
 كل حكاية تختلف عن األخرى لكن المشاعر

 .…..و )التأهب(…)الرهبة(…محدده ال تتغير

 .…الرهبة من الحقائق خلف كل حكاية

 …وتأهب بعد ظهور اول خيوط الحكاية

 ..…ومن هنا تبدأ البداية ، بداية كل حكاية !

 #دهب عطية

 كانت تتسطح على بطنها تلك السيدة الثرية وتغطي

 اء وال يظهر منها إال ظهرهاجسدها بشرشفة بيض

القليل من الزيوت المعطرة على يداها كانت زيوت ذات ماركة  ’سمر ‘. وضعت ……العاري
 مشهورة ال يستعملها إال المقتدرين او من هم مستواهم

 يسمح لهم بالعناية باجسادهم بمبالغ تكفي

 ..…معيشة عشرة عائالت من مستواها هي !

برفق ومهاره على ظهر السيدة التي تاوهت بنعومة وهي  إبتسمت بحزن وهي تمرر يداها
 ..…تقول

 .…. ضهري وجعني اوي من كتر اللف هنا وهناك…آآه“

 بصراحه ياسمر لوال إيدك اللي تتلف بحرير دي انا

 ضحكت بحنق ”..…كان زماني رقده على السرير

ان تتزوج من  قبل ……فهي تعاني دوماً من وجع الظهر وهذا بسبب ايام الشقاء في الماضي
 ’ماهر‘

 بل هي …وتصبح سيدة وليست اي سيدة

 )رزان الشافعي( صاحبة اشهر )بيوتي سنتر(

 للسيدات الراقيات اللواتي لهم مكانه وشهره واسعة



 .…في المجتمع المخملي سوى هم او أزواجهن

إبتسمت لها سمر بخفوت وبرغم من انها لم ترى ابتسامتها ولكنها اكملت بتلك البسمة 
 …رقيقةال

 ”..…..ولم انتي تقعدي في البيت مين بس اللي هيمشي الشغل……بعد الشر عليكي ياهانم“

 .…تنهدت رزان بسأم

 ”..…….. مانا باجي اتلقح على المكتب لحد اخر اليوم….يعني انا بعمل إيه…شغل؟“

..فاخدي بالك …وبصراحه المال السايب بيعلم السرقه……..دا مالك…برضو وجودك مهم“
 مناكتر 

 ”.…كده وحرصي

 …حركت رزان رأسها بحيرة وهي تحاول النظر لها

 ”.…في حاجه حصلت في البيوتي سنتر ياسمر“

 ”..…الحرص واجب برضو……مش الزم حاجه تحصل عشان تحرصي“

 ..…اومات لها وهي تقول بهدوء

 ”..…انتي هاتروحي النهاردة تستلمي مكان هاله وال عفاف؟“

كذا واحده من الهوانم بتوعنا جايين يعمله مساج ومدام سارة  ال انا هروح بكره عشان في“
 موصياني

 ”…اني قعد لحد الساعة اربعه عشان اعملها منكير

 .…توسعت االبتسامة على ثغر رزان وهي تقول

 ”..برافو عليكي …بقه بيطلبوكي باالسم ياسمر“

 ..…قالت سمر ببساطة

 ”………اكتر من عشر سنين.انا بقالي معاكي ……امال ياهانم هي عشرة يوم “

اومات لها رزان وصمتت وال تزال سمر تدلك ظهرها بهدوء وخفة بعد برهة سألتها رزان 
 …باهتمام



 ”……صحيح ياسمر نسيت اسألك انتي نقلتي لبيتكم الجديد“

 .…اومات لها وهي تخبرها

 ”.…آآه الحمدهلل من شهر كده“

 ”.…وعلى كده احسن من البيت اللي ُكنتو عايشين فيه“

 احنا مبعدناش كتير عن بيتنا القديم يعني فرق بينه وبين البيت الجديد…مش احسن كتير“

 ..بس طبعاً احلى حاجه فيه انه…شارعين بس

ملكنا مش إيجار ودي احسن حاجه عملتها من ساعة ماشتغلت اني خليت المي بيت 
تخرجي  ..مهدده…….اصلك متعرفيش احساس انك تبقي قعده في مكان مش ملكك…باسمها

تنهدت وهي ”..…الحمدهلل خلصنا…….بصراحه مفيش حاجه مضمونة…منه في اي وقت
 .……تجفف ظهر رزان من الزيوت

 .…الح على ثغر رزان ابتسامة حزينة وهي تعقب على حديث سمر

 .امال انا آيه اللي خالني…ال عرفه يعني إيه إيجار“

 اطلب من ماهر شقه باسمي وبيوتي سنتر مالكي إال

 ”……نت عارفه ومتأكده ان مفيش حاجه مضمونة فعالً لو كُ 

 .…أسبلت سمر عينيها بحرج وحزن عليها وهي تقول

 ”..…..مقصدتش حاجه من اللي قولته…انا أسفه“

 ..…اومات لها رزان وهي تقول بشرود

..ومش عارفه ….انا الفترة دي بقيت بخرف كتير مع اي حد…وال كأنك سمعتي حاجه“
 ”.…ليه

 …حرجتنحنحت سمر ب

..ضحكت رزان …نظرت سمر لقنينة الخمر التي بجوار رزان”.……يمكن من الـ“
 ..…باستخفاف

“ ً  ”..…دا دي احسن حاجه بعملها حاليا



 ”……بس يارزان هانم صحتك و“

 مدت لها رزان مبلغ مالي اكثر من المستحق

 …وهي تقول

 …..شدي الباب وراكي…….عشان انا دخله أنام….وروحي……خدي دول ياسمر“
 اتجهت لغرفة نومها“

 .…وبين يدها قنينة النبيذ تتجرع منها باستمتاع

تنهدت سمر بحزن عليها وشفقة ثم عادت عينيها مجدداً للمال بسعادة عنوة عنها تلك األوراق 
 تعني

 .……لها ولعائلتها الكثير

وضعت المال في حقيبتها وغسلت يداها جيداً امام المرآة االمعة في تلك ”.……الحمدهلل“
 الغرفة الشاسعة الفارغة التي ال تستخدم إال لعمل

 ..…المساج والتمارين الرياضية

 ..…ضحكت سمر باستخفاف

تنهدت باال مباالة فهي على يقين ان الحياة ال تظلم احد ”..…وهللا دي اكبر من شقتنا الجديدة“
 .……ولكل شخصاً نصيب مما اكتسب

.تاملت نفسها وهي ترتدي هذا …بأكمله نظرت للمرأة الكبيرة التي تظهر جسدها ووجهها
 البنطال

 ..…الجينز األسود والذي يعتليه كنزة صيفية انيقة

 

 

  

 

  



 

  

 

 . قوامها متفجر االنوثى…جسدها ممشوق وفاتن

 .…بحالوة شرقية تخطف عقول الرجال

 شعرها طويال أسود متموج قليالً يحكي عن تمرد أمرأه التزال صامده برغم من طوفان الحياة
 .…معها

 .. عينيها سوداء جذابه…دققت النظر بوجهها الناعم

بها سحر طاغي برغم من ان لونها عاديا اال ان بهم شيء ُمختلف يميزها ربما شراسة انثى من 
.. قسمات مالمحها جذابه وانثوية …….. شفتيها مكتنزة…اهدابها ثقيلة وطويلة …نوع آخر !

 .…………ألبعد حد

 تدقق النظر اكثر لنفسهاارجعت شعرها للخلف وهي 

 ثم لم تلبث إال قليل حتى رأت خلفها من يتطلع

 ……عليها وينظر لها بشهوانية ماكرة

 …شهقت بصدمة وهي تستدير لترمقه بقوة ونفور

 بتبصلي كدا …إيه ………مش تكح تخبط ……انت   ”

 .…سالتها بضجر“ ……ليه

 .…ابتسم الرجل بشهوانية وهو يقول بخبث

 ”..…يعني مش عارفه“

حملت حقيبتها بحنق وهي تحاول  ”…انا ماشيه …ال مش عارفه ومش عايزه اعرف“
 الخروج من الغرفة

 .…لكنه حاصرها وهو يقول بخشونة

 ”……مبترديش على تلفوناتي ليه؟“



 .…زفرت بحنق وهي تبعده عنها

شددت على آخر كلمة لعله يفهم  ”…بيه …. شغلي كله مع مراتك يا ماهر…ورد عليك ليه“
 الفرق

 .……بينهم وذكر زوجته في الكالم كان احد األسباب لمحي مايريده

 …نظر لها لبرهة نظرة شامله قبل ان يقول بجوع

 ”..…يخربيتك ياسمارة هو في جمال كده“

 .…ابتسمت بسخرية وعقبت بسخط

 ”……. دور بس وانت  تالقي……فيه كتير“

 .…همس ماهر بخفوت بشع

 ”.….. دي تيجي برضو…ادور وانتي موجوده“

 .…نظرت له سمر بحدة وهي تقول بصرامة

. انا ماليش في سكك بتاعتك دي طلعني من …ماهر بيه ابعد عني وسبني في حالي“
 ”.…دماغك

 هتف من تحت اسنانه وهو يراقب الباب المفتوح

 ……عليهم

دا انا عايز اتجوزك على سنة هللا ورسوله فيها حاجه  …في اي يابت هو انا طلبك في الحرام“
 ”…دي

 .…قالت باشمئزاز

. ومتجوز مين الست اللي بشتغل عندها اللي ساعدتني ووقفت …آآه فيها انت راجل متجوز“
 . تفتكر انا ممكن اأذيها واخطف منها……جمبي زمان

وال عايز ابقى ………..انا مش كده……..يعني هي دي المكافئه اللي تستحقها مني…جوزها
 ”…كده

 …ه بحديثهاقال بهوس مريض ولم يتأثر ولو للحظ



.انتي دخلتي دماغي ….. انا هتجوزك يعني هتجوزك…بقولك إيه كل الهري ده ميلزمنيش“
 ومش هسيبك

 غير لم اخد اللي انا عايزه برضاكي او غصب عنك

 قرص وجنتها”.…..ياسمارة…فخليها برضاكي احسن

 فدفعت يده وهي تخرج من الغرفة بل ومن الشقة

 ..…بأكملها

وهل  …. كيف تحكي لرزان…عة ودموعها تجري على وجنتيهانزلت على الساللم بسر
 ستصدقها

 وهل ماهر سيرحمها بعد ان تخبرها بطلبه السري

 ..…وهل رزان ستبقيها في صالون التجميل التي تعمل به والذي هو احد ممتلكاتها …لها

 هزت راسها بتشتت كل شيٍء سينتهي حين تعلم

 وأول شيٍء سينتهي العمل …رزان بالحقيقة

 …. لن تحصل على مرتب كهذا وال على إكراميات كتلك…والمال الذي ياتي من خلفه
مستحيل ان توفر لها وظيفة اخرى تلك االمكانيات المادية وحتى ان كانت قليلة بنسبة لها هي 

افضل من األقل من ذلك.. والن المعيشة صعبة وغالية الثمن فهي اكثر االشخاص إدراك 
 …اختصار النهُ اهم وسائل الحياة لها !وتقديس للعمل والمال ب

.. هتفت …صعدت الحافلة الكبيرة وجلست على اقرب مقعد قابلها وهي تفكر بتشتت اكبر
 ..…بداخلها بضياع

.. وانتي …. انتي محتاجه الشغل ده عشان احمد وامك وخالك…مش الزم حد يعرف ياسمر ”
منك هلل ……زهق مني ويبعدمش الزم اقولها هفضل اماطل فيه كده لحد ما ي ……كمان

زفرت وهي تنظر بجوارها لتجد رجل عجوز في عمر جدها يحدق “ …ياماهر ملقتش غيري
 ..…بها وعلى محياه ابتسامة بلهاء

 .…هتفت سمر بتوجس

 . ما تبص قدامك ياباااا مش…في اي ياحاج ”



 ”. …كده

 …ابتسم الرجل وسالها وهو اليزال يحدق بها

 ”.…انتي متجوزه ياحلوه؟“

 .…اجابت بسخرية

 ”.….. عندك عريس ليا………ال“

 مشط الرجل شعره بيده وهو يقول بحماس

 …سمج

 ”..…انا اهوه موجود“

 .…نظرت له بدهشة وهي تقول بامتعاض

 .. روح اتقي…روح حج ياحاج …. هي نقصه…ياعم“

 ”……….. على جمب ياسطا……هللا في نفسك قال انا قال 

م يحتوي على بعض المحالت والبائعين العارضين نزلت من الحافلة ودخلت شارع مزدح
 .……بضائعهم بجوار الطريق

 ..…صاحت سمر نحو بائعة الخضار

 ام ايهاب اتنين كيلو طماطم وكيلو بصل وربع فلفل“

 ”..……و بقولك إيه قطعيلي كرنبة معاكي وربطتين ملوخيه وحاسبي وانا جيالك

 .…قالت البائعة بمحبة

 ى ماتيجي..اال بالحقعيني ياسمر هعملهملك عل“

 ”.…امك عمله إيه في الُسكنه الجديدة

 ”.……الحمدهلل عيشين“

 .…قالت البائعة بود

 ”..…عقبال مانيجي نزور شقتك ياسمر“



 ……قالتها سمر وهي تتجه لمحل الجزار”.…اول واحده يام ايهاب“

 ”.…وقطع بذمة……كيلو لحمه يابو سعد“

 علقةمسك الرجل السكين واقترب من اللحمه الم

 .…وهو يقول لها بمراوغه

 ”..…الشارع وسوق ملوش طعم من غيرك…..عامله إيه النهاردة…بذمه ياست البنات“

 …اجابته سمر ببرود

 ”..…طب عينك على اللحمه لحسان ام سعد جايه علينا“

 ضحكت…نظر الرجل خلفه بهلع”..…. فين……إيه“

 ..…سمر باستخفاف وهي تقول

 وي كده بتبصبصيارجل طالما بتخاف منها ا“

 ”. …..عينك في االرض بعد كده………ليه

 .…قال وهو ينظر لها بمراوغه

 ”……هو في حد يشوفك ويحط عينه في االرض برضو ياست البنات“

 .…قالت ببرود

 ”..…آآه فيه الرجاله المحترمة اللي بتراعي ربنا في ست اللي معاه“

 .…ضحك الرجل بسخرية

 ”.…مهما فين دول بذمتك قبلتي حد فيه“

استدارت بعد ان اعطت له المال ”…. مش بقولك رجاله…ال ما هما ماتو في الحرب بقه“
 ..…هتف من خلف ظهرها وهو يضحك بسماجة……واخدت طلبها

 ”..…ابقي عدي ………مقبوله منك ياسمارة“

اومات لها البائعه وهي تخبرها سعر الخضراوات اعطتها المال وهي ”..…خلصتي يام ايهاب“
 .…تقول



 ”..…ولك اي مشوفتيش حنين النهاردةبق“

 ”..…. شكل النهاردة معادها…….هتغسل كلى…شوفتها كانت راحه مع امها المستشفى“

 .…غامت عين سمر بالحزن وهي تتذكر

..عايزه حاجه يام ……..خالص هبقى اعدي عليها اخر النهار…آآه صحيح دي قياللي“
 تقيم فيحملت االكياس بين يداها اإلثنين وهي تس”..…ايهاب

 .…اجابتها البائعة بود ……وقفتها

 ”..….خدي بالك من نفسك وسلميلي على امك……منتحرمش ياسموره“

 تنهدت وهي تدلف لشارع ومنه على المبنى القابعه

 به الشقة الجديدة البسيطه التي أصبحت

 ..……ملكاً لهم بعد معاناة سنين في إدخار أموالها

 وقفت امام الشقة وطرقت بقدمها وهي

 ..…تصيح بحنق

 ”..…افتحي يازوزو شيله على ايدي“

. جميلة …. سيدة بشوشة الوجه مكتنزة الجسد وقصيرة القامة…فتحت لها الباب والدتها
 المالمح

 ……طيبة الروح

 ”……انتي جيتي ياسمر“

 .…تاففت بضيق ”..….. شيلي معايا ايدي وجعتني…يازوزو بالش االسئلة دي بتعصبني“

 …حملت عنها االكياس بسرعة ”.….. هاتي…طب هاتي …ياحبيبتي“

 وضعت األشياء بجوار الباب وهي تغلقه وتسأل

 .…امها التي تدخل باالشياء للمطبخ

 ”..…احمد جه وال لسه…………زوزو“



 …قالت زينب بقلق

 ”..….انا قلبي وجعني أوي…..راح يشوف النتيجه…مجاش“

 …حاولت تهدئة أمها فقالت

 ”……إبنك دحيح وكمان ذاكر كويس..مش هيسقط …وجعك من إيه بس“

 ”..……دي تالتة ثانوي ياسمر“

 جلست على االريكة وهي تقول بقلق اكبر منها

 .…ولكنها بارعه في اخفاء ما يعتريها

.مش عايزه قعد على ……ونبي متقلقنيش يأم سمر سيبني اضحك عليكي وعلى نفسي“
 اعصابي لحد

 ماالستاذ يبطل سرمحا ويجي يقولنا على النتيجة

 ”.…اللي شبه وشه

خرجت والدتها من المطبخ وهي تسألها بقلق كاالطفال وكانها تستمد قوتها ”..…تفتكري نجح “
 ……منها ليس العكس !

 ..…تنهدت سمر وهي تستلقي على االريكة بتعب

 ”. …ادعيله انتي بس ………هينجح يازوزو ”

 رفعت والدتها يداها لألعلى وهي تقول بعفوية األم..

 .هو ايوه بتاع بنات وصايع……يارب نجحه“

 ”………بس غلبان وهللاه ……

 .…ضحكت سمر باستنكار معقبة

.احمد غلبان دا الغلب غلب منه يازوزو ادعي من غير كدب عشان الدعوة …حرام عليكي“
 ”……تستجاب

 ..…رفعت يداها مرة اخرى وهي تقول بحرج



 ”.…هو ايو مش غلبان بس طيب وحنين“

 .…قاطعتها سمر هازئة

..ابن جمال ….حنية إي وطيبة إيه….. وبذات مع البنات اللي بيمشي معاهم…لي يديقوي ع“
 ” …فعالً 

 …قالت زينب بحرج ودفاع عن ابنها الحبيب

 ”..….متلوميش اخوكي دي وراثه…ابوكي هللا يرحمه كان كده في شبابه“

 .…غمزة المها بلؤم

 ”..…يعني جيمي كان بتاع بنات زمان“

 ..…اجابتها بحرج

 

 

  

 

  

 

  

 

 ”..…ماهو تاب“

 ..…غمغمت بحزن

 ”……عندك حق تاب وبعدين مات“

 .…نظرت لها والدتها بحزن ويقين وهي تقول

 ”.…..انا عارفه انك تعبتي و زهقتي……ربنا يرحمه“



 .…شردت سمر وهي تقول بجزع واضح

 .…إذا كان على التعب فا ده فات اون الكالم فيه“

 ”..…سي اوي يجي اليوم اللي تتغير فيه حياتنا لألحسنفانا فعالً زهقت ونف …ولو على الزهق

 .…تنهدت امها بعمق وهي تقول لها بسالم نفسي

 طالما مستورين يبقا متطمعيش فاكتر من“

 ” …الحمدهلل احنا احسن من غيرنا ……كده

 .…اومات بهدوء مبهم وهي تضع يدها في حقيبتها واخرجت منها مبلغ بسيط قائلة

 ”..…دول معاكي ويومين كده وهديكي مصروف البيت خدي دول ياماما خلي“

 …تهللت مالمح زينب وهي تأخد المال من ابنتها

 ”…ربنا يخليكي ليا يابنتي وال يحرمني منك ابداً “

 كانت سمر ستدخل غرفتها ولكنها توقفت وهي

 .…تسأل والدتها بفضول

 ”..…هو خالي فين لسه نايم ……قوليلي ياماما“

 ..…ن شقيقها الكبير الضائع في عالمه المظلمقالت والدتها بحنق م

 ”.…. زي كل يوم……ال صحي ونزل على القهوة“

.. اما والدتها فدخلت …مطت سمر شفتيها بتفهم وهي تدلف لغرفتها لتاخذ قسط من الراحة
 ..…للمطبخ لتطهي الطعام التي جلبته لها سمر

_________________________________ 

 لعصر خرجت سمر من غرفتهابعد مدة وبعد اذان ا

 عكست …وهي ترتدي فستان رقيق يصل لفوق كاحلها

 شعرها المموج قليالً على كتفها وهي تحمل حقيبتها

 ..…ونادت على والدتها بصوٍت عالٍ 



 ”.…. عايزه حاجه من برا….. انا خارجه…زوزو“

 ……خرجت زينب من المطبخ وهي تسألها عاقدة الحاجبين

 ” ……مش هتتغدي …كل لسه خالص..اال…راحه فين ياسمر“

 …نظرت سمر للثوب وهي تجيب عليها

 ”..…. انا راحه عند حنين هطمن عليها وعلى أمها…اتغدا ازاي هو أحمد جه وال خالي طلع“

 .…سالتها والدتها بتعاطف

 ”..…. وحنين لسه برضو زي ماهي….. صحيح امها عامله اي دلوقتي…حنين“

 …ي حذائها على باب الشقةاجابتها سمر باستياء وهي ترتد

ربنا معاها ادعيلها  ……لسه شربه الُمر وامها تعبانه وحياتها عماله تكعبل اكتر من األول“
 ”.…ياماما

 .……تنهدت زينب بحزن من أحوال الحياة المتقلبة على الجميع

.. ويعيني عليها الحمل تقيل …. البت دي طول عمرها طالع عينها……ربنا معاها يابنتي“
 ”..…ليهااوي ع

 …فتحت سمر الباب وهي تقول بعجله

 ”..….. انا ساعة وجايه ماشي…امين يارب“

 نزلت على ساللم المنزل المتهالك وهي تمسك هاتفها

 وجدت هاتفها ’أحمد‘وقبل ان ترسل اتصال الخيها 

 ’ماهر المحمدي‘اغلقت بدون ان ترد فهي تعرف من يكون  …يبعث اتصال برقم مجهول
 …الوغد …….. الوضيع…الخائن …النخوه والرجوله. عديم …اللزج

 …….. الـ…المستغل

عضت على شفتيها بغيظ وهي توقف سيل افكارها وترفع الهاتف على اذنها لتجري محادثة 
 .…باخيها

 



  

 

  

 

  

 

  

 

 .…فتح الخط فهتفت بحنق

جة .. عملت اي في النتي….. انت بارد ياال…. وبكلمك من بدري مبتردش ليه……انت  فين“
 بلعت كم اإلهانة ”……. وهللا لو سقط ياحمد لكون عمله منك…سقط

 . تحول وجهها من التذمر الى السعادة…القادم أليه

 ..…وهي تقول

 .…. نجحت سته وتسعين…قول وهللاه ياحمد“

 .. بجد هديكي الحالوة بس لم……انت كداب

 . آآه مش بثق فيك…تيجي وشوف النتيجة بعيني

. كلم زوزو طمنها هتموت ….استنى بقولك……. سالم…هندس.. ماشي يابشم…بصراحه
 ”. …. ماشي سالم ياهندسه…من القلق عليك

 ..…ضحكت بخفوت وهي امام مبنى المنزل تمتمت بحمد

. يارب تنجح ياحمد بقه وتاخد ……. هانت خمس سنين والهم ينزاح من على قلبي…الحمدهلل“
 ارفعت عينيه ”……. يارب…الشهادة وتشيل عني شوية 

 ……كان رجل في عمر الستون عام…’عارف‘على المقهى الشعبي الذي يجلس به خالها 



 مالمحه …قصير القامة ممتالء الجسد قليالً 

دوماً متذمرة وحزينة وعينيه ضائعة تدفن حزن وحسرة عميقة ال يعرفها إال هو وعائلته 
 الصغيرة

 ……التي هي عبارة عن اخته وابنائها )احمد( و )سمر(

 منه سمر وجلست بجواره ببساطة وهياقتربت 

 …تقول بمشاكسة بسيطه

 ”……. وال مش عارف انك وحشتني اكيد عارف صح…عارف ياعارف“

 …ابتسم وهو ينتبه لوجودها وينظر لها بحزن

ضحك بقوة ال تحكي عن مرح بل عن مرارة يخفيها خلف صدى  ”..…ال عارف“
 ..…ضحكته

 …سالته سمر بهدوء

. زوزو …مش ناوي تتغدى معانا وال إيه …تش ليه لحد دلوقتيخرجت من الصبح ومطلع“
 ”.…بتسأل عليك

 وضع النارجيلة بفمه وسحب ”..…مليش نفس“

 .…منها ليخرج الدخان بتافف وضيق

 .…زمت شفتيها بجزع من تصرفاته

 ”……مش ناوي تنسى وتفوق لنفسك….هتفضل كده كتير…وبعدهالك ياحاج عارف“

 .…ناهتمتم بحزن وهو يعاتبها بعي

 ”…انسى مين ياسمر……انسى مين بنتي ومراتي“

 .…أسبلت عينيها بحرج

 هما ربنا رحمهم…ربنا يرحمهم انا مش قصدي تنسى“

لكن انت ياخالي لسه عايش وبعدين تفتكر مرات خالي ونور لو موجودين كان هيبقى عجبهم 
 الحاله



.احنا …ي انت فيه دهعشان خاطري ياخالي هون على نفسك وفوق من الل…اللي انت فيها دي
 ”.…محتاجينك جمبنا

 …ضحك بسخرية وهو يسحب من النارجيلة بسخط

ضحك ”……محتاجني في إيه هو انا بعمل اي يعني مانا زيي زي الكرسي اللي قعد عليه“
 …باستخفاف ُمر وأضاف

..حتى دي مقدرتش اعملها ….دا انتي راجل البيت بعد مابوكي مات…قال محتجاني قال“
 ……ضحك بحسرة قوية”.……واشيل عنكم

 ….)عارف( كل ساعة بحال…هزت رأسها بتعب حقيقي

وبرغم من معنى اسمه إال ان ال أحد يعرف ماذا أصابه بعد موت عائلته في حادث سيارة 
كل ساعة  ……مشئوم فقد زوجته وابنته العروس ! وبقى هو رماد حي على وجه األرض

. …اوقات يتحلى بصبر ……حزينواوقات كئيب  …بحاالً جديد اوقات يمزح ويضحك
 واوقات يثور بال سبب ويتعب بينهم

 لكن المؤكد في كل تلك الحاالت …فاقد الوعي

 انه يلجأ للبعد والجلوس في تلك المقهى ونفث

دخان النارجيلة والتحدث مع بعض العاطلين وتنتهي االمسية بنوم على الفراش مخمول الجسد 
ال ! واين هو الخال وسط كل تلك األشياء . وهذا هو عارف الملقب بالخ…والعقل

 .. ضاع في…وصدمات

 ..……وتلك انسب االجابات لديها حينما تيأس وتحزن منه وعليه …زحام

 ..…نهضت وهي تقول بأستياء

 ”..…عايز حاجه اجبهالك وانا رجعه…..انا راحه قعد مع حنين شويه…طيب براحتك“

 …لم يرد عليها بل ظل مكانه ينظر للبعيد بشرود

 ……ابتعدت بدون اي كلمة اخرى وهي يائسة من كل شيء واي شيء

 آآه لو تبتسم لها الحياة وتعطي لها القليل من األموال

 لبدأت بحل مشاكلها ومشاكل من حولها بعض األموال



بعض األموال لمساعدة احمد بدراسة وبعض األموال لشراء شقه …لبدأ مشروع خاص بها
كال وفرشاً التي تدخلها لتقوم بخدمة اصحابها بعمل مساج او تقليم فخمة مثل تلك الشقق الثرية ش

 ……اظافر

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ..ولي متى ستظل تطمع في…متى ستكون مثلهم

 .……ان تكون مثلهم

رغماً عنها في مكنونات نفسها تتمنى ان تعيش وتكون مثلهم ببساطه النها تراهم كل يوم 
 .…وتعيش بينهم !

لقديم في ذلك المبنى التي تقطن به)حنين( صديقتها الوحيدة والتي صعدت على درج منزلهم ا
 ً .جيران واصدقاء من اول سنة دراسية حتى نهاية الحلم …تماثلها بالعمر ستة وعشرون عاما

..حتى حنين والدها توفى بعد عدت سنوات من موت …ومتابعة مشوار الشقاء على عائلتهم !
ث عن العمل المناسب لها وسط اغالل الحياة وقساوة والد سمر ، لتبدأ كل واحده منهم البح

 .……البشر !

. …ابتسمت بحزن وهي تطرق على الباب وعيناها على باب شقه اخرى مجاورة لشقة حنين
 كانت شقتهم

. على اية حال بها ذكريات جميلة مع والدها ولكنها ليست اهل …قبل ان يرحلو لمكان آخر



 رحل وتتركهم فهيللثقة فأن لم يرحلون منها كانت ست

 ……إيجار !

 ..…فتح الباب فطل امامها بشقاوة اربعة اوالد صغار قريبين من عمر بعض جداً 

 .…ابتسمت سمر وتساءلت بتوجس

 ”.…اوعوا تقولولي انها لسه مرجعتش من المستشفى“

 ..…رد اكبرهم بنفي وهو يصيح

 ”…سمر على الباب….ياحنين….ياحنين…ال رجعت“

ماثله لعمرها وطولها لكنها نحيفة اكثر منها ومالمحها عادية لكن قسمات ظهرت امامها فتاة م
وجهها رقيقة وتحكي عن حنان وطيبة بها وبعض القوة التي اكتسبت معظمها في سباق الركض 

. كان شعرها منسدل على ظهرها بنعومة بني مثل لون عينيها ذات البني …خلف لقمة العيش !
 .………الداكن

 .…قالت حنين بدهشة

 ”…ادخلي……..ادخلي وقفه كدا ليه على الباب…سمر“

 …سالتها سمر بعتاب

 ”.…تليفونك فاصل ليه ياحنين“

.ادخلي على االوضه امي نايمه على …مانتي عارفه ان البطارية متزفته“
 اشارت”………الكنبة

 لها على غرفة مغلقة ثم تابعت بصياح لصغار

 .…الراكضين امامهم

 ”.…ه في صاله هناانتوا رايحين فين قعده ذكر“

 .…صاح اصغرهم بطفولة

 ”.…سمر مجبتلناش حاجه حلوه معاكي“

 …وبخته حنين بحدة



 ”..…اسمها إبله ياقليل االدب وبعدين اي اللي انت بتقوله ده روح ذاكر أجري“

 …فتحت سمر سحابة حقيبة يدها واخرجت اربع قطع من الحلوى المغلفة وقالت بتوبيخ لحنين

..وروح …خد ياعبدهللا ادي لكل واحد من اخواتك واحده…يش دعوه انتياسكتي ياحنين ملك“
 ذاكر

 ”.….ماشي يابودي……بقه انت وهما

غمز لها الصغير وهو يركض على اخوانه بسعادة وحماس وكانه ربح شيٍء ثميناً ”.…ماشي“
!…. 

 ..…هزت حنين رأسها بملل وهي تقول

 ”…افضلي دلعيهم كده وكل بيطلع عليا في اآلخر“

. تعالي ندخل …. جيبالك زيهم على فكره…ياستي أعيش ودلعهم كمان هما اخواتي برضو  ”
قالتها سمر وهي تفتح باب الغرفة التي اشارت عليها حنين في “. …نُكلهم جوا ونرغي شوية

 ……سابق

ظهرت شبه ابتسامة على ثغر حنين فإن كانت الحياة قاسية وُمره كمرارة العلقم طوال تلك 
 السنوات

 ها ، فكان وجود سمر معها يحلي ولو قليالً مع

 …من المرارة المتعلقة بحياتها دوماً !

_________________________________ 

 كان يسير هو واصدقائه على )كورنيش النيل(

 .…هتف كرم بمزاح وهو جار احمد وصديقه منذ الصغر

من االمتحانات انا حاسس . ال ويقولك إيه وهو طالع …الدحيح اللي فينا جاب سته وتسعين “
 ”..…اني هشيل مادة انا حاسس اني هعيد السنه وهو جايب امتياز في كل المواد

كان احمد يسير على األرض بفخر وبعد جملة كرم وجد نفسه يتعثر في شيٍء ما وكاد ان يسقط 
 . جز على أسنانه وهو…لوال تمسكه في اخر لحظه



 ..…يستقيم في وقفته قائالً بضيق

هتخيب وال إيه اللي يشوفك يقول شايل  …. اي ياكرم في اي ياكرم……يت عين امكياخرب“
 مادة دانت

 ”.……نقص عني درجتين بس

 ضحك يوسف باستخفاف وهو صديقهم الثالث ولكن

 ..…مستواه االجتماعي افضل منهم بمراحل

وانا نقص عنا درجه تفتكرو الحاج فاروق هيرضا عني ويخلينا اقضي االجازه برا “
 ”..…رمص

 .…سأله احمد ببرود

يشيخ اتقي هللا  …. في حد يبقا عنده اب مريش ويزعله….. انت  عملت اي مع أبوك…ليه“
 ”.…بقه

 …ضيق يوسف عينيه وهو ينظر الحمد بشك وسأله

 ”.…يعني مش عشان هو ابويا وكده ؟“

 …أجابه اآلخر بفظاظة

 ” …يال طبعاً عشان هو اب مريش كفايه دي عندي هتقي هللا وقت“

 …هتف يوسف بتقزز

 ”.…مادي حقير“

 …لوح احمد بيده بعدم اهتمام وهو يسأله بفضول

 ”……قولي بقه ابوك مش عايز يسفرك تقضي االجازه برا ليه“

 .…اخبره يوسف بتافف

 …. حصلت مشكلة في البيت كده بسببي.. حلف بقه ياسيدي مفيش سفر برا مصر…ابداً “
 ”.…االجازه في الغردقه وعاقبني انا واختي وقال إيه هنقضي

 .…صاح أحمد بصدمة



انا  ……. هو في كده ياجدعان….. ابوس إيدك خلي أبوك يعاقبني معاكم…نهارد اسووس“
. وانت يازفت قوله عقاله ماحنا والد حته …نفسي ابوي يطلع من الترب ويعاقبني العقاب ده

 ..…بجدية لكز كرم الذي ضحك بقوة ساخراً وهو ينظر ليوسف واضاف ”..…واحده

. دا بيلففني حول ………دا انا ابوي يايوسف لم بيجي يعاقبني مش بيوديني الغردقه ال“
 ”..…العالم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .…أشار يوسف على كرم وهو يقول بحزن

 ”. …..هي دي االبهات وال بالش…شوفت ابوه بيلففه حول العالم“

 ..…لكرم أشار له احمد بيده ان يصبر قليالً ثم اتجه بسؤاله األهم

 ”……كمل ياكرم ابوك بيلففك إزاي“

 .…رد كرم ببساطة مضحكة

“ ً . ….. دا انا بشوف العالم كلها من فوق…هي دي محتاجه سؤال ياسطا بمروحة السقف طبعا
 دا

 ”.…. وهللاه يايوسف…انا من الفرحة بعملها على نفسي

 .…نظر كرم الى يوسف الذي امتعض وجهه وهو يقول بضيق



 ”……مش عارف انا ماشي معاكم ليه أصال …. انتوا عيال رخمه…هللا يقرفكم“

 .…هتف أحمد بمزاح بارد

 ”..وال اي ياكرم…خلينا في المهم مش ناوي ابوك يتعصب اكتر ويعاقبني انا وكرم معاكم“
 نظر لكرم

 .…الذي هتف بلهفة

 ”.…اموت كده وتعاقب من أبوك…اموت وتعاقب يايوسف“

 …صاح يوسف بجزع

 ”..…انا موافق اتعاقب وال اني قعد معاكم … الكالم معاكم ممنوش فايدهتصدقوا باهلل“

 …مسمسس احمد شفتيه بسخرية لكرم

ناس مش عجبها الغردقة وناس هتموت وتروح تعوم في الترعه  …اتعاقب ياخويا اتعاقب“
 ”…مش عارفه

 …هتف كرم بحسد

 ”..…ارزاق“

 .…رد احمد بلؤم

 ”.……ومقسمها الخالق“

 .…ير الموضوع بحنقحاول يوسف تغ

 ”.…بقولك اي ياحمد معكش رقم نيفين“

 …قال أحمد ببساطة وهو يخرج هاتفه

 ”.…. ومعايا رقم اختها إيمي…ال في والء تاخد“

 .وهر يرفع اصبعين…عقد يوسف حاجبيه بصدمة

 في الهواء

 ”.…هما االتنين ……يخربيتك هي واختها بتكلمهم“



 …صاح احمد بتافف وكانه يعاني

. و والء ….. واحده تكلم واحده تقفل لحد امبارح ناديت ايمي بوالء… كلو دماغيااه وهللا“
 ”.…بايمي

 ..…سأله يوسف بتشفي ”.….. وعملت اي…احسن“

 …رد احمد بايجاز

“ ً  ”.…ماهي مش اول مرة اتلغبط في اسم واحده يعني بكلمها …لغوشت على الحوار طبعا

 …برم يوسف شفتيه بسخرية

 ”..…يع قديمهتقولي مانت  صا“

 …تدخل كرم في الحوار قائالً 

 ”..…..البوص بتاعنا ده اي رقم واحده تلقيه معاه…. الخبره كلها…قديم وعلى تقيله“

 …رد يوسف بخبث

 ”.…مش لدرجادي يعني ياكرم“

 …هتف كرم بسرعة وحماس

 ”…احمد انت معاك رقم سحر …طب اصبر اتقل“

 …رد احمد بسرعة

 ”.…لمها بليل برضو.. آآه بك…مدرسة الفيزياء“

 .…سأله كرم بفضول

 ”. …ومدرسة األحياء“

 .…رد أحمد بايجاز

 ”..…ال دي اصبح بدري“

 ”..…ومدرس ال“

 …قاطعه احمد بنبرة تحذير



 ”……مدرس مين ياال هي هبت منك وال إيه انا تخصص حريم فقط“

 …عقب يوسف وهو يضحك عليه

 ”..…ال وفخور بنفسه اوي“

 .…ه الضحكرد احمد بفخر وهو يشارك

 ”……. دول حلويات حياتي……امال اي ياجدع“

 …عقب يوسف باستنكار

 وهللا انت ما سالك وبكره تيجي اللي تتطلع“

 ”…عينك

 …غير احمد مجرى الحديث قائالً 

 ”.…خلينا نروح انا هموت من الجوع …اقفل على السيره دي“

 …سأله كرم بفضول

 ”سألت أمك ……انتو هتتغدى اي ياحمد“

 …د باختصارأجابه أحم

 ”..…تيجي تأكل ……. محشي وللحمه…آآه دي اول حاجه بسألها اول ما برن عليها“

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 أجابه”. هروح اكل سمك…ال انا امي عمله سمك“

 .…كرم واتجه بنفس السؤال ليوسف

 ”..…وانت يايوسف هتاكل إيه“

 ”..…لم اروح هشوف“

 .…رد احمد بمزاح ثقيل

 ”.…على الميه الساقعهال دا مش زينا دا عايش “

 ضحك يوسف بسخرية

. هتف …دفعهم يوسف امامه ”.. …..يال عشان نروح ياظريف منك ليه…آآه حاجه زي كده“
 .…احمد وهو يضحك على حنقه منهم

 ”.. ……متزقش ياعم مروحين“

____________________________________ 

 صعد على ساللم مبنى بيٍت كبير ملكاً لوالده ولدى

 شقه به يعيش بها هو وزوجته وابنتهعمه 

 وهي طالبة في ثانوية العامة…الوحيدة)حبيبة(

 .……في الصف الثاني

حك في لحيته النابته وهو يقف امام باب الشقه بطوله الفارع وجسده الضخم الرجولي 
يعمل على …استند على حائط بجوار الباب بتعب وانهاك من يوم عمل شاق ككل األيام……

 ت الكبيرة لنقل بعض البضائع للتجار يذهب عند أذان الفجرأحد الشاحنا

 ويعود قبل الغروب بعد ان يفرغ جهده وصحته

 .…في هذا العمل كالعادة



 طرق على باب الشقة وبعد ثواني فتحت والدته له

 ……الباب وهي تقول بإبتسامة واسعه ووجه متهلل فرح

 ”..…وبيسالوا عليك..ادخل اخواتك البنات هنا …كويس انك جيت يابراهيم“

 ..…حمحم إبراهيم بعدم ارتياح من نبرة صوت امه الغير طبيعية

كانت نبرته فظه وبها ”……..هو مش لسه يوم الجمعه بدري عليه وال إيه…اخواتي هنا؟“
 لمحة من االقتضاب

 ..…قالت والدته بصوٍت خافت معاتب

 ”…وطي صوتك عشان اخواتك البنات ميزعلوش..ادخل سلم عليهم“

 خل لصالون البيت وهو يحمحم بخشونة..ليرىد

 شقيقتيه يجلسان على االريكة وينظرون

 له بإبتسامة عريضة غير مريحة بالمرة بنسبة له

 فبرغم من……فهو يعرفهن اكثر من نفسه 

 زواج اإلثنين والعيش بعيد عنه لسنوات

 اليزال يحفظ حركاتهن على ظهر قلبه

 مفهو اكبرهم عمراً وهو أيضاً من حمله

 في صغرهم وعاش معهم مراحل عمرهم

حتى انتهى المطاف بزواج كالً منهم على يداه، بعد عمل وجهد إلدخار أموال جهاز عرس كل 
 …واحده منهن

 .…هتفت رباب شقيقته بإبتسامة عريضة وهي تتقدم منه لتسلم عليه

 اي يابرهيم هتفضل واقف كده كتير مش ناوي“

 ”……تسلم علينا وال إيه موحشنكش

 …تفت رحمة شقيقته الثانية واصغرهم عمراً كذلكه



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…شكلنا مش بنوحشه يا رباب مش كده ياهيما“

جلس ”..….ها خير أرغى انا هفضل مستمع للنهاية…متشوفيش وحش يالمضه منك ليها“
 إبراهيم على اقرب مقعد امامه وهو ينظر لهم باعين ثاقبة بل انحنى قليالً ليسند احد ذراعيه

 على ركبته كحركة تدل على التأهب للقادم منهم واالنتظار العميق

 .……بصدر رحب

توترت الفتيات وهم ينظرون لبعضهن بتوجس ثم حوله تلك النظرات المهم يسألوا المشاورة 
 .…منها

 اشتركت والدته في الحرب وهي تنظر له بحنق

 أم تعاني من تصلب دماغ ابنها العنيد في مسألة

 )الزواج(………………مهمه كـ

 …قالت والدته بحنق امام شقيقتيه

من غير لف ودوران انا حكيت الخواتك في التلفون عن اللي حصل إمبارح وعشان كده جم “
 ”……النهاردة يشوفه صرفه معاك

 …ارجع راسه للخلف وهو يبتسم بسخرية



.ماشي ……آآه وهللاه انا حاسس ان الزيارة اللي بتبقا غير يوم الجمعة دي بتبقا وراها إن  “
 ”.…والمطلوب

 …صاحت رباب هاكمة وكانه أصبح داخل قاعة الحكم

 ..بنت…تجوز طبعاً حبيبه هي دي محتاجه كالم“

 ”..…عمك وهي اولى من الغريب

 …أكدت رحمة على حديث رباب

 ايوا يابراهيم بنت عمك وصغيرة وحلوه و ال“

 ”.…راحت وال جت يعني مش زي بنات اليومين دول

اجبيه وكانه يفكر في حديثهم ال وبدأ يهز رأسه وكانه يفكر بعمق اكبر ثم قال بعد رفع إبراهيم ح
 انتهى

 ..…رحمة

 ”.…خلصته وال لسه في كالم تاني“

 …صاحت والدته بقلب ينفطر من عناده معهم

 .حبيبة زي ماقالت…انا لسه مخلصتش يابراهيم“

دك هتشكلها زي مانت رحمه صغيرة وحلوه يابني دي هتبقى عامله شبه العجينه في إي
 البت…عايز

 من البيت للدرس ومن الدرس للمدرسة للبيت

 .…وال انت  عيبك إيه ……عيبها اي بس حبيبة

 اذا كان على اخواتك البنات اهم اتجوزه وكل واحده“

 .واذا كان على شقتك…في بيتها مع عيالها وجوزها

 فأهيه فوق مني جهزه وزي الفل وبرضو كانت حجتك

 ناقص …ك كام جمعية وخليتك تعملهازمان وعملتل



بنت عمك عرفنها ……..مش ناقص غير العروسة يابراهيم واهيه موجوده……اي تاني
 وعرفانه

 ”.…وال هو الزم ندخل حد غريب بيتنا وخالص يابن راضي

 .…زفر بحنق وهو ينهض من مكانه بجزع

حده قريبه من سني خلصتي الكالم يأم إبراهيم انا مش هتجوز عيله يوم ماتجوز هتجوز وا“
 تكون

. حبيبة لسه عيله ……فاهمه و واعيه عشان اطبعها على طبعي وتستوعب وتفهمني بسرعة
 صغيرة انا مرضاش اني اتجوزها ال دلوقتي وال بعد ماتكمل

. ولو عمي حامد فكر بس يقعدها من المدرسة ويجوزها الي حد انا ……السن القانوني حتى
 ”……اللي هقف في وشه

 .…تها باستهجانصاحت والد

 ”..…يسالم وانت متعرفش ان جواز البنات ُستره“

حبيبة ….. والكالم ده مبقش ينفع دلوقتي…عارف بس كل حاجه بتيجي في وقتها يام إبراهيم“
 ”.. ……لسه عيله ولفرق اللي ما بيني وبينها عمر قد عمرها مره كمان

و يكبرها بعدد سنين عمرها والجميع برمت والدتها شفتيها بحنق فهي تعلم تلك النقطة جيداً فه
 يعرف ذلك ولكن هي االنسب له من وجهة نظرهم فهي

 ……ابنة عمه ! وهذا سبب كافي للزواج منها

 دخل غرفته واغلق الباب وخلع مالبسه ليقف عاري

 .. برم شفتيه هاكماً وهو يسمع كالمهم بالخارج عن نفس الموضوع..…الصدر بسراول قصير

 ..…استلقى على الفراش بعد ان دلف للحمام واغتسل ”.…شكلنا مش هنخلص“

 ..عقب بجزع…اخرج زفير سأم وهو يسمع رحمة تقترح شيٍء غبياً ليوافق

سمع رباب تأكد الفكرة بمنتهى الغباء وبنفس الصوت  ”..…السهونه بتاعت البيت“
 كانت تلك االلقاب ”..…السوسه التانيه”……عقب بفظاظة……المرتفع



 م عندما تحدث مصيبة بالبيتينادي بها عليه

 . سمع صوت…او يتشاجر معهم على أشياء تافهه

 أمه تقترح شيٍء اخر بصوت ال يقل ارتفاع عنهم

 . زم…وكانه غير متواجد في نفس البيت معهم

 .…ابراهيم شفتيه وهو يعقب قبل ان يغمض عيناه بتعب

 ”..…زعيمة العصابة …………امي“

______________________________________ 

 .…هتفت سمر بدهشة وامتعاض

 ”..…. فركشتي خطوبتك…يالهوي ياحنين“

 قذفت حنين قشر اللب من فمها وهي تجلس بشرفة

 .…الغرفة مع سمر واجابتها باقتضاب

 ……. كل ده عشان بقوله نأجل شويه عشان امي تعبانه…هو اللي جه خد دهبه اول إمبارح“
الواطي قالي هاتي الدهب  ……ه للجهاز بتاعيوعالج امي والبيت وخدين كل اللي بحوش

برمت شفتيها  ”..…. بعد سنتين خطوبة استندل ومقدرش يصبر عليا…وكل واحد يروح لحاله
 ..…وهي تقذف مابفمها بحسرة على حالها المتعثر دوماً باللعنة اسمها الفقر !

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 قضمت سمر قطعة من الشوكالتة التي بين

 ..…يدها بضيق

أصال هو لو كان راجل بصحيح كان محملكيش فوق طاقتك وكان  …تزعلي كلب وراح وال“
 قالك

 . دا لو…نجيب المهم ونكمل الباقي لم نتجوز سوا

 ”.…راجل وبيحبك بجد

 .…قذفت حنين اللب وهي تقول باستنكار

 ”..….. وبعدين انا لو مجبتش جهاز عدل امه واخواته وساليفي كانوا هيتكلمه عليا…لو بقه“

 …عقبت سمر بسخرية

دانتي ربنا رحمك دي حماتك دي كانت وليه ارشانه هي  …وحياتك حتى لو جبتي هيتكلمه“
 ”..…وعيالها من رجاله لحريم

 .…ردت حنين بنزق وعدم مباالة

 ”..…مش هتصدقي سمعت ان خطب مين ……اهو غار في داهيه“

 ”…يخربيته هو لحق؟؟؟“

 .…ردت حنين باستهزاء

 ”.…. تصوري خطب مين عشان يغظني…تهو ده بيضيع وق“

 .…مدت سمر يدها واخذت حبات من اللب وهي تنظر لها بفضول ”..…مين يابت“

 ”.…سماح بنت شهيرة الخياطة اللي جمبنا“

 …توسعت عينا سمر وعقبت بدهشة

.. طالما خطب سماح يبقا ……. احسن خليه يكفر عن ذنوبه شويه هو وامه…بتهزري بجد؟“



.. سماح دي لو قالها عملتلنا غدى إيه النهاردة هتفتح …راجع راجع انا ضمنت ان حقك
 . دي معندهاش عقل…دماغه

 ”……ايديها بترد قبل لسانها

 …قالت حنين بتشفي

 ”…….. شمتانه فيه…احسن يستاهل“

 .…ضحكت سمر بقوة وهي تقول

 ”.…. بصرة بقينا زي بعض…..بركه انك سبتيه….. مكانش بينزلي من زور…وانا اكتر“
 مدت سمر كفها

 فخبطت حنين عليه بكفها االخرى وهي تضحك

 بقوة وحين توقفان عن الضحك أخيراً لمحة سمر

 ……من الشرفة سماح تمر من تحت البيت

 …هتفت سمر وهي تستند على حاجز الشرفة بدالل وانوثه ”..…وابااا سبيلي الطلعه دي “

 ..…بسبسست بفمها المكتنز وهي تقول لسماح

 ”……. سوسو ياعسل.…………سموحه“

 .…رفعت سماح عينيها وهي تنظر لها بتهكم

 ”..…في حاجه ياسمر“

 …قالت سمر بمكر وهي تنظر لها

. انتي ….. ونصحك نصيحة اخت الختها…حبيت اباركلك على الخطوبة …أبداً ياروح سمر“
 عرفاني بحبك

 ”……أد إيه

 …سالتها سماح بتافف ووجه عابس

 ”.…في اي ياسمر ما تقولي علطول “



 .…اجابتها سمر بفتور خبيث

. …. اوعي تأمني ليه….. خطيبك مش سهل وانتي غلبانه زينا…خدي بالك يابت من نفسك“
 ال هو وال أمه

 ..…مالت سمر على الشرفة بخبث وهي تقول بصوٍت منخفض ”……مانتي عارفاها بقه

“ ً نفخت سمر في  ”……الوليه بتعمل سحر ورجليها علطول عند ام ريهام الدجاله عرفاها طبعا
 صدرها

 ..…بطريقة شعبية اصيلة وهي تكمل بمكر

.. دول ناس بعيد عنك الخبث ……. خدي بالك من نفسك يابت ياسماح…حابس حابس“
 بيجري

 ”……في دمهم

 .…قالت سماح بغضب

 .. هي…متقلقيش ياسمر انا واخده بالي كويس“

 ”..…حنين سبته ليه صحيح

 ……اجابتها سمر بخبث

يال عقبال ما عملك يتفك انتي ……. وأول ما نفك سبته…ابت في رجل معزهعملنلها عمل ي“
 ”. …كمان وتخلصي منهم

 ..…بلعت سماح ريقها بخوف وهي تكمل سيرها بعقل متشتت

 ضحكت سمر بقوة وهي تعود لجلستها وحنين تشاركها الضحك والتي كانت تختفي عن مرمى

 ..…ابصار سماح

 ”..…يخريبتك ياسمر دانتي ُمصيبه“

 ”…دلوقتي تروح تديله على دماغه وتفركش الخطوبة“

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .…قالت حنين وسط ضحكها العالي

 ”.…مش هيحصل امها ماصدقت حد اتقدملها“

 ”. ….وال تزعلي…في داهيه اهوه هيكفر عن ذنوبه برضو“

اختفت الضحكة بتدريج من على شفتيها وهي تقول ”……مين قالك اني زعالنه عشانه“
 .…بحزن

انا مبقتش عارفه االقيها منين وال ……انا زعالنه على نفسي والدنيا اللي عماله تعاكسني“
 وال االربع…. من امي وتعبها وقلة الفلوس…منين

كل حاجه عماله تتقفل في وشي والمرتب اللي ……عيال اللي مسئولين مني من بعد موت أبويا
 ”..….انت تعبت اوي وزهقت…باخده من المصنع اللي شغاله فيه بيعيشنا بالعافية

 .…نظرت سمر للناحية األخرى بحنق

وكله بيستغل …………مين سمعك كلنا زهقنا وقرفنا من كل حاجه في حياتنا“
 ”.……الحوجه

 .…نظرت لها حنين بتفهم وهي تقول

 ”.…ماهر برضو مش كده“



نا ُكنت انا لوال الشغل والبقشيش اللي باخده من وراه ا…مين غيره هيسود ايامي وعيشتي “
 تفيت

انا بقا ليا زباين وناس ……..بس انا محتاجه الشغل في البيوتي سنتر ده……في وشه ومشيت
ربنا ياخدك ياماهر اقفلي على السيره  ……بتطلبني باالسم دا غير رزان هانم وكرمها معايا
 زفرت بحنق“.أوف ……دي انا كل مابفكر فيها عقلي بيلف ونفسي بيروح

 …تفكير في األمروتعب حقيقي من كثرة ال

 نظرت حنين على الشارع باالسفل وهي تقول

 .…بضياع

دي فرصة  ……لو انا مكانك ُكنت هتجوزه مش معقول تجيلي فرصه زي دي ورفض ”
 ”. …العمر

 …اجابتها سمر بسخط

. انا عارفه هو عايز إيه وانتي كمان ….. دا جواز شهرين وقلب…فرصة عمر إيه؟“
 ”..…عارفه

 …ضياع واضحقالت حنين بسأم و

 ”.…مش مهم مش كل بتمنه“

 اصرت حنين……رمقتها سمر بعتاب”..…بالش تفكري بطريقه دي ياحنين هزعل منك بجد“

 .…على كالمها وقالت

 ”.…لو جتلي الفرصة دي مش هرفض“

دي حاجه ….مش ده اللي يتباع ياحنين…يارب ما تجيلك عشان عرفاكي مجنونه وهتعمليها“
فقير بقه وال غني  ……ا لو فكرت اتجوز هتجوز راجل بجد.وبعدين ان…متتقدرش بتمن

 ”..…لو هكلها بدقه بس ابقى مرتاحه معاه……المهم انام في حضنه وانا مطمنه احبه ويحبني

 …ضحكت حنين بسخرية

انتي ذات نفسك مش عايزه تسيبي الشغل …متضحكيش عليا بكلمتين ال بيودا وال بيجيبوا“
 ”.….معقول هتكليها بدقه مع اللي بتحبيه…ولك منهعشان الملمين الزيادة اللي بيج



وايوا انا خايفه اخسر الشغل ده عشان الفلوس اللي …آآه عشان ساعتها هكون انا وهو بس“
بتيجي من وراه بس مش عشاني عشان احمد وامي وخالي والبيت اللي مفتوح بالفلوس 

 ”.…دي

 نهضت سمر وهي تحمل حقيبة يدها وقد انهت

 فهي تعلم ان حنين تريد ان تجرحها النقاش ببساطة

 .…وتعري حقيقتها امام نفسها قبل ان يكون امامها

 …عضت حنين على شفتيها بحرج وهي تقول

 ”.…. انتي زعلتي وال إيه انا مقصدتش…سمر استني“

. انا بس اتأخرت والزم امشي زمان احمد رجع البيت هلحق …هزعل منك ليه انتي عبيطه“
 ”.…سالم يانونه ……قبل مايدخل اليل اروح عشان اكلي لقمه

 ..…قبلتها سمر من وجنتها قبل ان ترحل

سمعت حنين اغالق باب شقتها فظلت مكانها لثواني قبل ان تنتبه لورقتين من المال موضوعين 
 …على الطاولة الصغيرة التي كانت تجلس بجوارها سمر

 .…باب الشقةاخذتهم وهي تركض للخارج وكانت تنادي على سمر قبل ان تفتح 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 ”..…. سمر…………سمر“

 .…صعدت سمر على الساللم وهي تقول بأستغراب

 ”..…في اي ياحنين عايزه حاجة“

 ..…قالت حنين من وسط أنفاسه المتسرعة

 الفلوس دي نستيه في البلكونه او وقعت منك“

 ”.…مش عارفه

 …رفع عينيها مجدداً عليها وقالتفتحت سمر حقيبتها بهدوء ثم نظرت فيها لثواني قبل ان ت

 ”…. شكلها فلوسك وانتي ناسيه…ال موقعتش مني“

 …نادت عليها حنين بحنق …نزلت سمر عدة درجات

 .. دي تاني مره تعمليها…خدي فلوسك ياسمر“

 ”.…والمره االولى عدتها و

 قاطعتها سمر وهي تنهي الحديث بأختصار وسالم

 ..…باليد من بعيد

 ”.…. سالم يانونه……ي كمانوهتعديها المراد“

اختفت عن مرمى ابصارها لتنظر حنين للمال بحسرة وقبضت عليه بيدها باحتياج فهي كانت 
 .. وسمر…تحتاج لبعض األموال لشراء مستلزمات غذائية للبيت

 ..…قرأت في عينيها ما يعجز على اللسان قوله

 صديقي ظل معي وال تتركني فأنت مني وانا

 قسوة قلبي فأنت العشم الذيمنك ، وال تبتعد ل

 ..…ال يمكن نسيانه !



_____________________________________ 

 بعد ان دخل الحي الذي يسكن به حديثاً وبعد ان ودع صديقه الذي يسكن في الحي المجاور له..

 وجد من تسير امامه ترتدي بنطال ضيق عليه كنزة

.. تضع …ز نصف شعرها األسود الناعم ترتدي حجاب يبر …ال تقل عنه اغواء ولفت انظار
 زينة مبالغ

 ..تتناقض مع حجمها وطولها…فيها في عز النهار

 القصير وكذلك عمرها الذي لم يتجاوز السابعة

 ..…عشر !

 …وقفت ُمنى امامه بحنق وهي تقول ببرود

 ماترد عليا ياحمد“ ……رمقته بمقت وزفرت بجزع ”..…مبتردش على تلفوناتي ليه؟“

 ”.. ……ساكت ليه

..نظر لها …حك في شعره بحرج وهو يقف معها بقلب الحي واصبح تحت محيط انظار الجميع
 بحدة

 وهتف من تحت أسنانه

 ”..…..انتي مش شايفه احنا وقفين فين والكل بيبص علينا…انتي اتجننتي ياُمنى“

 نظرت حولها بحرج والحظت أخيراً اندفعها نحوه

 ا تفعله إالولكن حينما رأته لم تستطع تمييز م

 .قالت…بعد ان وقفت معه في قلب الحارة

 بصوٍت واهن

وياما تلفونك مقفول ياما مشغول اوصلك ……طب اعمل إيه مانت مش بترد عليا ”
 ”..…إزاي

ً …زفر بفظاظة وملل   فهو يكره فقرة االرتباط عاطفيا



 ….. او يخرج حتى معها !…باية فتاة يتكلم معها على الهاتف

 . فلما تلك األسئلة… يطلب وعود.وال…ال يريد وعود

؟!  …والتعلق االهوج به وبمكالماته العابرة إليها لهم 

 .……أخيراً رد عليها باقتضاب

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثانية

 أخيراً رد عليها باقتضاب

..بقولك اي اعمليلي …انتي غريبه أوي يامنى…وتوصليلي ليه ياستي انتي خطيبتي“
 ”…..انا ماشي…بلوك

نت ستمسك يده ولكن لحق بها قبل ان تفعلها تلك المجنونة أبتعد خطوتين وهو يقول بصوٍت كا
 …حانق

 ”..…ُمنى اعقلي“

 مش عارفه ……. عايز اكلمك ياحمد…خالص رد عليا“

 ”..…اتكلم مع حد غيرك

 برم شفتيه وهو ينظر حوله بحنق فهي لن تستريح إال

زفر بجزع حتى ينهي تلك  ……ل البصيران تضعه وتضع نفسها في شبهة تبان لالعمى قب
 ……الوقفه المشبوهة

 ” ….هكلمك……هبقى اكلمك ياُمنى“

 ”……إمتى يأحمد“

 …رد بملل

 ”..…بليل الساعة حداشر“

 قبل ان تذهب ودعته بأجمل نظرة لديها ”..…هستناك“

 لعله يستجيب ويرضخ لقلبها مثلما فعل بها منذ اول



 ..…مكالمه بينهم

 خمسة عشر يوماً فقط اي بعدالعالقة بينهم منذ 

.. رائع ………حديثة وملك لهم أيضا …ان مكث في هذا الحي بداخل تلك الشقة الحديثة
!….. 

 وبمهارة اكبر …بمهارة حصل على رقمها من يدها هي

يبدو انه  …. وبمهارة حمقاء تركض خلفه االن كلما تجاهل مكالمتها…استحوذ على تفكيرها
.. لكن االن يقنع نفسه انها ال تزال حلوى حتى لو مل منها …يل !مل من تلك الحلوى ويريد بد

 ..…هذا يعد اسراف ! ……وأراد التغيير تظل حلوى وال يجب األلقى بها

 …نفس الجلسة …لمح خاله )عارف( يجلس كما هو على الكرسي الخشبي امام مقهى الحي
 …ونفس النارجيلة بيده …نفس النظرة الحزينة الشاردة

 انها تغيرت فهو كما يقال)حريقة( عفواً يبدو

 ..…وال يكتفي منها أبداً 

 ……جلس بجواره وهو يقول بمزاح

 .. خالي وخال…احلى عارف عرفه قلبي وهللاه “

 ”..……الناس كلها

 نظر له عارف بوجوم ثم لم يلبث إال القليل

 …وقال

 ”……نجحت ياخايب الرجا وال لسه“

 .…ه األسود وهو يقول بصلفقلب أحمد شفتيه بامتعاض ثم عدل ياقة قميص

.المهندس احمد ………انا هبقى بشمهندس على فكره ياعارف ………خايب الرجا“
 ”.. …جمال

قعدين على القهوة جمبك  …. المهندسين كتير وعلى قفه من يشيل…واي يعني أحمد جمال“
 ……اشار على بعض الشباب الجالسين بجواره على بعد مسافة”……اهم



 .…ضيقاشاح بوجهه وهو يغمغم ب

 ”..…كتلة تفائل ……خالي عارف“

 ”..…بتبرطم بتقول إيه ياال“

 ..…أجابه أحمد بسخرية ونفاق

يالهوووي  …هكون بقول إيه بشكر فيك وفي روحك الحلوه واقبالك على الحياة وتشجيعك ليا“
 ”..…على تشجيعك ليا ياخالي

 رفع عارف يده وانزلها وعلى جانب عنق أحمد

 ..…وهو يقول بغضب

 ”..…بتتريق عليا يابن جمال انت“

 …صاح احمد بتشنج وهو يضع يده مكان الصفعة

 ”.…انا ماشي ……والبنات ….. قدام الناس….. بتضربني تاني وفي شارع…آهلل“

 هدر عارف بعنف غريب..

 ”……….يافاشل……………. البنات ياصايع يا فالهت…قعد هنا كل اللي همك البنات“

 .…صحح أحمد بتشنج

 ”.…انا نجحت على فكرةفاشل اي ياعم “

 ”.…انا خالك مش عمك“

 .…برم احمد شفتيه باستهجان

 ”.…ياعم انت تطول تبقى ابو ابويه“

.. …ضربه مرة اخرى على جانب عنقه ”..…أبو ابوك إزاي ياال انت   ……أبو أبوك و“
 ..…مرر أحمد يده على جانب عنقه بغضب وكبح حنقه وابعد الكرسي قليالً بعيداً عنه

قسما باهلل مافيش حد يعرف ……عارف عشان انت خالي بس وهللاه  ……لنيلهيادي ا“
 ”. …يعملها



رفع عارف كفه مستعد لضربه مره أخرى ولكن اكمل احمد بحرج وهو ينظر حوله بحرج 
 …وغضب اكبر

 ”.…والخال والد وال إيه …إال انت طبعاً انت خالي“

 .…ه بنزقضيق عارف عينيه وهو يرمق”..…ماكنت أبو ابوك من شويه“

 ”……. دا عمرك كله سبعين سنة متكبرش الموضوع…ابو ابوي مين ياجدع“

 .…قبض عارف على النارجيله وهو يقول بتحذير

 ”..….. يا…. ياف الهت…لم لسانك ياصايع“

 ..…اكمل عنه احمد ببرود

 .…سأله بفتور ”.…في حاجه تانيه جايه في سكه ……. يابتاع البنات…ياخايب الرجا“

 …ي شعره وهو يجيبه على مضضحك عارف ف

 ”……لسه لم حضر حاجه هقولهالك متستعجلش انت كلك عيوب“

 ..…تمتم احمد باستنكار

 ”..…انا برضو“

 اتكأ عارف على اسنانه وزم بصوٍت عاٍل وهو ينظر له

 ……بغضب وتحذير ان تمادى

 ……غمغم بريبه من نظراته

 ”.……عيونمفيش حد خالي من ال …. عيوب…خالص ياعم انت هتاكلني“

 …رمقه عارف بغرابه ”..…عيون؟“

 …رد أحمد بخبث

 ”.….. انت بتسمع إزاي……عيوب“

 .…عاد الصمت مره اخرى والكل شارد بملكوت آخر

سأله عارف بنبرة هادئه حنونه تتناقض مع هذا الرجل العجوز المتسلط  ”..…نجحت ياحمد“



.. …. ونعت بالشتائم…عين المارةالذي كان عليه منذ دقائق فقد كان يتمادى معه بضرب امام ا
. لم يستغرب أحمد نبرته وتقلبه مابين جيد …بأسلوب ال يدل عن خال حنون كهذا اآلن

. فهو عاشق …. وتلك االضطربات النفسيه قد قراء عنها كثيراً …لصامت ………لسيء
 .. يتذكر اعراضها كانت تحتوي…للقراءة منذ الصغر !

 .……الشعور بالحزن أو الكآبة

ش وضعف القدرة على التركيزالتفك  ير المشوَّ

.. تغييرات حادة في الحالة …المخاوف الشديدة أو القلق أو اإلفراط في الشعور بالذنب
 المزاجية

..التعب الشديد …….. االبتعاد عن األصدقاء واألنشطة المعتادة…ارتفاًعا وانخفاًضا
 ..….. االنعزال عن الواقع……وانخفاض الطاقة أو مشاكل النوم

كل شيء قراء عنه يراه بصورة واقعية على هيئة خاله الحبيب الذي بعد موت عائلته تحول 
 الى

 مجرد سراب أسود مجهول الهوية، برغم …سراب

 .…من معرفة من صاحبه يظل مجهول ؟!

 .…رد احمد بعد فترة

 ”..…آآه نجحت جبت سته وتسعين“

 ”..…عقبال التخرج ………شاطر“

. اقترب …زفر وهو يرى انه اقترب ”.…وأخيراً  …ندسة. كلية اله……يارب ادعيلي“
وسينال الشهادة والوظيفة التي ستنتظره بعد تخرجه فوراً فهو سيعمل في شركة توفيق 

 والد يوسف …الشامي

 هذا وعد )توفيق الشامي( لهم ثالثتهم …سيعمل هو ويوسف وكرم في تلك الشركة بعد التخرج

 والذي فبرغم من مستواه اإلجتماعي هو وكرم

 ال يتساوى مع مستوى يوسف ووالده إال انهم

 .و يوسف ال يتكبر على…أهل أصول كما يقال



 . وال والده يرفض تلك الصداقة…صداقتهم

 بل انه يعاملهم كأوالده و دوماً يريد لهم

 ..وهو من بداية وعد )توفيق الشامي(…األفضل

 

  

 

  

 

  

 

  

 

..شركة عريقه فخمه لها ……براحه تجتاحه ولم ال له بتلك الوظيفة بعد التخرج مباشرةً يشعر
 اسمها

.كل من تخرج من سنتين واربعه يتمنى ان ينال وظيفه بها ولو حتى …وسط القطاع الخاص
 .……سعيد ، ولماذ ال ؟ وقد نال وعد بوظيفة يتمناها غيره !……خارج تخصص شهادته

 .…غمغم أحمد بشرود

 ”..…يارب تفضل سهله كده علطول“

 ..…عارف بتشأم رد عليه 

 ”.…..مفيش حاجه بتيجي بساهل…بيتهيألك“

 نظر احمد له نظره ممتعضه حانقة ُمتسائلة وأيضاً لآلسف مضحكه ان نظر لنفسه االن بالمرآة

 ……سيضحك بال أدنى شك



..زوزو مستنياك فوق وقالتلي ……..انا بقول كفاية تفائل وتعالى نطلع ناكل…ال اله إال آهلل“
 ”. …اخدكاعدي عليك عشان 

 .…وضع عارف النارجيلة على الطاولة الصغيرة القابعة بينهم بقوة وهو يقول بعصبية مفرطة

 ”..…خايب الرجا……..بعتى ابنها الصايع الفالهت…ليه هو انا عيل صغير وال إيه“

 .…اضاف احمد ساخراً 

 ”..…نسيت تقول بتاع البنات“

 .…صاح عارف بعصبية

 ”..…اال منستش دي اول واحده قولته“

 .…أكد احمد باصرار

 ”…وهللا ما قولتها“

 ..…توسعت اعين عارف وهو ينظر إليه شزراً ”..…انت بتكدبني يابن جمال“

 .…امتعض وجه احمد ودافع عن والده فقال

 ”…….الراجل مات وساب سيرته الطيبه وراه…أهلل وماله جمال بقه ياخالي“

 فين السيرة وهو سايب وراه واحد زيك اسمه“

 …مرر عيناه على هيئته بعدم رضا”……جمالاحمد 

 ..…رفع أحمد حاجباه باندهاش

 ”.….وال مش عارف……عارف ……دانت اسمك عارف……وكمان بتتنمر على اسمي“

 .…رد عارف بعصبية مضحكه

 ”…..يااااحمد يااااجمال…عارف وهفضل طول عمري عارف“

 …ضيق احمد عينيه ونظر له باتهام قائال ببراءة

 ” ….. اشتم جواك اشتم…اشتم………ربنا يسمحك“

 .…صاح عارف بعصبية أكبر



 ”…….دانت ابن جمال……..انت فكرني هخاف منك ياال……اشتم جوايا ليه“

 سأله احمد سريعاً..

 ……نظر له احمد بانتظار فضولي”..…هو جيمي عملك حاجه قبل مايتوكل“

 ”…. كفايه ان سابك في حياتي……عملي؟ عملي وعملي“

 .…ف بمكرنهض أحمد بحنق وهت

 ” …أكل محشي………..انا طالع اكل……ال كده كتير انا حرقت كتير معاك “

 ”.…. بتقول اي ياال محشي……روح ُكل يامفجوع“

 ..…أنتبه أخيراً ألهم نقطة

 .…استدار أحمد وقال ببساطة خبيثة

 ”…..تخيل انت بقه الطعم…ااه محشي ومن ايد زوزو“

 .…نهض عارف خلفه وصاح

 ”..…. انا جوعت……مالخدني معاك يابن ج“

_____________________________________ 

 عانقته امه بحنان وهي تفرغ فرحتها بزغاريد عالية

 .…هتفت زينب بسعادة …دليل على سعادتها لنجاحه

 ”..….. عقبال الشهادة الكبيرة ياحبيب امك…مبروك ياحبيبي“

 نفسي خلصت الخمس سنين بتوع ايو يازوزو ادعيلي كده.. نفسي اغمض عيني افتحها أالقي“

 ”..…الجامعة

 …رتبت على ظهره بشجيع قائلة

 ”.….. مفيش اسرع من األيام بس انت شد حيلك وزرع عشان تحصد…هيخلصه ياضنايا“

 .…هز أحمد راسه بايجاز وهو يقول



 ”……. ادعيلي بس يازوزو………حاضر“

 ربتت والدته على كتفه ”..…دعيالك ياحبيبي“

 …وهو يقول بهدوء فمسك يدها وقبلها

بس حطي االكل ونبي يازوزو لحسان هموت  …هدخل اغير هدومي بقه واجي قعد معاكي“
نظر احمد الى خاله) عارف( والذي يجلس على االريكة ممدداً امام التلفاز  ” ……من الجوع

 يشاهد

 صاح احمد ……فيلم قديم الطراز بصمٍت قاتل

 حين لكزته امه بخفة ونظرت له بمعنى مقروء

 .……إليه

 . هتاكل معايا ياخالي…انا هدخل اغير هدومي“

 ”..…مش كده

 .…رد عارف بعد صمت بنبرة ممتعضة

 ”..…. انا مستنيك………خلص ياخايب الرجا“

 ابتسمت زينب بحزن وهي ترمق اخيها بشفقة قبل

 .…ان تتوجه الى المطبخ قائلة بهدوء

 ”…. متتاخرش…خلص ياحمد ……انا هدخل اسخن“

 …قالها احمد وهو يدلف لغرفته“. …حاضر يازوزو“

سحب المنشفة ودخل للحمام  …خلع القميص الذي كان يرتديه والقاه على الفراش باهمال
 بالخارج

. كان يجفف وجهه وشعره وهو يقف على بعد مسافة من نافذة …ثم عاد للغرفة بعد ان اغتسل
 غرفته التي تطل على المارة باالسفل وباالمام بيوت

.كانتى عيناه …رك المنشفة تطوق عنقه وظل عاري الصدر ببنطاله الجينزت ……الجيران
.. صدح هاتفه عند …شاردة بضياع وهي تتابع شعاع الغروب الذي يختفي بتدريج من امامه



 …هذا التأمل فزم شفتيه وهو يلتقطه فكانت احد )حلويات حياته( كما يلقبهن

 ال مش فاضي هكلمك كمان ساعة ……ايوا ياوالء ”

 ” ……باي ……….. تمام…هكد

 انزل الهاتف عن اذنه ورفع عيناه لألمام من خالل

ف الجيران شرفة امام نافذته مباشرةً تطل من  تلك النافذة المفتوحة بغرفته ليجد من خالل ُشر 
 خاللها

. هل هناك من يمتلك تلك البشرة حقاً ام انها احد …فتاة على هيئة قمر بيضاء بياض الثلج
تجميلية التي يستعملها النساء بكثرة مؤخراً والتي بات من خاللها صعب المستحضرات ال

 .…التعرف عليهما بعد غسل وجوههم بالماء !

 ً  كانت تقف تلك الفتاة الجميلة أمامه لكن عيناها الزيتونية بمكان آخر لم تالحظ وجوده خصوصا

 . لكن الرؤية…ان بينهم مسافة ليست قصيرة

 ……واضحة على اية حال بينهم

 .…وشعرها ناعم بني يصل لمنتصف ظهرها …. عيناها زيتونية…بيضاء البشرة كثلج الناعم

 يبدو ان طولها مناسب …قصيرة القامة

 قصيرة جداً  ……لكن بنسبة له فهي قصيرة

 .. اين مفاتن األنثى…. نحيفة جداً ……نحيفة

 الم تبلُغ بعد ؟! ، اظن ان عمرها ال يتجاوز

 انها من ُعمر )ُمنى(لكنالثامنة عشر بل أقل يبدو 

.صحيح ال تمتلك جمال كهذا الذي تمتلكه) …ُمنى كتلة انوثة متحركة برغم من صغر سنها !
 ..…ملكة الثلج( تلك ولكنها يافعة االنوثة وهذا يكفيه ويرضي ذكورته

تمايلت الفتاة قليالً واستدارت توليه ظهرها وقد رفعت الهاتف على اذنيها واستندت على حاجز 
 ……رفة بظهرهاالش

فغر شفتيه وهو يتابع بخبث كل شبر بجسدها من خالل تلك الثياب التي كانت عبارة عن بنطال 



 جينز

 .…وشميز بني عليه واسع يكاد يبتلع جسدها النحيف

 …عقب بسخط

 ”..…شكلهم بيكلو اكلها “

 استدارت الفتاة لناحية اآلخرى بعد ان اغلقت الهاتف

 .نظرت…ها بعين أحمدلتشهق بحرج بعد ان اتت عينا

 ً  له لثواني بصدمة من هيئته الفاضحة تلك خصوصا

 ……. ال وينظر لها أيضاً بشكٍل غريب…انه يعتبر عاري

 غمز لها أحمد بعبث وهو يرفع يده الذنه..وباالشارة

 …اخبرها انه يريد رقم هاتفها بمنتهى الثقة والعبث

نظرة مقت وغضب وامتعاض من أخالقه برمت شفتيها والقت عليه بزيتونتان عينيها الحارقة 
وهيئته ثم دلفت لغرفتها واغلقت باب الشرفة خلفها لخصوصية اكبر بعيد عن عين هذا المتطفل 

 .…قليل الحياء

ً ……المتعجرف  ……عجرفة بلهاء مثله تماما

إبتسمت حبيبه وهزت راسها بجزع وهي تنظر لنفسها في المرآة فبرغم الغضب والحنق من 
..مابين وسامة …..وسامة تخطف االنفاس…االبله إال انه وسيم غباء هذ الصبي

 ..……نوع معقد يجذب اي مراهقة منذ اول لقاء…….وانحراف……وعبث

برم احمد شفتيه وهو يقول بصدمة وعدم تصديق وكانه طعن في كبريائه بعد رفض ملكة الثلج 
 …له

 ..انا يتقفل في وشي شيش……دي حلقتلي“

 ”……….. أنا……البلكونه

 .…. أخيراً !……تدى مالبسه وهو ال يصدق انه تلقى الرفض من فتاةار

 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ..…غمغم بعدم تصديق

 ”…امال لو قولتلها عايز اقبلك ……دا رقم تليفون“

دخلت سمر الغرفة وضيقت عينيها وهي تنظر له ”.…هي مين دي اللي عايز تقبلها ياهندسه“
 .…بشك

 ”.…ح.انت جيتي امته صحي…..ال مفيش…ها“

فردت ذراعيها بحنان فتقدم منها احمد وعلى محياه إبتسامة ”.….. مبروك……لسه جايه“
 .…سعادة ومحبة لعناق شقيقته الكبرى وامه الثانية

 ولكن سرعان ما وجد سمر تضربه بصدره وهي

 ..…تقول باستنكار وقوة 

 .هات ورقة النتيجة عشان……رايح فين ياعسل“

 ”.……اشوف الدرجات

 .…مد بارتياعنظر لها اح

 ”.…وانا اللي كنت فكرك جايه تاخديني بالحضن وتبركيلي ……أعوذ باهلل“



 .…ردت بجدية حادة

. …. اشوف الدرجات األول وتأكد انك نجحت وبعدين أبارك وهني…انا مش زوزو ياحبيبي“
 ”.…وماله

 ”..…ال شكراً مش عايزك تهني خدي شوفي النتيجة وريحيني“

 .……ورقة بها بيان نجاح في الثانوية مد يده بجيبه واخرج لها

وكان شقاء …نظرت بالورقة ثم اتسعت ابتسامتها فوراً وهي تقول بسعادة وفخر حقيقي به
 السنين لم يمر هباءاً وها قد نجح أحمد وقريباً سيصبح

 ……) المهندس/ احمد جمال( كما تمنت وكما أراد هو ووالدها رحمة هللا

 عانقته”.…هدس.مبروك يابشمن…مبروك ياحبيبي“

ربت على ظهرها هو أيضاً ……سمر بحنان وهي تربت على ظهره بقوة وسعادة مفرطة
 .…قائالً 

الحمدهلل بفضل ربنا وجودك جمبي هدخل الكلية اللي ُكنت بحلم  ……هللا يبارك فيكي ياسوسو“
 ”.…بيها

فصلت سمر العناق وهي ”…….وتوصل لكل اللي نفسك فيه……ربنا ينجحك كمان وكمان“
 .ثم فتحت حقيبتها واخرجت…بت على وجنته بيدها الرقيقةتر

 ..…منها ورقة بمئة جنية وقالت بحب

 .انا عارفه انك تستحق اكتر…خد حالوة النجاح“

 ”..…من كده بس

 …اتجه احمد للمرآة ليمشط شعره وقال بامتناع

 ”…انا كلها يومين وهنزل اشتغل …خلي فلوسك معاكي ياسمر“

 .…رفعت حاجبها باستغراب

 ”..…تشتغل فين؟……تشتغل“

 .…رد بايجاز



 في مطعم صغير فاتح جديد على قمة الشارع“

 ”..…بيعمل مشاوي

 .…قالت بتشكيك

 ”..…..وال ناوي تروح تغسل مواعين…وانت بتعرف تطبخ يعني“

 .…رد بإختصار وبنبرة تحمل تخطيط مدروس

 وكرم كمان……ال ده وال ده هقف على الكاشير“

 ”.…تغل نادل هناك يعني اهو اي حاجه لحد ما األربع سنين دول يعدو..هيش…هيبقى معايا

 فغرت شفتيها بعدم تصديق وهي تحدج به

 ..…وتساءلت

 ”.…انت بتقول اي ياحمد انت ناوي تشتغل ايام الدراسة“

 .…رد بصوٍت جاد ُمصر

.. مصاريف …وليه ال مصاريف الجامعه هتبقى كتير تلخيص مادة كل دكتور بقد كده“
. المصاريف هتبقى كتير عليكي وانتي منعتيني أشتغل ……كل يوم لبس جديد …اصالتالمو

.. دلوقتي معندكيش حجه وال انا ليا حجه …من ساعة ما دخلت المدرسة خصوصاً في ثانوية
وكدا كده لو احتجت فلوس  ……. انا هخبط في اي حاجه لحد ماتخرج…استنى اكتر من كده

 ”……هاجي اطلب منك

 .…. قالت بتحفز…نق منه يبدو انه قرر ويبلغها فقط ليكن عندها علم ليس إالتنهدت سمر بح

 ”……وتفتكر انت هتعرف تشتغل وتدرس في نفس الوقت“

 .…شرح وجهت نظره وما سيفعله الفترة القادمة

. هحضر كل المحضرات في معادها وهظبط مع صاحب …متقلقيش ياسمر هعرف و هتعامل“
 المطعم

..وكمان المطعم ده كذا وردية مش …وعارف اني طالب في جامعة هو معرفة يعني وجدع 
 ” …دا بيقفل الساعه خمسة الفجر ………واحده يعني



 ”..…واضح انك قررت“

 ..…رد بايجاز

 ”..…. انا مرتاح كده…سبيني براحتي“

 ..…اشدت نبرتها وهي تقول بتحذير

 …حدثته بحنان به لمحة تحذير

 حسيتبس لو  …وانا مش عايزه غير راحتك“

 ”..…انك مقصر في دراستك ها

 ”.…..يال ياحمد األكل هيبرد ياوالد…يال ياسمر“

 .…صاحت والدتهم من الخارج بتافف ونفاذ صبر

 .…نظر أحمد لنافذة غرفته وهو يقول الخته

 ”..…نكمل كالم بعدين انا جعان“

 .…اوامات له بابتسامة لم تالمس عينيها

 د دي حالوة. خ…ماشي ناكل االول وبعدين نتكلم“

 .…مدت له الورقة بمئة من جديد”..…نجاحك

 رفض بجدية وهو يبعد يدها..

 القتها على”..…خليها معاكي مش عايز ياسمر“

 ..…الفراش وهي تقول

..ودي ملهاش دعوه …. انسى اني ارجعها الشنطه…انا خالص طلعتها وخرجت بأسمك ”
 فتحت باب الغرفة وهي تقول“.. …بشغلك الجديد ياهندسة

 ”..…. عشان االكل مايبردش………يال أنجز“

نظر لنافذة غرفته لنقطة معينة وهو يرى الشرفة ال تزال ”……جاي وراكي أهوه“
 .…..غمغم بحنق…مغلقة



 ”..…ياكتلت التلج انتي كمان ………روحتي فين“

 سمع صوت امه ينادي من جديد فخرج بسرعة

 …إليها

_________________________________ 

صاحت حبيبة وهي تفتح باب شقة  ”……هروح قعد مع مرات عمي شويه ماما انا“
 .…والدها

 ..…سمعت والدتها تهتف من المطبخ

 ”..…متتأخريش ياحبيبة ابوكي زمانه جاي“

.. سارت عدت …فتحت حبيبة باب الشقة وهمت بالخروج ”.…. شويه وجايه…حاضر“
 رة لهم..كانت شقة عمها )راضي(مجاو…خطوات معدودة بعد ان أغلقت

 ……)الباب في الباب( كما يقال

 .…طرقت على الباب بقبضة يدها الصغيرة النحيفة

 فتحت لها زوجة عمها التي تهللت مالمحها بالسعادة

 ..…وهي تقول

 ”..….عمك جوا…حبيبة تعالي ياحبيبتي وقفه ليه“

اولة دخلت حبيبة برفقة زوجة عمها لصالة الكبيرة لتجد إبراهيم يأكل هو ووالده على ط
 مستديرة

 .…قصيرة تسمى بـ)طبلية(

 نظر لها عمها )راضي(رجل بشوش الوجه طيب السان

 في اواخر الخمسينات ، قد مر الشيب على شعره

 ولحيته فزاده وقار وكبًرا ، كبًرا مقاًما وسط جميع

 .قال راضي……من يعرفه سوى أهله او جيرانه 



 .…بطيبة وحنان

 ”.…بتحبك .حماتك…انزلي كلي…تعالي ياحبيبة“

إبتسمت حبيبة بلطف إليه لكن تالشت ابتسامتها سريعاً بعد جملة زوجة عمها التي ربتت على 
 .…كتفها بحنان األم وقالت بعفوية

 ”..…انا طول عمري بحبها ياراضي“

 تنحنح إبراهيم وهو يمد يده ويأخذ كوب الماء ليرتشفه دفعة واحده لعله يبتلع به تلميحات أمه

 ..…والى تلك الطفلة أمامه !الثقيلة إليه 

 .…فهم راضي ابنه فغير الموضوع وقال

 ”..…هتفضلي وقفه كتير ياحبيبة انزلي تعالي قعدي جمبي“

 اتجهت والدت إبراهيم بجسدها الممتالء بخفة وجلست بجوار زوجها لتعطي مساحة لحبيبة

 ……كي تجلس بجوار ابنها

 ”…..مكسوفه من إيه…قعدي ياحبيبة جمب إبراهيم“

 ..…بلعت حبيبة ريقها بصعوبة وهي تتوجه ناحية ابراهيم لتجلس بجواره

.يبدو ان رأيه ليس له اية أهمية …خرج نفس إبراهيم بصعوبة وقد اجتاحه الحنق من أفعال أمه
 لديها

 …وال تزال مصممة على زواجه من طفلة كما يراها

 .…فقط ألنها تحمل هواية موثقة )أبنة العم(

 ه القاتمة على امه ليجدها تتابعرفع إبراهيم عينا

 .…جلوسهم بجوار بعضهم بسعادة مبالغة

همست لزوجها بصوت خافت لكن لألسف لم يكن خافت  ”.…ليقين على بعض اوي ياراضي“
 لتلك الدرجة فقد سمعها ابراهيم وحبيبة ونظروا لبعضهم

 ……بغرابة



 .…همست حبيبة بحرج إلبراهيم

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”..…هو في إيه يابيه“

 …اجابها ابراهيم بايجاز

 ”.…المهم نجحتي …وال حآجه حاجات كبار ملكيش دعوة بيها انتي “

 .…ردت بخفوت

 ”…. وهجيب النتيجة بالمرة…لسه بكرة هشوف“

 ..…رد بمودة

 ” …تحبي اجي معاكي……ربنا ينجحك ياحبيبتي“

 …هزت بنفي وهمست اليه

 ”.…ش نفسك يابيه هبقا اطمنك في التلفون. متتعب…مش الزم انا هروح انا و واحده صاحبتي“

 .…صاحت والدته بعفوية األمهات



 ”..…. آهلل واكبر هتتحسد ياوالد ليقين على بعض اوي…بسم آهلل ماشاء هللا“

 تبدلت حبيبة النظرات بحيرة مع إبراهيم

 الذي أخبرها بعينيه

 )ان ال تهتمي تلك طقوس امهاتنا (

 .…تافف راضي وهو ينظر لها

 ”.……ن معاكي ياحاجهوبعدي“

 …مطت زوجته شفتيها وقالت بتبرير

 ”.…مش الزم حبيبة تعرف ا …هللا في اي ياراضي“

 .…نهض ابراهيم بسرعة وقاطعها بخشونة 

اتجه للحمام لغسل يده وهو يتمتم بغضب من أمه  ”.….. الشااااي…الشاااي يام إبراهيم“
 وافعالها

من إختيار حياته بنفسه كرجل راشد في منتصف  . وكان وضعه امام األمر الواقع أفضل…معه
 ..…الثالثين

 . طويل القامة…تابعته حبيبة وهو يبتعد عن المكان

. به جانب همجي مهم ….. وسيم وسامة حادة !…ضخم البنية عريض الصدر والمنكبين
 تحدث

 بلطف ومهم كان منمق في طريقته وهيئته يظل

قلبه وشهامة أفعاله مع الجميع إال ان )ابراهيم  به لمحة من الهمجية والحدة برغم من طيبة
 راضي(

 .…. قرصان أعور…قاتل متسلسل …يظل بعينيها

والوسيمة ….هناك رهبة بداخلها كلما نظرت الى مالمحه الصارمة و……ذئب بشري
 كلما جلست بجواره ووجدت فرق الحجم الجسماني بينهم…كذلك

 ..…ارههو كالوحش العمالق وهي كالعصفور المرتجف بجو



 لكنها لن تنكر انها تحبه كاخيها وال تتمنى له إال

 ……كل خير وسعادة

حملت االطباق للمطبخ مع زوجة عمها وهي تشعر بالفضول لرؤية زوجة إبراهيم 
 كيف…المستقبلية

 .هل ستقع في حب هذا العمالق الضخم…ستكون؟

 ..…وماذ ان احبته ألنه رجل عمالق وقوي

عضالت قبل حتى ان تتأمل المالمح وتتعايش مع بعض الفتيات تعشق كتلة ال
 .والبعض…الطباع

 اآلخر يحب الرجل الكالسيكي ال بأس بأن يكون

 قوي ولديه جسد رياضي لكن بدون مبالغة كما

 …ترى تلك الفترة

صحيح ان ابن عمها لم يسعى الن يكون هكذا إال ان هناك فتيان لديهم هوس بالممثلين األجانب 
 سوى بالجسد او بقصاتوالمصارعين كذلك 

 .…الشعر الغريبة

 آآه كم تكره تلك االشياء كم تعشق النوع الكالسيكي

 .…….. شخصاً كذلك األحمق الذي كان يريد رقم هاتفها…وتفضله

.. يبدو انه واثق من موافقتها على طلبه لذلك كان يشير إليها بمنتهى …إبتسمت عند تذكره
 .…الصلف

ذهب وكسر عظامه وانفه الكبير المرفوع لالعلى وكأنه يمتلك  لو اخبرت إبراهيم اآلن لكان
 الحي

 …….أبله !……بما فيه

 فأبن عمها لن يرحمه……..ال تريد مشاكل…لن تفعل

 .…..وفي نهاية هي ال تحب المشاكل……ان علم !



 جلست على االريكة بجوار عمها راضي الذي سألها

 .…بحنان

 ”.…ةقوليلي ياحبيبة راحه سنة كام في المدرس“

 .…توسعت ابتسامة حبيبة وهي تنظر لعمها

 . ادعيلي…. راحه تالته ثانوية…انا في ثانوية ياعمي“

 ”..…ربنا يقويني على اللي جاي

 ..…عبث إبراهيم في هاتفه بملل وهو يجلس على احد المقاعد

 .…قال راضي بهدوء

صمت  ”……ر. في واحد معرفة طلب مني اني اشوفله شقه كده إيجا……بقولك يابراهيم“
 …راضي بحرج

 .…أنتبه له إبراهيم وقال

 ”..…وانا اي دخلي ياحاج في موضوع الشقق ده انا مش سمسار انا سواق وال ناسي“

لو يسكنه في شقتك لحد ما تكمل تشطبها اهوه يفتحلك  …مش ناسي بس يعني انا بقول“
 ”.…دخل

 .…اتت عليهم والدته وقالت بترحيب للفكرة

اهوه الفلوس اللي تطلع كل  …براهيم إزاي مجش في بالنا حاجة زي دياما فكره ياواد يا“
 شهر اعملك بيها

 جمعية اول متاخد فلوسها تجيب الخشب

 ”…وتظبط شوية الحاجات اللي نقص الشقة

 .…رد إبراهيم بعدم اقتناع

 ….مستوره والحمدهلل…ملوش لزمه يام إبراهيم“

 …نظر لوالده وتابع”.…وانا مش محتاج الفلوس دي



 وبصراحه ياحاج انا مش عايز حد يدخل الشقه“

 دي غيري انا وبنت الحالل اللي هتكون من

 ”……نصيبي

 …نظر له راضي وقال بهدوء

.يمكن مأجل الجواز ….انا قولت ازق معاك…دي شقتك وانت  حر فيها…انت  ُحر يابني“
 ”…عشان الفلوس وال حاجة

 .…رد عليه إبراهيم بخفوت

 ”..…ة انا لسه بس ملقتش اللي بدور عليهاانا مش مأجل وال حاج“

 …قالت والدته باستهجان

 ”.…هو انت  بدور اصال يابراهيم يابني“

 …زفر ابراهيم وهو يجيبها باختصار

رمق والده ”..…النصيب لما بيجي مبيستناش وال اي ياحاج……مش الزم ادور يام إبراهيم“
 يطلب

 …منه اتدخل في األمر ولو قليالً 

 …ه وهو يقول بهدوءهز والده راس

من حقنا …….بس انا وامك نفسنا نفرح بيك انت عديت التالتين يابراهيم و……عندك حق“
 نشيل عيالك

 ” ……زي ماشلنا عيال اخواتك

 .…نظر له ابراهيم وغير الحوار ببراعة

 ”.…هتفرح وتشيلهم وتجوزهم كمان يابركة“

 .…ضحك راضي وقال بوهن

 ”..…ياااه يامين ياعيش يابني“



 …رقرقت اعين والدته وهي تقول لزوجها بلهفةت

 ”.…ربنا يديك طولة العمر ياراضي ويخليك لينا“

 .…ابتسم لها راضي بحنان وحب

 ”….وتفضلي دايما جمبي………ويخليكي ليا ياحاجه“

 .…نظرت حبيبة إلبراهيم وقالت بمزاح

 ”.…واضح اننا مش موجودين يابيه“

 …ابتسم إبراهيم وهو يحرك حاجبيه بتأكيد

______________________________________ 

 في الصباح ارتدى مالبسه ووقف امام المرآة يزرار

 …..دخلت والدته وهي تقول بحنان…قميصة الكحلي

 ”.…يال يابراهيم أبوك مستنيك على الفطار“

 .…أومأ لها إبراهيم وهو يقول

 ”. …ردة بالش تستنيني.. بقولك ياحاجه انا احتمال ارجع متأخر النها…ماشي يأمي جاي“

 …سألته والدته

 ”.…لي ياحبيبي مسافر النهاردة“

 .…مشط شعره امام المرآة وهو يقول لها

 ”.….هطلع على الشركة نحمل البضاعه على التريله وخدها وسافر…آآه هسافر المينا“

 .…قالت والدته بقلق وتحذير إليه

 ”..…ياالسكه ياضنا…خد بالك من نفسك يابراهيم…ربنا يقويكي“

 مالى عليها إبراهيم وقبلى قمة راسها ويدها

 .…أيضاً وهو يقول



 ”..….. ودعيلي………سلميها هلل يام إبراهيم“

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .…قالت باعين تترقرق عاطفة االمومة

 ”.…دعيالك من كل قلبي………دعيالك ياحبيبي“

 .…في شركة الشحن والتفريغ للمعدات الثقيلة

 أجهزة-بضائع العامة)ال…وكافة أنواع البضائع

تكن بالمخازن …..(…والخ –المعبأه  –البضائع السائلة -امتعة الركاب-كهربائية 
والمستودعات ويتم نقلها في شاحنات كبيرة ضخمة لسفر للميناء مباشرةً لباخرة النقل 

.او العكس يتم تفريغ الحمولة من الباخرة ثم تنقل للشاحنات الكبيرة لنقلها للشركة …البحري
 ..……يتم توزعها على أصحابها !ل

 ……مضى إبراهيم على األوراق وهو يقول لمدير تلك الشركة

 ”…كده محتاج حد معايا عشان األوراق والذي منه“

 …رد المدير بعملية



 ”….بس يابراهيم براحه وانت سايق السكه طويلة…عبود هيطلع معاك وهو هيهتم بكل حاجة“

 .…التوصيات المبالغ فيها رفع إبراهيم حاجبه بأستغراب من تلك

 ”…….انا بقالي فوق الخمستاشر سنة معاك هنا…هي اول مره وال اي ياحسين بيه“

 .…ابتسم حسين ببشاشة وقال بتوضيح

 عارف يابراهيم وانت اهل ثقه وبتراعي ضميرك“

 في شغلك ومش اول مره تطلع ببضاعة زي دي

 ”.…بس معلشي الشغل شغل والزم اوصيك

 …ه بتفهم وقالهز إبراهيم رأس

 ”..….. سبها على ربنا ودعيلنا نوصل بسالمة……عندك حق“

 ”..…ان شاء هللا توصله بسالمة وانا هبقى على اتصال بعبود“

 دخل في تلك األوقات رجل في منتصف الثالثينات

 ……اصلع الرأس ممتالء الجسد قصير القامة يرتدي حلة رسمية بسيطة الشكل وطراز 

 …بنظر المدير اليه وعق

 ”……ها ياعبود كل تمام البضاعة اتحملت……اهوه عبود جه“

 .…أجابه عبود بعد ان سلم على إبراهيم

نظر عبود إلبراهيم ”..…..يال بينا يابراهيم وال إيه….احنا جاهزين…كل تمام ياحسين بيه“
 الذي

 ……أومأ براسة وهو يرافقه للخارج

 الذي فتح ورقة به شطائر جاهزه ساخنةصعد إبراهيم الشاحنة الكبيرة الضخمة وبجواره عبود 

 …عزم عليه عبود 

 ”.…تفطر يابراهيم قبل ماتطلع“

 .…أجابه وهو يدير محرك الشاحنة الكبيرة



 . انا فطرت مع الحاج والحاجه…ال بالهنا والشفا“

 ”……في البيت

 …رد صديقه بحسرة

..وكل ما …ار دييابختك ياسيدي انا بعد ماسبت بيت امي واتجوزت وانا نسيت وجبة الفط“
 ”.. …تكلم تقولي البيت والعيال والدروس والهم

 تابعه إبراهيم وهو ياكل بشرهه وسأم كذلك

 سأله بحيرة بعد الشكاوي الزوجية الذي ال

 ..…يمل رفيقة من سردها عليه

 ”..…هو الجواز وحش لدرجادي ياعبود“

 .…هتف واالكل يملئ فمه

 ”.…كده عايش ملك.. انت …زي الزفت اوعى تجوز يابراهيم“

 كبح إبراهيم ضحكته وهو ينظر

 .…له وعلق

 ”.…لدرجادي ياعبود“

 .…وضع عبود قطعة من المخلل بفمه وقال بسخط

 ”.…بصيلي كويس وانت تعرف ………واكتر“

 نظر ابراهيم له نظرة شاملة ثم ابتسم وهو يهز رأسه

 ..…لينطلق بسيارة بعدها بدون ان يتفوه بحرف آخر

 ائل بالحياة يأتي على هيئة رجل مستاءاً فيجعلك تتفائل بقوة لدرجة تكره شخصكلطالما كان التف

 ..وكان هللا…وشخصه وتفائل بالحياة على العموم !

 .…مع الصابرين بعدها ؟!

_____________________________________ 



 ارتدت سمر الزي الرسمي لمكان العمل الـ

 )بيوتي سنتر(

 ي تتجه للزبونة الثريةارتدت القفازات البيضاء وه

 التي تجلس على المقعد بانتظرها.. لبدأ عمل

 ..…أحد صبغات الشعر باللون مختار منها على شعرها القصير

 ..…اراحت السيدة رأسها قليالً على المقعد لتبدأ سمر بعملها

 .…قالت السيدة بتعالي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

نفس الدرجة انتي عرفه انا عندي حفلة بليل عايزه الصبغة نفس اللون اللي اتفقنا عليه ياسمر و“
 ”.…وعايزه اخطف االنظار

ومع ذلك هتشوفي لون شعرك وتنبهري باذن …انتي خطفه االنظار من غير حاجة ياهانم“
 .…نظرت سمر لي السيدة عبر المرآة واكملت بمجاملة”.…آهلل

 ”.…كيرلي تحبي اعملك……وبصراحة ماشاءهللا عليكي بشرتك هيليق عليها اللون اوي“

نظرت السيدة لشعرها في المرآة وهي تفكر بجدية وقد بدات تمرر يدها على  ”..…كيرلي“



 ……شعرها المنساب بحرية

نظرت لصديقتها التي ”..…فكرة برضو هيبقا اليق على لون شعري الجديد وهيبقا تغيير“
 تكوي

 .…شعرها بجوارها

 ”.…وال انتي اي رأيك ياروما“

 …حسان للفكرةاجابتها صديقتها باست

.هتلفتي انظار …….واو متحمسة اشوفك اوي بالوك الجديد يارودي……فعالً هتبقى حلوه“
 ”…كل اللي بالحفلة وهايدي هتموت من الغيرة

 .…ضحكت رودي بصلف

 ”.…. دا هتبقا الحفلة على حساها……امال ياروما“

 .…ضحكت رفيقتها وقالت بغرور وحقد

.صحيح ياسمر خلصي مع …تشوفك باللوك الجديدهموت وشوف شكلها وغيرتها منك لم “
 رودي وتعالي اعمليلي تسريحة الشعر اللي عملتيها

 ً  ”..…لريماس عزام فكراها طبعا

 .…اومات لها سمر وهي تقول بايجاب

 ”. ….هخلص لرودي هانم وهاجي اعملهالك من عنيا…ايوا طبعاً فكراها“

 .…اجابتها السيدة بهدوء

 ”……على ما عفاف تفرد شعري..هستناكي ……ماشي ياسمر“

 بدأت سمر بالعمل وهي تستمع لالحاديث التي تحكى

 امامها منهم عن حياتهم ومشاكلهم التي كانت

 .…تدعي في سرها ان تكتب عليها من شدة سخاء اموالها !

. كما ان المال كالتراب معهم يلقى …فعالً انهم أشخاص تافهين ال يشعرون بميزة ما بين أيديهم
 في اي



كان ليس له اهمية وحين يأتي القاءه في المكان المناسب يديرون وجوههم وكأنهم ال يرون م
 ..…المحتاجين ؟!

ليس كلهم سيئين السمعة وطماعين النفس ولكن األغلبية يملئ قلوبهم الجشع وال ينظرون لمن 
 ……..بمجرد نظرة وحكاية عن مدى الرفاهية التي يحيون بها…تحت األقدام يدعس

تجعل المستمع يكره حياته ويلعن الفقر بل ويتمنى العيش في تلك الحياة لو أليام  حكايات
 معدودة قبل موته ؟!

 تنهدت سمر باحباط وهي تتابع عملها بصمت

 العمل الذي في ارقى وافخم مكان وقفت به

 .…طوال حياتها

 …سمر

. …نون تلك الحياة)لطالما كانت أغلب األماني معلقه على )حياة مرفهة( وانا ُكنت ممن يتم
تمني غريب اشبه بالهوس وليس ذنبي وانا اعيش معظم ساعات يومي بقلب تلك الحياة ، 

الرائحة الجميلة المحملة بعطور فخمة تتسلل النفي ببطء ، عيني ال ترى إال كل ماهو باهظ 
 …وفخماً وراقي ! لدرجة تشعرك بتناقض مابين المكان ووجدك به

.وليس ذنبي ان اعيش بداخل )حياة مرفهة(وال اكون …ومن أكونليس ذنبي ان أبغض حياتي 
 جزءاً 

منها، اشبه الوصف بتلفاز يمكن مشاهدة مايعرض عليه لكن ال يجوز اختراقه فمن فعل ذلك 
 ..…مختال ولن يجني من فعلته إال الغباء وسخرية األلسنة !

 .(…اهدة بصمت ! لذلك اشاهد وال أقترب الن قدرتي محدوده.. محدوده جداً فقط المش

بعد فترة طويلة خرجت السيدتان بهيئٍة اخرى جذابة غير التي دخلوا بها وعلى وجوههم 
 عالمات الرضا

.. …نظرت سمر بسعادة لإلكراميات التي حصلت عليها بعد تصفيف شعر كال منهم
 .….جيد !………رائع

.. لظهر …ظافر تلك. وتقليم ا…العودة للروتين المعتاد.. مابين شعر تلك ……العودة للعمل
 تلك ، ومساج



 …….. وقد ينتهي بعدها اليوم منهمكة الجسد والعقل……آخر لتلك

______________________________________ 

ً …بعد عدت أيام  ……..كان يقف احمد هو وصديقة في الحي المكاث به حديثا

 .…ضحك كرم بسماجة وهو يقول بتشفي

.كان نفسي اشوفها وهي …يالهووي على الكسفه…الاول مره اشوف واحده بتحلق ألحمد جم“
 ”.……بتقفل في وشك شيش البلكونه يالهوي على المتعه ياجدعان

 .…عض احمد على شفتيه بغيظ وهو يقول

 ”..…. هي دي الصحوبيه…هو انا بحكيلك عشان تروشن عليا“

 …صاح كرم بجدية امام وجهه

بنات الناس  ………نت عندك اخت وام. ياشيخ اتقي هللا وارحم نفسك ا…هي دي الصحوبية“
 ”…مش لعبه

 …برم احمد شفتيه بسخط وقال باستنكار

. طب ماتجيب رقم الباسورد بتاعك وتخليني اشوف الشعارات الدينية …شوف مين بيتكلم“
 ”..…ياعم الشيخ

 …توترت مالمح كرم وهو يقول باقتضاب

 طب ماتجيب انت  الباسورد بتاعك …يسالم“

 ”…األول

 ..…د ببساطة وقحة وهو يغمز لهاجابه احم

 ”…ال طبعاً مينفعش دا عليه حاجات للكبار فقط“

 .…امتقع وجه كرم وعقب وهو يبرم وجهه لناحية األخرى

 ربنا يتوب …. ُصحبة السوء…….. وصايع…بجح“

 ”.…عليا منك ياجدع



ة لمح أحمد تلك الفتاة التي رآها من الشرف ”…. مانت ماشي على نفس النهج…مش هيتوب“
 ……المقابلة لنافذة غرفته

 ”..…مش معقول كتلة التلج“

ردد كرم الجملة وهو ينظر لتلك الفتاة الجميلة الحسناء ، بيضاء بطريقة تغيظ ”.…كتلة التلج؟“
 .…ساله كرم بأستغراب…. نحيفة لدرجة انه استشعر الشفقة حين لمحها هكذآ…من ينظر لها

 ”..…دي قمر…لي بتقول عليها كتلة تلج“

 …بغيظرد 

 ”.. …..زي تلج كده يجمد الواحد مسافة مايشوفها…عارف بس بياضها يغيظ“

 نظر لرفيقة وسأله”.…هي دي صح؟……آآه بس حلوه“

 .…انتزع أحمد عينيه نزعاً وهو ينظر لرفيقه باصرار مشع 

 ..هي دي اللي مش هرتاح غير لم اخد رقمها…ااه هي“

 ”.…وحفظه جمب ارقام الحبايب

قالها كرم وهو يعود مجدداً ”……شكلها بنت محترمة وملهاش في كالم ده انسى ياحمد دي“
 بعيناه إليها..

 …برم احمد شفتيه بثقة وعنجهة ذكورية

 .وبرضو باخد رقمها…قبلت من النوعيات دي كتير“

 ”..…ولم بزهق بقلبها بمزاجي

 .…هز كرم رأسه ُمستاءاً وعلق

 ”.…وهلل الثقه الزايدة دي هي اللي هتجيبك األرض“

 ”……بص واتعلم”…استقام احمد في وقفته وهو يهندم عنق قميصه األحمر وقال بخبث

 .…مسكه كرم بقلق وهو يقول بارتياب

 ”….احنا وسط ناس انت اتجننت…احمد بالش“



 ”..….شوف وتعلم…….متبقاش غشيم…..هو انت شايفني رايح اخطفها…مالك ياالا“

 ..…غمز لرفيقه بغرور وهو يبعد يده عنه بالقوة

 اتجه أحمد نحو حبيبة التي وقفت عند احد البائعين

 ……وبدأت بانتقاء احد الفواكه الطازجة كما اوصتها والدتها

مسكت حبيبة ثمرة المانجا تطلع عليها بهدوء قبل ان تضعها في الكيس لتاخذ غيرها شعرت 
 .…بمن وقف بجوارها عن مسافة بينهم وقال بعبث ذكوري

 ”..…بموت في المانجا“

 احتدت مالمح حبيبة وتوسعت عينيها بصدمة وبرغم

من رجفت الخوف التي انتابتها خوفاً ورعباً من ان يكون احد المتحرشين الشاربين للممنوعات 
 …والمشهورين بالهمجية والبلطجه في تلك الحارة !

أوف …وابنة عم إبراهيم راضي علوان…فهي ابنة حامد علوان……لكن من يجرؤ على فعلها
راهيم وحده يجعلهم يرتجفون بل ويضعون الف حساب قبل ان يرفع احدهم عيناه عليها اسم اب

 …او على شرفة غرفتها

 فهي خط احمر هي وشقيقات إبراهيم منذ زمن

 فتلك الحارة أيام جدها كانت صحراء ال يسكنها إال

كبار .…اسرتين او ثالثة غيرهم فلذلك لهم مكانه بها والكل يحترمهم وهم كبار هذا الحي
 بسمعة الطيبة

 .…والشهامة ……..واألخالق……والسيرة المشرفة

 من ذلك االبلة الذي يجرؤ اآلن بمضايقتها وتحرش

 

  

 

  



 

  

 

  

 

 ……الفظّي بها

 .…رفعت عينيها أخيراً إليه لتجد أحمد يتابع بعينيه الخبيثة بعد غمزة شقية

 مش كده……حلو اوي المانجا بالعصير“

 ه وهو يقول بأسىعض على شفتي”…يا آنسه ا

 …بريء

 ”.…صحيح انا معرفتش أسمك“

 لم ترد عليه بل امتقع وجهها بغضب وهي تضع ثمارة

..ابتعدت عنه قليالً بحنق واتجهت لتشتري فراولة …المانجا مكانها بعد ان اخرجتها من الكيس
فضولية من لعلها تصعد المها باي شيء حتى ال تعود فارغة األيدي وتبدأ عليها بوابل االسئلة ال

 .……أمها

لم يجفل …ابتسم أحمد بسماجة وهو يتابع بعيناه أحمرار وجنتيها غضٍب وارتباك منه كذلك
 ..…وهو يقول بمداعبة واغواء

.بس بصراحة هي احلى من …بصراحة خدودك احمرت شبه الفراولة اللي بتنقيها“
 ” ….. ايش جاب الشهد للفراولة….حرام نقارن بينهم برضو…الفراولة

احت وجهها للناحية االخرى وهي تكظم غيظها بصعوبة وبدات تسرع في انتقاء الفراولة اش
 .. قابل…الوسيم بانحراف ……حتى تبتعد عن هذا السمج 

فهي من يوم ان رأته من نافذة بيته وهو يقتحم عقلها ……لضياع شتاتها اكثر من السابق
 كالصوص



 .……كلما اختليت بنفسها بعيداً عن الجميع

وهللا أبله وسيوقع نفسه في المشاكل وهي معه األحمق ال يرى  …. احمق ابله…حنقزفرت ب
 . هللا يسامح المعتوه…انهم يقفون في قلب حي شعبي يضج بالبشر

 ……ويصبرها لحين رحيلها من أمامه

 بلعت ريقها بصعوبة وهي تسمعه يتابع بهمس

 ..…خبيث وكانه يشغل يده بالعبث في الفاكهة امامه

 ”.…وبذات االرقام ………ر واحد يحفظانا اشط“

 لم ترد عليه بل اعطت البائع كيس الفراولة لوزن

 ……إياها بمنتهى الصمت وكان ال احد يتكلم بجوارها

حواء صغيرة ال  …اشتدت مالمح احمد بضيق واتون يحرق صدره من تجاهل حواء إليه
 تحمل الكثير

 لكن …من األنوثة لكل هذ الصلف الواضح عليها

 الثلج( تلك بها شيء يجذبه ربما ثقلها)ملكة 

 ..او اتزان تصرفتها أمامه حتى بعد كل…امامه

. برغم ان عينيها المرتابة ويدها المرتجفة تحكي عكس …. متزنة هادئه……ماقاله إليها
 ماتريد

 .…ان توصله إليه !

 خرج احمد عن قوقعة المغازلة الرخيصة وقال

 ل منببرود وبصوٍت عاٍل نصبياً قبل ان ترح

 ..…المكان

مش هسمع صوتك  ……هو احنا هنفضل في الفيلم الصامت ده كتير هو انتي خرسة وال إيه“
 ”يعني

 ”…وانت عايز تسمع صوتها ليه“



استدارت حبيبة برعب حقيقي وهي تنظر الى …قصف صوٍت حاداً من خلف احمد وحبيبة
قالت  …دوماً ترتاب منها إبراهيم الواقف امامها بصالبة وبضخامة جسده وهمجية هيئتة التي
 حبيبة بعد ثواني معدودة بتردد وبصوٍت ناعم رقيق رقة تذيب الثلج

الذي وصفه بها االبلة الذي استدار يتابع الموقف ببرود وكانه ال يتأهب من هيئة ابراهيم 
 المتوحشة

 ..…بل وكان األمر برمته ال يعنيه وكانه لم يضايقها منذ قليل ويتحرش بها لفظياً 

 ”……بيه اناا“

 .…اشار لها ابراهيم بخفوت شرس وعيناه ال تبرح عينا أحمد الواقف بصمت يتابع

 ”.…دلوقتي………اطلعي على فوق“

 قالت بنفس النبرة التي باتت لحن جذاب

 .……راق أذان احمد !

 ”..…ابيه بس انا ُكنت عايزا اقولك انـ“

 ..…اثارة غيظه فلفظ اسمها بشدة وكرر أمره

 ”..…لى فوق..ع…………حبيبة“

.ذات األبيض ….لم ينقصنا إال هذا اإلسم(قالها أحمد داخله بعد ان اختفت ملكة الثلج…)حبيبة!
 .…االمع عن مرمى عيناه الباردة

اقترب منه ابراهيم بغضب وهو يمسك عنق قميصة بدون مقدمات وقصف بعنف امام 
 .…وجهه

انت شكلك غريب عن  وبعدين……وانت مين أصال عشان تكلمك…عايز تسمع صوتها ليه“
 ”..…الحارة انت مين ياال وعايز إيه منها

 .…صاح احمد بفظاظة

 ”.…وانت مين أصال ومسكني كدا ليه“

 ..…هزه ابراهيم بخفة بين يداه وهو يقول بهدوء يسبق العاصفة



 ”..….انت بقه مين وعايز منها إيه…ابن عمها يابجح……اي البجاحه دي“

 و يجيببلع احمد ريقه بخوف وتلعثم وه

 ..…بكذب

 ”..….هو انا كلمتها أصال……هكون عايز منها إيه“

 …هزه ابراهيم بعنف واحتدت نبرة صوته بشراسة

متخليك راجل وقولي عايز منها …….. ووداني اللي سمعتك…يعني هتكدب عيني اللي شفتك“
 ”.…إيه

 صاح احمد بشجاعة مفرطة بعد ان لمح طيفها

 ق على ابنفي شرفة غرفتها تتابع مايحدث بقل

 عمها وخوف من الفضائح القادمة بعد ان يعلم

 ……والديها

 ”. …..سيب القميص…انا راجل غصب عنك“

 بدأت المارة التجمع حولهم وقد الحظ الجميع

 صاح ابراهيم امام الجميع……الشجار القادم

 ……بخشونة حادة متوحشة بعد الشيء

 .. ال واول ماتقفشت…ت الناس.فين الرجولة دي وانت داير تعاكس وتضايق بنا…راجل؟“

وعيال  ……شغل عيال…….ال وبتنكر انك كلمتها…واقف قدامي شبه الكتكوت المبلول
 صيع كمان ال تربت

 .وبيتك فين بظبط….انت مين ياال…وال شافت تربية

 ”.…لو ليك اهل يبقا ليا حق عندهم وهاخده ولو ملكش كبير يبقى هاخد حقي منك بدراعي 

 و ينزع يد ابراهيم بعنفصاح احمد بتهكم وه

 .…امام جميع األعين المحيطة بهم



 ”..…..اللي عندك اعمله انا قدامك اهوه…ال انا مليش اهل ياخفيف“

 .…هدر ابراهيم بقوة اجفلت احمد

 بس دا ميمنعش انك…مع انك مفكش خبطة“

عليه عايز تتربى بس برضو دا مش معناه اني مش هشتكي للكبير عليك دا لو ليك كبير يترد 
 لكمة إبراهيم بوجهه وركله”.…أصال

 بين ساقيه ليزيد اضعاف االمه لعله يفهم هذا

 ..…المعتوة فرق الحجم بينهم والقوة

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ليست من طباع ابراهيم التطاول على احد بضرب وبذات ان كان اضعف منه جسدياً لكن هذا 
 الغبي استفزه بشجاعته المفرطة والتي لم تسعفه االن

 ..…د لو لكمة بسيطة نحوه دفاعاً عن نفسهبس

عضت حبيبة على شفتيها وهي ترى هذا المشهد امامها.. وقد استشعر قلبها الرقيق الشفقة 
.قد وقع بين براثن شراسة وهمجية إبراهيم راضي …والحزن على هذا المتحرش األحمق !

 علوان

 ……ن يداه. سيموت الصبي حتماً بي……ومن اين سياتي الخالص االن ياترى



 .…همست بخوف ورعب حقيقي وهي تنظر لسماء 

 ”. ….. استرها….. يارب…يارب استرها ”

 كانت سمر ستدخل المبنى التي تقطن به لكنها سمعت

عقدت حاجبيها بقلق ووقع قلبها في قدميها  …شجار حاد يختفي خلف دائرة كبيرة من البشر
 ولم

 ياتي في ذهنها إال شقيقها )احمد(

 وهي تتجه الى الشجار بقلب يرتجف بلعت ريقها

 ً  .……قلقا

 ..…صاحت سيدة بالنجدة وهي جارتها في السكن الحديث تعرفها وتعرف اخيها جيداً 

 ”.…..الحقي اخـ…الحقي ياسمر اخوكي هيموت على ايد إبراهيم راضي“

..انتبهت الخيها الملقي على …لم تستمع للمزيد ركضت بشراسة عشر رجال وسط الزحام
وانفه تنساب منها الدماء وكرم رفيقه بجواره يبعده عن بطش يد هذا الضخم الشرس االرض 

 .……والتي لم ترى منه الى ظهره

 سمعت احمد يلفظ عدت شتائم نابية عن إبراهيم

فجعلت ابراهيم يتحول لذئب بانياب مسننه وقد مالى لينال من اخيها مرة اخرى ربما األخيرة 
 تحركت سمر بسرعة ………فالقادم ال يبشر بالخير منه

 واوقفت إياه بكلتا يداها التي تصلبت بشراسة

على ذراعيه القوية تمنع بقوة اي هجوم اخر على اخيها الذي طرح أرضا من كثرة الضرب 
 .…..صاحت بشراسة…وبسبب هي ال تعرفه بعد

.ايه بتستعرض عضالتك على ……..متضرب حد قدك يابغل انت  …ايدك لحسان اقطعهالك“
 ”ر.. عيل صغي

 انتبه ابراهيم لتلك الشابة المتشبثة بذراعيه بمخالب

حادة كالقطة بل وتهين اياه وتنظر له بشراسة وعنف وكانها قادرة على حماية هذا الوقح عديمة 



وتبجح به حين تكلم معه بمنتهى …….ضايق ابنة عمه…التربية بعد اساءته له والى ابنة عمه
 ل من الشتائمومنذ دقيقة انزل عليه بواب……الهدوء

 واآلن تاتي تلك الغبية……القذرة تمس امه وابيه

. وهل تلك الوجوه الجديدة ……من هي ومن هو؟……وتكمل حلقة اإلهانة إليه امام الجميع 
 عليه

 .….. الن نفس جينات قذراة السان مشتركة بينهم !……اقارب

 .…سالها ابراهيم بوجه قاتم صلب المالمح

 ”……انتي مين “

 …اديتين عينيها الصريحتان والوقتحان كذلك وببرود هتفتنظرت له بسو

اشارت الى أحمد وهي تنظر له بتحدي سافر من انثى ال ”..…أخته…………سمر يعنيه“
 .…تهاب شيءٍ 

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثالثة

 .……في احد المحالت الشاغرة 

حبيبة والذي ال يقل تجلس بجوار أربع رجال كبار الحي من ضمنهم والده وعمه )حامد( والد 
 .…احترام وبشاشة وجه ووقار هيئة كوالده) راضي(

 عيناه الحادة بدأت تتابع حركات انفعالها المبالغ فيه !

 شابة جميلة بعينان سوداوان وبشره بيضاء متشربة

قليالً من اشعة الشمس اعطتها حسن وجمال، قسمات وجهها فاتنة ككل شيء بها انثوي 
.. ترتدي فستان …عم مموج قليالً وكأنه يرمز لتمرد صاحبته !.شعرها اسود نا…جذاب

مزركش بالورود ، بلدي باحت يتناسق مع جسدها الممشوق الشبية بعارضات االزياء الذي كان 
..ولسانها كالمنشار …هيئتها شرسة كقطط الشوارع !……يراهم بصدفة عبر التلفاز

 ……المسنن

 هابعينيها الجميلة وقحة وصريحة وكانها ال ت

 ً  ..قد افسدت…احد ولم ينتابها الخوف يوما



.امام عيناه سمعها ….وسلوكها الغير مهذب مع كبار الحي…جمالها الخالب بفظاظة اسلوبها
 تصيح بشراسة وهي تنظر إليه بحدة وكانها على وشك

 …قتله اآلن

.دا حق اخويا اللي وشه اتشلفط …..انا هعمل في ابنك محضر …مفيش ُصلح ياحاج راضي“
 بسبب

 رمقت سمر إبراهيم”..…ايده اللي شبه المرزبه

 بحدة وكانها تود خوض معركة امامه الخذ حق

 .….. صغيرها الحبيب…اخيها

لم تحيد عينا ابراهيم عنها وبرغم الغضب المتأجج بداخله لم تتحرك عضلة واحدة بوجهه كل 
 ما فعله

نذ ساعة في تلك الجلسة الغير انه كور يده بقوة وكبح رغبته في ضربها اآلن فهي تستفزه م
.بل واالكثر ……مرحب بها من األساس فهو لم يخطاؤ واخيها الوضيع هذا يستحق ما أصابه

 .…من ذلك !

 .…صاحت سمر بحنق مستفز إلبراهيم

 لوحت بيداها بعصبية واضافة.. ”..…….عملك إيه عشان تعمل فيه كده؟…ما ترد ساكت ليه“

 الناس الليقسماً باهلل لوال اني محترمه “

 قعده دي لُكنت نزلت الشبب فوق راسك

 ”.…وخدت حق أخويا منك

 رفع ابراهيم حاجبيه وقد ارتفع وتيرة أنفاسه

 وكاد  ان يتقدم منها ولكن نظرة من عمه حامد

 ……جعلته يقف بمكانه على مضض

 

  



 

 

  

 

  

 

 زادت همهمات الرجال الجالسين بجوارها صاح

 ..…حامد بغضب

وعيب عليكي ……ما تكبرينا شويه…ابنتي احنا صغيرين قدامك وال إيهاي الكالم ده ي“
 ”..…إبراهيم مش صغير عشان تقلي منه كده قدمنا

 ..……صاحت بتشنج وهي تنهض من على مقعدها بقوة

 وال عشان احنا ملناش حد يدافع عننا…صغير وال كبير حق أخويا هاخده من حباب عنيه“

 ”……هتفكرونا لقمة طرية

 ..…ي وهو يقول هدائها راض

 ابراهيم غلط بس اكيد اخوكي عمل حاجه…ملوش الزمه الكالم ده يابنتي احنا مش بنظلم حد“

 ”..….اصبري يابنتي لم اخوكي يجي نفهم منه إيه اللي حصل…خلى إبراهيم يمد ايده عليه

 .…قالت سمر بضيق

 و زمانه جايا…اخويا في صيدلية بيعالج جروحه“

ون ابنك حكلنا إيه اللي عمله اخويا عشان يضربه ويفتري عليه وعلى مايجي يك……مع خالي
 ”……كده

 …رد إبراهيم بأسلوب مماثل لها

.بس واضح ان الكبير …..وكنت ناوي اشتكيه لكبيره…اخوكي اضرب عشان قل ادبه عليا“



 بتاعه

 .. فبالش نلوم على…ناقص تربية هو كمان 

 ”……الصغير بقه

 توسعت عينا سمر بصدمة وصاحت

 ”……ت بتقول إيه ياجدع انتـان“

 وعيناه كانتى بركتين …هدر إبراهيم بقوة اخرستها

 ……من النيران المشتعلة

نفسك …….انتي مش شايفه نفسك وقفه قصاد رجالة وال إيه…اخرسي واحترمي نفسك“
 ميطلعش ولو عايزه حق اخوكي روحي اعملي محضر ياحلوه..

 ”……انا مبتهددش

 تقول بلعت سمر غصة الخوف منه وهي

 ..…بقسوة

 ..انا فعالً هعمل فيك…مين قال اني بهددك“

 ”..…محضر والحكومة بقه تاخد حقي منك

 ..…اقترح إبراهيم عليها ببرود

 ”..…تحبي اوصلك القرب قسم ياشاطرة لحسان تتوهي“

 …صاح راضي في ابنه بقوة

 ”..…إبراهيم“

 …تشنج ابراهيم بعصبية وهو يبغضها بعيناه

 ”……اج قلة ادبهاانت مش شايف ياح“

 ..…عضت سمر على شفتيها وهي تصيح بوجه احمر كالدم

 ..طب هتشوف قلة…انا برضو اللي قليلة األدب“



 استدارت لتغادر”..…أدبي دي هتعمل فيك إيه

 هذا المكان بعصبية ولكن في لحظة وجدت

 ..استدارت…يد كالفوالذ الصلب تمسك معصمها

 وبحدة فوجدت إبراهيم يبعد يده عنها وه

 ً  ……يهتف من تحت انفاسه االهثه غضبا

 ..وبالش تفتحي على…اترزعي مكانك واعقلي“

فقعدي  …اللي بيعادي ابراهيم راضي مبيشوفوش يوم عدل بعد كده……نفسك ابواب جهنم
 ”. …احسلك وعقليها

كادت ان تعنفه بافظع الكلمات ولكن اوقف الكالم بحلقها حديث احد الرجال الجالسين وهو 
 ..…اج راضيرفيق الح

 ..ولو ليكم حق عند…بالش آذى ياسمر يابنتي“

 ”. ……ابراهيم هتاخدوا

 ظلت واقفه مكانها وابراهيم امامها على بعد

خطوتين فقط منها بمالمحه الباردة و وسامته الحادة وعيناه القاتمة التي كلما حدجت بها تشعر 
 …بنغزة قوية في معدتها وكأنه يلكمها بتلك النظرات

 فارع وجسده الضخم الرياضي يجعلها تكتشف ألول مرة كم هي ضئيلة وقصيرة امامهطوله ال

 ..…برغم من انها كانت تظن عكس ذلك !

 ……قال راضي بهدوء وهو ينظر نحو سمر الواقفة كالصنم امام ابنه

 ”…….قعدي بقه يابنتي خلينا نتفاهم…أحمد جاي علينا اهوه ياسمر وخالك معاه كمان“

جدت اخيها يتقدم منها بعد ان عالج جروح وجهه التي سيظل اثرها معها رفعت عينيها فو
 ..…لفترة

 …تقدم أحمد منهم هو وخاله عارف الذي لكز أحمد بقوة وهو يقول بخشونة وهمس

متفتحش بوقك انا اللي هتكلم في القعده دي على هللا بس نعرف نلم مشاكلك يافالهت “



 حا مع البنات عملتيابتاع البنات شوفت اخرت السرم…ياصايع

..كتم احمد غضبه وهو يقول من تحت اسنانه …لكزه عارف مرة أخرى بقوة ”…إيه
 …بضيق

 ”..….ليم بس انت الموضوع عشان خاطري…خالص ياخالي آخر مره“

 تسمر عارف للحظة وهو ينظر في وجه أحمد

 بغرابه

 ”……. انت مين أصال………موضوع إيه“

 ..…و يقول بدهشةتوسعت عيني احمد وتسمر بمكانها وه

 ”.…انا ابن اختك ياخالي ………يانهار اسود“

 .…صاح عارف بشك

 ”..…انا معنديش أخوات“

 ..…قال أحمد بنفس الدهشة

 ”.…..ياجدع ابن اختك أحمد جمال…ينهار كحلي“

 ”..…أحمد جمال مين“

 …صاح احمد بجوار اذنه ليذكره به

 ”..…الصايع ياخالي بتاع البنات“

 عقد عارف حاجبيه وهو يسأله”..…آآه هو فين بقه“

 ..…بجدية

 

 

  

 



  

 

  

 

 .…مسك أحمد يد خاله وقبلها وهو يقول برجاء

 ”.….انا هو  …ياعم ابوس ايدك فوق انت  شارب إيه“

 …ساله عارف بحيرة

 ”..…طب وهو مين………انت هو  “

 …قبله أحمد مره اخرى من يده وهو يكاد يتذلل إليه

 ”……مره فوق ابوس ايدك كمان……هو انا ياخالي“

 ”..…انا مين ……وهو انت ……لم انت هو“

 .…صاح احمد بنفاذ صبر منه

 ”..….عارف وال توهت مننا….ياجدع انت خالي عارف…يانهار اسود“

 .…هدر عارف بقوة وهو يدفعه أمامه

“ ً  ”..….انجّر قدامي ياصايع اما نشوف المصيبة اللي عملتها……عارف طبعا

 ……غمغم أحمد وهو يتنهد بارتياح

 ”..…الحمدهلل افتكرني“

تقدم عارف والقى السالم وجلس بجوار الرجال على احد المقاعد الخشبية وقد وقفت سمر 
واحمد بجوار بعضهم يستمعان للحديث القادم والُصلح الذي يحكى عنه من بداية 

 .اتخذ إبراهيم مكان…الجلسة

الحديث ويختلس النظر لتلك  من الجانب اآلخر ووقف عنده متكأ على الحائط خلفه بملل يتابع
 ..…الشرسة الواقفه أمامه عن مسافة قريبة



 …تكلم راضي بهدوء نحو عارف الجالس بجواره

 ..إحنا عارفين ان ابننا غلط…بص ياحاج عارف“

لم مد ايده على ابنكم أحمد بس كمان ابراهيم ابني مش صغير عشان احمد يقل ادبه 
 يعني عيب.…عليه

 ”. .….وال انت شايف إيه…

 .…تحدث عارف بخشونة

إيه ياحاج راضي هو …..بس هو يصح ان ابنك يضربه كده ويشلفط وشه…ال عداك العيب“
 ”..…أحمد ملوش كبير تشتكي ليه وال إيه

 …ربت حامد على ركبة عارف وقال باعتذار طفيف

ه اللي ما يعرفك يجهلك ياحاج عارف وفي ديه عندك حق واحنا ابننا غلط وللي يرضيكم نعمل“
 هنعمله

 بس نحلها بينا كده من غير ما ندخل……من سكات

 ”.…في قسام ومحاضر بينا

 …قاطعت سمر الحديث وهي تقول بصوٍت محتد

.مش يمكن يكون …قبل ما نعمل ُصلح اعرف اخويا غلط في إيه عشان ابنك يضربه بشكل ده“
 ”..…انتم اللي ليكم حق عندنا

 ..…ثم رمق اخيها احمد وعقب وهو ينظر إليه نظرت سمر إلبراهيم الذي رمقها بغضب هائل

 ..اتكلم….انا مهم كان شهادتي مجروحه بعد اللي عملته فيه…انا من رأيي تسمعي من اخوكي“

القى إبراهيم عليه نظرة تحذير ”……ياحمد وقول الختك عملت إيه عشان امد ايدي عليك
 ..…حازمة ان فكر فقط ان يتفوه بحرف عن ابنة عمه امام الجالسين

 بلع احمد ريقه بصعوبة واشاح بوجهه للناحية األخرى

 شعرت سمر بشيء مريب وان اخيها قد فعل مصيبة

 ..…تستحق ضربه من هذا العمالق البارد !



 ..…مالت سمر على اخيها الواقف بجوارها وسألته بارتياب

 ”……انت عملت ايه ياحمد“

 رد عليها بنفس الهمس وقد أنكر..

 ”……معملتش حاجه ياسمر“

 ”..…..الموضوع فيه بنات صح….شكل الموضوع اكبر من انك قليت ادبك عليه……كداب“

 .…زفر بحنق وهو يقول بهمس وقح

 ”..…ُكنت بعاكس بنت عمه“

 ….قبل ان تتابع بهمس…توسعت عينيها وهي تنظر له بقوة وفغرت شفتيها للحظات

 .دا ابوها قعد يتحايل عليا من الصبح…يانهار أسود“

 . وانت أصال…ا وشويه وهيبوس راسيويراضي في

 . قسماً باهلل…كنت بتعاكس بنته وبضايقها في شارع

 ..شوف ابن عمها عمل…ماهتعدي على خير ياحمد

 ”..……في وشك إيه انا هعمل فيك الضعف بس لم نروح

 ..…قال أحمد باالمباالة

 ”.…محصلش حاجه لده كله ياسمر“

هتفت من تحت اسنانها ……ن امام الجميعبرمت شفتيها وهي تكبح رغبتها في ضربه اال
 …بسخرية

 ”……طبعاً محصلش حآجه ياعنتيل زمانك هيحصل إيه اكتر من كده“

 .…عض احمد على شفتيه وهو ينظر امامه بوجوم

 …قاطع ابراهيم حديث الرجال وهو يقول بهدوء

 ”……انا بستاذنك ياحاج هتكلم مع احمد كلمتين على جنب“

 ..…نداه والده بتحذير



 ”..…إبراهيم“

 .…رد على والده وهو يشير ألحمد

 ”…. تعالي ياحمد…. دا اخويا صغير…متخفش ياحاج“

 ..…تقدم منه أحمد على مضض وبداخله بعض التأهب ألي حركة غدر قادمة منه

 .…خرج من المحل ليقف أمامه جانباً وقد وقف بجواره أحمد الذي قال بحرج

 ”..انا…انا مكنتش اعرف انها بنت عمك“

 …قاطعه إبراهيم بجدية وهو يخبره

.. اتقي …بص ياحمد انا هعتبرك زي اخويا الصغير وهقولك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك“
.. اللي مترضهوش على اهل بيتك مترضهوش على …هللا في بنات الناس انت عندك اختك وام

 .. وخد في بالك…غيرك

بنت عمي لو كانت واحده تانيه . يعني مش شرط اضربك عشان …انا كده كدا ُكنت هضربك
في قلب حارتنا وبضايقها كده برضو ُكنت هضربك عشان كلهم اخوتنا وبناتنا ولي مرضهوش 

 ”..فهمت وال إيه.. …على بنت عمي واخواتي البنات مرضهوش على اي واحده في منطقتي

 …تسمر احمد لبرهة ثم هز رأسه وقال بوجوم

 ”..…فهمت“

 .…له من قمة راسه وهو يطيب خاطره برفقمسك ابراهيم راس أحمد وقب

 …. بس انت اللي طولت لسانك واستفزتني في األول…وراسك اهيه ياعم ابوسها وحقك عليا“
 فا

 ”..…غيبتني خالص عليك

 

 

  

 



  

 

  

 

  

 

لم يرد عليه احمد وقد التزم الصمت بحرج من كل ما حدث بسبب كتلة الثلج التي اصابته 
 باللعنة الفضائح

 ..…. البيضاء ! ……..ال يريده فليذهب للجحيم هو وصاحبته الـ…لبه لرقم هاتفهالمجرد ط

 …تقدمت سمر من اخيها بقلق وهي تسأله بعفوية

 ”.…عملك حاجه ياحمد“

 ابتسم ابراهيم من زاوية واحده بسخرية وهو يجيبها

 ”…ال ياعم الشبح معملتلوش حاجه لسه زي ماهو صاغ سليم“

 نظر الخيها وسألتنظرت له سمر بضيق وهي ت

 .…مجدداً 

 ”..…حصل إيه ياحمد“

 ..…رد أحمد بهدوء

 ”.…..الموضوع عدى وترضينا…مفيش حاجه ياسمر“

 …مجدداً القت نظره شاملة على إبراهيم وهي تقول ببرود

 ”….ماشي يال عشان ناخد خالك ونروح……اممم“

 …أوقف تحركها ابراهيم وهو يأمر اخيها بخفوت

 ”.….عشان عايز اختك في كلمتين…حمدممكن تسبقنا انت يا“



 .…سأله احمد بنبرة محتده

 ”…الموضوع خالص اتقفل …كلمتين إيه يابراهيم؟“

 رد إبراهيم باختصار وعيناه ال تحيد عن سمر

 ..…الواقفة امامه

 بس الزم اقفله مع اختك…ماهو اتقفل يابن الناس“

 ”…كمان

 كاد احمد ان يعترض ولكن سمر اشارت اليه بقلة

 .…ر وهي تقولصب

 .ام نشوف…اسبقني انت ياحمد وانا جايه وراك“

 ”..…االخ عايز إيه

 ……أومأ احمد براسه وهو يدخل المحل ليصطحب خاله معه

 …أدارت سمر راسها اليه وهي تقول ببرود

 ”..…خير يافندي“

 …رد ابراهيم بطريقة ُمستفزة

 ”..…الموضوع…………خير ياشبح“

 ..…قاطعته سمر بنبرة متشنجة

وبالش العشم ياخدك وتحسسني انك ابن اختي انا لسه ……قبل اي حاجه انا اسمي سمر“
 ”…فتكلم عدل ولخص عايز إيه مني……عرفاك من ربع ساعة

 …عقد ابراهيم حاجبيه وهو يتمتم بعدم تصديق

 ”..…ابن أختك“

 .…لوحت بيدها بقلة صبر

 ”……. عندك حاجه قولها معندكش سبني امشي…ال إله إال هللا“



 …شفتيه ببرود وهو يرد بسخط مط

.. وانا اهوه ….انتي ُكنتي عايزه تعرفي اخوكي عمل ايه عشان اضربه…ال عندي ياحلوه“
 موقفك

 ”.…دلوقتي عشان اقولك

 ..…ردت بملل بارد كالجليد

 .وهو…ملوش الزمه الحرق الكتير احمد قالي“

 آآه غلط في اللي عملوه وكان ليك حق عندنا

 ”.…لم مديت ايدك عليه بس انت بقه ضيعت حقك

 ”.…ال وهلل بالبساطة دي“

 ..…ردت سمر بفظاظة أسلوب

 ”..…عايزني اعملك إيه ابوس راسك وقولك حقك عليا وانت مشلفط وش اخويا“

 .…اشار إبراهيم بجدية وهو يقول بتحفز

 .. عقلي اخوكي بقه…عداكي العيب يابنت األصول“

 ”..…ناس عنده هوايهوشدي عليه شويه لحسان شكل مضايقة بنات ال

 .…برمت شفتيها وهي تقول باستهجان

 ”.…. فوتك بعافية….. متقلقش هقوله…على هللا“

 ابتسم بسخرية وعيناه تشع نحوها بإعجاب

 ..…صارخ تمتم وهو يراها تبتعد من امامه

 ”.……سالم ياشبح“

 استدارت اليه سمر ورمقته بمقت ال يخلو من

 ..…التحذير ثم اشاحت بوجهها وابتعدت

 …صاح ابراهيم من خلفها بسخرية



 ”……ياريت الدور اليق عليكي ُكنت صقفتلك“

 تسمرت للحظة وكانه غرز سكين حاد بظهرها لكنها

 لم تستدير بل ارغمت قدميها بقوة على التحرك

 ……. طريق ال ينتهي أبداً …واكمال الطريق

بين يدها بتأهب و دخلت سمر المنزل وصرخت بقوة وهي تخلع حذاء قدميها وتمسك أحدهم 
 …شر

 ”……فين احمد يامااا“

 ..…خرج احمد من الغرفة وهو يصيح بتشنج امام امه وخاله الواقفين في صالة الشقة

 ”..…اقسم باهلل لو مديتي ايدك عليا ياسمر الهاخد بعضي ومشي ومش هتعرفيلي طريق“

 خبطت زينب على صدرها وهي تقول بقلق

 ..…األمهات المبالغ فيه

 ”……تمشي وتسيب امك ياحمد اهون عليك ياضنايايلهوي “

 .…توسعت اعين سمر بشراشة بعد حديث امها

..المحترم عمال يعاكس في بنات …انتي أصال مش عارفه البيه عمل إيه …يغور في داهيه“
 ”.…وجبلي الكالم من واحد ميسواش نكله في سوق الرجالة……الناس في الرايحه ولجايه

 ذرع حامي لهوقف احمد خلف ظهر أمه ك

 .…وهو يصيح بتشنج الخته

..وهللاه …..دا رقم تلفون قسما باهلل وهللاه يامااا طلبت رقم تلفونها بس…معلمتلهاش حاجه ياسمر“
 ”.. …حتى ما رفعت ايدي عليها

 .…قالت زينب بحنان وسذاجة األم

 ”..…اهدي ياسمر بيقول ممدش ايده عليها……مصدقاك ياقلب امك“

 .…هدرت سمر بتشنج



 ”.…. ماتقول حاجه ياخالي…انتوا عايزين تجننوني“

 قضم عارف من الخياره التي بين يده ثم نظر لسمر واتجه بانظراته المبهمة نحو أخته زينب

 ..…وسالها باهتمام

 ”..…انتي طبخه إيه النهاردة يا زينب“

 .…ردت زينب بطيبة وعفوية

 ”.……عماللك صنية سمك ياخويا انما إيه تستاهل بوقك“

 .…صاح أحمد من خلف امه بتذمر

 ”.….. مانتي عارفه يامااا اني مبحبش السمك…سمك؟“

 ..…اجابته زينب بلطف

. انما إيه قشطة تدوب في البوق …متقلقش ياحبيب امك عماللك صنية مكرونة بالجمبري“
 ”.…كده

 …حك احمد في شعره وهو يقول بمراوغه

قبل  ”..….ياحلى شيف في الدنيا…ل انتي. تسلم ايدك يازوزو ياعس…اذا كان جمبري ماشي“
 …يد امه فضحكت بحنان

 ..…صرخت سمر بجنون

هدأت ”……تعالى متخفش هكلمك براحة….تعالي ياحمد…انتوا عايزين تجننوني اكل إيه“
 نبرة صوتها قليالً 

 ..…لكي تتمكن من اإلمساك به

 .…نظر احمد ألمه ثم إليه وقال بتشكيك

 ”.…آمان ياسمر وال زي كل مرة“

 …انزلت فردت الحذاء أرضا وهي تقول بهدوء زائف

 ”.…عيب عليك المرادي هنتكلم براحه وهفهمك غلط“



 .…نظر المه مرة اخرى فشجعته زينب بحنان

 . مش كده…. متخفش مش هتمد ايدها عليك…روح ياحبيبي اتكلم مع اختك وافهم منها“

 ……صفراءسالت ابنتها بارتياب فاومأت لها سمر بإبتسامة  ”……ياسمر

 …تقدم منها أحمد وهو يقول بارتياع

 ”..…انتي قولتي هنتكلم“

حين اصبح امامها انحنت لتاخذ الحذاء في ثواني وتضربة به بقوة وهي تقول بغضب ووجه 
 أحمر

 .…غيٍظ منه ومن افعاله الصبيانية دوماً معها

 ”..…هنتكلم ياروح أمك بس لم افش غلي فيك“

 

 

  

 

  

 

  

 

 عب على الوتر الحساس لدىصاح بخبث وهو يل

 …وال تزال سمر تضربه بالحذاء……أمه

 ”. …..هموت وانا جعان كده يرضيكي يعني….آآه…آآه الحقيني ياماااا“

 ..…صاحت زينب وهي تحاول فك االشتباك بينهم

 سبيه هيموت……حرام عليكي ياسمر الواد جعان“



 ” ……في إيدك

 …ضربته بالحذاء وهي تهتف بغضب مكبوت

 …عملي فيها عنتيل……الربيه الصايع ده وهللاه “

 ”……بتجبلي انا الكالم

 .…صاح عارف وهو يقضم الخيارة على مضض

 ”……أديلو على بوزه السافل المنحت ده“

 دفع اخته برفق وهو يصيح في خاله بتزمر قبل

 .…ان يغلق غرفته

.وعلى فكره بقه مش ……ياعم الشتيمة دي بطلت من ايام الملك فاروق إرحمني“
 اغلق”.…كلوا

 ……باب غرفته بقوة

 …برم عارف شفتيه وهو يقول بسخرية

 ”.…كداب اول ما االكل يتحط هتيجي جري عليه“

 .…فتح احمد الباب وهو يقول بتبرير 

 ”…دا يدل على اني قلبي ابيض ومبشلش من حد“

 اغلق الباب في وجه اخته التي رمقته بنظرة

 ..…حادة

 ها وهيتقدمت منها والدتها وربتت على كتف

 ……تقول بحنو

.بس …وانا هشدلك عليه بعد الغدا…عدت على خير……خالص بقه ياسمر استهدي باهلل“
 ”.…روحي بقه غيري هدومك على ما حضرلكم األكل

زفرت بكبت وهي تستدير لتدخل الحمام مغلقة بابه بقوة تعبر عن مدى غضبها وضيقها 



 ..……وتمردها على تلك تلك الحياة بكل ما فيها

____________________________________ 

 كان يصعد مع عمه ووالده على ساللم البيت الكبير

 …تحدث عمه حامد باستفسار اثناء الصعود

 ”.…بس برضو مقولتلناش يابراهيم عملك إيه الواد ده عشان تضربة بالشكل ده“

 .…اجابه إبراهيم باالمباالة

ته اتشنج ولبخ بكالم فمدرتش بنفسي غير وانا خبط فيا وانا ماشي بقوله بص قدامك يابني لقي“
 ”..…بضربة

 …تحدث والده بعدم رضا عن فعلته

انت مش صغير حكم عقلك شويه مش كل حاجه …اخر مره يابراهيم تعمل كده مع اي حد“
 ”.…بدراعك

 …أومأ لوالده بهدوء ثم نظر لعمه حامد وقال بمزاح بسيط”.…ان شاء هللا ياحاج“

 ”……معاك ياعمي عندكم بُن وال أروح أجيب انا جاي اشرب قهوة“

 ..…ضحك حامد وهو يتجه لباب شقته

 احلى قهوة هتشربها من……ال عندنا تعالى معايا“

 ”..…ايد حبيبة

.. تحدث راضي بغرابة وهو يفتح باب الشقة …أومأ ابراهيم بإبتسامة خاليه من المرح
 ..…المجاورة لهم

 ”..…يعني هي قهوة امك قصرت معاك“

 .…لك المرة حامد وهو يقول بعتابرد ت

 ..…طرق حامد على باب الشقة ”..…هللا ما تسيبه ياراضي هو انا مليش فيه زيك وال إيه“

 ..…فتحت حبيبة اليه بوجه شاحب وضربات قلب مضطربة



 أفسحت لهم المكان”..…. اتفضل…اا ….. إبراهيم…بابا“

 .…قال حامد وهو يدخل بوجه مشع سعادة وراحه

 ”.. …إيه ياحبيبةعامله  ”

 ردت بصوت متحشرج من نظرات ابراهيم الحادة

 لها..

 ”.…الحمدهلل يابابا“

 …قال والدها بهدوء

بقولك إيه اعملي فنجانين قهوة سادة من ايدك الحلوة دي.. ابن عمك جاي مخصوص يشرب “
 القهوة

 ”.. ….وانا قولتله مفيش احسن من حبيبة في عمايل القهوة…عندنا

يبة وهي تنظر إلبراهيم المسمر عيناه عليها بطريقه اوصلت رجفة الخوف اومات له حب
 ..…لجسدها وللمرة المليون تدعي بقوة على األحمق الذي وضعها بهذا الموقف المشبوه !

اتجهت  ……اتجهت حبيبة للمطبخ وهي تخبر امها ان ابراهيم في غرفة الجلوس مع والدها
 .…العم وهي تقول والدتها تسلم عليه ببشاشة وحنان زوجة

 ”..…أخيرا شوفناك يابراهيم غايب فين دا كله.. دا حتى الباب في الباب“

 .…رد إبراهيم بتبرير بسيط

 ”…بس انتي عارفه الشغل مش بيرحم حد …معلشي يامرات عمي عارف اني مقصر معاكم“

 …قالت بمودة إليه

 ”.…. ربنا يقويك….. امك بتحكيلي…عارفه ياحبيبي“

 .…جلةهتف حامد بع

 ”..…عجلي بالقهوة يام حبيبة“

 …هزت زوجته راسها بنفي وهي تقول



 ”..….. انا هحضر الغدى…قهوة اي ياحامد“

 .…قال ابراهيم بامتناع

 ”.…ال يامرات عمي ملوش لزوم كفاية فنجان قهوة“

 .…اصرت والدت حبيبة بقوة وقالت بعتاب

 ما تقول …اخص عليك يابراهيم هو انت غريب عننا“

 ”.…ياحامدحاجه 

 .…مالى حامد على ابراهيم وقال بخفوت

 ”.……. دي اومر من فوق خالص…قعد اتغدى معانا وكفاية كالم“

 ..…ضحك ابراهيم بخفوت وهو يهمس لعمه

 ”..….مانت عارف الحاجه…مش هينفع انا عندي زيها في البيت“

 …ابتسم حامد وهو يقول لزوجته بهدوء

 ”……يه براحته واستعجلي القهوةسب …خالص يام حبيبة متضغطيش عليه“

 ……قالتها حبيبة وهي تدخل عليهم وبين يداها صنية القهوة ”……القهوة جت اهيه يابابا“

 ..…قالت زوجته بحرج

 .…تقدم منها حامد بحنق وهمس بكبت ”..…حامد تعالى معايا هقولك حاجة“

 ..…همست بضيق وهي تسحبه للخارج ”……عايز إيه ياوليه“

سيب العيال يقعده مع بعض خمس دقايق بدل ماحنا كبسين على ……علياياخويا براحه “
 ”.…نفسهم كده

 .…هتف بتشنج وهو يقف في صالة الشقة

 ”. …نسبهم ايه انتي اتجننتي“

 .…اقنعته زوجته بهدوء

 ”.…. اديهم فرصة انت بس يقربه من بعض شوية…ياراجل خايف من إيه ما بكره يتجوزه“



 …ع وقال باستنكارمط حامد شفتيه بعدم اقتنا

. بالش حركاتك دي انا ……. هو في حد فيهم اتكلم اذا كان الواد وال أبوه…يقربه من إيه؟“
..بنت حامد علوان غاليه …..حتى لو كان ابن أخويا…مش هرمي بنتي على واحد مش عايزها

 وهتفضل طول

 ”.. …عمرها غالية

 ..…رفعت حاجبها وقالت بمكر النساء

 وبعدين مين قالك انه …عني؟هو احنا رخسناها ي“

 ”……مش عيزاها امال جاي لحد هنا يشرب القهوة من اديها إزاي

 .…سألها بتشكيك في األمر

 ”.…تفتكري“

 .…ربتت على صدره وهي تقول بتأكيد

 ”……. سبهم انت بس ياحامد خمس دقايق وهندخلهم…افتكر ونص“

 .…قولوضعت حبيبة صنية القهوة على الطاولة امام ابراهيم وهي ت

كانت حبيبة ستستدير لتغادر سريعاً لكنها توقفت بعد صوت ابراهيم الخشن  ”…القهوة يابيه“
 .……من خلفها

 ”..…قعدي ياحبيبة عايزك“

جلست على مقعد بعيداً عنه وهي تبتلع ما بحلقها بصعوبة وقالت بنبرة تكاد ال تسمع من شدة 
 ..…انخفضها

 ”..…. يابيه…خير“

 .…سالها بنبرة خطيرة

 .…الواد اللي كان بيتكلم معاكي تحت ده“

 ”..…انتي تعرفيه؟

 .…هتفت بسرعة ونفي



 ”.…ال وهللاه يابيه انا اول مرة اشوفه“

 ”.…هو كان عايز منك إيه؟“

 .…أسبلت عينيها بحرج

 ”.…كان بيضايقني بكالم وكده“

 .…ضيق عينيه بعدم فهم

 ”..…كده إزاي يعني“

 ……زال عينيها مثبته على سجادة األرضارجعت خصلة من شعرها للخلف وال ت

 ”…وكان عايز رقم تلفوني …يعني كان بيعاكس و“

 جز ابراهيم على اسنانه وشتم بصوٍت خافض

 ”.…مد ايده عليكي“. …وهو يقول بغضب

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 رفعت عينيها بسرعه وصاحت بنفي



“ ً  ”..…ال طبعا

 .…هز راسه وهو يحذرها بنبرة متوعدة

 عرف الموضوع ده ال أمك.. محدش ي…كويس“

خد اللي في النصيب ولو جالك على سكة تاني  …….. واذا كان على ابن الـ…وال ابوكي
 ”.……يبقى هو اللي جابه لنفسه

 .…اومات له حبيبة وهي تقول بتردد

 ”..…. هو انت عورته جامد……هو“

 ..…رفع احد حاجبيه بأستغراب

 ”.…. يهمك في إيه……جامد وال براحه“

 .…جهها وهي تقول بارتباكاشاحت بو

 ”..…. انا بس خايفه عليك لحسان يعملك محضر وال حاجة…ال مش قصدي“

 .…نهض ابراهيم وهو يقول بخشونة

 ”.…ماشي ………الموضوع اتلم خالص وسيرتك متجبتش في القعدة وده اللي يهمني“

 .…اومات وهي تنهض معه ”..…ماشي يابيه“

_____________________________________ 

 ……في صباح خرجت من غرفتها وهي مرتديه بنطال أسود جينز وشميز من اللون البرتقالي
 ربطت

 شعرها األسود المموج على شكل ذيل حصان

 أنيق ومرتب وضعت القليل من الكحل األسود

 بعينيها ذات اللؤلؤتان السودوان صريحتان حد

 ها األخذ مع بشرتها الخمريةزاد جمال……اللعنة !

 .……وشفتيها المكتنزة بفتنة تدعى للتقبيل والتي زينة بحمرة شفاه شاحبة



 .…ارتدت حذاء قدميها عند الباب وهي تقول ألمها

 ”..…عايزا حاجة…انا نزله يازوزو“

 …قالت والدتها وهي تضع الطعام على الطاولة

 ”..…مش هتفطري ياسمر“

وضعت حقيبتها على ”..….سالم…اي حاجة وانا في الشغلهبقى اجيب …ال مليش نفس“
 ..…..سمعت امها تدعي لها دعوة الصباح ككل يوم…كتفها وهي تمد يدها لتفتح الباب

 ”..…خدي بالك من نفسك ياسمر ربنا يسترك يابنتي ويبعد عنك والد الحرام“

 .……تنهدت وهي تردد آمين فهي تحتاج بشدة لتلك الدعوة

م وهي تضع الهاتف على اذنها بعد مده فتح الخط وكانت زميلة لها في هبطت على السالل
 .…العمل

تمام مسافة السكة …….هي المدام جت…خالص انا جايه اهوه في سكه……أيوا ياعفاف“
 ”.…سالم

اغلقت الهاتف وهي تقف امام باب المبنى ورفعت عينيها بال أهداف لتجد العمالق الوسيم 
 .. كان يقف امام…أيضاً المقابل لهمامامها يخرج من باب منزله 

.رفع ابراهيم عينا ……دراجة بخارية ادارها بالمفتاح ، وبدأ تشغيل صوت المحرك المزعج
 على منزلها فوجدها امامه بهيئتها الخالبة وشراستها المتمردة

 .وعيناها آآه منهن…على كل من حولها

.. …ن الملونة كالخضراء.دوماً الجمال يكتمل بالعيو……سوداوان صريحتان جميلتان
لكن تلك المرأة تمتلك لوٍن عادياً بسيطاً لكن اللعنة انه ملك األلوان وسيد …..العسلي…الزرقاء

عليهم لذلك هو يجمالها يحليها يميزها خصوصاً مع شعرها المموج المنتمي لنفس لون 
 .……عيناها

ككل …ه لين وناعم كـانحدرت عيني ابراهيم على جسدها الممشوق االنثوي الغض يبرهن ان
 .…مابها

 توترت سمر من نظراته الصريحة عليها فاسبلت عينيها واجبرت قدميها على السير واكمال



 .…الطريق

بعد لحظة من السير سمعت صوت محرك دراجة بخارية يتقدم منها فتجاهلت األمر وسارت 
 ً  جانبا

 .لكنها سعمت صوتٍ …خوفاً من األيدي العابثة !

 .…أجش رجولي يقول

 ”..…ياشبح …………صباحو عسل“

رفعت عينيها عليه بغضب فوجدته يلقي إليها إبتسامة بسيطة قبل ان يزيد سرعة المحرك 
وينطلق بسرعة امامها تاركها خلفه مصدومة وقد ظهر هذا بقوة على قسمات وجهها في المرآة 

اغضبها ونظرت  ..فزادت البسمة على محياه وزاد انتشاء غريب بداخله كلما…الخلفيه للدراجة
 ……اليه بعدها بحنق؟!

____________________________________ 

 دخلت مكان عملها في صالون التجميل الفخم

 ( تجلس…فوجدت ربة عملها )رزان الشافعي

 على مقعد خلف مكتبها األنيق ويجلس بجوارها

والتي يتعامل بها  )تامر( احد زمالء العمل والذي من يوم ان رأت طريقة التملق الرخيصة لديه
 ..…. تشعر باالختناق كلما رأته…مع السيدة رزان وهي ال تقبله وال ينزلق من حلقها

كان يجلس هذا المدعو تامر ذا القميص المشجر باللون االخضر المتداخل به بعض االلون 
ً …المتعبة للعينين يا  ..….. يلبس عليه بنطال أخضر زاهه

 كارةوشعره ياخذ شكل تسريحة غريبة كأف

 .. يجلس بجوار……الغريبة والخبيثة مثله

 رزان يدلك ذراعها وهو يهمس لها ببعض الكلمات

 واالخرى تضحك بضياع وكانها تسرق الضحكة

 ..…من خلف مالمحها الشاحبة الكئيبة حد الجنون



 …تقدمت منهم سمر وهي تتنحنح بتهذيب

 ”.….. إزيك يامدام عامله إيه…سالم عليكم“

 فقالت …وكذلك المدعو تامرانتبهت له رزان 

 ..…رزان بصوتها الناعم

 ”…. اتاخرتي ليه كده دي اول مرة…الحمدهلل ياسمر“

 …تحدث تامر بلؤم الحريم

 ”..…بس انتي اللي اول مرة تاخدي بالك …سمر طول عمرها بتتأخر يامدام رزان“

 ”.…ما بالش شغل النسوان دا ياتامر وخليك في نفسك“

 …لربة عمله بمكر نهض تامر واشتكى منها

 ”.…. شايفه يامدام رزان قلة ادبها…شغل نسوان“

 …فقدت سمر السيطرة على نفسها وقد القت حقيبة يدها أرضا وهي تقول بشراسة تتميز بها

قسما باهلل لو ما بعدت عني وشلتني من دماغك وبطلت  …قلة ادبي هو انت لسا شوفت حاجة“
 شغل

.. اللي هتجيب اجلك ان شاء هللا …واديك الحقنه التمامالحقن ده لكون حطاك انا في دماغي 
 ”.…ونرتاح بقه من هري الحريم بتاعك ده

 .…شهد رزان عليها بضيق”……. سمعه يامدام…اي ده“

 …انحنت سمر لتاخذ الحقيبة وهي تقول بامتعاض

فاخلي الطابق مستور أحسن ياعم  …زي مانا عرفاه …المدام سمعه وعارفه تمامك“
 ”..…تيمور

 تنفس بغضب وهو يقول بحنق وتوتر..

 ”..…انا رايح اشوف شغلي“

 .…فقالت بمزاح سمج……برمت سمر شفتيها بسخط وهي تراه يبتعد عن المكان بارتياع



 ”. …..اوعى السشوار يلسعك…يبقى احسن برضو“

 .…شدة عليها رزان في الحديث فقالت

 ”..…ة ديبيشتكي منك كتير الفتر …كفاية ياسمر خفي على تامر شويه“

 ..…قالت بسرعة وانكار

 ”..…وهللاه ما عملتله حآجه يامدام زي مانتي شايفه حطتني في دماغه وكاني باكل أكله“

 .…ردت رزان ببساطة

 ” …..والزباين مش بتطلب غيرك……يمكن عشان خدتي مكانه وبقيتي هنا الكل في الكل“

 قالت سمر ببساطة

. وال …ب اللي يريحه انا مش بغصب حد علياانا بشوف شغلي وكل واحد ينام على الجم“
 ”.…إيه

 ارتشفت رزان من الكوب األبيض الكبير وهي

 ..…تقول ببرود

 .وجايز كمان تبقي بت مرزقه والفلوس…جايز“

 ”..…تجري وراكي منين ما تروحي

 .…ابتسمت سمر بسخرية وهي تقول

 ”……. يعني لو صح مكنش ده بقا حالي…معتقدش“

 رى من الكوب بتلذذ وهيارتشفت رزان مرة اخ

 تقول بنبرة جافة

انا ُكنت زيك كده مستعجلة على العز والفلوس ….. كل حاجة بتيجي في وقتها…متستعجليش“
ضحكت بسخرية وهي تكمل بعد ان شربت مرة اخرى من هذا الكوب الذي  ”. …وأول ماجه

 اتضح لسمر أنه ليس

 .……مشروب ساخن بل انه السم التي تتجرعه كل يوم بتمهل



طب هو اللي بقه زي ….بيقول اني مبقتش زي األول…جت الفلوس وضعت انا“
 .سهر ونسوان…األول

.بذمتك مش حرام عليه يسبني انا ….وفي ألخر بيعاتبني على كاس واحد في اليوم…واخر دلع
 ويروحلهم

ضحكت بقوة واثارت ”..….هانم من يومي….دا انا هانم….دا….احلى مني في إيه…هما
 ..…سيدات االنيقات من حولهاانتباه ال

ظلت ترددها ”……..هانم…هانم انا …….بس في اآلخر بقيت هانم…مش من يومي اوي“
 ..……كثيراً بثمل وكانها تقنع عقلها المخدر بالكحول بحقيقة لم تلمسها حتى االن

 مالت عليها سمر لتسندها كي تدخل بها اقرب حمام

قبل ان تخسر سمعتها وعملها وسط سيدات  لغسل رأسها تحت الماء لعلها تستعيد وعيها
 المجتمع

 .……الراقي

 …نادت سمر على زميلتها عفاف بان تتقدم لتساعدها

 .…فعلت سريعاً األخرى ودخلوا بها الحمام لغسل وجهها

بعد ان انتهت سمر واستعادت رزان وعيها بالكامل وعادت سمر للعمل و بعد ثالث ساعات 
 صدح الهاتف

 ان تفكر كثيراً اغلقت الهاتف برقم مجهول وبدون

 ..صدح الهاتف برسالة قصيرة…في وجهه بغضب

 ……محتواها

 (…….استاذني من رزان ونزليلي…)انا مستنيك تحت ياسمارة

 عضت على شفتيها بغيظ وهي تنظر لرزان

 .…ثم للهاتف فقالت بحنق

 ”..…..اخلع منك إزاي بس…هللا يخربيتك ياماهر“



 يكمل تصفيف شعرنادت احد العاملين معها ل

 .…. ثم تقدمت من رزان وقالت بحرج…السيدة

 ”..…. لحسان صوت مكاوي الشعر عالي…ممكن استاذن حضرتك اعمل مكالمة برا“

. ابتعدت سمر عن المكان وهي تتمتم بغضب وتسب …اشارت لها رزان بتعالي ان تذهب
 وتلعن هذا الوغد الذي يقف بحلقها كالقمة القاسية تكاد تخنق

 …ء من شدة عنادها في االنزالقالمر

 .…خرجت من صالون التجميل الكبير ثم سارت لسيارته الفارهة وهي تقول ببرود

 ”..…..ياماهر بيه……افندم“

نظر لها ماهر من خلف سيارته وهو رجل في منتصف األربعين من عمره مر الشيب كخطوط 
 .……ي طباعه البذيئهمفترقة على شعره ولحيته الكثيفة فاعطاه وقار لألسف مفقود ف

 ”.…اركبي ياسمارة“

 .…رفعت حاجبها وهي تقول بتمرد

 ”…….طريقك اخضر سكتك غير سكتي…انت اتجننت اركب اروح معاك فين“

 .…قال بابتسامة مشعه باالعجاب

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 ”.…يابت اركبي عزمك على الغدى“

 .…لوحت بيدها وهي تقول بسخط لذيذ

بقولك ايه طريقك اخضر ياماهر …نا عيش وملح وحوراتاللي يسمعك كده يقول ان بي“
 .…بيه

 ”.…انا مش منهم

 …مالى ماهر على نافذة السيارة وقال بتملق سمج

ما عشان انتي مش منهم عجباني ودخله دماغي وكل ما تعندي بتحلوي في عيني اكتر “
 ” …ياسمارة………واكتر

 ..…وهي تقولمسمست بشفتيها بطريقة شعبية اصيلة وقد اصطنعت التأثر 

.اوعى ……عشان كده هستاذن وجيلك هوا استناني دقيقة هنا…كالمك حلو وعجبني“
 ”..…تمشي

 …توسعت عينيه وهو يقول بدهشة من تغيرها

 ” ….أخيراً حنيتي…….امشي إزاي مستنيكي على نار ياسمارة…أمشي؟“

كان عضت على شفتيها بغضب وهي تدخل مكان عملها من جديد وأول مكان وقفت عنده 
 مكتب رزان الفخم وقبل ان تسألها رزان ماذا بها قالت هي

 ..…بسرعة لها

قالي ابلغك انه تحت عشان تنزله تتغدى …ماهر بيه وقف برا مستني حضريتك تحت“
 ”..…سوا

. ……تهلل وجه رزان في لحظ لسعادة مفرطة وكانها استعادت روحها الغائبة من جديد
 نهضت من

 ارمة.وقالت بفرحة ع…على مكتبها

 ”..….. بجد ياسمر…هو تحت؟ ………ماهر؟“



 اومات لها سمر وهي تقول بنبرة يجتاحها

 .…الشجن

 ”..….دا مستنيكي على نار…آآه وهللاه حتى انزلي شوفيه بنفسك“

نظرت رزان في المرآة لترتب شعرها و وجهها اكثر وتضع بعض اللمسات الرقيقة  ”.…بجد“
 ي ايضا تشتركبمساعدة سمر التي شردت بحزن عليها فه

 في الخيانة والكذب عليها لتغطي على وضيع

 خسيس بائع للعشرة كماهر الذي يظن ان بماله

 .…سيشتري جسد اي أمرأه تقع عيناه عليها

خرجت رزان الى ماهر الذي اندهش من رؤيتها ولكنه تمالك نفسه بعد ان فهم هروب غريمته 
.. لكن ال بأس …بساطة من بين يداهوكلما أمسك بها تتسلل ب ……مرة اخرى من بين يداه

 .…سيمتلكها يوماً جسدا وقلباً كما امتلكته بعنادها وشراسة عيناها السوداوان !

__________________________________ 

نزلت من سيارة االجرة وسارت لداخل في طريق العام للوصول الى شارع الحي الذي تقطن 
 ..…به

 …ذكر رسالة ماهر السمجة المتواعدة لها بأختصارزفرت نفس ثقيل على صدرها وهي تت

 .(……)مش هتهربي كتير مني ياسمارة

 نظرت امامها بضياع وهي تتمتم داخلها بحيرة

 كبيرة

.بس ممكن ….هي هتصدقك….وال هتحكي للمدام…هتعملي إي ياسمر هتسيبي الشغل“
 ً  تصدقني خصوصا

ت امامها بتشتت وقد خرج نظر”……وهي متغيره بقالها فترة…ان شكل في بينهم مشاكل
 ..…تفكيرها على لسانها وهي تقول

 .انا…ال ال…طب ماهي اكيد هتطردني من المكان“



..حتى لو ضاقت خالص هروح اشتغل في المصنع اللي شغاله فيه …الزم أدور على شغل
 ”..…..ان شاء اشتغل ورديتين عشان اغطي على مصاريف البيت…اهوه اي حآجه…حنين

 .قد اشترى بعض المستلزمات لوالدته…م عند احد المحالت بالدراجة البخاريةكان يقف إبراهي

 .انتبه لها وهو يعلق االكياس…قبل ان يدخل الحي

 ..ظل يتابعها لثواني ثم عقد حاجبيه…في الدراجة

 بأستغراب وهو يراها تتحدث مع نفسها وهي تسير

ً …بصوت يكاد ال يسمعه غيرها  ..…..علق وهو يبتسم هزائا

للحظه أنتبه لشاب يسير بسرعة بجوراها وفي لمحة بصر كان قد ”……بت طلعت مجنونةال“
 سرق

 .صرخت سمر بقوة……حقيبتها وركض كرهوان 

 ……وهي تلحق به كالمجنونة

 .…خرج صاحب المحل إلبراهيم”.…الباقي يابراهيم“

 ..….صاح عليه الرجل بفزع…ولكنه وجده يركض بسرعه كالفرس الجامح

 ضرب الرجل”..…في إيه يابني……اهيمابر……ابراهيم“

 كف بكف وهو يقول بغرابة من أمره

 ”..…ال حول وال قوة إال باهلل“

 .…كانت تركض سمر بقوة خلفه وهي تصيح بغضب

وجدت من يتجازوها جري ويلحق بالسارق أسرع ”.…حرامي…….سرق شنطتي…حرامي“
 منها وبمهارة

 ..…تفوقها وتليق بهيئته الضخمة

 .…هي تتمتم بصدمةتوقفت بذهول و

 ”.………انت  “



امام عينيها عن بعد وجدت السارق يقع على األرض من شدة التشتت والجري 
 ..انقض عليه ابراهيم بعدها بضرب وبمساعدة احد الشباب…السريع

 ..…مسكوا بسارق وتكلفوا بمهمة تأديبة

 يمد الحقيبةمسك إبراهيم حقيبتها وتقدم منها وهي يبتسم بسخرية واكتملت السخرية وهو 

 .…لها قائالً 

 ”…….مع انك مطلعتش شبح وال حاجة…الشنطه ياشبح“

 .…سحبت منه حقيبتها بقوة وهي تقول بشجاعة زائفة

..بس انت اللي …على فكرة بقه انا كان ممكن اكله بسناني وجيب الشنطة من حباب عنيه“
 ”…دخلت

 .…لوى شفتيه بسخط وهو يعقب

 ”…ش كلمة شكراً طب بما اني ادخلت مفي……ياراجل“

 .…اشاحت بوجهها وهي تقول بامتعاض

 ”.…ال طبعاً انت عملت ايه يعني دا الراجل قطع نفسك“

 ”.….انتي مشوفتيش انا عملت في إيه……انتي هبله“

 ..…رددت كلمات أمها الشهيرة وقد اسعفتها في هذا الوقت العصيب فقالت بصلف

 ”…ن اعمله بصباع رجلي الصغير .وبعدين اللي عملته ده كان ممك…لسانك لو سمحت“

 رفع ابراهيم احد زوايه شفتيه وهو يقول بنزق..

.انا ميلزمنيش كلمة شكراً بتاعتك مش …طب قعدي على جمب …صباعك الصغير؟“
 ”.…عيزها

 …مطت شفتيها وهي تقول ببرود

 ”..…أحسن برضو“

 .…اجابها بمقت وهو يقول باستفزاز



 ”…ك ترديه.بس اعتبريه جميل ومصير……آآه احسن“

عدلت حقيبة يدها وهي تهم بدخول ”…سالم……نشوف الموضوع ده بعدين ياسطا“
 .….منعها ابراهيم وهو يقول بخشونة…الحي

 ”..…. تعالي اوصلك……استني راحا فين“

 طقطق بشفتيها وهي تستعيد هيئتها الشرسة

 .…ولسانها المنشار وهي تقول

اتكلمت معاك كلمتين وشكرتك على اللي تكونش فاكر ان عشان وقفت و ……ال استنى عندك“
تعالي اوصلك لحد البيت عشان العو -…….هيبقا الموضوع عادي كده…عملته معايا
 هاتي رقمك ……ميعضكيش

 ال معطلكش انا……-اطمن انك طلعتي على السلم

 ”مش فاضيه للكالم الفارغ ده..

 ..…ابتسم ابراهيم بتسلية وهي يقول ساخراً 

 ”.…عتي عليا من انهي داهية..انتي وق…انتي مصيبة“

 ”..سالم ياسطا.. …نفس الداهيه اللي خلتني اقبلك“

 .…استدارت لتغادر صاح من خلفها بخشونة

 ”..…اسمي إبراهيم على فكرة“

 القت عليه ابتسامة باردة“. …يإبراهيم …..يا….. بس االلقاب محفوظة …مانا عارفه“

 ..…وهي تدخل الحي

.الول مرة يشعر بحالوة …يده وهو يراقب دخولها الحيعض هلى شفتيه وحك في شعره ب
 .تلك المرأه أتت لتهلكه بكل……اسمه بين شفتيها الوردية

..شراستها …..وجمالها الخالب…هيئتها الشعبية الباحته…شراستها…جنونها…مابها
وشجاعتها المصطنعة وكانهم وشاح يخفي خلفه أمرأه هشه ضعيفة تحتاج ليد اقوى واشد منها 

 شلها منلتنت



 …….بها شيٍء يجذب بال رحمة…بئر المخاوف

 ..……..بها سحر ال يُبطل…يعذب بال هوادة

 ..…بها شيٍء كنعيم لن يدخل إليه إال قديًس !

_____________________________________ 

 ربطت شعرها على شكل كعكعة فوضوية

 

الخروج صاحت المها ربطت شعرها على شكل كعكعة فوضوية امام مرآة معلقة بجوار باب 
 .…بـ

 ”..اجيب الفطار معايا…انا طلعه اجيب عيش وجاي يازوزو عايزه حاجه تانيه“

 ..…خرجت امها من الغرفة وهي تقول

 ”..….. انا مش عارفه اتأخر ليه…ال ما أحمد راح يجيبه“

 …مطت شفتيها وهي ترتدي الحذاء

 ”..…أكيد بيصيع هو دا بيبطل“

 سألتنظرت لها والدتها بحزن و

 ”..…انتي لسه زعالنه منه ياسمر“

 .…زفرت بغيظ وهي تغير مجرى الحديث

 ”……انا نزله سالم“

 محاولة اثبت…اوقفتها امها وهي تقول بحرج

 ..…وجهت نظرها بطريقة غير مباشرة

..اعذري أخوكي انتي عارفه ان ابوكي مات وهو يدوبك مكملش الخمس سنين …سمر“
 .فا…حتى

.بس عشان ملقاش حد يقف في وشه ……نشف دماغه معانا حبتينهتالقيه عنيد شوية وم



 .انتي مهما عملتي…ويعلمه الصح من الغلط

 ..…وقولتي انتي في نهايه ست وهو راجل

 ”………ويمكن ميسمعلكيش عشان كده

 …سكتت زينب بحزن وهي تتابع

. مكنش ده بقا حال ……لو كان ابوكي موجود او حتى خالك بصحة أحسن من كده“
 ”..…اخوكي

 .لطالما كانت متمردة على الحياة وكانت…كانت تسمع امها وهي عاقدة ذراعيها امام صدرها

.مجرد ان تكون امنيتك معلقة على حياة ابسط من …كارها فكرت ان تكون أمرأه مسئولة !
 ..…تلك

كانت تريد ان تكمل تعلمها كانت تريد ان تلتحق بالجامعة وتعمل بشهادتها وتربح المال من 
..كانت تريد ان تسافر ويكن لديها سيارة فارهة وشقة في مكان فخم …دها الشخصيمجهو

 …مالبس مجوهرات

 حتى الحب كانت تنتقية في عالمها الموزاي

. تخطف قلبه من …كانت تريد رجل غني شديد الوسامة…مثل حذاء غالي يناسب ثيابها االنيقة
 اول

 ً اصبحت تراهات بعد ان اصبحت …م..اين ذهبت كل تلك األحال……نظرة ويهيم بها عشقا
..خيال رواية كتبت …مراهقة مسئولة عن عائلة وحياة واقعية اكثر واقعية من خيالها األحمق

 ولم يتم النشر

 .…بها بعد !

 أخيراً ردت على والدتها باستنكار وتمرد بعد دوران

 االحالم والوقائع من حولها كشريط من اللون

 .……االبيض واالسود

..وان مهما حصل هيفضل وجود الراجل في البيت …يبة الست عوجهقصدك ان تر“
..بذات لو كان البيت عايش فيه مراهق محتاج شدة من نوع تاني مش شدت الست اللي …مهم



.. هو ده اللي مش عايزه تقوليه في وشي …مش هو دا قصدك ياماا …ال بتودي وال بتجيب
بيتك انتي وخالي وانا ُكنت مجرد مموله . ابنك ده تر…على العموم مش انا اللي ربيت ابنك

 للبيت ده

 ”……مش اكتر

 .…قالت والدتها بسذاجة وقسوة

 ليه مش راضيه بحالك ياسمر ليه بتلوميني وتعتبيني عشان خرجتك من المدرسة وطلبت“

 ”.……..ُكنتي هتاخدي إيه يعني من التعليم…منك تشتغلي وتصرفي على البيت

 .…حديث المضطرب بينهمقاطعتها بقوة وهي تغلق هذا ال

 .انتي…وبعدين انا مش بلومك على حاجة…انا الوحيدة اللي احدد هاخد منه إيه مش انتي“

 ”.. ….انا نزله……وانا كمان اللي جوايا ده غصب عني……كان غصب عنك

 ..…أغلقت الباب بقوة خلفها فهبطت دموع زينب بحزن عليها وحسرة على حالها

.فهو لو كان رجالً لكان …رقة وضعف من خلف باب غرفتهوأيضاً هناك من كان يبكي بح
 فعل ما بوسعه

 وأكثر لثبات تلك العائلة الصغيرة التي انهارت بعد وفاة األب ودعست االقدام على الجميلة

 الجامحة وعلى احالمها لكي يبقى الجميع

 ..…بخير !

_________________________________ 

 

  

 

  

 



  

 

  

 

 فطرة المتسللة لكل القلوبهو ال…ماهو الحب؟

 هو ما يجرد الروح من قواتم …ماهو الحب؟

 .…الماضي ويطهرها بأنقى صور الحب

 ..…هو انا وانت وقلوب اشتبكت بدون حسبان…ماهو الحب؟

 ان نلتقي بعد غياب ُمر ، ويحلى…ماهو الحب؟

 ……بنظرة عين المشتاق !

 .…ز وهي تقول بصوٍت عالٍ كانت تقف امام المخبز المزدحم تحاول مد يدها للخبا

 .بقالي ساعة…عشر ترغفه ياحاج هللا يخليك“

 ”..….عشر ترغفه ياعم آهلل………وقفه

 .…صاح الرجل وهو يقول بتشنج

 ”.…استني دورك يانسة“

 .…هدرت بغيظ

.. اسميه …وانت مبتديش عيش غير للي تعرفه…انا بقالي ساعة وقفه…استنى دوري إزاي“
 ”.…اي ده بقه

 .…استهجانصاح الرجل ب

 ”..…كالمك مش صح انا مدتكيش لحد دلوقتي عشان مش وقفه جوا الطبور“

 …هدرت به بحدة 

. …..قسما باهلل لو ما جبت العشر ترغفه لروح مبلغه عنك بتوع التموين…طبور مين يابااا“



 ”..…..مشيها بالحب ومشيني احسلك…وقول عليك نصاب وبتبيع دقيق الدعم

 .…وتساءل بذهول توست اعين البائع بدهشة

 ”..…انتي بتهدديني“

 ..…زادت الهمهمات النسائية من حولها..وهي لم تبالي بل برمت شفتيها وهي تقول بسخط

 ”..…حاجه زي كده اصل ان مش هفتري عليك يعني..دا بيحصل وال ال“

 ..…تدخل صوت رجولي حفظت نبرته منذ اول لقاء مشئوم بينهم

 ضحك ابراهيم وهو ينظر إليها..”..…بالحب احسلك .ومشيها…هات عشر ترغفه ياحسان“

. وكانه شعر بان منشار فمها سيخرج من …استدارت سمر بغضب وكانت على وشك تعنيفه
 مكانه

ويبدأ التقطيع فوضع سبابته على شفتيه وبلغها بحركه صامته ان تخرس اآلن خصوصاً بين 
 ..…تلك االعين الفضولية المتربصة بهم

 مرة تشعر ان هناك من خلق ليخرسه بحركة من يده ؟ بحركة من اصبعه.. بلعت ريقها والول

 .…هيهات سيرى مقامه بعد ان تخرج من هذا العج الواقفة به

 وارتياب أيضاً منها …قال البائع بحرج من إبراهيم

 ..…بعد توعدها الصريح امام الجميع

 ”. …ك. وخد في بالك كله عشان خاطر…. عشر ترغفه اهم…خدي يابراهيم ”

 ”.…هو ايه اللي عشان خاطره هو انا بشحت منك“

 …سحبها ابراهبم من يدها وهو يقول للخباز

 .. معلش بقه سمر حمقيه…كتر خيرك ياحسان“

 ”……ونرفوزه حبتين

 …سألته احد السيدات الواقفات بفضول

 ”.…هي تقربلك يابراهيم“



 …صاحت سمر بنفي

 ”……ال طبعـ“

 …سامة باردةقاطعها ابراهيم وهو يقول بإبت

“ ً  ”……دي قريبة الحاجه بنت خالة عمتها…آآه طبعا

 عقدت كل امراه منهم حاجبيها وهي تحاول فهم

 .……الجملة

 .…سحبت يدها وهي تقول بغضب…خرجت معه من الزحام بحنق

 ”.….انت اتجننت…انت  ازاي تقول اني قربتك“

 …رد ابراهيم بغطرسة

 ”.…. انتي أصال تطولي تبقي قربتي…اتجننت؟“

 …برمت سمر شفتيها وهي تقول باستنكار

انت مالك …..وبعدين انت اي حكايتك كل شويه تنطلي من اي حته…ال مش عايزه اطول“
 ومالي ياجدع

 ”…انت

 ……رد ببرود وصدق وكان كل لقاء بينهم مقدر بدون تخطيط منه او منها

 ….انا شوفتك بصدفة…وطي صوتك ياشاطرة“

 ”……ع االتنين كأنو صدفةسوى على الفرن وال على الشار

 ..…نظرت له بتشكيك

 ”.…والمفروض اني اصدقك كده“

 …رد إبراهيم بقلة صبر وهو يمد لها الخبز

.. خيراً تعمل ….بقولك اي خدي العيش ده ومشي من قدامي…ان شاهللا ماعنك ما صدقتي“
 ”.…شراً تلقى



 ..…عضت على شفتيها بحرج وهي تاخذ منه الخبز ثم قالت بحرج

 ”.…نى خد فلوس العيشاست“

 .…نظر للفكة بيدها ثم اليها وهو يقول بغيظ

 ”…..عشان مغبش عليكي…امشي من قدامي ياسمر“

 …لوحت بيدها بصدمة من جملته

 ”..…تغيب على مين انت اتجننت“

 …القى عليها نظرة قاسية خطيرة وهو يقول بأمر

 ”..…اطلعي على فوق وعدي يومك“

 …وقالت بتحديتوسعت عينيها اكثر من أمره 

 ”..….ال فوق انا…….هو انت صدقت اني قربتك وال إيه…ال دي راحت منك على االخر“

 .…على صوته اكثر امام المارة

 ”……على فوق“

 .…تجرأت في لمح البصر وضربته في صدره بقبضة يدها وهي تقول بغيظ منه

 ”…ت.. وغت….انت سم………وياريت بقه متورنيش وشك تاني……انا كده كدا طالعه“

 .…استدرات لترحل بسرعة من أمامه

 ..…افترقت شبه ابتسامة على محياه وهو يقول بصلف

تنحنح بخشونة وهو يسير في الطريق كديك المنفوش ريشه ”..…طلعت شاطرة وبتسمع الكالم“
!…. 

__________________________________ 

 ام شديد وحركات مدروسة وكانهاكالعادة تعمل على مكينة التعبئه الكبيرة على قدم وساق باهتم

 ..…كآلة من حديد ال تعرف للتعب طريق !

 …قد يظن البعض ان زمن العبودية انتهى ووالى



 . ونفس تجارة البشر عن طريق…لكن ال تزال العبودية قائمة بصورة راقية قليالً 

 )ساعات عمل مضنية ( وخصوصاً العمل بأحد المصانع على احد المكينات بسرعة ونظام

 ثماني ساعات عمل متواصل …محدد

 )نصف ساعة( استراحة ليس اكثر منها

 )ثالث ساعات إضافية( ألجل مرتب

 . بل….. أفضل قليالً …أفضل من المتفق عليه !

 ..…أقل من القليل !

 هناك من يقف في تلك العشر ساعات فوق رأسك يولي عليك اوامره وغطرسته لمجرد شهادة

 الحظ ، عن غيره حصل عليها بعد ان كان حليفة

 ..…الذي ارتطم بواقع ُمر ال يعرف للرحمة نصيب

وكان السير المتحرك بجوارها  …تنهدت وهي تدخل رصت البسكوت الطويلة في المكينة
 يحمل البسكوت المرصوص وينقله لها ولي المكينات

 ……المجاورة لها

 تلك المكينة يعمل عليها اثنين من األمام

 عمل بعض الفتياتباستثناء الجزء الثاني ي

والشباب بتعبئة البسكوت المغلف بالعلب الخاصة به ويتم غلقها ونقلها للمخازن للبيع وتقسيم 
 ……على حسب الطلب

 

  

 

  

 



  

 

  

 

 .……هنا العمل يدور مثل العجلة روتين متكرر مثل حياتها ويومها في العمل او في البيت

. بعد ان …وهي تجلس على أقرب كرسي.. تنهدت براحه …أخيراً توقفت المكينة لعطٍل ما
عشر ساعات وقوف وال يزال في الشقاء ساعة لم تدفع  …ورمت قدميها من كثرت الوقوف

 .…بعد لصاحب العمل !

صاح احد المهندسين الواقفين فوق رؤوس العمال منذ الصباح نحو حنين وهو يقول 
 …بغطرسة

 ”..…ت مكانتكحنين قومي من على الكرسي وخدي المكنسة وكنسي من تح“

 .…نهضت حنين بتعب وهي تقول بارهاق

 يابشمنهدس عالء مافي واحده هنا بتيجي“

 ”.…تنضف من تحت المكن وانا

 .…تحدث بفظاظة وبعدم رحمة

اكنسي من تحت مكانتك لحد ما المكنة  ….. مانتي قعده اهوه وراكي إيه…وانتي إيه“
 ”..…. يال يانسة…تشتغل

 ض على لسانها محاولة كبت غضبها الذي اصبح على الحافةاعتصرت عينيها بتعب وهي تع

 ..…قد ينهار بعد ثواني فقط

 .…قال عالء بطريقة مؤذية متشفية

..نفذي األوامر ياما اعملك جزا ويتخصملك تالت ايام من …هتفضلي وقفه كده كتير“
 ”.…مرتبك

 ً وهناك من تنال منه .…الجزاءات التأديبية في العمل احد بنود عقد العبودية الراقية…حسنا



 ً  ……لمجرد انه تعدى حدوده وخالف أوامر رئيس عمله المتسلط عديم الرحمة والقلب…ظلما

 …همست احد الزمالء لها بشفقة

 انتي مش حمل خصم …اسمعي الكالم ياحنين“

 ”..…تالت ايام

 …ابتسمت حنين بحسرة وهي تقول لزميلتها

 ”..…وال حمل ربع يوم حتى“

 .…دس ثم اليها وقالت بهمس وتعاطفنظرت زميلتها للمهن

يال ياحنين ربنا يعدي ……مانتي عرفاه شراني وممكن يعملها …خالص اسمعي كالمه“
 الساعة اللي فاضله

 ”.. …دي على خير

 اومات لها حنين على مضض وهي تدفع نفسها دفع

 ……لتنفيذ األوامر

 .…بنفس السرعة والهمه بعد مدة عملت المكينة واكملت حنين عملها وامامها زميلتها تعمل

 مدة قصيرة وزادت الهمهمات ودخل المصنع رجل

. رجل طويل بجسد نحيف وسيم لكنها ال تعرف لهم  شعرت بنفور فور …له هيبة عظيمة
شيٍء غريب ألول مرة يحدث لها ان تصاب بنفور من نظرة واحدة لرجل.. وايضا  …رؤيته
 . ويبدو انه…وسيم

 ً نظارته السوداء تحمل أسم ماركة  …عن ثراء عميم.. حلة السوداء تحكي …غنيا
وقفته وشموخه امام الموجودين تحكي عن سلطه يتمتع بها بين الحاضرين ……عالمية

 ……والغائبين

 .…همست لزميلتها وهي تختلس النظر له

 ”.…مين دا ياهالة“

 …همست هالة بخفوت



سبة خمسين في .رجل اعمال كبير اوي ومساهم في المصنع ده بن…ده خالد العربي“
 ”..…انتي متعرفهوش وال إيه……المية

 ً  …نفت سريعا

 ”.…ال معرفوش اول مرة اشوفه“

 …ثرثرت هالة كالعادة وهي تخبرها باستنكار

 ”…..دا كان متجوز مروة اسامة عرفاها…ازاي بس ياحنين“

 …توسعت اعين حنين بصدمة وهي تقول

 ” …..هي كانت متجوزه ده…مروة اسامه“

 ..…قدقالت هالة بح

.طلعت …. بكام شهر علطول طلقها بس طلعت منه بأد كده…ايوا ياستي وبعد ماخد غرضه“
 ”..…نصحه الجوازه جت بمصلحه كبيره

 …سالتها حنين بأستغراب

 ”.…طب وهو نازل الصالة يعمل إيه“

 .…هتفت هالة بابتسامة خبيثة وهي تغمز لها

 ..شايفه البنات…أكيد بيدور على عروسة جديدة“

انتي عارفه يعني إيه ……احده فيهم هتموت وتبقى مراته وتوصل للي وصلت ليه مروةكل و
هتشربي احسن  ….يعني اهلك وحياتك كلها هتتقلب لألحسن هتاكلي احسن أكل…تبقي هانم

..دنيا تانيه …اهلك هيبقا ياما هنا وياما هناك …واهلك…شرب لبس وفلوس ومجوهرات
 …ضحكت بحرج”……ُكنت .طب عارفه انا لو مش متجوزه…ياحنين

 ”…يال مش عايزه اكمل عشان منشلوش ذنوب“

 …لكزتها هالة في ذراعها في الخفئ وهي تتابع

 ”.…ما تتلحلحي كده يمكن تكوني انتي العروسة“

 نفت حنين الفكرة بقوة وكان آهلل يختبرها لكثرة



 مقتها على سمر لمجرد انها رفضت عرض

 ة)ماهر المحمدي(بجوازها منه بشروط ومد

 محدودة بينهم ال تكترث إال لعالقة حميمية

..اليوم تواجه نفس االختبار وياليتها لم تلقي اللوم …بمقابل مادي وحياة افضل لها ولعائلتها !
 ً  يوما

 .…على صديقتها لرفضها لهذا العرض الرخيص

 ..…الذي يعرض امامها االن بمنتهى الصراحة

 ” ….دا جواز……ل ابيع نفسيإي اللي انتي بتقولي دا ياهالة انا مستحي“

 .…قالت هالة بخبث كشياطين

.وبعدين ياحنين مانتي ….وفي جواز يعليكي وفي جواز يجيبك األرض…اديكي قولتي جواز“
اتخطبتي للي من توبك عمل إيه يعني اول ماشاف ظروفك بتتقعبل اكتر من االول قال يافكيه 

ية مش يمكن لو اتلحلتي شويه .حاولي بقه تحسبيها من ناحية تان……وجري يخطب غيرك
 .واهو في نهايه جواز على سنة هللا و…زي البت مروة تبقي هانم زيها

 بس….. وانتي حلوه ويجي منك…رسوله

 “. ……اتلحلحي شوية ولفتي نظرة

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 .…زفرت حنين بغضب وهي تقول بسخط

 ي ياهالة ومتكلمنيش فياطلعي من دماغ …دانتي العن من الشياطين …اعوذ باهلل منك ياهالة“

 ”..…الموضوع ده

 رفعت األخر حاجبها الرفيع بفعل مشرط حاد

 …وقالت بمقت

 انتي ُحره خليكي زي مانتي هتعيشي فقيرة“

 نظرت“ ….فقريه من يومك……وتموتي فقيرة

 هالة للرجل الوسيم لتجده يتابع بعيناه المبهمة

 .. تهللت ابتسامة هالة في لحظة…حنين

 لتنبه حنين وهي تقول بصلف

 ”.…شكلك دخلتي دماغه يابت…….دا عينه عليكي ياحنين…آهلل اكبر دا انا فيا شيء هلل“

. أسبلت جفنيها وتسارعت …رفعت حنين عينيها على الرجل بحنق لتجده ينظر اليها بإعجاب
 ً  وتيرة النبضات بشكٍل ملحوظ ال تدري ارتباك ام خوفا

 ..…من شيٍء رأته وكذبت احساسها به !

فال تلقي اللوم على …ض الحقائق تكشف في لمح البصر وقد تخفى بايدينا ألسباب واهيه بع
 ..…القدر فلقد كنته اكثر المرحبين باالنتكاسه الكبرى

 رواية غمرة عشقك الحلقة الرابعة

 مرت الشهور عليها كئيبة كالعادة من العمل للبيت

 ومن البيت للعمل ومن بين رعاية اشقائها الصغار

 رعاية المنزل وامها ومرضها.. واالجتهاد علىوبين 

 .…مضض في عمل يجلب لها القليل من االموال التي تسد احد المتطلبات اليومية في حياتها



 كانت تقف في شرفة الشقة كالعادة تشرب الشاي

..ابتسمت بسخرية عند تلك النقطة كانت في …بتمهل وتلذذ برغم من عدم وجود السكر فيه
ف طعم المشروبات الساخنة إال بوجود كمية كافية من السكر بهم لكن اليوم الماضي ال تعر

اختلف كل شيء أصبح المذاق الُمر يروقها اكثر وباتت ال تشعر بجمال الشاي إال وهو بهذا 
 .…المذاق القاسي !

 …علت أحد زغاديد النساء باسفل الشرفة

 نظرت حنين لألسفل متابعة ما يحدث في شارع

 السيارات النصف نقل محملة بجهاز كان هناك احد

 عروس احد بنات هذا الحي)سماح..(والعريس بطبع

 )جالل(خطيبها السابق اليوم )يوم العزال(كما يقال

 زغاريد وصياح ومباركة وتهنئات من بعض اهالي الحي

ظلت تتابع باعين حزينة ما يحدث باالسفل..ليس الحزن ألجل وغد ال يريد إال الزواج من اي 
 هأمرأ

 كانت المهم ان تكون امرأة !..الحزن على حالها

 وما يحدث لها وكان الفرحة تفر منها كلما

 تعيسة الحظ هي وال أمل……اقتربت

 .…إلصالح هذا

 باالسفل توسعت االبتسامة على شفتي جالل

 ……بسماجة وفخر وهو ينظر لجهاز العروس الكثير والمبالغ فيه

 …ربتت امه على صدره وهي تهمس له بخبث

.بذمتك …. دي جيبالك مكيرويف وديب فريزر…..شايف العز…شايف جهاز سماح ياوال“
 .شايف الفوط دستة…بنت سيد كانت هتجبلك مكيرويف

ف ة……دستة  وال ماليات االطفال وألحه



 ”…..شايف نقاوة امك ياسبع الرجال…والباطاطين

 ..وقال بطمع…تابع االشياء وهي تدخل بيت والدته

 .…ووضاعة

 ”…. دا على كده شهيره على قلبها أد كده…يامشايف “

 ..…ضيقت والدته عينيها وهي تقول بلؤم

 .مش جوز…امال ياواد مش خياطه بكرة تنغنغك“

 ”……بنتها وال إيه

 .…سألها بنبرة مترددة

 ”…تفتكري؟“

 برمت شفتيها باستهجان وهي تخوض

 .…بالسانها في اعراض الخلق بدون مباالة

بخل عليك خصوصا بعد ما تجوزت بنتها اللي مكانش حد راضي هي تقدر ت…افتكر ونص“
..وبعدين دي خدت راجل مالو …. دا لوالك انت  كانت هتبور وال حد هيبص في وشها…بيها

 ربتت على كتف ابنها“ …هدومه

 …بفخر وكانه أحد االنجازات الكبرى بحياتها

 رفع جالل عيناه لألعلى فلمح حنين تقف بشرفة تنظر

. ويعلم جيداً ما خلف تلك النظرة ولكنه لن يفسرها ولن يبالي …ى االحتقارإليه بمنته
 . مثلما قالت له أمه انقطع النصيب وتلك الزيجة لن تجلب…بأمرها

 …إال هٍم فوق همك !

 .…هو يسميه انسحب بالباقة

 

  



 

 

  

 

  

 

 وحنين لقنته بهروب الجبناء

 .…ة لتلك القصة الغير المالئمة !ام امه فحكمت حكمها النهائي ووضعت النقاط األخير

. وال تعرف ….سمعت اهات والدتها التي تتألم من البارحة…دخلت حنين للشرفة بأنف مرفوع
 طعم

 ..…النوم بسبب مرضها

 ”.…مالك يامي لسه تعبانه“

 مسكت والدتها جنبها وبدأت تتألم بقوة وهي

 تقول باعين حمراء تعاني سنين من مرض

 .…ال يرحم جسدها

.ناوليني العالج ياحنين يمكن يسكن شويه …قادرة ياحنين جنبي وجعني اوي يابنتيمش “
 ”.…الوجع

. بعد …مدت حنين يدها بدرج المنضدة وبدأت بالبحث عن احد االقراص المسكنة لتلك اآلالم
 ثواني

ابتسمت براحه وهي تفتح العلبة لتتالشى البسمة المرهقة على  …وجدت العلبة المنشودة
 .…حل محلها الوجوم والقهرمحياها وي

 .…نظرت لسقف الغرفة بحسرة ”….. يارب هعمل اي دلوقتي…البرشام خالصان“

 نظرت لو والدتها بتعب ثم قبضة بيداها على الغطاء



 …تكبح اهات الوجع وهي تقول بصوٍت يكاد يسمع

. اعمليلي بس شوية حآجه دافية ….. ان شاء هللا شوية وهخف…خالص ياحنين مش الزم“
 ”.…انا هبقا كويسةو

 .…اقتربت منها حنين وقبلتها وهي تبكي بحزن عليها

 ”..…انا معايا فلوس في شنطتي هنزل اجبلك …متقلقيش يامي“

 .…ردت والدتها بصوٍت مرهق متعب

 ”..…العالج غالي واللي معاكي يدوب يكفي آلخر الشهر …تجبيلي اي ياحنين“

 .…ابتعدت حنين عنها وهي تقول

 ” …األول والباقي امره سهل اجيب عالجك“

 اتجهت الى حقيبتها في الغرفة المجاورة فوجدت المال المتبقي يكفي ثمن االقراص الناقصة في

عالج والدتها ولن يتبقى إال مبلغ زاهيد لن يكفي المتبقي من االيام االخيرة لنهاية الشهر والتي 
 …ليتها تفعل وتنتهي تلك الحياة الُمرة !تشعر انها ثقيلة ، ثقيلة على قلبها تكاد تزهق روحها ويا

 ..…اخذتهم بدون تفكير وارتدت عبائتها على عجله

 .…صاحت الكبر اخواته وهي تفتح الباب

توقفت الكلمات بحلقها بعد ان وجدت امام باب  ”خد بالك من امك علـ.. …انا نزله يامحمود“
 شقتها المفتوح رجال مفتول العضالت ذي حلة رسمية

 ..وعطر يفوح بغزارة…ظارة تماثلهاسوداء ون

 .العطر…تتناقد مع المكان البسيط الواقف به

 هو الشيء الحي الذي يتحرك النفها ام الرجل

 الضخم يقف ثابت وبأذنه سماعة يتحدث من

 ..…خاللها وقد قال جملة واحده قبل ان يغلق

..قطع …فضولاغلق مع رب عملة ونظر لحنين التي تدقق به برهبة و”.…اوامرك ياباشا“
 الرجل تحدقها



 …المرتاب فيه وقال

 ”.…انتي حنين السيد“

 ”.…آآه انا انت  مين“

 لم يرد عليها بل أشار لثالث رجال واقفين خلفه والتي راتهم بعد ان ابتعد الضخم هذا عن باب

..اتضح امام عينيها ان الثالث رجال الواقفين خلفه بنفس حجمه …الشقة الذي سدها بجسده
 وهئيته

 لكن ما يجعلهم يختلفون عنه تلك االشياء التي

 .…..أشياء كـ…بين أيديهم

وجدت الثالث رجال يحملون بعض األغراض الغريبة بنسبة لها فهي كانت عبارة عن طعام 
.. والعاب تماثلها ….ومالبس كذلك ذات ماركات عالية…من احد المتاجر الكبيرة والمعروفة

 ..…لخاصة بمرض والدتها..وحقيبة محملة باالدوية ا…فخامة

 بالطبع بدأت تنظر في تلك االشياء بعد ان دخلوا بها

 الرجال للمنزل وخرجوا سريعاً وهو يقول نفس

 الرجل الذي من الواضح انه الرئيس الُمكلف

 …عنهم

 ”….خالد العربي……دي هدايا من الباشا“

 .…سالته وهي ترفع عيناها البنية عليه

 ”…بمناسبة إيه“

 …نتهى السالسة الباردةرد الرجل بم

 . اللي المفروض…معنديش أوامر اكتر من كده“

 ”..…. اكتر من كده معرفش………اقوله قولته

 .…لوحت بيدها بغضب وتردد بان بصوتها



 . انا مقبلش حاجات زي…تبقى ترجعهم ليه تاني“

 ”.…دي من راجل غريب معرفوش

 .…رد الرجل بنفس الصالبة

 ”…اسلم الحاجة وامشي وانا األوامر اللي عندي اني“

توسعت عينيها بدهشة وهي ترى الرجل يشير لرجالة برحيل وينزل  ”.….. الـ…يعني إيه“
 ..…على الساللم بعدها بمنتهى البرود واالستهانة بها وبحديثها الذي ذاب على شفتيها اليابسة

كانت بامس اشياء …اغلقت الباب بتشتت وهي تنظر لكمية االشياء التي دخلت منزلها البسيط
 الحاجة لها

 .…او دواء ألمها….أو طعام……سوى لبس

عقدت حاجبيها بتوجس وهي تتجه لحقيبة الدواء والذي بها كافة األدوية التي تحتاجها امها 
 وهناك أدوية موجودة بها قد عجزت في سابق عن

 ..…شرائها بسبب سعرها المرتفع

ي تحتوي على مالبس لها والخواتها نظرت للمالبس الجديدة والت ”..…عرف ازاي تعب أمي“
 الصغار

 …..تسمرت مكانها برعب وازدادت سرعة خفقات قلبها وهي تسأل نفسها بتوجس…ووالدتها 

 ”.….ياترى عايز إيه الراجل ده………كمان؟“

 .…تعلم المقابل لكنها تأب االعتراف !

والشوكالتة ركضوا الصغار على األشياء وكالً منهم سحب احد األلعاب وبعض البسكويت 
 الفاخرة الموجودة بأحد االكياس وركضوا بسعادة من

 امامها وصياح فرحة المحروم تلجلج حوائط

 …الشقة البسيطة

 ابتسمت بحزن وهي تنظر للبعيد بتشتت وال تزال تجلس على أحد المقاعد المتهالكة تقلب عينيها

 بين الهدايا التي يجب ان ترد لصاحبها بصورة



 الصغار بابسط حقوقهماخرى ! وبين فرحة 

 )ما باليد حيلة(…التي لم تقدر على توفيرها لهم في تلك الحياة القاسية !

___________________________________ 

 ..ظال يتسامرون في اشياء عديدة…جلس في احد )كفتريات( الجامعة برفقة كرم ويوسف

 كالعطلة الصيفية التي قضاها يوسف على رمال

 لته وبعض الحكايات التافهةالبحر برفقة عائ

 عن االجازة المملة الذي قضاها احمد وكرم

 …في تسكع مع احد الفتيات !

 .…رفع أحمد عيناه على شابة جميلة ممتلئة القوام ترتدي مالبس تلفت األنظار لها

 بادلته الفتاة …داعبها احمد بعينيه وغمز لها بوقاحة

 اتالضحكة بنعومة شقية وهي تستدير لترحل بخطو

 ………مائعة تنم على أشياء أ

 ..…توسعت ابتسامته بوقاحة وهو يخبر اصدقائه بالسانه وعينيه العابثة ال تزال تتابعها

 . جايين…الجامعة دي فيها شوية بنات شمال“

 ”……عشان يتشقطه وخالص 

 ..…رد كرم بسخط وهو يرتشف العصير

 ”..…وانت ماشاء هللا استاذ في شقط“

 ً  .…رد يوسف مصححا

 و وال استاذ وال حاجة الموضوع بس انا ابو حميده“

السهلة وبس.. عارف انت  لو ربنا وقعك في واحده  …. السهلة…مبيخترش غير نوعيته
 محترمة

 ”……هتسففك التراب



 .…برم احمد شفتيه وقال باستنكار به لمحه من الصلف

 ”……م. دا انا اسففه ليها هي واهله كله…مش احمد ياحبيبي اللي يسف التراب“

 …صاح كرم بشماته وهو ينظر الحمد بتحذير

 ..بالش عشان يوسف ما يعرفش……مابالش“

 ”..…اللي حصلك في الشارع عندكم

 …انحنى يوسف لالمام بفضول وهو يقول بسرعة

 حصل اي ياكرم احكيلي عايز اشمت فيه“

 ”…شويه

 نهض احمد بحنق وهو يوزع عينيه الباردة

 …عليهم بضيق قائالً 

. احكي ياكرم احكي يافتان على ما روح اخد رقم … انا قعد مع شوية عيالقسماً باهلل“
 ”..…الموزه

 انحنى كرم قليالً وهو يخبر يوسف بسعادة وتشفي..

 ”……اسمع ياسيدي كان بيعاكس واحده في شارع عندنا وراح ابن عمها عمـ“

.قال بطريقة .…اقترب احمد من الشابة الجميلة وجلس بجوارها على احد المقاعد الصلبة
 …مراوغة

 ”.…ملوش صحاب وال إيه ……القمر قعد لوحده ليه“

 ردت عليه الشابة بصوتها الرقيق الذي ينم على

 …بعض العبوس المصطنع

 ”.…..ليا صحاب وال مليش……وانت مالك“

 ..…رد بمراوغه عابثة ال تخلو من االهتمام المشكوك في أمره

 ”..…مر يقعد لوحده احنا نقعد مع مينيعني لما الق…….دا مالي ونص……ازاي مالي“



رفعت الفتاة راسها وعينيها ثبتت في عمق جمال عيناه القاتمة المميزة بالعبث 
 ارتبكت قليالً …الصريح

 ..…ولكنها اجبرت لسانها على القول بحنق زائف

 ”..…انت جاي تعكسني“

 ……ابتسم بجاذبية امام عيناها وهو يقول بمداعبة جادة

 ”……..انتي معندكيش مرايات في بيتكم وال إيه…ةال بقول الحقيق“

 

 

  

 

  

 

  

 

 .…ابتسمت وطاطاة براسها لألسفل قليالً 

 …سألها بعد لحظة من تامله لها

 ”..…ممكن اعرف أسمك“

 …اجابته بصوٍت خافت ”.…نيرة“

 .…رد احمد بصوٍت لين وعيناه تسبح بعينيها بطريقة مدروسة

 ”……ا كفاية لون عينكد …المفروض يسموكي قمر مش بس نيرة“

 ارجعت خصلة من شعرها لالسفل وهي تقول

 .…بخجل وقد تأثرت من كلمات غزلة



 ”.…عيني مش ملونه على فكرة“

 …رد بنفس المداعبة الخبيثة

 صمت قليالً ثم ”.…بس جميلة اوي على فكرة“

 .…قال بصوٍت رجولي لين

 ”.…نيرة …ينفع نبقى صحاب يا“

 .…داصطنعت الثقل وهي تقول بترد

 ”..…مش بصحاب والد“

لمح تمثيلها الرديئ فقال بغيرة مصطنعه فتلك األشياء التافهة يعشقها الفتيات الساذجات ويقعون 
 .…بحبها على أمل ان تكون حقيقية 

 ”رقمك كام.. ……مش هتصاحبي من الوالد غيري“

 .…نظرت اليه بدهشة وهي تقول

 ”..…. انا حتى لسه معرفتش أسمك…رقمي كده علطول“

 ..…رد وهو يخرج هاتفه على عجله

 ”.…ها خطك اتصاالت وال فودافون ……اسمي أحمد ياقمر“

 ..…ردت بخجل لين

 ”……اورنچ ياحمد“

على العموم …….دا انا اسمي من بين شفيفك طالع متلحن ؟…هو في كده …اورنج ياحمد !“
.. …تاني ..وعشان اسمع أحمد دي…ومالوا اجيب خط اورنچ مخصوص الجل العيون الحلوة

 .…غمرة لها بعبث على اثارها ”

طأطأت الفتاة براسها لألسفل بخجل وهي تتسامر معه باشياء اخرى ال تخلو من عبثة الصريح 
 ……كعيناه ونظراته تلك

 .….. واول من استقبلة بتحفيل عالي يوسف…بعد مدة تركها وذهب الصدقائها

 ”..…سبع وال ضبع“



 .…اجابه أحمد وهو يجلس بغرور

ً أس“  ”..…د طبعا

 ..…رد يوسف بمزاح سمج وهو يبرم شفتيه

 ”..…هي اسمها اي صحيح ياكرم……جدع كان نفسي تعملها مع البت اللي في حارتكم دي“

شرد كرم قليالً وهو يتذكر اسمها لكنه بعد لحظات استسلم للفشل في تذكرها فقال له باحباط 
….. 

 ”..…نسيت بصراحة كان اسمها إيه“

 ً  .…وهو يعبث في هاتفه بملل رد أحمد سريعا

 ”..…اسمها حبيبة“

 ..…كركر يوسف ضاحكاً وهو يقول بمكر

 ”..…..وشكلك هتسف التراب بدري بدري…..حبيبة دا احنا وقعنا بقه…آهلل“

 رفع أحمد عيناه عن الهاتف وهز كتفيه غير

 ..…مبالي باألمر

 ”..…..اسمها جه في بالي عادي متكبرش الموضوع…تراب إيه اللي هسفه“

 ضيق يوسف عينيه بمكر زاد ولمع بهما وهو

 ……يعقب بسماجة اكبر

 .مكانتش…طب وانت مضايق اوي كدا ليه؟“

 ”.…من الشمال بتوعك……واحده يعني لمؤخذة

 شعر بنيران تهيج في صدره من كلمات يوسف

 وكأتون يحترق بداخله تحدث باندفاع…المهينة

 …شرس 

 لم.. ومينفعش تك…حبيبة مش شمال يايوسف“



 ”…على بنات الناس كده

 ..…رفع يوسف احد حاجبيه بدهشة وهو ينظر له معقب بسخرية كعادته

 ..وانت بقه بتعمل اي في بنات…بنات الناس؟“

 ”…الناس ياحمد

 ..…رد احمد بصوٍت قوي مبرر أفعاله بـ

 .وكل واحد…انا مبضربش حد على إيده يايوسف“

 ” …ان منخسرش بعضوقفل على الموضوع ده عش……ليه دماغ مرياحاه

 فغر يوسف شفتيه وهو ينظر لصديقة بعتاب

 .…معقباً بصدمة حقيقية

 ”..…هنخسر بعض عشان واحده ياحمد“

 ..…أجابه أحمد بنبرة جادة معاتبة

 مش عشانها يايوسف عشان الكالم اللي بتخبط“

.لو مش عجبك اللي بعمله تقدر تقطع صحوبيتنا وصاحب ياسيدي ناس …بيه كل شويه
 ”. …محترمة ……شبهك

 نهض يوسف فجأه من على مقعده بغضب

 ..…وهو يقول بتشنج به لمحة من العتاب

 وااه احنا صحاب غصب عنك مش….انا ماشي…ال شكل البت دي قصرت على دماغك“

 بعد مغادرة”..…. سالم ياصاحبي………بمزاجك

 يوسف تحدث كرم بعتاب أيضاً نحو احمد

 ..…فقال

 ”. ….هو مقالش حاجه غلط…قة دي ياحمدمكنش ليه الزمه تكلمه بطري“

 .…صاح احمد بعصبية



 …خالص بقه ياكرم انا مش ناقصك انت  كمان“

نهض هو اآلخر بعصبية وهو يضيف لكرم ”.…أقولك انا ماشي وسيبلك المكان باللي فيه
 …بتشفي جليدي

 ”……عقاباً ليك يافتان ادفع تمن الحاجات اللي طفحناها في القعده السودة دي“

غمغم كرم  ……تركه أحمد ورحل بحنق“..وال ياحمد.. …ادفع إيه اللي معايا ميكملش ال“
 .…وهو ينظر للمشروبات أمامه بوجوم

 …..مبعرفش اغسل كوبيات ياال………يانداااال“

 ”.. …. ياوالد الكالب……احمد يا يوسف

 ..…استلقى) مكروباص( وجلس بجوار النافذة ينظر للبعيد بوجوم

 …ره الجميع؟!هل هو سيئ كما يخب

 ربما يعشق الهو…هل تلك أجابه ام سؤال

 ربما يحب رقتهن وسذاجتهن…مع الفتيات

 ربما كل ما يحدث……ووقاحات القليلين منهن

 بسبب ُصغر سنه ومرحلة المراهقة كما يقال

 حينئذ بعد التخرج والعمل……هل يبرر؟

 سيعقل ويتزوج ويستقر وممكن ان يحب

 بح مرهف اإلحساس ؟؟؟ربما يلتقي بالحب ويص …زوجته

 …ابتسم بسخرية وهو ينظر للطريق

 هل سياتي اليوم الذي يجعله مرهف اإلحساس

 هل سيكتفي أحمد جمال…أمرأه واحده…مع أمرأه

 .…….مستحيل……بواحده فقط بحياته

 ”من شب على شيء شاب عليه“



 غمغم بسخرية لزوجته المستقبلية بعد ان

 .…عصفت االفكار برأسه

 ”..…عليا من دلوقتي وهللا صعبانه“

. نظر أحمد لمن تدخل برقتها …توقف السائق بسيارة الخذ احد الركاب من على الطريق
 المعهودة

 ..…وهشاشة جسدها النحيف السيارة وتجلس بجواره وبدون ان تالحظ وجوده ونظراته لها

 .…ابتسم وهو يهز رأسه ، ولم يالحظ األحمق الصدفة التي قدرت عليه ؟

حقيبتها لتخرج االجرى منها لكنها وجدت من يقول بصوٍت ذات نبرة مألوفه  فتحت حبيبة
 …لها

.. وبطبع أحمد اعطاها …أخذ السائق االجرة وأرجع الباقي ألحمد”..…أجرة االنسة ياسطا“
الباقي الن هناك أمرأه تجلس بجوار حبيبة وتتابع مايحدث فاال يجب اثارت الشبهات ألجل 

 .…بعض الفكه !

..تصرفت حبيبة …يبة متابعة المرأه لها وكانها تحاول قراءة ردت فعلها المشدودةالحظت حب
 …بطبيعتها واخذت األموال ووضعتها في حقيبته

 ..…ابتسم احمد وهو يشيح عيناه عنها الى النافذة المفتوحة بجواره

 .…بعد صمت متوتر وانشغال المرأة عنهم همست من تحت اسنانها بغضب

 ”..…ه دهاي اللي انت هببت“

 …..سألها ببراءة…كبح ابتسامته االعوبة وهو يرى الثلج بدأ يذوب أخيراً من عليها

 ”..…. مانا قعد بعيد عنك أهوه؟…هببت ايه ال سمح هللا“

 …قالت وهي تتكأ على اسنانها بغيظ

 ”….بتاع اي تدفعلي االجرة…انت هتستهبل؟“

 ……رد أحمد بطريقه استفزتها وكان ينظر للطريق امامه

 ”.…مفيهاش حاجة احنا جيران يانسة“



 …استدارت براسها إليه وهي تقول بغيظ

 ”..….انا معرفكش أصال عشان تدفعلي االجرة…جيران إيه“

 …رد بمراوغه صريحة

 ”..…بكره نتعرف“

 برمت شفتيها بتقزز وهي تدير راسها للناحية األخرى

 .…وغمغمت بصوٍت خافض وصل لمسامعه بسهولة

 ”.…دا بعينك“

 اجابها بمشاكسة ليصيح”..…ا بقلبي وهللاه د“

 .…بعدها لسائق بخشونة

نظر احمد الول الشارع الماكث به ثم نظر اليها بعد ان وقفت ”..…اي حته على جمب ياسطا“
 ..…وحدثها بجدية …السيارة

 ”…مش ناويه تنزلي وال راحه في حته تانيه“

 صاحت بتشنج وهي تنزل من”.…وانت مالك“

 .…السيارة قبله

وقفت بجواره عند الرصيف السريع يجب ان تعبر الطريق للناحية األخرى ألجل الوصل الول 
 ……الحي الماكثه به

اخرجت حبيبة المال الزهيد الذي دفعه اليها وقالت بوجه محتقن بحمرة الغضب منه وتوتر من 
 ..…..وكأن هناك شيٍء بداخلها كان ينتظره !…رؤيته بعد كل تلك الشهور !

 ”..…بتاعتك اهيه الفلوس“

 ابعد يدها بلمسة بسيطه وهو يرد عليها

 ..…بهدوٍء جاد

 ”…..انا مش واخد حاجة…بالش عبط ياحبيبة“



 صاحت حبيبة بعصبية وهي تلقي عليه نظرة

 .…بغض

 “.أفهم …بتاع إيه تدفعلي االجرة“

 .…عقد أحمد حاجبيه وهو يتابع تصرفاتها المرتابه

 .…ثم علق ببساطه

 ”…لموضوع ليه مكنوش شوية فكهانتي مكبره ا“

 لوحت بيدها بضيق اكبر قائلة بعفوية وارتباك..

 ”.…فكه وال مجمد متدفعليش حاجه برضو“

 …برم شفتيه بفظاظة وقال ببرود

 ”..…دا اي خفة الدم دي………مجمد؟“

 .…صاحت بتشنج أكبر وهي تحاول وضعها في يده بدون ان تلمسه

 ”..…فلوسك ياحمد.خد …انت فكرني بهزر معاك…خفة دم؟“

مسك يدها التي تحتوي على االموال الضئيلة بنفاذ صبر ثم قبض عليها بيده وهو يتاملها ملياً 
عن قرب تعمق بالنظر لعينيها الزيتونية المشعة بجاذبية بسبب انعكاس اشعة الشمس عليها 

 وعلى وجهها األبيض

البني المعقود تداعب خصالته وكذلك شفتيها الرقيقة الحمراء تلمع مع شعاع الشمس وشعرها 
كل ما بها يفتح شهية الجائع وكانها ……صدغها األيمن بجمال يخضع امامه الجميع تامالً !
 .…وجبة فطور اعدت في طبق واحد لشخصاً واحد !

 قبض على يدها بقوة واصبحت النظرات بينهم

 معلقة تخترق كيانها وكيانه وتنبت بداخل كالً 

 ..…قطع حرب المشاعر والنظرات جملة أحمد الحاسمة أخيراً ……منهم مشاعر محببة

 ”.…خلي فلوسك معاكي واعقلي احنا في شارع“

 …ردت بمنتهى الغباء بسخرية إليه



..وبتطلب رقم تلفوني قدام ….. كان فين العقل ده وانت  بتعاكسني…. يسالم…في شارع؟“
 ” …بيتنا

 تحدث أحمد بقوة مبرراً وال تزال قبضة يده ممسكه

 .…ا الرقيقةبيده

 .انا متكلمتش معاكي…انتي ليه بتفتحي في القديم“

 في حاجه وال ذكرت حاجه من اللي حصلت في

..كل اللي عملته اني دفعتلك االجرة عشان احنا جيران …األول وال حتى كلمتك في الموضوع
 ”.…مش اكتر

ها على سحبت يدها بقوة وهو ترك“ ….وبعدين سيب ايدي متلمسنيش تاني…وتدفعلي ليه“
 مضض

 .…بل وغمغم بفظاظة أسلوب

 ” …….انا حاسس اني ماسك عضم…انتي بتسمي دي ايد“

 …رفعت عينيها بشراسة وهدرت بانزعاج

 ”.…تصدق انك بني ادم قليل الذوق“

 …برم شفتيه بملل وهو ينهي النقاش قائالً 

 ”.…قولتلك احنا في شارع ……رواحي ياحبيبة“

 هانة التي تلقاهاحاولت االنتقام منه بتذكيره باال

 .…من ابن عمها منذ اشهر قليلة في عرض الشارع امام الجميع

 ”…خايف من إبراهيم مش كده ؟“

 شعر أحمد بتضخم في صدره وكانه سينفجر

 بوجهها اآلن كي يريها الجبان ماذا يفعل حين

 ..…ينفجر فكذلك تعني كلماتها السامة المهينة



 بة فقالابتسم ببرود وكانها القت الكرة بملع

 ..…ببرود جليدي كالمسنن

 وليه متقوليش اني خايف عليكي انتي منه او“

 من ابوكي لو شافك وقفه معايا كده على

 ”.…الطريق

بلعت ريقها بصعوبة وكان دلو ماء بارد نزل على رأسها لتنسحب بتشتت من أمامه لتعبر 
 الطريق

 .….. يكفي……السريع بدون حرف آخر

.وفي اخر لحظة وبدون …تالحظ وجود سيارة سريعة إتي عليها بقوة رآها تبتعد عنه بدون ان
تفكير جذبها من ذراعها بقوة حتى وقعت على صدره وعلى اثارها خفق قلبه باضطراب ال 

 يعرف خوفاً عليها ام انفجار

 مشاعر بعد قربها ولمسته لجسدها الهش الناعم

 ..…بين كلتا يداه

 ني وهي تلفظ اسمه بتشتت من بين شفتيها المرتجفةرفعت عينيها عليه بذعر حدجت به لثوا

 .…وبنفس النبرة الرقيقة المتلجلجة

 ”……أحمد“

 نسى نفسه ومرر أصابعه على وجنتها الناعمة يتالمس سخونة وشحوب في اٍن واحد

 .…سألها بقلق حقيقي

 ”..حصلك حاجة.. …انتي كويسة ياحبيبة“

ساعة من تأمل الوسيم ذو المالمح العابثة تعلقت في عيناه لثواني معدودة كانوا بمثابة 
 بعد لحظات مسروقة فاقت لنفسها وهي تبتعد عنه بقوة ….صراحة تربكها أمامه…الصريحة

 ..…وبدون كلمة أخرى ركضت على الرصيف بسرعة لتدخل سريعاً الى الحي

و يخطو ..أسبل عيناه وه…شقت شفتيه إبتسامة غريبة المشاعر وهو يتابع اختفائها بعيداً عنه



عدت خطوات على األرض لعبور الطريق شد أنتبه بعد خطوتين سلسال ذهبي واقعاً أرضا 
من المؤكد وقع ……مكتوب في منتصفه اسمها بالرقعة)حبيبة( بطريقة جميلة رقيقة تليق بها

 .……منها حينما سحبها بقوة لصدره

ٍن ثم علت تلك المرة تدحرج السلسال الذهبي بين اصابعه بعد ان التقطه أرضا دقق به لثوا
 .…ابتسامة متسلية على محياه

………………………………………………… 

 دخل الشرفة وبين يداه كوب من الشاي وكالعادة

 ……يحدث أحد حلويات حياته كما يلقبهن

 .…صاح بخشونة في هاتفه

 ”.أسمعي الكالم..…مش كل شوية تنطيلي ياُمنى ”

 …اجابته ُمنى بدالل من الناحية األخرى

..والمطعم عندكم بيعمله حلو …..انت عارف اني بحب الكريب…لت اي يعني ياحمدوانا عم“
 ”…اوي

 .…قاطعها بقلة صبر

ُمنى اسمعي الكالم مش كل شويه تجيلي على هناك العيال اللي شغالين هناك تنحين وبيقعد “
 ”..…يتكلمه عليكي وانا

 .…بترت جملته بسعادة قائلة بهيام

 ”.…حمد. بتغير عليا يا……وانت إيه“

 ……رد أحمد بجدية

 ”..…انا بكلمك كده لمصلحتك وبذات عشان الصحوبية اللي بينا …هغير عليكي ليه؟“

 احتقن وجه ُمنى من الناحية األخرى فقالت

 ..…باستنكار ساخر

 ”.…الصحوبية دي اللي بتخليك وانت رايق تحب فيه“



 ..…رد عليها بصوٍت حاد يخفي تردده

 ”..…هولكُمنى انسي اللي انا قولت“

 …ردت ُمنى بمنتهى الوقاحة عليه

 . وال انسى قلة…انسى إيه كلمة بحبك ياُمنى“

 ”…ادبك معايا

 امتعض وجهه من وقاحتها الغير منتهية معه ثم

 .…برر فعلته ببرود

 وبعدين انا فعالً بحبك ……مكنتش كلمة قولتها“

 ”..…بس كصحاب يعني

 قاجابته بنفس الوقاحة وكانها تحاول بكل الطر

 فتح الحديث مرة أخرى

 ”..….. وكالمك اللي قولته في تلفون قبل كده…صحاب؟“

 .…هدر أحمد بتشنج بعد ان نفذ صبره معها

 ”.…ُمنى اقفلي على الحوار مكانش طلب“

 .…قالت ُمنى باغواء صريح

 ”…مستعده انفذهولك بس تبدلني نفس الشعور“

 .…عقد أحمد حاجبيه وهو يلفظ بذهول

وبعدين إزاي هتسمحيلي اخدك في حضني وبوسك واحنا مفيش بينا  ……انتي اتجننتي“
 . اي…حاجة

 ”……عادي كده

 .…ردت برقة وقحة

 ”..…معاك انت  ياحمد موافقة على اي حاجة“



 ..…رد عليها باحتقار حقيقي

 ”..…قسماً باهلل انتي بترخصي نفسك ولو واحد غيري كان زمانك ضايعه معاه من زمان“

 .…األخرى بوجع اخبرته من الناحية

 ”.…انا فعالً ضايعه معاك عشان بحبك“

 .…اخبرها أحمد برزانة عقل

. لما تكبري وتحبي بجد هتفهمي ان كل اللي بينا ده لعب ……انتي لسه صغيرة وانا كمان“
 ”……عيال مصيرك هتضحكي عليه في يوم من األيام

 …اخبرته ُمنى بنبرة شجن

 ”.…انا وهللا العظيم بحبك ……أحمد“

 .…بتعاطف نحوها وهو يقولرد 

..افهمي األول انتي بتحبيني …وانا وهللا بحبك وخايف عليكي من مشاعرك المتلغبطه دي“
 إزاي

 زي مانا فاهم ومتأكد حبي ليكي وحبك ليه ماشي

 ”……إزاي

 .…صاحت ُمنى من بين دموعها

 ”..…بس متقوليش صحاب“

 علت على شفتيه إبتسامة يائس وهو

 ..…يخبرها مجدداً 

 ”..…فضل اقولهالك لحد ما تقتنعيه“

 .…صاحت والدت ُمنى من الناحية االخرى بنفاذ صبر فقال احمد بصوٍت جاد

 ”.…وبكره نكلم …روحي شوفي امك عايزه إيه“

 ردت عليه ُمنى بمحبة ورقه غير منتهية



 ”..…. بااي ياحبيبى……ماشي“

يضاء ذات األعين الزيتونية اغلق الهاتف بعد تلك الجملة ورفع وجهه على شرفة الجميلة الب
 . و وجبة العشاء…القاتلة وشفتين الحمراء هي وجبة اإلفطار

 هل ستطل اآلن عليه ليلتهم بعيناه العابثة الذ

 .……واطعم واشهى عشاء ، ام سينام على معدة فارغة

 .…تنهد بحرارة وهو يغمغم بلهفة خائنة

.. منذ متى وهو يتلهف لرؤية …ونةأبتسم وهو يالحظ تلك اللهفة المجن”.……اخرجي يابيبه“
 انثى

 ..…وليست اي انثى فهي البيضاء النحيفة

فُتح باب الشرفة من الناحية األخرى وطلت عليه الجميلة البيضاء بفستان سماوي جميل طويل 
 ولكنه

 يبرز اول ذراعيها الخرة ليبان لالعمى كم هي رفيعة

سحب اجمل ما بهم ، وللعجب مميزين  بيضاء بخصرها المنحوت وفخذيها الممشوقين وكان تم
.مؤكد الجميلة تحتاج لبعض االهتمام والرعاية وال بأس من …رغم اختفاء االمتالء المطلوب

بعض الدالل فهي تبدو كطفلة مهملة ال تهتم إال بلعب ، برغم من انها بعد عام ستكمل الثامنة 
 ……عشر وتلتحق بالجامعة مثله

 ..وكان……على شرفة كذلك وكانها تريد رؤيته مثلما يريد هو  رفعت حبيبة عيناها الزيتونية 

 …القلوب تواعدت !

.. شيء ….دافئاً غريب ينبعث إليها من خالل نظراته…وجدته يحدج بها بعينيه العابثة الدافئة
 ……يتناقد مع شخص أحمق قليل االدب مثله ؟

الشرفة وكانها خرجت  أسبلت عينيها بتردد وهي تمد يدها لترى الغسيل المنشور على حبال
 .……لهذا ال لشيًء آخر

 ً  .…ابتسم أحمد بتسلية من الناحية األخرى وهو يقول بصوٍت عاٍل نسبيا

 ”..…حسبي في حاجة وقعت منك“



نظرت حبيبة لألسفل بسرعة ظناً منها انها اوقعت شيٍء وهي تتحسس المالبس المبللة 
 ثم……!

 رفعت عينيها عليه بضيق بعد ان سمعت ضحكته

 ..…لعالية الساخرة عليهاا

 ..…توقف أحمد عن الضحك بتدريج بعد ان راى نظراتها الحارقة عليه

ضيق عينيه وهو ينظر لمالمحها ”…انا بتكلم بجد مش حسى ان في حاجة وقعت منك“
 ..…المشدودة بتركيز عليه

 ”…. مثالً يعني……يعني مثالً حاجة زي سلسلة“

 .…ت فجأةوضعت يدها على رقبتها سريعاً ثم شهق

 ”..…السلسلة“

 رمقها احمد بتسلية وهو يحدثها بسماجة

 ..…صبيانية

 ..ضيعتيها…مالها بقه السلسلة……ياروحي“

 ”.…يانغه

 …نظرت حبيبة حولها بتردد ثم جزت على اسنانها بقوة وهي تسأله بوجوم

 ”..…السلسلة معاك مش كده“

 .…خل الغرفةقالها بجدية خبيثة وهو يد”…….استني هجبهالك…آآه معايا“

 عقدت حبيبة حاجبيها بتوجس وهي تنتظره بارتياع

هل حقاً عديم االحترام سيلبي طلبها بدون ُمماطله او سماجه …فهو سيعطيها لها ببساطه
 ……الصبيان البشعة

 .…خرج أحمد وهو يارجح السلسال بين أصابعه واخبرها بنبرة مبهمة

 ”..…هي دي يابيبة“



.ليس االسم جديد على مسامعها فالجميع يناديها به في بعض …؟ ارتبكت من من تدليله السمها
 ……األحيان ، لكن هو  منه األمر يجلب اضطرابات غريب بداخلها وكانه أ

سمعت صوته الجاد يخترق افكارها المذبذبة فلما تشعر ”..…روحتي فين هي دي وال ال“
 ……بنفسها اال وهي تهز راسها بنعم

 .…و يقول توسعت اإلبتسامة الماكرة وه

 ”.……طب خدي هحدفهالك“

 برغم االستغراب والصدمة المرسومة على وجهها

 من تصرفه المتحضر والذي يتناقض مع تصرفاته

 .لكنها على اي حال…واسلوبه السابق معها 

 ابتعدت خطوتين اللتقاط السلسال منه حتى

 …ينتهي األمر سريعاً وتدخل غرفتها 

سلسال ثم حركة بقوة باتجاه شرفة حبيبة التي بعد تلك رفع احمد كف يده المحتجز بينه ال
.لكنها لم تجد إال حجارة …الحركة عقدت حاجبيها وهي تبحث عن السلسال في األرضية

 صغيرة جداً 

 ملتف حولها ورقه معقوده بخيط رفيع حلت

 الخيط ونظرت للحجارة الصغيرة بغضب ثم

 ……ة عن جملة مختصرةاحتفظت بها بين يدها لتقرأ الورقة التي كانت عبار

.يا …كلميني عشان نشوف هنتقابل فين عشان تاخدي سلسلتك يا…٠١)دا رقم تلفوني
 (……بيبة

 رفعت حبيبة عينيها عليه بغضب فوجدته يغمز لها

 (…بخبث وكانها يقول )قريباً ساحصل على ما أريد

 …القت عليه حبيبة نظرة تحدي وهي تقول ببرود

قت الورقة بين يدها ثم قذفت باليد األخرى الحجارة اطب”..…..مش عيزاها…خليهالك“



 الصغيرة بقوة عليه

 تفادها أحمد بسرعة ومهارة ليتمتم بعدها

 .……بصدمة

 رفع عيناه بغضب عليها لكنه”..…يابنت المجنونة“

 .……لم يجدها فقد دخلت سريعاً لغرفتها

____________________________________ 

 رية وعينيها السوداوين معلقتان بسقف الغرفة األبيض ذاكانت تستلقي على الفراش بح

 …النقوش الرقيقة

 . حتى في…مطت شفتيها باستهجان حقيقي

 شرودها يطوف في عقلها )أربعة أشهر( لم تلمح

 .……طيفه ولو بصدف مع انه يسكن في المبنى المقابل لهم

 اغمضت عينيها بحيرة من أمرها لماذا تهتم برؤيته

 .( حتى إسمه حين….)إبراهيم…اك الشعور الغريب في ان تراه وتتحدث معهولما يجتاحها ذ

ًّ وكانها بحاجة لعناق دافئ !  ..…يطوف بعقلها يثلج جسدها كليا

 فتحت عينيها وهي تبتسم بحيرة من أمرها ثم حدثت نفسها ببالها..

 ”…هي دي بداية أعراض الحب؟“

 ين العميقتين بجماالً ودهشة وهيقفزت من مكانها جالسه وقد توسعت عينيها السوداو

 .…تقول بانكار

 تحسست وجنتيها بشك وحينما وجدت”..…..هو انا سخنة وال إيه….حب إيه؟…حب؟“

 حرارتها جيدة نهضت وهي تزفر بأستياء من

 ..…أمرها أليوم



خرجت من غرفتها الى شرفة المنزل ثم رفعت عينيها على النافذة المقابلة لها وكانت مفتوحة 
 .…بدون ان تغطى بستار البني كالعادة ! اليوم

برمت شفتيها وهي توبخ نفسها للمرة المليون ثم اتجهت لقفص العصافير المعلق لتضع لهم 
 بعض

 .…الحبوب للطعام

 إبتسمت وهي تراهم يقفزون بحماس لينال كالً منهم

ل الوقت كانوا أربعة وكالً منهم لديه رفيقة يظل بصحبتها طوا……حصته في الطعام والماء
 وال يمل

 .…منها !

رفعت عينيها على النافذة مرة أخرى لتجد الضخم الوسيم يدخل غرفته ويشعل األضواء 
 لتوضح

 الرؤية أكثر ثم صاح لوالدته بصوت خشن عالٍ 

 ..…وصل لمسامعها

 ”..….. هغير وجيلك…حضري االكل ياحاجه“

 وبالفعل امام عينيها بداء بخلع قميصة لتظهر

 لقوية وصدره العريض النابض برجولة والصالبة وبطنه المسطحة ذاتعضالت ذراعه ا

 .……الخطوط الرفيعة

 شعرت بجسدها كله في حالة من السخونية الغريبة

..تنفست بصوٍت متحشرج وهي تحاول جذب نفسها من هذا …وحلقها يبدو وكانه جف فجأه
 المكان اآلن فهذا المشهد سيقتلها في احالمها حينما يتم

 .……من عقله الباطل بطريقة أخرى التأليف

 توسعت عينيها وهي تراه يمد يده ليحل حزام

 .لم تشعر بنفسها إال وهي تركض……بنطاله



 ……لداخل بوجنتان حمروان

 ابتسم إبراهيم من الناحية االخرى بتسلي بعد ان راى

 صورتها المنعكسة في المرآى لديه وهي تركض

 .……بحرج للداخل 

 ة للشرفة ليجدها بالفعل ابتعدتاستدار بعينيه الماكر

 قهقه بمكر وهو يدخل الحمام ليغتسل ، وصورة الجميلة الخجولة ذات الهيئه الشرسة ال تفارق

 . حتى هو يشعر انها سرقت من عينيه النوم…خياله

 ……وبات التفكير بها شيٍء روتيني لن يتوقف عقله عن فعله أبداً ؟!

……………………………………………………… 

. جلست على اقرب اريكه وهي تدلك قدميها …بعد يوم شاق ُمتعب ككل يوم عادت من العمل
 بيديها

 ……اإلثنين وتئن بوجع

 ..…خرجت امها من غرفتها بوجه شاحب وكانت تعقد حول راسها وشاح

 .…رفعت سمر عينيها عليها بقلق ثم نهضت سريعاً عليها بخوف

 ”..…مالك يازوزو فيكي إيه“

 ”..…صداع دول شوية …متقلقيش ياسمر“

 ”…انتي قستيه النهاردة ….دا شكله الضغط…صداع إيه“

 …نظرت والدتها إليها بحرج وكانها طفلة أخطأت في شيٍء اخذت عليه إنذار في سابق

 ”..…يعني الضغط عالي شويه“

 ”…استني …وليه مش بتاخدي دوا الضغط ياماما“

 .…اتجهت سمر الى الغرفة لجلب الدواء المها

.. جلست سمر على ركبتيها في األرض امام …ماء بعد ان بلعت القرصارتشفت زينب ال



 كرسي امها وتحسست ركبت امها وهي تقول بنبرة طفال

 ..…ضائع

. لو جرالك حاجة …انا مليش في دنيا غيرك …خدي بالك من نفسك عشان خاطري يازوزو“
 انا

وهي تسمع كالم ترترقت الدموع بعيني زينب ”.….يرديكي اتكسر يازوزو…هتكسر من بعدك
 ابنتها الحنونه

سندها وسترها في الحياة وستظل دوماً )سمر( لها مكانه خاصة بقلب )زينب( بل أعمق من 
 مكانة االبنة

 …لدى امها !

