقٌة تزال ال كانت التً أمها ؼرفة لتدخل فالتفتت مبتعدان، تركاها

  .جاهٌن بسٌارة مؽادرتهما تراقب بصمت للشرفة اتجهت فراشها،

 بٌن لتقبلها رأسها على مسحت النوم، فً تؽط الزالت التً أمها من اقتربت

 :هامسة عٌنٌها

 .أوعدك ..ٌرجعلك هخلٌه ..ماما ٌا ماتقلقٌش -

..................... 

 بدى نداء أذناه إلى وصل ، الشركة داخل إلى الخطى لٌسرع سٌارته سامر ؼادر

 فؤشار التقدم من ٌمنعه األمن رجال أحد خلؾ ٌقؾ لٌجده لصاحبه التفت مؤلوفاا،

 لٌستقبله بالفعل تعرفه الذي الرجل منه اقترب ٌتركوه، كً ألحدهم سامر

ا  :مبتسما

 !ازاي؟ الشركة مكان عرفت انت ..الحكم عبد حج ٌا ازٌك -

 :ٌتمتم وهو بالحرج الرجل شعر
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 .بنً ٌا أسؾ أنا -

 :كتفه على سامر ربت

 تانً اجً وماعرفتش معاك قصرت معلش ..استؽربت بس أنا قصدي مش ال -

 .خدنً الشؽل

 :رأسه الحكم عبد هز

 فً وسؤلت خدمة فً قصدك كنت بس أنا ..عونك فً ٌكون هللا بنً ٌا ال -

 .الشركة عنوان وعرفت المستشفى حسابات

 !حاجه؟ أي محتاجٌن كوٌسة البنت ...حج ٌا خٌر -

 .وبتتحسن بخٌر أسماء الحمدهلل -

 :كلماته ٌؽطً الخجل ومازال قاببلاَ اللون أبٌض ملؾ له رفع

 جٌد وبتقدٌر تجارة خرٌجة دي ..زٌنة لبنتً شؽبلنه القٌت لو بجد هتكرمنً -

 .وهللا خٌر فٌك اتوسمت وأنا كوٌسة شؽبلنه تشتؽل نفسً

 :منه الملؾ لٌتناول سامر ابتسم

 .معرفة حد أي عند أشوفلها هبقى عندي مالقتٌش ولو هشوفلها حج ٌا وماله -

 :النسٌان ٌخشى وكؤنه قاببلاَ أسرع

 ٌارٌت عارفها وأنا عنٌدة بنتً هنا ورقها هجٌب إنً ماقلتلهاش انا .أأه -

 .أحسن ٌكون تقابلك ماتخلهاش خالص عنك بعٌد تشؽلها

 :كتفه على ٌربت وهو سامر ضحك

 .بعٌد هشؽلها ..حاضر -

 :أحدهم منهما اقترب

 .االجتماع علشان وصلت الناس بٌه سامر -

 :للخلؾ خطوات الحكم عبد عاد

 .أوي ومتشكر ..حضرتك اتفضل -

 له فرفع مساعده ٌسٌر خلفه ومن شركته إلى لٌدلؾ ودودة ابتسامة منحه

 :األبٌض الملؾ

 .الملؾ رجعلً ٌبقى ..مناسبة شؽبلنه مالهاش لو البشرٌة للموارد ادٌه -



 

383 
 

ا ابتسم انتظاره فً لٌجدهما إلٌها دلؾ االجتماعات، ؼرفة إلى وصل ٌا  :محٌ

 .جماعة ٌا عالتؤخٌر وأسؾ ..أهبل -

ا ٌده مد  :مصافحا

 بطمن كنت أنا عالسبلمة وحمدهلل وافً باشمهندس ٌا ازٌك ..جاهٌن ٌا ازٌك -

 .جاهٌن من علٌك

 الحدٌث فً للبدأ االجتماع، مابدة حول ثبلثتهم جلس بامتنان، برأسه وافً أومؤ

 .مدارس عدة لبناء الحكومة مناقصات إحدى فً للمشاركة العمل، عن

 فاهمٌن وأنتوا السعر فرق علشان أحسن هتبقى فرصنا االتنٌن احنا دخلنا لو -

 .بقى

 :برأسه جاهٌن لٌومؤ سامر قالها

 .بالنص النص بٌه سامر ٌا دي المرة بس ..تمام -

 :بعملٌة سامر رد

 .األكبر التكلفة بنؽطً ألننا األكبر النسبة بناخد احنا -

 .متاحة السٌولة ماتقلقش ..بالنص هتبقى التكلفة دي المرة -

 :جاهٌن فؤردؾ موافقته، ٌمنحه أن قبل مرت تفكٌر لحظات

 !!تانٌة؟ مشكلة فً بس -

، سامر له نظر  :فؤجاب متساببلا

 بقى عارؾ وأنت دي المناقصة ٌاخد عاٌز األبٌض شهاب إن سمعت أنا -

 .ٌضرنا وممكن مظبوطة مش اللً أسالٌبه

ا رأسه سامر هز  :مطمبنا

 ولو معاكم داخل إنً عرؾ لو لنا هٌقرب مش ..اٌدي فً ده شهاب ماتقلقش -

 .والقبر قرصتً ... فكر

 .ٌضره اللً معاك إن كده من افهم -

 نقدر أسعار وأقل المناقصة شروط فً بقى نتكلم ..دٌته عرفت نقول ممكن -

 .نوفقها
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 األبٌض شهاب ٌخص فٌما ٌقصده عما المزٌد منه ٌستقطب أن جاهٌن تمنى

ا األسالٌب أكثر صاحب األعمال رجل  أن ٌعلم لكنه الكبٌر، عالمهم فً التواءا

ا متحفظ سامر  ٌخسره وال ٌضره ال بما إال ٌخبره ولن العمل ٌخص فٌما كثٌرا

 .العمل مناقشة فً وسامر وافً مع وشرع األمر عن فتؽاضى قوته، نقاط أحد

 

ا اجتماعهم ٌطول لم  النقاط على االتفاق بعد ووافً جاهٌن لٌؽادر كثٌرا

 .االساسٌة

 :وافً قال لشركتهما طرٌقهما فً هما وبٌنما

 لٌه ..كمان واسمهم أكبر شركتهم ٌعنً ...لٌه ٌشاركنا بٌحب ده سامر هو -

 .!بالذات؟ احنا

 :جاهٌن ابتسم

 الشؽل مابٌحبش النضٌفة السمعة ٌهمه اللً ..ؼٌرنا بٌشارك بس احنا مش -

 أكبر نسب على ٌحصل اللً هو بٌخلٌه فده أصؽر إننا حكاٌة بقى أما ..كم النص

 مننا بٌستفد وهو بالشراكة إال مابتنجحش مناقصات وفً معانا الشؽل فً

 هٌعود اللً الربح ..شركته مع شركتنا اسم ..بنستفٌد برضو واحنا ..ده بالشكل

 .واستنفع نفع عبلقة زي عاملٌن باختصار ..علٌنا

........................ 

 لٌومٌن طبٌعٌة بدت ونانا، بسمة وكذلك مها شعرت هكذا تتحسن لم فاطمة حالة

 واللسان، بل الوجه سكن حزن دابم، صمت ثانٌة، الحال انقلب وفجؤة فحسب

ا تقطر كلماتها فكل  .حزنا

 ال مبهمة كلمات ؼٌر منها تناال ال معها الحدٌث مها أو بسمة حاولت وكلما

ا بسمة استشاطت جوع،حتى من تؽنً وال تسمن  على تلومها وهً ؼضبا

 فً حدث ما حقٌقة علٌه لتقص بسام مع الحدٌث وعدم الصمت على إصرارها

 لسإالها، إلٌها والقدوم الخطوة تلك أخذ نٌته فً ٌبدو ال أنه خاصة الماضً،

 .بله الطٌن ٌزٌد وصمتها
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 تفعل أال تام برفض فاطمة صرخت الخبر له ستحمل من هً أنها لمَّحت وعندما

 .المناسب الوقت فً ستخبره من وهً وحدها ٌخصها فاألمر

 .بسمة رأس فً ٌتردد السإال وٌبقى

 !!هذا؟ المناسب الوقت ٌؤتً ومتً

 

 ناقصة مش بطة أبلة بوسً ٌا اهدي -

 .نانا ومعهما بسمة ؼرفة دخلت حٌن مها قالتها

 :أرٌكتها على تجلس وهً بكؾ كؾ بسمة ضربت

 .أمً بسبب هٌبقى اتشلٌت لو أنا -

 .تعذرٌها الزم أنتَِ بوسً ٌا معلش -

 ...ده فٌه هً اللً والخوؾ الضعؾ إٌه فاهمة مش أنا ...بنتً ٌا إٌه اعذر -

 قدام وتفضحها فٌها وتصرخ وشها على بالقلم دي سمٌحة تدي المفروض دي

 .نتفرج واقفٌن واحنا جاي راٌح ابنها واخده كده ساٌباها هً ما بدل الكل

 :قابلة نانا تدخلت

 .وخبلص أنتَِ تقولٌله ما طب -

 :مها صاحت

 هً للً وهتوصل تانٌة بطرٌقة بتفكر هً متؤكدة أنا ..أل قالت بطة ابلة ..أل -

 .عاٌزاه

 :بحزم بسمة قالت

 هً عاٌزاها ..تقوله اللً هً عاٌزاها أنا ...أقوله عاٌزه أنا إن قالك ومٌن -

 فً واحده مرة قوٌة تبقى عاٌزاها ..أنا مش وتوجعها سمٌحة قلب تحرق اللً

 .الخوؾ من وبرضو أنا علٌا كانت فٌها قوٌة كانت اللً الوحٌده المرة ..حٌاتها

 

 األلم، من الكثٌر لها سببت ذكرٌات ٌستعٌد وعقلها األخٌرة كلماتها الحزن ؼلؾ

 علٌها تخشى كانت أنها واثقة وهً حبٌبها عن لتبعدها علٌها إال تصرخ لم أمها

 هذا تنزع أن تتمنى كم الخوؾ، بدافع تحركت تحركت ما إذا حتى عابلته، من
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 من تؤخذ وأمها المشهد ذلك ترى أن تتمنى كم أمها، قلب من والوهن الضعؾ

 .ثؤرها سمٌحة

 .بحقها والمطالبة الصراخ على أمها ستجبر ..التحرك على ستجبرها

 

 .الحفلة؟ علشان جدٌدة فساتٌن نشترى هننزل مش صحٌح إال -

ا رأسها مها لتهز بحماس نانا قالتها  لكنها ٌشؽله، وما أختها عقل من ٌؤسا

ا أمر فً بسمة تركٌز تنال أن فً نجحت  :لتجٌبها أحزنها عما بعٌدا

 .والد ٌا دي شوبٌنج حلوة ...شوبٌنج نعمل ننزل هللا شاء إن بكرة ..صح أٌوة -

 :قابلة أختها لتضحك مها ابتسمت

 .ماحصلش ٌكون كده أسود فستان أجٌب نفسً بقى أنا ..بوسً ٌا حلوة -

 !إٌه؟ تجٌبً عاٌزة مها ٌا وأنتَِ -

 :باهتة كلماتها خرجت

 .هحضر مش كده وكده ...هلبسه اللً هشوؾ اصبل أنا هو ..منً سٌبك -

 .نكدٌة ٌا لٌه -

 واقفة تزال ال كانت التً مها من مقتربة بكتفها بسمة لتلكمها بنزق نانا رددتها

 :بجوارها وتجلسها بها لتمسك مكانها

 هكون مش وأكٌد حٌاتً فً تتعملً مٌبلد عٌد حفلة أول دى ..مها ٌا لٌه -

 .جنبً كلكم لو إال مبسوطة

ا تحمل بسمتها وخرجت رأسها هزت  :هما

 .بتتعب أعصابً ....ماعرفهاش وناس زحمة حمل مش أنا ..بوسً ٌا ال -

 .نانا ٌا كده مش ...هتسٌبك مش معاكً هتفضل نانا -

 :بنزق شفتٌها مطت

 .معاكً هفضل أنا ...مها ٌا بقى علٌنا ماتنكدٌش ..أٌوة -
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 أن ترٌد ال وهً لوجودها، حقاا تهتم بسمة أن تعلم هً بالصمت، مها اكتفت

ا لكنها توقعاتها تخالؾ  أختها فً ثقتها بجوارها، تبقى لن أختها أن تعلم أٌضا

 .معدومة تكون تكاد

ا نانا  ستجعلها بهذا أنها تعتقد ألحد، بحاجه لٌست أنها تشعرها أن ترٌد دوما

 التً عٌناها تكون أن فً جوارها، وجودها فً قوتها أن تفهم لٌتها أقوى،

 .بعجز التصرؾ وعدم التؤقلم على تجبرها أن ال فقدتها

............................... 

 .الحب ...الكرامة

 .كرامة ببل الحب ٌموت أم .. الحب فً كرامة ال

 .تإمن بؤٌهما تعرؾ وال تسمعها كلمات

 هناك إذن ...متاحة تعد لم وؼٌرها ؼٌرها، ٌحب أنه تعلم تحبه، أنها تإمن هً

 .أمل

 !الحاجة؟ حٌن له ذراعٌه سٌفتح دونها َمن

 .منها فٌفر تبلحقه .. علٌه تضؽط أن ترٌد ال

 .ٌفٌد لن وأمه أمها تفعله ما

ا قلبه إلى تتسلل أن ترٌد هً ا روٌدا  .روٌدا

 .الحب هذا لٌبادلها  ..تحبه ألنها بجواره أنها تشعره

، االبتعاد قررت ولهذا  بمتابعته تكتفً ٌرٌد، الذي والوقت المساحة ستمنحه قلٌبلا

 بعدها لٌؽادر ضخمة شجرة ظبلل فً الصباحٌة ساعاته ٌقضً وهو شرفتها من

 .الوقت لبعض المكان لنفس لٌبلاَ وٌعود

، بدى أنه بحق قلبها ألم وما ا، ٌعٌش وكؤنه منعزالا  للعمل تخرج سما وحٌدا

ا ا وتعود صباحا  سٌدات من صدٌقاتها ومع النادي فً وقتها تقضً أو مساءا

ا بعمله منشؽل سامر األعمال، ا إال تراه وال كثٌرا  .نادرا

ا ...هو أما ا فوحٌدا  .تماما

 كل له كانت فلقد القوة، بتلك قلبه من الفتاة تلك تمكنت كٌؾ فهمت أنها ٌبدو

 .سهبلاَ لٌس ونسٌانها الجمٌع، عنه ؼاب حٌن شًء
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 قضاها كاملة حٌاة ؼرٌمتها عامٌن، أو عام فً أحبها فتاة لٌست ؼرٌمتها

 .بصحبتها

ا ٌكون لن والفوز  .هٌنا

 :لنفسها بهمسات تبعتها صدرها ؼادرت حارة تنهٌدة

 .متؤكدة أنا ..ؼٌره حد مع هعٌش مش أنا ..نٌري ٌا الصبر -

 تطل التً شرفتها زجاج ؼٌر عنها ٌفصلها ال والتً للحدٌقة ؼرفتها من تحركت

 .الفسٌحة القصر حدٌقة على

ا المعتاد، صمته فً ٌجلس منه اقتربت هادبة بخطوات  اللٌل لسكون مستسلما

 :قابلة ما مسافة على وقفت به، المحٌط

 .أهدى تكون ٌارٌت ..!ازٌك؟ -

 فكر أنه حتى تتجنبه، وكؤنها علٌها ؼضب أن منذ ٌراها لم نحوها، بصره رفع

 ٌقوى ال قد باب نفسه على ٌفتح ال كً ٌتراجع كان لكنه وٌعتذر، إلٌها ٌذهب أن

 .ؼلقه على

 .كوٌس -

 .والؽضب الصراخ من أفضل فهذا المقتضب رده رؼم ابتسمت

ا اتخذت بصمت، برأسه فؤومؤ الجلوس تستؤذنه أكثر اقتربت  األرض على مقعدا

 بداٌة وهذه ذلك وقبوله معه بوجودها ٌشعر أن ٌكفً الصمت، وقررت بجواره،

 .جٌدة

 :لها صوته وصل أن إلى بشًء أٌهما ٌنطق لم دقابق مرت

 .نرمٌن ٌا أسؾ أنا -

 إلى سافر منذ ذلك عن توقؾ لكنه ٌفعل، كان كما نٌري ٌنادٌها أن تفتقد كم

 .لذلك سبب تعرؾ لم وهً معها لٌدرس  المتحدة الوالٌات

 !إٌه؟ على -

 :لها فنظر بود، قالتها

 .المود فً ماكنتش ..األخٌرة مقابلتً على -

 :رأسها هزت
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 .الؽلط الوقت اخترت أنا مضاٌق كنت إنك عارفه ..بروبلم نو -

 

 ...للحظات بها بصره تعلق

 .هادبة ...جمٌلة ...رقٌقة

 .بؽٌرها مشؽول قلبه رجل ولٌس ٌحبها رجل بها ٌلٌق

 لم فهو قلبها، من تخرجه فكٌؾ بالفعل تحبه كانت إن لومها، ٌستطٌع ال لكنه

 ٌرٌدها فكٌؾ ٌنساها أن محبوبته رإٌة عن العجاؾ السنوات تلك رؼم ٌستطع

 الكثٌر عٌنٌها فً لٌقرأ له تنظر بجواره اآلن هً بٌنما قلبها من تنزعه أن هً

 .مقابل أي له ٌملك ال الذي الحب هذا من

 ال أنها رؼم باالرتباك قلبها نبضات تصٌب التً النظرة تلك لها، نظرته الحظت

 .تتمناها التً الحب مشاعر تحمل

ا للسماء بصرها فرفعت  األخرى هً فرت السماء نجوم حتى أن لتجد هربا

 :فابتسمت

 .نجمة وال ومافٌهاش ضلمة السما -

ا األخر هو بصره رفع  :فرددها حبٌبته له قالتها جملة متذكرا

 .بٌخفٌها اللً هو حوالٌنا اللً التلوث نجوم مبلٌانه داٌما السما -

 :متسابلة ابتسمت

 !منٌن؟ وعرفت -

 .كده قبل قالتهالً هً -

 بها تنضح الذي الحزن عقلها قبل قلبها التقط أن فور نحوه ببصرها عادت

 !ٌذكرها؟ ألنه تؽار أن المفترض ألٌس كلماته،

 وهذا اآلن األفضلٌة لها هً معه، لٌست هنا، لٌست األخرى ..تؽار لن هً ..ال

 .ٌكفً

ا رأسه نكس  :جببلاَ صدره عن ٌزٌح وكؤنه بالمزٌد ٌبوح أن قبل أرضا

 .أصدق قادر مش ..بٌقولوا ما زي اتجوزت تكون إنها مصدق مش -

 :فقالت ٌضؾ لم لكنه المزٌد انتظار فً لحظات صمتت



 

391 
 

 .الظروؾ ماتعرفش مضطرة كانت ٌمكن -

 :لحظة فً الؽضب وجهه احتل وقد رأسه رفع

 !ازاااي؟ ..ؼٌري تتجوز مضطرة ...!!مضطرة -

 :األرض بقٌضته ضرب

 !!لٌه؟ أعرؾ نفسً ..!لٌه؟ ..هً االتصال قطعت اللً هً -

 ؼٌرها لفتاة المشاعر تلك كل ٌكن أن ٌإلمها كم أمامها، لبلنتفاض جسده عاد

 .تنجح لن وإال األمر تجاوز وعلٌها

 ٌضمه ألن ٌهفو قلبها األرض، على المضمومة قبضته ضم ترٌد أناملها مدت

 تحافظ أن علٌها مناسب، ؼٌر الوقت أن إال صدره على حزن كل تزٌح أن هو،

ا منها ٌفر ال كً بٌنهما المسافة تلك على  .هربا

 لتجد بالفعل تزوجت تكون أن تتمنى ؼرٌمتها، عن لدفاع استعداد لدٌها لٌس

 .األطبلق على ذكرها عدم األفضل ومن بجواره، مكان

 كده أنت بٌها عقلك تشؽل حاجه تعمل الزم ..الشؽل ترجع الزم أنت ..معاذ -

ا هتتعب ٌا ا نفس ٌا  .وجسد

ا، ٌمنحها لم ا ببصرها أشاحت ردا  لحٌاته إلعادته المثلى الطرٌقة فً تفكر بعٌدا

ا لسامر انتبهت الطبٌعٌة،  :الستقباله فابتسمت نحوهما قادما

 .جاي سامر -

ا، رأسه ٌدٌر وهو بؽضب حاجبٌه عقد ا بٌؤس رأسه سامر فهز بعٌدا  مقتربا

 :منهما

 !اٌه؟ عاملٌن ..شباب ٌا ازٌكم -

 :نرمٌن أجابت

ا بشوفك مش أنا ..!اخبارك؟ أنت ..فاٌن -  .تقرٌبا

 .بالها على وال هنا ناس وفً شؽل مطحون معلش -

ا زفر الذي لمعاذ تنظر وهً ضحكت  :لتقول ؼضبا

 .ٌساعدك بكره ..معلش -

 :قاببلاَ لنرمٌن مده ملون الحجم متوسط ظرؾ لٌخرج جٌبه فً ٌده دس
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 عمل عشاء عندي وأنا بلٌل بكره ...معاهم بنشتؽل ناس مٌبلد لعٌد دعوة دي -

 جو تؽٌٌر أهو ..سوا وتروحوا ده صاحبك تقنعً رٌت ٌا ..اروح هقدر مش

 .لٌكم

 :قابلة الظرؾ منه تناولت

 .كوٌس -

 :بنزق معاذ ردد

 .حفبلت بتاع مش انا ..هروح مش انا -

 :كتفٌه سامر هز

 .بالعافٌة مٌبلدك عٌد بتحضر أنت دا ..هتقولً أنت -

 حفل أخر فً ناله والذي خنصره، ٌفارق ال الذي خاتمها ٌداعب أنامله معاذ مد

ا ذكراها من له تبقى ما أخر هنا، له مولد ٌا  .فعل

 .جو أؼٌر فعبلاَ عاٌزه أنا ..سامر ٌا هنروح -

 :قاببلاَ مجلسه من معاذ قام

 .خٌر على تصبحوا ...انام داخل أنا -

ا إلٌها تسرب وقد بدورها نرمٌن قامت  :بود سامر فقال اقناعه من ٌؤسا

 .تمام ٌبقى وكله شوٌة علٌه اصبري -

 :لتتمتم لها كلماته من بالحرج شعرت

 .أأه ..هاا -

 :قاببلاَ بسمته اتسعت

 علشان ٌحبها هو الزم برضو بس بتحبه بواحده ٌرتبط أخوٌا إن ٌهمنً أنا -

 .مبسوطٌن ٌعٌشوا ٌعرفوا

 أم البقاء على وتشجٌعها لدعمها أكبلمه ..تعً لم استٌعاب، بعدم به حدقت

 .!واالبتعاد؟ عنه تخلٌها

 :التفكٌر من لٌرٌحها للحظات رمقها

 الناس ..بكرة حفلة موضوع على بقى وشجعٌه ..جنبه زٌك حد محتاج معاذ -

 .خٌر على تصبحً ٌاال ..عزمونا
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 .نظرة تلقً لتفتحه ٌدها فً الظرؾ تقلب وهً لمجلسها فعادت ابتعد

 :الحفل صاحب اسم تردد وهً الدعوة فحوى قرأت

 .وافً بسام -

ا مؤلوؾ االسم لها وبدى للحظة حاجبٌها عقدت  .ما نوعا

 .كده قبل فٌن ده االسم سمعت أنا -

ا، الظرؾ فوضعت ذاكرتها تسعفها لم  ستقنع التً الطرٌقة فً تفكر وهً جانبا

ا بها معاذ  .الحفل إلى للذهاب ؼدا
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َوالعشرون الحادي الفصل

 

 انفرط وعمري وفنٌت انضنٌت ولو

 الوسط للحلول ألجؤ عاوز مش

 عاوز مانٌش وجنون شطط وكمان

 والؽلط؟ فٌن الصح لً ٌقول ٌامٌن

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 .الحفل أمٌرة

 على زفافها ٌوم تخٌلته أنها صحٌح اللقب، هذا وتحمل الٌوم ٌؤتً أن تتصور لم

 كما أمها مع كخادمة ولٌس كصاحبته له ُتَعد قد حفل أول أنه اعتبار على معاذ

 .سما قصر فً ورأت اعتادت

 شاسعة بحدٌقة كبٌر بٌت فً مولدها، حفل إنه االختبلؾ، شدٌد األمر المرة هذه

 الكعكة إحضار ضرورة علٌهم تؤكد أن تنسََ ولم بالمدعوٌن، سٌمتلًء حٌث

 سكٌنهم ٌمررون وهم أصحابها إحساس عن تسابلت فلطالما االدوار، متعددة

 .األخر ٌلً قالب فً

 فقط بسام باسم طبعت فالدعوة هداٌا، أي تتلقى لن أنها الناقص الوحٌد الشًء

 .بعد شًء عنها ٌعلم أحد فبل

 البلبق بالشكل للجموع تظهر أن علٌها بعناٌة، اختارته الذي فستانها تؤملت

 .الشربٌنً عابلة بنات من لواحدة

 .االرجوانً المفضل لونها عن االستؽناء تستطع لم

  .العٌون تخطبها ال بهٌة طلة منحها مما

 تراه ما أن تتؤكد وكؤنها طوٌبلاَ بهٌبتها لتحدق نفسها أمام حتى مختلفة بدت

 .حقٌقة
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 أي ذلك فً ٌكن ولم اآلن حتى ارتدت ما أؼلى وهو الكثٌر المال من ٌبلػ فستان

   .مشكلة

 .مشكلة أي ٌعنً ٌعد لم المال نعم،

 

 ال وعقلها الفاتح، البنفسج بلون ؼطته الذي ثؽرها على حزٌنة بسمة استقرت

 المدعوٌن من ٌكون أن تمنت للحظة أنها حتى هو، حٌث إلى أخذها عن ٌكؾ

ا كان وإن الحفل، لهذا  .الخٌال من ضربا

 .تنتمً ولمن أصبحت كٌؾ ٌعرؾ أن تمنت الهٌبة، بتلك ٌراها أن حقاا تمنت

 !!تتمنى فقط ولكنها

 هنا الزالت هً مناسب، لٌس الوقت لكن مباشرة، له تذهب أن تقرر حٌن تنتظر

 أخباره لتقصً ستذهب ثم ومن وثؤرها حقها تنال أن علٌها واضحة، قٌمة ببل

 .األوان ٌفوت حتى تتؤخر أن تخشاه ما وجل

 أكثر المتحمسة نانا كانت والتً للطارق لتؤذن أٌقظتها ؼرفتها باب على طرقات

 :منها

 .ده الجمال اٌه ...وااااااو -

 .الدوام على مزاجها تؽٌر تجٌد الفتاة هذه

 :مرددة حولها الفضفاض فستانها لٌتطاٌر نفسها حول بسمة دارت

 !صح؟ هٌنبهروا -

 :نانا ضحكت

 .أكٌٌٌٌد ده -

 :مردفة خصرها على كفها لتضع

 .هبهرهم برضو أنا حقانٌه خلٌكً بس -

 :مرددة شفتٌها بسمة مطت

 .هتبهدلك ..تشوفه ماما لما وعدك استلقً -

 أرادت، كما أسود فستان المرأة، فً لنفسها تنظر وهى تذمر فً شفتٌها لوت

ا، ٌكن لم لكنه ٌا  ، باالتساع ٌبدأ ان قبل والفخذٌن الخصر منطقة على ضٌق عاد
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 لتنهً العارٌتٌن، ذراعٌها فبدت تحته لما الكاشؾ القماش من األكمام بٌنما

 عنقها فؤظهر للخلؾ وأرجعته رأسها على وضعته بوشاح المتوقعة ؼٌر طلتها

 .بسخاء الطوٌل

 .خلصت مها -

 :فؤجابت بسمة سؤلتها

 .نفسً أظبط اعرؾ علشان تساعدها بطة أبلة عند ودٌتها ..روشتنً -

 :قابلة ذراعٌها بسمة عقدت

 .كوٌس هٌحصل مش كده شافك ولو محمد عزمت أنا بس -

 :مباالة ببل كتفٌها هزت

 .بوسً ٌا عكننه ببلش ...!إٌه؟ وال علٌا واصً هو ..سبلم ٌا -

 .ٌستر ربنا -

 :تضٌؾ أن قبل صوت دون بها تمتمت

 .التطورات آخر ونتابع مها نشوؾ نروح علشان بقى ٌبل طٌب -

 .اووووكٌٌٌٌه -

 .فاطمة ؼرفة إلى الؽرفة من لتخرجا الضحكات تبادال

....................... 

 :متؤففاا لٌقول ٌجٌدها ال اآلن حتى الذي وافً عنق ربطة جاهٌن عقد

 .رسمٌة حفلة هً ...دي الخنقة اٌه لزمتها -

 .كده اعتبرها -

 .هو ربطته لٌعقد ٌفعل مما انتهى الذي جاهٌن قالها

 .األسود اللون جاهٌن اختار بٌنما لبذلته الرمادي اللون اختار وافً

 .الوسامة من الكثٌر علٌهما أضفت أنها إال الهٌبة تلك رسمٌة ورؼم

 :لٌقول هٌبتهما على األخٌرة النظرة جاهٌن القى

 .تنسى أوعى الهدٌة بقى هات ...تمام كله كده -

ا ببصره أشاح  :جاهٌن لٌزفر اقتناع بؽٌر بعٌدا
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 اللً الهدٌة فً ماساعدتنٌش كفاٌة مش ..ده بالمنظر الهدٌة هتدٌها أنت ٌعنً -

 .اشترتهلها

 :بكؾ كؾ وافً ضرب

 !اٌه؟ وبتكره اٌه بتحب منٌن اعرؾ وأنا ..بتهزر بنً ٌا أنت -

 .احساس أي مافٌش ...توأمها مش أنت -

 .حاجه عنها عارؾ وال بٌها حاسس ال أنا الحقٌقة ..بس العربً األفبلم فً ده -

 األبٌض الذهب من خاتم فٌظهر لٌفتحها صؽٌرة مخملٌة بعلبة جاهٌن أمسك

 :صؽٌر كرٌستالً فص ٌتوسطه

 كمان بتاعتك والساعة دي الحاجات مابتحبش بنت مافٌش ..هٌعجبها أعتقد -

 .هتعجبها أكٌد

 .اخترتها أنت اللً الساعة قصدك -

 هدٌة هٌجبلها ماحدش إن وماتنساش معانا لٌها مٌبلد عٌد أول ده ٌابنً -

 .دم شوٌة عندك خلً ..ؼٌرنا

 :قاببلاَ جٌبه فً لٌدسها هدٌتها بها استقرت التً العلبة لٌسحب ٌده وافً مد

 .وصول على الناس أحسن بقى ٌاال طب -

 فاطمة ؼرفة من واضح صرٌخ صوت على فالتفتا الؽرفة لٌؽادرا الباب فتح

 فً التً ؼرفتها إلى عابدة ؼاضبة بهٌبة نانا منه وتندفع بعنؾ الباب لٌشرع

 .األعلى

ا أطلق الذي وجاهٌن وافً رآها  :صفٌرا

 .دي الحبلوة إٌه -

 :تؤوه أنه حتى بعنؾ وافً وكزه

 .كمان دي علٌها هتؽٌر ..اٌٌٌٌه -

 :واضح بضٌق رأسه وافً هز

 .البنات ورا جري هتبطل قلت مش أنت ٌابنً -

 .حاجه عملت أنا ٌاعم -

 :المعاكس االتجاه فً تحرك جاهٌن لكن الحركة على لٌحثه بذراعه أمسك
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 !إٌه؟ وال كوٌسٌن ونشوؾ عمً مرات على نسلم تعلى -

 منها خرجت التً الؽرفة نحو بالفعل تحرك جاهٌن لكن ٌرفض أن وافً أراد

 للخلؾ ارتد الذي بجاهٌن تصدم فكادت بنانا اللحاق أرادت أنها وٌبدو بسمة للتو

 :تماسكت أنها إال ٌسقطها أن كاد مفاجًء بشكل مكانها لتقؾ

 !لٌه؟ كده بتجري ...حٌٌٌلك -

 لم التً وبزٌنتها بها ٌحدق وهو عٌنٌه لمعة علٌها ٌخفى ولم إلٌه وجهها رفعت

 قدمٌها أخمص حتى رأسها من تؤملها حٌن الضٌق إلٌها وتسرب قبل، من ٌَرها

ا  :مرددا

 !دي؟ الشٌاكة اٌه -

 :شفتٌها مطت

 .عندكم ما بعض -

 :قاببلاَ تمثٌلٌة بحركة شعره خصبلت بٌن أصابعه مرر

 .كده شاٌفة أنتَِ ..بجد -

ا كتمتها ضحكة منها فلتت ا بوجهها تشٌح وهً سرٌعا  تماثل بعٌنٌن لتلتقً بعٌدا

 .بصمت لها ٌنظر كان الذي صاحبها جنس اختبلؾ مع عٌنٌها

 قبل جاهٌن ٌراقبهما بصمت، النظر األخر ٌبادل التوأم كبل المشهد، تجمد للحظة

 .نانا ذهبت حٌث إلى لتذهب بسمة تتحرك أن

 .بسمة -

 :ودودة مشرقة ابتسامة لٌمنحها له فالتفتت بندابه جاهٌن أوقفها

 .طٌبة وأنتَِ سنة كل -

 نفس تنتظر وكؤنها بسام إلى الفور على بصرها انتقل السبب تعرؾ أن ودون

 بجسده دار إنه بل الصمت إال ٌمنحها ولم أملها خٌب كالعادة لكنه منه التهنبة

ا  .مؽادرا

 تهنبة ترد أن حتى دون األخرى هً وتلتفت مبلمحها على الخٌبة لترتسم

 .جاهٌن

 :بلوم وقال بوافً لٌلحق أدراجه عاد الذي
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 .علٌها عٌدت كنت لو إٌه فٌها -

 قاببلاَ شفتٌه ٌفتح أن قبل الؽضب ٌشوبها بمبلمح فٌه لٌحدق شفتٌه وافً زم

 :بعصبٌة

 .بقى كفاااٌة جاهٌن -

 :العصبٌة بنفس وافً فؤردؾ باستؽراب رمقه

 أول أنت وهللا أحسن علٌا تضؽط بطل ..حاسه أنا باللً تحس ٌمكن ال أنت -

 ٌا روح ..وافً ٌا قول .. وافً ٌا اعمل ..شوٌة كل مش ..فٌه هنفجر واحد

 فً تسبنً فٌارٌت لده مستعد ابقى لما منهم هقرب أنا ..عٌل مش أنا ..وافً

 .عنك ابعد ماتجبرنٌش بقى حالً

 عقله على ٌخطر فلم مكانه، جاهٌن تسمر بٌنما ٌعترٌه، الؽضب زال وال تركه

 أمه وبٌن بٌنه للتقرٌب محاوالته من وافً به ٌشعر ما هذا أن للحظة ولو

 .وأخته

 !عكسٌة؟ نتٌجة إلى ٌإدي قد مما األمر فً وٌفرط ٌبالػ هو حقاا هل

 .إذن قلٌبلاَ الترٌث علٌه

 .اإلطبلق على فٌه ٌرؼب ماال وهذا ضده، انقلب حده عن زاد ما ٌقولون وكما

 بسمة دفع وٌحاول الخطة ٌؽٌر أن علٌه ربما ٌرٌد، التً المساحة سٌمنحه

 .البداٌة من هكذا ٌبدأ أن ٌجب كان ربما نحوه وفاطمة

 .اللٌلة إلفساد داعً ٌوجد فبل المرحة بكلماته األجواء لٌلطؾ به باللحاق أسرع

......................... 

 إلى للذهاب رؼبة أي لدٌه لٌس تجتاحه، الضٌق من وحالة مبلبسه ارتداء انهى

 للذهاب، الطرق بشتى واقناعه خلفه السعً عن تكؾ لن نرمٌن لكن مكان، أي

 إلصراره حزنها عن لتعبر المقلوبة والشفاه الطفولٌة النظرة تلك منحته حتى

 راحة بؤي الشعور ٌمكن ال ذلك وبرؼم بالقبول، استسلم أن إلى الرفض، على

 .ٌعرفهم ال أناس بٌن الوقت قضاء فً

 :قاببلاَ لٌستدٌر له معروفة بابه على دقاتها

 .ادخلً -
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 وٌصفؾ عطره ٌضع وهو لها بالنظر ٌهتم لم الداخل، إلى لتخطو الباب فتحت

 .الشبع حد الحب مؤلها نظرة مع تتؤمله مكانها ظلت بٌنما شعره

 :قابلة بسمتها لتتسع لها التفت

 !رأٌك؟ إٌه -

 !اٌه؟ فً -

 :طفولً بؽضب حاجبٌها فعقدت فهم، بعدم قالها

 !!؟ اٌه فً ٌعنً لبسً فً ..شكلً فً -

 .هناك هطول مش أنا منتؤخرش علشان ٌاال ..نرمٌن ٌا حلو أكٌد -

 لكلماته لتكون إلٌها النظر عناء حتى نفسه ٌكلؾ لم فهو بخٌبة شفتٌها التوت

 .معنى

 :لٌقول به تصدم كادت حتى فجؤة توقؾ

 .الهدٌة نسٌت ..ٌووه -

 .بصمت هً وتتبعه لٌخرج بجٌبه وٌضعها أنٌقة علبة لٌحمل أدراجه عاد

 واحدة بكلمة ٌنطق ولم للطرٌق هو انتبه السٌارة، فً حتى صاحبهما صمت

 فانتبهت أخرى مرة لتطالعها ٌدها فً التً الدعوة فً تقلب كانت هى بٌنما

 إلى انتبهت حتى أكثر لتفكر حاجبٌها عقدت لها، مؤلوفاا أنه ظنت الذي لبلسم

 :قابلة بمعاذ تحدق فالتفتت االمر

 !اٌه؟ اسمها لً قلت أنت .. هً -

 !!مٌن؟ هً -

 :تقولها وهً بصعوبة رٌقها فابتلعت برتابة، قالها

 .الخاتم صاحبة -

 :قال لثوانً دام سكوت وبعد جانبٌة نظرة منحها

 .بسمة -

 :لتقول بالدعوة تدقق عادت

 !إٌه؟ كان ...صح باألب اسمها قلتً كنت أنتَِ -

 :السإال من واندهش حاجبٌه عقد
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 .حاجه وال علٌها هتدورٌلً ..نرمٌن ٌا إٌه فً -

ا الدعوة وضعت  :االستؽراب من بمزٌد أصابه واضح بتوتر تبتسم وهً جانبا

ا ال -  ...بسمة ..بسمة ..كده ممٌز اسمها إن حاسه لٌه عارفه مش ..أبدا

 :الرد هو لٌمنحها التذكر سبٌل فً تردده كانت

 .وافً بسمة ...وافً -

 حتى وانكار واستنكار دهشة بٌن ما تؽٌرت التً وجهها لتعبٌرات ٌنتبه لم

 :تردد وهً له مسموعة تكن لم همستها

 !!ؼرٌب تشابه ..ؼرٌبة -

 !!حاجه؟ بتقولً -

 كثٌرة لٌست وهً بسمة عن معلوماتها كل تجمع وهً رأسها فهزت بنزق قالها

ا معه تربت أنها تعلم فقط  .هنا العامبلت من كانت أمها ألن تقرٌبا

ا رأسها هزت ٌا  :نف

 .تشابة مجرد ...تشابة أكٌد -

 :بضٌق معاذ زفر

 !لٌه؟ نفسك بتكلمً أنتَِ -

 :أخر عالم فً كمن كانت لكنها النظر فبادلها مبلمحه على بصرها استقر

 .نٌرمٌن ..نرمٌن -

 !!ها -

 !مالك؟ ..اٌٌٌه ها -

 .مافٌش ..مافٌش -

 من الكثٌر وداخلها بالدعوة تمسك قبضتها بٌنما وشؤنها فتركها منها ٌؤس

 .المفهومة ؼٌر األنذار صفارات

............................ 

ا تزفر وهً باألرض قدمها نانا ضربت   فلقد تهدبتها، بسمة تحاول بٌنما نارا

ا فاطمة ثارت  بشدة وعارضت وماجت فهاجت األولى فستان رأت حٌن كثٌرا

 .لٌؽطٌه أخر فستان إلى ٌحتاج لها بدى الذي الفستان بذلك الحفل نزولها
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 .أذنٌها فً صداه ٌتردد الزال صوتها أن حتى

ا ..ده البسه أنتَِ اللً إٌه"  أمانة وأختك أنتَِ ... بٌه ماهتنزلً العزة برب قسما

 "..أضٌعها إنً وال مرة ألؾ أموت عندي رقبتً فً

 لتهدبتها ومها بسمة تدخلت حتى ؼاضب، بصراخ فاطمة رددتها كثٌرة كلمات

 وكذلك نانا كتفً على عرٌض شال وضع من بسمة اقترحته بما إال تقبل ولم

 .ٌجب كما والرقبة للرأس ؼطاء لٌكون رأسها وشاح تعدٌل

 .ماصدقتٌنٌش هتبهدلك ماما قولتلك -

 شكل هضٌعٌلً ..إٌه وبتاع إٌه شال ..دي اقترحتٌها اللً المهببة الفكرة وإٌه -

 .الفستان

 :شفتٌها بسمة مصمصت

 بقى أمً عارفه وأنتَِ ..علٌكَِ تضٌع كلها الحفلة ما بدل الفستان شكل اضٌعلك -

 فً شعرك من وهتجٌبك حصان 10 أبو القوة عفرٌت بٌركبها دي الحاجات فً

 .هٌهمها وال الحفلة وسط

ا شفتٌها تقلب وهً الفراش على بجسمها نانا ألقت ا، ؼضبا  منها اقتربت وؼٌظا

 :بسمة

 .ٌوم كل هتتكرر مش دي ٌاال ..اللٌلة ماتبوظٌش بقى خبلص -

 :لتقول استسبلم فً برأسها أطرقت

 .نخلص خلٌنا الشال هاتً روحً طب -

 تنتهً أسود شال لها لترفع دقابق ؼضون فً لها وعادت الحال فً طلبها نفذت

 .رونقاا زاده مما الحرٌرٌة الخٌوط من بشبلالت أطرافه

 .الجماٌل عدي ...عم ٌا نصٌبك من لبسه أول -

 :كتفها فً بسمة لتلكمها االبتسام حاولت

 بسمة والعفاؾ الصون لصاحبة مٌبلد عٌد أول النهاردة ده ..بقى فوقً -

 .نانا ٌا بنت ٌا ده الصون هو إٌه أال ..وافً

 كتفٌها على الشال لتضع تقؾ وهً الضحك تشاركها ان قبل للحظات رمقتها

 .الشًء بعض أعجبها فقد ..ولدهشتها به الجدٌدة هٌبتها وتتؤمل
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 .نانا هٌبة على أخٌرة نظرة لتلقً لفاطمة وتعودا بسمة مع لتتحرك

 تطٌب نانا كتؾ على تربت أن تنسى ولم األخٌرة الهٌبة بتلك فاطمة قبلت

 .وأختها هً علٌها الحفاظ همها كل وأن الحانٌة بكلماتها خاطرها

 وتسرب حولها ٌجري لما تستمع الؽرفة فً األرٌكة على جلست أختها وكعادة

 مع نانا تتعامل أن تكرهه ما فؤكثر نانا، مظهر عن فاطمة برضاء الراحة لها

 .والدٌهما فقدتا منذ بهما اهتمت كؤم ولٌست عادٌة كمرأة فاطمة

 :بسمة صوت مع لتقؾ ٌجذبها بمن شعرت

 معانا تصحصحً ما ..النابم الجمال ..إٌه اسمٌه ...الجمال ورٌنً بقى قومً -

 .مها ٌا

 تتؤملها بٌنما المعروفة توترها عبلمات من كعبلمة بعصبٌة كفٌها مها فركت

 براءتها أضفنا ولو انثى، أي تتمناها جمٌلة مبلمح تمتلك مها بحبور، بسمة

 .أنثى جسد فً طفلة أمام فؤنت ونقاءها

 ..الفستان هذا لها تختار أن على بسمة أصرت فقد ولهذا

 كل بشدة ورفضت اللون، فً ٌختلؾ ولكنه التصمٌم فً فستانها ٌشبه هو

 .وجهها على التبرج أدوات من القلٌل بوضع القناعها بسمة محاوالت

 :لتقول فتٌاتها هٌبة على فاطمة أطمؤنت

 وال مانعرفهمش احنا دول الضٌوؾ ...بحد دعوة مالكوش بنات ٌا بالكم خالوا -

ا خلٌكوا ..معاهم نتعامل نعرؾ  ..قالته مٌادة اللً وماتنسوش بعض جنب داٌما

 ودلوقتً ..االتصال وانقطع ما لظروؾ أرجع وماعرفتش بنتً مع سافرت أنا

 عابلٌة ظروؾ دي معلش ..الرد ...تفاصٌل عن ٌسؤل واللً ..وخبلص رجعنا

 .خاصة

 .فاهمٌن بسمة أصحاب انتوا ومها نانا

 :نانا لتقول الفتاتان أومؤتا

 .تمام هٌبقى كله ..بطة أبلة ٌا ماتقلقٌش -

 .أقصاه بلػ فتوترها ٌرام، ما على االمور تسٌر أن حَقا تمنت
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 ترٌده هً الناس، عنها ٌعلم أن ٌهمها ال الموقؾ، هذا مثل فً تكون أن ترد لم

قبلها أن ترٌده فقط، هو  .ٌُحبها وأن ..ٌتفهمها أن ...ٌَ

  .عنهما الناس إخبار وقت سٌعترٌه الذي بالخجل تشعر تكاد

 .الحق كل وله

 .الذنب من الكثٌر وعلٌها

 ......................... 

 .اآلن به تفكر ما هو بعٌنه المستحٌل

 ابنة مجرد إنها صله، أي بها تربطه أن ٌمكن ال أكثر، لٌس أسماء تشابه مجرد

 .مكان أي فً وراد األسماء وتشابه المنزل، عامبلت من عاملة

 !ٌعترٌها؟ الذي القلق هذا فلمََ

 .وصلنا ..نرمٌن -

 بتوقؾ حتى الشعور على القدرة أفقدتها التً أفكارها من كلماته أخرجتها

 .للحفل المضٌؾ المنزل أمام السٌارة

 :بذراعه هً تعلقت السٌارة من معاذ ٌترجل أن وقبل

 .معاذ -

 :فؤردفت لها التفت

 مش سوا نسهر تعالى ..ندخل ببلش خبلص طب ..تٌجً عاٌز ماكنتش انت -

 !!ده المٌبلد عٌد الزم

 :بتوجس ٌرمقها وهو حاجبٌه عقد

 .هندخل مش تقولً ودلوقتً النهار طول تصدعنً أنتَِ ٌعنً ...نعم -

 :جلستها فً اعتدلت

 مهم مش أهو معاٌا خرجت وادٌك ..ده الكبٌب المود من تخرج ٌهمنً كان أنا -

 ٌاال ..كمان وأنت جوه حد ماعرفش أنا ..سوا خروجتنا نكمل ..المٌبلد عٌد بقى

 .بلٌٌٌٌٌٌز ...احضرها عاٌزة مش دي الحفلة من قفلت أنا ...معاذ ٌا

ا لٌجلس حٌرة فً معاذ زفر  فً ٌده فوضع أمر علٌه خطر حتى للحظات، مفكرا

 :جٌبه
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 .لسامر هرجعها ..معاٌا بعتها سامر اللً والهدٌة -

ا، أمرها نست لقد بخٌبة، للعلبة نظرت  .اآلن تملك حجه أي تماما

ا لٌقول وجهها على ارتسم ما رأى  :ساخرا

 .القوة وبنفس ..كده ثانٌة فً رأٌكم بتؽٌروا ازاي أنتوا -

 :فؤردؾ تعلق لم

 على ونخلع الهدٌة ندٌهم ندخل احنا ..احضر عاٌز مش كمان أنا ..خبلص -

 .طول

 :قابلة اسارٌرها تهللت

 .سوا السهرة نكمل ..هنخرج -

ا، برأسه أومؤ  :قابلة لتضحك إٌجابا

 .طول على ونمشً الهدٌة ندٌهم ..بسرعه بس ٌاال طب -

ا بذراعه هً لتتعلق السٌارة من ترجبل  .الحفل لدخول استعدادا

 :فهمست بعد ٌبدأ لم أنه لحظة أول من بدا

 .بدري جٌنا احنا -

 .اعرفه اللً الوحٌد ده جاهٌن فٌن هو ..مهم مش -

 عنه ٌبحث لمن انتبه أن إلى القلٌلٌن، المدعوٌن بٌن الحدٌقة فً ببصره دار

 مستقببلاَ فابتسم جاهٌن لٌلمحه منهما اقترب أخر شاب ومعه المنزل من ٌخرج

 :إٌاه

 .معاذ ٌا ازٌك .. أهبل -

 .الحمدهلل -

 .سامر؟ فٌن أومال -

 .ٌؤجله ماقدرش عمل عشاء عنده ..بٌعتذرلك -

ا برأسه جاهٌن أومؤ  :متفهما

 .حسابها تعمل الناس علشان بدري الدعوات نحضر الزم كان ؼلطتنا الؽلطة -

 :لوافً جاهٌن التفت

 .المٌبلد عٌد وصاحب عمً ابن ..وافً -
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ا، معاذ ابتسم ٌا ا محٌ  أما بامتنان، وافً تقبلها هدٌته، له ٌقدم وهو بالحفل ومهنبا

 !االستؽراب علٌها فبدا نرمٌن

 !!وافً

 .بسام اسمه أن المفترض

 :لهما جاهٌن قدمها

ا ولٌا ..للعابلة صدٌقة ..نرمٌن - ٌا  .شخص

 :لئلنصراؾ معاذ بعدها لٌستؤذن معها، التحٌة تبادال

 .أمشً مضطر أنا معلش -

 علشان دي الحفلة عاملٌن إحنا كمان ..بدأنا لسه احنا هو ..ازاي تمشً ال -

 .السفر من رجعوا اللً واخته وافً والدة على الناس نعرؾ

 تزداد المستحٌلة وظنونها جاهٌن لحدٌث تستمع وهً نرمٌن عٌنا ضاقت

 :هامسة بمعاذ فؤمسكت

 .طول على هنمشً قلت أنت -

 :بود اعتذر

 وكل ..أمشً الزم أنا معلش وأختك والدتك سبلمة على وحمدهلل ..وهللا أسؾ -

 .طٌب وأنت سنة

 المكان، من للخروج معها تجذبه بسرعة فتحركت ٌتراجع أن نرمٌن ترد لم

 .اآلن األسلم الحل هو الفرار أن ٌخبرها داخلها وشعور

 :معاذ لٌقول السٌارة فً استقرارهما مع بها شعرت كبٌرة راحة

 !فٌن؟ تروحً تحبً -

 :رقٌقة بلهجة أجابت

 .معاك المهم ..مكان أي -

 .البساطة بهذه مآسٌنا وتنتهً بالحب الحب نبادل أن ٌمكننا ال لمََ

 .ٌحاول أن حتى ٌرٌد وال ٌستطٌع، ال لكنه

....................... 
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ا، الحدٌقة بهم لتمتلًء المدعوٌن عدد زاد  المنزل ردهة فً فاطمة بقٌت تقرٌبا

 ٌكن لم الجمع، لهذا لبلنضمام الفتٌات خرجت بٌنما الخروج، تستطع ولم

 المجموعات هذه وسط السٌر من ٌمنعهن لم هذا لكن لؤلخرٌن معروفة إحداهن

 .ما مكانٍَ فً عرض ٌتابعن وكؤنهن

 توترها زاد وقد خطواتها على وسارت نانا بكؾ تعلقت الحال، بطبٌعة مها إال

 .حولها الزحام بكم ٌخبرها مما ألذنٌها تصل كثٌرة أصوات مع

 .والرجالٌة النسابٌة العطور رابحة من والعدٌد العدٌد أنفها التقطت كما

 :أختها بذراع أمسكت

 .بطة أبلة عند رجعٌنً ..نانا -

 .الدنٌا بنشوؾ أدٌنا بنتً ٌا لٌه -

 .مابشفش أنا -

 أم وتجاهلت سمعتها هل تعرؾ ال أختها من صمت لٌقابلها واضح بحزن قالتها

 .تعلٌق دون لها تنظر

 :بسمة صوت جاءها حتى لحظات وقوفهما استمر

 !لٌه؟ وقفتوا -

 .بطة البلة ترجع عاٌزة -

 :كتفها على بسمة ربتت

 .شوٌة دي التربٌزة على نقعد ..مها ٌا تعالً -

 فً الحدٌقة حول مثٌبلتها أنتشرت مستدٌرة مابدة على لٌجلسن مها أطاعتها

 .دابري شكل

 رأت علٌها بؽرٌب بسمة ترى ما ٌكن لم المكان، فً ونانا بسمة نظرات دارت

ا مثله  من تراقب ال أنها الوحٌد اإلختبلؾ معاذ، قصر فً وجودها أثناء كثٌرا

ا تراهم بٌنهم، تجلس هً بل سطح، فوق من أو نافذة خلؾ  هً لوجه، وجها

 .بعد علٌها ٌتعرفوا لم لو حتى منهم اآلن

 .مختلؾ ببرٌق تبرقان عٌناها بالفعل، أخر عالم فً فكانت نانا أما
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 محبلت فً حتى تشاهدها لم وحلً الثمن، باهظة مبلبس أمثالهم، تخالط لم بشر

 .منطقتها فً الذهب

ا، مثلها ستعٌش حٌاة فً بخٌالها سرحت وكعادتها  هإالء من لتكون ٌوما

 .الصفوة

 "!!كده أوي مش"

 والذي محدثها إلى لتنظر وأحبلمها بل أفكارها سٌل لتوقؾ لعقلها وصلت كلمات

 :بجوارها ٌجلس وهو السخرٌة علٌه بدى

 .شوٌة خفً ...الناس على هتطلع عٌنٌك -

 :األولى لتقول مها وابتسمت بسمة ضحكت بٌنما شفتٌها لوت

 .متؤخرتش إنك كوٌس محمد -

 :قاببلاَ الٌد كؾ بحجم هداٌا بعلبة ذراعه مد 

 .تعجبك رب ٌا قدي على كده حاجه ..بوسً ٌا طٌبة وأنتَِ سنة كل -

 :بفرحة تناولتها

ا طٌب وأنت -  .محمد شكرا

 :بسمتها لتتسع وردي، بلون أنٌقة نسابٌة حافظة منها لتخرج فتحتها

 .اٌدك تسلم محمد ٌا أوي جمٌلة -

 

 :منها زوج صاحب قال أخرى عٌون تراقبها كانت ما مكان وفً

 .علٌه قلتلك اللً محمد ده أهو -

 : والفتاتان بسمة مع ٌجلس شاب لٌجد ٌشٌر حٌث إلى األخر نظر

 .علٌهم واخد علٌه باٌن ده -

 .العٌلة راجل ده بتقول أختك -

 !العٌلة؟ راجل ..!!نعم -

 .أمه زي عمً مرات بٌعتبر وهو كده بٌعتبروه أٌوة -

 :ٌقول وهو شفتٌه مؤلت ساخرة ضحكه

 .أمه بٌعتبرها حد كام هو -
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 محمد تولى التً لمابدتهم ببصره عاد بل ٌعلق، ولم جانبٌة بنظرة جاهٌن رمقه

 الؽضب من بشًء شعر ٌعً أن وبدون إلٌه، ٌستمعن الفتٌات بٌنما الكبلم فٌها

 .ومنه أخٌها من لها أقرب وكؤنه معه، بسمة ضحكات على

 :قاببلاَ وافً وكزه

 .بٌهم الناس ونعرؾ بقى التورتة هنطلع مش -

 :ساعته فً جاهٌن نظر

 .ماشً -

ا وبدى للحظة مكانه توقؾ ٌستدر وبٌنما  لٌجد ٌتطلع حٌث إلى وافً نظر مندهشا

ا، جاهٌن عمر نفس فً منهما،بدى ٌقترب أخر شاب  لٌصافحه ٌده مد تقرٌبا

 ٌنظر وهو ٌهتم لم الشاب أن إال االستقبال وضوح ورؼم ببرود جاهٌن ففعلها

 :قاببلاَ لوافً

 أعرفك ..كده قبل معاك واتقابلت الشرؾ ماحصلٌش انا ..طٌب وأنت سنة كل -

 .أكٌد ٌعرفنً بٌه جاهٌن ..األبٌض شهاب ..بنفسً

 لم لكنه شخصه، عن الجٌد ؼٌر جاهٌن حدٌث وتذكر رأسه فً االسم وافً ردد

 :التحٌة ٌرد وهو له ٌبدها

 .وسهبلاَ أهبل -

ا تعجبك، رب ٌا  الهداٌا تربٌزة على هدٌتك سٌبت أنا -  ..الدعوة على وشكرا

 .كوٌسة بداٌة لعلها منكم دعوات أي ماتوقعتش بصراحة

 .برأسه باإلٌماء وافً اكتفى بٌنما جاهٌن ٌعلق لم

 :اسنانه بٌن من جاهٌن قال حتى ابتعد أن ما

 !ده؟ عزم اللً الؽبً مٌن -

 :كتفٌه وافً هز

 .األعمال لرجال دعاوي بٌبعتوا كانوا اللً هما العامة العبلقات من حد أكٌد -

 .معاه مابنشتؽلش إننا عارفٌن -

 .نخلص خلٌنا دي التورتة نطلع بقى ٌاال المهم ..ؼلطوا أكٌد -

 .واضح بتوتر قالها
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 حتى هو حٌالها، التصرؾ ٌمكنه كٌؾ ٌعلم ال التً اللحظة قرب مع ٌزداد توتر

 هل كعكته، أمام ٌحتفل بجوراهما سٌقؾ واآلن منهما ٌقترب ال لهما، ٌتحدث ال

 إن ولكنه ، وأم ابن أي ٌفعل كما وٌقبلها صدره إلى أمه ٌضم أن المتفرض من

 ٌطفبا أن قبل لها سٌبتسم وأخته، األخرى، مع ولٌس سمٌحة مع فسٌفعلها فعل

ا الشمع  .معا

 .!!بشؤنه وٌالحٌرته فٌه ٌفكر ما ٌاَلسخافة

....................... 

ا، الحدٌقة منتصؾ فً لتقؾ أدوار الثبلثة ذات الكعكة خروج الجمع تابع  تقرٌبا

 .المجًء إلى فاطمة لٌدعو جاهٌن ذهب بٌنما الجمٌع، منها لٌتقرب

 :قالت التً نانا وتبعتها بسمة وقفت

 .بوسً مع هروح ..هنا خلٌكً مها -

 .هنا من هتشوفً مش ٌعنً معاٌا خلٌكً ..نانا ٌا لٌه -

 :بنانا بوسً أمسكت

 .نرجع ما لحد محمد ٌا مها مع خلٌك..معاٌا تٌجً سٌبٌها -

 

 الموقؾ، ذلك من الخوؾ هذا ٌصٌبها أن تتصور لم مضطربة، بخطوات تحركت

 منها ستطل التً األسبلة عن ناهٌك قلٌل، بعد علٌها ستسلط العٌون تلك كل

  .باجابتها مسموح ولٌس

 للناس النظر حٌن توفٌرهما علٌها عنصران الراضٌة، النظرة المزٌفة، البسمة

 .ذلك على الصامت التوأم هذا سٌساعدها فهل

 

 بٌنما ونانا فاطمة وبجوارها بسمة تقؾ ٌمٌنه وعلى الكعكة أمام وافً وقؾ

 .ومٌادة جاهٌن وجوارها سمٌحة وقفت ٌساره على

 للحظة عم الصمت لكن الشموع، اطفاء انتظار فً حولهم، المدعوٌن تجمع

 :جاهٌن لٌتمتم النظرات تبادلوا أنهم حتى

 .وافً ٌا ٌاال -
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 ٌستطٌع وال رأسه من هربت كلها الكلمات المتحدث، هو ٌكون أن َقِبل لمََ ٌعلم ال

 .به تحدق التً العٌون تلك من عٌن أي إلى النظر

 .النطق على ٌحثها ٌزال وهوال بصعوبة، رٌقه ابتلع

 :مٌادة صوت مسامعه إلى وصل

 .هو ببلش ..أنت اتكلم جاهٌن -

 .اعتراض منه ٌجد ولم للحظات جاهٌن رمقه

 كلمات وفً الحضور، على وٌشكرهم المدعوٌن ٌحً وهو بسمته اتسعت

 وكذلك لوافً، توأم كؤخت الثانٌة الحفل كصاحبة بسمة لهم قدم وقلٌلة مقتضبة

 خاصة ألسباب العابلة عن انفصلتا أنهما أوضح الحضور همهمات ومع فاطمة،

 .للبقاء اآلن عادتا وقد

 :لٌقول برأسه مال هذا، من أكثر ٌقل لم

 .الشمع اطفوا العزٌز توأمنا ٌا بقى ٌاال -

 .والتهنبة بالتصفٌق الجمع قام بٌنما واضحة بروتٌنة األمر نفذا

 فاطمة تنظر بٌنما وتقبله تهنبه وهً سمٌحة ٌحتضن كان التالٌة اللحظة وفً

 .واضحة بحسرة لهما

 :بسمة فؤمسكتها هاربة، لتتحرك تتحملها لم حسرة

 .بتعمل سمٌحة ما زي اعملً ..بصالنا الناس ماتهربً اٌدٌك ابوس -

 .المستحٌل من ضرب والتنفٌذ سهلة كلمات

 .سٌرفضها ..تقدر لن وتضمه، له تذهب أن ترٌدها

 :ابنتها لسان على الرد وجاء

 خدي روحً حاجه هٌعمل ومش الناس حساب هٌعمل ...حاجه هٌعمل مش -

 .ماما ٌا حضنك فً ابنك

ا دفعتها  عٌناها أمامه، وجدها المقربٌن من التهانً ٌتلقى هو بٌنما إلٌه، دفعا

 .فٌها رآها مرة كؤول بالعبرات تبرقان

 !منه؟ تقترب حٌن تذرفها التً الدموع ؼٌر تملك أال
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 ٌسامحها أن منه تتمنى التً الندم دموع أنها أم سببها، أنه تخبره أن أترٌد

 .ألجلها

 وتهدٌداتها سمٌحة ولتذهب كفٌها، بٌن وجهه تحتضن كانت التالٌة اللحظة وفً

 مادامت البنها حبها بث عن تتوقؾ لن لكنها صامتة، أنها ٌكفً أال الجحٌم، إلى

 .متاحة الفرصة

 تقاوم وهً صدرها إلى وافً فاطمة ضمت المؽتاظة سمٌحة نظرات وتحت

 .للبكاء شدٌدة رؼبة

 .والعشرٌن الثالث عامه ولٌدها أكمل فالٌوم

 .!البعد طول على القلب وٌاللوعة

 .بعٌدة الزالت لكنها قرٌبة، منه صارت أنها ظنت

 .منها االقتراب تستطٌع ال لكنها بوضوح تراها سمابها فً كنجمة صار ولٌدها

 :أذنٌه فً مختنق بصوت همست

 .بنً ٌا وصحة بخٌر وأنت سنة كل -

 .بعٌد من فٌها تراه كانت مضت أٌام بشوق بذراعٌها تعتصره كانت

 تخبره وكؤنها األولى، عن مختلفة المرة تلك فضمتها ضلوعه، بٌن قلبه انتفض

ا انتظرت أنها  .الؽرٌب األنٌن ذاك قلبه أصاب لمََ ٌعلم وال لتنالها، كثٌرا

 !قبله؟ لها قلبه أحن

ا منه الفرار أراد ٌجتاحه جدٌد شعور  لتستشعر ذراعٌها بٌن من تملص سرٌعا

 ٌستدٌر وهو مرتبكة بسمة لٌمنحها عنه، ذراعٌها لترفع تحرٌره، فً رؼبته

 .المدعوٌن بقٌة لٌحًٌ

 جاهٌن وجه لترى التفتت أحدهم، كتفها على ٌربت أن قبل لحظات مكانها ظلت

 :الباسم

 .قادر مش هو طالما أنتَِ منه قربً ..بطة ابلة ٌا أٌوة -

 التً لدمعاتها أحد ٌنتبه أن قبل الجموع وسط ومن أمامه من لتفر له أومؤت

 .بسخاء مقلتٌها ؼادرت

............................. 
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 .وفضول واستنكار، دهشة، بٌن ما النظرات تعددت

 ال فاألمر الشربٌنً، عابلة فً ظهرتا البلتً الشخصٌتٌن تلك بتقبل األمر لٌنتهً

 .حال كل على أصحابه إال ٌعنً

 أم التفاصٌل، معرفة فً عارمة ورؼبة شدٌد بتركٌز ٌراقب كان واحد شخص إال

 أن ٌجب والتً األسرار من الكثٌر طٌاته فً ٌحمل األمر فجؤة، تظهرا وأخت

ا تفٌده فلعلها ٌعرفها،  .ٌوما

 !!علٌها بالتعرؾ بؤس وال الجدٌدة، األخت بتلك بصره تعلق

 شاركتها التً بسمة مابدة بمتابعة هو انشؽل بالطعام المدعوٌن انشؽل وبٌنما

 .وشاب فتاتان فٌها

 األسود، الرداء ذات الفتاة بعٌنً التقت المابدة أصحاب على عٌنٌه تتنقل وبٌنما

 إٌاها لتبادله للتحٌة ابتسامة من بد ٌجد لم لهم، مراقبته الحظت أنها ٌبدو والتً

 .بحبور

 !!بها؟ معجب أتظنه

 .لها منطقً سبٌل تكون وقد الجدٌدة لؤلخت صدٌقة هً ..الفكرة أعجبته

 !!النظرات من مزٌد

 !!االبتسامات

 

ا ٌكون قد لما لٌصل ٌخطط عقل  .مفٌدا

 .مبؽاه وجد أنه ٌتصور وهم خلؾ ٌسعى وعقل

 .وؼضبه ؼٌرته فاشتعلت ٌحدث لما انتبه أخر وعقل

 

 ونقل نمٌمة إلى وصفقات، أعمال بٌن ما للحدٌث الجمع وعاد العشاء انتهى

 .وشابات شباب بٌن الجدٌدة العبلقات بعض من بؤس وال أخبار،

 بعض على للتعرؾ تتبعه منها لٌطلب منها جاهٌن اقترب التً بسمة بٌنهم ومن

 نانا قامت بلحظات وبعدها علٌها، التعرؾ ٌرٌدون الذٌن والدته عابلة أفراد

 :بعصبٌة محمد لٌوقفها
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 !فٌن؟ راٌحة -

 :بهدوء وقالت تماسكت لكنها لها شؤن ال أن بوجه تصرخ أن أرادت

 .ارجع ما لحد ماتسٌبهاش مها مع خلٌك ..الحمام -

 ببصره لٌدور بالمنزل، اختفت أن إلى ٌتابعها وهو محجرٌهما تؽادر عٌناه كادت

ا المكان فً  .رإٌته ٌستطع لم لكنه النظرات من الكثٌر بادلها الذي هذا عن باحثا

 :مها فقالت واقفاا هب البلزم من أكثر بدت دقابق مرت

 .محمد ٌا قومت أنت -

 :عجل على أجابها

 .زحمة المكان ماتتحركٌش طول على وارجع نشربها حاجه هجٌب -

 .محمد ...عاٌزة مش أنا -

ا ذهب أنه فٌبدو بضٌق زفرت  .السبب تعلم وال مسرعا

 

 .ٌرعبها الذي السكون من أفضل وهذا كثٌرة، حولها الضوضاء كانت

 الناس، من الكثٌر به ولو حتى المنزل فً هً استطاعتها قدر التماسك حاولت

ا، سٌعود محمد ا نانا وكذلك سرٌعا  تتابعها بسمة تكون وربما اآلن، ستظهر حتما

 .علٌها لبلطمبنان بعٌد من

 نفسها على تؤتمن مؽلق مكان فً إال وحٌدة البقاء تحب ال أنها ٌعلمون جمٌعهم

ا ٌزداد كعادتها بدأ توترها لكن  .به ٌا  .اختفابهم استمرار مع تدرٌج

 أحدهم أن بحدسها شعرت حتى المابدة، أسفل من بعصبٌة أصابعها فرك لتبدأ

ا فر ما سرعان بالراحة الشعور من القلٌل إلٌها تسرب ٌقترب،  سمعت حٌن هاربا

 :اذنٌها على ؼرٌب صوت

 .الخٌر مساء -

 على وأصبحت قلبها نبضات وارتفعت أوصالها، فً باردة قشعرٌرة سرت

 .هلعها نوبات من نوبة مشارؾ

 .ؼٌرها تملك ال دفاع كوسٌلة كتفٌها تحٌط ذراعٌها فرفعت

 :الؽرٌب الصوت لها لٌعود
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 .كوٌسة أنتَِ ..الخٌر مساء بقولك -

ا بوجهها أشاحت  :توتر فً متمتمة بعٌدا

 .امشً سمحت لو ..ماعرفكش أنا -

 :حالتها تناسب ال ودودة بلهجة رد

 باجً مش بس ..للعٌلة صدٌق ...هانً اسمً أنا ..نتعرؾ ممكن احنا ما طب -

 .كده تعرفً ..الموجودٌن كل عن مختلؾ شكلك...المناسبات فً إال هنا

 :أعلى بنبرة لتقول الوقوؾ من بد تجد لم سٌصادقها، وكؤنه ٌسترسل

 .أؼراب مع مابتكلمش أنا ..ابعد قلتلك سمحت لو -

ا ٌنتفض جسدها كان ٌا  :صوته لها لٌعود فعل

 .نتعرؾ تحبً ٌمكن ..بصٌلً طب -

 .المؽرور؟ المعتوه هذا من

 لهذا نفسها تعرض لن احتماله، على تقوى ال ما فٌفعل لعجزها ٌنتبه أن ترٌد ال

 .أخرى مرة المرٌر الموقؾ

ا ٌكون أن أرادت بشكل تحركت لذا ٌا  :طبٌع

 .أنا همشً مابعدتش لو -

 شعرت األقصى، الحد إلى بها ووصل أرعبها ما حدث التالٌة اللحظة وفً

 :وصوته ذراعها تبلمس بؤصابع

 .لٌه؟ مضاٌقة أنتَِ استنً طب -

 لتصدم هدى ؼٌر على للخلؾ وارتدت كهربابً بصاعق أصٌب كمن انتفضت

ا وتسقط بؤحدهم  .أرضا

 والشاب حولها من كل لها انتبه حتى بها تحٌطان بذراعٌن شعورها مع لتصرخ

ا  ٌتراجع  :مرددا

 .حاجة عملتك أنا هو ..طبٌعة مش أنتَِ -

 صوت جاء أن إلى دموعها فً وتؽرق كفٌها بٌن وجهها لتدفن مكانها ظلت

 :أخر

 .عنها ابعد ..سمحت لو -
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 .حاجه ماعملتش انا -

ا الشاب قالها ا األخر ناحٌتها لٌمٌل مؽادرا  :هامسا

 .بسام أنا ..اهدي -

 :ناحٌتها ٌده فمد نحٌبها خؾ وإن بكاءها استمر

 .األرض على من نقوم ٌاال -

ا كفٌها وضعت  :فقال الفضفاض فستانها ٌسعفها ولم للنهوض محاولة فً أرضا

 .اٌدك هاتً -

 !!أل ..أل -

 :بدهشة ٌرمقها وهو إلٌه ذراعه فضم بالؽة بعصبٌه رددتها

 علٌا اسندي معلش ..علٌنا بتبص الناس ..اساعدك عاٌز انا ..اهدي خبلص -

 .بس تقومً ما لحد

 ؼٌر أخر رجل ناحٌة ٌدها تمد لم هً بعقلها، ٌعبث والتردد حالها على ظلت

 .كعمٌاء به تثق من فقط هو لسنوات، محمد

 :لعقلها ٌتسلل الهاديء صوته عاد

 .ماتخفٌش -

 فاطمة لصورة شبٌة صورة له ٌرسم وعقلها المتصاعدة، قلبها نبضات هدأت

 .بطمبنتها كفٌل وحده وهذا

 ثؽره سكنت التً الطفٌفة البسمة رإٌة لها ٌتسنََ ولم ناحٌته بحذر كفها مدت

 .منها ذراعه ٌقرب وهو

 ".!حصل؟ اللً اٌه ..مها "

 بسبب بقلبه استقر باإلحباط وشعور واقفاا هو واعتدل الٌها، كفها لتضم انتفضت

 .المقاطعة هذه

........................... 

 

َ

َ
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 والعشرون الثانً لفصلا

 

 أكم والفراودة ..كورة قلبً أنا

 اتعكم وٌاما ..واتشاط اتنطح ٌاما

 المعاد فً ٌنتهً ح كله له واقول

 الحكم بساعة واال بساعتك؟ ٌقول

َ!!عجبً

 رباعٌاتَجاهٌن

 

 

 

 .البنوة ..األمومة

 .الخصوصٌة من بالكثٌر تمٌزت والتً السامٌة العبلقة تلك

 .مشاق من تبدأه ما برؼم

ا حملته" ا ووضعته ُكرها  "ُكرها

ا  .ُكرها

 وما رحمها فً ابنها نمو سبٌل فً األم تكبدته  ما كل معانً حملت ربانٌة كلمة

 .وضع أالم من ٌلٌه

 المولود كبر مهما ٌنقطع ال .نفسً ُسري حبل وٌنشؤ عضوي ُسري حبل فٌنقطع

 .ابتعد أو

ا ساعد بؤنه نسمع ولم ضٌق، فً كان إذا بولٌدها األم تشعر ..الحبل وبهذا  ولٌدا

 .ندر فٌما إال بؤمه الشعور على

 !القلة؟ هإالء من سٌكون فهل

 .اآلن إلى تؽادره لم ذراعٌها بٌن كان حٌن قلبه أصابت التً الوخزة تلك

 وٌطلب إلٌها ٌعود أن ٌرٌد وكؤنه قلبه، تملك زالت وال أخرى تلو دقٌقة مرت

 .المزٌد
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 !!فٌه ٌفكر لما تفسٌر ٌجد وال تؽمره دهشة

 .!السهولة؟ بهذه لها أسٌحن عنه، تنازلت من هً

 .الصفح تتوقع أن قبل مرة ألؾ له االعتذار علٌها

 

ا اتخذ ا ركنا ٌا ا قص ا السكون لبعض بحاجته شعر  له، مجلسا  أو هذا، كل عن بعٌدا

 من جعبته فً ما كل وإلقاء إلٌها الذهاب فً داخله رؼبة مقاومة أراد ربما

 .أسبلة

 .وأسكته ألجمه الخوؾ ..وكالعادة

 منذ وقتها كل فٌه تقضً التً لمخببها عادت وكؤنها ٌَرها، لم عنها، بعٌنٌه بحث

 .لمنزله جاءت

 !!آخر شًء عن بحثه لٌسفر

 .علٌه ٌعتاد لم نفسه هو بشكل انتباهه تجذب الفتاة تلك

 التصرؾ على العجز إحساس ٌحمل مرٌض، كان حٌن بنفسه، ذكرته البداٌة فً

ا البقاء ٌفضل االختبلط، ٌتجنب كالبقٌة،  .وحٌدا

 .علٌه ٌشفق أن وال بمرضه أحد ٌشعر أن ٌحب ال

ا المشاعر نفس لدٌها  .حتما

 أول حدث كما وحدها تكون حٌن الخوؾ من الكثٌر تحمل التً هٌبتها ٌحٌره، ما

ا مرتعبة بدت بها، التقى مرة  .اآلن هً كما كثٌرا

 معها، الحدٌث وأراد العدم من ظهر الذي الشاب لهذا انتبه حٌن حاجبٌه عقد

 .للمساعدة بحاجه أنها شعوره مع كرسٌه من نهض

ا لتسقط وقفت وماَإن  الشاب ذلك من بالؽضب وشعور ناحٌتها هرول أرضا

 .ٌمؤله

 قدرتها عدم رؼم بٌنهما مسافة على وحافظ منها اقترب أبعده، حازمة وبكلمات

 .العون ٌد لها لٌمد رإٌته على

ا لٌسعده كان الخوؾ هذا وسط ثقتها تمنحه أن  .كثٌرا

 .سعادته تضاعفت نحوه ذراعها مد ومع
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 ".!حصل؟ اللً اٌه ..مها "

 ما مزٌلة قدمٌها على الوقوؾ على مها تساعد وهً لها ٌتطلع واقفاا اعتدل

 .األتربة وبعض خضراء حشابش من فستانها على علق

 :قابلة بذراعها مها تعلقت

 .هنا ماتسٌبنٌش ..بوسً ٌا بطة ابلة عند ودٌنً -

 .تعالً ..مها ٌا حاضر -

ا تذكرت لكنها الحركة أرادت  :بحرج فقالت أمرا

ا -  .شكرا

 : له حدٌثها أن علم

 .العفو -

ا لٌستدٌر بسمة مع نظارته تبلقت  :بهمس بسمة تسابلت بٌنما مبتعدا

 !حصل؟ اللً إٌه هو -

 :وأضافت حدث ما مها أخبرتها

 .بطة أبلة وزًٌ زٌك ..طٌب أخوكً ..بوسً -

 .جاٌز -

 معها لتتركها لفاطمة، بها وصلت أن إلى مها فصمتت بضجر بسمة قالتها

 .للحفل وتعود

.......................... 

 .هناك أو هنا ستكون أنها ٌعلم بحرص عنها بعٌنٌه ٌبحث كان

 .أعمالها شر فً سٌوقعها الذي ؼباءها مدى ٌعلم

 .وتقوله تفعله أن ٌمكن وما فٌه المبالػ ِعندها وٌعلم

 ٌبادلها كان حٌن ؼضبه أثار الذي الرجل نفس من تقؾ هً فها حدسه، وصدق

 .االبتسام

ا األرض تحفر تكاد بخطى  .اقترب ؼضبا

 :الرقٌق صوتها ألذنٌه لٌصل
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 .دي بالمعرفة مبسوطة اللً أنا -

 :قاببلاَ تإلمه كادت حتى أسنانه جز

 .نادرة -

 تطٌقه ال الذي االسم هذا حلم، مجرد سمعت ما أن تتمنى وكؤنها عٌنٌها أؼلقت

 .ٌسمعه أن أمامها ٌقؾ لمن ترد لم وبالتؤكٌد األساس من

ا، تنضح وعٌناها التفتت  :لٌكمل لها ٌؤبه فلم شرا

 !!ده؟ مٌن -

 :قاببلاَ لها نظر ثم باردة ببسمة ٌحدث ما األخر راقب

 .تكلمٌنً الزم ...معاكً ونمرتً بقى هسٌبك -

 .بببلهة الباسم فكه لتحطٌم عارمة رؼبة وواتته محمد عٌنا اتسعت

ا بقوة أصابعه ضم  التحرك ترٌد هً بٌنما السمج، هذا لٌنصرؾ ؼٌظه كاتما

 .هنا لٌس وكؤنه

 :تؤوهت أنها حتى حدٌد من طوق كان حالته ومع بؤصابعه ذراعها طوق

 !!دراعً سٌب ...إٌه فً -

 .نمرته وتاخدي تكلمٌه علشان ده منٌن تعرفٌه ..ده بتهببٌه أنتَِ اللً إٌه -

 .الناس علٌنا وافرج ازعق ما بدل وسٌبنً ...دعوة مالكش -

 :واضح بتحذٌر قاببلاَ للحظة قبضته ٌخفؾ لم

 !فاهمة؟ ..بتعملٌه اللً عاجنً مش انا -

 :ساخرة زفرت

 دي والمرة مرة ألخر ..!رأٌك؟ مستنٌه إنً قالك مٌن ..ؼرٌبة حاجه أما -

 .حالً فً وسٌبنً عنً ابعد ..محمد ٌا نهابً

ا لٌحررها عٌناه ضاقت  :قاببلاَ أخٌرا

 عارفه وأنتَِ بتقولٌها مرة كل ..خبلص بقولك اللً أنا دي المرة نادرة ٌا ال -

 مش ..نادرة ٌا هرجعلك مش أنا هقولهالك مرة ألول لكن ..راجعلك إنً

 .هرجعلك

 :بٌؤس رأسه فهز علٌه تخفى لم عٌنٌها رجفة
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 .ؼبٌة واحدة أصبل أنتَِ -

ا، أمامها من اندفع  :بعند لتقول شفتٌها زمت بٌنما مبتعدا

 !!إٌه؟ وهتبقى إٌه هتعمل دي الؽبٌة هتشوؾ ...ؼبٌة -

 

 أن علٌه هنا، من الفرار حقاا ٌرٌد زٌادة، فً جسده وحرارة خطواته فً اندفع

ا ٌكون ٌا  .ذلك على ٌجبرها أن ٌستطٌع وال ..تتؽٌر لن نادرة قراره، وٌنفذ قو

 !!كفى

 "محمد"

 وجهه مبلمح والحظت منه، تقترب التً بسمة إلى لٌلتفت النداء استوقفه

 .المكفهرة

 !!مالك؟ -

 :بضٌق زفر

 .همشً -

 :بود ابتسمت

 .معاها اتخانقت -

 :رأسه هز

 برجوعك فرحتً أد على ..اتجننت خبلص دي بوسً ٌا فٌها فاٌدة مافٌش -

 خدي ...فٌه بقت اللً بالوسط تعمله ناوٌة هً اللً من زعلً أد على ألهلك

 لتبعدٌها منك هتخاؾ هً لكن علٌها سلطة أي مالٌش أنا ..بوسً ٌا منها بالك

 .حساب ألؾ وهتعملك

 .لٌك ؼٌر هتكون مش ..قلتلك ما وزي محمد ٌا ماتخفش -

ا رأسه هز ٌا ا ٌمنحها أن وقبل نف  :المرٌح ؼٌر صوته الذانهما وصل ردا

 .كمان الحفلة أصحاب على تسلم مش ..محمد ٌا ازٌك -

 "ناقصك أنا هو" ...حاله ولسان محمد له نظر

 :ببرود ابتسم

 .مشؽولٌن شكلكم بس ناوي كنت .. جاهٌن أهبل -
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 :لبسمة حدٌثه ٌوجه عاد ثم

 .بوسً ٌا بقى همشً أنا -

 أنا ..هناك على تٌجً علشان الشركة عنوان وادٌك بٌك هتصل بكرة طب -

 .تمسكها كوٌسة حاجه هنبلقً وأكٌد معاٌا تبقى وعاٌزاك بكرة من هروح

 "!إٌه؟ وال أنا جوافة كٌس"

 لوجوده، ٌنبها وكؤنه لبسمة استنكار بنظرة اكتفى لكنه ٌقولها أن جاهٌن تمنى

 .وتؽافلتها لها فانتبهت

 .بكرة هكلمك ...تشوفٌه اللً بوسً ٌا ماشً -

ا جاهٌن ودع  .لٌؽادر سرٌعا

 :قابلة شفتٌها فلوت الكلمات من الكثٌر تحمل ونظرته ذراعٌه جاهٌن كتؾ

 فً هٌشتؽل محمد إن وقلنا عملنها، وادٌنا الحفلة بعد الشؽل هنزل قلت -

 .بقى دي البصة إٌه الزمتها ..الشركة

 .العنان للسانها ألطلقت فعل لو تعجبه، ال بها عبلقته أن أٌخبرها

 .الصمت فالتزم

 .الذهاب فقررت تعلٌق أي ٌمنحها لم

 .استنً -

 :قاببلاَ صؽٌرة مخملٌة علبة لها لٌرفع له التفتت

 .طٌبة وأنتَِ سنة كل -

 .هذا تتوقع فلم دهشة، أصابتها وقد للحظات العلبة رمقت

 .اتفضلً -

 وجهها عضبلت إلى ٌصل بالسعادة وشعور استحٌاء على ٌدها لتمد رددها

 .علٌه فترتسم

 .أنٌق خاتم لترى العلبة فتحت

 بؤي تقبل تكن لم الحقٌقة فً هً كتلك، هدٌة تستلم مرة فؤلول عٌناها اتسعت

 شخص من ثمٌنة هدٌة وصلتها واآلن أمرهما ٌكتشؾ ال كً معاذ من هداٌا

 !!قلق دون قبولها وٌمكنها ..أخر
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 .كتلك ممٌزة بهدٌة ٌتذكرها أن تصورت من أخر

 :بامتنان نحوه بصرها رفعت

ا -  .افتكرتنً إنك شكرا

 :قاببلاَ لشفتٌه بسمتها انتقلت

 .عجبك؟ -

 :لتقول برأسها أومؤت

 .كوٌس بتبقى ساعات أنت تعرؾ -

 :حاجبٌه رفع

 .كوٌسة بتبقى دقاااٌق ...بقى وأنتَِ أوي متشكر ...شٌخة ٌا -

 .تعلٌقه على ضحكت أنها إال معنى من تحمله ما برؼم

 ...الضاحكة مبلمحها رمق

 .تضحك حٌن أجمل تصبح الفتاة هذه

 شفتٌه عن هو بسمته لتنسحب ، أخرى شكر كلمات بعد أمامه من انسحبت

 .!!خطؤ؟ أنه أم صحٌح سمعه ما هل ٌعلم وال ألذنه وصلت بالكاد وكلمات

 

 "لٌك ؼٌر هكون مش"

 !!لمحمد ..له قالتها

............................ 

 

 .هً وتتبعه السٌارة لٌؽادر النٌل ضفاؾ أمام سٌارته أوقؾ

 من الكثٌر علٌها تنعكس والتً الهادبة النٌل مٌاه ٌطالع السور على بكفٌه استند

 .أجمل صورة فتمنحه األضواء

 .ٌفكر فٌما تعرؾ أن تتمنى ثالثهما، والصمت بجواره وقفت

 ..وضمٌرها قلبها بٌن ضارٌة معركة وهناك بعمق الهواء من تنفست

 .الؽلبة ولقلبها النهاٌة فً أسكتتها

 .علٌها العثور فً تساعده أن مستحٌل
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 بتلك عبلقة لها الفتاة تلك أن تصدق ال حتى إنها بنفسها، لؽرٌمتها حبٌبها أتسلم

ا ولكنها العابلة  .المخاطرة ٌمكنها ال أٌضا

 سٌفتح تلك، وحدته مإنس لتكون بوسعها ما تفعل أن وعلٌها اآلن وحٌد هو

 .الصبر فقط علٌها ...محالة ال لها قلبه

 .النهاردة مٌبلدها عٌد إن تعرفً -

ا  !!تبا

 !!هً الفتٌات من نوع أي ...فٌها إال ٌفكر ال بؽٌظ، شفتٌها التوت

 :قاببلاَ أردؾ

 .عننا حاجه ٌعرؾ لحد بتخاؾ ..هداٌا أي بتقبل ومش أوي عنٌدة كانت -

 :السور بقبضته ضرب

 اللً إٌه أعرؾ نفسً معاٌا تفضل وعاٌزة بتحبنً كانت ..بتخاؾ كانت أٌوة -

 .!!لٌه؟ كده؟؟ عملت لٌه ..حصل

 :بذراعه تمسك نفسها وجدت حزنها أثارت المتؤلمة مبلمحه

 عاٌشة ٌمكن وهً كده نفسك تعذب هتفضل أنت ..انساها معاذ ٌا بقى كفاٌة -

 .حٌاتها

ا ذراعها ٌدفع وهو بها صرخ  :بعٌدا

 .فاهمة أنتَِ ..تانً عنها ماتتكلمٌش ..اسكتً -

 .السٌارة إلى لتهرع مابها بزخ عٌنٌها وبادرت فعله ردة من شهقت

 :بؤسؾ لٌهمس ٌجاورها به شعرت

 .فٌه أنا اللً كفاٌة ..عنها تتكلمً ببلش ارجوكً بس ..نرمٌن ٌا معلش -

 .نحٌبها ؼٌر تعلٌق تمنحه لم

 :قاببلاَ السٌارة محرك أشعل معها، طرٌقته على الندم أصابه وقد لها نظر

 .فٌن نتعشى تحبً ..هصلحك أنا خبلص ستً ٌا طب -

 :قاببلاَ فزفر بالنفً، رأسها هزت

 .عٌلة ماتبقٌش نٌري ٌا خبلص -
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 قالها لقد تخونها، لم أذناها به، تحدق التفتت بجفونها، ترؾ وهً رأسها رفعت

 .سنوات دام توقؾ بعد أخٌرااَ لها

 :باعتذار ابتسم

 !فٌن؟ تتعشً تحبً ..ها -

ا نحٌبها اختفى ٌا  :لتقول تدرٌج

 .تحبه مكان أي -

ا همهم  .لها لٌنطلق وجهته ٌقرر أن قبل مفكرا

 .الظهور أرادت بلهاء ابتسامة كتمت

 "نٌري"

 ترٌده، ما ستحقق محالة، ال منه ستقترب بالفعل، سعٌدة هً لها، ٌعود معاذ

 .بقلبه ستفوز

............................ 

ا المدعوون قل ا روٌدا  .روٌدا

 كانت بؽرفتها اختفت من وأول .المنزل ساكنً من إال الحدٌقة خلت حتى

 .الحفل مدة طول التماسك استطاعت كٌؾ تعلم ال سمٌحة،

 لدخول محٌاها على السعادة رسم علٌها وكؤن لها تصل كانت التً التهانً

 .منزلها إلى األولى عدوتها

 .منه لتتقرب الموقؾ استؽلت التً فاطمة حقاا، ؼضبها أثار ما ولكن

 .ابعادها سٌحاوالن هً وال الوافً أن واثقة كانت بالتؤكٌد

ا الخوؾ من والكثٌر الؽضب، براكٌن نفسها فً تثٌر إنها  .أٌضا

 وسٌصدم ٌكشؾ قد الماضً أن ٌعنً مما استرداده، فً محاوالتها تتوقؾ لم

ا بها وافً   .كثٌرا

ا به تسمح لن ما وهذا  .أبدا

 ..فلٌكن ابنتها، من قوتها تستمد فاطمة

 .بالتبعٌة األم معاداة سٌتم االبنة معاداة على الجمٌع أجبرت إذا

ا، العمل معترك ستدخل واالبنة  .لهذا االستعداد وعلٌها قرٌبا
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ا إلٌها لٌدلؾ أجابتها بابها على طرقات  :باسما

 .النهاردة ماما ٌا تعبتً -

 :قابلة لتضمه بجوارها جلس لٌقترب، تدعوه ذراعها رفعت

 .الهداٌا؟ شوفت ...حبٌبً ٌا راحة تعبك -

ا رأسه هز ٌا  :نف

 .فٌن هتروح موجودة أهً ..لسه -

 ..هداٌا جابلها ماحدش ..ادهالها ابقى أختك تنفع حاجت القٌت لو ..اسمع طب -

 .حاجه منً هتقبل مش أكٌد قلت وأنا

 :لٌقول المتفهمة ألمه بسمته اتسعت

 .ماما ٌا حاضر -

 .الشؽل فً بكرة وأشوفك بقى خٌر على تصبح ٌاال -

 ماكرة لبسمة ٌنتبه ولم ؼرفتها، وٌؽادر المساء تحٌة لها لٌرد وجنتها قبل

 .ثؽرها على ارتسمت

 

ا جاهٌن لٌجد ؼرفتها من خرج  علٌه فؤقبل بتعب، رأسه ٌحك األرٌكة على جالسا

ا  :جالسا

 .تعبت -

 .أنااااام عاٌز -

 .كمان وأنا -

 :جاهٌن لٌقول كبلهما استرخى

 .ألختك الهدٌة ادٌت -

 .أل -

ا ٌقؾ وهو لٌقول رأسه جاهٌن فهز باقتضاب، رد  :مؽادرا

 .خٌر على تصبح ..براحتك -
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ا، األمر ٌجد هو  معها ٌتبادل ال حتى إنه وتهنبتها، إلٌها الذهاب علٌه هل صعبا

 .الؽرابة شدٌد ٌبدو الموقؾ كؤخوٌن، حوار أي

 عمد، عن تناساها التً الهدٌة لٌخرج جٌبه فً ٌده ٌدس أن قبل رقبته فرك

 .جاهٌن بها وذكره

ا طوٌبلاَ بها حدق ا ٌصعد أن ٌمكنه لها، الهدٌة إلٌصال طرٌقة فً مفكرا  سرٌعا

 .وٌؽادر ؼرفتها فً وٌتركها

 لٌرى رأسه فرفع أنثوٌة، ضحكات صوت له وصل مكانه من ٌتحرك أن وقبل

 الهدوء فعم له فانتبهتا المنزل، إلى ٌدخبلن وهما الضحك ٌتبادالن ونانا بسمة

 .إلٌه االلتفات دون الدرج إلى تخطوان وهما

 .الهدٌة وٌمنحها فلٌنادٌها

 .جدوى دون متتالٌتن مرتٌن وأؼلقه فاه فتح

ا كان إن حاله، ٌلوم وهو كتفه تهدل  ٌستطٌع ال فلمََ لتركه، أمه من ؼاضبا

 .حال؟ كل على لها ذنب ال التً أخته مع التعامل

ا مكانه من تحرك  األعلى، فً الفتاتٌن اختفاء من تؤكد أن بعد الصعود قاصدا

ا أهو ٌعلم ال بوهن الدرجات صعد ٌا ا أم جسمان ٌا  .نفس

 كانت التى المهمة تلك لٌنهً بعمق ٌتنفس أن قبل للحظات ووقؾ للممر وصل

 .تخٌل مما أثقل

 توقؾ أمامه، مها لتظهر فاطمة ؼرفة باب فتح ٌصل أن وقبل ؼرفتها إلى خطا

 .به تشعر أن ٌرد لم أنفاسه، ٌكتم ٌكاد وهو مكانه

 أن بعد فاطمة تركت أنها ٌبدو بحرص، خلفها الباب وأؼلقت للخارج خطت

 برأسها تستدٌر وهً توقفت لكنها حذرة، خطوات تخطو الجدار، تلمست نامت،

 .ما شًء من تتؤكد وكؤنها

 !!هنا حد فً -

ا حاجبٌه فرفع سمعه، لكنه بهمس قالتها  :باسمه نطقت حٌن تضاعفت ..مندهشا

 !!بسام -

 :لٌقول عٌناه اتسعت
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 !!منٌن؟ عرفتً -

 :صوته سماع مع مبلمحها سكنت

 .بتستعمانً -

 :بقوة بكفٌه لوح

 بتحبً مش إنك حاسس وانا أضاٌقك ماحبتش أنا ..قصدي مش ..ال..ال -

 .باألؼراب االختبلط

 :فهمست دفاعه القاء فً لسرعته بسمتها اتسعت

 .ٌهمك وال -

 :بقوله فؤوقفها طرٌقها تكمل أن أرادت

 .اتكلم ما قبل من اسمً قلتً ازاي؟ عرفتٌنً أنتَِ هو ...لحظه -

 :المسموعة الهامسة النبرة بنفس لتقول شفتٌها على هادبة بسمة ارتكنت

  .بتسخدمه اللً البرفان بتؽٌر مش اصلك -

 .علٌه العتٌاده أنفه ٌلتقطه لم والذي عطره ٌشتم بتلقابٌة مال

 لٌوقفها منها فاقترب بابها لتفتح ٌدها مدت بسمة، ؼرفة حٌث إلى تحركت

ا  :هامسا

 .هدٌتً دي قولٌها لبسمة دي تدي ممكن مرة أخر معلش ..لحظة -

 :ناحٌته وجهها أدارت

 .أحسن أنت تدٌهلها مش -

 .خالص هدهلها مش ٌمكن ماخدتهاش لو ..هعرؾ مش -

 للوراء هو لٌتقهقر بها أمسكت فٌه، الهدٌة فوضع كفها لتفتح ذراعها رفعت

 :فقالت

 بعد تندم إنك لدرجة تبعد ببلش أوي طٌبٌن ناس وبوسً بطة ابلة فكرة على -

 هتكون اللً أنت صدقنً .. تقرب ممكن وكان فٌه بعدت ٌوم كل على كده

 .خسران

 :لٌقول الؽضب بعض وتملكه حاجبٌه عقد

 .حاجه ماتعرفٌش أنتَِ -
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 :لتقول رأسها هزت

 .حاجه عارؾ مش اللً أنت أن ..المشكلة -

ا لٌقؾ بابها، وأؼلقت للؽرفة دلفت  عاد عقله، فً تتردد وكلماتها لبرهة وحٌدا

 .علٌه بظهره ٌستلقً أن قبل لحظات فراشه طرؾ على جلس لؽرفته،

 " حاجه عارؾ مش اللً أنت "

 .!إلعبلمه؟ أمه تسعى ال لمََ ٌعرفه، ال ما هناك ومادام

 .الحدٌث ٌستدعً شًء ال وكؤن تتصرؾ

 .هو ولٌس بالتفسٌر له المدٌنة هً ...تركته من هً

 !تنتظر؟ فماذا

.......................... 

 .ابتسمت بنفسه لها اهداءه لعدم ضٌقها ورؼم أنٌقة، ساعة لتخرج هدٌته فتحت

 .أخٌها ..توأمها من تصلها هدٌة أول

 .واضحة بسعادة شكلها تتؤمل معصمها حول وضعتها

 .باالسبلة مها رأس تلهب نانا بجوارها بٌنما

 !ازاي؟ ادهالك ..فٌن قابلك ...ادٌهالها وقالك كلمك اللً هو ٌعنً -

 :بمضض مها لتجٌب

 .وخبلص داخلة وأنا وادهانً األوضة بره قابلته ..كلها دي االسبلة إٌه -

 !!خاٌبة ...وخبلص -

 :لتقول بٌؤس رأسها مها هزت

 .وتكلمٌه تقربً اللً أنتَِ ماتجربً ..منك مكسوؾ باٌن هو ..بوسً -

 !كده؟ قالك هو -

 :رأسها مها هزت

 .حسٌت ..أل -

ا حاجبٌها نانا حركت  :ونزوالاَ صعودا

 .حساس ٌا أنت حنٌن ٌا -

 :فقالت مستنكرة، لتتؤوه بسمة من ضربة تلقت
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 وهتندمً محمد هتطٌري إٌه جنسك بت ٌا أنتَِ ..عندها اللً نص عندك ٌارٌت -

 .ترجعٌه هتعرفً ومش

 .عدله حاجه افتكري -

 :بها تتشبث وهً قالتها

 .جاهٌن جابوا اللً الخاتم ورٌنً -

 وبقلب الذهب، ٌعشق ببرٌق تشع بعٌنً تؤملته الخاتم، لتخرج العلبة لها رفعت

 .وتمنت تمنت لمثله ٌهفو

 :أصابعها بٌن من بسمة جذبته

 .ٌفرقع ..كفاااٌة -

 :شفتٌها نانا لتقلب التعلٌق ذلك على مها ضحكات تعالت

 الخاتم بوسً ٌا بصً ...إٌه على بتضحكً وأنتَِ بوسً ٌا ٌسامحك هللا ..كده -

 .والساعة هو بكرة من ٌتلبس ده

 ؼالٌة حاجه القٌت صدقت وما واقعة علٌا ٌقولوا علشان ...هللا شاء إن لٌه -

 .ألبسها

 :كتفها فً وكزتها

 لما وصاحبها جاتلك اللً الهدٌة تلبسً إنك من أحلى مافٌش ..عبٌطة ٌا -

 ٌا المشوار قصري ..المطلوب وهو ..قلبك فً معزة لٌه إن ٌحس ٌشوفها

 .عاٌزاه أنتَِ اللً تعملً تعرفً علشان منهم قربً ...بوسً

 :بكؾ كؾ مها ضربت

 .تعكً الزم ..هللا ٌرضً بما لآلخر الجملة تكملً ماتعرفٌٌش أنتَِ هو -

 .للحظات ترمقه كفها ورفعت خنصرها فً دفعته أناملها، بٌن الخاتم بسمة قلبت

 .محبب مظهر كفها على وٌضفً أنٌق

 الشركة معاهم هروح أنا ...نووووم بقى ٌاله ..أحسن نلبسه ..حق معاكً -

 .ارجع ما لحد ماما من بالكم خالوا بكرة

 .الساعة على اناملها تمرر ثم للحظات الخاتم تتؤمل هً استلقت بٌنما ؼادرتا

 .سٌبة لٌست بداٌة
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............................. 

 

 فً به تظهر أن تحب ما أفضل ارتدت حٌاتها، فً إثارة األكثر هً ربما لحظات

ا مختلؾ عالم ستدخل دقابق فبعد الشركة،  .تماما

ا، جدارتها تثبت أن وعلٌها  إلى تلك بسمٌحة تلقً أن اآلخر الجانب ومن سرٌعا

 .الحٌاة تلك خارج

 .شًء فً له حاجه ال العابلة فً كعضو إال تكون لن المرأة هذه

 .وقت أقرب فً المسٌطرٌن لٌكونوا معها وجاهٌن أخاها ستدفع

 .هوجاء تصرفات وببل ..وحنكة ...بهدوء

ا ومالها أخٌها لها سٌعود  .أٌضا

 ثم األنٌقة ٌدها حقٌبة حملت للذهاب، بالتحرك تنذرها ؼرفتها باب على طرقات

ا، لتذكرها توقفت  من وتؤكدت رسؽها بها وتحاوط الساعة لتلتقط عادت أمرا

 .وخرجت ..جاهٌن لخاتم ارتدابها

 ابتسم األخرى، السٌارة أمام ووافً سٌارته أمام جاهٌن لتجد للحدٌقة وصلت

 :لمرأها جاهٌن

 !!مٌن؟ مع هتركبً ها ..اهبل -

 :تفكٌر بدون لتقول السإال تستؽرب حاجبٌها إحدى رفعت

ا أخوٌا -  .طبعا

 منه لتقترب وافً مبلمح على ارتسمت التً الهادبة البسمة علٌها تخفى لم

 :فقالت المزٌد عن تبحث وكؤنها

 .مانع عندك وال -

ا ال -  .أبدا

 :سٌارته باب جاهٌن فتح بصدق، قالها

 .عونك فً ٌكون هللا -

 :بببلهة فابتسم نارٌة بنظره بسمة حدجته

 .بهزززر -
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 :لتقول له تنظر بسمة بٌنما علٌه وافً ضحك

 .بتضحك أشوفك مرة أول -

ا بسمته انزوت ٌا  داخل من جاهٌن صوت فؤتاهما به، ٌعلق ما ٌجد ولم تدرٌج

 :سٌارته

 .ٌاال -

 .توقعت وكما فاطمة، لشرفة تنظر رأسها رفعت

 ال زالت ال حزٌنة ومبلمح الحنٌن، ٌمؤلهما بعٌنٌن لهما تنظر األعلى فً تقؾ

 .سببها بسمة تفهم

 .ٌرام ما على سٌكون شًء كل أن لها تصٌح أن تمنت

ا لها ستكون تلك ابنها ضحكة أن ا قرٌبا  .جدا

 بسمة لتلتفت الطرٌقة، بنفس أمها فترد لها، تلوح كفها رفعت بؤن اكتفت لكنها

 وٌستقر سٌارته باب لٌفتح جامدة نظرة فمنحها ٌتابعهما، كان الذي أخٌها إلى

 .انتظارها فً مقودها أمام

 .الصبر وعلٌها ثانٌة ألمها بتجاهله أؼضبها

 المرة هذه األمامٌة، المرأة عبر له نظرة ٌحاوطهما، والصمت بجواره جلست

ا بمبلمحه تحدق أن أردت  .جٌدا

 .فٌه ٌتشابهان ما أكثر ..ولونهما بحجمهما العٌنٌن نفس

 .الخمري البشرة لون نفس

 .كؤنثى هٌبتها ٌنسب بما أصؽر شفاهها ربما

 !!ابتسمت

 .مثله وسٌم لكان رجل كانت لو حتى أنها ٌبدو

 حتى له تنظر ظلت تهرب، لم لكنها بعٌنٌها لتصطدم مفاجًء بشكل عٌنٌه رفع

 :صوتها له لٌصل للطرٌق، ببصره عاد

ا -  .جمٌلة ...الساعة على شكرا

 على أنٌقة الساعة بدت وٌسرة، ٌمنة معصمها تحرك جانبٌة، نظرة منحها

 .حقاا رسؽها
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 :ؼٌر ٌقوله ما ٌجد لم

 .العفو -

 .لصمتها فعادت حدٌث، فً الخوض ٌنوي ال أنه ٌبدو

........................ 

 

 .الخوؾ ...االرتباك ..العرق تصبب ...األولى اللحظة رهبة

 رإوساء على وتعرفها الشركة إلى دخولها لحظات فً المشاعر تلك كل عاشت

 .األقسام

 .تصورتها التً بالضخامة تكن لم الشركة

 التلفاز فً تشاهد كما الخارج من زجاجً ضخم مبنى أنها تخٌلت لما تعلم وال

 .عادة

 .شركات عدة ٌضم ضخم تجاري مبنى إلى وصلت لكنها

 .داخلٌة وسبللم بمصعد ٌتصبلن المبنى ذلك فً كاملٌن طابقٌن شركتهم احتلت

 .االجتماعات ؼرفة فً المقام بها انتهى

 ما جاهٌن علٌهما لٌدلً والتسوٌق الحسابات مدٌر مع مصؽر اجتماع لتشهد

 .انهاءها تم منشبات أخر ٌخص فٌما فعله علٌهما الذي

 التً األوراق تلك فً تحدق وافً بجوار وتجلس منهما لتقترب المدٌران، ؼادر

 :جاهٌن لٌقول لفهمها محاولة فً أمامه

 فً تركزي ما اقتصاد انك بما بقول أنا ...حاجه كل هتفهمً واحدة واحدة -

 فً حاجه كل تفهمً ما لحد بنعملها اللً المشارٌع بتاعت الجدوى دراسات

 .الشؽل

 :لتقول برأسها أومؤت

 .!معاٌا؟ هٌشتؽل ومحمد ..ماشً -

 :جاهٌن قال بٌنما جانبٌة نظرة وافً منحها

 .المحاسبة فً ٌشتؽل ٌبقى ..محاسب إنه قلتً -

 : بؽٌظ حدجته
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 .الطرٌق فً وهو كلمته أنا ..نبدأ المهم ..طٌب -

 :قابلة السكرتٌرة لتدلؾ كبلمهم أوقفت المكتب باب على طرقات

 .وافً باشمهندس ٌا حضرتك عاٌزة سمٌحة مداد -

ا، لها أومؤ  :قابلة بسمة شفاه التوت إٌجابا

 !!إٌه؟ وال الؼٌتوه ده بسام اسم هو -

ا وافً قام  :مرددا

 .الشخص نفس أنا هو ..بسام ..وافً -

 :ضٌق فً لتزفر وافً، ؼادرهما

 .!وافً؟ سماه اللً مٌن هو -

 .عمتً -

 :كلماتها حروؾ خالطت هازبة ضحكة

 .اختارته أمً اللً االسم طاٌقة مش ..طبعا -

 :هادبة بكلمات تبعها لبرهة، جاهٌن رمقها

 .سمٌحة عمتً تعادي ماتحاولٌش منً نصٌحة -

 :الهدوء بنفس ردت

 .وفاق على نبقى عاٌزنا لو قدامً عنها ماتكلمش ..أنا منً نصٌحة -

 :قابلة بعمق تنفست

 .الجدوى دراسة موضوع هٌعلمنً اللً مٌن -

ا بالسكرتٌرة لٌتصل الحوار، لتؽٌر محاولتها فً جارها  أحدهم دعوة منها طالبا

 :لٌقول الهاتؾ أؼلق للمجًء،

 عالم فً بٌكً وأهبل ..الخبلصة وهٌعرفك الموضوع فً قدٌم ده عماد االستاذ -

 .األعمال

 سمح مما العاشر الطابق فً الشركة كانت النافذة، أمام لتقؾ مقعدها ؼادرت

 .علو من بالرإٌة لها

ا، بخٌالها شطحت  .هنا الكلمة لها ستكون الذي الٌوم فً تفكر كثٌرا

 .سمٌحة وتجاهل لها االستماع على الجمٌع ستجبر الذي الٌوم
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ا بسمتها اتسعت ا روٌدا  .بالتدرٌج رأسها فً تنسج وخطتها ...روٌدا

......................... 

 :همهم أن إلى أمامه وٌجلس ٌدخل وهو به ٌشعر فلم عمله، فً سامر انؽمس 

 .أوي مشؽول -

ا ٌتؤكد وكؤنه به لٌحدق تصدٌق بؽٌر رأسه رفع  :هامسا

 !!معاذ -

 :ابتسم

 .تشوفنً مرة أول اٌه ..أٌوة -

 !!حصلت؟ حاجه فً -

 .بكفه معاذ فلوح ما خطؤ هناك أن فتصور مجٌبه ٌتوقع لم

 سٌبانً مش نرمٌن أصبل ..الشؽل أنزل وعاٌز البٌت قعدة من زهقت أنا ..أل -

 .أحسن الشؽل ارجع فقلت ..حالً فً

 :كلماته على سامر ضحك

 الشركة نورت عموما ..زمان من جبناها كنا ٌارٌتنا بالشؽل نرمٌن من بتهرب -

 .بجد الشؽل فً وتخش تصدق دي المرة ٌارٌت

 .حاضر -

 :قاببلاَ الخاص مساعده لهما انضم

 قسم فً عٌنوها البشرٌة للموراد ورقها بعت حضرتك اللً البنت ..بٌه سامر -

 .المحاسبة

ا حاجبٌه سامر عقد  :مفكرا

 !!مٌن؟ بنت -

 .الحكم عبد زٌنة اسمها اللً -

 ماٌبعتهاش هناك من حد ٌبعتلً لما القسم مدٌر على نبه ...كوٌس طب ..أأأأه -

 .هً

ا بدى  .وانصرؾ بطاعة أومؤ لكنه مستؽربا

 :معاذ اعتدل
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 !دي؟ زٌنة مٌن -

 :أوراقه ٌطالع وهو أجابه

 .بالعربٌة خبطتها أنت اللً البنت أخت -

 !لٌه؟ ده بتعمل قصدي ..لٌه وده ..اٌٌٌه -

 :بسخرٌة ابتسم

 اٌدها فً كان دي الناس إن مع تسؤل اهتمٌت وال أصبل أنت ..بالك ماتشؽلش -

 .تحبسك

 .الهاديء أخٌه لتقرٌع صمت

 .حق على هو

 من ولٌس صؽره، منذ المشكبلت حل فً التصرؾ له ٌترك كان لطالما

 !اآلن؟ السخرٌة فلمََ ..هذا على عوده من هو ٌلومه أن المفترض

 :قاببلاَ وقؾ

 .الشؽل وهتابع مكتبً هروح أنا -

 .واكتفى برأسه له أومؤ

 .أخاه نظرات تشٌعه الؽرفة معاذ لٌؽادر

 .بجد المسبولٌة تتحمل تبدأ معاذ ٌا رٌت ٌا -

.................................... 

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َوالعشرون الثالث الفصل

 

 السنٌن مرور من قلبً ٌا خدته اللً إٌه

 واألنٌن دمعتك إال قلبً ٌا

 تحن وترجع وبتفرح بتبن

 فرحانٌن البشر كل مش إن مع

 !!عجبً

 جاهٌن رباعٌات

 

 !قلوبنا؟ نملك هل

ا األكثر السإال  .العاشقٌن بٌن انتشارا

 ؼٌرة إال صفوهما ٌعكر وال الحب ٌتبادالن الذٌن التقلٌدٌٌن العاشقٌن لٌس ولكن

 .ما خبلؾ أو

 ..الخطؤ الشخص أحب من سإال ولكنه

 .ٌستحق ال لمن قلبه منح من 

 .اآلخر للطرؾ ٌصل ال حبه كان من

 السإال ٌؤتً ٌفشلون وعندما ونسٌانه، الحب هذا على التؽلب ٌحاولون بالتؤكٌد

 !قلوبنا؟ نملك وهل

 

 ولو ..اجتٌازه على تقوى ال قاسً اختبار ابتبلء، الحب ٌكون أن أصعب فما

 .مقبول بدرجة

 .الحل هو فالرسوب نادرة، هً المحبوبة كانت لو فكٌؾ

 من سٌبدأ هنا كبٌر، تجاري مبنى أمام ٌقؾ وهو صدره ؼادرت حارة زفرة

 .النجاح لتحقٌق بوسعه ما ٌبذل أن وعلٌه جدٌد
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ٌُقبل كان كم ودعمته، آزرته لو مختلؾ سٌكون حاله كان كم  شًء كل على س

 ٌعلم وال قاتم بلون اآلن ٌراه ما كل تلون أن إال أبت ولكنها مطمبن، مرح بقلب

 .ٌجب كما الرإٌة من سٌتمكن متى

 لن هً حٌاته، من الصفحة تلك ٌطوي أن ٌجب قراره، عن ٌتراجع لن لكنه

 .تتؤذى حتى تتوقؾ

 كل وبرؼم .علٌه مستحٌبلاَ جعلته هذا حتى لكنها ٌحمٌها أن أراد كم ..!!الؽبٌة

 أن ٌمكن ما وعلى علٌها قلق أنه ٌخبره وهو لحظاته علٌه ٌإرق قلبه الزال هذا

ا تعشها لم حٌاة إلى الوصول فً الشدٌدة رؼبتها ٌصٌبها،  إلى ستدفعها ٌوما

 .التهلكة

 .اآلن بعد انقاذها من ٌتمكن ولن

ا رأسه أطرق  هواء نسٌم بعض من بعمق لٌتنفس ثانٌة ٌرفعها أن قبل أرضا

 .صباح كل الوقت لبعض باردة نفحات ٌمنحهم لكنه بعد ٌؤتً لم فالشتاء الصباح

 .له سٌتبقى ما فهذا وحسب بعمله سٌهتم

 .بسمة أخبرته حٌث إلى لٌتجه المبنى إلى بثقة وخطى هللا سمى

....................... 

 

 بمن تدري ال أخر عالم فً أصبحت بثبات،كؤنها النافذة أمام تقؾ وهً تابعها

 من الكثٌر تحمل أنها ٌشعر بعقلها، ٌدور الذي ما ٌعرؾ أن فضوله ٌثٌر حولها،

 لن المعاملة فً ظلمها من اشتكى أو منها ؼضب مهما وهو عمته، على النقمة

 .أبٌه وفاة بعد بحٌاته دور لهم كان من أهم كانت والتً الكبرى عمته أنها ٌنسى

 ٌمكنه وال الفتاة تلك لحب عمته دفع ٌمكنه ال المعضله، تلك حل باستحالة ٌشعر

 .عمته احترام على بسمة اجبار

 .فعله ٌمكنه ما أقصى وهذا سٌحاول لكنه

 بٌن الخاتم له فبلح أمامها، الزجاج على لترٌحه كفها رفعت حٌن عٌناه ضاقت

 .شفتٌه على بتلقابٌة البسمة لترتسم أناملها

 .بتعجب رأسه هز هدٌته، بارتداء الهتمامها داخله استقر محبب شعور
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 .طبٌعتها تحدٌد حتى وال ...الفتاة تلك تصرفات تفسٌر ٌمكنه ال

 !!متسامحة ..حولها لمن مراعٌة .. طٌبة

ا عرؾ من أكثر وبالطبع ..اللسان سلٌطة ..الراس صلبة عنٌدة أم  !!استفزازا

 .التحول على القدرة لدٌها وكؤن

 التنبإ على القدرة ٌملك ال زال ال الفتٌات من الكثٌر على تعرؾ من وهو

 .أفكارها وال بؤفعالها

 "..احم"

 بببلهتها شعر التً ابتسامته شفتٌه على لتتصلب فالتفت الهمهمة تلك له وصلت

 :ؼاضبة دهشة مبلمح وجهه على ترتسم أن قبل أمامه الواقؾ ٌرمق وهو

 !ازاي؟ دخلت أنت -

 :بارتباك محمد ردد

 .ودخلت مرتٌن خبطت أنا -

 حٌن الشاب هذا فٌه ٌفكر قد ما ٌتصور وهو بؽٌظ، شفتٌه أسفل أسنانه ضؽط

 .البلهاء البسمة بتلك بسمة ٌرمق لٌجده دخل

 سمعت حٌن التفتت التً بسمة صوت مع بالحرج إلحساس ؼضبه لٌتحول

 :صواتهما

 .متؤخرتش كوٌس ..محمد -

 على ٌرتسم قد ما ٌقرأ أن ٌرٌد وكؤنه محمد على جاهٌن ألقاها جانبٌة نظرة

ا لبسمة بود محمد ابتسم فلقد شًء، رإٌة من ٌتمكن لم لكنه مبلمحه  :مجٌبا

 .!!اتؤخر معقول -

 :قابلة منهما بسمة اقتربت

 فٌن؟ هتقعد نشوؾ علشان ٌاال طب -

 :بقوله جاهٌن أوقفها

 .هتوصله السكرتٌرة ..عماد األستاذ مستنٌن احنا -

 :محمد لٌقول بضٌق شفتٌها مطت

 . خلٌكً بوسً ٌا مشكلة مش -
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 :مبالٌة ال بدت بلهجة أوراق من أمامه ما ٌقلب وهو جاهٌن قال

 باسم بٌنادٌكً موظؾ ٌسمعوا الموظفٌن لطٌفة مش ...هنا الدلع أسماء ببلش -

 .دلع

 :باعتراض قابلة ذراعٌه بسمة كتفت 

 .رأٌهم ماٌهمنٌش حرة أنا -

 :الحزم تلبسه وقد رأسه لٌرفع للحظة جاهٌن جمد

 .تهتمً والزم مسإولٌة موضع فً دلوقتً أنتَِ   -

 :به البدأ من محمد أوقفها جدٌد هجوم لتبدأ فمها فتحت

 إنك أشكرك حابب برضو وأنا ..هٌتكرر ومش خطؤ باشمهندس ٌا حق عندك -

 .هنا الشؽل فرصة ادٌتنً

 .الطرٌقة بهذه محمد ٌتحدث أن ٌعجبها فلم بؽٌظ، بسمة رمقته

 :قال ثم النظرات جاهٌن بادله بٌنما

 مدٌر فٌك شكر لو شهور 3 لمدة التمرٌن تحت هتكون أنت الحقٌقة فً -

 ...لو بقى أما معانا وهتفضل عقد هنعمل الحسابات

 :بسمة صاحت

 .هنا الشؽل هسٌب مش محمد ..لو مافٌش -

 :بتحدَِ قاببلاَ جاهٌن وقؾ

 ٌاما ...تنجحً عاٌزة لو ده تفهمً والزم شخصٌة عبلقات أي من أهم الشؽل -

 .البٌت ترجعً تتفضلً

 :الوضع لتهدبة محمد وقال وأكثر أكثر بسمة اشتاطت

 .بنفسك هتشوؾ وحضرتك المدٌر هٌعجب شؽلً هللا شاء إن -

ا الداخلً بالهاتؾ لٌمسك برأسه جاهٌن أومؤ  على حضرت التً السكرتٌرة طالبا

 .لمدٌرها وتقدٌمه الحسابات قسم إلى محمد اصطحاب منها فطلب الفور
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ا ؼضبها ٌشعل أن استطاع  الؽاضبتٌن، عٌنٌها من هذا رإٌة ٌمكنه كثٌرا

 األشٌاء من أصبح ؼضبها إثارة ..العكس على بل متضاٌق ؼٌر أنه والؽرٌب

 ..إلٌه المحببة

 !!وبعابلته به تفعل مما القلٌل فلتنال

......................... 

 

 إلى انتقلت ثم علٌه باالطمبنان بدأتها الكلمات، من القلٌل بعد وافً ؼادرها

 .الجدوى بدراسات ستبدأ أنها لٌخبرها للعمل أخته قدوم عن الحدٌث

 فكادت اآلن ذهب لكنه الوقت طوال شفتٌها على هادبة ابتسامة رسم استطعت

ا بعضها تحطم أسنانها  .ؼٌظا

 الحفاظ فً تعبت التً شركتها إلى الحثالة تلك تنضم أن تتصوره قد ما فؤخر

ا علٌها  .أخرى بؤشٌاء اهتمامهما كانا اللذان أخوٌها عن بعٌدا

 كً بالشركة للعمل تجذبهما أن واستطاعت أبناءهما مع هذا تفادت أنها صحٌح

 .نصٌب أي هذا من لها ٌكون أن الفتاة لتلك ترٌد ال لكنها بعدها، المسٌرة ٌكمبل

 هنا من بها تطردها التً الطرٌقة عن تبحث ٌنهكها، والتفكٌر رأسها حكت

ا طبٌعً بشكل  ستحاول ما كل لصدق اآلن ترؼبه بما وافً علم فلو .عنها وبعٌدا

ا الحذر وعلٌها عنها به تقنعه أن وابنتها فاطمة  .جٌدا

 لتتصل الخاص هاتفها تمسك وهً بخبث تبتسم أن قبل للحظة عٌناها ضاقت

 :بؤحدهم

 .وتعالى اٌدك فً اللً سٌب ..حاالاَ مكتبً تعالى ..أٌوة ..الو -

 :تردد وهو اتساع فً الماكرة وبسمتها المكالمة انهت

 . أنتَِ ٌا ..أنا ٌا ..فاطمة بنت ٌا شاطرتك بقى ورٌنً -

........................... 

 تبقى ولم اللٌل حل وقد السطح فً الخارجٌة الساحة إلى الؽرفة من تسللت 

ا معهما بسمة  .للنوم لتخلد تذهب أن قبل قلٌبلاَ لتسامرهما متعبة عادت فقد كثٌرا
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 بحلق رنٌنه إلى واستمعت أزراره ضؽطت مضطرب وبقلب بهاتفها أمسكت

 رجل الحقت أن لها ٌسبق فلم فعله، تحاول مما رعبها انكار ٌمكنها ال جاؾ،

 الساحر على السحر سٌنقلب أم ترٌد ما لها سٌحقق تفعله ما هل تعرؾ وال قط،

 .!شًء؟ كل وتخسر

ا، المرة هذه أن وتعلم محمد خسرت بالفعل هً ٌا  تبكً ما لدٌها ٌعد لم لذا نهاب

ا ستمضً ..علٌه  :لتهمس ..حلمها نحو الدإوب وسعٌها خطتها فً قدما

 !!عور اتنٌن ٌا صابت ٌا -

 .الكره لتعٌد حاجبٌها عقدت رد، دون الصوت انقطع

 :الهاديء صوته جاءها الثالثة المرة وبعد

 .الو -

 : قوله ٌجب فٌما تفكر وهً للحظة تلعثمت

 !اٌه؟ عامل ..ازٌك؟ ..ألو -

 :نسٌها أنه ظنت لحظات، صمت

 أنا ...وبسمة بسام مٌبلد عٌد حفلة فً قابلتنً اللً أنا ..فاكرنً مش أنت -

 .نانا

ا فاكرك -  .اركز بحاول وكنت اجتماع من خارج بس أنا ..نانا ٌا طبعا

ا وجهها احمر  :تقول وهً خجبلاَ ال ارتباكا

 .مناسب مش وقت فً اتصلت ..أسفة -

 .اتصلتً إنك مبسوط أنا ..طبعا ال -

 :تقول وهً أسارٌرها تهلهلت

 .بجد -

 .هاتصل كنت أنا اتؤخرتً كنتً ولو ...طبعا -

 بسعادة بذراعها تلوح وهً مسموع صوت دون كبٌرة بسمة فاها مؤلت

 .المنتصر

 "نانا"

 :االتصال لتنهً أختها صوت على انتفضت
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 .تانً اكلمك هبقى -

 :قابلة مها إلى التفتت

 !!ماشٌة وأنتَِ بتتسحبً أنتَِ ...خضٌتٌنً ده إٌه -

 اكلمك هبقى وبتقولٌله ..مٌن؟ بتكلمً كنتً ..زمان من بطبٌعتً بمشً أنا -

 .تانً

 .دعوة مالكٌش -

 :لتقول مبلمحها على الؽضب استقر

 !معاكً؟ تتصرؾ تبقى وهً بطة ألبلة أقول وال هتقولً -

 :ساخرة ضحكة

 .مها ٌا نامً خشً ..!إٌه؟ وال دي بتهددنً دي -

 تعلم فؤختها مها، كتؾ تهدل بٌنما للؽرفة لتعود بجوارها تمر وهً جملتها انهت

 .شًء أي فاطمة إخبار تستطٌع ولن واهٍَ تهدٌدها أن

 وبدأ علٌه، وتجلس لها، المقابل المقعد إلى لتصل تدربت كما خطواتها عدت

 .وعجزها حٌلتها بقلة شعرت كلما تذرفها دموع الصامت، عٌنٌها ماء حدٌث

ا تقلقها أختها  .ترعبها بل كثٌرا

 نانا لحظات أخر من خرجت التً الكلمات سنوات، منذ قالتها مما كلمة تنسََ لم

 علٌه، أصبحت ما على لتصبح معها العٌش اعتادت التً والمراِهقة الطفلة

 .الكره من والكثٌر الحب معانً حملت كلمات

 معاٌا وهٌبقى المستحٌل هعمل أنا ..كده هنفضل مش إحنا مها ٌا ماتعٌطٌش"

 علٌنا هٌدوس ماحدش ..دي الدنٌا فً حاجه كل هً الفلوس ..كتٌر فلوس

 ".تانً هٌبذٌنا ماحدش ..تانً

 ٌصلح بؤن للسماء، الوصول ٌحاول القلب من ودعاء بؤناملها عبراتها أزاحت

 .نفسها شر من وٌنقذها أختها حال هللا

....................... 
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 اٌقاظها على ٌصر المزعج نانا وصوت مستمرة دفعات مع فراشها فً تململت

 :لتبعدها بكفها لوحت بتكرار، اسمها بتردٌد

 .أجازة ٌوم أول ده إٌه عاٌزة ابعدي -

 :رأسها عن الؽطاء وإزاحة بدفعها نانا استمرت

 علشان بقى ٌاله الجمعة ٌوم النادي هنروح إننا قلتً مش كسبلنه، ٌا قومً -

 .إٌه شكله ده بتاعهم النادي أشوؾ نفسً خاطري

 :بنزق قابلة بسمة اعتدلت

 .رخمة ٌا بلٌل لحد مفتوح ماهو ..بدري هٌقفل مدرسة ده النادي ٌعنً وهو -

 .فٌه وٌتؽدوا بدري من النادي بتروح اللً الناس زي أعمل نفسً أنا بس -

 :وجهها بسمة فركت

 .ناٌم وزمانه هٌودٌنا كان اللً جاهٌن -

 .اصحٌه هروح بسٌطة -

 :أخرى مرة الفراش على لتلقٌها بعنؾ بسمة جذبتها

 . أنتَِ مجنونة ٌا مٌن تصحً -

 .أخوكً زي معقد مش أصبل عسل ده جاهٌن فكرة على -

 .تصحٌه علشان نومه أوضة تروحً إنك لدرجة مش -

 :مؽاٌرة بلهجة قابلة حاجبٌها نانا رفعت

 .أه وقولٌلً فرحٌنً .. !!ؼٌره بداٌة دي ..وهللا -

 :باستخفاؾ رأسها بسمة هزت

 كلنا ونفطر ٌصحى لما هو ..أصول اسمها حاجه فً .. أنتَِ هبلة ٌا إٌه ؼٌرة -

 .بقى اتهدي ...نروح هنبقى

 .واستسلمت مضض على شفتٌها مطت

 

 محاولة مع قلٌبلاَ الوضع خؾ وقد الجمٌع علٌها تجمع التً اإلفطار مابدة وعلى

 من الموجهة السالبة الشحنات تلك من إال بعضهم، مع التآلؾ على الجمٌع

 .أحد ٌخطبها ال والتً لسمٌحة بسمة
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 .النادي نروح علشان بقى نلبس الفطار بعد -

 :لٌردؾ بود جاهٌن قالها

 .هناك الٌوم نقضً خلونا ..النادي ٌشوفوا عاٌزٌن ومها ونانا بسمة -

 :فتملمت اسمها ذكر ٌعجبها ولم حاجبٌها مها عقدت

 .انتوا روحوا ..ده الجو فً أوي مالٌش أنا -

 :كفها على فاطمة فربتت بلوم نانا وكزتها

 .جو ؼٌري ..مها ٌا لٌه -

 :رأسها هزت

 .بطة أبلة ٌا معاكً هقعد أنا -

 :جاهٌن قال

 .كمان هً ماتٌجً لٌه تقعد بطة وأبلة -

 :محببة نظرة منحته

 .انبسطتوا أنتوا روحوا ..معاٌا مها وخلً هقعد أنا ..بنً ٌا معلش -

 مع مها ظلت بٌنما ثٌابهما لتبدٌل وبسمة نانا لتسرع بالمزٌد، أحد ٌعلق لم

 .ؼرفتها فً فاطمة

ا األخٌر فوجد إلٌها لٌدلؾ وافً، لؽرفة وذهب ثٌابه جاهٌن بدل  على جالسا

 :قاببلاَ حاجبٌه فعقد بهاتفه ٌمسك مكتبه

 .مالبستش لسه أنتَِ -

 .راٌح مش -

ا جاهٌن فاقترب باقتضاب، قالها  :زافرا

 .ماروحتش والعملٌة الحادثة ساعة من أنت ..بقى لٌه -

 .أحسن هنا هقعد ...مزاج مالٌش -

 :كتفٌه جاهٌن هز

 .سبلم ٌاال براحتك -

 

 .بالفعل ثٌابها بدلت كانت التً أمه ؼرفة باب لٌطرق الدرج لٌهبط خرج
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 .ماما ٌا جاهزة -

 .معانا هتٌجً مش تانً مشوار خارجة سمٌحة عمتك ..أٌوة -

 .المشوار لنا ماتبوظ بسمة بدل ..أفضل ٌكون -

 :فسؤلته الفتاتٌن، نزول انتظار فً الحدٌق إلى تتبعه وهً أمه ضحكت

 !فٌن؟ وافً -

 .مزاج مالوش بٌقول -

ا بهم انطلقت التً للسٌارة الخلفً المقعد فً لتركبا ونانا بسمة وصلتا  إلى جمٌعا

 .وجهتهم

......................... 

 

 مابدة على وأمه جاهٌن تركتا أن بعد الفتاتان تجولت شاسعة خضراء وبمساحة

 .بحرٌة التجول وقررتا ما

 وتصرفهم النادي رواد هدوء برؼم أبصارهما تخطؾ حولهما األجواء كانت

 :لبسمة همست نانا أن حتى حركتهم فً حتى برقً

 .منهم مش إننا هٌعرؾ ٌشوفنا حد أي ..مفقوسٌن إننا حاسه أنا -

 .ونص منهم نبقى بكرة ..وماله -

 :نانا إلٌها فالتفت حزٌنة بدت حروفها

 !!مالك؟ -

 :المكان فً ببصرها دارت

 أنا تصدقً ...لحظة أي فً أقابله ممكن إنً بحس دي الناس ماشوؾ كل -

 .مٌبلدي عٌد فً أقابله ممكن إنً فاكرة كنت

 !ده؟ مٌن هو -

 :فؤجابتها بتساإل، نانا قالتها

 .بنتً ٌا معاذ -

 :بكؾ كؾ نانا ضربت
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 ملٌون قدامك حوالٌكً بصً ..بقى انسً ..!!فٌه بتفكري لسه اللً مٌن معاذ -

 .معاذ

 !!نانا -

 الؽضب من الكثٌر ارتسم وقد بذهول بها لتحدق صرختها على نانا انتفضت

 :كلماتها حروؾ منه وتشكلت وجهها على

 ٌا كده مش أنا ..وبس فلوس لً بالنسبة ماكنش معاذ إن كوٌس عارفه أنتَِ -

 .نانا

 :لتهدبتها بكفها لوحت

 تفضلً عاٌزاكً مش بس أنا ..ستً ٌا أسفٌن ..صوتك وطً خبلص طب -

 .كمان وخلؾ اتجوز هو ٌكون وممكن فٌه تفكري

 .إلٌها ٌتسرب والحزن ببصرها شخصت

ا هً تظنه ما وهذا  .أٌضا

ا ستراه أنها تصورت الحفل ٌوم  لٌحضرا النرمٌن تلك بكؾ ٌمسك وهو قدرا

 التصورات مبات واآلن ٌتحقق، لم كابوسها باألحرى أو حلمها ولكن االحتفال،

 .صدٌقة حتى أو خطٌبة أو زوجة مع هنا صادفته ما إذا مخٌلتها فً ترتسم

 فلتذهب وقوعه من أسوأ الببلء انتظار العذاب، ذلك على نفسها ُترؼم لمََ تعلم ال

ا ..به تلتقً أن حتى دون ستعرؾ وهناك بٌته إلى  أم تزوج كان إن ستعرؾ حتما

 !ال؟

 .وتخلصً الفٌبل ماتروحً بوسً -

ا أفكارها، تقرأ نانا وكؤن  .فلتذهب حسنا

 .ونروح سوا فٌه نخرج ٌوم نشوؾ ..هروح ماشً -

 .معاذ قصر هشوؾ واااو ..بجد معاكَِ هتاخدٌنً -

 :ضاحكة رأسها بسمة هزت

 .تانٌة بطرٌقة تفكري نفسً -

 بسعادة شاشتها أضاء الذي االسم إلى لتنظر الرد من منعها النقال هاتفها نؽمة

 :لتجٌب
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 وفً أوي واسع مكان فً أنا ..وصلت أنت النادي فً لسه أنا أٌوة ...الو -

 .هتحرك مش خبلص ...قدامً تنس ملعب

 :بشك لتردد المتسابلة بالنظرات بسمة حدجتها

 !!محمد ...ده مٌن ده -

 .بٌه شهاب ده ..قال محمد قال ..طبعا أل -

 :حاجبٌها أحد رفعت وقد ذراعٌها بسمة كتفت

 !!كمان؟ ده شهاب ومٌن -

ا ببصرها دارت  :قابلة عنه بحثا

 .دلوقتً هتعرفً -

 لوحت التً لنانا ٌلوح وهو أحدهم أمامها ٌظهر أن قبل أخرى لحظات عدة مرت

 منهما، ٌقترب الذي هذا تراقب بسمة عٌناي ضاقت واضحة، بسعادة ٌدٌها بكلتا

 نظارة خلؾ عٌنه ٌخفً البشرة أبٌض العمر، فً جاهٌن ٌقارب ربما شاب

ا منحته شمسٌة ا، مظهرا ا جذابا ٌا  .المكان تناسب رٌاضٌة حلة مرتد

 :بلباقة لهما لٌبتسم

 .هاي -

 :بحبور نانا لترد

 .هاي -

 حتى وترحب ترحب ونانا بشك ترمقه وهً بسٌطة باٌماءه فاكتفت بسمة أما

 :بقولها نانا لتقدمه فهم وعدم بؽٌظ لها وتنظر لتتوقؾ بسمة وكزتها

 .مٌبلدك عٌد ٌوم اتقابلنا أعمال رجل ..بٌه شهاب ..أعرفك -

ا لها ٌده مد  :ببرود تقول أن قبل للحظات فرمقتها مصافحا

 .مابسلمش -

 خلؾ ٌخفٌهما أن قبل لحظة فً عٌنٌه كسا الذي الشر تخطًء لم عٌناها

 :بلهاء ابتسامة

 .أسؾ -

 :نانا بذراع بسمة أمسكت
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 .نرجع ٌاله -

 :بلوم لها تنظر وهً حاجبٌها نانا عقدت

 .ماتصبري ..فٌن نرجع -

 : تتؤلم جعلتها بقوة بسمة علٌها ضؽطت

 .ٌاال بقولك -

 :النٌة حسن تقدٌم فقرر ٌجري ما الحظ

 آنسة سعٌدة فرصة ..تانً مرة أشوفك هبقى مستعجلٌن مادام نانا ٌا خبلص -

 .بسمة

ا أناملها تعض نانا كادت  :زاعقة تستدٌر أن قبل رحٌله تراقب وهً ؼٌظا

 مخصوص جاي هو ٌعنً ..كده وحش عاملتٌه مالك ...بوسً ٌا إٌه فً -

 .كده تمشٌه تقومً ٌقابلنً

 :هً لتقول بسمة مبلمح تصلبت

 بعض تلٌفونات اخدتوا وأمتى ..ده ازاي علٌه اتعرفتً هانم ٌا أنتَِ قولٌلً -

 .!أمتى؟ من وبتكلمٌه

 !إٌه؟ وال ده تحقٌق ده -

 :صبر بنفاذ صاحت

 .نانا ٌا اخلصً -

 الناس من أكٌد ٌعنً مٌبلدك عٌد فً معزوم كان واحد ده ... أنتَِ بت ٌا مالك -

 وافً وال جاهٌن معقولة ٌعنً ..بعض مع مصالح ولٌكوا معاهم بتشتؽلوا اللً

 .كوٌسة مش ناس ٌعزموا

 :اقتناع بعدم رأسها هزت

 !بالظبط؟ إٌه على ناوٌة أنتَِ ..نانا ٌا ومقاببلت تلٌفونات لدرجة مش -

 .ؼٌري كتٌر ناس زي فوق من ابص ..الدنٌا وش على اقب ناوٌة -

 هتسٌبً بجد أنتَِ ..وخبلص بتؤوحً إنك فاكرة وأنا إٌه وال اتجننتً أنتَِ -

 كبلمنا هنكمل قدامً ...رسمً َفاوتً أنتَِ دا ...الااا ...رجالة ورا وتجري محمد

 .البٌت فً
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.................... 

 استكانت بٌنما االجتماعً، التواصل صفحات على هاتفه فً ٌقلب جاهٌن جلس

ا تتنتفض أن قبل المفضل، كتابها فً تقرأ أمه ٌا  .للصراخ أقرب صوت بسبب فعل

  "جاااهٌن"

 وجهها وٌعلو التنس بدالت إلحدى المرتدٌة الوافدة تلك ترمق حاجبٌها عقدت

 :مستقببلاَ لٌقؾ لها انتبه الذي ابنها من تقترب وهً الفرح عبلمات من الكثٌر

 .مٌرا ٌا ازٌك ..هااي -

 تكلمنً مش ..الفون نمرة ؼٌرت أنت طب ..خالص منك زعبلنه أنا ..الاا -

 !!لٌه؟

 !إٌه؟ أخبارك ..سوري ...معاٌا مبقتش االرقام كل أن المشكلة هو -

 .معاٌا تلعب ماتٌجً ..تمام -

 .مٌرا ٌا تانٌة مرة ..اللعب على حسابً عامل مش ...سوري -

 :بضٌق شفتٌها لوت

 !إٌه؟ وال بتؽٌر واحدة مع أنتمت أنت ..منً بتتهرب شكلك -

 :بعٌنٌها فؽمزت رقبته ٌحك وهو بسٌطة بضحكة اكتفى

 .بقى أنا سبلم ..مبروك ..ماشً ..فهمت ..اهااا -

ا، لٌعود تبتعد وهً لها لوح  :مٌادة فقالت جالسا

 !كده؟ تفهم سبتها لٌه -

 وبكده الشلة لكل المعلومة هتحول روٌتر دي مٌرا ..دماؼً ارٌح علشان -

 .البنات سإال من ارتاح

 لم حساب، ببل الفتٌات مصادقة من علٌه قلقت لطالما راضٌة، بابتسامة راقبته

 لم قلقها كهذا، أمر عن توقفه أسباب من سبب وافً حادث ٌكون أن تتصور

 جرم ٌرتكب لن وأنه ابنها ربت كٌؾ تعلم فهً فتٌات من ٌعرفهن من على ٌكن

 على االستحواذ فً تستحقه ال فتاة تنجح أن تخشى كانت لكنها إحداهن، بحق

 .قلبه
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 وأٌضا قلبه وبطٌبة به تلٌق من له وتتمنى عٌنٌها فً واألفضل وحٌدها فهو

ا حاولت كما الحٌاة تلك فً له داعم تكون  .اآلن وله ألبٌه تكون أن دابما

 :ٌقول أن قبل للحظات ساعته ٌراقب رأته

 !بٌتهٌؤلً؟ أنا وال اتؤخروا البنات هما -

 .هٌكلمونا تاهوا لو ..براحتهم سٌبهم -

 نظرته تابعت كثب، عن أحدهم تراقب عٌنٌه ترى وهً ٌسمعها لم أنه بدى

 .هادبة بخطوات ٌسٌر أخر شاب لترى

 :تسؤله البنها فعادت

 !!ده؟ مٌن -

 زي كلها أسالٌبه بس بتاعنا المجال فً شؽال ..الزمه مالوش واحد ده -

 .ونصب وؼش رشاوي ..الزفت

 .عنه ماتبلؽوا طب -

 .حاجه علٌه ٌثبت عارؾ ماحدش إشاعات للقانون بالنسبة كلها لؤلسؾ -

ا لها لوح وجهته، عن فسؤلته مكانه من نهض  :مطمبنا

 .طول على واجً حاجه هشوؾ -

 هنا هو بالتؤكٌد وجهته، لمعرفة الرجل هذا متابعة عن نفسه ٌمنع أن ٌستطع لم

 سٌستطٌع األخر الطرؾ على تعرؾ لو جدٌدة صفقة ربما بؤحدهم لبللتقاء

 .األمر تخمٌن

ا بالسٌر استمر  .بٌنهما مناسبة مسافة على محافظا

 أراد لكنه العودة فقرر لفتاة، ٌشٌر ربما أنه نبؤته طرٌقته ألحدهم، ٌلوح له أنتبه

 ٌخفً أن قبل للحظة مكانه تصلب حتى المشهد له الح وماَإن بنفسه، التؤكد

 ٌحدث ما ٌتابع بٌنما إلٌه ٌنظر وكؤنه هاتفه وأمسك قرٌبة شجرة خلؾ جسده

 .تؽلً بدماء أمامه

 سعادة الحظ سٌنتهً، كٌؾ لٌرى المشهد ٌقتحم ال كً استطاعته قدر تماسك

 لحظات بعد مصافحته، تقبل لم أنها كما بضٌق له تنظر بسمة بٌنما برإٌته نانا

ا بهما لٌلحق الخطا أسرع بدورهما، لتتحركا عنهما ابتعد ٌا  :مناد
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 .استنوا ...هاااي -

 وصدق معهما ٌقؾ كان من رأى ربما أنه تخمن وهً نانا وجه على الذعر بدى

 :مبلمحه اكتست التً الؽضب مبلمح مع حدسها

 !ده؟ شوفته انا اللً اٌه -

 :بثبات بسمة فقالت الكبلم على قدرتها بعدم وشعرت بصعوبة رٌقها نانا ابتلعت

 !إٌه؟ شوفت -

 !!ده معاكم واقؾ كان اللً -

 .وخبلص واعتذارناله ٌتعرؾ عاٌز كان مانعرفوش واحد ده ..أأه -

 :واضح بشك جاهٌن رمقها

 ..ده ..تانٌة حاجه كان شوفته اللً -

 :بعناد قابلة قاطعته

 وأنا علٌا ٌسلم اٌده مد ده ..إٌه شوفت أنت ماعرفش ..حصل اللً قلتلك أنا -

 .دي ماشوفتش ..رفضت

 وكؤنها بدت بل مختلفة حالة فً كانت نانا لكن مصافحته ترفض كانت ..رأها

 بارتباك وهناك هنا تنظر وهً فهربت إلٌها بصره فنقل لبسمة تقدمه التً هً

 :بحزم فقال واضح

 .بٌكم صلة أي له ٌكون أن ماحبش إنسان ده ..تعرفوه ماتكونوش فعبل ٌُفضل -

 أصابعها عظام تحطم تكاد بسمة بؤصابع تشعر وهً بصعوبة رٌقها نانا ابتلعت

 .جاهٌن ٌنتبه أن دون بقوة بؤناملها تضمها وهً

 لهما ٌتودد الذي هو شهاب أن لفكرة عقله ومال بسمة لتصدٌق ٌمٌل أن حاول

 .لؤلمر ٌنتبه أن وعلٌه ما لسبب

ا فقال  :الحوار مؽٌرا

 .ماجوعتوش -

 :الحالة تلك من لتخرج تقول نانا أسرعت

ا -  .جدا

 .ونتؽدى ماما عند نروح ٌاال طب -
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 التى لنانا بسمة وجهتها التً البالػ الؽضب لنظرات ٌنتبه ولم الفتاتان تبعته

 .برجاء لها نظرت

......................... 

 ومها هً لتجلس األشجار، حفٌؾ  صوت من إال الحدٌقة، أجواء أحاط هدوء

 .اللطٌؾ والجو الهدوء ببعض ٌستمتعان

 التً الفتاة تجاورها، التً للفتاة تنظر تلتفت وهً مطمبنة نظرة وجهها علت

ا هللا أهداها  .ابنها من حرمانها عن تعوٌضا

ا أبكتها والتً قلبها، إلى المحببة النسمة تلك ..مها  ما أصابها حٌن كثٌرا

 .أصابها

ا أصابتهم التً الطامة كان للبصر فقدها ا التماسك علٌهم وكان ..جمٌعا  من سرٌعا

 .أجلها

ا ربها بقضاء رضاها تفقد ولم الكثٌر عانت الفتاة تلك  .أبدا

 !بطة؟ أبلة ٌا لٌه ساكته -

 .أوي هادٌة الدنٌا ..حبٌبتً ٌا مافٌش -

 .بطة أبلة ٌا تفارقك ناوٌة مش دي صوتك فً اللً الحزن نبرة -

 

 تملك لٌتها كاهله، عن تزٌحها كٌؾ تعرؾ ال بهموم وقلبها بل كتفها تهدل

ا ٌكون قد الثمن تحقٌقها، سبٌل تعرؾ ال ولكن تعرفها بل االجابة، ٌا   .ؼال

 لم لو وماذا ،!!عمته؟ بتهدٌد وإخباره ابنها مع والحدٌث المخاطرة أعلٌها

 !!هذا؟ كل وسط فتٌاتها ماذنب التصرؾ، ٌجٌد حتى أو ٌصدق

 أن قبل للحظة عٌناها اتسعت ولٌدها، ؼرفة شرفة إلى التفاته منها الحت

 ال ربما مختلفة، بنظرة ولكن إلٌها ٌنظر ، ٌقؾ رأته جارؾ، بشوق تمتلًء

 .التساإل من الكثٌر تحمل نظرة كانت بل اعتادته الذي البرود ذلك تحوي

 !حقه؟ من وهذا ٌعرؾ أن ٌرٌد

 !!كٌؾ؟ ..!لذلك؟ السبٌل كٌؾ عبراتها، تقاوم وهً شهقت

 !بطة؟ أبلة ٌا مالك -
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 :صدرها فً تتزاٌد المعتادة قلبها وآالم فاطمة لها فالتفتت بقلق مها قالتها

 .مها ٌا السرٌر على أنام هرجع أنا -

 :بذراعها ممسكة منها مقتربة مكانها من مها هبت

 .تعبانه أنتَِ -

 .األوضة نرجع بس تعالً ..بنتً ٌا ماتخافٌش -

 نظرة علٌه تلقً رأسها ترفع أن قبل واهنة خطوات لتخطو علٌها متكؤة وقفت

ا التفت المرة هذه أنه إال هو حٌث ٌقؾ الزال أخرى،  أنٌن لٌزٌد لؽرفته عابدا

 أوجع، كان قلبها بكاء أن إال عبراتها تقاوم بصرها خفضت له، شوقاا قلبها

 تسقط أن كادت التً بمها تتعلق وهً ركبتٌها على لتسقط تحتها قدماها فتهاوت

 :بفزع األخٌرة لتصرخ معها

 !بطة؟ أبلة ...مااالك ..بطة أبلة -

 :صراخها عبل التً الفتاة تهدبة حاولت

 .كوٌسة...كـ هبقى ..دواٌا هاتلً..ها ..مها ٌا اهدي -

ا تعدو مها أسرعت ٌا  الثالثة وكانت مرتٌن وجهها على انكبت أنها حتى بذعر فعل

 :لها ٌصل القلق وصوته  تعرفه الذي الطٌب رٌحه لتشتم السلم درجات عند

 !!إٌه؟ فً ..بس براحه -

 :صرخت

 .بسرعة داٌما سرٌرها جنب بٌضا علبة ...بطة أبلة دوا -

 .حاضر .. حاضر -

 .فاطمة حٌث إلى هً لتعود السلم لدرجات القافزة خطواته ألذنها وصل

 

ا، بعنؾ ٌنبض قلبه ٌا  الشرفة إلى أسرع حتى مها صرخة له وصلت أن فما فعل

 .إعٌاء حالة فً األرض على فاطمة بٌنما للداخل تعدو فرأها األمر ٌستطلع

 "ماما"

 السلم على طاحت التً مها فرأى األسفل إلى لٌهرع لسانه دون قلبه بها همس

 إلً بسرعة أدراجه فعاد ما، لدواء بحاجه أمه أن علم ٌسؤلها، إلٌها فؤسرع
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 العلبة فلمح الدواء هذا عن بعٌنٌه ٌبحث الداخل إلى اندفع ؼرفتها حٌث

 فؤحضرهما صؽٌرة ماء زجاجة تجاورها الكومود على البٌضاء األسطوانٌة

 عرؾ حٌن عٌناه ضاقت الفراش على باطار صورة الحظ ٌدور أن وقبل بسرعة

 الصور من العدٌد بٌن من اختفاءها ٌبلحظ لم مراهقاا كان حٌن له صورة أنها

 .المنزل بردهة توجد التً

 "بسااااام "

 بعضها قدماه فسابقت فعله، علٌه ما لٌتذكر الحدٌقة من مها نداء على انتفض

 .إلٌهما لٌسرع

ا مرتعبة مها كانت  حبة أخرج بتهدأتها، تستمر التً فاطمة تحتضن وهً جدا

 .الماء من بالقلٌل وتبتلعها أمه لتلتقمها الدواء

ا فاطمة تنفس هدأ حتى المشهد فٌها تجمد مرت لحظات ٌا  :وافً لٌقول تدرٌج

 !!دكتور؟ أطلب -

 عٌنٌها تمؤل وهً مشرقة بسمة وجهه على رسمت المنهكة حالتها برؼم

 .فحسب بعٌد من تراها كانت التً وجهه بمبلمح

ا قرٌب ..قرٌب هو المرة هذه  .وبإرادته جدا

ا بصره فخفض خده على لتضعها كفها ترفع أن نفسها تمنع لم   إلى النظر متجنبا

 :تقول وهً عٌنٌها

 .شر كل من تسلم ...بخٌر أنا -

 :لٌقول كفها أزاحت حتى لها سكن

 .أوضتك اطلعً ٌاال طب -

 لحظة النهوض، على وٌساعدها ذراعٌها أسفل ذراعٌه لٌضع خلفها من التؾ

ا ٌحتضنها كان لقد دهورا، تدوم أن تمنت ٌا  بذراعها وٌمسك ٌحررها أن قبل فعل

 .األخرى الجهة من مها لتصاحبهما خطواتها ٌدعم

 عن ٌتزحزح لم فبصرها هً أما خطواتها ٌبلحظ هو، وال بحرؾ تنطق لم

 .وجهه صفحة
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 الصورة أزاح أن بعد الفراش على االستلقاء على فساعدها ؼرفتها إلى وصلوا

ا  .فعل ردة أي ٌبدي أن دون رأها أنه علٌها ٌخؾََ ولم جانبا

 :بحنان علٌها فاطمة لتربت بكفها تمسك بجوارها مها جلست بٌنما واقفاا اعتدل

 .وفبسام ..وفـ فٌكً البركة ...كوٌسة بقٌت حبٌبتً ٌا خبلص -

ا له اختارته الذي االسم عن تتخلى لن  !!أبٌه باسم الجمٌع ناداه لو حتى أبدا

 :لٌقول جانبٌة نظرة منحها

 !!دكتور؟ مع متابعة أنتَِ -

ا تقطر بكلمات فؤجابت عنها سإاله لها راق  :حبا

 ده الدوا كتابلً هناك اللً والدكتور القلب معهد بروح كنت ..سإالك ٌسلملً -

 .بؽٌره ومش

ا صمت  :لٌقول مفكرا

 .وتكشفً معاد معاه نحجز ونبقى قلب دكتور أحسن على هسؤلك أنا -

 .حبٌبً ٌا تشوفه اللً -

 :وجل خافت بنداء أوقفته لكنها لٌؽادر التفت

 .شوٌة جنبً اقعد ..بسام -

 بما سعٌدة وكؤنها مرٌحة بسمة وجهها علت التً لمها ثم لها، ببصره عاد

 .ٌجري

 ٌستطٌع ال أنه بدى قدمٌها، عند الفراش طرؾ على جلس ثم للحظة تردد

 .بالفعل تحقق حلم بؽرفتها معها وجوده تتذمر، فلم أكثر االقتراب

 شفتٌها لتعلو االطبلق، على األجمل لها بدت التً مبلمحه تؤمل فً استمرت

 :رضا ابتسامة

 .اتخٌلته اللً كل من أحلى أنت بس أوي كتٌر شكلك اتخٌلت أنا -

ا بقوة، ٌفركهما قبتضٌه ضم  تهاجم كثٌرة وأسبلة تجتاحه، عارمة مشاعر كاتما

 فلٌصمت ..الصحٌة أزمتها لها ٌعٌد فقد المناسب، الوقت لٌس هذا أن إال عقله

 .فحسب

 :صوتها من المزٌد له وصل
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 .شوٌة أحلى بنت علشان بسمة بس ..كتٌر بعض شبه وبسمة أنت -

 نظرة مع لحظة فً اندثرت وجهها علت التً بسمتها أن إال مرحة بلهجة قالتها

 وهو والؽضب الضٌق من الكثٌر بل المرح معانً من أي تحمل لم إٌاها منحها

 :ٌردد

 !!أنا عنً واتخلٌتً بٌها احتفظتً بنت هً وعلشان -

 .والحسرة األلم أعقبه بذهول به تحدق عٌناها اتسعت

 .السعادة رفاهٌة من بعض ٌنال أن قلبها حق من لٌس وكؤن

 شفتٌها لتزم لقلبها، تسلل الذي الوجع عبلمات وجهها جنبات على لتتشكل

 .ٌجب ال أو ٌجب بما ٌنطق فبل حروفها على تطبق وكؤنها

ا رأسها بهز لتكتفً عٌنها، ماء تكلم لسانها سكت وكلما ٌا  .نف

 ...حاله ولسان بضٌق، ٌرمقها بحده وقؾ عنده، له قٌمة ال واهٍَ نفً

 "مرة ولو نفسك عن دافعً"

 .لسانها تؽادر لم كثٌرة ككلمات عقله تؽادر لم كلمات

........................................ 
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َالفصلَالرابعَوالعشرون

 

 لعب الرٌح فً معاكً قلبً وردة ٌا

 تعب قلبً وال الرٌح م تعبتً ال

 الجنون صخب فً نرتاح : كده احنا

 ونترعبأويََبنخاؾ السكون وفً

 !!عجبً

 .جاهٌن رباعٌات

 

 

 .البكاء فً شدٌدة رؼبة قاومت

 .برجفة فؤصابه قلبها إلى وصل تحدثه، وهً فاطمة صوت تهدج

 ٌسؤل أنه والبد ٌسكتها الذي ما تفهم ال لكنها قربها، وترٌده تحبه كم ٌدري لٌته

 .السإال نفس

 من تحرمها أن ترٌد ال وكؤنها بسمة، وعن عنه تحدثه وفاطمة تتدخل أن ُترد لم

 .لها أصٌل حقٌَ هً بٌنما تسرقها التً اللحظات تلك

 فاطمة أصابع ضؽطت لها، واضح اتهام حملت التً كلماته مع توترت أنها إال

 .والحدٌث التماسك على تحثها

 ما رإٌة عنها ٌمنع الذي عجزها من ألم وبداخلها لحظات، الصمت استمر

 .فاطمة تتحدث حتى تصبر أم اآلن التدخل أعلٌها ٌحدث،

 :بجزع لتهتؾ الباب صفعة أذناها تلقت حٌن انتفضت

 !!خرج؟ هو ..خرج -

 فً إال ٌعلو ال وبصوت مها فوقفت ببكاءها مشؽولة كانت فلقد فاطمة تِجبها لم

 :الوقت من القلٌل

 .!امتً؟ لحد حاجه فاهم مش كده هتسٌبه أنتَِ ..بطة أبلة ٌا كده لٌه -

 :عبراتها بٌن من رددت
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 .حاجه عارفه مش أنتَِ مها ٌا اسكتً ..اسكتً -

 :نحوها خطت

 ..بطة إبلة ٌا إٌه فً ..حاجه مخبٌة إنك حاسه بوسً ..إٌه عننا مخبٌه أنتَِ -

 .أنا قولٌلً طب

 .شًء خلفه من ترى ال حالك ظبلم ..إال لٌس بكاء صوت

 .أوقفته لكانت ٌذهب رأته لو ..ألوقفته ٌخرج رأته لو

 .شًء أي فعل تستطٌع ال عمٌاء مجرد لكنها

ا إال تجد فلم ا فاطمة، تشاركها دموعا ا حزنا  .وضعفاا وعجزا

...................... 

 .بكاء ...سكوت ...صمت

 .!المرأة؟ تلك مابال

 !االفصاح؟ وعدم السكوت على تصر لمََ

 ..إذن مذنبة هً

 !!حتى؟ الصفح فلتطلب

 أنفاسه، تسارعت وقد أمامه لٌقؾ خلفه، الباب ٌصفع وهو لٌؽادر حنق فً زفر

 .ألمه مها تساإل مسامعه إلى لٌصل

 ".!أمتً؟ لحد حاجه فاهم مش كده هتسٌبه أنتَِ ..بطة ابلة ٌا كده لٌه "

 بؤن لمها فاطمة همهمات إال تصله فلم الباب على بؤذنه لٌمٌل حاجبٌه عقد

 :بوضوح مها صوت لٌعود تصمت،

 ..بطة أبلة ٌا إٌه فً ..حاجه مخبٌة إنك حاسه بوسً ..إٌه عننا مخبٌه أنتَِ "

 ".أنا قولٌلً طب

 ظمؤ تروي كلمة أي إجابة، ألي متعطش حقاا لكنه علٌهما ٌتنصت أن ٌعجبه ال

 .الماضً فً حدث ما لكل جهله

 

 "!!واافً"

 :أردفت التً صاحبته إلى لٌلتفت له وصل مستنكر نداء
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 !عندك؟ اٌه بتعمل أنت -

 :مرددة بشك تطالعه أمامها لٌقؾ نحوها بصمت ٌتحرك أن قبل للحظات رمقها

 !مالك؟ ...إٌه فً -

 :بالنفً رأسه هز

 .بدري من صحٌت علشان شوٌة أنام هدخل أنا ..مافٌش -

 :قاببلاَ إلٌها بنظره لٌعود توقؾ لكنه ؼرفته لٌدخل التفت

 .ماما -

 :حواسها بكل له انتبهت

 .حبٌبً ٌا أٌوه -

 علٌه الذي ما ٌعلم ال وفكرة، فكرة ألؾ ٌحمل عقله للحظات، علٌها بصره ظل

 هً، ٌصدقها أن الطبٌعً ومن كاألخرى، تصمت لم لدٌها ما قالت هً قوله،

 ...ولكن

 .خدعته أنها احتمال هناك لو ماذا

 !!حبٌبً؟ ٌا مالك -

 :فقال لوجودها لتنبهه سؤلته

 !إٌه؟ لً بالنسبة أنتَِ عارفة أنتَِ -

 تعلم وال ٌجري ما شًء بالصمم، أصابته لربما مسموعة القلب دقات كانت لو

 !هو؟ ما

 !شًء؟ بؤي أخبرته هل ..!المرأة؟ تلك له تحدثت هل

 :خده على لتربت كفها مدت منه اقتربت

 .حاجه كل ...وافً ٌا حاجه كل ...اٌه؟ لً بالنسبة أنت عارفة أنا -

 داخل وٌختفً باهتة بسمة ٌمنحها أن قبل الصمٌم فً أصابتها الحابرة نظرته

 .ؼرفته

 

 عرؾ إذا فكٌؾ تفقده، أنها تشعر محاوالتها كل رؼم بقوة، قبضتها ضمت

 .كاملة بالحقٌقة
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 استبذان طرقات حتى دون بابها وتدفع فاطمة ؼرفة إلى لتتجه بضٌق زفرت

 :متسابلة مها لتنتفض

 !مٌن؟ -

 على ٌبدو قلما بؽضب لها نظرت عبراتها فً ؼارقة الزالت التً فاطمة أما

 :مبلمحها

 !إٌه؟ منً عاٌزة ..إٌه عاٌزة -

 أن قبل بصمت فٌهما تحدق فظلت معها الفتاة تلك وجود سمٌحة تتوقع لم

 :مها لتقول مؽادرة، تستدٌر

 !سمٌحة؟ ...دي مٌن -

 .منها ٌنتقم ربنا ..هً أٌوة -

 الحق ..حاجه من تقلقً وال تخافً ماٌنفعش ..معاكً الحق أنتَِ ..بطة أبلة -

 .عالً صوته داٌما

 علٌها تخشى أنها تخبرها كٌؾ بقوة، إلٌها تضمها صدرها إلى فاطمة جذبتها

 .المتعجرفة تلك من وبسمة أختها وعلى

 .ابنها من االقتراب وبٌن بٌنها حابل أصبحت أنها تخبرها كٌؾ

 .تدري ال وهً الحابل هذا هو خوفها أن أم

ا لتهمس  :أخٌرا

 .منها حقً هاخد إنً عارفه وأنا ..حصل مهما بٌظهر والحق -

 :فاطمة لتقول الحدٌقة فً تقؾ سٌارة صوت مسامعها إلى وصل

 مش أنا ..حصلت اللً من حاجه تحكً اوعً مها ..رجعوا الجماعة باٌن -

 .بنتً ٌا فهمانً ..أخوها تكره وال سمٌحة تعادي بوسً عاٌزة

 .أبلة ٌا حاضر -

......................... 

 

 أن تتصور لم وأنها فعلت عما أعتذرت بسمة مع وخافتة طوٌلة مشادة بعد 

 .وجاهٌن شهاب بٌن شابكة عبلقة هناك
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 السهولة، بتلك انتهى األمر أن تصدق ال مضض، على علٌها الٌوم باقً فمر

 .دعوته؟؟ تمت فلما جاهٌن أعداء من ٌعتبر هو كان إذا تفهمه، لم وما

 .بعد تفهمه لم شًء هناك

 فً أنها لتتٌقن الرتٌب أختها تنفس صوت لها وصل حتى فراشها فً استقرت

 .عمٌق سبات

، وتجري بهاتفها لتمسك الؽرفة لخارج تسللت  المرة هذه الرنٌن ٌطول لم اتصاالا

ا رد فلقد  :سرٌعا

 .هتتصلً إنك حاسس كنت تصدقً - 

 :مجٌبة شفتٌها لوت

 .هللا شاء إن اتصال أخر -

 !كدا؟ لٌه -

 .الحداد مصانع جاهٌن وبٌن بٌنك إن ٌعنً ماقلتلٌش أنت -

 :الخافتة ضحكته وصلتها

 .الحداد صنع ما اسمها -

 !!وقته ده هو -

 :فقال بنزق قالتها

 عرفتً أنتَِ بس ..بالك فً ماتخدٌش شؽل منافسات كلها دي ..بس اهدي -

 .عنً كلمتٌه أنتَِ منٌن

 بس عفرٌت مٌت وراكبه علٌنا وجه النادي فً معانا شافك اللً هو ده ..أل -

 .رفضت وهً علٌنا تتعرؾ عاٌز كنت أنت إن وفهمته منه تفلت عرفت بسمة

 :لٌقول لحظات صمت

 ..بتاعه المنافس بٌحب وماحدش الشؽل فً بنافسه ٌعتبر أنا قلتلك ما زي -

 .بٌته فً هٌعزمنً كان تفتكري منً تقلق حاجه فً لو بس

 .نفسها بها تقنع كانت التً الكلمات نفس ٌردد

 .مرارتها بروعة الداكنة الشوكوال محبً اقناع الصعب من ولٌس

 .االطبلق على المفضل نوعها ٌمثل لها بالنسبة وهو
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 !!فٌن؟ روحتً -

 :لتقول للواقع صوته أعادها

ا -  !إٌه؟ أعمل المفروض عارفه مش بس ...أبدا

 !!منً؟ خاٌفة -

 .حد من مابخافش أنا ..طبعا ال -

 :لٌردد ضحكاته تعالت

 .عجبانً كده وعلشان -

 .الُعجب لباس ألبستها التً لكلماته أذنٌها لتسلم ابتسمت

ا هذا وكان ٌا  .المزٌد إلى لتستمع كاف

............................  

 .ؼرفته فً فبقى الٌوم، المنزل لمؽادرة رؼبة لدٌه ٌكن لم

ا ٌكون حٌن وكعادته  .وحٌدا

 .قلٌبلاَ تؽٌر األمر كان وإن وحسب، هً فٌها ٌفكر

ا حانقاا كان بداٌته فً  .خابفاا ؼاضبا

 .إلٌها الوصول فً عجزه على حانقاا

ا  .إنذار سابق دون البتعادها منها  ؼاضبا

ا خابفاا ...وخابفاا  .األبد إلى منه ضاعت تكون أن من ..جدا

 .الخوؾ إال أخرى مشاعر أي ؼابت المدة طالت وكلما

 .قرٌبة منه أنها وٌشعره األٌسر كفه بنصر ٌزٌن الذي خاتمها ٌتؤمل أنامله رفع

ا ٌعرؾ وهو أجابها بابه على دقات إلى التفت  الؽرفة إلى لتدخل صاحبها، جٌدا

 :المعتادة المرحة بهٌبتها

 .الشؽل روحت افتكرتك ..بقى بجد ده -

 :قاببلاَ فراشه فً اعتدل

 .مزاج مالٌش -

 :قابلة الفراش طرؾ على جلست
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 على دماؼك هٌعدل كافً ببلك بنفسً هعملك ..المزاج ٌعدلك واللً طب -

 .الجنٌنة فً تحت نشربه ننزل بس ..طول

 :بقوله تبعها شفتٌه على استقرت باهته بسمة عن كبلمها أسفر

 .ماشً ..وماله -

 :جذل فً صفقت

 .حاال ...ٌااااااا -

 ابتسامات خلؾ مبلمحه ٌواري هم هم، فً نظراته فتتبعها مسرعة، لتتركه

 .باهتة

 .تٌؤس ال الفتاة تلك سخرٌة، فً رأسه ٌهز أن قبل

 انتظار فً الحدٌقة إلى لٌنزل البقة، بٌتٌه بمبلبس ثٌابه وبدل فراشه ؼادر

 .مجٌبها

، تؽب لم  .القهوة من كوبٌن تحمل وهً فظهرت طوٌبلا

 .اآلخر من ترشؾ وهً لتجلس أمامه أحدهما وضعت

ا ٌؽادره الذي البخار ذلك ٌتؤمل صمت فً كوبه داعب ٌا  ٌذكره الهواء، فً مختف

 االختبلط فور ٌختفً بخار مجرد مثله أضحت التً علٌها العثور فً بؤماله

 .بالهواء

 .ناله ما فٌها التفكٌر منه نال كلما جدٌد من خاتمها على أنامله لٌمرر

 .معاذ -

 بلهجة تقول ثم بصمت النظر لتبادله إلٌها بصره فرفع الخافت نداإها له وصل

 :ؼرٌبة بدت

 !!ده؟ الخاتم أشوؾ ممكن -

ا حاجبٌه عقد  :الطلب مستؽربا

 .كده قبل شوفتٌه إنك افتكر ثم ..!لٌه؟ -

 :بهدوء ابتسمت

 .تانً أشوفه عاٌزه -

 :بسمتها فاتسعت بشك للحظات رمقها
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 .إٌدك من تخلعه حتى صعب هو ..إٌه فً -

 .!ٌنزعه؟ أن علٌه صعب أحقاا نفسه، ٌسؤل وكؤنه بالخاتم بصره تعلق

  .الممدودة كفها فً وٌضعه منه بنصره لٌحرر به أمسك

 على مرٌحة ؼٌر بدت لكنها معناها ٌعً لم بنظرة ترمقه وهً أناملها بٌن قلبته

 .اإلطبلق

  ..بسمة خاتم

 أن وتتمنى تبؽضه فهً لذا كبٌر، بشكل ٌمثلها الخاتم هذا ولكن قبل من تَرها لم

 .قلبه من النٌل فً فرصها تزداد قد فقط حٌنها األبد، إلى ٌده من معاذ ٌنزعه

 إعادته لٌسؤلها ٌدٌه فمد طالت التً للخاتم نرمٌن نظرات مع معاذ عٌنا ضاقت

 :قابلة الخاتم على قبضتها وضمت إلٌه، بصرها فرفعت

 .أل -

 :بدهشة ردد

 .أل اللً إٌه هو -

 .هتنساها انساه ..معاك هو ما طول تنساها هتعرؾ مش -

ا هً لتقؾ واقفاا هب  :لٌقول أٌضا

 .الخاتم هاتً أنساها عاٌز مش وأنا كده عنها ماتتكلمٌش قلتك ..نرمٌن -

ا ترسم أن قبل لثانٌة وجهها تجهم ا وجها ٌا ا له لسانها تخرج وهً طفول  :ؼٌظا

 .أل -

ا دهشة عٌنٌه لتتسع  :وؼضبا

 .مابهزرش أنا نرمٌن -

 ثم للحظة لٌتجمد هاربة لتسرع فضحكت منها ٌقترب وهً بوعٌد كلماته قال

 :ٌصٌح

 !!بتلعبً أنتَِ -

 :قابلة له التفت

 على وهتتعب البٌسٌن فً هرمٌه ٌاإما ..شاطر لو منً خدوا تعال ..بلعب أٌوة -

 .تبلقٌه ما
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 هنا منه تهرب وهً وأكثر أكثر ضحكاتها لتتعاال خلفها وأسرع شفتٌه زم

 :بكفها لتلوح السباحة بركة من اقتربت أن إلى وهناك،

 .هرمٌه أما ٌا أقؾ -

َ زفر  :ؼضبه كتم محاوالا

 .بقى الخاتم هاتً ..علٌكً باٌن راٌقة أنتَِ -

 :المعتادة الطفولٌة بلهجتها لتقول النفً بعبلمة كتفٌها هزت

 .فٌا حاجه أحلى إٌه ..األول قولً -

 أن ٌقرر أن قبل استفزاز، عبلمات من علٌه ما ٌزٌح وكؤنه بكفه وجهه فمسح

 النتٌجة فكان منه اإلفبلت فؤرادت ٌدها، إلمساك محاولة فً فجؤة لها ٌتجه

 .السباحة بركة فً لكلٌها مدوي سقوط

 وهو بقوة تنفس الماء، من رأسه لٌخرج ٌسبح أن قبل لحظه منه األمر استؽرق

 فزع، فً باسمه تصٌح بذراعٌها المٌاه تحارب لٌراها المكان فً برأسه ٌدور

 .ونسٌه مسبقاا ٌعلمه ما عقله فً لٌخطر

 !!السباحة تجٌد ال نرمٌن

 لٌخرج بقوة جذبها الماء، سطح تحت تختفً بدأت وقد بفزع نحوها اندفع

 :فصاح بالفعل استكانت كانت لكنها بالتنفس لها وٌسمح رأسها

 .اتنفسً ...نرمٌٌٌن ..خبلص فوقً ...نرمٌن -

 من فٌِها فً استقر ما مخرجه وتسعل بقوة تشهق أن قبل بوهن رأسها هزت

 .ماء

 .خارجها إلى قوته بكل دفعها البركة، حافة إلى جذبها

ا بجسدها لتستقر  جانبها على وضعٌة لتؤخذ وحركها بعدها جسده لٌرفع أرضا

 :ظهرها على ٌربت وهو

 .كوٌسة أنتَِ كلمٌنً ..نرمٌن -

 .جالسة االعتدال تحاول أن قبل أخرى مرة سعلت

 :الخافت صوته لها لٌصل أنفاسها لتلتقط

 !!مجنونة أنتَِ -
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ا ٌعجبه ولم الكثٌر فٌها قرأ منها نالها نظرة ٌا  .منها أ

 المتسللة عبراتها ٌمٌز فلم مبلبسهما، كامل بل ووجهما شعرهما من ٌقطر الماء

 .ٌابس بحب تتؤمله كانت التً عٌنٌها، إلى

 .فٌها ما بكل تعشقها مبلمح قرٌبة، منها وجهه مبلمح

 .واحد طرؾ من كانت لو حتى ..لمشاعرها تستجٌب أن أرادت وللحظة

 فعلتها مفاجؤة من جسمه تصلب عنقه، فً رأسها وتدفن تعانقه ذراعٌها رفعت

 بٌه تعلقت لكنها الخلؾ إلى بالرجوع عناقها من ٌتحرر أن وأراد حاجبٌه، فعقد

 .المكتوم نحٌبها له لٌصل أكثر

 :لٌقول لحظات فاستكان علٌها باألسؾ شعر

 .سٌبنً..كفاٌة ..نرمٌن -

 :شهقاتها بٌن من لتقول بقوة بمبلبسه تتعلق أصابعها ضمت

 ٌا أوي بحبك أنا عارفه مش ..قادرة مش بس ..اسٌبك أعرؾ نفسً ..نفسً -

 .أدي هٌحبك حد هتبلقً ما عمرك ..معاذ

 ...رأسه فً ٌلح السإال لٌعود

 !!قلوبنا؟ نملك وهل

 .قلبه ٌمنحها أن ٌستطٌع ال ..ال

 .البكاء عن تكؾ كً وهمسات الظهر على تربٌته منحها فقط

.......................... 

 أن تشعر ال، أم الخطوة تلك تخطو أن علٌها هل تعلم ال أقصاها، بلػ ترددها

 .التخمٌن ...التخٌل ...التفكٌر من تعبت ...تعبت لكنها انتظارها، فً ما كارثة

 .وقعه من أسوأ الببلء انتظار لكن

 .منها لتنجو أو الكارثة فلتقع

 السٌارة من لتترجل وجهتها، من مناسبة مسافة على األجرة سٌارة أوقفت

 .نانا ..اللصٌقة رفٌقتها وخلفها

 :نانا لتقول قدمٌهما على تحركا

 .جوه هندخل إٌه هنعمل احنا -
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 .طبعا أل -

 :لتكمل لحظات لتفكر توقفت

 .تعالى -

 الجزء إلى وصلت أن إلى األسمنتٌة القصر أسوار حول تدور لتجدها نانا تبعتها

 :حدٌدٌة بسٌاج المبنً

 .هو ما زي ٌكون ٌارب الجنٌنة بٌكشؾ جزء فً كان -

ا تذكره التً المكان أمام توقفت  :نانا لتقول جٌدا

 .مؽطً الشجر ...ده فٌن -

 بؤس ال مساحة ظهرت وبالفعل الرقٌقة الشجٌرات تلك لتزٌح ذراعها بسمة مدت

 .القصر حدٌقة من بها

 .المكان إلى لتتطلع بسمة مع رأسها نانا لتحشر

 أنثوٌة مرحة ضحكات صوت ألذانهما تسلل أخر بشًء نانا تنطق أن وقبل

 بسمة لتهمس بوضوح، مربٌة لكنها بالقرٌبة لٌست مسافة على فتاة لتظهر

 :بذهول

 !!نرمٌن -

 .دي هً -

ا جسدها لٌرتعش برأسها، باٌماءة بسمة اكتفت ٌا  .هو رأته حٌن فعل

 .معاذ

 تلك من أصابها الذي باأللم مبالٌة ؼٌر الحدٌدٌة القبضان على بؤصابعها لتقبض

 .أصابعها واعتصرتها القضبان بتلك المتعلقة الشجٌرات

 تلك كل رإٌته حرمت حٌن عاشته الذي الفقد بكم ٌخبرها قلبها وخفقان

 .السنوات

 .الطبٌعً عن أسرع وكان تزاٌد الرتٌب تنفسها أن حتى

ا الزال ا، أكبر أضحى هو، كما وسٌما ا سنا  .الرجولة باب على شابا

ا  الذي المشهد لكن اآلن استعادته وتتمنى بإرادتها، وفقدته فقط هً لها كان شابا

 .هذا باستحالة ٌخبرها أمامها



 

468 
 

 "معاذ ...معاذ"..نفسها فً اسمه لتردد

 عادت مراهقتها مشاعر كل صدره، إلى لٌضمها إلٌه تهرع أن ..تنادٌه أن تمنت

 .وقلبها عقلها لتمؤل لحظة فً لها

 .منازع ببل األول البطل هو فٌها الحب ٌكون التً المراهقة تلك

 .للكثٌر مهلكة وفتنة خاصة حبلوة المشاعر لتلك فٌصبح

 

ا ٌمرحان وكؤنهما بدى لكن حدٌثهما، ألذنها ٌصل لم ا منه تخفً وأنها معا  شٌبا

ا األكثر سرعتها رؼم التالٌة اللحظات وكانت ٌدٌها، فً  .لها إٌبلما

 حتى ذراعٌها بٌن رأته وماَإن لها، أنقاذه الماء، فً سقوطهما مع انتفضت

 : قابلة نانا لتوقفها للخلؾ تراجعت

 .معاذ ده -

 لم قلبها سكنت التً الؽصة فتلك بالعبرات، فاضت وقد لها بصرها بسمة رفعت

 .حد أقصى إلى وشابكة حادة بل هٌنة، تكن

ا قلبها ٌعتصر أحدهم وكؤن   .اعتصارا

 .رجعة بؽٌر ربتٌها من تنسحب أنفاسها وكؤن

 :تجمدها رأت حٌن كتفٌه نانا لتهز

 .!مالك؟ بوسً ..بوسً -

 تبعتها المشهد، من تهرب وكؤنها الخطوات مسرعة وتلتفت فجؤة لتتنفس أفاقت

 .عٌنٌها تؽادر دموعها ترى وهً علٌها، باألسى شعرت وقد نانا

 .بالفعل تحقق كوابٌسها أسوأ

 .بعٌنٌها رأته ألجله القدوم ترٌد وال تخشاه كانت ما

ا، نسٌها معاذ  .الفتاة بتلك واستبدلها تماما

 :قابلة كتفها على نانا ربتت

 .هو مش األول سبتٌه اللً أنتَِ أن افتكري ..ٌهمك وال -

 :باكٌتٌن بعٌنٌن لها نظرت

 .مضطرة كنت أنا ..ماسبتوش أنا -
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 بقى خبلص ..حٌاته هٌكمل أكٌد قلتلك ...بوسً ٌا منٌن هٌعرؾ وهو -

 تفكري منه أهم اللً وعندك ؼٌره من سنٌن عٌشتً أنتَِ ..نفسك ماتزعلٌش

 .لمعاذ رجوعك من بكتٌر أحسن هٌكون اللً مستقبلك بطة أبلة وحق حقك ..فٌه

 .نانا ٌا اسكتً -

 :لتضٌؾ باكًٍَ بزعٌق قالتها

 .بجد ..اتوجعت بجد أنا -

 :إلىها لتضمها كتفٌها أحاطت

 أحسن وهتبقً ..حٌاتك وتكملً تنسً بكرة ..جامدة اعرفها اللً بوسً بس -

 .معاذ مٌٌت من أحسن اللً حوالٌكً أنتَِ ...كده قلتلك إنً وافتكري

 :بضٌق لترمقها كتفها عن ذراعٌها دفعت

 .اسكتً بجد ..اسكتً نانا -

 .أجرة سٌارة عن لٌبحثا الصمت لتلتزم شفتٌها لوت

......................... 

 .الحسن القدر الصحٌح بالمعنى أو ...بالحظ ٌوصؾ ال احساس

 اآلن حتى تعلم وال المستحٌلة أحبلمها من كانت الوظٌفة تلك على حصولها

 :بقوله اكتفى لكنه الشركة تلك فً لها ٌقدم أن أبٌها استطاع كٌؾ

 "ٌخدمنً وحب أعرفه حد موصً كنت"

 .الخدمة ستقبل فلٌكن،

 السهل، باألمر لٌس التمرٌن تحت محاسبة ولو الكبٌرة الشركة تلك فً العمل

 .دابم لها عقد توقٌع لٌتم نفسها وتثبت تنجح أن علٌها

 .األن جٌد رزق مصدر لهما أن وأختها أبٌها لتطمبن

 لم ما وحتى بل ٌطلبه ما كل تنفٌذ تحاول بحماس، العمل فً ربٌسها تتابع كانت

 تنال أن واستطاعت العمل، ساعات طول مجهودها إلثبات تسعى كانت ٌطلبه

 .بالفعل مدٌرها استحسان

 !فٌن؟ كرٌم هو -

 :زٌنة لتجٌب الحسابات مدٌر قالها
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 .حاجة عاٌز حضرتك ...الموارد إدارة راٌح إنه قال -

 :األوراق ببعض أمسك

 .التنفٌذي المدٌر لمكتب ده ٌوصل المفروض -

 :بحماس تقول وقفت

 .مشكلة مش حضرتك أنا أوصله -

 زٌنة ٌد لها تصل أن قبل فجؤة لمكتبه لٌعٌدها لؤلمر انتبه لكنه باالوراق ٌده مد

 :لٌقول بدهشة فٌه حدقت التً

 محاسبٌن اتنٌن فً..هنا معاٌا عاٌزك أنا ...حد أي مع هبعته خبلص ال ..امم -

 العطا حسابات بعض مع نظبط علشان للمقاوالت الشربٌنً شركة من هٌجوا

 وتفهمً موجودة تكونً وعاٌزك ..شركتهم مع بالشراكة شركتنا هتقدمه اللً

 بسرعة وبتتعلمً حلوة دماؼك أنتَِ..ده الموضوع فً بنعمله اللً كوٌس

 .كده زٌك ناس عاٌز ده العطاءات وموضوع

 :قابلة حقٌقٌة بفرحة بسمتها لتتسع للتو حدث ما تناست

 .فندم ٌا أمرك تحت -

 .مرة ألول ستحضره الذي االجتماع ذلك بحماس انتظرت

ا مدٌرها سن فً كان أحدهما بالفعل المحاسبٌن ووصل ا كان واألخر تقرٌبا  .شابا

 .فحسب بتركٌز ٌتابعان والشاب هً بٌنما الكبار بٌن حصري الحدٌث كان

 .منهما طلبت إذا المساعدة وٌقدمان

 :مدٌرها فقال األمر انهكهم حتى

 .بسٌطة حاجه فاضل ..جماعة ٌا برٌك ناخد -

 :لٌردؾ برضا الجمٌع أومؤ

 ..حاجة على االتنٌن انتوا نفسكم اعزموا للكافٌترٌا محمد األستاذ خدي ..زٌنة -

 .وترجعوا بس ساعة نص

 :مجٌبة زٌنة نهضت

 .محمد أستاذ ٌا اتفضل ..حاضر -
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 كوبٌن وطلبا بعضهما أمام مقعدٌن أتخذا أن إلى لٌتبعها مكانه من الشاب نهض

 .الجاهزة المخبوزات من وقطعتٌن الشاي من

 :محمد ٌقول أن قبل للحظة بٌنهما الصمت ساد

 .سهل مش ده العطاءات موضوع -

 :مإٌدة أومؤت

 .كبار ناس مع أتعلم إنً ممتعة حاجة بس ..فعبلاَ -

 :حاجبٌه عقد

 .بتتعلمً كمان أنتَِ هو -

 :نحوه بإصبعها أشارت

 .لٌه بتشارك مش اقول وأنا ..زًٌ ساكت قاعد كنت كده علشان ..اااه ..وأنت -

 :مرددة ضحكت

 .سعٌدة فرصة -

ا ابتسم  :مرددا

 .امتى؟ من شؽاله أنتَِ...أسعد أنا -

 .بس اسبوعٌن من -

 .بقى مرتبٌنها احنا دا ..كمان وأنا تصدقً -

 :لساعتها نظرت

 .ساعة النص خلصت تكون المكتب نرجع ما على ٌادوب ...جري الوقت -

 :المتبقٌة المخبورة قطعة بفمه ودس الشاي من رشفة أخر أنهى

 .ٌاال طب -

 .شً كل ٌنتهً أن قبل الوقت من الكثٌر ٌقضٌا لم

 :ٌؽادر أن قبل لها قال

 هنتقابل أكٌد كتٌر بٌتشاركوا الشركتٌن إن وبما ..زٌنة آنسة ٌا سعٌدة فرصة -

 .تانً

 :قابلة ابتسمت

 .التمرٌن تحت مش متثبتٌن نكون وساعتها -
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 .سبلم ..بالظبط -

 .سبلم -

 

ا وبدى السٌارة فً جلس  :رفٌقه لٌقول متجهما

 !صعبة؟ كانت القعدة ..مالك -

ا ..فهمت أنا ..أبدا ال -  .معاك جبتنً حضرتك إن شكرا

 !مالك؟ طب -

 :بالنفً راسه هز

 .كوٌس أنا ...حاجه مافٌش -

 .الصمت وفضل بالمزٌد الرجل ٌعلق لم

ا ٌفتقدها ..ٌفتقدها  .كثٌرا

 من ضرب مجرد لكنه لفعل، منه وٌخرجها بقلبه ٌده ٌضع أن فقط أمكنه لو

 أن ولٌؤمل القلب، عن بعٌد العٌن عن البعٌد مبدأ ٌطبق أن سٌحاول المستحٌل،

 .وٌنساها ٌنجح

 .!!سنوات قلبه فً ترعرع حب ٌنسى ...!!ٌنساها

 مشارؾ على هو بٌنما المراهقة عمر فً كانت حٌن علٌها تعرؾ فتاة حب

 تعد لم نانا تؽٌرت أخرى بعد وحادثة أطٌب، ..أرق ..أهدأ حٌنها كانت شبابه،

 .قط كانت كما

 تتبدل تركها الطٌبة، طبٌعتها على ٌحافظ أن ٌستطع لم أنه أحٌانا نفسه ٌلوم

 .بالعكس ٌقنعها أن دون

 .السن حدٌث عاشق مجرد كان ..صفة بؤي ٌفعل، أن له كان كٌؾ ..ولكن

 .قط ٌبدأ لم وكؤنه شًء كل انتهى واآلن

....................... 

 إلى بإنهاك لٌخطو منها ترجل المعتاد، مكانها فً المنزل داخل سٌارته أوقؾ

 على تجلس لٌجدها برأسه التفت ٌِعها، لم همهمة صوت على توقؾ لكنه الداخل
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 لٌنتبه بحذر اقترب شخصٌتها، تبٌن من ٌتمكن فلم ظهرها منحته وقد األرجوحة

 .نحٌبها صوت هً الهممهة تلك أن إلى

 :افزاعها ٌخشى خافت بصوت لٌقول علٌها فتعرؾ أكثر لٌقترب حاجبٌه عقد

 ..بسمة -

 :لٌردؾ نحٌبها تكتم وهً تستكٌن أن قبل لثانٌة انتفضت

 .كوٌسة أنتَِ -

 :مكتوم بصوت رددت

 .كوٌسة ...اه -

 :لٌقول للحظة مكانه ظل

 .زعلك حد فً ..بتعٌطً أنتَِ بس -

 :فجؤة صاحت

 .بٌا مالك أنت حالى فً سبنً سٌدي ٌا -

ا لٌكتم شفتٌه زم  :لٌقول داخله تصاعد ؼضبا

 .براحتك ..علٌا الحق أنا -

ا ٌنطلق نحٌبها صوت فعاد لٌبتعد التفت  لٌستدٌر رأسه وهز لها ٌنظر عاد مجددا

 .المنزل إلى فٌدخل

 لٌجده إلٌها وٌدلؾ وافً ؼرفة باب لٌطرق سرٌعة بخطوات الدرج صعد

ا ٌا  .هللا كتاب فً ٌقرأ فراشه فً مستلق

 .وافً -

 :قاببلاَ له التفت

 .خٌر -

 .بتعٌط أختك -

ا اعتدل ا جالسا  :مستفهما

 !منٌن؟ وعرفت ...لٌه؟ -

 .الجنٌنة فً ..فٌن؟ .. ماعرفش لٌه؟ -

 :لٌقول لحظات صمت
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 !ٌعنً؟ إٌه أعمل ..وبعدٌن -

 ..مارضٌتش أكلمها حاولت أنا ..مالها تشوفها ماتنزل ..إٌه تعمل اللً إٌه هو -

 .معاك هتتكلم أكٌد أخوها أنت لكن ..تكسره عاٌزه مش وبٌنها بٌنً اللً الحاجز

ا قال  :ساخرا

 .عشرة وبٌنها بٌنً أنا حاجز وبٌنها بٌنك كان إذا -

 :باصرار رد

 ..بتعٌط تحت لسه هً ..براحتك عموما ..وافً ٌا بخطوة تعدٌهم ممكن عشرة -

 .خٌر على تصبح

ا لٌتركه جاهٌن خرج  .وحٌدا

ا فراشه لٌؽادر ُهنٌة، مكانه ظل  برإٌة له تسمح التً الشرفة إلى متجها

 عٌناه ضاقت حراك، ببل علٌها ٌجلس أحدهم لٌجد الحدٌقة، فً األرجوحة

 .هناك الجالس حالة لٌعرؾ ٌساعده لم هذا لكن بتركٌز

ا زفر  :بنزق قاببلاَ ٌتحرك أن قبل مفكرا

 .أخً ٌا ناٌم ماتسبنً ..جاهٌن ٌا هلل منك -

 .بالفعل تبكً كانت جاهٌن كبلم من تؤكد اقترابه مع إلٌها، لٌتجه ؼرفته ؼادر

 بهدوء خطى إلٌه، االلتفات دون نجٌبها فكتمت لوجوده، لٌنبها فهمهم 

 .بإرٌحٌة لشخصٌن تتسع التً األرجوحة على لٌجاورها

 من قلبه ٌمنع ولم الباكً، وجهها برإٌة الخافتة اإلضاءة له فسمحت لها نظر

 :علٌها بالشفقة الشعور

 !لٌه؟ كده أوي بتعٌطً ..مالك -

 :بثبات لتقول بؤناملها عبراتها مسحت

 !عندكم؟ ممنوع العٌاط اٌه -

ا للحظات رمقها  :بقوله لٌقطعه الصمت وسادهما الهجومٌة، بلهجتها شاعرا

 توأم إننا بالك فما ..كإخوات نتصرؾ عارفٌن مش أننا عارؾ أنا ..بسمة -

 احنا ..لوحده ٌحاول فٌنا حد ماٌنفعش ...نحاول الزم إننا متهٌؤلى بس ...فعبلاَ



 

475 
 

 المعاكس االتجاه فً مشٌنا لو لكن الطرٌق نص فً نتقابل ما لحد نبدأ االتنٌن

 .هنتقابل ما عمرنا

 ٌعتلٌها الذي قلبها دبٌب وعاد دموعها، خلؾ مشوشة صورته فبدت له نظرت

 صدره، فً تبكً أن برؼبتها جارؾ وشعور بقربه، تكون أو تراه حٌن

  .أحٌانا عنه تسمع التً الشعور ذلك لتستشعر

 .الحامً ...السند ...األخ

 فً بصدمتها له تبوح أن أٌمكنها تلك، محنتها فً لها سند ٌكون أن حقاا أٌمكنه

 !وٌعنفها؟ ٌوبخها أم وٌواسٌها سٌسمعها هل سنوات، عاشته حب

 .أخر وقع له كان األمر لعل البداٌة، قبل حتى بل البداٌة منذ معها كان لٌته

 :لسانها على فكرتها وخرجت

 .زمان من حٌاتً فً كنت ٌارٌتك -

 .عاٌشٌن مادمنا قدامنا وبكره النهاردة لكن ..نرجعه هنعرؾ مش زمان - 

 :كتفها على لٌضعه بتردد كفه رفع

 .نحاول؟ رأٌك اٌه -

 :لٌردؾ صامتة ظلت لكنها فٌها، كانت التً البكاء حالة من ٌخرجها أن استطاع

 .نحاول حتى عاٌزه مش -

 :له النظر دون قالت

 .ألمنا ابن تكون تحاول كمان أنت رٌت ٌا بس أحاول عاٌزه ..بالعكس -

 :بضٌق حاجبٌه عقد

 .بدالك أنا تختارنً لما ..كده هتقولً مكنتٌش مكانً كنتً لو -

 :هازبة قاطعته

 فً عاٌشة كنت إنً ٌعنً فاكر أنت هو ..أنت اختارتك كانت أخً ٌا رٌتها ٌا -

 اللً والحاجه ..بحساب واللبس بحساب اللقمة ..السنٌن ذل كان ده ..أمله

 .مرة عشرٌن وأل مرة أه ٌتقال اطلبها

 :العصبٌة بنفس مردفة واقفة لتهب بذهول ٌطالعها عٌناه اتسعت
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 كنت لو أنت لكن ..ده الذل من رحمتنً إنها لسامحتها مكانك كنت لو وهللا -

 أنت ..حقك من اللً العٌشة من حرمتك إنها هتسامحها كنت ما عمرك مكانً

 حاجه كل من اتحرمت أنا لكن ..دلوقت تعوضه ممكن أم حنان من اتحرمت

 .منه بعانً عمري طول هفضل ولؤلسؾ

 .رأسه فً صداها ٌتعاال وكلماتها محجرٌهما فً عٌنٌه دارت

 .تملبها حٌرة أكثر أخرى وأسبلة

 !لماذا؟ ولكن حقاا، أفضل عٌشة له أرادت ألنها أمه أتركته

 !إذن؟ هنا وأخته تؤتً لم لمََ

ا؟ أبقاها الذي ما  .!بعٌدا

 .بالجنون ستصٌبه المفقودة الحلقة تلك

 .جوارها إلى بها تحتفظ التً صورته ..المشتاقة نظراتها ..له كلماتها

 !ٌُحٌره؟ أفتقادها

 !الماضٌة؟ السنوات طوال كانت أٌن

 !إجبار؟ أم اختٌار له تركها

 مجرد ٌوقؾ أن مرة بعد مرة ٌجبره وصمتها إجابة، له ٌجد ال الذي السإال سؤم

 .السإال

 :فؤوقفها لتؽادر تحركت

 !!لٌه؟ سابتنً .. أنتَِ قولً طب -

 :بؽضب فٌه حدقت

 عاٌز مش وأنت ...أعمى ٌبقى الؽربال من ماٌشوفش اللً..تقول داٌما أمً -

 وتكسر الخوؾ تؽلب ..تتكلم اللً هً عاٌزاها أنا ..عاٌُزه انت اللً إال تشوؾ

 .علٌها بتفضله أنت اللً البعبع ..ساكتة مخلٌها اللً البعبع

 .بحٌرة رأسه لٌهز ٌتابعها، ظل الذي بصره عن لتؽٌب استدارت

 !!ٌفعل؟ أن علٌه ماذا

 .اآلن حتى لها سبٌل ال راحة ..الراحة بعض ٌنشد كفٌه بٌن رأسه وضع

......................... 
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 .عٌن مرأى ..ٌقٌن ...واقع أصبح الببلء هو فها الببلء، وقوع تخشى كانت

 وأشرقت الشمس أشرقت وجنتٌها، ساكنة الزالت وعبراتها ؼفت كٌؾ تعلم ال

 .ألٌم صداع عن رأسها

 األلم ٌجدد والصورة المشهد تكرار وطؤه، ٌخؾ لم أضلعها بٌن قلبها أنٌن

 .وٌضاعفه

ا كان  !حقاا؟ أحبها ذراعٌها، بٌن مستكٌنا

 .طوال لسنوات لها كان الذي قلبه تحتل أن استطاعت

 :بكفها رأسها ضربت

 .منً ضٌعته اللً أنا ..السبب أنا ..السبب أنا -

 .االقامة سٌطٌل أنه وٌبدو أمس زارها كضٌؾ بكاءها لها وعاد

 .نسٌتنً ..خبلص كرهتنً ..عنً ؼصب ..معاذ ٌا عنً ؼصب وهللا -

 .شًء أي من أكبر لها معاذ حب أن أمنت لطالما تصدٌق، بعدم رأسها هزت

 .والسنٌن األٌام من حتى أكبر

ا  .المقدار نفس له ُتكن ال وأنها لها بحبه أخبرها دوما

 !!..هو أما بؤخر، تستبدله لم اآلن إلى تنَسه لم فهً حقٌقاٌا، ٌكن لم أنه ٌبدو

 .أحد ٌسمعها ال كً بكابها نشٌج تكتم وسادتها فً رأسها دفنت

 :وافً صوت مع رأسها رفع على أجبرتها الباب على طرقات

 .الشؽل هتنزلً مش اتؤخرتً ..بسمة -

 :مختنق بصوت أجابته

 .هنزل مش وتعبانة مصدعة -

 .سبلمتك -

ا تشكوها وسادتها، إلى رأسها لتعٌد برحٌله، ٌنببها صمت لٌسود ا هما  جدٌدا

 .ظهرها على ارتكن

 رأسه لٌهز المكتوم، نحٌبها له ٌصل ؼرفتها باب على ٌقؾ به تشعر أن دون

 زال ال لكنه البكاء، حالة من ٌخرجها أن فؤراد سإاله تِجب لم باألمس بٌؤس،

 .الؽزٌر البكاء هذا سبب ٌجهل
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 الدابمة رفٌقتها وبالطبع وقتها معظم فٌها تقضً التً أمه لؽرفة برأسه التفت

 .الضرٌرة الفتاة ..مها فٌها

 ال وكؤنه ٌتصرؾ أم لها ٌرثى التً ابنتها بحالة لٌخبرها بابها ٌطرق أن أعلٌه

ا؟ ٌعلم  .شٌبا

 :تردده من أخرجه خلفه من نداء

 .هنتؤخر ٌاال ..وافً -

ا جاهٌن نداء أجاب  .قلبه نداء معاندا

 :وافً خلؾ ٌنظر وهو قال الذي جاهٌن سٌارة إلى لٌتجه

 !فٌن؟ أختك هً -

 .هتنزل مش مصدعة بتقول -

 :مضٌفاا السٌارة باب فتح

 .أسوق مزاج مالٌش -

 :سٌارته مقود خلؾ جاهٌن جلس

 !لٌه؟؟ بتعٌط كانت هً ماعرفتش -

 :وافً ٌسؤله أن قبل جاهٌن لٌقول للحظات وافً رمقه

 .معاها تقعد راٌح وأنت شوفتك -

 .ماقلتش ..حاجه ماعرفتش -

 عبلقة له أمحمد التساإل، من عقله ٌمنع لم ولكنه ٌعلق ولم جاهٌن صمت

 !!باألمر؟

 .بٌنهما حدث شجار أي أن له ٌصل لم لكنه عاشقٌن، ؼضب أهو

 !!البكاء سبب فما

 !!عمته

ا عنها ٌعلم ال التً األسرار من والمزٌد المزٌد تحمل الفتاة تلك أن أم  .شٌبا

 :لسانه على أفكاره أخرج

 !ازاي؟ عاٌشٌن كانوا هما تعرؾ ماحولتش أنت ..وافً -

 :لٌردد باألمس بسمة كلمات وافً تذكر



 

479 
 

ا فقرا كانوا أنهم فهمته اللً كل -  .كوٌس ماعشوش وتقرٌبا

 .علٌهم بٌصرؾ كان مٌن -

 !منٌن؟ هعرؾ وأنا -

 :بدهشة جاهٌن له فنظر زاعقاا، قالها

 !لٌه؟ بتزعق أنت -

 عنهم هعرؾ دقاٌق معاها قعدت أنا إن لمجرد ...ؼرٌبة أسبلة بتسؤلنً أنت ما -

 .حاجه كل

 زوجة لماضً مفاجًء فضول داخله تصاعد بالفعل لكنه حق، على فهو ٌعلق لم

 .بؤخر أو بشكل لمعرفته سٌسعى والذي وابنتها عمه

......................... 

 فاقد أنك فإما التقدم، على تصر والتزال هبلكك سبٌل تكون قد خطوات تخطو أن

ا، ..العقل  .تفعله ما عواقب تدرك ال إنك أو سفٌها

ا حالها، تصنؾ أن تستطٌع ال وهً  .ما أمرٍَ من تعانً أنها تظن أحٌانا

ا  .ربما الجنون من ضربا

 أضاعته أخرى، أؼراض أي ٌحمل ال صادق أنه تعلم حب ٌدٌها من أضاعت لقد

 .به الوفاء من الحب ٌتمكن لن شًء أخر، شًء عن تبحث ألنها

 فارهة سٌارة فً معتم زجاج خلؾ الجالس ذلك فً ستجده أنها تتصور شًء

 .قصد عن منها تقترب

 :قاببلاَ زجاجها أزاح وقد الخلفً المقعد فً صاحبها وٌظهر أمامها لتقؾ

 .اركبً -

 عمرها، سنوات طوال تفعله لم ما ترتكب بالفعل هً للحظة، قدمٌها تجمدت

 .تتوقؾ أن ٌرجوها ...ٌحذرها وكؤنه بعنؾ قلبها دق وللحظة

 :ٌنادٌها صوته فعاد

 .لٌه؟ كده واقفة ..نانا ٌا ٌاال -

 السٌارة فً بجواره لتستقر ضمٌرها وقتلت قلبها اسكتت أن إال منها كان فما

 .أنٌقة استقبال بؽرفة أشبه الداخل من كانت التً
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 !!بشؽؾ تطالعها كانت

 .ظفر بسمة عن ثؽره لٌثمر بسهولة هو قرأه شؽؾ

ا ٌخطًء لن حكمه  .أبدا

 :بذهول لتردد

 .علٌها بٌقولوا اللً اللموزٌن العربٌة بقى دي هً ..واااااااااو -

ا أكثر لتبدو بسمته اتسعت  :ودا

 .عجبتك ..هً أٌوه -

ا -  .تحفة دي ..طبعا

 :قابلة له تنظر التفتت

 .ٌعنً أنت تسوقها .. خاصة صؽٌرة عربٌة عندك أكٌد بس -

 .بتعصبنً السواقة ..بسواق برضو بس تانٌة عربٌة عندي -

 :مستكٌنة لهجة وأردؾ

 .ٌعصبنً اللً بحب وال اتعصب بحب ال أصلً انا -

 :لتقول جانبٌه بنظرة رمقته

 .فكرة على كمان وأنا -

 .ماتجٌش قلقان كنت تعرفً بس ...بعض شبه إننا بتؤكد ٌوم كل ..هاااٌل -

 :بكتفٌها لوحت

 ماكنتش المود فً مش بسمة أقصد بوسً إن ولوال ..باعجوبة فلت بصراحه -

 صعب بوسً لكن علٌهم اضحك بعرؾ بطة وأبلة مها ...خالص أخرج عرفت

 .أوي

 :مصطنعة ببلمباالة لٌقول للحظة بصره ضاق

 !بطة؟ أبلة ومٌن مها ومٌن -

 :بتودد أجابت

 مامت فاطمة تبقى هً بطة أبلة أما ..والوحٌدة الصؽٌرة أختً تبقى مها -

 .ووافً بسمة

 :قاببلاَ مجاورة صؽٌرة ثبلجة من مثلج عصٌر ٌحضر ٌده مد
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 .مسافرة كانت اللً ..اه -

 :قابلة له انتبهت

 !فٌن؟ مسافرة ..مسافرة -

 :قاببلاَ بالعصٌر كفه لها مد

 .ورجعوا وبسمة هً مسافرة كانت إنها قالوا مش -

 بالكبلم تفوهت بؤنها وشعورها الواضح ارتباكها قراءة الصعب من ٌكن لم

 :مرتبكة بدت بلهجة لتقول الخطؤ

 .مسافرٌن كانوا اقصد ..مسافرة كانت أه ..أاه -

 :فقال شكوكها ٌسٌر أن ٌرد ولم شفتٌه إلى الفرار ترٌد ابتسامة اخفى

 !!لٌه؟ المود فً مش بقى وبوسً -

 :لتقول حاجبٌها عقدت

 !بوسً؟ عن اسبلة هنقضٌها احنا هو -

ا بخفة ضحك  :معتذرا

 !فٌن؟ تتؽدي تحبً ..ها ..حق عندك -

 :تقول أن قبل للحظات بشك رمقته

ا عام وٌكون ..الدٌنا اخر فً ماٌكونش المهم ..مكان أي -  أعرؾ علشان ..طبعا

 .بدري ارجع

 .عادل ٌا الهانم سمعت -

ا السابق أجاب  :مبتسما

 .أمركم تحت ..بٌه شهاب ٌا أٌوه -

 :بحبور رددت

 !!هانم -

ا ناحٌتها مال  :أذنٌها فً هامسا

َ.هانم أحلى -

َ

َ
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َالفصلَالخامسَوالعشرون

 

َأعرؾَعٌونَهًَالجمالَوالحسن

َوأعرؾَعٌونَتاخدَالقلوبَبالحضن

َوعٌونَمخٌفةَوقاسٌةَوعٌونَكتٌر

َوباحسَفٌهمَكلهمَبالحزن

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َالٌؤس..َتملكهاَإلىَحٍدَكبٌر،َربماَمؤلَكٌانهاَكله.

َببلَملل..َلتردد

َ"مفٌشَفاٌدة"

َوقرارَمنَعقلهاٌَنازعهَقراٌرَمنَقلِبهاَوحافةَجنونَتكاُدَأنَتصلَلها.

َلتتركَعبراتهاَتعبرَعنَحٌرتهاَوحزنها.

كلماَتذكرتَتصرفهَمعها،َلمٌَراعًَحتىَماءَوجههاَوهًَتضمهَلٌربتَعلىَ

َظهرهاَببروٍدَقبلَأنَتحررهٌَابسة.

اَعنَخاتمهاَاللعٌن،َوكؤنَماَلٌقفزَإلىَبركةَالسباحةَوظلٌَؽو صَوٌصعدَبحثا

َفعلتهَالَقٌمةَله.

َأيَكرامةَستجدهاَفًَحٍبَكهذا..َعلٌهاَالتوقؾ.

اَمماٌَبلقٌهَمنَتعبَالبحث: َحٌنهاَنادتهَبصوتَسمعهَبصعوبةَفالتفتَلهاَالهثا

َمشَعارؾَراحَفٌن..َمشَباٌنَخالص..َتفتكريَدخلَفًَفتحاتَالصرؾ.َ-

اَ ٌا اَفًَكفها،َفارتسمَهزتَرأسهاَنف لتفرجَعنَأصابعهاَفرأىَالخاتمَمستقرا

االستبشارَعلىَوجههَلٌؽادرَالبركةَبسرعةَوٌلتقطَالخاتمَوهوٌَطالعهَبسعادٍةَ

بالؽةَوٌعٌدهَحٌثَسكنهَالدابمَبٌنَأناملهَونظرَلهاَوكؤنَفرحتهَأنستهَماَ

َسببتهَله:

َشكراَإنكَماسبتهوشَمنَإٌدٌك..َماكنتشَهبلقٌه.َ-
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َباكٌةَوهًَتفرَمنَأمامه.َانفجرت

حبستَنفسهاَفًَؼرفتهاَحتىَاللٌلةَالتالٌةَولمٌَفكرَفًَالقدومَإلٌهاَ

َومواساِتهاَأوَحتىَاالعتذار.

َهًَالَتعنًَلهَأيَشًء.

هبتَمنَمكانهاَلتجذبَحقٌبتهاَوُتلقًَفٌهاَمتعلقاتهاَمنَمبلبسَوؼٌرهَ

ذيَكانٌَؽادرَمكتِبهَوتسحبهاَبقوةَلخارجَؼرفتها،َوكانَأولَمنَرآهاَسامرَال

َللتو.

َنرمٌن.َ-

َناداهاَلتلتفتَلهَوالزالتَعبراتهاَطازجةَعلىَوجنتٌهاَفعقدَحاجبٌه:

َإنِتَكنِتَبتعٌطً؟!َ-

اَلٌردؾ: ٌا َهزتَرأسهاَنف

َألَإٌه...َدهَوشكَؼرقانَدموع...َمالك؟!َ-

َمفٌشَعنَإذنك.َ-

َأوقفهاَبإمساكهَذراعها:َ

َزعلك.استنًَبس..َإٌهَاللًَحصل..َمعاذََ-

وكانَذكرَاسمهَكفٌلَلٌتضاعؾَألمها،َالكلٌَعلمَأنهاَهًَالتًَترٌدهَبٌنماَهوَ

َال.

َسحبتَذراعهاَمنَبٌنَأصابعه:

َماحدشَزعلنًَأناَعاٌزةَأمشً..َوهوَأناَمحبوسهَهناَوالَإٌه؟!!َ-

إنِتَعصبٌةَلٌه؟!!...َماحدشَقالَكده...َطبَالوقتَاتؤخرَتحبًَأوصلكََ-

َفٌن؟!

ٌَوصلنً...َوالوقتَماتؤخرشَوالَحاجه.مشَعاٌزةَحدََ-

َتبعهاَوهًَتهرعَللخارجَلٌقولَبلهجةَأكثرَصرامة:

َنرمٌن..َهتروحًَفٌن...َماماَوباباَفًَأمرٌكا..َهتروحًَفٌنَدلوقت.َ-

َهنامَعندَواحدهَصاحبتًَلحدَأماَأحجزَوأرجعَأمرٌكا.َ-

َطبَماتنامًَهناَلحدَماَنحجزلكَهتفرقَفًَإٌه؟!َ-
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َزةَأقعدَمعَصاحبتً.مخنوقةَوعاٌَ-

َخبلص..َبكرةَالصبحَروِحٌْلَهاَلحدَمانشوؾَموضوعَالحجز.َ-

َ"حجزَإٌه؟!"

وصلَلهاَصوتهَلٌكونَربماَللمرِةَاألولىَُمزعج،َفنظرتَلهَبؽضٍبَاعتملَ

َداخلهاَبحٍقَلتزفرَقابلة:

َأناَمشَهقعدَأفسرَتصرفاتًَأناَُحرة..َعنَإذنكم.َ-

: َهذهَالمرةَأمسكهاَهوَقاببلا

ستنًٌَاَنرمٌن..َماكنشَقصديَأضاٌقك،َإنِتَصدٌقةَونفسًَتفضلًَصدٌقةَاَ-

َمشَعاٌزَأخسرَدهَأناَمالٌشَأصحابَوإنِتَعارفهَدهَكوٌس.

اَأٌلٌنَقلبهاَأمَماذا؟!! َتبا

َلَمَالَتنزعَهذاَالقلبَوتلقٌهَتحتَقدمٌهاَلترتاح.

َجذبهاَمنَذراعها:

َخلٌناَنكملَكبلمناَجوه.َ-

َلتتوقؾَوهًَتصٌحَبعنؾَوكؤنهاَاستٌقظتَللتو:َتحركتَمعهَبضَعَخطواتٍَ

َكفاٌةَبقى..َماتسٌبنًَأمشًَإنَتَعاٌزَتعذبنًَوخبلص.َ-

َبٌنماَتحركَسامرَلٌتركهماَبمفردهما،َلٌقولَاألول: َنظرَلهاَبؤسىا

الٌَاَنٌرمٌن..َمشَعاٌزَأعذبكَإنِتَفعبلَتهمٌنً،َإنِتَصاحبتًَالوحٌدةََ-

َعاٌزكَجنبً.

َهزتَرأسهاَبعنؾ:

مفٌشَحاجهَاسمهاَصاحبتً..َمشَبعدَاللًَحصلَخبلصٌَاَمعاذَمبقاشََ-

ٌَنفع.

َاستدارتَتجذبَحقٌبتهاَمرةاَأخرىَلٌصلَلهاَصوته:

خسارةَكنِتَأقربَحدَلٌا..َالحدَالوحٌدَاللًَاتصورتهَهٌواسٌنًَبجدََ-

َوهٌساعدنً.

َزمتَشفتٌهاَلترددَبصوٍتَباٍك:

َلؤلسؾَمشَهقدر.َ-
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ٌُعلقَلتستدٌرَمبتعد ةَوهذهَالمرةَلمٌَوقفها،َربماَهذاَهوَاالختٌارَاألمثل،َلمَلمَ

ٌَمنحهاَماٌَرٌدَبلَلنٌَهدٌهاَؼٌرَاأللم..َفلٌتركهاَوشؤنهاَإذن.

َتابعَرحٌلهاَبصمٍتَلٌعودَأدراجهَتلتقٌهَعٌنًَأخٌهَالبلبمة.

اَعنَنفسه: َفقالَدفاعا

َُبعدهاَأرحمَلٌهاَمشَلٌا.َ-

َهزَسامرَرأسه:

َنكَبعدتَعنها..َمشَهتبلقًَحدٌَحبكَزٌها.ٌارٌتَبسَماتندمشَإَ-

َبسمةَبتحبنًَأكترَمنها.َ-

َوهًَفٌنَبسمةَدي؟!..َهتفوقَمنَالوهمَدهَعلىَكابوسٌَاَمعاذ.َ-

لمٌَعلق،َصعدَالدرجَلٌعودَإلىَؼرفته،َوقلبهٌَمنحهَاآلمالَفًَإمكانٌِةَنجاةَ

َحبهَكماٌَتمنى.

..................................َ

َاألطبللَلٌسَمنَعاداتها،َوكماَقالتَناناَعلٌهاَأنَتكونَأقوى.البكاءَعلىَ

َتوقعتَماَرأتَفلَمَتتصرؾَوكؤنهاَُخِدعت؟.

هًَمنَابتعدتَدونَأنَُتخبرهَبشًٍء،َلٌسَمنَحقهاَأنَتلومه،َأنَتؽضبَ

علٌه..َحتىَلوَكانَالزالٌَحبها،َماَالفابدةَمنَحِبَفتاٍةَفارقتهَلسنواٍتَوالَ

ا. ٌَعلمَعنهاَشٌبا

َلهَفكرَهكذاَواختارَأنٌَقبلَبقرِبَتلكَالفتاة.لع

َومعهَكلَالحق.

الَتوجدَأيَكلماتَقدَتساعدهَعلىَفهمَماَحدث،َفًَالنهاٌةَسامرَأخوهَالوحٌدَ

َلنٌَفارقهَألجلها.

َ"الخٌرةَفٌماَاختارهَهللا"

َكلماتَترددهاَأمهاَعلىَالدوامَإذاَماَعجزتَعنَتحقٌِقَشًء.

َلٌستَله.وٌبدوَأنَمعاذَلٌسَلهاَوهًَ

ٌُسكتَأنٌنَقلبها. َوقامَعقلهاَبرسِمَخطوطَالدفاعَلكًَ
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معاذٌَعلمَماضًَأمها،َلنَتقبلَسماَبهماَحتىَلوَأصبحتاَأؼنٌاء،َستعلمَ

َسمٌحةَأنهماَقضٌتاَحٌاتهماَكخادماٍتَفًَالقصور.

َوؼٌرهاَوؼٌرها..َُحجهَتلوَأخرىَُتؽذيَعقلهاَوقلبهاَلتكؾَعنَالحزن.

َأسهاَكلَهم،َارتدتَثٌابهاَواستعدتَلٌوِمَعمٍلَجدٌد.ؼسلتَوجههاَتزٌحَعنَر

ا. َمستقبلهاَالحقٌقًَوالذيٌَجبَأنَتنتبهَلهَجٌدا

َحقهاَالذيَستستردهَمنَسمٌحةَوتعٌُدهَألمها.

َلدٌهاَالكثٌرَوالكثٌرَلتفكرَفٌه..َلتهتمَبه.

مهاَتحٌٌهاَوتقبلهاَلتربتَؼادرتَؼرفتهاَتحملَحقٌبتهاَباصراٍر،َمرتَعلىَأ

َلهاَبالخٌر.فا َطمةَعلىَرأسهاَداعٌةا

َلحقتَبؤخٌهاَفًَسٌارتهَلٌنطلقَبهاَوبعدَمرورَدقابقَقال:

َمشَهتقولًَكانَمالك؟!!َ-

َنظرتَلهَعبرَالمرآةَاألمامٌةَلكنهَكانٌَنتبهَلطرٌقهَقابلة:

َماتشؽلشَبالكَبقٌتَكوٌسة.َ-

: َتنهدَقاببلا

َمشَاتفقناَنحاولَنقرب.َ-

ا: َأشاحتَبوجههاَبعٌدا

َلماَأحتاجَأحكًَحاجهَهحكً.َ-

َزيَماَتحبً.َ-

ٌُنِهًَالحوارَالذيَانقطعَبالفعلَحتىَوصولِهماَإلىَالشركة. َقالهاَل

انضمتَمعَأخٌهاَلجاهٌنَوأحدَالمحاسبٌنَفًَؼرفةَاالجتماعاتَفلمٌَكنَلهاَ

َمكتبَمستقلَبعد.

انشؽلواَفًَالمراجعِةَالنهابٌةَللمظروؾَالذيَسٌتمَتقدٌمهَلنٌلَإحدىَ

َناقصاتَالمهمة.الم

انتبهَجاهٌنَلحالةَبسمةَالهادبةَأكثرَمنَالبلزم،َوعٌناهاَالتًَكانتَتصبَ

اَمعظمَالوقت،َوشرودهاَالدابم. َحزنا

َلكنهٌَعلمَأنهاَلنَتقبلَأيَتدخلَمنه،َفلٌتجاهلَاألمرَفحسب.
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َومعَمرورَالوقت.

: َوقؾَجاهٌنٌَحملَالمظروؾَقاببلا

لعطاَدلوقتًٌَاَمشَهنلحقَهتٌجًٌَاَخبلصَالوقتَقربٌَخلص،َالزمَأقدمَاَ-

َوافً.

َهزَوافًَرأسه:

َأل..َماماَقالتلًَأروحَمكتبهاَعلشانَحاجهَمهمة.َ-

َإلتفتَللمحاسب:

َطبَتعالىَأنَت.َ-

َهبَواقفاا:

حاضرٌَاَباشمهندس..َهوَممكنَبرضوَاآلنسةَبسمةَتٌجًَعلشانَتاخدََ-

َفكرةَعنَتقدٌمَالعطاءات.

َرمقتهَبسمةَللحظاٍتَقابلة:

َهوَأكبرَحدَفًَالشركةَهوَاللًَبٌقدمَالعطاءات.َ-

َأجابهاَجاهٌن:

اتعودناَمنَزمانَنقدمَالعطاءاتَبنفسناَوفًَآخرَوقتَعلشانَنضمنَإنََ-

الرشاويَماتدخلشَفًَالموضوعَوٌكشفواَالعطاءَوٌقدمَؼٌرناَأسعارَأقل...َ

َمنافساتَسوقَهتفهمٌهاَبعدٌن.

َوقفتَقابلة:

َطٌبَهاجًَمعاكم.َ-

َترضَأحدَفانطلقتَمعهماَبسٌارةَجاهٌن.لمٌَع

َوصلواَلمبنًَإدرايَلٌدلفواَإلٌه،َكانَالمكانَمزدحمَبعضَالشًء.

َأشارَجاهٌنَلبسمة:

َاقعديَهناَاستنٌنً..َوخلًَالظرؾَمعاكً..َوإنَتَماتسٌبهاش.َ-

َأومؤَالمحاسبَبرأِسهَلٌذهبَجاهٌنَفالتفتتَتسؤلهَوهًَتحتضنَالمظروؾ:

َهوَراٌحَفٌن؟!َ-
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ٌتؤكدَمنَآخرَمٌعادَللتقدٌمَقبلَمانقدمَالعطاَساعاتَبٌمدوهَوإحناَالزمَنقدمَهَ-

َفًَاآلخر.

: َدارَبرأسهَقاببلا

َتشربًَحاجه.َ-

اَفقال: ٌا َهزتَرأسهاَنف

َالمكانَزحمةَمشَهٌرجعَبسرعةَهجٌبلكَعصٌر.َ-

أرادتَأنَتوقفهَلكنهَذهبَقبلَأنَتتحدث،َدارتَببصرهاَفًَالمكانٌَبدوَ

َشرَالذٌنٌَتحركونَفٌه.حٌويَبكمَالب

َعالٌمَجدٌدَالَزالتَالَتعلمَعنهَإالَالقلٌل.

اَمنَجدٌد،َهزتَ وسرعانَماَشردتَفٌهَوهوَبٌنَذراعٌها،َلٌضطربَقلبهاَألما

َرأسهاَلتطردَتلكَالذكرىَالمإلمة.

َلتنتبهَلهٌَمدٌَِدهَبكوٍبَمنَالعصٌرَالطازج:

َالكافٌتٌرٌاَهناَبتعملَعصٌرَفرشَحلو.َ-

ا:َتناولتَمنه َالكوبَببسمِةَامتنانَفؤشارَلهاَمحذرا

َحاسبًَالظرؾَلوَوقعَعلٌهَالعصٌرَتبقىَمصٌبةَحطٌهَجنبك.َ-

َنظرتَللمظروؾَلحظاتَلتضعهَجوارهاَوتضعٌَدهاَعلٌه.

لٌسردَالرجلَكلماٍتَعنَعملهَوالمكان،َكانتَتستمعَلهَبعدِمَاهتمامَوهوٌَشٌرَ

َعنها.علىَهذاَوٌعرفهاَعلٌه،َوعلىَتلكَوٌرويَقصةَ

َهذاَالرجلَمزعجَحقاا!!

كانَهذاَحدٌثهاَمعَنفسهاَرنَهاتفهاَالمحمولَفؤمسكتَحقٌبتهاَتحاولَالعثورَ

َعلٌهَفمدَالمحاسبٌَده:

َهاتًَالعصٌر..َدوريَبراحتك.َ-

َظلتَترمقَالرقمَللحظاٍتَقبلَأنَتجٌبَ اَمجهوالا بحثتَعنهَلتخرجهَفكانَرقما

َأسهاَللمحاسب:فعلتَحتىَانقطعَاالتصالَفرفعتَرَوماَإن

َتقرٌباَالنمرةَؼلط.َ-

اَفقال: اَلٌعٌدَلهاَالعصٌر،َالتفتَبرأسهَفانتبهَلجاهٌنَقادما َابتسمَلهاَمتفهما
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َهاتًَالعصٌرَبقىَالباشمهندسَجه.َ-

َأعطتهَإٌاهَفذهبَلٌعٌدهَوبعدَلحظاٍتَوصلَلهاَجاهٌن:

َهوَراحَفٌن؟!َ-

َجابلًَعصٌرَوراحٌَرجعه.َ-

َطٌبَهاتًَالظرؾ.َ-

َر.حاضَ-

اَمنَأيَشًء،َاتسعتَعٌناهاَأكثرَوأكثرَوشعورَ ٌا اصطدمَبصرهاَبالِمقعدَخال

بالصدمةٌَجتاحها،َمدتٌَدهاَعلىَالمقعدَوكؤنهاَتتؤكدَمنَخلوهَفوصلَلهاَ

َصوتَجاهٌن:

َفًَإٌه..َفٌنَالظرؾ؟!َ-

َأشارتَبؤصابعَمرتجفة:

َكانَهنا..َأناَحطٌتهَهناَدلوقتً.َ-

َالجموعَعلىَاإللتفاتَلهما:انتفضتَعلىَصرختهَالتًَأجبرتَ

َدقاٌق.َٓٔنعم..ٌَعنًَإٌهَمشَفاهمك،َفٌنَالظرؾَخبلصَهنسلمَفاضلََ-

فتحتَحقٌبتهاَوكؤنهاَستجدهَفٌهاَبرؼمَحجمهَالذيَالَتتسعهَحقٌبتها،َعادتَ

اَ للمقعدَلتجلسَعلىَركبتٌهاَتنظرَأسفلهَلعلهَسقط،َوجاهٌنٌَكادٌَنفجرَؼضبا

َوهوٌَراقبَماَتفعل.

َهاَلٌجبرهاَعلىَالوقوؾَبقوةَألمتهاَلتتؤوهَوهًَترتطمَبصدره:أمسكَذراع

َبراااحه..َدراعً.َ-

َقالَبؽضٍبَمكتومَوهوٌَقبضَعلىَذراعهاَبقوٍةَتإلمهاَوالَُتبدٌها:

هوَإٌهَدهَاللًَبراحه..َالعطاَفٌنَهتضٌعًَمنناَالمناقصةَاللًَطلعَعنٌناََ-

َاي؟!فٌها..َأدٌكًَظرؾَخمسَدقاٌقَتضٌعه..َإزاي.َإزااا

َعادَالمحاسبَلٌسؤلَماذاَهناكَفالتفتَلهَجاهٌنَزاعقاا:

أناَمشَقولتلكَتفضلَهناَمعاهاَعصٌرَإٌهَاللًَبتشربه...َأهوَالظرؾَضاعََ-

َأعملَفٌكواَأناَإٌهَدلوقتً؟؟.

َثمَالتفتَلبسمةَالتًَحاولتَالتملصَمنَقبضتهَالمإلمةَفلمٌَسمحَلها:
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ؼلطتًَأناَاللًَإدٌتهَلواحدهَعدٌمةَهوَإنِتَعٌلة..َمديَالظرؾَلطفلة...ََ-

َالمسبولٌةَزٌك.

َواستدارَللمحاسب:

َوإنَتَهتتجازىَعلىَاللًَحصلَده.َ-

َطبٌَاَفندمَندورَعلٌه.َ-

إنَتَهتستعبطَندورَعلىَإٌه..َأكٌدَاتسرقَهللاٌَخربَبٌتكوا...َحتىَلوَطلبتََ-

َمنَالشركةَنسخةَالٌَمكنَهٌوصلَقبلَالمٌعاد.

َبسمةَالتًَبدتَعٌناهاَتترققَالدموع:َوعادَلٌصبَؼضبهَعلى

أعملَفٌِكَإٌهَدلوقت؟؟...َهقولهمَإٌهَفًَالشؽل؟؟...َالمحروسةَضٌعتََ-

َالظرؾَوضٌعتنا.

َمنَأنٌَرقَلهاَزادَ لمَتحتملَالمزٌدَلتنهمرَعبراتهاَعلىَوجنتٌهاَوبدالا

َؼضبه:

َي.إنِتَبتعٌطً...َهوَدهَوقتَعٌاطَتقدريَتفهمٌنًَمٌنَهٌعوضَالخسارةَدَ-

َرأىَاسمَالمتصل:َوماَإنعبلَرنٌنَهاتفهَلٌمسكَبهَ

َالرحمةٌَاَرب.َ-

َأجابَالهاتؾَلٌؤتٌهَصوتها:

َخبلصَقدمتَالعطا.َ-

َزفرَبقوةَوهوٌَطالعَبسمةَالباكٌةٌَحنقَشدٌد:

َالٌَاَعمتً..َالظرؾَضاع!!.َ-

َأبعدَالهاتؾَعنَأذنهَمعَصوتَصٌاحهاَالذيَوصلَلبسمة:

.ضاعَإزايٌَعنً...َارجعلَ- ًََالشركةَحاااالا

لتؽلقَالهاتؾَفؤرخىٌَدهَالتًَكانتَالَتزالَتقبضَعلىَذراعَبسمةَبقوةَوكؤنهَ

َلمٌَعدٌَنتبهَلهذاَمنَكثرةَؼضبه.

اَبعدَأنَمنحهاَنظرةَازدراء. َلٌتحركَخارجا

َ
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حاولتَأنَتكؾَعنَالبكاءَقبلَالوصولَللشركةَوبالكادَفعلت،َوقبلَأنَتذهبَ

َإلىَأيَمكانَأمسكَبمعصمها:

َراٌحهَفٌن؟....َمعاٌاٌَاَحلوة.َ-

َحاولتَالتملصَفلمٌَسمحَلها،َفؤوقفتَنفسهاَقابلة:

َسٌبنًَأناَمشَهروحلها.َ-

ا: َإلتفتَلهاَوعٌنٌهَتقدحَشرا

ال..َهتٌجًَؼصبَعنكَواللًَعملَؼلطةٌَتحملهاَوأناَواثقَإنهاَهتحملنًَأناََ-

َكمان..َألنًَوثقتَفًَواحدةَزٌك.

َسكــاحترمَنفسكَبقى..َأناََ-

َقاطعهاَوهوٌَجذبهاَمنَجدٌد:

َوفريَكبلمكَلٌهاَأحسن.َ-

طرقَبابَمكتبهاَلٌدلؾَإلٌهَولمٌَكنٌَحتاجَالكثٌرَمنَالوقتَفمبلمحَعمتهَ

تحملَؼضبَالعالمَوحنقه،َبٌنماٌَحاولَوافًَتهدبتهاَلكنهَصمتَمعَدخولَ

َجاهٌنَوأخته.

َلتصٌحَسمٌحة:

َده؟!!ممكنَتفهمنًَإٌهَاللًَقلتهَفًَالتلٌفونََ-

َحاولَأنٌَلتزمَبعضَالهدوءَوهوٌَقول:

الظرؾ..َكانَمعَبسمةَوأناَروحتَأطمنَعلىَآخرَمٌعادَتسلٌمَولماََ-

َرجعتلهاََملقٌتشَالظرؾ...َوهًَمشَعارفهَهوَراحَفٌن؟!.

رمقتهَبسمةَبضٌٍقَبالػ،َأكانتَتتصورَأنهَسٌحمٌهاَوٌتحملَالخطؤَوحده...َ

َؼبٌة!!

ا:التفتتَسمٌحةَلهاَوكرههاَوح َقدهاٌَصبَمنَعٌنٌهاَصبا

َراحَفٌنَالظرؾ؟!!َ-

َقالتَبعناد:

َماَقلكَماعرفش..َتبلقٌهَاتسرق.َ-

َانتابتَالدهشةَالجمٌعَللحظة...
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ٌَاَبجاحتك!!َ-

َقالتهاَسمٌحةَبعدَأنَاستعادةَوجههاَالؽاضب:

بتتكلمًَوالَكؤنِكَعملتًَحاجه...َإنِتَعارفةَإنِتَخسرتٌناَكام..َدهَلوالَإنََ-

بٌناَوبٌنَشركةَتانٌةَكبٌرةَكناَخرجناَالسنةَديَبخسارةَماٌَعلمَبٌهاَفًَشؽلَ

َإالَربنا..َوفًَاآلخرَترديَببرودَكده.

َلوحتَبسمةَبكفٌها:

مالكَبتتكلمًَكدهَأكنكَإنِتَبسَصاحبةَالمكانَماَأناَشرٌكةَهناَوأكٌدََ-

الخسارةَطالتنً..ٌَعنًَمشَفرحانهَباللًَحصل،َماتنتهزٌشَالفرصةَبقىَ

َملًَعلٌاَنمرة.وتع

ا: اَأخرَصاحَهادرا َفتحتَفاهاَلتخرسهاَلكنَسبقهاَصوتا

َاحترمًَنفسك!!َ-

اَوقدَتصلبَجسُدهاَبٌنماَاقتربَ التفتتَلتلتقًَعٌناهاَبعٌنٌهَالتًَتطابقهاَتماما

َمنها:

َوإفهمًَإنكََ- ٌعنًَإنِتَاللًَؼلطانهَوكمانَبتتكلمًَبقلةَأدب...َاعتذريَحاالا

َلشربٌنً.بتكلمًَكبٌرةَعٌلةَا

خفضتَبصرهاَوبدأَنفسهاٌَتقطعَوداخلهاَبراكٌنَثابرةَقدَبلؽتَُذروتهاَلٌعٌدَ

: َقاببلا

-َ. َبقولكَاعتذريَحاالا

رفعتَبصرهاَله،َفضاقتَعٌناهَوهوٌَقرأَفٌهاَالكثٌرَمنَاللوم،َواتجهتَبهَ

ٌُخفىَعلٌهاَنظرةَالتشفًَفًَعٌنًَؼرٌمتها،َفصكتَأسنانهاَ إلىَسمٌحةَولمَ

َلتقول:

َوَفًَحدَالزمٌَعتذر...لَ-

َرفعتَسبابتهاَتشٌرَلسمٌحةَمردفة:

ٌَبقىَإنِتَ...َوافتكريَإنًَهجبركَتعتذريَوعمريَماهقبله.َ-

َتعلقتَاألبصارَبهاَللحظة،َقبلَأنَتستدٌرَمؽادرةاَفوصلَلهاَصوتَبسمٌحة:

َمشَمسموحلكَالرجوعَلهناَتانً.َ-
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َتهمسَلنفسها:َوقفتَمكانهاَلتبتسمَدونَأنٌَتمكنواَمنَرإٌتهاَوهً

َ"هرجعٌَاَسمٌحة..َبعدَماَخرجكَمنها"

َتابعتَرحٌلهاَبصمت..

َعمةَتتنفسَالصعداء..

َوأخَعادَلنقطةَالصفر..

َوابنَعمَالٌَعلمَأأصابَأمَأخطؤ؟!!

َ

" ََ َ"وإنَت

َصاحتَِبهاَسمٌحةَلجاهٌنَلتعٌدَتركٌزهماَلهاَ:

المسبولٌةَمخصومَمنكَمرتبَالشهرَدهَكلهَ...َعلشانَبعدَكدهَتبقىَتحملََ-

َللًٌَستاهلها.

أشاحَبوجههَفًَضٌٍق،َولٌسَلهَحقَاالعتراض،َفهًَمحقةَومنَالطبٌعًَأنَ

ٌَدفعَالثمن.

اَوخلفهَوافًَواتجهَإلىَؼرفةَاالجتماعاتَلٌدفعَالبابَ استدارَلٌندفعَخارجا

فرآهاَتنتفضَوهًَتنظرَنحوهَثمَسترتَذراعهاَالذيَكشفتهَلكنهَاستطاعَأنَ

َالحمراءَالعرٌضةَالتًَخطتَعلىَذراعها.ٌنتبهَلتلكَالخطوطَ

وقفتَتحملَحقٌبتهاَلتمرَمنَجانبهَفكادتَترتطمَبوافًَالذيَمنحتهَنظرةاَ

َباردةَلترحل.

َمختلؾ. َفًَمقعدَوعقلهماٌَسريَمسرىا َاستقرَكبلا

وافًَالذيَالٌَعلمَكٌؾٌَحلَتلكَالمعضلة،َسمٌحةَهًَأمهَالتًَربتهَلسنواٍتَ

ا،َالٌَحتم اَوبدونَذرةَوكانتَمعهَدوما ٌا لَأيَإهانةَلهاَودفاِعهَعنهاَكانَتلقاب

َتفكٌر،َلكنهَخسرَماَحققهَمنَتقارٍبَمعَأخته.

اَستخسر،َلَمَالَ ٌجبَأنَتتوقؾَعنَوضعَنفسهاَفًَمقارنةَمعَأمهَألنهاَدوما

َتفهمَهذا؟!

َالتفتَإلىَجاهٌنَالذيَكانٌَطالعَأصابعهَوكؤنهٌَفحصها.
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َوبرإٌتهَلذراعَبسمةَبالفعلَهوَكانٌَفحصها،َهًَفًَال حقٌقةَتإلمهَقلٌبلا

َتذكر،َلقدَأطبقَعلٌهاَبقوٍةَبالؽةَحتىَأنَأصابعهَتركتَآثارها.َ

أَفقَدَأعصاِبهَلهذهَالدرجة؟؟!َالٌَذكرَعلىَاإلطبلقَأنهَتعرضَباألذىَألنثىَمنَ
َقبل.

َكانٌَؽضب..ٌَشتاط..َلكنهَلمٌَإِذَأحد.

َفلَمَسُهلََعلٌهَاٌذابها؟!!

ؼاضٌبَمنهاَبلَألنهٌَتحملَالمسبولٌَةَمعهاَوهذاَأثارَحنقهَلٌسَفقطَألنهَ

َأكثر،

ٌُقنعهاَقبلَأنٌَقنعَنفسهَأنَالَدخلَلهَوهًَ أؼضبهَإلىَالدرجِةَالتًَأرادَأنَ

َمنَستتحملَاألمرَبالكامل.

إنهاَالمرةَاألولىَالتًَتذهبَمعهَلمكاٍنَكهذا،َفلَمَلمٌَحتاطَأوَعلىَاألقلَ

َاٍنَكهذا؟!.ٌخبرهاَبماَقدٌَحدثَفًَمك

َزفرَوهوٌَفركَرأسهَببطٍءَلٌقولَوافً:

َاللًَحصلَحصل..َماتزعلشَنفسك،َتفتكرَمٌنَاللًَسرقه؟!َ-

َهزَرأسهَبجهل:

َماعرفش..َأماَنشوؾَالعطاَهٌرسىَعلىَمٌن؟!!َ-

َأومؤَوافًَبرأسه،َوعادَالصمتٌَلفهما.

..............................َ

َهدوءَماَقبلَالعاصفة.حلَاللٌلَوكؤنَالمنزلَفًَحالةَ

اَإلرهاٍقَأصابها،َوكؤنَ لمَتخبرَبسمةَأحٌدَبشًء،َاكتفتَبتفسٌرَعودتهاَباكرا

كلَشًءَتكالبَعلٌها،َحتىَحقهاَالذيَتسعىَالستعادتهَتفقدهَدونَأدنىَ

َمقاومة،

َضربتَرأسهاَمرةاَبعدَمرة.

َكٌؾَُسرقَمنها؟!..َكٌؾَلمَتنتبه؟!

َأٌنَكانَعقلهاَاألخرق؟!



 

495 
 

لمةَذاتَحرفٌنَنكررهاَدونَأنَنعلمَأنهاَتزٌدَهمناَوألمناَالَُترٌحَومباتَمنَك

َقط..

َلو...َلو...َلو!!

َزفرتَبضٌقَوهًَتدفنَوجههاَبٌنَكفٌها:

َكفاٌةَبقىٌَاَبسمة..َمافٌشَفاٌدة،َالزمَتفكريَصح.َ-

الٌَمكنهاَنزعَهذاَاالحتمالَعنَرأسها،َألتلكَالشمطاءَالماكرةَدوٌرَفًَهذاَ

َاألمر؟!!

َهاَأصبحتَهاجسَلها!!وكؤن

َوٌعودَاإلنكارَلٌفرضَرأٌه،َلنَتضرَالعملَفقطَلتبعدها!!

َوماذاَلوَفعلت؟!..َكٌؾَستثبتَذلك؟!

ضاقتَعٌناهاَبنظرِةَتصمٌم،َالحربَأصبحتَأكثرَقذارة...َفلٌكنَهًَمنَبدأتَ

ا. اٌَضحكَكثٌرا َومنٌَضحكَأخٌرا

تطرقَالباب،ََالتفتتَعلىَصوتَطرٍقَطفٌؾَعلىَبابها،َظنتهاَمهاَفهكذا

َفتحتهَباستهانهَلكنهاَُصدمتَبوجِهَجاهٌنَالذيَُدهشَلخروجهاَدونَحجابها.

َفؤؼلقتَالبابَفًَوجههَثانٌةَلتقولَمنَخلفه:

َافتكرتكَمها.َ-

َصمتَلحظاتَحتىَتضعَحجابهاَوتفتحَالبابَلكنهاَلمَتفعلَفقال:

َممكنَتفتحًَالباب.َ-

الذيَالَزالٌَِؤنَمنَقبضتهَاستندتَعلىَالبابَبظهرهاَوهًَتمسكَذراعهاَ

َالقوٌة،َفؤعادَلهاَكلَشعورَمإلمَومخزيَشعرتَبهَحٌنهاَلتقول:

َإنَتَمشََشٌلتنًَاللٌلةَوخبلصَعاٌزَإٌه؟!!َ-

: َزفرَقاببلا

َأناَكنتَقاسًَمعاكًَوأذٌتَدراعك..َأناَآسؾ.َ-

َساخرةَعلىَشفتٌهاَوهًَترفعَذراعهاَلترىَأثارَأصابعهَ ارتسمتَبسمةا

َبقوة:المطبوعةَ

َوالٌَهمك..َديَأقلَحاجهَوجعتونًَبٌها.َ-
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َتجهمَوجههَوشعرَباأللمَلكلماتها:

َآسؾَإنًَاتعصبتَعلٌِكَأناََ- إنِتَلٌهَمصرةَإنناَبنحاولَنؤذٌِك..َأناَفعبلا

متحملَمعاِكَجزءَكبٌرَمنَالمسإلٌةَومستعدَأتكلمَمعَعمتًَتانًَعلشانَ

َتاخديَفرصةَتانٌة...

لتقولَبعصبٌةَوقدَوضعتَحجابهاَعلىَرأسهاَكماََقطعَكلماتهَفتحهاَللباب

َاتفق:

َدهَحقًَوكبلمهاَمالوشَأيَقٌمةَعندي،َوإنَكنتََ- فرصةَتانٌة؟!!..َأوالا

اَلكبلمهاَالفارغ...َأل..َأناَشبهَمتؤكدةَإنهاَوراَ خرجتَمنَالشركةَدهَمشَتنفٌذا

َالموضوعَدهَكلهَعلشانَتمشٌنً.

َرفعَحاجبٌهَلٌضربَكؾَبكؾ:

جننتًَرسمً..َإنِتَعارفهَإحناَهنخسرَأدَإٌهَبسببَالموضوعَده..َالَإنِتَاتَ-

ٌَمكنَعمتًَتشاركَفًَحاجهَزيَكده.

َقالتَهازبة:

شوٌةَفلوسَتروحَمشَمشكلةَالمهمَتخلصَمنًَومنَأمً..َشؽلَعقاربََ-

َوهتدفعَتمنهَؼالً.

َزفرَبحنق:

تَمرةَإنِتَهتفضلًَكدهَلحدَإمتى...َعداوتكَلعمتًَمشَهتفٌدكَقلتكَمٌَ-

هتخسريَوأدٌِكَشوفتًَوافًَاختارٌَحمٌهاَمنَلسانكَمشَالعكس...َافهمًَ

َبقى.

َلمٌَؽفلَعنَتؽٌرَمعالمَوجههاَلتعبرَعنَألٍمَبداخلهاَلذكرهَهذاَاألمر،َلتقول:

بكرةَكلكمَتعرفواَحقٌقةَالوشَالمبلبكًَاللًَبتحموهَواللًَمخبٌهَوراََ-

َشٌطان.

َهزَرأسهَبٌؤس:

فٌِك..َخلٌكًَماشٌةَفًَالطرٌقَاللًَإنِتَعاٌزاه..َأحبَبسََإنِتَمافٌشَفاٌدةَ-

ا. َأنبهكَإنناَمشَهنكونَجزءَمنهَأبدا

َمنهَعنٌدةاَمنهاَلٌقول: َتبادالَنظراتَصارمةا



 

497 
 

َتصبحًَعلىَخٌر..َوآسؾَعلىَإنًَأذٌتَدراعك.َ-

َاستدارَلٌبتعدَفؤوقفتهَقابلة:

َعلىَفكرة.َ-

َالتفتَلهاَلتقولَبعصبٌة:

َقبوول.اعتذاركَمشَمَ-

ٌُؽلقَفًَوجهه،َلٌرمقَالبابَللحظاٍتَقبلَأنٌَضؽطَ ودفعتَالبابَبعنٍؾَل

أسنانهَبقوٍةَوٌسٌرَإلىَؼرفتهَوهوٌَإنبَنفسهَعلىَاهتمامهَوشفقتهَعلىَفتاٍةَ

َمثلها.

.......................َ

َ

ا. َأرٌقَبالػَأصابه،َالتفكٌرَالمضنًٌَرهقهَكثٌرا

َأنٌَُحلَعقدتها؟!!َالٌَعلمَلَمَتتعقدَاألمورَكلماَقرر

اَمعَأمه،َأُتراهاَترٌدَأنَتردَلهَالصاعَ أختهَتتصرؾَبشكلَِعدابًَجدا

َصاعٌن؟!.

َولكنَبماذاَأخطؤتَأمهَلتضعهاَفًَمقارنٍةَمعَأمهماَالتًَتنازلتَعنه.

هلَتتصورَأنَكلماتهاَعنَالفقرَوالحاجهَوأنهاَكانتَتفضلَأنَتكونَمكانهَ

َالُمخزيَباإلهمال...َالتنازل..َالتخلً!!كفٌلةَلكًٌَنسىَذلكَالشعورَ

هًَلنَتعًَمعنىَأنَتتنازلَعنهاَأمهاَأليَسبب،َأنَتعٌشَحٌاتهاَكٌتٌمةَ

ا!!. َوأمهاَحٌةَفًَمكاٍنَآخرَتكتفًَبتربٌةَالتوأمَاألخر،َلنَُتدركَهذاَأابدا

َربماَعلىَالجمٌعَأنٌَتواجه...َهوَوأمهماَوأختهَوسمٌحة.

َبعضهمَلُحلتَتلكَالمعضلة.ربماَلوَوقؾَاألربعةَأمامَ

اَآٌاتَقرأنٌةٌَرجوَمنهاَأنٌَهدأَفكرهَوٌنالَبعضَالنوم. َأؼلقَعٌنٌهَمرددا

ٌُسكنَعٌنٌهَ َلعلَهواءَاللٌلَ قامَمنَفراشهَوقررَالنزولَإلىَالحدٌقِةَقلٌبلا

َالكرى.

َ
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استلقىَعلىَأرٌكٍةَجانبٌةٌَطالعَالسماءَوالتًَبدتَفٌهاَالعدٌدَمنَالنجومَ

َة،َفاحتلتَبسمةَهادبةَشفتٌهَلٌتمتمَبالتسبٌحَهلل.بصورٍةَممٌز

استمرَفًَالتسبٌحَوالذكرَمعَنسماتَاللٌلَالعلٌلةَحتىَؼفتَعٌنٌهَدونَأنَ

ٌَشعر.

ٌُِعدَفتحِهماَإالَعلىَصوتَزقزقةَالعصافٌرَالتًَتنبًءَبشروقَشمسٌَومَ ولمَ

َجدٌدَعلىَعملَابنَأدمَشهٌد.

ارٌهاَعنَشعاعَالشمسَالباهتَالذيَفتحَعٌنٌهَببطءَلٌضعَكفهَأمامَعٌنٌهٌَو

َوصلَلهَمعَبداٌةَالشروق.

اَوهوٌَفركَرقبتهَفشعرَبحركٍةَماَفالتفتَلٌنتبهَلهاَتسٌرَ تثاببَواعتدلَجالسا

اَمنَوجودهاَهناَفًَتلكَالساعةَ كعادتهاَبحذٍرَشدٌد،َعقدَحاجبٌهَمندهشا

هاَبصمٍتَالمبكرة،َعلمَأنَوجهتهاَهًَاألُرجوحة،َفلمٌَمنعَنفسهَمنَمراقبت

َكًَالَتشعرَبه.

كانتَبحجابهاَكعادتهاَحٌنَنزولها،َمدتَأناملهاَتتلمسَاألرجوحةَوتجلسَ

علٌها.َمهاَفتاةَقصٌرةَوبجلوسهاَعلىَاألُرجوحةَلمَتصلَقدمٌهاَلؤلرض،َ

أمسكتَبطرؾَواحدَمنهاَوبدأتَفًَأرجحتَقدمٌهاَفًَمحاولٍةَلتحرٌكهاَولمَ

َتكنَمحاولتهاَناجحة.

كتمَتلكَاالبتساماتَالتًَتتالتَعلىَوجههَمنَهٌبتهاَوهًَلمٌَستطعَأنٌَ

َتتصرؾَكطفلٍةَترٌدَأنَتسرقَلحظاتَمنَالمتعةَبالتؤرجحَدونَأنٌَراهاَأحد.

استمرتَمحاوالتهاَالفاشلةَحتىَتوقفتَلتلتقطَأنفاسهاَوبشفاٍهَمقلوبةَُتعبرَعنَ

ٌَا اَكًَالَحزنهاَوإحباطها،َاتسعتَبسمتهَعنَآخرهاَوؼادرَمكانهَلٌسٌرَحاف

َتنتبهَلقدومه،َمعَتؤكدهَأنَالَعطرٌَمكنَأنَتلتقطهَأنفهاَله.

اَعلىَأصواتَ كانٌَتسللَبحذٍرَشدٌدَحتىَأصبحَجوارهاٌَتنفسَبهدوءَمعتمدا

زقزقةَالعصافٌرَالتًَتكونَعالٌةَفًَهذاَالتوقٌتَقبلَأنَتخرجَمنَأعشاشهاَ

َلتسعىَلرزقها.

إتخذَوضعٌةَلٌكونَعلىَطرؾََسمعهاَتسمًَهللاَوعادتَمحاوالتهاَمنَجدٌد،

األُرجوحةَوخلفها،َبدأتَبالتحركَحركَكفهَمعَحركتهاَالبطٌبةَلٌدركَالوقتَ
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اَفًَ األنسبَللتدخل،َوبالفعلَدفعَبخفةَؼٌرَملحوظةَلتتوهمَأنهاَنجحتَأخٌرا

ٌُعٌدَالدفعةَالبسٌطةَومعَالتكرارَ تحرٌكَتلكَاألارجوحةَالعنٌدةَلتعٌدَالَكَرةَو

حَبالفعلَفوصلتَلهَضحكةَسعادةَخافتةَأصدرتهاَلمٌَقاومَتمكنتَمنَالتؤرج

َفضولهَفًَرإٌتهاَحٌنَتذكرَأنهَلمٌََرهاَتضحكَمنَقبل.

َخطاَبهدوٍءَلٌرىَوجههاَلتنتقلَسعادتهاَإلٌه.

َبسعادة،َوهًَ ٌُسرَعلىَوجوهناَحٌنٌَضحكَطفبلا نفسَالسعادةَالتًَترتسمَب

َبدتَكطفلة..َطفلةَجمٌلة.

َضحكاتهاَوٌشاركهاَإٌاها...َبصوتَمسموع!!.نسىَحذرهَلٌندمجَمعَ

لٌفاجؤَبتحولَالمشهد،َانتفضتَفزعةَمنَعلىَاألارجوحةَلتسقطَعلىَركبتٌهاَ

بعنؾَوكادتَأنَتنكبَعلىَوجههاَلكنهَأسرعَلٌمسكَبها،َفانتفضتَبفزٍعَأكبرَ

اَمرددة: َوهًَتزحؾَهربا

َمٌن..َمٌن..َإبعدَعنً...َحدٌَساعدنً.َ-

:برؼمَأنهاَكانتَتستؽ اَمنَكثرِةَفزعهاَفابتعدَقاببلا ٌَثَلكنَصوتهاَكانَمكتوما

َإهديٌَاَمهاَأناَبسام.َ-

توقفتَعنَزحفهاَلكنهاَضمتَركبتٌهاَإلىَجسدهاَوكؤنهاَتحتمًَبهما،َانقلبَ

اَوالمَنفسهَأنَأفسدَلحظاتهاَالخاصةَبتلكَالطرٌقةَؼٌرَالمقصودةَ وجههَحزنا

َلٌقول:

َأناَآسؾ..َماكنشَقصديَأخضك.َ-

َملَبٌنهَوبٌنَنفسه:لٌك

َكدهَلٌه"أويََ"نفسًَأعرؾَإنِتَبتخافً

اَإالَأنَرجفةَجسدهاَلمَتهدأ..َلتقول: ٌا َأنفاسهاَالمضطربةَبدأتَتهدأَتدرٌج

َأ...أنت...َأزاي..َأناَماحستش..بٌك.َ-

اَوحافظَعلىَمسافٍةَآمنةَكًَالَ أشفقَعلىَاضطرابهاَوتلعثمهاَفجلسَأرضا

ٌَثٌرَفزعها:

َفًَالجنٌنةَوأكٌدَمافٌشَأيَبرفٌومَعلشانَتمٌزٌنً.أناَكنتَناٌمََ-

َاتسعتَعٌناهَحٌنَانتبهَلبقعِةَدماٍءَتتسعَعندَركبتٌهاَفقالَبسرعة:
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َمهاَإنِتَإتعورتً؟!َ-

َمررتَكفاهاَعلىَجسدهاَبسرعة:

َإتعورت..َفٌن؟!!َ-

َركبتكَبتنزؾ.َ-

مَأنَوضعتَكفهاَعلىَالركبةَالخطؤ،َكانَحرٌصَعلىَأالٌَلمسهاَقط،َفقدَعل

ا...َفقال: َهذاٌَثٌرَرعبهاَكثٌرا

َالتانٌةٌَاَمها...َقومًَ...َالزمَتعالجٌها.َ-

َحاولتَالقٌامَفمنعهاَاأللمَمدَمعصِمِهَنحوها:

َامسكًَدراعًَوأناَأساعدك..َماتخافٌش.َ-

اَكاألولىَلتتشبثَبؤصابعهاَالصؽٌرةَبمعصمهَفجذبهاَ هذهَالمرةَلمَتفكرَكثٌرا

َوهتَمتؤلمةَظلٌَردد:بقوةَلٌدفعهاَللوقوؾَفتؤ

َآسؾ...َأناَالسبب.َ-

سارتَبجواِرهَبصمٍتَوهًَتتكًءَعلىَمعصمهَوالكثٌرَمنَالخجلٌَعترٌها،َ

َوصبلَللدرجَالداخلًَللمنزلَفقال:

َأقعديَهناَهجٌبَمطهرَمنَجوهَوأجٌلك.َ-

َأل..َأناَهطلعَفوق.َ-

شَأختكَأكٌدَناٌمةَالجرحَالزمٌَتطهر..َماتخفٌشَأناَهؽطًَرجلكَومَ-

َهشوؾَؼٌرَركبتكَاللًَؼرقانهَدمَدي.

َلوحتَبكفها:

اَإنكََ- ألَطبعا..َإنَتَمشَمنَمحارمً..َأناَهطلعَألبلةَبطةَأكٌدَصاحٌةَشكرا

َساعدتنًَلحدَهنا.

لمَتنتظرَردهَفتحاملتَعلىَحاجزَالسلمَمعَقدمهاَالسلٌمةَلتصعد،َتبعهاَبحذٍرَ

مةَتطرقهَبرفٍقَفسمعتَكًَالَتسقطَثانٌُةَلتصلَبالفعلَإلىَبابَؼرفِةَفاط

َوماَإنصوتَفاطمةٌَنادٌهاَلتدخل،َاستؽربَأنهاَعرفتهاَدونَحتىَأنَتنطق،َ

َفتحتَالبابَحتىَقالتَبصوٍتَطفولًَباٍك:

َأبلةَبطةَأناَإتعورت.َ-
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اَعنه،َلٌصلهَصوتَفاطمة: َابتسمَُرؼما

َاسمَهللاٌَاَحبٌبتً...َإتعورتًَفٌن،َمشَتاخديَبالكٌَاَبنتً..َتعالً.َ-

قتَالبابَخلفهاَفظلَمكانهَلحظاتَوعادَالحزنٌَسكنهَوهوٌَرىَلهفةَأمهَأؼل

َعلىَتلكَالفتاةَوالعبلقةَالؽرٌبةَالتًَتربطَبٌنهماَُرؼمَأنهاَلٌستَابنتها.

َلهفةَلمٌَؤلفهاَإالَمعَامرأٍةَواحدة...َسمٌحة.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالسادسََوالعشرون

َ

َُخوضَمعركتهاَزيَجدكَماَخاض

َصالبَوقالبَشفتكَبامتعاض

َهًَكده...َماتنولشَمنهاَاألمل

َؼٌرَبعدَصدَوردَووجاعَمخاض

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َ

َ

َالطموح..َالطمع!!

اَ ٌا فوارقَبسٌطةَتمٌزِهماَعنَبعِضِهما،َوهًَقررتَعدمَالتفكٌرَفًَاألمر،َفؤ

َكانتَماَتفعله،َطموٌحَأمَطمع؟!

ا.هًَلدٌهاَهدؾَوتشعرَأنهاَاقتربتَمنهَ َكثٌرا

َلها،َبُرؼمَذلكَالنداءَالداخلًَلهاَبالخجلَمماَ لنَتشؽلَعقلهاَبتعرٌفاٍتَالَمعنىا

َتفعل،َبالخوؾَمنَعواقبه،َلكنهاَالزالتَتخطوَنحوهَبثبات.

ا،َساعدهاَعلىَهذاَانشؽالَ تعددتَلقاَءِتِهماَونجحتَفًَاإلحتفاظَباألمرَسرا

َبسمةَبمشاكلهاَوقُدرتهاَعلىَخداعَأختهاَوفاطمة.

ٌصلهاَإحساسَأنهاَتمكنتَمنَقلبه،َلهفتهَعلٌهاَحٌنٌَراها،َقبولهَلماَترٌدَ

دونَمعارضة،َلمٌَحاولَلمسهاَعلىَاإلطبلقَبعدَأولَمحاولةَنهرتهَهًَ

َعلٌها.

َُحجةَتلوَحجةَتقنعَبهاَنفسهاَأنهَحقااَالرجلَالذيَترٌدَوتتمنى.

اَاإلفبلتَقلقهاَالوحٌدَمنَأسبلِتهَالمتعددةَعنَبسمةَوأمهاَوهًَتحا ولَدوما

َمنهاَوتنجحَفًَهذا.

َوفًَلقاِبهماَالٌومَاختلؾَالسإال!!
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نانا..َهوَإنِتَلٌهَمشَبتشتؽلً..َماتفكريَتخلًَبسمةَتنِزلكَالشؽلَفًََ-

َالشركة.

َرمقتهَبتوجسَقابلة:

َوأناَهفهمَإٌهَفًَشؽلهم..َثمَأشتؽلَلٌهَأناَمرتاحةَكده.َ-

هتفضلًَكدهَعاٌشةَعلىَنفقةَعٌلةََتشتؽلًَعلشانَتكونًَأحسن..َهوَإنتََِ-

َالشربٌنً.

َهزتَكتفٌهاَببلمباالة:

َمحدشَمضاٌق..َثمَمسٌريَأتجوزَوأعٌشَعلىَنفقةَجوزي.َ-

ٌُخَفىَعلٌهَنظرتهاَالجانبٌةَلهَوهوَتقولَكلمِتهاَاألخٌرة،َلٌخفًَِبسمٍةَ لمَ

َساخرةَأرادتَالتحررَعنَشفتٌه:

اٌَاَحبً..َطبَماَتخدمٌنًَواشَ- تؽلًَفًَالشركةَديَإنِتَممكنَأكٌدَطبعا

َتساعدٌنًَجامد.

َاتسعتَعٌناهاَبذهوٍلَقابلة:

َإنَتَقصدكَاٌه؟!!َ-

ماتفهمنٌشَؼلط..َديَمنافساتَشؽلَوأكٌدٌَهمكَإنًَأنجحَعلشانَأكونََ-

َالزوجَالجدٌرَبٌكً.

: َوكعادتهاَالؽبٌةَتناستَكلَماَقٌلَولمَتنتبهَإالَعلىَكلمتهَالتًَانتظرتهاَطوٌبلا

َالزوج؟!..َإنَتَقلتَإٌه؟!!َ-

َانفرجتَشفتٌهَعنَابتسامةَعرٌضة:

اٌَاَحٌاتً..َماَإحناَمسٌرناَهنتجوزَأومالَاللًَبٌناَدهَإسمهَإٌه؟!َ- َطبعا

َدقاتَقلبهاَصارتَكقرعَالطبول:

َبجدٌَاَشهاب..َهتتجوزنً؟!!َ-

َأمسكَكفهاٌَداعبَأناملهاَبرقة:

اٌَاَقلبَشهاب..َإنِتَفكرانًَإٌه..َبَ- َلعب؟!!طبعا
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اَ اتسعتَبسمتهاَوقدَشطحَعقلهاَوطارَإلىَعالٍمَآخر،َعالمَحلمتَبهَكثٌرا

وتشعرَأنهاَقاربتَالعٌشَفٌهَحتىَأنهاَلمَتشعرَبهٌَلثمَأناملهاَبشفتٌهَوعٌنٌهَ

ٌُخَفىَعلىَُمبصر..َلكنهاَاختارتَالعمى!!. اَالَ َتحملَمكرا

َ

اَقبلَأنٌَنتب هَأحدَلؤلمرَخاصةَوقدَانتهتَجولتهاَمعهَلتعودَإلىَالمنزلَسرٌعا

َخطتَداخلَالحدٌقةَحتىَانتفضتَعلىَصوتهاَالؽاضب:َوماَإنحلَالظبلم،َ

َنانا!!َ-

َالتفتتَلتجٌبَبسمةَالتًَؼادرتَمقعدهاَلتقتربَمنها:

َكنِتَفٌن؟!َ-

َهزتَناناَكتفٌها:

كنتَفٌنٌَعنً..َأهوَبلؾَهناَوهناك..َبتفرجَعلىَالمحبلتَمانِتَعارفهَمشََ-

َنِتَبقٌتًَمشؽولةَعنًَخالص.بحبَالحبسةَوإ

َكتفتَذراعٌهاَقابلة:

اََ- ٌا وأدٌنًَفِِضتلكٌَاَنانا..َإٌهَحكاٌةَخروجكَالكتٌرَدي..مهاَقالتلًَإنكٌَوم

َبتخرجً..َبتروحًَفٌن؟!

ا: َلوتَشفتٌهاَاعتراضا

تحقٌقَدهَوالَإٌه؟!..َمنَإمتىَبتسؤلنًَاألسبلةَدي..َأناَالكبٌرةٌَاَبوسًََ-

َخبلصَبقٌتَفًَبٌتكَولقمتًَمنَإٌدك.مشَإنِتَوالَعلشانَ

َحدقتَفٌهاَبدهشةَمإقتهَلتقول:

إٌهَاللًَبتقولٌهَده..َأناٌَاَنانا..َدهَبرضوَجزابًَألنًَبسؤلَعلشانَخاٌفةََ-

علٌِكَوعارفهَدماؼكَالمجنونةَديَممكنَتوقعكَفًَمشاكل..َتقولًَعلٌاَكده..َ

َه؟!!ناناَإنِتَأختًَوإنِتَعارفهَكدهَكوٌسَإزايَتفكريَكد

َرسمتَمبلمحَالتخاذلَعلىَوجههاَبإتقان:

أعملَإٌه..َإنِتَبقٌتًَمشؽولةَعلىَطولَومشَفضٌالًَومهاَالَبتحبَترؼًََ-

معاٌاَوالَتخرجَ...َأموتَأناَبقىَمنَالحبسةَبخرجَأرفهَعنَنفسًَشوٌةَفٌهاَ

َإٌهَدي؟!!
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َالنتَلهاَمبلمحَبسمةَوهًَتربتَعلىَكتفِها:

اَأدٌنَ- ًَفضٌتَوسمٌحةَإدتنًَالصابونةَمنَالشركة..َماشًٌَاَستًَعموما

َبسَمعلشَبكرهَأزحلقهاَأناَبشامبوَأصلَالناسَمقامات.

َضحكتَناناَعلىَكلماتهاَلتجذبهاَوتتمكنَمنَإلهاِبهاَبقولها:

َإٌهَده...َحصلَإمتىَوإزاي؟َ..َإحكٌلًَبسرعة.َ-

باهتماٍمَقصتَلهاَواقعةَالسرقةَوماَحدثَبعدهاَفًَالشركةَوناناَتستمعَ

َلتقول:

ٌَاَلهوي..َكلَدهَحصلَومتقولٌشٌَاَبوسً..َبسَمٌنَدهَاللًَسرقَالظرؾ.َ-

َحكتَبكفهاَعلىَكتفها:

َأقطعَدراعًَمنَهناَإنَسمٌحةَهًَاللًَوراَالمصٌبةَدي.َ-

َمعقولةٌَاَبوسًَتخسرَنفسهاَفلوسَكتٌرَبسَعلشانَتمشٌكً.َ-

المناقصةَديَصؽٌرةَويَأَديَحرباٌةٌَاَبنتً...َثمَالخسارةَمشَكبٌرةَ-

مقارنةَبمناقصةَتانٌهَداخلنهاَمعَشركةَكبٌرةَبسَمؤعرفشَعنهاَحاجهَأناَ

َكنتَماسكةَمعاهمَالمناقصةَالصؽٌرةَديَكتجربة.

َطبَوهتعملًَإٌه؟!!َ-

َأعادتَرأسهاَللوراءَوهًَتطالعَالسماء:

َمشَعارفهَلسه.َ-

َاعتدلتَواقفة:

َمعَبعضَأناَوإنِتَومها.َتعالًَندخلَجوهَبقالناَكتٌرَماقعدناشَ-

َوقفتَلتتعلقَبذراعها:

َتصدقًَسمٌحةَعملتَمعاناَمعروؾَهترجعلناَأٌامَزمانَالحلوة.َ-

ابتسمتَلهاَبسمةَلتدخبلَإلىَالمنزل،َوفًَطرٌقهماَألعلىَالتقتاَبوافًَالذيَ

اَلتمرَمنَجوارهَفؤوقفهاَ وقؾَأعلىَالدرجٌَطالعَأختهَالتًَتجاهلتهَتماما

َبقوله:

َنتكلم؟!ممكنََ-

َأجابتَوهًَالَتزالَتسٌر:
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َالَمشَممكن.َ-

َقالَبعصبٌةَمكتومة:

َمنَفضلك.َ-

َتوقفتَتنظرَلهَلتربتَناناَعلىَكتفها:

َهستناِكَفوق.َ-

ؼادرتهماَناناَلتقؾَبسمةَمكانهاَدونَالنظرَإلٌهَسارَبضعَخطواتَلٌفتحَبابَ

َؼرفته:

َممكنَنتكلمَجوه..َمشَمعقولةَهنقؾَنتكلمَكده.َ-

لتدخلَإلىَالؽرفةَوأؼلقَبابهَخلفهاَوأشارَلهاَبالجلوسَعلىَمكتبه،ََاستدارت

لمَتستطعَأنَتمنعَنفسهاَمنَالنظرَإلىَالؽرفةَالتًَبدتَهادبةَلتعبرعنَطبٌعةَ

صاحبهاَوالَتعلمَلَمَذهبَخاطرهاَإلىَجاهٌنَوتصورتَأنَؼرفتهَستكونَ

َنقٌضَهذاَتماماا.

َعادٌة!!َ-

َامَمكتبه:التفتتَلهَوهًَتجلسَعلىَكرسًَأم

َهًَإٌهَديَاللًَعادٌة؟!!َ-

َأشارَبٌده:

َأوضتً.َ-

َلمَتعلقَلتقول:

َعاٌزَإٌه؟!!َ-

َمطَشفتٌهَلٌجلسَعلىَكرسًَمكتبه:

َأناَاتعصبتَعلٌِكَجامدَمعلش.َ-

َضحكتَساخرةَمرددة:

كلَواحدَبقىَهٌقولًَمعلشَكسبتَأناَإٌهَبقى...َتكبسنًَقدامَواحدةَزيََ-

َدي..َواحدة...

َبكفهَلٌوقؾَكلماتها:ضربَمكتبهَ
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لوَسمحتً...َكدهَمشَهنوصلَأليَحلَأرجوِكَماتجبرنٌشَأنهًَالكبلم..ََ-

إحناَعمالٌنَنلؾَفًَداٌرةَمقفولةَمنَكلَناحٌة،َوالَحدَفٌناَبٌحاولٌَقابلَ

َالتانً..َلٌهَمشَعاٌزةَتستوعبًَإنَسمٌحةَمشَمجردَعمتًَوبسَديَأمً.

َزفرتَبضٌق:

َرفز..َأمكَمنٌن؟!َأنتَهتجننً.هنبدأَبقىَالكبلمَاللًٌَنَ-

لوَفكرتَأنسىَكلَاللًَعملتهَأويََمشَهًَاللًَربتنً..َأناَأبقىَجاحدَ-

َعلشانً.

َوأناَكمانَالٌَمكنَأنسىَاللًَعملتهَفٌاَوفًَأمً.َ-

عملتَإٌه؟؟؟َممكنَتفهمٌنًَعملتَإٌه؟؟..َمٌنَاللًَاختارٌَبعدَهًَوالََ-

متعرفشَإنَلٌاَتوأم..َبتلومٌهاَعلىَإٌهَإنتوا..َديَكانتَمتعرفشَعنكَحاجهَ

َعلىَالؽلطةَاللًَعملتها...

َتوقؾَللحظةَقبلَأنٌَردؾَبخفوٍتَوكؤنهٌَخشىَقولها:

َعملتهاَأمنا.َ-

َصمتتَترمقهَللحظات:

أٌوة..َأمناَؼلطت..َلكنَمفكرتشَلٌه..َلٌهَقبلتَتبعدَمٌنَاللًَخوفهاَعلشانََ-

َتبعد.

َخوفها!!َ-

َهَبعدمَتصدٌق:رددهاَبتعجب،َلٌهزَرأس

ٌارٌتَنقولَكبلمَمفهومَعلشانَأصدق...َماماَسمٌحةَقالتَاللًَعندهاَهًََ-

َبقىَساكتهَلٌهَرافضةَتتكلمَلٌه؟!!.

َمالتَعلىَمكتبه:

َوقالتَإٌهَبقىَماماَسامٌة...َأأقصدَماماَسمٌحة!!َ-َ

َتجاهلَسخرٌتهاَالواضحة:

ماشفتكٌشَلماَراحتَإنهاَسابتنًَبمزاجهاَوخبتكَإنِتَ..َألنَماماَسمٌحةََ-

َتاخدنً.

َأومؤتَبرأسها:
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اممممممممم...َتصدقَممكن،َأناَأصدقَإنَأمًَتخبٌنًَلكنَماصدقشَإنهاََ-

َساِبتكَبمزاجها.

َومٌنَبقىَاللًَهٌفصلَفٌهاَطولَماَهًَُمصرةَتفضلَساكتة؟.َ-

َوقفتَقابلة:

إحناَعندكَحق..َأعتقدَكفاٌةَكدهَقومَمعاٌاَالمرةَديَالزمَتتكلمَوقدامناََ-

َاإلتنٌن.

َظلَمكانهٌَنظرَلهاَفمدتٌَدهاَتمسكَبكفه:

ٌَاالاا.َ-

َلتجدهاَعلىَسجادةَالصبلةَ تبعهاَإلىَأنَوصبلَلؽرفةَفاطمةَلتدخلَبسمةَأوالا

َوقدَانتهتَمنَصبلتهاَانتبهتَلهاَأمهاَلتبتسم:

َتعالًٌَاَبوسً.َ-

َاقتربتَمنهاَلتثنًَركبتٌهاَقابلة:

َتقبلَهللاٌَاَأمً.َ-

َنكم.مناَومَ-

انتبهتَلحركةَأخرىَلدىَالبابَفالتفتتَلتجدهٌَقؾَعلىَبابهاٌَطالعهاَبصمتَ

َفاتسعتَبسمتهاَلتؽلفهاَنفسَنظرةَالشوقَالتًَتؽرقهَبهاَكلماَرأته:

َبسامَحبٌبًَتعالى.َ-

اَفنظرتَالبنتها: َخطاَخطواتَبسٌطةَإلٌهماَلكنهَلمٌَقتربَكثٌرا

َإنتواَكنتواَمعَبعض.َ-

َاباَفتهللتَأسارٌرها:أومؤتَلهاَبسمةَإٌج

َالحمدهلل..َكنتَلسهَبدعًَربناٌَقربكمَلبعض..َإنتواَملكوشَؼٌرَبعض.َ-

َماما.َ-

َقالتهاَبسمةَبحزٍمَلتنظرَلهاَأمهاَبقلق:

َإنِتَسٌبتًَبسامَبمزاجك..َوالَهًَخدتهَؼصب.َ-

تجمدتَمبلمحهاَللحظٍةَوهًَتحدقَفًَابنتهاَالتًَكررتَكلماتهاَبإصرارَفًَ

اَبتردد،َفانتفضتَعلىَصوتَابنها:انتظارَالر ٌا َد،َلتهزَفاطمةَرأسهاَنف
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َأفهمَإٌهَأناَمنَهزَراسكَده..َديَمشَإجابه.َ-

َأمسكتَبسمةَبكتفٌها:

اتكلمًٌَاَماما..َدافعًَعنَحقك..َماتخافٌشَإحناَجنبكَأهوَوالٌَمكنََ-

َنسٌبك..َاتكلمً.

َكفااَبكؾ:َانفرجتَشفتٌهاَللحظةَقبلَأنٌَبدأَنشٌجَبكابهاَلٌضربَوافً

مشَقلتلك..َمشَهتتكلم...ٌَبقىَأناَمفٌشَقدامًَؼٌرَإنًَأصدقَالستَاللًََ-

َدافعتَعنَحقًَفٌهاَبالكبلمَمشَبالعٌاطَوبس.

أنهىَجملتهَلٌؽادرَالؽرفةَوٌضربَبابهاَبعنؾ،َلتنظرَبسمةَألمهاَبذهولَ

ا: ٌا َاستمرَلحظات،َلتصرخَفعل

..َمابتتكلمٌشَلٌهَإنِتَكذبتًَعلٌاَمشَاااااااااه...َماااماااا..َإنِتَهتشٌلٌنًَ-

َقولتٌلًَخدتهَؼصبَإنِتَكذبتًَعلٌاٌَاَماما.

َهزتَرأسهاَبالنفًَمرددةَمنَبٌنَدموعها:

َأسكتً..َأسكتًَبقى.َ-

َكدهَلٌه...َخاٌفةَمنَإٌه؟.أويََأسكت..َأناَاللًَأسكت..َإنِتَخاٌفةَ-

َ اَوكؤنهاَتزٌحَجببلا َعنَصدرها:صاحتَبهاَبسمةَلتصرخَفاطمةَأخٌرا

َهددتنًَبٌكم...َسمٌحةَهددتنًَبٌكم.َ-

اَوهًَتحدقَفٌهاَبؽٌرَتصدٌق: َجلستَبسمةَأرضا

ٌَعنًَإٌه؟..َهددتكَبمٌن؟!َ-

َشهقتَمنَبٌنَعبراتها:

بٌِكَوبناناَومها...َومهاَبالخصوص،َقالتلًَعٌنًَعٌنكَإنهاَأضعفكمَوممكنََ-

فاهمةٌَعنًَإٌهَكبلمهاَتبذٌهاَبالطرٌقةَاللًَتموتهاَبٌهاَوهًَحٌة...َإنِتَ

َده؟!!

ا: داَروٌدا ٌا َعقدتَبسمةَحاجبٌهاَومعالمَالؽضبَتظهرَعلٌهاَرو

َماقلتلٌشَلٌه؟...َلٌهَسكتً؟!َ-

ٌعنًَهتعملًَإٌه؟..َأناَُخفتَعلٌكمَقلتَكفاٌةَعلٌاَإنَابنًَجنبًَوبشوفه..ََ-

َمشَعلشانَأرجعهَلحضنًَأخسرَواحدهَفٌكم...َمقدرتش..َمقدرتش.
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َحادَلتقتربَبسمةَمنها،َتضمهاَإلىَصدرها.َرددتَببكاءٍَ

َاآلنَفهمتَلَمَكانتَصامتةَهكذا؟!!.

َتلكَاللعٌنةَتعدتَكلَالخطوطَالحمراءَوأصبحتَاللُعبةَأكثرَقذارة.

َزمتَشفتٌهاَلترددَبٌنهاَوبٌنَنفسها...

َ"ِجبتًَأخركَمعاٌاٌَاَسمٌحة"

.........................َ

ا،َلمَتستٌقظَفًَكلٌَومَمرَعلٌهاَكانَممٌزَبالن سبةَلها،َحماستهاَلمَتقلٌَوما

اَوأرادتَأنَتثبتَنفسهاَ صباحَترجوَالنومَوعدمَالذهابَللعمل،َلقدَأحبتهَكثٌرا

اٌَصلهاَمدٌحَمدٌرهاَفًَالعملَوهاَقدَ فٌه،َوقدَنجحتَبشكلَكبٌرَحٌثَدوما

َمرَالشهرَاألولَوالٌومَستقبضَمرتبهاَألولَمرة.

معتادةَفًَمطعمَالشركة،معَرفٌقتٌهاَاللتانَتعرفتَجلستَتتناولَوجبةَالؽداءَال

ا،َأمٌرةَمنَقسمَ اٌَتناولنَطعامهنَمعا علٌهماَمنذَمجٌبهاَحتىَأصبحنَدوما

َالمحاسبةَمعهاَوسمٌةَمنَقسمَالمورادَالبشرٌة.

بدأَالحدٌثَبالراتبَالذيَتسلمتهَكلَواحدةَفٌهن،َواقتراحاتَفٌماَستنفقنه،َ

اَكعاداتهن.لٌنتقلَالحدٌثَعنَالزواجَوال َِخطبةَوكانَساخرا

َلتقولَأمٌرة:

ٌعنًَمشَعٌبَعلٌناٌَبقىَأصحابَالشركةَشبابَزيَالوردَومفٌشَموظفةََ-

َواحدهَعرفتَتجٌبَواحدَعلىَمبلَوشه.

َضحكتَسمٌةَقابلة:

َوهماٌَعنًَهٌبصولناَعلىَإٌه..َدولَبٌشوفواَعالمَتانًَوبناتَأنضؾَِمننا.َ-

َردتَعلٌهاَمعترضة:

اَوبستحمىَكلٌَوم.إٌهَأنضؾََ- َديَالمبلفظَسعد،َوعلىَفكرةَأناَنضٌفةَجدا

َتعالتَضحكاتهنَعلىَتعلٌقهاَلتقولَزٌنة:

َأناَماشفتهمشَقبلَكده..َإنتواَشفتوهم.َ-

َمالتَأمٌرةَهامسة:
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اَسامرَالهٌثمَبشوفهَكتٌرَلكنَمعاذَبقىَعاملَزيََ- آهَشوفتَاالتنٌن..َطبعا

َدلوعةَالعٌلةَفٌٌنَوفٌٌٌنَلماَبٌجً.

َكانَلئلسمَرنٌنَخاصَفًَأذنهاَلتردد:

َسامرَالهٌثم!!َ-

أٌوةَماهوَالمدٌرَالتنفٌذيَألنَالستَالوالدةَهًَربٌسةَمجلسَاإلدارةَبسََ-

هتنقلهاَلسامرَدهَوٌمكنَساعتهاَبقىَمعاذَهوَاللًَهٌبقىَالمدٌرَأويََقرٌب

َالتنفٌذي.

َاإلسم.َرددتَاإلسمَفًَعقلهاَمرةاَبعدَمرة،َهًَلمَتخطًء..َأنهَنفس

َباباَإنَتَمٌنَقالكَعلىَالشركةَدي؟!َ-"

ناسَوصتهمَوحبواٌَخدمونًَالحمدهللٌَاَبنتً..َشديَحٌلكَإنِتَبسَديََ-

َوظٌفةَكوٌسة."

ٌُخبرها،ٌَجعلهاَوكؤنهاَ هزتَرأسهاَبعدمَتصدٌق،َأٌفعلهاَأبوهاَبهاَدونَأنَ

َتنالَثمنَتنازلهمَعنَحقَأختها،َالتنازلَالذيَقبلتهَعلىَمضض.

َتَناحٌتهماَفًَمحاولةَأخٌرةَإلنكاِرَاألمر:مال

َهوَشكلهَإٌهَسامرَده؟!َ-

َظنتاَأنهَمجردَفضولَفؤجابتَأمٌرة:

اَوشبهَعادٌة،َبسَبصراحةَشخصٌتهََ- بصًٌَاَستً..َهوَمبلمحهَمصرٌةَجدا

ا..َهٌبةَكدهَوتقٌلَتقلَوٌستاهلَالمصطلحَالدارج. َمخلٌاهَمشَعاديَأبدا

َلَزٌنة:لتضحكَمعَرفٌقتهاَبٌنماَتقو

َمصطلحَإٌه؟!َ-

َأنهَُمز.َ-

ٌُبحرَفًَمكاٍنَآخر،َعلٌهاَ لتعاوداَالضحكَالذيَلمَتشاركهماَفٌهَزٌنةَوعقلهاَ

َالتؤكدَمنَصحةَظنها،َأحقااَهوَأمَمجردَتشابةَأسماء.

ؼادرتهماَعلىَأنهاَستعودَللمكتبَلكنهاَسؤلتَأولَمنَقابلتَعنَمكتبَالمدٌرَ

َثانً.التنفٌذيَفعلمتَأنهَفًَالدورَال
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اَأوَمثٌرَلبلنتباهٌَبدوَأنَمكتبهَمٌسرَللجمٌعَوصلتَ لمٌَكنَالوصولَلهَصعبا

بالفعلَلتقؾَأمامَالسكرتارٌةَوالتًَتجلسَفٌهاَفتاةَسؤلتهاَعنَحاجتها،َظلتَ

َترمقهاَبصمٍتَفهًَلٌسَلدٌهاَأيَحجةٌَمكنَأنَتقولها.

َلعنتَؼباَءهاَفًَالتصرؾَدونَتفكٌرَفؤعادتَالفتاةَسإالها.

َتتراجعَاآلن..َفقالتَبثبات:لنَ

َممكنَأقابلَالمدٌر؟!!َ-

َعاٌزةَتقابلًَالباشمهندسَسامر.َ-

َأومؤتَبرأسهاَلتقولَالفتاة:

َحضرتكَمٌنَطٌبَوهلَفًَمٌعاد؟!!َ-

َأناَزٌنةَمنَقسمَالمحاسبةَوألَمفٌشَمٌعاد.َ-

َحاضرَثوانً.َ-

أنَتعاودَؼادرتَمكتبهاَلتقرعَبابَمكتبَمدٌرهاَوتختفًَفٌهَللحظاٍتَقبلَ

َالظهورَمشٌرةاَلهاَبالدخول:

َاتفضلً..َهٌقابلك.َ-

َدلفتَبؤعصابَمتوترةَوجسدَمرتجؾ.