مدت زينب يداها وتحسست بهم بشرة ابنتها الناعمة وقالت بمحبة وعينين تفيض من الحنان 
 واالعتذار

 ..…أنهار تروى

..ولو جرالي حاجة …واوعي تزعلي مني في يوم من األيام…قلقيش علياانا كويسه ياسمر مت“
 ادعيلي ياسمر

 ”..…برحمة اوعي يابت تدعي عليا

ترترقت عينا سمر وهي تعانق أمها بقوة بادلتها األخرى العناق بحنو ”..…انتي بتقولي إيه“
 …وهي تقول

عارفة اني كان الزم  انا…….. عينك فضحاكي بيها….مهما خبتيها عني…دا الحقيقة ياسمر“
 ”…اديكي حقك زي ما أحمد خد حقه وانـ

 …خرجت سمر من احضانها وهي تقول بجدية

 ”..…..عشان خاطري….انا مش عايزه اتكلم فيه…ممكن نقفل على الحوار ده“

 ..…ثم بعد مدة تنهدت زينب وهي تحاول النهوض قائلة…اومات لها والدتها بدون نقاش

 ”..…ه لواحده جارتنا اديها فلوس الجمعيةانا هدخل البس عشان راح“



 …اوقفتها سمر وهي تسألها بغرابة

 ”.…وانتي دخلتي جمعية امته……مين دي ياماما“

 …ارجعت زينب ظهرها للكرسي بتعب وهي تخبرها

 ”.….تعرفيها؟….ام إبراهيم…من شهرين كده دخلت مع واحده جارتنا سكنه في وشنا“

 ……د بدا قلبها يضطرب بخفقات ُمتسارعهتمتم بأسمه بشرود وق”.…ابراهيم“

 .…نظرت لها والدتها بأستغراب

 ”.…انتي تعرفيه ياسمر وال إيه؟“

 ..…توترت وهي تصحح شرودها المفاجئ

 ”..…شوفته صدفة….يعني مش بظبط…ال…آآه“

 

 ..…توترت وهي تصحح شرودها المفاجئ

 ”..…شوفته صدفة….يعني مش بظبط…ال…آآه“

 …وهي تخبرها بطيبةتهللت مالمح والدتها 

. ربنا يخليهولها ….. محترم وذوق…يشرح القلب…جدع كده طول بعرض…ماشاءهللا عليه“
 وتفرح بيه

 ”.…عن قريب

 برغم من ثبات جسدها إال ان صوتها كان به لمحة

 .…من اللهفة الغريبة وهي تسأل والدتها

 ”.…هو انتي شوفتيه ياماما؟“

 …اجابتها زينب ببساطة

 ”…ة وانا راحه اديلها فلوس الجمعيةآآه شوفته مر“

 نفس اللهفة الغبية والفضولية الحت في صوتها



 ..…وهي تسأل عنه

 ”.…يعني شافك وسلم عليكي“

 .…تفقدتها والدتها بشك اكبر ثم صاحت بغرابة

 ”..…طبعاً شفني ………جرالك اي ياسمر“

ى ابنتها حاولت زينب النهوض لكنها شعرت بدوران مرة اخرى فجلست وهي تقترح عل
 …بتعب

 بقولك اي ياسمر تروحي انتي تديلها فلوس“

 ”……الجمعية

 …اشارت على نفسها بدهشة ثم صاحت بتردد

 ”.….. ال انا جايه تعبانه من الشغل وهدخل أنام…انا“

 …نظرت والدتها اليها برجاء وهي تقنعها بارهاق

. اطلعي …ي بعتا بيهماسمعي الكالم ياسمر اخوكي في شغل دلوقتي لو كان هنا ُكنت زمان“
 انتي ينوبك

دي اول معاملة مع أم ابراهيم والزم فلوس الجمعية  …صواب اديهم ليها وتعالي علطول
 ”.…توصل في معادها دي فلوس ناس يابنتي

 تشنجت مالمح سمر بضيق قائلة المها

 .…بعتاب

 ”.…انا مش عارفة اي الزمت الجمعيات دي هو انا منقصاكي حاجة“

 

  

 

  



 

  

 

  

 

 .…لكزتها والدتها بخفة وهي تقول بتوضيح

وبعدين انا عمالها عشان  …ياهبلة الجمعيات دي هي اللي بتعمل اليومين دول “
 ”..…. أهوه نكملوه لحد ما يجي نصيبك……جهازك

 .…ابتسمت سمر باستياء معقبه

 ”..…انتي شايفه العرسان مترصصين على الباب …جهاز اي بس يازوزو“

 …منها ردت والدتها بحنقٍ 

 ماهو لو تبطلي تطفشي فيهم هيقفه صف طويل“

 ”……على الباب

 ”…مش هينفع جواز دلوقتي اما احمد يخلص الجامعة األول ويشتغل“

 .…ردت والدتها بضيق اكبر منها

 .…ملكيش دعوة باحمد ربنا هيكرم من عنده“

 وبعدين انتي عايزه إيه بعد سته وعشرين سنة

 ”.…من غير جواز 

 .…الة ُمبسطه األمرردت باالمبا

 ”..…اكمل التالتين وربنا يسهل“

 …صاحت امها بوجه مكفهر

 ”.…وهللا ما يحصل الزم أجوزك قبل السنادي ما تخلص“



 ضحكت سمر باستخفاف..

 ”..…هتروحي تدللي عليا وال إيه ياماما“

 ……برمت والدتها شفتيها وهي تقول بفخر وصلف األم

 وال اي.. انتي مش شايفه نفسك …ادلل فشر“

 دا انتي لو شافك بيه مالو هدومه …ياسمر

 ”.. …هيمسك فيكي بايده وسنانه

 ..…قالت سمر باستنكار من وسط ضحكتها المفعمه باالنوثة 

. وهللا كالمك ده اللي بيخليني ارفض العرسان كلها ألجل انتظار البيه …بيه مرة واحده ؟“
 ”.…المحترم ده

 .…ردت والدتها بتأكيد البنتها

 سكتت ”…….. اصبري ومصيره يجي…جيهي“

 .…والدتها قليالً ثم قالت بأمر

 ”..…روحي ياسمر بقه البسي عشان تودي الم إبراهيم فلوس الجمعية“

 .…نهضت سمر وهي تقول بامتناع حقيقي

 ”.…. انا……بالش انا ياماما“

 .…صاحت والدتها بأمر حاد

ا الفلوس من على الباب اديه……انجري يابت البسي هدومك هو انا هتحايل عليكي“
 ” …وتعالي

…………………………………………………………… 

 اخرجت تنهيدة عميقة وهي تقف امام باب شقته

 نظرت للباب المغلق للحظات بتردد ثم ارجعت

 …شعرها للخلف ونظمت انفاسها وهي تقول لنفسها



تنحنحت وهي تتمتم  ”..….. ممكن ميكونش جوا أصال…مالي كده متوتره كده ليه“
 …ببارتيا

 ”.…هدي المه الجمعية من على الباب وهنزل سهله يعني !“

أخيراً تحركت قبضة يدها واطرقت بهم على زجاج الباب ذا الشكل الطرازي القديم به شيٍء 
 ..…من ايام الخير الذي ولى مع األحباب

 بعد ثواني فُتح الباب وطل منه الضخم فارع

وشعره فوضوي وغير مرتب حتى لحيته الطويل حاد الوسامة.. يرتدي طاقم رياضي كحلي 
 .…زادت لتعطي له هيئة اكثر هيبة وانجذاب !

 بلعت ريقها بتوجس وهي ترى اندهاش عينيه من رؤيتها، وقد اختفئ االندهاش في لحظة ليحل

 معه التأمل الوقح على جسدها وتدقيق بها بكل

 .…شبر من مفاتنها وكأنه يدرسه لسبٍب ما

 .…حمة النظرات المبهمة بينهمتحدثت سمر بتوتر بعد مل

 ”..…امك هنا ؟“

 ثم حينما التقط سودوان عينيها …رفع عيناه عليها بعد ان كان يطوف على جسدها بخبث

 .…الصريحتان بجمال خلق لتأمل فقط

 …ضيق إبراهيم عينيه بتسلية وعبث وهو يقول

 ”..…ادخلي……ال مش هنا“

من انتفاض المشاعر لديها اال انها كانت عقدت حاجبيها وزادت سرعة نبضات قلبها وبرغم 
 .. لم ترد عليه بل استدارت لتغادر…باردة الوجة بصالبة غريبة

 …ولكنه مسك يدها وجذبها برفق إليه وهو يقول

 ”…. الحاجه جوا ادخلي…انتي بتقفشي بسرعة ليه“

 .…سحبت يدها ن بين يده وهي تقول بحدة

 ”..……آخر مره ايدك تتمد عليا“



 …البتسامة عن محياه وهو يسألهالم تغيب ا

 .…..أهدي بقه مكلتش منك حته…ماشي ياشبح“

 ”.…المهم انتي عايزه امي في إيه.؟

 ردت عليه باختصار مقتضب..

 ”.…الجمعية“

 ..…ثم قال بتسليه وبنبرة ذات معنى…ابتسم على مالمحها الحانقه منه

 ”..……بس شكلي كده هحبها…مع اني مبحبش حوارات الجمعيات دي“

 سألته سمر بتردد

 ”.…اشمعنا يعني“

 ..…رد بصوٍت أجش

 ”..…بتجيب حاجات حلوة كانت وحشانا“

 .…غمغمت بعتاب”……باين“

 ..….رد عليها بمصدقية جميل……ارتاح قلبه من تلك الكلمة فهي تعني له الكثير والكثير

 ”……..بس احنا اللي اتحذفنا باستيكه….انك على البال……باين أوي“

 .…رفعت عينيها عليه بارتباك”..…تقصد إيه“

 ضاع في سواد عيونها وهو ينفي األمر بصوتٍ 

 هادئ

 ”..…نورتي البيت…………وال حاجة ياشبح“

 ردت سمر باقتضاب

 ”.…شكراً “

 …رفع عينيه لفوق وهو يخبرها بخبث



والعفش …الشقه اللي فوق دي بتاعتي على فكرة جهزه من كل نقصها العفش والعروسة“
 ”……لعروسةمقدور عليه بس ا

 .…قاطعته سمر بفظاظة

 ”.…نبقى ندرولك على العروسة“

 ً  ..…عقب بسخط معاتبا

 ”.…تدوري وانتي موجودة دا حتى عيب في حقك“

 .…هتفت بخجل صارخ اشتعل بكامل وجهها في لحظة

 ”……وبعدين معاك يابراهيم“

بها شيء ..…زادت خفقات قلبه سرعة وهو يسمع صوتها االنثوي المغري يلفظ أسمه بدالل
 من أين أتيته ولماذا انته بتحديد……كالنعيم لن يدخله إال قديسً 

 لسته نوعي المفضل وال أحب التمرد وشراسة النساء

بل افضل المرأة الناعمة الهادئة البريئه التي تتشكل على يداي وتكن تحت طوعي ال 
ي مهما انكرت .انته عكس كل ماتمنيت وبرغم من ذلك تروقي لي كرجل ويتمناكه قلب…العكس

ذلك بل وتظلي تزوريني في أحالمي بصورة تهلك اي رجل وتزيدي على اثارها اصراري 
 .……على امتالكك واالحتفاظ بكه باحضاني على فراشي تحمل رؤوسنا نفس الوسادة !

 ً  .…أخيراً تحدث ابراهيم قائالً بصوٍت مبهما

 ”.……ادخلي الحاجه قعده جوا“

 .…باعتراضترددت سمر في دخول وهي تقول 

 ”……..يعني خد اديها الجمعية عشـ………ال“

 .…قاطعها ابراهيم بجديه قائال

 ..…انا مبحبش غير الحالل……متخفيش ياسمر“

ابتعد عن الباب وتركه مفتوح لها ثم اختفى من امام عينيها “ ….هي جوا……ادخلي ادهالها
يب لطيف للدخول لتسمع بعد ثواني صوت رقيق لسيدة في سن والدتها تنادي عليها بترح



 واغالق الباب

 ……خلفها

كانت مساحتها توازن مرتين من …اغلقت سمر الباب وخطت بهدوء وحرج للشقة الكبيرة
 الشقة التي

فرشها بسيط دافئاً وأيضاً يفوح منها رائحة طيبة يمتزج بها روائح اعواد ……تعيش بها
 البخور

 ……المعطرة كالمسك والعنبر 

اشتياق هذا البيت بالتحديد دفئه وهيئته ورائحة البخور به يذكرانها الحت على شفتيها ابتسامة 
 ..…ببيت جدتها القديم والذي ولى ككل شيء بعد وفاتها

 وجدت سمر سيدة كبيرة بعمر والدتها او اكبر بشوشة

 الوجه هادئة المالمح ذات ابتسامة لطيفة أفصحت

 .…عنها اول ما رأت سمر لترحب بها بمحبة

 .بسم هللا…ياحبيبتي تعاليتعالي ياسمر “

.اي الحالوة دي خراط البنات خرطك مظبوط وبقيت ست …زي القمر ياسمر……ماشاءهللا
 ”..…البنات

ابتسمت سمر بحرج وظلت تختلس النظر حولها فلم تجد احد معها في هذا الصالون البسيط إال 
 والدته

 التي تثرثر بشكل يزيد حرجها ، لكن ال بأس تاقلمت

 …مها بنفس طباع تلك الخالة الطيبة !على الوضع ا

 .…اشارت لها السيدة بالجلوس ”.…قعدي ياسمر وقفه ليه“

 ..…جلست سمر على اقرب اريكه بحرج وبجوارها جلست والدته

 …ربتت السيدة على كتفها بحنان وهي تقول

 ”..…تشربي إيه ياحبيبتي“



 ”..….. اتفضلي فلوس الجمعية…ال وال حاجة“

 ووضعته في صدرها بطريقة اخذت منها المال

 .…شعبية وهي تقول لها بجدية

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”…. اعملك قهوة…وهللا ما ينفع الزم تشربي حاحة“

اخبرتها والدته )نوال( وهي تقرب عدة القهوة منها المكونة من موقد الكيروسين والركوة التي 
 .……تغلى بها القهوة واالقداح البيضاء للتقديم

 .…ر وهي تقول بعفويةتوسعت ابتسامة سم

 ..كان عندها نفس…انتي بتفكريني بجدتي اوي“

..ياما عملتلها عليه …..وميحللهاش القهوة غير من عليه…وابور الجاز النحاس والكنكه بتاعته
 ”..……احلى قهوة

 ضحكت السيدة ببشاشة وطيبة وهي تقول

 ..…بمحبة

 اعمللنا دورين قهوة……حكمتي على نفسك“



 ”……وانا بقه احكم بنفسيودوقيني من ايدك 

 .…ابتسمت سمر وهي تميل لتبدأ عمل القهوة بصمت كما تعملت في سابق من جدتها الحبيبة

 ”……ممكن اقرالك الفنجان كمان“

 ”..…بتعرفي“

 …ردت سمر بايماءة مؤكدة

 ”..…طبعاً والكف كمان“

 مسمست السيدة بشفتيها وهي تقول باعجاب..

 ”…ي منين ياسمرونبي شاطرة وتعلمتي الحاجات د“

 .…ردت سمر وهي تعد القهوة

.وخلتني زيها غاويه الموضوع بس على الطاير يعني عشان سمعت انه …جدتي كانت غاويه“
 ”..…حرام

 تغيرت مالمح وجه نوال بقلق وتوجس وهي

 …تسالها

 ” …ليها في سحر يعني……هي جدتك كانت بتعمل اعمال“

 .…عقدت سمر حاجبيها وهي تخبرها ببساطة

ً ال“ ومش معنى انها كانت ……..جدتي حجه بيت ربنا تالت مرات….ليه بتقولي كده… طبعا
 ”.….دا شرك باهلل…بتقرأ الكف والفنجان تكون بتعمل اعمال

 …ردت السيدة بقلق حقيقي منها هي !

 ”. …سمحيني ياسمر يابنتي اصلي بخاف من الحاجات دي“

 .…حاولت سمر الهدوء وهي تقول بحرج

 ”..…م إبراهيمتحبي امشي يا“

 .…اوقفتها السيدة وهي تصحح خطاها بلطف



قعدي يابت مكنشي سؤال اللي ما يعرفك يجهالك وانا لسه بتعرف  …اخص عليكي ياسمر“
 . وعلى فكرة انا حبيتك ورتحتلك اوي سوى انتي وال…عليكي

 ”..…. ست طيبة وغلبانه وبنت أصول…أمك

 .……وهي تصب القهوة تمتمت بتلك الكلمات ”.……. ربنا يعزك…تشكري“

وبعد مدة قلبت سمر فنجان السيدة ثم رفعته بعد لحظات لتدقق في خطوطه الرفيعة على جدار 
القدح ترتسم بعض الرموز ، و أرقام تشير إلى بعض االشياء بحيات اإلنسان كما علمتها 

لقراءة . أشياء مبهمة معظمها شيٍء مؤكد حدوثه والقليل منها يكن سر انجذاب المرء …جدتها
 ..…طالعه في الفنجان

 ”..…ها ياسمر باين إيه“

 .…ابتسمت سمر وهي تقول

 .. كل الرموز بتأكد ان حياتك هتفضل…كل خير“

 ”…ثابته ومش هيحصل فيها اي تغيرات 

 ..…قالت نوال بلهفة وهي تنظر معها في باطن القدح بحيرة

 ”..…مفيش فرح ياسمر“

 …نظرت سمر للقدح وهي تخبرها بتركيز

 ”……في فرحه“

 .…نفس اللهفة ظهرت في نبرة نوال وسألتها

 ”..…قريبة“

 .…دققت سمر في الفنجان وهي تقول بقلق

 ”……ال باين انها بعيدة“

 …ضربت فجأه السيدة على فخذيها وهي تقول بحزن مفاجئ

..هللا يهديك يابني ….ماهو مش راضي يطوعني ويتجوز بنت عمه…الزم تكون بعيدة“
 ”..…ة دمي ديويسامحك على حرق



 .…سالتها سمر بأستغراب

 ”..…هو انتي بتكلمي على مين ياطنط“

 …اومات السيدة وهي تقول بحزن منه

ً …هو انا حلتي غيره“ مش راضي يريح قلبي ويتجوز بنت عمه قال إيه …..إبراهيم طبعا
 صغيرة ولو

 اي يعني فرق……كان اتجوز كان خلف ادها

 وه اكتر من..طب مانا بيني وبين اب…سبعتاشر سنه

.ربنا يخليك ليا …اتناشر سنة فرقت اي يعني واديني اهوه معاه عشرة يجي سته وتالتين سنة
 ”.. …..ويطولي في عمرك ياغالي…ياحاج راضي وال يحرمني منك ابداً 

وبرغم من فوران صدرها بحرقة النيران الخفية التي اشتعلت فجأه بعد معرفة نية والدته في 
ال انها ابتسمت بعد دعوة السيدة البشوشة لزوجها ولمعة عينيها المشعة زواجه من ابنة عمه إ

 بعد ذكر اسمه وكان ما بينهم لم يمحى مع مرور السنوات بل انه يزيد

 ……ويتسع كلما زادت سنوات العشرة وتعلق

 …اكملت والدته وكانها وجدت أخيراً ما تبوح به ألحدهم

 هتعبت معاه ياسمر يابنتي اجيبه يمين اجيب“

 . بيني…شمال وهو وال هنا.. وكانه معمله عمل

 وبينك انا نفسي اجوزه حبيبة مش بس عشان

قطه مغمضة ال راحت والجت هيعرف يشكلها على ايده يقولها يمين  …سنها صغير ال
.. …مش زي بنات اليومين دول مفتحين وعنيهم يندب فيها رصاصه …شمال شمال …يمين

.. وعيين وعرفين كل حاجة الواحد ميعرفش …يه منهم بوريهوبذات البنات اللي بيشتغله بور
 ..…ياخد منهم ال حق وال باطل

 قال صحيح ياسمر انتي قعده في البيت

 انهت ” …وعندك كام سنه كده……وال شغاله



 .…حديثها بسؤال محدد

 …بلعت سمر ريقها بتردد بعد االسئلة المصاحبه لنظرات القوية من تلك السيدة غريبة االطوار
 .…ردت ببساطه هادئه أخفت كل ما تستشعره االن

 ”.…. وشغاله في بيوتي سنتر…عندي سته وعشرين“

 .…سالتها بعدم فهم

 ”…يطلع اي ده يعني“

 .…ردت سمر بخفوت من نظرات نوال الغريبة وكانها تعمل في شيٍء ممنوع

 ”..……كوافير“

 …برمت السيدة شفتيها بعدم رضا

 ”…وكوي …وصبغه …فتله …شغاله كوافيره يعني“

 .…برغم من لمحة االستهجان المقرؤة بصوتها اال ان سمر قالت بمرح لذيذ

 . انا شاطره في الحاجات دي لو عايزه…ايوا ياطنط“

 ”.…انا ممكن اعملك

 ..…تغيرت مالمح السيدة المشدودة وقد ضحكت بحرج قائلة

 ”…ال انا كبرت على الحاجات دي خالص ……انا“

جريئة وطريقة اإلقناع التي اكتسبتها من عملها على حسب الشخص الذي ردت سمر بطبيعتها ال
 .……امامها

لو حبى اجيلك في يوم البيت يكون فاضي  …وهللا انتي لسه صغيرة وزي القمر …كبرتي إيه“
 وعملك

 ”ويقعد جمبك ياجميل …الحاج لم يشوفك هيبطل يطلع من البيت تاني …نيلوك جامد

ً احمرت وجنتي السيدة بحرج و .. تحدثت ام إبراهيم …لم تتأثر سمر بالجملة وكان األمر عاديا
 …بحرج

هما لسه صغيرين وفي عز شبابهم زيك كده  …. خليكي مع بناتي…ال ياسمر بالش انا“



وياريت يعني لو تيجي يوم الجمعة عندنا سبوع ابن بنتي رحمة جابت انبي حرصه  ……تمام
عمل السبوع هنا عشان البيت واسع وكبير زي وهي ناويه ت …ابراهيم سمته على اسم أخوها

 .…مانتي شايفه ويساع من الحبايب ألف

 ”..…لو تيجي تساعدي البنات في المكياج وكوي شعرهم وان شاء هللا هرضيكي

 .…ابتسمت سمر بحزن وعقبت

 انت بتقولي اي ياطنط هتزعليني منك على“

 ”..…هم اللي عايزينهعلى العموم خليهم يحضرو الحاجه وانا هاجي اعمل ……فكرة

 انحرجت المرأة من الذوق والرقه التي تتميز بهم

 .…تلك الشابة فقالت بحرج

. بس اعملي حسابك بقه تجيبي امك معاكي عشان تحضرو …حبيبتي ياسمر مش حبى اتعبك“
 ”..…السبوع معانا ونفرح كلنا وال إيه

ض ولكن منعتها نوال وهي حاولت سمر النهو ”..…. عايزه حاجه تانيه مني……ان شاء آهلل“
 .…تقول بحرج

. عايزه اعرف …عايزاكي تقراي الكف إلبراهيم.. انا هنادي عليه استني …بصراحه آآه“
 الطالع بتاعه

 خرجت السيدة من غرفة الصالون لغرفة ”..…إيه

 ..…ابنها

 مررت يدها على صدرها بلطف وهي…تنهدت سمر بضيق وشعرت بنغزة حادة في صدرها

 ..…ا وترشدها للصوابتواسي نفسه

وكانها تريد اقتالع تلك المشاعر قبل ان تنمو وتتكاثر ”..….دا بذات ال……دا بذات ال“
 . ال تزال نبته…بداخلها

 صغيرة بداخلها يجب أال ترعى بل تموت باحديث

 ..…امه وتفكيرها العطب ان اي شابة تسعى للقمة العيش تكن انثى عديمة األخالق



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ناك اشياء تتغير في المرأة التي تخرج كلربما ه

 يوم للعمل لكنها ليست أشياء سيئه بل هو

 .ادراك الحياة التي يراها البعض……اإلدراك

 ..…غير مهم معرفتها خصوصاً ان كنته امراة !

هي واثقه انها اكتسبت اشياء مع سنوات العمل وخسرت أشياء …ربما السيدة محقه ، وربما ال
 .…أشياء ال تريد ان تستردها حتى بعد معرفتها بها ! مع مرور الوقت ،

……………………………………………………… 

 دخلت والدته الى غرفته فوجدته يقف في نافذة الغرفة ينفث سجارته بشرود وعينيه القاتمة

 تطوف في عالم آخر.. انتبه لصوت باب غرفته

 …يغلق فأدار وجهه المه وهو يسألها بهدوء

 ”. …اي مشت الضيفه؟ ”

 …ت امه بابتسامة حنونهرد

 ال لسه كانت عايزه تمشي بس انا خليتها تستنى“



 ”.…لحد ما تقرألك الكف

 .…سالها ابراهيم بصدمة

 ”.….. سمر؟……تقرأ الكف؟“

 لم تنتبه والدته للفظ اسمها على لسانه بل ردت

 …ببوح

 ”.. ….. بت جدعه اوي وطيبه…بتقرأ الكف والفنجان كمان ”

ً  انتبهت كل حواسه نحو  .…أمه وهو يسألها بنبرة عادية تخفي اضطربات جسده داخليا

 ”.…اي رايك فيها“

 .…لم تغيب ابتسامة امه وهي تجيب عليه ببساطه

برغم  …. بس يعني عيبها انها جريئه حبتين…مانا لسه بقولك جدعه وطيبة وروحها حلوة“
 ”……الكالم معاهااني مبحبش البنات اللي من نوع ده اال اني حبتها بسرعه وارتحت في 

 شردت عيناه في مكان اخر وهو يغمغم

 .…بصوٍت خافض

 ”……يعني مش انا لوحدي“

 …سالته والدته باستفهام

 ”.…بتقول حاجة يابراهيم“

 ”..…. طب يال بقه نطلع عشان الضيفه تقرألي الكف……ال ياحاجه سلمتك“

 …عقدت والدتها حاجبيها بغرابة

 ”……نا قولت انك مش هترضى تطلعلهادا ا …سبحان من غير أحوالك يابني“

 ..…رد بعفوية

 ”……ماهي مش اي حد“

 …توسعت اعين امه بقلق حقيقي وهي تساله بشك



 ”.…معنى اي كالمك ده يابراهيم“

 ..…هز راسه بنفي وهو يتقدم من باب غرفته قائال بعجله يخفي بها جملته العفوية

 ”..…. يال بس عشان اتأخرنا…وال حاجة“

………………………………………………………… 

. تنحنح بخشونة وهو …دخل إبراهيم الصالون فوجدها تجلس على االريكه بهدوء تنتظره
 يقترب

 …منها

انتبهت سمر لوجوده فعقدت حاجبيها بتوجس وهي تراه يجلس على المقعد المجاور لالريكه بل 
 ……ويمد كف يده الكبير امامها في الهواء وهو ينظر لها بعينين عابثين

 ”..…ري وخلصينااتفضلي اق“

 نظرت لكف يده الكبير ثم لوجهه الصلب وقالت

 ..…بدون مقدمات

 ”..…فين أمك“

 .…ابتسم بتسلية وهو يقول بخشونة 

 .. مش فين….او أم إبراهيم…اسمها الحاجه نوال“

 .…قلد صوتها ببشاعة ”.…أمك

 …عبث وجهها وهي تساله بنفاذ صبر

 ” …ايوا الحاجه نوال فين برضو“

 ……ساطةاجابها بب

 .المهم بتعرفي تقرأي الكف…بتعملنا حاجه نشربها“

 .…نظر لها بتشكيك من قدرتها”……وال بتحوري

 …ردت باستنكار



 ”..…..طب هات ايدك ونشوف…بحور؟“

قرب كف يده واسندها على ذراع االريكه لتبدأ هي بنظر اليها بتركيز وسبابتها اصبعها تسير 
 .……على الخطوط كفه الرفيعة بحذر

 ..…سم ابراهيم وهو يتاملها عن قرب وحاول العبث قليالً معها فقالابت

 ”.…أوعى تكون بتحضر ارواح ياشبح نموت كلنا“

 ……ابتسمت عنوة عنها وهي تنظر لكف يده وعلقت بجرأه على تالمسها لكف يده

 ”……ايدك خشنة اوي“

 ..…رد عليها ببساطة

 ”.….ها لقيتي حاجة؟……من الشقه وحياتك“

 .…وبة وهي تقولابتسمت بعذ

 ”……..حاجة حلوة كده هتجيلك هتغير كل حياتك…في رزق كتير مستنيك“

 ..…قال بمداعبه صريحة اليها

 ”..…وقعد قدامي………الحلو كله جه“

 اخبرته بحنق جريئاً وعيناها متعلقه بعينيه

 …الماكرة

 ”……ممكن تتلم شويه“

 فلتت من بين شفتيه ضحكه عفوية وهو يعقب

 .…باستغراب حقيقي

 ”.…..سبحان من صبرني عليكي…يخربيت لسانك“

لم ترد عليه بل حاولت بلع ضحكتها الخائنة وهي تنظر لكف يده وال تزال لمست اصابعها تفعل 
 ..قالت سمر بجدية…به العجب 

 ”..…وبنسبه للجواز“



رد بمزاح فهو ال يأمن بتلك الترهات وانما خرج فقط لرؤيتها والجلوس معها قليالً فتلك 
 .…رصة لن تتكرر كثيراً الف

 ”..…ايوا امته بقه الجواز“

 ……ردت بقلق وهي تنظر لكف يده

 ”..…معرفش بس باين ان بعيد شويه“

 ……نظر لها بحيرة وسالها

 ”..….شايفه حاجه انا مش شايفها…مالك قلقانه كدا ليه“

 ردت سمر بنفي جاد بعد ان ابعدت اصابعها

 …عن يده

 ”…العلم عند هللا ….الموضوع كله تسليه…ال أبدا“

 …لمعت عيناه وهو يتفقده ملياً قائالً بهدوء

 ونعم باهلل اهو ده اللي ُكنت مستنيه منك من“

 بس اتأخرتي على……ساعة ما مديت ايدي ليكي

 ”. …ما قولتيها

 …هزت راسها وهي تخبره ببساطه

ومش بعمله غير  ……انا بحب الموضوع بس مش بتاجر بيه…متاخرتش وال حاجة“
 ”..…بيبللحبا

 .…قرب راسه قليالً نحوها وهو يقول بمراوغه

 ”..…وانا من الحبايب دي ياشبح“

 .…بلعت ريقها بتردد ونفت األمر بخجل 

 ”..…ال طبعاً انا قصدي على طنط ام ابراهيم“

 نظر لعمق عينيها السوداء ذات االمعة



 .…الجبارة وعقب بنفس المرواغه الذكورية

 ”.…ب وابراهيم مش من ضمن الحباي“

 ..…احتدت مالمحها من طريقة المراوغه تلك واخبرته بصوٍت معاتباً بحدة

 ”….على فكرة انا مبحبش الراجل المالوع…اي حكايتك يابراهيم“

 ..…رد عليها بابتسامة تشع باالعجاب نحوها

 ”..…وانا قولتلك اني بحب الحالل“

 ضيقت عينيها في خطين مستقيمين عابسين

 …وسألته بارتياب

 ”.…خرتهاوا“

 ..…رد بايجاز اربكها

 ”..……انا وانتي عرفين اخرتها“

نهضت فجأه وهي تحاول الهروب من امامه ليس فقط بسبب كلماته المرواغه التي بها لمحة من 
الغزل والمداعبة الصريحة بل ايضا من تعري مشاعرها امامه ، وكانه قراء ما تعجز هي 

 ……االعتراف به لنفسها

 ”.……زم أمشيانا ال………ابراهيم“

تركها تفتح الباب وتخرج منه، وظنت هي انه لن يلحق بها لكن صوته اتى من خلفها بدون 
 ……مقدمات قائالً بامتالك لذيذ

 ”.……اعرفي انك بقيتي تخصيني“

 توقفت عن هبوط درجات السلم ورفعت عينيها عليه

 بتردد وقلبها ينبض بقوة تكاد تشعر بنغزات األلم

 تى جسدها تيبس مكانهبسبب سرعة خفقاته ح

وهي تتطلع عليه ويدها تستند على سور السلم الصلب وكانها تستمد منه تلك الصالبة التي 
 غادرة وتركتها في تلك اللحظة تحديداً سمعته يكمل



 بنفس النبرة الخشنة الجادة وبصوت هادئ

 .…رغم شدته

شان مش ..ع…..تخصيني وافتكري الجملة دي كويس…بقيتي تخصي ابراهيم راضي“
 ”.…هكررها كتير

 خانتها اإلبتسامة وخرجت على محياها تاكد

 حديثه عنوةٍ عنها وكانها توقع معه عقد

 .…امتالكه لها

 سيمتلكها رجالً قلٍب وجسداً وليس اي رجل

 انه ابراهيم راضي علوان ، لماذا انت  بتحديد؟

 ولماذا يخضع القلب اليك بكل هذا الرضا

 ..…الغريب؟

 .…اع وجدتك !وفي غمرة الضي

 رواية غمرة عشقك الحلقة الخامسة

 …خرجت زينب من الغرفة وهي تعدل الوشاح فوق رأسها قائلة بعجلة

 ”……انا نزله اشتري شوية حاجات من السوق ياسمر.. عايزة حآجه اجبهالك وانا جايه“

 .…ردت سمر عليها وهي تهم بتنضيف البيت

 ”.…. نفسي فيه اوي يازوزو……آآه هاتيلي مشبك“

 .…هتفت زينب على الفور بحنان

 ”.……وجيب للواد احمد هريسة بسوداني عشان بيحبها ……عينيا ياضنايا اجبلك“

 .…توسعت ابتسامة سمر وهي تشاكسها بشقاوة

 ”.…. وانا هظبطلك البيت ودخل اغسلك هرم المواعين اللي جوا…ماشي دلعينا كده يازوزه“

 .…قالت والدتها برجاء



 ”…و ينوبك صواب كمان لو نشرتي الغسيل لحسان يكمكمااه ونبي ياسمر “

 …ابتسمت المها وهي تقول بتفهم

 ”..…. الطبيخ عليكي…حاضر بس متغبيش“

 اومات لها والدتها بالموافقة وهي تفتح باب

 ..…الشقة للخروج

 ”..…مش هتاخر ……ماشي“

 ……شقةبعد خروج امها فتحت النوافذ والُشرفة حتى يتسلل ضوء الشمس والهواء لل

.. فهي ال …نظرت سمر لشقه التي تحتاج لمجهود جبار حتى تعود نظيفة المعة مريحة للبصر
 تفضل المكوث في مكان غير مرتب تعشق النظافة

 ……واالمكان المرتبة

اول شيء فعلته هو ثني وشاح ولفه حول شعرها بطريقة شعبية اصيلة ، تدلى نصف شعرها 
.. كانت ترتدي …ول اختفى تحت الوشاح األخضرالمموج الطويل من الخلف والنصف اال

. وبرغم من بساطة …فستان اخضر مطبع عليه ورود صغيرة حمراء يصل لبعض الركبة 
 شكله أال ان جسدها االنثوي الملتف كجمال عرضات االزياء الفاتنات اعطى

 له قيمة

 .…وكأنه افضل صيحات الموضة !

رج كل الطاقات السلبيه بداخلها في هذا العمل بدات بتنضيف المنزل بهمه ونشاط وكانها تخ
 …الشاق

ازالت االتربة من هنا..امسكت المكنسة وبدأت بتحريكها في الشقه باكملها ثم كومة الغبار 
ازالت الغبار من على االثاث …مسحت األرضية لتصبح المعه……ولمت اياه

 ..فرشت الشقة…البسيط

 .و…..وغسلت االواني……ورتبت الغرف

سلت وجهها االحمر بعد حرب ضارية مع الغبار انتهى البيت واصبح بحالة بعد ان غ
 منظره…جيدة



 ..…اآلن يشرح القلب ويهون تعب ظهرها

مسكت اعواد البخور ذات رائحة المسك وبدأت بتوزيعه على الغرف والصالون لتفوح تلك 
العطور سيظل البخور  الرائحة الطيبة الدافئة التي تعشقها عشقاً ، مهم داعب انفها افضل واغلى

 ……وعطورة الجميلة األفضل بنسبه لها منذ الصغر

. …تنهدت بابتسامة راحه وهي تشعر ان بقى شيٍء واحد فقط وتنتهي من تلك االعمال الشقه
 الغسيل الذي

 .…….. قد غلب االواني في تلك النقطة…ال ينتهي

ها وهي تزفر بتعب لثقل تنهدت وهي تدخل للشرفة البسيطة وبين يداها سلة الغسيل وضعت
 .…حجمها

 .…وضعت يداها عند ظهرها من األسفل وارجعت جسدها للخلف وهي تتاوه للحظه بتعب

.. رفعت عينيها على نافذة ابراهيم الذي يقف في …تنحنح صوت رجولي خشن حاد كي تنتبه
ة عقدت حاجبيها وهي تراه يشير له باصابعه بغطرس ……نافذة ينفث سجارته كالعادة بها

 ..……وتحكم ان تعدل وقفتها المعوجه تلك

 ..…عدلت وقفتها على مضض وهي تتجاهله لتنشر الغسيل

 ابتسم إبراهيم باعجاب يلمع في عينيه وهو

 يراقبها تنشر بهدوء و وجه صلب يحكي عن

 شراسة انثى أصبح يعشقها اكثر من

 ..…صاحبتها

 

  

 

 

  



 

  

 

  

 

 

 ..…ول بمداعبة بعد مدة من التطلع عليهاراقبها بكثف وهو يخرج دخان سجارته ليق

 ”.…. احنا لسه على الصبح…افرد وشك ياشبح“

.. للعلم هو الوحيد القادر على اخرج اجمل …لم ترد عليه وكبحت ابتسامتها الخائنة بصعوبة
 . لم تعرف وجودها إال بعد……واصدق ابتسامه لديها

 ..…رؤيته

 .…حاول إبراهيم استفزازها حتى ترد عليه

 ”.…….. ياخضر عبرنا……س اي الجنينة اللي انت  لبسها ديب“

 ……عبس وجهها ولم ترد عليه هل يسخر من الثوب انه المفضل لديها منذ سن المراهقة

 ..…برمت شفتيها وهي تغمغم بحنق

 ”.…طب وهللا مانا رده“

 سمعت صوت ابراهيم يقصف بجدية شديدة

 ”..…اي اللي ماشي على شعرك ده ياسمر“

 سها إليه واتسعت عينيها وهي تضع يدها على راسها وتحسسها بفزع..رفعت را

 ”..…فين يابراهيم“

 .…توسعت ابتسامته الماكرة وهو يقول بفخر

 ”..…أخيراً سمعنا صوت الشبح“



 …فغرت شفتيها وهي تسأله بغضب

 ”..…انت  بتشتغلني يابراهيم“

 .…غمز لها بكلماته المداعبة الجميلة

 ”.…حنا بنلفته االنتباه مش اكتر.. ا…انا اقدر برضو“

 …نظرت سمر في الشرف المجاورة والمغلقة كذلك

 ”……احنا في البلكونه“

 ”..…آآه واخد بالي“

 ……اجابها ببرود فهو لم يعجبه تحذيرها إليه

..والخطوة القادمة بعد تلك الجملة هي …فهو اخبرها بكل صراحة منذ ايام قليلة انها تخصه
 .…الخوف الجالي عليها.فلما كل هذا …الجواز

 أسبلت عينيها واكملت ما تفعله وهي تساله

 .…بهدوء وعيناها على الغسيل الذي بين يداها

 ”……روحت الشغل“

 بعد ان اختفت اإلبتسامة على محياه عادت مرة اخرى بصورة أعمق وهو يرى اول سؤال مهتم

 سيتذكر تلك اللحظه مهما عاش ……منها

 . سيظل ممتن…به..وحتى ان لم تكن نصي…معها

 لهذا الغسيل المبلل فهو جلب له كل شيٍء جميل

 ..…وسؤالها المهتم ! ………رؤيتها

 ”.….. تعبان شوية…أجازه النهاردة“

 رفعت سمر عينيها وقالت بلهفة

 ”..فيك إيه …سلمتك“

لم تغيب ابتسامته وهو يراقب تلك اللهفة الحنونة في عينيها السوداء الجذابة وصوتها الناعم 



 …رد عليها بنبرة هادئة مطمئنه……نثوياال

 ”……ضهري وجعني شويه“

ولو عليها لفعلت له مساج بزيت الدافئ كان سيريح ظهره ويسحب من العظام  …اسبلت جفنيها
..لكن األمر غير مسموح ربما لو اصبحت زوجته …الرطوبة كما علمتها جدتها في الماضي

ودوما خارج …ل كاآللة ال يستريح اال قليالً . فالمسكين يعم…لفعلتها من قبل ان يطلب حتى!
 ..وقيادته كذلك لشاحنة كبيرة لساعات طويلة أيضاً أمرا مرهق…المنزل بسبب عمله

 .…لعقله وجسده كذلك 

 .…ردت بعدها باقتراح حاني

 ”.….كنت بحط منه من فترة…استنى هجبهولك…انا عندي مرهم كويس اوي لوجع العضم“

 هو يسألها باهتمام وقد اوقفها عن اإلبتعاد..لم يهتم اال باخر جمله و

 ”.…أيه اللي وجعك……ليه بتحطي منه“

 …ابتسمت سمر ببساطة واجابته

 ”.……يعني رجلي بتشد عليه شويه من كتر الوقفه في شغل“

 .…قال لها بسطوة خشنة

 ”..…بكره هتقعدي منه خالص“

مع العلم انها علي يقين  …ملهاهتزت مالمحها بتردد وهي تنظر له وكانها تكتشف ما خلف الج
انتهت الدهشة بعد ان صك ملكيته بكلمة  …بسببها األساسي الم يقل لها انها اصبحت تخصه !

 ……صريحة تعني لها وله الكثير

 .. احضرته…اختفت سمر لتجلب له الدهان الطبي

 .…بعد لحظتين وقالت بهدوء

 ”..…خد يابراهيم“

 ”.…. قوليلي اسمه وخالص…استني ياسمر“

 لم تهتم بكالمه وقد القت إياه بقوة عليه امسكه



 ..…في لحظه قبل ان يقع في األسفل

 ”.……انتي مجنونة مش لسه بتكلم أنا“

 ..…ردت ببساطة

 ”..….. ادهن منه ورجعه…خالص بقه“

 .…أومأ لها ببساطة وهو يلقي إياه خلفه على الفراش

 بعد مدة من النظرات المتبدله والكلمات البسيطة

 نهت سمر سلة الغسيل ولم يتبقى منها اال القليلقد ا

 ..…ومن الغباء مسكت قطعه عشوائيه من المالبس وكانت على وشك

 …سالها ابراهيم بتسلية بعد ان لمح قطعة المالبس

 ”..…بتاعك دا ياشبح“

 نظرت للقطعه بفتور لتتسع عينيها بدهشة وهي تخفي قطعة المالبس الداخيلة خلف ظهرها

 حت اسنانها بصوٍت خافضوصاحت من ت

 ..…ووجنتين مشتعلتان 

 ”..…وبعدين انت مركز معايا ليه…اتلم وبص قدامك“

 .…ازدادت بسمة التسلية على محياه وقال

 ”……بقلنا ساعه بنتكلم وجيتي في الحته المهمه وعيزاني ابص قدامي“

 …لفظت اسمه وهي تتكأ على شفتها السفلى

 ”..…إبراهيم“

 ميقتين ولم تفارقه االبتسامة الجذابة التي باتت محببة لعينيها منذ فترة ثمنظر لها بعينيه الع

 .…قال بلطف

 .حاجاتك…خالص بس ادخلي انشري جوا“



 ”..…دي ممنوع تتنشر في البلكونه

 .…صاحت بوجنتين تتورد احمرار صارخ

حملت سلة الغسيل ودخلت بسرعة وقلبها يعصف  ”..…انا دخله ……يالهووووي عليك“
 …بشدة

.. لماذ تنتهي تلك الوقفة الصباحية الجميلة باحراجها بهذا …. الموقف محرج…الموقف بشع
 الشكل

 ……كيف ستقابله في األمس في منزله

 .…زفرت بقوة وهي تقول بحنق من نفسها

 كان الزم يعني اسرح وانا بتنيل ……اوف عليا“

 ”.…أنشر

…………………………………………………………… 

 اب شقة )راضي(في اليوم الثاني وقفت امام ب

 قبل ان تطرق الباب بدات بهندمة مالبسها

 كانت ترتدي بنطال جينز سماوي اللون يعتليه

 كنزة صيفية بنصف كم ، تنقسم لنصفين

 .كان شعرها المموج…السماوي واالبيض

 الطويل مرفوع على شكل ذيل فرس بشريط

 طويل من اللون األبيض تتأرجح اطراف الشريط

 وزينة…هها كامل الجمالوج……مع شعرها االسود

اما شفتيها االمعه ……عينيها السوداوين بكحل زاد سحرهم وابراز كثافة وطول اهداب عينيها
 .…باللون الوردي كانتى شبيهةه بثمرتين من الفاكهة الناضجة !

اخذت نفساً عميٍق وبتردد واضح داخلها وبارز عكسه بثقة وجمود على مالمحها الجميلة 
 …..شرسة…الـ



.فتحت لها شابة جميلة قصيرة القامة بها بعض المالمح من …الباب بعد ان اطرقت عليهفتح 
 .…والدت ابراهيم حتى االبتسامة تشبهها كثيراً 

 .…تنحنحت سمر وهي تقول بحرج

 ”……ام ابراهيم موجوده“

 .…اومات لها الشابة ولم تغيب االبتسامة عنها وهي تسالها بلطف

 ”..…انتي سمر مش كده“

..هتفت الشابة بحماس مبالغ فيه وبدات الثرثرة وهي …سمر براسها بدون ان ترداومات 
 تعانقها..

 انا عيزاكي تقريلي الفنجان…بقولك إيه…أخيراً جيتي دا انا وماما مبطلناش كالم عنك“

.هو …ماما بتقول انك كوافيره شاطره…وال اقولك تفردي شعرنا االول……و رباب كمان
..اصل انا اول …..وسكنتي في شارعنا امتى…وشغال فين ……صحيح انتي عندك كام سنة

 ”مرة أشوفك.. 

ضحكت سمر وهي تهز رأسها بحيرة وغرابة من امر نساء هذا البيت ثرثرة واسئلة فضولية 
 ..جينات األم ورثتها االبنة ترى االخت…تاتي دفعه واحده

 ……الثانية نفس الطبع

 …قالت سمر بحيرة للشابة

 ”.…لى انهُ سؤال فيهمهو المفروض ارد ع“

 ..…اعتذرت الشابة وعرفتها بنفسها بهدوء وتبرير لحماسها الزائد

..انا رحمة اخت ابراهيم هي ماما …..بس كنت متحمسة اشوفك…معلش خدتك كده على غفله“
 ”.…. ام ابراهيم الصغير……محكتلكيش عني

 …عانقتها سمر بلطف وهي تبارك لها

 ”..…يتربى في حضنك وفي خير باباه الف مبروك…ال مامتك حكتلي عنك“

 



  

 

  

 

  

 

  

 

 .…نظرة لها رحمة نظره شاملة وقالت باعجاب

..بس حقيقي انتي طلعتي احلى بكتير من وصف …عقبال فرحك …هللا يبارك فيكي“
 ”……ماما

 …ردت سمر عليها بابتسامة مجاملة

 ”..…ومبسوطه اني اتعرفت عليكي……انتي بس اللي عينك حلوة“

 ”.…مين على الباب كل ده يارحمةبتكلمي “

 …صاحت رحمة المها وهي تغلق الباب بعد دخول سمر

 .…ثم قالت لسمر بهدوء”..…دي سمر ياماما“

 ”..…..اتفضلي……ادخلي ياسمر“

 دخلت سمر الصالون فوجدت والدت إبراهيم )نوال(

 جالسه على االرض تقوم هي وسيده اخرى بتعبئة

 .…)السبوع( في اكياس صغيرة مزينة

 .…هتفت نوال بمودة

 ”……سمر تعالي ياحبيبتي عامله إيه“



سلمت عليها سمر بنفس المودة ولمحت بطرف عينيها نظرة السيدة األخرى الغير 
 مريحة..وكان هناك شيء

 ……سيئا فعلته لها 

 …اشارت نوال الى السيدة ببشاشة وجه

 ”..…دي ام حبيبة سلفتي“

 ……بساطه فبادلتها األخرى السالم على مضضمدت سمر يدها للسيدة ب”..…اهال وسهال“

 .…خرجت من المطبخ حبيبة وهي تصيح

 ”…انا حطيت صواني الفراخ في الفرن يامرات عمي“

 .…ابتسمت لها نوال باعجاب وامتنان

.شوفي انا بقالي اد ايه بطبخ بس معرفش اعمل الفراخ بطعامه والحالوة …تسلم ايدك ياحبيبة“
 نظرت ”..…حلو اوي ياصفاءنفس حبيبة في االكل  …دي

 لوالدت حبيبة التي بادلتها االعجاب وهي تقول

 .…بتباهي مقصود امام سمر 

اذا كان امها وال مرات عمها وال بنات  ……. هتطلع عويله لمين……امال يام ابراهيم“
 ”……عمها االكل بيطلع من ايديهم وال اجدعها شيف

 …اومات لها نوال بطيبة

صاحت  ”..…. ربنا يهديك يابراهيم يابني…وست بيت شاطره .…نضافة وجمال وتعليم“
 …باخر جملة بحنق من ابنها وعناده

عبس وجه حبيبة بانزعاج ونظرت نحو سمر التي كانت تتابعها بصمت وكانها تدرس كل انشأ 
 ……بجسدها النحيف

 .…الحظت نوال نظرات سمر فقالت بنبرة عادية

ولك ياسمر عيزاكي تظبطيها مع البنات عايزاها بق ……دي حبيبة ياسمر اللي حكتلك عنها“
 ”…….. يمكن يغير رأيه……تطلع قمر اربعتاشر النهاردة



. لكن لكالً منهن …انعقد حاجب حبيبة وسمر كذلك وظلت النظرات بينهم متبدله برفض التام
 ……وجهة نظر تختلف عن األخرى

 .…اومات سمر بنبرة عادية

 ”..….. مين هتبدأ فيهم…حاضر“

 …نوال باعتراض صاحت

انتي مستعجله وال إيه مش قولتلك هتحضري معانا  …جرالك اي ياسمر لسه بدريه“
 ”..…. صحيح امك مجتش ليه…السبوع

 .…قالت سمر باعتذار طفيف

ومعلشي انا عندي مشوار كمان ساعة ومش هقدر احضر  …هتيجي على بليل ان شاء هللا“
مدت يدها  ” ……كم يارحمة اتفضليعلى العموم الف مبروك يتربى في عز …السبوع

 .. اخذتها رحمة منها وهي…المحملة بعلبة هدايا مغلفة باناقة الى رحمة

 …تقول بلطف

 ”.….. بس لي تعبه نفسك…شكراً ياسمر“

 …بادلتها سمر اإلبتسامة وقالت ببساطة

 . دي حاجة بسيطه للنونه…ال تعب وال حاجة“

 ضحكت بخفه فبادلتها ”…يارب تعجبه

 .…الضحكة قائلة االخرى

 ”..…ال متقلقيش ابراهيم قنوع زي خاله“

ولألسف علمت  ……تنحنحت سمر بهدوء وهي ترى نظرات والدت حبيبة تزيد خطورة
 .…سببها بكل تأكيد.. السيدة تظن انها دخلت لهنا فقط لخطف زوج ابنتها المستقبلي

 .…هل حقاً سرقته من ابنة عمه ؟

لماذا ال تنسحب فهي على البر معه لم يحدث اي  …ي االمرعقدت حاجبيها وهي تفكر ملياً ف
 وهل تقدر وهو ينمي مشاعرها ……ارتباط رسمي



 ..ونظراته الحنونه…بكالمه المفعم باالمتالك لذيذ

 انها قد احبت هذا الوضع……ومزاحه الظريف

 أحبت البطولة لكن حتى ……المستجد عليها

 .…البطولة بثمن !

 .…حرج مصطنعمسكت هاتفها واخبرت نوال ب

 ”……ثواني هرد على التلفون ده“

 …اشارت لها نوال على أحد الغرف وهي تقول

.ادخلي …ادخلي ياحبيبتي اتكلمي في اي اوضه منهم..مفيش حد في البيت اال احنا“
 ”..…متكسفيش

 هزت سمر راسها بتجاوب ودخلت اول غرفة

 .……قابلتها

 .…لكزتها صفاء بحنق

 ”..….احنا من امته ياختي واحنا بندخل حد غريب بينا…براهيماي اللي بتعمليه دا يام ا“

 ردت عليها نوال باستغراب.

 ”.……دا سبوع والزم نعزم الحبايب والجيران…غريب مين بس يام حبيبة“

 ردت االخرى بلؤم وهي تنظر للمكان الذي اختفت

 …فيه سمر 

 ”….. بس دي جايه بدري تعمل إيه…عارفه ياحبيبتي“

 ..…قصاحت نوال بضي

 جرالك اي يام حبيبة البُنيه جايه تساعد البنات“

وهيطلعوا التالت بنات من تحت …….كوافيرة وشاطره ودي شغلتها……في البس والمكياج
 وخصوصاً البت بنتك انا……ايديها عرايس بعون هللا



 ”.……عايزه ابراهيم ياخد باله منها النهاردة

 .…هتفت صفاء بتبرم وعتاب

 كالمك دي بيحسسني…يمجرالك اي يام ابراه“

 ان احنا اللي بنجري ورا ابنك وبنتي بعد الشر

 ”. …يعني بيرا

 ..…لوحت نوال بيداها بنفي وهي تبث حبها لحبيبة بصدق

..بس انتي عارفه ابراهيم ….دا معزتها من معزت رحمة ورباب وهللا…فشر دي ست البنات“
 …ودماغه

 واحنا عايزين…رافض موضوع الجواز ده خالص

 ”…دماغه شويه من ناحيتها نلين

 …برمت صفاء شفتيها باستهجان

 ”.…. طيب……نلين دماغه من ناحيتها“

 لم تقدر حبيبة على سماع المزيد منهن خرجت

 .تتزوج…لشرفة الشقة وهي تبكي بحرقة مكتومة

 تتزوج…ابراهيم ابن عمها الذي بمثابة االخ االكبر لها

 …ىمن كان يحملها على ذراعه ويجلب لها الحلو

 تتزوج من كان يحملها في الخامسة من عمرها

ليغسل لها يديها الملطخة بالرمال وتعود اخر اليوم مستكانه باحضانه كطفلة في احضان اخيها، 
 ممن

 ..قلبها وضعه…تتزوج من اخيها هل يعقل؟

 بمكانة االخ األكبر فكيف ينقله لتلك المكانة

 ……الحساسة لمجرد انه القريب واالنسب لها



 ……..لن توافق ولن يوافق ابراهيم فهي تعرف جيداً مشاعره نحوها…االنسب قطليس 

 إبراهيم يستحق أمرأه قادرة على اسعاده

 هي ليست تلك…والتجواب معه بكل شيء

 المرأه وال تحمل اي مواصفات النُضج بعد

 ياليت والدتها تفهم انها لم تُنضج بعد ال

 ياليت والدتها تعلم انها…جسداً وال عقالً 

.ولكن هل ستتفهم ……بحاجة الكمال دراستها والعمل وتحقيق الذات قبل الزواج واالطفال
 امها تلك التراهات فهي اتت من زمن كل تفكيره ستر

 ..…المرأه قبل العشرين !

 فتح احمد النافذة وهو يصيح في األسفل لكرم

 ..…الواقف بانتظاره اسفل المبنى

 ”..…يخربيت زنك جاي“

 …هو يرفع عيناه عليه في االعلىهتف كرم بحنق و

 ”..…وكل طلوعه تأخرنا ……. قسماً باهلل كداب…كل ده بتلبس …تصدق انك عيل تنح“

 .…صاح احمد باستفزاز

 ”..….. رغيك ده اللي معطلني اترزع على ماجيلك…كمل رغي وقفت ليه“

 ..…رد كرم بكبت

 ”….الشباب هيقبلونه عند المترو…انجز ياحمد البنـ“

 …بشعره وهو يسأله بخبثحك احمد 

 ”..…اي النظام“

 .…رد عليه كرم بتمويه

 ”……فاخر من اآلخر“



 …رد احمد بسرعة عليه بخبث

 ”.…اذا كان كده نحط رشه من البرفان الغالي“

رفع احمد عيناه فوجد حبيبة تنظر له بنفور ويبدو على عيناها الذيتونية االحمرار اثار 
 ..…البكاء

 …بدون صوت في سؤال واضح تفقدها بقلق وحرك شفتيه

 ”…مالك؟“

 …ردت بصوٍت حانق خافض كذلك

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…ملكش دعوة“

رافع اصابع على شكل هاتف ……زفر احمد بقلة صبر وهو يكلمها باللغة االشارة الُمبسطه
 ومشير

 ..…بيده األخرى

 .(….. عايز اعرف مالك…)كلميني



د خطوتين توقفت واستدارت إليه فوجدته ينظر لكنها بع…اعتدلت في وقفتها وهي تهم بالذهاب
 ..ونفس االشارة…لها بعتاب وقلق حقيقي في عيناه

 .…فعلها

 .(….عايز اعرف مالك……)كلميني

 .…هزت رأسها بامتناع وبدون اي نفور او حنق منه

 وامام عيناها الزيتونيه رمقها بنظرة معاتب وكان

 لما بينهم اكبر من مجرد لقاءات مشحونة بالمشاك

 وعلى الصديق ان ال…وكانهم اصدقاء منذ زمن

 .كذلك اخبرتها…يخفي عن صديقة ما يزعجه

 .…نظراته واهتمامه بها

 ابتعد عن النافذة باستسالم بعد تلك النظرة المفعمة بعدة بدايات ، اولها مشاعر على وشك البلوغ

 معهم !..

__________________________________ 

 بطراز رجولي باحت وجدت نفسها بداخل غرفة

 .…ورائحة عطره المميزة تفوح منها بقوة

 ً  ..…ابتسمت تلقائيا وهي تتفقدها مليا

 غرفة شاسعة ، بشكالً بسيط ال تختلف عن دفء

 المنزل وبساطة أثاثة ، بها سرير كبير وخزانة

 ..ونافذة تدخل الهواء…مالبس ، بساط ازرق 

 ة.تلك النافذة اجمل ما بالغرف……والشمس إليها

 .…لسبب هو وهي يعلمان به جيداً !

.ويرفرف قلبها …توسعت اإلبتسامة وهي تشعر ان كل يوم يمر عليها يزيد االنجذاب نحوه



 ً  شوقا

 .……لرؤيته

 اقتربت من النافذة ونظرت من خاللها للحظات ثم

 وجدت علبة السجائر الخاصه به موضوعه على

ان فهي اكثر األشياء حالياً التي ال تعجبها .. مسكتها وهي تتاملها باستهج…حافة سور النافذة
 ..…. شرب السجائر…به

 …فتح الباب فطل منه إبراهيم

 ..…استدارت سمر بفزع حقيقي وكانت بين يداها علبة السجائر

يالها من اجمل  ….. بغرفته…رفع ابراهيم حاجبيه بدهشة عليها فهو لم يتوقع وجودها هنا و
 …صدفة

 …وهو يغلق الباب برزت االبتسامة على شفتيه

 .…فصاحت سمر بقلق

 ”..….. اي ياجدع انت  بتعمل إيه…اي“

 .…لم يغيب المكر عن مالمحه وهو يسألها بخشونة وعيناه على مابين يديها

 ”.…..انت  بتشرب سجاير وال إيه…اي اللي في ايدك دا ياشبح“

ً …انا“  القتها عليه ”.….خد….دي بتاعتك…ال طبعا

 لتقطها ابراهيم في لحظه..ا…بقوة وكانها بلوى

 …وهو يسألها

 ”.…ُكنت بدور عليها…لقيتيها فين دي“

 .…برمت شفتيها باستنكار

 ”..…..عن اذنك…كانت عند الشباك“

 مسك معصمها قبل”.…راحه فين……استني ياسمر“



 .نظرت له سمر والى يداه القابض…ان تتجاوزه

 ..…عليها بامتالك خلق بينهم بشجار !

 ”……كده احنا .مينفعش…ابراهيم“

.فمن مجرد لمسه عابره يجد نفسه يود المتابعة بطريقة …تركها سريعاً وهو يزفر بكبت حقيقي
 .…أخرى

ًّ ثم قال بضيق  ..…نظر لها كليا

 ”.…انتي ازاي طلعتي بالبنطلون دا كده من البيت“

 ..…سالته باستغراب”.….يعني…ماله“

 ”..…..إيه مش واخده بالك انه ضيق…ضيق“

 .…يها وهي تنظر له بصدمة واتهامضيقت عين

 ”انت طلعت منهم؟ ……وانت خدت بالك ازاي“

 …رفع إبراهيم احد حاجبيه بدهشة وهو يقول

 ”.….انا لمحته بصدف…منهم مين؟“

جحظت عينيها بحدة اليه وبنظرة قوية تنم على انه متهم بقضية تحرش او اغتصاب أيهما 
 أقرب؟..

 …يقال وكانها امسكته بالجرم المشهود كما

 رد بجدية يخفي بها حرجه من تلك النظرات

 ..…الحادة المتهمة

 …بالش البصات دي ومتغيريش الموضوع“

 ”.…البنطلون ضيق

 …ردت بعناد عليه بدون ان يرف جفنيها

 ”.…كويس …ال مش ضيق“



 .…أخبرها ابراهيم بمقت وسطوة 

 ”.…سمر انا مبحبش الطريقة دي في البس“

 .…ل بوجومزفرت فجأه بضيق وهي تقو

 ”..…بدانا التحكمات“

 .…زاد العبوس على وجهه وهو ينظر لها

 ”…….مفهوم……..وبالش تنفخي تاني وانتي بتكلميني…اكلمي عدل ياسمر“

 …ردت عليه بانزعاج وهي ترحل

 ”.…..على فكرة انا مبحبش تحكمات الرجالة…ال مش مفهوم“

.رفع فكها بيده بقوة وقال …رهسحبها بقوة من اخر اطرف اصابعها لتكن في لحظه على صد
 ……بعينين مشتعلتين بالغضب نحوها

والرجاله اللي على األرض تنسي وجودهم من …الراجل الوحيد اللي هيتحكم فيكي هو انا“
 ”………..والكلمة ديه معناها كبير اوي عندي…األساس..قولتلك انك تخصيني

 .…ردت بضراوة امام عيناه المشتعلة

.ومفيش ….انا واحده ُحره وهفضل طول عمري كده…ك يابراهيمانا مش هتشكل على ايد“
 ”…. جوزي……. حتى لو كان…راجل هيتحكم فيا

 ..…اتكأ على خصرها وهو يقول بامتالك

 ”..……ولو عيزانا نكمل هترضي باي وضع……هتتشكلي زي مانا عايز ياسمر“

 حدجت به بعينيها السوداء بغضب وردت عليه

 .…بنبرة انثويه محتده

 ”..…مش عايزه يابراهيمولو “

حرر خصرها فجأه فاهتزت قدميها للحظات وكانت ”……..زي مانتي قولتي……تبقي ُحره“
..نظرت له بصدمة وكأنها اول صفعه …على وشك الوقوع ولكنها تمسكت باخر لحظة

 ..…منه



 .…اولها ظهره وظل يطلع على النافذة وبدأ باشعل سجارته وهو يقول بخشونة

.اللي تاخد وتدي معايا في الكالم يمكن تقنعني وتكون …لي تسمع كالميانا بحب الست ال“
 شايفه حاجه

 مش اللي متعرفش غير كلمة……انا مش شايفها

..تعرفي فيا الوحش ….انا عايزك تعرفيني اكتر…انا مش بشكلك على مزاجي ياسمر……ال
 .…قبل الحلو

..انا …از مفهوش هزار..انا عايز اتجوزك والجو……عشان تعرفي تعيشي معايا بعد كده
 وعيش معاها…….وتكون ام الوالدي…بختار واحده تشيل اسمي

 اموت في ……طول عمري ولم اموت

 ”..…حضنها

 ……استدار بسرعة فوجد الغرفة فارغة…لم يسمع إال صوت الباب يغلق

.لماذا القلب يعشق المعاناة ولماذا هي دّون الجميع، اختارها قلبه وانجذب …اغمض عيناه بقوة
 ……لها بكل ما فيه

 .وأول…سيعاني مع تلك المرأه فهو عرف عنها الكثير

 واهم شيء هي رجل عائلتها بعد والدها لسنوات

 وسنوات ، فطبيعي تكون بهذا العناد وشراسة

 .…التي ال تأبى الخضوع الية رجل على وجه األرض !

_____________________________________ 

 ..…ة بانبهار سافر وهي تقولنظرت رحمة لنفسها في المرآ

 . انا مبقتش…بجد ايدك تتلف بحرير ياسمر“

 .…ضحكت بسعادة قوية ”.…عارفه نفسي

 ..…الحت ابتسامة خبيثة على شفتي رباب شقيقتها وهي تقول بغيرة

 ”..…اتوصي بيه انا خالة الواد …بقولك اي ياسمر انا عيزاكي تطلعيني احلى من رحمة“



 .…وهي تحرض سمرهتفت رحمة بحنق احمق 

 ”..…اعمللها اوحش حاجة….اوعي ياسمر تنفذي كالمها…آآه ياسوسه“

 . فاالثنين…نظرت سمر لرباب وضحكت بقوة عليهن

 ً وبرغم ذلك ترى في عالقتهن  ……)ناقر ونقير( كما يقال ال يتوقفون عن العناد والحماقة معا
 الدفئ والسند

 ارعرباب بها بعض االشياء من ابراهيم كطولها الف

 ولون بشرتها الخمرية وتتميز بمالمح حادة انثويه

.. عكس رحمة فهي ذات مالمح رقيقة وأيضاً قصيرة القامة قريبة الشبه من …أيضاً وجذابة
 والدتها اكثر

 .…ردت سمر بعدها بجدية

 ”……الزم التسريحه والميكب يكونوا مختلفين عشان يليقوا عليها اكتر“

رها ورفعه في تسريحة انيقة ثم بعض اللمسات الرقيقة جلست رباب وبدات سمر بكوي شع
 على

 ……وجهها لتكتمل هيئتها بزي أنيق

 ……دخلت حبيبة الغرفة وهي تزفر بتشنج وكانها اجبرت على الدخول للتزين

 سالتها رحمة وهي تحمل طفلها )ابراهيم( على

 .…ذراعها

 ”..…فيكي إيه …مالك ياحبيبة“

 .…حافة الفراش هزت حبيبة راسها وهي تجلس على

 ”…. انتم خلصتوا…مفيش حاجه يارحمة“

 …ردت عليها رباب 

 ”..…. يال عشان تلبسي وسمر تعملك المكيب والشعر…آآه خلصنا“



 .…قالت بنبرة على وشك االنفجار

خرجت حبيبة من الغرفة، فنظرت رباب الى  ”.…عندنا وجيه……ماشي انا هروح اغير“
 شقيقتها

 …وسالتها باهتمام

 ”..….هو انتي زعلتيها في حاجة؟…لها حبيبة يارحمةهي ما“

 …هدهدت رحمة الصغير بين يداها ثم قالت بنفي

 ”..…..يمكن امها ضيقتها بكالم وال حاجة مانتي عارفاها…وهللا وال جيت جمبها يارباب“

 شيلي ابراهيم على ما …خدي ونبي ياسمر“

 ……وهي تسمي هللا مدت رحمة اليها الصغير فاخذته برفق ”..…سخنله الرضعه

 نظرت رباب في المرآة سريعاً وهي تقول

 …بسرعة

 

 

  

 

  

 

  

 

 ”.……خديني معاكي يارحمة اشوف امك عملت ايه في المطبخ“

 …كم هو جميل …بقت سمر في الغرفة بمفردها مع هذا الصغير الذي بحجم الريشه
 صغير …وصغير



ً …جداً   . وبريئ وناعم لدرجة تشعرها انها حاليا

 وب صغيرة من عينيها تاثراً بكل هذاتخرج قل

 ……اللُطف والبرائه الغير منتهية

 …طرقات على الباب اوقفت هذا التواصل الجميل رفعت عينيها وهي تتنحنح بعذوبة

 ”..…اتفضل“

 …فُتح وظهر إبراهيم وتطلع عليها وهو يسالها بهدوء متحفظ

 ”.…هي فين رحمة“

 صغيرنظرت لل ”.……راحت تحضر الرضعه إلبراهيم“

.. ثم بدون كلمة اقترب منها واخذ الصغير منها، قبله ووضعه على …دخل واغلق الباب بهدوء
 الفراش

في اقل من لحظه وجدت ظهرها يستند على أقرب حائط برفق بفعل يداه الحريصه على إال 
 تؤذيها

 حاصرها بكلتا يداه بدون ان يلمسها بل ظلت مستنده

 .…يداه على الحائط خلفها

.. سمعته يقول بنبرة خافته لكن …بدهشة وبدا قلبها يعصف داخل صدرها بقوة نظرت له
 …خطرة

 ”..…الزفت ده متغيرش ليه لحد دلوقتي“

 نظرت للبنطال ثم عادت عينيها الباردة عليه

 ..…وهي تقول بتشنج

 ”..…. مش قولت اللي عندك…انت عايز ايه“

 …سالها بشراسة ذكورية تلك المرة

 ”.…انتي بقه اي اللي عندك …ديآآه قولت اللي عن“



 ……رمقها بنظرة خطرة وكانه يتوعد ان وضعت نهاية لم تبدأ بعد

كانت تريد الصراخ بوجهه انها لن تخضع له وال الومره وتسلطه عليها خصوصا ان ليس 
. لكن لسانها وجم في لحظة وظلت حرب النظرات قائمة …هناك اي رابط رسمي بينهم

 .. ولم تقدر…بينهم

 .…على سؤال واحدإال 

 ”..…انت  عايز إيه مني بظبط يابراهيم“

 قال بنبرة خافته بها امتالك خطير يثير مشاعر

 ..…غريبة بداخلها اشياء لم يحركها رجل سواه

. وام ……ومراتي …عايزك حاللي …….عايز اتجوزك ياسمر……عايزك“
 ”..…عايزك ……والدي

 ..…ت إليه بتشتتاغمضت عينيها لمجرد ثانية ثم فتحت جفنيها ونظر

وبعدين امك عايزاك تتجوز  ……ومش معقول هنتجوز كده علطول …انا معرفكش كويس“
 ”…بنت عمك

 .…رد بنبرة جافة

..وانا …. وانا في االخر هختار اللي انا عايزه…امي تقول اللي هي عيزاه“
 تعمق بجمال عينيها”……عايزك

 وبرغم من جمود مالمحها…وهو يراها تتأثر بكلماته

 ..…ان عينيها كالكتاب المفتوح له إال

 تابع إبراهيم بجدية

فاحنا هنعمل فترة خطوبة ست شهور مش  …بنسبه بقه لموضوع معرفكش وجواز علطول ”
 اكتر

 ”..…اكون ظبط الشقه اللي فوق وفرشتها

 عقدة سمر االمر وهي تقول بتشؤم.



 ”.…معتقدش ان امك هترضى بيا يابراهيم“

 ”..…وليه ال“

 .…ها امام عيناه المشتعلة وهي تقول بشجنبللت شفتي

 ”.فبالش تـ…. وانا لم قعدت معاها فهمت هي عيزالك إيه….. انت عارف دماغها……يعني“

 .…رد بأمر ناهيا النقاش

امي ست طيبة واكيد مش هتقف في جوازتنا عشان كالم فارغ  ……متشغليش بالك بامي“
 ”…ملوش الزمه

 …قالت سمر بتردد وعيناها عليه

 ”..…افرض مقدرناش نتفاهم مع بعض …فرض عنداها حقا“

 

 

 …قالت سمر بتردد وعيناها عليه

 ”..…افرض مقدرناش نتفاهم مع بعض …افرض عنداها حق“

 رد بصعوبة وصدره يلهث بغضب من كلماتها

 ……السامة

. عمرنا ما هنكمل حتى لو انا …ولو مفيش نصيب بينا …فترة الخطوبة اتعملت عشان كده“
 ”..…قولتي إيه ………ايزينوانتي ع

 …دفعته في صدره وهي تقول بنبرة حازمة جافة

. اخر مره تمسكني …ابعد بقه انت خدت على كده وال إيه ….. هرد عليك…لم افكر األول“
 ”…او تلمسني

 .…ابتعد عنها واعطاها مساحة وهو يقول بمشاكسة بسيطة

 ”……ياسي إبراهيم . بس لم تبقي حاللي مش عايز اسمع غير حاضر…ماشي ياشبح“



 .…التوت شفتيها بامتعاض وهي تقول

 ”……. اخرك معايا هيما وده لما ابقى رايقه بس…. انت  بتحلم…سي إبراهيم“

 فقال بعبث وهو ……ابتسم على تدللها السمه وقد عاد لوجهه الحياة من مشاكستها الجميلة إليه

 .…يتاملها بعمق

 ”.…هتقوليلي إيه وانتي رايقه“

 .…ردت ببراءة

 ” …..إيه وحش……هيما“

 …تنهد بثقل حقيقي وهو يحدج بعينيها اكثر قائالً 

 ”..…انك تفضلي رايقه علطول ….انا هدعي من دلوقتي لحد مانتجوز…وحش؟“

 …ابتسمت بنعومة وهي تحاول تغيير الموضوع

 المرهم حلو مش …ضهرك خف ……قولي صحيح“

 ”..…كده

 …رد بنفي وهو يجلس على حافة الفراش

 ”.…. مدهنتش منه.…ال“

 ”.…طب ليه“

 .…رفع عينيه عليها بوقاحة

 ”……مين هيدهنلي“

 .…اسبلت جفنيها بخجل والتزمت الصمت

 غمغم إبراهيم بتأثر مصطنع وصل لسمعها..

ولم ضهره يوجعه  …….. عشان مراته وهي رايقه تقول ياهيما……امته الواحد يتجوز“
 ”.. …ح في مشروع الجواز ده؟صحيح اي رايك ياشب……تدهنله هي المرهم بايديها

 …ابتسمت بخفة وهي تقول بعدم اقتناع



 حلو بس لو الواحد قدر الست اللي معاه وشالها“

 ”..…في عنيه

 رد عليها ابراهيم بصوٍت أجش ودللها بكلماته

 ..…وعيناه تتعمق بعينيها السوداء االمعة

تنحنح بخشونة وهو  ”……. انتي مكانك في القلب وبس…انتي متتشليش في العين ياسمر“
 …يتابع

 وبعدين الست لو كويسه مع جوزها ومدلعاه“

 ”……هو كمان هيشلها في عينه وهيفرشلها قلبه ورد …ومش مخلياه نقصه حاجة

 ”.…انت  شايف كده“

 …اوما لها وهو ينظر لها باهتمام منتظر المزيد منها

 …وبالفعل تكلمت وهي تقول بشك

 ”..….. ياهيما……بكره نشوف“

 ابتسامة لم تصل لعينيه ثم رفع يده و ابتسم

 و ودعها ليخرج من الغرفة بهدوء كما دخل

 ……على غير هدى 

 دخلت حبيبة بعد نصف ساعة وهي ترتدي فستان

 عسلي اللون يصل لقبل كاحلها بقليل كاشف

 ..….وأيضاً كاشف عن نصف ذراعيها…جزء بسيط من ساقيها البيضاء الرفيعة الجميلة

 .…ذارقالت حبيبة باعت

 ”.…معلش ياسمر اتاخرت عليكي“

 ابتسمت سمر اليها برفق برغم من التوتر الذي

 ارتباطها بابراهيم……تشعر به معها بسبب



 ..هل ستحطم قلب تلك الصغيرة ام…الوشيك !

 ..…ان االمر ال يعنيها كابن عمها

 ”.…..تعالي يابيبه…مفيش تاخير وال حاجة“

 د امامتقدمت حبيبة بهدوء وجلست على المقع

 ..…طاولة الزينة

 بدأت سمر بالعمل بصمت وبين الحين واالخر تنظر

 ..…لوجه حبيبة عبر المرآة.. والذي يزيد عبوساً وحزناً مع مرور كل ثانية

 .…سالتها سمر برفق

 ”.…. في حاجة مضايقكي…مالك ياحبيبة“

 .…هزت راسها وهي تقول بنفي

 ”.…. مفيش حاجة…ال أبداً “

 …هذا الحزن بثرثرة النساءحاولت سمر تبديد 

 ..…فقالت بعد دقيقتين من الصمت

. بذات الدرجه الفاتحة دي جميلة …انا بحب لون الشعر البني …على فكرة شعرك حلو اوي“
 …أوي

 ”.…زي شعرك كده

ابتسمت لها حبيبة بمجاملة ولم تشاركها الحديث.. فحاولت سمر مرة اخرى معاها بدون 
 .…يأس

 ”…ي بالون البني هيبقا احلىتفتكري لو صبغت شعر“

 .…هتفت حبيبة بانكار وهي تنظر لها بالمرآة

 

  



 

  

 

  

 

بجد جميل  …..حقيقي ياسمر اوعي تغيري لونه او تقصيه…ال طبعاً شعرك كده جميل جداً “
 جداً 

 ”……ماشاء آهلل

 …ضيقت سمر عينيها وهي تفكر بجدية زائفة

 ”.….طيب…. طب اصبغه احمر…بجد ياحبيبة“

 .…حكة مفاجئه من حبيبة وهي تقولفلتة ض

 ..دا اكتر لون….احمر هتبقي مسخره…يالهووي“

 ”.……صبغه رخم

 ”.…طب ليه.؟“

 .…ضحكت حبيبة وهي تخبرها

 ”..…بحسه بتاع الرقصين“

 …حكت سمر في شعرها وهي تقول بحرج مصطنع

 ”…اي ده هو انا مفضوح اوي كده “

 ..…توسعت اعين حبيبة وقد اندمجت سريعاً معاها

 ”……اي ده انتي بتعرفي ترقصي“

 .…هتفت سمر بغرور 

 ”..….جيتي للخبره كلها يابنتي……اوووه“



 ..…سالتها حبيبة بعدم تصديق

 ”……بتكلمي بجد“

 ..…ردت سمر عليها بمزاح وهي تكوي لها شعرها

 ”.…آآه انا بتاعت الهبل ده بس متقوليش لحد“

 .…نظرت لها حبيبة عبر المرآة وهي تقول

 ”……دي رحمة بنت عمي نفسها تتعلم الرقص عشان ترقص لجوزها…هبل إيه“

 …فغرت سمر شفتيها بذهول

 ”.…..رحمه ازاي تكلم معاكي في حاجات زي دي…هاااا“

 …اندمجت حبيبة اكثر في الحديث واخبرتها

 مكانتش بتكلم معايا دي كانت بتكلم مع رباب“

يبك غير لم لو عرفت انك بتعرفي ترقصي مش هتس……وانا سمعتهم بصدفة
 ”.…….بس انا عايزه افهم ياسمر هو الزم الواحده تتعلم الرقص قبل الجواز……تعلميها

 .…ضيقت سمر عينيها وهي تجيبها بتفكير

 .اي ده.. اي دا…..يعني مثالً …مممم مش شرط“

 ..اتعدلي عشان…بجد انتي بتوقعيني بكالم

 ” ….انتي لسه صغيرة على الكالم ده…اخلصلك شعرك

 بة وظلت تثرثر معها باشياء عديدة وقدضحكت حبي

. وظلت تثرثر وتضحك حتى اختفى القلق …تناست حزنها وحنقها من احاديث امها في السابق
 ……لفترة مؤقته

وضعت لها سمر دبوس شعر مزين باللؤللؤ االمع بعد ان فردت شعرها وزاد طوله الضعف 
 .…بعد الكوي

 جههاابتسمت سمر بفخر وهي تتفقد حبيبة بزينة و



وجمال زيتونتان عينيها بعد ان زينا بكحل وفوق جفنيها بعض االلون …الناعمة
 …….وشعرها قد اطلقته خلف ظهرها كستار بني حريري ناعم الملمس…الرقيقه

نظرت حبيبة الى هيئتها في المرآة بسعادة وعدم تصديق وظلت تتامل نفسها للحظات قبل ان 
 ..…تنهض وهي تقول لسمر

.الميكب هادي جداً وفي نفس ……بجد حلو اوي ……دا حلو اوي تسلم ايدك…هللا ياسمر“
 الوقت حلو.

 ” ……وعامل تغيير

 .…ردت عليها سمر بمحبة

 ”.…يابيبة …انتي اللي حلوه ومالمحك هادية“

 وقد الح في عقلها صورة احمد وصوته وهو يناديها بنفس …بلعت حبيبة ريقها واسبلت عينيها

 ولكن تدليل اسمها……هالطريقة الدافئه الهادئ

 على لسانه يفعل زوبعة غريبة التفسير

 .……بداخلها

 رفعت حبيبة عينيها على سمر فوجدتها تبتسم لها

 بلطف بادلتها اإلبتسامة وهي تحاول اخراجه

 ..…من رأسها امام شقيقته الكبرى على األقل

 فتحت صفاء والدت حبيبة الباب وهي تسمي

 .…تها بفستان الزفافهللا بفرحة أم وكانها رأت ابن

عانقتها والدتها بحنان  ”..…زي القمر …ست البنات ياحبيبتي ……بسم هللا ماشاء هللا“
. صغيرتها نضجت واصبحت شابة جميلة ارتوت وتوردت …وعاطفة االمومة تشتعل بعينيها

 ..…بين احضانها

. فاألول مرة …دخلت عليهن نوال وبناتها اإلثنين ونفس التصريح الجميلة على هيئة حبيبة
 تضع حبيبة



.. …أصبحت اكبر من عمرها بعدة أعوام …مساحيق تجميلية وتكوي شعرها بهذا الشكل
 .…وبرغم ذلك قالت رحمة بصراحة

 ”.……. بس حقيقي هي احلى واجمل من غير ميكب…حبيبة طلعه زي القمر“

 …اومات لها سمر وهي تقول بتاكيد تلقائي

 ”.. …بس هي كده قمر برضو……فعالً حبيبة من غير ميكب احلى“

 …نظرت صفاء لسمر بحنق ثم قالت بقلة ذوق

.عشان ارقيكي من العين ……انا هروح اجيب البخور …. ربنا يحفظك يابنتي…آهلل اكبر“
 ”. …الغريبة

 .…نظرت رباب ورحمة لعضهن بحرج

 عبس وجه سمر بضيق.. واحمرة وجنتيها

 .…ربتت عليها نوال بحرج اكبر منها …حرج وغضب

 ”……ام حبيبة متقصدقش ……حقك عليا ياسمر يابنتي متزعليش“

 ..…تقدمت حبيبة أيضاً منها وقالت باعتذار رقيق مبررا فعلت أمها

 ”…هي متعوده على موضوع البخور ده …اوعي تزعلي ياسمر ماما متقصدقيش“

 ..…ابتسمت سمر ببساطة وهي تقول بهدوء

 ”..…عشان ورايا مشوار مهم …. انا الزم امشي دلوقتي…حصل خير مفيش حاجة“

 .…قالت نوال بنبرة حازمة

وبعدين احنا متفقين انك هتحضري معانا  …وهللا ما يحصل …تمشي وانتي زعالنه“
 ”.…السبوع

. وبعدين ماما هتجيلك وتحضر السبوع معاكي …ال مش هينفع ياطنط انا ورايا مشوار مهم“
 وتبارك

 ”……لرحمة كمان

 …هتفت نوال بعتاب



 ”.…فع ياسمر هتزعليني منك وآهللمش هين“

 ”..…انا بجد متاخرة ……معلشي ياطنط اعذريني“

حملت سمر حقيبتها سريعاً وهي تسلم على رحمة ورباب بعناق سريع وكذلك فعلت مع حبيبة 
 وحين

 .…اتت عند نوال سلمت عليها وهي تقول بمحبة

.. هستناكي …را الفنجانعشان اعملك القهوة بايدي ونق …اشوفك المرة الجايه عندنا بقه“
 ”.…ياحبيبة انتي ورباب ورحمة

 .…ردى الثالثة بصوٍت واحد

 ”.…ان شاء آهلل“

خرجت سريعاً من الغرفة وقابلت في وجهها ام حبيبة لم تعيرها اهتمام بل اسبلت عينيها 
 الحبيسة

 ً  ..…بدموع وخرجت سريعا

 حظه بسيطة اصطدمتوهبطت على الساللم بسرعة وفي ل …فتحت باب الشقة وخرجت منه

 .…راسها بصدره الرحب فمسك كتفيها بين يداه يسندها قبل ان تقع وهو يسألها بقلق

 ”.…..مالك……سمر“

 حاولت تجاوزه من على ادراج السلم وهي

 ..…تقول باقتضاب

 ”..…..عن اذنك…مفيش يابراهيم“

 منعها بقوة وهو يسالها بقلق بعد ان راى دموعها

 ..…تنهمر على وجنتيها

 ”.…حد قالك حاجة فوق ….مين زعلك…استني بس“

 .…دفعته بقوة وهي تقول بتشنج



 ”..…سبني بقه يابراهيم لو سمحت“

ثم رفع عينيه على باب شقته بتوعد لمن ازعجها وجعلها تبكي بهذا ……وبالفعل تركها تذهب
 كان…الشكل

كبركان ثائر على اول مرة يرى دموعها وياليته لم يراهم فهم إشعاال صدره بنيران هائجة ، 
 .…وشك االنفجار

ألول مرة يشعر انها تعني له اكثر مما ظن ، وكانها تغلغلت بداخله وصنعت مكان باسمها غير 
 .……قابل للتغير !

………………………………………………………….. 

 دخل إبراهيم على امه المطبخ وكانت رحمة

سم السبوع ورباب يطهوا اخر االصناف التي ستقدم غذاء للضيوف قبل البدء بمرا
 ……المعروفة

 .…بدون اي مقدمات سأل امه بنبرة مكبوته

 ”…شكلها مضايقه……هي سمر خرجت ليه كده بسرعة“

 ..…تبادال الجميع النظرات باستغراب من سؤال ابراهيم واهتمامه بابنة الجارة الجديدة

ة يتسلل على لم يتفوهن شقيقتيه بسؤاٍل يطوف بعقولهن ، فمالمحه المحتدة والمشتدة بقوة قاتم
 ..…اثارها الرعب الى قلوبهن تمنع تحرك االلسنة ولو حتى باالجابة عليه

تحدثت امه بصرامة وهي القادرة على الوقوف امامه ولم تخشى هيئته الخشنة المخيفة التي ال 
 .……تلبسه إال حينما يصل لذروة غضبه من امر يعنيه بقوة 

 ”.….بتسأل ليه……مضايقه مني انا يابراهيم“

 ..…خفت نبرته احتراما ألمه وبرغم ذلك لم تتبدد مالمحه المحتدة

 ”..….هي عملت إيه سمر……ضايقتيها بأيه ياحاجه“

 …رفعت نوال حاجبيها بدهشة

 ”..………….انت  مهتم ليه بالبت دي يابراهيم…اي حكايتك مع سمر“



 …رد عليها بجدية واقعيه وكانه امر منتهي

 ”..…..انا هتجوز سمر……عشان هتجوزها“

 توسعت اعين الجميع وتبادال شقيقتيه النظرات بصدمة وكان االمر بنسبة لهم مفاجأه بكل ما

 تحمله الكلمة من معنى ولجمت األلسنة امام

 .……المشهد القادم من والدتهم

 …حدجت والدته به بدهشة وهي تتفوه بذهول

دي ..وبعدين سمر …….إيه ملكش اهل تشور عليهم…كده من نفسك يابن راضي“
 ”.…..احنا متفقين….دي ال شبهنا وال زينا وانت هتجوز بنت عمك…متنفعكش

 .…رد بنبرة حازمة وبتصميم اكبر

.حبيبة زي اختي الصغيرة زيها زي بناتك ……انا متفقتش على حاجة يا حاجه“
 وسمر تلزمني…عندي

 وانا هكلم الحاج راضي بعد……عجباني وهتجوزها

 ”.……ما اليله بتاعتكم دي تخلص

 …بت نوال فخذيها بكلتا يديها بصدمة وهي متوسعت األعين تسأله بصرخة حسرةضر

 ”……..دي اخرتها يابن بطني…هتجوزها وانا مش موافقة يابراهيم“

 …خفت نبرته وهو يقول بخشونة

 ”…….. وبرضاكي ياحاجه….انا هتجوزها…مين قال كده“

 .…لوحت بيداها وهي تزمجر بحزن حاد

 ”……مش هترتاح معاها اسمع كالمي يابراهيم..انت …وانا مش موافقة“

 .…نظر إبراهيم اليها بقوة وقال بأمر منتهي

 ”.……انا ممكن اسمع كالمك في كل حاجة إال في موضوع الجواز “

 ”..…اشمعنا“



 ..…صاح بعصبية عنوة عنه

 .انا اللي هعيش فيها مش…عشان دي حياتي“

 انتي ُكنتي عايزاني اتجوز وانا اهوه ……انتي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 وبعدين سمر…عايزه أي تاني……بنفذلك طلبك

 . شوفتي إيه منها وحش مخليكي…عيبها إيه

 ”..…رفضه جوازي منها بشكل ده

 اسبلت نوال جفنيها ولم ترد عليه وصدرها يعلو ويهبوط بوتيرة مرتفعة مقررة بعد هذا النقاش

 المشحون برفض ، و زاد حنقها من تحدي

 ن بصف أمرأه، والغريبابنها لها ، ألول مرة يك

 ……انه لم يراها إال مرتين

 خرج ابراهيم من المطبخ وهو يشعر ان إذا

 زاد النقاش عن حده ستقع أمه أمامه في



 ..…لحظة انفعال حادة منها 

 خرج من المطبخ فقابل حبيبة في وجهه والتي

 نظرت له بامتنان حقيقي لم يعرف سببه بعد

 ل بترددثم وجدها تطبق ورقة بيده وهي تقو

 انا خدته منها قبل ما تنزل ……دا رقم سمر“

 ”..…يعني أكيد محتاجه ……وسجلته عندي

 …اخذ منها الورقة بهدوء وقال بصعوبة

 ”.…ياحبيبة ……شكرا“

 .…هتفت حبيبة بحرج زائد

 ”……عشان متضايقش مني …ياريت متقولهاش اني اديتك الرقم“

 أومأ لها بصمت و وجهه الحجري ال يحمل اي ذرة

 .. خرج وصفع الباب خلفه فانتحبت……حياة

 والدته بقوة وظال شقيقتيه بجوارها يطيبون

 ..…بعد ان كسره اعز أوالدها……خاطرها

.ثم رفع الهاتف واجرى اتصال …نزل إبراهيم على ساللم البيت وهو يكتب رقمها على هاتفه
 بها لم ترد

 اال بعد ثالث رنات واول شيٍء سمعه صوتها

 .……الشاجن 

 ”..….مين………وال“

 …سألها بخشونة وهو يقف امام البيت ونظرة عيناه حادة كالسهام السامة

 ”..…انتي فين ياسمر“

 .…ترددت قليالً قبل ان تقول بشجن



..وجبت رقمي ….انت عايز ايه…انا قعده على السطح اللي فوق شقتنا……إبراهيم“
 ”.…منين

 .…قاطعها بتصميم

 ”..…مش وقته الكالم ده انا جيلك“

 ..…قالت بامتناع وضيق واضح بنبرة صوتها

 ”..…..انا مخنوقه و…بالش يابراهيم“

 …للمرة الثانية قاطعها بامر حازم

 ……اغلق الهاتف بعد تلك الجملة”.…..انا جيلك…استنيني ومتنزليش دلوقتي“

_____________________________________ 

 ……ماكث بهبعد ان إنتهى المشوار سار مع صديقة لداخل الحي ال

كان يتطلع عليه كرم بين الحين واالخر بغرابة وشك من أمره فهو شارد منذ ان خرجوا معا 
وهذا ما زاد حيرة كرم منه …ولم يتحدث كثيراً مع الفتاة التي كانت ترافقة في تلك الخروجة

 فأحمد بطبعه ثرثار وفكاهي ويعشق المزاح خصوصاً مع

ماً … الفتيات يستعرض تلك المهارة بجدارة .. وتلك الخروجات ال تتكرر كثيراً فلماذا كان وجه
 ..…طوال الوقت ولم هذا العبوس وشرود المفاجئ به

 ..…لم يقدر كرم على الصمت اكثر من ذلك فصاح بحنق من رفيقه

اي ……..ساكت كده وقالب وشك من ساعة ما خرجنا…انت  اي حكايتك بظبط ياجدع انت  “
 .وال الخروجه مش على…ال إيهياجدع هي البنات ما عجبتكش و

 ”. مالك مبتردش ليه.. …هواك

 .…زفر احمد بوجوم وهو يقول ببرود

 ”.….انا بس مخنوق شويه……مفيش حاجه ياكرم“

 ”.…طب من إيه“

 …نظر امامه وهو يسير ليقول بحيرة من أمره



 ”..…مش عارف“

 ..…عقد كرم حاجبيه بحيرة

 ”..…انا مش فاهمك“

 تيه في ابتسامه ساخرة..نظر له احمد والتوت شف

 …عادت عينيه للطريق”.…يعني انا اللي فاهم“

 …ساله كرم بشك

 ”.…تكونش مضايق عشان يوسف و زعله منك“

 رد احمد ببساطة وهو يبتسم لتلك الصداقة الغريبة

 فهو وكرم متشابهين جداً …الذي تجمعه بيوسف

 في الكثير من االشياء لذلك كرم االقرب اليه من

 يوسف بنسبه له هويوسف، لكن 

.فبرغم االختالف الكبير بينهم أال ان صداقتهم تشكل …النقيض ، النقيض األجدع على اإلطالق
شيٍء مقدس يجعلهم متمسكين بها مهما زاد الخالف وزاد الخصام يعودون للسابق بمنتهى 

 ……اليست تلك اجمل معاني الصداقة !……الصفاء وكان شيٍء لم يكن !

 .…يصل اليها كرم برغم من انحيازة األكبر لكرم  يوسف أخذ مكانه لم

 ..احنا طول عمرنا…مش اول مرة انا ويوسف نتخانق“

 ”.…يعني كده كدا بنطلع نطلع وننزل على مفيش…بنتخانق في حارة ونتصالح في زقاق

 …هز راسه كرم بتفهم وهو يساله من جديد

 ”.…طب طالما الموضوع كده إيه اللي مضايقاك بقه“

 رفع عينيه فوجدها تظهر امامه”……جة ياكرموال حا“

 .لكن تحبس االنفاس بفستانها…بهيئٍة جميلة رقيقة

 الرقيق الكاشف عن جزء بسيط من ساقيها والمنحوت على خصرها النحيف بارز جمال



 ملكة الثلج ذات البشرة الحليبية كالقشدة

 ……الشهية

 .…غمغم أحمد بكبت لعين

 للي سكنت فيه..وبيوت اليوم ا…هللا يخربيتك“

 ”……في شارعكم

آه من ستار بني  …اكمل تفقدها بزينة وجهها الرقيقة وكحلة زيتونية عينيها الساحرة وشعرها
 ناعم

 ……استرسل بجمال الخر ظهرها

 وكانت تسير بالحي بهدوء وانفها مرفوع لالعلى

 كانت كنغمة نشاز وضعت في مكان غير مالئم

 ..…لها

 ..…سير امامها وينظر لها نظرة شاملة بها المعه غريبةرفعت حبيبة عينيها فوجدته ي

 ..آخر شيء كانت تريد رؤيته…تمتمت بغضب

 ..……..حضورة يسبب اضطربات غريبة بداخلها ال تعرف لها تفسير…وجهه

.تغلغل النفها …لم يقف أحمد بل اكمل سيره وهي أيضاً تابعت السير وحين مرت بجواره
 عطرة وكان مميز

 ……يتغلغل بداخلك بقوة مستحبه وقوي على األنف

.نظرت للورقة التي بين يداها والذي بها بعض …تنهدت بثقل بعد ان ابتعدت عنه أخيراً 
 المستلزمات

 ..…الخاصة بسبوع التي ستشتريها من عند العطار

 .…تمتمت حبيبة بداخلها وهي تسير

ممكن اتمنى ..وقابل اخر واحد …يعني مشوار زفت ومتعب…انا مش عارفة اي الحظ ده“
 اقابله في



 ”..…..الصبر يارب……. اوف……دنيا

……………………………………………………….. 

 .. ووصل للسطح الشاسع…صعد على ساللم المبنى

 ……الفارغ المحاط بأكمله بسور قصير

فوجدها تجلس في احد األركان في الظل، كانت جالسة على  …تفقد المكان وهو يبحث عنها
 ورقة

 على الحائط وتضمكرتون كبيرة تريح ظهرها 

 .…ساقيها لصدرها بشرود وهي ناظرة لنقطة بعيدة

 وشعرها األسود المموج يرفرف حول وجهها بعد

 ليداعب وجهها وعيناها السودوان ضي الشمس ورياح العابرة فتكتمل …ان حلت العقدة بتمرد

 أجمل لوحة ألجذب أمرأه وقع أسير عينيها

 ..…وشراسة طلتها

 ها واسند ظهره مثلها على الحائط وثنى احد ساقيه امامه وسند معصمهتقدم منها وجلس بجوار

 .وظل ينظر معها لهذا الجو الخرافي…عليها

 ……الهادئ والعصافير تغرد من مكان عالٍ 

..لمجرد انها …لم تقدر سمر على رفع عينيها وسؤاله عن اي شيء…بعد صمت طال بينهم
 ..…تشعر بالحرج من بكاءها األحمق أمامه

ً لماذ  .لماذا لم تتحمل حديث المرأة…ا غادرت سريعا

.ولكن عنوة عنها وجدت رصيدها في …. لم تكن حساسه بهذا الشكل…الغليظ ونظراتها الفظه
..لم تكن ….فخرجت في لحظه واستغلت فكرة انها انهت العمل التي اتت ألجله…صبر نفذ

 .……عليها المتابعة اكثر فهي في نهاية غريبة بينهم !

 اهيم راسه إليها وظل يتامل جانب وجههاأدار ابر

 زفر بعد لحظات وقد سأم ……الفاتن الحزين كذلك



 .…من لعبة الصمت تلك فسألها بهدوء

 ”.…وُكنتي نزله معيطه ليه……ممكن اعرف مالك“

..ردت أخيراً …لم تتحرك عضلة من مالمحها الجامدة وعينيها ظلت مثبته على الال شيء
 .…بامتناع

 ”..…اتكلمانا مش عايزه “

 جز على أسنانه وهو ينظر لها بغضب ولفظ

 ……بنفاذ صبر

 ”..…. بصيلي وانا بكلمك……سمر“

 تطاول مرة اخرى عليها ورفع يده ليدير وجهها

 ……عنوة عنها إليه

 …توسعت اعين سمر بغضب هائل وهي تضرب يده الممسكه بفكها وهي تصرخ بغضب

 ”.…قولتلك بطل تلمسني“

لفظ  ……عتها عليه ، قبض عليها بين كف يده الكبير فتاوهت بقوةقبض على يدها التي رف
 ..…ابراهيم بتوعد ونبرته كانت بها لمحة من المزاح

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 ”.…ايدك دي تفضل جمبك لو خايفه عليها من الكسر“

 فلم تجد الى …رفعت يدها األخرى بنفس الغضب الشرس فقبض إبراهيم عليها بين كفه اآلخر

 ها بقوة ولكنه منعها في اخرجبهته لتخبط

 لحظة حينما اتكأ على كلتا يداها وشل حركاتها

 فجعلها رغما عنها تميل عليه وتستند على جبهته

 ………وهي تئن بوجع

 ” …دا مش هزار ….آآه……سبني يابراهيم“

 رد ابراهيم بخشونة بعد ان ابعدها عنه وتركها

 فبعد ان تمازجت انفاسها الساخنة الناعمة مع

 ه شعر انه على حافة اول خطيئه معانفاس

 ..…صاحبة العيون السوداء

 ”.……واتكلمي بالسانك …ايدك جمبك …مين قالك اني بهزر“

 .…رفعت حاجبيها باستنكار وهي تدلك يداها بحنق

 .. ايدك مترفعهاش تاني…قول الكالم ده لنفسك“

 ”……عليا

 ً  .…رد عليها وهو يتفقدها مليا

س لم اجي اكلمك تبصيلي وتردي عليا عشان كده .. ب…ماشي ياشبح زي ماتحب“
 ”.……مينفعش

.. قال ابراهيم بسخرية …لم ترد عليه بل ظلت تدلك يداها اإلثنين ببعضهم بحنق أكبر
 .…ظريفة

 دا انا اول مرة اهزر ……انشف ياشبح كده“



 ضحك باستخفاف ”.……معاك حتى

 .…التوت شفتي سمر وهي تقول باستهجان

 ”..…انا واحده ست …صاحبك على فكرة .انا مش واحد…هزار؟“

 …رد ابراهيم بصوٍت أجش وهو يرد عليها بمحبة

 ”…. اي اللي مزعلك بقه ياست البنات……احلى ست“

 ”……وال حاجة“

 نادها بحزم

 ”.……سمر“

 .…ردت بتنهيدة سأم من اصراره

 ”.….. كالم ستات عادي يعني…مفيش حاجة يابراهيم“

 .…رد إبراهيم بسطوة تروقها بقوة

. انتي اللي تخصيني وعايز ……انا ليا دعوة بيكي انتي …انا مليش دعوة بكالم الستات“
 ”…اعرف مالك

 ”.…قولتلك مفيش حاجة عادي“

 ”.…يعني مش هتقولي“

 ..…هزت راسها باصرار

 ”.…ال مش هقول“

 لكزها ابراهيم بذراعه في كتفها فتحرك جسدها

 ..…رمن مكانه على آثرها فقال إبراهيم بخشونة وام

 ”..…. مش عايز اشوفك مكشرة تاني…طب افردي وشك ده“

 عدلت سمر جلستها التي اهتزت بسبب

 .….فقالت بدهشة…دفعته البسيطة



 ”.…يابني براحه ُكنت هتوقعني“

 رفع ابراهيم شفتيه بعدم رضا وهو يقول

 ……باستنكار

 ”..…دا انت  شبح خرع بصحيح …هوقعك؟؟“

 ”فكرة.. مش حلوة على …بالش كلمة شبح دي“

 رفع ابراهيم حاجبه بدهشة وتفقدها اكثر

 …فوجد عينيها تلمع بشقاوة فرد عليها بيقين

 ”.…كدابة ياست البنات“

 …ضحكت سمر بخفة جميلة وهي تهز راسها باستياء

فنظرت اليه فوجدته يضع على ساقيها كيس بها العديد من انواع  …سمعت خشخشت كياس
 .……الشوكالتة وبعض الحلوى اآلخر

 .…رفعت حاجبيها باستغراب وهي تنظر له.. فوجدته يقول بحيرة به لمحة من الحرج

 انا …ملقتش غيرهم قدامي ……بتصيلي كده ليه“

 ”..…لحد دلوقتي معرفش انتي بتحبي إيه

ضحكت بقوة وهي تهز راسها من مالمحه المرتابة وكانه طفل احضر هدية ألمه وقدمها لها 
 وهو

 ……ئمةيخشى ان ال تكون غير مال

 .…سألها بعد برهة بشك ……ابتسم ابراهيم على ضحكتها العالية المفعمة باالنوثة الشقية

 ”……بتضحكي على إيه يامجنونة“

 هزت راسها وهي تفتح اول قطعة شوكالتة مغلفة

 .…قسمتها واعطته نصفها فقال بامتناع

 ..…بمشاكسة وضعت نصف القطعة في فمه وهي تغمز له ”..…ال مش عايز انا جيبها ليـ“



 لو …بما انك قعد معايا ………هتاكل معايا منهم“

 ”……مش عايز انزل

 .…رد بجدية وامر غير قابل للتبديل

..مش هتقعدي في المكان ده …مانا لو نزلت هنزلك معايا على شقتك علطول …أنزل؟“
 ” …لوحدك

 ردت سمر بدالل وهي تمضغ الشوكوالته

 ……الذائبة بنعومة بفمها

 ”.…زل دلوقتيبس انا مش هن“

 ابتسم إبراهيم وهو يتنهد بعمق ويكبح كل

 ……رغباته المجنونة وهو بجوارها بمكان واحد

 الصبر فالحالل اجمل …….. الصبر…بدون أحد

 رد بعد فترة بشرود ……بمراحل مما تظن

 ..…وعيناه على السماء الصافية

 ”..…لحد ما تنزلي ……وانا هفضل قعد معاكي“

شوكوالته اخرى وتعطي نصفها له وتلك المرة اخذها منها بدون ابتسمت وهي تفتح قطعة 
 إمتناع

 فمذاقها بجوار الجميلة الحسناء أطعم والذ

 تبادال االحاديث وظال معاً حتى اختفت الشمس

 لكن لم يختفي الحديث و المزاح واأللفة الجميلة

 ..…بينهم

 نهضت سمر وهي تنفض مالبسها بعشوئية

 .…قائلة بسرعة



 ”.…انا نزله ……خرنا اوي يابراهيماحنا اتا“

 .…اوقفها ابراهيم قبل ان ترحل وهو يقول بجدية

.. عشان تبلغي امك وخالك بزيارتي ليهم انا والحاج ان شاء …استني ياسمر مني مكالمة “
 ”.…آهلل

 .…اومات له سمر وهي تقول بنبرة حاسمة

بس على فترة  ……افقة. انا كمان مو…عرف اهلك األول يابراهيم ولو امك وفقت عليا“
 . لحد…الخطوبة

 ”……ما عرفك اكتر

 نظر لها نظرة مبهمة قبل ان يهز راسه بتفهم

 …قائالً برفق

 ”. ….. على مهلك وانتي نزله…….انزلي يال……ماشي“

ودعته بأجمل ابتسامة وبنظرة جميلة من عينيها قبل ان تستدير وترحل هابطه على الساللم 
 .…بخفة

 الها الجينز السماوي مننظر ابراهيم الى بنط

الخلف فعقد حاجبيه سريعاً وتغيرت مالمحه مابين غضب النتشاء وهو يتابع اختفائها ثم بلع 
 ……ريقه بصعوبة وهو يلعنها بغضب مكبوت

……………………………………………………………. 

 خرجت حنين من المصنع بعد إنتهى يوم العمل

 ..رفعت عينيها فانتبهت لوجود…ككل يوم

 ..…ويبدو انه بانتظار أحدهم ……كان يستند على سيارته امام مبنى المصنع)خالد العربي(

توترت مالمحها واشاحت عينيها بارتباك وهي تراه يعتدل في وقفته وينظر لها وكانها هي 
 سبب

 .…هذا االنتظار الطويل



 أطرقت حنين برأسها وهي تتمسك بذراع حقيبتها الجلدية البسيطه تمسك ينم على الخوف من ما

 …لكن الحقيقي هي تخفي توترها بتلك القبضة الضعيفة……بداخلها

 سارت حنين بجوار السيارة للوصول لحافلة تنقلها

 ..…لمنزلها

 ولكنها بعد خطوتين من المرور بجوار سيارته وجدته

 ..…ينادي عليها بلطف

 ”.……انسه حنين“

 .…توقفت حنين بتوتر وهي تقول بصوٍت مرتاب

 ”……في حاجه ياستاذ“

 …فها بنفسه بهدوءعر

 ”.…..اكيد عرفاني…انا خالد العربي“

.بل انه يذكرها ببوابل الهدايا التي نزلت عليها منذ …ليس السؤال للتعريف او ليذكرها بنفسه
 ..…ايام من خالله هو ، وقبلت بها كالمتسولين

 .…حان وقت رد الهدية ياحنين؟؟

 ..…المهزومه بداخلهاردت بانف مرفوع وكانه تحارب لتكن غير تلك المرأة 

 …. حضرتك بعت هدايا مع رجلتك…. افتكرت…ايوا“

. وانا رفضتها لكن اللي معينه ده سبني ومشي وانا …لألسف ياستاذ الهدايا دي مش مقبولة
.. حاجاتك موجوده في البيت تقدر تستلمها في اي وقت زي ما …بكالمه وكاني مش موجودة

 ”..…تحب

قيقة ان تلك الهدايا استعملت بكل وجهة حق ولم تترك شيء إال تحشرج صوتها باخر جملة فالح
 واستعملته سوى مالبس او طعام او حتى ادوية

 امها ، قد استعملتها وبدات والدتها تتحسن قليالً 

 ..…وتخف االهات عن السابق



 .…هز خالد رأسه وقال بجدية

اتكلم معاكي في .. انا عايز ……. دي حاجات بسيطه…انسي موضوع الهدايا ده ياحنين“
 .…موضوع مهم

 ”.. …موضوع إيه ”

 .…نظر خالد حوله وهو يقول لها بفتور

 . تعالي نقعد في حته…اكيد مش هنتكلم هنا“

 ”..…هاديه ونتكلم

نظرت حنين حولها بتردد فوجدت في ركن قريب بعض الفتيات يقفون على شكل دائرة مفتوحة 
 يتابعونا باعينهما المتربصة ما يحدث

 ……وحقد وكره نحوهابغيرة 

 …قالت حنين بتردد وامتناع

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”..…مش هينفع ياستاذ خالد انا“

 .…حاول معها بكل الطرق



 ”..…تعالي معايا هنتكلم في مكان عام متقلقيش …مش هاخد من وقتك كتير ياحنين“

ة .. ثم سارت حول السيار…لم تجد القدرة على الرفض تنهدت وهي تهز كتفيها باستسالم
 الفارهة لتدخل بها وكانت اول مرة تستقل سيارة بهذا الشكل وتلك

 .…فهي لم تراهم إال في التلفاز……االناقة المنمقة

..رفع سائقها الهاتف على اذنه وهو …انطلق خالد بسيارة وخلفه سيارة أخرى تراقبه منذ أشهر
 ……يقول بخشونة

ام المصنع وخدها وطلع بيها ..خالد باشا استنى البت قد……زي ما توقعت يا عز بيه“
 ”.….بس انا وراهم بالعربية متقلقش….مش عارف رايحين فين…بالعربية

 تحدث عز الدين من تحت اسنانه بضراوة

 ..…وتوعد

وعايزك بعد ماتخلص تجبلي ………..مش عايزهم يغيبة عن عينك…عينك عليهم يانزار“
 قرار البت

 ”.. …يكل حاجه عنها سمعن…دي عايز اعرف كل حاجة عنها

 ……رد حارسه الخاص بعملية

 .…“.. …قريب اوي هيوصلك الملف بتاعها……اومرك ياباشا“

 رواية غمرة عشقك الحلقة السادسة

 نظرت حولها بارتباك جلي على قسمات وجهها العذب

 . بنيتاها الداكنتان بداتى بمتابعة هذا المكان…الحزين

وفخم لدرجة تجعل التوتر وتقليل من  راقي …. مقهى راقي على النيل مباشرةً …الجالسة به
 وانها …شأنها يزيد بداخلها وكان وجودها سيفسد رقي المكان

 .…ال تليق به كما يليق به أصحابه

 كان يتفقدها خالد باعجاب واضح بعينيه الخضراء

 . يعجبه هذا النوع من النساء…يدرس كل ما بها



ل عن اي شيء حتى تعيش عيشٍة )مكسورت الجناح( التي ترضى باي شيء واي وضع وتتناز
.. لم تروقه ….. لم يروقه يوماً نساء مجتمعه وتعاليهن عليه……كريمة ومستوى أفضل

وسفر ورحاالت …العطور الفخمة والمالبس العاريه واستعراضهن الرخيص للفت االنتباه
 وطلبات المرفهة التافهة التي ال تنتهي

 .…أبداً منهن

 ور السيديعشق البساطة ويفضل ان يعيش د

 (…. من تلقبه بـ)سي خالد…في بين القصرين 

من تطبخ له بيداها وتطعمه  ……من تغسل قدميه حين يعود من عمله…اوامرك ثم اوامرك
 .…بفمه وتدهلل

 …و جارية مطيعة بالفراش …من تكون راقصة مراوغة

 .…تنحنح خالد بهدوء وهو ينظر لحنين

 ”.…تحبي تشربي إيه يانسة حنين“

 …يه حنين ونظرت له بتردد وهي تقولانتبهت إل

 ”..…لو ينفع تقولي انت  عايزني في إيه…ال شكراً يأستاذ خالد يعني“

 .…اتى النادل فابتسم خالد بمجاملة له وهو يقول

 ”…واحد عصير لمون لالنسة وفنجان قهوة سادة ليا“

 ….قال خالد بهدوء…اوما له النادل بأحترام ورحل

 ”.…دين نتكلمتشربي اللمون االول وبع“

 …اومات له بعجز وهي تشيح بوجهها ناحية النيل

 هي بحاجة للتفكير اكثر في الرد المناسب لعرضه

 ً  ..اعتصرت عينيها…هل عرض شريف او عرض بذيئا

 وانتفض قلبها وهي تسمع كوب العصير يُضع أمامها

 يصدر صوت بسيط ولكنه كأنذار الخراج كل الخوف



 ا و ارتجافبداخلها على هيئة شحوب وجهه

 .…قلبها

 …نظر لها خالد بقلق وهو يقول بهدوء

 ”.…انتي كويسة يانسة حنين“

 مسكت كوب العصير وارتشفت منه دفعه كبيرة تخفي بها توترها”..….الحمدهلل…الحمدهلل“

 ..…وتخمد بها نيران صدرها الهائجة

 .…وضعت حنين الكوب وهي تقول بعد لحظتين

 ”..…ممكن اعرف انت  عايز اي مني“

 ..…نظر خالد لفنجان القهوة ثم اليها وكانه يرتب حديثة قبل ان يقول بهدوء حاسم

بصراحة انا شوفتك في المصنع اللي شغاله فيه من اربع شهور “
 ”.…وحبيت اعرف معلومات اكتر عنك….وعجبتيني…و……كده

 .…ء. تابع خالد بهدو…عقدت حنين حاجبيها وبدأت تستمع للمزيد بتوتر جلي على وجهها

عرفت انك بتصرفي على اخواتك وعلى امك المريضة وشيله مسئوليّة البيت من بعد “
 …ابوكي

 ”..….. وحاولت قدم اي مساعدة ولو بسيطة ليكي….و……زاد اعجابي ليكي

 ..…سالته بتوجس

 ”..…مش فاهمة“

 …رد خالد بتوضيح اكبر

اساعدك انتي  . يعني تقبلي تاخدي مني مبلغ كل شهر بمقابل اني……عايز اساعدك“
 ”.…واخواتك

 …بلعت حنين ما بحلقها بصعوبة وهي تقول

 ”…انا …ال شكراً احنا مش بنقبل صدقه من حد“



 …دفعته جملتها للقول بدون للف ودوران

 ”..…..هبقى جوزك……انا مش حد انا هبقى“

 .…فغرت شفتيها وهي تنظر له مطصنعة الدهشة ”……اااإيه“

 …اية حالزاد توتر خالد ولكنه اكمل على 

 ”..…وفي بداية كالمي قولتلك اني معجب بيكي و …انا مستجدعك ياحنين“

 …ردت ببرود تحل تلك المسألة البسيطة

 ”…وهتساعدني لم اتجوزك مش كده“

 تحركت حدقتيه بعيداً عنها لثانية ثم عاد اليها

 .…وهو يقول

 ”…….. انا طلبك في الحالل……يعني“

 .…وعينيها ردت حنين باستهجان واضح بنبرتها

 ”….. ومروة برضو طلبتها في الحالل…عارفه“

 تغيرت مالمح وجه خالد في لحظة الى

 .…الغضب ونفور

 ”.…انتي تعرفيها ……مروة؟“

 …هزت راسها وهي تقول ببساطة

 ”.…ال طبعاً بس سمعت عنها“

 …سالها خالد بحنق

 ”.…سمعتي إيه“

 ..…وضعها بها اآلن ردت عليه بنبرة توحي للتفزز من تلك القصة الذي يريد

. مروة اسامة …سمعت ان الجواز كان لفترة معينة والمقابل فلوس وعز وحاجة تانيه خالص“
 ”. …. وبعد الطالق خدت عرقها وكله اتراضى…بقت هانم بعد ما تجوزتك



 ..…رد خالد بنبرة متردد قليالً ولكنه حاول تبرير الموقف بصورة غير واضحة

.. انا مش مجبور …للي بتسمعيه بيبقا الحقيقة ممكن يبقى نصهامش كل ا …انتي فاهمه غلط“
احكيلك عن التفصيل اللي حصلت بيني وبين واحده كانت شايله اسمي بس اللي الزم تسمعيه 

 تنهد تنهيدة عميقة ”.…ان الحكاية مش زي مانتي فاهمه خالص

 .…وهو يقول بنبرة حاسمة للجدال بينهم

وتنسي اي كالم سمعتيه عني الن …ايزك تفكري كويس.وع…انا طلبك بالحالل ياحنين“
 ”.…معظمه ظلم وافترى عليا

 .…قالت حنين بصرامة مصطنعه

 ”.…….. أن رفضت عرضك هتعمل إيه…ايان كان اللي بتقوله“

 .…رفع حاجبيه باستغراب وهو ينظر لها بمكر

 …بس دي فرصة جواز مش هتكرر كتير …هعمل اي وال حاجة كل شيء قسمة ونصيب“
 ”…خصوصاً اني عرفت سبب فركشت خطوبتك القديمة 

كيف تقبل عرضه وهي  …أطرقت براسها بضيق وهي تشعر بهذا الشعور اللعين النفور منه
 . عينان خضراء شعر اسود……تمقت تلك المالمح الشهوانية

 بشرة خمرية لحية كثيفة ، جسد …ناعم كثيف

 نحيف بطول فارع ولكن مالمحه عادية ليست

 يراً ، ما يميزة خضرة العيون فقطجذابة كث

 ……ولحية السوداء

 وبرغم ذلك الوصف الدقيق ال ترتاح لمالمحه

 ……المائلة لرجل شهواني خبيث حد اللعنة

 .…نهض خالد والقى بعض االموال على الطاولة وهو يقول بنبرة عادية

رت دا الكا …قدامك اسبوعين تفكري فيهم في عرضي.. بس فكري كويس واحسبيها صح“
 …بتاعي



 ”..…بلغيني بقرارك لم تفكري

 .…. قال خالد بهدوء وهو يغلق زر سترته…اخذت منه حنين الكارت ونظرت فيه

 ”.…يال عشان اوصلك يانسة حنين“

 .…هزت راسها بنفي وهي تقول بامتناع

 ”.…ال شكراً انا هاخد اي مكروباص من هنا“

 …اوما لها بتفهم وهو يقول

 ”.…يهوفقلك تاكس …طب تعالي“

 .…. اوقف لها سيارة تاكسي فقالت حنين بامتناع…سارت معه خارج المقهى الفخم

 ”..…انا هاخد مكروباص …مش الزم تاكسي“

 …ابتسم خالد بتفهم وهو يقول

 ”.…. انا هدفعلك االجرة……متقلقيش“

 .…أحمر وجهها حرج وهي تستلقي التاكسي

 …دفع لسائق ورقة بمائتان جنية وقال له

أومأ له السائق وهو ينطلق بسيارة بعد ان اخبرته حنين بعنوان الحي  ”.…يه لالنسةالباقي اد“
 . اعطى لها السائق الباقي فأخذته منه بوجوم…الماكثة به

. وهي ال تعرف الى أي مدى ستظل تلعب في الحياة …ونظرت للنافذة المجاورة بضياع حقيقي
 .…دور المتسولة المحتاجة للرأفة من الغرباء؟

..وجدت اسفل المبنى اكبر …الحي وسارت حتى اقتربت من المبنى التي تقطن به دخلت
 اشقائها

 ..…)محمود( يجلس ينتظرها وهو يبكي

 .……اسرعت حنين الخطى إليه بخوف وهي تساله بفزع

 ”.….امك جرالها حاجة…في اي يامحمود مالك“



 …بكى الصغير بهستيريه وهو يقول لها

 ا مش عارف اعملها.ان…امك تعبانه اوي ياحنين“

 ”.……إيه

 ……ركضت لداخل المبنى والصغير لحق بها وهي تسأله برعب حقيقي

 ”..…مالها يامحمود“

 نزلت دموع الصغير وارتجفت اطرافه وهو يقول

 بخوف بريء رغم انه لم يستوعب بعد خطورة

 ..…األمر

 ”.….هي قالت كده وهي بتتوجع…بتنزف دم…بتنزف ياحنين“

شلت قدميها وهي تقف على الساللم المتهالكة في منتصف الطريق قائلة توسعت اعين حنين و
 …بصدمة

اكملت صعود الدرج بصعوبة وهي تجبر نفسها على االسراع حتى تذهب ”.……دم ؟ ”
 ..…بوالدتها القرب مشفى مصاريفها في متناول األيدي

……………………………………………………….. 

 في المشفى بداخل عنبر السيدات كانت

 .…تها على سرير حديدي صغير معلق إليها المحاليل االزمةترقد والد

..اعطاها الطبيب …كان الطبيب يقف بجوار حنين وهو يدوي في الورقة الطلبات التي يريدها
 .…الورقة وهو يقول بعميلة

محتاجنها ضروري ……الحاجات دي هتنزلي تشتريها من الصيدلية اللي تحت المستشفى“
 ”.…عشان نبدأ في عالج والدتك

 .…سألته حنين وهي تنظر للورقة بقلة حيله وعجز

 ”.…هتتحجز يادكتور………هي خالص كده“

 .…اوما لها الطبيب وهو يقول



..والحاجات دي محتاجنها في …آآه هتتحجز كام يوم لحد ما النزيف يوقف ونطمن عليها“
 ”.. …اسرع وقت عشان نبدأ نعالجها بيها

 .…سالته حنين بحرج وتردد

 ”.…ني تكلفة االدوية دي كام.يع……يعني“

 .…رد ببساطة وهو ينظر لها

 ”……بصراحه معرفش بظبط الصيدلي هيفيدك اكتر بس هي يعني حوالي الف ونص“

 …توسعت عينيها وهي ترفعهم عن الورقة إليه

 ”…ازاي هي دي مش مستشفى حكومية……الف ونص“

 .…امعة مع الطبأومأ لها الطبيب وهو يضيف بمنتهى العملية الذي درسها في الج

لكن االدوية …متكفله باالقامة ورعاية الطبية للمريض…ايوا يانسة دي مستشفى حكومية“
 والمستلزمات

 ”..…فبيضطر المريض هو اللي يجبها……االخرى مش متوفرة عندنا

 .…سالته بوجوم

 ”..……وللي مش معاه يادكتور“

 .…رد بنفس العملية المجردة من اإلنسانية

 ”……ستشفياتبسيطة ميدخلش م“

نظرت له حنين بدهشة وفغرت شفتيها وجلى الحزن والحسرة على وجهها فجعلها امرأة 
 مهزومة قبيحة

 ……من كثرة الهموم

 زفر الطبيب بانزعاج وبرغم الشفقة الجلية عليه

 ..…اال انه قال بقلة حيله

 



  

 

  

 

  

 

  

 

زم يكون معاكي ..ال….دي قوانين اي مستشفى حكومية….بس مش بأيدي…اعذريني يانسه“
 تمن

 ..ربنا…العالج اللي والدتك هتحتاجه الفترة دي

 ”.. …يكون في عونك

 ظلت واقفه مكانها مربوطة األيدي……تركها وخرج

.متى سينتهي العسر …وقد نفذ كل ما بها….قد نفذ صبرها…متى سترحمها الحياة
 ………ياهلل

 نظرت لسقف الغرفة ظلت دموعها تنهمر بال توقف

على وشك االنهيار األكبر.. دخلت اقرب حمام في المشفى وفتحت الصنبور وحين اصبحت 
 وظلت ترطم وجهها االحمر وعينيها الباكية بالماء بقوة

وكانها تود ان تنهض من هذا الكابوس وتجد نفسها في حضن أبيها يعين اياها ويسندها.. 
 ويحميها من

 ……شر نفسها وشر شياطين االنس

 .…ها بالماءصرخت حنين وهي ترطم وجه

 . تعالى ياباااا انا…. انا تعبت…. ارجع…ارجع“



نست  ”.ياااااااااااا رب …. ياااااااااا رب…اااااااااه …….. تعبت…. تعبت ومحتجاك…تعبت
في اي مكان تدعي نست كل شيء وظلت تبكي وتنادي على والدها وتصرخ بقوة تشتكي الى 

 ……لقاسيةآهلل بتعب وقلة حيلة من كل تلك االختبارات ا

 اول …خرجت من الحمام بعد مدة طويلة من البكاء

 من اتى في عقلها )سمر( هي الوحيدة القادرة

 …على مساعدتها فهي ال تعرف في الحياة غيرها

حتى اقارب والدها ووالدتها كل منهم في بلد بعيده عن اآلخر وكل شخص لديه اسرة و أولويات 
 ..…وحياة منفصلة عنهم

 ……اذنها ونظرت للبعيد بعينان حمروان كالدم وضعت الهاتف على

 …اتى صوت سمر المعاتب سريعاً بعد ان فُتح الخط

 (….ا…..مش بتسألي عليا ليه…)انتي فين ياجزمة

 .…قاطعتها حنين وهي تقول بصعوبة

 .(…..امي في المستشفى……)سمر

 …توتر صوت سمر وهي تسالها بقلق

 .(….ليه في إيه…)في المستشفى

شرحت لها حنين تفاصيل حالة والدتها وانهت كالمها “ف ودكتور قالي.. حصلها نزي“
 .…بحرج

 ”….وانا مش معايا اال…المتسشفى عايزه الف ونص“

 …قاطعتها سمر عن المتابعة وهي تقول بتفهم

.وما طولش في قعدة …وان شاء هللا تقوم بسالمة…)خالص متقلقيش انا هجيب الفلوس
 (…المستشفيات دي

 .…حرج وهي تعض على شفتها وبدات دموعها تنهمر من جديدقالت حنين ب

 ”.انا عارفه اني تقلت عليكي بس تـ..…معلشي ياسمر“



 …هتفت سمر بعتاب

وهجيب زوزو معايا ……مسافة السكة وجايه….هي امك لوحدك وال إيه…)متكمليش ياهبلة
 .(…قولتيلي المستشفى اسمها إيه……عشان تشوف امك وتهون عليها شوية

 ت حنين بمحبة برغم الحزن المرسومابتسم

 .…على وجهها اخبرتها بهدوء

 ”..…اسم المستشفى الـ*****“

 ……الرزق صديق يعينك على مصاعب الحياة !…ليس فقط الرزق اطفال او أموال 

 وكن بجواري ياصديقي وحتى ان تركتك ورحلت

 .. وهللا الحياة عبارة عن…فأنت مني وانا منك

 تبتعد وابقى معي طريق يحتاج للصديق فال

 ..…وارغمني عنوة عني على البقاء بجوارك !

………………………………………………………… 

صاحت سمر بقوة وهي ……عدت سمر االموال ثم تنهدة براحة وهي تضعهم في الحقيبة
 ..…جالسة على حافة الفراش

 ”..…..يازوزو………زوزو“

 ……دخلت والدتها إليها وهي تمسك بين يداها معلقة الطعام الكبيرة

 ”..….بتنادي ليه……في اي ياسمر“

 .…اتجهت سمر لخزانة مالبسها وهي تقول

 ”……..وتعالي معايا…البسي يازوزو“

 .…عقدت زينب حاجبيها بغرابة

 ”..…على فين يابت“

 .…اخرجت سمر طاقم خروج والقته على الفراش وهي تقول المها



ا يطمنه على .وشكلهم كده هيحجزوها لحد م….وفي المستشفى…ام حنين تعبانه“
 ”.….من كتر التعب جالها نزيف……بعيد عنك يازوزو…صحتها

 …خبطت زينب على صدرها بصدمة وهي تقول

 .يايعني عليكي ياحنين….ربنا يشيفها……ياحبيبتي“

 ”…….ربنا يشفيكي يا ماجدة ويخيلكي لعيالك يارب…وعلى اللي صابك

 .…قالت سمر وهي تهم بتغيير مالبسها

 ”..…دعالها لحسان شكلها هري نفسها عياط.ا…اه ونبي يازوزو“

 ..…هتفت والدتها بحزن

 .هو بعد االم واالب هيفضل لينا مين…امال ياسمر“

 ”..…في دنيا

توقفت سمر عن ارتدى مالبسها واقتربت من امها لتلقي راسها على صدرها وهي تقول 
 …بمحبة

 ..وال يحرمني منك……ربنا يخليكي ليا يازوزو“

 ”……ابداً 

 .…نب راس ابنتها وهي تقول بطيبة يصحبها الحزنرفعت زي

 اضافة”.…تعرفي اي اكتر دعوة بدعيها ياسمر“

 .…زينب بعد نظرة سمر الفضولية

اخرج منها خفيفة ……ان ربنا يخرجني من الدنيا دي من غير ما تقل عليكي وال على اخوكي“
 ”.. …متبقوش شيلين همي 

 ..…نبرة شاجنة معاتبةالقت سمر نفسها في أحضان امها وهي تقول ب

 ” ….قسما باهلل هزعل منك……متقوليش كده ياماما“

 .…ربتت زينب على ظهرها بحنان وهي تضيف



ابتعدت عنها سمر وهي ”……بكرة لم تكبري هتفهمي معنى الدعوة دي كويس اوي ياسمر“
 تمسح

 .ابتسمت زينب وهي تربت على وجنتيها…دموعها

 .…مضيفة برفق قبل ان تخرج من الغرفة

 ”..….وانا هطفي على األكل والبس ونمشي علطول…اغسلي وشك والبسي يال“

 ……اومات لها سمر برأسها وهي تعود لمالبسها من جديد

لكن قبل ان تبدأ بتغيير مالبسها سمعت صوت رسالة قصيرة من رقم )إبراهيم(يخبرها بكلمات 
 ..…تنم على االشتياق المشتبك بالحزن إليها

 (……..الزم نتكلم……)عايز اقبلك ياسمر

 ……زفرت بكبت حقيقي وهي متيقنه ان والدته رفضتها ورفضت هذا االرتباط

 ام لقاء للتسلية…هل المقابلة لوداع عالقة لم تبدأ بعد

 بها لحين ان تبحث له امه عن العروس المناسبة

 .…له

 .…تمتمت وهي ترتدي مالبسها بانزعاج

 قصه..انا مش ن……ياترى عايز اي مني يابراهيم“

 ”.……وجع قلب

 ..…صاحت امها بتعجل من الخارج

 ”..…هنتأخر………يال ياسمر“

 .…صاحت وهي تربط شعرها المموج عبر المرآة

 ”……حاضر جايه“

.___________________________________ 

وصل خالد لشركة الخولي لالستراد وتصدير ، اكبر صرحاً ضخماً في شركات ، وافخم سلع 



 …تاتي عن طريقه

 ..…فخم راقي وكل ركن منمق ينم عن الغنى العميم ألصحاب المكان صرح

سار خالد على اإلدراج االمعة كذجاج المرآة لكي يصل لمكتبه بجوار رئيس الشركة ، ابن 
 عمته

 )عز الدين الخولي( مالك هذا الصرح والذي

 يشاركه جزء بسيط منه )فؤاد العربي(

 في..كان شريك مع والد عز الدين …والد خالد

 سابق لكن بعد وفاته اصبح) عز الدين الخولي(

.واستمرت الشراكة مع )فؤاد العربي(ويدير العمل معه في …مكان والده ومتولي في كل شيء
 .…الشركة نجله )خالد فؤاد العربي(

 وبرغم الشراكة والقرابة بينهم اال ان العمل

 ..…ورئيس الشركة صارم حتى معه……عمل

 ..…لكنه توقف وهو يسمع صوت خشن يقصف من خلف ظهرهكان سيدخل خالد مكتبه و

 ”.….ماكنت خليك شوي كمان……لسه بدري ياستاذ خالد“

 استدار خالد إليه بوجه ممتقع وهو ينظر اليه بضيق..

نظر له عز الدين بعينيه العسلية القاتمة شبيهة بعيون النمر حين يغضب ويود الهجوم على 
 .…غريمته

 ”..…تعالى على مكتبي عايزك“

 .…استدار عز الدين ورحل لمكتبه بخطوات متهكمة

 ..…زفر خالد بسأم وهو يذهب خلفه

دخل عز الدين المكتب وجلس على مقعده خلف المكتب وعيناه على باب مكتبه وبين يده قلم 
 .…يطرق به على سطح المكتب بوتيرة مقررة

 وتقدم منه وجلس…دخل خالد وأغلق الباب الكبير



 .…جوار المكتبعلى اقرب مقعد ب

 ”..…خير يابن عمتي“

 …نظر له عز الدين بتقزز وهو يسأله بدون مقدمات

 .انت كنت بتعمل اي….ال مش خير……خير؟؟؟؟“

 .وكنت في كفتريا الـ***مع…في مصنع البسكوت؟

 انت  …..مين البت اللي ُكنت قعد معاها دي؟…مين؟

.اتجوزت واحده كلبة ……مش كفايه اللي حصلك من جوازتك التانية…اي ياخي مبتحرمش
 ..ولسه…فلوس سرقتك وخدت كل اللي تقدر عليه منك

 بس من شهرين ُكنت في مشاكل مع ابوك بسببك

كان عايز يحرمك من الميراث على حياة عينه بسبب جوازك من واحده شحاته خلتها هانم 
 ”………بفلوسه وتعبه وشقاه

 .…تشنج خالد بقوة وهو ينهض من مقعده

.وبطل ترقبني وتعمل …متسألنيش عن حاجة متخصكش ياعز…للي انا عيزاهانا ُحر اعمل ا“
..انا مش صغير انا راجل عديت التالتين وعارف انا بعمل إيه ……دور الواصي عليا

واذا كان على خالك فبالش تدافع عني ……واعرف اختار حياتي صح……كويس
. وكل …وحيد.. انا ابن ال……..لسبب بسيط…هو ميقدرش يحرمني من فلوسه ……عنده

 ”.……ده رجعلي في آلخر

 .…رد عز الدين ساخراً وهو ينظر إليه بضجر

كفاية ….ارجع عن اللي في دماغك ياخالد…كل ده هيروح لو محكمتش عقلك وحفظت عليه“
 اللي

حصلك من جوازتك التانية والخسارة اللي خسرتها بعد الحرباية اللي اسمها مروة ما خدت كل 
راجع تاني تدور على واحده جديدة من نفس النوعية الرخيصة دي ..…اللي تقدر عليه منك

 ”..……تسرق فلوسك وتنصب عليك

 .…زمجر خالد بشدة وهو يعود للجلوس



وبالش انت  بقه اللي ……..وبعدين دا جواز على سنة هللا ورسولة …انا ُحر ياعز“
 .…تنصحني

 ..مش زيك زير نسوان…على االقل انا اتجوزت مرتين

 ”..…وز اربع مرات لحد دلوقتيدا انت  متج

 رد عز الدين بصلف وهو يطرق بهدوء على

 سطح المكتب بهذا القلم الصلب كقلبه

 ً  ..…وشخصيته تماما

.. وبعدين انا مش بتجوز غير هانم …..وبعدين دا جواز مصالح بزنس…ُكنت متجوز ُكنت“
 بنت

لقطعيه اللي ..مش شحاتين وجعانين زي ا…شبعانين…. ستات عينيها مليانه……هانم
 ”.……مبتحبش غيرها

 .…قاطعه خالد وهو يقول بعناد وتصميم أحمق

وانت  عارف اني مش هغير  …. اي الزمة الهري الكتير ياعز…اديك قولت مبحبش غيرها“
 ”..…رأي حتى بعد كل كالمك ده

 لعب عز الدين على الوتر الحساس بينهم وهو

 ..…يسأله ببرود وعتاب

. انت  ….. آية وعلي محتاجين لوجودك جمبهم…خاطر مراتك وابنكالهري الكتير ده عشان “
 ”..…وابنك اللي عمرة شهور شايف ان بعدك عنه حل……شايف ان انفصالك عن آية حل

 .……رد خالد عليه بحرج وهو يعلم ان التحدث في االمر حساس بينهم

ومقدرناش نفهم بعد  انا واختك انفصالنا بقلنا اكتر من سنة.. وعيشنا مع بعد سنة زيها جواز“
.وغيرة تخنق …وال قدرنا نكمل سوا وحياتنا كلها كانت عبارة عن خناقات ونكد وزعيق

 ..دا غير شغلها اللي…منها

. آية هتفضل بنت عمتي ………..كده أحسن…. كده أحسن ياعز……اهم مني ومن جوزنا
 وام ابني



عشان انت   ……ي.. ومش هعيد الكالم ده تان…اكتر من كده هنوجع بعض على الفاضي
 عارف اللي

 ”..…مرينا بيه

 …رد عليه عز الدين بيقين وهو يقول بشك

 كل الخناقات اللي مريت بيها ياخالد خناقات عاديه“

الجوازه مش بس  …….. بس واضح كده ان كان شكي في محله…موجوده في اي بيت
 دا انت  كنت مجبور تكمل باوامر من فؤاد بيه …مكانتش على هواك

 ”..…مش كده

 .…تغيرت مالمح خالد وهو يقول بنفي

 انا اتقدمت اليه من نفسي مفيش ….الكالم ده مش حقيقي…اي اللي انت  بتقول ده ياعز“

 ..وطالق حصل بينا من كتر…حد غصبني على حاجة وابويا ملوش عالقة بالموضوع

 ”. …المشاكل اللي كنا فيها

 ..…امتحدث عز الدين بصوٍت خشن ويده تطرق بالقلم بانتظ

 كده كدا آية رفضه الرجوع …انسى الموضوع ده“

 انا بس …ليك بعد طلقكم وجوازك من مروة

نصحتك يمكن تحاول تصالحها وترضيها عشان خاطر علي ابنكم ميترباش بعيد عن حد 
.بس …….تبقى ُحر يابن خالي…لكن طالما لسه مصمم على اللي في دماغك ياخالد…فيكم

 اللي مش ُحر فيه انك تدخل

علينا واحده شحاته من جديد وتلوث سمعتنا وتخلي الصحافة ترجع تتكلم علينا من جديد 
 ماصدقنا اننا اتنسينا شوية بعد طالقك من الشحاته اللي ُكنت

 ”..…متجوزها

 ..…هدر خالد من تحت اسنانه بغيظ

.وحنين لو وفقت على …. انا هعمل اللي انا عايزه…الصحافة مش هتحكمني ياعز“



 ”……تجوزها في اقرب وقت ومفيش حد هيقدر يمنعنيه…الجواز

 …لفظ عز الدين اسمها ببرود وهو يعلق ساخراً 

 .…ابتسم هازئا مضيف بامتعاض ”…هي الشحاته الجديدة مش موفقة عليك ……حنين؟“

 ”……عيبك انك بتصدق األفالم الرخيصة دي“

 .…هز خالد راسه وهو يقول بدفاع

 ”…انا حاسس . حنين غيرهم…دي مش افالم رخيصه“

 .…برم شفتيه مستنكراً وقال

ومروة كانت اكبر دليل  ……كلهم قطعيه واحده عايزين الفلوس وبس …غيرهم؟“
 ”……ليك

 .…هتف خالد بنفي

 ”.…مروة حاجة وحنين حاجة“

 .…رد عز الدين بشمئزاز

 ”..…االتنين اجشع من بعض“

 .…حاول خالد إثبات وجهة نظرة فقال بهدوء

 ”..…ان حنين حاجة تانيه هي دي البنت اللي بدور عليها ال ياعز انا حاسس“

 القى عز الدين القلم جانباً وهو يهدر بعصبية

 .…غريبة

 …. انت  اي حكايتك بظبط…حنين ……حنين“

 ”.……عملتلك اي دي كمان

 قال خالد بقوة وكانه امر واقع غير قابل

 .…للتبديل

 ”……انا هتجوزها ياعز“



 ……ه كالنمر تحدج به بضراوةتحدث عز الدين بشراسة وعيني

عايز تتجوز اتجوز واحده من مقامك  …. مفيش جواز من الناس الحوش دول…على جثتي“
 ”……ومضحكش الناس علينا اكتر من كده؟

 ……نهض خالد تلك المرة بقوة وهو يهم بالخروج وصاح وهو يسير للخارج

 …انا مش عيل صغير ومش هاخد اوامر منك“

 ويبقا يوريني…غصب عنكانا هتجوزها برضاك او 

 ”……فؤاد العربي هيعمل إيه معايا

 …قصف صوت عز الدين من خلفه بقوة مخيفة متوعدة 

 . واي جوازه…انا اللي هقفلك في الجوازه دي ياخالد“

 ”.……. ماهو ياتتعدل ياعدلك انا بطرقتي…من النوعيه الرخيصة دي هقفلك فيها

 استدار خالد وصاح بقوة كي يتوقف ابن عمته

 ……من امالء األوامر إليه

 ”……قولتلك انا مش صغير ياعز“

 ً  .…ابتسم عز الدين ساخراً وهو يقول هازئا

 آآه انت …كررها كتير ياخالد يمكن أصدقك“

وقرارتك قرارت  ……لكن لسه ياخالد عقلك عقل مراهق ……راجل وعديت التالتين فعالً 
 ”..…طفل لسه مطلعش من البيضة

 بقوة وهو ينظر له بخضرة عينيه المشتعلة بغضب وقوة عض خالد على شفته السفلى

 . خرج من الشركة بأكملها بعصبية……ان كانت النظرات تقتل لكان مات عز الدين بمكانه

 وبوجه أحمر قاتم بعد نقاشه مع

بينما متجبر المشاعر …ابن عمته ، بارد المشاعر ال يسبب له اال الغضب والعصبية المفرطة
كما دخل ، بل انه يصبح اكثر رآحه وكانه ُصنع من فوالذ غير قابل  يخرج معه من النقاش

..هذا هو عز الدين والفرق الشاسعة بشخصيتهم ……للتشكيل حتى ان اقتربت منه النيران !!



 ..…بعد اي نقاش حاد بينهم

……………………………………………………….. 

 ترجل عز الدين من سيارته الفارهة امام فيال

 صرح شاهق…كذلك )الخولي(الفخمة والشاسعة

 ضخم راقي ال يقل فخامة عن كل المباني حوله

 ……بل انه األجمل واالرقى بينهم

 ..وجد شقيقته……تقدم عز الدين بطوله الفارع وجسده الضخم الرياضي الى حديقة الفيال

 الوحيدة وصغيرة )آية(تجلس على ركبتيها

 على الحشائش الخضراء وطفلها )علي(يجلس

ً  بجوارها وهو في عمر  .…سبعة اشهر تقريبا

 هذا اجمل سن وامرح سن عند األطفال فهو يحبي

بشقاوة ومرح بكل مكان وحين يجلس يكون غير متزن في جلسته يتأرجح بطريقة بريئة وكأنه 
 .……يحفز نفسه على الجلوس والمتابعة حتى ال تساعده أمه

 وحين ياتي الوصف عند) آية( يعجز القلم عن المتابعة في الوصف

.قصيرة القامة عكس اخيها …….امرأة عملية انيقة جميلة فاتنة…شعلة من الجمال ونشاطهي 
 ً  تماما

.. امراة فاتنة بانوثه …ممتلئة المفاتن بشكال مغري يسيل لعاب الرجال من حولها معنية
 .…متفجرة

 وجاذبية اكبر ببطن مسطحة وخصر مستدير

وعيون عسلية ……الصباح.بيضاء البشرة والجسد كالقشدة الطازجة في ……بجمال
..شعر بني قصير مائل لالشقر قليالً يتأرجح بنعومة حول عنقها مموج بفعل مكاوي …متأللئةً 

 .…الشعر وبرغم ذلك يليق بها ككل مابها انها اإلعالمية الجميلة )آية الخولي(

 تعالت ضحكات آية بشقاوة وهي تلعب مع صغيرها



 بالكورات الصغيرة الملونة الملقية على

 لعشب األخضرا

 حبى الصغير بيداه وركبتيه إليها محاول التهامها

 باسنانه الصغيرة الحادة الشبيهة بدباسة

 .…زمجرت آية بمزاح وهي تقول بصوتها الناعم……األوراق

انقضت عليه بجوع ”…….انا بعرف اعض انا كمان تعالى اكلك شوية…بطل عض ياعلي“
لطيفة ال تخلو من المرح اطلق الصغير على  امومي وبدأت تدغدغ بطنه باسنانها بمداعبة

 اثارها الضحكات العالية الجميلة كجمال مالمحه القريبة من أمه

 تقدم عز الدين وابتسامته تزيد عمقًا كلما ظل لدقائق

.)آية وعلي( يشكال جو السعادة األسرية الذي يحتاجه هذا البيت الكئيب الفاقد …يتأملهم بمراقبة 
 د هدم االعمدة األساسية بهللكثير والكثير بع

 ..…الوالدين !

غامت عسليتان عيناه بشرود حزين وضاعت االبتسامة على محياه ببطء وهو يتقدم لإلمام 
 .لم يتبقى من تلك العائلة الصغيرة إال…بوجع

 أخته وبعدها خاله )فؤاد العربي(وابنه الوغد

 )خالد(الذي اصدر فجوة بين الجميع بعد إنفصالة

 استبدلها…زواجه السريع من غيرهاعن أخته و 

 كم تألمت اخته……بشحاتة فقيرة عبدة لألموال

 كم مرة…وبكت وانهارت أشهر بعد هذا الخبر

وحين اتت لحظة النهاية  ……مرضت وتعبت وعانت وحدها وهو ينعم باحضان أخرى
التي الصلة …وتأقلمت على االوجاع بقلبها اتى الخبر الصادم بأنها تحمل في احشائها ابنه

 تضطر) آية( للتعامل مع

 ..…من اسقاها الوجع بمنتهى الجفاء



وصل عز الدين اليهم والتقط علي من على األرض فكان يحبي بسرعة مطارد الكرة الحمراء 
 ..…الصغيرة التي تتأرجح على العشب بعد ان القتها امه بعيداً 

غليظة يعشقها الصغير  ثم داعبه بحركات صبيانية …حمله عز الدين وقبله من وجنتيه بقوة
 اكثر من

 ……مداعبة امه الرقيقة له

. …قذفه عز الدين األعلى قليالً ثم هبط الصغير وهو يضحك بقوة بين راحتي يدي عز الكبيرة
 عاد

 ..…الكره اكثر من مرة

ظلت إية تتابع ما يحدث وهي تقف بجوار اخيها ويدها على صدرها الذي يخفق قلبها بداخله 
 الصغير من تلك الحركة المتعبة العصابها بقوة خوفاً على

 فأبنها سعيد بما يحدث على يد خاله …هي فقط

 ……الحنون

 ”..…. انا قلبي هيقف…كفاية ياعز ونبي“

 .…تحدث عز الدين الى الصغير بخشونة

 ”..….. رد عليها قولها انك راجل وقلبك جامد…شايف امك قلبها ضغيف أزاي“

 ..…ردت آية بقلق مبالغ فيه

. بالش …. بس انا بقه اللي بترعب اوي من الحركة دي……و اكيد قلبه جامد زي خالهه“
 ”..…ونبي ياعز

توقف عز الدين بمكر وهو ينظر للصغير التي هدأت ضحكاته بعد توقف األرجوحة المفضلة 
 .. ليزمجر بعدها بمطالبة المتابعة بحركة يداه…لديه

 رالصغيرة التي ترتفع لالعلى وشفتيه التي تصد

 ……أنين شاجن وهو ينظر الى عز الدين ببراءة غير منتهية يدفعه على متابعة اللعب معه

نظر عز الدين الخته التي ضحكة بدهشة من تصرف ابنها وفهمت سريعاً طلبه باالستمرار كما 



 فهمه

 .…..علق عز الدين بعدم انتباه…اخيها كذلك

 ”..…ابوه ..شايفه ابن خالد بيموت في الفرهدة زي…شايفه ابنك“

.فاخفضت إياه سريعاً وهي …تالشت اإلبتسامة عن وجه آية والح الحزن على وجهها الجميل
 تقول

 باقتضاب مغيرة الموضوع وهي تلتقط صغيرها

 ..…من بين يداه

 ”.….وااه على فكرة ميرال مستنياك جوا بقالها اكتر من ساعة……هات ياعز عشان اغيرله“

 ة للوجومعبس وجه عز الدين وتبدل في لحظ

 ..…وهو يسالها باقتضاب

 ”.…..عايزه إيه……ميرال؟“

 رفعت آية كتفيها وانزلتهم بحيرة وهي

 ..…تجيبه بخيبة

دخلت آية بصغيرها لداخل الفيال وعلى غرفتها ”……ادخل شوفها………معرفش ياعز“
 ً  سريعا

وذهب .تشكي له بالدموع عن قسوة حبيبها الذي هجرها …اغلقت على نفسها وابنها باحضانها
 .…….تحكي له عن قصة خيالية كلماتها مفقودة كقلبها وسلطانه !…المرأه غيرها

…………………………………………………………. 

 دخل عز الدين بشموخ الى صالون الكبير الفخم

فوجد) ميرال(طليقته السابقة تجلس على حافة االريكة بصلف تضع قدم على االخرى 
 .…بصرامة

 يّة الراقيةوالتكبر بارز في مالمحها الكالسيك

 أمرأه انيقه جميلة فارعة الطول بجسد نحيف



 شعرها أحمر ناري بفعل…جذاب كعارضات االزياء

.عينيها بني داكن عادية اللون لكنها تضع لهم عدسة عيون زرقاء …احد الصبغات العصرية
 تليق

 .وتكتمل صورة المرأه المتأنقة بفستان قصير كاشف عن ساقيها……بنيران شعرها المتوهجة
النحيفة االمعة و ذراعيها كذلك وجزء ليس هين من صدرها حتى تكتمل صورة االغراء 

 ..…بارخص الطرق

 جلس عز الدين على اقرب مقعد وهو يسالها

 بصوٍت عاديا غير متأثر بمظهرها المتأنق بعز

 .…النهار

 ” ….جيتي ليه…ياميرال ……خير“

نجت في سيرها حتى وصلت إليه .نهضت من مكانها بخفة وتغ…انتبهت الى وجوده أخيراً 
 فمالت عليه وطبعت قبلة على وجنته قريبة جداً من شفتيه

 ..…وهذا المطلوب !

..انه لم يقترب من امرأه منذ فترة …أغمض عز الدين عيناه بتأثر وشتمها في سره بغضب
 طويلة

لها اكثر قد وقع الطالق بينهم بعد شجار حاد استمر السبوعين ثم شعر انه غير قادر على تحم
من هذا خصوصاً بعد ان اخذ ما يريده من والدها من صفقات وتصريحات لبعض الشحنات 

 ……الخاصة بشركات الخولي

شاوي لم يحصل عليها طوال عمره  ……حتى والدها استفاد من هذا العمل بكمية كبيرة من ر 

تعمل ..خصوصاً انها كانت …حتى ميرال تجوزت منه ألجل ان يتصدر عليها الضوء اكثر
 عارضة

 .لكن بعد…أزياء غير معروفة مثلها كغيرها 

اتمام الزواج من عز الدين أصبحت اهم وانجح عارضات أزياء لمجرد انها تزوجت من اكبر 
 .وأيضاً يتمتع…رجال االعمال و واكثرهم وسامة وشموخ



ه . وتحسدها علي……. و تتهاتف عليه الكثير من الفتيات…بشخصية قوية يهاب منها الجميع
 ..…الكثيرات منهن

عضت ميرال على شفتيه بحسرة فهي ضيعت من بين يداها اهم صفقة بحياتها كم اخبرها 
.. ولكنها لم تستمع له و ظلت على موقفها وعنادها وتكبرها ومضت …والدها قبل الطالق

 .….ليحدث بعدها الغير المتوقع…بمنتهى البرود على أوراق الطالق

 .. وتلقى…مضت عليها تم الغاء بعض العروض التي

 مدير أعمالها بعض االعتذارت السخيفة من

 وتم التقليل من……بعض مصممين االزياء 

.وكل هذا في غضون اربعة اشهر …متابعيها بصورة ملحوظة على مواقع التواصل االجتماعي
 .ال يحدث لها شيء بعد الطالق إال…فقط

 .……الخسارة فقط ……الخسارة

عل المستحيل ليعود لها عز الدين وتعود الشهرة والحياة من يجب ان تستعيد مجدها وتف
 .…….فهي بدونهم كالسمكة بدون ماء…جديد

 .…قالت بصوتها الناعم وهي تجلس بجواره

 ”..…وحشتني ياعز“

 …سالها بصوت خشن ال ينم على اي تأثر

 ”..…اي اللي جابك ياميرال“

لة شعره البني ذات الخصالت الشقراء مدت يدها بمنتهى الجرأة وبدات تداعب باصابعها الطوي
 ..…لالمعة

 ”…….اي ياحبيبي هو انا موحشتكش…اللي جبني انك وحشتني“

و …سحب يدها بقوة من فوق راسه برغم تاثر جسده بقربها اال انه مقت متطلباته الرجولية
 . ومالمحه صلبة كالفوالذ…نهض من مكانه مزمجر بانزعاج

 .……ال تنم عن اي شيء بداخله



 ”……..وبالش الطريقة الرخيصة دي في كالم…تكلمي علطول ياميرالا“

 مطت شفتيها بدالل وهي تقرب يدها من لحيته

 .…البنية النابته وتداعبها بطريقة أنثوية مثيرة

 ”…….اخص عليك ياعز حد يكلم مراته بطريق دي…رخيصة؟“

 .…ابتسم بسخرية وهو يرفع عينيه عليها وقد عقب باستنكار

 ي ناسيه اني طلقتك من اربع شهورمراتي انت“

 ”..…وال إيه

 .…هتفت ميرال بتملق ودالل إليه

وعارف كويس ……ومقدرش اعيش من غيرك…..انت  عارف اني بحبك…ممكن ترديني“
 ”……انك

 نهض بقوة لكي يبتعد عن تلك الحية قبل ان تلدغه بسمها المميت فيعود اليها في لحظة ضعف و

 بعد قربها الخبيث احتياج قد اشتعل كأتون هائج

 .…منه

.عز الدين الخولي عمره ما يوطي عشان يجيب …وفري على نفسك الكالم ياميرال هانم“
 حاجة رماها

 ”.……بايده

توسعت عينيها وهي تراه يبتعد عن المكان صاعد على ادراج السلم الرخامي األنيق لكي يصل 
 لغرفته..

 غوبدون كلمة وداع تركها واقفه مكانها تنظر للفرا

 ……بوجوم واحباط بعد كلماته القاسية المهينة

 اغلق عز الدين باب غرفته وبدا بتغيير مالبسه

بصمت ثقيل على صدره يكاد يخنقه ! لكن لم يدوم الصمت كثيراً قد صدح الهاتف واتى اتصال 
 من نزار



 .…. فتح عز الدين الخط وهو يقول بهدوء…حارسة الشخصي

 ”..…دي. جبتلي قرار البت …ها يانزار“

. لم تتأثر مالمح عز …صمت قليالً ليسمع حارسة الشخصي يدوي اليه اهم المعلومات عنها
 الدين بل عقب بجملة واحده كانت الفاصلة الناهية للحديث

 .…بأكمله

 ”……بتقول عنوانها فين؟“

 ..…تظن ان الكون يسير باشارة من يدك

 تظن انك قادر على تحديد مصاير الجميع

 لى حماية نفسك من حماقةتظن انك قادر ع

 …..وتظن…تظن……المشاعر وهفوات القلب

 ..بانك ستجدها يوماً وتجزم…لكن اين اليقين

 ……بداخلك انها االولى واالخيرة !

……………………………………………………………… 

 في نهاية اليوم دخل الى منزله بعد ان رحل الجميع

 …وحتى شيقتيه كل واحده ذهبت الى بيت زوجها

 ..بانك ستجدها يوماً وتجزم…نلكن اين اليقي

 ……بداخلك انها االولى واالخيرة !

……………………………………………………………… 

 في نهاية اليوم دخل الى منزله بعد ان رحل الجميع

 وحتى شيقتيه كل واحده ذهبت الى بيت زوجها..

رفع عيناه على صالة المنزل فوجد والدته تجلس على االريكة مربعة القدمين تنظر لعيناه 
تعاب وحزن وحين طال النظر بينهم اشاحت بوجهها حتى ال يضعف قلبها امام صغيرها ب



 .…الغالي

 ……تنحنح ابراهيم بخشونة لكي ينتبه له والده الجالس بالقرب من زوجته على احد المقاعد

 ..…رفع راضي عينيه على ابنه فناداه برفق بصوته الهادئ

 ”..….. عايزك…تعالى يابراهيم“

فمن الواضح ان  …م جفنيه وتقدم من والده وهو يرتب كلماته جيداً قبل الخروجأسبل ابراهي
 والدته

 حكت كل شيء ولم تنتظر حتى يطلع النهار

 ..…عليهم

 ..فقال راضي وهو…جلس ابراهيم بجوار والده

 ..…يرتب على ركبة ابنه

 ”……مزعل امك ليه يابراهيم“

هز راسه وهو ……بطرف عينيها بحنق رفع ابراهيم عيناه على امه بدهشة فنظرت له امه
 .…يقول بنفي

 ”…..هو انا اقدر برضو…مزعلها ازاي بس ياحاج…مزعلها؟؟“

سمعت زوجها …اخرجت امه تنهيدة ساخرة طويلة وبدون كلمة واحد اطرقت براسها لألرض
 ..…يقول بنفس الهدوء الشامخ

 ”.……امال اي اللي حصل بينكم خالها مضايقه اوي كده منك“

 ..…تحدثت نوال وتمتمت باقتضاب أخيراً 

 ”..…زي ما جيت بلغتني بيه…بلغه بجوازك…آآه عرف ابوك إيه اللي حصل“

..سأل ابنه …نظر راضي البنه ولم يمثل الدهشة فهو علم من زوجته كل شيء قبل دخول ابنه
 ..…بأختصار

 ”..….اللي انت  عايز تجوزها…مين دي يابراهيم“

 لتعبير مات منأخبره ابراهيم ببساطة وكان ا



 ..…على وجهه في تلك اللحظة

 ”..…..اللي سكنه في وشنا……سمر“

 ..…سأله والده بشك

 ”……..انت  كملتها؟……سمر“

 ..…رد ابراهيم بجدية وبمنتهى الصراحة أخبره

.انت  عارفني انا بحب الدغري ومليش في ….كالم عادي…مش زي مانت  فاهم ياحاج“
 ”. وانا عايزها في الحالل.. …باني..بالعربي كده ياحاج هي عج…الوع

 .…ضربت والدته فجأه على فخذيها فانتبه االثنين لها بدهشة وهي تصيح بأعتراض

 ”..…. دي بذات ال……دي بذات ال يابراهيم“

 ..…سالها ابراهيم بصوت محتد قليالً من رفضها المبالغ فيه

 ”.…ش شايفهاوال شايفه حاجة انا م ….. شوفتي منها اي وحش…ليه ال ياحاجه“

 زمجرت بحدة قائلة بصراحة يكذبها بداخله

 ً  .…دوما

 ”.…انت شايف اللي انا شيفاه“

 .…تحركت عضلة واحده بوجهه على اثر كلمات امه ليشيح بوجهه عن عيناها وهو يقول بعناد

 ”….. سمر محترمه وبنت ناس…انا مش شايف حاجة“

 .…اومات له وهي تقول بنفاذ صبر

. لكن …..ومفيش تراب على اخالقها…وبنت ناس مقولناش حاجة عارف انها محترمة“
 ”…متلزمناش هي من طريق يابني واحنا من طريق

 ..…هدر بسؤاله بدهشة

 ” …ولي كل ده ياماااا“

 خبطت مرة اخرى على فخذيها وهي تقول



 .…بذهول يصحبه التشنج

وعارفه الدنيا مشي  .. البت قوية يابراهيم وفهمه ودايره…. دا لسه بيسالني؟…لي كل ده؟“
..هي دي …مش بتكسف وال بتخاف وال بيهمها حد واخده الدنيا بطولها وعرضها……ازاي

..النوعيه اللي زي دي عايزه راجل تمشيه على هواها مش هو …تنفع تبقى مراتك أم والدك
 ”..……اللي يمشيها

 ً  …كبح غضبه وحدث امه بعتاب متهكما

 تي.ان…انتي مش بس بتعيبي فيها ياحاجه“

 ”……بتعيبي فيا انا كمان

 ..…هتفت بلوعة االم وهي تخبره بنفي

..وعشان كده …ومفيش واحده تقدر تمشيك على هواها…ال ياضنايا انت راجل وسيد الرجالة“
اسمع كالمي ………بقولك بالش سمر ال هتعرف تعيش معاها وال هترتاح يابني وياها

 ”……وبالش الموضوع ده

 ..…اخبرها ابراهيم بفتور

 ”..…نتي لسه قايله ياحاجه اني راجل ومينفعش واحده تمشينيا“

 …نظرت له والدته بغضب وهي تقول بسطوة قوية

 ”……انا امك يابراهيم“

 …مسك يد امه وقبلها وهو يقول بمحبة وطاعة

 ”.…..بس وحيات ابراهيم سيبني اعمل اللي انا عايزه…على راسي يأمي“

 …رفعت حاجبها وسالته ذاهله

 ”.…لكالم ده ؟يعني إي ا“

. مصيرها تطبع بطباعي ….ومتقلقيش علينا…يعني سبيني أعيش مع اللي اخترها قلبي“
..مش طبعك بطباعه ……زي مانتي بتفهمي ابويا كده من نظرة……وتفهمني من نظرة عيني

 ومع العشرة



..هو ده الجواز ياحاجه هي دي العشرة ……خدتي عليه وبقى كل حاجة ليكي
 من..مفيش جنة …والعيلة

نظر لوالده الذي ابتسم ببشاشة وطيبة وهو ”.…احضرنا……غير نار وال اي ياحاج ابراهيم
 .…يقول

 ”..…..ونشيل عيالك عن قريب…ربنا يكملك بعقلك يابني ويسعدك في حياتك“

 .…ساله ابراهيم بجدية اكبر

 ”..…برضو ياحاج مقولتليش رايك إيه“

 ..…نصحه والده بجدية قائالً 

هللا وان كانت من نصيبك لو اي بالذي وقف قصدك هتاخدها وتبقى رايي توكل على “
.ولو مش من نصيبك ربنا هيعوض عليك و اوعى تسأل اللي خلقك عن …نصيبك

 ..محدش عارف الخير…األسباب

 ”..…فين يابني

 شقت االبتسامة محياه فتقدم من والده وعانقه بقوة

 .…ربت والده عليه وهو يبارك له بحنان

 ”.….مبروك يابني……اهيممبروك يابر“

دمعت عيني نوال وهي ترى هذا المشهد كانت تتمنى من صميم قلبها ان تشعر بالفرحة التي 
 ادخرتها لسنوات وسنوات الجل اللحظة الذي ياتي بها ابنها

 ..…الوحيد ويخبرها انه يريد الزواج ممن اختارها قلبه

ضطراب والخوف يزيد على ابنها من كانت تود ان تعانقه وتفرح ألجله لكنها تشعر بقلق وال
قلبها يخبرها ان االرتباط هذا لن يجلب اال الشؤم والفراق …تلك الزيجة وتلك المرأه

 ..فهل هي تحمل….لم يكذب يوماً عليها….وقلب االم ال يكذب……لعائلتها

 .…االمر على عاتقه اكثر مما يستحق فعالً ؟؟

 هو ينظر لوالده ثم المه وكان يترجاها بعيناه ان الاقترب منها ابراهيم وقبلها من قمة راسها و



 تكسر الفرحة في قلبه بل تسعده مثلما فعلها

 ……والدها ببساطة

 ”…….ها قولتي إيه…الفرحة مش هتكمل غير بموفقتك ياحاجه“

ورقى قلبها وهي ترى ابتسامته تختفي بتدريج ظنًا …نظرت نوال لوجهه المحبب لعينيها وقلبها
 ……لت على موقف الرفضمنه انها مازا

 مدت نوال يدها المجعدة الدافئة لوجه ابنها وهي

 ..…تقول بصعوبة ألجل عيناه وفرحة قلبه

 ”..…مبروك يابراهيم“

 جذبته امه الحضانه فلم يمانع وظلت راسه على كتفها ينعم بوطنه الحبيب الذي اذ هاجره العالم

 بأسره وقست عليه القلوب يظل الوطن باقي

 ..…ألجله هو فقط عن غيره !. ……الجله

 .…سالها إبراهيم بشك ولم يبتعد عن احضانها

 ”..…يعني راضيه عني“

نظرت نوال الى زوجها من اعلى كتف ابنها فوجدت زوجها يبتسم بطيبة وبنظرة عينيه فهمت 
 ً  سريعا

 ..….فقالت بحنان وهي تربت على ذراعه…ماذا يجب ان تقول

 ”..….مبروك ياحبيبي…نوان مرضتش عنك انت  هرضى عن مي“

______________________________ 

 بعد انتهى …خرجت من باب صالون التجميل الفخم

 يوم العمل ككل يوم كانت تنزل على درجات السلم

ملفوف على جسدها االنثوي برشاقة جذابة ، كانت  …بفستان جينز طويل يصل الخر كاحلها
كان  …زء بسيط من ذراعيها النحيلة الناعمة عاقفة ذراعي الفستان الى مرفقيها كاشفه ج

شعرها المموج مربوط كذيل حصان غير مهذب اطالقاً فهو كان يتمرد ويتأرجح كاالمواج 



خلف ظهرها ، بشراسة مثلها بينما بعض الخصالت منه تتأرجح بجمال على صدغها وتداعب 
 عينيها السودوان الحبيبتان لقلبه وعيناه

 ….. شيٍء قريب من القلب…االعجاب تحول الى شيء؟ …ى قلبهبد كل شيٍء بها محبب ال
 ال بل انه

.. من يوم ان مسكت ….. تلك الجميلة الجامحة اخترقت كيانه في لحظة…من صميم قلبه !
 بكلتا يداه

ووقفت امامه بشجاعة عشر رجال ناظرة الى عيناه بقوة ، جزم داخله وقتها ان هناك ما زلزل 
 كيانه

 ا يوماً بعد يوم كلما قابلهافسلم مشاعره إليه

كلما لمسها ولو  ……كلما نظر الى عينيها الحبيبة لقلبه …صدفه ، كلما تحدث اليها
 .…بالخطأ

. وترعرعت …. شيٍء يتغير وكانها اخترقت كل األبواب المغلقة بداخله…شيٍء بداخله يحدث
 فاصبحت …بمكان لم يدخله سواها ونقشت عليه اسمها

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 . وأجمل شيء يراه في…بة الغالية على قلبهالحبي



 يومه وها قد اصبح هناك ما يبهج حياته

 ..…الروتينية الكئيبة !

تمايلت برشاقة في سيرها فزاد توهج عيناه وهو يتابعها تضحك مع زميلتها وهي تنزل اخر 
 درجة

 من الُسلم وكانها ملكة وصلت الى المنصة أخيراً 

 ..…!بعد انتظار حافل من رعاياها 

شعرت سمر انها تحت مراقبة احدهم رفعت عينيها نحوه فوجدته ينظر لها وكانه ينتظر تلك 
 ..قد اشتاق إليها……النظرة كي يعلق عينيها به قليالً فقد

 كانت مقرؤة بعيناه القاتمة التي تغير بها شيء

 وهي تلك االمعة المتوهجة بها كلما نظر اليها

 ..…هي واحدها 

 …ياً برغم من توترها من وجودهابتسمت سمر تلقائ

 لكنها تقدمت منه بعد ان ودعت زميلتها فوجدته

 يعتدل في وقفته بعد ان كان يسند جزعه على

 ……مقعد الدراجة البخارية الخاصه به

 ”..…اي اللي جابك هنا ……إبراهيم“

 …برغم من تعمقه بعيناها اال انه رد بصوٍت أجش

 ”…الة وال إيهالزم نتكلم شوية انتي مشوفتيش الرس“

 .…اجابته بهدوء

 ”..…ال وشوفتها“

 .…عقد حاجبيه وهو يسألها بعتاب

 ”…ولم انتي شوفتيها مرنتيش عليا ليه في وقتها“



 .…تمتمت هي بتهكم وصل لمسامعه

 ”.…كان ممكن تعملها انت  مكان الرسالة“

 .…رد عليها باقتضاب

جي في دماغك اني بتسلى اقرب حاجة هتي …مكنتش عايز اتحط في صورة وحشة قدامك“
 ”..…بيكي

 .…عقدت ذراعيها وهي تنظر اليه بتشكيك

 ”.…واي بقه اللي غير رايك وخالك تجيلي لحد هنا“

 ابتسم اجمل ابتسامة راتها على محياه وهو

 ……يقول بخبث

 ”.…جاي اعزمك على حلبسة عالكورنيش“

 .…مطت شفتيها وهي تقول بامتعاض

 ”..…. انت بتهزر يابراهيم…حلبسة؟“

 .…تالشت ابتسامته وهو يسالها بغرابة

 ”.…اي مش عايزه تيجي معايا …هوديكي اكتر مكان بحب قعد فيه …اي الهزار في كده“

 .…اوضحت وجهة نظرها وهي تقول

 ”…….. بس احنا لسه مفيش بينا حاجة عشان عايزني اطلع معاك كده …اكيد عايزه“

 ”…ماهو دا الموضوع اللي عايزك فيه“

 ..…بتسامتها ولكنها ابت الخروج كامله حتى تتأكد اكثر من صحة كالمهاهتزت ا

 ”.. …يعني إيه ”

 ..…اقترب منه ومال عليها قليال لفرق الطول بينهم فهمس في اذنها بعبثة الوقح

 ”…هتجوزك ياجميل ………يعني هتجوزك ياشبح“

اضطرب  …اعمشعرت ان شفتيه اقتربت اكثر من المعتاد فحدث تالمس منه على صدغها الن



قلبها وشعرت بحرارة جسدها ترتفع ابتعدت عنه وهي تنظر اليه بحدة مصطنعة لتجد عينيه 
 تزيد قتامة وتوهج وصدره ارتفع بوتيرة انفاسة من مجرد

 لمسة بسيطة قد كان لها تأثير قوياً عليه..حتى

 .. في ارضها العطبة…هو يأثر بقوة في اعماقها

 معروف والغيروكانه اتى الصالح كل مابها ال

 .……مدرك بعد

 ابتعد عنها ونظر الى عينيها الشاردة لتجده يمد يده

 ..…..قائال بنبرة مبهمة…في الهواء اليها حتى يبعد الحرج عنها

 ”..…هتيجي معايا“

 سالته سمر بحيرة وال تزال يده معلقة في

 …الهواء

 ”.……على فين“

نفس الوقت وكانه يريد ان يسمع جواباً وسالها في  …اجابها وعيناه ال تفارق وجهها الجميل
 ..…صريح

 ”..…مش عايزه تبقي معايا………معايا ياسمر“

 ابتسمت بحب الول مرة تفصح عن اول اعتراف

 ..…صريح منها

وضعت يدها بكف يده الكبير لتجده يطبق عليه بتملك يروقها ”..…معاك في اي حته يابراهيم“
 .…بشدة

..فعل أصدق وتأثيرة …ق بقبلة بفعل افضل من الكلماتود إبراهيم لو رد على جملتها بعنا
 ..هتف ابراهيم بسعادة وهو يصعد……اعمق على المشاعر

 ……على الدراجة البخارية

 ”.…يال بينا يا سمر“



 جلست خلفه بخفة وساقيها تتدلى من مكان

 واحد وكفيها يلمسان خصره بحرج وتردد

 ..…رك.هتف ابراهيم بمزاح ثقيل بعد ان اشعل المح…واضح

 ”…….مش عايز اقرأ الفاتحة وانتي متجبسه…امسكي جامد “

 لكزته في ظهره بخفة وهي تقول بعناد تخفي

 …به الخجل الشاعره به

 ”……سوق وانت  ساكت انا ماسكه كويس على فكرة“

. صرخت سمر بقوة وهي …انطلق بدراجة البخارية ”..…. طب بشوقك بقة…كده كويس“
 تتشبك به

 ……بقوة

 ”…بي يابراهيم انا اول مرة اركب موتسكلبراحه ون“

 ..…ضحك بتسلية وهو يزيد السرعة ولحسن الحظ كان الطريق فارغ امامه 

 ”……ومش هتكون اخر مرة يروح يابراهيم“

 فغرت شفتيها على اثار جملته ولكن خوفها كان

 .…اقوى من جملته العفوية فقالت بحدة

 ”.…ابراهيم انا خايفة“

 ر الهواء العاليهتف ابراهيم وسط تيا

 .…بمرواغه وقحة

 ”.…..اقولك احضنيني اوي عشان متوقعيش……متخفيش امسكي فيا جامد“

تشبثت به بيد وضربته باالخر وهي تصرخ بغضب وسط تيار الهواء القوي حولهم بسبب 
 …السرعة 

صرخت بقوة “.هنموووووت ……نزلني. نزلني ……..نزلني……يامتحرش ياقليل االدب“



 في اخر

 .……رعبجملة ب

 شفق ابراهيم عليها فقلل سرعة المحرك وهو

 ..…يهدأها بطريقته

 ”.…….أهدى بقينا مشيين على قشر بيض اهوه ………خالص ياشبح“

 .…سندت سمر على كتفه باعياء بسيط وهي تقول بتعب

 ”.…انا حسى اني دايخه“

 .…ابتسم بسماجة وهو يقول

 ”..…مبروك“

 …هو يقولضربته في ظهره بقوة وغيظ تأوه بقوة و

 ”.……يابنتي كفاية حرام عليكي انا ضهري وجعني لوحده“

 ..…هتفت بعفوية وقلق

. اغمض عيناه في …تحسست ظهره بكف يدها ”.…بجد لس وجعك انت مدهنتش من المرهم“
 اقل من ثانية ثم فتحها وهو يبلع ريقه بأضطراب

 وحاول التحدث بنبرة عادية ولكن رغماً عنه

 ..…هابان التأثر الحميمي ب

 ”.…بالش الحركات دي تاني عشان مترجعيش تلومي عليا في اللي هعمله فيكي“

 .…سالته بعدم فهم وسط هدير الهواء 

 ”..انا.. …..وانا عملت إيه…ليه“

 قاطعها بجدية وتوعد شقي وعيناه لالمام

 ..…مثبته بتركيز

 ”.…….تكه واحده ياشبح ومتلومش غير نفسك بعدها…انتي فضلك معايا تكه“



 ابتسمت وهي تثبت كفي يداها على خصرة

 مستمتعه بأول يوم خروجه معه وبرغم التردد

 .……من تلك الخطوة إال انها مطمئنه بقربة

 على الناحية األخرى كان يقف )تامر( زميلها في

العمل والذي خرج خلفها مباشرةً ليراها تقف مع شخصاً غريب بل وتستلقي خلفه في دراجة 
 هقة في سن السابعة عشربخارية وكانها مرا

 ..…تواعدة مع حبيبها ان يقلها من امام المدرسة لكي تعرف الجميع انها اصبح لديها حبيب !

. فتح الخط فقال …رفع هاتفه على اذنه وعلى شفتيه ابتسامة دنيئة متوعدة لها بكل شر أسود
 تامر

 ..…بوضاعة لصاحب الرقم

 ”.…ةعندي ليك خبر ياباشا انما إيه بمليون جني“

 .…هتف الرجل بملل وهو يقول

 ”..…انا مش فضيلك ياتامر في إيه اخلص“

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 .…هتف تامر ببطء خبيث كاالفعى السامة

 ”..….. السنيوريتا الغالية على قلبك…سمر“

 ..…على الناحية األخرى انتبهت حواس الرجل بأكملها فقال بصوٍت مخيف

 ”.…جرالها حاجة ……مالها سمر“

 …ر شفتيه وهو يقول بلؤملوى تام

 . لسه خارجة من الشغل وقبلت واحد خدها معه…دي في ايد امينه …متخفش ياماهر بيه“

 ”.…وهللا واعلم رايحين فين ……على موتسكل

 .…صاح ماهر من الناحية األخرى بغضب

 ”..….. مين ده….. موتسكل…واحد“

 ..…تحدث تامر بلؤم المرأة الماكرة

وضحكه من  …ه كده جاي على هواها اصلها ركبت معاها برضاها.. بس شكل…هللا واعلم“
 ”……الودن دي للودن دي

فلم يبالي بل زادت ابتسامته إتساع بشع وهو يقول  …لم يسمع تامر إال غلق الهاتف في وجهه
 .……بنبرة سوداء

 ……نهايتك على ايدي ياسنيوريتا“

 رواية غمرة عشقك الحلقة السابعة

 تمعن ، راقي في جماله حزين في تأمل ، مبهم في

 . عذب كعذوبة العاشقين في…هادي في حركته

 .…العشق

.. كان يتأمل النيل بتركيز وعيناه تراقبها بين الحين …كان يجلس بجوارها امام النيل العذب
 واآلخر

 يستشعر دوماً جوارها بشيء……براحة وسعادة



 …..كالكمال بحياته…قوي شعور كـ

الساخن بين يدها وتحرك الشلمون باليد االخرى بهدوء  كانت تمسك كوب الحمص الشامي
تود لو  …مقرر وكانها تود ان تشغل نفسها باي شيء حتى تهرب من نظراته المتربصة لها

. انها تنتظره بفارغ الصبر وهو ال يتوقف عن …تفتح الكالم أوال لكن كبريائها يمنع األمر
واضح ان ……تاملها مع النيل !هل اتت لهنا لكي ي …. فقط الصمت…النظرات والصمت

 الجو

 …شاعري بنسبة له

 لكن بداخلها الجو مشحون بتوتر والحرج وكذلك

 الغضب من نفسها بعد ان وافقت على الخروج

 ..…معه بمنتهى البساطه وتساهل 

 .…اتى صوته أخيراً يسألها بلطف

 ”..…اي رايك في الحلبسة“

 …لم تصل االبتسامة لعينيها وهي تقول بهدوء

 ”..….. كويسه…آهآ“

 .…سالها بمراوغه

 ”.…بس ……كويسه“

 …رفعت عينيها مرة اخرى عليه وهي تخبره بجدية

 ” …هو المفروض اقول اي……آآه بس“

 …ازدادت المراوغه لديه فقال

.. ……زي انا مثالً هقولك ان القعده معاك ياشبح…ذوقين المفروض تقولي اي حاجة حلوه“
 ”……جااامده

 …اجبيها بدهشةفغرت شفتيها ورفعت ح

 ”..…اي دي اللي جامدة“



 …رد ببساطة وهو يرفع كوب الحمص على فمه

 ”..…الحلبسة هيكون مين يعني“

 …بلعت ابتسامتها بصعوبة وهي تتنحنح بجدية

 ”…اي هو الموضوع اللي انت ُكنت عايز تكلمني فيه“

 .…رفع عينيه عن النيل ونظر اليها وهو يقول بنبرة خشنة

 ”……ك ان الحاجه مش موافقه على جوازناُكنت عايز اقول“

 تغيرت مالمحها في لحظة وهي تقول بنبرة

 …مشتدة

 ”……مكنش ده كالمك وانت جاي تاخدني من قدام الشغل“

 …ارتشف القليل من الماء وهو يقول بنبرة جادة

 تابع بعد ان هزت راسها”..…مانا جيلك في الكالم“

 ..…وتمعنت في حديثه القادم

 …مواقفه بس انا اقنعتها بطرقتي الحاجه مكنتش“

 ”..…ووفقت طبعاً بس بشرط

 …كبحت غضبها للنهاية وهي تسأله بهدوء متحفظ

 ”..…شرط اي ان شاء هللا“

 .…كبح ابراهيم رغبته في الضحك وقال ببساطة اغاظتها

.فانا لم لقتها زعالنه ومتأثرة وعدتها اني بعد ماتجوزك …يعني بما ان الشرع محلل اربعه“
 ول هخليها تدورلي على عروسة تانيه وهي اللي تختارهاعلط

 ”.……بنفسها عشان ترضا عني

 ..…توسعت عينيها وهي تصيح بذهول

 ”……مين دا اللي يتجوز تاني؟“



 .…اشار على نفسه بمزاح

 ”..….انا يا غالية………انا“

 …هتفت سمر بتشنج عفوي

 قسما باهلل كنت قتلتك وقتلت الحلوه اللي“

 ”.…هتجوزها عليا

 .…قهقه ابراهيم بانتشاء غريب وعيناه لمعة بمكر ثم عقب عبثاً 

 ”..….بس بجد اهون عليكي…..دا انت طلعت شبح بحق وحقيقي بقه…هللا“

 ..…برمت شفتيها بعتاب

 ”.…عادي يعني……مانا هونت عليك“

 .…تاملها بعيون المعة وهو يقول بحب

 ”……عمرك ما تهوني ياست البنات“

 .…ر للنيل وهي تكتم االبتسامة بصعوبةاشاحت بوجهها االحم

 ”..…ممكن نتكلم جد شويه بقه“

 …هز راسه وهو يتحدث قائالً بتأكيد

.هنتكلم في كل ….اول حاجة انا هجيب اهلي وهاجي تقدملك اخر األسبوع ده……هنتكلم جد“
. فترة الخطوبة اقصى حد عندي ست …وعلى فكرة……حاجة ونقرأ فاتحه على االتفاق

 .ومش…شهور

 .ال انا جاهز من كله…ست شهور عشان انا مش جاهز

 ”..….ها اي رأيك………بس الشهور دي عشانك وعشاني عشان نعرف بعض أكتر

ردت بتوتر في فاالمر يسير بسرعة امام عينيها مما يؤدي لالضطراب والخوف من هذا 
 .…االرتباط السريع

 ”.. …..وانا لسه معرفتكش كويس…مش شايف انك مستعجل شويه“



 …اول ابراهيم اقنعها بلطفح

 ”..….. ودي خدي فيها وقتك……. بس في فترة خطوبة…مش استعجال وال حاجة ياسمر“

 …نظرت اليه وقالت بحرج واضطراب واضح

 ”…. مش هلحق أعرفك…الفترة قصيرة اوي يابراهيم“

 …عقب باستنكار

 ”..…انا اعرف ناس بتجوز في خالل شهرين …الفترة مش قصيرة دول ست شهور“

 ”.…بيبقوا عارفين بعض قبلها يابراهيم“

 …رد بابتسامة بسيطة

 ”.…وساعات بتبقا جواز صالونات ياسمر“

 …عقدت حاجبيه وهي تعقب بانكار

 ”.…بس احنا مش جواز صالونات“

 .…ازدادت البسمة على محياه وهو يقول بحنان رجولي

 …ترة معقولةبس حددي ف …….. طب اي اللي يرضيكي وانا اعمله…ال مش صالونات“
 ”..…بالش تقوليلي سنة

 ..…هتفت سمر بسرعة

 ”.…او …انا فعالً عايزاها سنة او سنة ونص“

 .…قاطعها ابراهيم باستهجان

.بصي احنا هنحدد ست شهور خطوبة ولو عدى الست شهور وانتي …. هي لسا فيها او…أو“
. مرضي كده ……لسه حسى انك محتاجه تعرفيني اكتر هنمد المهلة شويه تالت شهور كمان

 ”..…وال

 ..…اومات بالموافقة وطأطأت براسها لالسفل وعلى شفتيها ابتسامة حانية

 ..…نظر لها ابراهيم وقال بنبرة جادة



 ”.…في حاجات تانيه ياسمر الزم نتكلم فيها“

 ..…رفعت راسها ونظرت اليه بسودوان عينيها تدفعه نظراتها للمتابعة

عني انا شغال سواق في مكتب نقل بقالي اكتر من عشر . ي…الزم تعرفي شوية حاجات عني“
 .…سنين فيه

شقتي انتي عرفاها  …. مرتبي كويس يفتح بيت ويفيض منه كمان…معايا دبلوم صنايع
. انا ….. كمان انا مبحبش قعدة البيت…ومصيرك تيجي تبصي عليها انتي واهلك قبل الخطوبة

لست المطيعه الهادية اللي تمتص وبحب ا …بحب الشغل وبحب اكفي اهل بيتي من كله
محبش الست اللي تبقا شايله مني وهي  ……غضبي وقت زعلي وتعرف ترضيني لو زعلتني

. تقولي انت عملت ومكنش …. احب اللي تعاتب وتكلم وتبقى صريحه معايا…نايمه جمبي
 .…….. تعرفني غلطي وتنبهني ليه…ينفع

 ..…احب الست اللي تحبني بكل مافيها ساعتها

وهسعى دايما عشان تبقا راضيه ……. وعمري كله مش خسارة فيها…عتها هديها عنيهسا
 ”.. …. وام والدي……..النها مش بس مراتي دي هتبقى أهلي…عني ومبسوطة معايا

 …سالها وهو يتمعن في عينيها بهدوء شامخ

 ”..…قولتي اي في كالم ده“

 ..…ارجعت خصلة متناثرة على صدغها للخلف وهي تقول بتردد

. وطالما …. بس يعني اكيد هتقي ربنا في شخص اللي هيبقى جوزي…مش عارفه اقولك إيه“
 ”…. خصوصاً لما اكون بحبه…هو كويس فاليه هكون عكس كده

 .…تمتم بداخله بتعب وهو يتاملها بعذاب

( ود لو يسمعها تلك الجملة ليرى ردت فعلها لكنه يعلم ……. لسه لما ياسمر…………)لما
 ثىان مشاعر األن

حينما يعجب بامرأة وتكن مالئمة كشخصها له  …عكس الرجل …تاخذ وقتها في اإلدراك
.المهم ان ……يتوكل على هللا ويدخل في العالقه بقلب جامد سوى عالقة رسمية او عكس ذلك

 .……ياخذ الوضع على محمل الجد بدون اي تردد !

 …هز راسه وهو يقول برزانه عكس ما بداخله



انا عايزك تكلميني عن نفسك عايز اعرف اكتر …لسه مجاش وقتهانسي الموضوع ده “
 ”.…عنك

. وانعكست السماء السوداء المزينة بنجوم …رفرف الهواء البارد خصالت شعرها المموج 
 االمعة

 على سطح النيل العذب وقد اعطت للمكان

 ً  سحر خالص خصوصا

 .. والمراكب على سطح النيل…مع المباني البعيدة الشاهقة والمنيرة من الجهة األخرى بجمال

 المضيئة والمزينة بمصابيح مختلفة األلوان

 تسحر األعين بانعكسها على الماء وأيضاً يصدر

 من خاللها موسيقى كالسيكية قديمة الطراز

 ناعمة وراقية على األذان تلمس القلب وتجعله

 مرهف اإلحساس وبد الجو كأكسير من حياة

 نادراً ماقديمة دافئه باتت بعيدة عنا و

 ..…نراها ؟!

تنهدت تنهيدة عميقة وهي تتركه بعيناها وعقلها وتذهب بشرود طفيف للبحر العذب 
 ..…الشاجن

مكملتش تعليمي بس بعرف إقرأ واكتب طبعاً وبحب القراءة جداً بكل …انا مش معايا شهادة“
 .…انواعها

تعالج من صدمة موت حتى خالي كان تعبان وبي…بعد موت ابويا مكنش لينا حد نستند عليه
 .وكان أحمد لسه صغير ومينفعش يشتغل…مراته وبنته

 وامي حاولت زمان تسد احتيجاتنا لكن معرفتش

 النها عمرها ما شتغلت وكان الوضع صعب

..يومها انا قعدتها وحلفت عليها مش هتطلع تشتغل تاني طول مانا …عليها



تتذكر ايام الشقاء ومراحل تطور ابتسمت بمرارة وهي ”..…..وطلعت وقتها اشتغلت…موجودة
 .……الذات وتاقلم على قرصة الحياة وقساوة البشر

. واللي ….مرة في مصنع بالستك انتاشر ساعة وقفه على رجلي…اشتغلت حاجات كتير اوي“
.يعني مقدرينك مكنة بكهربة زيك …وقفين على دماغك مش بيرحمه عايزين انتاج وخالص

.بس كانو والد الحرام كتير وايديهم طويله …حل مالبس.ومرة في م…زي اللي واقف عليها
 ومفيش حد بيراعي الواليه

اشتغلت بعد كده في محل ………بس عرفت احافظ على نفسي وفي يوم زهقت وسبتها 
..بتقول اني ….بس مرات صاحب المحل مشتني خافت على جوزها مني…حلويات شرقيه

 ……حيه وخطافت رجاله

.كان احن واحد قبلته …ان راجل طيب اوي وبيعاملني زي بنتهمع ان جوزها كان أد أبوي وك
 تنهدت بعمق وهي تسرد”.……من ساعة ما خرجت اشتغل

 .راحة لم تجدها…بمنتهى الراحة اليه

 إال مع حنين صديقتها..والن وجدتها بصحبة رجل

 وليس اي رجل بل بعد اشهر قليلة سيكون زوجها

 اً وترتاحوستستقر أخير …وحياتها وعائلتها الثانية

 ..…وتجد الحضن الذي يحتويها ويبعدها عن اي شيء سيئ وُمر عاشته قبله !

ً …بعد كده ربنا عطرني في مدام رزان“ .خدتني …صاحبة البيوتي سنتر اللي شغاله فيه حاليا
واوحده واحده بدأ يبقى ليا زباين يطلبوني …وشغلتني عندها وعلمتني شغل االرتيست كله

..ولحد دلوقتي …هم للمكان مخصوص عشان اعملهم شعرهم والميكبباالسم ويجيبوا صحاب
 .الشغل هناك احسن من اي شغل اشتغلته…شغال عندها

 ”…..وكمان الفلوس كويسه وأحسن……قبل كده

نظر ابراهيم لدموعها التي انهمرت على وجنتيها مع تذكر ايام الشقاء والمعافرة الجل لقمة 
 …العيش

 ”.…انتي بتعيطي ياسمر“

 ت دموعها وابت عينيها النظر الى مالمحهمسح



 ……بل اكملت بحزن

. ال بتزعل وال …لم اللي حوليك يبقوا شيفينك جبل …عارف اي اصعب حاجة بتوجع القلب“
 بتبكي

اوقات السكوت بيبقى اصعب انواع  …. وكل ده لمجرد انك ساكت مش بتتكلم…وال بتتأثر
 حد يشيل اي ست بتتمنى ترمي حملها على….. اي ست…الوجع

 .….يشيل معاها بجد مش كالم وال منظرى…معاها

 . حد يقولها انا موجود ومش هزهق منك مهم اشتكيتي ومهم بكيتي…حد ياخد بايدها

. مش الزم يكون جوزها او …حد يعوضها بجد عن كل اللي مرت بيه………ومهم قولتي
 ”……. او أم……..او صاحبه……لي ميبقش حد تاني أخ ……حبيبها

 ..…وكانه غير موجود معها وكانها تحدث نفسها بوجع شردت اكثر

.ولم بقعد ….بس مفيش واحد فيهم فكر يقدملي حاجة…علطول بقدم اللي بقدر عليه معاهم“
 افكر باللي بعمله واللي بيعملوا معايا بكتشف اني بعمل

 ”……كده معاهم عشان يفضله جمبي وميبعدوش

. استشعرت رعشة قوية في ……على ركبتها شعرت بكف يده الكبير يحيط يدها التي ترتاح
 ……جسدها وزادت وتيرة النبضات قوة بعد جملته الصادقة وعيناه الحنونة

 .. انا معاكي……سيبك من اللي يقرب وللي يبعد“

 ….بالش تعيطي ياسمر………هعوضك وهكون ابوكي واخوكي وصاحبك وحبيبك وجوزك
 ”..…انا مبحبش اشوفك كده

. لماذا قالت اكثر من …لماذا الدموع …صدمة من نفسهامسحت دموعها وهي تشعر ب
 المفترض قوله لما اإلفصاح عن مشاعر كانت تهرب من التفكير بها

 ……بينها وبين حتى نفسها

 ”..….. انا…انا شكلي لبخت اوي“

 .…ابتسم وهو يحاول ازالة الحرج عنها



 ”……ال لبختي وال حاجة مفيش اجمل من الصراحة ولوضوح“

 ”..…بس“

 …طعها وهو يقول بنبرة صادقةقا

وانا محتاج احكيلك على حاجات كتير  …. في حاجات كتير هنتكلم فيها…مفيهاش بس“
 ”.. ….موافقة تسمعني…تخصني

. لتساله بفضول …ابتسمت بجمال برغم الحزن المرتسم على مالمحها ولمعة الدموع بعينيها
 ..…االنثى

 ”……حاجات زي إيه“

 .…ا وقال بهدوءنظر لساعة معصمه ثم اليه

 ”..…. اتاخرتي والزم تروحي……نتكلم بعدين“

اومات براسها وهي تنهض من مكانها وتبعها هو بهدوء وهو يحاسب على المشروبات والجلسة 
 ..…البسيطة التي قضاها بصحبتها

 …نظرت اليه بغرابة وهي تقول بارتياب …مسك يدها وهو يقول تلك الجملة ”..…تعالي“

 ”.……هنروح فين“

 أجابها وهو يقبض على يدها ليمر للطريق

 ..…اآلخر

 ”.…..هجبلك غزل البنات……متخفيش“

 ..…ابتسمت بدهشة وهي تقول ذاهله

.حتى لما كنت زعالنه طلعت فوق السطح وجبتلي شوكالته …انتي ليه محسسني اني طفلة“
 . على فكرة احنا هرمونات النكد…ودلوقتي هتجبلي غزل البنات عشان عيط …ومصاصه

 ”.….فـ العياط دا……عندنا عاليه واي حاجة بتأثر فينا

والبائع بيده عصا يجمع بها السكر …قاطعها بصرامة مصطنعة وهو يقف بها امام بائع الحلوى
 …الملون )غزل البنات(



 ”….انا مبحبش الست العيوطة…اياكي تعيطي تاني“

 ..…لكزته في كتفه بتزمر

 ”….مـ……بس متقولش عيوطه“

 حينما مالى ابراهيم على اذنها ودللها بترت جملتها

 .…بمراوغة

 ..خد ياجميل احلى…..شبح وبس…انت  شبح“

 ”.. …غزل بنات

 نظرت لعصا غزل البنات الكبيرة الملونه بعدة ألوان

 تشبه قوس قزح في موسم الربيع مع شروق

 ابتسمت بسعادة……الشمس ونسيمة المعطر

حلوى بنعومة في فمها فأخذت األخرى غريبة وهي تاخذها منه قضمة قطعة فذابت ال
..ثم رفعت عينيها عليه فوجدته يتاملها بمحبة و رضا وكانه فعل إنجاز يستحق …واآلخرى

 لمجرد انه راى ابتسامتها أخيراً.. وبريق عينيها السوداوين قد بدأ يشع…التكريم عليه

 ……بعد ان كانتى انطفأتى مع دموعها الحزينة

 ً  رحتها تريح قلبه.. وف…دموعها تحرقه حيا

 .وكانه يستشعر كل ما تمر به…وتنعش روحه

 وينعكس عليه سواء سلبيا او ايجابيا..

 .…اهذا هو الحب ؟!

 فاق من شروده على صوتها الناعم وهي تمد له

 ..…غزل البنات

 ”..….ُكل معايا…خد يابراهيم“

 .…قال بامتناع وهو يقف معها على الطريق



 ”.…ا ُكلي انتي..بالهنا والشف……ال مش عايز“

 ”..…هزعل على فكرة“

 …ضيق عينيه وهو يقول بخبث لذيذ

 ”.……اشربي من البحر“

 .…لكزته في ذراعه وهي تقول بدالل

 ”……اخص عليك ياهيما“

 ً  .…برم شفتيه وهو يقول هازئا

..االهتمام بنسبالكم ….بتموته في الحاجات التافهة…غزل البنات عامل شغل……شكلك رايقه“
 ”..…ما شوكوالتهعبارة عن شور

 ابتسمت بحرج وهي تقضم من الحلوى ثم مدتها

 .…له وهي تقول بجدية

 ”……طب خد مني يا“

 ”.…..إيه……يا“

 .…قالت بدالل شقي

 ”.…احنا في شارع“

 مدت يدها وقالت……لم يرد عليها وادار وجهه

 …بلطف وكانه طفل صغير يتدلل عليها

 ”……طب خد ياهيما ”

 ..…اتمة عليها تلتهم مالمحها بقوة وقحةقضم من الحلوى وعيناه الق

 .…عضت على شفتيها وهي تقول بحرج

 ”..…ابراهيم“

 …همهم وهو يتعمق بجمال مالمحها البهية



 .…قالت بحرج

 ”.……اتاخرنا“

 أدار وجهه لناحية الطريق وقبض على يدها بين

 .…يده الكبيرة وهو يقول

 ”….عشان نركبه المكنة…طب يال نعدي الطريق“

 ..…وهي تقول بأعتراض اوقفته

 ..وبعدين احنا…..ال انت بتسوق بسرعة…تاني“

 ” …هنروح سوا إزاي

 .…رد بأمر غير قابل للنقاش

هنزلك على اول الشارع عشان ابقى مطمن عليكي وال عيزاني اسيبك تركبي موصالت “
…..” 

 ”.…المفروض ا“

 ..…قاطعها بجدية خشنة

. وساعتها …م ونقرا فاتحتنا ولبسك شبكتك بعدها.كلها كام يو…مفيش حاحة اسمها المفروض“
 هتبقي خطبتي قدام الناس كلها ويبقى حد يتكلم وال

 ..طالما…يبصلنا بصه وانا احط صوابعي في عنيه

 ”…وال إيه؟ ……ماشيين باالصول يبقا معلناش تراب

. ….الطمأنينة….. السعادة…اومات وهي تبتسم ابتسامة شامله كل شيء الراحة االمان
 .…اشياء كثير تنتابها بقربة وكانه الكمال التي تحبث عنه طوال حياتها……سندال

 قالت بصوٍت فاتر ال ينم على توهج مشاعرها

 .…الجديدة بقربه

 ”……يال نعدي“



اوما لها وهو يسير معها لمرور الطريق للناحية االخرى ويده تقبض على يدها وكانها تأبى 
 ..…الفراق !

………………………………………………………… 

 في اليوم الثاني جمعت الجميع في صالة البيت

 الشاسعة وعلى احد االرائك يجلس احمد بجوار امه

 وخالها عارف على احد المقاعد يشرب من االرجيله

 .……بمزاج وعيناه عليها ينتظر االمر الهام الذي جمعتهما ألجله

 …عبث احمد في الهاتف وهو يقول بملل

 ”..…. في إيه…خير ياسمر“

 .…مر بحنق وهي تنظر اليه بامتعاضزفرت س

 ”……طب بص في وشي وانت بتكلمني عشان احس انك مهتم بالقعده دي“

.. …. اهتم كده من غير ما عرف اي الموضوع…. مانا لو افهم في ايه ههتم…ال اله إال هللا“
نظر المه بشقاوة ابتسمت زينب بحنان وهي تؤيده  ”.…وال انتي اي رايك يازوزو

 ..…كالعمياء

 ”…هي اي الحكايه ياسمر وغوشتي قلبي …ايوا طبعاً “

 اخرج عارف الدخان من فمه وهو ينظر الحمد

 ……مكفهر المالمح

 ”..…. ولع على الحجر ده تاني…قومي ياحمد“

 .…توسعت اعين احمد وهتف بتشنج

 . دي رابع مرة اغيرلك…ال دي مبقتش عيشه“

 ”.…انا برستيجي بقى في الرض……الحجر

 …باستخفافساله عارف 



 ”..…. ويطلع اي ده كمان…برستجيك؟“

 …صاح أحمد وهو ينهض بزفرة حنق

انا قايم اغيرلك  ……ملوش اي ستين الزمه في الحياة ……دا واحد ابن جزمه“
 ”..…الحجر

 .…مر أحمد بجوار اخته ولكزها بعصبية

 انجزي وقولي الكلمتين اللي عندك خليني اغور“

 ”.……ونزل اجيب غيرهقبل ما المعسل يخلص ……في داهيه

 .…صاح عارف بغالظة من خلفه

 ”.…ياحمد كوباية شاي على السخان وانت جاي“

 .…غمغم أحمد بعصبية وهو يوليه ظهره

 وانا مال امي انا ما تقوم اعمل لنفسك“

 ”..…القهوجي بتاعك انا

 .…هدر عارف بشك اكبر

 ”..…بتقول حاجه ياحمد“

 ..…صاح احمد بنفاق

.احنا عندنا كام ……لى كوباية شاي للحاج عارف على سخان.اح…حبيبي ياخالي“
 ضرب ”.…عارف

 ..…سمر في كتفها وهو يقول بغيظ

 ”.…. انجزي……انا على اخري“

جلست سمر على المقعد المقابل لهم ثم اخرجت تنهيدة ثقيلة  …دخل المطبخ وخرج بعد دقيقتين
 …على قلبها وهي تخرج معها الكلمات المحشورة بحلقها

 ”..…متقدملي عريس وهيجي يطلب ايدي اخر االسبوع دهانا “



 …اطلقت والدتها الزغاريد وهي تقول بسعادة

 ”….الف مبروك ياحبيبتي…الف مبروك ياسمر“

 …ابتسمت سمر بارتياح وهي ترد على امها بخجل

 ”.…هللا يبارك فيكي ياماما“

 …نظر احمد اليهم بغرابة ثم نظر الى خاله بذهول

 جد امه تقترب من اخته وتعانقهاثم رفع عينيه لي

 .…بسعادة ومحبة وهي تبارك لها

 ..…صاح باستهزاء ألمه

 ”..….انتي عرفتي مين العريس األول…..انتي بتبركلها على ايه…اي ياست انتي“

 …توسعت اعين امه وكانها تذكرت شيء مهم لتعود البنتها وتسالها باهتمام

 ”……ايوا صحيح هو مين العريس ياسمر“

 ”……آهلل”.…احمد بكف يده على راسه وهو يصيح بصدمةضرب 

 .…نظر عارف اليه وبرر الخته باستهانه

 ”.…فرحة األم بتنسي برضو“

 مسح أحمد على”..…. دي بضيعه خالص…آآه“

 ……جبهته بسخرية

 ..…هتفت سمر بحسم وهي تنظر اليهم

س يبقى .العري…على العموم يازوزو…خالص ياجماعة فرحة زوزو معروفه من يومها“
 ”……ابراهيم اللي ساكن في البيت اللي قصدنا

 .…صاح احمد بصدمة

 ”.…مين ياحبيبت اخوكي“

 .…ردت بغرابة من أمره



 ”.…. إبراهيم راضي…اي ياحمد“

 …هتف أحمد بسخط معاتب اياها بقوة

اللي هان اخوكي ومد ايده عليه في الحارة …ملقتيش في دنيا كلها غير ده…آآه يطلع اي يعني“
 ”.…إيه لدرجادي انا مبفرقش معاكي كلها

 ..…لوحت بيدها وهي تقول بوجه ممتقع

 متكبرش الموضوع انت  كمان غلط لم عكست“

 ”……بنت عمه

 .…سالها بكسرت نفس

 ”.…..انتي موافقة…يعني إيه“

 بررت الوضع بـ

وداخل البيت من بابه وطلبني في ……اكيد موافقة ابراهيم جدع وابن ناس ومحترم“
 ”..…الحالل

 .…تحدث بنبرة هادئه رغم شدتها

 ”…..بس المشاكل اللي حصلت قبل كده…كل ده جميل“

 ”..…انسى ياحمد ما محبه إال بعد عداوة“

 .…صاحت أمه بدفاع عن ابنتها

جرالك اي ياحمد هتكسر بخاطر أختك عشان مشكلة قديمة وانت  حكتلي يومها ان الجدع “
 ”……عمهرضاك مع انك غلط في األول معاه ومع بنت 

 ..…اشاح بعينيه للناحية اآلخر بتشنج وهو يقول بنبرة هاكمة

.. بس انا هسأل برضو عليه …واضح كده ان اعتراضي ال هيودي وال هيجيب مبروك ياسمر“
 ”..……وهطمن بنفسي

 ..…اومات وهي تقترب منه وتقول بمشاكسة ومداعبة جميلة

 .شكلك وحش…ماشي بس فكك من التكشيره دي“



 ” …. فك كده ياال…وانت مكشر

 .…ابتسم وهو يخبرها بمزاح خبيث

 ”….. بس شكلنا موافقين على االخر…فكاكها ياال“

 أحمرة وجنتيها وهي تخبر اخيها الصغير

 ……بحرج

 ”.…مرتاحه للموضوع يعني ربنا ييسر الحال“

 .…قال بشقاوة وهو يجذبها الحضانه

 ”. …..ونشوفك بفستان الفرح قريب…ربنا يسعدك ياشقي“

 …ربتت على صدره وهي تقول بمحبة

 .عقبال ما شوفك متخرج وبعدها…يارب ياحمد“

 ”……معاك عروستك

 .…عبس وجهه وهو يقول مكفهر المالمح

 ” …مش نقصين قلبة دماغ كفايه خالك عليا….وبالش سيرة الجواز دي…ادعيلي بس اتخرج“

 .…صاح عارف بتحذير اليه

 …صوتك عالي وانا قاعد جمبك يابن جمال“

 …ابتسم احمد بنفاق في وجهه وهو يقول بطصنع

 ”.…عيب عليك………دا انت حبيبي ياخالي“

 ضحكت سمر وهي تضربه وهو رد الضربة بمزاح

 إليها اقتربت منها امهم بحنان وجلست في

 ..…المنتصف وهي تاخذهما بين احضانها من الجاهتين

 ”……. عقبالك ياحمد افرح بيك بعد الشهادة علطول…مبروك ياسمر“



 …برم أحمد شفتيه وهو يقول بوجوم

 ”……يازوزو ارحميني من ام الدعوة دي ركزي على الشهادة احسن“

 ..…هتفت امه بعيون المعة

. الزم تكون حلوة وبيضه …. دي عروستك دي الزم اخترهالك على الفرازه…بس ياوال“
 ”..…ومربربه كده وجميلة عشان تملى عينك

 …االرجيلة من فمه هتف عارف ساخراً وهو يخرج دخان 

 ”.…. دا ميمالش عينه غير التراب…تملى عينه؟“

 .…رد أحمد بامتعاض

 ”..…هللا يسمحك ياخالي“

 …قالت زينب بعتاب إليه

 ” …..دا كفايه اسمه…دا أحمد زي القمر حتى والف بت تتمناه …لي كده ياعارف“

 ..…كتمت سمر ضحكتها وهي تنظر الخيها قائلة بهمس

 االسم ده بيتعمل عليه حفلةامك متعرفش ان “

 ” ………في اي حته

 برم شفتيه ولم يعلق على األمر بل عقب على

 ..…جملة امه وهو يقول

 ”. …انسي يازوزو ادعيلي بشهادة دي األهم“

 خرج من احضانها هو وسمر لتقول سمر بجدية

 ”……. احنا الزم نعمل غدى يوم الجمعة الهل إبراهيم…بعيداً عن الهزار ياماما“

 .…برتها امها باستنكاراخ

يابنتي دول جايين ربط كالم كده خلي الغدى الزيارة التانيه لم كل حاجة  …غدى أي ياسمر“
خلينا راسيين وعقلين كده لحد ما نعرف …..عشان ميقولش اننا مدلوقين عليهم…تمشي رسمي



 هما هيتفقوا

 ”. ……معانا على إيه

 قطبت سمر حاجبيها وهي تسألها بحيرة

 ”.…ل اي يازوزوطب هنعم“

 ..…اخبرتها زينب بعد تفكير دام لثواني

هو  …. كده في القعدة…. على شوية عصاير ونقدمهم ليهم…هنعمل كام صنف حلو كده“
 ”.……قالك هيجي امته

 ترددت في ان تخبرهم بأمر رقم هاتفه فقالت

 ..…بعد لحظتين من التفكير

 ”.…هبقا اكلم حبيبة واسالها ……بليل بس معرفش امته“

 .…انتبه احمد وهو يسالها بلهفة 

 ”..…. انتي معاكي رقم حبيبة ياسمر…حبيبة؟“

 …رفعت سمر حاجبها وهي ترمق اخوها بحزم

. انا مش …. أحمد ملكش دعوة بحبيبة خصوصاً بعد خطوبتي بابراهيم…بتسأل ليه؟ …أيوا“
 ” …..ما تقولي حاجة ياماما……عايزه مشاكل

 …ر ابنها بهدوءأكدت امها على حديثها وهي تحذ

 احنا هنبقا …. اختك بتكلم صح…ايوا ياحمد“

 ”..…نسايب يابني و

 .…قاطع امه وهو يقول بضجر

 .. انا بسأل…في اي ياجماعة انا قولت اي غلط ”

 نهض من مكانه بعصبية وهو يقول ”..…عادي

 ..…على مضض



 ”.…. انا داخل جوا……اتكلمه براحتكم“

 دهشة منتابعت سمر ابتعاده فسألت امها ب

 .…أمره

 ”.…هو انا قولت اي غلط …هو اتعصب كدا ليه“

 .…زفرت والدتها بحيرة وهي تقول بأستياء

 ”..….وكان في حاجة مضيقاه……سيبك منه هو بقاله فترة كده حاله مش مظبوط“

 رفعت زينب عينيها عن غرفة ابنها المغلقة

 .…وهي تسالها بشك

 ”…دملكقوليلي ازاي عرفتي ان إبراهيم عايز يتق“

اخبرت امها بشكل سطحي عن الموضوع بدون التعمق باي تفاصيل بينهم فضلت ان تشارك 
 ……تلك التفاصيل شخص مثلها قريب منها ال تفصح عن ما بداخلها إال إليه وبمنتهى الراحة

 …انها الصديقة الوحيدة بحياتها )حنين(

…………………………………………………………. 

 بعشوئية وعكفةعقدت لفت الوشاح حول شعرها البني 

 . والتي ال ترتديها…العباءة البيتي القديمة المرقعه

 . عكفة طرفها الى خصرها…إال عند التنظيف

 وربطتها ببعضها فكشفت ببساطة عن ساقيها التي

 ال يظهر منهم اال القليل بسبب البنطال الذي يلتصق

ينيها البنية .. شكلها فوضوي لكن جميل خصوصاً مع احمرار وجهها وبريق ع…بساقيها
.. بدت كخادمة مكافحة تسعى للعمل بجهد لكنها بدون قصد تلفت االنتباه بأقل هيئة …الجذابة

 .…. حتى ان كانت فوضوية غير مرتبة !…تظهر بها

ليست شابة فاتنة بجمال جاذب لالعين بل انها هادئة بسيطة وسر الجاذبية الخفية تكتمل بتلك 
 ..…اعة على وجهها وساكن بعينيهاالبساطة وهذا الحزن المرسوم ببر



مسحت قطرات العرق عن جبهتها وهي تنظر لساعة القديمة المعلقه في حائط الصالة ثم قلبت 
. االن امامها ……عينيها بين أرجأ الشقة البسيطة التي انتهى تنظيفها االسبوعي العميق
 ساعتين لعمل وجبة سريعه الشقائها قبل ان تذهب المها لتبيت معها

 في النهار تذهب )زينب( والدة ……المشفىفي 

 .…سمر ثم تترك امها رغماً عنها قبل اذان المغرب ذاهبة لمنزلها العداد وجبة الغداء لعائلتها

واوقات  …وتاتي هي في المساء لتبيت معاها بعد ان توصي احد الجيران على اشقائها ليالً 
 كانت

 تجلس سمر معهم لكنها تتركهم على اية حال

 .. فكل شخص لديه هم يكفيه…يخلدون للنوم بعد ان

وهي تزيد الضغط على سمر وامها بصفة الصديقة البائسة التي تحتاج دوما للمساعدة منهن 
 ومن

 ..…. بات التسول طبيعة حياتها…غيرهن

 .. واثناء اعداد الطعام طرق باب المنزل…قطعة البصل وبدأت بعمل وجبة الغذاء البسيطة لهم

 دامعه والحمراء اثار تقطيع البصلمسحت عينيها ال

 ………واتجهت للباب بهيئتها الفوضوية ورائحة البصل تفوح من يداها

. …فتحت الباب ونظرت امامها لتجد رجال ثرّي وسيم فارع الطول ضخم البنية بصالبة !
 بشرته خمرية

 وشعره بني به خصالت شقراء زادت بريقاً مع عينيه

 ……ات شبيهة باعين النمور المفترسةالعسلية القاتمة والضارية بنظر

 .…حينما دققت بنظراته الحادة المتربصة لها بلعت ريقها وهي تقول بتردد جلي على وجهها

 ”.…خير ياستاذ عايز حاجة“

.. ثم حينما …نظر لها عز الدين نظرة شاملة مقيم اياها بسخط ينطق من خالل عينيه الصريحة
.وبرغم من عالقته النسائيه …هها للحظات باستهجاناتى لعينيها البنية االمعة وتامل وج



 ومعاشرته لبعض النساء وتقرب منهن في طباع وفي المعاملة

.. الول مرة يرى أمرأه …إال انه الول مرة يرى أمرأه تحمل كل هذا االسى الصريح في تعبير
 شفافه

مفتوح للغريب  ..وكانها كتاب…يحكي وجهها مآٍس بحياتها غير منتهية …غير كتومة التعبير 
 قبل القريب

 .……لمن يود النظر به ويتمعن بالحكاية البائسة 

 أخيراً خرج صوته عند التعلق بعينيها فسالها

 .…بصوٍت جاف

 ”..…انتي حنين السيد“

 .…اومات له بتوجس

سؤال غبي مع الذعر الذي تمكن منها وهي  ”.. انت حكومة؟..…. خير في حاجة…ايوا انا“
 .…عله يعقد حاجبيه ويرد عليها بسؤالتساله بقلق مما ج

 ”..…انتي هربانه من حاجة“

ًّ وهي  اشارت على نفسها وقد شحب وجهها كليا

 .…تقول بسرعة

 ”.….. وهللا العظيم أبداً انا في حالي…انا ؟“

 

 .…ابتسم باستخفاف وهو يقول بنبرة مشتدة برغم انخفضها

بس ممكن اكون انيل منهم لو  .….عمتا انا مش من الحكومه…مش باين انك في حالك“
 ” …منفذتيش الكالم اللي جاي عشانه

 توترت وهي تمسك في أطراف الباب الخشبي

 …بخوف

 ”..…ممكن اعرف انا عملت إيه“



 …رد ببرود وهو يقف بصالبة امام باب شقتها

 ”.…. بس ممكن تعملي لو مسمعتيش مني الكلمتين دول…انتي لسه معملتيش“

 .…. المخيف!……اال انها هتفت بغرابة من امر هذا المعتوه الـ برغم من توتر مالمحها

 ”..…كلمتين بخصوص إيه؟“

 .…لفظ بنبرة بها لمحة من الخطر القادم عليها

 ”.…اكيد تعرفيه ……بخصوص خالد العربي“

 …بلعت ريقها وهي تخرج راسها قليالً وتنظر حولها بقلق

 ”.……هنا من األول غلط واساسا وقفتك…مينفعش الكالم ده…ممكن توطي صوتك“

 …برم شفتيه لثانية ثم حدثها بجفاء

 ”.…وااه لو خايفة لحد يسمعك نقدر نتكلم جوا…بالش التمثليه الرخيصة دي وسمعيني“

 بترت جملتها وشتمته في”..….. انت…جوا فين“

 .…سرها وهي تتابع بعد نفساً عميقاً اخذته

 ”.…مفيش حد جوا ومينفعش ادخلك“

 ”.…ه جيتعارف وعشان كد“

 .…توسعت عينيها من جرأة هذا الرجل فكادت ان تعنفه باقذع الشتائم ولكنه سبقها وهو يقول

الزم نتكلم يانسه وقفتنا ……الموضوع اللي جيلك فيه مكانش ينفع حد يسمعه غيري انا وانتي“
 ”.……على الباب كده مش تمام

يف يضغط على الشخص الذي بطبع ال يهتم المر أحد ولكنه بارع في لعب بالكالم ويعرف ك
 ..…امامه وكيف يرخي قبضته لبعض الوقت !

 

بطبع ال يهتم المر أحد ولكنه بارع في لعب بالكالم ويعرف كيف يضغط على الشخص الذي 
 ..…امامه وكيف يرخي قبضته لبعض الوقت !



ن .ارخت قبضتها ع…نظرت حنين للداخل بتردد ثم اليه وحوله حيث الدرج باالسفل وباالعلى
 الباب

 .…وافصحت له الطريق وهي تقول

لم ترى مالمحه فقد كانت تحل عقدة العباءة بحرج ”.…وامشي……اتفضل قول اللي عندك“
 لتخفي ساقيها

هكذا ظنت لكن عينيه كالنمر تربصة لكل مابها ودرسته …التي كان يختفي معظمها خلف الباب
 ً  مليا

 ……في لحظتين خاطفتين

 اقل خادمة لديه تفوقها ….من شابة عادية…فهو يطرد للتو منها رفع عز الدين حاجبيه بصدمة

 …فتنه وحسن تعامل

. كانت قاسية …جلس على اقرب اريكه امامه …على اية حال دخل وكبح حنقه منها للنهاية
 وغير مريحة

 .ولكنه جلس على مضض مخفي…في الجلوس

 . وضع قدم على اخره بعنجهية تليق…عن عينيها

 الرسمية وهيئته ولكنها تتناقض مع الحلة االنيقة

 مع المكان واالريكة والشابة الواقفة امامه

 ……بغضب خير دليل 

 نظر اليها بعسليتاه القاسية وقال بنبرة

 ..…جليدية

 ”..…عندك اي يتشرب“

 .…اصابها الذهول فقالت بحنق

 ”.…. تحب تشرب مايه…مفيش غير مايه“

 .…تحدث بتسلية جافة وسالها



 ”.… اي يانسه حنينانتي بخيله وال“

 .…ردت حنين ببساطة

 مع اني …مش بخل تقدر تدخل تفتش بنفسك“

نظرت ”..…اصل المطبخ ضيق وحضرتك ما شاء هللا…اخاف على بدلتك تتوسخ من الحيطان
 ..…الى جسده بلمحة خاطفة مستنكرة كتلة العضالت الضخمة التي تسير على األرض

 ولاخرج عز الدين رزمة من األموال وهو يق

 ..…بصلف اهانها بقوة

 ”.….عشان نعرف نتكلم……طب خدي دول“

 .…نظرت لرزمة االموال ثم اليه وهي تقول

 ”.…واي الزمة الفلوس……نتكلم في اي بظبط“

 قهقه عز الدين بقوة خالية”..…اي الزمة الفلوس؟“

 من اي مرح وهو يتوقف بتدريج عن الضحك قائالً 

 ..…باستهزاء

 ”.….حب فيه مثالً ؟…وس مش فرقه معاكي..وانك موافقه على خالدعايزه تفهميني ان الفل“

 ردت بصدق وقد تأكد شكوكها انه احد اقارب

 ……خالد

 ”…..هو طلبني للجواز وانا…انا معرفوش عشان أحبه“

 …قلب عينيه في زوايا الشقة البسيطة وهو يقول باستخفاف

 ”..عشان ينشلك من الفقر ده..……وانتي وفقتي“

غباء وكانها تحاول اثبات مصطلح جديد بعلقها انها ال تخطئ وأيضاً خالد هتفت حنين ب
 والغموض

 .…الذي حوله ال يرهب شخصها !



هو  …. او تحاسبه…وبعدين انت مين عشان تحاسبني …انا مضربتوش على ايده ياستاذ“
 ”..…ُحر يعمل اللي هو عايزه طالما في الحالل

 .…ارجع راسه للخلف باستخاف وعيناه عليها

 ”.….. افهم من كده انك موافقة………آآه“

 بطبع هي اخذت قرارها منذ الوهلة االول بانها ستضحي من اجل عائلتها وحتى ان كان الجواز

 .…مبني على فترة محدودة للهو بها فقط !

 . او…وقراري هبلغه لخالد بنفسه …أيوا موافقة“

 ”..…تبلغه ليه انت  بما انه أخوك

 بلعب على االوتار الحساسه رد ببساطة خبيثة وبدأ

 ……لكي يختبر نقاء شخصها

 واكيد مش جاي…خالد فعالً اخوي وابن خالي كمان“

 هنا بس عشان ابعدك عن خالد ال انا كمان

 ”.……عايزك تنسي موضوع الجواز دا خالص

 …انكمش وجهها بغرابه وهي تنظر إليه

 ”.….انا موافقه على الجواز مش….واضح انك سمعت غلط…انساه ؟“

 .…قاطعها وهو ينظر اليها بازدراء

 ”……حتى لو عرفتي انه متجوز وعنده ابن“

 ..…فغرت شفتيها وهي ترمقه بجدية ظنا منها انه يهذي لكي ينهي تلك الزيجة”.…متجوز“

 ..…رد بتأثر مصطنع

 ”……..اكيد عرفتي انا بمنعك ليه دلوقتي….اختي………متجوز“

 .…سألته وعيناها البنية تراقبه بشك

 ”…انت ازاي تقبل على أختك انها تكمل مع واحد خاين زي دهو“



 .…برم شفتيه هازئاً وهو يحدج بعينيها بسخط

 ”…وانتي وافقتي على جوازك من الخاين ده ليه“

 ……ردت بحرج بعد سؤاله المهين

 ”.…انا معرفش ان كان متجوز“

 رد عز الدين بنبرة مشتدة وعيناه تحمل دليل

 …ادَّانه نحوها

 .….مش كده…د تعرفي جوازه من مروةبس اكي“

 ومع ذلك وافقتي على العرض عشان الفلوس..“

 ”..…زيك زي مروة

 ..…بلعت ريقها وهي تدافع عن نفسها بقوة

 ”.…..انا ظروفي………انت فاهم غلط“

 ……بتر جملتها بقسوة وعاتبها بقوة وكانه يعرفها من سنين

 ”..…بتقف على الطريق ا .زيك زي اي واحده…اسمك بتبيعي……ايان كانت ظروفك“

 .…رفعت سبابتها وصاحت به بحدة

.. وطالما متعرفش ظروف غيرك يبقا متكلمش …. انا اشرف منك ومنه…اخرس“
 ”.. ….وبالش تحكم بظاهر…عليها

 لم يتأثر من تبريرها االهوج وقال ببرود وهو

 ..…يخرج كاش الشيكات من جيبه

 ”.…وترفضي عرض خالد ………عايزه كام“

 عديها امام صدرها وهي تقول بنبرةعقدت سا

 ……منزعجة منه

 ”…مش عايزه حاحه خد فلوسك وامشي“



 .…رفع عينيه عن الورقه وهو يسألها بشك

 ”.…يعني اي هتوفقي على الجواز منه“

 لوحت بيدها بعصبية ويبدو انها تطردة بتلك

 .…الحركة

 

  

 

  

 

  

 

  

 

عن طريقي وبالش تستقوى عليا  . بس لو شاطر ابعده……متخفش هسبهولكم تشبعوا بيه“
 انت

 ”.…انا عايزه افضل في حالي وبعيد عن المشاكل ……او هو

 وكانها تترجاه ان ال يدخلها بمشاكل وبرغم الغضب

الجلي عليها اال ان نبرتها تحمل خوف وتردد من القادم لم تقدر على اخفائه فظهر في جملتها 
 .…االخيرة بدون كتما

 سالها مرة اخرى بحزمحرك القلم على الورقة و

 ……غليظ

 ”.…قبل ما ممشي الزم اسبلك المبلغ اللي هنتفق عليه “



 .…صاحت بتشنج ونفاذ صبر

. …….. ومش عايزه اي حاجة منك او منه…قولتلك عرض ابن خالك مرفوض وبلغه كده“
 اي

 ”…مبتفهـ

 بلعت باقي الكلمة بعد نظرته العدوانية المخيفة لها

 ت المعيار في تطاولوكانه سيفتك بها ان زاد

 .…عليه

توقفت االلسنة وسارت حرب النظرات قائمة بينهم وكال منهما ينظر بمقت وازدراء 
 واول من انهى هذا الصراع حنين وهي ترفع يدها باتجاه……لآلخر

 ……الباب التي تركته مفتوح عند دخوله

ن بنبرة جافة حينها قالت حني……انعقد حاجبيه بقوة وهو يراها تطردة فعالً من المكان
 .…ناقمة

 ”..….اتفضل من غير مطرود ياستاذ…انا معنديش حاجة اقولهالك اكتر من كده“

 قبض على كف يده وهو ينهض من مكانه بصالبة

 وترك عمداً ……متجه الى الباب بصمت مخيف

 ..…رزمة االموال على الطاولة

 حملت حنين رزمة األموال و وضعتها بين يده

 ..…بقوة وهي تقول

 ”..…انا مش محتاجاها……فلوسك معاكخد “

 .…رد بسخط وهو ينظر لها ببرود

 ”. ….مش اول مرة تقبلي هدايا من النوع ده…يانسة حنين………اعتبريها هدية“

 اهتزت حدقتيها وهي تنظر اليه وكانه رد اهانة طردها اليه منذ قليل بتلك الجملة التي تذكرها



 …عند اي نقطة تقف االن امامه وامام نفسها

 االمر اشبه بامرأة عاريه امام رجل غريب ال تجد

 …ما يسترها من نظراته المهينة لها

 سمعت صوته القوي المخيف ينتشلها من

 .…شرودة وهو يقول بتحذير به لمحة من التوعد

 .. انا مبرحمش بذات اللي…اسمعيني كويس“

نايمين لحد ما .. عشان ت….لو طلع اللي عملتيه ده من شويه فيلم عليا……بيستقل بعقلي
 تتجوزيه من

اشار على عينيه األثنين وهو يتابع بنبرة مهددة اصابتها ”.…. تبقي غلطانه……ورايا
 .…بالذعر

.. عيني هتبقى عليكي ….فهماني……..لحد ما ينساكي ويطلعك من دماغه…انا عيني عليكي“
 ” …احسلك……علطول فبالش تستغفليني

ر الكالم بعد ان وضع رزمة االموال بيدها شحب وجهها ورمشت بعينيها عدة مرات وتبخ
 …والتي كانت تحتوي على مبلغ ليس ضئيال

.نظرت بدهشة للباب …رفع يده والقى عليها تحية باردة وهو يخرج من الشقة مغلق الباب خلفه
 المغلق ثم لالموال وهي ال تعرف اتلك نهاية ام بداية

 .…متعثرة !

صابعه على انفه بعشوئيه ليجد رائحة البصل تفوح من نزل على الساللم المتهالكة وهو يمرر ا
 يده

 ..…امتعض وجهه وهو يغمغم بذهول

 ”.……بصل؟“

. تلك الشابة ……برغم الذهول المرسوم على مالمحه اال ان شقت شفتيه ابتسامة تعجب
 ً  ..…حتماً لالسواء…كل ما بها يختلف عنهن لالسواء……غريبة حقا



 حالة غريبة برغم الشفافية التي تتميز بها اال انها بها شيءيتمنى ان ال يقابلها ثانيٍة فهي 

 .…يجذب لم يتعرف عليه بعد !

______________________________________ 

 ..…طرق الباب بعد ان وضعت الطعام للصغار على الطاولة

 ذهبت لفتح الباب وركض الصغار لطاولة الطعام

 بجوع ليبدا كال منهم باالكل وسط احاديث

 ..…وليه بين بعضهمطف

فتحت حنين باب الشقة فوجدت سمر امامها تبتسم لها بمحبة وقد مدت يداها تعانقها بشوق به 
 .…حماس غريب

 .…سالتها حنين بدهشة

 ”.…..مقولتيش يعني انك جايه……سمر“

 .…ابتسمت سمر وهي تبتعد عن احضانها

 ”…..عامله ايه…تلفونك مقفول كالعادة“

 اشارت لها على”…ل جوا.تعالي ندخ…الحمدهلل“

 .…غرفة النوم

 .…دخلت سمر بعد ان القت ابتسامة مرحبة بالصغار الجالسين على طاولة الطعام

القت سمر جسدها على الفراش بالعرض ونظرت لسقف الغرفة ولفظة اسمه وسط تنهيدة 
 …هيام

 ”..…ابراهيم“

 ارتاحت حنين بجوارها ونظرت هي ايضا للسقف

 …ئلةوهي تبتسم بخبث متسا

 ”..…مالو االفندي اللي شاغل بالك من ساعة ما شوفتيه“



 ..…ادارت سمر راسها الى حنين وعلى شفتيها ابتسامة تنبض بالسعادة

 ”..…ابراهيم عايز يخطبني ياحنين“

نظرت لها حنين وقد لمعة عينيها بالفرحة بعد ان تناست كل ما حدث من بداية اليوم وصبت 
 ل صديقتها الوحيدة فيكل تركيزها وسعادتها من أج

 .…تلك اللحظة

 ” …احكيلي ….طلب امتى منك الموضوع ده…..بسرعه دي…بتهزري“

بالفعل نهضت سمر وتربعت ساقيها وهي ترجع شعرها االسود  ”.…ال دي محتاجه قعدة بقه“
 للخلف

 …وبعيون تتألأل ببريق جديد قالت

 ”..…وخرجنا ……و …وركبت ورا على الموتسكل …جالي قدام الشغل من يومين“

 توسعت عينا حنين وهي تعقب ذاهله..

 ”.…ياسافلة“

 .…ضحكت سمر وهي تتابع بحماس اكبر

 ”.…وجبلي حلبسة …مش بس كده دا احنا قعدنا على الكورنيش“

 .…شهقت حنين بقوة وهي تقول ذاهلة

 ”…. حلبسة ياسمر…حلبسة؟“

 ..…وأم روحهااومات لها وهي تكبح ضحكتها بصعوبة وسردت بمنتهى الراحة لت

 ”..…دا حتى بقالنا يومين بنتكلم في التلفون …. وتكلمنا كتير اوي في حاجات كتير…آآه“

 .…توسعت اعين حنين وعنفتها بقوة

 ”.…اخالقك باظت ….. احنا من امته واحنا بنكلم رجاله في تلفون…اي يابت االنحالل ده“

 …نظرت لها سمر بضيق وهي تقول بجدية

 ”…تكلمي جد شويةياحنين متهزريش و“



 ..…هتفت حنين بجديه مشتدة وهي تربع ساقيها وتجلس مقابل لها

 وممكن ياخد ….. انتي كده بتنيلي الدنيا…انا مبهزرش ازاي تخرجي معاه وتكلميه في تلفون“

 ”..…عنك فكرة وحشة

 خفق قلب سمر باضطراب وهي تسالها بوجه

 ..…حافظ على تعبيرة المبهم

 ”.…يخطبنيفكرة اي بقولك عايز “

 .…قالت حنين بتشكيك

 ”.…واول ما يجيب رجلك خالص بتبدأ الحجج الفرغه …يابنتي ماهي بتبدأ كده“

 هزت راسها بنفي وهي تقول بعدم

 …اقتناع من شكها المبالغ فيه

 ”.…إبراهيم مش كده ……. ال ياحنين…ال“

 .…نظرت حنين لها بغرابة وقالت باستهجان

 ”…تدفعي عنه انتي تعرفيه منين أصال عشان“

 …دافعة سمر عنه بقوة وهي تخبرها بتبرير

. إبراهيم كل ما …بالش تحكمي بظاهر …ياحنين اسمعيني ومتخديش الموضوع قفش كده“
 بيكلمني بيأكد على المعاد اخر االسبوع اللي هيجي يتقدم فيه

 ”.…انا متاكدة….. إبراهيم ملوش في الوع…هو واهله ليا

 

  

 

  

 



  

 

  

 

 عينيها وهي تومأ بتفهم..ثمحجظت حنين 

 …سالتها باهتمام

 ”….. بس قوليلي انتي موافقة عليه بجد…جايز“

 …اكدت بعفوية ال تقبل الشك

 ”.…طبعاً موافقة عليه“

 .…توسعت عيني حنين وشقت شفتيها ابتسامة دهشة وهي تسالها بابتهاج

 ”.…انتي بتحبيه وال إيه؟“

 ب. هو لسه بدري على موضوع الح…مش عارفه“

 بس انا بحس معاه براحه باالمان.. يعني ببقى …ده

 وبقعد ارغي كده في موضيع تافهه عشان بس يفضل معايا على …مبسوطة اوي وانا بكلمة

 بحكيله على حاجات يعني تخصني ……الخط

 بحب اي …اوي زي شغلي زمان حياتي دلوقتي

بتأنيب ضمير ال  .ومش بحس بعدها….. بحس كده اني بعري نفسي قدامه بغباء…بكره اي
تابعت وهي تشرد مع تلك المشاعر ”.……بالعكس انا بحس اني مرتاحة بعد ما بتكلم معاه

 .…المجنونة

بحب …..بحب اهتمامه بيا….وببقا عايزه اعرف كل حاجه عنه…كمان بحب اسمعه اوي“
.. …ولم بيقولي ياشبح….بحب لم يقولي ياست البنات…خفة دمه وبذات لم ينكشني بكالم

.كاني مش شايفه الناس اللي تحت …ياحنين كده اني عمله دماغ جامدة لم بيقولي ياشبح بحس 
 .…أنفجرت سمر ضاحكة بقوة مفعمة باالنوثة والجمال ”…أصال



 ..…شاركتها حنين ضحكتها الرقيقة وهي تقول بمزاح

 ”.…دا اي غزل السرسجيه ده……بيقولك ياشبح“

 …ضربتها سمر على يدها وهي تقول بعتاب

 ”.…دا عسل……خص عليكي ياحنينا“

 …ضحكت حنين وهي تقول بسماجة مقصودة

 ”…..احنا نقول مبروك بقه….ياختي عليه……عسل؟“

 .…صاحت سمر بقلق

 ”.…مش بظبط“

 .…قد بدأ هرمون النكد بالفرز !

 …سالتها حنين وهي تضحك بصدمة

 ”.…..بعد قصيدة الحب دي تقوليلي مش بظبط…ليه“

 .…قالت سمر بتردد

نظرت سمر لحنين التي دفعتها للتحدث بنظرة  ”.…. في حاجات كده قلقاني منه…يعني“
 .…عينيها فتابعت سمر بعدم ارتياح

 ”..…..وخايفه بعد الجواز يكون غبي وايده طويلة…يعني تحكماته فيا بتخنقني“

 …برمت حنين شفتيها وهي تعقب

 ”.…ماكان عسل من شوية………غبي؟“

 .…نظرت لها سمر بحدة وهدرت

 ”..…حنين انا بتكلم بجد“

.بس انتي …..مفيش راجل مش بيتحكم ومفيش راجل مش عصبي…وانا كمان بكلمك بجد“
.اما بنسبة ….وطبعاً انا بتكلم عن ايده ولسانه…اللي تقدري تحطي حدود مينفعش يتعداها

 للتحكمات اللي بتخنقك



 فياما تتعودي عليها ياما تحاولي تغيريه بطرقتك

 انهت”.…الموضوع هيبقا اسهل بعد الجواز مثالً 

 .…حنين جملتها بغمزة عابثة

 ..…ضحكت حنين بقوة وهي تقول…ضربتها سمر بالوسادة في وجهها

.احتويه انتي بس وهو …طب وهللا بجد الرجالة دول عملين شبه البيبيهات محتاجين االحتواء“
 ”..…هيبقى عجينه مرينه في إيدك

 القت سمر الوسادة في وجهها وهي

 .…بزمجرة تقول

 ”.…وهللا انت رخمة“

 …ضحكت حنين ضحكة خافته وهي تقول بأختصار

.كلمتين …طب اقولك اي يابنتي انا خبرتي محدودة برضو..انا كنت بعمل كده مع جالل“
.امال احنا ……شوية حنان على شوية دلع الدنيا بتمشي……حلوين كانوا بيعدو الموضوع

 ”..…جنس ناعم إزاي

 .…وهي تقول بسخطنهضت سمر من مكانها 

 ”.…طب يا ناعمه انا قلقت اكتر“

 .…حاولت حنين ان تبث بها الطمأنينة

 ”.…انتوا مش هتجوزه بكرة يعني….لسه فيه فترة خطوبة…سبيها على ربنا“

 ..…قالت سمر بنبرة مضطربة قليالً 

 ”..…بس ابراهيم ناوي يخليها ست شهور…ما ده اللي مطمني فترة الخطوبة“

 ”…مش وحشينحلوين ياسمر “

 .…نظرت سمر لها بحدة

 ”.…انتي معايا وال معاه ياحنين“



 …اخبرتها حنين بعدم ارتياح وقلق عليها

بس انا نفسي تجوزي في اسرع وقت قبل ما ماهر يشم خبر بموضوع …اكيد معاكي“
 ”.…الخطوبة

 …اكفهر وجه سمر وهي تقول بضراوة

 . سيبك منه…هو ماله أصال …هو احنا بنسرق“

 ”..…ا كده هسيب الشغل اخر األسبوعانا كد

 .…حدقت بها حنين بدهشة

 ”.…بجد ياسمر لقيتي شغل جديد“

 .…اخبرتها سمر بسالسه

 واحده من الزباين اللي بتيجي عند رزان دلتني عليه روحت وشافوا…بيوتي سنتر في الـ**“

همشي  يعني فاضل بس ابلغ مدام رزان اني…شغلي وتفقوا معايا اجلهم من اول االسبوع
 وخالص

ولو خطوبتي انا وابراهيم تمت اكيد مش هطول فيه غير الكام شهر بتوع الخطوبة 
 ”. …وخالص

 ”..…..ارتحنا من ماهر…كويس اوي“

كانت تود ان تخبر صديقتها ان ماهر ليس سهل االستخفاف به بل انه لزج حقير اذا أراد شيء 
 ..لكنها صمتت على…لن يوقفه الف سور يوضع أمامه

 حال وهي تسالها بمحبة..اي 

 ”…….انا بقالي ساعة برغي…سيبك مني انا واحكيلي عنك شوية“

 توترت حنين من ان تخبرها بما مرت به في تلك

. خصوصاً انها تعلم راي سمر بهذا النوع من الزواج …األيام وما اقترفته في حق نفسها
ث سيكون التقريع ان تشجعت واخبرت سمر االن بما حد ……ورفضته قبلها بدون تفكير

 واللوم أداة حادة تذبحها



 من صديقتها الوحيدة وهي ال تريد ان تسبب

 شرخ بينهم ، ان اختلفتان بوجهات النظر فعند

 تلك النقطة سيكون النقاش بينهن اشبه بالثور

الهائج الذي ينطح صاحبة بقوة و بدون ان يبالي بآالمه بل بدون ان يشعر انه على وشك قتله 
 بال

 .…!محال 

 ”..…تعب ماما وشغل واخواتي..كده يعني…مفيش جديد“

اومات لها سمر بعدم ارتياح فحنين شفافة لالعين ومالمحها تحكي كارثة قد اقترفتها وتخجل 
 من سردها خصوصاً بعد ان كذبة وابعدت بنيتاها المضطربة عن عينا سمر المحدقه بها بشك

 .…قالت سمر بعد تنهيدة عميقة برغم نعومتها

 ”…هتلقيني….براحتك منين ما تحبي تحكي…ماشي“

 …ابتسمت لها حنين بامتنان ولم تعقب على األمر

_____________________________________ 

أخيراً ستراه بعد  …بدات بوضع االقراط في اذنيها امام المرآة وابتسمت تلقائياً وهي تفكر به
 كل تلك األيام

 .…تهنئ اخته بعد ان تتم قرأت الفاتحة على ابن عمها. سترى والدته و…انها ستذهب لبيته

.. ومعه كانت ترتدي …مررت يداها على فستانها البنفسجّي األنيق الذي يصل ألخر كاحلها
 كعب عالٍ 

 رفيع تعلم انها فاشلة في سير بتلك األحذية

 ولكنها اختارته خصيصا كي تنافسه في

 ..…طول !