َ ًْ ؼرفةَفسٌحةَتتوسطهاَطاولةَعرٌضةَتبدوَلبلجتماعات،َوفًَركنهاَالقص

وبجواِرَنافذٍةَكبٌرةٌَقبعَمكتبَفخمَجلسَخلفهَأحدهمَوكانَضوءَالشمسَ

َعاملَمساعدَلعدمَوضوحَمعالمَوجهه.

َبوجلَلتبدأَمعالمَوجههَفًَالظهورَفاتسعتَعٌنٌهاَفورَرإٌته.َاقتربت

َإنهَهو!!

َتبادالَالنظراتَبصمتَإلىَأنَعلتَشفتٌهاَالسخرٌة:

َهوَدهَبقٌتَالتمنَاللًَدفعتهَعلشانَنتنازلَعنَحقَأختً.ََ-

َرمقهاَبوجٍهَهاديءَصاَحَبَصوتهَوهوٌَقول:

َإحناَمدفعناشَحاجهَللتنازل...َمصارٌؾَالَ- عبلجَكانتَهتتدفعَحتىَلوَأوالا

والدكَماتنازلش..َلكنَألنهَشخصَطٌبَوكرٌمَقبلٌَتنازلَبرجاءَمنًَوشؽلكَ
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مالوشَعبلقةَبالموضوعَإنِتَموظفةَتحتَالتمرٌنَزيَأيَحدَلوَمؤثبتٌشَ

َجدارتكَهتمشً.

اٌَعلوَداخلهاَوالَتعرؾَكٌؾَُتنفثَعنه،َبٌنماَ ضمتَقبضتٌهاَوكؤنهاَتكتمَؼضبا

َابتسمَهوَفًَود:

َ...َبالتوفٌق.أويوأناَسامعَإنَشؽلكَكوٌسََ-

َرفعتَسبابتهاَبوجهه:

ا..َ- َماتفتكرشَأبدا َأناَممكنَأمشًَحاالا

َوقؾَلٌقطعَحدٌثها:

مفٌشَداعً..َأختكَبخٌرَوأناَقولتلكَقبلَكدهَأخوٌاَمكنشَسكرانَوالَإحناََ-

َبنستهونَبؤرواحَالؽٌر..ٌَارٌتَبقىَنبدأَصفحةَجدٌدةٌَا...َزٌنة.

َشفتٌهاَبؽضب:زمتَ

َعلىَفكرةَمشَمعنىَإنًَموظفةَعندكَتنادٌنًَباسمًَمجرد.َ-

َأنهتَجملتهاَوهًَترفعَرأسهاَباستعبلءَلتتسعَبسمته:

َماشًٌَاَأستاذةَزٌنة.َ-

َثمَمالَلٌستندَبكفٌهَعلىَمكتبه:

َممكنَبقىَتروحًَتشوفًَشؽلك.َ-

تعبؤَبإؼبلقََتصلبتَمكانهاَللحظةَقبلَأنَتلتفتَمندفعةَخارجَالؽرفةَدونَأن

َبابهاَلتؤتًَسكرتٌرتهَتحدقَبهَبدهشةَلٌقولَلهاَبصرامة:

َواقفهَكدهَلٌهَاقفلًَالباب.َ-

اَوقدَعلتَشفتٌهَابتسامةَخالصة. َلتنفذَطلبهَبسرعةَلٌعودَجالسا

.......................َ

َمررتَأناملهاَعلىَجرحَركبتها،َمستعٌدةَتلكَاللحظات.

َ.كانَبجوارها،َضحكَعلىَضحكاتها

ضؽطتَعلىَشفتٌهاَوشعورَبالحرجٌَتزاٌدَداخلها،َوهًَتتصورهٌَقؾٌَراقبهاَ

َوهًَكالبلهاءَتحاولَأنَتإرجحَنفسها.

اَولوالَهذاَماَسمعته. َبلَضحكَعلٌهاَأٌضا
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َأكانتَُمضحكةَحقاا؟!!

هزتََرأسها،َوماَأهمٌةَاألمر؟!...َلطالماَتعلمتَأالَتهتمَبردودَفعلَالناسَ

َفلَمَتشؽلَعقلهاَبماٌَظنهَهوَبها.علىَأفعالهاَوحالها،َ

وتناستَحرجهاَلتعلوَشفتٌهاَبسمةَمحببةَوهًَتذكرَاهتمامهَبهاَبعدَجرحَ

َركبتها،َهوَبالفعلٌَملكَقلبَطٌبَكؤمه.

َواتتهاَرؼبةَقوٌةَبؤنَتراه،َتمنتَحقااَلوَُتبصرَلترىَكٌؾٌَبدو؟!

َومعَتخٌبلتهاَالوهمٌةَتعالتَضرباتَقلبها.

َشكلَمفاجًءَتستؽفرَوتذكرَربها،َوهًَتنهرَنفسها:اعتدلتَفًَجلستهاَب

إنِتَاتجننتًٌَاَمها..َإنِتَبتفكريَفٌهَكدهَلٌه؟..َإنِتَاتهبلتًَفًَمخك...ََ-

َمالكَومالَشكله..َقالَشكلهَقال....َاستؽفرَهللا.

َخرجتَأختهاَمنَالحمامَلتنضمَلها:

َإنِتَبتكلمًَنفسك!!َ-

اَساٌبانًَأكلمَنفسَ- ً...َمشَهتقولٌلًَبتخرجًَكلٌَومَعاديَمانِتَداٌما

َتروحًَفٌن؟!

ٌَاَديَالنٌلةَماقلتَبخرجَأفُكَعنَنفسً.َ-

َجلستَتجفؾَشعرهاَوهًَُتدندنَبؤؼنٌتهاَالمفضلة،َلتقولَمهاَبخفوت:

َنانا.َ-

َاممممممممممم.َ-

َلمَتستطعَأنَتمنعَنفسهاَعنَالسإال:

...َشبهاََ- َ.أويهوَبسامَشبهَبسمةَفعبلا

َهَكبٌرَبٌنهم.آهٌَعنًَفًَشبَ-

َصمتتَللحظاٍتَقبلَأنَتقول:

َبسمةَشكلهاَإٌهَدلوقتً..َمتهٌؤلًَأناَنسٌته.َ- َهوَأصبلا

َالتفتتَلهاَناناَلنبرتهاَالحزٌنةَفًَكلماتها:

َفًَإٌه؟؟َمالك؟!!َ-

َاستلقتَعلىَفراشهاَمتمتمة:
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َساعاتَبنسىَإنًَعامٌةَوبفكرَعاديَزيَالناس.َ-

َإنِتَفًَحدَمزعلك.َ-

َلتجٌبَبهمهمةَنفً:سؤلتهاَ

َهًَبوسًَمشَقالتَجاٌة؟!!َ-

أٌوةَبسَأخوهاَكانَعاٌزٌَتكلمَمعاهاَماعرفشَبقىَهتٌجًَوالَهتروحَتنامََ-

َعلىَطول.

َسؤلتَباهتمام:

ٌَتكلمَمعاهاَفًَإٌه؟!َ-

َوأناَهعرؾَمنٌنٌَعنً..َأكٌدَفًَمشاكلهمَاللًَمابتخلصش.َ-

َخلدتاَللنومَولمَتصعدَلهماَبسمة.لمَتعلقَبالمزٌدَواكتفتَبالصمتَوبالفعلَ

.......................َ

ا،َحتىَمابدةَاإلفطارَلمَ وبرؼمَأنهَكانٌَومَعطلةَلكنَالبٌتَكانَهاديءَتماما

اَكحالَمعظمَ ٌتشاركهاَؼٌرَجاهٌنَوأمهَلٌدلؾَمعهاَإلىَؼرفتهاَوبدىَشاردا

َمنَفًَالمنزل.

َلتقولَمٌادة:

َ.َأناَبفكرَأؼٌرَجو.علىَفكرة.أويََالبٌتَدهَبقىَكبٌبَ-

َابتسمَلها:

َوهتروحًَفٌن؟!َ-

َ..َعاٌزةَأشوفهاَوأقعدَمعاهاَشوٌة.أويأختكَوحشتنًََ-

َنظرَلهاَبود:

َومالهٌَاَماماَشوفًَعاٌزةَتزورٌهاَإمتىَوأناَأحجزلك.َ-

َاقتربتَمنهَلتضعَكفهاَعلىَكتفه:

َماتٌجًَمعاٌاَوتؽٌرَجوَمنَوجعَالدماغَده.َ-

َصمتَبرهة:

َعٌَاماما..َأناَمشَمرتاحَللًَبٌحصل.مشَهٌنفَ-

َجلستَأمامهَتتسؤلَبقلق:
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َفًَإٌه؟!.َ-

مشَعارؾ..َشاككَإنَكبلمَبسمةَصحَوإنَعمتًَسمٌحةَاللًَوراَضٌاعََ-

َالظرؾ.

ا..َأنَتَعارؾَالشؽلَبالنسبةَلسمٌحةََ- أنتَبتقولَاٌهٌَاَجاهٌن..َمستحٌلَطبعا

َإٌهَالٌَمكنَتعملََكده.

َهزَرأسهَبحٌرة:

منَاألولَوضحتَإنهاَمشَعاٌزةَبسمةَفًَالشركةَولماَسكتتََعمتًَ-

افتكرتَإنهاَتقبلتَدهَبسَاللًَحصلَحسسنًَإنهاَكانتَبتخططَعلشانَ

تجبرهاَتمشً..َوكمانَوافًَكانَهٌجًَمعاناَالمشوارَدهَالقٌتهَبٌقولًَإنَ

عمتًَعاٌزاهَعلشانَشؽلَولماَسؤلتهَبعدَكدهَقالًَإنهاَكانتَبتتكلمَفًَالعمومَ

مشَحاجهَمعٌنة...َأكنهاَبتجبرَالموضوعٌَمشًَكدهَإنَاناَوبسمةَاللًَنشٌلَ

َاللٌلةَوتعاقبنًَمعاها.

َعقدتَمٌادةَحاجبٌها:

َعاقبتكَإزاي؟!!َ-

َخصمتلًَشهرَمنَالمرتب.َ-

َلٌهَبقىَوإنَتَذنبكَإٌه؟!.َ-

َؼلطتَكانَالزمَأكونَحرٌصَعنَكدهَ..َديَأولَمرةَبسمةََ- بسَأناَفعبلا

َوالَديَحركةَتٌجًَفًَمش وارَزيَده...َوهللاَماَعارؾٌَاماماَهوَاتسرقَفعبلا

َزيَماَهًَبتقول؟!!

َماتزعلشَنفسكٌَاَحبٌبً.َ-

َزفرَبضٌق:

َعمتًَمشَمرٌحانًَوحاسسَإنهاَبتخططَبطرٌقةَمشَصح.َ-

َعلٌك؟!!َ-

أل..َعلىَبسمةَومراتَعمً،َبسَأل..َأناَمشَهقبلَبده..َالناسَديَاتظلمتََ-

َ.أويكتٌرٌَاَماماَمشَمعقولةَنظلمهمَتانً..َكفاٌةَ
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اتسعتَبسمتهاَوهًَتطالعَابنهاَبحبوٍر،َكؤبٌهٌَكرهَالظلمَلكنَاالختبلؾَأنهَ

اَحٌالَذلكَالٌَكتفًَبالصمت. ٌَنويَأنٌَفعلَشٌبا

َاَحبٌبً..َبسَخلًَبالكَأوعىَتعاديَعمتك.اللًَتشوفهَصحَاعملهٌََ-

بحاولٌَاَماما...َأناَمشَعاٌزَعٌلتناَتخربَوالَحدَفٌهاٌَخسرَالتانً...َفًََ-

إٌهَلوَنرجعَكلناَنعٌشَكوٌسَمعَبعضَمنَؼٌرَماحدٌَكونَخاٌؾَمنَؼدرَ

َالتانً..َإحناَمشَأعداءَإحناَعٌلةَواحدة.

َضمتَكتفهَإلٌها:

َولَماَأنَتَبتفكرَكدهٌَاَحبٌبً.وأناَمطمنةَعلىَعٌلتناَطَ-

َعادَلصمتهَوعقلهٌَصدحَباألفكارَواالحتماالت.

عودةَعابلةَوافًَكانتَُتشعرهَأنَحقهَومكانتهَالطبٌعٌةَستعودَإلٌه،َلكنَإنكارَ

َعمتهَلؤلمرَأضاعَتلكَالفرصة.

الزالتَتلفظهمَوتصرَأنَالَشًءَتؽٌر،َالَزالتَتتصرؾَوكؤنَوافًَهذاَابنهاَ

َولٌسَابنَأخٌهاَمثله.َالذيَأنجبته

ووافًَالٌَساعدهَالبتةَفهوٌَصرَعلىَاإلبتعادَعنَأمهَوأختهَوكذلكَتلكَاألختَ

التًَتصرَعلىَمعاداةَسمٌحةَدونَحسابَمماٌَعرضهاَللخطؤَوبالتالًَهًَمنَ

َسٌخسر.

الكلٌَتصرؾَبرعونةَربماَالوحٌدةَالهادبةَفٌهمَهًَفاطمةَزوجةَعمهَ

َاَإالَقربَابنهاَمنها.المسكٌنةَالتًَالَترٌدَشٌبَا

َاعتدلَواقفااَلتقولَأمه:

َهتخرج؟!!َ-

َأل..َهروحَأقعدَمعَمراتَعمًَشوٌة.َ-

َاشمعنى.َ-

َعاديَهطمنَعلٌها.َ-

أومؤتَلهَلٌؽادرَؼرفةَأمهَوٌصعدَألعلىَرمقَؼرفةَوافًَللحظاتَوفًَعقلهَ

َرؼبةَقوٌةَلتنبٌهه.
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دَحقَمشَحقكَ"مشَعاٌزَأكرهكٌَاَوافً..َأوعىَتسمعَكبلمَعمتًَوتاخ

َمهماَكان"

َ

زفرَبحرارةَلٌخطوَإلىَؼرفةَفاطمةَوٌطرقهاَبرفقَواستمعَلصوتهاَباإلذن،َ

َدلؾَإلٌهاَلٌجدهاَعلىَفراشهاَمستكٌنةَابتسمتَلهَمحٌٌة:

َجاهٌن..َتعالىٌَاَبنًَمازرتنٌشَبقالكَكتٌر.َ-

َاقتربَمنهاَبود:

َمعاِكَحقَآسؾ.َ-

اله،َفطمؤنهاَوسؤلهاَهًَعنَحالهاَجلسَأمامهاَلتربتَعلىَكتفهَوتسؤلهَعنَح

َومرضها.

َالحمدهللٌَاَابنًَبخٌر.َ-

وافًَكانَكلؾَحدٌَسؤلَعلىَدكتورَقلبَكوٌس..َأولَماٌَردَعلٌناَهنروحََ-

َنزوره.

َلمَتخَؾَعلٌهَنظرةَالحزنَالتًَاعتلتَوجههاَلدىَِذكرَابنهاَفؤومؤتَبصمت.

َربتَعلىَكفهاَفنظرتَله:

َتمامَأوعدك.معلش..َبكرةَكلهٌَبقىََ-

َاتسعتَبسمتهاَالطٌبة:

-َ. َإنَتَقلبكَحنٌنٌَاَابنً..َزيَأبوكَفعبلا

ااممممممم..َفكرتٌنًٌَاالَبقىَاحكٌلًَعنَباباَوعمًَوعبلقتهمَببعض..َعاٌزََ-

َأسمع.

َضحكتَقابلة:

َومالهَأحكٌلكَاللًَعمكَكانَبٌحكهولً.َ-

َجلسَبؤرٌحٌةَأكثرَوهوٌَنصتَلهاَباهتمام.

عندَولٌدهاَمماَأسعدَقلبهاَلكنهاَكانتَسعادةَمنقوصة،َلٌتهََاهتمامَلمَتجده

َكانَهوَابنها.

.........................َ
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ؼادرتَؼرفتهاَلتنضمَإلىَالفتاتانَفًَاألعلىَكانَألمَالرأسٌَتعبهاَلكنهاَلمَ

َُتردَالبقاءَوحٌدةَوانتبهتَناناَلحالتها:

َمالكَمنمتٌشَكوٌس؟!!َ-

َالبٌتَدهَهعرؾَأنامَكوٌس.هوَطولَماَأناَعاٌشةَفًََ-

َسؤلتهاَمهاَبقلق:

َمالكٌَاَبوسً؟!!َ-

َجلستَباسترخاٍءَعلىَِمقعٍدَُمرٌح:

حاسهَبعجزَفظٌعَمشَعارفهَأعملَحاجهَوالَأطٌبَخاطرَأمًَوأرجعلهاََ-

َبسامَزيَماَوعدتهاَوالَعارفهَأوقؾَسمٌحةَعندَحدها..َحاسةَبضعؾ.

َاقتربتَمهاَقابلة:

وماٌفرقشَعنكَوالَعنَأبلةَبطةَكتٌرَأويََِكَدهَطٌبعارفةٌَاَبوسً..َأخوَ-

َالمشكلةَإنكَبتتعاملًَمعاهَبالطرٌقةَالؽلط.

َقالتَناناَساخرة:

َالَوهللا..َوعرفِتَمنٌن؟!!َ-

َمطتَشفتٌها:

المراتَالقلٌلةَاللًَكلمتهَفٌهاَحسٌتَإنهَحدَكوٌسَوطٌب..َجربًَتقربًََ-

وقك،َوهوَمالوشَذنبَزٌكَمنهَوتتعاملًَمعاهَكؤخَمشَندََخْدَحقَمنَحق

َبالظبط.

َعقدتَبسمةَحاجبٌهاَوهًَتتذكرَدفاعهَعنَسمٌحة:

َحماٌتهَللستَديَبتضاٌقنً..َبتنرفزنً.َ-

َهزتَمهاَرأسها:

بالعكس..َدهَدلٌلَإنهَشخصَكوٌسَبطبعه،َديَالستَاللًَرِبتهَوهوََ-

إنهَماشفشَمنهاَحاجهَوحشة،ٌَكرههاَلٌهَأوٌَتجاهلهاَلٌه..َببلشٌَبقىَهدفكَ

ٌَكرهَسمٌحةَخلًَهدفكَإنهٌَحبكَوٌحبَأبلةَبطة..َأناَواثقةَإنَدهَأسهل.

رفعتَبسمةَعٌنٌهاَلمهاَوقدَراقتَلهاَكلماتها،َربماَهًَبالفعلَتسٌرَبالطرٌقةَ

َالخاطبة.
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َمنَمحاولتهاَأنٌَخسرَصؾَسمٌحة. َلَمَالَتحاولَكسبَأخٌهاَفًَصفهاَبدالا

َإذاَتمكنَمنَ ٌُهمَكٌؾَسٌتصرؾَفًَالنهاٌةَسٌكونَعادالا تقبلهاَوتقبلَأمهَوالَ

َمعَسمٌحةَفالحقَسٌظهرَوسٌعلمَكمَخدعتهَوحٌنهاَسٌبقىَهماَالفابزتان.

َلتدخلَناناَفًَالحوارَقابلة:

وٌارٌتَكمانَتبطلًَتناكفًَفًَجاهٌن..َهوَكمانَحلٌؾَقوي،َببلشََ-

َتخسرٌهَهوَكمان.

َهزتَمهاَكتفٌها:

َسٌبكَمنها..َخلٌِكَمعَأخوِك.َ-

سمتَبسمةَعلىَمعارضتهماَلبعضَكعادتهماَوالتًَاستمرتَبؽضبَناناَمنَابت

َكلماتَأختهاَلتبدءاَِسجالَجدٌدَبٌنَمعتقداتَوأفكارَكلَواحدةَمنهما.
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َالفصلَالسابعَوالعشرون

َ

َشاؾَالطبٌبَجرحًَوصؾَلهَاألمل

َوعطانًَمنهَمقامٌَادوبَماَاندمل

َمجروحَجدٌدٌَاَطبٌبَوجرحًَلهٌب

َودواكَفرغَمنً..َوإٌهَالعمل؟

َ!!عجبً

َرباعٌاتَجاهٌن

 

َ

َاألمرَالٌَحتاجَإلىَالكثٌرَمنَالتفكٌر.

َقدَكانتَتسٌرَفًَاالتجاهَالخاطًءَوالنتٌجةَواضحة.

َعلٌهاَأنَُتعدلَاالتجاهَوهذهَالمرةَستستجٌبَلكلماتَمها.

اَوهذاَوحدهَكفٌلَلجعلهاَفًَ موقَؾَالتقربَألخٌهاَوكسبَودهَلنٌَكونَصعبا

َقوةَولٌسَضعؾَكحالهاَاألن.

واألفضلَعدمَالخوضَفًَسٌرةَسمٌحةَألنهاَلنَتثمرَعنَشًءَسوىَالمزٌدَ

منَالنفور،َعلٌهاَأنَتستوعبَفكرةَأنهٌَراهاَكماَهًَترىَأمها،َوكحالهاَفًَ

رفضَأيَهجومَمنهَألمهاَهوَلنٌَقبلَبهجومَعلىَمنَربته...َوإنَكانتَ

َالشٌطانَنفسه!!.

َ

ابهَبرفقَلمٌَِطلَالوقتَلٌظهرَأمامهاَواعتلتَوجههَالدهشةَطرقتَعلىَب

َللحظةَقبلَأنٌَقول:

َأهبل..َخٌر.َ-

َنحنحةَخافتةَصدرتَمنهاَوكؤنهاَتجلًَصوتها:

َبصَبقىَبؽضَالنظرَمٌنَربتِنًَومٌنَربَتك...َإحناَتوأم.َ-

َتعلقَبصرهَبهَللحظاٍتَوحملتَعاطفةَحقٌقٌةَوهًَتردد:
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َؾَكؤيَتوأمَعاٌشٌنَمعَبعض.توأم؛...َماتٌجًَنتصرَ-

َصمتَوكؤنهٌَتؤكدَمماَسمعَفحاولتَاالبتسامَوبدتَمتوترة:

َمشَدهَكانَرأٌكَبرضو.َ-

اَلتردؾ: َأومؤَبرأسهَإٌجابا

وخلٌناَنتفقَالَأنَتَتكلمنًَعنَسمٌحةَوالَأناَأكلمكَعنَماماَخلٌناَنكلمََ-

تَبجدَبعضَعنَبعضَونسٌبَموضوعَاألمهاتَدهَشوٌةَلماَنرجعَنبقىَأخوا

َموافق؟!.

اَلثواٍنَلٌقول: َدارَبصرهَمفكرا

َأكٌد.َ-

َاتسعتَبسمتهاَفًَالحالَلتقول:

َطبٌَاال!!َ-

: َعقدَحاجبٌهَمتساببلا

ٌَاالَإٌه؟!َ-

َنخرج..َفسحناَأناَوالبناتَوهاتَجاهٌنَمعاناَإنتواَمشَأجازةَالنهاردة.َ-

َفركَرأسهَوالزالٌَتسابل:

َتتفسحواَفٌن؟!َ-

َضحكتَقابلة:

َحته...َأنَتَبتتفسحَفٌن؟!أيََ-

َالحتَبسمةَباهتةَعلىَشفتٌه:

َأناَعادةَمابتفسحش.َ-

َلٌه..َوأصحابك؟!!َ-

َأناَمالٌشَأصحاب.َ-

تجهمَوجههاَوهًَتستشعرَبالكثٌرَمنَالحزنَبٌنَحروفه،َوألولَمرةَتشعرَ

بؤنهاَبالفعلَكانتَتسٌرَفًَاالتجاهَالخاطًء،َهًَالَتعلمَعنهَأيَشًءَعلىَ

َاإلطبلق.

:لك َنهَأردؾَقاببلا
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َكانَلٌاَصاحبَواحدَبسَكانَصدٌقًَفًَالمرضَومات.َ-

حاوطهماَالصمتَلمزٌٍدَمنَاللحظاتَقبلَأنَتنتزعَعلىَشفتٌهاَابتسامةَ

َداعمة:

َهللاٌَرحمه...َتعالىَنروحَالنادي..َأهوَفسحةَحلوةَبرضو.َ-

َوافقَفقالت:

َطبٌَاالَؼٌرَهدومكَوقولَلجاهٌنَوإحناَكمانَهنلبس.َ-

َهاَببصرهَلٌذهبَإلىَؼرفةَجاهٌنَوٌخبره.َتبع

َلمٌَستوعبَجاهٌنَماَقالهَوافًَفكررَالسإالَلٌتؤكد:

َأنتَمتاكدَإنهاَقالتلكَجاهٌنَكمان.َ-

َأٌوةٌَاَابنً.َ-

مطَشفتٌهَبعدمَاقتناعَفمنذَماَحدثَوعدمَقبولهاَالعتذارهَلمٌََرهاَولمَتتحدثَ

َإلٌهَأتنويَإحراجهَأمامهمَأمَماذا؟!!

َلهاَؼٌرَمتوقعةَوالَمحمودةَالعواقب.ردودَفع

ربماَهًَفرصةَجٌدةَلٌكررَاعتذارهَبشكلَأفضل،َومنَاألفضلَأنٌَحتاطَ

اَأليَؼدرَمحتمل. َبمسافةَتحسبا

َعلتَوجههَالضحكةَمعَأفكارهَتلك،َلٌعتدلَبحماسَوٌبدلَثٌابه.

َ.....................َ

َ

َتتنقلَهناَوهناك.اجتمعَالخمسةَحولَمابدةَخشبٌةَمستدٌرة،َوأنظارهمَ

َلٌتحدثَجاهٌنَبمرح:

َمنورٌن..َتحبواَتشربواَإٌه؟!َ-

َنشرب...َإحناَمشَهناكل.َ-

َقالتهاَناناَبنزقَلتوكزهاَأختهاَالمجاورةَلهاَبٌنماَضحكَالبقٌة.َ

َلٌقولَجاهٌن:

َهناكل...َبسَنشربَحاجهَاألول..َنتمشىَشوٌةَفًَالناديَوبعدٌنَنتؽدى.َ-

َلَمنهمَماٌَحب.قبلواَاالقتراحَلٌطلبَك
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َوقؾَبعدهاَجاهٌن:

ٌَاالَناخدَجولةَوالَهتفضلواَقاعدٌن.َ-

َوقفتَبسمة:

َالَطبعاَهنقوم..ٌَاالٌَاَبنات.َ-

َقالتَنانا:

َأناَهستناكمَهناَمالٌشَمزاجَألؾ.َ-

َمطتَبسمةَشفتٌهاَلتردَمها:

َخبلصَأناَهقعدَمعاكً.َ-

أناَهستنىَهناٌَاَستًَتقعديَمعاٌاَبتاعَإٌه..َقومًَروحًَمعَبوسًََ-

َولوحديَقومًٌَاَمها.

َبعصبٌة: اَلتجبرهاَعلىَالوقوؾَلٌقؾَوافًَقاببلا ٌا َدفعتهاَفعل

َإنِتَبتعاملٌهاَكدهَلٌه؟!!َ-

كانتَالجملةَتحملَمنَالعصبٌةَماَدهشَالجمٌعَببلَاستثناٍءَبٌنماَضاقتَعٌنًَ

َناناَقابلة:

َهوَأناَعملتَإٌه؟!!َ-

َأمسكَجاهٌنَبذراعَوافً:

ٌَاَابنً؟؟.فًَإٌهََ-

اَلٌتحركَوتبعهَجاهٌنَلتلحقَبهَبسمةَوهًَتجذبَمعهاَ أشاحَبوجههَبعٌدا

َمها:

َخلٌِكَلوحدكَكدهَ...َتعالًٌَاَمهاَإحناَنؽٌرَجوَسٌبكَمنها.َ-

ا: َمالَجاهٌنَهامسا

َأنتَاتعصبتَكدهَلٌه؟!!َ-

َمشَعارؾ.َ-

ناناََقالهاَبصدق،َالٌَعلمَسببَهذاَالؽضبَوالضٌقَالذيَمؤلَنفسهَمنَتعامل

معَأختهاَوضاٌقهَأكثرَاستسبلمَمهاَوعدمَاعتراضهاَوكؤنهاَاعتادتَعلىَهذاَ

َولمٌَعدٌَثٌرَضٌقها.
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َ

استمرَسٌرهمَفًَاألرجاءَحتىَوصلَألذانهمَصوتَصهٌِلَالخٌلَلتقؾَبسمةَ

َقابلة:

َهللا..َهوَفًَخٌلَهنا.َ-

َأجابهاَجاهٌن:

َأٌوة..َفًَدروسَفروسٌةَفًَالنادي.َ-

َة:وأشارَلجهةَقرٌب

َهناك.َ-

َمهاَخٌول..َتعالًَنتفرج.َ-

َالٌَمتَللسعادةَبصلة: َرسمتَعلىَشفتٌهاَابتسامةَتحملَمعنىا

َإتفرجًَإنِتَ..َأناَكدهَكدهَمشَهشوؾ.َ-

َسمعهاَالجمٌعَلٌنظرَلهاَجاهٌنَبشفقٍة،َأماَوافًَفقالَوكؤنهٌَواسٌها:

َوالَأنا..َمشَبحبَالخٌل.َ-

َقالَجاهٌن:

ٌَهاَونرجعَعلىَطول..َتعالًٌَاَبسمة.خبلصَاستنواَهنا،َهورَ-

َربتتَبسمةَعلىَكتؾَمها:

َهتكونًَكوٌسة.َ-

الَتعلمَلماَاؼتالتَوجنتٌهاَحمرةَالخجلَوهًَتجٌبهاَبنعم،َوكؤنهَتصرٌٍحَمنهاَ

َبؤنهاَبؤماٍنَمادامَهوَفًَالجوار.

َلتبتعدَبسمةَمعَجاهٌنَبٌنماَقالَوافً:

َعاٌزةَتقعديَلحدَماٌٌَجوا.َ-

َبل،َفصمتَوكذلكَهً،َوإنَكانتَتتمنىَأنَتجدَماتقوله.هزتَرأسهاَب

َأماَهوَفلمٌَستطعَأنٌَسكتَأكثرَفقال:

َهًَأختكَبتعاملكَكدهَلٌه؟!!َ-

َلمَتفهمَقصده:

َكدهَإزاي؟!!َ-
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ٌَعنً..َزيَماَعملتَكده،َديَمشَمعاملةَكوٌسةَمنَوجهةَنظري.َ-

َعادي..َديَنانا..َأناَاتعودت.َ-

َشعرَبالضٌقَمنَردها:

ٌَعنًَإٌهَاتعودتً..َماٌنفعشَتتعوديَإنَحدٌَعاملكَكده.َ-

لمَتجدَماَتجٌبهَبه،َهًَتعلمَأنهَلنٌَعًَماٌَحدثَوالَماَتفعلهَنانا،َهًَأختهاَ

َهًَوهوَلنٌَفهمَهذا.

َلمٌَجدَمنهاَردَفشعرَأنهَربماَتعدىَالحدود:

َآسؾَلوَكنتَضاٌقتكَمشَقصدي.َ-

ا،َلٌعودَصوتهَلها: ٌا َهزتَرأسهاَنف

َعارؾَبٌحبواَإٌهَفًَالخٌل؟!مشََ-

َابتسمتَبرقة:

َ..َحتىَالرسولَمدحهاَبالخٌر.أويأنَتَمشَبتحبهاَلٌه..َديَحٌواناتَجمٌلةََ-

إحم..َهوَمشَكره..َفًَالحقٌقةٌَعنًَودهَسرَوماتقولهوشَلحد..َبخاؾََ-

َمنهم.

َلمَتتمالكَنفسهاَلتضحكَوهًَتعتذرَفضحكَمعها:

علٌهَزًٌَوإنِتَصؽٌرةَواتكسرتً..َأكٌدََالَعادي..َبسَلوَكنِتَوقعتًَمنَ-

َكنِتَهتخافًَمنهم.

َإنتبهَلبسمةَالمندفعةَنحوهماَبؽضبَوجاهٌنٌَتبعهاَوهوٌَرمقهاَبؽٌظ:

َأسترٌَاَرب.َ-

َقالهاَوافًَولمَتفهمهاَمهاَلتقتربَبسمةَقابلة:

ٌَاال..َنرجعَبقىَأناَجوعت.َ-

َالحظتَمهاَنبرتهاَالمتضاٌقةَفقالت:

َمالك؟!َ-

اَلٌتسابلَوافً:انضمَل َهمَجاهٌنَفؤشاحتَبوجههاَبعٌدا

َهوَإٌهَاللًَحصل؟!!َ-

َردتَبسمة:
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َمحصلشَحاجه.َ-

ألَحصل...َعاٌزانًَأدخلهاَتركبَخٌل،َقلتلهاَديَتبعَناديَالفروسٌةَمشََ-

أليَحدٌَركبها..َفتحتلًَأسطوانةَإٌهَأيَحدَديَهوَأناَمشَمنَأعضاءَ

زلةَالسمانَهنؤجرَالخٌلَساعةَالناديَدلوقتً..َقولتلهاَإحناَمشَفًَن

َونرجعها..َحسستنًَإنًَشتمتها.

َابتسمَوافً:

َخبلصٌَاَستًَماَتزعلٌش..َتحبًَتشتركًَفًَدروسَالفروسٌة.َ-

َأل..َأناَقلتَمرةَوخبلص.َ-

َقالتهاَبعصبٌةَلٌقولَوافً:

ماشً..َمانروحَنزلةَالسمانَديَمرةَوتركبًَهناك..َأناَعمريَماَروحتهاََ-

َعنها.بسَأسمعَ

ا: َأٌدَجاهٌنَالفكرةَلتلٌنَبسمةَأخٌرا

َماشًَنروحَاألسبوعَالجاي.َ-

َاتفقنا.َ-

َقالهاَجاهٌنَلٌضٌؾ:

َطبٌَبلَنرجعَبقىَعلشانَناكلَأناَجوعت.َ-

اَبٌنماَقالتَمهاَبصوتَخافتَ تحركتَبسمةَباستعبلءَلٌهزَجاهٌنَرأسهَتعجبا

َلوافً:

َإنَتَمشَبتقولَبتخاؾَمنهمَهتركبهمَإزاي؟!َ-

َالَأناَمشَهركب..َأناَهستناكمَالناحٌةَالتانٌةَلحدَماَتٌجواَإنتوا.َ-

قالهاَبلهجةَأجبرتهاَعلىَالَضحكَمرةَأخرىَلٌنظرَلهماَجاهٌنَبدهشةَبٌنماَ

ٌَراقبهاَوافًَبسعادة.

َبالفعلَأصبحَرسمَالضحكةَعلىَوجهَتلكَالفتاةَمنَأسبابَسعادته.

............................َ

فهاَفًَانتظارَاتصالهَبعدَأنَأرسلتَلهَرسالة،َمرتَعدةَدقابقَقلبتَناناَهات

َحتىَوصلَلهاَاتصالَمنهَلتجٌبَبسرعة:
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ا..َكلَده.َ- َأخٌرا

َمعلشٌَاَقلبًَكنتَمشؽول..َأخباركَإٌه؟!َ-

َالحمدهلل.َ-

َمشَهنتقابلَبقى.َ-

معلشَبسمةَرجعتَالبٌتَوبقتَفاضٌالًَمشَهتنزلَالشؽلَوالزمَأالقًََ-

َعلشانَأخرج.حججَكوٌسةَ

َامممممم..ٌَعنًَإٌهَمشَهشوفك..َلٌهَالنكدَده؟!!َ-

َاتسعتَبسمتهاَبسعادةَلتقولَمواسٌة:

َمعلشَهحاولَأشوؾَأيَحجهَوأشوفك.َ-

َطٌبَوهًَبسمةَسابتَالشؽلَلٌه؟!َ-

َصمتتَلحظاتَتبحثَعنَالكلماتَالمناسبةَلتقول:

وكلهَهٌرجعٌَعنً..َشوٌةَمشاكلَمعَعمتهاَسمٌحةَبسَأكٌدَهتعديٌَعنًََ-

َلطبٌعته.

َامممم..َطبَهوَمشَممكنَتعرفٌنًَعلىَبسمة.َ-

َاعتدلتَوقدَعقدتَحاجبٌهاَبضٌق:

َلٌهَبقىَإْنَشاءَهللا.َ-

اَقالت: َوقبلَأنٌَمنحهاَردا

اََ- إنسى...َديَلوَعرفتَإنًَلسهَبكلمكَهتبقىَلٌلتًَطٌن..َوماتفتكرشَأبدا

َبنًَشركتهااااا.إنهاَهتكونَمعاكَضدَمصالحَشركتهاَديَشركتهاٌَاَ

اَفابتسمتَقابلة: َلمٌَمنحهاَردا

أناَعارفهَإنكَبتدورَعلىَمصلحةَشؽلك،َبسَأوعىَتكونَفاكرنًَكوبري..ََ-

َمشَناناٌَاَشهاب...َفكرَكوٌسَوإعرؾَأناَإٌهَبالظبطَوبعدٌنَكلمنًَسبلم.

استنًَبس..َإٌه..َقطر..َطبَاسمعٌنًَاألول..َإنِتَشاطرةَأهوَوفهمتًَإنََ-

ؽلَبسَمشَلدرجةَإنًَأضركَأوَبسمةَبالعكسَأناَنفسًَأشتؽلَهمًَالش

معاهمَبدلَماَأفضلَمنافسَلٌهمَبسَجاهٌنَأكترَواحدَواقفلًَفًَالموضوعَ

ماعرفشَلٌه..َفلوَقدرتَأقنعَبسمةَهتكونَفكرةَحلوةَوكلناَهنستفٌدَوساعتهاَ
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ِتَأقدرَأدخلَبٌتكمَكمانَوأطلبكَرسمًَومشَهنخبًَحاجهَبٌناَتانً..َوالَإن

َرأٌكَإٌه؟!!

صمتتَلحظاتَوقدَتمكنَمنَالدخولَإلىَخبلٌاَعقلهاَبسهولةَكعادته،َالحَ

َلبصرهاَقربهمَإلٌها..

اَ بسمةَوأختهاَووافًَوجاهٌن..َالَتعلمَلَمَشعرتَأنهاٌَتخطًءَفًَحقهمَجمٌعا

َبماَتفعل.

َطٌبَسبلمَدلوقتًَأحسنَجاٌٌنَعلٌا.َ-

ًََانتظارهم.أؼلقتَالهاتؾَودستهَفًَحقٌبتهاَواعتدلتَف

........................َ

اَبعدَأنَتصورَأنهَاقترب،َلكنهَ ألقىَهاتفهَبضٌق،َتلكَالفتاةَتعطلَخططهَكثٌرا

اَسٌكونَلهاَفابدةَفًَوقتَمنَاألوقات. َالٌَرٌدَخسارتها..َحتما

اَخادمهَالمخلص: َزفرَبضٌقَمحدثا

َالبنتَديَمشَعارؾَأطلعَمنهاَبؤيَمصلحةَزهقتنً.َ-

ٌَاَباشاَبدلَماهًَشاؼلهَوقتكَعلىَالفاضً.َماتسٌبهاَ-

أل..َمسٌريَأعرؾَاستفٌدَمنها..َإنَتَمشَفاهمٌَعنًَإٌهَأكونَعلىَإتصالََ-

َبحدَمنَعٌلةَالشربٌنًَديَفرصةَالٌَمكنَأضٌعها.

َطبَوبعدٌنَماهًَمشَبتفٌدكَبحاجه.َ-

البنتَديَُمعقدةَبحسَكدهَإنهاَبتدورَعلىَحاجهَضاعتَمنهاَفًَاللًََ-

لٌها..َوعقدتهاَديَهًَاللًَمخلٌاهاَمعاٌاَلحدَدلوقِت..َلكنَبتحبَأهلهاَحوا

ا..َوحجزانًَمعاهاَفًَخانهَمشَعارؾَأتحركَمنها. اَومشَهِتبذٌهمَأبدا َجدا

َلٌقول: َصمتَخادمهَقلٌبلا

َبسَمشَهتحبهمَأكترَمنَنفسها.َ-

َإلتفتَلهَباهتمام:

َقصدكَإٌه؟!َ-

جد...َساعتهاَهتنفذَكلَكبلمكَوتبقىٌَعنًَلوعرفتَتجٌبهاَوتبقىَبتاعتكَبَ-

َزيَالخاتمَفًَصباعك.
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ٌوووه..َأفبلمَاألبٌضَوأسودَديَبتزهقنً...َوإنَتَعارفنًَفًَالحاجاتَالََ-

َبحبَالعافٌةَوالَالناسَالمدروخة.

وماله..َنخلٌهَبمزاجهاَنضربَورقةَعرفًَولوَحكمتَمؤذونَفشنكَوكلهََ-

هواَولوَمانفذتشَاللًَإنتَعاٌُزهٌََبقىَبمزاجهاَوبعدهاَبقىَتعرؾَإنهَكله

َتفضحهاَهًَوأهلها.

اَفًَُخطةَخادمهَالدنٌبةَوقدَراقتَلهَبعضَالشًء،َلكنهَالَزالَ صمتَمفكرا

ٌَشعرَأنَهذاَلٌسَالوقتَالمناسب.

لسهَشوٌة..َالزمَبرضوَأأمنَنفسًَعلشانَلوَفكرتَتدٌنًَباألفاَأدٌهاَأناََ-

َبالشلوت.

َوهتؤمنَنفسكَإزايٌَاَباشا.َ-

اَلٌقول: اَقبلَأنٌَمٌلَبرأسهَجانبا َصمتَمفكرا

َهقولك.َ-

...............................َ

ا...َضٌقاا. ا،َؼضبا ٌا َجسدهاٌَنتفضَفعل

َفماَسمعتهَعلىَالهاتؾَلمٌَرٌحهاَعلىَاإلطبلق.

"أٌوةٌَاَهانم..َكلهمَقاعدٌنَمعَبعضَوبعدٌنَقامواَاتمشواَشوٌةَورجعواَ

هانمَهوَوافًَبٌهَكانَمنسجمَمعَالبنتَالعامٌةَمشَتانًَواتؽدوا....َألٌَاَ

َبسمة"

َكادتَتحطمَهاتفهاَوهًَتعتصرهَبقبضتها.

َأكانٌَنقصهاَأمرَكهذا؟!.

بعدَأنَكانتَتفكرَفًَطرٌقٍةَإلبعادَتلكَالفتاةَوأمهاَمنَُهنا،َتجدَنفسهاَ

َمضطرةَلتوجٌهَاهتمامهاَبتلكَالضرٌرة.

َمستحٌل..َلنَتتكررَنفسَالمؤساة.

َلنٌَعٌدَالَكَرةَكماَفعلَأبٌه.وافًَ

َلنٌَخرجَعنَطوعهاَوٌقبلَبؤنَتكونَتلكَالفتاةَقرٌنتهَبؤيَحالَمنَاألحوال،

َهزتَرأسهاَبعنؾ،َهًَتسبقَاألحداث.
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َهوٌَشفقَعلٌهاَفحسب...َمجردَشفقة.

ولوَشعرتَبؤنَاألمرَأكبرَمنَذلكَفعلٌهاَأنَتتصرؾَأسرعَمنَالسابقَلنَ

ٌَهاَاألصؽر.تسكتَكماَسكتتَحالَموقؾَأخ

،َولنَتنجحَفاطمةَومنَ وافًَسٌتزوجَبمنَتستحقهَكماَتخططَوحلمتَطوٌبلا

َمعهاَبسرقةَحلمهاَهذاَكماَسرقوهَسابقه.

وصلَألذنهاَصوتَضحكاتهمَحالَعودتهمَللمنزلَشرعتَبابَؼرفتهاَبفرجةَ

َصؽٌرةَلتراقبهمَدونَانتباهَمنهم.

اَومنَخلفها َلتصعدَالُسلمَسرٌعا بسمةَومهاَتسٌرانَببطء،ََتقدمتَناناَأوالا

ا. َدققتَبصرهاَعلىَوافًَتتبعَحٌثٌَنظرَلكنهَكانٌَتحدثَإلىَجاهٌنَباسما

َلٌختفًَالجمعَفًَاألعلى.

َأؼلقتَبابَؼرفتهاَلتستندَعلٌه،َعلىَخطتهاَأنَتكونَأسرع.

َفاألمورَقدَتخرجَعنَالسٌطرة.

..........................َ

َجتاحها.تقلبتَفًَفراشهاَوشعورَباإلرهاقٌَ

َللنوم،َوربماَالمرةَاألولىَالتًَتشعرَفٌهاَأنهاَبتلكَالراحة، َتدثرتَاستعدادا

َوكؤنَهناكَثقلَكبٌرَقدَخؾَعنَصدرها.

تلكَالساعاتَالتًَقضتهاَبصحبِةَأخٌهاَوابنَعمهاَمعَالفتٌاتَأشعرهاَبؤنَلهاَ

نَعابلةَبالفعل..َرجالٌَمكنهاَأنَتعتمدَعلٌهم،َتسٌرَفًَحماٌتهمَبلَوٌسعو

َإلىَرسمَالبسمِةَعلىَشفتٌها.

َاستعادتَتلكَاللحظاتَالتًَمرتَبهاَمعَجاهٌنَحٌنَأخذهاَلرإٌةَالخٌل.

َبدىَوكؤنهٌَرؼبَفًَقولَشًءَإلىَأنَقال:

َهوَأناَلوَكررتَاالعتذارَهترزعًَإٌهَفًَوشًَالمرةَدي.َ-

َاكتفتَهًَبنظرةَجانبٌةَلهَوعادتَتشاهدَالخٌلَوالمتدربٌنَلٌردؾ:

اَأناَهكلمَعمتًَعلشانَترجعًَالشركةٌََاَستًَ- خبلصَبقىَآسفٌن..َوعموما

َتانً.

َمفٌشَداعً.َ-
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َقالتهاَبثباٍتَفشعرتَبنظراتهَالمندهشة:

َؼرٌبة..َدهَأناَقلتَإنكَعاٌزةَترجعًَالنهاردةَقبلَبكرة.َ-

َإلتفتتَتنظرَله:

َهرجعَإنَشاءَهللاَبسَفًَالوقتَالمناسب..َمشَدلوقتً.َ-

:عقدَحاجبٌهَمتساب َبلا

َوإمتًَبقىَالوقتَالمناسب؟!.َ-

َاتسعتَبسمتهاَوهًَتعاودَمتابعةَالخٌل:

َأكٌدَهتعرؾَساعتها.َ-

َخرجتَمنَذكراهاَالقرٌبةَعلىَصوتَرنٌنَهاتفهاَالذيَقلماٌَستقبلَاتصاالت.

َحدقتَبشاشتهَواندهشتَلرإٌةَاسمَجاهٌن،َلتتسابلَعنَسببَاإلتصال.

َألو..ََ-

َإزٌك؟!!َ-

َبترقب:عقدتَحاجبٌهاَ

َخٌر!!َ-

َالَعادي..َمافٌشَحاجه..َأناَبسَمافهمتشَإنِتَقبلتًَاالعتذارَوالَأل.َ-

َهوَأنَتَخرجت؟!!.َ-

ألَفًَأوضتً..َبسَأناَإٌهَاللًٌَضمنلًَآجًَأكلمكَتقفلًَالبابَفًَوشًََ-

َتانً..َوشًَقربٌَطبقَبسببك.

َكتمتَضحكتهاَبصعوبةَلكنهَسمعهاَلٌقول:

وَأناَماَأستاهلشَؼٌرَالشخطَوالنطر...َوبماَإنكٌَاستًَبتكتمٌهاَلٌهَهَ-

قررِتَتبدأيَصفحةَجدٌدةَمعَوافًَطبَماَإحناَكمانَممكنَنبدأَصفحةَجدٌدةَ

َإٌهَرأٌك؟!!

،َوبرؼمَأنهاَكانتَتنويَ تذكرتَكلماتَناناَعنَكونهَحلٌؾَجٌدَمستقببلا

َاالهتمامَبالتقربَألخٌهاَفقط،َلكنهاَلنَتمانعَأنَتكتسبَحلٌؾَآخر.

ا.َ- ا..َموافقةَجدا َأكٌدَطبعا

َوصلتَلهاَسعادتهَعبرَنبرةَصوته:



 

533 
 

ا..َطبَحلو..ٌَالهَتصبحًَعلىَخٌرَبقى.َ- َوأخٌرا

َوإنَتَمنَأهله.َ-

ا،َوعقلهاٌَحفزَوٌشجع.. َوضعتَالهاتؾَجانبا

ا. َكلماَكثرَعددَالحلفاءَكلماَكانَالنصرَوشٌكا

..............................َ

المحاسبةٌَحملَبعضَاألوراقَالتًَمنَالمفترضَتوصٌلهاَؼادرَمحمدَمكتبَ

َللخزٌنة،َخطواتهَهادبةَكعادتهَوشرودهٌَسبحَعلىَمبلمحه.

َوصلَإلىَأقصىَطاقاتَالفقدَاآلن،ٌَعتقدَأنهٌَمرَبآخرَمراحلَاإلدمان.

َحٌنٌَكونَالوجعَفًَأعلىَمراتبهَومنَبعدهٌَزولَكلَشًءَوٌنتهًَاألمر.

َجدٌد.َفإماَالموتَأوَالحٌاةَمن

َولطالماَظنَأنَالحٌاَةَبدونهاَمستحٌلة،َلكنٌَبدوَأنهَظنهَهوَفقط.

َكمَانتظرَاتصالَواحدَمنها،َتخبرهَفٌهَأنهاَافتقدته..َأنهاَترجوَعودته.

برؼمَخوفِهَمنَذلكَألنهٌَخشىَِضعفهَوحبهَلهاَفٌهرعَإلٌهاَلكنهَكانٌَتمناهَ

َكلَلٌلةَبلَكلَدقٌقة.

َ.وكالعادةَبلَوكعادتهاَخذلته

َ"محمد"

ٌُحدقَبفتاٍةَرآهاَمنَقبلَوتعرفهاَعلىَالفور،َلٌبتسمَلها: َإلتفتَإلىَالنداءَل

َزٌنة..َصح؟!!َ-

َابتسمت:

َأٌوة..َإزٌك؟!َ-

َالحمدهلل..َإنِتَبتعملًَإٌهَهنا؟.َ-

َجٌناَنسلمَآخرَأوراقَعلشانَإنتواَاللًَهتقدمواَالمناقصة.َ-

ا،َلٌرحبَبهاَفًَالشركة،َأ َدارتَبصرهاَفًَالمكان:أومؤَبرأسهَمتفهما

َ.أويشركتكمَصؽٌرةََ-

َعقدَحاجبٌه:

َنعمم..َقصدكَإٌه..َإنِتَهتترٌقًَعلىَشركتناَبكرةَتاكلَوتكبر.َ-
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َضحكتَعلىَكلماته،َفؤردؾ:

َإنِتَإتثبِتَفًَالشؽل؟.َ-

ا...َلسهَماعدناشََ- َشهور.َٖالَطبعا

..َبسَقبضنا..َمشَإنِتَقبضتً.َ- َآهَفعبلا

ا:أومؤتَبرأسهاَلٌقولَ َمازحا

..َأناَاشتؽلتَكتٌرَقبلَكدهَبسَالمرةَديَؼٌر..َكنتَأويكانَإحساسَحلوََ-

َعاٌزَأتصورَجنبهم.

َاتسعتَبسمتهاَثانٌةَلتقول:

َدمكَخفٌؾَعلىَفكرة.َ-

َهللاٌَحفظك...َإنِتَلٌِكَعزومةَعندي..َاتفضلًَبقىَعلشانَأسددَدٌنً.َ-

أسلم..ٌَاالَسبلمَبقىَمعلشَمرةَتانٌة..َأناَكنتَخارجهَولماَشوفتكَقلتََ-

َالمدٌرَبتاعًَزمانهَوصلَلبرةَوأناَلسهَهنا.

َلمٌَستطعَأنٌَوقفهاَفتركهاَتذهبَمعَوعدَبالتعوٌضَفًَوقتَآخر.

...................َ

خرجَجاهٌنَمنَمكتبهَلٌذهبَإلىَمكتبَعمتهَبعدَأنَاتصلتَبه،َفلفتَنظرهَ

لمٌَسمعَمنهَشًءَووِضَحَوقوؾَمحمدَمعَتلكَالفتاة،َاستمرَحدٌِثِهماَلدقابقَ

ا. اَجدا ٌا َلهَأنهَود

َتصافحاَلٌفترقاَبٌنماَعادَمحمدَأدراجهَفؤوقفهَبقوله:

َمحمد.َ-

ا: َإلتفتَلهَمبتسما

َباشمهندسَجاهٌن..َإزيَحضرتك؟!َ-

َالحمدهللَبخٌر..َمٌنَدي؟!!َ-

: َإلتفتَحولهَمتساببلا

َمٌن؟!..َ-

َالبنتَاللًَكنتَواقؾَمعاهاَدلوقت.َ-
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ةَاللًَشؽالةَفًَشركةَالهٌثمَكناَاتقابلناَفًَشركتهمَقبلَكدهَديَالمحاسبَ-

َولماَشافتنًَدلوقتَسلمتَعلٌا.

َ.أويآه..َبسَالحدٌثَشكلهَكانَوديََ-

َمشَفاهم..َحضرتكَقصدكَإٌه؟!َ-

هزَكتفٌهَببلمباالهَفرمقهَمحمدَللحظاٍتَوأرادَالتحركَلكنَكلماتَجاهٌنَ

َأوقفتهَمرةَأخرى:

َبسمةَسابتَالشركة.أكٌدَاضاٌقتَعلشانََ-

َحدقَفٌهَبذهول:

َبسمةَسابتَالشركة؟!!َ-

َقالهاَمحمدَباستنكار.

َأٌوة..َهوَإنَتَماتعرفش.َ-

ا: ٌا َهزَرأسهَنف

َأناَبقالًَكتٌرَماَكلمتشَأبلةَبطة.َ-

َضاقتَعٌنًَجاهٌن:

َأبلةَبطة..َإنَتَبسَبتكلمَأبلةَبطة.َ-

َأل..َوبسمةَكمانَبسَعادةاَبكلمَأبلةَبطة.َ-

اَأكثر،َفزوجةَعمهَملتزمةَبعضَالشًءَفًَتربٌتهاَوبالتؤكٌدََبدىَهذا ٌا منطق

َمعَعلمهاَبحبهَالبنتهاَسُتفضلَأنَتكونَهًَحلقةَالوصلَبٌنهما.

َودهَبقىَمنَقوانٌنَأبلةَبطة؟.َ-

َلمٌَفهمَمحمدَقصدهَفهزَرأسه،َفؤردؾ:

َمتشؽلشَبالك..َاتفضلَروحَعلىَشؽلك.َ-

َركهَلٌذهبَإلىَوجهته.حملتَمبلمحهَبعضَاالستؽرابَلكنهَت

لٌسَلدٌهَتفسٌرَللضٌقَالذيٌَشعرَبهَمنَخاطرَتلكَالعبلقةَالتًَتربطَمحمدَ

َبابنةَعمه،َأهًَؼٌرةَعلىَمنَهًَمنَرحمهَأمَماذا؟!!

هزَرأسهَبعدمَفهمَلٌطرقَبابَمكتبَعمتهَقبلَأنٌَدخل،َأشارتَلهَمنَخلؾَ

َمكتبهاَباالقترابَوالجلوس.
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ا.استقرَأمامهاَلتطويَاألورا َقَالتًَتطالعهاَجانبا

شركةَالهٌثمَبعتتَاألوراق..َروحَأنَتَووافًَوسلمواَالمناقصةَبنفسك..ََ-

َوأكٌدَمشَهقولكَخدَبالك.

َعلمَأنهاَتتحدثَعماَحدثَسابقاا:

َماتقلقٌشٌَاَعمتً...َمشَكلٌَومَبنتسرقٌَعنً.َ-

َمطتَشفتٌهاَلتقول:

َتستهلشَالمسإلٌة.هنقولَإٌه؟!..َإنَتَاللًَؼلطان..َحملتَواحدةَماَ-

َهبَواقفاا:

َحضرتكَجاٌبانًَعلشانَتتكلمًَفًَالموضوعَده.َ-

َحدجتهَبنظرةَقوٌة:

َأل..َأقعد.َ-

اَفؤراحتَظهرهاَعلىَمقعدهاَالوثٌر. َعادَللجلوسَزافرا

َاسمعنًَكوٌس.َ-

َانتبهَلهاَوشعرَبؤهمٌةَماَستقوله.

ثَبسمةَوأمها،َالمحامًَكانَقعدَوفصلَاألسهمَوالعقاراتَعلشانٌَحددَمٌراَ-

..َعاديَهنتمنهاَوندٌهمَفلوس..َلكنَأويوأناَموضوعَالعقاراتَماٌهمنٌشَ

اللًٌَهمنًَاألسهم..َأناَمشَهسمحلهاَتدخلَالشركةَديَؼصبَعنًَبنسبةَ

َاألسهمَبتاعتهاَوتقرفنًَوتخسرناَزيَماَعملتَأولَماَحطٌتَرجلهاَهنا.

: َتجمدتَمبلمحَجاهٌنَللحظةَمتساببلا

َضرتكَقصدكَإٌه؟!!مشَفاهم..َحَ-

َمالتَلبلمامَقابلةَبتؤكٌدَمخٌؾ:

َأسهمَالشركةَالٌَمكنَتروحلهاَالَهًَوالَأمها.َ-

اَانفعاالٌَعلمَأنهَلنٌَروقَلها:َ َضمَجاهٌنَقبضتهَبقوةَكاتما

إنِتَبتقولًَإٌهٌَاَعمتً؟!!َإحناَالٌَمكنَهنعرؾَنتمنَاألسهمَوالَهٌكونََ-

َعندناَالسٌولةَاللًَتعوضهم.
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فلوسَالعقاراتَاللًَهٌاخدوهاَوماتنساشَإنَالمحروسةَواخدهَأويََكفاٌةَ-

َملٌونَجنٌه..ٌَعنًٌَحمدواَربنا.

اَوشعورَبالعجزَعنَإٌجادَالكلماتَالمناسبةٌَسكته،َ اَوٌسارا حركَرأسهٌَمٌنا

َلتردؾ:

...َولوَفكرتَتعاندَفًَموضوعَأويعاٌزاكَتفهمهاَإنَقبولهاَبكدهَكفاٌةََ-

َالخسرانه.األسهمَده..ٌَبقىَهًَ

َتعلقَبصرهَبهاَللحظاتَلٌقول:

َطبَونصٌبهمَهٌروحَفٌنَبالظبط؟!!َ-

َهزتَكتفٌهاَببلَمباالة:

َوالَحته..َزيَماَهو..َهٌفضلَنصٌبَوافًَزيَماَكان.َ-

َاستقامَواقفااٌَرمقهاَبصمٍت،َوبنظرةَحملتَبرودةَداخلهَقال:

َمؤعتقدشَوافًَهٌقبل.َ-

َأجابتَبؤرٌحٌة:

َاتفضلَأنَت..َولماَتكلمهاٌَبقىَقولًَقالتلكَإٌه؟!سٌبَوافًَعلٌا..ََ-

اَوشعرَبخطواتهَتحملَثقلَمشاعرَكثٌرةَهاجمتهَبضراوة. َاستدارَمبتعدا

َوصلَلمكتبهَبؽصةَحارقةَتلهبَحلقهَبلَوعقله.

بسمةَمحقة..َعمتهَلنَتسمحَلهاَباالقترابَوربماَهًَبالفعلَخلؾَكلَماَ

َبَوافًَأكبرَمنَنصٌبه.حدث،َولٌسَهذاَفحسبَهًَتصرَأنٌَبقىَنصٌ

َتصرَأنَتمنحهَماٌَجعلهَصاحبَالقرارَاألخٌرَفًٌَوٍمَمنَاألٌام.

َتخططَوتدبرَلٌكونَلوافًَكلَشًءَوٌبقىَهوَتابعَله.

ا. َوهذاَماَلنٌَسمحَبهَأبدا

منَحقهَأنٌَسعىَلمصلحتهَبطرٌقٍةَعادلة،َلماذاَعلٌهَأنٌَقبلَبهذاَالظلمَالذيَ

َردَأنَعمتهَترؼبَبذلك.سٌقعَعلٌهَوعلىَابنةَعمهَلمج

َوماذاَلوَلمٌَستطعَوافًَأنٌَمنعهاَمنَهذا..َماَالنتٌجة؟!!

زفرَبؽضبَوهوٌَجلسَخلؾَمكتبهَوقدَاصطكتَأسنانهَببعضَحتىَألمته،َ

َضربَسطحَمكتبهَبقوةٌَنفثَعنَؼضبٌَكادٌَنفجرَداخله:
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َالٌَاَعمتً..َمشَهسمحلك..َوهتشوفً.َ-

مَالؽضبَالجامحَعلىَوجهَجاهٌنَفاقتربَدلؾَوافًَفًَتلكَاللحظةَلٌرىَمعال

َمنهَبقلق:

َفًَإٌه..َمالك؟!َ-

وربماَالمرةَاألولىَفًَحٌاتهَالتًٌَرىَوافًَتلكَالنظرةَتوجهَإلٌهَمنَابنَ

َعمه.

َنظرةَأصابتهَبقشعرٌرٍةَقصٌرةَتداركهاَوهوٌَقولَبتوجس:

َفًَإٌهٌَاَجاهٌنَبتبصلًَكدهَلٌه؟!!َ-

ورَأمامه،َهكذاَحدثَنفسهَلٌهزَرأسهَبهدوءَلمٌَكنَهذاَالوقتَالمناسبَللظه

َؼرٌب:

َمفٌشَحاجه.َ-

َمفٌشَحاجهَإزاي؟!!َأنَتَمضاٌقَكدهَلٌه؟!!َ-

َزمَشفتٌهَلٌقولهاَبعصبٌةَواضحة:

َماقلتلكَمفٌشَحاجه..َسٌبنًَفًَحالًٌَاَوافً..َأُخرجَلوَسمحت.َ-

َحدقَبهَوافًَبدهشةَتبدلتَإلىَضٌق:

َتانً.َماشً..َبسَلماَتهدىَلٌناَكبلمَ-

ا،َلٌتعلقَبصرهَبالبابَالذيَؼادرهَمنذَلحظات،َوتعالىَ ؼادرهَوتركهَوحٌدا

َداخلهَأنٌنَمختلؾ،َربماَوخزةَضمٌرَبؤنهٌَعاقبَاآلنَالشخصَالخطؤ.

َأطرقَبرأسهَلٌلومَحاله:

َ"إٌهٌَاَجاهٌن..َأنَتَعارؾَإنهَمالوشَذنب"

َهزَرأسهَبٌؤس:

َ"هتكرهٌنًَفٌهَلٌهٌَاَعمتً..َحرامَعلٌِك"

َؼلقَعٌنٌهَفًَمحاولةَالستعادةَالهدوءَوالقدرةَعلىَالتفكٌرَالسلٌم.أ

علٌهَأنٌَدحضَتلكَالخطةَالدنٌبةَالتًَُتحٌكهاَعمتهَلبسمة،َوالتًَبالتبعٌةَ

َستإثرَعلىَموقفهَهو.
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لنٌَقبلَبمزٌٍدَمنَالظلمَوسٌنالَحقهَكماٌَجبَأنٌَكونَولٌسَكماَترٌدَ

َسمٌحة.

.........................َ

َمشاعرَولٌدةَتنموَداخلهاَالَتعلمَأحقااَهًَأمَوهم؟!.

ا. اَروٌدا اَأنَتحٌاها،َتتسللَإلىَقلبهاَروٌدا َأحاسٌسَجدٌدةَعلٌهاَلمَتتخٌلٌَوما

َوكمَتخشىَمنَِصدقها!!

َألنهاَببساطةَمستحٌلة.

َبالطبعَستكونَمستحٌلة.

َماَالذيٌَجذبَانتباههَلفتاٍةَمثلها؟!

َتعلٌمها.َضرٌرة..َفقٌرة..َلمَُتنهًَحتى

َالَتملكَأيَشًءٌَمكنَجذبهَناحٌتها،َوماَتبلقٌهَمنهَاآلنَمجردَشفقةَالَأكثر،

ا. َتثقَفًَهذاَتماما

لكنَشفقتهَهذهَدفعتَبقلبهاَنحوهَوهذاَالٌَجوز،ٌَجبَأنَتمنعَنفسهاَعنه،َ

َتهربَمنه،َالَترٌدَأنَتتؤلمَأوَتتعلقَبهَأكثرَففًَالنهاٌةَهًَالخاسرة.

البداٌة،َلٌتهَظلَمعَأمهَوأختهَومعهاَلٌتربىَمثلماَتربواَلٌتهَكانَمعهمَمنذَ

َوٌعٌشَمثلماَعاشوا،َفقطَحٌنهاَكانتَستؤملَأنٌَبادلهاَنفسَالشعور.

َهزتَرأسهاَبضٌق.

َعنَأيَشعوٍرَتفكر؟!..َالَشًءَبٌنهما،َهًَلمَتحبه..َنعمَلمَتحبه.

َُترددهاَداخلهاَوكؤنهاَتنكرهاَولكنَهٌهات.

َعطرهَإلىَحواسهاٌَخبرهاَالعكس.َخفقانَقلبهاَحالَوصل

ٌُنذرهاَبؽٌرَذلك. َتفكٌرهاَالذيٌَهفوَإلٌهَكلماَكانتَوحٌدةَ

َتمنتَلوَلطمتَخدٌهاَعلهاَتفٌق.

َبسامَمجردَحلمَالٌَمكنَأنٌَتحققَوعلٌهاَأنَتعًَهذا.

ا،َلٌسَلهذاَاألمرَسبٌٍلَآخر،َستحاولَإنقاذَماٌَمكنَ ولهذاَعلٌهاَتجنبهَتماما

َتمكنَمنَقلبهاَوعقلهاَأكثرَوأكثر.إنقاذهَقبلَأنٌَ
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وتضرعتَبقلبهاَقبلَلسانهاَأنٌَحمًَهللاَقلبهاَمنَابتبلءَالَتقوىَعلىَ

َاجتٌازه.

َ"مها"

َنداءَجاءهاَعلمتَصاحبتهَلتبتسمَلها:

َأٌوةٌَاَبوسً.َ-

ماتٌجًَننزلَفًَالجنٌنةَشوٌةَأناَعارفهَإنناَبلٌلَبسَأناَمشَجاٌلًَنومََ-

َعَنومهَتقولٌشَكانتَبتهدَجبال.وأختكَأهًَراحتَفًَساب

ؼلفهاَالصمتَوهًَتفكرَفًَقرارها،َخروجهاَمنَؼرفتهاَحالَوجودهَأصبحَ

َؼٌرَمقبول.

َإٌهٌَاَمها..ٌَاالَوالَإنِتَكمانَعاٌزهَتنامً.َ-

ا: ٌا َهزتَرأسهاَنف

َطبَماتقعديَمعاٌاَهناَلحدَماَننام..َمشَالشبابَتحت.َ-

البٌتَدهَبٌخرجَمنَأوضتهَإالٌََاستًَدولَفًَأُوضهم..َهوَفًَحدَفًَ-

َلسبب..ٌَاالَنقعدَعلىَالُمرجٌحهَاللًَتحتَديَشوٌة.

َشابهاَارتباكَملحوظ:

َُمرجٌحة..َهوَحدَقالكَحاجهَعنَالمرجٌحة.َ-

َبدتَالدهشةَفًَصوتها:

َأل..َحدَمٌن..َهوَفًَحاجهَحصلت.َ-

اَوكؤنهاَتحمًَنفسهاَمنَتهمة: َنفتَسرٌعا

َال..َالَمفٌش.َ-

َمةَبشٍكَلتمطَشفتٌها:رمقتهاَبس

َطبٌَاالَهتنزلًَمعاٌاَوالَأنزلَلوحدي.َ-

َاستسلمتَإللحاحهاَفًَالنهاٌةَوانتهىَبهماَالمقامَمتجاورتانَعلىَاألرجوحة.

َوكؤنَبسمةَأرادتَصحبةَحتىَولوَصامتةَفلمَتتكلمَفًَشًٍءَوكذلكَمها.

اَفٌماٌَشؽلها. َوكلَمنهماَتهٌمَفكرا

َالطرٌقَالصحٌح.بسمةَتشعرَأنهاَاآلنَعلىَ
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أخوهاَلٌسَسًءَكماَتتصورَولٌسَمنَالمنطقًَمعاقبتهَعلىَماَلمٌَرتكبه،َلوَ

َفًَاكتسابهَفًَصفهاَستكونَكلَالخطواتَالقادمةَأسهلَبكثٌر. َنجحتَفعبلا

َإلتفتتَتنظرَلمهاَالهادبةَكعادتها.

ا،َفمنَمنهماَلنَتخافاَعلىَتلكَالرقٌقة. َوعذرتَأمهاَكثٌرا

َبماٌَكفًَإلٌذاءهاَدونَأنٌَطرؾَلهاَجفن.وسمٌحةَشٌطانةَ

مدتٌَدهاَلتمسكَبكِؾَمهاَبؤناملها،َلتربتَعلٌه،َاستقرتَمبلمحَالراحةَعلىَ

َوجهَمهاَوهًَتدٌرَرأسهاَنحوهاَلتقولَبسمة:

َمها..َممكنَتوعدٌنً.َ-

َأوعدكَبإٌه؟!َ-

َسؤلتهاَفًَدهشة،َلتجٌبها:

اَتبقىَقرٌبةَمنً..َولوَأيَحدَحاولَ- ٌضاٌقكَأوٌَإذٌكًَتقولٌلًَعلىََإنكَداٌما

َطول.

َصمتتَوكؤنهاَتعًَكلماتها:

اٌهَالكبلمَدهٌَاَبوسً..َوأناَمٌنَبسَهٌضاٌقنًَوالَهٌؤذٌنً..َأناَمالٌشََ-

َدعوةَبحد.

َأحاطتَكتفٌهاَبذراعها:

َ.أويعارفةٌَاَحبٌبتً..َوعلشانَكدهَبخاؾَعلٌِكََ-

َربتتَمهاَعلىَكفهاَالذيَعلىَكتفها:

اَبوسً..َطولَمؤناَمعاِكَإنِتَوأبلةَبطةَوناناَأناَبخٌر..َومشَماتقلقٌشٌََ-

َعاٌَزهَحاجهَتانًَمنَالدنٌا.

صحٌحٌَاَمها..َماتٌجًَنعرضكَعلىَدكاترةَعٌونَتانً..ٌَمكنَفًَأملَإنكََ-

َتشوفًَإحناَحتىَمشَعارفٌنَإنِتَحالتكَإٌهَبالظبط.

َقالتَبرضاَواضح:

َلقٌنًَبؤملَممكنٌَكسرنًَلوَضاع.أناَخبلصَاتعودتٌَاَبوسً..َفببلشَتعَ-

لٌهَبسٌَاَحبٌبتً..َداٌماَإنِتَاللًَبتقوٌناَوتكلمٌناَعنَاإلٌمانَبالقدرََ-

َماٌنفعشَتقولًَكده.
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ماهوَعلشانَمإمنةَبقدريَخبلصَاتعودتَوقبلته..َوربناٌَكفٌِكَشرَكسرََ-

َالخاطر.

َمهاَلتق ًْ َول:صمتتَولمَتجدَماَتقولهَبٌنماَبدىَالنومٌَسطوَعلىَجفن

َأناَالنومَحلَعلٌا..َماتٌجًَنطلعَننام.َ-

َموافقةَبسَبشرط..َتنامًَجنبً..ٌَمكنَلماَتنامًٌَحلَعلٌاَأناَكمان.َ-

َضحكتَموافقةَلتعوداَأدراجهماَإلىَؼرفةَبسمة.

......................َ

ظلَفًَشرفتهَحتىَانضمتَالفتاتانَإلىَالحدٌقةَراقبهماَبصمتَوقدَأخفاهَ

َا،َوإنَتعلقَبصرهَببسمة.ظبلمَاللٌلَجٌدَا

َداخلهَالكثٌرَمنَاألفكارَالمتضاربةَبعضهاَعاقلَوالكثٌرٌَقاربَالجنون.

َوماذاَعلٌهَأنٌَفعل؟!

َعمتهَمنَأجبرتهَعلىَالتفكٌرَبتلكَالطرٌقة.

ٌُشِكبلَجبهةَمضادةَلطموحَ بسمةَعلىَحقَوعلٌهَأنٌَكونَمعها،ٌَجبَأنَ

َأهمٌةَألحدَإالَهو.عمتهَاألنانٌةَفٌماٌَخصَوافًَوكؤنَالَ

ا،َالَ ولكنَكٌؾٌَفعلَذلكَبطرٌقةَطبٌعٌةَوالَتجعلَعمتهَتعتبرهٌَتخذهاَعدوا

ٌَزالٌَرٌدَلتلكَالعابلةَالسبلمةَحتىَالنهاٌة.

عمتهَتحبَوافًَحدَالعمى،َأحٌاناٌَتصورَأنهاَتعتبرهَعمهَولٌسَابنه،َفٌشفقَ

َز.علٌهاَمماَهًَفٌه،َلكنَطبٌعتهَكبشرَالَتقبلَبهذاَالتمٌٌ

اَفلَمٌَبقىَهوَكالسنٌد،َصاحبَالدورَالثانويَفًَ هوٌَكدَوٌتعبَمثلهمَجمٌعا

َحٌاةَالجمٌع،َالٌَشعرَأنهَُخلقَلٌكونَهكذاَفًَالظلَخلؾَأحدهم.

لدٌهَمنَاإلمكانٌاتَالتًَتجعلهَقابدَجٌدَلتلكَالعابلة،َوٌبدوَأنَعلٌهَأنٌَثبتَ

َهذاَللجمٌع.

َلتعوداَللداخل.عادٌَنتبهَللفتاتانَاللتانَتحركتاَ

ا. َضاقتَعٌناهَوقدَتفتقَذهنهَعنَأكثرَاألفكارَجنونا

َفاعتدلَوكؤنهٌَقلبَالفكرةَبرأسه.

َولَمَال؟!..َ
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بهذهَالطرٌقةَسٌمكنهَأنٌَتحدثَعنَبسمةَبقوة،ٌَمكنهَأنٌَجبرَعمتهَعلىَ

َعدمَاإلساءِةَلها.َ

َكماَأنَمصلحتهَلنَُتضرَوسٌحافظَعلىَترابطَتلكَالعابلة.

ا:هزَرأسهَض َاحكا

َإنَتَاكٌدَاتجننتٌَاَجاهٌن.َ-

َلٌردَعلىَنفسه:

َبالعكس..َدهَعٌنَالعقل.َ-

َرددهاَبتؤكٌٍدَلٌلتفتَإلىَطرقاتَعلىَبابَؼرفتهَلٌقول:

َمعقولةَتكونَهً؟!!َ-

ٌُجٌبَالطارق،َُشرعَالبابَلٌدلؾَوافًَوٌؽلقهَخلفه. َوقبلَأنَ

ا: َتوقؾَجاهٌنَمكانهَوحاولَأنٌَكونَأكثرَودا

َوَ- َافً.أهبلا

َرمقهَوافًَبؽٌظ:

ٌَاَرٌتَتكونَهدٌت.َ-

َاقتربَمنهٌَربتَعلىَكتفه:

ا.َ- َكنتَمضاٌقَجدا َمعلشٌَاَوافً..َأناَفعبلا

َبسَعمركَماَكلمتنًَكده.َ-

. َنظرَلهَبصمت،َكمٌَتمنىَأنٌَخبرهَبكلَشكوكه،َلكنَاألمرَلٌسَسهبلا

لٌهَفًَهلَسٌفهمهَوافًَأمَسٌصدمَبؤنَابنَعمهٌَؽارَمنهَوٌرٌدَالتفوقَع

َالعمل.

ا. َلنٌَفهم..َلنٌَفهمَأبدا

َمتزعلش..َإنَتَجٌتَفًَعزَعصبٌتً.َ-

َهوَإٌهَاللًَحصل؟!!َ-

َخبلصَبقىٌَاَوافً..َقولتلكَكنتَمضاٌق.َ-

َلٌقول: َأطرقَبرأسهَقلٌبلا

َجاهٌن..َإنَتَعارؾَإنتَبالنسبةَلًَإٌه..َمشَكده؟!َ-
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َأكٌد.َ-

َابتسمَلٌضٌؾ:

َوماتبقاشَتتعصبَعلٌاَتانًَعلشانَأناَبتخض.ودهَكفاٌةَبالنسبةَلً..ََ-

ا: َضحكَجاهٌنَمجٌبا

َماشًٌَاَسٌدي.َ-

َطٌبَكدهَبقىَأعرؾَأدخلَانام.َ-

اَكلماته. َإلتفتَلٌؽادرَلكنَجاهٌنَأوقفهَبالنداءَعلٌهَلٌلتفتَلهَمنتظرا

طالتَنظراتَجاهٌنَالصامتةَله،َسٌكونَعلٌهَأنٌَتخذَخطواتهَدونَأنٌَجبرَ

سمٌحة،َهوٌَعلمَأنهٌَعتبرهاَأمه،َولنٌَقبلَأيَاتهامَلها،َوافًَعلىَمواجهةَ

ا،َوحتىَ بلَلوَصدقتَتلكَاإلتهاماتَلتعرضَوافًَلصدمةَشدٌدةَقدَتإذٌهَكثٌرا

ا،َفًَالنهاٌةَستقومَعمتهَبماَترٌد. َإذاَعرؾَلنٌَستطٌعَأنٌَفعلَشٌبا

قه،َلٌسَأمامهَإالَهذاَالحلَالذيَوصلَله،َمهماَكانتَالعقباتَفًَسبٌلَتحقٌ

َلكنَنتابجهَستكونَمثمرةَبكلَتؤكٌد.

َاقتربَمنهَوافً:

َإٌه..َمالك..َكنتَكوٌس؟!!َ-

اَمنَالشجاعة: َتنفسَبعمقَوكؤنهٌَنالَبعضا

َأناَفكرتَفٌهاَكتٌر.أويََوافًَأناَعاٌزَأقولكَحاجه..َبسَماتستؽربشَ-

َخٌر!!َ-

َأنا..َأناَبفكر...َ-

َلَمَتهربَالحروؾَعنَلسانه؟!.

َجاهٌنَقلقتنً؟!فًَإٌهٌَاََ-

َمطَشفتٌهَوقررَأنٌَقولهاَدفعةَواحدةَكًَالَتخونهَاألحرؾ:

َوافًَأناَبفكرَأتجوزَبسمة.َ-

َ

َ

َ
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َالفصلَالثامنَوالعشرون

َ

ٌَاَبابَأٌاَمقفول...َإمتىَالدخول

َصبرتٌَاماَواللًٌَصبرٌَنول

َدقٌتَسنٌنَ..َوالردٌَرجعَلً:َمٌن؟

َلوكنتَعارؾَمٌنَأنا..َكنتَأقول

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َ

َالمصلحة.َ

َتلكَالكلمةَالتًَقامتَبهاَحروبَوانقطعتَبهاَعبلقاتَووصلتَأخرى.

َذلكَالمبدأَالذيَُرؼمَأنانٌتهٌَحملَالكثٌرَمنَالواقع.

َذلكَالفعلَالذيٌَحمًَنفسهَبكلماتَمثل:َ

َ"أنَتَُحرَمالمَتضر"

َوهوَلنٌَضر،َمنَحقهَأنٌَبحثَعنَمصلحته.

اعًَالمصلحة،َهوَوهًَسٌكونانَقوةَضاربةَبالفعلَفماَالضررَمنَزواٍجَبد

َتفوقَسمٌحةَووافًَنفسه.

إذاَإتفقَمعهاَستكونَالكلمةَالنهابٌةَلهما،َولنٌَقلقَمنَأيَمحاوالتَلتقلٌلَ

َدورهَمنَعمتهَبعدَاآلن.

َهذاَهوَالتصرؾَالصحٌحَببلَجدال.

َوماذاَعنَالحب؟!

عنَحب،َربماَتعجلَفًَعاشَمراهقتهَوبداٌةَشبابهَمإمنَبؤنَزواجهَسٌكونَ

َهذاَالنوعَمنَاإلٌمان.

بسمةَشخصٌةَعنٌدةَولٌستَهٌنةَالٌَعلمَإنَكانَسٌملكَقلبهاَأمَستملكَهًَ

َقلبه.
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َلمٌَعدَلذلكَأهمٌةَاألن..َفمصلحةَمستقبلهَأبدى.

َ

ظلٌَراقبَوافًَوهوٌَحدقَبهَبالكثٌرَمنَالذهولَوعدمَالتصدٌقَقبلَأنٌَفتحَ

ا: َشفتٌهَأخٌرا

َإٌه؟!!أنتَقلتََ-

َأمسكَبهَلٌجلسهَأمامهَعلىَفراشه:

َاللًَسمعتهٌَاَوافً...َأناَماصدقتَقلتها..َلسهَهعٌد.َ-

َأشارَلهَلٌردد:

َأنَت..َأنتَعاٌزَتتجوزَبسمة..َإزاي..َوإمتً..َوفٌن؟!!َ-

َإزاي؟!َزيَالناس..َإمتىَوفٌن؟!َهللاَأعلم.َ-

نٌَومٌن..َدهَ...ٌَاَابنًَمشَقصدي..ٌَعنً..َدهَأنَتَكنتَمتخانقَمعهاَمَ-

َأنا..َالَبجدَإزايٌَعنً؟!

َماتهدىٌَاَعمَفًَإٌه؟!!َ-

َأنَتَبتتكلمَجد؟!!َ-

ٌَاربً..َهوَفًَجوازَبهزارٌَاَوافًَوالَأناَمشَأدَالمقام.َ-

َقالَكملتهَاألخٌرةَبطرٌقةَساخرةَلٌهزَوافًَرأسهَبشك.

نَهًَمشَاسمعٌَاَوافً...َالفكرةَفًَدماؼًَوأناَمقتنعَبٌها..َبسَحاسسَإَ-

َهتوافقَوعلشانَكدهَعاٌزكَتساعدنً.

َضحكَوافًَبعصبٌة:

اَمشَهتوافقَانتَبتهزر.َ- َمشَهتوافق؟!!..َماطبعا

هوَأناَبقولكَعلشانَتعقدنً..َثمَأناٌَعنًَمشَهروحَبكرةَأقولهاَاتجوزٌنًََ-

ٌَاَبسمة..َأل..َبرضوَالزمَشوٌةَمقدماتَعلشانَتتقبلهَمشَتتنحَكدهَزٌك.

َحاجبٌه:عقدَوافًَ

َمقدماتَإزايٌَعنً؟!!َ-

اَبسبابته: َوقؾَلٌدورَفًَؼرفتهَووافًٌَراقبهَبحاجٍبَمرفوعَلٌلتفتَلهَمشٌرا
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َمعاملتًَمعاهاَالزمَتتؽٌر..َوربناٌَصبرنًَبقىَعلىَاستفزازهاَلٌاَالزمََ- أوالا

َأفوتَوأضحكَضحكةَعرٌضة.

َضحكَوافًَعلىَكلماتهَلٌردؾ:

اَعاٌزكَبقىَتملىَدماؼهاَ- ٌا بٌا..ٌَعنًَالكبلمَاللًٌَحسسهاَإنًَالرجلََثان

َالمناسبَفًَالوقتَالمناسب..َمنَاآلخرَعاٌزكَتظبطنً.

ا: َلوَوافًَشفتٌهَاعتراضا

َنعمٌَاَخوٌا.َ-

َأكملَحاهٌنَوكؤنهَلمٌَستمعَله:

اَوديَأهمَحاجهَالزمَأتاكدَمنَإنهاَمشَمشؽولةَبحد.َ- َثالثا

: َوقؾَوافًَقاببلا

َحد؟!..َحدَمٌن؟!َ-

َعارؾ..َأناَشاككَوالزمَأتؤكدٌَمكنَأكونَفاهمَؼلط.مشََ-

أنَتَبتقولَإٌه..َاللًَبٌرتبطَبحدَدهَعادةاَبٌبانَعلٌه..َهًَوالَبتخرجََ-

لوحدهاَوالَبشوفهاَماسكةَالتلٌفونَوبترؼًَفٌهَمعَحد..َمشَديَبرضوَ

َعبلمات.

َهزَكتفٌه:

َمشَشرطٌَعنً..َبسَالزمَاتؤكد.َ-

اَأناَأكٌدَأولَواحدَهٌفرحَلوَباللًَأويََأناَمشَمقتنعَ- قلته..َبسَعموما

اَإنًَممكنَ اتجوزتَأختً...َدهَفًَحالهَواحدةَبسَإنهاَتوافقَوماتفتكرشَأبدا

َأضؽطَعلٌها.

ماشًٌَاَعمَُمتشكرٌنَعلىَوالَحاجه...َالمهمَاللًَقلتهولكَدهَمفٌشَأيَحدََ-

ا..َوتصبحَعلىَخٌرَبقى. َهٌعرفهَفاهمنًَطبعا

ا:قالهاَوهوٌَدفعهَخ َارجَالؽرفةَلٌقولَوافًَمازحا

َالَبقولكَإٌه..َتعاملنًَكوٌسَبدلَماَأقلبهاَعلٌكَوأنَتَخسراااان.َ-

توقؾَجاهٌنَعنَدفعهَفالتفتَلهَوافًَوالزالَوجههٌَضحكَلكنهَأزالهاَمعَ

َنظرةَجاهٌنَالؽرٌبةَالتًٌَنالهاَمنهَلٌقول:
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َإٌهٌَاَابنً..َأنَتَمالكَبتقلبَكده؟.َ-

َسمةَثقة:اركنَعلىَثؽرةَب

ا.َ- َماتقلقشَعلٌاٌَاَوافً..َأناَقررتَإنًَمشَهخسر..َمشَهخسرَأبدا

َرمقهَبشكَلٌقول:

َطبَقولَإنَشاءَهللا.َ-

َإنَشاءَهللا..َتصبحَعلىَخٌر.َ-

ردَلهَالتحٌةَلٌؽادرَالؽرفةَالتًَأؼلقهاَجاهٌنَخلفهَلٌحدقَبالبابَلبرهةَدونَ

اَماَأصابَابنَعمهَوالٌَعرؾَما َهٌته.فهم،َهناكَشٌبا

َدخلَلؽرفتهَوإتجهَللشرفة،ٌَفكرَفًَماقالهَجاهٌنَوالٌَصدقهَحتىَاألن.

َجاهٌنَوبسمة...َجاهٌنَوبسمة!!.َ-

كانٌَرددهاَوكؤنهٌَستسٌػَقولهاَعلىَأذنه،َلٌبتسمَوهوٌَهزَرأسهَبالنفً،َ

اَلمٌَتوقعهَلكنهَلٌسَبسًء. ٌَنفًَأمرا

َبطَتلكَالعابلة.بلَعلىَالعكس،َربماَهًَفكرةَجٌدةَقدَتساعدَعلىَترا

ٌُحرمَمنَأختهَمرةَأخرى؛َلوَتزوجتَجاهٌنَستبقىَفًَهذاَالمنزلَ كماَأنهَلنَ

َمعه،َهوَلمٌَجدَالوقتَلٌعرفهاَبعدٌَشعرَأنهٌَحتاجَللكثٌرَمنَالزمنَلتعوٌض.

........................َ

اَسٌكؾَعنَاإلنتظار،َهوَحتىَالٌَعرؾَماَالذيَ سٌستسلم،ٌَشعرَأنهٌَوما

ٌَنتظره.

ا..َهًَالسببَفًَكلَماَ هًَالتًَتعرؾَمكانه،َهًَالتًَقطعتَاالتصالَعمدا

ٌَعانٌهَاآلن.

َفلَمٌَتصورَأنهاَفجؤةَستقررَاالقترابَمنه؟!

لكنهَالٌَستطٌعَأنٌَتناسىَاألمرَحتىَلوَحاول،ٌَرٌدَأنٌَسؤلهاَعنَالكثٌر،َ

ٌَبحثَعنَإجاباتَألسبلٍةَأرقتهَلٌاٍلَطوال.

َسٌراهاَفٌها،َربماَسٌصابَبالجنونَأوَبالذهول.َمازالٌَحلمَباللحظةَالتً

َالٌَمكنهَتخمٌنَردتَفعله.

َهوَفقطٌَتمنىَأنٌَراها..َولوَمرة.
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َدقاتَعلىَسطحَمكتبهَنبهتهَألخٌهَالذيٌَقؾَأمامه،َرفعَبصرهَله:

َكلمتكَوالَأنَتَهناَمشؽولَفًَإٌه؟!َ-

َنعم..َعاٌزَإٌه؟!َ-

:كتؾَسامرَذراعٌهَولمٌَعجبهَطرٌقتهَفًَ َالحدٌثَلكنهَتجاهلَهذاَقاببلا

َاألسبوعَالجايَعاٌزكَتروحَمعَجاهٌنَووافًَتقدمَالمناقصةَمعاهم.َ-

َلٌه..َرحلة..َإٌهَالزحمةَدي؟!َ-

ا.َ- َديَمناقصةَمهمةَجدا

َومنَإمتىَبنروحَمشَالمحاسبٌنَاللًَبٌعملوها.َ-

اسب..َمشَمعقولةَالمدٌرَالتنفٌذيَوشرٌكهٌَروحواَبنفسهمَوأناَأبعتلهمَمحَ-

َثمَأنتَوراكَإٌه..َقاعدَسرحانَوخبلص.

زفرَبضٌقَولمٌَعلقَوقبلَأنٌَلتفتَسامرَلٌؽادرَمكتبهَانفتحَالبابَبعنؾَ

اَلتؽلقَالبابَخلفهاَصابحة: َلتظهرَسماَبوجٍهَاكفهرَؼضبا

إٌهَاللًَأنَتَهببتهَمعَنرمٌنَدهَإزايَتسٌبهاَتمشًَبالطرٌقةَدي..َأعرؾََ-

َها.إنهاَرجعتَأمرٌكاَمنَمامت

َتحركَسامرَللمؽادرةَلكنهاَأوقفتهَبصٌاحها:

َاستنىَعندكَأنَتَكمان...َماقلتلٌشَلٌهَإنهاَمشٌت.َ-

َهزَسامرَكتفٌهَببلمباالة:

َمشَمشكلتًَإنكَماتعرفٌشَالناسَاللًَعاٌشٌنَمعاكًَبٌروحواَفٌن.َ-

َسامرَببلشَاستفزاز.َ-

َالزالتَنبرتهاَصارخةَوهًَتعودَبحدٌثهاَلمعاذ:

ولدَأنَت...َأيَكبلمَتانًَفًَالموضوعَدهَمشَهسمحَبٌه..َأنَتََاسمعٌَاَ-

تحجزَمنَبكرةَوتروحَأمرٌكاَوترجعهاَهناَوتتفقَمعَأبوهاَإنَخطوبتكمَ

َهتكونَفًَأولَزٌارةَلٌهمَلمصر...َفاهمَوالَأعٌدَتانً.

َوقؾَمعاذَلٌحدقَبهاَبؽٌرَتصدٌق:

َفًََإٌهَاللًَبتقولٌهَدهٌَاَماما..َأناَمشَهتجوزَنرمٌنَ- ٌارٌتَمانتكلمشَفعبلا

َالموضوعَدهَتانً.
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أنَتَهتجننًَزيَأخوك..َعملتَإٌهَفًَحٌاتًَعلشانٌَكونَعنديَعقولََ-

زٌكم..َاسمعنًَأنَت...َببلشَتشوؾَالوشَالتانًَبتاعًٌَاَمعاذ..َبكرةَتقولًَ

َحجزتَوتروحَتراجعهاَوتعملَاللًَقلتلكَعلٌه..َوإال...

اَباحباط:َتركتهماَخارجهَكدخولهاَالعاصؾ، َلٌعودَمعاذَجالسا

مشَهعرؾ...َمشَعاٌزَأعملَاللًَبتقولهَده..َأناَمشَهتجوزَنرمٌنََ-

َماترحمونًَبقى.

َاقتربَسامرَلٌستندَبكفٌهَعلىَمكتبه:

ا..َأناَشاٌؾَإنَنرمٌنََ- معاذ...َمشَهٌعجبكَالوشَالتانًَلسماَهانمَأبدا

َبتحبكَبجد...َماتدٌهاَفرصةَهتخسرَإٌه؟!!

َبعصبٌةَوهوٌَدورَحولَمكتبه:وقؾَلٌرددَ

ألنًَمابحبهااااش...َأناَبحبَبسمةَوٌومَماَأتجوزَنرمٌنَوأناَبحبَؼٌرهاََ-

ٌَبقىَبعاقبهاَبعذبهاَمعاٌا..َلٌهَأعملَكده؟!!

َأنهىَجملتهَلٌتجهَللبابَمضٌفاا:

قولَلماماَأناَمستعدَأليَعقابَهًَعاٌزاه..َلكنَجوازَمنَنرمٌنَمشََ-

اَحتىَلوَب َسمةَماظهرتش.هٌحصلَأبدا

ا. َؼادرَالمكتبَلٌتركَأخاهَوحٌدا

زفرَسامرَوهوٌَستندَبجسدهَعلىَطرؾَالمكتبَوقدَكتؾَذراعٌه،َوشعورَ

ؼٌرَمرٌحٌَتسربَداخله،َقدَذاقَمنَذلكَالوجهَاآلخرَالذيَتحدثتَعنهَأمهَ

َولكنهاَأبعدتَعنهَمحبوبتهَفكٌؾَتنويَالتصرؾَمعَمعاذ؟!!

َأيَعقابَستوجهَلهَلٌنفذَطلبها.

ٌعلمَكمَهًَعنٌدةَوقاسٌةَإلىَأقصىَحد،َلنٌَعنٌهاَألمَابنهاَالصؽٌرَإذاَكانَ

َالطرٌقَبهذاَاأللمَسٌصلَبهاَإلىَهدفها.

َولكنهاَالَتعلمَأنهَربماَلنٌَحتملَهذاَالوجهَاآلخر...َبالتؤكٌدَلنٌَحتمله.

....................َ

َكٌؾٌَمكنَالتؤكدَمنَخلوَقلبَأحدهم؟!.

َالَنستطٌعَقراَءتهاَإالَإذاَنطقَبهاَصاحبها.تلكَالمشاعرَالتًَ
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َ"مشَهكونَؼٌرَلٌك!!"

َتلكَالكلماتَالتًَوصلتَألذنٌهَوإنَكانتَمبهمةَلكنهاَواضحةَالمعنى.

َمحمد..َهلَأصبحَهذاَالشابَهوَؼرٌمهَالخفً؟!.

َوهلٌَقبلَجاهٌنَبمثلَتلكَالمنافسة؟!

َ... الَمنَأجلَالحبَوالَمنَلٌسَمنَطبعهَأنٌَقاتلَعلىَفتاٍة،َلمٌَفعلهاَقببلا

َأجلَؼٌره.

َفكٌؾَعلٌهَالتصرؾَاآلن؟ّ!!.

ٌُكملَالتصرؾَبجنون!! َالفكرةَفًَاألصلَمجنونة...َفل

َ

ا: َطرقَبابهاَلتسمحَلهَبالدخول،َاقتربَلٌجلسَعلىَطرؾَفراشهاَلٌقولَباسما

ا.َ- َهوَحضرتكَمابتطلعٌشَمنَأوضتكَأبدا

َتهللَوجههاَلرإٌته:

َعاملَإٌهٌَاَابنً؟!َ-

َالحمدهللَبخٌر..َولوَمكنتشَآجًَأخبطَعلٌِكَمابشوفكٌش.َ-

َمنحتهَبسمةَحنونة:

َفٌكَالخٌر.َ-

: اَعلىَالفراشَقاببلا َاعتدلَمتربعا

َقولٌلًٌَاَأبلةَبطة..َماحكتلٌشَخالصَكنتواَعاٌشٌنَإزايَزمان؟!َ-

َتجمدَوجههاَللحظةَلمَُتخَفىَعلٌهَقبلَأنَتردد:

َزمان؟!..َمشَفاهمة.َ-

إٌهٌَاَأبلةَبطة...َقبلَماَنعرفكمٌَعنًَوتٌجواَهناَكنتواَعاٌشٌنَمشَفاهمةََ-

َإزاي؟!

ا: َهربتَبنظرهاَبعٌدا

َزيَالناسٌَاَابنً..َأهوَكنتَبشتؽلَعلىَأديَكدهَوعاٌشٌنَعلىَأدَحالنا.َ-

َعقدَحاجبٌهَلشعورهَبترددهاَوتهربهاَمنَالنظرَإلٌه:

ٌَظهرَسؤلتَسإالَمشَحلو.َ-
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ا.َ- َالٌَاَابنً..َأبدا

اكتفتَبتلكَالكلمات،َمماَأصابهَباإلحباطَأٌسؤلَعماَأرادَأنٌَسؤلَعنهَأمَ

ٌَصمت؟!.

لكنهَلمٌَؤتًَإلىَهناَلٌصمتَالٌَملكَالدهرَكله،َعمتهَستسعىَلتحقٌقَ

اَوعلىَخطواتهَأنَتكونَأسرع. َأؼراضهاَقرٌبا

َأبلةَبطة..َطبَمحمدَدهَعبلقتهَإٌهَبٌكمَبالظبط؟!َ-

ا...َوهللاَماقلتلكَقبلَكدهٌَاَابنًَ- ..َدهَبقىَواحدَمنناَوكانَراجلَمعاناَداٌما

واحشنًَبقالًَكتٌرَمشفتوش...َهوَمشَشؽالَفًَشركتكمَإبقىَقولهَإنًَ

َنفسًَأشوفه.

َأومؤَبرأسه:

ماشًَبسَهوَبطلٌَجًَهناَلٌه؟..َأقصدٌَعنًَأناَكنتَحاسسَإنهَنسٌبكمََ-

َمشَبسَواحدَمنكم.

ا: َحملَوجههاَحزنا

ٌََاَبنًَالمفروضَكانٌَبقىَنسٌبنا.نسٌبنا...َآهَوهللاَ-

شعورَؼٌرَمرٌحَتصاعدَداخلهَفًَلحظاٍتَوهوٌَحدقَبهاَوكؤنهَكانٌَتمنىَأنَ

َتنفًَكلماتهَباستنكار،َالَأنَتإكدهاَبذلكَالحزن.

َلَمَالحزن؟! َولكنَمهبلا

َمالَناحٌتها:

َالمفروض..َقصدكَإٌه...َبسمةَمشَموافقة.َ-

َاللًَموقفةَالدنٌا.َبالعكسَبسمةَموافقةَجداَناناَ-

َارتدَرأسهَللوراءَبدهشةَحقٌقٌة:

َنانا..َوهًَمالهاَمادامَبسمةَموافقة.َ-

ٌاَابنًَأنَتَفهمتَإٌه..َآهَصحٌحَوأنَتَتعرؾَمنٌن..َمحمدَبٌحبَناناََ-

ونفسهٌَتجوزهاَوهًَاللًَمشَراضٌةَوأناَوبوسًَومهاٌَاماَأتحاٌلناَعلٌهاَ

َومافٌشَفاٌدة.

ا:استرختَعضبلتَوجههَ اَلتحتلهاَفرحةَلمٌَستطعَإخفاءهاَمرددا ٌا َتدرٌج
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َمحمدَبٌحبَناناَمشَبسمة!!.َ-

بوسًَزيَأختهٌَاَابنً..َربناٌَهدٌِكٌَاَناناَوتعقلًَبقى..َوهللاَماَهتبلقًََ-

َراجلَزٌه.

تحولتَابتسامتهَإلىَضحكةَمرحةَوهوٌَضربَجبهتهَبكفهَبٌنماَتطالعهَفاطمةَ

َبعدمَفهم:

َإٌهَاللًَبٌضحك؟!!َفًَإٌهٌَاَجاهٌن..َ-

َأحاطَوجههاَبكفٌهَلٌقبلَرأسها:

َبحبكَأبلةَبطة.َ-

َشاركتهَالضحكَبدهشة:

َوأناَكمانٌَاَابنً.َ-

اَالؽرفةَوالزالتَالدهشةَتؽمرها. َقفزَمنَفراشهاَُمؽادرا

اَبانتصاٍرَضاحك،َكمَكانَأحمقَ دخلَؼرفتهَوألقىَبنفسهَعلىَالفراشَصابحا

َالفهمَووصلتَلهَالكلماتَالخطؤ.َبتخمٌنهَالسخٌؾ،َبالتؤكٌدَأساء

ا. َبسمةَلٌستَمشؽولةَبؤحدَوهذاٌَقربهَمنَمبؽاهَكثٌرا

َخفؾَضحكتهَوهوٌَعقدَحاجبٌه:

َكدهَلٌه؟!أويََهوَأناَفرحانَ-

مشاعرَالفرحَداخلهَأدهشتهَحقاا،َولمٌَجدَتفسٌرَلهاَسوىَأنَُخطتهَستنجحَ

َدَعلمه.وهذاَسببَسعادتهَالبالؽة...َالٌَوجدَأيَسببَأخرَعلىَح

َلتعودَابتسامتهَتزٌنَوجهه:

َبسمةَهتكونَمراتً..َأوعدكٌَاَعمتًَإنهاَهتكونَمراتً.َ-

........................َ

جاءتَالعطلةَلتستعدَبسمةَوالبقٌةَللخروجَفًَالنزهةَالتًَتمَالتخطٌطَلهاَ

َمسبقاا.

اَمنهاَوتحججتَبعدةَحججَلمَتقتنعَبهاَبسم ةَوالتًَرفضتَناناَأنَتكونَجزءا

َلكنهاَفًَالنهاٌةَتركتهاَوشؤنها.
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وعندماَأرادتَمهاَأنَتبقىَمعَأختهاَاعترضتَناناَقبلَبسمةَوطلبتَمنهاَأنَ

َتؽادر.

وكذلكَبسمةَلمَُتردَأنَتقضًَالوقتَوحدهاَبدونَصحبةَأيَمنَالفتٌات،َ

اَلتصاحبَبسمةَووافًَوجاهٌنَفًَسٌارةَاألخٌرَإلىَ فاقتنعتَمهاَأخٌرا

َ.وجهتهمَنزلةَالسمان

هذهَالمنطقةَالواقعةَبحًَالهرمَوالقرٌبةَمنَموقعَاألهراماتَوأبوَالهول،َ

َوالتًَتعتمدَبشكلَكبٌرَعلىَالسٌاحةَوزٌاراتَالمصرٌٌنَالمحبٌٌنَللخٌل.

فتبدأَالرحلةَبركوبَالخٌلَمنَداخلَالمنطقةَوفًَشوارعهاَحتىَالوصولَإلىَ

َمنطقةَاالهرامات.

نهَالعدوَفهوَماهرَفًَركوبَالخٌلَأصرَجاهٌنَعلىَاستبجارَفرسَقويٌَمك

بٌنماَلمَتهتمَبسمةَبنوعَالفرسَوتركتَالسابسٌَختارَلها،َووافًَقررَأنهَلنَ

ٌَركبَفهوَلٌسَمنَمحبًَامتطاءَالخٌول.

َلمٌَخَؾَعلٌهَالضحكةَالتىَعلتَوجهَمهاَوهوٌَقول:

َالَأناَمشَهركب..َأناَهمشًَمعاكمَمشَإنتواَهتاخدوهاَبالراحة.َ-

َابس:لٌعلقَالس

َالمسافةَطوٌلةٌَاَبٌهَهتمشًَكلَده.َ-

َقالَجاهٌن:

َهاتلهَحصاانَهاديَخالصَالَبٌهشَوالَبٌنش.َ-

َعنديٌَاَبٌه.َ-

َخبلصَبقىٌَاَوافًَاركبهَوخبلص.َ-

اَأكثرَمنَذلك،َانتبهَإلىَعرباتَمزركشهٌَجرهاَ ا...َالٌَرٌدَأنٌَبدوَجبانا تبا

َالخٌلَفؤشارَإلٌها:

َطبَماَنركبَديَأحسن.َ-

َمطَجاهٌنَشفتٌه:

َإحناَجاٌٌنَهناَعلشانَنركبَحنطور.َ-

َرفعتَمهاَكفها:



 

555 
 

َأناَموافقة..َأناَبرضوَمشَهعرؾَأركبَحصان.َ-

َفكرَجاهٌنَللحظات:

َخبلصَاركبَإنَتَومهاَفًَالحنطورَوأناَوبسمةَهنبقىَقدامكمَعلىَالخٌل.َ-

َأرادتَمهاَاالعتراضَلكنَوافًَسبقها:

ا.َ- َتمام..َموافقَجدا

فٌذَاقتراحهَوساعدتَبسمةَمهاَفًَالجلوسَفًَالعربةَلٌجاورهاَوافًَتمَتن

اَ اَعلىَمسافةَبٌنهماَبعدَأنَشعرَبتوترهاَبٌنماَامتطتَبسمةَفرسا محافظا

َوجاهٌنَآخرَلٌسبقاَعربةَوافًَومهاَبمسافةَقرٌبةَوبدأتَالرحلة.

سٌطرَالتوترَعلىَمهاَبوضوحَمعَاستمرارَالصمتَبٌنهماَلكنهاَشعرتَ

َوافًَلهاَأوَهكذاَظنت.َبنظرات

ا...َوبداخهاَتلومَحالها. اَوتكرارا َفركتَأصابعهاَمرارا

فماَأسوأَأنَترؼبَفًَتجنبَشخصَوتشتاقَلسماعهَفًَنفسَالوقت،َوكمَ

َالنفسَضعٌفةَفٌماَتشتهٌه.

والنفسَحقااَتشتهًَسماعَصوتهَوالقلبٌَرٌدَقربه،َوالضمٌرٌَقؾَبٌنَهذاَ

ا. َوذاكَمحذرا

َمها.َ-

اَحالَذكرهَالسمهاَأمَهوَلمٌَنتبه.َهلَانتفضت ٌا َفعل

َمالك...َمتوترةَكدهَلٌه؟!..َحاسكَمشَمرتاحة.َ-

لقدَؼٌرتَرأٌها،َمنَاألفضلَأنٌَصمت،َكلَكلمةٌَقولهاَالَتسقطَفًَأذنٌهاَبلَ

َفًَقلبها،َوهذاَخطر!!.

َزادَتوترهاَوفركهاَألصابعهاَحتىَابٌضتَ.

َإنِتَقلقانهَمنً؟!َ-

ا: َأجابتهَسرٌعا

اَال.ألَ- َ..َطبعا

َلَمَهذاَالظن؟!...َبالتؤكٌدَتوترهاَاألحمقَهذاَهوَالسبب،َاهدبًَمها.
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رددتهاَفًَنفسهاَعلهاَتهدأ،َكمَهًَفكرةَؼبٌةَأنَتصاحبهَوحدها،َلَمَلمَتبقىَ

َفًَالمنزلَكانَهذاَأفضلَبالتؤكٌد؟.

ٌرمقهاَبنظراتهَالصامتهَمنَحٌٍنَآلخر،َحركةَكفٌهاَالعصبٌةٌَشعرهَبتوترهاَ

َلبالػَوالٌَجدَلهَتفسٌر،َهًَالَزالتَالَتثقَبه.ا

َالَتكونَعلىَتلكَالحالةَإذاَجاورتهاَبسمةَأوَأختها.

َإنِتَبتخافًَمنَالناسٌَاَمها.َ-

اَكانَسببَفزعهاَولكنهاَالَ صمتتَبرهةَوتمنتَأنَتجٌبهَوتخبرهَبماَدوما

َتستطٌع.

اَأكونَمعَناناَوبسمةَوأبلةَبَ- طةَوبقلقَلماٌَكونواَأنا..َأناَبسَاتعودتَداٌما

بعٌدَعنً،َهماَبالنسبةَلًَمشَبسَأهلًَدولَعٌنًَاللًَبشوؾَبٌهاَاللًَ

َماقدرشَأشوفهَمنَؼٌرهم.

َكلماتَعلىَطرؾَلسانهَتراجَعَعنها،َلٌسَمنَحقهَأنٌَطلبَمنهاَذلك.

ا..َلٌسَلهَأنٌَفعل. َأنٌَكونَعٌنٌهاَأٌضا

َمها..َممكنَسإالَشخصًَشوٌة؟!َ-

َبصعوبةَوهًَتفعلَاألفاعٌلَلتحافظَعلىَهدوءَتوترها:ابتلعتَرٌقهاَ

َاتفضل.َ-

اَقال: َأجابهاَصمتهَللحظاتَحتىَظنتَأنهَؼٌرَرأٌهَلكنهَأخٌرا

َهوَإنِتَمولودةَكفٌفة؟!َ-

ا،َسإالَ عبلماتَالحزنَالتًَاستقرتَعلىَمبلمحهاَأجبرتهَعلىَجزَأسنانهَندما

َسمةَفًَأيَوقتَآخر...ؼٌرَالبقَلكنَفضولهَأجبرهَعلٌه،َلٌتهَصمتَوسؤلَب

َأناَأسؾ..َإنسً...َ-

َقاطعتهَبقولها:

أل..َكنتَبشوؾَوبعدٌنَعٌنًَتعبتَبمرضَمشَفاكراهَوكلٌَومَكانَنظريََ-

بٌضعؾَلحدَماَفًٌَومَفتحتَعٌنًَالقٌتَإنًَمشَشاٌفةَأيَحاجه...َوفضلتَ

َمشَشاٌفة.

َتحمسَلردهاَلٌقول:
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َمشَفاكرةَاسمَالمرضَدهَإٌه؟!َ-

ا:هزتَرأسهاَ ٌا َنف

َأل..َكلَاللًَفاكراهَإنهَكانَفًَالقرنٌة.َ-

اَفلَمَالٌَتحدثَإلىَبسمةَلتحقٌقها،َعاشَ تلكَالفكرةَتسٌطرَعلىَعقلِهَكثٌرا

ا. اَولمٌَتصورَأنٌَبدأَحٌاتهَكشخصَطبٌعًٌَوما َمرٌضا اَطوٌبلا َعمرا

اَلشفاءَتلكَالفتاة،َ وهللاَشاءَلهَالنجاة،َفماذاَلوَاستطاعَأنٌَكونَسببا

َادةَبصرها.واستع

،َوأولَخاطرَوصلَ أشرقَوجههَعنَبسمِةَسعادةَوهوٌَتخٌلَحدوثَذلكَفعبلا

َلعقله

اَحٌنَتراه؟! َهلَستظنهَوسٌما

َأناَخبلصَاتعودتَعلىَحٌاتًَدي...َنسٌتَأٌامَماَكنتَبشوؾ.َ-

إلتفتَلهاَوقدَانحسرتَالسعادةَعنَوجههَمعَرإٌتهَللحزنَالذيَمؤلَمبلمحهاَ

نٌَربتَعلىَكفهاٌَواسٌها،ٌَخبرهاَأنهَعلىَاستعداٍدَبلَوحتىَصوتها،َتمنىَأ

َللذهابَإلىَأفضلَاألطباء.

َفًَأمرَالٌَعلمَنسبةَنجاحهَمنَعدمه. َلكنهَالٌَستطٌعَمنحهاَأمبلا

ا. َوعلٌهَالتخطٌطَلهَجٌدا َاألمرَلٌسَسهبلا

......................َ

وهوَشعرتَبسروٍرَكبٌرَوهًَتمتطًَذلكَالفرس،َالشعورَبقوةَعضبلتهَ

ٌتحركَبهدوء،َرأسهَالمرفوع،َجلدهَالناعمَبشعٌراتِهَالقصٌرةَحقااَحٌوانَ

ٌَستحقَحسنَالمعاملة.

َكانتَتربتَعلىَعنقهَتارةَوتتداعبَخصبلتهَتارةَأخرى.

ا. َبٌنماٌَسٌرَجاهٌنَبجوارهاَصامتا

َاستمرَصمِتِهماَلفترٍةَقبلَأنٌَملَجاهٌنَفٌقول:

َساكتهَكدهَلٌه..َماتقولًَأيَحاجه؟!َ-

َنظرتَلهَبدهشة:

َأفندم!َ-
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ٌقولواَالبناتَرؼاٌٌن..َفٌنَدهَاللًَماَقلتًَكلمتٌنَعلىَبعض.َ- َمشَداٌماَا

َلوتَشفتٌهاَمرددة:

َحدَكانَقالكَإنًَالرادٌوَبتاعك.َ-

اَ اَنفسهَ..علٌهَأنٌَكونَهادبا فتحَشفتٌهَلكنهَتراجعَعماَكانٌَنويَقوله،َمذكرا

َوالٌَثٌرَؼٌظها.

َ...َصبرنًٌَاَرب""امسكَنفسكٌَاَجاهٌن

ٌاَستًَماأقصدش..َأهوَنتكلمَفًَأيَحاجهَبدلَماإحناَساكتٌنَكده...َداَإنِتََ-

َحتىَماقلتٌشَأيَحاجهَعنَلبسًَالنهاردة.

َرفعتَحاجبٌهاَبدهشة:

َهوَأناَمنَإمتىَبعلقَعلىَلبسك..َماتلبسَاللًَتلبسه.َ-

اَفًَنفسه. َضؽطَعلىَأسنانهَمتحكما

هٌبةَالتًَسٌخرجَبهاَمعها،َواختارَمبلبسَرٌاضٌةَلقدَقضىَاللٌلٌَفكرَفًَال

َبماركةَتجارٌةَشهٌرة.

فلطالماَكانتَتلكَالهٌبةَتلفتَنظرَالفتٌاتَله،َخاصةَأنهاَلمَتراهاَإالَبالمبلبسَ

َالرسمٌةَعادة.

لكنَنظرتهاَالسرٌعةَلهَوعدمَانتباههاَلماٌَرتدٌهَأصابهَباإلحباطَالبالػ،َ

ا.َوأشعرهَأنَالطرٌقَلتلكَالفتاة َأبدا َلٌسَسهبلا

َبحماس: اَإلىَالمنطقِةَالرملٌةَلٌمسكَجاهٌنَبلجاِمَفرسهَقاببلا َوصلواَأخٌرا

اَهنطلق.َ- َأخٌرا

: َلٌلتفتَلهاَقاببلا

َأناَهجريَخلٌِكَقرٌبةَمنَوافً.َ-

اَكانَفًَانتظارَتلكَاللحظة. َوكزَفرسهَبقوةَلٌنطلقَمنَفورهَكؤنهَأٌضا

َفبدىَوكؤنهٌَؤكلَاألرضَبحافرٌه.

تمنعَبسمةَنفسهاَاالبتسامَإلنطبلقته،َلكنَبسمتهاَتحولتَلصرخٍةَمفاجبةََلم

حٌنَانطلقَفرسهاَخلؾَفرسَجاهٌنَوكؤنهَقررَأنٌَدخلَفًَسباقَمعَرفٌقهَ
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ؼٌرَعابًءَبتلكَالتًَتصرخَعلىَِصهوتهَبفزٍعَوقدَمالتَبجزعهاَلتتعلقَ

َبرقبةَالفرسَبقوة.

لماٌَحدثَفصاحَبالسابسََانتفضَوافًَعلىَصرخةَأخته،َلٌقؾَوقدَانتبه

َالذيٌَقودَالعربة:

َإجريَوراهاَبسرعة.َ-

َماٌنفعشٌَاَبٌهَالعربٌةَمشَهتعرؾَتجريَعلىَالرمل.َ-

َ

احساسَالحرٌةَرابعَبكلَتؤكٌدَوهذاَهوَشعورهَفًَالوهلةَاألولىَلئلنطبلقَ

َبالفرس،ٌَتمنىَالحرٌةَمنَكلَشًء...َقٌودَعمتهَوخوفهَعلىَمستقبله.

ٌُفاجؤَبفرسَوقبلَأنٌَسرحَ عاَل ٌا فًَالمزٌدَوصلَلهَصراخَمنَخلفه،َإلتفتَسر

َبسمةٌَبلحقهَبٌنماَهًَفًَوضعَمزريَتقاومَالسقوطَباستماته.

َجذبَلجامَفرسهَبقوةَلٌقللَمنَسرعتهَوٌحاولَأنٌَستدٌرَلٌعطلَفرسَبسمة.

ونجحَفًَذلك،َوتصورَأنَفرسَبسمةَسٌوقؾَنفسهَألنَاألخرَتوقؾَلكنَهذاَ

َجاهٌنَبفزٍعَبالػََلمٌَحدثَكان ًْ ٌندفعَنحوهماَبنفسَالقوةَلتتسعَعٌن

َفاالصطدامَسٌحدثَالَمحالة.

وكادَأنٌَحدثَلوالَأنَفرسَبسمةَضربَبقدمٌهَالخلفٌتٌنَاألرضَبقوةَورفعَ

اَلٌتفادىَذلكَاالصطدام،َبٌنماَجاهٌنٌَراقبَماٌَحدثَبقلٍبََوجلَ ٌا قوابمهَعال

ٌلوحَبقوابمهَفًَالهواء،َوكؤنهََوقدَشعرَأنَحجمَالفرسَتضاعؾَأمامهَوهو

اَنفسه. ٌا َسٌضربهَبهاَفتراجعَفرسَجاهٌنَبتلقابٌةَحام

اَبسمةَ لٌنزلَاألولَعلىَقوابمهَبعدَأنَتخلصَمنَحمولتهَوعادٌَهرولَتاركا

اَبعنؾ. َوقدَارتمتَأرضا

للحظةَثبتَكلَشًءَقبلَأنٌَعاودَجاهٌنَالتركٌزَوٌنتبهَلهاَفقفزَعنَفرسهَ

ٌَا َاَباسمها.لٌعدوَإلٌهاَمناد

َ

َوعلىَالجانبَاآلخرَأرادَوافًَمؽادرةَالعربةَفصاحتَمها:

َفًَإٌه؟!َ-
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َخلٌِكَهنا.َ-

َأل...َماتسبنٌش.َ-

إلتفتَلهاَوشعرَبخوفهاَالبالػَمدٌَدهٌَجذبهاَلٌنزلهاَعنَالعربةَوٌخطوَمعهاَ

عاَإلىَمكانَسقوطَأخته. ٌا َسر

وقدَبدتَماَبٌنَالتًَأحاطَجاهٌنَكتفهاَبذراعهَلٌرفعَرأسهاَعنَاألرضَ

ا: اَوٌسارا َالوعًَوعدمه،َوهًَتهزَرأسهاٌَمٌنا

َبسمة...َبسمة..َسمعانً.َ-

كانتَتسمعَصوتهَبالفعلَلكنَالدوارَالعنٌؾَالذيَأصابَرأسهاَلمٌَمنحهاَ

اَعلىَركبتٌه: َالقدرةَعلىَالرد،َلٌصلَلهاَوافًَوٌجلسَأرضا

َبسمة...َإنِتَكوٌسة...َبسمة.َ-

لتطمبنهم،َفساعدهاَوافًَعلىَاالعتدالَجالسهَحاولتَأنَتومًءَبرأسهاَ

َلتمسكَرأسهاَبوهن.

َفًَحاجهَبتوجعك؟!َ-

َسؤلهاَوافًَباهتمام،َهزتَرأسهاَبالنفًَهامسة:

َعاٌزةَأرَوح.َ-

ا. َاستندتَعلىَأخٌهاَلتقؾَعلىَساقٌهاَوقدَاستعادتَتوازنهاَأخٌرا

َقادرةَتمشً.َ-

َاَالؽضبَوالضٌقَمنه،َلتقول:قالهاَجاهٌنَفرفعتَعٌنٌهاَإلٌهَوبدىَمنَنظرته

َخلٌناَنروحٌَاَبسام.َ-

َحاضرَهنمشً.َ-

َاعتمدتَعلٌهَفًَسٌرهاَوهًَتمدٌَدهاَلتمسكَبذراعَمها:

ٌَاالٌَاَمها.َ-

ا: َسارواَمبتعدٌنٌَتابعهمَجاهٌنَببصرهَقبلَأنٌَركلَالرمالَمتمتما

َأعرؾَمنٌنَأناَإنَالحصانَبتاعهاَهٌجريَمعَبتاعً.َ-

........................َ

َفتحَعٌنٌهَبصعوبةَمعَدفعاٍتَمتتالٌةَلكتفهَلٌدٌرَرأسهَلٌستكشؾَصاحبها.
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َعاٌزَإٌهَعالصبحَكده؟!َ-

َقوم..َأناَحجزتلكَتذكرةَألمرٌكا..َاتفضلَسافر.َ-

َاعتدلَفًَفراشهٌَحدقَفٌهَبضٌق:

َنعم؟!..َأسافرَفٌن...َقلتلكَمشَهسافر.َ-

َزفرَسامرَبضٌق:

مَتسافرَعلشانَتجٌبَنرمٌن..َسافرَعلشانَسماَتهدىَمنَناحٌتكَمشَالزَ-

َشوٌة.

َؼادرَفراشهَبعصبٌة:

َقتلكَمشَهسافرَفًَحتهَرٌحَنفسك.َ-

َعقدَحاجبٌهَوقدَعبلهَالؽضب:

َإنَتَعاٌزَتعاندَوخبلصَوالَفاكرَنفسكَهتقدرَتقؾَفًَوشَسماَهانم.َ-

عارؾَأناَعاٌشَلٌه؟!ٌَعنًَهتعملَإٌهَماماَهتقتلنً؟!..َماناَأصبلَمشََ-

َالحاجةَالوحٌدةَاللًَكانتَحلمًَاختفت..َهتعملواَفٌاَاٌهَتانً؟؟.

َضربَسامرَكؾَبكؾ:

أناَبجدَمشَقادرَأصدقَأنَتَموقؾَحٌاتكَعندَالبنتَديَلٌه؟..َأنتَلسهََ-

َفًَحٌاتك.أويََصؽٌرَوممكنَتعملَوتقابلَكتٌٌٌٌٌٌر

َ.َهًَأهمَعنديَمنكمَكلكم.حٌاتً..َحٌاتًَكانتَبسمةَوقلتهالكَقبلَكده.َ-

َكلماتٌَسمعهاَمنهَللمرِةَالثانٌةَوالٌَعلمَكمَتإلمه.

اَحٌنَاستسلمَالبتعادَأحبلمَكانٌَفكرَفًَأخٌهَالصؽٌرَأكثرَمنَنفسه،َكًَ لَمَإذا

ٌَستمعَلتلكَالكلماتَفًَالنهاٌة.

: َزادَؼضبهَقاببلا

َأنتَمشَفاهمَحاجهَومشَهتستحملَؼضبَسماَعلٌك.-

َقولَباصرار:كتؾَذراعٌهَلٌ

َهستحمل...َأناَمشَجبانَزٌك.َ-

ألولَمرةٌَشعرَبرؼبةَقوٌةَفًَلكمهَعلىَفكه،َهذاَاألرعنَالذيَدللـهَحدَ

َالؽرور.
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َاقتربَمنهَبالفعلَلٌمسكَبتبلبٌبَقمٌصهٌَجذبهَبقوة:

َأنتَبتكلمنًَكدهَلٌه؟!!.َ-

: َضاقتَعٌنًَمعاذَقاببلا

اللًَبٌحصلً..َأنتَالوحٌدَجواٌاَهاجسَمجنونَمصرَإنَأنتَالسببَفًَكلََ-

اللًَعرفتَعنَبسمةَوبعدهاَأصرٌتَإنًَأسافرَوهماَاختفواَمنَالبٌت..َكلَ

َحاجهَبتشاورَعلٌكَأنت...َأنتٌَاَسامر.

ٌُلقًَبذراعهَجانبه،ٌَرمقهَبصمت. َأرخىَقبضتهَعنَمبلبسهَل

َتبادالَالنظراتَلوهلةَقبلَأنٌَقولَسامر:

بسمةَبتاعتكَديَكانَهٌكمل..َأنتَأنتَبجدَفاهمَإنَموضوعكَأنتَوستََ-

َبتحلم..َالعقلَوالمنطقَوقواعدَالدنٌاَكلهاَبتقولَإنهاَعبلقةَمستحٌلة.

َرددَمعاذَبسخرٌة:

المستحٌلَإحناَاللًَبنخلقهَقدامنا...َوبسمةَبالنسبةَلًَحلمَوهحققهَؼصبََ-

َعنكمَكلكم.

َهزَسامرَرأسهَبٌؤس:

َمفٌشَفاٌدة.َ-

َ"بسمةَديَمٌنَديَكماااان"

لبَجسدَالشابٌنَللحظةَقبلَأنٌَستدٌراَلصاحبةَالصوتَالتًَكانتَتنظرَتص

َلكلٌهماَبؽضبَهادر.

َاعتدلَسامرَلٌتحركَناحٌتهاَبنٌةَالخروجَمنَالؽرفةَفؤمسكتَذراعهَقابلة:

َراٌحَفٌن...َمٌنَبسمةَدي؟!َ-

: َهزَكتفٌهَقاببلا

اَإنِتَزيَماَسمعتًَحلمَابنكَبٌحلمه..َبسَأعتقدَإنهَهٌفضلَحلمَطولَمَ-

َأمه.

اَلتقتربَمنَمعاذَسابلة: َحدجتهَبنظرتهاَالنارٌةَلٌتجاهلهاَمؽادرا

َمٌنَبسمةَدي؟!َ-

َبنتَبحبها.َ-
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قالهاَببساطةَفلنٌَضرهَأنَتعرؾَاسمهاَفهذاَأقصىَماٌَمكنَأنَتعرفهَعلىَ

َكلَحال.

َكظمتَؼٌظهاَباعجوبة:

ٌَعنًَعرفتهاَإمتىَوفٌنَوبنتَمٌنَديَكمان؟؟َ-

بنتَمٌن..َعمركَماَهتعرفًَأهلها...َألنهمَبلؽتكَمشَمنَمتشؽلٌشَبالكََ-

َمستواِك.

َدارتَبرأسهاَوكؤنَأحدهمَلكمهاَبهاَللتو،َلَمَتصدمَمرةَبعدَمرة؟!

َأيَنوعَمنَالرجالَأنجبت.

ا،َتصورتهَ سامرَفقدتَاألملَبهَألنهَتربٌةَشاكر،َولكنَماَشؤنَهذاَأٌضا

َمختلفاا.

ٌُقلقهاَبالع اَوهذاَلمَ ٌا اَتإمنَبؤنهَحٌنٌَؤتًَالوقتَكانَانطواب كسَجعلهاَدوما

ٌُنفذَرؼبتهاَببساطة. َس

َفمنَتلكَالتًٌَتحدثَعنهاَوأفسدتهَعلٌهاَكماَفسدَأخاه؟!.

َتبقىَمٌنَبالظبط؟!!َ-

اَستجدَالطرٌقةَإلبعادهاَكماَأبعدتَسابقتهاَعنَسامر. َترٌدَأنَتعرؾ،َوحتما

: َهزَكتفٌهَقاببلا

شَنفسكَأناَمشَعارؾَهًَفٌنَدلوقتًَصدقٌنًَمشَهتفرقَمعاِكَوماتقلقٌَ-

َوالَأعرؾَعنهاَأيَأخبار..َبسَبدورَوأكٌدَهبلقٌها.

آااه..َدماؼًَإنتواَناوٌٌنَتشلوونً..َاسمعٌَاَولد..َأنَتَمشَحملَقرصةََ-

منً..َوأناَمشَهحاربَوهمَأوَحلمَعاٌُشهَمعَنفسك...َفكرَفًَمستقبلنا..َ

ماحدشَفٌكمَعاٌزٌَعملًَحاجهَمفٌدةَشؽلناَاللًَهٌتؽٌرَلوَالجوازةَديَتمتَ

َلٌه؟!!

َزعقتَبجملتهاَاألخٌرة.

َولٌهَرابطهَالجوازَبالمصلحةَ؟!َهوَإحناَمحتاجٌن.َ-
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أنتَمشَشاٌؾَالبلدَبقتَعاملةَإزايَإحناَبنحاااربَعلشانَنفضلَشؽالٌن..ََ-

السوقَالمصريَبٌموووت..َلكنَأبوَنرمٌنَهٌفتحلناَالسوقَاألمرٌكًَفاهمَ

َلسوقَاألمرٌكً.ٌعنًَإٌهَا

َماما..َمشَسامرَهوَرجلكَفًَالشؽل..َماتجوزٌهَنرمٌنَوتسٌبنًَفًَحالً.َ-

َأنتَمعندكشَدم..َعاٌزَأخوكٌَتجوزَبنتَبتحبكَأنت.َ-

بسَأناَمابحبهاش..َومشَناويَأحبها..َولوَاتجوزتهاَمشَبسَهخربََ-

.َعبلقتًَبٌهاَأل...َالعٌلتٌنَمشَهٌطٌقواَبعض..َفخلٌكواَأصحابَأحسن.

َنرمٌنَهتعٌشَمعاٌاَأسوأَأٌامَحٌاتها.

َلٌهَكلَده؟!َ-

َألنًَمشَبحبها..َمشَبحبهااااا.َ-

َصاحتَبنفاذَصبر:

حبَإٌهَوكبلمَفارغَإٌه...َماَأناَإتجوزتَأبوكَمنَؼٌرَحبَوأدٌنًَعٌشتََ-

َوخلفتَرجالهَماوراهمشَؼٌرَإنهمٌَضاٌقونً.

ا: َابتسمَساخرا

َعَاختلؾ.ٌمكنَلوَكنِتَحبٌتًَباباَكانَالوضَ-

َرفعتَسبابتهاَفًَوجهه:

َأناَصبريَقربٌَنفد..َوفًَاآلخرَبرضوَهتعملَاللًَأناَعاٌزاه.َ-

استدارتَمؽاِدرة،َلٌلقًَبنفسهَعلىَاألرٌكةَخلفهَوبداخلهَتصاعدَالكثٌرَمنَ

َالخوؾَعماٌَمكنَألمهَأنَتفعلهَكًَتجبرهَعلىَتلكَالزٌجة.

َلكنهَرددَباصرار:

َبرضوَمشَهتجوزها.َ-

.................................َ

َترجلتَناناَمنَسٌارتهَوهًَتدورَببصرهاَفًَالمكان.

َإحناَفٌن؟!َ-

َابتسمَبسعادة:

َهتعرفًَتعالً.َ-
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َأمسكَبٌدهاَلتتبعهَلكنهاَلمَتتحركَفلقدَكانتَتقؾَأمامَبناٌةَسكنٌةَعالٌة.

َفالتفتَلهاَقاببلا:

َوعاٌزَأقعدَمعاكًَبراحتً.َواقفةَكدهَلٌه..َإحناَبقالناَكتٌرَماتقبلناش..َ-

َهزتَرأسهاَبالنفً:

َقولًَاألولَراٌحٌنَفٌن؟!َ-

: َأشارَللمبنًَقاببلا

هقولكٌَاَستًَونحرقَالمفاجؤة...َديٌَاَستًَالعمارةَاللًَهنسكنَفٌهاَلماََ-

َنتجوز.

شهقتَوهًَترفعَرأسهاَتطالعَالمبنىَالشاهقَذوَالوجهةَالفاخرة،َبعٌنٌنَ

ٌَمٌلَألذنٌهاٌَكملَبثَسمومهَالتقلٌدٌة:َمتسعتٌنَبٌنماٌَردؾَوهو

شقتكَاللًَهتعٌشًَفٌهاٌَاَأحلىَعروسة..َوعاٌزَأورٌهالكَعلشانَتختاريََ-

كلَحاجةَفٌهاَبمعرفتك..َفًَمهندسَدٌكورَمستنٌناَفوقَوهٌساعدكَتختاريَ

َواللًَهتقولٌهَأناَموافقَعلٌه..َهاَإٌهَرأٌكَفًَالمفاجؤةَدي؟.

َتتقافزَعلىَمبلمحهاَوحروؾَكلماتها:َإلتفتتَتنظرَلهَوالسعادة

َبجد..َبجدٌَاَشهاب.َ-

ا: َجذبهاَلٌضمهاَإلىَصدرهَفًَسابقةَهًَاألولىَهامسا

َبجدٌَاَقلبَشهاب.َ-

ورؼمَتصلبَجسدهاَبٌنَذراعٌهَللوهلةَاألولىَومحاولتهاَاإلفبلتَلكنهاَفًَ

َالنهاٌةَاستكانتَلتسكتَآخرَصٌحةَضمٌرَوصلتَلعقلها.

َ

َ

َ

 

َ

َ
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َاسعَوالعشرونالفصلَالت

َ

َانشدٌَاَقلبًَؼنوتكَللجمال

َوارقصَفًَصدريَمنَالٌمٌنَللشمال

َماهوشَبعٌدَتفضلَلبكرةَسعٌد

َدهَكلٌَومَفٌهَألؾَألؾَاحتمال

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َ

َ

. اَلٌسَمستحٌبلا َأنَتسٌرَإلىَفٍخَطواعٌةَأمرا

ا،َأوٌَظنون أنهمَأذكىَمنََالكثٌرٌَفعلهاَعلىَأمٍلَواٍهَبؤنَالضررَلنٌَكونَكبٌرا

َالسقوطَفٌهَللنهاٌة.

َولطالماَظنتَأنهاَاألذكى.

دقاتَقلبهاَالخابفةَلمَُتقنعهاَبالعدولَعنَاألمر،َصعدتَمعهَإلىَحٌثَأشارَ

َلها،ََفتحَبابٌَدلَمنَهٌبتهَأنهَجزءَمنَشقٍةَفاخرة.

خطتَللداخلَلتستقبلهاَمساحةَشاسعةَفارؼة،َتتناثرَعلىَأرضٌتهاَورقَ

َاتَالعملَالخاصةَبالدٌكور.جرابدَوبعضَأدو

َلٌظهرَأمامهماَأحدهم.

َشهابَبٌه..َأناَخدتَمقاساتَالشقةَبالكامل..َحضرتكَقولًَبالظبطََ- أهبلا

َعاٌزَفٌهاَإٌه؟!

َابتسمَشهابَوهوٌَمسكَبكؾَنانا:

َصاحبةَالمكانَهًَاللًَهتقول.َ-

َنظرتَلهَبعٌوٍنَملٌبةَبالسعادةَوعدمَالتصدٌق،َأحقااَستكونَصاحبةَهذا

َالمكان؟!.



 

567 
 

َسٌكونَلهاَمكانهاَالخاص،َلنَتحملَهمَبقابهاَمعَأحدَأوَرحٌلها.

َوجهَالمهندسَكلماتهَلها:

وحضرتكٌَاَآنسةَبقىَممكنَتقولٌلًَبتحبًَإٌه..ٌَعنًَإٌهَاأللوانَالمرٌحةََ-

َلٌِك..َإٌهَاالستاٌلَاللًَبتفضلٌهَمودرنَوالَكبلسٌك.

َرفعتَرأسهاَلشهابَالذيَقال:

حبٌبتًَفهمٌهَكلَحاجه...َأناَهعملَكامَمكالمةَتلٌفونَوأرجعلكمَقولًََ-

َتكونواَاتفقتوا.

َتركهماَلٌتجهَإلىَالشرفةَأمسكَهاتفهٌَتصلَبخادمهَالمطٌع:

َهاَخلصت.َ-

َأٌوةٌَاَباشاَالعلبةَمعاٌا.َ-

طٌبَهاتهالًَبسرعةَإحناَفًَالشقة...َهًَبتكلمَمهندسَالدٌكورَعلشانََ-

ٌَعملهاَشقةَالعمر.

َنهىَجملتهَلٌطلقَضحكةَساخرةَمردفاا:أ

َماتتؤخرشَ-

َمسافةَالسكةٌَاَباشا.َ-

.......................َ

استقرتَبسمةَعلىَفراشهاَبمساعدةَأمهاَالتًَكانتَفًَالحدٌقةَحٌنَعادواَ

َورأتَابنتهاَبتلكَالهٌبةَلتعلمَأنهاَسقطتَعنَظهرَالفرس.

اَمكررةَسإالها: َمسحتَعلىَوجههاَمرارا

َكوٌسةٌَاَبنتًَمتؤكدهَإنَمفٌشَحاجهَوجعاكً.َإنتََِ-

َماتخافٌشٌَاَماماَأناَبخٌر.َ-

َقالتَمها:

َقولنالهاَنروحَالمستشفىَمارضٌتشَ-

مشَالزمَأناَكوٌسةٌَاَجماعةَوهللا...َمعقولةَهكونَمكسورةَوساكتةَكده..ََ-

َالحمدهللَربناَستر.
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لجاهٌنَالذيَتلقاهاَولمَتنَسَأنَتقولَكلمتهاَاألخٌرةَوهًَُتلقًَنظرَةَلومَ

َبوضوحَوصمت.

َلٌقولَوافً:

طٌبَلوَحسٌتًَبؤيَتعبَقولًَعلىَطول..َالموضوعَمشَسهلَأناَوقعتََ-

َمنَعلٌهَقبلَكدهَوكسرتَدراعً.

َ"ٌاحبٌبًٌَاَابنً"

انتقلتَأبصارهمَلهاَوقدَقالتهاَبتلقابٌةَأم،َلتعلقَبصرهاَبهَبقلقَحقٌقً،َإلىَ

َأنَقال:

ا.9َنَعنديَ...َكاأويدهَمنَزمانََ- َسنٌنَتقرٌبا

ا: ٌُؽٌرَمنَقلقهاَعلٌهَشٌبا َقالتَوكؤنَالزمنَلمَ

َحمدهللَعلىَسبلمتك.َ-

َرأتَالبسمةَترتسمَعلىَشفتٌهَوهوٌَجٌبها:

َهللاٌَسلمك.َ-

َلكنهاَلمَتفهم،َأهًَسخرٌةَمنهاَأمَسعادةَإلهتمامها؟!.

وفاطمةَؼادرَبعدهاَدونَالمزٌدَمنَالكلماتَولحقَبهَجاهٌنَبٌنماَبقتَمهاَ

َمعها،َلتسؤلهاَبسمة:

َهًَناناَمجتشَلٌه؟!َ-

َقالتلًَإنهاَعاٌزةَتشتريَحاجهَضروريَبسَمنَوسطَالبلدَولسهَماجتش.َ-

َعقدتَبسمةَحاجبٌها:

َهًَمشَقالتَمالٌشَمزاجَأخرج.َ-

َمؤعرفشٌَاَبنتًَ..َزمانهاَراجعة.ََ-

منَأمهاَلمَتعلقَوإنَشؽلَعقلهاَماَتفعلهَتلكَالفتاةَبدونَعلمهم،َطلبتَ

. َمساعدتهاَلتبدلَثٌابهاَوتخلدَللنومَقلٌبلا

َلتؽادرَفاطمةَوهًَتصحبَمهاَبعدَأنَساعدتَبسمة.َ
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وبعدَخروجِهماَبدقابقَوقبلَأنٌَؽلبهاَالنوم،َسمعتَطرقاتَخافتةَعلىَبابهاَ

لتسؤلَعنَصاحبهاَفجاَءهاَصوتَجاهٌن،َاعتدلتَوهًَتسحبَحجابهاَوتضعهَ

َبابَالؽرفةَلٌخطوَإلٌهاَفؤشارتَبكفها:علىَرأسهاَلتؤذنَله،َفتحَ

َخلٌكَعندَالبابَأناَلوحدي.َ-

ا: َتوقؾَمكانهَمبتسما

َماشً..َأناَبسَكنتَعاٌزَأعتذرلك..َمكانشَقصديَاللًَحصل.َ-

َشخصتَببصرهاَعنهَمجٌبة:

َالحمدهللَجاتَسلٌمة..َوإنَتَهتعرؾَمنٌنَإنَالحصانَهٌجريَوراك.َ-

َإنًَعمريَماَهؤذٌكً.َبالظبط...َأناَبسٌَهمنًَتعرفًَ-

عادتَببصرهاَنحوهَمعَشعورهاَبتؽٌرَفًَنبرةَصوتهَلتكونَأكثرَلطفاا،َ

َلٌتلقاهاَببسمتهَالهادبةَفخفضتَبصرهاَعنهَقابلة:

ا.َ- َشكرا

ٌَعنًَقبلتًَاعتذاريَمشَنفسكَتحدفًَأيَحاجهَفًَوشً.َ-

اَلتقول: َلتزٌنَشفتٌهاَشبحَابتسامةَلمَتحتفظَبهاَكثٌرا

َجاهٌن...َأنتَمشَمضطرَتعتذر.َحصلَخٌرٌَاَ-

اَلوَكانَحصلكَأيََ- ماشً...َوحمدهللَعالسبلمة..َمكنتشَهسامحَنفسًَأبدا

َحاجة.

َهذهَالمرةَارتسمتَبعضَالدهشةَعلىَمبلمحهاَوهًَتعودَبنظرهاَلهَلتقول:

َخبلصٌَاَجاهٌن..َممكنَبقىَتسٌبنًَأرتاحَشوٌة.َ-

ا. اَوهوٌَلتفتَمؽادرا َرفعَكفهَمعتذرا

َبابَللحظات،َقبلَأنَتنزعَحجابهاَوتعودَتستلقًَفًَفراشهاَُمرددة:رمقتَال

َهوَمالهَده؟!َ-

اَ استشعرتَطرٌقتهَاللٌنةَمعهاَفًَالحدٌث،َهوَلمٌَكنَجافااَمنَقبلَلكنهَأٌضا

َلمٌَكنَبهذاَاللٌن.

هزتَرأسهاَبعدمَاكتراث،َالَبؤسَباألمرَمادامَسٌجعلَلهاَالمزٌدَمنَالحلفاءَ

َتًَاللحظةَالحاسمة.فًَالمنزل،َحتىَتؤ
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........................َ

حلمهاَسٌصبحَحقٌقة،َالَتصدقَأنهاَتقؾَفًَجزءَمنهَاآلن،َوتلومَنفسهاَأنهاَ

َشكتَفًَنواٌاَشهاب.

دارتَببصرهاَفًَالمكان،َشقةَمتسعةَبهاَعدةَؼرؾ،َستكونَمملكتهاَ

ا...َولكنَمتى؟!! َالخاصة..َستكونَسٌدةَهذاَالمنزلٌَوما

ا:اقتربَمنهاَ َباسما

َهاٌَاَقلبً..َاختارتًَكلَحاجه.َ-

َإلتفتتَلهَتقولَبسعادةَبالؽة:

أناَبجدَمشَمصدقةَنفسًٌَاَشهاب..َديَهتكونَشقتًَأنا..َإحناَهنعٌشََ-

َهنا.

ا..َأناَكانَنفسًَأجٌبلكَفٌبل..َبسَالشقةَديَماتقلشَعنَأيَفٌبل..َوأناََ- طبعا

َعموماَمشَبحبَأعٌشَفًَفٌلل.

اَمشَمهمٌَاَحبٌبَ- ً...َلوَكانتَأصؽرَمنَكدهَبرضوَكنتَهنبسطَبٌهاَجدا

َالمهمَتفضلَمعاٌا.

َطبَؼمضًَعٌنك.َ-

َرمقتهَبشكَلٌضحك:

َببلشَاألفكارَاللًَبتنطَفًَراسكَديٌَاَنونا.َ-

َضحكتَعلىَكلماتهَبحٌاءَلٌردؾ:

َأناَبسَعاٌزَأورٌكًَحاجه...َمفاجؤةَتانٌةَوأكٌدَهتعجبك.َ-

َوبعدَثوانًَقال:أؼلقتَعٌنٌهاَفًَالحال،َ

َفتحًَبقى.َ-

اتسعتَعٌناهاَعنَأخرهاَوهًَتنظرَلذلكَالعقدَاألنٌقَالذيَاستقرَبوقاٍرَداخلَ

علبتهَالمخملٌةَالكبٌرة،َعقدَعرٌضَامتزجَبالذهبَاألبٌضَواألصفرَفًَ

َتصمٌٍمَراقً.

َدهَعلشانً؟!!َ-

َقالتهاَبانبهاٍرَواضحَلترتكنَبسمتهَالماكرةَدونَرإٌةَمنها:
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َكتكٌَاَحبٌبتً.ديَشبَ-

َفؽرتَفاهاَمرددة:

َشبكتً؟!!َ-

ا..َوعلشانَتتؤكديَمنَحسنَنٌتًَهتخلٌهَمعاِكَلحدَماَربناٌَسهلناَبقىََ- طبعا

ونتجوز...َبسَعلشانَدهٌَحصلَزيَماَقلتلكَقبلَكده...َالزمَأكونَشرٌكَ

َلعٌلةَالشربٌنًَمشَمنافسَوإنِتَاللًَهتساعدٌنًَفًَده.َ

أحبلمهاَلتعٌدهاَإلىَعالمَالواقع،َوكٌؾَلهاَأنَتساعدهَفًَأخرجتهاَكلماتهَمنَ

َآمٍرَكهذا؟!

َوهساعدكَإزاي؟!!َ-

: َوضعَالعلبةَبٌنَكفٌهاَبعدَإؼبلقهاَقاببلا

َساعدٌنًَبسَأقابلَبسمةَوأناَهقنعهاَبطرٌقتً.َ-

َعصفتَرٌاحَالشكَبقلبهاَفًَلحظةَتعقبهاَرٌاحَالخوؾَمنَمؽبةَهذاَاألمر.

ًَ؟..َقولتلكَديَشركتهاَهًَكمانَالٌَمكنَتبذيَمالها.هتقنعهاَإزايٌَعنَ-

ٌاَستًَومٌنَجابَسٌرةَاألذى..َأناَعاٌزَأشاركهم..َأشتؽلَمعاهمَمشََ-

َأأذٌهم.

َبسَهًَسابتَالشؽل.َ-

حتىَلوَسابتهَهًَمشَلٌهاَأسهمَفًَالشركةٌَبقىَلٌهاَكلمة..َاسمعًََ-

َكبلمًَبسَوخلٌنًَأقابلها.

َضح:صمتتَمفكرةَلٌقولٌَضٌقَوا

نفسًَأعرؾَبتفكريَفًَإٌه...َكلَاللًَبعملهولكَدهَوإنِتَمشَبتفكريََ-

َتعملٌلًَخدمةَصؽٌرةَكدهَفًَاآلخرَهتصبَفًَمصلحتناَبرضو.

َخبلصَماتزعلش...َهكلمها.َ-

َأٌوةَكدهٌَاَحبٌبتً...َخلٌناَنتجوزَبقى.َ-

ا.فتحتَعلبةَالعقدَتطالعهاَبعٌنٌنَتؤلألَفرحة،َلَتعدهَأنهاَستحدثَبسمةَ َقرٌبا

َلٌتهللَوجههَمعَشعورهَبالنصرَالقرٌب.

....................َ
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َلعمله. َأنهىَجاهٌنَووافًَاجتماعَصباحًَمعَبعضَالمهندسٌن،َلٌعودَكبلا

َلتقتربَفتاةَالسكرتارٌةَمنَاألخٌرَقابلة:

دكاترةَمنَأفضلَدكاترةَالقلبَوكلهمَبٌشكرواََٖباشمهندسَديَأسامًََ-

َفٌهم.

ا:َأخذَالورقهَمنها َشاكرا

اَفًَالقرنٌةََ- ا..ٌَاَرٌتَكمانَتسؤلٌلًَعلىَأفضلَدكاترةَعٌونَخصوصا شكرا

َوالعملٌاتَاللًَتخصها.

َأومؤتَبرأسهاَلتذهبَلٌقولَجاهٌن:

َهوَأنتَهتفتحَمركزَطبًَوالَلٌه؟!!َ-

َالٌَاَظرٌؾ...َدكتورَالقلبَهخلًَماماَتروحله.َ-

َعمتًَسمٌحةَمحتاجةَدكتورَقلب؟!!َ-

َنَبفزعَحقٌقً،َلٌهزَوافًَرأسه:قالهاَجاهٌ

َالٌَاَابنً..َماماَفاطمة.َ-

آااه...َمعلشَأولَمرةَأسمعكَبتنادٌهاَماما...َطبَوإٌهَموضوعَالعٌونَدهََ-

َكمان.

َصمتَلحظاتَلٌقولَبصوٍتَخافتَوكانهٌَخفًَشًءَخلفه:

ا...َأصلَبفكر...َقصديَبسمةَبتفكرَتعرضَمهاَعلىَدكتور.َ- َأبدا

َدةَكده؟!.هًَمهاَمشَمولوَ-

َأل..َديَتعبتَفًَعٌنهاَوبقتَكدهَفًَسنَصؽٌر.َ-

َهمهمَبتفهم،َلٌضٌؾ:

َإالَقولً،َلماَبتتكلمَمعَبسمةَمشَبتجٌبَسٌرتًَخالص؟!َ-

َأناَماتكلمتشَمعاهاَكتٌرَبسَإلىَاآلنَأل.َ-

َطبَوإنَت..َمشَتكلمهاَكدهَوترفعَمنَشؤنَأخوكَشوٌة.َ-

ا: َهزَوافًَرأسهَساخرا

َلمَعنَأختً.الحظَإنكَبتتكَ-

َالٌَاَراجل..َمكنتشَأعرؾ.َ-
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بقولكَإٌهٌَاَجاهٌنَأناَمبحبشَاللؾَوالدوران..َأناَهقولهاَإنكَاتقدمتلهاََ-

َونستنىَردها.

الااااا...َماتبوظلٌشَالدنٌا...َهتندمنًَإنًَقولتلك..َأصبرَشوٌةَعلشانََ-

َخاطريٌَاَوافًَماتقولهاشَقبلَماَأقولك.

َرنٌنَالهاتؾَالداخلًَفؤجابهَوافً:أومؤَبرأسهَبصمتَلٌتعالىَ

َألو...َماشًَحاضر.َ-

: َأؼلقَالسماعةَقاببلا

َماماَعاٌزاك.َ-

َمٌٌن..َأبلةَبطة؟.َ-

ٌَووووه..َماماَسمٌحةٌَاَابنً.َ-

الَبقىَارسٌلكَعلىَبرَأناَمشَناقصَلخبطة..َدلوقتًَعندكَأمَوعمة..َإديََ-

َكلَواحدَلقبهَالحقٌقًَورٌحنً.

َ

َلقبهَالحقٌقً.

ا. َكلمةَقالهاَجاهٌنَبقصٍدَولٌسَاعتباطا

َهوٌَرٌدَأنٌَعتادَوافًَحقٌقةَأنَأمهَعادتَوسمٌحةَستبقىَعمتهَفحسب.

إتجهَلمكتبهاَوهوَلدٌهٌَقٌنَعنَسببَهذاَاالستدعاء،َكانتَخلؾَمكتبهاَ

َكالعادةَلٌجلسَعلىَالكرسًَالمقابلَلٌتركَلهاَدفةَالحدٌث:

َعملتَإٌه؟!َ-

َفًَإٌه؟!!َ-

َاءةَمصطنعةَلتقول:قالهاَببر

َإحناَهنهزر...َفًَموضوعَفاطمةَوبنتها.َ-

َلسهَماعملتشَحاجه.َ-

َوقفتَلتدورَحولَمكتبهاَوتجلسَأمامه:

َلٌهَبقى..َإٌهَاللًَمعطلك؟.َ-
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ٌعنًَملقٌتشَمناسبةَوحتىَلماَخرجناَوقعتَمنََعالحصان...َوالدنٌاََ-

َاتلخبطت.

َقالتَساخرة:

َلٌهَعلىَرقبتهاَوخلصتنا.وقعتَمنََعالحصان...َماوقعتشََ-

انقبضَقلبهَمنَكلماتهاَاألخٌرةَوربماَالمرةَاألولىَالتًٌَشعرَفٌهاَبالقلقَعلىَ

َبسمة،َأنهاَتتمنىَموتهاَببساطة.

َأٌمكنَأنٌَصلَبهاَالكرهَإلىَالنٌلَمنَحٌاةَالفتاة....َالَمستحٌل!!

عاٌزةََأنتَبتُبصلًَكدهَلٌه...َخلصنًَمنَموضوعَبسمةَدهٌَاَجاهٌن..َأناَ-

َبالًٌَروق.

َأومؤَبرأسهَبصمت:

َحاجهَتانًٌَاَعمتً.َ-

َأل..َاتفضل..َالمرةَالجاٌةَتكونَاتصرفت.َ-

اَدونَتعلٌق. َوقؾَمؽادرا

سارَبتإدهَفًَالممرَوعقلهٌَنتقلَمنَفكرةَألخرى،َكٌؾٌَمكنهَالوصولَإلىَ

َبسمةَبشكلَأسرعَونٌلَموافقتها.َ

اَلٌجدَمحمد: َاصطدمَبؤحدهمَفالتفتَمعتذرا

َوالٌَهمكٌَاَباشمهندس.َ-

اَفؤسرعَخلفه: َتوقؾَمكانهَوعادٌَنظرَلهَوهوٌَسٌرَمبتعدا

َمحمد.َ-

َإلتفتَلنداِبهَفؤمسكَبذراعه:

َعاٌزكَضروري.َ-

َمْقَصؾَالشركةَلٌجلسَمعهَفًَركنَقصً.َ تبعهَوالدهشةَتعلوهَإلىَأنَوصبلَ

صمتَجاهٌنَبٌنماَمحمدٌَرمقهَبنظراٍتٌَعلوهاَالكثٌرَمنَالتساإلَخاصةَمعَ

َالذيَاستمرَوكؤنهٌَفكرَماَالذيٌَرٌدهَمنهَبالضبط.

َخٌرٌَاَباشمهندس..َأناَعملتَحاجهَؼلط!!َ-

ا: ٌا َهزَرأسهَنف
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َمحمدَأنتَتعرؾَبسمةَبقالكَكتٌرَصح؟!َ-

َأومؤَبرأسهَبصمت،َلٌردؾ:

َطٌبَكوٌس...َأصلَكنتَعاٌز..َأسؤلك...َ-

ا،َالٌَعل مَإنَكانَماٌَفعلهَخطؤَأمَتوقؾَعنَالكبلمَوهوٌَشٌحَبوجههَبعٌدا

َصواب،َلكنهَالٌَملكَالوقتَالكثٌرَوٌرٌدَالنتٌجةَالسرٌعة.

َفًَإٌهٌَاَباشمهندسَقلقتنًَعلىَفكرة؟!َ-

اَبسبابته: َإلتفتَلهَمشٌرا

اسمع..َأبلةَبطةَقالتلًَإنكَراجل...َوالراجلَلوَاستؤمنتهَعلىَسرَالٌَمكنََ-

ٌَفضحهَصح؟!!

َساٌرهَمحمدَرؼمَعدمَفهمه:

َح.صَ-

ا...َاللًَهسؤلكَفٌهَدهَمفٌشَأيَحدَهٌعرفهَعلىَوجهَاألرضََ- حلوَجدا

َمفهوم؟.

َمفهوم.َ-

ا: َمالَناحٌتهَلٌقولَبصوٍتَحرصَعلىَأنٌَكونَخافتا

َبسمةَبتحبَإٌه؟..َبتكرهَإٌه؟...ٌَعنًَإٌهَاللًَأعملهَعلشانَتنتبهلً؟!َ-

َفهمَماَسمعهَلٌقول: َعقدَمحمدَحاجبٌهَمحاوالا

َبهلك؟!!أفندم..َتنتَ-

َركزَمعاٌاٌَاَمحمد..َأٌوةَتاخدَبالهاَمنً..َكرااجلَأدخلَدماؼهاٌَعنً.َ-

اتسعتَعٌناَمحمدَوبدأَالؽضبٌَلوحَفًَاألُفقَفانتبهَجاهٌنَلمعنىَكلماتهَ

َفرفعَجاهٌنَكفه:

َعلشانَأتجوزها.َ-

َالنتَمبلمحَمحمدَلتعلوَشفتٌهَإبتسامة:

َعاٌزَتتجوزَبسمة؟!!َ-

هترفضنً..َممكنَتساعدنًَبماَإنكَالراجلَالوحٌدَأٌوةَبسَحاسسَإنهاََ-

َاللًَأعرفهَوٌعرفهاَكوٌس.
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اَأنهٌَمنعَضحكة،َلٌقولَجاهٌن: َوضعَمحمدَكفهَعلىَفمهَوبدىَواضحا

َإضحكََإضحك...َباٌنَإنكَعاٌزَتضحك.َ-

َحررَضحكتهَبالفعلَلٌعتذرَبعدها:

َآسؾ.َ-

ا...َالمهمٌَعنًَهستفٌدَحاجهَأناَبقىَمنََ- َالقعدةَديَوالَإٌه؟!!الَأبدا

إنَشاءَهللاَتستفٌد...َبسمةَبتحبَالدوؼريٌَعنًَنصٌحتًَتروحَتقولهاَإنكََ-

َعاٌزَتتجوزرهاَوإدٌهاَكامٌَومَتفكر.

ٌَاَسبلم...َوبعدهاَترفضنً..َكسبتَأناَإٌهَبقى؟!!َ-

َالَمؤناَمكملتشَبعدَماتقولهاَتروحَبقىَللًَهتستلمَدماؼهاَوتقنعهالك.َ-

َمٌنَدي؟!َ-

َنانا.َ-

َنعم؟..َماهًَهتروحَتقولهاَإنًَطلبتَمنهاَكده.َ-

أل..َلوَوعدتهاَبهدٌةَحلوة...َأيَمصلحة..َهتحاولَتقنعهاَمنَؼٌرَماََ-

َتعرفها.

َوإفرضَبرضوَماقتنعتش..ٌَعنًَإٌهَاللًٌَخلٌهاَتوافق.َ-

َاممممممممم....َبتهٌؤلًَلوَحستَإنكَبتحبهاَهتوافق..َدهَلوَمابتكرهكش.َ-َ

َساخرة:َضحكَضحكة

َهللاٌَطمنك....َوديَهتحسهاَإزاي؟!َ-

َِحبها.َ-

اَفًَكلماته. ٌُكتؾَجاهٌنَذراعٌهَمفكرا َقالهاَببساطةَدونَإضافةَالمزٌد،َل

ٌَحبها!!

َوهلَهوٌَحبها؟!

اَفًَمسؤلةَالمشاعر،َ وجدَأنهَالٌَستطٌعَأنٌَنفًَوالٌَثبت،َهوَلمٌَفكرَكثٌرا

َوالٌَعلمَماَالذيَتعنٌهَبسمةَله.

َروحَأشوؾَشؽلًَبقى؟!ممكنَأَ-

َقالهاَمحمدَلٌبتسمَجاهٌن:
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أكٌد..َتعرؾَأناَكنتَمشَطاٌقكَأنتَكمانَبدأتَمعاٌاَبخناقَوضرب..َبسََ-

َحاسسَإنناَممكنَنبقىَأصحاب.

َشهور.َٖدهَشرؾَلٌاٌَاَباشمهندس..َهتثبتنًَبقىَوالَبرضوَالزمَأكملَالَ-

َضحكَجاهٌن:

َحوبٌةَاتفضلَروحَشوؾَشؽلك.الٌَاَحبٌبً...َالشؽلَمالوشَدعوةَبالصَ-

: َوقؾَقاببلا

َماشً..َكنتَهقولكَمعلومةَكمانَبسَمافٌشَنصٌب.َ-

اَلٌلحقَبهَجاهٌن: َتحركَمؽادرا

َهنخلٌهمَشهرٌنَبس..َقولَبقى.َ-

ا: َإلتفتَلهَمبتسما

َكانتَقالتَمرةَبحبَفكرةَإنَالواحدٌَجٌبَلحبٌبتهَورد.َ-

َ

حقااَأنٌَعرضَعلٌهاَالزواجَالورد..َلٌستَفكرةَصعبةَالتحقٌق،َالصعبَ

َوٌخبرَناناَأنَتقنعهاَبهذا.

.............................َ

فركتَظهرهاَبقوةَوهًَتتؤوه،َلمَتتصورَأنَآالمَجسدهاَمنَالسقطةَستكونَ

َبؤثرَرجعً.

َحتىَأنهاَلمَتؽادرَالفراشَإالَللضرورة.

َأنزلتَقدمٌهاَعلىَاألرض:

َالزمَأتحركَشوٌةَمشَكده.َ-

تنهضَطرقَأحدهمَبابهاَووصلهاَصوتَأخوهاَلتؤذنَله،َدلؾَإلىَوقبلَأنَ

اَمنها: َالؽرفةَوهوٌَؽلقَبابهاَخلفهَمقتربا

َعاملةَإٌهَدلوقتً؟!َ-

َالحمدهلل..َبسَجسمًَمكسر.َ-

َأكٌدَالواقعةَمشَسهلة.َ-

َدسٌَدهَفًَجٌبهَلٌخرجَلهاَورقة:
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َماماَلمٌنَفٌهم.ديَفٌهاَأرقامَتلٌفوناتَدكاترةَقلبَكبارَشوفًَتحبًَتوديََ-

َابتسمتَلهَقابلة:

َأولَمرةَتقولَماماَمنَؼٌرَماَتترددَزيَكلَمرة.َ-

َكلهَبٌجًَبالتعود..َوأناَبحاولَأتعود.َ-

ا.َ- َوهللاٌَاَبسامَمفٌشَأحنَمنَماماَأبدا

َمشَاتفقناَمفٌشَكبلمَعنَاألمهات.َ-

َمطتَشفتٌهاَوهًَتطالعَالورقة،َفرفعَلهاَورقةَأخرى:

للعٌون...َبقولٌَعنًَماتقنعًَمهاَأويََعنوانَدكتورَكوٌسَوديَبقىَفٌهاَ-

َتروحَتكشؾ.

رفعتَبصرهاَنحوهَلتبديَالكثٌرَمنَالتساإل،َلمَتتوقعَأنٌَكونَاهتمامَبسامَ

َبهاَإلىَتلكَالدرجة.

َفركَرأسهَبتوتر:

َأناَقلتٌَعنًَأكٌدَبرضوٌَهمكمَإنهاَتخؾ.َ-

َالحتَشبهَابتسامةَعلىَشفتٌها:

َبالنسبةَلنا..َلكنَأنتَبقىَمهتمَلٌهَبٌها.آهَطبعا..َدهََ-

َهبَواقفاا:

مهتم!!..َقصدكَإٌه...َعاديٌَعنً..َالمفرضَلوَفًَحدٌَقدرٌَساعدَحدََ-

ٌَساعده.

َطٌبَمالكَمتوترَكده؟!.َ-

َأناَمشَمتوترَوالَحاجه.َ-

َالزالتَتعلوَوجههاَالبسمةَلتقول:

ا..َهقنعهاَإنَشاءَهللا.َ- َماشًَشكرا

َتَوظلَمكانه،َرمقتهَلحظاتَلتقول:أومؤَبرأسهَلٌصم

َمالك؟..َفًَحاجهَتانًَعاٌزَتقولها.َ-

َحدثَنفسه...َ

َ"إزايٌَعنًَأكلمهاَعنهَعلشانَتاخدَبالها...َجاهٌنَدهَبٌطلبَحاجاتَؼرٌبة"
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َفًَإٌهٌَاَبسام؟!!َ-

َهزَرأسهَبٌؤس:

َمفٌشَحاجه..ٌَاالَتصبحًَعلىَخٌر.َ-

َوأنَتَمنَأهله.َ-

الدهشة،َهلَماٌَدورَبعقلهاَصحٌح؟،َأٌمكنَأنٌَكونَاتسعتَبسمتهاَمعَبعضَ

َهناكَاهتمامَمنَبسامَلمهاَبالفعل.

اَوهذاَ اَلٌسَلمهاَفقطَبلَأنهَسٌقتلَسمٌحةَكمدا ٌاَالهً..َسٌكونَهذاَرابعا

ٌَكفٌها.

َأوَلعلَاألمرَشفقةَلٌسَإال.

علٌهاَالصبرَوحسبَفاألٌامَخٌرَبرهانَلكلَماَنحملهَفًَقلوبناَوعقولناَمنَ

َورَمخفٌة.أم

َرنَهاتفهاَلتلتقطهَوتقرأَاسمَجاهٌن،َفتحتهَمجٌبةَلٌقول:

إٌهَاألخبارَعاملةَإٌهَ..َأناَقلتَبتضاٌقًَلماَأجٌلكَأوضتكَفقلتَأكلمكَفًََ-

َالتلٌفون.

اَعلىَالسإال.َ- َأناَبخٌر..َشكرا

َبتتحركًَبسهولةَوالَفًَصعوبة؟!.َ-

َالَالحمدهللَبتحرك.َ-

ستلمًَالهدٌةَاللًَساٌبهالكَعلىَالبابَقبلَماَحدَطٌبَكوٌس...َقومًَبقىَاَ-

ٌَاخدها.

َنعم..َهدٌة.َ-

َآهَحاجبهَبسٌطةَكدهٌَاَربَتعجبكٌَاالَبقىَقومً.َ-

َهوَأنتَبره؟!َ-

ٌَاَستًَألَأناَفًَأوضتً..ٌَبلَقومً..َولوَعجبتكَاتصلًَبٌا.َ-

ا،َواتجهتَلبابَؼرفتهاَولمَ اَعنها،َوضعتَالهاتؾَجانبا اتسعتَبسمتهاَرؼما

تهتمَبوضعَحجابها،َفتحتَالبابَبرفقَلتتؤكدَمنَخلوَالممر،َخفضتَبصرهاَ

لتجدَباقةَوردَحمراءَكبٌرةَوأنٌقةَأمامَبابَؼرفتها،َاتسعتَبسمتهاَأكثرَفؤكثرَ
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قَعبٌرهاَاألخاذَوكانتَفشرعتَالبابَلتمٌلَوتحملَالباقة،َمالتَعلٌهاَتستنش

َذاتَرابحةَرابعة.

عادتَللداخلَأمسكتَهاتفهاَلتتصلَبهَلمٌَجٌبهاَعلىَالفورَفظنتهَلنٌَجٌبَ

َإلىَأنَوصلَلهاَصوته:

َها..َعجبتك.َ-

َنظرتَللورودَباعجاب:

اَهدٌهَفرحتنً.َ- َأكٌد...َبجدَشكرا

َعلىَخٌر.الحمدهلل...استمتعًَبٌهاَواستنًَبكرةَمنًَكبلمَمهم...َتصبحًََ-

لمٌَنتظرَردهاَفؤؼلقَالهاتؾَلتنظرَلهَبدهشة،َماَالذيٌَعنٌهَبماٌَقول،َبلَ

وبماٌَفعل؟!.َهوٌَتصرؾَبؽرابةَمنذَعطلةَذهابهمَلنزهةَركوبَالخٌل،َوالَ

اَلذلك. َتجدَتفسٌرا

اَوعادتَتحتضنَتلكَالباقةَوهًَتستنشقَعبٌرها،َوشعورَ وضعتَالهاتؾَجانبا

َ..َشعورَالٌَمكنهاَانكاره.بالسعادةٌَتسللَإلىَقلبها.

ا؟!. ..َمنََأٌنَعرؾَأنهاَتحبَالورودَأمَأنَاألمرَقدرا َولكنَمهبلا

..........................َ

َهلٌَمكنَأنٌَجتاحكَشعورَماَبشكلَمفاجًء؟!

َوكؤنهَؼزوَلمَتنتبهَلهَوفجاءكَعلىَحٌنَؼرة!!.

َمصباحَأضاءَبداخلكَوأشعلَفتٌلَماَلتمؤلَالحرارةَحواسك!!

َربماَاحساسَتعطشَلهَقلبكَفماَأنَذاقهَشربَمنهَحدَالشبع.َأوَ

أمَأنَاألمرَفقطَهوَؼفلتكَأنتَعنَتلكَالمشاعرَرؼمَوجودها،َلٌحدثَماَ

ٌَنبهكَلهاَوتصبحَأمامكَمرأىَالعٌن.

َ

وضعَكفهَعلىَصدرهَمعَاستمرارَدقاتَقلبهَالمتسارعة،َوالتًَتعالتَوتٌرتهاَ

َهاَوهًَتستلمَهدٌته.بشكلَمفاجًءَحٌنَدفعهَفضولهَلرإٌت

َأرادَحقااَأنٌَرىَالتعبٌرَالذيَسٌرتسمَعلىَوجههاَحٌنهاَولٌتهَماَفعل!!
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ساعدهَأنَؼرفتهَفًَالجهِةَالمقابلةَلؽرفتهاَوعلىَبعدَعدةَأمتارَفلنَتنتبهَ

لتلكَالفرجةَالتًَفًَبابهَوهوٌَراقبَبابهاَالذيَفتحتهَبحذٍرَتتؤكدَخلوَ

رهاَالواضحَولمٌَعرؾَسببهَإالَحٌنَأطلتَالطرٌق،َعلتَوجههَالبسمةَمعَحذ

َبحرٌةَوؼٌرَمرتب،َانحنتَتلتقطَالباقةَ برأسهاَوقدَتركتَشعرهاَمنسدالا

اَفلمَتلوحَ فسبقتهاَخصبلتَشعرهاَإلٌهَمنَالجانبٌنَحتىَإنهَأخفىَوجههاَتماما

َلهَبسمتهاَإالَبعدَأنَاعتدلتَواقفةَتضمَالباقةَإلىَصدرهاَتستنشقَعبٌرها.

،َظلَمكانهَرؼمَمشهدَُطبعَ اَلمٌَصادفهَقببلا بقلبهَالَعقله،َفؤهداهَشعورا

اختفاِبهاَبؽرفتهاَلمٌَنتبهَلواقعهَإالَعلىَصوتَرنٌنَهاتفه،َرفعَكفهَالذيَ

ٌَحتضنَالهاتؾٌَطالعَاسمهاَلتعلوَشفتٌهَابتسامة.

أجابهاَوأسعدهَأنَالورودَراقتَلها،َلٌؽلقَالهاتؾَبعدَأنَوعدهاَبحدٌٍثَفًَ

َالؽد.

َ

اَرؼمَإرهاقَالعمل،َمازالٌَحاولَتفسٌرَاست لقىَفًَفراشهَوقدَجفاهَالنومَتماما

َكلَتلكَالمشاعرَالتًَتتخبطَداخله.

سعادةَؼامرةَلرإٌةَابتسامتها،َدقاتَقلبَمتسارعةَالٌَعلمَسببها،َحرارةَ

َاؼتالتَحواسهَكلها.

َماَالذيٌَعنٌهَكلَهذا؟؟!

َأٌمكنَأنٌَكون؟!!

َرأسهَبعدمَتصدٌق.اعتدلَفًَفراشهَوهوٌَهزَ

َمنَإمتىَوإزاي...َأكٌدَأل؟!!َ-

َأحقااَنمتَداخلهَمشاعرَتجاهها.

َاتسعتَبسمتهَلمجردَالفكرة،َألٌسَهذاَباألمرَالجٌد؟!

ا: ٌا َعادٌَهزَرأسهَنف

اَلوَرفضتنً.َ- َأل...َمشَهٌكونَكوٌسَأبدا

َوجاءَشعورَجدٌدَإلٌهٌَإكدَلهَظنه،َترفضه!!...َهًَحقااَقدَترفضه؟!!

َقَصدرهَلهذاَالخاطر؟!لَمَضا
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ولٌسَخوفااَعلىَمالَأوَأسهمَأوَمكانةَبلَضاقَألنهَلمٌَعدٌَرٌدَخسارتهاَ

اَعنده. اَثمٌنا َهً،َوكؤنهَسٌخسرَشٌبا

ؼادرَفراشهَلٌتجهَإلىَؼرفِةَأمه،َالٌَرؼبَفًَالنومَلكنهٌَرؼبَفًَالحدٌثَ

قظةَإلىَشخصَقرٌبَمنه،َطرقَبابهاَبلطٍؾَلٌدلؾَإلٌهاَكانتَالَتزالَمستٌ

َرأتهَأشارتَلهَباالقتراب:َوماَإنتتحدثَفًَالهاتؾَ

َأهوَجاهٌنَجهَعالسٌرةَ...َخدَكلمَلوجًَعندهاَخبرَحلو.َ-

َتناولَالهاتؾَمنها:

لوجًَإزٌكٌَاَحبٌبتًَعاملةَإٌه.....َلٌهَبسَزعبلنهَمنًَطٌبَخبلصَبراحةََ-

هبقىَأتصلَإنِتَماصدقتًَأناَبطمنَعلٌِكَمنَماما...َطٌبٌَاَستًَخبلصَوهللاَ

َبٌكًَإٌهَبقىَالخبرَالحلو؟؟.

َاستمعَلكلماتهاَقبلَأنٌَصٌحَبسعادٍةَبالؽة:

بجد..َألؾَمبرووووكٌَعنًَأناَهبقىَخالو.....َإنِتَاللًَهتبقًَأحلىَماماَفًََ-

َالدنٌا.

كانتَتتحدثَبسعادةَكبٌرةَمماَأشعرهَبالراحةَوالتفاإلَفًَأنٌَكونَلهَنصٌبَ

ا.فًَمثلَتلكَالسعادةَ ٌَوما

أنهتَمٌادةَالمكالمةَوهًَتحمدَهللاَوتشكرهَعلىَإتمامَفرحةَابنتهاَبالحملَ

َقابلةَالبنها:

جاهٌنَأناَكنتَمؤخرةَالسفرَعلشانَماتكونشَلوحدكَبسَخبلصَبقىَالزمََ-

َأسافرلهاَدهَأولَحملَوأختكَمحتاجانً.

اٌَاَماما...َربناٌَخلٌكًَلٌهاَولٌاَبسَإٌهَهتقعديَمعاهاَلحدَ- َماَتولد.َطبعا

َصمتتَمفكرةَبحٌرة:

مشَعارفه...ٌَعنًَممكنَأقعدَمعهاَلحدَشهورَالوحمَماَتخلصَوأرجعََ-

َوبعدٌنَأرجعلهاَتانًَلماَتدخلَالتامن..َإٌهَرأٌك؟!

َماشًَحبٌبتًَاللًَتشوفٌه..َإنِتَعارفهَهتوحشٌنًَإزاي؟!َ-

نَرتبتَوأنَتَكمانٌَاَحبٌبً...َطٌبَاحجزلًَبقىَعلىَاألسبوعَالجايَأكوَ-

َنفسً.
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اَفضاقتَعٌناها: َصمتَمترددا

َفًَحاجهٌَاَجاهٌن...َأنتَكنتَجايَتقولًَحاجهَوالَإٌه؟!َ-

َجلسَجوارها:

َبصراحةَآه..َمعلشَأجلًَسفركَبسَشوٌةَلحدَماَأعرؾَهنعملَإٌه؟!َ-

َهنعملَإٌهَفًَإٌه؟!َ-

َماماَأناَهتقدمَلبسمة.َ-

َحدقتَبهَللحظاتَوكؤنهاَتعًَماَسمعت:

َبسمة؟!!مٌن...ََ-

َأٌوةٌَاَماما..َبنتَعمً..َأناَعاٌزَأتجوزها.َ-

َظلتَترمقهَبصمٍتَمماَأصابهَباالحباط:

إٌهٌَاَماما..َافتكرتَإنكَهتفرحًَلماَأقولكَعاٌزَأتجوز...َمشَكنتًَداٌماََ-

َبتزنًَعلٌاَفًَالموضوعَده؟.

اَأفرحلك...َبسٌَعنً..َمالقتشَؼٌرَبسمةَديَسمٌحةَمشََ- أٌوةَطبعا

َ.بتطٌقها

أناَملٌشَدعوةَبالماضًَاللًَعاٌشةَفٌهَعمتً...َأناَاختارتَبسمةََ-

َوعاٌزها.

َهقولكَإٌهٌَاَبنً..َربناٌَسترهاَوٌتملكَعلىَخٌر.َ-

...َعاٌزهاَتفضلَمعاٌاَأناَمشَعارؾَدهَحبَوالَأويماماَأناَبجدَمٌالَلٌهاََ-

َإعجابَوالَإٌهَبالظبط...َبسَاللًَأعرفهَإنًَعاٌزهاَتكونَمعاٌا.

َعلتَشفتٌهاَابتسامةَحنونةَلتربتَعلىَخده:

ٌَاربٌَاَحبٌبًَتكونَمنَنصٌبكَوٌسعدكَمعاها.َ-

َضمهاَإلىَصدره:

َ...َأناَلسهَهكلمهاَبكرة.أويأٌوةٌَاَماماَادعٌلًَكتٌرََ-

: َقاببلا َربتتَعلىَظهرهَلتدعمهَلٌبتعدَعنهاَقلٌبلا

ةَوالَفرحَعلىَأجلًَبقىَالسفرَشوٌةَلحدَماَتردَعلٌاَونعرؾَهنعملَخطوبَ-

َطول.
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َإٌٌٌه..َفرحَعلىَطول..َالَإزايَبراحهَشوٌةٌَاَحبٌبً.َ-

َخٌرَالبرَعاجله...َبسٌَاَربَهًَتوافق.َ-

َضحكت:

َ.أويداَأنتَمستعجلََ-

َشاركهاَالضحكةَوإنَكانتَمتقطعةَوهوٌَفركَرقبتهَبارتباك:

َ.أويٌعنًَمشََ-

َرأسها: َنهضَعنَفراشهاَمقببلا

َوماتنسٌشَتدعٌلً.تصبحًَعلىَخٌر...ََ-

َوأنتَمنَأهلَالخٌر..َربناٌَفرحَقلبكٌَاَحبٌبً.َ-

اَأكثرَوأكثرَالخبارهاَومعرفةَردها،َ ا،َلقدَأصبحَمتحمسا ؼادرَؼرفتهاَمستبشرا

ا. اَكًَتتمكنَمنَإقناعها،َسٌنتظرَؼدا َعلٌهَالوصولَإلىَناناَأٌضا

أحدَستكونَوإنَتمنىَأالٌَلجؤَلتلكَالخطوة،َفموافقتهاَعلٌهَدونَإلحاحَمنَ

َأكثرَسعادةاَله،َلكنهَلنٌَخاطرَسٌؤخذَبنصٌحةَمحمدَللنهاٌة.

المهمَأنٌَنالَماٌَتمنىَوتصبحَبسمةَزوجتهَوحٌنهاَسٌجعلهاَأكثرَالناسَتعلقااَ

َبه.

.................................َ

مرتَأؼلبَساعاتَالٌومَالتالًَبشكلَتقلٌدي،َودخلتَبسمةَؼرفةَفاطمةَبعدَ

مهاَبصحبتهاَفوجدتهاَفرصةَطٌبةَالخبارهماَعنَزٌارةَاألطباءََالؽداءَلتجد

وبدأتَبؤُمها،َالتًَؼمرتهاَسعادةَكبٌرةَالهتمامَابنهاَبهاَولوَبهذاَالشكلَؼٌرَ

َالمباشر.

َربناٌَكرمه.َ-

َدعتَلهَمنَقلبها،َلتكملَدقاتهَباقًَالدعاءَلهَبؤنٌَهدٌهَوٌشرحَصدرهَلها.

َالتفتتَبسمةَلمهاَقابلة:

..َوأناَأويفكرةٌَاَمهاَ..َبسامَجابلًَكمانَعنوانَدكتورَعٌونَشاطرَعلىََ-

َأٌام.َٗخبلصَحجزتلكَعندهَبسَهوَزحمةَشوٌةَهنروحلهَبعدَ

َالحظتاَاالرتباكَالذيَأصابهاَفًَالحالَوهًَتقول:
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َإٌه؟..َدكتور..َولٌه؟!..َتعبَنفسهَلٌه؟!َ-

َابتسمتَبسمةَوهًَتؽمزَألمها:

َمهمَإنِتَماتكسٌفهوشَوخلٌناَنروح.والَتعبَوالَحاجه..َالَ-

َأطرقتَبرأسهاَوهًَتقاومَرؼبةَبالسعادة،ٌَقاتلهاَخوؾَمنَالخذالن.

َلتربتَفاطمةَعلىَكفها:

َروحًٌَاَبنتً..َربناٌَجعلهَسببَلشفا...َ-

َحتىَقالتَبسمة: َصمتتَطوٌبلا

إٌهٌَاَبنتًَبسَساكتهَلٌه...َأهوَنروحَونعرؾَممكنٌَكونَفًَجدٌدَفًََ-

َنعرفوش..َوربكَهوَالشافً.الطبَم

اَأومؤتَبرأسهاَلتقول: َأخٌرا

َماشً..َبسَأناَكدهَممكنَأكلفكم.َ-

َقاطعتهاَبسمة:

َوالَكلمة...َإنِتَأختًَوإحناَالحمدهللَمبقٌناشَفقرا.َ-

َطبَحاجهَأخٌرة.َ-

َقولًٌَاَستَمها.َ-

َقالتهاَبسمةَبصبر،َلتضٌؾَمها:

َموضوعَده..َلوَسمحتًٌَعنً.أناَمشَعاٌزةَأخوكًٌَتكلؾَأيَحاجهَفًَالَ-

َاتسعتَبسمتهاَلتجٌب:

َومٌنَقالكَإنًَكنتَهخلٌهٌَتكلؾَفٌهَحاجه...َإنِتَأختًَأناَمشَهو.َ-

َوكمان...َ-

ٌَوووهٌَاَمهاَمشَقلتًَآخرَحاجه.َ-

ٌَاَبوسًَأناَمشَعاٌزاِكَتدفعًَفلوسَعلىَالفاضًَ-

َتفابلواَبالخٌرَتجدوووهٌَاَمها..َداَإنِتَمإمنة.َ-

َونعمَباهلل.َ-

ضمتهاَبسمةَإلىَصدرهاَوداخلهاَطاقةَتفاإلَكبٌرةَبؤنَهللاَسٌكتبَلهاَ

ا. اَمجددا َالشفاء،َالَتتخٌلَاللحظةَالتًَقدَتفتحَمهاَعٌنٌهاَوتراهمَجمٌعا
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َنفسَتلكَاألفكارَدارتَفًَعقلَمها،َأحقااَستبصرَثانٌة؟!

َستفتحَعٌنٌهاَوترىَالعالمَمنَجدٌد.

ا.الشمس..َالسماء..َوجهَأ َختها..فاطمة..َوبسمة...َبلَوجههَهوَأٌضا

َالٌَمكنهاَإنكارَرؼبتهاَالشدٌدةَفًَرإٌته.

َلٌعلوَداخلهاَانذارَشدٌد،َأسٌعودَلِكَالبصرَلتطلقٌهَعلىَوجوهَالرجال؟.

َارتدتَعنَصدرَبسمةَالتًَعقدتَحاجبٌهاَلتصرفهاَهذا:

َمالك؟..َفًَإٌه؟!َ-

َهزتَرأسهاَمرددة:

َأناَمشَعاٌزهَأشوؾ.َ-

َربتتَفاطمةَعلىَكتفهاَمهدبة:

الَحولَوالَقوةَاالَباهلل...َلٌهٌَاَمهاَكده..ٌَاَبنتًَالبصرَنعمةَكبٌرةَأوعًََ-

َترفضٌهاَأناَنفسًَأشوفكَوإنِتَبصالًَوبتضحكً..َنفسًَأشوفكَفرحانه.

َأناَخاٌفة!!َ-

َقالتهاَبصدقَلتمسكَبسمةَبكفها:

َخلٌشَأيَحاجهَتضعفكَوكفاٌةَماتأويََخاٌفةَمنَإٌه؟..َمهاَإنِتَبنتَقوٌةَ-

َإٌمانكَبربك...َإحناَهنروح..َإدعًَمنَقلبكَربناٌَكتبلكَالشفا.

َلمَتتمكنَمنَقولَالمزٌد،َستستعٌنَباهللَلتكونَأقوى.

........................َ

علٌهَأنٌَخبرَوافًَبماَقرره،َالمفترضَأنَوافًَمنَسٌعرضَطلبهَعلىَ

لَأنٌَقومَهوَبذلك،َلدٌهَماٌَقولهَلهاَبسمةَلكنهَؼٌرَرأٌه،ٌَرىَمنَاألفض

َولنٌَستطٌعَوافًَأنٌَفعلهَبالنٌابِةَعنه.

قادَجاهٌنَالسٌارةَفًَطرٌقَالعودة،َوبجوارهَوافًَؼلفهماَالصمتَلٌقطعهَ

َجاهٌنَبقوله:

َبقولك..َأناَهعرضَعلىَبسمةَالجوازَاللٌلة.َ-

َإلتفتَوافًَلهَبدهشة:

َزنًَأكلمهاَاللٌلة.أنتَمشَقلتَهتصبرَشوٌة...ٌَعنًَعاٌَ-
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َأل..َأناَاللًَهكلمها.َ-

َاشمعنىَبقى.َ-

عاديَبقىٌَاَوافً..َعاٌزَأناَاللًَأقولها..َأعتقدَلماَتسمعهاَمنًٌَبقىََ-

َأحسن.

َمطَوافًَشفتٌه:

َأحسنَمنَأنهًَناحٌةٌَعنً؟.َ-

ٌَاعمَخبلصَبقىَهوَأناَهقولهاَحاجهَؼلطَأناَهعرضَعلٌهاَالجواز.َ-

َربناٌَوفقك.ماشًٌَاَسٌدي..ََ-

َآمٌٌٌٌن...َقولهاَمنَقلبكٌَاَابنًَخلٌهاَتسلك.َ-

َضحكَوافً:

َماهوَمنَقلبًٌَاَعم...َمالكَمحسسنًَإنًَحماتك.َ-

حماتً..َهوَفًَزيَحماتًَوالَطٌبةَحماتً..َوهللاَماحدَهٌنصرنًَفٌكمََ-

َؼٌرها.

َؼابتَالبسمةَعنَوجهَوافًَوانتبهَجاهٌنَلذلكَفؤردؾ:

.علىَفكرة..َكلََ- ٌَومَهتفضلَفٌهَبعٌدَعنهاَأناَمتاكدَإنكَهتندمَعلٌهَمستقببلا

اَردَفعلهاَحٌنَقالَأنهَُكسرَ اكتفىَبالصمتَكرٍدَوهوٌَراقبَالطرٌقَمتذكرا

ذراعهَمنَسقوطهَعنَالفرس،َلهفتهاَالتلقابٌةَعلٌهَراقتَله،َلكنَحٌنَهنبتهَ

ا!!". َعلىَسبلمتهَشعرَأنهٌَرٌدَأنٌَقولَلها..َ"متؤخرةَجدا

..............................َ

وصلَجاهٌنَحتىَأرادَالوصولَلنانا،َتذكرَأنهَاحتفظَبرقمهاَفًَهاتفهََماَإن

َفاتصلَبهاَلتجٌبهَبعدَفترةَقصٌرة:

َنانا.َ-

َأٌوة..َجاهٌن...َخٌر؟!َ-

َكانتَالدهشةَتؽمرهاَفلمٌَحدثَأنَاتصلَبهاَقط.

َإنِتَفٌن؟!َ-

َأجابتَبوجل:
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َفوق.َ-

َلوحدك.َ-

ٌَقهاَبصعوبهَوخوفهاٌَتصاعد:ابتعلتَر

َأٌوة..َالبناتَتحت.َ-

َطٌبَأناَجاٌلكَعاٌزكَفًَموضوعَمهم.َ-

َألقتَالهاتؾَلتلطمَخدهاَبكفها:

ٌالهويٌَالهوي..َهوَعرؾَوالَإٌه...ٌَاَمصٌبتكٌَانانا...َروحتًَفًَستٌنََ-

َداهٌةٌَاَنانا.

اَبالفعلَوهوَارتدتَإسدالهاَوخرجتَمنَالؽرفةَوقلبهاٌَرتجؾَخوفااَلتراهَقا دما

ٌنظرَخلفهَوكؤنهٌَترقبَخطواته،َوقفتَأمامهَبجسٍدَتحاولَأنَتخفًَ

َانتفاضته،َلكنَخوفهاَارتسمَعلىَوجههاَبسهولةَلٌقولَجاهٌن:

َمالك؟..َإنِتَمفزوعةَكدهَلٌه؟!َ-

ا..َأصلكٌَعنً..َأولَمرة..ٌَعنًَتفكرَتكلمنًَلوحدي.َ- َالَأبدا

ا: َرفعَكفهَمهدبا

َماتتخضٌشَإنَشاءَهللاَخٌر.أٌوةَعارؾ...ََ-

رمقتهَبشكَلكنَبسمتهَالهادبةَالتًَاحتفظَبهاَأشعرتهاَببعضَاألمان،َلوَاألمرَ

َمتعلقَبشهابَلكانَردَالفعلَمختلؾ.

َطٌب..َخٌر؟!َ-

َمنَبسمة.أويََأناَعاٌزكَتساعدٌنًَفًَحاجه..َبماَإنكَقرٌبةَ-

َلمَتتصورَأنَاالمرَلهَعبلقةَببسمة:

َ.لوَأقدرَمشَهتؤخرَ-

َتقدريَإنَشاءَهللا..َأناَ...َناويَأتقدملهاَاللٌلة.َ-

صمتَلٌعرؾَتقبلهاَلؤلمرَمنَعدمهَلكنَالسعادةَالتًَارتسمتَعلىَوجههاَ

َوهًَتردد:

َبجد...َهتتجوزَبسمة؟!َ-

َسعادتهاَانتقلتَلهَبالتبعٌةَمعَبعضَالحرج:
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َآآه..َلوَوافقت.َ-

اَماتوافقشَلٌه؟!َ- َتوافقَطبعا

إنهاَممكنَتوافق..َأصلَحاسسَإنهاَهترفضنًَفؤكٌدَلماََبجدٌَعنًَشاٌفةَ-

َأقولهاَهتقولكم،َكنتَعاٌِزكٌَعنًَتدعمنً.

َصفقتَبكفٌهاَفًَجزل:

َأكٌدٌَاَباشمهندس..َعنديَدي.َ-

َتهللتَأسارٌره:

َولٌِكَعنديَهدٌةَحلوةَلماَتوافق.َ-

َشخصتَببصرهاَللحظةَقبلَأنَتعودَلهَقابلة:

َناَعاٌزةَحاجهَتانٌه.الَأناَمشَعاٌزةَهدٌة..َأَ-

َأإمرٌنً.َ-

لوَربناَتممَعلىَخٌر..َعاٌزاكَإنتَكمانَتدعمنًَفًَموضوعَمهمََ-

َتقؾَمعاٌا. ٌَخصنً..َبسَتوعدنًَإنكَفعبلا

َموضوعَإٌه؟!!َ-

اَكانَالموضوعَتساعدنًَفٌه..َموافق؟!َ- ٌا َمشَمهمَبقى..َا

َهزَكتفٌه:

َموافق..َبسَتساعدٌنًَبجد.َ-

َبثقة:كتفتَذراعٌهاَلتقولَ

ا.َ- َمبروكَمقدما

َطٌبَأوعًَتنِسً...َإنِتَماتعرفٌشَحاجهَلحدَماَهًَتقولك.َ-

َأكٌدَماتقلقش.َ-

َوبعدهاَسٌتحدثَ ٌشعرَأنَكلَاألمورَتسٌرَفًَصالحه،َسٌحدثَبسمةَأوالا

َلفاطمةَوٌعرؾَكٌؾَترىَاألمر؟!َالٌَعتقدَأنهاَسترفضه.

فرآهاَمضٌبة..َهًَمستٌقظةَحلَاللٌلَونزلَإلىَالحدٌقة،َرفعَرأسهَلؽرفتهاَ

َإذن.

َحانتَاللحظةَالحاسمة.
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اَعمٌقااَواتصلَبها،َلمَتتؤخرَفًَالرد: َأخذَنفسا

َأهبلَجاهٌن.َ-

َأهبلَبٌِك..َممكنَتنزلًَالجنٌنة.َ-

َاشمعنى.َ-

اَلوجه..ٌَاالَانزلًََ- قلتلكَإمبارحَإنًَهكلمكَفًَحاجهَمهمة...َبسَالزمَوجها

َأناَمستنٌِكَتحت.

،َلٌتنفسَبعمقَمرةَبعدَمرةَفًَمحاولةَللتؽلبَعلىَتوترهَأؼلقَالهاتؾ

َوحرجهَالبالػ.

كلَماٌَشعرَبهٌَإكدَلدٌهَأنَاألمرَتعدىَالمصلحةَبمراحلَكبٌرة...َاألمرَباتَ

َشخصًَبحت...َهوٌَرٌدهاَألنهٌَرٌدهاَولٌسَألنَمصلحتهَتقتضًَهذا.

اَمنَاألشخاصَالذٌنٌَسع ونَخلؾَوكمَأراحهَهذاَالشعور،َفلمٌَكنٌَوما

َمصلحتهمَبؽضَالنظرَعنَاألطراؾَاألخرى.

َانتبهَلهاَقادمةَفًَرداءَالصبلةَالخاصَبها.

َتذكرَرإٌتهَلهاَباألمسَلٌهمسَلنفسه:

َحجابكَمخبًَجمالَمنَنوعَتانً.َ-

َوقفتَأمامهَلتقول:

َفًَإٌهٌَاَجاهٌن..َقلقتنً.َ-

َضحكَبتوتر:

َهوَكلَماَأطلبَأكلمَحدٌَقلقَلٌه؟!.َ-

َاَقابلة:اتسعتَبسمته

َطٌبَببلشَنقلق..َفًَإٌه؟!َ-

طالتَنظراتهَلهاَوكؤنهٌَرتبَالكلماتَالتًَكانٌَنويَقولهاَوؼادرتَعقلهَدونَ

َإدراكَمنه.

َهتتكلمَوالَإٌه؟!!َ-
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حاضرَهقولَأهو...َتعرفًَلوَفًَأيَحدَقالًَإنًَفًٌَومَهقؾَقدامكَوأناََ-

قلتلهَأنتَبتحلم...َوأكٌدَمتوترَكدهَوبفكرَمٌتَمرةَقبلَماَأقولَالكبلم..َكنتَ

َإنِتَكمانَماعندكٌشَأيَتوقعَللكبلمَاللًَعاٌزَأقولهَوهٌفاجبك.

َسمعاكَ-

َبسمة..َأنا..َأناَجواٌاَمشاعرَناحٌتك.َ-

َعادتَخطوةَللوراءَلتفتحَفمهاَبذهولَوقبلَأنَتنطقَأشارَلها:

َاسمعٌنًَلآلخر..َوإنِتَمشَمطالبهَإنكَتقولًَأيَحاجهَ..َاسمعٌنًَبس.َ-

َأطبقتَشفتٌهاَوقدَخفضتَبصرهاَعنهَوقدَإعتراهاَخجلَحقٌقً.

أناَعارؾَإنًَكنتَبالنسبةَلك...َجاهٌنَاللًَبٌضاٌقكَوٌنرفزكَوبتتخانقًََ-

َمعاهَعلىَطولَوحتىَقفلتًَالبابَفًَوشهَمرتٌن..

َزادتَبسمتهَلٌؽلؾَصوتهَاألجشَالعاطفة:

لًَنفسهٌَحمٌكً..َبسَهوَنفسهَجاهٌنَاللًَبقىَبٌفرحَلماَتضحكً..َالََ-

ٌحمٌكًَبجد..َاللًَبٌضاٌقَلماَتطلبًَمنهٌَكونَبرهَأوضتكَوماٌَسلمشَ

علٌكً..َألنهَعاٌزٌَبقىَأقربَحدَلٌكً...َاللًَتستخبًَوراهَوإنِتَمشَ

بحجابكَمشَتستخبًَمنه..َوعلشانَدهٌَحصلَالقٌتَإنَمافٌشَؼٌرَطرٌقةَ

َواحدة.

مرَكلَملمحَمنَوجهها،َصمتَلترفعَبصرهاَنحوهَوالدهشةَواالرباكٌَؽ

: َلتختفًَبسمتهَوٌحلَمحلهاَالحزمَوالقلٌلَمنَالتوترَهوَقاببلا

َبسمة..َتقبلًَتتجوزٌنً؟!!َ-

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالثبلثون

َ

َمهبوشَبخربوشَاأللمَوالضٌاع

َقلبًَومنزوعَمَالضلوعَانتزاع

ٌَاَمراٌتًٌَاَاللًَبترسمًَضحكتً

ٌَاَهلَترىَدهَوشَوالَقناع

َعجبً!!

َجاهٌنرباعٌاتَ

َ

َحٌنماٌَداهمكَإحساسَماَبؤنَالشخصَالذيَأمامكَتؽٌرَبالفعلَفٌجبَتصدٌقه.

َكلماته...َ

َصوته..

َبلَحتىَنظراته..

َهناكَشًءَتؽٌرَبهَولكنهاَلمَتستطعَمعرفتهَأوَحتىَتفسٌره.

ارتدتَجلبابَالصبلةَونزلتَإلىَالحدٌقةَتلتقٌهَكماَطلب،َوعقلهاٌَحملَ

َعشراتَالتخمٌنات...

َكانَلهَعبلقةَبالعملَواآلخرَبؤخٌها.بعضهاَ

ا. َولمٌَحملَأيَمنهاَأيَتخمٌنَفٌماٌَخصهَأوٌَخصهماَمعا

َوكانتَالمفاجؤةَماَقالهَللتو.

ُرؼمَأنهاَخفضتَبصرهاَعنهَلكنَكلماتهَجعلتهاَتهربَبعٌنٌهاَفًَاتجاهاٍتَ

َمتعددةَرؼمَثقتهاَأنهَالٌَراها.

َمشاعر..َأيَمشاعرَتلكَالتًٌَتحدثَعنها.

َتلكَالكلماتَالتًَتصلَألذنٌهاَمنَصوته؟!ماَ

َبسمة..َتقبلًَتتجوزٌنً؟!!"َ-"

رفعتَبصرهاَلهَبشكٍلَمفاجًءَمعَوصولَتلكَالكلماتَلها،َتحدقَفٌهَبذهوٍلَ

َحقٌقً،َوقبلَأنَتفكرَحتىَفًَالكبلمَرفعَكفه:
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مشَعاٌزكَترديَدلوقتً..َفكري..َخديَكلَوقتكَوفكري..َوأناَهستنىَالردَََ-

ا.اللًَأتم َنىٌَكونَفًَصالحًَطبعا

َرمقتَبسمتهَالهادبةَللحظات،َفتحركتَعابدةَللمنزلَبصمت.

اَكلَتوترَمؤلَجوانبهَوهوٌَحدثها،َلمٌَستطعَأنَ أطلقَزفرةَحارةَمحررا

اَ اَعلىَمبلمحها،َإذا ٌستشؾَمنَردَفعلهاَكٌؾَسٌكونَالرد،َالذهولَكانَواضحا

ا.هًَالَتحملَناحٌتهَأيَمشاعرَمماٌَعنًَأنَردهاَ َسٌكونَعقلًَتماما

ا: َفركَكفهَمتمتما

َشديَحٌلكَمعاٌاٌَاَنانا...َخلٌهاَتوافق.َ-

......................َ

صعدتَدرجاتَالٌسلمَبآلٌةَواضحة،َحالةَمنَالشرودَتكتنفها،َوحالةَمنَعدمَ

َالتصدٌقَتؽلفها.

َجاهٌنٌَرؼبَبالزواجَمنها؟!

اَلمَتتخٌلَحدوثهَبؤيَحال. َأمرا

للتفكٌر،َعلٌهاَالرفضَببساطة،َالٌَمكنهاَالزواجَبجاهٌنَأوَالَتحتاجَوقتَ

َحتىَؼٌره.

َوخسرته. اَعلىَحٍبَعاشتهَطوٌبلا َالزالَقلبهاٌَبنَشوقااَوألما

َكتلكَاألن؟! َفكٌؾَلهاَأنَتخوضَتجربةا

َوجدتَنفسهاَأمامَؼرفةَالفتاتان،َكانتاَتتسامرانَلتنتبهَلهاَناناَقابلة:

َبوسً..َتعالً.َ-

َوجلستَبجوارَناناَبصمتَلتقولَاألخٌرة:َدخلتَإلٌهما

َفًَإٌهَمالك؟!َ-

َزفرتَقابلة:

َجاهٌن؟!!َ-

َكتمتَناناَضحكتهاَلتقول:

َماله؟؟َ-

َهزتَرأسها:
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َدهَطلبٌَتجوزنً.َ-

َصاحتَالفتاتانَبحماسَفًَوقٍتَواحدَلتطالعهماَبدهشةَومهاَتقولَبصدق:

َ.أويبجد..َمبروكٌَاَبوسً..َأناَبحسَإنَجاهٌنَدهَجدعََ-

َلتقولَنانا:

َأٌوةَكدهَخلوناَنفرحَونهٌٌٌص...َأحلىَخبرَسمعته.َ-

َأُسكتًَإنِتَوهً.َ-

َصمتتاَبالفعلَلتقولَمهاَبرٌبة:

َفًَإٌهٌَاَبوسً؟!َ-

َأناَالٌَمكنَأوافق.َ-

صمتتَناناَوتركتَلمهاَالسإالَفهًَتعرؾَأنهاَستقومَبدورَؼٌرَمباشرَفًَ

َمهاَلجاهٌن.األمر،َولمَتردَأنَتثٌرَشكوكَبسمةَحولَدع

َوبالفعلَتكلمتَأختها:

َلٌهٌَاَبوسً..َجاهٌنَدهَشخصَكوٌسَوابنَعمكَ..َلٌهَبقىَمشَهتوافقً.َ-

َمشَبحبه.َ-

َبسَمشَبتكرهٌه..َوالحبَبعدَالجوازَبٌحصلَمشَمستحٌلٌَعنً.َ-

َهزتَرأسهاَ:

َأناَ..َأناَلسهَبحبَمعاذ.َ-

َوجدتَناناَالوقتَالمناسبَللتدخلَفصاحت:

َعاذَمٌنَدهَاللًَلسهَبتفكريَفٌه؟!.َإنِتَاتهبلتً.نعممم...َمَ-

نانا...َأناَمشَبقولَإنًَمستنٌهَمعاذ..َأناَعارفهَأنهَخبلص،َبسَأناَلوََ-

ارتبطتَبؽٌرهَوأناَلسهَبفكرَفٌهَديَبالنسبةَلًَخٌانة..َوأناَمبحبشَأكونَ

َخاٌنةَثمَجاهٌنَعمرهَماَخطرَفًَبالً.

َمالتَناناَناحٌتها:

ٌاَحبٌبتً..َرجلَأعمال..َؼنً..َحلو..َوابنَعمك..ََوماٌخطرشَلٌهَ-

ٌَالهوي..َفًَإٌهَتانًَعلشانٌَترفضَماتقولًَحاجهٌَاَمها.
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بصًٌَاَبوسً..َأناَعمريَماَارتحتَلموضوعكَإنِتَومعاذَده...َوخبلصََ-

ديَقصةَقدٌمةَوانتهتَمعقولةَلسهَفًَقلبكَالموضوعَمافٌهوشَخٌانةَطولَ

..َأنا َبقولَإديَلجاهٌنَفرصةَمشَهتخسريَحاجه.َماَمعاذَبعٌدَفعبلا

َأكدتَناناَعلىَكلماتها:

اََ- هللاٌَنورَعلٌِكٌَاَمها..َتصدقًَخلٌتٌنًَأناَومهاَنتفقَعلىَحاجهَوديَنادرا

َماَتحدثَوأظنَإنهاَعبلمةَكوٌسة.

َوقفتَأمامَبسمةَمردفة:

َوفًَبقىَاألهمَمنَكلَده.َ-

َرفعتَبسمةَبصرهاَلهاَمتسابلة:

َإٌه؟!اللًَهوََ-

فاكرةَلماَقلتًَإنكَعاٌزةَتاخديَكلَحاجهَمنَسمٌحة..َكلَحاجهَومنََ-

ضمنهاَعٌلتهاَاللًَهًَفرحانهَبٌهاَوبتستتقلكَعلٌهم..َطبَماهوَجاتلكَعلىَ

طبقَمنَدهب..َجوازكَمنَجاهٌنَهٌكونَأولَخطوةَفًَتنفٌذَاللًَإنِتَعاٌزاهَ

ونَجوزكَأكٌدَأل..َومشَكدهَوبسَفًَحلٌؾَلٌِكَأكترَمنَواحدَبٌحبكَوهٌك

َدهَهٌبقىَأقوىَِدرعَلٌِكَمنَسمٌحةَوشرها.

َضاقتَعٌنًَبسمةَتفكرَفًَكلماتهاَالتًَقاطعتهاَمها:

اَحلٌؾَإٌهَودرعََ- إٌهَاللًَبتقولٌهَدهٌَاَنانا..َإنِتَماتكملٌشَعدلَلآلخرَأبدا

إٌه؟!..َهًَحرب!!ََجاهٌنَعاٌزٌَتجوزهاَألنهَعاٌزهاَوإنِتَهتخلٌهاَتوافقَ

َنَتستؽلهَألَطبعاَإٌاِكَتعملًَكدهٌَاَبوسً.علشا

أُسكتًَإنِتَ..َهوَأناَبقولهاَُضرٌهَماهًَهتكونَمراتهَومسٌرهاَتحبهَ..ََ-

َبسَإٌهَالمشكلةَلماَتبقىَقاعدةَومطمنةَأنهاَفًَحماٌته.

َهزتَمهاَكتفٌها:

استخريَربناٌَاَبوسً..َفكريَبعقلكَوقلبكَسٌبكَمنَكبلمَناناَاللًَمالوشََ-

َده.َالزمة

َزفرتَناناَبضٌقَولسانَحالها..

َ"أُسكتًَشوٌةَبقىَهتخربًَالدنٌا"
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َلتقولَبصوتَمسموع:

َماشًَسٌبكَمنً..َفكريَفًَاللًٌَنفعكٌَاَبوسًَخلٌِكَناصحة.َ-

سكتتَبعدهاَلتتركهاَألفكارها،َمعَابتسامةَخالصةَعلىَشفتٌها،َستعودَللهمسَ

لَبجاهٌنَلٌمكنهاَبعدَذلكَادخالَفًَأُذنٌهاَبماٌَجبَأنَتقوله،َلُتقنعهاَبالقبو

َشهابَبٌنهمَونٌلَماَتمنت.

............................َ

َ

انتظرَسامرَعودةَمعاذَلٌطمبنهَعلىَتسلٌمَورقَالمناقصةَالتًٌَشاركَبهاَ

َشركةَالشربٌنً.

وقبلَأنٌَعودَأخٌهَدخلتَإلٌهَسماَلتطلبَمنهَالسفرَفًَالؽدَلعقدَصفقةَكانَ

َبتولٌها.َالمفترضَأنَتقومَهً

ا. َمماَأثارَدهشتهَفهذاَالنوعَمنَالصفقاتَماَكانتَتتنازلَعنهاَلهَأبدا

اَبتعملًَدهَبنفسك.َ- َؼرٌبةٌَعنًٌَاَسماَهانم...َداٌما

َهزتَكتفٌهاَببلمباالة:

َتعبانهَملٌشَمزاجَأسافر.َ-

َأومؤَبرأسهَلتضٌؾ:

اَالسفرَمشَهٌطولَأسبوعَبالكتٌرَوهترجع.َ- َعموما

َماشً.َ-

ا،َفالتفتتَلهَأمهَتحدجهَبنظراتهاَالؽاضبةَلتؽادرَمكتبَسامرَوصلَمعا ذَأخٌرا

َبصمت.

: َهزَمعاذَرأسهَقاببلا

َهًَهتفضلَكدهَكتٌر.َ-

ا: َابتسمَسامرَساخرا

هًَلسهَعملتَحاجه..َمشَعارؾَبترتبلكَإٌهَعلشانَتقنعكَبالجوازةَدي..ََ-

َبسَأكٌدَهتعملَحاجه.

َبإصرار: َجلسَأمامهَقاببلا
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َتعمله..َأناَالٌَمكنَهوافق.تعملَاللًََ-

رمقَأخٌهَلحظات،َأحٌاناٌَشعرَبالؽبطةَمنهَلتمسكهَبرأٌهَبهذاَالشكلَولطالماَ

تسابلَماذاَكانَسٌحدثَلوَتمسكَبؤحبلمَولمٌَستِجبَلهاَوهًَترجوهَبؤنَ

ٌَتركهاَوشؤنها.

َماَأقصىَماٌَمكنَأنَتفعلهَسماَإلٌقافه؟!!

اَأنهَالٌَرٌدَلمعاذَأنٌَتعرضَلمٌَجدَإجابةَللسإالَحٌنها،َلكنَماٌَعل مهَجٌدا

. َأليَأذىا

فعلَكلَماَفعلَلٌحمٌه،َفلوَبعدَكلَهذاَتسببتَلهَباألذىَالٌَعلمَكٌؾَسٌكونَ

َردةَفعله.

َسااامر.َ-

َانتبهَلنداءَأخوهَالذيَأردؾ:

َسرحانَفًَإٌه؟!َ-

اَعملتَإٌه؟!َ- َالَأبدا

َفًَصالحنا.كلهَتمامَسلمناَفًَآخرَالوقتَوالنتٌجةَإنَشاءَهللاََ-

اَلٌضٌؾ: َأومؤَبرأسهَمإٌدا

اسمعٌَاَمعاذ..َأناَهسافرَكامٌَومَكدهَفًَشؽلَتابعَأنَتَبقىَالدنٌاَلحدَماََ-

ٌُفضلَتتجنبَسماَخالصَدلوقتَعلىَاألقلَلماَأكونَمشَمعاك. َارجع،،َو

ا: َابتسمَمعاذَمرددا

َاشمعنى..َهًَبتخاؾَمنك.َ-

ا: َقالَساخرا

اَأكونَقرٌبَمنك..َالمهمَلماَسماَمابتخافشَمنَحد..َبسَأَ- ناَعاٌزَداٌما

اَمعاكَوأناَهكلمكَعلىَطولَولوَفًَأيَحاجهَحصلتَ أسافرَخلًَتلٌفونكَداٌما

َقولًَعلىَطول.

َماشًَتروحَوتٌجًَبالسبلمة.َ-
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اَلذكرٌاتهَالمرٌرةَوالتًَتعودَ ؼادرهَمعاذَلمكتبه،َلٌسترخًَسامرَللحظاٍتَعابدا

صورَأنٌَتعرضَأخٌهَلنفسَالموقؾَالذيَلهَبإلحاحَفًَوجودَمعاذ،َلمٌَت

ا. َتعرضَلهٌَوما

ا...َهلَأصابَأمَأخطؤ؟! َومازالَذلكَالصراعَداخلهَقابما

..........................َ

ا. اَأبدا َالترقبَواالنتظارَلمٌَكنَهٌنا

لمٌَتصورَأنَتؤثٌرَذلكَاألمرَعلٌهَسٌكونَبتلكَالشدة،َالٌَنفكٌَفكرَفًَاألمرَ

ٌُطالعَهاتفهَكلماَسمعَرنٌنهََحتىَأنهَأجبرَعقله علىَاالنشؽالَبالعملَومعَذلكَ

َربماٌَكونَمنها،َأوَحتىَمنَنانا..َأيَشًء!!

اَالَشًء. َولؤلسؾَدوما

حتىَوافًَالحظَماَهوَفٌهَفسخرَمنَحالهَفلمٌَمرَؼٌرَبضعَساعاتَعلىَ

َاخبارهَلبسمةَفماذاٌَفعلَفًَالٌومَالتالًَأوَالثالث؟.

أنَبسمةَستجٌبهَبتلكَالسرعة،َألمٌَطلبَمنهاَأنَوهوَعلىَحق،َمنَأخبرهَ

َتفكرَفًَاألمرَوتؤخذَوقتها،َفلَمَالعجلة؟!

: َزفرَقاببلا

ٌَاَأخً.أويََاالنتظاردهَرخمَ-

َمعلشٌَاَوحش..َاستحملَشوٌة.َ-

: َصمتَلبرهةَقاببلا

َتفتكرَهترفضنً.َ-

َكانَوافًٌَطالعَتصمٌماتَماَأمامهَلٌجٌب:

َاحتمالَوارد.َ-

ٌَاَابنً.َماَتتفابلَ-

َصاحَبهاَجاهٌنَلٌضربَوافًَكؾَبكؾ:

الَإلهَإالَهللا..َمشَأنَتَاللًَسؤلت..َطلبَالجوازَحاجهَمنَاتنٌنٌَاَتوافقٌَاََ-

َترفضَمالوشَاحتماالتَتالتة.

َفركَجاهٌنَكفهَبعصبٌة:
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َهتوافقَانَشاءَهللا.َ-

َابتسمَوافًَوقدَأشفقَعلىَحاله:

اَأناَ- هكلمهاَبلٌلَوهعرفهاَأدَإٌهَأناَفرحانََإنَشاءَهللاٌَاَجاهٌن..َعموما

َبالموضوعَده.

ٌَاَرٌٌٌت..َوحاولَبقىَكدهَتشوؾَفرصًَفًَالقبولَأدَإٌه...َبشرنًَ.َ-

َحاضرٌَاَسٌدي..َإنَشاءَهللاَأبشرك.َ-

َحبٌبًٌَاَوافً..َحبٌبًَوربنا.َ-

اَمنَحالَابنَعمهَالذيَتبدلَفًٌَومَولٌلة. َضحكَوافًَوهوٌَهزَرأسهَتعجبا

َتناولَجاهٌنَهاتفهَلٌوقفهَوافً:َبٌنما

َراٌحَفٌن؟!َ-

َهعملَتلٌفونَوأرجعَعلىَطول.َ-

َبها،َأجابتهَ ؼادرَالمكتبَلٌؤخذَزاوٌٍةَما،َوهوٌَضربَشاشةَهاتفهَمتصبلا

اَفسؤلها: َسرٌعا

َفًَحدَجنبك؟!َ-

َألَلوحدي.َ-

َطٌبَطمنٌنًَإٌهَاللًَحصل..َقالتلكم.َ-

ا.َ- َطبعا

َماٌلةَللرفضَوالَالقبول.َوردَفعلهاَكانَإٌه..ٌَعنًَ-

ٌاَباشمهندس..َالصبر...َهًَأكٌدٌَعنًَمشَهتوافقَكدهَأويََأنَتَمستعجلَ-

َبسهولة..َأنَتَمشَفًَدماؼها.

َنعم؟!!َ-

سووري..َقصديٌَعنًَإنهاَبتعتبركَابنَعمهاَوبس..َأكٌدَموضوعَالجوازََ-

ا..َسٌبَالموضوعَعلٌاَ َوماتقلقش.حاجهَتانٌة..َأناَمشَقلتلكَمبروكَمقدما

ٌَعنًَهًَقالتَكده..َأناَمشَفًَدماؼها.َ-

خلٌناَمنطقٌٌن..َموافقتهاَأوَرفضهاَهٌكونَصوتَالعقلَوبسَألنَمفٌشََ-

َعواطؾَعندهاَناحٌتكَبسَولو..َبرضوَإنَشاءَهللاَهقنعهاَتوافق.
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اَفؤضافت: َصمتَمهمهما

َإنَشاءَهللاَبوسًَمنَنصٌبك..َوإبقىَافتكرَإنًَقلتلك.َ-

َ:ابتسمَقاببلاَ

َماشً..َمتشكر..ٌَاالَسبلم.َ-

ا،َوالٌَعلمَلماذا؟! َأؼلقَهاتفهَلٌزفرَوقدَهبطتَمعنوٌاتهَكثٌرا

،َهوَاكتشؾَانجذابهَلهاَباألمسَفقط،َأٌرٌدَأنٌَقنعَ أٌتصورَأنهاَتحبهَمثبلا

َنفسهَأنهاَتهٌمَبهَعشقاا.

اَبحت. ٌا َكماَقالتَنانا،َقبولهاَأوَرفضهاَسٌكونَعقبلن

اَ ٌا َكان.وعلٌهَتقبلهَأ

َعقدَحاجبٌهَبرفض،َال..َالٌَمكنهَتقبلَهذا.

صحٌحَأنَبداخلهَمشاعرَناحٌتهاَولمٌَعدٌَنكرَذلكَولكنَزواجهَمنهاَلٌسَ

َللمشاعرَفقط،َولٌسَلدٌهَالوقتَلكلَهذا.

َعمتهَلنَتنتظرَوالٌَعلمَماَهًَُخطوتهاَالتالٌة؟!

ا،َوع لٌهَاالستعدادَلهذاَوإذاَعلمتَبؤمِرَِخطبتهَلبسمةَبالتؤكٌدَستثورَعلٌهَكثٌرا

َمنَاآلن.

اَكانَردَفعلها،َلنٌَسمحَلهاَبالتحكمَبهَأوَببسمة،َوهًَلنَتستطٌعَأنَ ٌا أ

َتبالػَفًَرفضهاَكًَالٌَنتبهَوافًَلماَتعتملهَداخلهاَألخته.

َسٌكونَوافًَهوَالدرعَالواقًَلرفضهاَالمستمٌت.

َوافًَمنَسٌجبرهاَعلىَالصمتَإذاَقبلتَبسمة.

َنه..همسَبقلبهَقبلَلسا

َ"وافقًَبقىٌَاَبسمة"

...........................َ

َاستلقتَفًَفراشهاَوالحٌرةَتعصؾَبها.

كلماتَناناَالمكررةَوالتًَالَتتوقؾَعنَسردهاَعلٌها،َوهًَتعددَمزاٌاَتلكَ

َالزٌجةَالتًَلنَتتوفرَفًَأيَزٌحٍةَأخرى.

ا. َوالمعضلةَأنَكلماتهاَكلهاَصحٌحةَتماما
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وحسب...َجاهٌنَسٌكونَكلَشًءَآخرَلهَعبلقةَجاهٌنَلنٌَكونَزوجَ

َبمستقبلها...

َفًَالعمل،َفًَحٌاتهاَبالمنزل،َوفًَمواجهاتهاَمعَسمٌحة.

جاهٌنَسٌكونَِدرعهاَالحامًَوالقوْيَأمامَأيَمحاوالتَقادمةَللؽدرَمنَ

َسمٌحة...

اَلهاَفًَالعملَبلَربماَسٌصبحَلهَولهاَالقوةَالضاربةَفًَ جاهٌنَسٌكونَعونا

ا.َالشركة ٌَوما

ا. َجاهٌنَسٌحققَلهاَكلَحلمَحلمتَبهٌَوما

َومعَذلكَالَتستطٌعَالقبول.

َألنهَلٌسَهو..َلٌسَمعاذ.

فكلَأحبلمهاَببلَاستثناءَحملتَوجهَمعاذ...َكلماته..َهمساته..َحبه،َلمَتؽلقَ

اَإالَوهًَتتصورَحٌاتهاَمعهَهوَفقط. َعٌنٌهاٌَوما

َفكٌؾَتنزعَمعاذَمنَأحبلمهاَوتستبدلهَبجاهٌن.

َأٌتصورونهاَألة؟!

اَوقُِدَرَلهَأنٌَبقىَكذلك. َهًَتعلمَأنَمعاذَكانَُحلما

ٌُكملَحٌاتهَبدونها،َوعلٌهاَأنَتفكرَ اَوقررَأنَ هاَتماما ٌَ فماَرأتهَأخبرهاَأنهَنِس

َبنفسَالطرٌقة.

َلكنَاألمرَلٌسَبتلكَالسهولة.

انتَالَترٌدَأنَتظلمَجاهٌنَمعهاَفقطَألنَمصلحتهاَتتطلبَهذا،َالَتعرؾَإنَك

ا. َستمنحهَقلبهاٌَوما

َأمَعلٌهاَأنَتعٌشَكماٌَعٌشَالكثٌرَؼٌرها..َزواجَببلَحب.َ

َوضعتَكفهاَعلىَرأسهاَُتناجًَربهاَأنٌَلهمهاَالصواب.

َإلتفتتَعلىَصوتَطرقاتَعلىَبابهاَمصحوبةَبصوتَوافًَلتؤذنَلهَبالدخول.

اَبود: َانضمَلهاَفاعتدلتَجالسةَفًَفراشهاَلٌقتربَمنهاَمبتسما

َاملةَإٌه؟عَ-

َالحمدهلل.َ-
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َحجزتًَعندَالدكتور.َ-

َهااا..َآهَبكرةَهحجزَانَشاءَهللا.َ-

َامممممم...َاللًَواخدَعقلك.َ-

َإلتفتتَتحدقَبهَبشكَلتقول:

َإنتَأكٌدَعارؾَموضوعَجاهٌن.َ-

َأكٌد.َ-

َوإٌهَرأٌك؟!َ-

َاتسعتَبسمته:

َفًَأخوٌاَوصاحبًَوابنَعمً..َأكٌدَشهادتًَفٌهَمجَ- روحة،َبسَعاٌزةَرأيَّ

كمانَعمريَماَهتمنالِكَراجلٌَكونَجنبكَبجدَأحسنَمنَجاهٌن...ََدهَراجلَ

العٌلةَديَحتىَلوَكانَمشَباٌنَبسَدهَإحساسًَبٌه..َأناَمنَؼٌرهَممكنَ

أتوهَأوَأقلق..َبسَمجردَماأكونَشاٌفُهَوعارؾَإنًَممكنَأوصلهَفًَأيَوقتَ

ا...ٌَارٌتَجاهٌنٌَبق ىَمصدرَأمانَلٌِكَإنِتَوأستشٌرهَمشَبكونَقلقانَأبدا

َكمانَزيَماَهوَمصدرَأمانَلٌا.

رفعَبصرهَناحٌتهاٌَحاولَقراءةَمبلمحهاَلكنهاَكانتَمتجهمة،َتذكرَحالةَ

َجاهٌنَالتًَكانَعلٌهاَفًَالعملَوشعرَبفارقَكبٌرَبٌنَمشاعرَاإلثنان.

َمطَشفتٌهَللحظةَقبلَإنٌَقول:

َتعرفًَإنهَصعبَعلٌاَالنهاردة.َ-

:إلتفتتَإلٌهَ َفضحكَقاببلا

كانَمشَعلىَبعضهَخالص...َوكلَدقٌقتٌنٌَبصَعالتلٌفون،َتصدقًَكانََ-

َفاكرَإنكَممكنَترديَعلٌهَبسرعةَكده.

َاستمرتَضحكاتهَلحظاتَ:

َصدقَمنَقالَالحبَبهدله.َ-

لمَتستطعَأنَتمنعَنفسهاَمنَاالبتسامَعلىَكلماتَأخٌها،َالذيَأحاطَكتفهاَ

َبذراعه:
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فًَتفكٌركَومفٌشَحدَهٌجبركَعلىَحاجه..َأناَعاٌزكَتعرفًَإنكَحرةََ-

أتمنىَتبادلًَجاهٌنَمشاعرهَوتتجوزوا..َأكترَاتنٌنَقرٌبٌنَمنًَممكنَ

ٌتجوزا..َمتعرفٌشَهكونَمبسوطَأدَإٌهَوصحٌحَبتمنىَجاهٌنٌَكونََرُجلِكَ

بسَإلىَأنٌَحدثَأناَموجود..َومشَهخلًَحدٌَضاٌقكَحتىَجاهٌنَنفسه..َ

ألنًَقلتَالكلمتٌنَاللًَفًَاآلخرَدولَخلٌهمَفًَسركَتعرفًَإنهَممكنٌَقتلنًَ

َبقى.

َ اتسعتَبسمتهاَأكثرَوهوَتومًءَبرأسها،َنهضَلٌتركهاَلكنهَعادَوإلتفتَقاببلا

ا: َبلهجةَحاولَأنَتكونَطبٌعٌةَفبدتَالعكسَتماما

َهًَمهاَقالتَإٌهَعنَموضوعَالدكتور؟.َ-

َارتكنتَبسمةَماكرةَعلىَطرؾَشفتٌهاَترمقهَللحظات:

َهتروحَإنَشاءَهللا.َ-

اَ لمٌَخَؾَعلٌهاَالسعادةَالتًَاحتلتَمبلمحهَبوفرة،َوهوٌَومًءَبرأسهَمؽادرا

َؼرفتها.

َهذاَالهاجسَالذيٌَإكدهَبتصرفاتهَالٌَؽادرَعقلها.

َأٌمكنَأنٌَكونَحقٌقة؟!

َ

ٌَؽمره،َكانٌَخشىَعدمَقبولَمهاَ ؼادرَوافًَؼرفتهاَوشعورَبالسعادةَفعبلا

اَهلل َلقدَقبلت.َلؤلمر،َولكنَحمدا

َكمٌَدعوَهللاَأنٌَكتبَلهاَالشفاءَوتستعٌدَبصرها.

ٌَعتقدَأنَفرحتهَستضاعؾَفرحتهاَهً.

هوَفقطٌَرٌدهاَسعٌدة،َمعافاة،َالَتحملَهمَظبلمَتحٌاه،َالَتخشىَكلَؼرٌبَكماَ

ا. ٌَراهاَدوما

اَأنهٌَشفقَعلٌهاَأليَسبب؟!. َبلَوأكثرَماٌَتمناه..َأالَتعتقدٌَوما

َ""أتؤخرتَكدهَلٌه؟!

اَوهوٌَحدقَفًَجاهٌنَبؽضٍبَبالػ: ٌا َانتفضَفًَمكانهَفعل

َإٌهٌَاَابنً...َخضتنً.َ-
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َإٌهٌَاَعم...َاتفزعتَكدهَلٌهَشوفتَعفرٌت.َ-

َوضعَوافًَكفهَعلىَصدره:

ٌَاَأخًَحرامَعلٌكَوهللاَخضتنًَإنتَإٌهَاللًَمقعدكَفًَأوضتً.َ-

َعملتَإٌه؟َكلمتها.َ-

َتقطعلًَأناَالخلؾ.ٌاَربً...َهوَأنَتَعلشانَتتجوزَهَ-

َاخلصٌَاَوافً.َ-

َبتفكرٌَاَجاهٌن..َأناَعنَنفسًَدعمتكَوقلتَفٌكَدرر.َ-

َضاقتَعٌنًَجاهٌن:

َدرر..َأسترٌَاَرب...َشكلكَهتطفشها.َ-

َكدهَبرضوَتعرؾَعنًَكده.َ-

َلوىَجاهٌنَشفتٌهَلٌقول:

َالمهم..َردَالفعلَأخبارهَإٌه؟!َ-

كانتَهترفضَدلوقتًَبجدَبتفكرَوديَهًَمترددة..َودهَكوٌس..ٌَعنًَبدلَماََ-

َعبلمةَكوٌسة.

ٌاااَرب...َإالَقولً..َأقولَلعمتًَسمٌحةَعلىَالموضوعَدهَوالَأستنىَلَماََ-

َتوافق.

َأعتقدَتستنىَلماَتوافق.َ-

ا. اَأنَتمنحهَبسمةَموافقتهاَسرٌعا ٌا ا،َمتمن َأومؤَبرأسهَإٌجابا

..........................َ

َيَالٌَزالٌَؽطَفًَالنوم.دخلَسامرَؼرفةَمعاذَالذ

َمعاااذ...َمعااااذ.َ-

َأجابهَبنزق:

َهاااا.َ-

َأناَمسافر...َمتتؤخرشَعلىَالشؽلَوركزَكدهَلحدَماَأرجع.َ-

َحاضر.َ-

َقالهاَلٌؽطَبالنومَفًَلحظات.
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َهزَسامرَرأسهَبٌؤس:

َهتكبرَإمتىٌَاَابنًَأنت؟!َ-

اَبهاَأكملَإلتفتَلٌؽادرَؼرفةَأخٌهَلٌجدَسماَتقؾَفًَاألسفل،َلمٌَهت مَكثٌرا

َطرٌقهَفؤوقفتهَبقولها:

َماترجعشَإالَلماَتخلصَالموضوعَده.َ-

َحاضر.َ-

اَلها: َاستمرَفًَتقدمهَقبلَأنٌَتوقؾَملتفتا

ٌارٌتَِتخفًَِعلىَمعاذَشوٌة..َوقولتلكَقبلَكدهَافتكريَإنهَالوحٌدَاللًَلسهََ-

َبٌقولكٌَاَماما.

َللحظاتَلتقول:مطتَشفتٌهاَدونَتعلٌق،َعقدَحاجبٌهٌَرمقهاَ

َهتتؤخرَعلىَالطٌارةَ...َتوصلَبالسبلمة.َ-

َأنهتَجملتهاَلتصعدَالدرجَإلىَحجرتها.

ا. اَمؽادرا َراقبهاَحتىَاختفتَفًَاألعلىَواستدارَهوَأٌضا

خرجَلسٌارتهَالتًَسٌقودهاَالسابقَلٌوصلهَإلىَالمطارَوانطلقَبها،َولمٌَنتبهَ

َابتعدَحتىَابتسمتَبتشٍؾ:َألمهَالتًَوقفتَبشرفتهاَتتابعَرحٌلهَوماَأن

َورٌنًَبقىٌَاَمعاذَهتعملَإٌهَمنَؼٌرَضهرك..َاللًَمقوٌكَعلٌا.َ-

َ

اَوٌبدلَ اَسرٌعا اَلٌشعرَأنهَتؤخر،َؼادرَفراشهَلٌنالَحماما تنبهَمعاذَللساعةَأخٌرا

اَ ثٌابه،َدارَبرأسهَفًَالؽرفةَباحثااَعنَهاتفهَوحافظتهَومفاتٌحَسٌارته،َدوما

َإتجهَإلىَالفراشٌَقلبَأؼطٌتهَببلَفابدة.ٌضعهمَبجوارَبعضهم،َ

: َزفرَقاببلا

َهماَراحواَفٌن؟!!َ-

َبتدورَعلىَإٌه؟!َ-

إلتفتَإلىَأمهَالتًَوقفتَعلىَبابَؼرفتهَتعلوَوجههاَابتسامةَمجهولةَ

َالمعنى،َلمٌَهتمَبالردَواستمرَفًَالبحث.

َمعاذ.َ-
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اَبعصٌبة: َصاحتَباسمهَفإلتفتَلهاَمجٌبا

َنعم.َ-

َعلٌهَحاالا..َهتتجوزَنرمٌنَوالَأل؟!!َسإالَوتجاوبَ-

ا: َهزَرأسهَتعجبا

َعالصبحَكده.َ-

صبحَإٌهٌَاَحبٌبًَإحناَالضهرَوأنَتَأخرتنًَعنَالشؽلَبماَفٌهَالكفاٌةَ..ََ-

َانطق..َهتتجوزها؟!

َالٌَاَماما...َقلتلكَمشَهتجوزهاَرٌحًَنفسك.َ-

ا: َفتحَأدراجَمكتبهَالصؽٌرَمتمتما

َ.مستحٌلَأكونَحطٌتهمَهناَ-

َطبَرٌحَنفسكَأنَتَبقىَومتدورش..َحاجتكَكلهاَمعاٌا.َ-

ا: َرفعَرأسهَلهاَبدهشةَمرددا

َنعم...َمشَفاهمَخدتٌهمَلٌه؟.َ-

َعادتَخطواتَللوراءَلتكونَخارجَؼرفتهَقابلة:

هتعرؾَدلوقت...َبقىَأنَتَعاملًَسبعَرجالةَفًَبعضَوعاٌزَتَمشًَاللًََ-

َإٌهَتعاندَسما.فًَدماؼك...َماشً..َأناَبقىَهورٌكٌَعنًَ

َإلتفتتَلجانبهاَاألٌمنَمشٌرةَإلىَمنَلمٌَتمكنَهوَمنَرإٌتهَقابلة:

َطلعوهَبره.َ-

َوهوٌَرىَاثنانَمنَأفرادَ عقدَحاجبٌهَبؽٌرَفهم،َلتتسعَعٌنٌهَبعدهاَذهوالا

ا: َاألمنٌَتقدمانَنحوهَفعادَخطواٍتَللوراءَصابحا

َإبعدَعنًَأنَتَوهو..َإنِتَبتعملًَإٌه؟!!َ-

َدلوقت.هتعرؾََ-

َاألمنَاللذانَتردداَللحظة: ًْ َقالتهاَلتصٌحَبرُجل

اَإالََ- واقفٌنَلٌه؟..َنفذواَاللًَقلتلكمَعلٌه...َطلعوهَبرهَ..َومٌدخلشَتانًَأبدا

َلماَأقول.

َحدقَبهاَبدهشةَبالؽةَوفزعَحقٌقًَوهوٌَردد:
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َماما..َإنِتَبتقولًَإٌه؟!َ-

أمسكَرجلًَاألمنَبذراعٌهََتصوَرَأنهاَمزحةَسخٌفةَأوَتهدٌدَواٍه،َلكنَماَأن

َلٌجبرانهَعلىَالحركةَحتىَحاولَالتملصَمنهماَبقوةَفصرختَسما:

َماحدشٌَسٌبهَؼٌرَبره..َطلعوووهَبره.َ-

أفسحتَلهماَالطرٌقَوبدأَاألمرٌَكونَأكثرَعنفاا،َمعاذٌَقاومهماَبشدةَوهماَ

ا. اَتمَجرهَعلىَالسلمَجرا ٌَجبرانهَعلىَالتحركَمعهما،َحتىَأنهَتقرٌبا

َلٌعلوَصٌاحه:

َماما..َإٌهَاللًَبتعملٌهَده.َ-

َظلتَمكانهاَتردَعلٌهَمنَأعلى:

مشَأنتَمشَعاٌزَتطٌعنًَخبلصَبقى.َعٌشَلوحدك..َورٌنًَشطارتكََ-

وماتفكرشَتروحَالشركةَأناَمدٌاهمَتعلمٌاتَهناكَإنكَماتعتبهاش..َببلشَ

لوحدكَتحرجَنفسك...َولماَتعقلَبقىٌَاَحبٌبًَوتعرؾَإنكَماتقدرشَتعٌشَ

َإبقىَتعالىَوقولًَأناَموافقَأتجوزَنرمٌنَوساعتهاَهسامحك.

َصرخَبعصبٌةَبالؽة:

مشَهتجوزهاااا...َسامرَهٌرجعَوهستناه...َلٌهَحقٌَنادٌكَسماَإنِتَمشََ-

َممكنَتكونًَأم..مشَممكن.

َردتَعلىَصراخهَبضحكةَهازبة:

وأنَتََسامرَأناَهحجزهَفًَالسفرٌهَديَشهرَعلىَاألقل...َشدَحٌلكَبقىَ-

َمستنًَفًَالشوارعَشهر...ٌَاَحبٌبَماما.

فقدَكلَقواهَمعَكلماتهاَتلكَلٌستسلمَلدفعَرجلًَاألمنَلهَحتىَتمَإخراجهَمنَ

َالقصرَوإؼبلقَبابهَخلفه.

َ

وقؾَمكانهٌَستردَأنفاسهَالهاربة،َؼٌرَمصدقَماَحدثَللتو،َأحقااَطردتهَأمهَ

َةَنقوده.منَالبٌت،َولٌسَهذاَفحسب،َلقدَسحبتَهاتفهَوحافظ

َهلَأصابهاَالجنون؟!!

َإنهَالٌَملكَماٌَحركهَمنَمكانهَهذا.
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سارَبضعَخطواتَلٌجلسَعلىَرصٌؾَجانبً،َأسندَرأسهَعلىَكفهَوالعجزَ

ٌَمؤلَكلَجوارحه.

َأٌنٌَذهب...َبلَوكٌؾ؟!

َرفعَرأسهَللسماءَوكؤنهٌَحدثَأخٌهَالمسافر:

َ.أويسامر..َسامرَأناَمحتاجلكََ-

ٌدهٌَعرؾَالوقت،َوطالتَنظرتهَلساعتهَاألنٌقةَلٌتذكرَمالَبرأسهٌَنظرَلساعةَ

َكلماتَأخٌه:

-َ. َكلَسنةَوأنَتَطٌب..َخدَبالكَمنَالساعةَديَألنهاَقٌمةَفعبلا

َعلتَشفتٌهَبسمةَمتحسرة:

حتىَوأنتَبعٌدَهتساعدنًٌَاَسامر...َسامحنً..َماعٌٌشَؼٌرهاَأتصرؾََ-

َفٌه.

َ

الساعاتَالعالمٌة،َواستطاعَبالفعلَاستقلَسٌارةَأجرةَوإتجهَألحدَأكبرَمحبلتَ

آَٔبٌعَالساعةَبمبلػَجٌدَتعدتَال ٌا آالؾَجنٌه،َمعَعلمهَأنَالساعةَفعل

َتساويَضعؾَهذاَالمبلػ.

ٌُردَأنَ واستمرَمعَسابقَاألجرةَحتىَأوصلهَإلىَفندقَمتوسطَالمستوىَفلمَ

ٌَفقدَكلَالمالَبهذهَالسرعة.

اَألقىَبجسدهَعلىَفراشهَالجدٌد،َلمٌَ كنَبؤناقةَفُرشهَالمعتادةَلكنهَوأخٌرا

َأفضلَمنَالنومَفًَالشارعَأوَفًَنزلَحقٌر.

.......................َ

ا،َلمٌَعدَلدٌهاَسبٌلَلتفكرَ أنهتَصبلةَاستخارةَثانٌةَبعدَأنَصلتَباألمسَأٌضا

وقدَعجزَعقلهاَعنَالوصولَللحلَالسلٌم،َخاصةَأنَقلبهاَقررَأنٌَعتزلَ

َبرأٌه.

َمعاذَوكفى!!

َاَنصحتهاَبهَمها،َاللجوءَإلىَهللا.نفذتَم

َهوَوحدهٌَعلمَماَسٌكونَوكٌؾَسٌكون.
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َهوَوحدهٌَعلمَالخٌرَلهاَمنَالشر.

اَكانَاختٌارهاَرجتَ ٌا رفعتَكفهاَتتضرعَلهَبؤنٌَساعدهاَوٌلهمهاَالصواب،َوأ

َمنَقلبهاَأنٌَكونَفٌهَالخٌرَالكثٌر.

طمبنةَالرتداءهاَخرجتَمنَدعاِبهاَعلىَصوٍتَعلىَبابهاَنهضتَتفتحهَوهًَم

َحجابها.

: َلتجدهٌَقؾَأمامهاٌَخفًَوجههَخلؾَباقةَوردَكبٌرةَقاببلا

َأناَمخبًَوشًَأهو.َ-

َمفٌشَمشكلةَأناَبحجابً.َ-

أنزلَالباقةَعنَوجههَوتعلقَبصرهَبهاَحتىَسببَلهاَالحرجَفخفضتَبصرهاَ

َقابلة:

َخٌر.َ-

َمدَالباقةَلها:

َاتفضلً.َ-

َرمقتَالوردَللحظاتَقابلة:

َإٌهَالمناسبة؟!َ-

َرشوة!!َ-

َهزتَرأسهاَباسمة:

َبسَكدهَربناَمشَهٌبارك!!َ-

َألَخبلص..َنخلٌهاَهدٌة.َ-

َمدتٌَدهاَتتناولهاَمنهَشاكرةَأرادتَالدخولَفؤوقفها:

بسمة..َأناَمشَعاٌزَأحسَإنًَبضؽطَعلٌِك..َبسَبرضوَمشَقادرَأفضلََ-

وأناَمعاِكََساكتَكدهَوخبلص..َأناَبسَنفسًَتعرفًَأدَإٌهَهكونَسعٌد

َوأوعدكَإنًَأخلٌكًَسعٌدة.

عادَالخجلٌَعترٌهاَواكتفتَبالصمتَبٌنماَتسربَالٌؤسَله،َكٌؾٌَقنعهاَأنهَ

ٌَرٌدها...َكٌؾ؟!!

َآهَصحٌح..َاناَماقلتهاشَقبلَكدهَصح؟!!َ-
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َرفعتَرأسهاَلهَمتسابلة:

َهًَإٌهَدي؟!َ-

َبحبك.َ-

إذاَكانَقلبَتلكَالفتاةََبالتؤكٌدَلتلكَالكلمةَوقعَمختلؾَفًَأذنَكلَفتاة،َأما

ا. اَأبدا َمشؽولَبآخرَفالتؤثٌرَلنٌَكونَجٌدا

لكنَماَحدثَلهاَهوَانتفاضَداخلًَشعرتَبهَبالفعل،َحتىَأنهاَاندفعتَللداخلَ

َوهًَتؽلقَبابَؼرفتهاَتختفًَخلفه.

احتضنتَباقةَالورودَوكؤنهاَتحتمًَبهاَمنَمشاعرَتخشىَأنَتتسللَإلٌهَ

َدَتحملَبصمتهَهو.خلسة،َوتناستَأنَتلكَالورو

َ

علىَالجانبَاآلخرَتبدلتَمبلمحَالٌؤسَمعَردةَفعلهاَتلك،َلقدَاستطاعَأنَ

ا،َلوَكانتَالَتفكرَفٌهَعلىَ اَجٌدا ٌصٌبهاَباالرتباك،َوهذاَفًَحدَذاِتهَأمرا

َاإلطبلقَلربماَنهرتهَوصفقتَالبابَفًَوجههَكعادتها.

َحتىَوإنَكانتَمإقته.لكنَذلكَالخجلَالُمحببَالذيَأصابهاَمؤلَقلبهَبسعادةَ

َلتستقرَابتسامٍةَمطمبنةَعلىَوجهه.

اَأنهاَ ٌُقلقهَأمرها،ٌَثقَتماما سارَبضعَخطواتَحتىَوقؾَأمامَؼرفةَفاطمة،َالَ

ستسعدَبهذاَالخبر،َفكرَأنٌَحدثهاَلتكونَداعمَله،َلكنهَالٌَرٌدَلبسمةَأنَ

َتشعرَأنهٌَحاصرهاَمنَكلَجانبَفتنفرَمنه.

َدَانقلبَضده.فكماٌَقولونَماَزادَعنَح

لكنَهذاَلمٌَمنعهَمنَأنٌَطرقَبابهاَلٌلقًَعلٌهاَالتحٌةَفبسمتهاَلهَُتشعرهَ

اَبالطمؤنٌنة. َدوما

َوبالفعلَالقتهَبوجههاَالبشوش.

ٌَاَجاهٌنٌَاَابنً..َعاملَإٌه؟!َ- َأهبلا

َالحمدهللٌَاَأبلةَبطة..َإنِتَعاملةَإٌه؟!َ-

َفًَنعمة.َ-

َرمقهاَللحظاتَؼلبهاَالترددَفقالت:
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َمالكٌَاَابنًَفًَحاجه؟!!َ-

ا..َممكنَتدعٌلًَبحاجهَأناَحاسسَإنَبٌنكَوبٌنَربناَعمار.َ- َها..َالَأبدا

ٌَاَربٌَاَابنً..َربناٌَجعلناَمنَأهله.َ-

َطٌبَادعٌلًَربناٌَنولنًَاللًَفًَبالً.َ-

َاتسعتَبسمتهاَلتقول:

َنَمٌادة.ربناٌَنولكَاللًَفًَبالكَوٌجبرَبخاطركَدنٌاَوآخرهٌَاَجاهٌنٌَاَابَ-

َرفعَكفٌهَللسماء:

َآمٌٌٌٌٌٌٌٌن..َاثبتًَعالدعوةَديَبقى،َأوعًَتنسٌنً.َ-

َحاضرٌَاَابنً..َربناٌَكتبلكَالفرحَزيَماَبتحبَتفرحَاللًَحوالٌك.َ-

ا. ٌا َؼادرهاَوالزالتَالبسمةَتعلوَشفتٌهاَوبعدَذهابهَاختفتَتدرٌج

َالزالَالشخصَالذيَتتمنىَأنٌَطرقَبابهاَلمٌَؤِت.

َاالبنَالذيَتتمنىَأنٌَرجوَدعاءهاَوٌفرحَلبسمتهاَالٌَراها.الزالَ

َوالزالتَتلومَقلبَأضعؾَمنَأنٌَدافعَعنَحقها.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالحاديَالثبلثون

 

َعٌنًَشافتَمولودَعلىَكتؾَأمه

ٌَصرخَتهننَفٌهٌَصرخَتضمه

ٌَصرخَتقولٌَاَبنًَماَتنطقَكبلم

َدهَاللًَماٌتكلمشٌَاَكترَهمه

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َ

َ

اَبكلماتَنانا،َولكنهاَفًَ هًَحابرةَوهذاَأمرَلمَتتوقعه،ٌَبدوَأنهاَتؤثرتَكثٌرا

َالوقتَذاتهَالَترٌدَأنَتظلمَجاهٌنَمعها.

ربماَلنَتتمكنَمنَالعودةَلمعاذ،َلكنَاستبدالهَبآخرَفًَالوقتَالذيَالَزالَ

َق.ٌتربعَفًَقلبهاَبثباٍتَلٌسَباألمرَالجٌدَوالَالتصرؾَالبلب

َ"بحبك"

حروؾَكلمتهَتتسللَلتداعبَمشاعرَاألنثىَفٌها،َالَتعلمَمتىَوكٌؾَتمكنتَمنَ

َقلبه،َتصورتَأنهٌَبؽضهاَلماٌَحدثَبٌنهماَمنَشجارَدابم.

علتَالبسمةَشفتٌهاَوهًَتتذكرَماَحدثَمنذَأولَلقاءَبٌنهماَإلىَاآلن،َلمَ

َتتوقعَأنَتؤخذَاألمورَذلكَالمنحنىَقط.

َانتبهتَلصوتَأمها:

ٌَالهٌَاَبوسًَأناَجاهزة.َ-

َإلتفتتَلهاَلتقؾَقابلة:

َطبٌَاالَبٌناَبسامَهٌوصلنا.َ-

َهوَقالكَكده..َوالَإنِتَاللًَطلبتً.َ-

َأمهاَتبحثَعنَاالهتمامَبطرٌقتهاَالخاصة،َابتسمتَمجٌبة:
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َهوَاللًَقالٌَاَماما.َ-

اَارتسمَالرضاَعلىَمبلمحهاَوهًَتتبعَابنتهاَإلىَالحدٌقةَالتًٌَنتظرَفٌه

َوافً،َالجالسَخلؾَعجلةَالقٌادةَفًَانتظارهما.

لتجلسَبسمةَبجوارهَبعدَأنَساعدتَأمهاَعلىَالجلوسَباألرٌكِةَالخلفٌة،َ

َفتبادلهَهًَالنظرةَشوقاا. َلٌنظرَلهاَعبرَالمرآةَفضوالا

لٌؽلفهمَالصمتَحتىَوصولهمَإلىَعٌادةَالطبٌب،َوظلَوافًَبالسٌارةَفًَ

َانتظارَعودتهما.

ا،َ َركباَالسٌارةَحتىَقالتَفاطمة:َوماَإنومرتَساعتانَحتىَظهرتاَأخٌرا

..َأناَوهللاَقلتَلبوسًَخبلصٌَالهَأويمعلشٌَاَابنً..َالدكتورَدهَزحمةََ-

َنمشًَاتؤخرناَعلىَأخوٍكَبسَهًَقالتلًَأنَتَعارؾَأنهَزحمة.

َهزتَبسمةَرأسهاَمنَكلماتَأمهاَالكثٌرةَلٌقولَوافًَبهدوء:

َؾ..َوالٌَهمك...َالمهمَقالَإٌه؟!أٌوةَعارَ-

َأجابتَبسمةَعنها:

َكتبلهاَأدوٌةَجدٌدةَوقالَتبعدَعنَالعصبٌةَوالحاجاتَاللًَتزعل.َ-

: َأومؤَبرأسهَقاببلا

َخٌر..َبالشفاَإنَشاءَهللاَ..ٌَاَماما.َ-

قالهاَوهوٌَدٌرَمحركَالسٌارةَوبدتَحروفهاَمتوترةَلكنهاَكانتَمسموعةَلهماَ

بدهشةَللحظةَقبلَأنَتتحولَإلىَسعادةَطاؼٌةَفؤلولَمرةَلترمقهَفاطمةَ

َتسمعهاَمنه.

وعادَهذهَالمرةَلٌمنحهاَنظرةَالَتحملَفضولَؼٌرَمفهومَوإنماَترقبَلردَفعل،َ

َلتتسعَبسمتهاَالحانٌةَلهَلٌبادلهاَإٌاهاَوإنَكانتَخاطفةَقبلَأنٌَقول:

َتحبواَتتعشوا.َ-

َصفقتَبسمة:

َالمحبلتَاللًَبتجٌبَاألكلَفًَالعربٌات.أٌووةَنحبَجدا..َودٌناَعندََ-

َعلىَإٌهٌَاَبنتًَاالكلَبره.َ-

ٌَاَماماَهوَساندوتشَهوَإحناَهناكلَخروؾ.َ-
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انطلقَوافًَإلىَوجهتهَدونَتعقٌب،َوبالفعلَتناولواَوجبةَصؽٌرةَعندَأحدَ

المحبلت،َلتتولىَبسمةَمعظمَالحدٌثَوكانَفًَأمورَعامة،َبٌنماَاكتفتَفاطمةَ

ٌَهاَبحبور،َلٌنطلقَبعدهاَوافًَلطرٌقَالعودةَإلىَالمنزل.بمراقبةَولد

اَببلَحواجزَأوَقلق،ٌَبدوَأنهماَ اَالتًَتجدهماٌَتحدثانَمعا هًَالمرةَاألولىَأٌضا

َنجحاَفًَتكوٌنَتلكَالروابطَالتًَكانتَانقطعتَبفعلَفاعل.

َصحٌح..َماعرفتشَرأٌكَفًَموضوعَجاهٌن؟!َ-

تخبرَأمهاَبعد،َأماَفاطمةَفرمقتهَبعدمََقالهاَوافًَلتتسعَعٌنًَبسمةَفهًَلم

َفهم:

َموضوعَجاهٌن!...َموضوعَإٌه؟!َ-

: اَفمنحَبسمةَنظرةَسرٌعةَقاببلا َبدىَعلٌهاَالجهلَتماما

َإنِتَماقلتلهاش؟!َ-

َهزتَبسمةَرأسها:

َكنتَهقولهاَبعدَماَآخدَقرارَمؤناَعارفهَإنهاَهتوافق.َ-

َإنتواَبتتكلمواَعنَإٌه؟!َ-

َ:ابتسمَوافًَقاببلاَ

َجاهٌن...َطلبَإٌدَبسمة.َ-

َضاقتَعٌناهاَلتعًَماَقاله:

َإٌه..َبتقولَجاهٌنَطلبَبسمة؟!!َ-

رمقهاَعبرَالمرآةَوعلىَمبلمحهاَتتكونَتعبٌراتَأبعدَماٌَكونَعنَالفرحةَمماَ

: َأصابهَبالدهشةَقاببلا

َأٌوة..َبسَهًَلسهَماقررتش.َ-

َإلتفتتَتحدجَابنتهاَبنظراتهاَقابلة:

َلٌه؟!ماقلتلٌشََ-

َهزتَبسمةَكتفٌها:

َماإنِتَأكٌدَهتوافقً.َ-

َأل..َمشَهوافق.َ-
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سقطتَكلماتهاَعلٌهماَكلطمةَمفاجبةَحتىَأنَوافًَاختلتَعجلةَالقٌادةَفًٌَدهَ

َلثانٌةَلكنهَاستعادَتوازنهَلٌنظرَإلىَبسمةَبدهشةَبالؽةَبٌنماَإلتفتتَإلىَأمها:

َبالموضوعَده.أويََؼرٌبة..َأناَقلتَإنكَهتفرحًَ-

تبادلتَمعهاَنظراتَلمَتفهمهاَبسمةَولمَتعقبَوالزالَوافًٌَنظرَإلىَتعبٌراتَ

اَأنَطلبَجاهٌنَلمَ اَوإنَبدىَواضحا وجههاَالؽرٌبةَوالتًَلمٌَفهماَهوَأٌضا

ٌَلقىَأيَاستحسانَمنها.

سادهماَالصمتَإلىَأنَوصلوا،َلتؽادرَفاطمةَالسٌارةَعلىَعجلَتتبعهاَابنتهاَ

َقابلة:

َدَالفعلَالؽرٌبَده؟!ممكنَأفهمَإٌهَرَ-

َإلتفتتَلهاَقابلة:

َسمٌحةَعرفتَبالموضوعَده؟!َ-

َرمقتهاَبسمةَبشكَقابلة:

َأعتقدَأل.َ-

َربتتَفاطمةَعلىَصدرها:

َالحمدهلل.َ-

َأمسكتَبكؾَابنتهاَقابلة:

َتعالً.َ-

َسارتَمعهاَإلىَأنَوصلتَإلىَؼرفتهاَفدخلتهاَوأؼلقتَالبابَخلفهاَلتقول:

ٌَتم..َدهَسمٌحةَمشَبعٌدَتعملَمصٌبةَلوَعرفت.َموضعَجاهٌنَدهَمستحٌلَ-

َزمتَبسمةَشفتٌهاَبؽٌظَمرددة:

َنعم؟!...َبتقولًَإٌه؟!َ-

اسمعًٌَاَبوسً..َأناَماَصدقتَبسامَبدأٌَقربَمنناَتانًَسمٌحةَلوَعرفتََ-

إنَجاهٌنَهٌتجوزكَهتقلبَالدنٌاَومشَبعٌدَتعرؾَتبعدَبسامَعنناَتانً..َأناَ

َيَحاجهَعلشانَتمنعَالجوازةَدي..َديَأذى....َأناَ..عارفاهاَديَممكنَتعملَأ

َكفاٌةَبقى!!َ-

َصاحتَبهاَبسمةَلتحدقَبهاَأمهاَبذهولَلتردؾَابنتهاَبنفسَالعصبٌة:
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أويََأناَمشَقادرةَأصدقَإنِتَكدهَأزاي؟!..َسمٌحةَإٌهَديَاللًَرعباكََِ-

ن..َكده..َثمَإنِتَكلَاللًٌَهمكَقربكَمنَبسامَطبَوأناَمشَمهمَمصلحتًَفٌ

معَإنَكلَالعقلَبٌقولَإنًَأوافقَألنَجوازيَمنَجاهٌنَكلهَمصلحة،َلكنَ

إزاي..َإنِتَعمركَماَفكرتًَفًَمصلحتًَتفكٌركَكلهَواقؾَعلىَخوفكَمنَ

سمٌحةَورجوعَابنكَلٌِك..َوأناااَمشَمهم..َإنَشاَهللاَأموتَحتى...َحرامَ

َعلٌِكَبقى..َحراااام.

َهزتَفاطمةَرأسهاَبنفً:

..َأناَكنتَلسهَهقولكَإنًَخاٌفةَعلٌِكَديَممكنَتؤذٌِك..ٌَابنتًَالٌَاَبنتًَ-

َإحناَمشَعاٌزٌنَحاجهَمنهمَؼٌرَأخوِك..َخلٌناَبعٌدَعنهمَأحسن.

َضحكتَساخرة:

نعمم..َمشَعاٌزٌنَؼٌرَأخوِكَدهَكبلمكَإنِتَلكنَأناَعاٌزةَكتٌر..َكتٌرََ-

ماضٌعتٌهَزمان...َ..َومشَهسمحَلُجبنكَدهٌَضٌعَمنًَأيَحقَتانًَزيَأوي

إنًَسٌبتكَتتحكمًَفًَكلَقراراتًَحتىَلماَكبرتَضٌعتًَمنًَأويََكفاٌة

اإلنسانَالوحٌدَاللًَحبٌته..َإنِتَلوَبتكرهٌنًَمشَهتعملًَفٌاَنصَاللًَ

َبتعملٌهَده.

ٌَابنتًَحرامَعلٌِك..َأناَمكنشَهمًَؼٌرَحماٌتك.َ-

بتؽرزهاَفًَوشَاللًٌَبذيَأسمعَإنَاألمَبتحمًَبسنانها..َبضوافرهاَاللًََ-

والدها..َلكنَإنِتَماعندكٌشَؼٌرَالخوؾَوالجبنَوالوقوؾَوراَحٌطانَ

تدارٌكً...َالحمدهللَإنًَمطلعتشَزٌك..َأناَمشَهستخبىَمنَحدَأليَسبب..َ

َوورٌنًَبقىَستَسمٌحةَبتاعتكَديَممكنَتعملًَإٌه؟!.

هالتهاَكلماتََإلتفتتَتؽادرَؼرفةَأمهاَوتضربَبابهاَبعنؾَلتجلسَفاطمةَوقد

َابنتهاَوؼمرهاَالبكاء،َلتتمتم:

لٌهاَحقَتسمعكَأكترَمنَكدهٌَاَفاطمة..ٌَاربَاسترٌَارب..َأسترهاَعلىََ-

َبنتًٌَاَرب.

.............................َ

َماسببَرفضها؟!!
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َوكٌؾَسٌكونَردَفعلَجاهٌنَالواثقَبقبولها؟!

اَوهوٌَدلؾَلؽرفةَجا اَهذانَالسإالنَألحاَعلٌهَكثٌرا هٌنَالذيَكانَمستٌقظا

ٌَقلبَصفحاتَاألخبارَعلىَهاتفه،َإلتفتَلوافً:

َعملتواَإٌهَعندَالدكتور؟!َ-

َالحمدهللَإداهاَعبلجَجدٌدَوهتابعَمعاه.َ-

َطٌبَخٌر...َمالك؟!َ-

قالهاَجاهٌنَبعدَأنَالحظَشرودَوافًَحتىَوهوٌَجٌبَسإاله،َرمقهَللحظاٍتَ

اَلٌعتدلَوبدىَؼٌرَقادرَعلىَإٌجادَالكلماتَالمنا سبةَفوضعَجاهٌنَهاتفهَجانبا

: َقاببلا

َمالكٌَاَابنً؟!َ-

َأصلَحصلَحاجهَؼرٌبة!!َ-

َخٌر؟!َ-

وإحناَجاٌٌنَفًَالعربٌةَقلتَعنَموضوعكَعلشانَأشوؾَرأيَماماَفاطمة..ََ-

َواتفاجؤتَبرفضها.

ا: َهبَجاهٌنَواقفااَمرددا

َنعم!!..َمراتَعمًَرفضتنً.َ-

اَكده..َوشهاَماقلشَخالَ- َصَإنهاَفرحتَبالموضوع.تقرٌبا

َوافً...َالموضوعَدهَمفٌهوشَهزار.َ-

مابهزرشَطبعاَأناَبقولكَاللًَحصل..َبسمةَنفسهاَاستؽربتَوقالتلهاَأناََ-

َكنتَفكراِكَهتفرحًَبسَهًَماردتش.

َمشَممكن..َطبَلٌه؟!.َ-

اَلٌمنحهَله،َلٌجلسَجاهٌن: َلمٌَجدَوافًَردا

َأناَالزمَأتكلمَمعاهاَوأفهم.َ-

َن؟!معَمٌَ-

ا..َأكٌدَعندهاَأسبابهاَوٌمكنَأقدرَأقنعها.َ- َمراتَعمًَطبعا

َعادَلٌقؾَقاببلا:
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َأكٌدَلسهَصاحٌة.َ-

َطبَماَتستنىَلبكرة.َ-

اَلٌتحركَإلىَبابَؼرفته: ٌا َهزَرأسهَنف

َمشَهٌجٌلًَنومَلحدَبكرة.َ-

ا: ٌا َإتجهَإلىَؼرفتهاَلٌطرقَبابهاَمناد

َمراتَعمًَممكنَنتكلم.َ-

اَ ا:لمٌَؤتٌهَردا َفكررَندابهَإلىَأنَوصلَلهَصوتهاَباهتا

َبعدٌنٌَاَابنًَهللاٌَكرمك.َ-

مطَشفتٌهَلكنهَدفعَالبابَلٌراهاَوهًَجالسةَعلىَطرؾَفراشهاَومنَالواضحَ

َأنهاَكانتَتبكًَلٌقول:

َآسؾَمشَهقدرَأستنىَلبكرة.َ-

َأشاحتَبوجههاَعنهَمرددة:

َعاٌزَإٌه؟!َ-

َعقدَحاجبٌهَالستقبالهاَؼٌرَالمعتاد:

َإنِتَبجدَرفضانً!!َ-

: َزفرتَبحرارةَدونَردَفاقتربَقاببلا

َعاٌزَأفهمَطٌبَأناَؼلطتَفًَإٌه؟!َ-

َأزالتَآثارَعبراتهاَلتنظرَلهَقابلة:

َاسمعٌَاَابنًَبنتًَماتنفعكش..َأناَالَعاٌزاهاَتتجوزَهناَوالَتفضلَهنا.َ-

َبسٌطة..َممكنَنتجوزَبرة.َ-

أناَمشَعاٌزهٌَبقىَلٌهاَعبلقةَبالعٌلةٌَاَابنًَهللاٌَهدٌكَأنَتَمشَفاهمنً..ََ-

َدي..َفهمت.

َضاقتَعٌناهَبؽٌرَفهٍم،َماذاٌَخبرها؟!..َأنهَلمٌَفهمَماَالذيَتعنٌهَبكلماتها.

َ"َأومالَرجعتواَلٌه؟!"

َإلتفتَمعهاَلصاحبَالصوتَلٌجدَوافًٌَقؾَعلىَبابَؼرفتهاٌَعلوهَالؽضب:

َرجعتواَلٌه؟!َمادامَمشَعاٌزةٌَبقىَلٌكواَعبلقةَبالعٌلةَدي...َ-
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َإتجهَنحوهَجاهٌن:

َإهدىٌَاَوافً..َخالٌناَنفهم.َ-

كتمتَفاطمةَعبراتهاَبصعوبةَوهًَتنظرَالبنهاَبعجٍز،َأتخبرهَأنهاَتخشىَعلىَ

َابنتهاَمنَالمرأةَالتًٌَنادٌهاَأمًَحتىَاآلن.

َعادَجاهٌنٌَحدثها:

سمةَأناَمشَفاهمٌَاَأبلةَبطة..َإنِتَقصدكَإٌه؟..َأناَعمريَماَهؤذيَبَ-

َبالعكسَأناَهحمٌها.

َهزتَرأسهاَببؽضب:

َمشَعاٌزةَحدَمنكمٌَحمٌها..َابعدواَعنهاَوبس.َ-

َاتسعتَعٌنًَجاهٌنَلردهاَالمبالػَفٌهَأماَوافًَفقدَردَبؽضبَمماثل:

خبلص...َزيَماَإنِتَعاٌزهَامشواَمنَهناَماحدشَهٌمسكَفٌكم..َأناَمشََ-

َبالعكسَلٌه.قادرَأفهمَلماَإنِتَبتكرهٌناَكدهَبتوهمٌناَ

َأمسكَجاهٌنَبوافًَلٌجرهَمعه:

َكفاٌةٌَاَوافًٌَبلَبٌنا.َ-

: َدفعَوافًٌَديَجاهٌنَلٌؽادرَوحدهَأماَجاهٌنَفإلتفتَلفاطمةَقاببلا

واضحَإنَفًَحاجهَحضرتكَمشَعاٌزةَتقولٌها..َكنتَفاكرَإنًَبقٌتَقرٌبََ-

ؾَلٌِكَعلشانَتقولٌلًَعلىَأيَحاجهََقلقاِك..َبسَصدقٌنًَماحدشَهٌعر

ٌَحمًَبسمةَأدي.

اَدونَإجابة. ا،َلتطرقَبرأسهاَأرضا َمنحتهَنظرةَتحملَحزنا

َرمقهاَللحظاتَقبلَأنٌَؽادرَؼرفتهاَبصمت.

..........................َ

دارتَبسمةَفًَمكانهاَبانفعالَوناناَتحاولَتهدبتهاَبٌنماَمهاَترٌدَأنَتفهمَلَمَ

َكلَهذا.

َلترددَبسمة:

َكده.أويََإنَأمًَجبانةالجبن...َعمريَماَتخٌلتََ-

ا: َهزتَمهاَرأسهاَرفضا
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ماتلومٌهاشَألنهاَخاٌفةَعلٌِكٌَاَبوسً..َهًَأكترَواحدةَعارفهَأذىَسمٌحةََ-

َديَممكنٌَوصلَلفٌن..َالزمَتسمعًَكبلمها.

َوكزتهاَنانا:

تسمعَكبلمهاَإٌهَأنِتَراخرة..َالٌَاَبوسًَأوعً...َوافقًَوخلًَسمٌحةَديََ-

هتقدرَتعملَإٌه...َجاهٌنَالٌَمكنٌَسمحلهاَتؤذٌِكٌَاَإماََتولعَكدهَوتورٌناَبقى

َكده.أويََكدهَبتبٌنَوشهاَالتانًَللكلَمنَؼٌرَحسابَوهًَمشَهبلة

اَوهًَتتنفسَبهدوءَفًَمحاولةَللسٌطرةَعلىَأعصابهاَ جلستَبسمةَأخٌرا

َوالتفكٌرَالسلٌمَبٌنماَمالتَناناَناحٌتها:

وفهاَإالَلماَتبلقٌِكَفعبلَفًَحمىَأبلةَبطةَمشَهتتفكَمنَجبنهاَدهَوالَخَ-

راجل..َوكمانَسمٌحةَهتفهمَإنهاَلوَبتعرؾَتخوؾَأبلةَبطة..َالٌَمكنَتعرؾَ

َتخوفك...َوافقًٌَاَبوسًَوأنِتَالكسبانة.

َقالتَمهاَبنزق:

َوافقًَبعدَماَتوافقَأبلةَبطة..َمشَعندَوخبلص.َ-

َضاقتَبسمةَحاجبٌهاَمرددة:

ًََهًَعاٌزاه...َوفًَاآلخرَأناَاللًَبخسر.هوَأناَكنتَبعملَحاجهَؼٌرَاللَ-

َوكزتهاَناناَلتهمسَكًَالَتسمعهاَأختها:

ٌَبقىٌَاَحلوةَتدوريَعلىَمصلحتكَوأبلةَبطةَمسٌرهاَتتقبلَالوضع.َ-

َرمقتهاَبسمةَللحظاتَقبلَأنَتقؾَقابلة:

َأناَنازلةَتصبحواَعلىَخٌر.َ-

َهتعملًَإٌهَطٌب؟!َ-

َسؤلتهاَناناَلتلتفتَلهاَقابلة:

َبكرةَكلكمَهتعرفواَأناَهعملَإٌه.َ-

لمَتِزدَعلىَكلماتهاَلتؽادرهماَبٌنماَعقدتَناناَذراعٌهاَوقدَاعتراهاَالقلق،َلوَ

اَوستخسرَفرصةَرابعةَفًَادخالَشهابَ رفضتَبسمةَستزدادَاألمورَتعقٌدا

َلتلكَالعابلة.
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َبؤنهاَتعدَالعدةَللحدٌثَلبسمةَعنهَوهًَتنتظرَالو قتَشهابَالذيَأسكتتهَقلٌبلا

َالمناسب،َوساعدهاَعلىَذلكَسفرهَللعمل.

َنانا.َ-

َنادتهاَمهاَلتجٌبهاَبهمهمة،َفؤردفت:

َتفتكريَبوسًَهتعملَإٌه؟!!َ-

َمشَعارفة..ٌَاربَتوافقَبقى.َ-

أناَنفسًَبرضوَإنهاَتوافق..َبسَمشَعاجبنًَإنهاَتعملهاَضدَرؼبةَأبلةََ-

َبطة...َأكٌدَأبلةَبطةَعندهاَسببَمقنع.

َوجههاَولمَتَرهاَعٌنًَأختهاَالكفٌفة،َلتقول:َلوحتَبكفهاَفً

َنامًٌَاَمها..َأدٌناَبكرةَهنشوؾَهتعملَإٌه؟!.َ-

....................َ

خطواتهاَالهادبةَتوحًَبانخراطهاَفًَالتفكٌرَالعمٌق،َتابعهاَمنَأمامَبابَ

ؼرفتهَفقدَكانٌَنتظرَعودتهاَمنَعندَالفتاتان،َاتجهتَلبابَؼرفتهاَفاقتربَ

ٌاا َ:مناد

َبسمة.َ-

ا: َورؼمَنداِبهَالخافتَلكنهاَانتفضتَلتلتفتَلهَبسرعةَفرفعَكفهَمعتذرا

َآسؾ..َمكنشَقصدي.َ-

َتنفستَبعمقَلتهدئَمنَروعهاَقابلة:

َحصلَخٌر.َ-

َتبادالَالنظراتَبصمتَلٌقولَهو:

اَإنَأبلةَبطةَترفضنً.َ- َماتخٌلتشَأبدا

َمطتَشفتٌهاَقابلة:

َوالَأنا!!َ-

َ.أويأناَحاسسَإنهاَخاٌفةَعلٌِكََ-

َقالتَساخرة:

َخاٌفةَعلٌا..َجاٌز.َ-
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بسمةَمشَالمفروضَالواحدٌَفضلٌَقولَللبنتَاللًَهٌتجوزهاَإنهاَماتخافشََ-

منَحاجهَوإنهَهٌحمٌها..َألنَدهَالطبٌعًٌَومَماَتكونًَمراتًَأناَُملزمَأحمٌِكَ

لٌهَأبلةَبطةَمشََولوَبدمً..َمشَمحتاجَأأكدهاَبؤيَشكل...َبسَمشَعارؾ

َشاٌفهَده.

ا: َأطرقتَبرأسهاَللحظاٍتَدونَرد،َفقالَبنبرةَتحملَحزنا

اتصورتَإنهاَهتكونَأكبرَداعمَلٌاَمشَالعكس..َدلوقتًَحاسسَإنَكلََ-

َفرصًَبقِتَمعدومة.

َظلتَعلىَحالهاَتشعرَبنظراتهَلهاَولماَطالَصمتهَهوَاآلخرَقالت:

َتصبحَعلىَخٌرٌَاَجاهٌن.َ-

َأهله.وإنِتَمنََ-

َدلفتَإلىَؼرفتهاَوإلتفتتَلهَلتجدهٌَعودَلؽرفتهَفنادته:

َجاهٌن.َ-

َنظرَلهاَبسرعة:

َنعم.َ-

َمشَهتفضلَمستنًَكتٌر..َبكرةَإنَشاءَهللاَهقولكَقراري.َ-

َهزَرأسهَبإلحاح:

َطبَماتقولًَدلوقتًَوترٌحٌنً.َ-

َفرجتَشفاهاَفرفعَكفه:

بكرةَتؽٌريَرأٌك..َبكرةَهسمعََال..َالأ..َبكرة..ٌَمكنَدلوقتًَتقولًَألَولحدَ-

َرأٌك.

َلمَتمنعَنفسهاَمنَاالبتسامَلكلماتهَوحالتهَوهًَتقول:

َبكرةَإنَشاءَهللا..َتصبحَعلىَخٌر.َ-

َأؼلقتَبابهاَلٌتمتمَهو:

هوَأناَكدهَهعرؾَأنام...ٌَاَديَالنٌلةَدهَكمانَبكرةَأجازةَحتىَمفٌشَشؽلََ-

َهٌشؽلنًَلحدَماَأسمعَالرد...َصبرنًٌَاَرب.
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عادَلؽرفتهَوكلَمعدالتَالتفاإلَقدَهبطتَألسوأَمستوى،َاستقرَبفراشهَ

َوالزالَعقلهَمشؽولَبرفضَفاطمةَؼٌرَالمبرر.

بدىَأنهاَخابفةَمنه..َبلَمنَالعابلةَكلهاَعلىَبسمة،َبالتؤكٌدَتعلمَأنَعمتهَ

سمٌحةَلنٌَعجبهاَهذاَاألمر،َألهذاَقررتَأنَتكونَهًَالرافضةَولٌسَعمته،َ

َالماضً؟!،َحٌنَرفضتهاَسمٌحةَوقتَارتباطهاَبعمهَوافً.َأتخشىَتكرار

َعلٌهاَأنَتعلمَأنَاألمرَمختلؾ.

بسمةَهناَلٌستَؼرٌبة..َهًَابنةَعمه،َوأختَوافً،َهًَطرؾَأصٌلَفًَتلكَ

َالعابلةَاآلن..َفلَمَترفضَفاطمةَبهذهَالطرٌقة؟.

َزفرَبحرارةَوهوٌَؽطًَوجههَبذراعه:

َالَخالٌناَنخلصَمنَالتفكٌرَأناَتعبت.بسمةَهترفضَبكرةَ..َأكٌد..ٌَاَ-

ا: َانتفضَجالسا

ألَترفضَإزاي..َلوَكانتَهترفضَكانتَهتقولَعلىَطووول..َوبعدٌنَديَلوََ-

َرفضتَهعملَإٌهَفًَعمتً...ٌَارب..َخلٌهاَتوااافق.

َعادَبظهرهَللفراشََوقدَأؼلقَعٌنٌهَلٌتمتم:

ٌَاربَخلٌنًَأنام.َ-

........................َ

مابدةَاإلفطارَفًَالصباحَاجتمعتَاألسرةَفٌماَعداَفاطمةَالتًَالَتنضمَوعلىَ

َلهمَإالَقلٌل.

اَمنَالكلماتَالمتبادلة،َلكنَهذهَ اٌَسودَتلكَاللحظاتَمعَالقلٌلَجدا والهدوءَدوما

اَما. َالمرةَكانَالهدوءَمبالػَفٌه،َوكؤنَالجمٌعٌَترقبَشٌبا

َهذاَاالختبلؾَلتقولَمٌادة:تبادلتَسمٌحةَالنظراتَمعَمٌادةَحٌنَاستشعرتاَ

َمالكم..َكلهَساكتَكدهَلٌه؟!َ-

ا: َابتسمَجاهٌنَلهاَمرددا

ا..َعادي.َ- َالَأبدا

َلمٌَعلقَأحدَآخرَلتقؾَبسمةَمنهٌةَإفطارهاَفقالتَمٌادة:

َخلصِتَبسرعةَكدهَلٌه؟.َ-
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َ..َأناَطالعة.أويمشَجعانهََ-

َالصباح.َتبعتهاَناناَبنظرِةَشك،َبسمةَتتصرؾَبحذٍرَؼٌرَمعتادَمنذ

َتوقفتَبسمةَبعدَأنَصعدتَعدةَدرجاتَعلىَالسلمَلتلتفتَلهمَقابلة:

َجاهٌن.َ-

لمٌَرفعَجاهٌنَفقطَبصرهَلهاَبلَإلتفتَالجمٌعَفٌماَعداَسمٌحةَالتًَمطتَ

شفتٌهاَوهًَترتشؾَمنَقهوتهاَالصباحٌة،َإالَأنهاَسعلتَبقوةَحٌنَسمعتَ

َبسمةَتقول:

َأناَموافقةَعلىَالخطوبة.َ-

َهاَبذهولَلتتبلقىَعٌنٌهاَمعَعٌنًَبسمةَالمتشفٌةَوهًَُتكمل:لُتحدقَب

َألؾَسبلمةٌَاَعمتو..َسمًَهللاَأحسنَالشرقةَبتموت.َ-

حدقَبهاَالجمٌعَللحظٍةَوكؤنهمَلمٌَستوعبواَكلماتهاَفابتسمتَوهًَتستدٌرَ

َلتصعدَالدرجَفؤمسكتَناناَبؤختهاَلتلحقاَبهاَوهًَتقول:

َمبرووكٌَاَجاهٌن.َ-

اََاتسعتَبسمة اَحٌنَتؤكدَمنَصحةَماَسمعهَوأنهَلمٌَكنَرفضا ٌا جاهٌنَتدرٌج

َبلََقبوالا،َلٌلتفتَإلىَأمهَالتًَربتتَعلىَذراعهَهامسةَبسعادة:

َمبروك.َ-

اٌَراقبَاختفاءَأختهَباألعلىَوٌعودَبنظرهَإلىَسمٌحةَالتًَ أماَوافًَفظلَصامتا

اَلتصٌح: َبدتَستنفجرَؼضبا

الكبلمَالفارغَاللًَسمعتهَده..َمٌنَدهَاللًَأنتواَبتباركواَعلىَإٌه..َإٌهََ-

َهٌخطب؟!

َقالتَمٌادةَمهدبة:

اهديٌَاَسمٌحةَهوَكانَهٌقولكَبسَقالَهٌاخدَموافقتهاَاألول...ٌَعنًََ-

َعلشانٌَبقىَمتؤكد.

َموافقةَمٌٌٌٌن؟!..َأنتَإزايَتعملَكده؟!َ-

َاستمرَصٌاحهاَلٌقولَجاهٌنَبهدوء:
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حدَؼرٌب..َديَبنتَعمًٌَعنًَأكٌدَمشَفًَإٌهٌَاَعمتً؟..َهوَأناَبخطبََ-

َهتعارضً.

َصكتَأسنانهاَبؽٌظَبالػَوهبتَواقفة:

َأنتَهتستعبط؟!!َ-

: َعقدَوافًَحاجبٌهَولمٌَستوعبَتلكَالعصبٌةَالمبالػَفٌهاَفوقؾَقاببلا

َكده..َأنِتَمشَعاٌزاهٌَتجوزَأختً؟!.أويََفًَإٌهٌَاَماما..َمالكَمتعصبةَ-

ألجمهاَالصمتَللحظات،َالَتدريَكٌؾَتجٌب،َنظرتَلهَبعٌنٌنَمتسعتٌنَوقدَ

وكؤنهاَنسٌتَأنَوافًَهناٌَسمعَوٌشاهدَاعتراضهاَالواضحَعلىَأختهَ

الوحٌدة،َاألختَالتًَلمَولنَتعترؾَبهاَمنَاألساسَوالتًَالَترىَفٌهاَإالَ

فاطمةَالتًَسرقتَمنهاَأخوهاَفًَالماضًَوهاَهًَستسرقَابنَأخٌهاَبلَربماَ

َستسرقَالجمٌعَمنها.

أ..َأنا..َمشَقصديَكدهَلكنَهوَأناَملٌشَأيَقٌمةَفًَالبٌتَدهَخبلص..ََ-

ٌَعنًَإٌهٌَقررَقرارَزيَدهَمنَؼٌرَماٌَقولًَاألول.

َابتسمَجاهٌنَبهدوءَاستفزهاَوهوٌَقول:

َماَإحناَبنقولَأهواٌَاَعمتً...َأناَاتقدمتَلبسمةَوالحمدهللَأهًَوافقت.َ-

كفهاَالذيَأََّنَمنَأظافرهاَالطوٌلة،َضمتَقبضتهاَبقوةَتفرغَشحنةَؼضبهاَفًَ

َلتلتفتَمؽادرةَالمابدةَوقبلَأنَتدخلَؼرفةَمكتبهاَقالت:

َجاهٌنَعاٌزاك.َ-

: ا،َلٌقؾَوافًَمعهَقاببلا َرمقتهَأمهَبقلقَفوقؾَلٌربتَعلىَكتفهاَمطمبنا

َاستنىَأناَجايَمعاك.َ-

ا: ٌا َهزَرأسهَنف

َمافٌشَداعً..َأناَهعرؾَأهدٌها.َ-

َكدهَلٌه؟..َمعقولةَهًَكمانَهترفض؟.َأويَهًَمتعصبةَ-

َماتقلقش..َكلهَهٌبقىَتمام.َ-

لحقَبهاَوأؼلقَبابهاَخلفهَلٌجدهاَتقؾَأمامَنافذةَالحدٌقةَتحركَقدمهاَبعصبٌةَ

َلٌقول:
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َخٌرٌَاَعمتً.َ-

إلتفتتَإلٌهَوتمنتَلوَأمكنهاَصفعهَعلىَوجههَهوَاآلخرَلعلهٌَفٌق،َلكنَهذاَ

سٌساعدَهنا؟َحاولتَأنَتتمالكَأعصابهاَقابلةََلمٌَساعدَمعَأخٌهاَالصؽٌرَفلمََ

َمنَبٌنَأسنانها:

َأنتَبتتحدانًٌَاَجاهٌن؟!!َ-

َلٌهَبتقولًَكدهٌَاَعمتً؟!َ-

َأنتَهتستعبط!!َ-

َصاحتَبهاَمردفة:

بقىَأناَأقولكَهندٌهمَفلوسَونبعدهمَعناَوأنتَراٌحَتتجوزهالًَوتلزقهمَفٌناََ-

ًََوبتعصىَأوامري.أكتر..َدهَاسمهَإٌهَدهَؼٌرَإنكَبتتحدان

َ

اَعنَكلََ- آسؾَعمتً..َأناَماقتنعتشَباللًَطلبتٌهَوصعبَأوافقَعلٌه..َوبعٌدا

َعاٌزَأتحوزها. َده..َأناَبحبهاَوفعبلا

َضحكتَبعصبٌةَوسخرٌة:

بتحبها...َالَوهللاَضحكتنًَرؼمَعصبٌتً...ٌَاَابنًَفوقَديَبتستؽلكَعلشانََ-

تاخدَكلَحاجه...َأناَعمريَماَتضاٌقنًَوبسَديَماٌهماشَحدَفٌناَؼٌرَإنهاَ

"أناعملكَاإلسودََنسٌتَالكبلمَاللًَسمعتهونًَأولَماَشوفتهاَفًَالمستشفى

"..تفتكرَهتعملَدهَأزايَؼٌرَأناَاللًَهخلصَمنكَالقدٌمَوالجدٌد. ...ٌاَسمٌحة

َبٌكَأنتَووافً.

وهًَفاهمةَدهَكوٌس..َوزيَماَبٌقولواَأويََمتهٌؤلًٌَاَعمتًَإنِتَبتكرهٌهاَ-

َالقلبَللقلب..ٌَمكنَلوَفكرتًَتحبٌهاَكبنتَأخَبجدَاألمورَتتحسن.َمن

َبنتَأخ..َديَبنتَفاطمةَوبس.َ-

َهزَرأسهَبٌؤس:

ماشًٌَاَعمتًَاللًَتشوفٌه..َبسَأناَاللًَاتقدمتلهاَوجرٌتَوراهاَعلشانََ-

َأقنعهاَمشَالعكس...ٌَبقىَبتستؽلنًَإزايَبقى؟!
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ماشوفتهاشَبصتلًَإزايَبعدَماَقالتَأنَتَواحدَؼبًَوهًَبتلعبَبٌكَالكورةََ-

إنهاَموافقة...َأناَفاهمةَالبنتَديَكوٌسَوبكرةَلماَتبلقٌهاَبتدٌكَضهرهاَمنَ

َؼٌرَسببَهتفتكرَكبلمًَدهَوهتتوجعَلوحدك.