ينساب على ظهرها كستار بني فاتح من  ارجعت شعرها للخلف بأناقة فقد تركته
 …ازدادت جماال مع بعض اللمسات الرقيقة على وجهها الصغير ……الحرير



الذي يمتزج بين براءة الطفولة وجاذبية المراهقة لتكن حبيبة الهيئة المغريه والجاذبة بهشاشتها 
 …االفته لالنظار

 ”.…انتي برضو راحه ياحبيبه“

 .…ها بغلسمعت صوت امها يصيح من خلف

استدارت وهي تضع القليل من العطر ذات رائحة خفيفة على االنف وهو مزيج مابين المسك 
ال يزال عطرها المفضل مهم جربت وال تضيف غيره  …االبيض واالزهار الصيفية المنعشة

…… 

 …رفعت عينيها على امها وهي تقول بهدوء

 وابراهيم كمان ابن عمي…انا راحه مع بابا ياماما“

 ”..…عليا اجي معاه هو ومرات عمياكد 

 …برمت صفاء شفتيها ونظرت البنتها بازدراء

 ”.…هي خالص نوال وفقت على البت دي بسرعة كده“

 …نظرت لها حبيبة بغرابة وهي تسالها

 ”…وبعدين مالها يعني عملت إيه…اسمها سمر ياماما“

 …اكفهر وجه صفاء وهي تقول بنبرة غاضبة

..جرجرت ابن عمك وراها من اول ….وخرابة بيوت…ةدي خطافت رجال…عملت إيه“
.طالما بتفهم في قراية الفنجان والكف يبقى اكيد ليها …دي مش سهله اكيد عمالله عمل…مرة

 ”…في سحر واالعمال

 دافعة حبيبة عنها بقوة وهي تقول باستياء من

 ..…امها وتفكيرها

 ”ياماما حرام عليكي سمر مش بتاعت الكالم ده..“

 …نتها وهي تقول بنبرة حانقهاخرست اب

.. دا عمل.. وعمل ُسفلي كمان ربطت …اسكتي انتي.. انتي ايش فهمك في شغل الحرباية دي“



..دا …ابن عمك بيها وخلته مش شايف غيرها ال وعايز يتجوزها في خالل ست شهور كمان
 ”. …كالم يدخل العقل هو لحق يعرفها كويس

 .…اخبرتها حبيبة برزانة

. إبراهيم شقته جاهزه ومش نقصه حاجة وشغال وبيكسب …ياماما ست شهور اي المشكلة“
 وبعدين دا غير ان عنده خمسة …والحمدهلل 

 ”..…وتالتين سنة يعني مش صغير

 …قالت امها بغيظ منها وهي تنظر لها بحدة

 

  

 

  

 

  

 

  

 

كي بكل . كان فين العقل ده وانا بكلمك عنه وبحاول معا…اي العقل دا كله ياست حبيبة“
 ”…ارتاحتي اهو طار من بين ايدك ……الطرق انك تقربي منه

 توسعت اعين حبيبة من كلمات امها فقالت

 .…بحزم يتناقض مع شكلها الصغير الهش

.انا عندي سبعتاشر سنه يعني لسه ……. انتي ليه محسساني اني عانس…اي طار دي ياماما“
 . انا لسه عايزة اكمل…صغيره على موضوع الجواز ده

وبعدين ابراهيم زي اخويا الكبير وانتي عارفه …بتاعي characterتعليمي واشتغل واعمل 



 ”. ……اني منفعوش وال هو ينفعني

 ..…مصمصت امها بشفتيها وهي تقول باستخفاف لحديث ابنتها

 ”.…اهي خدته بتاعت االعمال وسحر …تنفعيه وال متنفعهوش“

 .…ائلة ببعض الثبات المتبقي عندهااعتصرت حبيبة عينيها بسأم وهي تنظر المها ق

تعالي معانا عشان ابراهيم ميزعلش وعلى االقل مرات عمي  …سيبك من الكالم دا كله ياماما“
 ”..…وعمي ميحسوش بحاجة من ناحيتك

 .…لوحت امها بيداها بغضب هائل منهم

فه . بس اعر…مش راحه في حته عايزين تروحه انتوا اتفضله الباب مفتوح مش ماسكه حد“
 ومش …ان البت دي مش ساهله وبتاعت سحر واعمال

 ”..…هترتاح غير لم تخرب البيت باللي فيه

خرجت من الغرفة واغلقت الباب خلفها بقوة افزعت حبيبة التي نظرت للباب بهلع ودهشة من 
 .…أمها

 لم تمر الدقائق اال واحتل والدها الغرفة بعد ان

 .….. وسالها بدهشة وقلق…طرق الباب

 . انا طالع السلم…ها امك ياحبيبة بتزعق ليهامال“

 ”.…على صوتها

 .…لم تريد ان تخبره بما قالته امها فقالت بحيرة

 ”……. اسألها…معرفش يابابا“

 تنهد حامد فهو أيضاً يعلم سبب غيظ وغضب

 …زوجته ولكنه يحاول نسيان األمر حتى ال يخوض معها بموضوع كان نسيج من خيالهما
 ولم يخطئ به

. لكن الفرق بينه وبين زوجته انه …ه او ابنه بشيء فهو من وعد نفسه وهو من خلف الوعداخي
 . بل انه يعلم ان لكل…ال يحمل االمر فوق عاتقه ويبالغ فيه



 وقتا اذان ولم يحين نصيب ابنته بعد كما انها

 مازالت صغيرة ويرى هذا منذ ان فتحت زوجته

ا اال انه يعز ابراهيم ولهُ غالوة في قلبه كبير لذلك معه الموضوع وبرغم من عدم اقتناعه يومه
تمناه البنته النه خير واولى من يأتمن عليها ببساطة النه من لحمها ودمها كما يقال ، كما انه 

 رجل ليس

 وصاحب …لكن النصيب غالب…عليه غبار 

 ..…التدبير لم يشاء بعد !

 نظر حامد البنته وظل يتاملها للحظات وهو

 .…يقول بحنان

 ”.…طالعه زي القمر ياحبيبة“

 اقتربت منه حبيبة والقت نفسها باحضانه وهي

 .…تقول بمحبة ودالل االبنة

 ”.….. اكيد طالعه حلوه ليك…هطلع وحشه لمين يابابا“

 ممر يده على شعرها وهو يضحك قائالً بمزاح

 ”.…انا بالحالوة دي برضو“

 .…خرجت من احضانه وهي تقول بابتسامة فخر

 طب عارف البت سارة صاحبتي اول …ت قمردا ان“

 ”.…ما شفتك قعدت تعاكس فيك

 توسعت عيني حامد بدهشة حقيقية وهو يسألها

 …بشك فهو يعلم ان ابنته بطبعها غيورة بقوة

 ”..…وانتي سبتيها تعاكس كدا عادي“

قبلته من وجنته وهي تهمس اليه  ”…محدش يعاكس القمر غيري …ال طبعاً بهدلتها“



 .…بشقاوة

 ”.…معاد ماما طبعاً عشان دي القيادة العليا“

 ابتسم حامد وهو يقرصها من وجنتها ثم قال

 …بلطف

 طب يال بينا لو خلصتي عشان ابراهيم قرب“

 ”…ينزل

 اتجهت للمرآة سريعاً لتنظر نظرة اخيرة وهي

 .…تقول ألبيها

 ”.…هجيب شنطتي وجايه“

 .…قال والدها وهو يخرج من غرفتها

 ”.…ة متتأخريشبسرعه ياحبيب“

_____________________________________ 

خرج ابراهيم من غرفته وكان يرتدي قميص اسود وبنطال مماثل لها وحذاء المع من نفس 
 …اللون

 وقد حلق …صفف شعره االسود الغزير للوراء

 لحيته كذلك فبد اصغر من عمره وزداد أناقة

 .جعلت الضخم الصلب وسيم…وجاذبية مضاعفة

 ……مة مهلكةوسا

 .…ابتسمت امه وهي تتأمله بفرح واسرعت الخطى الحد االركان وهي تقول

 ”.…استنى ابخرك ….. ربنا يحفظك يابني…بسم هللا ماشاء هللا“

 …ضحك ابراهيم وهو يحاول ان يوقفها

 ”…متاخرين …بخور اي بس ياحاجه“



يكها حوله وهي تقول اتت امه وبيدها المبخرة وبدات بتحر ”.….. استنى…مستعجل على إيه“
 بحنان

 ”.….. قل اعوذ برب الفلق…هللا اكبر“

ضحك راضي وهو يتابع زوجته ترقي ابنها باهتمام وخوف من ان يصاب بالحسد وكانه طفل 
 في عمر شهور اتى للدنيا بجمال لم ياخذه قبله وال بعده

 ..…فتخشى عليه امه من الحسد والعيون الفاسدة

 االبتعاد عن امهابتسم ابراهيم وهو يحاول 

 .…وقد بدأ في السعال وهو يقول من بينه

 ”.…كفاية ياحاجه اتخنقت“

 قالتها نوال وهي تمتم”.…اصبر يابراهيم شويه“

 ..…بعدة آيات قرآنية

 ..…قال بتعجل وهو يبتعد عنها خطوتين

 ”.…كفاية بجد عشان اتاخرنا“

 .…زمت والدته شفتيها بامتعاض

 ”.…رانت متصربع كدا ليه هي هطي“

 …صاح والده وهو يقول بجدية

 ”.…عنده حق ياحاجه احنا فعالً اتاخرنا“

 .…نظر ابراهيم لوالده وقال بحنق معاتب

 سعل ابراهيم من”..…أخيراً اتكلمت ياحاج“

 ……جديد وهو يقول ألمه

 

  



 

  

 

  

 

  

 

 ”.…انا كده هيجيلي الربو وانا واقف……كفايه يامي“

 خرة جانباابتعدت والدته عنه وهي تضع المب

 ”….ان شاهللا عدوينك…بعد الشر عليك ياحبيبي“

 …قال ابراهيم باستعجال المه

 ”.…طب يال بقه عشان منتأخرش“

 …هزت امه راسها بحنق ورفعت عينيها على زوجها الذي القى عليها نظرة هادئه صبورة
 وبحاجبيه اخبرها ان تمحو هذا الحنق فتلك المناسبة ال تريد

 ……ه من القلب الجل ابنهم وزواجه المنتظراال ابتسامة وفرح

خرج ابراهيم ووالديه وقابل على باب شقته عمه حامد وحبيبة ابنته يخرجون من باب شقتهما 
 ..…المجاورة

 اقترب منه حامد وعانقه بقوة ووجهه متهلل

 …بسعادة الجل ابن اخيه الذي بمثابة ابنه كذلك

 ”.….الف مبروك يابن الغالي…مبروك يابراهيم“

 …ابتسم ابراهيم وهو يربت على كتف عمه قائالً 

 ”.…. عقبال حبيبة…هللا يبارك فيك ياعمي“



 .…ابتعد عنه حامد وهو ينظر البنته ثم اليه وقال

 ..زي ما عملت…ان شاء هللا تسلمها بأيدك لعريسها“

 ”. …مع اخواتك

 …رد ابراهيم بابتسامة هادئه وهو ينظر البنة عمه

..ومن غير ما تقول حبيبة معزتها من معزة رباب ورحمة وهي …عميربنا يخليك ليها يا“
 ”…عرفه كدا كويس

 اومات له حبيبة بابتسامة رقيقة وهي تهنئه

 …بمحبة

.فرحانه بجد عشانك سمر كمان جميلة وطيبة وجدعه …..الف مبروك يابيه…طبعاً عارفه“
 ”.…اوي وتستاهل كل خير

ه فاكتفى بايماءة بسيطة البنة عمه ال تخلو من تلك زاد توهج عيناه بشوق مع ذكر اسمها امام
 ..ليالً آآه…اإلبتسامة المتعلقة على محياه منذ البارحة ليالً 

 كم كانت تلك الليلة طويلة لم يتذوق بها طعم

 النوم وهي كذلك ظل معها طوال الليل على

 الهاتف يحكي باشياء عديدة وهي تسرد اكثر

 تلم تتوقف الضحكات والمشاكسا…منه

 ..حتى االحاديث معظمها كانت…اللطيفة بينهم

 هامة في حياة كال منهم وبعضها تافهه سوى

 منه او منها ، لكن برغم ذاك وذلك كان يشعر

 والكمال الجميل مع سماع …براحة واالبتهاج

 . وآهات من…صوتها االنثوي الرقيق وضحكتها

 هذهه الضحكة المفعمه باالغراء واالنوثة تشعل



 .…بمشاعر ال ترحم ! قلبه وجسده

 فاق من شروده على صوت امه وهي تسأل

 .…حبيبة باستغراب

 ”.…هي امك مش جايه وال اي ياحبيبة“

 توترت حبيبة وهي تنظر لوالدها تطلب منه

 …العون

 ” ….ماما كانت……ماما“

 …اسرع حامد يبرر غياب زوجته بفتور ال ينم عن شيء

عندها شوية برد خدت برشامة ودخلت تنام من ..…ام حبيبة مش هتقدر تيجي يام ابراهيم“
 ”..…ساعة كده

تغيرت مالمح نوال وهي تشعر بالحرج من صفاء..وخشيت من مقابلتها بعد قرأت فاتحة 
 إبراهيم

 .هل ستتعامل معها كسابق ام ستتغير…وردة فعلها

شرة السنوات بسهولة  ..…معها وتدهس على عه

 مر بلهز ابراهيم راسه بتفهم ولم يعلق على اال

 .…قال بهدوء به لمحة من التعجيل

 ”..…طب يال بينا ياجماعة“

 أومأ له والده وهو يبتسم على اللهفة الملموسة

 ..…عقب والده وهو ينزل على الساللم بمزاح ……منذ بداية اليوم

 ”..…اللي يشوف استعجالك ده يقول النهاردة فرحك.. مش ربط كالم وقراية فاتحة عليه“

 ..…. ثم ابتسم ابراهيم وهو يعقب بحرج على جملة والده…يهضحك الجميع عل

 ”..…انا بستعجلك عشان نلحق نخلص ونرجع بدري بس …على فكرة ياحاج انت ظالمني“



 .…ضحك راضي عليه وهو يقول بتشكيك مرح

 . ماشي هعمل نفسي…قلبك علينا يعني“

 ”…صدقتك

 ……في المبنى المقابل لهم وتوجها معاً لبيت العروس ،…ابتسم الجميع بسعادة ألجله

 

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثامنة

ازدادت خفقات قلبها بقوة وهي تسمع صوته في صالون البيت يتحدث مع خالها )عارف( 
 ووالده

 ً  ..…أيضاً يقوم بتقدم إليها نيابة عن ابنه رسميا

 .…همست وهي تغلق باب الغرفة بتوتر

 ”..…هو انا مالي متوترة كدا ليه“

 ت حنين وهي تجلس على حافة الفراشابتسم

 ..…تتابع سيرها في الغرفة ذهابا وعودة بسرعة

 …قلبت حنين عينيها بانزعاج

 ”. …اركزي كده لحد ما نشوفهم هيتفقه على إيه…خيلتيني على فكرة“

 .…وقفت سمر وهي تقول بارتياب

 ”..…امه برا ياحنين“

 .…عقدت حنين حاجبيها بغرابة

 ”..…اهدي ياسمر وتعملي بطبعتك……لك يعنيواي المشكلة هي هتك“

 فتحت زينب الباب ونظرت الى ابنتها بحنان

 ..…وفرحة وهي تقول

 ”..…يال ياسمر ياحبيبتي تعالي عشان تقدمي العصير للضيوف“



 …اتجهت اليها حنين وهي تسألها بفضول

 ”..…اتفقتوا على اي ياخالتي“

 ..…سعادةردت زينب عليها وهي ترفع عينيها على ابنتها ب

.. مبروك ……. بس باين عليه شاريها وموافق على كل طلبتنا عقبالك ياحنين…لسه بيتكلمه“
 ”.…ياحبيبتي

 ..…ابتسمت سمر واسبلت جفنيها وزاد توهج وجنتيها والخفقات تكاد تمزق صدرها

 ”..…يال ياسمر“

 .…فركت في يداها وهي تقول بارتباك

 ”.…هو الزم انا اللي اقدمه …..هو…ها“

 ضاحكة حنين بدهشة وهي تتجه الى صديقتها..

 الزم تطلعي …مين العروسة هنا …انتي بتقولي إيه“

 ”.…و مع أهله…وتقعدي معاه كمان 

 ..…ردت والدتها بتأكيد

 دا …وحبيبة كمان …آآه امه سألت عليكي ياسمر“

ى ضحكة والدتها وهي تربت عل ”.…غير إبراهيم هو مسألش بس شكله بيقول انه مستنيكي
 وجنتها بحب وقد دمعت عينيها بتأثر الجل الصغيرة الشقية

التي قد كبرت واصبحت عروس اجمل عروس التف جسدها الصغير في دوامة الشباب لتخرج 
منه شابة فاتنة لالعين توقع القلوب من نظرة واحده فقط نظرة من جمال عينيها الساحرة يقع 

 العاشق اسير

 .…هواها !

 .…تدفع ابنتها برفق مسحت زينب عينيها وهي

الزم ابقى قعده مع خالك مانتي عارفه ممكن يتوه في الكالم مع ……يال ياسمر كفاية تاخير“
 ”..……الناس



 .…اومات لها سمر وهي تخرج وبجوارها حنين

…………………………………………………….. 

 .…تحدث والد إبراهيم بشموخ امام الخال عارف

 ”..….سمر مش غريبة دي زيها زي بناتي وهللا…لوطبعاً اللي تقدرو عليه جبوه واحنا هنكم“

 .…رد عارف بجدية وفخر امامه

بس أم سمر الحمدهلل مجهز بنتها من كله ومش …تشكر ياحاج راضي دا عشمنا فيك برضو“
 ”..…مخالياها نقصها حاجة

 …رد حامد عن اخيه االكبر وهو يقول بمودة

س ان ابراهيم مستعجل والجواز اخوي راضي قصده ب……طبعاً عارفين الخير كله عندكم“
 يعني هيبقى بعد ست شهور عشان كده مش عايز يكعبلكم

المهم …احنا اهل ومفيهاش حآجة لو سدينا قصاد بعض……و بيقولكم تجيبه اللي تقدروا عليه
 ”……نفرح بيهم ويتممها على خير

 ..…أومأ له عارف بتفهم

عمها تتابع الحديث باهتمام وصمت  نظر أحمد لحبيبة الجالسة على احد االرئك بجوار زوجة
 جميل

اكتمل بهيئة الملكة البيضاء المتوجه التي دخلت بيته منذ نصف ساعة يكاد يجزم انه لم يستمع 
 .. انه حتى يبعد…لم قيل في الجالسة ولم يالحظ غيرها

 .…عيناه عنها بصعوبة الجل المحيطين بهما

عه لتجده ينظر لها نظرة مبهمه غريبة وكانه رفعت حبيبة عينيها الزيتونية عليه للمرة الراب
. وكانها لوحة جميلة يجب التأمل وتمعن بتفاصيلها بمنتهى …يستشف شيٍء من على وجهها

 ..…الرزانة والهدوء

. الغبي االحمق …عضت على شفتيها بارتياب وهي تشيح عينيها عنه وداخلها تشتمه بغضب
 ال يفهم

 ته.. اي عبثانها في بيته محاطه بعائلتها وعائل



 ..…هذا

 

 .…رفعت عينيها عليه من جديد فتالقت األعين لثانية لتجده في لمح البصر يغمز لها بوقاحة 

 ..…فغرت شفتيها بصدمة لتاتيها الحازوقة في لحظة وتخرج بصوٍت عاٍل مفاجئ

..لكن أحمد الوحيد الذي اطرق براسه وهو يضحك …انتبه الجميع للصوت ناظرين إليها
 …عليها

ما زاد الحرج لديها وهي تضع يدها على فمها بخجل وعيناها الزيتونيه تتوزع عليهم بترتيب م
 .…المضحك

 اول من تحدث نوال وهي تربت على كتفها

 .…بحنان

 ”.…..عايزه مايه…اسم هللا عليكي ياحبيبتي“

 .…لم ينتظر عارف ردها بل امر ابن أخته بقوة

 ”..…قوم ياحمد هاتلها كوباية مايه“

 .…احمد من مكانه وهو يقول بفتور خبيث نهض

 ”.……حاضر ياخالي“

جلب احمد كوب الماء وعندما قدمه لها وقفت حبيبة واخذته منه وفي لحظة تناولها للكوب 
 دخلت سمر

ازدحم المكان واصبح التركيز مصوب كله نحو العروسه  …مع والدتها وحنين صديقتها
 .……الحاملة صنية التقديم

 العالي التي ترتديه حبيبة والتينظر احمد للكعب 

 ً  …زاد طولها بسببه وأصبحت بنفس طوله تقريبا

 .…علق على الحذاء وهي تضع الكوب في يده شاكرة إياه برسمية

 ” ….تعبتك معايا……شكراً “



 …لم يالحظ احد حوارهم وهو يقول لها ببرود

ي على جدور مش خايفه تقع…..بس اي الكعب العالي ده…ال تعب وال حاجة ياست بيبه“
 ”……رقبتك وتكسري

 ..…احتدت عينيها الزيتونية بحنق

 ”..…وانت مالك مركز معايا ليه“

 .…رد احمد ببساطة وكانه امر متوقع

 وبعدين اي الهباب اللي حطاه على….امال هركز مع مين يعني…طبيعي اركز معاكي“

 ” …وشك ده

 توترت حدقتيها وهي تضع يدها على وجهها

 …تتحسسه بصدمة

 ”.….فين ده……بابه“

 .…رد بإختصار وثقه وهو يشير باصابعه في الهواء على وجهها

 على فكرة انتي حلوة…االحمر واالخضر واالصفر“

 ”..…من غير االلوان دي

 …رفعت حبيبة حاجبيها وهي تنظر له بغرابة

 ”. …. انت مالك أصال بتدخل ليه حلوة وال وحشة ما يخصكش…اي ثقه دي يابني ؟“

 .…حماقةرد أحمد ب

 ”.….والبرفان ده متحطيش منه تاني عشان ريحته جامدة…ال يخصني“

 .…ردت حبيبة ببرود عليه

 ”…ملكش دعوة بالبرفيوم وبعدين ريحته خفيفة على فكرة“

 .…عقب أحمد باشمئزاز

. مش نزللنا من القصر …فوقي انتي عايشه في حارة يامااا….اسم برفان يابرنسيسه…برفيوم“



 ”…بتاعكم

 .…وجهها وهي تقول ببرود امتقع

 ”.……خليك في حالك ……ملكش دعوة“

 لم يعقب على استفزازها بل سألها على االهم

 ……بنسبة له

 ”..…يعني اي مش ناويه تجيبي رقمك برضو“

 امتقع وجهها وهي تنظر اليه ببرود قائلة

 .…باستفزاز يحق لها

“ ً  . انا….. لو اخر واحد في دنيا مش هكلمك…ال طبعا

 ”…. انت بنات؟…قمي غير لصحابي البناتمبديش ر

 عض على شفتيه وهو ينظر اليها بغيظ

 .…مكبوت وعقب

 ”……عشان معوركيش قدامهم ….. طب اترزعي مكانك…بنات؟!“

 .…برمت شفتيها وقد راقها استفزازة فقالت

 ”……متقدرش تعمل معايا حاجة انت بوء أصال“

 .…اشار احمد لها ان تجلس بمقت وهو يقول

 ”..…دي يامستفزةطب قع“

 تابعها احمد بعيناه وهي تتجه الخته لتسلم

 . وتقبلها اخته من وجنتيها اإلثنين بمحبة…عليها

 .…وحرارة

 .…بلع احمد ريقه وهو يهتف بداخله بوقاحة



 (…لحد ما يجي دوري…)بوسيهالي بضمير ياختي

وربتت على سلمت سمر على الحاج راضي وحامد وحبيبة واتت عند نوال عانقتها بحرارة 
 ظهرها وهي

 ..…تقول بصوٍت حاني

 ”.….وحشتيني……عامله اي ياطنط“

 توترت مالمح نوال امام كلماتها الرقيقة وسالمها

الحار اليها الذي يبث عدة اشياء غير مصطنعة بالمرة على وجه تلك الشابة التي تجبر الجميع 
 ..….. وتدخل القلب من اول لقاء…على تقبلها عنوة عنهم

ق قلب نوال وهي تسلم عليها بمحبة وتبتسم في وجهها أخيراً بعد وجوم طال اليام لذلك ر
 …بداخلها

ستاخذ وقت لتتقبل االمر لكن بنهاية ستتقبلة فهي لن تقف امام سعادة ابنها ولن تحرمه 
 .وان…منها

 .…كانتى السعادة والهنا عن طريق سمر فهي ستقبلها وتحبها الجل عيون ابنها وراحة قلبه !

 ..…. انها تقبل المرفوض بداخلها ألجل ابنائها !…كذلك هي األم فال تحكم على قلوبهن

 ..…التضحية أم ، ومن بعدها ياتي الوطن !

 …ارتاح قلب سمر قليالً مع ابتسامة السيدة اليها

 كانت ستجلس بجوارها ولكن اصرت امها عل احرجها

 .…وهي تقول بابتسامة تعرف ان بعدها ستقع عليها بلوى

 ”..…مش هتسلمي على ابراهيم ياسمر“

نظرت سمر ألمها بصدمة وغضب كبحت اياه في لحظة وهي تمد يدها إلبراهيم قائلة بصوت 
 ……يكاد يسمع بصعوبة

 ”..….ازيك يابراهيم……از“

 ً  ..…اتكأ على يدها بين يده وهو يقول ببساطة عكسها تماما



 ”……ازيك انت ياشـ……الحمدهلل“

 نحوه ونظرت حولها توسعت عينيها بتحذير

 .…ثم سحبت يدها من بين يده في لحظة خاطفة

 …كبح ضحكته وهو يراها تجلس بجوار امها بحرج

وكانت ترتدي فستان انيق طويل وتطلق شعرها االسود المموج خلف ظهرها كامواج عاصفة 
 …….وكذلك كانت تضع القليل من المسات البسيطة على وجهها الفاتن…ال تقبل الرضوخ

ت زينب وهي تشير لحنين التي اتت عليهم ووضعت بعض الحلويات والشوكوالته امامهم تحدث
 ..…على الطاولة الزجاجية

نظرت للجميع وهي تقول بتعريف عن هواية الصبية ”.…تعالي ياحنين قعدي جمبي“
 .…الجميلة

 ”.…متربيين سوا…صحاب وجيران…صاحبة سمر…دي حنين“

 …لمات مرحبة بهاسلم الجميع على حنين بابتسامة وك

رفع ابراهيم كوب العصير على فمه ونظر لسمر التي كانت ترتشف أيضاً كوب العصير 
 ..…وعينيها تختلس النظر اليه

انزل الكوب ووضعه على الطاولة وهو يتنحنح بخشونة الجل ان ينتبه له الجميع وبالفعل 
 .…حصل على االنتباه سريعاً فقال بهدوء

و زي ما عمي قال تيجوا تشوفوا الشقه ولو …نقرا فاتحه على االتفاق……يعني بما اننا اتفقنا“
 ”..…عجبتكم نحدد معاد الخطوبة رسمي

 …ردت زينب بمودة

 

  

 

  



 

  

 

  

 

نقرأ فاتحة على االتفاق وانا مش هالقي راجل احسن منك لبنتي انت …مفيش مشكلة يابني“
براهيم ربنا يباركلك فيه وتفرحي بيه زين ما ربيتي يام ا…الناس كلها بتحلف باخالقك وتربيتك

ربتت زينب على كتف نوال بمحبة والتي ردت الحديث عليها ”.…عن قريب وتشيلي عياله
 ..…بالباقة

 ”.….نفرح بيهم عن قريب ان شاء هللا…تعيشي ياحبيبتي“

 ”.…يعني نقرا الفاتحة“

قتها بخبث وهي قالها ابراهيم بتعجل واضح بنبرته مما جعل حنين تبتسم وهي تلكز صدي
 ..…تقول

همست لها سمر باعجاب وعينيها ”..….الراجل هيموت عليكي…انتي عملتي إيه ياخربيتك“
 .…على إبراهيم

 االسود هياكل…طالع حلو اوي ياحنين بطقم ده“

 ”…منه حته

 …علقت حنين بتأكيد

ادة قبلتها من وجنتيها بمحبة وسع”.….مبروك ياحبيبتي…..وشكله بيحبك…هو قمر بصراحه“
 …..قالت سمر وهي تقبلها هي األخرى…ألجلها

 ”.….لم البسك الطرحة بايدي…عقبالك يانونه“

 …قالت حنين بمزاح

 دا….انتي ناسيه انك كوافيرة وال إيه…الطرحة بس“



 اخبرتها سمر ببساطة”.…انا هستغلك احلى إستغالل

 …وهي تقول بابتسامة رقيقه

 ”. …اعمليها األول بس …ومالو اذ كان كده استغليني براحتك ”

كادت حنين ان ترد عليها ولكنها سمعت صوت الخال عارف وهو يقول بسخرية موجها 
 .…إلبراهيم

 ”..…انا مش عارف انت مستعجل على إيه“

 …ابتسم راضي وهو يقول بهدوء

 ”.…حماس شباب ياحاج عارف “

 ……مصمص عارف بشفتيه وكانه يعيد الذكريات وهو يسرد لهم بفخر

 ”..….. هللا يرحمه…اسمه فتحي …ه فكرني بواحد صاحبيحماسك د“

 بلع احمد ريقه فهو يعلم القصة جيداً فقال

 ..…بصوت متردد لخاله

 بالش نحكي عن األموات……بالش ياخالي“

 ”.وبعدين الوقت مش مناسب …خلينا في األحياء

 …هتف عارف بخشوة وعتاب إليه

 ”..…حكيلك حكيته.وبعدين مانا …دا انسب وقت احكي فيه عن فتحي“

 .…تحدث أحمد هامساً بارتياع

 ”.…..واختي لعروسة…….الراجل داخل على جواز ومسئولية…ماعشان كده بقولك بالش“

 .…تحدث عارف نحو ابراهيم وهو يقول بجدية

 ”.…..وانت وشاطرتك بقه…سيبك منه يابراهيم دي القصة دي فيها موعظة“

ي تلك القصص التي معظمها تأليف خالها توترت مالمح سمر وحنين فهن يعرفنا مآسه 
 .…عارف



 .…تحدث عارف بجدية

.وحب واحدة واتجوزها في خالل …كان صاحبي زيك كده حماسه واخده ونفسه يتجوز“
.مكانتش بتعمل حاجة في حياتها غير انها تطلب.. …وعلى اللي حصل بعد كده…شهرين
لحد ما بقى …ل زي االرنبةال وكل سنه تجبله عي……لحد ما راجل شاب قبل أوانه…تطلب

..معرفش صاحبي يعمل إيه ويجيب منين والمرتب مش مكفي العيال حتى …عنده عشر عيال
.قام ملقاش حل غير انه يسافر ويتغرب سافر …في االكل مابالك التعليم والبس والذي منه

مات وكان متحمس زيك كده ……ومات…العراق ايام الحرب وخد طلقه في راسه جابت أجله
 ”…….يال ربنا يسترها عليك……طبظب

 .…هتفت نوال بلوعة األم

 ”.…اسم هللا عليك يابني ان شاء هللا عدوينك“

نظرت سمر المها ثم الحمد وكذلك الى حنين وهي غير مستوعبه بعد ان خالها يفسد الزيجة 
 من تخاريف عقله الغير متوازن في……بقصة خرافية

 ..…بعض األوقات

 .…اشاحت بوجهها بحرج وهي ال تعرف بماذا ترد …فضولينظر ابراهيم لسمر بتسأل 

 .…ابتسمت حبيبة وهي تهمس ألبيه

 ”..….. هو الجواز بيموت الناس فعالً …بابا“

 …رد والدها عليها بفكاهة األب

 ”.. ….حتى اسألي امك…الجواز يابنتي مش اعدام دا مؤبّد علطول“

 .…ضحكت حبيبة وشاركها والدها الضحك

فضحك وهو يقول لخاله  …الصمت والنظرات القائمة في تلك الجلسةحاول احمد قتل 
 .…بمزاح

 ”.…احنا أصال لسه مكلمين فتحي ده من يومين …خالي بيحب يهزر ياجماعه“

ارتفعت عيني عارف على ابراهيم بتذكر شيء هاٍم  ”..…. دا متولي…مش ده فتحي ياغبي“
 فقال



 .…بابتهاج غريب

 بيفكرني بيك كانأهو متولي دا بقه يابراهيم “

 ”.…زيك كده فـ

 .…قاطعه ابراهيم وهو يبتسم بجاذبية قتلت عيون سوداء تاكله بعينيها

نظر لسمر التي ضحكت واسبلت جفنيها ”…خليني المرة الجايه اسمعها كفاية حكاية فتحي“
 .…..فاكمل ابراهيم بهدوء…بحرج

 ”.…نقرأ الفاتحة بقه“

نظر ابراهيم نظرة دافئة لذات العيون السوداء …لفاتحةابتسم الجميع براحة و بدءا بقراءة ا
 فبدلته

 بابتسامة رقيقه وعيون تحمل مشاعر جديدة

 .……إليه

 رفعت حبيبة عينيها على أحمد وهي ترفع يداها امامها وتخفي بها معظم وجهها باستثناء عينيها

.فهمت …ثم لعينيها وجدته يغمز لها من جديد وينظر ليداه المرتفعه قليالً …الزيتونية االمعة
 االشارة الصبيانية فضحكت بخفوت خلف يداها ولم تعقب

 ……بل ابعدت عينيها عنه بخجل

………………………………………………………….. 

.كانت تجلس على الكرسي المقابل له وبينهما طاولة صغيرة …جلس معاها في شرفة شقتها
 وضعت عليها والدتها بعض الحلويات الشرقية والعصائر

في صمت وهي تختلس النظر له بين الحين واالخر واوقات تتعلق عيناها على ظل يتاملها 
 ……المارة باالسفل او المباني المجاورة

 .…عقب ابراهيم بعد تنهيدة سأم

 ”..…شكلك اول مرة تشوفي الشارع“

 …تنحنحت وهي تنظر اليه بتردد



 ”..…عادي ……يعني ….ال…آآه“

 .…فغر ابراهيم شفتيه وهو يقول بغرابة

 ”….فـ إيه بقه…..ركزي معايا ياسمر هما ربع ساعة اللي هنقعدهم سوا…و اي اللي عاديه“

 .…نظرت له بدهشة وقالت بتحفظ

 ”……على فكرة احنا مكتبناش الكتاب دي قراية فاتحة…هو اي اللي إيه“

..مبروك ياست ….انا ُكنت عايز اقولك مبروك…..استهدي باهلل…اي الدماغ دي يابنتي“
 فظ اخر جملة بنبرة حنونة دافئة اوصلت الرجفة لجسدهال”..…البنات

ًّ وشلت تفكيرها للحظات فقالت بنبرة عادية  .…كليا

 ”.…هللا يبارك فيك“

 …كبح ضحكته على ردها وعلق بمزاح

 ”.…. مفيش عقبالك……اي دا“

 نظرت له بدهشة ثم وجدته ينظر لها بشقاوة

 .…خبيثة ضحكة وهي تعلق

 ”……على فكرة غلس“

 ليها قليالً وطاولة تفصل بينهممالى ع

 …فسالها بشك

 ”.…مين دا اللي غلس“

 .…مالت عليه وهي تقول بشجاعة مصطنعة

“ ً  ”..….. فكرني هخاف؟…انت  طبعا

.. ….على……تطمني على اآلخر…انا عايزك تطمني…وانا مش عايزك تخافي“
اول سحب وصلت قدمه لقدمها فاتكا عليها بخفة شهقت وتوسعت عينيها وهي تح”..…اخر

 .…قدمها من تحت قدمه



 ”..….انا………ابراهيم متهزرش“

 سالها بوقاحة وعيناه تالحق حركاتها

 .…في التخلص منه

 ”…انتي رجلك سقعه كدا ليه“

 …كبحت ضحكتها وهي تحاول سحب قدمها

 ”…هفضحك وقول بتتحرش بيا…إبراهيم متهزرش“

 …ضحك باستمتاع وهو يعقب بتسلية

 ”……قا في صوابع الرجل اليومين دولانتي هبله هو التحرش ب“

 قالت بترجي وعيناها على باب الشرفة

 .…المفتوح

 ” ….حد يدخل…. ونبي…أبراهيم“

رد بخشونة وعيناه ال تفارق عينيها بل ان االبتسامة لم تذوب على محياه بل ظلت محفورة على 
 .…مالمحه الرجولية الجذابة

.فهمتي في …اف منك وبحترمك وبقدرك. بس عايز اقولك اني في فرق بين بخ…هسيبك“
 ”..…عارفه وال اشرحهم بظبط……فرق رهيب بينهم

 ……حاولت ان تجارية في الحديث بعد ان يآست من سحب قدمها

 ”.…خالص بقه………عارفه“

 هز راسه وهو يخرج تنهيدة عميقه من صدره..

 ”….انا عارف…وال عرفه اي حاجة ياسمر وهتعب معاكي“

قصف هذا الصوت لسيدة في سن والدتها ”…ف مبروك يابراهيم.ال…الف مبروك ياسمر“
 تسكن في

 .……المبنى المقابل لهم من الناحية اليمنى اي بجوار مبنى ابراهيم



ابتسمت لها سمر بتحفظ وهي تحاول سحب قدمها والعابث مكلبشها بقوة وكانها التصقت في 
 …..قالت سمر بنبرة متحفظه…ارضية األرض

 ”..…..عقبال محمد…ام محمدهللا يبارك فيكي ي“

 .…ردت السيدة بابتهاج

.تعرفي محمد ابني كان ناوي يجي يتقدملك …يارب ياحبيبتي اشوفله عروسة قمر زيك كده“
. ام إيه فرحلكم اوي وانبسط …بس انا قولتله خالص ياواد دي اتخطبت البراهيم راضي

 ”. …عشانكم

 شعرت ان ابراهيم يتكأ اكثر على قدمها فقالت

 ..…للمرأة بحنق ملموس في نبرتها سمر

 ”….طب ياحبببتي ربنا يسعده…حبكت يعني يام محمد“

 …ضحكت السيدة بحرج وهي تنظر البراهيم

 ”..…المؤخذه ياهيما…ياختي عليا نسيت ان ابراهيم جمبك“

 ……رد ابراهيم بخشونة على المرأة وهو يفك قيد سمر بعد ان ابعد قدمه عنها

 ”.……..عقبال ما تفرحي بعيالك…مد.يام مح……ال وال يهمك“

 .…زغردت السيدة فرحا وابتهاج اليهم وهي تقول

 والف الف مبروك عقبال…تعيش ياحبيبي“

 .…دخلت شقتها بعد ان اشعلت الجلسة“.. …الليله الكبيرة

أقترب منها ابراهيم بالكرسي وجلس بجوارها وسد بجسده الضخم باب الشرفة والرؤية 
 …كذلك

 ”.. …بقهمين محمد دا  ”

 ادعت الغباء وهي تمد يدها لتاخذ قطعة صغيرة

 .…من الكنافة وتضعها بفمها وقالت بلؤم

 ”..مالك.. ……هللا ابن ام محمد“



 .…نظر لها غضب قائالً بتحذير

 ”….. هو كان عايز يتقدملك فعالً …سمر متهزريش“

 …برمت شفتيها وهي تقضم من قطعة الحلوى

 ”..…بس يعني انا ما شوفتهوش اصال .…ايوا امه لمحة قبل كده المي“

 ”..…ومقولتليش ليه“

 .…توسعت عينيها و ردت عليه بدهشة

 ”..…. احنا مبقلناش ياما مع بعض…مجتش فرصة يابراهيم“

 .…نظر لها بعيناه الحادة وقال بسخط

 ”..…يعني هي دي الحجه اللي عندك“

 نظرت له بغرابة وهي تاخذ قطعة اخرى من

 ا مدعية االنشغال باالكلالحلوى وتضعها بفمه

 .…فقربه يصيب قلبها بتوتر اكثر خصوصاً مع لفح انفاسه الساخنة لصفحة وجهها. 

 ”..…اوعى تقولي انك بتغير احنا ملحقناش“

 رد وعيناه تجتاح عينيها السوداء بنظرات صادقه

 …وعقب على جملتها بوجه مشتد غضب و

 .…وغيره عليها

 ”..…ومبتستأذنش قبل ما تيجي ……الحاجة دي ملهاش معاد ياسمر“

 .…توقفت الحلوى بحلقها وهي تنظر اليه بزعر

وسعلت بعدها بقوة وأحمر وجهها لتجده يمرر يده على ظهرها بخوف ويعطيها كوب ماء 
 .…لتشرب منه القليل

 مرر يده على ظهرها مرة أخرى وهو يسألها

 .…بحنان



 رفع يده عنها حينما”……بقيتي كويسه دلوقتي“

 له وهي تنظر لعيناه القاتمة ثم سالتاومات 

 …بارتباك

 ”..…تقصد اي بكالمك ده؟“

 .…رد عليها إبراهيم بنبرة مبهمة مختصرة

 ”..….واكيد وقتها هيبقى احسن لم احسها من ناحيتك انتي كمان…أكيد فهمتي يعني“

 اومات له ولم تعقب وزاد اضطراب جسدها بقربة..

 ..…لسة المشحونة بعدة مشاعر غريبة عليهاوحاولت ان تكون طبيعية في تلك الج

 .…مدت يدها له بقطعة من الحلوى وهي تقول بنبرة عادية

 مش من برا….عمالها بإيدي…طب خد دوق دي“

 ”.…يعني

 .…اخذها منها ووضعها بفمه وهو يقول بهدوء

 ”……تسلم إيدك“

 .…عقدت حاجبيها وهي تراقبة ياخذ قطعة غيرها ويضعها بفمه بتلذذ

 ”..…لوة وال بتجملنيبجد ح“

 مسك كف يدها الصغير بين يداه الكبير وتحسسها بكلتا يداه بحب وشوق يبثه بتلك اللمسات

 …العاطفية

 ……سارت الرعشه اكبر بجسدها وهي تهمس باسمه بخفوت

 ”……إبراهيم“

زاد توهج عيناه عليها وهو يتحسس يدها الناعمة الرقيقة ثم مسكها بين يده وطبع قبله بداخل 
 .لماذا يقتلها ويتجازو حدود……فها كانت طويلة بطيئهك

 .واالدمان…لم يخترقها غيره ولماذا األمان والحب



 …عليه؟! 

 ..…كالمه الجاد إليها………كل مافيه يروقها بشدة

اختراقه لكيانها وحياتها بابسط الطرق  …….. امتالكه وقوته نحوها…مشاكسته معها
و كان التدليل خارج النمط العاطفي يظل تدليل من وجهة .حتى ل…تاثيراً..لمساته وتدليله لها

 ……نظرها وتحبه مهم سمعت غيره

 )إبراهيم راضي( رجل يروقها بكل معنى الكلمة وتجد

 .…بجواره اشياء مفقودة منذ زمن ، انها تستردها كلما اقترب منها واشعرها بوجوده !

 …سمعته يقول بنبرة حانيه وعيناه ال تفارق عينيها

 .…قرصها من وجنتيها برفق”.….. أصال الشبح بتاعي مبيعملش حاجة وحشة… حلووهللا“

 .…فضربته سمر على يده وهي تقول بحدة

 ”..…بس بقه اتلم“

 .…رد عليها بصدمة

 ”…اي يابت ما كنا مشيين حلو وربنا هديكي“

 …توسعت عينيها ذاهلة وهي تنظر إليه ثم لفظت بشراسة وتقريع قادم ال محال

 ”..….. بقا كده انت  فكرنـ …يسالم؟!“

 .…قاطعها حتى ال تفسد اللحظة الشاعريه بينهم

مسك يدها اليمنى ، سحبتها سمر وهي تقول ”.…كفاية عليا أيدك…بس اسكتي هتفصليني“
 …باقتضاب

 امسك …بالش ايدي اليمين عشان هاكل بيها“

 اعطته يدها”.…ايدي الشمال عشان فاضية

 اليسرى

 ق وهو يترك يدها قائالنظر لها إبراهيم بحن



 …بضجر

 ” …عشان تشبعي…….ُكلي باالتنين……ال وعلى إيه“

 كبحت سمر ضحكتها فهي قصدت افساد هذا الجو

 الشاعري ألجل الحفاظ على ماء وجهها أمامه فهي

 …لو عليها لقبلته بقوة كما تتمنى وتباً للمنطق !

 …مدت قطعة الحلوى اليه وهي تقول برقه

 ”.…طب خد دي مني“

 .…اخذها من يدها واكلها وهو يقول لها بجدية

.. وفي تلفون بقه قوليلي االلوان اللي …. عشان تشوفي شقتك…الزيارة الجايه هتبقي عندنا“
. اعرف واحد صاحبي ….او أجيب مهندس ديكور يعملهالنا…وانا هعملها ……انتي عيزاها

 ”. …رضو. وشغل بتاعه حلو ب…مهندس ديكور برضو وعلى اد ايدينا …شاطر

 .…قالت سمر بأختصار وهي تنظر إليه

 ”..…مش لم اشوفها األول يابراهيم“

 .…رد عليها وهو يهز راسه بتأكيد ُمضيف

. هي كبير اربع اوض وصالة والحمام والمطبخ كبار …هتشوفيها و ان شاء هللا تعجبك“
 اد …يعني

 ”..…شقتنا كده

 .…صارحت سمر بعفوية اليه

 ”..…. المهم اني هبقى معاك فيها…ةمش مهم كبيرة وال صغير“

لم يستوعب ابراهيم بعد جملتها ليظل يحدج بها للحظات ثم الح على وجهه الدهشة فقال 
 .…ذاهال

 ”..…أخيراً ابو الهول نطق“

 .…قالت بدالل وهي تشيح عيناها عنه



 ”..…هللا بقه“

 …ابتسم عليها وهو يقول بمشاكسة

 ”……. لو مدلعتش عليا انا هتدلع على مين…. ماشي ادلع برحتك ياشبح…هللا بقه“

 ..…ابتسمت سمر بخجل وهي تشيح عيناها عنه لالمام حيُث السماء الصافية

 مسك ابراهبم يدها من جديد وقبض عليها بين

 يده وهو ينظر معها لسماء الصافية المطله من

 وشعرها المموج يرفرف……تلك الشرفة البسيطة

طرة الرجولية تفوح النفها بقوة تجعلها تبتسم براحة ويزيد حول وجهها بفعل الهواء ورائحة ع
 .……االمان مع قبضة يده عليها

 انها تعيش أجمل حلم لم تتمناه يوماً لذلك أتى واكتشفت بعد مجيئه انها كانت تنتظرة بفارغ

 ..…الصبر !

 حينما…حينما يجد من يسعى إليه ومن يتلهف عليه …كيف يتعافى المرء؟ حينما يجد الحب
.. …حينما يشعر باالمان…يجد من يحاول نيل رضاه واسعاده بكل الطرق الممكنه

والكمال في العالقات ، اعلم انه وجد نفسه ووجد المفقود به  ….الراحة….. ودفئ…والسعادة
!….. 

……………………………………………………….. 

كانت تجلس حبيبة بجوار زوجة عمها في صالون الشقه وبجوارها على المقعد والدت 
 ……مرس

كانت سيدة بشوشه الوجه نظراته حنونه ودافئه لكن تثرثر بكثرة في اشياء عديدة وكذلك 
 تشاركها الثرثرة

 .…فقد ابتعد الجميع وتركاها تجلس بجوار السيدتان…وهي تتابع بصمت وملل…زوجة عمها

خذ والخال عارف ا…اخذ ابراهيم سمر للشرفة للجلوس معها قليالً بعد االستئذان من الجميع
 والدها



 وعمها الحد الغرف ليعطي مساحة للسيدات في

 ً  …. ام صديقة سمر رحلت ألمها…التحدث سويا

 ….. مؤكد فتاة ! …واللزج األحمق تركها ورحل بعد ان صدح هاتفه بمكالمة غرامية

وان كانت فتاة ما دخلها فليفعل …انكمشت مالمحها وهي تشعر انها تتدخل فيما ال يعنيها نحوه
 ..ماذا يعني لها ؟..…له ما يحلو

 …تحدثت نوال بخبث النساء وهي تسأل زينب

 ”..…يام سمر…وجيبالها اي بقه في جهازها“

 …ردت زينب بفخر وهي تخبرها

سكتت ”..…دا انا جيبالها الهنا والخير كله دا انا جيبالها شوية حاجات انما إيه ا…جيبالها“
 زينب ثم قالت

 ..…بلهفة وصلف

 ”.…د ليه تعالي افرجك بنفسياقولك هنروح بعي“

 ..…هتفت نوال بامتناع

 ”..…ال ياحبيبتي مش الزم“

 .…نهضت زينب بجسدها المكتز وهي تشير لها بنهوض باصرار

 ..…ثم نظرت لحبيبة وقالت”.…ونبي ياختي لتقومي معايا هو انتي غريبة“

 ”……افرجك على جهاز سمر…قوم انتي كمان ياحبيبة معانا“

 ..…بامتناع وهي تكتفي بالجلوس مكانها على االريكة بثبات هزت حبيبة راسها

 ”..….اتفضلوا انتوا وانا هستناكم هنا….انا مبفهمش في الحاجات ده…ال يطنط“

 …اومات لها زوجة عمها وهي تنهض مع زينب

 ”.…شوية وجليك ياحبيبة“

 .…اومات لها حبيبة بتفهم وحرج



 ..…وظلت وحدها في صالون البيت المفتوح

 .…أحمد من غرفته امام عينيها وكان يتحدث في الهاتف قائالً  خرج

 ”…ماشي مش هنسى ……خالص بكرة نتقابل سالم“

اتسعت ابتسامته وهو يغلق الهاتف امام عيني حبيبة التي برمت شفتيها بضيق واسبلت جفنيها 
 .…بتوتر

لخطوات عقد حاجبيه وهو ينظر حوله ثم خطى ا…رفع أحمد عيناه فلمحها تجلس بمفردها
 ..…نحوها وهو يسألها

 ”….مرات عمك وامي فين…قعده لوحدك كدا ليه“

 ..…ردت عليه ببساطة

 ”.…دخلو يشوفو حاجة جوا وجيين“

اشاحت بعينيها وحاولت ان تكون طبيعية برغم ان بداخلها قلب يعصف بضراوة واضطربات 
 .…جسدها تزداد تحت نظراته المتفحصة لها

ريكة وبينهم مسافة رفعت حبيبة عينيها عليه بحدة وهي تقول بنبرة جلس أحمد بجوارها على اال
 .…مشتدة

 ”……انت بتعمل اي انت اتجننت“

 .…تحدث بصوٍت خافض محذر إياها

 ”..….هتفضحينا……اهدي يابيبه“

 .…توترت مالمحها للحظة قبل ان تسأله بنفاذ صبر وبنبرة خافضة

 ”..…عايز اي يعني“

 .…هتف بتوجس منها

 ”.……اسلوبك ال يطاق ……اربياستار ي“

 .…زفرت بغضب زائف تخفي خلفه تلك االضطربات المجنونة

 ”..…هللا انت هتقول وال اقوم امشي“



 .…تحدث احمد بسرعة قبل ان تضيع الفرصة هباءاً وياتي احدهم على صوتها

 ”..….بصي انا كنت عايز اشور عليكي في حاجة كده…خالص هقول“

 .…غرابةحركت راسها نحوه وتفقدته ب

 ”..…تشور عليا في إيه؟“

.انها تجمع …بدأ متوتراً وهو يخبرها بتلك النبرة التي تداهمها دوماً بخلوتها بصورة متكررة
.تبرهن بداخلها …احمد به شيٍء غريب يجذبها…مابين العبث والدفئ كعيناه حينما ينظر إليها

 انه افضل من تلك

 ربما…الصورة التي يحاول رسمها امام الجميع

 ينتظر من يجمل تلك الصورة ويضع بها بعض التعديالت ليكن افضل كما تراه بعيناها وكم

 ……يستشعر به قلبها !

 .…أخبرها أخيرا بعد صمت للثوانٍ 

 ”.…هو عيد ميالد واحده معجب بيها صاحبي يعني“

 رفعت حاجبيها وهي تقول بدهشة مصطنعة

 .…بها لمحة من التشكيك

 ”…صاحبك؟؟“

 …ية وهو يقولنظر اليها بجد

 ”.…..مالك مش مصدقاني…آآه صاحبي“

 …حركت كتفيها باال مباالة وهي تقول بفتور

 ”…اصدقك وال مصدقكش انا دخلي اي أصال“

 …تمسك بالهدوء و رزانه قليالً وهو يقول

.انتي بنت فأكيد يعني عندك خلفية عن اي اللي ممكن يتجاب في مناسبة زي …اسمعي يابيبه“
 ”..…عني..ساعدينا ي……دي



 …رق قلبها فأجابت عليه بنبرة عادية

 .…على حسب يعني ممكن ورد شوكالته“

 ”…….او ممكن يجبلها برفيوم…ساعة يعني او انسيال …اكسسورات

 ……لم يتمالك نفسه وهو يقاطعها باستفزاز

 ” …..عيشي عيشت أهلك…اسم برفان“

 .…نظرت اليه بغيظ وهي تقول بجمود

 ”.…الكالم تاني مش هتكلم .. ولو قطعتني عن…برفيوم“

 …محى االستفزاز في لحظة وهو يسالها باهتمام

 ”..….. اجيب اي نوع……يعني لو هجيب برفيوم حلو كده …خالص خلينا في المهم“

 ردت حبيبة ببساطه عليه

 ”..…المفضل عندها Perfumeخلي يسألها هي بطريقه غير مباشرة نوع “

 ول مرةتحمس أحمد اكثر معها في الحديث فهو ال

 يتحدث معها وكم احب هذا وراقه بقوة.. وكانه

 ……وجد االلفة بقربها

 ”.…بتاعك إيه عشان اجيب زيه Perfumeايوا يعني نوع ال“

 …عقدت حبيبة حاجبيها بدهشة

 ”……وانا مالي بالموضوع ……نعم؟“

 .…اقنعها بطريقة خبيثة

 فقوليلي انتي اي احسن نوع يابنتي ماهو عيد ميالدها بليل وصاحبي يدوب يلحق يجيب هدية“

 ”..…يجيبه

 انا بستعمل *****بس في انواع تانيه ممكن“



 ”..…اقولك عليها

 .…سجل أحمد االسم على هاتفه سريعاً حتى ال ينساه وهو يخبرها ببساطة

 ”..….انا كدا كده صاحبي فركش أصال امبارح…ال متتعبيش نفسك“

 عقدت حبيبة حاجبيها بدهشة واكفهر وجهها

 …تعقب بتشنجوهي 

 ”..…انت متخلف يابني“

 .…رفع احمد عينيه عليها بذهول

 ”..…مين دا اللي متخلف يامحترمة“

 ..…اكفهر وجه أكثر حبيبة وهي ترد عليه بغضب

 ”..…انا محترمة غصب عنك ……ال حاسب عندك“

 …رفع أحمد حاجبيه معاً وهو ينظر لها بغرابة

 ”..…اي الهبل ده هو انا شتمتك أصال“

 …بتشنج من استفزازه اللعين لها هتفت

. قال صاحبك …. تصدق انا غلطانه اني قدرتك أصال وقعدت اتكلم معاك…متقدرش أصال“
 ”……. آآه وبتستغلني عشان تعرف تجبلها هديه…تلقيك انت  ……معجب بواحده قال

 رفع احمد زواية من شفتيه لالعلى بضجر وهو

 ً  …يعقب هازئا

 . حقيقي…ك؟؟هو ده كل استنتاجك اني بستغل“

 ”…. على العموم آآه انا ُكنت بستغلك…فعالً العقل زينة وهللا

 .…غمغمت حبيبة ببرود وكانها لم تسمعه من األساس

.دا لو الواحد فتح قلبك هيالقي طابور بنات ماشي …أصال اللي زيك يعرف االعجاب منين“
 ”.…فيه



 .…ه ببساطةنهض أحمد من مكانه وهو يقول بتأثر زائف واخبرها قبل رحيل

 ”.…مش انتي برضو ! …ومين اللي ماشي في اول الطابور يابيبه ؟“

 فغرت شفتيها بدهشة

 

فغرت شفتيها بدهشة وهي تنظر إليه لتجده يغمز لها ويلقي السالم العسكري بيده قبل ان يرحل 
 .…ويتركها ذاهله بجلستها وحيدة بازدحام األفكار

…………………………………………………………… 

اتجاه المسبح الخلفي للفيال بعدما سأل عليها الخادمة فاخبرته انها عند المسبح خطى خطواته ب
 مع

 ……ابنه علي

.. …ظهرت امام عيناه تسبح في المسبح بمنتهى المهارة التي بها لمحة من االغراء االثنوي
كنجمة تسبح في سماء القاتمة لتعطي بريق يخطف  …كانت جميلة متألألة وسط البرقة الزرقاء

 ……بصار ويضيع الوقت تامالً بهااال

لن ينكر انه  …لن ينكر يوماً انجذابه الجسدي لها لن ينكر انها كانت تشبع رغباته في الفراش
 لم يجد مثلها

 وكان جسده ادمنها ولم يجد المالذ …في تلك العالقة

 .…مع غيرها

 كانت ناعمة هادئة بجسد فاتن يصيبه بجموح نحوها

. ولن ينكر انها اعطته الكثير من حبها بل اغرقته …ولن ينكر هذااحبته) آية(  …كانت تحبه
 به وهو

 ….. متمرد لعين…لم يقدر بل كان ناكر النعم

 فكرة ان تكون مجبور من البداية على حياة ال

 …تريدها هذا هو النقيض االصعب في التقبل



 وهو كان هكذا برغم كل ما بها لم يحاول التقرب

 .…بقلبهمنها لم يحاول ان يراها 

فقط النه احب المراة الرخيصة المصطنعة في الخضوع ألوامره ، ولم يتاقلم مع أمرأه عملية 
 تسعى الجل صناعة كيان باسمها ناجح لها …في حياتها

.. وكذلك ….بدون االعتماد عليه او االكتفاء بحياة زوجية فقط معه…تستند عليه في حياتها
 كانت

 هي غيرهن . )اية(…عزيزة النفس في حبها له

 . ولكنه لم يجد مالذه…تختلف عن ما يريد

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ونفسه إال معها

. وكانت ال تتحرك …حتى )مروة( طليقته السابقة برغم من انها كانت تحت طوع يداه بسابق
خطوة في حياتها اال عندما يأمر إال انها لم تملئ مكانها ولم يشعر معها بما كان يشعر به 

 …باحضان آية

حر ألقى عليه منها جعله يلتف حول نفسه غير قادر على الراحة واالستمرار بحياته من اي س
 .…دونها؟!



فاق من شروده على صوت ضحكاتها الناعمة وهي تالعب )علي(الجالس على كرسي 
مخصص لالطفال بعمرة محكم على خصره ، كانت تقفز بالماء وتخرج إليه بشقاوة وتظل 

 العسلية وشفتيها المكتنزة الحمراء تحركهم بطريقةتالعبهُ بحاجبيها وعيناها 

 …مضحكة جعلت الصغير يقهقه بسعادة نحوها

 ..…وجعلته هو كذلك يبتسم عنوة عنه وهو يراقب ابتسامتها الشقية عن قرب

هي ذات مشاعر فياضة والوحيد الذي ينعم بعد فراقه عنها ، بهذا النهر الوردي هو )علي( 
 …ابنه

 قد انتبهت لوجوده أخيراً حولهمرفعت اية عيناها و

 بلعت ريقها بوترت..واهتزت حدقتيها وهي

 .…تحاول التحدث بنبرة جافة مشتدة قليالً 

 ”.…انت اي اللي جابك هنا……خالد؟“

 ..…رد عليها ببساطة وهو يميل على ابنه لياخذة”.…جيت عشان اشوف علي“

اً وارتدت المئزر على ثوب خرجت من المسبح سريع…استغلت اية فرصة انشغال عيناه عنها
 السباحة..

اشتياق ليطوف بعقله احد اليالي البعيدة التي …لكنها لم ترى عيناه وهي تختلس النظر إليها بـ
. وكان دوماً يسأل نفسه لماذا …كانت شفتيه تطوف على هذا الجسد الغض بجنون واشتياق

 .…يشتاق لها وهو غير قادر على حبها كما تحبه هي بكل جوارحها

 اقتربت منه بعد ان غطت جسدها بالمئزر الطويل

 عقدت ذراعيها وهي تقف امامه بصلف وهتفت

 .……بجمود

..وعز …مينفعش تيجي كده من غير ما تستاذن…اوال ياخالد احنا قولنا الزيارة تبقى بمواعيد“
 ”.…كمان مش في البيت يعني

 .…قاطعها خالد وهو يهدهد علي بين يداه



 ”.…عاد وانا جاي اشوف ابنيانتي عيزاني اخد م“

 .…ردت عليه بنبرة هادئة

 ”..….الن دي االصول………ايوا“

 رد عليها خالد بتبجح..

.وبعدين انا رنيت على عز وهو مردش …اي اصول انك تحرميني من ابني“
 ”.….وحضرتك بتغيري ارقم تلفوناتك طول الوقت…عليا

وهي تسكب بعض العصير في احد اجابته اية ببساطة ”.…طبيعي اغيرها مانت عارف شغلي“
 االكواب

 .…وتعطيه له

 ”..…اتفضل“

 اخذه منها على مضض وهو يضع ابنه في مقعده

 ……بعد ان قبله

.فقد جلست على احد الكراسي …جلس على احد المقاعد وارتشف من العصير وهو ينظر لها
 ..…واولته ظهرها وهي تداعب ابنها محاولة االنشغال عنه بكل الطرق الممكنه

 لطالما كانت تهوى…نادى خالد عليها بنبرة هادئة

 تلك النبرة وال تغفو عيونها إال عليها..ويصبح

 صباحها مشرق بفراشات الحب حينما تستيقظ

 .وخصوصا حينما يلفظ إسمها كما…كذلك عليها

 …يفعل االن

 اغمضت آية عينيها بالم كم آالمها وذبح قلبها

الحب المائع كان ينعم باحضان أمرأه غيرها قد تزوجها  بخيانته لها وفي شدة قهرها على هذا
 . آآه كما تتمنى ان ترد له……بعد طالقهم بايام قليلة

 …األذى لكن قلبها ال يطاوع شيطانها عليه



 …استدارت أخيراً له وهي تقول بوجه انثوي هادئ ُدفنت التعبير خلفه منذ فترة طويلة

 ”..…خير ياخالد في حاجة“

 ليالً في ان يخبرها ولكنه حسمتوترت مالمحه ق

 .…أمره وسالها بنبرة مكبوتة التعبير قليالً 

 ”.…انتي ورائف الدسوقي…اكيد سمعتي االشاعات اللي بتتقال عنك“

 .…رفعت احد حاجبيها وهي تساله بشك

 ”…هو دا اللي خالك تيجي لحد هنا يعني……رائف؟“

 …رد خالد باستنكار به لمحة من التشنج

 وكنت عايز اسألك…اي اشوف ابنيقولتلك اني ج“

 ”.…على موضوع االشاعات دي

 …سالته اية بجمود

 ”..…وتسالني بصفة إيه“

 ”.…يعني اي الكالم ده“

 .…ردت بنبرة مشتدة متحفظة

.اكتر من كده ملكش انك …يعني اللي بيني وبينك ابنك دا اللي يخصك وتسأل عليه“
 ”..…تسالني

 .…حاول ان يبرر سؤاله

 ”..…..انا…ابني وانا بس انتي ام“

 .…نهضت من مكانها ووقفت امامه وهي تقول باستنكار به لمحة من البغض

.اللي كان بيني وبينك إنتهى واذا كنت انا بتعامل ….انت ملكش حاجه عندي……انت  إيه“
 معاك لحد دلوقتي

لي( ..لكن اقسم باهلل لو كان )ع…. فا ده عشان خاطر ابني ميتأثرش بسبب الطالق ده…عادي



. وال هقف اتكلم معاك زي مانا …مش موجود بينا انا كان عمري ما هوريك وشي دا تاني
 ..متدخلش في اللي ميخصكش عشان…وقفه اتكلم دلوقتي

 دي حياتي وانا ُحرة فيها

وبنسبة لالشاعات ……طالما محفظة على شكلي وشكل ابني قدام الناس يبقى متجيش تكلمني
 فا

ودا اللي اقدر اقوله ……مثل بقدمه ضيف في البرنامج عنديدي بتطلع كل يوم على اي م
 .لكن عالقتي برائف او غيره ميخصكش واكيد مش…ليك

 ” …هاجي استأذنك في حاجة زي دي 

 صاح بحدة امام عيناها العسلية الجامدة في تعبير..

 .الزم اعرف…يعني اي مش هتيجي تستأذنيني“

 ”..…ياهانم لو هتجوزي عرفيني

 …وعقدت يداها امام صدرها وهي تقول ببرودبرمت شفتيها 

 ”.…هو انت لم بتيجي تتجوز بتعرفني …اعرفك؟..اعرفك ليه؟“

 .…رد بطريقة حمقاء

 ”.…ايوا بعرفك“

 ”.…بأمارة إيه؟“

 

  

 

  

 

  



 

  

 

 ”..…بامارة اني هتجوز تاني يا اية“

أين ذهبت …صرخ في وجهها فقد استفزه جمودها معه لم تكن هكذا اصبحت كصقيع بال حياة
 تلك

 المرأة الحنونة الشفافة في حبها وشوقها إليه

 قد جف نهرها الجاري بسببه ! انها غلفة كل

 ..…مابها بجليد

برغم من جمود مالمحها الجميلة إال انهُ بان االلم في عينيها العسلية وكانه طعنها في نفس 
وجع بعينيها ولكن غضبه .كره نفسه وهو يرى هذا ال…الجرح الذي اليزال حياً ينبض بالوجع

 ..…تحكم به وظل امامها قاسي جامد وقال من جديد

 ”..…انا جاي عشان اقولك اني هتجوز“

 افترقت شفتيها في ابتسامة ساخرة وهي

 …تقول بهدوء

 ”…اكيد هاجي وباركلك بنفسي……مبروك ياخالد“

 ابتعدت عنه ومالت على ابنها لتاخذه بين يداها

 ..…وهي تقول بنبرة جامدة

 ”.…عن اذنك ………علي محتاج يغير“

 .……ابتعدت عن المكان للداخل وعلى وجنتيها تنهمر دموع الوجع !

 .…زفر خالد بكبت وهو يراها تختفي امام عيناه

 ثم زفر بثقل على صدرة وهو يتمتم بحيرة من



 …أمره

 ”.…ايه اللي عملته ده“

 اغمض عينيه الخضراء بتشتت وخرج من المكان

 .…لسيارته الفارهة

لطالما كان الحب وسعادة بين يداك وبمنتهى الغباء تسرب عن عمد منك ، لمجرد انك تميل 
 .…لشقاء ، و رفس النعم هواية مبدع انت  فيها اكثر من ابداعك في سير أمور حياتك !

 ..…ال تسأل الحبيبة لماذا تغيرتي معي ، بل أسأل قلبك لماذا هان عليه الحب !

…………………………………………………………… 

صاحت  ”..…. المفروض اني اعمل اي دلوقتي…يعني اي مفيش اكياس دم في المستشفى“
 ..…حنين بغضب وعجز وهي تنظر للطبيب المتابع حالة والدتها

 …رد الطبيب ببرود قائالً بعملية

ً …البنك مفهوش دم“  . ووالدتك محتاجه كيسين حاليا

 ”……ممكن تشتريهم من اي بنك دم من برا

 لمعة عينيها بدموع وهي تقولهدأت نبرتها و

 .…بعجز

 ”.…. احنا في مستشفى حكومية المفروض ان ده متاح عندكم…اجيب منين يادكتور“

 .…رد الطبيب بجدية عليها

يانسه حنين احنا هنا بنقدم اللي نقدر عليه لكن في حاجات غير متاحه عندنا وملزم ان “
 ”..…المريض يجبها

ر وهي تقف في ممر المشفى التي بها عدد ليس هين من فقدت اعصابها من جديد وصاحت بقه
 الناس..

الشرطة في خدمة  ….وال هو بس كالم اعالم…ولي مش معاه يموت…يعني اي ملزم منه“
..والمستشفيات والمدارس واحنا بنكبر وبنطلع وهنبقا …والبلد دي بتاعت الشعب…الشعب



بتموت وانت  بتقولي روحي اشتري . امي ….. فين كل ده وابسط حقوقنا مش واخدنها…وهنبقا
 . روحي اعملي اشاعه من برا…دم

لحد امتى  …رد عليا …اسبها تموت …طب انا مش معايا ……هاتي دوا بشيء الفولني
.. …. حسبي هللا ونعم الوكيل…هيفضل يتمص في دمنا.. حتى واحنا رقدين على فراش الموت

 ”..…حسبي هللا ونعم الوكيل

. فما دخله هو في كل هذا الكالم …لف ذاهال من هجومها عليهرجع الطبيب خطوتين للخ
 السياسي

 تلك الفتاة …األقرب للتمرد على حكام الدولة

 غبيه وسينالها األذى ان تطاولة اكثر على حكام

.. وكم من فتاة وقفت …الدولة ، فكم من شاب صرخ بالحرية مطالب بدولة عادلة في الحقوق
تطالب بحقوقها المغتصبة تعافر وسط صراخ موجع بالحرمان ، في قلب حشد كبير بين الرجال 

وظل المغتصب حي ينعم  …كم منا ضحى ألجل وطنه وُدفن تحت الرمال بدٍم جاف
 ……بوطنه

.لكن اغتصاب وطن يظل مثل االبواب المغلقة ال يعرف ما …احتالل وطن ظاهراً لالعمى
 ..…بدخلها إال اصحابها !

 ضخم الذي يرتدينظر الطبيب بخوف الى الرجل 

 زي ضابط شرطه والذي كان قادم عليهم بعد ان انهى

 ..…زيارته ألحد زمالئه في الغرفة المجاورة

 .…دخل هذا الضابط بوجه مكفهر عينيه تشع بالتقزز والشر اتجاه حنين

 ”….مالها البت دي بتزعق ليه…اي الدوشة دي ياعصام“

 جهمة الغير مبشرة بتهاون ، ظلت مكانهاارتعد جسد حنين بخوف حينما ابصرت مالمحه المت

 .……واقفه بصمت ولم تقدر على الهرب من امامه

 انتبه الطبيب لمالمح حنين المرتعدة فقال

 ……بهدوء



 ”……مفيش حاجة ياباشا هي بس امها تعبانه وكانت“

دفعها ”.….يال يابت من هنا ومش عايزين صداع…امها تعبانه تقعد جمبها مش نقصين دوشه“
 بيده

 قوة ارتطم جسدها في الحائط بشدة مما جعلهاب

 ..…تفقد اعصابها وهي تنفجر بوجهه

 اي……هو مفيش مراعيه عندكم ابدا…. هو انا بشحت منك …اي قلة االدب بتاعتك دي“

 ”…االفترى بتاعكم ده

 ..…توسعت عيني الضابط بشر وكأنه كان ينتظر تلك الخطوة منها

 ”……امك شكلي هتسلى عليكي انهاردةقلة ادبي انا طب تعالي بقا ياروح “

.قال وهو …مسكها من ياقة القميص وكانها مجرمه قد مسكها متلبسه للتو بقضية مشبوهة
 …يجراها معه وهي تقاومة بقوة

.تكونيش يابت فكراني مسمعتش البوقين ……قليل االدب ده هوريكي هيعمل في امك إيه“
لد والشعب دي قضية تانيه ياروح أمك تخليك ..الب…الحمضانين اللي قولتيهم من شوية للدكتور

 ”.…متشوفيش نور الشمس من تاني

 ..…حاولت ان تفك قبضة يده على قميصها وهي تصيح بنحيب قهر

 ”..…….حسبي هللا ونعم الوكيل فيكم…حرام عليك سبني“

 ..…رد الضابط بتوعد

 ”.……..في القسم هنتحاسب…زودي على نفسك ياروح امك“

ي بقوة القاها في سيارة الشرطة من الخلف وكان بها عسكري كان ينتظر خرجت معه وهي تبك
..نظر الضابط للعسكري وهو يوصيه عليها حتى ال تهرب …خروجه للذهاب للقسم معه

 .…منه

 ”.…لحد مانوصل………خد بالك منها يابني“

فغرت حنين شفتيها وهي تنظر …اوما له العسكري وهو يضع الكلبشات في يداها اإلثنين



 .هل أصبحت مجرمه لمجرد انها خرجت…كبشات بصدمةلل

 …عن صمتها وتركت الجبن للحظات؟!

 .…اين انت  يا وطني ، انا ال أنتمي لك صحيح ؟!

اتى الطبيب ركضا الى الضابط وهو يترجاه ان يترك حنين فهي لم تقصد االساءة إليه ولكن 
 الضابط رفض

يستقل السيارة بجوار السائق بشموخ وقد  فتح المجادلة معه حتى ونظر له نظرة اخرسته وهو
 اشار

له باالنطالق للعمل فاليوم سيبدأ مع تلك المعتوها الجالسه تنتحب في صندوق السيارة 
 ..……الخلفي

.فتح الخط بعد لحظتين …توسعت اعين نزار وهو يدخل سيارته ويجري اتصال برئيس عمله
 ..…وقال عز الدين بملل وهو غارق بين أوراق مكتبه

 ”……..في إيه…خير يانزار“

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 رد نزار بحيرة وهو ينطلق بسيارته خلف

 …سيارة الشرطى



 ”.…مش عارف اللي هقول لساعتك ده يهمك وال ال“

 ..…زفر عز الدين من الناحية االخرى وهو يمضي على عدة أوراق

 ”.…اخلص يانزار انا مش فاضي لشغل العيال ده“

 ”..…حنين“

 ائحة البصل فقال بتقزز غيرتذكر عز الدين ر

 .…مبالي

 ”.….. قبلت خالد تاني……مالها الهانم“

. قعدت …. حنين كانت عند امها في المستشفى النهاردة وانا رقبتها زي مانت  امرتني…ال“
 مستنيها لحد

.وشكلهم ……ولم خرجت لقيت ظابط ساحبها وراه وبيزعقلها ودخلها البوكس …ما تخرج
 صمت نزار للحظات ”……وراهم دلوقتي طالعين على القسم انا

 …ثم قال

 ”..….تؤمرني بأيه ياعز بيه….البوكس وقف قدامه…شكله قسم ***“

 .…رد عز الدين بجمود

 .اهو هنكون خلصنا منها…وال حاجة سبها“

 ”.…وارتاحنا

 ..…توسعت عينا نزار وشعر بصدمة فهو كان يتوقع شيٍء غير هذا

على اذنه بعد ان سمع صرير انتهاء انزل نزار الهاتف من ”.……بس حضـ“
 ..…..ضرب نزار كف باالخر وهو يقول بدهشة…المكالمة

ياترى عملتي اي يانسة ……هو اي اللي حصل في دنيا……ال حول وال قوة اال باهلل“
 ”..…حنين

…………………………………………………………… 

 دخل الفيال بعد يوم عمل طويل ككل االيام وجد



 صبية الحدأخته)اية( تتحدث في الهاتف بع

 طاقم العمل في برنامجها والتي تستضيف به

 أبرز النجوم في الوطن العربي وكذلك إظهار

 .…بعض المواهب لدعمهم

 انتبهت ألخيها فقالت بنبرة هادئه”….اعملي اللي بقولك عليه…متجدلنيش يارضوى“

 ..…ال تخلو من الحنق

 ”. …هكلمك كمان شويه سالم ……طب أصبري ”

 قتربت من اخيها وقبلته فياغلقت الهاتف وا

 .…وجنته وهي تقول بلطف

 ”..….. حمدهلل على سالمتك…عامل ياعز“

 .…رد عليها بهدوء وهو يسالها باهتمام

 ”.…. مالك متعصبه كدا ليه…آهلل يسلمك“

 …ردت آية عليه بمالمح متجهمة

 ”.……أبداً مانت  عارف الشغل وكده“

 زفر عز الدين بضيق وهو يسالها سؤال

 ..…محدد

 ”..…خالد جه النهاردة مش كده“

 …توترت حدقتيها وهي تحاول الهرب من امامه

 كادت ان تبتعد”……آآه كان جاي يشوف ابنه“

 .…ولكنه اوقفها بهدوء وهو يسألها بشك

 ”..…..خالكي مش طايقه نفسك بشكل ده…قالك اي ياية“



 .…ردت بتوتر جلي على وجهها

 ”.……انت عارف الشغل و…نيانت بتقول اي ياعز هيكون قالي اي يع“

 ……هتف عز الدين بنبرة حازمة ُمصرة

 ”..….قوليلي قالك إيه……..انا عارفك وحفظك اكتر من نفسك…اية متكدبيش عليا“

 ..…زفرت بسأم وهي تخبره بجزع

 ”..…كان جاي يبلغني ان هيتجوز تاني……قالي“

..ود لو يمسح هذا …شتم عز الدين بصوت خافض وهو ينظر لوجه اخته الحزين باسى وعجز
 الوغد من عقلها وقلبها ود لو يحمي قلبها من الوجع وعذاب

..يبغض الضعف الذي يجعل المرء ضائع وضعيف امام من يحب ….يبغض الحب…الهوى
 …بل ويحتاج لوجوده وكانه احد مصادر الحياة بنسبة له !

 ”.…. انتي لسه بتحبيه……واي المشكلة“

 .…وعبطبع ردت عليه بانكار وانف مرف

“ ً  ”…ربنا يوفقه …. دي حياته وهو ُحر فيها…ال طبعا

 .…لم يصدقها وضغط عليها بتشكيك اكبر

.. وعماله تتخانقي مع دبان …لي زعالنه ومتأثرة اوي كده ……وطالما الموضوع كده ياية“
 ”.…وشك

 حاولت الهروب من تلك المناقشة الموجعه لقلبها

 فقالت بعجلة..

 ”.…انا هطلع فوق ..…قولتلك عادي ياعز شغل“

اوقفها بعد ان اولته ظهرها فقال خلفها بنبرة قاسية كالخنجر غرز في  ”..…استني ياية“
 .…ظهرها

 ”..…. غصب عنه ان حكمت……. انا ممكن اتكه عليه وخلي يرجعك…لو عايزه ترجعيله“

 .…استدارت اليه اية بوجع وهي تساله بعتاب ناظرة الى عيناه بقوة



انا مش عيزاه ياعز حتى لو هو …….. اغصبه على ان يرجعلي……عزوترضاها الختك يا“
 ”.. ….اللي باعني مستحيل اشتريه مهم كان……جه من نفسه

 انهت النقاش وهي تصعد الساللم الى غرفتها بجوار

 ..…ابنها قطعه من حبيب ذبح قلبها بسكين بارد

 ……مزفر عز الدين بحنق وهو يصعد على الساللم بعدها داخل غرفته بوجو

اغلق الباب وخلع قميصه امام المرآة وهو يفكر في حديث اخته عن زواج خالد الذي ابلغها به 
 وكانه

 تأكد من رد تلك الشابة المدعو بـ)حنين(

 نطقها وهو يلقي قميصه على الفراش ”..…حنين“

 ليطوف في عقله اول لقاء بها منذ عدة ايام فقط

 .…هيئتها الفوضويه وثوبها المتسخ و رائحة

 …مط شفتيه بتقزز وهو يدخل الحمام ليغتسل

 خرج بعد مدة ولم يرتدي إال بنطال قطني

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 وظل عاري الصدر واستلقى على الفراش

 ..…هكذا

 حاول النوم قدر المستطاع ولكن ابى النوم ان ياتيه

وهو ال يعرف ……نهض بغضب واتجه الى شرفة غرفته اشعل سجارته وظل ينفث بها بحزع
 ذا أصابهما

 .…ولما التفكير بها وتأنيب الضمير نحوها

.اكيد مسجله لديهم فأول لقاء بينهم كانت تخشى ان يكون …ما دخله هو ان دخلت السجن ام ال
 من

 .……الشرطة

 ً  .…ما به هل هي من بقية اهله ليحمل لها هما

ثباٍت  نفذت السجارة الثالثة فشعر بنعاس وقتها فدخل للفراش واستلقى عليه وذهب في
 ……عميق

……………………………………………………….. 

 في غرفة مظلمة برئحة……قد ظهرت الشمس أخيراً من خالل تلك النافذة الصغيرة العالية

 عفنه بين حشد ليس هين من النساء ذات

 .……قضايا مشبوهة

. والدتها واشقائها من سيتكفل بهما …نظرت حنين للشمس بوجع وعقلها يدور في اتجاه واحد
 بعدها

وان حكم عليها بعد افتراء هذا الضابط حتما لن ترى نور الشمس من جديد ……س لديهم أحدلي
. بحجة التسلية عليها …إال بعد ان يشيب شعرها كما اخبرها الوضيع الذي جلبها إال هنا ظلما

 ..…في العمل؟!

 دخل العسكري في تلك اللحظة ونادى عليها

 ..…بصوٍت جهوري بين الزحام



 ”……حنين السيد“

 .…ظهرت بينهم وهي تقول بصوت مرهق

 ”……ايوا انا“

 .…قال العسكري بغالظة

 ”……تعالي الباشا عايزك“

 ..…تقدمت من العسكرّي فوضع الكلبشات من جديد بين يداها وقال بأمر

 ”……قدامي يامتهمه“

. متعبه …ودت لو صرخت بوجهه واخبرته انها لم تفعل شيء وليست مذنبه ولكنها متعبة
 لدرجة

 .…لها تقف على قدميها بصعوبة !تجع

. …..وابصرت بعينيها عز الدين يجلس امام المكتب على احد المقاعد…دخلت مكتب الضابط
 نظر لها

 وتمعن بما اصابها فشعرت بالحرج وتوتر واالختناق

 ..…من هذا الموقف ومن تلك النظرات القوية

كالدماء من شدة البكاء ،  كانت شاحبة الوجه بعيون حمراء …نظر عز الدين بدهشة إليها
.جسدها هزيل قد الحظ هذا عن المرة السابقة ربما …شعرها البني الداكن فوضوي مشعث

 النها ساكنة صامته ال تبهرج

 ..….. محرجه منه !؟….كانت طبيعيه مكسورة شفافه…بجنون كسابق

 نهض الضابط من مقعده وهو يقول بلطف

 .…وحرج

 ”..….اللي ما يعرفك يجهلك…تش اعرف انك تبع الباشا.انا مكن…حقك عليا ياحنين هانم“

 .…عقدت حنين حاجبيها ونظرت اليه بدهشة وبرمت شفتيها بسخرية على حال البشر وتغيرهم

 …نهض عز الدين من مكانه اليها وهو يقول للضابط بصرامة



 …اللي حصل لحنين من هيعدي على خير يارشاد“

 ”..…أعرف انك هتتحاسب عليه

 ..…بتملق مصطنعرد الضابط 

اشار له عز الدين بيده بان ”……ولي ما يعرفك ياجهلك بس…ياباشا انا ُكنت بقوم بشغلي“
 .……يتوقف عن الحديث وبالفعل صمت بوجوم

 …وقف عز الدين امام حنين وهو يسالها بهدوء

 ” ……انتي كويس ياحنين ”

 .…هزت راسها ونزلت دموعها وهي تقول بتعب

 ”..…ينفع اخرج من هنا“

 مد يده ومسح دموعها بيده وهو يقول بنبرة

 …هادئه فاترة

 ”..…هنخرج متقلقيش“

نظر للكلبشات بين يداها ثم لعينيها الحمراء واتجها بعينيه العسلية القاسية للضابط وهو 
 .…يقول

 ”..…هات مفتاح الكلبشات دي“

ه بعدها . لياخذها من…توتر الضابط وهو ينهض بسرعة ينادي على العسكري بصوت جهوري
 ويتجه نحو حنين ليفك قيدها لكن امتنع عز الدين وهو

 ..…يقول بأمر

 ”..…هات المفتاح وسبنا لوحدنا شوية“

 ..…اوما له الضابط باحترام وخرج مغلق باب المكتب خلفه

 .…سألها وعيناه على القيد الحديدي

 ”……عملتي اي عشان ياخدوكي“



 .…اغمضت عينيها وفتحتهم باعياء

 ”..….. ينفع قعد…دره اقفانا مش قا“

 .…أومأ لها وهو يمسك يدها يساعدها على السير خطوتين حتى وصلت للمقعد وجلست

 جلس امامها بحنق على أحد المقاعد واخذ يدها

 ……وبدا بفك القيد

 ”…تحبي اوصلك فين …أحنا هنخرج من هنا دلوقتي“

 .…ردت بمعجزة وسط ارتخى علقها وجسدها

 ”.. …. عند امي………المستشفى“

 تامل تعبها للحظات بقلق ثم المه قلبه الجلها فهو سبب ما تعانيه لو كان اخرجها حينما علم من

 .…نزار لكانت نائمة في بيتها اآلن

 انه اصر تجاهلها طوال الليل برغم انشغال عقله

 بها، وقد ظن للحظات انه نسى أمر اخرجها من

هم نفسه وهو يخرج مبكراً اليها بعد ليله كان النوم تلك البلوى الواقعه فيها ولكنه ألول مرة ال يف
 .…فيها متقاطع على نحو مرهق العصابه الجل امرأة غريبة لم يقابلها إال مرة واحدة؟!

 سالها بعينان قويتان تخترق اإلجابة قبل القاء

 ..…السؤال على عاتقها

 ”…انتي مسامحه الظابط على اللي عمله فيكي“

 .…ولم تفهم بماذ يعني سؤاله فوضح جملته اكثر وهو يقول بخشونة رفعت عينيها إليه بحيرة

وخلي يسف التراب في البلد اللي هيقعد ……انا ممكن أنقله في اخر بالد المسلمين“
مش  …….عشان دا في نهاية حقك انتي…..بس انا مش هعمل دا كله غير لم تقوليلي…فيها

 ”.…حقي انا

 عبيرهانظرت له بعينيان جامدة برغم شفافية ت



 .…قالت بشفتيها اليابسة

 ”..……انا وكلت ربنا وهو هياخد حقي“

 ”.…ونعم باهلل بس“

 .…قاطعته وهي تنهض بصعوبة

 ”…ينفع أروح……شكراً ياستاذ على اللي عملته معايا“

 أنتبه انها حتى اآلن ال تعرف اسمه فقال بنبرة

 …هادئه ولكنها صارمة 

.بس استني تطلعي معايا …اه ينفع تروحي.وا…….عز الدين الخولي…اسمي عز الدين“
 األول

 ”.….اتفقنا…وبرا القسم نشوف انتي هتروحي فين

 ..……اومات له وهي تقف مكانها بصعوبة وتشعر ان االرض تميل بها

 .…دخل الضابط بعد ان نادى عليه عز الدين

 ”……اوامرك ياباشا“

 .…ضباقترب منه عز الدين ومالى على اذنه وهو يقول بهمس خطير غا

..مع ان كان نفسي ….ان حنين سكتت وعفت عنك….واحمد ربنا يارشاد…المحضر يتقطع“
 ” …….ساعتها كنت هوريك النجوم في عز الضهر……تديني بس اإلشارة

 ”..…ياباشا انا“

 .…قاطعه عز الدين بنبرة صارمة ساخرة

 ”……متنساش اول مره قبلتك فيها……انا عارفك يارشاد مبتقدرش غير على الضعيف“

 

  

 



  

 

  

 

  

 

بلع رشاد ريقه واسبل جفنيه بارتعاد وهو يتذكر نفس سوء التفاهم بينهم وماذا فعل به عز الدين 
ليعاقبه اسقاه الُمر لكي يعفو عنه ، وبعد كل تلك السنوات يتكرر األمر عند شابة بائسه فقيرة 

 يتضح بعد

 المبيت ليله واحده في الحجز انها تخص نفس

 غير متهاون في تلك األخطاءالرجل الصارم ال

 ..…أبداً 

 لكنها تهاونت تلك البائسة نيابةً عنه وعفت عنه ؟!

 اتجه عز الدين نحو حنين ومسك بمعصمها برفق

 .…وهو يقول

 ”..…يال بينا شكلك تعبانه“

سارت معه بتعب لم تقدر حتى على سحب ذراعها من بين قبضة يداه وال حتى التعليق على اي 
 …شيء

 ها يرتخي وهم يسيرا في الممر الطويل..شعر بذراع

 ……نظر لها بدهشة فوجدها تغمض جفنيها وتترك الراحة لجسدها عند اعمق نقطة في الظالم

 ..…التقط جسدها في لحظة بين يداه ونادى عليها بقلق

 ..…لم تستجيب حتى بعد ان صفعها برفق على وجنتيها ”.…. حنين……حنين“



وقد ألقى عز الدين قطرات منه بيده على وجهها لكنها لم  احضر له احد العساكر كوب ماء
 …تستجيب

 وكان وجهها شاحب وتحت عينيها أزرق.. انها

.. هيئتها تلك جعلت عقله يستوعب وهو يحملها بين …متعبه بقوة وكانها تتالم في سكونها
 ..…ذراعيه ويخرج بها سريعاً لسيارته

 رواية غمرة عشقك الحلقة التاسعة

. بعد ان وصاه الطبيب ……ة عليها وقد جلب لها بعض العصائر والمخبوزاتدخل الغرف
 عليها

بان تأكل جيداً لكي يرتفع السكر في دم قليالً لديها فسبب االغماء نقص السكر في دم باستثناء 
 .…االنيميا المرتفعة لديها

له قد وضع بها جلس على اقرب مقعد في تلك الغرفة الكئيبة البيضاء المتواجدة في افخم مشفى 
لذلك الكل يعمل على عمل وساق لخدمته فهو يعتبر مالك المشفى  …نسبة أستثمار ليست هينه

 وحتى ان كان له شركاء يظل )عز الدين الخولي( األهم

 ……بينهم

 

 رمشت بجفنيها بتعب وحاولت فتح عينيها لكن الضوء داهمها بقوة مما جعلها تأخذ وقت حتى

 ……اكنةتفتح عينيها البنية الد

حركت راسها تلقائيا للناحية االخرى فوجدت عز الدين ينظر إليها وقد كان بالقرب منها بهذا 
 المقعد

 وكم توترت وعينيها تقع على صدره العريض المشدود وذراعه القوية الساند اياها على ركبتيه

 وهو يتفقدها بتلك العيون العسلية الضارية

 .……كنمر يتربص لفريسته

 بخوف وهي تحاول النهوضبلعت ريقها 



 ..…من مكانها

 ”..….. انا……انا فين“

 …وكانه قراء خوفها فمنع تحركها بحزم

.الدكاترة كل شوية …متقلقيش احنا مش لوحدنا …خليكي مكانك متتحركيش انتي في مستشفى“
 ”. …بيدخله يطمنه عليكي

 …بلعت ريقها بصعوبة وهي تمسك رأسها بتعب

 ”.…دي إيه..انا عن…هو اي اللي حصل“

 ..…جلست على حافة الفراش وهي تقول بانهاك جسدي

 ”.…انا الزم اروح عشان اشوف امي انا“

 .…قاطعها بنبرة هادئة بها لمحة من الشفقه عليها

 قوليلي اي اللي نقص…اللي انتي عيزاه انا هعمله“

 ”……اهلك وانا هعمله

 .…نظرت حنين له بحنق وهتفت بنبرة حادة متعبة

 ”.…..انا بس عايزه امشي من هنا…مش عايزه حاجه منكشكراً انا “

 .…أشار نحو الباب ببرود وهو يقول بفظاظة

 ”..…..دا لو قدرتي تقفي على رجلك يعني…. خدي بعضك وامشي…انا مش مسكك“

عقدت حاجبيها بألم اسبلت جفنيها بعجز وهي تفكر في النهوض والتمسك قليالً حتى تخرج من 
 ..…هنا

 ”..…. كلها ساعتين ونخرج من هنا.. وساعتها شوفي انتي هتعملي إيه…تيربالش تفكري ك“

 اقترب عز الدين منها وبيده علبة من العصير

 فتحها لها ووضعها في يدها …وكعكة شهية الشكل

 …والعصير في اليد االخرى وهو يقول بحزم بارد



 . قبل…كلي عشان تقدري تقفي وتمشي من هنا“

 ”..…ما كل منك حته

 . لكن مالمحه كانت جامدة وكانه يسخر من عقلها…راسها عليه وظنت انه يمزح معهارفعت 

 ..…األحمق

 .……وضعت الطعام في فمها رغما عنها امام عيناه التي تكاد تبتلعها بلع

من شدة االرتباك من وجودهم في غرفة واحدة مغلقة وعيناه ال تفارق وجهها ، قد اكلت الكعكة 
ليست هينة في فمها مما جعل وجنتيها منفوخة بطريقة  بسرعة ونهم وخزنت كمية

 ..…مضحكة

 أبتسم عز الدين عليها واشاح بعينيه للناحية األخرى

 ..…وهو يقول بفتور

 ”…في عصير في ايدك على فكرة تقدري تبلعي بيه“

 احمرت وجنتيها واطرقت براسها لألسفل وهي ترتشف القليل من العصير بعد ان اكلت نصف

ً الكعكة تق  ثم تركتها جانباً على ……ريبا

 .…الطاولة

 انتبه لها عز الدين لتركها لطعام فقال بامراً 

 .…هادئ

 ”.….. عشان تقدري تقفي…ُكلي يانسه حنين“

 .…قالت بهدوء وحرج

 ”…. ممكن أروح بقه…. بس انا الحمدهلل شبعت…شكراً “

 .…اخبرها بنبرة عادية

 ”.…استني شويه لم نطمن على التحليل“

 .…اسها بنفي وهي تخبرههزت ر



 

  

 

  

 

  

 

 ”.…. انا…ملوش الزمه االهتمام دا كله ياعز بيه“

 .…قاطعها بنبرة باردة بها لمحه من التجريح

مفيش اهتمام وال حاجه اللي بعمله معاكي كان ممكن اعمله مع اي واحده وقعت قدامي في “
 ”.……شارع

 صمتت قليالً ثم عقبت بعد ان برمت شفتيها

 …بشجن

 ”..….. ربنا يجعله في ميزان حسناتك.. ويزيدك من خيره…ر خيرككت“

 .…نظر لها باستغراب وهو يعقب ساخراً 

 ”..…بالش اسلوب الشحاتين دا يانسه“

 .…نهضت من مكانها وهي تقول بحنق

 ”..….. انك ساعدت واحده من الشارع…. قدام كرم معاليك…دا اللي اقدر اقدمه“

صمت قليالً وهو يتراجع عن التبرير لها ، فمنذ متى  ”…ش كده اأانتي بتفهمي ازاي انا مقولت“
 ومن تلك الذي يبرر …وهو يبرر الحد تصرفاته او كلماته

 .……لها

 .…نظر لها بحنق وهو يقول بنفاذ صبر



. …. قدم السبت تالقي الحد…. وزي ما بنقول بالبلدي كده……كل حاجة ليها تمن يانسه“
 وانا بقدم

 ”…لدور الجاي يبقا عليكيالسبت معاكي عشان ا

 ..…نظرت لها بتوجس وهي تسأله

 ”.…. انا مش فاهمه حاجة…تقصد إيه“

 .…انتصب في وقفته وهو يأمرها بهدوء

 ”.…. دا لو تقدري تقفي على رجلك يعني…تعالي معايا“

اومات له وهي تستند على الحائط لتسير بجواره لكن ببطء وال يزال اثر الخمول يداهم جسدها 
 ..…اً بعد ان أكلتخصوص

 .…سارت معه بالممر وهي تسأله بقلق

 ”.…احنا رايحين فين“

 سار بجوارها بشموخ وهو يرد عليها بنبرة

 ..…تبث الطمأنينة بقلبها

 ”..…هوريكي حاجة ……متخفيش“

 خفق قلبها بقوة اكبر وهي تعيد

 .…السؤال

 ”..…جاحة إيه ………حاجة“

 ”……أصبري“

 

 

  

 



  

 

  

 

  

 

حد الممرضات الجميالت االنيقات كذلك وهي تسلم على عز الدين بتملق عرقلت سيرهم ا
 .…وتودد ظاهر لالعمى

اتاري  ….. وانا بقول النهاردة اليوم حلو كدا ليه…. نورت المستشفى…ازاي حضرتك“
 ”..…حضرتك موجود

 .…ابتسم بمودة وهو يسألها بهدوء

 ”..…ارة. وخطيبك اي اخب….. انتي اللي عامله إيه…شكراً ياهنا“

 ردت بسرعة عليه جعلت حنين تنظر اليهم

 ..…بدهشة

 ”..…سبنا بعض محصلش نصيب“

 .…ابتسم عز الدين باعتذار وهو يقول

 .انتي تستاهلي كل…ربنا يعوض عليكي ياهنا“

 ”.. …خير

 .…ردت الفتاة سريعاً هائمة في عيناه

 ”..…. ياريت…….. بواحد زي حضرتك…يارب“

 …لى كتفها بتفهم ضحك عز الدين وهو يربت ع

 ”……يال على شغلك كفاية رغي…يجيلك االحسن ان شاء هللا ياهنا“



 توسعت ابتسامة الفتاة وهي توما له بأحترام قبل

 ……ان ترحل

 .…نظرت له حنين بأستغراب وسألته

صمتت ولم تكمل فهو لم يلتفت  ”..…غريبة انك بتعامل الموظفين بطريقة دي انا قولت انك“
 …اهتمام ولكن بعد صمت سألها باهتماملها ولم يعرها 

 ”..…. كملي انا سمعك…قولتي اني اي“

 …قالت بتحذير وتقاطع

 ”.….. وشراني……. مفتري…يعني“

اطرق براسه وهو يبتسم بجزع ثم رفع عيناه عليها وداهم حدقتيها البنية وهو يخبرها 
 .…ببساطة

 كان زمانك لسه في الحجز …لو مفتري وشراني“

 ”.…لحد دلوقتي

  

 

 

  

 

  

 

 .…رد بنبرة عادية

 ”..…انتي اخر مرة كلتي فيها كانت امته…عندك نقص في سكر واالنيميا عندك عاليه“

 حركت عينيها للناحية األخرى وهي تقول



 …بنبرة واهية

شكراً على اللي عملته معايا انا تعبتك معايا اوي  …مش مهم انا عايزه امشي ……معرفش“
 ”..…النهاردة

 مرة من مكانها وسحبت إبرة المحلولنهضت تلك ال

من يدها وهي تكبح الوجع بقوة ولكنه خرج بين شفتيها بآنين خافت سمعه عز الدين 
 ..…بسهولة

نهض من على كرسيه وظل يتابعها وهو عاقد ذراعيه يريد انهاء تلك المسرحية السخيفة 
 ً  .…خطاء .وبالفعل ستنتهي حينما تدرك ان تحركها من مكانها كان اكبر…سريعا

اتجهت حنين الى الباب محاولة فتحه لكنها شعرت ان ساقيها خائرتان القوة ولم تشعر بنفسها اال 
 ..…وهي تقع اغمضت عينيها باعياء لتجد من يكبل خصرها بيداه القوية

فتحت عينيها بتعب فوجدت عز الدين ممسك بخصرها ويرتاح جسدها بداخل احضانه على 
 عطرة الممزوجه برائحته صدره لتداهم انفها رائحة

 ……الرجوليه

 فتحت حنين عينيها وهي تنظر لوجهه القريب منها

 .…..انه اوسم رجل رأته طوال حياتها…انه وسيم

 بشرته بيضاء متشربة قليالً من اشعة الشمس

.. ليس لديه لحيه يبدو انه يحلقها دوما او يوميا فهي تبدو …فاعطت له بشرة خمرية فاتحه
 ناعمة

 حاجبيه حادين لكن جميالن ……ن الشعرخالية م

 .مالمحه…كعينيه العسلية الحادة في تعبيرها

 وسيمة ولكنها قاسية قليالً كهيئته المهيبة

 ……للجميع ولها هي أيضاً ؟!

..و واحتين …لكن برغم من قساوة مالمحة وهيئته الضخمة كانتى عيناه العسلي نهر من الدفء



 من األمان..

ذا لكنه مجرد احساس حينما اطالت النظر بهم ، وهو لم يمنعها بل ظل ال تعرف لماذا خمنت ه
.وكما كانت تحفظ هي وتتأمل تلك المالمح كان هو يقرأ …يحدق بها بنفس التأمل وسكون

مالمحها الشفافة وعيناها الشبيهة بشاشة سينمائيّة تذيع فيلم ال ينتهي وبرغم ذلك يظل ممتع ال 
 .…هناك فضول لرؤية النهاية ؟! تمل العين من مشاهدته بل يظل

اضطرب جسده عند لمسها تكاد تكون في احضانه وهي ترخي جسدها المنهمك كله 
 …….سألها بتجهم…عليه

 ”..…انتي كويسه يانسه حنين“

حاولت والوقوف بمفردها لكنها لم تقدر مما جعله يساعدها وهو يقول ”.…انا كويسة“
 ..…بجزع

 انتي…عافرهياريت تسمعي الكالم وتبطلي م“

 ”..…..تعالي…محتاجه ترتاحي شويه

اشاحت بوجهها بحرج وحزن فقد ذكرها بتلك الليله المشئومة التي قضتها بين نوع اخر من 
 .…البشر لم تتعرف عليه إال في هذا القبو المظلم

 .…سألها عز الدين باهتمام

 ”.…صحيح انتي عملتي إيه في المستشفى خلى رشاد ياخدك معاه على القسم“

 اخرجت نفس ثقيل وهي تقول بصوت مات

 …التعبير به وظلت السخرية تلوح به

ابدا اتعصبت شوية على الدكتور وقولت كام كلمة من بتوع حقوق المواطن اللي مضكوك “
 علينا

سمعني الظابط وحب يتسلى عليا فخدني على البوكس ورماني في الحجز لحد مانت ……فيهم
 ” …..دي كل الحكاية……جيت وطلعتني

 …شعر بالغضب يجتاحه وهو يسالها ببرود

 ”.…هو ده اللي حصل………بس كده“



 .سألها من جديد…اومات له بوجوم

 …سؤال محدد

 ”.…يعني ممدش ايده عليكي“

 .…ردت عليه بجمود

.بس هو كان قصد عشان …هو زقني لما كنا في الستشفى ولم حسبنة عليه خدني على هنا“
 ياخدني

 ومش جديدة…افترى يعني..نظام …معاه على القسم

 ”.…يعني في ظباط كتير كده

 …هتف بتأكيد

 ”.…شكلك ليكي في سياسه“

 .…ردت بنفي وهي تنظر الى الممر الممتد امامها

دا غير اللي  …….وعندي خلفية بسيطه عن بلدنا…بس بسمع من هنا ومن هنا ……ال“
 ”..…شوفته فيها

 ..…رد عليها ببساطة وبدون ان ينظر إليها

 ”…اللي بيقوله االعالم حقيقي مش كل“

 ..…هزت راسها بتاكيد وهي تضيف

 وظابط ده…بس اللي بعيشه انا حقيقي…عارفه“

 ”..…في منه كتير اوي مليين البلد 

 

 

  

 



  

 

  

 

  

 

 نظر عز الدين لها وقال بنبرة خبيثة..

 ”..….. مش كل الناس وحشة…بس لسه الدنيا بخير“

 تقول لم تنظر إليه بل برمت شفتيها وهي

 ..…باستنكار

.لكن اكيد هحتفظ بنصحتك يمكن تفيدني في يوم من …بصراحة انا مقبلتش غير الوحشين“
 األيام

 ”……مع اني اشك

 ابتسم ابتسامة خالية من المرح وهو يهز راسه

 ..…بجزع معقباً بصدق

 ”.…بس انتي كتلة يأس………من غير زعل“

 .…افترقت شفتيها في إبتسامة حزينة واخبرته

 ”.…من شب على شيء شاب عليه……بأيديمش “

 وقف عز الدين امام احد الغرف ذات نوافذ

 ..…زجاجيه تبصر العين ما بداخلها

 ”……وصلنا“

 رفعت حنين عيناها البنية لتجد امها راقدة على الفراش في احد غرف تلك المشفى الخاصة



 العريقة ذات التقنيات الهائلة والخدمات الطبية

. يكفي انها نظيفة المعة هادئة غير مزدحمة بكثرة ال تدل أبداً على انها …او رعاية العالية به
 مشفى

 بل شكلها ونظافتها يجعلك تظن انها أحد

 ……الفنادق الفخمة

 سالته بحدة وهي تنظر من النافذة الزجاجية

 .…تبصر امها النائمة على الفراش براحة وسكون

 ”.…انت عايز توصل اليه……لي عملت كده“

 ..…النبرة الحازمة رد بتلك

 ”.…قولتلك اني بقدم السبت ودور عليكي“

 ”…في إيه بظبط؟“

 .…لفظ كلمة واحدة

 ”..…خالد“

 …هدرت من تحت اسنانها بعصبية وهي تنظر إليه

 ”.….قولتلك اني رفضت الجواز منه خالص…انت إيه مبتزهقش“

 .…اخبرها بغالظة أمر

 ”.…لم يجيلك وترفضيه بنفسك“

 …معقبة لوحت بيدها بمقت

 ”.…تقدر تبلغه ان انا رفضته………ولي دا كله“

 ……القى عرضه الباهظ بصلف وهو يخبرها بأمر مستبد

..وقصدها أمك …ومن غير ما تجيبي سيرتي في الموضوع…انتي اللي هترفضيه بنفسك“
ها قولتي ……هتفضل هنا تاخد الرعاية اللي تحتاجها لحد ما تخف ومصاريفها كلها عليا



 ”..…إيه

 .…بعصبية هازئهردت 

 ”.….بس انا هاخد امي وامشي وشكراً لخدماتك…عرض مغري“

 اتجهت نحو الباب لفتح المقبض بعصبية لكن

 منعها عز الدين وهو يقبض على يدها فوق

 ..…المقبض قائال بنبرة خطيرة حادة افزعتها

انا  . وبعدين…ومحتاجه رعاية طبية…امك تعبانة…اعقلي ياحنين تاخدي امك وتروحي فين“
 مش

.خالد لو اتجوزك العين هتزيد ….خدمة هتقدمهالي انا مش عايز فضايح…طالب منك كتير
 ”.…وشغلنا هيضر …علينا والكالم هيكتر حولينا

 سحبت يدها من على المقبض وهي تقول

 .…بدهشة مصطنعة

 ”.…لدرجادي؟؟“

 …رد عليها بغطرسة

 ”.…ق اجتماعي كبير بينك وبين خالد.انتي عارفه انك ال شبهنا وال زينا وان في فر…واكتر“

 عقدت ذراعيها امام صدرها وهي تقول

 .…باستخفاف

.دا عشان تنقذ …..ومش كرم اخالق منك….عشان كده ساعدتني وجبت امي لحد هنا…فعالً “
 ابن خالك المستهتر من غلطة جديدة هتضر اسم

 ”..…العيلة العريق

 كبح غضبه عنها بصعوبة وهو يركز على اهم

 .…ي الحوارنقطة ف



..وقصدها أمك هتاخد الرعاية اللي ……احسبيها زي ما تحسبيه المهم تعملي اللي انا عايزه“
 ” …اتفقنا……محتجاها

 نظرت المها النائمة ثم إليه وقالت بنبرة هازئة

 .…وعين تبغض مالمحه بقوة

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…..اتفقنا ياعز بيه………اتفقنا“

 .…اوما برأسه ولم يعقب على نظراتها

نظر “ …..واعذريني…..هخليهم يجبولك سرير عشان تنامي جمبها…ارتاحي جمب والدتك“
 لساعته

 .…وهو يقول بنبرة قاسية

 ”.……. وعندي شغل تاني أهم…اعذريني مهمتي هنا خلصت“

. رحل مؤقتا عن عيناها …تركها واقفه وذهب ذهب وظلت عينيها متعلقه به حتى رحل
 …سبب مقابلتها به ؟! الشاجنة الكارهه له ولمن كان

…………………………………………………………… 



 …نادى عليه زميله وائل قائالً بتعجل

 ”أحمد تعالى اقف هنا شويه وجاي..“

 …اتى اليه أحمد وهو يقول بعجله

 ”..…متتاخرش عشان لو حد جه“

 .…رد عليه زميله وهو يقول باستخفاف

. الكريب ……ريب كذا مرة. مانت عملت عليها ك…ياحمد مفيهاش حاجة يعني لو حد جه“
 ”..…جاهز حط الحشو واشتغل

 …أومأ له احمد وهو يقول بجدية

 ”.…ماشي ياوائل مانا عارف بس متغبش عشان الكاشير مش عايز حد يتكلم معايا“

 …مالى عليه وائل وهو يخبره

 ”..…هشرب سجارة على السريع وجاي“

 ”.…انجز ……طب ياخويا“

وله طاولة كبيرة عليها كافة انواع الحشو المضافة في قائمة وقف احمد ام مكينة الكريب ومن ح
 ..…المنيو

 .…اولى احمد ظهره وهو يتحدث لكرم قائالً بمزاح سخيف

 ”..…كان نفسي اطلع مليونير زي ابويا“

 رد كرم عليه بدهشة وهو يرفع اطباق الكشري

 ……من على الطاولة

 ”.…انت ابوك كان مليونير“

 .…رد أحمد ساخراً 

 

  



 

  

 

  

 

  

 

 ”.…ال بس كان نفسه برضو“

 .…ابتسم له كرم بسماجة وهو يقول

 ”.…صحيح كلمت يوسف ……دمك تقيل اتقل من الساعتين اللي مش راضيين يعدوا“

 .…سأله أحمد بشك

 ”.…هو كلمك وال إيه …………ال لسه“

 ..…رد كرم عليه وهو يضع اطباق الكشري للزبائن الجالسه بداخل

 ”…. نور…د ميالد اختهكلمني وعزمني على عي“

 .…حك احمد بشعره بدهشة وهو يبتسم

 ”….. هي بقا عندها كام سنه دلوقتي…نور“

 ..…رد كرم باالمباالة

 ”.…المهم رايح ………بتهيالي ستاشر“

 .…هز احمد راسها بنفي

 ..…رد كرم باصرار

 ”.……ال هتيجي عشان تصالحه متبقاش عيل بقا ياحمد“



 .…رد احمد باقتضاب

 ” …..مانت عارف نور……..أصال الزم ندبر فلوس الهدايا…ل لم يجي وقتهاربنا يسه“

 .…رد كرم بتبرم

 ”.….ومش اي حاجة بتعجبها…ااه مناخيرها مرفوعه لسما“

 …رد عليه احمد بخبث وهو يغمز له

 ”.….بس منك انت مظنش……آآه عندك حق“

 .…رد كرم ببرود

 ”.….دي اخت يوسف……احمد فكك منها“

 .…غرابة من امرهرد عليه احمد ب

 ”…ياعم انا قولت حاجة انا بارسيك على الحوار“

 ..…رد كرم بنزق وهو يقول

دي نور توفيق الشامي يعني لو ابوها نفخ بس …بس فكك ال دلوقتي وال بعدين…عارف“
 ” …احنا فين وهما فين……يطيرنا احنا االتنين

 .…برم احمد شفتيه بحسرة

 ”..…..ارزاق ياشقي……عندك حق“

 …يه كرم وهو يمسح احد الطاوالترد عل

 ”..…مقسمها الخالق ياصاحبي“

 …صدح صوت مألوف من خلفه قائالً 

 ”……ممكن واحد كريب ميكس جبن“

 ..…استدار أحمد للصوت بدهشة رافعا حاجبيه وهو يقول

 ”.……حبيبه؟“

 توترت مالمحها ازدادت خفقات قلبها وهي تسأله



 …بارتباك

 

  

 

  

 

  

 

 ”….. امال فين وائل؟……انت  شغال هنا“

 …ذأبت الدهشة على مالمحه وحل محلها الحنق

 ”.….. انتي تعرفيه منين…نعم ياختي“

 رفعت كتفيها وانزلتهم وهي ترد

 …ببساطة

 ” ….هو فين بقه…عشان بشتري من هنا علطول“

 .…كبح غضبه وهو يخبرها بتبرم

 . انا…ى جيتي هنا.وبعدين انتي امت….. قولي عايز إيه وانا هعملهولك…مش موجود“

 ” ……اول مرة أشوفك هنا

 .…ردت بنبرة فاترة

 ”..وبعدين انت  هتعرف تعمله؟..…بقالي فترة مجتش“

 .…رد عليها أحمد ببرود

 .قولتي….. مش هخترع الذرة يعني…آآه سهلها“



 ”. …عايز إيه

 ”..…واحد كريب ميكس جبن“

 صاح لرفيقه”.……اقطعي على الكاشير وتعالي“

 ……هوهو ينظر إلي

 ”…متخدش منها فلوس احسبه عليا……اديها الورقه ياكرم بطلب“

 .…هتفت حبيبة بضيق وهي تقف امام الكاشير

 ”.….خد فلوسه اهيه ياكرم…هو اي اللي يحسبه عليك“

 .…هتف أحمد بتوعد وتحذير لصديقه وهو يعد الكريب

 ”قسما باهلل ياكرم لو خدت منها حاجة همسك فيك..“

 .…لوح كرم بيده بحنق

اعطاها كرم الورقه المكتوب فيها الطلب ونظر ليد  ”.…..مدخلونيش بينكم…وانا مالي ياجدع“
 ..…حبيبة الممدودة له بالمال فمال عليها قليالً وهو يقول بصوٍت خافض

.. عشان دا دماغه جزمه انا …ومدخلنيش معاه في حوار …ونبي ياحبيبة شيلي فلوسك دي“
 ”.…عارفة

 .…انها بغضب وهو تقول له بغيظاتكأت حبيبة على اسن

 ”.…..دا غتت اوي……ويدفعلي بتاع اي أصال“

 ضحك كرم وهو ينظر الحمد الذي يعد لها

 .…واخبرها بصوٍت خافض ……الكريب بتركيز

 ”.….. بس جدع………هو حمار“

 ..…إبتسمت حبيبة وهي تهز رأسها وتتجه إليه واقفه امامه والفاصل بينهم تلك الطاولة الكبيرة

 ا أحمد وعيناه على الكريب الذي يضيفساله

 ..…به الحشو



 ”..…ُكنتي راحه فين“

 ردت بفتور

 ”..……راحه الدرس“

 رفع عيناه عليها وهو يسألها

 ”……فين ده“

 …ردت عليه بهدوء

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…في عمارة****“

 …هز راسه بتذكر وهو يقول

 ”.…هتخلصي امته ……آآه عارفها كنت باخد فيها“

 .…توجساخبرته حبيبة ب

 ”.…. بتسأل ليه……كمان ساعة“

 وضع الكريب في ورقة على شكل مثلث عليها

 …. ومده لها وهو يخبرها بهدوء…اسم المطعم

 .. عشان عايز اديكي…هستناكي عند العمارة“



 ”..…حاجة مهمة

 ”.…حاجة إيه“

 رد أحمد بنبرة هادئه وهو يتعمق بجمال

 …عينيها الزيتونية

 ”..اعملك اوحد تاني.. ….عايزه حاجه تانيه اجبهالك…الم اجي بقه تبقي تشوفيه“

 ..…ابتسمت اليه وهي تقول بحرج

 ”. ….. دا يشبعني………ال شكراً “

 .…بادلها اإلبتسامة وهو يقول بحنان

 ”……خدي بالك من نفسك“

 اومات له وهي ترحل من امام عيناه ظل يتابعها

 .……حتى اختطفت عن ابصاره

 .…سمع كرم من خلفه يسأله بمكر

 ”.…..وهتوب قريب……شكلك وقعت“

 .…ضحك احمد وهو يضيق عيناه بشك

 ”..…تفتكر؟“

 رد كرم بيقين وهو ينظر اليه ثم الى الطريق

 .…الذي ذهبت منه حبيبة

 ”.…وعليها …..و…. باين عليك……افتكر اوي“

 .…استدار وهو يقول لصديقه بعدم اقتناع

 ”.…معتقدش“

…………………………………………………………….. 



وذهب للمنزل لتبديل مالبسه ثم الذهاب إليها حيُث انتظارها  …العمل ساعة مبكرةخرج من 
 ..…على اول الشارع القابع بداخله تلك العمارة

 خرجت حبيبة مع احد اصدقائها من تلك العمارة وظلت تبحث عنه بعينيها لكنها لم تجده.. لكن

 حينما اقتربت من الخروج من الشارع ابصرته

 ..…ديقتيها وهي تقول بخجلفحاولت توديع ص

 ”.…طب روحوا انتوا بقه عشان ابن خالتي وقف مستنيني“

 …ضحكت صديقتها وهي تغمز لها بخبث

 ”.…ابن خالتك برضو طب سلميلي عليه“

 …ردت االخرى باعجاب وهي تحدق في أحمد

 ”.….. ماتجيبي رقمه…مووز اوي ابن خالتك ده“

 .…لكزتهن حبيبة وهي تبتعد عنهن بحنق

 ”.…. سالم…س يارخمه منك ليهاب“

 اتجهت إليه حبيبة ووقفت امامه بتوتر

 .…وهي تقول

 ”.…انجز ياحمد وقولي كنت عايز إيه“

 …نظر حوله بغرابة ثم اليها وهو يقول

 ”.…هنتكلم هنا؟“

 …زفرت وهي تلفظ اسمه بنفاذ صبر

 ”..…أحمد“

 .…اخبرها وهو يتحرك من مكانه

 ”…حته هادية.هنقعد في …تعالي بس مش هاكلك“

 



  

 

  

 

  

 

  

 

ال تعرف ماذا اصابها اليوم لماذا تنصت اليه بمنتهى …اومات بتردد وهي تسير معه
.ماذا بها ….تسير معه في شارع لم تعترض حينما اخبرها انه سينتظرها بعد الدرس…الغباء
 .وكانها كانت تتلهف الي…اليوم

 .حمقاء وربما تصطدم في اقرب حائط…عرض منه

 ..انها تستغل الثقة المتاحه…الدها بهذاان علم و

 ……اي انحالل باتت به …….. اي غباء هذا…إليها

 .…انها تنزلق في القاع

 …توقفت فجأه وهي تقول بارتباك

 ”..…. مكنش ينفع تجيلي لحد هنا…ال ياحمد انا الزم اروح“

 .…وقف احمد ونظر لها بدهشة

 ”..…احنا في الشارع …ة. بالش شغل عيال ياحبيب…اي الجنان دا ياحبيبة“

 استدرت فنادى عليها وهو يقول بجدية ”…سالم …ما عشان احنا في الشارع انا ماشيه“

 ”.…..في اي هو انا عملتلك حاجة…يابنتي استني“

 ..…نظرت لمكان اخر وهي تقول بتأنيب ضمير



 ”….بس انا حسى اني بنت مش كويسه…معملتلش“

 …نظر اليه ذاهال وهو يقول بغرابة اكبر

 ”.…اي الهبل ده هو ايه اللي حصل لده كله“

 .…لم ترد عليه بل اخبرته بنظرة معاتبه اليه

 ”.انا حبيبة انـ..……انا مش منهم ياحمد“

 .…قاطعها وهو يقول بعتاب لعينيها الجميلة

.حبيبة انا نفسي نكون …..وعشان انتي مش منهم انا جتلك لحد هنا…مين قال انك منهم“
.كل اللي …..عشان انا نفسي مش عارف….ومتسالنيش ليه…ب منكانا عايز اقر…صحاب

 ”.…ممكن……عايزه اني اكلمك وشوفك منين ماحب

 …ردت بسرعة بطريقة أصابته باالحباط وكذلك الحزن

 انا مينفعش اشوفك وال اكلمك……ال مش ممكن“

 ”.….. مينفعش……في التلفون

 ”.…طب ليه“

 …قالت بغضب من نفسها ومنه كذلك

..وبصراحة من ساعة ما قابلتك وانا بعمل حاجات كتير …لى كده ياحمدمتربتش ع“
 ”..…..واولهم اني وفقت انك تجيلي لحد هنا…غلط

 …برم احمد شفتيه وهو يقول بحزن

 ”.…ياااه لدرجادي ياحبيبة؟ ”

 ..…نظرت اليه وهي تقول بارتباك

 ”.…من غير زعل ياحمد انا الزم امشي……واكتر“

 .…من المرح وهو يخبرها بنبرة فاترةابتسم ابتسامة خاليه 

 ”…….. بس خدي دي.. كل سنة وانتي طيبة…من غير زعل يابيبه امشي“



 .…انتبهت الى الكيسة السوداء التي بيده االخرى اخذتها منه وهي تسأله بتردد

 ”..…اي ده“

 .…أبتسم وهو يقول بمزاح

 ”وقتلي فضولك..………شوفيها“

 

  

 

  

 

  

 

وجدت بها حقيبة هدايا ورقية انيقة فتحتها لتجد سلة صغيرة بها فتحت الكيسة السوداء ف
 ..…محتويات لم تراها جيداً إال طبعاً اذا نزعتها من الكيس

 .…رفعت عيناها الزيتونية إليه وهي تقول بتوجس

 ”..….. بمناسبة إيه…مش فاهمه“

 .…نظر لها بجدية وسالها باهتمام

 لميالد وال انا قريت …مش عيد ميالدك النهاردة“

 ”..…غلط على صفحتك

 .…توسعت عيناها وهي تسأله

 ”.…وانت شوفت صفحتي فين“

 ..…رد مختصر االمر

 ”..…. وعلقتي على كذا حاجه عندها…ممم عادي انتي صديقة سمر على الفيسبوك“



 …توترت مالمحها وهي تطرق براسها بحرج

 ”..…بس يعني انا مش هقدر اقبل الهدية دي ….. شكراً …آآه فهمت“

 .…ابتسم وهو يقنعها ببساطة

وبعدين مفيهاش حاجة احنا هنبقا  …ودي اول مرة اجبلك حاجة ……النبي قبل الهدية“
 ”..…أهل

 .…ردت وهي تبتسم بخجل

 .. بس مينفعش ادخل…عليه الصالة والسالم“

 ”. …بيها ياحمد

 .…رد بنبرة عذبة ماكرة

 .كل سنة وانتي……بيها بيتكموحطتها في كيس اسود عشان تعرفي تدخلي  …عملت حسابي“

 ” …طيبه يابيبه

 ”..…شكراً  ……وانت  طيب“

 ..…رد بمزاح ثقيل

 ”..….. وال الهدية غيرت رأيك…. يال عشان تروحي…العفو“

 …نظرت اليه بانزعاج وهي تقول

 ……اولته ظهرها وهي تبتعد عنه ”..…. سالم……. طبعاً مروحه…مستفز“

 …بعيناهأومأ براسه مبتسم وهو يتابع رحيلها 

 ”.……سالم يابيبه“

……………………………………………………… 

 ..…دخلت حبيبة الشقة ثم لغرفتها وهي تغلق الباب قائلة

 ”..…هغير وجيلك ياماما“

 .…صاحت امها من الخارج



 ”.….ابوكي زمانه جاي…بسرعة ياحبيبة“

. لتجد سلة صغيرة …خلعت حبيبة سترتها ثم قفزت على السرير وهي تفتح الكيس بحماس
 يقة بها جانب يحتوي على بعض قطع الشوكالته مختلفةان

.. واخر جنب به علبة …. وجانب اخر به علبة عطر نفس نوع عطرها المفضل…االنواع
 انيقة

 …تحتوي على انسيال فضي عليه إسمها بالرقعة

 إبتسمت وهي تتفقد الهدايا البسيطة بفرحة انها

 .. اول هدية من شخص سرق…اول هدية منه

 .…اخلها لن تسترده أبداً !شيئاً بد

تنهدت وهي تفرغ كل مافي السلة على الفراش لتجد ورقة صغيرة مطوية مكتوب بها 
 …بشقاوة

 .(…)كل سنة وانت  طيب يصغنن

 ..…ابتسمت أجمل ابتسامة لديها وهي تقرأ الجملة مررا وتكررا وكانها تتخيل صوته بها

. لمعة عينيها وهي …ة عطرة معلقه بهاقربتها من انفها وهي تستنشقها بفضول لتجد رائح
 ..…تستنشقها بنعومة وهيام

 صرخت امها في تلك اللحظة من خلف الباب جعلتها تلقي الورقة بفزع وهي تقول

 ”.…. جايه………جايه ياماما“

 احتفظت بالورقه بجوار الورقة القديمة التي …لملمت االشياء ووضعتها بدرج مغلق بالمفتاح

ً تحمل رقمه ورسالته   ……السخيفة سابقا

 كنزها الصغير هو الذي يحتوي على أشياء تخصه

 .…)احمد( الى اي مدى ساتعلق بك……هو فقط

 ولماذا أتيت وجلبت كل هذا االضطراب المجنون

 ……في قربك ؟!



…………………………………………………………… 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ارتدى مالبس كاجلو انيقه عبارة عن بنطال اسود

 ……ره الغزير الناعم للخلف بأناقة.صفف شع…وقميص ابيض ناصع

. وترك شعره المجعد …وأيضاً ارتدى كرم بنطال ابيض يعتليه كنزة صيفية حمراء انيقة
 ……المفلفل طليق بشكال مميز يليق بمالمحه الوسيمة وبشرته السوداء

 نظر كرم للضيوف الحاضرين الحفل المقام في

 حديقة الفيال ألجل عيد الميالد )نور(الصغيرة

 ..…يقة يوسفشق

 ..…همس كرم وهو يتفقد المكان بعيناه وكذلك المدعوين

 ”.…دا احنا مش عايشين ياجدع …شايف الناس“

 .…نظر احمد لما يرتديه ثم لكرم وسأله بتوجس

 ”……حاسس اننا كان المفروض نلبس بدل زيهم ……هو احنا شكلنا عرة وال عادي“

 ..…برم كرم شفتيه وهو ينظر إليه



 ”…….متحسرناش على باختنا…..من عند ابوك وال ابويا…منين ياخويا“

 ..…نظر احمد إليه ورد بتأثر زائف

 ”.….. ابوك انت اللي عايش المفروض يتكفل بالموضوع ده……انا يتيم ابويا راح للي خلقه“

 ..…ابتسم كرم وهو يهز راسه بدهشة

 . لو كان سمع اني…ربنا يديله الصحه وطولة العمر“

 ”..…احضر بيها عيد ميالد نور الشامي كان زمانه مات فيها عايز اشتري بدله

 ..….ثم عقب بوقاحة…نظر احمد للنساء ومالبسهن الفاضحة

وال لبسهم دا انا شايف كل حاجة من  …بس بص النسوان هنا جاامده ……على رايك“
 ”..…هنا

 ..…مالى عليه كرم وهو يقول بوقاحة

 ”.…ااه شايف الموزة اللي لبسه ازرق دي“

 .…نظر اليها احمد ثم عقب باستنكار

اشار  ”..…ركز كده مع الموزه دي …. انت  ليك في العتاقي وال إيه…دي كبيرة ياجدع“
 بعيناه على امراة يافعة الطول وجميلة القوام بفستان قصير

 ..…مفتوح

 ……عقب كرم وهو يكاد ياكلها بعيناه

 ”..…جامده بس طويله اوي“

 …بع المرأة الطويلةعقب أحمد بجدية وعيناه تتا

 ”…القصيرة بتحب المشاكل وسهونه كده في نفسها …البنات الطويله عسل“

 ..…نظر له كرم وهتف بخبث

 ”.…على فكرة حبيبة قصيرة“

 …رد احمد وعيناه متعلقه على النساء



 ”….. مظبوطه….. ال قصيرة وال طويلة…ال طولها حلو“

 ..…ابتسم كرم وهو يقول بلؤم

 ”..…تحةيعني نقرا الفا“

 .…برم احمد شفتيه وهو يقول بنزق

 ”.…ابلع ريقك بقه وخلينا نركز مع الموزز“

 .…تافف كرم ساخراً 

 ”…مش هتتغير أبداً “

 .…غمغم احمد باقتضاب

 ياساتر من…اهو نقك ده اللي خالني اقابلها“

 “. …عينك

 

  

 

  

 

  

 

  

 

مالمحها …ادسة عشر.وهي مراهقة جميلة في سن الس…تقدمت منهم نور بابتسامة مشرقة
و ال تزال  ….لديها جسد نحيف…جميلة بشعر اسود طويل يصل الخر ظهرها كشالل ناعم

 .لكنها على اية حال جميلة…عالمات االنوثة والنضج يتقدمان منها باستحياء



 ..…رقيقة وأيضاً المدللة لدى عائلتها

 ..…دحفرة تلك االبتسامة الجميلة على وجه نور وهي تنظر لكرم ثم الحم

 ”..…انا مكانتش هطفي الشمع غير لم تيجي ياكرم……الحمدهلل انكم جيتوا“

.اما كرم نظر إليها ببرود وسالها بلؤم لكي …كبح أحمد ضحكته واطرق براسه لألسفل
 …يحرجها

 ”.…ومكنتيش هطفي الشمع اال لم اجي ليه“

 توردت وجنتيها واهتزت حدقتيها وهي ترد

 بحماقة..

 ”.…صاحب اخويا.عشان انت  ……عشان“

 …توسعت عينا كرم وارعبها بنظراته

 ”.….دا لو يوسف سمعك هيكلك……وعجبي !“

 .…هتفت نور بترجي بريء

 ”.انا مش قصدي حاجة انـ.. …متقلوش ونبي ياكرم“

 .…قاطعها أحمد بنبرة آمنة يبث الطمأنينة لقلبها

 ”..…..متخفيش كرم بيهزر معاكي مانتي عارفه ان غلس…مش هيقوله يانور“

 …إبتسمت نور إليه برقة وهي تسأله عن احواله

 ”.…. وحشتني اوي……عامل اي ياحمد“

 .…صاح كرم بتشنج وهو يرمقة بغضب

 ”..…اتعدلي يابت اي وحشك دي“

 ..…مالى عليه أحمد وهو يقول بتحذير

 بس يابني هتعيط مانت عارفها حساسه وبذات“

 ”……من ناحيتك



 …له بحزن ثم كانت ستغادر لكن كرم اوقفها بسماجه ترقرقت الدموع بعينا نور وهي تنظر

 ”…قبل ما تعيطي خد هديتك“

 ابعدت يده بغيظ وهي تبلع غصة الدموع

 .…الحمقاء بصعوبة

 ”..…مش عيزاها خليهالك“

 .…وضعها في يدها بقوة وهو يقول باصرار

 .وعيب تقولي لحد غريب…هتاخديها غصب عنك“

 ”..…وحشتني

 .…مضحك احمد وهو يخبره بلؤ

 ”.…ياشقي انا مش غريب انا صاحب اخوها“

 .…لوح كرم بيده اليه وهو ينظر لنور

 ”…افتحي الهدية يانور وقوليلي رأيك……ياعم ريحنا‘

 فتحتها بعصبية ونظرت لها ثم رفعت عيناها

 …عليه بغضب ناعم

 

  

 

  

 

  

 



.هو كل عيد زفت تجبلي باربي انا كبرت على ……باربي ياكرم……جيبلي باربي“
 ”……رةفك

 .…برم كرم شفتيه وهو يقول بنزق

 ”.…كبرتي دا هما ستاشر سنه ُعمي كملي عليهم وجبيلك شبشب“

 وضعت يدها في خصرها وهي تقيمه من اول

 .…راسه حتى أخمص قدميه

 ”..…ياسالم وانت  عندك كام سنه بقه“

 .…رد كرم عليها بفخر

 ”……كلها اربع شهور وكمل التسعتاشر ياختي“

 على كتفه وهو يقول بتأثر وضع احمد يده

 .…مضحك

 ”..…ياااه يا شقي العمر بيجري بسرعة“

 …انزل كرم يده وهو يقول بضجر

..اللي كانت بتفرح لم بجبهالها ….اما نشوف الهانم اللي مبقاش عجبها باربي…اسكت يابني“
 ”. …. اي كبرتي علينا وال إيه ياست نور…وتنحكش وتسرح……وتقعد تلبسها وتقلعها

 .…بطفولة بوجههصاحت 

 ”..…غلس ……انت غلس يا كرم“

 .…رد وهو ينظر للعلبة بين يدها

 كانت ستذهب”..…عارف خدي باربي معاكي وامشي“

 ..…بعد ان رمت عليه نظرة متجهمة ولكن احمد اوقفها وهو يقدم علبة هدايا صغيرة وانيقة

 ”..…استني يانور خدي هدايتي“

 …سالته ببرود وهي تنظر لكرم بحنق



 ”.…يها اي دي كمانف“

 رد أحمد وهو يضع يده بجيب بنطالة

 …بغطرسة

 ”..…ساعة سوليتير يابنتي فخمة اوي“

 فغرت نور شفتيها بدهشة وهي تنظر إليه

 معقبة بشك..

 ”..…سوليتير ياحمد“

 …اخرج يداه من جيبه وهو ينظر اليها بصدمة

ا بتحبي الهدايا عارفك ان……ساعة عاديه بس فخمة…سوليتير إيه هو انا القي أكل“
 ”.…الفخمة

 …عوجت لسانها وهي تتحدث بغطرسة

 .مش زي االستاذ…شكراً ياحمد كلك ذوق“

 ”.……جيبلي باربي

 …ابعد كرم عيناه للناحية األخرى ببرود ولم يعرها اهتمام

 .…زفرت نور بغضب وهي تستأذن منهم

 ”.…..دادي عايزني…عن اذنكم“

ظرة للعلبة الورديه التي تحتوي على دمى بالستيكية .ون…اخذت نور الهدايا بين قبضة يداها
 جميلة

 ……بشعر اشقر ناعم

ابتسمت وهي تضم العلبة لصدرها وكانها كنزا ثمين ستحتفظ به مع باقي الدمى التي اهداها لها 
 لعلى ياتي اليوم الذي يهديها شيٍء اخر…في السابق

 يعبر عن انها اصبحت شابة وليست طفلة تلعب



 

  

 

  

 

  

 

 ..……مى باربي !بد

 .…لكز احمد كرم وهو يقول بلؤم

 ”.…غير معاملتك مع البت عشان بتحبك“

 رسم النفور على وجه كرم وهو يقول

 ً  .…هاكما

 ”.…..بالحب بال قرف…ياعم رايحنا بقه“

 ً  ..…حدثه احمد ساخراً معقبا

ره حد يحب واحد شع …دي عندها اعاقة في قلبها …ياجدع احمد ربنا ……ياعم انت طايل“
اموت وفهم بتروح تعمل اي عند  …نفسي تحلقه …ياجدع بال قرف بقه …اكرت

 ”.…الحالق

 ”.….. ياظريف…بخلي يخف منه“

 .…نظر احمد لشعره ثم لوجهه وقال بتقزز

 ياجدع اتقي هللا دا زمان الفران ولده …يخف منه؟!“

 ”…فيه

 رفع كرم حاجبيه وانزلهم وهو يقول باستفزاز



 .…له

 ”..…رفك يلي مننا متغاظ.. عا………متغاظ“

 ..…هتف احمد ذاهالً 

 ”.…. انا غلطان خليك كده…متغاظ مين ياهبل“

 نظر كرم ليوسف القادم عليهم باناقته المعروفه

 .……فكان يرتدي حلة رسمية سوداء ومصصف شعره الناعم للخلف بجاذبية

 ”…صالحه ها …بس بقه عشان يوسف جاي علينا“

 .…رد أحمد بإختصار

 ”……تصلحش احنا بنتصافى اتوماتيكاحنا مبن“

 ..…هز كرم راسه وهو يعقب بحيرة من امرهم

 ”.…اموت وافهم بتتخاصمه ليه طالما انتوا كده كدا هتتصالحه …آآه مانا عارف“

 ”..…معرفش ابقى اسأله“

 …اتى عليهم يوسف وهو يقول بابتسامة صافية

 ”.…وانت ياستاذ أحمد ……. عامل اي ياكرم…. أخيراً شوفتكم…عاملين اي ياوغاد“

 …سلم عليه كرم وكذلك احمد وهو يقول

 ”.…اخبارك ……عامل اي يايوسف“

 …ابتسم يوسف في وجهه بصفاء وهو يخبره

 . تعالوا نسلم على الحاج…اتاخرته ليه …تمام“

 ”……توفيق كان بيسأل عليكم

 توفيق الشامي رجل بشوش الوجه طيب االخالق

االجتماعي العالي إال انه صارم في تعليم اوالده برغم من مستواه ……وحسن المعاملة
 والتربيه



 كذلك وقد ربى اوالده كما تربى مع فرق بسيط

 ..…في حياة افضل مرفهة قليالً 

 لذلك خرج يوسف شخص مثالي محب للحياة

 يحترم الجميع وال يستعمل نفوذه واسم والده

 للتعالي على احد او ايذاء أحد، بل يتعامل

والطيبة مع الجميع ولم يشعر اصدقائه يوماً انه شخص غريب عنهم بل كان بمنتهى البساطة 
 منهم

 .…بطريقته المتواضعة وبساطة اسلوبة معهم

 …سلم توفيق عليهم بوقار وهو يسالهم بخشونة

 …. عايزين نعدي الخمس سنين دول على خير…و اي اخبار الدراسة …عاملين اي ياشباب“
 وعملوا حسابكم

ربت توفيق  ”.…. والبشمهندس…ية هتيجوا تدربه عندي في الشركة انتوااخر سنة في الكل
 على كتف

 يوسف بفخر وهو يبث فيه الهمه للقادم بعد

 …سنوات الدراسة

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 ابتسم يوسف وهو يقول بلهفة

 يارب يابابا ادعلنا سنين الدراسة دي تعدي“

 ”……على خير

 .…تافف أحمد وهو يقول بجزع

 ”.…..عشان انا اتخنقت بصراحة…دمنا مش تعدي بستطير كده من ق“

 ضحك توفيق وهو ينظر الحمد بدهشة قائالً 

 ..…بمزاح

 دا انا بعاير…….دانت البوص اللي فيهم…لي يادحيح“

 يوسف بيك بقوله عايزك تبقى اشطر من الوال

 ”..…هتشمته فينا كده………احمد

 ..…ضحك يوسف وهو يمزح مع والده

 ”..…بس شكلي هشمت المرة الجايه.…هاريني معايره ياخي“

 ..…هتف أحمد باصرار

عايره يافخامة زي مانت “ثم نظر لتوفيق وهو يقول بمزاح ”تشمت مين انت ما صدقت“
 ”.…..انا ناجح ان شاء هللا وهما معايا…عايز

 …هتف كرم ويوسف في صوٍت واحد

 ”..…يا رب“

 ”.…يا رب“

 ..…ابتسم والده وهو يتمنى لهم التوفيق

 ..…يال عيشه في الحفلة وانبسطه……معاكم ربنا“



 ”.…على ما شوف ضيوفي

 .…اوما له يوسف وهو يقول باحترام

 ”..…براحتك يابابا“

 غمغم احمد وهو ينظر”……براحتك يافخامة“

 ..…للنساء بوقاحة

 ” …متقلقش………واحنا هنا هنعيش عادي“

 .…ضحك كرم وهو ينظر ألحمد

 ”.……اتقي آهلل يادحيح“

 .…ساء بعيناه وهو يقول بنزقتابع احد الن

بقولك انا رايح قعد جمب الموزة …….. بس بقه عينك وحشة شكلي هسقط السنادي…بس بقه“
 ”.…دي

 ..…ضحك يوسف عليه وهو يقول

 ”.…يابني اهمد وارحم نفسك“

 ..…رد احمد وصورتها تطوف بعقله باصرار

 ”..…ياجدع سبني اعيش قبل ما حبها اكتر“

 .…سألهضحك يوسف اكثر وهو ي

 ”..…الموزة؟ ……هي مين؟“

 ..…رد أحمد بنبرة مبهمة

 

  

 

  



 

  

 

 ” ……المهم شويه وجاي……ياريت كان زمانها طلعت من دماغي“

 عقد يوسف حاجبيه وهو يراه يبتعد عنهم مما

 ..…جعله يسأل كرم بفضول

 ”..…هو بيتكلم عن مين ياكرم“

ص باحمد حتى ال ينزعج منه . ورفض فكرة ان يحكي شيٍء خا…برم كرم شفتيه بعد فهم
 كسابق

 والن اخر مرة حدثت المشكلة بينهم بسبب

 حبيبة حينما سرد الحكاية من باب المزاح

 .…ليوسف وتشاجرا االثنين بعدها كاالطفال ؟!

…………………………………………………………… 

 وضع عطرة

 

 .…وضع عطرة وهو يدندن امام المرآة ببال صافٍ 

 يهندم سترته وضع قنينة العطر على المنضدة وهو

 ……الرمادية الفخمة

 دخلت رزان بقميصها األحمر القصير للغرفة وقد صففت شعرها االشقر بفعل الصبغات

 العصرية ، اطلقته للخلف

 بحرية وهي تنظر له بشوق وكانت بكامل

 اناقتها االنثوية وهي تقترب منه قائلة برقة..



مالت عليه  ”.…لسا جاي من الشغل. مش هتقضي معايا اليوم دا.. انت …رايح فين ياماهر“
 وقبلته من وجنته وهي تقول بدالل وتتمسح بكتفه كقطة

 …وديعة محبة

 .قعد معايا النهاردة……وحشتني اوي ياماهر“

 ”……وبالش تخرج

 برم شفتيه بملل وهو يبعدها عنه ليرتدي

 .…ساعة يده

 ”..….دا عشاء عمل…مش هينفع يارزان“

 .…ضبها منه بتدريجابتعدت عنه بصدمة وهي تستعيد غ

انا عارفه انك رايح تسهر في المكان المقرف …انت  هتضحك عليا…هو كل يوم عشاء عمل“
 اللي

 ”..…بتسهر فيه كل يوم

 …نظر لجسدها المكشوف امامه بسخاء ثم برم شفتيه باستهجان وهو يخبرها باستخفاف

 ”.…..معزوم فيه على عشاء عمل…اهو المكان المقرف ده“

 .…تشير على نفسها قائلة بوجع قد يئست وهي

 ”.…دا انا بحبـ……انت  لي بتعمل فيها كدا ياماهر“

 

  

 

  

 

  



 

  

 

 .…قاطعها وهو يسحبها بقوة لتقف امام المرأة ليهدر بمقت قاسي

..جمالك راح مع …..مبقتيش زي األول…بصي لنفسك في المراية وانتي تعرفي“
 .عايزاني قعد…قرفوشك بقه مكرمش من كتر النكد وشرب ال……السنين

 ”..…إزاي……معاكي ازاي او ابص في وشك وقربلك ازاي ها

 .…تركها بقوة جعلت جسدها يهتز ودموع انهمرت اكثر على وجنتيها

..كنت زمان بتحبني …دلوقتي بقيت عجوزة ومكرمشة…دلوقتي بقيت وحشة ياماهر“
 ”……وبتتمنالي الرضا ارضى

 …راته تحرقها في وقفتها اليائسهضحك ساخراً وهو يضيف بجمود ونظ”.…بحبك“

 ”.……وكمان انا عارف انتي وفقتي عليا ليه…انتي عارفه انا اتجوزتك ليه“

 .…صاحت بتشنج امام عيناه النافرة منها

 ”……مطلقتنيش ليه من زمان طالما انت  زهقت مني اوي كده……وطالما الموضوع كده“

 .…رد بطريقه بذيئة

 و عايزه تطلقي.لكن ل…طالقك هيجي عليا بخسارة“

 ”.…قولتي اي……اتنزلي عن حقوقك وانا موافق

 …صاحت بشراسة طامعه

 ”..…حقوقي كلها هاخدها ياماهر ومش هسبلك جنيه واحد“

 .…ابتسم ماهر ببرود وهو يعقب باهانه

 ”..….يارزان هانم……طول عمرك كلبة فلوس“

 .…هجمت عليه بشراسة القطط وهي تقول بغضب



 ”.……وابن****……اللي واطي وخاين وغدار انا مش كلبة فلوس انت“

 .…صفعها ماهر على صدغها عدة مرات وهو يكبل يداها بقوة صارخاً فيها بغضب

. مش هدفعلك جنيه ……..لو عايزه تطلقي اتنزلي عن كل حقوقك…اخرسي يابنت ال****“
 القاها على الفراش بقوة ”.……زيادة كفاية اللي خدتيه مني

.. ليتركها ماهر ويخرج من ……قوة شاتمه اياه باقذع الكلماتلتصرخ بقهر وهي تنتحب ب
 الشقة

 ……بأكملها

……………………………………………………………. 

وقفت امام مكتب رزان التي ……دخلت سمر صالون التجميل في وقت متأخر عن معاد عملها
 كانت

 جالسه على المقعد جثة بال روح تغطي معظم وجهها

 ..…ت اثار صفعات زوجهابنظارة سوداء كبيرة تخفي بها الكدما

 …ابتسمت في وجهها سمر وهي تقول بهدوء

 ”.…صباح الخير يامدام رزان“

 …اومات لها رزان بوجه حجري وهي تسألها بضيق

 ”.…معادك كان من ساعتين……اتاخرتي كدا ليه“

 .…اخبرتها سمر بتردد وهي تزيح خصلة من شعرها للخلف

 ”.…معلشي يامدام بس انا مش جايه أشتغل“

 ”.…امال إيه“

 .…ردت سمر بحرج وهي تنظر لها

 . و…انا اتقرت فاتحتي …انا ُكنت جايه اقولك اني“

لم تود سمر ان تخبرها انها ستعمل  ”.…مضطرة اسيب الشغل الن فرحي كمان كام شهر
 بمكان آخر..



 فمن أصول العمل ان ال تفصح عن عملك الجديد

 ..…من باب الذوق حتى……لرب عملك السابق

 ان سمر حزينه على ترك هذا المكان التيورغم 

عملت به لسنوات وسنوات منها كانت كثيرة الشقاء والحرمان ومنها أيام تحمل نصر واصرار 
 …بداخلها

لكنها على اية حال تتنازل عن كل شيٍء رغماً عنها ألجل السمج) ماهر( ولكي تريح ضميرها 
 من ناحية

 اخباره . وناحية خطيبها الذي لم تجرؤ على…زوجته

. ربما لم تود التطرق لهذا …بمضايقات ماهر لها وطلب زواجه اليها طوال تلك السنوات
 الموضوع

 خوفاً على ابراهيم من ردة فعله الحمقاء امام رجل

 .…له نفوذه كماهر

اوقات تظل تحمد هللا يومياً على انها مزالت كما هي ولم يؤذيها )ماهر( باي طريقة مشبوهه 
 .ربما دعوات امها كانت الحصن لها…راده منهالكي يحصل على م

 ورحمة ربها كانت كبيرة……طوال تلك السنوات

 ..…عليها

 وستكمل حياتها وتستقر مع من خطف قلبها…أكيد ستنتهي القصة بعد ان تترك هذا العمل

 واثبت مقولة كانت تسخر منها دوما طيلة حياتها

 بان)المال ال يصنع السعادة(

 .…الذي يمتكلها ؟أموال ماهر وسلطة 

 

  

 



  

 

  

 

  

 

 .…ام السعادة التي تشعر بها بقرب ابراهيم؟

.. السعادة حقا ال تشترى باالموال …ومهم انكرت….فهي كنزها الثمين…لن تختار إال السعادة
 ..……كالحب تماما ؟!

 ..…رفعت رزان نظارتها السوداء فوق شعرها وهي تخبرها بابتسامة بسيطة

 مسكت رزان رزمة ”..…ا يسعدك. ربن…مبروك ياسمر“

 من االموال وبذات تعدها كي تخرج منها مبلغ لكي

 …تعطيه لسمر مباركة لزيجتها القريبة

توسعت عيني سمر بدهشة وهي تنظر لتلك الكدمات الزرقاء التي تلون صدغ رزان وتحت 
 ..…عينيها

 زفرت سمر بكبت وهي تمنعها بهدوء محاولة

 عذاب ضمير كلما الذهاب من هنا سريعاً فيكفي

انها تحمل نفسها الذنب مع انها على كامل اليقين ان )ماهر(  …رأت )رزان( بكل هذا اليأس
 ……. وانه مريض شهواني وغد مع اي أمرأه يتزوجها…يعرف الكثيرات عليها

اشوف …. عن اذنك…انا الزم امشي دلوقتي…خيرك مغرقني …خلي فلوسك معاكي يامدام“
 ر سريعاً من المكان وهيخرجت سم ” ……وشك بخير

 ……تسمع من خلفها رزان تنادي عليها

 ” …..خدي…. ياسمر……استني“



 . وهي تستنشق…وقفت بخارج صالون التجميل ونظرت للسماء الصافية ثم للرصيف الفراغ

 اكبر قدر من الهواء مستشعره الحرية والراحة

 .…النفسية بعد تلك الخطوة

وترسم في مخيلتها تلك الحياة الزوجية المنتظرة مع  سارت على الطريق وهي تبتسم بسعادة
 …….الوسيم……الشقي ………سيد الرجال

 سمعت صوت سيارة تقترب منها استدارت بتوجس

 .فوجدت ماهر يصف سيارته.. ويخرج منها……لها

 بشموخ وعلى شفتيه ابتسامة مريبة في التعبير

 .…وقف ماهر امامها وبارك لها بدون مقدمات

مش اسمه ابراهيم ………على إبراهيم…..سمعت انك اتقرت فاتحتك…مبروك ياسمر“
 ”.…برضو

. وكانها رأت …بلعت ريقها وزادت خفقات قلبها وهي تنظر اليه بعيون متسعة برعب منه
 شيطان

 ..…ظهر فجأه أمامها

 .…نظر لها بعيون ماكرة

 ”.….دا انا جاي اهنيكي حتى…خايفه من إيه“

 .…سالته بتوجس

 ”……يز اي بظبط.انت عا…………انت  “

 .…تحدث بسخط وهو ينظر لها بمقت

 ”…….بشحات زيها……….فضلت حبي ومالي….جاي اهني واحدة حبيتها…وال حاجة“

جف حلقها وهي تنظر إليه بخوف ليس على نفسها بل على من دخل دائرة الخطر بدون ان 
 ……يالحظ

 ”….كل شيء قسمه ونصيب وانت عارف اننا…ماهر“



 .…ة ال تخلو من التعجرفصاح بنبرة حاقدة مريض

.مسألتيش نفسك …عمرك ما سألتي نفسك انا صابر عليكي طول السنين دي ليه……اننا ايه“
 ……..عشان حبيتك……انا مخدتش اللي انا عايزه بالعافية ليه

 .. باشارة…ومستغرب انك تحبي واحد شحات

 ”………واحده مني اوديه ورا عين الشمس

 …هتفت بترجي ورعب على إبراهيم

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…..و….. ابراهيم ميعرفش حاجه عنك….عشان خاطري بالش ابراهيم…ماهر“

وكانها خانته للتو بتلك المشاعر الظاهرة لالعمى انها أحبت غيره  …سألها بنبرة محتقرة اياها
 بعد كل

 .…تلك السنوات

 ”..….بتحبيه صح………خايفه عليه“

 ترقرقت الدموع بعينيها برعب وهي ال تعرف

 .……ا يخطط هذا الشيطانبماذ



 اضاف ماهر بنبرة مبهمة يصحبها شر

 ..…الشياطين

 .ساعتها هعرفك مين هو…….لحد ما تجيلي بنفسك….وانا هسيبك…طالما بتحبيه كملي معاه“

 ”..….مبروك ياسمر……ماهر المحمدي

 ..…استدار ليذهب فصاحت من خلفه بلوعة متوعدة

 ”. …اماهر انا بحذرك. ي…..اياك تقربله…انت هتعمل اي ياماهر“

 .…فتح باب سيارته وهو يقول هازئا ببرود

 ”……good luck..………هسيبلك الشحات تشبعي منه شويه……متقلقيش ياسنيوريتا“

 ……صرخت باسمة وهي تتقدم منه ممسكه بذراعه بقوة كقطة تنهش باظافرها الحادة عدوها

.. ابعد عني وعن ……لك. هقت……سمعني …. هقتلك…قسما باهلل ياماهر لو مبعدتش عني“
 إبراهيم

 ودورلك على لعبه تانيه تتسلى بيها انا مش

 ”.……. سمعني…لعبة وال عمري هبقى تحت رحمتك

 .…ابتسم ببرود وهو يقول بنبرة مبهمة

.. افرحي على أد ما ….. افرحي ونبسطي مع حبيب القلب…اهدي ياسنيوريتا“
 ”.…مبروك ياسمارة ………تقدري

 و يستلقي سيارته مشير بيدهنزع ذراعه من يدها وه

 اليها بوداع االوغاد قبل ان ينطلق بسيارته ويتركها

تنظر الى اثاره بضياع وغضب تحول لنيران انثى هائجة تود االنتقام منه باي شكل كان فقط 
 .…للحفاظ على نفسها وحبيب قلبها ؟!

 وهل تظن ان غمرة عشقك هينه وان كانت كذلك

 ي عصيبة وعشقي قاسيفأنا حيات …ما كنا تقابلنا



 ……والهين لم اتعرف عليه يوماً ؟!

……………………………………………………………. 

 هتفت والدتها بفرحة وهي تنظر الركان الشقة الشاسعة والتي ستعيش بها ابنتها بعد زواجها

 ……من إبراهيم

ربنا يجعلها يابني قدم السعد عليكم  …ماشاء هللا ياربراهيم حلوة وكبيرة وتشرح القلب“
 ”……بيار

 .…توسعت عينا امها وهي تتجه لرواق ما بشقة

رفع ابراهيم عيناه على سمر التي كانت تقف مكانها تنظر الى الشقة بعيون انطفئ بداخلهم 
 ومض السعادة..

 ً من اول تلك العباءة السوداء التي ترتديها والتي تلتف بجمال  …اقترب منها وهو يتفقدها مليا
تحركت عيناه لالعلى على هذا الوجه الجميل  …يئة مغريةعلى جسدها لفاتن وتعطي لها ه

. وشفتيني شهيتيني لدرجة تسيل …ذات الشراسة القاتلة بعيون تأسر بنظرة واحدة
 . رفع عيناه اكثر على هذا……اللعاب

الشعر المموج كامواج عاصفة ترفض الرضوخ ألين كان لتظل تعصف خلفها متألقه بحرية 
 التمرد

 ً  ..…كصاحبتها تماما

 .…شعرت سمر به يقف بجواره رفعت عيناها عليه وابتسمت ابتسامة فاقدة ومض الفرح

 نظر إليه وقد ذاد اليقين لديه انها غير طبيعية

 سألها بهدوء وعيناه تحاول تشفي……اليوم

 ..…اإلجابة من على وجهها

 ”..….الشقة مش عجباكي……مالك ياسمر“

 ةهزت راسها وافترق عن شفتيها ابتسامة مصطنع

 



  

 

  

 

  

 

  

 

 .…لم تعجبه ولم يفضلها أبداً عليها

 ”..…..حلوه اوي……أزاي مش عجباني“

 سحبها من ذراعها الحد الزوايا المخفيه عن األعين

 ..…واسند ظهرها على الحائط خلفها وظل امامها ينظر لها بقوة سائال بشك

 ..شكلك زعالنه..…مالك مش مظبوطة ليه النهاردة“

 ”……في حاجة حصلت

 .…نظرت سمر حولها ثم إليه وهي تقول بارتباك

 ..امي معانا ولو….. مينفعش وقفتنا دي…إبراهيم“

 ”.……شافتنا كده ا

 ……مرر يده على وجنتها الناعمة بحنان وهو يسألها بخفوت

 ”…. احكيلي…في إيه………مالك ياسمر“

ون ..تحكي ام تبتعد بد…اسبلت جفنيها وعضت على شفتيها ولم تعرف من اين تبدأ
 .انها تعلقت به لدرجة ال تتخيل تركه….وهل تقدر على البُعد…اعذار

 ..…تحت اي ظرف كأن



 مسك ابراهيم فكها بيده و رفعه برفق وهو يداهم عينيها الجميلة بقوة ومحبة تزيد خفقات قلبها

. كما ……..انه واقع في هواها…حبه واضح لالعمى………كلما شهدت بها في عيناه
 وقعت

 ……هي في غرامه

 ”.……ردي عليا مالك“

 .…ترقرقت الدموع بعينيها وهي تنظر له بحزن

 ”……انا خايفه يابراهيم“

مرر ابهامه على وجنتها بحنان وهو يخبرها بصوٍت أجش وعيناه تكاد تبتلعها من قوة عشقه 
 لهذا

 ..…الوجه االنثوي

 ”..….انا معاكي………من اي بس“

 ..…تها وهي تنظر إليهانهمرت دمعتين على وجنتيها بعذوبة تالئم جمل

 ”.…انك معايا ……وده اللي مخوفني“

 ..…توقف ابهامه عن تحسس وجنتها ونظر لها بغرابة عاقد حاجبيه بحيرة

 ”.…مش فاهم مش عيزاني ابقى معاكي“

صمتت وهي تنظر إليه  ”..…. واكون السبب في وجعك انا…خايفه اتعود عليك اكتر من كده“
 دب القلق في قلبه فور لتجده ينظر لها بعدم فهم وقد

 ……إنتهى تلك الكلمات المبهمة الغير مفهومة بالمرة

 ”……اتكلمي بصراحة في إيه“

 .…هزت راسها وهي تقول بامتناع صعب عليها

 ”.…مش الزم نكمل يابراهيم كده احسن“

 .…ابعد يده عن وجهها ونظر لها بصدمة



 ”….. هو لعب عيال ياسمر…مرة واحده كده“

 ..…وهي تنظر له بقلق نظرت لمكان اخر

 ”.….. بس انا خايفه يابراهيم……مش لعب عيال“

 سألها وهو يبث الطمأنينة بها بتفهم رجل احب

 ……. وحبها….. و…امرأة ويود نيل رضاها

مش عشان هي امي بقولك  …….. لو على امي فانتي مش هتالقي احن منها…من إيه“
 . بس…كده

.. ولو خايفه على اني اخنقك بعد الجواز …تكسبيها امي فعالً مش وحشة طيبة وبطريقه تقدري
 فانا مش هنخقك……وقولك هناكل ونشرب تحت

.حياتك …الني اللي مرضهوش على اخواتي مش هرضا على مراتي …وعيشتك هتبقا لوحدك
صمت ابراهيم وهو يشير على زوايا الشقه متابع باقناع حاني  ”..…هتبقى لوحدك ياسمر

 .…لها

. وهعملك بما يرضي ….. وعمري ما هزعلك…انا هبقى ضيف فيها.. و…ودي مملكتك“
. هتعرفيها ….. و ورا الكلمه دي حاجات كتير اوي…انا عايزك ياسمر……هللا

 ”.……بعدين

نزلت دموعها و ازدادت خفقات قلبها ال تعرف تاثر بكلماته ام خوف عليه من يد ماهر اذا 
 اطاله

 ………بشر

 م اقتربقطب حاجبيه وهو ينظر لها بتوجس ث

. وهو يقول بدهشة من تصرفاتها …منها من جديد وقرب كلتا يداه من وجنتيها ليمسح دموعها
 اليوم

 ..اي اللي حصل لده…لي كل العياط دا يامجنونة“

 ”……كله

 ”…بالش انا…اسمع الكالم…عشان خاطري يابراهيم“



 …قاطعها وهو يقرص وجنتها بلطف قائالً بمرح

 ”……حتى لو انت عايز………ا اقدر ابعد عنك برضو.تفتكر ان……بالش اي ياشبح“

 

  

 

  

 

  

 

 …وجدته يقرب راسه منها فقالت باعتراض وقد استعادة جزء من شراستها

 ”……اتلم يابراهيم وبعد عني“

 ..…مالى على اذنها وهمس بصوت خافض يتعذب من قربها المهلك

 ”……انتي حلوة كده إزاي“

 ..…همست بأسمه بنبرة خافضة

 ”..….. ابعد……ابراهيم“

طبع قبله على وجنتها طويلة بطيئه مسكرة لجسدها جعلتها تغمض عينيها بضياع لحظتين 
معدودة لتجده يميل لوجنتها االخر ويطبع نفس القبلة المعذبة وانفاسة الساخنة وقرب جسده منها 

 جعلها يابسة

ًّ كعقلها ربما الشيء الوحيد الذي يعمل هو قلبها  كليا

 .…ة من هذا القربخفقات مجنونة ذأب

 وجنتها كشهد…لم يتوقع ان يجرؤ على القرب منها

..انها …….قربه من جسدها الغض يزيد حرارة جسده وكانه محموم…رائحتها جميلة معطرة



.تلك المليحة تحرقه حيا تعلقه ………فتنة ال تقبل إال الخوض بها بمنتهى النشوة
 .. قد القت…انها جيدة في السحر……بهواها

حر  اً لكي ال يرى غيرها وال يعرف جسدهعليه سه

 . وااهات من…وقلبه……االشتياق والرغبة إال نحوها

.لكن هيهات وصلت البهية ……قلب شاب على الحب وقد ظن انه ولى زمن الشعور به
 وعبثت بمشاعره

 ..……تاركه خلفها فوضى غير قابلة للتعديل

 رفع راسه وقد استقرت عيناه على شفتيها الشهية

 .…وهو ينظر لعينيها ثم لشفتيها بجوع بلع لعابه

 مالى عليها لياخذ تلك لقبلة الذي يشتاق لتجربتها

 ..……ومعرفة مذاقها معها

وهي المذنبة تساهلت في لحظة ……توترت حدقتيها وهي ترى ان افكاره تنحرف اكثر نحوها
 ………مجنونة معه

 .…مصطنعة .وهي تقول بحدة…انزلت جسدها لالسفل لكي تفر منه في لحظة خاطفة

 ”……على فكرة بقه انت  بتستهبل“

 .…رمقها بعبث وهو يقول بخبث

 ”.…..ماكنا ماشيين كويس……وانا عملت إيه“

 ..…جزت على اسنانها وهي تخبره

 ”……بالش الجملة دي يابراهيم بتعصبني“

 …حاول ان يمسكها وهو يقول بوقاحة شقية

 ”.……الزم اصالحكال طالما متعصبة تبقي زعالنه وطالما زعالنه يبقا “

 .…ابتعدت خطوتين وهي تقول بتحذير واهٍ 



 ”..…..انت قليل األدب…ابراهيم لم نفسك“

 .…تافف وهو يقول ببراءة وتأثر

 ”..….انا كنت بحاول افهمك اننا الزم نتجوز في اقرب فرصة…على فكرة انتي ظلماني“

 توردت وجنتيها وهي تشيح بعيناها للناحية

 ……األخرى بخجل

 ”………سمر“

 نظرت اليه بعد ان نداها بنبرة مسكرة بعد تذوق

 .تابع ابراهيم وهو ينظر……حالوة شهد وجنتيها

 …لها بحب

.والكالم اللي قولتيه ده بالش تكرريه تاني …اعملي حسابك الخطوبة اخر كمان اسبوعين“
.لو تقدري على زعلي ……هتبقا زعله كبيرة بينا….مش هحسبك عليه بس لو اتكرر تاني…

 ”. …هااعملي

 اطرقت براسها بحزن وقد داهم معدتها الخوف

 .…من جديد

 

  

 

  

 

  

 

 .…سمعت صوته يقول بمرح خبيث مضيق عيناه وهو ينظر لها



 ”..…تعالى اورهالك وتقولي رايك فيها …على فكرة ياشبح انت مشفتش اوضة النوم“

 رفعت راسها وهي تبتسم ابتسامة عذبة نابعة من

 نفي وهي تذهب ألمها... ثم هزت راسها ب…قلبها

 تسمر ابراهيم مكانه وهو يتامل ذهابها بعيداً 

 …عنه

 واظن انا انني قادر …تظنين انكه قادرة على البُعد

 وظن ماهو الى علهم بغير………على امتالكك

 ……يقينٍ 
 رواية غمرة عشقك الحلقة العاشرة

تسامة ، من اهداني انا ال أبخس في حبي لكن المعادلة بسيطه ، فمن اهداني ورة هديته اب
 .……ومن اهداني ُعمره روحي فداء له …السعادة قلبي بين يداه

 #دهب_عطية

 سارا معا على الطريق حتى يصال لمحل الذهب

 . وكما يقول العرف…لشراء شبكة الخطبة

 وتقليد يجب انتقاء شبكة على القيمة ترفع

 ……من شانك امام الجميع

. ومن ناحية سمر والدتها واخيها …لكبرى وحبيبة ابنة عمهكانا االثنين يرفاقهما رباب شقيقته ا
 الذي

 احضر بعض اصدقاء الحارة لفعل جو مبهج

 بدراجات البخارية بعد ان يتم شراء الشبكة

 ……كنوع من الفرح بطريقة الشباب

اخرجت اخته زغاديد  …نظر لها ابراهيم ثم ابتسم وهو يمسك يدها ليدخل الى محل الذهب
 .. انتبه الرجل بالفعل…ه صاحب المحل لهمعالية لكي ينتب



 . وهو يقول…وتقدم منهما بإبتسامة واسعة

 ……بالباقة

 ”…….. تحت امركم المكان كله بتاعكم…أهال نورته المحل“

 ……اقتربا سوياً من الواجهة الزجاجية العريضة التى احتوت على بعض قطع الذهب األنيقة

 ..…لهما بهدوءبدأ الصائغ بعرض بضاعته عليهما وهو يسا

 ”..…الطقم ده لسه جاي من يومين.. بس شيك اوي.. بصي ياعروسة واتفرجي“

 نظرت سمر إليه وبدأت تجرب بعض

 …) الدبل الذهبية( على اصابعها الرفعية الطويلة

 .…عجبتها واحده منهم فمدت يدها إال إبراهيم تسأله بعد ان ارتدتها

 ”..…حلوه دي يابراهيم“

 سم وعيناه تشع حباوما لها وهو يبت

 .…نحوها

 

  

 

 

  

 

  

 

 ”..…. مبروك عليكي……جميله“



 استدرت لتاخذ راي امها وشقيقة ابراهيم وحبيبة أيضاً والكل مدح في ذوقها وأكد على اختيارها

 لتلك القطعة وبالفعل اختارتها وبعدها اختارت

 الخاتم بعد عناء في البحث فهي ذات ذوق عالٍ 

 اال ان كان مميز وال يجذبها شيٍء بسهولة

 مثلها !..

.وزادت الزغاريد ونزلت ……ابتسم ابراهيم بعد ان اختارت سمر خاتمين ودبلة الخطبة أخيرا
 التهنئة

 من امها واخته وحبيبة وعانقتها كال منهن متمنيةٍ 

 ..…لها حياة كريمة وسعادة قريبة

 همس ابراهيم للصائغ بكلمات غير مفهومة فاومأ

 ..…يشير على عينيه ثم ذهب ليجلب له طلبه له الصائغ بسرعة وهو

 نظرت سمر اليه باستفهام وهي تسأله

 …بفضول

 ”.…انت  ُكنت بتقوله إيه“

 .…اخبرها بهدوء

 ”……هتعرفي دلوقتي“

 اتى الصائغ واحضر له علبة متوسطة الحجم

 حمراء انيقة فتحها إبراهيم وكان بها اربعة

 ..…أساور من الذهب انيقة الشكل ورقيقة كذلك

 …مسك ابراهيم يدها ووضع بها االساور واحده تلو األخرى وهو يقول وسط دهشتها

 ”..…ملهاش دعوه بشبكة الخطوبة اللي اتفقنا عليها ……دي هديتك ياعروسة“

إبتسمت ولمعة عينيها السوداء وقد تأثرت من تلك الكلمات ليس ألجل االساور الغالية بل الجل 



 ………على البر !هدية كهذهه؟ فعالقتهما مزالت 

 ..…تاوهت سمر بحرج وهي تخبره

 ”.…بس دول غاليين اوي يابراهيم“

 .…وضع اخر اسوار بيدها وهو يخبرها بحب

 ”.……الغالي يرخصلك……مفيش حاجة تغلى عليكي ياسمر“

 نظرت سمر المها التي دمعت عيناها وهي تدعي

اب وحبيبة لتلمح اي .وزعت سمر انظارها بين رب…لهما بسعادة واكمال الزيجة على خير
انطباع برفض على تلك الهدية لكنها وجدتهن بيتسمنا لها ويبدا بتهنئة للمرة لثانية لكن بحرارة 

 ..…اكبر ومع التمني بموعد الزواج القريب لهما

 انتبهت البراهيم وهو يهمس في اذنها بصوت

 …عذب

 ”……مبروك ياست البنات“

 ..…اطرقت براسها وهي ترد بحرج

 ”……رك فيك يابراهيمهللا يبا“

 .…سألها بخبث

 ”……مفيش عقبالك“

 رفعت راسها ونظرت اليه بعذوبة قائلة

 .…برقة

 ”.…وال مش كفاية ……كفاية انا عليك“

 ..…دللها بصوٍت هامس

“ ً  ”……..ونص الحلو…..انتي نصيبي من الدنيا…كفاية طبعا

 ..……زادادت ابتسامتها إتساع وخفقات قلبها تكاد تصل للعنان



 الزغاريد من جديد وقد بدأ الجميع بالخروج تعالت

من عند الصائغ لمشاهدة عرض الشباب بالدراجات البخارية في الشارع وكان احمد من 
 .……ضمنهم

 كان احمد يستقل خلف شاب يقود دراجة بخارية

ويتراقص بها في نصف الطريق على شكل دائرة كبيرة وأيضاً هناك بعد الحركات الغريبة التي 
 قلب الضعيف باستثناء سعادتهم حينماتوقف ال

 ..…يتقنون تلك الحركات ؟!

 وضعت زينب يدها على صدره بقلق وهي تخبر

 .…ابنتها برعب

اذا كان هو وال ابن ………شايفه اخوكي مش هيرتاح غير لم يقع من عليها ويتجبس“
 ”.……صالح

ب النارية أشارت زينب على كرم الذي يجلس خلف سائق دراجة اخرى ويشعل احد االلعا
.وبالفعل كان الجو غاية في البهجة …)شماريخ( تخرج شرار المع ألشعال الجو بالبهجة

والجنون وقد بدات االغاني الشعبية تصدر من الدراجات البخارية لتعطي جو اخر من الصخب 
. وجزء …مع )الشماريخ النارية( التي جزء منهم كان يخرج بعض األلوان على هيئة دخان

 .…تعل بشرارة فضية ساحرة تدب الفرحة واالبهار في اعين الجميعآخر كان يش

 زاد الصياح وجنون الشباب لتضحك سمر عليهم

 لكن للحق شقاوتهم تلك……وكذلك إبراهيم

 والحركات العفوية خلقت جو جميل صاخب يصحبه

 السعادة التي علما ببساطة وقتها ان اليوم لن يتكرر والسعادة المجنونة تغمرك في لحظة
وتهجرك في لحظة، لذلك اندمج الجميع مع الجو وهما أيضاً ظال يشاهدا العرض الصبياني 

 ..…بابتسامة واسعة

رفع احمد عيناه على حبيبة الواقفة تتابعه بابتسامة واسعة ال تخلو من الخجل وقد توردت 
وقحة  لكن آخر نظرة قبل ان ينزل من الدراجة كانت غمزة……وجنتيها كلما تقابلت عيناها به

 منه جعلت وجنتيها



 تحمر أكثر كثمرة طماطم ناضجة مما زاد توهج

 عيناه وهو ينظر اليها يكاد يلتهمها من شدة جمالها

 ……وبراءتها معه

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

نزل احمد من الدراجة البخارية وتقدم منها مما جعلها ترتبك وهي تنظر البراهيم الذي توحشت 
 ة عمه حتى سمر وقعنظراته حينما وجده يتقدم من ابن

 ..…قلبها بخوف وهي تنظر المها

 وقف احمد امام حبيبة واشعل احد )الشماريخ(

 ..…ذو الشرارة الفضية واعطاه لها بصمت

 توسعت ابتسامتها وهي تاخذه منه بدون جدال

 فهي تعشق تلك االلعاب النارية وكان تود ان تسرق

 ..…منهم واحده وتجرب شعور اللعاب بها

 مد وهو يبتعد باالشارة ان تلوح بها وتستمتع وبالفعل لوحت بها بانبهار وهي تضحكاخبرها أح



 بسعادة لتلمع العيون الزيتونية اثار انعكاس الشرارة

 الفضية عليها لتعطي للجميلة سحر اخر وكانها

 .……اكسير من الفتنة والبراءة

 …نظرت سمر البراهيم بحزن وقالت بغيرة

 ”.…اشمعنا انا يعني“

 ا بشقاوة وعيناه تتعمق بعيناها السوداون.ساله

 ”..…عايز اي ياشبح“

 .…هتفت بسرعة

 ”.…واحد شمروخ يابراهيم“

 …كتم ضحكته وهو يعقب ساخرا

 ”..…االسم لوحده ميتبلعش “

 .…بررت وهي تترجاه بدالل

 ”…….ونبي………واحد شمروخ بقه…ماهو اسمه كده هو انا بخترع يعني“

د فهو سبب طلبها وسبب انتباه الصبيان لحبيبة وهي تلوح بالعبة عقب إبراهيم وهو ينظر الحم
 .…النارية بيدها

 ”…وهللا اذا كان عليا عايز اضرب اخوكي دلوقتي“

 لكزته في ذراعها في لمحة بصر وهي تدافع عن

 ..…اخيها بحب وفخر به

 كفاية الجو اللي هو ……. دا عسل…حرام عليك“

 ”…عمله عشاني

 ……ن يجاريها حتى ينتهي اليوم بدون ان يكسر فرحتهاأومأ لها وهو يحاول ا

 ”.….استني قولتيلي بقه عايزاني اجبلك إيه……ماشي ياحنينه“



 ”.……شمروخ“

 .…رفع حاجبه مستنكر الطلب ثم عقب

 ذهب لياخذ واحده من كرم وبالفعل اشعلها ليخرج”…..استني…وهللا شبح ونظرتي مكدبتش“

 سوداء وقد صاحتالشرار ويزيد االنبهار بعينيها ال

 ..ضحك ابراهيم……الخيها وقتها بفرحة مفرطة

 ..…على افعالها وهو يقول بتحفظ

 ..طلعتي عيله…بس احنا في شارع يامجنونه“

 ”. …اوي

 غمغمت سمر وهي تبرم شفتيها

 .…بضجر

 ”……بس ياعدو الفرحه“

 …أشار على نفسه بدهشة وهو يقول بتوعد زائف

 ”..…ا بعدين.. ماشي حسابك معاي……انا ياشبح“

 ضحكت ضحكة مفعمة باالنوثة وهي تنظر أمامها

لتلمع عيناه وهو ينظر لجانب وجهها الجميل متذكر قبالته على وجنتيها الناعمة المعطرة 
 …الشهية

 بلع للعابة حينما اتت عيناه على شفتيها الحمراء

 الناضجة كالفاكهة التي تنتظر من يقطفها من اعلى

 ماً ويقطفها بتمهل متلذذالشجر ، حتماً سياتي يو

 ..…بكل جزء منها

 ……رفعت سمر عيناها عليه وهي تسأله بحاجبين منعقدين عن سبب صمته

 ابتسم ابراهيم بشقاوة وهو يخبرها



 .…بعبث

 ”..…بعد الجواز هقولك“

توسعت عينيها وفهمت جيداً مقصده ولم تعقب بل تركته وذهبت لتقف بجوار شقيقته وابنة عمه 
 .…ى وقاحته المتزايدة معهاكعقاب له عل

………………………………………………………….. 

 وضعت سمر االقراط وهي تخارج من غرفتها

 ناظرة الحمد الذي كان ممدد على االريكة يعبث

 ..…في هاتفه

 نظرت له سمر وقالت بحنق ويداها بخصرها..

 ..…اي ياستاذ احمد موركش مذكره وال إيه“

 ”..…طول النهار قعده على التلفون

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ..…زمجر بتشنج صبياني

 ودخل نام……..كفاية اترحمنا من خالك…بقولك اي سبيني في حالي هللا يرضى عليكي“



 ”..…وسبنا شوية

 .…عال صوت شخير عارف من الغرفة المجاورة تافف أحمد وهو يقول هاكما

 ”..…. ال ما ريحني وهو صاحي وال وهو نايم…اعوذ باهلل“

 .…للخلف وهي تقول بتحذير عقدت سمر رباط القميص

 ”…اتلم ياحمد امك لو سمعتك هتزعل منك“

 …لوح بيده باستهانه وهو يعود للهاتف من جديد

 .…ثم نظر اليها من جديد وسالها

 ”.…هو انتي لبسه كده وراحه على فين“

 ..…ردت سمر بإختصار

“ ً  شوية عشان بتوع ..وعلى فكرة إبراهيم جاي كمان….. الخطوبة بليل ياستاذ…الكوافير طبعا

 ”اقف معاه ياحمد ونبي..  ………الفراشة

 .…رد بجدية ُمستنكر التوصيه الغريبة منها

 ”.…أكيد هقف معاه امال مين اللي هيقف يعني“

 اعطته قبله في الهواء وهي تقول بحب..

 ”.…قلب اختك وهللا ………احلى اخ في دنيا“

 …سألها أحمد بهدوء

 ”.…السطح …فوقانتي خالص قررتي تعملي الخطوبة “

 .…عكفة كم القميص قليالً وهي ترد عليه

“ ً وكمان ابراهيم مش جاي معاه خطوبة في  …. انت عارف الشقة ضيقه…انسب حل طبعا
 الشارع فقولت فوق السطح واديني استأذنت صاحب البيت

 ..…اشارت له بالمغادرة وهي تضع الحقيبة على كتفها ”. …و وافق علطول كتر خيره

 ”..…ياحبيبي يال سالم“



 .…نظر لها وهو يقترح

 ”.…اجي اوصلك طيب“

 .…وقفت وهي ترد عليه بايجاز

 ..اصل مش هبقا لوحدي حبيبة…ال مش الزم“

 ”.……جايه معايا وحنين كمان

 …اعتدل في نومته وهو يزمجر بدهشة

وال هي  ……هو مين العروسة انتي وال هي….وراحه تعمل اي الهانم في الكوافير…حبيبة؟“
 ”.…ة وخالصمرقع

 ..…نظرت له سمر بحدة و اوقفته بحزم

حبيبة مش زي  ……خليك في حالك وبعد عن البت ……انت مالك ومالها ……اتلم ياوال“
 ”.…البنات الفلتانه اللي تعرفها اظبط الكالم كده وعقله يابشمهندس

 .…نظر لها ذاهال

 ” ….انا……وانا قولت اي يعني“

 …رفعت سبابتها وهي تحذرها بحسم

إبراهيم بيغير على اهل بيته وحبيبة زيها زي رباب …حمد انا مش عايزه مشاكل مع ابراهيمأ“
 ..….. فبالش عوا معاه وخليك بعيد عن البت…ورحمة عنده

. اهدى كده ……هڤلڤ. انت لسه صغير على الحب ول…ركز في مذاكرتك وشهادة الكبيرة
 ”..…وقول هديت

 .…نهض بضيق وهو يقول بتبرم

 ”.…بقيتي نسخة من خالك قسما باهلل“

 رفعت حاجبها االيمن وعوجت شفتيها وهي تنظر

 .…له باستنكار معقبة بسخط

 ”. بقول الحق.. ………بقيت زي خالك عشان“



 ..…وقف امامها وهو يقول ببرود

 ”…معاكي رصيد …خالص ياسمر اقفلي على الحوار“

 .…ردت سمر عليه ببرود وهي تنظر اليه بسخط

. وال تكونش هتكلم …لم صحابك من عندي يامحترم.. هي دي الرجولهاي هتك …آآه معايا“
 ”…. خلصها بقه زي ما مخلص رصيدك عليهم…البنات من على الفتورة

 جفل للحظه من التقريع الذي تقذفه في

 .…وجهه ليقول بعدها بارتياع

 ”……متعرفيش كرم يعني …ياستي اهدي هكلم كرم بس“

 .…ردت بنبرة حازمة

 و كرم ماشي لكن لو حد تانيل …ااه اعرفه“

 ”هتزعل..

 …مسك هاتفها باستخفاف وهو يقول ينظر اليه باقتضاب

 مش ناويه تغيري تلفونك ده في ماركات تانيه“

 ”اجمد من كده على فكرة..

 .…برمت شفتيها وقالت بتعجل

 ”…خلص بقه عشان امشي ……سبنالك الجامد“

 ً  .…دخل احمد لغرفته سريعاً وهو يقول سريعا

 

 

  

 

  



 

  

 

  

 

 ”…ماشي هكلمه من جوا عشان عايزه في حوار“

 …زفرت بغضب وهي تتجه لباب الخروج

 ”.…خلص يابني هلبس الكوتشي تكون اتزفت“

اغلق أحمد الباب وبحث في جهات االتصال عن اسم حبيبة ليخرج له الرقم الوحيد المسجل بهذا 
 اإلسم

 . وخرج لها وهو يقول…سجله سريعاً على هاتفه

 .…فف وبراءة بتا

. هبقا انزل ……خالص بقه خدي تلفونك ……مش عارف الشبكة مش مجمعه خالص“
 ”..…اشحن وكلمه

 نظرت سمر لشبكة الهاتف ثم اليه وهي

 ..…تقول باستغراب

 ”.…ما الشبكة مجمعه اهيه يابني“

 …رد بانكار وهو يدفعها للذهاب

 …. يال عشان اتاخرتي انتي…ال مش مجمعه“

 ”…سالم

 …ر يداها ببعضهم وهي تتمتم بوجومضربت سم

 ”..…ربنا يشفيك من اللي انت  فيه“



 ..…فتح أحمد لها الباب سريعاً لكي تخرج منه وهتف بطريقة مسرحية

. انزلي …. اقل من مهلك…….طريق السالمة على اقل….ابقي طمنيني ها…سالم ياشقي“
 ”. …اوعي توقعي عايزينك سليمه النهاردة…بشويش

 بيها وهي تنزل على الساللمعاقدة سمر حاج

 ……قائلة بغرابة

 ”..…كان بعقله من شوية………الواد اتجنن“

 اغلق أحمد الباب بسرعه وركض لغرفته وبيده

 الهاتف اجرى في لحظة اإلتصال بها وهو

 ..……يتنحنح بصوته حتى يحاول تغييره

 فتحت حبيبة الخط بعد لحظتين وقالت

 .…بهدوء

 ”.……الو“

 .…اكبر وهو يقولتنحنح احمد بخشونة 

 . الرجالة فحرت ولجت االثار…ازيك يابو محمد“

 ”..…هتجلنا ميته ياولد العم

 .…قالت حبيبة من الناحية االخرى بتوجس

 ”.…النمرة غلط على فكرة“

 كبح ضحكته وهو يقول بنبرة خطيرة

 ..…وتسليه تلمع بعيناه العابثة

 ..انتي مرتو…..دي نمرة ابو محمد…ازاي غلط“

 ”……وال ااي

 عقدت حبيبة حاجبيها وامتقع وجهها وهي



 .…تخبره بوجوم

 ”..….وقولتلك النمـ………ال مش مرتو“

 .…ازدادت لمعة المكر وهو يقول بلؤم

خراط البنات خرطك وال …….عامله اي ياحسنيه اتجوزتي وال لسه…تبقي حسنيه بنته“
 ”.….. معضمة……لسه

 عرفت هويته في اخر كلمة فصرخت باسمه

 .…بغيظ

 .جبت رقمي….. يامستفز.. . يارخم…مد ياباردأح“

 ”..…منين ياقليل األدب

 .…سار احمد بالغرفة وهو يقول بغرور وتعالي

تعثر في السجادة ووقع أرضا قبل ان يكمل ”.…انا مش اي حد يابنتي دا انا احمد جـ“
 ..…الكلمة

 سمعت حبيبة صوت ارتطام من الناحية

 .…االخرى فسالته بقلق

 ”……ت كويس. ان………احمد“

 نهض من على االرض وهو يقول بابتسامة

 …واسعة

 ”.…خوفتي عليا يابيبه“

 ..…شقت االبتسامة شفتيها وهي تهز راسها باستياء معبقة بصراحة

 ”..…انت عبيط اوي على فكرة“

 ..…عقد حاجبيه وهي يجلس على حافة الفراش بضجر

 ”..…احنا هنلبخ من اول مكالمة وال إيه“



 .…ن اسنانها بغيظ مصطنعردت عليه من بي

 ”……ياحمد block..سامع …واخر مكالمة هعملك بلوك“

 .…رد بسماجة الصبّي المعتوهة

 ”.…انا مليش شغالنه غيرك…عادي هشتري خط جديد وقرفك برضو“

 .…لفظت اسمه من تحت اسنانها

 ”..…أحمد“

 …تحدث بلين كي ترضى 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ” …تندمي..وهللاه ما ه……خلينا صحاب يابيبه“

اغلقت الهاتف بوجهه ومن ثم وضعت الرقم في خانة ”..….سالم….انت بتحلم…مستحيل“
 الحظر

 ..…بالفعل وضحكت بسعادة وتشفي به

 على الناحية األخرى نظر أحمد للهاتف بدهشة بعد



..لم ينتابه اليأس بل زاد …ان أدرك انها نفذت تهديدها سريعاً ووضعت الرقم على الحظر
 بها وكتب لها رسالة طويلة وارسلها على رقمها توهج اعجابه

 ..…من خٍط اخر لديه

 .…لتاتيها سريعاً وتقراها بفضول

..وبعدين انتي راحه …مش احمد اللي يتعمله بلوك ياقطه …)اللي عملتي ده هنتحاسب عليه
 .متحطيش حاجه على وشك وتلفتي…الكوافير تعملي إيه

..وعلى فكرة بقه انا مش طالب المستحيل …انتي احلى من غير حاجة……االنتباه ليكي
 .لو وفقتي وعد مني مش هرن عليكي…..انا عايز نبقا صحاب…منك

 غير مرة واحده في اليوم هكلمك خمس دقايق

 …بس وهقفل مجرد اني اطمن عليكي بس

 ”..…. موافق……وسمع صوتك قولت اي ياصغنن

راش ونهضت واقفه امام هزت حبيبة راسها وهي تضحك بخجل ثم تركت الهاتف على الف
 المرآة

 . ورسالته تتردد في اذنيها……ناظرة منها الى حسنها المشرق وبهاء مالمحها الصغيرة

 بصوته ، ومقابالته بها واحاديثه معها كالهما

 يسيرا امام عينيها الزيتونية كحلم وردي جميل

 ..…ودافئ ال تود االستيقاظ منه أبداً ؟!

حملت حقيبة اليد وخرجت  …ه بتردد لتجد سمر تتصل بهاصدح هاتفها من جديد فنظرت ل
 سريعاً من

 ..…الشقة

…………………………………………………………. 

دخلت سمر الشقه بعد اربع ساعات من الجلوس في صالون التجميل هي وحنين 
 .اعتنت…وحبيبة



 ببشرتها قليالً ونظفتها ووضعت عليها بعد المستحضرات التجميلية لتكن ناضرة اليوم

 .…ي الخطبة مساءا ف

ممرت يدها على شعرها بعد ان خلعت الحذاء، شعرت بالحنق لمجرد انها لم تقصه كما كانت 
 تود وايضا لم تغير لونه األسود بصبغة عصرية تعطيها هيئه

 فقط الن إبراهيم تدخل …مختلفة ليلة خطبتها

ير لون عينيها في االمر بتطفل لعين واصر بقوة اال تغير لون شعرها وال تضع اي عدسات لتغ
 ..…أبداً فهو يحب ان يراها هكذا وال يريد التصنع في هذا اليوم المميز

 برغم من حنقها وعنادها معه في الكالم إال انها رضت

..جعلها توافق على رأيه كالمسحورة او المنومة …بعد حديثه المتملق وغزله في جمالها
 مغنطيسيّن

 .……ايهما أقرب ؟

 .…ن باب الشقة بشكل فوضوي يبدو انها كان باالعلى فوق السطحنظرت الخيها الذي دخل م

 ً  …دقق احمد النظر بها ثم عقب عابثا

 ”.…بقيتي بتلمعي كدا ليه“

 .…لكزته سمر في كتفه وهي تسأله

 ”….وبعدين انت ُكنت بتعمل اي فوق……اتلم ياوال“

 ”.…ابراهيم فوق بيرص الفراشة بنفسه“

 …ه بغرابةزادت نبضات قلبها بقوة وهي تسأل

 ”..…وفين صحابها……بيرصها بنفسه“

 ……رد عليها بايجاز

..على فكرة …وانا وهو بنرص الكراسي…ظبطه الكوشة وعلقه النور وهيئه الجو ومشيه“
 ” ….. عدي الجمايل……كنست السطح وخلتهولك كده

 .…مررت يدها على وجنته وهي تبتسم بحنان



 يابشمهندس ومصيري اردها في……عداها“

 …صمتت قليالً ثم سالته بهدوء”……فرحك

 ”..…بس انت نزلت ليه وسبته“

 .…رد ببساطة وهو يدخل الحمام

 ”.…إبراهيم عايز كوباية شاي نزلت اعملهاله“

 …سالته بغرابة وهي تدخل المطبخ سريعاً لتعدها له

 ”..…وامك فين مش بينه“

 .…رد عليها وهو في الحمام

 ”……لجيران اللي في شارع اللي ورا..بتقول راحا تعزم ا…امك مشيت من ساعة“

 ……سكبت الماء الساخن في الكوب الزجاجي وهي تقول

 ”.…. هطلع انا اديله كوباية الشاي…خليك انت“

 .…رد أحمد وهو في الحمام

 ”..…ماشي هخلص واجي“

وضعت سمر كوب الشاي على الصنية وصعدت به لالعلى وكانت ترتدي بنطال جينز يعتليه 
 قميص

 لون فضفاض بشريط أنيق مربوطبرتقالي ال

 .…للخلف

صعدت على الساللم بخفة وحينما وصلت لسطح المنزل ظلت تبحث عنه بعينيها لكنها لم تجده 
 لم

 وجلسة العرسان …تجد اال المقاعد مرصوصه

 )الكوشة(في المنتصف كانت عبارة عن أريكة

 وديكور كان متناسق …كشمير اللون جميلة



 لين أنيقةمحاط حولها من الخلف ببال

 ..وهناك مجهود جبار مبهج في…اللون جذابة

 االضاءة فكان في الخلف ستار حفالت انيق

 متناسق مع االلوان وعليه يوجد فروع من

 اإلضاءات الصغيرة على شكل قلوب مضيئة

 ……مختلفة االحجام واالضاءة كذلك

 توسعت ابتسامة سمر ولمعة عينيها وهي تتأمل

 ..……جمال المكان

 …ته من خلفها يسألها ببحة عذبةسمعت صو

 ”.…عجبك ……اي رايك“

 .…استدارت إليه وابتسمت اجمل ابتسامة وهي تتقدم منه مقدمة له الشاي قائلة بنعومة

 ”…….. دا طلع اجمل من اللي اتفقنا عليه…. دا حلو اوي يابراهيم…اكيد عجبني“

 ارتشف القليل من الشاي ثم وضعه على احد المقاعد

 .…لركن مخفي عن االبصاروهو يسحبها 

 .…حاولت سحب يدها باعتراض وهي تضحك 

 ”.…. احمد طالع……وخدني على فين يابراهيم“

 جلب مقعدين في احد الزوايا وجلسا عليهما ثم

 .…مسك كلتا يداه وهو يخبرها بدون مقدمات

 ”.……تعرفي اني عملت الفراشة دي حجه عشان اجي أشوفك“

 …هي أيضااطرقت براسها وهي تتحسس يده 

 ”..……بجد“



 .…هز راسه وهو يخبرها بحرارة

 ”.…بجد وحشتيني………بجد ”

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

رفعت عينيها واضطربت نبضاتها اكثر وهي تنظر لتوهج عيناه القاتمة يزيد بطريقة تعكس 
 ..…على جسدها بعد المشاعر المجنونة

 .…اسبلت جفنيها وهي ترد عليه بتوتر عفوي

 ”.…بخاطرك . ويجبر……ربنا يخليك“

 …فغر ابراهيم شفتيه وهو ينظر لها بصدمة

 ”.هو ده الرد……انتي بتقولي اي“

 …حاولت النهوض من امامه وهي تقول بارتباك

مسكها قبل ان ترحل واجلسها من جديد على المقعد وهو يقول  ”..…هللا بقه متحرجنيش“
 …ذاهال

 ”…..هو انا مش وحشك وال إيه…محرجكيش في إيه“



 انت ستخبره انها اشتاقت له بقوةنظرت له وك

 .…ولكنها لجمت امام عيناه وقالت

 ”.…متشوفش وحش“

 دفعها إبراهيم برفق وهو يجز على اسنانه

 .…بغيظ

 ”..…ال انتي الزم تقومي فعالً “

ابتسمت سمر بحرج ولم تنهض بل نظرت الى مالمحه الجذابة ووجنته الناعمة يبدو انه ذهب 
 هه ناضر وناعم وشعرهلصالون الرجالي اليوم فوج

 .…خففه عن السابق لكنه مزال غزير ناعماً جذاب

مدت اصابعها بجرأة ولمست بظهرها وجنته الناعمة بفضول تحت ابصاره المندهشة من 
 ..…حركتها

 ……عضت على شفتيها وهي تنظر لعيناه بخجل وصارحت تحت تحسس وجنته

 ”……انت كمان وحشتني اوي ياهيما“

ن بتأثر لذيذ على الجسد فتح عينيه ونظر لها ثم مسك يدها وثبتها على اغمض عيناه للحظتي
 وجنته

 وادار راسه وطبع عدت قبالت بطيئه في باطن

 ..…كفها

 سارت الرعشة في جسدها اقوى وهي تحاول

 …سحب يدها بخجل قائلة بصوٍت ضعيف

 ”……بس…………إبراهيم“

 ترك يدها ومالى عليها في لحظه خاطفة وطبع

 بالقرب من شفتيها اغمضت عينيهاقبله بطيئة 



 . انه يتمادى…وهي تحاول اإلبتعاد عنه بضعف

 …وهي تفصح له الطريق بغباء

 ”.…إبراهيم“

..لفظت اسمه ……ابعد شفتيه عنها لكن مزالت راسه قريبه منها يلفحها بانفاسه الساخنة
 ..…بترجي كي يترك يداها لتبتعد عنه

 ”……إبراهيم“

 ول بكبت بها تأنيباخرج تنهيدة حارة وهو يق

 …ضميره بما يحدث بينهما كلما انفرد بها

..عشان كده بالش نبقى …انا عارف اني بتمادى معاكي بس مش قادر امنع نفسي عنك ياسمر“
 مع

 ”……..اتفقنا…بعض لوحدنا في مكان مقفول تاني

 قول..لكنها تفاجئت به يطبع قبله على جبهتها وهو ي…اومات برأسها وهي تحاول سحب يدها

 .…ببحة رجوليه مهلكة

 ”..…عقبال ما كتب عليكي ………مبروك ياسمر“

 .…بلعت االبتسامة وهي تقول بتوتر

 ”..…سيب ايدي بقه عايزه اقوم“

 تركها وهو يقول بعبث مغير هذا الجو

 ……الحميمي الذي ينتابه كلما مسك يدها

 ”.…هو انا هكلك ………خايف من اي ياشبح“

 …استدرت وهي تقول بدالل

 .. وبعدين انت لسه قايل مش…طبعاً هتكلني آه“

 اشارت ”..…الزم نقعد لوحدنا في مكان مقفول



 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .…له بيدها وهي تقول

 ” …سالم ……اشوفك بليل ……انا نزله“

 . ناداها…تابعها بعيناه ووقف عن عتبت السلم ووضع يداه بجيبه وهو يراها تهبط الساللم ببطء

 .…وهو يسالها بخبث

 ”مقولتليش انتي حطى اي على وشك..  ……سمر“

 …استدارت وهي تهز كتفيها بشقاوة وسالته

 ”.…. بس المهم تقولي احلى من االول…مش الزم تعرف“

 .…رد بعد تنهيد عميقة وعيناه تابى تركها

 ”..…انتي حلوة كل يوم“

 اهدته اجمل ابتسامة وهي تلوح بيدها قبل ان

 .…تهبط على الساللم

_____________________________________ 



. ودخل إبراهيم المبنى وسط …بدأ االحتفال بالخطبة وبدأ الجيران وبعض االقارب بالحضور
 زغاريد

 ومباركات من الجميع صعد الى شقتها لكي يصعد

 ..…بها لالعلى الكمال مراسم الخطبة فوق السطح المقام فيه االحتفال البسيط

 ضت من مكانها بعد ان انهت.. نه…في غرفة سمر

 أحد زمالئها في العمل مهمة تزيين وجهها وإنهاء

زاد  ……كوي شعرها األسود و رفعه بتسريحة انيقة تدلى نصف طوله على ظهرها بنعومة
 جمال

 . فهي وضعت…وجهها مع الوان الزينة الرقيقة

 ثقتها في اشطر زمليه لها لتلك المهمة ولم تخذلها

 .…ا توقعت بل اخرجتها اجمل مم

 نظرت سمر لهيئتها في المرآه مع جمال وجهها

 واناقة التسريحة وفستان السهرة المنفوش قليالً 

 .. كان اقل ما…ومكشوف الذراع ، باللون الكشمير

 يقال عنها اليوم انها حسناء جميلة اخذت جمال

 انها جذابه ……لم يصل له قبلها او بعدها 

.انها ال تستحق خطبة فوق السطح انها تستحق ……واي شيء يجعلها تحت محاط األنظار
 قصر

 ……لتقيم فيه االحتفال

 …دمعت عينا حنين وهي تعانقها بفرحه

 . احلى…طلعه زي القمر ……مبروك ياسمر“

 ”..…عروسه شفتها عينه



 .…ضمتها سمر وترقرقت الدموع في عيناها هي أيضاً وهي تقول بحنان

 ”.…هلبسك الفستان بنفسي.و…انتي اللي هتبقي اجمل عروسه يانونا“

 …ابتعدت عنها حنين وهي تمسح عينيها قائلة

 ”.…انا طمعانه في اكتر من الفستان على فكرة“

 .…لكزتها سمر وهي تضحك

 ”….بس اعمليها انتي بس…انتي تاخدي عنيا ياهبلة“

 .…دخلت حبيبة الغرفة وهي تصيح بفرحة

 ”…. واوووو اي الجمال ده…. اوه…سمر ابراهيم جه“

 ظرت لها سمر والى فستانها الجميل والزينةن

 …الرقيقة على وجهها االبيض لتعلق هي بمشاكسة

 ”.…جمال اي بقه دا انتي هتغطي عليا اي الحالوة دي ياست حبيبة“

 .…دخلت حبيبة واغلقت الباب ثم تقدمت منها وعانقتها وهي تقول بوجه متهلل فرحا

 ”.. ….الف مبروك ياسمر…ة.. في حد يغطي على العروس…انا أقدر برضو“

 ”…عقبالك ……هللا يبارك فيكي ياحبيبتي“

 …عانقت حبيبة حنين أيضاً وهي ترد عليها

“ ً  ”.….. عقبالك ياحنين……الشهادة االول طبعا

 .…قبلتها حنين وهي ترد عليها بمودة

 ”.…. والجواز علطول……عقبال نجاحك انتي“

 .…دارت وجهها لسمر وهي تقول بتعجلاومات لها حبيبة واالبتسامة تزين محياها ثم أ

 .. ابراهيم مستنيكي…بما انك خلصتي يال اطلعي“

 ”……في صالة



 …توسعت عينا سمر واضطرب جسدها وهي تقول

 ”…هو احنا هنطلع سوا ……بجد“

 …ضحكت حنين عليها وهي تدفعها للباب

 ايوا طبعاً وهتقعده جمب بعض وهيلبسك“

 ”..…الشبكة بنفسه

 …ول بارتباكتوقفت سمر وهي تق

 ”.…ال اصبره شوية الميكب شكله باظ“

 تقدمت من المرآة لتضحك حبيبة عليها وهي تسأل

 عفاف التي زينة وجهها وهيئتها بهذا الجمال..

 ”.…انتي مش ميكب ارتست ظبطلها الميكب اللي باظ“

 ضحكت عفاف وهي تتقدم من سمر لتنظر في وجهها

 وهيثم مررت الفرشاة الناعمة على وجنتيها 

 ..…تقول بين ضحكاتها

 ”. ….. يال ياسمر خطيبك مستنيكي…متتعبيش نفسك …الميكب زي الفل“

 .…سالتها سمر بتوتر

 ”.….. انا حلوة صح………عفاف“

 قرصت عفاف وجنتها برفق وهي تقول بمحبة..

.. وتوكله على ……اقراي آية الكرسي …. دا انتي قمر…من امتا واحنا بنسال السؤال ده“
 ”..يال…هللا

 ……مسكتها حنين من ذراع وحبيبة من الذراع االخرى وهن يدفعاها لألعلى

 خرجت من الغرفة فوجدت ابراهيم بانتظارها

 مع والدتها وشقيقتيه وكان يرتدي ُحله انيقة



 …كان وسيم بدرجة كبيرة اوسم بكثير من يوم قرائة الفاتحة …سوداء اسفلها قميص أبيض

يه وكان الجميع منبهر بجمالها وهيئة العروس التي زادتها تعالت الزغاريد من امها وشقيقت
 حسن

 .……فوق حسنها

 ..…تقدمت منها والدتها وعانقتها بدموع الفرح وهي تقول

الف  ……. هللا اكبر…ربنا يحفظك يابنتي من العين هللا اكبر ……بسم هللا ماشاء هللا“
 ”……مبروك ياحبيبتي الف مبروك

 .…مها وهي تقول بحنان وشقاوةمالت سمر براسها وقبلت يدي ا

 ”…. يام العروسة ياقمر……هللا يبارك فيكي يازوزو“

 ..…ضحكت زينب وهي تنظر إلبراهيم لتشير له بان يتقدم لياخذ خطيبته لألعلى

 تقدم منها ابراهيم بعد ان سلم عليها شقيقتيه

 مقدمين لها بعض الهدايا مع التهنئه الودودة

 فرحتهما على والدعاء لهما بسعادة واكمال

 ..…خير

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 وقف امامها وظل يتاملها للحظات بانبهار واعجاب

 بحبيبته الجميلة ومستقبلين ستكون زوجته

 . وحياته الناعمة واجمل نسل سياتي…الفاتنة

 صاحبة اجمل عيون……من خلف تلك المليحة

 .ال بل انها اجمل…سوداء راهم بحياته كلها

 ان هذا الجمال أمرأه رآها ومن حسن الحظ

 سيكون له وحده يرتشف منه كلما اراد

 ..…وينعم به كلما أشتاق

 ”..…مبروك ياسمر“

 أخيراً تكلم بعد ان احرقها صمته ونظراته العميقه

 …نظرت هي أيضاً لعيناه وقالت بخجل……لها

 ”.…هللا يبارك فيك“

 ثني ذراعه ورفع مرفقه قليالً لها وهو يقول

 .…بصوت هادئ

 ”..…ياعروسةيال بينا “

 احاطت مرفقه بكف يدها ببطء وهي تومأ براسها

 باضطراب والبسمة على محياها تلمع كجمالها

 ..…أليوم

…………………………………………………………….. 

 كان فؤاد يداعب الصغير بحنان وضحكاته تمال



 .……وجهه المجعد البشوش

 

 .…منه دخل خالد النادي ومن ثم توجه الى) الكفتريا( ليقابل والده كما طلب

لمح خالد والده يجالس بجوار ابنه الصغير)علي( على احد الطاوالت و)اية( غير موجوده 
. ولماذا طلبه والده وهو جالس …ترى اين ذهبت وتركت الصغير مع أبيه …عليها

 .….. الن يتوقف ابيه عن تلك الحركات الخبيثة أبداً …برفقتهما

 هز راسه وهو يتقدم من والده ويجلس امامه

 .…يقول بهدوء وهو

 قالها وهو يقرص وجنتي ابنه”……ازيك يابابا“

 .…..أمه؟!…. وصغير استقبله باجمل ابتسامة طفولية يصحبها المرح الشقي كـ…ويقبله بفتور

 .…رفع خالد عيناه على والده الذي نظر الى ابنه بعدم رضا قائال بتقريع

..دا انت بتقعد …ده كله منين.انا مش عارف انت جايب الجحود …هي دي مقابلة أب بابنه“
دانا في سنك مكنتش بسيبك لحظه واحده وكنت بتخانق عليك ……بااليام ياخي مبتشفوش إبنك

 ..لو…انا وامك

 ”..…كنت اعرف انك هتطلع بالقسوة دي مكنش زماني جبتك

 …برم شفتيه وهو يكبح حنقه بصعوبة قائالً بهدوء

 ”.…هنا ..وآية بتعمل اي…ُكنت عايزين في اي يابابا“

 .…رد والده بزمجرة

 ”..….ماهي مشتركة في نادي زينا وانا قبلتها صدفة…هتكون بتعمل إيه“

 ”..…صدفة برضو“

 .…لوح فؤاد بيده باستهجان

 ”.…دي مش طيقه تبص في وشك…اتنيل هتكون هي اللي مرتبه القعدة دي“

 .…كبح خالد غيظه وهو يقول



 ”……وال انا طايق ابص في وشها“

 ..…بصرامة قاطعه فؤاد

 ”…….دي عندي برقبتك هي وحفيدي…اخرس ومتكلمش كده على بنت عمتك“

 ..…جز على اسنانه وهو يقول بوجوم

 ”.…خرست ُكنت عايزين في إيه يافؤاد بيه“

 ً  .…رد والده هاكما

 ”.…. عملت فيها إيه…عايز اكلمك في صفقة الفقي“

 وهو…نظر خالد حوله يبحث عن شيء أهم

 .…يسأله باهتمام

 ”..…. آية فين……قبل مانتكلم في شغل“

 …ضيق فؤاد عينيه ونظر له باستنكار قائالً بخبث

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”.……خليني قعد مع حفيدي وبنت اختي …خلصني يال عشان تمشي ……ملكش دعوة“



 .…تشنجت نبرة صوته وهو يقول

 ”..…ازاي تسيب الولد كده وتمشي …ازاي مليش دعوة يابابا“

 .…وهو يعقب بحنقاكفهر وجهه فؤاد 

 ”..…إيه خايف عليه مني …وهي سيباه مع حد غريب دي سيباه مع جده“

 ”.…مش قصدي بس“

 ..…نفس المكر لمع في عينا فؤاد وهو يقفل االبواب عليه

 ”..…ملكش دعوة بيها خليك معايا انا“

 أتت آية عليهم وهي ترتدي طاقم رياضي أنيق وبين يدها …بعد مدة من الحديث في العمل
 مضرب تنس

تاركه شهر القصير يتارجح حول عنقه بجمال وفي جبهتها تضع رباط مطاطي أصفر أنيقة 
 زادت تانق

 .…به مع تلك العيون العسلية المتألئلةوالمالمح االنثوية المغرية

 .…تقدمت منهم وعلى وجهها عالمات الضيق واالستجهان من وجوده

لة الحسناء التي كانت في يوم من األيام تهيم ابصرها خالد فظل يحدق بها متمتع بتلك الجمي
 ً  عشقا

 .….. وتئن بالشوق اليه كلما اقترب منها…في احضانه

 .……انتبهت آية لنظراته اليها وعيناه الشهونية تالحقانها بتوهجٍ غريب رغم جمود مالمحه

 توترت اكثر وشعرت ان خطواتها باتت خارج السيطرة ممكن ان تتعثر اآلن وتقع حتى

 ها يخفق بقوة مقررة فقط حينما شعر بوجوده أسبلت جفنيها وتابعت السير بقوة وعزيمة حتىقلب

 ……ال ينفضح امرها امام هذا الخائن !

اتت من عند والده من الخلف ومالت عليه وقبلته وهي تقول برقتها المعهودة قبل ان تتجه 
 …البنها

ت بجوار ابنها الجالس جلس”……..اوعى يكون علي غلبك….اتاخرت عليك…اي ياخالو“



على مقعدها المخصص والذي حينما راى امه توسعت ابتسامته ومد يداه الصغيرة لكي 
 …لبت اية دعوته وهي تحمله وتقبله هو أيضاً لكن بقوة وشقاوة اموميه…تحمله

 …سمعت فؤاد يرد عليها بضحكة حنونه

 ”..…دا بسكوته زي أمه……ياغلبني اي بس“

ح  .…هتفت اية باعتراض مره

 دا راجلي…دا راجل وسيد الرجالة …بسكوته اي“

زمجر الصغير وهو يقرب راسه من امه ”…….مش انت راجلي وحبيبي ياعلي……دا ياخالو
ويطبع قبله على شفتيها توسعت عينا اية بدهشة وهي تنظر له ثم ضحكة ذاهلة ونادته 

 ……بصدمة

 ”. …علي“

 …ضحك فؤاد وهو يعقب هازئا وهو يرمق ابنه

 ”……لمين من شابه أباه هتطلع“

لم يحب خالد هذا المشهد بل ود ضرب ابنه على مؤخرة عنقه لكي يخبره ان تلك الشفاة لن 
 .……يتوذقها أحد بعده

 ..…نظر خالد اليها ثم لشفتيها وعاد لعينيها وهو يسالها عن احوالها بفتور

 ”.……عامله اي ياية“

 .…اومات براسها بفتور

 ”……ارك. انت  اي اخب……الحمدهلل“

 ”..…الحمدهلل كويس“

 اتى النادل ووضع فنجانين القهوة امام خالد وفؤاد و

 .…..ضحكت اية وهي تنظر لخالها بدهشة…كوب من االيس كريم الفانيليا امام آية

 ”..…انت طلبت امته ده ياخالو“

 .…رد فؤاد بابتسامة صافية فخور بها



.دقيقه في ……ا عارفكقولتي انك مش هتغيبي غير ساعة وان……قبل ما تيجي“
 ”..…مواعيدك

 اومات له بلطف وهي تقول

“Merci beaucoup” 

ثم وضع المعلقة لتبدأ باالكل بصمت وصغيرها بين فمه اللهايه يتابع الجميع والمكان وهو 
 .…يجلس على قدمي أمه

 …فتح فؤاد الحديث بعد هذا الصمت الكئيب من حوله

قة تحاورك مع الممثلة االيطاليه ليزا وطري…حلقة امبارح ياية كانت جميلة اوي“
 ……ابهرتني

نظر البنه بقوة يدفعه للتحدث معها لكنه لم يستجيب بل رد ”…اي رايك في الحلقة ياخالد
 …ببرود

 ”.….مش متابع بصراحة……مشوفتهاش“

 ابتسمت اية بحزن وهي تطرق براسها لالسفل ناظرة

ضله أصبح ُمر بعد جملته التي ذكرتها لهذا الكوب التلجي االمع الشهي.. والمذاق التي تف
 برفضه

.ومرارة االيام وذلة المشاعر …التأم لعملها بل وزيجته السريعه من أخرى بعد طالقهما بأيام
. لكنها تعود …بداخلها كلما شعرت انها بحاجة إليه وانها على وشك الدهس على كرامتها ألجله

 ية والفي اخر لحظة وتخبر نفسها انها عزيزة النفس وغال

 ……يجب الركض خلف من باعها واشترى غيرها

 نظر خالد اليها بطرف عيناه فوجدها صامته

 شارده وكانها لم تسمع تعليقه السخيف

 .انه ال يفوت حلقه……….فعالً كاذب…………الكاذب

من البرنامج.. وحتى االن ال يعرف لماذا يتابعه انه ال يهتم الخبار النجوم والمواهب الفنية 
 راهاتوتلك الت



 ..انه يهتم لرؤيتها…التي تعرض على هذا البرنامج

 

  

 

  

 

  

 

  

 

مجرد ان يراها امامه ……وليس هناك اي سبب يصارح نفسه به حتى اآلن……هي فقط
 ويتاملها بتمهل

 . ويكفيه رؤية االبتسامة الدبلوماسية التي…تكفيه

 …تخفي خلفها امراة شقيه مرحه عاشقة مجنونة

 ……سابق معه ؟!او كل هذا كان في ال

.برغم من …وال يفهم ماذا يريد…نظر والده اليه بحنق واكتفى بصمت فابنه سيظل هكذا غبي
.. ….زوجته الجميلة المثقفة التي تحبه مهما انكرت هذا…ان السعادة والهنا كله امام عيناه

ر يدخل وابنه الذي بابتسامه واحده منه تجعلك تستشعر انك تملك العالم بما فيه بل ان السرو
 .……لقلبك من نظرة من عيناه االمعة بالبراءة

 ..…نهض فؤاد وهو يقول باقتضاب

 ”..…هعمل مكالمة وجاي“

 اومات له آية وهي تنظر لكوب االيس كريم

 .ثم تركت المعلقة ووضعت ابنها…الذئب بوجوم



 على مقعده ومسكت هاتفها تتفحصه كي تشغل

 ..…عقلها وتنسى وجوده معها

 ا ثم لمالبسها بحنق فكان الطاقم الرياضي ُملتصق عليها بارز صدرها الممتألنظر خالد اليه

 اكفهر وجهه وهو يفكر انها كانت تلعب……بوضوح

 ..…تنس وقفزت امام مدربها بهذا الشكل

 .…عض على شفتيه وهو يقول باندفاع أحمق

 ”……انتي مش واخده بالك ان هدومك ضيقه اوي النهاردة“

.رفعت عيناها عليه وقد احمرت …فهو الجزء الظاهر في تلك الجلسةنظرت لصدرها تلقائيا 
 ..…وجنتيها بغضب وهي تقول ببرود

 ”.…ممكن تبص قدامك“

 ..…لوى شفتيه وهو يقول بقساوة هازئا

 ”.………. بس اكيد انا مش أول واحد يبص على منظرك الملفت ده…إيه ضيقتك نظراتي“

 .…ردت عليه بمقت وهي ترفع راسها بغرور

 .وال…رضو ميخصكش ملفت وال مش ملفتب“

 ”..…تكونش فاكر ان احنا لسه متجوزين

 ……هتف خالد بتشنج

 بس انتي بنت عمتي وام ابني.. …مش متزفتين“

 ”……و لبسك

 …قاطعته بجمود وهي تبرم شفتيها بصلف

..ولو سحمت متتعداش حدودك ……ملكش دعوة بلبسي وملكش دعوة باي حاجة تخصني“
 ”…معايا

 ”مـ……حدودي؟“



 …قاطعهما احد الشباب وهو يهتف بعدم تصديق

انا من اشد المعجبين بيكي وبتفرج …..بجد مش مصدق نفسي اني قبلتك…مدام اية الخولي“
 ”..…على البرنامج مخصوص عشان اشوف

 ..…نظر خالد له بغضب فيبدو انه ليس الوحيد الذي يتابع البرنامج الجل عيونها

 باقة فيابتسمت آية بلطف وهي تقول بل

 …األسلوب

 ”..…دا شرف ليا يا……..Merci. …م“

 اصل صحابي مش هيصدقه اني…ممكن صورة مع حضرتك……..اسمي عبدو…عبدو“

 نظر الشاب لصديقه الثاني وهو”.…شوفتك

 …يقول

 ”……صورني يامعتز“

 .…اوما له معتز وهو يمسك هاتفه

وهو يراه تتصور بهذا نهضت اية وهي تقف بجواره امام عينان تتوهجان بنيران الغضب 
 الطاقم

واكيد سيتحدثون عن تلك المفاتن …ترا كم رجل سيرى الصورة…الرياضي اللعين
 وانوثتها الطاغية…البارزة

الذي كان يجتاحها بقوة كلما أراد قسط من …غير جمال عيناها وشفتيها الوردية المكتنزة
 الراحة

 .…في نهر حبها

 الصورة مد الشاب يده ليحيط خصرها قبل التقاط

 ..…لكن اية منعت إياه بهدوء قبل ان يلمسها

شهقت بقوة وهي ترى الشاب في لحظة واقعاً أرضا بعيداً عنها وانفه ينزف ”……ال لو سمحـ“
 .…منه الدماء



 نظرت الى صاحب تلك اللكمه بصدمة وبقت متسمرة

 ..…مكانها وقلبها يخفق بقوة وهي تبصره بعدم فهم

 قتلها وقد اشتعل كل الغضب بداخله في تلك اللحظة دفعه واحدهنظر لها بقوة خطرة تكاد ت

وهو يسحب الهاتف من يد الشاب اآلخر ويحذف الصورة نهائياً من على الهاتف ثم هتف 
 .…بخشونه ارعبت الشبان

 ”..…دلوقتي……خد صاحبك ومشى من هنا“

د زوجها سحب الشاب صديقه وذهبا بدون كلمة اخرى فإن كانت اية شخصية معروفة فأكي
 السابق

 .…ال يقل صيت عنها 

 صاحت آية بتشنج وهي تحاول الرحيل

 …من أمامه

 ”..انت.. …انت اي اللي انت  عملته ده“

 سحبها خالد بقوة فوقعت على صدره واستشعر بجسدها الغض باكمله داخل احضانه وبرغم هذا

كعاصفتين  الشعور المدغدغ لرغباته صاح بقسوة وقد تشرست حركات فمه وبدت عيناه
 ..…خضراوين هاجتين وهو يقول لها بقوة

 ”.…وال كلمه………وال كلمه ياية“

 ضربته في صدره بغضب وهي تحاول التملص

 .…من بين يداه

 ”..…بقولك سبني…………سبني“

 .…تشرست نظراته نحوها اكثر وهو يقول

 ”.…اهدي الناس بتبص علينا“

 فما كان منها اال النظر لعيناه قائلة.…نظرت حولها فانتبهت للعيون المحيطة بهما بفضول



 .…بضيق من تحت اسنانها

 ”.….عايزه أروح…….. سبني ياخالد….سبني…عجبك الفضيحه دي“

 …تركها لتنسحب سريعاً بغضب وابنها بين يداها

 …اتى فؤاد بعد رحيلها وهو يرى الجو مشحون والجميع يرمق ابنه بنظرات أشبه باالتهام

 .…سأله فؤاد ذاهالً 

 ”..…وفين اية وعلي………اللي حصل اي“

 ”.…روحت“

 ..…اعاد السؤال بشك

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ” …..عملتلها إيه…اي اللي حصل ياخالد“

انسحب من المكان كالعاصفة الترابية تارك حوله فوضى غير ”..…انا ماشي……ابقى اسالها“
 ..……قابله لالصالح

 ً  اتاه اتصال بعد ان استلقى السيارة ففتح سريعا

..وبالفعل اجلب له كافة االخبار المستجدة عنها …أل الحارس الشخصي عن اخبارهاوهو يس



 مما جعله

 .…متسع االعين وهو يقول بصدمة

 هي…دي خاصة…بتعمل اي في مستسفى***“

 صمت قليال ليخبره”.……تقدر على مصاريفها

 ……الحارس بشيء آخر

نظر امامه بسواد ادار المحرك وهو ي”…..طب اقفل…..هي الحكاية كده…عز الدين“
 ……الشياطين محدد وجهة سيره باصرار خطير ؟!

___________________________________ 

المكان الذي ال ياتي إليه إال نادراً اليوم اصبح يتردد عليه كل  …خطى خطواته بداخل المشفى
 ……يومين تقريباً خالل تلك االسابيع التي مرت على تواجدها هي وامها بالمشفى

..وبرغم ذلك شفافة …فعالً امراة يائسة بعينين متعبتين يسكن بهم حزن يكفي العالم ويفيضانها 
 . تجذبه نحوها كلما تكلمت بمقت…بطريقة جذابة

. ربما …تجذبه بعينيها العادية وهي تشع اوقات إمتنان له و اوقات بغض نحوه …وكره نحوه
 محاطالنها غير متظاهره تعامله كما تشعر ، يجعل هذا منها 

 .…اهتمامه تلك األيام ؟!

بل انها أقل جمالً  ……ليست فاتنه كزوجاته السابقات او اي أمراه تعامل معها في سابق
 وعذوبة منهن

لكن بها شيء خاص يجعلها تطغى على اي شيء وتلفت االنتباه حتى وان كانت بين صارخات 
 ..…الجمال

ال ….او ربما النها اقل منهن جماالً …ليهاربما االسى الظاهر ع…ربما الشفافية التي تتميز بها
 يعرف لكنها

 حقاً تخطت كل شيء وجعلته ال يريد اال التكلم معها

 ..…والنظر الى جمالها العادي األخذ وهذا اغرب تعبير ؟!



..اكلت امها من يدها وهي …كانت حنين تجلس بجوار امها تطعمها بيدها حساء الخضروات
 .…تسالها بقلق

 ..اوعي يكون عبدهلل…ن اي ياحنينواخواتك عاملي“

 ”.….. او محمود اتغابى عليهم وضربهم…عور نفسه

 مدت لها حنين معلقة بالحساء الساخن وهي

 .…تقول

..وانا …وانا بروحلهم وبوصي جارتنا ام مصطفى عليهم…متقلقيش ياست الكل هما بخير“
 معاهم

 ”……اهوه

 نظرت لها امها بعينين متعبتين من شدة المرض

 .…ت بصوت خافت قلق البنتهاوقال

انا شايفاكي بتغيبي من الشغل كتير وصحاب المصنع انت حكيالي عنهم مابيرحموش وال “
 ”.……..اوعي يكونوا فصلوكي من الشغل وانتي مخبيه عليا…بيقدره اللي بيغيب

 .…تنهدت بسأم وهي تخبرها

. انا شغاله في …تقلقيشبس م ……انا سبت الشغل فعالً يامااا فصلوني بسبب الغياب الكتير“
 . وساعات بدخل….. ببيع وبشتري……فرن معجنات

 ”..…اعجن معاهم جوا

 …نزلت دموع والدتها وهي تقول بحزن وقلة حيلة

 ”……يارتني اموت وريحك مني ومن همي……كل ده بسببي“

 ..…نظرت حنين لها بعتاب ثم خلقت االبتسامة بصعوبة على شفتيها وهي تقول بحنان مرح

..الشغل مش عيب ياحبيبتي واحنا محتاجين لكل قرش …عايزه تزعليني منك يعنيانتي “
 .والمكان…زيادة

 اللي وقفه فيه ده مكان نضيف وعلى طريق الـ**



 ..قومي انتي بس بسالمه وجلبك الحجزيه…..الشغل حلو فيه حلو اوي والعجله ديره…عرفاه

 ”.……مه وانا ادلعك.قومي بس ياماجدة بسال…اللي بتحبيها والهريسة السادة

 هزت والدتها راسها وهي تبتسم ابتسامة ُمره قائلة

 ..…بامتنان وهي تتفقد الغرفة الجالسة بها

.ربنا يسترها …كتر خيره الجدع اللي اتكلف بمصاريف عالجي وجبني على المستشفى بتاعته“
 ”.….يارب……معاه وينور بصيرته ويزيده من فضله

 ……رددت حنين بجمود

 ”..…يا رب“

 .…اتجهت حنين لتضع طبق الحساء على المنضدة لتجد والدتها تسالها بطيبة

 ”..…وال لناس ناس ……هو صحيح بيعمل االعمال الخيرية دي علطول ياحنين“

 .…توترت حنين وهي تومأ برأسها بتأكيد

 ”……ال اكيد بيعمل لكل اللي محتاج“

 …اخبرتها امها بطيبة وهي تنظر إليها

وشافت  …ت عايزه اقولك ان ام مصطفى لم جت زرتني امبارح هنا. ُكن…اذا كان كده“
 كلمتني عن اخوها …المستشفى ونضافتها ورعاية الدكاترة ليا

فا اي رايك اكلم صاحب  ……. مانتي عارفه ان تعبان بقاله سنين وحالتهم على ادها…حسين
 المستشفى

 . مانتي عارفه حسين…عليه واهو هيكسب ثواب فيه

 ”……وم لحم ومراته شقيانه عليهمياحنين عنده ك

 …هزت حنين راسها بتوتر وهي تقول بنفي 

 ”.…بالش……بالش ياماما“

 .…نظرت امها اليها بغرابة وهي تقول



 ”..…وهو كمان ربنا هيكرمه لو وقف جمبهم…ليا يابنتي دا احنا هينبنا ثواب لو ساعدناهم“

 ..…دخلت حنين الحمام المتواجد بالغرفة وهي تقول بمقت

..دا بنادم …فكرك ان صاحب المستشفى هيهتم عشان خاطرهم وال هيتأثر بحالهم“
 .كلهم بصين لفوق وعمرهم…..زيه زي اي واحد معاه فلوس…جاحد

 ..لو كل الناس بتفكر زيك…مابصه تحت رجليهم

الحقيقة ان الناس دي تمد ……. وال حتى حالنا بقه كده…ياماااا مكنش في حد احتاج لحد
بلعت حنين باقي كلماتها وهي ترى عز الدين ”..……اللي في جيبك لكن تطلع لـايديها تاخد 

 .….ليعقب ببرود…يقف عند الباب بطوله الفارع وجسده الضخم ناظرا لها بغضب واستنكار

. ……وزيدي عليهم انك متعقده وبتحقدي على اللي…مش قولتلك انك ليكي في سياسه“
 .…ردد كلمتها االخيرة باستهجان”……زينا

 بلعت ريقها وتوترت حدقتيها وهي تنظر المها التي

 .…قالت بحرج لعز الدين

 .حنين طيبه بس يعني…متخدش على كالمها ياعز“

 ”……عفويه حبتين

ابعد عز الدين عيناه عن حنين ثم نظر للسيدة الجالسة على الفراش وقال بهدوء وهو يغلق الباب 
 ..…خلفه

 جلس”.….عامله إيه النهاردة…يام محمود……ازيك“

 عز الدين على احد المقاعد البعيدة وسمع السيدة

 .….ثم حدثت ابنتها بعجله…ترد عليه بحرج

او هاتيله من العصير اللي ……..هاتي اي حاجة يشربها ياحنين…الحمدهلل يابني كتر خيرك“
 ”..…انتي عماله بأيدك

 ومدته له وهي…تقدمت حنين وغسلت الكوب الزجاجي جيداً ثم سكبت به عصير الجوافة بلبن

 ..…تقول باقتضاب



 ”..…اتفضل“

كان جالس بغطرسة على المقعد واضع قدم على اخرى وعيناه العسلية الضاريه تفترس كل 
 .نظر……مابها والذي معظمه يختفي تحت مالبسها الفضفاضة

 .…عز الدين لعينيها ثم للكوب وقال ببرود

 ”……غسلتي الكوباية كويس“

ة للدهشة وهي تترجم جملته المفاجأه لتنظر اليه بكره قائلة تحرك حاجبيها في لحظة خطف
 …بمقت

 ”……لو قرفان بالش تشرب“

 .…قال بصوٍت اجوف

 ”المسألة مش مسألت.. قرف تقدري تقولي نضافة..“

 .…تحدثت ماجدة من خلفهما بلطف

 ”..…..وفي النضافة بالذات بتغسل الحاجة كذا مرة…..حنين شاطرة ونضيفه…متقلقش يابيه“

ثم في نهاية اخذ الكوب …ابتسم عز الدين من زاوية واحده وهو ينظر للسيدة ثم لعينا حنين
 ً .وحل الصمت على المكان للحظات قبل ان تقول ……وارتشف منه رشفه واحده ثم تركه جانبا

 ..…السيدة ماجدة بطيبة

 ”..….احنا مش عرفين نرد جمايلك دي ازاي…كتر خيرك يابني على اللي عملته معانا“

 .…نظر للسيدة ثم الى حنين وتعلقت عيناه بعيناها للحظات قبل ان يقول بنبرة مبهمة

 ”.…الجمايل بيجالها يوم وبتترد يام محمود“

 قالت السيدة بمودة وتأثر من رحمة ربها عليها

 وجعل عز الدين سبب لمساعدتها وتخفيف الحمل

 .………عن ابنتها قليال

..ويكرمك ويريح …ربنا يزيدك من فضله يارب…رقبتي إال جميلك يابني هتفضل متعلقه في“
 ”…بالك



 .…اوما لها عز الدين بابتسامة لم تصل لعيناه

 دخل الطبيب في تلك األوقات لفحص والدتها وقد اندهش من وجود صاحب المشفى في الغرفة

 .لكن هل هن…وكانه يقوم بزيارة احد األقارب

 ..…اقاربه؟!

 ……يكتب في دفتر حالة المريضة اليوم الح السؤال في عقل الطبيب وهو

 .…ساله عز الدين بشموخ

 ”.…الحالة بتتحسن وال إيه……اي االخبار يادكتور“

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 …..في تحسن كبير عن األول…الحمدهلل ياعز بيه“

 ”..….وتفضل تحت المالحظة برضو……بس هي هتفضل معانا شوية لحد ما تتحسن اكتر

 مها وتنظر للطبيبنظر لحنين الواقفه بجوار ا

 ..ليعلق…باهتمام بعد ان شرح حالة امها إليه

 ..…بعدها بنبرة مبهمة التعبير



 ”..…على أقل من مهلك انا مش مستعجل“

رفعت حنين عينيها بغرابة نحوه، ابتسم بتسليه وهو يرى وجهها مرتعد من جملته ويبدو انها 
 بدأت بتاليف

 .……ألف سيناريو بشع عن نهايتها معه

..لو العالم كله مثلها ……..مقروءة التعابير بطريقة فاضحة…براسه وهو يبتسم بسأم اطرق
 لكنا

 .…اصدق البشر ، وكان ولى الكذب والخبث منذ زمن ؟!

ودثرتها …خرج الطبيب وساعدت حنين والدتها في ان تستلقى قليالً على الفراش براحة
 يوقد نامت السيدة بتعب ونسيت امر عز وجلوسه ف…باالغطية

 ……الغرفة

 …سحبت حنين حقيبتها وهي تنظر اليه قائلة بفتور

 ”…..عن إذنك…هي هتنام دلوقتي وانا الزم أروح“

 …سألها بهدوء

 ”..…مش هتباتي معاها النهاردة“

 فتحت المقبض وهي ترد عليه بتوتر من

 .…هذا السؤال

ما ..اأكلهم وطمن عليهم ول…بس الزم اخد اخواتي من عند جارتنا……آآه أكيد“
 ”..…هرجع عشان افضل جمبها لحد الفجر…ينامو

 .……خرجت من المكان وخرج خلفها وهو يسألها بنبرة مبهمة

بطبع يعرف لكنه يود سماع االجابة منها ربما قدم ”.…انتي بتمشي الفجر ليه………صحيح“
 المساعدة

 .…ان سمحت بدون ان يكون متلهف هو عليها !

ها الفضفاض البسيط ذو اللون الزيتوني الشاحب من نظرت اليه وهي تسير في الممر بفستان



 ..…سالته هي ببرود……كثرة الغسيل

 ”.…السؤال ده لي عالقة باتفقنا“

 …حرك كتفيه ببراءة زائفة ُمجيب

 ”..…. عادي……ال السؤال“

 نظرت للممر الطويل واخبرته على مضض

 ”.…..سالم ياعز بيه…يبقا مش الزم ارد عليه“

 .وقد مرا…ون كلمة أخرىسار بجواره بصمت وبد

 معاً على ممرضات واطباء في طريقهما والجميع

ينظر لهما بفضول محاولين معرفة تلك الصلة التي تربط تلك الشابة البسيطة برجل اعمال غني 
 و زير نساء لم يتزوج يوماً إال أمرأه اقل ما يقال عنها

 )ملكة جمال العالم(ابنة عائلة لها صيت عريق

 .……لمخمليوسط المجتمع ا

. والبعض بنفوسه المريضة قال ان بينهما عالقة …المعظم قال بداخله حالة انسانية يساعدها
 ……مشبوهة لذلك يساعدها حينما احتاجت إليه

 والكثير من االحاديث التي ال تُفتح إال خلف ظهر

 .. وهناك بعض النظرات الموجهة……عز الدين

 لحنين والتي لم تفهم معناها ، ولم تطرق

 ..……لتفسيرها حتى بينها وبين نفسها

خرجا من المشفى وسارت في الحديقة الواسعة لكي تخرج من الباب متجاهله وجوده معها 
 لتسمعه

 …يقول بخشونة

 ”.…هوصلك………استني“



 ..…ردت باقتضاب وهي تبتعد

 ”.…..شكراً ……مش الزم“

 …اوقفها بنبرة صارمة

 ”…مش هتالقي موصالت دلوقتي ……هوصلك“

 .…ساطة وكان االرهاق واضح على مالمحهاردت بب

 ”.…ال هالقي في مكروباصات كتير بتعدي على اول الشارع“

 نظر لباب الخروج بدهشة ثم اليها وهو يسالها

 .…ذاهالً من قطعها لتلك المسافة الكبيرة

 ”.….. انتي بتمشي كل ده؟…على اول الشارع“

 ابتسمت على مالمحه المشدودة لتقول

 ..…من تلك الصدمة التافهةببساطة ساخرة 

 ”..…دا اقصر طريق مشيته في حياته ……آآه مستغرب ليه“

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 …هز راسه باستياء وهو يشير لها بالخروج معه

 ”.…الطريق طويل ……يال ياحنين هوصلك“

 ..…صممت باصرار فارغ

 ”..…قولتلك مش مهم انا متعوده“

 اتت سيارته الفارهة امام الباب بعد ان إشار

 ……لعامل المرأب باحضارها

 ”..…يال ياحنين عشان تلحقي ترجعي المك قبل ما تصحى“

زفرت بحنق من تصميمه لتسير معه بقلة حيلة فهي حقاً متعبه ووقفت اليوم اكثر من اثنى عشر 
 ساعة

.وانتهك الجهد مع العجن مع احد السيدات بالمخبز المجاور لهذا المحل …في محل المخبوزات
 ..…يد المال قليالً لتجلب الخواتها بعد متطلبات الدراسة ؟!فقط لكي يز

 .….انطلق عز الدين بعدها بدون كلمة اخرى…استلقت السيارة بجواره بحرج

اسندت راسها على النافذة الزجاجية السوداء بتعب وظلت تنظر للطريق من خاللها وكان داكن 
 كئيب

 .…لم يهون عليها بل زاد الهم بقلبها الهش

.ثم عقب على هذا االجهاد ……ز الدين اليها ثم للطريق وهو يقود السيارة بصمتنظر ع
 ……الظاهر عليها بهدوء

 ”….تحبي نرجع على المستشفى……شكلك تعبانه“

 …هزت راسها بنفي عيناها على النافذة

 ”.. ….انا بس عايزه اروح عشان اطمن على اخواتي….انا كويسة……ال“

 لكنه ود التأكدسالها بنبرة عادية رغم العلم 

 .……منها

 ”.…انتي فعالً عندك اربع أخوات صبيان“



 .…ردت بحزن وعيناها مثبته على النافذة

 ….واسامة اتنراشر…آآه محمود اربعتاشر سنه“

ملحقش …….بابا مات وامي حامل فيهم…وعبدهلل وعبد الرحمن توام عشر سنين
 ”.……يشوفهم

 ..…لطريقلم يمنع سؤاله فالخروج وهو ينظر اليها ثم ل

 ”..…والدك كان شغال إي ياحنين“

 اجابته بأسى وهي شاردة وقد بالغت في الكالم

 ..…كالمغيبة عن الواقع

.. الحمدهلل كان ربنا سترها معانا بس بعد …واهي كانت ماشيه …….وساعات محار…بنا“
د . لح…ولسه مكملين في البهدله …. بعد موته اتبهدلنا………موته عرفنا يعني اي أب وسند

 ”..…ما ربنا يرحمنا والواحد يموت ويرتاح

 ..…هتف من تحت أسنانه بغيظ

 ”..…ممكن تسكتي“

 انتبهت لجملته فوجدته ينظر لها بغضب ولوم

 .. ولم تفهم لما كل هذا الغضب…على ما سمعه منها

 .……هل اساءة إليه انها بالغت في االجابة وصارحة عن حياتها أكثر لكنها لم تُسيء إليه

 يقها ولم تعقب على هذا المجنون فيبدو انهبلعت ر

 ..…يعاني من إنفصال فهو من سألها أوال

 .…من جديد حدثها من بين أسنانه

 ”..…بالش تدعي على نفسك تاني“

 …رفعت حاجبيها وعدلت وضعيتها وهي تنظر له

 .…فبرر غضبه الغريب نحوها ببرود



 ”…. بيعصبني…انا مبحبش االسلوب ده في الكالم“

 نين بسخرية وهي تنظر اليه بارتعادردت ح

 .…مضحك

 ”.…وحد هللا ………كلنا هنموت على فكرة“

 …نظر اليها بغيظ وهو يلفظ اسمها 

 ”..…حنين“

 اهدته أجمل ابتسامه وهي تنظر لعيناه العسلية

 وياهلل ابتسامة واحده جعلت وجهها الباهت يشرق

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .…من جديد مما زادها جماالً يجذب العين

نظر عز الدين لالمام بسرعة فوجد سيارة قادمة عليه لم ينتبه لها لكنه تفادى الصدام في لحظة 
.. ليجد من تقهقه بنعومة مفعمه باالنوثة الخفية وهي …خاطفة وهو يشتم من بين أسنانه بغضب

 تنظر له.. وزادت

 من بين الضحكة صدى وهي تتذكر مشهد تفاديه للحادثة وحديثها عن الموت قبلها فقالت



 .…ضحكاتها العالية

 ”.…. كلنا هنموت……مش قولتلك وحد هللا“

 نظر لها بحنق فوجد االبتسامة تزين وجهها مما

 …جعله يشرد قليالً بها فهذا المشهد نادراً جداً عليه

 .…حينما اطال تامله لها الحظ عيناها تتوسع وهي تصرخ بقوة افزعته

 ”..…حاااسب“

شيء عقد حاجبيه ونظر إليها وجدها تضحك من جديد وهي نظر بسرعة للطريق ولم يجد 
 تنظر

 …للنافذة المجاورة لها قائلة بمرح لطيف

 ”.……خايف على عمرك اوي مش كده“

 سألها نفس السؤال الذي طرحته

 ..…ببرود

 ”..…وانتي مش خايفه عليه“

 …لم تفهم الجملة جيداً فاجابت بطريقة دبلوماسية

“ ً  …ولو على عمرك فأكيد هيبقا عندك اللي يخاف عليه …عادي لو بتكلم عن عمري ال طبعا
 ”…ميخصنيش

 ..…برم شفتيه ناظرا للطريق أمامه وهو يقول بنبرة هازئة 

 .. أكيد مش بسألك عن…سلكي نيتك ياحنين“

 ”..…. كل اللي بينا هيخلص بعد االتفاق ويدار ما دخلك شر…عمري يهمك وال ال

 .…لصمت من جديد عليهمانظرت للنافذة ولم تعقب بل عاد ا

 .…اوقف السيارة امام الشارع القابع بداخله بيتها

 ……اقترح عز الدين بهدوء 



 

  

 

  

 

  

 

 ”.…. ادخلك بالعربية……لو لسه تعبانه“

 .…هزت رأسها بنفي وهي تقول بهدوء شاكرة

 ”..…عن اذنك………شكراً تعبتك معايا“

 خرجت من السيارة ودخلت الشارع ولم تلقي عليه

 نظره اخرى بعد خروجها من السيارة بل هو مناي 

 ..صدح…ظل يتابعها بعد ان اختفت عن ابصاره

 هاتفه بمكالمة من نزار ففتح الخط وهو يخبره

 ..…بتردد

 ”.….حصلت الزم تعرفها……في حاجه كده“

 …انتاب عز الدين الملل فقال

 ”.….اتكلم علطول يانزار……حاجة إيه“

 .…تاحدخلت الشقة بعد ان فتحت بالمف

وضعت مابيدها على الطاولة البسيطة وتركت الباب مفتوح لكي تنادي على الصغار من عند 
 الجارة حتى تطعمهم قبل ان تستريح قليالً حتى تذهب ليال

 ألمها



 سمعت الباب يغلق بقوة قالت وهي تولي ظهرها للباب

 يال نادي اخواتك…كويس انك جيت يامحمود“

 بحلقها وهي تجدتوقفت الجمله ”.……عشان تاكلـ

 ..…خالد يقف امامها بغضب الشياطين

 رواية غمرة عشقك الحلقة الحادية عشر

 …تألقت السماء بالنجوم وانعكس جمال الجو المفعم بالفرح وزغاريد الغالية تدوي في المكان
 وقفت

 امها تستقبل الحضور بوجه متهلل بسعادة األم

 …وكانت توزع عليهما قطع الكيك )الجاتوه(

 قي على الصغار الحلوى بزغاريد عاليةوتل

 وتدعي البنتها كل دقيقة خوفاً من ان تصاب

 ..…بالعين اليوم 

. ورقص يبدأ بعدها على االغاني …كان هناك صياح عاٍل من بعض الفتيات في دائرة كبير
رسان بابسط ُطرق الفرح…الشعبية وطبل البلدي  ..…. مهنئين العه

 بامير وسيم ظل وجودهما بجوار بعض اشبه الوصف

 يبحث لسنوات عن االميرة المفقودة بين النساء وحينما وجدها علم انها تستحق عناء البحث

 …ببساطة النها انسب امرأه له

 كانا يشكال ثنائي رائع متكامل ، بينهما إندماج

 رهيب جلوسهما بجوار بعض مع نظراتهما الحانية

 وهمسهما الهادئ يجعل بعض الفتيات والنساء

 انهما كاملين …رنا لهما بأعين حاسدة ناقمة على هذا الحب المتوهج الذي يشع من اعينهماينظ

 ..…ودوما العين تبغض اي شيٍء كامل و سوي ؟!