حتىَلوَدهَصحٌحَوهًَوافقتَبسَعلشانَتستؽلنًَأناَمتاكدَإنًَهخلٌهاََ-

نحافظَعلىَالعٌلةَديَقبلََتحبنً..ٌَارٌتَأنِتَكمانَتحاولًَتحبٌهاٌَمكنَنعرؾ

َماَتتخرب.

َأنهىَكلماتهَوهمَبالمؽادرةَلتقول:

ٌَعنًَبرضوَهتممَالموضوعَده؟!َ-

ا: َأجابَوهوٌَفتحَبابَالؽرفةَمؽادرا

َهللاٌَباركَفٌِكٌَاَعمتً.َ-

اَمنَالؽضبَلتضربَسطحَ رمقتَالبابَالذيَأؼلقهَخلفهَبعٌنٌنَزادتاَاحمرارا

َمكتبهاَبقوة:

َهٌنَوهتشوؾ.علىَجثتًٌَاَجاَ-

اعتدلتَفجؤةَحٌنَفتحَالبابَلٌدخلَإلٌهاَوافًَوقدَتجهمَوجههَللحظةَلمرآها،َ

ارتشفتَبعضَالماءَوهًَتجلسَخلؾَمكتبهاَفًَمحاولةَللسٌطرةَعلىَ

: َؼضبها،َاقتربَوافًَلٌجلسَأمامهاَقاببلا

كدهَلٌه..َمعقولةَبسَعلشانَماقلشَمنَاألولَوالَأويََماما..َإنِتَمتعصبةَ-

َجةَتانٌة.فًَحا

َأشاحتَبوجههاَوكؤنهاَتداريَكذبها:

َحاجهَتانٌة...َالَمافٌشَهٌكونَفًَإٌهٌَعنً؟!َ-

َماماَممكنَأسؤلكَسإال؟!َ-

َالتفتتَترمقهَبترقب:

َاسؤل.َ-

َإنِتَإٌهَإحساسكَناحٌةَبسمةَوماماَفاطمة؟!َ-

َ:لمٌَإثرَبهاَالسإالَكماَأثرتَبهَمناداتهَلفاطمةَبماما،َفعقدتَحاجبٌهاَمرددة

َماماَفاطمة؟!!َ-
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َأومالٌَعنًَهقولهاَإٌه؟!َ-

َرفعتَكفها:

َبراحتك..َبسَماتسؤلنٌشَأسبلةَمشَهقدرَأجاوبها.َ-

َلٌهٌَاَماما..َأنِتَبتكرهٌهم؟.َ-

تمنتَأنَتقولَلهَنعم،َأنَتإكدَاألمرَوترٌحَنفسها،َأنَتخبرهَكمَتبؽضَتلكَ

اَعلىَعقب،َلكنهَالمرأةَوابنتهاَوأنهماٌَمثبلنَلهاَأكبرَخطؤَقلبَحٌاتهاَ رأسا

َلنٌَفهم،َوالَتتوقعَمنهَأنٌَفهم.

وافًٌَاَحبٌبً..َأنَتَعنديَبالدنٌاَكلهاَودهَكفاٌةَبالنسبةَلًَوجاهٌنَكمانََ-

ٌهمنًَأناَمشَبعملَحاجهَفًَالبٌتَدهَإالَلماَأكونَمقتنعةَإنَفٌهَمصلحةَ

أناَلٌكمَبسَمشَشاٌفةَإنَالجوازةَديَفٌهاَأيَمصلحة...َبسمةَبتكرهنًَو

متؤكدةَمنَده...َبتحملنًَالذنبَاللًَأمهاَارتكبتهَومعلقاهَفًَرقبتًَأناَمشَ

عارفهَلٌهَحاسهَإنهاَعاٌزةَتنتقمَمنًَبٌكم...ٌَمكنَأكونَؼلطَبسَدهَمجردَ

َإحساس.

أطرقَرأسهَبصمت،َهوَبالفعلٌَستشعرَذلك،َُبؽضَبسمةَلسمٌحةَواضحَ

اَعلىَاإلفطارَوكلماتهاَالَتحملَللعٌانَوالٌَحتاجَإلىَالتخمٌن،َحتىَنظراتهاَله

اٌَعلمَأنَجاهٌنَمنَسعىَفًَذلكَاألمرَفكٌؾٌَكونَألختهَ إالَالكره،َلكنهَأٌضا

َأيَمحاولةَخبللهَلبلنتقام.

بسٌَاَماماَجاهٌنَاللًَسعىَفًَالموضوعَدهَوعلىٌَديَبسمةَكانتَمٌالةََ-

فرحَمعاهَللرفضَأكترَوبالتفكٌرَوالمحاٌلةَأعتقدَؼٌرتَرأٌها...َالمفروضَن

اَإنَبسمةَبتفكرَبطرٌقةَانتقامٌةَ مشَنحسسهَبالقلقَوالضٌق...َومؤظنشَأبدا

َكده.

َكتمتَسخرٌةَترٌدَأنَتتسربَإلىَكلماتها:

اَابنَعمكَقررَوانتهىَاألمر.َ- َجاٌز..َعموما

َبسَأناَعاٌِزكَتكونًَمبسوطةَمشَمضاٌقةَكده.َ-

َرسمتَابتسامةَباهتةَعلىَشفتٌها:

َماتقلقش...َبتاخدَأدوٌتكَبانتظام.َحاضرٌَاَحبٌبً...َ-
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َالحمدهللَباخدهم.َ-

َخلًَبالكَعلىَصحتكٌَاَحبٌبً.َ-

َحاضرٌَاَماما.َ-

اَوتركهاَتحملَابتسامةَزابفةَأزالتهاَفورَخروجه. َؼادرهاَمبتسما

انهمكَعقلهاَفًَالتفكٌرَكٌؾٌَمكنهاَالتخلصَمنَتلكَالفتاةَوأمهاَإلىَاألبد؟!،َ

َجدٌد....َكٌؾ؟!كٌؾَتستعٌدَعابلتهاَمنَ

...........................َ

حدقتَفاطمةَبابنتهاَبذهولَوهًَتقؾَأمامهاَتخبرهاَبقرارهاَالذيَأعلنتهَقبلَ

َقلٌلَلتقؾَناناَبجوارها،َأماَمهاَفجلستَتجاورَفاطمةَعلىَفراشها.

َلتقولَفاطمة:

َاؼك.أنِتَاتجننتًٌَعنًَأناَأقولكَمشَموافقةَوأنِتَبرضوَتعملًَاللًَفًَدمَ-

َكتفتَبسمةَذراعٌهاَقابلة:

أناَزمانَلماَكنتَلسهَعٌلةَفًَنظركَمشٌتًَكبلمكَعلٌاَومقدرتشَأقولََ-

حاجهَإلنًَكنتَخاٌفةَعلٌِكَمنَأذىَناسَكبار...َلكنَدلوقتًَأل..َأناَمشَ

عٌلةَودولَمشَناسَكبارَهٌؤذونًَدولَأهلً...َجاهٌنَدهَابنَعمًَوهوَأكترَ

نً..َدهَلماَكنتٌَاَدوبَبنتَعمهَكانَحدَهٌقؾَفًَوشَسمٌحةَعلشا

بٌساعدناَإٌشَحالَبقىَلوَبقٌتَمراته...َسمٌحةَديَمشَهتقدرَحتىَتفتحَ

بوقهاَبكلمةَأناَمحتاجهَضهرَزيَجاهٌنَوأنِتَكمانَمحتاجاهَدهَابنكَالحٌلةَ

لحدَدلوقتًَبٌقولَماماَوهوَبٌفكرٌَقولهاَوالَماٌقولهاش...َنفكرَبقىَبعقلناَ

َحتناَفٌن.شوٌةَونشوؾَمصل

أنِتَمشَفاهمةَحاجه...َسمٌحةَديَأذىَأناَعارفاها..َديَرمتَأبوكًَبرهََ-

َالبٌتَوسابتهٌَشتؽلَوٌتمرمطَبسَعلشانٌَرجعلهاَتانً.

الكبلمَدهَكانَزمانَمشَهتقدرَتعملَكدهَمعَجاهٌن..َألسبابَكتٌرَأهمهاََ-

اَوهًَ مشَهتجرإَوافًَاللًَبٌعتبرهَزيَأخوهَومشَهٌقبلَعمتهَتعملَكدهَأبدا

تعملهاَوأمهَمٌادةَعاٌشةَمعهاَسنٌنَوهوَكمانَشاٌلَالشؽلَفوقَدماؼهَ
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كدهَعلشانَتخسرَكلهَمرةَواحدةَلمجردَإنهاَمشَأويََسمٌحةَمشَهبلة

َعاٌزاناَنفضلَهنا.

َومٌنَقالكَإنهاَهتبذيَجاهٌن..َديَهتبذٌكًَأنِتَ؟!َ-

َهتعملَإٌهٌَعنَ- ًَوالَهتقتلنً...َمشَبإٌهٌَاَحسرة..َالشؽلَومشٌتنًَمنهَفعبلا

َللدرجةَديٌَاَماماَإحناَمشَفًَفٌلمَأكشن.

َرمقتهاَبخوؾَواضح:

مشَعارفه..َبسَهتبذٌِكَوهتبذٌنًَفٌِك..َأناَحاسةَقلبًَمابٌكدبشَعلٌا..ََ-

ٌَابنتًَهللاٌَهدٌِكَببلشَالجوازةَدي.

اَموضوعَالجوازَدهَمشَهنستعجلَعلٌه...َديَخطوبةَبسَأناَلسهََ- عموما

َوالَأل؟.َمشَعارفه َهوٌَناسبنًَفعبلا

َصاحتَفاطمةَبعصبٌة:

أنِتَبتهزري..ٌَعنًَإٌه؟...َهتتجوزٌهَوالَأل؟..َإنِتَهتقومًَسمٌحةَعلٌناََ-

َعلىَالفاضً.

فًَإٌهٌَاَماما؟..َهماَاخترعواَالخطوبةَلٌه؟َعاٌزةَأتعرؾَعلٌهَأكترَإٌهََ-

َالمشكلة؟!!

َوضعتَرأسهاَبٌنَكفٌهاَتولول:

َدماؼكَهتودٌناَفًَداهٌة.أُسترٌَارب...ََ-

َزفرتَبسمةَبضٌقَلتقولَنانا:

ماتقلقٌشٌَاَأبلةَبطةَبوسًَمعاهاَحق..َجاهٌنَدهَأكبرَحماٌةَلٌكمَلحدَماََ-

َبسامٌَرجعلكَبجد..َصدقٌنًَكلهَمصلحةَلٌكم.

دقاتَعلىَبابهاَأسكتتهنَلتتجهَناناَلفتحَالبابَلٌظهرَجاهٌنَومبلمحهَتضخَ

ا،َلٌنظرَإلىَبسمةَ التًَلمَتستطعَإالَأنَُتشٌحَوجههاَبخجٍلَحقٌقً،َسرورا

: َلٌلتفتَإلىَفاطمةَقاببلا

َمشَهفرحَبجدَإالَلوَقلتًَمبروك.َ-

الحتَشبهَابتسامةَعلىَشفتٌها،َقلبهاٌَحملَلهَبالفعلَالكثٌرَمنَالحبَ

َوالرضا،َلكنهاَتخشىَعلىَابنتهاَولٌسَألحدَأنٌَلومها.
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َإلتفتتَقابلة:

َزةَأتكلمَمعَجاهٌنَشوٌة.أخرجواٌَاَبنات..َعاٌَ-

َقالتَبسمةَبنزق:

َهتتكلمواَفًَإٌه؟!َ-

َاطلعً.َ-

قالتهاَفاطمةَبحزم،َلتتحركَمعَالفتاتانَلتؽادرنَالؽرفةَوهًَتتمتمَبعباراتَ

َساخطةَؼٌرَمفهومة،َلٌهمسَلهاَجاهٌنَوهًَتمرَجواره:

َاستنٌنًَفًَالجنٌنه.َ-

ٌُؽلقَبابَالؽرفةَ َخلفه.إلتفتتَلهَلٌبستم،َوهوٌَدخلَو

َاستقرَأمامَفاطمةَوالزالٌَحملَوجههَالبشوشَصفاءه:

َهاٌَاَأبلةَبطةَسامعك.َ-

ٌَاَابنًَأنتَلوَتعرؾَمعزتكَفًَقلبًَأدَإٌه؟!َ-

َأومالَفًَإٌهَبقىٌَاَبطة..َماتباركًَبقى.َ-

َضحكتَوهوَتتنهدَبهم:

أعملَإٌهَبس..ٌَاَابنًَأنَتَفًَحاجاتَكتٌرَماتعرفهاشَوأناَخاٌفةَعلىََ-

َبنتً..َمشَعاٌزاهاَتتِبذيَزيَماتؤذٌتَزمان.

تصدقًَكنتَحاسسَكدهَبرضو...َاطمنًٌَاَأبلةَبطةَأناَعارؾَإنَعمتًََ-

بالموضوعَدهَلكنَفًَنفسَالوقتَبسمةَوضعهاَأويََسمٌحةَمشَهتفرح

مختلؾَديَبنتَعمًَلٌهاَأسهمَفًَالشركةَزًٌَبالظبطَوزيَوافًٌَعنًَكفتهاَ

إنَبسمةَالَهًَضعٌفةَوالَخاٌفةَمنَحاجهَوعلشانَمتساوٌةَمعانا..َدهَؼٌرَ

كدهَأناَوهًَمعَبعضَهنعرؾَندافعَعنهاَوعنكَكمان..َماتقلقٌشَمنَأيَ

َحاجه.

َمدٌَدهٌَمسكَبكفها:

َصدقٌنًَأناَمشَهسمحَلحدٌَبذٌها..َمهماَكان.َ-

عجزتَعنَالردَأوَحتىَاالعتراضَفلمَتتصورَأنٌَتعلقَبابنتهاَلهذهَالدرجة،َ

َةَحانٌةَقابلة:فمنحتهَنظر
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َوأناَمشَهبلقًَلبنتًَأحسنَمنكٌَاَابنً.َ-

ٌَعنًَهتقولًَمبروك.َ-

ا: ٌا َهزتَرأسهاَنف

َألَلسه...َ-

َلٌٌٌٌهَتانً؟!َ-

اسمعنًٌَاَابنًَكوٌس..َفًَحاجاتَالزمَتعرفهاَقبلَماَتقررَفعبلَتتمَجوازكََ-

َببنتًَاسمعنًَلآلخرَوماتقطعنٌش.

َبٌقولوهاَكدهَباٌن.كلًَأَذااانَصاؼٌة...َمشََ-

َابتسمتَلتومًءَبرأسها،َوبدأتَكبلمها.

..........................َ

زفرَبؽضبٌَؽلفهَالكثٌرَمنَالقلق،ٌَكادٌَفقدَأعصابهَمنَتجاهلَمعاذَلكلَ

مكالماتهَوالٌَعلمَالسبب،َطرٌقةَجدٌدةَمنهَلبلعتراضَعلىَماٌَحدث،َأمَ

َماذا؟!

لسكرتارٌةَمكانه،َأخبرتهَأنهَالٌَؤتًَحتىَحٌنماَاتصلَبالشركةَلٌعرؾَِمنَا

َللعملَمنذَسفره،َأيَحماقةَتجعلهٌَتصرؾَبتلكَالطرٌقة؟!.

اَفالٌومَعطلةَوبالتؤكٌدَهوَفًَالمنزل،َلكنَ أمسكَهاتفهَلٌكررَاالتصالَمجددا

َلؤلسؾَالَمجٌب،َقلبَهاتفهَوقررَاالتصالَبها،َعلىَاألقلَسٌطمبنَمنهاَعلٌه.

َسمعَصوتها:َوماَإن

َعاذَمابٌردشَعلىَتلٌفونهَلٌه؟!هوَمَ-

َمشَتسلمَاألول.َ-

َقالتهاَبضٌقَفؤردؾ:

َسلمت..َها..َفٌنَمعاذ؟َعاٌزَأكلمه.َ-

َأناَفًَالناديَمشَفًَالبٌت.َ-

َطبَهوَمشَبٌردَعلىَالتلٌفونَلٌهَوكمانَمابٌروحشَالشؽل؟!.َ-

َتعبانَشوٌة.َ-

َهبَواقفااَلٌقول:
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َتعبان..َإٌهَماله؟!َ-

دولَشوٌةَبردَبسَتقالَعلٌهَوأهوَمقضٌهاَفًَالسرٌرَمنَماتتخضشَكده..ََ-

َساعتهاَلماٌَفوقَكدهَهخلٌهٌَكلمك.

َعٌانَوإنِتَسٌباهَوقاعدةَفًَالناديَهتتصرفًَكؤمَإمتى؟!َ-

ركزَفًَشؽلكٌَاَسامرَوسٌبكَمنَأخوكَودلعه..َكفاٌةَالخساٌرَاللىَنازلةََ-

ٌَعنً.علىَدماؼناَفًَالبلدَديَدولَشوٌةَبردَمشَمرضَخطٌرَ

َطٌبَلماَتروحًَأناَعاٌزَأكلمه.َ-

َربناٌَسهل..َلوَماتصلتشٌَبقىَرجعتَتعبانهَونمتَعلىَطول.َ-

َهزَرأسهَبضٌق:

َحاولًَتخلٌهٌَكلمنًَأوٌَردَعلىَالتلٌفونَحتى.َ-

َحاضر..َمعَالسبلمة.َ-

َأنهتَمعهَالمكالمةَحتىَقبلَأنٌَنهٌهاَهو،َلٌرمقَالهاتؾَبؽٌظ:

َلوالهَوالَكنتَكلمتك.َ-

َأعادَمحاوالتَاالتصالَمرةَبعدَمرةَدونَإجابة.

َدقَشاشةَهاتفهَلٌكتبَلهَرسالةَ

َ"َ-_-"ََمعااااذَردَعلىَالتلٌفونَأوَلماَتفوقَكلمنًَضروريَفاهم؟!!َ

اَوعقلهَالٌَكؾَعنَالقلقَعنَأخٌه. َوضعَهاتفهَجانبا

شعورَماٌَتعاظمَداخلهَأنهَربماٌَكونَفًَمحنة،َوالٌَستطٌعَالوصولَإلٌهَ

َلٌطمبنَبالهَعلٌهَوالٌَمكنهَإالَالصبر.

.................َ

َ

وضعَمعاذَبضعَمباتَالجنٌهاتَأمامهَعلىَالفراش،َوهوٌَلويَشفتٌهَبضٌق،َ

َالٌَصدقَأنهَأنفقَكلَهذاَفًَأٌامَقلٌلة،َلٌتذكرَكلماتَأخوه.

"معاذَإنَتَبتصرؾَبشكلَمبالػَفٌه..َمشَمعنىَإنَمعاناَفلوسَنصرؾَمنَ

َؼٌرَحساب."
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ا،َعلٌهَأنٌَجدَمصدرَللمالَ ٌبدوَأنَأخٌهَعلىَحق،َوإنفاقهَالمعتادَالٌَلٌقَأبدا

َوٌحافظَعلىَتلكَالورٌقاتَالنقدٌةَبشدةَكًَالٌَضطرَإلىَالنومَفًَالشارع.

َكٌؾٌَمكنهَأنٌَصلَلسامر،َلوَفعلَألنتهىَاألمر.

اَلنٌَحتملَأنٌَطردَأمامَكلَالموظفٌنَوعلىَ ٌا ماَالذهابَللشركةَسٌكونَكارث

ٌَبدوَأمهَلنَتهتمَلكرامتهَوستفعلها.

،َسٌثبتَلهاَأنهٌَمكنهَالنجاةَبدونها. ،َسٌكونَرجبلا َالَلنٌَذهب..َسٌجدَعمبلا

َدسَالمالَفًَجٌبهَوؼادرَالفندق،َوقررَالبحثَعنَعمل.

اَبعٌنه،َفماذاَسٌفعل؟!. ،َأيَعملَبالضبط؟!.َهوَالٌَجٌدَشٌبا َولكنَمهبلا

َ

تطلبَشابَللعمل،َكانَمحلَلبٌعَاألحذٌة،َمطَوقؾَأمامَأحدَالمحبلتَالتًَ

اَالشاريَولٌسَ شفتٌهٌَفكرَفًَكلَتلكَالمحبلتَالتًَدخلَبعضهاَوكانَدوما

ا. َالبابع،َفكٌؾَسٌتعاملَمعَالناسَمنَهذاَالمنظور،َاألمرَلنٌَكونَعسٌرا

َانقطعتَأفكارهَعلىَصوتَأحدهم:

َ.جوةَاتفضلأويََاتفضلٌَاَباشاَعندناَنوعٌاتَجلدَحلوةَ-

ا: َرفعَكفهَمعتذرا

َمرةَتانٌه.َ-

ابتعدَعنَالمحلَوهًٌَنظرَلمبلبسهَالتًَابتاعهاَمنٌَومان،َفقدَكانتَؼالٌةَ

َالثمنَوتوحًَبثراِءه،َاألحمقَلَمَلمٌَشتريَمبلبسَعادٌةَلكانَأفضل.

استمرَسٌرهَببلَهدؾَأوَجدوى،َحتىَأنهكهَالتعبَفكرَفًَالدخولَإلىَمطعمَ

الٌَملكَمنَالمالَماٌَمنحهَحقَتلكَالرفاهٌة،َفاكتفًَلتناولَطعامه،َتذكرَأنهَ

ا. َبطبقَمنَالكشريَفهوَمشبعَحقااَواألقلَسعرا

لٌعودَإلىَالفندقَوقررَأنهَلنٌَتكلؾَمالَفًَطعامَالعشاء،َالكثٌرَمنَالناسَ

ٌنامونَدونَعشاء،َألقىَبجسدهَعلىَفراشهَُمنهكَالقوى،ٌَرمقَالسقؾَ

عٌنٌهَربماَللمرِةَاألولىَمنذَطردَأمهَله،َبضٌقَبالػَحتىَأنَعبرةَفاضتَمنَ

اَهوَفقدهَلبسمة،َلكنَ اَبهذاَالضعؾَوالخذالن،َأقصىَماَأهمهٌَوما لمٌَشعرٌَوما

َأنٌَحدثَلهَكلَهذاَفلمٌَخطرَعلىَعقلهَللحظة.
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اَلهذهَالدرجة،َأالَ لَمَتتصرؾَأمهَمعهَبهذهَالطرٌقة؟!،َأالٌَعنًَأمرهَلهاَشٌبا

اَألمرها؟.َتعلمَأنهَحقااَسٌعانً،َأم َتقصدَبهذاَأنٌَعودَلهاَخابرَالقوىَمستسلما

الزواجَمنَنرمٌن،َماَالرابعَفًَإتمامَتلكَالزٌجةَلتدمرَحٌاتهَألجلهاَهكذا،َ

وهلَتظنَأنهَلوَتزوجَبهاَعلىَؼٌرَإرادتهَسٌتمكنَمنَإسعادهاَولوَلساعةَ

ا،َولكنَتلكَاألمورَلمَولنَ تشؽلَواحدة،َعلىَالعكسَحٌاتهاَمعهَستكونَجحٌما

اَفهًَالَتفكرَإالَفًَالعملَوالمصلحة. َبالهاَأبدا

َآآآه..َأناَتعبت..َسامرَأنتَفٌنَساعدنً.َ-

ا،َلوَتمكنَفقطَمنَالوصولَلسامرَلنجاَمنَتلكَالخطةَ ٌبدوَأنهَسٌفشلَتماما

َالدنٌبة..َولكنَكٌؾ..َكٌؾٌَصلَلسامر؟!

َ

،َلقدَنامََأؼلقَعٌنٌهَمنَالتعبَولمٌَفتحهاَإالَفًَالصباحَلٌفركَعٌنٌه معتدالا

َدونَحتىَأنٌَبدلَثٌابه.

ؼسلَوجههَبالماءَلٌطردَالنعاسَعنهاَوقررَأنٌَذهبَلمقرَالشركة،ٌَجبَأنَ

ٌَصلَألخٌهَبؤيَشكل.

اَؼٌرَمريء،َالٌومَالسبتَوالشركةَتمنحَالكثٌرمنَ وصلَبالفعلَووقؾَفًَمكانا

اَمنٌَؤتً،َربماَهذهَف رصتهَفًَموظفٌهاَأجازةَفًَذلكَالٌومَوالقلٌلَجدا

َالتسللَإلىَالداخل،َلكنَعلٌهَالحذرَوإالَستكونَالعواقبَوخٌمة.

رجالَاالمنَالٌَتحركونَمنَمكانهمَوبالتؤكٌدَأخبرتهمَأالٌَسمحواَلهَبالدخول،َ

َمرَبجوارهَبعضَالموظفٌنَالذٌنَشعرَأنهمَمؤلوفٌنَلهَفؤخفىَوجههَعنهم.

ٌَاربَأعملَإٌه؟.َ-

َىَماٌَبدو،َلَمَالٌَوكلَتلكَالمهمةَألحدهم.دخولهَإلىَهناكَلٌسَفكرةَجٌدةَعل

شاهدَفتاةَتحملَمظروؾٌَحملَشعارَالشركةَوشعرَأنهَلمٌََرهاَمنَقبل،َ

ا: َفؤشارَلهاَسرٌعا

َلوَسمحتً..َلوَسمحتً.َ-

َإلتفتتَلهَباستؽراب:

َأفندم.َ-
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َإنِتَشؽالهَفًَالشركةَدي؟!َ-

َأٌوةَخٌر.َ-

َرضوَأناَعاٌزَمنكَخدمة.شكلكَجدٌدةَعلشانَماعرفتنٌش..َبسَأحسنَبَ-

َأنَتَمٌن؟!َ-

َأشارَلنفسهَبثقة:

َأناَمعاذ...َمعاذَشاكرَأخوَسامرَشاكرَالمدٌرَالتنفٌذيَللشركة.َ-

َقرأَفًَعٌنٌهاَالكثٌرمنَالؽضبَوالؽٌظَولمٌَفهمَالسبب،َفردد:

َعرفتٌنً!!َ-

َمطتَشفتٌهاَلتلوحَبكفهاَبطرٌقةَؼرٌبة:

َبٌمسحَوراهَكلَببلوٌه.َطبعااا..َاألخَالحٌلةَاللًَالكبٌرَ-

عادَبرأسهَللوراءَوكؤنهٌَستوعبَتلكَالهجمةَالشرسةَفًَكلماتهاَوهًَ

َتردؾ:

َتصدقَباهللَكانَنفسًَأشوفكَمنَزمانَعلشانَأفشَِؼلًَفٌٌٌٌٌٌٌٌٌك.َ-

َلحظةَبس..َلٌهَكلَده.َ-

اسمَهللا..َاسمَهللا..َإٌهٌَاَأخوٌاَاألدبَده..َطبعاَوأنِتَهتعرفناَمنٌنَرمٌتََ-

أختًَبعربٌتكَوكسرتلهاَجسمهاَومهانشَعلٌكَتٌجًَتطمنَوالَتقولَ

سامحونً...َآآآآآهَالناسَاللًَبتمشًَفًَالشوارعَدولَبالنسبةَلكَحٌواناااااتَ

َ...ألَدهَحتىَتبلقٌكَبتخاؾَعلىَقططَوكبلبَالسككَأكترَمنَالبنًَآدمٌن.

سهامَلسانهاَتابعَهجومهاَالمستمرَبؽٌرَتصدٌق،َماَهذهَالفتاةَالتًَأطلقتَ

نحوهَبعنؾَهكذا،َأالَتخشىَحتىَعلىَوظٌفتهاَفًَالشركةَأمَأنهاَلمَتدريَبعدَ

َمنَهو؟!!

ا..َبقولكَأناَمعاذَشا..َ- ٌَاَآنسةَفًَؼلطَتقرٌبا

ماخبلصٌَاَأخوٌاَسمعتَهوَأناَمابسمعش..َداَأنتَبقىَاللًَمشَفاكرَحتىََ-

اله...َروحٌَاَشٌخَإنكَدوستََعٌلةَبعربٌتكَورقدتهاَفًَالمستشفىَشهرَبح

َمنكَهلل.
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اَفًَالسجنَلوالَتصرؾَ اَأمرَالحادثةَالذيَكادَأنٌَقضًَبهاَوقتا تذكرَأخٌرا

َسامرَمعَأهلَالفتاة،َولكنَماَشؤنَتلكَبهم.

َطبَوإنِتَإٌهَعبلقتكَبالموضوعَده؟!َ-

اللًَخبطتهاَديَتبقىَأختً..َوأوعىَتفتكرَإنًَاشتؽلتَهناَتخلٌصَحق...ََ-

منَقبلهاَكانَأبوٌاَالطٌبَُمتنازلَعلشانَخاطرَأخوكَاللًَالااا..َإحناَ

َماسبناشَلحظة..َسبحانَهللاَاللًَمخلٌكمَأخواتٌَاَأخً.

هلٌَمكنَأنَتسوءَاالمورَأكثرَمنَذلك،َمنَبٌنَكلَالعاملٌنَوالعامبلتَ

بالشركةٌَلتقًَبهذه،َوماذاَعلٌهَأنٌَفعلَاألن،َهًَلنَتساعدهَبالتؤكٌد،َولكنَ

َلعلهاَ َتساعدهَمنَأجلَخاطرَسامرَفٌبدوَأنَعبلقتهَبهاَجٌدة.مهبلا

َأناَآسؾ..َأناَماكنتشَبطبٌعتًَساعةَالحادثةَأكٌدَسامرَفهمكم.َ-

َتبلقٌلكَكنتَمبلبع.َ-

مبلبع؟!!...َالَماَكنتشَمبلبع..َأناَبسَكنتَفًَحالةَنفسٌةَسٌبة..َممكنََ-

َساعدة.تدٌنًَهدنةَشوٌةَوتسمعٌنًَأنَبجدَفًَورطةَكبٌرةَومحتاجَم

ٌاَلهوي...َهوَأنتَمشَوراكَإالَأنكَتعملَمصاٌبَوالناسَتخرجكَمنهاَثمََ-

َأناَمالًَموقفنًَلٌهَماتروحَألخوك.

ٌاستًَماَإنِتَمشَمدٌانًَفرصةَأتكلمَوالَأقولَحاجه..َهوَأناَلوَأقدرَأدخلََ-

َماَكنتَدخلتَوالَكلمتَسامر...َاسمعٌنًَبقى.

َزفرتَبضٌق:

َلىَالشؽل.اتفضلَخلصنًَهتؤخرَعَ-

اَأنفاسهَبعدَهجومهاَالضاري: َتنفسَملتقطا

سامرَمسافرَأعتقدَعارفهَوأناَعاٌزَأوصلهَبؤيَشكل..َفًَمشاكلَبٌنًَوبٌنََ-

ا..َعاٌزَأوصلهَبؤيَطرٌقةَ ٌا ماماَوهًَواخدهَتلٌفونًَوأناَقاعدَفًَفندقَحال

َأرجوِكَساعدٌنً.

َهزتَكتفٌها:

َالستَالوالدة.طبَوأناَأعملَإٌهٌَعنًَأصالحكَعلىََ-

َمنَؼٌرَترٌقة..َبقولكَعاٌزَأوصله.َ-
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َضربتَكؾَبآخر:

َمشَبتقولَمسافرَأوصلكَبٌهَإزايٌَعنً؟َ-

َمعاِكَموبٌل.َ-

نعم..َهوَمٌنَفًَمصرَمعوشَموباٌل..َدهَعمَشٌحةَبتاعَالروبابٌكاَمعاهََ-

َواحد.

َعمَشٌحة!!َ-

َقالهاَوهوٌَهزَرأسهَباستؽرابَلٌردؾ:

تدخلًَتطلعًَللسكرتٌرةَبتاعتهَوتقولٌلهاَتحاولَتتصلَطٌبَممكنَبقىَلماََ-

َبٌهَوتدٌلهَنمرتك..َعلشانٌَكلمكَضروري.

َنعمٌَاَأخوٌا..َأنتَعاٌزَسمعتًَفًَالشركةَتخربَالٌَمكنَأعملَكده.َ-

...َصدقٌنًَأويفكريَفًَأيَحجهَتكونَلٌهاَعبلقةَبالشؽلَأناَفعبلَمحتاجُهََ-

َديَمسؤلةَحٌاةَأوَموتَبالنسبةَلً.

رمقتهَللحظاتَلتتذكرَتصرفاتَسامرَالطٌبةَمعَأختهاَوأبٌهاَبلَومعها،َربماَ

َعلٌهاَمساعدةَأخٌهَرؼمَأنهاَالَتطٌقهَبالفعل.

َطٌب..َهتصرؾ.َ-

..َهتخلصًَشؽلَأمتىَخلٌهاَتقولهٌَكملكَفًَالساعةَأويمتشكر..َمتشكرََ-

َاللًَهتخرجًَفٌهاَعلشانَأكلمه.

َكده.َٕعلىَالساعةَهنخرجَبدريَألنهٌَومَأجازة..ََ-

الصبح..ٌَاربٌَكونَصاحًَبصًَخلًَالسكرتٌرة7ََ...ٌَعنًَعندَسامرََٕ-

تبعتلهَرقمكَفًَرسالةَعلشانَأولَماٌَصحىٌَشوفها..َهوَطبٌعًَبٌقومَ

بالظبطَمستنٌكً..َبسَماتنسٌشَأوعًَتجٌبًََٕبدري.َوهتبلقٌنًَهناَالساعةَ

َبحاولَأعمله.سٌرتًَأليَحدَأناَمشَعاٌزَماماَتعرؾَاللًَ

َضاقتَعٌناهاَقالة:

َهوَأنتَعملتَإٌه؟!َ-

َرفعَأحدَحاجبٌه:

َماعملتشَحاجه..َهًَبسَمضاٌقةَشوٌة.َ-
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َمضاٌقةَشوٌةَتقومَتطردك..َأكٌدَعملتَمصٌبة.َ-

َمٌنَقالكَإنهاَطردتنً.َ-

َمشَمحتاجه..َواضحة...َحتىَباٌنَعلٌكَبقالكٌَومٌنَالبسَهدومكَدي.َ-

َبالظبطَهكونَهنا.ََٕإحم..َالمهمَماتنسٌشَ-

َماشً.َ-

تركتهَمسرعةَإلىَالداخلَبٌنماَقلبهٌَتضرعَهللَأنٌَنجحَاالمرَوٌتمكنَمنَ

َالحدٌثَإلىَسامر.

َ

َ

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالثانًَالثبلثون

َ

َالضحكَقالٌَاَسمَعَالتكشٌر

َأمشٌرَوطوبةَوأناَربٌعًَبشٌر

َمطرحَماَباظهرَبانتصرَعَالعدم

َرسماٌةَبالطباشٌرانَشاهللَأكونَ

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

جلستَزٌنةَخلؾَمكتبهاَوقدَأضناهاَالتفكٌر،َكٌؾَلهاَأنَتطلبَأنٌَتصلَبهاََ

المدٌرَالتنفٌذيَللشركةَوأليَسببَقدَتفعل،َولوَفعلتَهلَتضمنَأنٌَهتمَأحدَ

َباألمرَوٌساعدهاَأمَأنهاَستسًءَلسمعتهاَفحسٍبَدونَأيَطابل.

ا،َم ٌُجبرهاَعلىَمساعدةَهذاَالمتهورَالذيَكادَأنَعضتَأصابعهاَؼٌظا اَالذيَ

ٌَقتلَأختها،َماَشؤنهاَبهَأوَبؤخٌه؟.

لٌعودَضمٌرهاٌَإنبهاَفلقدَتلقتَعابلتهاَمعاملةَحسنةَمنَأخٌهَكماَأنهاَنالتَ

اَوهوَخٌرَلكم. ا..َوعسىَأنَتكرهواَشٌبا َوظٌفةَأحبلمهاَأٌضا

:زفرتَبحرارةَوقلةَحٌلةَلتجدَمنٌَجلسَأمامهاَق َاببلا

َبتنفخًَكدهَلٌه؟!َ-

َانتبهتَإلٌهَلتقول:

َمحمد..َأنتَإٌهَاللًَجابك.َ-

َونعمَاالستقبالَالحقٌقة.َ-

َضحكتَقابلة:

َمشَقصدي..ٌَعنً...َ-

: َقاطعهاَقاببلا

َبنقفلَحساباتَآخرَالسنة.َ-

َتذكرتَأنهاَهناَبالفعلَلهذاَالسبب.
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َحتىََظلتَترمقهَللحظاٍتَوهًَتفكرَفًَإمكانٌةَمساعدتهَلها، رمقتهَطوٌبلا

اَبرٌبة: َعقدَحاجبٌهَمرددا

َحضرتكَبتشبهً.َ-

َلوحتَبكفهاَقابلة:

َاستنىَبس..َبقولك..َأناَعاٌزه...َ-

َصمتتَولمَتكملَوكؤنهَتتؤكدَمنَصحةَماَتفعلَفرددَبنفسَالنبرةَالمرٌبة:

َعاٌززهَإٌه؟؟َعاٌزهَتاكلً.َ-

َهزتَرأسهاَبنزق:

َماَُتصبرَبقى.َ-

َالك؟!فًَإٌهٌَاَزٌنةَمَ-

َخفضتَصوتهاَوقصتَلهَماَحدثَبكلماٍتَموجزةَلُتنهًَكلماتهاَبقولها:

وأناَدلوقتًَمشَعارفهَأوصلَلسامرَبٌهَإزايَأوَحتىَأخلٌهَهوٌَتصلَبٌا..ََ-

َأعملَإٌهَبقى؟!.

اَلتردؾ: َهمهمَمفكرا

ٌَارٌتنًَماقلتلهَهساعدكَأناَمالًَأنا.َ-

َ"إنتواَبترؼواَفًَإٌهٌَالهَخالوناَنشتؽل"

هاَمدٌرَالحساباتَالجالسَخلؾَمكتبه،َفوقؾَمحمدَوقبلَأنٌَتكلمَقالتَقال

َزٌنة:

َأصلَمحمدَكانَعاٌزَسامرَبٌهَضروري.َ-

َحدقَبهاَبذهولَتحولَلؽٌظَوهًَتردؾ:

َبسَُمحرجٌَعنًٌَطلبَنمرته.َ-

: َرمقهَالمدٌرَقاببلا

َخٌرٌَاَمحمدَوعاٌزَنمرتهَلٌه؟!َ-

َهه؟!!..َآآه..َأناَكنت...َ-

ٌَقولهَفتمتمَلنفسهَ"ٌخربَبٌتك!!."َلمٌَجدَما

َوقفتَقابلة:
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واضحَإنهاَحاجهَشخصٌةَألنهَمشَراضًٌَقولًَمؤناَبرضوَسؤلتهَبسَهوََ-

َقالَإنهاَحاجهَمهمة..َماتعرفشَإزايَنقدرَنساعدهٌَوصلَلسامرَبٌه.

اَوٌدعًَالعكسَببسمٍةَبدتَبلهاءََ اَبٌنماَمحمدٌَتمٌزَؼٌظا صمتَالرجلَمفكرا

،َبٌنماَ َتشٌرَلهَزٌنةَبعٌنهاَأنٌَقولَماٌَدعمَموقفهَالذيَحشرتهَهًَبه.قلٌبلا

َلٌتمتمَثانٌةَ"ٌاَمجنونة"

: اَقاببلا َلٌقررَأنٌَجارٌهاَأخٌرا

ا..َحضرتكَممكنَتبعتلهََ- لوَحضرتكَقلقانَمنَإنًَأخدَنمرتهَفمعاكَحقَطبعا

ا. اَجدا َنمرتًَفًَرسالةَوتقولهٌَكلمنًَضروريَجدا

َلتندفعَزٌنةَقابلة:

َماٌَصحى.َأولَ-

َلتقول: اَوالمدٌرَدهشةا َرمقهاَاإلثنانَُمحمدَؼضبا

ٌَعنًَحسٌتَأنهَمحتاجُهَبسرعة.َ-

َهزَمحمدَرأسهَبٌؤسَلٌضٌؾ:َ

ا.َ- َأناَمحتاجُهَضروري...َمعلشَوآسؾَجدا َأٌوةَفعبلا

: َأمسكَالرجلَهاتفهَقاببلا

َهاتَنمرتكَطٌبَهبعتلهَرسالةَلعلَوعسى.َ-

علٌهَأرقامَهاتفه. َأَملََّ

بلصَبعتلهَالرسالةَإنَشاءَهللاَأولَماٌَصحىٌَشوفها..َنركزَفًَشؽلناَخَ-

َبقى.

َقالتَزٌنةَبحماس:

ا.َ- ا...طبعا َطبعا

َوالزالَمحمدٌَرمقهاَبنظراتهَالمؽتاظة.

َ

مرتَساعاتَالعملَالقلٌلةَللٌومَوتمَاالنتهاءَمنَالكثٌرَلكنَالساعةَوصلتَإلىَ

اَإلتمامَاألمرَبشكلَنهابً.الثالثة،َصرؾَالمدٌرَالجمٌعَعلىَأنٌَحضرواَ َؼدا

َخرجَمحمدَتجاورهَزٌنةَالتًَقالت:
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َهوَلسهَماتصلشَبٌك..َباٌنَعلٌهَماشفشَالرسالة.َ-

َنظرَلهاَبؽٌظَمكتومَفمنحتهَابتسامةَعرٌضة:

خبلصَبقى..َالموضوعَعدىَعلىَخٌر..َأنَتَفاهمَالواحدةَمالهاشَؼٌرََ-

َونَإٌه؟!سمعتهاَتفتكرَلوَأناَاللًَطلبتَكانَشكلًَهٌك

َوأناَمالً..َبتحشرٌنًَفًَالموضوعَلٌه؟!َ-

َأخصَعلٌك..َكدهَبرضو..َوأناَقلتَإنكَمبسوطَعلشانَساعدتنً.َ-

َتفتكريَهٌكلمنً...َوهوَماٌعرفنٌش.َ-

أدٌناَعملناَاللًَعلٌناَوخبلصَدلوقتًَهنطلعَنبلقًَأخوهَملطوعَتحتََ-

َ..َادعًٌَتصلَعلشانَنخلص.ٕومستنًَمنَالساعةَ

َمشَمبلحظةَصٌؽةَالجمعَاللًَعمالهَتقولٌهاَدي.َإنتََِ-

َتصدقَباهلل...َدهَهٌشكركَأصلًَبحسَإنَروحهَفًَأخوهَده.َ-

َقبلَأنٌَعلقَتعالىَرنٌنَهاتفهَفانتفضت:

َشوؾَبسرعة.َ-

َأجبرتهَعلىَإخراجَهاتفهَبسرعةَوهوٌَرمقَالرقمَالؽرٌبَالذيَظهرَعلٌه.

َإٌهَالرقمَالطوٌلَده؟!َ-

َبٌنَأصابعهَقابلة:نزعتَالهاتؾَمنَ

َأكٌدَهو...َألووو.َ-

.........................َ

استٌقظَسامرَفًَالسادسِةَوالنصؾَكعادته،َأنهىَحماِمهَالدافًءَوانتظرَ

َإفطارهَلٌلتقطَهاتفهَفًَترقبَلرسالٍةَمنَمعاذ.

ا: َلٌقرأَرسالةَمدٌرَحساباتهَعدةَمراتَمتمتما

َكمان.محمدَمحاسبَشركةَجاهٌن..َعاٌزَإٌهَدهََ-

ا: َتجاهلَالرسالةَوشرعٌَبحثَعنَرسالةَمنَأخٌهَفلمٌَجدَفؤلقىَالهاتؾَجانبا

َوبعدٌنٌَاَمعاذَبقى..َماترٌحنًَوتتكلمٌَاَأخً.َ-

َتناولَإفطارهَبؽٌرَشهٌةَلٌمسكَهاتفهَثانٌةَوٌتصلَبؤخٌهَدونَرد.

َفؤرسلَلهَرسالةَجدٌدة:
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َولًَده..َاتصلَبقى""معاذَأناَهقتلكَلماَأرجعَعلىَالقلقَاللًَأنَتَعامله

اَثٌابهَونظرَ ٌا شؽلَوقتهَبالجرابدَومشاهدةَالقنواتَاإلخبارٌةَلٌقومَبعدهاَمرتد

اَ لساعتهَفكانتَتشٌرَإلىَالثامنة،َعادٌَمسكَهاتفهَوٌحاولَاالتصالَمجددا

َوكالعادةَالَرد.

اَلٌقررَأنٌَتصلَبالرقمَالمدونَ ثمَتذكرَرسالةَمدٌرَحساباتهَفطالعهاَمجددا

َالذيٌَجريَلعلَجاهٌنَهوَمنَطلبَمنهَهذا.َوٌعرؾَما

َلٌؤتٌهَالردَمنَصوتَأنثويَفعقدَحاجبٌهَبدهشة:

َمشَديَنمرةَمحمد..َالمحاسب.َ-

َأٌوةَأٌوةَهً..َأناَزٌنةٌَاَسامرَبٌه.َ-

َزٌنةَمٌن؟!َ-

َزٌنةَعبدَالحكمَاللًَشؽالهَفًَالشركةَعندَحضرتك.َ-

َجلسَوشعرَبعدمَالفهمَلٌقول:

َمحمد.مشَدهَتلٌفونََ-

ٌاَديَتلٌفونَمحمدَأٌوةَوهللاَهوَبسَأناَاضطرٌتَأبعتلكَنمرتهَبدلَمابعتََ-

َنمرتًَأناَوٌبقىَشكلهاَباٌخ.

ٌَعنًَإنِتَاللًَعاٌزانً.َ-

َألَمشَأنا..َأخوك.َ-

َهبَواقفااَلٌصٌح:

َأخوٌا...َأخوٌاَمٌن؟!َ-

َهوَأنتَلٌكَأخواتَؼٌرَمعاذ.َ-

َهزَسامرَرأسهَبعصبٌة:

َألَماعندٌش.َ-

َأومالَإٌهَأخوٌاَمٌنَدي؟!.َ-

ٌَووووه...َأخوٌاَمالهٌَاَزٌنة؟!.َ-

َلٌسمعَصوتَآخرٌَقول:

َ"َماتخلصًٌَاَزٌنةَوتقولٌله"
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َلتردؾ:

طبَبص...َأناَلسهَجوهَالشركةَأحسنَحدٌَسمعنًَأناَهنزلَوإدٌنًَبسََ-

َخمسَدقاٌقَواتصلَتانًٌَبلَسبلم.

َزٌنة..َزٌنة.َ-

ةَظلٌَحقَفًَالهاتؾَبؽٌٍظَتحولَلدهشة،َوعقلهَلمٌَؤِتهَإالَصوتَانهاءَالمكالم

ٌَحملَالعدٌدَمنَالتساإالت.

اَكٌؾَأصبحَطرؾ: َماَشؤنَزٌنةَبمعاذ،َومحمدَأٌضا

َهوَإٌهَاللًَبٌحصل؟!.َ-

دارَفًَؼرفتهَبعصبٌةَفًَانتظارَمرورَتلكَالدقاقَالخمسَالتًَأصبحتَفجآةَ

َكساعات.

....................َ

َأحقااَهوَبهذاَالضعؾ؟!

َلَمَالٌَستطٌعَالتصرؾَوحده،َلَمٌَستمٌتَهكذاَفًَسبٌلَالعثورَعلىَأخٌه.

ا. َالزالٌَذكرَكلماتهاَجٌدا

"معاذَالزمَنشتؽلَونبقىَحاجهَكوٌسةَألنَمامتكَأكٌدَمشَهتقبلنًَومشَبعٌدَ

َتطردناَإحناَاالتنٌن..َفبلزمَنكونَمستعدٌن"

وضاعَكلَشًءَمعََالكثٌرَمنَالخططَوالترتٌباتَالتًَحملتَبصمتهاَهًَفقط،

َاختفاءها.

ٌُتقنَ شؽلَنفسهَبالعثورَعلٌهاَوأهملَعمله،َفبلَهوَعثرَعلٌهاَوالَاستطاعَأنَ

َعمله،َواآلنٌَجلسَكطفٍلَتابهٌَنتظرَعودةَأخٌهَلمساعدته.

َتنفسَبؽضبٌَلومَحاله:

أنَتَؼبً..َمعاكَلؽتٌنَؼٌرَالعربًَودارسَفًَأمرٌكاَوقاعدَعلىَالرصٌؾ..ََ-

َمشَممكن.

دهٌَخرجَبطاقتهَالشخصٌة،َاإلثباتَالوحٌدَالذيَمنحتهَأمهَله،َحتىَلوَدسٌَ

َتقدمَللعملَالَشهادات..َالَشًءَعلىَاإلطبلق.
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دارَببصرهَفًَالمكان،َالكثٌرٌَؽادرَشركتهَالتًَلهَفٌهاَأسهمَبالفعل،َأصبحَ

َمنه. َأقلَموظؾَبهاَأفضلَحاالا

َشَكمعاذَفقط.عاشَعمرهَكمعاذَشاكرَالهٌثمَوٌبدوَأنهَمضطرَأنٌَعٌ

ٌُعقدَاألمور؟،ٌَمكنهَأنٌَطبعَسٌرةَذاتٌةَلهَفًَأيَمكانَوٌتقدمَبها،َ لَمَ

ولٌتحدثَعنَلؽتهَفحسبَوهذاٌَكفً،َفقطَعلٌهَالبحثَعنَالمكانَالذيَقدَ

ٌَهتمَبلؽتهَبؽضَالنظرَعنَشهاداته.

َلوَسمحت..َالساعةَكام؟!َ-

ظرَإلىَمخرجَسؤلَشخصٌَمرَأمامهَفؤخبرهَأنهاَالثالثة،َشكرهَوهوٌَن

الشركة،َتلكَالفتاةَاختفت،َقالتَستخرجَفًَالثانٌةَوهاَقدَمرتَالساعةَدونَ

َجدوى.

ا،َلٌتهَفكرَفًَإٌجادَعملَمنذَ ٌا ٌبدواَأنهَالَفابدةَعلٌهَاالعتمادَعلىَنفسهَكل

َاللحظةَاألولىَلكانَاستفادَبالكثٌرَمنَالوقت.

واحتمال،َوٌعودَبهَثانٌةَلنقطةَظلَمكانهَببلَحركه،َعقلهٌَؤخذهَأللؾَاحتماٍلَ

َالصفر.

َحتىَأنهَلمٌَنبتهَلمنَوقفاَأمامهَلٌؤتٌهَصوتها:

َإحم..َمعلشَاتؤخرت.َ-

َرفعَبصرهَلهاَلٌهبَواقفاا:

َاتؤخرتًَكدهَلٌه...َوعملتًَإٌه..َوصلتًَلسامر؟!َ-

َدلوقتً.َ- َخدَنفسكَشوٌة..َأٌوةَوهٌتصلَحاالا

َيٌَجاورهاَفرمقهَمعاذَبشك:أشارتَإلىَالهاتؾَالذيَبٌدَالشابَالذ

َمٌنَده؟!َ-

دهَمحمدَمحاسبَفًَشركةَتانٌةَلٌهاَشؽلَمعاناَبسَأناَبصراحهَدبستهَفًََ-

الموضوعَألنًَماعرفتشَأجٌبَالنمرةَلوحدي...َنمرتهَهوَاللًَمعَأخوكَ

َوهٌتصلَعلىَتلٌفونه.

َعادَرنٌنَالهاتؾَلٌرفعهَمحمدَله:

َاتفضل.َ-
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سمعََوماَإنأمسكَالهاتؾَبقوةَوكؤنهٌَمسكَبآخرَطوقَنجاةَلهَفًَهذاَالعالمَ

َصوتَأخٌهَحتىَصاح:

َسااامر...َإلحقنًٌَاَسامر..َشوفتَماماَعملتَفٌاَإٌه؟!َ-

مطتَزٌنةَشفتٌهاَبٌنماَاندهشَمحمدَمماٌَرىَفابتعدَمعاذَبالهاتؾَلٌكملَ

َحدٌثهَمعَأخٌهَلٌقولَمحمد:

َهوَمالهَواقعَكده؟!َ-

َفًَناسَكدهَمتعرفشَتعٌشَؼٌرَبؤهلهاَوهوَمنهم.َ-

َأناَمشَفاهمَحاجه!ََ-

ٌَعنًَأناَاللًَفاهمة..َأناَماشٌةَبقى.َ-

َنعممم...َماشٌةَفٌن؟!َأناَعاٌزَتلٌفونً.َ-

ماهوَمعاهَلماٌَخلصَكبلمَمعَأخوهَإبقىَخدهَمنهَأناَكدهَاتؤخرتَكتٌرَساعةََ-

اَكدهٌَاالَسبلمَأشوفكَبكرةَوإبقىَجوهَالشركةَولسهَهقؾَهناَباباٌَقلقَعلٌ

َقولًَعملتَإٌهَمعاه...َسبلاام.

َزٌنة..َزٌنة.َ-

َأومؤتَلهَأنَكلَشًءَعلىَماٌَرامَلتهرعَمبتعدةَؼٌرَعاببة.

َبٌنماَظلَهوَمكانهٌَزفرَبحنق.

................َ

اَمرتَالدقابقَالخمسَلٌعٌدَاالتصالَعلىَعجٍل،َ فتحَالخطَوقبلََوماَإنوأخٌرا

ٌَسمعَصوتَالمجٌبَقالَهو:َحتىَأن

َألو..ألوَزٌنة.َ-

َسااامر...َإلحقنًٌَاَسامر..َشوفتَماماَعملتَفٌاَإٌه؟!َ-

معاذ..َالحمدهللَإٌهٌَاَبنًَأنتَفٌنَوإٌهَاللًَبٌحصلَعندكَدهَوسماَعملتََ-

َإٌه؟!

ماماَطردتنًَمنَالبٌتَوالشؽلَمنَؼٌرَأيَفلوسَمكنشَمعاٌاَؼٌرَبطاقتً..ََ-

ماماَعملتَفٌاَاللًَعمريَماَتخٌلته...َوكلَدهَعلشانَجوازهَأناَمشَ

عاوزها..َأناَبجدَمشَمصدقَإنهاَتعملَفٌاَكدهَأناَاضطرٌتَأبٌعَساعتكَ
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لَعلشانَأعرؾَأعٌشَالٌومٌنَاللًَفاتواَوالفلوسَخبلصَهتخلص..َأعم

َإٌه..َأعملَإٌه؟!!

كانٌَتحدثَبؤنفاٍسَمتقطعةَمنَكثرةَاالنفعال،َبٌنماٌَستمعَلهَسامرَبؽٌرَ

َتصدٌق،َأمهَفعلتَكلَهذا؟!!

َورؼمَتؤكدهَمنَكلَكلمٍةَتمنىَأنٌَنكر:

َأنتَبتقولَإٌه؟!...َسماَطردتكَمنَالبٌت...َمنَأمتى؟!َ-

َبده.َنفسٌَومَسفرك...َبعدتكَعنًَعلشانَعارفةَإنكَمشَهتسمحَ-

َضمَقبضتهَبقوةَوالؽضبٌَتعالىَداخله،َلٌقولَمنَبٌنَأسنانه:

َأنتَفٌنَدلوقتًَوعاٌشَفٌن؟!َ-

أناَقاعدَفًَأوتٌلَكدهَعلىَأده..َوكمانَمشَفاضلَمعاٌاَكتٌرَأنتَهترجعََ-

َأمتى؟!

َأؼلقَعٌنٌهَوكؤنهٌَحاولَالتركٌزَوالتفكٌرَبشكٍلَجٌدَلمساعدةَأخٌهَلٌقول:

َؾَتدخلها.طبَوالشركةَمشَعارَ-

أل..َقالتلًَلوَقربتَهتخلٌهمٌَرمونًَبرةَزيَماَعملتَفًَالبٌتَتخٌلَخلتََ-

َاتنٌنَمنَالجاردزٌَرمونًَبرهَالبٌت..َوهللاَرمونًٌَاَسامر.

عضَسامرَشفتٌهَلٌحدثَنفسه..َ"َبقىَأناَاستحملَكلَدهَعلشانهَفًَاآلخرَ

كانَحاٌشنًَعنكَترمٌهَبره...َعدٌتًَكلَحدودٌَاَسماَوالشخصَالوحٌدَاللًَ

َرمٌتٌهَبعٌد"

 ٌاَسامرَقولًَهترجعَأمتً؟!َ-

َعندكَمشَهتلحقَأيَبنك..َهبعتلكَفلوسَأزاي؟!َٖالساعةَبقتََ-

َقالَمعاذَبنزق:

ٌَاَسامرَردَعلٌاَهترجعَأمتً؟!َ-

َلسهٌَاَمعاذَقدامًَكامٌَوم..َهحاولَآجًَبسرعة.َ-

َطبَأناَهعملَإٌهَدلوقتً؟!.َ-

اَ َلٌقول:صمتَلحظاتَمفكرا

َزٌنةَمعاك.َ-
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َإلتفتَإلىَحٌثَتركهاَفلمٌَجدَؼٌرَالشابَالذيَكانَمعها:

ديَباٌنَمشٌتَوواقؾَصاحبَالتلٌفونَاللًَبكلمكَمنه..َبتقولًَمحاسبَفًََ-

َشركةَتانٌه.

اَكٌؾٌَمكنهَمساعدةَأخاهَاآلن،َ ا،َلٌزفرَمفكرا فهمَأنهَمحمدَالذيٌَقؾَمنتظرا

لَألمهَوهوَالٌَرٌدَأنَتعرؾَذلكَقبلَأنَأيَاتصالَمعَأحدَمنَالشركةَقدٌَص

ٌَعودَإلٌه،َفبلٌَضمنَتصرفاتهاَفلقدَتعدتَحدَالجنون.

َسامرَأنتَساكتَلٌه؟!.َ-

َأصبرٌَاَمعاذَبفكر.َ-

َ"ٌاَأستاذ..َأناَهفضلَواقؾَكده"

َسمعَسامرَتلكَالكلماتَلٌقول:

َلوَدهَمحمدَخلٌنًَأكلمه.َ-

: َأعادَمعاذَالهاتؾَلهَقاببلا

َكلمه.َ-

َالهاتؾَللحظاتَوفًَعقلهٌَسقطَلعناتهَعلىَالمسماةَزٌنة.َرمق

َألو.َ-

َمحمد..َازٌك؟!َ-

َالحمدهلل.َ-

َممكنَخدمةَوأوعدكَهكافؤكَعلٌها.َ-

َمنَؼٌرَحاجهٌَاَسامرَبٌهَأتفضل.َ-

َأنتَعاٌشَمعَأهلك.َ-

َلمٌَفهمَمحمدَسببَالسإالَلكنهَأجاب:

َأل..َأناَعاٌشَلوحدي.َ-

لتلٌفونَبتاعكٌَفضلَمعَأخوٌاَلبكرةَلحدَماَأعرؾَهاااٌل...َأناَمحتاجَاَ-

َأبعتلهَفلوسَممكنَتخلٌهٌَقعدَعندكَلحدَبكرةَبس.

صمتَمحمدَفلمٌَتوقعَطلبَكهذا،َوالٌَعلمَماَهوَالتصرؾَالصحٌحَفقالَسامرَ

َمعَاستمرارَصمته:
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عارؾَإنَالطلبَؼرٌب..َبسَأخوٌاَمحتاجٌَكونَفًَمكانَأقدرَأوصلهََ-

دَحدَماٌكونشَمنَالشركةَنفسها..َمشَهقدرَأشرحلكَبسهولةَواألفضلَعن

أكترَبسٌَارٌتَتوافق..ولوَتحبَأكلمَجاهٌنَعلشانَتكونَمطمنَعلىَالطرؾَ

َاللًَبٌكلمكَماعندٌشَمانع.

َأناَمطمنٌَاَسامرَبٌه...َمافٌشَمشكلةَهخلٌهٌَروحَمعاٌا.َ-

اَوأعادَالهاتؾَإلىَمعاذَالذيَاستمعَإلىَأخٌهَللح ظاٍتَأخرىَشكرهَسامرَكثٌرا

ٌُنهًَاالتصالَوٌعٌدَالهاتؾَلصاحبه. َقبلَأنَ

َلٌتبادالَالنظراتَقبلَأنٌَقولَمحمد:

َثوانًَهوقؾَتاكس.َ-

توقؾَمعاذَمكانهَوقدَتعاظمَداخلهَالشعورَبؤنهَبالفعلَأضعؾَمنَأنٌَتصرؾَ

وحده،َحتىَأخٌهََوَكلَأمِرهَلشاٍبَآخرٌَعملَمحاسبَفًَشركٍةَأخرى،َواألمرَ

َلسرٌَعمل.بسٌطَفكلمةَا

العمل..َالشًءَالوحٌدَالذيَاستفادهَمنَكلَماَحدثَأنهَلنٌَتركَعملهَبعدَ

اَقبلَأنَ اَبالمسبولٌة،َربماَتؤخرَكثٌرا اآلنَسٌكونَمثلَسامر..َسٌكونَجدٌرا

ٌَتخدَهذاَالقرارَولكنَالتؤخرَأفضلَمنَعدمَاتخاذهَعلىَاإلطبلق.

...........................َ

ضلتَالبقاءَوحٌدةَبعدَأنَتركتهاَالفتاتان،َالٌَمكنهاَأنَظلتَفًَفراشهاَوقدَف

َتتؽافلَذلكَالصراعَالذيٌَدويَداخلها.

اَسواها،َعقلهاَالذيَأٌَدَكلماتَناناَ عقلهاٌَصارعَقلبهاَفًَمعركةَالَتإلمَأحدا

َبلَوكلماتَالمنطقَفجاهٌنَهوَالحماٌة..َ

َوقلبهاَالذيٌَلومَوٌإنبَتجاهلهاَلمنٌَحب.َ

لٌزٌدَالطٌنَبلهَبتحرٌمَمجردَخاطٍرَعنَحٍبَضاعَوأنَعلٌهاََوٌؤتًَضمٌرها

اَلها. َأنَتنساهَوتحاولَأنَتفتحَقلبهاَلمنَأعلنتَأنهَسٌكونَزوجا

وعلىَذكرهَأضاءَاسمهَعلىَشاشةَهاتفها،َلترمقهاَللحظات،َوالٌَعلوَوجههاَ

َؼٌرَمبلمحَمتجهمةَالَتعبرَعنَشًء.

َفؤجابتهَلٌؤتٌهاَصوتهَالهاديء:
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َالبلكونة.َبصًَمنَ-

َاشمعنى.َ-

َعادي..َعاٌزَأشوفكَوأناَبكلمك.َ-

استطاعَأنٌَسلُبَمنهاَبسمةَوإنَكانتَباهتةَوهًَتتجهَإلىَالشرفةَلتراهَ

اَعلىَأرضَالحدٌقةَالخضراء،ٌََضعَهاتفهَعلىَأذنهَوٌلوحَلهاَبالكؾَ جالسا

َاألخرىَلتستندَعلىَالشرفةَباسمة:

َإٌهَاللًَأنتَعاملُهَده؟!َ-

َقعدةَاألرضَماتٌجًَتقعديَشوٌة.بحبََ-

َانزوتَبسمتهاَدونَوعًَمنهاَلتعودَذكرٌاتَماضٌهاَتزاحمَحاضرها.

اَعلىَأرضٌةَكتلك،َالكثٌرَمنَالعشبَاألخضرَ معاذَالذيَطالماَجلستَمعهَأرضا

حولهما،َحتىَرابحةَبللهَتعٌدَلهاَتلكَالذكرٌاتَبسهولة،َوبدالَمنَأنٌَساعدهاَ

َكماَهً.َعلىَنسٌانهاٌَعٌدَالصورة

َاعتدلتَلٌصلَلهاَصوته:

َمالك..َأناَقلتَحاجهَؼلط؟!َ-

ا..َبسَملٌشَمزاجَأنزل.َ- َالَأبدا

َؼمزَلها:

َطبَأطلعلكَأنا.َ-

َزمتَشفتٌهاَبصوتَمسموع،َفقال:

خبلص..َبقولكَإٌه..َماببلشَموضوعَالخطوبةَدهَونعملَفرحَعلىَطولَهوََ-

َإحناٌَعنًَلسهَهنتعرؾ.

بلشَتتكلمَفًَالموضوعَدهَتانًَإحناَاتفقناَخبلص...َأٌوةَطبعا..َوقلتلكَبَ-

خطوبةَلحدَمناَبنفسًَأقولَلوافًَخلًَجاهٌنٌَحددَمٌعادَالفرح..ََوالَتحبَ

َنلؽًَالفكرةَمنَأساسها.

َال..َوعلىَإٌه..َثمَمالكَحمابٌةَكدهَبالهداوة.َ-

َمشَهتقولًَماماَقالتلكَإٌهَإمبارحَلماَخرجتناَمنَاالوضة.َ-

َبؽٌظ:أخرجَلسانهَ
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َألَمشَهقول..َوافقًَعلىَالفرحَوأناَأقولك.َ-

َرفعتَالهاتؾَعنَوجههاَووهمتَبؽلقهَفلوحَبكفهَلٌوقفهاَفؤعادتهَثانٌة:

َماقلناَبالهداوة.َ-

َمؤنتَبترجعَلنفسَالموضوع.َ-

َخبلصٌَاَبسبوسة..َببلش.َ-

َعقدتَحاجبٌهاَتردد:

َإٌهَبسبوسةَديَكمان؟َمشَبحبها.َ-

َاَكلَماَأقولَحاجهَماتعجبكٌش.ٌاديَالنٌلةَهوَأنَ-

َمحتاجٌنَنعرؾَبعض.َ- َعلشانَتعرؾَإنناَفعبلا

ٌَاستًَمانتعرؾَوإحناَمتجوزٌن.َ-

ٌَووووهَتانً..َأناَهقفلَبقىَسبلم.َ-

َولمَتمنحهَحقَاالعتراضَأؼلقتَالهاتؾَوعادتَلؽرفتها،َلٌلويَشفتٌهَبضٌق:

عاٌزَأعرؾَهًَماحبتنٌشَومالهَاتقلً..َبكرةَتحبٌنًَوتجريَوراٌا..َثمَأناََ-

لٌهَصحٌح..َإٌهَاألنثىَالعجٌبةَدي..َدهَالبناتَكانواَبٌجرواَوراٌا..َوالَديَ

َكانتَتهٌإاتَوالَإٌه.

َأنتَبتكلمَنفسك.َ-

اَوٌجلسَجوارهَوٌجٌبهَجاهٌن: ٌا َإلتفتَإلىَوافًَالذيَاقتربَلٌجرَكرس

بعدَالجوازََالبركةَفًَأختكَلسهَخاطبهاَمبقالٌشٌَومٌنَوبكلمَنفسًَتفتكرَ-

َهٌحصلَإٌه؟!.

َسهلةَجداَهنباركلكَفًَالعباسٌة.َ-

َضحكَجاهٌن:

َعندكَحق.َ- َفعبلا

بسَقولًَصحٌح..َعملتَإٌهَمعَماماَفاطمةَمشَكانتَمشَموافقةَهتتجوزََ-

َبنتهاَمنَؼٌرَموافقتها.

َوهللاَأبلةَبطةَديَمفٌشَمنها..َالَطبعاَهًَوافقتَوكلهَتمام.َ-

َطبَكانتَرافضةَلٌه.َ-
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َعاديَبقىَتقدرَتقولَعقدَزمانَطافتَعلىَالسطح.َ-

َعقدَزمان؟!!َ-

قالهاَبلهجٍةَبابسةَوهوٌَذكرَكلماتهاَالتًَاخترقتَقلبهَقبلَأذنه،َالَترٌدَ

البنتهاَعبلقةَأقربَفًَتلكَالعابلة،َالزالَالٌَفهمَكٌؾَتفكر،ََترٌدَأنَتتقربَ

العابلةَأمَفقطَجاءتَمنهَأمَتبتعدَعنه،َأترٌدَأنَتكونَأمهَبحقَوجزءَمنَتلكَ

اَخلؾَأموالَحرمتَمنهَسابقاا. ٌا َسع

وكالعادةَالَإجابةَلكلَتلكَاألسبلةَفهًَتكتفًَإماَبالصٌاحَبكبلمَؼٌرَمفهومَأوَ

َالبكاءَبصمت.

َوهوَسبمَكلَهذا!!

فكلَماٌَصلَلعقلهَأنهاَلمَتحبهَكماَأحبتَتوأمه،َبسمةَلدٌهاَشًءَمختلؾ،َ

ا... َوكؤنهَذنبه؟!!َقٌمةَأخرى،َلنٌَصلَلهاٌَوما

َهًَمنَتركتهَوابتعدتَفلَمَتعاملهَهكذا؟!

لمَتطرقَبابهَوالَمرة،َكلَماَنالهَمنهاَضمةَخابفةَمرتعشةَوبرؼمَذلكَمستَ

ا. َشؽاؾَقلبهَالظمآنَلحناِنَأٍمَحلَُمَبهاَدوما

اَؼٌرَانتظارهَلتنظرَلهَبحناٍنَالٌَعلمَأحقٌقًَهوَأمَمجردَ أُمَالَتفعلَشٌبا

َإدعاء؟.

ٌَن؟!روحتَفَ-

َكلماتَجاهٌنَأعادتهَلواقعهَلٌتعالىَرنٌنَهاتفهَفؤجابهَبعدَأنَعرؾَالمتصل:

َأٌوةٌَاَبسمة....َهوَالنهاردة....َماشًَهودٌكوا.َ-

َمدَجاهٌنَعنقه:

َهتودٌهمَفٌن؟!َ-

َمٌعادَالدكتورَبتاعَمهاَالنهاردةَبلٌل..َهوصلهم.َ-

َوقؾَجاهٌنٌَنفضَثٌابه:

َطبَماَتسٌبنًَأناَأودٌهم.َ-

َبسرعة:َهب َوافًَقاببلا

َالااَمعلش..َأناَهودٌهم.َ-
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َرمقهَجاهٌنَباستؽرابَلٌقول:

َومالكَكده..َأكنًَهخطؾَمنكَحاجه.َ-

إحم..َالَعادي..َبسَخبلصَأناَقلتَهودٌهم..َأناَجعانَهماَهٌحضرواَالؽداََ-

َإمتى؟!

ٌُسرعَالخطىَوكؤنهٌَهربَمنَجرٍمَمشهود. َإلتفتَل

............................َ

اَ َوماَإندلؾَمعاذَخلؾَمحمدَإلىَشقتهَالصؽٌرة،َكانتَبمنطقةَهادبةَكثٌرا

اَإالَمنَأرٌكٍةَوحٌدةَوأمامهاَمنضدةَ دخلهاَحتىَدارَببصرهَفًَفراٍغَتقرٌبا

َصؽٌرةَلٌقولَمحمدَبحرجَواضح:

معلش..َأناَناقلَفٌهاَجدٌدَأجرتهاٌَعنًَعلشانَتبقىَجنبَالشؽلَولسهََ-

َمافرشتهاش.

َلة.مفٌشَمشكَ-

اتفضلَأقعد..َهًَمفٌشَؼٌرَأوضةَنوم،َوالصالةَدي،َوالمطبخَوالحمامََ-

َوخبلص...َوأناَعاٌشَلوحديَفمتقلقشَمنَحاجه.

أومؤَبرأسهَلكنهَظلَمكانهَبؽٌرَحركة،َشعرَمحمدَبمزٌدَمنَالحرجَوهوَ

...َأقولهَإٌهَدهَأناَنضٌؾَوهللاَ ٌحدثَنفسه..َ"تبلقٌهَقرفانَمنَالكنبةَأصبلا

َوبستحمى"

اَلٌقول: َوضعَحقٌبتهَجانبا

َأناَهنزلَأجٌبَأكلَخدَراحتك...َبتحبَتاكلَحاجهَمعٌنة.َ-

َهزَمعاذَرأسهَبالنفً:

َالَعادي..َأناَمشَجعان.َ-

الَإزايَأنَتَفاكرنًَبخٌلَأكٌدَبتاكلَبتٌزا..َفًَمحلَهناَمنَمحبلتَالبٌتزاََ-

َالمعروفةَديَهجٌبلكَمنها..َتحبَنوعَمعٌن.

َأل..َأيَحاجه.َ-

...َخلًَتلٌفونًَهناٌَمكنَأخوكٌَتصلَتانً.َ- َحاالا
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َلتجاوبَمعاذَمعهَلكنهَلمٌَنَسَأنٌَرددهاَثانٌةَ نزلَمحمدَوقدَارتاحَقلٌبلا

َ"منكَهللٌَاَزٌنة"

خطىَمعاذَبحذٍرَلٌجلسَبالفعلَعلىَاألرٌكةَوقدَاسترخىَظهره،ٌَشعرَوكؤنَ

ا.حملَالسنٌنَقدَأُزٌحَعنَصدره،َقلبَهاتؾَمحمدَفًٌَدهَوا َبتسمَساخرا

اتصالَواحدَمنَهذاَالشًءَأعادَلهَالحٌاة،َمجردَتواصلهَمعَأخٌهَكانَمبؽاهَ

اَلنٌَنسىَالدرسَوسٌثبتَهذاَللجمٌع. َوقدَناله،َولكنهَأبدا

رنَالهاتؾَفانتفضَوأرادَالردَلكنهَتذكرَأنهَربماَلٌسَأخاهَنظرَإلىَالشاشةَ

َلٌقرأَعلٌهاَاسمها...َ"بوسً"

ٌقرأَاألسمَمرةَبعدَمرة،َكمٌَفتقدَنطقَحروفهَوتردٌدهَخفقَقلبهَبعنٍؾَوهًَ

لصاحبته،َداعبتَأناملهَزرَالردَلكنَمبلمحَمحمدَالؽاضبةَمنَفِعلهَتهٌؤتَله،َ

َهوَالٌَعلمَمنَبوسًَتلكَلعلهاَخطٌبته.

َظلٌَرمقَالهاتؾَبصمٍتَظاهرَوصخبَباطن...َحتىَسكت.

هَلٌسَهنا،ٌَرٌدَأنٌَقتنعَتمنىَمنَقلبهَأنٌَعاودَرنٌنهَسٌردَبحجةَاخبارهاَأن

َأنهاَلٌستَهًَبكلَتؤكٌد.َ

َلكنهَأضاءَعنَرقمَخارجًَفعلمَأنهَسامر،َمطَشفتٌهَبٌؤسَ ورنَالهاتؾَثانٌةا

لٌجٌبَأخاهَالذيَاطمبنَعلىَحالهَوطلبَمنهَرقمهَالقومًَلٌرسلَلهَمبلػَإلىَ

َالبنكٌَعٌنهَحتىٌَعودَإلٌهَفًَأقربَوقتَوأكدَعلٌهَأنٌَشتريَهاتؾَجدٌد

َوٌرسلَلهَرقمهَعنَطرٌقَهاتؾَمحمد.

َعادَمحمدٌَحملَالطعامَلٌضعهَأمامهَعلىَالمنضدة:

ٌَاالٌَاَباشمهندسَبسمَهللا.َ-

: َرفعَلهَالهاتؾَقاببلا

تلٌفونكَرن...َواحدهَاسمهاَبوسً..َأناَافتكرتَسامرَعلشانَكدهَشوفتََ-

َاإلسم.

َابتسمَمحمدَوهوٌَتناولَمنهَهاتفه:

َخٌر..َهكلمهاَبعدَشوٌة.والٌَهمكَحصلََ-

َديَطولتَباٌنَعاٌزاكَضروري.َ-
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َنظرَلهاتفهَلحظاتَلٌقول:

َطٌبَُكلَأنتَأناَهكلمهاَوأرجعلكَعلىَطول.َ-

خرجَإلىَالشرفةَلكنَمعاذَلحقَبهَبحذرَأرادَأنٌَستمعَإلىَكلماتهَالتًَ

َوصلتهَبوضوح.

فرحٌنً...َبجدَأٌوةٌَاَبوسً...َالحمدهللَإزٌكَإنِت،َعاملٌنَإٌهَكلكم،َخٌرََ-

َمبرووووكَألؾَمبروكَمٌنَسعٌدَالحظ؟!....

َتعالتَضحكاتهَلٌقول:

والَحاجه..َأصلَكانَقلبًَحاسس..َبجدَمبروكٌَاَأويََالَمشَبضحكَ-

بوسًَربناٌَتمملكَعلىَخٌر....َطبعاَهاجًَقولٌلًَمٌعادَالخطوبةَإمتىَ

َوهتبلقٌنًَعندك...َماشً..َسبلمَبقىَعنديَضٌوؾ...َباي.

َ

:عادَ اَفاقتربَمحمدَقاببلا ٌا اَلمكانهَوحاولَأنٌَبدوَعاد َمسرعا

َمابدأتشَأكلَلٌه؟!َ-

َمستنٌك.َ-

َابتسمَمحمد:

َطبٌَاال...َعاٌزَتؽسلَإٌدٌك.َ-

ٌُشرعَ أومؤَمعاذَلهَفؤشارَإلىَالحمام،َأسرعَمعاذَوؼسلٌَدهَوعادَلهَوقبلَأنَ

َأكثرَمنَالبلزم:فًَالطعامَقالَبلهجةَحاولَأنَتكونَتلقابٌةَلكنهاَبدتَمهتمةَ

َهًَمٌنَبوسًَدي...َخطٌبتك.َ-

رفعَمحمدَرأسهَلهَوبدىَعلٌهَاستؽرابَالسإالَلكنهَظنَأنهٌَرٌدَأنٌَدٌرَأيَ

َحوارَكًَالٌَشعرَبالحرجَفؤجابه:

َال..َديَتقدرَتقولَزيَأختً..َكانتَبتقولًَإنهاَاتخطبتَالبنَعمها.َ-

َآااه..َمبروك.َ-

َنتَلسهَمشَخاطب.هللاٌَباركَفٌكَعقبالك..َلوَكَ-

ا.َ- َشكرا
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لٌستَهً،َبوسًَالَعمَلها،َماتَأبٌهاَطفلةَالَأهلَلهاَؼٌرَأمهاٌَذكرَهذاَ

ا،َستبقىَطٌؾٌَترآىَلهَفًَلحظٍةَوٌختفًَفًَأخرى. َجٌدا

َماتاكل..َالبٌتزاَهتبرد.َ-

ا. َمدٌَدهٌَشاركَمحمدَالطعامَوإنَفقدَشهٌتهَتماما

........................َ

ٌهدأَللحظة،َكفٌهاَكقطعتًَثلجَرؼمَأنَالشتاءَلمٌَبدأ،َالَتدريَقرعَقلبهاَلمَ

َأخوؾَهذاَأمَتوتر؟!

خوؾَمنَأنَتسمعَأنَحالتهاَمٌإوسَمنهاَوالَأمل،َأمَتوترَمنَأنٌَمنحهاَ

َاألملَوتستمرَفًَالعبلجَوٌنتهًَاألمرَبظبلٍمَاعتادتَعلٌهَواعتادَعلٌها.

َتلكَبعضَالؽدرَوٌتركها.ظبلمَأصبحَالرفٌقَالمخلصَباستماته،َولٌتهٌَم

كلماتَالطبٌبَوأسبلتهَتتهادىَإلىَعلقهاَوكؤنهاَمنَعمقَما،َوتؤتًَإجاباتهاَ

اَتحاولَبهاَأنَتخفًَتوترها. َهادبةَكثٌرا

جلسَالطبٌبَوعٌونَبسمةَوناناَمتعلقةَبهَباهتمام،َبٌنماَتساعدَناناَأختهاَ

َعلىَالجلوسَلٌقول:

اَقدامَحالةَقرنٌةَ- مخروطٌةَواضحة..َوكانَممكنَعبلجهاََطٌبَهوَإحناَطبعا

َمنَزمانَبزرعَقرنٌة.

َلتقولَنانا:

َمكنشَمعاناَتكلفتها.َ-

َأومؤَالطبٌبَبرأسه:

فاهم..َمنَرحمةَربناَإنهاَممكنَتتمَفًَأيَوقتَألنَالقرنٌةَعضوَشبهََ-

مستقلَبنفسهَالجمٌلَإنَالعصبَالبصريَعندهاَسلٌم..َنسبةَنجاحَالعملٌةَ

َة.فًَالم9ٌَٓفوقَالَ

اَوناناَتمسكَبكؾَأختهاَتهزهاَبسعادةَوبسمةَتقول: َتهللتَمبلمحهنَجمٌعا

َبجدٌَاَدكتور..َطبَالحمدهلل..َإحناَمستعدٌنَأليَتكالٌؾَالحمدهللَربناَكرمنا.َ-
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اَبسَإحناَفًَمصرَبنتعاملَمعَبنكَالعٌونَاللًَفًََ- ممكنَتتعملَهناَطبعا

اَعندهمَرصٌدَمنَالقرنٌات لمتبرعٌن..َفلوَتحبواَتروحواََأمرٌكاَبٌكونَداٌما

َهناكَهتعملهاَوكمانَهتبلقًَرعاٌةَرابعة..َزيَماَتحبوا.

َقالتَبسمةَ:

َهنسافرَمشَمشكلة.َ-

طٌبَأناَهكتبَالتقرٌرَالكاملَلٌهاَوحدٌَبقىٌَعديٌَاخدهَوهدٌكمَعنوانََ-

َمركزَعٌونَفًَأمرٌكاَبٌعملَالعملٌاتَديَعلىَطول.

َأومؤتَبسمةَبإٌجابَقابلة:

َبَفًَأيَحاجهَممكنَنعملهاٌَاَدكتورَلحدَالسفر.طَ-

ألَخالص..َبسَالزمَتفهمواَتعلٌماتَالمتابعةَكوٌسَنجاحَعملٌةَالقرنٌةََ-

مشَبسَإنهاَتخرجَمنَالعملٌاتَأل..َالزمَمتابعةَولفترةَطوٌلةَكمان...َوخدواَ

بالكمَالرإٌةَمشَهتبقىَواضحهَمنَأولَلحظةَأل..َلكنَهتستعٌدَبصرهاَ

ا.َبالتدرٌج َخبللَشهرَتقرٌبا

اَلٌؽادرنَبوعٍدَللعودةَألخذَالتقرٌرَوعنوانَالمركزَلٌستعدواَ تفهمنَكلماتهَجٌدا

َللسفر.

َ

اَحتىَأنهَلمٌَستطعَ استندَوافًَعلىَسٌارته،َتوترهَربماٌَعادلَتوترهنَجمٌعا

أنٌَصعدَمعهنَوالَأنٌَبقىَفًَسٌارته،َكانٌَدورَحولهاَباستمرارَوحٌنَ

ا.ٌَشعرَبالتعبٌَستند َعلٌهاَللحظاٍتَقبلَأنٌَعودَللتحركَمجددا

انتبهَلهنَأسرعٌَجلسَخلؾَعجلةََوماَإنٌراقبَبابَالمبنىَفًَانتظارهن،َ

اَقدرَاالستطاعةَلكنَ ٌا ركبتَبسمةَبجوارهََماَإنالقٌادةَوحاولَأنٌَبدوَمسترخ

َوناناَالَزالتَتساعدَأختهاَلتدخلَقالَبلهفةَلمٌَمنعه:

َلدكتورقالَإٌه؟!طمنٌنًَعملتواَإٌه؟..َاَ-

إلتفتتَلهَترمقهَلحظاتَلمٌَبدوَبهذاَالشكلَحٌنَعادتَمعَأمهاَمنَعندَ

اَلتقول: َالطبٌبَلكنهاَلمَتفكرَفًَاألمرَكثٌرا

َالحمدهللَالدكتورَبشرناَبكلَخٌر...َإنَشاءَهللاَتعملَالعملٌةَوتبقىَزيَالفل.َ-
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َقالَبسعادةَلمٌَخفِها:

َبجد...َالحمدهللَمبرووكٌَاَمها.َ-

انتبهَإلىَردَفعلهَالمختلؾَمعَنظراتَبسمةَوناناَلهَوخجلَمهاَالواضحَ

َلٌردؾَوقدَعادَلهَهدوءه:

َإ..إنَشاءَهللاَتقومًَبالسبلمة.َ-

َاكتفتَبحمرةَخجلهاَكرد،لتقولَناناَوهًَتراقبهَبحرص:َ

َآمٌنٌَاَرب.َ-

اَدونَتعلٌق. َلتوكزَأختهاَالتًَدفعتٌَدهاَبعٌدا

َلٌتسابلَهو:

َىَالعملٌة.طبَقالَإمتَ-

َضحكتَنانا:

َبسامَمستعجلَأكترَمننا.َ-

هذهَالمرةَضربتهاَأختهاَبقوةَبقدمهاَلتتؤوهَناناَبصوٍتَمكتومَوترمقَأختهاَ

َبؽٌظَبٌنماَقالتَبسمةَوهًَتراقبَتعبٌراتَأخٌها:

َلسهَلماٌَدٌناَالتقرٌرَبتاعهاَونقدرَنسافرَبٌه.َ-

َتسافروا؟!َ-

َقالتَنانا:

َملهاَبرةَأحسن.آهَالدكتورَبٌقولَتعَ-

َتدخلتَمهاَبصوتهاَالهاديءَالخجل:

َماَلوَممكنَنعملهاَهناَببلشَنسافرَهًَمصارٌؾَوخبلص.َ-

َبدلَالدكتورَقالَأحسنَتبقًَتسافريَمالكٌشَدعوةَبالمصارٌؾ.َ-

تمنىَلوَكانتَتلكَكلماتهَهوَلكنهَلمٌَردَأنٌَفضحَأمرهَأكثرَمنَذلكَفاكتفىَ

َأكملَطرٌقهَإلىَالمنزل.بكلماتَبسمةَولمٌَِزدَعلٌهاَو

َخرجتَناناَمعَأختهاَمنَالسٌارةَلتتبعهماَبسمةَلكنَوافًَأوقفهاَبنداءه:

َبسمة.َ-

َإلتفتتَلهَوعادتَحٌثٌَقؾَبجوارَالسٌارة:
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َنعم.َ-

َالدكتورَقالَإٌهَبالظبط؟!َ-

َرفعتَإحدىَحاجبٌهاَقابلة:

َمشَمبلحظَإنكَمهتمَزٌادةَعنَاللزوم.َ-

: َكتؾَذراعٌهَقاببلا

َالدكتورَقالَكده!!َ-

َلوتَشفتٌهاَوتجاهلتَسخرٌته:

زيَماَسمعتَعملٌةَزرعَقرنٌةَبسَهنعملهاَفًَأمرٌكاَفًَمركزَبٌعملََ-

َالعملٌاتَديَكتٌرَهوَقالَكده.

طٌبَخٌر..َبصًَمصارٌؾَالموضوعَدهَكلهَعنديَبسَمشَعاٌزَحدٌَعرؾََ-

َؼٌرك.

َاا...َحاجهَتالتة.اممممم...َدهَاسمهَإٌهَده؟!...َشفقةَوالَاحسانَوالَ-

: َخفضَبصرهَللحظةَقبلَأنٌَعتدلَلٌخطوَإلىَالمنزلَقاببلا

َحاجهَرابعةَ-

اَوهًَتتبعَرحٌله. ٌا َإزداتَبسمتهاَتدرٌج

َ

َدلؾَإلىَؼرفةَجاهٌنَالذيَقالَفورَأنَرأه:

َهااا..َكلٌَومَبقىَتدخلناَمنَعٌادةَدكتورَونقولكَعملتَإٌه؟!َ-

َلٌةَوترجعَتشوؾ..َالحمدهلل..َالحمدهلل.الحمدهلل..َإنَشاءَهللاَهتعملَعمَ-

َكانٌَرددهاَبسعادةَحقٌقة،َإتجهَجاهٌنَنحوه:

َإٌهٌَاَخوٌاَالسعادةَاللًَأنتَفٌهاَده.َ-

: َالتفتَلهَقاببلا

ٌَاَجاهٌن.أويََوي...أناَفعبلَفرحانَأَ-

َطوقَجاهٌنَعنقهَلٌضؽطَعلٌها:

َوإٌهَالسرَبقى...َاعترؾَاعترؾ.َ-

اَذراعه:حاولَوافًَالتملصَمنهَ َدافعا
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َإٌهٌَاَعمَأنَتَخنقتنً.َ-

َلكنَجاهٌنَلمٌَحررهَولوىَعنقهَفمالَوافًَمعهَواألولٌَردد:

َبقولكَاعترؾ..َأناَشاككَفٌكَمنَاألول.َ-

اَعلىَالفراشَفاضطرَجاهٌنَلتركهَلٌلتفتَوافًَ دفعهَوافًَبجسمهَلٌسقطاَمعا

اَبهاَوجههَلٌضحكَجاهٌن: اَالوسادةَضاربا َجاذبا

َعمَخبلصَ..َهعترؾَأنا.َخبلصٌَاَ-

َاعتدلَوافًٌَشاركهَالضحكَلٌوكزهَجاهٌن:

َكدهَلٌه؟!أويََبجدَقولٌَاَوافًَأنتَفرحانَلمهاَ-

َانسحبتَآثارَضحكتهَعنَوجههَلٌعتلٌهاَمبلمحَحٌرةَوهوٌَردد:

هتصدقَلوَقلتلكَمشَعارؾ..َأناَفعبلَمشَعارؾَالبنتَديَتؤثٌرهاَعلٌاَإٌهََ-

علىَحالها؟!...َوالَعلشانَبتفكرنًَبنفسًَأٌامَمرضًَبالظبط...َهلَهوَشفقةَ

َفمتعاطؾَمعاهاَوالَالموضوعَأكبرَمنَكلَدهَواناَمشَحاسس.

َتٌرارارااااااتٌراااااا.َ-

اَمنَسخرٌةَجاهٌنَلٌقول: َأؼلقَعٌنٌهَؼٌظا

تصدقَأناَؼلطانَإنًَبتكلمَمعاك...َإماَروحتَقلتَلبسمةَمؽامراتَمراهقتكََ-

َأنا.َاللًَماتتعدشَمبقاش

َتعلقَجاهٌنَبه:

َوهللاَأنتَحبٌبً..َعٌبَداناَأخوك.َ-

َالتفتَلهَلٌدفعهَعنه:

َطبَأوعىٌَاَأخوٌاَأناَراٌحَأنام.َ-

َاستنىَبس...َكملَاألولَطبَوهتعرؾَمنٌنَبقىَإحساسكَدهَحقٌقتهَإٌه؟!َ-

َرمقهَبصمتَلٌكمل:

َقول..َوهللاَهسمعَبجد.َ-

أكٌدَساعتهاَهعرؾ..َالشفقةَمشٌَعنً...َلوَعملتَالعملٌةَوبقتَطبٌعٌةََ-

هٌكونَلٌهاَالزمةَوالَحتىَالتعاطؾ..َولوَحاجهَتانٌةَأكٌدَهتكونَواضحةَ

َأكتر.
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َاممممَمنطقَبرضو.َ-

َ: َنهضَعنَفراشَجاهٌنَقاببلا

َتصبحَعلىَخٌرَبقىَعندناَشؽلَبكرة.َ-

َهوَإحاَهنحددَمٌعادَالخطوبةَإمتى؟!َ-

قولَعلىَالضٌقَخبلص..َنخلٌهاَماتحددٌَاَبنًَحدَحاٌشك..َمشَبسمةَبتَ-

َالجمعةَالجاٌة.

َموووافقَجدا.َ-

اَلٌرددَبصدق: َهزَوافًَرأسهَمبتسما

مبروكٌَاَجاهٌنَأناَفرحانَجداَإنَأكترَاتنٌنَُقربَلٌاَهٌتجوزوا...َربناََ-

ٌَوفقكمَفًَحٌاتكم.

َالَفًَدعوةَتانٌةَعاٌزكَتركزَعلٌها.َ-

َإٌهَهً؟!َ-

ا.ٌاااربَبسمةَتحبكٌَاَجاهٌنََ- َوماتقدرشَتستؽنىَعنكَأبدا

اٌَبلحقهَصوتَجاهٌن: َلوىَوافًَشفتٌهَلٌتسدٌرَمؽادرا

أناَهبقىَجوزهاٌَاَبنًَ..َديَدعوةَحبللَوهللا...ٌَاَوافً..َطبَمرةَواحدةََ-

َطٌب.

ا: َأؼلقَوافًَالبابَخلفهَلٌنقطعَصوتَجاهٌنَعنهَفابتسمَمرددا

َمجنون.َ-

سعادةَواضحةَتؤتًَمنَؼرفةَفاطمةَإتجهَالىَؼرفتهَلٌصلَلهَصوتَضحكاتَ

ا،َدفعهَالفضولَلبلقترابَلٌصلهَصوتَنانا: َالتًَُتركَباباهاَمفتوحا

إنَشاءَهللاٌَاَأبلةَبطة..َهتشوؾَوهتبقىَزيَالفل..َأناَحاسهَإنًَبحلمََ-

َوهللا.

َلتقولَفاطمة:

الحمدهلل..ٌَاماَأنَتَكرٌمٌَاَرب..َكلَصبلةَكنتَبدعٌلكَفٌهاٌَاَبنتًَربناََ-

ٌَردلكَبصركَوهوَعلىَكلَشًءَقادر...َالحمدهللٌَاَحبٌبتًَالحمدهلل.
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كلماتَالمفترضَأنَتفرحَمنٌَسمعهاَلكنهاَكانتَعلىَقلبهَكلظىَناٍرَتذٌقهَ

األلم،َتلكَاألمَالتًَتمنحَمباركاتهاَودعابهاَلكلَأحدَإالَهو،َتلكَاألمَالتًَتعتبرَ

ا؟،َألمٌَكنَفتاتانَالٌَُمتانَلهاَبصلةَأقربَإلٌهاَمنهَهو،َ أذنبهَأنهَتربًَبعٌدا

َهذاَاختٌارهاَهً؟!

اَعنهاَومنَأدراهاَأنهَلمٌَفعل،َكانَمنَ أتعاقبهَأنهَلمٌَبِكَوٌرفضَالبقاءَبعٌدا

الصؽرَالذيَبهَلنٌَعًَذلك،َفلَمَتتصرؾَمعهَبتلكَالطرٌقةَالتًٌَعجزَعنَ

َتفسٌرها.

َلٌتذكرَكلماتهاَلجاهٌن...

َبالعٌلةَديَ"ََ"أناَمشَعاٌزةٌَبقىَلٌهاَعبلقة

وهذاٌَنطبقَعلىَالجمٌعَبالطبع،َمهاَونانا،َلنَترٌدَأنٌَكونَلهماَأيَعبلقةَ

بعابلتهَحتىَلوَكانَالطرؾَاآلخرَهو،َبلَعلىَالعكسَسٌجعلهاَهذاَترفضَ

َأكثرَوتتمسكَبالرفض.

َضاقتَعٌناهَوهوٌَفكرَفًَذلكَاالحتمال،َهلَهًَمنَالجرأةَلتإكدَلهَكرهها.َ

اَلٌدخلَؼرفتهَوكلَمشاعرَالفرحَالتًَبداخلهَتؽلبتَعلٌهاَهزَرأسهَمستؽفرَا

مشاعرَحزنهَوؼٌرتهَعلىَمشاعرَالٌَنالهاَممنَأخرجتهَلتلكَالحٌاةَلتختارَأنَ

َتكونَاألبعدَعنه.

َ

 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالثالثَوالثبلثون

َ

َعلقتَفًَالمسمارَقناعَمهزلة

َومعاهَقناعَمؤساةَبحزنهَابتبل

َبصٌتَلقٌتهمٌَشبهواَبعضهم

َواهوَدهَالعجبٌَاَوالدَوإالَفبل

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َ

َ

اَكالجبالَأزٌحَعنَصدرهَوهوٌَمسكَبالورقاتَالنقدٌةَالتًَأرسلهاَ وكؤنَهما

اَتمكنَمنَالتواصلَمعَأخٌهَونجاَمنَمخططَأمهَ أخوهَله،َلمٌَصدقَأنهَأخٌرا

َالسخٌؾَوالذيَإلىَاآلنَالٌَصدقَأنهاَأقدمتَعلٌه.

َلٌجدَمحمدَفًَانتظارهَلٌقول:خرجَمنَالبنكَ

َخبلصَسحبت.َ-

َالحمدَهلل..َتعالىَبقىَنشتريَتلٌفونَبسرعةَعلشانَنبطلَنزعجكَبتلٌفونك.َ-

اَوالٌَهمك.َ-َ َالَأبدا

َرنَهاتؾَمحمدَلٌمنحهَإلىَمعاذَالذيَأجاب:

أٌوةٌَاَسامر..َسحبتَالفلوسَخبلصَهنروحَنشتريَتلٌفونَوبعدٌنَأناََ-

كنتَفٌهَسعرهَكوٌسَوهقدرَأستناكَهناكَلحدَماَترجع...َهرجعَالفندقَاللًَ

َتمامَأٌوةَأولَماَأشتريَالتلٌفونَهتصلَأناَبٌك.

اَوٌتمماَشراءَهاتؾَجدٌدَوالخطَ أؼلقَالهاتؾَوأعادهَلمحمد،َلٌتحركاَمعا

َالخاصَبهَوبالمالَكلَشًءَسهل.

َصافحَمعاذَمحمدَبامتنان:
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اَلٌكَولزٌنةَطبعا...َإنتَ- واَماتعرفوشَإنتواَساعدتونًَأدَإٌه..َبجدَمتشكرَجدا

َلوَاحتاجتَحاجهَفًَأيَوقتَمشَهنتؤخرَعنكَإنَشاءَهللا.

العفوَعلىَإٌه..َعموماَتلٌفونًَمعاكَبرضوَلوَاحتجتَأيَحاجهَكلمنًَعلىََ-

َطول.

أكٌد..َطٌبَأنتَلٌكَعنديَعزومةَؼداَأنتَوزٌنةَإٌهَرأٌكمَالنهاردةَبعدََ-

َالشؽلَنتقابلَونتؽدىَسوا.

أعتقدَزٌنةَصعبَتقبلَوشكراَعلىَالدعوة...َخلٌهاَمرةَتانٌةَأناَمضطرََ-

َكده.أويََأمشًَبقىَأحسنَاتؤخرتَعلىَالشؽل

َوالٌَهمكَلوَحاببَتشتؽلَمعاناَفًَالشركةَأكٌدَمافٌشَمشكلة.َ-

أل..َمشَللدرجةَأناَحاببَالمكانَاللًَأناَفًَدولَزيَأهلًَوماقدرشََ-

َعَالسبلمة.أسٌبهم..ٌَالهَأسٌبكَبقىَم

َماشً..َوزيَماقلتلكَلوَاحتجتَحاجهَكلمنًَعلىَطول.َ-

اَهللَمعَ اَلٌبتعدَوٌلحقَبعملهَلٌمسكَمعاذَبهاتفهَشاكرا أومؤَمحمدَبرأسهَشاكرا

اَللحٌاةَمنَجدٌد. َشعورهَبؤنهَعادَأخٌرا

َإتجهَللفندقَالذيَاستقبلهَموظفه:

َأهبلَحضرتكَهتعملَتشٌكَإنَتانً.َ-

َهللا..َالبطاقةَأهً.أٌوةَإنَشاءََ-

َبٌك.َ- َتمام..َأهبلا

عادَلؽرفتهَبمعنوٌاتَأكثرَراحة،َالَبؤسَاآلن،َعلٌهَفقطَاالنتظارَحتىَعودةَ

اَعلىَ أخٌهَوسٌحاولَحٌنهاَالتصرؾَبشكلَمختلؾ،ٌَجبَأنٌَكونَقادرا

ا،َفقطٌَجبَأنٌَجدَالنقطةَالتًٌَبدأَمنهاَولؤلسؾَلنَ االعتمادَعلىَنفسهَقرٌبا

َعنَأخٌه.تكونَبعٌدةَ

َأمسكَهاتفهٌَتصلَبه:

َأٌوةٌَاَسامرَأناَرجعتَالفندقَالحمدهلل...َماتتؤخرشَبقىٌَاَسامر.َ-

ماشًَأناَهفضلَأتصلَبتلٌفونكَاللًَفًَالبٌتَعلشانَماتحسسشَإنناََ-

َتواصلنا.
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َتمام..َأناَهنامَبقىَأحسنَماعرفتشَأنامَكوٌسَفًَبٌتَمحمد.َ-

َضحكَسامر:

َمحمدَوزٌنةَعنديَلماَأرجعَإنَشاءَهللا.خبلصَنام...َومكافؤةََ-

اَإلىَنوٍمَأكثرَهدوءَوأرٌحٌة. ٌا َأؼلقَالهاتؾَلٌضمَإلٌهَوسادتهَسع

.........................َ

: َصفٌرَممٌزَأطلقهَوافًَوهوٌَراقبَجاهٌنٌَعدلَهٌبةَاألخٌرةَلٌلتفتَلهَقاببلا

َها..َهتحبنًَمنَأولَنظرةَصح؟!َ-

: َمطَوافًَشفتٌهَقاببلا

َرحمنًَبقى.اَ-

ضحكَجاهٌنَوهوٌَعدلَربطةَعنقهَوٌطالعَهٌبتهَبالمرآة،َبدىَأنٌقااَكالعادةَ

ا. َفًَبدلتهَوالتًَاختارهاَبٌضاءَبٌاقةَسوداءَفمنحتهَمظهراَممٌزا

اَفًَهذاَالٌومَلكنهٌَثقَاآلنَأنهَتعدىَمرحلةَالسعادةَ تصورَأنهَسٌكونَسعٌدا

حتىَأصبحتَمحورَتفكٌرهَلكثٌرََبكثٌر،َكٌؾَومتىَتمكنتَتلكَالفتاةَمنهَهكذا

َمنَالوقت.

َلنٌَبحثَعنَإجابٍةَفاألفضلَأنٌَشؽلَعقلهَبشًءَآخر.

َبسمةَالَتحملَلهَأيَمشاعرَبعد.

ا،َقبولهاَعقلًَبحت. ٌَثقَبهذاَتماما

حتىَأنهَأصابهَالقلقَمنَترددهاَفًَتحدٌدَموعدَالخطبة،َبلَلوَلمٌَؤخذَ

أنٌَإخرَاألمر،ٌَرٌدَأنٌَتمكنَمنَالخطوةَهوَربماَماَتمَشًءَلكنهَالٌَرٌدَ

َالتقربَمنهاَأكثرَوأكثر،َكماَأنهَسٌقنعهاَبتعجٌلَالزواج.

َالٌَمكنهَأنٌَتجاهلَرفضَعمتهَوالٌَعلمَكٌؾٌَمكنَأنَتتصرؾ.

َولنٌَنتظرَأيَمفاجؤة.

: َإلتفتَلوافًَقاببلا

َعمتًَسمٌحةَظهرت.َ-

ا: ٌا َهزَوافًَرأسهَنف

َزمانهاَجاٌة..َأكٌدَهتٌجًٌَعنً.َ-
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ا: َارتكنتَبسمةَساخرةَعلىَشفتًَجاهٌنَمرددا

اَزيَماهًَعاٌزه.َ- َآهَطبعا...َعموما

اكتفىَوافًَبالصمت،َلمٌَشاركَجاهٌنَالكلماتَالتًَتبادلهاَمعَسمٌحة،َقلقهاَ

منَبسمةَورؼبتهاَالدفٌنهَفًَاالنتقامَمنها،َشعورهاَأنهاَتستؽلَجاهٌنَ

َفحسب.

عادةَالحدٌثَفٌهاَمعَجاهٌن،َعبلقةَكلماتَلمٌَتمكنَمنَانكارهاَعلٌهاَوالَإ

َسمٌحةَوبسمةَستكونَمسبولٌتهَهوَوعلٌهَأنٌَوفقَفًَذلك.

َطبٌَاالٌَاَبطل...َعٌبَالعروسةَتنزلَقبلك.َ-

َاتسعتَابتسامةَجاهٌن:

َماشً..ٌَاالَبٌنا.َ-

............................َ

َ

َ"َبسمةَإنِتَندمتًَإنكَوافقتً."

َ

ماَأصرتَعلىَتؤجٌلَالخطبةَحتىَإتمامَعملٌةَمهاَكلماتَقالهاَجاهٌنَلهاَحٌن

َوالعودة.

َتمنتَأنَتقولَنعم،َنادمةَوبشدة!!

َلكنهاَأرادتَأنَتثبتَالعكسَفقبلت.

قبلتَمنَبابَالعنادَمعَأمهاَوعمتهاَولٌسَألنهاَترٌدَحقااَأنَتكونَلهَوٌكونَ

َلها.

ٌَجب.تعلمَأنَاألمرَفًَمصلحتهاَوالَبؤسَمنَإتمامهَفلتمنحهَفرصةَكماَ

لوَفقطَتتمكنَمنَإفراغَعقلهاَمنَكلَتلكَالذكرٌاتَوالمعاناةَالتًَتعٌشهاَحٌنَ

َتنفردَبنفسها.

اَإذاَفكرتَبمعاذ. َفورَأنَتملكَخاتمَخطبةَجاهٌنَستكرهَنفسهاَكثٌرا

َستبدوَكخابنةَفًَعٌونَنفسها،َالَترٌدَأنَتصلَلتلكَالمرحلةَفماذاَتفعل؟!

َبهَفحسب؟!كٌؾٌَمكنهاَأنَتمؤلَعقلهاَوقلبهاَ
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َهوَحتىَالٌَساعدهاَبلٌَزٌدَالطٌنَبله.

بسبوسة...َذلكَاللقبَالذيَاختارهَمعاذَلهاَوحٌنماَعارضتهَقالَأنهَسٌإجلهَ

َحتىٌَتمَزواجهماَثمٌَرددهَعلىَأذنٌهاَطوالَالوقتَحتىَتحبه.

َ"بوووووسً"

َصاحتَبهاَناناَوهًَتتعلقَبرقبةَرفٌقتهاَالمقربةَمردفة:

اٌَتممَبخٌر..َوهللاَأناَمشَمصدقةَاللٌلةَخطوبتكَوبعدهاَألؾَمبرووووكَربنَ-

َنسافرَومهاَتفتحَأناَحاسهَإنَكلَحاجهَبتمناهاَبتحصل..َعقبالًٌَاااَرب.

َلٌلةَخطبتها!!

َنعمَبالفعلَإنهاَاللٌلة.

اَفًَالبحثَ تطلعتَلهٌبتهاَفًَالمرآة،َفستانَسهرةَأنٌقَلمَتتعبَنفسهاَكثٌرا

تٌار،َلتختارَلهاَفستانَصممَلٌحٌطَالجزءَالعلويَعنه،َتركتَلناناَحرٌةَاالخ

بتطرٌزَذهبً،َوٌنسدلَبؤرٌحٌةَبقماشَمنَالستانَالزهري،َوأحاطتَرأسهاَ

َبحجابَمنَنفسَالقماش.

ولمَتحتاجَإلىَالمزٌدَفالحفلَعابلًَوالَأحدَهناَؼٌرَعابلتهاَالمقربةَوأهلَهذاَ

َالمنزلَوانضمَمحمدَلهم.

َمعاذَبٌنماَالٌومَستزٌنَبنصرهاَبخاتمَرجلَآخر.الزالتَتفكرَكٌؾَتتخلصَمنَ

َانضمتَمهاَلهماَلتقول:

َخبلصَخلصتواَمحمدَاتصلَوبٌقولَعالباب.َ-

َإلتفتتَبسمةَلناناَقابلة:

َمحمدَجايَوبقالناَكتٌرَماشفناهوش..َممكنَتقابلٌهَكوٌس.َ-

َوٍأناٌَعنًَهتخانقَمعاه.َ-

ٌَعترٌهاَبوضوح.َقالتهاَبشكلَساخرَلكنَحروفهاَالمتوترةَكشفتَما

منذَعلمتَبقدومهَوضرباتَقلبهاَفًَِسباق،َتعلمَأنَقصتهاَمعهَانتهت،َوالَ

سبٌلَللعودة،َهًَفًَانتظارَاللحظةَالمناسبةَللحدٌثَمعَجاهٌنَكًٌَنفذَوعدهَ

َمعها،َمحمدَلمٌَعدَطرؾَفًَمعادلةَحٌاتها.

َلكنَلقلبهاَرأيَآخر..َسٌرىَمنَدقَلهَبالفعلَورؼمَأنؾَصاحبته.
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مَتخشىَضعفهاَحالَرإٌته،َمماٌَجعلهاَتفضلَالتهربَعنَذلكَاللقاءَوك

َالمحتمل.

: َطرقاتَعلىَبابَؼرفةَبسمةَأخرجهاَمنَأفكارهاَلترىَبسامَعلىَالبابَقاببلا

ٌَاال...َكلهَموجودَومحمدَوصل..َانزلوا.َ-

اَلتمسكَناناَببسمةَقابلة: َاستدارَمبتعدا

َاللٌلةَالكبٌرة.ٌالهٌَاَعروسةَعقبالَماَنباركلكَعلىََ-

تحركتَمعهاَدونَأنٌَتسربَإلىَقلبهاَأيَإحساسَبالفرح،َتشعرَأنهاَتزجَ

بنفسهاَفًَمعركةَخاسرةَولٌستَوحدهاَمنَسٌخسرَفٌها،َتخشىَوبشدةَأنَ

َتصبحَهًَاللعنةَالتًَتدمرَتلكَالعابلة.

اَفؤسرعتَناناَتتقدمهماَقابلة: َكانتَاألجواءَهادبةَكثٌرا

َدهَ...َدهَفرحَفرررررح.َاٌهٌَاَجماعةَالصمتَ-

َنزلتَالدرجَوهًَتطلقَذلكَالصوتَالممٌزَللفرحَ"زؼرودة"

أجبرتَالجمٌعَعلىَرفعَرإسهمَلرإٌتهن،َلتتسعَابتساماتهمَفٌماَعداَواحدَ

اَحتىَأنهَأشاحَبوجههَعنها. َكانٌَراقبهاَبعٌنَقدَُمؤلتَُحزنا

َ:وصلنَللجمعَالصؽٌرَالذيٌَنتظرهنَباألسفل،َلتشٌرَلهاَمٌادة

ٌَالهٌَاَعروسةَأقعديَهناَجنبًَوجنبَعرٌسك.َ-

جلستَلتجاورهاَومنَالطرؾَاآلخرَجلسَجاهٌنَبٌنماَاستمرتَناناَفًَإطبلقَ

َزعارٌدها.

َلٌقولَمحمد:

َنقولَبسمَهللاَونقراَالفاتحة.َ-

توقفتَناناَلتنظرَلهَوتبلقتَعٌونهماَللمرِةَاألولىَمنذَمدةَطوٌلة،َفكانَلهاَأنَ

َالمعانً.تحملَالكثٌرَمنَ

َعتاب...َلوم...َشفقة..ٌَؤس.

َوكانَهوَأولَمنَأدارَبصرهَعنهاَلٌتمتمَبآٌاتَالفاتحة.



 

671 
 

وفًَركنَمجاورَجلستَفاطمةَتراقبَبصمت،َالٌَمكنهاَأنَتسكتَقلبهاَ

المرتعبَمنَكارثةَقدَتسقطهاَسمٌحةَعلىَرإوسهن،َؼٌابهاَعنَالحفلَكانَ

َمتوقع،َهًَلمَتقبلَولنَتقبل.َ

اَبقبولَتلكَالزٌجةَرؼمَعلمهاَبمدىَاعتراضَسمٌحةَهلَأخطؤتَهًَ أٌضا

َعلٌها.

َ"ٌَاالٌَاَعرٌسَلبسَعروستكَالدبل."

َقالتهاَمٌادةَلتلفتَانتباهَالحضورَإلىَالعروسان.

َلٌتناولَمنَأمهَالعلبةَوٌخرجَخاتمَبسمةَقاببلا:

َإٌدٌِك.َ-

اَقبلَأنَتحررهماَوتبسطَكفهاَبتوترَواضح ٌا َ.كانتَتفركَأصابعهاَفعل

اَ اَلها،َهلَلوَوقفتَاآلنَوأوقفتَكلَهذاَسٌكونَأمرا إنهاَاللحظةَاألكثرَرعبا

ا؟. ٌا َطبٌع

َإنِتَبتترعشًَكدهَلٌه؟!َ-

َكانتَأناملهاَبٌنَأصابعه،َلتجٌب:

َمتوترةَشوٌة.َ-

ا: َابتسمَلهاَوهوٌَحٌطَبنصرهاَبخاتمهَالذهبًَهامسا

َمبروكَعلٌنا...َفًَالفرحَهِجٌبلكَأحسنَشبكةَفًَمصر.َ-

َحاولتَردَالبسمةَله،َلكنهاَبدتَمشوهةَبتوترهاَالظاهر.

: َبسطَكفهَهوَلهاَقاببلا

َوأناَهتسٌبٌنًَكدهَوالَإٌه؟!َ-

تناولتَخاتمهَلٌترابىَلهاَخاتمهاَالفضًَالذيَوفرتَمنَمصروفهاَالكثٌرَ

لتضعهَفًَأصابعَمنَأحبت،َفلمَتنتبهَلتلكَالبسمةَالحزٌنةَالتًَارتسمتَعلىَ

الخاتمَفًَبنصرَجاهٌنَالذيَتمكنَمنَرإٌةَابتسامتهاَولمَشفتٌهاَوهًَتضعَ

ٌَستطعَتفسٌرها.

اَعلىَصوتَناناَالفرحَبزؼرودةَطوٌلةَوصاخبةَلٌقولَجاهٌنَ ٌا لتنتفضَفعل

ا: َمازحا
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َماَبراحهٌَاَناناَإحناَهنخشَدنٌاَمشَهنخرجَمنهاَبؤزمةَقلبٌة.َ-

شاركتهمََكانتَكلماتهَكفٌلةَبإثارةَجوَمنَالمرحَوالضحك،َحتىَبسمة

َالضحك.

لٌتلقىَالعروسانَالتهانًَمنَالجمعَالقلٌلَمنَحولهم،َوتمَتقدٌمَالحلوىَ

َوالمشروبات.

َواقتربتَهًَمنهَتحملَنصٌبهَفًَطبقَلترفعهَلهَقابلة:

َِجٌبتلكَتاكل.َ-

َوكانَلضرباتَقلبهَلدىَسماعَصوتهاَدلٌلَدامػَأنهَلمٌَتمكنَبعدَمنَنسٌانها.

:لمٌَرفعَبصرهَإلٌهاَبقىَ َعلىَحالهٌَنظرَلبلشًءَقاببلا

اَمشَجعان.َ- َشكرا

َوضعتَالطبقَجوارهَلتصمتَلحظاتَقبلَأنَتقول:

َأنَتَمشَبتٌجًَلٌه؟!َ-

اَرؼبةَفًَالصراخَبوجههاَلٌكتفًَبالقول: َجزَأسنانهَمقاوما

َكدهَأحسن.َ-

َبسَبسمةَوأبلةَبطةَومهاَمالهوشَذنبَتقاطعهم.َ-

اَخبلصَمعاهمَبدلَومٌنَقالكَإنًَمقاطعهمَبكلمهمَفًََ- التلٌفون..َوعموما

َالراجلَاتنٌنَهٌحتاجواَمنًَإٌه؟.

اَالكثٌرَمنَالمشاعرَالتًَتتضاربَ عادتَلصمتهاَوظلَهوَعلىَحاله،َكاتما

َبداخله،َبٌنماَهًَالَتبديَأيَشًء،َمماَصنعت...َلوحَمنَالثلج!!.

اَتحب اَكانَعلىَثقةَأنهاَأٌضا ه،َفماَالٌَمكنَأنٌَكونَهوَفقطَمنَأحب،َدوما

َالذيَأصابها؟.

َطبَأنَتَعاملَإٌه؟...َكوٌس؟!َ-

هبَواقفااَلترتدَللخلؾَفؤثارتَانتباهَمنَحولهم،َرمقهاَبؽضٍبَبالػَوقالَ

َبصوتَلمٌَسمعهَسواها:

َدهَشًءَماٌخصكٌش.َ-

َرفرفتَبجفنٌهاَلعدةَمراتَقبلَأنَتستدٌرَمبتعدة.
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ا. َأشاحَبوجههَبعٌدا

ا. َولعناتهَتصبَعلٌهاَصبا

ٌُحدثهاَوتحدثه،َأنَتبتسمَفًَوجههَأوَحتىَلوَتدركَ كمٌَشتاقَإلىَأنَ

تؽاضبه،َلكنَكلَهذاَكانٌَحدثَوهوٌَعلمَحبهاَله،َأماَاآلنَفبل،َوهوَلنٌَعٌدَ

َالَكرة.

َ

وعلىَالجانبَاآلخرَتابعهاَهوَولمٌَستطعَأنٌَخفًَبسمته،َتجلسَفًَهدوءَ

َمرٌحَكعادتهاَترسمَالبسمةَعلىَشفتٌها.

اَستبصرَولن َتضطرَللبقاءَهكذاَببلَِحراك،َقرٌبااَستكونَمثلَالجمٌع.َقرٌبا

َوستراه!

َمالَبرأسهٌَنظرَلمرآٍةَمجاورةَله،َهلَستعجبهاَمبلمحه؟!

ا؟! َأستراهَوسٌما

انتبهَلماٌَفعلَلٌدٌرَبصره،َوتؽمرهَدهشةَمنَأفكاره،َوعادٌَنظرَلها،َتلكَ

ا. َالفتاةَالبعٌدةَوالتًَهًَقرٌبةَمنَأفكارهَكثٌرا

بشوقَنجاحَعملٌتهاَحٌنهاَسٌحددَطبٌعةَتلكَالمشاعرَالتًٌَتخبطََكمٌَنتظر

َفٌهاَمنذَانتبهَلها.

َ

َ

ا،َلتستقرَبسمةَمعَجاهٌنَفًَالحدٌقة،َ لمٌَطولَاألمرَلٌنفضَالحفلَسرٌعا

ٌَؽلفهماَالصمتَالذيَمنحهَجاهٌنَالكثٌرَمنَالوقتَقبلَأنٌَكسرهَبقوله:

َهنفضلَساكتٌنَكتٌر؟!َ-

َهزتَبسمةَكتفٌها:

َعاديَلوَعاٌزَتقولَحاجهَقول.َ-

َهوَأناَبسَاللًَهقضٌهاَقواله..َقصدكَإنًَرؼاي.َ-

أرادَالمزاحَفلمٌَتلقىَإالَابتسامةَباهتة،َمطَشفتٌهَوقدَقررَأنٌَتحدثَ

َبصراحةَأكبر.
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َبسمة..َأناَعارؾَإنكَمابتحبنٌشَوإنكَوافقتًَبعقلك.َ-

َنظرتَلهَلٌبتسمَلهاَفًَهدوء:

هخلٌِكَتندمً..َكلَالمطلوبَمنكَفرصةَبجد..َبسَعارؾَكمانَإنًَمشََ-

َفرصةَتدٌهانً..َوعلىَفكرةَأناَواثقَإنكَهتحبٌنً.

َمطتَشفتٌهاَقابلة:

َاشمعنى.َ-

َبلهجةَمصطنعة: َأمسكٌَاقةَقمٌصةَقاببلا

َألنًَبتحبَبسرعة.َ-

َضحكتَلتهزَرأسهاَلٌشٌرَلها:

َأٌوةَاضحكً..َمنَالصبحَماضحكتٌشَكوٌسَودهَفالَمشَحلو.َ-

ا،َلتعلقَبصرهاَبه،َالَأحدٌَنكرَأنهٌَملكَمنَالوسامةَماَانز ٌا وتَبسمتهاَتدرٌج

ٌكفًَلٌلفتَانتباهَأيَفتاة،َولوَأضافتَروحهَالمرحةَوتعاملهَالجٌدَمعَالجمٌعَ

اَرجولتهَفًَالتصرؾَمعهاَوأمهَحالَدخولهماَلهذاَالمنزل. َوأٌضا

ا. َكلَذلكَكفٌلَبؤنٌَمؤلَقلبهاَبه،َهذاَلوَكانَفارؼا

َلكنهَلٌسَكذلك!!

َ"أنفع"

أخرجتهاَكلماتهَمنَأفكارهاَلتنتبهَلطولَنظراتهاَله،َفخفضتَبصرهاَعلىَ

استحٌاءَلتتسعَبسمتهاَبخجلَوتكتفًَبؤنَتومًءَبرأسها،َلٌلوحَبقبصتهَفًَ

ا: َالهواءَمرددا

ٌَااااااس.َ-

تبادالَالضحكَمعَأصواتَسٌارةَتدخلَإلىَالحدٌقةَأثارتَانتباههما،َلتترجلَ

ةَمنهاَوتنظرَإلٌهماَللحظاٍتَقبلَأنَتقتربَمنهماَبابتسامٍةَساخرةَتنظرَسمٌح

َإلىَجاهٌنَقابلة:

َبرضوَعملتَاللًَفًَدماؼك.َ-

َتجهمَوجههَبٌنماَرمقتهاَبسمةَبؽٌظَلتلتفتَلهاَقابلة:
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معلشَانشؽلتَوملحقتشَالحدثَالسعٌدَضٌعتَعلٌكًَفرصةَذهبٌةَتؽٌظٌنًََ-

َفٌهاَمشَكده.

َهاَمرددة:كتفتَبسمةَذارعٌ

َوالٌَهمكَاألٌامَجاٌةَكتٌر.َ-

َانشقتَشفتٌهاَعنَمزٌدَمنَالسخرٌةَوهوَتنظرَلجاهٌن:

أنَتَفاكرَإنهاَوافقتَعلٌكَعلشانك..َديَمشَهمهاَؼٌرَإنهاَتضاٌقنًَبكرةََ-

َلماَتاخدَالقلمَالصح..َإبقىَافتكرَكبلمَعمتك.

: َاكتفىَجاهٌنَبهزَرأسهَقاببلا

َ.هللاٌَباركَفٌِكٌَاَعمتًَ-

َاستندتَبكفٌهاَعلىَالمابدة:

الزمَتعرفواَإنًَمنَزمانَقررتَإنَمافٌشَحاجهَتحصلَؼصبَعنًَتانً..ََ-

َفكرواَكوٌسَقبلَماَتتحدونً.

َاستدارتَلتبتعدَوتختفًَبالمنزلَوهماٌَراقبانهاَبصمتَلتقولَبسمة:

َتفتكرَممكنَتقتلنً.َ-

َعقدَحاجبٌه:

َمشَللدرجةَديٌَاَبسمة.َ-

َوقفتَقابلة:

َللدرجةَديَونص..َافتكرَبقىَإنكَوعدتَتحمٌنً.َ-

ا،َأفسدتَعمتهَ اَلتدخلَإلىَالمنزلَلٌحركَجاهٌنَرأسهَؼضبا انسحبتَهًَأٌضا

ا. َعلٌهَاألمرَوٌبدوَأنهاَستستمرَبهذاَكثٌرا

َ"تفتكرَممكنَتقتلنً"

تكررتَكلماتَبسمةَبرأسهَوالتًَرفضهاَعقلهَبالكلٌة،َعمتهٌَمكنَأنَتؽضب،َ

َلكنَمنَالمستحٌلَأنَتقتل.تعاند،..َتإذي،َ

ربماَأقصىَماَستفعلَأنَتحاولَالتخلصَمنهماَفًَالعملَوعلٌهَأنٌَحتاطَلهذاَ

ا. َجٌدا
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اَوهذاَكفٌلَبحماٌتهَوهوَ اَوقالبا ومعَكلَهذاَقلقهَالٌَزدادَفوافًَمعهَقلبا

سٌتكفلَبحماٌةَبسمةَوبهذاَسٌبقىَكلَشًءَعلىَماٌَرامَوستضطرَعمتهَفًَ

َبلم.النهاٌةَإلىَاالستس

َالٌَمكنَأنَتسوءَاألمورَأكثر.

...........................َ

َ

المكانَمزدحمَوصاخب،ٌَحملَذراتَالشوقَلمسافرَأوَاللهفةَعلىَعابد،َوهوَ

َمنَالفرٌقَالثانًٌَنتظرَبترقبَعودتهَالمتوقعةَبعدَاتصاله.

عٌناهَمتعلقةَبالقادمٌنَالذٌنَظهرواَبالتدرٌج،َلتتهللَأسارٌرهَحالَرإٌتهَ

اَعنهَلٌلوحَمعاذَلهَفانتبهَ لسامرَالذيَكانَبدورهٌَدٌرَرأسهَهناَوهناكَباحثا

لمكانهَوأعادَلهَالتحٌة،َوكانَاللقاءَوكؤنهَؼابَعنهَلسنواٍتَولٌسَأسابٌعَ

ا: َلٌضمَأخٌهَإلٌهَبقوةَمرددا

َحمدهللَعالسبلمة.َ-

َربتَسامرَعلىَكتؾَأخٌهَبقوة:

َإٌهٌَاَعم..َهوَأناَكنتَمهاجر.َ-

:أعادَم َعاذَرأسهَقاببلا

َأنتَمتخٌلَإنًَكنتَفاكرَإنًَفعبلَمشَهشوفكَتانً.َ-

َأنتَاتجننتَوالَإٌهَأكٌدَألٌَعنً..ٌَاالَبٌناَمنَهنا.َ-

َهنرجعَالبٌت.َ-

َأل..َخالٌهاَتشبعَبٌهَهنروحَشقتً.َ-

َأنتَعندكَشقة؟!!َ-

َوكزهَسامر:

فًَكلَاألحوالََوأنتَكمانٌَاَجاهلَبسَأناَكنتَعملهالكَمفاجؤةَلماَتتجوز..َ-

َمُكناشَهنفضلَعاٌشٌنَمعاها.

َبجدٌة: َأوقفهَمعاذَقاببلا

َصح؟!!َ- َسامر..َهًَأمناَفعبلا
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: َرمقهَللحظاتَقاببلا

ٌَومَماَتبلقًَنفسكَبتسؤلَالسإالَده..ٌَبقىَصدقنًَمشَهتفرق.َ-

َتحركَلٌتبعهَمعاذَبصمت،َلمٌَجدَماٌَضٌفهَفؤخٌهَعلىَحق؟

ًَردهَعلىَهٌبةَمشاعرَأُمَُدفنتَمنذَسنواتَولمَماَالفابدةَمنَإجابةَسإالٌَؤت

ا. ٌَشعرَبهاٌَوما

ؼادراَأرضَالمطارَواستقبلَعربةَأجرةَلوجهتهما،َوصبلَإلىَمبنىَسكنًَفخمَ

َلٌدلفاَإلٌه.

فتحَسامرَبابَالشقةَالتًَكانتَفًَالدورَالعاشر،َلٌتطلعَمعاذَلهاَبدهشة،َ

اَوالٌَنقصهاَشًءَفالتفتَألخ :كانتَمتكاملةَتماما ٌَهَقاببلا

ا.َ- َعملتهاَإمتىَالشقةَديَوماقلتلٌشَعلٌهاَأبدا

َكنتَناويَأعٌشَفٌهاَبعدَجوازك.َ-

َهوَإحناَاإلتنٌنَمشَكناَهنتجوزَونعٌشَفًَالفٌبل.َ-

الكبلمَدهَلوَلٌكَأمَبجدَمشَواحدهَترمٌكَفًَالشارعَعلشانَتتجوزََ-

َه.ؼصب...َدهَالبناتَبطلتَتتجوزَؼصبَأنَتَبقىَاللًَهتتجوزَكد

اَعلىَكتفه: َجلسَعلىَأقربَمقعدَوقدَأطرقَرأسهَبحزنَلٌقتربَسامرَُمربتا

خبلصٌَاَمعاذَانسى..َدلوقتًَبقىَالزمَنفكرَكوٌسَهنتصرؾَإزايَسماََ-

جابتَآخرها..َاسمعَإحناَالزمَنشٌلهاَمنَرباسةَمجلسَاإلدارة..َكفاٌةَعلٌهاَ

تخصناَوإحناَاللًَالبٌوتًَسنترَبتاعهاَتنشؽلَفٌهَوتحلَعنا..َالشركةَديَ

َهنكملَفٌها.

: َرفعَمعاذَرأسهَألخٌهَمتساببلا

َوهًَهتقبل؟!!َ-

طبعاَأل..َبسَمشَمهم..َإحناَاألسهمَاللًَتخصناَأكبرَبكتٌرَمنَأسهمهاََ-

َوالمساهمٌنَهٌقفواَمعاناَإحناَلوَالقوناَفًَصؾَواحد.

َبس..َبس.َ-

َقالهاَبترددَلٌصٌحَسامر:



 

677 
 

س..َأناَقلتَأنَتَاللًَهتقولًَتعالىَنعملَبسَإٌه؟!...َأنَتَلسهَهتبسبَ-

ونعمل..َأُقسمَباهللٌَاَمعاذَلوَمانشفتَبقىَألعملَفٌكَأضعاؾَاللًَعملتهَ

ٌَمكنَتسترجل.

َهبَمعاذَمنَمكانهَلٌردَبؽضب:

َأناَراجلَعلىَفكرة.َ-

مشَبالكبلمَالزمَفعل..َداَأنتَكنتَهتؽرقَلماَانفصلتَعنَكلَحاجه..ََ-

مَتكونَمؤمنَنفسكَعارؾَإزايَتتصرؾَفًَمواقؾَماٌنفعشَتعٌشَكدهَالز

زيَدي..َعموماَمشَمهمَدلوقتً..َالمهمَلماَنعلنَعنَاجتماعَالمساهمٌنَ

اَكانَمفهوم؟!. ٌا َتكونَعارؾَكوٌسَإنكَهتؤٌدَكبلمًَأ

طبَوأناَاستفدتَإٌه..َمنَطوعَماماَلطوعكَأنت..َوأناَهبقىَطوعَنفسًََ-

َإمتى؟!

: َزفرَسامرَقاببلا

ركَأنتٌَاَمعاذ..َأنتَاللًَالزمَتعرؾَأمتىَهتبقىَطوعَنفسك...َدهَاختٌاَ-

مشَأناَاللًَهقولك..َعموماَشوؾَأنتَعاٌزَتعملَإٌهَواعملهَلكنَأناَمشَ

هرجعَفًَكبلمًَأناَهعملَتصوٌتَعلىَمنصبَربٌسَمجلسَاالدراةَوأنتَ

سةَساعتهاَهتكونَالمدٌرَالتنفٌذيَواستعدَبقىَللشؽلَاللًَبجدَأعتقدَبداٌةَكوٌ

تبدأَبٌهاَتكونَطوعَنفسك...َالمهمَسماَهتخرجَمنَالشركةَونهااابً...َأناَ

داخلَأسترٌحَوبكرةَإنَشاءَهللاَننزلَالشركةَسواَونشوؾَهنجمعَالمساهمٌنَ

َإمتى؟!.

ا. َتابعهَمعاذَبصمتَلٌعودَجالسا

هوَفًَحٌرة؛َهلٌَجبَأنٌَتصرؾَبتلكَالطرٌقة؟،َمعاقبةَأمهماَبإبعادهاَعنَ

والعملَالذيَهوَلهاَكلَشًءَحتىَأكثرَمنهما،َماذاَلوَعارضتَالشركةَ

َوؼضبتَبلَوحاربت..َهلَسٌدخلَمعَأخٌهَفًَعراٍكَمعها؟.

صحٌحَأنهاَتعدتَكلَالحدودَبفعلتها،َلكنهَمنَداخلهٌَعلمَأنهاَأرادتَأنَتجبرهَ

علىَالعودةَوقبولَماَترٌدَوبعدهاَكانَكلَشًءَسٌعودَكماَكان،َلكنهَلمَ

َفعل.ٌَستطعَأنٌَ
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اَفًَكرسٌه. ٌا َزفرَبقوهَوهوٌَشبكَأصابعَكفٌهَوٌضعهماَعلىَرأسهَمسترخ

اَعنَالجوابَالصحٌح. َباحثا

..........................َ

استعدَمنزلَالشربٌنًَلرحٌلَمعظمَساكنٌه،َمٌادةَقررتَالسفرَالبنتهاَبعدَ

،َأماَوافًَوبسمةَوناناَومهاَفاستعدواَ أٌضاَإتمامَخطبةَجاهٌنَلترحلَفعبلا

َلرحلةَالعبلجَالتًَستنطلقَإلىَالوالٌاتَالمتحدةَإلتمامَالعملٌة.

دخلَإلىَسمٌحةٌَلقًَعلٌهاَالتحٌةَوٌودعهاَقبلَالذهابَللمطارَلكنهاَكانتَ

َمتجهمةَوبدىَعلٌهاَالكثٌرَمنَالؽضبَفاقتربَمنها:

َمالكٌَاَماما؟!َ-

َتسافرَمعاهمَأنتَلٌهَماٌَسافرَجاهٌنَمشَخبلصَخطبَأختك.َ-

أٌوةَبسَأناَأولىَديَأختًَولسهَمابقتشَمراتهَثمٌَعنًَجاهٌنَهٌاخدَبالهََ-

َمنَالشؽلَهناَأحسنَمنً.

َضاقتَعٌناها:

موضوعَجاهٌنَوالشؽلَدهَهٌكونَلٌناَفٌهَكبلمَتانًَبسَبعدٌن..َفًَحاجهََ-

َكمان..َأنتَاللًَصرفتَعلىَالموضوعَدهَكلهَصح؟!

َصمتَلحظاتَلٌسؤل:

َوعرفتًَمنٌن؟!َ-

مافٌهاشَحاجهَلماَأطمنَعلٌك..َوأناَماعرفتشَأناَخمنت..َأكٌدَأختكَمشََ-

َهتدفعَوهتخلٌكَأنتَأوَجاهٌنَتتدفعوا.

َعلىَفكرةَأنِتَظلماهاَأناَاللًَطلبتَمنهاَأتكفلَبالموضوعَهًَماَطلبتش.َ-

َضحكتَساخرة:

البنتَديَمشوفتشَأذكًَمنهاَبتاخدَكلَاللًَهًَعاٌزةَمنَؼٌرَماَتفتحََ-

َبإها.

َماماَلوَسمحتً..ٌَارٌتَتحاولَتتفاهمًَمعاهاَبدلَماَنقضٌهاَنزاعات.َ-

َتجاهلتَكلماتهَلتقول:

َوأنتَاطوعتَلٌهَبقىَبالكفالة؟!.َ-



 

679 
 

َعاديٌَعنً...َثواب.َ-

َمطتَشفتٌها:

َصدقةٌَعنً؟!َ-

َارتسمَالضٌقَعلىَوجههَفلمٌَعجبهَاللفظَعلىَاإلطبلق:

أساعدهاَفعبل..َأناَبجدَمهتمَبالبنتََالٌَاَماما..َمشَصدقة..َأنا..َأناَنفسًَ-

َدي.

تصلبتَمبلمحَوجههاَوهًَترمقهَبنظرةَربماَاألؼربَعلٌهَقبلَأنَتقولَ

َبصوتَحملَبرودةَشدٌدة:

َمهتمَبٌهاَإزايٌَعنً؟!!َ-

َمعلشٌَاَماماَمشَوقتهَالطٌارةَهتفوتناَهفهمكَلماَأرجعٌَاالَسبلم.َ-

اَمردفاا: َضمهاَإلىَصدرهَسرٌعا

َادعٌلنا.َ-

اَوأؼلقَالبابَخلفه،َلترمقَهًَالبابَللحظاتَفًَمحاولةَ ؼادرَؼرفتهاَمسرعا

الستٌعابَكلماتهَالتًَألقاهاَفًَوجههاَوؼادر،َلتسٌرَبخطواتَبطٌبةَإلىَ

فراشهاَتجلسَعلىَطرفهَبآلٌهَوعقلهاٌَستعٌدَفًَلحظاتَالكثٌرَوالكثٌرَمنَ

َالذكرٌاتَالمإلمة.

اَمتمتمة: ٌا َلٌنتفضَجسدهاَفعل

َاَفاطمة..َالااا...َمشَهتاخديَمنًَكلَحاجهَتانًَوهتشوفً.الٌََ-

..................َ

اَللرحٌلَلٌجلسَجاهٌنَخلؾَعجلةَالقٌادةَ اجتمعَالجمٌعَفًَالحدٌقةَاستعدادا

بجوراهَوافًَفًَانتظارَانضمامَالفتٌاتَالبلتًَكنٌَودعنَفاطمةَوكانَمنَ

ا. ٌا اَباك َالطبٌعًَأنٌَكونَوداعا

َوهًَتضمَلهاَفاطمة:مهاَتبكًَبشدةَ

َ.أويادعٌلًٌَاَأبلةَبطة..َنفسًَأرجعَأشوفكَتانً..َصورتكَوحشانًََ-

ضمتهاَفاطمةَبقوةَوعبراتهاَتسابقَأنفاسها،َكمٌَإلمَقلبهاَأنَتلكَالرقٌقةَ

َستبتعدَعنهاَكلَتلكَالمسافاتَلتخضعَلعملٌةَبٌنماَهًَمضطرةَللبقاءَهنا.
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ٌَبتًَوترجعٌلًَبؤلؾَسبلمة.ٌاَربٌَاَبنتً...َربناٌَحفظكٌَاَحبَ-

َاقتربتَناناَلتفصلَبٌنهما:

خبلصَبقىَإنتواَقلبوتهاَؼمَلٌهَعٌطتونً...َإنَشاءَهللاَكلهَهٌبقىَتمامََ-

َاستنٌناَلماَنرجعٌَاَأبلةَبطة...َوهنفرحَكلناَسوا.

حررتهاَفاطمةَوالَزالَلسانهاٌَتمتمَبالدعاءَلتستقرَالفتٌاتَفًَالسٌارةَبعدَأنَ

َالتًَاقتربتَمنَبسامَقابلة:َودعنَفاطمة

َبنات.َٖخدَبالكَمنهمٌَاَبسام..َدولََ-

َظلَبسامَعلىَحالهٌَنظرَأمامهَلٌكتفًَبقول:

َحاضر.َ-

: َلٌمٌلَجاهٌنَقاببلا

ماتقلقٌشٌَاَأبلةَبطةَديَعملٌةَسهلة..َإنَشاءَهللاَكلهمٌَرجعواَبالسبلمة...ََ-

َهنمشًَبقىَعلشانَمانتؤخرشَعلىَالطٌارة.

جاهٌنَتتابعهَنظراتَفاطمةَالتًَتعلقَقلبهاَبتلكَالسٌارةَالتًَتضمَكلَانطلقَ

َمنَتحبَوألولَمرةٌَبتعدَعنهاَالجمٌعَوٌتركوهاَوحٌدة.

ظلتَمكانهاَلبرهةَقبلَأنَتلتفتَلتجدَالخادمةَخلفهاَلتقتربَمنهاَقابلةَبلؽتهاَ

َالركٌكة:

َالبٌهَقالَأفضلَمعاكً.َ-

َاعتلتَمبلمحهاَبسمةَأمل:

َبسام.َ-

َهزتَرأسها:

َجاهٌنَبٌه.َ-

َأطرقتَرأسهاَللحظة:

َطٌبَلوَاحتجتَحاجهَهقولك.َ-

تركتهاَالخادمةَلتتجهَهًَإلىَؼرفتهاَوقبلَأنَتصعدَالدرجَتوقفتَعلىَ

َصٌحتها:

َاستنًَعندك.َ-
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َإلتفتتَلترىَسمٌحةَوالشررٌَتطاٌرَمنَعٌنٌها.َ

َفًَصح؟!!بقىَهًَديَبقىَالخطة..َبنتكَتوقعَجاهٌنَوالعامٌةَتوقعَواَ-

َعقدتَفاطمةَحاجبٌها،َتستفهمَكلماتَسمٌحةَالتًَأردفت:

لكنَدهَبعدكٌَاَفاطمةَاللًَحصلَزمانَأناَالٌَمكنَهسمحَإنهٌَتكرر...ََ-

واسمعًَبقىَودهَآخرَكبلمَعندي...َفكريَفًَأيَحجهَتفسخًَبٌهاَخطوبةَ

يَبنتكَمنَجاهٌنَوالعامٌةَديَتبعدٌهاَعنَوافًَنهابً..َوٌارٌتَبقىَتاخد

بعضكَكدهَوتسٌبٌنا..َوافًَالَهوَطاٌقكَوالٌَفرقَمعاهَوجودكَمنَعدمهَولوَ

َركبتًَدماؼكَأنِتَوبناتكَدولٌَبقىَماتلومٌشَؼٌرَنفسك...َفاهمة؟!!

أنهتَكلماتهاَلتبتعدَساحبةَمعهاَكلَؼضبهاَلتتركَلهاَحسرتهاَوهًَتجلسَ

َعلىَإحدىَدرجاتَالسلم.

َاَؼرابة.تحاولَأنَتعًَكلَماَسمعتَوكانَأكثره

َمهاَوبسام

َهلَحقااَبٌنهماَشًء؟!