 .…برمت ام حبيبة شفتيها وهي تهمس الم ابراهيم بمقت

. …. وال التسريحه…دا شكله بلدي اوي …اي الفستان المعفن اللي هي لبساه ده يام ابراهيم“
 طلعه……يع

 ”. …مش حلوه خالص

 عادت عينا نوال من جديد للعروس متأمله هيئة

لتجدها عكس تعليق صفاء السلبي بل ان الشابة جميلة يافعة  …سمر من جديد وعن كثافة
 الجسد

 حسناء المالمح شعرها األسود تبارك هللا ناعم

حة التي ال تقل اناقة مع حرير قد استطال خلف ظهرها الخره برغم من رفعه قليالً بتلك التسري
.. لكن )صفاء( ال …. ان ذوقها رفيع وظاهر هذا بوضوح لالعمى…فستان الخطبة الرائع

 تحب سمر من اول يوم راتها فيه ، فكانت تخشى من التفرقه في هذا البيت

.. حتى ان عاد الكالم بينهن …. فا عالقتهن لم تعد صافية كسابق……وقد صدقت على مايبدو
 ………نفوس محملة بالسوادال تزال ال

انتبهت نوال لسمر وهي تنظر لها وتلقي له ابتسامة هادئة قبل ان تشيح برأسها ناظره إلبراهيم 
 بحب

 وهمست اليه ببعض الكلمات لتجعله يقهقه بمرح

 .…وعيناه تلمع بسعادة غير منتهية

 

  

 

 

  

 



  

 

 ..…دفاع هادئمما جعل نوال تبتسم بحنان لفرحة ابنها ثم نظرت لصفاء وقالت ب

دي سمر طلعه زي القمر بصي كويس دي ذوقها حلو …انا مش معاكي في الكالم ده يام حبيبة“
 ”..…اوي والفستان لونه حلو عليها

اتت عينا سمر عليها من جديد فكان من اصول الذوقيات لدى سمر رد ابتسامة بسيطة لها من 
 علجديد وتلك المرة ردت لها نوال االبتسامة بحنان مما ج

 مالمح سمر اكثر رآحه واتسعت ابتسامتها باشراق

 فخلف تلك البسمة البسيطة رسالة تطمئن قلبها

 ..…من ناحية عالقتها القادمة مع أم زوجها

 تابعت صفاء تلك النظرات واالبتسامات المتبادلة

 بينهن بدهشة ليكفهر وجهها بغضب وهي تنسحب

 باستهجان جالسه في مكان اخر بعيد عن

 ……نوال

 وجلست بجوار احد السيدات وهي تغمغم

 .…ببغض

.مانا اللي ….بكره تشربه ليا انا كمان…..صحيح قادرة…لحقت عملت للوليه الكبيرة سحر“
 هبقى

.. وال تقلب جوزي وبنتي …..بكره تسقيني عمل سفلي…بنسبالها زي اللقمه الناشفة في الزور
 .…صمتت صفاء قليالً ثم تابعت بدهشة”.…عليا

 ”.…نصيبه لتكون شربتهم حاجة… قلبين عليادول فعالً “

 .…صاح صوٍت انثوي متوهج بالغضب بجوارها

 ”.…بتكلمي عن مين اوعي تكوني بتكلمي عن بنتي…هي مين دي ياوليه اللي شربتهم“



 .…انتبهت صفاء لنفسها لتجد ام سمر تجلس بجوارها وتنظر لها نظرة سوداء متوعدة

 .…من مكانها توترت حدقتي صفاء بخوف وهي تنهض

 ”.…هي ليها في االعمال وسحر ……هتكلم عن بنتك ليه“

 .…زمجرت زينب بمقت

 ملناش في شغل االبلسة …حد هللا ياحبيبتي“

 ”……ده

 .…ابتعدت صفاء وهي تقول بتقزز منهن

رحلت صفاء من المكان باكمله وبدون ان تخبر ابنتها او زوجها ”..…بكره كل حاجه هتبان“
ً  ……ابانها رحلت لمنزله  قد اتت فقط ألجل) نوال( وبما انها أيضا

 .…أصبحت مسحورة كابنها فالجلوس في المنزل ارحم لها من هذا القاع المدنس بقذارة االبلسة

 ضربت زينب يداها ببعضهم بصدمة من أمر تلك المرأه المجنونة ثم رفعت عينيها على ابنتها

 .. دعت زينب…المتألقة اليوم كالبدر عند كماله

 .…ق االم المبالغبقل

 . ويسعدك…ربنا يحفظك يابنتي ويبعد عنك العين ”

مدت يداها ونجت ربها بقوة وعيناها تتجمع “.. ….. يا رب…ويبعد عنك المؤذي
 ……بالدموع

 …سمعت زينب صوت احد جيرانها برفقة بنتها

 …سلمت عليهن زينب بود وهي تقول

 ”.. …دي عروسة زي القمر اي الحالوة  …. عامله اي ياُمنى…ازيك يام ُمنى ”

 .…توسعت ابتسامة ُمنى بسعادة وفخر وهي تعانق زينب بقوة

. لما بشوفه …واحمد كمان …بسأل ماما عليكي علطول …وحشتيني اوي …شكرا ياطنط“
 ”..…هو فين صحيح ……في شارع صدفه كده ببعتله السالم



 ً  .…ردت زينب بنبرة فاترة وهي تتاملها مليا

. عقبالك …..هيطلع دلوقتي عشان يصور اخته لم تلبس الشبكة…وقف تحت مع صحابه“
 ”…ياحبيبتي

 …رفعت يداها وهي تقول بلهفة

 ”..يسمع من بوقك ربنا.. …يارب ياطنط“

 لكزتها والدتها وهي تنظر لها بغضب..لم تهتم ُمنى

بل برمت شفتيها بتمرد والتي كانت ملطخة بالحمرة النارية درجة صارخة لم تجرؤ العروس 
 ……على وضعها حتى ؟!

ابتسمت زينب بدهشة من جرأة تلك الفتاة وبرغم انها جميلة بجسد ممتلئ ناضج رغم صغر 
سنها إال ان نظراتها الجريئه وحديثها الصريح الوقح لم تحبه لذلك اشارت لهن بالجلوس على 

 احد المقاعد

 لفتاة التي لن ياتي منوتركتهن ورحلت وهي تشتم ابنها فيبدو انه في عالقه غرامية مع تلك ا

 ……خلفها إال الكوارث كذلك تشعر

……………………………………………………………. 

لمعة عينا ابراهيم بشقاوة وهو ينظر لها بعمق متاملها مليا قبل ان يهمس لها بصوٍت اثار 
 ……الرعشة في جسدها

 ”..…طلعه زي القمر ياست البنات“

 ..…عيناها إليه وقالت بنبرة متوردةاطرقت براسها وعلى محياها ابتسامة ناعمة ثم رفعت 

 ”.…وانت كمان طالع حلو اوي بالبدله“

 رد عليها وعيناه تطوف على وجهها الجميل

 .…وشعرها المنساب خلف ظهرها بتسريحة جميلة

نظر لكم الجمع المتواجد ”..…..تعرفي اني خايف عليكي من عيونهم……مش احلى منك“
 .……تيات معظمهن بناتهمحولهم الذي اغلبه نساء الحي وبعض الف



 .…نظرت سمر للجميع ثم عادت عينيها الجميلة اليه وهي تضحك بدهشة

 ”. ….ان هتغر كده………مش لدرجادي“

 .…ابتسم عابثا وهو يقول

 ”. ….بس حلو الفستان دا لون اي ده……اتغر ياشبح يعني لو انت  متغرتش مين اللي هيتغر“

 ”.…كشمير“

 ه وهو يقول بغرابةعقد حاجبيه للحظة ثم نظر امام

 ”..…انسي اني سألتك“

.لتجد حبيبة قادمة عليها وتلوح لها بيدها وبين يداها الشبكة …ضحكت بقوة وهي تنظر امامها
 ……التي سترتديها بعد قليل

عالت الزغاريد وظهر أحمد بطاقم كالسيكي أنيق مصفف شعره الناعم الغزير للخلف بجاذبية 
 وعطرة

لم يالحظ …ا سحبت الى رئتيها اكبر قدر منه حينما فقط اقترب منها..انه…آآه من هذا العطر
 وجودها

 بل كان تركيزه كله على أخته حتى كان بجواره

 كرم و وشاب آخر اوسم منهم بكثير يبدو عليه الثراء

 .…بتلك الحلة االنيق المتناسقه على جسده الرفيع

 ه مناسبة عائلية يجب ان يحضرهاسلم يوسف على سمر وابراهيم واستأذن سريعاً للرحيل فلدي

 في المعاد وقد اتى تلك الخطبة لكي ال يحزن

 ..…صديقه منه

 …سلم كرم عليهما وهو يقول بمزاح عفوي

 

 



  

 

  

 

  

 

.هللا يكون في عونك يابراهيم متجوز واحده مكنتش بتتعامل معانا غير …الف مبروك ياسمر“
 ”.…بشبشب

 ات.انتبه كرم لنظر…لكزه أحمد في الخفىء

 .…ابراهيم السوداوية فغير حديثه قائالً بتوجس

 ”…….مالك بجنحين ………دي سمر دي مالك“

 ..…ضحكت سمر وهي تنظر له قائلة بمزاح

 ”……طب يال ياشيطان من هنا“

 .…ابتعد كرم قليالً لكي يلتقط لهم بعض الصور على هاتفه ويرسلها الحمد فيما بعد

 …سالها ابراهيم بهمس

 ”..…مين دا ياسمر“

 .…ردت عليه بنفس الهمس

 ”..…..غالوته عندي من غالوة احمد بظبط…..صاحب احمد متربي مع احمد…دا كرم“

 ……هز رأسه بتفهم وهو ينظر لالمام ليزعجه فالش الكاميرا العالي

 ..…همس لها باقتضاب

 ”..…قوليله يبطل تصوير هيعميني“

 …عقدت حاجبيها وقالت بشك وهي تنظر له



 ”…فعالً عدو الفرحةبدات أصدق انك “

 .…اخبرها بصدق

 ”..…بصراحة مبحبش الصور“

 .…ابتسمت سمر برقة وهي تؤيد رأيه

 ”..…وال انا بس الذكرى دي محتاجة صورة“

 .…هتف كرم بحماس من على بُعد ثالث خطوات

 ”…بص في عينيها يابراهيم هخدلكم صوره حلوه“

 حرك ابراهيم حاجبيه باستياء ونظر الى عينيها

 .…ت سمر وهي تحدق هي أيضاً إليهابتسم

 ”.….. اقوله كفاية……اتخنقت“

لمعة عينا ابراهيم وهو يسبح في عينيها الواسعة العميقة شديدة السواد الساحر صريحة ألبعد 
 .…عقب بعد لحظتين من التأمل………حد

 ”….. الصورة دي هتبقى احلى صورة…خلي شويه“

 ……. الجميل…صورة على هذا النحو الابتسمت بخجل وهي تنظر اليه ليتم التقاط ال

اتت أحد اقارب إبراهيم وكانت ابنة خالته الوحيدة وأيضاً تكبره بثالث اعوام ولديها مراهق في 
 عمر

 ً  .……حبيبة تقريبا

 …هتفت وهي تقترب منه قائلة بدون مقدمات

 ”…. فرحتلك اوي ياحبيبي……الف مبروك ياهيما“

 ….ثم قال بذهول من وجودها امامه…تنان لوجودهااشرق وجهه مع ابتسامة تضج سعادة وام

 ”. …جايه من اخر الدنيا عشاني……هللا يبارك فيكي ياعبير“

 .…ردت باعين دامعه بالفرح



 عانقته عبير بقوة”…وانا هاجي الغلى منك“

 .…وهي تربت على ظهره بحنان

 ”. …الف مبروك ياغالي عقبال الفرحه الكبيرة يارب ”

ول وهي تتابع هذا العناق القوي بينهما المفعم باالشواق نظرت سمر اليهما بذه
 .شعرت…المتبادلة

 بنيران تحرق صدرها كأتون مشتعل بضراوة

 يكاد يفقدها صوابها وهي تتابع هذا المشهد

 الغير مستحب بالمرة لعيناها والذي يبغضه

 قلبها االن بدالً من ان يبغض من يتشبث

 .……بامرأه غيرها

 تين وهي تحول ابصارهاتركته عبير بعد لحظ

 على سمر لتقول بعدها باعجاب منبهرة بجمال

 تلك العروس ..

 . قمر اي…قمر يابراهيم …بسم هللا ماشاء هللا“

 ”….. تعالي في حضني ياحبيبتي…دي قمر اربعتاشر

. فما كان ……ضمتها عبير أيضاً بقوة وحرارة وظلت تقبلها وهي تمدح بجمالها وقوام جسدها
 من

 .…خرج ابتسامة مصطنعة على شفتيها الصلبةسمر الى ا

 ..…ذهبت عبير الى خالتها نوال لتسلم هي أيضاً عليها بحرارة ومحبة

انتبه ابراهيم لتغيرها المفاجئ فعقد حاجبيه وهو يسألها …جلست سمر على االريكه بوجوم
 بتحفظ

 ”.…مالك ياسمر“



 ”..…مفيش“

 .…لم يصدقها فسالها من جديد بشك اكبر

 ”…. وشك اتقلب كده ليه…اللي مفيشهو اي “

 ”..…مفيش“

 اغتاظ من تلك الكلمة الباردة فسالها من

 جديد

 

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…يعني اي مفيش“

 .…ردت بتبرم وهي تنظر لمكان آخر

 ”.…يعني مفيش“

 .…زفر بوجوم وهي يقول باستسالم

 ”.…براحتك“

 .…نظرت اليه بصدمة وعقبت بحدة مجنونة

 ”….. براحتك؟!…ربنا قدرك عليه .. هو دا اللي…براحتي“



 ..…نظر لها مجفال وهو يقول ذاهال

 ”..…مش عايزه تردي ……ال اله اال هللا مانا بسألك بقالي ساعة اهوه.. مالك.. مالك“

 اشتدت نظراتها نحوه وهي تقول من بين

 .…اسنانها بغيظ

 ”..….. صح…وعشان مردتش يبقى اتفلق“

 .…رد مرتاباً منها وهو يهز رأسه

 ”.…ال انا مقولتش كده“

 استدرات اليه اكثر بجسدها وكانها تستعد

 …للحرب

 .. باين انها…وبعدين بتاع اي تحضنك…ال قولت“

 ”.…اكبر منك يعني مش رضعين على بعض

 ابتسم باستمتاع وهو يعقب بلمعة خبيثة

 …بعيناه

 ”.…غيرانه يعني ……هو ده اللي مضيقك“

 ..…تضج تسلية في تلك اللحظة ردت بدفاع عن نفسها امام عيناه التي

بس  ……اللي بتغير دي مش واثقه في نفسها بس انا واثقه في نفسي …ال طبعاً مش غيرانه“
 ”.…المفروض تراعي شكلي قدام الناس

 .…رد ببساطة رغم التسلية الذي تلمع بعيناه

 ”……مفيهاش حاجه ياسمر عبير في مقام اختي الكبيرة“

 .…قالت بنبرة حانقه

 ”…….. والمفروض متخدهاش بالحضن…حرمكبس من م“

 .…رد عليها ببساطة



.. عبير زي اختي الكبيرة وهي لسه رجعه من السفر وبقالي سنين …كل واحد ونيته ياشبح“
 . رد فعل عادي اني اخدها بالحضن…مشوفتهاش

 ”.…اول ما شفها

 .…عقبت ذاهله

 ”..…يسالم سهله كده“

 ن أخبرهاحاول التكلم بجدية لكنه لم يفلح بعد ا

انهى جملته بضحكة رجولية بها من االستمتاع  ”…سمر بالش نكد الموضوع مش مستاهل“
 والسعادة

 .…نهر يروي قلبه العاشق

 .…توسعت عينيها بصدمة وهي تسأله

 ”.…. لدرجادي…انت بتضحك عليا يابراهيم“

 .…عقب بعد ان خفت ضحكته الجذابة قليالً 

 ”..…وصاً وانتي غيرانهخص …بصراحه شكلك حلو وانتي متعصبة“

 ..…زمجرت بعناد

 ”.…قولتلك مش غيرانه“

 ”.…كدابة“

 استسلمت لألمر وهي تشعر ان صدرها يحترق

 .…اكثر

 ”..…. مينفعش تاخد واحده في حضنك قدامي كده …غيرانه شويه وده من حقي“

 .…غير مجرى الحديث بوقاحة وهو يهمس لها

 ”.….. امته هاخدك في حضني…بمناسبة الحضن“

 ردت ببرود تخفي به خفقاتها التي زادت



 .…فجأه

 ”……لم تنجوز“

 ارجع راسه للخلف وهو يرسم احالمه

 .…بوقاحة امام عيناها الغاضبة

 ”.…ال دا مش هيبقى حضن و بس“

 ..…عقبت بحنق

 ”.. ….. يابتاع عبير…لهم نفسك“

 قهقه بقوة وهو ينظر لها باستمتاع شيطاني

 ..…ليعقب بخبث

 ”.…دا انتي غلبانه اوي ……لى عبير وبسياريتها جت ع“

 .…شهقت سمر بدهشة وهي تنظر اليه

 ”..…معنى اي الكالم ده يابراهيم“

 .…. ولسانه دللها كما يفضل…داعبها بعيناه

 ”.…ملوش غير معنى واحد انك مجنون ياشبح“

 برمت شفتيها ونظرت للجهة االخرى

 .…وهي تقول بتجهم

 

 

  

 

  



 

  

 

 ”..…بس متقولش يا شبح“

 ..…ابتسم وهو يعانق يداها ويربت عليها وكانه يرضيها بتلك الحركة البسيطة”.…احلى شبح“

 اتت عليهما حبيبة بعلبة الحلي لتبدأ الزغاريد

 ويصور احد األقارب لحظة تلبيس شبكة

 .…الخطبة لكي تبقى ذكرى جميلة للجميع

 ليه الخاتمين ليضعهما فيمسك أحمد الهاتف وبدا يصور وحبيبة تعطي إلبراهيم الدبلة يو

 اصابع سمر التي مزالت متجهمة المالمح

 ……وغاضبة منه

.لمس …ابتسم احمد وهو يصور اخته بسعادة ليجد حبيبة تتحرك وتقف امامه بدون ان تنتبه
 كتفها

 ..…برفق وهو يقول

 ”..…ضهرك يانسة“

 .…استدارت حبيبة إليه بدهشة لتجده يبتسم وسط صدمته متمتم بانتشاء

 ”……يبهب“

 .كان سيلحق بها لكنه وجد من تشده بجراءة قائلة…اطرقت براسها وهي تبتعد عنه باضطراب

 .…بشوق

 ”..…احمد ُكنت بدور عليك من بدري“

 ..…نظر لها بصدمة واكفهرت مالمحه سريعاً وهو ينظر لها

 ”……ُمنى“



 .…وقفت امامه وقالت بابتسامة ناعمة

 ”..…وحشتني“

حبيبة التي سارت مبتعدة عنه وفي لحظة خاطفة استدارت لتنظر له نظر لعينيها ببرود ثم ل
 لتجده يتابعها

.وكأن ليس هناك احد ………بعيناه وهناك فتاه تقف امامه وتمسك بذراعه بمنتهى الوقاحة
 .…لتخشى منه وكانها عمياء ال ترى كم البشر المحيطين بهما

 نظرت حبيبة امامها وهي تترك لقدميها حرية

 ب االخر من السطح بعيداً عنالسير للجان

 ..…الضوضاء والتجمع وعنه وعن من معه

 …انها تبتعد عن نفسها كلما اقتربت منه !

 انها تكتشف في نفسها شابه اخرى غيرها انها

 ضائعه قد تشتت افكارها ال بل انها تنزلق في

 الحب في سن متهور ال يفرق ما بين معضالت

 .انها…….انها تنزلق……العقل ومتطلبات القلب

 تنزلق في الحب رغماً عنها

.هل سينتهي الوجوم …نظر ابراهيم لسمر التي ال تزال واجمه وقد قاربت السهرة على االنتهاء
 .لم يفكر قليالً وهو ينهض ويسحبها من…بعد ان يرحل

 .…يدها لتقف معه

 نظرت سمر اليه بعدم فهم لتجده ياخذ عصا من

 وهي سيدة عجوزة ويرقص بها على نغمة شعبي

 امامه تقف مندهشة لتجده يسحب يدها ويدفعها للرقص معه بطريقة أخرى فقط كانت تحرك

 ..…ذراعيها وقدميها بدون ان تتمايل



اوقات يمسك يداها االثنين واوقات يرقص بتلك العصا ويحركها بين يده بمهارة وكانه متدرب 
سابق وفشلت في مسكها عليها منذ زمن فهي تعلم ان االمر يحتاج لتدريب فقد جربت في 

!……. 

تعالت الزغاريد ونهضت امه من مكانها وهي تصفق وامها تخرج اغلى الزغاريد اليهما 
 وازدت فرحة الجميع مع رقص إبراهيم بالعصا على احد موسيقى

 المزمار الصعيدي ليزيد المكان تجلجل ويزيد تصفيق

 .……الجميع حرارة وفرحه الجل العرسان

 

 

  

 

  

 

  

 

.لتنظر …راهيم عليها وهمس لها بكلمة واحده كانت كفيلة بجعل وجهها يتورد في لحظةمالى إب
 حولها

.عادت عينيها إليه وهي ال تصدق انه صارح بمشاعره …خوفاً من ان يكون سمعه أحد غيرها
 )أحبها(……بتلك السرعه واخبرها ببساطة انه

 سحبه أحد الشباب لألسفل لكي يحتفل ايضا معهم

..وقد تركها ترقص مع السيدات ولكن رقصها هنا يختلف …على طريقتهمبتلك الخطبة 
..وكم ابهرت …فهي تتمايل برشاقة بارزة احد مواهبها الخفيه في الرقص الشرقي…معه

 الجميع وزاد التصفيق



 .…والفرحة والحماس معها

 األمرسحبت سمر حنين بقوة لتشاركها الرقص وبالفعل شاركتها ولكن باستحياء فهي فاشلة في 

وتخجل ايضا عكس سمر انها تحب جرائتها التي تتميز بها بل وتتمنى ان تحظى بها يوماً ما 
 .…فهي سالح اقوى من التصنع !

 رقصت كذلك زينب ونوال معا بفرح وسعادة

.. وهكذا انجزت المهم مما جعل …لكن رقصهن كان  يختلف مجرد تحريك ذراعك وخصرك
ص القديم جداً الذي ليس به اية لمحة واحده من االتقان بعض الفتيات يضحكن على هذا الرق

 .……اهكذا كان يرقصن بشبابهن

 يبدو ان األمر يتوقف عن مدى حبك لألمر نفسه ؟!

 لكن لن تغفل القلوب عن سعادتهن وبساطة فرحتهن

 ..……البناهما

……………………………………………………………. 

 داعبها الهواء البارد وهي تستند بجزعيها على السور

 .تنظر للبعيد بوجوم تشعر بالحنق…لمحاط بسطحا

 ..تشعر بنيران تجتاح صدرها…كلما تطرق التفكير إليه

 .ويريد…..انها منهن…كلما تذكرت رؤية تلك الفتاة معه

 .لتكن احد…ان يضمها هي أيضاً لتلك القائمة البذيئة

 انواع التسليه بنسبة له او حلوى رخيصة سهلة

 .………النيل

 .وهزت راسها بنفي وظلت تفحر…عضت على شفتيها

 باظافرها الطويلة حافة السور وكانها تشغل عقلها

 .…باي شيٍء أحمق ليخرج من عقلها



 ”..…وقفه لوحدك ليه“

 اغمضت عينيها وهي تراه يتقدم منها ويقف بجوارها

 في هذا الركن المظلم قليالً تداعبه اضاءة خافتة

 ..…تاتي من األسفل

.لكنها لم تجيبه بشيء …حافة السور وظل ينظر لألسفل ُمنتظر ردها سند أحمد كفي يداه على
 مما جعله

 ينظر إليها مدقق بجانب وجهها الجميل وعينيها التي

 ..…اختفى لونهم مع الظالم

 .…سالها بقلق بعد لحظات من التأمل

 ”……..انتي لسه زعالنه مني…مش بتردي عليا لي ياحبيبة“

 …تنهدت بحنق وهي تقول هاكمة

..مش هكلمك في التلفون يعني مش هكلمك …..انا مش هغير رأيي…طل ترن عليا ياحمدب“
….” 

 رد أحمد بتمهل لكي ال يزيد حنقها الواضح عليها..

 ”..…..لو هو ده اللي يرضيكي…تمام وانا همسح رقمك من عندي“

ن م…ال تعرف لماذا شعرت بالغيظ من حذفه لرقمها وترك بقية ارقام الفتيات على هاتفه
 المفترض حذف

ً …الفتيات ال هي !  .لفظت حبيبة بعصبية……..جلفا

 ”وفرت.. ………يبقى احسن برضو“

 .…توسعت عيناه من ردها الغريب فسالها بتوجس

 ”..…انتي متاكده ان هو ده اللي مضايقك“

 …نظرت حبيبة اليه بحرقة وقالت بغيظ



 ”.….. هيكون اي يعني اللي مضايقني…هللا“

 …لوجهها بدهشه قائالً  فغر شفتيه وهو ينظر

 ”..…انتي بتعيطي“

 وكان دلو من الماء البارد نزل عليها فوضعت

 …يدها على وجنتيها كالحمقاء وهي تقول

 ”.….. مش بعيط…..ال…أزاي“

 .…مد يده لكي يلمس وجنتيها يأكد لها الحديث

 ……لمسه بسيطة منه جعلتها تبتعد ثالث خطوات وهي تهتف بتشنج”..…امال اي ده“

 ”…..انت سامع…حترم نفسك واوعى ترفع ايدك علياا“

 تقدم منها خطوتين ووقف امامها وهو يسالها

 ..…بقلق حقيقي

 ”..….انتي كويسة………حبيبة“

 …جزت على اسنانها وهي تقول بسخط

 ”..…وبعدين انت جاي ليه…..ايوا كويسه…انت شايفني بشد في شعري“

 …رد ببساطة

 ”.…جاي اطمن عليكي“

 

  

 

  

 



  

 

 دت خفقات قلبها فبرمت شفتيها وهيزا

 .…تقول بنفس السخط

 ”..…تطمن عليا بصفتك اي بقه“

 …عقد حاجبيه وهو يردد الكلمة مجيب بسالسة

 ”..…. اننا صحاب…اننا ………بصفتي إيه؟“

 ..…عاصفة عينيها وهي تحدج به باستهجان

 ”..…بس احنا مش صحاب“

 زاد انعقاد حاجبيه وهو يسترد السؤال

 .…بوجوم

 ” …مش صحاب……بعد كل ده“

 اومات له بتاكيد به لمحة من الكبرياء ثم كادت ان ترحل لكنه مسك يدها واخبرها بجدية مغتاظ

 ..…منها

 . انا مبحبش العوجه…ممكن تتعدلي شويه معايا“

 ”..…دي ياحبيبه

 نظرت ليده ثم لوجهه وقالت بنبرة كالجليد

 .…المسنن

 مان مش..وك…هو ده اللي عندي اذا كان عجبك“

 ”.. …. كفايه عليك ُمنى وغيرها……الزم تحبها

 .…رفع حاجبيه وهو يترك يدها سائال بدهشة



 ”.….يعني هو الموضوع كده…ُمنى؟“

 لوحت بيدها وزاد توهج زيتونتين عيناها غاضبٍ 

 ..…عاصف وهي تصيح بتجريح إليه

بعض وممكن يقطعه ….هو انت صدقت نفسك ان كل البنات هيموته عليك…موضوع اي“
 فوق…عشانك

 ..وانت اخر…في شباب كتير احلى منك واجدع منك

 ”..…واحد ممكن قعد افكر فيه او ازعل نفسي عشانه

 نظر لمكان اخر محاول التحكم بغضبه بصعوبة وبالفعل سيطر عليه وحينما نظر لها اخبرها

 ……بصوٍت عاٍل قليالً من شدة الكبت

..وانا مش هضيقك …لميني خالص انتي ُحره.مش عايزه تك…واي الزمة الكالم االهبل ده“
تاني بوجودي وان قبلتك على سكه بصي قدامك وعملي نفسك مش شيفاني وانا 

 ”…. سالم…خلص الكالم……كمان

تركها ورحل لتنزل دموعها وتخرج شهقة مختنقة من حلقها استندت على السور من جديد وهي 
 كل انها بكتتنتحب ال تعرف ماذا اصابها لتنفجر امامه بهذا الش

 حينما راته مع اخرى لم تسيطر على نفسها وهي

 تجرحه بالحديث وقللت من شأنه لمجرد ان تخبره

انه ال يعني لها شيٍء مع ان العكس سبب تقلب مزاجها في لحظه هو ، وسبب عصبيتها عليه 
 ……هو

 ”….عشان تعرفي تكملي نواح…خدي المنديل“

..اشاحت حبيبة بوجهها وهي …توهجتين بالغضبنظرت للمناديل بصدمة ثم الى عيناه الم
 ……تقول بكبرياء

 ”..…. سبني وامشي…مش عايزه منك حاجة“

 ..…ضرب كف بكف وهو يقول بقلة صبر واستغراب من بكاءها المبالغ فيه



 ”..….بتعيطي ليه دلوقتي…….يابنتي انا عملت إيه لكل ده…قسماً باهلل انتي مجنونة“

 ة خاطفة لكمتهانتحبت حبيبة اكثر وفي لحظ

 .…في بطنه بقوة وهي تقول

 ”.…..انا بابا عمرى ما زعقلي……عشان زعقتلي“

لم يتوقع ان تجرؤ وترفع ……مسك احمد بطنه وهو يضحك بصدمة من ضربها المفاجئ له
 يدها

 ردة فعل غير متوقعه اصابته بذهول……عليه

 .…للحظات وهو يحدج بها وسط ضحكاته

 يل ومسحتسحبت حبيبة من بين يده المند

 دموعها ثم انفها األحمر وهي تقول بزمجرة

 .…طفولية

 ”.…اصال انا مش عايزه اعرفك تاني يال امشي“

 .…لوى شفتيه باستنكار معقباً بجزع

 ”……حقيقي عيله اوي“

 …لوحت بيدها بضجر

 ”.…آآه انا عيله روح للعقله“

 ..…سالها بغرابة فهي تتصرف كالمعتوه أليوم

 ”.….. تقصدي ُمنى………يابنتي هي مين دي“

 ..…قالت ببرود وتشنج

 ”..…ُمنى وال غيرها هو انت عاتق“

 ……رفع احد حاجبيه وهو ينظر لها بجدية معترف بجدية

 ”…..انا بقالي فتره مبكلمش حد على فكرة…عاتق؟“



 نظرت حبيبة لعينيه وسالته بقوة وكانه امر

 واقع واصبح من حقها استجوابه كاي

 .…! امراه تغار على من تحب

 ”..…جايه تعمل إيه………وُمنى“

 الحت ابتسامة حانيه على شفتيه وقد تأكد من

 .…ظنه فاخبرها بهدوء

 ”..…. بما اننا جيران…اكيد امي عزمت امها“

 

  

 

  

 

  

 

 .…هزت راسها وهي تنظر امامها بحنق

 ”..…وده يخليها تلزق فيك كده كل شويه“

 رفع كتفيه وانزلهم بقلة حيلة وهو يخبرها

 …تصاربأخ

ره مش بتطلع حتى بطبل البلدي……المفروض اني اعمل إيه“ . ……. ُمنى عمله زي الغه
 ”يعني مش ذنبي

 .…نظرت له بغضب وهتفت بعصبية

توقفت الكلمات في حلقها وتوسعت عينيها من تصرفاتها الغبية  ”……ومش ذنبي انا كمان انـ“



 انها

 …كانت ستنقض عليه لمجرد انها راتهُ مع أخرى

 فمها سريعاً وعادت لوقفتها االولى بحرجاغلقت 

اي عبث هذا الذي اقدمت عليه …وهي تقبض على حافة السور بقبضتيها الصغيرة بضعف
 .…أمامه

ليست االولى في افتعال تلك الترهات والمشاكل  …ابتسم أحمد بسعادة وراحة لرؤية غيرتها
 البأسة

 لكنها اول امرأه تروقه غيرتها وال يغضب…معه

 ة عتابها الذي يدل على إسترداد حقهامن ضراو

 .…فيه

وقف بجوارها من جديد واراد تغيير الموضوع حتى تعود اليه حبيبة المجنونة العنيدة من 
 .…جديد

 ”……بس اي الفستان الجامد ده“

 .…برمت شفتيها وهي تقول بضيق

 ”..…اسمه دريس على فكرة“

 ..قلب عيناه بملل وهو ينظر اليها ثم لالنسيال بيدها

ذوقي عالي انا مش  ……. واالنسيال كمان حلو…على العموم جامد عليكي ……آآه بدأنا“
 ”.…كده

 .…نظرت لالنسيال ثم اليه والحت اإلبتسامة على شفتيها وهي توما برأسها برفق

 ”….Merci. ……آآه حلو اوي“

 صمتا قليالً للحظات ثم نظرت اليه حبيبة وهي

 ……تقول بتسرع ودون مقدمات

 ”..…ان طالع حلو اوي النهاردةانت كم“



 .…رفع حاجبيه وهو يقول ذاهالً بتصنع

 ”……بجد“

 اومات له وهي تقول باعجاب..

 ”..…والبرفيوم بتاعك حلو اوي“

 ..…رفع راسه وتحدث بصلف عالٍ 

 ”………آآه بالك انتي البرفيوم ده مش بيترش منه غير في المناسبات الغاليه عليا بس“

 بحرج فنظر لها بدهشةسالته ”..…طب ممكن اسمه“

 ”……عايزه اسمه ليه دا برفان رجالي“

 .…ترددت وهي تقول بحرج

 ”..….. مانا هجيبه البن خالتي هدية…آآه“

 .…ضيق حاجبيه وهو يقول بخبث 

 ”.…. وبعدين لسه بدري على عيد ميالدي…العبي غيرها عملتها قبلك“

 …توترت حدقتيها وهي تهتف بجدية

 ”..…بتكلم بجد انس ابن خـ.. انا …عيد ميالدك اي“

 اتت ُمنى عليهما بعد ان بحثت عن أحمد بكل

 مكان وأخيراً وجدته مع تلك الفتاة البيضاء هذيلة

 هتفت بنبرة ناعمة مغيظه لالذن ………الجسد

 ”…أحمد انت هنا قلبت عليك الدنيا ومش لقياك“

 .…ظر اليهمازفر احمد بحنق ونظرت حبيبة اليها ببرود لتجدها تقول ببراءة وهي تن

 ”…. ومين دي………. هو انت  اي اللي موقفك في الحته المضلمة دي…شكلك مش فاضي“
 .…شهقت بلؤم وتابعت

. عامله …ازيك ياحبيبة ……اي لم الشامي على المغربي ……حبيبة بنت عم حامد“



 .صحيح…إيه

 ياحمد نسيت اقولك ان انا وحبيبة في نفس

 ه كدا. عامله اي ياحبيبة ووقف…المدرسة سوا 

 ” …ليه في الضلمة مع أحمد

 ……نظر احمد الى حبيبة التي حدجت به بصمت وظلت صامته منتظرة رده

 ……لم ينتظر أحمد كثيراً وهو يقول هاكماً بنبرة محذره

 ”.…شايفانا بنعمل اي يعني…اتلمي ياُمنى وتكلمي عدل“

 .…وزعت عينيها عليهما وهي ترد بلؤم

 ”.…اجات كتير..الضلمة بتستر ح………هللا اعلم“

 .…مسك أحمد معصمها بقوة وهو يهزها بغضب

 ”….انتي فكراها زيك وال إيه……ُمنى احترمي نفسك وحطي لسانك جوا بوقك“

نظرت ُمنى له بغضب وكانها أعلنت الحرب عليه بعد ان شعرت انه مغرم بغيرها لذلك يبتعد 
 عنها بل انه

 غير ارقام هاتفه لسد كل ابواب التواصل معها

 مواقع التواصل االجتماعي اختفى منحتى 

 عليها واصبح صعب الوصول اليه وحينما

 اتت الفرصة لرؤيته في خطبة اخته وجدته اختفى

 ……عن عينيها وبعد البحث عنه وجدته يقف مع تلك الهذيلة ذات البياض الُمقرف

قك بس .دانت ُكنت هتبوس رجلي عشان ابل ري…ومالها انا ياحمد دلوقتي مبقتش جايه معاك“
 .…بكلمة

نظرت ُمنى لحبيبة ”.……وبعد ما تكلمنا وقربت منك وحبيتك قلبتني ودورت على غيري
 .…وقالت بغيظ وغيره منها



 .…. وال اخر واحده…انتي مش اول واحده ياحبيبة“

 . واول ما يلين…أحمد بيحب النوع الصعب اوي

 ” …….. وهكذا……معاه بيدور على االصعب منه

 أحمد وهي تقول بشر عادت عينا ُمنى على

 

  

 

  

 

  

 

 ……وافتراء عليه

ُكنت بتعمل اي معاها ياحمد في الضلمة خدتها في حضنك وبوستها زي ما عملت معايا “
 ”..…صح

 توسعت عينا احمد بصدمة ولم يستوعب بعد

 .القت حبيبة نظرت اشمئزاز……ما قالته له

 عليهما ورحلت سريعاً هاربة وهي تشعر بتلوث

 عت وغثيان معدتها من تخيلاذنيها مما سم

 ..…مشهد عناقه وقبالته على شفتي ُمنى

لم يوقفها احمد ولم يفكر كل تفكيره كان مصوب على تلك الحية التي تنظر إليه بتشفي بل و 
 زادت

 ..…عيار الوقاحة الحقيرة وهي تقول بتوعد شيطاني



ده تانيه تشاركني ومستحيل اسمح لوح…متفكرش انك هتخلع مني بسهوله انا بحبك ياحمد “
 ”…فيك انتـ

 ..…وجدت صفعة قوية تهبط على وجنتها وبعدها قذف ما بفمها عليها ثم هتف بتقزز منها

 .في واحده محترمه…اي القرف اللي انتي عملتيه ده“

 ..حقيقي انا قرفان من……تقول على نفسها كده

.. ….رخيصة اوي………إزاي كنت بتكلم مع واحده وسـ خه بشكل ده ……نفسي
 .امشي من……رخيصة

 ”.. …وشي امشي

دفعها بعصبية لتفزع )ُمنى( من غضبه الضاري وتركض مبتعدة ودموع تنهمر على وجهها 
 ويدها

 ……على وجنتها الحمراء اثار صفعة نزلت كسطو على قلبها

 زفر بغضب وغرز اصابعه بشعره ليرجعها للخلف

 وهي تحمل له اسواء رحلت……….انها رحلت……بقوة يكاد يقتلع إياه من شدة الغضب

 بعد كل هذا العناء في االقتراب منها……الصور

 ………رحلت لألبد

 ترك المكان وذهب عند الضوضاء ليبحث عنها

 وجدها تعانق شاٍب في طولها تقريبا وقريب من

 ..كانت تبكي في احضانه ثم تعود لتنظر إليه…سنها

 ليميل عليها الشاب ويقبلها من وجنتيها ويراضيها

 ..…بحنان

توحشت عينا احمد واشتعل صدره بنيران متوهجة ليجد الغضب يندفع بداخله دفعه واحدة 
ليذهب كالمغيب إليها ويقترب من مكانهما ويسحبها بقوة خلف ظهره ويسدد لكمة قوية للصبي 

 .…جعلته يطيح أرضا



 .…صرخت حبيبة بصدمة وخوف

 تجاوزته بقوة وهي”.…. انت اتجننت……أنس !“

 …ها أمامه قائلة بقلقتجثي على ركبتي

 ”.…..انا اسفة……انس انت  كويس“

نظر الصبي ألحمد بغضب ودفع حبيبة برفق وهو ينهض من مكانه ليسدد الحمد لكمة في فكه 
. صرخت …على اثارها استشاط احمد غضباً وهو يلكمة تحت عينه ليصرخ الصبي بوجع

 صارخة بغضب مبررة …حبيبة وهي تدفع أحمد بقوة بعيد عنه

 .…موقف بعد ان قراءة في عيناه سر تطاولة على أنسال

خالص  ………. دا ابن خالتي واخويا في رضاعه…. انت مجنون…كفاية ياااحمد كفاية“
 ”..…كفاية

 مسكها من معصمها وقربها منه وهو يقول من

 ..…تحت اسنانه بصعوبة

 ”.….. انا معملتش معاها حاجة ياحبيبة…ّمنى بتكدب“

 ي تنظر لها بقرف..ثمسحبت معصمها بقوة وه

 . وجدت إبراهيم امامهما في تلك اللحظة يوزع انظاره عليهما…اتجهت الى انس لتطمئن عليه

 …بترتيب ثم سالها بنبرة قوية

 ”.…اي اللي حصله مين عمل فيه كده …مالو انس ياحبيبة“

نظرت حبيبة حولها وحمدت ربها ان المكان خالي وبعض الجيران رحلوا بعد ان ارتدت 
 العروس الذهب

 وان المحاط بها اهلها واهل سمر ، واالغلبية

 .……نساء فالرجال يجلسون باالسفل

 ..…صاح إبراهيم بحزم قوي إليها

 ”.…ساكته ليه………ما تردي ياحبيبة“



 .…هتف احمد بشجاعه وهو ينظر إلبراهيم

 ”..…انا اللي عورته“

حتى سمر وقع قلبها بعد ……لهمانظر له ابراهيم بعينان سوداوان تكاد ترى الجحيم من خال
.. وان تجرأ …اعتراف اخيها االمسية ستنتهي بوجع وهي لن تسكت امام تقريع ابراهيم الخيها

 ..….ماذا ستفعل صعب االختيار لكن ان اضطرت ستختار اخيها ال محال !……و مد يده فـ

 …ساله إبراهيم بنبرة خطيرة امام الجميع

 ”……ولي عملت كده ياحمد“

 عليه أحمد بل رفع عيناه على عينيهالم يرد 

 الزيتونيه اغمضت حبيبة عينيها وهي تقراء

 .…اإلجابة التي لن تقتنع بها مهما حاول

 .…لفظت حبيبة بسرعة وهدوء

 ..ميعرفش انه ابن…احمد فكره بيضايقني“

 ”..…خالتي واخويه في رضاعه

 

  

 

  

 

  

 

 لم يقتنع ابراهيم باالجابة ربما لو كان رد فعل

 . فكرة انه قد…مد طبيعي القتنع بكالم حبيبةأح



ال تعني إال شيٍء واحد  …ظن ان انس يضايقها لذلك أنقض عليه كالمجنون هكذا ؟!
 .الرجال…!

 ردود افعالهم واحده وسلوك ال يختلف حينما يشعرون ان هناك من يحاول التطاول على

 …شيٍء يخصهم ، ملكاً لهم ؟!

 السيطرة اغمض ابراهيم عيناه وهو يحاول

 .…على انفعاله قبل ان يقول الحمد بوجوم

 ”..…وبوس على راسه………تعالى راضيه“

 …نظر ابراهيم النس وهو يطيب خاطره بهدوء

 .وكويس انه طلع جدع وبيخاف…. احمد ميعرفكش…معلشي يانس متزعلش“

 ”.…على حبيبة زي اخته

 .فقال ابراهيم امام النساء…نظر له احمد بوجوم

 ..…ة من التحذير لهبتحفظ به لمح

 ”.…..مش كدة ……أختك ياحمد وانا مبسوط انك بتعزها وبتخاف عليها زي اختك“

 اوما احمد له على مضض وهو يرحل من امامه

 بعد ان اعتذر النس بصعوبة امام الجميع وليس

 الجله بل ألجل أخته وتلك )الحبيبة( التي ال تتوقف

 انه..انه يشعر …عن تلك النظرات المتقززة منه

اي عبث يحدث ……..لماذا نظراتها تؤذيه بهذا الشكل ولماذا تأثر عليه…بشع لدرجة بذيئه
 انه يهتم…بداخله

 ..…..اي بلوى تلك؟!……ما تلك المشاعر….ماذا يحدث له…المرها اكثر من اهتمامه بنفسه

 .…همست سمر إليه بحرج وحاولت التبرير

 ”..…أحمد ما يقصدش اللي عمله……ابراهيم“



 ابراهيم بوجهه للناحية اآلخرى وهواشاح 

 يشعر بكبت واختناق حقيقي من ما حدث ، ولفت

األنظار لحبيبة وأحمد كان أمر غير مرحب به انها حارة شعبية وتلك االشياء ال تمس غير 
 سمعة

 الفتاة واهلها وتوقف حالها وتصبح سيرتها علكة

 قال ابراهيم بصعوبة إليها……في االفواه

 ”..…….كفايه كده………رالزم امشي ياسم“

 حاولت منعه وهي تمسك يده

 ذاهلة

 ”..…..تمشي ازاي………تمشي“

 ..…رد بنفاذ صبر

 زي الناس كدا كده اليله خلصت والزم“

 زفر بعذاب حينما لمحة لمعة عينيها”.…امشي

 المضنية بالحزن فقال بهدوء وهو يربت على

 …ذراعها باعتذار

 ”.…..بس انتي شايفه الوضع……معلشي ياسمر“

 نظر ابراهيم النس لكي تنتبه ان الفرحة انتهت

 ..…هنا ويجب رحيل الجميع وهو اولهم

 ”…بس يال عشان ننزل………هعوضهالك ان شاء هللا“

اومات له بوجوم وتفهم وهي تهبط على الساللم معه لكي تودعه قبل ان ياخذ عائلته ويذهب 
 ً  لبيته وجما

 .…….. ماهذا الحظ؟…بعد خطبتهما !



…………………………………………………………… 

 سمعت الباب يغلق بقوة قالت وهي تولي ظهرها للباب

 يال نادي اخواتك…كويس انك جيت يامحمود“

 توقفت الجمله بحلقها وهي تجد”.……عشان تاكلـ

خالد يقف امامها بغضب هائل وعيناه الخضراء عاصفة النظرات تكاد تبتلعها من قوة النظرات 
 .…الموجهة لها وكانها خائنة !

 

 سمعت الباب يغلق بقوة قالت وهي تولي ظهرها للباب

 يال نادي اخواتك…كويس انك جيت يامحمود“

 توقفت الجمله بحلقها وهي تجد”.……عشان تاكلـ

خالد يقف امامها بغضب هائل وعيناه الخضراء عاصفة النظرات تكاد تبتلعها من قوة النظرات 
 .…الموجهة لها وكانها خائنة !

 …ذعر وهي تقف امامه مجفلةتوسعت اعين حنين ب

 ”…انت بتعمل اي هنا وازاي تدخل كده افتح الباب“

 تقدمت منه لكي تفتح الباب لكنها وجدته يمسك

 ..…يدها ويسالها من بين اسنانه بغضب اعمى

 ”..….عز بيساعدك بصفته اي ياحنين…امك بتعمل ايه في مستشفة ***“

كل ما فعلته هو طرده اآلن من هنا فوجوده سحبت يدها منه بقوة وهي ال تعرف بماذا تجيب 
 غير مالئم

 .ان لم يخرج االن ستحدث كارثه تمس شرفها…هنا

 ..…ال محال من هذا الحدث !

..حرام عليك هتشوه …الجيران لو شفوك هتبقى مشكلة…..ممكن تخرج…اخرج برا“
 ”.…سمعتي



 …صاح خالد بقوة واعين واسعة بطريقة مخيفة

.انا شوفت عربيته على اول الشارع وانتي ُكنتي نزله …ينك وبين عزمش قبل ما عرف اللي ب“
 ”.…شوفتك معاه إيه اللي بينك وبينه انطقي……منها

 مسكها من كتفيها بشراسة وبدأ يحاكمها وكانها

 اي…زوجته او بينهما شيًء هي على غير علما به

 …عبث هذا

 .…سحبت كتفيها من بين قبضتيه القوية وهي تصرخ بعصبية

وعرضك …وملكش انك تحاسبني…مفيش حاجه بينا……عد عني ياجدع انت  وطلع برااب“
 ”……مرفوض انا مش موافقه

 صرخ بغضب وهو يرمي احد الكراسي من امامه

 .…قائالً بتشنج مهزوم

 ”.…..اكيد عز هيدفع اكتر…ماالزم ترفضي عرضي“

 ……توسعت عينيها من هذا الجنون وكانه غير متوازن بالمرة !

فتحت الباب وصرخت بقوة لطرده اآلن قبل ان ”…برا يال……فسك واخرج من هنااحترم ن“
 يسوء

 ..…الحال معها أكثر

نظرت اليه بنفاذ صبر لتجده واقف مكانه ”.….برااا لو سمحت………برااااا ياخالد بيه“
 وينظر للباب المفتوح

 ..…بغضب أكبر بل بتوعد أسود

لرؤية من أمامه لتجد عز الدين امامها يوزع عقدت حنين حاجبيها ومالت على الباب المفتوح 
 ..…نظراته عليهما بتساوي

.يبدو ان اليوم لن يمر مرور الكرام مع تلك العائلة …بلعت ريقها بتوجس وخوف
 ..…المجنونة



صاح عز الدين بنبرة  ……دخل عز الدين واغلق الباب مما جعل خفقاتها تزيد خوفا منهم
 جافة وعيناه

 ..…ص لفريستهضارية كالنمر المترب

 ”.. …اي اللي جابك هنا ياخالد ”

 وزع خالد عيناه عليهما وتشرست حركات

 .…شفتيه وهو يهتف بغضب

 

  

 

  

 

  

 

من وسط كل الحريم ملقتش غير دي  …جاي افهم اللي بينك وبين الست اللي هتجوزها“
 وعينك جت

 ”..…عليها

 وقف امامه وقال ببرود يخفي خلفه

 ..…بيروجهاً مبهماً في التعا

 ”..…حنين متخصكش ياخالد“

 توحشت عيناه الخضراء وهو يساله بنبرة

 .…سوداء

 ”.…. تخصك انت  مثال……امال تخص مين“



 لوى عز الدين شفتيه بابتسامة باردة ُمجيبه

 ..…بمنتهى البرود المكتسب في شخصيته

 ”.….. اي عندك اعتراض……ااه تخصني انا“

 ..…ا انهم يحددون مصيرة وهي واقفه أمامهم كالبلهاءفغرت حنين شفتيها وتعالت دقات قلبه

 مع من ستكون انهم يحددون وهي كالغبية

 تنتظر إنتهى المزاد وذهاب مع من يدفع أكبر

 كانت ستصيح بتشنج وتطردهم لكنها توقفت

 وهي تسمع خالد يقول بعناد أسود وكان األمر

 .…تحدي ال رغبة بها او بامرأه غيرها !

.. حنين تلزمني والحوارات اللي بتعملها دي مش هتوقف الجوازه وال …ضآآه عندي اعترا“
 ”.…يبقى غيرها …هتخليني اغير اللي في دماغي ولو مش هي ياعز

 اقترب عز الدين منه اكثر وهو يقول بنبرة

 خطرة..

دفعه عز الدين بقوة على اثارها  ”…. لكن حنين خط أحمر…شاطر روح دور على غيرها“
 ً نهض خالد بقوة وقد اندفع كل غضبه دفعه واحده وهو يسدد لكمة قوية لعز  وقع خالد أرضا

 قائالً بتوعد..

 ”…بس في بينا حساب يابن عمتي……اشبع بيها“

 شهقت حنين بصدمة ووقع قلبها بخوف عليه حينما

 .…وجدت فمه ينزف دماء اثار لكمة خالد له

اه لخالد بغضب وهو ينقض عليه في مسح عز الدين شفتيه بظهر يده وهو ينظر لها ثم عاد بعين
 ..انفجر كل ما به دفعه واحده……لحظة كالنمر الجائع

 ووجد نفسه يضربه على افعاله السابقه مع اخته

 وبكاءها لليالي طويلة بسبب القهر وحرقة قلبها



 …على زوجها الخائن البائع للعشرة ! وابنه

 ىابنه الذي ال يهتم المره والقى المسئوليه بأكملها عل

 . قصر في حق…)آية( وكانه ليس من دمه وكانه ال يحمل إسمه ولن يكون سنده حينما يشيب

 ……الجميع وال يزال يستهتر بهما وبمشاعرهما لمجرد إرضاء قناعته الفارغة 

انفجر عز الدين عليه اكثر كلما تذكر استهتاره واالستهانه بكالم والده بل وأيضاً تضييع شقاء 
 شعه حية لدغته بسمها واستسلمالسنين على امرأة ج

..اي صديق هذا الذي يظل يؤذي ويتابع في آذى كل من حوله عمداً لمجرد …لها كاالحمق
 غباء مكتسب

 ……واعتقدات اكثر غباءا منه

تدحرج األثنين على االرض وكال منهم يمسك بياقة االخر ويسدد له بعض الكمات والضرابات 
 .…العنيفة

 .…صاح خالد بقوة وغل

ابتسم خالد بغضب وهو ينظر لعيناه بتشفي ”….طول عمرك واطي…ل عمرك ندل ياعزطو“
 .…متابع

 ”..…..عشان تبقى تعذرني لما اقولك انها غيرهم…عجبتك صح“

 .…تدحرج عز الدين ليكن فوق خالد وهو يلكمه بقوة قائالً من بين انفاسه اللهاثه

..عشان انت  و سخ …ليهعارفه  …..وبرضو مش هطول منها شعره…هي فعالً غيرهم“
 ”.…وهتوسخها معاك

 لكمه مرة اخرى تحت عيناه ليصيح خالد بقوة

 ً  .…وهو يقول هاكما

وانت اللي شيخ جامع دا انت زير نسوان وال ناسي جوازتك االربعه ومصالحك اللي بتمشيها “
 ”……ورا كل جوازه

 توسعت عينا حنين وهي تضرب وجنتها بصدمة



 ..…مغمغمة بذهول

 ”..…..ينهار أسود………اربعه“

 تجمع الجيران حول المنزل بعد هذا الصياح

 وجدوا رجالن في الشقة يتشاجرا وحنين تقف

 . وزاد االرتعاد أكثر بداخلها وهي تجد…على جنب ترتجف خوفا وهي تتابع ما يحدث بينهم

 …الجميع يتجمع حول باب الشقة

. قد شوهت سمعتها بسببهم …اغمضت عينيها وهي تشعر ان قدميها خائرتين امام القادم
 ووصلت النهاية

 .…. سمعت خالد يصيح بغيظ…الغير مشرفة بالمرة

 ”..…مش هخليك تلحق تتهنى بيها“

 .…هتف عز الدين بغضب وهو يلكمه من جديد

 ”..…. واحلى هنى هيجي من وار السنيوريتا بتاعتك……هلحق متقلقش“

ليصيح احد الرجال ويسأل حنين تقدم منهم بعض الرجال وفضوا هذا االشتباك بصعوبة 
 …بغضب

 ” ….امك فين…. وبيعمله اي في شقتك…مين دول يابنتي“

 .…ردت الجارة ام مصطفى بقرف وهي تنظر لها

أمها في المستشفى واخواتها كانوا قعدين عندي كنت مستنياها تيجي تاخدهم لكن شكلها مش “
 ”..…فاضية

 .…عقد الرجل حاجبيه وهو يسالها بريبه

 

  

 



  

 

  

 

 ”…االفندي دول تعرفيهم …تقصدي اي يام مصطفى“

 اشارت على عز الدين وهي تبرم شفتيها

 .…مستنكرة األمر

انا اعرف االفندي اللي على شمالك ده.. اهو ده صاحب المستشفى اللي امها بتتعالج فيها بس “
وكنت .. …مقولكش يابو احالم مستشفى متعرفش تعدي من قدامها من كتر غالوها ونضفتها

 مستغربه

.. كانت بتقول ان صاحبها عمل كده معاهم لوجه هللا عمل خيري …لم روحت زورت ماجده
 .…يعني

 نظرت ”..…وطلع فعالً عمل خيري مدفوع تمنه

 لحنين وقالت بطيبة زائفة لتشعل قلوب الرجال

 ……من حولها

. دا امك لو …. اخص عليكي…. هو احنا حلتنا غير شرفنا يابنتي…عملتي كدا ليه ياحنين“
 ”……عرفت هتموت فيها

 تهامست السيدات بدهشة لبعضهن وبدا التجريح والتقريع العنيف عليها وكانهن راوها في وضع

 .……ُمخل مع رجالن

 اغمضت عينيها بعجز وهي تسمع كالمهن الذي يمس

 …. وبدأت همهمات الرجال كذلك تزيد ونظراتهم المحتقرة لها تذبحها بسكيٍن بارد…شرفها
 .…انهم ال يعرفونها جيداً وكانها لم تتربى وتعيش وسطهموك

 رفعت حنين عينيها على عز الدين وخالد لتجد



 …عز الدين ينظر لها بصمت وعيناه مبهمة التعبير

 ……اما خالد فلم يقدر على مواجهتها فهو احتقر نفسه بعد ان كان سبب تشوه سمعتها بالباطل

 …هتف احد الرجال وهو يحدث حنين بغضب

 ”….. اي الفُجر ده…. جبتلنا العار…ازاي عملتي كده“

 .…صاح رجل اخر بغضب وشر وهو يقترب منها

.لو سكتنا عن الوساخه بتاعتها هتوسخ الحارة وهتحط راسنا كلنا ……البت دي الزم تتربى“
 ”..…في الوحل

 اقترب منها الرجل ومسك حفنه من شعرها بين

 …يده بقوة وهو يهدر باهانة

 ”…رجاله دول بيعمله اي في شقتك يافاجرةانطقي ال“

 ……صرخت بوجع وهي تحول سحب شعرها من بين قبضة يده الخشنة

 . وهللا ما عملت حاجة وهللا…حرام عليكم سبوني“

 ”..…ما عملت حاجة

 هتفت احد السيدات بلؤم وكانها جنازة ويجب

 .……تأدية اللطم ونواح بضمير !

 ولقينهم. ماحنا داخلين …شوفي البت وكدبها“

 .. هتكونه بتصلى…معاكي في شقه ولوحدكم 

 برمت ام مصطفى ”.…سوا صالة العصر مثالً 

 ..…شفتيها وهي تضيف بتقريع

.بنتك عيارها فالت وصحوبيتها لسمر بنت زينب بوظتها خلتها …طول عمري بقول لماجدة“
وش الفجر ..هي كمان ياختي مابرتحش لمشيها وال لرجوعها …..أستغفر آهلل العظيم…شبها

 .. بنات ملقتش حد يربيها بعد موت…من شغلها



 ”……ابهاتهم عيارهم فلت

 أكدت االخرى عليها وهي تمصمص بشفتيها

 .…بخبث

.هي الست تعرف تربي وال ……عندك حق ياختي الراجل في البيت ضهر وسند برضو“
 تحكم زي

 ”……الراجل

 نزلت دموع حنين وهي تنظر لسقف بحرقة تناجي

 ينصرها امام افتراء األلسنةهللا بضعف ان 

 …وان يخرجها عفيفة امام عيون مريضة !

تدخل عز الدين أخيراً وهو يسحب الرجل بعيداً عن حنين بقوة هادرا بنبرة قوية لكي يتوقف 
 الجميع عن

 .…ايذائها بتلك األحاديث اللعينة

 ”…. حنين اشرف منكم كلكم…أبعد عنها ياجدع انت  “

 …هي تخبره بلؤمبرمت ام مصطفى شفتيها و

 ” …انك وقف دلوقتي في شقتها …بامارة اي يافندي“

 .…صاح وهو ينظر اليهم بغضب أسود

 ”.…انا واقف في شقة مراتي“

 …تهامس الجميع بصدمة

 ”.…مراتك“

 .…نظر لحنين واخبرهم بجدية

 انا طلبت حنين من امها.. …قريب اوي …ايوا مراتي“

 ”..…من المستشفى هكتب عليها وقرية فاتحه معاها واول ما امها تخرج



هزت حنين راسها بنفي وهي تبكي فبث بقلبها الطمأنينة وهو يخبرها بحركة من عيناه ان 
 ..……الصمت االن أفضل الحلول لهما

 …تكلم احد الرجال وهو يقول بغالظة

 اوعى تكون بتقول الكلمتين دول ياجدع انت  “

 ”..…عشان ا

 هطلب…طاله..تفتكر لو هي سمعتها ب…عشان ايه“

في واحد عاقل هيشيل اسمه لي واحده سمعتها ……ايديها من امها واتجوزها
.جايين …اتكسفه على دمكم…حنين اشرف من الشرف وكلكم عرفين كده كويس……لمؤخذة

تنصبلها محكمه ومحدش فيكم فكر يمد ايده في جيبه ويطلع جنيه واحد يساعدها هي وال 
 ”……اخواتها

 احت السيدات أعينهناطرق الرجال رؤوسهم واش

 .….. لتهتف من بينهن ام مصطفى بتبرم وانكسار…بحرج

 ”……متاخذناش يافندي بس احنا في ايدينا اي نعمله االيد قصيره والعين بصيرة“

نظر للرجل  ”.…. على االقل تبقى اهلها وتقفه معاها في حوجتها…في ايديكم كتير تعملوا“
 الذي كان

 خطيرةرمقه بنظرات …يمسك بشعر حنين

 .…وهو يقول من تحت أسنانه

مقعدتهاش من الشغل ليه وصرفت عليهم طالما انت جدع  …وانت عامل فيها سيد الرجال“
 اوي

 ”..…كده ودمك حامي 

 ..…هتف الرجل باعتراض جاف

 

  



 

  

 

  

 

 ”..…. انا عندي قوم لحم وبنات زيها…وانا مالي هما من بقيت أهلي“

 .…ظ بتجهماكفهرت مالمح عز الدين وهو يلف

صاح “ …هي مبقتش محتاجه لحد فيكم ….. وتبعد عنها…تبقى تاكل عيالك وتربي بناتك“
. ولو حد فيكم فكر بس …حنين خطبتي وقريب اوي هتبقى مراتي“للجميع بصوٍت جهوري 

. وانا عدوتي ……. هيكون عداني انا…يضايقها او حتى يرفع عينه عليها بالباطل. 
 نظر اليهم ”. …تهخالص يارجالة الح………ولقبر

 بسخط واستهزاء

 ليكن الجميع في حالة من الحنق والحرج كذلك

 من اهانتهم امام النساء من رجل يبدو انه يمتلك سلطة كبير لتجعله يتحدث بعنجهية وثقة

 عمياء امام الجميع مهدد اياهم بضراوة

 ..…كحاكم مستبد !

 .…تعانقها قائلة بقلقدخلت من باب الشقة سمر التي تقدمت بفزع من حنين وهي 

ضمتها سمر بشدة لتنتحب حنين في احضانها بقوة وكانها ”..….مالك…اي اللي حصل في إيه“
 .…كانت تحتبس االنهيار منذ سنوات ليس لدقائق فقط

 …ربتت سمر على كتفها بحنان وهي تقول بلوعة

 ”..…اي اللي حصل بس ياحنين فهميني“

 …نظرت سمر للجميع وهي تسأل بنفاذ صبر

 ”.…فهموني مين البهوات دول……اي اللي حصل يام مصطفى اي اللي حصل يابو احالم“



 .…برمت ام مصطفى شفتيها وقد تناست تحذير عز الدين وهي تقول متجهمة

.وكلكم عرفين ان ……..حتى صاحبتها متعرفش انها اتخطبت…جالك كالمي يابو أحالم“
 ”..…دول بذات مبيخبوش حاجة عن بعض

 ……يدات بمكر لتوقع بينهنردت احد الس

..أصل سمر مخطوبة البراهيم راضي …يمكن حنين مردتش تقولها عشان خايفه من الحسد“
وده جدع غلبان وعلى أده ام االفندي ده انتي لسه قايله ان صاحب مستشفى منعرفش نعدي من 

 ..ايش جاب السوق لواحد بيه…الزم تخاف من الحسد…جمبها

 ”..……زي ده

 …امامهم بل همست لها بخفوت لم تسالها سمر

 ”..…انتي اتخطبتي ياحنين“

هزت حنين راسها وهي تبكي بداخل احضانها تفهمت سمر األمر وهي تنظر الى الرجالن 
 ……بقلق

 ..…همست حنين اليها بضعف

 ”……..خليهم كلهم يخرجوا من هنا…خليهم يمشوا ياسمر“

 ……ئلة ببروداومات لها سمر وهي تبتعد عنها واقفه امام الجميع قا

. …. فبعد اذنكم……طب ياجماعه البت تعبانه ومحتاجه ترتاح وانتوا بتتعبوها اكتر بكالمكم“
 عشان

 ”……النفس بس

 .…هتف احد الرجال بتبرم

 ”.…انتي بتطردينا ياسمر وال إيه“

 ..…ضربت سمر صدرها وهي تقول بصدمة زائفة

بس  ……ومقامك فوق راسي اخص عليكي يابو احالم دا بيتك ودي بنتك وكلنا عيالك“
 ”.……لمؤخذه يعني حنين تعبانه و محتاجه تدخل تريح جوا شويه



 ..…أومأ لها الرجل بتفهم وهو يخرج من البيت بحرج ساحب باقية رجال المنطقة معه

 وقفت ام مصطفى وبعض السيدات وهن ينظرون

 لخالد وعز الدين الواقفين مكانهم بصمت.. تحدثت

 …لسيدات اللواتي ينظرنا للرجالن بلؤمام مصطفى بنيابة عن ا

 ”.…هما االفندي دول هيفضلوا في شقه معاكم“

 ابتسمت سمر بجمود من لمحة الحقارة تلك

 المراة فقالت بفظاظة اسلوب لم يروق لعز

 …الدين وخالد أبداً 

 ”.….. خديهم وانتي طلعه…ال ياحبيبت قلبي“

 .…وكانهم اكياس قمامة !

 ……شامله ببغض وغطرسةنظر لها عز الدين نظره 

 …ثم نظر لحنين قائال بأمر

 ”..…حنين الزم نتكلم“

 ..…صاحت حنين بمقت نحوه

 ”.…مش عايزه اتكلم مع حد“

 .…احتدت عينا سمر وهي تقول بغالظة فظة إليه

 ”..…ورينا عرض كتافك انت واالخ اللي جمبك …اديك سمعت يافندي مش عايزه تكلم“

 .…نادها عز الدين بقوة افزعتها

 ”..……حنين“

صاحت سمر بغضب من تسلطه اللعين على صديقتها بل وتلك الغطرسة الغليظة الذي يظن انه 
 ……بها ملك الكون بما فيه

وخد الجدع دا كمان  ……. يال طريقك اخضر…ما قلتلك مش عايزه تكلم هو بالعافية“



 ”.…معاك

.وخرجت السيدات ……يننظر خالد لهما بقرف وخرج من المكان بتجهم بدون انتظار عز الد
 بعده

 …مكفهرين المالمح بسبب اسلوب سمر الفظ

 يعرفونها جيداً انها الوحيدة التي ال يأخذ منها حق

 …او باطل من يومها وهي شرسة في األسلوب وغليظة اللسان مع كل من يتعدى حدوده معها
نيل االلسنة عكس حنين وعجزها معاهن وغلب شخصيتها امامهن لذلك كانت االسهل دوماً في 

 .……منهن بمنتهى االفتراء !

لم يتبقى معهن اال عز الدين الذي ظلت عيناه معلقه بحنين يرفض عقله مجرد التفكير في انه 
 ..انه يخشى عليها من جيرانها وكل…سيذهب ويتركه بينهم

 انه يخشى ان تصيب …من يسكن في هذا الحي

 نفسها باالذى لمجرد ان تتخلص من نظراتهم

 .انها يائسة بارز هذا على…هم السامةوكلمات

 وجهها المتعب وعيناها البنية الساكن بهم

 .…الحزن بكثرة انه تذبل كالوردة مع مرور األيام

 انها مهزومه وقد خارت قوتها من كثرة المعافرة

 …مع الحياة !

 

  

 

  

 

  



 

  

 

 …تحدث عز الدين بعد برهة من النظرات المتبادلة بينهما

 ”…..مش هينفع اسيبك كده…كلم.الزم نت…حنين“

وطلبه بالحديث ……اسبلت حنين جفنيها بخفر وكأنها تطلب الحماية من تلك العيون القوية
 . بل…معها

 كم تبغضه في تلك اللحظة …انهُ أمر ويجب ان تنفذهُ 

 .…تكرهه هو سبب كل ما حدث معها هو والوغد اآلخر قريبة سبب المصائب بأكملها

 .…تقول بصوٍت جافبلعت حنين ريقها وهي 

 ”.…. كفاية اللي حصلي بسببك……..ممكن تخرج دلوقتي وتسبني…انا مش عايزه أتكلم“

 .…رد بحزم وعيناه ترمقها بقوة مخيفة

 ”.…ما اللي انا عايزك فيه يخص اللي حصل“

 .…صاحت بدفاع وهي تلوح بيدها بعصبية

لسه نضيفة وشريفه .و……انا معملتش حاجة غلط…يخص إيه هتتجوزني عشان تستر عليا“
 ”…زي مانا

 …جز على اسنانه وهو يقول بجزع امامها

 ”.…دا اللي انا وانتي عرفينه بس جيرانك“

 ..…قاطعته وهي تهدر بعنف

ونسى انك قبلتني او …….متشغلش بالك..خد بعضك ومشي…يخبطه دماغهم في الحيطه“
 شوفتني

 ”.……حد كدهوانا كمان هحاول انسى اللي عملتوا فيا وربنا يسامحكم ل



رمق سمر التي ”..….انا الزم اتكلم معاكي ولوحدنا…الكالم بتاعك ده ال هيودي وال هيجيب“
 .……تقف خلفه والتي ترمقه شزراً وكانها ستفتك به ان زاد الضغط على صديقتها

 لم تتحدث سمر بل تركت حرية الرد لحنين

 ..…التي اخبرته بمقت

غك ياعز بيه انا مش حمل دخول في مشاكل مع ناس قولتلك مش عايزه اتكلم طلعني من دما“
 ايديها

 ”..……طايله زيكم

 .…هتف عز الدين بنفاذ صبر

.لكن لو فضلتي ركبه دماغك هتفتحي …مفيش مشاكل ياحنين لو وفقتي مش هيبقى في مشاكل“
 ”……على نفسك ابواب جهنم

 .…توسعت عينيها وهي تنظر له بغضب

 ”.…افيةانتي جاي تهددني هو الجواز بالع“

 .…حاول تبرير طلبه وهو يضغط عليها بكل الطرق الممكنه

.خالد مش هيسكت وممكن يأذيكي باي طريقه وسخه من …دا مش تهديد دا تحذير“
 ..وجيرانك لو عرفه اننا كنا بنكدب عليهم مش هتسلمي من…بتوعه

ع .. وأمك ست مريض ومش هتستحمل الكالم اللي هتسمعه عليكي منهم لم ترج…لسانهم
 ”..…بيتها

 هزت حنين رأسها ونزلت دموعها وهي تقول

 ……بعناد

 ”..…ملكش دعوة انت انا هعرف اتصرف ولي ربنا عايزه هو اللي هيكون“

 …هدر بحدة وهو يمسك ذراعيها

.هتصرفي ازاي ُكنتي اصرفتي وهما بيطولو …انتي غبية……اي اللي انتي بتقولي ده“
 لسانهم عليكي



انتي مش هتعرفي تعملي ……راجل اللي سحبك من شعرك قداميوال ُكنتي اتصرفتي مع ال
 ”..….كفاية غباء بقه وسمعيني…حاجة

 حنين تعرضت للضرب واالهانة……انعقد حاجبي سمر بتألم وتأثر وهي تسمع حديثه بصدمة

 من الجيران لذلك كانت تبكي بحرقة في احضانها

 انها أتت ُمتأخرة ولو لم ياتي)محمود(شقيق

 . الصغير اتى ركضا إليها…اتت إليهاحنين ما كانت 

.لم تفهم شيٍء منه لكنها بدلت …مذعوراً وهو يخبرها ان حنين تبكي وهناك عركةً في الشقة
 مالبسها في لحظة وركضت إليها لتطمئن عليها فبكاء الصغير

 ..…دب في قلبها الزعر 

 ……تحركت شفتي حنين بشراسة وهي تنظر لها ببغض

. أولع في نفسي ورتاح منك ومنهم …. يضربوني يولعه فيا…بيا ليهوانت مالك شاغل بالك “
 ومن القرف

 ”..…ده كله

 ..…صاح عز الدين بغضب وهو يمسك كتفيها ويهزها بقوة

 ”….. ومتنطقيش الكالم العبيط دا تاني قدامي…اخرسي ياحنين“

 ضربته في صدره بقوة وهي تصيح بانهيار

 ……وعدم إدراك

. جاي تريح …السبب انت وقريبك السبب في كل اللي بيحصلي . انت  …ال مش هخرس ياعز“
 ضميرك

 ”ابعد عني.. ……ابعد عني ….. مش هتجوزك…..مش هتجوزك…لم تجوزني

مسك ذراعيها بقوة لكي تتوقف عن هذا االنهيار المتعب العصابة ، قربها منه وهو يقول بنبرة 
 ..…ثائر وهي ترمقها بقوة خطيرة وعيناه العسلي شديدة االحمرار انها تشتعل كبركان

 . هتجوزك عشان نحل المشاكل…مش هبعد ياحنين“



فترة قصيرة  ….. هيبقى جوزنا على الورق فترة وهطلقك ياحنين…دي وبعدين فترة وهطلقك
 عشان اضمن انك هتبقي في أمان ……وهطلقك

 وسط الناس دي وآضمن اني قفلت اخر باب

 ”..…بينك وبين خالد

 …هي تبكي وتغمغم بقهر منهاغمضت حنين عينيها و

. برا …….امشي اطلع برا……حسبي هللا ونعم الوكيل فيك …حسبي هللا ونعم الوكيل فيك“
…..” 

.وشتات مابين المرتين ومابين …ابتعدت عنه وهي تفتح الباب بقوة لتطرده للمرة الثانية منه
 انطباعه

 .. ومشاعره اآلن وهو يراها……عنها في اول لقاء

 .…السقوط كالمرة السابقة حينما وقعت في احضانه تبكي وعلى وشك

ال يعرف هل القى عرضه عليهآ ألجل ان يريح ضميرة من ناحية ما حدث لها بسببه ! او هذا 
مبرر لكي ال يخوض صراع مع عقله من ناحية مستواها االجتماعي وانهم غير مالئمين 

 ً  …لبعضهما نهائيا

 منهل سيتزوج أمرأه كان يرفضها البن خاله 

 ناحية مستواها ومن ناحية إثارة الصحافة

 االن هو من……والمجتمع المخملي عليهم

 ……سيتزوجه بماذا استفاد ان فعل

يعلم انها لن تقدر على إستغالله وانه سيحرص من تلك النوعية جيداً وبداخله يعرف ان الزواج 
 لمدة معينة ولسببين اولهم) خالد(واخرهم ارتياح

 من ألسنة الجميع ضميرة بعد ان ينجدها

 ..لكن هو والمجتمع المحاط…ويتزوجها كما أخبرهم

 ……به وحياته المهنية كيف سيوفق بينهم بعد دخولها حياته



 األمر خارج نطاق المنطق ومع هذآ يريد ان يتزوجها

 وتصبح حالله وال يعرف السبب خلف هذا االصرار

 ..…المبهم

 .…انه يريدها معه ويستغل ما حدث لصالحه !

 

  

 

  

 

  

 

  

 

توقف عز الدين عند عتبت باب الخروج وتسمر مكانه ينظر إليها وهي واقفه عند الباب تمسك 
 بحافة الباب

عيناها كانت تنظر بمكان آخر وعنوة عنها الدموع تنهمر على …بقوة وكانها تستمد القوة منه
 ..وجهها أحمر وشعرها مشعث وجفنيها…وجنتيها أمامه

 ..…ذي ال يجف من عينيهامنفوخ أثار البكاء ال

 .…تحدث عز الدين بنبرة هادئة وهو ينظر إليها

 ”……لسه كالمنا مخلصش ياحنين“

 رفعت حنين عيناها عليه وهي تنظر إليه بقوة

 ……مجيبة إياه بجفاء حازم



 ”…….يا باشا………عرضك مرفوض“

 .…هتف من تحت اسنانه بغيظ من طريقتها معه

 ”.…حنين“

 ه قالت بمقت وهيقبل ان تغلق الباب بوجه

 .…تبغضه بعيناها الحمراء

 ”..…ياريت مشوفش وشك تاني ……مع سالمه“

اغلقت الباب بوجهه بقوة وهي تستند من الناحية األخرى بظهرها عليه ناظرة لسمر بتعب 
 وقهر

 لتجد سمر تخرج طيف إبتسامة على محياها

 مواسية إياها بلطف وكانها تخبرها ببساطة

 ركها حتى ان كانتانها بجوارها ولن تت

 ..……ُمخطئة

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثانية عشر

بعد ان انتهت من سرد كل القصة على سمر التي كانت تجلس امامها على احد المقاعد وهي 
 جالسة

 على حافة الفراش تنحني براسها بضعف وخزي من

داخلها لعين يريد . تشعر سمر بكبت …نفسها امام صديقتها التي تنظر لها بعتاب وحزن عليها
 ان

 ينفجر بوجه حنين تريد ان تضربها بقوة مؤذية

وفي نفس الوقت تريد ان تعانقها وتواسيها وتخبرها بان كل شيٍء سيكون على ما يرام النها 
 .…ببساطة بجوارها

.تراها في عينيها طفلة صغيرة …انها تشعر في تلك اللحظة انها أمها ال صداقة وال أخوه
 اقترفت



 ئاً حذرت عليه عدت مرات لكنها اقدمتشيء خاط

 .…على فعله دون توخي الحذر من العواقب خلفه

التي كانت تبكي وهي  …اطرقت سمر برأسها وهي تشعر انها ستنفجر في وجه حنين اآلن
 تبرر

 …فعلتها كالخرقاء

.. حتى لو اضطريت أتجوز اي …انا كان ممكن اعمل اي حاجة عشان امي واخواتي ياسمر“
 ”……وسالمجوازه 

 رفعت سمر عينيها السوداء المتأججة بالغضب

 ……وهي تسألها ببرود

 ”..…انتي شايفه ان جسمك سلعه وليها تمن“

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 ..…اشاحت حنين بعيناها البنية للناحية األخرى وهي تقول بجفاء



 ”…تفتكري في حاجة حوليكي اقدر ابيعها غيره“

 .…هي ترفعها عن األرض مخاطبه إياها بقوةنهضت سمر بقوة ومسكتها من كتفيها و

.احنا …. اي اللي جرالك ياحنين.. انتي عمرك ما كنت ضعيفة بشكل ده…انتي اكيد اتجننتي“
 .. ليه بتنزلي نفسك للمستوى……عمرنا ما كنا رخاص ياحنين

 ”ده.. 

 …صرخت حنين فيها وهي تدفع يداها بعيد عنها

طب أقولك ان ……اكتر واحده عارفه اللي بمر بيه .دا انتي….لسه بتساليني ياسمر…ليه !“
 انا عندي سبعه وعشرين……اللي مش واخده بالك منه

 اكتر من عشر سنين وانا بجري وبشتغل ……سنه

 عشان ااكل اخواتي واجيب عالج امي المريضه

 …اللي كل اسبوع كان ليها غسيل كلى على يدك

 عشر سنين بشتغل ومقدرتش أعمل اي حاجة

ويوم ما تخطبت قولت ربنا عوضني وتاب عليا من ……جاي على أد اللي رايح لنفسي اللي
 الشقى

 حاولت اجمع فلوس جهازي واستر نفسي قدام

 معرفتش اجمع حآجه قعدت سنتين…اهل خطيبي

بقيت …..وتفركشت خطوبتي ورجعت اسوأ من األول…مقدرتش اجمع كوباية في جهازي
رمني بواحد يقدر ظروفي ويعني على انا بكره ربنا يك…اقول خالص اكيد الجاي أحسن

 إزاي…..بس مين ده اللي هيفكر يتجوز واحده ويتكفل باهلها فوق البيعه…فيه

ابتسمت حنين بسخرية امام عينا سمر التي تتألم ألجلها ”..…يعني مين اللي ممكن يعمل كده
 وما تسمعه

 .…..هدرت حنين بصوٍت مختنق…منها كأتون يكوي قلبها عليها

..انا مش لوحدي أبويا مات وساب الحمل كله …واتصرف إزاي…اني اعمل إيهعايز“



..وياريتها سليمه دي بتموت كل يوم المرض ذلها وذلني ….اربع اخوات ياسمر وامي…عليا
 ..ممكن تقولي عليا واحده…معاها

.كنت مضطرة اوافق على عرض …..بس انا مفيش في إيدي حآجه…رخيصة واحده******
وكمان كنت مضطرة اقبل طلب عز عشان امي تفضل في  …انت جوازة للمتعهخالد حتى لو ك

المستشفى بتاعته ويرعوها الدكاترة.. اتنزلت مرة بعد مرة عارفه بس كان غصب عني انا 
انا تعبت ياسمر ومبقتش قدره ……كنت بتشعلق باي قشاية عشان الحمل يخف من عليا شوية

 ن دهأتحمل انا بقيت بتمنى الموت كل يوم عشا

 ..…الباب الوحيد اللي هيخلصني من الهم دا كله

 ”. ربنا ياخدني…ربنا يخدني ويريحني من العذاب ده

 جلست على حافة الفراش بقوة وهي تبكي بحرقة..

 نزلت دموع سمر معها وهي ترجع شعرها للخلف بتشتت وهي تنظر لها قائلة بصوت مبحوح

 ……حزين ومشفق عليها

بس …انتي عارفه اني بحاول على أد مقدر …احنين كنت عملتهالكلو كان في ايدي حاجة ي“
 غصب

. بس اوعدك كمان يومين هحاول ادبرلك مبلغ …عني الفترة دي مش قدره اساعدك بحاجة
 ” …صـغـ

 نهضت حنين من جديد وهي تمنعها بنبرة به لمحة

 ..…من الحرج

فلوس جهازك وكان  انا عارفه انك الفترة دي بتحاولي تجمعي…مش عايزه حاجة ياسمر“
 ”..…المفروض اكون جمبك في الموضوع ده بما انك ساعدتيني كتير زمان بس

 …اوقفتها سمر وهي تزمجر بعتاب

.احنا عيطنا في حضن بعض ……قولتلك احنا مش صحاب احنا أخوات…كفاية عبط ياحنين“
تنهدت سمر بثقل ”…….ازاي مش عيزاني اقف جمبك لم تحتاجيني……اكتر ما ضحكنا

 يقي علىحق



 .…صدرها وهي تتابع بقلق عليها

الناس دي مش سهله ياحنين وانا خايفه …انا بس كل اللي عايزاه منك تحفظي على نفسك“
 ”……عليكي منهم

 ردت حنين بنبرة قوية وكانها تستمد تلك المرأة

التي ال تقهر بداخلها تستمدها بقوة وتريدها ان تتحضر انها سئمت الضعف وتود ان تتحلى 
 ض القوة والشجاعة ، العالم قاسي ولن يرحمها انببع

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .…ظلت على هذا الوهن المخزي

واخر حاجة هعملها عشان اخرج من اللعبة …متخفيش انا كده كدا هبعد عنهم خالص“
واحاول اعلجها في البيت وتروح تغسل كل اسبوع زي ماكنا ……اني اجيب أمي هنا…دي

 ”..…بنا هيقدرني وهحاول اسد احتياجتهمبنعمل األول وان شاء آهلل ر

 .…مدت سمر يدها ومسحت دموعها وهي تجذبها برفق الحضانها قائلة بأستياء مرح قليالً 

 ”.….يأحبط صاحبه في الدنيا………تعالي ياحزينه“

 .…نزلت دموع حنين وهي تسألها بقلق

 ”..…تفتكري الجيران هينسوا اللي حصل“



 ر الى عيناها البنيهابعدتها سمر عنها برفق وهي تنظ

 ..قالت سمر بتمهل جاد…الحزينة والمتشتته قليالً 

 وعيناها عكس حنين كانت قوية التعبير جامده

 بدون ان تحضر جانبها القوي كانت …بدون تصنع

 هي القوة بعيناها وهي تخبرها بكلماٍت تشدد على

 ..…كل حرٍف فيهم

ل يجرح في شرفك بالباطل ُكليه ولي يحاو …. انا عيزاكي توجهي……مع الوقت هينسوا“
 الناس بتستقوى على الضعيف ……متسكتيش لحد …بسنانك

 …وطول مانتي ضعيفة هتبقي لقمه طريه بنسبالهم

 ”..…. طول مانتي على حق اوعي تخافي…متخفيش من حد ياحنين

 .…اومات لها حنين وهي تنظر لال شيء ثم قالت بعد برهة من الصمت

 ”..…زم اخلص كل حاجة النهاردةال……الزم اروح اجيب امي“

 .…اومات سمر براسها وهي تفتح هاتفها

 اصبري هكلم سواق معرفة يجي……ماشي“

 ”……..عشان متتبهدلش في الموصالت…ياخدها من المستشفى معانا

 اومات لها حنين وهي تعود للجلوس منتظرة بوجوم

 ……وعيون حمراء كالدماء آثار البكاء

 .…ف وهي تشير لها بالنهوضبعد لحظات اغلقت سمر الهات

 خمس دقايق وهيكون على الشارع…يال بينا ياحنين“

 ”..…يال على ما نوصل

نهضت من جديدة وهي تخرج معها من باب الشقة بعد ان تركت اشقائها في الشقة بانتظارها 
 حتى



 .……تعود

المر نزلت على الساللم وهي تشعر باالضطراب من تلك الخطوة، وهل سيتجازو )عز الدين(ا
 حينما يعلم

 …ان امها رحلت من المشفى

..انه سيحمد هللا …بالطبع سيتجازو األمر فوجود والدتها في المشفى يجعله ينفق الكثير عليها
 ……على تلك الخطوة التي اقدمت عليها نيابة عنه !

 اغمضت عينيها وهي تسير بجوار سمر واجمه

 انها اهانة امها قبل ان تهين نفسها حينما قبلت

 منة المخزي ألجل رفضها العلني البنث

 .……خاله

 ……تباً لألوغاد

…………………………………………………………… 

 سار في رواق المشفى بخطوات متجهمه..وعيناه

 العسلية القاسية تسير على كل زاويا يمر من عليها

 اتت لكي تاخذ امها وترحل بتلك البساطة…انها هنا

لماذا انه ظن انها  …زواج منه.. هو؟انه ترفض طلبه ، ترفض ال …انها تنهي كل شيء
 حينما يعرض رجل مثله عرضاً باهظ كهذا عليها الموافقة …ستطير فرحا

..الجميالت ….كيف تجرؤ؟.. الكثيرات تتمنى نيل هذا العرض…وهي تخرج قلوب من عينيها
.وتاتي هي بحالتها المتعرثه …ذوات المستوى العالي تتمنى كلن منهن فقط نظرة رضا منه

رها الذي تغذى على روحها وسنوات عمرها ليجعل منها امرأة مذبذة القرارات شبه عارية وفق
 …امام الجميع بشفافيتها اللعينة التي جذبته من أول لقاء بينهما

. كيف جعلته يتحجج ليرتبط بها ولكي يقنع نفسه واياها انه مجرد زواج مؤقت …كيف تجرؤ
 ……تقطع اي خيٍط رفيع بينهما.. بل وتاخذ أمها لكي …وفي نهاية ترفضه



 ارجع شعره االشقر للخلف بغضب وانفاسه اللهاثه

 ..…تكاد تخرج دخان من شدة ما يعتريه

حتى االن ال يعرف لماذا يريد الزواج بها هي .. هل اعجبته لذلك أراد ولو باالجبار االحتفاظ 
 بها

 .…كتحفة فنية في بيته !

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ه معجب بها ويريد ان يمتلكها ويضيفها في بيته كمقعد كالسيكي قديمهذا انسب وصف لحالته ان

 ……الطراز او زهرية بسيطة الشكل بها بعض الورود الذابلة !

 …دخل مكتب مدير المشفى وقال بدون مقدمات أليه

 ”.…انا مش قولتلك تحاول توقفها على ماجي…ازاي تسبها تمشي“

 .…و ينظر الى رب عمله بحرج قائالً بتبريرنهض أكبر اطباء المشفى واكثرهم خبرةً وه

 ..واالنسة اللي كانت معاها لم….لكن االنسة حنين مردتش تستنى…حضرتك انا حولت اوقفها“

 شفتنا مصرين انهم يفضلو لحد مانت تيجي



 عملت هليال ولمت الناس علينا وكان منهم

 ..…ناس دخله زيارة لي مرضى مهمين عندنا

 ..فقولت االحسن…ارةومعظمهم شغالين في الوز

 ”…اني اسبهم منعاً لشوشرة وسمعت المستشقى

عض عز الدين على شفتيه وهو يتذكر تلك الشابة شرسة العيون والهيئة برغم من جمالها 
 الناعم اال

 .قوية وصلبة المعاملة…انها بهيئة أمرأه ال تقهر

 …فظه قليالً ولم يحب نظراتها البغيضة إليه

 لكن بعد …صية واسلوبانها تختلف عن حنين شخ

 ان رأى حنين تعانقها وتستنجد بها و رأى األخرى

 تدافع عنها وتقف بظهرها وكانها ابنتها ليست

..فهم وقتها انهن ربما غير متالئمين معاً في شخصية واالسلوب …صديقتها او مجرد جارتها
 .…لكن مؤكد الظروف متشابهة لذلك تكونت صداقة قوية بينهن !

 .…دين للحظة ثم سأله بهدوء عكس العواصف الهائجة في صدرهنظر له عز ال

مسبتش رقمها في االستعالمات عشان لو امها جرالها حاجة …حنين لم جت هنا المستشفى“
 ”…تبلوغها

 تردد الرجل وهو يتجه عند الباب بحذر قائالً 

 ..…بتهمل

 ”..…قي رقم ليهاوان شاء هللا اال……ثواني ياعز بيه هنزل تحت اشوف موضوع التلفون ده“

.وبالفعل بعد دقائق عاد الرجل وهو …أومأ له عز الدين وهو يجلس على احد المقاعد منتظرة
 .…يتنفس بارتياح قائالً 

مد له المدير ورقة ”.….اتفضل….طلعت فعآل االنسة سيبه رقمها تحت…الحمدهلل ياعز بيه“
 ً  ..…صغيرة اخذها منه عز الدين وخرج من المكتب سريعا



يد على عجلة القيادة ……ب سيارته واجرى االتصال برقم وهو ينطلق بسيارة بقوةفتح با
 والخرى

 مثبت بها الهاتف على اذنه منتظر ردها على احر

 .……من الجمر

في نفس الطريق على بُعد امتار امامه كانت تسير سيارة صغيرة تستلقي بها حنين بجوار امها 
 .وسمر…التي كانت نائمه بتعب على المقعد الخلفي

 تجلس بجوار السائق الذي كان من احد ابناء

 جيران الحي القديم وكان في الصغر يلعب و

 ..…يركض معهن بين ازقة الشوارع

 .…ابتسمت سمر وهي تشاكسة بخبث

 ”…ولدة وال لسه…و مرمر عامله إيه معاك ياسعيد “

 …رد سعيد وهو ينظر إليها ثم للطريق

 ”..…وح تولدكلها كام يوم وتر……ادعلها ياسمر“

 .…زادت ابتسامة سمر اتساعاً وهي تقول بود

 ”.…ويقومهالك بسالمة………ربنا معاها“

 …شاركت حنين بدعاء وهي تقول بحنو

 فكرة ياسمر لم كنا بنشدها شد عشان……ربنا يقومها بسالمه ياسعيد مريم دي حتة سكرة“

 ”.…تيجي تلعب معانا كورة

 …هزت سمر راسها وهي تضيف بتذكر وانتشاء

 ”.…..كنت علطول بكسبها…فكرة البلي ياحنين……والبلي“

.والتي كانت معظمها تالئم …ضحك سعيد وهو يتذكر أحد االلعاب الشيطانية الخاص بهم
 الصبيان



 وكانت تهوى) سمر( تلك االلعاب بل كانت تدفع

جحت بها حنين بالقوة لتشاركها تلك األلعاب التي لم تحبها حنين يوماً كما احبتها صديقتها ون
 .اضاف سعيد وهو…امام صبيان الحي بأكمله

 …يبتسم لها

 ”.…فكره لم كنا بنلعب على فلوس ياسمر“

 .…التوت شفتي سمر بحزن وكان ما حدث بينهما كان في البارحة ليس منذ سنوات طويلة

“ ً .كنت كل اما تخسر تقعد تقولي اللعب على الفلوس حرام هاتي فلوسي عشان …فكره طبعا
..وتيجي تاني يوم تلعبني وتخسر ….اروح انا زي الهبلة ارجعلك الفلوس……النارمتدخليش 

 ”..…وتعيد نفس الكره

 ضحك سعيد بقوة وهو ينظر امامه على

 .…الطريق

 ”.…..لسه فكرة……قلبك أسود“

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 برمت شفتيها وهي تقول بمزاح وناظرة للمرآة

 ..…الصغيرة امامها كي تشهد حنين عليه

“ ً  ..بذمتك ياحنين مش كان زماني…لسه فكرة طبعا

 ”.…في حته تانيه لو كان ساب الفلوس دي

شاركتهما حنين الضحك ولكن باستحياء قليالً عكس سمر التي كانت تتكلم بمنتهى الراحة 
والمودة مع سعيد برغم من انهن ال يتحدثن إليه كثيراً و زحمة الحياة وتقاليد جعلت الصداقة 

 ..…لعدة أسباب مهمة ؟!تنتهي بعد الكبر 

 صدح هاتف حنين فنظرت الى شاشته الصغيرة

 ….. انه رقم مجهول من يترى؟…وهي تعقد حاجبيها

 .…فتحت الخط وهي تقول بترقب

 ”.…..سالم عليكم…الو“

 …تنفس عز الدين بغضب وهو يسألها بجزع

 ”.…انتي فين ياحنين“

 …توسعت عينيها وهي تصيح بحدة

 ”…انت جبت رقمي منين“

 انتبهت لها سمر وهي تستدير لتنظر لها حتى سعيد

 .…القى لمحة بسيطه على المرآة االمامية

 ……لم تتفوه سمر بحرف بل ظلت صامته تتابع ما يحدث

 .…هتفت حنين بتشنج

اتفقنا خلص ……. طلعني من دماغك ياخي….ملكش دعوه بيا…يعني اي إرجع انت مجنون“
 لحد

اني مش مناسبة لسيادته زي مانت كمان الزم تعرف  واظن ان ابن خالك عقل وعرف …كده
انتظرت حنين حديث عز الدين من ”..…والكالم خلص لحد كده……اني مش مناسبة ليك



 …الناحية األخرى لتصرخ بغضب

اغلقت الهاتف وهو “ …وبعد عن طريقي احسلك…..ملكش دعوه بيا…قولتلك مش هرجع“
 تغمض عينيها

.الم ننتهي …ماذا يريد……امره اللعينة وتسلطه على حياتهابحنق وتشعر انها تختنق بسبب او
 من

 ……تلك القصة العفنة

 لم تسألها سمر عن هواية المتصل فهو واضح

 ….بل سألتها سؤال محدد…وضوح الشمس انه هو

 ”.…انتي كويسة ياحنين“

 .…نظر سعيد اليهن بتوجس وهو يسالهن بهدوء…اومات لها بدون إضافة حرف

 مين دا اللي بيضايقك ياحنين……يهفي مشكلة وال إ“

 ”..…قوليلي عليه وانا اكسر عضمه

 …هتفت سمر نيابة عنها وهي تقول ببرود هادئ

 . دا واحد فاضي وقريب…مش مستاهله ياسعيد“

 ”..…اوي هيالقي اللي يشغله

 …. صاح بتشنج مجنون…ازداد سرعة السيارة وهو يضرب على عجلة القيادة بقوة

 .. بتقولي انت…ن طريقيبتقولي انا ابعد ع“

 قسما باهلل لدفعك تمن كالمك االهبل ……مجنون

 .. هتجوز واحده…متخلفة ……دا ياحنين

 ”.. ….غبية………متخلفة

 عض على شفتيه وهو ينظر للناحية االخرى ثم عاد

للطريق لتتوسع عيناه بغير تصديق وهو ينظر للسيارة الصغيرة التي تسير بجواره ليجدها 



 مها بجوارها تنظر لالمام بوجوم ووجههاتجلس بالخلف وا

 .…عبارة عن مالمح مستأءة ومتعبة من كل العالم

 ابتسم بارتياح وهو يشدد السرعة متجاوز

 ..…السيارة في لحظة خاطفة ليكن امامها في ثواني معدودة

 اتسعت عينا سعيد وهو يشتم بكلمات نابية وهو

 يفتح الباب ليخرج ويكسر راس هذا المخمور

 ..…نزهالمُ 

توسعت عينا سمر اكثر وهي تلمح عز الدين يخرج من سيارته ومقبل عليهم بمالمح غير 
 مبشرة بالخير..

 ..…اوقفت سريعاً سعيد من الخروج وهي تنادي على صديقتها بفزع

 ”..…حنين“

قد راته حنين قبل ان تنبّها سمر لذلك خرجت اليه بوجه مكفهر المالمح من يراها يظن انها 
 ..…جريمة اآلنسترتكب 

 .…نظر سعيد لسمر بتوجس قائالً 

 

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 ”..…هي تعرفه وال إيه“

. سألها سعيد …اومات له برأسها وهي تتابع صديقتها تقف امام عز وتصرخ بقوة في وجهه
 من جديد..

 ”.…احنا هنسبها تكلمه لوحدها انا نازل“

 …اوقفته سمر وهي تقول بجدية حاسمة

رفعت عيناها السوداء  ”……ن هي الوحيدة اللي هتقدر توقفه عند حده. حني…سبها ياسعيد“
وظلت تتابع ما يحدث برغم من انها ال تسمعهما إال ان حركات شفتيهما واعينهما تحكي نقاش 

 حاد به

 ..…رفض قوي من الجهتين

 …صرخت حنين عليه حينما وقفت امامه

 …ت قولتلك مش هتزفت اتجوز. انت مبتفهمش ياجدع ان…. وجاي ليه…انت عايز اي مني“
ظلت تضربه في صدره بعد كل جملة وهو يتراجع  ”.…انا مش للمتعه انا مش رخيصة سامع

 ……خطوة وهي تتقدمها بضربة جديدة بصدره

 توقفت ونظرت بعينيها البنية المشتعلة نحوه

 .…. فقال عز الدين بهدوء اغاظها اكثر…بقوة 

 ”.…خلصتش فترة علجها عندناتعالي معايا على المستشفى امك لسه م“

 .…قالت ببغض واضح

كانت على وشك ”..…. ممكن تسبنا بقا نعدي…شكرا لخدمات حضرتك …مش عايزين“
 التحرك لكنه منعها بيده بدون ان يلمسها وهو يقول بنبرة

 …قوية

. انا هنقلك نقله تانيه ….. في حد يجيله فرصة زي دي و يرفضها…انتي بتقوحي كدا ليه“



 ”.…انا هنشلك من الفقر وهعيشك هانمياحنين 

 …انعقد حاجبيها بغرابة وهي تعلق بسخط

.. هتاخد حاجة …هتستفد اي بعد ما تتجوزني …انت غريب اوي وطلب اغرب منك“
 مقدرتش تاخدها من

. ….. هتاخد من واحده زيي حاجة مقدرتش تاخدها من الستات اللي حوليك…جوزاتك األربعة
 اللي

 ل وتعليم ومال ومستوى..كل واحده فيهم جما

 ”.……غيري خالص

 نظر للناحية االخرى وهو يقول

 .…بسأم

 ”.…ملوش الزمه الكالم ده“

 ..…توسعت عينيها بانزعاج من طريقته في الهروب من الحقيقة فاضافت مندهشة بجزع

 مانا الزم افهم ….ازاي ملوش الزمه…ملوش الزمه“

 .مش خايف على شغلك يضر زي ما…ليه انا بذات

 …قولتلي قبل كده لما كان خالد عايز يتجوزني

 ”.…دلوقتي شغلك مش هيضر لم تتجوزني انت  

 …عادت عيناه عليها وهو يخبرها بنبرة مبهمة

 ”…من غير ما حد يعرف……احنا هتنجوز في سر“

 ..…توسعت عيناها البنية كالوزتان تحترقان من شدة تعرضهما للنيران

خالد انضف منك بمراحل على االقل لم طلبني  تصدق ان……انت بنادم حقير ومريض“
 طلبني رسمي

 ”……مش في سر



 .…برر االمر وكانه يناقشها في أمر واقع بينهما

..الزم الموضوع يفضل سر …انا مش هينفع اعلن جوزنا رسمي للصحافة والناس اللي حوليه“
 لحد ما رتبلها

 ”..…صح

 اي ثقة…فغرت شفتيها وهي ال تصدق ما تسمعه

..يبدو انه لم يتلقى رفضا يوماً وان ….ليست ثقة انه غرور…ي تجعله يتحدث هكذاتلك الت
 كانت

 أمرأه في مستوى الحضيض مثلها كيف لها ان

 …ترفض رجال مثله !

 القت حنين عليه نظرت اشمئزاز وهي تقول

 .…بتقزز منه

 

  

 

  

 

  

 

  

 

وم ما هتجوز .ي…. لسبب واحد….حتى لو كان الجواز رسمي…عرضك مرفوض ياعز بيه“
 ”..….. مش آلى للمتعة……هتجوز عشان استقر وبني اسرة



 برم شفتيه بسخط وعقب امام

 …عيناها

 ”.…مكنش ده ردك على خالد“

 ابتسمت بمرارة وهي ترد عليه بنبرة تختنق

 …بشدة

 تقدر تقول ان بفضل جشعكم انتوا االتنين فوقت“

نسخة ………اكون واحده رخيصة..الفقر عندي اهون من اني …وخدت أكبر قلم في حياتي
 من مروة

 ” ……..الني ببساطة مش زيهم وصعب اكون زيهم…وغيرها

 اقتربت منه خطوة وهي تهمس له بصدق امام

 ..…عيناه العسلي المبهمة بتعبير لم يقرأه سواها !

 ”..…يتحتفظ بيها وتبعد عني ……..يتحاول تغيرها…انت رسمتلي رسمة غلط“

 …وات متعثرةاولته ظهرها وهي تبتعد بخط

انها تشجعت بعد كلمات سمر التي حفزت اياها ان …انها وقفت امامه ورفضت عرضه الثمين
 الضعف واالستسالم سالح ال يذبح إال صاحبه وان استبدلهم

 ……افضل بكتير من العيش معهم

 …استلقت السيارة وجلست مكانها بصمت

 ..…اخرجت سمر تنهيدة مزعجة وهي تقول لسعيد بجزع

 ”…ياسعيد خلينا نمشي من المكان دهاطلع “

بالفعل انطلقت السيارة..ومرت من جواره وكان واقف بمكانه كما تركته لم ترفع عيناها عليه 
 بل انحنت برأسها وهي تحاول إخفاء مالمحها عن عيناه

 ……القاسي



…………………………………………………………… 

 .…بعد عدة أشهر

 .…بساستلقى السيارة بجوار يوسف وهو يقول بوجه عا

 ”.…هتطلع بينا على فينا“

 عقد يوسف حاجبيه وهو ينظر في المقعد الخلفي ثم

 ..…عاد اليه بعيناه وهو يسأله بأستغراب

 ”..….انت معدتش عليه وال ايه…امال فين كرم“

 …مسك أحمد هاتفه وهو يعبث فيه بوجوم

 ”..….مش قادر يقوم من مكانه…كرم نايم“

 باهتمام انطلق يوسف يسيارته وهو ينظر له

 .…سائال

 ”..…..بقالك فترة طويله مش مظبوط….مضايق كدا ليه…وانت بقه مالك“

 رد بكذب وهو ينظر امامه باعين حمراء بسبب

 ..…األرق والنوم المتقطع خالل تلك األشهر الطويلة

 ”..….والواحد قلقان شوية…مفيش بس االمتحانات قربت“

 .…هتف يوسف بدهشة وهو يرمقه بتشكيك

..اكدب كدبة ….يابني دانت اوقات بتقعد تشرحلنا انا وكرم لم تقف قدمنا حاجة……؟قلقان“
 غيرها

 ”..…يمكن اصدقك

 …أشاح احمد عيناه للنافذة وظل صامتا بوجوم

. انه يحاول التواصل …انهُ ال يعرف الراحة من يوم الخطبة من بعد نظراتها البغيضة إليه
 الطمئنان على دراستهامعها خالل تلك األشهر وحتى ولو من باب ا



 فقد اقترابت االمتحانات وهو يعلم انها في اخر سنة

 في الثانوية العامة ويعلم الضغط في تلك األيام

 ..….. فهو جربه قبلها……كيف يكون

لكنها ترفض حتى الرد على اتصاالته برغم من انها لم تضع الرقم على الحظر كسابق مجرد 
 االمتناع عن

 نع وتبتعد وكانه مرض معدي..انها تمت…الرد فقط

 ..…ممكن ان يتسبب في اذيتها

 أغمض عيناه بقوة وغضب وهو يشتم نفسه وقلبه

 .….فاقدة الثقة بكل من حولها !……لهم  ال يدعها وشانها كغيرها من اإلناث المتسلطة الشكاكة

 أوقف يوسف السيارة امام مقهى كالسيكي من

 تون منطراز الثمانينات انهُ جلستهم المفضلة يا

 ..…حيناً الخر إليه كلما أرادوا بعض االسترخاء

 .…خلع يوسف حزام االمان وهو يلقي نظرة على أحمد قائال

 ”.…..يال وصلنا……هتفضل قاعد كتير“

.. ظن انها لن …أومأ له أحمد وهو يخرج من السيارة وبين يده كان يجري اتصال جديد بها
 ……عليه ويبدو انها بالخارجتجيب كالعادة لكن خاب ظنه وهو يراها ترد 

 ”..…. بترن ليه……عايز إيه“

.أومأ له يوسف بتفهم بعد ان رآه …أشار احمد ليوسف بيده ان يلحق به وهو سياتي خلفه
 .……يتحدث بالهاتف

هتف احمد بنبرة حانقه برغم من تأثرة بصوتها لكن عصبيتها جعلته يكره نفسه من تكرر 
 .…االتصال بها

 ”..….مبترديش عليا ليه…ليكيبقالي فترة برن ع“

 .…ردت بنبرة جافة



 ”…..كفاية اللي حصل…مفيش بينا كالم ياحمد“

 برر الموقف وهو يرجع شعره للخلف

 …بقوة

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…ُمنى بتكدب ياحبيبة“

 برمت شفتيها وهي تحرك شفتيها بشراشة

 …مكبوته

 ”.….انت حر معاها….بتكدب وال ال…ما يخصنيش“

 ”..…يز أشوفكحبيبة انا عا“

 .….. الح أحمد عليها بنبرة حانية بها شوق لمسته بقوة من مجرد كلمة…رفضة بقوة

 ”..…بس انتي وحشتيني يابيبه“

 .…ارتجف جسدها بأكمله واغمضت عينيها بلوعة وظل الصمت قائم بينهما للحظات

 .…زفر أحمد وهو ينظر للطريق الشاغر بضياع



 ”..…سمعتيني وال أعيد تاني“

 نقها قليالً وهي تقول برفضخف ح

 ..…حاني

 ”.…مش هينفع ياحمد انا“

 .…اعاد الجملة بامتالك قتلها

 ”..…وحشتيني وعايز أشوفك اتصرفي“

 شعرت ان قلبها قارب على التوقف من قوة

 .…..لتقول بتلعثم …الخفقات

 ”.…انا مش عايزه اتكلم معاك و ….. انا…اتصرف إزاي“

 صنع الثقلاحرجها بأسلوب فظ مغتاظ من ت

 .…عليه

.وبعتلك كذا رسالة من ……وفتحتي ليه طالما مش عايزه تتكلمي معايا..مانتي عارفة ان انا“
 على

 ” …فتحتي ليه ………الخط

 عضت على شفتيها وهي تعنف نفسها انها فتحت

 الخط لكي تسمع صوته وأيضاً لكي تحرق دماءه بكلماتها السامة ورفضها المهين اليه حتى ترد

..لكنه خدرها باشتياقه وصوته العذب …و بسيط بما تشعر به في تلك االشهر الطويلة جزءاً ول
 .……اي لعنة تلك ……الدافئ

 .…ردت بغيظ من نفسها وهذا االستسالم اللعين

 ”..…استاهل كالمك…فعالً انا غلطانه اني فتحت من األول“

 ضرب سطح سيارة يوسف بغضب مكبوت

 ..…قائال



 ”.…كالمك مابيزعلش.. و…يعني كالمي بيزعل“

 …توحشت نظراتها على الال شيء وهو تهتف

 ”.…..واللي عملته…ال مبيزعلش النك غلطان“

 .…برر أحمد بنفاذ صبر

.افهمي بقه وبطلي …….انا عمري ما مسكت ايديها حتى…انا معملتش معاها حاجة“
 ”.…غباء

 .…برمت شفتيها وهي تقول ببرود

 ”…مالي أصالقولتلك ميخصنيش وبالش تبررلي انا “

 …حاول النيل منها باشبع الطرق غباءاً فقال

 ” ….ميخصكيش صح…….يعني لو رجعت كلمتها مش هتزعلي…يعني انتي شايفه كده“

 صرخت حبيبة عبر الهاتف بجنون قوي اوجع

 ..…أذنيه

اغلقت الهاتف في وجهه مما جعله يضحك بقوة ”.….غوووور……غور في داهيه انت وهي“
 عليها

 ……محه الباهته الحزينة اال انه ضحك لغيرتها وتملكها المجنونبرغم من مال

 جلس امام يوسف على المقعد وهو يقول بنبرة

 ..…مرحه قليالً 

 ”.…مطلبتش ليه حاجة لحد دلوقتي“

 ..…ابتسم يوسف وهو يرفع عيناه عن هاتفه قائالً بخبث

 ”..…اي موزه جديده…واضح ان المكالمة دي سبب الروقان ده كله“

رأسه بنفي وهو ينظر لزاويا اخرى جميلة تحتوي على بعض الورود الحمراء فسال يوسف هز 
 …بتردد



 .وعايز يصالحها…قولي لو واحد مزعل واحده“

 ”..…يجبلها ورد وال شوكالته

 …ضحك يوسف عليه وهو يقول بتسلية

 ”..…..وال دي واحده معصلجه وعايز تثبتها بهدية…انت وقعت وال إيه“

 …رة حانقة قليالً هتف احمد بنب

 ..تقولي…ياعم بقولك زعالنه وعايز اصالحها“

 ”…معصلجه

 …توسعت عينا يوسف وهو يسأله بدهشة

 ”…انت بتحب وال اي يابو حميد“

 نظر لصديقة ثم للطاولة امامه وهو يرد

 .…بحيرة

 ” ….او أكيد……. ممكن……مش عارف“

 ضحك يوسف وهو يرجع ظهر للخلف

 …براحة

 ”.…الةال دا انت حالتك ح“

 سأله…اتى النادل ووضع القهوة امامهم وذهب

 .…يوسف بعد ان ارتشف رشفة من فنجانه

 ”..…مين بقه احكيلي“

 التوت شفتي احمد وهو يرد

 

  



 

  

 

  

 

  

 

 …بسخط

 ”.…ياعني لو حكتلك هتعرفها“

 .…همهم يوسف بخبث وهو ينظر إليه قائالً بتفهم

 ”....خالص بالش قولي هي بنت محترمه وال…غيران“

 شرد أحمد قليالً وكانه يتخيلها امامه ليقول

 ..…باعجاب

..حلوه حالوة يايوسف ورقيقة …وأجمل عيون شوفتها….دي انضف بنت قبلتها…محترمة“
 رقه ارق

 ضحك احمد وهو يهز”..…من بسكوت نواعم

 رأسه بحيرة ويكتفي بهذا الوصف فانا زاد

 وصفها الساحر لعيناه ربما أحبها صديقه

 ..…معه !

 …تفهم يوسف مشاعره وهو يقول بسعادة ألجله

ً …خالص فهمت“ حاول تشد حيلك في الدراسة وتتخرج وتشتغل وبعدين ….ومبروك مقدما
 ”……تاخد الخطوة الجد وتتقدملها



 برم أحمد شفتيه وهو يقول بنبرة فاقدة االمل في

 ……تلك العالقة

ن اتجوزت وجابت عيال ..هتكو….هي ممكن تستنى سبع سنين على ما فكر اتقدم…ياااه“
 دي…كمان

 عايشة معايا في نفس الحارة يعني اقرب حاجة

 ”……. سترت البت قبل العشرين…ألهلها

 عقد يوسف حاجبيه وهو

 ..…يسأله

 ”.…هي من سنك وال إيه“

 .…رد بهدوء

 ”.…انا اكبر منها بسنة“

 أومأ يوسف وهو يقول ببساطة مطمئن إياه

 .…بتفائل

.مش يمكن تكون ……لم تيجي وقتها تفرج…يشها ببساطةياعم متعقدش الدنيا وع“
 ”.…نصيبك

 حاول أحمد الخروج من تلك الدائرة فهو لن ينظر

بل سينظر الى مسار سيره حتى يتوخى الحذر في القادم  …للبعيد حتى ال يتعثر في طريقة
بعد  .. والحب والجواز مرحلة تاتي في اوخر العشرينات…ويثبت نفسه في حياته المهنية أوال

 .. اما االن الدراسة والعمل فقط…االستقرار المادي والمعنوي

 ..…األهم

 لكن هذا ال يمنع انه يحتاج لصحبتها اكثر من

 ..…اي شيء !

 …هز أحمد رأسه وهو يسأله عن األهم



 ”……. المهم تفتكر أجيب إيه عشان تصالحني…جايز اه وجايز ال“

 …اقترح يوسف بهدوء وهو يرتشف قهوته بتلذذ

. بسبب اي مناسبة عندها ولو …. وبعدين حاول تحضر هدية حلوة تقدمها ليها…جبلها ورد“
 هي

 .هتفرح…في مدرسة قدمها ليها بمناسبة نجاحها

 انهى يوسف كالمه ”. …اوي بيها وهترضا عنك

 .…بغمزة خبيثة

 أومأ له احمد وهو يفكر في حديثة ليأخذ رشفة

 ..…من القهوة وهو ينظر له بصمت

……………………………………………………….. 

 بعد ان ترجل احمد من سيارة يوسف بدقائق..انتبه

 …يوسف لهاتف أحمد واقعاً أرضا أسفل المقعد

 ……زفر وهو يدير السيارة عودة الى الحي لكي يعطيه هاتفه

 ترجل من سيارته ودخل الحارة وهو يجري اتصاله

 …باخته) نور(

 ”.بقولـك ا……تمام.ماشي انا جاي …إيه فين…….عملتي إيه…اي يانور“

 وجد من خبط في كتفه بقوة وهي يمر ليقع الهاتف

 .…من بين يده أرضا

 رفع حاجبيه بصدمة ثم رفع عيناه على تلك الشابة

 

  

 



  

 

  

 

  

 

 بضيق لكن سرعان ما تحول الضيق لشيء من الذهول

 ..…دوهو يتأمل جمالها وهيئتها التي تجمع مابين الطفولة واالنوثة الرقيقة في ان وآح

 …هتفت الشابة بحرج وهي تنظر إليه

 ”.…انا اسفة جداً هو اتكسر“

 مالت لتاخذة لكنه اخذه قبل ان تميل وهو

 …يتنحنح بقوة لكي يخرج صوته بشكال طبيعي

 ”..…محصلش حاجة دي اسكرينه“

 توترت وهي تنظر اليه ثم للهاتف وهي تقول بحرج

 ..…أكبر

ممكن نروح …….انا اللي غلطانه انا اسفة…ط فيكانا ُكنت ماشيه ومخدتش بالي وانا بخب“
 ”….وعلى حسابي تعويض عن اللي اتكسرت…السنترال نجيب اسكرينا جديدة للتلفون

 …ابتسم يوسف بلطف وهو يقول بلباقة

 ”..…دا خدش بسيط حصل خير…الموضوع مش مستاهل يانسة“

 .…اقتربت منها احد اصدقائها وهي تقول بتعجل

 ”..…يبة يال بيناوقفه كدا ليه ياحب“

 اومات حبيبة لصديقتها وهي تنظر ليوسف قائلة



 .…باعتذار أخير

 ”.…وشكراً لذوقك……اسفه مرة تانيه“

اومأ لها يوسف برأسه وهو يترك شبه ابتسامة على شفتيه ثم تابعها وهي تبتعد خارجه من 
 الحي

 ..لكنها اجذب واحده…مع بعض الفتيات في عمرها

 ا الرقيق في تحدث غايةبينهن و اسلوبها وصوته

 ..…في الجمال

 ..…ارجع يوسف شعره للخلف وابتسامته تتسع اكثر ليكمل سيره لبيت أحمد

 وصل يوسف لمنزل أحمد وطرق على الباب فتحت

 له والدة أحمد التي ابتسمت له ببشاشة وهي

 ..…تقول بلطف

 ”..…ادخل تعالى اتفضل…إزيك يايوسف ياحبيبي عامل إيه“

 .…رد يوسف بلطف

 ”.….هو فين أحمد……….معلشي اصلي متأخر……عامله إيه يأمي يارب تكوني بخير“

 …توترت مالمح زينب وهي تنظر إليه بقلق

 ”.…احمد هو مش كان معاك يايوسف“

 قراء زعرها في عيناها فقال بهدوء يبث

 …الطمأنينة لقلبها المبالغ دوماً في خوفه

..متقلقيش انا بس جاي اديله التلفون بتاعه …دهآآه كان معايا بس هو سبني من عشر دقايق ك“
 ..على العموم خدي…اصله نسيه في العربية عندي

 ”….لحد مايجي اكيد بيجيب حاجة وجاي…اديهوله

 .…اومات له زينب بهدوء وهي تقول بحنان



..بس بالش تمشي تعالى اشرب حاجة وال اقولك تعالى دوق …ماشي ياحبيبي كتر خيرك“
 ”..…نا عماله هيعجبك اويالرز بلبن اللي ا

 …اتسعت ابتسامة يوسف وهو يخبرها ببساطة

 ”..….خليها مرة تانيه عشان مستعجل…يأمي مانا مجربه هي دي اول مرة“

 .…ردت زينب ببشاشة ومودة

 ”.…عشان وحشتني وبقالي كتير مشوفتهاش……المرة الجايه تيجي ومعاك نور أختك“

ن ان والدة أحمد لم ترى اخته إال مرة واحده لكنها دوماً ابتسم يوسف واومأ برأسه بتفهم برغم م
 تسأل عليها ويبلغ أحمد سالم أمه الحار الى عائلته وكأنهم

 .……اقارب

 .…نزل يوسف السلم بعد ان ودعها بيده

……………………………………………………………. 

 بعد ان انتهى الدرس والمراجعة مع بعض االصدقاء

 النهاكعادت للمنزل وهي بحالة من األرق وا

 اقتربت االمتحانات وتوتر السنة بأكملها

 .…سيتجمع في شهر االمتحانات

برغم من ثقتها بنفسها وجهدها في الدراسة طوال السنة إال انها تخشى ان تاتي أسئلة تعجز عن 
 .….ان ياتي سؤال ينزل دراجتها ويجعلها تدخل اقل جامعة…حلها

 لتحقانها تريد ان تدخل كلية حسابات ومعلومات وت

 

  

 

  



 

  

 

  

 

..تريد ان تعمل في اكبر الشركات وتثبت نفسها في وظيفتها وتزيد …بوظيفة مهندسة برمجيات
 .……دراسات على شهادتها

 ..…انها ال تريد اكثر من شهادة تسعى إليها وتتوظف بمكان تحبه يزيد خبرتها ال يدفنها

في الزواج وانجاب واالطفال كم تكره أمها طموحها العاٍل وتريدها ان تفكر بشكل سطحي 
ورعاية البيت و برغم صغر سنها لكنها تدرك ان آخر شيء يجب ان تفعله المرأه الزواج 

 ..…وانجاب األطفال

 بطبع تريد االستقرار االسري حياة دافئة وعائلة ليست معقدة لكنها تفضل ان تكون آخر خطوة

 .…معه……تقوم بها

 .…ستقرار أبداً فإن لم يكن هو فال تريد الزواج واال

ابتسمت حبيبة بجزع وهي تدخل الى المبنى الكبير لتصعد على الساللم حيُث الشقة في 
 .…األعلى

 ..…وجدت من يسحبها السفل الُسلم ويده على فمها بقوة

توسعت عينا حبيبة ووقع قلبها في قدميها وهي تحاول التملص من بين تلك االيدي القوية لتجد 
 .…حذيرصوته الهادئة يهمس بت

 ”.…. انا أحمد……اهدي ياحبيبة“

 

 ..…وجدت من يسحبها السفل الُسلم ويده على فمها بقوة

توسعت عينا حبيبة ووقع قلبها في قدميها وهي تحاول التملص من بين تلك االيدي القوية لتجد 



 .…صوته الهادئة يهمس بتحذير

 ”.…. انا أحمد……اهدي ياحبيبة“

البصار واالضاءة تكاد تكون معدومة لكنها أضاءة كشاف هاتفها وقفا أسفل السلم مختفيان عن ا
 ..…واخذه هو منها في لحظة ورفعه على وجهها بغالظة

 ..…انزلت يده قليالً بحنق وهي تقول من تحت اسنانها بغيظ

 ”انت بتعمل اي انت  اتجننت ياحمد حد يشوفنا..“

 مسك يدها بين يده واتكأ عليها بشوق وهو

 ..…يخبرها بحنو

 ”.….عامله إيه……بقالي شهور مشوفتكيش“

 توترت من لمسته وهي تسحب يدها بعيداً عنه

 .…واخفضت عيناها وهي تقول بارتباك

 ”…..لو حد شفنا…أحمد اللي انت  بتعمله دا غلط“

 ..…رفع فكها بيده برفق وهو يداهمها بعيناه العابثة الدافئة في النظرات نحوها

 .بصيلي…..بيبة…حبيبة……محدش هيشوفنا“

 ”.…هتفضلي زعالنه مني كتير

 ضربت يده التي تمسك بفكها من جديد وهي

 .…تقول بعتاب وحنق

 ايوا زعالنه واصال مكلمتك معايا كانت زي“

 كانت سترحل ولكنها”.…ووسع بقه …الزفت

 .…وجدته يمسك ذراعها وهو يقول بتبرير

 ”.…بس بصراحة انتي نرفزتيني……حقك عليا“

 …ه فقالتتشرست نظراتها نحو



 ” …إيه ما صدقت……تقوم تقولي هكلمها“

 ..…رد بتبرير وهو يشرح لها أكثر وكانهما مرتبطين بالفعل

.الخط اللي كنت بكلم من عليه البنات كسرته والخط اللي بكلمك عليه ده جديد …ماصدقت إيه“
 ”.…هو بقاله معايا فترة بس مكلمتش واحده من عليه غيرك

 …سألته بغيرة

 ”.…ل تكلمهميعني هتبط“

 .…مالى قليالً برأسه عليها وهو يسألها بخبث

 ”..…انت اي رأيك“

 .…لكزته في صدره لتبعده عنها قليالً وهي تقول بضجر

 ”….. احترم نفسك وبطل قلة آدب…مش محتاج رأيي“

 سألها بخبث

 ”.…عشان“

 .…زمجرت حبيبة بارتباك

 ”.…معرفش عشان إيه اسأل نفسك……عشان؟!“

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 برم خصله من شعرها حلو اصبعه وهو يقول

 …بهدوء وعيناه تسافر على مالمحها الجميلة

.والزم اسمع ……بس توعديني اننا هنتكلم في التلفون وهطمن عليكي كل يوم……عشانك“
 ”…صوتك

 زادت خفقات قلبها وهي تنظر له

 .…بحرج

 ”..…مش هينفع ياحمد“

 فترك خصلة شعرها بعد ان ارجعها خلف اذنها بلط

 .…ثم انتبه لرفضها فقال وهو يبعد يده عنها

خصوصا …خمس دقايق ياحبيبة او دقيقتين او دقيقة واحده المهم اطمن عليكي واسمع صوتك“
 ”.…ان احنا داخلين على امتحانات وانا قلقان عليكي

 اومات برأسها كالمسحوره بعيناه و امام

 …االلحاح الحاني منه

 ”..…دقيقة واحده بس وتقفل“

 .…أ له وهو يراضيها من جديدأوم

.ُمنى بتكدب صدقيني مفيش …ومصدقه كالمي صح…..بس انتي مش زعالنه…موافق“
 ”.…حاجة حصلت بينا انا عمري حتى ما مسكت ايديها

 ……نظرت إليه حبيبة وهي تتنهد بتشتت ثم قالت بوجوم

 ”….. بس بالش نفتح الموضوع دا تاني…مصدقك“

ألخرى ليعطيها باقة جميلة من الورود الحمراء بها شريط أنيق اوما لها وهو يميل للناحية ا
 محاوط الشريط قطع شوكالتة مغلقة مرصوصة خلف

 .…الشريط بأناقة



 ”..…اي رأيك“

 ..…توسعت ابتسامتها وهي تنظر الى عيناه ثم للهدية وهي تسأله بدهشة

 ”..…بمناسبة إيه“

 …نظر للباقة ثم اليها وهو يقول بمرح

 ”عايزه وال.. ……ن ُصلحاعتبري عربو“

 .…اخذته منه وهي تقول بحنق مصطنع

 ”.…….مين العبيطه اللي ترفض هدية زي دي…هتديه لمين يعني طبعاً عيزاها“

 …ضحك وهو يقول بلؤم

 ”.…شكلك مادية وبتحبي الهدايا“

 ..…إبتسمت حبيبة برقة وهي تنظر لعمق عيناه

 ”..…غالي علينا مفيش حد مبيحبش الهدايا خصوصاً لم تبقى من حد“

 .…توسعت عينا أحمد بدهشة ممزوجة بسعادة وهو يسالها بخفوت حتى ال يثير الريبة بداخلها

 ”..…يعني انا غالي عليكي“

 ..…ابتسمت بمكر وهي تخرج من المكان صاعدة على الساللم وبين يداها باقة الورود الجميلة

 ”…مانت في مقام اخويا الكبير……طبعاً غالي عليا“

 اإلبتسامة على شفتيه وهو ينظر إليها ماتت

 ..هادراً بشدة..…بصدمة

 ”.…بتقولي إيه يابت“

.ضحك على آثار ضحكتها المرحة..ود …ضحكت باستمتاع قوي وهي تفر هاربة على الساللم
 ..…لو يلحق بها لكن هناك اماكن تظل دوماً محظورة علينا !

 .……خرج من المبنى وهو يتنهد براحة

………………………………………………………… 



 وقفت خارج عتبت المطبخ تتمايل بتعب وهي تئن

 .. ثم عدلت وقفتها وهي تزفر قائلة المها…بنعومة

 .…بانهاك

 ”. ….ودخله اريح شوية جوا….. انا خلصت وطفيت على األكل…يازوزو“

 .……كانت والدتها تشاهد التلفاز على االريكة وتدلك بيدها قدميها بتعب

 ”…ماشي ياسمر ادخلي“

 .…هت اليها سمر وهي تنظر اليها بقلقاتج

 ”..…لسه رجلك وجعاكي برضو“

 …رفعت زينب عيناها وهي تهون األمر بحنان

روحي انتي رايحي ضهرك انتي تعبتي اوي ……اهيه شوية رطوبة وهتروح لحالها“
 ”…النهاردة

عقدت حاجبيها وهي ……اومات لها سمر وهي تستدير لتجد باب الشقة يطرق بيد غليظة
 .…..اخبرتها امها بهدوء…ألمها ثم للباب تنظر

 ” …معاده يجي االيام دي ……تلقيه محصل الغاز“

 …هتفت سمر وهي تتجه للباب

 ”.…خليكي انتي انا هدفعله الفاتورة“

فتحت الباب بهدوء لتجده يقف امامها يستند على الجدار بجوار الباب واليد اآلخرى يضعها 
 .…ها بشوقجانباً وعيناه تالحق تفاصيل مالمح

 .…توردت وجنتيها ولمعة عيناها وهي تهتف اسمه بلهفة

 ”..…إبراهيم“

 ًّ  ..…الحت االبتسامة على محياه وهو يقرص وجنتيها قائالً بصوٍت أجش اربكها كليا

. يخربيت الوانك ……. اي االصفر ده…. اي الجمال ده….. وحشتيني…عيون إبراهيم“
 ”..…ياشبح



 فوت ثمعضت على شفتيها وهي تضحك بخ

 اخفضت راسها قليالً لألسفل وهي تنظر لم ترتدي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

.يصل طوله لقبل الكاحل …فكانت ترتدي فستانا أصفر مجسم على جسدها المنحوت الفاتن 
 بقليل

 أنيق عليها برغم من ازدهر اللون إال انه يالئمها

شكل ذيل حصان  ..حتى شعرها المموج االسود الكاحل جمعته لألعلى على…بطريقة غريبة
 بربطة

 ..…مطاطية صفراء 

 ……عقب وهو يقيم الفستان من جديد على جسدها الفاتن

هو واالخضر المرسوم عليه ورود …….بس مش عارف ليه عليكي حبيته…اللون ده مستفز“
 حمرة

 ” ……ده هيجنني برضو

 لكزته في كتفه وهي تتورد بحرج اكبر ليس ألجل



 والمغازله. هو فشل في المدح …مدحه العظيم

 . وله طريقة في الغزل بعيدة كل البُعد…بها

 لكنها تعشق طريقته …عن الغزل والحب المعروفين 

 المالئم والغير مالئم فقط النها طريقة ……بكل مابها

)ابراهيم راضي(هذا يكفيها ان يكون له الغزل الخاص والحب الخاص لها وحدها اهناك أجمل 
 ..…من هذا

 .…قول بتوعد حانينظر لها بتحذير وهو ي

 ”.…ايدك طويلة وشكلي هكسرهالك المرة الجاية“

 …رفعت حاجبها وتشرست حركات شفتيها

 ”.….متقدرش………تكسرلي ايدي“

 اقترب خطوة منها وهو يقول

 .…بمشاكسة

 ”.…ال أقدر تحبي تشوفي“

 .…ردت بعنفوان جميل امام عيناه

 ”.….أبراهيم……وريني دا إذا قدرت تعمـ آآآآى“

 ى كف يدها واتكأ على اصابعها الخامسة بحركة مدروسة ليجعلها تئن قبل ان تتابعقبض عل

 .…استعراض شجاعتها عليه

.نظر لعيناها بتشفي وهو ……اقتربت منه عنوة عنها بعد ان سحب يدها القابض عليها بقوة
 يقول

 .…بخبث

 ”……ُكنتي بتقولي اي بقه“

 .…همست وهي تتألم بميوعة



 ”..…إبراهيم“

 عيناه وهو يستمتع بقربها منه ورائحةاكلها ب

 البخور الممزوجة بالمسك والعنبر تفوح

 .……منها بقوة

 ”.….ردي على أد السؤال………هششش“

 .…حذرته بتصنع

 ”.…هصوت…………امي جوا“

 نظر لها باعين قاتمة وهو يتوعد لها بنبرة

 .…خطرة

 ”.…..ساعتها هتزعلي بجد……لو جدعه اعمليها“

 ”.…يعني إيه“

 …كثر منه وهو يضيف بتمهل شديدقربها ا

 ”.…ما بالك بقه بالصويت …يعني انا مبحبش الصوت العالي“

 .…نظرت اليه بترجي ودالل

 ”..…طب ايدي هتكسر “

 رد باستمتاع رجولي

 ”..…دا المطلوب“

 برمت شفتيها الشهية وهي تقول

 .…بتزمر

 ”.…دا اي الجحود ده“

 ..…رد بتسلية خبيثة



اتكأ على يدها قليالً  ”..…بيحب حد بيحب يسبله تذكار هدية .. اللي…بالعكس دا حب“
.بلعت ريقها وهي …فاقتربت منه اكثر واصبحت قريبة منه لدرجة اثارة رجفة شوقها نحوه

 .…تنظر اليه وترتشف من مالمحه بنهم وهي تسأله بخفوت

 ”……الحب انك تكسرني“

 نظر لعيناها الجميلة وكان يود المتابعة والعبث

 .…كن رق قلبه لسؤالها فقال بغزلة الخاصمعها ول

 ”.….دا انت جبل………مين يقدر يكسرك ياشبح“

 رفعت راسها اكثر اليه ونظرت لعيناه بعمق وهي تعانق يده االخرى بكفها المتحرر هامسة اليه

 ..…بسؤال حاني

 ”..…انت ممكن تعملها في يوم يابراهيم“

 مالى عليها برأسه وسند على جبهتها الناعمة

 ..…و يقول بخفوت به لمحة من الحبوه

 ”..…دا انا روحي فيكي ياست البنات…………عمري“

ابتسمت بتورد وهي تحاول اإلبتعاد عنه لكنه منعها وهو يقربها منه اكثر حرر يدها من بين 
 ……قبضته ومررها على وجنتها الناعمة وهو يقول بلوعة اإلشتياق

 ”..…حتى سمعت صوتك بقالي اكتر من أسبوع مشوفتكيش وال…وحشتيني“

 تحسست يده بحب يبث شوقها اليه وهي تتشرب

 ..…من مالمحه سائلة إياه بخفوت

 ..قولي هو طبيعي……مانت كنت مسافر في شغل“

 ”..…تقعد بااليام كده برا البيت

 رد عليها بتنهيدة تعب وأرق واضح على

 ..…وجهه



 اوقات كنت بغيب يومين او……مش علطول“

.انا أصال لحد دلوقتي مروحتش أول مادخلت الشارع جيت …بحالهتالته لكن مش أسبوع 
 مرر”…عليكي

 .…يده على شعرها المموج بحب وهو يعقب بغزل

 ”..…شعرك ده حكاية هو وعينك“

 ابتسمت بنعومة وهي تحدج بعيناه متسائلة

 بشقاوة

 ”..…اعتبر دي معاكسة“

 ..…نظر لجسدها ثم لعيناها السوداء وهو يقول بوقاحة

..يوم ما هعاكس همدح في حاجات …ال طبعاً انا بحب فيكي عادي …سة !معاك“
 .…عادت عيناه العابثة على جسدها”……تانيه

 بمنتهى الجرأة رفعت سمر وجهه لعيناها وهي

 .…تقول بحنق وخجل في اٍن واحد

 ”.…..انت بتبص فين……بص في عينا يابراهيم“

 لمعة عيناه بالخبث وهو يقو ببراءة لعيناها

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 ……الحبيبتان لقلبه

 ”.….انا جيت جمبك……اي ببص على الفستان“

 برمت شفتيها مستنكرة

 .…وقالت

 ”..…ممكن تبطل قلة آدب“

 .…رد بجدية افزعتها

 ”..…إزاي وانتي قدامي ياسمر“

 .…فلتت ضحكتها وهي تنظر له بذهول معقبة

 ”.….اي اللي انت بتقول ده………إبراهيم“

 .…غى على كل شيءكالعادة غزلة الخاص ط

 .. اصلك جميل بزيادة مفيش…اعذرني ياجميل“

 مالى عليها”.…حاحة علينا بمناسبة ان الفرح قرب

 .…ليقبلها لكنها ابعدته بقوة وهي تقول بتزمر

 ” ….. نبقى نشوف…ال مفيش كمان شهرين“

 .…مالى عليها من جديد وهو يقنعها بعبث 

 ”.…الحساب .بس اي حاجة تحت….. معاك حق…ماشي ياشبح“

 .…صاحت أمها من الداخل

 ”..…وقف مع مين دا كله يابت“

 .…ردت بتوتر وهي تنظر إلبراهيم



 ”……دا محصل الغاز يامااا“

 …فغر شفتيه وهو يذكرها بعالقتهما الرسمية

 ……على فكره احنا مخطوبين ……غاز مين يامااا “

 ”الدبلة في ايدك.. 

 حاولت كتم صوته بيدها وهي تقول..

 ” …. هتسمعك………بس بس“

 .…ابعد يدها وهو يقول بغرابة من امرها

 ”….انا أصال داخل اسلم عليها……ما تسمعني“

 منعت سمر دخوله وهي تصيح المها بقوة

 ”..…هحسبه وجايه يازوزو“

 عقد حاجبيه وهو يسألها بدهشة..

 ”.…عملتي كده ليه يامجنونة“

 ردت سمر بطبيعتها وعفويتها المحببة الى قلبه

 .…ابهاككل م

 ”.….استناني فوق سطح هجيب االكل وجايه…عشان عايزه قعد معاك شوية“

 .…امتنع وهو يقول بارهاق

 .خليها…..مش عايز أكل……ال ياسمر انا عايز انام“

 ”.…مرة تانيه

 .…هتفت باصرار به لمحة من الحنان االنثوي

تنام براحتك بقه لم  ..عشان تبقى…كنت عارفه انك هتعمل كده عشان كده هتاكل قبل ما تروح“
 …تروح

 ”. …عشان خاطري



 .…امتنع بعد تنهيدة سأم

 ”.…يابنتي مش جعان“

 اهدته أجمل ابتسامة قبل ان“. ……. شوية وجايه…..استناني فوق…هتاكل عشان خاطري“

 ……تدخل وتغلق الباب

 .. ربما لو كانت معه في األسفل…تحججت المها بحجة وهمية وهي تصعد اليه بصنية الطعام
 كان افضل

 لها لكن امها وكرمها الزائد معه وطريقتها الحنونة

 تجعل الوقت يذهب هباءاً دون ان تجلس

 حتى خالها واخيها……معه بمفردهما ولو لدقائق

 يظهرون جانب الغيرة عليها وال يتركوها تجلس

 .…معه بمفردها إال نادراً 

 تعلم انها وقحة وتستغل الفرصة لصالحها ولكن

  جنون جميل يجب التعايش معهالحب ماهو إال

 ……بكل تفصيله به !

 وجدته يستلقي بتعب على بساط صغير طويل

 .…كانا يجلسان عليه االسبوع الماضي وقد نست ان تاخذه معها وقتها

 …وضعت الصنية جانباً وهي تراه مغمض العينان

 ……يبدوا انه نائم انها تأخرت عليه وهي تعد الطعام لهما

 وسيم…تتأمله للحظات بحب جلست بجواره وظلت

 …. بجسد رجولي عمالق…قوي……وسامة حادة

 .……وفارع الطول

شعره  …لحيته نابته قليالً زادت الجاذبية عليه أضعاف …سارت عيناها على وجهه بتمهل



 أسود كثيف

 . شفتين غليظتين…حاجبين كثيفين حادين

 .…هذا غير اخالقي بالمرة !. تباً هل من الطبيعي التغزل بشفتي رجل ……قويتين أنها تبدو 

 تنهدت بسأم وهي تنظر له بشمئزاز مغمغمة بحنق

 ..…منه ومن تفكيرها المنحرف نحوه

 ”.…جتك القرف زي القمر……ياخربيت حالوتك“

 ..…نظرت اليه من جديد لتجده ذاهب في سبات عميق ويبدو انه فعال يحتاج للنوم كما أخبرها

 ..…نته قائلة برفقالمها ضميرها وهي تمرر يدها على وج

 ”.….ااااابراهيم…….إبراهيم……إبراهيم“

 ..…فتح عيناه بتعب وهو يقول بحنق

 ”.…عايزه إيه“

 ”..…يال عشان تاكل“

 .…هتف وهو مغمض العينان

 ”..…مش عايز يامااا“

 

  

 

  

 

  

 



  

 

 …لكزته من جديد وهو توقظه بحنق

 ”..…يخربيتك أمك مين يابااا انا سمر فوق يابراهيم احنا فوق السطح“

 .…فتح عيناه وانتبه لوجودها فابتسم بطريقة لم ترتاح لها وهو يمد يده ليسحبها إليه

 ”.…سمر تعالي اقولك حاجة“

 ..…تمتمت بصوٍت خافض متردد

 .…عالى صوتها قليالً وهي تجذبه رغماً عنه”..…بس مش هينفع………ياريت“

 ”..…ما تروح..وتاكل ونقعد شوية مع بعض قبل …قوم يال عشان تفوق“

 نهض وحده بتثاقل وسند ظهره على الحائط وهو

 .…يقول بحنق من نفسه

 ”.…دي اخر مرة هسمع كالمك في حاجة“

 .…قربت الصنية منه وهي تقول بحزن حاني

 ”..…يعني دا جزاتي اني خايفه عليك ومهتمي بيك…اخص عليك“

 .…رد بصوت واهي

 ”.…قلة االكل مش بتموت“

 …وهي تنظر إليه بخبثضيقت عينيها الجميلة 

 وطالما هو كده بتقعد تزن عليا ليه اني افطر قبل“

 ”.…ما طلع

 …نظر لها وبرر ببساطه

 ..انتي شايفه نفسك قصادي عمله…انتي غيري“



 ”…زي العصفورة 

.انها …توردت وجنتيها وهي تتذكر وقوفهما عند الباب وقربه منها وحجمه وطوله أمامها
 تالحظ

 بت من هذا الضخم الوسيمهذا دوماً كلما اقتر

 تحفز نفسها كثيراً انه سيكون يوماً زوجها وتواصل

 .……الجسدي بينهما سيكون بطريقة أخرى

. ان …هزت رأسها وهي تطرد تلك األفكار من رأسها ال داعي للقلق إبراهيم يحبها ولن يؤذيها
 .……الزواج بعد شهرين

 انه اقترب جداً وركضت األيام بسرعة من

 ..…حولهما

 …سمعت صوت إبراهيم يسالها بعتاب

 ”.…سرحانه وانا معاكي ……روحتي فين ياسمر“

 …نظرت اليه وابتسمت بتوتر وهي تقول بحرج

 ”.….. يال عشان نأكل…انا معاك يابراهيم“

 .…نظر لصنية ولي اصناف الطعام الشهية ثم عادت عيناه عليها وهو يسألها بفتور

 ”.…انتي اللي طبختي“

 .…تقول بصلف لذيذ اومات بفخر وهي

 ”..…دوق بس محشي الكوسة ده خرافة …طبعاً انت خاطب الشيف سمر يابني“

 كان سياخذه من يدها ولكنها كانت اسرع وهي تضع

 قرع الكوسة المحشية بفمه بأكملها وكان حجمها صغير

 توسعت عينا إبراهيم وهو ينظر لها بصدمة ثم ابتلع

 .…بصعوبة وهو يساله ذاهال



 ”.…هي دي الرومانسية بنسبالك. ……افهم“

 قضمت قطعة من الكوسة المحشية وهي تقول

 بغرابة..

 ”.…. انا بدوقك مش أكتر…رومانسيه اي يابراهيم دلوقتي“

 مد هو لها واحدة من الباذنجان المحشي وهو

 ..…يميل عليها قائالً بخفوت

 ”.…تعالي ياشبح هقولك حاجة في ودنك“

 …له بريبةتوقفت سمر عن االكل وهي تنظر 

 ”. …محدش معانا ………قول هنا ”

 ”.…طب افتحي شفيفك الحلوين دول“

فتحت فمها وهي تجده ……عضت على شفتيها وهي تبتسم بعذوبة اشعلت مشاعره نحوها
 يقضم

 قطعه من الباذنجان المحشي ويضع اخر حصة صغيرة في فمها برفق وهو يقول بهمس ومدح

 و كلمة شكرعاٍل يرفع معنويات اي امراة تتمنى ول

 .…واحده ممن يأكلون من تحت يداها كل يوم

 ”.…االكل حلو اوي ياحبيبتي تسلم إيدك“

 فغرت شفتيها وهي ال تهتم إال بتلك الكلمة العفوية

 .…التي ال تالئم أسلوب )ابراهيم راضي(أبداً 

 ”…..إبراهيم بيقول حبيبتي…حبيبتي ؟!“

 الخضار المحشي المشكل بريبة ثم قالالتوت شفتيه في ابتسامة ساخرة وهو ينظر لطبق 

 ..…بغرابة مرحة

 ”.…حطى اي في الكوسة ياسمر“



 ضحكت وهي تتابع االكل بحرج..وبين الحين

 واالخر تنظر إليه لتجده يالحقها بعيناه ويراقبها عن

 كثف وال يأكل اال قليالً وكانه يرغم نفسه على

 .…األكل ألجلها !

 .…زفرت سمر بنفاذ صبر وهي تنظر له

 .هتفضل تبصلي كده كتير…وبعدين يابراهيم“

 “.. …مش هتاكل

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…انا كلت“

 ”..…بتهزر“

 نهض من مكانه الحد الزوايا التي تحتوي على

 . غسل يده جيداً بالصابون…صنبور صغير بسيط

 .…وهو يخبرها بهدوء



 ”.…كملي انتي اكلك……وهللا كلت“

 .…نهضت سمر بسرعة وهي تخبره بعجله

 ”..…هروح اعملك شاي“

 …تقدم منها وهو يوفقها برفق

.. خالص فصلت عايز ……عشان شويه وهمشي …..خليكي معايا شوية…ال مش عايز“
 ”…انام

 ”.…عشان متتعبش اكتر……خالص روح“

سحبها من يدها بحنان وهما يجلسا بنفس المكان على هذا ”….تعالي…لم اشبع منك االول “
 .…البساط البسيط

سند راسه على الحائط وهو يتحسس يدها الرقيقة واصابعها الرفيعة واحده تلو االخر تنهد وهو ي
 ً  ……همس بخفوت وهو ينظر لجانب وجهها المتورد اثار لمساته……وكانه يرسمهم رسما

 ”..…بحبك ياسمر“

 عضت على شفتيها وهي تبادله المشاعر الول مرة

 نظرت لعيناه القاتمة اللينة في تعبير لها واحده

 الحب…جامعة ما بين الحدة والحنان والحبال

 ابتسمت برقة…الذي ال يتحضر اال بوجودها

 امام عيناه المتلهفة بشوق العترافها بالحب..

 ”.….بحبك اوي يابراهيم……وانا كمان بحبك“

.توسدت …اغمض عيناه بتأثر لثالث ثواني ثم فتحهما وهو يكتفي بجذبها برفق الحضانه
 صدره

.كلماتها احيت قلب يتلوع شوقاً ….خفقاته تتسارع وكانه في سباق…وةالنابض بالحياة بق
 العترافها

 انه اعترف بمشاعره في يوم خطبتهما واغرقها



بتلك الكلمة كلما تحدثا في الهاتف سوياً بل بكلمات اخرى واخرى تعبر عن حبه بمجرد تعبير 
 لكن ما

 ..…بداخله لها اكبر بكتير من تلك الكلمات البسيطة

 ت يده ظهرها من الخلف لترتاح على كتفها ليظل يربت عليه ويتالمسه برفق وهو يخبرهااحاط

 ..…بجزع

 ”.…اخيراااا ياسمر“

 معقبة…ابتسمت وهي تغمض عيناها على صدره

 …بتبرير لنفسها

 ”..…..كان الزم اصبر وافهم مشاعري من ناحيتك صح…انت اللي دايما مستعجل“

 ”..….وناوية على إيه……مممم“

 …جت من احضانه وهي تقعد حاجبيها بدهشةخر

 .وتبقى جوزي…..هنتجوز…اي السؤال الغريب ده“

 ”..…وحبيبي وابو والدي

 لمعة عيناه على اثار كلماته البسيطة فقال

 ..…بلهفة ملموسة

 ”.…امتى اليوم دا يجي“

 ..…ردت بحب وهي تداهم عيناه

 ”..…هنبقى مع بعض ………كمان شهرين“

 .…يقول بتوعد لذيذ رفع احد حاجبيه وهو

 ساعتها هطلع عليكي الست شهور اللي ذنبتيني“

 ”..…فيهم

 .…ضحكت وهي تسأله بدالل رقيق



 ”.……واهون عليك ياهيما“

“ ً نظر لعيناها الجميلة ووجهها الفاتن وسافرة عيناه على شعرها المموج ”..…تهوني طبعا
 األسود الناعم

 .…ليقول من بين اسنانه بغيظ

ً ………تهوني إزاي“  ”. ……تعالي في حضني هقولك حاحة مهمة……..متهونيش طبعا

 كانت ستعود الحضانه بنعومة ولكنها توقفت عن الحركة وهي تتحول بطريقة مخيفة لتزمجر

 .…فيه بحدة مصطنعة

.. لم نتجوز …خالص كانت لحظة رومانسية وراحت لحالها ……حضنك اي يابراهيم“
 ”.. …بقه

 .…ذاهالً فغر إبراهيم شفتيه وهو يسالها 

 ”.…انتي بتتحولي عليا ياسمر“

نهضت من مكانها وهي ترحل من امامه  ”..…. بقولك إيه انا ماشية….. بس…. ال……آآه“
 .…..عصف من خلفها بحنق…بقوة

 ”..…قسما باهلل مجنونه“

 استدرت اليه وهي تقول بجدية مع بسمة

 …تشفي إليه

 ” ….سالم……لم تصحى ابقى رن عليا“

 وهو يرد سالمها هز راسه بأستياء

 ……برغم الحنق من بعدها

 ”.…سالم ياشبح“

 تابع تباطؤ خطواتها الهادئة وهي تختفي عن عيناه

 ..….. همس بصوٍت ينبض بالوعة الحب…بتدريج



 ”……امتى تبقي حاللي ياسمر“

……………………………………………………………… 

 جلست على االريكة مشعثت الشعر ترتدي

 يكة بسأم.تمددت على االر…قميص حريري قصير

 وهي تمسك قنينة الكحول وترتشف منها ببطء

 وتلذذ لتدندن بانسجام وهي تاخذ رشفة أخرى

 ……منها

 خرج ماهر من غرفة النوم متأنق كالعادة كل

 ..…مساء

 التوت شفتيها في إبتسامة باردة وهي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 .…تسأله بحنق

 ”…..ماهر……على فين يا“



 .…غرية بتقزززفر باقتضاب وهو يرمق جلستها الم

 ”.……شغل يارزان……عندي اجتماع برا“

 …ارتشفت من القنينة وهي تتمتم ببرود

 ” …. في فندق ****……شغل“

 …رفع حاجبه وهو يسألها ببرود

 ”.…انتي بترقبيني وال إيه“

 .مين…بس تقدر تقول والد الحالل كتير……ال ابدا“

 ” …بقه اللي بتروح تقابلها في الفندق كل يوم

 .…راته بطريقة مهينةقيمها بنظ

 ”.انتي نسيتي نفسك…انتي بتستجوبيني وال إيه“

 …صرخت رزان وهي تنهض من مكانها بتشنج

 ”.…بس انت ناسي اني مراتك ولي بتعمله فيا ده ميرضيش ربنا…ال منستش نفسي“

 …ضحك بسخرية قوية وهو يتابع”……ميرضيش ربنا“

 ..وهللا انتي…وللي انتي بتشربيه ده يرضي ربنا“

 ..كملي شرب على ما رجعلك تكوني نمتي..…نكته

مالى عليها وقبلها من جبهتها بقوة المتها وهو يبتعد ليرعبها ”.…..سالم يا رزان…زي كل يوم
 بتلك النظرة

 ..…البغيضة قبل ان يرحل

.صرخت بجنون وهي تلقي ……سمعت الباب يغلق خلفه بقوة امام عيناها المشتعلة بغضب
 ..…وة شاتمة اياه باقذع الكلماتالقنينة على الباب بق

 اخرجت كل غضبها في الصراخ المجنون

 ..…والسب عليه



بعثرت بيدها شعرها االشقر بعصبية وهي تتجه للغرفة للبحث عن قنينة آخرى غير التي 
 …تحطمت الشالء

بحثت في اإلدراج بتشتت وعصبية واثناء البحث انتبهت لحافظة نقود ماهر توضع على سطح 
 .…وبجوارها مفاتيح سيارتهالطاولة 

 ..…ال تدري مالذي جعلها تأخذها بين يداها وتفتش بداخلها

 اخرجت بطاقة اإلئتمان الخاصه به وبعض الكروت

 .…الشخصية ألحد رجال االعمال المعروفين

 …زفرت بحنق وهي تبحث في السحابة الصغيرة

 ..وعن ماذا تبحث انه تعلم…انها ال تعرف ماذا تفعل والماذا تفتش في تلك المحفظة تحديداً 

 ..لكن…جيداً انه يخونها كل يوم مع امرأه

 …من تلك المرأة تريد ان تعرف من تكون

 .…. من تخدع ماهر مغروم بغيرها……انه يحب

 وجدت صورة في تلك السحابة الصغيرة

 .…وقع قلبها وهي تبصر الصورة

 توسعت عينيها وشعرت بشلل لفترة وهي تتأمل

 ….لتهتف بصوٍت غير مستوعب…اتلك الصورة ملي

 ”.……سمر…………سمر“

 رفعت عيناها على الباب لتجده يقف امامها

 ……ويبدو انه عاد لياخذ اشيائه

نهضت من مكانها ورفعت الصورة امام وجهه وهي تسأله بنبرة متخاذلة منه وممن رأت نفسها 
 بها

 ً  .…يوما



 .رد…صورة سمر بتعمل اي في محفظتك ياماهر“

 ..هي…للي بتروح تقابلها كل يومعليا هي دي ا

 .بتسغفلوني…..عشان كده سابت الشغل عندي……دي

 ”……كلكم بتستغفلوني

 سحب منها المحفظة ببرود وصورة سمر كذلك

 ..…ووضعهم بجيبه وهو يستعيد مفاتيحه من على الطاولة

 انهُ تعامل من صدمتها بمنتهى المهانة انه صفعها

 اردة تلكبدون ان يلمسها بعد ردة فعله الب

 .……المتها الصفعة ربما اكثر من االم خيانته لها

 ..…صرخت بقوة وهي توقفه قبل ان يرحل

 ”….اي اللي بينكم…رد عليا صورتها بتعمل اي عندك“

 .…رد ببرود احرقها وهو يبعد يدها عنها بقوة

 ”.…دا كل اللي بينا…….وهتجوزها……بحبها“

 جحظت رزان عيناها ونزلت دموعها اكثر وهي

 .…. فقالت بعد برهة بنبرة عاجزة…تترجع للخلف بصدمة وكانها تلقت اشد الصفعات بحياتها

..انت ………. كلكم كنتم بتلعبه بيا…للدرجادي انا ُكنت مغفله اوي كده……يااااه“
 ”.…وهي

 رد ماهر باقتضاب امام عيناها الذاهلة المليئة

 ..…بدموع الحارقة

ياطلقك وهتجوزها  ……معايا وتجوزها عليكي ..ياتفضلي…..قدامك حلين…حاجة زي كده“
 ”.…برضو

 لم تشعر بنفسها إال وهي تنقض عليه كالمجنونة محاولة الشد على حلقه بيداها وهي تصيح



 ……بجنون شيطاني

 ……. هقتلك….اقتلك ماهر………..دا انا اقتلك….انا يتعمل فيا كده……انت بتقول إيه“
 هقتلك

 ”يابن الـ*****

 وهو يحاول تخليص صفعها ماهر عدت مرات

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ..نجح…عنقه من بين يداها المتشبثه به بقوة

 أخيراً في التخلص من يداها ليدفعها بعدها

 ……بقوة على الفراش صارخاً باشمئزاز وتقزز

ورقة طالقك ………تقتلي مين يابنت الـ****انا غلطان اني باقي على واحده وسخة زيك“
 هتوصلك

 ى الجزمهبكرة وحقوقك هتاخديها عل

 ”.……القديمة

 ادركت رزان النهاية متأخرة وهي تصرخ



 ..…بتوسل إليه وانفها ينزف الدماء بكثرة

مسكت قدمه في جلستها ”……ال مطلقنيش انا مقدرش اعيش من غيرك ……ال ياماهر“
 وهي تمنعه

 .…عن الرحيل بتذلل

 انا مقدرش أأذيك……انا مكنتش وعيه للي بعمله“

.. ماهر ……..ماهر……..خالص اتجوزها بس متسبنيش…ك. انا بحب…انا……ياماهر
 ”.. …رد عليا

 .…نظر لالسفل نحوها ببغض وهو يهتف باحتقار

. ومن القرف ….انا قرفت منك ومن طمعك وشرك….بس بعد ما طلقك…انا فعالً هتجوزها“
..انتي طالق ….كفايه كده الطالق احسلنا………اللي مبينزلش من على بوقك ليل ونهار

 …….طالق بتالته……يارزان

ومبروك عليكي الشقة والبيوتي ……وورقة طالقك هتوصلك رسمي ومعاها حقوقك كلها
 ”. ……سنتر

 ..…لم تحمل لنفسها اي ذرة إحترام وهي تترجاه بهيسترية

دي عايزه فلوسك دي طمعانه ….سمر عمرها ما حبتك…ماهر متسبنيش……ماهر“
 ”..…فيك

 ةصرخ بقوة امام عيناها المذعورة من سرع

 ..…انفصالهما

 ”..…ودلوقتي مش عايزه تورثيني…وانتي مكنتيش طمعانه فيا زمان“

 …ترجت إياه بنفس الهستيرية

 ”.…مفيش حد هيحبك ادي ……..ماهر انا بحبك…مااااهر“

 ابعدها عنه بكرٍه وهو يقول بملل منها ومن

 ..…حديثها الواهي



على نفسك الكالم  ..وفري…. زي مانا عمري ما حبيتك…انتي عمرك ما حبتيني“
 .. انا…يارزان

 ” …. والطالق بينا كان جاي جاي………زهقت منك

 استدار مبتعد عنها خارج الغرفة صرخت رزان

 ..…بتوعد وهي تلحق به

 ”…….وهتدفع تمن اللي عملته فيا غالي…لو خرجت من هنا هتندم“

 .صرخت…لم يرد عليها بل اغلق الباب خلفه بقوة

 ..…ا يقع على االرض بقوةرزان بقهر وهي تترك جسده

 لتنهمر الدموع على وجنتيها وتزيد شراسة عينيها

 غل وحقد نحو من دمرت حياتها وانهت زيجتها

 ..…الغالية صرخت رزان باسمها بتوعد أسود

 خلف هذا النداء انتقام”..……ســـــمـــــر“

 …سيأكل األخضر واليابس في حياة أحدهم

 عشررواية غمرة عشقك الحلقة الثالثة 

 كان يهبط على الساللم وهو يرتدي ساعة معصمة

 ..…. النفيسة كذلك…الفخمة

 رفع عيناه العسلية لالمام وهو يرى فوضى في

. ُعمال هنا وهناك والكل يعمل على عمل وساق لتهيئة المكان بصورة أشبه …الردهة الشاسعة
 لحفل ميالد

 .…لصغير قد اتم اول عام بعمره

 بسمة دافئة وهو يتذكر حديث) آية( منذ اسبوع حينما اتت بكل حماسالح على شفتي عز الدين 

 .…وهي تخبره بسعادة



.. والزم نعزم …الزم نعمل حفلة عيد ميالدى ….. علي هيكمل السنة اخر األسبوع ده…عز“
اخرجت تنهيدة  ”.…قريبنا وصحابنا وانت كمان تيجي مش هقبل تأخير بسبب شغلك ياستاذ

 …عميقة وهي تتابع

 صمتت ”..…. ازاي مرت كده…ي بقى عند سنةعل“

 …المها بقوة …قليالً وكانه تذكرت شيٍء ازعجها او

. …رأى عز الدين الحزن بعيناها العسلية االمعة عكس عيناه فكانت تنبض بالحياة و
 اما هو برغم وراثتهما لنفس لون العيون اال ان عيناه …والحزن

. لكن واحة أمان واحتين من الدفء واألمان …لباردةضارية قاتمة بها لمعة عنيفة من القسوة ا
 …. كما فعلت تعيسة الحظ يوماً؟!……اذا تاملتهن بصمت وبحسن ظن

 .…تحدث عز الدين وقتها بابتسامة هادئه تخفي غضبه من الحزن عليها

 ”.….. اي رايك نعمل العيد الميالد في فندق ***…كل سنة وهو طيب ياحبيبتي“

 …وهي تركز معه أكثراختفى الحزن بتدريج 

 انا عايزاه بسيط …ال مش مستاهله دا كله“

 ”.…كده يعني …وميكنش فيه غير اقرب ناس لينا

 …سألها بدون اي مواربة وعيناه تبصرها بقوة

 ”……يعني هتعزمي خالد على الحفلة“

 .…ردت اية بصعوبة بها لمحة من المقت

 هو ابوه …بس الزم ابلغه …أكيد مش عيزاه يجي“

يحتفل  …. وكمان عشان خاطر خالنا هو ملوش ذنب احرمه من يوم زي ده…حق عليهوليه 
 ”..…بيه مع حفيدة الوحيد

هز عز الدين راسه بتفهم ولم يعقب على كالمها..فهي محقه ما بينهما صعب ان يُمحى بورقة 
 . ما بينهما طفل ينتمي لالثنين ويربطهما ببعض…طالق

 ..…لألبد مهما كانت الخالفات !



نه لم يرى خالد خالل تلك االشهر برغم من انه ياتي لعمله بانتظام في الشركة لكنه لم يكن ا
 حتى حنين ابتعد عنها……بينهم تواصل لشدة غضبه وبغضه عليه

..وللحق حاول …وحاول نسيان طلب الزواج وحاول دفن تلك الرغبة المريضه في امتلكها
ب طليقته السابقة الرابعة ، والتي كانت تأبى معالجة هذا المرض بأخرى وكانت )ميرال(االنسا

 تركه كالصمغ االصق حينما يوضع في مكاناً خاطئ كذلك هي

 .…ميرال معه !

وقد عاد التواصل بينهما من جديد لكن مجرد أحاديث وخروجات ولم يصل االمر لعودتهما 
.برغم …ن جديدرسمياً امام الجميع وحتى لم يتطرق معها المر رجوعها إليه والزواج منها م

 من انها ال تتوقف عن االلحاح في االمر وهو يخرسها بعدة مبررات واهيه

 ……باسلوب بارد يجعلها تبتلع اعتراضها وتتابع معه على اية حال

 أنتبه من شرودة على صوت اخته التي تصيح

 ..…للرجال بجدية صارمة

 خليه هنا…في زاوية دي ’علي‘بالش يكون إسم “

 تمام…تر للي داخل الحفلةبحس يكون واضح اك

 ”….شكلها أحسن…وخلي البلونات دا هنا

 اتت عليها سيدة بسيطة من المطبخ ألول مرة

 .…يراها عز الدين قالت السيدة على مرأى منه

 ”.…احنا محتاجين شوية حاجات لزوم صواني الحلويات اللي حضرتك طلبتيها“

 اومات لها آية وهي تقول بهدوء به وتيرة

 ..…ةوصاية مقرر

 . بصي انتي مش معاكي واحده…تمام يام منه“

 خدي الفلوس دي وخليها …جوا جايه معاكي 

 تروح تجيب اللي نقصكم



عايزه حاجة  …. ام منه انا عارفه انك اشطر واحده في تحضيرات دي…السواق هيستناها برا
 تشرف

 التورتة هتوصل بليل ام االصناف التانيه والجاتوه

واكلك ونضافته لم  ……انتي عرفاني مش بثق في شغل برا …ايديكيانا عيزاهم من عمايل 
 دوقته

 عند ريماس عجبني جدا وده اللي خالني اكلمها

..زي ما عملتي عند ريماس …واخد رقمها منك.. عيزاكي تبيضي وشي قدام ضيوفي
 ”.…بظبط

 اشارت السيدة على عيناها االثنين وهي تقول

 …بجدية حانية

متخافيش الناس هتمشي من عندك راضيه ومبسوطة  …هعملهالك عنيا ياست احلى حاجة“
 وكل

 ”…سنة والبيه الصغير طيب وعقبال مية سنة

 اكتفت اية بايماءة بسيطة وهي تضيف

 ..…بهدوء

.. خالص روحي شوفي شغلك وبعتي اللي معاكي تجيب طالبتكم مع …ماشي يام منه“
 ”السواق.

 .…دخلت السيدة المطبخ وتركتهما

 .…لدين من آية فرفعت عيناها عليه وهي تبتسم قائلة بلطفتقدم عز ا

ضيقت عيناها “ …….انهاردة الجمعة على فكرة….. انت خارج وال ايه…صباح الخير“
 وهي تنظر اليه بمكر..

 .…رد بفتور وهو يقبلها من وجنتها

 ”………هفطر مع ميرال برا“



 …رفعت حاجبيها وهي تسأله بدهشة

 ”.…انتوا هترجعوا وال إيه“

 …نظر اليها بعينان حائرتان وقال

 ”احتمال آآه واحتمال ال..……مش عارف لسه بفكر“

 .…رمقته اية بغرابة معقبة

 ”.….اول مرة احس انك مش فاهم انت عايز إيه…وطالما هي احتماالت رجعتلها ليه ياعز“

 ..…أكد المعلومة ببساطة

 ”…انا فعالً مبقتش عارف انا عايز اي يآية“

وهي تنظر له بحيرة ممزوجة بدهشة فهو لم يكن يوماً انسان مذبذب القرارات عقدت حاجبيها 
 حائر في ملكوته كتلك االشهر المضنية التي مرت عليه

تشعر انه ليس بخير وكلما سألته يتهرب من عيناها وسؤال بل انه يتعمد خوض اي حوار اخر 
 حتى ال

 ..…تسأله عن سبب تغيره تلك الفترة

مستوعبة فكرة انه على وشك العودة لطليقته )ميرال(لم تكن خطوة جيدة  انها حتى االن غير
 منه خصوصا انها تعلم ان تلك المرأة طامعة بأخيها

 ولم تقترب منه اال لمصالحها الشخصية ، وشخصية

كتلك تعتمد على الغير وترغب في نيل كل شيء بحيل مائعة ، وهي غير صالحه لزيجة معمرة 
 …اطالقاً !

 ..…ربت على كتفها وهو يرحل بهدوء ”…عليكي ساعتين وجاي مش هتأخر“

دخلت )ام منة( للمطبخ الشاسع الفخم كامل من كل شيء تتمناها اي سيدة تعشق الطهي 
 ..…والمطابخ

 توسعت ابتسامة ام منة وهي تنظر لحنين التي كانت

ها وترفع تضرب عجينة الكيك بالمضرب الكهربائّي.. وكانت تربط مريلة المطبخ حول خصر



 واثار بودرة الطحين …شعرها لألعلى بكعكة فوضوية

 الطائره من القهدر التي تخلط به العجين يزين

 وجنتها اليمنى وانفها بطريقة ليست مضحكة

 بل منهكة بشكل واضح وهي تسعى لرضا

 السيدة التي احضرتها لهنا لكي تساعدها

 .…في هذا العمل

 م منة( اال حنينمن بين كل فتيات المخبز لم تختار )ا

وقتها قالت )ام منة( باقتراح لطيف وهم يعمالن  …لضيق حالها ولطيبة قلبها وهمتها في العمل
 في

 …المخبز وكانتا كال منهن تعد احد صواني الجالش الحلو وغيره من الحلويات الشرقية

عايا اي رايك تيجي معايا ياحنين عند الناس دي هيطلعلك قرشين حلوين لو جيتي وقفتي م“
 ”..…وساعدتيني

 .…اشارت حنين على نفسها بدهشة وهي تبتسم بغير تصديق

.. تفتكري انا شاطرة لدرجة اروح اعمل حلويات شرقية وغريبة عند ناس …انا يام منه“
 ”.…بالمستوى ده.. ال اعفيني اخاف انيل الدنيا وضيع تعبك

 …هزت السيدة راسها وهي تمدح فيها بصدق

يابت دانتي اشطر من ناس هنا بقالها سنين ولحد دلوقتي  …ينتضيعي تعب مين ياحن“
دانتي دماغك حلوه وبتفهمي بسرعة وبتاعت شغل ونضيفة في الحاجة  ……مشربوش الصنعة

حد نضيف وشاطر يعملها الحاجات اللي هي  …اللي بتعمليها والست آية مش عايزه غير كده
 ”.…عيزاها

 …شغاله عندها من شهر في حفله من حفالتهااصل الست اية زي ريماس هانم اللي كنت “
 . بيحبه االكل يتعمل تحت…بيقرفه وموسوسين

 ..ميحبوش الحاجات دي يشتروها من……عنيهم



 ”..…غير ما يعرفه اتعملت إزاي ومين اللي عملها

اومات لها حنين وهي تضع السمنه على الجالش بعد ان وضعت حشو المكسرات الفاخر 
 .…به

خايفة ابوظ الدنيا الواحد لم بيكون في مكان غير مكانه  …انا مش عارفه بس …ايوا فهماكي“
 بيتلهوج

 ”.…وبيبوظ كل حاجة وكانه اول مرة يمسك معلقة

 بثت السيدة الطمأنينة بقلبها وهي تقنعها

 .…بكل الطرق لكي تكتسب ثواب بها

 عليها وبعدين ياعبيطة مصلحة زي دي متقوليش ال …متخفيش يابت ياحنين هبقا جمبك“

.اال صحيح امك …انتي واخواتك وامك التعبانه اولى بالقرشين الزيادة اللي هيطلعه من وراها
 ”…عامله إيه

 …تنهدت بجزع وهي تقول بنبرة محملة باآلسى

 . التعب هد حلها وحيلي…ادعيلها ونبي يام منه“

 ”.…. ربنا يشفيها ويزيح عنها…انا مبقتش عارفه اعمالها إيه

 …ي تضيف بشفقة نحوهادعت السيدة وه

 ”يارب ياحبيبتي انتي غلبانه وشكلك قسيتي كتير..“

 .…لوت حنين شفتيها بيأس

 ”..…ولسه…………كتير اوي“

 …هتفت السيدة وهي تحمل الصنية للفرن الكبير

 خالص يبقا تيجي معايا مش عايزه اعتراض منك..“

 ”.…وان شاء هللا تفكي وترجعي مبسوطة من هناك وجيبك كمان عمران

 …وقتها ابتسمت حنين وهي تقول بوجوم



 ”.…معاكي يام منه وربنا يعديها على خير وبيض وشك قدام الهانم اللي رايحين عندها“

 …وقفت ام منة بجوارها وهي تقول بعجلة

.. انا كلمت الهانم وقالتلي …خدي ياحنين الورقة دي فيها كل الطلبات اللي احنا محتجانها“
 ”..…ابعتك مع السواق

 اشارت على نفسها بدهشة.. ”.…نا يام منها“

 هزت السيدة راسها مجيبة وهي تضيف

 بأمر كتعليمات الجيش المشددة..

.. انتي …امال انا ياحنين مانتي عارفه ان رجلي وجعاني ومقدرش امشي واللف عليها كتير“
. مشي رجلك وجيبي الطلبات دي وتعالي بسرعة عشان نكمل …فيكي صحة عني ولسه شباب

.. يال همي …. ومتخفيش السواق هيوصلك لسوبر ماركة ويرجعك تاني……اقي االصنافب
 كده وقلعي المريله

 .. يال ياحنين……دي وخدي الورقة والفلوس اهيه

 لكزتها”.…متنحيش عايزين نلحق نخلص قبل الليل

 ام منه بخفة لتخلع حنين المريلة بوجوم وهي

 .…تسالها بتردد

 ”..…..بظبط……هو السواق ده واقف فين“

 اخبرتها) ام منة( وهي تضرب بالمضرب

 ……الكهربائّي عنها

 قدام الفيال علطول هتلقيه مستنيكي في“

. اوعي تنسي حاجة وتلبسيني في …….. كل الطلبات اللي في الورقة تجبيها ياحنين…العربية
 ”.…الحيط

 ”….. هجبهم كلهم وهاجي علطول…حاضر“

 وجه متسخقالتها حنين وهي تخرج من المطبخ ب



 ..…قليالً ببودرة الطحين

 .وجدت سيارة فارهة في االمام يحتل…خرجت امام الفيال وهي تبحث عن تلك السيارة وسائقها

 مقعدها رجال لم يظهر منه اال مؤخرة عنقه

 …وشعره

.تشعر باضطراب خفي من ركوب تلك السيارة مع …برمت شفتيها وهي تسير مطأطاة الرأس
 ائق او غيره هي من عشاق. اين كان س…رجل غريب

 العناء وتأليف القصص الخرافية ألجل ان تزيد

 ……الزعر داخلها بسبب او من غير

 …تلك هي حنين التعيسة؟!

 .…فتحت الباب واستلقت السيارة بجوار السائق وهي تقول بجفنين منخفضين حياءاً 

 ”.عز…اطلع على اي سوبر ماركت كويس لوسمحـ“

. هل افتقد ……الس بجوارها..عفواً انها هي من تجلس بجوارهتوسعت عينيها وهي تبصره ج
 ….هل دعواتها عليه استجابت بتلك القوة !…امواله واصبح فقير يعمل سائق

 …اسبلت عينيها وهي تغمغم بحرج ابله سمعه فوراً 

. ….انا مكنتش اقصد تتفقر اوي كده……مكنتش اعرف ان الدعوة هتستجاب مني“
 ”..…عملت إيه ..ربنا يسامحني انا…يعني

 حالته كانت مابين صدمة لذهول لعدم فهم البتسامة

ومتسخ ……غريبة تشق شفتيه وهو يراها تتمتم امامه بتوجس و وجهها أحمر حرج منه
 …بطحين !

 …انزل هاتفه بعد ان قال بصوٍت ثابت

اغلق الخط واالخرى تشيط غضبا من تلك المعاملة ”.….سالم…شوية وجاي ياميرال“
 .…الباردة

 نظر لها بنفس الصدمة المرسومة على وجهه وهو يسألها بغرابة وعيناه عليها ثم على الطريق



 .…خارج النوافذ حوله

 ”.…..في حاجة…بتعملي اي هنا ياحنين“

 اجابته بسرعة وهي تقول بشفقة عليه وغيظ

 …كذلك منه

.ربنا فقرك من ……سواق صح….بتشتغل برضو…انت بتعمل اي هنا ……انا بشتغل هنا“
 قلة شكرك

 ”. …صح ……ليه

 …عقد حاجبيه تعجباً منها وهو يسألها بعدم استيعاب

 .. بتعملي…فهميني األول …هو اي اللي صح !“

 ”.…اي هنا

 ردت بسالسة وهي تنظر إليه وكانها نست اخر

 .…لقاء بينهما

. ….. بعمل الحلويات ان وام منه…بطبخ لحفلة عيد ميالد ابن الهانم اللي شغال عندها“
 عتانيوب

 اجيب الطلبات اللي محتجاها مع السواق..

 .. وطلع انت…قالت ان مستنيني قدام الفيال

 ”.…السواق

 أشار على نفسه بدهشة وكانه تفاجئ بتلك

 ..…المعلومة

 ”.…انا السواق“

 .…اهتزت حدقتيها وهي تبلع ريقها بتردد

 ”.…مش انت السواق امال ا“



 ال يدري ماذا حدث له وهو يخبرها بسرعة

 ”.…راحه فين ………ال انا السواق“

 براقة عينيها وكان االجابة المطروحة من على

 لسانها كانت واهية وتاكد منها كان صاعقة كهربائيه

 ……ضربتها فجعلتها تتسمر للحظات قبل ان تخاطبه بعدم استيعاب

 طب والمستشفى …ال اله اال هللا …انت السواق“

 ديابصرت ما يرت”.…وبدلك وساعتك الغالية

 من ساعة الباهظة برسغه وبذلة غالية انيقة

 ً  …. علقت بسخرية…وكانها صممت إليه خصيصا

 …يعني خسرت كل حاجة إال بدلك وساعاتك ”

 ”..…سبحان آهلل

 ..…كبح ضحكته وهو يخبرها وهو يدير المفتاح بسيارة

 ”.…اصل الحاجات دي غاليه عليا اوي“

 …ردت كالبلهاء

 ”.…كان ممكن تفك زنقتك“

 ول كتم التسلية بصعوبة وهو يسالهاحا

 ..…بهدوء

 .اسمه ايه الهايبر اللي……سيبك من ده كله“

 ”.…هتجيبي منه

 .…رفعت كتفيها وانزلتهم بوجوم

 ”.…..وال انت لسه شغال جديد هنا…معرفش انت ادرى بالمكان“



 …تفهم االمر وهو يخبرها وعيناه على الطريق

 ان كويساستني هوديكي مك…ال انا هنا من زمان“

 ”..…تشتري منه كل اللي انتي عيزاه

 …صمتت وهي تعيد عيناها للنافذة المجاورة

نظر عز الدين لها ثم للطريق وهو ال يعرف ماذا يفعل ولماذا أكد فكرتها الخرقاء عن عمله 
 كسائق لدى

 .الم تقرأ االفتة المعلقة بجوار باب…آية الخولي

نتبه السم )الخولي(هل تطصنع الغباء ام هي حقا خرقاء الفيال التي تحمل اسم والده وجده الم ت
 لدرجة تظن انهُ خسر امواله كلها في عدة أشهر

 .…قليله

 وكيف لها ان تعرف ياعز هل عاشت يوماً تلك الحياة

تفكيرها محدود  ……المرفهة وعملت في تلك المجاالت لتعرف الخسارة تبدا وتنتهي متى
 كظنها بك

 عليها ورفضتك حينما القيت عرضك الثمين

 ..…بكبرياء اهواج

…………………………………………………………. 

نظر لها ثم للطريق وكان الصمت ثقيال بينهما في تلك اللحظة مما جعله يتنحنح للفت االنتباه 
 .…بالفعل نظرت له وهي تقول بفتور…اليها

 ”.……مالك انت تعبان“

 …بنفي وسالها هز راسه……كان اول سؤال هادئ منها به لمحة بسيطه من االهتمام

 ”.والدتك عامل اي دلوقتي..….انا كويس…ال ياحنين“

 اخيرا انتبهت انه نطق اسمها مجرد اضطربت مع

 .…تلك المالحظة فردت بهدوء



 ”.….ماشيه بالعالج……الحمدهلل كويسه“

 …سالها باهتمام

 ”…محتاجه مساعدة ياحنين“

 وهي تقول بغرابة..نظرت له بغرابة ثم لعجلة السيارة التي يحركها بين يداه 

 ”..….. الحمدهلل مستورة……ال شكراً “

 مد يده لها بعد لحظتين بمحرام ورقي وهو

 .…يقول بابتسامة هادئه

 ”.…..من الدقيق…خدي امسحي وشك“

 احمرت وجنتيها بحرج وهي تاخذ منه المحرام

 وتمرره على وجهها بتوتر وهي تنظر للمرآة االمامية

 بير خاص وهوالحت شفتيه بابتسامة ذات تع

 يسألها من جديد لكي ال يترك الصمت الكئيب

 ..…يخيم عليهما

 ”وشغاله فين الفتره دي ياحنين..“

 ردت بفتور رغم اضطربها من هذا االهتمام

 .…الملموس

 ”..…وقفة في فرن مخبوزات“

 …أومأ لها بحنق وهو يقول بضيق من غباءها

 ”.…عرضيمش كان احسن لو حكمتي عقلك وقتها و وفقتي على “

 …تكورت على نفسها بضيق وهي تنظر للنافذة بغيظ

 ”……انا ما بتجوزش في السر“



 .…رد وهو يهز راسها موضح االمر اكثر

كان رسمي ياحنين والكل كان هيعرف معادا  …ومين قال اني كنت هتجوزك في سر“
 الصحافه والناس

 ” ……اللي حوليه في الشغل بس

 .…قالت ببرود لحرق دمه فقط

 ”.…الرؤوس اتساوت دلوقتي ……قولت كان اديك“

 …هز رأسه بغيظ وهو يتمتم

 ثم على صوته قليالً  ”.…آآه على رايك اتساوت“

 …برغم من انها سمعت جملته السابقة

 ”.…وعشان كده بقا صعب توافقي عليا بقيت سواق يعني يدوبك اللي في جيبي كام مليم“

 ردت حنين ببرود وهي تشيح عينيها

 .…بوجع

 ”..….كام مليم…………بظبط“

جملتها لم تصدمه فقط بها بل قتلت أيضاً اي بصيص أمل بينهما في تلك العالقة الذي يتلهف 
 ……كي يتمها كالمسحور بشيًء خفي جذبهُ نحوها

بهت وجهه واضطربت ضربات قلبه بقوة وزادت سرعة انفاسة بشدة هائلة ليكبح كل شيء 
 وهو

 ……يزيد سرعة السيارة اكثر

 …ين لسرعة السيارة فعادت اليه بعيناها البنية وهي تقول بارتيابانتهبت حن

 ”……ممكن تهدي السرعة شوية“

 ……رد بنبرة باردة ووجهه أسود اكثر من االزم

خايفه تموتي من قبل متأمني مستقبل اخواتك وامك من ورا …ليه بقيتي خايفه على روحك“
 ”..…جوازه جديده غير اللي بوظتها عليكي



 .…وبرقة عينيها بحدة فغرت شفتيها

 ”..…انت اتجننت انت ازاي تكلمني كده تكونش فاكر انك لسه زي مانت ال فوق انا“

 ..…صاح عز الدين بتشنج

 ”.…مش عايز اسمع صوتك اسكتي“

 جفلت قليالً ثم استعادة حنقها وهي تقول بتقزز

 …منه

 انا فعالً هسكت عارف ليه عشان شغلي وشغل“

 ”..…كمان ميضرش مع الهانم اللي شغال عندها أم منه ميضرش وشغلك انت

 .…التوت شفتيه في بسمة ساخرة وعقب

 ”.…. شكراً لكرم ساعتك…ال حقيقي كتر خيرك يانسه حنين“

 ً  .…برمت شفتيها باستهجان وهتفت بصرامة ال تناسبها اطالقا

تغل .انا مش عارفه انت طلعتلي منين من وسط كل الناس اش…متتريقش وهدي السرعة شويه“
كانت ستدعي عليه كالعادة وتبدا توكيل هللا في ”..…يارب أ……عند الناس اللي شغال عندهم

 حسبان قوي عليه

 لكنها توقفت وهي تنظر اليه ثم لعجلة القيادة

 .…التي بين يداه ثم اردفت بوجوم

 ”..…..اللي حصلك برد ناري من ناحيتك…كفايه دعى“

هو يزيد السرعة اكثر وعيناه تعلقت على الطريق رمقها بنظرة مرعبة ثم اخرج نفس قاسي و
 بصمت..

 بلعت ريقها وهي تنظر اليه بارتياع ثم للطريق السريع

 ……برعب قابع في اعماقها

 ..…وصال أخيرا لمتجر كبير يبيع المواد الغذائية



 .…لفظ ببرود قاسي

 ”.…وصلنا يانسة حنين“

 نظرت اليه وهو يخلع حزام االمان ويبدو انه

 .سألته بأستفهام…عهاسيخرج م

 ”..…..انت جاي معايا وال إيه………اي ده“

 ..…نظر لها بعينين حانقتين منها

 ”.…امال هتدخلي لوحدك“

 .…اومات له بتبرم

 ”.…آآه هدخل لوحدي انت سواق مش اكتر“

 .رد من…وكانها حقا هانم وهو سائقها الخاص

 .…تحت اسنانه بغيظ منها

 ”.…نم..دي اوامر آية ها……هدخل معاكي“

 …اومات له بتفهم وهي تتحدث باستفزاز لكي تجعله يشعر ولو قليال بمرارة الحوجة

.لحسان تقطع ………طالما اوامر الست اللي مشغالك تبقى تدخل طبعاً وتشيل معايا كمان“
 ”.…عيشك

 .…رد عز الدين ببرود تلقائي

 ”..…ال متقلقيش اية مبتقطعش عيش حد“

 ..…ر وكانها تسعى لذل إياه بتلك الطريقةزادت حنين معيار االستفزاز اكث

 ”..…لو سمعتك بتقول آية احتمال كبير ترفدك……اسمها هانم“

كان خرج من السيارة وهي كذلك وهو يسمع تلك الجملة التي توحي للشماته به بعد ان دار 
 …. دا اذا حدث فعالً فالمسكينة تتوهم !……الزمان عليه

 ……بر ثم عليها وهو يقول بجزعرفع عز الدين راسه للسماء بنفاذ ص



 ”..…ادخلي ياحنين عشان نجيب طلباتك قبل ما الهانم تطردنا احنا االتنين“

 …اومات له باستحسان للفكرة وهي تدخل المتجر

بداخل كان بين يداها عربة تسوق تسير امامها بخفة وهي تبحث عن االشياء وعز بيده الورقة 
 ……المدوي بها الطلبات 

 ”……ان عندكمكتوب اي كم“

 املى عليها بعض الطلبات وهو ينظر لها وهي

 تسير امامه كانت ترتدي بنطال جينز واسع قليالً 

 عليه قميص أسود شاحب جميل عليها برغم

 . اما شعرها فكان على شكل…من شكله الباهت

 كعكة فوضوية جعلتها اشبه بمراهقة جميلة

 في ثانوية تحديداً لديها ضغوطات كبيرة

 .….لكنها تقفد الثقة بنفسها…م المواد عليها رغم اجتهادها طوال السنة ؟!بسبب تراك

 كحنين انها تفقد ثقتها بنفسها رغم اجتهادها

 ……وكبر تضحيتها الجل عائلتها !

يجعله يريد امتالك تلك المرأة بكل اوجاعها يجعله يشعر انها  …مظهر بسيط بائسا يجذبه؟
 مسئوله منه

 تى رغم ما قالته. ح……اي عبث يحدث بداخله

 …بسيارة لم تموت تلك الرغبة المريضة بداخله؟!

 ً  بداخله شخصان واحد يريدها السباب جاهل عن معرفتها ، وشخص اخر يحمل نحوها كرها

 غريباً ويمقت عليها و ال يراها إال امراة تتلهف

 .……على األموال وتبيع لمن معه اكثر

 .…سمع صوتها الهادى الشاجن بالفطرة



 ”.…..قولي اي المكتوب تاني عندك……فينروحت “

 …رد بهدوء وهو ينظر للورقة بين يده

 ”…خالص كده مبقاش في حاجة كل جبناه“

 .…ثم اقترح بهدوء

 .. تعالي…سيبي الحاجات دي يخلصوها بتوع الكاشير ويحسبه تمنها واحنا ندفع في الخر“

 ”…نقعد في اي كافتريا برا

 قطارلم تصدق ما تسمعه وهي تتحدث كال

 ..…السريع بدون فرامل

 بقولك اي…نقعد فين انا عندي شغل وانت كمان“

 ”..…انا مش عايزه اوقف حال ام منه

 …برم شفتيه قائالً باستهانة

 تعالي نشرب……ما يقف حال ام منه احنا مالنا“

 ”..…حاجة برا

 ردت مستنكرة الفكرة وهي تدافع عن السيدة

 .…بقوة

 هي اللي جيبانيمالنا إزاي الست كتر خيرها “

وبعدين شكراً انا مش عايزه …أقل معاها وبوظ شغلها عشان خاطر حضرتك ……الشغل
 ”.. …أشرب حاحة

 نظر لوجهها الشاحب باهتمام وهو يقنعها

 .…بضراوة و تلقائية صادرة من اعماقه

 ”.…وبالش تشربي كلي وشك لونه مخطوف…..عشر دقايق…مش هأخرك ياحنين“

 من جملته وهي تقولعقدت حاجبيها بغرابة 



 …ساخرة بتشفي

 ”…بقا عندك قوة مالحظة عالية بعد ما بقيت سواق“

 . انها…أبتسم بدهشة من طريقتها المتشفيه به

.. لكي تكون المساوة عادلة …. لهذه الدرجة تكرهه وتتمنى له الحضيض…فعالً تشمت به
 بينهما

 .…آآه ياحنين

 الئمتآوه بداخله وهو ينظر لها ثم قال باقناع ي

 .…عقلها

 ”.…مش هنتأخر هنفطر حاجة خفيفة سوا على أد فلوسي“

 …هزت راسها بنفي اقوى وهي تقول

 ”.…. حافظ على مرتبك……ال بالش احنا لسه اول الشهر“

 …عض على شفتيه بغيظ منها وعقب بقلة صبر

 ”.…..عامل حسابي……ملكيش دعوة انتي“

 نظرت لعيناه ثم هدرت بكبت وكانها تذكرت امراً 

 ……هام حدث بينهما منذ اشهر

 .. انت فاكرني نسيت…يعني ازاي افطر معاك“

 ”.…اللي عملته اخر مرة

 ……رد بنفس الطريقة وكانه اقتنع امامها بكونه سائق الهانم

 .ودلوقتي الوضع اتغير…الكالم ده فات عليه شهور“

 ”…شوفي انا بقيت إيه بسبب دعوات حضرتك

 نة او كانهاتوترت حدقتيها فسألها بنبرة شاج

 تتوهم فكان يبتسم رغم تعابير وجهه الجامد..



 ”.…دعيتي كتير عليا ياحنين“

 …اخفضت جفنيها وهي تقول بحرج عفوي

..انا بس كنت مقهورة من اللي ….بس انا مكنتش اقصد ان حالك يضهور بشكل ده…كل فجر“
 ”……حصلي بسببك وصعبت عليا نفسي

 .…سالها بنبرة اكبر شجون

 ”..…هولسه زعالن“

بماذا ترد انها تتألم كل يوم بسبب نظرات الجيران المؤذية وافتراء االلسنة السامة من سيدات 
 الحي

 عليها

 بماذا ترد انها اصبحت تسير في الشارع كمن عليه

 …طار ويخشى ان تصيبه طلقة غدر مشروعة !

 قالت بصوٍت خافت باهت ال يحمل للمرح

 ……ولو بصيص

 ”..…..انا جوعت…………مش هنفطر“

 أومأ لها بتفهم وهو يشعر انها تعيش دوامه قوية

 قاسية السرعة ال تعرف الحاق بها لضعف مهارتها

 .……في الركض والصمود

فغرت حنين شفتيها وهي تنظر لكم االصناف الموضوعه امامها على سطح تلك الطاولة 
 ..حقاً ال يوجد مكان بها حتى لوضع…المستديرة

 …كوب ماء

.خبز …شوكوالتة زائبة…مربى……جبن بجميع االنواع……وئح لذيذةمخبوزات شهية برا
 التوست

 ..…المحشي بحشوات لم تتعرف عليها حتى اآلن



 .انها وجبة افطار تكفي……. عصائر طازجة…لبن

 ً  ..ورغم ذلك لن تنكر…عائلة من سبعة افراد تقريبا

 ان لعابها سال وهي ترى وتشتم روائح فطار

 .…الملوك هذا

 بهدوء وهو ينظر اليها من خاللقال عز الدين 

 ..…جلسته بالمقعد المقابل لها

 ”……يال ياحنين افطري“

 .…نظرت للطعام ثم إليه وهي تعاتبه بحرج

مالت عليه وهي تقول بهمس ”..…انت كده ضيعت قبض الشهر على وجبة فطار…افطر اي“
 .……وتوتر وهي تنظر حولها

 ”..…اعين..وتضطر تغسل المو…دا يمكن تطلع مديون ليهم“

 .…ابتسم بتسلية وهو يجاريها في االمر

 ”.…مانتي هتاكلي معايا……يبقى هتساعديني“

شحب وجهها وتوترت حدقتيها ليضحك فجأه بصوٍت عاٍل مما جعلها تنظر إليه بتوجس ولم 
 .…تعقب على ضحكته بل ظلت تتأمل وسامته عن قرب

ه قلة قليالً وبروده ربما ذاب قليالً ال تعرف ماهو لكنها تشعر ان عنجهيت…للحق تغير شيٍء به
 ..ربما تغير قليالً يكاد تغير ال يُرى…في معاملته معها

 بالعين المجردة لكنها استشعرته بقلبها ، واحساسها

 ..…دوماً صادق في تلك األمور !

 .…انهى عز الدين ضحكته بتدريج وهو يقول بهدوء

 ”…. ومتقلقيش انا عامل حسابي…افطري ياحنين“

 ..…. وهي تمد يداها وتأكل…ات براسها بوجها عابس المالمحاوم



.مد يده بكوب …راقبها عز الدين خلسة وهي تاكل بحرج وهدوء تكاد تبتلع اللقمة بصعوبة
 عصير البرتقال

 ..…الطازجة إليها وهو يقول بلطف

 ”……خدي ياحنين اشربي ده“

 هزت راسها بنفي وهي تحاول اعادت

 .…الكوب امامه من جديد

 ”.….اشرب انت  ……ال مش عايزه“

 .…منع االمر وهو يمسك يدها بين يده قائالً 

.كلي انتي عشان …متشغليش بالك هاخد اي حآجة…التربيزة مليان كاسات عصاير ولبن“
 ”…تشبعي

وكانه يطعم طفله صغير وجدها في الطرقات يعطف عليها ويفرغ عطف االبوة التي افتقدته مع 
 كل قرصة

 .……لى الرصيفشتاء في المبيت ع

 .…اخبرته بهدوء وتردد……نظرت ليده التي تقبض على يدها بقوة غريبة

 ”..…ايدي“

 ……لم يفهم ماذا تقصد فقال ويده ال تزال تقبض على يدها تأبى الفراق

 ”……مالها ايدك“

 …رفعت حاجبيها ذاهله ونظرت ليدها المخفية بين قبضته الكبيرة

 ”.…سيب ايدي ياعز………هو اي اللي مالها“

 ترك يدها وهو ال يصدق انها نطقت اسمه مجرداً 

 .اكان نداء عفوي ام مقصود…ترا ما سبب هذا التغير

 …النها شامته بحاله الذي نزل للحضيض كما تتوقع



 ”.…بقيت عز دلوقتي………عز !“

 …نظرت للجهة االخرى وهي تقول بتشفي الذع

 ”…….عز بيه وانت حياله سواق الهانم…امال عايزني اقولك اي“

 الدهشة احتلت وجهه اكثر وهو يرفع احد حاجبيه

 ……ذاهالً 

 …أومأ براسه وهو يكبح ضحكته بصعوبة

 ”.…..انتي صح كملي اكلك……ال عندك حق“

 .…برمت شفتيها وهي تقول بشماته اكبر

 ”……ماشي ياعز“

الغبية ال تعرف ان نطقها السمه هكذا ال يشعره بالغيظ بل …اخفض عز الدين جفنيه بصمت
 العكس على

 يشعر انه يريد االنقضاض عليها بصورة وقحة

 .…اثار ما تثيرة بداخله

 انتهت من طعامها واستلقت السيارة معه ليقلها

 للفيال إلكمال تحضيرات الحلوى التي ستقدم

 ..…للضيوف في حفل عيد الميالد

 لم تتحدث كثيراً وهما في سيارة كان الصمت

 الذي يخرجمحتل المكان اكثر باستثناء الراديو 

 اغنية تلمس القلب بصوت شابة تحمل الرقة

 ..…في الصوت والقسوة وفي التعبير

 في وحدتي والحزن بي كالموج يغرق��



 مركبي والعين تحكي قصتي ما حل بي

 قد زال احساس االمان

 وخسرت مع خوفي الرهان

 قد ذبت في يأسي و ضعت بال مكان

 اضحيت في دربي وحيد انا لم اكن هذا اريد

 كذبت حين مقولتي اني سعيدو

 فانا لوحدي في الظالم ابكي و دمعي كالغمام

 وبداخلي الصرخات تمحو بي الوئام

 فلقد فقدت احبتي ضاع الدليل لعودتي

 وتعبت حقا في المسير برحلتي

 قد ضعت من كثر الكالم ضاق الفؤاد من المالم

 والحزن قيد بات يحرمني المنام

 ل العذابوكتائه في وسط غاب في روحه ك

 ��لم يلقى امنا او سالما من ذئاب 

 اخفت تلك…لمست الكلمات قلب حنين فترقرقت الدموع في عينيها كغمام زجاجي شفاف

 الدمعة الخائنة وهي تنظر للنافذة المجاورة

 بتعب وكبت اخرجت زفرة ثقيلة لعلها تمحي

 هذا الوجع بداخلها والذي فاض بكثرة مع كلمات

 ..…اشعلت جراحها

 عز الدين تنهيدة قوية صادرة منها سمع

 مما جعله ينتبه اكثر للكلمات الموسيقيّة الخارجة



 .…من الراديو

 وبرغم ما قد مر بي قد عاد يبحر مركبي��

 ��عاد الشراع الى االمان يسير بي 

 .…بعد مدة اوقف عز الدين السيارة وهو ينظر لحنين الشاردة بصمت واجم

 ”.…يال ياحنين وصلنا“

لتفتح الباب الخلفي لتاخذ منه المشتريات التي احضرتها  …له وهي تترجل من السيارةاومات 
 من

 ..…المتجر

حاول حمل الجميع عنها لكن كانت االكياس كثيرة مما جعلها  ”.…خليكي ياحنين انا هشالهم“
 تبتسم

 ..…برفق وهي تحاول مساعدته

 ”.…. خليني اساعدك…مش هينفع تشالهم كلهم“

 .…افتهرفض بصرامة خ

 ”..…ادخلي انتي انا هدخلهم“

 ..…اصرت وهي تحمل عدد ضئيل منهم

 ”..….هشيل االربع تكياس دول وانت شيل الباقي…خالص ياعز قولتلك هنشلهم سوا“

 ما تبقى لعز كان حوالي عشر أكياس ممتلئة بقوة

ت منها .ثم قال بغيظ مكبو…تقريباً مما جعله يومأ لها براسه على مضض وهو يحملهم ببساطة
 ومن

 ..…كل ما يحدث له من يوم ان قابلها 

 ”.…اتفضلي قدامي يانسة حنين“

 ……ضحكت حنين بخفوت وشماته وهي تسير أمامه



عض عز الدين على شفتيه بغيظ اكبر وهو يرمق االكياس الكثيرة التي بين يداه االثنين ثم لباب 
 .…وخادمات البيت المنزل الذي سيدخل من خالله بعد لحظات هكذا امام العاملين

 ..…سأل نفسه وهو متجهما المالمح

 (…)باهلل عليك ماذا تفعل بنفسك؟!

……………………………………………………………… 

 دخل عز الدين الردهة الشاسعة برفقة حنين وكان

 هناك عدد من العاملين مزالوا يعملون في تحضيرات

ذوقها الخاص في كل  الحفل ومزالت) آية( واقفه فوق رؤوسهم تملي عليهم التعليمات وتضع
 شيٍء يضاف

 ..…لتلك التحضيرات الراقية

 انتبهت آية الخيها وتلك الفتاة بسيطة الهيئة

 .. لم يشد انتبها ويثير دهشتها…الواقفة بجواره

 غير االكياس الكثيرة الذي يمحملها عز الدين ويدخل

 …اول مرة ترى اخاها بهذا الشكل…يالهي …بها عليها

 في تلك األمور وال حتى من بابلم يكن يوماً خدوم 

 …….. لم يحب التسوق يوماً وال الحمل…الذوقيات واالهتمام بها او بوالديهما رحمهما هللا
 وال الركض

 …هنا وهناك

 . قد اخبرها انه سوف يذهب…لماذا فعل هذا ومن تلك التي جعلته يحمل معها أغراض المطبخ

 .…لتناول االفطار مع ميرال

 ..…اهلهسألت اية بنبرة ذ

 ”.….. اي اللي انت شايله ده……عز“



 رد بفتور يخفي حرجه من منظره السخيف

 .…امام شقيقته الصغرة

 ”…دي الحاجات اللي كانت بتجبها االنسة حنين“

 .…اجابته اثارت بوابل اسئلة جديدة براس اية التي تنظر له بعدم استيعاب

بخ بلهفة وحين ابصرت حنين قالت حينما سمعت )ام منه( اسم حنين هرولت للخروج من المط
 بعتاب

 ..…قوي

. كل ده تأخير ساعتين ونص بحالهم بتجيبي الطلبات امال لو مكنتش …كدا برضو ياحنين“
 ”.…مأكده عليكي انك متتاخريش كنتي اتاخرتي اكتر من كده إيه

 .…توترت حنين واحمر وجهها بحرج وهي تتقدم من السيدة باعتذار

 ”.…معلشي يام منه اصل أ“

 ..…توقف الكالم بحلقها وهي تسمع صوت اية يعصف من خلفها بقوة وأمر

 …. ازاي تخلي عز الدين يشيل االكياس دي معاكي….. فهميني األول……استني عندك“
 ”.…فين السواق اللي رحتي معاه مدخلش بيهم ليه معاكي

 مة وشفتي فارغهترك عز الدين االكياس جانبا وهو يرفع راسه لحنين التي استدارت له بصد

 وعيناها قد اتسعت بدرجة مخيفة للناظر لكن

 ..…بنسبة له مضحكة البعد حد

 .…نظرت حنين الية بتردد وهي تقول كالبلهاء

 ”…. هو مش دا السواق……سواق اي حضرتك“

 شهقت) اية( بصدمة وخرجت شهقة اكبر من شفتي

 )ام منه( والتي شعرت بصدمة من غباء حنين فكيف

 ناقة والوسامة باستثناء بذلته الغالية وساعته الفخمة النفيسة ، كيف تظن انه سائقلرجل بهذه اال



 .…اي خرقاء تلك ؟!

 …اشارت اية عليها وكانه ستصاب بالشلل ال محال

 ”.…وانت ازاي وفقت ياعز……. معقول…انتي خليتي عز يروح معاكي الهايبر“

 .…حنين ببراءة نظرت الخيها فطأطأ عز الدين برأسه ثم رفع عيناه على

.انا كنت كدا كده رايح الهايبر اشتري شوية حاجات وخدت االنسة …متكبريش الموضوع يأية“
 حنين

 ”..…على سكتي

 .…نظرت له حنين بغيظ ثم رفعت عيناها على اية وهي تقول باعتذار

. وان في سواق تاني …انا آسفة ياهانم بس مكنتش اعرف انه سواق خاص لحضرتك“
 ”…ي زي ديللمشاوير الل

 اغمض عز الدين عيناه وهو يكبح ضحكته بصعوبة..

 لم تذوب الصدمة على وجه اية وهي تخبرها

 …بحنق وصلف واضح

 دا عز الدين…انتي مبتقريش جرايد معندكوش تلفزيون في بيتكم……السواق بتاعي ازاي“

 ”……الخولي أخويا

ر بآية اكثر واكثر وكانها قالتها حنين و عيناها متسعة وهي تدقق النظ”.….انتي……اخوكي“
انتبهت لشيًء ما و ليس الجل خداع عز الدين نحوها بل ان صدمتها برؤية زوجة) خالد 

 العربي( السابقة كانت صدمة اقوى من خداع المخادع و ادعاءه انه

 ..…) سائق الهانم(

مرأة . ال……انها جميلة، بحق جميلة رغم العنجهية والغطرسة الواضحين عليها لكن يحق لها
 يافعة

الجمال بارزة االنوثة، بهية المالمح ، مليحة بكل شيء عيناها عسلية المعة بجاذبية قاتلة.. 
..وأيضاً طولها ……شعرها القصير المموج البني المائل لالشقر قليالً يضيف رونق خاص بها



 وجسدها الملفوف

.هل ……ا ياترى؟انها فتنة متنقله مابال المخبول الذي تركها ما عيبه……بانوثة طاغية
الطباع السيئة تثير النفور باالعماق ليظل الجمال مجرد صورة تسر العين ويشمئز القلب من 

 ….هل يمكن؟!……ماخلفها

 ..…ربما الجمال ال يكفي كما تظن هي؟!

.. …وكانت تود لو نالت اكثر جماال لكانت…فهي لم تكن يوماً راضية عن جمالها العادي
 . ذات……لكانت

 ……لهن !حٍظ افضل مث

 .…وهل) آية( ذات حٍظ افضل بعد ما اصابها على يد طليقها ؟!

 .…تحدث عز الدين أخيراً بهدوء

قولتك اني كنت ناوي اجيب حاجات من الهايبر وخدت حنين …محصلش حاجة ياية لده كله“
 …على سكتي

.. محصلش حاجه يعني …وبعدين مفيهاش حاجة لو شلت معاها الحاجات كانت كتير عليها
 ”..…نا مش هنستعبد الناساح

 .…شعرت اية بالحرج رغم حنقها من حنين لتقول بتبرير

 ”.…اكيد انا مش قصدي كده بس انت  “

 ..…قاطعها وهو يحاول اغالق ابواب الحوار بمنتهى المهارة

 انا إيه هو انا شايل لحد غريب دي حاجتنا.. بتاعت“

 ”..…شا الصغير يارب يطمر فيهعيد ميالد ابنك يعني كل الفرهده دي عشان خاطر البا

 …اخبرته سريعاً ومازال وجهها عابس

“ ً  ”.…وبعدين الخال والد………هيطمر طبعا

 …ثم نظر لحنين وقال وعيناه تلمع بتسلية خبيثة”..اقفلي على الموضوع..…يبقا خالص“

اتكئ على اسم السيدة الجل ان ”..…ادخلي بقه يانسة حنين عشان تشوفي شغلك انتي وام منه“



 يذكرها

 ……في الخفئ باحاديثها وتشفيها فيه

 بلعت ريقها وهي تتذكر فرحتها فيه حينما ظنت انه

 وصل للحضيض في خالل أشهر قصيرة واالن اتضح

 ……غباءها المثير للسخرية والضحك

 .…مسكتها ام منه ولكزتها بخفة وهي تقول بحرج آلية

.. لمؤخذة يابيه ونبي ما ……كلمؤخذه ياست اية حنين لسه جديدة ولي ما يعرفك يجهل ”
 تزعل

 ” ……منها دي اغلب من الغلب

 هز راسه بتفهم وقد شعر بصدره يحترق بعد تعبير

 السيدة االخير عن حال حنين ليشير لها بجمود

 ..…قائالً 

 . وخدي االنسة…روحي على شغلك يام منه“

 ”……معاكي

 الدين انتباه آية الحد العاملين بالفعل دخلت حنين للمطبخ برفقة السيدة بصمت قاتل واستغل عز

 ..…الذي نداها لكي يريها شيٍء ما

خرج من المكان واستلقى سيارته وهو ينطلق بها للنادي حيُث تنتظره ميرال اكثر من ثالث 
 ساعات

 على وجبة الفطار التي تناولها مع المدعوة

 ..…حنين

اه حتى وجدها تجلس على بعد مدة دخل النادي ووصل للمكان المنشود وظل يبحث عنها بعين
 احد الطاوالت بحنق تكاد تخرج دخان براكين من



 ..……انفها

 جلس عز الدين امامها على المقعد وهو يقول

 .…ببساطة احرقت فتيل الصبر لديها

 ”…..فطرتي وال لسه مستنياني…صباح الخير ياميرال“

 …نظرت له ميرال بدهشة ممزوجه بالغضب

 الت ساعات مستنياك..انا بقالي ت…انت بتهزر صح“

 ”…ولوال مكالمتك ليه من ربع ساعة انا كنت مشيت

 …تنهد عز الدين ببطئ وهو يبرر بهدوء جامد

 ”.…معلشي اتاخرت عليكي شوية“

ارجعت خصله من شعرها الناري للخلف ونظرت له من خلف عدسات عيناها الزرقاء 
 ..…الزائفة

 ”…شويه ياعز دول اكتر من تالت ساعات“

 .…د فهو يكره التبرير واالعتذار الي شخص خصوصا ان كانت انثىزفر ببرو

 ”..…هتفطري وال فطرتي ………حصل خير“

 .…مالت قليالً على الطاولة وهي تسأله بشك

 ”…معنى كالمك انك فطرت قبل ما تيجي“

 اجابها باال مباالة وهو يشير للنادل الذي اتى

 .…سريعاً عليهما

 ”.….اجبلك اي………حاجة زي كده“

 مت ميرال على شفتيها بضيق وهي تنظرقض

 ..استسلمت…للنادل الواقف فوق رؤوسهم

 .……بتنهيدة غيظ



 ”..…قهوة سادة“

 لم يفكر حتى بالقاء سؤال من باب الذوق عن

) لماذا طلبته القهوة بدالً من االفطار(حقاً لم يلوح السؤال بعقله قط وهو يملي طلبه وطلبها 
 للنادل

 ..…ماءة مهذبة منهالذي رحل سريعاً بعد اي

اتت القهوة بعد مدة من الصمت بينهما لتشعر انها على وشك االنفجار من هذا الصمت 
 لماذا …القاتل

 …عاد لها طالما مزال كما هو بارد ال يهتم المرها

ربما هي من كانت تلحق به بكل مكان وهو كان يأبى الخضوع لطلب عودتها لحياته لكنه 
 رضح لهذا الطلب

ً منذ شهر ت  . وبرغم من القاءات المستمرة بينهما…قريبا

 والمكالمات الهاتفية اال انها تستشعر بُعده وتغيره

 وكانه لم يعد عز الدين الذي عرفته ……معها كثيراً 

 ..…وتزوجتها لفترة كانت قصيرة؟!

 اتى االلحاح المتوقع منها في كل مقابله

 .…بينهما

 ”..…امتى هنرجع لبعض ياعز“

 …ة الغير مبالية باالمررد بنفس الطريق

 ”.……. انا في دماغي كذا حاجه لم رتب اللي انا فيها نشوف…مش وقته ياميرال“

 ……سالته ميرال بتشكيك

 ”.…مش فاهمه ……واي اللي انت  فيه“

 برر بسأم هادئ وهو يرفع فنجان



 .…القهوة

 ”..…شغل وصفقات وكعبله“

 رفعت احد حاجبيها الرفيعة وهي

 …تعقب

 ” …أجل جوازنا تانيوده يخليك ت“

 ..…وضع الفنجان وهو ينظر لها ببساطة واعين باردة التعبير

 ”.……وانا مش رايق لجوزنا دلوقتي …طبعاً الموضوع محتاج بال رايق“

 .…اومات له وهي تقول بوجوم

 ”..……لحد ما تخلص اللي انت فيه …وانا هستناك …تمام براحتك ياعز“

 ..…اوما لها وهو يضيف بصوت اجوف

 ” …هتيجي؟………هستناكي انهاردة بليل عشان حفلة عيد ميالد علي“

 تصنعت ابتسامة لطيفة وهي تقول بلطف زائف..

 اكيد هاجي انت عارف علي غالي عليا أد إيه..“

 ”..…وآية كمان

للحق هي ال تحب اية أبداً انها تغار منها من جمالها ومنصبها انها تفوقها في كل شيء.. عائلة 
 واسم

 ها االولى كانت تغار منها ومن حبهاحتى زيجت

 .. فمن ال يعرف انها هي وآية كانوا أصدقاء…لخالد

 في مرحله قصيرة قبل ان تتزوج ميرال عز الدين

 فكانت الصداقة بالمختصر لكي تصل لشقيق آية

 .…الثري )عز الدين الخولي(

 كان يتزوج غيرها …ظلت تلتف حوله لسنوات



 تبه لها بعد انويطلق بعد فترة قصيرة حتى ان

 وقفت معه احد صفقات العمل المهمة وكان الحل

 بيد والدها هي لذلك اقترب منها وهي كذلك

 …اغتنمت الفرصة وتزوجته الجل الشهرة والثراء األكبر

 لكن انتهت العالقة بعد خالفات مستمرة..طلبت الطالق ببساطة وهبطت شهرتها كعارضة ازياء

 لمجرد ان اسمها…بنفس بساطة اجراءات الطالق !

لم يعد مرتبط باسم الثري الوسيم) عز الدين الخولي(االن تريد إصالح ما افسدت بيداها لكي 
 ..…تستعيد مجدها بأقل الخسائر وهذا سيحدث حتماً بعد عودته لها كسابق

……………………………………………………………… 

ة اذنها .. ومسكت الهاتف لناحي…علت ضحكاتها وهي تلقي نفسها فوق الفراش بالعرض
 االخرى

 …وهي تساله بفضول

ضحكت بقوة اكبر وهو يتابع السرد لها عن  ”.…وعملت إيه لم الراجل شافك بشكل ده“
 تفاصيل يومه

في العمل بداخل المطعم الصغير.. وبعض المواقف المضحكة التي تمر عليه كل يوم من بعض 
 .…الشباب بسنه

 

.. ومسكت الهاتف لناحية اذنها …ضعلت ضحكتها وهي تلقي نفسها فوق الفراش بالعر
 االخرى

 …وهي تساله بفضول

ضحكت بقوة اكبر وهو يتابع السرد لها عن  ”.…وعملت إيه لم الراجل شافك بشكل ده“
 تفاصيل يومه

في العمل بداخل المطعم الصغير.. وبعض المواقف المضحكة التي تمر عليه كل يوم من بعض 



 .…الشباب بسنه

 ”.…انت مشكلة“

 …الناحية اآلخرى على الهاتفرد من 

 ”..…..بقولك اي انا شوية وهوصل البيت….حوار يابيبه…وانتي حوار“

 سالته وهو تبرم خصلة حول”..…والمطلوب“

 …اصبعها

 .…اجابها ببساطة

 ”…هديكي حاجة……تستنيني في مدخل بيتكم“

 .…عقدت حاجبيها وهي تقول بمشاكسة

 ”.…. هطمع فيك كده…حاجة زي اي هدية تانيه“

 …شق شفتيه ابتسامة عذبة وهو ينفي برفق

 . حولي تنزلي بسرعة…مش هدية حاجة تانيه“

 ”..…عشان دخلت الشارع

 .…نهضت من على الفراش وهي تقول بتردد

 ”…ماشي اصبر هشوف لو معرفتش خالص“

 …برم شفتيه بعد تلك الجملة”.…خالص اي هتبرد“

 …رفعت احد حاجبيها وتساءلت بفضول أنثوي

 ”..…دي اللي هتبرد هي اي“

 ..…تظاهر بالغباء وقال بتسلية

 ”..…انا قولت هتبرد“

 ……اكدت بقوة



 ”.….. قولت…………آآه“

 ..…توسعت البسمة على محياه أكثر وهو ينكزها في الحديث برفق شقي

 ”..…طب انزل ياصغنن ومتتعبناش مش هتحايل عليك كتير“

 . وبالفعل نزلت…ضحكت بخفوت وهي تغلق الهاتف

 تظرت في مدخل المبنى لتجده يدخل بعد ثواٍن برونق الشباب الخاص به الجامع بين العبثو ان

 ..…والدفء اضطربت ضربات قلبها وهي تنظر اليه وتتأمله بعيون المعة

 وهو لم يقل عنها تامالً واهتمام بكل تفصيله بها

 .……من اول رأسها حتى اخمص قدميها

 يده كيسكان بين  …انتبهت أخيرا بما بين يدهُ 

 …ابيض يحمل شعار احد المطاعم السورية

 اقترب منها بعد هذا التأمل الصامت ليقول

 .…بين نظراته القوية

 ”.…ازيك ياحبيبه عامله إيه“

 ابتسمت برقة تذيب اي ثلج من على أعلى

 ……واكبر جبال ثلجي

 .شكلك طالع عينك…..انت عامل إيه……الحمدهلل“

 ”.…في الشغل

 الغزير وهو يقول مد يده وحك في شعره

 …بإبتسامة متعبة تحمل القليل من االستياء

 ”….اديني بخبط لحد ما خد الشهادة وتعين…يعني“

 .…مد يده لها بالكيس وهو يقول بصوت رخيم



 ”……خدي ياستي بقه سندوتش الشاورما ده ……المهم“

 …اخذت منه الكيس بسعادة وهو تقول بحماس

 ن اني.. انت عرفت مني…. ليا…شاورما بجد“

 ”..…بحبها

 ذكرها بعفوية جعلت قلبها يرقص على اوتار

 …كلماته

 ”..…مش كنا بنتكلم امبارح بليل وقولتي انك نفسك تكلي شاورما“

 …الح االندهاش على وجهها وهي تقول بعدم استيعاب

 ”…آآه قولت بس كان الكالم عادي“

 …رد برسمية تخفي خلفها الكثير

 تي نفسهايعني تبقى صحب …يعني اي عادي“

 ”..…في حاجة ومجبهاش

 رفعت عيناها عليه وكان جملته لم تروقها من

 ..…الداخل

 ”.…يعني بتعمل كده مع كل صحابك …ممم …بجد“

 …احب ان يثير استفززها فقال

 ”.…البنات بس“

 وضعت يدها بخصرها وهي تبرق عيناها

 .…الزيتونية بحدة

 ”..…يسالم البنات بس“

 ..…تأمل جمال زيتونيتها المشتعلة بضراوةاخبرها أحمد بمزاح وهو ي



يعني عندك كرم اهوه صاحبي وحبيبي وعشرة عمر بقالو فترة بيتوحم قدامي  …أيوا وهللا“
 ”..…على وجبة في كنتاكي وال عبرته

 ذاب الغضب قليالً من على وجه حبيبة

 …وهي تسأله ببراءة

 ”…طب لي كده  ………ياحرام“

 …الكبير المجعدرد بشمئزاز وهو يتذكر شعر كرم 

 ”.. ويخرج الفران اللي ولده فيه..…لم يحلق شعره“

 توسعت عينيها وقشعر جسدها بتقزز وهي

 .…تسأله بريبه

 ”..….. قول وهللا الفران ولده في شعره…يع …يع“

 .…نظر لها ذاهال وهو يضيف بجدية

 ”.…انتي هبله هما يعيشو فيه آآه لكن يولده صعبة“

 ”.…طب ليه“

 .…لى براءتها الغير منتهيةكبح ضحكته ع

 ”.…بعيد عنك بيتحرك كتير والوليه هتسقط مننا“

 …لكزته في كتفها وهي تقول بضيق

 ”..…ودمك تقيل………غلس اوي“

 …برم شفتيه وهو يرد باستهانة

 ”.…وانتي عبيطة وبتصدقي اي حاجة تتقلك“

 .…تمتمت بتلك الكلمة فضحك عليها”.…بارد“

 ه شطيرةفتحت الكيس بعدها واخرجت من

 .…الشاورما واعطته نصفها وهي تقول بهدوء



 ”.…طب خد ُكل معايا“

 .…رد بنفي وهو ينوي المغادرة

 ”. انا ماشي.. …….اطلعي ُكلي فوق عشان محدش يشوفنا……مش عايز“

 ..…كانت ُمصره وهي تقول له

 ”….. وتمشي…ال مانت هتاخد نص السندوتش“

 ..…سالها بعدم استيعاب

 ”…انك تديني من اكلك..……واي الزمتها“

 ضيقت عيناها وهي تنظر له واتكأت بخبث على

 …كلمة )صحاب(

 ”..…ياصاحبي……وال إيه……الصحاب بيتشاركه كل حاجة سوا“

 لم يعقب بل اخذ منها نصف الشطيرة بصمت

 وقضمها امام عيناها وفعلت هي المثل لتخرج

 بعد لحظات همهمات استمتاع وتلذّذ وهي

 .…تخبره بعفوية جميلة

 ..قسما باهلل……الراجل بتاع الشاورما دا فنان“

 ” …. فناااان……ياحمد فنان

 ..…كبح ضحته وبفمه الُقمات وهو يخبرها بتمهل

 ”……وطي صوتك يامجنونة هتفضحينا هبقى اجبلك تاني منه“

 اردفت بعفوية وهي تقضم من الشيطرة

 .…بتلذذ

 ”..…ماشي بس كتر بقه تالته اربعة كده“



 رية النظر على جسدها بلمحةاعطى لعيناه ح

 .…خاطفة قبل ان يعلق ساخراً 

 ”.…وياريت بيبان عليكي“

 قالتها وهي تبحث عن السلطات بداخل

 …الكيس

 ”..…انت هتنق وال إيه“

 ً  .…برم شفتيه باستهجان معقبا

 ”..…هنق على إيه اتنيلي“

 رفعت رأسها نحوه وكانها انتبهت لشيء ما

 …فساءلت بتردد وحرج

 انت بتحب البت الرفيعة……ياحمدهو صحيح “

 ”…وال التخينة

 رد بنبرة متسلية وهو يسافر بعيناه على

 وجهها االبيض ذات الوجنتين المصبوغتين

 ..…بالدماء

 ”..…بطه ملظلظة ……مسمهاش تخينة اسمها بطة“

 .…بلعت اللقمة بصعوبة وهي تردف بخفوت

 ”..…يعني انت  بتحب البنت الكيرفي“

 من جديد في رد بمزاح وهو يقضم

 ..…الشطيرة

 ”.…جداً امال انا بغذيكي ليه“



 توردت وجنتيها اكثر وهي تحاول دفعه

 ..…للخروج

 ”……احترم نفسك ويال امشي قبل ما حد يجي ويشوفنا“

 ..…رد بشقاوة خبيثة

 ”…….هقولهم اني بزغت البطة الصغيرة بتاعتي…ما يشوفونا“

 .…دفعته بتشنج

 ”.….يال……يال ياحمد متعصبنيش“

 وقف مكانه وهو يعتذر لها بطريقة غير

 .…مباشرة

 ”.…خالص ياست المتعصبة انا كنت بهزر على فكرة“

 ابتعدت خطوتين عنه وهي تهز كتفيها باستهانة

 .…ثم قالت بكبرياء

 ”. …انا عجبني شكلي كده……وال بتتكلم جد انا مالي أصال“

 فغر شفتيه من تقلب مزاجها معه ليعقب بعتاب

 املة حينما تغضب منه تعامله كالغريبمن تلك المع

 ً  ….. كالغريب وكان لم يكن بينهما شيٍء أبداً …حرفيا

وبعدين حد ……رجعنا لي انا مالي وملكش دعوة كنا خلصنا منهم من اسبوع فات ياحبيبة“
 قالك انك

 ”.…مش عجباني

 ..…لوت شفتيها وهي تعقب بلؤم

 ”. …صحاب وبس……وعجبك ليه أصال احنا في االول وفي االخر صحاب“

 .…رفع حاجبيه وهو يقول بمكر



 ”..……. ماشي انا كنت برضو ناوي ارجع اكلم…. مم احنا فعالً صحاب…ياراجل“

 .…قاطعته بقوة وغيرة مجنونة

 ”..…قسما باهلل لو كلمت بنات غيري مش هيحصلك طيب“

 …ضيق عيناه بلؤم وهو ينظر إليها

 ”…ودا كمان من ضمن ان احنا صحاب وكده“

 …ت مصره وهي تقول بكذبكان

 ”.…آآه طبعاً عندك شك ان احنا مش صحاب“

 اوما له وهو يبتسم ثم سألها في االهم بنسبة له

 ……ولها

 .. هتروحي االمتحان…قبل مامشي …ال اكيد صحاب“

 ”.…الساعة كام بكرة

ًّ مع قلبها وكانها تذكرت هما  اضطرب جسدها كليا

 .…بهدوء..ردت …او بلوى تنتظرها غدا في الصباح

 ”.…الصبح الساعة تسعة كده ”

 .…هز راسه وهو يضيف قبل ان يتحرك من مكانه

 ”..…ونراجع تلخيص المادة سوا…خالص هتصل بيكي وصحيكي“

الحت االبتسامة على شفتيها وهي تتذكر االيام القليلة التي تحدثا بها كم كان حنون ومهتم بها 
 خصوصا بالدراسة فكان يدفعها دفاعا قوي

 .…جعة المواد واهم الملخصات بهالمرا

 …تفاجئت بشدة نباهتهُ وذكاؤهُ وسرعة الفهم لديه

 انه حقا ساعدها في بعض المسأل وكان خير عون

 ..…بعد الدروس الخصوصية 



 …أحمد به شيء جميل تلمسه كلما اقتربت منه

 ..خدوم ال يبخس جهده او….شهم…حنون ذكي

 .هل كان يفعل هذا مع كل……معلومة نحوها

 اصدقائه خصوصاً الفتيات ام هي تتميز عنهن

 ..…بتلك المعاملة الخاصة؟!

 سمعته يقول بهدوء وهو يبتعد عنها عند باب

 ..…المبنى الحديدي للخروج

 ”.….. سالم…..وهكلمك بليل…يال اطلعي يابيبه“

اخرجت حبيبة تنهيدة طويلة وهي تقف وحدها في المدخل بعد ان خرج وتركها تنظر لربع 
 يرةالشط

بين يداها ثم الى ما ترتدي من بنطال جينز ضيق يظهر ساقيها النحيفة وكنزة تالئمه باناقة 
 تظهر ايضا

 ..…نحافة جسدها الذي للحق يميزها بصورة جذابة

 .…برمت شفتيها وهي تتذكر جملته بحنق

 ”..ومالو العود الفرنساوي ياحمار..…بيحب الكيرفي“

 فنهضتفي صباح صدح هاتفها بقوة واصرار 

 قليالً من على الفراش المحاط بمعظم الكتب

 قد نامت بعد ليلة طويلة من المذكره وهو كان

 .…معها في معظم الساعات االخيرة ليال

 همست باسمه وهي تحاول االستيقاظ”.…أحمد“

 ..…من نومها

صوتها الناعس الرقيق اشعل جسده  …ابتسم من الناحية االخرى وهو يعتدل في الفراش مثلها



 وقلبه..

..ال يطالب اال بالتهور في الحب ……الرأفه بحالي ياصغيرتي فأنا في سن ال يسمح اال بتهور
!…. 

 ”……يابيبه……صباح الخير“

 فرقت في عيناها وتساءلت وهي

 ..……تتثاءب

 ”. ….الساعة كام دلوقتي……صباح النور“

 …رد احمد بخفوت جاد وهو ينظر لساعة حائط غرفته

 عشان …. يال فوقي كده…لسه قدمنا ساعتين“

 ”.…نراجع سوا قبل ما تروحي

 …اومات له وهي تبتسم ثم علقت ذاهله من امره

 ”…حسى انك بقيت المدرس بتاعي خالص“

 …غمغم بصوٍت خافض

 ”.…بكره هبقى كل حاجه ليكي“

 انها سمعته او توهمت بما خلف هذا المعنى

 لذلك سالته ببراءة

 ”.…بتقول اي“

 …ثم قال بنفي هز راسه وكانها تراه

 ”.…وال حاجة يال فوقي كده وكلميني تاني“

وساعة األخرى ارتدت مالبسها  …بالفعل ظل معها يراجع ملخصات تلك المادة حوالي ساعة
 وخرجت

 من البنيه لتذهب مع بعض الصديقات المقربين



 ..….. باستثناء الصديق الوحيد القريب لقلبها……لها

ه يتابعها بعيناه وهو يقف بشرفة وشعره فوضوي غير رفعت راسها على شرفة منزله لتجد
 كان يرتدي سروال قصير ويفوقه قطعة داخليه رماديه …مرتب

 .…بحماالت عريضة

 توردت وجنتيها وهي تخفض ابصارها وتتابع

 السير ُمبتعدة وقد رفعت هاتفها وكتبت له

 ..…رسالة

 .(…..البس حاجه هتبرد……)ادخلي يامجنون

 …ال تخلو من االهتمام ارسل رسالة مختصرة

 .(…)ابقي طمنيني لم تخلصي 

 كتبت بعد تنيهدة طويلة مفعمه بالمشاعر

 ……القوية

 ..(….تصبح على خير………)نام ياحمد وانا لم اروح ان شاء هللا هرن عليك

 )بيبة( نداها عبر الرسالة فردت بكلمة

 ..)نعم(……مهذبة

 .…وصلت رسالة حانية منه

 .(……)خدي بالك من نفسك

 .( كتبتها ثم وضعت الهاتف بحقيبتها……حاضر)

 و سارت في طريقها بصمت وال يطوف بعقلها

 ..…إال هو ، وضربات قلبها تتسارع بوتيرة عنيفة

 انه الحب لن تنكر وجوده بينهما من اول لقاء

 .قادره هي على الرهان على حبها……قدر هذا الحب



فهي جاهله عن رؤية خطوط حكايتهما معا لكنها لن تراهن أبداً على النصيب المكتوب عليهما 
 .…في المستقبل ؟!

………………………………………………………… 

وزدادت وتيرة البرودة  …داعبها الهواء البارد بقوة ورفرف شعرها المموج االسود بجمال
 وهي تخبأ

 . وتنظر للنهر……كفيها في جيب سترتها الثقيلة

 . ستمطر…وعذوبته وصفاؤه في يوم عاصف كهذا

.. الجو سيء ونهر هادئ ، ما بالهُ أال يخشى العواصف …مطر ال مجال للشك في هذاحتماً ست
 مثلها؟!..

 .…اخرجت زفيرا على شكل بخارا ابيض من عمق فؤاد مشتعل بالخوف

 كلما اقتربت من فرحتها تخشى الناتج من خلفها؟!..

 االيام تركض من حولها وحبه يشتعل بقلبها والحبيب

 . انانيه في صمتها…غيره بها اخذ مكانه صعب ان ترى

 ..…وتغتنم سعادتها وحبها عنوة عن الجميع

.. خمسون يوماً …اخفضت جفنيها لالرض الصلبة.. وهي تحسب االيام المتبقية على الزفاف
 .……وستكون زوجته

.. تهديده مر عليه …لم ترى ماهر منذ اخر لقاء بينهما حينما تركت العمل وقابلته في الطريق
 راربعة اشه

. هل يجب ان تطمئن من هذا الغياب ام تقلق …تقريباً ولم تراه من يومها ولم يحدث شيء
 .…اكثر

.. تشعر ان ماهر يرتب …انها بالفعل تموت من القلق كلما اقتربت االيام واقترب موعد الزواج
مكيدة ستقضي عليها وعلى من كان ذنبه الوحيد انه قابلها وطلبها في  …لهما مكيدة

 ..…الحالل

 ”.……سمر“



 ……سمعت الغالي ينادي وهو يقترب منها بهدوء وبين يداه الذرة المشوي

 ”.…سرحان في اي ياشبح“

 ابتسمت وهي تاخذ منه واحده من نبتة الذرة المشوي وقضمتها بصمت وهي تنظر للنهر

 .…الصافي القاتم

 .…أجوف جلس بجوارها على المقعد وقضم أيضاً من الذرة المشوي وهو يقول بصوت خافت

 ”..…الموضوع كبير لدرجادي“

 ابتسمت وهي تمضغ الحبات بوجوم ثم قالت

 …بهدوء

 ”.….الراجل بتاع الموبيليا زمانه قفل في الجو ده…هنروح فين في الجو دا يابراهيم“

 رد مختصر األمر وهو يتامل مالمحها بقوة

 ……وشك

 ”…المهم مالك……مقفلش مستنينا انا لسا مكلمه“

 تبعد عيناها هزت راسها وهي

 …عنه

 ”.…مفيش وهللا انا كويسه“

 …نظر لها بتشكيك اكبر وهو يسألها من جديد

 ” …..امال انا مش شايف كدا ليه…بجد كويسه“

 قضمت من نبتة الذرة المشوية وهي تغير الحديث بمرح كي تمنع تعكر صفو الجلسة الجميلة

 ..…بينهما ببوابل اسئله تثير خوفها من القادم

 كل ده وقولي الصنايعيه خلصه الشقه سيبك من“

 ”..…وال لسه



 ”.. …كلها اسبوعين وتخلص“

 …ردت بحماس زائف

 ”.……وبدلتك الزم تشتري واحده…كويس هنروح نحجز فستان الفرح امته“

 رد بجدية وهو يخبرها وعيناه ال تبرح وجهها

 ..…وعينيها السوداوين المحببتين لقلبه

 ”.…..انا مش هأجر……تي كمان فستان الفرحوهشتريلك ان …اكيد هشتري بدله“

 عقدت حاجبيها بتعجب وهي

 ..…تعقب

 ”..….بس دا غالي و……نشتري !“

 .…مد يده وارجع خصله من شعرها خلف اذنها وهو يقول بحنو

 .فستان…انا عامل حسابي متشغليش بالك“

 ”..…الفرح الزم يكون جديد ال حد لبسه قبلك وال بعدك

 .…بقنوط رفضت األمر وهي تخبره

 ”…يابراهيم ملوش الزمة ما كدا كده هيتركن“

غمز لها وهو ”……مين قال ان هيتركن كل فترة هتلبسيه ونعمل عريس وعروسة من تاني“
 يضيف

 ”..….هو صحيح انتي جبتي قـ…هو والحاجات التانيه”..…بمكر

 .…قاطعته قبل ان يتابع وقاحته المعروفة معها

 ”..…احترم نفسك“

 …..بعيداً عن البراءة !…يءزمجر بعتاب بر

وبعدين احنا خالص هنتجوز وهنبقى ستر وغطا على …اي ياشبح هو انا لسه نطقت الكلمة“
 ”بعض..



 نظرت له باستنكار واجابته

 ..…بحنق

 ”..………لم نبقا نتجوز“

 .…لكزها بمشاكسة وهو يصر بخبث الرجال

 متقفليهاش ياست البنات وديني لمحة بسيطة عن“

 ”……هازكاهم حاجة في ج

 ”.………ابراهيم“

 .…هتف بوقاحة وعبث بالكلمات

. مش …..راعيني ياشبح…المقاسات بتاعتهم كدا يعني …لمحة بسيطة عن الحلويات الونهم“
 ” …كده

 ضحكت وهي تهز راسها بخجل وقد توردت وجنتيها

 .…بقوة وكانها مصبوغة باالحمر القرمزي

 …غمز لها بمداعبه وقحة”.……. إيه…ها“

 ها منه وهي تقول باستفزاز انثويقربت راس

 .…عنيد

 ”.…بعد الجواز نشوف…………قلة آدب ال“

 ابتسم امام وجهها الجميل وقال بمداعبه

 .…خبيثة

 ”…هيتقطعوا كلهم بعد الجواز……براحتك كدا كده“

 .…اشتعلت عيناها بحنق وعدم فهم

 ”.…وتقطع هدومي لي بقه ان شاء هللا“

 هوظهرت أسنانه في ابتسامة عابثة و



 .…يقول

 ”.………هتعرفي وقتها ليه“

 بلعت ريقها…قفز قلبها بعد ان فهمت مقصده الوقح

 ..…وهي تنظر لالمام بحرج

 ..…نظر لها بعمق محبب ثم اخذ يدها بين يده وتحسسها برفق وهو يستشعر برودتها

 ”……ايدك متلجه“

 …نظرت له باستنكار وقالت بتزمر

 ”. …ان ممكن نأجل المشوار.ك…هللا يسامح اللي طلعني في الجو ده“

 رد ببحة خاصة رخيمة وقوية في تأثير

 …عليها

..مش عارفه اتلم عليكي …بس انا عملتها حجه عشان اخطفك شويه منهم…كان ممكن يتأجل“
 ”..……وسطهم

 راق قلبها له فمالت عليه واستندت على كتفه

 ..…وهي تقول بتنهيدة عميقة

 ”.…..بحبك اوي………بحبك يابراهيم“

..رد ابراهيم …راسها كقطه تداعب صاحبها ثم دفنت انفها في كتفه فوق سترته الثقيلة حركت
 ……بنبرة حانيه

 ”.…..بس انتي بتعملي اي…وانا بموت فيكي“

 رفعت رأسها قليالً عن كتفه وهي تقول بنبرة

 .…طفولية حانقه

 ”.…بدفي مناخيري عشان سقعانه“

 .…وهي معه قائالً بحنوضحك بقوة وهو يحيط كتفيها من الخلف وينهض 



 ”.…ال طالما مناخيرك سقعت يبقا الزم نروح“

 سالته وهو تقف معه امام دراجته

 .…البخارية

 ”..…طب والعفش يابراهيم مش هنروح نشوفه“

 …رد بهدوء وهو يخطو نحوها

ابقي اقوللهم روحنا لقينا قافل وبقى اجي اخدك في يوم الجو يبقى مظبوط  ……اي وقت تاني“
 اقترب منها وبين يداه الخوذة ”.……كده فيه عن

 الخاصه بالدراجة والبسها لها وهو يقول بمزاح

 …ثقيل

 ”..…يال ياشبح قبل ما مناخيرك تتجمد مننا“

 ……لكزته في كتفه وهي تصعد خلفه

 صعدت خلفه في دراجة وقبل ان يقودها قال..

مد كده عشان .. فامسكي جا……احنا عايزين نوصل بسرعه قبل ما تمطر فوق راسنا“
 ”…متوقعيش

 ..…ردت بغرور حانق

.. انا بقيت تخصص موتسكالت …كانك بتكلم عيله صغيرة مش اول مرة اركب معاك يعني“
 ”…على فكرة

 ..…رفع حاجبه بدهشة وهو يقول

 ”.….. يبقى تاخدي الدكتوراه بقه……وهللا طيب“

 ……انطلق بالدراجة بسرعة لتصرخ سمر عاليا بخوف وهي تقول بهلع

 ”ال يابراهيم هدي السرعة شوية هنموت ونبي..“

 ..…هتف ابراهيم بلؤم ذكوري



 ”..…ممكن اهديها بس بشرط“

 …نظرت امامها برعب والهواء يعصف من حولهما

 ”..…شرط إيه“

 …قال بوقاحة غير منتهية معها هي فقط

 ”.……الونهم واشكلهم……توصفيلي الحلويات قطعه قطعه“

 وهي تقول ضربت سمر ظهره بقبضتها بقوة

 .…بعصبية عنيفة

ادخل في العريبة ……..موتنا…..طب وهللا مانا قياللك حاجة….. يامستغل……يامستفزة“
 اللي جايا

 ”.. …عليك دي وخلصنا

 .…رد بنبرة متسلية لئيمه

 ”…براحتك عايزاني ادخل فيها هدخل فيها“

وهي تقول  صرخت……توسعت عينيها بفزع وهي تجده يقترب من السيارة الكبيرة بالفعل
 …بسرعة

 ”.…واخضر ……واحمر ……اصفر“

 ً  ……رد عليها بصوٍت عاٍل هاكما

 تجاوز السيارة ”..…دي الوان دي وال اشارت مرور“

 ..…بمهارة ليسمعها تضرب في ظهره بقوة وهي تقول بغيظ وبغض

 ”.…بكرهك ……بكرهك يابراهيم“

 رد بتمتع غريب وكانها تلقي عليه اجمل

 ..…تصريحات الحب

. …استدار لينظر لها بحب ”……..بموت فيكي يابت…بعشقك ياسمر ……بعشقك وانا“



 فضربته

 .…وهي تنبّه إياه بقوة

 ”..….. لحسان هنموت فعالً …بص قدامك“

 نظر امامه وهدئ السرعة قليالً وسار بسرعة معتدله

 ..…استوت اكثر في جلستها وهي تستند على كتفه براسها قائله بعد لحظة من الصمت

 ”..…د اي لم بترعبني بشكل دهبتستفا“

 ..…رفع حاجبيه بدهشة وكانه تفاجئ باألمر ليعقب ببراءة

 ”.….بنكشك يعني…. انا بهزر معاكي…ارعبك إيه“

 .…رفعت راسها وهي تحذره بقلق عليه

. خف شويه وبالش …انا بترعب من سوقتك المجنونه دي …ابراهيم ونبي بالش الهزار ده“
 ”…. وال لوحدك عشان خاطري…. ال وانا معاك…تسوق كده

 سالها وعيناه على الطريق الممتد

 ..…أمامه

 ”.….. خايفه عليا……لي يعني“

 .…ردت بسرعة وتاكيد

 ”……طبعاً خايفه عليك لو مش هخاف عليك انت هخاف على مين“

 اخبرها بعتاب وعيناه معلقه أمامه

 …بتركيز

 ”.…انتي لسه قايله انك بتكرهيني“

 .…اء حولهما بسبب سرعة الدراجةهتفت وسط هدير الهو

 انا …. بس انا كدابه…ااه قولت اني بكرهك“

 سندت على كتفه وهي تنعم”..…بحبك ياهيما



 .القرب الوحيد الذي لم تمنع نفسها…بهذا القرب

 …منه يوماً كلما استلقت معه خلفه على الدراجة

 تأوه بهدير رجولي يشتاق بضراوة الى قربها

 ……جزءا بها في الحالل..وتمتع بكل ……ولمسها

. وبكره يطلع كل اللي عملتي فيه …هيما استوى منك وفضله تكه اوحده ……آه ياسمر“
 ”……عليكي

 اغمضت عينيها بتأثر ولم ترد بل ابتسمت بحالوة وهي تتخيل اللحظة التي ستكن فيها زوجته

 ……وحالال له

 كم تتمنى ان ال يقف شيء في وجه سعادتهما معا

 .……كم تتمنى

……………………………………………………………. 

 صباح اليوم الثاني لم تستطع النهوض من الفراش

 …تشعر ان جسدها ثقيل وكل جزءاً فيه يالمها بقوة

 تأوهت أ لًما وهي تستوي في جلستها على السرير..

 .…دخلت زينب بهلع وهي تنظر اليها

دت يدها جلست زينب بجوارها على الحافة وم”.…اي اللي وجعك ياضنايا…مالك ياسمر“
 لتتحسس

 ..…حرارة وجهها

 ”.…شكل جاتلك نزلة برد……انتي دافيه شوية“

 ..وكانا انفها…كانت عينان سمر حمراوان تدمعين قليالً 

 .……..وايضا بدات بالعطس وهي تمسح انفها…أحمر كالدماء

عادت لتلقي ظهرها على السرير ”.….انا مش قادره اقوم من مكاني…انا تعبان اوي يامااا“



 .…بتعب

 .…ربتت والدتها على كتفيها وهي تقول بحنان

نهضت ”..…وحاجة تنزل الحرارة دي عشان متزدش اكتر……استني اجبلك برشام البرد“
من مكانها ثم نظرت البنتها الممددة بتعب امامها والتي اغمضت عينيها مستسلمة لتلك النزلة 

 …الغليظة في اعراضها

 الزم تاكلي حاجة قبل ما تاخدي عالجك“

 ”.……ياسمر

 .…قالت سمر بصوٍت متعب ممتنع

 هاتي العالج….انا مليش نفس الي حاجة…مش عايزه“

 سعلت سعال جاف وهي تئن”.….انا تعبانه……يازوزو

 ..…بوجع

 ..…هتفت زينب بلوعة عليها

..ُكليها وبعدين خدي …….اصبري عشر دقايق هعملك شوربة خضار…اصبري ياسمر“
 ..…خرجت وتركتها سريعاً لتحضر لها الحساء”..……لعالجك عشان يابنتي يجيب مفعو

.ماهذا الجمال كل ….سيبدأ احتقن الحلق بتأكيد…بلعت الغصة بحلقها كشفرة حالقه حادة
 ………االعرض تتكاثر في يوماً واحد

 ….صدح هاتفها…زفرت بحنق وجهها متعب بقوة

 .…فمالت عليه واخذته في نومها وفتحت الخط وهي تقول بصوت خافت متعبٍ 

 ”……ايوا يابراهيم“

 .…انتبه لنبرة صوتها فسالها بقلق

 ”…مالك انتي تعبانه وال إيه……اي ياعيون ابراهيم“

 .…اجابته وهي تساله باهتمام

 ”.…انت فين………آآه شوية برد“



 شعر بقبضة جليدية اعتصرت قلبه وهو

 يسألها بقلق

 ”.….خدتي حاجة للبرد………في البيت“

 …بره باستهانهالحت ابتسامة واهية وهي تخ

 ”..……. راحت تعملي شوربة خضار…..امي مصممه تاكلني األول…ال لسه“

 .…هم بالتحدث باهتمام اكبر

 ”..…خالص على ما تعملك اكون جبتلك حاجة من الصيدلية“

 ”ال يابراهيم في هنا أ..“

 بتر جملتها وهو يقول بجدية خشنة واهتمام

 ……يدغدغ المشاعر والقلب

وكمان هروح عند العطار ………ياسمر عشان متفضليش تعبانه كده هجبلك حاجه اقوى“
 ”.……اجبلك اعشاب لزورك ده

 .…ابتسمت من بين مالمحها المتعبة

 ”..…يابراهيم ملوش الزمه“

زفر بضيق وهو يرجع شعره للخلف بقوة وقال عبر الهاتف بمالمة على نفسه وقد شعر بذنب 
 …تعبها

 ”……ائي خرجتك من البيت والجو كان زفتمن غب….انا السبب…ملوش الزمه ازاي“

 ردت بنفي وهي تحاول التبرير حتى ال يحمل

 ……االمر فوق عاتقه

 ”…انت ملكش ذنب الجو اتقلب بعد ما خرجنا“

 .…حمل نفسه الذنب اكثر وهو يقول باعتذار

معلشي …….لكن كان المفروض اروحك مش قعد اللف بيكي بالمكنه…أيوا“



 ”.…..حقك عليا……ياحبيبتي

 ..…فغرت شفتيها وهي ال تصدق انه يعتذر الجل سبٍب تافه كهذا

متكبرش …….انت بتقول إيه دول شوية برد وكانوا هيجوا هيجوا……إبراهيم“
 ”..…الموضوع

 سمعته عبر الهاتف يتنهد بغضب وهو يقول من

 ..…بين التنهيدة العميقة

 ”.…..تعبانه اوي؟……الف سالمه عليكي ياسمر“

 على شفتيها وهي تخبرهالحت بسمة مرهقة 

 .…برقة الحبيبة

 ”……شوية برد وهيروحوا لحالهم……ال ياحبيبي مش تعبانه انا كويسه“

 .…عزم االمر وهو يسألها بنبرة رخيمة

 .مين في البيت……انا هجبلك الحاجة وجاي“

 ”…عندكم

 .…اخبرته وهي تحاول منعه برفق

وبعدين …ل حاجة موجوده هنا..متجيش يابراهيم عشان خاطري ك…مفيش غير انا وزوزو“
 ”……الجو سقعه اوي

 زفر بكبت وهو يخبرها بنبرة شاجنة نحوها بها

 …لمحة غضب من نفسه

 ”…..شكلك سخنه طالما سقعانه اوي كده…الجو حلو ياسمر“

 .…اومات بخفوت متعب

 ”..…آآه يعني دافيه شويه“

 .…هتف من بين اسنانه بجزع بنبرة خافته



.. سالم ………هنزل اجبلك الحاجات وطلع علطولاقفلي …ومش عيزاني اجي“
 ”.…ياحبيبتي

 تركت الهاتف ورفعت عينيها لسقف الغرفة

 . كانت رؤية كل شيء مصبوغة باللون…بتعب

 ..…األصفر مما جعلها تغمض عينيها بتعب وهي تناجي النوم ليزورها ولو قليل

راهيم امامها يحمل . صدح جرس الباب اتجهت زينب وفتحته وهي تبصر اب…بعد مدة قصيرة
 .…ابتسمت بحنان االم وهي تقول بلطف …بعض االكياس

 ”..…. لي تعب نفسك يابني كل حاجة هنا وهللا…تعالي ياحبيبي اتفضل“

 …رد بحرج وعلى محياه ابتسامة طفيفة

ودول شوية اعشاب للبرد برضو ولي  …معلش يامي بس العالج ده اسرع واحسن“
 .…ليها باهتمامصمت قليال ثم سأل ع ”.…زورها

 ”..…هي فين سمر“

 …اخبرته زينب وهي تشير على غرفتها

 نايمة في السرير مش راضيه تتحرك وال راضية حتى تاكل معلقتين من الشربة عشان تاخد“

 ”..…. انا غلبت معاها……العالج

 …تنحنح وهو يقول بحرج أكبر وهو يستأذن بتهذيب

 ”..…ينفع ادخل ابص عليها“

 يبة وبشاشة وجه وهي تتجهاومات السيدة بط

 ..…به لغرفة سمر

. تعالى بص عليها يمكن لم تشوفك ترضى تاكل ….. انت مش غريب…ومالو ياحبيبي“
 …وتبطل دلع

 ياخويا مش عارفه جيل اليومين دول خرعين

ااه …شوية برد مخلينها مسخسخه يابراهيم ….من اقل حاجة تلقيهم رقدو في السرير…كدا ليه



 ”……صدق انها سمر بعفرتتها وجننهالو تشوفها مش هت

 . آآه على…ابتسم على لفتة امها البسيطة عن شقاوة حبيبته وشراستها المحببة لقلبه ككل مابها

ال يفضل رؤيتها متعبه راقدة بالفراش بل يعشق عنفوان الشباب  ……عيناه رؤيتها بهذا الشكل
 ..…سماء قاتمة التي تتمتع به مع رونق ساطع بها يجعلها كنجمة متألألة في

ابصارها بعد  ……قبل ان يدخل الغرفة تنحنح بخشونة كأشارة عن وجوده بغرفة نومها
الدخول جالسه على الفراش بتعب تمسك على مضض طبق الحساء وتنظر له وللمعلقة 

وكانها تخبرها سراً انتهي وحدك انا لن احتسي منك وال معلقة  …الموضوعه به بعدم رضا
غاضب الُمستاءا كطفلة ترفض اكل الخضار وتطعمها والدتها رغما عن .. شكلها ال…واحدة
 .…انفها

 .…رفعت سمر عينيها عليه فوجدته يجلس بقرب الفراش على احد المقاعد

 ”.…برضو جيت يابراهيم“

 …نظر لها بعتاب وهو يخبرها بهدوء امام امها

 ”…مش عيزاني ابص عليكي وانتي تعبانه كده“

 بهاردت باستهانه برغم تع

 .…الظاهر

 ”..…دول شوية برد يابراهيم“

 تامل وجهها المجهد وهو يقول بنبرة ال تقبل

 التراجع في اهتمامه وحبه لها حتى ان كان

 ..…مبالغ فيه كما ترى

 ”..…وهللا لو تعويره في ُصبع رجلك الصغير هاجي وطمن برضو عليكي“

ها بخفوت وبفرحه ضحكت ام …توردت وجنتي سمر واخفضت جفنيها على طبق الحساء
 واطمئنان

 بعد الزوج الحنون ماذا تريد المرأة……على ابنتها



 …اكثر من هذا

 .. قالت…صدح جرس الباب وكان احد الجيران

 ..…زينب بعجله وهي تخرج من باب الغرفة المفتوح

خرجت زينب  ”..…ثواني وجايه …عايزه فلوس الجمعية ……دي شكلها ام محمد“
 …وتركتهما معا

 يم يده وتحسس وجنتيها وجبهتها وهومد ابراه

 ..…يزفر بقلق قوي عليها

 .…نظر للحساء ثم قال ”..…. يال عشان تاخدي العالج ده…انتي سخنتي جامد ياسمر“

 ”.…لي مكلتيش ياسمر الشوربة زي ماهي“

 .…نظرت للحساء بأستهجان

 ”……. انا حسى ان ُمر مش قادرة استطعمه…مش عايزه يابراهيم“

 .…اخذ القليل بالمعلقة وهو يقول بحنومسك الطبق و

وانا هخلي امك تعملك حاجه  ……. خدي بس معلقتين منه عشان العالج…معلش من التعب“
 ”..…دافيه دلوقتي عشان زورك

 .…امتنعت بجزع

 ”.…. هات البرشام وخالص مش هيحصلي حاجه يعني…يابراهيم مش عايزه“

 .…نانكان مرهف االحساس في تلك اللحظة وهو يقول بح

مد يده وتحسس عنقها  ”..….. شكلك تعبانه اوي…. عشان خاطري…اسمعي الكالم ياسمر“
 …بقلق

 عقدت حاجبيها بدهشة من تلك المبالغه

 …فقالت

 ”.…ياحبيبي انا كويسه“



خفق قلبه بعد كلمة)حبيبي(التي تتكرم عليه بها من حين الى آخر ، بينما هو يعشق اي كلمه 
حمق يتلهف على كلمات الحب والرومانسية السخيفة منها وال اصبح ا…مرتبطه بمشاعرها

 ينال منها اال

 ..…القليل بينما هو يغرقها كلمات غزل وحب

 وكلما حاول ان يعاقبها ويبخل بمشاعره مثلها يجد

 نفسه يفصح عن كل ما بداخله حينما يسمع صوتها

 ……تياق لتلك المرأه.. واالش……وضحكتها المرحه المفعمة بانوثه خلقت لتشعره بنشوة و

 هتف بصوت اجوف خافت وهو يقرب منها المعلقة

 …المحتويه على بعضا من الحساء

 ”..…خدي معلقتين بس عشان العالج“

لن ترفض اخذتها على مضض واحده تلو االخرى وفي كل معلقه يقنعها انها االخيرة وكانها 
 طفلة

 .……ال تفقه عدد ما اكلته

 ”.…ده..اكيد مرتاح انت ك……خلصته“

 ..…رسم على محياه شبه ابتسامة وهو يمسك شريط االقراص

 ”..…..يال سمي هللا…….وهرتاح اكتر لم تخفي وترجعي زي األول…احلى راحه“

.قلبها يعصف بخفقات ترقص على اوتار ……اخذتهُ منه وعلى شفتيها تلوح ابتسامة سعيدة
.انه العوض بعد سنوات من …ماهذا االهتمام ماهذا الحب ما تلك الهدية الجميلة …الحب

 الشقاء والحرمان اتى من يغنيها ويجعلها ثريه بالحب

 .….امتلكت السعادة……والحنان واالمان

 تبا لألموال والسلطة من تمتلك رجال

.. ….. كم هي محظوظة…كـ)أبراهيم راضي( كانها امتلكت كل مفاتيح السعادة بتلك الحياة
 فعالً محظوظة



 غتنم تلك السعادة حتىولن تخجل يوماً من ان ت

 ان حاولت الفرار يوماً وتركتها ستلحق بها جري

.. انها كسمكه التي وجدت الحياة أخيراً في قلب ُمحيط …تعرف نفسها في الحب وان أحبت
 هادئ

 .……آمن البعد حد !

 انها وجدت نفسها انها وجدت سمر الغائبة عنها

 اعادها الحب وحذف كل مصطلح احمق اخبرها

 مصطلح احمق…ها قادرة على المتابعة بمفردهايوماً ان

مصطلح  ………آخر اخبرها انها ال تحتاج للحب او لرجالً يسندها حينما تقع من كثرة التعب
.. اغتنمت الكثير من االموال في عملها ……آخر اخبرها ان المال قادر على سعادتها

 وضاعت كلها هباءاً ولم تحزن

 ً  اً او حتى بثمنلكن إن ضاع الحب هباء …عليها يوما

 .…الن تحزن عليه ؟!

 ..…بل ستموت الف مرة ان غادر ؟!

 .…وجدته يمسك يدها ويتحسسها بحنان ثم رفعها ووضع قبله طويله بدخل كفها

 .……اغمضت عينيها على اثارها وانفاسه الساخنة تحرق بشرتها

 ..…ة عميقة مرحهفتحت عينيها لتجده يحيط كفها بيداه االثنين ونظر لعينيها وهو يقول بنبر

 ”.…في شبح جامد زيك يأثرو عليه شوية برد زي دول………الف سالمه عليك ياشبح“

تحسست بشرته ……ابتسمت وهي ترفع يدها الحرة لتضعها على كفيه الحاجزين يدها األخرى
 .…كذلك بحب وعاطفية جارفة وهي تهمس بحب

 ”..….بحبك اوي………بحبك يابراهيم“

 ها وقرصها برفقحرر يده وهو يمدها لوجنتي

 وهو يقول ببحة رخيمة اصابة الفؤاد بسهام



 الحب ليذوب الجسد والقلب معاً على أوتار

 …كلماته

 ”..…اوي يابت……….انتي طلعتي غالية عليا اوي….بعشقك ياسمر……انا بقا بعشقك“

..زادت البسمة على محياه …عقدت حاجبيها ولم تروقها اخر كلمة”.…بس متقولش بت“
 ..…يخبرها بنبرة حانية صادقة بجاذبية وهو

.عندك …وكل حاجة ليا …….وصاحبتي وحبيبتي…واختي.. وامي …. ومراتي…بنتي“
 ”.…اعتراض

 .…راق قلبها فابتسمت وهي تنظر لعيناه

 . مين المتخلفه اللي ينفع تعترض…ال ياحبيبي“

 …صمتت قليالً وهي تقول بمزاح ”.…على كالم زي ده

 ”..…شكل ده يبقا هعمل تعبانه كل شويةلو تعبي هيخليك رومانسي ب“

 .…منعها وهو يقول بطريقة فكاهية

..وبعدين …. انا مش هستحمل اشوفك كده.. خفي وانا هرعيكي متقلقيش…ال ونبي بالش“
 ”.. …الفرح قرب والكالم الحلو هيبقى احلى واحلى لم يتقفل علينا باب واحد وال إيه

 اومات براسها بوجنتين مصبوغتين باللون

 .…الدماء

حاولت الهروب من الحديث بهذا  ”….. هي امي اتاخرت كدا ليه…آآه ماشي“
..لتسمع بعدها والدتها تتحدث مع الجارة بالخارج بصوٍت عاٍل قليالً وكانت تسألها …السؤال

 .…عن المتبقي بتلك الجمعية

 ..…ازدادت لمعة المكر في عينا ابراهيم وهو يقول بلؤم ذكوري

. بذات في الجمعيات سبيها تحسب …احلى حاجه في حماتي طولت بالها ……خليها براحتها“
 ”..…مع الست بما يرضي هللا

 …ضحكت وهي تشيح بوجهها للناحية االخرى



 …لتدخل امها بعد دقيقة واحدة وهي تقول بحرج

استنى  …….كنت بحسب باقي االفراد مع ام محمد…معلشي يابراهيم سبتك قعد ومشيت“
 ”…تشربها هروح اعملك حاحة

 .…امتنع ابراهيم وهو ينهض عن مقعده

ثم نظر لسمر وتاملها بحب ”…….. خليكي زي مانتي انا الزم امشي دلوقتي…ال ياست الكل“
.حاولي تنامي …بكرة هاجي ابص عليكي ياسمر ” …وهو يخبرها بصوٍت رجولي عذب
 …مهاتنحنح بحرج وهو يرفع عيناه على ا ”.……شويه عشان تدفي والحرارة تنزل

 ”..…اي خدمه يامي“

 .…ردت زينب بمودة

 ”…….. سلملي على امك وابوك…ال ياحبيبي منتحرمش“

 .…القى على سمر نظرة اخيرة و ودعها بعيناه قبل ان يخرج من الشقة باكملها

انزلقت سمر بعدها تحت الغطاء وغطت وجهها به وهي تتنهد بهيام وبرغم تعب تلك النزلة اال 
 ذت مسكن قوي يدعى )ابراهيم راضي( انهُ انها تشعر انها أخ

 ينشط كل خاليا الجسم لتقضي ببساطه على

 .……تلك الفيروسات الفاسدة

………………………………………………………….. 

 . مسح ابراهيم يداه من الشحم…بعد عدة أيام

 ليبصر )عبود(زميله في العمل والذي يرافقه

..يتقدم منه عبود وهو يسأله …(في السفر بشحنات النقل بسيارة ابراهيم الكبيرة )تريلة
 …بجدية

 ”.…ها يابراهيم صلحتها“

 .…رفع ابراهيم عيناه عليه وهو يجيبه بأختصار

 مفيهاش حاجه ياعبود دول سلكين شبكتهم“



 ”.…..الرجالة حمله البضاعه……ببعض

 ..…اخبره عبود

 ”..……آآه كل بقا تمام“

 القى ابراهيم القماشة المتسخة بالشحم األسود

 ً  .….وهو يقول بخشونة…أرضا

 ”..…..عشان منتاخرش في الرجعه…..نتوكل على هللا…طب يال بينا“

 أشار عبود على مكتب النقل وهو يخبره

 .…بهدوء

 قبل اي حاجة روح شوف الست اللي مستنياك“

 ”..…جوا دي

 عقد حاجبيه وهو ينظر لعبود مليا

 .……بوجوم

 التي قفزت في عقله فسأل الوحيدة”……..واعى تكون سمر…ست مين ياعبود…ست؟!“

 .…ليرد االخر بغرابة من أمره……عبود بتلقائية

مش سمر  …….دا انا ساكن في نفس الشارع بتاعكم…هو انا يعني هتوه عن سمر يابراهيم“
 ياسيدي

 ”.…شكلها غريب عن هنا كمان ……دي واحده كده شبه الهوانم اللي بنشوفهم في التلفزيون

 نحو المكتب عزم النيه على رؤيتها فتحرك

 ..…بداخل وهو يسأله

 ”.…مقلتلكش اسمها إيه“

 ..…هتف عبود من خلف ظهره بتذكر

 ”..…..اسمها رزان………………قالت آآه“



 قطب حاجبيه عابسا بغير استيعاب وهو يردد

 ..….متابعا السير للداخل…االسم

 ..….رزان مين دي………رزان؟!“

 رواية غمرة عشقك الحلقة الرابعة عشر

. وكانت تنتظرهُ رزان …يم بخشونة وهو يقف في احد مكاتب المواظفين الفارغةتنحنح ابراه
على احد المقاعد تضع ساق على اخرى بتعالي وكانت ترتدي تنورة قصير صفراء تعتليها 

 شعرها …ستره مماثلة

 .…االشقر المصبوغ تطلقه للخلف بحرية

 .…انتبهت له رزان بعد ان سمعت تنحنح خشن

 راء عليه بنفس الصلف والغضبرفعت عيناها الخض

 ..…المشتعل بعينيها وهي ترمقه بإزدراء ثم قالت وهي تزفر دخان سجارتها بتكبر

 ”……انت بقه ابراهيم راضي“

 اوما ابراهيم براسه بايجاب وكانت مالمحه جامدة

 .…وهو يتفقدها ملياً بتعابير مبهمة

 ”..…وعايزه إيه ……انتي بقه مين“

.عنفوان شبابه …ه من اول راسه الخمص قدميه وسيم ضخم البنيةتعلقت عينا) رزان( علي
 عالي بجاذبية

 .. لذلك يقع ضحية…لكنه لالسف فقير ……قاتلة

. التي تواعد رجالن في نفس الوقت رجل غني له سلطة تفتح …. الخائنة…سمر الخبيثة
 …االبواب المغلقة و رجل يمتلك الشباب والهيبة لكنه فارغ الجيوب؟!

 .…ى المقعد بجوارها وهي تبتسم ببرود معرفة عن نفسهااشارت عل

.. كانت سمر خطيبتك شغاله عندي في البيوتي سنتر وسبته بعد ما …انا رزان الشافعي“
 ”…خطبتها



 هز ابراهيم راسه بتفهم وهو يتقدم منها ليجلس بمقعد مقابل لها ثم رفع عيناه القاتمة عليها

 ..…يسالها باستفهام اكبر

 في …خير ان شاء هللا……… يامداماهال وسهال“

 ”.……حاجه حصلت من سمر

. رفض وهو يقول بحنق …وضعت السجارة بين شفتيها واخرجت علبة السجائر وعزمت عليه
 فهو ال يحترم

 ……أبداً المرأة المدخنة للسجائر

 ”..…ممكن تدخلي في الموضوع عشان عندي شغل ومش ناقص عطله ……شكراً “

.. ومزالت تنفث في …ي تحكي له بمنتهى البساطه والسالسهابتسمت بخبث االفاعي وه
 السجارة

 ..…بوتيرة مقررة

 ”.….. فـ…جوزي بقاله فتره متغير معايا“

 …قاطعها ابراهيم هادراً بذهول وبغض

.. حد قالك عليا اني مصلح ….. انتي مجنونة وال إي…انتي بتقولي اي ياست انتي“
 ”.…اجتماعي

.. …اهيم الذي نهض بغضب يلهث بصوٍت مرتفع غاضبرفعت رزان عينيها على ابر
 ..…ابتسمت رزان بمنتهى البرود وهي تقول بنبرة سوداوية

 

  

 

 

  

 



 اللي عرفته يهمك زي ……قعد وسمعني لحد االخر“

 ”……ما يهمني اني اقولك

 جلس من جديد بعصبية وعيناه حادة النظرات

 .…وهو يتمسك بحبل الصبر قليالً 

. انا ال اعرفك وال اعرف …همني بإيه مشاكلك انتي وجوزك. وي……تقوليلي إيه“
 ”.…جوزك

انهت سجارتها ووضعتها في المنفضة وهي تنظر إليه بعد تلك ”……بس سمر تعرفنا“
 ..…الجملة

 اسودت مالمحه بتعبير غير مقروء وهو يهز راسه

 ……باستفهام

 ”..سمر مالها ومال جوزك..…تقصدي اي بكالم ده“

 .…تمةردت رزان بنبرة قا

 ” …. ياريت متقطعنيش…جيالك في الكالم“

 ……انتظرها على احر من الجمر ولم يقاطعها

 ..…فتابعت رزان الحكايه بمنتهى الهدوء

.. وكنت …جوزي ماهر كان بقاله فترة متغير معايا وبيخرج كتير وبيسهر طول الوقت برا ”
انق معاه بدأ يهددني علطول شكه ان بيخوني مع واحده بس انا معرفهاش ولما بدات اتخ

ويهددني انه ممكن يأذيني ويوريني النجوم في عز الضهر لو بس فكرت ادور  ……بطالق
 . والسلطه اللي بين إيده…. وماهر المحمدي يقدر يعمل اي حاجة هو عايزها بفلوسه…وراه

 ”.. ………كمان مقويه قلبه

 .. باركتلها ومدتش…من فترة قصيرة جت سمر وقالتي انها هتسيب الشغل عشان هتتجوز“

 وبعدها بفتره ماهر نزل بليل كالعادة …خوانه ليها

 .…ونسي محفظته ومفاتيح عربيته



فتشت في المحفظة وانا على أمل االقي اي حاجة تدينه وطلعه خاين وفي نفس الوقت اعرف “
ومش محتاجه  ……. لقيت صورة واحده في محفظته……مين دي اللي حبها ماهر عليا

 ”…ناقولك صورة مي

 نظرت له ببرود لتجد وجهه تحول لالحمرار الضاري

 عيناه ترى من خاللهم …وكانه على حافة االنفجار

 ……نيران السعير المفجعة

 …اكملت رزان بمنتهى البرود الميت

. اتصدمت ومكنتش قادره اصدق ان البنت اللي كنت بعطف …. كانت هي…صورة سمر“
.. رد عليا …لم رجع ماهر ووجهته بصورة ……عليها وبشوف نفسي فيها تخوني بشكل ده

 وقالي…بمنتهى البرود

 ”. …اُن بيحبها وهيتجوزها

. …بينما انتفخت أوداجه بعروق حمراء بارزة …اسودت عينا إبراهيم اكثر واصبحت مرعبة
 وهو ينظر

 لرزان بصمت مبهم يحمل مشاعر متاججة

والذي لم يصدقه برغم من ما سمعه  …..يشعر برجولته تزأر بحدة بداخله…بالنيران
 . ربما يثق…غضبه

.. هناك شيٍء في القصة …..لكنه عنوة عنه يشعر بطعنة غدر…بسمر ثقه عمياء ولي أبعد حد
 .. قد تشتت برغم…هناك معلومة صادقة وعشرة زائفة ……مفقود

 من صمته المبهم امام رزان التي تحدق فيه بخبث

 كالحيه التي تتفقد فريستها بعد ان بخة سمها

 ……المميت بداخلها

. …يحبها ويجزم لزوجته األخرى بانه سيتزوج حبيبته …رجالً يحمل صورة زوجته هو
 …حبيبته هو

 من هذا الذي يجرؤ على ……سيتزوج زوجته هو



. هل جن جنونه ليفكر بان ابراهيم راضي يترك حياته وزوجته ……)سمر( …أخذ حياته منه
ب ان يعرف هذا القذر عرف الرجال ان يج …. يجب ان يعلمه كيف تكون الرجولة……له

 .…رفع الغريب عيناه على اهل بيته

 رفع ابراهيم عيناه على رزان وهو يقول بنبرة

 .…خشنة مكبوته مزالت تكذب األمر

 

 

  

 

 

  

 

  

 

. وال جايه تفتري على سمر وخالص بسبب حاجه تانيه …انتي متاكده من كالمك ده“
 ”.…بينكم

 تقول بتعالي به لمحةبرمت شفتيها بازدراء وهي 

 ……من الغل

.. انا مش جيالك …اعقلها ياسطا ابراهيم …اي اللي هيكون بيني وبين واحده شغاله عندي“
 من فراغ

 انا جايلك بعد ما جوزي رمى عليا يمين الطالق

بسبب ُحبه لواحده انت هتجوزها بعد كام شهر وهتحط اسمك وشرفك في ايد واحده لمؤخذه 
 ”..…ا



 .…واقفا وهو يهدر بتشنجهب ابراهيم 

 . سمر اشرف منك ومن الكلب اللي…اخرسي“

 ”..…كان متجوزك

 هبت واقفه هي االخرى وهي تبخ سمها كالحيه..

. …. و وعداكم بالجواز…. دي مشيه معاكم انتوا االتنين…بعد دا كله …ال وهللا اشرف مني“
ت التي تنال شرفها كانت ستسب سمر باقذع الكلما ”..…هو انت مش قادر تصدق انها *

 .…وشرف امها أيضاً لكن ابراهيم منعها بنبرة حازمة غير مقروءة

والغلط كله عند  ……. انتي قولتي اللي عندك وانا قولت اللي عندي……قولتلك وال كلمة“
 جوزك مش

 عشان …. ودا بقا لي حساب تاني معايا…عندها

 ”.…يحرم تاني يبص لحاجة غيره

 ……الصريح لماهر عقبت رزان ذاهله من توعدة

 شكلك عايز ….هتحاسب ماهر المحمدي…ماهر !“

 ابتسمت بازدراء ”..…تدخل عش الدبابير برجلك

 …مضيفه بنبرة مزرية

.. سمر دخلتك وضحكت عليك واستغفلتك كمان وبقيت معاها …وال انت كدا كدا دخلته“
 ”……لمؤخذه بقرون

يعتصر ذراعها بقوة وهزها وهو يهدر  كور ابراهيم يده ومسكها من ذراعها باليد االخرى وهو
 .…بانفاس متحشرجه وصوت شبية بزئير األسد الغاضب

.. غوري من ………امشي اطلعي برا …لوال انك واحده ست انا كنت عرفتك مقامك“
 ”.…وشي

 لوت رزان شفتيها باستفزاز وهي تقول ببرود

 .…مزعج



 همشي انا كده عملت اللي عليا وريحة ضميري“

.. يتبقى راجل يتبقى جوز واحده لمؤخذة مشيها …وانت بقه بايدك تختار ..……من ناحيتك
 ”…بطال

سحبت ذراعها من بين قبضته وخرجت بخطوات متغطرسة بينما كعب حذائها العاله يقرعان 
 .…االرض المصقوله بثقه وخيالء

 …نظر ابراهيم الثارها بعيون تتأجج بنيران حارقة

 سمعه كان اكبرلكن ما  …. وبرغم الحب…برغم الثقة

 .كل شيء سمعه واكتشفه كان اكبر……من تحمله

 ……من طاقته

 على مراى الجميع خرج من المكتب ثم توجه لدراجته

من ماهر  …يجب ان يعرف منها كل شيء …البخارية قادها باقصى سرعة لكي يصل لبيتها
 .….. هل كان بينهما شيٍء اخفته عنه…. وهل……وماذا تعرف عنه

 ..…يهاو خشيت ان تحك

يجب ان توضح الرؤية امامه لكي يعرف من هو المظلوم والظالم بتلك القصة الغامضة التي 
 كان

 ظهروها عليه اشبه بمطرقة حادة ثقيلة هبطت

 على راسه بقوة وهو كان في لحظة استرخاء

 …من كل شيء؟!

وا ..كان…اعتصر عيناه لثواٍن وهو يشعر بتشتت ، الول مرة يضيع في امرا يخصه ويخصها
 كيان

 يشعر ان الطوفان يقترب……واالن……واحد

 

 



  

 

  

 

  

 

 منهما لدرجة تجعله يراها على مراى عيناه

 .……. تبتعد عنه باقصى سرعة………تبتعد

………………………………………………………….. 

 بعد اللف والدوران هنا وهناك بالدراجة البخارية

 ..…صعد الى المبنى القاطنة به

عيناه مظلمة مخيفة وشفتيه مستقيمة …لبة التعابير البعد حدوقف امام الباب بمالمح جامدة ص
 بحدة عنيفة وهو يطرق على الباب بجسد يتشنج اثار

..ساعات طويلة يدور بالدراجة محاوالً السيطرة على انفعالته …الغضب المتأجج بداخله
 محاوال

ان يظلمها . محاوال ترتيب افكاره وقص الموضوع عليها بدون …تهدئة هذا التشتت والضياع
 ..…بالباطل كما يستشعر بان تلك القصة تنقصها براءتها امامه

 فُتح الباب وطلت عليه البهية ذات العيون

 السوداء االمعة ترمقه بنظرات مشتاقة ما بين

 .…الدهشة والحب

 انا برن….مقولتش انك جاي يعني……ابراهيم“

 ”……عليك من بدري على فكرة



 ..حبها !..……االشتياق وكانه بدا يشكك في شوقها واالهمكان ينظر لها بصمت ويقراء هذا 

اي خلل أصابه فجعله رجل متذبذب حتى في رؤية حبها الصادق و الظاهر بدون البحث عن 
 ……المصداقيه خلفه

شعرت سمر بالقلق يدب في اوصولها وهي تبصره بحيرة من صمته الغريب ومالمحه المخيفة 
 ……لك النظرات االكثر غرابة من هيئته المفجعه. ومن ت…التي الول مرة ترتعب منها

 ابتعدت سمر عن عتبة الباب وتقدمت منه خطوتين

 .…و وقفت أمامه ومدت يدها ومررتها على لحيته النابتة وهي تقول بصوٍت حاني قلق

 ”…وبتبصلي كدا لي……فيك إيه……مالك ياحبيبي“

 انزل أبراهيم يدها برفق وهو ينظر له تلك النظرة

 وهو يخبرها بنبرة خافته زادت قلقهاالقاتمة 

 ..…على اثارها

 ”……..دلوقتي ياسمر……..فوق السطح…عايز اتكلم معاكي“

 نظرت لسور السلم الممتد امامهما وعلى اثاره رأت

 فقالت ……جزء بسيط من السماء السوداء القاتمة 

 .…بامتناع هادئ

خلينا نتكلم في ……يقول إيه.مينفعش نطلع بالليل كده لو حد شفنا ه……دلوقتي يابراهيم“
 ” …التلفون

 .…هدر بقسوة وجفاء الول مرة معها

..وكالم التلفونات ده …..موضوع مهم والزم نتكلم فيه……انا مش طالع احب فيكي“
 استدار”..…مينفعش

 بعد ان لمح نظرتها المصدومه من طريقته معها

 بل ولمح جزء بسيط من اول خيٍط من االلم بينهما

 ..…في عيناها



 نظرت لظهره وهو يصعد الساللم بخطوات ثابته تحمل تشنج ملحوظ وكانه يعاني غضٍب هائل

 …مكبوت

 أخذ اكبر قدر من هواء الليل البارد وهو ينتظرها

..يظن ان بعض الهواء سيخمد نيران غضبه يظن انه سيكن مسيطراً على …على سطح البيت
 غضبه

 .…حتى يفهم تلك القصة اللعينه

مرور الوقت االفكار السوداوية تنهش بعقله وتخيالت تنهش برجولته التي تزأر  لكن اللعنة مع
 بغضبا

 ……داخله

 وصل لحالة لم يصل لها يوماً وبرغم ذلك يحاول لملمت شتاته وغضبه ويكون رحيم مع من

 ..لكن كيف وهي سبب تلك الحالة…احبها

 …العنيفة؟!

كونه سفاح لكنه الول مره ينفذ برغم من …اشبه الوصف بسفاح يقف منتظر اول ضحاياه
 ..الوصف صادق فهو مابين غضب قوي نحوها…جريمة على أرض الواقع

 لخوف بل رعب في ان يؤذيها باي كلمة باطلة ظالمه

 ..…لها

 لهذا الحد يغيرنا الحب فقط ليجعلنا ضعفاء مقيدين

 حتى في حق من حقوقنا……األيدي امام من حب

 ……نخشى

 

 

  



 

  

 

  

 

 .….آآه……آآه

 ..…تاوه بصوٍت مكبوت وهو يسمع خطواتها الهادئة تتقدم منه ليسمعها تساله بصوٍت قلق 

 ”.…في اي يابراهيم مالك“

 اغمض عينيه ولم يستدير لها بل لفظ اسم الوغد

 .…بدون مقدمات

 ”……مين ماهر المحمدي دي ياسمر“

 داهم الخوف امعائها وكانه لكمها بقوة في معدتها

 ها تأبى االنزالق لجوفهاوشعرت بالغصة في حلق

 الذي اشتعل فجأه من هول الجملة المصاحبة

 ..…لصدمة كبيرة بعد معرفة أبراهيم باالمر

 وقد طاف نسيم الليل البارد من حولها بقوة

.وتخلل جسدها الهواء باعٍث خيٍط من الصقيع البارد ……فتحرك شعرها قليال خلفها
 .…بداخلها

 …ظهره فأعجرهصمتها كان كالسطو الذي نزل على 

استدار اليها بوجها زاد توهج مرعب وعيون قاتمة بشراسة وكانه على وشك قتلها 
 وبرغم كل تلك االضطربات الجسدية اال انه سالها بصوتٍ ……حيه

 .…مخيف حازم



تقدم منها في لحظة ومسك ”..….اتكلمي……وسكوتك ده معنى إيه ……اي اللي بينك وبينه“
 ذراعها

 .…السيطرة على نفسه لكن صمتها كان كسكين البارد على عنقههزها بقوة وهو يحاول 

 ”..…..اتكلمي……اتكلمي ياسمر اي اللي بينك وبين الراجل ده“

انه يرسم عالقة ……نظرت اليه كالخرقاء وكانه تبصر أخيراً حقيقة نظراته السوداوية نحوها
 .…….. انه يتهمها اتهام شنيع……مشبوهة في عقله

تها بقوة وهي تداهم نظراته المرعبة وقبضة يده تعتصر بمنتهى العنف اغمضت عينيها ثم فتح
 …ذراعها وبرغم اآلالم إال ان نظراته كانت اكثر ايذاء لها

 .…أخيراً تكلمت فقالت بصوٍت ميت التعبير

 ”……مفيش بيني وبينه حاجة يابراهيم“

وهو يسألها بنبرة  ترك ذراعها وهدأت انفاسه قليالً لكن نظراته وغضبه كانا يتوهجان اكثر
 .…قاتمة

 ”…وال شوفتيه قبل كده……يعني عمره ما كلمك“

 ردت بنبرة مرتبكة مما”.……شوفته وكلمني“

 ..…جعله يقول بنبرة صلبة

 ”..…..انا سامع………اتكلمي علطول“

 اولته ظهرها وهي تقص عليه األمر وتخفي عيناها

 ..…الخائفة من ردة فعله بعد ان يعلم

 ي تالت سنين كده طلب انماهر كان من حوال“

وانا رفضت وبهدلته وهددته اني هقول لمراته لو مطلعنيش من ……يتجوزني عرفي
 ..وكنت ناويه اسيب الشغل…وفعال سكت ومتكلمش في الموضوع……دماغه

 بس…خوف من انه يعملي حاجه او يسلط عليا حد

 خوفت اسيب الشغل ومقدرش اسد في شغالنه



 ي ثانويه عامةتانيه خصوصاً ان أحمد كان ف

.. …. وكمان كان فضلي مبلغ بسيط وكمل تمن شقة تمليك لينا…ودروس ومصاريف البيت
. بعدين قبل ما اقبلك بكام شهر عرض …كملت في شغل وانا بحاول أصد ماهر باي طريقه

 …عليا انه يتجوزني رسمي

.. وكانه مستبيع جوازهم ومش باقي على …ولم هددته تاني بمراته مكنش همه
.كنت بدور على شغل تاني كويس وقتها وبمراتب قريب من اللي باخده من البيوتي ……جةحا

..ساعتها سبت الشغل علطول قبل …و وقتها قبلتك وحبيتك وتخطبنا……سنتر بتاع رزان
 …هي دي كل الحكاية يابراهيم …..عشان ابعد عنه وعن زنه…حتى ما نعمل الخطوبة

 حه السوداوية التي لم تهدئ بلاستدرات اليه وهي تحاول قراءة مالم“

 .…زادت قتامة وقد انتفخت أوداجه بعروق حمراء

 وهو ينظر اليها…لم تهتز مالمحه ولم يرف له جفن

 ..…بقسوة

 ”..…جايه تحكي لم وجهتك وعرفت من برا……الكالم ده متقلش ليه قبل كده“

 .…هتفت بصدق ممتزج بالخوف عليه

اغلقت فمها وهي تشعر ”……فايه اللي عمله يوم.ك….ماهر شراني…كنت خايفه عليك منه“
 بمدى غباءها

 ..…في قص تهديد ماهر الخفي نحوها

 .…تشرست شفتيه وهو يسالها بكبت

 ”.….هتخبي تاني وال هتكدبي……عمل إيه“

لم تكن بينهما مسافة طويلة وهو يسحبها من ذراعها لتقع على ”..…انا مبكدبش يابراهيم“
 صدره

 .…فكها بقساوةمزمجر فيها وهو يرفع 

 ”..….وقالك اي….قبلتيه امتى…..انطقي…عمل اي ياسمر“

 ……نزلت دموعها التي كانت متجمدة كغالل زجاجي شفاف في عينيها



.ماهر مش عايز يسبني في ….مقلهاش بلسانه لكن عنيه قالتها……هددني انه هيأذيك“
 ماهر …حالي

 ”..…مبيسبش حاجة لحد

 

  

 

  

 

  

 

 .…جر كزائير األسد الغاضباتكئ على فكها وهو يزم

 .مراتي..…. سامعه…انتي مش حاجة انتي مراتي“

.. وانتي كمان غلطانه …. هو غلطان وهيتحاسب…ومش واحد ***زي ده هياخدك مني
 . هطلع عليكي القديم…وهنتحاسب واقسم باهلل ياسمر 

 ..انتفض…ترك فكها بقوة المتها“ ……والجديد

 ..…جقلبها برعب لتسمعه يقول بغضب هائ

يغور ……سبتي واحد وسخ زي ده يتمادى معاكي عشان قرشين زيادة بتاخديهم من مراته“
 القرش

 .عايزه متحلويش…اللي يخليكي رخيصه بشكل ده

..عايزاه ميفكرش فيكي وانت سمعتي عرضه الوسخ زيه …في عينيه وهو بيشوفك كل يوم
 ولسه قدامه

عارفه نيته الوسخه من ناحيتك  . تالت سنين…تالت سنين قدامه……شغاله عند مراته
 ويترى كان……..وكالمه ليكي…..إيه استحليتي نظراته…وسكته



 ”..…بيرفع ايده عليكي وال ال

 …كانت سترفع هي يدها وتضربه وهي تصرخ بتشنج

مسك يدها قبل ان تهوى على صدغه وصرخ وسط سكون الليل من ”.…اخرس انا وال كلمة“
 …حولهما

 ”…….بعد اللي سمعته منك…تكلميليكي عين ترفعي ايدك و“

 ارادت ايذاءه بالكلمات كم فعل معها فقالت

.انا اشرف من الشرف يابن …انا مقولتش ان لمسني مقولتش اني استحليت كالمه“
 انا طول…راضي

 وطول عمري بنحت…عمري نضيفة ومفيش غبار عليا

ت ستك وتاج .لو كنت عايزه ماهر كان زماني بقي…في صخر عشان أأكل اهلي بالحالل
 .وعينك…راسك

 هتبقى في االرض مش هترفعها وتبصلي البصه

 نفضت يده وخلعت الدبله والخاتمين”……المقرفة دي

واالسوار من يداها وهي تضعهم بين يداه بقوة وكانها ترى خطوط النهاية بينهما بسيطة 
 ……كبساطة االرتباط به

..طالما شايفني واحده …….انا مش عيزاك…..وكل واحد يروح لحاله…خد دهبك اهوه“
وربنا يسعدك مع واحده اشرف من كده  ……*****يبقى خالص كل واحد يروح لحاله

 ”.…واحسن

 .…القى ابراهيم الذهب بينهما أرضا وهو يسحبها من رسغها قبل ان ترحل

مش ……….مش انا اللي يضحك عليه ياسمر…انتي فكراها سهله اوي كده ……راحه فين“
 ”.…انا

 .…ه القوية وهي تقول بشراسةتلوت بين يدا

.كل اللي بينا الدبله والشبكة ….انا مش مراتك…انا مضحكتش عليك احنا لسه على البر“
 ”……بتاعتك وانا ادتهملك عايز اي تاني



 …اتكئ على خصرها اكثر وهو يصرخ بجنون وغضب

 ”.انتي فكراني هسيبك ليه..…..عايزك…عايز اي تاني!“

 ن حصاره القويضربته في صدره لكي تتخلص م

 .…على خصرها

.خالص كفايه ….ماهر مايلزمنيش زي مانت كمان مبقاتش تلزمني…كفايه جنان يابراهيم“
 كانت تقصد انها اكتفت من هذا“.. …لحد كده.. انا استكفيت

 الوجع قد انكسرت الثقة بينهما ودخل الشك

 .…وكال منهما رسم صورة بشعه بعقله عن اآلخر

 ئط ودفع ظهرها به وهوسحبها بقوة القرب حا

 ..…يهدر بجنون عنيف

صرخت بقوة وهي تجده يكبل ذراعيها فوق راسها على ”..…انا بقه لسه مستكفتش منك“
 الحائط وتهجم

عليها كالمجنون كي يكتم صراخها بقبلة عنيفة قوية بعيدة كل البعد عن تلك القبلة التي حلمت 
 بتجربة

 ………مشاعرها الصاخبة بالحب معه

 م شفتيها بقوة ويتعمق بتلك القبلة المؤذيةكان يقض

 

  

 

  

 

  



 

 كان يبحث عن شيٍء بشفتيها يخدر غضبه يخدر

..لكن لم يجد اال أمرأه تعافر بين يداه تحرك راسها يمينا …يبحث عن مالذه بداخلها……عذابه
 ويسارا محاولة التخلص من شفتيه القاسية المتسلطة

 …على شفتيها

 .…عجوبةزمجرت من تحت القبلة با

 اغلق”…..امم…متبقش حيوان……ابعد عني يابراهيم“

..نزلت دموعها وهي تتلوى بين يداه فلمس ملح …فمها من جديد وهو يتشرس في آالمها
 الدموع

 بشفتيه التي تطوف على وجهها وشفتيها

 بجنون وغضب..

 مجرد التخيل انها ستبتعد وتكون لغيره يقتله

 ..…ن.. مؤذي لعي………حيا يجعل منه شيطان

..وال يشعر بالراحه بل يستشعر بالنيران تحرق صدره …حتى كلماتها واعترافها يطوف بعقله
 ……وتنتهك رجولته

حررها منه بمنتهى الرزانة  …ابتعد عنها وهو يسمع النحيب يتزايد من بين شفتيها
حتى هي لم تصدق انه تركها انها كانت تظن ان النهاية ستكون سلب أعز ما تملك …وتركها

ماذا فعلتي لكي ينتقم ابراهيم ………اي انتقام ياسمر……لى يداه حتى ينال انتقامه منهاع
 .……منكه ؟

.إبراهيم كان يريد ان يالمها يريد ان …انه لم يرفع يده على جسدها انه لم يقبلها بشهوة مريضة
 يثير

 .يريد ان يجعلها ترى النهاية الوشيكه معه…رعبها

 ..…من حياتها ببساطه طالما قررت االنفصال عنه وحذفه



 نظرت له برعب مشتبك بالغضب ثم لم تلبث ان قذفت ما بفمها عليه وهي تهدر بصوٍت عنيف

 .مش عايزه اشوف…. وجبان…وندل……حيوان“

دفعته من امامها وكانت ستهبط على الساللم لكنه مسك يدها ”..….غوور……وشك تاني
 ومنعها

 .……بالقوة وهو يقول بصرامة قاتمة

 ”.…..هتجوزك……ياسمر حتى لو كان غصب عنكهتجوزك “

 …صرخت في وجهه وهي تبعده بكل قوتها

 ”..……..اقربلك مني…نجوم السما اقربلك مني يابن راضي“

.ممن تتزوج انها رأت الظلم في …هبطت على الساللم بجسد يرتجف وعيون حمراء كالدماء
تشوه روحها وحبها .شفتيه كانتا كالنيران تحرقها و…عيناه شعرت برعب في احضانه

..أين هو انها وجدت شيطان بهيئته ليس …. ممن تتزوج من ابراهيم حبيبها…النقي
 .…..مستحيل………هو

 دخلت غرفتها واغلقت الباب على نفسها وظلت تبكي

ضال الحبيب طريقة …….انتهت الفرحة التي كانت تخشى عليها…على الفراش بحرقة وقهر
 وسط ظلماته

 ……. فقط االمه !…………وبقى الحب واالمه

………………………………………………………….. 

 دخلت حنين أحد غرف الخدم لتبدل ثيابها المتسخه

 فقد انتهى …باخرى نظيفة حتى تخرج من هنا

 ..…عملها في المطبخ هي و)ام منه(

 توترت حدقتيها وهي تنظر للغرفة الشاسعه االنيقة

 ..…غرفة الخدم !

 ..…التي يتمتع بها أصحاب البيتابتسمت ساخره من تلك الرفاهية السخيفة 



سمعت الباب يطرق عليها وتدخل ام منه بعدها وبين يدها قميص وردي وتنورة سوداء 
 …قصيرة

 .…هتفت ام منه بابتسامة متسعة

 ”.…كويس انك لسه مغيرتيش ياحنين“

 .…عقدت حنين حاجبيها وهي ترى السيدة تتقدم منها وبين يداها تلك الثياب

 ”..…. في حاجه في المطبخ لسه معملناهاش…في حاجه يام منه“

 …لكزتها ام منه وهي تقول بصوٍت خفيض

 ”…. انا جيبالك مصلحه حلوه…ال ياحنين كله تمام“

 

  

 

  

 

  

 

 .…زفرة حنين بتعب وارهاق واضح

 ”..…. انا مش قادرة اعمل حاجه انا تعبت اوي النهاردة…مصلحة اي يام منه“

 .…زمجرت السيدة بحنق منها

اتحيلت على آية هانم لحد ما  ….دا انا جيبالك مصلحه ُسقع…بت اي بس ياحنينتع“
 ”.……وفقت

 …نظرت لها حنين بوجوم وهي تقول بسأم

 ”…. اتكلمي علطول يام منه……مصلحة إيه“



 اشارة لها ام منه على حافة الفراش وهي

 .…تقول

م منه بتوضيح . قالت ا…بالفعل جلست حنين وهي بجوارها ”..…طب قعدي عشان نتكلم“
 ……اكبر

وانا  …..آية هانم محتاجه حد يخدم على الضيوف مع الشاغلين اللي عندها…اسمعي ياستي“
 رشحتك

 . وهي كانت في االول رفضه بسبب……ليها

 اللي عملتيه في عز بيه اخوها لكن لم اتحيلت

لى . وفقت علطول وبعتتلك البس ده عشان تلبسيه وتخدمي بيه ع…عليها وحكتلها ظروفك
 ”.…الضيوف

 …احتل الحنق وجه حنين وهي تهدر بتشنج

 ”….. اخرتها هشتغل خدامه…لي عملتي كده يام منه“

 

  

 

  

 

  

 

 .…لكزتها ام منه بخبث وهي توضح اكثر

 يابت متبقيش هبله دول ساعتين وهيروحه لحالهم“

 وهتاخدي فيهم مرتب شهر من اللي كنتي بتاخديه



. في احلى من ……نص في شويه اللي هتخدمي فيهم. الست هتديكي الف و…في المصنع
 ”.…كده

 ذاب الحنق واحتلت الدهشة وجه حنين وهي

 .…تسألها بتعجب

 ”….. هي قالتلك هتديني الف ونص…الف ونص !“

 ابتسمت السيدة وهي تحاول مساعدتها بكل الطرق

 ..…ألجل كسب ثواب بها

 . دا غير الفلوس اللي ليكي معايا دي بقه…آآه وهللا“

 .ها قولتي…تمن تعبك ووقفتك معايا في المطبخ

. هتاخدي القرشين اللي ليكي معايا وتروحي وال تقعدي ساعتين كمان وتاخدي الف …إيه
 ”.. …ونص دا غير حسابك معايا

انها تحتاج للمبلغ بشدة.. انها تعمل اكثر من عشر ساعات في  …زاغت عينا حنين بتردد
ً المخبز وتحصل على هذا المبلغ الض  ..…ئيل شهريا

 ساعتين من الخدمة وتنقل بين هذا وهذهه ال

 .…بائس من التحمل قليالً فهم ساعتين فقط

 كانت تقنع نفسها بقوة في قبول العرض الثمين..لكن

 اتى في عقلها المخادع الذي ادعى انه سائق الهانم

 حتى االن ال تفهم لماذا ادعى امامها هذا االدعاء

 ..…ياترى؟بماذا كان يريد ان يصل 

افاقت من شرودها على صوت ام منه مما جعلها تحسم امرها وهي “.. …ها قولتي اي ياحنين“
 تنهض

 .…متناولة من بين يداها الثياب

 ”.….. طالما ساعتين……موفقه يام منه“



 مدت لها السيدة علبة تحتوي على ”…خدي …طب البسي الهدوم دي وظبطي نفسك كده“

 …زينة الوجه

 .…علبة وهي تنظر لها بغرابهاخذت حنين ال

 ”.…اي دا يام منه“

 تعجبت السيدة من السؤال فاجابت

 ً  …سريعا

 ”.…هيكون اي ياحنين مكياج“

 اومات حنين بتفهم وهي تعيد صيغة السؤال

 .…بشكال اوضح

 ”.…عارفه انه مكياج مديهولي ليه“

 …هتفت السيدة باستغراب

هتقبليهم ووشك باهتان  ……وىانتي هتخدمي على ناس مست ……جرالك اي ياحنين“
 ”…كده

 …عوجت حنين شفتيها وقالت بتبرم

 ”….. هما مالهم بوشي……امرك غريب يام منه“

 

  

 

  

 

 .…هتفت السيدة بجزع

. الزم يكون لبسك نضيف وشكلك يشرح القلب عشان الناس اللي …يابت ماتتعبنيش معاكي“



 هتخرجي عليهم دول بهوات وهوانم عايزه تطلعي عليهم

 زفرت السيدة بضيق من كثرة الجدال ”.……كده

 .…فاضافت بضجر

ابتعدت عنها لتقف عند باب  ”.……. ومتزعليش آية هانم منك…متقطعيش برزقك ياحنين“
 الغرفة

 ……وهي تقول بحنق

 ساعة كده وطلعي ياحنين لحسان الضيوف“

 ”……بدأت تهل

 . ثم وقفت امام المرآة الكبيرة…اومات لها بوجوم

 المخزي الغير مرتب واثار الطحين متفقدة مظهرها

 ……وسكر متعلقان بثوبها

 اتجهت الى الحمام المتواجد بالغرفة ودخلت إليه

يصل طولها لفوق الركبة  …اغتسلت سريعاً ثم بدات بإرتداد التنورة القصيرة السوداء االصقه
 تحديداً 

ة مفاتنه بعد تعتلي التنورة قميص وردي شاحب كان أيضاً محدد جسدها النحيف الذي برز
 ارتدى لبس

 ..…الخدم !

 حلت شعرها واطلقته للخلف ومشطت اياه بالفرشاة

 ..كان…تحرر بنعومة الحرير بانسياب خلف ظهرها

 ً .ووضعت القليل …مسكت قلم الكحل وزينة عينيها البنية الداكنة……راضخ كصاحبته تماما
 من الزينة

 .. و وجنتيها قد…المناسبة فوق جفنيها

  بالحمرة فكانت بشرتها شاحبهوردتها قليالً 



 بيضاء تريد القليل من الحياة ونقطة الحمرة

 ……..الحزين…بها بثت الحياة في وجهها الرقيق

 ..والمالمح الصادقة في…ذات العيون الشفافة

 ……التعبير

 ..كانت امرأه اخرى غيرها…نظرت لهيئتها بعد االنتهاء

.ربما جسدها الذي …ما في تلك المرأة مؤثر.شيٍء …امرأه جميلة بسيطة المالمح لكن مؤثرة
انكشف عنه الستار الفضفاض فأصبح يافع االنوثه والجمال او ربما وجهها الذي كان يحتاج 

 …لبعض االهتمام وحينما حصل عليه اشرق بجاذبية غير متوقعة !

 انها بسيطة المالمح والهيئة لكن بداخلها شيءٍ 

 ..…بساطهكامن يميزها بعيداً كمال البعد عن ال

هتفت بحرج بعد ان ابصرت  …اقتحمت الغرفة أحد الخدم وكانت شابة اصغر منها عمراً 
 …حنين بالغرفة

 ”…انا اسفه جداً مكنتش أعرف ان في حد هنا“

 تفقدتها حنين فكانت ترتدي ثياٍب مثلها لكن شتات

 . كانت الشابة تضع…بينها وبين الشابة في الهيئة

 أزرار القميص تقريباً ثالثةزينة مبالغ بها وتفتح أول 

 توترت حنين وهي تنظر للقميص التي ترتديه وجدت

 …الزر االول مفتوح اغلقته سريعاً وهي تقول بحرج

 ”..…وال يهمك انا كدا كدا كنت طالعه“

 

  

 



  

 

 .…تأملة الشابة حنين أيضا بدقة ثم عقبت بجرأه

 دا حتى…لي مش حطه روج على شفايفك“

 .. تحبي اساعدك…مسوحالميكب بتاعك كانه م

 ”..…انا شاطره اوي في الميك اب

 نظرت حنين لوجه الشابة المبالغ في زينته ثم

رك  هزت راسها سريعاً وهي تقول……تخيلت وجهها هكذآ يشبه المهرجين في السه

 ..…برفض

 ”.…ال شكراً انا كده تمام اوي“

 .…ابتسمت الشابة بتفهم وهي تقترح بمودة

 ”.…زبدة كاكاو على شفايفك اهو تديها المعه بدل ما تطلعي كده طب خالص استني هحطلك“

 .……مدت الشابه قلم الحمرة والذي كان يعطي المعه لشفاه باللون الوردي

 …ابتسمت الشابة برضا وهي ترفع يدها عنها

 .…ثم قالت بمزاح وقح

ي ضحكت الفتاة بميوعه وه ”..……. كان هيبقى دمار عليكي…يسالم لو كان روج أحمر“
 ..…تقف مكان حنين عند المرآة كي تظبط زينة وجهها اكثر

. لكنها حلت العقدة …عقدت حنين حاجبيها من غرابة الشابة في التحدث بكل هذا االرتياح معها
 ً  سريعا

 ليس الجميع انطوائي مثلها ، قليل الكالم ويخشى

 .……الجميع وصداقة الجميع مثلها !

..البعيدة كل البعد …ج من الغرفة الى حفلة عيد الميالدشكرتها حنين باللطف وهي تتقدم لتخر



 ..…عن حفالت الميالد فهي كانت تبدو كمؤتمر صحفي

 .نفيسة الثمن ال محال..…رجال ببذل فخمة انيقة

.العري بالتاكيد أحد ابراز ….مالبسهن غاية في الروعة واالناقة و…سيدات ملكات جمال
 االشياء

. وصبغات شعر عصرية بألوان ال تعرف لها …يلةقصات جم…المهمة لموضة عصرية !
 .…هوية او أسم

ًّ عليها ..حتى التلفاز ال يعرض …فغرت حنين شفتيها وهي تتابع تلك االجواء الجديدة كليا
 …االغنياء بكل هذا السخاء

.كالوحة فنية …حتى الردهة وحديقة )الفيال(المقام فيهم الحفل تم تحضيرهم بطريقة منمقه فخمة
 تفسدها بنظرة من عينيها تخشى ان

 ..…من شدة فخامتها 

 اتجهت حنين اليها سريعاً وهي…سمعت حنين رئيسة الخدم تنادي عليها باالشارة

 .…تقول بتهذيب

 ”..…تحت امرك ياهانم“

 .…سالتها السيدة وهي تتفقدها عن كثف

 ”.……انتي حنين اللي تبع ام منه“

 .…اومات حنين بتهذيب

 

  

 

  

 

  



 

 ”…انا …………مايوا ياهان“

 عرفتها السيدة عن نفسها بهدوء بصوٍت هادئ

 .…رخيم

 ”.….وكمان مسئولة عن خدمتكم في الحفلة…انا نرمين المسئولة عن الخدم هنا“

 رحبت بها حنين باستحياء وهي تهز راسها

 ..…بتفهم

 ”.…تشرفنا يامدام نرمين“

 ..…قالت نرمين بابتسامة دبلوماسية

المهم هتبقي مع البنات ساعتين زي ما اتفقت معايا آية هانم ……الشرف لينا احنا ياحنين“
 رمقت”.…هتخدمي على الضيوف من المشروبات اللي هتطلع من هنا

 ..…نرمين حذاء حنين فقالت بعدم استحسان

 ”.…اي الشوز اللي انتي لبساه دا ياحنين“

 نظرت حنين للحذاء الرياضي المتهالك الذي ترتديها

 ..…السيدة نرمين بحرج وقالت بحنق من هذا الموقفثم رفعت عينيها على 

 ”……معنديش غيره“

رمقت نرمين الحذاء من جديد ثم اشارت على أحد الخدم كي يحضر لحنين حذاء أسود بكعب 
 .…عالٍ 

 ”.…اقلعي اللي في رجلك ده والبسي دا أحسن“

 ترددت حنين وهي تنظر للحذاء ورفع الكعب

 ناها..رفعت عي…باسفله وارتفاعه كذلك

 .…للسيدة وهي تقول بتردد أكبر



 ”..…هو الزم يعني“

 ..…أكدت نرمين بصوٍت خشن جاد وحازم

.رجل أعمال …انتي بتخدمي في فيال عز الدين الخولي…أكيد الزم مظهرك قدام الناس مهم“
 معروف

.الزم الخدم يكونه سوبر ……والناس اللي جايين الحفلة فوق المستوى العالي كمان
 ”.……فهمتي وال إيه………حاجة ..في كل…ستار

 .…اومات لها حنين بتفهم بعد ان ارتفعت خفقات قلبها بعد لفظ اسمه وسط الحديث

 ..وارتدت الكعب ووقفت…خلعت الحذاء الرياضي

 عليه باعجوبة وحاولت التحرك به وتجربة السير

 .…عليه قليالً قبل الخروج للمدعوين

 …تمتمت حنين بداخلها بقلق

 ”……م دا على خير وميحصلش نصيبه بسبب الزفت اللي في رجلي دهيارب عدي اليو“

………………………………………………………….. 

 

  

 

  

 

 هندم عز الدين بذلته امام المرآة ثم وضع عطره

.كان وسيم بجاذبية مهلكة الية امرأة تقع عيناها …..وهو ينظر لنفسه عبر المرآة……الفخم
 ..…عليه

 …الفارع..بجسده الضخم وطوله …كنجوم السينما



 وشعره البني المائل لالشقر …ومالمحه الوسيمة

 بخصالت ذهبية تنعكس جماال مع عيناه العسلية

 الشبيهة بعيون النمور ، الساكنة المبهمة في

 .……خطاها

..دخلت )ميرال(التي كانت تتألق …طرق ناعم على باب غرفته قبل ان يسمح للطارق بدخول
 بفستان

 لى جسدهاأخضر اللون قصير جداً مجسم ع

 ..…مبرز مفاتنها بسخاء

 ابتسمت ميرال وهي تتغنج في سيرها نحو

 .…عز الدين لتقف امامه بعدها قائلة بدالل

 ”.…..الناس كلها وصلت تحت….كل دا تاخير…اي ياعز“

 قربت جسدها منه بخبث انثوي وهي تقول برقه..

دها ببطء ودالل وهي مسكت ربطت العنق وبدات بعق”.….خليني انا اعملهالك…عنك ياحبيبي“
 ..…تنظر لعيناه الغير مبالية بما تفعله

كان في سابق يتأثر من قربها حتى بعد الطالق كانت كلما حاولت التأثير عليه بتلك الطريقة 
.. لكن االن يبدو انه أصبح كالوح الثلج في تلك …تجد استجابة ضئيله وتاثير بسيط بها

 ..….ربما………األمور

.بل كان رجل بكل معنى الكلمة مؤثر بقوة فكانت لمساته …ارد المشاعرفهو لم يكن يوماً ب
 تحرك الصنم

 ..……وتذيب الثلج

عضت على شفتيها وازدادت الخفقات مع شعورها بسخونه تجتاح جسدها آثار تذكرها لتلك 
 الليالي الحميمية التي كانت تجمعها بهذا الرجل

 ..…..الوسيم………القوي



..المؤلم انه لم ……بت الطالق منه وتنازلت عن كل هذا بسهولة؟!اي غباء اقترفته حينما طل
 .…يوقفها عن هذا القرار المتسرع بل وافق على االنفصال بدون نقاش !

 سمعت صوته الفاتر يناديها وهو يرتدي ساعة يده“ …..مش يال بينا…روحتي فين ياميرال“

 .…الغالية الملفته بقوة من كثرة فخامتها

 بتسامة عابرة وهو يتذكر تعقيبالحت على شفتيه ا

 حنين على بذلته وساعته حينما ادعى انه

 .…سائق آية الخولي

 زادت االبتسامة اتساعاً على محياه وهو يتذكر

 ..كم كانت خرقاء…بوابل الشماته والمعايرة منها

 .هل أعجب بها هي….صادقة النظرات….شفافة التعابير……في تلك اللحظة خرقاء جميلة

 ..…الشفاف المحتل هيئتها الحزينةام باالسى 

 .…تفقدته ميرال بحيرة وهي تساله بابتسامة فاترة

 ”..…بتضحك على اي ياعز“

 تالشت ابتسامته بتدريج حينما وعى لما يفعله

 .…ووعى اكثر لوجود ميرال معه

 ”.…..يال عشان ننزل……وال حاجه ياميرال“

 .……ركةفتح يده لها فتقدمت منه بسعادة وراحه بعد تلك الح

 أحاط عز الدين خصرها وهو ينزل على الساللم الطويلة المزينة بالبلونات مبهجة الشكل

 واللوان تليق بيوم ميالد صغير اتمم عامة

 ..…األول في تلك الحياة

 

  



 

  

 

صفق المدعوين لهما بانبهار فكانت صدمة كبيرة بنسبة لهم رؤية ميرال من جديد تتأبط بذراع 
 ……ي حفل عائلي كهذاعز الدين الخولي ف

 ……فهم الجميع انهما عادوا لبعضهما ولم يبقى اال اإلفصاح عن االمر رسميا

 ظلت ميرال ملتصقه بعز طول تلك الساعات محاولة

 اخبار الجميع انها عادت إليه من جديد وانهما كيان

 .……واحد مهما ابتعدا

……………………………………………………………… 

 بنها عليهبطت آية على الساللم وهي تحمل ا

 

 ..كانت ترتدي فستان حريري طويل…على ذراعها

 )تركواز(اللون عصري الشكل زاد جمالها وتألق

 …جسدها الفاتن به بنعومة وسخاء بداخله

 ……كان ملفوف على جسدها االنثوي وكانه صمم باسمها

 كانت تطلق شعرها البني القصير المائل لالشقر ، حول

اضر مزين بزينة رقيقة زادت حالوة مالمحها وبهاء طلتها . وجهها األبيض الن…عنقها بدالل
 ……على الجميع

..كانا معا هالة من الدفء …كان) علي( الصغير يرتدي ُحلة جميلة مماثلة للون فستان أمه
 والراحة

 والجاذبية مجرد ان تقف وتتاملهما معاً ستقول



 ..…في سرك محظوظ رب تلك األسرة

. وابنه كان يعانقها …لها للحظات بحب وشوق يجتاح نظراتهلوى خالد شفتيه بعد ان ظل يتام
 بقوة

 ..…وكانه يخشى على امه من العيون المحيطة بها كما يخشى هو أيضا عليها منهن

.. …يغار ابنه عليها وهو يحترق من الغيرة كلما رآها هكذا امامه كالنجمة الساطعة في السماء
 ..…ر وتتفتح كل يوم عن السابقاو كوردة تزده……او كفراشة تخرج من شرنقتها

)اية الخولي( مهلكه وتهلكه كلما نظر لها وعلم انه اصبح ال يمتلك بها إال النظر اليها مثله 
 كالغريب بينما كان في سابق ينعم في احضانه و من نهر حبها

 …يروي ظمأ رجولته كلما أراد

 .…الجميعقد ضال الطريق وأضاع عائلته الجل شهواته المريضة واستهتاره ب

. وتلك االشهر التي مرت عليه جعلته يرى حقيقية حقارته مع ……ادرك الحقيقة متأخرة
 الجميع

 ……وهي أول من تذوق تلك الحقارة

وبعض االوقات يكابر في االعتراف بالغلط وكانه  …ربما يبغض نفسه في بعض االوقات
 يخشى ترميم ما تم

 ……هدمه على يداه

 .…ب وتقريع لهسمع والده )فؤاد( يقول بعتا

 ”..…. بص كويس وشوف ضيعت من ايدك اي…شايف مراتك وابنك“

 لم يرد خالد بل ظل يتابعهما بعيناه الخضراء القاتمة

 ..…بنظرات غير مقروءة

 .…اضاف والده الواقف بجواره وهو يقول بأسى

. زي ما مراتك قضت شهور الحمل …وانت مكنتش معاه …ابنك كمل سنه من عمره ياخالد“
 لخلفةوا



.. بتعاقبني وال بتعاقب ……. امتى هتفوق ياخالد امتى بس…وانت برضو مش معاها
لو غصبت عليك تتجوزها زمان فاالني كنت عارف ومتأكد انك بتحبها زي ماهي  …نفسك
 ”……بتحبك

 .…عاند وكابر مشاعره وهو يقول باستنكار

 ”..…بس انا مبحبهاش وعمري ماحبتها“

 ية مرح وهوضحك فؤاد ضحكة خالية من ا

 .…يقول هازئا من رد ابنه

 

  

 

  

 

  

 

وتعقل وتفوق قبل السنة  ………ربنا يهديك …وكان حبك ليها جريمة وخايف تثبت عليك ”
 ما تجر سنين وساعتها هتالقيها مع غيرك عايشه وعمله عيله

 ”.. …وحياة تانية بعيد عنك

 شعر بشيٍء يقبض على صدره بعد كلمات والده

 ستكن لرجل غيره يشعر بقبضة مجرد التخيل انها

 ……من جهنم تحتجز قلبه

قبض على كفيه بقوة فظهرت مفاصله البيضاء وهو يسمع االكثر من والده مما جعله يرفع 
 عيناه ليجدها تقف مع)رائف الدسوقي( الممثل السينمائي المشهور

 ..…خوليوالذي نال بعض الشائعات من الصحافة عن عالقة عاطفية تجمع بينه وبين آية ال



 لماذا اتى الى هنا مفترض الحفل عائلي لالصدقاء

 ..….. أأصبح رائف من العائلة !…والعائلة

 …اتجه نحوها بخطوات ثابته ليقف امامها بمنتهى الهدوء محافظ على ثباته االنفعالي البعد حد

الجسد والذي كان رجل في اواخر الثالثينات وسيم المالمح فارع الطول رفيع  …انتبه له رائف
 كان وسيم ……بشعر غزير أسود طويل منساب الخر مؤخرة عنقه

 .…بارز كنجوم السينما الذي هو واحداً منهم

 تحدث رائف بابتسامة لبقه وهو يصافح خالد

 …بفتور

قرص رائف وجنتى) علي( الذي ”..….كل سنة والباشا الصغير بتاعنا طيب…أهال ياخالد بيه“
 تحمله

 ..…نزلت للحفلآية على يداها من وقت ان 

 .…رد خالد ببرود لبق كذلك

 ”……وانت طيب يارائف بيه“

.اخفضت آية عينيها ولم ……مالى خالد على آية واخذ منها الصغير وهو يتاملها عن قرب
 ……تنظر اليه وسحبت يداها بعد ان حمل الطفل

 .…رفعت عينيها العسلية على رائف الذي اخبرها بنبرة حانية قبل ان يرحل بهدوء

 ”..…انتي عارفه وجودك هيفرق معايا أد إيه…ستناكي يأية في اول عرض للفيلمه“

 …اهدته أجمل إبتسامة لديها وقالت برقة

 …انت عارف انت غالي عندي أد إيه…..مش محتاجة عزومه يعني…أكيد يارائف هاجي“

 ”..…ونجاحك مهم اوي بنسبالي

..رفعت آية عيناها بخبث …لحظة سمعت من يخرج زفير عاٍل من انفه وكانه بركان وهاج في
 على

خالد فوجدت وجهه أحمر وعيناه الخضراء تكاد تخرج شرار وهو يرمقها بنظرة 



 ..…مخيفة..باستثناء انفاسه الهائجة والغير منتظمة

 كان قد رحل رائف في تلك اللحظة حينها

 ..…سألها خالد بقلة صبر

 ”..…مين اللي عزم الزفت دا هنا“

 .…قه ببغضردت ببرود وهي ترم

 ناوي تعمل مشاكل….اي مشكلتك بقه المرادي…انا“

 ”.…زي اللي عملتها في النادي

 …تجاهل عتابها وكبح انفعاله وهو يقول بغيظ منها

 ”.….الحفلة دي مفيهاش غير قريبك وصحابك…وبتاع اي يجي هنا يأية“

 …ردت باسلوب مستفز

 ”..…ااه ورائف من ضمن صحابي“

و ينظر لها حينها عدت) اية( بداخلها بيقين حتى ثالثة ثم سمعته عض على شفته السفلى وه
 ……ينفجر في وجهها بغيرة كالنيران تتغذى على صبره عليها

 .عزمه واحد كانت…اتعدلي ياهانم وتكلمي عدل“

 طلعه عليكي وعليه اشاعات اني في بينكم

 .انتي بتاكدي كالم الناس بعد عزومتك……حاجة

 ”.…دي ليه

 تلك المتعة المريضة التي ردت ببرود عكس

 ……تحصل عليها كلما اثارت غضبه

هو احنا مش خلصنا وكل واحد راح …ممكن افهم انت شاغل بالك ليه أأكد وال انفي“
 ”.…لحاله

توقف بتشتت فماذا سيقول وهو قطع كل ما بينهما وتركها  ”….. انا…آية متستفزنيش بردك“



 …بكامل اردته

.قالت وهي تمد يداها الخذ ابنها …وجدته يصمت بوجوم الح الحزن على مالمحها حينما
 …منه

 ”..باباك عايز يشوفه.. …ممكن تجيب علي ياخالد“

رفعت عينيها  …مدت يدها لتأخذ الطفل منه لكنه اطبق على يداها اإلثنين فوق خصر الصغير
 عليه بدهشة فوجدته ينظر لها بعيناه الخضراء

 .…العميقة ثم قال بدون تردد

 ”.…وعن اي راجل تاني …ابعدي عن رائف.……آية“

 سحبت ابنها برفق وهي ترد عليه بكبرياء امرأة

 ……ُطعنت بأسم آلحب

 

  

 

  

 

  

 

 ”..…حتى الحق ده ضيعته من أيدك“

 أصابتهُ في صميم قلبه قبل ان ترحل بخطوات

 ………انثوية ثابتة الخطى

………………………………………………………… 

 ع احدكان تتأبط ميرال بذراعه وهو يتحدث م



 ..…رجال االعمال وكان من االقارب لكن من بعيد

 .…تحدث الرجل لعز الدين ُمهنئا اياه

ميرال  ……وكويس انك رجعت لعقلك……بس مبروك رجوعك لميرال هانم“
 ”.…متتعوضش

ابتسمت ميرال بصلف وهي ترفع عيناها الزرقاء بفعل العدسات ، على الرجل لتجده ياكلها 
 بعيناه وهو يرسم

 ه جسدها الممشوق بداخل الفستان العاريبنظرات

..ارجعت شعرها االحمر المصبوغ للخلف وهي تنظر لعز الدين بهيام مصطنع …الملفت بشدة
 قائلة

 ..…بتملق وتكبر

. وال اي …….. انا وعز منقدرش نستغنى عن بعض أبدا…انت عارف ياحسام“
 ”..…ياحبيبي

 اوما لها بمالمح واجمه وهو يفتح حوار آخر

 ..…سام قائالً مع ح

 ”..…واخبار شركتك الجديدة اي ياحسام“

 كانت تسير بصعوبة وبطء شديد وكانا كعبي حذائها

 .حرس وكانها…العاٍل يقرعان االرض المصقولة بـ

رك وكل العيون عليها هذا ما تستشعره وهي تسير به …تسير على حبل رفيع في ساحة السه
 ق عليها مع انهمرتديه طاقم الخدم الغاية في الفاتنة وتأل

 كانت تمسك بين يداها المرتجفة……. خدم !……طاقم

 صنية عليها بعض المشروبات المستوردة المنعشة

 كانت تخشى في البداية ان تكون……بألوان غريبة

 احد انوع الكحول لكن الفتاة الجريئة التي قابلتها في غرفة الخدم اخبرتها وقتها وهي تضحك



 ..…ضحكة خليعة

حاجات …دي مشروبات ارفرنجي خالص…زماني بلبعت من االزازه شوية.كان …ياريت“
 بس اكيد مش خمرة……كده عمرنا ماشوفناها وال سمعنا عنها

البيه صاحب البيت هنا ملوش في الحاجات دي عمري ماشوفته بيشرب اكتر من ……متقلقيش
 . طب انتي عارفه ياحنين انا كنت…السجاير

 ا كان عندهمشغاله في فيال تانيه قبل ماجي هن

 ”.……كله ازايز خمرة وبتواريخ قديمة وكانت عجبي جااامده فشخ …ركن للمشروبات دي

 عقدت حنين حاجبيها وقتها وهي تعقب

 .…بعدم استيعاب

 ”.….يعني اي………فشخ !“

 وضحت الشابة وهي تسكب في الكؤوس

 

  

 

  

 

  

 

 ..…الفاخرة

ش شفرة اللغه من السبعينات وال .انتي مفكتي…جباره وجايبه من اآلخر …يعني جاااحده“
 ”..…اي

 هزت راسها وهي تبتسم لتسمع السيدة نرمين



 ..…تصيح باوامر ان يخرجوا للضيوف

 رفعت حنين عيناها على الشابة والتي تدعى)نيرة(

 .……وهي صبية في التاسعة عشر من عمرها

 وجدت نيرة تبتسم باتساع يحمل اغواء واضح

 ا الرجل اإلبتسامة بعبث ثم بعدها ابتعدت حينما وجدت زوجتهلرجل تقدم له العصير ثم بادله

 .…تقترب منه

 …مرت نيرة بجوار حنين وهي تسالها بحيرة

 .مش ناويه تقدمي الحاجات اللي…وقفه كدا ليه“

 ”……في ايدك دي للي ضيوف

 اومات حنين براسها وهي تسالها عن امرا ما

 وعيناها على الرجل الذي كانت تضحك في

 .…ةوجهه نير

 ”.….بس هو الزم الضحكه دي وانا بقدم العصير…ناويه“

 …ردت نيرة وهي تبرم شفتيها المطليه بالحمرة

 انتي اخرك تبتسمي الن شكلك احلى…مش شرط“

 ”..…لم تبتسمي لكن لو ضحكتي هتكون معجزة

 …رفعت حنين أحد حاجبيها وقالت مستنكرة

 ”.…وكانك تعرفيني من زمان يعني“

 …وهي تقول بثقة هزت نيرة كتفيها

 …باين انك نادرا اما تضحكي…مش الزم اعرفك“

 ”.. …بقولك ايه انا ماشيه نرمين بتشاورلنا عشان نكمل شغل



 ابتعدت عنها فتقدمت حنين بحذر على هذا الحذاء

 وتارة تنظر لالمام وتارة تحت قدميها خشيةٍ …العالٍ 

 ان تقع ارضا وتتسبب في الكوارث واحراج

 ..……نفسها

كان حوالي اربعة …العصير لمجموعة من الرجال واقفون على شكل دائرة صغيرةقدمت 
 يتحدثون

 .…في وضع اسهم الشركات

 مفترض ان…كانت تقعد حاجبيها وهي تسمعهم

 .. مليء باالطفال واالمهات…يكون عيد ميالد

ن .. اين االمهات انهن متواجدي……التي تالحق اطفالها بتزمر حرصا على اال يتأذى احدهما
 لكن

 بصورة اخرى انهن فعال يركضون ويحاولون االلحاق

 لكن ليس باطفالهما بل بتنافس مع من اكثر ثراء من االخرى من تانقت وابدعت في طلتها لتكن

 .………نجمة الحفل

 لكنها شعرت ان هناك من غطت على تلك المنافسة

عصري بالون غاية في  بالفعل واصبحت نجمة الحفل انها)آية الخولي(التي كانت تتألق بفستان
 روعة وتسريحات)ويفي( على شعرها القصير كانت

 .……تنافس لمعة مالمحها بعد ان تم تزينة بيد محترفة

يبدو انهُ تعلم الوقوف …هبطت عينا حنين على )علي( الواقف بجوار امه يمسك بذيل فستانها
 ً  اإلنسان من اول ويحاول وال ييأس هكذآ هو …ويسير خطوة ويقع عشرة لكنه يحاول…حديثا

 ……خطوه في حياته

.وبشرته …انه يتميز بخضرة عيناه كوالده…الصبي جميل جداً طفال غاية في الجمال والروعة
 ..انه مزيج بين…البيضاء وشعره االشقر كامه



 ……االثنين وكانه يوحد حب يأبى التوحد في قلوب األحبة

ظرة تحمل الوعة واالشتياق والحنق انتبهت حنين لوجود خالد يقف عن بعد منهما ينظر الية ن
 ً  …أيضا

..حقاً عرفته ……وفهمت حنين سبب تلك النظرة فكانت) اية( تقف بجوار شاب وسيم يبدو انه
 كان

..انه) رائف الدسوقي( الممثل الساطع …يتابع اخيها محمود فلم اكشن له على التلفاز في صباح
 ً  ..…في عالم السينما حديثا

 لك الدائرة المعقدةحاولت حنين الخروج من ت

 وسير مبتعدة للخارج حيُث حديقة الفيال

 والضيوف بالخارج لم يتقدم لهم حتى االن

 ……شيءٍ 

………………………………………………………….. 

ضحكت اية بقوة مفعمة باالنوثة وهي تقف بجوار خالها )فؤاد(ويشاركهما الوقفة رائف الذي 
 لمهانغمس مع آية بالحديث عن بعد الكواليس المضحكة لفي

 ……وأيضاً فؤاد انغمس في الحوار للطف وذوق رائف في الحوار……الجديد

 

  

 

  

 

  

 

 .…هتفت آية بحماس عفوي



ال انا عايزه القصص دي تطلع ترند من برنامجي اي رايك استضيفك فيه بعد عرض “
 ”.ها موافق..…الفليم

 انكمشت مالمح رائف وهو يخبرها بنبرة صادقة

 الجميلة الفاتنة..وعيناه تطوف على مالمحها 

 مش الزم تبقى الحكايات دي على الهوا..وتبقى“

 ”..…ممكن احتفظ بيهم واحكيهم للغالين بس على قلبي……شوو ليكي ولبرنامجك ياية

توترت خفقات قلبها من جملته والتي تعني الكثير يجب ان تكون تعودت على تلك الكلمات 
 ..……انه جيد في التمثيل حتى معهايبدو ………المنمقة منه القريبة من التملق نحوها

 ابتسمت آية ابتسامة حزينة لم تعد تثق في اي

 انها قد أحبت من بينهم واحد جعلها تلعن…رجل

 ……كل الرجال بعد خيانته لها

بدت هادئه طبيعية جداً وهي تستمع لهم فقد شعر فؤاد بتشتت ابنة اخته من جملة رائف 
 ……لك طريق اخر لحوار مختلف من نوعه. فما كان منه اال س…الملموس معانيها

 .……مالت آية على صغيرها لتحمله بين يداها وتهدهد بها بحنان وهي تقبله

 سمع الجميع موسيقى غريبة ناعمة تصدح من

 ..……حولهما

 …تقدمت جليسة األطفال من اية بعد ان اشارت اليها أخذت )علي( منها لتسمع اية تقول بأمر

 ركن مخصوص لالطفال في…وديه برا في الجنينة“

 ”…….اوعي يقع او يجراله حاجة…خليه معاهم وعينك عليه

 سألها فؤاد …اومات لها السيدة وهي ترحل

 .…بهدوء

 ”..…لي ودتي يأية“



ردت وهي تنظر لساحة الرقص التي تجمع بها بعض الثنائيات وقد لبى الحب طلب االغنية 
 التي تدوي

 ..……بنعومة في أرجاء المكان

 ”..…. شويه كده وجيبه عشان نطفي الشمع…يف الدوشة ياخالومانت شا“

رفعت عينيها العسلية في زاويا معينة..وجدته يقف عن بعد يريح ظهره على الحائط وعيناه 
 الخضراء عميقة النظرات ترسل لها جوابات غرامية..وقحة..

حضنها تحكي ان جسده لم يعرف السكينة اال ب…تحكي عن مدى رغبته بها وشوقه اليها
 ولمسها..

 ..……و

انها تتمزق من لوعة حبه ……اغمضت عيناها وهي تحاول الهروب من عينيه وتفسيرها
 وجراحه

 انها ال تكفيه…انهُ أذاها بقوة واخبرها بصراحة

.بلعت الغصة المؤلمه في ……وانه لن يكتفي بامرأه واحده في حياته بل يريد االكثر واالكثر
 حلقها

 ..…رض عليها بالباقةوهي تنتبه لرائف الذي ع

كانت ستعتذر منه بحرج لكنها سمعت صوت معذبها يعصف من ”.……تحبي ترقصي يآية“
 خلفها

 .…تحبه مهم انكرت……بتملك احمق

.مش كده يام ………انا وآية متفقين على الرقصة دي من األول…خليك مكانك يارائف بيه“
 ”..…ابني

 الحت سخرية مريرة في حلقها وهي تشعر ان هذا

 ……ما يربطه بها )علي(ابنهماكل 

 كانت سترفض بانف مرفوع كالعادة لكنها شعرت



.سحبها معه برفق لساحة الرقص حيُث االضاءة …بكفه الكبير يطوق كفها الصغير اللين
 .……الخافته والموسيقى الناعمة المشعلة بالمشاعر المتأججة

 عبس وجه رائف وهو يراها تسير معه كالمسحورة

 .….عشقه…ض او حتى استجابة بل كانت كالمنومة مغناطيسين فيولم تبدي اية رف

 ابتسم فؤاد بسعادة وهو يشعر ان هناك بصيص أمل

 .………لعودتهما

..مع انها ترتدي الحذاء العاٍل …وقفت امامه وهي تنظر لعيناه من االعلى لفرق الطول بينهما
 لكنها قصيرة

 .انثى…بنسبة له كطفلة شقية عابثة رائعة المالمح

 .……كل ما تحمله الكلمة من معنىب

 احتقن وجهها وهي تنظر لها بتردد ثم قالت

 …بتلعثم وكانها لم تحضر شيٍء لتعنفه كالعادة

 ”..….انت فكرني هرقص معاك فعالً …اي اللي انت عملته ده“

مد يده و وضعها على خصرها وقربها منه في لحظة وهو يقول بنبرة مترجيه تشتبك بها 
 ..…المغرية كطبق حلوى شهي محظور عليه الرغبة بالحبيبة

 . النهاردة بس…خلينا ننسى كل حاجة النهاردة يأية“

 أسند جبهته على جبهتها ”……يآية عشان خاطري

 …ولفحها بانفاسه الساخنة الممتزجة بعطره القوي

 .…هتفت بنبرة واهيه

 

  

 



  

 

  

 

 ”..….. سبني لو سمحت…. ابعد……خالد“

سدها كله يالمس جسده بشوق وكانه يصرخ لوعة منه على هجره قربها اكثر منه فشعر بج
 .…له

 ”.…نكمل الرقصه دي وهسيبك يآية“

 اغمضت عينيها وهي تشعر انها تتخدر اكثر

 …وشوقها العاطفي يزيد جموح بقربه

 ” …خالد ………مش عايزه“

 توسل بنبرة خافته وهو يدفن وجهه بجيدها الناعم

 ”.. متبعديش..…. عشان خاطري يآية…بس انا عايز“

 …امتقع وجهها رغم التأثر بقربه.. وقالت بعتاب ومقت

.خالد سبني مفيش حاجة هترجع بينا زي …. انا وال انت…مين بعد االول عن التاني“
 ”.…االول

 .…اخبرها بصوٍت متوسل هادئ

 ”..…الرقصة دي بس يآية …عارف ومش طالب منك غير الرقصة دي“

 ..…نظرت اليه بعالمة استفعام

 ”..…. هتغير حاجة بينا…الرقصة دي هتفرق“

 ..…لم يرد عليها وظلت يداه تحاصرها في احضانه

اغمضت عينيها وتنهدت بعذاب وهي تشعر به يدفن وجهه بجيدها اكثر ويضمها اليه اكثر 



 واكثر وكانه

 ……يخشى الهجر من جديد

 .…ه برفق.. طوقت يداها عنق…مضت يداها أخيراً مستسلمة لمشاعرها وضعف قلبها

 .…وهي تئن بداخلها بشوق متيم بقربه

 (……اوي ياحبيبي ….. وحشني حضنك اوي…)وحشتني ياخالد

 .……ال تدري انها كانت تضمه وهي شاردة بحب وهو يستشعر نبضات قلبها فوق صدره

وضع قبلة حانية على جيدها ثم رفع وجهه برفق لعينيها ليجدها ضائعة في مشاعرها وقد 
. وهذا شجعه ليريح من جديد …راحها لمجرد دقائق مسروقة من عمرهااخمدت قلبها وج

 ..……جبهته على خاصتها ويستنشق انفاسها الساخنة بشوق

شعرت انها ستموت من هذا القرب همست بترجي واٍه بان يتركها لكي تعود لجمودها في 
 …بعده

 ”..….. كفاية انا……خالد“

 .…قاطعها وهو يخبرها بهمس أجش

 ”.…. ابعدي زي مانتي عايزه…تخلصلم الرقصة “

 بلعت ريقها بتأثر من انفاسه الساخنة وقربه..

 .…وعيناه الخضراء وآآه منها في عمقها وعبثها الشهواني

كالمسحورة غرزت اصابعها في شعره الغزير االسود باشتياق مثلما كانت تفعل في احضانه 
 .حدجت به…في الماضي كلما حاول تقبيلها وسحبها للفراش

 .…عنوة عنها بحب ممزوج باللهفة عليه

 ”………لم تخلص هـ“

مرر يده على خصرها بحنان وكانه يخبرها بعد تلك الحركة انه يتذكر تلك األيام ولم ينسى 
 .…يوماً اي حركة ولمسه منها على جسده

 ”…. زي مانتي عايزه…لم تخلص ابعدي“



 عاد من جديد ليضمها لصدره وهما يرقصان رقصة

 .…اق حميمي وهمسات من لوعة الحبعبارة عن عن

……………………………………………………………. 

 .…تقدمت حنين بخطوات ثابته نحو حديقة الفيال الكبيرة حيُث يوجد عدد ضئيل من المدعوين

اتجهت عند أول رجالن وامرأة ولم تبصر الرجالن جيداً كل ما راته تلك المرأة يافعة الجمال 
 واالنوثة

 ……بفستان عاري وشعر ناري

 …تنحنحت حنين وهي تقدم الصنية بتهذيب

 ”..…اتفضلوا“

ألتفت حسام إليها بينما كان عز الدين منشغل في الحديث مع صاحبة الشعر الناري التي تتدلل 
عليه بميوعة مما جعل وجه حنين يحتقن بعد ان ابصرتهما وقد تذكرت وقتها عرض الزواج 

 الذي ألقاه عليها

 ..…منذ اشهر قليلة

 …ق وهي ترمقهما خلسةغمغمت بضي

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…هتتوقعي اي من واحد كان متجوز اربعة“



 سمعت حسام يطلب منها نوع عصير معين وهو يتفحص جسدها من خالل زي الخدم البارز

 ..…مفاتنها

 .…اومات له حنين وهي تقول بخفوت

 ”.. …حاضر هجيبه لحضرتك حاال ”

 …استدارت لتغادر لكن نادتها ميرال بصلف

 ”.……ريت تجبيلي كاس معاكييا“

 ألتفتت إليها بوجوم كي تهز راسها اليها بتهذيب

 لكن عيناها ابصرت عيون النمر الجائع وهو

 يتفحص هيئتها …ينتبه لوجودها أخيراً 

وما ترتديه وهذا أحد اسباب توحش نظراته وهو يتقدم منها بغضب امام دهشة ميرال 
 …وحسام

 .…هالة عمالقة مخيفةسالها عز الدين وهو يقف امامها ب

 ”.….وبعدين اي اللي انتي لبساه ده…….مروحتيش ليه لحد دلوقتي………بتعملي اي هنا“

 …افصحت عن االمر ببساطه حتى يفيق لي الفرق الشاسع بينهما

..وهاخد مبلغ كويس ……. وبعدين انا بخدم على الضيوف في ساعتين دول…دا لبس خدم“
 ”…من آية هانم

..انها كانت تخفي جسدها …صبر هل رآها الجميع بهذا الشكل المغري مسح على وجهه بنفاذ
 االنثوي

 تلك …المهلك خلف المالبس المحتشمة الباهته

التنورة اللعينة تفصل الجزء السفلي اللين وتكشف عن ساقيها البيضاء الطويلة الرشيقه 
اء يتعب اما القميص الوردي الشاحب انه يبرز مفاتنها الرقيقة بنعومة وحي ……بها

 …األعصاب

.بني داكن طويل …شعرها لم يراه ُحر متألق كاليوم كان راضخ خلف ظهرها



 وجهها ينبض بالحياة بعض ان اضافة له بعض األلوان متخليه……وناعم

 ليراها……عن شحوبها الحزين أليوم فقط اليوم

 …تفترسههو ويجزم بداخله ان رغبته بها زادت واتسعت واصبحت متوحشة بداخله بال هوادة 

 بينما غضبه وتلك الغيرة تنهش قلبه من رؤيتها

 ……هكذا امام العيون

 زفر بعصبية وهو يمسك ذراعها ويسحبها خلفه

 …قائالً بنبرة مرعبة

 ”.…تعالي معايا “

 حاولت الحاق بخطواته وهي تتأوه بتعب من

 ..…قدميها

 ”..…. آآه رجلي ياعز حرام عليك……آآه رجلي براحه ياعز“

 ..…تأوه الصادر من بين شفتيها المطليه التي اتضحت أكثر بعد ان تزينة امام عيناهلم يهتم ب

. ربما البداية كان …الول مره يستشعر نحوها بشعور راغب بها كاي رجل يرغب بامرأه
 اعجاب بشفافيتها

ًّ وكذلك هشاشة شخصيتها الرطبه  .……الغير مصطنعه والجديدة عليه كليا

 .…ئنأنتفض قلبه وهي تناديه ب

 ”.……عز رجلي“

 ……وقف امام باب مكتبه وفتحه لها وهو يقول بنبرة خشنة حادة 

 ”..…..خليني اشوف اي القرف اللي انتي لبساه ده…ادخلي“

 ..…كبحت وجع قدميها وهي تقف امامه بتمرد صائحه بتشنج

. وبعدين ما كل اللي بيخدمه …. مين انت أصال…وانت مالك ومال القرف اللي ان لبساه“
 ”..…عليك انت وضيوفك لبسين كده جت عليا



 ..…سحبها بقوة لتقع على صدره لتسمعه يزمجر بجنون

 ”.…. انا ليا فيكي انتي…انا مليش دعوه بحد“

 نظرت لعيناه العسلية وتوهج انفاسه الغاضبة العالية

 ..…همست بضياع امام عيناه المهلكه لحواس اية امرأة تقف بقربه مثلها

 ”…ي بظبطانت عايز اي من“

 كرر عرضه من جديد وهو يتعمق بمالمحها الجميلة الحزينة وعينيها الواسعتين على شكل

 ……لوزتين حلوتين شهيتين

 ” …. قدام الناس كلها…ورسمي……عايز اتجوزك“

.اخبرها امام …بلعت غصة حلقها بصعوبة امام عيناه وهي تنتظر اجابته”..…لحد امتى“
 وجهها القريب منه

 ..…بهمةمجيب بنبرة م

 ”..…لحد ما زهق“

 لوت حنين شفتيها االمعة امام عيناه المتاججة

 بتأثر مع كل حركة تقوم بها وهي بتلك

 ..…الهيئة المغريه

 ”..…زي األربعة اللي قبلي ………يعني زيي“

 ..…هتف بمعجزة بين تخبط مشاعره من قربها

 ”..…ياحنين………بظبط“

 

  

 

  



 

  

 

 .…تشرست نظراتها وهي تساله ببرود

 ”.….. وال وقحه………اسميها صراحه“

 .…امام لوزتي عينيها الناضجة قال بالقرب منها بمنتهى الجدية وكانه حسم األمر 

.انا عايز اتجوزك في الحالل ولو ….احنا االتنين وعيين ونقدر نختار حياتنا بايدينا…صراحه“
 ..ولو مقدرناش………قدرنا نتفق ونرتاح مع بعض هنكمل

 .الفرق بينا……ين متجوزينهننفصل زي اي اتن

 وبينهم هو ان الطالق بينا مشروط اذا مرتحناش

ناد او لوي دراع مش عيزاني هطلقك……مع بعض ..وانا كذلك لو زهقت من ….من غير عه
قولتي ………جوزنا هنتكلم وننفصل بمنتهى التحضر زي ما عملت في جوازتي االربعة

 ” …اي

 ..…اولته ظهرها وهي تقول بارتباك بلعت ريقها وترترت حدقتيها وهي تبتعد عنه

 ”..…اديني فرصة افكر …اكيد مش هرد عليك دلوقتي“

 .ثم…نظر لظهرها و راسها المنحني بحزن وشرود

 .…تنهد وهو يبعد عيناه بقوة عن تلك التنورة اللعينة

.وعلى ما تفكري هكون ببعتلك كل طلباتك انتي واخواتك ومصروف كل …فكري براحتك“
 ”…منه مش عايزك تشتغلي وتطلعي من البيت تانياسبوع تصرفي 

 ..…فور إنتهاء كالمه الغير متوقع وجدها تستدير إليه تحدج به بدهشة

 ”.…انت بتقول ايه انا لسه موفقتش“

رد ببساطة وهو يتجه لمكتبه ليسحب محرام قطني ويتجه نحوها من ”……وكمان مرفضتيش“
 .…جديد



 ”..…ارفعي وشك ياحنين“

 ا وهي ال تفهم ما الذي ينويتوترت حدقتيه

 .….. سالته بارتياع…فعله

 ”..……انت بتعمل اي ياعز“

 .اكان اسمه حلو هكذا…تأثرت مالمحه وخفق قلبه امام تساءل عينيها وهمسها باسمه مجرداً 

 اكان يتأثر كما يتأثر…من بين شفاه زوجاته األربعة

 .……االن من مجرد همس منها

.حالالً …ية كاي رجل خلق بالفطرة ليتأثر بجسد امرأه قريبه منهكان يتأثر في اللحظات الحميم
 له..

 ……. نعم حركت رغباته االن بتلك المالبس المغرية…لكن حنين بها شيٍء يلمسه باالعماق
 لكن هناك

 جعله يلتوي……شيء أقوى بها أحيا أعمق فؤاده

 ..…لوعة حينما رفضته وعنادت معه

 .…لمهقال أخيراً بصوٍت خارج من أعمق مظ

 ”.. …وال ناويه تروحي كده …امسحي وشك من المكياج ده“

ضاع اعتراضها هباءا وهي تراه يمرر المحرام ”..…انا كده كدا هدخل اغير وغسل وشي“
 الناعم

على وجهها وفوق جفنيها برفق وكذلك وصل المحرام لشفتيها االمعة مسح لمعة الحمرة 
 الوردية

 .…راً بعد ان وجدت صوتها وقد أمسكت بيده بخجل.همست حنين أخي……وهو يحدج بعينيها

 ”..…سبني انا همسح وشي…………عز“

..هز راسه وهو يكتفي ……االن على األقل…رمق عيناها البنية المتوسلة إليه باالبتعاد عنها
.بالفعل مسحت وجهها وهي تحاول ابعاد عيناها عن …بتلك النظرة تركها لتمسح وجهها بيدها



 ……بصة لهاعينيه العسلية المتر

 انتبه…كان عز الذين يرمقها من أول راسها حتى اخمص قدميها المتكورة في حذاء بكعب عالٍ 

 ..……الحمرار كاحليها في الحذاء والتورم الذي اصابهم كذلك

 .…تقدم منها عز الدين بقلق

 ”..…مالها رجلك……حنين“

لحديقة حتى غرفة االن انتبهت للوجع الذي يداهم قدميها من وقت ان سحبها بقوة من ا
 …بل ووقوفها امامه بالحذاء زاد الوجع أحمراٍر و ورم…المكتب

رفعت عينيها عليه فوجدته امامها يسير بها برفق القرب أريكة متواجدة.. وجعلها تمدد ساقيها 
 ……عليها وهي جالسه لكي يفحصها لها

 تمام وهو يتفحصسمعته يسألها باه ……توردت وجنتيها من هذا الموقف التي ال تحسد عليه

 …كاحلها بعيناه

 ”..…انتي اول مرة تلبسي كعب عالي“

 اومات براسها لتسمع بعدها زفرة ضيق وهو يمد

خرج انين الوجع من بين شفتيها مما جعله يبعد يده وهو  …يده ليمسك كاحلها المتورم برفق
 .…يزفر بحنق من جديد

 ”.…استني هجبلك حاجة تخفف الورم ده“

 صمت وقد بدأت عيناها تترقرق بدموع فبعد ان ازالت الحذاء وارحت قدميهااومات براسها ب

 ……شعرت بالوجع اكثر من السابق

وبيده  …بالفعل خرج عز الدين وعاد بعد دقيقتين.. وقد أحضر لها دهان معالج تورم كاحليها
قلقه  اآلخرى كان يحمل عصير ليمون كي يضخ الدم قليالً بوجهها الشاحب بطريقة مقلقة تزيد

 .…عليها

.. لتشعر …اخذت منه الكوب بحرج وارتشفت منه القليل ”……خدي دا ياحنين اشربيه“
 بسائل



 هالمي ابيض يُضع على كاحليها ويدين

 . تمر…كبيرتين بارزتي العروق بشكال جذاب

 ……فوق كاحليها برفق حاني وبطء شديد

 ”. سيبني انا هعمله لنفسي..…انت بتعمل إيه ……عز“

 ..…برة ثابته اثارت مشاعرها الول مرة معهاوقفها بن

.. وانتي هتبقي …مفيهاش حاجة ياحنين انا مش غريب عنك قريب اوي هبقى جوزك“
 ”..…مراتي

انه ال يذكرها فقط بل انه يذكر نفسه كذلك بان تلك المرأة الممدده امامه والتي يدلك كاحليها 
 .حنين ستكون زوجته…االن بمنتهى الرضا ستكون زوجته

 

  

 

  

 

  

 

اي سحر خوضتي إليه ياحنين لتجعليني اقدم على الترجي منكه عدة مرات كي تقبلي بي زوجا 
..اي سحر وقع علي جعلني أجلس تحت قدميكه ادلكها لكه بحنان حتى ال تزيد …لكه 

..اي سحر هذا الذي يجعلني اشتهي قربك وحولي الكثيرات ممن يتمنون نظرةً ……االمك
 وما سر التعويذة……حر..اي س……واحدةً مني

 التي جعلت عز الدين الخولي يخضع لكه وينساق

 ..ما سر التعويذة ياحنيني……خلفك مغمض العينين

 .……ما سرها



 فُتح الباب فجأه وقطع تفكيره وتشتته بقربها

وجد ميرال امامه بمالمح غاضبة وحينما ابصرته يجلس تحت قدمي الخادمه التي ابصرته 
..ونظراتها ……حتى امتعضت مالمحها وهي تقول باهانة الذعة…ديسحبها امامهما ويبتع

 …تحمل الحقد نحو حنين التي جعلت رجل كعز الدين يكن تحت قدميها بسهولة

 ”.……ياعز مكنتش اعرف انك قعد لوحدك مع الخدامه Sorry..…أوه“

 …نهض عز الدين ونادها من تحت اسنانه بتحذير

 ”..…ميرال“

 .…ترمق حنين بغيرة وغل تابعت ميرال بوقاحة وهي 

اصل انا عارفه عز في الحاجات دي بيحب ياخد ……ويترى متفق معاكي على كام ساعة“
 راحته

 ”……اوي

 توردت وجنتي حنين بحرج وغضب كذلك وهي

 تستشعر ان تلك المرأة تعرف عنه أشياء حساسه

 …….. اكانت احد زوجاته؟…ربما ال تكتشفها إال الزوجه

الغماء من شدة الضغط ونظرات تلك المرأه المهينة وكلماتها اللعينة شعرت انها على وشك ا
 تثبت

 ..…الى عاهرها..كذلك تعني كلماتها ال محال ……. من خادمة…في روحها

 تقدم منها عز الدين ومسك ذراعها وهو يمنعها من التفوه بالمزيد..

 صاحت”.…اخرسي ياميرال قولتلك اخرسي“

 .……ميرال كالمجنونة بغيرة عليه

 ”..…ويترى ادتها عرقها وال ادهولها انا“

 لم تسمع حنين إال صفعه قوية تهوى على وجنتي

 ميرال التي انحنت وهي تصرخ من شدة األلم..



 ……لتجد عز الدين يهدر بغضب

 ..مرات عز…اللي بتكلمي عنها دي هتبقى مراتي“

 ”..…..سمعاني وال اطرشتي……الدين الخولي

المحتقنة من كثرة الغل وهي تنظر اليه ثم لحنين خلفه و التي  رفعت ميرال عينيها الحمراء
 كانت ممدده مكانها.. وكانها تحنطت كتمثال شمع وهي تتابع كل

 ..……ما يحدث حولها بغير استيعاب

 .……همست ميرال وسط ذهولها ونظراتها الحاقدة نحوهما

 ”..…..دي هتبقى مراتك…………مراتك“

…………………………………………………………… 

 كان يقف إبراهيم خلف احد……ة أيامبعد عد

 الجدران يتابع سيارات )ماهر المحمدي(التي صفت

 ..…امام ملهى ليلي

رمقه ابراهيم بتوعد وهو يراقبه يقف امام هذا الملهى بشموخ.. وفخامة بذلته وسجارته الكبيرة 
 البنية بين شفتيه بغطرسة وهو يشير لطاقم

 ..…الحراسة الخاص به

 ”.…عايز حد معايا النهاردة ..مش…روحه انتوا“

 …اعترض رئيس الحرس بخفوت

 

  

 

  

 



  

 

 ”..…بس ياماهر بيه الزم نستنا هنا عـ“

 اوقفه ماهر باشارة من يده وهو يقول بملل..

 ”.. …وخلي السواق يستنا……مش عايز دوشه كتير روحوا“

 ……عه ويرحلوااوما له رئيس الحرس بتهذيب وهو يبتعد لياخذ طاقم الحماية الخاص بماهر م

 ابتسم ابراهيم بشراشة وهو يلمح ماهر يدخل

 ..…..تمتم بتوعد شرس…الملهى بعدها بمفردة

 .النهارده يومك……أخيرا مشيت الكالب بتوعك“

 .متخلقش…….ومش هرحمك……يابن الـ*****

 ..“.. …لسه اللي يفكر ياخدها مني

 رواية غمرة عشقك الحلقة الخامسة عشر

 …. أناس لن تراهم اال هنا.. ُعري.. وخمر…كان حشد كبير من البشردخل الملهى الليالي و
 وانحالل كبير

 .عالم بذيء ، شعر بتقزز…بين الرجال والنساء هنا

 . حياة…كل ما به عبارة عن انحالل …وهو يتفقد المكان الشاسع واالضاءة الحميمية الخافته

مكان او من تاقلم عليه وبات معاصي بدون رقيب.. هكذا يظن من يدخل لهذا ال …بدون قيود
 ..…كاالدمان يجري بعروقه

 ..…جلس على أحد المقاعد امام ركن يقدم انواع النبيذ الغالية

 ..…هتف الرجل الذي يقف في الجهه األخرى البراهيم بهدوء

 ”..….****وال كوكتيل على بعضه…. طلبك إيه…منورنا ياباشا“

خلفه عند نقطة معينة حيُث يجلس ماهر على احد نظر له إبراهيم بصمت مبهم ثم حول انظاره 



 االرائك

.. تمسك كأس …. واحده تتمايل عليه بميوعة يكشف ثوبها اكثر مما يخفي…مع احد النساء
 الخمر بين يدها

وتخبطه في كأس ماهر وهي تتجرعه دفعه واحده وماهر كذلك يفعل ليهمس لها في اذنها 
 .…بميوعة وسعادة مصطنعة ببعض الكلمات البذيئه لتضحك على اثرها

سأل ابراهيم النادل وهو يعيد عيناه عليه وكان بين يد ابراهيم ورقة ماليه يرفعها  ”.…تعرفه“
 .……نحو للرجل بصمت

 .…نظر الرجل للورقة الماليه ثم البراهيم ليقول بجدية وتحذير خافت

لى شر يبقى . ولو ناوي ع……دا ماهر المحمدي …دخل فلوسك في جيبك ومتلعبش بي نار“
 ”……وبعدين شكلك جديد هنا انا اول مره اشوفك ……بتحكم على نفسك باالعدام

 رد ابراهيم بنبرة باردة وهو يتطلع على الرجل

 .…باستخفاف

.. اصلها عجبتني …مين قالك اني بسأل على ماهر المحمدي انا بسأل عن اللي معاه“
 ”..…تعرفها

 .…لها بطمع ثم أفصح ببساطه خطف منه النادل الورقة المالية وهو ينظر

.رقاصه.. بتيجي هنا كل يوم تعمل نمرتها وتقعد شويه …دي ياسيدي لوال …طب مش تقول“
 يعني …مع الزباين اللي عليها العين وبعدين بتخلع مع واحد منهم

 . تحب…ليها في سكه دي مش هتستصعب عليك

 ”……اقولك بتروح امته

 .…سأله إبراهيم في األهم بنسبة له

اصل انا ُكنت  …….. هي هتطلع مع الجدع ده النهاردة وال إيه…نا عايز اعرف االهما“
 ”..…عايزها

 .…أجابه االخر باختصار



. وعلطول …. اصل ماهر بيه بيجي هنا على فترات مش علطول يعني…شكلها هتطلع معاه“
ا في اخر قليل اوي على ما تالقيه طالع مع واحده غيره ……لوال بتبقى معاه في اخر السهرة

 .. لوال المفضلة……السهرة

 ”…عنده

 

  

 

 

  

 

  

 

 رمقهما ابراهيم من جديد وهو يعقب بنبرة

 …غامضة

 ”..….. تشكر ياذوق……باين عليها“

 ساله الرجل بغرابة من نظراته المتعلقة

 ..…على ماهر ومن معه

 ”..يا؟؟؟ ……تحب تشرب حاجة“

 .…رد ابراهيم ومزالت عيناه مثبته عليهما

.. عشان ……وياريت اي حاجة عندك بس مفيهاش خمرة ……م راضيابراهي“
 ”..…متوضي

لم يرد ابراهيم عليه بل انه لم يسمعه من األساس مما  ”..…متوضي ! اللي هو ازاي يعني“
 ……جعل الرجل يذهب وهو مقطب الحاجبين



ض من بعد مدة من المراقبة لمح ابراهيم المرأة التي كانت برفقة ماهر ترحل لركن معين نه
 مكانه وهو يضع كأس العصير جانباً وحاسب النادل سريعاً 

 .…قائالً 

 ”..……تشكر ياذوق على العرقسوس“

 …نظر النادل للكاس بدهشة وهو يردد بصدمة

 ”..…..بس ده مش عرقسوس……عرقسوس“

 ..…سار ابراهيم في رواق التي دخلت منها تلك المرأه المدعوة بـ)لوال(

دات الحد زمالءها بصلف وهي تقف تطلي شفتيها بالحمرة سمعها تتحدث في حمام السي
 .…الصارخه

 .ماسك فيا……شكلي اليالدي هقضيها مع ماهر“

 ”..…و مش عايز يسبني

 .…برمت الشابة األخرى شفتيها وهي تقول بتحسر

.دا انا لو مكانك اللف عليه …معوجه على اي يالوال دا ماهر المحمدي يابت حسره علينا“
 ”…وخليه يتجوزني

 .…ضحكت لوال ضحكه خليعة وهي تقول بضجر

. تقريباً عنده حساسيه من السكك اليمين تلقيه سالك في ……دا بيعشق الحرام……يتجوزني“
 ”.……شمال اوي

 ……بدأت الشابة بهندمت ثوبها العاري امام المرآة وهي تقول بتبرم

..اتعلمي …كيدهن عظيم يابت………ياختي اعملي عليه فيلم هندي وهو هيجي على بوزه“
 من رزان

هي كانت اي يعني غير واحده شحاته ال راحت وال جت لفت عليه وخلته يتجوزها رسمي 
 ويكتبلها

 ”.…شيء وشويات



 .…استدارت لها لوال وهي تخبرها بجدية

ايوا بس رزان مكنش ليها في سكه بتاعتنا دي فقيرة آآه بس مش زينا عشان كده “
 ”……وناوي يتجوز تاني .بس عرفت من مدة ان طلقها…اتجوزها

 …لمعة عينا الشابة وهي تسالها بفضول

 ”.…. وال واحده من الهوانم بتوعه…مين يابت حد نعرفه“

 .…ردت لوال بطريقة بذيئه

.بس شكلو واقع لشوشته اصل كل ما كان بيقربلي اسمعه بينادي على اسم …معرفش بقه“
 . آآه…مها إيه. كان اس…اسمها اي يابت يالوال……واحده كده وهو معايا

 .لحد ما خانقني….كان بيحب فيها وهو معايا……سمر

 وبعدها بقه …بس مردتش اعكر مزاجه وقتها واسأله

 ”……لما لقيته اداني قرشين حلوين سكت وعرفت ان انبسط اكتر لم مدققتش معاه

 ……اومات لها صديقتها بتفهم وهي تفتح باب الحمام لترحل لتبقى) لوال( به وحدها

مفاصل يده بقوة بعد ان سمع هذا الحوار اللعين وتعالت انفاسه بشدة وهو يتخيل هذا  اتكأ على
 الحقير

 ..……يرسم في مخيلته المريضة صورة حبيبته معه على فراش واحد

 الحديث ينحر …اعتصر عينيه بالم ماهذا الوجع

 ..…نحراً برجولته التي تصرخ مطالبة بالقصاص

كيف يتخيلها وكيف كان يضايقها في السابق..اللعنة قد .…كيف يجرؤ هذا الوغد على فعلها
اخفت عنه الحقيقة وجعلت منه ابله القصة جالس كالنساء تاركها تذهب للعمل لدى زوجته 

 تاركها تستغفله بصمتها اللعين حتى جعلته كالنساء يتبقى له

 .…ارتدى وشاح على راسه ليكن مثله مثلها

 .…خوفك..تبا ل…تبا لسكوتك……تبا لكه ياسمر

 



 

  

 

  

 

  

 

 انا لن أكون رجالً قوال وفعالً اال بعد ان اقتص

 ..…حقي وحقك منه

 …دخل حمام النساء بعد ان تاكد ان المرأه بمفردها به

 .…شهقت) لوال( بعد ان ابصرت اياه لتصيح بغضب بعدها عليه

.إيه اللي جابك ……اي مش شايف انه حمام حريم……اي البجاحه دي ياجدع انت“
 ”……هنا

 ..…رد وهو يتقدم منها بخطوات ثابته

 ”……جاي اشوفك يا لوال“

 ”..…تشوفني ! وانت مين أصال“

اتكئ بكلتا يداه على الرخامة من خلفها ليحاصرها ببساطة وهو ينظر الى عيناها ”..…ابراهيم“
 بوقاحة

 وكانهُ يداعبها بتلك النظرات العابثة التي راقتها بقوة

 ع وعنفوان شبابه الجذاب جعلها تبتسم شبه ابتسامة لعوبة وهيمع جسده الضخم وطوله الفار

 ..…تساله بخبث

 ”……وعايز اي بقه ياسي ابراهيم“



مرر يده على طول ذراعها مما جعلها تبتلع ”.…ها قولتي إيه……ليله معاكي والنهاردة“
 ……ريقها بتأثر وهي تقول بتردد

 ”.….انا معايا زبون مهم…مش هينفع اليالدي خليها بكرة“

داعب وجنتها بحنان وقد تأثرت اكثر بقربة وكان عنفوان شبابه له سحر ”……اهم مني يالوال“
..الرجل بلمسه واحده يتسلل لداخلها كالهواء ويترك …خالص نظرة عيناه القاتمة المبهمة تقتلها

 آثر !..

 ”.….بتكلم وكانك تعرفني من زمان……اي حكايتك“

 .…تحدث بنبرة عذبة حانية

 ”..…..هتيجي معايا اليالدي……اول ما شوفتك كاني اعرفك من زمان انا فعالً “

 برمت شفتيها بحسرة على ضياع هذا الوسيم

 ……من بين يداها

 ”..…مش هينفع………قولتلك صعب“

 .…سالها وهو يمرر يده على شعرها بخبث

 ”..…ليه هو احسن مني هيدفع اكتر مني“

 .…ردت عليه بعينان تشع اعجاب

..وانت جديد في كل حاجة …..مش مهم انا بحب الوجوه الجديدة…اكتر منكوحتى لو هيدفع “
 ”…….. حنينه……حتى لمستك

 سحب ابراهيم يده ببطء وهدوء وهو يصل

 .…معها للنقطه الفاصلة

 ”.……طيب انا عندي خطه حلوه نخلعه من غير ما يحس“

 .…سالتها بريبه

 ”. …وخطط اي ده………إزاي“

 …يقول بنبرة حازمه نظر ابراهيم اليها بهدوء وهو



 ”..….ومتقلقيش هرعيكي في اجرتك وهدفع احسن منه…هتنفذي اللي هطلبه منك“

 …تحسست يده وهي تقول بميوعه

 .المهم نبقى مع بعض اليالدي قولي…ماشي“

 ”……اعمل أي

 سحب يده بهدوء وهو يأمرها بخفوت حتى ال

 .…ترتاب منه

 عايزك تشربيه لحد ما تعميه وفي اآلخر اسحبيه“

 لبرا وركبي معاه العربية واول ما توصلي عند اشارة

المرور اللي على طريق***اعملي نفسك بتكلمي في التلفون وكان حصل مشكله 
 ..وضطري تنزلي…عندك

 ..هتستني عند االشارة دي وهتلقيني…من عربيته

 ” …ها قولتي اي……وقف مستنيكي عندها

 ……ردت بسرعة

 

 

  

 

  

 

  

 

 ”.…زل القيك مستنيني.بس انا هن……سهله اوي“



 .…رد وهو يبتعد عنها بتأكيد

 ..هطلع انا…هو انا اقدر اتاخر عن الول …امال“

غمز لها وهو يخرج ”……ونفذي اللي اتفقنا عليه وعند اشارة ***هتلقيني مستنيكي على نار
 من

 .…المكان

ة هذا الرجل ابتسمت لوال بسعادة عارمة وهي تفكر في تلك الليله الجامحه التي ستقضيها برفق
 ………الضخم ذو الشباب المدغدغ النوثتها

خرجت من الحمام وظلت تبحث عنه بعيناها قبل ان تتجه لماهر لكنها لم تجده زفرة وهي تقول 
 .…بحنق

 ..انا نسيت اخد…راح فين بس دا كان لسا خارج“

 ”.…رقم تلفونه

 ……جلست مع ماهر الذي ضمها الحضانه وهو يقول بثمل

 ”..….مش يال بينا بقه……لتيكنتي فين يالو“

 …مدت يدها بكأس اخر وهي تقول بدالل

. عشان يعلي مزاجك لحسان شكلك …..بس خد الكاس دا كمان من ايدي…اكيد ياعمري“
 ”…مضايق 

 .…رد بنبرة ثملة وحزينة كذلك

 ”…..اوي يالوال امال انا جتلك ليه……مضايق اوي“

 .…ربتت عليه وهي تلي بكأس آخر

 ”.…. خد وزيح من على قلبك محدش يستاهل يامهورتي…لوال من جوهقلب  …ياعمري“

بعد مدة قد شرب ماهر فيها كمية كبيرة من الخمر مما جعل جسده مخمور ولسانه ثقيل حتى 
 ……عقله لم يكن واعي بما فيه الكفاية

..اخرجها لها احد العاملين وهو يعطيها المفتاح مما …سندته لوال للسيارة الفارهة خاصته



 ..…علها تسأل ماهر بتوجسج

 ”.…فين السواق بتاعك والحرس ياماهر“

 .…رد بنبرة ثملة وحرك لسانه بصعوبة

 ”…..مفيش غير السواق مش عارف راح فين…مشتهم“

 ……استلقى السيارة من الخلف وهي بجواره منتظرين السائق بوجوم

 اتى سريعاً عليهم السائق واستلقى مقعد القيادة

قبعة تخفي جزء كبير من وجهه ووشاح يحيط به نصف وجهه المكشوف كان يرتدي السائق 
 ..…ولم يبقى سوى العيون التي لم تكن على مرأى االعين بسبب القبعة المائلة عليها 

 قال بصوٍت خشن وهو يمد يده بدون ان

 .…ينظر لها

 ”..…..ياهانم……المفتاح“

 .…نظرت له لوال بشك وهي تسأل ماهر بارتياب

 ”…….انا فكره ان االسبوع اللي فات كان…اق ياماهر انت غيرته امتىهو دا السو“

 .…هتف السائق بنفاذ صبر

 ”..……ياهانم ………المفتاح“

 .…رد ماهر بملل وهو يغمض عيناه ويريح راسه للخلف

 ”..…..اديله المفتاح خليه يطلع…هو السواق“

راقب الطريق بصمت اوقات ارتاحت قليالً بعد تصريح ماهر لتعطي له المفتاح وتظل مكانها ت
 تداعب

 ماهر باالحاديث الوقحة وتطلق بعدها ضحكة

 خليعة واوقات تظل ترمق ظهر السائق بشك

 .…وحسها االنثوي يخبرها ان هناك شيٍء خاطئ



 اقتربت السيارة من اإلشارة المنشوده مما جعلها

 ترفع الهاتف وتجري اتصال وهمي باهلها وتفتعل

 .…هي تصيح بفزعامام ماهر الخوف ورعب و

 ثم نظرت لماهر وهي ”..…اقف هنا هللا يخليك“

 ..…تقول بفزع

 …..امي تعبانه اوي وبتموت…انا الزم انزل ياماهر“

 ”……الزم اروحلها

 .…لوى ماهر شفتيه بامتعاض وهو يقول ببرود

 ”..…..عكرتي مزاجي وضيعتي الكاسين من دماغي…امشي وكفاية نكد“

 ي عليه نظرة حنقفتحت الباب بسرعة وهي تلق

 .……من ردة فعله البغيضة

 انطلق السائق بسيارة بعدها سريعاً وهو ينزل

 

 

  

 

  

 

  

 

الوشاح عن وجهه ويرفع القبعة قليالً لتبان عيناه القاتمة المحملة ببراكين االنتقام األسود وشفتيه 
عينا  ..لمعة…وقسماته التي تدب بها شراسة رجولية تزأر بضراوة …التي تلتوي بقسوة



 ابراهيم بمكر

وهو ينظر للمرآة االمامية ليجد ماهر بالخلف يستلقي مخمور الجسد شبه فاقد للوعي 
 ً وتلك المعتوها …….انه صرح بانه سائقه من شدة سكره وهذا ما كان يريده إبراهيم…تقريبا

 ..لوالها ما كان خرج به…الوقحة صدقت القصة وساعدته بمنتهى الغباء

 ..حتى…ير الشبهات حولهمن هنا بدون ان يث

 سائقه الحقيقي خدعه بحيلة خبيثة جعلته

 يترك مكانه ويذهب للناحية األخرى منتظر رب

 عمله هناك كما اخبره احد العاملين بعد ان اخذ

 ……ورقة ماليه من إبراهيم الذي وصى بتلك المعلومة الخرافية

 نظر للمرآة الجانبية ليجدها تنتظره على الرصيف

 .ربما…ملت من اول ثواني االنتظار بحنق وكانها

 ..…يجب ان تتعلم الصبر قليالً حتى ياتي إليها كما تظن !

 ……اوقف السيارة في مكان شبه مقطوع امام مبنى مهجور

 ..…رفع ماهر راسه عن ظهر المقعد قليالً وهو ينظر للسائق بحنق

 ”……وقفت هنا ليه يازفت“

 …رد ابراهيم بنبرة هادئه

 ”..…ياباشاالعربية عطلت “

 .…صاح ماهر بملل

 اتصل باي حد من الحرس يجي ياخدني من“

 ”……هنا

 .…لوى ابراهيم شفتيه وهو يخبره بتافف مصطنع

 ”..…لالسف تلفوني فاصل شحن“



 .…زفر ماهر بنفاذ صبر وهو يخرج هاتفه من جيب سترته ويعطيه اياه وهو يقول بضيق

 ..……ديد بتعب وثملاراح راسه من ج”……خد اتزفت كلم اي حد خلصني“

مسك ابراهيم الهاتف الفخم بين يداه وقلبه بسخرية ثم اغلقه نهائياً وفتح نافذة السيارة والقاه بقوة 
 البعد

 .………مكان تبصره العين

.. صرخ بقوة وغضب …توسعت عينا ماهر بعد ان أنتبه لتلك الحركة المباغته من سائقه
 …قائالً 

 ”…..انت اتجننت……اي اللي هببته ده ياحمار انت  “

 ً وبعد ان انتهاء …اثناء صريخ ماهر كان ابراهيم يحل الوشاح ويرفع القبعة عن راسه نهائيا
 ماهر من الصريخ استدار اليه ابراهيم باعين تحمل افزع

 ..….هسهس ابراهيم بنبرة خطيرة وهو يرمق ماهر…نظرات اجرامية ممكن ان تراها

 ”……دل ما طلعك بطرقتيب…أطلع من عربيتك على رجلك……وال كلمة“

 ..…ارتعد جسد ماهر للخلف وهو ينظر اليه بغير استيعاب

 ”.……انت مين“

 .…ارتجف جسد ماهر بأكمله وهو يسمع ابراهيم يهتف بنبرة مرعبة

 ..اخرج من العربية…دلوقتي تعرف انا مين“

 ”يالاااااااا.

 ..…ارتجف ماهر بخوف ونفذ االوامر وخرج من السيارة وهو يتمتم برعب

 ”…بس سبني…لو انت حرامي خد اللي انت عايزه“

 اخرج إبراهيم الكلمات بنبرة محملة

 ..…بالغضب

 



 

  

 

  

 

  

 

 ”..…انا مش عايز حاجه غيرك“

 ..…صاح ماهر بنبرة خافته وعدم تركيز

 ”.….مين اللي دفعلك عشان تقتلني…مين اللي بعتك“

 .……رلوى إبراهيم شفتيه باستهجان وهو يقول بصوٍت أجوف خط

.طب ليه مخلصوش عليك لحد دلوقتي سيبنك ليه تطيح في …اعدائك كتير اوي كده“
.قدام واحد …..يجو يشفوك دلوقتي وانت وقف بترتعش قدامي…..خايفين منك صح…الخلق

 .هللا أعلم من……ال معاه فلوس وال قصور وال ماشي بشوية كالب يحموه من؟

.اعدائك كتير ……. بيأذي بس…ن مبيتأذيش..بس أكيد المؤذي ابن المؤذيي…مين وال مين
ياماهر بيه وانا واحد منهم بس اكيد هما اجبن من انهم يقفوا قصادك بس انا قدرت اي 

 ”..……رايك

دعك ماهر في عيناه وهو يستند على ظهر سيارته محاوالً ان يستعيد وعيه جيداً لكي يبصر 
تف ماهر بعجز من التعرف ه……هذا الشخص الغامض الذي شكله مألوف جداً بنسبة إليه

 .…عليه

 ”……..اسمك اي انطق……انت مين“

ابتسم إبراهيم ساخراً وهو يتجه نحو السيارة عند مقعد القيادة حيُث وضع هناك حقيبة جلدية 
 سوداء



متوسطة الحجم قد دخل بها في لمح البصر بدون ان تالحظ الخرقاء التي كانت ستكشفه من كم 
 .……األسئلة الغبية مثلها

 تجه ابراهيم الى ماهر وبيده الحقيبة السوداء..ارتعدا

 ……قنينة بالستيكية كبيرة……جسد ماهر وهو يرى ابراهيم يفتح الحقيبة ليخرج منها

 بلع ماهر ريقه وهو يرى ابراهيم يتقدم منه وهو

 .…يفتح القنينة هتف ماهر بهلع

 ”..……فيها اي دي“

 …خ ماهر برعب ليجد من يضحك بقوةالقاها عليه ابراهيم فصر ”.……متخفش مية نار“
 ضحكة سوداء

 ..…ال تحمل للمرح ذرة وال للمشاعر طريق بها

انتبه ماهر انه لم يصب بشيء وال يشعر إال ببعض البرودة من هواء الليل البارد والماء الذي 
 نزل فوق

 ..…رأسه متخيل انه ماء كوي !

قد ذراعيه امام صدره ويرسل اليه بعد رفع ماهر عيناه على ابراهيم الذي يقف امامه ببرود يع
 النظرات

 المخيفة الغامضة التي جعلت ماهر يرتعد بداخله

 ……رغماً عنه

سكون الليل وظالمه مع شكل ابراهيم المرعب أمامه مشهد جعله يتخيل النهاية على يد الغامض 
 .……الغير معروف بعد

 ……تقدم منه أبراهيم خطوتين ليكن أمامه قائال بجزع هادئ

بس ملحوقه شكلي الزم اعرفك ……شكلك لسه مفوقتش مع اني خلصت ازازة المياه عليك“
 بنفسي

 عشان…يمكن ساعتها تفوق وتصحى معايا كده



 ”.…وأعرف اخد حقي منك……نتكلم راجل لراجل

 دقق ماهر النظر اليه وهو يحاول

 .…..ثم خاب من جديد فسأله بأستغراب…تذكره

 ”..…حق ايه انا مش فاهم حاجة“

 ……تف ابراهيم بنبرة هادئه كالهدوء الذي يسبق العاصفة الهائجةه

اللي حاولت ترفع ايدك الوسخه دي في يوم …حق مراتي اللي رفعت عينك في يوم عليها“
حق مراتي اللي عقلك الوسخ بيرسمها في خياله مع اي واحده شمال بتقضي معاها …ناحيتها

 ……ليلتك

 ……تابع ابراهيم بهدير مفجع

 

  

 

  

 

  

 

..حالل …..حق انك في يوم فكرة تبص لحاجه مش بتعتك…حق تهديدك ليها“
 ..مرات إبراهيم راضي…مراتي……..ومتحرمه عليك وعلى اي راجل تاني…غيرك

. يا شيطان يلي فاكر ان بفلوسك تقدر تشتري جسم اي واحده عينك …..ياماهر او…سمر
 ”…تيجي عليها

 االرض لكمه إبراهيم بقوة مما جعل ماهر يقع على

 وال يزال غير مستوعب ان هذا الشحات يقف امامه

يحاسبه ويثبت ملكيته لسمر حبيبته هو ال بل أيضاً يرفع يده عليه بعد ان احضره لهذا المكان 



 اللعين

 .…بالحيلة 

 ..…انه يعبث معه وال يعرف نتيجة ما اقترفه

 استند ماهر بجزعه على االرض ورفع راسه البراهيم

مسح ماهر دماء فمه بيده االخرى وهو ينظر إلبراهيم ……عد خطوتين منهالذي كان على ب
 ……هتف ماهر بغل……بنظرة تحمل كوارث قادمة

عشان  …….عشانك…….رفست العز والمال…..انت الشحات اللي فضلته عليا…عرفتك“
 شحات اخره

..ويوم ما يخرجها يوديها على كورنيش ال و بإيه …يقعدها في شقه فوق شقة اهله
ضحك ماهر بغضب عارم ليجد ابراهيم تتوحش نظراته اكثر وتسوء ”……تسكلبمو

 مضاعفات الغضب بداخل جسده لينفجر

 .…عليه بعد ان صرخ باسمه 

 ”……مااااااااااااااهر“

انقض عليه وسدد له الكمات بعنف ودافع ماهر كذلك عن نفسه عدت مرات لكنه فشل مع 
 ..…سوداء..صرخ ابراهيم بنبرة …غضب ابراهيم الهائل

 ..سمعني….لو فكرت بس تقرب منها هقتلك يابن ال****……ابعد عن سمر يا*** ابعد عنها“

 ” …هقتلك

 صاح ماهر بجملة متوعدة إليه بعيدة تمام البعد

 .…عن الحوار

. بس الموت راحه ليك وانا مش …..كنت هبعدك عنها بالموت…حفرت قبرك بايدك يابراهيم“
 عايز

 ..…ة وغللكمه ماهر بقو”.…اريحك

 هجم عليه ابراهيم من جديد وهو يسدد له



 ..…الضربات القوية

 اي فاكر نفسك……متقدرش تعمل حاجة معانا“

 .. ابعد عنها……مالك الكون وكلنا عبيد عندك

 . عشان سمر مش…ودور على حاجة تسليك

 . دور على واحده شبهك………للتسليه ياروح امك

 ”……بنت****تليق معاك مانت ابن*****

 خرج ابراهيم اقذع الكلمات وهو يلكمهظل ي

 ويضربه مما أدى لفقدان وعي ماهر من كثرة

الضرب وقد بات وجهه مليء بالكدمات الحمراء والدماء تسيل منه حتى عظام جسده نالت 
 عنف

 .……وغضب إبراهيم عليها

بافراغ  اخرج إبراهيم من الحقيبة حبل والقاه نحوه ثم اخرج قنينة بنزين من نفس الحقيبة وبدأ
ما بها على أعلى السيارة الفارهة ثم بداخلها وخارجها وحولها حتى انتهت القنينة 

 .اعادها ابراهيم…باكملها

 مكانها في الحقيبة ثم اتجه لماهر الفاقد للوعي وبداء

 .……بربطه بالحبل جيداً ثم أبعده عن السيارة بمساحة كافية

ارته بالقدحة ومن ثم وزع انظاره على ماهر حمل ابراهيم حقيبته على كتف واحد ثم اشعل سج
 ثم على السيارة الفارهة الكبيرة لوى شفتيه بسخط

 وهو يكلم ماهر الفاقد للوعي من شدة الضرب والكسور التي سببها له ابراهيم الذي قوتها

 وشبابه كانا لهم فرق قوي امامه ماهر الذي

 ……يكبره بسنوات عديدة

 

  



 

  

 

  

 

 .بس هيفرق…مش هيفرق معاك انا عارف ان حرقها“

..ويارب …من غير تلفونك وعربيتك…معايا انا لما تقضي كام يوم في الحته المقطوعه دي
لوى شفتيه بقسوة ”.…ويلقوك دا اذا لقوك……الكالب بتوعك يعرفوا يشمشمه كويس عليك

 .……وهو يرمقه ليقذف ما بفمه عليه بقرف قبل ان يرحل

 دخانكان كل شيء خلف ظهره وهو يخرج 

 سجارته وحقيبته فوق كتفه ويشعر ببعض

الراحه وبعض االنتصار بداخله يزداد مما جعل على محياه ابتسامة رجوليه رائعه أشبه 
الوصف بجندي انتصر في حرب رأى بها الخسارة مرات متعددة ، او كاالعب محترف سجل 

 ……هدف في لحظة يائس !

 أشعل القداحة والقاها بقوة خلفه ليسمع عن

..ربما لم تكن النهاية بل بداية ……د صوت شيٍء ينفجر ونيران من خلفه ازدادت توهجٍ بع
 الثأر

 ولم……..اتت للخراب والدمار…ونيران غاضبة

 ..……تكن يوماً رمز للسالم بل بعدها دوما ياتي العناء !

…………………………………………………………. 

 كانت تقف في شرفة ليالً تنظر البعد نقطة على أول

 ولة رؤيته واالطمئنان عليه، بعد انالشارع محا

كانت تحاول بكل الطرق دفن تلك القصة وهذا الحب ، حاولت نزعه كما نزعت الذهب من بين 



بعد ان آذى مشاعرها حينما تطاول عليها بمنتهى الهمجية وقد ……يداها بقوة والقتهُ في وجهه
 اخبرها بتلك

 عشقه !..اخبرها بانفاسه وتسلط شفتيه المزعجهالقبلة القاسية الجائعة انه لن يحررها من براثن 

ان ما بينهما ال ينتهي بخلع حلي الخطبة من يداها وان األمر أصبح بنسبة له ولها اكبر من تلك 
 ..……التراهات

منذ متى وهي تنهار هكذا أصبحت مرهفة االحساس كلما تعلق …مسحت دموعها بظهر يدها
 االمر

 اسنانها.غاضبه منه تريد ضربه وسحقه ب…به

 ..غيظها…لكن هل يطاوعها قلبها بما تريده

 .……شديد لكن حبها أقوى واشد !

 نظرت لساعة هاتفها من جديد لتجدها اربعة فجرا

 ً ..والدته قد اجرت اتصال بها واخبرتها عن …لماذا تأخر والدته ستموت قلق عليه وهي أيضا
 ً مما دب الرعب في قلب سمر بعد  اختفائه وقلقها عليه فهو اغلق هاتفه منذ ست ساعات تقريبا

 .لذلك تقف في شرفة فجراً تنتظره……هذا الحوار المقلق

..قد حاولت تهدئة والدته واخبارها ……تحيط كتفيها بشال أسود اسفله منامة قطنية محتشمة
.وبالفعل إطمئنت السيدة لكن هي واقفه مكانها …باي معلومة واهيه حتى تخلد للنوم بسالم

 بساعات

 ……انتظار يحرق األعصاب ………تنتظر

.ظلت تدقق النظر به باهتمام وقد خفق قلبها خفقة ال تعرفها …انتبهت لظل رجل قادم من بعيد
 ..……إال الحبيبة اذا أحبت

بالفعل ظهر امامها وهذا جعلها تبتسم براحة وتحمد هللا بسرها لكن االبتسامة لم تدوم وهي ترى 
.ااه منها فقدت …ى كتفه حقيبه سوداء ومالمحهوجهه به كدمات ومالبسه متربه يحمل عل

 وسامتها وبقت حادة بشكالً مرعب ، مما زاد الخفقات داخلها

 .…لكن ليس شوقاً بل قلقا مما استشعره قلبها وحسها االنثوي؟!



سار في طريق بمالمح فاقدة الي ذرة حياة ال يرى اال السواد امامه ربما يشعر ببعض الراحة 
. عند الحريق حرق شيء معه هام جدا …شعر انه فقد شيء بداخله هناكبعد ما حدث لكنه ي

 ……بنسبة له !

 …ربما نقاءه تلوث ودخلت اول نقطه سوداء به؟!

رفع عيناه على شرفة منزلها وكان متوقع انه لن يرى إال باب مغلق بوجهه كما أغلقت كل 
. رغماً عنه أذاها …اعرهاشيٍء بينهما في لحظة متهورة قد انساق بها خلف شيطانه و آذى مش
 وتلك النتيجة وصل لها بسبب صمتها وعدم التطرق ألمر هام بنسبة

 ً  ..……لهما معا

خفق قلبه بداخل اضلعه حينما ابصرها تقف تنظر اليه تلتف بشالها االسود الناعم ويتمرد 
المتألألة  شعرها المموج كالعادة منافس سواد الشال وقد فاز بجماله مع عيونها الفاتنة السوداء

 في وقتاً قد بدأ

 ……الليل به يستحي ويختبئ من حولهما

 ……اخفض عيناه ودخل البيت وهو يخرج هاتفه من جيبه ليفتح اياه ويجري اتصال بها

 .……دخلت سمر غرفتها بعد ان اغلقت الشرفة

 ..…جلست على حافة السرير وضمت ساقيها لصدرها وهي تنتحب بغيظ وشوق إليه

 شوفتش وشه.. ويوم ما اشوفهبقالي اسبوع م“

 .دا…ينزل عينه عني ويعمل نفسه مش شايفني

 .وال حتى…حتى مفكرش يعتذر عن اللي هببه

 

  

 

  

 



.كويس اني مرنتش عليه ومسكت …….وانا هموت من القلق عليه…فكر يرن ويطمن عليا
 .…مسحت دموعها بغيظ وهي تكلم نفسها بعصبية”..……نفسي كان زمانه شمتان فيا دلوقتي

عايزه اقهر نفسي ……هو قرف وخالص……هو انا مضايقه ليه ما خالص فركشنا“
 نزلت“ …وخالص

 .واثناء بكاءها…دموعها من جديد وانتحبت أكثر

 نظرت للهاتف بغضب……صدح هاتفها باتصال منه

 .……وضيق

 ”……مش رده افضل رن من هنا للصبح“

اء مسكت الهاتف وردت عليه اغمضت جفنيها بتردد وهي تشعر ان الرنين على وشك االنته
 بدون

 …..وانتظرت حتى بادر هو بالسؤال األول…تفكير

 ”..….احنا اربعه الفجر ياهانم……ووقفه ليه في البلكون كده…سهرانا ليه لحد دلوقتي“

 .…قضمت شفتيها بغيظ معقبة بسخط

.وانك راجع متأخر وامك كانت هتموت من القلق …كويس انك عارف اننا اربعه الفجر“
 ”.…ليكع

على الناحية األخرى فتح ابراهيم باب غرفة والديه ليجد أمه نائمة في سباٍت عميق فسألها 
 .…بهدوء

 ”..قولتلها إيه؟ …هي كلمتك؟“

 .…ردت سمر بعفوية وغيظ

 ”..…هدتها بكلمتين وخالص لحد ما شوفك …هقولها إيه هو انا اعرف انت كنت فين“

 .…تأوه بخشونة دغدغت مشاعرها برغم غيظها منهابتسم وهو يتمدد على فراشه بتعب وقد 

 …سالها ابراهيم بعبث بسيط

 ”..…ودا اللي خالكي تقفي كل ده تستنيني“



 .…بررت وهي متجهمة المالمح

 ”..…عشان امك……أكيد معملتش كده عشانك“

 برم شفتيه بسخط وعقب

 ”.…اصيلة“

 …صاحت بنفاذ صبر بعد سكوته المفاجئ

.انت كنت بتتخانق …واي الكدمات اللي في وشك دي…بظبط ممكن اعرف انت كنت فين“
 ”…يابراهيم

 .…رد ببرود

 ”.…حاجة زي كده“

 .…صاحت سمر بجزع وتهكم

..مانا اول مره …..مستغربه ليه انا…فاتح صدرك على الناس…يعني دا اللي اخرك بتتخانق“
 شوفتك

 ”……وافتريت عليه ..ضربت مين تاني…فيها كانت في خناقه وبتضرب اخويا وبتفتري عليه

 رد ابراهيم بصوٍت عميق

 ”..……اني افتري عليه………حد يستاهل“

 …دب الرعب في قلبها وتساءلت

 ”..…وليه…………مين يعني“

 .…رد بنبرة خشنة مستهانه حتى ال تالحقه باالسئلة

..وال غيرتي ……….هو احنا مش فركشنا وكل واحد راح لحاله…كفايه تحقيق“
 ”.……رايك

 .…ر سماع جملته لتهتف بعدها بعصبية قبل ان تنوي غلق الهاتف بوجههجحظت عينيها فو

 



  

 

  

 

  

 

 ”..……..تصدق انا واحده مهزأه واستاهل اكتر من كده…عندك حق“

 استشعر انها ستغلق الهاتف بوجهه فهتف

 ..…سريعاً بصوٍت اجش

 ”……باحبك …………استني“

 هدرت بغيظ برغم خفقات قلبها التي زادت بقوة

 .……خرجت بغير أوانها فور كلمة

 ”…..بكرهك يابراهيم ياراضي بكرهك……وانا بكرهك“

 ..…رد إبراهيم ببرود متسلط

 ”……….برضو هتجوزك وهخلف منك دستة عيال…قولي اللي تقولي“

ناد  .…ردت بشراسة وعه

 ”.…نجوم السما اقربلك مني……مش هتجوزك“

 .…رد بنبرة عميقة مختصرة كل شيء

 ..انا عايزك……يها مكانهاانا مش عايز النجوم خل“

 ”……انتي ياسمر

 .…هزت رأسها باصرار وهتفت بحزم



 ”..….ال يابراهيم…ال……بعد اللي عملته ولي قولته“

 ..…رد ابراهيم عليها بنبرة جادة غاضبة

 ”.……انا وانتي وصلنا لمرحله مينفعش فيها ال مش عيزاك …مفيش حاجة إسمها ال“

 .…ه منهاردت سمر ببرود بعد ان استشعرت غضب

 .مش متجوزين وال…وليه ال احنا لسه على البر“

 ”.……معانا عيال

 اعتدل في جلسته بعصبية وهو يصيح عبر

 ..…الهاتف

 وهما الحاجتين دول هما اللي الزم يربطوني“

 ”.……بيكي ياسمر

 ..…هتفت سمر بحنق وعتاب

 ”.…اللي عملته ……متصعبهاش يابراهيم“

 …قاطعها بقوة وهو يهدر

 ”..…ملتيه انتيواللي ع“

 ”……إبراهيم“

 .…صاح بعصبية اكبر عليها

.آآه استني ….اللي عملته انا يوجع ولي عملتيه انتي بيريح…مش عايزه تطلعي نفسك غلطانه“
 ”..…انتي أصال معملتيش حاجة انا اللي بعمل

 توحشت عينيها بنظرات نارية وهي تحدثه بنبرة

 ……متمردة

 ”.…بعرف اعلي صوتيمتعليش صوتك يابراهيم انا كمان “

 ..…صرخ بعصبية بعد جملتها المتمردة عليه



.. يال انا اصال بتلكك عشان اجيلك دلوقتي وطلع القديم …طب علي صوتك عليا وسمعيني“
 عالي صوتك عليا ياسمر وانا قسما باهلل……والجديد عليكي

 ”.. …ما هرحمك بعدها

 .…هتفت بطريقة مستفزة

 ”خالص فركشنا.. متقدرش تعمل معايا حاجة احنا“

 عض على شفتيه وهو يحاول ضبط اعصابه فهو

 .…علم انها تستفزه اكثر من االزم وهو ينساق كاالبله خلفها

 ”…وهللا ال تجوزك ياسمر وغصب عنك“

 .…ردت بعناد انثوي مغري

..يعني مش هتجوزك …مش هتجوزك…ال يابابا زمن ذئاب الجبل ده ميكلش معايا“
 ”..…يابراهيم

 .…حانق وهو ينهي الحوار معهااخرج نفس 

 ” ….سالم……. ولي بيعمل ما بيقولش…ماشي اللي بيقول ما بيعملش“

 .…صاحت قبل ان يغلق

 ”..…استنى مقولتش ضربت مين“

 ”..…متعرفهوش…….. دا واحد ابن حرام…مش مهم“

 .…أغلق الهاتف بعد تلك الجملة

ه ام بالقلق لنبرته التي بها شيٍء استلقت على الفراش وهي ال تعرف أتشعر بسعادة لسماع صوت
 .………. ال تعرف؟!…يثير الريبة بداخلها

…………………………………………………………. 

بداخل السيارة كان الصمت مسيطر على المكان مما جعلها تزفر بنفاذ صبر وهي تستعد لهجوم 
 غاضب

رفع عيناه  من بوابل االسئلة نحوه ، ويبدو انه أيضاً يشعر بما يعتريها لذلك كان يبتسم كلما



. الم …عليها ووجدها واجمت المالمح عابثة النظرات وجسدها مضطرب بغيٍظ واضح لالعمى
 يقل انها

 شفافة التعبير يزيد على ذلك لغة جسدها المقروءة

 ……بسهولة عليها

 تحدث عز الدين بنبرة هادئه وهو يحرك

 ..…عجلة القيادة

 

  

 

  

 

 ”..…مالك ياحنين“

 ..…د عبوس وجهها معقبة باستهجانعقدت حاجبيها بتعجب وزا

 ”..…. سالمتك وال حاجة…مالي ياحنين !“

 …الحت البسمة على محياه وهو يقول بتسلية اكبر

 ”..….. شكلك عايزه تقولي حاجه قولي انا سامعك…اي اللي مضايقك …مالك بس“

 .……اتت الفرصة على طبق من ذهب فاستغلتها وقالت سريعاً مرحبة باالمر

 …ية بس في حته هاديه عشان نتكلموقف العرب“

 ”.…بس مش مقطوعه

 .…ابتسم ساخراً لكنه طرح بهدوء

 ”.…تحبي نقعد في كفتريا عشان نتكلم“

 .…نظرت اليه بجدية وقالت بحزم



 ”..……انا عايزه اتكلم براحتي ياعز من غير ما حد يكون مركز معايا“

 .…برم شفتيه وقال بنبرة خالية من اي مرح

 ”..…ي تشوفيه ياحنيني. الل………حاضر“

 بالفعل اوقف السيارة في مكان هادئ على

 .. ثم أضاء مصابيح السيارة كاملة…الطريق

 وعدل وضعيته في المقعد وهو ينظر لها قائالً 

 ..…باستمتاع غريب معاها

 ”..…عايزه تقولي اي انا سمعك“

 نظرت إليه للحظات بتردد ثم بلعت ريقها

 ..…وسألته بتبرم

 ” ……..مراتك؟……يمين ميرال د“

 …رد بفتور غريب

 ”.….. الرابعه…. هي طلقتي……كانت“

 .…تصنعت الغباء وسالته بتمهل

 ”.…انت كنت متجوز اربعة مع بعض ……الرابعة !“

 .…رفع حاجبيه وقال باستنكار وقح

“ ً  …..كل واحده خدت وقتها معايا وطلقتها…ال طبعا

بحب احافظ على صحتي ولياقتي  هو انا معنديش مشكلة اتجوز اربعه مع بعض بس انا
 ”.…….وال انتي شايفه إيه……البدنيه

 توردت وجنتيها من وقاحته وبجاحته فقالت

 .…بغيظ

 ”..…انت حر في نفسك ……وانا مالي بالموضوع“



 ..…رد عز الدين بغطرسة

 صمت”..…ازاي انتي مالك مش هتبقي مراتي زيـ“

 عز الدين في اخر لحظة ليجدها تبتسم بمرارة

 

  

 

  

 

 .…وهي تتابع عنه

 .مانا عارفه انك بتتسلى زيي.. زي……زيهم كملها“

 مش عبيطه انا عشان اصدق ان ابن………اللي قبلي

 ”……الذوات يبص لواحده زيي ال ويبقا عايز يتجوزها كمان بالحالل

 ……استوى عز الدين جيدا في جلسته وحدثها بجدية وعيناه تأسر عينيها البنيتان

 …مش هكدب عليكي في حاجة..انا …بصي ياحنين“

.ومش معنى كده ان حياتي كلها كانت عبارة عن اربع جوازات …انا اتجوزت قبلك اربعه
..لكن كلها كانت قصص فشله مع أول ….حبيت وتحبيت……ال في كتير دخلوا حياتي…بس

..مش هشكر في نفسي وطلع المالك اللي مبيغلطش …مطب بيقابلنا بنقف ونقول مش هنكمل
 ..بس عمري ما ظلمت واحده دخلت حياتي…ا غلط كتير في حياتي وتعلمت اكتربالعكس ان

 بالعكس اي واحده دخلت حياتي كانت بتبقى عايشه

 .. واي واحده معايا…ملكه كنت بحطها جوا عنيا

 ”………سوى جواز او صحوبية كانت بتحلف انها معرفتش طعم السعادة غير في حضني

 من اشاحت حنين بوجهها الذي احمر بشدة



 .….عقبت بحنق……وقاحة حديثة والفاظه

 ”..…ياريت تكلم بطريقة احسن من كده“

 .…عدل وضعيته اكثر وسالها بمكر

 ”……ومالها طرقتي بقا ياحنيني“

 لم تنظر اليه بل نظرت للنافذة وهي تقول

 .…بحنق

 ”.…….وكمل كالمك عايزه اسمعك…..اسمي زفت حنين…اي حنيني دي“

اه وهو يرمق براءتها وخجلها خجل ال يليق بانثى قد قطعة السادسة ابتسم بتسلية ولمعة عين
 ….عقب بهدوء……والعشرون عاما من عمرها

 ”..…عايزه تسمعي إيه اسالي وانا ارد عليكي“

في هذا السؤال بذات نظرت لعمق عيناه العسلية تستشف االجابة من ”……ليه انا ياعز؟؟؟“
 ..…خاللهم

 دة وهولم يتردد في االجابة لحظه واح

 ..…يخبرها

 ”..……النك عجباني“

 اشارت على نفسها وكان تصريحة تهمه تخشى

 .…ان تثبت عليها

 ”..…في أحلى مني كتير ………. ازاي؟……انا !“

 ..…رد بنبرة عميقة جذابة

 ”.……. عشان كده عجباني….. بس زيك أول مره اقبل…فيه“

 ……سألته بيقين واهٍ 

 ”……وهتجوزني فتره مش كده“



 ..…الدين بدون مواربة اخبرها عز

 انا مش هطلقك غير لما انتي تطلبي ده بنفسك زي“

 ”..…. قولتلك اني مبظلمش حد وال احب اكسر قلب واحده على ذمتي…ماعملت مع ميرال

 

  

 

  

 

  

 

 .…جحظت عينيها بعدم استيعاب وعقبت بسخط

 لما انا اقول. يعني لو انت زهقت مني وتخنقت مينفعش تطلقني تستنى …جبر خواطر يعني“

 ”..…طب افرض مقولتش هتعمل إيه

 .…رد بهيمنة وثقة

 ”..…لو انا مش عايزك بطريقه هبعدك وبنفس الطريقة هتطلبي انتي مني الطالق بلسانك“

 ..…عقدت حاجبيها بتعجب وهي ترمقه باستنكار”..…انت غريب اوي“

 …برر تفكيره واسترد بهدوء

ووقت الطالق بنتفق مع بعض وبنخلص ……عجبني..اني بتجوز اللي ت…اي الغريب في كده“
 ”.. ……من غير وجع دماغ

نظرت لعيناه اكثر وهي تقول بنبرة جادة بها لمحة من الحزن الذي ال يفارقها اينما 
 .……كانت

عشان كده كنت بترمي اليمين عادي وكانك ….الغريب انك محبتش…مش ده الغريب ياعز“



ت حبيت واحده من اللي دخلوا حياتك مكنتش ..تعرف لو كن…بتقول لمراتك صباح الخير
 ”.…اتنزلت عنها بسهولة

 ……سألها بعدم اقتناع بحديثها

 ”.…مش مقتنعه اني حبيت كل واحده اتجوزتها“

 هزت حنين كتفيها وهي تخبره بيقين وكانها

 ……حللت شخصيته وبات على مراى عيناها أخيراً 

 ”.…ال.لكن قلبك بيتهيألي …حبيتهم بعقلك برغبتك فيهم“

 .…استنكر جملتها فعقب ساخراً 

 ”……وكانك تعرفي الحب؟“

 ابتسمت ساخرة وقد داهم عيناها ذكرة بعيدة

 ..…ُمره

..يال ربنا ……….ُكنت بحب واحد زمان وكنت فكراه راجل بس مع الوقت طلع…آآه اعرفه“
 ”يسهله.. 

لتي اتت بفتور ..وا…استشعر بثقل لعين فوق صدره وهو ينتظر اجابتها”..…مين دا ياحنين“
 كما كان يحدثها عن زوجاته بنفس ذات الفتور وكانه يحكي

 ..……طقس اليوم بابتسامة دبلوماسية

 ”..………. جالل……خطيبي“

 …كالثور الهائج تساءل

 ”.……لسه بتحبيه“

وهي ……ها قد فاقت من ذكرياتها الُمرة وقد بلعت غصة قاسية كشفرة حالقه حادة تبتلعها
 تخبره

 ..…بنبرة واهية

 ”.…….. ربنا يسعده مع مراته…. ال يعني هحبه ليه وعلى إيه………ها“



 ………اسبل عيناه وقد اشاح وجهه ناظراً لالمام بوجوم

 ”.……عايزه تعرفي اي عني“

 .…هزت راسها وهي تقول بنبرة حزينة

 ”……المهم عرفته وكويس انك كنت صريحه في مسألت جوازنا دي……وال حاجة“

 ..…بتشكيكعاد بعيناه عليها وسالها 

 ”……معنى كالمك انك مش موافقه“

 …استمدت حنين قوة واهيه وهي تقول بحزم

. وطالما بداناها صراحه نبقى …. معنى كالمي اني محتاجه أفكر اكتر في الموضوع……ال“
 ”.…….انا ليا طلبات………نكملها للنهاية

 ..…لوى شفتيه ساخراً وهو يقول

 ”.……شكلك داخله على طمع“

 …ق ولفظت بدفاع نظرت اليه بضي

 ”……ومهري ……دا مش طمع دا حقي“

 .…سال بسخرية

 ”……ومهرك كام ياعروسة“

 .…بلعت ريقها وهي تملي عليه بتردد

 ”..…وحساب في البنك …………شقه كويسه ”

 ..…ضحك بفظاظة وعقب

 ”..…مش عايزه عربيه بالمرة“

 

  

 



  

 

  

 

 .…ية مفرطةشعرت بالغضب من ضحكته الفظة واسلوبه الساخر فقالت بعصب

 ..انا مش بطلب حاجة عشان اتمنظر…هعمل بيها إيه“

..ودا مهري لو مش موافق ….الشقه والفلوس هينفعه اخواتي وامي…بيها قدام الناس
 .انسى…خالص

 ”.……ا

 .…قاطعها عز الدين بهدوء غريب

 ”.……..اي تاني…..مهرك شقة وحساب في البنك …موافق ياحنين“

 ……ردت بنبرة خافته

.اني لو زهقت في يوم وطلبت …زه حاجة تانيه غير انك توفي بوعدك لما نتجوزمش عاي“
 الطالق منك

 ”.…هتديني حريتي زي ما عملت مع االربعه اللي قبلي

 .…رد بتاكيد وبنبرة مبهمة

.. ها عندك طلبات ……اكيد دا اللي هيحصل انا مبرميش نفسي على واحده مش عيزاني“
 ”.……تانيه ياعروسة

 .…نفي وهي تقول بنبرة يائسههزت راسها ب

 ”..….. ينفع تروحني…. يومين كده وهرد عليك…ال“

“ ً  اوما برأسه بمالمح مبهمة وهو ”..…ينفع طبعا

 .فقد أكدت انها ال تختلف……يقود السيارة ببرود



عن )مروة( كثيراً فهن مثل بعضهن جداً في تلك المسائل المادية حيُث يكن الزواج صفقة 
 ..…حةبشرط ان تكون راب

 نزلت من سيارة عز الدين ودخلت الشارع لتجد زحام

 .……كبير وصراخ عاٍل وحشد كبير من البشر

 وقفت مكانها تتابع ما يحدث بفضول وتوجس لتجد

جالل خطيبها السابق يضرب زوجته)سماح( بقوة امام الجيران ويسبها باقذاع الكلمات التي 
 .……تمس شرفها وشرف والدتها

ئزاز وهي تتابعه لتجد سماح تصرخ باستغاثة للجيران حتى يخلصونها من شعرت حنين باالشم
 يد

 .…زوجها المفتري وبالفعل تحررت من بين يداه

 مما جعلها تدخل سريعاً تحضر اقرب سكين

 .……من المطبخ وتخرج للجميع صائحه كالمجنونة المغيبة

 بقا انا ال***** يابن *** قسما باهلل الفتح“

بصرف عليك انا وامي من ساعات ما تجوزتك واكل …رة الرجالة. ياع…كرشك ياجبله
 شارب نايم

. وخدمه ليها والخواتك …ببالش وامك الحربايه تالفه حاجتي وجهازي كله عندها في بيتها
 العجول

 وفي اآلخر تضربني وتهزقني عشان مدتهاش حاجه

 آآه ياعرة الرجالة ياواطي………من زيارة امي ليا

 اهو …دخل فيك السجنقسما باهلل لمواتك و

..ياعيله مفيهاش راجل والحرمه الصعرانه دي هي …ارحملي منك انت واهلك العررر دول
 ”.….ياعيلة****……اللي ممشياكم

..قد توهمت من أول قطرة …وقبل ان يمنعها أحد الجيران قد غرزت السكين في بطن جالل



 دماء انها

 قتلته مع ان الجرح لم يكن إال سطحي مما جعله

 خذ منها السكين ويلقيها أرضا وينزل عليها بضرباتيا

 ……والكمات امام الجيران الذين استاءه منهما ومن فضائحهما المستمرة

..وكانت تحمد آهلل ……هزت حنين راسها بأسى وابتسمت ساخره بحزن وهي تصعد منزلها
 لو لم يتركها) جالل(……مع كل خطوة تخطوها لألعلى

 

  

 

  

 

  

 

دور سماح في الشارع يشاهد ضربها واهانتها الجميع يشفق عليها البعض  لكانت االن تاخذ
..ربما يمنع هللا عنك الشر وتظن انت بغباءك انه خير ……وتلوح الشماته في اعين االخرين

 …ما سيأتيك في دنيا وما فيها !

………………………………………………………….. 

 . اصرت…بعد االنتهاء من حفل ميالد الصغير )علي(

.. وقد …ف بان يبيت خالها )فؤاد( في الفيال وال يرحل في هذا الوقت المتأخر)اية( بلط
. لكن وجود خالد كان كالشوكه في ظهرها بعد ان …استحسن الفكرة عز الدين ورحب بها

اصر )فؤاد( مثلها على مبيات ابنه هنا حتى الصباح فهو ايضا يخشى على ابنه من القيادة في 
 هذا الوقت المتأخر وبرغم

 فض )خالد(لألمر إال ان اصرار والده كان اشدر



وفعل ذلك حتى ال يزعج خاله …مما جعل عز الدين يوافق باقتضاب على المبيت معاهما
 برفضه البنه

 فهو ال يعرف كم المشاكل التي تطوف حولهم

 .………كلما اجتمعان

 

 . اصرت…بعد االنتهاء من حفل ميالد الصغير )علي(

.. وقد …ا )فؤاد( في الفيال وال يرحل في هذا الوقت المتأخر)اية( بلطف بان يبيت خاله
. لكن وجود خالد كان كالشوكه في ظهرها بعد ان …استحسن الفكرة عز الدين ورحب بها

اصر )فؤاد( مثلها على مبيات ابنه هنا حتى الصباح فهو ايضا يخشى على ابنه من القيادة في 
 هذا الوقت المتأخر وبرغم

 إال ان اصرار والده كان اشدرفض )خالد(لألمر 

وفعل ذلك حتى ال يزعج خاله …مما جعل عز الدين يوافق باقتضاب على المبيت معاهما
 برفضه البنه

 فهو ال يعرف كم المشاكل التي تطوف حولهم

 .………كلما اجتمعان

 ”..…مش ناوي تقوم تنام ياخالد“

 ة على طاولة المطبخسمع خالد والده ينهض من مكانه بعد ان تناول فنجان من القهو

 الشاسع ، بصحبة ابنه الجالس مكانه شارداً 

 …عابس المالمح

 .…حينما لم يجد فؤاد رد سأل ابنه باقتضاب

 ”…اي اللي حصل لده كله …مالك يابني مبلم كدا ليه“

 .…ردد خالد بتعجب واقتضاب

 اي اللي حصل !.. انت بتسالني اي اللي حصل..“



تمشيش بليل وانت وفقت وانت خالها وهي بنت اختك.. انا طب هي اصرت عليك تبات هنا وم
 ”…تخليني ليه ابات هنا بصفتي إيه ……بقه دوري اي في الليله دي

 .……رد والده بسأم من غباءه

 ”.…بصفتك ابن خالها وابنك اللي نايم فوق في حضنها“

وايا تعبير والده كان بسيط لكنه شعر بنيران تندلع بجسده كانت متأججة في أحد الز
 ……الكامنه

 .. قربها يجعله غائب عن اإلدراك…انه يشتاق لها

 ..…. كسابق !….. زوجته…انه يتصرف كما لو كانت حالالً له

 مزالت مشاعره تضج باحاسيس لعينة بعد

 .. رقصه تسير على…عناقهما ورقصتهما سويا

 . ُمستغالن الحبيبان كل شبر……اوتار الحرمان

 .……بها قبل االبتعاد !

ما يطوف بعقله ليس لمسها او ضمها الى صدره من جديد ما يثير جنونه استسلمها  اكثر
 . قد ذاب جسدها بين يداه وهوى قلبها من جديد إليه مما…معه

.. بنظرة من ……جعله كالمجنون يضمها ويقبل جيدها وكان خالفاتهما معاً انتهت بعناق
 عينيها العسلية الشقية ذاب هو على اعتاب هواها من

.. وهذا ما يجعله يريد االبتعاد االن كي يلملم شتاته وما يفعله معها وما يشعر به …يد !جد
 …بقربها

 انه يستشعر مشاعر جديدة تشاركه كلما اقترب

 او نظر لعينيها احساس كان يفتقدهُ وهي

 ..…بجواره في سابق !

 .…إحساس

 فهو يعلم ان ما بينهما احساس يخشى تصديقه حتى ال ينساق خلفها ويشقى في نيلها من جديد



 ……ال ينتهي أبداً بعناق !

 .…زفر فؤاد وهو ينهض من مكانه مستاءاً 

 

  

 

  

 

  

 

.خلص قهوتك ودخل اوضة الضيوف ونام ….براحتك انا طالع انام…هتفضل مبلم برضو“
 بالفعل رحل فؤاد وترك ابنه”..…والصبح بدري هنطلع على الشركة

 .……جالساً مكانه بوجوم

زفرت بخفوت ……ير بسريره وحركته برفق حتى اغمض الصغير عيناهوضعت الصغ
 ……وراحه ثم اتجهت للفراش ونظرت بجوارها لتجد زجاجة الحليب الخاصة بعلي فارغة

اغمضت عينيها للحظات بحنق ثم نهضت من مكانها من جديد وارتدت مئزرها الطويل ليخفي 
 ……قميصه القصير الكريمي ومفاتنها كذلك 

 ..……ا القصير للخلف اكثر وهي تخرج من الغرفة متوجهة الى المطبخارجعت شعره

وقبل  ….ليشعر بعدها بقدوم احدهم بخطوات هادئه…ارتشف آخر رشفة من فنجان قهوته
 .. ناعم على االنف لكن…دخول القادم عليه داهم انفه عطر انثوي

 كشخصها تماما في اي……قوي في التسلل إليك

 ..…مكان تطرق قدميها إليه

 شعرت بمن يجلس على أحد مقاعد طاولة المطبخ

.دققت النظر اليه ووقع قلبها بعدما لمحة لمعة عينيه الخضراء …ينظر اليها بصمت مبهم



 ..…نحوها

 ..…عقدت آية حاجبيها وهي تسأله بهدوء

 ”.…انت اي اللي مصحيك لحد دلوقتي…خالد !“

 رد وهو ينهض مطصنع البرود

 .…امامها

 ”.…. وماشي……لقهوةانا كنت بشرب ا“

 زاد انعقاد حاجبيها وسألته

 .…بغرابة

 ”.….. ودلوقتي…………ماشي“

 ..…رد باالمباالة وهو يقف امامها

 .اصل…. ابقي بلغي خالك اني مشيت بليل…آآه“

 ”. …طلع ينام من شوية

اومات برأسها وطصنعة عدم االهتمام بأمره لكن لو على قلبها لكانت اجبرته ان يبيت خوفاً 
 .……ه من قيادة السيارة ليالً علي

 ..آآه منك…آآه من هذا العشق الموجع لقلبها

 …….وآآه من عيناك……ياحبيبي ومن عيناك

 تجاوزته وهي تتجه لرٍف عاٍل عليه علبة حليب

 .مدت يدها لكنها……البودرة الخاص بـ)علي(

 لم تصل اليه بسبب قامتها القصيرة تذمرت

 وانه قد رحلوهي تنظر حولها لتجد المطبخ فارغ 

. كل شيء سهالً معه إال انتشال حبه من قلبها هذا …بسهولة كما ياتي وكما يجرح بسهولة
 ………الصعب بعينه



 جلبت مقعد خشبي ووقفت عليه لكي تصل لعلبة الحليب وحينما تناولتها بين يداها اختل توازن

وقعت  …قوطقدمها اليسرى مما جعل الكرسي يتمايل عند جهة واحده وكان على وشك الس
علبة الحليب منها أرضا وكانت ستسقط هي خلفها لكنها وجدت من يكبل خصرها بقوة ويضمها 

 ..……اليها ممانع سقوطها على االرض الصلبة

 فاضطرب جسده وهو يسألها…تاوهت بفزع بين يداه

 ..…بقلق سافر

 ”……حصل لرجلك حاجة……انتي كويسه يآية“

 ا يتشنجبلعت آية ريقها وهي تشعر بكامل جسده

 ..….تمتمت بحرج……بين احضانه

 ”.……….كويسه ياخالد شكراً ……انا كويسه“

حاولت فك حصار يداه من حول خصرها لكنه أبى االبتعد فرفعت عيناها بغضب نحوه 
 ……وهتفت

 ”.…..قولتلك انا كويسة…خالد سبني لو سمحت“

 سالها وعيناه الخضراء تداهم عينيها المضطربة

 ..…من قربه

 ”.…ملي اي فوق الكرسيكنتي بتع“

 هتفت بحنق وهي تحاول التملص من بين

 ..…يداه القوية

 ”……خالص ارتاحت سبني بقه…بجيب علبة اللبن عشان احضر الرضعة لعلي“

 .…تركها بلطف وهو يعقب بطريقة تثير غيظها

..لسه بتعافري ومش عايزه …مقولتليش ليه قبل ما أخرج طالما انتي عارفه ان مكانها فوق“
 ”..…ترفي انك قصيرةتع

 .…اتجهت الى الموقد واشعلته وهي تقول ببرود



..ال طبعاً انا مش قصيرة انت اللي طويل وشبه النخله سوى انت وال عز لكن انا ……قصيرة“
 ”……طولي مظبوط

 ……ابتسم وهو يقول من خلف ظهرها

مرة .. المرادي لحقتك مين ال…عشان متقعيش…ماشي بس بالش تقفي على الكرسي تاني“
 ”……الجايه هيلحقك

 .…قلبة الحليب في االناء وهي تقول بنبرة واهيه

 ”.….انت اي اللي رجعك تاني……مش فرقه اي حد“

 …التقط هاتفه من على الطاولة وهو يخبرها بفتور

 “ …ينفع تعمليلي قهوة من ايدك……نسيت تلفوني“

 

  

 

  

 

  

 

 ……داد القهوة إليهقالتها بعد ان انهت رضعة الصغير لتبدأ باع”..……ينفع“

 كان يتابعها بصمت وهو جالس مكانه على المقعد..

 تتحرك برشاقه بهذا المئزر الحريري األبيض يتنافس

 مع بياض بشرتها الناعمة ومفاتنها الغضه انها

 شهية كالحلوى بل انها تسيل للعابه كلما تاملها بهذا

 .……منها بمنتهى الغباء . ويزيد كذلك غضبه من نفسه كلما شعر انه حرم نفسه…الشكل



 تقدمت منه وجلست بجواره وهي تضع القهوة

 جانباً ثم بدات ترج زجاجة الصغير بين يدها

 …وهي تقول بهدوء

 ”.……اشرب قهوتك ياخالد قبل ما تبرد“

 ”……بتعمليها كدا ليه“

 .…عقدت حاجبيها من سؤاله الغريب وهي ترد باختصار

 كعشبرج الببرونه عشان اللبن يدوب وميكل“

 ”..……من تحت

 …مد يده لها وقال بحماقة

 ”……طب هاتي اجرب كده“

 .…لفظت بفظاظة اسلوب

 ”..…هي لعبه ………تجرب اي“

 .……حك في عنقه بحرج

 ”……يعني هاتي اعملها مكانك عشان ايدك ………ال“

 ..…ردت بطريقة قاسية التعبير

 ”.…اتعودت……مالها ايدي انا بقالي سنة بعمل كده“

 ..…وهو يسألها بهدوء غير مجرى الحديث

 ”..…هو انتي ليه مش بترضعيه طبيعي“

 عنوة عنها احمرت وجنتيها من سؤاله فقالت

 …بعد ان تنحنحت

 ”……بضطر اديله الببرونه….وساعات عشان شغلي وكده…يعني ساعات“



ال يعرف ماذا أصابه انه يغار من ابنه لدرجة تجعله يود ان يطلب منها ان تكتفي بالرضاعة 
 يةالصناع

 يغار من) علي(…اي هراء يحدث له……فقط !

 .علي……وكانه رجال راشد بل وكأنه ليس ابنها

 ياخذ كل شيء جميل حب واهتمام وعاطفة االمومه

 .كيف……وهو لم يتبقى له سواء تاملها عن بعد

 ……ال يغار منه رغما عنه يحقد على ابنه !

 رفع فنجان القهوة وتذوقه بتلذذ انه يعشق

 شيءٍ …يداها بها شيٍء حلو القهوة من تحت

 يصفي المزاج وكانه احد انواع المكيفات

 قهوتها مثلهم بها شيءٍ ……المذهبة للعقل

 ……يجعله متسلطن للحظات حتى تنتهي

 كرواية مشوقة جميلة اسواء مابها اخر صفحة

 .. وقد اشتاق لفنجان قهوة…هكذا يشعر……بها

 حرمه على نفسه منذ سنة وسبعة اشهر

 ……طالقهماتقريباً بعد 

 ً  .…سمعها تسأله بهدوء وهي تضع زجاجة الحليب جانبا

.. امتى هيكون ……صحيح ياخالد مسمعتش حاجة عن جوزتك اللي قولتلي عليها“
 ”.……الفرح

 .…رد باقتضاب وهو يطصنع عدم االهتمام

 و….آآه ال الموضوع متمش…فرح إيه……فرح“

 ”……راحت لحالها



 .…نظرت اليه ببرود وقالت بسخط

 ”……رفضتك وال سرقتك زي مروة………ليه“

 جز على اسنانه وهو يرفع عيناه عليها..”……آية“

 …لم تخشى نظراته بل قالت ببرود

 ”……محدش فينا يقدر ينكرها……..بس دي الحقيقه…اسفه خني التعبير“

 .…هدر من تحت اسنانه بحنق

 ”.…جايه تحسبيني على غلطتي وال شمتانه فيا“

 ..…ردت آية بنبرة جادة حازمه

.والشماته مش من طبعي مهم كان اللي بيني …مبقاش في حاجه بينا تخليني احاسبك“
 ”..…وبينك

 .…اغتاظ من ردها فقال بقسوة مثلها

 ”..….. علي وبس يا اية…كل اللي بيني وبينك علي“

 

  

 

  

 

  

 

 …نهضت من مكانها بتشنج وهي تقول بغضب هائل

 جازو.وبالش تت…ياريت تحفظ الكلمتين دول لنفسك“

رحلت بعد تلك الجملة مما جعله يهتف من خلف ظهرها هازاً ”..…حدودك تاني معايا



 .…بقسوة

 .بتقوحي…كان فين ردك ده وانتي في حضني“

 ” …لسه يا اية ………وانتي لسه بتحبيني

 اغمضت عينيها بقوة بعد ان توقفت وشعرت برجفة

امه انه نحر قلبها وكرامتها .عاريه وال يسترها شيٍء ام…انها عارية …قوية تسري بجسدها
 في لحظة وجعل منها حطام عاشقه على ابواب قلبه الجلف

 تطلب الحب بل وتتذلل لكي تاخذ رشفة

 .واستسالمها لتلك الرقصة في احضانه…منه

 كان خير دليل على ضعفها وقد أثبتت جرمة

 ..…حبها اليه

. كي …االالم المصاحبة لها انها جرمة شنيعه تود التخلص منها يوماً والتحرر منها مع كل
 تحيا من

 ..…جديد كما لم تحيا يوماً بعيداً عنه !

 استدرات اليه بوجه جامد التعبير وقالت بنبرة

 ..…جافة عميقة

..انا كرهت صنف الرجاله كله ….انا مش بس كرهتك…بالعكس على أد الحب على أد الكره“
 أول…بسببك

 .….. وأول كره كان من نصيبك…. وأول وجع…حب

 اول ما حبيت حبيتك و اول ما توجعت كان“

ومفيش حاجه في دنيا تقدر تشيل ….. واول ما كرهت كرهتك انت.. ولسا بكرهك…على ايدك
 الكره

 ”……..حتى ابنك مقدرش يشيله من قلبي…ده من جوا قلبي

اولته ظهرها من جديد وهي ترحل بصمت وقد انهمرت دموعها على وجنتيها وهي تصعد على 



. تعشقه وعشقه داء مميت لن يتركها إال عند فراش الموت …..كاذبة…انها كاذبة الساللم
!…… 

…………………………………………………………. 

صاحت والدتها وهي تعدل وشاحها فوق رأسها امام  ”..…. هتفضلي وقفه عندك…يال ياسمر“
 ..…باب الشقة

 تباطأت سمر في تقدمها من امها وهي تقول بتردد

 …واعتراض كذلك

 ”……شكلي هيبقى إيه وانا دخله بيتهم بعد ما فركشت انا وابنها …م اروحلها يامااهو الز“

 …برمت زينب شفتيها باستخفاف وهي تقول

فركشتي.. وهو كل اما اجي اسأله في التلفون يقولي مفيش  …كل شويه تقوليلي فركشتي“
 ”..…حاجه حصلت بينكم والفرح في معاده

 …لوحت سمر بيدها بضيق

 ”..…مي ليه اصال وانتي بتكل“

 .…امتقع وجه زينب وهي تخبرها بانزعاج منها

مش عارفه شد حيلك  ……هو اللي بيرن عليا ياختي وبيطمن عليكي بعد ما بطلتي تكلميه“
. حد يلقي راجل طيب وحنين وجدع زي ابراهيم راضي ويرفسه …على الجدع كدا ليه

 .. آآه منك يابنت…برجليه

 ”.…غ لوحدكبطني علطول مقوحه وليكي دما

 .…جحظت سمر عيناها بصدمة وهي تصيح بتشنج

 ”..…….. هو مين اللي ابنك انا وال هو…آهلل بقه انتي بدفعي عنه كدا ليه“

 ..……لوت والدتها شفتيها وهي تهتف بدفاع امومي نحوه

 ”..…تصدقي باهلل هو عندي احسن منك على االقل بيريح في الكالم مش معووج زيك“

 .…خصرها وهي تنظر الى امها بحنق قائلة باستنكاروضعت سمر يدها ب



 ”.……جه ابراهيم وبقا على الحجر …بقيت انا اللي معوجه دلوقتي يازوزو“

 ..…اومات لها زينب وهي تقول بحزم

. دا واجب خصوصا انها متعرفش المشاكل …. ويال بقه عشان نبص على امه التعبانه…آآه“
 اللي

 ”..…بينكم

 

  

 

  

 

  

 

 ..…بتعجب وغيظهتفت سمر 

 ” …..فركشنا….. بقولك فركشنا…مشاكل إيه!“

 .…رفعت والدتها سبابتها وحذرتها بقوة

. مشاكلك انتي وهو حلوها مع بعضكم من غير ما تسمعه حد بيكم …اياكي تقولي كده قدام امه“
…” 

 .…صاحت سمر كالمجنونة بغيظ اكبر

 ”.فركشنا.. ……ابقولك فركشن……يالهوي هو انا اقول طور يقوله احلبوه“

 .…نظرت اليها والدتها وقالت باستخفاف

 ”……طالما هو لسه عايزك خالص …لما اسمعها من ابراهيم ابقى اصدق“

 .…توسعت عينا سمر بصدمة معقبه بذهول



 . هتغصبي عليا…خالص ايه هتجوزه بالعافية“

 ”..…يا زينب

 رفع زينب حاجب واحد وحركته وهي تقول

 ..…باستنكار لئيم

دانتي هتموتي وتكلميه وال ناسيه قعدتك جمبي اول ما  …قولي الكالم ده لحد غيري يابت“
 . دانتي…قال نغصب عليكي قال ………تعرفي انه بيتصل بيا

يال ياحلوة خلينا نزور  …. يال…تغصبي على بلد بحالها وتمشي اللي في دماغك برضو
 حماتك ونعمل

ج مما جعل سمر تصيح بانفعال هائل وهي دفعتها بخفة كي تسبقها عند باب الخرو”.…الواجب
 .…تهبط من على الساللم

 .. كله جاي عليا…يارب ارحمني من اللي انا فيه“

 ”.……. اوووووف……كده ليه

 .……سمعتها والدتها فعلقت بحزم األم

افرضي وشك عشان حماتك متحسش  …وبطلي برطمه …بصي قدامك يابت لحسان تقعي“
 ”..…بحاجة

 ……ت بضيق وهي تصل للمبنى االخر من الجهة المقابله لهمزفر ”..…ياااااارب“

 اطرقت والدتها الباب وهي مزالت تملي اوامر حازمة

 سخيفة بنسبة لسمر التي تسمعها بحنق وكانها طفلة

 ……صغيرة اول يوم لها في الروضة

 .…فتح ابراهيم الباب باعين دامعه وبين يده سكين

وقها اليه لكن صدمتها االكبر كانت وهي تدقق في عقدت سمر حاجبيها وهي تتامله وبرغم ش
مالمحه المتعبه وهيئته الغير مرتبه باستثناء السكين الذي عليه بعضا من بواقي البصل وعيناه 

 .……الدامعه



 ..…هل يطهو الطعام بدالً من أمه المريضة

 سامةابتسمت بشرود عند تلك المالحظة وهذا ما جعله يعقد هو حاجبيه مستغرب تلك االبت

 ……العابرة والمقابلة الباردة بعد كل تلك األيام !

 …تحدثت والدتها بعد تبادل النظرات بينهما برفق

 ”..…. ان شاء هللا تكون بخير…. الحاجه عامله أي دلوقتي…ازيك يابراهيم يابني“

 .…رد إبراهيم بالباقة وهو يفتح الباب أكثر

الحاجه جوا الحمدهلل خدت العالج وبقت ادخلي  ………الحمدهلل يامي انتي اللي عامله إي“
 ”..…احسن شوية

اومات له زينب بابتسامة فاترة وهي تدخل الشقة وتولي دخولها سمر التي تختلس النظر إليه 
 كل

 ً  ..……ثانيتين تقريبا

أشار إبراهيم اليهم عند أحد الغرف وهو يعطي المه خبر قدومهن بصوٍت جهوري قبل ان 
 يرحل

 .…فعلهللمطبخ ليتابع ما ي

 شعرت بالغيظ وهي تراه يختفي عن مراى ابصارها

 متجاهلها ومتجاهل السؤال عنها او حتى النظر لها

 ..……جلفاً كالعادة معها !

 …دخلت الى والدته التي كانت تجلس على الفراش ممدت الساقين ويبدو عليها التعب واالنهاك

 ……اول من تقدمت منها وعانقتها زينب وهي تقول بمودة

مالك ياختي وشك ……بعد الشر عنك ان شاءهللا عدوينك……ف سالمة عليكي يام ابراهيمال“
 اصفر كدا

 ”.……ليه

 .…ردت نوال بنبرة متعبة قليالً 



 كل فتره كده الدنيا بتبوظ معايا زي مانتي شايفه وبفضل رقده……السكر وضغط يام أحمد“

 ”.……على السرير

 حزنت زينب الجلها فقالت بطريقة مرحة تخفف

 ..…نهاع

.وتسيبي ………. ربنا يشفيكي ان شاء هللا وتقومي بسالمة……ال الف سالمه عليكي“
 …السرير دا خالص

 عايزينك بصحتك كده عشان نرقص انا وانتي في

 ”.…فرح العيال دول

 اومات لها نوال وهي تنظر الى سمر الواقفه

 ……خلف امها

 ..…عامله اي ياسمر……ان شاء هللا ياحبيبتي“

 ”..…. ووحشتني قهوتك…وبهوحشتيني يار

 …عانقتها سمر بحرارة وهي تقول بحنان

 .…..عشان متتعبيش اكتر……بالش قهوة دلوقتي“

 ”..…الف سالمه عليكي ياماما

 ……بادلتها نوال العناق وهي تقول بمودة

تحسست يداها ودققت في  ”……اي دا ياسمر امال فين دهبك ……هللا يسلمك ياحبيبتي“
 مالمح سمر ونظرت المها التي ..توترت…اصابعها بشك

 ……ة ساعدتها بسرعة بديه

شوفي ياسمر مش قولتلك متقلعيش دهبك وانتي بتغسلي المواعين اديكي نسيتي “
دا حتى قلعه ……ونزله كمان من البيت ايدك فاضيه الناس تقول علينا اي يابنتي……اهوه

 ”.. …فال وحش

ين سمر وعضت على شفتيها بغيٍظ استدرت سمر الى امها الجالسه خلفها وقد توسعت اع



 ..فسمعت…منها

 نوال تتحدث اليها بعتاب لكي تنظر اليها من جديد..

وانك تطلعي كده من ………امك عندها حق ياسمر قلع الدهب من ايدك كده فال وحش يابنتي“
 غير دهبك

 ال…غلط الناس تقول اي كفى هللا الشر سبته بعض

 ”……و وقفه في المطبخياحبيبتي متقلعوهش تاني من ايدك حتى ل

 …اومات لها سمر وهي تقول باستحياء منها

اتجهت سمر لتجلس بجوار امها على احد ”..…مش هنسى تاني……ان شاء هللا ياماما“
 ..…وسمعت بعدها نوال تعزم عليهن بلطف…المقاعد

 ”.…. عصير وال شاي…تحبه اعملكم اي تشربوا“

 ردت والدتها بسرعة لكي تحرجها اكثر

 ..…في تلك طقوس االمهات ! كالعادة

 .واهي تقف مكان ابراهيم في المطبخ…سمر تدخل تعمل………متتعبيش نفسك يام ابراهيم“

 ”……شكله محتاس جوا

 ..…ضحكت نوال وهي تقول بحنان وعينان تلمع بشعاع االمومة

هو من يومه بيحب يساعدني  ….. ال ابراهيم متقلقيش عليه في موضوع المطبخ ده…ابراهيم“
. حتى انهارده خد أجازه من الشغل وصمم يريحني ويعمل هو ……يحني بذات لم بتعبوير

 …وقولتله اكلم واحده من اخواتك البنات تيجي تقعد معايا مرداش أبداً  …اللي انا اطلبه منه
 وقالي خلي كل واحده في بيتها

وال هي الحاجات دي هتستصعب عليا وال  ……مع عيالها امال انا رحت فين
كملت نوال ضحكتها بخفوت فشاركتها زينب وسمر وخصوصاً سمر التي شعرت ا”……إيه

 بفيض حنين مجنون اليه بعد ان رات بره

 لوالديه بهذا الشكل المدغدغ للمشاعر والمؤثر



 

  

 

  

 

 كذلك عليها كحبيبه تعشقه بدون ان تبصر كمال

الحنين نحوه والحب  . غير…. وحينما راتها ماذا ستكون المشاعر ياترا…تلك الصوره الرائعة
 .…..وهذا هو العذاب !……يزيد اضعافا اليه

 …لكزتها زينب وهي تقول بجدية

 ”..……قومي برضو بصي عليا ياسمر واعمللنا حاجة نشربها“

 نظرت لها سمر ونادتها بحرج يصبحه غضب

 …مكنون بداخلها

 ”…………يااا ماما“

 نظرت لها زينب وهي تجز على اسنانها ثم قالت

 …بخفوت

نهضت سمر بتردد وهي تخرج من الغرفة تاركه ”..…..قومي……ومي يابنت الموكوسةق“
 الباب مفتوح

 ..…خلفها ابتسمت زينب الى نوال وهي تقول بعد تذكر 

 ”.…صحيح ام محمد بتسال عليكي وبعتالك السالم“

 ً  ابتهج وجه نوال وهي تندمج بالحديث سريعا

 .…قائلة

 ..وابنها….وهي عامله إيه صحيح…بجد يازينب“



 ”..…خطب فعالً 

 ..…تنحنحت وهي تدخل المطبخ لتجده يخبرها وهو يفتح فرن الموقد

 ”……تعالي ياسمر“

 …(ماهذا البرود والمعاملة الجلفة مثله…)تعالي ياسمر !!!!!

نظرت إليه وجدته يخرج فرخة مشوية من الفرن ويضعها جانبا ويبدا بفرم الطمام بالخالط 
 ……لعمل صلصة المكرونة

 ..…الته وهي تتابع ما يفعلهس

 ”..…بتعمل اي يابراهيم“

 .…رد بنبرة فاترة

 ”..…بطبخ لنبع الحنان ………زي مانتي شايفه“

 حينما وجدها وقفت مكانها متسمرة بصمت

 ..…قال بنبرة عادية ادهشتها

 ”…خدي فصين توم من جمبكم وقطعيهم“

 .…عقدت حاجبيها بتعجب”.……توم !!“

 ..…يقول ببروداوقف محرك الخالط وهو 

 ”.…وال جايه تتفرجي عليا……انتي مش جايه تساعديني“

 .…قالت سمر بحنق من أسلوبه معها

 ”……ال جايه اتفرج عليك بصراحة“

 القى عليها اكياس المكرونة وهو يقول بامر

 …خشن

 ”..….افتحي كياس المكرونة دي وحطيها في المايه اللي بتغلي قدامك…طب خدي“

 .…ت شفتيها وهي تفتح االكياس وتفرغها في قهدر به ماء ساخنبرم”……مصمم تشغلني“



 .…نظر لها متاملها وهي تقلب المكرونة بعد ان افرغتها من االكياس

 ”…ذوقين المفروض تعملي كده من غير ما اقولك“

 رفعت خصلة من شعرها لالعلى وهي تنظر اليه

 هاكمة مستنكرة االمر

 ”……للي وقفه في المطبخ هترضى تدخل تساعدنييسالم على اساس لو العكس بقه وانا ا“

 .…رد ببساطة وهو يغسل يداه تحت الصنبور

“ ً  ”..….واهم حاجة اكون رايق عشان اساعدك…طالما قاعد في البيت ورايق…ايوا طبعا

 شعرت بدلو من الماء البارد ينزل على راسها

 ..…وهي تاكد على الكلمة التي اغاظتها بتشنج

 ”..…نت رايق دلوقتي يابراهيم..يعني ا……آآه رايق“

 تقدم منها خطوتين ووقف امامها وهو يقول

 ..…بنبرة مبهمة

 ”..…آآه رايق اوي وبذات لما شوفتك“

 …توترت مالمحها وخفق قلبها بسرعة وهي تترك المعلقة وتنظر اليه بتوجس

 ”..……و ليه يعني………ممم“

 انفجر ابراهيم في لحظة امام وجهها وقد

 ..…لى وجهه أخيراً بعد سؤالها الغبيذاب الصقيع من ع

 ”..…ال وراح تقول المها ان احنا فركشنا …عشان اعرف الهانم مبترضش على تلفوناتي ليه“

 برغم صدمتها من انفجاره في وجهها إال انها

مزالت بين تذبذب مشاعرها من قربه بعد هذا الغياب والخصام بينهما مما دفعها لكي ترد بعناد 
 وخجل

 …وة عنها بهمشتبك عن



 ”..….. وابعد كده شويه عشان اقلب المكرونة اقبل ما تعجن…ااه فركشنا“

 سحب ابراهيم من بين يدها المعلقة وهو يقول

 بفرط تشنج من تصممها على وضع النهاية

 

  

 

  

 

 ..…القصيرة بينهما

.. …ده واي الصياح اللي انتي عماله في بيتكم …تولع المكرونة مبترديش على مكالماتي ليه“
 انتي عارفه

 ”..…اني ال هفركش وال هلغي الجوازة اي لزمته بقه الكالم الكتير

 ردت بحنق منه ومن ما فعله على سطح

 …منزلها

 ”……الزمتها اني مش عايز الجوازه دي“

 .…خفت نبرته وهو يسألها بنبرة خطرة

 ”.…يعني انتي بجد مش عيزاني ………وهللا“

 يناه الحادة ومالمحهعجز لسانها امام ع ”..…. اا…ها“

 القاتمة المتشّددة وكانها تحذرها من التفوه بعناد

 ..……وكما احست وجدته يقول بصوٍت اجوف كئيب…في تلك اللحظة بذات

 ……ردي وساعتها لو قولتي آآه مش عيزاك انا اللي هبعد عنك خالص وقدري محصلش“
 ”…عايزاني وال ال



حليفها وهي تنظر اليه وظلت النظرات قائمة بينهما ماذا يحدث لها لجم لسانها امامه ولم يكن 
. وتكن النتيجة …. خوفاً من كلمة تخرج في لحظة انفعال متهورة….. وخوف…مابين انتظر
 حياة كاملة

 .…….واوجاعه………تهجر باسم الحب

دفعته بحنق وهي تهرب من االجابة وخطر وقوعها ان عاندت ”.……وسع المكرونة هتعجن“
 من جديد

 ..…معه

 .…ركها وهو يشعر ببعض الراحة بداخلهت

 بدأت بتقطيع الثوم وعمل صلصة الطماطم للمكرونة

 .……وبعد ما يقارب النصف ساعة قد انهت معه الطعام وفعلت شاي لوالدتها وله كذلك

 قضت نصف ساعة معه في المطبخ ولم يتحدث

القت األعين معها مرة أخرى في شيء بل كان يتابعها بعيناه وهي تطهو بصمت وكلما ت
 وكانها هي من اجرمة ليس هو……ببعضها يشيح هو عيناه عنها بعتاب

 .…ال سمح هللا !

 …تحدث ابراهيم باصرار وهو يقول لي والدتها

 ”.…….ما تقولي حاجة ياحاجه…مش هينفع تمشوا من غير ما تتغدى“

 .…هتفت نوال بعتاب اليهن

 .قعدي……مانا بقالي ساعة يابني بتحايل عليهم“

 ”.……يام أحمد ومتزعلنيش منك بقه

 .…امتنعت زينب بحرج منها وهي تقول بتبرير

وعارف كمان …….أحمد زمانه رجع من الشغل وعايز اللي يغرفله ويحطله…وهللا ما هينفع“
 زمانه صحي

وقعدنا معاكي  ….بركة ان احنا اطمنى عليكي ياحبيبتي…مرة تانيه يام ابراهيم……من النوم



 ”.…شوية

 ..…م من سمر ووقف بجوارهاتقدم ابراهي

 ”……قولي المك تقعد مش هينفع تخرجوا من غير غدى“

 كانت مازالت غاضبه منه لذلك ردت

 .…بحنق

 ”..….. هتغدى في بيتنا…مش عايزه اتغدى“

 .…همس بمراوغة ذكورية

 دا انا اللي…يعني إيه مش عايزه تاكلي معايا“

 لكزها في كتفها وكانه”.……طابخ حتى

 ل تطيب خاطرها بطريقةيشاكسها محاو

 ……غير مباشرة

 …بلعت ابتسامتها الخائنة وهي تقول بهدوء

 .بس الزم نروح مينفعش…بالف هنا يابراهيم“

 ”……نقعد اكتر من كده

 .…مالى عليها وأمر بهمس حازم

ردي وبالش ………..هكلمك كمان ساعة…طب ابقي ردي عليا ياسمر في التلفون“
 ”……تنفضيلي

 .…هي ترحل مع امها بعد ان سلمت على امه وتمنت لها الشفاء العاجلاومات له باستسالم و

 رواية غمرة عشقك الحلقة السادسة عشر

 خطى خطواته بداخل المول باحث عنها بعيناه وسط

 ……الزوايا المتعددة في ردهة المول الشاسعة

 .…هزه كرم بيده بحنق وهو يقول بتعجل



. بقولك اي في وجبة جامده اوي نزله …ناكلمش هنطلع فوق  …انت وقف كدا ليه يا أحمد“
. بيقولك اي بقه ياسيدي اربع قطع دجاج كريسبي مقرمش معاه صلصة …في منيو كنتاكي

. ………الباربيكيو وصلصة الشيدر ومعاهم سلطة الكول سلو اللي انا مبحبهاش أصال
ي ياحمد .. بقولك ا…وبطاطس مقلية بقه وكنز حاجة سقعه بـ***يعني مفيش بعد كده عروض

 . لو غيرت رايك انا هروح اكل…. بما انك عازمني وكده……اتقي هللا واكلني عشان جعان

 ”……كشري عادي

 تمتم أحمد وهو يبحث عنها بعيناه اثناء سيره

 .…برفقة كرم

 ”……بقولك عزمك دا انت حبيبي ياكرم…هغير رايي اي يابني“

 …ضيق كرم عيناه بشك وهو يقول بتشكيك

 ”……. وبعدين انت بدور على إيه.. هي في واحده هتقابلك هنا وال اي…دي من امته الحنيه“

 ….. فسأله كرم وهو يرافقه لألعلى…هز أحمد راسه بتاكيد وهو يصعد على الساللم المتحركة

 ”……مين دي“

 القى أحمد نظرة عليه ثم عاد بعيناه لالمام وهو

 ……يرد باستنكار

ً …هتكون مين“  ”..….. هي في غيرها حبيبة طبعا

 .…سأله كرم بحيرة أكبر

 ”..…انتوا متفقين انكم تتقابله هنا“

 .……رد أحمد بفظاظة

 ”…يعني لو متفق معاها اننا نخرج سوا هجيب حضرتك تعمل إيه“

 .…برم كرم شفتيه بحنق وهو يعقب ساخراً 

. طب ياسيدي شكراً ممكن بقه تفهمني جيبني معاكم ليه هبقا محرم …جحش في ردك“
 ”.…مثال



 ره أحمد وهو ينظر لألمام..اخب

احنا متفقناش نتقابل أصال.. هي قالتي في التلفون انها خارجه مع صحابها بكره  …محرم إيه“
 ”.…وهيروحوا مول***وهيلفوا شويه وهياكله فوق في كنتاكي

 …جحظت عينا كرم وهو يضحك هازئا معقباً بخبث

 . ياسطا دي عايزه تقابلك وش…كل دا قلتهولك !“

 ”..…فه تقولكبس مكسو

 

  

 

 

  

 

 هز أحمد راسه وهو يشاركه بضحكة صادقة بها

 ……لمحة من التسلية

بس ماشي اديني جيت زي ماهي عاوزه اما  …مانا عارف يابني حركات البنات دي مهروشه“
 ”..…انشوف المقابله هتبقى عامله إزاي

 .……حاول كرم جعل نبرته ناعمه وهو يقول لصديقه بمزاح

 ”.. …جابك هنا يامقنون حد يشوفناأحمد اي اللي “

 …مزح معه أحمد وهو يقول بنبرة جياشة خشنة

 ” ……مقنون بحبك يابيض ”

 .…اكمل كرم بصوٍت ناعم مضحك

 ”……. ياحمادة……………احبوش“



 انتبه أحمد لشعر كرم فشمئزة مالمحه وهو

 .……يقول بسخط

 ”………مباديا كده شعرك ده ميتحبش أصال“

 ……ل بتزمرنفض كرم يد أحمد وهو يقو

 ثم عاد”……ياعم سيب شعر امي في حالة“

 .……كرم وسأله وهو يسير بجواره

 ”.……بس تفتكر هتالقيها جوا فعالً وال هتطلع بتحور عليك“

 …حرك أحمد شفتيه بتشكيك وهو يقول بحيرة

..صحيح يوسف ……. ادينا هندخل ونشوف…مش عارف وهللا حبيبة تتوقع منها اي حاجة“
 ”.…كلمك

 ..…براسه مجيبأومأ كرم 

 ”. …زمانه ركب الطياره ……آآه كلمني بليل“

 ..…صفر كرم بشفتيه وهو يحرك يده لألعلى

 ..قولتله صور على…. ابن اآليه…طاير على ايطاليا“

 ”. …أد ما تقدر بذات الموزز

لم يهتم أحمد بأخر جملة مع ان تلك االحاديث في سابق كانت تجعله في قمة االنتشاء وهو 
 يتسامر

 .…..سأله احمد بلؤم…هافي

 ”..…هي نور راحت معاه“

 .…هرب كرم بعيناه من أحمد وهو يتابع السير

 ”.…….وانا اعرف منين…………نور !“

 ضيق أحمد عيناه وهو ينظر”..…اكيد سألته“



 .…إليه واضاف

..بتحب توصل للي انت عايزه من …. مانا عارفك سهونه…اكيد سألته بطريقة غير مباشرة“
 ”.……نفسك وتطلبه بالسانك غير ما تحرج

 ..…لوى كرم فكه ساخراً 

 ”..…. وحللت شخصيتي كمان…ماشاء هللا يابو حميد“

 .…سأله أحمد بجدية

 ”……احنا صحاب بقالنا اد اي ياكرم“

 .…رد كرم وهو ينظر امامه

 ”.…من أول ما بدانا ننزل الشارع ونلعب برا البيت“

 .…هز احمد رأسه وهو يضيف باختصار

 ”……ك لسه فاكر واديك رديت على نفسك برضوكويس ان“

 دا انا ….وانا…دي عيله……عايز تعرف اي يا احمد“

..انا فين وهي ….وغير ده وده……لسه مخلص أول سنة في كلية هقعد فيها خمس سنين
 ..…فين

.ما بالك انا اخري قعد على القهوة اشرب …دول بياخده اجازة اخر السنة وبيقضوها برا مصر
زفر ”..……..ايش جاب ال جاب…بخمسة جنية وقعد ساعتين بيهم على النتكوباية شاي 

 كرم بكبت

 ..…وهو يقول بنبرة ُمستاءة من الحياة بأكملها

 

  

 

 

  



 

  

 

اقل فستان بتلبسه بتمن شهرين من المرتب اللي ….عارف يعني اي نور…دي نور يا أحمد“
 وبالش نفتح الحوار ده تاني ……فكك ………باخده من المطعم

 ”.…موضوع مش في دماغي أصالال

 ..…حلت الصدمة وجه أحمد فعقب بمزاح

 ”.…بعد دا كل ومش في دماغك“

 .…انفجر كرم من سماجة صديقه معه اليوم

. انت …. روح شوف نفسك األول…أحمد اطلع من دماغي ومتعمليش فيها مصلح اجتماعي“
 كمان

 قدامك هم ما يتلم على ما تفكر تاخد الخطوة

 ”..……او مع اي واحده تانيةدي مع حبيبة 

 .…غير أحمد مجرى الحديث بمزاح سخيف

 ”…..احترمني شويه ومتنكدش عليا…دا انا عزمك على كنتاكي حتى………ولي النكد ده“

 ..…اوما كرم بوجوم

 ”……..نقفل على الحوار احسن عشان نعرف ناكل بنفس مفتوحه…آآه ماشي“

 .…غمز أحمد إليه وهو يقول بمكر

 ”……هي مسفرتش صح.. بس …ماشي“

 …صاح كرم بعصبية وهو ينوي االبتعاد عنه

مسكه أحمد وسحبه لداخل ”.….انا هروح اكل كشري أحسن…عليك…………يييييي“
 المطعم



 …وهو يضحك

 ”..…تعالى بس……ياعم خالص بهرز“

 دخل المطعم وظل يبحث عنها بعيناه حتى وقعت عيناه عليها تجلس على أحد المقاعد مع فتاتان

وبعضا من ……مامهن طاولة مستديرة عليها بوكس به عدة شطائر مختلفة االصنافغيرها ا
 زجاج

 ……المياة الغازية

 تحدث أحمد وعيناه على حبيبة التي تاكل

 ..…تارة وتضحك تارةٍ اخرى مع اصدقائها

 اعطاه النقود“. …وخد الفلوس اهي…….روح اطلب لنا اي حاجة تتاكل…بقولك اي ياكرم“

 ..…ة الجالسة عليها حبيبة برفقة الفتاتانوهو يتجه للطاول

انتبه كرم الى المكان الذي يتجه إليه صديقه فاومأ بتفهم وهو يذهب عند أحد الزوايا لطلب 
 وجبتين

 ……له ولي صديقة

مسك كرم )المنيو(وهو يبحث عن الوجبة التي سيطلبها من العامل والذي كان يقف امامه 
 .…صوٍت عاٍل مصدوماً من االسعارمنتظر طلبه فوجد كرم يتحدث إليه ب

اكيد ……..هي الفراخ غليت اوي كده..وال الخلطة هي اللي شحت من السوق…يانهار ابيض“
.وهللا العظيم الكلو سلو ده حاجة …الكرومب هو اللي غالي عشان كده رفعين االسعار

 .. بس وهللا انت بتقللوا من قيمة الكرومب دا…قرف..استغفرهللا العظيم يعني

 . رواية وحكاية…ي المحشي حكايه قسما باهللف

.يعني نستبدل سلطة الكلو سلو ….طب جرب انت  بس تدي الوصفه دي لراجل الكبير…كمان
 ”.……هتعدي طب وهللا هتعدي……دي بطبق محشي يانهار فن يانهار فن

 ……تنحنح الرجل بعملية إليه

 ”…ممكن حضرتك نشيل السلطه لو مش عايزها“



 .…يضيف بمزاح رد كرم بنفي وهو

ماشاءهللا عندي بيسفه اي حاجة حلوه ُمره شغال ….انا باخدها بعلبتها الخواتي…ال سبها“
 ”.…يعني

 ……كبح العامل ضحكته فخرجت على شكل ابتسامة هادئة

 ”..…تمام حضرتك حددت انت عايز اي“

 ”..…آآه ياريت دي“

 .…شاور كرم عليها وهو يقول بحرج”..…فين يافندم“

 ”..…اصل الخط صغير وانا مبشوفش كويس أصال معلش بقع“

 …سمع كرم صوٍت رقيق ناعم يقول بجواره

 ”…..دا اللي عايزه كرم…وجبة كريسبي ستربس  ”

 …التفت كرم بجواره وعقد حاجبيه بدهشة

 ”.……نور“

 …اومات بإبتسامة مشاكسة

 ”.……من امتى وانت بتحب الباربكيو…ايوا يابشمهندس دي كريسبي يعني“

 …اجبيه وهو يسألها بحنقعقد ح

 ”.…وانتي بقه تعرفي اي اللي بحبه واي اللي مبحبهوش“

.وهي تنظر اليه تلك النظرة االمعة المنبهرة به وكانه أحد …اكتفت بهز كتفيها بحرج طفولي
 نجوم هوليود

ها ال يعرف لماذا يكره تلك النظرة التي برغم من جمالها إال انهُ يستشعر باالختناق كلما رمقته ب
 .……فهو أبعد ما يكون عن هذا الوصف الساطع !

نظر لها كرم والى فستانها الرقيق المزدهر يليق بمراهقة صغيرة في عامها السادس 
.شعرها االسود ….مابين الطفولة المهاجرة والمراهقة المشرفة عليها باستحياء……عشر

 تمتلك عيون سوداء جميلة بريئة……الطويل يمتد لبعد مؤخرتها



..بشرة خمرية مالمحها اغريقية رقيقة جذابة البعد حد برغم من ان تلك …روحٍ حلوةتشع ب
 ..……الجاذبية االنثوية مزالت نبته صغيرة ترتوي مع مرور األيام

 ”..…انتي بتعملي اي هنا يانور“

 .…ردت وهي تنظر لعيناه بانبهار

 ”.…انت بتعمل اي هنا……انا هنا مع ماما“

 .…ألألة نحوهرد بسأم بعد نظرتها المت

مسك علبتين الطعام بين يداه فسمع صوتها وهي تسأله ”..…..هاكل……زي مانتي شايفه“
 …بتردد خجول

 ”……لوحدك يعني“

 ..…رد بدون ان يرفع عيناه عليها”..…انا واحمد“

 .…ابتهجت مالمحها وهي تقول بفرحة

 ”..…اصله وحشني اوي …. خالص انا هسلم عليه…بجد أحمد هنا“

 …اجبيه وهو ينظر إليها بضجرعقد كرم ح

 ”..….اظبطي كالمك يانور مش كل مره اسمع الكالم العبيط دا منك…وحشك“

 .…خشيت ان تزعجه فقالت بتهذيب خاضع

 ”……هو قعد فين……طب ممكن اروح اسلم عليه……خالص معلش مكنتش اقصد“

 سارت معه وهو يحمل علب”..…تعالي طيب“

 .……الطعام بين يداه

م وذهب لطلب الطعام لهم..اتجه إليها عند تلك الطاولة المستديرة التي تجلس بعد ان تركه كر
 ……عليها هي وصديقتيها

وصل اليهم وجلس على احد المقاعد بجوار حبيبة وهو يقول بصوٍت عابث وعيناه تطوف على 
 .…الفتيات

 ”.……مساء الخير على الحلوين“



 ابتسمت حبيبة وبعدها الفتيات وهن ينظرنا لبعضهن

.تجاهلة حبيبة وجوده عمداً وهي تنظر في ورقة المنيو برغم من ان الطعام ……شقاوة خبيثةب
 …امامها !

 .…تحدثت) هنا( احد اصدقاءها بمكر

 ”……افندم ياستاذ اي اللي مقعدك هنا.. اي مش شايف اننا قعدين“

 .…لكز حبيبة في كتفها وهو يقول بمزح

 ”..….مكلتش من الصبح……جعان“

 ..…ديقة االخرى لحبيبة وهي تقول بلؤم وهي ترمق حبيبةضحكت شذى الص

 ”……بتشحت في كنتاكي“

 لم تنزل عيناه عن حبيبة وهو يلكز اياها من جديد

 ..…قائالً بشقاوة الصبيان

 

 

  

 

  

 

. جعان ……مش ناويه تكسبي ثواب فيا وتاكليني …وال اي……مفيش احلى من كده شحاته“
 ” …بقولك

نظر إليه ثم لصديقتيها اللتانه لم يتوقفان عن الضحك من وقت ابتسمت حبيبة بحرج وهي ت
 ظهروه

 ولم تدب الصدمة ولو ذرة واحدة في مالمحهن



 ..…وكانهن كانا على علٍم بوجوده سابقاً !

 ..…قالت حبيبة ببرود زائف

 ”……. هللا يسهلك……مفيش اكل“

 .…عقد أحمد حاجبيه بتعجب

 ”…….. ولي قدامك دا إيه…مفيش اكل !“

 ..…ت حبيبة شفتيها باستنكارلو

 ”……..اي ادهولك…دا اكلي انا والبنات دي“

 .…لعب بالكلمات بطريقة صبيانية لئيمه

 ”..….. انا عايز اكلك انتي…مش عايز اكل البنات“

 .…صاحت هنا بخبث

 .…ردت عليها شذى بتاكيد شقي”..…اما انت شحات عينك زايغه صحيح“

 ”..…اتقي هللابتالغي كمان وانت بتشحت يا شيخ  ”

 .…ضحك الفتاتان ومعهن حبيبة التي سمعته يهمس بجوار اذنها ببحة خاصة

 ”……وحشتيني يابيبه“

 …توردت وجنتي حبيبة وهو تنظر اليه بخجل

 ..…ثم قالت

 ”..…مقولتش انك جاي نفس المكان يعني“

 ”..…انتي مسألتيش“

 .…داهمت عيناه وهي تساله بشك

 ”..….. يعني دي صدفة…يسالم !“

 رفع أحمد حاجبيه وهو يتعمق بجمال عيناها



 .…قائال بمكر

يبقى انتي قصده بقا تقوليلي على الخروجه دي عشان نتقابل  …يعني لو دي مش صدفة“
 ”…هنا

 ……نفت سريعاً وكانها مسكها بالجرم المشهود

 ولما تكلمنا في التلفون الكالم جاب بعضه وقولتلك…ال طبعاً انا خارجة مع صحابي عادي“
 ”.…على الخروجة عادي يعني

 .…عقد أحمد حاجبية بتأثر وهو ينظر اليها ببراءة

 ..انا قولت…مم ظلمتك يابيبة…بجد عادي !“

 ”..…برضو بطتي ميطلعش منها الكالم ده

 …هتفت بحنق انثوي وبنفس الهمس

 ”……اي بطتك دي انت بتريق عليا“

 .…همس بوقاحة غير منتهية

 ”.…تي الملظلظة..بكره هتبقي بط…بتريق ليه“

 لمحة جسدها في لحظة ثم رفعت عيناها عليه

 .……بضيق

 ”.……انا مش هتخن خد في بالك………هاا هاا“

 ..…رد بوقاحة جديدة

 ”…ال هتملي شوية عشان تبقي بطه بحق وحقيقي“

 خبطته حبيبة بضيق وهي تنظر لصديقتيها اللتين

 تركوا لهما حرية الحديث وهن يتحدثان معاً عن

 ثم همست من بين……لى الهاتفشيٍء ما ع

 ..…اسنانها



..و على فكره بقه انت ملكش …..انت قليل االدب اوي…اتلم وملكش دعوة بشكل جسمي“
 …مالك ها؟……مالك انت ها؟……دعوة باتخن وال ارفع انا اللي احدد النقطه دي مش انت  

” 

 ……خبطها أحمد على كتفها هو أيضاً لكن برفق وهو يقول بغيظ منها

 ”..…بعدين بالش كلمة وانت مالك دي عشان متغباش عليكي……مين اللي دعوةامال “

 توسعت عينيها وهي تخبطه من جديد وقد

 .…انتبهتان صديقتيها اليهما

 ”……فكك من اسلوب التيران دا ياحمد انا مبحبوش……تتغابى على مين“

 أبتسم احمد وهو ينظر لعينيها بتسلية..

 ”..…امال بتحبي اي ياست بيبه“

 …غتظت منه فقالت بضجرا

 ”..…. و أول واحد انت…بكره بس……مبحبش“

 .…ضحك وهو يهز راسه ثم خبطها في قدمها من االسفل وهو يقول ببرود

 ”……على أساس ان انا اللي بموت في دبديبك يعني“

 ..…هتفت شذى بتوجس منهما

 ”..…وحده هللا ياجماعة حصل خير“

أحمد ثم صاحت بعد ان لكزته هي أيضاً في قدمه  نظرت حبيبة بطرف عينيها الزيتونية الى
 …بقوة

 ”……ال اله اال هللا“

 

 

  



 

  

 

 .…لكزها احمد أيضاً سريعاً مردداً وهو يغمز لها بمكر

 ”..…محمد رسول هللا ياختي“

نظرت حبيبة للناحية األخرى وهي تبتلع ضحكتها الخائنة حتى مزاحه السمج يروقها ويدغدغها 
 بقوة

 .……تود االنفجار في الضحك لوقتا طويال جداً شاعره بنفسها 

 ..…مسكت احد الشطائر واعطاتها له بهدوء

 ”..…طب خد عشان تاكل“

 …امتنع أحمد وهو يلوي شفتيه بحنق

 ”..….. كرم جاي باالكل اهو……بعد اي“

 كان يتقدم منهم كرم وخلفه نور التي انتبهت

 ً  .…لها حبيبة وتساءلت سريعا

 ”.…دي ياحمد؟مين اللي جايه معاه “

 ً  قد أنتبه احمد كذلك لنور فاتسعت ابتسامته سريعا

 تحت ابصار حبيبة التي شعرت بفوران يغلي

 .…بداخلها

 ”……انت بتضحك كدا ليه انت تعرفها“

 ……رد هائما

 ”……حبيبتي …………آآه دي نور“

نظرت حبيبة له بصدمة وكانت تنوي المغادرة فقد أحمر وجهها سريعاً وزدادت  ”…نعم“



 قاتخف

 ……قلبها بوتيرة مؤلمة مما جعلها على وشك البكاء

كان اضطربها وغضبها مقروء امام عيناه مما جعله يحتجز يدها بين يده بقوة وهو يهمس بنبرة 
 ……خافته بالقرب من اذنها

. متقوليهاش في ……. حتى لو فعالً بتكرهيني……آخر مره تقولي انك بتكرهيني“
 ”.…وشي

 جسدها امام نظراته الجادة وهالة الهيمنة المحيطه به النادرة نظرت اليه بصدمة وارتعد

 ..…تمتمت بقلب منفطر ………في الظهور

 ”……احنا كنا بنهزر ياحمد“

 ..…رد أحمد ببرود وهو يترك يدها

. وزي اختي …. نور اخت يوسف صاحبي…. وانا كمان لسه بهزر…عارف“
 ”………الصغيرة

 .…داهمت عيناه بعتاب

 ”……ولولي قولت كده األ“

 ..…برم شفتيه وأعاد السؤال ببرود

 ”..…ولي انتي كمان قولتي كده“

 ..…زفرت بحنق

 ”.…قولتلك بهزر“

 .…رد ببرود

 ”..…وانا كمان بهزر“

 سمعا كرم يقول بهدوء بعد ان وقف امام الطاولة..

 ”..…احنا هناكل هنا وال اي يا أحمد“



 وقف أحمد”..…. هات كرسي بس…آآه ياكرم“

 .…ر وهو يقول بنبرة حانيهومد يده لنو

 ”.. …اي الصدف الحلوة دي.. انتي جاي هنا لوحدك وال أي ……عامله اي يانور ”

نظرت لهما حبيبة بغيظ حتى كرم كان يكبح غضبه بصعوبة حتى ال يتهور ويلكم أحمد تحت 
 …فكه االن

 …القت نور السالم بمحبة وهي تقول بصوتها الرقيق

. انا جايه هنا مع ……مشوفتكش من يوم عيد ميالدي …عامل اي الحمدهلل يا احمد انت اللي“
القت نور نظرة على كرم لتجده ينظر ”…….. قولت بس اسلم عليك بعد ما قابلت كرم…ماما

 ليدها المتعلقة في

سحبت يدها سريعاً بتوتر من نظراته ثم التفتت من جديد لتسلم على الفتيات  …يد أحمد
 ..…الثالثة

 …عنهن بحماقةقام أحمد بتعريف 

 ”.ودي..….دي حبيبة……اعرفك بقه بصحابنا“

 ضحكة الفتاتان عليه وهن يعرفنا عن نفسهن بهدوء..

 وانا هنا ”. …”.…انا شذى صاحبة حبيبة“

 ”.…. عامله اي ياقمر…صاحبتهم

 …ضحكت نور باستحياء وهي تعرف عن نفسها

 ”..….بصراحة اخت صاحبهم…..انا نور…الحمدهلل“

 .…فقالت شذى باالمباالةضحكت الفتيات 

 ..وال ينفعه…الرجالة متتعشرش أصال……حصل خير“

 ”……يبقوا صحاب بنات قمامير زينا

 .…حك كرم خلف اذنه وهو يتمتم خلف نور

 ”..…اي البت السئيله دي“



 

 

  

 

  

 

  

 

ضحكت نور بعد ان سمعته وقد استدارت تنظر اليه لتجده يبتسم في وجهها بادلته االبتسامة 
وهيام فهي فقدت تلك البسمة بعد ان بدأت ترتوي من سنوات المراهقة تاركه الطفولة بدهشة 

 ..……في أحد زوايا قلبها

 نظرت حبيبة لشعر نور الذي كان يتارجح فوق ظهرها

 وكانهُ اعالن لزيوت…وينساب حتى بعد مؤخرتها

 .……ناعم وثقيل وطويل ……الشعر

ية ظهرها بقليل وبرغم من طوله ولونه البني تالمست حبيبة شعرها الذي يكاد يصل لقبل نها
 لالسف شعرت بالغيرة……الفاتح الشبية باللون البندق الطازج

 من نور وشعرها وجمال مالمحها االغريقية مما

 ..…دفعها تقول بحنق

 ”…..االكل برد خالص…هو احنا مش هناكل وال إيه“

 ابتسم أحمد بعد ان قراء غيرتها العفوية في

 ..…للجميع ثم قال …تعبير

 ”..…تعالوا ناكل عشان عايزكم في موضوع مهم…حبيبة عندها حق ياجماعة“



وحبيبه وأحمد بجوار …الفتاتان بجانب بعضهن…جلس الجميع معاً على الطاولة المستديرة
 ..…وكذلك نور وكرم ……بعضهما

 مد كرم لنور أحد قطع الدجاج وهو يقول

 …بهدوء

 ”……خدي يانور ُكلي“

 ..…وٍت رقيقامتنعت نور بص

 ”..…ال ياكرم شكراً انا لسه وكله مع مامي“

 ……اصر كرم وهو يقول بهمس خشن

 ”……خدي بقه عشان جعان……هتقعدي يعني تتفرجي علينا ُكلي اي حاجة يانور“

 اومات له بحرج وهي تاخذ قطعة الدجاج المقرمشة

 .……منه

 مد أحمد قطعة من الدجاج اليها”..…خدي يابييه“

 ..…وجهاً مكفهرفقالت حبيبة ب

 ”.…مش عايزه يا احمد“

 …همس بخفوت حاني

 ”.…خديها مني………عشان خاطري“

 شعرت بالغيظ يتزايد فانفجرت بانزعاج

 بريء..

 ” …..متغاظه…انا متغاظه منك يا احمد“

 .…قال بهمساً جاد

 .…نتعاتب في التلفون يابطتي مش قدام الناس“

 ”. …خدي بقه



 …ضمتها بغضبسحبت منه قطعة الدجاج بضيق وق

 ……ابتسم وهو يكمل طعامه

 ..…تحدث أحمد مقترح شيٍء هام…بعد مدة وبعد ان انهى الجميع طعامه

. اللي موافق ……بصوا ياجماعة بقه بما اننا مجموعة كويسة فانا عايز اقترح عليكم حاجة“
.. تمام اللي مش هيقدر …ومعاه فلوس يدخل معانا في الموضوع ده وياخد آجر عليه

 ”.……هبراحت

 …انتبه الجميع اليه بعدم فهم وسالته حبيبة

 ”…..وفلوس إي بظبط…اجر اي ياحمد“

 …تولى كرم الرد على حبيبة وهو يقول بجدية

 

  

 

  

 

  

 

بصراحة احنا بقالنا فترة بنلم عدد كبير من الشباب اللي في الجامعة عشان نشترك في حاجة “
ي اللي بيباتوا على الرصيف ولي بيقضوا يعن…بسيطه كده نساعد بيها الناس اللي في شارع

 ”……طول اليوم برا البيت فرشين بضاعتهم في الشارع

 .…قالت شذى بحماس وهي تنظر اليهم

انا مستعده ادخل معاكم ……..بس هنساعدهم ازاي…وهللا فكره اننا نعمل عمل خيري زي ده“
 انا

 ”. …وهنا بس فهمونا اكتر



 مد لكياومات لها هنا بتأكيد وهي تنظر الح

 .….اكمل احمد بتوضيح اكثر…يكمل

..احنا ناوين نعمل وجبات كده محترمة ونغلفها كويس ونوزعها على الناس …بصي ياستي“
.وانا وكرم …..وكمان كام بطانيه على الناس اللي بتبات تحت االرصفة…اللي في الشارع

اوله تجمعه معانا .وكل اللي عليكم لو موافقين تح…جمعنا مجموعة كويسة من شباب الجامعة
 وان شاء هللا نحاول نوزع على اكتر عدد…شباب تشترك في المشروع الخيري ده

 ”..…من الناس اللي محتاجه

 …اومات حبيبة بحماس اكبر وهي تنظر لصديقتيها

بس …….انا هكلم اللي اعرفهم وانتي ياشذى وهنا كمان اعمله كده……ايوا يا احمد صح“
 ”..…هنجيبه جاهزالمهم هنطبخ االكل فين وال 

 …هز أحمد راسه وهو يتحاور معها بجدية

 انا ناوي…جاهز اي ياحبيبة كده مش هنوفر حاجة“

 ”……اظبط قعده فوق السطح عندنا وجيب طباخ يطبخلنا كمية االكل دي

 …اقترحت حبيبة بهدوء وهي تنظر له ثم للجميع

 .بالش تجيب طباخ…طباخ يعني مصاريف برضو“

ف نطبخ حلو اوي هنطبخ االكل ومامتك تطلع تساعدنا شوية ها اي انا وشذى وهنا بنعر
 ..وهجيب كمان مرات عمي تطبخ معانا هي بتحب الخير اوي…رايك

 ”..….ها قولت اي…وهتفرح لما تعمل حاجة زي دي للناس الغالبة

 لمعة عينا احمد باعجاب نحوها ثم ايد

 ً  .…رأيها سريعا

 ”..…ماشي موافق ……فكرة برضو“

 .…ر بصوٍت مترددهمست نو

 ”.…..ينفع……احمد انا هشترك معاكم“



 …اوما لها أحمد بتأكيد وهو يقول بنبرة هادئة

..بس هتعملي حسابك تيجي تطبخي مع البنات عشان تبقي زيك …ينفع طبعاً يانور“
 ”..تمام..…زيهم

 نظر كرم الحمد بحنق ثم لنور وهو يقول

 …باعتراض

 ”..…بخ..نور مبتعرفش تط………مش الزم ياحمد“

 .…صاحت نور بتذمر طفولي

 ”..…كداب انا بعرف اعمل اندومي“

 الح الحزن……ضحك أحمد والجميع معه فجأه

 .…على وجه نور وهي تقول بزمجره منهم

 ”..…وهللا العظيم بتطلع حلوة“

 حاول أحمد كبح ضحكته وهو يقول بشفقة عليها

 ……من ضحك الجميع واحراجها

.هنطبخ اصناف كتير عندك ……مل اندومي احنا هنطبخ..بس احنا مش هنع…عارف يانور“
 ”.…استعداد توقفي تساعدي البنات

 توترت مالمح نور فستشعرت حبيبة حرجها

 .…فقالت بضيق منهم

.نور هتساعدني انا.. وهتيجي تطبخ معانا عشان تاخد ثواب …خالص يا احمد متحرجوهاش“
 ”..…زينا

 ..…صاحت هنا في األهم

 ”..…ماعهالمهم هندفع كام يج“

 ..…رد أحمد عليها بنبرة فاترة



 

  

 

  

 

وعلى ……ولي معاكم هيزود مش هيأثر…….احنا جمعنا مبلغ كويس…اللي تقدروا عليه“
 ”.. …فكرة اخر األسبوع هنبقا بنطبخ فوق السطح عندنا تمام

 اومات له حبيبة وهي تنظر للجميع بحماس

 ”.…خالص نتقابل هناك اخر االسبوع اتفقنا“

 لجميع في الحديث سوياً فقالت حبيبةاندمج ا

 …الحمد بدهشة وخفوت

 ”…الفكرة حلوه اوي مكنتش اتوقع انها تطلع منك“

 …هز أحمد راسه وهو يقول بصوٍت خافت

وحبيت اعمل حاجة زيها بما ان ربنا جبر بخاطرنا …شوفت الفكره في فيديو على الفيسبوك“
وسمر أول واحده  ……شجعتني ..وبصراحة لم حكيت لزوزو……ونجحنا احنا اإلتنين

 حطت فلوسها

 ”.……في ايدي

 .…تهللت مالمح حبيبة وهي تعقب بمدح

 ”.…….اجدع واحده قبلتها……سمر دي عسل“

 اوما أحمد برأسه وهو يتعمق بنظر لعينيها

 .…االمعة بالسعادة والحماس

 ”.…الكالم الحلو كله ليكي………يابختك ياسمر“



تندمج بالتسامر مع الجميع حول العمل الخيري الذين اخفضت حبيبة جفنيها عنه بخجل وهي 
 ……سيقومون به عن قريب معاً والول مرة

 كم لمذاق الخير طعٍم حلو يجعل المرء سعيداً 

 راضين بمجرد فكرة انه سيكون سبب إبتسامة بسيطه ترتسم على وجه منهك من شدة

 ..……المعافرة في الحياة

………………………………………………………….. 

 ا بسعادة وهي تنظر لالكياس الكثيرةهتفت والدته

 .…والمنتشرة على السرير البسيط

 ”……دا طلع شريكي بجد ياحنين …. ماشاءهللا…معقول ياحنين كل ده جايبه ليكي“

 كانت حنين تقف امام المرآة تجرب احد الفساتين الرائعة الجديدة الفخمة كذلك والتي جلبها اليها

 قرآن الذيعز الدين لكي تحضر نفسها لعقد ال

 ..…سيكون في نهاية األسبوع

من وقت ان ابلغتهُ بموافقتها على الزواج او على عرضه كما تراه وهو عجل بتحديد موعد 
كتب الكتاب الرسمي في شقتها البسيطه امام الجيران وبعدها سيتم تحديد الفرح واشهار 

 ..…زواجهما امام الجميع

 حتى االن ال تعرف كيف اخذت تلك الخطوة

 لكبيرة حتى االن ال تستوعب بعد فكرة زواجها منا

. ستكون زوجته عن قريب زوجة رجل غريب عنها كل ما تعرفه عنه انه مغرور …عز الدين
. ال تعرف هذا ما تشعر به كلما تحدثت …ذات شخصية نرجسية قليالً ، او كثيراً 

. ربما صراحته …رة. وأيضاً ُحبه للنساء والزواج والطالق مسأله ال تطمئن بالم………إليه
بان تسلم  …. لكن الخطوة بحد ذاتها كبيرة وعميقه…معها جعلتها ترسم النهاية الوشيكه بينهما

جسدها لرجل ال تحمل له وال ذرة مشاعر واحده وفي نفس الوقت تاخذ ثمن هذا االستسالم 
 واالصعب معرفتها

 ردة وكانه لم..يعني طريقة با…المسبقة بان الزواج سينتهي يوماً ما بتحضر !



 حقيقة الطبقة المخملية …جيد ! ……يكن

 . والنقود ال تنفق إال…غاية في سخافة والغباء

لكن السؤال  …….. وهي احد ألعاب التسلية لزوجها المستقبلي…في سخافات والعاب مسلية
 األهم

 هنا هل ستظل لعبه بعد ان تنتهي الصفقة معه؟..

.. …. آآه ان هوى جسدها الذنب !…جل آخر بعده؟هل ستهوى البيع وتلقي جسدها بين يدي ر
 وهل

 …الزواج منه يحسب عند هللا ذنباً ؟

 ”….. روحتي فين…مش بتردي عليا لي ياحنين“

 انتبهت إليها حنين فقالت سريعاً وهي تركن

 ……افكارها جانبا

 ”..…اي رايك في الفستان……معاكي ياماما“

 ..….حزين…ح بجمالها الهادئ الـتاملتها والدتها بعينان حنونة وهي تقول بمد

 ”……جميل ياحنين بسم هللا ماشاء هللا زي القمر ياحبيبتي“

 ..…حاولت رسم االنبهار والفرحة الزائفة على وجهها وهي تقول

 ”.…….يعني دا أحلى وال االوالني وال اجرب واحد تاني…بجد ياماما“

 ..…ردت والدتها وهي تتفقدها من جديد

 

  

 

  

 



 ”..…ان ده احلى عليكي..بس لو عايزه تجربي غيره جربي يمكن يبقا احلى واحلىانا شايفه “

 تاملت حنين من جديد الفستان عبر المراة ثم

 .…قالت بعد برهة باال مباالة

 ”..….كفايه كده…انا زهقت من القلع والبس………دا حلو وخالص“

 .…اومات لها والدتها بفتور

 ”..……براحتك يابنتي“

 ……ن وهي تمسك بين يدها العباءة االنيقةاتجهت اليها حني

 ”…قومي انتي ي كمان ياماما جربي العباية اللي جبهالك عز“

 ..…أحمر وجه ماجدة وهي تقول بحرج

جايب لبس ليا ولي …….الواحد محروج منه وهللا…مكنش ليه لزوم يابنتي يتعب نفسه “
 ” …..يادي العيبه…اخواتك كمان

 هي تقولنظرت حنين لالكياس الكثيرة و

 …ببساطه

 ”..….ال واكتر منكم كمان….ماهو جيبلي زيكم…واي المشكله ياماما“

 ……وضحت امها اكثر بحرج

 ”.……..مـ……يابنتي انتي كلها كام يوم وهتبقي مراته يعني مسئولة منه لكن احنا“

 بترت حنين بقوة حديث امها وكان مايفعله

 ..…عز الدين معها ومع عائلتها اصبح فرض عليه

 عايز يتجوزني يبقى الزم يعرف اني مسئولة عنك….هو ده اتفاقي معاه…تكمليش يامامام“

 وعن اخواتي يا يشيل المسئوليه دي عني يا

 ”..…مع سالمة

 .…عقدت والدتها حاجبيها بتعجب من رد ابنتها



 ..…واستردت الحديث بعقالنية

 ومرتاح مكنش وافق . لوال ان ربنا كرمه…محدش بيعمل كده ياحنين متضحكيش على نفسك“

 ”.……على شرطك ده

 ..…برمت حنين شفتيها وهي تنظر لنفسها في المرآة بسخط

 ”…ولو مكنش معاه اي اللي يجبرني اوافق عليه“

 .…الحت الصدمة على وجه والدتها فقالت ذاهلة

 ”……اي اللي بتقولي دا يابنتي انتي متجوزاه طمع فيه وال إيه“

 جمه لترد عليهااستدارت اليها حنين بمالمح وا

 .…بوهن

..على العموم انا لو هطمع فانا هطمع فاللي …انتي اللي بتقولي كده ياماااا انتي شايفه بنتك كده“
 ”.……يعيشني ويعيشكم مش اكتر

 ……تحدثت ماجدة بحزم نحو ابنتها وهي تحاول ان تعقلها بكل الطرق

..الجدع شكلو …يابنتي .ركزي في حياتك الجايه ياحنين وانبسطي…سيبك مننا ومن همنا“
.عريس زي ده مبيتكررش كتير خصوصاً للي ظروفهم زي …محترم وطيب وابن ناس

 فوقي ياحنين…ظروفنا

 ”.……. جواز مش حرب…دا جواز…وبالش تفكري بشكل ده يابنتي

 .…غمغمت حنين بنبرة ميته التعبير

 ”……دي مش حرب يامااا دي بيعه ولكل الزم يتراضى البايع والشاري“

 ”..…مش سمعاكي ……قولي اي ياحنينبت“

 …صدح جرس الباب فقالت حنين بنبرة حزينة

 ”..…هروح اشوف مين على الباب“

صاحت ماجدة بتعب بتلك الكلمات لكن ابنتها تركتها  ”.حنين……. هيتوسخ…بالفستان“
 ..…وخرجت



 فرشهافتحت حنين الباب بفستانها الفخم الغالي الغير متالئم مع حوائط الشقة الباهته و

 .رفعت حنين عينيها فوجدت سمر امامها…المتهالك

 كانت سمر تنظر اليه بابتسامة فاتره لكن البسمة اختفت من على محياها وهي تدقق بما ترتديه

 .……حنين

 توترت حدقتي حنين بعد تفحص سمر الدقيق لها

 …فحاولت جذب انتباه سمر اليها فقالت بهدوء

 

  

 

  

 

 ”..…فه ليه.تعالي وق………ادخلي ياسمر“

 …دخلت سمر اليها وهي تتالمس الفستان بانبهار

 ”..…اي الفستان الجااامد ده واخداه من مين“

 .…انتبهت سمر للورقة المعلقة به من عند الظهر

 اشتريتي امته….دا بتاعك ده…دا جديد ياحنين“

 ..اوعي…وجيباه منين عشان اجيب واحد زيه

 ”..…يكون غالي اصله شكله ماركة اوي

 ..…ست حنين بارتباكهم

 ”..…اتفضليه ياسمر ميغالش عليكي“

 …ابتسمت سمر باستياء منها وهي تضيف بهدوء



انا بس عايزه اجيب واحد ……يابنتي اي الكالم ده مانا لو عيزاه هاخده منك هتكسف يعني“
 ”……اي رأيك ……زيه ولبسه يوم حنتي

 …ابتسمت لها حنين وهي تسألها

 ”..…يمخالص اتصلحتي انتي وابراه“

 .…لوت شفتيها وهي تجلس على اقرب مقعد

 ”..…تقريباً هتجوز غصب عني زي بتوع االفالم…..بس الفرح في معاده…مش بظبط“

 .…ضحكت حنين وهي تجلس بجوارها معقبة بتشكيك

 ”..…وانتي حد يقدر يغصب عليكي برضو“

 .…غمزة سمر وهي تخبرها بخبث

 ”.…غصب كده وكده…ماهو مش غصب اوي يعني“

 .…اومات حنين بتفهم وهي تضيف بنباهة

 ”.…..سايقه العوجان عليه عشان تربيه…آآه فهمت“

 اومات لها سمر بتاكيد وهي تخرج تنهيدة

 ……عميقة تؤالم قلبها

 ..برغم اني لسه زعالنه منه على اللي…بظبط“

 .بس قلبي بيديلو الف…قاله ولي عمله فوق السطح

 بعد . ومبقدرش اطنش مكالماته بذات………عذر

..بصراحة ياحنين حسيت …زيارتي المه ولما سالني في المطبخ اذا كنت فعال عيزاه وال ال
.آآه بجد لو سبني انا كان …وقتها ان لساني اتشل وبقيت خايفه انه يقولي طريقك اخضر ياسمر

 .أول راجل دخل…انا بحبه اوي ياحنين…ممكن يجرالي حاجة

 ”.……قلبي واخر رجل 

 .…ل بمزاحسخرت حنين وهي تقو



 ياما نفسي……ياسيدي على الحب وعمايله“

 ”……اتشحتف في يوم كده واجي اقولك بحب ياسمر

 .…انزعجت سمر وهي تخبرها بضيق

 .وهللا الحب ده عذابه…بتتريقي عليا ياحنين“

 ”……اكتر من حالوته

 عقدت حنين حاجبيها بتعجب وهي تهتف

 .…مستنكرة األمر

 ”.….هي نقصه عذاب…هواي اللي يجبرني علي…لدرجادي !“

 .…ضحكت سمر بخفوت وهي تعلق

 ..الحب والكره عمره ما كان…هو بايدينا ياهبلة“

 ”.…بايدينا ياحنين

 .…هزت حنين راسها بعدم اقتناع

 .…سالتها سمر من جديد وهي تنظر للفستان

 ”.…جايبه الفستان منين……مقولتليش“

 ..…الح العبوس على وجه حنين مجدداً فقالت بصراحة

 ”……مش انا اللي جيباه ياسمر“

عقدت سمر حاجبيها وهي تنظر اليها تدفعها للمتابعة حتى تفهم ”……امال مين يعني“
 ……وبالفعل بادرة حنين بكلمة واحده تلخص كل شيء…اكثر

 ”.…عز الدين“

 ”……إيه“

 نهضت حنين واولتها ظهرها محاولة إخفاء

 .…الخزي الذي تشعر به امام سمر اآلن



 ..…بجمود مصطنع اخبرتها حنين

 ”…انا نسيت اقولك ان كتب كتابي الخميس الجاي“

 …انعقد حاجبي سمر بتالم وهي تناشدها بحزن

 .ومش عز الدين ده…….دا انا مبخبيش عنك حاجة…ونسيتي تقوليلي…كتب كتابك ياحنين“

 اللي امك كانت بتتعالج في المستشفى عنده وهو

 .اي…هده نفسه اللي كان رافض جوازك من ابن خال

 ”….اوعي تكوني……اللي حصل وخاله يطلبك للجواز

 تقدمت منها سمر سريعاً ومسكت ذراعها

 ……وادارتها نحوها وهي تهسهس بنبرة خطرة

 

  

 

  

 

 ”……اي نوع الجواز دا بظبط ياحنين“

 .…نظرت لها حنين ببرود وردت بسخط

 ..اهو…نوع اي ياسمر !.. هو الجواز لي انواع“

 ”……رسولةجواز على سنة هللا و

 ……حدثتها سمر بغضب سائد

 ”…….هتاخدي كام منه عشان تسلميله نفسك….انتي بتكدبي عليا ليه…حنين“

 صاحت حنين بانزعاج وهي تسحب ذراعها من بين



 ……قبضة سمر القوية

اي اللي بتقولي دا ياسمر دا جواز على سنة هللا ورسوله وطبيعي لم نتجوز يحصل بنا “
 ”..…ع وشرا والكالم الغريب بتاعك دهملهاش دعوة بالبي…عالقة

 ..…سالتها سمر بهدوء خرج بمعجزة

 ”..…ولي عملتي كده ياحنين“

 .…هدرت حنين بعصبية الول مرة بوجهها

 ”..…تكونيش وصي عليا …انا ُحره ياسمر اعمل اللي انا عيزاه………يوووه“

 وكسيف ينحر بقلبها وهي تذكرها برابطة

 ً  ……صداقتهن الطويلة معا

 صحاب واكتر من االخوات ومش بنخبي احنا“

 ”……حاجة على بعض

 نظرت حنين للناحية اآلخرى وهي تقول بنبرة

 ..…باردة كصقيع

. انا محتاجة يكون عندي شوية خصوصية بيني وبين …مش كل حاجة الزم تعرفيها ياسمر“
 ”..…الرجل اللي هتجوزه

 .…نظرت اليها سمر بحيرة وهي تسالها بنبرة باهته

وال …لك عن جوزاك اللي طلع فجأه ده يبقا انا كده بدخل في خصوصيتك ياحنينولم اسأ“
 مبقاش ينفع

 ”……اسألك مانا مبقتش أد المقام

قالتها حنين بدون ان ترفع عيناها على سمر التي لم تتوقع هذا الرد من ”..…حاجة زي كده“
 حنين ولم تتخيل يوماً ان تنصدم في تلك الصداقة الوحيدة

..وصدمة والخذالن شعوران ال يتغيران ….آآه كم ينتفض قلبها بحزن اآلن………في حياتها
 في



 ……. تقدمت منها سمر وهي تصيح بانفعال……تلك اللحظة

 ”…سمر ياحنين ….انا سمر…….انتي اتهبلتي…حنين“

 نظرت اليها حنين ببرود وهتفت بنبرة ميتة

 ..…التعابير

.. انا عمري …تاهلي صاحبه احسن مني.انتي تس…وعشان انتي سمر بقولك كفاية لحد كده“
 ماكنت

 حتى …. وطول عمري كنت بستغلك…جدعه معاكي

 دلوقتي مكنتش ناويه ابلغك بكتب كتابي من عز

 بس طالما جيتي يبقا الزم تعرفي اني هتجوزه

 ”……زي مانا مسالتكيش ليه إبراهيم بذات ……ومش الزم تساليني ليه وعشان إيه

 الى حنين ابتسمت سمر بصدمة وهي تنظر

 ..…..واردفت هازئة…بغضب هائل

 ..ابراهيم راضي بواحد زي…بتشبهي مين بمين“

..بتشبهي …عز الدين دا اللي كل اللي بيفكر فيه ازاي يشتري الستات بفلوسه ويرميهم لم يزهق
 ”……مين بمين ياحنين

 رفعت حنين حاجبها وقالت ساخرة امام

 ..…وجه سمر 

 ”.…للباشا عندك حق اي اللي جاب السواق“

توسعت عينا سمر بقوة فلم تشعر بنفسها إال وهي تهوى على صدغ حنين بصفعة قوية لعلها 
 تفوق

 ……من ما تهذي إليه

 



  

 

  

 

 ……وضعت حنين يدها على صدغها وهي تنظر لسمر بقوة وغضب لتصرخ بوجهها

..ومضربتكيش انا ليه لما هنتيني من شويه وهنتي الراجل اللي …بتضربني عشانه“
 ”……هتجوزه

 …انهمرت دموع سمر وهي تومأ اليها بتأكيد مؤالم

مبروك عليكي ……وعشان كده احنا مبقاش ينفع نبقى صحاب……عندك حق انتي صح“
 جوازك من

 القت سمر عليها نظرة“. ……الباشا ياحنين هانم

 ……خزي ورحلت سريعاً بعدها

 انفجرت حنين في البكاء وهي تلقي نفسها على

 …متمت بين نحيبها القويت…اقرب مقعد بقوة

 ”..……كده احسن لينا كلنا……كده احسن ياسمر“

 وخشيت ان تموت…ُكنت اخشى ان تستمر صداقتنا وسط النظرات الجارحة والكلمات المؤلمة

 الصداقة ان أستمر العداء بيننا وقد تركتكه وانا

 في عيناكه اسواء البشر لكن ياصديقتي انته كنته 

 ……والسند الذي هاجرني ورحل ؟!ومازلته في عيناي االنس 

 ..…سأضل الطريق فأنا بدون رفيق ؟!