هزتَرأسهاَباستؽراب،َمستحٌلَأنٌَكونَبٌنهماَشًء..َفلَمَتظنَسمٌحةَ

َذلك؟!

َعادتَتذرؾَدموعهاَولسانهاٌَردد:

أعملَإٌه...َقلتلكَببلشٌَاَبوسً..َقلتلكَببلش..َاكفٌنًَوبناتًَشرهاٌَاََ-

َرب..َاكفٌناَشرهاٌَاَرب.

َ،َوقلبهاَالعلٌلٌَعلنَحالةَجدٌدةَمنَحاالتَاأللم.تمسكتَبحاجزَالسلمَبوهن

وصلتَؼرفتهاَوبصرهاٌَتقلبَعلىَصفحاتَوجههَالمطلةَعلٌهاَعبرَأُطرَ

َلهَحٌنَ اَلقلبها،َألنهاَاألقربَشكبلا مختلفةَاقتربتَمنَإحداهاَوهًَاألكثرَقربا

َكانَزوجها،َأمسكتهاَبؤناملهاَلتعودَبهاَإلىَفراشهاَتضمهاَإلىَصدرهاَباكٌة،

َالَتعلمَمتىَكانَالخطؤ؟!

َماَكانتَعابلتهَلتقبلَبهاَقط؟! ٍَ َهلَبقبولهاَالزواجَمنَشاٍب

أكانَعلٌهاَأنَتستمعَألمهاَحٌنَحذرتهاَأنَالزواجَلٌسَلطرفٌنَبلَهوَ

َلعابلتٌنَونسلَسٌدفعَالثمن.
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وهاَهماَأطفالهاٌَدفعونَالثمنَمعها،َوالَتعلمَمتىَستنتهًَتلكَالمؤساةَ

َبسعادةَوهدوءَمعَطفلٌها،َقلبهاَالمرٌضَلنٌَحتملَالمزٌد.وتتمكنَمنَالعٌشَ

أؼلقتَعٌنٌهاَوللحظٍةَتمنتَأنَتؽلقهماَإلىَاألبدَفربماَهذاَهوَالحلَاألفضلَ

َواألسلم.

..........................َ

اَأخاه،َوسطَتطلعاتَرجالَاألمن،َإلىَأنَتشجعَ دلؾَسامرَإلىَالشركةَصاحبا

: َأحدهمَقاببلا

َسامرَبٌه.َ-

َنظرَلهَسامرَلٌضٌؾ:

َالهانمَكانتَساٌبالناَأوامرَإنَمعاذَبٌهَ...ٌَعنً..َهًَماقلتش.َ-

َقاطعةَسامرَباشارةٌَده:

َأوامرَالهانمَتنساهاَخالص.َ-

َلٌتقهقرَالرجلَللخلؾَوٌكملَسامرَسٌرهَمعَأخٌه.

َلٌتمتمَالرجل:

َأناَمالًٌَاَعم..َديَعٌلهَفًَبعضها.َ-

:وصلَسامرَمكتبهَلتقؾَ َالسكرتٌرةَلتحٌتهَفعقدَحاجبٌهَقاببلا

َعارفةَإنَمعاذَبٌهَممنوعَمنَدخولَالشركةَوبتضحكًَعلٌا!!!.َ-

َالُذعرَواالرتباكَاللذانَاعتراهاَكاناَخٌرَإجابةَفصاحَبها:

َردي؟!َ-

َالٌَاَفندم...َماكنتش..َ-

َاخرسً..َإنِتَمرفودة.َ-

َاتسعتَعٌناهاَفًَذعرَلتقولَبرجاء:

َبٌهَأناَملٌشَذنب.َأرجوكٌَاَسامرَ-

َأمسكَمعاذَبذراعَأخٌه:

َديَبتفذَاألوامرَوبسَبالراحةٌَاَسامر.َ-

: َأشاحَبوجههَعنهاَقاببلا
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َاللًَتشتؽلَمعاٌاَوٌكونَوالءهاَلؽٌريٌَبقىَماتلزمنٌش..َاتفضلًَمنَهنا.َ-

: َدخلَإلىَمكتبهَوخلفهَمعاذَالذيَأؼلقَالبابَقاببلا

َهَديَذنبهاَإٌه؟!فًَإٌهٌَاَسامر..َمشَكدهَالؽلبانَ-

: َاستدارَلهَقاببلا

أسكتَأنت...َديَمالهاشَأمانَخبلصَوإحناَناوٌٌنَنعملَكتٌرَماٌنفعشََ-

ٌَبقىَمعاناَناسَبوشٌن.

َأمسكَهاتؾَمكتبهَالداخلًَوضربَأزراره:

للسكرتٌرةَوإدٌهاَمرتبَالشهرََٙألو..َأٌوةَوصلت..َاسمعَطلعَاستمارةََ-

َلكَعلٌه.وخبلصَعلىَكده...َاعملَاللًَبقو

َأؼلقَالهاتؾَبعصبٌة:

َبنتَالـ...َاتصلَأسالهاَعلٌكَتقولًَماتعرفشَحاجه...َخلًَسماَهانمَتنفعها.َ-

َطبَإحناَهنعملَإٌهَدلوقتً؟!.َ-

أناَهتصلَبالمستشارَالقانونًٌَجًٌَقعدَمعاناَونفهمهَإحناَعاٌزٌنَإٌهََ-

المهمَزيَماَقلتلكَبالظبطَوالشكلَالقانونًٌَمشًَإزايَوكلهَهٌبقىَتمام...َ

َتؤٌدَكبلمًٌَاَمعاذ...َدهَاللًَهٌفرقَمعَالمساهمٌن.

َطب..َهوَمفٌشَطرٌقةَتانٌة.َ-

َإلتفتَلهَوقدَتملكهَالؽضب:

علشانَوصٌةَباباَوأنتَأويََمعاااذ...َأناَمشَناقصك..َأناَاستحملتَكتٌرَ-

الَكنتَالوصٌةَدي..َوفًَاآلخرَبعدَكلَاللًَعملتهَبرضوَرمتكَفًَالشارعَو

كؤنَفًَأيَقٌمةَلٌناَأوَحتىَلذكرىَباباَعندها..َأناَخبلصَمشَهبقىَعلىَ

حاجهَتانًَوأنتَكبرتَتقدرَبقىَتحمًَنفسكَبنفسك..َلوَعاٌزَتاخدَنصٌبكَ

فًَالشركةَفلوسَوتمشًَوتبدأَمنَاألولَبراحتك..َبسَأناَعارؾَأناَعاٌزَإٌهَ

َوهعمله.

ًَ:جلسَخلؾَمكتبهَوأعادَاالمساكَبالهاتؾَالداخل

َألو...َفٌنَمدٌرَالحسابات؟!...َ-

َصمتَللحظاتَقبلَأنٌَؤتٌهَرد:



 

684 
 

هللاٌَسلمك...َاسمعَأناَهاخدَزٌنةَعنديَهناَهتبقىَالسكرتٌرةَألنًَمشٌتََ-

َاللًَعنديَخلٌهاَتسلمَكلَالشؽلَاللًَفًَإٌدٌهاَوابعتهالً.

ا: َأنهىَالمكالمةَلٌسترخًَفًَكرسٌةَمتمتما

ا..َبنتَبلد.البنتَديَجدعةَمشَهتخونَأبَ- َدا

: َرمقهَمعاذَبصمٍتَلٌشبكَسامرَأصابعهَقاببلا

َهاٌَاَمعاذ...َقررتَإٌهَبالظبطَعلشانَأعرؾَهتصرؾَعلىَأيَأساس.َ-

معاكٌَاَسامر..َأناَعاٌزَأبقىَنفسًَبسَبرضوَعاٌزَأعملَدهَهناَفًََ-

َشركتنا.

َابتسمَسامرَباطمبنان:

كلَحاجهَفًَالشؽلَوهٌبقىََتمامٌَاَمعاذ..َوأناَمعاكَومشَهسٌبك..َهتفهمَ-

َلٌكَكلمة.

اَإلىَبابَالمكتبَالذيَفُتحَبقوةَلتظهرَسماَأمامهاَ ا،َلٌلتفتاَمعا أومؤَلهَمإٌدا

َوقدَاعتبلهاَالؽضبَلتقتربَمنهماَقابلة:

َحمدهللاَعالسبلمة..َواتقابلتواَفٌنَكده؟!..َ-

َرمقتَمعاذَوحالتهَفكانَعلىَخٌرَحال،َلتردؾ:

َأخلًَحدٌَراقبك...َوصلتَألخوكَإزاي؟!الظاهرَكانَالزمََ-

َوقؾَسامرَلٌقول:

منَؼٌرك..َوأولَماَهتدوسًَعلٌناَهنقولَأويََمشكلتكَإنكَفاكراناَضعاااؾَ-

َآآمٌنَوهنسلم.

َابتسمتَساخرة:

َماأنتَسلمتَقبلهَإٌهَاللًٌَمنعَإنهَهوَكمانٌَسلم.َ-

أناَكمانَأبعد..َالاا..َأناَماَسلمتشَأنِتَأجبرتٌهاَهًَاللًَتسلمَفاضطرٌتََ-

اَدهَكانَزمانَودلوقتًَخبلص...َرصٌدكَنفدٌَاَسماَهانم. َعموما

اَأشارتَلماَ ضاقتَعٌناهاَوهًَتنظرَإلٌه،َاستشعرتَفًَكلماتهَأنهٌَخفًَأمرا

َخلفهاَقابلة:

َرفدتهاَلٌه؟...َديَبقالهاَمدةَمعاناَومعاهاَكلَأسرارَالشؽل؟!َ-



 

685 
 

ا: َعادَجالسا

اَبؤمنَنفسًَكوٌس.زهقتَمنها..َوماتقلقٌشََ- َإنِتَعارفةَإنًَداٌما

َرمقتهَبؽٌظَلتلتفتَلمعاذَالذيَتفادىَالنظرَإلٌهاَقابلة:

َمعاذ..َتعالىَعاٌزاك.َ-

اَلتصٌحَبه: اَتماما اَلردَفعله،َالذيَكانَجامدا َنظرَسامرَإلىَأخٌهَمترقبا

َمعاذ...َسامعنً؟!!َ-

اَبجموده. َإلتفتَلهاَوالزالَمحتفظا

َبلَماَتجبرٌنًَماأسمعشٌَا...َسماَهانم.زمانَكنتَبسمع..َقَ-

تسللتَبسمةَُمتشفٌةَعلىَشفتًَسامرَبٌنماَترمقهماَهًَبنظراتهاَالنارٌةَ

َلتؽادرَبعصبٌةَواضحة.

َألقىَمعاذَبجسدهَعلىَالكرسًَالمقابلَلمكتبَأخٌهَلٌقولَسامر:

َبرافوٌَاَمعاذ..َأنَتَكدهَعلىَأولَطرٌقَاالستقبلل.َ-

ه،َوالٌَعرؾَماَالذيٌَجبَأنٌَفعلهَأوَحتىٌَشعرَبهَلمٌَعلقَعلىَكلماتَأخٌ

َاآلن،َمجردَخواءَكبٌرَالٌَحملَأيَمعنىَأوَهدؾ.

......................َ

اَإلتمامَالجراحةَوالتًَ تمتَالفحوصاتَبشكلَسرٌعَوجٌدَوأصبحَكلَشًءَمعدا

َتحددتَفًَالؽد،َاستقرتَالفتٌاتَفًَؼرفتهنَالمشتركةَووافًَفًَؼرفته.

َاناَبؤختهاَتضمهاَإلٌها:أمسكتَن

اٌَاَمها...َبكرةَإنَشاءَهللاَهتفتحًَعٌنكَتانًَحملَكبٌرَمنَعلىََ- وأخٌرا

َصدريَهٌنزاح..َإحساسَبالذنبَعشتَبٌهَسنٌنَهٌتمحً...َالحمدهللٌَاَرب.

َ

ربماَالمرةَاألولىَمنذَسنواتَطوٌلةَتشعرَمهاَأنهاَتستعٌدَأختهاَنانا،َالتًَ

فٌقتهاَقبلَأنَتفقدَبصرهاَوتنقلبَحٌاتهاَوحٌاةَطالماَعاشتَمعهاَوكانتَر

اَعلىَعقب. َأختهاَرأسا

اَتتركهاَوحٌدةَوتفرَإلىَبسمة،َترفضَأنَتخرجَ فؤصبحتَناناَتتجنبهاَكثٌرا

َمعهاَإلىَأيَمكانَأوَتتحملَمسبولٌتها.
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ناناَحٌنهاَكانتَمراهقةَشابة،َلمَتعتادَذلكَالنوعَمنَالمسبولٌةَوبرؼمَ

لمَتستطعَمهاَالطفلةَحٌنهاَأنََتعٌهاَأوَتفهمهاَلكنهاََتصرفاتهاَتلكَوالتً

اكتفتَبكلماتَأمهاَلها...َ"أختكَخاٌفةَِتبذٌكًَمنَؼٌرَماَتحسَعلشانَكدهَ

َبتبعد..َحاسهَبالذنبَوأناَنفسًَمشَعارفهَلٌه؟!"

وبعدهاَفقدتَاألمَواألبَولمٌَبقىَلهاَسوىَاألختَوبسمةَوفاطمةَالتًَتكفلتَ

َرها.بهاَوبؤختهاَرؼمَفق

َنانا..َعمريَماَسؤلتكَقبلَكده...َلٌهَكنِتَحاسهَبالذنب؟!َ-

َصمتتَناناَللحظاتَلتقولَبصوتَأقربَللهمسَكًَالَتصحوَبسمةَالنابمة.

أناَمشَعارفهَإنِتَنسٌِتَإزاي؟!...َمشَفاكرةٌَومَماَاتخانقتَمعاِكَعلشانََ-

نفسََمصرةَتٌجًَمعاٌاَومنَكترَعصبٌتًَرمٌتَترابَالشارعَناحٌتكَوفً

َوؼسلتًَوشكَ الوقتَقربتًَفجهَكلهَفًَوشك..َإنِتَساعتهاَرجعتًَفعبلا

وماقلتٌشَلحدَحاجه...َبعدهاَبؤٌامَبدأتَعٌنكَتوجعكَوتدمعَعلىَطول..َأناَ

افتكرتَاللًَعملتهَساعتهاَوكنتَمضاٌقةَمنَنفسًَبسَقلتَحالةَوهتروحَ

َ نسٌتًَالموضوعَلكنهاَماَرحتشَديَكانتَبتسوءٌَومَبعدٌَوم..َوأنِتَفعبلا

اَلحد..َلكنَأناَمنسٌتشَوفًَنفسَالوقتَماقلتشَلحد..َكنتَ وماحكٌتشَأبدا

ٌجرىَحاجهَلعٌنٌكَوفضلتَأتحاٌلَعلىَماماَتاخدكَللدكتورَوقالتَأويََخاٌفة

إنَمفٌشَفلوسَمعاهمَدلوقتََوجابتلكَقطرةَمالهاشَالزمةَمنَالصٌدلٌة...َ

حاجهَاتمنتهاَساعتها..َعلشانَ..َالفلوسَهًَكلَأويساعتهاَكرهتَفقرناَ

. َأترحمَمنَإحساسًَاللًَكانَخانقنًَولؤلسؾَملقتهاش..َوعٌنكَراحتَفعبلا

اَ اندفعتَالعبراتَإلىَعٌنًَمهاَوهًَتسمعَكلماتَأختهاَالتًَكانتَتقطرَألما

ا: َوحزنا

َمشَفاكرة..َمٌنَقالَإنَالموضوعَبسببَالترابَماٌمكنَأيَسببََ- أناَفعبلا

لَفًَأسبابَكتٌرَللحالةَديَلٌهَتحملًَنفسكَفوقَطاقتكَتانًَالدكتورَقا

َوتجبريَنفسكَتبعديَعنًَأنِتَكنِتَبتعاقبٌنًَأناَمشَبتعاقبًَنفسك.

أناَكنتَببعدَألنًَعاٌزاِكَأقوىَمنَؼٌريَكنتَكارههَخوفكَوإنكَعاٌزةََ-

ا. َتستخبًَوراٌاَداٌما
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لةَبطةَوبوسًَمشَإنِتَعارفهَأناَبقٌتَكدهَلٌه..َكانَالزمَتعذرٌنًَزيَأبَ-

َتبعديَأكتر.

َهًَعلىَحقَوالَتستطٌعَإنكارَذلك.

ظلتَتبتعدَعلىَأملَأنَتعودَألختهاَثقتهاَفًَالناسَومنَحولهاَبٌنماَالذيَ

َحدثَاستمرارَخوؾَمهاَوُرعبهاَمنَأنَتكونَوحٌدةَولوَلثواٍن.

ربتتَعلىَكتؾَأختهاَوكؤنهاَتواسٌهاَالسترجاعهماَتلكَاللحظاتَاألسوأَدونَ

َأنٌَتحدثاَعنها.

َالزالتَتذكرَكلَتفاصٌلهاَوكؤنهاَالٌوم.

كانَالصباحَالباكرَفًٌَومَُعطلةَفحلَالهدوءَفًَاألجواء،َذهبتَإلحضارَ

شطابرَلئلفطارَوأصرتَمهاَأنَتصحبهاَكالعادةَبٌنماَفاطمةَفًَالعملَومعهاَ

تطمَبسمة،َلكنهاَطلبتَمنهاَالبقاءَأمامَالمنزلَكًَالَتسقطَفًَالطرٌقَأوَتر

بشًء،َوعندماَعادتَاتسعتَعٌناهاَبفزعَوهًَترىَثبلثَشبابٌَقومونَ

بمضاٌقةَأختهاَالضرٌرة،ٌَتلذذونَبانتهاكَجسدهاَوهمٌَكتمونَضحكاتهمَوهًَ

َتدورَبٌنهمَكالمجنونة.

اَوهًَتلملمَ تصلبتَمكانهاَوكؤنهاَالَتقوىَعلىَالحركةَحتىَسقطتَمهاَأرضا

اَلحماٌٍةَممنَانتهكواَظ ٌا َبلمهاَولمٌَرحموها.نفسهاَسع

إلىَأنَانتفضتَعلىَصوتَشاب،ٌَهرعَناحٌةَأختهاَفؤجبرَمهاجمٌهاَعلىَ

َالفرارَوهوٌَسبهمَبؤقذعَاأللفاظَوٌتوعدهمَشرا.

َلٌقتربَمنَمهاَلمساعدتهاَفإذاَبهاَتطلقَصرخةَتلوَأخرىَبؤالٌَلمسهاَأحد.

تضمهاَإلٌهاَلتفٌقَناناَمنَؼٌبوبتهاَتلكَوتسرعَإلىَأختهاَتناديَباسمهاَوهًَ

َوتعلقتَبهاَمهاَكطفٍلَعثرَعلىَأمهَبعدَأنَضاعَمنهاَلساعات.

َتصرخَباكٌةَوهًَتدفنَوجههاَبصدرَأختها:

َمكنتشَشاٌفة...َمشَشاٌفة...َمشَشاٌفة.َ-

ظلتَترددهاَوكؤنهاَتنفًَعنَنفسهاَجرمَلمَترتكبه،َلتنخرطَناناَمعهاَفًَ

َالبكاء.

َلٌعودَصوتَالشابَلهما:
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َخٌر..َأناَعارفهمَوهجٌبلكَحقك...َإنِتَماؼلطٌش.َاهدوا..َحصلَ-

وكانتَتلكَالمرةَاألولىَالتًَتنتبهَفٌهاَناناَلهذاَالشابَالذيٌَسكنَمعهمَنفسَ

َالحً

َ"محمد"

َوبذكرَمحمدَعادتَلواقعهاَلتفرَمنَذكراهَوهًَتضمَأختهاَإلٌهاَأكثرَمرددة:

ًَكلَاللًَخبلصٌَاَمها...َبكرةَإنَشاءَهللاَهتفتحًَعٌونكَوهتشوفَ-

حوالٌِك..َمشَهتضطريَتستخبًَوراٌاَوالَتخافًَإنكَتبقىَلوحدك..َالضلمةَ

َاللًَعشتٌهاَسنٌنَإنَشاءَهللاَهتنورَمنَتانً.

َأناَعاٌزةَعنٌاَترجعَوعاٌزاِكَإنِتَكمانَترجعً..َإرجعًَزيَاألولٌَاَنانا.َ-

القدٌمةَتجهمَوجههاَللحظاتَوكؤنهاَتتسابل،َأٌمكنهاَحقااَأنَتستعٌدَنفسهاَ

َلمجردَأنَعادَالبصرَألختها،َالكبلمَسهلَوتعلمَأنَالتنفٌذَضربَمنَالمحال.

َاشربًَالمٌةَديَهتصومًَبكرةَومشَهتفطري.َ-

علمتَأنَلٌسَألختهاَنٌهَفًَالردَعلىَكلماتهاَاألخٌرة،َارتشفتَمنَالكوبَ

اَهامسة: َالذيَقربتهَأختهاَمنَشفتٌهاَلتدثرهاَناناَجٌدا

َمفتحة.َتصبحًَعلىَعٌونَ-

ابتسمتَمهاَلرقٍةَؼٌرَمعهودةَمنَأختها..َوتمنتَلوَاستمرتَهكذاَلكثٌرَمنَ

َالوقت.

َ

فًَالصباحَاستعدَالجمٌعَللمؽادرة،َدخلواَإلىَمطعمَالفندقَلتناولَوجبةَإفطاٍرَ

سرٌعة،َاكتفىَوافًَبكوبَمنَالقهوةَبٌنماَذهبتَناناَوبسمةَإلحضارَبضعَ

َمابدةَصؽٌرة.شطابر،َلٌنتظرهماَوافًَومهاَعلىَ

َصامتةَوهادبةَوإنَبدتَمتوترةَأرادَأنٌَخفؾَعنهاَفقال:

إنَشاءَهللاَخٌر..َمشَعاٌِزكَتتوتري..َإنِتَمإمنةَباهللَوإنَشاءَهللاََ-

ٌَكرمك.

: َأومؤتَبرأسهاَشاكرة،َلتتسعَبسمتهَقاببلا

َتعرفًَأناَكمانَمتحمس..َنفسًَ..َنفسًَأشوفكَوإنِتَشٌفانً.َ-
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كانتَكفٌلةَلتوردَوجنتٌهاَوهًَتدٌرَرأسهاَإلىَجانٍبَآخرَكلماِتهَالقلٌلةَ

َمرددة:

َهماَاتؤخرواَكدهَلٌه؟!َ-

َإلتفتَحٌثَذهبتاَلٌقول:

َأهمَجاٌٌن.َ-

َوصلتاَلهماَلتجلسَناناَوهًَترمقَأختهاَبشك:

َإنِتَوشكَأحمرَكدهَلٌه؟!َ-

اَعلىَبشرتهاَالبٌضاءَُحمرتهَفاكتفتَبالنفًَدونَتعلٌقَوالَ توضٌحَكانَواضحا

َماَالذيَتنفٌهَبالضبط،َبٌنماَوجهَوافًَأهتمامهَبفنجانهَوهوٌَقلبَسكره.

َلتتبادلَبسمةَوناناَالنظراتَمعَكتمَواضحَلضحكٍةَأرادتَاإلفبلتَمنهما.

َ

وفًَالمشفىَتمَاالستعدادَللعملٌة،َوقؾَوافًَعلىَبابَالؽرفةَبٌنماَالفتاتانَ

ٌَاتَوتشدانَمنَأزرها.معهاَبالداخل،تساعدانهاَعلىَإرتداءَزيَالعمل

دخلتَالممرضةَلتتؤكدَأنَكلَشًءَعلىَماٌَرامَوقطرتَعٌنٌهاَبمقطرة،َ

َوتركتهنَلٌلتقٌهاَوافًَوٌسؤلهاَهلَانتهٌن؟َفؤجابتهَبنعم.

َاقتربَمنَالبابَلٌفتحهَلكنهَتصلبَمكانهَحٌنَسمعهاَتسؤلَعنه.

َهوَبسامَهنا؟!َ-

َفؤجابتَبسمةَمهمهة:

َاممممممممم...َاشمعنى.َ-

َقالتَمهاَبنزق:

َهناَوالَمشَهنا؟.َ-

َهٌكونَهناَإزايٌَاَناصحةَوإنِتَبتؽٌريَتبلقٌهَبرةَفًَاالستراحة.َ-

َصمتتَبترددَقبلَأنَتعزمَأمرها:

َبوسً..َأناَمشَعاٌزهَأشوفه.َ-

ارتعشتَأصابعهَعلىَمقبضَالبابَحٌنَسمعَكلماتها،َالتًَتلقتهاَبسمةَوناناَ

َبدهشةَلتقولَاألولى:
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ٌَعنًَإٌهَمشَعاٌزهَتشوفٌه؟!!َمشَفاهمةَ-

ٌعنًَمشَعاٌزهَأشوفهَلماَتشٌلواَالرباطَعنَعٌنًَمشَعاٌزاهٌَكونََ-

َموجود.

َعقدتَبسمةَحاجبٌهاَبدهشةَأكبرَلترددَنانا:

الَإلهَاالَهللا...َمالهاَدي؟..َفًَإٌهٌَاَمهاَدهَتوترَماَقبلَالعملٌةَاللًَبنسمعََ-

ده؟!..َهتفرقَفًَإٌهٌَعنًَتشوفٌهَوإنِتَعنهَوالَإٌه؟..َإٌهَالكبلمَالعجٌبَ

َمعاناٌَعنًَهتشوفٌهَهتشوفٌهَإنَشاءَهللا. َبتفكًَالرباطَأوَبعدهَهوَأصبلا

َهزتَرأسهاَبتوتر:

ٌَاَستًَأناَمشَعاٌزهَأشوفهَأناَحرة.َ-

َطبَخبلصَخبلص...ََ-

َهدأتهاَبسمةَمردفة:

ماشًٌَاَببلشَعصبٌةَضؽطكَالزمٌَكونَمظبوطَقبلَماَتخشًَالعملٌة..ََ-

َستًَهشوفلهَأيَحجهَوهخلٌهَبعٌد..َاهديَبقى.

انقبضتَعضبلتَوجههَوهوٌَبتعدَعنَالباب،َاأللمَالذيَأصابهَمنَكلماتهاَأكدَ

َلهَأنهاَتعنًَلهَالكثٌرَولمٌَتصورَأنهاَتبؽضهَلهذهَالدرجة.

َواستعادَعلقهَفًَلحظةَكلَكلماتَأمهَالرافضةَلعابلته.

ا.ترىَهلَلقنتَمهاَمنهاَالكثٌرَ َحتىَأجبرتهاَعلىَكرههَهوَأٌضا

َلتعلوَالسخرٌةَمبلمحهَتختلطَبمشاعرَالوجعَالذيَعانىَمنهَوسٌظلٌَعانً.

اَ سٌبقىَالطفلَالمرفوضَمنَأمه،َوحتىَمنَالفتاةَالتًَظنَأنَبٌنهَوبٌنهاَشٌبا

َما.

َاستمرتَخطواتهَحتىَؼادرَمبنًَالمشفىَلٌجلسَعلىَإحدىَمقاعدَالحدٌقة.

اَكعادته. َوحٌدا

اَالمقربَلدٌه،َجاهٌنَ.لٌ َتعالىَرنٌنَهاتفهَفتصاحبهَنبراتَصوتَمنَكانَدوما

ٌُنهًَالمكالمةَقبلَأنٌَنتبهَ طمؤنهَأنَالعملٌةَستبدأَبعدَقلٌلَواكتفىَبذلكَل

َجاهٌنَلنبرتهَالحزٌنة.

َ
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ا. اَبٌنماَفًَمصرَهًَالثالثةَعصرا َالساعةَتشٌرَإلىَالتاسعةَصباحا

اَوعادَم اَإلىَالمنزلَلٌبقىَمعَفاطمةَوٌتابعانَمعَأنهىَجاهٌنَعملهَباكرا سرعا

َوافًَ

َتطوراتَالعملٌة.

: َلٌؽلقَالهاتؾَبعدَمحادثةَقصٌرةَمعَوافًَقاببلا

َبٌجهزوهاَللعملٌاتَهتدخلَخبلصَبعدَشوٌة.َ-

وقفتَفاطمةَلتبسطَسجادةَالصبلةَوتكبرَلتصلً،َأرادتَأنَتدعوَلهاَوهًَبٌنَ

ٌَديَهللاَلعلَالدعاءٌَقبل.

القارةَاألخرىَخرجتَناناَوبسمةَلبلنتظارَفًَاالستراحةَفلمٌَجداَوافًَوفًَ

َلتقولَبسمة:

َراحَفٌنَدهَهوَإحناَناقصٌنَقلق.َ-

ٌَمكنَطلعَفًَالجنٌنةَوالَحاجهَرٌحةَالمستشفٌاتَتتعب.َ-

َقالتهاَناناَلتهدأِتها.

َلتجلساَوألسنتهماَشرعتاَفًَاالبتهالَهللَبسبلمةَمهاَونجاحَالعملٌة.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالرابعَوالثبلثون

َ

َأناَاللًَباألمرَالمحالَاؼتوى

َشوفتَالقمرَنطٌتَلفوقَفًَالهوا

َطلتهَماطلتوشَإٌهَأناٌَهمنً

َولٌه..َمادامَبالنشوىَقلبًَارتوى

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

حٌنَتتحولَالثوانًَإلىَدقابقَوالدقابقَإلىَساعاتَفاعلمَأنَماَتنتظرهَلٌسَ

َوأنهٌَعنًَلكَالكثٌر.باألمرَالهٌن،َ

َولمٌَكنَهذاَحالَفردَواحدَبلَأكثر.

َنانا،َبسمة،َوافً،َجاهٌن،َفاِطمةَومحمد.

اَعلىَمدارَالساعةَفًَانتظارَالخبر.َٙ ٌا َأشخاصٌَتواصلونَهاتف

الخبرَالذيَجاءَعلىَلسانَالممرضةَالتًَخرجتَلذويَالمرٌضةَالمنتظرٌنَ

َتتبعهاَبسمة ومنَخلفهماَوافًَلٌستمعواَلكلماتََباالستراحةَلتهبَناناَواقفةا

َالممرضةَالتًَابتسمتَقابلة:

العملٌةَتمتَبنجاحَولكنَعلٌناَاالنتظارَحتىَالؽدَلنقومَبإزالةَالضمادةَعنََ-

َعٌنٌهاَومعرفةَالنتٌجة.

َاكتفتَبإٌماءةَتهنبةَلتستدٌرَمبتعدةَلتمسكَناناَببسمة:

َقالتَإٌهَدي؟..َإنتواَمتنحٌنَكدهَلٌه.َ-

َلعملٌةَنجحت.قالتَاَ-

َصاحتَنانا:

ٌَعنًَفتحت.َ-

َأل.َ-

َتجهمَوجههاَمعَتعلٌقَبسمةَالُمقتضبَلتهزَذراعها:
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َبوسًَماتلعبٌشَبؤعصابً.َ-

ٌَابنتًَإهدي...َالنتٌجةَهتبانَبكرةَمشَالنهاردة.َ-

َأناَهروحَأشوؾَالدكتورَوأفهمَمنهَبالظبط.َ-

َقالهاَوافًَفؤومؤتَبسمةَبرأسهاَلٌتركهماَلتقولَبسمة:

ٌَاَربًَالواحدَأعصابهَباظتَولسهَهنستنىَلبكرة.َ-

َعادتَناناَللجلوسَوقدَأصابهاَاإلحباطَلتربتَبسمةَعلىَكتفها:

َإنَشاءَهللاَخٌر..ٌَالهَعلشانَنشوفها.َ-

َ

أنهىَوافًَحدٌثهَمعَالطبٌبَواتصلَبجاهٌنَلٌخبرهَبماَحدثَلكنهَفوجًءَ

َبصوتَفاطمةَتجٌبهَبلهفة:

َهللاٌَكرمكَبنتًَعاملةَإٌه؟!َبسامٌَاَابنً..َطمنًَ-

اَفقالت: َتوقؾَمكانهَللحظٍةَلمٌَمنحهاَردا

َبسامَسامعنً.َ-

َأٌوة.َ-

َمهاَعملتَإٌه؟!َ-

َالعمٌلةَاتعملتَبسَالنتٌجةَبكرة.َ-

ٌَعنًَإٌه؟..َمشَفاهمةَالعملٌةَاتعلمتَكوٌس.َ-

َأٌوةَإنَشاءَهللاَبكرةَهنعرؾَالنتٌجة.َ-

َوقبلَأنَتقولَالمزٌدَقال:

َجاهٌنَفٌن؟!هوََ-

َجاي...َطبَهًَعاملةَإٌهَكوٌسة؟!َ-

َلسهَماشوفتهاش...َإبقًَقولًَلجاهٌن.َ-

َوقبلَأنَتقولَالمزٌدَأؼلقَالهاتؾَلترددَاسمهَبحزن:

َبسام..ٌَاَابنً.َ-

َفلمٌَؤتٌهاَأيَردَلٌدلؾَجاهٌنَإلىَؼرفتهاَلٌرىَالهاتؾَفًٌَدها:

َهاٌَاَأبلةَبطة..َحدَاتصل.َ-
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َقلبه:أومؤتَبحزنَفانقبضَ

َمالك..َالعملٌةَمانجحتش؟.َ-

َهزتَرأسهاَبالنفًَلٌسقطَقلبهَبٌنَقدمٌهَلكنهاَأردفت:

َهنعرؾَبكرة..َمشَالنهاردة.َ-

َوضعٌَدهَعلىَقلبه:

َوقعتًَقلبًَوهللا..َطبَخٌرَإنَشاءَهللا.َ-

َرفعتَالهاتؾَلهَفؤخذهَمنهاَلتقول:

َجاهٌن..َهوَبسامَبٌكلمكَعنً؟.َ-

اَالٌَدريَماَالذيَعلٌهَقولهَفؤضافت:شخصَجاهٌنَببصرهَ َبعٌدا

َبٌكرهنً..َصح؟!َ-

َجلسَأمامها:

َمهتمَوعاٌزٌَطمنَعلٌِكََ- أكٌدَأل...ٌَومَماَكانَبٌدورلكَعلىَدكتورَكانَفعبلا

وديَمشَتصرفاتَحدَبٌكره،َوافً..َأقصدَبسامَمحتارَوإنِتَلؤلسؾَمشَ

..َصدقٌنًَلوَعملتًَبترٌحٌه..َإمتىَهتقعديَوتتكلمًَمعاهَوتحكٌلهَكلَحاجه

كدهَأناَمتؤكدَإنهَهٌصدقَكلَكلمةَهتقولٌهاَوهتكسبٌهَلصفك..َلكنَأناَمشَ

َفاهمَلٌهَمصرةَتسكتً؟.

َنظرتَلهَبصمتَقبلَأنَتخفضَبصرهاَدونَتعلٌقَفقال:

خاٌفةَمنَإٌهٌَاَأبلةَبطة...َقولٌلً..َمشَخبلصَهبقىَجوزَبنتكٌَعنًَفًََ-

َمقامَابنك.

َابنًَمنَؼٌرَماَتتجوزها..َماببلشَالجوازةَديٌَاَبنً؟.وهللاَأنتَفًَمقامََ-

َعقدَحاجبٌهَوقدَبدىَعلٌهَالضٌق:

َأناَبقولَنرجعَنتكلمَعنَبسامَأحسن.َ-

َبسمةَمابتحبكش.َ-

ا،َفمدتَ ا،َفؤشاحَبوجههَبعٌدا رؼمَعلمهَبهذاَلكنَسماعهاَمنَأمهاَكانَمإلما

ٌَدهاَنحوهَتربتَعلىَذراعه:

َأزعلك.ٌاَابنًَأناَمشَقصديََ-
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َبحزم: َعادَببصرهَإلٌهاَقاببلا

مراتَعمً..َأناَعارؾَإنهاَمابتحبنٌشَوإنَشاءَهللاَهعرؾَإزايَأخلٌهاََ-

َتحبنً..َالمهمَإنِتَتبقًَؾَصفًَمشَضدي.

اَ كلماتَسمٌحةَوتهدٌدهاَالزالٌَصمَأُذنٌها،َأتخبرهَبذلكَولكنهاَلنَتكسبَشٌبا

َلبَاألمورَعلىَرأسهاَوابنتها.هوَسٌعاندَوربماٌَُؽضبَعمتهَالتًَبدورهاَستق

َعادَصوتهٌَصلَإلٌها:

َأبلةَبطة..َمشَعاٌِزكَتخافً.َ-

َاكتفتَبؤنَهزتَرأسها:

َربناٌَسترهاٌَاَابنً.َ-

طٌبَأناَهقوم..َبكرةَزيَدلوقتًَهكونَمعاِكَونفرحَسواَبنتٌجةَالعملٌة..ََ-

َنوناَبتشوؾَطلباتك.

اَلٌؽادرهاَبعدَتحٌتهاَمرة َأخرى.َأومؤتَبرأسهاَإٌجابا

ا: َحملتَصورتهَتحدثهَمجددا

ٌَاَترىَأختكَهتعملَإٌه؟..َقلبًَمشَمطمن...َربناٌَكفٌناَشرهاَ-

......................َ

َوستبدأَالمعركة!!

هكذاَكانٌَشعرَبعدَأنَنالَموافقةَالمساهمٌنَعلىَحضورَاجتماٍعَطاريءَفٌماَ

َالتفاصٌل.ٌتعلقَبمنصبَرباسةَمجلسَاإلدارةَدونَأنٌَخبرهمَبمزٌدَمنَ

اَعنها،َلمَ اَبعٌدا ٌُلقًَبهاَخارجَتلكَالشركةَوٌمتلكَحرٌتهَهوَوأخٌهَأخٌرا س

ٌَعدٌَحملَهمَؼضبَمعاذَعلٌهَفهوَمعهَاآلنَولنٌَعطلهماَأيَشًءَآخر.

َطرقَأحدهمَبابَمكتبه،َلٌُفتحَوتظهرَهًَأمامه،َأشارَلهاَلتتقدم:

َتعالً.َ-

َمعاذَالجالسَفًَاقتربتَمنَمكتبهَوعٌناهاَتدورَفًَالمكانَلت ًْ لتقًَبعٌن

َالجوارَبصمت.

َوقفتَأمامَمكتبَسامرَقابلة:

َهبقىَسكرتٌرةَهنا؟.َ- َهوَأناَفعبلا
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َأٌوة..َأناَمحتاجَحدَأثقَفٌهَومتهٌؤلًَإنِتَالحدَده.َ-

َعقدتَحاجبٌهاَبعدمَفهم:

َمشَفاهمة.َ-

َالمهمَإنكَبقٌتًَالسكرتٌرةَهنا.َ-

َكتفتَذراعٌهاَقابلة:

َسؤلتنًَاألولٌَمكنَمشَعاٌزه.مشَكنتََ-

ا: َضحكَضحكةَقصٌرةَمجٌبا

َلٌهَأل...َمرتبَأعلىَمكانةَأفضل..َهتقولًَألَلٌه؟َ-

َلوتَشفتٌهاَمتمتمة:

َمرتبَأعلىَألنَالمجهودَأكترٌَاَخوٌا.َ-

َنعم.َ-

َلمٌَتسَنَلهَسماعَتمتمتهاَفقالت:

َوالَحاجه.َ-

ََفًَامتناٍنَواضح:وقؾَلٌلتؾَحولَمكتبهَوٌقؾَمقابلها،ٌَنظرَلهاَقاببلاَ

اَبقىَعنَالشؽلَأناَالزمَأشكركَعلىَمساعدتكَلمعاذ..َمتعرفٌشََ- بعٌدا

َرٌحتٌنًَأدَإٌهَلماَخلتٌنًَعرفتَأتواصلَمعاه.

تعلقَبصرهاَبهَتستمعَلكلماتَُشكرهَومعَابتسامتهَتلكَاجتاحهاَشعورَبالخجلَ

َقلماَتشعرَبهَفؤطرقتَرأسهاَهاربةَمنَنظرةَعٌنٌهَمرددة:

ا..َأيَحدَمكانًَكانَهٌعملَكده..َثمَأناَماعملتشَحاجه..َدهَمحمد.َالَ- َأبدا

َمحمدَمكافبتهَعندي..َوإنِتَبقىٌَاَستًَتحبًَتكونَمكافبتكَإٌه؟!َ-

َرفعتَرأسهاَإلٌهَودارتَعٌناهاَفًَالمكان:

َهوَمشَعٌنتنًَسكرتٌرةَهنا.َ-

: َضحكَقاببلا

،َدهَممكنَتعتبرٌهَعقابَوديَمكافبةَدي..َأناَُمتعبَفًَالشؽلَعلىَفكرهَ-

َمشَمكافبة.

َهممممم...َإذاَكانَكدهَبقىَفمكافبتًَإنكَترجعنًَالحساباتَتانً.َ-



 

697 
 

قالتهاَبتلقابٌةَأجبرتهَعلىَالضحكَمرةاَأخرىَولفترةَلٌستَبالقصٌرة،َحتىَ

َأنهاَشاركتهَاالبتسامةَلٌهزَرأسهَبتعجب:

َإنِتَملكٌشَحل.َ-

َودهَمدحَدهَوالَذم.َ-

اَأَ- َناَمضحكتشَمنَقلبًَكدهَمنَزمان.مدحَطبعا

ٌُردؾ: اَبٌنماَ َوعادَالخجلٌَعترٌهاَلتفِرَبنظرهاَبعٌدا

اَهدٌتكَهتبلقٌهاَعلىَمكتبكَبكرةَالصبح..َوأناَمبحبشَالتؤخٌرَأناََ- عموما

ولماَآجًَأناَبنفسًَهفهمكَاختصاصاتك...8ََبسَإنِتَتكونًَهناَمن9ََباجًَ

تشوفٌهَأوَتسمعٌهَهناَماٌخرجشَبرهَبسَأهمَقاعدةَعنديٌَاَزٌنة،َإنَاللًَ

َأليَحدَمهماَكانَالحدَده..َفهمانً.

َأومؤتَبرأسهاَلٌكمل:

َطٌب...َتقدريَتروحًَوماتتؤخرٌشَبكرة.َ-

ا،َ دارتَلتؽادرَونظرتَلمعاذَالذيَتابعَحواِرهماَبصمتَلٌلوحَلهاَمبتسما

: َفحدجتهَبنظرةَالَمبالٌةَوؼادرتَفوقؾَقاببلا

َالبنتَديَمشَطٌقانً.َ-

ضحكَسامرَوهوٌَعودَلٌجلسَخلؾَمكتبهَبٌنماَاقتربَمعاذَلٌمٌلَناحٌتهَمقلداَ

َصوته:

َأناَمضحكتشَمنَقلبًَكدهَمنَزماااان.َ-

َأنَتصٌبه. ًَ َفارتدَللخلؾَبعدَأنَلوحَسامرَبقبضتهَفخش

َالَبجد..َالبنتَديَشكلهاَداخلةَدماؼك.َ-

ٌارٌتَتفكرَتروحَإنتَهتهرج..َكلَدهَعلشانَضحكت،َديَبنتَجدعةَبجدََ-

تزورَأختهاَالصؽٌرةَاللًَضربتهاَبعربٌتكَوماهتمتشَبٌهاٌَمكنَساعتهاَ

َتطٌقك.

َأومؤَبرأسه:

َعندكَحق..َإنَشاءَهللا.َ-
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أقعدَبقىَخلٌناَنتكلمَفًَالشؽل...َعاٌزكَتعرؾَكلَكبٌرةَوصؽٌرةَهناٌَاََ-

شَسهل..َمعاذ..َأناَلوَمسكتَاإلدارةَهٌكونَعلٌكَإنتَالشؽلَالتنفٌذيَودهَم

َبسَأناَمتاكدَإنكَأدها.

َحاضرٌَاَسامر..َمشَهخٌبَظنك.َ-

َابتسمَلهَلٌربتَعلىَكتفهَبدعم،َلتهبَعاصفةَجدٌدةَمنَالبابَلتصٌحَفٌهما:

َإنتواَناوٌٌنَعلىَإٌهَبالظبط؟!!َ-

َاعتدالَلٌقفاَبٌنماَتقتربَوؼضبهاٌَتقافزَأمامَوجهها:

مالَمنصبَرباسةَمجلسَإٌهَحكاٌةَاجتماعَالمساهمٌنَده..َومالكمَوَ-

َاإلدارة...َناوٌٌنَعلىَإٌهٌَاَوالدَشاكر.

َتبادلَالنظراتَمعَأخٌهَقبلَأنٌَقول:

َهتعرفًٌَومَاالجتماعٌَاَسماَهانم.َ-

َحدجتهَبنظرتهاَالنارٌة:

َسااامر..َلوَاللًَفًَبالًَصح..َأناَمشَهسكت.َ-

فالتفتتَعادَلٌجلسَخلؾَمكتبهَلٌشبكَأصابعهَأمامَوجههٌَرمقهاَبصمت،َ

َلمعاذَالذيَأشاحَبوجههَعنهاَلتقول:

-َ. َمعاذ..َتعالىَعلىَمكتبًَحاالا

َنظرَلهاَللحظاتَلٌؤتٌهَصوتَسامر:

َروحٌَاَمعاذ..َأنتَراجل.َ-

اَألخٌهَالذيَأومؤَلهَبدعمَوتعلوَشفتٌهَ خرجتَسماَلٌتبعهاَمعاذَبترددَملتفتا

َبسمةَواثقة.

لقَمماَقدَُتقدمَعلٌهَسماَالنقاذَلكنهاَانزوتَمعَاختفاءَأخٌهَوحلَمحلهاَالق

َنفسهاَمنَمخططاته.

....................َ

ا. َوقفتَخلؾَنافذةَمكتبهاَالكبٌرةَالَتنطقَبشًء،َخلفهاٌَقؾَصامتا

َلتلتؾَإلٌهَوتقولَبلهجةَلٌنةَلمٌَسمعهاَمنَقبلَإالَقلٌل:
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أناَعارفةَإنكَزعبلنَمنً..َواضحَإنًَمقدرتشَالموقؾَكوٌسَتصورتَإنكََ-

َرجعَالبٌتَتانًٌَومَوتقولًَخبلص..َلكنًَخمنتَؼلط.هت

َسكتتَلتتركَلهَمساحةَللردَفلمٌَعلقَفؤردفت:

معاذ..َأناَعمريَمافكرتَأءذٌكَوعارفهَإنكَأعقلَمنَإنكَتبذيَنفسكََ-

وواثقةَإنكَراجلَوعلشانَكدهَمشَقلقانهَعلٌك..َبسَممكنَاألمَتتصرؾَ

َعاٌشٌنه...َبسَخبلصَإنتَاللًَكسبت.بقسوةَلوَعاٌزةَتفوقَوالدهاَمنَوهمَ

: َضاقتَعٌناهَقاببلا

َمشَفاهم.َ-

َاقتربتَمنهَلتضعَكفهاَعلىَوجنته:

ٌعنًَأناَموافقة...َبتحبَبنتَتانٌةَوعاٌزَتتجوزهاَؼٌرَنرمٌن..َماشًََ-

موافقة..َومشَكدهَوبسَأناَهقلبلكَمصرَعلٌهاَلحدَماَأالقٌهالك..َإٌهَرأٌكَ

َبقى؟!

ٍَقَلتبتعدَعنهَوتجلسَخلؾَمكتبها:حدقَبهاَبؽٌرَتصدٌ

َبسَبشرط.َ-

َبدأٌَعًَماٌَحدثَوأنَاألمرَلٌسَبالبساطةَالتًَتحدثتَبهاَفقال:

َشرطَإٌه؟!َ-

َأشارتَإلىَصدرها:

تبقىَمعاٌاَأناَمشَمعَسامر..َوإنَكانَهوَبٌفكرٌَخرجنًَمنَالشركةَفؤناََ-

أفضلَمكانً...ََوأنتَممكنَنخرجهَهوَوأنتَتبقىَالمدٌرَالتنفٌذيَمكانهَوأنا

َوزيَماَقلتلكَهجوزكَاللًَإنتَعاوزهاَبعدَماَأالقٌهاَعلىَطول...َقُلتَإٌه؟!!

ا،َأحقااَستقبلَببسمةَبلَوستعثرَلهَ كلماتَلمٌَتصورَأنٌَسمعهاَمنهاٌَوما

اَ علٌها؟،َلَمَال؟!..ٌَمكنهاَذلكَباتصاالتهاَالمتعددةَومعارفهاَالكثٌرة،َسامرَدوما

َلٌها.كانٌَماطلَفًَالعثورَع

َمتستعجلشَفًَالرد.َ-

َقالتهاَوهًَترفعَلهَهاتفهَوبطاقاتهَاالبتمانٌةَومفاتٌحَسٌارته.

َحاجتكَأهً..َعربٌتكَفًَالفٌبلَ..َوهستنىَردكٌَومَاجتماعَالمساهمٌن.َ-
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اقتربَمنهاَبتإدة،َمدٌَدهٌَلتقطَحاجاتهَوعقلهَتتضاربَفٌِهَاألفكارَبشكٍلَ

َركةَكلهاَإلىَالخارج.جنونً،َلٌؽادرَؼرفةَمكتبهاَبلَالش

ٌَسٌرَفًَالشارعَبؽٌِرَِوجهٍة،َأعلٌهَحقااَالرفض؟!

َوماذاَعنَحلمهَالذيٌَمثلَلهَحٌاتهَكلها...َالعثورَعلىَبسمة.

فسامرَلمٌَساعدهَفًَهذاَبلَالزالَحتىَاآلنَتساورهَالشكوكَحولَأنهَالسببَ

َالربٌسًَفًَفقدهَلها.

الزواجَبهاَبلَهًَمنَستعثرَوهاَهًَأمهَاآلنَتعطٌهَاإلذنَلٌسَفقطَفًَ

َعلٌهاَألجله.

َفهلٌَستمعَلضمٌرهَالذيٌَحذرهَمنَالؽدِرَبؤخٌه؟!

اَبمجردَشعورهَبقربهَمنَالعثورَعلىَمحبوبته؟! َأمَإلىَقلبهَالذيَانتفضَفرحا

..................َ

خطواتهماَتسابقَالزمنَوهماٌَسرعانَإلىَؼرفةَمها،َلحظاتَوٌتمَكشؾَ

َعرفةَالنتٌجة.الرباطَعنَعٌنٌهاَلم

تركاهاَباألمسَمعَأختهاَوذهباَهماَإلىَالفندقَلقضاءَلٌلتهماَالتًَلمَتحويَ

الكثٌرَمنَالحدٌثَهوَدخلَؼرفتهَبعدَأنَأوصلَأختهَإلىَؼرفتهاَولمٌَلتقٌاَإالَ

َفًَالصباح.

وبكلماٍتَُمبعثرةَؼٌرَمرتبطةَتحدثتَبسمةَعنَخوؾَمهاَوخجلهاَالطبٌعًَ

َبقاءَفًَالؽرفةَحالَإزالةَالضمادات.وطلبتَمنَأخٌهاَتجنبَال

اَأكثر. َلٌبتسمَلهاَبتفهمَوإنَبداَساخرا

ونفذَماَُطلبَمنه،َوقؾَعلىَبابَالؽرفةَبٌنماَبالداخلَترقدَمهاَبجوارهاَناناَ

َوبسمةَوعلىَالجانبَاآلخرَشرعَالطبٌبَفًَإزالةَالضمادات.

َمهاَبخوٍؾَبالػَفمدتَبسمةٌَدهاَتحتضنَكفهاَ ًْ َلُتطمبنهاَهامسة:لترتعشَكف

ا.َ- َاستبشريَخٌرا

َفتمتت:

َرضٌتٌَاَرب..َرضٌتٌَاَرب.َ-

َافتحًَعٌنٌكَببطء.َ-
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َقالهاَالطبٌبَفترجمتَبسمةَلهاَفشرعتَفًَتحرٌكَجفنٌها،َلكنهاَقالتَبتوتر:

َمشَعارفهَأفتحها.َ-

َأصابَناناَالهلعَبٌنماَوقفتَبسمةَتخبرَالطبٌبَماَقالتهَفقال:

َبخٌر..َافتحًَعٌنٌِك.أنِتَخابفة..َأنِتََ-

َجلستَبسمةَجوارها:

َماتخافٌشٌَاَمها..َافتحًَعٌنٌِكٌَاالٌَاَمها.َ-

َباعدتَبٌنَجفنٌهاَبصعوبةَلُتعٌدَؼلقهماَوفتحهماَعدةَمراتَقبلَأنَتقولَنانا:

ٌَابنتًَانطقً..َشاٌفهَحاجة.َ-

َقالَالطبٌب:

فترضَأنهاَالرإٌةَستكونَضبابٌة..َستستعٌدَكاملَبصرهاَخبللَشهر..َالمَ-

ٌَمكنهاَرإٌةَالضوءَالذيَفًَالؽرفةَوطبٌعةَماٌَْقرُبهاَمنَأشٌاء.

َوضعتَبسمةَكفهاَعلىَكتؾَمها:

َشاٌفهَنورٌَاَمها..َاألوضةَمنورة..َشاٌفهَنور.َ-

اَثبتتَمهاَعٌنٌهاَعلىَنقطةَماَقبلَأنَتمٌلَبرأسهاَباتجاهَصوتَبسمةَ وأخٌرا

بسمةَلسنواٍتَطوٌلة...َمهاَتنظرَلهاََلتنظرَإلىَوجههاَمباشرةا،َنظرةَلمَتَرها

َوكؤنهاَتراها.

َفتهدجَصوتهاَوهًَتقول:

َشاٌفانً..َمشَهتبقًَشٌفانًَكوٌسَبسَشٌفانًَصح؟.َ-

َشهقتَمهاَمرةَبعدَمرةَقبلَأنَتومًءَبرأسها:

َشٌفاكً..َأناَشٌفاكً.َ-

صاحتَناناَومعهاَبسمةَوهماٌَقفزانَلٌحتضناهاَبقوةَلٌنخرطَالجمٌعَفًَ

َ.البكاء

ومنَخلؾَالبابَاتسعتَبسمتهَمعَوصولَصٌحاتَالفرحَمنَالداخلَوالتًَ

خالطهاَصوتَالبكاء،َمدٌَدهَلٌفتحَالبابَلكنهَتذكرَسببَوجودهَفًَالخارجَ

ا: َفتراجعَعنَقرارهَوهوٌَبتعدَعنَالؽرفةَمتمتما

َالحمدهلل..َالحمدهلل.َ-
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َأمسكَهاتفهَلٌتصلَبجاهٌنَالذيَأجابهَهذهَالمرةَفقالَبفرح:

َالعملٌةَنجحتٌَاَجاهٌن..َنجحت.َ-

َأجابهَبصٌحةَفرح:

َالحمدهلل..َأبلةَبطة..َالعملٌةَنجحت.َ-

اَ وصلَلهَصوتَفاطمةَالفِرحَوهًَتحمدَهللاَوتكبر،َحبهاَلتلكَالفتاةَأحٌانا

ٌَصٌبهَبالؽٌرة.

َقالَلجاهٌن:

َأناَهقفل..َهكلمكَبعدٌن.َ-

َأبلةَبطةَعاٌزةَتكلمَمها.َ-

َتٌجًَهدٌهاَالموبٌل.حاضرَلماَبسمةََ-

َأؼلقَالخطَقبلَأنٌَسمعَردَجاهٌن.

َلٌجلسَعلىَأولَِمقعدَقابله،َفجسدهَأنهكهَالتوترَواالنتظار.

لٌرفعَرأسهَعلىَنداءَباسمهَلٌجدَبسمةَتسرعَنحوهَفوقؾَوقبلَأنٌَسؤلهاَ

َاحتضنتهَبقوةَحتىَأنهَعادَللوراِءَُخطوةَفلمٌَتوقعَهذاَوهًَتردد:

أنتَاللًَأويََ..َمهاَفتحت..َالحمدهلل..َأناَمتشكرةَلٌكالحمدهللٌَاَبسامَ-

َنبهتنًَوساعدتنا..َربناَماٌحرمنٌشَمنك.

اتسعتَبسمتهَوهوٌَضمهاَإلٌهَبدوره،َهًَالمرةَاألولىَالتًٌَحتضنهاَفٌهاَ

َولمَتكنَسٌبة.

اَلمٌَنالهَمنَقبل،َإحساسَمختلؾَبالدؾءَواألمان،َلٌسَ بلَمنحتهَشعورا

َشعورهاَبؤمانهَهوَلها.أمانهاَهًَلهَبلَ

َربتَعلىَكتفها:

َالحمدهلل..َحمدهللَعلىَسبلمتها.َ-

َحررتهَلتنظرَإلٌهَفقال:

َهًَكوٌسة.َ-

آهَالحمدهلل...دهَإحناَعٌطناَوأناَاتخضٌتَللعملٌةَتبوظَبسَالدكتورَقالًََ-

َالدموعَحاجهَطبٌعٌةَمنَالعٌنَومشَمإذٌة.
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َطبَالمفروضَنعملَإٌهَدلوقتً؟!َ-

َضارةَشمسَطبٌةَوأصلٌةَبقى..َاستنضؾ.عاٌزٌنَنَ-

َضحكَمردفاا:

َهاَوإٌهَتانً؟!َ-

َواقًَللعٌنَمناسبَللنوم...َوالعبلجَهنصرفهَمنَهناَوإحناَخارجٌن.َ-

َهنخرجَأمتى؟!َ-

َبكرهَإنَشاءَهللا.َ-

طٌبَهروحَأجٌبَالحاجة...َخديَالموبٌلَوكلمًَجاهٌنَعلشانٌَسلمواَعلىََ-

َمها.

لٌؽادرَوبعدَعدةَخطواتَنادتهَمرةَأخرىَفالتفتَلهاََأومؤتَبرأسها،َواستدار

اَفقالت: اَفاكتفتَباالبتسامَفرفعَإحدىَحاجبٌهَمستؽربا َمستفهما

َومبسوطةَإنكَتوأمً.أويََأناَحاسهَإنًَبحبكَ-

َبادلهاَاالبتسامَولٌقول:

ا.َ- َوأناَكمان..َوٌارٌتناَماتفرقناشَأبدا

َزفرتَقابلة:

المهمَإنناَمعَبعضٌَاالَبقىَعلشانَمهاَالزمَتلبسَقدرَهللاَوماَشاءَفعل..ََ-

َالنضارةَبالنهار.

َهزَكتفٌه:

َحاضرَماإنِتَاللًَبتوقفٌنً.َ-

اَوالزالتَضحكاتهاَتعلوَشفتٌهاَلتضمَكفٌهاَإلىَصدرهاَبسعادٍةَ تركهاَمسرعا

واضحةَلتنتبهَإلىَخاتمَِخطبتهاَالذيَأحٌاناَتنسىَأنهاَترتدٌه،َرمقتهَللحظاٍتَ

َررَأناملهاَعلٌهَلتهمس:قبلَأنَتم

َتصدقَوحشتنً...َكابنَعمٌَعنً..َماتطمعش.َ-

رفعتَرأسهاَتنظرَحولهاَلتتؤكدَأنَالَأحدٌَراهاَوهًَتحدثَنفسهاَفٌتهمهاَ

َإلىَؼرفةَمها. َبالجنونَلتعودَمسرعةا

............................َ
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ادثَتتعرضَقبلتَرأسَأختهاَالصؽٌرةَالنابمةََتتؤملَمبلمحها،َلمَتتصورَأنَح

لهَأختهاٌَؽٌرَحٌاتهاَلهذهَالدرجة،َفمنَالعملَكمحاسبةَتحتَالتمرٌنَإلىَ

َسكرتٌرةَمكتبَالمدٌرَالتنفٌذيَللشركة.

ؼادرتَؼرفةَأختهاَلتجدَوالدهاٌَمسكَِمسبحتهٌَتمتمَبكلماتَالذكر،َاقتربتَ

َمنهَُتقبلٌَده:

َادعٌلًٌَاَحجَحكم.َ-

َربتَعلىَرأسها:

َرَالطرٌق.ربناٌَحفظكَوٌكفٌكًَشَ-

َآآآمٌن.َ-

َقالتهاَوهًَترفعَكفٌهاَألعلى:

َأناَماشٌةَبقىَعلشانَأستلمَالشؽلَالجدٌد...َعاٌزَحاجة؟!َ-

َعاٌزَسبلمتك...َمتتؤخرٌش.َ-

َإنَشاءَهللا.َ-

انطلقتَتؽلبهاَحماستها،َالَتتوقؾَعنَإلقاءَالتحٌاتَالصباحٌةَعلىَكلَمنَ

َتلتقٌهمَفًَشارعها،َأوَباألحرىَحارتها.

الفتاةَالتًَتتواصلَمعَالكل،َتتعاملَمعَالجمٌعَوفًَنفسَالوقتَُتجبرهمََفهً

علىَاحترامها،َالَتتهاونَمعَمنٌَتجاوزَحدوده،َوتمدٌَدَالعونَإذاَاستطاعتَ

َلمنٌَطلبها.

اَأنَرضاءهاَعنَحٌاتهاَسٌبقىَهوَِسرَسعادتها،َوهاَقدَنالتَ ٌقولهاَأبٌهاَدوما

َبَماَكانتَلتحلمَبهما.الجابزةَعنَذلكَالرضاَبوظٌفٍةَومرت

وصلتَللشركةَلتتخذَطرٌقَمختلؾَعنَالمعتاد،َاستخدمتَالِمصعدَلتصعدَإلىَ

الدورَالذيٌَحويَمكتبَالمدٌرَالتنفٌذي،َلمَتلتِقَبؤحٍدَفًَطرٌقها،َالساعةَ

َالثامنةَإالَدقابقَبسٌطةَفلمٌَحضرَالكثٌرَمنَالموظفٌنَبعد.

الحالَُعلبةَمربعةَتمَتؽلٌفهاَبشكلَوقفتَأمامَمكتبهاَالجدٌدَلتلفتَنظرهاَفًَ

َأنٌقَكهدٌة،َتذكرتَكلماتهَعنَالهدٌةَالتًَستنتظرهاَعلىَمكتبها.
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قلبتَالعلبةَبٌدٌهاَتحاولَتخمٌنَماَفٌها،َلتفتحهاَبترقبَوحماسةَقبلَأنَتفؽرَ

فاهاَحٌنَوجدتَواحدَمنَأحدثَوأقٌمَالهواتؾَالذكٌة،َأمسكتهَبحرٍصَبالػَ

َؤناملها.تبلمسَشاشتهَالبلمعةَب

َ"عجبك"

َانتفضتَحتىَكادٌَسقطَمنهاَفاحتضنتهَبقوةَلٌقول:

َآسؾَخضٌتك.َ-

فإلتفتتَلهَوهًَتضعَكفهاَعلىَصدرهاَلتهديءَمنَروعهاَلتنفثَفًَصدرهاَ

َوهًَُتسمَهللا:

َإٌهَده..َمفٌشَإحمَوالَدستور.َ-

َنعم؟..َإحمَوالَدستور؟!!َ-

َانتبهتَلماَتقوله،َلتلومَنفسها،َأترٌدَأنَتخسرَالوظٌفةَمنَأولٌَوم.َ

َاعتدلتَلتعتذرَفؤشارَلها:

َحصلَخٌر..َعجبتكَالهدٌة.َ-

َأومؤتَبرأسها:

َ.أويقووي...َبسَدهَؼالًََ-

ا..َإبقًَحطًَالخطَبتاعكَفٌهاَبسَقصٌهَاألولَفًَأيَمحلَعلشانََ- الَأبدا

ٌَنفعٌَدخلَفًَالفون.

َدٌهَللوادَمٌدوَهٌظبطهولً.حاضر..َهوَ-

َرفعَإحدىَحاجبٌه:

َالوادَمٌدو.َ-

َآااه..َدهَفاتحَُدكانَموباٌبلتَبسَإٌهَأروووبة..َبٌفهمَفًَكلَحاجه.َ-

اتسعتَبسمتهَأكثرَوهوٌَراقبَكلماتهاَبلَحتىَحركاتَوجهها،َحٌنَتتكلمَ

نتباهٌَشعرَوكؤنهاَتحدثَصدٌقَقدٌمَلها،َوالٌَعنٌهاَتلكَالفروقَالتًَعلٌهاَاال

َلها.

َأشارَلها:

َطبَتعالًَعلشانَأفهمكَإٌهَمسبوولٌاتكَبالظبط.؟َ-
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َأالَصحٌح..َأنتَجٌتَبدريَلٌه؟!َ-

َضاقتَعٌناهَلٌقولَبتجهم:

َإنَت؟!!َ-

َآسفةَقصديَحضرتك.َ-

َأزالَتجهمهَلٌعودَلبلبتسام:

َعلشانَأعرؾَأحطلكَالهدٌة...ٌَاالَوراناَشؽلَكتٌر.َ-

اَحٌنَنبههاَأنَتحضرَمعهاَكراسةَأومؤتَلتهرعَخلفهَلكنهاَعا دتَسرٌعا

َالمبلحظاتَوقلمَلتكتبَماَسٌقولهَمنَمبلحظات.

لتجذبَأولَكراسةَتضعٌَدهاَعلٌهاَوقلمَلتدخلَإلىَمكتبهَلتبدأَمهامَوظٌفتهاَ

َالجدٌدة.

..........................َ

َالبصر.

هكذا،َؼٌرَتلكَالنعمةَالجلٌلةَوالتًٌَتؽافلَعنهاَكلَمبصرَلمجردَأنهَُولدَ

َعابًءَبإمكانٌةَأنٌَفقدَتلكَالنعمةَأليَسببَوفًَأيَوقت.

فقدتهَطفلة،َلمَتذنب،َلمَتخطًءَولكنَابتبلهاَهللاَبفقدَتلكَالنعمة،َوعلىَقدرَ

َاإلٌمانَتكونَالمصٌبة،َوعلىَقدرَالمصٌبةٌَكونَالصبر.

ا. اَولمَتعترضٌَوما َوهًَصبرت..َصبرتَكثٌرا

َفكانَالجزاءَمنَجنسَالعمل.

عادَلهاَالنور،َتفتحَعٌنٌهاَوتعٌدَؼلقهماَوكؤنهاَتختبرهماَمرةَبعدَمرة،َ

َصحٌحَالصورةَؼٌرَواضحةَولكنهاَتستطٌعَتمٌٌزَماَحولها.

َذلكَالحابطَهناك،َتلكَالمقاعد،َالممرضةَالتًَتمرَأمامهاَاآلن.

رفعتَكفهاَتطالعَأصابعهاَالتًَُحرمتَرإٌتهمَلسنوات،َلٌؽلؾَوجههاَالسرورَ

َمتمَبكلماتَالحمد.وهًَتت

اَفلمَتعرؾَكمَ نظرتَلساعةَمجاورةَلكنهاَلمَتتمكنَمنَرإٌةَالعقاربَجٌدا

َالساعة،

َإلتفتتَإلىَأختهاَلتجدهاَتؽطَفًَالنومَأماَبسمةَفبلَتعلمَأٌنَذهبت.
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أنزلتَقدمٌهاَعلىَاألرضَُتتوقَللتحركَدونَخوؾ،َدونَمرشد،َدونٌٍَدَ

هاَتتعلمَالسٌرَمنَجدٌد،َوكؤنهاَكانتَتقودها،َوقفتَوشعورَؼرٌبٌَملإهاَوكؤن

ٌّرَوعلٌهاَالتؤقلمَعلٌهَمنَجدٌد. اَتؽ ٌا َفًَعالٍمَآخرَوحال

وكماَاعتادتَمدتَذراعٌهاَأمامهاَلتتذكرَأنهاَلمَتعدَبحاجهَلهذاَفؤخفضتهماَ

ثانٌةَفًَمحاولةَللسٌرَبثبات.َتؤكدتَأنَحجابهاَعلىَرأسهاَوقدَوضعتَ

ٌَبَبارتدابهاَطولَوقتَالنهار.النظارةَالواقٌةَالتًَأمرَالطب

ا،َ وصلتَللبابَلتمسكَبمقبضهَوتفتحهَطلتَبرأسهاَللخارج،َبدىَالجوَهادبا

القلٌلَمنَاألشخاصٌَتحركونَفًَالمكانَومعظمهمَمنَالعاملٌن،ٌَمرونَمنَ

َأمامهاَدونَاهتمامَبالنظرَإلٌها.

ك،َترٌدَوضعتَكفهاَعلىَالحابطَلتسٌرَبالتوازيَمعه،َتنظرَبعٌنٌهاَهناَوهنا

َأنَتستعٌدَذاكرةَرإٌةَاألشٌاءَوتمٌزها.

ٌُهمٌَكفًَأنهاَتعلمَأنَهناكَمنَهمَ وجوهَتراهاَالَتستطٌعَتمٌٌزهاَلكنَهذاَالَ

ٌَمرونَجوارهاَلنَتكونَخابفةَبعدَاآلنَمنَأيَهجوٍمَمباؼتَأوَلمسٍةَؼادرة.

.................َ

إلىَجاهٌنَالذيَطلبََجلسَفًَاالستراحةَبعدَأنَأعطىَالهاتؾَلبسمةَلتتحدث

َمنهَذلك،َأخذتَالهاتؾَمنهَوخرجتَإلىَالحدٌقةَبٌنماَبقًَهوَمكانه.

ا،َلمٌَستطعَ رؼمَكلَالسعادةَالتًَشعرَبهاَبعدَنجاحَالعملٌةَإالَأنهَالَزالَحزٌنا

حتىَأنٌَدخلَإلىَؼرفتهاَلٌهنبهاَعلىَسبلمتها،َحتىَاآلنَصوتهاٌَعلوَفًَ

ٌَجهلَالسبب.َرأسهَوهًَتطلبَأالَتراه،َمازال

َعقدَحاجبٌهَلٌلومَنفسه،َماَالذيٌَؽضبهَفلتراهاَأوَالَ،َلَمٌَهتم؟.

َوجاءَالجوابَأسرعَمنَالسإال..

َ"ألنكَبالفعلَتهتمٌَاَأحمق."

اَلخواطره،َنعمَهوٌَهتم،َاألمرَلٌسَشفقةَوالَمواساةَ زفرَبحرارةَمستسلما

ٌَشعرَوفًَؼفلٍةَمنه.لفتاٍةَتعانًَفقدَالبصر،َاألمرَتعدىَتلكَالمرحلةَدونَأنَ

اَأنٌَبقىَفًَحٌرٍةَعماٌَخصَمنٌَهتمَ وقؾَوقدَتملكهَالضٌق،َلَمَعلٌهَدوما

َألمرهم،َفلٌذهبَإلىَؼرفتهاَولٌرىَكٌؾَستتصرؾ؟!
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تحركَبالفعلَإلىَحٌثَهً،َوبخطواٍتَأبطؤَمنَالطبٌعًَوكؤنهٌَقدمَقدمَوٌإخرَ

َأخرى.

َرآها..

،َُتخفًَعٌونهاَخلؾَالنظارةَالتًَتضعَكفهاَعلىَالحابطَوكؤنهاَاعتادتَالدعم

َابتاعهاَلهاَفلمٌَتمكنَمنَرإٌتها.

لمٌَستطعَإالَاالبتسامَوهوٌَراهاَتتحركَبحرٌةَدونَخوؾَمعتاد،َبمبلمحَ

َمشرقةََوهًَتخطوَإلىَعالمَالمبصرٌنَباستحٌاء.

اتجهَإلٌهاَإالَأنَترددهَوقلقهَمنَردَفعلهاَجعلهٌَمرَبجوارهاَبلَوٌتخطاهاَ

وٌلتفتَإلٌها،َفحدثَمنهاَماَلمٌَتوقعه،َوقفتَبدورهاَوإلتفتتََلٌقؾَبعدها

َإلٌه.

َشعرَبهاَتنظرَلهَمباشرةَحتىَوإنَاختفتَعٌنٌهاَخلؾَتلكَالنظارات.

استمرَموقفهماَهذاَللحظاتَأوَربماَأكثرَقبلَأنَتحركَشفتٌهاَبحروؾَاسمهَ

َدونَصوتَلكنهَفهمَاقتربَأكثرَلٌقؾَأمامها:

َومبروك.حمدهللَعالسبلمة..ََ-

ارتجفتَشفتاهاَدونَكبلم،َفقطَتنظرَلهَوكؤنهاَترٌدَأنَتتؤكدَأنهاَتراه،َتمنتَ

لوَاقتربتَأكثرَلتعرؾَكٌؾٌَبدوَبحق،َفبلحتَلهاَابتسامتهَالتًَمنحهاَلهاَ

َوهًَتراقبهَبصمت.َ

خفضتَبصرهاَعنهَبشكٍلَمفاجًءَوتحركتَعلىَعجلَوكؤنهاَاستٌقظتَمنَ

َإلىَؼرفتها.ُحلٍمَماَلتمرَجوارهَهاربةَ

َلكنهَتتبعهاَبإصرارَلٌضعَذراعهَأمامهاَفؤجبرهاَعلىَالوقوؾَلٌقولَبحزم:

َمها..َمالك؟!..َبتعملًَكدهَلٌه؟!َ-

اَولمَترفعهَإلٌهَلتقول: َظلَبصرهاَأرضا

َلوَسمحتَسٌبنًَأعدي..َعاٌزهَأرجعَألختً.َ-

َماشًَبسَأفهم..َإنِتَبتهربًَمنًَوالَفًَإٌهَبالظبط؟!َ-

َتوتر:هزتَرأسهاَب

َأهربَإٌه..َسٌبنًَأعدي!!َ-
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َطبَُبصٌلً..َمشَعاٌزةَتشوفٌنًَلٌه؟!َ-

ارتعشتَكفٌها،َأأخبرتهَبسمةَبذلك؟َاضطربتَأكثرَولمَتعرؾَكٌؾَتجٌبَلٌعٌدَ

َالسإالَبإلحاحَأكبر:

َجاوبٌنًٌَاَمها..َمشَعاٌزةَتشوفٌنًَلٌه؟!َ-

اَوكؤنهاَ تتحررَمماَضمتَقبضتٌهاَتبعثَلنفسهاَبعضَالشجاعةَلتقولَأخٌرا

ٌَُجثمَعلىَصدرها:

َمشَعاٌزةَأشكرَربناَبذنب..َفهمتَعدٌنًَبقى.َ-

َأزاحَذراعهَلتمرَفتابعهاَببصرهَوكلَعبلماتَعدمَالفهمَتتبلعبَعلىَوجهه.

َلٌرددَكلماتها:

َ"مشَعاٌزةَأشكرَربناَبذنب"

َماَالذيٌَعنٌهَهذا؟!..َعنَأيَذنبَتتحدث؟!

َ"بسام"

َعتَلهَهاتفه:وصلهَنداءَأختهَلٌلتفتَلهاَفرف

َخبلصَخلصنا.َ-

اَفًَكلماتَلمٌَفهمهاَلتقولَبسمة: َالتقطَالهاتؾَوالزالَشاردا

َمالك؟!..َفًَحاجهَحصلت؟!َ-

أمسكَكفهاٌَجرهاَخلفهَلتتبعهَبدهشة،َخرجَبهاَمنَالمبنىَلٌجلساَفًَالحدٌقةَ

َفسؤلتهَبقلق:

َفًَإٌه؟..َالدكتورَقالكَحاجه؟!َ-

َلَفطمبنها:انتابهاَالقلقَعلىَمهاَفًَالحا

ا..َكلهَتمام.َ- َالَأبدا

َأومالَفًَإٌه؟!َقلقتنً.َ-

لوىَشفتٌهَللحظةَقبلَأنٌَخبرهاَبكلَماٌَفكرَبهَمنذَأنَسمعَرفضهاَلرإٌتهَ

َإلىَماَقالتهَلهَاآلن.

فًَالبداٌةَاستمعتَلهَبدهشةَتحولَإلىَفضولَلٌنتهًَعلىَابتسامةَضاحكةَ

َلٌقولَبؽضب:
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َإنِتَبتضحكًَعلىَإٌه؟!َ-

َخبلصَماتتعصبش.َطبَ-

َأناَعاٌزَأفهمَهًَقصدهاَإٌه؟!َ-

َامممممم..َبمعرفتًَالوثٌقةَبمهاَوعشرتًَالطوٌلةَبٌها..َامممممممممممممَ-

َزفرَبضٌق:

َبسمةَاخلصً.َ-

َأنَتَهتقولًَبوسًَإمتىَزيَالباقٌٌن.َ-

َأوووووه.َ-

َضحكتَلتشٌرَلهَلٌهدأ:

بمهاَكدهَلٌه؟...َأنَتَطبَخبلصَهقولكَبسَاألولَقولًَأنت..َأنَتَمهتمََ-

َمعجبَبٌها؟!

حدقَبهاَدونَتوقعَلهذاَالسإالَالمباشر،َأرادَأنٌَنفً،ٌَنكر،ٌَتهربَلكنهَ

َاكتفىَبالقولَبحرج:

ا.َ- َتقرٌبا

: َانتفضَعلىَصٌحةَالفرحةَوهًَتضمهَإلٌهاَلٌدفعهاَقاببلا

َبسٌَاَبسمة..َإنِتَفرحانهَعلىَإٌهَديَمشَطٌقانً.َ-

َمَبكلماتَلمٌَفهمهاَفضربَرأسهَبنفاذَصبرَلتقول:كتمتَضحكاتهاَوهًَتتمت

أنَتَماتعرفشَمها..َديَالفرعَالمباركَفًَعٌلتنا..َحدَكدهَبنحسهَقرٌبَمنََ-

َربناَوكانتَأكترَحدَفٌناَحرٌصَعلىَالحرامَوالحبللَحتىَأبسطَحاجهَفٌه.

ماشًَفهمتَبسَبرضوَمافهتمشَإٌهَموضوعَمشَعاٌزةَتشوفنًَوتشكرََ-

َربناَبذنب.

اَخاٌفةَتاخدََ- امممم..َأعتقدَأناَفهمت..َمهاَربناَكرمهاَوفتحتَعٌنهاَتقرٌبا

ذنبَلماَتشوفك..َأناَفاكرةَمرةَقالتلًَإنهاَمشَزعبلنهَإنهاَعامٌةَألنهاَبتوفرَ

علىَنفسهاَذنوبَكتٌرَممكنَتاخدهاَبإطبلقَبصرها...َساعتهاَأناَقلتلهاَفتحًَ

َوماتبوصٌشَعلىَرجالهَخالصَوضحكنا.

َأسهَباستؽراب:حركَر
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هوَأناَبسَاللًَراجل..َطبَماَالدكتورَاللًَشافتهَبعدَماَفتحتَراجل...ََ-

َمشٌتَفًَالممراتَوشافتَبرضوَرجالهَإشمعنىَأناَاللًَمشَعاٌزةَتشوفنً.

َوكزتهَبكتفهَقابلة:

َألنهمَماٌفرقوشَمعاهاٌَاَنااااصح.َ-

البسمةَإلىَشفتٌه،َتركتهَبعدَجملتهاٌَرتبَكلَماٌَحدثَوماَقٌل،َلتتسربَ

َوشعورَلذٌذٌَملإه.

مهاَفتاةَؼٌرَتقلٌدٌةَبالنسبةَله،َلمٌََرَأوٌَلتقًَبمنَهنَمثلها،َلهاَأسلوبهاَ

اَبلَالعكس. َالخاصَفًَالتفكٌرَوالذيٌَعجبهَبكلَتؤكٌد،َهربتَمنهَلٌسَُكرها

َوهوَالخاطرَالذيَماَكانَلٌجولَبعقلهَبؤيَحالَمنَاألحوال.

َ

استعدَالجمٌعَللسفر،َمعَاالنتباهَلكلَتعلٌماتَالطبٌبَوالتًَوفًَالٌومَالتالًَ

ا. َحرصتَبسمةَعلىَكتابتهاَكًَالَتنَسَمنهاَشٌبا

فًَالطابرةَجلسنَالفتٌاتَمتجاورٌنَبٌنماَجلسَوافًَخلفهنَبمقعدٌنَوقضواَ

َنابمٌن.َ٘ٔمعظمَساعاتَالسفرَال

لتَتمتعَعٌنٌهاَربماَالوحٌدةَالتًَبقتَمستٌقظةَأطولَمدةَهًَمهاَالتًَالَزا

َبنعمةَالبصرَوهًَتنظرَفًَكلَركنَحولها.

ومعَانتهاءَالرحلةَووصولهمَإلىَالمطارَكانَفًَاستقبالهمَفًَالصالةَجاهٌنَ

َوكذلكَمحمدَالذيَذهبَمعهَالحضارهم.

وكانتَأجواءَالفرحةَمحٌطةَباللقاءَومحمدٌَهنًءَمهاَبسعادةَبالؽةَعلىَ

الذيَلمَتنَسَأنهَساعدهاَفًَأولَلقاءََسبلمتهاَونجاحَالعملٌة،َمحمدَالشاب

لهماَفًَحارتهماَالقدٌمة،َفلمَتتمالكَعبراتهاَوهًَتردَلهَتهنبته،َتشعرَنحوهَ

بمشاعرَأخوةَقوٌةَولكنهاَالٌَمكنهاَتعديَالحدودَلوَكانتَأختهَحقااَلضمتهَ

َإلٌهاَلتشكرهَمرةَتلوَأخرىَعلىَوجودهَمعها.

وجودَمحمدَأجبرهاَعلىَالصمتَهًَوفًَالجانبَاآلخرَوقفتَتراقبَبصمت،َ

تثٌرَؼضبهَفبلَداعًَإلفسادَتلكَاللحظات،َفدارتَببصرهاَتنظرَإلىَجاهٌنَ

اَجعلَبسمةَتشعرَبالحرجَوهًَتبتعدَ الذيَوقؾَبجوارَبسمةٌَهمسَلهاَبشٌبا
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عنهَوتقتربَمنَمحمدَومهاَوتشاركهماَالفرحَلترتسمَالخٌبةَعلىَوجهَ

َجاهٌن.

التَهًَالَتساعد،َلكنهَمنَالبداٌةٌَعلمَأنَاألمرَلٌسَالزالٌَحاولَالتقربَوالز

َوعلٌهَاالستمرارَفًَمحاوالته. َسهبلا

ٌَاالٌَاَجماعةَأبلةَبطةَمستنٌةَعلىَنار.َ-

َقالهاَجاهٌنَلٌحركَذلكَالجمعَإلىَسٌارته،َوبقًَمحمدَخارجهاَلتقولَبسمة:

َأنَتَمشَهتعرؾَتركبَمعانا.َ-

ىَمهاَهروحَبتاكسًَوسلمٌلًَعلىَأبلةَوالٌَهمكَأناَجٌتَعلشانَأطمنَعلَ-

َبطةَكتٌرَوحمدهللَعلىَسبلمتكَتانًٌَاَمها.

َهللاٌَسلمكٌَاَمحمد.َ-

انطلقَجاهٌنَلٌعودَبهمَإلىَالمنزلَالتًَجلستَفاطمةَفًَحدٌقتهَفًَانتظارهمَ

بشوٍقَبالػ،َتفتقدَالجمٌعَببلَاستثناء،َصحٌحَأنَقلبهاٌَهفوَأكثرَلرإٌةَمهاَ

اَبسمةَوناناَفؤلولَمرةٌَبتعدانَعنهاَعدةَبعدَنجاحَالعملٌ ةَلكنهاَتفتقدَأٌضا

َلكنٌَكفٌهاَأنهاَتعلمَأنَسقؾَواحدَ أٌامَبلَوتفتقدَبسامَالذيَالَتراهَإالَقلٌبلا

ٌَظللهما.

ودونَأنَتنتبهَلحضورهاَالذيٌَفرضَأجواءَمنَالحزنَوالهمَعلٌهاَوقفتَ

َسمٌحةَأمامها:

اَفاطمة..َوخلٌِكَفاكرة..َإنتواَاللًٌَارٌتَتكونًَفكرتًَفًَحجةَكوٌسةٌََ-

َهتدفعواَالتمن.

رمقتهاَفاطمةَبقلةَحٌلةَلتستدٌرَمبتعدةَعنهاَلتسرقَمنهاَلحظاتَسعادةَكانتَ

َلتقضٌهاَمعَعودةَأحباِبهاَوتعٌدَلهاَإحساسَالخوؾَالضاريَعلىَفلذةَكبدها.

ومعَدخولَسٌارةَجاهٌنَتمكنتَمنَالتؽلبَعلىَهذاَالخوؾَوهًَتتحركَ

عةَقدرَاستطاعتهاَلتقتربَمنَالسٌارةَوكانتَبسمةَأولَالمترجلٌنَمنهاَبسر

َلتسرعَنحوَأمهاَتحتضنهاَبشوقَحقٌقً:

َوحشتٌنًٌَاَماما..َمهاَفتحتٌَاَماما..َالحمدهلل.َ-
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قالتهاَوكؤنهاَتخبرَأمهاَالخبرَألولَمرة،َلتبتسمَأمهاَمنَبٌنَعبراٍتَانحدرتَ

وقدَمدتَعنقهاَلتنظرَإلىَمهاَالتًَتنزلَعلىَوجنتٌهاَوهًَتتمتمَبالحمدَهلل،َ

منَالسٌارةَبرفقَترتديَنظاراتَشمسٌة،َبقٌتَمكانهاَترٌدَأنَتتؤكدَأنَمهاَ

تبصرَطرٌقهاَلتؽادرَعٌنٌهاَالمزٌدَمنَالدموعَحٌنَرفعتَمهاَرأسهاَباتجاههاَ

َوهًَتسٌرَإلٌهاَمباشرةَدونَمساعدةَمنَأحدَلتقؾَأمامهاَقابلة:

َفاكً.أبلةَبطة..َأناَشٌَ-

ضمتهاَإلٌهاَبقوةَوقدَانخرطتَفًَالبكاءَمعهاَوهًَتحمدَهللاَوتشكرهَ

َلتشاركهماَبسمةَوناناَالدموع.

َبٌنماَهمسَجاهٌنَلوافً:

َهماَبٌجٌبواَالدموعَديَكلهاَمنٌنٌَاَعم؟َ-

اَللمنزل،َأمهَالتقتَبمنٌَهمهمَأمرهاَ منحهَبسمةَباهتةَقبلَأنٌَستدٌرَعابدا

َوالٌَعتقدَأنهَمنهم.

َسام.""ب

توقؾَمكانهَلٌستدٌرَإلىَنداءهاَوهًَتخطوَإلٌه،َرأتهٌَبتعدَفؤوقفته،َافتقدتهَ

اَولنَتحرمَنفسهاَذلكَالشعور. َهوَأٌضا

َنعم.َ-

قالهاَوهوٌَرمقهاَبوجهَجامدَرفعتَذراعٌهاَتضمهَإلٌهاَوهًَتربتَعلىَ

َظهره:

َوحشتنًٌَاَحبٌبً...َوحمدهللَعالسبلمة.َ-

َذراعٌهاَتلكَالرجفةَالمعتادةَمعَكلَضمهَلهَمنهاَووعادَجسدهٌَرتجؾَبٌنَ

إنَكانتَتلكَالثالثةَفقط،َوهذهَالمرةَوبرؼمَكلَتلكَاألفكارَالتًَتتخبطَبرأسهَ

َرفعَذراعٌهَلٌحٌطهماَبها.

َهللاٌَسلمك.َ-

كانَالجمٌعٌَتابعَالمشهدَبوجوهَتحملَأكثرَمنَملمحَماَبٌنَشفقةَوسعادةَ

َوأمل.

َنَمنَاستعادةَماَفقداهَطوالَتلكَالسنواتَالماضٌة.أملَفًَأنٌَتمكنَاإلثنا
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.......................َ

اَفًَالحدٌقةَلتتصلَ ومعَاستقرارَالجمٌعَفًَؼرفهمَأمسكتَهاتفهاَوأخذتَركنا

عادَحتىَسافرتََوماَإنبه،َلمَتسمعَصوتهَلفترةَطوٌلةَفلقدَسافرَهوَللعملَ

َهًَمعَأختها.

َألو..َإزٌك؟!َ-

َروحتًَفٌنَوتلٌفونكَمقفولَلٌه؟!إٌـــــهَإنِتََ-

ماأنَتَكنتَمسافرَوماعرفتشَأكلمكَإحناَروحناَأمرٌكاَوأختًَالحمدهللٌَاربََ-

َعملتَعملٌةَوفتحت..َخبلصَمبقتشَعامٌة.

َبجد...َمبرووووك.َ-

اَلٌقول: َقالهاَبسعادةَلمَتقرأَفًَاصطناعهاَشٌبا

َشوفتًَوشًَحلوَعلٌِكَإزاي؟.َ-

َطبعاٌَاَحبٌبً.َ-

كلمةَحبٌبً...َطبَإٌهَمشَهنعملَاللًَإتفقناَعلٌهَمشَأويََتنًوحشَ-

َهتكلمًَبسمةَعنًَوتخلٌنًَأقابلها.

َأناَجاتلًَفكرةَأحلى.َ-

َهاَقوولًَبسرعة.َ-

ووعدنًٌَساعدنًَمهماَكانَأويََجاهٌنَدلوقتًَمدٌونَلٌاَبحاجهَمهمةَ-

وعَجوازناَطلبً..َأناَبقىَهطلبَمنهٌَقابلكَوٌقعدَمعاكَوأنَتَتكلمهَفًَموض

َوأناَمتؤكدةَإنهَمشَهٌخلؾَوعدهَمعاٌاَوهٌساعدنا.

َنعمٌَاَأختً!!َ-

َعقدتَحاجبٌهاَفلهجتهَحملتَمنَالسخرٌةَوالؽضبَالكثٌرَلٌردؾ:

ا.َ- َإنِتَمجنونة..َجاهٌنَدهَالٌَمكنَهٌقبلَبٌاَأبدا

لٌهَبسَلوَعلىَموضوعَالمنافسةَفاأنَتَممكنَتقنعهَإنكَهتكونَمعاهَمشََ-

َالحَبتتصالح.ضدهَوالمص

َناناَماتعصبنٌشَإحناَاتفاقناَأقابلَبسمةَمشَجاهٌن..َماتلفٌشَبٌاَبقى.َ-

َوهًَبسمةَهتعملَإٌهَلوَفضلَجاهٌنَمشَموافقَدهَهوَراجلَالبٌتَهنا.َ-
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َراجلَعلىَنفسهَوأهلهَمشَعلٌكً..َهوَإنِتَأخته.َ-

َكانٌَتحدثَبعصبٌةَبالؽةَفقالت:

َطبَإهدىَأنَتَمتعصبَلٌه؟َ-

َمعطبلنً.َألنكَ-

َمعطبلك؟!!َ-

َقصديٌَعنًَمعطبلناَ..َمعطلةَجوازنا.َ-

َأقنعتَنفسهاَبكلماتهَرؼمَأنهاَشعرتَأنهٌَقصدَأمرَآخر،َفقالت:

َطٌبَأصبرَاألولَأكلمَجاهٌن...َ-

َقاطعهاَصارُخا:

َإٌاِك..َجاهٌنَمشَالزمٌَعرؾَأيَحاجهٌَاإماَكلَحاجهَهتبوظَافهمًَبقى.َ-

َلهاتؾَلٌقول:صمتتَبحٌرةَوهوٌَزفرَفًَا

َبصًَماتعملٌشَأيَحاجهَدلوقتًَوأناَهكلمكَتانًٌَاالَسبلم.َ-

َ

اَلوالَسقوطهَعلىَإحدىَالوسابدَالتًَ كادٌَحطمَالهاتؾَوهوٌَلقٌهَأرضا

َتفترشَاألرضَوهوٌَسبَوٌلعنَلٌقتربَتابعهَالدابم:

َمالكٌَاَباشا؟.َ-

َؼبٌةَؼبٌة..َهتبوظلًَكلَحاجهَقالَتقولَلجاهٌنَقال.َ-

َماأناَقلتلكَنجٌبَآخرهاَإزاي.َ-

َهزَرأسهَبؽضب:

َماكنتشَعاٌزَأعملَكده..َبسَشكلهاَمفٌشَطرٌقةَتانٌة.َ-

َاللًَتشوفهٌَاَباشا.َ-

نفثَؼضبهَبزفراتَمتتالٌةَوهوٌَفكرَفًَالطرٌقةَالمثلىَلتنفٌذَمخططاتهَبؤقلَ

َخسابرَممكنة.

...........................َ

واءهاَووضعتَقطراتَعٌنٌهاَقبلَأنَتؽطٌهماَتؤكدتَبسمةَأنَمهاَقدَأخذتَد

َبالواقً:
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نامًٌَاَمهاَرٌحًَمنَالسفرَوالتعبَولماَتصحًَتشٌلًَدهَوتلبسًَالنضارةََ-

َأسابٌع.َٖولماَتنامًَترجعًَتلبسَدهَتانًَأوعًَتنسًَهنمشًَعلىَكدهَ

َأمسكتَمهاَبكؾَبسمةَقابلةَبامتنان:

َةَلٌِكَبعمريَكله.ٌاَبسمة..َأناَمدٌنأويََأاناَمتشكرةَلٌكَِ-

َجلستَجوارها:

إٌهَالكبلمَالكبٌرَده..َربناٌَباركَفًَعمركَوٌخلٌِكَلٌناَإنِتَأختًََ-

َأختتتتتً....َفًَواحدةَتشكرَأختهاَوتقولهاَمدٌنةَومشَعارؾَإٌه.

بجدٌَاَبوسًَلوالِكَأناَعمريَماكنتَهعرؾَأعملَالعملٌةَديَوالَأشوؾََ-

َتانً..َربناٌَجازٌِكَعنًَكلَخٌر.

مسحتَعلىَكتفهاَبرفق،َتمنتَلوَتخبرهاَأنَمنَأصرَعلىَتحملَكلَتلكَ

التكالٌؾَهوَأخوهاَلكنهاَتعلمَأنهَسٌؽضبَإنَفعلتَفلقدَأصرَعلٌهاَأالَتخبرَ

َأحدَوخاصةَمها،َإالَأنَهذاَلمٌَمنعهاَمنَقول:

ٌاَستًَهوَأناَتعبتَفًَإٌه..َديَفلوسَوربناَبعتهالًَاللًَتعبَفٌهاَبسامََ-

َ.َإبقًَافتكرٌهمَفًَدعاِك.وجاهٌن.

َطـ..طبعا..َفكراهم.َ-

َابتسمتَمعَالتوترَالذيَاعتبلهاَفجؤةَلتقول:

َشوفتًَبسامَشبهًَصح؟!َ-

َها..أ.أناَمشَشاٌفهَكوٌس.َ-

ٌَعنًٌَاَمهاَبالتقرٌبَكده.َ-

َتلعثمتَأكثرَمماَأجبرَبسمةَعلىَالضحكَلتضربهاَمهاَقابلة:

َبتضحكًَعلىَإٌه؟!َ-

َمها..َلوَاللًَبفكرَفٌهٌَحصل..َأناَهكونَأسعدَواحدةَفًَالدنٌا.ٌاااهٌَاََ-

اَوعقلهاٌَحملَالعدٌدَمنَاالحتماالت: َأطرقتَرأسهاَأرضا

َهوَإٌهَدهَاللًَبفتكريَفٌه؟!َ-

َرفعتَحاجبٌهاَلتقولَبلهجةَمصطنعة:

َحاجهَعٌب..َإنِتَمابتحبٌشَالحاجاتَدي.َ-
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ا َلتضحكَبسمة:َلتضربهاَمرةَأخرىَوقدَاحمرتَوجنتٌهاَتماما

َآااي..َهارتٌنً...َطبَأناَبقىَهقوله.َ-

َهوَمٌنَده؟!َ-

َقالتهاَوأرادتَأنَتسحبَالواقًَعنَعٌنٌهاَفمنعتهاَبسمة:

َالاا..َإنِتَلسهَحاطهَالقطرةَماتشٌلٌهوشَونامًَبقى.َ-

َإستنًَهنا..َمٌنَدهَاللًَهتقولٌله.َ-

َاللًَكلَشوٌةٌَسؤلَوٌطمنَعلٌِك..َوٌكلمنًَعنك.َ-

َبللتَشفتٌهاَلترددَبتلعثمَجدٌد:

َبـ...َبسامَبٌسؤلَعلٌا.َ-

َشهقتَبسمةَبطرٌقةَتمثٌلٌة:

َبساااام...َأناَجٌبتَسٌرةَبسام..َمٌنَبقىَقالكَإنهَبسام.َ-

ا: َدفعتهاَبقوةَحتىَكادتَتسقطهاَأرضا

َإمشًٌَاَبوسًَعلشانَأنام.َ-

َكدهَبرضوَأومالَفٌنَمتشكرةٌَاَبوسًَوالكبلمَالكبٌرَده.َ-

َزفرتَمهاَبضٌقَفضمتهاَبوسًَإلىَصدرهاَوهًَتربتَعلىَظهرها:

خبلصَماتزعلٌش..ربناٌَكتبلكَالسعادةٌَاَمهاَألنكَتستاهلٌها..َوٌاااربََ-

ٌَكتبهالكَمعَبسامَألنهَهوَكمانٌَستاهلك.

َبو..َبوسًَإنِتَ...َبتقولًَإٌه؟!َ-

َعادتَتنظرَإلىَوجههاَالذيَاؼتالتهَالحمرةَالشدٌدة:

اللًَأناَحاساهَهوَمهتمَبٌكًَوإنِتَبتتلخمًَمعَسٌرتهٌَبقىَخبلصَبقولََ-

َواضحة.

َوضعتَمهاَكفهاَعلىَصدرهاَمعَتزاٌدَنبضاتَقلبهاَبشكلَجنونًَمرددة:

َمهتمَبٌا..َهوَمهتمَبٌا.َ-

َأمسكتَبسمةَبكفها:

جدااااا...َمنَهناَلبكرة..ٌَبلَنامًَبقىَواضحكًَواتفابلًَوحبًَكمان..َوإنََ-

َكلهٌَكونَزيَماإنِتَعاٌزةَوأحسن.َشاءَهللا
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َأرادتَالنهوضَفؤمسكتَبهاَمهاَلتضمهاَإلٌهاَبقوةَلتضحكَبسمةَمازحة:

َآااااه...َعاٌزةَأتنفس.-

َفحررتهاَمهاَلكنَهًَمنَأعادتَضمهاَإلٌهاَمرةَأخرى.

اَمنَالراحةَونزلتَهًَإلىَؼرفتهاَوقبلَأنَتدخلهاَوصلَلهاَ لتتركهاَتنالَقسطا

َصوته:

ًََعلىَاللًَحبَوالَطالشً.ٌاَعٌنَ-

َإلتفتتَترمقهَبعدمَفهمَ:

َهوَمٌنَده؟!َ-

َأشارَإلىَنفسه:

اَهوَفًَؼٌري.َ- َأناَطبعا

َضحكتَوهًَترمقهَبصمتَلٌقتربَمنها:

َمراتَوماردتٌش.َٖقلتهالكََ-

َابتعلتَرٌقهاَوهًَتتفادىَالنظرَإلىَعٌنٌهَالمحدقةَفٌهاَبجرأة:

َلَأنام.جاهٌن!!َأناَتعبانهَمنَالسفرَوهدخَ-

إلتفتتَلتدلؾَإلىَؼرفتهاَلكنهَأمسكَبٌدهاَالتًَعلىَمقبضَالبابَلٌمنعهاَمنَ

َفتحهَفجذبتٌَدهاَبتوترَوإلتفتتَلهَقابلةَبؽضب:

َإٌهَده..َماتمسكنٌشَكدهَتانً.َ-

َلٌهَبقىَإحناَمشَاتخطبناَوهنتجوز.َ-

هَكتفتَذراعٌهاَأمامَصدرهاَوكؤنهاَتضعهاَكخطَدفاعَأمامهَخاصةَمعَاقتراب

َالشدٌدَمنها:

َإتخطبناَآه؛...َبسَلسهَماتجوزناشٌَبقىَمشَمنَحقكَتلمسنًَ-

َمالَناحٌتهاَأكثر:

َخبلصَنتجوز..َأناَمشَلسهَهكونَنفسًَإنِتَاللًَمعطبلنا.َ-

اجتاحتهاَحرارةَفجؤةَلٌستَمنَالخارجَبلَمنَالداخلَشعرتَوكؤنَجسدهاَ

هاَالَترٌدَأنَتعترؾَبؤنَلهٌَشتعلَمنَداخلهَوالَتعلمَالسبب،َأوَربماَتعلمَولكن

َأيَتؤثٌرَعلٌها.



 

709 
 

َ"جااهٌن"

اَعلىَصٌحةَوافًَالذيَكانَفًَبداٌةَالممرٌَنظرَلهماَبؽضبَ انتفضاَمعا

اَداخلَؼرفتهاَبٌنماَزفرَجاهٌنَبضٌقَوهوٌَتجهَإلٌه: َلتختفًَبسمةَهربا

َإٌهٌَاَعم..َبتٌجًَفًَأوقاتَعجٌبة.َ-

اَفقال:َتوقؾَعنَاالقترابَبعدَأنَالحتَلهَمبلمح َوافًَالؽاضبةَجدا

َفًَإٌه؟!َ-

َكده.أويََهوَإٌهَاللًَفًَإٌه..َأنَتَمالكَمقربَمنهاَ-

َعاديٌَعنًَعلشانَالكبلمَماٌقعشَفًَالسكة.َ-

قالهاَلٌضحكَبسخرٌةَفاندفعَوافًَنحوهَففرَهوَاآلخرَإلىَؼرفتهَوأؼلقَبابهاَ

َعلىَالفور:

َافتحٌَاَجاهٌن.َ-

ٌَر.إهديٌَاَكبٌرَمشَكدهَحصلَخَ-

َطبَاخلصَافتحَعاٌزَأتكلمَمعاك.َ-

َمافٌناشَمنَؼدر.َ-

َاخلصَبقى.َ-

َفتحَالبابَوأسرعَخلؾَمكتبهٌَمسكَبعدةَأقبلم:

َهعورك.َ-

َضحكَوافًَوهوٌَهزَرأسه:

َوهللاَماعرفلكَأنَتَكبٌرَوالَصؽٌرَوالَإٌهَظروفكَبالظبط.َ-

َباستعبلء: َوضعَاألقبلمٌَعدلَمنَثٌابهَقاببلا

َكبٌرَؼصبَعنك.َ-

َطبٌَاَكبٌرَأُقعدَعاٌزَأتكلمَمعاك.َ-

: َجلسَخلؾَمكتبهَقاببلا

َكلًَآذااانَصاؼٌة.َ-

فكانَحدٌثهَالذيَلمٌَتوقعهَجاهٌنَلٌدخلَفًَنوبةَضحكَمعَآخرَكلماتَوافًَ

َالذيَعقدَحاجبٌهَمنَردةَفعله:
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َهوَإنتواَبتضحكواَعلىَإٌهَهوَأناَبقولَنكتة..َتصدقَأناَؼلطان.َ-

َأناَفرحان..َبقٌناَفًَالهواَسوا.أصبرَبس..َوهللاََ-

َهواَإٌهٌَاَعمَأنت.َ-

ٌَابنًَداَأنتَواقعَومشَحاسس..َصاحبكَقدٌمَوفاهم.َ-

اَفًَكلماته،َأحقااَهوَوصلَلتلكَالمرحلةَوأصبحٌَحملَ صمتَوافًَمفكرا

َمشاعرَلمها؟!

َهزَرأسهَبنفً:

َمشَمعقول..َمشَبالسرعةَدي.َ-

مضاٌقكَمنَكبلمهاَلوَمشَكده،َولٌهََامممممم...َطبَتقدرَتقولًَإٌهَاللًَ-

فرحتَلماَاتكلمتَمعَبسمهَوفهمتَإنهاَممكنَتكونَمعجبةَبٌك..َواضحةٌَاَ

َعم.

َعادَوافًَلصمته،َلتنفرجَشفتٌهَعنَبسمةَمتقطعة.

َلٌنهضَجاهٌنَوٌضعٌَدهَعلىَكتفه:

َبسَمشَدهَاللًَالمفروضٌَشؽلك.َ-

َنظرَلهَبعدمَفهمَفؤدرؾ:

َتَعلىَدماؼناَلوَعرفتَاللًَأنَتَبتفكرَفٌهَدلوقتً.عمتًَممكنَتطربقَالبٌَ-

َوقؾٌَرمقهَبصمتَلٌكمل:

عمتًَالٌَمكنَهتقبلَبمهاَديَمشَعاٌزهَتقبلَبسمةَاللًَهًَبنتَأخوهاََ-

َهتقبلَببنتَؼرٌبة.

َماماَمشَعاٌزهَتقبلَبسمةَألنَبسمةَنفسهاَمشَقببلها.َ-

َمطَجاهٌنَشفتٌهَلٌقول:

َمشَطاٌقٌنَبعضَوكلَواحدةَفٌهمَلٌهاَمشَهجادلكَفٌها..َاإلتنٌنََ- فعبلا

أسبابها..َبسَمٌنَفٌهمَاللًَممكنٌَتصرؾَبالطرٌقةَاللًَتبذيَالطرؾَالتانًَ

َأعتقدَعمتًَهًَاللًَممكنَتبذي.

َصاحَوافً:

َأنَتَاتجننتٌَاَجاهٌن..َماماَهتبذيَبسمةَأختًَمشَممكنَطبعا.َ-
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وفتَمعَأولَؼلطةٌَاَسٌديَمشَقصديَأذىَجسديٌَعنً..َبسَماَأنَتَشَ-

َمشٌتهاَمنَالشؽلَوهللاَأعلمَممكنَتمشٌهاَمنَالبٌتَهناَإمتى؟.

َماتشؽلشَبالكَأناَهتصرؾَوهعرؾَأقربهمَلبعض.َ-

َ"ماأظنش"

ٌُبدهاَله،َلٌقول: َقالهاَجاهٌنَولمَ

َماشً..َبسَموضوعَمهاَدهَالمستحٌلَبعٌنه.َ-

َأنتَخبلصَعملتهَموضوع.َ-

: َأحاطَجاهٌنَكتفٌهَقاببلا

نًَعارؾَوافًَأخوٌاَوصاحبًَمالوشَفًَاللؾَوالدورانَوأكٌدَهٌدخلَألَ-

َالبٌتَمنَبابه..َوبابهَهوَالجواز.

ا: َرمقهَلحظاتَوكؤنهٌَستمعَلكلماتَلمَتخطرَعلىَبالهَمتمتما

َالجواز؟!!َ-

: َابتسمَجاهٌنَقاببلا

اَكانَاللًَنفسكَتعمله..َماشً.َ- ٌا َأناَمعاكَوفضهركَأ

َ

ا لؽرفته،َكلماتَجاهٌنَوضحتَلهَأمورٌَبدوَأنهَلمََؼادرَؼرفةَجاهٌنَعابدا

ٌنتبهَلها،َبالفعلَلوَماَبداخلهَحقٌقًَوأنهٌَحملَمشاعرَلتلكَالفتاةَفبلَبدٌلَ

َعنَالزواجَبها.

ا: َعقدَحاجبٌهَمرددا

َأناَأتجوزَمها؟!!َ-

ا،َولكنَلَمَال؟! ٌا َلَمَشعرَأنهَأمرَؼٌرَمستساغَأوَؼٌرَمنطق

َألرستقراطٌةَالسخٌفة؟!َهلٌَحملَداخلهَتلكَالنزعةَا

اَلمٌَشعرَبهذاَ اَلخلفٌتهاَالبٌبة؟!َولكنهَأبدا هلٌَعتقدَأنهاَؼٌرَمناسبةَلهَنظرا

اَخجولةَهادبةَرقٌقة،َتشبهَنسمةَربٌعٌةَهادبةَ اإلختبلؾَعلىَالعكسَهًَدابما

َتلطؾَاألجواءَمنَحوله.

اَتخجلَوتهرب. َهوَمنَكانٌَسعىَلرإٌتهاَوالتقربَمنها،َوهًَدوما
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َوأصبحتَردودَأفعالهاَمحطَنظرهَعلىَالدوام.هوَم َنَانجذبَلهاَأوالا

فماَالذيٌَمنعَأنٌَدعمَكلَتلكَالمشاعرَاإلٌجابٌةَبالعبلقةَالوحٌدةَالتًَأحلهاَ

هللاَلهَوأقسمَبٌنهَوبٌنَنفسهَمنذَبداٌةَشبابهَأنهَلنٌَتقربَمنَفتاةَقطَإالَ

َلهذاَالؽرض.

َفلَمَالَتكونَهً...َمها.

...........................َ

أشرقَصباحَالٌومٌَحملَفًَبداٌتهَنفحاتَباردةَُرؼمَأنَالصٌؾَلمٌَنتهًَبعد،َ

جلستَفًَشرفتهاَوألولَمرةٌَخالطَتفكٌرهاَشخصَآخر،َشخصَؼٌرَمعاذ،َ

َالذيَطالماَاستٌقظتَونامتَتذكره.

واآلنَنجحَجاهٌنَأنٌَزاحمَتلكَالذكرى،َفرضَنفسهَعلىَعقلهاَبلَ

ٌُدويَداخلها،َدقاتَقلبهاَالسرٌعةَالحرارةَومشاعرها،َالزالَإ حساسَاألمسَ

َالتًَاجتاحتها،

َوحتىَاالبتسامةَالتًَارتسمتَعلىَشفتٌهاَحٌنَأرسلَلهاَرسالةَقبلَأنَتؽفو.

َأمسكتَالهاتؾَلتقرأهاَثانٌة:

"سبلمتكَمنَالخضة..َأخوِكَبٌجًَفًَأوقاتَعجٌبةَلوَكانَاتؤخرَشوٌةَبس..َ

..َمشَهعملَحاجهَ^^َبسَكنتَهقولكَبحبكَأناَكنتَخبلصَقرٌبَوكنت.

َووحشتٌنً"

لتعودَالبسمةَتزٌنَشفتٌهاَثانٌة،َلتنزويَوعقلهاٌَعودَلنفسَالمقارنةَ

ا،َمعاذَعاشتَمعهَطفولتهَوصباهَفرأتهَ الدابمة...َجاهٌنٌَختلؾَعنَمعاذَكثٌرا

اَفٌماَ اَمتهورا اَكانَدوما فًَكلَمراحلَحٌاتهَهوَفًَالحقٌقةَلمٌَتؽٌرَكثٌرا

اَأنَالَشًءَسٌقؾَبٌنهما،َلطالماَاتهمتهَبالسذاجةٌَ اَمقتنعَتماما خصهماَمعا

َوعدمَاستٌعابَاألمور،َوالَتعلمَهلَتؽٌرَبعدَأنَتركته؟.

اَ ا،َسٌكرههاَوسٌكرهَكلَماٌَخصهاَوحتما بالطبعَتؽٌرَقالتهاَلنفسهاَمرارا

َسٌتؽٌرَوكانَأولَماَفعلَارتباطهَبؤكثرَفتاةَكانتَتسببَضٌقها.

نهاَإلتفاتهَإلىَأحدهمَوهوٌَستعدَللجلوسَعلىَالعشبَفوجدتهَهو...َالحتَم

َجاهٌن.
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الذيٌَستحقَمنهاَفرصةَعادلةَبحقَولٌسَمجردَمحاولةَإلثارةَؼٌظَسمٌحةَ

َأوَاإلنتقامَمنها،َؼادرتَشرفتهاَلتنزلَإلىَالحدٌقة.

اَعلىَشجرٍةَكبٌرةَفاقتربت.َ اَومستندا ٌُطالعَكتابَماَجالسا َرأتهَ

َمَالكتابَ"رباعٌاتَجاهٌن"انتبهتَالس

َأنَتَبتقرالهَعلشانَاسمكَجاهٌن.َ-

َنظرَلهاَوقدَتبدلتَمبلمحهَللسعادةَفًَالحال:

إٌهَالصباحَالجمٌلَده...َبوسًَهانمَشرفتناٌَاَمرحبا..َاتفضلً..َاألرضََ-

َتساعَمنَالحباٌبَألؾ.

َضحكتَوهًَتجلسَبجوراه:

َوي.ألفاظكَلطٌفةَأربتشَفًَحارةَزٌناَأنَتَمتاكدَإنكَماأتَ-

ا: َعلمَأنهاَتسخرَفقالَمازحا

َالَماٌؽركٌشَأناَابنَبلدَومدقدق.َ-

َطبَماقولتلٌش..َأنتَبتقرأَلجاهٌنَلٌه؟!َ-

َأؼلقَالكتابَوهوٌَمسحَبكفهَعلىَؼبلفه:

اَاتربٌتَمعَأشعاره..َباباَكانَبٌحبهَ- وسمانًَأويََصبلحَجاهٌنَدهَتقرٌبا

بحفظَأشعارهَمنَكترَماَباباَكانَجاهٌنَعلىَاسمه..َلدرجةَإنًَكنتَ

َبٌقراهالً.

َكانتَتستمعَلهَبحرصَأعجبهَفنظرَلعٌنٌهاَمباشرةَلٌقول:

َتحبًَأسمعكَحاجه.َ-

برؼمَمفاجبتهاَمنَطلبهَلكنهاَلمَتمانعَفؤومؤتَبرأسها،َفإلتفتَلهاَبجسدهَ

كله،َونظرَلهاَنظرةَمطولةَأربكتها،َوكؤنهٌَنتظرَهذاَاألثرَلٌرددَبصوتَأقربَ

َهمسَلوالَأنهاَتسمعه:لل

َأناَاللًَباألمرَالمحالَاؼتوى

َشوفتَالقمرَنطٌتَلفوقَفًَالهوا

َطلتهَماطلتوشَإٌهَأناٌَهمنً

ََولٌه..َمادامَبالنشوىَقلبًَارتوى
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َعجبً!!

حمرةَخدٌهاَكانَالدلٌلَالواضحَأنَمحاولتهَقاربتَالنجاح،َولٌجنًَالمزٌدَ

اَظلتَمكانهاَتردَلهَنظراتهَاستمرَصمتهَوتحدٌقهَبهاَبٌنماَهًَالَتعًَلم

َبارتباكَبرؼمَذاكَالنداءَالداخلًَاآلمرَلهاَبالفرار.

َعجبك؟!َ-

ربماَلنٌَندمَعلىَشًءَأكثرَمنَتلكَالكلمةَالتًَأخرجتهاَمنَحالتهاَتلك،َ

َلتهبَواقفةَكمنَانتبهتَألمرَمفاجًء:

َأأأه...َحلو..َأاناَالزمَأشوؾَماما..َكملَقراٌهَبقى.َ-

والذتَبالفرارَتاركةَعلىَوجههَابتسامةَانتصار،َلٌصدرَتنهٌدةَأنهتَجملتهاَ

َمنَقلبهَقبلَشفتٌهٌَعٌدَتردٌدَنفسَالكلمات:

طلتهَماطلتوشَإٌهَأناٌَهمنًَولٌه..َمادامَبالنشوىَقلبًَارتوى...َهللاَعلٌكََ-

ٌَاَعمَجاهٌن.

استلقىَبجسدهَعلىَخضرةَالحدٌقةَالرطبةَؼٌرَمباٍل،َوابتسامتهَفًَاتساعَ

ٌَعدهاَبمنحهاَالمزٌد،َفلقدَوه وٌَرسمَلمبلمحهاَالمرتبكةَصورةَتلوَأخرىَو

تؤكدَواألمرَأصبحَواضح،َقلبهٌَدقَلهاَبلٌَهفوَلرإٌتهاَحتىَلوَكانَأمرَ

َصعبَالتصدٌق.

َ: َلٌضحكَقاببلا

َوعجبً!!َ-

َبسمةَأصبحتَحبٌبته.

........................َ

َواستقبلتهَكعادتهاَبحبور:َطرقَوافًَعلىَبابَؼرفتهاَلتؤذنَلهَبالدخول

َحبٌبًَتعال...َمعلشَرجعتَمتؤخرَوماشوفتكشَإمبارح..َحمدهللَعالسبلمة.َ-

: َنهضتَتضمهَإلىَصدرها،َلٌضمهاَبدورهَقاببلا

َهللاٌَسلمك...َوحشتٌنًٌَاَماما.َ-

َأنَتَأكترٌَاَحبٌبَماما.َ-

َجلسَوالترددَسمتهَفنظرتَلهَلبرهةَقابلة:
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َعاٌزَتقولَحاجهَومتردد.َخٌٌر..َقولٌَالهَشكلكَ-

اَتعرؾَكٌؾَتقرأَتعابٌرَوجهه: َابتسمَلهاَفهًَدوما

إٌهَرأٌكَلوَنخرجَأناَوإنِتَوبسمةَونقعدَبرهَمعَبعض..َأناَعاٌزكمََ-

َتتصالحواَمشَعاٌزكمَتفضلواَكده.

قاومتَوبشدةَأنَتنظرَلهَبؽضبَوضٌقَونهضتَلتولٌهَظهرهاَكًَالٌَقرأَهوَ

َرفض،َفنهضٌَقؾَخلفها:ماَُنقشَعلىَمبلمحهاَمنَ

ماماَعلشانَخاطري..َبسمةَديَأختًَوإنِتَأمًَوٌهمنًَإنكمَتتوافقوا،ََ-

َالعبلقةَالمتوترةَاللًَبٌنكمَمشَعجبانً.

أختكَاللًَبدأتٌَاَوافً...َولعلمكَعمرهاَماَهتصفالًَوأنتَأكٌدَجٌتلًَأناََ-

َفٌا.َاألولَروحَبقىَلٌهاَوقولهاَالكلمتٌنَدولَهترفضَومشَبعٌدَتؽلط

ٌَعنًَلوَبسمةَقبلتَهتقبلً.َ-

َإلتفتتَلتقولَبؽضبَلمَتستطعَكتمه:

َوهللاَعال..َهستنىَأناَإذنَالهانم.َ-

َطبَأعملَإٌه؟!..َهوَالَكدهَوالَكده.َ-

َزفرتَبضٌقَلتعودَجالسة:

َوافً..َسٌبَالموضوعَدهَللزمنٌَاَحبٌبًَببلشَتضؽطَعلٌاَفٌهَدلوقتً.َ-

َترهَفقالت:صمتَلحظاتَوعادَلهَترددهَوتو

َإٌهَكبلمًَمشَعاجبك؟!َ-

اٌَاَماماَبس..َ- َالَأبدا

َفًَإٌهٌَاَوافً؟!َ-

َقررَأنٌَتؽلبَعلىَتردده:

اَعنَموضوعَبسمةَفاكرةَلماَقلتلكَإنًَمهتمَبمها..َأناَمتؤكدَدلوقتًَإنََ- بعٌدا

الموضوعَأكبرَمنَكدهَبسَمشَهعملَحاجهَإالَبموافقتكَوقبلَماَالموضوعَ

ٌَزَأعرؾَإنِتَممكنَتقبلًَوالَأل؟!ٌكبرَفًَعقلًَعا

َضاقتَعٌناهاَلتقولَببطء:

َأقبلَإٌهَبالظبط؟!َ-



 

726 
 

ٌَعنًَلوَقلتلكَأنً..َبفكر..َهًَمجردَفكرة..َأنًَأرتبطَبمهاَهتـ...َ-

َقطعَحروؾَكلماتهاَمعَهبتهاَالصارخة:

َإٌـــه...َتـرتبطَبمٌن..َأنتَاتجننت.َ-

َماماَإهديَلوَسمحتً.َ-

َماسمعشَكلمةَتانٌهَفًَالموضوعَده.أهدىَإٌــــه..ََ-

َطبَاسمعٌنً.َ-

مشَهسمع..َأسمعَأنَت..َأناَحرمتَنفسًَمنَكلَحاجهَعلشانكَحتىَالجوازََ-

رمٌتهَوراَضهري،َأنَتَكنتَكلَحاجهَلٌاََ..َأوعىٌَاَوافًَتدوسَعلٌاَزيَماَ

َأبوكَعمل..َأوعى.

َأطرقَرأسهَللحظة:

َأناَمشَهعملَحاجهَمنَؼٌرَموافقتك.َ-

َأناَالٌَمكنَأوافق..َانسى.وَ-

اَؼرفتهاَبٌنماَهًَتتلظىَفًَنارَؼضبها. َأوماَلهاَبتفهمَحزٌن،َلٌستدٌرَمؽادرا

حدثَأسوأَكوابٌسهاَعلىَاإلطبلقَوهذهَالمرةَلٌستَبسمةَوجاهٌنَبلَوافً..َ

َالطفلَالذيَتصورتهَالتعوٌضَالمناسبَلخسارتهاَألبٌه،َفهلٌَعٌدَالزمنَنفسه.

َهزتَرأسهاَبعنؾ:

َأل..َأل.َ-

اَوٌنتهًَاألمرَبهاَوحٌدةَكماَ رددتهاَبعناٍدَلنَتسمحَلفاطمةَأنَتفوزَبهمَجمٌعا

اَحقهاَفٌهَوكلَماَكانتَ ٌا فعلَأخٌهاَاألصؽرَوهرعَخلؾَتلكَالخادمةَمتناس

َتفعلهَألجله،َستجبرَفاطمةَوفتٌاتهاَعلىَاالبتعادَإلىَاألبدَمهاَكانَالثمن.

.....................َ

َر.ومرٌَومَآخ

فًَالعملََ–الذيَنالَالمزٌدَمنَثقتهماََ-انهمكَجاهٌنَووافًَومعهماَمحمد

َوتنسٌقَبعضَالحساباتَالخاصةَبإحدىَالمشارٌعَالهندسٌة.

َلٌقولَوافً:

َأناَتعبت..َماتٌجًَننزلَناكل.َ-



 

727 
 

َرفعَمحمدٌَده:

َمواااافق.َ-

َإٌهٌَاَعمَأنَتَماصدقت.َ-

َقالهاَجاهٌنَلٌضحكَمحمد:

َعت.بصراحةَأناَجوَ-

َوقؾَجاهٌنَلٌقول:

َمشَهننزلَهنطلبَاألكلَهناَإحناَلسهَماخلصناش.َ-

َتمتَمحمدَبضٌق:

َُحكمَالقوي.َ-

َلٌضحكَوافًَالذيَسمعهَبٌنماَقالَجاهٌن:

َأنَتَبتقولَإٌه؟!َ-

َبقولَأنَتَاللًَفٌنا.َ-

َلٌزٌدَضحكَوافًَبٌنماٌَرمقهَجاهٌنَبشك.

َالذيَأمسكهَوالحَلهَاإلسمتعالىَرنٌنَهاتؾَجاهٌنَوكانَقرٌبَمنَمحمدَ

َ"نانا"

َبنبرةَبدتَؼرٌبة: َعقدَحاجبٌهَونظرَلجاهٌنَقاببلا

َديَنانا.َ-

َأمسكَالهاتؾ:

َناناَخٌر؟!.َ-

فتحَالهاتؾَفوصلَلهَصٌاحهاَالمفزعَحتىَأنَوافًَومحمدَنهضاَعنَ

اَلٌقولَجاهٌنَبتوتر: ٌا َكرسٌهماَفصوتهاَكانَعال

َإٌهَفًَإٌه؟!!َ-

ٌَهَبفزع:استمعَلهاَلتتسعَعٌن

َبتقولًَإٌه...َإزاي؟!إنِتََمستحٌل...َ-

َقالَوافًَبقلقَبالػ:

َفًَإٌهٌَاَجاهٌن؟.َ-
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َحدقَبهماَبؽٌرَتصدٌق:

َمصٌبة..مصٌبة.َ-

َأمسكَمحمدَبذراعهَوقدَسقطَقلبهَبٌنَقدمٌه:

َمصٌبةَإٌه؟...َناناَمالها.َ-

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َ

َالفصلَالخامسَوالثبلثون

َ

َوجودجالكَأوانَووقفتَموقؾَ

ٌَاَتجودَبدهٌَاَقلبًٌَاَبدهَتجود

َماحدٌَقدرٌَبقىَعلىَكلَشًء

َمعَإنَكلَشًءَموجود

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َ

َ

أنهتَبسمةَوناناَتسوقهماَفًَأحدَالمراكزَالتجارٌةَالشهٌرة،َلتخرجاَإلىَ

َالطرٌقَالسرٌعَحٌثٌَقعَهذاَالمركزَفًَطرٌقَسفر.

َلملمتَناناَحاجٌاتهاَلتزفرَمعترضة:

فًَإٌهَلوٌَجٌبولناَسواقَوٌبقىَقدامَالبٌتَعلىَطولَوٌودٌناَوٌجٌبناَبدلََ-

َمرمطةَالمواصبلتَدي.

َضحكتَبسمة:

هللاٌَرحم...َمرمطْةَإٌه؟َماَإحناَراٌحٌنَبتاكسَوجاٌٌنَبتاكس..َوالَنسٌتًََ-

َأٌامَالكوعَبتاعَالمٌكروباصَعلشانَتلحقًَكرسً.

َأعوذَباهلل...َربناَماٌَِعدهاَأٌااام.َ-

وقفتاَفًَانتظارَمرورَأيَعربْةَأجرة،َخاصةَأنَالوقتٌَقاربَساعةَالذروةَ

َوبالتالًَستنشؽلَعرباتَاألجرةَبالعملَداخلَالمدن.

أهوَشوفتً..َحتىَالتكاسًَمفٌش..ٌَابنتًَقولٌلهمَإنكَعاٌزةَعربٌةَبسواقََ-

َأوَخلًَحدٌَعلمكَالسواقةَخلٌناَنخلص.

َبقى.ماشًٌَاَناناَربناٌَسهل..َأسكتًََ-
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طالعتَالطرٌقَمعهاَفبلحتَلهماَحافلةَركابَصؽٌرةَوبدتَفارؼةَمنَالركابَ

َلتقولَنانا:

َمانوقؾَالمٌكروباصَدهَونتفقَمعاهٌَودٌنا.َ-

ا.َ- َألَطبعا

َقالتهاَبسمةَبحزمَلتردَنانا:

َطبٌَاَأختًَخلٌناَملطوعٌنَكده.َ-

عًَماٌَحدثَأدارتَرأسهاَلتجدَأنَالحافلةَالصؽٌرةَوقفتَأمامهماَوقبلَأنَت

فُتحَبابهاَالعرٌضَواندفعَمنهاَإثنانَُملثمانَلٌمسكاَببسمةَمنَتبلبٌبهاَ

َوٌجذباهاَبقوةَللداخل.

فانطلقتَصراخاتهماَفًَالحالَوناناَتتعلقَببسمةَلتمنعهماَمنَوضعهاَفًَ

السٌارةَوكذلكَبسمةَالتًَألقتَماَفًٌَدهاَوهًَتدفعَأقربهماَإلٌهاَبكفٌهاَ

َبفزعَهابل.

َووووووي...َالحقوناٌَاَناس...َسٌبهاٌَاَابنَالـ.....ٌاَلهَ-

تلقتَناناَإثرَهذاَالصراخَركلةَفًَبطنها،َتحشرجَلهاَصوتهاَوهًَتسقطَ

اَلٌنجحاَفًَدفعَبسمةَداخلَالحافلةَواالنطبلقَبهاَفًَالحالَبعدَأنَظهرَ أرضا

َبعضَالناسَالستطبلعَاألمر.

َتهاَبعٌنٌنَمتسعتٌٌنَلتصرخ:نظرتَناناَللسٌارِةَالهاربةَوالتًَتحملَصدٌق

َبوووووسًٌٌٌٌٌٌ!َ-

َفاقتربَمنهاَأحدهم:

َفًَإٌهٌَاَآنسة؟.َ-

َنظرتَلهَصارخة:

َإنتواَفٌٌٌٌنَهوَإحناَفًَصحرا..َخطفواَأختًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ.َ-

ا،َأخرجتَهاتفهاَوهًَتبكًَوتولول،َفاتصلتَبؤولَ كانتَالَتزالَجالسةَأرضا

َحتىَصاحت:أجابهاََوماَإناسمَظهرَلهاَ"جاهٌن"َ

َالحقنًٌٌٌٌٌ....َ-

َسؤلهاَماَبهاَفقالت:
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َبسمةَاتخطفت.ََ-

َمستحٌل...َإنِتَبتقولًَإٌه؟..َإزاي؟!َ-

بقولكَبسمةَاتخطفتَخدوهاَفًَعربٌةَوجرواَدلوقتًَمنَقدااااامً...َبوسًََ-

َاتخطفتٌَاَجاهٌن.

َفحدقَجاهٌنَبُمحمدَووافًَبؽٌرَتصدٌق:

َمصٌبة..مصٌبة.َ-

َوقدَسقطَقلبهَبٌنَقدمٌه:َأمسكَمحمدَبذراعه

َمصٌبةَإٌه؟...َناناَمالها؟.َ-

َالزالَالهاتؾَفًٌَدهَوهوٌَقول:

َبتقولَبسمةَاتخطفت.َ-

َانتفضَكبلهماَوصرخَوافً:

َإٌه!!..َاتخطفت.َ-

َجذبَمحمدَالهاتؾَمنَكؾَجاهٌن:

َنانا..َإنِتَفٌن؟!َ-

َلمَتحتاجَوقتَلتدركَمحدثهاَفزادَنحٌبها:

ٌَاَمحمدَالحقنً.محمد..َخطفواَبوسًََ-

َإنِتَفٌٌٌن؟!َ-

َقالهاَبعصبٌةَبالؽة.

َ.أويأناَعلىَطرٌقَمصرَإسكندرٌةَالصحراويَقدامَالمول..َأناَخاٌفةََ-

َتؤلمَقلبهَلبكابها:

..َماتقفٌشَلوحدكَأدخلًَجوه..َإحناَجاٌٌنَعلىَطول.َ- َإحناَجاٌٌنَحاالا

ا: َأعادَالهاتؾَلجاهٌنَصارخا

َلٌه.ٌاالٌَاَجماعةَواقفٌنَكدهََ-

اَتتابعهمَنظراتَ وكؤنهماَاحتاجاَلهذاَاألمرَلٌنطلقَُثبلثتهمٌَهرولونَخارجا

َالموظفٌنَالمندهشة.
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قفزواَإلىَسٌارِةَجاهٌنَالذيَجلسَخلؾَمقودهاَوانطلقَفًَالحالَإلىَوجهتهَ

َبعدَأنَأخبرهَمحمدَبها،َبٌنماَقالَوافًَلجاهٌن:

َهًَقالتلكَإٌهَبالظبط؟!َ-

َأجابهَبوجهَممتقع:

َتقولَعربٌةَخدتَبسمةَوجرٌت.بَ-

َهزَوافًَرأسهَبعدمَتصدٌق:

َمشَممكن..ٌَاَربَأُسترٌَاَرب.َ-

اَُرؼمَأنَجاهٌنَتعدىَالسرعةَالمقررةَأكثرَ بدىَوكؤنَالطرٌقَاستؽرقَدهرا

َمنَمرة.

لٌصلواَإلىَالمركزَالتجاري،َمترجلٌنَمنَالسٌارةَواتصلَمحمدَبناناَلٌعرؾَ

ََزالتَعلىَالطرٌقَوحولهاَجمعَمنَالناس.َمكانهاَبالضبط،َفعلمواَأنهاَال

َأسرعواَإلٌها،َكانتَتفترشَاألرضَوفًَحالةٌَرثىَلها.

َلٌجثوَعلىَركبتٌه: َوصلَلهاَمحمدَأوالا

َنانا.َ-

َنظرتَلهَبوجٍهَباٍكَُملطخَبالترابَفؤمسكتَبقمٌصه:

خطفواَبوسًٌَاَمحمد..َوهللاَمسكتَفٌهاَجامدَعلشانٌَسٌبوهاَضربونًَفًََ-

َبطنً.

َإنِتَكوٌسةَطٌب؟!َ-

اَلٌقولَجاهٌن: َبدىَأنهاَلمَتسمعَكلماتهَلتعٌدَنفسَماَقالتَبصوتَأقلَعلوا

َشكلهمَإٌهَدول،َوالعربٌةَشكلهاَإٌهٌَاَنانا؟!َ-

َنظرتَإلٌهَبعٌنٌنَزابؽتٌن:

كانواَمؽطٌٌنَوشهم..َوالمٌكروباصَأبٌضَومكنشَعلٌهَأرقام..َأناَبصٌتََ-

َالحقوهاَأبوسَإٌدٌكم.علٌهَكوٌس...َجرواَمنَهنا..َ

َفقالَواحدَمنَالجمع:

ٌَلحقواَمٌنَزمانهمَطاروا!!َ-

َفقالَآخر:
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َروحواَالقسمَبلؽواَبسرعة...ََ-

َلٌتطوعَثالث:

َوهوَالبولٌسَهٌعملهمَإٌه...َدلوقتًَمشَبٌهتمواَبحد.َ-

َفقالَرابع:

اَروحواَوأقعدواَجنبَالتلٌفونَأكٌدَهٌطلبواَفدٌةَماهًَبقتَالموضةَفًَأٌامنَ-

َدي.

تعلقَبصرَوافًَبالطرٌقَالذيَأشارتَإلٌهَناناَواختفتَعبرهَأخته،َبٌنماَ

اَلٌقول: َضاقتَعٌنًَجاهٌنَمفكرا

محمدَُخدَتاكسَوروحَناناَأناَووافًَهنعملَببلغَفًَالقسمَوهنرجعَالبٌتََ-

َونشوؾَكدهَحدَهٌتصلَفعبلَوالَأل؟!!..ٌَاال.

َحاضر.َ-

الوقوؾَفتطوعَأحدَالواقفٌنَبإٌصالهماَقالهاَمحمدَوهوٌَساعدَناناَعلىَ

َلٌشكرهَمحمدَبلطٍؾَبٌنماَعادَجاهٌنَووافًَللسٌارةَلٌذهباَإلىَقسمَالشرطة.

َؼلفهماَالصمتَللحظاتَقبلَأنٌَقولَوافًَبحروؾَُمرتعبة:

َجاهٌن...َبسمة..َهترجعَمشَكده!!َ-

ا: اَبٌنماَقلبهٌَنتفضَرعبا َأومؤَجاهٌنَبرأسهَمطمبنا

اَكانَاللًَهٌطلبوهَهندفعهَالمهمَترجعَلناَبالسبلمة.إنَشاءَهللاٌََ- ٌا َاَوافً..َأ

َوافرضَمطلبوشَحاجه.َ-

اَلٌردؾَوافً: َابتلعَجاهٌنَؼصةَفًَحلقهَفهذاَاالحتمالٌَكادٌَقتلهَكمدا

َافرضَكانواَمنَبتوعَتجارةَاألعضاءَوموتوهاَوخدوا....َ-

َوافًَ-

َقاطعةَجاهٌنَبؤنفاسَمتقطعة:

إشمعنىَهًٌَعنً؟..َلوَكانواَبتوعَتجارةَأعضاءَكانواََببلشَالكبلمَده..َ-

َخدواَاإلتنٌنَمشَواحدة.

وهماٌَعنًَعرفواَمنٌنَإنَبسمةَاللًَؼنٌةَومعاهاَفلوسَماٌَمكنَناناَهًََ-

َاللًَؼنٌةَإشمعنىَخدواَأختً.
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َوافًَأبوسَإٌدٌكَأناَمشَمتحمل..َخلٌناَنتفابلَخٌرَوندعًَربناٌَسترها.َ-

رطةَوقدماَالببلغَوطلبواَمنهماَبالفعلَالعودةَللمنزلَلترقبَوصبلَإلىَقسمَالش

َأيَاتصالَمنَالمختطفٌن.

........................َ

برؼمَذلكَالضبابَالذيٌَشوشَرإٌتها،َوالنظرَعبرَنظاراتَشمسٌةَلكنهاَ

َشعرتَوكؤنهاَتملكَالعالم.

ٌَكفًَأنهاَترى!!

َ!منٌَسمعهاَسٌنظرَلهاَباستؽراٍب،َلٌقولَكلناَنرى!

وهذاَعٌبَصاحبَكلَنعمة،ٌَؤلفها،ٌَعتادَعلٌها،َفٌتصورَأنهاَملكٌةَخاصةَله،َ

َالٌَمكنَأنٌَخسرهاَبؤيَحالَمنَاألحوال.

اَ ا،َالَتختلؾَكثٌرا دارتَبرأسهاَتنظرَبحبَلذلكَالوجهَالطٌبَالذيَصاحبهاَدوما

َعنَالصورةَالتًَاحتفظتَبهاَفًَعقلها.

كبٌر،َكٌؾَالَوهًَكانتَمنَأجملَنساءَفاطمةَتلكَالمرأةَالجمٌلةَرؼمَسنهاَال

الحارةَومعَذلكَرفضتَأنَتتزوجَمرةاَأخرىَوأصرتَعلىَأنَتعملَوتكدَ

َجارتهاَالتًَتحملتَمسإلٌتهماَرؼمَفقرها. ًّ َلتربًَابنتهاَبلَوبنت

َبادلتهاَفاطمةَالنظرَبابتسامتهاَالبشوشة:

َعٌنكَلسهَبتوجعك.َ-

َبسٌطَخالص..َأحسنَمنَاألول.َ-

بالكَبوسًَأكدتَعلٌناَكتٌرَلوَحسٌتًَبؤيَحاجهَؼرٌبةَالزمَطبَخديََ-

َتقولًَعلىَطول.

َحاضرٌَاَأبلةَبطة.َ-

َربناٌَتمَشفاِكَعلىَخٌرٌَاَحبٌبتً.َ-

َآمٌنٌَاااَرب.َ-

تبادالَاالبتسامَلٌنتبهاَإلىَمنٌَعبرَالبابَالخارجًَللمنزلَوٌدخلَللحدٌقة،َ

اَومحمدٌَدعمهاَكًَالَفشهقتَفاطمةَحٌنَانتبهتَلناناَالتًَتجرَقدمٌ هاَجرا



 

735 
 

تسقط،َهبتَلُتسرعَنحوهماَوتبعتهاَمهاَالتًَاستطاعتَأنَتستشعرَأنَهناكَ

َخطبَجلل.

َفًَإٌهٌَاَنانا؟!..َمالهاٌَاَمحمد..َوبوسًَفٌن؟!َ-

نطقتَاسمَبسمةَحتىَعادتَناناَللنحٌبَأماَمحمدَفنظرَلفاطمةَوعٌنٌهََماَإن

ا،َفعادتَلتسؤل: اَكبٌرا َتحملَهما

َهٌَاَبنتًَاللًَبهدلكَكده؟..َحدٌَردَعلٌا.إٌَ-

َحاضرٌَاَأبلةَبطةَهقولكَبسَتعالواَندخل..َناناَمشَقادرةَتقؾ.َ-

أسرعتَمهاَتساعدَأختهاَمعَمحمدَوفاطمةَتتبعهمَوإنَإلتفتتَأكثرَمنَمرةَ

اَعنَابنتهاَالتًَلمَتظهرَبعدَفؤعادتَالسإالَبقلق: َبحثا

َهًَبوسًَمشَكانتَمعاِك.َ-

َأحدَإجابتهاَلٌدلؾَمحمدَمعَناناَومهاَللداخلَلتتبعهمَفاطمة.لمٌَستطعَ

أراحَمحمدَناناَعلىَاألرٌكةَوعقلهٌَحاولَالعثورَعلىَالكلماتَالمناسبةَلهذاَ

َالموقؾَالمروع.

َلتجلسَفاطمةَبجوارَناناَتربتَعلىَكتفها:

َمالكٌَاَبنتً..َهًَبوسًَسابتكَوالَراحتَفٌن؟!َ-

لتجهشَبالبكاء،َلٌتهاَتشبثتَبهاَأكثر،َلٌتهاَلمَدفنتَناناَوجههاَبٌنَكفٌهاَ

َتسقطَبعدَتلقًَالضربة..َلٌتها..َلٌتها..!!

اَببلَطابل،َفشلتَفًَانقاذَبسمةَوانتهىَاألمر. َكررتهاَكثٌرا

َرفعتَفاطمةَرأسهاَلمحمد:

َهوَفًَإٌهٌَاَابنً..َوبنتًَفٌنَحرامَعلٌكواَأناَقلبًَمشَمستحمل.َ-

منَالنظرَلعٌنٌهاَوهوٌَتلفتٌَمنةَوٌسرةََلٌصدقَحدسهاَمعَتهربَمحمد

َلٌقولَبتلعثم:

َإنَشاءَهللاَخٌر..َهٌبقىَخٌر.َ-

َمدتٌَدهاَتمسكَبذراعه:

َهوَإٌهٌَاَابنًَدهَاللًَخٌر؟!َ-

َأصل..َأصل.َ-
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َصاحتَبفزع:

َبنتًَجرالهاَحاجه..َاتكلمٌَاَابنً.َ-

ناسََالَإنَشاءَهللاَتكونَبخٌر..ٌَاَربَتكونَبخٌر...َبسَفًَ..َفًَ-

َخطفوها.

شهقتَمهاَبفزعَلتحدقَفاطمةَبوجههَبعٌنٌنَمتسعتٌنَوكؤنهاَتستوعبَماَ

َقالهَللتو.