…………………………………………………………… 

 ً . ال تصدق انها صفعة …سارت في الشارع واجمة المالمح بعينان حزينتان حائرتان أيضا



 …حنين ال تصدق انها انهت تلك الصداقة الطويلة والعميقة بينهن !

 …اي عمق ياسمر ؟!

 …ت تلك الصداقة؟!وعن اي مدى طال

 . لكن هل شفعت تلك االشياء…سنوات العمر كلها نعم

 عند حنين التي جرحتكه واهانتكه واهانة حبيبك

.. امرأة فقط تتودد لك كي تمر من ….. تحولت حنين في لحظة المراة ناكرةٍ للجميل…كذلك
 ..……اً على جسرك وعند وصولها للجهة األخرى تسير بدون االلتفاته او حتى كلمة شكر

هكذا فعلت حنين عند أول فرصة جيدة من وجهة نظرها أحبت انهاء كل العالقات القديمة الغير 
 ..….او الهانم حنين……مرحب بها بحياة حنين الجديدة

 آخر…لوت سمر شفتيها وهي تنظر لالمام بشجن

 شيٍء كانت تتوقعه ان تكون حنين من هذا النوع

 ……المقرف ؟!

ما، واالول مرة تشعر ان الصداقة بينهن لم تكن يوما بمسمى الصداقة ألول مرة تحكم عليها ظل
 فعالً 

 ..……كما كانت تظن

 انهمرت دموعها من جديد فمسحت إياها سريعاً وهي

التقطت عيناها عيناه وهو يخرج من المقهى المجاور من المبنى التي تقطن …تنظر حولها
 ……به

 زلاخفضت جفنيها سريعاً وهي تتجاهلة داخله للمن

 صدح هاتفها وهي تصعد على الساللم لكنها تجاهلته

 ..…واكملت سيرها

 …دخلت شقتها وسريعاً الى غرفتها وامها تسالها بقلق

 ”.….انتي كنتي بتعيطي وال إيه……مالك ياسمر“



القت جسدها على الفراش بعد ان القت ”…بس عايزه انام…ال مبيعطش انا كويسه يازوزو“
 ً  ..…الحقيبة جانبا

 ”.…زعالنه انتي وحنين ياسمر انتي“

 .…لوت سمر شفتيها وهي تولي ظهرها المها على الفراش ثم سحبت الغطاء على وجهها

 ”. …..مفيش حاجة يامااا انا بس عايزه انام…من امتى انا وحنين بنزعل من بعض“

 تنهدت أمها بجزع وهي ترمق ابنتها المتكورة

 ..…تحت الغطاء

.. وعماله …اتنامي انتي محطتيش حاجة في بؤك من الصبحطب قومي اتغدي ياسمر قبل م“
. ال اله إال هللا.. انا مش عارفة هتباني في الفستان …دا فرحك اخر شهر …تخسي وتنزلي

 ”.…ازاي بجسمك ده

 .…ردت سمر بنبرة حزينة

 ”..…. باهلل عليكي سبيني انام شوية عشان دماغي مصدعه……مليش نفس يامااا“

 ”.….اجبلك حاجة لصداع…ماشي شويه وهصحيكي“

 زفرة زينب وهي تخرج من الغرفة …لم ترد عليها سمر

 .……وتغلق الباب خلفها

اعتدلت سمر في نومتها مستلقيه على ظهرها ورفعت الغطاء عن وجهها لتظل محدقه في سقف 
 .…تستعيد حديث حنين الجارح واسلوبها الفظ معها

الوقات رفعت إياه وقررت الرد عليه فصدح الهاتف في تلك ا ……نزلت دموعها من جديد
 بنبرة هادئة

 لكن هيهات حزنها كان واضحاً بشدة عبر الهاتف

 ..…مما جعل أبراهيم يسألها بقلق

 ”.…. فيكي اي وكنتي بتعيطي ليه وانتي ماشيه في شارع…مالك ياسمر“

 .…ردت بصوٍت باهت



 

  

 

  

 

 ”.……كنت عايز حاجة …انا كويسه …مفيش حاجة يابراهيم“

 ..…غتاظ منه فقال هاكماا

 ”..…وبعدين هو انا الزم لما ارن عليكي ابقى عايز حاجة …هو اي اللي مفيش حاجة“

 …اردفت بعناد

 ”..…آآه وانت عارف ليه“

 ..…لفظ بتشنج

بلع  ”..….. قسما باهلل انا صابر عليكي بس عشان…سمر اتعدلي معايا وغيري اسلوبك ده“
 …الكلمة بغضب

 .…سالته بضيق

 ”……صبر عليا عشان إيه يابراهيم كمل“

 على الناحية االخرى اخرج دخان سجارته

 .…وهو يقول بكبت

 ”.……عشان متزفت على عيني“

 رغما عنها أبتسمت ثم بلعت االبتسامة وهي

 .……تقول بحنق زائف

 ”……برضو مقولتش انت كنت عايز اي“

 .…لوى شفتيه بغضب



 ”.…كنت عايز اعرف الهانم بتعيط ليه في شارع“

 .…صاحت بتحدي

 ”……ملكش دعوة“

 .…هدر متجهما المالمح

 ”……انتي اتهبلتي ياسمر ….مين دا اللي ملوش دعوة…نعم ياختي“

 …تنهدت بتعب حزين وهي تقول بشجن

 إبراهيم باهلل عليك سبني عشان انا وهللا ما طايقه“

 ”.……نفسي

 …سألها بخشونة بها لمحه من الشك

.انتي مش كنتي عند صاحبتك وال روحتي فين …واي اللي خالكي مش طايقه نفسك“
 ”.…بظبط

 .…فوران اشتعال بوجدانها وهي تصيح

 ”…….بالش االسئلة دي عشان بتقفلني منك…هكون روحت فين“

 اغلق الهاتف في”.…….طب اقفلي انتي عشان مغبش عليكي وترجعي تزعلي…بتقفلك مني!“

 .…وجهها

 . وزاد الحنق اضعاف بعد…بلعت ريقها بغضب

 ..…مهما العنيف عبر الهاتفكال

برغم من أكمل الخطبة واالتفاق على الزواج في الوقت المحددد إال انه اصبح يخنقها بأسئلته 
 عن

 .. حتى العمل تركته…أين ستذهب ومن ستقابل

 ً  .. وليس ألجله بل تركته…بعد مشاجرتهما سويا

 لسوء حالتها النفسية من كل ما يحدث حولها..



 .……د وال تود التعامل مع احد ال في العمل او غيرهأصبحت ال تطيق اح

حتى الخروجات أصبحت محدودة اما ان تشتري اشياء للجهاز او تزور صديقتها الوحيدة 
 ..…حنين

 

برغم من أكمل الخطبة واالتفاق على الزواج في الوقت المحددد إال انه اصبح يخنقها بأسئلته 
 عن

 ركته.. حتى العمل ت…أين ستذهب ومن ستقابل

 ً  .. وليس ألجله بل تركته…بعد مشاجرتهما سويا

 لسوء حالتها النفسية من كل ما يحدث حولها..

 .……أصبحت ال تطيق احد وال تود التعامل مع احد ال في العمل او غيره

حتى الخروجات أصبحت محدودة اما ان تشتري اشياء للجهاز او تزور صديقتها الوحيدة 
 ..…حنين

ً ……ع أحمد يطرق على باب غرفتهاتنهدت بثقل وهي تسم  …سمحت له بالدخول فقال سريعا

 ”.……. معاكي فكة متين……سمر“

 اومات له وهي تعتدل من جلستها لتسحب حقيبتها

 .….سالته وهي تعد االموال بعدما دخل أحمد وجلس على حافة الفراش…وتخرج منها المبلغ

 ”……. رايح على فين……البس ومتشيك يعني“

 

  

 

  

 



 د بفتور وهو ينظر لي عينيها الحمراءرد أحم

 اثار البكاء..

 انتي مالك عينك حمرة……خارج على القهوة“

 ”..…انتي كنتي بتعيطي ……كدا ليه

 ردت وهي تعد األموال”..…مفيش يا احمد“

 ….اوقفها أحمد وهو يرفع وجهها اليه…بتشتت

 ”..….هتخبي عليا ياشقي….في اي بجد…ال فيه“

 دها وتمررها على وجنتهإبتسمت سمر وهي تمد ي

 ..…قائلة بحنان

 ”..…زعالنه اني هسيبك انت وماما وهتجوز“

 تعجبت مالمح أحمد وهو يرد سريعاً بحنان

 …اخوي

وبعدين متقلقيش انا هجيلك …….. دا البيت في وش البيت…وانتي هتغيبي يعني عننا ياسمر“
 كل

 ”……شويه وهقرفك

 .…صاحت بتزمر وعتاب

 ”..….دا احنا عايشين في بيت واحد وبشوفك بصدفة…شككداااب مين بيشوف و“

 .…برر أحمد بنبرة مستاءة

 ”..…تصدقي باهلل انا بشوف السرير صدفة……طب اعمل اي الشغل والجامعة“

 .…ضيقت عينيها وهي تقول بخبث مصطنع

 ”.……يسالم محدش قالك تقضيها رغي طول الليل مع حبيبة هانم“

ً جفلة مالمح أحمد وهو يسألها سر  .…يعا



 ”..….. هي قالتلك…………حبيبة“

 الحت الصدمة على وجه سمر وهي تصيح بغضب

 …في وجهه

 ”.…. زي ماكنت حسى….يعني هي فعالً حبيبة……آهلل“

 .…ابعد عيناه عنها وهو يقول بكذب

 ”.…حسى اي بس مش حبيبة دي واحده تانيه“

 ..…عقدة سمر حاجبية وهدرت بسخط

وازاي حبيبة  ….. انت بتتسلى بيها…قعت بالسانك يا احمد. مانت و…انت بتكدب عليا ليه؟“
 ” …. دا كنت فكراها……توافق تكلمك في التلفون

 ..…قاطعها أحمد بقوة وهو يقول بدفاع

.واحنا صحاب مبنتكلمش في …وغير اي بنت كلمتها…ما تكمليش ياسمر حبيبة محترمة“
 ”..…. بنطمن على بعض في التلفون وخالص…حاجة يعني

 .…وجه سمر وهي تقول هازئةامتقع 

 ”..…..بتقولها اي كل ده……بتطمن ! بتكلموا طول الليل لحد الفجر و ترجع تقولي بتطمن“

 …نهض من مكانه بعصبية”.…مش الزم تعرفي“

 صاحت سمر بتوعد وهي ترفع عيناها السوداء

 …عليه بغضب

وانت ُحر  ……..انا اللي هكلمها وهحرجها وحرجك معاها…لو مبطلتش تكلمها ياحمد“
 ”.…بقه

 …صاح أحمد وهو ينظر اليه بضيق

 ”.…إياكي ياسمر تكلميها هيبقى باللي بينا“

 …لفظت سمر بدهشة وهي تنظر إليه بتعجب



 ”.….هتخسر اختك عشان واحده ماشي معاها…اللي بينا“

 ..…اغتاظ أحمد منها اكثر فقال مستنكراً 

وبعدين انا معملتش …ة بينا..قولتلك احنا صحاب ومفيش حاج…انا مش ماشي معاها“
 ..اقولك انا…جريمة

 ”.…..هفك من تحت…ماشي ومش عايز الفكه بتاعتك

 ..…نادت عليه سمر بقوة وهو يخرج من الغرفة

 بطل تكلمها ياحمد واحترم نفسك وسيب البت“

 

  

 

  

 

 .…. هتجبلها مشاكل من تحت رأسك…في حالها

 ”.. …يا ااااحمد………ااااااحمد

 ً  .…وهي تسألها بقلق دخلت امها سريعا

 ”.…..واخوكي ماله……بتصرخي ليا ياسمر“

 .…صرخت سمر بوجوم امام أمها

..مش هيرتاح غير لما البت تاخد العلقه التمام بسببه ويلبسني بعدها …ابنك مش هيجبها لبر“
 ”……في الحيط مع ابراهيم

 .…تساءلت زينب حائرة

 ”..…..انهي واحده فيهم………بت مين ياسمر“

 اإلفصاح باالمر المها لكنها في آخر كانت تود



 .…لحظة عضت على لسانها وهي تقول بتشنج

.وقد ذهبت في ……القت بعدها نفسها على الفراش وغطت وجهها ”……اسألي الحيله“
 ……سبات عميق

 بعد مدة طويلة استيقظت من النوم على

 .…صوت امها وهي تهزها برفق قائلة بخفوت

 ”.…ا.. قومي خطيبك بر……قومي ياسمر“

 فتحت عينيها بصعوبة وهي تتساءل

 …بصوٍت ناعس

 ”……..إبراهيم هنا……………ابراهيم“

 .…اومات أمها وهي تقول بنبرة خافته

اغسلي وشك وغيري ……..ويرجع الدهب اللي قلعتي من إيدك…ااه جاي يبص عليكي“
 ”..…..انا هعمله الشاي على ما تقومي…هدومك اللي نمتي بيها دي وتعالي

.مسكت هاتفها فوجدتها التاسعة مساءاً منذ …ينيها وهي تنهض من مكانها بكسلدلكت سمر ع
 انتبهت لكم المكالمات……متى وهي نائمة هكذا

.. الذي كان افضل شيٍء …ولم تتلقى اي رد بسبب نومها العميق……المنبعثة من رقم إبراهيم
 ……للهروب من كل شيء يحدث حولها في تلك الفترة العصيبة

……………………………………………………….. 

 وضعت زينب كوب الشاي امامه على الطاولة

 .…وهي تقول بترحيب األم

ضحكت زينب “ …بقالك فتره غايب عننا هو احنا مش بنوحشك وال إيه……نورت يابراهيم“
 وهي

 ..…تجلس على المقعد

 …ابتسم ابراهيم وبرر غيابة بنبرة رخيمة



بس انتي عارفه الشغل وتوضيب …حماتياحنا لينا بركة اللي انتي يا…ال ازاي بتقولي كده“
 ”.…الشقه والعفش والليله اللي انتي عرفاه دي

 .…دعت زينب من قلبها اليهما

 ”……ربنا يسعدكم يابني ويتمام فرحتنا على خير“

 ..…اوما إبراهيم براسه ثم تنحنح بحرج

 ”.…. هي سمر فين……امين يارب“

عت زينب بافصاح إليه كعادتها معه دوما.. تاب ”.…جايه انا صحتها من النوم و زمانها جايه“
 ..…تتعامل معه وكانه اصبح جزء وفرد مهم في عائلتها الصغيرة

.. …دخلت اخر نهار وشها مخطوف كده وعماله تعيط وعلطول على السرير دخلت تنام“
وصبح  …رأسها ناشفه اوي يابراهيم تعبتني معاها …وتحيلت عليها تتغدى وتاكل لقمه أبداً 

. بقالها فترة ال بتاكل وال بتشرب زي الناس انا غلبت معاها وهللا ……ردتش تاكلبرضو م
 ”……. هو انتوا يعني لسه زعالنين من بعض وال اترضيتو…يابراهيم يابني

 ..…هز ابراهيم راسه وهو يقول بنبرة مكبوته

ه . تلقيها بس شدة مع صاحبتها بكلمتين عشان كده جاي…..مفيش حاجة…كل تمام ياحماتي“
 ”…مضايقه

 هزت زينب كتفيها بقلة حيلة وقالت بعد

 …تنهيدة

 ”..…هللا اعلم…………يمكن يابني“

 . فقالت زينب بخفوت..…اتت سمر عليهما

 ”.…هروح ابص على القهوة اللي عمالها لعارف وجايه“

خرجت زينب من الغرفة صالون ودخلت سمر بعد ان لكزتها امها كي تمحي هذا الوجوم عن 
 وجهها

 .…م قليالً قبل ان تدخل لخطبيها وتبتس



 

  

 

  

 

بعد ان وصلت اليه وقد كان يالحقها بعيناه القاتمة توترت وهي تمد يدها لكي تسلم من باب 
 …الذوق

 ”.……ازيك يابراهيم“

ظنت انه سيتجاهل يدها الممدودة اليه لكنها وجدته يطبق عليها بقوة غير مؤلمة وهو يسألها 
 .…بنبرة خشنة

 ”.…ى التلفوناتي ليهمبترديش عل“

 ”..…ُكنت نايمه“

 .…سحبها ابراهيم باليد المطبق عليها

 ”……..عشان اعرف مالك سايقه الهبل على الشيطنة ليه معايا…تعالي قعدي جمبي“

.فتعجب والح الغضب المكنون على وجهه وهو …زفرة وهي تجلس بجواره على االريكة
 …يسألها

 ”.…ي.تحبي اقوم امش……انتي بتنفخي ياسمر“

 .…نظرت اليه وهدرت بتشنج

 ..عشان تاخد بعضك…انت  جاي تتخانق صح“

 ”.. …وتمشي وتعملها زعله

 …رد ابراهيم عليها بعصبية وعتاب

 ”…ومكالمتك ليا االيام اللي فاتت كانت مكالمات حتى …وهي دي مقابله“



 …نظرت للناحية االخرى وهي تغمغم بتعب

 ”……م حاول تقدر شويةانا مخنوقة واعصابي تعبانه يابراهي“

 زفر بوجوم وهو يحاول تهدئة نفسه بعد جملتها..

سحب يدها وقبلها وهو ”.……….مش هاجي لحد عندك عشان اعرف مالك…لو مش مقدر“
 ينظر لعيناها

 .…. ثم شاكس اياها بطريقة خاصة…بحب

 ”..…مبقتيش بتحبيني وال إيه……مالك يابت“

قالت بنبرة ……رت وسط صحراء متعطشةكوردة ازده…ابتسمت سمر وسط مالمح شاجنة
 …خافته

 ”.…انا بموت فيك يابراهيم مش بحبك بس“

 تحسس يدها وهو ينظر اليها بعيون عاشقة هائمة

 ..…بها وبجمالها الخالص

 ”…….بس انتي معوجه عليا بقالك فترة ومنشفه ريقي اكتر ماهو ناشف…وانا بعشقك ياسمر“

.مد ابراهيم يده …نيها بعد تلك الجملةاخفضت جف”.….وانت عارف……عشان زعالنه“
 ..…ومسك فكها و رفعه وهو يداهم عيناها السوداوان

 ”……ازعلي ياسمر بس متبعديش“

 .…نظرت اليه باستنكار انثوي لذيذ

 ”………ويبقا زعل ازاي…………يسالم“

 .…ترك فكها واخبرها بجدية

 ”..،…واها منيمش تشيل ج ……قولتلك قبل كده اني بحب الست اللي تعاتبني لو غلط“

 …قطبت حاجبيها وهي تنفعل

 ”..…طب خالص خليني اعتبك واعرف عملت كدا ليه يوم ما كنا فوق“



 .…حدثها بنبرة رجولية حاسمة بامتالك

. ……فكرك انا هسيبك لحد غيري……ُكنتي عايزاني اعمل اي وانتي بتقوليلي مش عيزاك“
 تبقي

 ”..…عبيطه ومتعرفنيش كويس

 …عتاب حزينجف حلقها وهي تقول ب

 وكنت بقه عايزني اعمل إيه وانت ……يسالم“

 ”..…بتجرح فيا وبتقولي مد ايده عليكي و

 …تجهمت مالمحه وهو يقاطعها باقتضاب

 ..لو زعالنه…مش عايز اتكلم في سيرة الزفت ده“

..حقك عليا من …..وال بالش…راسك ابوسها…اني بوستك غصب عنك فحقك عليا ياستي
 ”…بعيد ال بعيد

 حاجبيها وهو تزمجر باختناق.. رفعت

 ”..…انت مستفز“

 …قرب راسه منها بتوعد وهو يقول بنبرة محذرة

 ”.…كده هتخليني اقرب تاني وهتزعلي“

 ارتسم الحنق على وجه سمر وهي ترمقه بازدراء قبل

 ..مد إبراهيم يده وسحب يدها وتحسسها من جديد ثم وجدته يلبسها الحلي…ان تبعد عيناها عنه

 ……بالخطبة والتي تركته في يده ورحلت يومهاالخاص 

 .خليني اعرف رجعه معيطه…فكي التكشير دي“

 ”..…ليه من عند صاحبتك

 ..…غمغمت بنبرة شاجنة

 



  

 

  

 

 ”.…..مش عايزه اتكلم في حاجة…بالش تسالني يابراهيم“

 …اصر إبراهيم بنبرة منزعجة منها

 ”……ني اني غريب عنكانا عايز اعرف مالك بالش تحسسي……هتتكلمي ياسمر“

..ماذا …عضت على شفتيها بوجوم”..…الموضوع بس ان…انتي لي بتحسبها كده“
تشوه صورة صديقتها امامه تخبره عن زواجها من رجل ثري وبيعاها لنفسها وهذيانها …تحكي

 …وكيف ستنتقي الكلمات……..بماذا تقول……بالحديث الجارح عنه وعنها

 .…وءانتشلها ابراهيم من افكارها بهد

 .….يبقى مش عايز اعرفها…لو حاجة تخص صاحبتك“

 ”…لكن لو تخصك انتي يبقا الزم تحكيلي

 …حديثه كان كطوق نجاة جعلها تقول بنبرة حزينة

 …الموضوع يخص صاحبتي يابراهيم وحساس اوي“

 ”..…وانا بس عياطي ده زعل عليها مش اكتر

 اوما لها بتفهم وهو ينظر لجانب وجهها بعد

 …عيناها الجميلة عنهان ابعدت 

 ”…وده يخليكي تقعدي لحد دلوقتي من غير اكل“

 …اندهشت مالمح سمر وهي تساله

 ”..…هي لحقت امي تقولك“

 ابتسم إبراهيم على مالمحها المشدودة فهو يعلم



 انها تنزعج من امها من صراحتها الغير منتهيه معه

 ”..…على حسابك…وتعالي اغديكي برا……متغيريش الموضوع“

 .ضحك ابراهيم…عت حاجبيها وهي تنظر إليهرف

 ..…وهو يقول بمزاح

 ”.…تعالي ناكل برا وانا اللي عزمك متخفيش“

 ”……بس انا مليش نفس“

 .…زاد اصراره وهو ينظر لعيناها

 ”..…..وعايز اكل معاكي……بس انا جعان“

 ً  ..…نظرت إليه واقترحت سريعا

 ”..…يزه اطلع من البيت.بصراحه مش عا…وهقوم اسخن األكل…خالص ناكل هنا“

حاولت سحب ……اتكأ على يدها وهو يداعبها بنظراته الوقحة”……حتى لو معايا ياشبح“
 يدها

 .…وهي تقول بخجل

وضع قبلة بداخل كف يدها ثم وضع يدها على ”..…إبراهيم سيب ايدي باهلل عليك حد يدخل“
 .…وجنته وهو ينظر لعينيها بحب ومشاعر جياشة تضرب صدره بقوة

 ”.……شتيني ياسمروح“

 بلعت ريقها وارتجف جسدها وهي تستشعر كيانها

 ……كله ينهار من أقل لمسة او كلمة تصدر منه

 ……ردت عليه كالمسحورة

 ”.…..وحشتني اوي……وانت كمان ياحبيبي“

حرك راسه وهو يطبع قبله جديدة على كفها الموضوع على ”.……لسه زعالنه“
.هزت راسها بنفي وهي تشعر ان …ه بكل جوارحهانظرت لعيناه بهيام حبيبة تعشق……وجنته

 ..…حلقها جف من تلك المشاعر المجنونة التي تداهمها بقوة



 ”…أبراهيم كفاية كده عشان خاطري حد يدخل“

 …ترك يدها بهدوء وهو يصر عليها بحنان

 ”..…..ونتغدى برا……طب تعالي نخرج النهاردة“

 ..…لفها انهيار مشاعر متعطشه للحب نهضت من مكانها وهي تقول بنبرة عفوية تخفي خ

وبكرة نخرج يكون بدري شوية عن ….هنتغدى هنا…انت غاوي مصاريف يعني“
 ”.….ماشي…كده

 .…برم ابراهيم شفتيه بعدم استحسان للفكرة

 ”……ماشي براحتك“

 

  

 

  

 

ابتعدت عنه وهي تخرج من الغرفة ثم ”..…عشان ناكل سوا……هقوم اسخن“
 وبعد مدة……المطبخ

 وقضت وقٍت لطيف…صنية الطعام و أكلت معه جلبت

. بعد مزاحه الخاص وغزلة المنفرد من نوعه …وقد خرجت من قوقعة حزنها…بصحبته
ليت الحب  ……وكان وجوده و رؤيته أفضل شيٍء حدث اليوم ……وحديثة المحبب لقلبها
 يستمر ياليتك ياحبيبي

 .……تظل حتى اخر العمر

……………………………………………………………… 

. قسيمة او صفقة مبيع ……لقلم اسمها على قسيمة زواجها من عز الدين الخوليخطت با
 .……للشيء الوحيد التي تمتلكه بحياتها



تعالت الزغاريد من حولها من بعض الجيران الذين كانوا يوماً ما ينهشون بالحمها بالحديث 
 .……والكلمات الجارحة ونظرات البغيضة

 ا بعد ان استعانت احد الجيران كي تزين وجهها وتكويرفعت رأسها نحوه وكانت بكامل زينته

.وكان ……شعرها وتجعله منساب خلف ظهرها يزينه دبوسين على شكل لؤلؤ المع بشعرها
 فستانها االمع

الفضي الطويل انيق عليها يجسم جسدها الهزيل بطريقة ناعمة شاجنة تبرز رونق خاص 
 .…نًى بهممع عينيها البنية الداكنة ذات الحزن المض……بها

 برغم من الكحل والزينة المحيطه بهم ال تزال

النظرة الشاجنة تجتاح بضراوة كل شيء وتجعلها حنين شفافة التعابير المختلفة عن اي أمرأه 
 .…قابلها

حتى وهو ينظر لعيناها الحزينة المستاءة االن منه يشعر انه سعيد سعادة غريب لمجرد انه نالها 
 أخيراً 

 .وكان يظن انها سهلة المنال…معها بعد تلك المعافرة

 كغيرها بل هي أقل منهن لكنها اثبتت عكس ذلك

 وفي كل مرة يشعر انه…حينما رفضته مرة تلو األخرى

 ينجذب لها اكثر وتزيد رغبته المريضة في

 .…امتالكها

كان بمفردة لم يحضر …قد وقع هو أيضاً على قسيمة الزواج وتعالت الزغايد والمباركة لهما
فضل ان تكون الخطوة القادمة قبل االشهار بزواج رسيماً …قته او خاله ولم يخبرهم باالمرشقي

 ……والذي سيكون قريباً جداً 

قد شهدوا على عقد القران ………أحضر شهود يثق بهم جيداً يعمالن تحت يده في الشركة
 وذهبوا

ميعاً ولم يتبقى إال هو سريعاً حتى الجيران بعد التهنئة وشرب الشربات والمباركة لهما ذهبوا ج
 ……وحتى اشقاءها قد ركضوا لألسفل للعب في الحارة كالعادة……وهي وامها



 …تنحنحت السيدة وهي تتقدم منه بخطوات متعبه

 ثم جلست على اقرب مقعد وهي تقول بنبرة

 ……هادئة

 ”.……الف مبروك ياعز بيه“

 .…تعجب وهو يقو مستنكراً 

نظر لحنين كي تخرج من صمتها ”…وال اي ياحنين .اي يام محمود احنا بقينا اهل…بيه“
 ..…وترفع عيناها عليه

 رفعت حنين عينيها ونظرت له ببغض ثم قالت

 ……المها بهدوء

 ”..….دا لو مكنش هيضيقك ياعز…قدري زي ابنك ياماما“

 كانت عيناه متعلقة بحنين بطريقة لم تعهدها عليه

 ..…إال حينما امتلكها أخيراً واصبحت زوجته !

 .…د بنبرة عادية بها لمحة من الخبث الذكورير

 ”..….ام مراتي….دي بقت حماتي…إزاي هضايق“

 ..…اومات السيدة بحرج وهي تقول بطيبة ساذجة

ولحد دلوقتي مش …..بس متاخذنيش اصل جوازكم جه بسرعة كده…كتر خيرك يابني“
 مصدقة ان

 ”..…حنين اتجوزت

 

  

 

  



 

 منه ومن نظراتهالم تبرح عيناه عيناها التي تهرب 

 .……المتسلطه عليها

 ..احنا كنا متفقين انا وانتي على كل…مش كده ياحنين…لم النصيب بيجي مبيستناش ثانية“

 ”……حاجة من فترة وال إيه

 .. ثم نظرت ألمها وجدتها تجلس…اومات له بازدراء

ران حتى بصعوبة واالنهاك بارز على وجهها لمجرد انها وقفت النصف الساعة تلك بين الجي
 انتهى المأذون

 .……من عقد القرآن

 ”…….. عشان شكلك تعبانه…ادخلي ارتاحي انتي ياماما جوا“

 .…قالت والدتها بحرج وتعب وهي تنظر اليهما

 ”……ميصحش ياحنين اسيب جوزك ودخل“

 .. و وقوعها…وكم تشعر بثقل الكلمة على اذنيها

 كان كصاعقة القوية التي القتها لبئر عميق قاتم

 . انها على اول اعتاب…يعرف للرحمة طريق ال

 الجحيم اما السقوط ام التشبث الخر إرادة

 .و هل تبقى ذرة منها ام استنزفت…بداخلها

 ……ككل شيٍء بها

 .…سمعت عز الدين يقول بهدوء لبق

.اعملي حسابك بكره ان شاءهلل …انا عارف انك تعبانه…ادخلي انتي يام محمود ارتاحي“
.وفي دكتور …دوا معاكي هنا يلزموكي طول الوقت ويعمله االزم معاكيهجيب ممرضتين يقع

 هيجي يشوفك



.. يعني هتبقي تحت …كل يوم ويتابع حاالتك ولو احتاجتي لمستشفى هينقلوكي علطول
 ”.……المالحظة الطبية اربعه وعشرين ساعة

 .…قالت السيدة باعتراض به لمحة من الحرج منه

 انا بتابع في مستشفى حكومية وبروح كل اخر االسبوع كتر خيرك يابني بس ملوش لزوم“

 ”.…كتر خيرك………وبغسل وبطمن على نفسي

نظر لها باستغراب من رفضها برغم من احتياجها الشديد للعناية الطبية فالمرض يهاجمها بقوة 
 وهذا

 ..اردف…واضح وضوح الشمس وظاهر عليها بشدة

 .…بتحفظ هادئ

وانا ……ا اتفاقي مع حنين اني هبقى مسئول عنكم وعنها..د…كتر خيري في اي يام محمود“
 ”…أد كلمتي

 نظرت والدتها اليها بعتاب محمل باالسى ثم

 ..……نظرت لعز وافصحت بطيبة األم

 يابني متشغلش بالك بينا احنا لينا رب اسمه“

الكريم.. اهم حاجة حنين خد بالك منها وحطها في عينك وحاول تعوضها عن اللي شوفته طول 
.. حنين تعبت كتير في حياتها وعفرت كتير في الدنيا …انت مبقتش غريب يابني …رهاعم

. وهللا أول ما قالتلي انك عايز ……بعد موت أبوها وكل ده عشان خاطري وخاطر اخواتها
تتجوزها فرحت اوي وعرفت ان دعواتي ليها ربنا استجبها أخيرا وانك العوض اللي دعتلها 

 ”.……م يابني ويتمم فرحتكم على خير.. ربما يسعدك…بيه دايما

..حديث السيدة الحاني والوصية …أومأ لها عز الدين وشعر بشيًء بداخله ينتفض من مكانه
التي تلقيها على عاتقه ثقيلة ومخيفة خصوصا ان الزواج سينتهي يوماً ما بعد ان يتالشى بريق 

يكون لها العوض وهي بنسبة .فكيف …االنجذاب نحوها مثلها كغيرها من السابقات في حياته !
 .…إليه وسيلة إلرضاء غرائزه الذكورية ليس إال ؟!

نهضت السيدة بعد ان باركة لهما من جديد رافقتها حنين للغرقة حتى تتطمئن عليها ثم دثرتها 
تحت الغطاء واغلقت االنوار عليها ثم اتجهت الى الصالة الصغيرة حيُث يوجد اريكة بسيطة 



وعلى االريكة كان مزال جالسا مكانه ينتظرها بالبذلة ……اطة الباهتةومقعدين بنفس البس
 االنيقة السوداء وساعة الفخمة

وشعره البني المائل لالشقر مصففه للخلف باناقة جذابة عيناه العسلية الضارية كالنمور شاردة 
 ..ويده تطرق على االريكة بوتيرة……في مكانا آخر

 ومحيرمقررة وكانه يفكر بشيًء هام جداً 

 كذلك وهذا بارز على مالمحه الرجولية

 ..…الوسيمة

.فارع الطول بذراعين تضجان بالعضالت القوية ويبدو انه …جسده قوي وكبير…انه عمالق
يحمل اوزان ثقيلة كل يوم او كل ساعة لتجعل صدره عريض هكذا وذراعيه شديدة القوى 

 ..…وجاذبة كتلك

.تم عقد القران واصبحت زوجته …الزيجة السريعة تكاد تجزم انها مزالت غير مستوعبه تلك
 ..…كيف ركض االسبوع هكذا من حولها

وكيف ارتدت فستان عقد القران وتزينة بدون ان تساعدها صديقتها الوحيدة كما تعاهدان في 
ولماذا في لحظة  …كيف ابتعدت عن سمر وكيف المتها واهانتها……سنوات مرهقتهن

 اصبحت صديقة سيئة

 ..……شيء ! ال تصلح ال

 

  

 

  

 

 انها ال تعرف إال الركض……هي فعالً ال تصلح لشيء

وها هو الزوج المنشود يجلس ينتظر العروس كي تاتي …خلف االموال والزيجه االفضل لها
 وتبدأ



 تقديم العرض الساخر حتى تنتهي المسريحة

 .…السخيفة بعد أشهر ويذهب كل شخص للجهة االخرى

 أنتبه لها عز…ئهتقدمت منه حنين بخطوات هاد

 الدين ورفع عيناه العسلية عليها وهو يداهم عينيها

 الشبية بالوزتين حلوتين رغم االسى المرسوم

 .……حولهم

 .…جلست بجواره واعطت مساحة بينهما وهي تسأله بدون ان ترفع عيناها عليه

 ”.……تحب اعملك حاجة تشربها“

 وجدته يخرج من حقيبته”……خدي ياحنين“

 أوراق ثم مبلغ مالي عبارة عن اربعالسوداء عدت 

 .……رزم من االموال

 نظرت لألشياء الموضوعه امامها ثم اليه وقالت

 ..…بعدم فهم

 ”……اي ده“

 ……مسك االوارق وبدا بتوزعها بتساوي على المنضدة لكي تراها أكثر

ده عقد بيع الشقة محتاج بس امضتك عليه عشان يتسجل في الشهر العقاري “
بصي في كويس وقوليلي …ه دي من البنك فيها المبلغ اللي حطيته في حسابك.والورق…بأسمك

 ”……دول يكفو مهرك وال ال

..اول شيء تفوهت …مسكت حنين الورقة ونظرت اليها لتشعر بصدمة تحتل اطرافها بتدريج
 به

 ……كتعليق مندهش من الرقم المضاف لحسابها

 ”.…. دا كتير اوي؟!…كل ده“



نظرت اليه بحرج ليسترد حديثه امام عيناها ”..…وك عليكي ياحنين.مبر…دا مهرك بنسبالي“
 …بهدوء

 المهم الشقه بتاعتك جاهزه ومفروشه كمان“

 ”.……هتعملي بيها اي

 ..…الحت السعادة على شفتيها عنوة عنها وهي تنظر لزوايا الشقة القديمة واردفت 

 هخلي اخواتي وامي يعيشوا فيها بدل شقة“

 ”.……االيجار دي

 رها ببساطة فهو تعاهد على تلبية طلباتها بمااخبا

 .الطامع…انها وافقت على الزواج منه بهذا الشرط

 موافقتها عليه كانت الجل المال، اما…به مهم تجاهل االمر هي تطمع في ماله على من يكذب!

 …انجذابه وركضه لنيلها ال يعرف من أجل ماذا؟!

 لهم.هنقلهم هناك وهجب……تمام خلي دي عليا كمان“

 دا غير الممرضتين اللي هيكونوا …واحده تخدمهم

 

  

 

  

 

وكمان اخواتك ومدارسهم متقلقيش دي كمان هظبطها من ضمن مهرك ……مع امك
 ”. ……كده تمام وال لسه في حاجة تانية …ياعروسة

 يريد ان يبسط…وكانه كمصباح عالء الدين فُتح لها

نظرت حنين لالموال ……جزاتاي شيء كان عائق عليها بل كان تحقيقة يحتاج لمع



 الموضوعه

 …امامها ثم سالته بحيرة

 الفلوس دي بقه…طب عرفنا الورق بتاع إيه“

 ”.……بتاعت إيه

 .…أشار عز الدين وهو ينهض من مكانه

.اللي هيبقى قريب ان شاء ……الفلوس دي هتصرفي منها لحد ما نحدد معاد الفرح“
 ”.……آهلل

 …نهضت بعده وهي تشير لألموال بحيرة

 ”.….. وانا معايا فلـ……بس دول كتير اوي“

 ..…قاطعها وهو يداهم عيناها بقوة

والفلوس دي بتاعتك زي ماهي  …حتى لو معاكي انتي بقيتي مسئولة مني خالص“
 ”..…بتاعتي

 .……من يسمع حديثه يظن انهُ زواج فعالً وليس ألجٍل مسمى كما اتفق معها

 …وجدته يقول بهدوء وهو يغلق أزأرر سترته

 ”..…قريب اوي هكلمك عشان ابلغك بمعاد الفرح“

اومات له بتوتر وهي تنظر اليه ثم على الباب كانها تطلب بلغة الجسد ان يرحل االن 
 ……ويتركها

 …سار عز الدين عند باب الخروج وهو يقول بنبرة رخيمة

 ”.…انا الزم امشي دلوقتي عشان عندي شغل مهم“

 .…لم يتلقى إال كلمة باردة

 ”.…تمام“

عندما وصل لباب الخروج لم يقدر على الذهاب هكذا فاستدار إليها عند الباب المغلق وقال 
 …بنبرة هادئه



 ”……مش ناويه تسلمي عليا ياحنيني“

..وعند تلك …توترت حدقتيها وكذلك اضطرب جسدها وهي تمد يدها كالخرقاء لتسلم عليه
 الحركة

 شعر بفوران يتناثر باعماقة مشعل فتيل الصبر

 ..…ديهل

سحب يدها برفق كي يحيط خصرها بيده االخرى كي يقربها اكثر واكثر عليه لتكن في احضانه 
.مال …ملتصقه بصدره العريض القوي الذي ينبض بقوة بعد ان استشعر حرارة جسدها بقربه

 عليها وهو

 يهمس امام عيناها المذعورة منه ومن قربه

 الهالك والمخدر لكل ما بها باستثناء قلبها

..لفحت انفاسه الساخنة صفحة وجهها وهي تسمعه يقول ببحة …فهو ينبض باضطراب مجنون
 ……خافته محملة برغبة بها

 بيبقا…سالم المتجوزين مش بيبقى كده ياحنين“

 ”.……كده

 التي تلتهم…لم تستوعب بعد انه اطبق على شفتيها وداهمها بشفتيه القوية المتسلطة الدافئة

 للين المستسلم لهجومهابجوع كل زاويا بثغرها ا

 ..…الشرس عليها

 تاوه بداخل شفتيها وهو يجذبها اكثر الحضانه

 ال تبادل وال تمانع كتمثال…وهي مستسلمة اليه

 ..انها في حالة ذهول…ال يعرف للمشاعر طريق

.. حتى انها ال تتبع الفطرة بداخلها التي تدفعها لتحريك شفتيها من باب …وال تعرف ماذا تفعل
 .الذي افرغ بالمساته……ب مع زوجهاالتجاو

 وقبالته داخلها ملحمة من الرغبات التي ظنت



.وهيهات من لمسة رجل انفجرت بداخلها وحتى االن ال …يوماً انها ال تمتلكها مثل باقي البشر
 تعرف

 ……كيف تخمد تلك النيران معه؟!

 كشهد يذوب…أحد مفاتيح السعادة كانت شفتيها

لم يعرف يوماً انه جامح في نيل أمرأه إال عندما ……النمر الجائعبفمه وهو يلتهم بضراوة ك
 لمسها

 ..…وقبلها

 كم كان دوما يتمتع برزانة االقرب للبرود وهو

 ..لكن تلك……باحضان اي أمرأه اقترب منها

 البائسة فجرة رغباته واشتياقه ألمرأه ان لم

 .……تكن هي بالفعل ما كان يبحث عنها طوال تلك السنوات

.مما جعل الحياة تعود للنبض ……جسد حنين وهي تسمع امها تسعل من الداخلانتفض 
.لفظت ……بجسدها اليابس لذلك ابتعدت عنه وهي ترجع شعرها المشعث بفعل يده للخلف

 ”.…عز أ”……اسمه وهي تنظر اليه بضياع وخجل

ث بينهما منذ قاطعها بتفهم وهو يطبع قبلة اخرى على وجنتها الملونة باالحمر القاٍن آثار ما حد
 ..…….وقال بانتشاء محموم…ثواني

 

  

 

  

 

..اغلقت الباب خلفه واسندت عليه …قرص وجنتها ثم فتح الباب وخرج”..……سالم ياحنيني“
 وهي



..ثم رفعت يدها وتحسست باصابعها المرتجفة شفتيها الحمراء …تنظر الركان الشقة بضياع
 ..….تمتمت بغير استيعاب……اثار هجومة الضاري عليها

 .…اي اللي حصل ده ؟!“

 رواية غمرة عشقك الحلقة السابعة عشر

 انزلت الهاتف عن اذنها وهي عاقدة الحاجبين

 ..…وعالمات االستفهام تلوح على وجهها

 ..…نظرت الى ابنها الذي ذهب في سباٍت عميق بالمقعد الخلفي للسيارة

 ..…اطرقت باصابعها على عجلة القيادة وهي تحدث نفسها بحيرة

 ”..…واي الموضوع ده اللي مش هيستنا الخر النهار يعني …ياترى عايزين في اي ياعز“

بان هناك امرا يخصه  ……انطلقت بسيارتها عازمة الى الذهاب الى الشركة كما امرها
 ويجب ان تعرفه..

بعد لحظات دخلت الشركة باناقتها المعتادة طاقم كالسيكًي انيٍق له رونق خاص أظهر حسنها 
 وبهاء

طلتها في الشركة، بشعرها القصير الجذاب ونظارتها البنية الشفافة والتي تظلل على عيونها 
 ومع اول خطوة تخطوها……العسلية االمعة بجمال أخذ

بشركة كانت تخطف األنظار وهي تسير بين المواظفين بخطوات متهادية خالبة وبيداها عربة 
ظ لتوه بعد ان وضعته امه بالعربة صغيرة انيقة يرتاح فيها) علي(ابنها الذي استيق

 .……الصغيرة

 اوقفتها أحد الموظفات وهي تقول بصوٍت منبهر..

. ممكن صورة بعد اذنك ……. انا مبسوطه اوي اني شوفتك…االعالميه الجميلة اية الخولي“
 ”……لو مش هضايقك

 ..…اومات لها آية بنبرة رقيقة

 ”..…. انتي اسمك إيه…اي اللي هيضايقني“



 

  

 

 

  

 

 .مبسوطه اوي اني شوفت حضرتك انا بتابع…سارة“

.. وكمان حضرتك …روحك حلوة وطلتك علينا كده خفيفة …البرنامج مخصوص عشانك
 ماشاءهللا قمر

 قبلت الفتاه وجنتها وهي ”……قمر بصراحه

ترفع الهاتف لألمام حتى تلتقط صورةٍ معها للذكرة وهي في غاية السعادة فهي من المعجبين 
امج )آية( وشخصها كذلك ال تفوت خبرا يخصها ومعظم اصدقاءها لن يصدقوا انها جداً ببرن

 ..….. وهذهه الصورة خير دليل لهم…قالبتها أبداً 

 .…سالتها آية بفتور بعد التقاط الصورة

 ”.…عز الدين فوق في مكتبه……قوليلي ياسارة“

 …ردت الفتاة سريعاً وهي تنظر اليها بنفس االنبهار

بس ممكن تسالي السكرتيرة بتاعته فوق اذا كان في مكتبه وال في  ……هو فوق منزلش“
 ”…اجتماع

 .……اومات لها آية بعد الشكر وهي تذهب وتدفع العربة الصغيرة امامها برفق

وصلت الى مكتب عز الدين وسألت السكرتيرة التي تعرفها جيداً وقد قامت بزيارة اخيها عدت 
 مرات

 أبداً للشركة إال مرات قليلة فهي ال تطرق………هنا

 ً  .……اذا كان أمراً ضروريا



 .…قالت السكرتيرة بتهذيب

بس هو مأكد عليا اول ما تيجي ادخلك …..بقاله نص ساعة…بصراحة هو في اجتماع“
 ”……علطول

 …الحت بوادر من السأم على وجه آية وهي تكاد تختنق من وجودها هنا بمكان قريب جداً منه

ل نظراتها البنية الشفافة لتجد مكتبه المنشود مغلق وبتاكيد هو رفعت عيناها الحزينة تحت ظال
 ..……بداخل

 .…قالت السكرتيرة بعفوية بعد ان الحظت نظراتها الخاطفه لمكتب خالد

 ..لسه…تحبي تستني في مكتب خالد بيه هو جوا“

 ”.……جاي متأخر كالعادة ………جاي

 ”.…متأخر؟!“

 …بغباءكانت لمحة بسيط منها لتجعل الفتاة تثرثر 

بصراحة بيني وبينك هو مش مهتم بشغلوا خالص وعلطول …أيوا هو علطول بيجي متأخر“
 ”.……صوته هو وعز بيه عالي كل ما يتجمعه في المكتب

 …التوت شفتيها ساخرة وانتشر االلم بوجهها اكثر

انه  ..يبدوا…فهي تعلم عن سهراته الليلية في احد االماكن المشبوهة المقززة كزوارها تماما !
 لم يحصل على لعبة حتى االن لتسليه فقرر ان يلهو قليالً حتى يجد ما يفرغ بها نقصه ويرضي

 .……رجولته معها

بلعت آية غصة االلم وحاولت لملمت االوجاع االن وهي ترفع عيناها العسلية خلف نظاراتها 
 التي كان

 .……وجودها مهم في تلك اللحظه حتى تخفي ما يمكن اخفاءه عن األعين

 

 

  



 

 

  

 

اشارت على مكتب اخيها وهي تدخل بابنها وتغلق الباب ”..………انا هستنا عز جوا“
 ……عليها

اتجهت السكرتيرة سريعاً الى مكتب خالد واطرقت الباب ثم سمعته يسمح لها بالدخول بصوٍت 
 منزعج

 ……ازعاج نابت من ال شيء !

تحمل أخبار اكثر اكثر من تابع بعيناه السكرتيرة وهي تدخل بابتسامة عريضة وكانها 
 ..اغمض عيناه من جديد على تلك االريكة الجلدية الذي يستلقي…سارة

 .……عليها براحة

 ”…..انجزي مش عايز رغي كتير……عايزه اي يارشا“

 …لم يذوب االبتهاج من على وجهها وهي تقول

 ”..…وعايزه حالوته………كنت جيبالك خبر حلو“

 حتى لم يفتح عيناه الخضراء ولم يتحرك

 .…وكل ما خرج منه نبرة باردة هازئة بالخبر السار

ومش عايز ………ال مش عايز اسمعه اطلعي وقفلي الباب وراكي……..وهنا…خبر حلو“
 ”.…ازعاج

 ……التوت شفتيها بضيق وهي تنظر اليه ثم قالت بحنق وهي تستدير

 ”…….بس مترجعش تقولي مبلغتنيش ليه انها موجوده……انت حر براحتك“

 ..…اقتضاب واهيسألها ب

 ”……هي مين دي ان شاء هللا اللي هاعتبك اوي كده انك معرفتنيش بوجودها“



 .…اخبرته باختصار

 ”..….بنت عمتك………المدام اية الخولي“

 ً  .…انتفض من مكانه جالسا سريعا

 ”..…. انتي متاكده…هي هنا يارشا؟“

 .…قالت رشا بسرعة

 ”…ااه وهللا انا لسه مدخاله مكتب عز بيه“

 …ض من مكانه وهو يقترب منها مجفل المالمحنه

 ”……يعني قعده مع عز دلوقتي“

 هزت راسها وهي تبتسم بسعادة ثم مدت يدها

 …وهي تجيب عليه

 ”..…..ايدك على الحالوة بقه……..وهي لوحدها مع البيبي…ال عز بيه في اجتماع“

 ً  ..…ضرب كف يدها المفتوح وهو يطردها علنا

 ”..……بعدين اطلعي برا يال“

 فغرت شفتيها وهي تراقبة يرتدي سترته

 ..…بعجله

 ”..…..خدت اللي انت عايزه وبرا………اي ده“

 لفظ اسمها بتحذير فهي تعدت حدودها”..…رشا“

أكثر من االزم معه ولوال انه يعزها ويضعها بمكانة االصدقاء لكانت مطروده من الوهلة االول 
 مل معاها تعدى..لكن سنوات عملها هنا وتعا……في تماديها معه

تعامل السكرتيرة بمديرها اصبحت في بعض االوقات صديقة جيدة و خبيثة أحياناً ! فنساء بحر 
 .……عميق متقلب و غادر

 ..…ارتعد جسد رشا وهي تتراجع بقلق



خرجت سريعاً مغلق الباب ”……. انا مكاني برا اصال مش هنا…عندك حق ياخالد بيه“
 ..…بتهذبب

 .…ترته جيداً ثم تالشت اإلبتسامة بتدريج ُمتسائال بعدها بغرابةتمتم خالد وهو يهندم س

 ”……جايه ليه……………آية هنا“

…………………………………………………………… 

 

 

  

 

  

 

 سار) علي( بخطوات متحفظة على األرض ويستند

ابتسمت آية وهي تداعب شعره  ……بيداه الصغيرة على االريكة الجلدية التي تجلس عليها امه
 ..…لذي ورثه منها باستثناء خضرة عيناه االمعة كعينين والدهالغزير االشقر ا

 الحت االبتسامه االجمل على االطالق والتي ظنت

 ..…ان مع جراحه ستتالشى يوماً !

تنهدت وهي تتذكر أحد االيام البعيدة بينهما والتي كانت ال تخلو من عشقها له وفتور ردود 
 أفعاله معها

 ..…وهكلما تغازلة به وبثت عشقها نح

)بعد جولة طويلة منهكة جامحة بينهما كالعادة كان ينال منها بجنون ونهم وهي كانت تعطي كل 
 .…..وخضوع الى رغباته الجامحه في تلك اللحظات…وحب …دالل…ما تقدر عليه معه

استلقت على صدره العاري وجذبها هو الحضانه بصمت وانفاسه كانت عالية متحشرجة بعد 
 ..وهي كانت اكثر انهاك منه…ةتلك الجولة الطويل



 وجهها احمر وجبهتها تضخ بقطرات العرق وكانه

 كان سباق طويل تحارب به حتى ترضي كل غريزة به

ً …لعلها تصل لقلبه .لكنها تحاول الوصول …….لكنها تعلم ان هذا الشيء ال يزرع حٍب يوما
 اليه باي طريقه

 فهو عشق الطفولة والشباب عشقها الميؤوس منه

 .مهم قدمت تجده يبتعد واوقات…انتمهم ك

 ..…تجده يعافر حتى يبقى تشعر انه يقدم حب زائف لمجرد انه يشفق على عشقها

شعرت به يمرر يده على طول ذراعها العاري وهو يسالها بنبرة فاترة بعد ان هدأت كل نيرانه 
 .……في احضانها

 ”……بتفكري في إيه“

 .…هزت آية راسها بحزن وقالت بنبرة خافته

 ”.……وال حاجة ياخالد“

فرفعت عينيها ونظرت اليه في …سألها وهو ينظر للسقف بشرود”.……بتحبيني يا آية“
 ……االضاءة الخافته

.انا بحبك من زمان اوي ياخالد من اول ما …بحبك دي قليله اوي عن اللي جوايا ناحيتك“
 ”……وعيت على الدنيا ولقيتك جمبي

 ..…نظر اليها وقال بنبرة باهته

 ”…انا حساس اني بظلمك معايا………تكري استاهلتف“

 عقدت حاجبيها وهي تشرف عليه ساندة على

 ……جزعها وهي تقول بتعجب

 ”…….اي الكالم الغريب ده………بتظلمني“

 .…لمعة عيناه بالحزن وضياع

 ”..……اي الغريب في اني اقولك على اللي حاسس بيه ناحيتك “



 …الح االلم على مالمحها وهي تسأله

 ”. …. و زي ما قولتلي قبل كده…انت مش بتحبني زي ما بحبك……بيه ناحيتيحاسس “

 …برر موقفه كطفل آذى نفسه قبل الجميع

 ”.. …انا لسه مش عارف“

 . وطالما الموضوع كده لي…لسه مش عارف“

عضت على شفتها وهي ال تعرف ماذا تقول ”..…بتقربلي لي واحنا مع بعض بحس انك
كل جزء بجسده يصرخ ……لحظات حينما يضمها ويقبلها ويلمسهاتتالمس حبه لها في تلك ال

أال يشعر بنفسه حينما ينظر اليها وكيف تلمع عيناه ويتشتت بقربها ……انها المالذ الخاص به
..الى هذا الحد معتوه حتى في ترجمة مشاعره …..العجب انها ترى حبه وتستشعره وهو ال…

 .…نحوها

هلة االول من ظهروه لذلك وافقت عليه حينما تقدم لها كيف يفغل عن حبه وهي تراه منذ الو
 ً  رسميا

لو كانت تشعر بشيٍء اخر غير هذا الحب ما كانت وافقت عليه أبداً حتى ال  ……من اخيها
 تهين نفسها

 .…وتجرح كبريائها مع من يدعي االن انه لم يقع في حبها يوماً، وغير قادر على حبها !

 

 

  

 

  

 

 ها وتحاول النهوض وحتىتنهدت وهي تلملم اوجاع

..يهين عاشقة …حديثه يالمها ويهين االنثى القابعه بداخلها …ان كانت واثقه بمشاعره اكثر منه



ويذبذب ثقتها في نفسها وفي مشاعره نحوها التي تبرهن به كل  ……تعطي بدون مقابل
 .……يوم

 .…عندما وجدها تتحرك لكي تبتعد عنه كبلها بذراعيه وهو يسألها بقلق

 ”.…..انا مكنتش اقصد انا بس……احه فين يا ايةر“

 .…حاولت االفالت منه وهي تقول بضيق

 ”..…انا راحه اخد شاور………سبني ياخالد“

 .…حاول معها وهو يراضيها بتبرير اهوج

 يا آية افهميني انا لحد دلوقتي مش عارف انا“

 ”……..انا ضايع يا اية ومش بالقي نفسي غير معاكي…عايز إيه

 معتوه مهما انكرت هو من يدغدغ امومتهاطفلها ال

 بضياعه وحيرته وبنظراته المستاءة من العالم وما

 .ضغوط والده واومره التي…تعلم ما يمر به……فيه

 في بعض االوقات تكن متسلطه تسلط يريد ان

 ……يمحي شخصيته حتى يكن مثله في كل شيء

 ك لم يحكي الحد اوجاعه إالوبرغم ذل……حتى وفاة والدته كان حادث مؤثر وقوي في حياته

 .…لها ولم ينهار إال في احضانها

واالن يخبرها انه لم يحبها وأيضاً يبرر بلمحة اعتذار بعد ان شعر باثار كلماته السامة 
 ..…عليها

 .…كانت تبعده عنها بالقوة وهي تقول بحنق…اقترب خالد منها وبدأ يقبلها ببطء وتريث

 ”…سبني…ياخي ..مش عايزه…قولتلك سبني ياخالد“

لكنه زاد هبوط القبالت الحارة على شفتيها وقسمات وجهها مما جعلها تستريح على الفراش 
 وهو معها



 .…ضربته في صدره وهي تقول بغضب

 ”.…انت مش قولت اللي عندك سبني بقه“

لم يرد عليها بل نظر لعينيها تلك النظرة المجنونة الجامعه ما بين االشتياق والضياع لتجده 
 رقهايغ

 ..والول مرة يكن…بلمساته الحنونة وقبالته الحانية

 حنون بتلك الدرجة معها وكانه يعتذر عن كل ماسببه

 لها في سابق وحتى االن وهو يخرف في اعتراف

 .……حبه لها

شخصية معقدة تحتاج لعالج مكثف وهي حاولت بكل جهد لكنه ال يستجيب مزال يظن ان 
 ي يشعر به والذيرفضه لعالقتهما سيمحي النقص الذ

 ..……كان سببه اوامر والده وتحكمه به

ولم تعلم ان حتى زواجهما كان أمراً من والده لذلك كان يرفضها مهم حاولت معه وعلمت هذا 
 . بعد ان اهانة كل ذرة كرامه تمتلكها بحبه…األمر بعد الطالق

..مخطئة في …ئةلكنها كانت مخط……وكانت تظن انه أيضاً يحبها كما كانت تتوقع في سابق
 كل

 .(…شيء كان بينهما في السابق

من ذكرى بعيدة اتت على صوت طرقات باب المكتب وبعدها يدخل هو ببذلته األنيقة وهالة 
 .. خاطف األعين……الوسامة المحيطه به كأحد نجوم هوليود

 ……من اول طلة له

 أسبلت جفنيها بتردد وهي تحاول محي تلك

 بل دخولهالذكريات التي تداهم عقلها ق

 ..…بدقائق

تنحنح خالد وهو يتقدم منها و وزع انظاره عليها ثم على ابنه الذي حينما راى والده تقدم منه 



 وهو يحبي

 ……على األرض الناصعه

 

  

 

  

 

 انتشله خالد من االرض سريعاً وهو يقبله ويداعبه

 لكن …ويرفعها لألعلى ثم لألسفل كما يفعل عز معه

رر ضاحكا بقوة وهو ينظر الى ابيه ببراءة بها لمحة من االشتياق )علي( كان مع والدها يك
 وكانت تلك النظرة لها تأثير قوي على خالد الذي يشعر انه ابتعد

 كثيراً عن اكثر شخص يحتاج إليه بتلك الحياة

 …ابنه

 أصبح ال يهتم بشيٍء وينزلق اكثر لهذا المستنقع

 ..…وينسى من بحاجة إليه ………القاتم

 ”……اي اللي جابك هنا.. جاي تشوف بابا وال خالك …ها …ياحبيب باباعامل إيه “

 تمتم الطفل بكلمات غير مفهوم ولكن كلمة

 ) بابا( كانت بين تلك الكلمات مما جعل خالد يبتسم

 ..…ويبتهج وجهه وهو يعيد اللعب معه بصورة اكثر صخب

 وبعد برهة من الوقت واللعب وضعه على االريكة

بسكويت والكعكات الجاهزة الشهية واعطى له حصة منهم لكي و احضر له بعض ال
 ثم……ياكلها



 ……تقدم من آية التي تجاهل وجودها في تلك الدقائق التي قضاها مع ابنه

 ”……خدي ياية ُكلي دول انا عارف انك بتحبي النوع ده“

 .…رفضت بتهذيب بارداً 

 ادارة رأسها لكي تنظر البنها”..……شكراً مش عايزه“

 .…كل بصمت وكل تركيزه على ما بين يداهالذي يأ

 رأته يجلس على احد المقاعد المقبلة لها وهو

 ..…يسألها بهدوء

 ”……انتي لسه زعالنه من اللي حصل في اخر مرة شوفتك فيها“

 .…لم ترفع عيناها عليه بل قالت ببرود وتعالي

 ” …تقريباً نسيت……انا مش فاكره اصال اي اللي حصل بينا اخر مرة“

 ……خالد شفتيه هازئا برم

 ”..…بقيتي بتنسي بسرعة مكنتيش كده االول“

 نظرت إليه بنفس الصلف االنثوي الجميل

 ……الذي تتمتع به

 ”..…مفيش حاجة بتفضل زي ماهي“

 ..…شعر باالنزعاج من اسلوبها المتعالي فغير مجرى الحديث بـ

 ”..…انتي جايه ليه هنا صحيح………عندك حق“

 .…بمللردت بفتور وهي تساله 

 ”. …..هو االجتماع هيخلص امته…جايه اشوف عز الدين“

 ..…ضيق عيناه وهو يسألها بغيرة

.وال وراكي مشوار عشان …….دا انتي حتى لسه وصله….زهقتي وال إيه…زمانه خلص“
 ”كده مستعجله.. 



 .…أرادت اغاظته فاكدت المعلومة بغرور

 ”……حاجة زي كده“

 .…سألها بتسلط

 ”.……مشوار فين بظبط“

 

  

 

  

 

قالتها وهي تنهض من مكانها نحو ابنها عرقل سيرها وهو يقف امامها بدون ”……ميخصكش“
 فصاح عليها..……ان يلمسها وقد اغتاظ من تلك الكلمة الباردة

 ”…ميخصنيش ازاي وانتي ساحبه ابني معاكي“

 .…رفعت حاجبها وتمردت عليه بقوة

 ” ……بني على اساس إيه..وبعدين انت بتستجو…متنساش ان هو كمان ابني“

 ”……على اساس اني ا“

سمعا ………عض على شفته وهو ينظر اليها بغضب..وهي ال تقل غضبا وعنفوان امامه
 الصغير يصرخ بقوة

 ً  ..……وقع قلب )اية( وهي تركض اليه وكذلك خالد الذي لحق بها سريعا

 حملت اية )علي( وضمته الى صدرها بحنان وبدات

 ……بكاءه المفزوع من اصواتهما العاليةتربت على ظهره برفق بعد 

 تمتمت من تحت اسنانها بضيق وهي تلقي

 .…عليه نظرة مزرية



 ”.…….. كلو بسببك…عجبك كده“

 .ثم مالى على ابنه وقبله…القى عليها نظرة غاضبة

 . ثم ابتعد بعدها خارج المكتب مغلق الباب خلفه بقوة جعل…وربت على ظهره بحنان ابوي

 .……جسدها يرتعد منه

اال انها تشعر باالنتصار كلما ……لكن برغم من ارتعاد جسدها من نوبات غضبه عليها
 تمردت عليه

 واثارت غضبه وتملكه نحوها الذي لم يتركه حتى

 ..……بعد ان تركها وتزوج غيرها

 دخل عز الدين بعد دقائق قليلة من باب المكتب

 ..…وهو يقول لها باعتذار

 ”……كي شوية.اتاخرتي علي……معلشي يايويو“

 برمت شفتيها باستنكار فهي تعرف ان بعد تدليل

 ..وتلك المقدمة الخاصة…اسمها منه تاتي كارثة

 ً  …نظرت اليه باستهجان ……بهما دوما

 ”…بصراحة هما مش شويه هما شويات ياعز“

ابتسم عز الدين إليها وهو يخلع سترته ثم وضعها على ظهر مقعده وجلس بعدها باسترخاء 
 عليه

.قال بهدوء وهو ينظر الى ……اء لم يكن ظاهر على مالمحه المضطربة من القادماسترخ
 سطح المكتب..

 ”.…….هي رشا مجبتلكيش حاجة تشربيها…معلشي االجتماع طول شوية“

 .…ردت آية بنبرة هادئة بها لمحة من القلق

 ”…….المهم ياعز كنت عايزني في إيه…هي قالتلي بس انا مش عايزه“



 .……ليها ثم لصغيرها الذي نام بداخل العربة براحة واسترخاءنظر عز الدين ا

 .…تنهد بثقل وهو يعود لعينين اخته من جديد قائالً بدون مقدمات تتعب االعصاب

 ”..…كتبت كتابي من يومين ……انا اتجوزت“

 .…الح التعجب على وجه آية وابتسمت باستغراب

 نظرت”..…انت جايبني هنا عشان تهزر معايا ياعز“

 جيداً لتجد مالمحه جامدة وهو ينظر اليها له

 ..….عادت من جديد تترجم الكلمة بعد تلك النظرة……بصمت مبهم

..هو انا مش …..طب وليه مقولتليش….كتبت الكتاب من يومين !……اتجوزت !“
 ”..…أختك

 كان يلعب بالقلم على سطح المكتب وهو يقول

 .…بنبرة هادئه مبررة

 

  

 

  

 

 يا اية وانا ملحقتشالموضوع جه بسرعه “

 ”…اقولك

 لم تذوب الصدمة على وجهها وهي تحرك شفتيها

 ..…بقوة مستنكرة تبريره

إزاي ملحقتش ……انا اختك الوحيدة وال نسيت….انت بتقول اي ياعز…ملحقتش تقولي؟!“
 تقولي ومين



 ”..…حد اعرفه ……دي اللي اتجوزتها

 سند بجزعيه على سطح مكتبه ناظرا لها بتأهب

 ……ثم قال

 ”..……حنين“

 …رفعت حاجبيها بدهشة واستنتجت االمر سريعاً 

 ”…البنت اللي كانت بتطبخ مع ام منه صح…حنين!“

 .……اكتفى بايماءة بسيطة جعلتها تستشيط غضبا وهي تنهض بقوة من مكانها

زيك ……..معقول فرقت اي عن ابن خالك….اتجوزت الخدامة……الخدامه ياعز“
عينك وقعت على واحده عايز تتجوزها ……شكله وال مستواه .مفيش حد فيكم بيفكر في…زيه

.فرقت اي عن خالد ياعز مانت كمان طلعت …مش مهم الناس تقول إيه المهم اللي انت  عايزه
 ”……زيه

 ..…لم ينهض عز الدين من مكانه بل ظل ينظر اليها في جلسته ثم اشار لها ان تجلس بهدوء

 ”……كله انا هتجوز على سنة هللا ورسولهمحصلش حاجة لده ………قعدي يا اية واهدي“

 ……صاحت آية بنبرة مختنقة

مفكرتش في شكلي قدام الناس لم …..انت عايز الناس تاكل وشنا…من واحده مش مناسبة ليك“
.مش كفاية الفضايح اللي عملها خالد والمشاكل اللي جتلي ……يعرفه ان اخويا اتجوز خدامه

اخرجت هدير انفاسها المتاججة ”.…انت بتطلع عليامن تحت راسه واالشاعات الزفت اللي ك
 غضبا وهي تنظر له

 ……مستنكرة بنفس الغضب السائد على وجهها

 . هتظهر قدامهم على…هتقول للناس اي ياعز“

 ”……اساس إيه

 رد عز الدين بنبرة رخيمة مرتبة وكانه يعلن عن

 ..…طقس اليوم



 محدش من الصحافة هيعرف حاجة عن حنين“

 الفرح اللي هيتعمل زفه…هعمل فرححتى انا مش 

..وانا هعلن …عشان دا من حقها ان اهلها والجيران يشفوها عروسة……في الحارة عندها
 عن جوزاي

..كل اللي طلبه منك تيجي تحضري الفرح …بعدين وبرضو من غير ما عرفهم حاجة عنها
 ”.…اخر االسبوع وتبقي معايا

 اطبقت شفتيها في خٍط مستقيٍم حاد وهي

 . ثم قالت بعد ان…ع شرحة المكثفتسم

 ..…انتهى بجزع

 ”..…مانت كتبت الكتاب من غير حتى ما تعرفني……واشمعنا دلوقتي عايزني معاك“

لكنها لم تجيب ……اشار لها مجدداً بان تجلس بمنتهى البرود”..…قعدي ياية عشان نتكلم“
 .……وهي تقول بتشنج

 . والكالم خلص بينا…قولتلك اني مش هقعد ياعز“

 ”.…لحد كده

 

  

 

  

 

 تأجج الغضب بعينا عز الدين ونبه عليها بتحذير

 آية انتي وعيه لنفسك انتي شايفه نفسك“

 ”.……بتكلميني إزاي



 .…دافعت آية عن موقفها بكبرياء

لم تروح تجوز بشكل ده ويارتها جوازه …شايفه زي ما شفت انا أد إيه مليش الزمه عندك“
 ”……عدله

 …صاح وهو ينهض عن مقعده

 ”……كفاية يا آية دي بقت مراتي“

 تراجعت قليالً من صراخه لكنها تماسكت وهي

 ..…تقول بنبرة باهته

بس انا مش هقف معاك في الجوازة دي وكمان مستحيل اعيش تحت ……عندك حق انا آسفه“
 سقف

 ”.…واحد مع مراتك

 .…لمعة عيناه بالقسوة واستفسر اكثر

 ”..…معناه اي كالمك ده“

 شاجنة وتنشج صوتها وهي تقول.. اضافة بعينان

معنى اني مش ههين نفسي ياعز قدام الشاغلين اللي شافوا مراتك اول مرة بتطبخ وبتخدم على “
 ……الضيوف وبعدها باسبوعين بقت مرات اخويا

 إزاي عايزني استحمل نظراتهم والكالم اللي هيتقال

 ..انا هنقل للشقه……عليك وعليا وعليها هي كمان

 .…كده أحسن……..شقتنا القديمة…مالكاللي في الز

..انا مش هقدر اتعامل معاها …عشان مضايقش مراتك بوجودي وال اضايق من وجودها
 بطريقة

 ”..…. اعذرني دا فوق تحملي…عادية 

 ……قصف صوته هادراً بأمر وهو ينظر لها كحاكم مستبد

 .وهي…مش مطلوب منك تتعاملي معاها يا اية“



 .…قربش منك خالصكمان هنبه عليها انها مت

 ”..…وموضوع نقلك لشقه تانيه ده مش مقبول

 ..…ردت آية بانف مرفوع متمرد على اوامره

 انا هعمل اللي انا عيزاه……انا مش بستاذنك ياعز“

 .وبعدين ان انا…زي مانت عملت اللي انت عايزه

 مش صغيرة انا عندي سبعة وعشرين سنة

 .عديت مرحلة انك تكون واصي عليا…وام لطفل

 ”..…او توجهني للمكان اللي تحبه

دار حول مكتبه سريعاً ووقف امامها ومسك كتفيها بين يداه وهو يخبرها بنبرة حادة حازمة 
 ..…كذلك

.حتى لو بقه عندك خمسين سنة هفضل مسئول عنك وهتنفذي …انا اخوكي الكبير يا اية“
 كالمي حتى

 ”.……لو كان غصب عنك

 ل بنبرةلم تخشاه في تلك اللحظة وهي تقو

 ..…كالصقيع

 ”……انا ممكن انفذ كالمك لو رجعت عن الجوازة دي واتجوزت واحده من مقامك“

 ……ترك كتفيها سريعاً فبرمت شفتيها وهي تسحب حقيبتها وعربة ابنها

عرفت بقه ان كل واحد من حقه يعمل اللي هو عاوزه من غير ماحد يوجهة او “
 “. …..جوازتك الخمسة………مبروك ياعز……يغصبه

 

  

 



  

 

 ذهبت من المكان سريعاً وهي تشعر بالغضب

.طليقها واخيها نفس التفكير ونفس …والحنق ال أحد يفكر بها الكل يبحث عن ارضاء غرائزة
 .يتاجرون بالنساء بصفقات واهية…التصرفات

 مبلغ مالي متفق عليه وقسيمة زواج وهذا هو

ريض جعلها تسمع الكثير والكثير .مستنقع قذر وتفكير م…الزواج الشرعي من وجهة نظراهم
 ..…من االفتراء عليها وعلى العائلة التي تنتمي لها

 ……ربما جزءاً منه ظلماً واآلخر واقع تحيا به !

 قد تشوه الحب بعينيها من تفكيراهم وكرهت الزواج

خوفاً من ان يكون صفقة ألجٍل مسمى كما كانت زيجات اخيها مع اي أمرأه يعقد 
 ………عليها

 ..……ألمر عن االبتعاد عنهم فهي تخشى على ابنها من ان يكون جزءا منهم يوماً ماعزمت ا

………………………………………………………… 

كان العمل يسير على قدم وساق فوق السطح الكل يطهو معاً بهمة ونشاط ال تخلو من المزاح 
 الشقي

 ……بين االصدقاء

من البصل وذهبت بها الى احمد  غطت حبيبة القهدر الكبير بعد ان قلبته ثم مسكت حبات كبيرة
وكرم الذين كانوا يجلسان في أحد االركان يقطعون البصل بعد ان حكمت عليهم نوال وزينب 

 .……بذلك عقاباً لهم على مزاحهم السخيف مع الفتيات في نقد الطعام الذي يطهى

 ..…تقدمت حبيبة منهم وهي تقول بتشفي كابحه ضحكتها بصعوبة امام أعينهم الدامعه

 ”……خدوا دول كمان قطعوهم“

 …رفع أحمد عيناه الحمراء عليها وهو ينظر لها بحنق



 ”.…خلي عندك ريحة الدم وتعالي قطعي معانا“

 …وضعت يدها في خصرها وهي تقول بلؤم لذيذ

هو انا اللي كنت بتريق على الطبيخ برضو انت واالستاذ اللي  …وقطع معاك ليه وانا مالي“
 ”.…جمبك

 …عيناه وهو يصيح بضيق كان كرم مغلق

 ”..…محدش يكلمني وانا مغمض عيني“

 .…اتت نور عليهم وهي تقول بقلق نحو كرم

 ” ….فتح عينك……هتعور نفسك ياكرم“

 .…رد كرم وهو يفتح عينيه فتحه بسيطة

 ”..…البصله دي طلعت ارخم من صاحبتك ياحبيبة ………بتحرقني يانور“

 .…همست حبيبة بخفوت وتحذير

 ”……يب عليك دي بتطبخ معانابس ياكرم ع“

 …تفقدت نور كرم بشفقة ثم قالت باهتمام ورقة

 ”..…دول عشر كيلو بصل حرام……طب تعالى ياكرم اغسل وشك وريح عينك شوية“

 ..…لكزتها حبيبة بغيظ وهي تقول بلؤم

.قالو سبوهم يقطعو العشرة …. انتي عايزه مرات عمي وام سمر تدبحنا…بس ينحنوحه انتي“
 ”..…هم عشان يتلمه ويحرمه يتريقه على نعمة ربناكيلو كل

 ..…رفع أحمد عيناه الحمراء عليها بغيظ

 ”……بهون عليكي بسرعة انا ها…قسما باهلل ياحبيبة ال مطلعه عليكي“

 …اسبلت جفنيها وهي تقول بتبرير بريء

 ..…بعيد جداً عن البراءة

 حاول تنجز شوية انت وكرم ..وبعدين…بصراحة يا احمد انا مقدرش اكسر كالمهم أبداً “



 ”……محتاجين بصل كمان

 .…نزلت دموعه اثار البصل فقال بغيظ منها

 ”..امشي.. …امشي ياحبيبة دلوقتي من وشي“

 .…ضحكت عليه وهي تسحب نور باالجبار معها

 .…هتفت نور وهي تقف امام الموقد معها

 ”.….. هروح اساعدهم حرام…ياحبيبة سبيني“

 …لها بدهشة وقالت جفلت حبيبة وهي تنظر

 ”.…انتي عمرك مسكتي سكينة …تساعديهم إي يانور“

 .…الحت الجدية على وجه نور وهي تقول بانف مرفوع

 

  

 

  

 

 ”.…مسكتها كتير طبعاً وانا بقشر التفاح والكيوي“

 برمت حبيبة شفتيها كزوجة عمها حينما تستنكر

 ……امراً ما

اقفي بقه جمبي عشان نساوي ……خفش عليكي..ال طالما قشرتي الكيوي يبقى ميت…كيوي !“
 ”.……االكل ده الوقت بيجري

اومات نور باقتضاب وهي ترفع عيناها السوداء على كرم لتجده ينظر نحوها باعين حمراء ثم 
 ابتسم

 .……عنوة عنه بعد نظرتها البريئة المعتذرة له عن ما يحدث إليه !



جة عم حبيبة كانوا في االسفل يقومون كان الفتيات يطهوا معا بصمت اما والدة احمد و زو
 .بعد ان صلى الفتيات……بتادية فريضة صالة الظهر

 ..…والشباب قبلهم

صعد )عارف( بوجهاً مكفهر لالعلى فوجد سطح البيت عبارة عن مطبخ شاسع يطهو فيه 
 …الجميع

 .ثم سألهم…تنحنح وهو يتجه الى أحمد وكرم

 ..…بوجها عابس

 ”..…بتعمل اي ياض انت وهو“

 .…رد أحمد ساخرا وهو يقطع البصل

 ”.…زي مانت شايف ياحاج عارف بطبخ للراجل قبل ما يجي من الشغل“

 .…رد كرم بمزاح برغم عينيه الحمراء كالدماء

 ”.…شهلي ياختي لحسان زمانه على وصول“

 ..…صاح احمد بعصبية زائفة

 هللا يام سعيد هقطع نفسي يعني ما يولع هو“

 ”..…بيقدر وال بيحسوامه ابن الجزمه ال 

 سمع كرم واحمد صوت ضاحكات الفتيات عليهم

 ..…انحرج االثنين واكمله تقطيع البصل 

 .…لوى عارف شفتيه باستهجان

 ”……اي خفة الدم دي يابن جمال“

 .…رد أحمد بفتور وهو يكمل تقطيع البصل

. تيجي …على العموم احنا بنطبخ الحاجات دي وهنطلعها هلل…معلشي ياخالي تاثير البصل“
 ”تساعد..



 ……ساله عارف بتعجب وهو ينظر لهم

 ”..….. اقطع بصل………اساعد اي“

 .…أومأ احمد ببساطه

 ”….اجبلك اتنين كيلو بصل تقعد تقطعهم معانا…آآه“

 …برم عارف شفتيه بتقزز وهو يقول باشمئزاز

ين .بقولك اي انزل حطلي فحميت…انا طالع اشرب حجرين معسل……ال ياخوي قطعهم انت  “
 ”على نار..

 ..…قال أحمد سريعاً وهو يترك السكين

 ”.…انت تأمر ياغالي ياخو الغالية …عيني ياخالي“

 ……الحت الصدمة على وجه عارف ليجد كرم يصيح بعدها بحنية جارفة

دا خالك ده يعني خالي انا  ……انا هروح احطله الفحم على النار …ال ياحمد خليك انت“
 ”.…اخالي.. اعملك شاي كمان ي…كمان

 

  

 

  

 

 ……اوقفه أحمد بقوة قبل ان يرحل

 .. دا بيتنا…خالك مين وتعمل شاي لمين يابني“

 ”..…ودا خالي وانا اللي هنزل اعمله

 .…صاح كرم بتعجب بريء

 ”..…هللا وانا وانت اي يابني؟“



 .……رد أحمد بامتعاض

 ”……اتنين ياحبيبي اي مبتعرفش تعد“

 .…صاحت حبيبة من على بعد متران

 ”..…على فكره ياخالو العيال دي عايزين يهربوا من تقطيع البصل“

 .…لوح أحمد بيده بحنق منها

 ”..…بس متقوليش عيال يابت“

 …زمجرت حبيبة بغيظ منه

 ”.…اي بت دي اسمي حبيبة “

 .…توسعت ابتسامة عارف حتى ظهرت اسنانه وهو يقول بغزل نحوها

 ”…اسم على مسمى……ماشاءهللا أسمك حبيبة“

 زه كرم بصدمة وهو يرى عارف يتقدم من حبيبة..لك

 ”..…الحق خالك هيشقط البت بتاعتك“

 .…نفى أحمد برأسه وهو يقول بثقة

 ”..…ياعم متخفش دا اعتزل من زمان“

 .…رد كرم وهو ينظر عليهم

 اعتزل اي دا كان مرمي في االحتياطي ونزل“

 ” …حتى شوف………يلعب خالص

فوجد خاله يضحك مع حبيبة ويحدثها بحنان مبالغ  نظر احمد الى ما يشير إليه كرم
 ..…..توسعت عينا احمد وتمتم بغيرة…فيه

 ”.…….. دي بذات ال……ال ياخالي ال“

 …دفعه كرم للذهاب وهو يقول هازئا

 ”.. …الحق بقه لحسان بقينا في مسلسل العشق الممنوع“



 ……اتجه له أحمد سريعاً ووقف امامه قائالً بحنان مبالغ فيه

 ”تعالى هنا عشان ارصلك الحجر..……..حبيبي…ليخا“

 .…دفعه عارف بعيداً عنه وهو ينظر للفتيات قائالً 

 ”..…..قولتيلي انتي كمان بقه اسمك إيه…مش عايز انا واقف هنا مع الحلوين“

 .…ابتسمت نور بخجل وهي تسلم عليه

 ”……اسمي نور يانكل“

 ..…داعبها عارف بكلمات من طراز قديم

 ……ابتسمت نور بخجل اكبر إليه”……كل طالعه من بؤك زي الشهدياحالوة ان“

 . ولم يلبث إال ثواني ثم صاح لرفيقه…نظر أحمد لخاله بتعجب ثم نظر الى تبسم نور بصدمة

 …الواقف خلفه عن بعد

 ”..……الحق ياكرم نور بتتشقط“

 

  

 

  

 

 .…هتف كرم وهو يتقدم منهم

 ”……هو نازل الملعب يحترف وال إيه“

 مد شفتيه وهو ينظر لحبيبه ونور اللتانه يتحدثان بمنتهى الرقة والمرح مع عارف وكانبرم أح

 ……صحبته أفضل منهم

 ”……شكله بيعوض اللي فاته“



 ..…نظر كرم لعارف بغيظ

 ”……بقولك اي أبعد خالك عن نور عشان منخسرش بعد“

 .…رد أحمد وهو ينظر لخاله بغيظ

 ”…حاالياعم نخسر بعد اي دا ناوي اخسر خالي “

 مسك أحمد يد خاله ومن الناحية األخرى مسكه

 …..اندهش عارف وهو يسالهم بارتياب…كرم

 ”..…في ايه ياال منك لي مسكني كدا ليه“

 ……هتف أحمد بحنان زائف

 ”.…تعالى ياخالو عشان ارصلك حجر الشيشة“

 .…هتف كرم أيضاً من الناحية األخرى بود

 ”. …يهاوانا بقه هعملك كوباية شاي هتحلف ب“

 نظر عارف الى الفتيات وحرك حاجبيه

 …بعبث

 ”..…مش عايز انا قعد مع الحلوين دول“

 ……صاح أحمد باستنكار

طب على فكره بقه كتر الحلو بيجزع النفس وال اي …متقطعش بعيشك ياخالي“
 نظر لصديقة”……ياكرم

 .…بخبث فأكد المعلومة وهو ينظر الى عارف

 ”.……الحاجة الحرشةمفيش احسن من ……طبعاً ياصاحبي“

 لم ينزل عارف عيناه عن الفتيات وهو يقول

 .…بنبرة لعوبة

 ”.…خلينا في الحلو ……وهي فين الحرشة“



 .…هتف أحمد بجدية لخاله وهو يرفع حاجبيه

..تعالى بس هجوزك واحده …الدهن في العتاقي ياجدع سيبك من العصافير دول“
 ”….زي جيرتنا ام فتحي…حرشة

 .…وهو يقول بتأثر مصمص عارف بشفتيه

تنهد ”..…ام فتحي ياااه على ام فتحي الوليه دي كانت زبده ماشي على األرض آي وهللا “
 ..…عارف بحزن وهو يتابع

 ”..…..آه دنيا…ربنا يرحمها عكستها مرة واحده ومن بعدها مشوفتهاش“

 ..…الحت الدهشة على وجه الفتيات ثم لم تمر الثانية إال وهم يضحكان بصخب عالي

 تنحنح أحمد وهو يسحبه لألسفل هو وكرم ثم

 .…صاح لحبيبة بغيرة

 ”..…كملي طبيخ وبطلي مرقعه“

 

  

 

  

 

 ..…ابتسمت حبيبة ابتسامة لعوبة مستفزة وهي تتابع الطهو هي ونور وصديقتيها )شذى،وهنا(

 بعد مدة طويلة وبعد انتهى الطعام باكمله لم يبقى

 .……إال التعبئة في العلب المخصصه له

 ..…مدحت زينب في طبخ حبيبة وقالت وهي تتذوق طعم الفراخ

. ياختي يابخت اللي هيتجوزك جمال …ماشاء هللا ياحبيبة الفراخ حلوه حالوة يام إبراهيم عسل“
 ”……وتعليم وست بيت شاطره دا ام دعياله دعى اللي هتبقي من نصيبه ياحبيبة



 .…زوجة عمها)نوال(تأكد بحب وفخرابتسمت حبيبة بخجل وهي تخفض رأسها لالسفل لتسمع 

.انا كنت في اي عزومه الزم …امال اي يام أحمد دي نفسها في االكل عشرة على عشرة“
..وكانت رحمة ورباب بيزعله مني بسبب الحركه دي يقولولي …اطلبها تقف معايا في المطبخ
 …مين اللي بنتك احنا وال هي

 اقولهم حبيبة دي مش بنت اخو جوزي دي بنتي

 ”..…قعدت معايا اكتر ما قعدت مع أمها دي

 .…ترقرقت الدموع بعينا حبيبة وهي تتجه لزوجة عمها لتعانقها بحب

 ”………وانتي كمان غاليه عندي اوي …حبيبتي يامرات عمي“

 ……ربتت على ظهرها نوال برفق وحنان

 ..…ظهر أحمد وكرم وبين ايديهم أكياس كبيرة تحتوي على العلب التي سيتم التعبئة بها

 ”…يال ياجماعه عشان وقت التوزيع هياخد وقت“

 هتفت حبيبة بسرعة وهي تنهض من احضان

 ..…زوجة عمها

 ”.…انا هروح معاك يا احمد وقت التوزيع“

 …رضخ احمد لطلبها وهو يقول

 ”……ماشي بس ساعة واحده وانا هكمل انا وكرم عشان الوقت وكده“

 .…سمع أحمد نوال تخبره بجدية

حبيبي عبي كام علبة كويسين كده وخليهم على جمب هاخدهم لواحده بتربي بص ياحمد يا“
 ”…ايتام

 ً  …اوما لها أحمد وهو يقول سريعا

 .…نظر للجميع وقال بجدية ”..…ماشي هتوصالك بيها كمان“

 ”……لو حد يعرف حد محتاج ياجماعه يقول االقربون اولى بالمعروف“



ويقوم بتعبئته ثم يليه لالخر ليضع الصنف  بدأ الجميع في تعبئة العلب والكل يمسك صنف
 .…حتى انتهى الجميع من تلك التعبئة …الثاني وهكذا

في االسفل وضع الفتيات االكياس المحملة بوجبات الطعام في سيارة صغيرة احضرها له أحد 
 اصدقاء

 .……أحمد

ا بتوزيع صعد الشباب السيارة وانطلقت بهم خارج الحارة الى الرصيف الحي والسوق ليبدأو
 الوجبات على

 .…المحتاجين كنوع من المساعدة البسيطة إليهم

 وضعت حبيبة أحد العلب في يد سيدة تبيع المناديل

في الشارع ثم وجدته ورشة حداده عليها بعض الرجال مشحمين المالبس يعلو وجوههم الشقاء 
 .…رة خشنة.. اتجهت بالعلب اليهم لكنها وجدت من يمسك يدها وهو يقول بنب…والتعب

 ”.…انتي راحه فين ياحبيبة“

 .…ردت باختصار وهي تنظر للورشة

 ”..…هفرق العلب في الورشة دي“

 .…ارتسم الغضب على وجه أحمد وهو ينظر لها

 ……اللي هو ازاي يعني انتي مش شايفه انها مليانه رجاله“

 

  

 

  

 

” 

 رمقته بتعجب.. ”..…واي يعني ياحمد“



 .…اش امام وجههاانطلق صوته بغيرة كمدفع رش

. اقفي مكانك وهاتي العلب دي انا …هو اي اللي اي يعني انتي عايزه تجنيني وخالص“
 ”……هدخلهم

 بالفعل أخذ منها العلب وبدأ يوزعهم بداخل الورشة

 .…ابتسمت وهي تتابعه باعين المعه هائمة به

 …تساءلت بدهشة سعيدة

 ”..…بيغير دا وال إيه“

 …يسير بجوارهااتى عليها وهتف بحنق وهو 

 ”.…يال ياهانم وبعد كده متوزعيش على رجالة تاني حريم وعيال صغيره بس ماشي“

 اومات له بدون جدال وداخلها ترقص على اوتار

 ..…كلماته والسعادة تغمرها بجنون

. ساعدها كرم واعطاه العلبة فدعت …اتجه كرم بأحد العلب لسيدة مسنة تحاول مرور الطريق
 …تعبله بصوٍت ضعيف م

 ربنا يفرحك يابني ويسعدك ويكتبلك الخير“

 ”..……كله

ابتسم كرم وقشعر بدنه عند تلك الدعوة فنظر نحو نور التي تنتظرة على الرصيف من الناحية 
 األخرى

اوقفته وهي ……انتبهت نور الى صبي يمر بجوارها وكان مشعث الشعر ومالبسه مهترئ
 تقول

 يببصوٍت رقيق متأهب من مظهر الصبي الغر

 .…عليها

 ” …..يا…..اسمع انت……اسمع“

 وقف الصبي الذي كان سنه لم يتجاوز العشر



 .اشار الولد على نفسه وهو يقول…سنوات

 .…بوقاحة

 ”..…نعم ياموزه أأمريني أمر………انا“

 جفلت مالمح نور للحظات ثم قالت بعدها بسرعة

 ..…وهي تدفع العلبة نحوه ببراءة

 ”.ببالش.. …………خد دا أكل“

 …سم الصبي عليها فقال ببجاحهابت

 ”..…طب مفيش علبة سجاير معاها عشان يبقى عداكي العيب وازح…ببالش !“

 …تعجبت نور من الكلمة فقال بنفي

 ”..….. ال مفيش سجاير……ازح !“

 ..…رد الولد مستاءاً 

 ”..…ياخسارة اصلي كنت خرمان“

 ..…سألته بفضول رغم عالمات االستفهام من كلماته الغريبة

 ”….هو انت ساكن هنا ؟………خرمان !“

اشار على احد المحالت ”.…بنام في الحته دي…آآه انا اغنى واحد هنا خدي في بالك“
 المفتوحه..

 ……اشارت هي أيضاً عليه وهي تسأله ببراءة”.…بتابت في المحل ده“

 …رد الولد باختصار ال يحمل الفرح أو حتى الحزن

 ”..…ه وبيروح بيته..لم صاحبه بيقفل……قدامه اخر الليل“

 .…تكورت شفتي نور بتأثر وهي تساله بشفقة

 ”..…..طب وفين باباك ومامتك………ياحرام“

 رد الصبي ببساطة بها لمحة من الضياع وهو



 …ينظر للشارع

 ”……انا علطول هنا………مش عارف“

 مدت يدها بحقيبتها واخرجت مبلغ بسيط

 .…وهي تقول ببراءة

 

  

 

  

 

 ” …انت اسمك إيه صحيح………سجاير عشان متتعبشخد دول بس بالش تشتري “

 …رد الولد وهو ياخذ النقود منها بسعادة

 ”.…. وانتي………زيكو“

 …ابتسمت الجل ابتسامته الجميلة فقالت بطيبة

 ”……ينفع نبقى صحاب يازيكو……………نور“

 نظر اليها بدهشة واشار على نفسه بغير

 …استيعاب

 ”..…انا …………تبقي صحبتي“

تردد في ان يسلم عليها وهو ………ترفع يدها إليه كنوع من الترحيب بهاومات له وهي 
 …قالت نور بحزن بريء للصغير……ينظر ليده المتسخه

 ”..…انت مش عايز تسلم عليا وال اي“

 سحب كم قميصه المهتري”.….استني…ايدي وسخه“

 وغطى به كف يده ثم سلم عليها ليسمع الصبي بعدها



 بخوف على نور..صوت كرم ياتي من خلفه صائحا 

 ”.…انت بتعمل اي ياال عندك“

ركض الصغير في لمح البصر خوفاً منه فقد ظن انه احد المخبرون الذين يبحثون عنهم بين 
 ……االزقة والشوارع لوضعهم في االصالحية

 نظرت له نور بضيق ألول مرة وهي تقول بنبرة

 ..…متأثرة

 ”..…حرام عليك ياكرم خوفت زيكو منك“

 .…كرم وسالها بغرابةاتى عليها 

 ”.…. انتي تعرفي يانور؟…زيكو مين؟!“

 اجابته بايجاز وهي ترمق الطريق الذي ركض منه

 .……الصبي بشجن

 ”لسه متعرفه عليه دلوقتي وانا بديله علبة األكل..“

 ضرب كرم فخذيه ذاهال وهو يوحد هللا

 ..…ويستغفر وهو رافع رأسه للسماء بنفاذ صبر

..نور لو سمحت ممكن تسبيني ………صبرني يارب…استغفر هللا العظيم ..…ال اله إال هللا“
 ”.…انا أزوع العلب

 .…سالته بضيق

 ”.…ولي انا موزعش معاك“

 …تحركت شفتيه بشراسة وهو يقول بجزع

..يال ……عشان انتي مش بتوزعي انتي ماشيه تتعرفي على الناس في شارع“
 ”..…قصوهاتي ايدك دي عشان مضعيش مني انا مش نا……قدامي

 لم تمد يدها اليه بل اغاظتها جملته فقالت



 ……بحنق

 ”……اي اضيع منك دي هو انا صغيرة“

 .…اخبرها كرم بجدية خشنة

 ”..…ال مش صغيرة بس انتي أول مرة تيجي هنا“

 نظرت نور حولها بضياع فهو محق هذا الطريق

 ًّ  ..…جديد عليها كليا

 

  

 

  

 

ليها فوضعت يدها بتردد داخل يده التي اقبضت عليها مد يده السمراء ا”..…هاتي إيدك يانور“
 سريعاً لتشعر بشيًء بعدها يتسرب اليها رويداً رويداً 

وهذا اإلحساس وصل لكرم أيضاً حينما  ……وكان شعور جميل لكنه محرم في نفس الوقت
 لمس

 ……يدها للمرة األولى

 سارا معاً بصمت وااليادي تتعانق بشكال قوي شاعري

 ..…عذراء لم تقع في الحب يوماً ولم تجرب حالوته وعذابه ؟! تستشعره قلوب

…………………………………………………………. 

علت الزغاريد وبدأ الرجال بحمل جهاز العروس الى المبنى المقابل حيث شقة العريس)إبراهيم 
 راضي(

 ……والذي سيقام فرحه بعد أيام معدودة



 

  

 

  

 

  

 

س الى المبنى المقابل حيث شقة العريس)إبراهيم علت الزغاريد وبدأ الرجال بحمل جهاز العرو
 راضي(

 ……والذي سيقام فرحه بعد أيام معدودة

. …بدأت همسات الجيران عن جهاز سمر والجميع منبهر من جهازها العصري والغالي كذلك
 وبعض الجيران الحاقدين بدأوا في مصمصت شفتيهن وهم يقارنوا

 بينها وبين العروس التي تزوجت منذ أسبوع

 ……والتي جلبت اكثر منها وأجمل !

لم تهتم )سمر( بالكلمات المتناثرة حولها بل ظلت تتابع جهازها وهو يصعد لشقة ابراهيم التي 
 ……ستكون شقتها بعد ان تصبح زوجته رسميا وهذا سيحدث بعد ايام معدودة

 ..…سمعت والدته تربت على كتفها وهي تقول بفرحة وفخر وهي تنظر لجهازها

 ”.…. ربنا يتمملكم على خير…ياعروسة ابني مبروك“

 ..…قالت أمها التي تقف بجوارها

 اطلقت زغردة عالية كنوع من الفرح واالبتهاج ”…اللهم امين ياام ابراهيم ويبعد عنهم العين“

 ……البنتها

 .. وحينما التقط…رفعت سمر عيناها على إبراهيم لتجده يحمل مع الرجال أحد االجهزة الثقيلة



 …ا في تلك النظرة غمز لها بوقاحةعيناه

 ……مما جعلها تبتسم وتطرق براسها لألسفل

 …قطعت أمها وصلت الغزل بينهما وهي تقول

 ”.……يال ياسمر عشان نطلع نشوف جاهزك ونظبط الدنيا عشان نبدأ نفرش من بكرة“

 . ليست أول مرة…اومات لها وهي تصعد المبنى معها بقلٍب يرتجف و وجهه متورد خجالً 
 ……تاتي لهنا لكن تلك المرة مختلفة انها االن عروس وتنوي فرش شقتها قبل الزواج

 ولم يبقى سوى والدته …وصل الجميع للشقة ونزل الرجال بعد ان وضعوا الجهاز في الشقة

 .وهي بطبع…وشقيقتيه وابنة عمه وزوجة عمه

 ..……وامها

..باستهجان واضح وهي تقول …رمقت صفاء والدة حبيبة الجهاز المغلف الذي لم يفتح بعد
 …بتجريح

.. دا انا جيبه لحبيبة ….. معقول هو دا بس اللي جبتيه ياسمر…بس العفش شوية صغيرين“
 ”.……بنتي شيء وشويات ولسه بقول شوية

. وبالفعل ردت …تركت سمر أمها ترد عليها فهي تعلم امها في تلك المسائل متوحشة في رد !
 ..…صفاء الذي جفل وقتهاامها كمدفاع رشاش امام وجه 

. ولسه لم …….انتي مش شايفه العفش مغرق الشقة ازاي ….. هللا اكبر…بسم هللا ماشاءهللا“
. اصبري يام حبيبة ومتستعجليش دا انا جيبالها …الكراتين تتفتح هتشوفي الجهاز على حق

برضو عشان .. تعالي بكرة افرشي معانا اهو تاخدي فكرة …حاجات لو شوفتيها تتهبلي عليها
 ”.……تجيبي لبنتك وتكملي الشويات بتوعك

 لجم لسان صفاء وأحمر وجهها بغيظ ثم نادت

 …ابنتها بضيق

 ”..…حبيبة تعالي عيزاكي“

 ..…قالت حبيبة بحرج من الجميع



 ”…….. وانا جايه وراكي…روحي ياماما“

 عضت والدتها على شفتها وهي تنظر لها بتوعد

 ..…ثم خرجت من الشقة

 ب شفتيها وهي تنظر لحبيبة قائلةبرمت زين

 …بعفوية

 ”……..كويس انك مش طالعلها…امك النفسية عندها عاليه“

 .…لكزتها سمر وهي تنادي عليها بتحفظ

 ”..…ماما“

 …انتبهت زينب لما قالته فاعتذرت للحبيبة بحرج

 ”..….. بس كالمها زعلني اوي…انا مقصدش حاجة يابنتي“

 ..…اعتذرت نوال بحرج للسيدة

 ”..…معلش يام أحمد متاخديش على كالم صفاء هي طيبة وهللا ولي في قلبها على لسانها“

 وكانها القت على النيران بنزين فزاد توهجها

 ..…مما جعل زينب تنظر اليها بضجر

 يعني انتي شايفه اني مش جايبه لبنتي عزال“

 ”..…عليه القيمة يام ابراهيم

 دلصاحت رباب شقيقته الكبرى بنفي وهي تع

 .…جملة امها مضيفة بمدح

 بالعكس دا جهاز سمر حلو اوي ماشاءهللا وذوقها“

 .. الحاجه متنقيه على الفرازة مش…حلو اوي كمان

 ”……اي كالم



 اكدت رحمة شقيقته الصغرى والتي كانت تحمل

 .…ابنها ابراهيم بين يداها وتهدهد به برفق

ده عشان انتي قدمنا انا لسه قايله لرباب  . احنا مش بنقول الكالم…آآه وهللا العظيم ياخالتي“
 ”……دا احسن من جهازي كمان وهللا ……وحبيبة كده تحت ومشكرة في حاجتها

 .…انهت نوال النقاش وهي تقول بطيبة

 …. وبعدين دا كله ليهم هما…بالش نتكلم في شوية واليامه دا مش مقامي وال مقامك يام أحمد“
.. الناس …ومتشغليش بالك بكالم الناس …ي بتاعهم همااحنا ملناش دعوة بالشوية وليامه د

بتتكلم حتى لو محمله العربيات دي دهب مش جهاز هيقوله ابوها بيتاجر في المخدارت عشان 
 ..…ضحكت نوال بأستياء وهي تتابع لزينب بود ”..…كده جبلها دهب

 ”…….. ومتخدوش على كالم صفاء هي متقصدش حاجة…بالش تعكري فرحتنا ”

زينب اعتراضها بحنق ونظرت لسمر التي تقف بجوارها والتي رمقتها بنظرة معتذرة  بلعت
 ……فسكتت زينب على مضض……مترجيه ان ال تفتح الموضوع مره أخرى

 ……دخل أحمد في تلك االوقات يحمل على كتفه حقيبتين سفر بهم مالبس العروس

 صاح أحمد بعصبية ألول مرة تراها حبيبة

 

  

 

  

 

 ..…بهذا الشكل

 ”..…خلصي ياماا ارميهم فين“

 .…صاحت سمر بانزعاج منه

 ”.…. تعالى حطهم في اوضة النوم…اي ترميهم دي“



 ..…صاح أحمد بعصبية اكبر عليها

 ”..….. افتحي ام الباب…لوحتي رقبة امي“

 ..…شهدت سمر امها بغيظ منه امام الجميع

 ”..…شايفه ابنك ياماا“

 .…مةرمقته زينب بتحذير وهي تقول بصرا

 ”..…اتلم ياحمد ودخل الحاجة وانت ساكت“

 ……قال بغيظ مكبوت

 ”..…الماتش ياست بدأ بقالوا زفت ربع ساعة“

 ……صاحت زينب باستنكار

 ”..…الماتش وال عزال اختك……مايولع الماتش “

 ..…رد سريعاً ببساطة

 ”……الماتش اهم من اي حاجة …مش محتاجه سؤال يعني“

هو يدخل الغرفة القى الحقائب على الفراش ثم اتجه لكزته سمر و”.……آآه ياندل“
 ..وطبع قبله سريعة على وجنتها وهو يقول بخفوت بجوار…إليها

 .…اذنها

 ”…….بقولك اي اسحبي انتي وامك مطوليش……مبروك ياشقيق“

 .…رفعت سمر حاجبها وهي تنظر لها

 ”..…اي ده انت مش هتستنانا“

 نانهمزال يقف بالغرفة معها فقال من بين اس

 ..…بضجر

وبعدين انا رايح احضر الماتش كفاية راحت عليه اول …استناكي اي دا البيت في وش البيت“
 ..وبعدين انا هقعد معاكي اعمل اي يعني……ربع ساعة



 ”..…دي حاجات حريم مليش دعوة بيها

 ..…دفعته سمر بصدره بغيظٍ 

 ”…..دي عادتك وال هتشتريه…خالص ياحمد غوور“

 ”..…مش زعالنه صح“

 ..…نظرت له بحدة

 ”……زعالنه دا انا هطق منك“

 .…لوح بيده وهو يوليها ظهره خارج من الغرفة

 ”..……انا ماشي برضو………………أولعي“

 غمغمت سمر وهي تنظر للحقائب المرصوصة

 ……على الفراش

 ”.……طبيعي مانت جبله“

بلها على قا……قبل ان يخرج أحمد من الشقة كانت قد خرجت حبيبة لترى امها في شقتهم
 ……الساللم فقال بمزاح شقي وهو ينظر لظهرها

 ”………على هادي يامدلع“

عضت حبيبة على شفتها وهي تنزل على الساللم وهو خلفها وحمدت ربها انها كانت ترتدي 
 ..……عباءة فضفاضة في تلك اللحظة فهي تعلم انه غير سالك النوايا أبداً 

 قالت حبيبة بخفوت بدون ان تنظر اليه وهي

 ..…تابع هبوط الدرجت

 ”……المفروض تلحق وقتك عشان الماتش“

 ..…احرجها أحمد بفظاظة صبيانية

 ”.……مانتي لو توسعي هعادي والحق وقتي“

 .معقبة…وقفت حبيبة مكانها واستدارت اليه ذاهلة



 ”…..الماتش مهم اوي كده…انت بتكلم بجد وال بتهزر“

 

  

 

  

 

 ……تجاوزها وهو يقول بعجلة

 ثم أضاف بصوتٍ ”..…تي نفسهااهم من حيا“

 ..…خافض حتى ال يسمعه أحد

 ”.. …هكلمك بعد ما الماتش يخلص ”

 حركت حبيبة حدقتيها ببرود للجهة األخرى

 ……وهي تقول ساخرة

 . مش هو…مش هرد عليك خلي الماتش ينفعك“

 ”.……اهم من حياتك برضو

 توقف أحمد عند احد إدراج السلم السفلي وهي

 .…..سألها بغرابة……عند الدرج العاليكانت مزالت واقفه 

 ”.…. انتي زملكاويه وال اي……اي النفسنة دي يابيبه“

 ..…اجابت مقتضبة

 ”..…انا مبحبش الكورة أصال“

غمز لها ثم أكمل الهبوط على درجات  ”…. ونتابع الماتش سوا…بسيطه بكره تحبيها زيي“
 …السلم بعجلة

 .…لوت شفتيها بسخط وهي تقول بغيظ



عضت على شفتها وتراجعت في الدعوة وهي  ”…….. يارب يخسروا……ل اويمستعج“
 .…تقول ببراءة

 ”..………. واتنكد انا عشانه…يارب يكسبوا عشان مينكدش على نفسه“

…………………………………………………………….. 

 سحبتها رحمة من يدها لالسفل حيُث شقة والديها

 .…قالت سمر وهي تهبط معها على درجات الُسلم

 ”..…ن تحت نعمل اي يا رحمةاحنا نزلي“

 ..…قالت رحمة بجذالً مرتسم على مالمحها

 ”..…هوريكي حاجة هتعجبك اوي“

 …تساءلت سمر

 ”.…حاجت اي يا رحمة ؟“

 ……قالتها رحمة وهي تدخل الشقة ومنها الى غرفة ابراهيم”……اصبري“

اش حينما دخلت سمر نظرت للغرفة باستغراب لتجد ثوب زفاف ابيض كبير يحتل الفر
 ….إبتسمت سريعاً ولمعة عيناها وخفق قلبها خفقات ال تعد…بأكمله

 جلست على حافة الفراش ومررت يدها على الفستان

.. كانت …….. وكانه الماس حقيقي وليس تقليد…االبيض الناصع المرصع بالماس براق رائع
 تنورة الفستان

على مجسم ومطرز من االسفل كبير ومنفوشة تكاد تبتلع من يرتديها بينما من اال
حينما تذكرت رفعت عيناها ……هذا التصميم مألوف إليها…….وعصري الشكل…بمهارة

 ……على رحمة بدهشة

 ”..…. انتوا كنتوا متفقين….. دا نفس اللي اخترته…رحمة انتي بتهزري صح“

 .…ضحكت رحمة وهي تومأ براسها بتأكيد

 بصراحه ابراهيم هو اللي بعتني ليكي من كام يوم“



وانتي اختارتي منهم الفستان ده  ……ي كام صورة من الفساتين اللي موجوده في االتليةودان
 ”…وهو علطول راح اشتراه وحب يعملهالك مفاجأه

المخادع يدبر ويخطط من خلف ظهرها كي يفاجئها بهذا …ضحكت سمر وهي تهز رأسه
 .…رائع مهم انكرت……الشكل الـ

 …سمعت رحمة تقول بحماس

 ”……تقسيه ياسمر مش ناويه تقومي“

 …نظرت لها سمر بدهشة”..…دلوقتي وهنا“

 ..…هزت رحمة كتفيها باالمباالة

 ”…وابراهيم تحت مع الناس…اي يعني محدش معانا“

 ……نظرت للفستان ثم لرحمة وقررت ارتداءها بعد لحظتين من التفكير

 

  

 

  

 

  

 

شفة مؤخرة عنقه وهو يجفف دخل ابراهيم الشقة وذهب للحمام وغسل يداه ووجهه ثم احاط بالمن
 ……وجهه وشعره

 …اتجه الى غرفته فسمع صوت شقيقته وسمر بداخل

 ……ابتسم بمكر بعد ان أدرك انها رات الفستان

 .…اطرق على الباب فقالت رحمة بتوجس



 ”.……مين“

 .…هتف ابراهيم وهو يحك في شعره

 ”……افتحي يارحمة“

 …قالت رحمة بتردد خلف الباب

 ”..…مش هينفع تدخل عايز اي يابراهيم“

 .…زمجر بلؤم وهو يسألها

 ”..…..انتي معاكي حد جوا…اللي هو ازاي يعني دي اوضتي“

 قالت رحمة وهي تنظر للباب بحزم وكانه

 .…امامها

.. دا فال …. ومحذراك…امك منبه عليك …آآه سمر وبتقيس الفستان ومش هينفع تشوفها“
 وحش

 ”.…وانت عارف

 …ول بخبث اليهاطرق ابراهيم مرتين وهو يق

. مانا الزم اشوفه افرضي …افتحي بس يارحمة اشوف الفستان …انتي بتصدقي الكالم ده“
 ”…عريان

 …قالت سمر من خلف الباب باستهجان

 ” …على اساس ان لو عريان كنت هتجيبه يعني“

 هتف ابراهيم وهو يبتسم بعد ان سمع صوتها

 …أخيراً 

 ”.…افتح ياشبح خليني اشوفك باالبيض“

 ..…متنعت سمر وهي تقول بتشفيا

 ”..……يوم الفرح …………ال“



 .…صاح ابراهيم بنفاذ صبر محذر إياها

 ”..…افتحي بذوق بدل ما كسر الباب …افتحي يابت مانا هشوفك يعني هشوفك“

 ..…شهقت سمر بحرج وهي تنظر لرحمة التي ضحكت وهي تقول الخيها بخبث

للحاج راضي إيه لم يسالك كسرت الباب  طب اعملها كده يابراهيم وبقى وريني هتقول“
 ”..…ليه

 سألها ”.….. سمر الفستان حلو؟…هقوله الباب عصلج“

..فابتسمت سمر بجذال وهي تمرر يدها على الثوب بعد ان اغلقت رحمة …من خلف الباب
 السحابة لها

 …..ثم تنهدت وهو تجيبه بسعادة……من الخلف

 ”..…اوي يابراهيم“

 ديد ببحة خاصةابتسم وهو يسالها من ج

 ……عميقة التعبير

 ”……عجبك ياست البنات“

 نظرت سمر لنفسها في المرآة وهو ترتديه وقد

 .. كانت جميلة…تغيرت مائة وثمانين درجة به

 . كان…اقرب الميرة خرجت من كتاب أساطير

 الفستان يناسبها بقوة وكانه صمم خصيصا لها

 .…ردت عليها بعيون متألألة بالفرحة

 ”..….. دا تحفه……يابراهيم عجبني اوي“

 ..…زفر ابراهيم بجزع وهو يطلب منها بالحاح

 ” ……طب ما تفتحي كده أشوفه عليكي“

 .…ضحكت رحمة وقالت بسماجة



.مش كده ……وطلع بقه شقتك خلينا ناخد راحتنا…رايح نفسك ياهيما مش هنفتح الباب“
 ”ياعريس.. 

 .…توعد لها وهو يبتعد عن الباب

 ”..…نيا ليكيع………ماشي يارحمة“

خرج ابراهيم من باب الشقة فقابل حبيبة تحمل ابراهيم الصغير ابن رحمة وتهدهد به وهو يزيد 
 صراخة وقد كانت حائرة كالطفلة وهي تحمله

 .………وكانت على وشك البكاء معه !

 ..…سألته حبيبة بصوٍت نشج

شكله  ……..هيما الصغير بيعيط ومش عارفه اعمله إيه…..متعرفش رحمة فين…ابيه“
 ” …جعان

 لمعة عينا ابراهيم بالخبث وهو يخبرها بهدوء

 ..…حتى ال ترتاب منه

 ”……روحي ادهولها…رحمة في اوضتي مش عارف بتعمل اي“

تنهدت حبيبة براحة وهي تتجازوه لتدخل الشقة وبالفعل اطرقت على باب الغرفة والصغير بين 
 يداها

 ..…وتاخذ ابنها بين يداها بقلق وهي تسال حبيبةيبكي بقوة مما جعل رحمة تفتح الباب سريعاً 

 ”..…ماله ياحبيبة بيصرخ كدا ليه“

 ..…قالت حبيبة بقلة حيلة

 ”.….مش راضي يسكت معايا…شكله جعان يارحمة“

شهقت رحمة ولم ……في تلك اللحظات قد تجاوزهن إبراهيم ودخل غرفته وأوصد الباب جيداً 
 .…في وجههايكن الحظ حليفها كي تمنع اغالق الباب 

لو امك عرفت  ………….فال وحش وهللا….. عيب يابراهيم مش كده……افتح يابراهيم“
 ”..…هتزعل



 سالتها حبيبة بعدم استيعاب وهي تنظر

 …للباب المغلق

 ”..…هو مين جوا يارحمة“

 ردت عليها رحمة وهي تطرق على

 .…الباب

 ”..…سمر بتقيس الفستان جوا“

 …بحماس تهلل وجه حبيبة بسعادة وهي تقول

 

  

 

  

 

 ”..…انا عايزه اشوفها …………هللا بجد“

 طرقت رحمة على الباب من جديد وهي تقول

 ……بخيبة أمل

.. عملتي اي …..بقا دا ابراهيم اخويا التقيل في نفسه…..دا قفل الباب بالمفتاح…دا اذا فتحلنا“
 ضحكت رحمة وهي تهز راسها وبرغم“. …فيه ياسمر

 اخيها وحبه لسمرذلك كانت سعيدة ألجل فرحة 

 ..وستصبح…والتي تزيد غالوتها مع الوقت في قلبها

 .……يوماً ما أختها الثالثة مع رباب وحبيبة

 لم يهتم بطرق اخته على الباب ولم يستمع لجزءا

 .كل ما كان ينظر له……مما قالته اثناء طرقها



ماله وجحمة تلك البهية التي تتألق بثوب الزفاف األبيض الذي يكاد يبتلعها من شدة ج
. او كوردة ازدهرت في موسم الربيع ……..كانت كفراشة خرجت من شرنقتها للتو…الكبير

 ..…فخطفت األعين بجمال لونها وعطرها الطيب

..يدقق النظر بها من أول رأسها حتى أطراف …لمعة عينا ابراهيم وهو يقف مكانه متسمر
 ثوبها

د مموج مسترسل بجماالً على كتفيها .أميرة متوجه تقف بجماال وحسن بشعر اسو…األبيض
 وظهرها منافس جمال االبيض الناصع مع عيون سوداء

 ……المعه تنظر نحوه بحب به لمحة من الخجل

 ..…بينما مالمحها الحسناء تلوح بسعادة غير منتهية وهي بفستان زفافهما

عد نظراته بلعت سمر ريقها بتردد وهي تنظر له بين الحين واالخر منتظره اي تعليق منه ب
..والحماقة وهو يقف مكانه هكذآ بدون نطق حرف ……والدهشة……الجامعه مابين الحب

 ..……واحد لها

.. ثم …تقدمت هي وهي تحاول رفع تنورة الفستان لالعلى قليالً  …حينما يئست من تقدمه منها
 ..…سارت اليه ووقفت امامه وقالت باستياء

 ” ……وال إيه . هو وحش عليا…هتفضل متنح كده يابراهيم ”

 …أول شيٍء خرج منه وهو ينظر لعينيها بهيام

 ”…….. انتي بجد هتبقي مراتي………سمر“

 .…ابتسمت ذاهلة وهي تلكزة في كتفه

 ”.……آآه بجد عندك مانع“

 ..…علق أخيراً بين ذهوله المدغدغ النوثتها

 اي الحالوة……. انا مش مصدق……عندي مانع“

 ”……دي يابت

 حول نفسها وهي ضحكت سمر بقوة وهي تدور



 ……تنظر للفستان

 . انا لم اخترته مكنتش اعرف…حلو اوي يابراهيم“

 ”.……دا بجد بتاعي محدش هيلبسه غيري ………ان هيبقى حلو كده

 ..…اوما لها وهو ينظر لعينيها

 ”.…احنا متفقين اخر مرة اني هشتري مش هأجر“

 مررت يداها على ”……بس دا شكله غاليه اوي“

 ..…هالثوب وهي تنظر ل

سحبها ابراهيم برفق عند المرآة لتقف امامها من جديد لكن المختلف في تلك الوقفه انه بالقرب 
منها يقف خلفها ينظر لصورتها المنعكسة في المرآة بحب وعيناه تحكي لها قصيدة غزل يعجز 

 السان عن

 …قولها حتى ال يفسد عمق وصفها !

 ”……سيبك من ده كله المهم انه حلو عليكي“

 ت الى صورتهما عبر المرآة ثم زاد توهجنظر

 .……عينيها عشقا فقالت بنبرة ناعمة

 ”..……انا بحبك اوي ياهيما“

طبع قبله على وجنتها وهو يلصق وجنته بوجنتها الناعمة نعومة اشعلت مشاعره شوقاً 
 .. ضمها…إليها

 يشعر انه يعانقهبكلتا يداه من الخلف وكان حجم الفستان كارثة بنسبة له في تلك اللحظة فهو 

 .……بدالً منها

 

  

 



  

 

 …نظر ابراهيم لعينيها عبر المرآة وقال ببحة خاصة مؤثرة على قلبها الهائم به

قبلها من جديد وطالت القبلة على جنتها مما  ”…بحبك ياشبح………وانا بعشقك ياقلب هيما“
 جعلها تضطرب من انفاسه الساخنة وقربه منها

 ..…فحاولت التملص منه بسرعة

 .…زمجر ابراهيم ببراءة وهو يحاول نيل قبلة اخرى منها

 ”…اثبتي ياسمر محصلش حاجة دي بوسة بريئه“

 دفعته سمر بقوة وهي تحاول الخروج من

 ……الغرفة

 ”.……وسع بقه يابراهيم وبطل غالسة“

 …مسك يدها قبل ان تهرب منه وقال

 هي الحاجات دي بقت غالسة اليومين دول“

 ”.……مهمه تعالي بس هقولك حاجة

 قالت برجاء به لمحة من الدالل وهي تمسك يده

 ..…بين يدها

وحياتي عندك افتح الباب وخرج شكلنا وحش اوي واختك وبنت عمك وقفين ……ابراهيم“
 ”..…على الباب

 مد يده وارجع خصله من شعرها للخلف وهو

 يقول بعبث حاني

 ”..…..انا لسه مشوفتش الفستان……مش دلوقتي“

 ..…وهي تنظر إليه بترجي ازداد الدالل



 ”. …وحياتي ياهيما…………. متحرجنيش اكتر من كده……يابراهيم عشان خاطري“

 نظر لها بحنق ثم للباب الذي مزال يطرق ثم بعد

 .…برهة تركها بغضب وهو يتوعد لها بضراوة زائفة

.اهربي زي مانتي ……..بس قسما باهلل كل ده هيطلع عليكي……ماشي ياسمر“
 منهنروح ……عايزه

 ”.……بعض فين

 ..بدأ…ضحكت بقوة وهي تراه يفتح الباب ويخرج

 قلبها يطبل على ألحان العشق وهي ال تصدق انها

 ………ستكون زوجته بعد ايام فقط

…………………………………………………………… 

 صعد ابراهيم السيارة الكبيرة بجوار عبود الذي

 ..…كان يأكل كالعادة وجبة اإلفطار بسيارة

 يم العابس والذي قاد السيارةنظر عبود لوجه ابراه

 .…سأله عبود ……بصمت غريب عليه

 مالك يابراهيم المدير موفقش على االجازة وال“

 ”……إيه

 ..…نظر ابراهيم امامه بوجوم

 وافق واداني أسبوع واحد ومحسوب من اول“

 ”……بكرة

 .…برم عبود شفتيه وعلق بسخط

 دا راجل بارد صحيح دا انت لسه فرحك بعد“

 ”…زعلش نفسك لم نرجع انا هتكلم معاه..مت…بكرة



 ..…نظر ابراهيم اليه وقال ببرود

.. طالما الذوق مش ……سيبك منه انا هقعد زي مانا عايز ولم ارجع نشوف بقه هيعمل إيه“
 ”.…جاي معاه سكه

 .…تعجب عبود وهو يسأله

 ”…وطالما الموضوع كده قالب وشك ليه بقه“

 .…هالح السأم على وجه ابراهيم وهو يخبر

 ”….. صحاب الشغل عايزين يمصه دمك مص …مفيش حد بيقدر …مانت عارف ياعبود“

 ..…خفف عنه عبود وهو يقول بمزاح

.. الحمدهلل ان اداك اسبوع انا يوم ما تجوزت اداني تالت ايام …. ياعم روق…كلهم كده“
 ”……بالعافية تقولش باخد اجازة العيد

ضحك عبود وهو يربت على  ……ته على الطريقابتسم ابراهيم وهو يهز رأسه وعيناه مثب
 ..…كتف صديقه

مبروك ياهيما انت  ……ايوا كده اضحك دانت عريس حتى في عريس يكشر التكشيرة دي“
 ”..……والعروسه والد حالل وتستاهلو كل خير

 .…انتبه إبراهيم لكمين شرطه في طريق فقال بقلق ”.……تعيش ياعبود عقبال عيالك“

.. اول حاجة هيسألوا …طالع من عندك الرخص واوراق الحمولة دي .……ربنا يستر كمين“
 ”..…عنها

 فتح عبود أحد ادراج السيارة واخرج الورق

 ……وهو يقول بخشونة

 ”..…موجود ياجدع هي أول مرة يعني“

أوقف إبراهيم السيارة بعد ان اشار له الضابط بتوقف والذي كان وجهه ينم على الشر واالذى 
 ……يم لنظراتهولم يرتاح ابراه

 فتش يابني انت وهو …انزل يابني منك ليه“



 ”.……التريله دي

 

  

 

  

 

 . ثم سمع عبود…لم يتحدث ابراهيم بل نزل من السيارة وترك لهم حرية التفتيش كما يريدون

 …الواقف بجواره يستفسر من الضابط بهدوء

ق كله اهو تقدر والور ……هو في حاجة ياباشا التريله دي محمله حاجات طلعه الجمارك“
 حضرتك

 ”……تبص عليه

 صاح الضابط بنبرة غاضبة ووجه مكفهر

 ..…المالمح

 ”……خلي ورقك معاك وحط لسانك جوا بؤك انت هتعرفنا شغلنا وال إيه“

 ..…ارتعد جسد عبود فقال بخوف

 اوقفته يد”..…انا مش قصدي ياباشا انا بس“

 .…ابراهيم و الذي همس له بخفوت

 …وسبهم يشوفوا شغلهماهدى ياعبود وسكت “

 ”..…مفيش حاجة في العربية نخاف منها

 خرج الشرطي وهو يرفع يده بقطعة مربعة

 .……مغلفة بقماشة بيضاء

 ”..…لقينا فرش الحشيش دا يا باشا تحت كرسي السواق“



 ..…اشار له الضابط بان يتقدم ليرى بنفسه

هيم كذلك وهو حينما تقدم الشرطي تقدم ابرا”.…….هاته يابني…………فرش حشيش“
 ..…ينظر الى قطعة المخدرات بصدمة وتعجب

 ”.…..دا مش بتاعي ………حشيش اي !“

 .…ساله الضابط بتشكيك

 ”..…ليه هي العربية دي مش بتاعتك“

 اخبره ابراهيم وعالمات الصدمة تلوح على

 ..…وجهه

 ”.…بس………ايوا بتاعتي وباسمي“

 قاطعه الضابط وهو يسأله ببرود كي يثبت

 …يهالتهمة عل

 ”..……حد بيدخلها او بيركبها غيرك“

 ..…اخبره ابراهيم بخشونة

 ”…..وباكل من وراها عيش…مفيش غيري بيسوقها“

 ً  .…لوح الضابط بالقطعة المربعة هازئا

توزيع  ….بس شكله توزيع….ويترى دا توزيع بقه وال تعاطي……ودا اكل عيشك بقه “
 لحد…كس .خدو يابني على البو……بتاكل من وراه عيش مش كده

 ” ……ما نعمله المحضر النضيف

 .…هدر ابراهيم بتشنج وهو يدفع يد العسكري

 بوكس اي انتوا هتلبسوهاني وال إيه قولتلك“

 ”……معرفش عنها حاجة

 ”…….وقف تزعقلي………انت اتهبلت ياال“



 اشار الضابط لعدة عساكر كي تتقدم من ابراهيم

..وكان تكبيلة و ادخله مهمه صعبة …هحتى يكبلو اياه ويدخلوه سيارة الشرطة رغماً عن
 ً  خصوصا

.وان هناك لبس في …بانه يصيح بصوٍت جهوري ان تلك المخدارت ليست له
 .………الموضوع

 رفع ابراهيم رأسه وهو يجاهد حتى ال يدخل السيارة

فالتقطت عيناه القاتمة عيون بغيضة يعرفها جيداً تنظر إليه من خالل نافذة سيارة فارهة ، 
 بتشفي ال

 .………يخلو من الشر األسود

 

 

 حينها دخل ابراهيم بعدها مع الرجال بصمت

 وقد أيقن بعدها ان النيران التي اشعلها في

 ……سيارة لم تمسس أحداً سواه ؟!

 

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثامنة عشر

 ال تخشى من كوابيس نومك

 بل افزع من كوابيس الواقع !

 #دهب_عطية

. والذي كان غاية …هي مرتدية ثوب الزفاف األبيض األنيقخطت خطواتها بتمهل وحرص و
 في رقي

 . حيُث كانت بهه كأميرة متوجه..…والعصرية عليها

 كأميرة حزينة متعبة انتهت قصتها بكل جوارحها ونزل الستار عند آخر مشهد ينتظرهُ الجميع



 الزواج من أمير وسيم ياخذها معه حيُث برج

 ا بالورود كي تعيشعاٍل ، عريق الطراز مزين إليه

 .…به مع حبيبها حتى آخر العمر

وان هذا الثوب األبيض الذي ارتدت إياه بملء إدارتها …ربما لم تكن النهاية بسيطة بهذا الشكل
 لم يكن

 إال بداية كل شيء مع من يقف عند الباب يالحقها

 ……بعيناه االمعه منذ اول ظهور لها

 يدها برفقفكانت تسير بجوار الجيران وامها تمسك ب

 .……تدفعها للسير بدون خوف او تردد

 كانت جميلة اليوم أجمل من أي يوماً رآها فيه.. فكانت بثوبها األبيض أجمل نساء العالم في

من وضعت لها ألوان الزينة أرادت برز جماالً  …. و زينة وجهها كانت تلمع باشراق…عيناه
 قد أهمل

الشكل واستطال حتى اخر ظهرها هكذا وقد  .. اما من كوت شعرها بهذا…من قهبل صاحبته
 وضعت فوق رأسها تاج متألأل بهذا الشكل البراق أرادت ان تثبت

 .. ان……له ان العروس ملكة تستحق ان

 …تجلس على عرش مملكة احتلت من قهبل هو ؟!

ترددت حنين في رفع عيناها إليه وهي تنظر له في الخفئ وهو واقف عند الباب ينتظرها حتى 
 .. بعد ان اتمم اتفاقه وجعل الجميع………معه ترحل

 كي يرد لها جزء بسيط ……يراها بفستان الزفاف

 ..…من كبريائها المهشم امامهم

 أخيراً رفعت عيناها البنيه عليه حينما اقتربت

. …….. باللون الكحلي…وكان هو في غاية األناقة ببذلة كالسيكيه بعصرية رفيعة …منه
 كانت رائعة



.. وقد صفف شعره االشقر الغزير للخلف فأصبح جذاب …صممت اليه خصيصاعليه وكانها 
.. وجنونه وقتها …. مما جعلها تخفض عينيها وهي تتذكر قبالته على شفتيها…بدرجة مهلكة

 وهو يكاد يبتلعها في

 ……تلك الدقائق التي مرت عليها كدهر

لة كان جامح وكاد ان . من مجرد قب…بلعت غصة الخوف في حلقها وهي تشعر بتجمد أطرافها
 ماذا سيحدث حينما …يفقد صوابة وهي في احضانه

 

  

 

 

  

 

 .ينبغي عليها…تكون في بيته و في نفس الغرفة !

 ان تكون على علم ان االتفاق أساسه نيلها ؟!

لكنها تشعر باالضطراب وكان تلك الدروس التي كانت تحفز نفسها عليها قد تالشت في لحظة 
 .……ألول مرة ستكون معه وحدهم ! …من وجودها معه وحدهموحل التردد والخوف 

شعرت بيده توضع خلف ظهرها ودفعها نحوه برفق لتجده يطبع قبلة فوق راسها أمام 
وهذا جعل بوابل من التهنئة تهبط عليها ودعاء امها وبعض الجيران بسعادة  …الجميع
 .……اليهما

 …رفعت حنين عيناها إليه بخجل به لمحة من التردد

 ……فوجدته يبتسم بجاذبية تليق بالوسامة الساطعه التي يتمتع بها هذ الرجل

 ”..……مبروك ياحنيني“

.ثم هتفت باعجوبة من بين هذا …جف حلقها ومزالت عينيها متعلقه بعيناه بتردد



 ..…االضطراب

 ”.……هللا يبارك فيك“

كي تتأبط .. …تعالت الزغاريد من حولهما.. فوجدته يثني ذراعه ويرفع مرفقه لها
 ……ذراعه

.. أسبلت عيناها بعيداً عنه …احاطت مرفقة بكفها الشبية بالوحة الثلج بسبب ما يحدث لها
 وكانها

 .………تطالب باالمان من خاللهم

 هبط معها على الساللم القديمة والجيران خلفهما

 وهناك فرقه موسيقية شعبية تحيط بهما تقوم بزفافهما …يطلقون الزغاريد وصياح الفرح
 ………بالعود والطبل البلدي 

 بعد ان انهت الفرقة الزفة التي بدأت من أول

 ……درجات الُسلم حتى اعتاب باب البيت الكبير 

 …بعد انتهى الفرقة علمت انها على وشك الرحيل

لم تشعر بنفسها إال وهي تلقي نفسها باحضان امها وتنتحب بقوة ورغم حزن امها على فراقها 
 ..…….سائلة ماجدة همساً قلق ……ها ارتعبت من بكاء حنين المبالغ فيهوبكاءها كذلك إال ان

 ”…….اي العياط دا كله مالك يابنتي انتي مخبي عليا حاجة…في اي ياحنين“

 هزت حنين رأسها في احضانها وهي تقول

 بشجن..

 ”……هتوحشيني اوي ياماما“

 ..…اخبرتها والدتها بالدموع

..اوعي تقطعي بامك …شوفك وانتي كمان تعالي زوريناوانتي كمان ياحبيبتي..هبقى اجي ا“
 ”…ياحنين

 اومات لها حنين وهي تخرج من احضانها وقد تلوث



 قد أخذت…كحل عيناها قليالً من البكاء لكنها لم تهتم

 ً  يد امها وقبلتها ثم رأسها وودعتها بعدها بقلبا

 ..……ملتاع

 نظرت لعز الدين بكحلها المنساب وعيناها الحمراء

 وثوبها األبيض الذي يبتلعها …يها المنتفخهوشفت

 ……بقوة وفي نفس الوقت يبرز جاذبية تمتلكها البائسة بغير إدراك !

خطت حنين خطوتين نحوه ثم قبل ……فتح لها باب السيارة بصمت وكان وجهه جامد التعبير
ن والذي ان تستلقي السيارة الفارهة وقفت بجواره وكان يفصلهما الباب المفتوح بيد عز الدي

 .………بادلها النظرات بهدوء اقرب للبرود

اوقف عز الدين …بعد لحظات من تبادل النظرات التي تحمل مشاعر عميقة سوداء بينهما
 ..…حرب النظرات وهو يقول

 ”……مش ناويه تركبي ياعروسة“

بعد جملته أدارت راسها عند امها الواقفه بصعوبة من شدة التعب ومع ذلك تقف كي 
اشقاءها االربعة المحيطين امها وينظرون اليها بشجن واصغرهم يبكي حزٍن . و…تودعها
 ……لفراقها

عادت عينا حنين اليه ثم للسيارة بداخل ثم للجيران الذين ينظرون لها بارتياب من صمتها 
 .…..واالهم ترددها في رحيل مع زوجها !…الغريب وبكاءها المبالغ فيه

 تنتظر قرارها عادت من جديد لعيناه القاتمة والتي

 ..……على احر من الجمر

..فهي من اختارت وعليها ان تتحمل …رمقته بنظرة محتقنة ثم استلقت السيارة بعدها بقلة حيلة
 ………ثمن القادم مهما كانت النتيجة

 ..…ثم تحركت السيارة في شارع بحرص…صعد بجوارها للسيارة واشار للسائق بان يتحرك

امها واشقاءها والذين كانوا يقفون خلف السيارة وهي  استدارت حنين ونظرت للخلف حيثُ 
 ترحل



 ..……ورحلت صورتهما المحببة لعيناها حتى لم تعد تراهم

نزلت دموعها وهي تستدير لتنظر للنافذة المجاورة ولم تسيطر على دموعها التي انهمرت 
 ………بغزارة من مقلتيها

جهها وقد افسدت زينة وجهها قدم عز الدين محرام لها اخذته بصمت ومسحت دموعها وو
 الجميل

 ً  .لكن حزنه على انهيارها….وهذا أحزنه…سريعا

 ..مما جعله…الملتاع على فراق عائلتها كان أقوى

 يسحبها برفق وصمت الى احضانه وهي لم

تمانع بل ارتاحت على صدره وبكت بقوة وخرجت شهقات متقطعه من بين شفتيها الحمراء 
 …المنتفخة

ً  بكاءها على صدره ..لم يعرف هوايته لكن أول …وشهقاتها المتقطعه اثارت في اعماقة شيئا
.واول مرة يعانق أمرأه بهذا الشكل كي تبكي على …مرة يستشعره مع أمرأه

 ..الوحيده التي اعطى…صدره

 ………ومن بعدها لم يرد ولم يشعر انه سيفعلها الخرى !……لها هذا الحق أخته

.شعر ……عميقة بعد زوبعة تلك المشاعر المداهمة لفؤادةأخرج تنهيدة عميقة محملة بمعاني 
 بها تمرر كفها الناعم بعشوئيه على صدره فوق قميصه األبيض

اغمض عيناه بقوة ُمتأثر باقل لمسة تصدر منها..يبدو انها ال تدرك ماذا تفعل فهي مزالت 
 تنتحب على صدره

 فتح عيناه ثم حرك يده قليالً وربت على كتفها

 ……هو يقول بهمسالغض برفق و

 

 

  



 

 

  

 

  

 

 ”.…….مش كده…………كفاية عياط ياحنين“

فتحت حنين عيناها الحمراء وهي تشعر أخيراً بنفسها في حضن من تبكي ، على صدر نفس 
 ..…الشخص الذي كان سبب احتقارها لنفسها اآلن

 ..…بعد ان تركت كل شيء وبحثت عن ابسط الطرق لتأمين مستقبل عائلتها الصغيرة !

 فعت حنين رأسها وابتعدت عنه سريعاً مما جعلر

عز الدين بعدها يشعر بخٍط من الصقيع يحتل صدره في نفس المكان الذي كانت ترتاح 
 ..……عليه

لم يعلق على شيء بل تركها اآلن تفعل ما يحلو لها وحين تدخل مملكته سنرى الى اي مدى 
 ستبتعد !..

……………………………………………………………… 

.ذات المنظر الخيالي …ن ابواب الفيال الكبيرة حيُث الحديقة الكبيرة الشاسعةدخلت السيارة م
 ..……والتي تشبهة الجنة في مخيلة المرء من شدة جمالها

 ..خرج عز الدين واشار للسائق ان يبتعد قليالً …وقفت السيارة وترجل السائق يفتح لهما الباب

 ……الفستان ضخمة تعرقل نزولها فكانت تنورة…ثم ساعدها من الناحية األخرى بالخروج

 سارت معه للداخل وكانت تتأبط ذراعه مرة أخرى

 حتى وصال لباب الفيال الذي فتح لهما وانتظرهما

 الخدم والذي كان من بينهم )نيرة ، ونرمين



 .(…المسئولة عن شئون الخدمة في الفيال

ن هذا حلت الدهشة على وجوههن وهن ينظرنا لحنين التي اخفضت رأسها بحرج م
 .…الموقف

 .. ال داعي للتخمين…ماذا يقولون عليها اآلن ياترى

 .…عيونهما افصحت عن كل شيء

 …بلعت تلك الغصة الحادة كشفرة الحالقة بصعوبة

ثم سمعت تهنيء لبق من الجميع ثم بعدها وجدت عز الدين يسير بها لالعلى بعد ان رد على 
 .…التهنئة بفتور

على الساللم االمعة وعيناها البنية تبصر هذا المكان الذي لم  صعدت بحذائها العاٍل قليالً 
.فهي لم تدخل إال المطبخ وغرفة الخدم في أول زيارة لها وثاني زيارة احتلت بجدارة …تراه

 .……واصبحت زوجته في لمح البصر………غرفة صاحب البيت !

 دخلت…فتح عز الدين الباب اليها واشار لها ان تدخل

 ..…تراه يلحق بها بشموخ مغلق الباب خلفه وتفقدت المكان وهي

 ..…..كل قطعه بها منمقة بعناية وفخمة جداً …كانت غرفة شاسعة رجولية باحته

كانت عبارة عن سرير كبير وطاولة توضع في احد الزوايا باناقة عليها زهرية خاليه وكئيبة 
 ..هناك تسريحة انيقة…بدون رفيقتها الجميلة !

 يتواجد….وحمام خاص…أيضاً في احد الزوايا

 .………كذلك غرفة كامله لتبديل المالبس

.سمعته ……شعرت به يديرها اليه و ينظر لها تلك النظرة الجامعة ما بين الحنان والعبث
 ……يقرب راسه منها هامساً بعمق أحيا قلبها بجنون

 ”..……مبروك يا حنين“

المرة برقة تذيب الجليد  .لكن تلك…اغمضت عينيها وهي تشعر بشفتيه تداهم ثغرها من جديد
 مرر يداه على خصرها بحنان وهو………من أعلى الجبال



 يعزف باحترافية على شفتيها مخدر خوفها

 ..……وحزنها بقربه

تحركت شفتيها باستحياء معه وقد تجاوبة بخبرة معدومة لكن استجابتها كانت بمثابة عود 
 كبريت

 ..…وقع في مكان قابل لالشتعال

لكنها حاولت ليس ألجله بل ……وحها ولم تعرف كيف تجاري هذا الجنونتعمق اكثر وزاد جم
 ألجل ان تنساق خلف اي شيء ينسيها هذا الوجع الذي

 ……يقبض على صدرها ويكاد يخنقها

 وقع تاج رأسها أرضا وشعرت بالثوب االبيض ينزلق

 عن جسدها ببساطة بعد ان عبثت يداه بمهارة كي

 ..…يتخلص منه

..بل واذا …ذراعيه القوية وشفتيه مزالت متسلطه على شفتيها تأبى تركها حملها في لحظة على
تركت شفتيها تطوف على قسمات وجهها بقبالت بدت كلمسات اوارق الورود على 

 ……وجنتيها

 وضعها على الفراش ومالى عليها واقترب منها

 .…مجدداً 

 همست باعتراض وبوجنتان مشتعلتان

 ..…من ما يحدث بينهما

 ”…….انا……ا خايفه.ان………عز“

 ..…نظر لها باعين مظلمه جائعة وبرغم ذلك اخبرها بحنان 

 ”..…..مش هأذيكي………متخفيش ياحنين“

 بلعت ريقها لتجده يمد يداه ويحتجز وجهها بينهم

ثم طال النظر اليها على وجنتيها الحمراء وعينيها الخالبتين والتي بهم لمحة من التردد من 



بهته على خاصتها ولفحت انفاسه الساخنة صفحة وجهها الشاحب ..أسند ج……القادم بينهما
 ……فهمست مجدداً بخجل وارتياع

 ”.…. انا…………عز“

عاد ليقبلها من جديد ويلمسها بمنتهى الراحة غير مصدق انه ”..…..متخفيش…هششش“
 امتلكها

 ..…أخيرا واصبحت إليه بعد كل تلك المعافرة معها

 لدرب الذي اختارهوكانت لينة بين يداه تسير على ا

فيجعله يريد ان ينال القدر الذي يجعله يتخلص من …وهذا كان يزيد جموحه عليها …لها
.لكن هيهات حينما اقترب منها شعر انه شرب السحر ……سحرها الغريب ويتالشى بداخله
 ……وبدأ المفعول الحقيقي بعدها ؟!

……………………………………………………………. 

 

 

  

 

  

 

 غرفة جعلتها تفتح عينيهاطرقات مهذبة على باب ال

 .…بفزع غريب برغم خفوت الطرقات

لتجد نفسها على فراش ناعم ……اغمضت عينيها من جديد بتعب وحركت راسها يمينا ويساراً 
. خرجت شهقة مكتومة وهي تلمس جسدها العاري تحت الفراش بيدها ثم …الملمس شاسع

تسطح على بطنه ذاهب في سباٍت فتحت عينيها تلك المرة برعب ونظرت لمن ينام بجوارها م
 ..يخفي جسده النصفي بشرشاف وجزءه العلوي عاري بظهر ممشوق صلب…عميق



 ……وذراع ضخمة تضخ بالعضالت القوية

 .وهيئته الجذابة وهو نائم هكذآ مسالم…بلعت ريقها وهي تتأمل قسمات وجهه الرجولية الوسيمة

 ..…للحياة بما فيها

..ماذا فعل بها …ط تاملها الهائم بهذا الرجل الوسيمالحت بسمة خجل على محياها وس
..وكأنها يعرف نقاط ضعف المرأة ويلعب عليها ….كان مراوغ عابث ماهر فيما يفعله…ليالً 

 .……باحترافية ليجعلها تنساق خلفه كالمنومة مغناطيسياً !

 ……!تالشت البسمة بتدريج وهي تتذكر انها ليست األولى ولن تكون االخيرة في حياته 

نظرت حولها لعلها ……أدارت وجهها للناحية اآلخرى فسمعت طرقات باب غرفتهما من جديد
 تجد شيءٍ 

يسترها كي تفتح للطارق لكن الشيء الذي كان قريب من بين يداها قميصة األبيض الخاص 
 …بحلة العرس

 اخذته بدون تفكير وارتدت إياه و زررت االزرار

 م في ملكوتوهي تنظر لعز الدين الذي مزال نائ

 ..الحت تلك البسمة النادرة على شفتيها……آخر

 ..…وهي تقترب منه لترفع الغطاء عليه أكثر

 ..…ثم اتجهت للطارق وهي ترفع شعرها لألعلى قليالً 

 فتحت الباب ووجدت المسئولة عن الخدم السيدة

 ……)نرمين(والتي اخفضت جفنيها بحرج حينما ابصرتها وقالت

.تحبي …..بس افتكرت انكم صاحيين فاجبتلكم الفطار…ك من النوماسف ياهانم اني صحيت“
 ”……ادخله وال اطلعه كمان شوية

 توردت وجنتي حنين باستحياء وهي تلتفت كي

 ..…تنظر لعز الدين النائم ثم للسيدة الواقفه امامها

اخذت منها حنين العربة االنيقة التي تحمل ”.…..شكراً …احنا صاحيين……ال خالص هاتيه“



 .……م اإلفطار والمشروبات الساخنةطعا

اغلقت حنين الباب برفق ووضعت العربة جانباً ثم تقدمت من عز الدين بحرج وهي تنادي عليه 
 …برفق

 ”.…….قوم يال……عز……عز“

.تردد ……فتح جفنيه بانزعاج فظهرت تلك العيون العسلية الضاريه القاتلة الي ثبات بداخلها
 صوتها

 ..…نانوهي تضع يدها على كتفه بح

 ”.……يال قوم الفطار طلع“

 اعتدل في جلسته ودعك في عيناه وهو يسألها

 .…بنبرة ناعسة

 ”..…هي الساعة كام دلوقتي……صباح الخير ياحنين“

 نظرت للمنبة الموضوع على المنضدة المجاورة

 .…لهما فقالت بفتور

 ”.…….. الساعة عشرة………صباح النور“

 دي قميصهنظر لها عز الدين جيداً فوجدها ترت

 ..…الذي يصل لقبل ركبتيها بقليل

 ”…….. في فستانك……انتي لبسه كدا ليه“

عبثت عيناه ……اشتعلت وجنتيها وهي تنظر للجهة األخرى ولم تجاوبه”.……..اا…فستاني“
 .…وتحركت شفتيه في زاوية واحده وهو يسالها بمرواغه

 ”..…هو اي اللي حصل امبارح بظبط“

 نق من أسلوبه الماكركانت ستنهض من مكانها بح

 …معها



مسكها من يدها واجلسها على فخذيه الممدده في لحظة فشهقت ”..…انت مش فاكر يعني“
 بدهشة

 وكتم الشاهقة بشفتيه التي القت عليها قبلة

 ……الصباح المنعشة

 أبعد شفتيه عنها وتعمق بجمال لوزتين عينيها

 ..…الشهية وهو يقول بعبث

 ”……راحه فين احنا مش بنتكلم“

 …نظرت له بخجل وقالت بضيق شهي امام عيناه

 ”..….دي قلة آدب…وبعدين بنتكلم في إيه……راحه اخد شاور“

 مالى عليها ووزع عدت قبالت حانية على عنقها

 ..…وهو يقول ببراءة

 ”..….انا قليل األدب برضو……اخص عليكي ياحنيني“

خصرها وجعلها ..كبل ……دفعته بخجل وهي تحاول النهوض”..….. بقه….بس……عز“
 تستلقي بجواره

 ضحكت بصدمة بها لمحة من المرح االنثوي

 ..……المكنون بداخلها

 ”..…مينفعش كده……………عز سبني“

 .…طل عليها بهيئته الرجولية التي تزعزع ثباتها

 ”…هسيبك تقومي بس لم تحكيلي حصل اي إمبارح“

 .…نظرت للناحية االخرى بخجل صارخ

 ”..….مش فاكره………معرفش“

 كتم اعتراضها بقبالته الجائعة”..……بقى الزم افكركي“



.وفي …أغمضت عينيها بتمتع من هذا اإلحساس الجميل الدافئ التي تستشعره كلما اقترب منها
 غمرة ضياعها سمعت انشقاق قميصه عليها وصوت تمزيقه

ومن بعدها وجدت نفسها ترتمي على أقرب موجه عالية سحبتها ……يدوي في الغرفة بأكمله
 .…رفق وتمهل ب

 خرجت من الحمام بقميص أبيض أنيق يلتف

 . كان أيضاً شعرها…على جسدها بحياء قصير قليالً 

حمرة صارخة ارتسمت  …وشفتيها حمراء …مبلل ووجهها ناضر براق عن اي يوم راها فيه
 على

 .…شفتيها بعد اقتحامه الشديد لها منذ لحظات

 عليه منتظرها على وجبة اإلفطار بعد ان أخذ حمامابلع ريقه وهو يتاملها على االريكة الجالس 

 دافئا وارتدى طاقم مريح وصفف شعره

 ……االشقر للخلف

 ……اتت حنين وجلست بجواره بنفس الخجل والحياء برغم كل ما حدث بينهما

 تنحنح عز الدين حتى يقتل هذا الصمت

 

 

  

 

  

 

 ……الغريب بينهما

 ” ……مش هتفطري ياحنين ”



 .…بنعم ولم تاخذ إال كوب الماء الموضوع على الطاولةهزت حنين رأسها 

 ابتسم تلك البسمة العابثة من أحد زوايا شفتيه

 ..…وقال هازئا

 ”..…هو الفطار بنسبالك كوباية مايه“

 .…وضعت الكوب بحرج وقالت

 ”.…….. انا هفطر اهوه…………ال“

 .…سالها بلؤم

 ”…….مش معقول بعد كل ده……انتي مكسوفه“

..ضحك وهو ياخذ قطعه من خبز التوست فرد عليها الجبنة ووضع …محتقنرمقته بوجه 
 قطعتين

 ..…من الزيتون وقدمها لها

 ”…..وبالش البصه دي……طب خدي طيب“

 ..…اخذت منه اللقمه وقطمت منها بتمهل وحرج

..توقف في منتصف الطعام وسالها وهو يسكب القليل من الشاي …وبدأ هو أيضاً باالكل
 ..…لها

 ”.…علقة سكر ياحنينكام م“

 .…ردت بحرج

 ”..…لو ينفع…………من غير سكر“

 رفع راسه وارتفع حاجبه قليال وهو يداعبها

 …بكلمات

 ”..…بيجيلك قلب ازاي تشربيه كده“

 …اخبرته بخفوت



 ”……انا بحبه كده من غير سكر“

 ……غازلها بنبرة عميقة

 ”…هو كدا كدا هيتحلى مسافة ما تشربيه“

 …اخذ منه الكوب معقبةتوردت وجنتيها وهي ت

 ”..…بتعرف تعاكس وتقول كالم حلو“

 ……اخبرها بوقاحة

 بعرف اعمل حاجات كتير واديكي شوفتي منها“

 ”……وصبح ……جزء امبارح

 .…قالت حنين بانزعاج ملموس

 ”..…عز انا مبحبش اتكلم في الحاجات دي“

 ..…برم شفتيه بخبث

 . بكره تاخدي…مم جايز عشان لسه في االول“

 ”……كدهعلى 

 …زفرة وهي تشيح وجهها المشتعل منه”.……يا ربي“

 ضحك عز الدين بقوة بعد تلك الكلمة ثم توقف

 ..…عن ضحكاته بتدريج واخبرها بهدوء

 ”.…. جهزي نفسك على كده….احنا هنسافر كمان ساعة…خلينا في المهم“

 عقدت حاجبيها بتعجب وتساءلت..

 ”……هنسافر فين ………هنسافر !“

 .…دين بفتوراخبرها عز ال

.ها اي ……هنروح نقضي فيها شهر العسل……عندي فيال على البحر في الغردقة“
 ”.…رأيك



 .…حركت كتفيها باستسالم

 ”..…اللي انت شايفه“

 ..…اوما براسه بعد ان اخذ رشفة من الشاي

 ”…….وانا هطلع حد من الخدم يحضرلنا الُشنط…خالص جهزي نفسك بعد الفطار“

 .…امتنعت وهي تقول

 ”..…مش الزم انا هحضرهم بنفسي“

 ……صمتت قليالً ثم سالته بتردد بعد ان انزلت كوب الشاي من على فمها

 ”……مفيش حد في الفيال هنا غيرنا…………هو“

 ..…رمقها بشك

 ”.……بتسالي عن مين“

 ……تابعت بتردد

 ”.…….هو مش عايش معاكم هنا….خالد…….و جوزها……اية هانم وابنها“

 …فظ بصدمةجن جنونه في لحظة ول

سحبها بقوة في جلستها المجاورة له لتكن ملتصقه به في لحظة والحت بوادر ”……خالد“
 .…الخوف على وجهها منه

 ”..…. انطقي…………بتاع اي تسالي عنه“

 .…ارتعد جسدها فتراجعت بخوف

 ”..….مـ…….انا فكرت بس انه ساكن معاكم هنا…انا مش قصدي حاجة“

 .…انه المطبق عليهمهدر عز الدين بجزع من بين اسن

.ثم نهض من …ترك ذراعها بغضب مكبوت”…فاهمه……اول وآخر مرة تتكرر ياحنين“
 مكانه الى شرفة الغرفة

.. …. لماذا سالته عن خالد……قربت يدها منها وعضت عليها بقوة وهي تنعت نفسها بالغباء



 هي ال تهتم بأمره

عرف انها ستحرق فتيل صبره .. هل اضطرابها بقربه جعلها تخرج اسئله خرقاء ت……حتى
 في لحظة

 . فهو على علم بكل شيء حدث من خالد…عليها

 ..…وهو كان حاضر كل شيٍء لذلك تقابالن

نهضت من مكانها وارتدت مئزر طويل وخرجت للشرفة الذي كان يقف عندها يستند بكفيه 
 وبرغم من شعوره بوجودها…على حاجزها بمالمح واجمه

ً إال انه لم يعقب وظل صام  ..…تا

 …تجرأت ووضعت يدها على يده الممسكه بسور

 

  

 

  

 

.ابتسمت معتذرة …اضطرب جسده من تلك اللمسة المباغته منها فرفع عيناه الغاضبه عليه
 وهي تقول

 ًّ  .…بنبرة مختلفة عليه كليا

كان سؤال ………..صدقني مكنتش اقصد حاجة من اللي وصلتلك…انا اسفه ياعز“
 ”……عادي

 .…متهاوناخبرها بحزم غير 

 ”..….مفهوم……….ميتكررش تاني ياحنين…ال مش عادي وانتي عارفه ليه“

 .…اومات براسها بطاعة

تقدمت منه وطبعة قبلة على وجنته ثم ابتعدت ورفعت راسها إليه ”.…..انا اسفه……مفهوم“



 تنظر اليه ببراءة واعتذار كقطه تتدلل على صاحبها كي

 ..…يرضى عنها

 ”..…خالص بقه ياعز“

 .…ر بضيقزمج

سحب راسها بقوة وانحنى عليها منقض على شفتيها من جديد ”..…مش خالص ياحنين“
. تلك المرة بادلته بكل خبره امتلكتها على يده هو ، كنوع من اإلعتذار له ، فجن …بغضب

 ..…جنونه وسحبها من جديد الى فراشهما

.وترتدي …ون السماويوقفت امام المرآة تهندم ياقة قميصها االبيض المطرز بخطوط بالل
 اما شعرها فقد تركته يناسب……اسفله بنطال جينز انيق مماثل للون

..وضعت بعض الزينة البسيطة على حد علمها بتلك المساحيق ……على كتفيها وظهرها
.عكس سمر التي كانت تثرثر معها كثيراً عن تلك …فهي لم تكن خبيره يوماً بها …التجميلية

.كانت ال تعطي اهتمام …هاراً والمفترض وضعه ليالً عند الخروجاألنواع المناسب وضعها ن
 .…..لكن يبدوا انها اتت بفائدة فهي ساعدتها قليالً لوضع زينة تالئم نهار اليوم…لتلك المسائل

.. اضطربة هذا االضطرلب المجنون وهي …رفعت عيناها عبر المرآة فوجدته يقف خلفها
 تساله

 ..…بتردد

 ”.. …في حاجة ياعز ”

 ”.. …خلصتي“

بالفعل تقدمت ووقفت أمامه وجدته يمسك يدها  …اومات براسها فوجدته يشير لها بان تتقدم
 ..…….. وكانه من االلماس الخالص…اليسرى ويلبسها خاتم انيق براق

 …نظرت للخاتم ثم عادت عيناها إليه متسائلة فوجدته يخبرها بفتور

 ”..…. مجتش فرصة اقدمهالك…دي شبكتك“

 .…وهي تنظر له ثم سالته بحرج اومات

 ”……اصله ممكن يوقع…..هو انا الزم افضل لبساه……شكله غالي اوي“



 …ابتسم برفق وهو يخبرها

 ”.….انتي حسى ان واسع في صبعك…متقليش مش هيقع“

 ”..……ال دا جاي بظبط”.…رفعت كفها ونظرت اليه وهي تخبره بسعادة عنوة عنها

 ع قبلة على جبهتها اغمضت عينيها بتاثر وبد قلبها يزيدمالى عليها وطب”..…مبروك عليكي“

 .…خفقاته

 .…ابتعد عز الدين ونظر لها مليا ثم سألها بهدوء

 ”.. …خلصتي كده وال لسه ”

 ..…سحبت حقيبتها الغالية وهي تخبره بسرعة بعد اضطرابها الملحوظ من قربه

 ”……آآه خلصت“

 ”.…استني ياحنين“

دم منها ونظر للقميص األبيض االنيق عليها و ازراره المغلقه . تق……اوقفها قبل ان تتحرك
 باستثناء أول

 ……ثالث أزرار منه

 .. توترت…شعرت به يمد يدها نحو ياقة قميصها

 .…وهي تمتنع بخجل واهي

 ”.…ومش هينفع …….. احنا اتاخرنا…عز“

خشونة ممثل أغلق اول أزرار القميص وهو ينظر لعينيها بمالمح جامدة التعبير ثم سالها ب
 .…البراءة

 ”……هو اي ده اللي مش هينفع؟“

 .…أدركت ان ما يفعله عكس ما تفكر هي به

 فشحب وجهها واطرقت برأسها وهي

 ..…تتلعثم بارتباك



 ”….. كتير اوي….. اتاخرنا كتير…مش هينفع نتاخر“

 .…رفع حاجبه مندهش بمكر

 ”..…اي ده بجد اتاخرنا اوي كده“

 …زاد التلعثم بعد نظراته

 ”..…. مش هنمشي…اا …إيه …. ممم……آآه“

 .…اوما لها وعيناه تلمع بانتشاء غريب نحوها

 ……وقال بمزاح وقح

 . بس لو في حاجة في دماغك…آآه هنمشي“

 ”. ……احب اسمعها وقول رايي برضو فيها……تانيه قوليلي

 ..…ابتعدت عنه بحياء أكبر

 ”..…..مفيش حاجة في دماغي أصال…………ال“

تقدمت منه فأحاط خصرها ”……احنين عشان نطلع سوا هتخرجي لوحدكطب تعالي ي“
 بذراعه

وسار بها للخارج حيُث ساللم الفيال ومنها إال الحديقة حيُث السيارة التي تنتظرهما بسائقها 
 ..…للرحيل معاً لقضاء شهر عسل في احد المناطق الساحرة على البحر

……………………………………………………………… 

 على جبينه قماشة مطويهبدأت تهدهد بصغير و

 ..…باردة كي تخفض بها حرارته

صرخ )علي( باكياً وهو يردد) ماما( وهو ينظر اليها باعين حمراء ووجهه أحمر من شدة 
 …السخونية

 . منذ ساعتين…نزلت دموعها وهي ال تعرف ماذا تفعل

 . وبدأت بعمل كمدات باردة له وسط…وهو على تلك الحالة اعطت له خافض للحرارة
 ……و وجهه الصغير المتعب ……صراخه الموجع لقلبها



 ……شعرت ان صبرها نفذ مع تلك الكمدات والعالج الذي لم يتجاوب مع جسده حتى اآلن

رفعت آية هاتفها على اذنها بتشتت وهو أول من اتى في عقلها بعد بعادها عن اخيها وخصامها 
 ……معه

 فتح الخط من الناحية األخرى وهتف خالد ذاهال

 .…اتصالها به ليالً في وقتا متأخر كهذا من

 ”..….مالك في إيه………آية“

 .…صاحت آية من الناحية األخرى بنبرة باكية

.علي تعبان وسخن اوي وانا مش عارفه اعمل …خالد ينفع تيجي تاخدني القرب دكتور“
 ”..…إيه

ً .اخبرها سري……الح القلق والخوف على وجه خالد وهو يقف في شارع امام سيارته  .…عا

 ”…خالص يا آية متخفيش انا هاجي اخدك دلوقتي“

 اتى صوت انثوي اثناء محادثته وصل الية جيداً 

 ”.…مش ناوي تروح وال اي يا خالد“

 .…نظر لها خالد واخبرها باشارة من يده ان تنتظر

 ”..…آية انتي لسه معايا على الخط“

عها ال تعرف اكنت الدموع ..ثم نظرت امامها ونزلت دمو…بلعت آية غصة حادة في جوفها
 خوفا على ابنها

 ..….قالت بنبرة باهته………المريض ام حزنا على حبها المذّل لكرامتها المهانة االن أمامها

 ”.…….اسفه اني ازعجتك……خليك ياخالد شكلك مش فاضي“

 ..…صاح بقوة قبل ان تغلق

تنيني قدام انا هاجي اس………..هو مش ابني زي ماهو ابنك…استني هو اي اللي اسفه“
 ”.…الفيال

 …اخبرته بنبرة واهية



 ”.…بس انا مش في الفيال“

 .…تسرب الرعب عليهما فسألها بصدمة

 ”.……..امال انتوا فين يا آية………إيه“

 …اخبرته بنبرة فاترة

 ”بس متتأخرش علينا.. ……..هستناك تحت العمارة…في شقة الزمالك القديمة“

 .…دخل سيارته سريعاً وهو يسالها باهتمام

.انتي زعالنه مع ….بس قوليلي سبتي الفيال ليه…..انا هطلع بالعربية…مش هتأخر“
 ”……عز

 غامت عينيها العسلية بشجن وتجاهلت سؤاله

 ……وهي تنهي المكالمة بهدوء

اغلقت الخط ”…….انا هلبس انا وعلي وهننزل على طول……براحه وانت سايق ياخالد“
 .……بعدها وهي تدخل مع ابنها الغرفة

 

  

 

  

 

 ……وقفت تنتظره باالسفل وهي تضم ابنها الحضانها بقلق ورعب األم

وضعت آية يدها على صدرها وهي تستشعر بثقل كبير يجتاح صدرها وال تعرف التنفس منه 
 وهذا

 .……بسبب ذكرى مؤالمه مزالت تستنزف منها الكثير

 …توسعت عينيها وهي تنظر له بدهشة



 ..(….. مستحيل طبعاً انت بتحلم…شغلي ) انت بتقول اي ياخالد عايزني اسيب

 ..…اخبرها بغضب اعمى به لمحة من التملك

. وال كانك ……. وطول الوقت مشغولة بيه…)ليه بحلم انا حاسس ان شغلك واخدك مني
 متجوزه..(

 ……صاحت بعصبية امام وجهه

 .. مش هقولك الشغل ده حياتي الن حياتي عبارة عنك…)انت بتتحجج وخالص عشان اسيبه
 . مش معقول…. يعني انا…. لكن هقولك انه كياني ياخالد…انت

 ..(….. مش معقول…هدمر نفسي ياخالد

 سحبها من ذراعها لتقع على صدره وهو يزمجر

 ..…بوجه مكفهر

 ..(…عايزك معايا ………)اي الشعارات الفارغه دي يا آية انا عايزك ليا لوحدي

 ……اله الدائم لهااخبرته امام عيناه بحزن وكانها تعاتبه من إهم

 ….. بس المشكلة مش فيا وال في شغلي المشكلة فيك انت…. وهللا معاك…)انا معاك ياخالد
 (…….. ومش عايز تكون معايا…انت اللي مش معايا

 ..…تركها وهو يبتعد بتشنج

.انا الغلطان ….. مش كده……. والتقصير ده كله من عندي…)يعني الغلط عندي مش عندك
 صح(

 .…ووقفت امامه تساله بصدمةاتجهت اليه 

 ..(…)انت شايفني مقصره معاك ياخالد

 ……اجابها خالد بحدة

 لم تكوني طول الوقت في …)ايوا مقصره يا اية

 ..(…شغلك واهتمامك كله ليه تبقي مقصرة

 .…رفعت حاجبها بعدم تصديق



 ..(…)وانا مش بديك جزء من يومي

 سحبها من كتفيها بقوة المتها وهو يصيح امام

 ……جهها بقوةو

 ..كلك..(…)انا مش عايز جزء انا عايزك كلك يا آية

 .…هتفت باستهجان

 ..(…)انت اناني

 ..…تركها من جديد وهو يسالها ذاهالً 

 .. مش عايز حاجة تكون…)اناني اني عايزك ليا

 (……في حياتك غيري

 …برمت شفتيها هاكمة وهي تقول بحنق

. علشان …متش تقعد من شغلك وتفضل معايا.. ليه مصم…)وانا ليا بقه مطلبتش منك كده
 مفيش

 ..(…حاجة تشغلك عني

 …اخبرها بجمود

 .. انا راجل و..(…)عايزه تقعديني في البيت معاكي

 .…قاطعته بقساوة وانفعال

..من غير ما اعتمد على حد ……بتاعي character)وانا ست ومن حقي يكون ليا 
 .(…فيكم

 ..…لمعة عيناه بالقسوة وتساءل بشك

 ..(…مش ناويه تسيبي شغلك……يعني إيه)

 …هزت راسها امام عيناه وقالت بقوة

 (…)ال طبعاً مفيش سبب مقنع يخليني اسيبه



 ..…عقد حاجبيه واردف بصالبة

 .(…وان خيارتك بيني وبين شغلك………)لدرجادي

 ..…اجابته ببرود

 (……)هختار شغلي ياخالد

 ..…لوى شفتيه ببسمة ساخرة وتشدق

 (…فين الحب اللي كنت بتكلميني عنه ..امال……)يسالم

 .……لمعة عيناها العسلية بومض جميل من الثقة وهي تخبره بكبرياء

 واني اجي على نفسي عشان ………)أحبك حاجة

.. لو قدرت أحب نفسي …ومعتقدش انها ليها عالقة بالحب……خاطرك دي حاجة تانيه
 في وتكون عزيزة عليا هكون انسانه سويه مع كل اللي حوليا حتى

وانا بحب نفسي وبحترمها.. ومش معنى اني بحبك اني اضحي بكل حاجة لمجرد  …حبي ليك
 لو بتحبني كنت هتحب الحاجة اللي………انها مش عجباك

 ..لكن لالسف انت محبتنيش…بحبها وهتقف جمبي وهتدعمني في اي خطوة بخدها في حياتي

 انت حبيت حبي ليك وشايف اني علشان بحبك

..انا مش كده ياخالد …واي حاجة هتطلبها هتتنفذ من غير كالم كتير …هكون جاريه عندك
 ..(…ومستحيل اكون كده

 لم يهتم بما قالته بل نظر للناحية االخرى بسأم

 ..…وهو يعقب

 (…)شكلك عايزه حياتنا تفضل كده كلها مشاكل وقرف

 

  

 



  

 

 …وضعت يدها في خصرها وفغرت شفتيها بدهشة ناظره له وهي تقول بسخط

تمام لو زهقت اوي كده طلقني وكل واحد يروح …حياتك دلوقتي بقت معايا قرف…)قرف !
 (…لحاله

 .…اخبرها بعصبية شديدة

 ..(…وعايز اطلقك………)انا فعالً زهقت

..وجعل قلبها وقتها عليل بالجراح ال يشفى منها …وكانه لكمها في معدتها بقوة مؤالمه
 وقتها…أبداً 

 ..……ا رغم الدموع التي انهمرت بضعف أمامهتتذكر جيداً انها رفعت وجهه

 …)تمام ياخالد يبقى نمشي في إجراءات الطالق

 ..(…و ربنا يسعدك

وبعد طالقهما بايام سمعت خبر زواجه بأخرى فاصبح الجرح غائر بعمق ال يمكن 
 ..وقتها علمت ان كل ما فعله كي تطلب هي منه الطالق وبعدها…مداوته

 بعدها انها وظنت…يتزوج غيرها كما حدث

 ستتناسى وتتعايش بعد تجربة الطالق القاسية

عليها لياتي) علي(في لحظة يائس ليكن عوض لها عن غايب والده وقساوة قلبه وأصبح بنسبة 
لها أحد مصادر الحياة للعيش فقد اعادها للحياة بعد ان تزعزعت ثقتها بنفسها ويئست من كل 

 …شيء

ا في احضانها يتمتم باسمها وهو يلعب بخصالت شعرها فكيف ال تتألم حينما تجده مريض هكذ
 .…بوجها ُمتعب وكانه يعافر حتى يخبرها انه بخير وال تحزن ألجله 

 قبلة وجنته بحنان وضمته الى صدرها اكثر

 ..…ونزلت دموعها وهي تقول بحنو



 ”..……هتبقى كويس ياحبيب ماما ……هتبقى كويس ياعلي“

 ..…جد خالد يقترب منهما بسيارةسمعت بوق سيارة فرفعت عينيها لت

 .……تقدم منها وهو يحمل ابنه بقلق أبوي …خرج خالد بعد ان اوقف السيارة امامها

 ……وضع يده على وجهه فوجد حرارته مرتفعه جداً  ”..مالك ياحبيبي.. ……علي“

..وقال بعجله وهلع على …وضع الصغير بين يداها من جديد ثم اتجه للسيارة وفتح الباب إليها
 …الصغير

.. انا كلمت دكتور صاحبي هو في العيادة دلوقتي هنطلع عليه …يال يا اية على العربية“
 ”.…علطول

 ..…اومات له وهي تستلقي السيارة اغلق الباب وجلس عند مقعد القيادة وانطلق بها

. اعطى الطبيب إبرة طبية للصغير كي تنزل حرارته وكتب له …بعد مدة من الفحص الطبي
 دويةبعد األ

 ..……حتى تساعد في شفاء الصغير من تلك النزلة التي تصيب معظم االطفال في هذا السن

أخيراً تنهدت براحة وهي تنظر للطريق امامها وكانت تستلقي بجوار خالد بسيارة عند 
 . نظرت البنها النائم في احضانها براحة فقد ارتاح الصغير…العودة

 ت الحرارةبعد ان اخذ اإلبرة الطبيه.. وقد بدا

 ً  ……بنزول سريعا

 …تساءل خالد

 ……نظر لها خالد بنفس االهتمام والقلق ”..…الحرارة نزلت ؟“

 اخبرته وهي تمرر يدها على جبهة الصغير مجدداً 

 ..…كي تتأكد اكثر

 ”…….. االبرة دي نجدتنا…آآه نزلت شويه“

 ……تمتم بحمد وهو ينظر للطريق

 تسيبيمقولتليش اي اللي خالكي  ………الحمدهلل“



رمقها بنظرة متفحصة ردت فعلها التي اتت  ”.…. وعز ازاي سابك تيجي تعيشي هنا…الفيال
 سريعاً 

 .…ببساطة مطصنعه وهي تقول

 ”وقريب هرجع تاني ..………انا اللي طلبت اغير جوا شوية هنا ……عادي“

 …سألها بتشكيك من ردها

 ”…وهو ينفع برضو تقعدي لوحدك في مكان زي ده“

 ..…وقالت بنبرة واهيةحركت كتفيها 

 ”..…. انا وسط ناس مش لوحدي……اي اللي هيحصل يعني“

 .…اخبرها خالد بعفوية مشاعر مكنونة نحوها

دلوقتي هنام ازاي وانا مش  ……برضو يا اية وجودك مع عز الدين كان مطمني عليكي“
 ”…مطمن

 لم تجد رد لكلماته فقررت الصمت بتجاهل وهي

ً …تنظر للنافذة المجاورة لها قال خالد بعد …….بعد مدة وصال امام العمارة القانطه بها حاليا
 ان اوقف السيارة

.. ومتقلقيش …وتعالي قعدي مع خالك في الفيال …اطلعي لمي هدومك انتي وعلي ……آية“
 . هبات برا عشان تعرفي تاخدي…انا مش هبات معاكم

 ”..…راحتك اكتر في بيت خالك

 .…له هزت راسها بامتناع بدون ان تنظر

 ”.…. انا مرتاحه هنا…مش هينفع ياخالد“

 .…استنكر خالد ردها وتشدق بتصميم حازم

. اسمعي الكالم يا اية.. وطلعي لمي …. انتي وعلي مينفعش تبقوا لوحدكم…إزاي مرتاحه هنا“
 ”..……هدومك

 …هزت راسها بنفي وهي تقول بتصميم على رأيها



 ”..…جع الفيال تانيانا كدا كدا يومين وهر ……قولتلك مش هينفع“

 ”……بس انا متأكد انكم زعالنين مع بعض …انا مش هسالك تاني اي اللي حصل بينكم“
 اخرج تنهيدة

 .…غيظ من اخيها وتابع

. ازاي يجيله قلب يسيبك تخرجي من البيت وتقعدي في …بس لو حتى زعالنين من بعض“
 شقه لوحدك

 ”..…أخ إزاي ده

 نظرت اليه بحنق وحذرته بنبرة

 .…قهحان

 ”……خالد حاسب على كالمك لو سمحت“

 .…زفر وهو يبرر االمر بانزعاج

 ”.…مش قصدي حاجة بس انا مضايق اوي منه“

 …نظرت اليه بتعجب وتساءلت

 ”.…ومضايق منه اوي كدا ليه؟“

 ……عاد لعينيها واخبرها بتشنج وغيظ

 

  

 

  

 

 ”……لو بيخاف عليكي مش هيسيبك……عشان مينفعش يسيبك كده“

 ستنكار وهي تنظر للنافذة المجاورة لها..ضحكت با



 ..…وقالت بنبرة متعبه باهته

. بصراحه الواحد المفروض يبطل يقول لو دي عشان …بطلت اقول) لو( كان مكنش عمل“
 العشم وحش

 ”……. وبيوجع اوي لم منلقهوش………اوي

. نظر ……شعر بانها تصفعه بتهذيب فالكالم يحمل لمحات سوداء من الماضي الموجع بينهما
 لها من جديد وصمم بهدوء..

 ”……. وتعالي لمي هدومك ويال بينا…آية اسمعي كالمي“

 ..…امتنعت باسلوب راقي

 . انا مرتاحه كده…ردي وصلك ياخالد مرتين“

ومتخفش ……ومش مستاهله اني اعيش مع حد او اكون تحت حمى حد الني مش صغيره
 على

 وهبقى اطمنك عليه في…علي هو كويس معايا

 .…فتحت الباب وكادت ان تخرج لكنه اوقفها بيده التي اطبقت على يدها بقوة”.……فونالتل

رفعت اية عينيها بتعجب نحوه فوجدته يسحب يده من عليها ويخبرها وهو يرفع شعره لالعلى 
 …بتردد

.ان الصوت اللي سمعتي ده كان صوت ريتاج مرات …آية كنت عايز اقولك“
 ”..…هران عندهم النهاردة.صاحبي انتي عرفاهم كنت س…نضال

 .…عقدت حاجبيها بغرابة وهي تسأله باستهانه

 ”..…لي بتقولي كل ده انا مسالتكش“

 ..…اخبرها بجدية امام عينيها

 ..عينك سألتني كذا…مش الزم تسالي بالسانك“

 ”.…مرة

 لوت شفتيها ساخره من جملته التي اتت بتأثير



 …جداً  .لكن عقلها استحقرها…قوي على قلبها االبلة

 ”.……..ابقى سلملي عليهم……تمام……ممم“

 اخبرها بهدوء وهو ينهال من جمال عينيها

 ……العسلية الخالبة

 ..ولم عرفوا….. ريتاج ونضال سالوني عنك…آية“

 اني بكلمك في التلفون بلغوني اني اعزمك على

ا ..ريتاج هتكلمك انا ادتها رقمك لم…..وهو هيبقى كمان أسبوعين كده……عيد جوازهم
 ..…طلبته

 ”………مني ابقي اعتذرلهم لو مش هتيجي

 .…اومات له وهي تقول بنبرة فاترة

 ..هعرف…تمام ياخالد لم ريتاج تكلمني هشوف“

 ”. ….. في حاجة تانية……اجي وال ال

 .…هز راسه وهو يقول باهتمام ملموس

 ”..…. هكلمك اول ما وصل…بس ابقي طمنيني عليكي ……ال“

كن بداخلها كان تود قطع اي شيء ممكن ان يجمعهما من .ل…رفضت مكالمته بتهذيب
 ..…جديد

.. انا محتاج انام وارتاح جمب علي انا تعبت اوي معاه …معتقدش اني هرد عليك ياخالد“
 ..…مالت على الصغير وقبلته ”..…النهاردة وكاني انا اللي كنت تعبانه فعالً مش هو

 ..…بلع خالد رفضها الملموسه له فقال بوجوم

 ”..…. ومن علي……. خدي بالك من نفسك…مام هبقى اطمن عليه الصبحت“

 اومات له وهي تترجل من السيارة ومنها الى العمارة

. ولم يتحرك من مكانه إال بعد ان اتصل بها و اطمأّن انها بداخل الشقة وقد ……ثم المصعد
 .……اغلقت االبواب جيداً عليها وعلى ابنها



مجرد  …تعل من تركها هكذا بدون ونيس او سند معاها هي وابنهانطلق بسيارة بعدها وقلبه يش
 ان تكون مع اخيها في بيتها وسط الحرس

لكن اآلن وجودها هكذا وحيدة في تلك الشقة ينتابه المخاوف  …والخدم يبث الطمأنينة في قلبه
 ..…والرعب عليها وعلى ابنه

ل لبيت خالها على االقل في تلك ضرب على عجلة القيادة بغضب فهو فشل في اقناعها باالنتقا
 الفترة التي ستقضيها وحيدة بين حوائط

 .…الشقة الفارغه عليها

 تمتم خالد وهو يشدد السرعة بكبت من

 .…المشاعر الثائره بداخله

 ”.…طول عمرك عنيدة يا اية وتعباني معاكي“

…………………………………………………………. 

.. التي أتصلت بها وهي في …لدتهسارت في رواق الضيق وهي ال تصدق ما سمعته من وا
 .……حالة هستيرية من البكاء والنحيب القوي

إبراهيم  …….. إبراهيم اتمسك في كمين بيقوله لقوا معاه مخدرات…)الحقي ابراهيم ياسمر
 (…. دا اخرى سجارة وهللا اخره سجارة…جاب المخدرات منين …معيملش كده

. وبعدها استلقت أول سيارة …م المحتجز بهلم تشعر بنفسها اال وهي تسالها عن اسم القس
 قابلتها

 ..……في شارع

نظرت لألمام بعينين مذعورتين ووجه شاحب وجسد من هول الصدمة ال تعرف كيف يتحرك 
 .…معها هكذا

 ……انها تسير حتى على قدميها بمعجزة

 

.. التي أتصلت بها وهي في …سارت في رواق الضيق وهي ال تصدق ما سمعته من والدته
 .……حالة هستيرية من البكاء والنحيب القوي



إبراهيم  …….. إبراهيم اتمسك في كمين بيقوله لقوا معاه مخدرات…)الحقي ابراهيم ياسمر
 (…. دا اخرى سجارة وهللا اخره سجارة…جاب المخدرات منين …معيملش كده

ول سيارة . وبعدها استلقت أ…لم تشعر بنفسها اال وهي تسالها عن اسم القسم المحتجز به
 قابلتها

 ..……في شارع

نظرت لألمام بعينين مذعورتين ووجه شاحب وجسد من هول الصدمة ال تعرف كيف يتحرك 
 .…معها هكذا

 ……انها تسير حتى على قدميها بمعجزة

 

  

 

  

 

ابصرت إياه يقف بجوار أحد االبواب المغلقة وجواره عسكري يقيده بكلبش في يده وكانه مجرم 
 …فعالً !

 .منحني الكتفين…هموم العالم كلها فوق ظهرهوكأنت 

.واقف مكانه كالجبل الشامخ لكن بداخله إنهيار قوي ……ينظر لالمام بوجوم وشرود مقلق
 يكاد يحطم

 ..…هذا المبنى بما فيه

 ..…..حينما يغضب يكن رجل وحشي ال يهاب أحد…تعرفه وتعرف غضبه

 وقفت مكانها للحظه تنظر إليه متأملة شموخ زائف

 جع قلبها عليه استشعرت في تلك اللحظاتاو

 وجع قوي ينحر بقلبها فوضعت يدها على



 .……صدرها وتاوهت بخفوت

 ……. او شعر بوجودها !…لتجده يرفع عيناه عليها وكانه سمعها

 ..…نادها بنبرة باهته

 ”.……سمر“

 ……تقدمت منه وقد انهمرت دموعها المحتجزة بعد نداءه

 .…ده المتحرره وهي تلفظ اسمه بوجعحينما تقدمت وضعت يدها على ي

 ”..…انت كويس………ابراهيم“

 .…اوما لها ابراهيم وهو يسالها بخشونة

 ”…….وعرفتي منين……اي اللي جابك هنا ياسمر“

 .…اخبرته وهي تنظر اليه بلهفة وقلق

 ”.…….اي اللي حصل يابراهيم ومخدرات اي اللي كانت معاك…امك اتصلت بيا وقالتلي“

 …ة و بوجها جامد التعابيراخبرها بخشون

..قبلت كمين في السكه وقفني ونزلني انا وعبود وفتش التريله ….معرفش حاجة…معرفش“
..وجبوني على ……ولقوا فرش حشيش تحت الكرسي بتاعي……بذات ناحية كبينة السواقه

 ”..…هنا

 وضعت يدها على فمها بصدمة وهي تلفظ متسائلة

 ”……حشيش ! وجه منين ده“

ً نظر لها وا  .…ستنكر السؤال هازئا

 ”……..انتي شكه اني ممكن اكون بتاجر فيه او بشربه…اي الزمة السؤال دا ياسمر“

 .…هزت راسها سريعاً وهي توضح سؤالها أكثر

 ”……بس هيكون مين اللي حاطه ليك …ال يابراهيم انت متعملش كده“

 .…نظر لها ثم نظر لألعلى بحيرة وسأم مصطنع



 ”……هللا اعلم ………مش عارف“

 وعقدت حاجبيها وهي …رمقته سمر بتشكيك

 ..…تسأله بارتياب

 ”..…انت مخبي عني حاجة يابراهيم“

 .…هرب بعيناه منها وهو يقول بسأم

 إدارت”.…هكون مخبي عنك اي مفيش حاجة“

 ..…وجهه بيدها بدون ان تهتم بالمحيطين حولها

 ”……أبراهيم انت عارف مين اللي عمل كده“

 ..…يخبرها بنبرة مبهمةابعد يدها عنه وهو 

 ”.….هللا اعلم………قولتلك معرفش مين“

 .…..ولفظت بتأكيد…نظرت لألرض من حولها ذاهلة وهي تشعر بمرارة كالعلقم في جوفها

 ”.…. ماهر اللي عمل كده انا متأكده……ماهر“

 لم تهتز مالمح إبراهيم ولم يرف له جفن وهي

 .سالته من جديد……تطلع عليه بغير استيعاب

 .…يج وجعبنش

 ” …..هو….هو صح…هو اللي عمل كده يابراهيم“

 مسك ابراهيم يدها محاول لملمت شتاتها االنفعالي

 ……قدر المستطاع

 ”…اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون………اهدي ياسمر“

 .…انتحبت وانهمرت دموعها اكثر بصدمة والم وهي تلقي على نفسها اللوم بقوة

 ..…ي وصلتك لهنا..انا الل…انا السبب في كل ده“



 ”……يارتني مـ

قاطعها وهو يكمم فمها بيده المتحررة ناظراً لها بقسوة وتحذير ان تابعت هذا ”..…هشششش“
 …الهذيان امامه

 ”..…..فاااهمه اياكي ياسمر…….واياكي تندمي في يوم انك قابلتيني……اياكي تكمليها“

ين بااللم الباتر لروحها وقلبها بللت دموعها كفه وهي توما براسها بعينين حزينتين مطعونت
 .…العاشق إليه

 .…تألم ألجل انهيارها ودموعها التي تنحر بقلبه نحراً 

 .…مالى على العسكري وطلب منه بخفوت

 معلش ياعم اسماعيل فكلي الكلبشات دي عايز اقول“

 ”.…لمراتي كلمتين 

 .…امتنع العسكري وهو ينظر حوله

 ”..…ملقاش في ايدك الكلبشات هيعملي مشكلةمينفعش يابراهيم الظابط لو خرج و“

 .…ترجاه ابراهيم بصوٍت عميق متعب

 ”..…دقيقتين بس ياعم اسماعيل مش ههرب مانا واقف جمبك اهوه“

 زفر الرجل بحنق وهو يحل االسوار الحديدي من

 بين يده األخرى ثم أبتعد عنهم خطوتين سامح لهما

 .…بتحدث براحه اكثر

 ”..…دقيقتين بس يابراهيم“

نظر ابراهيم اليها ثم مد يداه ومسك ذراعيها وهو يحدثها بثبات رخم االنفعال الظاهر 
 ..…بعيناه

المحامي جوا  …انا ان شاء هللا هطلع براءة منها …سمر انا عايزك تهدي وتجمدي كده“
.. انا معملتش حاجة ومعرفش حاجة عن فرش الحشيش …وابويا معاه وهو طمني قبل ما يدخل

 لموضوع كله.. ا…ده



 ”..….ومش هتوصل للمحكمه….وان شاء هللا براءتي هتظهر………متلفق ليا

 زاد نحيبها وهي تنظر إليه فرفع راسه لالعلى بقلة حيلة ثم عاد لعينيها مجدداً بعينان تترقرق

 بدموع تأبى االستجابة لتلك االنتكاسة التي

 .……تحيط بهما !..أخبرها ابراهيم بقلة صبر

 ”..…سمر متزودهاش علياكفايه عياط يا“

 …اخرجت شهقاتها المتقطعه وهي تلقي لوم كالنيران يحرقه قبل ان يحرقها

.. هترجاه …. انا هروح لماهر هترجاه يخرجك…. بسببي جيت هنا…انا السبب يابراهيم“
 ”……وهبوس رجله كمان بس يخرجك

 …صرخ في وجهها وقد انفجر كل ما بداخله عليها

.سمعتي ……كي تروحي عنده اياكي رجلك تهوب ناحية هناك .. ايا……انتي اتجننتي“
 ”.. سمعتي.. …ياسمر

 مسك ذراعيها وهزها وقربها منه كذلك بقسوة

 .…صاحت هي أيضاً بتشنج عليه ومازلت تنتحب

 ”.……وال عايزني اسيبك تتسجن زي ماهو عايز …ملهاش حل غير كده يابراهيم“

 .…بشكال مرعب وهو يخبرها بنبرة قاتمة أحمر وجهه من شدة االنفعاالت وبرزت عيناه

 

  

 

  

 

. انا مش جمبك ياسمر انا ……المهم متقربيش منه …اتسجن وال اروح في ستين داهيه“
 محبوس في زفت



. وهللا اعلم …..دا ابن حرام…ياسمر …. اياكي تروحيله…ويعالم هخرج منه امته …ده
 ”..…ناوي على اي تاني

عاد من جديد صوته يهدأ وهو  ……بدي قبول او حتى رفضتأمل صمتها بقلق أكبر فهي لم ت
 يترجاها

 .…بكل ذرة صبر متبقية لديه

.. واصبري أكيد ربنا …ابعدي عنه خالص……عشان خاطري ياسمر ابعدي عن ماهر ”
 ”.. …. وسبيها على ربنا……ادعيلي انتي بس …هيفك كربي قريب

 هزت رأسها بعيون حمراء و وجه يماثلها

 .…احمرارا

 ”..……….. هدعيلك………رحاض“

 …همس لها بنبرة تتألم رغم الصمود الملموس بها

 ”. اسمعي كالمي..…سمر لو غالي عندك وبتحبيني“

 …هتفت سمر من بين دموعها بعذاب حقيقي

 . انا ممكن يجرالي حاجة…انا خايفه عليك يابراهيم“

..مش هقدر …انا مش هقدر اسامح نفسي بعدها ……لو مقدرتش تطلع من هنا
سندت جبينها على صدره وبكت كما لو لم تبكي يوماً في أحضان  ” …..مش هقدر…ابراهيمي

 ….انتحبت أكثر وزادت شهقاتها الموجعة للقلب…أحد

 ..…ربت على كتفها وهو يخبرها بخفوت

 ”..…وعسى ان تكرهوا شيٍء وهو خيراً لكم ….. وانا مؤمن بقضاء ربنا…هتعدي ياسمر“

 …وهي تنفعل بغضبرفعت وجهها األحمر عليه 

.. احنا آذينا …اي الخير في الوقعه اللي انت وقعها دي …اي الخير في اننا نبعد عن بعض“
 ”.…. اذينا مين……آذينا مين يابراهيم ……مين عشان نتآذي كده

 ……حاول تهدئة انفعالها قدر المستطاع



 . هتعدي ان شاء هللا ادعيلي……خير ياسمر“

 ”..…بس انتي

ً خرج والده والمحا  .…مي فتساءلت سمر سريعا

 ”.…خير ياعمي ابراهيم هيخرج“

 …اجابها المحامي بعملية

.. الظابط عمل المحضر وثبت فيه فرش الحشيش اللي لقاه مع ابراهيم …مقدرناش نخرجه“
 وبناءاً 

عليه هيبات النهاردة في الحجز وبكرة هيتحول للنيابة عشان يتحقق معاه وبعدها هنشوف 
 ”..…هيعملوا معانا إيه

 .…سأله ابراهيم بنبرة باهته

 ”……في أمل اني اخرج ياصبري وال ال“

 .…أخبره المحامي بقلة حيلة ويئس

.. في حد مواصي عليك اوي جوا وقافل علينا كل البابان اللي …مش هضحك عليك يابراهيم“
 ”.…ممكن باب فيهم يحسن صورتك في القضية

 صاحت سمر بتشنج بين دموعها..

 ”.…ابراهيم معملش حاجة…الصهي بقت قضية خ“

 ..…نظر لها إبراهيم بتحفظ

اوما له والده  ”…….خد ياباا سمر ومشي وبكرة نتقابل في النيابة……اهدي ياسمر“
 ……بالموافقة

 .…هتفت سمر باعتراض وهي تنظر إليه

 ”.…انا مش هسيبك يابراهيم“

بين اسنانه بنفاذ اخبرها من ……أصبح الوجع بقلبه أصعب بسبب انهيارها وبكاءها امامه
 .…صبر وهو يرمقها بقوة



. ……سمر اعقلي وسمعي الكالم وزي ما تفقنا على البيت ياسمر متروحيش في حته“
 ”..…سمعاني

 .…اومات له بضعف وهي تبكي بحسرة عليه

 ”……خد بالك من نفسك يابراهيم“

 ..…هز راسه وهو يخبرها بنبرة باهته

وبقي بصي على امي وطمنيني عليها . ….. خدي بالك انتي من نفسك…متقلقيش“
 ”.……ياسمر

.. استدار لها …اومات له لترى العسكري يضع الكلبشات في يده ويسحبه للناحية األخرى
 ..…إبراهيم وودعها بعيناه بنظرة مطعونة بااللم

 ……مسكها راضي من كفتها وهو يقول بحزن وتعب كذلك

 يال ياسمر يابنتي وبكرة من النجمة هنبقى“

 ”..….. يال يا بنتي……عنده

طاطاة سمر براسها وهي تسير مع والده ودموعها تنهمر بكثرة على وجنتيها وياليتها تريح 
 قلبها الموجوع قليالً عليه بل انهُ انفطر اكثر وأكثر بعد

 .…تلك المقابلة

 وقفت خارج القسم ثم نظرت لوالده وقالت

 .……بصوٍت واهٍ 

 ”…راكحصلني انت وانا جايه و …معلشي ياعمي“

 ..…سألها راضي بحيرة

 ”..…راحه فين يابنتي دلوقتي“

 نظرت لألمام عازمه األمر ثم اجابت بصوت

 …اجوف

 ”.…مشوار مهم والزم اروحوا ………مشوار ياعمي“



…………………………………………………………… 

 ..…دخل الحجز المظلم ذو الرائحة العفنة الكريهة

ومنهم الجالس ……ف واجما مكانهوجد المكان ضيق وهناك من يفترش أرضا وهناك من يق
 واضع يده على

 .……خده بقلة حيلة

وقف ابراهيم في احد األركان المظلمة قليالً والذي يدخل منها بصيص النهار من احد النوافذ 
 المرتفعه

 ……المغلقة بسلوك حديديه

 بداخل الحجز معه رجالن عيناهم عليه من بداية دخولة وحينما وقف مكانه بصمت وشرود لكز

 …هذا الرجل صديقة وهو يقول بهمس

 ”..صح.. …هو ده اللي عليا العين“

 ..…رمق صديقه الهاتف في الخفى وكان يحتوي على صورة ابراهيم

 

  

 

  

 

 .وصاحبه موصي….دا مدفوع فيا يامه…ايوا هو“

 ”……عليه جامد

 لكزه صديقه من تاني وقال بنبرة ضارية حاسمة..

 ”.…اخد بقيت فلوسناطب يال بينا نخلص المصلحه دي ون“

اتجه الرجالن نحو ابراهيم ورفع احدهم سجارته في فمه وهو يخبط ابراهيم في كتفه بقوة 



 …وساله بخشونة

 ”……معاك والعه ياخ“

 .…نظر ابراهيم لكتفه مكان الخبطه ثم اليهم بصمت اخبره ابراهيم بهدوء خرج بمعجزة

 ”..…ال مش معايا“

 .…سأله الرجل االخر بمكر

 ”…….هو انت منهم……دخنشاي مب“

 .…ساله ابراهيم وهو يرفع حاجبه لألعلى ناظرا لهم بغضب وتأهب”..…هما مين دول“

 .…ضحك الرجل الذي اخرج القداحه ببساطة من جيبه واشعل سجارته وهو يجيبه

.هو انت برضو مش ممسوك ولمؤخذه …اللي بيتاجروا في سم الهاري ومبيدقهوش“
 ” …بحشيش

 .…ب لصديقه ورد عليهصاح الثاني بتعج

 ”.…..ويترى كان كيف وال توزيع…ايووو ياصاحبي حشيش مره واحده“

 …اعتدل ابراهيم في وقفته اكثر وهو يسالهم بشك

 .. الدخله دي مش ببالش..…انتوا عايزين اي بظبط“

 ”.…فضوا اللي عندكم وقولولي عايزين إيه مني

 .…دعس عليها ناظراً الى ابراهيم بشراخذ الرجل نفس اخر من السجارة ثم القاها أرضا و

. على العموم ياسيدي عايزين نعمل معاك …هللا مانت طلعت مفتح وصايع زينا اهوه“
 ”…….. بما انك لسه مشرف عندنا هنا…الواجب

لكمه ابراهيم بقوة في فكه على اثارها وقع  ”….. وعشان جديد خلي الواجب دا عليا…ومالوا“
 .……الرجل أرضا

كبح ابراهيم االلم وهو يباغته بلكمة اسفل عيناه ثم  …خر ابراهيم في بطنه بقوةلكم رجال آ
 ..…عجله بركله اسفل الحزام فصرخ اآلخر متاوه بقوة

 نهض الذي افترش االرض من أول لكمة ثم رفع المدية في وجه ابراهيم)مطوه( ولوح بها قائالً 



 ..…بنبرة شيطانية

هعلم عليك عالمة للذكرى عشان كل ما تبص في . ……. تعاللي ياحلو…خوفنا وال إيه“
. …لوح الرجل بالمدية بقوة نحو ابراهيم الذي تفادى اياها باعجوبة ”……المرايه تفتكرني

 اقترب الرجل منه بتصميم على ان يصيبه في وجهه لكن ابراهيم تفادى

ى وجه الرحل الضربة مجدداً وفي اخر لحظة لمح دلو بالستيكي قديم مسك إياه والقى ما به عل
 ..…فصرخ األخر بهلع وتقزز ووقعت المديه من يداه

 .……دخلوا العساكر عليهم ومسكوا كال منهم وسحبوهم الى الضابط

 …في المكتب صاح الضابط بقوة عليهم

 ”.…….. انت اللي ضربتهم يابراهيم…مين اللي عمل فيكم كده“

 ..…رد ابراهيم بنبرة مبهمة وهو ينظر اليهم باستهانه

 ” ……اسألهم ياباشا هما اللي عرفين مين اللي شلفطهم كده ”

 صاح الرجل بنفي والذي كان يلوح بالمدية على

 ……وجه إبراهيم

 ”…دا احنا وقعنا وتقعبلنا …محصلش حاجه ياباشا“

 نظر لهم الضابط بدهشة من رده

 ”.….. اتقعبلتو فين بظبط…انتوا االتنين“

 .…رد اآلخر بخوف

 ”…. سامحنا…ل ياباشااللي حص ……في الحجز“

فقد خشى  ……نظر لهم الضابط بتقزز وهو ينادي العساكر كي ياخذوهم للحجز من جديد
 اإلثنين

 .…االعتراف حتى ال يتحرر محضر جديد عليهم

 عندما دخلوا الحجز واغلق الباب على الجميع

 سحب ابراهيم احدهم من ياقة قميصه ثم



 هسهس امام وجهه بنبرة خطرة سوداء..

 ”..…اللي زقك عليا ياض انت وهو مين“

 …تمتم الرجل امام عيناه بخوف

 ”..…معرفش …. بتسأل عن إيه…معرفش انت“

اتكا ابراهيم على ياقة قميصه وهو يهسهس بنبرة مخيفة وعيناه بركتين من النيران المشتعلة 
 ……بالغضب

اهلل اعلم انا . لحسان وقسما ب…. مين اللي زقك عليا ياض انطق…انت هتستعبط ياروح امك“
.. …. انطق ياال………. ومش هتبقا في وشك هتبقى في حته تانيه…عليك العالمة الناهيه
 …هزه ابراهيم بقوة فهتف االخر برعب ”..……مين اللي سلطك عليا

 ”..…هو ده كل اللي اعرفه ……واحد اسمه تامر“

 .…عقد حاجبيه وسأله

 ”..….. وال ماهر…………تامر“

 هذا العمالق عليه مجددارد االخر بقلق من هجوم 

 ”…هو ده كل اللي اعرفه وهللا ………ال اسمه تامر“

مين تامر دا “.. …القاه ابراهيم أرضا وهو يشتم باقذع الكلمات ثم غمغم مع نفسه حائرا
 ”.…كمان؟

…………………………………………………………… 

 

  

 

  

 

ص بـ)ماهر ترجلت من سيارة االجرة ونظرت امامها الى هذا الصرح الكبير المرموق الخا



 المحمدي(

 اتجهت للداخل بسرعة لكنها توقفت بعد ان

 ……منع دخولها األمن

 ”..…انتي مين وعايزه إيه“

 .…اجابتهم بوجوم

 ”…ماهر المحمدي……عايزه اقبل صاحب الشركة دي“

 .…سالها اآلخر بخشونة

 ”..…في معاد ليكي يعني جوا معاه“

 .…اجابته بثقه رغم انكسر مشاعرها

 ”.…ستنيني أديلو بس خبر ان انا هناال بس هو م“

 ”.…اسمك إيه“

 ..…ردت بنبرة باهته

 ”.….. هو عرفني كويس……سمر جمال ……سمر“

مسك الرجل الجهاز االسلكي وابلغ عن اسمها كي توصله السكرتيرة إليه وبالفعل بعد لحظات 
ال يقل ثمن عن قصيرة اصطحبها األمن إليه في االعلى الى مكتبه الباهظ المكلف الكبير الذي 

 كل ما بتلك الشركة الغالية والمنمقة بعناية والتي من بداية

 رؤيتها تكتشف حجمك الحقيقي وسط هذا الثراء

 ..…العارم

 ..……فتح باب مكتبه لها فدخلت واغلق الرجل الباب خلفه

 نظرت سمر للباب المغلق ثم استدارت ونظرت

كان على بعد أمتار منها في تلك الغرفة  لإلمام لتجد ماهر يجلس خلف مكتبه الكبير والذي
 والتي كل قطعة أثاث وضعت بها كانت ……الشاسعة االنيقة



 فقط استعرض من صاحب المكتب المواله

 ..……الذي ال تحصد للجميع

 .…اتى صوت ماهر بترحيب خبيث

 ”……شرفتيني ياسنيوريتا“

بخطوات سريعة لتقف  .. تقدمت منه…عادت عينيها اليه بعد ان لمحة المكتب لمحة سريعة
. قد …. كان مجبر الذراع وعلى وجهه اثار ضربات عنيفة…امامه في لحظة وتبصر حالته

اختفى معظمها وشفى منها لكنها مزالت تترك آثر وكان صاحب تلك الضربات كان اعنف من 
 . وكانه…ان يتهاون في حقه !

 ……كان يسترد حقه في كل لكمة ينهال عليه بها

. …داً.. وتذكرت اليوم الذي اتى به متاخراً وعالمات الضرب على وجههعلمت هوايته جي
وعيناه التي كانت ثائره في نظرات نحوها وكانه كان يود ان يخبرها انه نال منه واخذ جزاءه 

 على ما فعله

 .……معاها طوال الثالث سنوات السابقة

 …ابتسم ماهر ببشاعة وهو يخبرها بخبث

 ”…ياسنيوريتا…يكويس انك جيتي كنت مستنيك“

 ……ضربت سطح المكتب في لحظة اجفلته وهي تقول بغضب هائل

. هو اللي …. انت اي اتجننت….. تلبسه تهمه زي دي عشان تبعده عني……ليه عملت كده“
انا بحبه هو  ………وكفاية جنان ….. مبحبكش ياخي افهم بقه……خلقني مخلقش غيري

 ”..…وهتجوزه هو

 ..…لحظة وهو يقول هازئا من جملتهانهض من مكانه واقترب منها في 

. انتي متعرفيش ان جرايم المخدرات …هتتجوزيه امته بقه لم يخرج من السجن بعد كام سنة“
 ”……. اي ناويه تستني كل ده…دلوقتي بقت بتوصل لمؤبد واعدام كمان

 …برقت عينيها وصرخت في وجهه بغضب سائد

. …انت قتلت فرحتنا بجنانك ده ……. دا ميخصكش يخصني انا وهو…هستناه عمري كله“



 ”……حرام عليك

 .…اخبرها بنبرة صارمة

 .….انا باحبك ياسمر…فرحتك معايا انا“

 ”..…..وانتي عارفه ده من زمان…باحبك

 صرخت وهي تجزم بحبها امام عينا ماهر

 .…الغاضبة

..انت مش مصدق اني ….دا مش حب دا مرض…اللي بيحب حد عمره ما بيفكر يأذيه“
 ..…قادر تقتنع اني حبيت ابراهيم راضي.. االسطا ابراهيم رفضتك مش

مجاش في بالك ان ……ازاي سمر ترفضك وتجوزه هو……وجعتك دي اوي ياماهر صح
 ”.……فلوسك وثروتك كلها ميساووش عندي حاجة قصاد نظرة واحده ليا من ابراهيم

 .…ب وغيرةتهور ماهر وقبض على عنقها ودفعها في الحائط خلفها بقوة وهو يهدر بغض

..شاوري وانا جبلك النجوم ….اداكي إيه انا بايدي اجبهولك…عملك اي عشان تحبيه كل ده“
. ….وانا هسامحك على خيانتك ليا…. وتفضلي معايا…ياسمر بس تنسيه وتقفلي الصفحة دي

” 

 …..وصرخت باختناق…مسكت يده وحاولت ابعاده عنها فهو يشدد على عنقها بقوة مميته

 ”…….. سبني…سبني ياماااهر …………هكفاااايه بق“

 .…صاح معترف بحبها بهوس

. انا عمري مافي واحده استعصت عليا ويوم ما تيجي يكون قلبي بين …باحبك ياسمر“
 ”.. ….ليه عملتي كده لي…ايديها

 ضربت يده وهي تحاول التخلص منه صارخة

 .…بتحدي وتقزز منه

انت عايز تعملني  …بل ابراهيم وال بعده. ال ق…كالمك دا كله عمره ما دخل دماغي بمليم“
 نسخة من رزان



او تخليني ووقت ما تعوزني …. تشتريني بفلوسك واول ما تزهق ترميني………نسخة منها
 مش هو ده اللي عملته في رزان وكنت ناوي تعمله…تالقيني

 “معايا.. 

 

  

 

  

 

 قبض على عنقها اكثر بجنون وهو يقول بسرعة

 ..…ٍف منهاجفلت حواسها للحظات بخو

.. انا محبتش غيرك ومش …. انتي مش زيها.. انتي غيرها ياسمر…مش هيحصل ياسمر“
 ” …….. باحبك اوي ياسمر….انا باحبك…بتمنى غيرك

حاولت التملص من بين يده المقبضة على عنقها وتكاد تختنق من هذا الجنون فهو يبرهن 
 بالحب

 …وهو يكاد يزهق روحها بين يداه !

 ” ….سبني…………حرام عليك كفاية خنقتني“

لم تجد استجابة منه وهو يقبض على عنقها أكثر لم تشعر بنفسها اال وهي تلكمه بذراعه 
 ..…المجبر

 ..…صرخ ماهر وهو يتركها بوجع

 .……نظرت له سمر بشراسة متشفيه بتلك االهات المكتومة

 …رفع ماهر عيناه الحمراء عليها وهو يقول بطريقة مريضة

وبرضو مش  …….. برضو هتيجي وتتذللي ليا عشان أخرجه…ك ياسمراعملي ما بدال“
 ”………هخرجه غير لم تمضي على قسيمة جوزنا



 هدرت بنبرة مزرية منه وهي تمرر يدها على

 ..……عنقها األحمر اثار قبضته

عمري ما همضي على عقد سجني مع واحد  …. دا لو اي باالذي حصل……انت بتحلم“
 .…ا عليه وهي تقول بشمئزازقذفت ما بفمه ”..…مجنون زيك

دا حتى  …بس حقيقي انت طلعت حيوان …كنت فاكره انك بنادم زينا وعندك احساس“
. ربنا يتولنا ……. حسبي هللا ونعم وكيل فيك…. منك هلل…الحيوان بيحس بغيره اكتر منك

 ”..….وال الذله لعبده……برحمته

 .…خرجت من المكتب فصاح ماهر من خلفها بمكر

 …. وسبيه ياخد جزاءه…ابراهيم ياسمرابعدي عن “

 ”.……مش معقول تربطي اسمك باسم واحد بيتاجر في المخدرات

 ..…لم ترد عليه سمر بل تابعت سيرها للخارج بخطوات سريعة

.. ماذا عليها ان تفعل …خرجت من الشركة وهي تبكي بضياع ناظرة للطريق امامها بتشتت
 ببكاءها وال بصراخها عليه. الحقير لم يتأثر …الى من ستلجأ …اآلن

 …. انه كاد ان يزهق روحها وهو يخبرها بحبه المشئوم !……وال باعترفها بحب رجال غيره

ماذا تفعل معه ومن قادر على ايقاف شره الشبية بسم االفاعى المميت الذي ينتشر ببطء في 
 .…جسد االنسان اذا أصابه 

 ..…ها المنهمرة على وجهها.وقالت من بين دموع…وقفت مكانها بعد تفكير مشتت

 ”. ……احتمال تساعدني لو حكيتلها………مدام رزان ……………مفيش غيرها“

وصلت امام شقة رزان واطرقت على الباب بوجه متعب وشاحب وعيون حمراء كالدماء اثار 
 .……بكاءها طوال تلك الساعات

لسمر بدهشة فُتح الباب وطلت رزان بقميص أحمر ناري وعقدت حاجبيها سريعاً وهي تنظر 
 …ممزوجة بالغل

 ”..….اي اللي جابك…………سمر“



 ..…توسلت اليها سمر بحزن

..هللا يخليكي انا وقعه في …هما عشر دقايق بس…مش هاخد من وقتك يامدام كتير“
 ”.…عرضك

 .…تركت رزان الباب مفتوح وهي تخبرها بتعالي

 ”..…. وقفلي الباب وراكي……ادخلي“

 …منها برأس منحنينفذت سمر األوامر وهي تقترب 

 تمددت رزان على االريكة بصلف وهي تشعل

 ……سجارتها ببرود

 ”…قولي اللي عندك وخلصيني عشان مش فاضيه“

 .…تلعثمت سمر بحرج

 ”.…بصراحة يامدام انا كنت عايزه“

 …قاطعتها رزان بتعالي مهين

 ”..…عدي عليا بكرة هشوفلك اللي في النصيب …مش معايا فلوس فكه دلوقتي ياسمر“

 …رفعت سمر عينيها عليها وهي تخبرها بنفي

 ”.…انا بس عايزاكي تساعديني في حاجة تانية …كتر خيرك …انا مش عايزه فلوس“

 .…تشدقت رزان بجفاء

 ”..…اساعدك في اي بظبط“

 اقتربت منها وجلست على أحد المقاعد المقبلة

 ……عليها وقالت بسرعة

 …تمسك في كمين وهو معاه فرش حشيش. ا…. محبوس في قضية ظلم…ابراهيم خطيبي“
 ”..…بس وهللا ما بتاعو وال يعرف عنه حاجة

 ..…لم تهتم رزان وهي تتشدق ببرود



 ”.…وايه هو بقه المطلوب مني“

 ..…هتفت سمر بأمل وهي تخبرها

 ”…ابراهيم مظلوم وهللا ومعملش حاجة…يكلم حد من معارفه يخرجه …تكلمي ماهر بيه“

 لتها بخبثرفعت رزان حاجبيها وسا

 ”..…ومروحتيش ليه طلبتي من ماهر الطلب ده جيالي انا ليه“

 .……اخبرتها سمر سريعاً ببصيص أمل بسيط ينبع بداخلها

 

  

 

  

 

 ”..….. وتقدري تاثري عليه في طلب زي ده…حضرتك مراته وليكي دالل عليه“

 .…التوى ثغر رزان بابتسامة ساخرة وهي تعقب

 ”.…ياسمروانتي متقدريش تأثري عليه “

 .…عقدت سمر حاجبيها بحيرة

 ”..…قصدك اي يامدام“

 .…هزت راسها بخبث وهي تجيب عليها

. ومبقاش ليا دالل عليه زي …. على العموم انا اطلقت من ماهر من فترة…وال حاجة ياسمر“
انهت رزان جملتها بضحكة ساخرة من تلك الحرباية التي تتلون امامها وتتشكل  ”ما بتقولي..

 ب ان تكونكما يج

 .…دوما

 ..…انطفى األمل في صوت سمر وهي تسالها بصدمة



 ”..…امته …………اطلقتوا“

 ..…اخبرتها رزان ببراءة

 ”..…. متعرفيش اننا اطلقنا………معقول“

توقفت سمر عن الحديث وهي ترى شاب مراهق يخرج  ”.…. انا…ال معرفش هعرف منين“
. رفع عيناه عليهن فابتسم لرزان …ماليمن غرفة رزان يغلق ازرار قميصه وبين يده مبلغ 

 .…وهو يلقي عليها قبلة في الهواء قائال

 ”……اشوفك بكرة يا روحي“

 ابتسمت رزان وهي تلوح له بضياع أمرأه اصبحت

 ……ال تمتلك من الحياة إال ارتكاب الذنوب والخطايا

 بعد ان ابصرت سمر هذا المشهد نهضت من

 .…مكانها بسرعة وهي تقول بارتعاد

. انا همشي عشان اتأخرت.. واسفه لو ازعجتك وجتلك من غير ……عن اذنك يامدام“
 ”..…معاد

 …لوت رزان شفتيها هاكمة وهي ترد عليها بخبث

 ”……. ابقي سلميلي على ماهر لما تشوفيه…وال يهمك ياسمر البيت بيتك“

 تدفنها حيهاستدرت اليها سمر بدهشة فوجدت رزان تنظر لها بغل وحقد وتكاد بتلك النظرات 

 ……مكانها

.. …داهم الخوف امعائها ففتحت الباب بسرعة وخرجت من الشقة ومنها على الساللم بقوة
 وحينما أستقبلها هواء الليل البارد شعرت ببوادر الراحة

 ..…وهناك !……من خروجها سليمة من هنا

 يبدوا ان ابراهيم كان محق حينما منعها من

 ..…الذهاب 

…………………………………………………………….. 



في الصباح الباكر كانت تقف امام المرآة تمشط شعرها المموج بعجلة وهي تنظر لصورتها 
 …الباهته في المرآة لتالحظ تلك الكدمات التي تحتل جانب عنقها

 ..…انزلت ياقة السترة قليالً لترى آثار أصابع الوغد مرسومة على جيدها بوضوح

 …قلقزفرة وهي تنظر لعيناها الحزينه وغمغمت ب

. وتبقا القضية ……لو ابراهيم شاف العالمات دي احتمال يكمل اللي ماهر معرفش يكمله“
 ”.…قضيتين

اتجهت لخزانة مالبسها وسحبة وشاح شتوي منها برغم ان الجو صيفي والحرارة شديدة في 
 ..……تلك األيام

 سمعت أمها تهتف من خلفها بلوعة عليها وحزن

 …بة ابن لديهاعلى ما اصاب ابراهيم الذي بمثا

 ”..…رايحه برضو ياسمر“

 .…اومات المها بحزن وهي تعقد الوشاح

 ”…..اكيد مش هسيبه وهو في الظروف دي…ايوا يامااا“

 .…اخبرتها والدتها بحذر به لمحة من االعتراض

بس مرواحك االقسام ووقفتك في األماكن اللي زي دي متنفعش يا سمر …انا مقولتش تسبيه“
 ”.……حده ست يابنتي خلي المشاوير دي للرجالةمهم كان انتي وا

 …اخبرتها سمر وهي تنظر لصورتها عبر المرآة بضيق

..مش لوحدي وبعدين عايزاني قعد هنا على نار وانا …انا راحه انا وعمي راضي والمحامي“
 ”..……مش عارفة اي اللي بيحصل معاه

 …دخل أحمد في تلك األوقات وهو يقول بعجلة

 ”..…نلحق يال ياسمر عشان“

 .……استدارت اليه سمر بتعجب وهي تسأله بعد ان راته يرتدي مالبس خروج

 ”..…انت رايح فين ياحمد“



 .…رد وهو ينظر اليها بجدية

 ”.…هروح معاكي نشوف ابراهيم ونطمن عليه“

 …هتفت سمر باعتراض وهي تتقدم منه

 ”……ياحمد انا مش عيزاك تدخل اقسام ال ……ال“

 ..…قوي اخبرها أحمد بتصميم

 مانا مش هسيبك تروحي لوحدك ……هو اي اللي ال“

. ومش هسيبك غير قدام البيت لم نرجع ان شاءهللا ويكون ابراهيم خرج …رجلي على رجلك
 ”…معانا

 على اثار كلماته االخيرة نزلت دموعها من جديد

 .…وهي تدعي بأمل

 ”..…يا رب يطلع معانا …………يا رب يا احمد“

 .…بشفقة عليهاربت أحمد على كتفها 

جذبها أحمد الحضانه فبكت ”.…بس كفاية عياط عشان خاطري…ان شاء هللا هيطلع معانا“
 على صدره

بشهقات متقطعه كانت كل شهقة تخرج منها عبارة عن شق غائر ينحر في صدره وصدر امها 
يعرف التي بكت عليها وتحسرة على حالها وحالة ابراهيم الذي وقع في مكيدة حتى االن ال أحد 

 .…من مدبرها؟

وقد كان من المفترض ان يكون اليوم )الحنة(وتليها كتب الكتاب ودخله كما أتفق معاهم ابراهيم 
 ..…بتعجال ولهفة على اتمم زواجه منها !

 لكن الفرحة انسابة من بين االيدي في لحظة غدر

عقول الجميع  وبقى الجميع يقف مصدوم يشاهد ما يحدث بغير استيعاب والشعور بالعجز يجتاح
 ..…غير قادرين على مساعدته كما يجب ان يكون

. وهو يقول بنبرة نشجة …ابعدها أحمد عن احضانه ومسح دموعها بيده بحنان اخوي



 ..…بالحزن

 ”..…اغسلي وشك ويال بينا………يال ياسمر“

 ..…اومات له وهي تدلف للحمام بعجز وضياع

 نظرت زينب الى ابنها بقلة حيلة وهي تسأله

 …تتبتش

 ”.….اختك هضيع مننا………هنعمل اي يا أحمد“

 اخبرها أحمد بوجوم وعدم استيعاب مما يحدث

 .……حولهم

..دي حاجة تطير العقل من …..اللي بيحصل معاهم مش شوية…العمل عمل ربنا يامااا“
ومين دا اللي ممكن يحط ….انا مش عارف مين اللي لي يد في الوقعه السودة دي…النفوخ

 اغه ويعمل فيابراهيم في دم

 ”..………كل ده

 ..…ضربت امه يداها ببعضهما بحسرة

 ”.……..احنا كلنا مش مصدقين اللي بيحصل…هللا اعلم يابني“

 صدح هاتف أحمد فابتعد عن امه للشرفة

 ..…وهو يرد عليها

 ”..…..برضو لسه بتعيطي………أيوا يا حبيبة“

 ..…نزلت دموع حبيبة من الجهة االخرى وهي تترجاه بحزن

 ”..…انا عايزه اطمن عليه…مد باهلل عليك لم تروح خلينا اكلم ابراهيمأح“

 ..…اخبرها باعتراض وحنق

 مش هينفع ياحبيبة تكلميه ازاي من على“

 ”..…انتي اتجننتي …………تلفوني



 .…هزت راسها بتصميم وهي تنتحب

 ”…مليش دعوة انا عايزه اسمع صوته وطمن عليه“

 ..…معهاتنهد بكبت وهو يخفف حنقه قليالً 

 ”..…بس اهدي وبطلي عياط ……حبيبة انا رايح وهطمنك عليه وهللا“

 ..…هتفت حبيبة بانكسار حزين وهي تبكي

.دا مش بس ابن عمي دا اخويا الكبير وابويا التاني ……ابطل عياط ازاي دا ابراهيم يا أحمد“
دام اي ..دا عمره ما زعلني وكان دايما بيدافع عني ق…اللي شلني على كتافه ورباني

..انا مش مصدقه ان بات امبارح في ………..مفيش في حنيته وال في جدعنته………حد
 ”.……. ازاي……..ازاي حصل كل ده….دي كانت حنته النهاردة يا أحمد……الحجز

برغم من تسلل الغضب والغيرة الى قلبه بعد حديثها وبكاءها على إبراهيم إال انه بلع اي 
 بن عمها األكبراعتراض على مشاعرها النقية نحو ا

 .……واخبرها بتفهم وهدوء

. ويمكن يطلع معانا ………أهدي يا حبيبة ودعيله وان شاء هللا هيخرج منها على خير“
 ”.…انهاردة

 ..…الحت اللهفة في صوتها وهي تسأله

 ”……ممكن يطلع معاكم ……بجد يا احمد“

 تألم لتلك الفرحة المكسورة في صوتها وياليته قادر

 .…على فعل شيًء 

 

  

 

  

 



 ”…ادعيله يا حبيبة مفيش حاجة بعيدة عن ربنا“

 .…اومات بحزن وهي تقول بخفوت

 ”.……ونعمة باهلل“

………………………………………………………. 

 انه…س/ ماهي اقوالك في التهمه المنسوبه اليك“

استجوبة وكيل النيابة وهو ”……تم ضبطك وبحيازتك فرش حشيش بداخل كبينة سيارتك
 …يجلس خلف مكتبه

 ابراهيم الواقف امامه وبين يداهاخبره 

 …الكلبشات

 ”…معرفش حاجة عن الفرش ده ياباشا“

 أشار وكيل النيابة للرجل الذي يكتب االقوال

 ……بجواره

 ”..….س/في حد بيسوق العربية دي غيرك…اكتب يابني“

 …أجابه ابراهيم بنبرة هادئة ثابته

 ”……ومحدش بيسوقها غيري……ال ياباشا التريله دي بتاعتي“

 …نظر وكيل النيابة إليه وساله بجدية

خصوصاً ان التحريات اللي عملناها ……تفتكر مين اللي ليه مصلحه يحطلك حاجة زي دي“
 ”.. ……عنك كلها في صلحك

 .…حرك ابراهيم كتفه وهو يقول بحيرة

 ”..….. معرفش……هللا اعلم ياباشا“

 .…اوما وكيل النيابة براسه بوجوم

 .. اكتب اسمه…متهم.يتم حجز ال…اكتب يابني“



 ”..…اربع ايام على ذمة التحقيق ………وسنه

 ..…خرج ابراهيم وبين يداه الكلبشات ويمسك ذراعه احد العساكر بقوة وكانه مجرم

 …اتت عليه سمر بلهفة وهي تبكي

 ”.…هتخرج صح …ابراهيم عملت إيه“

 .…نظر ابراهيم اليه بحنق

مخلتكيش في البيت ليه وكان ابويا ……ألقسام.. تاني وقفتك في ا…اي اللي جابك هنا ياسمر“
 ”. …هيطمنك

 لم تهتم سمر بما يقوله وسالته بنبرة تنشج

 …حزن

 ”..…طمني انت يابراهيم عملت إيه“

 اخبرها باستخفاف وهو يلوي شفتيه في بسمة

 ..……باردة

 ”.…وال حاجة اربع ايام على ذمة التحقيق“

 …تحدث أحمد وهو يربت على كتف ابراهيم

 ”.…ان شاء هللا براءة ……وتزول يابراهيم شدة“

 ربت ابراهيم على يد أحمد الموضوعه على كتفه

 ……ثم وصاه بجد وهو ينظر لسمر

. وياريت تاخدها وتروح وقفتها هنا ملهاش …مش هوصيك على سمر خد بالك منها …احمد“
 ”…الزمة

 …تحدث راضي بحزن على ابنة

 ”..…. انا مكلتش من امبارح…انا هوصي عليك امين الشرطة يدخلك أكل“

 ..…امتنع وهو ينظر لوالده بحزن



 طمني بس ……مش عايز ياباااا متتعبش نفسك“

 ”..…على امي هي كويسة

نزلت دموع راضي وهو يخبره بضعف وحزن على ابنه و زوجته التي انفطر قلبها حزنا على 
 …ابنها

. ان ربنا يرجعك ليها …. قعدت طول اليل تصلي وتدعيلك…. بتدعيلك يابراهيم…كويسة“
 ”…بسالمة

 .…ترقرقت الدموع بعينا ابراهيم فانحنى على والده وقبل مقدمة رأسه وهو يترجاه بحزن

.. مين اللي المفروض يصبرني …. واجمد كده ياحاج…خد بالك منها يابااا عشان خاطري“
 ”.……على االبتالء ده غيرك

حاول رفع يده على كتف والده لكنه كان مقيد بكى والده وهو يعانقه فنزلت دموع ابراهيم وهو ي
 االيدي ولم يقدر إال على تقبيل رأس والده وهو

 .……يذرف الدموع معه

وضعت يداها على وجهها وهي تبكي بقوة وكره لنفسها وما فعلته بهم ، ياليتها لم تدخل حياته 
 ..…انها دمرته ودمرت عائلته و ادخلت الخراب اليهم 

لموجع للقلب سحبها أحمد الحضانه من جديد وربت عليها وهو يحاول ان حينما زاد بكاءها ا
 ……يواسيها بكل الطرق

 .…صاح العسكري بملل وحنق

 ”..…. وكفاية عطله…يال يامتهم قدامي“

 نظر ابراهيم لوالده ثم لسمر وقال بنبرة باهته

 ………وهو يسير مع العسكري

 .………سالم“

 رواية غمرة عشقك الحلقة التاسعة عشر

صلت سيارة عز الدين لحي سكني راقي مزال قيد التأسيس معظم المنازل المجاورة يتم و



. كان مجمع سكني غاية في الرقي والعصرية تطل …تجهيز ديكورها واللمسات االخيرة بها
 …معظم المنازل الفخمة على البحر مباشرة فتعطي سحراً خالص للمكان

تاسيسها على أعلى مستوى من الرقي يخبرك عن باستثناء شكل المنازل االنيقة من الخارج و
 ……الثراء العارم الذي يمتلكه صاحب هذا المجمع

 ترجلت حنين من السيارة وهي تنظر حولها بانبهار

 ..…يضج بعينيها البنية االمعة

اقترب عز الدين منها واحاط خصرها بذراعه وهم يسيرا معاً حتى يصال للمنزل الخاص 
 ..سألها…بهما

 ..…وهو يراقب انبهارها بالمكان عز الدين

 ”..…اي رايك عجبك الكمبوند“

 .…اومات له وهي تسير بجواره

 ”…….بس شكل مفيش حد هنا غيرنا…آآه حلو اوي واحلى حاجة فيه البحر“

 .…اخبرها وهو ينظر لجانب وجهها

 ”……لسه الفلل بتتشطب“

 ..…عقدت حاجبيها وهي تهز رأسها

 ”..… بتاعتك بس اللي متشطبهواخده بالي بس اشمعنا الفيال“

 .…نظر للبحر عن بعد وهو يخبرها بفتور

بس اي ……..ودي حاجة من ضمن المشاريع اللي بدخلها…طبيعي مالمكان دا كل بتاعي“
 رايك في

 نظر لوجهها الذي أحمر“. …البحر تحبي تنزلي

 .…سريعاً وسمعها تعترض بحياء

 ….. يعني بصراحة انا مبعرفش اعوم…دلوقتي“

 ”……اف اغرقاخ



 عقب عز الدين بمراوغه وهي ترمق عيناه العسلية

 ..…االمعه في ضي الشمس

. ….انا استاذ شاطر اوي……انا هعلمك العوم….امال انا بعمل اي ياحنيني…انا بتشتم كده“
.ابتسمت وهي تدلف معه للمنزل الشامخ …ضمها اكثر بذراعه“.. …وبشرح بضمير

 .……االنيق

 كل شيٍء منمق…لجنةبداخل ابصرت قطعة من ا

 

  

 

 

  

 

الفرش فخم وااللوان مذهلة مريحة للعين تليق بمنزل قابع امام البحر بعيد عن التجمع  …انيق
 ..كل قطعة عصرية وكل قطعة كانت…والزحام

 تخشى عليها من ان تفسدها بعيناها التي تكاد

 …تخرج من حجرهم من شدة االنبهار والذهول

يء وثابته مكانها باناقة بعد ان ارتدت مالبس تبرز انوثتها برغم من انها ال تعلق على ش
فهي شفافة في تعبيرها …..إال ان عينيها تفصح عن مشاعرها…وجمالها الخالب الحزين !
 ببراءة جميلة تجذبه نحوها

 ً ..حتى االن وهو يتاملها بصمت يود االنقضاض عليها وامتصاص كل تلك البراءة …دوما
 …والجمال منها

 ية وتسيل لعابه كلما تاملها مسالمة للحياة.شه…شهية

 ..…بكل هذا القدر !



.وهل يجب ان اشكر خالد ، ام اقتله على ما يحدث لي ….. من اين وقعتي علي…آه ياحنيني
 ……كلما كنته معي وكنته امامي؟!

 ”…اي رايك في الفيال اللي هنقضي فيها شهر العسل“

 ..…استدارت اليه بعيون متألألة بالفرح الحزين

.معقول هقعد في المكان ……..انا عمري ما حلمت ابقى هنا………جميلة اوي ياعز“
 ”..…ده

تقدم منها بهدوء وقد اثر عليه تعبيرها العفوي مما جعله يمسك يدها ويقربها منه مخبرها وهو 
 ……يسير بها لغرفة النوم

 ”.….هما اللي بيجوا هنا احسن منك…ولي مش مصدقه“

 .……حزينة ولم تعلق على األمرلم تعقب بل الحت بسمة 

 ..…بعد ان دخلت الغرفة خرج عز الدين واحضر الحقائب لالعلى بعد ان ادخلها السائق

او  …وضع الحقائب على الفراش وبدأ بخلع قميصة وهو يخبرها بتعجل به حماس غريب عليه
 هي من شعرت بهذا فهي مزالت تكتشف كل شيء به وتقترب

 ..…معه في سابق منه اكثر من اي يوماً مضى

 ”…طلعي المايوه بتاعك وغيري عشان هننزل المايه“

 …سألته بخجل وهي تختلس النظر اليه

 ”.…احنا بقينا قرب المغرب………مايه دلوقتي“

القى القميص وظهر جسده الرياضي المهلك..والتي كانت تتالمسه صباحا بانبهار 
 ..…فاقت على صوته الحاسم المقنع اياها……وخجل

 .مش هتندمي…ن وقت تنزلي في المايهدا أحس“

 ”……بس البسي المايوه

 .…انتبهت لم قاله فهزت رأسها بامتناع وحنق

ً …….انت عايز حد يشفني كده……مايوه“  ”….ال طبعا



 توقف عن متابعة خلع مالبسه وهو ينظر لها بدهشة

 .…معقب باستخفاف من نظرتها نحوه

.والصنايعيه شغالين بعيد …يش حد هنا غيرنامف…اهدي يأمي يعني انا ها عريكي قدام الناس“
 ..بينا مسافة…انتي شايفه الفيال فين والفيلل التانيه فين…عننا

 ”. …..البسي المايوه.. ومش عايز كسوف…لو عن بعد محدش هيلمحك

 .…هتفت باعتراض واٍه وهي تقترب بوجه يضخ بدماء

 ”..…قدامك كده مفهوم انا مش هلبس مايوهات ومش هظهر…انت قليل االدب على فكرة“

 رفع زاوية من شفته لالعلى باستهجان وهو

 ..…يخبرها بوقاحة

..حنين على فكرة انا …………هو اي اللي مش هتظهري قدامي كده انتي مكسوفة وال إيه“
 شوفتك زي

 ”..…ما امك جابتك

 شتمت اياه بحنق وشعور الخجل ينهال

 ..…منها

 ”..…انت قليل االدب“

 

 

  

 

 

  

 



 .…كثر وهو يقول معتذراً استفزها ا

 ”..كدا حلو..…..زي ما والدتك جابتك…لبخت sorryاه “

 ……رمقته حنين بغضب ثم عقدة ساعديها امام صدرها وهي تقول بامتناع

 ”……عز انا مش هلبسه“

 .…رد ببرود

 ”…يبقا هتلبسيه غصب عنك “

 .…استشاطت غضباً منه فقالت

 ”..…عافيه وال إيه يعني“

 ……رد باستفزاز

 ”.….كفايه نكد ولبسي المايوه…لى قلبك ياحنينيع“

.صرخت ومنعت اياه بوجها …شهقت حنين وهي تراه يتابع خلع مالبسه ولم يبقى إال البنطال
 .…أحمر مضطرب

 ”..…انت بتعمل اي ياعز“

 .…توقف وهو يخبرها ببراءة

 ”..…هكون بعمل اي بغير هدومي“

 ”..…مش قدامي“

 .…استهزاء فقال

 ”……وزك يعنيليه دا انا ج“

 .…صاحت حنين بتشنج وحرج

مسك يدها في لحظة وادارها فاتت عيناها على ”..…ال دي مش طريقة مناقشة انا دخله الحمام“
 ..…صدره العريض الذي يضخ عضالت ممشوقه بصالبة مهلكة تاثر عليها بجنون

 ”..…….مش ناويه تغيري وتلبسي المايوه زي ما اقولتلك…انتي راحه فين“



 …الفرار منه فقالتحاولت 

 ”.….انا هغير في الحمام سبني…………انا“

 …لم يترك يدها وهو يقول بعتاب

 ”….هو انا مش جوزك…طب ما تغيري قدامي فيها إيه يعني“

فادركت نفسها فقالت بعناد ……فغرت شفتيها وهي تنظر لعيناه الجذابة صاحبة االمعه العابثة
… 

..انا مبحبش حد …جات دي مفيهاش جوزي. بقولك اي ياعز بطل قلة ادب الحا……ها“
 ”..…يبص عليه وانا بغير

حملها على ذراعيه في لحظة فحركت ساقيها باعتراض وهي ”..…متقلقيش هغمض عيني“
 .…وبعد ان خفت الضحكة بتدريج …عنوة عنها تضحك بقوة

 ..…ترجت اياه بخجل

 

 

  

 

  

 

 سبني اغير لواحدي……. ال ياعز ونبي…ال ياعز“

 ”..…لو سمحت

حينها قال بمسالمة لم تأمن …طبع قبلة سطحية على شفتيها وهو يسمح لقدميها بتالمس األرض
 .……لها قط

 ”…..اتفقنا………..بس لو احتجتيني نادي عليا……ماشي ادخلي“

ركضت للحمام لتغلق إياه بقوة وقد تناست أمر ثوب السباحة مما جعله يبتسم ”..…آآه اتفقنا“



 بخبث

 ..…منهامنتظر أول نداء خجول 

 …بالفعل دقائق ونادت من خلف الباب بحنق

 ”.….ياعز……عز“

.وهو يستلقي براحة على الفراش ممد الساقين وعاري …رد عليها بهمهمات رجوليه هادئة 
 ..…الصدر كما تركته

 …هتفت حنين من خلف الباب بانزعاج

 ”..…انا عايزك تخرج من االوضه دلوقتي……هو ايه اللي همم“

 …سالها بخبث

 ”..…ليه يعني في حاجة“

 …اخبرته من خلف الباب باضطراب

 ”.…نسيت هدومي ياعز وعايزه اخرج اجبهم“

 …مط شفتيه واصطنع التأثر نحوها

 ”. ……شوفتي لو تسمعي الكالم مش هتتعبي اوي كده قولتلك غيري هنا“

 صاحت بعجز وهو تدبدب على ارض

 .…الحمام

 ”..…ياعز اخرج بقه وكفاية غالسة“

 …مكانه بمسالمة وهو يتوعد لهانهض من 

 ”.هخرج بس لينا حساب على طولت لسانك دي..……ماشي“

 ثم فتحت الباب فتحه بسيطه لتجد …استرقت السمع على الباب المغلق وهي تبلع ريقها بتوجس

الغرفة فارغة تنهدت براحة وهي تضع يدها على صدرها الملتف بالمنشفة بعد ان اخذت حمام 
 دافئ



 يق برغم من رفاهية التنقل في سفر من هنا وهناك إال انها كانت بحاجة لهذامن عناء الطر

 ..…االستحمام

حينما فتح الباب على مصرعه وجدته يظهر امامها فصرخت بفزع وكتم صراخها بقبلة همجية 
 دفعت

 .………جسدها بقوة في خشب الباب المفتوح

تحاول مقاومة هجومة اندمجت معه بعد لحظات قليلة وغرزت اصابعها في شعره وهي 
 ..……الضاري عليها

 …تاوهت بتعب وهي تحاول ابعاده عنها بضعف وخجل

 ”…..ووسع خليني اجيب هدومي….بس بقه……عز“

 ادخلها الحمام واغلق الباب عليهما وهو يقول

 .……بضعف ملح بنيل القليل منها

 

 

  

 

  

 

 ”…مش دلوقتي خالص……مش دلوقتي ياحنيني“

 م يترك لها خيار إالانغمس معها من جديد ول

 .……االنساق خلفه بنعومة تليق بها 

على الشط ارتدت ثوب السباحة وكان عبارة عن قطعتين من األعلى واالسفل من اللون 
 االخضر



. أال يستكفى منها ابداً انه ينال منها وال يشبع …برزت انوثتها وجمالها والهب قلبه بجوارها
 يطالب

 باتت كاالدمان تلك المرأة ……باالكثر واالكثر

 ..…بعد أول جرعة اخذها !

 ..…مسك يداها أسفل الماء وهو معها عاري الصدر يرتدي قطعة داخليه تخفي جزءه السفلي

 .…قال وهو ينظر لعينيها بهدوء

 ”.……سيبي نفسك خالص وهدي“

 .…..فقالت بنبهار…توسعت ابتسامة حنين وهي ترى المياة تتخلل حول جسدها بانسياب

 ”..……لو اويالمايه ح“

 شعر بسعادة بعد ان لمح ابتسامتها الجميلة

 .……فقال برفق

 ”..…طب حركي إيدك شوية ورجلك“

 ….وضع يده على عيناه وهو يمنعها بسرعة…حركت يداها بقوة فتناثر الماء المالح في عيناه

 ”.…….دا عوم كالبي ده…….بس ياحنين انتي بتعملي إيه…بس“

 .…ابتعدت قليالً عنه بحنق

رمقت عيناه الحمراء “. ….مالها عينك…..بطل تريقه… قولتلك مبعرفش اعومهللا“
 ..…بتوجس

 ..…سخر من سؤالها فعقب

 ”..…ال وال حاجة كملي يمكن تعميني ونخلص“

 .…هتفت نحوه بحنان

تقدمت منه في قلب الماء فقال بمراوغه وهو يضع يده على خصرها ”……معلش بتوجعك“
 مقربها



 .…منه اكثر

 ”……..حتى شوفي………حنيناوي يا“

.. فاقتربت هي منه ونفخت برفق بداخل مقلتاه بحنان مبالغ يليق …قرب رأسه منها بمكر
 ..….قالت حنين باعتذر……بالحزينة الجميلة

 ”…لسه بتوجعك……معلش مكنتش اقصد وهللا ياعز“

 .…همهم بخبث وهو يمرر يده على طول ظهرها العاري

 ”..…ويه..انفخي فيها كمان ش………آآه اوي“

 ..…بالفعل كررت االمر ونفخت برقة بالقرب من عيناه لتشعر بيده تغير مسارها بطريقة وقحة

 دفعته بقوة وهي تحول السباحة بعيداً عنه قائلة..

 ”..…..انت مش سالك خالص وبتشتغلني…على فكره بقه ياعز“

 ..…اقترب منها بعبث شقي

 

  

 

  

 

 ”.…جةاخص عليكي ياحنيني تعالي بس هقولك حا“

..مما جعله هو أيضاً يلقي عليها كمية أكبر جعلتها …قالتها وهي تدفع الماء اتجاهه”……ال“
 تصرخ بفزع واستغل سريعاً صدمتها وحملها على ذراعيه

ليريح جسدها بطريقة مدروسة على سطح الماء الذي حملها ببساطة كريشة الطائرة في 
 ……الهواء

 ……كسة على وجهها بفرحةضحكت وهي تنظر للسماء القاتمة المنع



 ”…انا فرحانه اوي ياعز……انا عمري ما ضحكت كده“

 اخبرها وهو يسند جسدها بيداه من األسفل وكانه

 ..…بالفعل يحملها

 ”.…..انك تنبسطي يا حنين……وهو ده المطلوب“

 ..…ادارت وجهها اليه وهي تساله بشك

 ”……يهمك اكون مبسوطه“

 ..…رد عز الدين بنبرة رخيمة

 ”..…لما تكوني مبسوطه هتعرفي تبسطيني أكيد“

 .…رفعت حاجبها وهي تسأله بتأهب للعراك معه

 ”……والمفروض بقه ابسطك ازاي“

 ابتسم من زاوية واحده وهو يرمقها بعيون تلمع

 ً  ..…عبثا

 ”.…وال حاجة اضحكي بس وانا هبقا مبسوط“

 اعتدلت في نومها ووقفت امامه وهي تسأله

 ..…بمكر انثوي لذيذ

 ”..…لكالم دا بقه قولته لكام واحده قبليوا“

 ..…رد بفتور وهو ينهال من جمال عينيها

 ”..…كلهم“

 .……توسعت عينيها فظهرت أجمل لوزتين نضجتين شهيتين

 ”……..كلهم؟!…………يسالم“

 .…قربها منه فاصبحت في احضانه فاخبرها ببساطة امام عينيها الخالبة



 ولها. انك اول واحده اق…عايزيني اقولك اي“

 ”..…الكالم ده

 .…ضربته في صدره العاري بانفعال

ً  ………متقوليش حاجة“  ”.…خليك بجح كده دايما

 ……لم يهتم بغيظها واخبرها وهو يبعد خصالتها المبلله عن وجهها للخلف

 ”.……واعمل معاها اللي بعمله معاكي ده……انتي أول واحده ياحنين اقولها كده“

 شعرت ببعض الراحة وهي تسأله

 وت..بخف

 ”…….ياعز……………بجد“

 ..…ابتسم امام عينيها بجاذبية

 

  

 

  

 

رفعها من خصرها قليالً عليه لتكن في مستوى طوله بفعل ”.…….. ياحنيني………بجد“
 …يداه القوية

 اسندت حنين جبهتها على خاصته وهي

 ..…تعض على شفتيها بدالل

 ”..……بس بقا ……………عز“

 ا بمشاكسة..نظر لعيناها وداعبها بانفه وهو يخبره

 .بقولك يا……هو انا عملت حاجة………بس اي“



 ”حنين.. 

همهمت وهي تغمض عينيها بتلك الوضعية الحميمية بينهما وبرغم برودة الماء اال انها تشعر 
 .……..همهمت بضياع وهي تستنشق أنفاسه الساخنة بشوق واثارة…بسخونة تجتاح جسدها

 ”……..قول…………همممم“

 ”.……المايوه“

شهقت مجددا ………شهقت بعد ان شعرت بانه حل رباط القطعة العلويه”..…مايوامالوا ال“
 .…وهي تحاول االبتعاد عنه صائحة بحنق

 قسما باهلل قليل االدب انا قولتك برضو الحضن“

كبح كلماتها الواهيه بقبلة جامحة جعلتها تصمت وتنزلق في ”.…مممم………ده ورا حاجة
 ..…الهوى وحالوته

. انتابها الضياع والضعف من عواصفه …ل لمسة معنىولكل قبلة طعم ولك
..لكنها ترتاح بين احضانه تشعر بالكمال بلمساته وهمساته وآآه من همساته ……الحميمية

.كلمات ال يجب ان …الجريئة ، تعزز ثقتها بنفسها وبجسدها الذي يلقي عليه عبارات من الغزل
 تُقرأ

 .……تظل هكذا بينهما تطوف بحياء……او تكتب

تلقت على رمال الشاطئ وهو بجوارها يستلقي على ظهره مثلها ينظر للسماء القاتمة التي اس
 ……كانت بنجوم متألألة والقمر يخطف االنظار حولهم

 قد ارتدت حنين قطعة قصيرة تخفي بها جسدها بعد

 ..…جولة منهكة مع الوسيم

. لم تحلم ……يلة معهما سر تلك الحالوة الجم …ابتسمت وهي تغمض عينيها بسعادة وانتشاء
 .…يوماً بتلك المشاعر لم ينتابها الشوق لحياة مثل تلك

هذا الوسيم  ….. أنهُ زوجها !…األمر ال يتعلق بالرفاهية على قدر ما يتعلق بعز الدين نفسه
 المراوغ …القوي

. الذي …. هذا الذي تشعر معه باكمال وسعادة تغمرها معهُ زوجها !…الحنون زوجها !



 هايشتهي قرب

 ويشعرها بانوثتها التي اهملتها طوال حياتها

 

  

 

  

 

اي دعوة استجابة لكه يأمي الكن أمرأه محظوظة  ….. انها ال تصدق انها زوجته…زوجها !
 بهذا القدر

 …زوجها هي ! …حتى وان كانت سعادة مؤقته ، لكنه االن زوجها

 هل عليها ان تكرر العبارة كثيراً حتى تصدق أنهُ 

 .…االهيي ………زوجها !

 ..…شعرت بعز الدين يقبض على يدها الموضوعه بجوارها على الرمال

 .وجدته…فتحت عيناها وأدارت وجهها ونظرت اليه

 .…ينظر اليها بصمت متأملها بهدوء يهز كيانها

 .…سألته حنين بخجل

 ”..…بتبصلي كدا ليه ياعز“

 ..…سافرت عيناه العسلية على وجهها وهو يخبرها بخفوت

 ”..…ة اوي ياحنينانتي حلو“

 …ابتسمت بعذوبة وهي تقول برقة

 ”……بجد وال بتجبر بخاطري“

 .…بنفس الهمس وبنفس النظره أكد



 ”..…بجد حلوة“

 .سألته بنبرة جميلة……استلقت على جانبها واثار الرمال الصفراء تحتل جانب صدغها

 ”..…طب اي هي اكتر حاجة حلوة فيا“

 …جهها وهو يخبرها وعيناه تأبى ترك لوزتين عينيهامد يده وانزل الرمال برفق من على و

 .شفيفك.. مالمحك..…. عينك…..شعرك…كل حاجة“

 ”……كل حاجة حلوة وعجباني

 …اعترفت اليه بحياء

 ”..…وانت كمان حلو اوي“

 …رفع حاجبه بدهشة مصطنعة وهو يسالها بمزاح

 ”.…..انا حلو……اي دا بجد“

 .…اخبرتها بعفوية

 ”.…ااه وهللا قمر“

 …عثر في ضحكة قوية من ردها السريع فسالها بدهشةت

 ”.…انتي بتعاكسيني وال إيه“

 .…اخبرته وهي تضحك مع ضحكته

 ”..…اي يعني مانت بقالك ساعة بتاعكس“

 

  

 

  

 



 .…غمز لها وهو يخبرها بغرور

 ”.….انا عز الدين برضو…انا اعاكس بس متعاكسش“

 ضحكت عليها ثم استلقت على ظهرها مجدداً 

. صدح هاتف عز الدين بجواره فرفع إياه وبعد لحظات اغلقة وهو …للسماء مرة اخرى تنظر
 .…يقول

 ”.……حنين يال ادخلي غيري هدومك دي وتعالي عشان نتعشا“

 ثم…نهضت من مكانها وهي تزيح الرمال بيداها

 .…سألته بحيرة

 ”..…هو فين العشا ده“

 اخبرها بعد ان انتصب في وقفته وساعدها على

 ..…ض عن األرضالنهو

 ”……هنتعشى هنا …….. البسي احلى حاجة عندك وتعالي…هيحضرو دلوقتي على البحر“

 ..…عنوة عنها ابتسمت بسعادة وحماس وهي تبتعد لداخل المنزل ”……ماشي“

.. حك في شعره …راقبها وهي تبتعد عنه ابتسم ابتسامة نادرة عليه وخلفها شعور ال مثيل له !
 .…اليه رويداً رويداً كلما تركته لثواٍن فقط وهو يتأوه بشوق يتسلل

 ”..…….. ياحنيني…………………آآه“

.ورفعت عيناها لالمام بعد ان خطت أول خطواتها …بعد مدة قد خرجت اليه بكامل اناقتها
 بخارج

 .………المنزل

اصرت ان ترتديه على ثوب …سارت حنين على الرمال بصعوبة وهي ترتدي كعب حذاء عالٍ 
 …حتى تكتمل صورتها الجميلة في عيناه السهرة المتألق

 .…حينما ابصرته وابصرت ما حوله وقفت مكانها بعدم استيعاب

 كان عز الدين متأنق جداً عكس مظهره التي تركته



فسحر ….فكان مرتدي حلة انيقة ، جذاب بها وكانها صممت خصيصاً لها…عليه منذ ساعتين
 .……عينيها حينما وقعت عليه

لة مستديرة عليها عشاء شهي مع الشموع التي تُضيء المكان وتعطي له خلفه كان هناك طاو
 منظر ساحر

لم تكن الشموع فقط فوق سطح الطاولة هناك أيضاً شموع ذات الوان واشكال ملفتة غاية في 
 .……األناقة تتالق على رمال الشط

 هناك شخصين يجلسان عن بعد من المكان يعزفون

ي أرقى اآلالت الوترية تخرج موسيقى كالسيكيه بصوٍت على آلة وترية تدعى )الكمان(وه
 حاني

 ..……شاعري يبعث للجسد مشاعر جميلة من الدفئ والحنين

رفع عز الدين عيناه عليها وهي تتقدم منه وبنيتاها تطوف حول المكان الذي هيئه خصيصاً لها 
 كي تنبهر

 .أراد اسعادها وجعل االبتسامة تتعلق……وتسعد به

ً بشفتيها اكثر   .…واكثر كلما كانا معا

.وكانه هو …يشعر بسعادة تغمرة……شعور جميل يجتاحه كلما وجدها تبتسم او تضحك بقوة
 .……من يستشعر السعادة ال هي !

 سافرت عيناه العسلية عليها وهو يتفقدها باعجاب

.مهم كان مقدار السعادة التي تشعر بها تظل هيئتها بها لمحة من …منبهر من جمالها الحزين
 . وياليتهُ …الحزن واالنكسار قد اكتسبتها بالفطرة مع األيام

لكن كيف يمحي إياه وهو انجذب يوماً ما اليه، ورغماً …قادر على محي هذا الحزن من عليها
 عنه

نيل كل ما بها حتى حزنها وانكسارها كان كأكسير من الحياة بنسبة ……طلب قربها ونيلها
 …له؟!

ثوب انيق من اللون الرمادي مطرز ببعض الورود المتألألة  دقق بها وبجمالها فكانت ترتدي



 ..كان الفستان فضفاض وطويل…من اللون الفضي االمع

 .…كاشف عن ذراعيها البيضاء وجزء من صدرها

.تنورة فستناها تتارجح حولها مع هواء البحر …فاتنة اليوم كنجمة براقه وسط النجوم تتألال
 ظهرها وحول المنعش وشعرها المنساب برضوخ خلف

 وجهها يتارجح بجماال حولها فاعطى للمهلكة

 .…صورة تشعل صدره كلما ازداد التأمل نحوها

.اقترب منها عز الدين …شعر بها تسير بطريقة خاطئه وكان توازنها سيختل بعد لحظات
 بسرعة وبالفعل

 ……مثلما استشعر قلبه وجد

 

  

 

  

 

 كانت على وشك السقوط بسبب هذا الحذاء العالي

 ..مسك…والتي كانت تفشل في سير بها كلما حاولت

 …يداها بقوة فشهقت وهي تنظر لعيناه في انحناءها

 ”……عز“

 ……عاتبها بهدوء حاني

 .…اعتدلت في وقفتها بحرج وهي تقول”.….هتقعي…مش تاخدي بالك ياحنين“

 ”…….عاليه شويه…………الجزمه بس“

 ”….ارفعي الفستان كده شوية……شويه دي شويات“



 نفذت اومره فوجدته…منها وهو ينحني امامها طلب

يخلع حذاءها واحد ويليه اآلخر ثم القاهم ارضا باهمال رفع عيناه عليها وهو يقول باال 
 …مباالة

 ”.…عشان متقعيش ………قد احسن“

 وضعت يدها في خصرها وهتفت باستهجان إليه

 .هيتنيل على…يسالم ! الفستان طويل ياعز“

 ”..……ما وصل للتربيزة

 .…قدم المساعدة ببراءة

 ”……تحبي اشيلك“

 وجدته يحملها على ذراعيه وهو يسير بها”.…انـ……ال“

 …..ضحكت حنين وهي تهز راسها باستياء…نحو الطاولة ببساطه

 ”…هاخد على كده وهتتعب………اي دلع دا كله ياسي عز“

 اخبرها بمكر ذكوري وهو يسير بها ناظراً امامه..

 ”…د كده بالجزمة.بع…..مش شهر عسل…براحتك“

 …لكزته في صدره وهي تسأله بعتاب

 ”……مين دي اللي هتاخد بجزمة“

.وجدته يطبع قبلة سطحية …انزلها لتالمس قدميها الرمال المرطبة”..…اي حد يزعل حنيني“
 …على شفتيها وهو يخبرها ببحة هادمة لكيانها الواهي

 ”……طلعه زي القمر النهاردة“

 ..…استحياءابتسمت امام عيناه وقالت ب

 ”..…وانت كمان البدله حلوة اوي عليك “

 خبط جبهته برفق في جبهتها وهو يشاكسها



 .…بـ

 ”..…مش قولنا بالش تعاكسيني“

 ..…توسعت ابتسامتها وهي تبتعد عنه بخجل

 جلست على مقعد انيق امام طاولة العشاء وهو جلس

 ..بدا األكل وسط…من الناحية االخرى المقابلة لها

. …اج البحر الممتزجه مع صوت الموسيقى الكالسيكية التي تعزف عن بعد منهماهدير امو
 والهواء

 ……المنعش المحمل برائحة البحر يطوف حولهم مع الطعام البحري الشهي

 كان عز الدين يبدوا عليه االنشغال وتركيز الدقيق

 ..…وهو يفصل الشوك عن السمك كي ياكله بشوكة وسكين

 ..…افرته مع الطعام وتركيزه الغريب وكانها عملية جراحية خطيرةضحكت حنين عليه من مع

 سمع عز الدين ضحكتها فرفع وجهه عاقد الحاجبين

 .…وسالها بتوجس

 ”..……بتضحكي على إيه“

 

  

 

  

 

نهضت من مكانها وحملت المقعد بخفة اليه..فجلست بجواره واخذت طبق فارغ نظيف وبدأت 
 ي طبقه وهيفصل الشوك عن السمك ووضعه اليه ف

 ..…تقول برفق



 ”….بودي زيك كده…شكلك مبتعرفش تقشر السمك“

 برقت عيناه العسلية بقساوة وهو يرمقها بصدمة..

 ”.….مين بودي ده؟…بودي !“

 .…و غيرته…شعرت ببعض االنتشاء وهي تشعر بغضبه

 ً . حتى خطيبها كان بارد المشاعر معاها مهما حاولت ……لم يغار عليها احد يوما
 .……ازهاستفز

 .…وجدته يقبض على رسغها وهو يهتف بغضب وقد علت انفاسه بانزعاج من شرودها

 ”..….مين زفت دا؟…ساكته ليه ؟“

 نظرت لقبضته بدهشة ثم لعيناه المتأججة بالغضب

 .…فقالت بارتياع منه

 ”.…. مالك؟…دا عبدهلل اخويا الصغير……اهدى ياعز“

 .…ترك رسغها بحنق قائالً 

 ”..….. وال انتي قصده تضايقني…يه من االول ومقولتيش كدا ل“

 الحت بوادر الغباء على وجهها وهي تسأله بغرابة

 …من أمره

 ”..…هضايقك ليه انت غريب اوي على فكرة“

نظر امامه ولم يرد حتى انه توقف عن االكل وبات واجما المالمح صامت 
 .…….والموسيقى مزالت تدوي برقي من حولهم…كصخرة

 ”.….انت قلبت وشك ليه طيب………ممكن تاكل“

 ..…ادار راسه اليه وهو ينظر لها باستنكار

 ”……وبتسالي ياحنين“

 تنهدت”..…عملت اي انا لكل ده……في اي ياعز“



 ..…بهدوء وهي تحاول ان ترضيه كطفلها الصغير

 ”.…خالص بعد كده هوضح كالمي اكتر عن بودي“

 ……تافف عز الدين وهو يخبرها واجما

 ”.…حتى لو كان اخوكي……اميمدلعيش راجل قد“

 .…عقدت حاجبيها بتعجب للحظات ثم اطلقت أجمل الضحكات المفعمة بالمرح

..بس ماشي اخر مرة يا …….دا لو سمعك هيفرح اوي………بودي راجل !…راجل !“
 .يال ُكل……زيزو

 لكزته بكتفه وهي ترمق مالمحه”.……بقه

 .…الجذابة بهيام ثم شاكسة إياه ألول مرة !

 ”..……انت قمر كدهطب ُكل و“

 ……فضحكت بقوة وهي تتابع تنضيف السمك له…رفع عز الدين حاجبه وهو ينظر لها ذاهال

قضى …أكل من تحت يداه السمك وكان يطعمها بيده لسبب انشغالها في تنضيف لحم السمك له
 وقتاً جميالً مريحا في طعام معها وشعر باأللفة بقربها

انه اكل اكثر من مقدار طعامه العادي  …عامهوكذلك اهتمامها المبالغ فيه في اط
 .……بجوارها

 .…نهض وهو ينوي غسيل يداه

 .قريب اوي هتلقيني…لو فضلنا على الحالة دي“

 

  

 

  

 



 ”..…اصلع وبكرش

 .…نهضت خلفه ُملحه عليه وبين يدها قطعة من السمك

 ”..…استنى كل الحته دي كمان……هو انت كلت حاجة“

ً وقبل ان يعترض كانت قد د  ..……فعتها في فمه مما جعله يحملق بها مصدوما

 ..…لم تهتم حنين بنظراته بل نظرت لعازفين الكمان عن بعد وهو تقول بحزن وشفقة عليهم

 ”.……. طب ماجعوش…الناس دي بتعزف من بدري هما متعبوش“

 ..…رفع حاجبه والحت الغيرة من جديد في نبرته

 ”..…وحتى لو جاعه انتي مالك“

 .…جب من سؤالهاخبرته بتع

 . وصدعوني…مش أرواح ياعز وعملين ازعاج“

 ”…الزم ياكله

 ..…تلك المرة اندهش من تعليقها على الجو الشاعري الذي حضره خصيصا لها

 ”……انتي معندكيش حس فني ……الكمان صداع و ازعاج“

 ..…اخبرته بصلف وهي ترفع انفها لالعلى باناقة

ادندن في الحمام بس بطلت لم أمي زعقتلي كذا مرة عندي زمان كنت بحب الغنا وكنت أحب “
 وقالتلي

 ”..…هيلبسك جن عاشق ياحنين لو مبطلتيش غنى

 ..…نظر لها بغيظ وتشدق بازدراء

..هو يا بودي يا جن عاشق انتي اي حكايتك النهاردة عايزه تبوظي السهرة ……جن عاشق !“
 ”..…وخالص

 ً  .…ضحكت بقوة وهي تبتعد عنه سريعا

 ”……. ثواني……هغسل ايدي وجايهال خالص “



 فغمغم حائراً  …راقبها وهي تبتعد أخرج تنهيدة عميقة وصدى ضحكاتها يتردد في أذنيه مجدداً 

 …وهو يتابع بعدها عنه

 ”……. كنتي مخبياها ليه بس ؟!…يخربيت ضحكتك ياحنين“

………………………………………………………….. 

ث خطوات تقريباً ثم ينهض من جديد تقدم )علي( منها بخطوات متمهلة غير ثابته يقع كل ثال
اقترب من امه وهو يبتسم لها تلك البسمة التي بمثابة الهدايا المميزة ……بدون ملل من السقوط

 ………التي تنعم بها طوال أليوم

 رفعت اية حاجبها لالعلى وحركت يداها وهي تبتسم

 ……بشقاوة اليه

 

  

 

  

 

 ”..…يني احضر االكل عشان ناكل سوا.خل…..يال على برا…اي اللي جابك هنا ياستاذ “

 ”.……دا دا“

. اخبرته بتعبير وجه …هزت راسها وهي تحمله عن االرض ثم لرخامة المطبخ الواقفه فيه
 مبالغ

 ……فيها حتى يتجاوب معها اكثر

 ”……مفيش دا دا“

 …الح التذمر وهو يمد قبضته الصغيرة نحو وجهها

 ”……ما ما ما“



 …ضحكت وهي تبعد وجهها عنه

 ”….مش انا ماما….مش عيب ياعلي…يز تخربشنيعا“

 .…تمتم الصغير وهو ينظر لعينيها ببراءة

 ”..……بااااااا“

 .…الح الحزن على وجه آية وهي تنظر لمكان اخر متحدثه اليه وكانه مستوعب ما تقوله

..معرفش اي اللي ……..من اخر مرة وانا بهرب من مكالماته…معرفش عنه حاجة“
 ”.……بعد سنتين بحالهم افتكر ان احنا في حياته……لوقتي.وعايز يقرب د…غيره

انتبهت لصغيرها الذي يلعب في خصالت شعرها الشقراء ويتمتم بكلمات غير مفهومة وكأنه 
 يحدثها

 ……سالته بوجع وهي تنظر لعيناه الخضراء الشبيهة بعينا والده الحبيبة لقلبها……بلغته هو

 ”…وال ال…ه..تفتكر بنفرق معا…تفتكر بيحبنا ياعلي“

 ابتسم الصغير امام عيناها ببراءة والقى جسده عليها

 .…ضحكت وهي تعانقه بقوة متناسية الوجع في هذا العناق الدافئ……ليرتاح على كتفها

.وبعدين هكمل األكل ……..تعالى عشان ارضعك…مين يبقا معاه علي ويفكر يزعل بس“
 ”.…عشان ناكلوا سوا

ير بجوارها على األرض يلعب ويلهو بااللعاب التي وضعتها بعد مدة كانت تعد الطعام والصغ
 .…أمامه

 وفي كل ثانية تنظر اليه وتداعبه وتحدثه حتى ال

 .…يشعر بالحنق ويبدأ بالبكاء المتواصل

 .……صدح جرس الباب فتقدمت منه وتركت الصغير يلعب أرضا

 .…همست من خلف الباب بتوجس

 ”……مين“

 …لعت ريقها بتوتر وازدادت خفقات قلبها وهي تفتح الباب إليهب”..….انا خالد…افتحي يا آية“



وكان مرتدي مالبس كاجول غاية في الجاذبية …ظهر امامها وهو يحمل عدة اكياس بيضاء
 عليه

 ..اما لحيته كانت…مصفف شعره الناعم للخلف

 وااه ….وعيناه الخضراء…نابته قليالً بجاذبية

ً من خضار عيناه المتوهجة بشراهة كمالم  .……حه تماما

 …اضطربت قليالً وهي تسأله

 ”..…في حاجة حصلت لخالي………خالد“

 ً  ……اخبرها خالد وهو يتفقدها مليا

 ”……انا جاي اشوف علي….مالك قلقانه كدا ليه…مفيش حاجة يا آية“

 ..……فتحت الباب وافصحت له الطريق”.….طب أدخل…علي !“

 ..…المحها الجميلةبعد ان اغلق الباب خلفه سالها وعيناه تنهال من م

 ”..…مش بتردي على مكالماتي لي يا آية“

 …الح التردد مجدداً عليها وهو تبعد خصالتها القصيرة للخلف هاربة من عيناه قائلة باقتضاب

 ”.……مكنتش فاضية ارد عليك“

 ..…رفع حاجبه وتشدق بحنق

.دا حتى …ليها.وال مكالمة فيهم رضيتي تردي ع…تالت ايام بحالهم مش فاضية تردي عليا“
 ”..….انتي بتهربي مني ليه……الرسايل مش بترضي تفتحيها

 …نظرت له بضجر وقالت بانفعال مكبوت

.. قولي انت كنت …وبعدين احنا فيها ……أمرك غريب ياخالد ههرب منك ليه وعشان إيه“
 ”……عايزني في إيه

 تردد في ان يخبرها بما يعتريه فقال باندفاع

 ……احمق كالعادة



 ”.…..عايز اطمن على ابني……يزك في إيههكون عا“

 .…انتابها الغيظ في لحظة فصاحت بحنق

 تمام خليك عندك بقه لحد ما جبلك ابنك تطمن“

 .…ابتعدت للمطبخ بتشنج”……عليه بنفسك

 عض على شفته بغيظ منها ومن نفسه فهو دوماً امامها يتلبك ويصبح جلف وكانه لم يتعامل مع

 مع غيرها يكن شامخ الشخصية متوزان الحديث لبق في المعاملةامرأة يوماً برغم من انهُ 

 .لكن معها ينتابه التشتت يتلبك…البعد حد !

 امامها حينما تطلع عليه وتحاوره بمنتهى الثقة

وبانف مرفوع بعنفوان انثوي جميل يجعله يقف امامها بكماً وان تحدث يخرج مدافع كرشاش 
 ………من فمه

 األحمق المتزمر آية تأثر عليه وتجعله كطفل

 .…امامها !

كاد ان يجلس على االريكة المتواجده في ردهة لكنه سمع شاهقة عالية تصدر منها مما جعله 
 ..…ينتفض في وقفته ويركض إليها

 .…حينما دخل المطبخ وجد المشهد االسواء على اإلطالق

 ً  اية تقف امامه تطلع على )علي( الذي كان جالسا

اه كيس كبير من الطحين مفترش إياه على االرض وهناك قدر كبير على أرض المطبخ وبين يد
كان الصغير ينظر المه ببراءة وعلى محياه ابتسامة ……منه على مالبسه ووجهه وشعره

 ………رائعة بريئه تعبر عن استمتاعه وفخره الكبير بما فعله !

وتحملق في .…كانت مزالت آية واقفها مكانها تتحسر على تلك الفوضى المحيطة بالمكان
 ..…صغيرها بغضب

 ً .بطبع كانت أول مرة …عنوة عنه ابتسم عليهما بل ضحك، ضحك بقوة كما لو لم يضحك يوما
يضحك بصدق بدون مبالغه او تظاهر كان يضحك من قلبه عليهما وهما ينظرون لبعض وكان 



 .…الحرب ستقام أليوم بينهما

 …اغتاظت آية منه فوضعت يدها بخصرها بغضب

..مبسوط انه بوظ الدنيا كده ….انت عجبك اللي عمله ابنك…ى اي يا خالدبتضحك عل“
 ”.…حوليه

 ..…تعثر خالد بضحكة وهو يخبرها بصعوبة

 ”.….بصي بيضحكلك إزاي………اذا كان هو بذات نفسه مبسوط انا مش هنبسط“

 نظرت لعلي من جديد بغيظ فوجدته يبتسم وهو ياخذ القليل من الطحين بين قبضته الصغيرة

 .…يضعه على شعره بسعادةو

 .…صرخت بغضب

 ”……علي“

.فضحك خالد عليه …رمقها الصغير ببالدة للحظات ثم عاد للعبث في طحين بطريقته
 .…مجدداً 

 رفعت اية حاجبها وتوهجة عيناها وهي تأمر

 .…خالد ببرود

 بما انك بتضحك ومبسوط اوي باللي ابنك“

 ”……مان.ياريت بقه تنضف المكان ده وتنضف ابنك ك…عمله

 ..…وضعت بين يداه المكنسة وهي تتجه بانف مرفوع للموقد لتبدأ بمتابعة الطهي

 .…فغر خالد شفتيه وهو يراقبها بدهشة

 .…اشار على نفسه بصدمة ”…. انا…. عيزاني انضف مكانه…انتي بتقولي اي يا اية“

 ……اكدت وهي تنظر اليه شزراً 

 ”..…لي عمله اشرب بقههو انت مش باباه برضو ومبسوط بال ……آآه انت“

 ..…انكر األمر بسرعة



 ”..…على فكرة انا مكنتش مبسوط“

 .…رفعت حاجبيها باندهاش

 ”.…اي دا بجد والقهقه بتاعتك دي كانت إيه“

 .…تافف وهو ينظر لعلي ثم للمكنسة التي بيده

 ”……آية متهزريش“

 …ردت وهو تتابع الطهي 

 ”……عشان ناكلو سوا …توا. على ما خلص االزانيا تكونوا خلص…مش بهزر“

 ً  .…الحت بسمة عابثة على وجهه معقبا

 ”..…عزماني على الغدا يعني“

 ..…القت عليه نظرة ثم عادت الى ما تفعله

انك تتغدى  ……انت اللي جاي في وقت غدا و زوقياً دا اللي المفروض يحصل“
 ”. ….هعملكوا االزانيا…معانا

 ..…ابعها تتحرك امامه في المطبخ كالفراشةعقد حاجبيه وسالها باستمتاع غريب وهو يت

 ”..…والزانيا بقي بقه………الزانيا ؟!“

 نظرت اليه وشردت وهو تبتسم امام وجهه

 .…واجابت بعفوية

 ”..….. بالفراخ……زي ما بتحبها ياخالد“

 الحت الدهشة على وجهه وخفق قلبه بقوة مؤالمه

 ها بحرج وأخيراً ترجمة ما قالتهوغمرة الحنين إليها تزيد فستشعرت احساسه واخفضت وجه

 .…فاشعلت الموقد وهي تقول بايجاز

 ” ……هيكون االكل جاهز ……على ما تنضف اللي ابنك عمله“

 ..…انتبه لطلبها الصعب فقال بامتناع



 ”…انا مش هعرف اغير لعلي ……انتي لسه مصممه“

 .…لم ترفع عيناها عليه بل اخبرته وهي تهرب منه

 ”……. وسبني بقه عشان اخلص األكل…هتعرف …تهتعرف لو حاولت وصبر“

 ..…اخرج تنهيدة غيظ وهو يتقدم من الصغير حتى يرفعه عن األرض

 ……دخل الحمام به وبدأ يغسل له على مهل وحرص شديد

 .…ضحك الصغير وهو يتمتم

 

  

 

  

 

 ” …..دغغ………بااا“

 .…كبح خالد حنقه وهو يحدثه

عض  ”……..امك دي عايزه…انا اللي ادبست ..وفي الخر…عجبك كده جبتلي الكالم منها“
 على شفته بغيظٍ 

 .….. تابع بلوعة…شديد وهو يتذكر مالمحها الفاتنة وشفتيها الشهية التي تذبذب ثباته امامها 

 ”.……. ملهاش حل تاني صدقني……امك دي عايزه تتباس ياعلي“

 ضحك الصغير وهو يلعب في الماء فعقب خالد

 ..…وهو يبتسم إليه

 ”.……. مانت في حضنها ليل ونهار هتعوز اي تاني….. اضحك ياعلي…بتضحك“

 بصعوبة غير مالبس الصغير وبمنتهى الحرص كذلك

وبرغم من انه أخذ وقتاً كبيراً حتى انتهى من كل شيء إال انه شعر بدافئ والسعادة بتواجده 



 بينهما

لتي اهمالها فيما وكانه وجد نفسه وشعر بدفء االسري حينما اقترب من عائلته الصغيرة ا
 يقارب العامين

 وكان بهم ينغمس بحياة أخرى ال تشبهة وال تناسبة

 وكان بها يظن انها المالذ الحقيقي له.. لكنه شعر

 ….. بينهما !…بان المالذ الحقيقي اليه كامن هنا

 ..…ابتسمت اية وهي تحمل بين يداها اطباق )االزانيا( الشهية الساخنة

 م وكان خالد وعلي يجلسانوضعتها على سفرة الطعا

وكان علي يضحك بقوة على مداعبة والده له وحركاته المضحكة التي يفعلها  …على مقاعدها
 ……بوجهه وفمه

 ً  ابتسمت اية بحب وهي تراقبهم وارتسم بعضا

 .. أنتبه لها خالد…من الحزن على وجهها عنوة عنها

 .…فاخبر ابنه بمشاكسة

 .…نظر لها وهو يسالها بخبث ”.……الزانيا اللي بنحبها. مامي عملتلنا ا…يال عشان ناكل“

 ”..…عملتيها حلو وال زي كل مرة“

 .…وضعت الطبق امامه وامامها ثم جلست بجوار ابنها الجالس في مقعده الخاص بجوارهما

 ”..….اني بعملها وحش……قصدك إيه“

 ……اخبرها وهو يغرز الشوكة بها ثم يرفعها لفمه بشهية مفتوحة

 ”.مين خالني احبها غيرك..…تبقى ال تقاومكل مرة ب“

سمعته يخبرها وهو ……ابتسمت بسعادة رغما عنها وهي تراه ياكل من تحت يداها من جديد
 ..…يرفع الشوكة من جديد على فمه

 ”……..حلو اوي………تسلم ايدك يا آية“



ه ثم نظرت لعلي وحدثت”..….الصنية بحالها جوا…..ُكل وهجبلك تاني……بالهنا على قلبك“
 بحنان..

مررت يدها على شعره برفق فسمعت الصغير يشير ”.…يال يا علي ياحبيبي عشان تاكل“
 بعيناه على والده متمتما

 ”..…با با “

 ……وكاي اي أم فهمت الى ما يشير ابنها فقالت بحنان وهي تقرب المعلقة من فمه

 ”.…يال ُكل انت كمان………أيوا بابا هياكل معانا“

شعر بنفس القبضة المؤالمة  ……ما فوجد ابنه ينظر اليه ببراءة ويبتسمرفع خالد عينيه عليه
 المصطحبة

. الندم على ترك عائلته تضل …الندم …أخيراً لشعور كان يهرب من تفسيره دوماً وهو
 الطريق بعيداً 

عنه باحثا هو عن المتعة بالخارج متعه واهيه مخادعة وقد تناسى ان المتعه الحقيقية امام نظره 
 يرة وعناق حاني من زوجه كانت عاشقه لهمن صغ

 بكل جوارحها وقد تركها يوماً بمنتهى الغباء

 ..…وانساق خلف ما يشتهي

 ..…بعد مدة قد افترش االرض وجلس بجوار ابنه يركب له االلعاب الذي اشتراها اليه

 بعد ان جمع خالد القطار قطعة قطعة وبجوار علي

 …ب الفارغهالذي كان يلعب باالكياس وعلب االلعا

 …تحدث خالد وهو يبدا بتشغيل القطار

 ”…انت فقري ياال.. سايب االلعاب وبتلعب بالكياس“

 ……ضحك الصغير وهو يتجه المه التي كانت تحمل فنجان من القهوة لخالد

 ”.…خالد“

 .…خفق قلبه وهو يرفع عيناه عليها بعد نداءها فوجدها تنظر لعلي الذي يمسك بساقيها بتزمر



ه حتى ال تقع القهوة عليه ثم شغل له لعبة القطار المتحرك فبدأ بتحرك امامه على سحب ابن
 ..…القضبان البالستيكية الملونة

بدأ الصغير بمتابعة اللعبة قليالً بتوجس ثم بدأ مع الوقت االطمئنان لها واالقتراب 
 بمساعدة……منها

 .……ةآية التي جلست بجواره وشجعته ببرائتها معه وشقاوتها الجميل

 ……سالها ببالدة

 ”..…لي خاف في األول“

 .…اخبرته وهي تبتسم برقة وهي تنظر لصغيرها

الحاجة جديدة عليه وبتتحرك قدامه الزم يكون في شوية قلق كده منها ولم …طبيعي يا خالد“
انا فكرة لم كان عنده ست شهور كنت جيباله لعبة على ……تشجعه وتبقى معاه بيفك علطول

 . قعد في اليوم دا…بتتحرك وبطلع صوت شكل كتكوت كانت

 ”. ……و واحده واحده بقه يدهاني عشان اشغلهاله……يعيط عشان خايف منها

هز راسه بتفهم وهو ياخذ رشفة من فنجان القهوة باستمتاع بها وبطعمها المميز كصاحبتها 
 .…تماما

 سالها بهدوء

 ”…صحيح ريتاج قالتلي انك جايه حفلة عيد جوازهم“

 .…ا باقتضاب وهي تقولهزت راسه

 ”..…آآه كلمتني وتحيلت عليا كتير فمقدرتش اقولها ال ووعدتها اني هاجي“

 .…سألها خالد بهدوء

 ”..…وفعالً هتروحي“

 ..…اجابته وهي ترفع عيناها عليه

.احتمال اخلي الدادة تستناني عند خالو وسيبه هناك عشان أكون مطمنه اكتر …آآه ان شاء هللا“
 ”..…وجده معاه



 ……هتف خالد باستحسان للفكرة

 ”. …..انا كده كدا رايح….ونروح سوا…خالص سبيه مع جده“

 ”……بس“

 ..…قاطعها خالد بجدية

 

  

 

  

 

.انتي عارفه انهم صاحبي وعزمونا احنا …هتدخلي لوحدك الزم ابقى معاكي……بس إيه“
 ”. …االتنين سوا.. فا مش حلوه خالص ان كل واحد فينا يدخل لوحده قدامهم

أسبلت جفنيها ولم ترد وكانها اقتنعت بكالمه على مضض فلو عليها ما كانت وافقت على 
 مرافقته

 لها في هذه الحفلة لكن )ريتاج(اصرت عليها

 بقوة وأخذت األمر على محمل الجد.. وكان رفض

 ) اية( وقتها المستمر يجعل )ريتاج( تظن انها ترفض

 احةرؤيتها ال رؤية خالد وحينما اخبرتها بصر

 لم تتفهم شعورها نحو طليقها بل كانت تصر

 االخرى وكانها لم تسمع شيٍء مما جعل آية

 توافق على مضض كما وافقت على اقتراحه

 .…بنفس الشعور

 االن يود الرجوع أين كان حينما ُكنت بحاجة إليه



وكيف يشفى المرء ………. يالهي اي وجع هذا…في احضان اخرى……أين كان
 ………منه؟!

………………………………………………………….. 

علت الصدمة وجه سمر وهي تحملق في المحامي ذاهلة وهتفت من بين مالمحها الفاقدة 
 …للحياة

 ”…بسرعه دي ! ……يعني ايه هيتحول للمحكمة“

 وزعت نظراتها المشّددة بصدمة على )راضي( والده

 والذين كانوا يجلسون على احد ……وحامد عمه

 

المحامي ذاهلة وهتفت من بين مالمحها الفاقدة  علت الصدمة وجه سمر وهي تحملق في
 …للحياة

 ”…بسرعه دي ! ……يعني ايه هيتحول للمحكمة“

 وزعت نظراتها المشّددة بصدمة على )راضي( والده

والذين كانوا يجلسون على احد المقاعد امام مكتب المحامي مثلها تماماً  ……وحامد عمه
 وينظرون

القضاء على ابنهم في تهمة هو بريء منها كبراءة  للمحامي بصدمة وشحوب لسرعة محاكمة
 الذئب

 ……من دم يوسف

 مالى المحامي على مكتبه قليالً امامهم ونظر لسمر

 ..…اخبرها بجدية وحيرة كذلك …تحديداً فهي من علقت على سرعة األمر

.. زي ما …احنا لسه بنقول ياهادي …انا نفسي مش مصدق سرعة المحاكمة عليه دلوقتي“
.. في حد بيلعب مع الحكومة حد واصل أوي وايده …ا البراهيم قبل كده هقولهلكمقولته
 وعايز ابراهيم…طايله



 ”.….. وميبقاش قدمنا حاجة نعملها…يتحكم عليه في اسرع وقت عشان القضية تخلص كده

 .…صرخت سمر بتشنج عليه

 خالص هيتحكم عليه.. واحنا موكلينك …يعني إيه“

 ”..…ماااا تصرف …رفمش عشان تخرجه وتص …ليه

 .…هتف حامد بصوٍت باهت

 ”..…صبري بيعمل اللي عليه ومش ساكت …اهدي ياسمر يابنتي“

 .…نظرت للمحامي شزرا وهي تخبره بعصبية

 ”..…ال مبيعملش اللي عليه لو بيعمل اللي عليه كان طلعه“

 اخبرها المحامي بجزع وهو يوضح االمر المعقد

 ..…اكثر إليها

. وبحاول مرة واتنين وعشرة لكن …انا ماشي حسب القانون …ي يانسه سمرالقسم مش بتاع“
كل البابان مقفولة في وشي الحاجة الوحيدة اللي قدرت تحسن صورته في القضية التحريات 

لكن حتى  ….. وطلع راجل جدع وفي حالة ومالوش في سكك دي…اللي عملتها النيابة عنه
رش حشيش وزنه ****دا مش تعاطي دا بيشتغل فيهم دي النيابة مقدرتهاش قصاد ان اتمسك بف

 والنيابة سجلت ده في المحضر اللي اتعمل الن اتضح بعد التحاليل اللي عملوها ليه انه

 فتكتب ان بيوزع تبع………مش بيتعاطى حاجة

 ”.. …حد من تجار المخدرات المتسجل اسمهم عند الحكومة

 .…اخبرته سمر بتصميم

 ”..…عرفش حاجة عنهبس إبراهيم قالهم انه مي“

 على تنفس المحامي بسام وهو يخبرها بعدها

 .…بقلة صبر

ماتقول حاجة  ……وتفتكري طالما قالهم كده هيسبوه يروح يعني.. بقولك ممسوك متلبس“
 ”.……ياحاج راضي



 …ناظراً الى المحامي بقلة حيلة …تنهد راضي تنهيدة تحمل تل من الهموم والحزن

 ”.…براهيم هياخد حكم.. مش كدهان إ …معنى كالمك ياصبري“

أسبل المحامي جفنيه وثقل كتفيه امامهم وهو ينحني بانهزام وصارح اياهم بالحقيقة بدون اي 
 .…مواربة

 سامحني ياحاج راضي كان نفسي اخرج إبراهيم“

 

  

 

  

 

انت عارف إبراهيم غالي عندي قد إيه دا  …. بس الموضوع طلع اكبر مني…وطلعو منها
 ابن حطتي

امه استجدع معايا وكان نفسي اطلع جدع معاه لو مرة واحده بس مقدرتش القضية أكبر مني وي
 ”..…ولي بيمشيها من تحت التربيزة اكبر مننا كلنا

 نهض راضي بصعوبة من عن مقعده وهو يقول بنبرة

 ……ضعيفة متعبة

 ”……..هلل االمر من قبل ومن بعد….هلل االمر من قبل ومن بعد…كتر خيرك يابني“

 سار بالخارج وسمر بجواره ومن الناحية األخرى حامد شقيقه الذي حاول بث االمل فيه بنبرة

 ……ضعيفة

.ان شاء هللا إبراهيم هيطلع منها ابنك جدع وابن حالل وان شاء هللا ربنا …اجمد ياخوي“
 ”…هيظهر براءته

 ..…د امامهتحدث راضي بنبرة ضعيفة محملة بالحسرة..وكان يسير معاهما في الرواق الممت

ربي اني ال أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف …..ابني ضاع…إبراهيم ضاع يا حامد“



.الطف بينا دا احنا غالبة وال عمرنا أزينا حد وال افترينا على ….الطف بينا يارب…فيه
.مين هيسندني بعدك …….دا السند اللي حلتي في دنيا….الطف بينا يارب…حد

ارتخت ساقي راضي في سيره فكاد ان يقع لوال يد حامد ويد ”.……مين يابني……يابراهيم
 ..…سمر الذين مسكوا به قبل ان يقع أرضا

 .…سند نفسه بصعوبة وتعب وهو يخبرهما بخفوت

 ” …انا كويس …. متقلقوش عليا…انا كويس ”

ذا . وظلوا هك…كان يتمتم بتلك الكلمات كلما ترنح بينهما بتعب وانهزام حزين على ابنه الوحيد
طوال الطريق حتى عادت سمر للبيت بعد ان تركته في بيته على سريرة منهمك من كثرة 

 الضغوطات عليه والحسرة التي تظلل عيناه بوجع بات ينحر أيضاً 

 في قلبها نحراً وهي ترى نفسها اسواء مخلوقة

 ..…مؤذية على وجه األرض

غرفتها بتعب ال يخلو من الحزن  فتحت والدتها لها الباب فالقت سمر السالم عليها وهي تدخل
.انها تفوقت على ……المرتسم على مالمحها والذي اصبح مشتبك معها من يوم تلك المصيبة

 ..…حنين بهمومها وباتت صورة اقوى منها في الحزن والقهر على حالها وما يحدث لها

 .…سمعت والدتها تسالها بصوٍت حانق

 ”..…كنتي فين ياسمر“

 فاجابتها…وامها خلفها فتحت سمر باب غرفتها

 بتعب..

 ”..…هكون فين كنت عند المحامي“

 ..…نظرت امها اليه بغضب وهتفت بتشنج وحسرة عليها

 إيه اخرتها….هتفضلي تلفي وراه في االقسام ومكاتب المحامين كتير…وبعدهالك يابنت بطني“

 ”…ياسمر

 ضربت سمر فخذيها بتشنج وهي تجلس على



 ..…حافة الفراش

 ”..…اااافي اي يام“

 .…برمت والدتها شفتيها وهي تخبرها بدون مواربة

. ونقفل الموضوع ده بقه بضبه …احنا مش هنفضها سيره……حالك مش عاجبني ياختي“
 ”.……والمفتاح ويدار ما دخلك شر

 نهضت من مكانها بتشنج صائحة بكره

 .…لنفسها

 ”.….. انا الشر………انا الشر ياماااا“

 .…بذهول ضربت والدتها يداها ببعضهم

 

  

 

  

 

 .. هو انتي اللي قولتيله يتاجر…وانتي مالك يابت“

 ”……في القرف ده

 الحت الصدمة على وجه سمر وهي تدافع عنه بقوة..

. إبراهيم مظلوم وهللا ………انتي شكه ان إبراهيم ممكن يعمل كده …انتي بتقولي اي يامااا“
 ”……مظلوم

 ..…هدرت والدتها بحزم وعيناها تضخ شرارة

. وانا ….. اقلعي دهبك ده…. الحمدهلل ان احنا لسه على البر…لوم وال ظالم ميخصناشمظ“
 هوديه المه



 ”……وكل شيء بقه قسمه ونصيب

 جحظت عينا سمر بقوة وهي تقف امام والدتها

 .……هاتفه برفض

 ”….. انا مش هسيب إبراهيم…قسمة ونصيب اي يا مااا؟“

 تهدرت والدتها بتشنج بعد جملتها التي اشعل

 ..…صدرها كأتون هائج 

..اي هتفضلي ربطه نفسك بيه وافراضي بقه خد حكم هتفضلي موقفه …يعني اي مش هتسبيه“
 ”……حالك ومستنياه

 .…نزلت دموعها وتهدج صوتها وهي تاكد بتصميم

 ”…بس هو يخرج …. هستناه عمري كله…ااه هستناه“

 .…تشدقت والدتها بازدراء

 اللي بيدخل.. انتي فاكره ان ……يخرج منين“

. ….. بالك هيرجعلك إبراهيم راضي هو هو اللي عرفتيه…المخروب ده بيفضله زي ما هو
 ”.…فوقي ياسمر انتي لسه الصغيرة ومتعرفيش مصلحتك فين ومع مين

 بينما ظللت الدموع …صاحت سمر من جديد هائجة

 ..…مجددا عينيها

. بحبه ومش هقدر اسيبه انا …ااانا بحبه ياما …مصلحتي معاااه هو …مصلحتي معاه يامااا“
 روحي

 ”. …روحي فيه……فيه ياماا

 قسى قلب زينب رغما عنها على ابنتها وهي

 ..…تخبرها بخفوت به لمحة من الحزم

.شوفي مصلحتك ياسمر ……. دي معرفة شهور يابنتي ومسيرة يتنسي…مع الوقت هتنسيه“
 ”. …ومتحرقيش قلبي عليكي اكتر من كده



 الخرى وهي تهز راسها بخيبةنظرت سمر للناحية ا

 .……أمل

 وعمرك ما …مش فهماني ……مش فهماني يامااا“

 ”.……قدرتي تفهميني

 .…ربتت والدتها على كتفها وهي تقنعها بعقالنية

وال نسبة بقا يشرف بعد اللي  ….. إبراهيم مبقاش ينفعك…اسمعي كالمي يابنتي“
 ”انسي ياضنايا..  ……..ونسيه……. اسمعي الكالم……جراله

 ..…صرخت وهي تنفض يدها عنها وتبتعد

سمعاني يامااا ……ولو فتحتي سيرة الموضوع ده تاني هموت نفسي ……. وهللا أبداً …ال“
 ”هموت نفسي.. 

 ..…لمعة عينا زينب بالغيظ منها وهي تصيح بحزم نحوها

اللي  …فكراني بستأذنك ……انتي بتلوي دراعي يابنت جمال …يعني اي هتموتي نفسك“
هعمله وقلعي الدهب ده خليني ارجعه المه هو والمواسم والهدايا اللي كان جيبهالك  في دماغي

 ”……يال

 قطعت زينب المسافة وسحبت يد ابنتها محاولة خلع

 ..صاحت سمر…االساور والخواتم من بين يداها

 .…وهي تمنعها بترجي ودموع

 ”..….. عشان خاطري…….. ونبي ال……ال يامااا“

 …وقات على صوتهم اقترب منهن وهو يبعد سمر عن امه بهلعدخل أحمد في تلك اال

 ”..…..اي اللي حصل بينكم……في اي يامااا“

 رفعت والدتها عيناها الغاضبة عليه وهي تهتف

 بكبت وغيظ من عناد ابنتها معها وكانها عدوة

 .. ليست امها التي تخشى عليها وتتمنى لها…لها



 ……األفضل

. …. عايزه تفضل تجري في االقسام والمحاكم…لنوالمش راضيه تديني الدهب ارجعه “
.. …اختك عايزه تعرنا  …عايزه تفضل ربطه نفسها بواحد بيوزع سم هاري على الناس

 ”..…وتفضحنا في الحته كلها

 .…كبح أحمد حنقه من امه وهو يهتف من تحت أسنانه

 

  

 

  

 

 ”……ى على إيهاصبري اما نشوف القضية هترس …قولتلك متتكلميش معاها دلوقتي“

 ..…صرخت سمر بعد ان سمعت جملته

 ”.…….. حرام عليكم…. كلكم…….. كلكم جايين عليا…انت كمان متفق معاها يا أحمد “

 ..…مسكها أحمد من ذراعيها وهو يقنعها بهدوء حاني محاول التاثير عليها بكل الطرق

 …سك مكان امك. حطي نف…احنا خايفين عليكي ويهمنا مصلحتك …أهدي ياسمر وسمعيني“
 ترضي بنتك

ترضي بنتك تلف وراه في االقسام  …تبقى لبسه دبلة واحد متهم في قضية مخدرات
والمحاكم.. ترضي بنتك توقف حالها وحياتها عشانه وهما لسه على البر ترضي 

 ”..……ياسمر

 ..…هدرت من تحت اسنانها بتحدي وعيناها السوداء تنهال عليهم بنظرات مزرية

 …ارضى النه بريء …وانا السبب في اللي بيحصله …عشان بحبه . ارضى…ارضى“
 ……. باهلل عليكم باهلل عليكم لما انتوا اللي عرفينه كويس ومعشرينه تقوله عليه كده…ومظلوم

 ابعدته عنها بقوة وهي تخرج من الغرفة ”……يقول يا أحمد ……الغريب يقول إيه



ماء وعيون تماثله احمرار وشعرها راكضه الى غرفة خالها فتحت الباب بوجها أحمر كد
 مشعث مموج

 ..نادت عليه بعجز…متهدل باهمال حول وجهها

 ..…وسط دموعها

 ”.…خالي“

رفع عيناه عليها ومد يده بحنان إليه وكان بعيناه نفس العجز والحسرة مثلها تماما وكانها تحولت 
 …لنسخة منه بعد أول اصطدام قوي في حياتها

 ”……مر.. تعالي ياس…………تعالي“

ركضت اليه والقت راسها على صدره وهي تنتحب بقوة انتحاب يهز اصلب الجبال تاثراً 
.. بات الدمع اقرب …سيل الدموع يجري بخٍط مستقيم بات ال يفارقها من يوم بعاده …ببكاءها

 …صديق لها والوجع رفيق دربها القاسي في تلك الفترة

 .…ربت عارف على كتفها وهو يخبرها بحنان

 ”.ربنا كبير عوضه قريب……. كل حاجة هترجع زي االول بالش تيأسي…ي ياسمراهد“

 .…تهدج صوتها وهي تخبره بقلب منفطر

..انا مؤذية اوي ياخالي …مش قادرة ارتاح …نفسي اشيل الوجع من جوا قلبي ياخالي“
. كلهم …انا مؤذية ومدمرتوش لوحده اهله كلهم اتأذوى بسببي ……انا دمرته ……مؤذية
 ”……ى بسببياتأذو

رفع عارف وجهها اليه واخبرها بنبرة خشنة مؤثرة عن تجربة رجل لم يجد من يحفزة كي 
 يتقن أمواج

 .…….الذي لم ينجا منها وبات غريق حتى يوماً هذا…البحر العالي

وبالش تحمليها فوق طاقتها متبقيش نسخة  …بالش تكرهي نفسك يابنتي ……ال ياسمر“
 الحياة …مني

 …هتتعلمي…وياااما هتقبلي …هتشوفيطويلة ياااما 

.عشان دا حقك …. الزم تقومي وتحاربي للنهاية…مش من أول قلم هتقعي يا سمر…وهتعلمي



 ”.خدي حقك منها ومتسبهاش تهزمك..…في الحياة انك تعيشي

 ……نظرت اليه وعادت الدموع تنهمر من جديد وهي تخبره بانهزام ويأس

. قدره …قدره اقف…كاني بمثل اني قدره. من يومي وانا وقفه م……تعبت ياخالي“
 قدره …اشتغل

.بس انا مش كده انا بضحك على نفسي …اساعد وقدره اكون الحضن اللي بيطبطب على الكل
..بس …….. انا ضعيفة وعمري ما كنت قدره على حاجة…..انا بمثل…قبل ما بضحك عليكم

 ”……كنت مجبورة على كده

 ره..مبقتش قد …مبقتش قدره اقف قدام حد“

قوة تكاد  …القت نفسها مجدداً في احضانه وهي تنتحب بقوة ”..….. تعبت ياخالي…تعبت
تقطع احبالها الصوتية من شدة الحسرة على حالها والوجع الذي ينهش بقلبها بسبب ما اقترفته 

 ……بحق الجميع

 …….. وآآه من عتابه !…وااه من عذاب الضمير

…………………………………………………………….. 

لمحكمة الكبيرة حضر الجميع الجلسة واصرت والدة ابراهيم ان تاتي لترى في صالة ا
 ..…ابنها

وحضرت سمر برفقة خالها الذي خرج بها عنوة عن انف امها فهو الوحيد القادر على اختراق 
 ..……كذلك حضر أحمد ليكن بجوار أخته…قوانينها الصارمة على اوالدها

حكم في قضية لم يرتكبها ولو حتى في احالم اليقظة دخل إبراهيم القفص الحديدي كي يتلقى ال
!… 

.هتفت …اقتربت امه من القفص الحديدي هي وسمر ووالده وعمه…وقبل دخول القاضي
 ..…والدته بدموع القهر على ابنها

 ”.….كويس…إبراهيم عامل اي ياحبيبي“

ت كاقاتل كانت مالمحه حادة وعيناه قاتمة مخيفة اختفت وسامته وحل الرعب مكانها فبا
 متسلسل



 .نظر المه من……له هيبة تقتلك من نظرة واحده

 .…خلف القفص الحديدي

 ”……ليه ياحاج جبتها احنا اتفقنا على اي…اي اللي جابك يامااا هنا“

 ……رد والده وهو يربت على كتف زوجته حتى تتماسك قليالً امام ابنها

 مل انك تخرج براءةوكلها ا …مردتش تقعد في البيت مصممه تيجي تحضر الجلسة“

 ”..…وترجع معاها

 .…ابتسم ابراهيم هازئاً وهو يقول

 . متضحكش….البراءة بقت بعيدة اوي…براءة !“

.. اما سنين اللي هقعدها هنا فا دي في ايد القاضي اللي …واضح اني هاخد حكم …عليا ياحاج
 ”.……هيحكم

 .…حدثه والده بضعف وحزن عليه

 

  

 

  

 

ربنا كبير  …ادعي يابراهيم وبالش تيأس يابني من رحمة ربنا …اهللال حول وال قوة إال ب“
 ”…وميرضاش بظلم

 .…اخبرها ابراهيم بقلة حيلة

 ”…….انا راضي بقضاء هللا…اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون“

 .…اوما والده له بايمان

 ”…….اجمد وربك كبير……ونعم باهلل يابني“



.سألها بكبت يحمل …ودموعها تنهمر على وجنتيها رفع عيناه عليها فوجدها تنظر اليه بشوق
 ……مشاعر مؤالمة

 ”.……عامله اي ياسمر“

 ..…ردت عليه بنبرة حزينة ملتاعة

 ”.….انت عامل إيه……الحمدهلل يابراهيم“

 ظللت شفتيه بسمة ساخرة وهو يحدج نحوه

 بشوق..

 ”.…….محبوس ياشبح……محبوس“

 حفظ صورتها بقوة بداخله فهو سيحتاج لها في.فخفق قلبه البتسامتها و…ابتسمت وسط دموعها

 …االيام المقبلة او ربما السنوات القادمة

رفع ابراهيم عيناه للناحية االخرى فرأى ماهر يدخل صالة المحكمة ويجلس في آخر مقعد من 
 ……بل وبمنتهى الوضاعه يرفع يده ويلقي اليه تحيه خبيثه خفية ……الناحية المقبلة له

اهيم وهو ينظر له بغضب مكبوت.. ولوال هذا القفص الحديدي لكان خرج اشتعلت عينا ابر
 ………واطبق على عنقه حتى ازهق روحه العفنه على يداه وانتهى منه ومن شره

فرفعت عيناها عند الزاوية الذي يرمقها ابراهيم بمالمح سودواية  …انتبهت سمر الى ما ينظر
 .…مخيفة

اهر يأسر عينيها بنظراته ويلقي بسمة عابثة في وجهها وقع قلبها في قدميها برعب وهي تجد م
.صاح فيها ………امام ابراهيم الذي يالحقهما بنظرات مخيفة وصدره يغلي كأتون هائج

 بتشنج كي تستدير

 ..…وتنظر إليه

 ”.……اخلصي………روحي قعدي مكانك“

 ارتعبت منه ومن مالمحه المخيفة فهزت راسها بخضوع وهي تجلس بجوار امه على احد
 .………المقاعد الخشبية



ظلت حرب النظرات بينه وبين ماهر طويلة متوعدة باشياء كثيرة مؤذية وكالهم يهدد اآلخر 
 .ولم تكن الممتلكات…بحرب ضاريه ان حاول نيل ممتلكاته

 التي قامت على راسها تلك الحروب إال أمرأه أحبها

 .……بها؟! واحبها رجل ثري واراد اخماد رغباته…رجل بصدق ووهب قلبه لها

كانت سمر تجلس تقريباً بينهم رغما المسافات فماهر جالس خلفها من الناحية االخرى وابراهيم 
 بجوارها

 ……امام عيناها في القفص الحديدي

..ماذا تفعل وما الخطوة ……اغمضت عينيها بتعب وانهزام ينهش بروحها المحطمة
 .…القادمة

مرافعة المحامي الواهية والتي لم تجدي نفعا  ..(فاقت على تلك الكلمة لتسمع بعدها…)محكمة
 .…..سمعت بعد مرافعة المحامي سؤال القاضي الحاسم إلبراهيم……في القضية

 ”……قولي يابراهيم المخدرات اللي لقوها في كبينة العربية دي بتاعتك“

 ……انكر ابراهيم من جديد بهدوء وهو ينظر للقاضي

 ”..…ال سياتك معرفش عنها حاجة“

 ……لقاضي بصوٍت قوي امام الجميعساله ا

 ”…بتشك اني في حد هو اللي حطاها ليك يابراهيم“

 ……القى ابراهيم نظرة على ماهر وهو يخبر القاضي بنبرة مبهمة

 ”..…. انا متاكد…………مش بشك“

زادت الهمسات فضرب القاضي سطح المكتب وهو ينتبه اكثر البراهيم ثم استفسر منه 
 .…بهدوء

 ”……ممين هو يابراهي“

 .……حرك كتفيه قائالً بنبرة محملة بالمقت

 ”……دا اللي لألسف مش قدر اعرفه “



 …نظر القاضي للجميع ثم هتف بصرامة

 ”..…الحكم بعد المداولة“

 وقفت امه من جديد عند القفص تحدثه وتطمئن قلبه

 .……وقلبها الملتاع معه

نها لم تجد كلمات تقولها له وقفت سمر بجوار والدته تنظر اليه من خلف القفص الحديدي..حي
اصبحت بكمه امام نظراته القوية عليها التي تأسرها بشدة وكانه يخشى ان يرف جفنيه ويجده 

 اخذها

 .…منه !

وضعت يدها على القفص حينما استشعرت خوفه المتأجج في عيناه والذي عجز لسانه عن 
 …قوله

 مش هسيبك أبداً …متقلقش يابراهيم انا معاك“

 ”أوعدك.. 

 ……اخبرها بنبرة باهته وعيناه تداهم سواد عينيها الجميلة المتألألة بالدموع

 ”……وال انا بقا ينفع اوعدك بحاجة ……انتي مش أد الوعد دا ياسمر“

 ابتسمت امام وجهه محاولة تبديل تلك الغصة

 

  

 

  

 

 ..…التي داهمت حلقها بعد جملته القاسية

 ” …ان شاء خير……ي هيحكم بأيهممكن نأجل الكالم ده لحد ما نشوف القاض“



 .(…)محكمة

من جديد سمعت تلك الكلمة فزدادت خفقات قلبها رعبا وهي تسمع مقدمة سريعة قبل الحكم 
 .…عليه

 (……)حكمت المحكمة حضورياً على المتهم ابراهيم راضي علوان بسجن خمس سنوات 

 صرخت سمر هلع وهي تنهض راكضه نحو القفص

 .……مجددا

 ”..…مظلوم ………وهللا ما عمل حاجة.. ابراهيم مظلوم …حاجة ابراهيم معملش“

 لم تقدر نوال على الصمود أكثر بل وقعت مكانها

 .…ارضا وآخر اسم نطقته بحسرة

 ”.……ابراهيم“

.. وبعضا من العساكر بداخل …صرخ ابراهيم باسم امه وهو يجدها تقع أرضا بجوار والده
 القفص الحديدي

 صعد عربة الترحيالتتحاول اخراجه للخارج حتى ي

 ……الكبيرة كي يقضي عقوبته في أحد السجون المشددة

شعرت سمر ان الدنيا تضيق بها وهي ترى الجميع يصرخ هلع على )نوال( وصراخ ابراهيم 
 على امه

 .. ونظرات ماهر…ومقاومته مع العساكر في الرحيل

 ……الحقيرة المتشفية التي تخنقها عن بعد

. وكان سقوطها آخر شيٍء ……ادء فاستسلمت لها سمر بصدر رحبسحبتها تلك البقعة السو
 رآه

 ابراهيم قبل ان يخرج من صالة المحكمة

 مجبوراً من خمس عساكر مقيدين إياه بقوة

 …حتى يعجز عن المعافرة اكثر 



…………………………………………………………….. 

 سمعت أصوات متداخلة من حولها صوت بغيض باتت تكره بشدة واصوات اخرى مالوفة
 .…لها

. تاوهت وهي …رمشت بعينيها عدت مرات حتى تحاول مقاومة الضوء المنعكس على عينيها
 تمسك

 ……راسها لتجدها ملفوفة بشاش طبي

 .…سمعت امها تهمس بجوارها بلوعة

 ”..…حمدهلل على سالمتك ياضنايا“

 .…فتحت سمر عينيها ونظرت الى امها بتعب

 .……لى رأسها بوجعوضعت سمر يدها ع”…….آآه رأسي……انا فين“

 ……هتفت والدتها بحنو وهي تبعد يدها عن رأسها

.معلشي …معلش ياحبيبتي متتحركيش لم وقعتي في المحكمة راسك اتعورت في األرض“
 ”.……الحمدهلل انها جت على أد كده

 نظرت للسقف ونزلت دموعها وغمغمت بقهر

 …وذهول

 ”……س سنينخم…….ابراهيم اتحكم عليه بخمس سنين…ابراهيم يامااا“

 ..…قالت والدتها بحسرة عليها

.عشان خاطري انا ….المهم انتي دلوقتي عندي ياسمر…ربنا يهون عليه ويصبروا هو وأهله“
 يابنتي

 مضيعش نفسك وراه ومتوقفيش حياتك ياسمر..

 ”…دول خمس سنين ياضنايا ويعالم بالحال بعدها

الدموع بصمت يحكي عن انهيار نظرت سمر للناحية األخرى ولم ترد على امها ظلت تذرف 
 بات يعصف



تقسى القلوب عليها …الجميع يفكر عكس مشاعرها …بداخلها ولم تجد من يخمد عواصفها تلك
 ……وال أحد يشفق على حبها وحياتها التي تدمرت امامها

.سمعت سمر تعود بعينيها اليها ……اخرجت زينب زفير قوي وهي ترى تجاهل ابنتها لكلماتها
 ..…تتفقد غرفة المشفى من حولهامجدداً وهي 

 ”..……مين اللي جبني هنا“

 ……اخبرتها والدتها بامتنان

 واحد امير ربنا يباركله ساعد اخوكي أحمد“

.اخوكي كان محتاث …………..كتر خيره…وركبوا في عربيته ووصلك للمستشفى هنا
 ” ……بيكي

ة وتاكد ظنها واذنيها وقع قلب سمر وهي تنتظر اجابة امها ولكنه دخل الغرف”..……مين ده“
 ..…التي سمعت صوته البغيض قبل ان تستيقظ

 ”……..خضتينا عليكي…حمدهلل على سالمتك ياسنيوريتا“

 …هتفت سمر من تحت اسنانها بمقت

 ”.…انت؟!!“

 …وزعت زينب عينيها بينهما وهي تسألهما بحيرة

 ”..…انتوا تعرفوا بعض وال إيه“

 .……و يقول بخبثاقترب ماهر وجلس على أحد المقاعد وه

.سمر كانت شغالة في البيوتي سنتر بتاع ….. معرفة قديمة…اكيد يام سمر“
 ”…..قصدي اللي كانت مراتي……مراتي

.. فرحبت به على …هزت زينب رأسها بتفهم ولم ترتاح لنظرات الرجل نحو ابنتها
 ……مضض

 ”.……. تعبناك معانا…………كتر خيرك يابيه“

 بات النظر إليهملم تترك عيناه عينان سوداوان 



 ..……متعة غير منتهية

 ”..…..المهم انها بقت كويسة……تعبكم راحه“

 

  

 

  

 

 ..…هربت سمر من نظراته البغيضة بوجه ممتعض

 ظلت والدتها جالسه معها ولم تتركها لحظة وعينيها

 تنتقل بينهما بالنظرات وهي شاعره ان هناك حرب

 ..…بعيد كما ادعى المدعو )ماهر( قائمة بينهما وكانهما اعداء وليست معرفة من

 …تحدث ماهر وهو ينظر لعينا سمر بمكر شهواني

 ”.…….. محتاج اتكلم معاكي في موضوع مهم…ينفع نتكلم على انفراد ياسمر“

 ..…. وأخذت وقتها حتى قالت المها بوجوم…نظرت سمر لوالدتها ثم إليه

 . اما اشوف ماهر بيه عايزني…سبينا ياماا شويه“

 ”..……في إيه

 عقدت والدتها حاجبيها وهي تحدثها

 ..…بصرامة

 ”.……اسبكم لوحدكم إزاي“

 …لوى ماهر شفتيه بحقارة وهو يخبرها

 ”.….. بنتك مايتخفش عليها…متقلقيش ياما سمر“



 .…همست سمر باقتضاب

 ”……عشان نروح …. خمس دقايق وانا هطلعلك…خمس دقايق ياماا“

لقت على ماهر نظرات حانقة ومزالت تستشعر عدم ضربت والدتها فخذيها بعد ان نهضت وا
 …الراحة من ناحية هذا الرجل بغيض المالمح شهواني النظرات

 ”..…خمس دقايق وهدخلك“

 خرجت زينب من الغرفة فوجدت أحمد يقترب منها

 .…وبين يداه اكياس عصائر وفطائر مغلفة لسمر

 .……اكثة بها سمرتقدمت زينب منه في الرواق الممتد القريب من الغرفة الم

 …اتى احمد عليها وهو يسألها بقلق

 ”.……هو الدكتور عندها جوا …اي يامااا سبتيها ليه لوحدها“

 .…منعت والدته تقدمه وهي تقول بحزم

 ”.…خليك هنا يا أحمد خمس دقايق وهندخلها“

 .…سألها باستفهام

 ”……ليه مين جوا عندها ؟“

 ..…اخبرته زينب بيقين

 ”.……ي كل النصايب دياللي كان السبب ف“

 ..…الح التساؤل مجدداً عليه فقال

 ”انتي عرفتي مين اللي لبس إبراهيم القضية.. ……تقصدي مين يامااا“

 .…نزلت دموع زينب وهي تخبره بعجز 

 ”……يارتني ما عرفت……يارتني ما عرفت يا أحمد“

وجدت آلة نهضت من عن الفراش ووقفت امامه تسأله بغضب هائل وتكاد تقتله االن ان 
 الخالص في



 ..…تلك الغرفة الفارغة

 ”……انت اي ياخي شيطان …. وجايه ليه مش كفاية اللي عملته…عايز إيه“

 .…ابتسم ماهر ابتسامة بذيئة وهو يخبرها

 نظر لجسدها ”.….. دا بدل ما تشكريني اني وصلتك للمستشفى بنفسي…اهدي يا سنيوريتا“

 .…بوقاحة وتابع بحنق 

بس اخوكي طلع حمش اوي ومحدش شالك  …اشيلك بنفسي ودخلك عربيتيكان نفسي اوي “
. بس ملحوقه مصيري اعمل …. دا حتى مرضاش يخليني اساعده ونزلك من عربيتي…غيره

 كل ده لم

 مد يده وكاد ان يلمس وجهها لكنها ”.…تبقي مراتي

 ..…ضربة كفه بقوة وهي تصرخ هائجة

. ابراهيم جوزي حتى لو …انا مراته هو …ك..انا مش مرات…ابعد ايدك الوسخة دي عني“
 ”..…..هستناه…………مكتبش عليا انا معتبراه جوزي وهستناه الخمس سنين ياماهر

 اخبرها ماهر امام عيناها بشر غير متناهي

 .…بداخله

يموت في سجن  ……ومين قالك ان بعد الخمس سنين هيخرج على رجليه إحتمال كبير“
 وناس هناك …تيرمسموم مشنوق اهو والد الحرام ك

 ”..…مؤذيه وخدامين القرش

 ..…صرخت باسمه بتحذير

 ”……ماااااااااااااااهر“

 في لمحة بصر مسك كتفيها بقوة وهزها

 .…بجنون انتابه بعد صراخها عليه

 ”.…انتي اللي دخلتيه ما بينا تبقي تستحملي بقه اللي هيحصله“

 .…بكت بين يداه وهي تترجاه بقهر



 ”…يم معملش حاجة لده كله.. ابراه…حرام عليك“

 …هزها مجدداً بين يداه بشراسة وجنون وهو يخبرها بحقد

حصل وال  …….. قدر يلمسك قدر ياخدك في حضنه…. خالكي تحبيه…عمل خدك مني“
 ”..…محصلش

 هزها بقوة فصرخت وهي تحاول التملص من

 .….. وصرخت بجنون…بين يداه

 ”..…ياتيتطلع مين انت في ح …ملكش دعوة بتحسبني ليه“

 اخبرها وهو يقرب وجهه منها وانفاسه باتت

 .……تخنقها بقوة

 ”..…. ومش عاوز واحده غيرك……واحد بيحبك“

 

  

 

  

 

 .…اخبرته بكره هائل وهي مشمئزة المالمح منه

 قذفت ”.…شيطان …وانا بكرهك انت واحد مؤذي“

 ما بفمها عليه فتركها وهو يمسح وجهه بغضب هائل

 ووجدته ياخذ حفنة كبيرة ولم تمر اللحظات إال

 .…من شعرها ويشدها بقوة صارخاً بوحشية فيها

.. دا انا أفعصك تحت رجلي.. اخد اللي انا عايزه منك ورميك للكالب …فكره نفسك اي يابت“
 . فوقي انا ممكن اوديكي ورا عين الشمس…تمصمص في عضمك



 ”..،…زيك زي ابن الكلب اللي حسباه عليا راجل

 اب من بين شفتيها وهياخرجت سمر السب

 ..…تحاول تحرير شعرها من بين قبضة يده القوية

 ”..…يابن **** ……راجل غصب عنك ياحيوان“

 فتح أحمد الباب فوجد أخته تبكي تحت يد ماهر الذي كان يقبض على شعرها بقوة وهو يصرخ

 ..…في وجهها بكلمات عنيفة متوعدة لها

 لمشهد وتقدمت منهما بفزع..صرخت والدتها بهلع أيضاً وهي ترى هذا ا

 كان أحمد أسرع من امه فقد أبعد ماهر عنها وسدد

. وقد انهال عليه أحمد من جديد بضرب ودخل االطباء …له لكمة قوية اوقعته أرضا
والممرضات المكان وفكوا األشتباك بينهم واخرجوا ماهر من المكان سريعاً فصرخ ماهر فيها 

 ……بقوة

 ”…لجايه هتقطم وسطك.ا……هتجيلي ركعه ياسمر“

 نزلت دموع سمر مجدداً وهي تلقي راسها على

 صدر أمها بتعب والتي تمتمت بحسرة ورعب

 ..…على ابنتها

 .كان…كان مستخبيلك فين دا كله يابنتي“

 .…“.. …مستخبيلك فين

 

 رواية غمرة عشقك الحلقة العشرون

يقضي بها المساجين سنوات وصلت سيارات الترحيالت الكبيرة لي أحد السجون المشددة التي 
 العقوبة

 ..……التي القت عليهم في دار القضاء



.. هنا …السجن ، السجن ليس انعزال عن العالم بل انهُ عالم آخر بدون قوانين او انضباط !
 ترى ما تخشى

هنا  ……هنا مغتصب …هنا نصاب …. هنا قاتل…هنا سارق …ان يصادفك ليالً 
االسود  …م ربما ال يمكن اضافة اللون الرمادي هنا.. هنا عالم قات…هنا دائن ……زاني

 …يليق بهذا العالم فقط االسود وال تأمل في التبديل؟!

 ..…أخذ ابراهيم طاقم السجن الكحلي هو وبعض المساجين المستدجدين هنا

 .….. دخل ابراهيم احد العنابر مع بعد المساجين الجدد…والذين تم توزيعهم في عنابر السجن

. ثم ارتاح في جلسته ممدد …لفراش الذي اشير له و وضع الغطاء الذي سلم لهجلس على ا
 ……الساقين ينظر للمكان بوجوم وصمت

.. ماذا حدث لهم وهو هنا بين اربع حيطان يجلس محاط ….وعلى والدته…باله مشغول عليها
 بالمجرمين

.. …سجن هنا ظلماً؟!.. من ظلم يترا في حياته الجل ان يرد الدين وي…الذي بات واحداً منهم
 .…اي ذنب؟! ……اي ذنب ارتكبه ويحاسب عليه اآلن

 ..…سمع صوت جهوري لرجل قوي البنيه يقف في منتصف الزنزانة الكبيرة ويصيح

اللي لسه ………كبير الزنزانة هنا والمعلم بتاعكم…محسوبكم بيومي …شرفتوا يارجالة“
. اهوه نسلي وقتنا ويمكن نطلع من واحد …داخلين دلوقتي يقربه كده مننا ويقوللنا تهمتهم إيه

 ”……فيكم بمصلحة

 تقدم المستجدين من الرجل إال هو ظل جالس مكانه

 .……ينظر لما يحدث بهدوء مبهم

 ..…مسك بيومي وجه أحد الرجال ونظر الى بنية جسده فاخبر أحد رجالة بخشونة

 ”….. خدوا معاكم…حلو ده هيبقا واحد من رجالتي“

 ير في السن وقف امامهرمق بيومي رجل كب

 ..…فسأله بسخرية

 



  

 

 

  

 

 ”..…وانت بقه تهمتك إيه ياجدي“

 ..…رد الرجل وهو يرتجف ”……دبحت“

 ً  .…رفع بيومي عيناه وهو يعقب هازئا

.. ….يكونش دبح فرخة ياعيال….. دبحت إيه وانت وقف بترتعش كده قدمنا…ياراجل دبحت“
” 

 .. صرخ الرجل…ضحك رجالة بقوة على الرجل

 ..…العجوز بهيستريا

شوفتهم على سرير  …كانت بتخوني معاه ……دبحتها …دبحت مراتي“
 ”…. دبحتها….دبحتها……واحد

 .……ضحك بيومي عليه بقوة هو ورجالة ليزيد السخرية بـ

ياجدي مانت الزم تعذرها برضو الست برضو ليها طلباتها وشكلك بقه كده كنت مقصر معاها “
 …جديد ثم تابع تفقده بيومي من ”..…حبتين

 ”.…حبتين إيه دول يامه اوي ياجدي“

 .…عاد جميع من في الزنزانة يقهقه بقوة واستمتاع

فار دم الرجل فصفع بيومي بقوة مما جعل الجميع يتوقف عن الضحك ويندهش من المشهد 
 ..…ليتابعوا بفضول القادم من بيومي

 عدت صفعات ثم القاه على رجالةجحظت عينا بيومي بقوة نحو الرجل ثم مد يده وصفعه بشدة 

 ……وهو يقول بشراسة باردة



 .روقه…دا شكل اعصابة تعبانة وعايز يتروق عليه“

 ”.. …عليه على قد ما تقدره دا زي جدو برضو

 نهض ابراهيم من مكانه وكاد ان يخرج لهم لكن

 .…وجد من يكبل يده ويخبره بهمس خشن

 ”……. خليك قعد مكانك……ك النهاردةانت عايز يتعلم علي……رايح فين يامجنون انت“

رمق ابراهيم هذا الشاب ذو اللحية السوداء المغطية معظم مالمحه لكن لم تخفي عيناه السوداء 
. كان قصير البنيه قليالً نحيف يرتدي مالبس السجن مثله ويحجز بين يده …وحاجبيه الكثيفين

 سبحة

 .….. واليد االخرى يمسك بها ذراع ابراهيم…بيضاء

 ره ابراهيم بغضب بدون ان يسأل عن هوايته..اخب

 ”..…. دا قد ابوهم…الراجل هيموت في اديهم“

 ..…شدد الرجل على كلماته بتحذير

 ”..…ملكش دعوة العساكر هتدخل دلوقتي تخلصه من بين ايديهم“

 سمع ابراهيم صرخات الرجل تتزايد فصاح بحنق..

 ”.….. الراجل هيموت…انت بتقول اي ياجدع انت“

 .…خبره االخر ببساطة اقرب للبرودا

. بص حوليك ياجدع انت احنا مش برا احنا كلنا عايشين في ……محدش بيموت ناقص عمر“
.دا لو لقيت ……زنزانه واحدة يعني لو عديت حد هنا وانت نايم ممكن تالقي نفسك متشرح

 ”..……فوق احنا في سجن مش في شارع يعني بالش الحمشانه الزايده دي …نفسك أصال
 .…انتبه الرجل لي العساكر تدخل تفض االشتباك بينهم فتابع بتحذير

 تحط لسانك …العساكر جت هيسالونا اي اللي حصل“

 ”.…. وسيب غيرك يرد……جوا بؤك

 



 

  

 

 

  

 

نفض ابراهيم يد الرجل واتجه نحو الفراش مجدداً سمع بعدها سؤال احد العساكر عن ما حدث 
. وبالفعل الكل خشى من بيومي ورجالة وانكروا معرفتهم …للرجل الكبير ومن إصابة هكذآ
حتى الرجل لم يقدر على االعتراف عليهم خوفاً كذلك  …باي شيٍء يخص ضرب الرجل

 .……منهم

 .…اتى عليه الرجل من جديد وجلس على حافة الفراش وهو يخبره بنبرة خافته

 ”…بل كده؟.. مدخلتش سجون ق…شكلك جديد …. عشان تعرف بس…شوفت اللي حصل“

 ..…زفر ابراهيم ونظر للناحية االخرى وهو يقول باقتضاب

 ”.….. ممكن بقه تقوم من هنا…بس اديني دخلت وشوفتك وشوفتهم …ال مدخلتش“

 ……حملق فيه الرجل بدهشة وحاول التعرف عليه بسماجة

 على العموم…هللا مالك داخل حامي علينا كده ليه “

 ”..…اسمي عمار وانت

 .…برودرد إبراهيم ب

 ”..…ميخصكش“

 صاح عمار وهو يبتسم في وجهه ببشاشة..

 ”……. دا الكالم اخد وعطى برضو مش كده…هللا يأخي“

 ..…رد ابراهيم بوجوم



 ”..…وانا ياسيدي مش عايز اتكلم طلعني بقه من دماغك وشوفلك حاجه تانية تسليك“

 .…نهض عمار وهو يتافف بحنق منه

 ”.……لك.. انا غلطان……ماشي ياعم متزقش“

 اتجه عمار للفراش المجاور له واستلقى عليه.. توسعت عينا ابراهيم بحنق فزمجر عمار به..

 . السرير ده بقالي عليه اكتر من…بتبصلي كدا ليه“

 ”…ومش ذنبي انه جمبك بقه بصراحة …ست سنين

 .حتى تنتهي…اشاح ابراهيم راسه للناحية األخرى واجما وهو يحاول تجاهل كل ما يحيط به

 ..…العقوبة؟!

 ..….. ماذا عن خمس سنوات؟…انه يكاد يختنق بعد ساعة واحده قضاها هنا …دا اذا انتهت

اليوم التالي في حوش السجن جلس ابراهيم تحت احد األشجار ليجد نفس الوجه الذي يطارده 
 منذ

د كان يو …البارحة يجلس عند نفس الشجرة يرتل ايات الذكر الحكيم بصوٍت حسن يمس القلب
 ابراهيم النهوض لكن اآليات القرانية كانت كالمغناطيس الذي

 جذبة عنوة عنه فجعله يسمع كالم آهلل بقلٍب متعب

 ..…….. وهيأ له الطمأنينة مع كل آية تتلى عليه………كان يحتاج بعض الراحة والسكينة

ُكْم ي نف ُد ۖ ند  ا عه ه ب اٍق ۗ )م  ند  َّللاَّ ا عه م  ي نَّ الَّذه  و  ل ن ْجزه لُون  و  ا ك انُوا ي ْعم  ُهم بهأ ْحس نه م  ب ُروا أ ْجر   ”ين  ص 

 . (96سورة النحل 

 .…انتهى عمار من ترتيل اآليات فاغلق المصحف ونظر البراهيم ومزح معه بسماجة

 ”..…شوف مين اللي بيقرف مين دلوقتي“

 .…نظر ابراهيم امامه واخبره بدون مقدمات

 ”.…. ابراهيم راضي……اسمي ابراهيم“

 …خباره عمار مجدداً بمالمح بشوشةا



 ”……تهمتك اي بقه …تشرفنا يابراهيم……وانا اسمي عمار“

 …لوى شفتيه وهو يجيب بنبرة باهتة

 

 

  

 

  

 

 ”..…مخدرات“

 .…صاح عمار بصدمة مصطنعة 

 مد عمار ”……. انا سرقة……اعوذ باهلل هو في كده“

 ……له يده كي يصافحه

ب وهو يوزع نظراته بين عمار والمصحف والسبحه بين نظر له ابراهيم عاقد الحاجبين بتعج
 …يداه

 .…فعقب بتشكيك

 ”.…. انت سرقة……سرقه !!“

 ..……ضيق عمار حاجبيه وهو ينظر إليه ”..…يعني انت اللي مخدرات“

 ……رد ابراهيم باال مباالة

 ”.…انا مبهزرش انا ممسكوك بفرش حشيش“

 حكى عمار براحة مع ابراهيم وكانه كان ينتظر

 .…يبوح له باوجاعه طوال تلك السنوات من

. محسوبك مهندس ……وانا برضو ممسوك في مكتب صاحب الشركة اللي ُكنت شغال فيها“



 درس في

. وعمل دراسة مشروع في تالت سنين وكان بينه وبين طاقة …بالد برا لحد ما طلع عينه
 بس جه ابن الحرام اللي هد كل حاجة فوق رأسي وجابها …القدر خطوة

.. حرامي وعايش هنا بقاله اكتر من ست ………ى األرض وبقيت زي مانت شايفعل
 ”……وكلها شهور وقفل السبع سنين وخرج ……سنين

 .…نظر عمار اليه وسأله

 ”……انت بقه مظلوم وال نص نص“

 …رد إبراهيم بوجه ميت التعابير 

 ”.……ال نص نص“

 هز عمار راسه وحاول التخفيف عنه بنبرة

 متفائلة..

.المهم تحاول تفك كده وتكبر ……كلنا بنغلط مفيش حد معصوم من الغلط………وقياعم ر“
 ”.……انت واخد كام سنة…دماغك عشان السنين اللي هتقضيها هنا تعدي وتعرف تبلعها

 ……أجاب إبراهيم بفتور

 ”..…خمس سنين“

 ……لكزه عمار وهو يحفزة بهدوء

د المؤذيه اللي هنا بذات بيومي .حاول بس انت تخليك في حالك وتبعد عن وال…هيعدوا هوا ”
 ..عشان هنا……ورجالته خليك في حالك يابراهيم

غير برا يعني هنا ينطبق عليه المثل اللي بيقولك اوضتين وصالة يعني ال هتعرف تهرب وال 
 ”.…هتعرف تستخبه

 .……رد ابراهيم وهو يسند جزعه على ركبته المرفوعه أمامه

 ”……ي حاجة بيشوفها..اللي ليه نصيب ف……سبها على ربنا“

 أخبره عمار بعقالنية محاول تثبيت نصائحه



 ……بعقل إبراهيم 

 

 

  

 

  

 

هنا …..اسمع كالمي ومشيها بالحب……ماشي يابراهيم بس اللي بقولك عليه ده هو الصح“
 بالحب

 .…. لوي الدراع بقه مبيجيش هنا سكه…كل بيمشي

 انت لسه جديد وانا مستجدعك وشكلك زيي

 بمزاجك عشان كده برسيكداخلها غصب مش 

 ”.……على اللي فيها

…………………………………………………………….. 

 .ثم تقدمت من العساكر والواقفين امام مبنى السجن…طوت الورقة في يدها وهي تبتسم براحة

 ……من الخارج

 .…سالت سمر اياهم بنبرة هادئة

 ”…….عايزه اقبل كمال باشا…لو سمحت“

 .…سألها أحدهم بخشونة

 ”……يهعايزاه في إ“

 .…مدت الورقة إليه وهي تقول

 ”..…اديلو الورقة دي وهو هيعرفني“



.. تدعي هللا ان تدخل إليه …اوما العسكري ودخل بالورقة وظلت هي واقفه بالخارج
 ..…وتراه

.قد حاولت بكل …قد مر شهر على دخولة السجن ثالثين يوماً لم تراه ولم تعرف شيٍء عنه
 ت محددة بتواريخ معينة ولمالطرق رؤيته لكن كانت الزيارا

 …يحين موعدها حتى االن 

 لم تجد إال طلب وسيطاً لتلك الزيارة وبالفعل حدثت

احد السيدات التي كانت تعمل لديهن عند رزان في سابق ووجدت بينهن امرأة رحبت بطلبها 
.وبالفعل كانت تلك …وجعلت زوجها وسيطاً بينها وبين المأمور بسبب منصبة العالي هنا

لورقة الصغيرة المفتاح كي تدخل البراهيم وتراه في قلب مكتب المأمور كما اخبرتها ا
 ……السيدة

 ..…حتى تصل لمكتب المأمور ومنه سترى حبيبها…خرج العسكري وفتح لها الباب كي تدخل

قد  …بداخل مكتب المأمور جلست على االريكة الجلدية وانتظرته بقلبا يرجف بين اضلعها
 اشتاقت إليه

 وعة قلبها من رؤيته هكذآ تكاد تحرقها على نيرانول

 ..…متوهجة

 ..…نهض المأمور بعد دخول ابراهيم فابتسم في وجه سمر بهدوء وهو يقول باحترام

 ”……ربع ساعة زي ماتفقنا يامدام“

 .هتفت…اومات له ونهضت بعد ان اغلق الرجل الباب

 .…إسمه بصوت شاجن مذبوح من كثرة اآلالم

 ”……ابراهيم“

 

  

 



  

 

ركضت اليه والقت نفسها في احضانه تضمه إليها بشوق وعيونها تذرف دموع الحسرة والقهر 
 …عليه

وأول شيٍء ……ابعدها عنه بهدوء ولم يبادلها العناق وكم كانت مقابلة باردة لم تتوقعها منه
 ……قاله بصوته الذي اشتاقت إليه

 ”……اي اللي جابك هنا ياسمر“

 تطوف على وجهه هتفت بلوعة الحب وعيناها

 .…ويدها تتحسس لحيته النابته بلهفة ووجع

..عامل إيه ياحبيبي …دا انا كنت هتجنن عليك….هو انا مش وحشاك…جيت عشان اشوفك“
 .…كويس

 ”…….شكلك كمان مش بتنام……..انت مش بتاكل…كويس ازاي انت خاسس اوي يابراهيم

صالبة وجعت …ر وبات اكثر صالبةنظرت اليه والى مالمحه الباهتة وجسده الذي فقد الكثي
 قلبها عليه

 ..…يبدو انه يرى الكثير في هذا المكان

ابعد يدها وهو يخبرها بنبرة حاول جعلها جافة بقدر المستطاع بعد لهفة صوتها الناعم الذي 
 .……اشتاق اليه بقدر اشتياقه لكل شيٍء بها

 ”..…تعملي دهمبقاش ليه الزمه اللي انتي ب………بالش تيجي هنا تاني ياسمر“

 مسكت يده وقبضت عليها وهي تخبره بحب

 ..…وغمامة الدموع بدات بتجمع في مقلتيها

.حبيبي انا جايه اشوفك وجايه …انتي لي عايز تحرمني منك يابراهيم……اي اللي انا بعمله“
 ”..…..بالش تكسر بخاطري يابراهيم انا ما صدقت شوفتك ومليت عيني منك…اطمن عليك

 دثها برغم من عيناه التي تسافربنفس الجمود ح



 ……على مالمحها بنهم وشوق

 ”.…..انتي عارفة انه مبقاش ينفع……لحد امته“

 .…جف حلقها وهي تسأله بحزن

 ”……اي ده اللي مبقاش ينفع“

 .…هز رأسه واخبرها امام عينيها باستياء

 ”……هتقدري تستنيني خمس سنين……انا ياسمر مبقتش انفع ليكي“

 .…مراى عيناه القاسية قالت سريعاً على

 ”…….اي الكالم الغريب ده بس يابراهيم……هستناك العمر كله“

 اولى ظهره لها وهو يخفي ضعف مشاعره امام

 ..…عيناها وقال بقسوة

 ”..….اللي مرضهوش على اخواتي مرضهوش عليكي…دا مش كالم غريب دا الصح“

 …سالته خلف ظهره بصوٍت باهت

 ”..…يعني إي يابراهيم“

 صوته القاسي في اذنيها فكاد ان يصيبها بالصم تردد

 ……من قساوة كلماته إليها وهو يضع النهاية المؤالمة بينهما

متربطيش …….انتي تستهلي واحد احسن مني….. شوفي حالك ياسمر…يعني مبقاش ينفع“
 نفسك بواحد

 ”.…هتفضل متعلقه معاه وصمة العار طول عمره

 .…صدمةخطت نحوه ووقفت امامه وهي تسأله ب

 ”..….بس انت معملتش حاجة…وصمة عار !“

 

  



 

  

 

 …لم يرف له جفن وهو يخبرها بنبرة قوية

في األوراق عند الحكومة بقيت متسجل عندهم في قضية مخدرات وقدام الناس انا واحد بوزع “
 مش معقول هروح لكل واحد………سم هاري على عيالهم

حتى معايا دليل اثبت فيه اني بريء وان كل  من دول وقوله انا مظلوم معملتش حاجة.. وياريت
 .…اللي عملته اني طلعت راجل وخدت حقي بدراعي

 والزم كلنا نلبس…بقت دلوقتي الرجولة عار علينا

ماهي ……..ونسيب كل واحد يطيح في اللي يخصنا زي ماهو عايز…طرح ونقعد في البيت
لحيطه مش جمبها عشان ولي زينا يدخل جوا ا……سايبه بقه وكل ماشي بالفلوس ولوسطه

 ”..…يعرف يعيش

نزلت دموعها مع كل كلمة تخرج منه لتهتف بعدها بوجه مبلل بدموع وهو تحاول معه برجاء 
 ……أقرب لتذلل

وهترجع وهنتجوز ……انا هستناك لو عمري كله هستناك…ابراهيم ممكن ننسى كل حاجة“
 ”.……وهنعيش زي ماحنا كنا عايزين

 ..……ين يداه وقربها منه بقسوةاخبرها وهو يمسك ذراعيها ب

..هتفضلي ……….تفتكري انتي هتفضلي زي مانتي…تفتكري هفضل زي مانا“
 ”……تحبيني

 وسط الدموع المنهمرة على وجنتيها اخبرته بصوتٍ 

 .……تهدج بقوة وهي تترجاه بإسم الحب

.انا …انا مش عايزه من دنيا دي غيرك….لي بتعذبني وبتعذب نفسك…لي بتعمل كده فيا“
ارفه ان اللي بتمر بي صعب وعارفه ان أكيد قعدتك في السجن مأثره على تفكيرك ونظرتك ع

 …..وهللا هستناك….. واني هستناك….. انت عارف اني بحبك….. بس دا غلط…الي حد



 وبالش تتغير معايا…بس متكسرش بخاطري يابراهيم

وعي تندمي في يوم ا……. بس انت قولتلي قبل كده……انا عارفة اني سبب كل اللي انت فيه
 ”.. …..بدات تندم….شكلك انت اللي بدات تندم صح……انك قابلتيني

رفع راسه لالعلى وهو يجد ثباته ينهار امام دموعها فوجدها تتقدم منه وتترجاه بدموع ال تنفذ 
 ……من مقلتيها

 ”……. انا محبتش في دنيا غيرك…بالش تكرهني ياحبيبي“

عذاب وعيناه بدت تجمع غمامة من الدموع مسحها سريعاً سحبها بقوة الحضانه وضمها اليه ب
تاوهت من قوة عناقة وقد شعرت ان عظامها تعتصر  ……وهو يزيد من ضمها

 .. هتف ابراهيم بين……بداخله

 …عناقة القوي لها

 . انا روحي فيكي ياسمر…مين قال اني بكرهك“

 بس …باحبك وهفضل احبك الخر نفس في عمري

ابعدي وشوفي حياتك انتي تستاهلي االحسن ياست  …دي ياسمر.. ابع…كل ده لمصلحتك
 ”…….تستاهلي األحسن……البنات

 قالت من وسط عناقة القوي والذي لمس مشاعرها

 …بقوة واخبرها انه يدعي كل شيء حتى تبتعد عنه

 ….. وبالش تقسى عليا…. عشان خاطري يابراهيم متبعدنيش عنك…انا مستهلش حد غيرك“
 واوعى

 ”……. عشان خاطري……ياتتغير معا

 ابعدها عنه وحجز وجهها بين يداه وهو يخبرها

 

  

 



  

 

 ..…امام عيناها االمعة بدموع

 ”..…بس اسمعي كالمي وبالش تيجي هنا تاني …خاطرك غالي عليا ياسمر“

 .…هزت رأسها وطصنعة الغباء فقالت

 ”..…. مش هاجي لوحدي تاني…خالص هاجي مع اهلك في الزيارات“

 .…عيناه تنهال من جمال وجههااخبرها و

 ”..…انتي عارفة انا اقصد إيه“

 .…صاحت بعناد امام عيناه المشتعلة بالقسوة

 ”.…حتى لو انت عايز كده ……مش هبعد يابراهيم“

 تركها في لحظة وهو يزفر بكبت نظر للناحية األخرى

 ..…ثم عاد لعينيها ليقول ببرود أصأب جسدها بصقيع مع كل كلمة تخرج منه

 ….. ترضي عيالك يبقوا مني…. وقضية هتبقى متسجلة عند الحكومة…دول خمس سنين“
 ” …. ترضي…..اب ميشرفش…من واحد ليه ملف في الحكومة

 .……لم تهتز مالمحها للحظة وهي تهز راسها بتاكيد واصرار قوي

.. واحن …وانت هتبقى احسن اب في دنيا…….. عيالي مش هيبقوا غير منك…ارضى“
 ……زوج كمان

 ويال …انت تشرف اي حد وسيبك من الكالم دا بقة

 ”..….. عملهولك بايدي……انا جيبالك اكل معايا

مسكت يده وحاولت سحبه لالريكة لكنه كان كتمثال الجامد لم يتحرك بل هو من سحبها اليه 
 لتقع على صدره وبرغم من توتر مالمحه من قربها إال انه

 .…ببة لقلبهتحدث بجفاء امام عيناها السوداء المح



احنا مبقناش ننفع  ……وبالش تقوحي ….. اسمعي الكالم…بتصعبيها لي ياسمر“
 ”..…لبعض

 ……تنهدت تنهيدة عميقة مؤالمة لصدرها وهي تنظر لعيناه بتوسل عاشقة

انا  ……ابراهيم عشان خاطري أجل اي حاجة دلوقتي.. وخلينا اشبع منك في ربع ساعة دي“
 ”..…مش هعرف اجيلك كده تاني

 .…رد عليها بجفاء

 ”..…وانا مش عايزك تجيلي تاني ياسمر“

 نظرت إليه بعد نداءها القوي لتجده”..…ابراهيم“

 ..…يقسو بشراسة وهو يقول

.. واحنا مفيش …كل شيء قسمة ونصيب …. وكفاية لحد كده……اسمعي كالمي وروحي“
 ”……يمكن دي كانت إشارة من ربنا عشان ناخد بالنا …بينا نصيب ياسمر

 شارت على نفسها بصدمة وهي تنظر لعيناها

 …باتهام

 ”..…عايز تسبني …………بتتخلى عني“

 

  

 

  

 

 ……هدر ابراهيم بصوٍت شديد مسنن في نحر قلبها

. ومش هاخد بنات الناس اظلمها …وانا مبقتش اشرف حد …قولتلك انتي تستهلي االحسن“
 .. آهلل…معايا

 ”……يسهلك ياسمر ويسعدك



دموعها الغزيرة بترجي الم قلبه عليها وعلى حياتهما التي دمرت قبل ان  مسكت يده وقالت بين
 ..……ترى النور

.. عارف يعني اي واحده تحب …متكسرنيش بشكل ده …. ابراهيم عشان خاطري…ابراهيم“
.. عارف يعني اي تسبني وانا ماسكه في ايدك …. عارف وجعها…وتترفض من اللي بتحبه

. وانا محتجالك زي …. انت بتدبحني……ا يابراهيمعارف وجعه …وبقولك مش هسيبك
 ”..…مانت محتاجلي

 ..…حجز وجهها مجدداً بين يداه وهو يخبرها ببحة تحارب الكلمات كي تخرج إليها

سبيني وانتي بتحبيني بدل ما تفضلي معايا  …وحيات حبك في قلبي كل ده لمصلحتك“
 ”.…وتكرهيني

 بعذاب نزلت دموعها على كفيه وهي تنظر لعيناها

 تتذلل ان يجعلها تبقى وال يلقيها خارج حياته

 .…هكذآ

 اي اللي انت بتقوله دا بس ……وهللا ما هكرهك“

 ”..…انت مش فاهم انا بحبك أد إيه يابراهيم

كلما لمست  ……اغمض عيناه وهو يشعر انه يضعف امامها كلما بكت كلما برهنت بحبها اليه
.حياته ….انهُ عاجز عن ابعادها عن حياته…إليه يده واقبضت عليها كي تخبره انها بحاجة

 التي باتت ملوثه وال

 انها ال ترى…انها ال تفهم الصالح لها……تصلح لشيء

 ً  مستقبلها معه جيداً انها تفكر بالعواطف اكثر من تفكيرها بعقالنية وبنظرة واقعية لحياتهما معا

 ………فيما بعد

 ابعد يداه عنها وهو يعود للجفاء معها حتى

 …حلتر

..واعتبرينا فركشنا زي ما ….وبالش تيجي هنا تاني…روحي ياسمر خدي بعضك وروحي“
 ”.……كنتي عايزه في االول



 مسكت ذراعه وهي تترجاه بدموع ان يتراجع عن

 ..…هذا القرار القاطم لظهرها.. والحارق لروحها حيه

 ”..…..ابراهيم………ابراهيم“

 تمردخل المأمور بعد علو صوتهم ونحيب سمر المس

 عقد حاجبيه وهو يوزع االنظار عليهما بتساوي

 .…ليجد ابراهيم يشكره بهدوء وبنبرة محملة باالسى

 ”.….انك سمحت الختي تزورني…كتر خيرك ياباشا“

 

  

 

  

 

ً …توسعت عينا سمر من بين وجهها المبلل بدموع  ……..لتجد المامور يهتف مندهشا

 ”..…..بس دي قالتلي انها مراتك…اختك !“

 ابراهيم اليها نظرة خاطفة وهو يرى تأثيرنظر 

 ……الكلمة عليها

 ”.…….. روحي ياسمر ومتجيش هنا تاني…ال دي في مقام اختي الصغيرة“

 …خرج مع العسكري وتركها مكانها مصدومة منه

 كسرها اليوم و آذى مشاعرها وشكك في حبها إليه..

 شهر واحد بدله وجعل قلبه صلب وقاسي عليها

 باً لها حتى في شدة غضبه أصبحمن كان يلين ح



 .…قلبه كالحجر ؟!

 شهر كان كفيل لترى من خالله الجانب المظلم بداخله

 ……سيتحول مجرماً قوالً وفعالً …ماذا سيحدث ان مرت السنوات عليه هنا

 شعرت بنغزة قوية تحتل صدرها فوضعت يدها عليها

وقد ظنت ان مقابلته ستخفف تكتم وجعها وهي تشكر المأمور وتخرج تجر خيبة االمل معها 
 عن

.ظنت انها ستخرج من عنده محمله باألمال والوعود في عالقتهما المحكوم …احزانها الكثير
 عليها باإلعدام

من يوم ان توعد لها ماهر بايذاء اي فرحة تطوف حولها لتنقلب فعالً الفرحة لكارثة تحتل 
 .……من تحت راسها حياتها وحياة كل من حولها وهو أول من أصأب بالكوارث 

برغم من حزنها اال انها لن تلومه ولن تقسي قلبها عليه وبرغم حبه لها إال انه يدعس على ُحبه 
 ألجل

 …ان تبحث عن سعادتها واستقررها بمكان آخر

.أال …األحمق ال يعرف ان قلبها لن يهوى بعده ولن يعرف السعادة واالستقرار إال بين ذراعيه
 ل شيٍء اهداه لها في تلكيعرف ان عناقة كان أجم

.أال يعرف كم ……….أال يعرف ان رؤيتهُ كانت أجمل شيء رأتهُ منذ بعاده…الزيارة القاسية
 ..….هل يعرف انها ستنتظره حتى اخر دقيقة بعمرها…تحبه

…………………………………………………………….. 

 خطوة بخطوة معه كالفراشة تلتف بين يداه الماهرة

 حيط مؤخرة عنقهيداه تعانق خصرها ويداها هي ت

بنعومة والموسيقى الكالسيكية الناعمة تطوف من حولهما بتناغم ينافس خطوات رقصهما 
 ً  .…معا

 ولم تدرك يوماً انها تعشق الحياة هكذآ بصخبها العالي



. تنتظر الجريء الذي يمسك يدها باالجبار ويدفعها نحو حالوة الدنيا …وكانها كانت تنتظرها
 ……عمد واخذتها أمواج الواقع تدفعها يمينا ويساراً بال هوادةالتي تجاهلت وجودها عن 

تألقت بابتسامة جميلة اليه وهي تنظر لعيناه العسلية بتمعن ال يخفي إعجاب بات يداهم اعماقها 
 ..…بعدما أصبح زوجها ؟!

 ..…ابتسم عز الدين بجاذبية براقة وهو يتأملها بعيناه بتمهل قبل ان يسألها بهدوء

 ”.…واي الزمة الضحكه دي……دا ليهبتبصيلي ك“

 .…توسعت ابتسامة حنين بتدريج وهي تخبره

 ”..…بصراحة مش مصدقة ان احنا اتجوزنا“

 

  

 

  

 

 .…سألها وهو يقرب راسه منها بوقاحة

 ”…واي اللي يثبت اكتر من كده ياحنيني عشان تصدقي“

 .…ابعدت راسها عنه وهي تخبره بدالل

 ”……انا بس بدردش معاك…بقه..وبطل …مصدقه من غير اثبات“

 ..…اخبرها بسماجة وهو يقربها منه أكثر

. بصراحة …. تعرفي انا كمان مش مصدقه اني اتجوزتك…. احنا ورانا إيه…دردشي ياستي“
 ”..…مكنتيش بتنزليلي من زور

 ..…توقفت بحنق ”.…يسالم“

 ضحك عز الدين وهو يحاول ان يعيدها الحضانه



 ..…من جديد

 لكن …لكالم ده كان في األول بس. ا…وقفتي ليه“

 ”دلوقتي بقيتي حنيني خالص مفيهاش كالم تاني..

 …اطرقت حنين براسها بخجل وهي تبتسم عنوة عنها وتشعر ان كلماته أصبحت تأثر بها بقوة

 .…رفعت عيناها البنية اليه وبين البسمة الجميلة قالت بتذكر

 ”……كده علياوانت داخل نافش ريشك  …فاكر اول يوم شوفتك فيه“

 عقد حاجبيه بتعجب وهو يخبرها باستهجان..

 ”…. الملفاظ السعد يامراتي……اي نافش ريشك دي“

 خفق قلب حنين بقوة مع اخر كلمة قالها

 .…فضحكت حنين وهي تتابع

 ”….شكلك خوفني………اول ما شوفتك كنت هوالكو اوي كده في نفسك“

 .…رفع راسه وهو يقول بغرور معتاد منه

 ”..…. انتي متعرفيش الشكل ده في اي حته بيعمل إيه في الستات…لي خوفكيسالم شك“

 .…أرادت زعزعت تلك الثقة فقالت

 ”.……..وعلى فكرة بقه انت مش حلو خالص…اي تواضع ده مش كده ارحمنا“

 .…الحت الصدمة على وجه عز الدين وهو يسألها باهتمام

 ”..….. يعني انا مش عجبك……مش حلو“

 ………لوسامته الساطعة كنجمة تخطف األنظار !كذبت وهي تنظر 

ابتعدت  ”..…. وعلى فكرة بقه في احلى منك كتير…. ولي عندك اعمله…آآه مش عجبني“
 عنه وهي تركض

 .…وسط أوتار الكمان التي تعزف حولهما عن بعد

 



  

 

  

 

 .…ركض خلفها وهو يصيح بحنق

 ”……..مين دول االحلى مني……تعالي هنا ياحنين“

 .…بقوة وهي تغيظ إياه بصوٍت عالٍ  ركضت حنين

 .وبعدين حط في دماغك ان………الحلوين كتير“

 ”……لوال اختالف االذواق لبارت السلع

 .…توسعت عيناه وغمغم ذاهالً 

 ”.……وبقيت سلعة كمان“

ركض بقوة إليها وكانت هي تركض امامه على رمال الشط حافية القدمين وثوبها الرمادي 
 يهفهف حولها

ة تليق بمراهقة اتت لهنا كي تقضي اجازة صيفية قصيرة بعد ان انهك جهدها بجمال واناق
 .……بأكمله في الدراسة طوال السنة

 .…التقط عز الدين يدها في لحظة خاطفة فصرخت حنين بقوة وهي تستدير له

 ”..….. ال انا مقصدش……. عز……عز“

 ضيق عيناه بمكر وهو يقربها منه لتكن في

 ..…مواجهة امامه

 ”.…انا بقه مش عاجبك ياحنينيبقا “

 زادت وتيرة انفاسها العالية ببسبب الركض ومن

 .…بين انفاسها اخبرته بشجاعة زائفة



 كتم اعتراضها ”……. هو بالـ…آآه ياعز مش عاجبني“

 بشفتيه الدافئة المتسلطة عليها ومتص اي اعتراض

 ..…كانت تود اخراجه

 انه برغم من انه يعرف انها تمزح معه بسماجة إال

ود ان يسمع عكس ما قالته ود ان يسمع تاثيرة عليها قبل …لم يحب مزاحها السخيف معه
 ..…الزواج واعجابها به كما حدث معه قبل ان يمتلكها

لماذا  …لماذا وقع هو كالمسحور بها وبكل شيٍء تمتلكه من جماالً حزين لشفافية أنثوية نادرة
 كما شعر معهالم تكن له حتى إعجاب ولو واحد في المائة 

 ….لماذا ياحنين؟!…بعد كل لقاء كان يحدث بينهما

 أبعد شفتيه عنها ونظر لعينيها المغمضة بحب

 …وسكون جسدها بين يداه وهي واقفه مكانها

..يحب ان يرى وجهها بعد كل قبلة وبعد كل عالقة حميمية تقام …يعشق تاثيره عليها
 .انها…بينهما

وكانها لم تشعر بالحب والدفئ ………ع كلما قبلها وعانقهاتزدهر كوردة تتفتح في فصل الربي
 إال

 ………بين يداه

 ..…فتحت عينيها وزحفت الحمرة اكثر لوجنتيها وهي تنظر إليه فاخبرته بخجل

 ..واي حاجة عندك…على فكرة بقه انت مستفز“

 ”..…اخرها بوسة

 

  

 

  



 

 ..…ابتسم وهو يحك في راسه بخبث

 ”.…و دي حاجة وحشه وال حلوة“

اسبلت جفنيها ولم ترد عليه لتجد نفسها ترتفع عن األرض وهو يحملها على كتفه بطريقة 
 …عشوائية

 ”……. نزلني……بتعمل اي ياعز“

 ……اخبرها وهو يتجه بها للمنزل

 ”.…هنخلصه جوا ……بينا كالم لسه مخلصش“

 …حركت ساقيها بدالل وهي تهتف من بين ضحكاتها

 ”.…زر على فكرة..انا كنت به……المسامح كريم ياعز“

 .…تحدث بلؤم وهو يدخل بها المنزل

يابتاعت السلع البايرة  ……. انت عكيتي الدنيا ياحنين…بتهزري في اي وال في إيه“
 ”..…انتي

ضحكت حنين وهي ترفع راسها قليالً تنظر اليه وهو حاملها على كتفه ببساطة يسير بها 
 ..…ويتحدث بمنتهى الراحة وكانه ال تضيف وزٍن عليه

 ”..…عز هو انا تقيلة؟ …….. وبعدين نزلني عشان كتفك…خالص بقه ياعز وهللا بهزر“
 انتظرت اجابته

 ..…..فأجاب بمدح ذكوري…بحرج

 ”..….. و ربنا يسامحني بقه………خف الريشة“

 .…مطت شفتيها بتزمر وهي تراه يصعد بها على الساللم

 ”.……يوزنالعضم بس هو اللي ب….دا انا رفيعه حتى…اخص عليك ياعز“

 ..…سألها بانتشاء

فضحكت هي أيضا معه  …تعثر بضحكة قوية عنوة عنه”……وعضمك كام كيلو على كده“



 .…وهي تحاول النزول

 ..انت شيلني وال……انت بتتريق طب نزلني بقه“

 ”..….نزلني ياعز……كاني شوال بطاطس

 .…مالبسه دخل الغرفة والقاها على الفراش برفق ثم رفعت عيناها فوجدته يبدأ بخلع

 ”..…..انت هتعمل إيه……. اي ده……اي ده“

 …اجاب بعبث

 ”..…. مالك في إيه……هغير هدومي“

 .…ردت حنين باستهجان

 

  

 

  

 

. وفي اوض تانية في الفيال الطويل العريضة دي مش شرط يعني تغير …على فكرة في حمام“
 قدامي

 ”..…مش كده

 .…غمز لها وهو يتابع حديثه بمراوغه

.. وانا هغمضلك …فكي كده وغيري هدومك انتي كمان …هو احنا مش متجوزين امال ازاي“
 ”…عيني

 .…رفعت شفتها لالعلى بتهكم

 ”……..ال متغمضش………تغمضها“

 ..…مزح بسماجة معاها وهو يرمقها بوقاحة



.طب قومي غيري يال وانا اوعدك هركز اوي …بجد وانا اللي كنت فكرك مكسوفة“
 ”.…معاكي

 .…مرت وجنتيها بقوةرفعت سبابتها واح

 ”.….. عز متهزرش……نعم تركز في اي بظبط“

اقترب منها بعد ان القى القميص أرضا ثم سحبها من ساقيها على الفراش فصرخت وهي 
 ……تضحك بقوة قائلة بتحذير واهية

 ”…وحياة اغلى حاجة عندك خالص……عز متهزرش“

 قرب وجهه منها وهي تضحك بقوة وال تعرف

 ..انها ترتوي…ها العالية اليومما سبب صخب ضحكات

 بنهم من تلك الزيجة وهذا الوسيم يخرج على يداه

 ..…حنين أخرى محبة للحياة بكل ذرة بها

 سمعته يميل على عنقها وهو يهمس ببحة

 ..…مخيفة قليالً 

 ”.…كنتي خايفه مني صح ……اول ما شوفتيني“

 ”…..خالص بقه ياعز…….محصلش….ال……آآه“

 فضحكت بقوة وهي تحاول دغدغ عنقها باسنانه

 ..…ان تتراجع عن الحماقة التي تفوهت بها في االسفل

رفع عز الدين راسه عن عنقها وهو يتشرب من مالمحها المتوردة الناضرة بلمعة جذابة 
 وعيناها التي

تتألأل بسعادة مع الوقت وتلك االبتسامة المشرقة التي كانت تحرمها بالقوة من الظهور على 
 محياها

 .……اإلبتسامة فتنة وجمال آخر يحتاج قصائد من الشعر تتغزل بهاتلك 

 ”.…فاهمة…….أبداً ياحنين…أوعي اشوفك مكشرة تاني……ضحكتك حلو اوي ياحنين“



 

  

 

  

 

هزت حنين رأسها وهي تبتسم اليه برقة ومزالت ممدة اسفلة تنظر إليه بخجل ال يخلو من لمعة 
.ستذكر نفسها ……هذا الرجل الذي أصبح زوجها اإلعجاب من تلك الوسامة التي يتمتع بها

 ..…..زوجكه انته …عز الدين زوجكه ياحنين……من جديد انه اصبح زوجها

اخبرته بخفوت بعد ثواني ……تنهدة بعمق وهي ترسم مالمحه من جديد بعيناها بدقة وتمهل
 …من النظر اليه

 ”…على فكرة انت أجمل راجل شوفت في حياتي“

 وجهها بانفاسه وهو مالى عليها ولفح صفحة

 ……يقول ببحة عميقة زعزعت كيانها

 ”……مش قولنا بالش تعاكسيني “

 همست هائمة بعد ان أسند جبهته على خاصتها

 ..…بحميمية

 ”.……ماهو مفيش عيون كده برضو ……على فكرة غصب عني“

 ……طبع قبلة على شفتيها وهو يبتعد قليالً وتساءل بلؤم

 ”..…ومالها عيني“

 .…يها من هذا القرب الهالك بينهما لتجيب بضياععضت على شفت

 ”..…زي كل حاجة فيك…………حلوة اوي“

 مجدداً طبعة قبله حانية على شفتيها وهو يسترد



 ..…الحديث بخبث

 ”.غيرنا رأينا بسرعة دي..…مكنتش عجبك من شوية“

 شيٍء بداخلها يطالب بقربة يطالب بالمتابعة ويكفي

..حاوطت عنقه بيدها ……وهو ماكر يتالعب بها بلؤم عبث معها انها تحترق على يداه
 ……وقربته منها وهتفت بأسمه بضياع

 ”.………عز“

 همهمات رجولية كانت الرد منه وهو ينظر لشفتيها المتفجرة بفتنة خلقت لالقتحام فقط االقتحام

 ……ونهم بكل جزءاً بها

 ”….سمعك…….. قولي يا حنين…ممم“

ت صغيرة متفرقة على شفتيه وفكه الرجولي قربت رأسها قليالً منه وطبعت قبال
 ..ابتسم بانتشاء وسط قبالتها الرقيقة ليجد نفسه يثور ويقتحم…الصلب

 ..…ثغرها بقوة مداهم كل ذرة حلوة به

ضاعت بين يداه وتذوقت مجددا تلك المشاعر الدافئة الحانية معه وشعرت ببوادر الحياة تتخلل 
 ……يوماً بحياتها؟! جسدها اليابس لتحيا كما لو لم تحيا

 ربما يرغب بها أكثر من اي شيٍء رغب به في حياته

ًّ ……كلها .. يصاب بالحنين نحوها ان …. مؤكد يشعر بالكمال معها وهذا جديد عليه كليا
 ابتعدت عن عيناه

.بحاجة الخماد اشواقة التي ال …يشعر بالحاجة لعناقها لتقبيلها للمسها……لو لثواٍن فقط
 تنضب

 ..… حتى برؤيتها

.التي هدمت كل الحصون وضربت …أشواق لم يستشعرها إال بعد ان دخلت حياته تلك الحنين
 المنطق

 وشعاراته عرض الحائط وتسللت لحياته في لحظة



 ………وكانه كان ينتظرها منذ زمن…كان بها االكثر ترحيب بقدومها

 

  

 

  

 

خذ حمام دافئ وارتدى في الصباح مشط شعره امام المرآة ووضع العطر الخاص به بعد ان أ
 مالبس

كان غاية في االناقة بعد ان …كاجول عبارة عن بنطال جينز يعتليه كنزة بيضاء بنصف كم
 .…تخلص من الحلة الرسمية التي يرتديها في معظم األوقات

 وشعره االشقر مصفف للخلف بجاذبية ولحيته النابته

 انتبه لعيناه العسلية االمعة……ها عليهقليالً تكمل جاذبية رجولية مهلكة الية أمرأه تقع عينا

 ..……الشبيهة بعيون النمور قليالً 

افتر ثغره بابتسامة هادئة وهو يتذكر مدحها البريء في عيناه بل وحقدها الواضحة أيضا 
 .…عليه

 استدار إليها ليجدها مزالت نائمة على الفراش متكورة في نومها كاالطفال والغطاء بأكمله

 ..…يخفي حتى رأسها

سحب الغطاء ببطء عن رأسها …ابتسم وهو يقترب منها وجلس بجوارها على حافة الفراش
 وبدا يمرر

 .…يده على طول ذراعها وهو يوقظها برفق

 ”.…كفاية نوم……..قومي يال…..حنيني…حنين“

 .…سحبت الغطاء من بين يداه بتشنج وهي تغمغم بحنق

 ”..…حرام عليك سبني مش كفاية نايمة متأخر“



 .…رفع الغطاء عنها وفال بتسليةمجددا 

 هتقضي اليوم….احنا بقينا الضهر…قومي ياحنين“

 ”.……على سرير

 ……صاحت بتشنج واعين مغمضة وهي تسحب الغطاء منه

 …آآه تعالى انت كمان نام جمبي وقفل البلكونه دي“

 ”..…واسكت بقه

 الحت الصدمة على وجهه وهو يرمقها تحت

 بعدها وهو..ذأبت الصدمة …الغطاء متكورة

 ……يقول بضيق

 ”.….. تعالي بقه……. هو شكل األدب مش جاي معاكي سكة…. هي حصلت…اسكت“
 .…سحب الغطاء بالقوة عن جسدها كله والقاه أرضا

 ……وهتفت بصوٍت مجوف …شهقت حنين وهي تفتح عيناها بزعر

لى صرخت بقوة وهي تراه يحملها على ذراعيه ويتجه بها ا ”.…عز ……اي ده هات الغطا“
 .…الحمام

 ”.…هتزعل ياعز ……. وهللا هتزعل…عز إياك“

 .…ضيق عيناه وهو يدخل بها من باب الحمام

 وريني…هي القطة بتاعتي طلعت بتخربش وال إيه“

وضعها امام صنبور المياة ومسك فرشاة االسنان ووضع  ”……كده هتعرفي تزعليني إزاي
 .…القليل من المعجون وهو يأمرها بصرامة

 ”..…افتحي بؤك“

فتحت فمها بدهشة وعدم فهم لتجده يدخل الفرشاة بفمها ويمررها على اسنانها برفق ”.……ها“
بدأت الرغاوي بالخروج من فمها واصبحت أشبه بطفلة ُمستاءة ترفض غسل اسنانها 

 ً  ……صباحا



.افرغت ما بفمها في حوض …لم تقدر على التحدث من بين تلك الرغاوي المتجمعه بفمها
 االغتسال وهي

 .…تنظر له بغضب

 ”. …….مش اسلوب وال طريقة على فكرة……انت بتعمل اي ياعز ”

 …مد فرشاة األسنان وامرها من جديد

 

  

 

  

 

 ”……افتحي بؤك ياحنين وانتي سكته“

وبعدها حاولت الهرب منه لكنه كبل …هزت راسها بقوة وامتناع مضحك وبدون ان تفتح فمها
 ..…خصرها وهو يعيد امره بحزم

 ”……بؤك وبطلي دلع افتحي“

 تزمرت وهي توليه ظهرها وكان يكبلها من الخلف

 ……بقوة

 .حرام…..هنام يعني هنام……سبني ياعز انام“

 ”..……عليك بقه سبني

 ..…اجابها وهو يديرها إليه بقوة

.وبطلي كسل ياحنين مش كل حاجة …مفيش نوم هنخرج عشان نفطر وهنقضي اليوم كله برا“
 هزقك

 ”……عليها زق



 .…المتناع في صوتها وهي تخبره ببساطةالح ا

. اخرج انت لو ……انا بحب البيت واكتر حاجة بحبها السرير……انا مبحبش الخروج“
 ”…عايز

 .…القى عليها نظرة ذاهلة وعقب

..قال بضيق وهو …ثم تركها بعد ان هزت راسها بتاكيد بسيط”..…اخرج لوحدي؟“
 .…يتركها

احده اخرج معاها طالما مراتي مش فاضية هشوف اي و….انا هتصرف…ماشي براحتك ”
 وعايزه تفضل

 ”……نايمه على السرير طول اليوم

كانت ستخرج من الحمام لكنها توقفت على اعتاب الباب وهي تستدير اليه ساندة بيدها على 
 أطار الباب

 .…وترمق إياه بنظرة غاضبة

 ”..…يعني اي هتشوف واحده تخرج معاها“

 وهو يخرج من الحمام اقترب منها ودفعها قليالً 

 ..…قائالً ببرود

 ”.……يعني هشوف اي واحده اقضي معاها اليوم لحد ما تخلصي نوم“

 .…دبت االرض بقدمها وهي تهدر بتشنج

دخلت و ”.…جايه بالعند فيك……طب لعلمك بقه انا جايه……وهللا هي بقت كده يعني“
 .…اغلقت باب الحمام في وجهه وهي تهتف من خلفه بحنق

 ..دا اتجنن دا…يب واحده مكاني قالقال يج“

 ”……وال إيه

 ابتسم على جملتها ولكنه تنحنح وهو يصيح

 ..…بخشونة وتحذير لها



 ”..…..لسانك………لسانك ياحنين“

 …كانت تسند على الباب وهي تزمجر بغيظا منه

 ”..…هللا يسامح المستفزين اللي بيطلعوا الواحد عن شعوره“

 …هتف عز الدين بتوعد خشن

 ”.…م تطلعي نشوف مين المستفزين دولطب ل“

 

  

 

  

 

 …خفق قلبها خوفا منه فقالت بصوٍت مجوف

 ”..…هغير واجي……ممكن تستناني برا لو سمحت …الكالم مش عليك انت …اوف بقه“

 ..…تقدم من باب الخروج وهو يقول بهدوء

 ”..…هستناكي على الشط متتاخريش“

 غمغمت حنين بنبرة خافته مغتاظة وهي تزفر

 .…قوةب

 ”….هنتظر اي منك يعني……حاضر ياجوز األربعة“

بعد مدة وقفت امام المرآة بكامل اناقتها ترتدي ثوب صيفي أبيض انيق مطبع ببعض الورود 
.. ويصل طوله اعلى كاحلها بقليل عليه ارتدت حذاء …. كاشف كامل ذراعيها…الرقيقة

 م منسابرياضي أبيض متأنق مع الثوب وشعرها رفعته كذيل حصان ناع

وضعت بعض الزينة البسيطة على وجهها والتي …خلف عنقها حتى قبل منتصف ظهرها بقليل
 تالئم نهار



ورشة هنا وهنا من هذا العطر الناعم على األنف لتكتمل هيئتها الناعمة ……اليوم برفقته
 ..……وجاذبيتها الهشة في لفت األنظار

 حملت حقيبة يد انيقة بين يداها وخرجت إليه

 .……اناقتها بكامل

 خرجت من المنزل فوجدته يقف يولي ظهره لها ينتظرها على الشط يتأمل األمواج المتقاذفة

 على رمال الشاطئ واحده تلو االخرى تقذف بقوة

 وبصخب عالي قادر على إخماد اكبر الهموم ونسيان

 .…لفترة أمام عظمة البحر وعمق جماله

عت يدها على كتفه قائلة بهدوء حتى ال تعكر اتجهت إليه بخطوات هادئة ثم وقفت خلفه ووض
 .……صفو تاملة الجميل

 ”……انا خلصت…………عز“

..عقب ببحة …استدار اليها ونظر لها بتمعن من اول راسها حتى اخمص حذاءها الرياضي
 رخيمة..

 ”.……اي الحالوة دي ياحنين“

 .…طاطأة براسها وهي تغمغم بعتاب

 ”……حده من بتوعك.او مع وا…مانت كنت ناوي تخرج لوحدك“

..قال ……مسك فكها ورفع راسها اليه وداهم عيناها البنية الشبيهة بلوزتين حلوتين شهيتين
 بصوت

 ..…اجوف

 شوفي ياحنين الحاجة الوحيدة اللي ال…انتي بجد صدقتي ان انا ممكن اخرج مع حد غيرك“

 ”فهماني.. ……عمري عملتها وال هعملها هي الخيانة

.ثم وجدته يمسك يدها ويقبض على كفها بين يده …دم اقتناعاومات له على مضض وبع
 …بامتالك



 ..…قائالً بنبرة عادية

 ….نفسك تروحي حته معينة……وبعدين اشوف هفصحك فين النهاردة……يال عشان نفطر“
” 

 هزت راسها وهي تقول باحباط به لمحة من

 ..…الحرج

 ”.……يعني انا معرفش حاجة هنا ……ال“

 …يسير معها سائالً بهدوء تأمل جانب وجهها وهو

 ”..…مفيش حاجة نفسك تعمليها معايا…طب قوليلي ياحنين نفسك تعملي إيه“

 نظرت اليه وهي تبتسم مرددة الجملة وهي تفكر

 …….وهو كان كذلك بنسبة لها…بجدية وكانه اصعب سؤال طرح عليها

 ”.……..اي رأيك…. مش عارفة ممكن نركب عجل…. ممم…معاك“

 .…جب وعقب هازئاعقد حاجبيه بتع

 

  

 

  

 

 ”عجل مرة واحده.. …. اي الطمع ده…نركب عجل“

 .…عضت على شفتها وهي تنظر امامها بحنق

 ”……. مانا مفيش حاجة في دماغي دلوقتي…ممكن تبطل تريقه“

 ابتسم عز الدين بتفهم واقترب منها ليحيط

 منكبيها بذراعه ويقربها منه قائالً 



 …بحنو

 . نركب عجل انا…خالص ياحنيني متزعليش“

 ”.…بتعرفي تركبيه بقه وال هتكسفينا …وانتي

 نظرت اليه ورفعت راسها وهي تقول

 .…بفخر

“ ً  ”……. بص هبهرك بجد…………طبعا

 اصبح مرتاب المالمح وهو يعقب

 ..…مستنكراً 

 ”.…وهللا بعد هبهرك دي قلقة اكتر“

 .…دفعته بغيظ وهي تزم شفتيها

 .…لى مالمحها المكفهرههتف بعفوية وهو يتعثر بضحكة أخرى ع

 قربها منه اكثر فتألقت”..…..تعالي……خالص ياعيوني“

 إبتسامة خجولة على شفتيها وحينها خفق قلبها

وهي تتجرأ وتحيط هي أيضاً خصره بذراعها بخجل وسارت معه حتى وصال الى السيارة فتح 
 …لها الباب بالباقة وهو يقول

 خلينا نطلع االول نفطر وبعد كده نشوف“

 ”..…وضوع العجل دهم

تحمست حنين وهي تومأ برأسها بسعادة غير منتهية معه لتجده يستلقي بجوارها السيارة 
 ……الفارهة وينطلق بها

……………………………………………………………… 

 في الحدائق العامة قد فتنة من هذا المنظر الجميل

فير مغردة حيُث كانت الحديقة تزدهر باالشجار العالية المثمرة وعلى اغصانها العصا



 و مازاد الحديقة جماالً هو ذلك الرواق الذي يدخل منه…بشجن

 

 في الحدائق العامة قد فتنة من هذا المنظر الجميل

حيُث كانت الحديقة تزدهر باالشجار العالية المثمرة وعلى اغصانها العصافير مغردة 
فقد امتّد الى آخرها و مازاد الحديقة جماالً هو ذلك الرواق الذي يدخل منه الزوار , …بشجن

..هنا ياتي الجميع للتنزة وقضاء وقت فراغ في …مزين من الجاهتين بالزهور مختلفة االلوان
 ..……اللهو او االستجمام في بيئة طبيبعية

.ورائحة الورود ……قد فتنها المنظر الطبعيي فظلت مكانها تتأمل المكان بابتسامة واسعة
 ..…تتسلل النفها بتمهلالمعطرة الممزوجة بالهواء الربيعّي 

 

  

 

  

 

تنهدت باسترخاء وهي تقضم من الشطيرة بيدها وكانت واقفة تحت احد األشجار ذات ظالً 
.كان واقف بجوارها يمسك بين يده أيضاً شطيرة لكنهُ تناساها وهو يتاملها باستمتاع ……كبير

 ..بها فن يجب ان…وكانها أجمل لوحة عرضة أمامه

 ……يجب ان يجد له حالً يُدرس ، بها لغز غامض 

.تجعلة كالمسحور من ابسط ابتسامته تلقيها …ما بالها تلك المرأة تجذبه بأقل حركة منها
يراها في عيناه أجمل نساء العالم ويشعر بالفخر االقراب لألنتصار لمجرد انها أصبحت …عليه

 ……زوجته

اخلك بال يتزايد مع مابال السحر ال ينضب بد…مابالك ياعز الدين لتلك الدرجة ُسحرة بها
 ……مرور األيام ؟!

وقعت عينيها عليه وهي تقضم من الشطيرة مجدداً وقد انتبهت حنين لنظراته القوية 



 ..….تساءلت حنين وهي تبلع اللقمة بتوجس…عليها

 ”……..في حاجة……بتبصلي كدا لي ياعز“

م منها وهو .قض…هز رأسه بنفي وهو يوعد للشطيرة المسكينة التي تناسى وجودها للحظات
 ينظر امامه

 ……بهدوء

 ”..….ناويه تركبي عجل وال غيرتي رأيك………عادي“

 ……اومات بحماس وهي تاخذ اخر قضمتين بنهم من الشطيرة

“ ً  ”..…..هنركب عجل هنا……ناويه طبعا

ضحكت وهي تنظر لجمال الحديقة مجدداً و رصيف الممتد …ايماءة بسيطة كانت الرد عليها
 ……الخرها

 …وهو يسألها عن سر تلك الضحكةعقد حاجبيه 

.اخبرته …سحبها بعد ان انهى شطيرته واحاط خصرها بيده”……سببها اي الضحكة دي بقه“
 ……وهي تنظر لعيناه

“ ً ..وكنا بنأجر العجل انا وسمر نص …اخر مرة ركبت عجل كان من خمستاشر سنة تقريبا
ي ركوب العجل واسرع .سمر كانت اشطر مني ف…ساعة نقعد نلف بيه شوراع المنطقة كلها

..بس في مره وقعت من عليه ورجليها اتكسرت امها يومها حلفت عليها مفيش خروج …كمان
ومن يومها حرمنا نركب عجل  …وكلنا ضرب انا وهي…من البيت وال ركوب عجل

 ”..………تاني

 .حتى في العقاب كانا يتشاركان لكن أليوم أصبح السؤال…تالشت ابتسامتها بعد ضحكة طويلة

 ..……ن االخرى خطوة تحتاج لشجاعة او معجزةع

ترقرقت دموعها عنوة عنها فمسحتها سريعاً وهي تهرب بعيناها عنه لتجده يسألها بعد ان راى 
 تبدد مرحها لحزن دفين وانسياب دمعتين معبرين

 

  



 

  

 

 ..…عن حزنها 

 ”.…بتعيطي ليه ………مالك ياحنين“

ها ورفع فكها بيده وهو يداهم لوزة عينيها . اقترب من…هزت رأسها واخفضت عينيها أرضا
 ..…الجميلتين سائال باهتمام ملموس

لم ترد عليه وهربت من  ”.…….. انا مشوفتهاش يوم فرحنا…انتي زعالنة مع صاحبتك“
 عيناه فعاد

 يسأل بهدوء

 . مين غلط…اي اللي حصل بينكم ياحنين“

 ”.. …في حق التاني

 مع علىانهمرت مجدداً دمعتين كااللماس اال

 وجنتيها بعد ان انعكسة الشمس على وجهها

 . اخبرته…الحزين لتبرز الشجن بأبهى صورة؟!

 …وهي تهز راسها بخزي 

 ”..….. انا اللي غلط في حقها…………انا“

حتى في حزنها شهية تسيل …لم يضغط عليها بالحديث بل ظل يتاملها بعيناه بصمت
 .…لعابة؟!

 فتها لثانيةنظرت حنين اليه مجدداً وعضت على ش

 واحد ثم تركتها وهي تطلب منه بخجل يتغذى

 ..…على روحها الملتاعة



 ”.……..ينفع تاخدني في حضنك………عز“

 افتر ثغره الرجولي بإبتسامة جذابة وهو يفتح

 .…ذراعه لها قائالً بترحيب

 ”……تعالي في حضني ……بس كده ياحنيني“

أسها على صدره الذي ينبض بداخل ابتسمت وسط مالمحها الشاجنة ثم اقتربت منه ووضعت ر
 ..……بقوة

اغمض عيناه تاثراً من قربها وتبادلها العناق فهي كانت تضغط بيداها على ظهره وبين الحين 
 ..…واالخر تمررها برقه

 مرر هو ايضا يداه على كتفيها وظهرها وهو يكتم

 تاوه مجنون يفور كالبركين كلما لمسها وبادلته هي

 ..……باستحياء فاتن

 ..…هدت حنين باستمتاع وهي تتمتم بضياع بداخل عناقه الدافئتن

 ”.……حضنك حلو أوي ياعز“

لم يعقب على تلك العاطفة المجنونة التي تجتاحها اآلن بل تفهم شعورها وبادلها بلغة جسده 
 حينما طبع قبله على جيدها عميقة وطويلة ثم ضمها اليه اكثر

 عم مستنشقمائل اكثر عليها دافن راسه بجيدها النا

 عطرها االنثوي الممزوج برائحة غسول االستحمام

 ……بعطر الياسمين

 ..…بعد مدة كانا يقفا امام الدراجة الهوائية

 .…اخبرته حنين بحنق

 

  



 

  

 

 ”.…ال انا هركبها لوحدي“

 …نظر عز الدين لثوبها بضجر وعقب

 ”.انتي مش شايفه انتي لبسه ازاي..…ازاي يعني“

. فمطت شفتيها بحنق وهي تنظر اليه وقد زفرت …المطبع بالورودنظرت للثوب االبيض 
 عدت

 ..……مرات وهي تستغفر

 .…نظر لتصرفها باستنكار واقنعها بقلة صبر

.اي …….. هاخدك قدامي…….بطلي نكد ويال هنركب سوا…اي الزمة النفخ ده ياحنين“
 ”.…رأيك

 اغتاظت منه فقالت بتشنج

ه اركب لوحدي اقولك مش هركب ياعز اركبها .انا عايز…قدامك إيه هو انا بنتك“
 كانت سترحل”…انت

 ..…ولكنه مسك ذراعها وصاح بغضب

 ..وبعدين مين اللي…اترزعي مكانك تروحي فين“

 ”.……عايز يركب عجل انا وال انتي

 .…كانت تنوي فتح فمها معقبة على اخر جملة لكنه منعها بصرامة

انتي لبساه انا اللي هركبها وانتي معايا عشان  .الموضوع بقه مالوش عالقة باللي…وال كلمة“
 مش……اضمن ان احنا نروح ُسالم من غير كسور او جروح

 ”.……عايز اقضي شهر العسل معاكي في المستشفى

وضعت يدها بخصرها وهي تراه يركب الدراجة الهوائية والتي كان من حجمها الكبير 



 وامكانيتها تناسب حلبة السباق المخصصة للمسابقات

 ..….قالت حنين بغيظ منه……الرياضية

 ”.…على فكرة انا بعرف اركب عجل“

مد يده لها فاقتربت منه على مضض واستلقت  ”.…. تعالي…بعدين نشوف الموضوع ده“
 …امامه

وضع يده على المقبضين االماميين للدراجة واصبح محاصرها بكلتا يداه بلعت ريقها وهي 
 به يميل عليها ويهمسشعرت …تشعر بحرارة صدرة تحرق ظهرها

 ……بجوار اذنها ببحة عميقة

 ”..…مرتاحة كده ياحنيني“

اومات له وهي مغمضة العينان ُمتأثرةٍ ومستمتعة بتلك المشاعر التي تضرب صدرها بقوة 
 ..طبع عز الدين قبلة على…وتصيب صميم اعماقها؟!

جة بطول الرواق دفع الدواسات بساقيه وسارت الدرا …وجنتها ثم تحرك بدراجة الهوائية
 الطويل

 ……الممتد الخر الحديقة

 شعرت بغمرة العشق تهفو لقلبها رويداً رويداً لتجد

. أخيراً شعرت بانها تحي كالبشر لكنها اليوم …نفسها تلمس النجوم معهُ شاعره بالحياة أخيراً 
 غير

 ……كل البشر؟!

 ابتسم ألجل ابتسامتها الناعمة فشعر بالغمرة

 …سعادة ، راحة ، كمالتحتل االعماق غمرة 

 

  

 



  

 

 . لمس سعادة لم…شاعر بغمرة االبتهاج معها

 .……يمسسها مع أمرأه قبلها؟!

مابال الحب ال ينضب من االعماق بل يزدهر وتزداد ثمارة بداخلنا حتى يجعلنا نسير على 
 درب الهوى

 ..…متيمون؟!

……………………………………………………………. 

مرتدي حلة انيقة عملية وبين يده مفاتيح السيارة واليد نزل على الساللم الفخمة صباحا وكان 
 االخرى

 ……ممسك بها الهاتف على اذنه

وجد  ’الفيال‘يتحدث في عدة اشياء عن العمل قبل خروجة من باب البيت حينما مر على حديقة 
 والده يجلس على احد المقاعد امام حوض السباحة الكبير

الهاتف وعلى محياه ابتسامة عميقة ودودة علم جيداً كان يحتسي القهوة وهو أيضاً يتحدث في 
 .…لمن خرجت تلك اإلبتسامة

 …غير مسار سيره وذهب الى والده متحجج باي شيء آخر حتى يتأكد بانها هي المتصلة
 بالفعل حينما جلس بجوار والده ببساطة سمع والده يقول بحنان..

 . بوسيلي الشقي ده…خالص ياحبيبتي هستناكي“

 ”.….. قوليله جدك محضرلك العاب كتير اوي واضتك جاهزه من كله…جيليلحد ما ي

 .…الحت ابتسامة طفيفة على وجه خالد وهو يرى حب وتعلق والده بابنه اكثر حتى منه

.(والده يبدو مع )علي( كطفل الصغير الذي وجد أخيراً رفيق له بعد …)اعز الولد ولد الولد
 رحلة عناء

 ..…من البحث



. …..ويكن مقبل على الحياة وما فيها ألجل عيون حفيدة علي…ويتحركويلعب  …يضحك
 ً  والجلها أيضا

 .…يكن والده معها االب والخال والصديق الحنون

اوقات يغار من عالقة آية بوالده ولم يحدد يوماً على من منهما يغار على آية اما والده لكن 
 لعالقتهما كانت ومزالت جميلة و دافئة دائماً حتى من قب

 ..وهذا يجعل الغيرة تنهش في…ارتباطه بها

 .……اعماقه ولم يحدد هواية تلك المشاعر

أوقات يشعر انه هو من قصر في حق والده وابتعد عنه بجفاء بينما والده دوماً يحاول ان 
 .…يتقلص تلك المسافة بينهم لكنه ال يجد منه إال النفور وإلبتعاد عنه

 اختيار حياته بعيناه هو وكانه طفل صغير ال يفقه شيٍء وذلكربما أخطاء والده في اجبارة على 

الجزء اتى بتأثير سلبي عليه فجعل منه رجالً متذبذب حتى في حياته الشخصية والعاطفية كان 
 ..…كالطفل األحمق ال يعرف كيف يمسك زمام األمور

فنجان  انهى فؤاد المكالمة ونظر البنه بطرف عيناه بمكر ثم سأله وهو ياخذ رشفة من
 .…القهوة

 ”.…انت مش رايح الشغل وال اي ياخالد“

 اوما له خالد بوجوم وهو ينظر اليه ثم سأله

 ..…بدون مقدمات

 

  

 

  

 

 ”..…هي آية جايه هنا“



 اعتدل والده في جلسته باسترخاء وهو

 ..……يسأله مجدداً بمكر

 ”….. هو انت مش رايح الشغل…بتسال ليه“

 …… تردد خالد كالعادة وهو يخبره

 ”.…. بس انا بسأل عادي عشان علي وحشني وعايز اشوفه…اكيد رايح مش هقعد يعني“

 …رق قلب والده بعد جملته فقال بهدوء

واية ناويه تسيب علي معايا لحد ما ترجعه من  …هما جايين النهاردة يقضوا معايا اليوم“
م من أوله وبليل اطلعي . فانا قولتلها تعالي قضي معايا اليو………الحفلة اللي هتروحوها بليل

 . وفقت……من هنا

 ”…لم عرفت انك هتبقى في شركة من أول اليوم

 ..…التوت شفتيه بتهكم معقباً باقتضاب

 ”.…وال انا بعبع يعني …لدرجادي وجودي عملها ازعاج“

 .…اخبره والده ببساطة وهو يبرر لها

ي هنا مع علي بيبقا بس هي عارفة انك مش بتحب الدوشة واليوم اللي بتيجي ف…مش بعبع“
 ”…مرستان

 .…تهكم وهو يسأل والده بحماقة

 ”…معنى كالمك انها كانت بتيجي بعلي هنا كتير“

 …القى والده عليه اللوم وهو يرمقه باستنكار

 ”..….. انت بتفكر ازاي يابني….. وابنها ده يبقا حفيدي…مستغرب ليه مش بيت خالها“

 …المعاملةبدا التوبيخ مجدداً الن يتوقف عن تلك 

 نهض من مكانه بوجوم وهو يخبر والده بمقت..

 انا ماشي رايح الشغل …انا ال بفكر وال عايز افكر“



 ”..……. عشان كل واحد يعمل اللي هو عايزه…وهريحكم مني خالص

 هز والده راسه باستياء وهو يراه يخرج من الفيال

 ……بتجهم

 ر امامها والمربية تسير بجوارها تحملبعد مدة دخلت آية الفيال وهي تدفع عربة علي الصغي

 ..…الحقائب لها

رحب بها فؤاد وتهلل وجهه بسعادة وهو يعانقها بادلته العناق باشتياق وهي تخبره برقتها 
 .…المعهودة

اوعى …عامل اي ياحبيبي من غيري….ووحشني البيت اوي……وحشتني اوي ياخالو“
 ”.. …تكون بتلغبط في عالجك

 …يذكرها بحنان ابوي ابتسم فؤاد بعمق وهو

قرصها من ”..…..وكاني مجبتش في دنيا غيرك…مين بيفكرني بيه يا اية كل يوم غيرك“
 وجنتها بحزن

 حاولت تبدد هذا……بارز على مالمحه المجاعدة

 ..…الجو الشاجن وهي تخرج علي من العربة قائلة بعتاب لخالها

فؤاد بسعادة وهو يقبله ويشاكسة بحنان  قربته منه فحمله”..…آهلل مش هتسلم على الباشا بتاعنا“
 ….حدثت اية صغيرها بمشاكسه……وشوق

 

  

 

  

 

 ” …ادو اهوه……يال يا علي سلم على جدو حبيبك“

تألألة االبتسامة البراقة على وجه الصغير وهو يضع كفه الصغير على وجنة فؤاد متمتم 



 …ببراء

 ..(…)أدو

 .…هتف فؤاد بسرور

 قبله فؤاد بحنان ”.….. وروح جدو…حبيبي جدو“

قبالت متتالية وياليته يشبع من هذا الجمال ويكتفي بل كلما قبلة يشعر انه بحاجة الخماد مشاعر 
انه ال يتذكر حتى اخر مرة عانق فيها خالد  ……االبوى الملحه لديه والتي هاجرته منذ زمن

 …واشبع مشاعر االبوة من خالله ؟! 

لذلك يعوض هذا الشوق مع حفيدة قطعة منه ومن ابنه  انه يشتاق البنه جداً لكن يصعب قولها
 ..……ومن ابنة اخته الجميلة) آية( تلك الفراشة التي هاجرة بيتهم وذبل كل شيء بعد رحيلها 

. وخلتهم ….. النهاردة وصيت الطباخ يعملكم كل االكل اللي بتحبوا…يال تعالوا ندخل جوا“
 ”..…يحضره فطار ملوكي يال زمان السفرة جاهزة

 …اخبرته اية بصوٍت هادئ

 ”.…خلينا نفطر هنا ياخالي الجوا هنا حلو اوي“

 …أومأ فؤاد بايجاز

 ”..…..هروح اديهم خبر……زي ما تحبي“

 …منعته وهي تقول

 ” ……..خلي علي معاك……خليك انا هقولهم وهطلع اغير في اوضتي وجايه“

دت أحد الغرف التي ذهبت آية للداخل اعطت خبر للخدم باحضار االفطار للخارج وصع
 خصصت لها من يوم ان كانت تذهب لخالها في اول ساعات النهار

 النها ببساطة …خلسة بدون ان يعلم عز الدين شيءٍ 

 .……تعلم رفضه القاطع في اي مسألة تتعلق بخالد طليقها

هذا الذي عوضها عن والديها  …لكنها كانت تاتي لهنا خلسة الجل عيون هذا الرجل العجوز
 لتهبمعام



 لم يكن مجرد خال ……الحسنة وحنانة االبوي

 لم يقسى …بل كان والد بكل معنى الكلمة

 عليها يوماً ولم يجرحها أبداً كان ومزال

 ……الصدر الرحب لها والوجاعها

 تمتمت اية بتأثر وهي تصعد الساللم الممتدة

 

  

 

  

 

 …امامها

 ”…ويطول في عمرك ……ربنا يخليك لينا ياخالو“

…………………………………………………………….. 

كان يجلس خلف مكتبه يمسك الملفات وينظر لها بتشتت ولم يفهم حرف واحد من المكتوب 
 ..…امامه وكانه اصبح امياً ال يفقه شيءٍ 

 …تحدثت السكرتيرة رشا بعملية

 ”..…وكمان في اجتماع كمان نص ساعة مع مستثمرين شركة مـ“

 قاطعها خالد بحنق وهو يقول..

 ”..…الملفات دي بتاعت إيه …ليا وعيدي اللي قولتي كده من األولبراحة يا رشا ع“

 برغم من دهشتها وذهول المرتسم على وجهها

 فقد مرت ساعة وهي امامه تملي عليه جدول العمل

 اليومي ، تابعت على مضض وبتمهل حتى



 ..…يستوعب ما تقوله

 ”……الملفات دي جايه من االدارة عايزه امضتك على ملف“

 …يسمع شيء وهو ينظر للملفات بتشتتمجددا لم 

 انها ال تود رؤيته لذلك…انها في بيته اآلن هي وابنه

 …….لهذا الحد اصبحت ال تطيق وجوده…تذهب خلسة لهناك

ماذا به اليوم حتى العمل أصبح ثقيل وممل انه ال يسمع شيٍء من السكرتيرة وال يفهم حرف من 
 ..…..ماذا يحدث له……الملفات الموضوعه أمامه

 .…انه يريد ترك كل شيء وذهاب إليها

لماذا الكلمات أصبحت معقدة هكذآ ……انه يشعر بالصداع من تلك النشرة التي وال تنتهي أبداً 
 والرقام

 …..الصداع يزيد والنشرة ال تنتهي……غريبة عليه

 .. الصداع يزيد والنشرة…..وهو هنا…آية في البيت

 .…ال تنتهي

 المكتب وهو ضرب خالد بنفاذ صبر على سطح

 ..…يصيح بتشنج

 ”……إيه بلعه راديو…………بس كفااااااااااية“

توقفت رشا بتوجس وهو تنظر اليه بارتياع وعيناها اتسعت بشكالً مخيف من 
 وحينما وجدت…الصدمة

 ..…صوتها قالت

 ”..…حضرتك اللي قولتلي كملي“

 

  



 

  

 

 وضع كف يده على جبهته ودلكها باصابعه وهو

 ..…يقول لها بتعب

 بس انا مش فايق للشغل النهارده ……رشا معلش“

 ” …الصداع هيفرتك دماغي……أجلي اي حاجة لبكرة

 ..…اقترحت رشا بهدوء

 ”..…تحب اجيب لحضرتك برشام صداع“

 .…اخبرها بسأم وهو يدلك راسه اكثر

 ”.…قهوة بسرعة يا رشا………ال اعمليلي قهوة“

 اومات براسها بسرعة وكانت سترحل لكنها

 .…امرها بخفوتسمعته ي

 ”..…خدي الملفات دي معاكي وبكرة اشوفهم“

 …اقتربت رشا واخذت الملفات ثم سالته بهدوء

 ”..…هو عز بيه هيتاخر في سفرية الشغل دي“

 …رفع خالد عيناه عليها وقال بنبرة مبهمة

 ”..…………شهر وهيرجع“

 …خرجت رشا بتهذيب بعد تلك الجملة ليجد نفسه يبتسم بسخرية وهو يتمتم

 ”..…..مع حنين هانم…على ما يخلص شهر العسل“

 برغم من حنقه من عز الدين بتركه الية تقيم في مكان بعيداً عنه إال ان حنقه تزايد حينما علم



 …السبب الحقيقي وراء اقامة آية في شقة وحدها

الذي اعطى له محاضرة في الحسب والنسب تزوج من نفس المراة التي كان ينعتها يوماً 
 تة()بشحا

 ..…)كلبة فلوس( والتحذيرات الصارمة التي كانت تلقى عليه كلما رآه او علم انه يتردد عليها

 الجميع يمثل دور القديس ، لكن مع الوقت يكتشف

 ..…ان الثوب ال يناسبة ؟!

 

  

 

  

 

 اخرج تنهيدة عميقة وهو ينتصب واقفا ليسير نحو

.. صغيرة جدا ومزدحمة …لىالحائط الزجاجي االمع المطل على المدينة من األع
. الى متى سيظل هكذآ متى سيجد ما ….كغمرة مشاعرة زحام وتراكم بدون هوداة؟!…كذلك

 .……يبحث عنه؟!

 ً . سيخمد ….. انه سيذهب للبيت…انه لن يرتاح هكذا الوقت يمر ووجده هنا ال يجدي نفعا
 .……االلحاح هذا ويذهب إليها والى ابنه

……………………………………………………………… 

 عد ان تناولت وجبة الفطار مع خالها وشاركهما عليب

.مع كلماته ……الذي افتعل جو مبهج كالعادة جعل معظم الشبع اتي من كثرة الضحك
 المتقاطعة وحركاته

 ..……الشقية

.قالت اية ……رفع فؤاد الصغير على يداه وهو يتحدث في الهاتف عن احد بنود العمل



 .…بمهس

 ”..…مةخالو سيبوا وكمل انت المكال“

هز فؤاد راسه بامتناع وهو يتجه للمكتب وعلي بين يداه وكان الصغير ينظر لفؤاد بدهشة 
فمن يتحدث بتلك الجدية الصارمة عبر الهاتف يكن مع حفيدة طفل في عمر الخمس …وبراءة

 ً  .……سنوات تقريبا

اها فكان رد فعل الصغير بريء جداً مما جعل آية تضحك بقوة عليه لتجده يختفي عن عين
 .…لداخل المكتب 

 تالشت ابتسامة آية وهي تنظر للسلم الممتد امامها

 لتشعر بخفقات قلبها تزداد بقوة وهي تتحرك لألعلى

 .اشتاقت إليه ولرائحته لفراشهما معا…حيُث غرفته

وتلك الغرفة تعزز الذكريات وتلهب المشاعر حباً وشوقاً …اشتاقت للعيش بتلك الذكريات قليالً 
 ..…إليه

لقت باب الغرفة الشاسعة والتي فرشها االنيق عبارة عن سرير كبير ودوالب وتسريحة وبها اغ
 . لم يتغير بها شيءٍ …..كانت انيقة ومرتبة…حمام خاص

 .…كما تركتها حتى فراشهما لم ينام عليه سواهما

.. ولم …والن والده رفض الزيجة الثانية قرر ان يشتري شقة ليعيش بها مع زوجته السابقة
 ……. وهو االن ينعم به وحده…يمسس فراشها غيرهما

 برغم طعنة الغدر إال انها ابتسامة بحنين موجع للقلب

 .…اتجهت للدوالب وفتحت إياه وبدأت تفتش في اغراضة وتشتم رائحتها بشوق ونهم عالٍ 

 استلقت على الفراش واغمضت عينيها وهي تعانق

 طاقم بيتي كان معلق على علقة المالبس يحمل

 ……ائحته الممزوجة بعطرة القوير

تنهدت هائمة بعذاب وهي تسأل نفسها الى اي مدى ستظل وفيه في عشقه متى ستنزع الحب 



تريد ان  …الى اي مدى ستظل االمواج تقذفها هنا وهناك بقسوة ……من قلبها وتشفى منه
 .. تشفى من…تُشفى

 ..…غمرة عشقه؟!

 اشه متخيلة أحضانه تداوي اوجاعها وتربتاغمضت عينيها وهي تنعم ببعض السكينة على فر

 ……على حزنها

 

  

 

  

 

 ……دخل الردهة فوجدها فارغة ولم يسمع الى صوت الطباخ يطهو بالمطبخ

.. فتح باب غرفته فوجد من تستلقي براحة ضامه …صعد لألعلى واجماً وهو يحل ربطة عنقه
 مالبسه

 ……على صدرها بقوة

 ..…للحظات مسروقة من الزمنظللت االبتسامة شفتيه وهو يتاملها 

ال تعرف ماذا حدث لها وكان نظراته ايقظتها من نومها ففتحت عيناها ونظرت له مباشرةً لتجد 
 نفسها

 .…تنهض بفزع وهي تقول

 ”..….. انا…………خالد“

 ..…اقترب منها ومسك كتفيها بقلق فقد شحب وجهها في لحظة امامه

 ”…هشش اهدي يا اية محصلش حاجة لده كله“

 …. لتجد يدها مزالت تحتجز مالبسه بقبضتها…ومات له وهي ترجع شعرها للخلف بحرجا
 ……. حاولت ابعاد يداه عن كتفيها وهي تقول…القتها خلفها وكانها بلوى



 ”..…ممكن تسبني عشان اخرج“

 مرر يداه على طول ذراعيها بوتيرة مهددة لكيانها

 ……عميقة قال امام عينيها العسلية ببحة……باالنهيار امامه

 مش عايزه تقعدي معايا ……مستعجلة ليه يا آية“

 ”. …شوية

 ..…نظرت لعيناه وهي تقول بثبات واٍه امامه

 …. انا جيت هنا عشان خاطر خالي وعشان علي يقضي اليوم مع جدو…مينفعش قعد معاك“
 ”.…لو كنت اعرف انك جاي بدري مكنتش هاجي

.. فوجودها هنا …ه حاول محي اآلالم بداخلهالمه حديثها والبغض الواضح في عينيها ولكن
 بغرفته تعانق مالبسه بهذا الشكل كان أجمل شيء رآه بعد

 .……فراقهما

 ارجع خصلة من شعرها خلف اذنها وهو يداهم

 ..…عينيها بقوة

 ”..…. وكرها وجودي …لدرجادي كرهاني يا اية“

 .…ه بضعفاشاحت بعينيها لمكان اخر ولم تجد صوتها وقد تيبس جسدها مكان

 ..…قرب وجهه منها ونظر لعينيها بشوق

 ”……بتعملي اي في اوضتي يا آية“

رمشت بعينيها عدت مرات بتوتر وجف حلقها وهي تشعر بقلبها قارب على التوقف من شدة 
 خفقاته..

بينما انفاسه الساخنة تداعب وجهها وتزيد الحنين أليام ولى زمن تمنيها وحرم عليها حتى 
 ..…التفكير فيها

 ..…قالت اية بارتباك

 .كنت داخله اريح….. انا دخلت هنا بالغلط…انا“



 ”…ضهري شويه ومعرفش انها اوضتك

 ……احرجها وهو يقلص المسافة بينهما كل ثانية لتصبح الوجوه مقتربة بشدة من بعضها

وكمان متعرفيش ان الهدوم اللي كانت في حضنك دي  …متعرفيش اوضتنا ؟!“
 ..…لى جيدها وقربها منه اكثر واكثر فهتفت بلوعةوضع كفه ع”..……هدومي

 

  

 

  

 

 ”.……مبقاش ينفع………خالد“

 اظلمت عيناه برغبة وهو يخبرها بنبرة محمومة..

 ”..….انا محتجالك……تعالي نرجع يا اية“

 قارب على لمس شفتيها هتفت بضعف وهي

 ..……تحاول االبتعاد عنه

 ”..…ارحمني…….عشان خاطري……خالد“

بتاثر من كلماتها واثارة مشاعره بقوة فتلك كانت كلماتها حينما تنهزم مشاعرها اغمض عيناه 
 امام

 …اخبرها ببحة عميقة………جبروت قربه

حرر يده االخرى ليضعها على ظهرها من الخلف مقربها ”..…انا جاي لحد هنا عشان اشوفك“
و آآه من عذاب .…منه اكثر شهقت وهي تنظر لعيناه الخضراء بضياع والمشاعر تضربها بقوة

 ..…حبك ياحبيبي آآه

 ……تابع خالد وهو يخبرها بضعف هائم بجمالها الفاتن القريب جداً منه

.بقربك …اني بلمسك……بحلم اني باخدك في حضني…انا كل يوم بحلم بيكي يا آية“



 ”..…مني

 …حاولت االبتعاد عنه تلك المرة وهي تقاطعه بقوة

 ”..…سبني……كفاية كده……خالد ارجوك“

 …صح عن مشاعره امام عيناها الول مرةاف

 …هسيبك بس الزم تعرفي انك وحشتيني“

 ”..…وحشتيني اوي يا آية

 اغمضت عينيها بتاثر لتجد انفاسه الساخنة تكاد تخنقها وهي تشعر بيداه تكبلها بقوة محاول نيل

 ولو قليل منها كي يروي ظمأه الذي ال يعرف

 .……االرتواء إال من شفتيها هي فقط

 ما كان يحاول نيلها هي كانت تحاول تذكيرحين

بمهاجرته لكل شيء ألجل ……بفراقة بقساوة قلبه عليها……نفسها بالجراح بالوجع بالخيانة
 أمرأه

 .……فضلها عليها

ال تعرف كيف اتت تلك القوة التي جعلتها تدفعه في آخر لحظة وتخرج من الغرفة راكضة 
 ……امهلألسفل كي تختبئ منه ومن ضعفها المخزي أم

 .…انزعه من قلبي ياهلل فعشقه كالخطيئة تاتي في لحظة انتشاء وبعد اإلدراك ياتي الندم ؟!

..غزر يده في شعره …نزل على الساللم سريعاً يبحث عنها في ردهة في السفل لم يجدها
 بتشتت قوي يكاد يقتلعه وهو يخرج من باب المنزل باحث عنها

 ى أحد.وجدها تجلس عل…في الحديقة الخارجية

 .…المقاعد امام برقة السباحة الكبيرة

 

  



 

  

 

  

 

..وشعرها القصير متهدل …كانت منحنية الرأس تنهمر دموعها على وجنتيها بانسياب ناعم
 حول وجهها

 ..حتى في حزنك صغيرتي فاتنة لدرجة…بجماالً 

 ..…تصنع مني ذئب يريد نيلك باي طريقة ممكنة

 انهُ تمادى …توقف للحظات يتاملها بتشتت وضياع

 معها في كل مرة يقترب منها تنهار حصونه ويخر

 .……خاضعا امام حضرة جمالها

يريد استعادة عشقها إليه، حنانها عليه وخوفها واهتمامها  …يشعر انهُ بحاجة لنيل كل ما بها
. لماذا …. لماذا تركها…يريد امه و زوجته و رفيقته يريد استعادة صغيرته الشقية …المبالغ

 يها وبدلهاقسى عل

 ..……بأخرى؟

من يراه ينظر لها هكذا هائم بها ومقيد بضعف امامها يظن انها هي من اجرمة في حقه ال 
 ..…. يظن انه أضعف من ان يرفع عيناه ويبكيها حتى…هو

 .…اليست المظاهر خادعه؟!

ثم جثى على ركبتيه امامها وهي مكانها جالسة  …ال يعرف ماذا حدث له وهو يقترب منها
لكن حينما وجدته امامها هكذا رفعت وجهها األحمر وعيناها  …ى المقعد منحنية الرأسعل

 االمعة بدموع إليه

 ..…واصابتها الدهشة وهي تراه راكع امامها هكذآ



 .…همست بخفوت

 ”.……خالد“

 ..……قالها وهو يمسك يدها ويطبع قبله بداخل كفها ”.……انا اسف“

 ..…تجده يخبرها بخفوت واعتذارل …سحبت يدها بحرج ولم تعقب على شيء

.. ……انا اسف يا اية غصب عني …انا معرفش اي اللي كنت ناوي اعمله فوق ده“
 .و خليكي…متزعليش

انا كده كدا راجع تاني على الشركة انا بس كنت راجع اخد ملف مهم وراجع  …بالش تمشي
 ”..…تاني

 . سمعت صوته…اومات له وهربت بعينيها منه

 ……اً القريب منه مجدد

 ”……لسه زعالنه “

 .…هتفت بحنق مكبوت

 

  

 

  

 

نهضت من مكانها تاركه إياه جالس مكانه  ”……. لو سمحت…ممكن نقفل الموضوع ده“
 ……هكذآ

خطت خطواتها للدخول البنها وخالها ولكنها توقفت وهي تسمع صوته انبثق خلف ظهرها 
 .…فجأه

 ”.……نك وحشتيني. إال حاجة واحده ا…انا اسف على كل حاجة حصلت فوق“

 ً  اغمضت عينيها لثواني ثم فتحتها ولم تعقب أيضا



 بل تابعت سيرها للداخل بقلب ملتاع بأسم

 ……الحب

.تاوه …تابع خطواتها االنثويه الثابته بعيناه الخضراء حتى اختفت عن ابصاره لداخل المنزل
 تلك المرة

 ..…بحسرة وندم حقيقي على خسارته الكبيرة بها

…………………………………………………………… 

كانت مستلقيه على االريكة وراسها في حجر امها التي كانت تقرأ لها عدة آيات قرآنية وهي 
 ……تمشط شعرها بيدها

..من ساعة ما رجعتي من عند ابراهيم وانتي على الحاله …برضو مش هتاكلي ياسمر“
 ”..…هو قالك حاجة ضايقتك…دي

التي تشعر بها بدون حتى ان  هزت راسها وهي مغمضت العين تخفي االلم عن امها
 ……تتحدث

 ..اديني شوفته واطمنت…مفيش حاجة يازوزو“

 ”..…وبيسلم عليك انت كمان ياخالي …. بيسلم عليكي أوي…عليها

نظرت لخالها عارف الذي كان ينفث من االرجيلة ببطء وهو ينظر لسمر بطرف عيناه 
 .…بتشكيك

 ابعدت عيناها عنه وهي تنهض من مكانها قائلة

 ..…مها بهدوءال

. مش هتمنعيني ……انا هروح مع اهله ياماا …الزيارة بتاعته كمان أسبوع“
 ..…رمقت والدتها بترجي”……صح

 ..…تنهدت زينب بقلة حيلة وهي تقول بحسرة على ابنتها

 اللي انتي شيفاه صح اعملي………همنعك إزاي“

 .……نهضت من مكانها بجزع”..……انا هدخل ابص على األكل



 رف وسحب من االرجيلة بقوة وهونظر لها عا

 ..…ينظر لها باستفهام وسريعاً سألها

 ”..…ناويه تستنيه الخمس سنين“

 .…اجابت سمر وهي تنظر لعيناه بقوة

 ”..….اللي حصله بسببي وكلكم عرفته كل حاجة……هستنا العمر كله ياخالي“

 ً  .…لوى عارف شفتيه هازئا

ودي بيدفع ……ه بسبب نشفيت دماغهمحدش قاله يوقف قدام القطر.. اللي حصله د“
 ”.…المشاريب

 ..…صاحت بقوة

 ”..…خالي“

 

  

 

  

 

 ……اخبرها عارف وهو ينظر لالمام بعجز وسأم من الحياة وما فيها

.هتفضلي في دايرة دي كتير لحد ما يجي …كالمي هو الحقيقه اللي خايفه توجهي نفسك بيها“
راجل شراني ده ويتلهي في اي حاجة ..ادعي ان ربنا يرحمك من ال…الخالص من عند ربك

 ”…بعيد عننا

 لم تعقب سمر تلك المرة بل ضمت ركبتيها لصدرها

 ..…بفعل يداها االثنين واسندت فكها على ركبتها بشرود حزين وهي تفكر بجد

 ..…متى سياتي الخالص ، وينتهي كابوس ماهر المحمدي؟!



 كان رقم غير مسجل ظنت انه …به صدح هاتفها ففتحت الخط وهي تبتعد عن المكان الجالسه

 ابراهيم يحدثها من احد الهواتف السرية للمساجين

 ..……في زنزانة

 .…لكنها شعرت باالختناق وهي تسمع صوت البغيض يعصف من خالل سماعة الهاتف

 …كويس انك رديتي عليا بسرعة ياسنيوريتا“

 ”.…شكلك كنتي مستنيه مكالمتي

 …هدرت سمر بقرف وهي تنظر امامها

 ”..….. وجبت زفت رقمي منين……عايز إيه“

 …التوت شفتي ماهر وهو يقول ساخراً 

خلينا في  ……بعد كل اللي حصل ده.. هغلب يعني في اني اجيب رقمك الجديد ياسمارة“
 ”.. …الكالم المهم هنتجوز امته

ما  أرادت حرق دماءه بكل الطرق وياليته يحفظ ماء وجهه قليالً ويبتعد عنها ويتركها ويكفي
 ..…سببه لها

. هو انت متعرفش اني حرمت على نفسي صنف الرجالة كله واني يوم ما تجوز …نتجوز !“
 هتجوز راجل

وطبعا انت عارف ان مفيش راجل غيره في قلبي ابراهيم  ……راجل ياماهر مش لمؤخذة
 …راضي 

 ”.. …ابراهيم وبس

 ..…قال عبر الهاتف بنبرة سوداء

 ”..…رةيعني لسه ركبه دماغك ياسما“

 

  

 



  

 

 اكدت سمر المعلومة وهي تضيف بشراسة صارمة

 .…بها لمحة من التحدي

ولعلمك مهم عملت ومهم وصلت بيك الوساخه عمرك ما هتلمس  ……. حاجة زي كده…آآه“
 شعره

. قسما باهلل ياماهر …وما تفكرش ان اللي عملته فيا في المستشفى هيعدي بساهل ……مني
. وعزة وجاللة هللا ما هرحمك لو فكرت بس تقرب .…الخد حقي منك تالت ومتلت

اغلقت الهاتف في وجهه  ”.. …غور في داهيه ربنا يخدك ويريحني منك …سمعني……مني
 ً  ..……وهي تستشيط غضبا

)نفذ(وبعدها ارسل لها …على الناحية األخرى أجرى ماهر مكالمة كانت عبارة عن كلمة واحده
 ..…رسالة على نفس الرقم محتواها

 .(……كده ابقي خلي البشمهندس ياخد باله وهو بيعدي السكه)بعد 

ركضت سمر للخارج بهلع بعد ان قرأت تلك الرسالة السوداوية التي تحكي عن كارثة 
 ستكسرها تلك

 .……المرة بكل تأكيد بل وستقضي على المتبقي بداخلها

 ..…صرخت وهي تنادي على امها بفزع

 ”..…..فين احمد يامااا……اماااا فين أحمد“

 خرجت والدتها من المطبخ بهلع من وجه ابنتها الشاحب وحدقتيها الحمراء المتسعه بشكالً 

 ……مخيف وكانها رأت شيطان

 ”..…ماهو في الجامعة مانتي عارفة …مالك ياسمر لونك مخطوق كدا ليه“

 ..…صاحت سمر وهي تبكي برعب

 …يانهااااااار اسود……اسود . يانهااااار….. يانهاااااار اسود….. يعني ماهر…في الجامعة“



لطمت على وجنتبها وهي تركض للغرفة ارتدت اقرب عباءة في يدها وركضت للخارج  ”
 .…وهي تنتحب وتلطم على وجهها بحسرة

………………………………………………………… 

 امام الجامعة وقف أحمد بالخارج وهو يحدث

 ..…حبيبة عبر الهاتف بغيظ قائالً 

 ”..…خلينا نتقابل النهاردة“

 .…ضت حبيبة عبر الهاتف قائلة بتبرير حزينرف

. بالش ……مش هينفع يا احمد انت شايف البيت عندنا عامل ازاي وتعب مرات عمي كمان“
 ……أجل اي حاجة دلوقتي.. هبقا اقبلك في الكافية اللي جمب الجامعة بكرة وال بعده

 ”..…ماشي

 …اوما برأسه بتفهم وهو يسألها باهتمام

 ”…يني عليكي انتي كويسه. طمن…ماشي يابيبه“

 

  

 

  

 

  

 

 .…هزت هي االخرى راسها وهي تقول بوجوم

 ……بحاول ادفن نفسي في الدراسة يمكن انسى اللي بيحصل حوليا …تمام …الحمدهلل“
 ”..……نفسي اعرف بس مين ابن المؤذيه اللي لبس ابراهيم القضية السودة دي

 …تلجلج صوت أحمد وهو يقول



 ”..…ا على الظالم. وربن………مصيرة يبان“

 كان يمر الطريق وهو يخبرها بحب محاول

 .…تغير مجرى الحديث معها

 ”……وحشتيني اوي يا بطتي“

 ضحكت حبيبة من الناحية األخرى وكادت ان

 تعنفه بدالل كعادتها حينما يبدأ معها كالم الحب..

ير منه لكن الضحكة تالشت بتدريج وهي تسمع صوت اصطدم سيارة متدخل في صوت تأوه كب
.فلم تمر لحظات إال وهي تنادي برعب عليها غير مستوعبه ان الخط …واغلق الخط بعدها

 اغلق بعد

 .…هذا الصوت

 .…..أحمد………الو أحمد“

 رواية غمرة عشقك الحلقة الحادية والعشرون

 ……ركضت حبيبة في ممر المشفى الممتد امامها بقلب يخفق برعب وااللم تنحر بصدرها
ارة وهي تتذكر اتصالها بشقيقته وبكاءها الهستيري وهي تحكي لها عن نزلت دموعها بغز

 …الصوت الذي سمعته عبر الهاتف بعد ان فشلة لساعات في الوصول إليه

وبالفعل إجابة سمر عليها وكانت ال تقل حزناً وانتحاب منها واخبرتها وقتها بنبرة ميته انها 
حمد باحد السيارات الفارهة والتي دفعته بالمشفى معه وقد تم حادث على الطريق واصطدم أ

 على الرصيف وانطلقت سريعاً تاركة جثه غارقة في

 .……الدماء خلفها

 ..…وقتها وقع قلب حبيبة وهي تهبط على الساللم برعب

( تعالت شهقاتها المتقطعه وهي ……. قوليلي باهلل عليكي أحمد كويس…)جراله اي ياسمر
 تكتم

 .…فمها بيدها بصدمة



 …الت سمر بهدوء تبث الطمأنينة بهاوقتها ق

بس دكتور  …. أحمد كويس هو بس حصله شوية كسور في رجله ودراعه…)متقلقيش ياحبيبة
 عمل اشاعة على جسمه ومخه وطمني عليه مفهوش

 .(….اطمني……حاجة

 اخبرتها حبيبة وهي تسير في الشارع وعيناها

 ……غارقة بدموع

 (……اللي انتوا فيها)انا جايه ياسمر قوليلي اسم المستشفى 

 .…حسمت سمر االمر وهي تخبرها بحزم

وخدي بالك من تصرفاتك ياحبيبة اللي بتعملي انتي  …)بالش يا حبيبة انا اهوه بطمنك عليه
 (……واحمد ده غلط

 ..…بررت حبيبة األمر بحرج

 .(…….. عادي….. احنا صحاب وبنطمن على بعض…)مفيش حاجة بينا ياسمر

 غيظ وهي تذم فيعضت سمر على شفتها ب

 .……كلماتها

)ما بالش الكالم اللي أحمد محفظه ليكي ده عشان تقولي الي حد معترض على اللي 
 .(….. مفيش حاجة اسمها صحاب وانتي عارفه الكالم دا كويس…بتعملوا

 ..…ارجعت حبيبة شعرها للخلف بضيق وهي تقف على الرصيف تشير لسيارة أجرة

 

  

 

 

  



 

 وهللا …الم في الموضوع ده)ممكن يا سمر نأجل ك

 قوليلي اسم …ما وقته انا عايزه اطمن على أحمد

 (……المستشفى ياسمر لو سمحت

 .…زمجرت سمر بسام

 ..(…)برضو هتيجي ياحبيبة

 .…اكدت عليها بصالبة

 (……)مقدرش مشفهوش وطمن عليه

 زفرة سمر بغضب وهي تستسلم لطلبها على

 …مضض

ت من شغل العيال بتاعكم اسم المستشفى***عرفاها وال . انا تعب…)اعملي اللي انتي عيزاه
 .(…اوصفها

 .…استلقت حبيبة السيارة وهي تشكرها بلطف

 .(……شكراً ياسمر …………)ال عرفها

 .…وقفت عند باب الغرفة الماكث بها والتي أشارة عليها احد الممرضات بعد ان سألت عنه

 ..…طرقت على الباب وانتظرت حتى قالت والدته بهدوء

 ”……أدخل“

دخلت حبيبة غرفة المشفى بوجهاً أبيض شاحب ومقلتين حمراوين وشعرها مشعث متهدل 
..بينما كانت ترتدي طاقم غير مرتب بالمرة وكانها ارتدته وهي مغمضة …باهمال حول وجهها

 ..……العين

 ابتسمت زينب وسط مالمحها المجعدة الحزينة..

 ..…ورحبت بها بلطف



 ”.….تعالي ادخلي…اتفضلي ياحبيبة يابنتي“

.. وذراعه …رفعت حبيبة عيناها عليه فوجدته ينظر لها وكان مستلقي على الفراش مجبر القدم
 االيسر

 ……..وعلى جبهته الصقة طبية صغيرة…مجبر كذلك

 ……يبدو عليه التعب وهو يرمقها هكذا بصمت وكانه يعاتبها على مجياها لهنا !

تجلس على المقعد بصمت وشرود وكانها تحل معضلة عادت عينيها المه ثم الخته التي كانت 
 صعبة

انها حتى لم ترحب بها ولم ترفع عينيها عليها بل ظلت مكانها صامته شاردة حزينة وكانها في 
 ..…عالم غير العالم

وبرغم حزن حبيبة على أحمد ورعبها عليه إال ان رؤية انهزم سمر هكذا اوجع قلبها واشعرتها 
 ان

 …فوق طاقتها ومزالت صامدة تلك المرأة تتحمل

 بادلت حبيبة السيدة اإلبتسامة وهي تمسك

 ..…بحقيبة يدها تستمد منها القوى وهي تقول

 .…ثم نظرت له وقالت بخفوت وحرج من والدته ”.……الف سالم على احمد ياطنط“

 ”.…قلقتني عليك ……الف سالمة عليك يا احمد“

 …كان أحمد جالس على الفراش ممد الساقين

د ساقيه المجبرة مرفوعه لألعلى ام ذراعه المجبر فكان مثني ومرتاح على واح
.يبدو انه يعاني بحق فعيناه تضج نظرات كالمطعونة من شدة االلم انه حتى يجلس ……صدره

 …على غير هدى ويحارب حتى يكن امامهن صلب

 اليس رجل وأهم شيء ان يكن صلب حتى في

 ………يصرخ ويتألم اليس بشرا مثلنا؟!يحق للرجل ان يبكي و……مرضه واوجاعه؟!
 لماذا تفرض علينا الحياة قوانينها وينساق الجميع خلفها بدون ان



 ……يعترض !

 …رد أحمد وهو يبتسم في وجهها بهدوء

 ”..….. الحمدهلل……انا كويس ياحبيبة“

 ..…نهضت سمر عن مقعدها وهي تقول المها بنبرة باهته

 خليكي…يهانا راحه مشوار سريع كده ياماا وجا“

 

 

  

 

 

  

 

 ”……مع أحمد

 الح الرعب على وجه زينب وهي تشعر بانقباض

 ……في صدرها

 ”.……على فين يا سمر“

 اتجهت سمر للباب و وضعت يدها على المقبض

 .…وهي تقول بوجوم

 ”.…. مش دلوقتي هنتكلم بعدين…بعدين ياماا“

 .…هتفت زينب بحزم وهي تتقدم منها

 نظرت”..…عيزاكي ..انا كده كدا…نتكلم دلوقتي“



 ..…البنها ولحبيبة وقالت بنبرة عادية

 ”..…..انتي مش غريبة يا حبيبة…شويه وجايه يا أحمد“

 اغلقت زينب الباب خلفها وهي تحدث

 .…ابنتها بحزم

 ”..…راحه فين ياسمر وسيبه اخوكي كده“

 .…ردت سمر بوجه شاحب وحلق جاف

 ”…. قولتلك مشوار هخلصه واجي علطول…مشوار“

 .…تها والدتها وهي ترفع سبابتها اليهاحذر

 ”.…. اوعي……اوعي تكوني راحه لماهر ياسمر“

 ..…اكدت سمر بوهن وبعينان غائرتان

.الزم اخلص الموضوع ده وكفاية لحد …هو اللي عمل في احمد كده …الزم ارحله“
 ”..انا مش هستنا لما حد يموت منكم بسببي.. …كده

 .…منعتها والدتها وهي تتوعد له

 .وانا اللي……متقوليش كده يابنتي ربنا كبير“

 ”..…هروح البن الكلب ده و

 …بترت سمر توعدها وهي تقول بصوٍت ميت

 . انا خالص مش عايزه…ملوش الزمه ياماا“

 ”……وال عايزه حد يتاذي بسببي ……حاجة

 ..…وقع قلب امها بقدميها وهي ترمقها باستفهام”..…يعني ايه“

 بحيرة بعد ان ردت سمر وهي تلوي شفتيها

 ……اخذت قرارها للتو

 . ملهاش حل تاني……يعني هتجوز ماهر“



 ”……مش هخسر اكتر من اللي خسرته

 هتفت زينب معترضة وهي تنظر البنتها بقهر

 …عليها

 

 

  

 

  

 

 ال يابنتي دا …عايزه ترمي نفسك مع واحد زي ده“

 ملوش أمان هترمي نفسك في حضن واحد مؤذي

 ان شاء …نالقي ليها حل.. اهدي يا سمر ه…زي ده

 هللا حتى لو نطلع على القسم نعمله محضر

 ”……عشان يحرم يقربلنا تاني

 الحت بوادر السخرية على وجه سمر الباهت

 وعقدة حاجبيها ذاهله من تفكير امها الساذج

 ……وعلقت باقتضاب

ة . دا برشو…بعد كل اللي حصلنا ده لسه شايفه ان المحضر هيمنع ماهر عننا …محضر !“
 وفترى

ولو عندت  …. وبالفلوس سلط واحد يضرب اخويا بالعربية وهو ماشي…دخل ابراهيم السجن
. وبعد اللي ماهر …معاه اكتر من كده احتمل يسلط حد من رجالته ويضيعني ويشوه سمعتي

 …. انا هروح يامااا……عمله في ابراهيم وأحمد اتوقع منه اي حاجة تانيه



 الي انتي بتلفي. ق…خالي عارف كان عنده حق ”

 …..انا معنديش مشكلة افضل جواها بس تخرجه انتوا براها……لسه في نفس الدايرة المقفولة

 وكفاية عليكم كده خلوني ارتاح بقه من وجع

 ”ومحسش بذنب ناحية اي حد فيكم.. ……القلب ده

 مسكت والدتها يدها قبل ان ترحل وهدرت من

 ..…بين اسنانها بشدة

 مش هسيبك تضحي.. ……مش هتعملي كده“

 ”..…. وترمي نفسك الرميه السودة دي……بنفسك

 حاولت سمر حل قبضة امها عن رسغها وهي

 ……تقول بضياع واهٍ 

.. انا بيتحرق قلبي …خالص انا تعبت ومحدش حاسس بيا  ……سبيني يامااا ابوس ايدك“
رج .. مش عارفة اخ…كل يوم وكل ثانية وانا وقفه مكاني ومش عارفه اعمل حاجة ليكم

. بس …عايزاني اعمل إيه حاولت ……ابراهيم وال عارفه احمي نفسي واهلي من شر ماهر
اضعف من اني اقف قصاد  …الحقيقه بتقول اني اضعف من اني اقول ال ……مش عارفه

 ماهر المحمدي في بلد القرش فيها هو اللي بيتكلم

 ..…وبيرد وبيشتري زمم الناس

 .…نظرت المها بتشنج قائلة

ابعدت يد امها وسارت مبتعده “ …يامااا وسبيني مبقاش منه فايدة اللي بتعمليه ده ارحميني ”
 .…عنها بوجهاً أحمر مبلل بدموع

. وبرغم ذلك ينتج منهم نيران متوهجة تريد …هناك انهزم في قلبي ودمار مؤلم بصدري
 االندالع على

 .…من دمر كل شيٍء بحياتي ألجل رغباته الحيوانيه ؟!

المشفى ومنها الى سيارة أجرة وكانت امها تركض خلفها محاولة الحاق بها.. خرجت سمر من 



 لكن

 ..……الحظ لم يكن حليفها وهي ترى ابنتها تستلقي سيارة االجرة وترحل بعيداً 

 ضربت زينب على فخذيها وهي تنتحب بقهر

 .…وتناجي هللا بقلة حيلة

 

 

  

 

  

 

ا هي من أخطأت في البداية حينما جعلت ابنتها . تشعر انه…ماذا عليها ان تفعل لحماية ابنائها
 رجل البيت

 ووضعتها في مكان ال يناسبها وتصرفت على اساسه

.. وحتى االن وهي تخبرها انها ذاهبه لتدمر حياتها كانت واقفه مكانها كالمقيده ……في حياتها
 بسالسل

 .……حديديّه تسمعها بحسرة وخزي وهي تبكي

 ، سالحك في الحياة عبارة عن نقود معك تشتري الضمائر ومالن نكتب فلسفة بل سنكتب واقع 

 .…. وال تأمل بتغيير…بعدها معك تربح ال تخسر

……………………………………………………………. 

 جلست حبيبة بجواره على حافة الفراش األبيض

 وهي تتأمل مالمحه بنهم وحب وهو لم يقل عنها

راحة وكانها أجمل ما رأت تأمل بل كانت عيناه تلمع وهي تطوف على وجهها الجميل ب



 .……عيناه

 .…قالت حبيبة بصوٍت رقيق

.. كنت هتجنن اول ما سمعت صوت الخبط …كنت مرعوبه عليك اوي يا أحمد“
 ”…والعربيات

 .…سالها بخفوت وعيناه تالحق عيناها

 ”..…خوفتي عليا يابيبه“

 .…اجابته سريعاً وهي تقول بلهفة

 ”..……الرعب عليك.. دا انا كنت هموت من …اوي يا احمد“

 .…هتف سريعاً بصوٍت مبتهج قليالً 

برغم اني مدشدش زي مانتي شايفه لكن مبسوط اني شوفت ……بعد الشر عليكي يابيبه“
 .…لهفتك عليا

 ..…توقف وهو ينظر لها لعل النظرات تعبر اكثر من الكلمات بينهما”..……وحسيت انك

 توترت حدقتي حبيبة وهي تدفعه

 …للمتابعة

 ”..…إيه ؟ حسيت اني“

 انهال من بحر عيناها وهو يقول

 .…بثقه

 ”.……انتي عارفه اقصد إيه“

 اخفضت جفنيها وهي تصارح بطريقة غير

 …مباشرة

 ”……عارفه يا أحمد وتاكدت النهاردة اكتر“

 …هز راسه معاتباً وقال



 ”..…النهاردة بس يابيبه“

 ..صارحة حبيبة…لناصعةرفعت عينيها اليه وحمرة الخجل تزحف ببطء لوجنتيها البيضاء ا

 …بخجل

. بس …يمكن من أول ما شوفتك وانا كنت حاسه ان في حاجة هتبقا بينا في يوم من األيام“
 ”……مكنتش متوقعه انها هتبقى بدري اوي كده

 ……عقب احمد بجدية وهو يسافر بعيناه على وجهها الجميل

 دا بتيجي خبط …بس الحاجة دي ملهاش معاد“

 

  

 

  

 

 ”. وحبيتك..……انا حاسس اني وقعت على بوزي خالص.. و…لزق كده

دققت حبيبة النظر اليه اكثر وقد لمعة زيتونتي عيناها وهي تبحث عن الصدق في كلماته برغم 
 من ان صدق مشاعره باكملها ظاهر في عيناه القاتمة

 ..ارجعت خصلة مش شعرها…ذات االمعة العابثة

 ارتباك...وسمعها تقول ب…امام نظراته المتربصة لها

 ”..…احنا لسه بندرس……مش وقته اللي انت بتكلم في ده“

 …هتف احمد بلهفة وهو يتحرك قليالً في جلسته

..انا عايز بس وعد منك انك هتستنيني لحد ما خلص …عارف ومش طالب منك كتير“
 ”..…دراسه

 …رمقته بمالمح انثويه هادئة”.…وبعد ما تخلص“



 .…اكد سريعا بثقة

 ”..…..وده وعد مني اوعديني انتي كمان…اجي اتقدملكهشتغل علطول وه“

 تلبكت حبيبة امامه وحاولت الهروب من تلك

 .….. قالت بحزم رقيق…الوعود بقدر المستطاع

..انا فعالً هستنا بس مش عشانك عشان مفيش في دماغي …اني هستناك……اوعدك بايه“
 حاجة

 ”……دلوقتي غير دراستي

 من الصقيعهز أحمد رأسه بوجوم وشعر بخٍط 

 ..…يحتل قلبه المشتعل بحبها

 ”…..انسي اللي انا قولته قدري محصلش……تمام“

 …حاولت حبيبة تغير الموضوع وسالته

 ..وازاي…مقولتليش العربية دي خبطتك ازاي“

 ”..…تخبطك وتجري كده

 …اجابها أحمد على مضض

على االسفلت  معرفش اي اللي حصل الطريق كان فاضي وانا بعدي واول ما رجلي اتحطت“
 ”……لقيت العربية شلتني

 .…عقبت حبيبة بعفوية

 ”…….. الحمدهلل ان ربنا نجاك………ياحبيبي معلش“

 تهلل وجهه سريعاً وكان الحياة عادت

 .…إليه فقال بخبث

 ”..…بتقولي اي مسمعتش كويس“

 الح التعجب على مالمحها فإعادة



 …باستغراب

 ”…….الحمدهلل ان ربنا نجاك…بقولك معلش“

 …فع شفته بتهكم وعقب بسخطر

 ”.…وهللا واول واحده دي راحت فين“

 تذكرت حبيبة ما قالته فشهقت بصدمة وهي

 …تقول باعتراض

 ”.….. دي جت كدا على فكرة…ال مقصدش اللي وصلك“

 …قال بحنق منها

 ”..…ياريتها تيجي كدا علطول“

 .…إبتسمت وهي تهز راسها باستياء

 

  

 

  

 

..انا هعدي عليك الصبح …لو فيك اي بالذي مش هتبطل رخامهحتى ……مفيش فايدة فيك“
 …نهضت حبيبة من مكانها وهي تتنحنح بحرج”..…..ماشي…قبل ما روح الجامعة

 ”……كان نفسي قعد شويه كمان معاك بس انا مقولتش لحد في البيت اني هنا“

 …اوما لها أحمد وهو يقول بتفهم

 ”..…ماشي……نفسك وبقي طمنينيوخدي بالك من ……ال روحي انتي عشان الوقت“

 اومات له وهي تخرج من الغرفة”……حاضر“

 ……مودعه إياه بأجمل ابتسامه لديها



..ابتسمت …خرجت من المشفى وسارت في الممر وهي تكاد تشعر انها تلمس النجوم لمس
 بنعومة

 ……وهي تتذكر اعترافه لها

 ودت لو صارحة أيضاً بحبها…اخبرها للتو انهُ يحبها

توترت وخفق قلبها وقتها فلم تجد إال الصمت ……ا لجمت وهربت منه ومن اعترافهله لكنه
 ..……احد االسالحه الواهيه أمامه

 .…تمتمت وهي شاردة

تاوهت وهي تمسك …خبطت بقوة في كتف شاب يمر بجوارها“قالها.. ……قال انه بيحبني“
 كتفها فكانها

 اعتذر الشاب سريعاً وهو……خبطت في حائط صلب

 .…ذيبيقول بته

 ”…….هو كل مرة وال إيه….انتي…انا اسف معلش وهللا مخدتش بالي“

رفعت حبيبة عينيها بعد تلك الجملة لتجد شاب وسيم انيق المالبس يبدو عليه الثراء تفقدت 
 مالمحه

 ….هتف الشاب بمزاح……اكثر لتجده هو نفس الشخص الذي اوقعت هاتفه في الشارع لديها

 ”..…سكرينا..اال………اكيد افتكرتيني صح“

 ..…ابتسمت حبيبة بحرج وهي تخفي الخصلة خلف اذنها

 ”.…اسفه مشفتكش تقريباً كنت سرحانه…خدت بالي“

 .…اعتذر لها بالباقة

.صحيح اسمك ……على العموم انا اللي اسف يا……هو المرادي انا اللي خبطك مش انتي“
 ”..…إيه

.. ثم قالت بصوٍت …ه بتهكمرمشت حبيبة بعينيها عدت مرات وهي تحدق به بدهشة ممزوج
 قوي



 .…وهي تتجاوزه

 ”..….عن اذنك………فرصة سعيدة ياستاذ“

 افصح لها الطريق بتوجس من تقلبها الغريب

 …وهو يقول

 ” …. وانا اسعد على فكرة…….اتفضلي…………تمام“

 ..……قالها وهي تولي ظهرها له وتسير لالمام بدون االلتفات إليه

 .…نه الى غرفة صديقه الذي حينما فتح الباب صاح إليهابتسم يوسف وهو يتجه للممر وم

 ”..…احمد حوادث اللي مشحطت الكل وراه“

 .…ابتسم أحمد وهو يقول

 ”..…واضح انك جاي غصب عنك“

 جلس يوسف على المقعد بجوار الفراش وهو

 …يقول 

.المهم اي اللي ………كرم كمان جاي ورايا…عيب عليك انا اول ما عرفت جيت جري“
 ”…مالك بقيت مسطول وماشي مش شايف قدامك. و…حصل

 اوما أحمد وهو يحرك ذراعه المجبر

 …قليالً 

 ”.…الحمدهلل……………نصيب يا يوسف“

 .…اوما يوسف بتفهم وهو يسأله

 المهم…الحمدهلل الف سالم عليك ياصاحبي“

 ”……الدكتور قالك إيه

 …أجابه أحمد بهدوء

 ”……شوية كسور وكدمات“



 جبر وذراعه ليعقبتطلع يوسف لقدم أحمد الم

 ..…بشفقة عليه

 .الخبطه كانت جامده…انت مدشدش كدا ليه“

 

  

 

  

 

 ”……اوي كده

 …رد احمد وهو يكبح االلم الذي يشعر بها

 ”……انا محستش غير والعربية بتخبطني وبتهبدني بعدها على األرض“

 .…اغتاظ يوسف وقال بغضب

دا الزم يتحاكم طالما بهيم ومش عارف  والسوق الزفت ده راح فين…ال حول والقوة إال باهلل“
 ”.…يسوقها

 .…لوى احمد شفته بسخط

 ”……اهو عمل النصيبه وهرب“

 .…ساله يوسف باستفهام

 ”..…ماخدتش رقم العربية ………والعربية“

 .…ابتسم احمد ذاهال معقباً باستهزاء

 ”..….. وال إيه……يابني هو انا كنت في اي“

 ربت يوسف على كتفه بتفهم وهو

 …يقول



 ”..…معلش يا احمد شفاك هللا وعفاك“

دخل في تلك االوقات من باب الغرفة عارف الذي كان يلوح على وجهه عالمات الهلع والحزن 
 ..….وقال سريعاً وهو يتقدم منه بحنان الول مرة…وهو ينظر الحمد بقلق

 ”..…عامله اي ياحبيبي انت كويس………أحمد“

 …هالح التعجب على وجه أحمد وهو ينظر الي

 .انت وشك مخطوف كدا ليه…حبيبك !“

 ”.….انت خوفت عليا وال إيه……ياخالي

 جلس عارف على حافة الفراش وهو ياكد عليه

 بعتاب

 . هو انت مش ابن اختي..…ومخفش عليك ليه“

 ”..……يعني زي ابني تمام

 .…التوت شفتي احمد وهو يردد هازئا

 ”..…سبب مقنع برضو“

 ويسار مسك عارف فكه بيده وحركه يمين

 ……وهو يتفقد وجهه باهتمام 

 ”..…وريني وشك وبطل لماضه“

 …ضحك أحمد وهو يمزح مع عارف بسماجة

..هتضطر الشهر الجاي ده ….. رجلي وايدي بس اللي اتكسرو…وشي مفهوش حاجة ياخالي“
 تولع على

 ” ……الفحم بنفسك

 ……هتف عارف بعيون المعه بدموع

تعالى في حضني انا كان قلبي هيقف من ساعة ما  …اولع عليه ورعيك كمان هو انا عويل“



 عانقه عارف وربت على كتفه برفق”..…كلمت امك وعرفت منها

 ……تمتم احمد وهو بين احضانه

 ”……كنت فكرك مبتحبنيش“

 ..…عاتبه عارف وهو يبعده عنه برفق

 ”.…….. دا انت واختك حته من قلبي…في حد مبيحبش ابنه ياعبيط“

 ه تلك المرةابتسم احمد وهو يخبر

 ..…بصدق

 مسك احمد يد ”..…حبيبي ياخالي ربنا يخليك لينا“

 ..……عارف وقبلها

 

  

 

  

 

……………………………………………………………. 

 دخلت الشركة بمفردها بعد ان سمح لها الحرس باالسفل بدخول باوامر من رب عملهم

 (…)ماهر المحمدي

 ينيها حمراء كالدماء وتحت جفنيها.تسير بقدمين متجمدتين وع…وكانها تتقدم من حبل المشنقه

 .. شعرها مشعث……داكن من قلة النوم وراحه

.. من يراها يظن انها …غير مرتب متهدل باهمال حول وجهها الشاحب وشفتيها الزرقاء
. في الحقيقة انها تعاني فعالً من مرض ………أصيبت بمرض خبيث ليس له دواء تشفى منه

استهانت به حتى افترس جسدها واصبح عدوة مؤذيه تصيب اقرب للعنة والذنب الوحيد هو انها 



الحل األمثل ان تنعزل عن الحياة وتغلق ابوابها حتى تموت وحدها وال ………كل حبيب لديها
 .…تكن سبب في ضياع أرواح اخرى بسببها !

بلعت ريقها بصعوبة وكان هناك شفرة حالقه حادة تحتل حلقها وهي تفتح باب المكتب وترفع 
.كان جالس بمكانه المعتاد خلف مكتبه الثمين ينظر لها بقسوة وتلذذ بخضوعها …ليهعينيها ع

كان جالس كالجبروت وهو يالحقها بعينيه وهي تتقدم منه ببطء وكأنها ستقع  ……اليه أخيراً 
في الهاوية اآلن لذلك داخلها تردد يذيب الحجر رأفه بحالها وبرغم ما تعيشه امام عيناه الجافة 

وهو يشعر بانها تنحني كي يطوق عنقها بسلسال حديدي مفتاحه مفقود لكي تبقى كان يبتسم 
 .……مكانها مضطرة للتواجد معه تحت اي ظرف كان !

وقفت امامه بعيون حمراء ميتة التعابير برغم حالتها الميؤوسه إال انها قالت بنبرة تحمل كم 
 كبير من

 ……مرارة ما تعيشه

 ”..……افقه..ومو………انا جتلك زي مانت عايز“

 القى ماهر عليها نظره سريعة وهو يتالعب بها

 .…قائال وهو يشير للمقعد

 ”…مش تقعدي االول عشان افهم موافقه على إيه“

.هل كسر …جلست بدون اضافة حرف واحد.. وهذا أدهشة فمنذ متى وهي مطيعة لهذا الحد
 انفها بحادثة

 بطبع يجب ان تنهزم امام ……اخيها وسجن حبيبها

 القوية بها لنرى إال اي مدى ستبقين صامدة ارادته

 ..……ياسنيوريتا

 ”.……تشربي إيه“

 لم تحرك وجهها نحوه بل نظرت امامها وهي

 .……تقول بنبرة باهته

 ”..….انا موافقة………خلينا نتكلم في المهم“



 قست عيناه بتلذذ وهو يسألها

 ..…بخبث

 ”……موافقة على إيه بظبط“

 ..…ل قالت بنبرة جافةلم ترفع عينيها مجدداً عليه ب

 ”. …بس عندي شرط وهو مهري منك……..زي مانت عايز……اننا نتجوز“

 رفع حاجبه بمكر وكانه يعلم الطلب بدون ان

 ..…. ولكنه تصنع الغباء فتساءل ببرود…يسأل عنه

 ”……اللي هو“

 .…رفعت عينيها الشاجنة اليه قائلة باختصار

 ”……ابراهيم يخرج من السجن“

 .. ثم قال بصلف…لى ببرودرفع رأسه لالع

 ”مصيرة هيخرج بعد ما يقضي العقوبة اللي عليه..“

 .…تحركت شفتيها بحدة وهي تقول

 ”..…شرطي واضح يا ماهر وبالش لف ودوران“

 .…مط شفته بمكر وقال

 

  

 

  

 

 ” …هتعملي إيه………وان منفذتش“



 عينيها عليه كانت تضخ اشمئزاز وهي تقنع اياه

 ……بقسوة

.بالعكس دا يمكن يحسن …خروج ابراهيم من السجن مش هياثر على حاجة بينا.الن …هتنفذ“
.انت فين وهو ……هو ميقدرش يعملك حاجة….وبعدين انت خايف منه ليه…صورتك قدامي

 ”.……فين

 .…برر ماهر االمر بغرور

 لكن هيوجع…ميقدرش يهوب ناحيتي وال ناحيتك“

 ”……دماغنا واحنا

 .…قاطعته بحنق مكبوت

ومش هتشوفه ……….هيبعد خالص……اول ما يعرف اننا اتجوزنا متقلقش هو“
 ”……تاني

 .…رفع ماهر أحد حاجبيه وسالها بتشكيك

 ”…….وال انتوا متفقين سوا………متاكده“

عقدة سمر حاجبيها بتعجب ثم بعد لحظة واحدة ضحكت بسخرية وهي تقول هازئة من 
 …تفكيرة

 ”.……ين هو ابراهيم راضي.. معذور اصلك متعرفش م…..متفقين ازاي…متفقين !“

 .…لمعة عينيه بقسوة وهو يخبرها بقرف

 ”.……دخلتي وسطنا وعملتيلو قيمه…..هيكون مين غير شحات…شحات“

 لملمت تلك البسمة الساخرة وهي تنظر له ببرود

 ..…ثم قالت

..قولت ……….اذا نفذت شرطي هوافق على جوزنا…. خلينا نتكلم في المهم……ماهر“
 ”..…إيه

 .…يها السوداء وهو يقول بانتشاءتعمق بعين



 ”.….قولتي انتي إيه……اكتب عليكي اخر االسبوع“

 ً  .…قالت سريعا

 ”..…لم ابراهيم يخرج هنتجوز“

 .…ضحك ماهر فجأه ساخراً وهو يقول

 ”…جوزانا قبل اي شيء……العبي غيرها ياسنيوريتا“

 ……قست نظرات سمر والح االنفعال على وجهها وهي تقول

 ”…….يبقا الحل إيه…امني انا كمان مش ضمناكزي مانت مش ض“

 ..…رد ماهر مختصر ببساطه

 ”.……كلمة شرف مني ………ضمانك عندي“

 .ثم…ضحكت سمر بقوة تحمل مرارة كالعلقم بحلقها

 .…عقبت بسخط مشمئز

.قال شرف …….تفتكر انت لو عندك شرف كنت عملت اللي انت عملته فيا ده؟……شرف!“
ً ”..……ابليس بشرك.يارجال دا انت غلبة ……قال  تالشت البسمة سريعا

 ..…وهي ترمقه بمقت

 اخبرها ببرود وحرب النظرات والكره بينهما

 …مستمره

 همشي في اإلجراءات من دلوقتي وبعد ما نتجوز“

 ”..…هيخرج

 ..…قالت بحزم

 ”..…يخرج قبل ما نتجوز“

 حاول التملق اليها وهو ينظر لها بشهوانيه

 .……واضحة



..اسمعي الكالم قولتلك انه هيخرج يعني هيخرج هو خالص مبقاش …نةالحكومة يومها بس“
 يلزمني

 ”……ولو هخرجه فا عشان خاطر عيونك وعشان ترضي عني…بقا كارت محروق بنسبالي

 تقززت من نظراته فابعدت عينيها عنه

 ……وهي تسأله

 ”.……هتخرجه ازاي“

 .…لوى شفتيه وهو يرمقها باستهانة

 ”……اوعي تكوني بتسجليلي“

 

  

 

  

 

 ابتسامة باردة في خٍط مستقيم احتلت شفتيها

 .……وهي تعقب بتهكم

 ”……البلد كلها في جيبك انت ولي زيك…ال مانا عارفه ان الحاجات دي مش هتاثر فيك“

 لمعة عينا ماهر باعجاب وهو يفصح عن االمر

 .…بمكر

 . كده……عجبتيني وغلبتيني بالكالم ياسنيوريتا“

..على العموم هنطعن في الحرز اللي مسكوه ولم …ي مين بجدبقيتي عارفه انتي هتتجوز
يتكشف عليه من تاني عشان يتاكده انه حشيش فعالً وال ال هيكتشفه انه عجوة 

 ”..……..والبلح مش من الممنوعات وال إيه………بلح



 توسعت عينيها بصدمة وهي تغمغم

 .…بذهول

 ”………يابن الـ“

 ……اخرسها سريعاً بشر

 ”.……رة الجاي مش هيعجبك منيلسانك ياسما ……هشش“

..صرخت …نهضت من مكانها وكان انفعالها كله بات صعب السيطرة عليه امام هذا الوغد
 …بعصبية

مفيش حد ………..هتعمل اي فيا اكتر من اللي عملته…انت شيطان اقسم باهلل ما طبيعي“
 عاقل بيعمل

 اغمضت عينيها حينما وجدت”..….. مفيش……كده

..جلست من ….ماذا تفعل أال تعرف حتى االن حجمها الطبيعي أمامه…نظراته المتربصة لها
 جديد منهزمة

 ……. لتجد نفسها بعدها تهتف بضعف وهي تنظر لسطح المكتب بتعب……بحسرة

..بس يارب تطلع أد كلمتك ويكون عندك شرف بجد …امشي في اإلجراءات وانا موافقه“
 ”……المرادي

 ……ول بخفوتتملق لها من جديد بصورة واضحه وهو يق

. المرادي جيتي برجلك وانا هعمل اي حاجة عشان نحل الخالف ……المرادي غير كل مرة“
 اللي بينا ونتجوز

 ”.……زي مانا وانتي عايزين

 ..…رفعت عينيها عليه وقالت ببرود

 ”……..وبالش تسالني على اللي انا عيزاه عشان مش هيعجبك ردي…زي مانت عايز“

 اغراءها بالمالرد ماهر بتملق حاني محاول 

 ……والنفوذ قدر المستطاع



 …مصيرك تعرفي انك طول مانتي معايا هتكسبي“

مش قولتي قبل كده لرزان انك نفسك تتجوزي واحد غني ……وهتبقي هانم زي ما كان نفسك
 ”……..وجالك لحد عندك……ينشلك من الفقر ادي حلمك اتحقق

 ثم قالت بعدها بمرارة ……عبس وجهها قليالً 

..حتى اللي حبيته كان عيبه الوحيد انه زيي عشان كده قدرت …بتيجي كاملة مفيش حاجة“
 تستقوى عليه

 ”.……وترمي الرميه دي

 ….ثم توعد بصوت قاسي…لمعة عينا ماهر بقسوة

. بس اعرفي انك مسافة ما هتبقي …مش هحاسبك على كالمك دلوقتي ياسنيوريتا“
 مراتي..هيبقى

 ”..…ردي عليكي مختلف

 كانها ببرود وهي ترمقهنهضت سمر من م

 .…بازدراء

 امشي في إجراءات براءة ابراهيم وبقى اديني“

 ”..……رقم المحامي عشان اتابع معاه

 ..…عزم عليها بتملق

 ”..…مستعجله ليه قعدي اشربي حاجة معايا“

 .…رمقته سمر بازدراء في وقفتها وقالت

 

  

 

  



 

ي تشعر بتقزز من نفسها اولته ظهرها وه”……..هنشرب كتير اوي……هنشرب ياماهر“
 .……ومنه

 كره النفس أصعب مرحلة ممكن ان تمر على االنسان

 .يشعر…محاول فيها ايذاء نفسه باي طريقة ممكنه

 بان العالم يضيق به ويكره التفكير بحلول وسط

 بل انه يصر على القاء نفسه في اقرب هاوية

 .……كي يرتاح وينهي امره قبل الجميع

وبين الهم ….ويلقي نفسه في اقرب كف مرحب به…ين بحياتهو يسته…يمقت على نفسه
 والوتيه يشعر

 انهُ بحاجة للتنازل عن كل شيٍء في سبيل االنتقام

.ان االنتقام من نفسه ! ، أحد اخر مراحل تلك الحالة العصيبة ، ومن بعدها ……واالصعب
 …ياتي الندم ؟!

…………………………………………………………… 

ده ظل مكانه في حديقة الفيال لوقتاً مضٍن من التفكير بها بعد ان تركته ودخلت مكتب وال
 هو فقط …وبحياتهما التي اصبحت كالنقيض بفعل يداه هو

 .……من دمر كل شيء

صعد للطابق العلوي حيُث غرفته دخل بها واغلق الباب عليه واستلقى على الفراش بتعب بعد 
 ان

 حل ربطة عنقه وسترة ويليها القميص والقى

 . ثم رمى جسده على الفراش…الاياهم بأهم

.. لن ينكر …مكان نومها وهو يفكر حينما وجدها تضم ثيابه لصدرها وتغمض جفنيها بوجع
 وجعها



 .…ولن ينكر شوقها حتى هو يشتاق لكل شيٍء بها

 .. لهمس حاني منها…….. للمسها…يشتاق لعناقها

 ……ا االن غيره. من ضيعها سواه ومن يندم عليه…تروي قلبه به عشقا غير متناهي

 اغمض عينيه بالم وهو يستجمع تلك الذكرى

 ..…الجميلة بينهما 

 ..(…)مش هتنزل ياخالد

هتفت اية بها بحنق وهو تسحب القميص من بين يده وكان يقف امام مرآة الغرفة عاري الصدر 
ببنطال البذلة وكان يتابع ارتداء مالبسه لكنها عرقلت كل شيء وهي تسحب القميص وتقف 

 ……مه بقميصها القصير الكناري يبرز جمال بشرتها البيضاء الناعمةاما

 نظر لها بعيناه الخضراء وبشرته المحمرة قليالً 

 التي دوماً تعطي جاذبية أخرى يتميز بها عن اي

 ..……رجل غيره

 (…….قولتلك اني رايح لنضال هسهر معاه شويه…)ولي بقه مش عايزاني انزل

 …وضعت آية يدها بخصرها بغيظ

 مش كل يوم تنزل وتسبني………)مش هتنزل ياخالد

 ..(…خلينا حتى اجي معاك………انا اتخنقت

 …اخبرها ببساطة وهو يمشط شعره امام المرآة

)لو ريتاج موجوده كنت خدتك معايا بس هي مسفرة والقعدة كلها رجالة هتيجي معايا تعملي اي 
 (…بس

 ..…ضيقت عينيها وهي تنظر له بشك

 .(…جيبين ستات معاكم )القعدة رجالة اكيد

 …رفع عيناه الخضراء عليها وهو يقول بصدمة



 كلها رجاله وهللا..(……. بطلي افترى……)لي الظلم ده

 …مسكت يده وترجته وهي تقترب منه بدالل

. انت وعدتني اننا هنخرج يوم ….خلينا نخرج مع بعض……)خالد خليك معايا
 (……..مش بتوفي بوعودك ليه معايا…اجازتك

 د امام عينيها العسلية الجميلة التي تنظر له برجاء أشبه بنظرة القطط حينما تدلل علىقال خال

 .…صاحبها

 .(….انا وعدتهم اني جاي………)يوم تاني يا اية

 .…صاحت بانزعاج وهي تبتعد عنه

 ..(…المفروض………)مانت وعدتني قبلهم

 .…قاطعها وهو يقترب منها بملل

 (…وكفاية رغي………)اية هاتي القميص

 .…( ابتعدت خطوتين بعناد…ال)

 تقدم منها من جديد وبدات عينيه تنظران لها

 بغضب

 (……)اية بالش تهزري انا متاخر

 ……ردت آية ببرود وهي توليه ظهرها بصلف وبين قبضتها القميص

 .(…….عشان تبقى توفي بوعودك معايا…)اتاخر اكتر اعملك إيه

 (……)اية

 نادها وهو يعض على شفته بحنق وعيناه

 .استمتاع بما تفعله……تالحقاها بغضب و

 ..يصل للنشوة من اي شيء…الشقيه الجميلة به

 تقدم عليه معه وحتى ان كان عناد وتحدي



 .…انثوي جميل يخرج من أجمل أمرأه راتها عيناه

 صاح على صوتها الناعم العنيد وهي

 …تقول

 ..(…)ال

 ……تذكرهُ لموعده مع أصدقاءه انطفئ بريق االعجاب المتوهج بعيناه وزاد الغيظ منها مع

..( ركض خلفها في الغرفة الشاسعة وهي تضحك ….انتي اللي جبتي لنفسك…)ال ! براحتك
 ……بقوة عليه وبين يداها قميصه

 

  

 

  

 

صعدت على الفراش وكانت تنوي الركض للناحية االخرى لكنها وجدته يمسك كاحلها ويوقعها 
عدل وضعيتها كي تستلقي على ظهرها وتكن امام بقوة على الفراش صرخت بفزع وهي تجده ي

 وجهه مباشرةً 

 وهو يصعد للفراش كي يطل عليها بهيئته الرجوليه

 ..هتف بخشونة وهو يرمقها بعيون تلمع…الجذابة

 ……كلما رأت ضحكاتها

 )مش قولنا نبطل الحركات دي مش كبرنا عليها

 ..(…وال لسه

 .…قالت اية بعتاب لئيم امامه

 (…رنا الزم نبقى قد كالمنا)وبما اننا كب



 سالها وهو يتعمق باطار عينيها

 .…الجميل

 .(……)عايزه إيه

 مررت سبابتها على لحيته النابته وهي تقول

 ……بدالل انثوي

 (…)تفضل معايا النهاردة ونخرج زي ما وعدتني

 ترك لعيناه حرية النظر إليها للحظات كانت

 ضربته في صدره وهي تنظر…تحرقها خجالً 

 .…ه بحنقلعيني

 .وركز معايا…..بص قدامك…)بتبص على إيه

 .(…هنخرج

 لمعة عيناه بومض الشوق وهو ينظر لعينيها

 ..…بحب

.( مالى عليها وقبل جيدها قبالت قوية …)هنخرج بس لم اشبع االول عشان انا جعان
 ..اغمضت عينيها باستمتاع وهي تترك له حرية االنغماس…متفرقة

ا اكثر واالخرى باصابعها تداعب خصالت شعره البنية الناعمة .ويد تضمه اليه…بنهر حبها
 .…بوتيرة من العشق الخالص

 .…همست أية بضعف بين صخب مشاعرهما

 ..(……)بحبك

ومالى عليها كي يقبلها قبالت ……رفع راسه عن عنقها ثم نظر لشفتيها الممتلئة بعيون مظلمة
 متفرقة على كل جزء من شفتيها قائالً بهمس عذب صادق

 .…البعد حد



 (…باحبك اوي…….باحبك يا اية……)وانا بموت فيكي

خفق قلبها بقوة متعبة وبرغم من حالوة اعترافه لها في وقتا كان نادراً بينهما إال انها لم تالمس 
 .…كلماته كما يجب ان تكون وكان االعتراف ينقصه شيٍء أهم !

ها لتهمس بصعوبة بين تلك الملحمة زادت وتيرة قبالته على وجنتيها وشفتيها هبوطاً الى جيد
 …العنيفة

 .(…خالد……اهدى مش قادرة اتنفس…………)حبيبي

 .…رفع وجهه عنها بعد هذا النداء ليخبرها بنبرة بها لمحة قوية من الحنق ولوم

 .. انا طول الوقت……)ازاي الواحد يقدر يشبع منك

 ..(…عايزك ومحتاجلك

 .…نظرت اليه باستغراب وهي تساله برقة

 .(….طبيعي اوحشك زي ما بتوحشني…يه مضايق اوي كده وانت بتقولها)ول

 رد بانفاس متحشرجه من قوة المشاعر بينهما

 …وعيناه تنهال من وجهها وكل جزء انكشف بجسدها بفعل يداه العابثة

.. جرعة الزم تتاخد كل …وكانك بقيتي ادمان يا اية ……)مش طبيعي اللي بيحصل بينه
 يوم.. مش شرط

 .(……لكن شرط اساسي المسك وخدك في حضني كل ما شوفك …القة بيناتحصل ع

 نظرت بغرابة عاقدة حاجبيها بتعجب وهي

 …تتساءل

 )ياترى دي حاجة حلوة وال وحشه عشان

 

  

 



  

 

 ..(……احترت معاك

 .…اخبرها بضياع ولم يحيد عنها عيناه ولو للحظة

 (……)كفاية حيرتي مش هيبقا انا وانتي

 وكأنها تحاول الخروج من لم تهتم بما قاله

 القوقعه التي ال يود الخروج هو منها مهما

 …حاولت معه

 (…)يعني هنخرج النهاردة

 الحت شبه بسمة على شفتيه اليابسة وهو يحاول

 ……ارضاءها

( ثم صمت وهو يسافر بعيناه على وجهها ……)هنخرج يا آية النهاردة مين يقدر يقولك ال
 ة بتلك المرأه وكانها اكسيرالجميل قائال ببحة عميقة راغب

 .……الحياة بنسبة له

.( مالى على شفتيها وقبلها بقوة ومدت هي يدها …شوية كمان………)بس اجليها شوية
 وداعبت خصالت شعره الناعمة وهي تقربه لها اكثر من

 .…المعتاد وبمنتهى الجرأه واالستمتاع

 ليشعر هو بان الدماء تعود لعروقه كلما

 قة المتناغمة شاعر بعدهاتوحدان بتلك الطري

 بان افضل لحظة كانت بينهما على فراش

 .…بدون خالف او تناقض او عقد………واحد

 .……روحين بجسد واحد



عندما خرجت من الحمام بعد ان اخذت حماما دافئ وقفت امام المرآة بمئزر االستحمام وهي 
 تشغل مجفف الشعر على شعرها المبلل الذي استطال

 نعومة ودالل يحكي عن.ب……حتى اخر ظهرها

 أمرأه خلقت لتكن االجمل بحضورها الخفيف

 . وشقاوتها الغير منتاهيه…وخفة دمها المعتدلة

 .وقوتها الحاضرة……و وحنانها الدائم للجميع

يحكي عن آية الخولي االعالمية الجميلة التي خطفت قلبه ومزال يعافر في ……امام اين كان
 ..…االعتراف

لتأمل المتغذي على صبره ليجد نفسه يضمها من الخلف وبرغم فرق اقترب منها بعد هذا ا
 ……الطول الملحوظ بينهما فهي امام هذا الطول كابنة صغيرة قصيرة امام والدها

اغلقت المجفف وتركت جسدها كله يستند على صدرها العريض شاعره بعضالته البارزة 
ر بضم ذراعيه القوية لها من . اكتملت الصورة اكث…وصدرة المشدود خلفها يلتصق بظهرها

 الخلف محيطه خصرها بحب وشفتيه تستند على شعرها االشقر..

 اخذ قدر كبير من رائحة غسول شعرها المنعش

انها تستعمل افضل الزهور الربيعيه المعطرة وهي زهرة الفريزيا تلك الرائحة الرقيقه ولطيفة 
 تفوح

 من شعرها بجماالً تجعلها يستنشق جزاء كبيراً 

 ..…نها كالدمان ككل مابهام

لن ينكر تجارب حبه في الشباب ……اية مميزة وكل ما بها يختلف عن اي امرأه عرفها قبلها
 والمراهقة

 لن ينكر مواعدته لغيرها لن ينكر ما مر قبلها

اشياء لم يشعر بها ……لكنه معها يستشعر براحه والكمال احاسيس تداهم اعماقه وتالمسها
 ن جنسها وهذا النقيض الذي يحيرهيوماً مع اي أمرأه م

 والنقيض الذي بات صعب ابعاده وكانه كشيطان يدفعه للمعصية وفي النهاية يخبره بانه بريء



 .……من ما اقترفته يداه

 

  

 

  

 

همهمت آية وهي تتفتح عيناها وترى صورته المنعكسة في المرآة امامها وهو حائر شارد في 
عت تلك المرارة التي احتلت جوفها فجأه وهي تبتسم اليه .بل…احضانها وهذا ليس جديد بينهما

 محاولة

 اخراجه من دائرة الوتيه تلك وهي تبتعد عنه

 .…قليالً قائلة وهي تنظر لشعرها في المرآة باهتمام زائف

 .(….اي رايك لو قصيت شعري شويه…)خالد

 .…انتبه سريعاً لم قالته فقال بنفي

 .(…ده حلو وعجبنيطوله ك………..بالش تقصيه…)ال يا اية

 ضيقت عيناها وهي تستدير اليه باستمتاع

 .……خبيث

 .(….وهو طويل مضايقني……)هايليق اكتر لو قصيته

 .…عقد حاجبيه وحذرها بجدية

 .(…….. مفيش قص شعر ولو المقص قرب منه هتزعلي……)مش مهم خلي يضايقك

 ..…( اولته ظهرها بمكر وصلف واضح………)افكر

 .……عها وادارها اليه وهو يحذرها من جديدمسكها في لحظة من ذرا

 ..(…انا بحب شعرك كده ……)اية اياكي تقصيه



 اهدته أجمل ابتسامه وهي تسحب يدها برفق من

 ..…بين يده قائلة بعتاب شاجن

انا هدخل البس شويه “. …ادرات ظهرها واضافة ”……)يابخت شعري بالحب دا كله
 (…وجايه

 .…قال من خلف ظهرها

 (……)متتاخريش

 .…اخبرته وهي تغلق الحمام

 ..(…)ربع ساعة وجايه علطول

 ..…مط شفتيه وهو يحسب بتركيز

( القى ……وادي قعده………)ربع ساعة والخمس دقايق بنسبالها ساعه يبقا تالت ساعات
 ..…نفسه على الفراش بملل منتظرها كي تنتهي

 ابتسم خالد باشتياق يطوف على وجهه وعيناه

هما الحميمي ومشاعرهما الصاخبة وبين مزاحها وجدالها التي تتوهج مع ذكرى قرب
. ورائحة عطرها الذي يشعر بانه مزال يعناق انفه بنعومة محببه لقلبه كصغيرته …وشقاوتها

 .حتى……وكل مابها 

 .…شعرها

..وكلما استطال ولو قليل قصته بتصميم مؤلم وكانها تخبره …آآه شعرها قد قصت إياه بعناد
لو كنت نست مابينهما ما كانت واظبت على قص شعرها ……يذكرها بهانها تكره اي شيء 

.. وبرغم حنقه من ما فعلته بشعرها إال ان تلك الخطوة تجعله يثق مائة في …كلما استطال
واليوم في غرفته كان خير  ……المائة ان ما بينهما ال ينسى حتى مع مرور السنوات

 ……دليل؟!

الباب وبعدها سمح للطارق فدخلت المربية وهي عاد من من شروده على صوت طرقات على 
تحمل علي الصغير الذي عندما وجد والده انقض عليه بسعادة ضحك خالد وهو يضمه 

 ..…الحضانه



 .…انحرجت المربية وطاطات براسها وهي تقول

 ”..…..عشان بيسال عليك…اية هانم بعتاه لحضرتك“

 ..…تمتم الصغير وهو ينظر لوالده ببراءة

 

  

 

  

 

 ”.…با با“

.ليحدث الصغير بشوق ……ابتسم خالد البنه وهو يقبله ثم شكر المربية واغلق الباب خلفها
 ابوي اصبح

(وكم كانت جميلة وهي …يشق طريقه اليه كلما نظر البنه وسمع صوته ينادي اليه )بابا
 متقطعة من بين شفتيه الحمراء الصغير ووجنته الممتلئة الناعمة

 الخضراء الواسعة بجمال.وعيناه الصغيرة …جداً 

 انه جميل وهو يرمقه ببراءة وعيناه الصغيرة تسافر على وجهه ثم يمد قبضته الصغيرة ليالمس

 .…وجه خالد و

 

.ليحدث الصغير بشوق ……ابتسم خالد البنه وهو يقبله ثم شكر المربية واغلق الباب خلفها
 ابوي اصبح

(وكم كانت جميلة وهي …اليه )بابايشق طريقه اليه كلما نظر البنه وسمع صوته ينادي 
 متقطعة من بين شفتيه الحمراء الصغير ووجنته الممتلئة الناعمة

 .وعيناه الصغيرة الخضراء الواسعة بجمال…جداً 

 انه جميل وهو يرمقه ببراءة وعيناه الصغيرة تسافر على وجهه ثم يمد قبضته الصغيرة ليالمس



 .…وجه خالد و

د يده على وجهه فقد جذبه الصغير بقوة وفي لحظة غدر من وضع خال”..….كدا ياعلي…آآه“
 انفه باظافره

 .……الصغيرة الطويلة و المسننه

 .…مسك خالد يد ابنه ونظر الصابعه

 ”…..اية سيباك كده ازاي…انت عايز تقص ضوفرك“

 فحدثه خالد…تمتم الصغير باسم امه بطريقة مضحكة

 ..…ول مرة أمامهوهو يضحك بسعادة بعد ان نطق الصغير اسمها ال

 ”…عارفها امك اللي هتجيب اجلي قريب …………ايوا اية“

وحينما تالشت الضحكة بتدريج ……ضحك الصغير وشاركه خالد الضحك وهو يهز راسه
..وهو يبوح اليه …تنفس خالد براحة وهو يرمق صغيره بحب ابوي وقرص وجنته بلطف

 ..…بصدق

 لوال وجودك……تعرف انك احسن حاجة حصلت بينا“

..لوال وجودك ياعلي مكنتش هحس باالحساس ……كان زماني محروم حتى من اني اشوفها
انت نعمة كبيرة اوي ياعلي واجمل …اللي بحسه كل ما بخدك في حضني وبسمع كلمة بابا منك

 ..زي….حته منها و روحها فيك……..واحلى حاجة انك منها…هدية جتلي

صدره فلم يمانع الصغير بل ضم الصغير الى ”……….وفيها…………مانا روحي فيك و
ظل في احضان والده ساكن وكانه كان ينتظر هذا العناق او شفق على والده واستشعر 

 ………بحزنه

 

  

 

  



 

. من يغرقونا بالحنان والعطف بمنتهى الكرم وبدون اي …من هم االكثر احساس بنا ؟
 ..…مقابل

 .…ج انت إليه اكثر ال تبخل في عناق طفلك فهو يحتاجه كما تحتا …………غير األطفال

..ضحكاته تمأل وجهه وهو يالعب ……كان على حافة السرير بصدره العاري كما هو
صغيرة بسعادة ، والذي يشاركه الضحك بقوة متمتم بكلمات متقطعة جعلت خالد يظل يردد 

 باستمتاع امامه

يفشل . مرة ……عدت اسماء بداخل محيط العائلة حتى يستجيب الصغير له ويردد خلفه بتمهل
 معه واخرى ينجح بطريقته لكن كان خالد وقتها يردد

اسم )اية( كثيراً عليه فكانت عيناه تتألأل بسعادة كلما سمع علي ينادي على امه باسمها وكانه 
 .…يناديه هو ليستشعر بكل هذا االبتهاج كلما سمع الصغير ينطق باسمها

فقاته وتلمع عيناه وتاثر عليه كالحلوى هي شهية حتى اسمها من بين شفتي الصغير تزيد خ
 ……لمجرد نطق اسمها بحروف متقطعة غير واضحه

 بعد فترة وجيزة هبط على الساللم وبين يداه الصغير

سمع صوت ضحكاتها مع والده وهي تحكي له عن احد كواليس برنامجها مع احد الممثلين 
 …الصاعدين

. ……ن عملها وضيوفها في كل حلقةابتسم خالد بعمق وهو يتذكر ثرثراتها السابقة الدائمه ع
 ولن ينكر غيرته

 والملل الذي ينتابه كلما شعر بمشاركة عملها جزاء

 .…من حياتهما

 .……دخل الصالون فتمتم الصغير باسم امه وهو يحاول القفز عليها ببراءة

 لم تتالشى ابتسامة خالد بل اتسعت وهو يترك صغيرة على االرض ليسير الى امه بقدميه

 ……ين بحرصاً وتمهل وهو يتمتم باسمها كما علمه والدهالصغيرت

 ..…ضحكت اية وهي تالحقه بعينيها العسلية وهو يتمتم باسمها ألول مرة



 ..….. حملته وعانقته بقوة وهي تحدثه بعتاب…تقدم الصغير من مقعدها

 . بابي خدك مني…كل دا غياب ياستاذ“

 ”..…. القعدة معاه احسن مني……خالص

.. عقدة حاجبيها وهي تتحدث …باسمها وهو يلعب بخصالت شعرها القصيرة تمتم الصغير
 بجدية

 ..……زائفة

 ”.……راحت فين…..فين مامي…اي آية دي“

 ..…شارك خالد في الجلسه معاهما وهو يخبرها ببساطة

 ”..……انا شايفه ان اية احلى“

 …بدون ان تنظر اليه قالت وهي تالعب صغيرها

 ”……علي ..مش كده يا……ماماي احلى“

داعبته آية بانفها فشمت رائحة عطر خالد معلقه على وجنتي الصغير الذي يبدو انه قضى ربع 
 .……ساعة في اللعب والقبالت بداخل احضان والده فرائحة العطر تفوح منه بقوة

.فهي كانت …اغمضت عينيها وهي تشتم تلك الرائحة بهدوء وبدون ان يالحظ احد ما تفعله
فها وتاخذ كذلك القدر الكافي من هذا العطر التي تعشقه كما تعشق تالعب الصغير بان

 ..……صاحبه

ظل خالد يتابعها بعيناه وهي تالعب ابنه ومنشغلة معه وكانها تتعمد االنعزال عنه حتى في 
 جلسة

 تجمعه مع والده الذي كانت تثرثر معاه منذ ثوانٍ 

 ..……قبل دخولها

 ..……في كل مرة يجتمعان هل يجب عليها ان ترسل له بغضها وكرهها

 ..…سمع والده يقطع وصلت التامل تلك وهو يساله بهدوء

دا انت بتخرج الصبح ومبترجعش غير اتناشر …مش عادتك…جيت بدري يعني ياخالد“



 ”.…بليل

 .…رد بتبرير أحمق

 ”……مفيش شغل كتير عندي فقولت اروح“

 .…تعجب فؤاد فاضاف

اخبار االجتماع اللي هتدخله ولقيتها بتقولي انك ازاي دا انا لسه مكلم رشا عشان اعرف “
 ”………مشيت واجلت الشغل كله لبكرة

 …توترت مالمحه وهو يخبر والده باقتضاب وحرج

 …ومكنتش فايق لحاجة…سبته عشان تعبان شوية“

وبعدين انا بليل رايح مناسبة عند ناس صحابي وطبيعي اجي اغير هدومي واخد اية معايا 
 ”.……انعشان معزومه هي كم

 …اوما فؤاد وهو يحدث ابنه بهدوء

 

  

 

  

 

.ابقى سلملي على نضال وريتاج وقولهم عقبال العمر كله مع ……مانا عارف اية قالتلي قبلك“
 ”بعض.. 

 .…وزع فؤاد نظراته عليهما بتساوي وتابع بحزن 

 ”………مفيش اصعب من الفراق خصوصاً لو االتنين لسه بيحب بعض“

فهربت بعيون مطعونة بالوجع تتجرع ألماً كلما بقى قلبها على عشقه تقابلت عيناه بعيناها 
 ……وفي

.. تأوهت بقوة وهي تضع …في غمرة شرودها شعرت باظافر الصغير تجذبها من وجنتها بقوة



 يدها مكان

الخدش البسيط الذي سببه الصغير لها و الذي ابتسم ببراءة وهو ينظر لها وكانها لعبة محاول 
 ..…الناحية االخرىبعدها خدشها من 

وقع قلب خالد بعد تأّوهها فوجد الصغير يتابع جذب وجنتها األخرى بدون اي احساس بذنب 
 .…نحوها

 …صاح باسم ابنه وهو ينهض عن مقعده ”.……علي“

رفعت اية وجهها وابعدت يدها عن وجنتها فظهر هذا الخط الرفيع األحمر في عرض وجنتها 
 .…البيضاء

 عادت تنظر البنها الذي قطب نظرت له باستغراب ثم

..وجدت ……حاجبيه كوالده حينما يتزمر ومط شفتيه الصغيرة ببراءة مثلها حينما تغضب
 ……الصغير يلقي نفسه في احضانه متمتم بـماما وهو يختبئ من غضب والده

 ..…قالت اية برفق وهي تضم ابنها

 ”…….هو فكرها لعبه…اهدي ياخالد محصلش حاجة هتخوفه منك“

ب خالد منها تحت انظار والده الذي ينظر لهما بدهشة من توصلهما الغريب معاً وكانهما لم اقتر
 والصغير يوحدهما اكثر معاً بدون ان………يفترقان يوماً 

 ..…يشعرا بذلك

.بلعت آية ريقها بتوتر وهي تنتظر ما …جثى خالد على ركبتيه امامها عند المقعد الجالسة عليه
قد هرب صوتها وتيبس جسدها امام هذا القرب وما أعجزها اكثر ف…سيقدم عليه امام والده

 جلوس علي في

 ……احضانها

بعد ان جلس امامها مد يده باهتمام ومرر ابهامه على طول خدشها الرفيع كي يمسح تلك النقطة 
 ………البسيطة من الدماء

 سحب بعدها من على الطاولة مناديل تعقيم مبلله

 ……لها بحنانمررها على خدشها برفق وهو يسا



 ”……بيوجعك“

 .…نظرت له ببالها وهي تقول باستهانة

 ”..….. مضربنيش بنار يعني……دا خربوش بسيط“

 .…فار دماءه وهو يقول بحنق منها

 ..…نادى على ابنه الذي يخفي راسه بداخل احضان امه”..…وانا هستنا لما يضربك“

 ”……علي“

 نظر له الصغير ببراءة وتاهب وهو يمسك بمالبس

 حدثه خالد بعتاب وشفتيه……ه بقوة واهيهام

 …تبتسم قليالً له كي ال يخشاه الصغير ويبكي

 ”..…كده خربشت ماما“

نادى علي باسمها كما علمه والده وهو ينظر لها بابتسامة رائعه ال تخلو من لطف االطفال 
 .ضحكت اية وهي تمد يدها وتعبث في…الفطري لديهم 

 .…قاوةشعر الصغير بحب مداعبه إياه بش

دغدغته اية بمرح فضحك بقوة وهو ”…البريء اللي معملش حاجة ياخرابي على الضحكة“
 يحاول خدشها مجدداً كنوع من تبادل المرح معها

 .…لكن بطريقته !

 .…حاولت آية حماية وجهها بعيداً عنه وهي تحذره بمزاح

 ”..بص خالد بيبصلك ازاي..…..بابي هيزعق……تاني“

.. ضحك الصغير …ضحك وهو يرى خالد يبرق بعيناه بجدية مصطنعةنظر الصغير لوالده ف
 اكثر

 .…وهو يحاول النيل من امه مجددا بدون ان يهاب والده

 



  

 

  

 

هز خالد راسه باستياء ثم امر الدادة بعد النداء عليها ان تحضر قصاصة االظافر الخاصة 
 .. بالفعل…بصغير

.. والذي يجلس في حجر …الصغير احضرت القصاصة وبنفس الجلسة بداء بقص اظافر
 ……والدته ووالده يجثو على ركبتيه يقص اظافره ببطء وتمهل

كانت آية تداعبه وتالعبه حتى ال يخاف او يرفض قص اظافره وكان خالد مع كل قصت ُظفر 
 يشاكسه

 …بعيناه ووجهه بحركات مضحكة مرحة فيضحك الصغير عالياً وآية معه

ً …ته معاهماراقب فؤاد سعادة ابنه وضحكا . ….راقب دفء تلك العائلة الصغيرة وكمالها معا
 .…راقب الصغير الذي قرب قلوب تهوى البعد واوجاعه

 دعى بعدها فؤاد بالوعة بعد هذا المشهد

 ……الجميل المبهج لعيناه

 ”..…يارب قربهم من بعض عشان خاطر ابنهم اللي ملوش ذنب في اي حاجة بتحصل بينهم“

……………………………………………………………. 

في المساء قد بدلت مالبسها في احد الغرف وارتدت ثوب السهرة االنيق التي ستحضر به 
 …الحفل معه

هبطت آية على الساللم بهالة االنوثة والجمال التي تتميز بهم وكان خالد بانتظارها باالسفل في 
ف الجميل الذي ردهة مباشرة وعيناه كانت تراقبها وهي تنزل على الساللم بمنتهى الثقة والصل

 ……يحق لها بدون اي إنكار فهي اكثرهن فتنة وجماالً وتميزاً !

 كان الثوب من اللون االسود االمع طويل بارز



 قّدها االنثوي الممشوق بارز مفاتنها السخية

..لملمت شعرها االشقر القصير بتسريحة انيقة مرتفعة ……بصورة مهلكه لعيناه
على وجهها فأصبح اكثر جاذبية واالكثر حينما حددت .ووضعت القليل من الزينة …لألعلى

. وشفتيها كانت مطلية بالحمرة الحمراء التي …عيونها العسلية الواسعه بالكحل االسود
 .كيف…ارتسمت على شفتاها باحترافية فجعلت خيالته تعمل في اتجاه واحد

ممكنه فهو خدوم يتم مسح تلك الحمرة بمحرام ورقي وهو موجود ويود المساعدة باي طريقة 
 جداً 

 .…في تلك االشياء ، خاصة ان كانت تخص حمرة شفتيها هي !

كان كعبي حذائها العاله يقرعان االرض المصقوله بثقه وخيالء وهي تتقدم منه بخطواتها 
 ..…متهادية ..ثم قالت بنبرة رقيقة ككل مابها

 ”.……يال بينا ياخالد“

 التي تحدث له بقربها فتوتر وهو يغلق أزرار سترة حاول السيطرة على تلك االنفعاالت الغريبة

الحلة التي كانت غاية في االناقة والجاذبية عليه تالئم طوله وعرضة وتبرز جسده 
 كاحد……الرياضي

 نجوم السينما هو ومن ينكر انه ينافسهم بالوسامة

وجهه .خصوصاً بعيناه الخضراء وشعره البني الغزير وتلك الحمرة التي تحتل …والجاذبية
 الرجولي المنحوت فتزيد تميزه عن غيره بعيناها التي

 ……تتفقده االن وتتغزل به سراً 

 ..…انتبهت اية الى ربطة عنقة وسريعا عقدة حاجباها وهي تتقدم منه خطوتين

 .……تيبس جسده فنظر لقربها ولعينيها الواسعة ثم هبط بعيناه لشفتيها الشهية المزينة باغراء

ل العقدة وتربطها من جديد بهدوء وتريث انثوي جميل عقبت وهي انتظر حتى وجدها تح
 تعقدها له

 …وعيناها تداهم عيناه بفتور

 ”..……..امتى هتتعلم تربطها صح…الجرفته مكنتش مظبوطه“



 ً ..وقد استشعر مرارة ……تعمق بعسليتيها الصافية وهو يقول ببطء موجع لقلبه وقلبها معا
 البعد

 .……أخيراً !

 ”..…من ساعة ما سبنا بعض………لسه بحاول“

 اخفضت جفنيها وهي تنهي عقد الربطة ثم مررت

 .…يدها على كتفه تنفض شيٍء وهمي وهي تغير الحديث بنبرة عادية

 

  

 

  

 

 ”…يال بقه عشان منتاخرش……كده بقت مظبوطه“

 لحق بها…اولته ظهرها وهي تخرج من باب الفيال

 ..…وهو يسير بجوارها وقال بمدح متردد

 ”……طلعه جميلة اوي النهاردة ………طلعه“

 ثم ابتسمت شبه ابتسامة وهي ترد…اطبقت شفتيها بخٍط مستقيم وهي تنظر لالمام بحزن

 ……المجاملة بفتور

 ”. …. انت كمان طالع حلو اوي بالبدلة…ياخالد… Merci..…ا“

 ..…شعر ببوادر الغيظ تجتاح صدره بعد ردها الفاتر وابتسامتها المستهانة بجملته

 الصمت يخيم عليهما وهم في طريقهما للمرأب ترك

 ثم بعدها استلقى السيارة وهي بجواره وانطلق بها

 ……بعد ان قال بهدوء



 ”..…اربطي الحزام“

اومات له وهي ترى السيارة تتحرك وظلت طوال الطريق صامته وهو معها حتى وصال للحفل 
 المقام

عشر سنوات من الحب ……واتبمناسبة عيد زواج زوجين قد مر على زواجهما عشر سن
 ً  ..……. عشر سنوات…عشر سنوات بها ايام حلوة وايام ُمره…وااللفة والعشرة معا

 هل يحدد الحب بين الزوجين بعدد السنوات؟

 ام يحدد بعدد مرات الخصام بينهما؟

 ..…انا على يقين ان سنوات الزواج ليست مقياس السعادة والحب

 تاروان الخصام بين زوجين هو كاشف الس

 عن مشاعر تختبئ بين ازقة االفئدة حيُث شاءت

 …االختفاء علناً بعد ضغوطات الحياة

 على يقين بان الحب باقي ان كشفنا عنه ولو

 .…حتى بنظرة

 وعلى كامل اليقين ان الزواج مكتوب والطالق

 .…واقع مفروض بأيدينا !