َابنتهاَاختطفت!!

َلتردد:

َخطفوها..َخطفواَبنتً..َبنتًَأناَاتخطفت.َ-

َصرختَوهًَتلطمَخدٌهاَبقوةَلٌمسكَمحمدَبذراعٌهاَلٌمنعها:

َالسبلمة.اهديٌَاَابلةَبطةَباهللَعلٌِك...َإدعًَربناَترجعَبَ-

لمَتسمعَكلماتهَفلقدَكانتَبعالمَمختلؾ،َعالمَمظلمَأحاطَبهاَفجؤةَحٌنَأدركَ

َعقلهاَأنَابنتهاَالوحٌدةَاختفتَمنَحولها.

لٌهزهاَمحمدَبعنؾَوٌخرجهاَمنَهذٌانهاَالصارخ،َلتحدقَبهَوقدَصمتتَفجؤةَ

َلتضمهاَمهاَإلىَصدرهاَوهًَتبكً،َمتوسلةَلهاَأنَتهدأ.

َدَلحظاتَوهًَتردد:لتشاركهاَالنحٌبَبع

َبنتً...َبنتً.َ-

َلمٌَمرَالكثٌرَمنَالوقتَلٌصلَجاهٌنَووافًَلٌسؤلَاألول:

َحدَاتصل؟!َ-

َأجابهَمحمدَببل.

أماَوافًَفوقعَبصرهَعلىَفاطمةَالمنتحبةَلتقبضَأصابعَباردةَعلىَقلبهَ

َانتبهتَفاطمةَلهَحتىَرفعتَكلتاَذراعٌهاَإلٌه:َوماَإنوتعتصره،َ

َختكَراحتٌَاَبسااااام.أختكَراحت...َأَ-

َزادَبكاءهاَوكذلكَبكاءَالفتاتانَلٌقتربَوافًَمنهاَوٌمسكَكفها:

َماتقولٌشَكده..َهترجعَإنَشاءَهللا.َ-
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هوَاللًَبٌتاخدَفًَأٌامناَديَبٌرجع..َآآهٌَاَبنتً...ٌارب...ٌَاربَمشََ-

َهستحمل...َرجعهالًٌَاَرب.

لتدفنَوجههاَبجسدهَوهًََاقتربَمنهاَأكثرَلٌربتَعلىَكتفهاَفتعلقتَبقمٌصه

َالزالتَتبتهلَهلل.

َماَإنَعادَلهاَولدهاَحتىَفقدتَابنتها.

ٌُخفًَأعاصٌرَداخله،َكلَدقٌقةَتمرَبلَكلَ جاهٌنَفقطَتابعَبصمت،َصمتَ

ثانٌةَتنقلهَمنَهاجسَسًءَلهاجسَأسوأ،َوقلبهٌَرتجؾَخوفااَعلىَمحبوبةَلمَ

َتعرؾَبعدَقدرَحبهَلها.

َتمتمَبلسانَالعاجز:

ٌَارب..ٌَارب.َ-

............................َ

أنَتصلَإلىَذروةَالخوؾ،َلٌستَبتجربةٌَتعرضَلهاَالجمٌع،َبلَهناكَمنَ

ٌَحٌىَحٌاتهَكلهاَدونَأنٌَصلَلتلكَالمرحلة.

وهًَتعاٌشهاَاآلنَبتفاصٌلها،َقاومت..َدافعت..َخدشت..َأساءت..َسبت...َ

َصرخت.

هذاَالجبلٌَجثمَعلىَجسدهاَبكلتاَفعلتَكلَماٌَمكنهاَحتىَأنهكهاَالتعب،َو

ذراعٌهَفحسب،َلكنَضخامةَجسدهَلمَتسمحَلهاَبالكثٌرَمنَالمقاومةَفاستطاعَ

َتثبٌتهاَفًَمكانهاَبسهولة.

ظلتَتنظرَلهَبرعبَهابلَوهوٌَبادلهاَالنظراتَبسخرٌة،َوهذاَكلَماَتمكنتَ

ة،َمنَرإٌتهَحٌثَقدَأحكمواَاللثامَعلىَوجوههم،َكلَماَأدركتهَأنهمَثبلث

َأحدهمَالسابق.

َلٌؤتٌهاَصوتَآخر:

َخؾَإٌدٌكَالَتموتَمننا.َ-

َماتقلقشٌَاَرٌس.َ-

اَاستجمعتَبعضَشجاعتهاَلتقولَبحروؾَمتقطعةٌَؽلفهاَالخوؾ: َأخٌرا

َإنتواَ...َعا..عاٌزٌن..َإ..َإٌه؟!َ-
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َرمقهاَالرجلَبمزٌٍدَمنَالسخرٌةَولمٌَمنحهاَردَفؤضافت:

َبَهدٌكوا..َاللًَعاٌزنه..َبسَسٌبونً.عا...َعاٌزٌنَفلوس...َصح؟...َطٌَ-

َقالتَالكلمةَاألخٌرةَبرجاٍءَباكً.

أزالَالرجلَقناعَالسخرٌةَعنَعٌنٌهَوقررَأنٌَتفحصهاَبوقاحةَجعلتهاَتنتفضَ

َأكثرَوأكثر.

لٌقررَأنٌَمٌلَنحوهاَفجؤةَلتدخلَفًَنوبةَصراخَجدٌدةَقابلهاَهوَبالضحكَ

بدىَصوتهَمختلؾَعنَبصوتَأجشَوكؤنهٌَمرحَفحسب،َلٌقولَأحدهمَو

َاألول.

َماتتهديَبقىَأناَصدعت.َ-

لكنهاَلمَتبالًَلتستمرَفًَالصراخَلٌظهرَلهاَملثمَآخرٌَحملَقارورةَزجاجٌةَ

صؽٌرة،َبخَمنهاَعلىَوجهها،َومعَالثقلَالذيَشعرتَبهَبرأسها،َتؤكدتَأنهَ

َمخدر.

َفتمتمتَبآخرَماَأمكنهاَقولهَفًَتلكَاللحظات:

َأُسترنًٌَاَرب.َ-

َمتَالدنٌاَحولها.وأظل

.......................َ

َمرتَساعةَكاملة.

ا. َربماَهًَاألطولَفًَحٌاتهمَجمٌعا

َكلَواحدَمنهمٌَطالعَهاتفهَكلَدقٌقةَوكؤنَاالتصالَسٌكونَمنَعنده.

َلٌقولَجاهٌن:

َهوَتلٌفونَبسمةَفٌن؟!َ-

َقالت:انتبهَالجمٌعَلؤلمرَلٌتبادالَالنظراتَالتًَتوقفتَكلهاَعندَناناَالتًَ

َمعاها...َماهًَخدوهاَبشنطتها..َكانتَلبساهاَكروس.َ-

أمسكَجاهٌنَهاتفهَلٌتصلَبها،َوبرؼمَأنَاألملٌَكادٌَكونَضعٌفااَلكنَالكلَ

َتعلقَبصرهَوسمعهَبهاتفهَالذيَفّعلَسماعتهَالخارجٌة.

َلتصدمَآذانهمَالعبارةَاآللٌةَالتقلٌدٌة:
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َ"الهاتؾَالمطلوبَمؽلقَأوَؼٌرَمتاح..."

جاهٌنَبحرارةَبٌنماَفاطمةَتعاودَالبكاءَوهًَمتعلقهَبقمٌصَوافًَالذيََلٌزفر

جلسَجوارها،َلمَتفلتهَمنٌَدهاَمنذَاقتربَمنهاَوكؤنهاَترٌدَأنَتتؤكدَأنهاَلنَ

َتفقدهَهوَاآلخر.

رفعَالجمٌعَرإوسهمَلسمٌحةَالتًَانضمتَلهمَلترمقهمَبدهشة،َوتمنتَلوَ

َإال:تتجاهلهمَلكنَوجودَوافًَأجبرهاَعلىَالس

َمالكم؟!..َقعدٌنَكدهَلٌه؟!َ-

استشعرَوافًَقبضةَفاطمةَالتًَاشتدتَأكثرَعلىَقمٌصهَلٌنظرَلهاَقبلَأنَ

: ٌَعاودَالنظرَلسمٌحةَقاببلا

َإحناَفًَمصٌبةٌَاَماما.َ-

تؽضنَوجهَفاطمةَوهًَتسمعهٌَنادٌهاَبهذهَالبساطةَبلقبهاَالذيٌَحرمهاَمنهَ

َعلىَأصابعَالٌدَالواحدة.َإلىَاآلنَولمَتسمعهَمنهَإالَمراتَُتعد

ولمٌَخَؾَعلىَسمٌحةَقبضةَفاطمةَالمتعلقةَبمبلبسَوافًَلترمقهاَبؽٌظَوهًَ

َتقول:

َمصٌبةَإٌه؟!!َ-

َأرادَوافًَالوقوؾَلكنَفاطمةَتعلقتَبهَبقوةَفتراجعَعنَاألمر:

َبسمةَأختًَاتخطفت.َ-

َصاحتَسمٌحة:

َإٌـــــــه...َاتخطفت...ٌَعنًَإٌهَاتخطفت؟!َ-

َجاهٌن:قالَ

كانتَفًَالمولَاللًَفًَطرٌقَمصرَإسكندرٌةَوناسَخدوهاَفًَعربٌةََ-

َبالعافٌةَوناناَكانتَمعاهاَوهًَاللًَقالتلنا.

َشهقتَبؽٌرَتصدٌقَلتقول:

َبلؽتواَالبولٌس.َ-

َأٌوة..َوقالولناَنستنىٌَمكنٌَطلبواَفدٌة.َ-

َفدٌة!!َ-
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َضاقَبصرهاَوكؤنهاَتفكرَفًَاألمرَفقالَجاهٌنَبحزم:

اَكانَاللًَهٌطلبوهَهندفعه.َ- ٌا َأٌوة..َوأ

َأومالَبلؽتواَالبولٌسَلٌهَبقى!!َ-

َأناَمشَهؽامرَبعمرَبسمة..َالبولٌسَاألٌامَديَبطلٌَعملَحاجه.َ-

َرمقتهَللحظاتَقابلة:

معاكَحق..َإنَشاءَهللاَترجعَبالسبلمة...َأناَهدخلَالمكتبَأحاولَأتصلََ-

َبناسَممكنٌَساعدونا.

َلحظةَلتولٌهمَظهرهاَمتجهةَإلىَؼرفةَمكتبها.دارَبصرهاَبٌنهمَل

َ

َ"إنِتَاللًَخطفتًَبنتًٌَاَسمٌحة!!"

َتصلبَجسدهاَفًَمكانهَقبلَأنَتلتفتَلتحدقَبفاطمةَبذهولَمرددة:

َإنِتَبتقولًَإٌه؟!!َ-

وكانَالذهولَمنَنصٌبَالجمٌعَالذٌنَرمقواَفاطمةَبدهشةَأعقبهاَشفقة،َهًَ

حٌدَالذيَنظرَلهاَباهتمامَكانَجاهٌن،َوقدَمكلومةَوربماَالَتعًَماَتقول،َالو

ا.َ"َتفتكرَممكنَتقتلنً!!َ" َرددَعقلهَجملةَقالتهاَبسمةٌَوما

ٌُهديءَسمٌحة: َقالَوافًَل

َأعذرٌهاَهًَمشَِؾَوعٌها.َ-

َصاحتَفاطمةَمماَأجبرهَعلىَالوقوؾَوالتحدٌقَبها:

-َ. ًّ اَبقٌتَِؾَوع ...َأناَأخٌرا ًّ َألَِؾَوع

َحَالطمةَخدها:وقفتَهًَاألخرىَوهًَتصٌ

أناَسمعتَكلَكبلمك...َحطٌتَجذمةَفًَبوءيَوسكت،َحرمتٌنًَمنَابنًََ-

سنٌنَوكرهتٌهَفٌاَوسكت...َحتىَلماَرجعتلهَفضلتًَحرمانًَمنهَوبرضوَ

سكت..َوبعدَكلَده..َبعدَكلَالذلَاللًَعٌشته..َبتبذٌنًَفًَبنتًَعلشانَ

َمارضٌتشَأمشًَمنَهنا.

هاَلوافًَالذيَاتسعتَعٌنٌهَوهوٌَنقلَبصرهَهذهَالمرةَانتقلتَالدهشةَبكامل

اَلتصٌح: َبٌنهاَوبٌنَسمٌحةَالتًَتؽٌرَوجههاَكثٌرا
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َبتقولًَإٌهٌَاَمجنونةَإنِتَ؟!.َ-

كانَقلبهاٌَنتفضَبقوة،َفآخرَماَتصورتهَأنَتنهارَفاطمةَلتخرجَكلَأسرارَ

َالماضًَاآلن.

َرجعٌلًَبنتااااااااااااااااااااااي.َ-

َرهاَبهٌسترٌا.صرختَبهاَوهًَتضربَصد

َلوحتَسمٌحةَبكفهاَوهًَتتراجعَخطوات:

َديَاتجننت..َديَأكٌدَاتجننت.َ-

فرتَمنَأمامهاَوصراخهاَالمستمرَلتدخلَإلىَؼرفتها،َوتؽلقَالبابَبعنؾَ

َلتقؾَخلفهَتضعَكفهاَعلىَصدرهاَتهديءَمنَروعَقلبها.

ٌُصدقَإنهاَتهذي...َتهذي. اَلنَ ٌُصدق..َحتما َلنَ

ا...َهكذاَتمنت!!لٌسَمنَالجٌدَ َمواجهتهاَاآلن،َستصمتَوحدهاَحتما

َ

وفًَالخارجَمهاَومحمدٌَحاوالنَتهدبةَفاطمة،َبٌنماَتجمدَوافًَمكانهٌَرمقهاَ

َبؽٌرَتصدٌق،َلكنهاَإلتفتتَإلٌهَلتمسكَبقمٌصه:

َخلٌهاَترجعلًَبنتً..َأناَقلبًَمشَهٌكدبَعلٌه.َ-

َهزَرأسهَبذهول:

َبقى..َإنِتَفعبلَمشَِؾَوعٌك.إٌهَاللًَبتقولٌهَده...َكفاٌةََ-

َهزتَهًَرأسهاَبعناد:

اسمعنًَبقىَألنًَسكتَكتٌـــر..َأناَماسبتكشَوهللاَماسٌبتك..َخدتكَمنًََ-

ؼصب،َهًَبتكرهنًَوداٌماَشاٌفةَإنًَسرقتَمنهاَأخوهاَاللًَكانتَبتعتبرهَ

ابنهاَولماَماتَحبتَتنتقمَمنًَجاتلًَوأنَتَعمركَأسبوعَوألنكَكنتَأضعؾَ

تكَكنتَبسٌبهاَهًَترضعَعندَجارةَلٌاَوأنَتَمكنتشَبتفارقنً..َشدتكَمنَأخ

منَإٌديَوأناَلسهَوالدهَوجرحَبطنًَتاعبنًَحاولتَأخدكَمنهاَزقتنًَوقعتنًَ

ماقدرتشَأتحركَتانًَرِمتلًَقرشٌنَوقالتلًَزيَماَحرمتٌنًَمنَوافًَ

صبرنًَهحرمكَمنه...َوهللاٌَاَابنًَأناَكنتَبموتَكلٌَومَمٌتَمرةَومكنشَم
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ؼٌرَبسمةَاللًَُخفتَعلٌهاَمنَسمٌحةَوجبروتها...َولماَجٌتَهناَهدتنًَ

َببناتً..ٌَاأمشًَمنَهناٌَاَهتبذٌهم.

أشارتَلمهاَبؤصابعَمرتعشةَوهًَتخرجَكلَماَفًَُجعبتهاَمرةَواحدة،َوكؤنهاَ

َتخشىَالعودةَواالستسبلمَلخوفها:

ةَأمكَجبانة..َجبانةَحتىَمهاَاللًَكانتَعامٌةَهددتنًَبٌها..َخوفت..َأٌوَ-

...َقولهاَترجعلًَبنتً..َخلوهاَترجعلًَأويألنهاَبتحبَوالدهاَوبتخاؾَعلٌهمَ

َبنتاااااي.

كانتَكلماتهاَتسقطَكمطارقَصلدةَعلىَرأسه،ٌَحدقَفٌهاَبصمتَووجههَ

ٌَحملَمبلمحَمنَاأللمَوالدهشةَوالكثٌرَمنَالصدمة.

ا: َأمسكٌَدهاَلٌبعدهاَعنهَمرددا

َكدابة.َمشَممكن...َإنتََِ-

َ"ألَمشَكدابة"

َقالهاَجاهٌنَبثقةَلٌلتفتَلهَوافًَبمزٌدَمنَالصدمةَفؤردؾ:

أٌوةَعمتًَسمٌحةَعمرهاَماَاتقبلتهم...َوقالتلًَدهَلوحديَمنَؼٌرَماََ-

تسمعهولك..َكانتَعاٌزانًَأدٌهمَفلوسَوأخرجهمَمنَالبٌتَوالشركة...َ

اَفًَوشًَوؾَوشَرفِضتَجوازيَمنَبسمةَواعتبرتنًَبتحداها..َحتىَقالته

َبسمة..َأنتَالوحٌدَاللًَماشوفتشَالوشَالتانًَلسمٌحةَالشربٌنً.

ا: َوضعَكفٌهَعلىَأذنٌهَصابحا

َباااااس..َأسكتوا...َإنتواَكدابٌن..َكلكمَكدابٌن.َ-

اَإلىَالحدٌقةَوأنفاسهَتسارعَبعضها،ٌَشعرَكمنَكانٌَعٌشَفًَ هرولَخارجا

َنٌهَوأدمعتَعٌنٌه.فقاعةَمنَاألكاذٌبَانفجرتَللتوَفؤصمتَأذ

َأرادتَفاطمةَاللحاقَبهَفؤوقفهاَجاهٌن:

سٌبٌهَدلوقتً...َهوَمحتاجٌَستوعبَكلَاللًَسمعه....َبسٌَاَأبلةَبطةََ-

َعمتًَممكنَتمشٌكمَتطردكمَلكنَتسلطَناسٌَخطفواَبسمةَدهَاللًَمشَممكن.

ًَطالتَنظراتهاَإلٌه،َكٌؾَتخبرهَأنَقلبهاَهوَالذيٌَحدثهاَبذلك،َالَأحدَسٌع

َماَستقول.
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فتصاعدتَآالمَقلبهاَبشكلَمفاجًءَلتمسكَبكتفهاَاألٌسرَبتؤلمَواضحَفقالَ

َجاهٌن:

َمالكٌَاَأبلةَبطة؟!َ-

َدواٌا..َهاتولًَدواٌا.َ-

ا: ٌا َأحاطهاَجاهٌنَبذراعٌهَمناد

َمحمدَساعدنًَنطلعهاَفوق.َ-

َبٌنماَرددتَهً:

َبنتً..َرجعولًَبنتً.َ-

َإنَشاءَهللا.حاضرٌَاَأبلةَبطة..َبسمةَهترجعََ-

تحركتَمعَمحمدَوجاهٌنَلٌصعداَبهاَالدرج،َأرادتَمهاَتتبعهمَلكنَقلبهاَ

أخذهاَلمكاٍنَآخر،َاقتربتَمنَمدخلَالحدٌقةَتراقبهَدونَأنٌَنتبهَلها،َ

َمطؤطًءَالرأسَكمنٌَحملَهمَالسنٌن.

لٌتمنىَقلبهاَلوَبإمكانهَمواساتهَكماٌَجب،َأنَتربتَعلٌهَأوَتمسحَعلىَرأسهَ

َأنهاَهناَألجله.وتخبرهَ

أخذتهاَُخطواتهاَلتقؾَأمامهَفظلَهوَعلىَحالهَولمٌَرفعَرأسهَإلٌهاَقالتَ

ا: َبنبرةَهادبةَحملتَحزنا

َماتزعلشَنفسك..َإن..َ-

َِسبٌنًَلوحدي.َ-

اَمنه،َ صاحَبهاَلتنتفضَمكانهاَوهًَتعودَخطواتَللخلؾ،َلمَتتوقعَهجوما

َحقَلٌسَلها؟!َشعرتَبالكثٌرَمنَالخجلَواإلحراج،َهلَتمنحَنفسها

َقالتَبصوتَتهدج:

َأناَآسفة..َربناٌَهونَعلٌك.َ-

أنهتَجملتهاَوعادتَمسرعةَللداخل،َرفعَبصرهٌَتتبعها،َلتتقطعَأنفاسهَ

اَرؼبةَعارمةَفًَالبكاء. َمقاوما

اَطولَتلكَالمدة؟! َأكانٌَعٌشَوهما
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أحقااَأمهَالتًَربتهَوكانتَمثلهَاألعلىَفًَكلَشًء،َلهاَهذاَالجانبَشدٌدَ

َالظلمة.

حرمتهَمنَأمهَوأختهَطوالَتلكَالسنواتَبدافعَاالنتقامَفحسب!!،َأُحبهاَلهَ

اَالَأكثر؟! ٌا َمرض

هبَمنَمكانهَلٌعودَإلىَؼرفتهاَمرَأمامَناناَومحمدَوجاهٌنَالذٌنَبقواَفًَ

َالردهةَبٌنماَصعدتَمهاَلتبقىَمعَفاطمة.

َتتبعتهَنظراتهمَولمٌَحاولَأحدَمخاطبته.

دخلَإلٌهاَدونَاستبذان،َوجدهاَتجلسَعلىَطرؾَفراشهاَفتحَبابَؼرفتهاَلٌ

لتنظرَلهَبصمتَُمقلق،َأؼلقَالبابَخلفهَلٌقتربَمنها،ٌَتؤملَمبلمحَوجههاَ

َالتًَاعتادهاَوكانتَاألحبَإلٌهَعلىَالدوام.

اللًَسمعتهَمحتاجَكبلمَكتٌرَبسَمشَوقته..َإنِتَبجدَلٌِكَعبلقةَبخطؾََ-

َبسمة؟!!

َتفكرَكده؟!ألَطبعا..َأنَتَإزايََ-

أومالَأفكرَإزاي؟!...َكلَحاجهَِعشتهاَمعاِكَكانتَكذبَفًَكذب..َإٌهَاللًََ-

ٌَجبرنًَأصدقك.

َأناَاللًَربٌتكٌَاَوافً.َ-

َقلتلكَمشَهتكلمَعنَدهَدلوقتً..َأناَعاٌزَأعرؾَأختًَفٌن؟!َ-

َماأعرفش..َبقىَاأاَممكنَأفكرَأأذيَبنتَأخوٌا؟.َ-

تهاَفًَمقتل،َهًَفقدتهَبالفعل؟..َوعلٌهاَضحكةَهازبةَخرجتَمنَشفتٌهَفؤصاب

َانقاذَماٌَمكنَانقاذه.

طٌبَأناَهكلمَناسَممكنٌَساعدوناَعلشانَتصدق..َأناَماٌهمنٌشَحدَؼٌركََ-

َفًَالدنٌاَدي..َصدقنً.

بالظبط..َوعلشانَكدهَماٌهمكٌشَتبذيَكلَاللًَحوالٌاَلمجردَإنًَأفضلََ-

منها،َتقنعٌنًَأنَأُختًَمشَمعاِكَوبس..َتكرهٌنًَفًَأمًَاللًَحرمتٌنًَ

َهمهاَؼٌرَالفلوس..َكلَدهَعلشانَأفضلَأسٌركَإنِتَوبس.

َكدابهَمتصدقهاااش.َ-
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َكفاااٌةَبقىَحرامَعلٌكواَأناَبنًَآدم..َمشَلعبةَبتطوحوهاَلبعض.َ-

َإلتفتَلٌؽادرَؼرفتهاَفؤوقفتهَبرجاء:

َوافً..َحبٌبًَاسمعنً.َ-

َإلتفتٌَرمقهاَبؽضبَهادر:

َوالدي..َأناَاسمًَبسام.وافًَدهَاسمََ-

اَبابهاَبعنؾ،ٌَلهثَأمامهَلحظاتَقبلَأنٌَرفعَبصرهَ خرجَمنَؼرفتهاَصافعا

َألعلىَوٌتجهَإلٌهاَهًَاألخرىَأوقفهَجاهٌن:

َوافًَاهدى.َ-

اَعنهَوهوٌَكملَطرٌقهَإلىَالطابقَالعلوي. َدفعهَبعٌدا

َلٌقولَمحمد:

َعلىَبسمة.إنتواَركزتواَفًَحاجهَتانٌه..َالمفروضَنكونَبندورََ-

َوهندورَعلٌهاَفٌن؟!َ-

َقالهاَجاهٌنَبضٌقَلٌردَمحمدَبعصبٌة:

َفًَأيَحته؟َهنفضلَقاعدٌنَكده؟!َ-

تملكَالؽضبَمنَجاهٌنَوهوٌَشعرَأنَمحمدٌَرٌدَاقناعهَأنَاهتمامهَببسمةَ

َأكبرَمنهَفصاحَبه:

أناَخاٌؾَعلٌهاَأكترَمنك..َديَبنتَعمًَوخطٌبتًَوهتكونَمراتً..َفاهمََ-

هَواحدهَهتكونَمراتكَتبقىَمخطوفةَومشَعارؾَإٌهَاللًَممكنٌَعنًَإٌ

ٌَحصلها...َماتحاولشَتقنعنًَأنكَمرعوبَأكترَمنً.

َوقفتَناناَلتشاركهماَالصٌاح:

إنتواَهتتخانقوا..َكلناَمرعوبٌنَعلٌها...َالحلَإٌهَبقى..َهنفضلَقاعدٌنََ-

َحاطٌنَإٌدٌناَعلىَخدنا.

َزفرَجاهٌنَلٌقولَمنَبٌنَأسنانه:

لعقلَبٌقولَنستنىَلماٌَتصلواَبٌنا...َهنروحَنلؾَفٌنَوهًَكانتَعلىَطرٌقَاَ-

َسفر.
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اٌَقاومَرؼبةَقوٌةَفًَالقفزَإلىَسٌارتهَ ٌا كانٌَقولَتلكَالكلماتَوهوَفعل

والبحثَعنهاَفًَالشوارع،َفٌعودَعقلهَوٌقنعهَبعدمَجدوىَاألمرَوأنَالبقاءَ

َهناَأفضل،َلعلَالمختطفٌنٌَتصلوا.

َلذيَحدثهَوافًَعنه،َماذاَسٌفعلَإذاَلمٌَتصلوا؟!فٌؤتًَالهاجسَا

اَلتفزعَناناَوهًَتحدقَبه،َلٌخرجَإلىَ ركلَكرسًَبجوارهَبعنؾَأسقطهَأرضا

اَعنَمنفذَهواءَلٌتفادىَاإلختناقَالذيٌَشعرَبه. َالحدٌقةَباحثا

ٌَزفرَبقوةَوصورةَبسمةَالَتفارقَمخٌلته،َوقلقهٌَصورَلهَأبشعَالمشاهد.

َلفعل؟؟أٌمكنَأنٌَخسرهاَبا

اَلمجردَالفكرة. َهزَرأسهَرفضا

متىَأصبحتَبتلكَاألهمٌةَفًَحٌاته،َالٌَعلمَولنٌَبحثَعنَإجابة،َهوَفقطَ

ٌَرٌدَعودتها.

اَبعدها: َلمٌَتمالكَنفسهَلٌطلقَصرخةَقهرَعالٌةَمرددا

َبسمة..َإنِتَفٌٌٌن؟َ-

َ

وفًَالداخل،َرنَهاتؾَناناَالموضوعَعلىَالمنضدةَأمامهاَفهرعتَإلٌهَوكذلكَ

محمدَلكنَعٌنٌهَاصطدمتَباسمَرجل،َلتخطؾَهًَالهاتؾَوتضمهَإلىَصدرهاَ

: َدونَأنَتردَفحدجهاَمحمدَبنظراتهَقاببلا

َمٌنَشهابَدهَكمان؟!َ-

اَلهَوهًَتقول: َاالرتباكَالذيَتلبسهاَكانَواضحا

َأ...َده..ََ-

َمٌن؟!َ-

َصاحَبهاَلتنتفضَقابلة:

كمانَماٌَخصكش..َأناََوأنَتَمالك؟!..َمشَخبلصَقُلتلًَماٌخصكٌشَأنتَََ-

َطالعةَألبلةَبطة.

فرتَمنَأمامهَبٌنماَتمنىَللمرِةَالملٌونَأنٌَنزعَقلبهَمنَصدرهَوٌلقٌهَبطولَ

َذراعهَعلهٌَرتاحَمماَتفعلهَبهَتلكَالفتاة.
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..........................َ

اَتحاولَتحرٌكٌَدهاَلتفركَجبهتهاَالتًَتإرقهاَبهذاَالثقل،َ ٌا الدوارٌَخؾَتدرٌج

هاَلمَتستطع،َوكؤنهاَمثبتتانَفًَمكانهما،َفتحتَعٌنٌهاَببطءَتطالعَالمكانَلكن

َمنَحولها،

وأولَماَرأتهَسقٌؾَقدٌمَمتهالك،َلمٌَعتنًَأحٌدَبهَلسنواٍت،َمالتَبرأسهاَ

تستوضحَمكانها،َفؤدركتَأنهاَتستلقًَعلىَفراٍشَقدٌمٌَحملَرابحةَجمعتَماَ

نهوضَعنهَلتكتشؾَأنهاَبالفعلَبٌنَاألتربةَوالعفن،َاشمبزتَوهًَتحاولَال

مقٌدةَالٌدٌنَوقدَأحاطَرسؽٌهاَحجابهاَالذيَنزعَعنَرأسهاَلٌثبتٌَدٌهاَبؤحدَ

َأركانَالسرٌرَالبارزةَفوقها.

ا،َ حاولتَالتملصَمنهَمرةَبعدَمرةَبعدَأنَاستعادةَكاملَوعٌهاَلكنهَكانَمحكما

الؽرفةَالتًَالَتوقفتَعنَالمحاولةَوهًَترفعَرأسهاَقدرَاالستطاعةَتطالعَتلكَ

تحويَإالَالفراشَالذيَترقدَعلٌهَوالَشًءَآخر،َتوقفتَعٌناهاَعلىَبابَ

ا. َالؽرفةَالمؽلق،َوعادَرعبهاٌَسٌطرَعلٌهاَمجددا

ا،َتذكرتَآخرَماَأصابهاَفدارتَعٌناهاَبفزعَعلىَ المختطفونَفًَالخارجَحتما

َأنهمَلم ٌفعلواَبهاََسابرَجسدهاَومبلبسهاَلتجدهاَكماَهً،َاطمبنَقلبهاَقلٌبلا

َشًء،َلكنَالخطرَالزالَقابم.

انتبهتَلخطواٍتَعندَالباب،َفكرتَأنَتدعًَالنومَثانٌةَلكنَرعبهاَأبقىَعٌنٌهاَ

َمتسعتٌنَتراقبَالبابَبفزع.

فُتحَالبابَبقوةَلٌدلؾَالرجلَضخمَالجثةَالذيَكانٌَمسكَبهاَفًَالسٌارةَ

َوتبعهَآخر

َبنفسَلثامهما.

ٌهاَالمعلقتانَخلفهاَلمَتسمحاَلهاَبذلكَفضمتَحاولتَاالعتدالَلتجلسَلكنٌَد

َساقٌهاَإلٌهاَأكثر.

وقفاَأمامهاٌَراقبناهاَبصمت،َمماَجعلَالرعبٌَتملكهاَأكثرَوفًَمحاولةَالثباتَ

َالعكس.

َقولتلكمَمعاٌاَفلوس..َاللًَإنتواَعاٌزٌنه..َبسَسٌبونً.َ-
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َقالَالرجلَالضخم:

َالَخبلصَإحناَقابضٌن.َ-

َاستعٌابَماَسمعتَللتو.َتصلبتَعٌناها،َتحاول

َلٌختطفوها؟؟. َأٌعنًَأنهمَقبضواَماالا

َلكمُهَاآلخرَفًَكتفهَلٌسكتهَوكؤنهٌَبوحَبماَالٌَجبَأنٌَقال.

لٌقتربَمنهاَبٌنماٌَتابعهَالضخمَببصره،َوقؾَجوارهاَومدٌَدهَنحوهاَلتتراجعَ

برهبة،َلكنَقٌدهاَلمٌَمحنهاَمساحةَكافٌةَلٌمسكَبخصبلتَشعرهاَالمتهدلةَ

َلىَكتفٌهاَفؤدارتَرأسهاَبفزع:ع

َماتلمسنٌش.َ-

َضحكَبصوتَجهوري:

َالاا..َأناَأحبَأكملَشؽلًَلآلخر..َعلشانَربناٌَباركلناَفًَالقرشٌن.َ-

لٌشاركهَالضخمَالضحكَالساخر،َبٌنماَؼالبتهاَعبراتهاَفًَالحال،َوشعورَ

َالعجزَوالخوؾٌَمؤلَجنباتَروحها.

َلٌقولَالضخم:

َدوريَبعدٌك..َماتتؤخرش.أناَهستناكَبره..ََ-

انتفضَجسدهاَمرةَبعدَمرةَوتلكَالكلماتَتهًٌءَلهاَمصٌرهاَالمحتومَالذيَ

َستلقاهَبعدَلحظات.

اَإٌاهاَمعَهذاَالواقؾَجوارها،َالذيَ مالََماَإناستدارَلٌؽادرَبالفعلَتاركا

لٌمسكَساقهاَحتىَحركتهاَبعشوبٌةَلتركلهَبقوة،َفنالَأنفهَالضربةَالقاضٌةَ

َلمَوهوٌَمسكَبؤنفهَالتًَنزفتَفًَالحال.لٌشهقَبؤ

ٌُشعلَفتٌلَؼضبهَالهادر،فنزعَلثامهَوقدَلطختَالدماءَوجهه،َ َل وكانَهذاَكفٌبلا

َلٌقبضَبقوةَعلىَشعرهاَلتصرخَبؤلم:

َبتضربٌنًٌَاَبنتَالـ.....َ-

َوكانَالجزاءَمنَجنسَالعمل.

َلٌوجهَلطمةَبعدَأَخرىَإلىَوجههاَحتىَأَدمىَشفتٌها.
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التالٌةَأعادتهاَلُذروةَالخوؾَوهوٌَنقضَعلٌهاَبوحشٌةَلٌتمكنَمنَواللحظاتَ

تمزٌقَأزرارَقمٌصهاَوأصواتَصراخهاَوبكاِبهاٌَتعالىَأكثرَوأكثر،َوأملهاَفًَ

َالنجاةَأصبحَمعدومَلتصرخَباسمَخالقها.

َلٌفتحَالبابَمرةَأخرىَوٌصٌحَبهَالرجلَالضخم:

َاستنى.َ-

نَنار،َلٌبدوَالرعبَفًَعٌنًَالضخمَرؼمَإلتفتَإلٌهَبعٌنٌنَاشتعلتاَكجمرتٌنَم

َاختبلؾَحجمهماَالهابلَلٌقول:

َجالناَتلٌفون..َفًَتعلٌماتَجدٌدة...َأنَتَشٌلتَاللًَعلىَوشكَلٌه؟!َ-

َلمٌَهتمَبإجابته،َعادٌَحدجَبسمةَبنظراتهَلٌقبضَعلىَشعرهاَمرةَأخرى:

َعادي..َقولَمالحقتنٌش.َ-

َبسَأناَلحقتكَكدهَالشؽبلنهَهتطٌر.َ-

:ز َفرَبقوةَفًَوجههاَلٌنفثَقاببلا

َباٌنَأمكَدعٌتلكَقبلَماَتخرجًَمنَبٌتك.َ-

قامَعنهاَبعدَأنَلطمهاَلطمةَأخٌرةَحملتَحنقهَوؼضبهَعلىَعدمَإتمامَماَأرادَ

َفعله.

َفداراتَعٌناهاَفًَمحجرٌهماَوسقطتَرأسهاَفاقدةَللوعً.

اَالؽرفةَقابابلَبسخط: َعدلَثٌابهَمؽادرا

َقطعَمزاجك.قطعتَمزاجًَإلهًٌََ-

ٌَاعمَالمهمَالشؽبلنةَتخلصَصح..َديَكمانَفٌهاَفلوسَزٌادة.َ-

َإشمعنى.َ-

َخشبًَوالضخمَعلىَاآلخرَلٌقول: ًْ َجلسَعلىَكرس

بكرةَالصبحَبدريَهنتصلَبنمرةَوهنطلبَفدٌة..َوهتكونَحبللَعلٌنا...َؼٌرََ-

َالفلوسَاللًَاتفقناَعلٌهاَمنَاألول.

َفًَداهٌة.َفدٌةَإٌه؟..َبٌهرجوا..َهٌودوناَ-

والَداهٌةَوالَحاجه...َالتعلٌماتَبالظبطَإنناَنكلمهمَسبعهَالصبحَونقولهمََ-

َألؾَجنٌهَفًَخبللَنصَساعةَوٌطلعواَعلىَطرٌقَالمرٌوطٌة.ٌَٖٓٓجهزواَ
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افرضَقالولناَمشَمعاناَدلوقتًَواستنواَالبنكَوٌقرفوناَوفًَاآلخرٌَتقبضََ-

َعلٌنا

تقولَكده..َالفلوسَموجودةَفًَالبٌتَالمفروضَأنهَمعاهم..َالتعلٌماتَبَ-

هٌاخدوهاَوٌجولناَعلىَطول..َناخدَالفلوسَونرمٌلهمَالِبتَوخبلصَعلىَكده..َ

َهٌبقىَمعاناَفلوسهمَوفلوسَالعملٌةَاألصلٌة..َقشطة.

َؼمزَبعٌنٌه:

َقشطة..َولوَإنًَكنتَعاٌزَأعلمَعلٌها.َ-

َلمراضٌة.ٌاسٌديَبفلوسكَإبقىَأعملَاللًَأنتَعاٌزهَمعَؼٌرهاَوباَ-

ا: َمدَأناملهٌَمسحَالدماءَالعالقةَبؤنفهَمتؤوها

َعورتنًَبنتَالـ...َ-

َوأنَتَادٌتهاَاللًَفٌهَالنصٌب..َالمهمَناخدَحقنا.َ-

نهضَلٌؽسلَعنَوجههَماَأصابهَمنها،َوقررَتقبلَاألمرَالمهمَأنٌَنالَالمال،َ

َالذيَهوَلهَكلَشًءَفًَهذهَالحٌاة.

......................َ

امَبابَؼرفتهاَلبرهة،َحالهَمنَالتشتتَالعاصؾَبذهنهَتجتاحه،ََمْنَوقؾَأم

ٌُصدق؟!،َهلٌَستمعَلمنَكانتَلهَاألمَواألبَبلَالحٌاةَإنَصحَاللفظ. َعلٌهَأنَ

اَلكنهَلمٌَنالَمنهاَأيَ ٌا أمَلمنَظهرتَفًَحٌاتهَفجؤةَتحملَلقبَأمَبٌولوج

َشًء؟!

اَ بجوارهاَبٌنماَهًَساجدةَفتحَالبابَبرفقَلٌطلَعلٌهاَكانتَمهاَجالسةَأرضا

َعلىَاألرضَتبكً.

َرأتهَعٌناهَحتىَوكؤنَؼمامةَانقشعتَمنَعلىَعقله.َماَإنمشهدَ

َلتتراصَكلماتهمَجملةَتلوَأخرى..

َوأناَكمانَالٌَمكنَأنسىَاللًَعملتهَفٌاَوفًَأمً.َ-"

َلكنَمافكرتشَلٌه؟..َلٌهَقبلتَتبعدَمٌنَاللًَخوفهاَعلشانَتبعد؟.َ-

َزيَحماتًَوالَطٌبةَحماتً.حماتً..َهوَفًََ-

َعلىَفكرة..َكلٌَومَهتفضلَفٌهَبعٌدَعنهاَأناَمتاكدَإنكَهتندمَعلٌهَمستقببلاََ-
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مٌنَفٌهمَاللًَممكنٌَتصرؾَبالطرٌقةَاللًَتبذيَالطرؾَالتانً؟َأعتقدََ-

َعمتًَهًَاللًَممكنَتبذي."

علىََخطىَإلىَالداخل،َلتستشعرَمهاَوجوده،َلمَتفقدَبعدَقدرتهاَعلىَاالعتماد

حاسةَالسمع،َإلتفتتَتنظرَله،َفوقفتَوقررتَالمؽادرة،َهوَبحاجهَللحدٌثَمعَ

َفاطمةَوعلٌهاَاالبتعاد.

َبالفعلَمرتَجوارهَولمٌَوقفها،َلتؽلقَالبابَخلفهاَبصمت.

َخطىَبتإدٍةَلٌجلسَبجوارهاَكانتَالَزالتَطوالَهذاَالوقتَساجدة.

َترددَنفسَالجملةَببلَكلل.َاستطاعَأنٌَفهمَكلماتهاَالباكٌةَالمتوسلةَلربها،

َ"استودعتكَبنتًٌَاَرب...َاستودعتكَبنتًٌَاَرب"

رقَقلبهَلحالهاَوربماَلحاله،َفشاركتهاَعٌناهَُالدموع،َوقلبهٌَحدثهَربماَللمرةَ

َاألولىَعنها.

َأمثلُهاَمنَتتركَولٌدها؟!

َأمثلُهاَمنَتهجرَوتخذل؟!

َأتصلًَأمَهًَساجدةَفحسب؟.مدٌَدهَنحوهاَلكنهاَتوقفتَفًَطرٌقها،َالٌَعلمَ

َصمتَوانتظر.

اَلتنهًَصبلتها.َومعَالسبلمَرأته،َأتمتَسبلمهاَ الىَأنَرفعتَرأسهاَأخٌرا

َلتعودَببصرهاَإلٌه.َرأتَدموعهَعلىَوجنتٌه.

َهالهاَهٌبتهَفصرخت:

َعرفتَحاجهَعنَأختك.َ-

َلوحَلٌطمبنها:

َأل..َلسه..َماعرفناش.َ-

ٌتوقؾَللحظة،َنهضَلٌجلبَلهاَكوبَماءَوضعتَكفهاَعلىَقلبهاَالذيَكادَأنَ

َارتشفتَمنهَالقلٌل.

ا: َسادَالصمتَعلٌهاَلٌقولَأخٌرا

َممكنَتحكٌلًَكلَحاجه..َعاٌزَأسمعك.َ-

َتعلقَبصرهاَبهَودموعهاَالزالتَتؽرقَمقابٌها.
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َلتقول:

َعاٌزَتسمعَإٌه؟!َ-

َكلَحاااجه..َمنَأولَماَعرفتًَبابا.َ-

َأطرقتَرأسهاَللحظة:

َقكَتعرؾَكلَحاجه.حاضر..َمنَحَ-

َوسردتَهًَواستمعَهو.

....................َ

َومرتَالمزٌدَمنَالساعات،َذهبَجاهٌنَللقسمَمرةَأخرىَوعادَبخفًَحنٌن.

َالَجدٌد.

َ"استنىَاتصالَالخاطفٌن."

َحلَاللٌلَوكلَفردَحملَهمهَمعهَوارتكنَبركنه.

ًَلٌلتهَفٌها،َأرادَمحمدَالعودةَلمنزلهَلكنَجاهٌنَفتحَلهَؼرفةَإضافٌةَلٌقض

َإلىَؼرفته. َوصعدَكبلا

بقًَوافًَبؽرفةَفاطمةَلمٌَؽادرهاَمنذَدخلهاَولمٌَقاطعهماَأحد،َومهاَوأختهاَ

َاختفتاَفًَؼرفتهماَالعلوٌةَودلؾَجاهٌنَلؽرفتهَبعدَأنَأوصلَمحمد.

اَأنٌَمؤلَالدنٌاَ ٌا ألقىَبجسدهَعلىَفراشه،ٌَرمقَالسقؾَبصمت،َلوَكانَمنطق

اَلفعل،ٌَكتمَ َؼضبه...َقلقه...َخوفه.صراخا

اَتمزقَجسده،َؼادرؼرفتهَونزلَإلىَ هبَواقفااَوكؤنَفراشهٌَحتضنَأشواكا

الحدٌقة،َدارَفٌهاَكنمٍرَجرٌح،َالٌَجدَمنٌَداويَُجرحهَوالٌَجدَرفاهٌةَالزبٌرَ

ا،َرفعَكفهٌَنظرَإلىَخاتمَخطبته. ا،َأنهكتهَالحركةَوالعصبٌةَلٌستلقًَأرضا َألما

َ"هحمٌِك"

َ وبثقةَوكؤنهٌَمكنهَحماٌتهاَمنَكلَشًءَوأيَشًء،َوهاَهو،ٌَرقدَقالهاَمرارا

ا. َالَحولَلهَوالَقوة،َالٌَدريَعنهاَشٌبا

َلٌرددَبقهرَصاحبهََعبرةَؼادرتَعٌنٌهَلتعبرَعنَمدىَماٌَشعرَبه:

َفاشل..َفاشل.َ-
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ا،َلٌفتحَعٌنٌهَعلىَصوتَزقزقةَ وكانتَالؽفوةَالتًَسعىَلهاَالعقلَهربا

َإلىَالسماءَوضوءَالنهارٌَلوحَفًَاألفقَعلىَاستحٌاء.َعصافٌرَالحدٌقة،َنظر

َظلَمكانهَوكؤنهَالَرؼبةَعندهَلتحرٌكَقٌدَأنملة.

مرتَاللٌلة،َمرتَعلٌهَوعلٌها،َلكنهَالٌَعلمَكٌؾَقضتها،َعادتَالظنونَتفعلَ

َفًَعقلهَاألفاعٌل.

َلٌرددَبٌؤس:

ٌَارب...َتعبت.َ-

اَمعَشروقَالشمسَبشكلَأوضح اَأخٌرا ،َومعَحركتهَتعالىَرنٌنَاعتدلَجالسا

َفًَهذاَالتوقٌت. َهاتفه،َأمسكهَعلىَعجلَفلٌسَمنَالمعتادَأنٌَتلقىَاتصاالا

َأرقامَؼرٌبةَالٌَعرفها،َأجابَبقلبَوجلَلٌؤتٌهَصوتَرجولً:

َاسمعَونفذَبسرعة.َ-

َهبَواقفااَلٌقول:

َمٌنَمعاٌا.َ-

َألؾَجنٌهَٖٓٓقدامكَنصَساعةَوتكونَعلىَطرٌقَالمرٌوطٌةَومعاكََ-

َوهكلمكَتانًَبعدَربعَساعة.

اَأنهَاتصالَمنَالمختطفٌن: َبدىَواضحا

َأناَعاٌزَأسمعَصوتها...َخلٌنًَأكلمها.َ-

َمرتَثواٍنَعلٌهَكسنواٍت،َقبلَأنٌَسمعَصوته:

َاتكلمً.َ-

َصرخَجاهٌن:

َبسمة..َبسمةَأنِتَسمعانً.َ-

ا: اَباهتا ٌا َأنفاسَمتقطعةَوصلتَألذنٌهَقبلَأنٌَؤتٌهَصوتهاَباك

َجاهٌن..ََالحقنً.َ-

َبسمة..َماتخافٌش.َ-

َانقطعَصوتهاَفصاح:

َتعرفواَلوَعملتواَفٌهاَحاجه.َ-
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قدامكَنصَساعةَوتكونَعلىَطرٌقَالمرٌوطٌةَوهكلمكَتانًَبعدَربعَساعةََ-

َألؾَجنٌة.َٖٓٓأقولكَتقابلناَفٌنَبالظبطَوماتنساش..َ

بقبضته،َوالحٌرةَأرادَالصٌاحَبهَمرةاَأخرىَلكنَالخطَانقطع،َفاعتصرَالهاتؾَ

َتضربَرأسه،َمنَأٌنَسٌؤتًَبهذاَالمبلػَاآلن.

اندفعَللداخلَوصعدَإلىَأعلىَلٌطرقَؼرفةَمحمدَوكذلكَؼرفةَفاطمةَفخرجَلهَ

محمدَفًَالحالٌَتبعهَوافًَوفاطمةَالتًَلحقتَبابنها،َوبهٌبةَجاهٌنَالمتوترةَ

َعلمواَأنَهناكَجدٌد.

َإٌهَاللًَحصل؟.َ-

َهاتفه:َقالهاَوافًَفرفعَجاهٌن

َكلمونً..َوسمعتَصوتَبسمة.َ-

َشهقتَفاطمةَمرددةَاسمَابنتهاَلٌقولَمحمد:

َوطلبواَإٌه؟!َ-

..َهنجٌبهمَمنٌن؟!َٖٓٓعاٌزٌنََ- َألؾَجنٌة..َبسَدلوقتًَحاالا

ٌعنًَإٌهَدلوقتً؟!َمفٌشَبنوكَفاتحةَوعمركَماهتسحبَمبلػَزيَدهَمنََ-

َماكنةَصرؾ.

َقالهاَمحمدَلٌتبعهَوافً:

َإٌه؟َطبَهنعملَ-

َهزَجاهٌنَرأسهَبعصبٌة:

مشَعارؾ...َدولَقالواَبعدَربعَساعةَأكونَعلىَالطرٌق..َهجٌبَالفلوسََ-َ

َمنٌٌٌٌن؟.

َتبادلواَالنظراتَبعجزَوكلَمنهمٌَبحثَعنَحلَفبلٌَجد.

َفقالَمحمد:

َإنتواَماعندوكشَخزنةَفًَالبٌتَدهَبتشٌلواَفٌهاَمبالػَكبٌرة.َ-

َرهماَفًَنقطةَواحدة.نظرَجاهٌنَلوافًَوقدَتبلقتَأفكا

َسمٌحة.

َلٌقولَجاهٌن:
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َعمتً..َساعاتَبتعملَكده.َ-

َطبَمستنًَإٌه؟..َماَتسؤلها.َ-

قالهاَمحمدَوهوٌَدفعهَأمامهَلٌتحركَبالفعلَوتبعهَوافًَأماَفاطمةَلمَتستطعَ

ا. َأنَتحركَساكنا

َالزالتَتظنَأنَسمٌحةَالسببَفكٌؾَتكونَهًَمنٌَحررَابنتها.

ا،ََوقؾَوافًَفًَاألعلى، ٌا ٌمكنهَرإٌةَؼرفةَعمتهَالتًَطرقَجاهٌنَبابهاَمناد

َفخرجتَلهَبعدَلحظاتَبعٌنٌنَمنتفختٌن،َفالبكاءَكانَرفٌقَلٌلتهاَلتقول:

َفًَإٌه؟...َالقٌتوها؟!َ-

َومفٌشََٖٓٓالٌَاَعمتً..َبسَاتصلواَبٌناَوعاٌزٌنََ- ألؾَجنٌهَدلوقتًَحاالا

َخزنتك.َبنوكَفاتحةَهنعملَإٌه؟...َمعاِكَالمبلػَدهَفً

َصمتتَُهنٌهةَلتقول:

منَقبلها..ٌَعنًََٕٓٓألؾَوكانَفٌهإََٓٓأٌوةَصح..َأناَآخرَمرةَحطٌتََ-

ٗٓٓ.َ

َتهدجَصوتَجاهٌنَبفرحَوأمل:

َبسرعة...َواعتبرٌهمَدٌنَِؾَرقبتً.َٖٓٓالحمدهلل...َهاتًََ-

َأنَتَبتقولَإٌه...َديَبنتَأخوٌا.َ-

خزانتهاَالخاصةَبٌنماَأسرعَجاهٌنَخرجتَمنَؼرفتهاَإلىَمكتبهاَحٌثَتوجدَ

َالحضارَحقٌبةَلٌحملَفٌهاَالنقود.

َتابعَوافًَالموقؾَبصمتَوقدَوصلتَلهَكلماتها.."ديَبنتَأخوٌا"

سمعَمنَأمهَالعجٌبَمنَالكبلمَباألمس،َلمٌَتصورَأنَتلكَهًَقصتهماَبالفعل،َ

ًَسرقتَسمٌحةَتكرهَأمهَكماَلمَتكرهَأحدَفًَهذاَالعالم،َتعتبرهاَالفتاةَالت

َأخٌهاَوتركتهاَوحٌدة،َُتحملهاَمسبولٌةَموتهَوحرمانهاَمنهَإلىَاألبد.

َأيَعبلقةَتلك؟!

َولماذاَكانَعلٌهَهوَأنٌَدفعَالثمن؟!

َ

اَمنَمكتبهاَوهوٌَؽلقَالحقٌبة. َخرجَجاهٌنَأخٌرا
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َلٌقولَوافً:

َاستنىَأناَجايَمعاك.َ-

َأل..َلوَشافواَحدَمعاٌاَهٌبذوها..َادعولنا.َ-

لٌسمعَأيَاعتراضَلٌقفزَداخلَسٌارتهَوٌنطلقَبها،َورؼمَنسمةَلمٌَنتظرَ

اَعلىَعجلةَ ا،َبلَوتعرقتٌَداهَكثٌرا الصباحَالباردةَإالَأنَجسدهَكانَملتهبا

َالقٌادة.

اَ دقابقَأخرىَمرتٌَنقلَعٌنٌهَماَبٌنَالهاتؾَوالطرٌق،َلٌرنَالهاتؾَأخٌرا

َفضؽطَعلىَسماعتهَالخارجٌة:

َألو..َأناَفًَالطرٌقَأهو.َ-

خلٌكَبقىَفًَطرٌقَالمرٌوطٌةَآلخرَاتجاهَسقارة...َعربٌتكَنوعهاَإٌهََ-

َولوحتهاَكام.

َأجابهَبسرعةَلٌقولَالخاطؾ:

َهنكلمكَتانً.َ-

قطعَاالتصالَلٌضؽطَجاهٌنَشفتٌهَبعصبٌة،َوهوٌَطمبنَنفسهَأنهَأصبحَمنهاَ

َقرٌب،َوسٌنتهًَهذاَالكابوسَبعدَقلٌل.

ا،َرنَتابعَطرٌقه،َوخؾَالمرورَمنَحولِهَ اَفؤصبحٌَسٌرَبمفردهَتقرٌبا كثٌرا

اَأنَهناكَمنٌَتبعهَلكنهَلمَ ا،َإلتفتَخلفهَظنا الهاتؾَلٌتلقىَأمرَباالنحراؾٌَمٌنا

ٌَرَأحد،َنفذَالتعلٌماتَوبعدَعدةَأمتارَأبعدتهَعنَالطرٌقَالربٌسًَأمرهَ

َبالتوقؾ.

ملَأوقؾَالسٌارةَوصوتَأنفاسهَهًَمإنسهَالوحٌد،َتدورَعٌنٌهَفًَالمكان،َح

اَبٌنَ ٌا الحقٌبةَوؼادرَالسٌارةَوهوٌَتلفتٌَمنةَوٌسرة،َقلبهٌَنتفضَفعل

َضلوعه،ٌَشعرَبهَوكؤنهَسٌؽادرَصدره.

اَوصلَألذناهَصوتَمحركَدراجةَبخارٌة،َإلتفتَبكلَجوارحهَإلتجاهَ وأخٌرا

َقدومهاَإثنانٌَجلسانَعلٌهاَوقفاَأمامهاَلٌقولَسابقها:

َهاتَالفلوس.َ-

َتعلقَجاهٌنَبالحقٌبة:
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َبسمةَفٌن؟!َ-

َهتبلقٌهاَقدام....َهاتَالفلوس.َ-

مدٌَدهٌَجذبَالحقٌبةَبٌنماَجاهٌنٌَنظرَحٌثَأشارَوقبلَأنٌَقولَالمزٌدَ

َانطلقتَالدراجةَبراكبٌهاَفصرخَبهما:

َقدامَفٌٌٌن؟!!َ-

عادَلسٌارتهٌَسبَوٌلعن،َحركَسٌارتهَبروٌةَلٌتقدمَفًَذاكَالطرٌقَالمهجور،َ

َأثٍرَلوجودها.ُمشرببَالعنقٌَبحثَعنَأيَ

اَأسرعَبالسٌارةَأكثرَلٌقؾَأمامها،َإنهاَ اَأرضا اَمتكوما لٌلوحَلهَفًَاألفقَجسدا

َهً...

اَبجزع: ٌا َقفزَمنَسٌارتهَمناد

َبسمة...َبسمة.َ-

اَوهوٌَمسكَ َعلىَوجههاَالٌَبدوَعلٌهاَأيَحركة،َانتفضَقلبهَفزعا منكفبةا

َكتفٌهاَلٌعدلَوضعهاَبٌنَذراعٌه.

ا،َفعبلماتَالضربَعاثتَفًَوجههاَاتسعتَعٌناهَبفزعَوا حمرَوجههَؼضبا

ا،َكدماتَزرقاءَعلىَوجنتٌها،َتجلطَدماءَعلىَطرؾَشفتٌها. َفسادا

ا: َرأسهاَومتمتما َضمهاَإلىَصدرهَبقوة،َلٌحٌطَرأسهاَبكفهَمقببلا

َسامحٌنً...َسامحٌنً.َ-

اَعلىَحالهاَأمَفرحةَ ؼصةَخانقةَدفعتَبالعبرةَإلىَعٌنٌه،َالٌَعلمَأحزنا

َتها؟.بعود

اَاسمها: ٌا َصدرَعنهاَتؤوهَخافتَفؤبعدهاَلٌطالعَوجههاَمناد

َبسمة...َرديَعلٌا...َسمعانً.َ-

انتبهَلقمٌصهاَالذيٌَبدوَأنهَتعرضَلهجومَماَلكنَارتدابهاَقمٌصَقطنًَ

َأسفلهَلمٌَكشؾَشًءَمنَجسدها.

اَوهوٌَحملهاَبٌنَذراعٌهَوٌرٌحَجسدهاَفًَاألرٌكةَالخلفٌة،َ حمدَهللاَكثٌرا

َررَاالنطبلقَبهاَإلىَأقربَمشفى.وق

.......................َ
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كانَالجمٌعَفًَردهةَالمنزلَماَبٌنَجالسَلمتجولَفًَالمكانَبعصبٌة،َفًَ

َانتظارَاتصالَمنَجاهٌنَالذيَانطلقَمنذَأكثرَمنَنصؾَساعة.

َرنَهاتؾَوافًَلٌنتفضَالجمٌعَوقوفااَوأجابَوافً:

َدهلل.أٌوةٌَاَجاهٌن...َالقٌتها...َالحمَ-

تعالتَصٌحاتَالحمدَالتًَخالطهاَبكاءَالنساءَماعداَسمٌحةَالتًَتراقبَ

َبصمت،َ

َأردؾَوافً:

َماشًَإحناَجاٌٌن.َ-

َإلتفتَلهم:

َهٌودٌهاَالمستشفىَعلشانَنطمنَعلٌها..ٌَاال.َ-

تبعهَالجمٌعَبٌنماَبقٌتَهًَمكانها،َتراقبَتحركهمَللخارجَدونَأنٌَلتفتَأحدَ

ستستشعرَأنهاَأصبحتَكضٌٍؾَؼٌرَمرؼوبَبهَمعَتلكَإلٌها،َوألولَمرةَ

َالعابلة.

.......................َ

َ

ا،َالٌومَاجتماعَالمساهمٌنَالمرتقب،َالٌومَسٌنالَ اَمختلفااَلهَهوَأٌضا كانَصباحا

اَمنَسماَوٌلقنهاَالدرسَاألقسىَعلىَاالطبلق. َأخٌرا

كؤم،َوهوَقررَولنٌَلومهَأحد،َلطالماَتصرفتَمعهَكربٌسةَعملَفحسبَولٌسَ

َأنٌَتحدثَبنفسَلؽتها،َاللؽةَالوحٌدةَالتًَتفهمهاَوتدركها.

ا،َسٌجعلهاَتستشعرَ سٌؤخذَمنهاَمنصبهاَكماَأخذتَمنهَكلَأسبابَالسعادةَِتباعا

َكٌؾَهوَحالَمنٌَحرمَممنٌَحبَوهًَلمَولنَتحبَإالَعملها.

سَأنهىَعقدَربطةَعنقهَوألقىَنظرةَأخٌرةَعلىَمظهرهَالراقًَكربٌسَمجل

َإدارةَمرتقبَإلحدىَكبرىَشركاتَالمقاوالتَفًَالببلد.

َؼادرؼرفتهَلٌنتظرَمعاذَالذيَلمٌَظهرَبعد.

َمعاااذ..ٌَبلَعلشانَمانتؤخرش.َ-
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أعقبَنداَءهَظهوره،َُتؽلؾَمبلمحهَهالةَمنَالوجوم،َربتَسامرَعلىَكتفهَ

ا: َمشجعا

وهتتصرؾ..َماتقلقشَعلٌهاَرؼمَإنهاَعمرهاَماَقلقتَعلٌنا...َهتعرؾَتعٌشََ-

اَعنَتسلطها...َجهَالوقتٌَاَمعاذَ المهمَإحناَناخدَمكاناَالصحَفًَالشركةَبعٌدا

َنكونَأحرارَبجد.

َبادلهَالنظراتَللحظةَقبلَأنٌَخفضَبصره:

َطبٌَاال.َ-

ضاقتَعٌنًَسامرَوهوٌَرىَمعاذَعلىَتلكَالحالةَالتًَكانَعلٌهاَمنذَقرراَ

َهوَقلقَعلىَأمه؟!.َعملَذلكَاالجتماع،َولمٌَفهمَبعدَالسبب،َهل

اَالمشاعرَ اَودوما اَجدا ٌا اَلكنهٌَعلمَأنَأخٌهَعاطف صحٌحَأنهَلمٌَرتبطَبهاَكثٌرا

َهًَأكثرَماٌَتحكمَبه،َوقلماٌَحكمَعقلهَالمنطق.

صاحبهماَالصمتَإلىَمقرَالشركة،َلٌدخلَمعَأخٌهَإلىَمكتبهَتتبعهماَزٌنةََ

َالٌوم.َوهًَتحملَمدونةَكماَعلمهاَسامرَلتكتبَعلٌهاَتعلٌمات

َهاٌَاَزٌنةَحدَجه؟!َ-

َأٌوةٌَاَفندم..َفًَتبلتهَوصلواَوأناَكلمتَالباقًَوقالواَفًَالطرٌق.َ-

ا: َإلتفتَلهاَمبتسما

َشاطرةٌَاَزٌنةَ-

نشوهٌةَاجتاحتهاَلمدحهَلهاَفًَأولَالنهار،َكتبتَبهمةَكلَالتعلٌماتَالتًَ

َاهمٌن.أمبلهاَعلٌها،َلتؽادرَمكتبهَعلىَأنَتخبرهَفورَتجمعَكلَالمس

َجلسَخلؾَمكتبهٌَرمقَأخاهَالذيَوقؾَأمامَالنافذةَالزجاجٌةَكتمثاٍلَببلَروح.

َلٌقول:

َمالك؟..َمشَعاجبنًَالنهاردة.َ-

َإلتفتَلهَمعاذَورمقهَبنظرةَؼٌرَمفهومة:

َسامر..َلوَقولتلكَلسهَعاٌزَأالقًَبسمةَهتدورلًَعلٌها.َ-

َزمَسامرَشفتٌهَوتسللَالؽضبَإلىَحروؾَكلماته:
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ةَتانً؟!..َثمَدهَوقتهَده...َالنهاردةَهنعٌشَبدماؼناَونبدأَحٌاتناَمنَبسمَ-

جدٌدَوأنَتَبقىَتستقلَتقومَتكلمنًَعنَبسمة..َأنَتَهتفوقَمنَالحلمَدهَ

َإمتً...َمشَعرفتَإنهاَاتجوزت.

ضاقتَعٌناهَلٌعودَوٌولٌهَظهرهٌَطالعَاألجواءَعبرَالنافذةَالزجاجٌةَدونَ

َتعقٌب.

ا،َالٌَكؾَهذاَالفتىَعنَإحباطه،َأوحدهَمنَأحبَفًَهذاَلٌهزَسامرَرأسهَزافرَا

ا،َلَمَتلكَالفتاةَتمثلَلهَكلَشًءَلهذهَالدرجة؟. َالعالمٌَوما

َقطعتَأفكارهَزٌنةَبدخولهاَالصاخبَالذيَاعتاده:

َسامرَبٌهَالمساهمٌنَكلهمَجم.َ-

َماشً..ٌَاالٌَاَمعاذ.َ-

َقالهاَلٌؽادرَمكتبهٌَتبعهَمعاذَبصمت.

االجتماعاتَجلسَعلىَرأسَالمابدةَوعلىَالجهةَالمقابلةَجلستَوفًَؼرفةَ

َسما،َترمقهَبحنٍقَواضحَوردَعلٌهاَبتحٍدَسافر.

واختارَمعاذَالجلوسَفًَمنتصؾَالمابدةَومنَحولهمَجلسَبقٌةَالمساهمٌنَ

الذٌنَهمَعلىٌَقٌنَأنَأرابهمَلٌستَذاتَأهمٌهَإذاَماَاتفقَأيَمنَأصحابَ

َوهماَفقطَسامرَومعاذ.َالنصٌبَاألكبرَمنَاألسهم،

َلٌبدأَسامرَالكبلم:

بماَإنًَصاحبَدعوةَاالجتماعَدهَفخلٌنًَأبدأ..َأناَعاٌزٌَتعملَتصوٌتَعلىََ-

قرارَتنحٌةَسماَهانمَمنَرباسةَمجلسَاإلدارة،،َوفًَالمقابلَأناَهاخدَ

المنصبَده..َوأعتقدَكونًَالمدٌرَالتنفٌذيَوبباشرَكلَالشؽلَالموضوعَمشَ

َبالعكسَأناَشاٌؾَإنَفٌهَمصلحةَأفضلَوأكبرَللشركة.َصعبَوالَمقلق

َسامرَ ًْ كانتَاألجواءَمشحونةَبالفعلَلٌتبادلَالمساهمٌنَالنظراتَبٌنماَعٌن

َترمقَسماَبثباتَوهًَتعٌدَلهَنظراتهَبؽضبَحانق.

اَعلىَرأسَالمحٌطٌن،َلٌضٌؾَسامر: َكانتَاإلشاراتَالسلبٌةَتكادَتطلقَأصواتا

َإنناَنبدأَالتصوٌت؟.فًَأيَاعتراضَعلىََ-
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لمٌَجبَأحدَبشًءَفقطَالنظراتَالمتبادلةَهناَوهناكَالكلٌَحسبَالمكاسبَ

والخسابر،ٌَبدوَأنهاَمعركةَعابلٌةَبحتةَوتمَالزجَبهمَلمجردَأنَلدٌهمَبضعةَ

َأسهمَفًَتلكَالشركةَوالتًَهًَناجحةَبالفعلَوالٌَمكنهمَانكارَذلك.

َوقؾَسامرَلٌقول:

َت..َأناَموافق.تمام..َنبدأَالتصوٌَ-

: َقالهاَوهًٌَرفعَكفهَبمحاذاةَصدرهَونظرَإلىَمعاذَقاببلا

َصوتكٌَاَمعاذ..َألنكَمعاٌاَفًَنسبةَاألسهم.َ-

تعلقتَاألبصارَبمعاذَالذيَلمٌَؽٌرَوضعهَمنذَجلس،ٌَنظرَإلىَالمابدةَأمامهَببلَ

َأيَانفعاالت،َعقدَسامرَحاجبٌهَحٌنَطالَصمته:

َمعاذ...َماترد..َموافق؟!َ-

اَلٌنظرَإلىَأخٌهَالذيَأرادَتكذٌبَعٌنٌهَحٌنَقرأَفًَنظرةَ رفعَرأسهَأخٌرا

َأخٌهَاعتذارَواضح.

: َلٌلتفتَمعاذَإلىَسماَقاببلا

َأل..َمشَموافق.َ-

اَمنَالماءَالبارد،َقابلهَ تجمدَسامرَمكانهَللحظةَوكؤنَأحدهمَقدَسكبَعلٌهَدلوا

َجسدهَبكثٌرَمنَالنٌرانَالمشتعلةَبصدره.

اهَعلىَوجهَأخٌهَالصامتَوالذيَلمٌَلتفتَلهَحتى،َوقدَانتابتَوقدَجحظتَعٌن

الدهشةَالجمٌع،َفلقدَتصورواَأنَسامرَلنٌَتحدثَفًَاألمرَقبلَأنٌَتؤكدَمنَ

َموقؾَأخٌه،...َصاحَسامرَبشكلَمفاجًء:

َمعاااذ..َأنتَبتقولَإٌه؟!َ-

َهبتَسماَمنَمكانهاَتدافعَعنَمدللهاَالذيَاستجابَلهاَبلهجٍةَشامتة:

ٌــه..َكلناَسمعناَرأٌه..َماتحاولشَُتجبرهَعلىَحاجهَتانٌة،َوطبعاَبرفضَإَ-

معاذٌَبقىَاستكمالَالتصوٌتَمالوشَداعً...َاسمعَبقىَقراريَأناَكربٌسةَ

لمجلسَاإلدارة..َمنَالنهاردةَكلَصبلحٌاتكَكمدٌرَتنفٌذيَهتتنقلَلمعاذَوأنتَ

لَسنة...َاتفضلَبقىَبقىَكفاٌةَعلٌكَأرباحَأسهمكَاللًَهتبلقٌهاَفًَحسابكَك

َمنَهنا.
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ٌَتهدم. َكامبلا ،َوداخلهَبناءا َارتجفتَشفتاهَللحظة،َوزاغَبصرهَبؽٌِرَهدىا

َوصوتَأبٌهٌَترددَصداهَبعقله:

َ"َأخوكَأمانةَفًَرقبتكر...ماتسبشَمعاذَلسماٌَاسام"َ

وهوَلمٌَفعل،َنفذَالوصٌةَللنهاٌة،َلمٌَتنازلَعنه،َلمٌَتخلَ،َبلَحرمَنفسهَمنَ

عنَأمهَكًَالٌَتركهَلهاَوٌذهب،َظلَقربهَقدرَاستطاعته،َأنقذهَمنَأنٌَستقلَ

َمخططاتها.

َفلَمَفعلهاَمعاذَبهذهَالسهولة؟!.

َطالعَأخاهَبؤلمَوؼٌرَتصدٌق،َبٌنماَاآلخرٌَفرَحتىَمنَمواجهته.

َعادَصوتهاَالصاخبَإلىَأذنٌه:

َخٌرَمستنًَحاجه؟!َ-

َذلكَالجاحد؟!بؤيَشًءَاشترتَصوتهَتلكَالماكرة،َوبؤيَثمنَباعهَ

اٌَلممَخٌبتهَفًَأخَظنهَلهَظهرَفإذاَبهَهوَطاعنه. َإلتفتَمؽادرا

دخلَمكتبهَتتابعهَنظراتَزٌنةَالمندهشةَوقدَانتفختَأوداجهَمماٌَعلنَعنَ

َعاصفةَؼضبَتوشكَعلىَاإلنفجار.

ٌُطلقَصٌحةَتبعهاَدفعهَبكلتاٌَدٌهَ دخلتَخلفهَلٌقؾَأمامَمكتبهَلحظاتَقبلَأنَ

اَلتضربَزٌنةَصدرها:لكلَماَعلىَسطحَ اَبهَأرضا ٌا َالمكتبَملق

ٌَالهوي...َلٌهَكدهٌَاَسامرَبٌهَإٌهَاللًَحصل؟!َ-

اَفصرخَبها: َأتبعتَكلماتهاَمحاولتهاَلرفعَماَأسقطهَأرضا

َاطلعًَبره.َ-

ألقتَماَفًٌَدهاَلتتقهقرَبخوٍؾَحقٌقً،َفؤلولَمرةَتراهَهكذا،َوكماٌَقولونَ

َرةَاألولىَالتًَتلقىَفٌهَعاصفةَؼضبه.اتِقَشرَالحلٌمَإذاَؼضب،َوهذهَالم

اَباسمه،َفاستدارَسامرَإلٌهَبوجٍهَ ٌا وفًَتقهقرهاَاصطدمتَبه،َلٌتجاوزهاَمناد

ٌَكادٌَنفجرَورؼمَهٌبتهَالمخٌفةَاستمرَفًَالتقدمَنحوهَلٌقول:

َسامر..َأناَآسؾ..َأناَقلتلهاَإنَدهَمكانكَأناَالٌَمكنَأخدهَمنـ...َ-

َأطاحتَبوجهه.ألمَالصفعةَأسكتهَوقوتهاَ

ٌَالهوي!!َ-
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َهذهَالمرةَقالتهاَوهًَتلطمَخدها.

فنظرَمعاذَلسامرَبذهولَمإلم،َلٌقبضَسامرَعلىَقمٌصهَوٌدفعهَللخلؾَ

َفؤوقؾَالحابطَتقهقرهَوهوٌَرتطمَفٌهَبعنؾ.

َلٌصٌحَعلٌهَبؽضبَهادر:

َأنتَإزايَتعملَفٌاَكده..ٌَاندلٌَاَحٌوااااان.َ-

معاذَبصمت،َفهوٌَستحقَأضعاؾَهذا،َوٌعلمََوأعادَالصفعةَبقوةَأكبرَوتلقاها

َهذاَعلمَالٌقٌن.

َلتقولَزٌنة:

َاستهدواَباهللٌَاَجماعةَديَأكٌدَعٌنَوصابتكم.َ-

اَمنهماٌَشعرَبتواجدها،َلٌستمرَصٌاحَسامر: َلمٌَبدوَأنَأحدا

بقىَأنت...َأنتَاللًَتعملَفٌاَكده..َداَأناَكنتَموقؾَحاجاتَكتٌرَفًَحٌاتًََ-

كنتَمستعدَأشٌلَكلَببلوٌكَعلىَدماااؼً..َوفًَاآلخرَأنتَعلشانَخاطرك..َ

اللًَتضربنًَفًَضهري..َأنتٌَاَعٌلٌَاَاللًَلحدَامبارحَكنتَبتعٌطلًَ

َعلشانَأساعدك...َعملتَفٌاَكدهَلٌه..َاشترتكَبإٌه؟!!

قالَكلمتهَاألخٌرةَوهوٌَضربَجسدَأخٌهَبالحابطَعدةَمرات،َوالزالتَلطماتَ

َهًَتحاولَتهدبته.زٌنةَعلىَخدهاَتتكررَو

َهتبلقٌلًَبسمة.َ-

قالهاَبهمسَوصلَألذنًَسامرَولمٌَصلَلزٌنةَالتًَتمنتَلوَسمعتَماَقال،َأماَ

سامرَفقدَتجمدتَأصابعهَعلىَقمٌصَأخٌهَلترتخًَقبضتهَوتسقطَذراعٌهَ

َعلىَجانبٌه.

َؼامتَعٌناهَللحظةَوؼلفهاَالخواء.

َبسمة!!

َؼدرَبهَمنَأجلَوهمَعاٌشهَسنوات.

ا،َوهوٌَرفعَقبضتهَوهًَتحملَكلَماَكشرَعنَ أنٌابهَثانٌةَلٌدفعهَللحابطَمجددا

اَماَأعاقه. َاعتملَبصدرهَلكنَشٌبا
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إلتفتٌَنظرَبجمرتٌنَمنَنارَإلىَزٌنةَالتًَسمحتَلنفسهاَأنَتمسكَذراعهَ

َلتمنعهَمنَضربَأخٌهَقابلة:

َببلشَتعملَحاجهَهتندمَعلٌهاَبعدٌن...َدهَأخوكَالصؽٌر.َ-

ا:طوحَذراعهَصار َخا

َابعدي!!َ-

اَفاصطدمَكتفهاَبؤحدَالمقاعدَالضخمةَ دفعتهَكانتَبالقوةَالتًَألقتهاَأرضا

لتتؤوهَبؤلم،َفاستعادَوعٌهَللحظةَوهوٌَحدقَبهاَثمَإلتفتَألخٌهَالذيَأؼلقَ

َجفناهٌَنتظرَدوره.

َفوصلَلهَصوتَأخٌه:

َالضربَفًَالمٌتَحرام..َوأنتَُمتَخبلص.َ-

اَلٌؽادرَالمكانَل اَوعبراتهَتؽادرَعٌنٌهَبصمت،َحررهَأخٌرا ٌجلسَمعاذَأرضا

َبٌنماَترمقهَزٌنةَبؽٌظ.

َعملتَإٌهٌَاَمنٌل؟!!َ-

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالسادسَوالثبلثون

َ

َكرباجَسعادةَوقلبًَمنهَانجلد

َرمحَكؤنهَحصانَولؾَالبلد

َورجعَلًَنصَاللٌلَوسؤلنًَلٌه

َخجبلنَتقولَإنكَسعٌدٌَاَولد

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

ََ

َالقهر..َالؽدر..َالخٌانة.

نصالَطاعنةَأدمتَروحه،ََنكتتَقلبهَبنكةَسوداءَفؤظلمته،َأنفاسهَخالطهاَ

ا،َوالوجعَمإلمَحدَالبكاء. َلهٌبَؼضبهَفؤضحتَدخانا

بصعوبةَتماسكَفًَخطواتهَوحافظَعلىَاعتدالَقامته،َبٌنماَداخلهَشعورَوكؤنَ

َانحناءَظهرهَتراهَأعٌنهمَبٌسر.

اَوخسرَكلَشًء،َحتىَاألخَالذيَفعلَكلَشًءَألجلهَكٌؾَالَوقدَأضحىَوح ٌدا

َألقىَبهَخلؾَظهرهَوكؤنهٌَتخلصَمنَورقةَقدٌمةَألقاهاَبطولَذراعه.

. اَلكنَماَأصابهَمنَأخٌهَكانَقاتبلا َكلَماَنالهَمنَأمهَكانَمإلما

اَأصبحَوحده. َوصلَلسٌارته،َجلسَخلؾَمقودهاَوقدَأؼلقَبابها،َوأخٌرا

اَل ٌا لتنفس،َاسترخىَجسدهَبانهاكَوهوٌَلقًَبذراعٌهَعلىَفكَربطةَعنقهَسع

اَعنَعبراتَتطفًءَ جانبٌه،َأسندَرأسهَعلىَمسندَالمقعد،َاعتصرَجفنٌهَبحثا

َنارهَفلمٌَجد،َحتىَرفاهٌةَالبكاءَبعٌدةَالمنال.

َاكتفىَببكاءَرْوِحه،َأؼلقَعٌنٌهَوتمنى...َتمنىَلوَأمكنهَالعودة.

وٌبتعد،َألمٌَكنَحالهَحٌنهاَأفضل..َأسعد..ََاإلبقاءَعلىَحلمهَولٌتركَمعاذَألمه

ا. َأقلَوجعا
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اَفلمَ طرقاتَمتتالٌةَعلىَزجاجَسٌارتهَأجبرتهَعلىَفتحَعٌنٌهَمالَبرأسهٌَسارا

اَلٌجدهاَُتلوحَلهَوفمهاَالثرثارَ ٌَرَأحدَلٌعادَالطرقَمرةاَأخرىَفمالَبرأسهٌَمٌنا

فارقتَعٌنٌه،ٌَرددَكلماتَلمٌَسمعها،َظلٌَنظرَلهاَبخواٍءَوكؤنَالحٌاةَ

فضربتَالزجاجَبقوةَأكبرَفمدٌَدهٌَضؽطَبؤناملهَزرَقفلَالباب،َفتحتهَلتدخلَ

َرأسهاَللسٌارة:

َأنَتَكوٌس؟!!َ-

اَكعادتها،َظلٌَنظرَلهاَبصمتَفكررتَالسإالَبصوتَأعلىَ الزالَصوتهاَصاخبا

َوكؤنهاَتحادثَضعٌؾَسمع.

َسامرَبٌه..َأنَتَكوٌس؟!!َ-

َأل.َ-

ا،َرمقتهَلحظاتََقالهاَباقتضاٍبَلٌدٌر ٌا بصرهَعنهاَوٌعٌدَإؼبلقَجفنٌهَمسترخ

بترددَقبلَأنَتجلسَعلىَالمقعدَالمجاورَدونَأنَُتؽلقَبابَالسٌارةَلتقولَماَ

َأرادتَقوله:

َمعلش..َإنتواَبرضوَأخواتَوالدمَعمرهَماٌَبقىَمٌه.َ-

َظلَعلىَحاله،َفلوتَشفتٌهاَلتردؾ:

ناَبسَلماَبعزَحد..ٌَوووهَأناَمشَحشرٌهَوالَبتدخلَفًَخصوصٌاتك..َأَ-

قصديٌَعنًَلماَأهتـ.....ٌَوووهَالمهمٌَعنًَببقىَعاٌزةَأطمن...َوأناَمشَ

عارفهَإٌهَاللًَحصلَبٌنكَوبٌنَأخوك...بسَأكٌدَعملَمصٌبةَوأنَتَاللًَ

َهتشٌلها.

َصمتتَللحظةَتراقبَردةَفعلهَفبلَجدٌد:

َبسَالمإاخذةٌَعنً..َأنتَالسبب.َ-

اَللفرارَلوَدخلَفًَنوبةَؼضبَقالتهاَوهًَتثبتَقدمٌه اَعلىَاألرضَاستعدادا

ٌُحدقَبسقؾَالسٌارة،َفشجعهاَهذاَعلىَ جدٌدةَلكنهَاكتفىَبفتحَعٌنٌهَل

َاالستمرار:

هتقولًَلٌه؟!...َهقولكَلٌه..َأناَمنَساعةَماَشوفتكَوأنَتَماشًَتصلحََ-

وراه..ٌَعملَالمصٌبةَوأنتَتجريَتظبط..ٌَوقعَفًَمشكلةَأنتَتجريَتحل..َ
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ٌومَبقىَماٌَتصرؾَكعٌلَومٌبقاشَأدَالمسإولٌةَإبقىَلومَنفسكَاألولَألنكَ

أنَتَنفسكَماحملتوشَمسإولٌةَقبلَكدهَوبتعاملهَكعٌل..َصحٌحَدهَخوؾَمنكَ

علىَأخوكَالصؽٌرَبسَدهَعٌٌٌنَالؽلط..َلوَكلَمرةَتلطعَعلىَوشهَألمَزيَ

َاللًَادٌتهولهَمنَشوٌةٌَمكنَكانَاتعدل.

َهدتَقابلة:صمتتَولمٌَعلق،َتن

معلشَأناَأصلًَكدهَاللًَفًَقلبًَعلىَلسانً..َأناَهرجعَالمكتبَبقىَأنتََ-

َمشَهتمشً.

اَفؽادرتَالسٌارة. َلمٌَمنحهاَردا

َهلَقالتَؼٌرَالحقٌقة؟!

َكٌؾَلمٌَنتبهَلهذاَمنَقبل؟!

هوَمنَربىَهذاَالشابَاألنانًَالذيَالٌَهتمَإالَبماٌَخصه،َفلمٌَكنَلسماَالٌدَ

علىَالعكس..َكانَمعاذَمسإولٌته،َفتخاذلَعنَمتابعتهَلوقتََالُكبرىَعلٌه،

َطوٌلَبسببَالعملَوهاَهًَالنتٌجة.

نالتَمنَكانتَمعهَكلَاهتمامه،َأصبحتَتلكَالفتاةَهًَالدنٌاَوماَفٌهاَله،َ

ا،َرؼمَبعدهاَعنهَكلَتلكَالسنوات. َقٌمتهاَتفوقَقٌمتهَهوَكثٌرا

لبناٌة،َتلكَالفتاةَتملكَخصالَالتفتَلٌحدقَبآخرَخطواتهاَوهًَتختفًَداخلَا

ا،َلكنهاَخصالَمفٌدةَرؼمَإزعاجهاَالدابم. َلمٌَخالطهاٌَوما

اَعنَراحةَالٌَعلمَإنَكانَحقااَسٌنالهاَ ا،َباحثا اعتدلٌَشعلَمحركَسٌارتهَمبتعدا

ا. ٌَوما

....................َ

َ

َوكٌؾَلؽرٌٍقَعادتَلهَروحهَأنٌَصؾَماٌَعتملَداخله،َأحقااَأصبحتَروحه...

نعمَوالٌَبالً،َفلتكنَذلكَوأكثر،َبسمةَعادتَوهًَبخٌرَولنَتضٌعَمنهَمرةاَ

َأخرى.

ٌُبقٌهاَبٌنَذراعٌهَفبلَتفارقه،َأنٌَكونَهوَدرعهاَالواقًَبحق، َكمَأرادَأنَ
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اَمحدودة،َوأنَالعونَالحقٌقًَ ولكن..ٌَحدثَماٌَخبرناَأنَقُدراتناَستبقىَدوما

َهوَِمنَهللاَفقط.

َديَجارد""إحناَهنعٌنَللبناتَبو

اَكلماته: َقالهاَوافًَوهوٌَجلسَجوارهَفالتفتَلهَمدعما

َآهَطبعا..َإنَشاءَهللا...َهًَلسهَناٌمة.َ-

َأومؤَوافًَبرأسه:

َأٌوة..َبسببَالمهدئَأكٌدَ-

اَتؤججَداخلهَكلماَتذكرَالحالةَالتًَوجدهاَبها،َ اَؼضبا ضمَجاهٌنَقبضتهَكاتما

ا،َبلَأكثرَ ماَأفزعهَحٌنَفتحتَعٌنٌهاَصارخةَولمٌَكنَهذاَفقطَماَآلمهَكثٌرا

لُتسرعَلهاَفاطمةَوالفتٌاتَوكذلكَهوَووافًَبٌنماَمحمدٌَراقبَمنَبعٌدَ

َبحسرة.

وكانَأولَردَفعلَلهاَحٌنَحاولَاالقترابَمنهاَلطمبنتهاَأنَصرختَفٌهَبؤنَ

اَللحماٌةَوفاطمةَتضمهاَ ٌا ٌبتعدَعنها،َوالٌَلمسهاَوهًَتتعلقَبفاطمةَسع

َرأسهاَُمرددةَآٌاتَمنَالذكرَالحكٌم.لصدرها،َتمسحَعلىَ

رأىَفًَعٌنٌهاَرعبَهابل،َأتصورتهَواحدَمنَخاطفٌها،َأمَأنَماحدثَقررتََ

أنَتعاقبهَعلٌه؟،َولهاَكلَالحق،َألٌسَهوَمنَقالهاَبثقةَزابفة؟!،َأنهَسٌحمٌهاَ

َفلَمَلمٌَستطع.

َلوَسمحتم.َ-

وقفاَلبلستماعَلهَالتفتَللصوتَلٌجدَالطبٌبَالذيَتابعَحالتهاَفورَدخولها،َ

َفؤردؾ:

إحناَماحبٌناشَنكلمكمَفًَالموضوعَعلىَطولَبسَعلشانَاإلجراءاتََ-

َالقانونٌةَتبقىَسلٌمةَالزمَنعرضهاَعلىَالطبَالشرعً.

َعقدَجاهٌنَحاجبٌهَبٌنماَقالَوافً:

َأفندمَالطبَالشرعً..َهوَدهَمشَفًَحاالتَالقتلَبس.َ-

َهزَالطبٌبَرأسه:
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اٌَاَفندم..َاَ- لطبَالشرعًَبٌساعدَؾَأيَنوعَمنَأنواعَالجرابمَالَطبعا

َالبشرٌةَواالؼتصابَمنها.

َقالَجاهٌنَبؽضب:

َاؼتصابَإٌه؟!..َماحدشَعملهاَحاجه.َ-

ٌَاَفندمَديَحاجهَالحكمَفٌهاَللطبَمشَلٌناَإحنا.َ-

َاستفزتَجاهٌنَكلماتَالطبٌبَالباردةَلٌعلقَوافً:َ

إزايَبقى..َماحدشَهٌلمسَأنتَبتقولَإٌه؟..َهدومهاَزيَماَهًَاؼتصابََ-

َأختًَومشَهنعرضهاَعلىَأيَطبَشرعً.

َزفرَالطبٌبَبنفاذَصبر:

براحتكمَدهَإجراءَقانونًَأناَماٌخصنٌشَفٌهَحاجه..َكبلمكمَمعَالمباحثَعنََ-

َإذنكم.

اَلٌقولَوافًَبدهشةَممتزجةَبالكثٌرَمنَالضٌق: َالتفتَمؽادرا

َدهَإٌهَالباردَده؟!!َ-

اَ َالمزٌدَمنَالجهدَللتحكمَبؤعصابه،َفآخرَماٌَنقصهَأماَجاهٌنَفعادَجالسا باذالا

َأنٌَسمحَلهمَبوضعهاَتحتٌَدَرجلَآخرٌَعبثَبجسدهاَبحجةَالطبَالشرعً.

َجلسَوافًَجواره:

َهوَاإلجراءَدهَالزم..ٌَعنًَالبولٌسَهٌجًٌَقولَكدهَبرضو.َ-

َوالَالزمَوالَحاجه...َلوَقلنالهمَمشَعاٌزٌنَماَهٌصدقواَوهٌؤٌدوهاَضدَ-

َمجهول..َعندهمَشؽلَكتٌرَبناقص.

ٌَعنًَإٌهَإحناَهنسٌبَالعٌالَدي؟!َ-

وأنَتَفاكرٌَعنًَلوَسٌبناهمٌَكشفواَعلٌهاَوٌحققواَمعهاَهٌجٌبوهم..ٌَاعمََ-

كبرَدماؼك..َالمهمَإنهاَرجعتلناَبالسبلمة...َقومَشوفهاَكدهَلسهَناٌمةَوالَ

َصحٌت.

اَابنَعمه،َذهبَلؽرفةَبسمةَلمٌَجادلَوافًَبلٌَكادٌَصدقَعلىَكلَكلمةَقاله

التًَبقٌتَفٌهاَفاطمةَومهاَوناناَبٌنماَرحلَمحمدَإلىَالشركةَبعدَأنَاطمبنَ

َعلٌهاَلٌتابعَالعملَفًَظلَؼٌابهما.
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انضمَإلٌهنَلٌجدهاَالَزالتَنابمةَوإنَكانتَالدموعَلمَتفارقَأهدابهاَلتقولَ

َفاطمةَحالَرإٌته:

َبًَهللاَونعمَالوكٌل!!حتىَوهًَناٌمةَبتعٌط..َمنهاَهلل..َحسَ-

عقدَوافًَحاجبٌهٌَرمقهاَبصمت،َالٌَمكنهَتصدٌقَماَترمًَإلٌه،َسمٌحةَلنَ

ا. َتفعلهاَأبدا

َماما...َإنِتَأكٌدَؼلطانة..َهًَالٌَمكنَتعملَكدهَثمَهًَكمانَدفعتَالفدٌة.َ-

اَفقلبهاٌَحدثهاَأنَاألمرَكلهَبتخطٌٍطَمنهاَوإنَكانتَ أشاحتَفاطمةَبوجههاَبعٌدا

َتفهمَماَمؽزىَكلَهذا،َوهذهَالحٌرةَُتجبرهاَعلىَالسكوت.لمَ

زفرَبٌؤسَوخرجَلٌخبرَجاهٌنَأنَبسمةَالزالتَنابمة،َفعادَمعهَلٌراها،َفلنَ

ٌَحتملَأنٌَقتربَمنهاَثانٌةَوهًَمستٌقظةَلتبعدهَصارخة.

كانتَُمستلقٌةَوفاطمةَتداعبَرأسهاَالذيَؼطتهَلدخولَجاهٌنَعلٌهن،َوقعَ

ؽادرها،ٌَرٌدَأنٌَسكنَعقلهاَللحظةَوٌعلمَماَالذيٌَدورَفٌه،َبصرهَعلٌهاَولمٌَ

َأنٌَعبرَلذاكرتهاَوٌعلمَماَالذيَارتكبهَهإالءَاألوؼادَبحقها.

اَلقلبه. اَلعٌنٌهَوأكثرَألما َأصبحتَكدماتَوجههاَأكثرَوضوحا

اَلحزنه،َلنظرتهَالتًَحملتَالكثٌرَمنَالوجعَ واختارَالجمٌعَالصمت،احتراما

َلندم.واأللم،َوربماَا

اَلمَتَرَ لترتسمَاالبتسامةَالحزٌنةَعلىَشفتًَفاطمة،َفلقدَرأتَفًَعٌنٌهَحبا

مثلهَإالَحٌنَكانٌَنظرَلهاَوافًَحٌنماَتمَطردهاَوأمهاَمنَالمنزلَفًَ

َالماضً،َوكؤنهٌَعتذرَلهاَأنهَلمٌَستطعَحماٌتهاَوٌعدهاَباألفضل.

َكماَهوَجاهٌنَاآلن؟!

هذاَالفتىٌَعشقَابنتهاَبحق،َوهوَوحدهََوألولَمرةٌَرتاحَقلبهاَلقبولهاَله،

َالذيٌَمكنَأنَتستؤمنهاَعلٌها.

َشعرتَبتوترهَوتقهقرهَللخلؾَفنظرتَالبنتهاَلتبلحظَارتجاؾَجفنٌهاَفقالت:

َماتقلقشٌَاَبنً..َديَبتحلم.َ-
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عادَلٌقتربَبتوجس،َشفتاهاَترتجفانَأثناءَنومها،َلعلهاَتستعٌدَتلكَالذكرٌاتَ

اََالسٌبةَوالتًَلنَتؽادر عقلهاَبسهولة،َكٌؾَلهَأنٌَمحٌهاَمنَذاكرتهاَتماما

َفتهنؤَوالَتشعرَبالخوؾَثانٌة.

َ"معاذ"

تصلبَمكانهَللحظةَوهًٌَحدقَبهاَوكؤنهٌَتؤكدَمماَسمعَلكنهاَلمَتكررها،َرفعَ

َرأسهَبتلقابٌةَإلىَفاطمةَالتًَحدقتَبابنتهاَبدهشة،َأماَوافًَفقال:

َهًَقالتَاسمَ..َوالَأناَبٌتهٌؤلً.َ-

َخفضتَمهاَرأسهاَوكؤنهاَالَترٌدَألحدَأنٌَسؤلها،َبٌنماَقالتَنانا:

َدي..َديَناٌمة..َبتخرؾ.َ-

: َرمقهاَجاهٌنَللحظةَقاببلا

َهًَتعرؾَحدَإسمهَمعاذ؟!َ-

َفلوحتَبٌدٌها:

ا..َإٌهَالسإالَالؽرٌبَده؟!َ- َمٌٌن..َمعاذَمٌن؟..َألَطبعا

ا: َقالَوافًَمتطوعا

َمخطوفة..َحدَمنهمَاسمهَمعاذ.ٌمكنَتكونَسمعتَاالسمَدهَوهًََ-

َشعرتَبكبلمَوافًَببعضَاإلقناعَفدعمتهَقابلة:

أٌووة..َهًَبالظبطَزيَماَبٌقولَبسام..َتبلقٌهاَسمعتَاإلسمَده...َهللاَأعلمََ-

ٌَعنً.

تحسرَقلبَفاطمةَعلىَابنتها،َتصورتَأنهاَتمكنتَمنَنسٌانَهذاَالفتىَولكنَ

ا،َوهذهَكارثةَفً حدَذاتها،َكٌؾَتسمحَلنفسهاٌََبدوَأنَهذاَلٌسَصحٌحا

َبالتفكٌرَفًَآخرَبعدَاتمامَخطبتهاَلجاهٌن.

ا. َستحدثهاَفًَاألمرَفٌماَبعد،َحٌنَتستردَعافٌتهاَتماما

أطرقَجاهٌنَرأسهَللحظةَوإنَلمٌَرتاحَقلبهَلماَقٌل،َمنَمعاذَهذاَالذيَتنطقَ

َباسمهَفًَهذٌانها،َربماَكماَقالَوافًَسمعتَهذاَاالسمَوقتَاالختطاؾ.

جاهٌنٌَاَابنً..َروحَارتاحَأنتَوبسام..َأدٌناَقاعدٌنَمعاهاَأهوَوالناسَهناََ-

َكوٌسةَومشَمقصرٌنَلوَاحتاجناَحاجهَهنكلمكَعلىَطول.
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َوافقَوافًَعلىَكلماتهاَلٌقول:

ماشً..َهنرٌحَوهنعديَعلٌكمَباللٌلَتانًَونشوؾَمٌنَهٌروحَمعانا..َمشََ-

َمعقولةَتباتواَكلكمَهنا.

لهَباإلٌجابَفخرجَوصحبَجاهٌنَمعهَللعودةَللمنزلَونٌلَقسطَأومؤتَفاطمةَ

َمنَالراحة.

..........................َ

َ

جلستَعلىَفراشهاَتتقلبَبملل،َبماذاَأخطؤتَلتخسرَوظٌفتها،َوهلَحقااَلنَ

ٌَعودَسامرَللعملَبالشركة؟.

لمَتؤففتَوهًَتتذكرَكلماتَسماَلها،َكلماتَمهٌنةَالَتحملَإالَكلَحقد،َوالَتع

نها؟!. ٌَ اَعلىَمنََع اَعلٌهاَأمَفقطَحقدا َأهوَحقدا

واستبدلتهاَبسهولةَبنفسَالموظفةَالتًَطردهاَسامرَوالحجةَأنهاَتتقنَعملهاَ

َوتدريَعنهَأكثرَمنها،َفلَمَلمَتعٌدهاَللحساباتَإذن؟

َلوتَشفتٌهاَبضٌق:

َروحًٌَاَشٌخةَمنكَهلل..َتقعديَكدهَوالَتكسبًَوالَتربحً.َ-

ٌَنٌَاَزٌنة؟.بتدعًَعلىَمَ-

َقالهاَعبدَالحكمَوهوٌَقتربَمنهاَفاعتدلتَقابلة:

اٌَاَبابا..َهدعًَعلىَمٌنٌَعنً؟!َ- َها..َالَأبدا

َابتسمَوتجاوزَاألمرَلٌقول:

ٌابنتًَاللًَحصلَحصل..َإنِتَاشتؽلتًَشهرٌنَمعاهمَممكنٌَنفعوكًَفًََ-

َالتقدٌمَلشؽلَتانً..َجربًَهتخسريَإٌه؟!.

ٌَنَبسَوأناَقلتٌَمكن...أصلٌَاَباباَعديٌَومَ-

َصمتتَلعدمَجدوىَماَتقول،َهًَتنتظرَاتصاله،َنعمَالٌَمكنهاَانكارَهذا.

َتوقعت..َوترقبت..َولكنَالَشًء.َ

هاتفهاَصامتَكالجثةَالهامدة،َلقدَنساهاَبسهولةَفماٌَحملهَمنَهمومَأكبرَمنَ

َأنٌَتذكرها.
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َربتَأباهاَعلىَكتفهاَوكؤنهٌَدريَماَتفكرَفٌه:

َاَزٌنةَودوريَعلىَشؽلَتانًَوربناَهٌكرمك.اطلعًٌََ-

َأومؤتَفًَاستسبلم:

َحاضرٌَاَبابا.َ-

اَتتبعهَنظراتهاَالحزٌنة،َسعادةَعاشتهاَولمَتدم،َلمَتتصورَأنَ وقؾَمؽادرا

الرجلَالذيَرأتهَألولَمرةَوتمنتَأنَتوجهَلهَكلَأنواعَالشتابم،َهوَنفسهَمنَ

َتترقبَاتصالَمنهَاآلن.

َلتحدقَفًَشاشةَهاتفهاَبذهولَتتؤكدَأنهاَالَتهذي:َاتصالَوصلَلهاَبالفعل

َألو!!َ-

َقالتهاَبسرعةَولهفةَواضحةَوأتاهاَصوتهَالهاديء:

َإزٌكٌَاَزٌنة؟!َ-

َأناَالحمدهلل..َإزٌكَأنت..َأقصدَإزيَحضرتك؟!َ-

َوكؤنهاَرأتَابتسامتهَالهادبةَوهوٌَجٌبها:

َالحمدهللَبخٌر..َعاملةَإٌه؟..َوالشؽلَأخبارهَإٌه؟!َ-

َمصمصتَشفتهاَلتطلقَذلكَالصوتَالممٌز:

َشؽلَإٌه؟؟..َماَالهانمَطردتنً!!َ-

َنعــــم..َطردتكَإزايٌَعنً؟!َ-

أناَعارفه..َرجعتَتزعقَوتشخطَوإنًَماعندٌشَخبرهَوهتجٌبَاألحسنََ-

َمنًَاللًَكانتَشؽالهَقبلًَوقالتًَبالسبلمة..َبعدَماَسمعتنًَمنَالمنقًَخٌار.

َإٌه..َسمعتكَإٌه؟!!َ-

أأأ..َالَقصديٌَعنًَ...مشَمهم..َالمهمَإنًَمشٌتَفًَنفسَالٌومَاللًََ-

َمشَهترجعَالشؽلَتانً؟. َحضرتكَخرجتَفٌه..َهوَفعبلا

اَأه..َوعموماَوالٌَهمك.َ- ٌا َحال

َالَعاديَماَأناَهقدمَعلىَوظاٌؾَتانٌةَ..َوربناٌَكرم.َ-

َألَماتقدمٌش.َ-
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ربماَانقلبَعلىَظهرهَلوَأمكنهَرإٌتهاَوهًَتتراقصَعلىَالفراشَفرحةَل

اَخاصةَأنهاَقالتَعكسَماَُتبدي: َضاحكا

َلٌه..َماَأناَالزمَأدورَعلىَشؽل؟!َ-

َوصلَلهاَزفرتهَلتكتمَضحكاتها:

ماَإنِتَشؽالهَمعاٌاٌَاَزٌنة..َأناَصحٌحَسٌبتَالشركةَبسَمشَسامرَاللًََ-

ٌقعدَمنَؼٌرَشؽل..َقرٌبَقويَهكلمكَتانًَوهقولكَهنعملَإٌه..َومرتبكَ

ًََزيَماَهو.ماش

َخبلصٌَاَسامرَبٌه..َاللًَتشوفه.َ-

َتمام..َسلمٌلًَعلىَعمَحكمَوسومة..َسبلم.َ-

ٌَوصلَإنَشاءَهللا..سبلم.َ-

أنهتَالمكالمةَلُتلقًَالهاتؾَبفرحهَعارمةَوهًَتقؾَلتقفزَعلىَفراشهاَ

َبجنونَمطلقةَصٌحاتَمتتالٌة.

..............................َ

َ

اَللمنزل،َتخالطهمَمشاعرَالفرحََكانتَعودةَتحملَمشاعر كثٌرة،َعادواَجمٌعا

بعودةَبسمةَمعهم،َرؼمَأنهاَلمَتتحدثَإلٌهمَقط،َفقطَتستٌقظَفزعةَمنَنومهاَ

اَ تصرخَوتبكًَحتىَتهدأ،َالكوابٌسَالَتتركَلهاَالكثٌرَمنَالوقتَلتنالَنوما

ا. َهادبا

همَعرضهاَلٌكتبَلهاَالطبٌبَبعضَالمهدباتَوأخبرهمَإنَاستمرتَحالتهاَفعلٌ

علىَطبٌبَنفسً،َحذرهمَمنَالحدٌثَمعهاَفًَاألمرَواالبتعادَعنَأيَشًءَقدَ

ٌَذكرهاَبهَوكذلكَمحاولةَشؽلهاَبؤيَأمورَأخرىَمفرحة.

استمرَجاهٌنَفًَتفاديَالظهورَأمامهاَوبقدرَماَكانٌَإلمهَهذاَإالَأنهَأفضلَ

ا. َمنَأنٌَرىَُبؽضهاَلهَحتىَوإنَكانَمإقتا

هاَفٌهاَحٌنَتؽطَفًَالنوم،َوكمَمنَمرةَتمنىَأنٌَبلمسَفقطٌَسرقَلحظاتٌَرا

وجههاَوٌهمسَلهاَبمدىَحبهَله،َوأنهَسٌفعلَماَبوسعهَكًَالٌَخسرهاَثانٌة،َ

َالَبلَتمنىَأنٌَطلبَمنهاَالؽفران،َالمسامحةَعلىَتقصٌرهَؼٌرالمقصود.
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َوكلَماَكانٌَنالهَلحظاتٌَراهاَفٌهاَثمٌَبتعد.

والفتٌاتَألصرَعلىَعرضهاَعلىَطبٌبَنفسً،َلكنهمَولوالَاستجابتهاَلفاطمةَ

َأرجعواَاألمرَإلىَأنهاَالَترٌدَالحدٌثَإلىَأيَرجل.

َومرٌَومَتلوَآخرَوالحالَعلىَماَهوَعلٌه.

اَكماَهوَواضحَللجمٌع،َربماَقررَ ومنَالجانبَاآلخرَوافًٌَتجنبَسمٌحةَتماما

َوهوَلمٌَتدخل.أنٌَمنحَنفسهَبعضَالوقتَقبلَأنٌَقررَكٌؾَسٌتعاملَمعها،َ

سمٌحةَبالنسبةَلهَتشؽلَحٌزَآخر..َشكوكَفاطمةَتجاههاَتشؽله،َلكنَعدمَ

َوجودَأيَنفعَمنهاٌَوقفه.

سمٌحةَلنَتفعلَهذاَبابنةَأخٌهاَومنَستكونَزوجةَابنَأخٌهاَاآلخر،َلنَتفعلَ

ا. َهذاَأبدا

اَمجردَالتشكٌكَفًَهذاَوإالَماَظلَصامت. َعقلهٌَرفضَتماما

صوتَصراخهاَالذيَأضحىٌَمٌزهَمهماَبعدَعنه،َهبَانتفضَفًَمكانهَمعَ

عنَاألرضَالعشبٌةَالتًَكانٌَرقدَعلٌهاَكعادته،َهرعَللداخلَلٌصلَإلىَأعلىَ

َفًَقفزتٌن.

تحولَصراخهاَلبكاءَمسموعٌَخالطهَصوتَفاطمةَالراجٌةَلهاَأنَتهدأ،َلٌرىَ

وافًٌَتقهقرَللخلؾَوهوٌَؽلقَبابَؼرفةَأختهَوٌستندَبرأسهَعلىَبابهاَ

ٌَعتصرَمقبضهَفًَقبضته،َأسرعَلهَجاهٌن:

َفًَإٌه..َإٌهَاللًَحصل؟!َ-

َهزَوافًَرأسه:

َمستحٌل..َماماَالٌَمكنَتعملَكده.َ-

َماماَمٌن..َبتتكلمَعنَمٌن..َأبلةَبطةَوالَعمتً؟.َ-

َتحركَوافًَلؽرفتهَلٌتبعهَجاهٌنَبنفاذَصبر:

َماتتكلمٌَاَوافًَبسمةَمالها؟!َ-

:استقراَداخلَؼرفتهَبالفعل َ،َابتلعَوافًَرٌقهَبصعوبةَقاببلا

َبتقولَإنهمَكانواَقابضٌن.َ-

َهماَمٌنَدول؟!َ-
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َقالَوافًَبعصبٌة:

اللًَخطفوها..َكانواَقابضٌنٌَاَجاهٌنَسمعتَبودنها..َكانواَقابضٌنَعلشانََ-

ٌَخطفوها..و..و.

َعقدَجاهٌنَحاجبٌهَحتىَكاداَأنٌَلتصقا:

َوإٌه؟!!..َماتتكلم.َ-

َ..َكانواَقابضٌنَفلوسَعلشانٌَعملواَكده.و..وٌَعتدواَعلٌهاَ-

وعادتَالقبضةَالباردةَتستولىَعلىَقلبَجاهٌنَبقوةَوهوٌَحدقَفًَوافًَ

َبؽٌرَتصدٌق.

-َ.. ...َفعبلا ٌَعنًَإٌه؟..ٌَعنًَهماَفعبلا

َلمٌَستطعَنطقهاَوكٌؾَلهَأنٌَفعل؟!!

َأل..َبتقولَسابوهاَفجؤة.َ-

ٌلقًَبجسدهَعلىَفراشَوافًَزفرَبراحةَقدَالٌَدركهاَوافًَنفسهَقبلَأنَ

اٌَتنفسَالصعداءَفؤردؾَوافً: َجالسا

َبسمةَمصرةَإن..َإنَماماَاللًَعملتَكده.َ-

َمشَممكن...َمشَللدرجةَدي؟!َ-

ماَأناَقلتلهاَكده...َوأولَماَقلتَكدهَصرختَزيَماَسمعتَكدهَودخلتَفًََ-

َحالةَانهٌار.

ا: َعقدَجاهٌنَحاجبٌهَمفكرا

َؼٌرَكلمةَقابضٌنَدي؟!هًَقالتلكَحاجهَتانًََ-

َألَماقلتش.َ-

َأومالَمتؤكدةَكدهَلٌه؟!َ-

َمؤعرفش...َمؤعرفشَ-

اَعلىَركبتٌه: َكررهاَوافًَبحٌرة،َفعقدَجاهٌنَأصابعهَأمامَوجههَمستندا

هًَمحتاجهَتؽٌرَجو..َتقرٌباَلسهَفًَحالةَصدمة..َإٌهَرأٌكَلوَناخدهمَكلهمََ-

َ.َأعتقدَدهَهٌساعدهاَكتٌر.ونسافرَنروحَمارٌناَأوَبورتوَونقعدٌَومٌن.

ا..َأٌوةَصحَهًَالزمَتؽٌرَجو.َ- َموافقَجدا
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: َوقؾَقاببلا

طبَخبلصَقولهمٌَجهزواَنفسهمَبكرةَالخمٌسَنطلعَبعدَالضهرَناخدهَهوََ-

َوالجمعةَوالسبتَونٌجًَاألحدَالصبح.

َأٌدهَوافًَلٌؽادرَجاهٌنَؼرفته.

َ

َ"اللًَخطفوهاَكانواَقابضٌن"

حظة،َمنَهذاَالذيَقدٌَدفعَماالَوٌزجَبهإالءَالمرتزقةَكلماتَلمَتبرحَعقلهَلل

ا،َأؼلقَعٌنٌهٌَحاولَأنٌَبعدَعنهاَكلَ لٌختطفوهاَبلَولٌعتدواَعلٌهاَأٌضا

َالتخٌبلتَالتًَتصاحبَتلكَاألفكار،َبسمةَنجت..َهًَبخٌرَوهذاٌَكفً.

ٌُلحَعلٌه،ٌَجبَأنٌَبحثَفًَاألمرَوالٌَتركهٌَمرَمرورَ لكنَهناكَهاجسَماَ

َ،َماذاَلوَأعادواَالَكرة؟!الكرام

......................َ

َنذلَ..َحقٌر..َالَُخلقَله.

َبلَوأكثر!!

اَالٌَجٌب،َذهبَ كلَتلكَالمعانًَتمؤلَرأسهَوالٌَستطٌعَإسكاتها،َاتصلَبهَمرارا

اَالَمجٌب،َسٌارتهَأمامهَاآلنٌَنظرَلهاَبصمتَثمَ إلىَالشقةَطرقَبابهاَكثٌرا

َهقة.ٌرفعَرأسهَإلىَالبناٌةَالشا

ا. َهذهَالمرةَالخامسةَالتًٌَؤتٌهَفٌهاَوالٌَردَعلٌهَأبدا

َأمسكَهاتفهَلٌتركَلهَرسالةَصوتٌةَجدٌدة.

"سامر..َأرجوكَسامحنً..َأناَعارؾَإنَؼلطًَكبٌر..َبسَأنتَالزمَتعذرنً..َ

طبَأناَعاٌزَأشوفك..َعاٌزَأتكلمَمعاك..َسامرَأرجوووكَردَعلٌا...َأناَمشَ

هاخده..َارجعٌَاَسامر..َارجعَالشركةَأناَاتكلمتَمعََهاخدَمكانكَأُقسملكَمش

ماماَوهًَقالتٌَرجعَلوَعاٌز..َارجعٌَاَسامرَعلشانَخاطري..َطبَعلشانَ

َخاطرَباباَهللاٌَرحمه..َارجع."

لمٌَجدَماٌَضٌفهَفضؽطَزرَاالرسال،َظلَمكانهٌَستندَعلىَسٌارةَأخٌهَفًَ

اَرسال َةَمكتوبةَإلىَهاتفه:انتظارَأيَرد..َوانتظر..َوانتظر..َوأخٌرا
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َ"سامرَأخوكَمات..َانساه..َوحقًَهجٌبهَلوحدي"

اَتصدٌقها،َتؽلبتَعلٌهَمشاعرهَكالعادةَ ظلٌَحدقَفًَالكلماتَلبرهةَرافضا

َففاضتَعٌناهَبالعبرات.

َلَمَهوَأحمقَهكذا؟!

َخسرَبسمةَواآلنَخسرَسامر..َوالٌَمكنهَأنٌَثقَبؤمه!!

َأيَنوعَمنَالعقولٌَملكَفًَرأسه.

َانتبهَإلىَهاتفهَالذيَعبلَرنٌنه،َأجابَبعدَأنَعلمَالمتصل:

َأٌوةٌَاَماما.َ-

أنتَفٌن؟!..َأنتَمشَمستوعبَأنتَبقٌتَإٌه؟!..َالمدٌرَالتنفٌذي..َماٌنفعشََ-

تفضلَبرهَطولَالوقتَتعالىَعالشركةَعلىَطولَوشوؾَشؽلكٌَاَمعاذَأحسنَ

َوهللاَهورٌكَالوشَاللًَمبتحبوش..َسامعنً.

َطَبوجهه،َلتزٌدَحسرتهَعلىَأخَكانَلهَسندَفهدهَبٌدٌه.أؼلقتَالخ

اتجهَإلىَسٌارتهٌَجرَأذٌالَالخٌبة،َولمٌَنتبهَلتلكَالزوجَمنَالعٌونَالتًَ

اَوصدمةَلمَتبارحهَبعد،َلٌعٌدَتشؽٌلَرسالةَ تتابعهَمنَأعلى،َبنظرةَحملتَحزنا

َأخٌهَالصوتٌةَوٌسمعها.

،َأمٌَرٌدَأنٌَستشعرَمدىَحزنهَوالٌَعلمَلماذا؟!..َأٌفتقدَصوتَأخٌهَاألصؽر

َوندمهَعلىَماَفعلَبه؟!.

َأوقؾَالرسالةَفًَمنتصفهاَوهوٌَلقًَالهاتؾَعلىَاألرٌكة.

خبلصٌَاَمعاذ..َأنتَاللًَجٌبتَآخرها..َماتلومشَؼٌرَنفسكَوكلكمََ-

َهتشوفواَسامرَتانًَخالص.

........................َ

تسمحَلهَبعدَباالقترابَوالحدٌثَمعها،َبرؼمَسعادتهَبقبولهاَالسفر،َإالَأنهاَلمَ

َكلماَالحَلهاَأشاحتَبوجههاَعنه.

كانتَتسٌرَأمامهَفًَاتجاههمَإلىَالمنزلَالصٌفًَالصؽٌرَالمطلَعلىَالبحرَفًَ

َهذاَالساحلَاألنٌقَوالذيَهوَملكَالعابلةَبالفعل.

َهزٌلة...َشاحبة..َواهنة.
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ذاَلوَكانَوصلَاألمرَإلىَفقدتَالكثٌرَمنَعنفوانهاَواندفاعهاَالدابمان،َفما

اَببلَروح،َلدٌهَالكثٌرَلٌقولهَ المرحلةَاألسوأَونالواَمنها،َربماَألصبحتَجسدا

َلها،َفقطَلوَتسمحَله.

ا،َوفاطمةَوبسمةَفًَؼرفةَوناناَ استقرواَبالداخل،َوافًَوجاهٌنَفًَؼرفةَمعا

َومهاَفًَؼرفٍةَثالثة.

اَفقررَالجمٌعَالجلوسَعلىَالش اطًءَقبلَالمؽٌب،َوبعدَأنَلمٌَكنَالسفرَمتعبا

َاستقرَالنسوةَذهبَوافًَوجاهٌنَإلحضارَالطعامَوالشرابَالبلزمٌنَلٌومٌن.

اَفقطَناناَالتًَتعبرَعنَإعجابهاَ كانتَجلسةَهادبةَلمٌَتحدثَفٌهاَأحدَكثٌرا

بالمكانَوهًَتحاولَأنَتشاركَبسمةَالحوارَلتخرجهاَمنَحالةَالصمتَالتًَ

َاستسلمتَلهاَبسمة.

َإلىَجاهٌنَالذيَسعدَبهذا،ََونجحتَفً هذاَلٌصلَصوتَبسمةَالباهتَقلٌبلا

ا. َفلقدَافتقدَسماعَصوتهاَكثٌرا

ٌَحملَفًَعقلهَماَ كانتَلحظةَالؽروبَجذابةَبقوةَفصمتَالجمٌعَلمتابعتها،َكبلا

ٌَكفٌهَمنَأفكار.

َكانَأكثرهاَضراوةَمعَالصامتةَعلىَالدوام.

لكَالتًَمرتَبها،َعقلهاٌَؤخذهاَبسمة..َالَتتوقؾَعنَاستعادةَلحظاتَالرعبَت

منَاحتمالَآلخر،َأحٌاناٌَصورَلهاَأنهماَنجحاَفٌماَأراداَوناالَمنها،َوٌعٌدَلهاَ

ذاكرتهاَووعٌهاَبالرفضَوأنهاَبالفعلَنجت،َلٌنقلهاَبعدَذلكَلمحاولةَإٌجادَ

َالدلٌل.

سمٌحةَهًَالمختطفةَالَتستطٌعَأنَتزٌلَذلكَاالحتمالَمنَرأسهاَلكنَكماَ

َمها...َ"َوهتستفٌدَإٌه؟!!"قالتَأ

ا،َودمرتَسمٌحةَتلكَ نعم..َأٌنَاإلفادة؟..َلوَاستطاعتَأنَتجدهاَالرتاحتَكثٌرا

ا. َتدمٌرا

ا،َداخلهاَالكثٌرَمنَ اٌَراقبهاَحٌنٌَكونَقرٌبا رفعتَبصرهاَنحوه،َتعلمَأنهَدوما

الؽضبَالَتعلمَأٌنَتوجهه،َفضلتَالصمتَوعدمَالحدٌثَكًَالَتنطقَبكبلمَ

ٌَعدهاَبحماٌتها؟!َوهًَالَتلومهَعلىَالحادثَفكٌؾَكانَسٌعلم؟!َموجع،َألم
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ٌُصدقها،َالَأحدٌَرٌدَأنٌَشككَفًَسمٌحةَ اَمنهمَ لكنَاللومَكلهَعلىَأنَالَأحدا

ا. َوهذاٌَزٌدَؼضبهاَكثٌرا

َمنحهاَنظرةَمحبةَحٌنَالتقتَأعٌنهماَلتدٌرَبصرهاَعنهَوكؤنهاَترفضه.

َزفرَوهوٌَقؾَلٌقولَوافً:

َراٌحَفٌن؟!َ-

َهتمشىَشوٌة.َ-

َابتعدَبخطواتَقصٌرةَلتقولَنانا:

َاستنىَخدَبوسًَمعاك...َماتقومًَتتمشًَشوٌة.َ-

قالتهاَوهًَتوكزهاَفًَذراعها،َفالتؾَواألملٌَداعبهَلتقطعهَهًَبكلمةَ

َمقتضبة:

َأل.َ-

َلتلويَناناَشفتٌهاَلٌستدٌرَجاهٌنَوقدَبدتَخطواتهَسرٌعةَوعصبٌة.

َبٌنماَقالتَمها:

َقترحاتكَاللًَبتقلبَنكدَدي.ماببلشَاَ-

َضحكَوافًَلٌنظرَلهَالجمٌعَبدهشة،َأكانَماَقالتهَمهاَمضحكَلهذهَالدرجة؟.

َشعرَبسخافةَموقفهَفنهضَبحرج:

َأناَهتمشىَمعَجاهٌنَباٌنَعلٌهَاضاٌق.َ-

أسرعَللحاقَبابنَعمهَبٌنماَخفضتَمهاَبصرهاَوقدَزادتَحمرةَخدٌهاَلتنظرَ

َسمَفًَود.فاطمةَلهاَللحظاتَقبلَأنَتبت

َلتلتفتَإلىَابنتها:

َإنِتَهتتكلمًَمعَجاهٌنَأمتى؟!َ-

َلمَتجٌبَبسمةَفتدخلتَنانا:

إنِتَبتعاقبٌهَوالَحاجه..َطبَهوَذنبهَإٌه؟..َدهَكانَبٌموووتٌَاَبوسًَوإنِتََ-

مخطوفة..َمشَهقدرَأوصفلكَحالتهَكانتَعاملةَإزايَوالَعصبٌتهَوقلقهَ

ٌتًَوصرختًَفٌهَبطلٌَدخلَإالَوإنِتَوخوفه،َوحتىَفًَالمستشفىَبعدَماَصح
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ناٌمة..ٌَالهويَعلىَنظرتهَلٌِك...َهٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌح...َتحسًَكدهَإنَنفسهٌَاخدكَ

َفًَحضنه.

َماتبطلًَكبلمكَده.َ-

َقالتهاَمهاَبنزقَفؤردفتَنانا:

َفًَإٌه...َدهَخطٌبهاَوهٌبقىَجوزها.َ-

َبرضوَمشَمنَحقِكَتتكلمًَبالطرٌقةَدي.َ-

َمشَمنَحقٍك!!َ-

َقلدتهاَوهًَتزفرَبضٌق:

هللاٌَكونَفًَعونَاللًَهٌاخدكٌَاَشٌخة..َهٌتجوزَواحدَصاحبه...َأناََ-

َداخله.

زفرتَمهاَببلَتعلٌقَبٌنماَفاطمةَعلقتَبصرهاَبابنتهاَالصامتة،َكمَتتمنىَأنَ

تدخلَإلىَعلقهاَوتدريَماَفٌهَمنَأفكار،َفهًَالَتشاركهاَبالكثٌر،َوكانتَ

َحتىَالفتاتانَالَتشركهماَبشًء.َتستعٌضَبالفتاتانَواآلن

استمرَجلوسهماَلدقابقَأخرىَلتطلبَبسمةَالدخولَفقامتَمهاَمعهاَبٌنماَ

َفاطمةَظلتَهًَمكانها.

ومرَبعضَالوقتَلٌظهرَعلىَقربَمنهاَالشابانَوهماٌَعودانَأدراجهما،َانتبهاَ

َإلٌهاَفاتجهَجاهٌنَللمنزلَبٌنماَاقتربَوافًَمنهاَلٌجلسَجوارها:

َمدخلتٌشَلٌهٌَاَماما؟!َ-

اتسعتَبسمتهاَعلىَالفور،َكمَاشتاقتَألنٌَقولهاَلهاَدونَتردد،َدونَوجل،َ

َدونَمجاملة.

َكنتَمستنٌاك..َجاهٌنَزعل.َ-

َهوَزعبلنَبسَُمتفهم..َومشَمستعجلَعلىَبسمة.َ-

َربناٌَهدٌهاَلٌه.َ-

بق،َابتسمَوافًَلهاَبحب،َلتراقبَمبلمحَوجههَالتًَماَعادتَتفارقهاَكماَس

. اَقرٌب،َذاكَالقربَالذيَحلمتَبهَطوٌبلا َهوَدوما

َلتتذكرَأولَلحظاتَلقاَءهماَوالتًَكانتَقمةَالبرودَمنهَوقمةَالشوقَمنها.
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َترقرقتَعٌناهاَبالدموعَفبدىَالضٌقَعلىَوجهه:

َفًَإٌه..َمالك؟!َ-

َمدتٌَدهاَتربتَعلىَوجنته،َتبلمسَمبلمحَوجهه:

درسةَمعَأختكَبتشتكًَأوَبتحكً..ٌَاماٌَاماَسمعتَصوتكَوأنَتَجايَمنَالمَ-

اتخٌلتَصورتكَوأنَتَبتكبرٌَومَوراٌَوم..َنفسًَأعوضَكلَده..َنفسًَأرجعَ

الزمنَوكلٌَومَخسرتهَوأنَتَبعٌدَعنًٌَابنً..َنفسًَأناَاللًَأأكلكَوأشربكَ

َوأربٌكَوأكبرك..َنفسًَفًَحاجاتَكتٌٌٌٌرَقوي.

علىَقلبه،َكمَتؤلمتَوهوَساعدََانهمرتَعبراتهاَبؽزارة،َفكانتَكنقاطَحامٌة

َفًَهذا؟!..َولكنَألٌسَهًَمنَاستسلمت؟!.

اَكونهاَلمَتحاربَألجله،َلكنهَفًَالنهاٌةَاقتنعَبؤنَشخصٌتهاَماَ لمٌَحبَأبدا

َكانتَلتسمحَبؽٌرَذلك.

اَأمامه،َجلسَعلىَركبتٌهَأمامها،َمدَذراعٌهَأحاطهاَوضمهاَ ٌا كانتَتنتفضَفعل

الحانً،َربتَعلىَظهرها،َفزادَبكاءهاَلمٌَعرؾَإلٌهَأراحَرأسهَعلىَصدرهاَ

َكٌؾٌَتصرؾ،َمشاعرَجمةَتتضاربَبعقلهَوقلبه.

اَبصوتهَالحزٌن: َضمهاَإلٌهَبقوةَهامسا

َوأناَفًَابتدابًَكنتَتلمٌذَكسبلنَبسببَمرضًَوفوتَسنتٌنَدراسة.َ-

َكانتَتستمعَلهَببسمةَشفقةَوحزنَلٌردؾَوهوَالٌَزالٌَضمها:

اتَبقتَأحسنَوحالتًَكمانَفكنتَبقٌتَأشطرَومجتهدَوفًَإعداديَالعبلجَ-

َفًَدراستً..َوفًَالثانوٌة...

استمرتَكلماتهَوهًَتستمع،َوكؤنهَقررَأنٌَجعلَماضٌهَجزءَمنهاَكماَترٌد،َ

َسٌخبرهاَبكلَماٌَذكره،َوكلماَتذكرَشًءَآخرَسٌقصهَعلٌها.

انتَأناملهاَتتداعبَخصبلتَشعرهَوصوتَبكاءهاَالمكتومَالزالٌَصله،َفك

الؽصةَالتًَاقتطعتَكلماتهَلٌقبضَبؤصابعهَعلىَمبلبسهاَوقدَشاركهاَالبكاءَ

َبصمت:
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وحشتٌنًَقويٌَاَأمً..َوحشتٌنً..َحلمتَكتٌرَبإنًَفًَحضنك..َبإنَأنِتََ-

اللًَبتخففًَوجعً..َكانَنفسًَتكونًَجنبًَومعاٌاَكانَنفسًٌَاَأمً...َ

َسامحٌنً.

لعبرات،َرفعتَأناملهاَتزٌحهاَعنَخدٌهَدفعتهَعنهاَلتنظرَلوجههَالذيَأؼرقتهَا

ا: ٌا َلتهزَرأسهاَنف

أل..َسامحنًَأنَت..َسامحنًَإنًَمادفعتشَعنَحقكَفٌاَوحقًَفٌك..َسامحنًََ-

إنًَماكنتشَقوٌةَوحمٌتكَمنَاللًَبعدتكَعنً..َسامحنًَإنًَماكنتشَاألمَ

َاللًَتعرؾَتخربشَلماَحدٌَقربَلوالدها.

وتربٌتةَكؾَمنه،َلٌضمهاَلهَثانٌةَوٌنالَمنهاَكلَجملةَلحقتهاَشهقةَبكاءَمنهاَ

اَفًَصؽره.. اَتلكَاللفظةَالتًَسمعهاَكثٌرا َشهٌقَلٌعرؾَأخٌرا

َرابحةَاألمَوالتًَالٌَخطبهاَأيَطفل.

َوكماَتوقع،َرابحةَدافبة..َحنونة..َوذاتَعبٌرَهاديء.

اَالبكاء،َلتعودَللداخلَوقدَاستقرتَالفرحةَ ومنَخلفهماَشاركتهماَهًَأٌضا

َبقلبها،َأمهاَالبدٌلةَنالتَماَتمنتَوعادَلهاَطفلها،َبسامَعادَلفاطمة.

ا.َ اَتخفٌها،َبسام..َأصبحَقرٌب..َقرٌبَجدا َوؼلبتهاَمشاعرهاَالتًَدوما

َفهلَأضحىَلهاَمكانَبجوارهَكماَتتمنى؟!.

َ

َومرتَاللٌلةَاألولىَهنا.

الحاضرٌنَإلىَهذاَبسامَوفاطمةَكاناَأولَالمستفٌدانَفهلَسٌستفٌدَالمزٌدَمنَ

المكان؟!،َهلَسٌكونَالبحرَهوَالشاهدَاألولَعلىَزوارهَحٌنٌَخرجَكلَمنَ

َفٌهمَمكنونَصدره.

.......................َ

َفًَصباحَالٌومَالتالً

استٌقظَجاهٌنَعلىَنداءَفاطمةَالخابؾ،َفاعتدلَلٌتؤكدَمماٌَسمعَوكذلكَانتبهَ

َالمنزل.وافًَمنَنومه،َفخرجاَلهاَوهًَتقؾَعلىَبابَ

َفًَإٌهٌَاَأبلةَبطة؟!َ-
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َقالهاَجاهٌنَبقلقَفؤجابت:

بوسً..َصحٌتَملقٌتهاشَجنبً..َدورتَعلٌهاَفًَكلَحتهَوبرهَلفٌتََ-

َحوالٌنَالبٌتَكلهَوبرضوَمالقتهاش.

َتبادالَجاهٌنَووافًَالنظرات،َلٌقولَاآلخر:

ٌَمكنَبتتمشىَعلىَالبحرَوالَحاجه.َ-

لًَحصلَوإحناَمشَبنسٌبهاَلوحدها..َأٌوةٌَاَابنًَبسَهًَمنَساعةَالَ-

َشوفهاَراحتَفٌن؟!

َحاضرٌَاالٌَاَجاهٌن.َ-

َهرعاَإلىَالشاطًءَلٌشٌرَوافًَإلىَالٌمٌن:

َإمشًَأنَتَمنَهناَوأناَهمشًَالعكس.َ-

َلكهَالقلقَالذيَرآهَعلىَ ََ اتجهَكبلَإلىَوجهتهَعلىَطولَالشاطًء،َجاهٌنَتَم

َنفسهاَبسببَحالتهاَتلك.َوجهَفاطمة،َفآخرَماٌَتصورهَأنَتإذيَبسمة

َفاطمة،َهًَتخشىَعلىَبسمةَمنَأنَُتلحقَبنفسهاَ ًْ وهذاَماَقرأهَفًَعٌن

َالضرر.

َمنَالمشًَوعٌناهَتتلفتَ وكانَلهذاَالهاجسَالدافعَلٌهرولَعلىَالشاطًءَبدالا

َهناَوهناك.

َلَمَكلماَتصورَأنهاَأضحتَقرٌبةٌَخشىَفجؤةَأنهَقدٌَخسرهاَوإلىَاألبد.

كذبَعٌنٌهَالتًَاتسعتَعنَآخرهاَوهوٌَراهاَهناك،َتتوؼلَفًَتسمرَمكانهٌََُ

ماءَالبحرَببلَتوقؾ،َصرخَبكلَماَاعتملَداخلهَمنَقلقَوماٌَنشؤَاآلنَمنَ

َخوؾ:

َبسمااااااااااا.َ-

ا. َلمَتتوقؾ،َلمَتلتفت،َوكؤنهاَلمَتسمعَشٌبا

َر.هرولَإلٌهاَوهوٌَجتازَالبحرَخلفهاَلمٌَكررَندابهَفهًَلٌستَهنا،َهكذاَشع

خطواتهاَكانتَبطٌبةَوالمٌاةَوصلتَإلىَخصرها،َلحقَبهاَلٌجذبهاَمنَذراعهاَ

َلتنتفضَوهًَتصطدمَبصدرهَبٌنماٌَصٌح:

َبتعملًَإٌهٌَاَمجنونة؟!!َ-
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َالتفتتَتحدقَبهَبفزع:

َفًَإٌه؟؟َ-

َاستؽربَسإالها:

َهوَإٌهَاللًَفًَإٌه..َهتموتًَنفسك؟َ-

َدفعتهَعنهاَلتعودَأدراجهاَبعصبٌة:

َنفسًَإٌهَبس؟!!هموتََ-

َصرخَمنَخلفها:

َأومالَكنتًَناوٌةَعلىَإٌه؟!َ-

لمَتهتمَبالردَوأكملتَخروجهاَالشاقَمنَالماء،َلكنهاَانتبهتَإلىَنصفهاَ

اَفؤلصقَعبابتهاَبجسدها.َفتوقفتَوتقهقرتَللماءَثانٌةَ السفلًَالذيَابتلَتماما

َا؟!بٌنماَجاهٌنَأصبحَبجوارهاٌَتابعهاَبدهشة،َأفقدتَعقلهاَأمَماذ

َإنِتَبتعملًَإٌه؟!َ-

أنَتَإٌهَاللًَجابك..َوصحٌتواَبدريَلٌه..َهرجعَإزايَدلوقتً..َاتفضلََ-

َاسبقنًَوأناَهمشًَوراكَوإٌاكَتبصَناحٌتً.

َظلٌَحدقَبهاَبؽٌرَاستٌعاب،َماَالذيَأصابها؟!

َجاهٌنَهدومًَؼرقانهَماٌهَوالزقهَفًَجسمً..َممكنَتبعد.َ-

اَاستوعبَالقلٌلَمنَكلما تها،َلكنهَالزالَالٌَعًَماَالذيَكانتَتنويَأخٌرا

َبدخولهاَإلىَعمقَالبحرَهكذا.

َخلعَقمٌصهَالذيَلمٌَكنَابتلَبعد،َومدٌَدهَلها:

َلماَتخرجًَأربطًَدهَعلىَوسطك.َ-

التقطتهَمنهَلٌسبقهاَبعدةَخطواتَوماَأنَأصبحتَخارجَالماءَحتىَعقدتَ

َالقمٌصَعلىَخصرها.

:وقبلَأنَتتحركَالتفتَلهاَ َقاببلا

َممكنَأفهمَبقى..َإنِتَكنتًَناوٌةَعلىَإٌه؟!َ-
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رفعتَنظرهاَإلٌهَوربماَهًَالمرةَاألولىَمنذَذلكَالحادثَتنظرَلهَدونَ

مواربة.َحدقتَبهَللحظاتَوالَتعلمَلَمَاستعادةَكلَشًءَفًَتلكَاللحظة،َكلماتهَ

َلهاَبحماٌتها،َاالختطاؾ،َالضرب،َمحاولةَاالعتداء.

َبالدموعَوهًَتمرَبجوارهَهاربة.لتبرقَعٌناهاَفجؤةَ

َأمسكَذراعهاَفؤوقفها:

َبسمةَمشَعاٌزكَتهربًَمنً..َعاٌزكَتهربًَلٌا.َ-

َنظرتَلهَولمَتستطعَأنَتوقؾَعبراتهاَعنَالنزول،َفنظرَلهاَبحزنَبالػ:

َأناَآسؾ..َسامحٌنً.َ-

َهذهَالمرةَكانَعدمَالفهمَمنَنصٌبها،َعبلماٌَعتذر؟!

َاكتفتَبالصمتَلٌكملَهو:

اََ- وعدتكَأحمٌِكَوفشلت..َاللًَحصلَكانَفوقَطاقتًَوالَخطرَفًَبالًَأبدا

اَ إنهَممكنٌَحصل..َوعلشانَكدهَخاٌؾَأوعدكَتانً..َبسَهقولكَإنًَداٌما

اَهكونَجنبكَعلىَأدَماَأقدر...َصدقٌنً..َعلىَأدَماَأقدر. َهحاول..َداٌما

للحظاٍتَقبلَأنَحررَذارعهاَفاستدراتَمسرعةَفًَالعودةَبٌنماَظلَمكانهَ

ٌَخلعَقمٌصهَالقطنًَوٌهرعَإلىَالماءَربماَتطفًءَذاكَاللهٌبَالمستعرَداخله.

........................َ

َ

َ، هدأتَاألجواءَبعودةَبسمةَوالتًَأخبرتهمَأنهاَأرادتَالتجولَوحدهاَقلٌبلا

َمرتَالساعاتَالتالٌةَبشكلَطبٌعً.

طًء،َوبالفعلَوصلتَلهَوبٌنماَالكلَبالمنزلَأرادتَمهاَأنَتخرجَللشا

والسعادةَتداعبها،َخلعتَنعلٌهاَووقفتَتداعبَالماءَوالرمالَبقدمٌها،َسرعانَ

ماَتناستَنفسهاَودخلتَفًَلعبةَمرحَمعَالبحر،َتخطواَإلٌهَوماَأنَجاءهاَ

الموجَتقهقرتَبسرعةَقبلَأنَتلمسهاَالماء،َمرةَتفوزَومرةٌَنالَالبحرَمنَ

َأقدامهاَلتضحكَبعدها.

النافذةَشاركهاَالضحكَلكنَبقلبهَفقط،َمعَابتسامةَعرٌضةَعلىَومنَخلؾَ

َشفتٌه.
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اَلتضحكَفاطمة: َشعرَبؤناملَتوضعَعلىَكتفهَفانتفضَملتفتا

َبسمَهللا..َاتخضٌتَكدهَلٌه؟!َ-

ا..َماتخضٌتش.َ- َالَأبدا

نقلتَبصرهاَإلىَحٌثَكانَولٌدهاٌَنظر،َلتتسعَبسمتهاَفًَالحالَوهوَتعودَ

َمؽزىَفؤرادَالتهربَبقوله:لتراقبهَبنظرٍةَذاتَ

َمشَعاٌزٌنَحاجهَأروحَأشترٌها.َ-

َألَمشَعاٌزٌن.َ-

َقالتهاَوهًَالزالتَتمنحهَنفسَالنظرةَالتًَتحولتَلحنانَجارؾَوهًَتقول:

َتعرؾَإنَمهاَديَأطٌبَقلبَممكنَتقابلهَفًَحٌاتك.َ-

َتابعتَتلكَالصؽٌرةَمهماَكبرتَلتردؾ:

..ماَأعرفشَإزاي؟!َكانتَهًَاإلٌدَاللًَداٌماَجواهاَعٌلة..َبسَعٌلةَعاقلةَ-

بتطبطبَعلٌاَفًَكلَوقت..َبوسًَساعاتَقلبهاَكانٌَجمدَعلٌاَوتتخانقَلكنَ

َمهاَعمرها..َعمرهاَماَزعلتنً.

استمعَلكلماتهاَالتًَراقتَلهَوهوٌَتابعَمهاَبدورهَوهًَالزالتَتبلعبَمٌاةَ

َالبحر.

ٌَاَبختَاللًَهتكونَمنَنصٌبه.َ-

اٌَحد َقَبؤمهَوقدَأصابهَاالرتباكَفكتمتَضحكتهاَقابلة:التفتَسرٌعا

َإٌهَرأٌك...َأكلمهالك؟!َ-

ا: َعادَخطوةَللوراءَمستنكرا

َتـ..تكلمهالً؟!..َمشَفاهم.َ-

مالكَاتخضٌتَكدهَلٌه..َهوَأناَلوَهختارَإلبنًَمشَالزمَأختارَصح..َومهاََ-

َديَعٌنَالصح..َوالحمدهللَربناَكرمهاَوردلهاَبصرها.

َتقولًَأٌهَبس؟!مامااا..َبَ-

َمطتَشفتٌها:

ٌَاَسبلمٌَعنًَأنتَمشَمهتمَبٌهاَخالص..َمشَفًَدماؼكٌَعنً؟!َ-

َها..َأ..َأنا..َطبَماٌمكنَهًَاللًَترفض.َ-
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إٌـــه..َترفض..َمهاَحبٌبتًَعمرهاَماَرفضتلًَطلب..َثمَهًَهتبلقًَأحسنََ-

َمنكَفٌن؟!

َلمٌَجدَبداَمنَالضحكَوهوٌَضربَكفااَبكؾ:

اقتنعتَأكترَإنَبقالًَأم..َوأصبحَشؽلهاَالشاؼلَتجوزنً...ٌَاماماَدلوقتًََ-

َإهديَشوٌةَهوَأناَهطٌرَمنك.

خٌرَالبرَعاجله..َأناَاطمنتَعلىَأختكَعاٌزةَأطمنَعلٌكَأنتَكمانَوعلىََ-

مهاَبرضوَماهًَبنتً...َوعقبالٌَاَربَماَربناٌَهدٌكًٌَاَناناَوأطمنَعلٌهاَ

َمعَمحمد.

َمحمدَمٌن؟!َ-

َشَالموضوع.متؽٌرَ-

: اَفزفرَقاببلا ٌُجديَاألمرَنفعا ا..َلمَ َتبا

َماماَببلشَتحرجًَالبنت؟!َ-

إحراجَإٌه...َديَتربٌتًَوأناَعارفاهاَكوٌس..َثمَأناَمشَهؽصبها..َلوَقالتََ-

َألٌَبقىَخبلص.

التقىَحاجبٌهَوقدَضاٌقهَهذاَاالحتمالَبٌنماَهًَتتابعهَبنظرةَخبٌر،َهوٌَكابرَ

َلٌسَإالَلتردؾ:

أيَأمَفًَالدنٌاَممكنَتدورَعلىَعروسةَالبنهاَأناَمشَبعملَحاجهَؼرٌبةََثمَ-

وماتقلقشَمشَهقولهاَأنًَقلتلكَهفهمهاَأنًَباخدَرأٌهاَهًَاألولَعلشانَ

َاالحراجٌَاَسٌدي..َكوٌسَكده؟!!

َ"أيَأمَفًَالدنٌا!!"

انتبهَلهاَربماَللمرةَاألولىَرؼمَأعوامهَالثبلثةَوالعشرونَلمَتحدثهَسمٌحةَ

اَفًَالزواج.أب َدا

اَفًَموضوعَالجوازَقبلََ- تعرفًَإنَماماَسمٌـ..َقصديَعمتًَماكلمتنٌشَأبدا

َكده.

شعرتَبالشفقةَعلىَولٌدهاَولسانهٌَحتارَماَبٌنَلقبَأمَوعمة،َربتتَعلىَ

َصدره:
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سنهَصعبَتنسىَدهََٖٕقولهاَزيَماَتحب..المهمَإنكَرجعتٌلً..َهًَربتكََ-

َأوَلسانكٌَؽٌره.

َبةَقويٌَاَأمً.إنِتَبجدَطٌَ-

َابتسمتَلهَبحنو:

ٌَعنًَخبلصَأكلمَمها.َ-

َأوووووه..َهوَجاهٌنَفٌن..ٌَاَجاهٌن؟!َ-

َتركهاَباحُثاَعنَابنَعمهَلتضحكَوهوٌَفرَمنَأمامهاَلتلويَشفتٌها:

َصبٌانَأخرَزمان..َدهَبٌتكسؾَدهَوالَإٌه؟!َ-

َول:ولمَتنتظرَبلَأسرعتَللخارجَحٌثَبقٌتَمهاَمكانهاَاقتربتَمنهاَلتق

َحبٌبتًَعاملةَإٌه؟!َ-

َالتفتتَلهاَمهاَلتحاولَالنهوض:

َالاا..َخلٌكًَدهَأناَهقعدَجنبك.َ-

َضحكتَمها:

َهتقعديَعلىَاألرض.َ-

ٌاَسبلم...َماطولَعمرناَقاعدٌنَعلٌها..َوالَعلشانَشوفناٌَومٌنَعلىَالكنبََ-

َوالسراٌرَهننسىَاألرضَوقعدتها..َوهللاَماكانَفًَأحلىَمنَقعدةَاألرض.

أنهتَجملتهاَوهًَتجلسَبجوارَمهاَالتًَاحتضنتَذراعهاَووضعتَرأسهاَ

َعلىَكتفهاَلتربتَفاطمةَبحنانَعلىَرأسها:

َربناٌَفرحَقلبكَوٌراضٌكًٌَاَمها.َ-

اٌَاَأبلةَبطة.َ- َآمٌن..َوٌخلٌكًَلٌاَومٌحرمنٌشَمنكَأبدا

َاٌح.بتٌَاَمها..َأنتواَمشَبتقولواَماماَلٌهَوخبلص..َقولًَماماَمنَهناَورَ-

َضحكتَمها:

َإنِتَبالنسبةَلًَماماَسواءَقلتلهاَأوَأل..ٌَاَماماَبطة.َ-

َفًَحاجهَكدهَكنتَعاٌزةَأخدَرأٌكَفٌها.َ-

َاعتدلتَمهاَتنظرَإلٌهاَوالزالتَمحتفظةَبنظارتهاَالشمسٌة:

َخٌر.َ-
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َعنديَلٌِكَعرٌس.َ-

َظلتَتحدقَبهاَللحظاتَمرددةَبدهشة:

َعرٌس!!َ-

َإٌهَاللًٌَمنعٌَجٌلهاَعرٌس.َأهَعرٌس..َشابةَقمرَزٌكَ-

صمتتَمفكرة،َأيَشخصَهذاَالذيَقدَتقدمَلها،َوالقلبٌَهفوَلشخصَبعٌنهَ

َوالعقلٌَستنكرَأنهَقدٌَقدمَعلىَتلكَالخطوة.

َمٌنَده؟!َ-

َسؤلتهاَباهتمامَفقالتَفاطمةَبمكر:

َحدَأعرفه..َالمهمَإنِتَموافقةَعلىَالمبدأ.َ-

قلبهاَأكثر،َلوَكانَبسامَلقالتهاَفاطمةَعقدتَمهاَحاجبٌهاَوقدَتسربَالشكَإلىَ

َبفرحَلكنٌَبدوَأنهَشخصَآخر.

َمشَلماَأعرؾَمٌنَاألول..َوأصبلَلسهَبدري!!َ-

َقالتهاَبنزقَلتكتمَفاطمةَضحكتها:

لسهَبدريَلٌهَبقى..َدهَعرٌسَلقطةَخدٌهاَمنًَكلمة..ٌَاالَبقىَخلٌنًَأفرحََ-

َبٌِكَزيَبسمةَوعقبالَناناَكمان.

َزفرتَبضٌق:

ًََإٌهَبسٌَاَأبلةَبطة..َهوَأناَمضٌقاِكَفًَحاجه.فَ-

اَكلَالحكاٌةَعاٌزةَأطمنَعلىَابنًَوبنتً.َ- َالَأبدا

َرفرفتَبجفنٌهاَلتستوعبَماَسمعتَمرددة:

َابنك..َوإٌهَعبلقتهَبالموضوع؟!َ-

َضربتَفاطمةَكتفٌهاَبرفق:

ٌَاَبتَخلٌِكَناصحة..َالعرٌسَهوَابنً..َهاَ..َإٌهَرأٌكَفٌهَبقى؟.َ-

كانتَبحاجهَإلىَرد،َفمبلمحَالفرحَوالخجلَالتًَاجتمعتَبوفرةَعلىَوجهََوهل

َمهاَلمَتمنحهاَأيَوقتَإلنتظارَأيَرد.

َهاَقلتًَإٌه؟!َ-
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اَهبتَواقفةَوهًَتخفًَوجههاَخلؾَكفٌهاَمسرعةَ وبدالَمنَأنَتقولَشٌبا

َللداخلَوفاطمةَتنادٌها:

ٌَاَمها...َبتٌَاَمها..َطبَقومٌنًَطٌب.َ-

ختفتَبالداخلَبالفعل،َلتضحكَفاطمةَعلىَردةَفعلهاَوالسعادةَلكنهاَكانتَا

َتؽمرهاَوتمؤلَقلبهاَعلىَولٌدهاَوفتاةَبمثابةَابنٍةَلها.

َ

َوفًَالمساءَلمَتقدرَأنَتصبرَبعدَأنَتناولواَالعشاءَوقفتَلتصفقَبكفٌها:

َعاٌزةَأقولَحاجهَمهمة.َ-

ةَرضاَحتىَأطرقتَانتبهَلهاَالجمٌعَبفضولَوماَأنَنظرتَلبسامَومهاَبابتسام

اَبخجلَواضح،َبٌنماَبسامٌَطالعَأمهَبتوجس...َستفعلها؟!..َالَ مهاَرأسهاَأرضا

َلنَتفعلها!!

َبسامَطلبَمنًَمهاَوأناَوافقت.َ-

اَناناَوالتًَ ظلَالكلَمكانهَللحظةَوكؤنهٌَعًَماَسمعَوكؤنتَأولَالقافزٌنَفرحا

َأطلقتَزؼرودةَطوٌلةَوقوٌةَلتقولَبعدها:

َألؾَمبروكٌَاَمهاَألؾَمبروووووك.ٌااااااه...ََ-

قالتلهاَوهًَتحتضنَأختهاَالتًَاختفىَلونهاَالحقٌقًَخلؾَرداءَأحمرَقانًَ

َمنَكثرةَالحرج.

َوألولَمرةَتبتسمَبسمةَمنذَماَحدثَمرددة:

َأحلىَخبرَسمعته..َألؾَمبروكٌَاَمهاَومبروكَلٌكَأنَتَكمانٌَاَبسام.َ-

َمباركةَلٌتقبلهاَبضحكَمرتبك:َكانَبسامٌَتلقىَضمةَصدرَقوٌةَمنَجاهٌن

َهللاٌَباركَفٌكم.َ-

طالعتهمَفاطمةَبسرورَوابتهاج،َكانتَواثقةَأنَماَتفعلَهوَماٌَرٌدهَهإالءَ

اإلثنانَحتىَلوَتهرباَمنه،َوهًَترٌدَأنَترىَفرحتهاَبهما،َبلَوفرحةَابنتهاَ

َالتًَتثقَأنَخبرَكهذاَسٌجبرهاَعلىَخرقَجدارَصمتهاَوحزنهاَالدابم.

َأنٌَطوواَتلكَالصفحةَوٌبدإواَمنَجدٌد.َعلٌهم

َتؤملتَعابلتهاَالتًَكبرت،َبعودةَابنهاَوابنَعمهَإلٌها.
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لترتسمَمبلمحَالرضاَعلىَوجههاَبؤرٌحٌة،َولمٌَتبقىَؼٌرَحدٌٍثَطوٌلَمعَ

َبسمةَلتعجلَبزواجهاَبجاهٌنَوبهذاَلنٌَتبقىَلهاَؼٌرَناناَومحمد.

لراحةَلؤلبد،ٌَكفًَأنَبالهاَارتاحَوحٌنهاَفقطَلنَتقلقَإنَضعؾَقلبهاَوقررَا

علىَأعزَماَلهاَفًَهذهَالدنٌا،َوحٌنهاَفقطَستتمنىَاللقاءَبمنَعلمهاَالحبَ

َوتركهاَقبلَأنَتشبعَمنه.

.......................َ

بعدَكلَماَفعلتَأصبحتَوحٌدةَفًَمنزلهاَالكبٌر،َخواءَرهٌبٌَمؤلَجوارحها،َ

كانتَألخٌهاَحتىَولوَلمٌَدخلهاََصعدتَدرجاتَالسلمَإلىَؼرفةَفاطمةَالتً

ا. َأبدا

َوقفتَفًَمنتصفهاَتطالعَصورهَالتًَمؤلتَالمكان.

تكابحَعبراتَتنوءَبهاَعٌنٌها،َلتقتربَمنَأكبرَإطارَحوىَصورةَله،َوكلماتَ

َبسامَتتردَفًَعقلهاَ"َوافًَدهَاسمَبابا..َأناَاسمًَبسام"

َأحقااَانتهتَالقصةَهنا.َ

رَالذيَربتهَوكانَلهاَكلَشًءَقررَفجؤةَأنٌَكونَالفتىَالصؽٌر..َالشابَالؽَُ

َمعَفاطمةَوٌنساها،َكماَفعلَأبٌهَبالضبط.

ألمٌَخبروهاَأنَاألمَهًَمنَُتربً؟...َولقدَربت..َربتَلسنواتَوسنوات،َفإذاَ

اَلسنوات،َذهبَلؤلمَ بؤخٌهاٌَتركهاَألجلَفاطمة،َوهاَهوَالصؽٌرَالذيَربتهَأٌضا

َربت.التًَولدتَوتركَاألمَالتًَ

َ"إنِتَؼلطٌَاَسمٌحة"

َتراءتَلهاَصورتهَوهوٌَإنبهاَكماَفعلَسابقاا.

"لٌهَحاطةَفاطمةَفًَكفهَوإنِتَفًَكفه..َإنِتَأختًَالكبٌرةَاللًَربتنًَوبحبهاَ

وبحترمهاَوهًَالبنتَاللًَحبتهاَونفسًَتكونَمراتً..َلٌهَالمقارنةَالظالمةَ

أنتواَاالتنٌن..َلكنَأنِتَعاٌزانًَدي؟!َلٌهَبتجبرٌنًَأختارَبٌنكم...َأناَعاٌزكمَ

َأناَلوحدي..َتبقًَؼلطانه...َؼلطانهٌَاَسمٌحة"

َهزتَرأسهاَلتدافعَمنَجدٌد:

َتقومَترمًَكلَحاجهَتخصنًَوراَضهركَوتروحلها.َ-
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َشهقتَوقدَؼلبتهاَعبراتها:

وبعدٌنَتموتَوتفارقنًَمنَؼٌرَحتىَماَأشوفك...َتوجعنًَقويَكده..ََ-

كَإٌه؟!َأناَعمريَماَحبٌتَحدَأدك..َأنتَكنتَابنًَبجد...َلٌه؟!!..َأناَعملتَفٌ

اَهًَاللًَبتكسب...َ بسَماَهوَكمانَكانَابنًَبجدَوبرضوَراحلها..َداٌما

ا. َداٌما

انتبهتَلصوتَمحركَسٌارةَتدخلَإلىَالحدٌقة،َاستنتجتَأنهمَعادوا،َهبتَمنَ

َك.مكانهاَلتسرعَإلىَؼرفتهاَقبلَأنٌَدخلواَإلىَالمنزلَونجحتَفًَذل

َلتسمعَصوتَجاهٌنَالذيَهنؤهمَبالوصولَسالمٌنَوٌشاركهَوافًَالتحٌة.

مسحتَعبراتهاَبؤناملهاَوهًَتنصتَلصوته،َكمَتفتقدهَلمٌَحدثهاَمنذَعادتَ

َأخته،َهلَصدقَأنَلهاٌَدَفًَهذاَاألمر؟.

ا.َ َتثقَأنهَلنٌَصدقَهذاَعلٌهاَأبدا

اولَإخفاءَآثارَطرقاتَعلىَبابهاَجعلتهاَتنتفضَوهًَتسرعَإلىَالمرآةَتح

الدموعَقبلَأنَتؤذنَللطارقَبالدخول،َفتحَالبابَلٌحدقَبهاَوماَأنَرأتهَحتىَ

عاَبالدموع: ٌا َؼامتَعٌنٌهاَسر

اَافتكرتنً.َ- َوافً..َحبٌبً..َأخٌرا

دخلَوأؼلقَالبابَخلفهَوظلَمكانهَلتقتربَهً،َفؤوقفهاَبؤنَرفعَكفهَأمامَ

: َصدرهَقاببلا

نَشاءَهللاَخطوبتًَأناَومهاَبعدَأسبوعٌنَمنَحبٌتَإنكَتعرفًَمنًَأنا..َإَ-

دلوقتً..َوجاهٌنَمصرَماتكونشَعلىَالضٌقَزيَخطوبته..ٌَعنًَهنعزمَناسَ

َوكدهَوأناَوافقت..َشوفًَحابهَتعزمًَمٌنَوقولٌله.

َأرادَااللتفاتَفؤوقفتهَصابحة:

َوافً!!َ-

َالسٌطرةَعلىَنفسهَفؤردفت: َأؼلقَعٌنٌهَلٌتنفسَبعمقَمحاوالا

بلص..َنسٌتَكلَحاجه..َمسحتنًَمنَحٌاتك..َبقٌتَحدَتقولهَخبرٌَعنًَخَ-

َزيَدهَزيَأيَحدَؼرٌب.

: َالتفتَلهاَمتساببلا
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َلوَسؤلتكَكنتًَهتوافقً؟!!َ-

ا: َارتجفتَشفتاهَلٌبتسمَساخرا

اَأل..َزيَمارفضتًَجوازَماماَوبابا..َواعتبرتٌنًَالتعوٌضَالمناسب..ََ- طبعا

ررتًَتعوضًَنفسكَبٌهاَعنَأخوِكَاللًَوكؤنًَجمادَالَروحَفٌهَوالَحٌاةَق

مات...َواتعاملتًَمعاٌاَبنفسَالطرٌقةَحتىَاسمهَبتنادٌنًَبٌه..َألولَمرةَأكرهَ

إنكَبتنادٌنًَباسمهَألنكَمشَبتناديَعلٌاَأنا..َإنِتَبتناديَعلىَالحلمَاللًَراحَ

منكَونفسكَتشوفٌهَفٌا...َتعرفًَأناَحاسسَإنكَكنتًَمحتاجهَمعالجةَنفسٌةَ

َماَخسرتًَباباٌَمكنَساعتهاَماَكناشَكلناَهنعانًَبالطرٌقةَدي.َبعد

َمعالجةَنفسٌة!!

َأٌتهمهاَبالجنونَاآلن؟!!

َأنَتَشاٌفنًَمجنونة!!َ-

العفو..َأناَقصديَأنكَمافصلتٌش..َماعرفتٌشَتعملًَحاجزَبٌنَوافًَأخوِكََ-

ا..َأناَال ٌَمكنَوابنهَوالنتٌجةَإنكَبتعٌديَنفسَالؽلطَوكؤنكَماتعلمتٌشَأبدا

هنسىَإنكَاللًَربتٌنًَووصلتٌنًَللًَأناَفٌهَدلوقتً..َبسَبرضوَمشَعارؾَ

أنسىَإنكَالسببَفًَحرمانًَمنَأمًَوأختًَومدىَالعذابَاللًَعاشوهَبسببَ

َتصرفكَاألنانًَده...َومشَعارؾَهسامحكَعلٌهَوالَأل؟!!

اَقدٌَكونَ أضعاؾَماَكتمتَشهقاتهاَبؤناملهاَلٌؽادرَالؽرفةَوقدَحملَداخلهَألما

َتشعرَبه،َكٌؾَالَوهًَكانتَكلَشًء..َاألم..َاألب..َاألخت...َالقدوة.

نعمَسمٌحةَكانتَلهَكلَذلك،َواآلنَكلَتلكَالصورَتحطمتَوتناثرتَأمامَعٌنٌهَ

َفًَلحظة.

َ

َ

َ

َ

َ
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َالفصلَالسابعَوالثبلثون

َواألخٌر

َ

ٌَومَقلتَآه..َسمعونًَقالواََفَسد

َدهَكانَجدعَقلبهَحدٌدَواتحسد

َعلىَالبلٌمٌنَأناَوقلت..َآهردٌتَ

َلوَتعرفواَمعنىَزابٌرَاألسد.

َعجبً!!

َرباعٌاتَجاهٌن

َ

َ

بدأَاإلعدادَلحفلَالخطبةَفًَالمنزلَكماَخططوا،َعلىَأنٌَتمَاستقبالَالمدعوٌنَ

َفًَالحدٌقةَالتًَتمَإعدادهاَبشكلَجٌدَواستؽبللَكلَمساحهَفٌها.

َمهاَالعروس..

اَمنَلقاءَبسامَولوَمصا دفة،َالخجلَكانٌَعترٌهاَفًَكلَلحظةَهربتَكثٌرا

تلمحهَأوَتسمعَصوته،َوالَتعلمَكٌؾَستمضًَاألٌامَالقادمةَبعدَأنَتتمَ

َخطبتهما.

َمنَالخطبةَكًَتشعرَبؤرٌحٌةَأكثرَفًَالتعاملَلكنهَ تمنتَلوَتمَعقدَالقرانَبدالا

َلمٌَقترحَهذاَوالَأيَأحدَآخر،َفكٌؾَلهاَهًَأنَتفعل؟!.

ا،َهًَتحبهَوتخشىَأنَتتهاونَتخشىَاإلفبلتَوتعديَال خطوطَالتًَتلتزمهاَدوما

اَأنَ فًَذلكَفتعاقبَبالحرمانَمنه،َكٌؾَالَوهوَلهاَنعمةَمنَهللاَتخاؾَكثٌرا

َتسًءَلربهاَفُتحرمَمنها.

َوبرؼمَكلَتلكَاألفكارَلمٌَسعهاَؼٌرَالفرحة،َالسعادةَواالبتهاج.

بلَكلَشًءَفًَحلٌمَتراءىَلهاَوهاَهوَسٌصبحَحقٌقة،َلٌسَُحلٌمَفحسبَ

َحٌاتها...
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عادَلهاَبصرهاَوالرجلَالوحٌدَالذيَامتلكتَمشاعرَنحوهَسٌكونَخطٌبها،َفؤيَ

َنعمَتلكَالتًَتنهالَمنَهللاَعلٌها.

َ"مها"

َالتفتتَألختهاَالتًَدخلتَإلٌهاَللتو:

ٌَالهَالبوديَجاردَجهَوهٌودٌناَنشتريَفساتٌنَالخطوبة.َ-

َهزتَمهاَرأسها:

ريَحاجةَجدٌدةَدهَتالتَفستانَسهرةَتشترٌهَماَإنِتَبرضوَمصرةَتشتَ-

َتلبسًَاللًَكنتًَلبساهَفًَخطوبةَبوسًَهوَحدَشافه.

ٌَاَستًَإنِتَمالك..َهتدفعًَحاجهَمنَجٌِبك..َبوسًَكمانَهتشتري.َ-

َديَفلوسهاَوهًَحرهَفٌها..َتكلفٌهاَلٌهَإنِتَكمان.َ-

َلوتَشفتٌهاَباعتراض:

َتتجوزيَبسامَوتقولٌلًَفلوسًَومشَفلوسً.أٌوةٌَاَأختً..َبكرةَإنِتَكمانََ-

َعقدتَمهاَحاجبٌها:

َببلشَالكبلمَدهٌَاَنانا..َديَمشَفلوسًَديَفلوسهَهو.َ-

ٌَاَعبٌطةَماَأنِتَهتبقًَمراتهٌَعنًَمفٌشَفرق.َ-

َأنهتَجملتهاَوهًَترفعَكفٌهاَإلىَالسماء:

َعقبالًٌَاَرب..َنولهالًٌَاَرب.َ-

َبعدَاستعادةَبصرها،َولكنهاَالَرمقتَأختهاَبٌؤس،َتمنتَلوَتؽٌرتَ ولوَقلٌبلا

زالتَكماَهً،َالمالَهوَكلَماٌَشؽلها،َمتناسٌةَالمشاعرَالطٌبةَوالحبَ

َالصادقَاللذانَسٌمنحناهاَالسعادةَالحقٌقٌة.

َنانا.َ-

َنظرتَلهاَفًَانتظارَالرد:

محمدَأترقىَأهوَوبقىَمدٌرَمكتبَزيَماَسمعتَمنَبوسً..َوكمانَوعدوهََ-

َقرٌبةَمنَالشركةَومرتبهَأكٌدَممتاز...َمشَكفاٌةَعندَبقى.بشقةَكوٌسةَ

َمطتَشفتٌها:
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ٌاَسبلمٌَاَختً..ٌَعنًَإنِتَتاخديَصاحبَالشركةَوبوسًَتاخدَشرٌكهَوأناََ-

َاللًَأصومَأصومَوأفطرَعلىَمدٌرَمكتب.َ

َأرادتَالصٌاحَفًَوجهَأختهاَالتًَرفعتَكفهاَأمامَوجهها:

.ٌَالهَعلشانَنروحَنشتريَالحاجة..َوراناَمها..َببلش..َمشَناقصٌنَنكد..َ-

َلؾَكتٌر.

تركتهاَلتنتظرهاَباألسفلَمعَبسمةَالتًَرأتهاَناناَتقؾَعلىَبابَالمنزلَ

َالداخلًَتنظرَللخارجَبنظرةَبدتَمتوترةَفاقتربتَمنها:

َمالك؟!َ-

َنظرتَلهاَللحظاتَقبلَأنَتقول:

ا.َ- َالَأبدا

َحروفهاَتقطرَخوفااَكنظرةَعٌنٌهاَاآلن.

َأشفقتَناناَعلٌهاَلتضمَكتفهاَإلٌها:

َماتقلقٌشَإنَشاءَهللاَمشَهٌحصلَحاجهَوحشةَتانً.َ-

نظرةَلهاَبامتناٍنَوهوَتومًءَبرأسها،َلتنضمَلهماَمهاَوٌنطلقنَمعَالحارسَ

َالشخصً.

.....................َ

أنهىَجاهٌنَاتصالهَالثالثَفًَخبللَساعةَواحدةَمعَالحارسَالشخصً،َ

اَمنَالجمٌع،َفعدمَمعرفةَالجناةَلبلطمبنانَعل ىَالفتٌات،َربماَهوَأكثرَارتعابا

ٌَسببَلهَهاجسَبؤنَاألمرَقدٌَتكرر.

َحاولَاالنهماكَفًَالعملَمعَوافًَوالتركٌزَفٌهَحتىَعودتهن.

: َلٌنضمَلهماَمحمدَقاببلا

َسمعتواَآخرَاألخبار؟!َ-

َخٌٌٌٌر.َ-

َقالهاَجاهٌنَبترقبَفؤكملَمحمد:

َبتاعته.سامرَسابَالشركةََ-

ا: َاعتدلَوافًَلٌنتبهَأكثرَبٌنماَعقدَجاهٌنَحاجبٌهَمرددا
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َسابَالشركةَبتاعته..َأنَتَبتقولَإٌهَ..َهٌسبهاَإزايٌَعنً؟!َ-

آهَوهللاَوالمدٌرَالتنفٌذيَدلوقتًَأخوهَاللًَاسمه...َآآه..َمعاذ..َوسامرَنفضََ-

َاٌدهَمنهمَخالص.

َسؤلَجاهٌنَباهتمام:

ٌن..َوإزايٌَعنًَنفضَإٌده..ٌَاَابنًَماَتقولَكلَأنَتَعرفتَالكبلمَدهَمنَ-

َالكبلمَعلىَبعضه.

عرفتَمنٌن؟!..َمشَأناَاللًَماسكَحساباتَالمقاولةَاللًَبٌناَوبروحََ-

عندهم،َالنهاردةَالصبحَعرفت..َكلَالشركةَبتتكلمَعنَالخناقةَاللًَحصلتَ

خالصََبٌنَسامرَومعاذَوأمهم..َاللًَسامرَبعدهاَخدَبعضهَومشًَمنَالشركة

َوأخوهَخدَمكانه.

َرددَجاهٌنَبؽٌرَتصدٌق:

َمشَممكن...َسامرَسابَشركته..َديَتقرٌباَحٌاتهَكلها.َ-

دهَاللًَبٌقولوهَوفعبلَسامرَمابٌروحشَوأخوهَهوَاللًَقاعدَفًَمكتبهََ-

ا. ٌا َحال

ا: َأمسكَجاهٌنَهاتفهَلٌتحركَمبتعدا

َراٌحَفٌن؟!َ-

َقالهاَوافًَفؤجابه:

َهكلمَسامر.َ-

:وقؾَفًَ َالممرَلٌجريَاتصاله،َوماَأنَجاءهَالردَحتىَسلمَعلٌهَقاببلا

َعاملَإٌهٌَاَبوص..َأخبارك؟!َ-

َالحمدهلل..َتمامٌَاَجاهٌن..َأنَتَعاملَإٌه؟!َ-

َالحمدهلل..َآآآ..َأناَسمعتَكبلمَؼرٌبَكده.َ-

َجاوبهَالصمتَفؤردؾ:

-َ. َسامرَأنَتَسٌبتَشركتكَفعبلا

ٌقررَجاهٌنَاإلعتذارَعلىَالسإالَلكنهَاستمرَصمتهَللحظاتَأخرىَقبلَأنَ

َقال:
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ا..َبسٌَعنًَمسٌريَهرجع.َ- ٌا َأٌوة..َحال

ا..َأناَبرضوَقلتَكده..َبسَحبٌتَأطمنَعلٌك..َولوَفًَأيَحاجهََ- آهَأكٌدَطبعا

َأقدرَأعملها.

متشكرٌَاَجاهٌنَأكٌدَلوَاحتجتَحاجهَهتكونَأولَحدٌَخطرَفًَبالً..َكلهََ-

َلَاللًَبٌناَإٌه..َماشًَزيَماَهو؟!تمام...َالمهمَأخبارَالشؽ

َآهَ..َماشًَزيَماَهو.َ-

َ..َطٌبَسبلمَبقىَوأكٌدَهنتقابل.أويكوٌسََ-

ٌاَرٌت..َأناَبعتَدعوةَلشركتكمَعلشانَحفلَخطوبةَوافًَابنَعمًَبسَكدهََ-

َالدعوةَمشَهتوصلك..َماتقولًَأنَتَفٌنَوأناَأبعتهالك.

َتَخالص.ألؾَمبروك..َواعذرنًَأناَمشَفًَمودَحفبلَ-

َهللاٌَباركَفٌك..َوالٌَهمكَعموماَلوَقدرتَتٌجًَأكٌدَهنتشرؾَبٌك.َ-

َ..ٌَالهَأسٌبكَبقى.أويمتشكرََ-

َماشً...َمعَالسبلمة.َ-

قلبَالهاتؾَفًٌَدهَللحظةَوعقلهٌَبحثَعنَالتفسٌرَالمناسب،َلكنهَلمٌَجد،َهزَ

َكتفٌهَلٌعودَإلىَالعمل.

اَالذهابَمعَوافًَواطمؤنَبعدهاَعلىَعودةَالفتٌاتَإلىَالم نزلَلٌقررَهوَأٌضا

َلشراءَبدالتَالحفل.

َوحٌنَأرادَمحمدَاإلنصراؾَأوقفهَجاهٌن:

َماَتٌجًَمعانا.َ-

َراٌحٌنَفٌن؟!َ-

هنشتريَبدلَحفلةَالخطوبة..َتعالَأنَتَكمانَمشَهتشتري؟!...َأنَتَفًَمقامََ-

َأخوَالعروسة.

اَللحظةَوبمقارنةَحسابٌةَبسٌطة،َتؤكدَأنهما سٌتعامبلنَمعَمحبلتََصمتَمفكرا

َذاتَعبلمةَتجارٌةَباهظةَالثمنَفحاولَاإلعتذار:

اَبسَبكرهَهبقىَأشتريَمنَمكانَأعرفه.َ- َآه..َهروحَطبعا

َابتسمَوافًَوقدَفطنَلؤلمرَوكذلكَجاهٌنَالذيَقال:
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ماتٌجواَنطقمٌَاَشبابَنجٌبَنفسَالبدلَبسَبؤلوانَمختلفةَوتبقىَعبلمةََ-

َ..َتعالَمعاناٌَاَعمَأناَهحاسبَعلىَبدلتك.ممٌزةَللعٌلة..َوهللاَفكرة

َرفعَمحمدَكفهَبحرج:

َالااا..َمشَللدرجة..َأناَهتصرؾ..َروحواَأنتوا.َ-

َتدخلَوافً:

خبلصَبقىَتعالى..َأنتَفعبلَفًَمقامَأخوَمها..َأناَكمانَهحاسب..النصََ-

َعلىَجاهٌنَوبكدهَهتبقىَبسٌطةَومشَهنحسَبٌها.

َمحسسنًَأنكمَعاملٌنَحفلةَتبرعاتَعلىَبدلتً.ٌاَجماعةَببلشَإحراج..ََ-

: َضحكَجاهٌنَقاببلا

َضحكتنً..ٌَالهٌَاَعمَماَفٌشَوقت.َ-

ا: َجَرهَجاهٌنَمعهَلٌقولَمازحا

طبَبدلَأنتواَاالتنٌنَهتدفعوا..ٌَارٌتَبقىَبالمرةَتشوفولناَحدَتالتٌَدفعََ-

َحقَالجذمةَوالكرافتهَوالقمٌص.

َقال:عادَوافًَللضحكَوكذلكَجاهٌنَالذيَ

َأعوووذَباهلل..َأهوَالطمعَدهَاللًَجاٌبناَورا.َ-

........................َ

الَشًءٌَدعوََللسعادة،ٌَومهَكبٌبَللؽاٌة،ٌَحاولَاإلندماجَفًَالعملَقدرَ

اَبحقارةَفعلته. َأستطاعتهَلكنَوجودهَعلىَمكتبَأخٌهٌَشعرهَدوما

علٌهَمنََزفرَبحنقٌَطالعَهاتفهَالذيَصمتَعنَأيَشًءَسوىَصراخَأمه

حٌنَآلخر،ٌَعضَأصابعَالندمَببلَتوقؾ،َخسرَمتنفسهَالوحٌدَفًَتلكَالحٌاةَ

َبسببَحلمهَالدابم..َبسمة،َفهلَستفًَبوعدهاَلهَوتعٌدهاَوتقبلَبزواجهما.

ٌَرجوَذلكَوإالَبهذاَسٌخسرَكلَشًء.

ا. َدخلتَدونَانتباهَمنهَلتجلسَأمامَمكتبهَبٌنماَهوَشاردَتماما

َ؟!كدهَلٌهَأويسرحانََ-

َانتبهَلوجودهاَفقالَبتجهم:

ا.َ- َالَأبدا
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أناَمبسوطةَمنكَاستوعبتَالشؽلَوبقٌتَبتقولَرأٌك...َدراستكَالسنٌنَاللًََ-

َفاتتَمارحتشَهدر.

َسامرَاللًَكانَبٌعلمنً..َأناَبنفذَاللًَكانَبٌقوله.َ-

َلمَتعقبَفؤردؾ:

َل.سامرَمابٌردشَعلىَتلٌفوناتً..َومشَعارؾَأشوفهَمنَساعةَاللًَحصَ-

َلوحتَكفهاَببلمباالة:

َمسٌركَتتصالحَمعاه.َأويبكرهٌَرجع..َسٌبه...َثمَهوَبٌحبكََ-

َوعلىَأدَماَبٌحبنًَتبلقٌهَبٌكرهنًَدلوقتً.َ-

ماتكبرشَالموضوعَهوَلسهَفًَالشركةَبسَأناَعارفهَمخهَمشَهٌرجعَإالََ-

بمزاجه..َفسٌبهَوخبلص..َالمهمَركزلًَفًَالشؽلَولوَأيَحاجهَوقفتَقدامكَ

َكلمنًَعلىَطول.

َووعِدكَلٌا...َنسٌتٌه.َ-

َرمقتهَللحظاتَقابلة:

أدٌهمَبٌدوروا...َبسَأنَتَعرفتَالبنتَديَمنٌن...َواحدهَساكنةَفًَالسٌدةََ-

َقابلتهاَفٌنَدي؟!

َصمتَُهنٌهةَقبلَأنٌَقول:

اَكانَ...َهتجوزها.َ- ٌا َلماَتبلقٌهاَهقولك..َبسَأ

َمعاك.ماشًٌَاَابنَشاكر..َأماَنشوؾَأخرتهاََ-

َقامتَلتؽادرَلكنهاَعادتَوالتفتتَإلٌه:

اسمعَجاتَدعوةَلٌناَعلشانَحفلَخطوبةَلحدَمنَشركابناَأخوكَكانَبٌروحََ-

َالمناسباتَدي..روحَبداله..َالدعوةَهتبلقٌهاَعندَالسكرتارٌة.

َأومؤَلهاَبصمتَلتؽادرَالمكتب،َاستلقىَأكثرَفًَكرسٌه.

نٌَفعلَفًَحٌاته؟!،َذهبَلٌدرسَسامرَكانٌَفعلَالكثٌرَبٌنماَهوَماذاَكا

لسنواتَوعندماَعادَلمٌَفكرَإالَببسمة،َوماذاٌَفعلَإنَكانتَبسمةَبالفعلَ

َعالمهَالخاص..َبلَوالوحٌد.
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كٌؾَلهمَأنٌَدركواَأنهاَفقطَمنَكانتَتسمعهَحٌنٌَشكوَأوَحتىٌَفرح،َكٌؾَ

اَفقطَمنَكانتَتحزن َه.لهمَأنٌَفهمواَأنهاَوحدهاَمنََكانتَتسعدهَوهًَأٌضا

ٌلومهَسامرَاآلنَعلىَأنهٌَبحثَعنَالفتاةَالتًَأخذتَأدوارهمَفًَحٌاتهَدونَ

َأيَمقاومةَمنهم.

َكانتَالصدٌقةَواألختَواألمَوالحبٌبة!!

اَفًَالعثورَعلٌها. َفقطَلوٌَعلمون،َلربماَساعدوهَجمٌعا

تصرؾَبنذالة...ٌَعلمَهذا،َوتصورَأنهَسٌجدَالوقتَإلصبلحَاألمور،َبعدَأنَ

َعلٌها.ٌعثرَ

َكلَشًءَمتوقؾَفًَحٌاتهَعلىَِتلكَالَبعد..َبعدَأنٌَعثرَعلىَبسمة!!

....................َ

اَ اَفًَانتظارها،َرفضتَتماما ٌنقرَبؤصابعهَعلىَمقودَالسٌارةَالتًَصفهاَجانبا

َأنٌَدخلَبالسٌارةَإلىَمنطقتها،َلتعلوَالبسمةَشفتٌهَوهوٌَتذكرَكلماتها.

ـه...َأنَتَعاٌزَسٌرتًَتبقىَعلىَكلَلسان..َوالشبهةَ"الاا..َتدخلَالمنطقةَإٌــ

َتلبسنً!!"

ا: َهزَرأسهَمرددا

َشبهه..َبقىَأناَشبههٌَاَزٌنة...َماشً.َ-

اَردودهاَالتلقابٌةَالتًَأحٌاناَتخلواَمنَأقلَمتطلباتَ لٌعاودَالضحكَمتذكرا

اللٌاقةَاالجتماعٌة،َتلكَالفتاةَلهاَِحٌسَمختلؾَوطابعَممٌز،َوربماَهذاَماَ

اَبهاَرؼمَافتقارهاَللخبرِةَالبلزمةَواضطرارهَإلىَتعلٌمهاَكلَ ٌجعلهَمتمسكا

َشًءَبنفسه.

نقراتَصؽٌرةَعلىَنافذةَسٌارته،َلٌراهاَُتلوحَلهَبكفٌهاَوكؤنهاَتشٌرَلرجلَ

ضعٌؾَالبصر،َفتحَالبابَلتدلؾَإلىَالسٌارةَقابلةَبصوتهاَالممٌزَذوَالنبرةَ

َالعالٌة:

َمساءَالخٌرٌَاَسامرَبٌه.َ-

َمساءَالنور...َخبلصَالحجَحكمَوافق.َ-

ٌَووووه..َبالعااافٌة..َمشَمقتنعَخالصَبحكاٌةَسكرتٌرةَحسبَالطلبَدي.َ-
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َدارتَببصرهاَفًَالسٌارة:

َودهَبقىَالمكتبَبتاعنا...َالَبسَحلو.َ-

َابتسمَلٌنطلقَبالسٌارةَلتقول:

َهوَإحناَهنروحَفٌن؟!َ-

ت..َعاٌزٌَعملَمكتبَهندسًَهقابلَحدَأعرفهَكانَشؽالَفًَشركةَمقاوالَ-

َوأناَبفكرَأدخلَمعاهَشرٌك.

َرفعتَإحدىَحاجبٌها:

مكتب..َبتقولَمكتب..ٌَعنًَبالعقلَكدهَتبقىَصاحبَشركةَمقاوالتَأدَالدنٌا..ََ-

َتسٌبهاَوتشاركَواحدَفًَمكتب.

َتؽاضىَعنَأسلوبهاَالساخر:

فًَواحدةََأومالٌَعنًَفاكرةَأنًَهخرجَمنَشركةَمقاوالتَأدَالدنٌاَوهدخلَ-

تانٌةَزٌها..َأكٌدَأل..َوأناَمشَهقعدَحاططَإٌديَعلىَخديَمستنًَأرباحًَمنَ

َالشركة..َأناَمابعرفشَأعٌشَمنَؼٌرَشؽل.

ٌَعنًَخبلصَمشَهترجعَشركتك؟!َ-

اَبسَمشَدلوقتً.َ- َهرجعَطبعا

ٌَاَسبلم..َفتسلًَنفسكَوتصرؾَعلىَمكتبَهندسً.َ-

خرٌةَمنَقراراته،َلتتفادىَالنظرَلهَرمقهاَبنظرةَجانبٌةَمعَإصرارهاَعلىَالس

َقابلة:

َخبلصَهسكت.َ-

المكاتبَالهندسٌةَبتكونَمفٌدةَلٌنا...ٌَعنًَفًَاآلخرَالمكتبَدهَممكنٌَبقىََ-

َمنَالمكاتبَالتابعةَلشركتنا..َمشَهٌَخّسر.

َأومؤتَبرأسهاَدونَتعقٌبَلٌقول:

.َماتفوتٌشَسجلًَكلَالمبلحظاتَاللًَهنقولهاَوالنقطَاللًَهنتفقَعلٌها..َ-

َحاجه.

َحاضر.َ-
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قالتهاَبحماسهَلتعلوَشفتٌهَالبسمةَوعادَلصمتهَوكذلكَهً،َداخلهاَسعادةَ

َكبٌرةَالَتدريَسببها،َربماَتمسكهَبهاَوبالعملَمعه.

اَآخرَكانَالٌَهتمَبآمرها،َفقدَساعدهاَمنَقبلَبماَفٌهَالكفاٌةَفلَمٌَكونَ شخصا

َعنها؟. َمسبووالا

َظراتَإلٌهَعبرَالمرآة..رفعتَبصرهاَخلسةَتسترقَالن

َهاديء..َرزٌن..َووسٌـ....

خفضتَبصرهاَحٌنَانتبهَلهاَوقدَاعتبلهاَالحرجَوالكثٌرَمنَاللومَعلىَماَ

َتفعل،َشعرتَبنظراتهَتخترقهاَقبلَأنٌَبطًءَمنَحركةَالسٌارة:

َوصلنا.َ-

فركتَكفٌهاَلتتؽلبَعلىَارتجافهماَؼٌرَالمفهوم،َوماَأنَتوقفتَالسٌارةَحتىَ

َبالنزولَمنهاَتستنشقَبعضَنسماتَالهواءَلتتؽلبَعلىَحالتهاَتلك.َأسرعت

ٌَاالٌَاَزٌنة.َ-

َحاضر.َ-

أسرعتَتتبعهَلٌدخبلَإلىَأحدَالمطاعمَالكبٌرة،َلٌتحولَاألمرَإلىَؼداءَعمل،َ

َوهناَشعرتَبكارثةَأخرىَعلىَالمحك.

علٌهاَالجلوسَإلىَمابدةَطعامَفخمة،َلوتَشفتٌهاَحتىَكادتَتبلصقَأذنهاَ

وعٌناهاَتتسعانَوألولَمرةَتنتبهَإلىَمبلبسهاَالتًَالَتلٌقَعلىَاإلطبلقَ

بالمكان،َمنَالجٌدَأنَألوانهاَمتناسقةَوهادبةَمماَحفظَلهاَماءَوجههاَحتىَ

َاآلن.

جلستَإلىَالمابدةَالتًٌَبدوَتمَحجزهاَمسبقااَفماَأنَرأىَأحدَالعاملٌنَسامرَ

العاملَلهاَالكرسًَلتجلسَكماَحتىَاستقبلهَبترحاب،َوكادتَتضحكَحٌنَأزاحَ

تشاهدَعلىَالتلفاز،َورؼمَأنَاألمرَتقلٌديَولكنهَمنحهاَشعورَاألمٌرةَالتًَ

ٌَقومَالناسَعلىَخدمتها.

َدارتَبعٌنٌهاَفًَالمكانَوعطرهَاآلخاذٌَتسللَإلٌها،َودونَشعورَمنهاَقالت:

ٌَالهووووي..َإٌهَده.َ-

َأحم..َوطًَصوتكٌَاَزٌنة.َ-
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َأولَمرةَأدخلَمكانَزيَده..ٌالهوووووي.َالَمإاخذة..َأصلَ-

َتمالكَسامرَنفسهَوهوٌَكتمَضحكاته:

َخبلصَبقى..َالراجلَجاي...َهناكلَاألولَوبعدٌنَنتكلمَفًَالشؽل.َ-

َلوتَشفتٌهاَمرةَأخرىَوقدَقامَسامرَالستقبالَضٌفه.

َباشمهندسَاتفضل.َ- َأهبلا

اَمنَسامر،َمنظارهَ الطبًٌَمنحهَهٌبةَجلسَالرجلَوالذيَبدىَأصؽرَعمرا

َراقٌة،َأشارَسامرَإلٌها:

َزٌنة..َهتكونَسكرتٌرتً..َلوَتمَالموضوعَهتكونَسكرتٌرةَالمكتب.َ-

ٌِهاَفردتَالتحٌةَبنفسَالطرٌقة،َوأشارَسامرَإلحضارَ أومؤَالرجلَبرأسهَلٌح

َالطعامَالتًَقررتَزٌنةَأالَتلمسهَوهذهَأقلَالخسابر.

َال:الحظَسامرَعدمَاقترابهاَمنَطبقهاَفق

َماتاكلًٌَاَزٌنة!!َ-

أصلَأنا..َشبعانه..َقصديٌَعنًَاتؽدٌتَقبلَماَأنزلَماكنتشَأعرؾَأنهَؼداءََ-

عملَوإالَكنتَعملتَحسابً..َاتفضلواَانتواَولوَحابٌنَتتكلمواَفًَالشؽلَ

َاتكلموا.

َلمٌَعقبَسامرَلكنهَقال:

َطٌبَاكتبًَالمبلحظاتَاللًَهنتفقَعلٌها.َ-

موعَالندمَعلىَطعامَالَتعلمَإنَكانتَستؤكلَمثلهَثانٌةَأومؤتَبرأسهاَوداخلهاَد

لكنَبنظرتهاَإلىَالمكانَوطرٌقةَالحاضرٌنَفًَاألكلَفضلتَأالَتسًءَلنفسهاَ

َولسامرَأكثر.

وتؽاضتَعنَصوتَمعدتهاَالتًَتكركرَفًَسبٌلَاالنتباهَلكلماتَسامرَوضٌفه،َ

َوحمدتَهللاَأنهاَأدتَالمهمةَكماٌَجب.

.....................َ

تحولَالمنزلَإلىَهالةَمنَاألضواءَالمبهجة،َوالتًَتمَتوزٌعهاَبشكلَمدروسَ

وممٌز،َكذلكَتوزٌعَالموابدَالعالٌةَللتخلًَعنَفكرةَالمقاعدَكًَتكونَالمساحةَ
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المتاحةَأكبرَلحركةَالمدعوٌنَالذٌنَتمَتحدٌدَعددهمَمسبقااَببطاقاتَدعوةَمماَ

َمنعَالحضورَإالَبها.

مخصصَللعابلةَفلمٌَتمَفتحَبابهَالستقبالَالمدعوٌنَإالَفًَوداخلَالمنزلَكانَ

َالناحٌةَالتًَتتٌحَلهمَاستخدامَدورةَالمٌاةَالمخصصةَللضٌوؾ.

َ

وقؾَبسامٌَعدلَربطةَعنقهَوبسمةَتقؾَقبالتهَوهًَتساعدهَوتبتسمَبسعادةَ

َحقٌقٌة:

َ.أويٌاَبسام..َبجدَفرحانهََأويأناَفرحانهََ-

َه:أمسكَكتفٌهاَوضمهاَإلىَصدر

َمصدقكَوهللا.َ-

اَلوجهها: َأبعدهاَبرفقَناظرا

إنَشاءَهللاَالفرحةَالكبٌرةَتكونَفًٌَومَواحد..َإٌهَرأٌكَبفكرَفًَالموضوعََ-

َمنَامبارح...َنتجوزَفًٌَومَواحدَأناَومهاَوإنِتَوجاهٌن..َمشَفكرةَحلوة.

َنظرتَلهَللحظةَقابلة:

َآهَحلوة.َ-

َ:لمٌَشعرَبؤيَحماسهَمنَجانبهاَفزمَشفتٌه

َإٌهَالردَالهاديَده؟!!َ-

ٌَاَسٌديَمستعجلَعلىَإٌه؟َطبَنعديَالخطوبةَاألول.َ-

َطٌب..َتمامَكده.َ-

َأشارتَبابهامهاَعبلمةَالقبول.

لتتركهَوتذهبَإلىَحٌثَمهاَوناناَفًَؼرفةَفاطمة،َبٌنماٌَتعالىَصوتَناناَ

َباعتراض:

ٌَعنًَأناَراضٌةَذمتكَدهَهٌكونَمنظرَعروسة.َ-

َوأؼلقتَالبابَخلفها:دخلتَبسمةَ

َفًَإٌهٌَاَنانا؟!َ-
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أناَمشَعارفهَوافقتمَإزاي؟!..ٌَعنًَإٌهَعروسةَماتحطشَمكٌاج..ََ-

َهتجننونً.

َماخبلصٌَاَنانا..َماهًَمصرة؟!َ-

َوإنتواَبتسمعواَكبلمهاَلٌه؟!َ-

َقالتَمهاَبضجر:

َإنِتَمالك..َأناَحرة.َ-

َمةَتحٌطَوجهَمهاَبكفٌها:زفرتَناناَبضٌقَوهًَتؽادرَالؽرفةَبٌنماَاقتربتَبس

وهللاَجمٌلةَوزيَالقمرَمنَؼٌرَحاجهٌَاَمها..َربناٌَسعدكَحبٌبتً...َبسَلوََ-

َحطٌناَشوٌة..

َبوووسً.َ-

َقاطعتهاَمهاَبلوم.

َخبلصَخبلص..َ-

َطرقاتَعلىَالبابَمعَصوتَجاهٌن:

َممكنَنبدأَنظهر..َالمعازٌمَوصلوا.َ-

َأجابتهَفاطمة:

َ.ٌَاالٌَاَبناتَبقى.حاضرٌَاَابنًَهننزلَأهو..َ-

تسمرتَمهاَمكانهاَتقاومَارتجاؾَجسدهاَكله،َلتنتبهَفاطمةَلهاَفؤحاطتَكتفهاَ

َبذراعها.

َمالكٌَاَحبٌبتً؟!َ-

ا..َأصلً..َأناَمكسوفةََ- َ.أويها..َالَأبدا

َضحكتَفاطمةَوكذلكَبسمةَالتًَقالت:

ازٌمَطبَديَخطوبةَفًَاآلخرَهترجعًَأوضتك..َأومالَلوَفرحَبقىَوكلَالمعَ-

َعارفٌنَأنكَهتكونًَمعاهَهتعملًَإٌه؟!

َضربتهاَمهاَبقوة:

َإٌهَالهزارَالباٌخَده؟!َ-

َالمتهاَفاطمة:
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أُسكتًٌَاَبوسً..َإنِتَبتوترٌهاَزٌادة..ٌَالهٌَاَحبٌبتًَإحناَكلناَحوالٌكًََ-

َأهو.

تحركتَمهاَمعهاَبالفعل،َوإنَكانتَتقدمَقدمَوتإخرَاألخرى،َكانتَالردهةَ

َخالٌةَفكلَالمدعوٌنَفًَالحدٌقة.َ

وقفتَناناَخلؾَالنافذةَالزجاجٌةَتتابعَالمدعوٌنَالذٌنَبدأتَالحدٌقةَتعجَبهم،َ

َالتفتتَإلٌهنَقابلة:

ٌَالهَبٌنا.َ-

َحَببناتها.خرجَثبلثتهنَتتبعهنَفاطمةَوعلىَوجههاَبسمةَسعادةَوفر

وعلىَالجانبَاآلخرَوقؾَالشبابَالثبلثةَمتجاورٌن،َوقدَارتدواَبالفعلَبدلَ

متشابهةَالتصمٌمَمختلفةَاأللوان،َاختارَبسامَاألسودَبٌنماَجاهٌنَالكحلًَ

َومحمدَالرمادي.

اَحٌنَالتقتَبعٌنًَبسام،َلٌتقدمَنحوهاَوٌقودهاَإلىَ خفضتَمهاَعٌنٌهاَسرٌعا

هماَومنَخلفهَتقدمَجاهٌنَمنَبسمةَوالسعادةَتعلوَحٌثَاألرٌكةَالمشتركةَل

: َمبلمحهَقاببلا

َماتٌجًَنقلعَالدبلَونلبسهمَتانً..َإحناَحفلتناَكانتَعالضٌق.َ-

َرمقتهَللحظاتَقبلَأنَتبتسمَبهدوء:

ٌَاسبلم.َ-

َطبَتعالًَنقؾَجنبهمَونعملَمنظر.َ-

َاتجهتَصوبَمهاَوبسام.

قبلَأنٌَقررَأنٌَشٌحَببصرهَعنهاَوهوَلتبقىَناناَمكانهاَتنظرَلهَوٌنظرَلها،َ

ٌَقتربَمنَمكانَالعروسٌنَلتهنبتهما.

تتبعتهَعٌنٌهاَالتًَحملتَألولَمرةَالكثٌرَمنَالحزنَوالندم،َمعَنؽزةَمإلمةَ

َلقلبها.

محمدَشابَحسنَالطلةٌَحملَصفاتَالرجولةَالحقٌقٌة،َفؤيَحمقاءَهًَلتلفظهَ

اَعنهاَهكذا. َبعٌدا
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هَالطمع..َالرؼبةَفًَالحٌاةَاألفضل،َوهذاَماَلنَولطالماَكرهتَالجواب،َإن

ٌَتمكنَمحمدَمنَمنحهَلها.

لٌسَألنهَارتدىَمثلَجاهٌنَوبسامَاآلنٌَعنًَأنهَأصبحَفًَمكانتهماَوهًَتعلمَ

ا. َهذاَجٌدا

رنٌنَهاتفهاَأخرجهاَمنَأفكارهاَلمحتَاإلسمَفاخترقتَالصفوؾَلتذهبَإلىَ

َأبعدَنقطة.

َألو...َأنَتَمشَجاي؟!َ-

َتلكَماجتلٌشَدعوة.قلَ-

َؼرٌبة...َأناَقلتَأكٌدَهتوصلك.َ-

َماَأنِتَلوَكنتًَناصحةَكنتىَبعتهالًَإنِتَ.َ-

َماكنشَمعاٌاَدعوات..َهوَأناَهعزمَمٌنٌَاَحسرة.َ-

َنفسًَتكونًَمفٌدةَمرة.َ-

َقالهاَبضٌقَواضحَفتجهمَوجههاَوقبلَأنَتعقبَقال:

َبرضوَمشَهتٌجًَتشوفًَالشقة.َ-

بعرؾَأخرجَخالصَمهاَخبلصَفتحتَمبقتشَبعرؾَأزوغَأناَدلوقتًَمشََ-

َمنها..َثمَأنتَعاٌزنًَآجًَلٌه..َقلتلكَاستنىَأكلمَجاهٌنَقلبتَالدٌناَوقلتَأل.

اَأل..َاقفلً..َاقفلًٌَاَنانا..َبقٌتًَكبٌبة.َ- َأٌوةَطبعا

أؼلقَالخطَقبلَأنَتردَلتلويَشفتٌهاَبضٌق،َشهابَتؽٌر،َلمٌَعدٌَتحدثَلهاَ

َأهذهَمحاولتهَفًَالتخلصَمنها؟!َبرفقَكالسابق،

اَشعرتَأنَلهَؼاٌةَمنَتعرفهَعلٌهاَوتصورتَأنهاَقدَتنالَ ولَمَال؟!..َدوما

َقلبه،َولكنهَلمٌَنالَؼاٌتهَفالحلَالتخلصَمنهاَاآلن.

َظلتَترمقَالهاتؾَبضٌقَقبلَأنَتقولَبحنق:

ٌَالهَفًَدااهٌة.َ-

...........................َ
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اَ لكنهَتخطىَمراحلَتوقعهَبكثٌر،َعٌنٌهَتسبحَعلىَعلمَأنهَسٌكونَسعٌدا

مبلمحَوجهها،َكماَتوقعَاحتفظتَبمبلمحهاَالرقٌقةَببلَأيَإضافاتَكماَرآهاَ

َأولَمرة،َوهلَتحتاج؟!

َهًَتمتلكَوجهَملٌحَبماٌَكفًَألنٌَتعلقَبهَوالٌَمل.

أضؾَإلىَهذاَتلكَالُحمرةَالربانٌةَالتًَتعلوَوجههاَلتعبرَعنَخجلهاَالواضح،َ

َتسعتَبسمتهَلٌقول:ا

َمبروك.َ-

َضمتَقبضتٌهاَأكثرَوأكثرَحتىَتعرقا.

سعٌدةَبكلَتؤكٌد،َحتىَتلكَالكلمةَالَتفًَمشاعرهاَحقاا،َترٌدَأنَتنظرَإلٌهَ

َوتقولَالكثٌر،َلكنَحٌاءهاَمنعهاَفاكتفتَبالرد:

َهللاٌَباركَفٌك.َ-

ٌَرَعلٌه؟!تهللَوجههَلكلمتهاَالبسٌطة،َوكٌؾَلتلكَالفتاةَأنَتملكَذلكَالتؤث

َربماَرقتها...َحنانها..َخجلها.

َوربماَأكثرَوأكثر.

اَرؼمَكلَمنَحولهَواآلنَاختارهاَ هوٌَعلمَأنهَبحاجةَلها،َعاشَعمرهَوحٌدا

ا. َلتكونَسكنه،َمإنسه،َولدٌهٌَقٌنَبؤنهاَستنجحَفًَهذاَتماما

لمٌَنَسَكٌؾَكانتَُتعاملَفاطمةَمنذَالبداٌة،َلمٌَنَسَكٌؾَكانٌَؽارَمنهاَ

ا،ٌَضحكَمنَداخلهَحٌنٌَتذكرَذلك،َأكانتَؼٌرةَمنهاَأمَعلٌها؟!!أحٌا َنا

علىَلسانهَالكثٌرَمنَالكبلمَربماَأولها،َالشكرَواالمتنانَلهاَأنَقبلتَأنَتكونَ

َلهَوٌكونَلها.

َأخرجهَجاهٌنَمنَأفكاره:

َفٌنٌَاَعمَالدبل؟!َ-

َصمتَبسامَلٌتذكر:

َأعتقدَنسٌتهاَفًَاألوضة.َ-

الدبلَبتاعته..َمهاَأناَبقولَتؽٌريَرأٌك...َإحناَلسهَعلىَفًَعرٌسٌَنسىََ-

َالبر.
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َقالهاَجاهٌن،َضحكتَفاطمة:

َمعلشَروحًٌَاَبوسًَهاتٌهم.َ-

َأشارَجاهٌن:

َألَخلٌكًَهجبهمَأنا.َ-

اتجهَمنَفورهَإلىَداخلَالمنزلَوقبلَأنٌَصعدَالدرجَانتبهَلسمٌحةَالتًَتراقبَ

ٌتسللَشعورَبالشفقةَعلٌهاَإلىَقلبه،َمنَخلؾَالنافذة،َرمقهاَللحظاتَقبلَأنَ

: َفعادَلهاَقاببلا

َعمتً..َواقفةَكدهَلٌه..َاطلعًَالناسَبتسؤلَعلٌكً.َ-

ا: َالتفتتَتنظرَلهَبعٌنٌنَؼرقتاَحزنا

َبسَهوَمسؤلش..َوالَحتىَاهتم.َ-

َأطرقَرأسهَللحظة:

َادٌلهَوقتهٌَاَعمتًَاللًَحصلَمشَسهل..َإنِتَفعبلَحرمتٌهَمنَعٌلته.َ-

ٌَنٌهاَتنظرَلهَبضٌقَفؤردؾ:ضاقتَع

لكنَدهَوافً..َأطٌبَواحدَفٌنا...َأناَمتؤكدَأنهَمسٌرهٌَصفىَوٌسامح...ََ-

المهمَإنِتَكمانَتصفًَوتسامحً..َماٌنفعشَتفضلًَشاٌفةَمراتَعمًَوبنتهاَ

َأعداءَبٌحاولواٌَخطفوناَمنك.

َأشاحتَببصرهاَمرددة:

َه.ماَخبلصَخدوكوا..َوبسمةَحققتَكلَاللًَهًَعاٌزاَ-

ٌَووووهَتانًٌَاَعمتً..َمفٌشَفاٌدة.َ-

اٌَحاولَتبلفٌه،َهذاَلٌسَالٌومَالمناسبَلذلك. َتركهاَلٌصعدَالدرجَوداخلهَؼضبا

دلؾَلؽرفةَوافًَلٌجدَالعلبةَالمخملٌةَعلىَمكتبهَعلتَشفتٌهَالبسمةَوهوَ

ٌلتقطها،َفتحهاَلٌنظرَإلىَخاتمٌنَأنٌقٌنَاستقراَداخلها،َلتتسعَبسمتهَأكثرَ

وهوٌَتذكرٌَومَخطبته،َبرؼمَأنَسعادتهَكانتَناقصةَفبسمةَالزالتَفًَوأكثرَ

اَعنه،ٌَنتظرَبشؽؾَالٌومَالذيَتفتحَقلبهاَله،َحٌنهاَسٌقتحمهَ عالمَآخرَبعٌدا

ا. َوٌؽزوهَولنٌَبرحهَأبدا

َفقطَلوَتتركَلهَفرجةَبسٌطة.
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.....................َ

َضربَمحمدَكفااَبكؾ.

َشَلٌه؟!األخَاللًَراحٌَجٌبَالدبلَطفَ-

َأشارتَلهَبسمة:

َأناَهشوفه..َثمَأنتواَمستعجلٌنَعلىَلبسَالدبلَلٌه؟!َ-

َأكثرَوهوٌَراقبهاَبنظرةَمحبَصادق. َأطرقتَمهاَرأسهاَخجبلا

َتركتهماَبسمةَلتتجهَإلىَالمنزل.

توقفتَمكانهاَللحظةَوهًَتراهاَتقترب،َضاقتَعٌنٌهاَوهًَتنظرَلهاَبكرهَ

الحادثة،َلمَتهتمَتلكَالمرأةَحتىَبزٌارتها،ََوحقدَبالؽٌن،َلمَتَرهاَمنذَتلك

وكٌؾَتفعلَوهًَالجانٌة،َالَشكَلدٌهاَبؤنهاَالمحرضةَعلىَكلَماَحدث،َحتىَ

بعدَأنَأخبروهاَأنهاَمنَدفعتَالمال،َزادَالشكَداخلهاَأنهاَخلؾَكلَتلكَ

َالمإامرةَالدنٌبة.

َبسمة:رأتهاَسمٌحةَفؤشاحتَببصرهاَعنهاَلتمرَجوارهاَدونَاهتمامَفقالتَ

ََإزايَقدرتًَتعملًَكده..َدهَاناَبنتَأخوِك..َشرفًَهوَشرفك.َ-

َانتفضتَسمٌحةَوهًَتدورَببصرهاَفًَالمكانَخشٌةَأنٌَسمعهاَأحد:

َهشششش..َإ..إنِتَبتخرفًَبتقولًَإٌه؟!َ-

َإنِتَاللًَعملتٌهاٌَاَسمٌحة..َإنِتَاللًَعملتًَفٌاَكده.َ-

َزفرتَبضٌقَوهًَتخفضَصوتها:

َاتجننتًَزيَأمك.إنِتَأكٌدََ-

ماهوَعلشانَأناَوأمًَأكترَاتنٌنَاتعذبواَبسببكَمصدقٌن..َبسَتعرفًَأناَمنََ-

جواٌاَنفسًَتطلعًَبرٌبة..َمشَقادرةَأصدقَأنكَممكنَتعملًَفٌاَكده..َمهماَ

كرهتٌنًَأناَوأمًَالٌَمكنَتعملًَفٌاَكده..َبسَمشَقادرةَأخرجكَمنَ

...َكنِتَعاٌزةَإٌهَمنَوراَالمصٌبةَدماؼً...َعقلًَمصرَأنكَإنِتَاللًَوراها

َديٌَاَسمٌحة..َرديَعلٌا.

َأدارتَظهرهاَعنهاَبنٌةَاالبتعاد:
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أناَمالٌشَعبلقةَبالموضوعَدهَخالص..َثمَإنِتَالحمدهللَطلعتًَمنهاَسلٌمةََ-

َعاٌزةَإٌهَتانً؟.

الرعبَمالًَعٌنٌِكَشاٌفاهَكوٌسَحتىَوإنِتَبتهربًَتبصٌلً...َمسٌريََ-

َنِتَاللًَوراَالمصٌبةَدي..َهبلقًَالدلٌلٌَاَسمٌحةَوهتشوفً.أَعرفهمَأنكَإ

أسرعتَسمٌحةَالخطىَلتبتعدَعنها،َبٌنماَتبلحقهاَعٌنًَبسمةَالؽاضبة،َلتدورَ

األخٌرةَوتكملَطرٌقهاَإلىَالمنزل،َلمَتنتبهَأثناءَاستدارتهاَفاصطدمتَبؤحدَ

َالمدعوٌنَفنظرتَلهَمعتذرة:

َآسفة.َ-

َوأسرعتَالخطىَإلىَالمنزل.

َدلفتَإلٌهَلتدورَببصرهاَفًَالمكانَقبلَأنَتنادي:

َجااهٌن..َأنَتَلسهَفوق.َ-

َ"بوسً!!"

التفتتَلتردَعلىَالمناديَباسمها،َلتلتقًَعٌنٌهاَبآخرَمنَكانتَلتتوقعَأنَتراهَ

َثانٌة.

اتسعتَعٌناهاَبذهولَوهًَتحدقَبهَبؽٌرَتصدٌقَوكلَخلٌةَفًَجسدهاَ

َتنتفض.

َمعاذ!!َ-

......................َ

بقىَفًَسٌارتهَللحظاتَقبلَأنٌَقنعَنفسهَبالنزول،َلمَولنَتستهوٌهَتلكَ

ا،َوكانَسامرَكالعادةٌَقومَبهذاَعنه. َالحفبلتَأبدا

فًَالحقٌقةَسامرَكانٌَقومَبكلَشًءَعنه،َلٌكتشؾَفًَتلكَاألٌامَالقلٌلةَأنَ

ٌااَوحسب. َدورهَانحصرَعلىَالبقاءَح

منَأخٌه،َوالتًَحملتَفًَمعانٌهاَماَأمسكَهاتفهٌَطالعَآخرَرسالةَوصلتهَ

اَلكنهَالٌَدريَكٌؾٌَصححَخطؤه. ٌَعنًَأنهَانتهىَبالنسبةَله،ٌَفتقدهَكثٌرا

تنفسَبعمقَلٌتخلصَمنَكلَتلكَالمشاعرَالمتضاربة،َؼادرَسٌارتهَوقدمَ

َبطاقةَالدعوةَوانضمَإلىَحفلَعابلةَالشربٌنً.
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مَفلقدَكانٌَراهمَفًَكانَالمكانَمكتظَبالمدعوٌن،َواستطاعَأنٌَمٌزَبعضه

ا. َحفبلتَمنزلهَأٌضا

دسٌَدٌهَفًَجٌبهَلٌستندَإلىَشجرةَخلفهٌَتابعَالجموعَبصمت،َمالَبرأسهَ

َفرأىَتجمعَصؽٌرَفاستنتجَأنَالعروسٌنَوسطه.

تحركَباتجاههَلٌقدمَالتهانًَوٌثبتَحضوره،َكانتَخطواتهَبطٌبةَخالٌةَمنَأيَ

َه؟!!مظاهرَبهجةَأوَفرح،َوماَالذيَلدٌهَلٌفرحَب

َ"أسفة"

اخترقتَتلكَالحروؾَأذنهَفشعرَبرؼبةَعارمةَفًَااللتفاتَلصاحبتها،َدارَ

َبرأسهَلٌجدهاَتعتذرَألحدهمَعلىَماٌَبدوَاصطدمتَبهَأثناءَسٌرهاَالسرٌع.

تصلبَجسده،َانقطعتَأنفاسهَواتسعتَعٌنٌهَعنَأخرهماَوهوٌَحدقَفًَ

َوجههاَالذيَاستدارَفًَلحظةَلتكملَطرٌقهاَبسرعة.

الدنٌاَمنَحولهَولمٌَعدٌَسمعَإالَصوتَأنفاسه،َنفسَالوجه،َنفسََؼامت

َالعٌنٌن،َنفسَدقةَالقلبَالتًَتتزاٌدَاآلنَبوتٌرةَسرٌعةَوهوٌَراقبهاَتبتعد.

َ"بوسً!!"

َلوَكانَللكلمةَمٌزانَحرارةَلسجلتَتلكَالحروؾَاألربعةَالرقمَالقٌاسً.

المهمَأنٌَلحقَبها،َأسرعَخلفهاَكالمنوم،ٌَصطدمَبمنٌَعترضهَوالٌَكترثَ

دقاتَقلبهَقاربتَقرعَالطبول،َعٌناهَتكادَتؽادرَمحجرٌهاَلتلحقَبها،َتنفسهَ

ا  .صارَمتقطعا

َ!!حلمهَأصبحَحقٌقة..َهذهَالمرةَالٌَتوهم...َإنهاَهً

اندفعَإلىَالمنزلَالتًَدخلتهَولمٌَباِل،َوصلَلهَصوتهاَتناديَأحدهمَولمٌَهتمَ

اَلٌن َادٌهاَبشوقَحملتهَكلَالسنٌنَالماضٌة.بسماعَهذا،َحررَلسانهَأخٌرا

َبوسً!!َ-

انتظرَالتفاتهاَوكؤنَبٌنهماَدهر،َلكنهاَاستدارتَتنظرَلهَوعلىَوجههاَكلَ

ا. َعبلماتَالذهولَالتًَأكدتَلهَحدسه،َلمَولنٌَخطبهاَأبدا

َمعاذ!!َ-
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 قالتهاَواخترقتَقلبهَقبلَأذنٌه،َلٌردد:

َ.ؼٌرهابوسً..َإنِتَبوسً..َأٌوة..َمشَممكنَتكونًَ -

أماَهًَفقدتَالقدرةَعلىَالكبلم،َتحدقَبهَفحسبَلتتؤكدَأنهاَالَتحلم،َمعاذَ

َهنا!!َفًَمنزلها.

وكانتَاللحظةَالتالٌةَأكبرَدلٌلَعلىَأنهاَالَتحلم،َلقدَاندفعَنحوهاَبقوةَ

ا: َلٌعتصرهاَبٌنَذراعٌهَمرددا

ٌَاَكده.بوسً..َأناَمشَمصدق...َإزايَتعملًَفٌاَكده...َإزايَقدرتًَتعملًَفَ-

َاستسلمتَللحظةَمنَأثرَالمفاجؤةَلتنتفضَبعدهاَوكؤنهاَتستعٌدَوعٌهاَللتو:

ٌَالهوي...َابعدٌَاَمعاذ.َ-

َكررتهاَبهستٌرٌاَوهًَتحاولَإبعادهَعنها:

ٌَاَمجنونَحدَهٌشوفنا..َسٌبنً.َ-

َحررهاَلٌضمَوجههاَبٌنَكفٌهٌَستشعرَوجودهاَأمامه:

َأسٌبك..َإنِتَعملتًَكدهَلٌه..روحتًَفٌن؟!.أسٌبٌك...َبعدَماَالقٌتكَتقولٌلًََ-

أزاحتَكفٌهَعنَوجههاَورفعتَرأسهاَألعلىَمعَتذكرهاَأنَجاهٌنَهنا،َلتمسكَ

َبذراعهَوتجرهَمعها:

َتعالى..َتعالىَمعاٌاَبس...َهنروحَفًَداهٌة.َ-

طاوعهاَلتدخلَمعهَإلىَأولَؼرفةَفُتحَبابهاَلهاَلتدفعهَللداخلَوتدخلَخلفهَ

َوتؽلقَالباب.

:ا َلتفتتَلهَفؤمسكَبذراعٌهاٌَضؽطهماَبقوةَقاببلا

َانِتَاختفٌتًَلٌٌٌٌٌٌٌٌه؟!!َ-

َتملصتَمنهَوقدَرأتَؼضبهَالبالػ:

َمعاذَسٌبنً.َ-

أسٌبك..َبطلًَتقولًَالكلمةَدي..َوالَعلشانَإنِتَاختارتًَتسٌبنًٌَبقىََ-

خبلص..َبقىَديَأخرتها..َأخرتَحبًَلٌِكَكلَالسنٌنَدي..َإزايَقدرتًَتعملًَ

َفٌاَكده..َإزااااي؟!

ا،َأٌلومهاَهً؟! َطالتَنظراتهاَلهَوهًَتتابعَكلماتهَالتًَمستَقلبهاَألما



 

806 
 

َأالٌَعلمَكمَعانتَوكمَالزالتَتعانً؟!

أالٌَعلمَكمَبكتَوتمنتَأنَتصلَإلٌهَؼٌرَعاببةَبماَقدٌَفعلهَأخوه...َنعم..َ

َأخوه.

َأخوك!!َ-

التًَطالماَاستشعرهاَولمَابتلعَرٌقهَبصعوبةَوهوٌَحدقَبهاَلتلقًَالحقٌقةَ

ٌَتؤكدَمنها.

أخوكَهوَاللًَأجبرنًَأبعد..َهددَأمًَووعدهاَبمرتبَشهريَالمهمَتاخدنًََ-

وتبعدَوإال....َتفتكرَكنتَالمفروضَأعملَاٌه؟!..َأقولهاَالَمعلشَروحًَفًَ

َداهٌةَعلشانَخاطري.

َسامر!!َ-

َأٌوهَسامرَبٌه.َ-

َالدبل؟!"أنتَبتعملَإٌه...ٌَاال..َجبتَ"جاهٌن...َ

وضعتَأناملهاَعلىَفمهَبعدَأنَوصلَلهماَنداءَمحمدَالذيَاستطاعتَتمٌزه،َ

اٌَقؾَفًَالردهة،َأشارتَلمعاذَبالصمتَوعدمَالكبلمَ وعلمتَأنَجاهٌنَأٌضا

َأرهفتَسمعهاَحتىَهدأتَاألصواتَفتؤكدتَمنَخروجهما.

َفتحتَالبابَبروٌةَثمَالتفتتَلمعاذ:

َةَأخوٌاَالزمَأخرج.مشَهٌنفعَنتكلمَهنا...َديَخطوبَ-

َإٌـــهَأخوِك!!َ-

َمشَوقته..َهاتَتلٌفونك.َ-

أخرجَلهاَهاتفهَوعٌنٌهَمتعلقةَبهاَبدهشة،َلتضربَأزارهَبؤرقامَهاتفهاَ

َوُتجريَاتصاال:

كدهَنمرتكَمعاٌا..َلماَاللٌلةَتخلصَوالناسَتنامَهكلمك..َأُخرجَأنَتَدلوقتًََ-

َوامشً..َروحَعلىَطول...َماٌنفعشَتفضلَهنا.

َظلٌَنظرَلهاَبشك،َفدفعته:

ٌَاالَقبلَماَحدٌَرجع.َ-

َالتفتَلهاَبعدَأنَأصبحَخارجَالؽرفة:
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َلوَماتصلتٌشٌَاَبوسً..َهتبلقٌنًَهناَمنَالصبح..َوإنِتَحرة.َ-

َهتصلَوهللاَهتصل...ٌَاالَبقى.َ-

للحظةَتناسىَكلَشًءَوتذكرَفقطَأنهاَأمامهَبالفعلَمدٌَدهٌَبلمسَوجنتهاَ

َدةَبالؽة،َدفعتهَبقوة:وعلىَمبلمحهَسعا

ٌَاَربً...َهتفضحناَإِمشً.َ-

اَرؼمَعدمَرؼبتهَفًَأنَتؽٌبَعنَعٌنٌهَللحظة،َتابعتهَوهوَ استجابَلهاَأخٌرا

اَوهًَتحسنَمنَ اَالمنزلَبلَوالمكانَكله،َلتخرجَهًَأٌضا ٌسرعَالخطىَمؽادرا

َهٌبةَحجابهاَالذيَكادَمعاذَأنٌَدمرهَباحتضانهَلهاَبقوة.

اَوتحاولَجاهدةَأنَتبدوَطبٌعٌة،َعقلهاَأصبحَفًَحالةَجسدهاٌَنتفضَفع ٌا ل

شتاتَمفاجًءٌَقاتلَكًَتبقىَمنتبهةَلماٌَجريَحولها،َأسرعتَحٌثٌَجلسَ

َالعروسٌن.

َانتبهتَلهاَنانا:

َكنِتَفٌنَكلَده؟!َ-

َقالتَبتوترَلمَتتمكنَمنَاخفاءها:

َكـ..كنتَبظبطَالحجاب.َ-

َوإٌهَاللًَلخبطه؟!َ-

لجاهٌنَالذيَكانتَلهجتهَفًَقولهاَباردةَلكنهاَلٌستَرفعتَرأسهاَتنظرَ

ببرودةَنظرتهَلها،َلتسريَرجفةَباردةَفًَكلَأوصالهاَوهًَتتهربَمنَالنظرَ

َإلٌهَكؤنهاَُضبطتَبالجرمَالمشهود.

َرآهما...َالَمستحٌلَلمٌََرهما...َلٌسَبالرجلَالذيٌَسكتَعنَشًءَكهذا.

َمالكٌَاَبسمة؟!.َ-

شحوبَوجهها،ٌَبدوَأنَالدماءَالتًَهربتَمنَكفهاَسؤلهاَبسامَالذيَالحظَ

ا،َهزتَرأسها: اَفجعلتهَشاحبا َهربتَمنَوجههاَأٌضا

َالَمفٌش..َلبستواَالدبل؟!َ-

َإزايٌَعنًَهنلبسهاَوإنِتَمشَموجودهَهوَأناَعنديَكامَتوأم.َ-

َحاولتَاالبتسامَلهَلتقول:
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َطبٌَاال.َ-

َقالتَناناَبنزق:

َ..َبتقولَأبلةَبطةَأوَإنِتَ.ماَالهانمَمشَعاٌزاهٌَلبسهاَ-

َضحكتَفاطمة:

َخبلصَأناَفاهمةَمهاَحبٌبتً..َقعدٌنًَوسطٌكمَوأناَألبسهالكم.َ-

َأشارَمحمد:

َطبَنوسعَبقىَعلشانَالمعازٌمَكمانٌَشوفواَاللحظةَالتارٌخٌةَدي.َ-

،َلتربتَ خفضتَمهاَرأسهاَأكثرَوأكثر،َحتىَأتعبتهاَمنَكثرةَانحناءهاَخجبلا

َا:فاطمةَعلىَكتفه

ارفعًَراسكٌَاَبنتً..َماتخلٌشَالكسوؾٌَحرمكَتشوفًَاللحظاتَالحلوةََ-

َدي.

رفعتَرأسهاَبالفعلَوحمدتَهللاَأنَبصرهاَلمٌَعدَبالكاملَبعدَفماَكانتَلتحتملَ

َأنَتكونَمحطَأنظارَكلَهإالءَالبشرَالذٌنَلمَتتضحَمبلمحهمَلها.

سامَالذيَاستندَبذقنهَأمسكتَفاطمةَبؤناملهاَلُتلبسهاَخاتمَخطبتهاَبدالَمنَب

علىَكتؾَأمهٌَتابعَالمشهد،َلتربتَفاطمةَعلىَوجنتهَوتقبلهَوتعتدلَوتلبسهَ

َهوَاآلخرَخاتمه.

َمشهدٌَحملَمنَالسعادةَالكثٌرَوفاطمةَتضمَاالثنانَإلٌهاَوتقبلهما.

لكنهَحملَلشخٍصَآخرَكلَمعانًَاأللمَواألسى،َسمٌحةَتقؾَفًَالجوارَتراقبَ

َر.كؤيَضٌٍؾَمدعوَللحضو

استقرتَبسمةَساخرةَحزٌنةَعلىَشفتٌها،َالٌومَالذيَتصورتَأنهاَستعٌشهَ

ا،َمرَدونَأنٌَكونَلهاَأيَدورَفٌه،َتقؾَفًَالخلفٌةَبلَحتىَأبعدَماٌَكونَ ٌوما

َعنَالخلفٌة.

ألنٌَبحثَعنها؟!...َألنٌَرفعَبصرهَهناَوهناكَلٌتذكرَمنَربتهَوكانتَلهَ

َأم؟!..َأَنساهاَحقااَبتلكَالسرعة؟!

تبؤتَأكثرَحٌنَوجدتَعٌناهَتدورَفًَالمكان،َوتسللتَسعادةَؼابتَألٌامَإلىَاخ

َقلبها.
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َهوٌَبحثَعنهاَبكلَتؤكٌد.

رأتهٌَشٌرَإلىَجاهٌنَالذيَمالَفاستمعَإلٌهَورفعَرأسهٌَبحثَهوَاآلخر،َ

َتحركتَبماَسمحَلهماَبرإٌتهاَوإنَادعتَأنهاَتنظرَلمكانَآخر.

ا: ٌا َاتجهَصوبهاَجاهٌنَمناد

َعمتً.َ-

: َالتفتتَلهَفنظرَلهاَلبرهةَبهٌبةَبدتَؼرٌبةَعلٌهاَلتعقدَحاجبٌهاَفتحدثَقاببلا

َوافًَبٌدورَعلٌِك..َتعالًَعلشانَناخدَالصورَالجماعٌة.َ-

تبعتهَبقلٍبَوجل،َتخشىَمماَقدَتقولهَتلكَالفتاةَأوَأمها،َوألولَمرةَتستشعرَ

َكمَأصبحتَضعٌفةَوكمَأصبحتاَقوٌتان.

ا.انتبهتَفاطمةَ َلقدومها،َتماسكت..َنعمَكثٌرا

لمَتردَأنَتفسدَذلكَالٌومَعلىَولٌدها،َتلكَالمرأةَربتهَلسنواتَوهوَلنٌَنسىَ

َهذاَمطلقااَوالَتستطٌعَأنَتجبرهَعلىَفعلَذلك.

: َحاولتَأنَتتنحىَلكنهَأمسكَكفهاَقاببلا

ا.َ- َماماَماتبعدٌشَتانًَأبدا

تها،َإالَأنهاَحركتَنٌاطَترققَالدمعَفًَعٌنٌهاَفًَلحظة،َكلمتهَرؼمَبساط

َقلبهاَبقوة،َضمتَأناملهَبكفهاَتمنتَأنَتضمهَبقوةَلكنَالجمعَالؽفٌرَمنعها.

أفسحَلهاَالمجالَلتجلسَبٌنهماَبٌنماَأشارَلسمٌحةَأنَتقترب،َجلستَجوارهَ

وهًَتقبلهَوتباركَلهَولعروسه،َوإنَلمَتستطعَأنَتؽلؾَمباركتهاَبسعادةَ

َهَاآلن.حقٌقٌة،ٌَعلمَهذاَولنٌَهتمَب

تجمعَالعدٌدَإللتقاطَالصورَالتذكارٌةَمعَالعروسٌن،َتراجعَمحمدَلٌتركَلهمَ

ا،َمابهاَمبلصقةَ مساحةَفتبلمسَكتفهَبها،َالتفتَلهاَلٌتجهمَوجههَوٌدٌرهَبعٌدا

َلهَهكذا؟!!

َعقبالك.َ-

ا: َقالتهاَبصوٍتَهادىءَالٌَمثلهاَأوَعلىَاألقلَالٌَمثلَعادتها،َفضحكَساخرا

َ...َقرٌب.َانَشاءَهللاَ-
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لوَكانَوجهَلهاَصفعةَعلىَوجههاَماَكانتَلتإلمَقلبهاَمثلَكلمتهَتلك،َلتحدقَ

َبهَبذهولَمرددة:

َقرٌب..َأنتَهتخطب؟!!َ-

َهزَكتفٌهَببلَمباالة:

أكٌدَطبعاَهخطب..َهستلمَشقةَجدٌدةَمنَالشركة..َمرتبًَالحمدهللَمعقول..ََ-

َحدة..َتعبت.إٌهَاللًٌَجبرنًَأفضلَعاٌشَلوحدي..َتعبتَمنَالو

تفحصتَمبلمحَوجههَتبحثَعنَأيَدلٌلَعلىَمزاحهَفلمَتجدَؼٌرَكلَجدٌة،َ

َعقدتَحاجبٌهاَقابلةَبعند:

ٌَعنًَخبلص..َمابقتشَبتحبنًَوهتخطب.َ-

َأؼلقَعٌنٌهَللحظةَوكؤنهٌَستعٌدَرباطةَجؤشهَلٌلتفتَلهاَبنظرةَنارٌة:

قربٌلهَبمزاجكَإنِتَوصلتٌنًَلمرحلةَبكرهَفٌهاَحبًَده..َمشَأناَاللًَتَ-

وترمٌهَبمزاجك..َإنِتَنهٌتٌهاَوأناَكمانَنهٌتها..َقصتناَانتهتٌَاَنادرة..َالااَ

َمشَنادرةَوالَحاجهَكانَزمان...َقصتناَانتهتٌَاَنانا..َعنَإذنك.

ا،َتبلحقهَنظراتهاَالتًَحملتَحسرةَ اَمازحا تركهاَوعادَلجمعَالعروسٌنَضاحكا

َالحزنَاآلن؟.َلمَتعدَمنَحقها،َأضاعتهَبٌدٌهاَفعبلمََ

َأحقااَسٌتزوجَبؽٌرها؟!

لَمَهذاَاألمرَمإلمَهكذا؟!..َلعلهَتؤلمَأضعاؾَماَتشعرَبهَاآلنَبكلَأفعالهاَ

َالسخٌفةَمعه؟!

شعورهاَالدابمَأنهَسٌبقىَلهاَلمٌَعدَلهَوجود،َمحمدَسٌرتبطَبؽٌرهاَوسٌكملَ

َحٌاته.

ٌَبدوَأنهَحانَالوقتَلتذوقَوبالَأمرها.

اَأضاعتهَبعندهاَالبالػَوطمعهاَقاومتََعبرةَقلماَتت حررَمنَعٌنٌهاَلتندبَحبا

َالذيَالَحدودَله.

...........................َ

أنهىَعدةَاتصاالتَوآخرهمَمعَزٌنةَلتحدٌدَاللقاءَلرإٌةَومعاٌنةَالمكتبَ

َالهندسًَالذيَسٌتمَتؤجٌرهَلبدءَالعمل.
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اَلحظاتَمن االسترخاء،َالهمََاتكؤَبظهرهَعلىَِمسندَمقعدهَلٌؽلقَعٌنٌهَطالبا

ٌَُجثمَعلىَصدره،َالَطعمَللسعادةَفًَأيَمماٌَفعل،َالوحدةَتكادَتقتله.

اَلكنَوجودَمعاذَمعه،َحدٌثهَلهَمنَحٌنَآلخر،َ اَوحٌدا رؼمَأنهَعاشَكثٌرا

شعورهَبؤنَلهَأخَأصؽرٌَهتمَبؤمره،َكفلَلهَالشعورَباألُلفةَواألُنس،َأماَاآلنَ

منهَالكثٌرَمنَالؽضب،ٌَعلمَأنهَلمٌَكرههََفحتىَهذاَاألخَؼدرَبهَوقلبهٌَحمله

َولنٌَكرهه..َلكنهَالٌَستطٌعَأنٌَؽفرَلهَتلكَالؽدرة.

َهزَرأسهَبٌؤس:

َوكلَدهَعلشانَبسمة..َاللًَأناَبعدتهاَعنه.َ-

اَعلىَفِعلهَأقدمَعلٌهاَمنذَسنوات،َ أفلتَضحكةَساخرة،َوكؤنهٌَنالَعقابا

َوالزالتَمتعلقةَبرقبتهَحتىَاآلن.

اََاعتدلَفجؤة معَطرقاتَعنٌفةَعلىَبابَشقته،َهرعَمنَخلؾَمكتبهَمسرعا

َوهوٌَصٌح:

َمٌنَبٌخبطَكده؟!َ-

َافتحَأناَمعاااذ.َ-

اَعلىَأخٌهَلٌفتحَالبابَبسرعة: َانتفضَقلبهَفزعا

َمعاذ..َفًَإٌه؟!َ-

َأخٌهَنظرةَمقتَؼٌرَعادٌةَقبلَأنٌَوجهَ ًْ سؤلهَبفزٍعَواهتمامَلٌرىَفًَعٌن

سامرَأجبرتهَعلىَاالرتدادَلخلؾَوهوٌَحدقَفًَأخٌهَمعاذَلكمةَقوٌةَإلىَوجهَ

َضربهَثانٌةَلكنَسامرَاستطاعَتفاديَذلكَ بذهولَلٌندفعَمعاذَإلٌهَمحاوالا

اَبعنؾَصارخ: َوأمسكَهوَبقمٌصَأخاهَوألقاهَأرضا

َأنَتَاتجننت!!.َ-

َهبَمعاذَمنَمكانهَلٌهجمَعلىَأخٌهَثانٌةَوٌقولَبصراخَأكبر:

َب...َحرامَعلٌكَلٌهَعملتَفٌاَكده.أٌوةَاتجننتَوأنَتَالسبَ-

ٌُخلصَنفسهَمنَ َتعلقَبمبلبسَسامرٌَهزهَبعنؾَبٌنماٌَحاولَاألخٌرَأنَ

َأصابعَمعاذَالتًَتعلقتَبه:

َعملتَإٌهٌَاَابنًَأنت...َسٌبنً.َ-
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َدفعهَمعاذَبكلَقوتهَلٌضربَبهَالحابطَخلفه:

ص..َتصدقَأنكَتستاهلَكلَحاجهَعملتهاَفٌكَكنتَندمانَبسَدلوقتًَخبلَ-

َولسهٌَاَسامر..َوهللاَألندمكَعلىَاللًَعملتهَفٌا.

حاولَضربهَثانٌةَلكنَسامرَتفاداهَبدورهَلٌركلهَفًَبطنهَوٌجبرهَعلىَاالبتعادَ

َعنه:

َاطلعَبرهٌََاَندل..َبعدَكلَاللًَعملتهَعلشانكَتكلمنًَأناَكده.َ-

َأمسكَمعاذَبموضعَاأللمَلٌعتدلَبعدَانحناءه:

عملتَأٌه؟..َضٌعتَمنًَبوسً..َهوَدهَكلَاللًَأنتَعملتَأٌه...َقولًََ-

َعملته.

اَلٌصرخ: َاستشاطَسامرَؼضبا

َأنتَواحدَمجنونَ..َمرٌضَبواحدهَعمركَماَهتبلقٌها.َ-

َبسَأناَالقٌتها.َ-

َقالهاَبتشفًَصارخَلٌردؾ:

َكنتَأنت..َفًَاآلخرَبرضوَطلعتَأنت.َ-

اَبآسى: َأشارَإلىَصدرهَمرددا

وماهمكش..َقلبًَكانَموجوعَوبٌتقطعَومفرقشَشوفتنًَبتعذبَكلَدهََ-

َمعاك..َلدرجةَديَأناَماسواشَعندكَحاجه.

َجزَسامرَأسنانهَلٌقول:

أطلعَبره..َأنتَواحدَؼبً..َأناَكلَحاجهَعملتهاَفًَحٌاتًَكانَعلشانََ-

َأحمٌكَبٌها.

ا: َاندفعَمعاذَناحٌتهَمجددا

َكدااااااب.َ-

ا،َاختبلؾَالبنٌةَاستقبلهَسامرَبضربةَفًَوجههَأجبرتهَعلىَا لسقوطَأرضا

َالواضحَبٌنهماَجعلَتؽلبَسامرَعلٌهَأٌسرَبكثٌر.

َمالَسامرَلٌسحبَأخٌهَبقوةَمنَاألرض:

َاطلعَبره...َأناَمشَعاٌزَأشوؾَوشكَتانً...َخلًَالهانمَبتاعتكَتنفعك.َ-
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نجحَسامرَفًَإلقاءَمعاذَخارجَالمنزل،َبٌنماَاألخٌرٌَمسحَخٌطَالدمَالرفٌعَ

َطرؾَشفتٌهَقبلَأنٌَنهضَوهوٌَشٌرَألخٌه:َالذيَسالَمن

َمتَبالنسبةَلً..َمت.َ- َأنتَفعبلا

اَ ضربَسامرَالبابَبعنؾَلٌؽلقهَفًَوجهَأخٌه،َلٌستندَعلٌهَبذراعٌهَالهثا

َوكؤنهَكانَفًَماراثونَطوٌل،َلٌردد:

َؼبًَ..َؼبً.َ-

َسارَبخطواتَهادبةَوألقىَبجسدهَعلىَأقربَمقعد.

اَعثرَعلىَاإلجابةَالت ًََطالماَكانَمشتتَبٌنها.أخٌرا

َهلَأخطؤَبماَفعلَمعَمعاذَوفتاته؟!

ا،َربماَكانَعلٌهَالتصرؾَبطرٌقةَأخرى. َنعم..َأخطؤَكثٌرا

............................َ

َلكنهاَفرتَ انتهىَالحفلَوعادَالهدوءَللمنزل،َأرادَبسامَأنٌَبقىَمعَمهاَقلٌبلا

اَألعلىَمعَأولَفرصةَورؼمَخٌبةَاألملَالتًَشعرَ بهاَلكنهَالزالَسعٌدا

َبمخطوبته.

أعلنتَفاطمةَارهاقهاَهًَاألخرىَلتصعدَإلىَؼرفتهاَوكذلكَاختفتَكلَمنَ

بسمةَوناناَلمٌَبقىَفًَالردهةَإالَمحمدَوبسامَوجاهٌنَالذيَالزالَوجههَ

ا: ٌَحملَتعبٌراتَلمٌَستطعَأحدَتفسٌرهاَفمالَمحمدَعلىَبسامَهامسا

َهوَجاهٌنَماله..َفجؤةَكدهَقلب.َ-

َهزَبسامَكتفٌه:

َوهللاَماَأعرؾ.َ-

: َثمَالتفتَلجاهٌنَقاببلا

َجاهٌنَأنتَكوٌس.َ-

َرمقهَللحظاتَبنفسَالنظرةَالمتجهمةَلٌقول:

َأٌوة..َمبروكَأناَطالعَأوضتً.َ-

َعقدَبسامَحاجبٌهَوتبادلَنظراتَالدهشةَمعَمحمدَالذيَقال:

َإبقىَاطمنَعلٌه..َأناَماشًَبقى.َ-



 

824 
 

َمعاناَالنهاردة.ماشًٌَاَمحمدَتعبتََ-

َعٌبَعلٌكَدهَفرحَأختً..َوبالمناسبةَديَأحبَأقولكَإٌاكَتزعلَأختً.َ-

: َضحكَبسامَقاببلا

َحاضرَمشَهزعلها..َولوَإنهاَمشَمدٌانًَفرصةَأعملَأٌهَحاجه.َ-

ماَأنتَاللًَعبقري...ٌَاراجلَكنتَخلٌتهاَكتبَكتابَعلىَطولَورٌحتََ-

َدماؼك.

َديَقرٌب.عندكَحق..َنبقىَنصلحَالؽلطةََ-

ا. َتبادالَاالبتسام،َلٌسلمَعلٌهَمؽادرا

َتنفسَبسامَبعمقَومشاعرَالبهجةَتداعبهَبوفرة.

َوافً.َ-

َنادتهَبهاَفالتفتَوقدَتجهمَوجههَللحظة:

َممكنَتنادٌنًَبسام.َ-

َقالهاَبحزمَفؤطرقتَرأسهاَللحظة:

َللدرجةَديَمشَعاٌزَحاجهَمنًَحتىَاسمك.َ-

ٌارٌتَتبدأيَتعاملٌنًَعلىَأنًَبسامَمشَدهَمشَاسمً..َدهَاسمَبابا..ََ-

َوافً.

َأنتَخبلصَكرهتنً.َ-

َصمتَبرهةَلٌقول:

أكٌدَألٌَعنً...َمشَمعقولةَهكرهَالستَاللًَربتنًَعمريَكله..َبسَلسهََ-

َمصدومَفٌِك.

َاقتربتَمنهَقابلةَبرجاء:

َطبَأعملَإٌه؟..َعاٌزنًَأعملَإٌهَعلشانَنرجعَزيَاألول!!َ-

َاسسَبكرهكَألهلً...َكفاٌة.كفاٌةَكره...َلسهَحَ-

َأومؤتَبرأسها:

َحاضرَهعملَكلَاللًَأنتَعاٌزه..َبسَارجعلًَزيَاألول..َارجعلًٌَاَوافً.َ-

َهزَرأسهَبعناد:
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َبسام..َاتعوديَتقولٌلًَبسام.َ-

َأجهشتَفًَالبكاءَبشكلَمفاجًءَوكؤنهاَكانتَتكتمهَداخلها:

َحاضر..َحاضر..َبسام..َهقولكَبسام.َ-

نَكفٌهاَباكٌة،َفحنَقلبهَلهاَوتؤلم،َاقتربَمنهاَأكثر،َفتحَدفنتَوجههاَبٌ

َذراعٌهٌَضمهاَإلٌه:

َخبلصَماتعٌطٌش.َ-

َضاعَمنهاَواستردته،َتضعَ ماَأنَشعرتَبهَحتىَضمتهَإلٌهاَبقوة،َكؤنهَطفبلا

اَوأرادتَأنَتشعرهَ ٌدهاَعلىَظهرهَتارةَوعلىَمإخرةَرأسهَتارة،َافتقدتهَكثٌرا

َبهذا.

ا:ربتَعلىَظهرهاَ َهامسا

َإهدي...َإهديٌَاَماما.َ-

زادَبكاءهاَحٌنَناداهاَبلقبهاَالمعتادَكمَخافتَأنَُتحرمَمنهَإلىَاألبدَحٌنَأصرَ

علىَمناداتهاَلهَببسام،َلكنهاَنجت..َبالفعلَنجتَواحتفظتَبلقبهاَاألثٌرَعلىَ

َلسانه.

......................َ

َاستمعتاَلهاَبذهولَوهًَتقصَعلٌهماَماَحدث.

َعاد،َكانَهناَبالفعلَورآهاَورأته.معاذَ

َهزتَناناَرأسها:

-َ. َسبحااانَهللا..ٌَعنًَاألٌامَتلؾَتلؾَوٌقابلكَهنا..َالدنٌاَديَصؽٌرةَفعبلا

َقالتَمها:

اَدهَمشَهٌؽٌرَحاجهَإنِتَمخطوبةَلجاهٌنَدلوقتًَقولٌلهَكدهَخلٌهََ- عموما

ٌَبعد.

مهاَجعلتهماَتتبادالنَتلكَالنظرةَالتًَطلتَمنَعٌنٌهاَوكانتَواضحةَلناناَو

َالنظرَلتقولَنانا:

َإنِتَناوٌةَعلىَإٌهَبالظبط؟..َماداهٌةَالَتكونًَعاٌزهَترجعٌله.َ-

َهبتَمهاَبؽضب:
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ا..َإنِتَالٌَمكنَتعملًَكدهَفًَجاهٌنَثمَإنِتَكدهَهتبذٌناََ- أكٌدَألَمستحٌلَطبعا

َكلنا.

َدعمتهاَنانا:

ا..َهًَمشَممكنَتؽلطَالؽلطةَالؽبٌةَدَ- َي.أآَطبعا

َكانتَتراقبهماَبصمتَلتردؾَنانا:

َإنِتَساكتهَكدهَلٌه؟..َماتفهمٌناَبتفكريَفًَإٌه؟!َ-

َتنهٌدةَؼادرتَحنجرتها:

أناَحاسهَإنًَمشَعارفهَأفكر..َحاسهَأنًَدماؼًَاتشلت..َمنَساعةَماََ-

شوفتهَوأناَأعصابًَهربتَمنً...َأنتواَمشَمتخٌلٌنَإحساسً..َدهَمعاذ..َ

ٌعنًَإٌهَحلمٌَتجسدَقدامكَومشَمسموحلكَتلمسٌه...َحلمَعمري..َعارفهَ

عارفهٌَعنًَإٌهَأمنٌةَحٌاتكَتتحققَومشَمسموحلكَحتىَُتبصٌلها..َدهَحلمَ

َحٌاتًَالوحٌد.

َحلم..َحلمٌَاَبوسً..َلكنَجاهٌنَدهَالواقع.َ-

ا: َقالتهاَمهاَبإقرارَلتشخصَبسمةَببصرهاَبعٌدا

ه..َلكنَداٌماَذكرىَمعاذَبٌنًَبسَأناَمحبتشَجاهٌنٌَمكنَكنتَبدأتَأرتاحلَ-

َوبٌنه.

َعقدتَناناَحاجبٌها:

َكبلمكَمشَبٌطمن..َإنِتَبجدَهتسٌبًَجاهٌنَهتشمتًَفٌِكَسمٌحةٌَاَهبلة.َ-

َلوحتَمهاَبكتفٌها:

سمٌحةَمٌنَإنِتَكمان..َبوسً..َببلشَجنان..َمعاذَدهَخبلصَإنتهىَإنِتََ-

َمخطوبةَدلوقتًَلراجلَتانً...َراجلَبجد.

َلتستدٌرَلتتبعهاَمهاَقابلةَبرجاء:وقفتَ

بوسً..َببلشَتاخديَقرارَممكنَتندمًَعلٌهَطولَعمرك..َأفتكريَأٌاَكانََ-

َقراركَهٌؤثرَعلىَالعٌلةَديَكلها.

َمنحتهاَنظرةَخاوٌةَلتكملَطرٌقها،َلتعودَمهاَإلىَأختهاَقابلة:

َأناَمشَمطمنة.َ-
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َضربتَناناَكفااَبكؾ:

عقولةَمعاذَلسهَبٌدورَعلٌها..َأومالَاللًَأناَلحدَدلوقتًَمشَمصدقة..َمَ-

َشوفناهَدهَكانَإٌه..َتهٌإات.

َشوفتوا..َشوفتواَأٌه؟!َ-

بوسًَكانتَعاٌزةَتروحَالفٌبلَشجعتهاَوروحنا..َشوفناهَمعَبنتَتانٌةَكدهََ-

َمنَعٌنتهَوكانَحاضنها..َوهللاَكانَحاضنها.

َتمتمتَمهاَباالستؽفارَلتقول:

َوعَمعاذَده...َربناٌَهدٌِكٌَاَبوسً..ٌَااارب.أناَعمريَماَاقتنعتَبموضَ-

ديَتبقىَمصٌبةَوطبتَعلىَدماؼناَلوَالمجنونةَديَسابتَجاهٌنَدهَمشََ-

هوَبسَهٌقلبَعلٌها..َدهَأخوهاَوعمتهاَومراتَعمهاَومشَبعٌدَأبلةَبطةَ

َكمان..َديَهتخربَالدنٌاَعلىَاآلخر.

َربناٌَستر.َ-

اَوداخلهاَخوؾَمنَتبع اتَموقؾَبسمة،َهًَحابرةَلمَتختارَرددتهاَمهاَمرارا

معاذَبعدَلكنهاَتمنتَأنَتكونَواثقةَمماَترٌدَأكثر،َاألمرَالٌَحتملَالتجربة،َ

لٌسَلهاَأنَتتركَجاهٌنَعلىَسبٌلَتجربةَالحٌاةَمعَمعاذ،َاألمرَسٌكونَ

ا. َنهابًَوقاسًَجدا

ٌُلهمَهللاَصدٌقتهاَالصوابَكًَالَتندم..َوقتَالٌَنفعَا َلندم.دعتَمنَقلبهاَأنَ

.......................َ

َستختار..

َهلَوصلَبهاَالحالَألنَتقارنَبٌنَشخصٌنَلتختارَبٌنهما.

َمعاذَأمَجاهٌن؟!

َمعاذ..َالذيَكفتهَعندهاَملٌبةَبالكثٌر،َطفولتها،َمراهقتها،َبداٌةَشبابها.

الحبَاألولَالذيَطالماَقرأتَعنهَفًَالرواٌاتَالرومانسٌة،َوعاٌشتهَبكلَ

رهبةَالتًَتتملكهاَحٌنَتتسللَلرإٌته،َنجاحهاَفًَذلكَلتتحولَتفاصٌله.َال

رهبتهاَلسعادةَمضاعفة،َلٌستَفقطَسعادتهاَكلَشًءٌَخصهَكانتَمشاعرهاَ

َفٌهَمضاعفة.
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اَتكونَ حٌنَقرأتَعنَالمراهقةَعلمتَأنَهذاَطبٌعةَالمرحلةَوأنَالمشاعرَدوما

َاعرَمرةَأخرى؟.فًَأقصىَمعدلَلها،َفهلٌَعنًَهذاَأنهاَلنَتمتلكَتلكَالمش

ا،َتفتقدَتلكَالدقاتَالتًَتتوالىَبٌنَضلوعهاَلمرآهَوالحدٌثَ هًَتفتقدهاَكثٌرا

ا،َتفتقدَحبهَوجنونه،َ معه،َتفتقدَلهفتهَعلٌهاَوكلماتهَالتًَكانٌَحدثهاَبهاَدوما

َتفتقدَتهورهَوسعٌهَخلفهاَفًَأيَوقت.

َتفتقدَكلَشًءٌَخصه.

حًٌَالكثٌرَمنَتلكَالمشاعرَالتًَوكانتَرإٌتهاَلهَمنذَساعاتَكفٌلةَبؤنَتَُ

تصورتَأنهاَنجحتَفًَالتخلصَمنها،َضمتهَلهاَالتًَأربكتها،َعٌنٌهَالتًَ

َاحتضنتهاَأكثرَمنَذراعٌه.

اَفًَحقهَبالمزٌد. ٌا َفانتفضَقلبهاَلٌضخَكلَذكرٌاتهَالقدٌمةَمناد

اَعنَاختٌاره..َ َوجاءَالعقلَلٌخوضَمعركتهَهوَمدافعا

َجاهٌن.

َالرجلَوكفى..َ

اٌَختارَأبسطَالكلماتَوأوجزها،َلمَ ٌجادلَعقلهاَبالكثٌرَمنَالكبلم،َفهوَدوما

َمعهاَومعَأمهاَمنذَاللحظةَاألولىَلهاَمعه،َهوَمنَ لطالماَكانَجاهٌنَرجبلا

كانٌَقؾَبالمرصادَلعمتهَقبلَأنَتتصالحَمعَأخٌها،َولتكونَمنصفةَأكثرَلوالَ

َخوله.جاهٌنَماَاستطاعتَالمكوثَفًَهذاَالمكانَوالَحتىَد

ا؟!! ٌا َولكنَهلَهذاَكاف

زفرتَلتدلؾَإلىَؼرفتهاَوتؽلقَبابهاَعلٌهاَاستندتَعلٌهَوهًَتفركَوجههاَ

َأماَإنهاَتقاومَاختٌارَقدَحسمَبالفعل؟! َبقوة،َهلَتشعرَبالحٌرةَفعبلا

دقاتَعلىَبابهاَجعلتهاَتلتفتَبدهشة،َأعادتَناناَأوَمهاَللحدٌثَمعهاَثانٌة؟!،َ

اَوهًَتحدقَبوجههَالجامد،َتلكَفتحتَالبابَلٌسقطَقلبه ٌا اَبٌنَقدمٌهاَفعل

النظرةَالتًَتلبستهَفجؤةَولمٌَتخلََعنهاَبعدَذلكَحتىَأنهاَتكادَتجزمَأنهَرآهاَ

َمعَمعاذَبالفعل.

........................َ
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اَحتىَ جلسَعلىَطرؾَفراشهَوقدَأسندَرأسهَعلىَكفٌه،َدارَفًَؼرفتهَكثٌرا

فًَمحاولةَلتفسٌرَماَرآهاَفؤصابهَبلطمةَلمََشعرَبالدوار،ٌَكادٌَفقدَعقله

ا. ٌَتصورَأنٌَتعرضَلهاٌَوما

اَمنَصورةَطبعتَفًَعقلهَفؤضحتَواضحةَللعٌنَوإنَ أؼلقَعٌنٌهَهربا

َأؼلقهما،َلتعٌدَتفاصٌلَماَرآهاَبكلَماَحملتهَمنَمشاعر.

َ

سمعَصوتهاَتنادٌهَلتعلوَالضحكةَشفتٌهَلٌتلكؤَفلعلهاَتصعدَإلٌه،َسٌخبرهاَ

أنهٌَحبها،َأنهَكادٌَفقدَعقلهَحٌنَاختطفتَوابتعدتَعنَناظرٌه،َوصلََثانٌة

إلىَالدرجَلٌعقدَحاجبٌهَحٌنَرآهاَتنظرَلهذاَالشابَالذيَتذكرهَعلىَالفور..َ

َمعاذَشاكرَاألخَاألصؽرَلسامرَشاكر.

َ

اَخلؾَالجدارَوهًَترددَاسمهَبٌنماَ اتسعتَعٌنٌهَوارتدَخطوةاَللخلؾَمختببا

َاآلخرٌَقول:

َ"...َإنِتَبوسً..َأٌوة..َمشَممكنَتكونًَؼٌرها"بوسً

هرعَإلٌهاٌَضمهاَإلىَصدره،َانتفضَجاهٌنَوأرادَالتحركَإلنقاذهاَلكنَ

َاستسبلمهاَلهَصدمه..َألجمه..َصلبَجسده.

بسمةَالتًَانتفضتَفورَأنَلمسٌَدهاَتركتَهذاَاألخرقٌَضمهاَلصدرهَبهذهَ

َالبساطة.

َله.وكانتَالكلماتَالتًَوصلتَألذنٌهَعلىَ َلسانَمعاذَأكثرَدهشةَوذهوالا

"َبوسً..َأناَمشَمصدق...َإزايَتعملًَفٌاَكده...َإزايَقدرتًَتعملًَفٌاَ

َكده؟."

أخفىَجسدهَالذيَكانٌَنتفضَبقوةَوتلكَالحرارةَالرهٌبةَتسريَفًَكلَ

اَعنَتفسٌر. َأوصالهَلٌتابعَالمشهدَباحثا

َ"ٌاَمجنونَحدَهٌشوفنا..َسٌبنً."

نَكفٌهَوهوٌَؽلًَفًَمكانه،ٌَالوقاحتهٌَلمسهاَكٌفماَحررهاَلٌضمَوجههاَبٌ

ا. ٌَرٌدَوهًَالَُتبديَؼضبا



 

831 
 

َ"َأسٌبك...َبعدَماَالقٌتكَتقولٌلًَأسٌبك..َإنِتَعملتًَكدهَلٌه..روحتًَفٌن؟."

َكلماتهَمحٌرةَإلىَأبعدَالحدود،َماَالذيٌَربطَبسمةَبمعاذ؟..

َمتىَوكٌؾَوأٌنَالتقٌا؟!!

اَحٌنَالحظَا اَتذكرتَأنَالرجلَأخفىَنفسهَتماما ستدارتهاَناحٌته،َوكؤنهاَأخٌرا

َالذيَُخطبتَلهَفًَاألعلى.

َ"تعالى..َتعالىَمعاٌاَبس...َهنروحَفًَداهٌة."

وأخرَماَرآهَدخولهاَلؽرفةَمكتبَسمٌحةَوإؼبلقَالبابَخلفها،َوقؾَعلىَ

نهاٌةَالدرجٌَنظرَللبابٌَتمنىَاختراقهَبعٌنٌه،َنزلَدرجاتَالسلمَوقدَاحترقتَ

ا.أعصاب ٌا َهَعنَآخرهاَوشعرَوكؤنهٌَتحركَالَإراد

َوحٌنهاَفقطَتذكر...

َ"معاذ"

َاالسمَالذيَرددتهَفًَنومها.

َ"معاذ"

َذلكَالحابلَالذيَلمٌَستطعَتفسٌرهَأوَالتعرؾَعلٌه.

َ"معاذ"

ا. َالرجلَالذيَملكَمحبوبتهَدونَحتىَأنٌَدريَعنهَشٌبا

ا،َوطعنةَؼدرَاقتربَمنَالبابَالذيَاختفٌاَخلفه،َعروقَرقبتهَتنتفضَ ؼضبا

ا. َإلىَقلبهَتزدادَوخزا

َ"جاهٌن...َأنَتَبتعملَإٌه...ٌَاال..َِجبتَالدبل؟!"

ا،َ َعنَبسمةَأٌضا التفتَإلىَمحمدَالذيَاقتربَمنهَوهوٌَشٌرَلهَبالتحركَساببلا

َأٌنَهوَوماَالذيٌَحدث. ًَ َللحظةَنس

َإنهٌَومَخطبةَوافً!!

بالفعلَوعٌنٌهَالَتبرحَذاكَأمسكَمحمدَبذراعهٌَحثهَعلىَالحركة،َتحركَمعهَ

َالباب،َهلَفقدَعقلهَلٌتركهماَهكذا؟!

ألٌسَمنَالمفترضَأنٌَحطمَهذاَالبابَعلىَرإوسهما،َأنٌَوجهَلهاَصفعةَ

َبعدَأخرى،ٌَإلمهاَكماَفعلتَللتو.
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لكنهَببساطةَانسحب،َعادَلبسامَوعروسهَولكنهَلمٌَعدَكماَتركهما،َحالةَ

ابَالمنزلَلٌرىَهذاَالوؼدٌَنسلَمنهَجمودَتامَسٌطرتَعلٌه،َتعلقَبصرهَبب

َإلىَالخارجَوابتسامتهَتكادَتشقَوجههَشقاا.

َابتسامةَتمنىَأنٌَمحٌهاَبقبضاتهَالمتتالٌةَعلىَفكه.

َأالٌَعلمَأنهاَله؟!..َأالٌَعلمَأنهاَفتاته؟!

وهاَهًَاألخرىَتظهر،َتعدلَمنَحجابهاَالذيَانحصرَعنَرأسهاَبسببه،َضمَ

هلَسمحتَلهَبالمزٌدَحٌنَأؼلقَعلٌهماَالباب؟،َقبضتهَبقوةَحتىَابٌضتا،َ

ضمهاَلصدرهَفًَالخارج،َاحتضنَوجههاَبكفٌهَفماَالذيَفعلهَحٌنَأؼلقتَ

َعلٌهماَالباب؟!.

اَمنَصدره،َهوٌَتماسكَقدرَاستطاعته،َالٌومٌَومَوافًَومهاَعلٌهَ زفرَلهٌبا

َأنٌَصبر،َفقطَالقلٌلَوبعدهاَسترىَجاهٌنَلمَتلَقَمثلهَمنَقبل.

َ

َاقتربَمنَبابَؼرفتهَحٌنَشعرَهبَ واقفااَعنَفراشهَالذيَجلسَعلٌهَطوٌبلا

َبؤحدهمَبالخارج،َإنهاَهًَبالتؤكٌدَعابدةَمنَؼرفةَالفتاتان.

َشرعَبابهَبرفقَلٌراهاَتدلؾَإلىَؼرفتها.

هذاٌَكفًَلنٌَصبرَ،َالبدَمنَالمواجهة،َلٌسكتَذلكَالصراخَالصادرَعنَعقلهَ

َباستمرار.

َأمامَبابها،َطرقهَوانتظرها،َفتحتهَلتنظرَلهَبهلع.خرجَمنَؼرفتهَلٌقؾَ

َرأىَالفزعَفًَعٌنٌهاَفورَرإٌته،َإنهاَحتىَالَتحاولَأنَتكونَطبٌعٌة.

 ابتعلتَرٌقهاَبصعوبةَمرددة:

َجااهٌن..َخٌر..َفًَحاجه؟!َ-

اَمنَمكانَآلخرَوهوَعلىَحالهٌَنظرَلهاَ نطقتَحروفهاَوكؤنهاَتحملَحجرا

اكَأكثر،َفدفعَالبابَلترتدَللخلؾَوأؼلقهَخلفهَفحسب،َفكررتَسإالهاَبارتب

َلٌتكؤَعلٌهَبظهرهَوقدَكتؾَذراعٌه.

َمنَفعلتهَلتقولَوهًَتشٌرَإلٌه: َاتسعتَعٌناهاَذهوالا

َأنتَبتعملَإٌه...َلوَسمحتَافتحَالبابَوأُخرج..َماٌصحشَتقفلهَعلٌنا.َ-
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َرأتَبسمتهَالساخرةَتزٌنَشفتٌهَوهوٌَقول:

ٌَا..َبسٌَصحَلؽٌري!!الٌَاَشٌخة..َماٌصحشَلَ-

وكؤنَكلمتهَضربتَقلبهاَبقوةَحتىَكادتَتوقؾَنبضهَلتتسعَعٌنٌهاَأكثرَ

َوأكثر:

َأ....َأنتَبتقول..َإٌه؟!!َ-

تحركَنحوهاَلتتقهقرَهًَللخلؾَمعَكلَخطوةٌَقدمَعلٌهاَتقابلهاَهًَبخطوةَ

َمعاكسة،َدقاتَقلبهاَتكادَتصمَأذنٌها،َلقدَرءاهما!!

توحًَبعكسَذلك،َأعلٌهاَاالستمرارَفًَاإلنكارَأمَفلتواجهَكلماته...َهٌبته...َالَ

َاألمرَوتنهًَتلكَالقصة؟.

َانتفضتَحٌنَأمسكَبكلتاَذراعٌهاَبقوةَبٌنَأصابعه:

َتعرفٌهَمنَفٌنَومنَإمتى؟!!َ-

اَلمَتَرَمثلهَمنَقبل: اَوهًَترىَفًَعٌنٌهَؼضبا َجحظتَعٌنٌهاَكثٌرا

َهو..َهوَمٌن؟!َ-

َهزهاَبقوة:

َااط.بطلًَاستعبااَ-

َأفلتتَمنهاَصرخةَمعَشعورَبالخطرٌَجتاحها،َجاهٌنَلٌسَعلىَطبٌعته.

َحاولتَالتملصَمنَبٌنَأصابعهَالتًَأطبقتَعلىَذراعٌهاَككبلبتٌن.

َسٌبنً.َ-

َانطقً...َتعرفًَمعاذَدهَمنَإمتى؟!.َ-

َحدجتهَبنظراتها،َفلٌكنَستلقًَكلَشًءَفًَوجهه:

َهَعمريَاللًَفاتَكله.وي..َمعاذَدأعرفهَمنَزمان..َمنَزمااانَأَ-

ارتجفتَجفناهَوقدَخفتَقبضتهَعنَذراعٌهاَلكنهاَلمَتتمكنَمنَاإلفبلتَ،َ

َخالطهَالكثٌرَمنَالؽضبَالعارم. َوبعٌنٌنَحملتَذهوالا

ٌَعنًَإٌهَالكبلمَده؟!!َ-

َقاومتَأنفاسهاَالمتسارعة:

َسٌبنًَاألول.َ-
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َصرخَبها:

َانطقًَأناَعلىَآخري.َ-

ماَبدأتَفماَمنَمجالَللعودةَاآلن،َهربتَمنَالنظرَأؼلقتَعٌنٌهاَلحظةَلتكملَ

َإلٌه،َلمَتملكَالشجاعةَالكافٌةَلتلقًَباعترافهاَوهًَتنظرَفًَعٌنٌه:

معاذَدهَاللًَمعرفتشَأخرجهَمنَقلبًَوأدخلكَمكانه..َمعاذَدهَالراجلََ-

َالوحٌدَاللًَحبٌتهَولسهَبحبه.

َهلَفقدتَعقلها؟!

َأالَتعلمَكمَتقتلهَتلكَالكلمات؟!

ٌَؾَتقولهاَبهذهَالبساطة؟!ك

َتهدجَصوتهَومبلمحهَتتبدلَماَبٌنَدهشةَوحزنَوألم:

َطبَوافقتًَتتخطبٌلًَلٌه..َوافقتًَلٌٌٌه؟!َ-

اَفًَالتخلصَمنَقبضتٌهَوارتدتَللخلؾَحتىَأنهاَاصطدمتَ نجحتَأخٌرا

َبمرآتهاَالعرٌضةَالتًَتحتلَمساحةَمنَالحابطَلتقولَبعناد:

إنًَماحبِتكشَووافقتَعلٌكَبعقلًَوبس...َوكانََأويأنتَعارؾَكوٌسََ-

َأشوؾَقهرةَسمٌحةَوأناَباخدكمَكلكمَمنها.َأويكفاٌةَعلٌاَ

اَكفهَفًَالهواءَوكادَأنٌَلطمَخدهاَبقوةَإالَأنَ صاحتَحٌنَاندفعَنحوهاَرافعا

ٌدهَتسمرتَفًَطرٌقهاَوهوٌَرشقهاَبنظراتهَوقدَاكفهرَوجههَووصلَسخطهَ

ًََحٌاته.إلىَمدىَربماَلمٌَصلهَف

أخفتَوجههاَلتحمٌه،َلكنَلمٌَِصبهاَشًء،َنظرتَلهَلتجدهٌَنزعَخاتمهاَوألقاهَ

ا،َتبلحقهَأصواتَنحٌبهاَوشهقاتهاَالمتتالٌةَالتًَتعالتَ أمامهاَلٌلتفتَمؽادرا

ا. اَروٌدا َروٌدا

َ

اَالدعم،َ ماَأنَؼادرَؼرفتهاَحتىَترنحَللحظهَفاستندَبكفهَإلىَالحابطَطالبا

اَظهره،َلٌسَهوَمنَتكسرهَامرأةَحتىَلوَكانتَأولَمنَلٌعتدلَبعدهاَناصبَا

َأحبَفًَحٌاته.
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وكؤنَكفوؾَعدةَتطبقَعلىَعنقه،َشهقَفًَسبٌلَالنجاةَمنَاالختناقَفلمَ

ٌفلح،َأكملَطرٌقهَإلىَنهاٌةَالممرَنزلَالدرجَمتعلقااَبسورهَبقوة،َلنٌَسقطَ

منَحلقه،َرؼمَشعورهَبؤنَأحمالَالعالمَقدَأُلقٌتَعلىَظهره،َؼصةَتملكتَ

َأطبقَشفتٌهَخوفااَمنَصرخةَقهرَترٌدَاإلفبلت.

َ

الزالتَُحمرةَوجههَالؽاضبةَواضحةَللعٌان،َفلمَتخَؾَعلٌهاَوهًَتؽادرَؼرفةَ

مكتبها،َتعلقَبصرهاَبهَوهوٌَنزلَالدرجَبهٌبةَؼٌرَمعتادة،َظلتَمكانهاَ

للحظةَفبلحظتَترنحَمنهَأعقبهَجلوسَعلىَآخرَدرجاتَالسلمَوقدَأطرقَ

َرأسه.

َاقتربتَمنهَبقلق:

َفًَإٌهٌَاَجاهٌن؟!!َ-

رفعَرأسهَلهاَفرأتَبهاَالكثٌرَمنَالخذالنَوالندم،َلمَتفهمَلمنٌَوجههما،َ

َفؤعادتَسإالهاَباصرار،َلتنفرجَشفتٌهَعنَبسمةَحزنَساخرة:

َطلعتًَصحَفًَاآلخرَوأناَاللًَكنتَأعمى..َإنِتَصحٌَاَعمتً..َإنِتَصح!!َ-

َعدمَفهم:دارتَعٌنٌهاَفًَمحجرٌهماَب

َمشَفاهمة...َصحَفًَإٌه؟!َ-

َخفضَرأسهَوبعدَُهنٌهةَقال:

قالتهالًَفًَوشً..َكلَهمهاَتاخدناَمنكَوتوجعك..َأناَكنتَمجردَوسٌلةََ-

َالنتقامهاَمنك.

َبرقتَعٌنٌهاَببرٌقَالفابزَبصٌٍدَثمٌن:

َأنتَبتتكلمَعنَمٌن؟!َ-

اَولمٌَنَسها.. َصاحبتَكلماتهاَتلكَكلماتَأخرىَقالتهاٌَوما

"ديَمشَهمهاَؼٌرَإنهاَتضاٌقنً...َبكرةَلماَتاخدَالقلمَالصحَأبقىَأفتكرَكبلمَ

َعمتكَ"

: َاستندَعلىَسورَالدرجَواقفااَلٌزفرَقاببلا
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..َأويٌارٌتنًَصدقتكَمنَاألول..َأناَخدتَالقلمٌَاَعمتً...َبسَطلعَبٌوجعََ-

َ!!أوي

عَببرٌقَمزجَبٌنَمرَبجوارهاَلٌخرجَإلىَالحدٌقةَتتبعهَبعٌنٌهاَالتًَالزالتَتش

َالمكرَوالسعادة.

َلترفعَرأسهاَناظرةَألعلىَوقدَامتدتَالفرحةَإلىَشفتٌهاَمردده:

ٌاَبنتَفاطمة...َوهللاَالفرصةَجاتلًَتانًَلحدَعنديَوهعرؾََأويؼبٌةََ-

َأرجعهمَزيَماَخدتٌهمَمنً.

استدارتَلتدخلَإلىَؼرفتهاَوأصداءَضحكتهاَالساخرَلمَتتجاوزَحنجرتها،َ

َوكؤنهاَتسمعهاَبوضوح.لكنهاَ

.........................َ

َ

ظلتَمكانهاَعلىَاألرضَبعدَأنَخرجَمنَؼرفتها،َتبكًَوتبكً..َوالزالتَالَ

َتعلمَماَكلَهذاَالبكاء؟!.

ضؽطَعصبًَهابلَعاٌشتهَمنذَلحظات،َفكؤنَبكاَءهاٌَخفؾَمنَوطبته،َمدتَ

َأناملهاَتلتقطَخاتمهَالفضًَالذيَألقاهَأمامها.َ

َفًَكفهاَفضمتَقبضتهاَعلٌهَبقوة،َصاحبهَالمزٌدَمنَالبكاء.استقرَ

َلَمَقلبهاٌَإلمهاَهكذا؟!

اَعلىَماَقدٌَحدثَبعدَذلك؟! َعلٌهَأمَحزنا َأشفقةا

َلَمَتهورتَوتحدثتَإلٌهَبتلكَالطرٌقة؟!

هوَالٌَستحقَمنهاَهذا،َكانٌَمكنهاَإخبارهَبماَترٌدَدونَأنَتسببَلهَالجرحَ

َالبالػَهذا.

َكفهاَتلومَحالهاَواندفاعها.ضربتَرأسهاَب

رنَهاتفهاَلتلتفتَإلٌهَزحفتَعلىَركبتٌهاَحتىَوصلتَلفراشهاَحٌثٌَستقر،َ

َمدتٌَدهاَولدٌهاٌَقٌنَباسمَالمتصلَوكانَهو...َ

َمعاذ.
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ظلتَترمقَالهاتؾَبصمتَحتىَانتهىَالرنٌنَالذيَماَلبثَعادٌَصدحَباصرارَ

َالزمنَلمٌَؽٌرَبهَشًء.َتدركَأنهَلنٌَتوقؾَأوٌَنتهً..َمعاذَكماَهوَوكؤن

َصعدتَعلىَالفراشَتجلسَعلىَطرفهَوأجابت:

َألو..َ-

َبوسً...َمشَقُلتًَهتتصلً..ََمشَهٌنفعَنتكلمَفًَالتلٌفونَالزمَنتقابل.َ-

َاهدىٌَاَمعاذ..َمشَهٌنفعَدلوقتًَخالص.َ-

َإٌهَده..َإنِتَبتعٌطً؟!!َ-

اَأنٌَكتشؾَهذاَمنَنبرةَصوتهاَالباكٌةَلتردؾ َببكاءَأعلى:َلمٌَكنَصعبا

َمعاذَمشَهٌنفعَنتكلمَخالصَبجدَسٌبنًَدلوقت.َ-

أسٌبكٌَعنًَإٌهَبقالًَخمسَسنٌنَساٌبك..َأناَالزمَأقابلكَإٌهَحكاٌةَأخوِكََ-

َدي..َأناَعاٌزَأعرؾَكلَحاجه.

َحااضر...َهقولكَبسَأُصبرَعلٌا..َأناَاتخطبتَالبنَعمً.َ-

َ؟!إٌـــــه؟!...َاتخطبتً..َإنِتَإزايَتعملًَكدهَ-

َخبلاااص..َفسختهاَبعدَماَشوفتكَفسختها..َأناَماعرفتشَأحبَؼٌرك.َ-

َلمَتستطعَرإٌةَالفرحةَالتًَارتسمتَعلىَمبلمحهَوهًَتردؾ:

َومكنتشَمحتاجةَوقتَعلشانَأعرؾَده...َأناَاخترت...َاخترتكَأنَت.َ-

َصاحبتَحروفهاَاألخٌرةَشهقاتَبكاءها،َلٌقول:

َطبَبتعٌطًَلٌه؟!َ-

َوالزالتَتبكً:هزتَرأسهاَ

َمشَعارفه.َ-

َوصلتَلهاَضحكتهَوهوٌَردد:

َبحبكٌَاَمجنونة.َ-

َوأناَكمان.َ-

َهصبرَأدَإٌهَلحدَماَأشوفك.َ-

َمعلشَالبٌتَهٌبقىَحرٌقةَبسببَفسخَالخطوبةَأصبرَبقىَعلٌاَشوٌة.َ-
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بسَعلشانَخاطركَهصبرَكمان..َكفاٌةَإنًَرجعتََأويأناَِصبرتَكتٌرََ-

َ.أويأسمعَصوتكَمنَتانً...َوحشتٌٌٌٌنًَ

َمسحتَعبراتهاَبؤناملها:

وأنَتَكمان..َمعاذَاقفلَدلوقتًَفًَأقربَفرصهَهبقىَأكلمكَأنا..َمعََ-

َالسبلمة.

َأؼلقَالهاتؾَبعدَأنَأسمعهاَالمزٌدَمنَكلماتَشوقهَلها.

ا،ََألقتَالهاتؾَبجوارهاَوالزالت عبراتهاَتهطلَفًَصمت،َلَمَالزالَقلبهاَمرتبكا

ا..َألٌسَمنَالمفترضَأنَتشعرَبالسعادةَفقط؟. َمتوترا

ا. َمعاذَالذيَحلمتَبهَلسنواتَعادَلهاَأخٌرا

َفماَبالَقلبهاَالمحٌرَهذاَالٌَرسىَعلىَبٍرَوٌهدأَلهَبال؟.

....................َ

ا،َو اَمرَعلىَداعبَخاتمَالخطبةَالذيَزٌنَخنصرهَمبتسما كؤنَاألمرَكانَحلما

اَومصدرَلسعادته. َخاطرهَلحظةَفؤضحىَواقعا

َأمسكَهاتفهَوفكرَفًَمحادثتها،َلكنهَتراجعَلعلهاَنابمةَاآلن.

َأحقااَستنام،َلَمَهربَالنومَمنهَهوَمنَفرطَسعادتهَبها؟.

ؼادرَفراشهَوخرجَللشرفةَفانتبهَعلىَالفورَلجاهٌنَالذيَجلسَعلىَأحدَ

اَالمقاعدَوقدَطؤ طؤَرأسهَواستندَبكوعٌهَعلىَركبتٌه،َرمقهَللحظاتَمتذكرا

َهٌبتهَالتًَتبدلتَفجؤةَأثناءَالحفلَولمٌَعلمَالسبب...َهوٌَعانًَمنَشًءَما.

َعادَللداخلَوؼادرَؼرفتهَلٌنزلَإلٌه.

َوقؾَخلفهَللحظاتَقبلَأنٌَقول:

َجاهٌن..َأنتَكوٌس؟.َ-

اَآخرَوجلسَب ٌا َجواره:ظلَجاهٌنَعلىَحالهَفجذبَبسامَكرس

جاهٌن..َمالك؟..َأنتَمشَطبٌعًَومنَساعةَالحفلةَحاسسَأنكَقلبتَفجؤةََ-

َكده..َفًَحاجةَحصلت؟.

رفعَرأسهٌَنظرَالبنَعمه،َضاقتَعٌنٌهَفؤلولَمرةٌَبؽضَهذاَالتشابةَالكبٌرَ

ا. اَبوجههَبعٌدا َبٌنهَوبٌنَبسمة،َزفرَمشٌحا
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َلٌعقدَبسامَحاجبٌه:

ًََحاجة.جاهٌن..َفًَأٌه؟!..َأناَضاٌقتكَفَ-

َسٌبنًَفًَحالًٌَاَوافً.َ-

َعقدَبسامَذراعٌهَلٌقولَبإلحاح:

َمشَهسٌبكَواتفقناَتنادٌنًَبسام.َ-

ا: َالتفتَلهَصابحا

َبسااام..َسٌبنً.َ-

َعادَبسامَللوراءَفلمٌَتوقعَهجومه:

َإٌهَده..َمالك؟!..َماتفهمنً..َأناَمشَهسٌبكَإالَلماَأفهم.َ-

اَبماٌَكفًَلٌقصَلهَاكتشافهَالمخزيَزفرَعدةَزفراتَمتتالٌة،َأٌكونَ وضٌعا

بؤختهَالوحٌدة؟،َتلكَالخابنةَالتًَلمَتعٌرهَأدنىَاهتمامَأوَتفكٌر،َوذنبهَالوحٌدَ

أنهَأحبهاَبصدق،َبٌنماَهًَتهرعَلرجلَآخرَبلَوتلقًَتلكَالحقٌقةَبوجههَدونَ

َأدنىَخجل.

َمالَبسامَناحٌتهٌَقولَباصرارَوحرصَعلىَأخَوصدٌق:

َإمتىَبنخبًَعلىَبعض..َفًَإٌه؟!!جاهٌن..َمنََ-

اَسببتهَأختهَمنذَلحظات،َكٌؾَ لكلماتهَبلسمَعلىَقلبهَلكنهَكانتَتكويَجرحا

َلتلكَالجاحدةَأنَتكونَتوأمَلهذاَالشاب؟.

اَ نظرَلهَبعٌنٌنَحملتَالكثٌرَمنَالحزنَواألسىَلٌنظرَلهَبسامَبقلقَبالػَمنتظرا

َمنهَالتفسٌر.

َكده..َمعَإنهاَمشَشبهكَفًَأيَحاجة.َأويهاَهأنَتَلٌهَشبَ-

ٌَتحدثَعنَبسمةَبالتؤكٌد،َهذاَماَخطرَعلىَعقلَبسامَلٌقول:

َبسمة..َهًَبسمةَضاٌقتك؟!!َ-

اَللسماء: َاتكؤَبظهرهَعلىَمسندَمقعدهَناظرا

كارت..َكنتَمجردَكارتَبتلعبَبٌهَفًَلعبةَانتقامهاَاللًَمشَعارؾَخلصتََ-

َمحروق..َرمتنً.والَلسه..َولماَخبلصَبقٌتَكارتَ

ا: َالتفتَلبسامَساخرا
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ٌَاَخوفًَألنَتَكمانَتكونَكارتَترمٌهَوقتَماَتحب.َ-

َهزَبسامَرأسهَبحٌرة:

َإٌهَالكبلمَدهٌَاَجاهٌنَأناَمشَفاهمَحاجة؟!!َ-

اَبحسرةَبالؽة: َوقؾَجاهٌنَمرددا

عمتًَكانَعندهاَحق..َأختكَكانَكلَهمهاَتنتقمَمنهاَوتاخدنا..َولماَعملتََ-

َصَخلصت..َلعبتهاَخلصت..َوكنتَأناَأولَواحدَترمٌهَمنَإٌدها.كدهَخبل

ٌُمنىَوبالفعلَلمٌَجدَخاتمَخطبتهَوقؾَ خفضَبسامَبصرهَألصابعَجاهٌنَال

َبدورهَلٌقولَبتوتر:

َإٌهَاللًَأنَتَبتقولهَده..َبسمةَالٌَمكنَتعملَكده!!َ-

ا: َتحولَأساهَلضحكةَساخرةَتقطرَألما

ه..َأناَمابقاشَرااجلَلوَسمحتَلدبلتهاَتصدق..َعملتَاللًَأوحشَمنَكدَ-

تفضلَفًَإٌدي...َوٌارٌتَبقىَماتكلمنٌشَفًَالموضوعَدهَتانً..َماتخلٌنشَ

َأكرهكَبسببها.

التفتَبسامَلشرفةَأختهَفرأىَؼرفتهاَالزالتَمضاءةَبٌنماَتحركَجاهٌنَمنَ

َأخرى. َأمامهَلٌعودَللمنزلَدونَأنٌَضٌؾَكلمةا

اولَأنٌَجدَالتفسٌرَالمنطقًَلكلماتَجاهٌنَضمَبسامَقبضتٌهَبقوةَوعقلهٌَح

َفًَحقَبسمة.

َلكنَأكثرَكلمةَأوجعتهَ...َ

َ"أناَمابقاشَراجلَلوَسمحتَلدبلتهاَتفضلَفًَإٌدي"

زفرَبحنقَوقررَالصعودَلؽرفتها،َوصلَللممرَلٌرىَبابَؼرفةَجاهٌنٌَؽلقَ

َللتو،َأسرعَالخطىَلٌطرقَبابَؼرفةَأختهَالتًَلمَتِجبَفطرقهَثانٌة:

َبسمة..َإنِتَصاحٌة؟.َ-

اَباإلٌجاب. َوصلَلهَصوتهاَباهتا

اَ فتحَالبابَلٌجدهاَعلىَفراشها،َبحالهَشبهَمزرٌة،َبكاءهاَالزالَعرضا

ا،َعٌناهاَحمراوتان،َشعرهاَمتطاٌرَبؽٌرَاهتمام. َمستمرا

َوقؾٌَرمقهاَبدهشةَللحظاتَقبلَأنٌَتملكهَالضٌق:



 

841 
 

َممكنَتفهمٌنًَإٌهَاللًَحصل؟!!َ-

عنه،َفلٌسَلدٌهاَماَتقوله،َاقتربَمنهاَلٌجذبهاَمنَذراعهاَأشاحتَبوجههاَ

َلتنظرَإلٌه:

َُبصٌلًَهناَوبطلًَعٌاطَوفهمٌنً..َإنِتَعملتًَإٌه..َعملتًَإٌهَلجاهٌن؟!!َ-

َوبرؼمَتؤنٌبَضمٌرهاَالَترٌدَاالعتراؾَبخطِبهاَقالتَبعناد:

َمابحبوشَهوَالجوازَبالعافٌة.َ-

ا َلها:َفؽرَفاهَبؽٌرَتصدٌقَلٌعتدلَناظرا

إنِتَ..َإنِتَقلتًَإٌه؟...َعافٌةَ!!...َهوَمٌنَاللًَؼصبكَإنِتَمشَوافقتًََ-

َبمزاجك؟!!َحدَفٌناَؼصبك؟!!

كنتَفاكرةَإنًَهحبه...َكنتَفاكرهَإنًَهعرؾَأعٌشَمعاه..َبسَخبلص..ََ-

َانتهٌناَالخطوبةَاتفسختَوكلَواحدَهٌروحَلحاله.

َم.انفجرَبركانَؼضبهَمعَبرودهاَالقاتلَفًَالكبل

َزيَماَقال..َكنتًَبتلعبًَعلشانَتنتقمًَمنَماماََ- هوَإحناَبنهزر..َوالَفعبلا

َسمٌحة.

َوقفتَلتدٌرَظهرهاَعنه:

َافهمواَاللًَتفهموه...َأناَمشَهتجوزَواحدَمابحبوش.َ-

ا: َأمسكَمعصمهاٌَدٌرهاَإلٌهَلتنظرَإلىَوجههَوقدَانتفختَأوداِجهََسخطا

طبَلٌه؟..َلٌهَمنَاألولَوافقتً..َلوَكنِتَعاٌزةَتنتقمًَكنتًَانتقمًَمنًََ-

َأنا...َابذٌنًَأنا..َلكنَجاهٌنَلٌه...َلٌٌٌٌه؟!..َ

ا: َأطاحتَبؤصابعهَالممسكةَبهاَبعٌدا

َسٌبونًَفًَحالًَبقى..َسٌبووونً.َ-

هزَرأسهَبؽٌرَتصدٌق،َواأللمٌَتمكنَمنه،َكٌؾَتفعلَهذاَبؤخاهَوصدٌقهَبلَ

َانَأبٌهَفًَوقتَمنَاألوقات.وك

َوماَالذيَعلٌهَفعلهَاآلن؟!

ٌَؽضبَعلىَتوأمهَالوحٌدةَأمٌَواسًَابنَعمهَعلىَماَجنتهَأختهَبحقه؟!!.

َلٌٌه؟..َلٌهَجاهٌن؟!َ-
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لمٌَجدَؼٌرَتلكَالكلماتَلٌكررها،َعلهاَتفهم،َعلهاَتدركَأنهاَأخطؤتَبحقَ

َالشخصَالخطؤ.

لبرههَقبلَأنٌَؽادرَؼرفتهاَهوَاآلخر،َأعطتهَظهرهاَولمَتِجبَوقؾَمكانهَ

َدلؾَإلىَؼرفتهَوقدَمؤلَالحزنَصدرهَبعدَأنَكانتَالسعادةَتصولَفٌهَوتجول.

َ

َوفًَلحظةَوبدونَترتٌبَسالتَدمعةَمنَعٌونَالثبلثة..

َثبلثهَمنَعابلةَالشربٌنً..

َحملتَكلَدمعةَمعنىَمختلؾ.

اَسببتهَفًَالعابلةَوالَتعلمَكٌؾَستدرأه. َبكتَصدعا

اَخلفتهَأختهَفًَقلبهَوقلبَرفٌقَعمره.بك َىَألما

اَلمٌَتوقعهَممنَأحب. َبكىَؼدرا

َ

َ

َإلىَاللقاءَمعَالجزءَالتانً

َتمتَبحمدَهللا

ٕٓٔ7َ

 