…………………………………………………………… 

. اتجه اليهم كي ……ت شجار حاد بين رجلينفي حوش السجن سمع اسفل احد االشجار صو
 يفض

 االشتباك بينهم ليجد عمار يضرب من احد رجال

)بيومي( انتفخت اودجه وغلى الدماء بعروقة وهو يرى عمار منهزم تارك الرجل ينال منه 
 ضربا مع ان عمار برغم من طوله المعتدل إال انه بجسداً رياضي

 ئسصلب بل و يفوق قوى وشباب عن هذا البا

 ……المتعاطي الهزيل الذي يلكمه بمنتهى االفتراء



. تدخل ابراهيم حينما زاد غضبه منه ومن عمار الذي اصبح …واالخر ال يدافع عن نفسه حتى
 صديق

 .……له في هذا المكان المشئوم

 اول شيٍء فعل ابراهيم فض االشتباك وهو يصيح

 .…اليهم بخشونة

 ”.…اي ياعمار هتموت بعد في ……استهدوا باهلل ياجماعه“

 .…صاح عمار بتجهم نحو الرجل

. قعد في امان هللا لقيت اللي جاي ياخد االكل اللي بطفحه ولما اتكلمت …وال حاجة يابراهيم“
 ”……مد ايده اللي شبه المرزبه دي عليا

 ً  ..…هتف الرجل بوجها بغيض وهو يقول هاجما

بتاعتك كانت فراخ ومحاشي يبقا  .. وطالما الزيارة…بقولك اي هات الطفح ده للمعلم بيومي“
 ”…المعلم اولى بيها

 مرر عمار يده على شعره بغضب وهو يتمتم

 ..…بتشنج

 ”..…حتى االكل اللي بيجلنا في الزيارات …هي ماشيه بلطجه وال اي ياجدعان“

 …اكد الرجل بفظاظة وهو يتبجح أكثر في الكالم

 ”..…. عشان المعلم………سجايرآآه حتى االكل وبعد كده قولهم يجبولك كام قاروصة “

 فغر عمار شفتيه وهو ينظر للرجل ذاهال ثم

 .……تشدق بانفعال

 ”……يعني انا مبدخنش اخلي اهلي يغرمه قاروصة سجاير عشان المعلم يتكيف“

 اقترب منه الرجل فاتح صدره اليه ومقبل على

 .…الشر ان زاد الحديث بينهم اكثر



 ”……وانت هتفحر قبرك بايدكقول مش عجبني  ……ايوا ياخوي مش عجبك“

 ……مالى عمار بحنق واخذا علب الطعام المرصصة فوق بعضها وهو يقول بحنق

 ”…….. خد األكل أهوه……. انا كلها اسبوعين وغاير من هنا…ياعم لقبر وال نعش“

 

  

 

  

 

 …منعه ابراهيم بغيظ

 ”.…. انت هتسيبه ياخد اكلك……ياخد اكل إيه“

 ..…تمتم عمار بتحفظ

 . سيبه وتقي…يبه يعني هي اول مرةآآه هس“

 ”…شره

 .…هدر ابراهيم بغيظ من صديقه

 ثم نظر ابراهيم ”.……التقوى دي هلل واحده“

 ..…للرجل بغضب وقال ببرود

طريقك ……بقولك اي روح اشحت للمعلم بتاعك في حته تانيه هنا مش تكيه“
نا الرجل وهو دفعه ابراهيم في لحظة اندهش منها الرجل حينها توسعت عي”..……أخضر

 …ينظر له بغضب ثم نظر حوله ليجد العساكر بدات بظهور فتوعد له وهو يقول بشر أسود

 ..ولو وصل للمعلم…فحرت قبرك بايدك يابن راضي“

 .وانت لسه مجربتش زعله..……كالمك ده هيزعل اوي

 ”.……عقله ياعمار وهات الطفح ده



 ..…اوما عمار على مضض

 ”.…من تهددتكخالص ياعم خد االكل ورحمنا “

 ..…منعه ابراهيم مجددا بقوة

 ثم عاد للرجل”..….سيب االكل ياعمار…يرحمنا إيه“

 قال بشزراً 

انت ولبلطجي اللي ………واعلى ما في خيرك اركبه ……بقولك اي طريقك اخضر“
 ”……مسرحك

 احتقن وجه الرجل وهو ينظر إلبراهيم بدهشة ثم لم يلبث إال والقى عليهم نظرة توعد ثم تركهم
 …ورحل

 ضرب عمار على فخذيه بقوة وهو يصيح..

 ياجدع انا كلها اسبوعين وغاير……خلتني اعادي الشياطين……هللا ياخربيتك يابن راضي“

 ”..…شكلي هخرج من هنا على نقاله

 …نظر له ابراهيم شزراً وهو يقول باقتضاب

على االرض انت كان ممكن تفرش امه  …بطل تولول زي النسوان وقولي سيبه يبهدلك ليه“
 تحت

 ”…….. مدفعتش عن نفسك ليه…………رجلك

 …تمتم عمار بتشنج وهو ينظر اليه بانفعال

قولتلك قبل كده هنا اوضتين وصالة دا من رجالة بيومي يعني اي عواء هيعمل معايا “
 ”……واحتمال وانا نايم القي نفسي متشرح ……الصح

 ..…انفعل ابراهيم عليه وهدر بغيظ منه

 هو …ار كذا مره تكرر نفس الكالمجرالك اي ياعم“

 ”……اي اللي حصل معاك بظبط

 اخفض عمار راسه وهو يجلس تحت الشجرة



 ……قائال ببرود وهو يقضم من الخبز الجاف

كان زيك كده دمه  ….. مع واحد صاحبي اتعرفت عليه اول ما دخلت السجن…مش معايا“
ي راحوا معلمين عليه وهو حامي وجدع مع الكل وبسبب جدعنته عمل عواء مع رجالة بيوم

 ”……دي عالمة جابت أجله ……وياريتها عالمه في وشه كان عاش …نايم

 …تمتم ابراهيم بصدمة بها لمحة من التاثر

 كل ده بيحصل في سجن امال ……ياوالد الكلب ”

 ”.. …برا بيعمله إيه

 …لوى عمار شفتيه هازئا وهو يعقب بمرارة

 ” …واالتنين سجن………ه وبين برا سور. الفرق بين……السجن دنيا تاني برضو“

 ضحكة يئس خرجت من بين شفتي ابراهيم

 .…وهو يؤكد كالمه مضيف

. القادر بيفتري على الضعيف والفلوس هي اللي بتكلم وبترد ………عندك حق االتنين سجن“
 ”.…وبتشتري

 …تمتم عمار وهو ياكل بغيظ ناظرا امامه بشرود

وس كنت حققت حلمي وعملت مشروعي وكسبت . لو كان معايا فل……كل حاجة بالفلوس“
 وطلعت

. حسبي هللا ونعم الوكيل فيك ……وبقيت اغنى واحسن من ابن الكلب اللي دخلني السجن
 ”ياماهر..

 ..…اتسعت عينا ابراهيم بتعجب وهو يشرف عليه بوقفته ثم سأله باستفسار 

 ”….. هو اللي دخلك السجن هنا اسم ماهر…ماهر !“

 فعل ابراهيم فتابع بصوتٍ استغرب عمار ردة 

 .…باهت

. ماهر المحمدي راجل اعمال …. اه ياسيدي اسمه ماهر…مالك علقت على االسم كدا ليه“



 اكيد سمعت عنه..

كنت شغال عنده في شركة وعرضت عليه مشروعي على اساس ان يمولني ويبقا مستثمر 
امك في العشه وال .. فكان عاوز يديني الصابونه وياخد دراسة المشروع ويقولي …وكده

 ولما صحصحت ………طارت

للي هيعملو وطلبت ضمانات للمشروع قبل ما ياخد الدراسة اللي عملتها لقيته بيلبسني في 
 الحيط

 ”.…بتهمه وال اعرف لبستها ازاي

 

  

 

  

 

 …اشتعلت عينا ابراهيم بنفور وهو يتمتم زاهالً 

 ”…..دا مسبش حد غير لم افترى عليه…يابن الكـلب“

 ار اللقمة وهو يشعر بان الطعام يقفترك عم

 ……بحلقه يأبى االنزالق فقال بصوٍت اجوف نافر

 سبع سنين في تهمه زور…هو ابن كـلب فعالً ومفتري“

ضيع مستقبلي وبقيت حرامي على اخر الزمن بعد ما اهلي صرفه عليا دم قلبهم وسفروني 
ت افتح .عشان رجعت مصر وقرر…بس تعرف ان اللي غبي……اشتغل ودرس برا

.انا اللي غبي فكرت ان ممكن رجال االعمال اللي زي ماهر وغيره …مشروعي هنا في بلدي
.انا اللي غبي عشان صدقت الشعارات بتاعتهم والكالم …ممكن يساعده شاب مكافح متعلم زيي

 ”.….انا اللي غبي………اللي بيقوله قدام الكامرات اقسم باهلل انا اللي غبي

 زم الرحيل وهو يقولاواله ابراهيم ظهره عا



 ……هاكما

.كلنا …. عشان بنستهاون بحجم اللي قدمنا…بس مش لوحدك كلنا اغبيه ……انت فعالً غبي“
 ”. ……اغبيه يا عمار مش لوحدك

 ……. ما تلك االشارات ولماذا بعد دخولة هنا يصادف عمار مباشرةً …سار مبتعد عنه
. وتم اتهامه باحد التهم الزور مثله وبعدها بشهرين من صداقته يكتشف انه احد ضحايا ماهر.

 …مع اختالف االسباب

كيف لهذا الشخص بكل هذا االفتراء والظلم ان يظل هكذا واقف وصامد يصعد ويعلو ويدهس 
 ..…على الجميع بحذاءه بدون ان يحاسب

 .(……سبحان هللا ………. لكن العبد دوما في عجلة من أمره…)هللا يهمل وال يمهل

تحدث الرجل بهمسا الى بيومي الذي عبس وجهه سريعاً وارتفع حاجبيه في داخل الزنزانة 
 استنكراً 

 ثم نظر الى الرجل بغضب أسود وهو يدفعه

 ..…بقوة بمنتهى االشمئزاز قائالً باهانة

مخدتش حقك ليه منه ياجعر ……بقيت عمل شبه المرا اللي بتيجي تشتكي الهلها من جوزها“
 ”……بدل مانت جاي تسمعني كالمه

 بره الرجل بخضوع مهذب وهو يسبلاخ

 .…جفنيه

 ”..…مستني اشارة منك ياسيد المعلمين“

 حك بيومي في لحيته وهو ينظر امامه بشر ثم

 .…قال بنبرة سوداوية

..وشكله …الواد ده أصال معوج ونظراته ليا مش عجباني وكانه مستقل بيا ومش عجبه كالمي“
عادت عينا بيومي على الرجل وهو يحذره ”.…لهالنهاردة هيتعلم عليه زي الواد اللي كان قب

 …بخفوت

 ..خدش تذكاري…بس المرادي مش عايز ايدك تغوط“



. ….انت عارف العين علينا ولو مات في ايدك المرادي…عشان يفتكرنا علطول……كده بس
 ”……احتمال كبير نقع في ايد من ال يرحم

 .…هتف الرجل بانكار اليه

 ”…ادي هبقى حنينعيب عليك ياسيد المعلمين المر“

 التوت شفتي بيومي بضحكة ماكرة وهو

 .…يقول

 ثم نظر لرجالة”……اما نشوف ………طب ياحنين“

 .…وهو يتمتم بانهاك مصطنع

. بيخلوني …الناس مبقاش عندها أخالق ياخي …وهللا الواحد تعب من شغل المعالمة ده“
 اتعامل بعنف

 ”.…. مع اني من جوايا ابيض وصافي النيه…معاهم

 ..…احد رجالة بتملق وهو يمدح فيه بمبالغه واضحه صاح

.. التعليم ده فن واحساس وانت ياكبير …معلمي ومعلم الناس كلها……الحنين ابو قلب أبيض“
 فنان

 ” …..مين هيبقى معلم غيرك يامعلم…من يومك

 .…صاح الجميع اليه بنفس التملق

 ”..…يامعلم ……. مفيش غيرك يا معلم……ايوا“

 ..…اه وهو يسحب من سجارته باستمتاعضيق بيومي عين

 ”…. ربنا يديمها علينا…حب الناس ده نعمة كبيرة“

 .……قبل بيومي كف يده من الجاهتين بتأثر

 

  



 

  

 

 ..…صاح الجميع بتملق اكبر ومدح مبالغ

 ”……هللا عليك يامؤمن“

 ”.. …ياتقي ”

 ”…ياسيد المعلمين …“

 .…تمتم ابراهيم من بعيد بتوعد 

..وربي لتكون نهايتكوا على …دا انتوا والد حرام ….والد الكلب إيه……لبياوالد الك“
 ”. …ايدي

 ……في الزنزانة ليالً ذهب الجميع الى النوم

 وعلى فراش ابراهيم ليالً بدات خطوات بطيئة حريصه تقترب منه في الظالم عند فراشه

 ..……شعر بمن يسحب الغطاء عنه ويرفع يده بشفرة حالقة و……مباشرة

الرجل يده تكبل بقوة قبل ان تصل البراهيم واصوات متداخله من حوله ليجد العساكر فوق  وجد
.اتسعت عينا الرجل وهو يترك الشفرة الحادة …راسه و أحد الضباط يقف بجواره مباشرةً 

 .…ارضا وهو يحاول فهم ما يحدث امامه فقال ببالهة

ااه شكلي بمشي وانا ………م يا باشاانا شكلي بمشي وانا ناي…. …انا فين انا بعمل اي هنا“
 ”……نايم

 ضربه الضابط في كتفه وهو يقول ببرود

 .…مستفز

 .كده عرفنا…الكالم ده تقول لم تتحول للتحقيق“

 ”.. ….مبروك عليك االعدام ياذكي……مين اللى موت اسماعيل

 .…توسعت عينا الرجل وهو يصيح بتسرع



 ت..اسماعيل ما…ال انا مش هلبسها لوحدي ياباشا“

 ”……بس دي كانت اوامر من معلمي ……آآه وانا اللي قتلته

 ……صاح بيومي من على فراشه بغضب

انتبه بيومي لنظرات الضابط فانتابه الخوف وهو يرفع يده ”……انت خليت فيها معلم ياجحش“
 ….واضاف بانكار……لالعلى مؤدي التحية العسكرية

 ”.…محصلش ياباشا انا بريء ”

خذه هو ورجاله وسجنهم في حبس انفرادي حتى الصباح ليبدا التحقيق أمر الضابط العساكر با
والحكم عليهم بقضية قتل احد المساجين والذي فشل احد الضباط في السابق باخراج القاتل من 

 ……بينهم 

ابتسم ابراهيم وهو يغمز لعمار بخبث ضحك االخر بتشفي نحوهم ثم هز راسه بتشجيع 
 .……إليه

…………………………………………………………… 

 في يوم الزيارات كان يجلس ابراهيم على احد المقاعد امام والديه وشقيقتيه وكان يتسامرون

 معه في عدة اشياء عن احواله وحياته هنا فقد مر

 ……حوالي شهرين على تواجده بهذا المكان

 .…قال ابراهيم بهدوء

 ”.…بتاخدي عالجك….انتي اي اخبارك ياحاجه…الحمدهلل انا كويس“

 .…ل بحنوقالت نوا

.انت شكلك خاسس ……متقلقش عليا ابوك واخواتك علطول جمبي…آآه ياحبيبي الحمدهلل“
 ومش مهتم بصحتك …لي مش بتاكل يابراهيم…اوي وتعبان هنا

 ”…لي بس يابني

 .…ربت على ركبة والده وهو يقول بحنان”.…باكل ياحاجه باكل الحمدهلل“

..بقيت تنزل لوحدك ……فجر وال نستني.بتدعيلي ساعة صالة ال…وانت ياحاج عامل إيه“



 ”.…مانا علطول باخرك …اهوه من غيري

 .…رد والده بنبرة شاجنة

 بالعكس دا انت اللي كنت بتصحيني نصلي جماعه“

. وكمان دعالك كتير ……..وبعتلك السالم….الشيخ حسان بيسلم عليك……في الجامع
 ”.……امبارح ان ربنا يفك كربك ويرجعك لينا سالم

 .…ثم نظر لشقيقتيه بابتسامة حانيه”.…ابقي سلملي عليه ياحاج……ميناللهم ا“

 ”……وانتي يا رحمة ……عامله اي يارباب“

 .…قالت رحمة بابتسامة حزينة

 ”.…. بقينا احسن لم شفناك ياهيما…الحمدهلل“

 ……قالت رباب بعد تنهيدة مريرة

 ”……تناوهنبقى بخير اكتر لم نتلم تاني في بي …الحمدهلل يابراهيم بخير“

 ..…اوما لها بوجوم

 تنحنح وهو ينظر لوالدته ثم سألها”..…ان شاء آهلل“

 ………عن روحه بلهفة برغم اتزان صوته وجمود مالمحه امامهم

 .…بتشوفيه………هي سمر عامله اي يامااا“

 ”.…….هي متعرفش ان انتوا جايين النهاردة……مبتجلكيش

اهيم وعضت على لسانها بغل وهي تنتظر نظرت رباب المها بغضب ثم لرحمة وأخيراً الى ابر
 رد

 ..…..و الذي اتى سريعاً بهدوء…امها

 ”…….. وكانت ناوي تيجـي بس…جتلي وعلطول بتطمن عليا …هي“

 .…صاحت رباب بتشنج نحو امها

 ”…ما تقوليله الحقيقة …انتي بدفعي عنها لي ياماا“



 

  

 

  

 

 قضمت رحمة على شفتها وهي ترمق اختها

 ..……الكبرى بتحذير

 ”……رباب احنا قولنا إيه“

 .…هدرت رباب بغيظ وغل

..دي بنادمه ….انا هاين عليا اروح بيتها وجبها من شعرها…وال قولنا وال مقولناش“
 ”مـ……هب سمعنا انها هتتجوز …واطيه..معداش شهرين على حبس اخوكي

 قاطعها ابراهيم بصوٍت اجوف به لمحة من

 …البالدة

 ”…تجوز مين.ه…….هتتجوز………سمر هتجوز“

 .…برمت رباب شفتيها بتهكم

اللي زي دي هتفكر في اي غير الفلوس وانا اللي كنت …واحد جيبه مليان داخل يحمل ويمشي“
.كنت واثقه انها هتستناك …لما عيطت ووقعت من طولها في المحكمة……فكراها بتحبك

 ……العمر كله

..حسبي هللا ونعم …كلبة فلوس وواطيه……وتيجي بعد شهرين بس نسمع انها هتتجوز
 ”..….صحيح في وقت الشدة بيبان مين عدوك ومين حبيبك…الوكيل

 .…هتف راضي بصرامة

 ”..……كفاية يا رباب انتي مش صغيره على اللي بتعملي ده“

 صاحت رباب بقسوة على اخيها وهي تلوح



 …بيداها بتشنج

 ”..…ويبطل يسأل عنها ويتعشم انها مستنياه……مش الزم يعرف الحقيقة“

رجل ……..سمر تزوجت…لم يسمع أبراهيم حرف اخر منها بعد ان سمع خبر زواج سمر
 .من غيره…ثري

 من غيره الذي القاه …الذي سعى كثيراً للنيل منها

 .…هنا كي يصل اليها بالخارج من غيره؟!

لماذا قبلت بتلك الزيجة لماذا وهو هنا بين اربع حيطان يقضي عقوبة جريمة لم يرتكبها وال 
..لماذا وعدته بعيناها بالبقاء وهي تنوي بيع كل شيء وتقدم لألمام …كل من األشكالباي ش

 ..…بدون االلتفات إليه

.انفعاالت غريبة …رجولته تزأر اوداجه انتفخت بقوة ……صدره يغلي ويشعر بضيق انفاسه
 سوداء تجتاح

التعبير عليه . وكان امامهم كصخرة الصلبة بوجهاً مات ……جسده اليابس بمكانه في المقعد
 .. لكن عيناه القاتمة بداخلها…فأصبح صورة على ورقة

.. حرب العدو بها مفقود والمحارب بها عاجز حتى عن الصراخ ……حروب تقام بضراوة
 ..ال هواية لها…..لكنها تبقى حرب بداخله……بدافع التقدم

 ..….حرب النفس للنفس وما أصعب تلك الحروب ؟!…لكنها حرب ……وال معنى

والده على ركبته وهو يقول بحنان مشفق على صمته الذي يخفي خلفه رجل عاجز ربت 
 ……مصدوم امام إدراك حقيقة زواجها من غيره

رمق راضي ابنته ”..…كل شيء اسمه ونصيب يابني متزعلش نفسك..انت مش ناقص“
 .…بعتاب

 .…اشاحت رباب عيناها للناحية االخرى بحرج وهي تصب بداخلها كل العنات على سمر

 .….بوعد بزيارة أخرى……انتهت الزيارة في تلك االوقات نهض الجميع كي يودعوه

 نهض ابراهيم باعجوبة وهو يودعهم بنبرة

 …باهته



 ..…دخل الزنزانة والقى جسده على الفراش وغطى وجهه بالوسادة ونزلت تلك الدموع

 …والجله …جلهاوالول مرة يبكي قهرا الجل احد اليوم بكى ال…نزلت الدموع عليها بقهر
.فرقت …….قد افترقا….لن يلتقيا أبداً …والجل النصيب الذي ارسل له اخر إشارات بينهما

..على نهاية الحب الذي لم يبدأ بينهما …بينهما الحياة ونزل الستار على نهاية القصة الجميلة
 ………بعد

 .سمر ستنجب اطفاالً وهو هنا…سمر تزوجت وهو هنا

.ستكن اًما الطفال ……حقه المسلوب منه لماهر وهو هنا  سمر ستكن زوجة ماهر ستعطي
 ماهر وهو هنا

 ..سمر ستحرق قلبه وهو……سمر ستقتله وهو هنا

 سيسمع اخبارها كالغريب ……. هو هنا عاجز…هنا

 …وهو هنا

.. وسيبقى …قد خسر كل شيء الجلها واكتشف االن انه لم يخسر شيٍء سواها في تلك المحنة
 زانة مع المجرمين الذي اصبحهنا في سجن داخل الزن

 .……واحداً منهم

 . والجل نفسها باعت والقت حبه…والجلها اصبح هنا

 ..……في اقرب صندوق قمامة قابلها

 .….. تزوجت….. تزوجت يابراهيم……سمر تزوجت

جفت الدمعة بعيناه وقست مالمحه وشتدت نظراته تحت الوسادة وهو يرى االنهزام بداخله 
 نحو من وهب قلبه …نافر نحوهايتحاول لشيٍء قاسي 

 

  

 

  



 

 .……في يداها فالقته أرضا ودهست عليه ؟!

………………………………..…………………………… 

كوت شعرها اليوم على  ……وقفت امام المرآة ببنطال أسود وكنزة بنصف كم تماثلها اللون
 غير العادة

 .. ابراهيم يحبه مموج متمرد…فأصبح منسدل ناعم

 ……مثلها

. الم تحفز نفسها على البعد …لماذا كلما حاولت نسيانه تتذكرة …ذاباغمضت عينيها بع
 واالكمال

 اليوم …….. مر ثالثة أشهر على سجنه…بدونه

 سيخرج وفي نفس الوقت ستمضي على

 .……قسيمة زواجها من ماهر

ووالدتها وخالها عارف بالخارج معه  …ماهر بالخارج معه المأذون والشهود ، انهُ ينتظرها
 يرانوبعض الج

 ً  باستثناء أحمد الذي تشاجر معها منذ شهر تقريبا

 . دب بينهما شجار قوي…بعد خروجه من المشفى

 ……وكان رفضه وقتها قاطع وصارم امامها …بسبب قرارها المفاجئ بالزواج من ماهر
 شديد …وكم اسعدها صغيرها الذي كبر سريعاً واصبح رجال راشد

 ة امام غضبه.. انها لوهل…الطباع يغار عليها بشدة

 واصراره ظنت انهُ اكبرها سناً لوهلة شعرت انها

 تحتاج لعناقه فقط لعناق كي يطمئنها انه سيجد

 ..….. وانها لن تبيع ولن تترك ابراهيم ولن تدخل جحر الثعابين بقدميها…حالً 

صاح احمد بانفعال وهو جالس على الفراش ممد الساقين واحدهم مجبر وكذلك ذراعه 



 .…اليسرى

.انتي ناسيه اللي عامله فيكي في المستشفى وقبلها في ….ازاي يعني…عني إيه هتتجوزي)ي
 .…ابراهيم

 (…اي اللي جرالك ياسمر وغير رايك اوي كده

 كانت مشرفه عليه بوقفتها بصالبة وهي تقول

 ..…بجمود

..هتجوز وخالص …..ومش الزم ابررلك كل حاجة…)اللي حصل اني شايفاه انه مناسب ليا
 ..(…نة هللا ورسولة مش هكفر يعنيعلى س

 ..…عقد حاجبيه ذاهال وزمجر بقوة

ما  ….. انتي ساكته ليه يامااا….ويعني اي هتجوزي……)هو اي اللي مش الزم تبرريلي
 تتكلمي

 ..….( كبح انفعاله للحظات وهو ينظر المه……موفقة على اللي بنتك بتقوله ده

.. انفجر أحمد صارخاً …بحسرة ولم تنطق نظرت زينب البنتها بعتاب ثم قضمت على شفتها
 بغضب

 ..…وقد أحمر وجهه من شدة انفعاله

..إيه مش هنقدر نقوله …….اي السلبية اللي انتوا فيها دي…)قسما باهلل ما هيحصل
 .…(نظر الخته وكان عاجز عن الحركة بسبب كسر قدمه……ال

 ..(…لي..ولو حصل هحبسك هنا في االوضة لحد ما تعق…)مفيش جواز ياسمر

 .…جحظت عينا سمر بقوة وهي تقول

 ..(…..انت بتكلم اختك الكبير…)تحبس مين انت اتجننت يا أحمد

 ……صب االهانه االذعة عليها وهو يقول

.وانتي قرارتك دي متطلعش من عيله في ….. الكبير بعقله وقرارته…)الكبير مش بسن
 ..(…اعدادي



 .…احتقن وجه سمر وهي تصرخ فيه بغضب

وحط لسانك جوا بؤك انا هعمل اللي انا عيزاه ومش انت  ………فسك يا احمد وتلم)احترم ن
 ..(…اللي هتيجي تمنعني

 ..…لمعة عيناه بقسوة وهو يهتف بصرامة

 ..(…وال هحضر الهبل اللي بتعملي دا كله …)لو حصل انا مش هقعدلك في البيت

 .…هتفت سمر وهي تنظر له بغيظ

 الك)ومين اللي هيقف قدام الجيران خ

 .(….. عدمتك !…….. وحضرتك إيه؟……وامك بس

 ..…لوح بيده بعصبية واستهانه

 ..(…)ااه عدمتيني وعقبال ما تعدميني بجد

 

  

 

  

 

 .…صاحت والدته وهي تبكي بلوعة

.(ثم نظرت البنتها الواقفة امامهما يابسة الجسد ، جامدة المالمح …)بعد الشر عليك ياحبيبي
….. 

 (……اللي في دماغك يابنتي عشان خاطرنا .ارجعي عن…)خالص ياسمر

 .…وزعت نظراتها النارية عليهما بتساوي وقالت

..وانا مش قاصر …..وفترة قصيرة وهنكتب الكتاب…)انا اتفقت مع ماهر على كل حاجة
 (…عشان اتحبس في اوضه او استنى حد يبقى جمبي في يوم زي ده



 اولت ظهرها لهما فهدر احمد من خلفها

 .بتشنج اكبر.

)اعملي اللي تعملي بس اعرفي ان اليوم اللي هتمضي فيه على قسيمة جوازك من الراجل 
 .(…الوسخ ده هتبقي يوميها بنسبالي ميته

 …صرخت والدته فيه بحزم

 (……)اخرس يا أحمد

 ..…زاد صراخه عليها وهو يؤكد بقسوة

 (……اقسم باهلل لو حصل ياسمر النتي اختي وال اعرفك……)مش هخرس يامااا

 .…قتربت منه والدته ولكزته في كتفه بقوةا

 (…..اخرس بقولك……)اخرس يا احمد

 .…برقت عيناه بشدة وهو يزمجر نحو امه بقوة

..هتصل بكرم وروح …….انا أصال مش قعدلكم في البيت ده….سبيني…)متضربنيش ياماا
 …اغور عنده

 .(…عشان كل واحد يعمل اللي على هواه

 .…ع اسكاتهضربت والدته وجنته برفق بداف

 .(…. كفاية اللي احنا فيه………)قولتلك اخرس

 .…ثم قالت بمرارة…استدرات إليه سمر ونظرت اليه

اهرب زي كل  ………. اعمل اللي انت عايزه يابن امي وابويا………)سبيه يامااا
..الهروب هو الحل لكل ……..عمرك ماوقفت جمبنا…..هي عادتك وال هتشتريه…مرة

 ه وهي.(نظرت لعمق عينا……مشاكلك

 ……تتابع بجفاء

وتضطر ………)بس يمكن تيجي في حياتك المشكلة اللي تحرمك من الهروب
 ..وبالش تلومني……تواجه



 .وال عمرك….انت مش في مكاني……يا احمد 

 (………هتكون في مكاني

اخفض أحمد جفنيه بغضب ولم يقتنع بكالمها ولم يشعر بشفقة نحوها بل انه كان يشعر بالنفور 
 ……بي نحو تلك الزيجة البائسةمن قرارها السل

.. التي نظرت اليها بشجن …فاقت من شرودها على صوت فتح باب غرفتها ودخول أمها اليها
 ..…وحسرة

مضغة زينب  ”……. وماهر مستعجل…و …المأذون مستعجل ……خلصتي يا سمر“
 االسم بصعوبة وهي

 .…تنظر البنتها التي استدارت لها وقالت بهدوء

 ”……يال بينا ……انا خلصت يامااا“

 

  

 

  

 

نظرت والدتها الى مالبسها بعدم رضا وبرغم ذلك لم تعقب فقد بلعت االعتراض وهي تخرج 
 …من الغرفة

 . وكان في صالون يجلس ماهر…خرجت سمر اليهم

 ……والمأذون والشهود الذي كان من ضمنهم المحامي الذي يمسك قضية ابراهيم تلك الفترة 

ح على وجهه عالمات الرفض واالقتضاب وهو يرى مالبسها رفع ماهر عيناه عليها وال
 البسيطة

 ……والسوداء كذلك ترتديها بيوم كهذا

ً …مط شفتيه وهو ينظر للماذون وشهود بحرج  . وأيضا



كان خارج غرفة الصالون احد نساء الحي وقد عزمتهم زينب حتى ال يرتاب الجميع من زواج 
ا السريع والغريب كذلك كان االرتياب ربما مظهر سمر االن وزواجه……سمر المفاجئ

 …بعينه

رفضت ابلغ او حضور  ……فابنتها رفضت ليلة زفاف كاي عروس..رفضت ثوب زفاف
 …احد من الجيران

لكنها أعلنت عن زواجها قبلها الحد الجيران والكل أرسل االخبار لبعضهن حتى وصل الخبر 
 الذن

 .…نوال وبناتها

 كة بجوار ماهرتقدمت سمر منهن وجلست على االري

 ..…مات االحساس من عليه …بوجها جامد التعبير

 همس ماهر بصوت خشن يبعث االشمئزاز العماقها

 ”……مبروك ياسنيوريتا“

 . ابتسم بسعادة…مطت شفتيها بتقزز ولم تنظر له

 ً  .…وكانها بادلته المباركة ليقول للماذون بوجها متهلل فرحا

 ”……عروسة مستعجلين اوي. اصل انا وال…يال ياعم الشيخ خلصنا“

 .……بلعت سمر الغصة الحادة في حلقها وهي تقول بصوٍت خافض ال ينم على شيء

 ”.…. ابراهيم هيخرج النهاردة صح…قبل اي حاجة“

 ً  .…اكد ماهر سريعا

مانتي متابعه معاه بالك شهر واالجراءات كلها على  …. اسألي حتى المحامي…ايوا“
 ”….. وال اي يا متر…يدك

 ..…لمحامي بعمليةتحدث ا

.. انا مغشتكيش في حاجة االجراءت كانت ماشيه زي األلف ………دا صحيح ياهانم“
 ”.……والنهاردة هو بيمضي على اورق خروجه ……معانا



. …. الذي دفع الماذون للبدا بمراسم عقد القرآن…اومات له سمر وهي تنظر للماذون ثم لماهر
واج وتطلق بعدها احد الجيران اعلى وبالفعل بعد مدة كانت تمضي على قسيمة الز

 ..…الزغاريد

وجدت سمر ماهر يمسك يدها ويمدها الى فمه ويطبع قبله عليها ثم ينظر لعينيها قائالً 
 …بسعادة

 ”.…وأخيراً بقيتي مراتي ……مبروك ياسنيوريتا“

 …سحبت يدها بقوة وكان حيه لدغتها وهي تنهض سريعاً راكضه لغرفتها مغلقة الباب خلفها
. االن فاقت من الصدمة بعد فوات …م القت جسدها على الفراش كي تنتحب بصوٍت عالٍ ث

 .. فاقت وهي زوجة ماهر ؟!……االوان

وهل  …. اآلجل الجميع ضحيتي……اي شيطان تلبسكه كي تقدمي هذا التنازل وتبيعي نفسك
 سيراعي

 احد هذه التضحية ام سيسخر الجميع منكه وينعتوا

 .……عه التي ال تركض الى خلف مصالحها الشخصية !؟اياكي بالخائنة الوضي

 .……بكت بقوة وظلت تصرخ بمرارة وندم وهي تكتم وجهها بالوسادة حتى ال يسمعها أحد

فقط  …………انزع روحي من جسدي فانا تعبت من المعافرة اريد الخالص وبعض الراحة
فكيف ……………..ال اطيق حياتي وال اتقبل وجودي بها…………القليل منها وسارتاح

 مدمرة بداخل وامامهم اتظاهر…………عليا ان اتابع وانا بهذا الشكل المخزي

 ..……بانني في افضل حال

…………………………………………………………….. 

 

  

 

  

 



بعد ان انهى ابراهيم اوراق خروجه خرج من البوابه الكبيره ليجد عائلته بانتظاره ينتظروه 
 بطبل والزمامير

.تغير …سواد مرعب…وعيناه غائرة عميقه سوداء…لبكان وجهه جامد التعبير قاسي وص
وعلم ان الحياة سجن  …هنا راى وتعلم…ثالثة اشهر كانوا بمثابة ثالثة سنوات…كثيراً 

 .…ومن لم يدرك تلك الحقيقة بعد فهو مغيب عن الواقع…والجميع سجناء

 ……ديديّةلن ترى أبداً الجانب المظلم الحقيقي خلف تلك االسوار الح …بالخارج مهم رأيت

انه تغير ، لربما كان الوعي مهم في حياتنا ، لكن الوعي الذي يحفز االنسان على الجمود 
 والقسوة

 هو وعي مريب ال نود مقابلته حتى ال نقسى

 ..………ونتغير مع من نحب؟!

عانقه والده وهو يبكي وكذلك شقيقتيه وامه التي وقعت أرضا وهي تعانقه بسعادة ودموعها ال 
 ..…..خر أرضا معها وهو يعانقها بقوة قائالً بنشج…جنتيها المجعدة تجف من على

. وهرجع وسطكم من ………..انا خرجت خالص الحمدهلل……خالص يامااا كفياكي دموع“
 ”……تاني

 تحسست نوال وجهه باشتياق وهي تبكي

 ……بحرقة وسعادة كذلك

انت مش ..كنت خايفه اموت و……وحشتيني اوي يابراهيم………وحشتني اوي ياضنايا“
 انحنت لتبكي على كتفه وتشتم رائحته”.…جمبي

 .وان عناقه ليس حلم…كي تتأكد من وجوده

 يروادها كل مرة وتستيقظ منه على امل ان

 .……تجده معها

 مالى ابراهيم عليها وقبل قمة رأسها وصدره

 ..…ينبض بالوجع وهو يقول



 ”.……يجعل يومي قبل يومك ياغاليه……بعد الشر عليكي ياماا“

 عت وجهها المجعد االحمر اليه وهي تمنعهرف

 ..…بحنان األم

 .ربنا يباركلك في شبابك وتفرح………ال ياحبيبي“

 ”………وتتهنا بيه

 غمغم ابراهيم بوجع وهو ينظر امامه

 …بوجوم

 ..”……من بعدها مات الفرح والهنا جوايا……افرح وتهنى!“

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثانية والعشرون

.. رفرف …غرفتها مرتديه مئزرها الحريري فوق قميص النوم القصيركانت تقف بشرفة 
 . وشعرت بخٍط كالصقيع………الهواء شعرها البني الناعم

 ..…يتخلل جسدها بفعل هواء الليل البارد

.. انها …مرت ثالثة اشهر على زواجهما كانت من اجمل االيام التي عاشتها طوال حياتها
باحاسيس عديدة معه كالدفء والحنان والحب والرغبة . شعرت ……تفتحت كالوردة على يداه

انها ثرثرت كثيراً معه عن  …….. انها ابتسمت وضحكة بكل صخب مرح بداخلها…معه
 سنوات الطفولة……اشياء عديدة

 ..حكت عن ابسط…..والشباب وعناءه…والمراهقة

 ..ولو حتى…االشياء التي جعلت السعادة تغمرها

 ً  .……مؤقتا

آلن انها لم تستشعر تلك السعادة وما خلفها من مشاعر جميلة وغريبة تجتاح عليها االعتراف ا
 اعماقها، اال

 ……معه هو

 ربما هناك غصة مؤالمة تعكر صفوها أال وهي اتفاقه



 المسبق وزواجهما الذي حتى اآلن ال تعرف هل

 ..…سيظل مستمر ام سينتهي عند محطه معينة

ة معه من ضمنهم التاقلم على وجوده وغمرة الدفء الفكرة االن انها بدأت تشعر باشياء عديد
. انها تخشى على قلبها …والسعادة بقربه ، وشعور بالشوق كلما ابتعد او انشغل عنها في العمل

 .…ان ُكسر بعد ان يمل منها ويتركها كما كان اتفاقه …منه

زواجهما أال من بين المشاعر المتخبطة هناك شعور الغيرة الذي يجتاحها بعد مدة قصيرة من 
 وهو كيف

هل كان  ……. هل كان يفعل معهن مثلما يفعل معها…كان يقبل ويالمس زوجاته في الفراش
 ………يعملهن هكذآ

ربما ال يجب ان تضغط على نفسها وتفكر بتلك االشياء لكن  …انها تتعذب على نيران باردة
 عنوة عنها تجد

وهناك الكثيرات  ……ته بشكل رسمينفسها تشتعل كلما فكرت بانها الزوجة الخامسة في حيا
 ممن لم ينالو

 االرتباط منه بشكل رسمي وكان على عالقه بهن

 ..…على حد قوله قبل زواجهما

 فمن بهذا الجمال ………يحق لي عز الدين الغرور

 والوسامة الشديدة التي تكاد تزعزع ثبات اي انثى

..ولن تنكر ان هذا …التيحق ان يعجب به الكثيرات ويغرم به الجمي ……تقع عينيها عليه
 الرجل

 .. انها من أول…يفعل ما يحلو له وياثر بقوة عليها

 يوم زواج بدات تسير على الدرب الذي اختاره لها

 .…مغمضة العينين تنساق بدون تفكير حتى

 هل القى سحره عليها ام هي من تهوى وجع القلب لذلك تسير خلفه برغم من انها تعرف نهاية



 ..…القصة !

 

  

 

 

  

 

سحبت عقلها من بقعة الظالم تلك واجبرت كل ذرة بداخلها ان ……سمعت بوق سيارته تقترب
 ……تنبض بالحياة ألجله

.وجدت الدموع متجمعه في عينيها البنية تأبى …دخلت غرفتها ونظرت لوجهها في المراة
 النزول

 مسحت عبارتها سريعاً وهي……وكانها تستاذنها أوال

 تاتي النهاية بينهماتحاول نسيان األمر حينما 

 ……ستجف الدموع ولن تبكي على بائع !

 وجدت الباب يفتح ويدخل منه عز الدين بطلته الطاغية وبطولة الفارع وصالبة جسده والجاذبية

 .…التي يتمتع بها

دخل الغرفة بشكال مجهد ومتعب وكان نازع سترة البذلة ويضعها باهمال على ذراعه حتى 
 ربطة العنق

 ……انه يفتح عيناه بصعوبة من شدة االرهاق…فه باهمالملقي على كت

 اقتربت منه حنين وحملت السترة وعلقتها

 ..…وهي تساله بقلق

 ”……مالك ياعز شكلك تعبان كدا ليه“



 رفع عيناه عليها وكانه انتبه لها أخيراً واثناء وقوفه

 مرر يده على خصالت شعرها المنساب فوق

 …وجنتها

اوعي تقولي انك مستنياني على ……ش كلمتك وقولتلك نامي.م…لي صاحيه لحد دلوقتي“
 العشا

 ”.……زي كل يوم

 ردت وعيناها تداهم قسمات وجهه الوسيمة..

 ”..…….انا قولتلك اني مبحبش اكل لوحدي……طبعاً مستنياك“

 …رد بجزع

 ”..…وانا قولتلك اني هتاخر“

 …مطت شفتيها حزناً وهي تعاتبه عنوة عنها

 ”.……عنا وانت بتتاخر في الشغل لنص الليلاحنا من ساعة ما رج“

 الن صوته وهو يضع يده على خصرها مقربها منه

 ..سالها ببحة…بقوة ال تناسب االجهاد البادي عليه

 ..…تذيب الثلج

 ”..……بوحشك ياحنيني“

 رمشت باهدابها عدة مرات امامه بتوتر وهي تبرر

 ..…مشاعرها

ومش ببقا عارفه اعمل اي من  .اكيد عشان بقعد طول الوقت لوحدي………يعني“
 ”..…الزهق

 .…..ثم سالها بتعجب…تركها بهدوء وهو يجلس على حافة الفراش وانحنى كي يخلع حذائه

 ”……زهقانه وانتي عايشة في فيال طويلة وعريضة زي دي“



 .…ردت وهي واقفه مكانها تنظر إليه بهدوء

 .حتى الخدم بيتعامله معايا…مفيهاش ناس ياعز“

 ”.……بةبطريقة غري

 .…رفع عيناه في لحظة وهو يسألها بصالبة

 ”……. حد فيهم عملك حاجة………ازاي يعني“

 .…هزت رأسها بنفي وهي توضح

 معاملتهم اتغيرت…ال بس يعني نيرة ومدام نرمين“

 ”…كانوا االول بيتعاملوا معايا ا

 ……نادها وهو ينظر لعينيها بقوة مما جعلها ترتعد وهي تنظر له بوجل”……حنين“

شاح بوجهه وهو يزفر بجزع فهو راى خوفها منه برغم من تيبس جسدها وجمود مالمحها اال ا
 ان

 ……عينيها الشفافة تفصح عن كل ما تفكر به وتخشاه

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 ..…نهض بشموخ وبدأ بفك ازرار قميصة وهو يقول باقتضاب وصلف واضح



يبقى فيه كالم بينكم اكتر ولي تحت دول شاغلين عندنا.. مش معقول ه ……انتي هنا هانم ”
 من امر

 . وده اللي هما…تطلبيه منهم ويتنفذ بعدها

 …عايزه اي اكتر من كده……………بيعملوا معاكي

 حنين حولي تبصي حوليكي وتعرفي وضعك

 ”. ……دلوقتي معايا عامل إزاي

 اومات براسها باقتضاب وهي تنظر لمكان آخر

 ولم تعقب على شيء فهي لم تجد لسانها حتى..

 ..…لقى عز الدين قميصة أرضا وهو يقترب منها يسالها بحنانا

 ”……كالمي ضايقك؟“

 …نظرت لعيناه بضياع ثم قالت بحماقة

.. انا اللي لسه وقفه مكاني مش عايزه اخد خطوة لقدام برغم انك …. انت عندك حق…ال“
 . انا لسه مش قادرة استوعب…بتحاول تسحبني لحياتك بس

 ”.……م وصاحب ناس من مستوى يليق بمركزكاني هانم والمفروض اتكل

 .…زفر بقلة صبر وعقب امام عينيها

 ”.…حنين طول مانتي عامله حتة المستوى حساسية بينا عمرك ما هتفهمي وجهة نظري“

 …هزت راسها وهي تقول باستياء

 ”.……. وانا لحد دلوقتي مش مصدقه اني اتجوزتك……ازاي افهمها“

 عابثة من زاويهابتسم عز الدين تلك البسمة ال

 .…واحده في شفتيه وهو يعقد حاجبيه بمزاح

 ”……المفروض افرح بكالمك ده وال ازعل“

 ابتسمت مع ابتسامته وحركت كتفيها بقلة حيلة..



 ”..…حتى دي ملهاش اجابة عندي“

منين ما تحسي نفسك زهقانه اتصلي بيا وانا انسيكي زهقك دا كله..  …بصي عشان نحلها“
 غمز“

 ..…ف بشقاوةلها ثم أضا

 ”..…اهو نخطط لكل حاجة في التلفون ونيجي ننفذ بليل علطول“

اخفضت جفنيها وتوردت وجنتيها وهي تنتبه لصدره العاري الممشوق البارز بالعضالت 
 الرجولية الضخمة

.. …وجدته يمسك يدها ويضعها على صدره الساخن واسفله نبضات قوية تضرب كفها بقوة
 ه يعاتبها بنبرة مظللهرفعت عينيها عليه فوجدت

 ..…بالرغبات

 ”.……هو انا الزم اعلمك كل حاجة…فين استقبال المتجوزين ياحنين“

 …عضت على شفتها السفلى وهي تحاول سحب يدها عن صدره ولكنه اطبق عليها وثبتها بقوة

 .…ابتسمت بحرج

 ”..….سيب ايدي……عز“

 

 

  

 

  

 

 …قربها منه برفق وهو يقول ببحة عميقة

 ”…….دا انا طول اليوم برا البيت…لب تبعدي عنيجيلك ق“



اغمضت عينيها وهي ترتاح على صدره العاري ليزيد في ضمها بحب ودافئ رجولي يشعرها 
 …باالمان

 .…شعرت به يقبل جيدها ببطء وهو يسألها

 ”.……وحشتك“

 .…اغمضت عينيها بضياع وهي تمتم بخفوت

 ”..……اوي ياعز“

 بعه على وجنتهاابعدها عنه قليالً ثم مرر اصا

 ..…الناعمة منحني الرأس عليها يسالها بخفوت

 ولي االستقبال الوحش…وطالما انا وحشك اوي كده ليه ما ترمتيش في حضني اول ما جيت“

 ”.……ده

 …رفعت عيناها عليه بحرج وقالت

 ”……شكلي بايخ صح“

قرب شفتيه وطبع قبلة سطحيه على ”….بس ممكن تصلحي المقابلة دي…شوية“
 .…..اكمل وهو يقول بوقاحة…هاشفتي

 ”.……وتسبيني اكلك شوية“

 الحت اجمل ابتسامة على شفتيها ال تخرج اال إليه

 .…ثم طوقت عنقه بيداها وهي تقول برقة

 ”..….عشان نتعاشى سوا…موافقة بس تصبيرة“

 .…ابتسم بجاذبية وهو يحجز وجهها بين يداه ثم اقترب منها وهو يداعبها بانفه قائالً بخبث

 ”.…تفتكري تصبيرة واحده تشبعنا احنا االتنين“

 ..…اغمضت عينيها باستمتاع وهي تتذوق حالوة قربه منها وانفاسه الساخنة تفعل العجب بها

.همست من بين هذا …قربت شفتيها منه بضعف فوجدته يالمسها بعذاب ولم يقبلها حتى اآلن



 ..…القرب المهلك

 ”..…عز اا“

 .…رد عليها بهمس

 ”.……ونياي ياعي“

 همست كالمحمومة بقربه وهي تمرر يداها على

 صدره العريض وعنقه الممدود قليالً..

 ”.…………وحشتني“

 ..…طبع قبالت ناعمة كالورود تالمس شفتيها بعذاب ثم صارحها بصدق

 ”..…. اوي….وحشتيني…وانتي كمان ياحنيني“

ين يداه خرج ئن بسيط من اغمضت عينيها بقوة لتجده يقربها منه اكثر ويعتصر خصرها بقوة ب
 ……بين شفتيها الوردية فكتم إياه بشفتيه الدافئة التي داهمت شفتاها بقوة جامحة

بعد مدة من جموح قبالته ولمساته الجريئة على جسدها ابتعدت عنه بصعوبة لالسفل كي 
 تحضر

 له العشاء حتى يأكال سوياً فهي لم تاكل شيٍء منذ

فبعد قضى ثالثة اشهر معه أدركت ان المشاركة معه احد .. …وجبة اإلفطار وكانت تنتظره
 …اسباب السعادة التي تغمرها دوماً بجواره

 برغم االختالفات…وكانها وجدت نصفها الغائب؟!

 .…. وسعادة…. وراحة…بينهما أال انها تشعر معه بكمال

دة . ومرة ألجل تلك السعا……مرة لوجوده بحياته…هل يمكن ان يغرم المرء بشخص مرتين
 ……التي تهفو لقلبه بسببه هو

 دخلت الغرفة وهي تحمل بين يداها صنية العشاء قد

. لو فقط كان ……اعدتها بنفسها برغم من وجود الخدم باالسفل لكنها اصرت على تحضيرها
 يرضى



..لكنه لألسف يمانع متحجج ان تلك األشياء شغلة …ان تطهو له بيداها لكانت بأفضل حال !
 الخدم

ال ان تكون هانم في قصره الكبير وتتعامل على هذا االساس من الجميع حتى هو ما عليها إ
 ..…يعاملها وكانها ملكة تستحق االفضل واالكثر من ذلك

..لن تنكر ان هذا الوسيم غاية …الحت االبتسامة على شفتيها وهي تضع الصنية على المنضدة
 في الحنان

 ه..اتضح بعد المعاشرة القليلة مع…والكرم معها

انه عكس هذا المتغطرس الذي قابلته سابقاً..ربما مغرور لكن ال يتعالى عليها وال يقسى ، وهذه 
 أحد

وهللا ……اسباب االنسياق خلفه مغمضة العينين، تاركه لقلبها حرية المطالبة بالسعادة المؤقته
 فمن االحمق…حتى ان كانت مؤقته ستنال منها بمنتهى الرضا

 مسها واالستمتاع بها..الذي يدخل الجنة ويرفض ل

وهي تتنهد بعذوبة متذكرة …سمعت صوت خرير الماء بداخل فجلست على االريكة بانتظاره
 تلك

 اللمسات الوقحة وقبالته الساخنة على جيدها وشفتيها ومالمحها التي كان يطوف عليها

 …بجموح

ؤثر لتلك .ماهذا هل هو م…الحت اإلبتسامة االجمل على شفتيها وهي تغمض عينيها بشوق
 الدرجة

 ……على اية امرأه يقابلها

 توهمت باشتعال جديد بصدرها فحاولت نسيان

 األمر فالتفكير في حياته قبلها يحرقها ويهدم

 ..…السعادة بينهما بداخلها

. رفع عيناه العسلية عليها …خرج عز الدين من الحمام وقد بدل مالبسه بطاقم بيتي مريح
 فوجدها



 انها تتألم وتعاني من شيءٍ مغمضة العينان بقوة وك

 .……ما

 نادى عليها ففتحت جفنيها ونظرت اليها”……حنين“

 

 

  

 

  

 

 ..…بعيون المعه وكانت الدموع محتجزة بهم

اقترب منها وجلس بجوارها على االريكة ينظر لها باستفهام وشعره االشقر مبلل تنزل قطراته 
 على

 عنقه وصدره المشدود البارز من خالل سحابة

 .…الطقمسترة 

 .…قالت حنين وهي تنهض

 ابتعدت عنه الى الدوالب“. …..استحميت بمايه دافيه صح……على فكرة انت كده هتبرد“

 ..…فاخرجت منشفة نظيفة واقتربت منه

 .…سمعته يبتسم وهو يخبرها بهدوء

 ”……اسمه شور ياحنين“

 .……اومات بحرج وهي تتقدم منه لتضع المنشفة على راسه وتجفف اياها

 .هتبرد الجو مش…ش تخرج وراسك مبلوله ياعزبال“

 ”.……مظبوط



 ……الحت المفاجأة على وجهه المغطى عن عينيها..فهي تهتم به وكانه طفلها الصغير

.باهلل عليكه توقفي فوراً التعلق يزيد بكه كل يوم عن السابق اصبحته شيٍء …حنين ماذا تفعلين
 .……مهدد لحياتي

.فهو أيضاً سعيد بتلك …لكنه ال يمتلك الشجاعة حتىود لو يخبرها ان تتوقف عن ذلك و
 المشاعر

 ……التي تقدمها له على طبق من ذهب

 ..…سحبت المنشفة وهي تنظر لعينيه بسكون جميل ثم قالت

 ”.……يال عشان ناكل“

اوما لها وهو يمد يده لكي يأكل معها فافضل وجبه يحصل عليها تلك الوجبة التي يتشاركان بها 
 ليالً 

 .……همافي غرفت

. …بعد مدة اتت الخادمة وحملت صنية الطعام وخرجت ثم بعد االغتسال وشرب شيٍء دافئ
اتجه بها على الفراش واستلقت حنين على صدره بظالم مغمضة عينيها براحة وهي تستمع 

 …لخفقات قلبه المنتظمة

 …قالت في الظالم بخفوت

 ”……عز“

 …فسالته بحرج……همهمات خشنة منه كانت الرد

 ”..…ام؟؟؟هتن“

 ..…مشط شعرها باصابعه وهو يقول بخفوت وسط الظالم الكاحل

 ”……عايزه تقولي حاجة ياحنين“

 قالت بتردد

 ”..…كنت عايزه اسألك عن اية هانم……ايوا“

 .…عقد حاجبيه وصحح بحزم



 ”.….اتفقنا….. اية بس…..اية…بالش هانم دي“

 …اومات في الظالم وهي تسأله

مش عايشين معانا هنا انا فكرة انهم كانوا عايشين هنا االول ليه ……..وعلي ابنها…آية“
……” 

 …ارتسم الحزن على وجهه في الظالم فاجابها بخشونة

 ”…..بس اية حبت تعيش لوحدها…كأنو عايشين هنا“

 .…بلعة الغصة بالم وهي تقول بيقين

 ”……..عشان جوزنا…………بسببي صح“

 ..…اخبرها باالمباالة

 ”..…لناش حاجة غلطانسي ياحنين احنا معم“

 ابتسمت بعطف ألجل مصارحته وعدم انكاره

 ..…لحقيقة هجر اخته إليه

..ومهم كان الخالف اللي بينكم مينفعش تسيبها تعيش …انسى ازاي دي أختك ياعز “
 ”..…لوحدها

 .…صارح بحنق وهو يزفر بكبت

.وكانها ما …….هي اللي خدت بعضها ومشت…هو وانا اللي مشيتها من هنا“
 .معترضه على اي آية…تصدق

 …انا مش صغير عشان امشي على حسب هواها

 ”. …واختار االنسب زي ماهي عايزه

 .…قالت بنبرة مقتضبة

 .. احنا فعالً مش…بس هي عندها حق ياعز“

 ”……مناسبين لبعض



صمتا قليالً معاً ولم يكن هناك صوت الى هدير انفاسه العالية المشحونة بالغضب منها ومن 
فخشت ان يدفعها عن  …تضخم صدره وشعرت اسفل اذنها ان النبضات تعلو بقوة.. …جملته

 صدره بعد هذا الجو المشحون بينهما

تحركت قليالً محاولة رفع راسها كي تبتعد عنه.. لكنها وجدته يكبلها من اسفل منكبيها ويضع 
 ..……راسها من جديد على صدره وسمعت صوته يعصف بخفوت مرعب

 ”.……انتي لي مصممة“

 .…لم تفهم جملته فقالت بصوٍت مرتعد

 ”..…..مش فاهمه…مصممة على ايه“

 ……هسهس بنبرة متجهمة

..وانتي بتعندي ومصممة تفضلي …مع اني بحاول معاكي………مصممة ان جوزنا يفشل“
 ”.…مكانك

 لعقت شفتيها في الظالم بحرج وهي

 .…تقول

 ”.……بالش تحسبها كده“

 ..…هتف من بين اسنانه بتهكم

 صمت قليالً ثم ”…احسبها إزاي ياحنين امال“

 .…عض على شفته وهو يزمجر بعناد

 .. وانا ُحر…. غصب عنك وعنهم…انتي مناسبه ليا“

 

  

 

  

 



 ”…….. فهماني ياحنين ُحر…في اختياراتي

 …هزت راسها بسأم فقد عادت الغطرسة مجدداً 

 .……هربت من جملته وقالت

 ”……. دا األهم دلوقتي……الزم تصالح اختك“

 …برم شفتيه وهو ينظر لسقف الغرفة بانفعال

 ”…..هي حره كمان في حياتها…انسي الموضوع ده“

 ..…رفعت راسها قليالً وهي تنظر اليه بدهشة عاقدة الحاجبين

.انا يمكن معرفش البيت ده بيهم ……..انت محتاج لوجودها معاك…بالش القسوة دي ياعز“
 بيبقا

 معانا عامل إزاي بس مجرد ما بتخيل وجودهم

 .. خلينا…ارجوك ياعز……بفرح اوي خصوصاً ابنها

 نروح بكرة نزورها ونحاول نخليها ترجع

 ”……معانا

 ……رفض عز الدين بشدة

ً …انتي بتقولي اي ياحنين“  ”….تروحلها فين ال طبعا

 ……ترجت اياه بحنو وصوٍت حاني

 أكيد…عز عشان خاطري اسمع كالمي المرادي بس“

لكن لو روحت معاك ……ا وبعدتك عنها وقسيت قلبك عليهااية فكره ان انا خدتك منه
 ”…….. هتتغير نظراتها شوية ويمكن ترجع تعيش معانا…وزورناها سوا

 ..…هز راسه بقنوط من تفكيرها

..ومفيش حد …اية مش من نوع اللي بيضحك عليه بكلمتين…انتي متعرفيش آية ياحنين“
 ” ……يعرف يغير رأيها عن حاجة



 ……كتفه الممدود اسفلها مجددا وهي تقول بنبرة متاملة بغد أفضلارتاح رأسها على 

 .ويمكن…تمام احاول اقرب منها وحسن عالقتي بيها“

 ”..…مع الوقت تغير نظراتها وترجع هنا تاني

 ..…تثاءب عز الدين بقوة ثم قال بعدها بخفوت

قبل قمة شعرها ”.……خلينا نتكلم في الموضوع ده الصبح انا عايز انام دلوقتي عشان تعبان“
 وهو

 ..…يقول بنبرة ناعسة

 ”.……تصبحي على خير ياحنيني“

 …ابتسمت برفق في الظالم وهي تقول

 ”.…وانت من اهله“

. كانت يده ………ارتاح كفها على صدره النابض واغمضت عينيها وراسها ترتاح على كتفه
 القوية

 تحيط خصرها ويده األخرى متحررة من لمسها

.ابتسمت اكثر وهي تحك انفها ……ها ليعانق يدها المرتاحه على صدرهلكنها تفاجئت به يرفع
 بصدرها

 ثم تقترب منه اكثر بحب لتعانق بساقها ساقيه

 .ونامت معه على تلك الوضعية…من األسفل

 ..…الحميمية حتى الصباح

صباحاً في نومها وجدت من يتحسس جسدها بوقاحة وينتشلها بلمساته وقبالته من نومتها 
 ……الهنية

 ..…همهمت بحنق وهي تبعد يده بزمجرة

 اولته ظهرها ونامت على”……بس بقا ياعز“

 .…جانبها اآلخر



اقترب منها عز الدين اكثر وضمها من الخلف بقوة تارة تشعر به يشتم شعرها بقوة ويغرز انفه 
 بداخله

 وتارةٍ اخرى تشعر بمرور شفتيه الساخنة على طول

 بمنتهىجيدها ومع كل هذا يده تسير عليها 

 .……الراحة والعبث

 …هزت راسها بحنق وهي تبعد يدها عنه بتصميم

 ..…همس بعمق بالقرب من اذنها 

 ”..……..تعالي في حضني…………حنيني“

 ……رق قلبها فاستدارت اليه بعيون مغمضة ثم دفنت رأسها بصدره

 ”..……..عايزه انام………مش عايزه“

 .…سالها بخبث

 ”……متأكده“

..مشط شعرها باصابعه وشفتيه كانت تطوف على …دها اكثر بهاومات له وهي تدفن جس
 .……..فتحت عينيها وقد استيقظت من نومها بعد حركاته تلك……قسمات وجهها بنعومة

 ..…حينما نظرت اليه بضيق ونعاس واضح بعينيها داعبها بانفه وهو يقول ببحة خاصة

 ”………صباح الخير“

 ……تسافر على مالمحه الوسيمة القريبة جداً منهاعنوة عنها ردت عليه بهدوء وعيناها كانتى 

 طبعت قبلة ناعمة على وجنته”..……صباح النور“

 .…رفع حاجبه بتهكم وهو يقول بعدم رضا

 ”..…اي ده انتي بتبوسي واحد من اخواتك“

وجدته يرفع راسه ويشرف عليها بجسده وهي اسفله لتجده يكبل يداها خلف راسها وهو يقول 
 ..…باستياء زائف



 ”..…لحد امتى هعلم فيكي“

 نظرت لقربه منها وليديها المكبلة فوقها فقالت

 ……بتوجس

 ”……انت بتعمل اي ياعز“

. وقد اصبح …مالى عليها وداهم شفتيها بقوة اغمضت عينيها”.……هصبح عليكي ياعيوني“
 ..وسكينة جسدها باحضانه…التمتع بقربه قطعة من الجنة

 ……كالمالذ الذي وجد امانه أخيراً 

 بعد مدة من اللحظات الجامحة الحميمية بينهما خرجت من الحمام تلف جسدها بمنشفة بيضاء

 وتغطي شعرها………كبيرة تصل لفوق ركبتها

 ..……بأحد المناشف الصغيرة

 تغيرت حنين كثيراً اصبحت أمرأه يافعة الجمال

 ..واالبتسامة الجميلة…ناضرة البشرة المعة العينان

 ……وارهاال تفارقها كلما كان بج

كبذلته االنيقة  ….. النفيسة كذلك…كانت تالحقها عسليتاه وهو يرتدي ساعة معصمه االنيقة
 العملية

 ……التي تبرز شموخه ووسامته الطاغية

 وقفت امام المرآة وهي تنزع المنشفة عن شعرها

 …ثم همست بدالل وعينيها تجتاح عيناه عبر المرآة

 ”..…. عايز تقول حاجة……بتبصلي كدا ليه“

 رد وهو يداهم لوزتين واسعتين بجمال خلق

 …للتأمل

 . شكلي ملحقتش اقول…حاجات كتير ياحنين“



 ”……كل حاجة الصبح

 ….ثم قالت بعد ثواني……توردت وجنتيها وهي تمشط شعرها على وقفتها تلك

 ”……. هو احنا هنروح الية امتى……عز“

 برم شفتيه بتعجب وهو يرتدي حذاءه

 …األسود

 .افتكرت اول ما الصبح………ممةانتي لسه مص“

 

  

 

  

 

 ”..…يجي هتنسي الموضوع ده

تركت الفرشاة على سطح طاولة الزينة ثم استدارت إليه بتلك المنشفة القصيرة المغرية 
.نظرت له وقالت بجدية جميلة ال ……وشعرها الرطب بخصالته الملتصقه بوجنتيها باغراء

 ً  ……تليق بالهالة الهشاشة المحيطه بها دوما

انا فعالً عايزه  ……لما اتكلمت معاك بليل مكنش كالم وخالص عشان احلي نفسي قدامك ”
 ”. …اروحلها

 .…الحت بسمة عابثة على شفتيه وهو يرمقها باستمتاع

 ”.…مبدأيا انتي حلوة علطول قدامي من غير اي حاجة“

 بلعت االبتسامة باالجبار وهي تقول بنفس

 ……الجدية

 ”.…وقولي انك موافق.……متغيرش الموضوع ياعز“



 ..…اوما لها ببساطه

 ”…..تمام كده….اخر النهار نروج نزورها…موافق ياحنين“

 .…تقدمت منه بحماس جميل وهي تسأله

 ” ……..وعلي كمان بيحب إيه…هي بتحب إيه ……طب نجبلها اي معانا ياعز“

 رد باختصار وهو يرتدي سترة البذلة وزرار اياها

 .……قائالً بعجله

.لم نيجي نخرج اخر النهار هنعدي على كام محل كده نجبلهم …بالك بالموضوع دهمتشغليش “
 ”..…شوية حاجات ونطلع عليهم

غمرتها السعادة وبعضاً من الحماس والكثير الكثير من التردد من تلك المقابلة التي اقدمت 
 عليها

 ..…اكتفت بايماءه بسيطة إليه

 اقترب عز الدين منها وطبع قبله على وجنتها

 …وهو يقول بخفوت

.وانا هروح الشغل دلوقتي واخر النهار هتصل بيكي عشان تحضري …روحي كملي لبسك“
 نفسك

 ”.……ونطلع عليهم

 ..…همست بالموافقة وحياء

 ”..مع السالمة.. …هستنا مكالمتك……ماشي ياعز“

على  وقفت على طرف قدمها لفرق الطول بينهما ثم بادلته قبلة ناعمة كلمست ورقة الورد لكن
 شفتيه

 .…ثم ابتعدت بعدها سريعاً داخل الحمام

 تاوه بكبت وعينيه اظلمت بشوقاً وهو يتابع ابتعادها

 .. تمتم بتشتت……واغالقها للباب سريعاً بخجل



 .………وهو يرجع شعره للخلف بقوة

 ” ……. وبعدين معاكي………وبعدين ياحنين ”

وابتسامة متعذبة  …فسهاوضعت يدها على صدرها الذي يعلو وينخفض من شدة سرعة تن
 .. انها تقترب من النيران ولن تلوم إال…تلوح على شفتيها

 ………نفسها ان اصابها األذى

 

  

 

  

 

……………………………………………………………. 

 في المساء خرجت من بوابة الفيال مرتدية طاقم

 انيق عبارة عن بنطال جينز وكنزة من الون

اقة عليها بارز خصرها المنحوت ومفاتنها ..كان طاقم غاية في األن……االرجواني الفاتح
 …الناعمة بحياء

 اكتملت هيئتها الجميلة برفع شعرها البني الداكن

و وضعت بعض الزينة الهادئه على وجهها فازداد جماالً ……لالعلى على شكل ذيل حصان
 برونق

 .…الخاص بها

 .……خرجت من باب الفيال فوجدته ينتظرها بداخل سيارته

ها تطلع اليه وتبادل معها النظرات لبرهة من تحت نظارته اخفضت حنين راس
 ..…..رفعت حاجبها وهي تسأله…السوداء

 ”……مش ناوي تفتح الباب“



 …رد باختصار

 ”.……مفتوح وهللا“

..عبس وجهها وهي تنظر اليه …وضعت يدها على المقبض كي تفتحه في نفس اللحظة أغلقه
 …شزراً 

 ”.…يسالم هو كدا مفتوح؟!“

 ……جةقال بسما

 ”……ال كده مقفول“

 ..…اغتاظت حنين فقالت بكبت

 ”..……طب ما تفتحه ياعز“

 ……نظر لها ببالده”……افتح اي“

 ..…دبت في االرض وتاففت بـ

 ”..…باب العربية ياعز………استغفر هللا العظيم“

 برم شفتيه ببراءة وهو يفتح الباب..

 ”..…استني….. مش توضحي كالمك من االول…ممم“

 …خلت واغلقته وهي تنظر له بحنقفتح الباب فد

 ..…سالها بنفس البراءة

 ”……مالك ياحنيني“

 عضت على شفتها وحاولت التحكم بغضبها قائلة

 .…بسخرية

 ”……أبداً اتذليت شويه على ما جوزي فكره يفتحلي الباب“

 ..…تأتأ بشفتيه وهو ينظر له بمراوغه

 ”……في حد يقدر يذل القمر برضو ………تؤ تؤ“



 …ا بتعجب وقالت هازئهعقدت حاجبيه

 ”..….. أمر بستر…………قمر !“

 ..…ردد الكلمة ذاهال من ردها

وجدته يجذبها من شعرها برفق ”……وهللا انتي مينفعش معاكي غير كده……أمر بستر؟!“
 فشهقت

 .…بصدمة لتجده يداهم شفتيها بأكملها بهيمنة

.لن …نها تزيح حائط صلبلم تبادله القبلة بل ضربته في صدره وهي تحاول ابعاده عنها وكا
 يتركها

 .…إال بعد ان ينال من شفتيها كما يريد

 تركها ونظر لعينيها الغاضبة للحظات ثم مسح شفتيها

 ..ضربت يده وهي تبعده عنها…االمعه بابهامه الغليظ

 ..…بضيق

 ”……في حد بيعمل كده“

اذ بيده نظرت للمرآة االمامية وهي تمشط شعرها من االمام بيدها فقد شعثه االست
 .زفرت……العابثة

 ..…وهي تقول بقنوط

 ”……مش عارف ان احنا رايحين عند اختك…حرام عليك ياعز بجد“

 ..…لمعة عيناه وهو يتاملها بقوة

.تقريباً الزم كل ….وبعدين انت ياحنيني الكالم الحلو مش بيجي معاكي سكه…واي المشكلة“
 ”..….يمكن تقتنعي……ما شوفك اعمل فيكي كده

 له بل سألت بنفسلم تنظر 

 ..…الحنق

 ”..…اقتنع بايه بظبط“



 ..…نظر لالمام وهو يقول بنبرة جامدة

 ”..…انك مش سهله خالص“

 ..…غيرت مجرى الحديث وهي تخفف من حدة صوتها وقالت

 ”……مش لسه هنجيب حاجات معانا قبل ما نروحلها ……احنا كده هنتاخر على فكرة“

 افاوما لها وهو يدير محرك السيارة واض

 …بمراوغة

 ”……..بس كالمنا مخلصش…………ماشي“

 ضحكت تلك المرة ضحكة خافته وهي تجارية

 .……بعبث انثوي جميل

 ”…تقريباً بقلنا تالت شهور مش عارفين نخلصه“

سحبت النظارة بجراة من فوق عيناه وهي تضعها على شعرها من االعلى باناقة قائلة 
 ..…بدالل

 ”..…خليها هنا أحلى“

 اكما وهو يرمقها باستهجان ثمرفع شفتيه ه

 ..…قال بغيٍظ منها

 ”.……حد قالك قبل كده انك باردة“

 انزلت النظارة على عينيها واحبت اغاظته اكثر

 .……فقالت ببرود

 

  

 

  



 

 ”. ……..مش كده…….بس حلوة عليا النضارة برضو………معلومة جديدة دي“

 حاول كبح ضحكته ولكنها فلتة من بين شفتيه فقهقه

 ……بصدى ضحكة رجولية جذابة على اثارها ضحكت وهي تنظر من نافذة السيارةعالياً 

يبدو ان هناك شعور مريض ممتع ينبت بداخلها حينما ينتابه الغيظ منها كلما بادلته المزاح 
 السمج مثله

 .…واستفزته !

ن . كان كبير وشاسع وانيق كذلك ال يشتري منه إال فئة معينة ، كا…وصال الى متجر األلعاب
 ..……له عدة اركان مخصصة لالطفال لكنها منظمة على حسب سنوات العمر

 …دخل عز الدين مع حنين التي كانت تمسك بيده وحينما وصال الى الزاوية الجالسة بها البائعة

انبهرت حنين من جمال المكان فتركت يد عز الدين وهي تولي ظهرها تلمس احد االشياء التي 
 االلعاب الذي طلبها منها اخيها وكانت احد……جذبة انتباهه

 عبدهلل الصغير يوماً لكنها لم توفق في اشتراها لغالء

 .……سعرها

 الحت ابتسامة حزينة على شفتيها وهي تنوي اشتراء االلعاب لهم من هنا حينما تنوي زيارتهم

 ..……بالغد

 نين لكن توليتحدث عز الدين مع الفتاة المسئولة عن عملية الشراء هنا وكانت بجواره تقف ح

 ..…ظهرها له

 ..ركن العاب االطفال من سن…لو سمحت يانسة“

 ”……سنة كده فين

 ابتسمت الفتاة وهي تنظر له ثم للسيدة الواقفة بجواره والتي كانت جميلة بمالبس قصيرة

.قالت الفتاة بلطف ……شقراء الشعر ببطن ممتلئة امامها يبدوا انها على وشك الوالدة
 …وعملية



 ثم ”..…ه على ايدك الشمال يافندماخر زاوي“

 .…نظرت للسيدة ثم له وقالت

 . الف مبروك…ربنا يقومهالك بسالمه يافندم“

 ”..وربنا يقومهالك بسالمة.. ……يتربى في عزكم

الح الغباء على وجه عز الدين فرمق السيدة الحامل بجواره والتي ايضا بادلته النظر بابتسامة 
 …مندهشة

استدارت وهي تشعر ……يء فهي بجواره تقريباً لكن توليه ظهرهابطبع سمعت حنين كل ش
بنيران صدرها تتزايد وهي ترى جمال تلك الشقراء الحامل التي تقف بجوار زوجها ويبدوا ان 

 فهي لوهلة ظنت انها خارج تلك الدائرة وتشاهد …الفتاة لم تخطأ التخمين

تجر االلعاب كي يشتريا لمولدهما زوج حنون يصطحب زوجته الجميلة االئقة جداً عليه ، لم
 .…األول بعض االلعاب والمستلزمات لغرفته الجديدة

 بلعت الغصة بقوة وهي تقترب منه بغيظ والول

 مرة وكاي انثى تظهر جانبها القوي بدفاع عن حقها

 .……بزوجها

م .ث…عانقت ذراعه وهي تنظر للفتاة ثم للشقراء الحامل..وكانها ترسل اول صك ملكيتها عليه
 .…وقفت وقفت الحوامل في اواخر شهور الحمل

 مسكت خصرها ومالت قليالً للخلف كي تبرز

 .…بطنها المسطحة وهي تئن بتعب مصطنع

 ………لحسان الواد طالع شقي اوي ….كتري من دعواتك دي…ربنا يكرمك ياحبيبتي“
 ”..…زي ابوه

 توسعت عينا عز الدين بصدمة وارتفع حاجبيه

حنين بعينيها نحوه وهي تقول بدالل مصطنع من تحت اسنانها  .. برقت…وهو ينظر لها
 المطبقة



 عليهم وكانت ترمق الشقراء كذلك من اسفل

 ..…جفنيها بخبث

 ”.….لحسان مش قادره امشي………اسندني يازيزو“

 .……كبح ضحكته وهو يسندها بالفعل ويسير بها الحد الزوايا التي اشارت عليها الفتاة

 ..…اة والشقراء اللتانه عاقدان حاجبيهن بتوجس منها ومن تصرفهاابتعدا تحت انظار الفت

.اندهش من …عندما وصل بها لهذا الركن وجدها تعدل وقفتها وهي تضربه في صدره بقوة
 ..…تصرفها المباغت مجدداً ليجدها تصيح بغيرة حمقاء

.ممكن اصبغهولك برضو …عجباك اوي ام شعر اصفر دي…اي اللي انت بتعمله ده“
 آآه اكيد عشان…يعاد

 عندي منهم برضو كتير بس انا …………الجيبه القصيرة

 ”.……اللي مبحبش اخرج بحاجات قصيرة

 كان صامتا وهو يرمقها بجمود اغتاظت اكثر منه

 .…واقتربت اكثر نحوه وهي وترفع راسها اليه لفرق الطول بينهما

 ”..……اي ما صدقت…وازاي تقولك يتربى في عزك وانت تسكت“

 .لتجده بعد صمتها…نفاسها السريعة الغاضبة امام مالمحه الجامدة الباردة نحوهاخرجت ا

 …المشحون يقول بهدوء

 ”……خلصتي ياحنين“

 .…اشاحت بوجهها وهي تزفر بغيظ منه

 

  

 

  



 

“ ً  ”……تقريبا

 ……قال بخشونة فاتره

 ”……طب يال عشان نشتري كم لعبة من هنا لعلي“

 ..…ظهرها فسمعت اياه يحذرها من خلف ظهرها دبت على االرض بغيظ اكبر وهي توليه

 .اتحركي……براحه عشان اللي في بطنك“

 ”..…على مهلك

رفعت حاجبيها وتيبس جسدها وجحظت عينيها بصدمة وهي تنظر امامها لتجده يخطو خطواته 
 بثبات ويقف امامها ويبدا بانتقاء احد االلعاب

 .……المعلقة اعلى الرفوف المزينة

 .…وهي تنظر إليههتفت حنين بحرج 

 ”..…..انا مش حامل….. انا…على فكرة“

 .…اوما باقتضاب

 ” ….تعالي شوفي العبه دي كده………عارف“

 ……تقدمت منه وبدات بانتقاء عدة العاب تالئم عمر الصغير علي

………………………………………………………….. 

 ..…وصال اسفل البنية التي تقطن بها آية

 .……لة القيادة بترددنظر لها عز الدين ويده مثبته على عج

 ”..…. ناويه تنزلي وال غيرتي رأيك……وصلنا“

 .ثم تساءلت بغرابة من…هزت حنين راسها بنفي

 .…أمره

 ”..…..هي مش وحشاك؟…….بس شكلك انت اللي مش عايز تطلع…ال ماغيرتش رأيي“



 ةفوجدها منتظرة اجاب…اسبل جفنيه لالرض للحظات ثم رفع عسليتاه الضارية كالنمور عليها

 لكنه لم يقول إال شيٍء واحد……واضحه منه

 .…بمنتهى الهدوء

 ”……انزلي“

.يكفي انها افصح عن مشكلته مع شقيقته ويكفي انه وافق على …لم تحاول الضغط عليه أكثر
 ..…طلبها واحضرها لهنا وهو معها كما أرادت

حمل بعض .كان ي…. وبعد ثواٍن وقفت معه امام باب الشقة المنشودة…صعدا معاً المصعد
االكياس بين يداه من ضمنهم العاب للصغير علي وبعض المخبوزات الساخنة والشوكالته التي 

 ……تفضلها آية

ضرب عز الدين الجرس ففتح الباب وطلت عليهما آية بطاقم بيتي انيق رافعه شعرها االشقر 
 القصير

 لألعلى بكعكة فوضوية لكنها جميلة جداً 

عة وعينيها عسلية كعز الدين لكن االختالف بينهما كبير كانت بشرتها بيضاء ناص……عليها
.. ليست مريبة وقاتمة كعينين عز الدين حينما …فعينيها كانت تضج بالحياة دافئة كذلك

 لكن التي الحظته……تتاملهما

حنين عند وصلت التأمل تلك.. االرهاق البادي عليها والحزن المرتسم على مالمحها وكانها 
 ..…!تعاني في وحدتها ؟

 اختلج صدرها بشعور موجع وهي تشعر انها سبب

 ما تعيشه) اية( ربما ال تعرف االسباب لكنها تعرف ان

فقدان السند أحد اسباب كسر المرأه وحتى ان كانت كجبل شامخ تسقط مع اول عاصفة ترابية 
 ..……تداهمها !

تياق وهي .وبعضا من االش…كانت آية تنظر لهما بصمت وعلى وجهها بعضاً من الصدمة
 ..……تنظر الخيها بعتاب

ربما لم تراه منذ اكثر من ثالثة اشهر لكنه يتواصل معها عبر الهاتف ويعين) نزار(حارسه 



 الشخصي

 اسفل البنية وتقريباً كل ساعة يصعد يسالها ان كانت

حتى في خروجها يذهب معها وكانه عين رسمياً حارس شخصي ……تريد شيٍء ام ال
لتلك االشياء كالحماية والحرس والخوف الزائد إال انها تركت االمر  وبرغم من كرهها……لها

. انها اصبحت في دوامة عميقة و قاسية تلك الفترة وليس ……يسير من حولها على مضض
 ……لديها جهد واحد كي تتناقش مع اخيها في أمر الحراسه المفاجئه تلك

 ..…ين ثالثتهم قالت آية بقنوطنظر عز الدين وتاملها باشتياق ثم بعد وصله من النظرات ب

 فتحت الباب على الخره”…….اتفضلوا…أهال وسهالً “

 ..…وهي تشير لهما بدخول

 دخل عز الدين وبعده حنين التي تقدمت منها بحرج

 .…ومدت يدها محاولة قتل الصمت بينهما بسالم

ى عز الدين نظرت اية لكفها الممتد لها ثم رفعت عينيها عل ”..…مبسوطه اني قبلتك يا آية“
 جامد

 .…المالمح وهو يتابع تصرفها القادم بصمت

اخرجت اية ……عادت عيون اية على حنين التي تنظر لها بارتياد ويدها مزالت ممدودة لها
 نفساً مضطرب وهي تضع يدها بيد حنين تبادل السالم

 …….. اقرب للبرود……بفتور

 …ثم نظرت الخيها واضافة”..……مبروك ياحنين“

 ”.……اني مقدرتش احضر فرحكم sorry.…زمبروك ياع“

 .…قالت حنين سريعاً بتودد

 وال يهمك احنا كمان اتاخرنا اوي في زيارة دي“

 ..عز كان مشغول اوي الفترة دي…معلش اعذرينا

استدرات اليه حنين وهي تشير بعينيها الواسعة العذبة تلك ان “مش كده ياعز..  ……في شغل



 .……يتقدم من اخته ويسلم عليها

ابتسم عز الدين على تصرفاتها العفوية التي كانت على مرأى من عيون اية التي عقدت 
 وحينما اقترب عز الدين من اية…حاجبيها وهي تفسر نظراتها تلك

 

  

 

  

 

 .…اندهشت اية بعد تفسير نظرات حنين

 ….هل تعلم تلك الهزيلة ان الخالف بسببها هي؟!…هل اتت لهنا كي تحل الخالف بينهما؟

وبرغم من مالبسها االنيقة الغالية إال ان مالمحها وهيئتها هزيلة  ……قتها اية بتامل أكبررم
 .. واضح……..ال تنتمي أبداً للبيئه الرفيعة مهما حاولت…هشه جداً 

 ومالمحها شفافة……من تصرفها العفوي اآلن

لفها أمرأه . هل تلك الشفافية مكتسبة بالفطرة ام انها احد الواجهة كقشرة تخفي خ…التعبير
 .……طامعه كغيرها من زوجاته السابقات

اقترب منها عز الدين وعانقها بادلته العناق وهي تقول بهمس معاتب بعد ان اختالت به قليالً 
 .……عن حنين

 ”……شكلك جاي عشان هي اللي قالتلك“

 ..…رد بهمس وهو يقبل قمة شعرها

مين …زعل من مين انا وال انتي..وبعدين مين اللي المفروض ي…كنت مصيري هاجي يا آية“
 ومين اللي بيتحايل على التاني…اللي ساب البيت وبعد

 ”……في التلفون عشان يرجع 

 .…تركته وهي تقول بخفوت



 ”..…قولتلك اني محتاجه ابعد ياعز وانت عارف السبب“

 أنتبه ان حنين ابتعدت عنهما الحد االركان

 …تاركه لهم حرية الحديث من باب الذوق

 ..…الدين من بين اسنانه بعد ابتعادها قال عز

 ”……بعد زيارتها ليكي يا اية لسه مقتنعه باللي في دماغك“

 .…اشارت آية عليه وهي تقول بنزق

 ”..….المشكلة فيك انت……المشكلة مش فيها“

 ً  .…زم شفتيه باستهجان معقبا

 ”..…واي هي مشكلتي بقه“

 .…قالت بجدية بدون مواربة

 ”.……تستكفى بواحده بس وتقول الحمدهلل.نفسي ……الستات ياعز“

 .…رفع حاجبه واضاف باستنكار

..على يدك مفيش واحده فيهم كانت تنفع تكمل …على اساس اني كنت عمالهم مدليه قبل كده“
 ”…معايا

 .…سألته آية بلوم

 ”..…ولي اختارتهم من االول“

 ..……اجاب بغروره المعتاد

 ”..…ن قبلها يعني انهم مينفعوش ..هعرف مني…معرفتش كده غير لما عشرتهم“

.ستصمت داعيه من هللا ان …لن يفلح العتاب معه وال حتى التقريع يناسب طوله وسنه وعمره
 ..فهي لن تتحمل…تكون تلك الحنين االولى واالخيره في قلبه

 .هذا كثير عليها..كثير……رؤية السادسة بحياته

باستثناء خالها فؤاد ……جال تلك العائلةانها اصبحت معقدة عقد ليس لها حلول بعد معاشرة ر



 فهو كالحن

 ..…نشاز بينهم ال يناسب اإليقاع الموسيقي للعائلة

 .. زوجه واحد ال تكفي(…..)نطالب بتغير…تحت شعار

انتبهت اية وعز الدين الى صوت علي الذي يكركر بقوة وهو بين يدين حنين التي تداعبه 
 بشقاوة

 .…ع الوقت ؟!مسلوبه منها تحاول استردادها م

رغما عنها ابتسمت اية على اثار صدى ضحكات ابنها ونظرت نحو عز الدين بتلقائية لتجد 
 اخيها غارق

 في زوجته تامالً وعيناه تلمع ببريق جديد عليه

 ًّ .. حتى انها لم تصادف …. انها الول مرة ترى عيناه تلمع هكذا وهو ينظر نحو أمرأه …كليا
 ……شق شفتيه مع زوجاته السابقاتتلك البسمة الحانية التي ت

برغم من انها ال …عادت عينين آية مجدداً على حنين وكانها تحاول تفقدها مجدداً عن كثف
 تقارن

 بغيرها ممن دخله حياته وخرجه منها بتذكرة

 ً  ..إال ان حنين…سفر لياتي غيرهن بعدها سريعا

 .. هناك رجال…….هش…..حزين…جمالها عذب راقي

 ..وانها تفاجئت…نوع من النساءينجذبنا لهذا ال

 ..……ان اخيها واحداً منهم

..والصغير ايضا كان يقهقه …اقترب منها عز الدين وحمل علي عنها بدأ يقبله ويالعبه بحنان
 اكثر معه

 وكانه لم ينساه تلك االشهر كما خشى عز الدين

 .…..هتف عز الدين وهو يالعبه……حينما حمله

 ”..……نك احلى حاجة انك مطلعتش زي ابوكطالع اصيل ومش بتنسى اللي م“



 

  

 

  

 

استأذنت منهما ……جفلة مالمح آية قليالً وشعرت ببعض االختناق وكان الهواء انسحب فجأه
 وهي تقول..

 ”.…..وهعملكم حاجة تشربوها…هدخل بس اشوف الكيكة اللي في الفرن…بعد اذنكم“

 اوما لها عز الدين وهو يجلس على االريكة ويداعب

 ……الذي مزال يقهقه بمرحعلي 

 ……تفاجئ عز الدين بحنين تنهض وهي تقول الية بحرج

 ”..…هاجي اساعدك…انا هـ……استني يا آية“

 .…رفضت اية برقة وهي تقول

شددت اية ”……..متسبهوش……..خليكي جمب عز…متتعبيش نفسك ياحنين مش مستاهله“
 ..…على اخر جمله وهي تنظر لعينيها بجدية

 ……ى وجه حنين وهي تتقدم منها بهدوءالحت البالدة عل

 ”……انا شاطرة اوي في المطبخ متقلقيش…لو وقفت ساعدتك…مفيهاش حاجة“

 .…برمت اية شفتيها مستنكرة بقنوط

.مش هتبوظي قد اللي ببوظه تقريباً من كتر االفترى والوصفات …..هقلق من إيه…اقلق !“
دخلت آية ”……ت راسيالفشلة اللي بعملها مخزونة الدولة قرب ينتهي من تح

..فدخلت خلفها حنين وهي تشعر ببوادر الراحة من ناحية آية فهي برغم تصممها …المطبخ
 ……على الزيارة إال انها كانت مرتابه جداً من تلك المقابلة

اخرجت آية صنية الكيك من الفرن على الرخامة ثم وضعت بجوارها طبق صوص 



 .…حتى ال تزيد حرجهاتصرفت اية معها بطريقة ودودة …الشوكالته

 بصي ياحنين تعالي حطي صوص الشوكالته ده“

 ”…….لحد ما حضرلكم العصير……على الكيكه

 اومات لها حنين بهدوء وهي تقف امام رخامة

 المطبخ الناصعة وتبدأ بعدها بسكب الصوص

 ……على سطح الكعكة وتوزع اياه بالمعلقة

 .…اثناء انشغالها سالتها آية بهدوء فضولي

 ”..…عز كويس معاكي……لي ياحنينقولي“

 …اجابتها حنين سريعاً بصدق بدون االلتفاته لها

 ”..…الحمدهلل ……….جداً ………آه“

 …تردد صوت آية قليالً وهي تسالها بتوضيح اكبر

 ”.……هو انتوا بتحبوا بعض“

. وهي تفكر في …توقفت يدي حنين عن الحركه وتيبس جسدها وخفق قلبها خفقه قوية مؤالمة
 …..زاد الصمت بينهن كثيراً …….ماذا ان اصبحت واقع بينهما يوماً ما؟!…جملة جيداً تلك ال

 .…فقالت اية وهي تتافف بقنوط

انحنت براسها بنعومة وهي تعد العصير ”…..انسي…بس نظراته كانت……كنت متأكده“
 ..…الطازج اليهما

 …استدارت اليها حنين وهي تسالها بغير استيعاب

 ”.…مالها نظراته.؟“

 دت اية ببساطه غريبة وهي تحرك كتفيهار

 …بقلة حيلة

 ”.. ….مش عارفه حسيت للحظه بكده……او بيحبك…………وكانه بدأ يحبك“



 …بهت وجه حنين وهي تعقب بوجوم

 ”……..مش معقول حبني…احساسك خانك المرادي“

 لم تفوت آية تلك الفرصة الذهبية وهي تسالها

 ..…سريعاً كي تزيد تشتتها اكثر

 ”.……ي بتحبيه؟؟وال انت“

 هزت حنين راسها وهي تنظر لالرض االمعه

 ..…بحيرة وكانها امام معضلة صعبة

 ”…. انا مسالتش نفسي السؤال ده قبل كده…معرفش“

 ..…ضيقت اية عينيها وسألتها باستنكار

 ”..…وناويه بقه تسالي نفسك امته“

 هزت حنين راسها بتشتت وهي تحاول التخلص من

 …بمثابة المرآة التي تعريها وتكشف الستار عن مشاعرها ومخاوفها؟!كالم اية الذي كان 

بلعت الكالم وهي تنتبه لمن تفصح سرها ولمن تعري  ”..…انتي مش فاهمه حاجة احنا جوزنا“
 …نفسها

 توقفت حنين عن الكالم وهي تنظر لها بزعر و..

 ..…..حرج كبير بعد الغباء الذي اقترفته منذ لحظات…حرج

 ”..…انا“

 .…طعتها اية بنبرة إذاعيّه جميلةقا

 

  

 

  



 

.. وبالش تخافي اوي كده الموضوع مكنش مفاجأه وال …. وال كاني سمعت حاجة…انسي“
.وواضح ان في فرصة …بس اتمنى تكوني االخيرة …. انتي مش االولى…صدمه في اخويا
 في قلب جوزك

 ”.……الزم تستغليها

 ……على صوص الشوكالته بشروداولتها حنين ظهرها بحرج وهي تمرر المعلقة 

 ..…. زوج األربعة هل تمزح معها…من يحب ؟!

…………………………………………………………… 

 

 بعد ذهاب اخيها وزوجته دخلت فراشها واستلقت عليه بجوار ابنها الذي اخذ قسٍط من النوم بعد

 ……جوالت طويلة منهكة باللعب مع خاله في خالل الساعتين اللذين قضاهم عز الدين وحنين

 يبدو ان حنين ليست امرأة سيئة كما كانت

 ربما هي متررده خجولة هشه في ……تظن

ربما هي  …. ليست خبيثة او طامعه…المعاملة لكنها ليست كميرال وغيرها من زوجاته
تطمع لكن ليس بالمال بل بالحياة مع اخيها وهذا ما استنتجه عقلها بعد تلك الجلسة الطويلة بين 

 ..…ثالثتهم

كان لين  …لدين كان مختلف في المعاملة معها.. تخلى عن بروده وعنجهيته قليالً حتى عز ا
 المعاملة متفهم

وكانهما زوجين منذ سنوات ال من ثالثة اشهر  …معها بمجرد نظره واحده تصدر منها نحوه
 . بينهما تواصل غريب ولن تنكر انهما الئقين جداً بجوار…فقط

 اختالفبعضهما برغم الفوارق االجتماعية و

 .…بيئة كل واحداً منهما ؟!

. كانا من نفس العالم ……رفعت رأسها لالعلى وهي تفكر بجد هل شفع المستوى لها معه



 يعيشان

و الرفاهية الدائمة في حياتهما ورغم ذلك تركها واختار امرأة اقل  ……في نفس البيئة الرفيعه
 .……منها في كل شيء وكانه كان يريد ذبحها مرتين

كانت تستحق بل كانت طامعه بمالهُ وحياته المرفهة واخذت كل ما تقدر عليه وياليتها 
واآلن بعد عامين يود الرجوع إليها والى ابنه الذي ضحى به الجل االنسياق خلف …وتركته

 .……شهواته ، واالنغماس في مستنقع اقذر من القذارة

اح الذي ال ينضب االن يود الرجوع وماذا عن مشاعري واوجاعي.. ماذا عن نزيف الجر
 .ماذا عن حطام أنثى……ماذا عن غيرتي وعن كبرياء المهشم …بداخلي

 تدمر كل جزاءاً بها تحت حذاءك واكملت الطريق

 ..…بدون االلتفاته

 تنهدت وهي تغمض عينيها بوجع لتتذكر منذ شهرين

 ……واكثر حينما اصطحبها لحفلة أصدقاءه

 زوجتهبداخل الحفل التقت باصدقاءه نضال وريتاج 

 .…ريتاج التي سلمت عليها بحرارة وهي تقول

 ..عامله إيه وحشتيني اوي..(…)أخيراً شوفتك يا آية

 ..…عانقتها ريتاج وهي تهمس بخبث

. خالد منزلش عينه من عليكي من ساعة ما دخلت …)اي الفستان الجامد ده
 (….مبسوطه اني شفتكم مع بعض تاني……سوا

 …بابتسامة فاترة ابتعدت عنها اية وهي تبارك لها

 

  

 

  



 

(ثم نظرت لنضال زوجها وسلمت ….عقبال العمر كل مع بعض……)الف مبروك ياريتاج
 ..…عليه واعادة نفس الجملة بالباقة

بادلها نضال المباركة وهو ينغمس مع خالد في عدة احاديث وهي سحبتها ريتاج عند بعض 
 .بعض النساء بدا باالنبهار باية…النساء للتعرف عليهن

 واخذ بعض الصور معها فهن على معرفة بالبرنامج

.والبعض اآلخر لم يتعرف عليها لعدم متابعة برنامجها لكنهم …التي تقدمه وال يفوتنا حلقة منه
 يعرفون

 من تكون اخت

 )عز الدين الخولي( وطليقة) خالد العربي(وام ابنه

 ..…وعلى رجال عائلتها في االخبار الصحافيه المنتشرة عليها …كذلك لذلك لها صيت عالٍ 

سالتها  …مازاد حرج آية نظراتهن عليها وعلى خالد والواقف خلفها عن مسافة مع نضال
 …احدهن بخبث

وفرحت اكتر لما  …)انا سعيدة جداً(.. اني قبلت حضرتك يامدام آية Im so happy..…)ا
من هو صحيح كان متجوز بعد ما سابك واحده كول كده  …عرفت انك رجعتي لطليقك

 ..(……الشاغلين بتوعك

 …هتفت أمرأه اخرى واقفه معهن باندهاش ماكر

 …..I do not believe..…. اي المستوى ده…أوه …)معقول اتجوز عليها واحده شغاله

 ..(……….(…)انا ال أصدق

 …مطت االخرى شفتيها ببرود وهي تصفع اية بأدب

 I’m. …حقيقي ياية هانم ……)ال صدقي هما الرجالة كده مش بيملى عينهم غير التراب

sad for you(…)بجد…انا حزينة ألجلك……) 

 وضعت االخرى يدها على صدرها وتاوهت



 ..…بتاثر زائف

 .(…هذا محزن(……)This sad.. …. يا…)او

 نظرت ريتاج اليهن بحنق وهي ترى وجه اية الجامد

رفونها إال معرفة الجميل وهي تتابع ميوعة حديثهن المليء بشماته نحوها برغم من انهن ال يع
 .……سطحية كغيرها من المعروفين الذي ال يسمعنا عنهن إال في األخبار

 ..….. صاحت ريتاج فيهن بغضب…استأذنت اية ببرود وهي تبتعد عنهن

.. آية ضيفه عندي وميصحش …)جرالك اي ياجماعة انتوا ما بتصدقه تالقه حاجة تتسلى بيها
 .(…الكالم بتعكو ده

 ها بصلف وهي تقول بصوتٍ فغرت االخرى شفتي

 ……ناعم متعجرف

 احنا …ريتاج اهدي شوية احنا عملنا اي يعني …)او

 .(…(…ال بأس بهذا…….)It’s okay..…بنواسيها

 وزعت ريتاج النظرات الغاضبة عليهن وهي تقول

 .……بنزق

 .(……. انتوا ضيقتوها بكالمكم واحرجتوها…بالبساطه دي….. It’s okay. …)م

 ……نيها لالعلى بسأم وهي تقول باالمباالةقلبت األخرى عي

 ..(….أوكي…….. ريتاج ركزي في الحفلة بتاعتك وسبينا ننبسط…)اوه

 ……زفرة ريتاج وهي تبتعد عنهن بحنق

 كانت واقفه آية في احد الشرف الكبيرة بداخل

ارد .كان يداعبها هواء الليل الب…قاعة كبيرة فخمه مقام فيها الحفل في احد الفنادق العريقة
 ويتخلل

..لماذا اتت معه لماذا سمحت بمنتهى الغباء باالقتراب منه …جسدها وروحها المهشمة
 .…مجدداً 



 ..قربها منه دافع قوي يجعلهما…بسبب ابنهما

 ..……مرتبطين ببعض عنوة عنهما

شعرت بمن يختلج خلوتها ويقف بجوارها ولم تمر اللحظات إال وقال بعد وصلت تامل طويلة 
 …بجمالها

.اي اللي حصل خالكي تخرجي من الحفلة وتيجي تقعدي هنا ……يتاج كانت بتسأل عليكي)ر
 .(…لوحدك

 ردت وهي تضم ذراعيها بتلقائية امامه تساله

 ..…بصوتها اإلذاعّي الناعم

 (……)عرفت منين اني هنا

 .…رد خالد ببساطة وهو يضع يده بجيب بنطاله

 (……)بسيطه كنت بدور عليكي ولقيتك

 …يها بسام وقالتزمت آية شفت

 (……..انت مبتحبش تدور على حاجة…)غريبة

 .….قال بصوٍت اجوف…انهال منها بنظرات الجامعه ما بين الشوق وندم بعدها

 ..(……)قلولك اي ضايقك

 نظرت للساحة الخضراء امامهما وقالت

 ……بسخرية

 (……)قالو الحقيقة اللي بضايق اي حد

.ثم حينما طال ……ى الشرفة بعجز واضحلم يجد كلمات يقولها صمت وقبض بيداه عل
 الصمت

 المؤالم بينهما انتبه انها تضم ذراعيها لصدرها

 ..خلع سترة بذلته ووضعها…وكانها تشعر بالبرد



 .نظرت له محاولة نزع السترة……على منكبيها

 .…بضيق

 (…….انا مش سقعانه…)ملوش الزمة يا خالد

 

  

 

  

 

  

 

 .……سافر بعيناه الخضراوان عليهارد وهو يسند بجزعه على السور وهو ي

 .…..خليه عليكي يا اية……)بس انا شايف غير كده

 (……لحد حتى ما ندخل جوا

 اخرجت من بين شفتيها نفسا مشحون بتوتر ولم تقدر على رفع عينيها عليه وتركت السترة

 عليها ورائحة عطرة تفوح منها فتداعب انفها

 ..…بحنين اليام ولى زمن الشعور بها

 .…الصمت بينهما سؤاال مجوف منهقتل 

 ..(…)اي رايك في حياتنا دي

 وقالت……نظرت له عاقدة الحاجبين بتعجب

 ..(….حياتنا ازاي يعني……)حياتنا !

 …أكد خالد موضح بنبرة مترددة قليالً 



 ..(….انا وانتي وعلي ابننا……)حياتنا

 خرجت ضحكة مندهشة من بين شفتيها تحمل

 ..…وجع غائر

 ياترى اي سر…في حياتنا دلوقتي )انت جاي تفكر

 (……اللي خالك تحس بابنك وتفكر فيه

 تعمق بنظر لعينيها وهو يقول

 ..…بعبوس

 ..(…)انا منستكوش يا آية

 ……الحت بسمة قاسية على شفتيها وهي تعقب بسخط

 امال لو نستنا كنت هتعمل اي……)منستناش

 ..(…..كنت هتعمل اي اكتر من كده……ياخالد

 ..…بنبرة شاجنةأفصح عن األمر 

 ..وضيعتك من…اذيتك وخونتك…)انا غلط يا آية

 ..(…….عرفتها وعايز ارجعلك…..بس عرفت قمتك دلوقتي…أيدي

 …فغرت شفتيها هازئة

 …..وكانك دوست على جزمتي بالغلط…)ترجع؟!

 (ضحكت بوجع……وترجع كمان …وجاي تعتذر

 ……وعيون مطعونة بااللم وهي تضيف بعذاب

..عارف يعني اي واحده تحب ……فه عمرك ما هتقف قدامي كدهلو عر…)عارف وجعي؟
 …وتتخان

عارف يعني اي واحده تكون نايمه لوحدها على سريرها بتعيط وهي بتتخيل جوزها في حضن 
 .. معاها…بيلمسها بيحضنها…واحده تانيه دلوقتي



.عارف وجعها ……بيحصل ما بينهم زي اللي كان بيحصل بينها وبينه……على سرير واحد
 اخالد..عارفي

 ..عارف يعني…عارف الضياع……وجع الخيانة والغدر

 .(……اكره نفسي ومعرفش اكرهك

 انهمرت دموع حارقة على وجنتها وهي تقول

 ..…بصوٍت متهدج

.. انا ال هنفعك …. تفتكر انا اصال بقيت انفع لحاجة…. تفتكر انا لسه مستنياك…)جاي ترجع
. في حاجات كتير ما بينا مبقاش ينفع …اياانت دمرت كل حاجة جو ………وال هنفع لغيرك

 .. وال عندي طاقة ادوس…….انا مبقتش زي مانا وال بقيت قادره انسى…ترجع

 .( استردت الحديث اكثر وهي تخفف……على نفسي عشان خاطر ابننا يفضل عايش وسطنا

 .……نبرتها بتدريج

جمبه مش همنعك .. وانت هتفضل …. وانا اوعدك مش هقصر معاه…)علي هيبقا كويس كده
 ..(…خلينا كده احسن بالش نفتح الموضوع ده تاني يا خالد ارجوك …عنه

 كانت ستبتعد ولكنه اوقفها بيده بدون ان يلمسها

 .…ثم قال بنبرة متحشرجة

. انا غلط ……. انا عايز ارجعلك…)انا مش عايز ارجع بس عشان علي يا أية
نا محتاج فرصة واحده منك .. بس ا….. عارف…وجرحتك بدل المرة الف……واذيتك

 .. اديني فرصة يا اية…هستغلها وهحاول اعوضك

 .(……ومتقفليش البابان في وشي

 رفعت راسها المنحني اليه وهي تقول بعتاب

 ..…ساخر من نفسها ومنه

.. وكنت بحاول معاك بدل المرة مليون وانت كنت مصمم …)طول عمرها كانت مفتوحه
 تبعدني عنك



. المرادي جاي ترجعلي بقه باوامر من خالي …الدوامه بتاعتك كتيروكنت مصمم تفضل في 
 زي

 .(……جوزنا كده اللي كان بأمر منه

 .. ثم…تلبك امامها لوهلة واهتزت حدقتيه

 حاول االنكار

 .(…)انتي بتقولي اي انا اتجوزتك عـ

 …قاطعته بقوة وبنبرة متعبة

 .(……نا اصدقككل حاجة واضحه مش محتاجه انك تنكر وا…)متكملش ياخالد

 تراجع براسه للخلف وكانها ضربته على حين غفلة

 .…فحاول بصوٍت متلجلج

 

  

 

  

 

انا …..انتي وابني….المرادي انا جيلك بنفسي وعايزك في حياتي…)انسي اللي فات يا أية
 محتاجلكم

 ..(……اكتر من اي حاجة في دنيا

 عزت راسها وهي تقول بخفوت باهت

 ..…التعابير

 .…احنا مننفعش لبعض……ش هينفع)ال ياخالد م

 وكل واحد ربنا يسعده بعيد…كده حياتنا احسن



 (……عن التاني

 حاول معها بكل الطرق وهو يقول بخنوع الول

 .…مرة معها

.انا هسيبك تفكري براحتك بس اديني أمل واحد انك …فكري متتسرعيش في الرد عليا…)أية
 هتفكري

تحسسيني ان وجودي في حياتك من  بالش…بالش ترفضي بشكل ده…في رجوعنا لبعض
 تاني مش

 (……فارق معاكي اوي كده

 .…قست مالمحها وهي ترد بجمود راقي

 ..(…)هي دي الحقيقة وجودك من عدمه مبقاش يفرق معايا

 وكانها لكمته في بطنه …داهم االلم امعائه بشدة

 .…فقال بنبرة قاتمة……بقوة

 .(…كرهتيني لدرجادي……)اي القسوة دي يا آية

 .…قت عليه نظرة حانقه وهي تقول باختناقال

 .(كانت ستهرب من تلك المواجهة……)حاجة زي كده

التي تعريها امامه بدموعها التي تنساب بغزارة على وجنتيها تاثراً بحبه …المتعبة لروحها
 .…وجراحه

 .وضمها بذراعيه بشدة…وجدته يعرقل هروبها وهو يجذبها من ذراعها ويدسها في صدره بقوة

 ……تياق مؤالمواش

..انها نسيت شعورها …تاوهت وهي تغمض عينيها للحظة من الصدمة والتاثر بقربه
 …باحضانه

 وخشيت ان تنسى رائحته الرجولية برغم

 من انها تحفظ على ظهر قلبها كل شيٍء متعلق



 ..…به

 سمعت صوت ينشج بالبكاء او انها توهمت بذلك

 ..…وهو يترجاها بخفوت

 ..(…….بالش تسبيني انا محتاجلك…اية )عشان خاطر ابننا يا

همست وهي بين احضانه وبرغم من انها لم تبادله العناق اال انها كانت ساكنه على صدره 
 .……كتمثال بال روح

 .(……)انت اللي سبتني وتخليت عني

 شعر بحلقه يلتوي وصدره ينقبض وهو يفصل العناق

 .…قائالً بلوعة امام عينيها

..انا مبقتش عايز من …وانا عرفت قمتك في حياتي …ا بنغلط. كلن…)غصب عني يا آية
.بس اديني ……. سامحيني يا آية غلطه وعمرها ما هتتكرر تاني…الدنيا غيرك انتي وعلي

 واحده بس يا…فرصة واحده

 آية..(

.إال انها …وبرغم تاثرها بوجهه الشاحب وعيناه الحمراوان اثار الحسرة والحزن على ضياعها
 ..…. وروح متخاذلة…مهشم امامه وقلب ملتاعقالت بكبرياء 

 .(……مبقاش ينفع صدقني……)مش هينفع ياخالد

 ابتعدت عنه بقوة تاركه صدره ينقبض عليه اكثر

 .…يكاد يختنق من شدة الحسرة على بُعدها

 ثم اخذت ابنها …وقتها تركته في الحفل ورحلت

الحياة بما فيها حتى عملها من عند جده وخرجت لشقتها مغلقة االبواب عليها منفصلة عن 
 .……اعتذرت عنه وتحججت باعذار واهية لفريق العمل

 ظل يالحقها باتصاالته الكثيرة ورسائلة المتعددة

هاربه منه ومن كل شيٍء يرتبط …ولكنها كانت ترفض التواصل معه مغلقه كل االبواب بينهما



 به..باستثناء

 ابنهما الذي يصعب تجاهل أمره فهو الرابط القوي

 ……الذي يجمعهما

نظرت لسقف الغرفة وهي تضم سترة البذلة التي تركها معها يوم الحفل ،ضمتها لصدرها 
 واغمضت عينيها وهي متخيلة عناقه القوي لها في شرفة

 ونشيج صوته الباكي وكل كلمة ترجي خرجت

 .…انهمرت الدموع على وجنتيها وهي ال تعرف هل رفضها كان امرا صائباً ؟!……منه لها

………………………………………………………… 

 

  

 

  

 

نزلت سمر على الساللم بصحبت امها والجيران خلفها ينظرون لهم بفضول وارتياب من 
 .……مالبس العروسة السوداء والتي غير مالئمة أبداً لحفل زفاف او غيره

 نكان ماهر ينتظرها باالسفل البنية حيُث سيارته الفارهة يقف بجوارها ومن الناحية األخرى كا

 وخلف سيارته كان هناك…ينتظر السائق الخاص

 رجال الحراسه الخاصة بماهر أيضاً كانو ينتظرنا

 ……رب عملهم وامامهم سيارة فارهة سوداء خاصة بهم

كان الشارع مقلوب بشكل ملحوظ بسبب تلك السيارات الفارهة والحرس الرسمي المحيط 
 وكان رئيس الجمهورية بقلب……بالسياراتان

 .…الحي !



 عض الجيران يقفوا في الشرف يشاهدون العرضب

المثير عن ابنة الحي البسيطة التي تزوجت بدون مقدمات من رجل اعمال ثري بعد ان تركت 
 ..…خطيبها المسجون حديثاً في قضية مخدرات

 .…الوضع يجعل الجميع لديه فضول لمتابعة ما يحدث ولو حتى من خلف النوافذ ؟!

 شعر ببعض الخزيخرجت سمر من البنية وهي ت

.وكانها عاريه امام تلك العيون التي تنهش بها بنظرات المزرية والهمسات …العار ……و
 ..…النابية

 .ولن تنسى…انهُ اصعب يوماً بحياتها لن تنساه أبداً 

 ……المشاعر السواداوية الناتجه من خلفه

ظر الحد في تلك ..لم تن…رفعت عينيها على ماهر الذي فتح لها باب السيارة منتظر دخولها
 اللحظة

ولم تشعر حتى انها بحاجة للوداع كل ما تفكر به هو الهروب من العيون المحيطه بها وحتى ان 
 ..…كان الهرب عن طريق سيارة جالدها ؟!

انتبهت سمر لمجموعة كبيرة من الناس تتقدم عن بعد وهو منهم وقع قلبها وهي تراه بينهم 
 ..…معه وحوله شقيقتيه واباه يمسك يد امه التي تبكي وهي تتحدث

توقفت انفاسها للحظات وهي تراه يبصرها أخيراً حينما انتبه للسيارات الفارهة المحتله 
 .…الشارع

وعلى الرغم من  …شعرت برغبة قوية بالبكاء …اهتزت حدقتي سمر وهي تبصره بصدمة
تبلع كل غصه كانت  …ذلك لم تجد دموعها امامه وكانها نضبت او خشيت من الهبوط امامه

 . ووداع…واخرى بعذاب وهي تنظر اليه بقوة تتشرب من مالمحه بشوق و

 .……اخير بينهما

.. كان …وشعور هائل باالختناق حينما رآها …شعر ابراهيم بحلقه يلتوي وصدره ينقبض
رجل  ……رجل …. وخلف تلك الواجهة الصلبه…ووجه قاتم …ينظر اليها بعينين ناريتين

 .…به وحبيبتهمطعون في ح …مطعون



وكانها تبكي من …ترك عينيها السوداوان بعجز و الذي كان يمتزج سوادهما باحمرار البكاء
 ..……يوم ان تركها !

القى ابراهيم نظرة عدائية على ماهر الذي بدوره ابتسم بسخرية وهو يشير اليه بعينيه على 
 رجاله

 ..وكانه يرسل له ببساطه…الخمسة ضخام البنية

 ……ثلهتحذير وضيع م

 .…قطعة والدته)نوال( وصلت النظرات العدائية تلك وهي تهمس له برفق

 ”……يال يا ابراهيم يابني انت مش ناقص كفاية ياضنايا اللي حصلك من وراها“

 ……نظر المه بمالمح جامده وعيناه تسألها عن ماذا استنتجت بضبط

 يع لتحركها وتوقف الجمعللحظة نسيت نفسها وتحركت خطوتين نحوه خطوتين فقط وانتبه الجم

.. حتى هو خفق قلبه خفقه موجعه وهو يراها أصبحت صعبة …يشاهد بفضول القادم منها
 .……ملكاً لرجال غيره ……المنال

..وتلك الرجولة …آآه من هذا الوجع انه ينحر بقلبه نحراً وينتج خلفه شق غائر صعب عالجة
 .……بداخله تزأر مطالبة بالقصاص؟!

 توقفت وهي تشعر ان تحركت خطوتين ثم

فات األوان بينهما لم تعد كما هي ولم تعود حياتهما كهعدها فارقت بينهما الحياة وكل شخص 
 ..……ترك يد االخر عن طيب خاطر

نظرت سمر لباب السيارة جوارها ثم لعيناه التي ازدادت قسوة وظالماً اكثر حينما لمح ترددها 
 ……فيما اختارت

م وهي تمد يدها وتفتح المقبض وتدخل السيارة الفارهة امام عيناه انحنت سمر برأسها باستسال
المظلمة فشعر ابراهيم وقتها بمخالب حادة تنهش بصدره فجأه وهو يراها تبتعد بعد ان صعد 

ماهر بجوارها وانطلق السائق بسيارة بعدها امام عيناه المطعونة بااللم وكانه لم يكن في حياتها 
 ً  .…وجودها سابقاً في حياته ؟!وكان حبها سراب ك …يوما

 أصبت بغمرة عشقك فكانت كاللعنة بيننا لن تتركنا



 ..…إال ونحن أموات ؟!

…………………………………………………………….. 

 

  

 

  

 

 وصلت سيارة ماهر الحد االحياء السكنية الراقية

 ووقفت السيارة امام فيال أنيقة ، فخمة الشكل

 بوجوم كانت جالسة على المقعد شاردة تنظر للنافذة

 …وجسدها يابس وكانها ذهبت للبعيد وهي بجواره

 تافف بحنق كي يجذب انتباها لكنها كانت كما هي..

مد ماهر يده ومسك كفها المرتاح فوق حجرها وقتها انتفضت سمر وكان حيه لدغتها 
 .وكان لمسته…مجدداً 

 …….ماذا سيحدث حينما ياخذ حقوقه منها كاي زوج…كصعقة الكهربائيّه

 لغصة بصعوبة وهي ترفع عينيها الجامدة عليهبلعت ا

 .…ثم سالته بنبرة باهته

 ”..…هو دا المكان اللي هنعيش فيه“

 .…اوما لها ماهر قائالً بابتسامة بشعة

 ”…….هي دي مملكتك يا سنيوريتا…ايوا“

.اخرجت نفس ……عادت راسها الى النافذة ورمقت المبنى الشاهق العريق رفيع المستوى
 ..…ها وهي تشعر باالختناق لمجرد رؤية قبرها معهثقيل على صدر



 ..ولن يفيد…قد ضحت بحياتها بمنتهى الغباء

 .. افضل شيٍء في تلك الزيجة خروج…الندم

 ……ابراهيم من السجن؟!

ترجلت من السيارة وهو معها حاول مسك يدها اثناء سيرهما لكنها حاولت التملص منه بسؤالها 
 الفاتر..

 ”…. يعني انت كنت عايش مع رزان في شقه قبل كده…كهو المكان ده بتاع“

 رمقها بغضب ووضع يده التي كانت ممدوده اليها

 .…في جيبه بحنق وهو يقول ببرود

اي  ….. وناوي اكتبها بأسمك…الفيال شريها من قريب عشانك……اديكي قولتي قبل كده“
 ”.…رايك احضر اورقها واكتبها بأسمك

 .…فهزت راسها سريعاً بنفي……ذا العرض المغري منهشعرت ببعض الدنأاء ان قبلت ه

 ”.…….. مش عايزه حاجة…ال“

 .…عقد حاجبيه مندهشاً وهو يرمقها خلسة بمكر

 ……. لو رزان مكانك كانت طارت من الفرحة…غريبة في حد يرفض فيال زي دي“
 ”……وقعدت تشكرني من هنا لسنة قدام

 …احتقن وجهها ونظرت لالمام بضيق

 ”.…في فرق كبير بينا ………ياماهر انا مش رزان“

 ……ظن بغباءه انها غارت عليه فشعر ببوادر السعادة تتسلل اليه لذلك قال لها بحب

 ”..…. عشان كده حبيتك ياسنيوريتا……آآه عارف“

دخال معا الفيال والتي كانت الردهة الخاصه بها غاية في االناقة من ديكور لفرش لكل 
 ……بهذا المكان .. ثراء عارم يحيط كل جزء…شيء

 شعرت سمر به يقترب منها ويضع يده على خصرها

 .…مقربها منه برغبة جامحة بها



 ……بلعت ريقها بخوف وشعرت بنفس الشعور االشمئزاز منه ومن كل شيٍء به

 …مالى عليها ماهر محاول تقبلها لكنها في لحظة ابتعدت عنه بمعجزة وهي تقول بتوتر واضح

 ”.…هشوف الفيال كلها..هو انا مش ….. اا…احم“

 .…ظلمت عيناه برغبة وهو ينظر لها بحنق

 ”.…دلوقتي“

 .…اومات سريعاً وهي تتقدم الحد الزوايا مطصنعة االهتمام

 ”……. مش دا المكان اللي هقعد فيه…آآه طبعاً دلوقتي“

 .…ذم شفتيه بنزق وهو يتقدم منها على مضض

 ”..……يهوتعرفي كل جزء ف ……تشوفي بيتك …حقك ياسنيوريتا“

 بدأ بفتح كل باب في تلك الفيال كي تراه وتشاهد

كانت تطصنع االهتمام واالنبهار المخزي لمجرد ان تمر الدقائق وهو بعيد  …ديكوره واساسه
 .…عنها

كانت تشعر بان قلبها يكاد يتوقف وهي ترى انها ستسلم نفسها إليه مهم طال االنتظار ومهم 
 تأخر

 .……حينما يكونا في غرفة واحدهفي نيلها سينال منها حتماً 

 عقلها مشتت وقلبها ويتالم عينيها مطعونة بالوجع

 انها مضت على شهادة وفاتها …والخذالن من نفسها

 ..…ليست زيجة بل انه قبر بمعنى الكلمة

 ..…غرفة نومهما …صعدت على الساللم ووصلت الخر غرفة

 تجمدت اطرافها وهي تسمع الباب يغلق خلفها.. وكانه

 

  



 

  

 

. برغم …هكذا كانت تشعر باالختناق والظالم رغم النور …قبو اغلق عليها مع شيطان مؤذي
 من ان الغرفة

قطعة من االناقة المنمقة بعناية إال انها كانت كالجحيم وهي تعرف ان المقبل عليها منه ال يبشر 
 .……بخير

 بشعة التي تدب الخوف فياقترب ماهر منها ووقف امامها وهو يبتسم في وجهها تلك البسمة ال

 عنوة عنها تراه كابوس أسود يتغذى على …قلبها

 . وقلة ايمانها ان الخالص قادم……خوفها وضعفها

 .……ال محال

وضع ماهر يده على كتفها وهو يرى بوضوح الزعر يلمع بعينيها السوداء رغم جمود مالمحها 
 …. شعر بنشوة وهو يرى هذا الزعر منها……وثباتها أمامه

بداخله اشعره بسعادة انه سينالها عنوة عن انفها ولن تقدر على الرفض وابعاده مهم  شيءٍ 
 …اقترب

 مالى ماهر عليها وهو يقول بنبرة مشتعلة برغبة..

 ”…وأخيراً بقيتي مراتي …مبروك ياسنيوريتا“

مرر شفتيه على وجهها ثم عنقها بقوة مجنونة وكانها يريد ان يتشرب من رحيق انوثتها حتى 
 نفذت

 .…كغيرها؟!

. انها حتى لم يشفق على دموعها التي هبطت من مقلتيها …كان يتعامل معها بطريقة بذيئة
بعجز وهي تحاول ان تبعده عنها تحاول التحدث لكن لسانها لجم وهي تشعر انه تزني 

 ..…وتخون حبيبها ……معه



وكانك بدخل  احضان باردة ال تطمئن بل ترعب …شعور مقرف ينتابها باحضان هذا الرجل
 كهف غدار

 ……باي لحظة ممكن ان يقع فوق رأسك

انها بالفعل  …ازداد االختناق و االشمئزاز بداخلها ورائحة عطرة مقرفة تجعلها تشعر بتقيؤ
 .……على وشك التقيؤ

 ..…ابتعد عنها ماهر سريعاً بصدمة ووضع يده على وجهه اثار تقيؤها المفاجئ عليه

دخلت سريعاً الى اقرب باب وكان الحمام افرغت ما بمعدتها  لم ترفع سمر عيناها عليه بل
 بقوة.. وهي تتألم

 ..…وكانها تسممت بقبالته ولمساته عليها ؟!

ولوى شفتيها بقرف وهو يدخل الحمام اخر كي  …تشراسة نظرات ماهر على الباب المغلق
 ……يغتسل ويغير مالبسه التي افسدها التقيأ

. لتجد امرأة مشابهة لها لكن …ترفع عينيها على المرآة أحمر وجهها ونزلت دموعها وهي
 منهزمة تحارب

 .…وهي خاوية اليدين

 هل من العدل ان تستمر الحرب وانا خاوية اليدين..

 .……فاقدة العزيمة على المعافرة

 .…اغمضت عينيها بتعب وهي تفتح صنبور المياة وتغتسل بقوة لتزيل اثاره المقرفة من عليها

البكاء المستمر خرجت من الحمام فوجدته ينتظرها على احد المقاعد وضع قدم بعد وصله من 
 ..….. سالها سريعاً بعد ان تالقت اعينهما…على اخرى ينظر لها بغضب سائد

 ”……اي اللي حصل ده“

 كان …لو كان يحبها كما يدعي كان اهتم المرها 

 لو كان يحبها …ركض لعندها يتفحص ما بها

 ا الصحية بلهفة وخوفكان تساءل عن حالته



 . لكن سؤاله كان…بعد هذا التقيأ المفاجئ

 . كان يسألها عن ما يخصه…واضح

 .…اهذا هو الحب؟!

الح الحزن على وجهها وهي تتذكر في سابق حينما اتتها نزلة برد بسيطة اتى ابراهيم ركضاً 
د الجيران لم . حتى يومها خرجت والدتها الح…إليها وظل بجوارها ياكلها ويعطيها العالج

يتصرف معها بحقارة ويستغل خلوتهما بل ظل يطعمها ويشاسكها بالحديث كي تتناسى تعبها 
 .…وتتحسن ولو قليل

 ..…ولماذا قست علينا الحياة هكذا ……اين انت ياحبيبي

 اخرجت تنهيدة ثقيلة وهي تجلس على حافة الفراش

 .…ثم قالت بنبرة باهته وهي تنظر إليه

 ”.…لحاجة دي دلوقتي يا ماهرانا مش مستعده ل“

 …الح الوجوم على وجهه وهو يسالها بتهكم

 ”..…. امال انا متجوزك ليه…ازاي يعني؟!“

لكنها ردت  …لو بداخلها ذرة مشاعر واحده نحوه لكانت اشعرت ببعض االلم والغضب منه
 ببرود وكانها

 ……لم تتفاجئ برده

 ”……. اتعرف عليك وقرب منك اكتر……اديني وقتي شويه“

 …سالها بنبرة باردة

 ”..…وقت قد اي يعني“

 .وقالت…اهتزت حدقتيها وهي تهرب من عيناه

 ”..…شهر شهرين على حسب“

 ..…هتف ماهر بنبرة شديدة

هو شهر واحد هخلص الشغل المتكوم عليه في شركة واخدك ونسافر برا نقضي شهر العسل “



 هناك

 ”……ها قولتي إيه

 ا العناد االن معهلم يكن امامها إال الموافقة ربم

 ..….قالت سمر بهدوء……الغباء بعيناه

 ”..…ينفع الفترة دي ابات في اوضه لوحدي“

 .…احتدت نظراته عليها اكثر فقال بتهكم

 احنا مش متجوزين ……كده كتير يا سنيوريتا“

 ”..…عشان نعيش مع بعض زي االخوات

 ..…طلبت منه بخنوع ال يليق بها أبداً 

 ”……لو سمحت ………الفترة دي بس ياماهر“

 …نهض عن مقعده بحنق وهو يقول ببرود

 

  

 

  

 

. بس بعد كده مفيش اعذار ……تمام الفترة دي بس عشان تعرفي اني بحبك ويهمني راحتك“
 وال

 ”اتفقنا.. ………في بُعد

 …..فوجدته يخبرها بهدوء…اومات برأسها

 تحبي اخلي…انا خارج دلوقتي ساعتين كده وراجع“

 ”.…ل قبل ما تناميالخدم يحضرولك االك



 .…هزت راسها بامتناع وهي تقول

 ”.…..انا مش جعانه………ال شكراً “

وقتها شعرت براحة وطيف من …. بل تقدم من الباب وخرج منه…لم يعيد الكالم مرة أخرى
 ..…السكينة يختلج اعماقها

 اتجهت للباب واغلقته بالمفتاح وتركت المفتاح به

 تصدق انهُ تركهافهي حتى االن ال …لالمان من غدره

 ممكن ان يكون هذا التقيؤ جعله……هكذا ببساطة

 .…يلذها عنه مؤقتاً ؟!

جلست على حافة الفراش وهي تجري اتصال باول شخص ممكن ان يريح قلبها عن أحوال 
 إبراهيم

 ..…اآلن

 …همست سمر بأرق واضح عليها

 ..…يارب تردي عليا يا حبيبة“

……………………………………………………………… 

ى الوصفات معدة امامه من يد امه وشقيقتيه كل ما يشتهي وطاب وكل ما يحب امامه كانت اشه
والديه وعمه وزوجة عمه وابنة عمه وشقيقتيه وزواجهن  ……على سفرة واحده طويله

 واوالدهن كلهم

 .…على سفرة واحده وهو وسطهم

زح والبعض البعض يم …كان الجميع يحاول اخراجه من تلك الغمامة السوداء التي تحيط به
.. احاديث مختلفة وكلها ألجل ان يخرج عن …اآلخر يتحدث عن السياسة الظالمة وحكام الدولة

 صمته ولكنه

 ..…يرد على حسب السؤال الموجه إليه.. ويكتفي بايماءة بسيطه مع كل حديث

.. اليوم ……عقله مشغول بها وقلبه يتألم لمجرد ان ينسج شيطانه صور مخلة عنها وعن ماهر



 جها ماهرتزو

.. هل هي …طبيعي انه االن يسحق جسدها اسفله ……طبيعي سينالها …وذهبت لبيته
. هل حدث لها نزيف وهي االن …هل يغتصبها ……راضيه بهذا ، ام انهُ ينالها رغماً عنها

 .. وقد اخذ ما يريده منها وهي كانت…ام ان االمر مر طبيعياً كاي زوجين …بالمشفى

 .……مرحبه بهذا

مؤالم  …. مؤالم هذا الجرح…تغزر بشراسة بقلبه تجرحه جرح غائر ينزف بغزارة كالمخالب
 هذا الغدر.. مؤالم

 .. مؤالمة غمرة عشقك.. تثبت…. مؤالم الحب…الفراق

 لماذا يا سمر …دائماً انني اضعف من ان انسى عشقنا

ء .. اي غبا….. هل خروجي للسجن الكبير افضل حل قومتي به !…هل هان عليكي عذابي
. هل هذا إنقاذ ام انتقام حبيبتي …اقترفته كي تضحي بكل شيء الجل ان اخرج و أراكه معه

 ..…؟!

 وجد والدته تربت هل كفه المرتاح على سطح السفرة

 ”……. مش بتاكل ليه…ُكل ياحبيبي“

. هزت راسها …نظرت نوال لطبقه وجدت الطعام كما هو وكل ما خذه تقريباً معلقتين بالعدد
 بأسى

 …ترفع عيناها مجدداً عليه بلوعة االموهي 

 .دا انا عاماللك االكل كله اللي انت….. فين االكل اللي انت كلته…وبعدين معاك يابراهيم“

 ”. …بتحبه

 …نهض إبراهيم من مكانه بامتناع

 ”..…تسلم ايدك ……اكلت ياحاجة“

 اخواته لكن إبراهيم انتبه الجميع لنهوضه من على سفرة الطعام ثم البتعاده لحق به احد ازواج

 .…منعه وهو يضع يده على كتفه قائالً بخشونة



رمق  ”..…اكلي جوزك يا رحمة ….. خليك ياجدع مكانك كمل اكلك…رايح فين يا يافهمي“
 . ابتسمت اخته ولمعة عينيها بدموع…اخته بنظرة متحفزة

 ….ثم قالت لزوجها بهدوء……وهي تنظر إليه بشفقة

 ”.…ن إبراهيم ميزعلشكمل اكلك يا يافهمي عشا“

 …قلبت حبيبة في طبقها بوجوم وشهيه مفقودة لديها

برغم من حبها الشديد لسمر إال انها حزينة الجل ما حدث مع  ……شاعره بالغضب نحو سمر
 . حتى أحمد يتهرب من اسئلتها عن ابتعده عن…ابراهيم

 المنزل تلك الفترة وعدم تواجده في زيجة

. عروس بمالبس سوداء عادية بنطال وكنزة بنصف …طالقاخته الزيجة االغرب على اإل
ً ……كم والغموض انها تزوجت  ……والعريس ثري وكبير في العمر انه بعمر والدها تقريبا

 في نفس اليوم الذي خرج

 . لو كانت انتظرت قليالً لكانت بينهم…فيه إبراهيم

 ……اآلن؟!

 …ه لتجد اسم سمر ينير الشاشةانتبهت حبيبة الهتزاز هاتفها الموضوع بجوارها نظرت الي

. سالتها …وقع قلبها ووقعت المعلقة من بين يدها وانتبه الجميع لضجيج الصارد من عندها
 ……والدتها )صفاء( بشك

 ”..…. ومال وشك مخطوف كدا ليه…مين بيرن يابت ياحبيبة“

 .…فقالت بتلعثم وهي تنهض …شاحب وجهها اكثر بعد سؤال امها وعيون الجميع تخترقها

 ”.….. شكلها عايزه حاجة هرد عليها وجاي علطول…دي واحده صاحبتي ياماما“

 .…انسحبت للشرفة قبل حتى ان تسمع رد والدتها

وضعت الهاتف على اذنها وهي تتحدث بخفوت.. فان علم احد انها سمر ستقوم القيامة داخل 
 …هذا المنزل

 ”.….. ايوا ياسمر…الو“



 …خرىهتفت سمر بلوعة من الناحية اال

 ”..…معلش اني بتصل بيكي دلوقتي.. بس انا كنت عايزه اطمن على إبراهيم ……حبيبة“

 .…عقدت حبيبة حاجبيها بغرابه وفغرت شفتيها اللحظات بغير استيعاب

 ”.…. احنا عندهم في البيت….. هو كويس…إبراهيم!“

 اتت اللهفة في صوت سمر وهي تبكي بصمت متعب..

 ”…….. حبيبة هو كل؟…وال ساكت ……لم معاكمبيتك ……بجد كويس يا حبيبة“

 .…سالتها حبيبة بحيرة

 ”..…وطالما بتحبيه اوي كده ليه سبتيه …انتي لي بتعملي كدا ياسمر“

 …ارجعت سمر شعرها للخلف بحرج وهي تجيب

 انسي انا بس كنت ……سبته عشان برضو بحبه“

 ”.……عايز اطمن عليه

 .…ات صوت خشن قاسي اخترق اذنيها

 ”..…. اني لسه عايش ممتش بعد اللي عملتيه…على اي ياعروسة بتطمني“

 .…وقع قلبها وهي تحاول التأكد من ما سمعته

 

  

 

  

 

 ”……إبراهيم“

.فلم يقدر ان …رجفة قاسي صارت على كامل جسده وهو يسمع صوتها الباكي الملتاع باسمه
 يمنع



 .…نفسه عن سؤالها بقلق

 ”……هو آذاكي …………بتعيطي ليه“

 وعها مجدداً وعلى تنفسها وهي ال تصدقنزلت دم

 ..…ان بعد كل هذا يهتم المرها

 ”..…. كويس اني اطمنت عليك……انا الزم اقفل“

 قست عيناه وجف حلقه وهو يقول بصوتٍ 

 ..…مسنن

 .. ربنا يسعدك…اطمني محدش بيموت عشان حد“

 ”.……مع اللي اخترتيه

 .…نزلت دموعها وهي تقول بنبرة متهدج

 ”……براهيمويسعدك يا إ“

 ..…رد بتهكم قاسي

 ”..…. هتيجي منين السعادة وراحت البال….. بعد اللي شوفته على إيدك…يسعدني !“

 ……قالت بعجز

 ”..……انا آسفة“

 …لوى شفتيه هاكما وهو يقول بسخط وعذاب

.. وخدتي كل حاجة …. قفلتيها ياسمر…. وهترجعك ليا…وتفتكري الكلمة دي هتريحني“
 ”……ليش غير الوجعومسبت …حلوة معاكي

.. ….. اغمض عيناه بعذاب لماذا يتالم ألجل دموعها…انتحبت بحرقة وهي معه على الخط
 لماذا وهي سبب

 عذابهما بتصرفاتها الغبية اضاعته واضاعت نفسها

 ……قبله



 اغلق الخط بصعوبة حتى الحديث لن يفلح بينهما

 ……بل سيزيد األمر سوءاً 

 عند عتبت الشرفة ويبدوا انها سمعت الكثير منه مما جعلها استدار فوجد حبيبة تبكي وهي تقف

 ……تقف مصدومة تبكي الجله

 .…ربت على وجنتها بكفه بحنان وهي يقول برفق

 ”..…بالش عياط يا حبيبة عشان خاطري انا“

 اهتزت حدقتيها وهي تنظر له بوجه مبلل

 .….ثم سألته ببالدة………حزين

 ”..…هو الحب مؤذي يا ابيه“

 اجابها بنبرة باهته ……تسامة مؤلمة على محياه وسط مالمح رجولية مظلمة جامدةاهتزت اب

 ..…قبل ان يبتعد لغرفته

 ”..….. احنا ياحبيبة…احنا اللي بنخلي مؤذي“

 رواية غمرة عشقك

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثالثة والعشرون

 ..…المستديرة جلست على مقعد مقابل له وقالت وهي تضع حقيبتها جوارها على الطاولة

 ”……أخيراً روحت البيت“

 ”.……اه روحت امبارح بليل“

 ……نظر للناحية االخرى متاففاً بحنق

 .…ضيقت حبيبة عيناها وهي ترمقه باستفهام

 ”.…مش ناوي تقولي اي اللي بيحصل معاك“

 نظر لفنجان القهوة امامه ثم لعيناها الزيتونية



 ..…االمعه ثم امتنع بوجوم

 ”.……بيبة عاديمفيش حاجة يا ح“

 .…حركت راسها واحتدت نبرتها قليالً بعتاب

هو مش المفروض تحكيلي على اللي بيحصل ……انت مخبي عليا إيه …ال في يا أحمد“
 معاك.. وتفتحلي

 ”……قلبك زي مانا ما بعمل معاك

 .…نظر لعيناها بقوة وقال

 ”.…وانا يعني مش فتحلك قلبي“

 …احتقن وجهها وهي تتشدق

 …قدر تقولي غبت الشهور دي عن البيت ليه.. وليه روحت قعدت عند كرمت …فين ده !“
 ويوم فرح اختك

 ”..…. انت زعالن مع مامتك……محدش شافك

 

  

 

 

  

 

 …زم أحمد شفتيه بامتنان وهو يقول

 ”..…. ياريت المشاكل كلها تبقى مع امي هيبقا على قلبي زي العسل…زوزو !“

 لة بتأثراسندت حبيبة جزعيها على الطاولة قائ

 .…واضح



. اكيد سمر ….. مش معقول خالك عارف يزعلك دا طيب اوي…يبقا سمر وال خالك عارف“
 .. انا كمان متأثرة من اللي عملته…انت زعالن من جوازها صح

 ”.…ومش عارفه اذا كان اللي حصل ده صح وال غلط

 .…افصح بشرود وهو ينظر لعينيها

 بس …. يمكن مضايق منها شويه……محدش عارف“

 زعلي كله هو اني خايف عليها من نفسها ومن الراجل

 ”……اللي متجوزاه ده

 ..…عقدت حبيبة حاجبيها وسألته بقلق

 ”…….. هو الراجل دا مش كويس…ليه بتقول كده“

 صمت ولم يرد عليها بل اشاح وجهه بوجوم

 …مجدداً بعد ان انتبه لكالمه

 .…نظرت له حبيبة بعتاب وزفرة وهي تقول

سكتت قليالً ثم ”.…كت يا أحمد مش ناوي تحكيلي اي اللي بيحصل بظبط حولينابرضو هتس“
 ً  ..…تذكرت وهي تقول سريعا

..وهو كمان ….وكانت بتعيط وهي بتطمن على إبراهيم…آآه سمر كمان كلمتني امبارح“
 ”..…كلمها

 .…عاد لعيناها وسالها بفضول

 ”……متعرفيش قالو إيه“

 .…ضمت شفتيها بخيبة امل وهي تقول

 ”..…سمعت لكن مقدرتش افهم حاجة“

 …نظرت لعيناه وحاولت تغير الموضوع قائلة 

 ”.……أحمد ممكن ننسى كل حاجة وتفك التكشيرة دي وتركز معايا شوية“



 .…سالها بجزع

 ”..…اركز معاكي في إيه“

افتر ثغرها بابتسامة متألقة وهي تحاول الهروب معه من مشاكل تحيط بهما من كل االتجاهات 
 لغريبةوا

 ..……انها ال تخصهما بل تخص اشخاص غاليين جداً على قلوبهم

 ”.…يعني مش مالحظ اي حاجة مختلفة فيا“

كانت جالسه على المقعد تربط شعرها من …عنوة عنه ابتسم وهو ينظر لها ملياً بتركيز
 الجاهتين

 بتسريحة انيقة تنتهي بضفيرتين يستلقيان

 زوكانت ترتدي بنطال جين………على صدرها

 ..…فوقه كنزة انيق خضراء كالليمون

فقدت الكثير من الوزن فبرز اكثر على جسدها الهزيل الشبيه بعارضة ازياء عافرة بكثرة 
.حبيبة بدون معافرة تصل لهذا ……وحرمت نفسها من لذة الحياة لتصل لهذا الجسد المثالي

 ..…المنحنيات الجسد الذي يغيظه اوقات فهو لن ينكر أبداً انه يعشق المرأة مليئة

 ..…منفوخة الوجنتْين كي يقضمها باسنانه كلما أراد

 .…عقب بعد هذا التفكير المنحرف

 ”..…انتي مبتاكليش كويس ليه“

 

 

  

 

 

  



 

 .…نظرت له بغرابة وقالت ببراءة

 ”.…مانا باكل زي اي حد ……اي السؤال الغريب ده“

 .…رمق جسدها بنبرة وقحة

 تخسي.انتي ب……مش باين خالص بصراحة“

 ”. …جامد

 …احتدت نبرتها تدريجياً وهي ترمقه بتحذير

 ”…….ومتركزش في الحاجات دي…احترم نفسك“

 الحت السخرية في صوته وهو ينظر لها

 …بعبث

 ”.…..اديني بركز……مش انتي اللي قولتي ركز“

 ..…برمت شفتيها وهي تنعته بـ

على اشارت ”..….انا قصدي على التسريحه دي حلوة على وشي………وقح“
 ……..رفع شفتيه لألعلى باستهجان وعقب…الضفيريتين

 ’.……زي الزفت متعملهاش تاني“

 ”..…قليل الذوق اوي“

 احمرت وجنتاها بغيظ وهي تنظر له شزراً 

 .…عقب أحمد بتبرير جادي

.يعني انا بعلق على حاجة مهمة انتي تعلقي على تسريحة ……فين قلة الذوق دي“
 .انا عايزك…شعرك

 ”……على كده بعد الجامعة مش هالقيكي……تتغذي مش كده

 …امتقع وجهها اكثر وهي تحدثه بانزعاج



.المرة الجايه هسيبك ومشي …….هو انت مش هتبطل تعلق على حاجات ملكش فيها…آهلل“
 ”. …على فكره

 .…رد بوقاحة وغرور

 ”..……كل لمصلحتك عشان تملي عيني……وتسبيني وتمشي ليه“

 .…انرفعت احد زوايا شفتيها باستهج

 ”…وملى عينك ليه اكونش المدام بتاعتك“

 .…رد بمراوغة صبيانية

 ”..…ياااه لو انتي المدام بتاعتي“

 رغماً عنها ابتسمت وهي تقول باستهانة

 ”..…اي فيها يعني“

 قال سريعاً بعيون تلمع بالفرحة لمجرد تخيلها

 ……زوجه له

 ”..…..ينهار فرح….دا فيها وفيها وفيها كمان…اي فيها“

 .…هد بحرارة وهو ينظر لعيناها مضيفتن

 ”..…….يا احلى بيبه دخلت حياتي……يارب تكوني من نصيبي“

 أسبلت جفنيها وزحفت الحمرة لوجنتيها

 ..……فعقبت بخجل

 ”.……ربنا يحققلك كل اللي بتتمناه“

 رد وهو يسافر على وجهها ناصع البياض

 .…بهي المالمح

 .…كويس انك عارفة انك بقيتي أمنية حياتي“

 ”……يارب اكون انا كمان كده



 نظرت للناحية االخرى وهي تقول بقوة رغم

 .…خفوت صوتها

 .……ريح نفسك يا احمد مش هجريك في كالمك“

 ”..…لما نرتبط رسمي نبقا نشوف

 .…مط أحمد شفتيه بيأس

 ”..….على ما سمعها منك……على كده هستنا كتير“

 

 

  

 

  

 

 …حاولت الهروب منه فقالت بهدوء

 ”..…اي اخبار الجامعة ………في المهمخلينا “

 .…ضيق عيناه بخبث واراد اغاظتها فقال

 ”………. فيها شوية بنات اوف ياحبيبة ملظلظين لظلظه……تمام“

 .…رمقته بغيظ”………اتلم“

 .…ضحك باستمتاع وهو يقول بلؤم

 ”.…وانا قولت إيه مش انتي اللي بتسألي“

 ..…رمقته بعتاب حاد وقالت

 ”.…انت مستفز ومتنمر……لبناتانا برضو بسأل عن ا“



 .…ارجع ظهره للخلف مطصنع الدهشة

 ”..…خدي في بالك انا بحب العود الفرنساوي جداً ……اعوذ باهلل متنمر مرة واحده“

 ……عقدة ذراعيها امام صدرها بتشكيك حانق”..…يسالم“

 ..…اوما براسه وهو يقول بلؤم

 آآه حتى اسالي قلبي هيقولك ان أحمد بيموت فيها“

 ”.……تمو

 اهتزت ابتسامتها وهي تسأله بعدم فهم

 …مصطنع

 ”……هي مين دي بقه“

 رد احمد بغمزة شقيه

 ”……اي واحده اسمها بيبة“

 اهتزت شفتيها مجدداً في ابتسامة مهدده

 لكنها سيطرة عليها بصعوبة لكن …بالخروج

 ……أحمد قال وقتها

 ”..…..وهعمل نفسي مش واخد بالي….اضحكي…بتكتميها ليه يابطتي“

ضحك معها وهو يشعر ببعض ……ضحكت حبيبة بقوة وهي تضع يدها على فمها بخجل
 .…االرتياح والسعادة لمجرد التحدث معها ومشاكستها

 ..وبعد ان دخل شقته اتاه اتصال من…بعد مدة

 .…. فتح الخط وقال بخشونة…رقم غير مسجل

 ”..…..مين……الو“

 .…..زفر بضيق وهو يتمتم بيقين…حاباتى من الناحية االخرى صوت انثوي مطصنع االنت

 ”…….جبتي رقمي منين………ُمنى تاني !“



 .…قالت بنبرة متحشرجة ناعمة

 ”……كويس انك لسه عارف صوتي“

 …القى نفسه على الفراش بملل

 ”..…اخلصي ياُمنى عايز إيه مني“

 ..…هتفت ُمنى بلهفة

 ”……. معقول موحتكش…وحشتني يا احمد“

 .…حاول انهاء المكالمة بنزق

 ”.…….انا تعبان وعايز انام سالم…ُمنى انا مش فاضي للشغل بتاعك ده“

 …احتدت نبرتها تدريجياً وهي تقول بغضب

 ”..…لقيت لعبه جديدة تتسلى بيها مش كده……دلوقتي بقيت تعبان وعايز تنام“

 .…زفر بحنق ثم قال بتشنج واهانة نحوها

 

 

  

 

  

 

.. واحنا …. بقولك خالص فضناها سيره…ه.. وخلي عندك شوية كرام…ُمنى ابعدي عني“
 ”……كنا في االول واآلخر صحاب

 .……صاحت هاكمة بنزق قوي

صحاب والكالم اللي كنت بتقولهولي في التلفون كالم مينفعش يطلع غير بين اتنين “
 ”.…متجوزين



 ..…لوح أحمد بيده وهو ينهض بتشنج

. اكيد يعني لو …ل للكالم دهوانتي اللي كنتي فاتحه المجا …كانت مرة وراحت لحالها“
 محترمه هحترمك

. النك ابعد من ….. وبرضو مكانتش سذاجة منك…ولو حطى حدود بينا مش هعديها يا ُمنى
 ”..……السذاجه وال إيه

 …هدرت ُمنى بقوة عبر الهاتف

ومبتعملش حاجة في حياتك غير انك تلعب ببنات الناس وتعلقهم ……انت ندل وواطي“
 ”.…بيك

 من كلماتها السامة ولكنه هتف تاثر للحظات

 .…بتبرير

..وانتي ….. مجرد كلمتين قولناهم لبعض في لحظة شيطان…انا ملمستكيش وال جيت جمبك“
 برضو

 ”..……اللي كنتي فاتحه المجال

 …نفس الحدة قالت هازئة

 ”.…يعني انت مغلطش صح“

 …افصح لها بهدوء وهو يخرج تنهيدة طويلة

. بس انا من ساعة …بعترف اني عملت حاجات كتير غلط قبل كده . وانا…كلنا بنغلط يا ُمنى“
 .. وعايز اكمل معاها بجد……ما عرفتها وانا بدأت أتغير لألحسن

 ”……مش تسليه

 لمعة عينا ُمنى بقسوة وهي تهدر عبر

 .…الهاتف

 ”..…وهللا دانت حبتها بجد بقا“

 .…قال بسأم من وقاحتها الغير منتهيه



.. ممكن بقا نقفل الموضوع ده وتبعدي عني وتسبيني في …أحبها . وهفضل…حبتها يا ُمنى“
 ”…حالي

 .…صاحت ُمنى بتشنج

 ”..…اسيبك في حالك بساهل كده“

 ..…صرخ احمد تلك المرة بنفاذ صبر

 ُمنى انا لحد دلوقتي بتعامل معاكي براحة وباالدب“

رك يربطك والمرادي بقه هروح لكبي …لكن لو زودتي العبط بتاعك ده عن كده هتزعلي
 ”…. ويبعدك عني…جمبه

 .…توسعت عينيها بشيطنة وهي تهدر بشر

يا تفضل معايا ياما وربي هبعت التسجيل  ….. طب اسمع بقا يا حبيبي…بقا كده يا أحمد“
 ”……لحبيبة تشوف احترامك واصل لحد فين

 .…عقد حاجبيه بعدم فهم

 ”..…تسجيل اي بظبط“

 ..…هي تقول بكيد النساءالتوت شفتيها بابتسامة انتصار ماكره و

. تصدق يا …هو انا مقولتلكش اني سجلت اجمل كلمتين قولناهم لبعض من ساعة ما كلمتك“
 بحس اني.. ……احمد كل ما بتوحشني بسمع التسجيل بتاعك

 فور انتهاءها ضحكت بميوعة.. ”.. ……وال بالش

 .……هتف باقذع الكلمات وهو فاغر شفتيه بعدم تصديق

 ”. انتي اتهبلتي يا****..……ابتاي الوساخه دي ي“

 ..…ردت عليه بطريقة بذيئة مستفزة 

.. انا عندي استعداد اسيبك تكلم ……بقولك اي …يعجبني فيك لسانك الطويل وانت متعصب“
 معاها في التلفون زي مانت عايز اهو تسلي نفسك لحد ما

 تزهق منها بس بعد كده ترجعلي وبرضو مكالمتنا



 

  

 

  

 

 ”.……مش هتقل

 …ك احمد بغضب وهو يسير بالغرفة بتجهمضح

 ”…وهللا ما مصدق ان في بنات رخاص بالشكل ده“

 قالت ُمنى وهي تبتسم من الناحية االخرى

 .……بتشفي

تقريباً في بنات كتير مبتحبش تسيب حقها لحد ولي يحاول ياخد حاجة منها بتعمل اي حاجة “
 في

 ”……سبيل انها تفضل معاها

 .…هاج احمد عليها بغضب

 ”….. ولي عندك اعمليه…وانا مش حاجة ياروح امك“

 .…برمت خصلة حول اصبعها وهي تقول بلؤم

.. ولو مش مصدق ان التسجيل معايا افتح الوتساب هتلقيني …عندي كتير اوي ياحمادة“
 بعتهولك

 ”.……اتأكد وفكر و رد عليا ……على الرقم ده

 ارجع خصالته للخلف بقوة وهو يرى تالعبها به

 ..…حذيرفقال بت

..انتي اللي …انا راجل وميعبنيش حاجة ……مش انا اللي هتهدد يا ُمنى دا انا افضحك“



 سمعتك هتبوظ

 ”..……وهيتقال عليكي شمال

 ..…ردت عليه باستمتاع ماكر

 . اقرب حاجة هيجوزونا لبعض…مش مهم ياقلبي“

 ”.…لم اتبل عليك اكتر من كده

 ..…شتم اياها وهو يصيح بازدراء

.. هو خالص ملقتش غير الشمال اللي هديها …. اجوزك انتي……*****يابنت ال“
 ”..…اسمي

 ..…ردت بتأثر مصطنع

 ”..…الشمال دي معرفتش غيرك ……اخص عليك ياحمادة“

 كانت عينا مثبته على الال شيء وهو يهدر

 …من بين انفاسه الغاضبة

وفتكري  ……ك. ابعدي عني احسل…ابعدي عني ياُمنى انا لو حطيتك في دماغي هفضحك“
 عارفاه…. 01ارقام الشباب اللي متسجلين على خطك 

 ً  ”……طبعا

بلعت ريقها بتوتر ولكنها تعلم ان أحمد لن ينزلق لهذا المستوى الدنيء ويفضحها لذلك اصرت 
 …بوقاحة

 مفيش …انا معرفش انت بتكلم عن إيه بصراحه“

 ”..…غيرك اللي بكلمه

 .…افصح عن كل شيء بغيظ وغضب منها

تكلمي ومن زمان وانا عارف من اول ما بدات اكلمك وكل ما كنت ابعدك عني اقاليكي ال ب“
وفري على نفسك دور الشريفة المطعونة في كرامتها  ……الزقه بغرة ومش عايزه تبعدي
 بعد ماجه واحد وحش ضيعها



 ”.……وضحك عليها بكلمتين مع انها تضحك على بلد بحالها

 …الهاتف زمت ُمنى شفتيها ببرود وقالت عبر

 ”….. انا هبعت التسجيل لحبيبة…يعني مصمم تمام“

 …هتف أحمد بتحذير قوي

 ” …….وقسما باهلل ما هرحمك بعدها…لو في حاجة وصلت لحبيبة هتزعلي“

 .……قالت بتملك وقح

 ” …قولت إيه……يبقا نرجع نتكلم زي األول وتبعد عنها وتفضل معايا“

 .…رفض بشدة وهو يقول بسخط

 

  

 

  

 

 . مش على….. لو اخر واحده في دنيا يا ُمنى…ال“

 ”..…اخر الزمن هربط نفسي بواحده لمؤخذه

 حركت حاجبها الرفيع بفعل مشرط حاد وهي

 ..…تهتف عبر الهاتف بسخرية

 ”..…وكان فين الكالم ده في األول ………هللا“

 عض على شفته وهو يقول بهدوء مريب

 ..…خرج بمعجزة

. وربنا غفور …………بيفهم نفسه اكتر.. وبيحاول يصلحكل ما الواحد بيكبر بيعقل و“
 ”..…رحيم



 ..…قلبت عينيها ببرود وهي تقول هازئة

 ”..…. هسيبك تفكر وهكلمك كمان يومين تبقا ترد عليا…ماشي يا شيخ احمد“

 القى أحمد الهاتف على الفراش بعصبية وهو

 ..…يزمجر بغضب بقلب غرفتها

.. اقسم باهلل لوال حبيبة لكنت زماني …نا دلوقتي وبنتهدداحنا اللي بقا بيتسجل……يابنت الـ“
 ”.…. انا عمري ما شفت واحده كده……سلختها

فتح مسجل الرسائل ليجد التسجيل بالفعل عبارة عن كلمات وقحة منه ال تقال إال بين 
 ..…وكانه راقها ……. وكانت ُمنى تجاريه ومستمتعة بالحديث معه…الزوجين

ان اطال المكالمة معها لكان حدثت عالقة محرمة عبر الهاتف لكنه لحق يعلم وقتها انه اذا ك
وقتها استغرب انها كانت مستمتعه بالحديث  …نفسه واغلق قبل ان يحدث بينهما ابشع من هذا

 وكانت

لكنه كان يتهرب كان يشعر  ……تحاول اثناء المكالمات األخرى ان تفتح المجال مجدداً معه
 .…نها الوحيدة التي افصحت له هذا المجال.. ا………باالختناق والذنب

 تحدث مع الكثيرات قبلها وبعدها ومعها أيضاً لكنه

 .…..وهي من دفعته لذلك…لم يتجاوز حدوده إال معها هي

هو أخطأ وحاول االبتعاد عن هذا المستنقع المظلم ولكنها كانت مصممة على سحبه معها لجسد 
 يهوى

ًّ …الذنوب  بدات المطاردة .. وحينما ابتعد عنها كليا

 ..…اللزجه منها بأسم الحب ؟!

ان سمعت حبيبة هذا الحديث منه مؤكد ستكرهه  …هل ستنفذ تهديدها وترسل التسجيل لحبيبة
. انه يجزم انها كانت لحظة شيطان ونادم عليها بشدة ، وتغير ……وتبتعد ……وتستحقره

لحظة بل وكان صادق في . يجزم انه لم يخونها ولو ل…بعد ان عرف حبيبة واقترب منها
 ……مشاعره نحوها

ً  …هل سيدفع ثمن استهتاره اآلن  ويخسر حبيبة عقابا



 .….. قاسي هذا العقاب قاسي ان حدث وافترقا لألبد ؟!…له وتكفير عن ذنوبه

 …ارجع شعره للخلف بقوة وخرج للشرفة بتشتت

لت التسجيل هل ُمنى أرس …انه يحترق في وقفته وعيناه مثبته على شرفة حبيبة بقلق
 .اما…بالفعل

 ُمنى ال تهدد ُمنى مجنونة ……انه مجرد تهديد اهوج

 .……وستفعلها بطبع في سبيل ما تريد الوصل اليه

وخرجت الجميلة الشهية وجبة االفطار ذات العيون الزيتونية والوجه  …فتحت شرفة غرفتها
 ..……االبيض كالبدر

 والح نفس السؤال بذهنه هل …بهيه عليهنظر لها بصمت وعقد لسانه في لحظة بعد طلتها ال

 .……سيدفع الثمن بابتعادها عنه ؟!

 ابتسمت حبيبة وهي تنظر له خلسة ثم اشارت

 .(….. ساكت ليه…بيدها بمعنى )مالك

 …ابتسم بصعوبة وعيناه مثبته عليها باعتذار !

ت .في حاجة حصل…استغربت تلك النظرة فمسكت هاتفها وارسلت له رسالة)مالك يا أحمد
 .ذهب ليجلب هاتفه وهرب من عيونها…….(…عندكم تاني

 ……وهي يرد على فراشه

 ..(…. انتي كويسه…)مفيش حاجة ياحبيبة

 ..…ردت برسالة بوجهاً متعجب

 

  

 

  



 

 .(….. قولي كلت؟…)كويسة طبعاً اي الزمة السؤال ده.. دا احنا لسه سايبين بعض

 …اجاب برسالة كاذبة

 ..(…. وانتي…………)آآه كلت

 .…رسلت وجه يخرج قلوب من عيناه وكتبتا

 ..(…)لسه هروح اكل تيجي تاكل معايا

 .…ارسل قلب مع رسالة وكتب

 (…. انا هقفل…طب روحي ُكلي…)بالهنا والشفا يابيبه

 .…ارسلت سريعا قبل ان يغلق

 .(…)هكلمك كمان شويه

 .…امتنع برسالة متردده وعليه وجه يتثأب

 (…عشان تعبانانا هنام شويه  …….. يعني……)ال

 …ارسلت وجه متاثر وكتبت

 ..(….. مالك؟…)الف سالمه عليك يا أحمد

 ..…رد برسالة مختصرة

 .(……. لما انام هبقى كويس……. شوية صداع…)مفيش ياحبيبة

 ..…ردت سريعا برسالة راقية جميلة

 .(…وبقى اطمن عليك بالمرة……)خالص هرن عليك على اذان الفجر كده عشان تصلي

امة مؤلمة على شفتيه انها في بعد االوقات تدفعه دفع كي يصلي الفجر جماعه في الحت ابتس
 ..…المسجد

.. حنونه وصديقه …. حبيبة جميلة كالمالئكة صافية القلب…لن ينكر انه تغير لوجودها بجواره
جيدة وحبيبة رائعة وقد اخذت من اسمها نصيب فهي حبيبة دوماً في قلوب من يراها ويقترب 



 ..…منها

 يبدوا ان هناك عالقات تسحبك للظالم وهناك

 ..……عالقات ترافقك للنور خطوة بخطوة

 . كانت عالقة نقية…مع حبيبة كان كل شيٍء مختلف

برغم من مشاكسته الوقحة قليال معها والتي ولدة بالفطرة داخل اي رجل إال انها كانت توقفه 
 حينما

 وبنظرة من عينيها……يتجاوز اول اطراف حدودها

ت تحفزة ان القادم لن يعجبه منها.. فكان يخشى ان تبتعد او تاخذ عنه لمحة خاطئة عن كان
 صداقتهما

 لذلك كان يسير على درب ……الذي اصر عليها يوماً 

 .…معين معاها

ربما هناك عالقات غير شرعيه تحدث بين الرجل والمرأة ربما المرأة جزء ضعيف في بعض 
 العالقات

 ن لكانت اشد آلة تبترلكن لو كان هناك وعي ودي

 .……الذنب قبل اقترابه

 ال تشوهه الحب فهو بريء من خطيئة ارتكبت

 . فرغبه هي من تحرككم ولذة…باسمه ؟!

 .……الذنب تدفعكم للتجربة

…………………………………………………………… 

 ……أوصلها السائق بسيارة الفارهة امام البنية التي تقطن عائلتها بها

 يه بنطال جينز فوقهخرجت من السيارة باناقة مرتد

كانت تاركه شعرها ينساب على كتفيها وظهرها  ……قميص انيق من اللون االحمر الشاحب
 وتضع على عينيها



 .……نظارة سوداء فخمة بماركة غالية

 .…نظرت حنين للسائق من أسفل نظاراتها وقالت بهدوء

 ”.…استنى مني مكلمة “

 ……اوما السائق بتهذيب

 

  

 

  

 

 ”.…متحت امرك ياهان“

. تاففت حنين بانزعاج من امها.. …حملت الهدايا وصعدت بها ألعلى البنية المتهالكه القديمة
 فحتى اآلن

ترفض الذهاب للحي السكني الراقي الذي به اشترى عز الدين شقة وسجلت باسمها على حسب 
 ……شرطها هي

وتهلل وجهه فرحاً طرقت على الباب ففتح اخيها محمود لها وتوسعت عيناه حينما رأها امامه 
 ..…حينما لمح االكياس بين يداها

 ”…….. حنين جت…حنين جت ياما“

 …ابتسمت حنين وهي تدخل ثم سألته

 .. وامك واخواتك عاملين إيه…عامل اي ياحودة“

وضعت االكياس على المنضدة وعانقت اخيها بقوة وشوق بادلها العناق وهو  ”…وحشتني اوي
 .…يقول بحماس

 ”……. جيبالنا اي معاكي…شتينيوانتي كمان وح“

 .…ضربته حنين على مؤخرة عنقه وهي تقول بين ابتسامتها االمعة



 ”..…علطول مستعجل كده استنى طب اما اسلم على امك واخواتك“

 ..قالت ماجدة…اتت في تلك اللحظة والدتها واخواتها

 ……بابتسامة بشوشة فوق مالمح متعبة من شدة المرض

 ”..…السالمة ياضنايا.. حمدال على ……حنين“

 ضمتها ”.…عامله اي ياحبيبتي …هللا يسلمك يامااا“

 ..…حنين بشوق وهي تقبل وجنتها بلهفة

 ..…بادلتها والدتها السالم بحرارة وهي تقول بنبرة خافته

 .انتي عامله…. الحمدهلل…في احسن حال يابنتي“

 ” …..طمنيني…اي ياحبيبتي مع جوزك

 …تومأ براسها بسعادة تلمع في عينيها  توردت وجنتي حنين بخجل وهي

 ”……مبسوطه اوي معايا ………الحمدهلل ياماا“

 ..…رفعت ماجدة يداها داعيه لها بحنان

 ”…….. يارب دايما في خير وسعادة مع بعض متتحرموش من بعد أبداً …الحمدهلل يابنتي“

 ..…تغيرت مالمح حنين قليالً ولكنها حاولت تغير الموضوع وهي تقول بحماس

اخرجت حنين سترة صوف ثقيلة ووضعتها على كتف امها وهي تقول  ”..…بصي جبتلك إيه“
…. 

 اخرجت عدة عباءات شتويه ثقيلة ”..…حلو اوي ياما الجاكت دا عليكي تقيل وحلو هيدفيكي“

 …وقالت بمرح

 ”..…والكام عبايه دول بقه هيبقى حكاية عليكي ياماجدة“

 …ضحكت والدتها بحرج وهي تقول

 ”..…….. انتي أولى بالفلوس دي يابنتي…بس تعبه نفسك ياحنينلي “

 …عقدت حنين حاجبيها وهي تحدث والدتها



وبعدين انا وانتوا ……..انتوا محتجانهم اكتر مني…اولى اي بس هعمل بيهم إي يعني“
اخرجت حنين عدة العاب مغلفة بالعلب وقدمتها الشقاءه الثالثة باستثناء المراهق  ”.…إيه

 الذي قدمت له علبةالصغير 

 . قالت حنين…تحتوي على هاتف بماركة عالية

 ..…بجديه إليه

. عايزك تحافظ عليه عشان هكلمك من عليه اطمن عليكوا …التلفون دا بقه ليك يامحمود“
 ”.. في الخط وفي كل حاجة..……وعلى امك وعالجها ماشي

 .…مسكه الصغير بسعادة وعيون تلمع بحماس وهو يقول

 ”……. دا بكام ده…ين بس دا شكلو غالي اويماشي ياحن“

 …لكزته حنين بدهشة

 ”..…خدوا وخالص ………هو اكل وال بحلقه“

 …اوما لها الصغير وهو يبتعد بالهاتف الحد الغرف

 جلست حنين على اقرب اريكه وهي تنظر المها

 ..…قائلة بعتاب

بقا ياحبيبتي سبيها . ما خالص …انتي ماسكه في الشقه دي كدا ليه …انا مش عارفه ياماا“
 وتعالي اسكني

 في شقتنا الجديدة دي جاهزه من كله مش محتاجه

 ”……غير ناس تعيش فيها

 

  

 

  

 



 ….ثم قالت بتأثر…نظرت والدتها لكل ركن في شقة من خالل تلك الردهة الصغيرة

. المكان اللي خلفتكم فيه ….. دا المكان اللي اتجوزت فيه ابوكي…مش هاين عليا ياحنين“
. …. المكان ده شهد على فرح قليل وحزن كتير…ربتكم وعشت مع ابوكي فيه عمري كلهو

.. إزاي اسيب كل ذكرياتي وروح مكان تاني مفهوش ……هنا عاش معايا ابوكي وهنا مات
 ”..…. الحيطان اللي شافت ولي شهدت على كل حاجة حلوة وُمره عشتها…الحيطان دي

 ذات الشقوق نظرت حنين باستنكار للحوائط الباهته

ً ……العميقة الغير قابلة لالصالح  ..…. كحياتهم سابقا

واسعي على نفسك وعلى  ….الشقة حلوة وواسعه…….. هناك احسن…كفايه دراما ياماا“
 ” …. ونبي ياما وفقي انا بقالي يامااا بتحايل عليكي…اخواتي

 …اومات والدتها بطيبة وهي تسالها عن احوالها

 ”..….وجوزك……..المهم انتي عامله إيه……سبيها على ربنا ياحنين“

 .…قالت حنين بهدوء

والشاغله والممرضه ……انتي صحتك عامله إيه واخواتي تعبينك…الحمدهلل يامااا كويسين“
 بيجولك

 ”..…. بيشوفه طلباتك وال ال……صح

 .…هزت والدتها راسها مجددا وقالت بطيبة

 ”…….كتر خيرهم بيتعبوا اوي معانا…ااه يابنتي بيجولي“

 ..…ردت حنين بتفهم

تنحنحت ”..…وانا برعيهم على قد ماقدر متقلقيش ………كل بتمنه ياحبيبتي المهم راحتك“
 حنين

 .…وهي تسال والدتها باهتمام

حتى كل ما بسألك عليها في التلفون بتتهربي ….هو انتي ما بتشوفيش سمر…قوليلي ياماا“
 ”..…هو في حاجة حصلتلها……مني



 .…ول بخفوتتنهدت ماجدة وهي تق

..سمر اتجوزت ياحنين من يومين …وهللا يابنتي انا ما فاهمه اي اللي بيحصل مع سمر“
 ”..…بس

 .…تهلل وجه حنين بسعادة وهتفت

 ”اتجوزت ابراهيم صح..…طب كويس……من يومين“

 .…هزت والدتها راسها وهي تقول بعدم فهم

 ”………بير وغنيال يابنتي اتجوزت واحد قد ابوها بيقوله ان راجل اعمال ك“

 …هتفت حنين بصدمة وتعجب

 ”……دي كانت بتحبه اوي….طب وابراهيم…راجل قد ابوها !“

 ……لوت ماجده شفتيها بحيرة حقيقية وبررت من منظورها

 ”.……ابراهيم برضو جدع غلبان وعلى قد حاله…يمكن شافت الفرصة االحسن ليها“

عند حق اي اللي جاب السوق ..)…بلعت حنين ريقها بحرج وهي تتذكر صراخها بوجه سمر
 .(…للباشا

 .…اضافة حنين بنفي……اغمضت عينيها بقوة محاولة نسيان حقارتها مع صديقة عمرها

مش معقول ……اكيد في حاجة غلط…..بقولك كانت بتحبه اوي…سمر مبتفكرش كده“
 صمتت قليالً ”…تجوز

 ..…وتوسعت عينيها وكانها انتبهت أخيراً لمواصفات زوج سمر

..هو اسم اي يامااا ماهر …قد ابوها وغني…انه…قولي ياماااانتي بت“
 ”……ماهر………صح

 .…اومات والدتها بتذكر

 ”..……ايوا يابنتي بيتهيألي دا االسم اللي سمعته من الجيران“

. خفق …نهضت حنين سريعاً بعيون متسعة بشكالً ملحوظ وكانها رأت شيطان يتحضر امامها
ً قلبها برعب على صديقتها فقالت ال  ..…مها سريعا



 ”.……..أروح اسألها على سمر وطمن عليها…انا راحه لخالتي زينب يامااا“

 ..…خرجت من الشقة بعد موافقة امها

 …ترى ماذا حدث لسمر في تلك الفترة التي غابتها

.وهي التي كانت تظن ان سمر تنعم االن في أحضان الرجل الذي …خبر زواجها ال يبشر بخير
 أحببته

 .……من أول لقاء بينهما كما اخبرتهاوسرق قلبها 

 اطرقت حنين على شقة سمر فتح )عارف( لها

وهذا امراً طبيعي  ……قالت حنين وهي تدخل الشقة بلهفة وكان البيت ملكاً لها…الباب
 فالطالما كانت

 ..…ابنة تلك العائلة ُمنذ الصغر

 

  

 

  

 

 ”..….هي خالتي زينب فين……ازيك ياخالي“

زينب بوجهاً مجعد حزين وترك بعدها حنين ودخل الصالون جالساً  اشار عارف الى غرفة
 ……برفقة صديقته الحنونة االرجيلة

 اطرقت حنين باب الغرفة فخرج صوت زينب الباكي

 ..…من خلف الباب

 ”.……ادخل يا عارف“

 .…دخلت حنين اليها وهي تقول بابتسامة فاترة



 ”…مش عارف ياخالتي حنين ادخل وال إيه“

 باللهفة وهي تبكي اكثر فعندما رأت قالت زينب

 حنين ازدادت حرقة قلبها مع تذكر حب ابنتها

 ……لحنين وصداقتهم الطويلة

 اقتربت منها حنين وسلمت عليها لكن زينب”…..تعالي ياحبيبتي رجعتي امتى…تعالي ياحنين“

 ..…سحبتها وعانقتها وهي تبكي بلوعة أكبر

..لو كانت سمر هنا …جي فرحك النا وال سمرمعلش اني مقدرتش ا……الف مبروك ياحنين“
 ”..……كانت هتفرح اوي لم تشوفك

ابتعدت حنين عن احضانها وهي تجلس على حافة الفراش وتسالها بنبرة شاجنة وعينيها تلمع 
 ……بدموع بعد بكاء زينب

 ولي سابت ابراهيم…اي اللي حصل مع سمر ياخالتي“

 ”.……وتجوزت ماهر

 .……فخذيها بحرقة صاحت زينب بعويل وهي تضرب

..انا هتجنن …يترى عامل اي دلوقتي يابنتي….حسبي هللا ونعم الوكيل…جوازه سودة“
 ”..…..هتجنن…عليها

 ..…نظرت لها حنين لبرهة وتشدقت

 ”.…هي مش بتكلمك في التلفون ياخالتي“

 قالت زينب وهي تمسح دموعها المنهمرة

 .…بالمنديل

 ”……وكانها بتعيط من ساعة ما مشيت…يشونبرة صوتها مريحتن……لسه قفله معايا“

 .…سالتها حنين بتوجس

 ”..…هي متجوزه غصب عنها وال إيه“



 .….فازداد إتساع عينين حنين وهي تقول بصدمة…هزت زينب راسها بتأكيد وهي تبكي

 ”.……وليه تعمل كده …. ازاي ياخالتي…إيه اتجوزت غصب عنها“

 ……تشدقت زينب بحسرة

.. وحرق ……بحق ما حرق قلبي على بنتي …بنا يوريني فيه يومر …منه هلل ماهر الكلب“
 ”..……قلب بنتي وكسر فرحتها

 .…ربتت حنين على كتفها وهي تتحدث بارتياب

..مالها سمر ياخالتي …انا استويت من كالمك ده……باهلل عليكي ياخالتي فهميني في ايه“
 ” ……وابراهيم سبها ليه

 ……قالت زينب بعجز حزين

قصت زينب على حنين كل شيء حدث في خالل الثالثة اشهر ”.…ياحنين هقولك……هقولك“
 الماضية..مع كل حدث كانت تتسع عيون حنين اكثر وتنزل دموعها

رغما عنها تاثراً وصدمة من كم المشاكل والمصائب التي هبطت على راس صديقة 
انت ك……بانها لم تكن متواجدة…..والمؤسف والمخزي في كل حدث يحكى امامها…عمرها

غائبة مع كل ُمصيبة كانت بعيدة تنعم بحياتها الجديدة الوردية المليئة بالهنا 
 وصديقتها تعاني بمفردها ومزالت تعاني..……والراحة

 واين هي كانت ومزالت انانيه ال تبحث إال عن نفسها

ً …وعن عائلتها  وتركت اول انسانه كانت بجوارها دوما

 ……فيها وتخبرها بانها هنافي أشد المحن حينما كانت تربت على كت

 .…اول شيٍء قالته بعد ان صمتت زينب

 

  

 

  



 

 ”……معاكي عنوانها ياخالتي صح“

 .…هزت زينب رأسها بنفي وهي تخبرها

..هو في ……….احمد هو اللي عارف عنوانها…انا معرفش ياحنين االماكن الجديدة دي“
 ”..……اوضته بس مش هيرضى يجي معاكي

 ..…وتساءلت عقدت حاجبيها باستغراب

 ”…هو زعالن مع سمر……وليه مش هيرضى يجي معايا“

 ..……اخبرتها زينب وهي تمسح عينيها الحمراء من كثرة البكاء

 ”. ….. وسمر صممت وشدت معاه يومها…..مكنش موافق على الجوازه دي……ايوا“

 هتفت حنين بدفاع وتفهم للمرحلة التي مرت

 ..……بها سمر

نهضت حنين ”.……مكنش قدامها غير الحل ده……نهايعني كانت هتعمل اي غصب ع“
 .…وهي تضيف

 ”…….ولو جه معايا يبقا احسن برضو…انا هخبط على أحمد وهحاول اخد منه عنوانها“

 خرجت حنين من الغرفة ووقفت امام غرفة

 .…أحمد اطرقت الباب عدة مرات وهي تقول

 ” …أحمد انا حنين افتح عايزه اتكلم معاك“

 .…ن خلف البابرد أحمد بايجاز م

 ”……ادخلي ياحنين“

دخلت حنين واغلقت الباب وهي ترفع عيناها عليه وجدته يجلس على حافة الفراش يرتدي 
 حذاءه

 الرياضي ويبدوا من مالبس الخروج المرتبة عليه



 …انه خارج من البيت االن

 ”……انت خارج وال إيه؟“

 رفع عيناه عليها وهو يتفحص هيئتها الجديدة

 .….وعقب بفتور……كاالنيقة كذل

 ”.……مبروك ………مقولتيش يعني انك اتجوزتي ……حمدال على السالمة االول“

 اسبلت جفنيها بحرج منه وهي

 ..…تبرر

 ”……الموضوع جه بسرعة“

 ..……نهض من مكانه ووقف امام المرآة يهندم مالبسه ثم عقب بنزق

.ياترى قد ابوكي زي ……واضح من الطقم اللي انتي لبساه والخاتم االلماظ اللي في ايدك“
 سمر وال قد

 ”..……وال يكونش واحد من الفرافير اللي بياخده المصروف من بابي………جدك

 .…صاحت حنين وهي تنظر له بغضب

 ”.……احمد“

 .…وضع يده على فمه بتشنج”..…سكت“

.لن تستغرب أبداً طريقته معها بالكالم لطالما كان بمثابة …نظرت حنين للناحية األخرى بوجوم
 أخ

 صغير لها يتحدث معها بمنتهى االريحية ، وكأن

 الحياة اعطت له اختين سمر وحنين فكانت

 دوماً عالقته بها مختلفة قليالً وقريبة بعض

 .……الشيء

 .…سمعت صوته يخبرها بأختصار



 ”……انا مش هروح معاكي في حته عايزه العنوان خديه“

 رفعت عيناها عليه واحتدت نبرتها قليالً 

 ..…بصرامة

 …طب ليه مش عايز تروح……واضح انك سمعتنا“

 ”..…مش عايز تطمن على اختك

 ..…رد ببرود به لمحة من العناد

 ”..…مش عايز كفايه انتي هتطمني“

 ..…لعبة على نقطة ضعفة وهي تقول ببراءة

 ”.……..يرضيك تسبني امشي لوحدي…مانا مش هروح لوحدي يا أحمد“

 لوى شفتيه وهو يعدل ياقة قميصة

 ..…ساخراً 

 

  

 

  

 

 ”..…ياحنين هانم ………ليه وفين السواق“

 تاففت بحنق وهي تحاول اقناعه بكل

 .…الطرق

 …ممكن تبطل تريقه وتريحني من الكالم شويه“

 تعالى معايا يا احمد عشان مبقاش لوحدي ولو



 ”..…مش عايز تشوفها استناني برا وانا مش هقولها انك معايا

 هتفت …صمت أحمد قليالً ولم يرد عليها

 ..…حنين بحزم

 ”.……وكفاية عند………اخلص يا أحمد“

 ً  .…بعد برهة رفع سبابته وهو يقول هاكما

 ”….ماشي…….بس هستنا برا……انا هاجي معاكي“

 ..…هزت راسها وهي تقول باستهجان

 ”.……يال هستناك برا ……..ماشي يا أحمد المهم نروحلها…ياقسوتك“

 ..…وهو ينظر للمرآة بجزع . عم االستياء وجهه…خرجت من الغرفه بعدها

 يبدوا ان الجميع يركض خلف الفرصة

 ..بحجة التضحية ألجل مصلحة……االفضل

 ……اآلخرين ؟!

……………………………………………………………. 

..مر يومين على زواجها …على حافة الفراش كانت تجلس تنظر للبعيد بعيون سوداوية جامدة
 من ماهر

..يومين تتعامل بمنتهى الخنوع …جلسة المسائيةيومين تشاركه الطعام وبعد المشاركة في ال
 معه حتى

 ً  .فهو ليس رجال يتمتع بالشهام…ال يحاول نيلها غصبا

 …والرجولة فلو كان هكذا ما كان فعل بها كل هذا

 لكنها تحاول ان تجاريه وتتقي شره محاول ترويضه قدر المستطاع حتى

سينالك الوغد يوماً ……ماذا ياسمر رفعت راسها لالعلى بتيه وهي تسأل نفسها بارتياب حتى
 .سيلمس…ما



 .…….ربما حملتي منه يوماً وربطكما طفالً يحمل دماءه الدنسة…جسدك وينعم به

.ربما وجدت مخرج من …اعتصرت عينيها بقوة وهي تحاول الهرب من التفكير بحاضرها
 ً  هذا السجن يوما

 …..سجن؟!…ما

االنيقة والفرش الفخم فخامة لم ينسجها  حيُث الغرفة الشاسعة……نظرت حولها بجدية اكبر
 خيالها

 ..لكنه سجن بنسبة لها…يوماً في أعمق احالم اليقظة

 كاتابوت زجاجي يطبق على صدرها بقوة يكاد يخنقها

 .……يوماً بعد يوم

نزلت دموعها مجدداً وعلى وجنتيها تنهمر بانسياب وشعرها األسود متهدل حول وجهها 
 الشاحب باهمال

 ة المرأة المحطمة بنظرات عينيها الباهته وهي ترمق نقطة بعيدة بال أمل واحدوتكتمل صور

 ……يذكر داخلها

 وداع مؤلم ومعذب…اخر مكالمه بينهما كانت وداع

.خانت العهد وتركته برغم من معرفته انها فعلت …انهُ اتهامها بطريقة غير صريحة انها خانته
 .……طق الحقيقة حتى بين حالهكل ذلك ألجله لكن كبرياء رجولته يمنعه من ن

 .……تعلمه كما يعلمها وكالهما على علماً ان القدر لن يجمعهما أبداً 

نهضت من جلستها بصعوبة وهي تمسح دموعها محاولة النزول للجلوس في حديقة الفيال لعل 
 الهواء

 .ويتالشى االختناق الذي يرافقها من يوم دخولها لهذا القبو…المنعش يطفئ نيران صدرها
 ..…المظلم

 …قبل ذلك الوقت

وقفت السيارة المستلقيه بها حنين في المقعد الخلفي هي وأحمد الذي تافف وهو يخرج معها 



 ……قائالً بعناد صبياني

انا هاخد …..اديني وصلتك زي مانتي عايزه…قولتلك مش داخل عايزه تدخلي انتي ادخلي“
 ”.…بعضي وامشي

 .…زنابتزت إياه عاطفياً وهي تنظر اليه بح

 ”……يرضيك………وهتسبني لوحدي يا احمد“

 ..…لوح بيده بناظرته المستهانه

 ”..…انتي مش لوحدك معاكي السواق“

 .…امتنعت حنين وهي تقنعه

 ”.….. عشان ارجعك معايا بالعربية…خليك برضو“

 .…لوى أحمد شفتيه وقال باستخفاف

 

  

 

  

 

 ميكروباص …تشكري ياحنين هانم هاخد مواصالت“

 ”..…نساكي ML عرفاه وال

 رمقته بنظرات غاضبة ثم هزت رأسها وامتنعت الرد

 ……فهذا هو أحمد حينما يكن في حالة من الغضب وكبح الغيظ يخرج من فمه مخلفات ملوثة

 ..…اشاحت حنين بعيناها عنه ونظرت للسائق قائلة بهدوء

 ”..…ربع ساعة وجايه يا شرف“

 (…ة ورمقة االفته المعلقة جانباً )فيال ماهر المحمدياستدارت حنين بكامل كليتها للبوابة الكبير



 …عندما كانت تنزل سمر على الساللم رأت الخادمة تتقدم من الباب الكبير المزخرف بفخامة
 فتحت الخادمة الباب وسمعت سمر صوٍت مالوف لها

 لكن الخادمة ……او ربما توهمت انه صوت حنين

 …فوتحينها استدارت تنظر لها بتهذيب قائلة بخ

 ”.…في واحده عايزه حضرتك ……ست هانم“

.رفعت حنين …تقدمت حنين من عتبة الباب اكثر حينما وجدت الخادمة تحدث سمر عن قرب
 عينيها

على سمر وكذلك سمر التقطت عينيها في حوار طويل معاتب الختين قست الحياة عليهن 
 فارادت

 كلن منهن أذاقه القسوة والجفاء لألخرى في سبيل

 .…ببعضاً من الراحة ولكن كيف تاتي الراحة في الهجر والخصام؟! الشعور

 بلعت حنين ريقها بحرج وهي تنظر لسمر الواقفها

امامها على أول درجات الُسلم الممتد ترتدي طاقم بيتي انيق يبرز قّدها الجميل ومالمحها 
 الشرقية

انكسار عينيها إال انها  وبرغم من……الفاتنة التي تلتف بشراسة سمر التي تعرفها حق المعرفة
 مزالت

مزالت تتمنى ان تمتلك شخصيتها يوماً  …بنسبة لها المثل االعلى في صمود والمعافرة
 …برغم من انها على علم ان الشخصية هي من تصنعنا ال نحن ؟!……ما

 كانت تظن ان سمر ستطردها او تصرخ عليها وتعاتبها

تها تقول بنبرة باهته وهي تتابع الهبوط من على بعد ملحمة النظرات المعاتبة بينهن لكنها سمع
 ..…اعلى السلم الممتد بهدوء

 ”.….. ياحنين……أهال“

 .…بعد قليل



 جلست حنين على أحد االرئك شديد الفخامة وبجوارها عل احد المقاعد جلست سمر وهي

 ……تضايفها بهدوء

 ”.……تشربي إيه“

 .…قول بجديةتلك المرة نظرت اليها حنين بقوة غير معهودة وهي ت

 ”..…..انا جايه اطمن عليكي…بالش تعامليني على اني غريبة……وال حاجة“

 الحت بسمة مؤلمة على شفتي سمر

 ..…وعقبت بسخط

 ”.…..متاخر اوي……جاية متاخر اوي ياحنين“

 …قالت حنين بسرعة وهي تنظر لسمر باعتذار

وامي هللا  …وهللا ما كنت اعرف اي اللي بيحصل معاكي …. بس غصب عني…عارفة“
 ”……يسامحها محكتش حاجه غير لم جيت زورتها النهاردة

 .…ردت سمر بنبرة باهته

 ”.…مكنتش هتفرق كتير اللي حصل حصل“

 …رفعت حنين حاجبيها وتشدقت

 ”..….. ونحلها سوا……إزاي مكنتش هتفرق على االقل كنت هبقى جمبك“

 ..…ردت سمر بفتور

استدركت حديثها وقالت  ”..…حصل حصل خالص اللي …كالمك ده مش هيفيد بحاجة“
 بهدوء

 ”..…االمور تمام ………عامله اي مع جوزك“

 اغتاظت حنين من مواربة الحديث وتحدث بمنتهى

 الدبلوماسية وكانهما لم يتعاركنا في اخر يوماً راتها

 …. ردت عليها بعدها بنفس الخفوت……فيه



 ”.…. المهم انتي عامله اي مع ماهر…كلو تمام ياسمر“

 .ثم خرج الكالم بقسوة يقطر…وت سمر شفتيهال

 ..…سم على اذني حنين

 

  

 

  

 

.. مش الفلوس احسن برضو من ……زي مانتي شايفه عايشه في قصر وبيعاملني زي الملكة“
 الفقر

 ولجوازه دي احسن من جوازة السواق وال انتي

 ”.……رايك إيه

 …هتفت حنين بغيظ منه

 ……اتكلمي وزعقي …زي ماكنتي بتعملي األول .. عاتبيني…بالش الطريقه دي ياسمر“
 ”……. طول عمري بغلط وانتي بتسامحيني……بس بالش تشيلي مني بشكل ده

 …قالت سمر بسخرية

 ”.…مش كده ……وعشان كده خدتي على الغلط ياحنين.. عارفه اني هسامح زي كل مرة“
 …رمقتها بخزي

 .…نزلت دموع حنين بسرعة وهي تقول بتهدج

حتى لو مش طيقاني وحتى لو  …ت النهاردة بس عشان اطمن عليكياسمعي انا جي“
 .انا هفضل في ضهرك زي ما كنا في ضهر بعض في كل…كرهتيني

.. ولو مكنتش جامبك الفترة اللي فاتت دي فكان غصب عني وليكي الحق انك تزعلي …حاجة
وهللا ياسمر لو كنت اعرف كنت جتلك علطول وفضلت ….بس وهللا…وتعاتبيني



 ”.. …..وانتي عارفه كده كويس…جمبك

 .…نزلت دموع سمر بقهر واشاحت بوجهها للناحية األخرى بضيق

 مسحت حنين دموعها وهي تنهض من مكانها بصعوبة فهي ال تود تركها لكن مقابلة سمر

 ……وجفاءها أصأب صميم قلبها بخيبة األمل

 ”……ه ابقي ردي.وانا خدت رقمك الجديد من امك وهكلمك من علي…هبقى اجيلك تاني“

 .…نهضت سمر وهي تقول بنبرة هادئة

 ”……شرفتي ياحنين“

 نزلت دموع حنين مرة اخرى ونظرت اليها بضيق

 ..…ثم اتجهت اليها في لحظة وهي تقول بغضب نحوها

جذبتها حنين الحضانها بالقوة ”…وهللا ما عندك دم……انتي معندكيش ريحة الدم ياسمر“
 واالجبار

 .…وهي تبكي

 ر وهي تبادلها العناق وهي تنتحبابتسمت سم

 ..…كذلك قائلة بنبرة متحشرجة

 ”وحشتيني ياحزينة.. ………وحشتيني ياحنين“

 ابتعدت حنين عنها وهي تقول بعيون

 .…حمراء

 ”..…وانتي وهللا العظيم ياسمر“

 ..…مدت حنين كلتا يديها ومسحت وجنتي سمر وقبلة جبهتها وهي تعتذر لها بدموع

.انا مش عارفه ليه عملت ……وهللا ما كنت اقصد اجرحك…حقك عليا..…سامحيني ياسمر“
.عن اكتر واحده معريه نفسي قدمها وعارفه كل …كده بس حسيت اني عايزه ابعد عنك

..خوفت وهللا ياسمر خوفت من نظراتك ومن كالمك خوفت اكرهك او …اسراري
 ”. …تكرهيني



 .…اكفة اياها بحنقابتسمت سمر بوجها مبلل وهي تمسح وجنتي حنين كذلك ون

..انتي أصال قطعتي عالقتك بيا عشان مبقتش قد ….وتفكيرك عبيط……طول عمرك عبيطة“
 ”…المقام

 .…لكزتها حنين بقوة وهي تتشدق بعتاب

وكنت فكرة ……انا كنت ناويه اجي ازورك في بيت جوزك…اخص عليكي وهللا العظيم أبداً “
..كنت ناويه …جتلك على مال وشيبس لم عرفت النصيبة دي ……انك اتجوزتي ابراهيم

 .بالعكس….مش جايه هنا يعني عشان بقيتي مرات ماهر المحمدي…اصلحك كده كدا

 ”…انا جايه ارضيكي عشان عارفه اني غلط في حقك

 اومات سمر بتفهم وهي تقول بحزن..

 

  

 

  

 

ني ..وانتي متزعليش ا…..مسافة ما شفتك كل حاجة نسيتها…انسي ياحنين انا مش زعالنه“
 ”…رفعت ايدي عليكي

 ..…مررت حنين يدها على وجنتها بتذكر وهي تعقد حاجبيها بتالم وكانها صفعتها للتو

 ”..…كانت ايدك تقيلة اوي“

 ضمت سمر شفتيها بحرج وهي تقول بتأثر حزين..

..دي اول مرة تحصل ……حقك عليا يانونا انا مش عارفه رفعت ايدي ازاي عليكي“
 ”……بينا

 ……اً طويل وهي تقول بتهاون عن األمرسحبت حنين نفس

..انا ….عايزه اعرف كل حاجة حصلت معاكي….. وطمنيني عنك…كفاية عتاب واعتذرات“



 سمعت من خالتي كل حاجة بس انا عايزه اعرف منك بظبط

 ”.……اي اللي وصل االمور لكده

الفارهة بعد ما يقارب الساعتين خرجت معها حيُث البوابة الخارجية حيُث تصف السيارة 
 .…بانتظار حنين بسائقها الذي يجلس على المقعد مكانه بانتظارها

.. حينما التقطت عيناه سمر …واحمد الذي يقف بوجوم ساند ظهره على مقدمة السيارة باهمال
 ً . شتم حنين في سره فهو يعلم انها اخبرت سمر انه معها لذلك رافقتها …وحنين يخرجون معا

 ..…سمر للخارج

وبادلتها حنين العناق وهي  ……بنظرة معاتبه غاضبة.. ثم عانقت حنين و ودعتهارمقته سمر 
 .. تقدم على مضض وهو يشتم حنين…تشير الحمد بان يتقدم

 .……مرة اخرى بغضب أكبر

قالتها حنين وهي تلكزه بكلتا يداها كي تدفعه على  ”.…مش ناوي تسلم على اختك وال إيه“
 .…ابسمر التي نظرت له بضيق وقالت بعت

 ”…طالما انت جاي معاها مدخلتش ليه تسلم عليا“

 …رد أحمد باندفاع فظ

 ”.…مش عايز اسلم على حد“

 ردت سمر بحنق وقلبها يخفق شوقاً لطفلها

 …الصغير

ثم لمعة عينيها بغمامة من الدموع وهي تشير  ”.…على اساس ان انا اللي هموت وسلم عليك“
 .……له بيدها كي يتقدم

 ”……مد.يا أح………تعالى“

تقدم منها وهو يتكأ على أسنانه ممانع الدموع كي ال تتجمع في مقلتيه لكن رغما عنه اثار 
 دموعها ونظرتها

بلعها وهو يجذب اخته الحضانه ولفرق الطول بينهما  …شعر بغصة بكاء تهدد باالفصاح عنها
 ارتاحت



 .……رأسها على صدره وبكت على قميصة بقوة.. وهي تقول بعتاب

 ”..…. هونت……ك يا أحمدهونت علي“

 .…زمجر بعتاب قاسي في احضانها وهو يقول

 عجبك اللي احنا …انتي اللي مبتسمعيش الكالم“

..ومفيش اي فايدة من الجوازة ……. وجع قلب ليكي ولينا…. جه عليكي باي دا كله…فيه ده
 نفسي…دي

 ” ……افهم استفدتي اي

 ..…ظمررت حنين يدها على ظهر أحمد وهي تهمس اليه بتحف

 ”. …..اللي حصل حصل……. ملوش الزمه الكالم بتاعك ده…براحه عليها يا أحمد“

 .…خرجت من احضان اخيها وهي تمسح دموعها ومسكت بذراعه قائلة بترجي طفلة ضائعة

 .. بالش تمشي…ادخل يا احمد قعد معايا شويه“

 ”.…مع حنين خليك معايا شوية

 .…هاامتنع أحمد بقلبا ملتاع حزناً وشفقة علي

 

  

 

  

 

.هروح عشان ابقى ……امك لوحدها في البيت ومش مبطله عياط ……مش هينفع يا سمر“
 رمقها”.…. وال هو منعك…….. وحاولي تجيلنا……وهطمنها عليكي …جمبها

 ً  .…بنظرات قوية مستفهما

 ..…هزت براسها بنفي وهي تضيف



 ”..…اكيد هاجي يومين كده عشان الناس“

 وقبل مقدمة راسهاابتعد عنها بعد ان ودعها 

 ..…قائالً بحنو

 .…ابتسمت حنين واضافة بمناكفة نحوه”.……هبقى اكلمك على التلفون“

 ”..…اوعي تردي على أحمد……وانا كمان يا سمر“

 …رد أحمد ببرود

 ”.…آآه ردي على حنين هانم هي اولى برضو“

 ..…ضربته حنين على راسه وهي تقول

 استلقت السيارة وهي تلوح لسمر”..…ويال عشان اتاخرت على عز……بطل رخامه“

 .…بوداع

 رمق احمد السيارة الفارهة قبل ان يستلقي

 .…..قائالً بنزق…جانبها

 ”.…….. اطلع ياسطا لحسان اتاخرنا على عز…….ما العز كلو باين فعالً ……اها عز“

شهقت حنين وتوسعت عينيها وهي تنظر للسائق ثم لسمر الواقفه بجوار السيارة عن 
.وبرغم من حنق حنين من طيش …كت سمر تلك المرة بقوة وهي تنظر لحنينضح……بعد

احمد واستهتاره بالحديث إال انها ابتسمت بوجه سمر فاخيراً رات ضحكتها قبل ان 
 ..……تغادر

 ربما محن الحياة مستمرة وال تنفذ لكن بجوار المحن

كل محنة تتغير .وبعد ……تظهر لك محبة البعض وتكتشف مع الوقت كراهية البعض اآلخر
 نظرتك

 ………للحياة

……………………………………………………………… 

 



 ..……دخلت الفيال ثم صعدت على الساللم حيُث الطابق العلوي

 فتحت باب غرفتهما بهدوء لتجد عز الدين ينتظرها

 على الفراش جالس عليه باسترخاء ممد الساقين

اه كانتا مثبتاتان عليها . وعين……يلعب بسلسلة مفاتيحة بحركة مقررة بها لمحة من التشنج
 بنظرة كالنمر

 .……الغاضب الذي يود االنقضاض عليها ربما تتوهم فماذا فعلت لتحصل على كل هذا العداء

 .……اغلقت الباب خلفها وتقدمت منه وهي تلقي حقيبتها الغالية على الفراش

 ”..…جيت بدري يعني ……حمدال على السالمة“

 ….. واثناء هذا قال بهدوء…صدح منها خشخشه مزعجةلعب اكثر في سلسلة المفاتيح التي 

 ”..…. ُكنتي فين…انتي اللي جايه متأخر“

. هربت من …خلعت سترتها ووقفت امامه ببادي بحماالت رفيعه بارز نصفها العلوي ومفاتنها
 ……عيناه وهي تقول

 ”..…مانا قياللك اني هروح عندها النهاردة …كنت عند امي“

 .…وهو يقترب منها واستفسرنهض من مكانه بعصبية 

 

  

 

  

 

 ”.…يعني مروحتيش في حته تانيه“

استدارت اليه بهيئتها المغرية الشهية وبرغم ذلك لم يتاثر بهذا الجزء بل كان غضبه يشعل 
 .…قالت حنين بتردد ……صدره ويزيد سواد عيناه قساوة



 ”.…. هو في ايه…اي الزمة االسئله دي ياعز“

 .…ستطاع وسالهاتحكم في اعصابه قدر الم

.. ومين الواد اللي كان راكب معاكي العربية …كنتي بتعملي إيه في فيال ماهر المحمدي“
 ”..…ده

 .…توسعت عينيها بدهشة ورفعت حاجبها وهي تنظر له ببالده لبرهة قبل ان تتشدق ذاهلة

 ”…هو شرف سواق وال مخبر بيوصلك كل تحركاتي“

 …صاح عز الدين بتجهم

 ”.…وه و ردي على قد السؤالمتغيريش الموض“

 .…استشاطت غضباً وهي تلوح بيدها مبتعده عنه خطوتين ببغض

.. انت بتشك فيا عشان كده مخلي السواق يبلغك …افهم ازاي …ازاي ارد على قد السؤال“
 ”.….. وطالما بتشك فيا اوي كده اتجوزتني ليه…بكل حته بروحها

 .…هتف بقسوة مسننه

 ”..……ك ليهانتي عارفه انا اتجوزت“

. لهم  تتصنع …اقوى صفعة اخذتها في حياتها …ارجعت وجهها للخلف وكانه صفعها للتو
ً …الغباء والصدمة اآلن اليس هذا  …. زوجة للمتعة….. انها الحقيقة التي تغفل عنها دوما

 ..…. قست نظراتها وهي تخبره بنزق……المعنى الحرفي لعالقتهما

 ”…عليك ليه وانت كمان عارف انا وفقت ……تمام“

 لمعة عيناه بالقسوة وتوهمت بخٍط من الحزن

 .ولم يصدق ان الهشه……اخترق نظراته الغاضبة

 اصبحت تقصف الجبهات وترد الصاغ صاغين..

 ..…عقب بعد افكاره تلك بسخط

 ”..…واضح ان اللي افتكرنا موسى طلع فرعون“

 .…ردت بتحدي امام عيناه



 ”.……تقريبا من عاشر الـ“

 .…الدين بصرخه قويةقاطعها عز 

 .…مسك ذراعها بقوة واحتدت نظراته وهو يقول بنبرة مهيبة ”………اخرسي“

وانتي عملتي  …اسمعي ياحنين انا اكتر حاجة بتقفلني من الواحدة لسانها الطويلة وكدبها عليا“
 االتنين

 ”.……تبقي

 .…نظرت له بغضب وقالت باستهجان

 ”……نا نخلصابقى اي طالق تمام احسن برضو طلقني وخلي“

 …عقد حاجبيه بدهشة وتابع كالمه بغضب

قربها منه اكثر ورد على جملتها  ”.……تبقي تحطي لسانك جوا بؤك وتردي على قد السؤال“
 السابقة

 ”……انتي اتجننتي ……وطالق اي اللي انتي عايزه تطلقي بعد تالت شهور من جوزنا“

 ..…نهلفظت من تحت اسنانها بغيظ وهي تحدج به عن قرب شديد م

 ”…. يعني هو دا اللي منعك…تالت شهور من جوزنا“

 .…قرب راسه منها اكثر وهو يقول بغضب وانفاسه الساخنة تضرب وجنتيها بقوة

 ”.…انتي عارفه كويس اي اللي منعني“

بلعت ريقها وبرغم االنفعاالت التي تضرب صدرها إال ان اضطراب عاطفي احمق احتل 
 ……اقت على صوته شديد اللهجةف ……كيانها في المركزة االولى

 

  

 

  



 

 ”. …مين الواد اللي كان معاكي في العربية ده……كنتي بتعملي إيه في فيال ماهر ”

 …افصحت عن االمر بمقت وهي تبتعد عنه بغضب

 .وروحت فيال ماهر……دا أحمد اخو سمر صاحبتي“

 ”……عشان اقبل سمر النها مراته

 …هتف بصوٍت مندهش

 ثم ”..…هر المحمديصاحبتك بقت مرات ما“

 …استدرك االهم وعاد غضبه يعصف مجدداً 

 ”……وازاي مكلمتنيش وعرفتيني انك رايحلها لي خلتيني أعرف بصدفة من السواق“

 .…رفعت شفتيها بتشكيك

 ”……بصدفه ……بصدفه ياعز“

 .…اخبرها باستهجان

قفول ولما ايوا بصدفة اي مش مصدقة انك لم اتاخرتي حاولت اكلمك على تلفونك لقيته م“
 اتصلت

برم شفتيه وهو  ”..……ومعاكم واحد اسمه أحمد …بسواق بلغني انك في فيال ماهر المحمدي
 يحدثها

 .…بضيق

شكلي اي وانا عامل شبه االطرش في ……شكلي إيه وانا بكلم السواق اعرف منه مراتي فين“
 الزفة

 ومين …ومش عارف مراتي عند ماهر بتعمل إيه

 ”.……دا كمان العيل اللي سحباه معاكي

قالت بحرج بدون ان  ……اطرقت براسها بحرج وهي تمسك بين يداها هاتفها المغلق بوجوم
 .…ترفع عيناها عليه



مش عارفه اجبهالك  ……بس الموضوع جه …عندك حق انا كان الزم اكلمك واستاذنك“
ازاي بس كان الزم اشوف سمر وطمن عليها واحمد اخوها هو اللي كان يعرف العنوان 

 ”…….وكان الزم اروحلها النهاردة وشوفها باي طريقة.…

 …هدر بقلة صبر وهو يقلص المسافة بينهما بتشنج

.كان الزم اعرف تحركاتك احنا متفقين انك راحه عند اهلك ……وكان الزم انا اعرف ياهانم“
 مش

 ”……راحه تلفي على صحابك

 .…رفعت عيناها وبررت

 ”……الموضوع جه فجأه و“

 ..…بضته سطح طاولة الزينة بهيجانصرخ وهو يضرب بق

 ”..…كفاية تبرير ياحنين بتعصبيني اكتر“

 تهشم شيٍء أسفل يداه فنظرت لزجاجة العطر المتناثرة الشالء ثم ليده التي جرحت اثار

ً  ……قبضته القوية  .……وقع قلبها وهي تمسك يده سريعا

 ”..….ايدك………عز انت بتنزف“

 ..قائالً …هسحب يده بقوة وهو يدفعها بعيداً عن

 .…بتشنج هائل

 .…..ابعدي عني السعادي ياحنين…انزف وال أولع“

 اغلق الباب”..….. فاهمه…مش عايز اشوفك قدامي

 .……خلفه بقوة وانتفض جسدها على آثره

..وأول مرة تراه ……اغمضت عينيها وهي تجلس على المقعد بانهزام هذا اول خالف بينهما 
 ……ما يراه أمامهبهذا الشكل كثور الهائج ينطح كل 

يالهي ان كانت بررت االمر بنسيان كان شنقها ال ……ربما أخطأت حينما نسيت ان تخبره
..ربما ردود افعالها حمقاء ومستفزة لكنها امام غضبه وبوابل االسئلة الملحه منه تجفل …محال



 ……ويعقد لسانها وتظل واقفه مكانها ترمقه ببالده كتلميذة مذنبة

 .…ها بحيرة وغمغمتمررت يدها على وجه

 ”..……..ايُد بتنزف……هعمل اي دلوقتي“

 .……طقطق بشفتيها بغضب وقلق عليه وهي تحسم امرها وتخرج إليه

 نزلت لألسفل وسالت الخادمة عنه فاخبرتها انه خرج

 ..…عضت على شفتيها وهي تعود بادراجها للطابق العلوي……من الفيال باكملها

من الجمر بدلت مالبسها بقميص نوم قصير باللون في المساء كانت تنتظره على احر 
 ..…المشمش

 ..…عليه ارتدت روب يماثله 

 

  

 

  

 

ظلت تقضم اظافرها بغضب وهي تسمع خطواته الثابته من على اعلى الساللم ثم اختفى 
الصوت تدريجياً وهي تسمع احد الغرف المجاورة تفتح ويغلق بابها ويختفي صوت اقدامه عند 

 هذا

 .……الحد

 …توسعت عينيها بصدمة وهي تقول بغير استيعاب

 ”.….هينام في اوضة تانيه……معقول“

..ثم لم تلبث إال وخرجت من الغرفة ذاهبة …ضربة جبهتها وهي تحاول التفكير بجدية
 ..طرقت على…إليه

باب الغرفة المنشودة والتي اسفل عقب بابها كان يظهر خٍط من الضوء مما جعلها تستنتج 



 ..…دون البحث في باقية الغرفوجوده هنا ب

 فتح الباب وقد كان تخلص من سترته وبدأ في فتح

أزرار قميصة الذي ظهر صدره باكمله من خالله والذي كان قوي مشدود بصالبة 
 ..…..اسبلت جفنيها وهي تقول بخفوت…مهلكة

 ”………ممكن اتكلم معاك شوية“

وهو يلقي جسده الضخم على ابتعد عن الباب واكمل خلع قميصة والقاه أرضا بأهمال 
 ..…الفراش

.طفي النور وقفلي الباب …..انا جاي تعبان من برا وعايز انام…بس انا مش عايز اتكلم“
 ”.……وراكي ومشي

 اغلقت الباب ووضعت يدها بخصرها وهي تنظر

 ..…له شزراً 

 ”..…مش لم اعرف االول انت كنت فين كل ده“

 …فتح عيناه ونظر لها في نومته قائال

 ”……نتي بتحاسبيني وال إيها“

 .…صممت وهي ترمقه باتهام

 ”.…..كنت فين ياعز……واشمعنا انت بتحاسبني“

 .…رد عليها ببساطه

 ”.……كنت مع واحده ارتاحتي“

 ……شعرت بطعنة قوية تنغرز في صدرها وهي تساله بتيه

 ”………كنت مع واحده؟!“

 .…اوما براسه ببرود وهو يغمض عيناه

 ”..…ايدك وانتي خرجه . شدي الباب في……آآه“



توسعت عيناها وذأبت الصدمة وهي تدرك انه يتالعب به كي يغضبها ويحرق قلبها ليس 
 .…إال

اقتربت  ”..…. خلينا اطمن عليك األول وشوف الهانم بسطتك وال ال…وشد الباب ورايا ليه“
 منه وجلست على حافة الفراش بعصبية وهي تتفقده نائم

 الصدر متجاهلها باسترخاء على الفراش عاري

 ……بطريقة اشعلت فتيل صبرها

 ”……ما ترد عليا انبسط معاها“

 ..…ناكفها بالكالم وقال ببرود

 ”..…عايزه تسمعي اي تاني ………اخر انبساط“

تنفست بغضب وكادت ان تستسلم لغمامة البكاء مجددا لكنها ابتلعت الغصة بصعوبة وهي 
 ..…تزمجر

 ع واحدهانت كنت م …بالش الطريقة دي ياعز“

 ”.……فعالً 

 .…نهض من مكانه وهو يقول بعصبية

 ”……كنت مع ناس صحابي ارتاحتي“

 ..…نزلت دموعها وهي تزمجر بغضب

 ”……. هنتظر إيه من جوز األربعة…اقسم باهلل ما شفت واحد في بجاحتك“

 ..…قال من بين اسنانه بغضب

 ”.…….. بيكي خمسة…خمسة ياحنين“

 

  

 



  

 

 …رافعه انفها لالعلى هتفت وهي تنهض بكبرياء

 ”..…انا لوحدي مليش دعوة بيهم……ال انا متحسبش معاهم“

 ..…نهض من مكانه مؤكد المعلومة

 ”..…انتي فعالً في حته تانيه لوحدك“

وشعر بالغضب  …لوى شفتيه وهو يدرك انها اكثر أمرأه استفزته واخرجته عن شعوره
 ..…والغيرة نحوها في فترة قصيرة

.. غمغمت بعصبية بعد ان انتفضت مجدداً بسبب …الباب بنفس القوة دخل الحمام وصفع
 ..…اسلوب الهجامين هذا

 يارب يقع على دماغك عشان تحرم ترزع الحاجة“

 .…ثم ادركت ما قالته فغمغمة بخوف ”……كده

 ”……بعد الشر عليه“

جح وقح . ب….. ماذا تفعلي ياحنين بعد حديثه وتبجحه تنتظري…استلقت على الفراش بانتظاره
 …اكثر رجل قابلته متباهي بعالقته مع النساء ووقح وال يخشى شيٍء وال يهتم الجل شيءٍ 

 ..….. لكنه اوقات يكن شعلة موقدة حينما……وبارد اعوذ باهلل انهُ ثالجة متحركة

 ..…عضت على شفتيها وزحفت الحمرة لوجنتيها

 .…وتوقفت األفكار بعد االنحراف لتلك النقطة

 عز الدين وهو يجفف وجهه وشعرهبعد برهة خرج 

 .. رفع عيناه…مزال عاري الصدر يرتدي بنطال البذلة

 .…العسلية عليها وسالها مستنكراً 

 ”..…انتي ناويه تنامي هنا وال إيه“

 نهضت من جلستها وخلعت مئزرها وهي تقول



 ……ببرود واغواء

 ”..……حاجة زي كده عندك مانع“

لناعمة من خالل قميصها القصير الذي اظهر بياض ظهر قّدها الممشوق وبرزت مفاتنها ا
 .……بشرتها وجمالها باغواء

.وقالت باستفزاز ……استلقت على الفراش وهي تسحب الغطاء بتمهل وخبث
 ولالسف…يشعله

 .…يعجبه قليالً ؟!

.. بصراحة انا عجبتني …….. ولو عايز تنام في االوضة بتاعتنا روح…طفي النور ياعز“
 ”..…. تصبح على خير يازيزو…يها شكلها مريحهاالوضة دي وهنام ف

 عض على شفتيه وهو يطفئ النور ودار حول

 

  

 

  

 

 .…الفراش من الناحية األخرى وهو يقول بغيظ

 ”……انا جيت هنا األول …انا شايف ان انتي اللي تروحي االوضة التانيه“

 .…في الظالم الكاحل قالت بمكر

 ”.…ها اوض.. ما كل……اي شغل العيال دا يازيزو“

 رد بحنق وهو ينظر للسقف وسط الظالم

 ..…العميم

 وبعدين انا اسمي ……قولي لنفسك الكالم ده“



 ”……عز ماشي

 اغاظته وهي تمرر يدها على صدره العاري

 .…بعبث

 ”..…هللا واي يعني لم ادلعك هو انت مش جوزي“

 .…ابعد يدها وهو يقول بغضب وعتاب

 ”……الموضوع مش هيعدي كده ياحنين“

اقتربت منه ووضعت راسها على صدره العاري النابض بقوة وهي تراضيه بقلب بات ال يهوى 
 .…إال احضانه

 ”..……امال إزاي هيخلص“

 ..…تحشرج صوته وتاثر من قربها فقال بغيظ

. الزم اكون …اول وأخر مرة تروحي في حته من غير ما تقوليلي حتى لو كان في اي بالذي“
 .…لى كتفها العاري الطريصفعها ع ”.…. سامعه…عارف

 ..…تاوهت وهي تقول بحنق

 ”.……ايدك ياعز تقيلة حرام عليك“

 مسك حفنة من شعرها برفق ألجل ان يقربها منه

. لماذا معها يشعر انهُ لم يلمس …وزمجر بغضب وهو يشعر ان جسده باكمله يشتعل من قربها
 ولم يقترب ولم يشبع رغباته من اجساد جنسها يوماً ؟!..

 ”.…..سامعه…ي عليا ياحنين اول وآخر مرةرد“

 انفاسه الساخنة داعبت صفحة وجهها بقوة فحاولت

 ..…استفزازه بـ

 ”………افكر“

 …ناداها بقوة فقالت برضوخ”..……حنين“



 ”.……خالص اخر مرة“

 .…سمعت صوته يعصف وسط عتمة الظالم

 ”.……واخر مرة تجيبي سيرة الطالق“

 …ه بغرابةالح االندهاش على وجهها وهي تسأل

 ”.……بس انت قولت قبل كـ“

 شعرت بشفتيه تخترق شفتيها فتوقف الكالم

 .غرزت…بحلقها وهي تبادله بحياء واشتياق

اصابعها بشعره وهي تشعر بثقل جسده على جسدها وشفتيه الدافئة المتسلطه تسير على كل 
 جزء من قسمات وجهها ثم تهبط لجيدها كي تتذوق حالوة

 ه مجددا لشفتيها ممتص كلانوثتها وتعلو شفتي

 .……اعتراض تود اخراجه

 جولة بعد جولة كان يرتشف بجنون كل شيٍء بها

كان عنيف معها اليوم وكانه مزال غاضب منها ويفصح عن غضبه في قبالته ولمساته وعناقة 
 وهي قاومة نوبة غضبه بقدر المستطاع…القويّ 

 

  

 

  

 

تود انهاء خصامهما اليوم قبل شروق  فهي من اتت إليه وعليها الصبر االن ان كانت
 ……الشمس

 ارتاحت على صدره وجبهتها تقطر بقطرات العرق



 وانفاسها تعلو وتهبط بسرعة وكانها أتت من سباق

.وهو كذلك كانت انفاسة متحشرجه عالية وقد استنزف كل طاقته في احضانها ونعم ……جري
 براحة

 حينما تمتع بقربها واستنشق كل جزءاً بها

 ……غير متناهيبنهم 

اغمضت عينيها  ……ضمها عز الدين الحضانه ومسك يدها وطبع قبلة بداخل كفها بصمت
 وتمرغت

 …براسها على صدره وهي تقول ببحة خافته

 ”.……لسه زعالن“

 .…هز راسه بنفي وهو يضمها اكثر

انا قلقت عليكي لما لقيت تلفونك مقفول ولما عرفت من  ….. متزعليش مني ياحنين……ال“
 واق انك فيالس

. بس السواق اتصل وقالي انكم جايين في ….. نزلت جري عشان اروحلك………فيال ماهر
 ”..…….. وسبحان من صبرني على النص ساعة دي…. قعدت واستنيتك…السكة

 .…سالته حنين ببالده

 ”..…عز هو انت بتشك فيا“

 ..…اخبرها بحزم

 ..….. لو بشك فيكي هتجوزك ليه…اي الهبل ده“

 عليكي وقلقت خصوصاً اني معرفش انا خوفت

 ”……انتي عند ماهر بتعملي إيه

 ..…اخبرته مجدداً بخفوت

 ”.……. النها متجوزه ماهر من كام يوم بس…انا كنت راحه اشوف سمر“

 .…اوما براسه وهو يمرر يده على ذراعها قائال



تدخلي . بالش …قبليها في النادي او عندنا هنا …بالش تزوري صاحبتك في بيتها تاني“
 ”.……بيوت حد.. اتفقنا

 ..…سالته بحيرة

 ”……طب ليه“

 .…حدثها بتصميم وحزم

 ”..…..انا عايز كده………اسمعي الكالم ياحنين وريحيني من غير ما تجدليني“

 ..…لمعة ابتسامتها في الظالم وهي تقول بتنهيدة لئيمة

 ”.……شكلك بتغير“

 ..…قال عز الدين باختصار فاتر

 

  

 

  

 

 ”.…ش مراتي الزم اغير عليكياكيد بغير م“

 زمجرت حنين باستنكار بعد

 .…جملته

 ”…آآه وكنت بتغير عليهم كلهم كده صح“

 ..…رد عز الدين ببساطة

 ”..…طبيعي مش كانوا شايلين اسمي ……أيوا“

 ..…حاولت الخروج من بين احضانه ولكنه كبلها بقوة فقالت بحنق

 ”..……اتك. اقسم باهلل ما شفت في بجح……ابعد عني ياعز“



 …حذرها باختصار

 ”..…لسانك ………لسانك ياحنين“

 ..…هتفت بتشنج

 ”..…وانت بتعمل اي دلوقتي“

 .…وبخها عز الدين بعتاب

. كالمك دا بيحسسني اني مقعد كل واحده ….مفيش غيرك معايا…وانتي بتسألي ليه عنهم “
 فيكم

 ”..…في اوضة

 .…مطت شفتيها بامتعاض معقبة

 ”……عالً وهللا دا اللي نقص ف“

 .…ضحك عز الدين ساخراً وهو يقول

 ..احتمال…تقريباً هتتفقه مع بعض وتقتلوني“

 ”.……مدبوح او مسموم

 …لفظت بعفوية

 ”……بعد الشر عليك“

 ضمها بعاطفة قوية الى صدره وهو يتأوه بالوعة

 ..…من ما تفعله تلك المرأة به

 ”.…ي القديم هتبقي زي الفل. لو تسمعي الكالم بس شوية.. وتبطلي تفتحي ف…آآه ياحنين“

 عاتبته بحماقة وغيرة تشتبك

 ……بوجدانها

 ”……محدش قالك اتجوز أربعة“

 …ابتسم وهو يستشعر غيرتها وتفهم االمر فقال



 ”.…. مانا لو كنت قابلتك في األول اكيد كنت هستكفى بيكي……انا حاسس انك بتعيريني“

 .……سالته بتشكيك”..…بجد ياعز“

 ..…باصابعه قال وهو يمشط شعرها

 ”..……بجد ياعيوني“

 مررت يدها على يده المصابه الملتفه بالشاش

 ..…الطبي فسالته برفق

 ”……اتعورت جامد“

 ً  .…زم شفتيه وابتزها عاطفيا

 ”.…كله بسببك ………يعني تعويره بسيطة“

 …مسكت يده المصابه وقبلتها وهي تقول بحنو

 ”. …..حقك عليا………معلش“

.ثم ……ه بشعرها مستنشق اكبر قدر من عطر الياسمين المنعشضمها اليه بصمت ودفن انف
 اغمض عيناه

 .لن تنسى اول شجار بعد الزواج انه……وهي معه

 يحمل مذاق آخر غير اي شجار حدث قبل زواجهما

 ..……انه سيبقى بمكان خاص بقلبها واكيد بداخل قلبه…او حتى سيحدث بعده

…………………………………………………………. 

 

  

 

  

 



مع ماهر تشاركه وجبة الغذاء بشهية مفقودة وشعور االشمئزاز واالنقباض طاغي كانت جالسة 
 عليها

 ……بوجوده

.. كي …قلبت في المعلقة بوجوم وهي تنظر لكم االصناف المعدة خصيصا على شرفها
 . وكان تلك الوليمة ستحبس……يرضيها ويقترب منها كما اخبرته

 ..…االلم وتنسى معها أفعاله الدنيئة

راودها شعور بتقيؤ كلما غزة رائحة عطرة القوي الغالي انفها فزاد االنقباض والنفور لماذا ي
 ..…بداخلها

 ”..…مش بتاكلي ليه ياسنيوريتا“

 .…رفعت عينيها ورمقته بصمت بارد ثم قالت على مضض كي تتقي شره قدر المستطاع

بنبرة قوية  .. سمعته يقول……قالتها وهي تدس قطعة بسيطة من اللحم بفمها ”……بأكل“
 ..…اضطرب جسدها على اثارها

هاخدك ونسافر برا مصر نقضي شهر العسل في  …صحيح نسيت اقولك ان بعد شهر بظبط“
 اي حته

 ”.…في اروبا

وقفت اللقمة في حلقة ، سعلت بقوة وهي تختنق فعلياً وليس مجرد شعور بات مسيطر عليها في 
 مسكت الكوب بجوارها ودفعته ………االونة األخيرة

 بداخل فمها بقوة تحت انظاره السوداوية التي تحاط

 .……. وضعت الكوب ورفعت عينيها عليه ثم بادرت بهدوء جامد……بها بشرٍ 

 ”.……انا بصراحة مبحبش السفر……انا مش مستعده اسيب مصر دلوقتي“

.ماهر يغريها بكل …….وهللا تكذب فمن الحمقاء التي ترفض سفرية ترفيهيّة كتلك…تكذب
.فلن يفلح …ي تعلم ذلك لذلك تمقت افعالة واي ذرة غادرة تستجيب لهذا االغواءالطرق وه

..لن يبدد اي شيٍء حزنها وخسارتها مهم كان ثمين …االمر بداخلها ال بالمال وال السفريات
 …………أبداً …………. لن يبدد……ورائع



 .…رمقها ماهر باستهجان قائالً بنزق

 ”……..بترفسي النعمة برجلك…يتا. معقول ياسنيور……حد يرفض سفرية زي دي“

 ردت سمر بجدية اكبر وهي تتحاشى النظر

 ..…نحوه فهو بات اكره شيٍء تراه وتتعامل معه

 ”.……انا حبى اعيش هنا مش عايزه ابعد عن اهلي وبلدي“

 رد ماهر بتملق وهو يرمقها بنظرات جائعة متوعدة

 ..…لها

بعد وقت لطيف ونقرب اكتر من نقضي مع …….شهر وهنرجع…مين قالك ان احنا هنهاجر“
 تالمس”.…بعض

 …كتفها باصابع يده الناعمة من كثرة الثراء والراحة

رمقته بغضب وقالت ……ابعدت سمر ذراعها في لحظة وكأن ماس كهربائي لمسها
 ……بحنق

 ”…….مش قولتلك اديني مساحتي لحد ما تعود على الوضع…هو احنا اتفقنا على إيه“

 بحنق وزاد حنقه معنظر لمالبسها المحتشمة 

 ..…جملتها فقال بضيق

 ”..……هو انتي مش ناويه تغيري طريقة لبسك قدامي وتاخدي راحتك اكتر“

رمقت سمر مالبسها التي كانت عبارة عن طاقم بيتي انيق محتشم وفي ذات الوقت يبرز قّدها 
 .….. رغم االحتشام المغيظ له…بجماالً شرس يجذبه رغم

 .…من مكانها قالت سمر بضيق وهي تنهض

 ”..……. ابقى اشوف موضوع اللبس ده…لم اخد عليك األول“

 …. وقفت مكانها وهي تسمع…عصف صوت ماهر من خلف ظهرها

..انا معملتش دا كله عشان في …….متفكريش اني هسكت كتير…كل واحد وليه طاقة ياسمر“
ايزه حتى لو .اسمعي هو شهر وهنسافر وهناك هاخد اللي انا ع……االخر اعيش معاكي كده



 ”. ……غصب عنك

.متى ينتهي هذا الكابوس وياتي …اتجهت للخارج وهي تشعر ان التابوت يخنقها بالفعل يا رب
 .………الخالص من عندك

كانت ستخبط في احدهم في سيرها لكنها انتبهت في اخر لحظة ورات ابغض وجه ممكن ان 
 تراه

 بعد ماهر)تامر(زميلها في العمل القديم صالة التجميل

.)تامر(الحقود الذي ال يحبها وال يحب الخير لها بسبب ……التي كانت تعمل بها عند رزان
 انها استولت

 بمهارة على مقعده وأصبحت تُطلب باالسم على لسان

 .….. واكثراهما كرم في االكراميات…اغنى السيدات

 

  

 

  

 

خرجه للتو نظرت له شزراً وهي توزع نظراتها عليه ثم خلفها حيُث يقف ماهر الذي 
 .قالت……خلفها

 ..…بقرف نحو تامر

..هو شغل العصافير …اي ده معقول سبت رزان وبقيت بتشتغل مع ماهر على المكشوف“
 مبقاش بيجيب

اهو تنقل الكالم على …..وال حبيت توسع رزقك اكتر فقولت تشتغل مع اإلتنين…همه وال إيه
 ..زي المرا اللي قعده على المسطبه……قد ما تقدر

 ”……لى رايح والجايتنم ع



 بلع تامر ريقه بتوجس من هجومها الشرس عليه

 ..…فقال باحترام امام رب عمله

 ”..…الف مبروك ………مبسوط اني قبلتك ياهانم“

 ..…صاحت بتهكم وهي تستعد للهجوم عليه

 .تكنش مفكر الفيال والهدمتين…هانم ؟! يانغه“

مسكته بشر من مقدمة قميصة ”..……يدول هيخلوني هانم ال ياال فوق انا جبتها من تحت او
 ……المزركش الملون بألوان متعبة لالعصاب والعين كذلك

 .…صاح تامر برعب ولؤم كذلك

 ”..…….هو انا عملت إيه………في إيه“

 هجمت عليه سمر وبدات بضربه بقوة وافرغت

 .…غضبها كله عليه وهي تصيح بغيظ وغضب

يوصله اخباري ايام ما كنت شغاله في ..انا دلوقتي عرفت مين اللي ب…آآه اعمل بريء“
 البيوتي

كنت شكه ساعتها فيك بس كنت مفكرة انك عصفورة على رزان مش ……سنتر
 .يافتان ياجعر..……عليا

..تبيع إيه دا انت امك ماتت بسببك ….تبيع ابوك عشان الجنيه…ياكلب القرش
 ”.…….. يابن الـ….بعد ما رمتها في دار مسنين…ياخصيص

 …اهر وهو يتقدم منهاصاح م ”……سمر“

 .…صرخت في وجهه بعصبية وهي تقول بغضب

 ”.……ابعااااد ……ابعد عني ومتقربليش اياك تلمسني“

حاول ماهر وضع جسده حائالً بينهما حتى تتوقف سمر عن بطش ولكم تامر الذي كان بين 
 .……..ال حول له وال قوة…يداها كالكتكوت المبلل

 ماهذاصاح ماهر بغضب منها فهو ال يعرف 



 ..…الجنون الذي يعتريها اآلن

 ”……اطلعي ………اطلعي على فوق دلوقتي“

 ……زمجرت وهي تحاول سبه

كتم ماهر فمها ونادى احد حراسه كي يحملها  ”……. ياوالد الـ…مش قبل ماخد حقي منكم“
 على كتفه

 ………كشوال بطاطس وهي تضرب بقدميها وتصرخ بعنف وجنون انتابها

 ”.….. اندال…كلكم اندال ……ياندال …ياعرة الرجاله“

 وضعها الرجل على الفراش وخرج مغلق الباب خلفه

 ..…قذفت ما بفمها على الباب وهي تتمتم بغضب

..فينك ………عاملي فيها راجل وسايب الحيطه ده يشلني كده……ياوالد الكلب“
 ”..….فينك……يابراهيم

..متى …شار متعبنزلت دموعها بحسرة وغضب وهي تشعر بوخزة تحتل صدرها وتزيد انت
لماذا تتمسك بنجاه وهي ال تعرف …سينتهي الوجع وتترك االمواج تدفعها كي تغرق وتنتهي

 كيف تسبح حتى

 ……تخرج لضفة البحر وتنجو

 

  

 

  

 

ثم بعد …سحبتها غمامة كئيبة من الدموع مجدداً استسلمت إليها وهي تنكمش على نفسها بحزن
 ب في الصوربرهة من التعب مسكت هاتفها واصبحت تقل

 ..توقفت عند احد الصور فزادت البسمة…بوجوم



 وجع عميق وهي تقلب في اخرى وآخرى تحمل

 ..…نفس طلته الرجولية ووسامته الشامخه ككل شيٍء به

 ابتسمت وسط دموعها وهي تتذكر احد األيام

هازها حينما كانت تنزل صباحاً وترجع ليالً وهي تحمل االكياس الكثيرة بين يداها الخاصة بج
.كم كانت وقحة في ……من ضمنهم او اكثريتهم مالبس العروس التي كانت تنتقيها بعناية أليه

 هذا اليوم الذي اتى كي يصطحبها للعودة بعد ان ابلغته في الهاتف انها اليوم

.. …..والتي كانت تظن انها ثالثه او اربع اكياس فقط……تشتري وحدها بعض االشياء
وق المهلك انها انتقت كمية كبيرة من المالبس وزادت االكياس بشكالً ولكنها تفاجأت بعد التس

 ……مالحظ

 رفعت حاجبيها حينها وهي تراه يخرج من سيارة

 سالته بغرابة……أجرة

 )فين المكنة يابراهيم وبتاع مين التاكسي دا..(

 رد وهو يبرم شفتيه ناظراً لالكياس المحاطه بها

 ..…ثم لعينيها الحبيبتان

. وبذمتك يعني المكنة تنفع مع السوق اللي انتي عماله حوليكي …بتاع واحد صاحبي)التاكسي 
 (….انتي بتفتري…..اي دا كله ياسمر…ده

 ساعدته في وضع االكياس في المقعد الخلفي

 …وهي تقول بعتاب ناعم

 ..(…هدومي يابراهيم بالش اشتري هدومي يعني……)آهلل

 ناكفها ابراهيم بمشاكسة وهو يتعمق بنظر

 .…لعيناها

 )فهمني ياشبح انت ناوي تستولى على الدوالب كله

 .(…وترمي هدومي في دوالب االطفال وال إيه



 ..…ردت سمر بنبرة سوداوية ممازحه إياه

 (……انا هحط هدومك في كيسه سوده تحت السرير…)ال طبعاً دوالب االطفال ده للمفارش

 ..…رد بطريقة مسرحية مهددة

 ..(…م عند امي احسن)ولي الكرم دا كله خليه

 .…ضيقت عينيها بلؤم وهي تقول

 (……انا قولت من االول نفركش …)وهللا فكره اهو بالش جواز خالص

 .…قال بتملكه الجميل نحوها

.تحت السرير بقه فوق السرير …….دا كلها ايام وتبقي في حضني……)بعينك ياشبح بعينك
 (………المهم انك هتبقي في حضني

 استلقت بجوار السائق وهواغلقت الباب الخلفي و

 …..ردت عليه سمر بمراوغة جميلة…سبقها و احتل مقعد القيادة

 .(…)عليك رومانسيه يابن عم راضي توقف القلب

 ..…هتف ابراهيم بمحبة

 …..( ثم نظر في المرآة االمامية واستدرك بوقاحة…)بعد الشر على قلبك ياست البنات

 (……)قوليلي الهدوم دي داخلي وال خارجي

 ..…ردت عليه بسماجة

 .(……)لم نتجوز هتعرف

 .…اخبرها بخبث وهو ينطلق بسيارة

 .(…)ال نعرف دلوقتي ولم نتجوز اشوفهم عليكي

 زمجرت فيه بعتاب كي تحفظ ماء وجهها فقط

 

  



 

  

 

 ……أمامه !

.انت أصال من ساعت ما الفرح قرب وانت بقيت بتقول كالم …..يابراهيم……)اتلم
 ..(…ميصحش

 .…ها نظر خبيثه واسترد باختصار شديدالقى علي

والزم تحاولي تاخدي عليا على قد ما تقدري بذات في الحاجات …)طبيعي ماهو قرب بقا
 ..(…دي

 …….(رفعت حاجبها بشراسة كقطة تتاهب للهجوم على صاحبها……)وهللا

 ..…اوما وهو يتابع بقلة حياء

 ..(….قوليلي بقا كترتي من القصيرين……)وهللا ياشبح

 ..…قت وهي تنظر للنافذة المجاوة وحمرة وجنتيها فقال ابراهيم بمكرشه

 .(….فهماني….جدعه…)طالما وشك احمر تبقي كترتي

 فحاولت…فلتت الضحكة من ثغرها ولم ترد عليه

 ..…تغير الموضوع وهي تقول

..الحاجات التانيه …….وكام تحفة كده عجبوني للشقة مش اكتر…)على فكرة دي هدوم بيتي
 دي

 .(…ا جبتها امبارحان

 .…ضرب على عجلة القيادة بتاثر حزين وهو يقول ببراءة

 (……)ياخسارة مقولتليش ليه كنت جيت معاكي

 .…رمقته باستفهام



 (……)تيجي تعمل إيه

 رمقها بمراوغة ثم عادت عيناه للطريق مجدداً 

 ..…وافصح بوقاحة

 (……م يكونوا عجبني..مش الز……)انقي معاك ياشيح هو انت مش هتلبسهم ليا وال إيه

 .…محاولة بعدها تغير الموضوع…ردت بهدوء

.صحيح يابراهيم انت اتفقت مع العربيات اللي هتحمل ……)اكيد هيعجبوك طالما عجبوني
 (………العفش عايزين نلف فيه في الحارة كلها

 ..…ناكفها بشقاوة محببه لقلبها

 (……..مبروك عليكي انا ياست البنات…)اتفقت معاهم متقلقيش

 ابتسمت له ابتسامة تقطر عسال على قلبه وهي

 .…تقول برقة

 ابراهيم راضي بحاله هيكون……)طبعاً مبروك عليا

 (………ليا لوحدي

 ……تعانقت العيون للحظات فهمس ابراهيم وقتها بصعوبة

 (……)بالش البصة دي عشان اقسم باهلل انا بفكر اطلع بيكي على المأذون دلوقتي

لتمر اللحظات وتجده في ………تشيح عينيها عنه بصعوبة ضحكت سمر بملء شدقيها وهي
..رفعت سمر …لحظة اوقف فرامل السيارة بسرعة ولفظ سب بذيء من بين انفاسه الغاضبة

عينيها لترى السيارة التي وقفت امامهما في طريق في لمح البصر والتي اسرعت بعدها بقوة 
 وكانها لم تتسبب بفوضى

 .…خلفها

بخير لكنه نظر لألسفل حيُث المقعد الخلفي ليجد بعضاً من االكياس وقعت حمد هللا ان السيارة 
 .……أرضا اثار وقفته المفاجئه

 انتبه لقطعه…مالى على االكياس في جلسته ورفعها



 …براقة حمراء اللون يظهر جزاءاً منها من احد االكياس

 انتابه الفضول وهو يحاول رؤية هذا الشيء بدون

 .…سمر التي تنظر له قائلة بقلقان يرفعه كي ال تالحظ 

 (……)ابراهيم هي الكياس وقعت وال إيه

 .…رد بعبث

 (……)ال دول كستين تالته استني هلمهم

 اهتزت حدقتيها وهي تحاول ازاحته كي

 ……تلملم اشياءها

 (……)خليك انت انا هلمهم

 

  

 

  

 

 ..…بخبث صاح وهو منحني الرأس بالخلف يسد الطريق بجسده الضخم وهو يرمق المالبس

..شكلك هتتعبي …توطي وضهرك يوجعك خليكي انا عايزك سليمه يوم الفرح……)وهللا أبداً 
 اوي

 ..(…معانا ياست سمية جمال وال نقول يالوسي

شهقت وهي تترجم كلماته لتقفز عن المقعد وتنظر من خالل ظهر المقعد بوجها أحمر حرج 
 .……وغضب كذلك منه

 ..…ها بعبث وهو يرفع بذلة الرقص قليالً حتى ال يراها احدرفع ابراهيم عيناه عليها وغمز ل

انت ناوي تعمل فيا اي ……اي دا ياشبح…)اقسم باهلل طلعتي فهماني اكتر من نفسي



 .(……دا احنا ليلتنا عناب …….وحمرة كمان….بدلة رقص…….مش عيب كده…بظبط

 .…وقالت بغباء انتفخت اوداجها وهي تمسك الكيسة وتضمها لصدرها ثم جلست على المقعد

 ..(….دي بتاعت واحده صاحبتي……)دي مش بتاعتي

 ..…هز راسه بتفهم وهو يقول بخبث

 .(….فرحها قرب برضو وجيباها لجوزها مش كده……)آآه عارف الفيلم ده

 كبحت ضحكتها وهي تضع يدها على فمها

 …بخجل

 ..………ضرب على عجلة القيادة قبل ان ينطلق ثم قال بتوعد ذكوري لذيذ

وحيات الترتر االحمر ………سم باهلل كل اللي عملتيه فيا هيطلع عليكي ياسمر)اق
 ..هتشوفي…ده

 .(……هعمل ايه

.صرخت سمر …نزلت دموعها وهي تعود من ذكرياتها على صوت طرقات الباب من الخادمة
 وهي

 .…تلقي نفسها على الفراش وتنتحب بقوة

 ”..…عبت بقات………تعبت……..ابعده عني…مش عايزه اشوف حد ابعده عني“

…………………………………………………………….. 

 ..….. يجر خيبته معه…دخل من باب الشقه مهموم

 اكثر من أسبوع يبحث عن عمل في كل مكان وال

 .البعض يكشف على بطاقته…أحد يرضى بتعينه

 الشخصية ويظهر عبر الحاسوب القضية التي

ً  ……لفقت له  مزالت مثبته عليه وستاخذ بعضا

 وبالتالي……ومة حتى تُزالمن الوقت لدى الحك



 يرفض صاحب العمل توظيفة فهو واجهة غير

 ..…مشرفة أبداً للمكان وأيضاً تحت الشبهات

 وبعض األعمال اآلخرى تتطلب شهادة جامعية

 وغيرها يتطلب خبرة مسبقة في االعمال

 ..…اليدويه

.أصبح عاطل بكل معنى ……وبرغم االختالفات من ذاك لذلك النتيجة واحده رفض
 ..…لكلمةا

 ال يعرف شيء إال القياده واالنطالق بسيارة على

 ………الطريق السريع

وجلسه جلسه كئيبة تحكي ……اعتصر عيناه بتعب وهو يلقي جسده على اقرب اريكه قابلته
 عن

 ..…ضياع وفشل بات يحيط به

 خرجت والدته من المطبخ وهي تنظر إليه

 ……بحزن وشفقه وسألته

 ”……ل برضو..ملقتش شغ…مالك يابراهيم“

 .تقدمت منه وجلست بجواره قائلة…اوما لها بوجوم

 

  

 

  

 

 ..…بعطف األم



 ”…….بس اصبر….مصيرها تفرج ربك كبير واكيد الخير جاي…وال يهمك ياحبيبي“

 ..…تمتم ابراهيم وهو ينظر للسقف بشجن

 ”.……وهللا صابر……………صابر ياماا“

 ..…حاولت نوال التخفيف عنه

.المحن دي خير رغم …….بالك انت ان المحن دي مش بتعلم…يروهللا ربنا هيجزيك خ“
 وعلى قدي…..انا مبعرفش اذوق الكالم………قسوتها بس خير

 لكن انا عارفه ان ربك رب قلوب ومصيره يزيح

 عن قلبك الهم والحزن ويبدلهم فرحه وخير

 ربتت على ركبته”.……وبكره تقول امي قالت

 ……بتشجيع وحنان

 .……ك يدها وقبلها وهو يقول بمحبةلمعة عينا ابراهيم ومس

 ”.…….ويطول في عمرك يابركة حياتي انتي……ربنا يخليك ليا ياحاجه“

 ……ترقرقت الدموع في عينا نوال وهي تربت على وجنته بحنان

مسحت دموعها ”.…….ورجع اشوف ضحكتك ومنغشتك ليا تاني…ويخليك ليا يانور عيني“
 …وهي تضيف

 ”..…..مبقتش زي األول…يابراهيمالتالت شهور دول غيروك اوي “

 قبل يدها مجددا معتذر منها بعيون تقطر

 ……مرارة الظلم

 ”..…غصب عني ياحاجه…………غصب عني“

 .…نزلت دموع والدته وهي تقول بعطف

بس اوعدني انك مش هتفضل كده اوعدني يابني انك هتنسى ……..عارفه ياضنايا…عارفه“
 .هللا….انسى اللي حصلك وانساها………وتكمل حياتك



 يسامحها دخلتك بينهم وانت اللي رحت في

 ”……الرجلين

.وبعد تلك النظرة التي راتها نوال بوضوح …انتبه ابراهيم اليها اكثر ورفع عيناه عليها بقوة
 …تابعت بعتاب

 .ما كل حاجة واضحه من اول المحامي الكبير اللي وكلته ليك لغاية جوازها…بتبصلي كدا ليه“

 .واضحه يابني……خرجت فيهفي نفس اليوم اللي 

 انها وفقتك على الخطوبة بس عشان تحرق دم الرجل الشراني ده يقوم يغير عليها ويتجوزها

 ”.……وانت تروح في الرجلين

 لم ينفعل ابراهيم ولم يبدي اي دفاع عن سمر كل

 ً  .…ما قاله امام عينا امه الغاضبة سؤال وجيها

 ..خرجتني ليه من السجن ما…ولو كالمك صح“

..مانا كدا كده كنت الكوبري اللي هتعدي عليه عشان توصل للي في …كانت سابتني
 ” ……دماغها

 صمتت نوال وهي تحاول التفكير بجدية فكلما وصلت عند تلك النقطة تجد قصتها وهمية

 نسيج من خيالها الباطن وقلبها الغاضب على سمر

 ..….هتفت نوال بسرعة ……بعد زواجها من الرجل الثري

 ”……قالت تخرجك من ضيقتك عشان محدش يعيب عليها من اهل الحارة اكيد“

.سالته نوال …لوى ابراهيم شفتيه بابتسامة باهته وهو يقبل قمة راس امه ويخرج من الشقة
 ..…بسرعة قبل ان يخرج

 ”………رايح فين يابراهيم“

 ……رد قبل ان يغلق الباب خلفه

 ”..…نسيت حاجة في شقتي هجبها ونازل“



 ق العلوي حيُث شقة انيق بألوان راقيةصعد للطاب

من يراها ال …حتى ديكورها كان غاية في الفخامة…قد تم انتقاءها بذوق رفيع مميز كصاحبته
مساحتها مذهلة ومقسمة بذكاء وكذلك مظهرها انيق من …يصدق ان تلك الشقة بقلب حي شعبي

 .……هالداخل والفرش الثمين المرصوص بها بعناية ينتظر البشر للعيش ب

 

  

 

  

 

 ابتسم شبه ابتسامة وهو يرى شقتهما براقة تغويك

 ……كي تبقى بها وال ترحل

 . المفتاح…أغلق الباب جيداً ووضع المفتاح بجيبه

بعد ان فرشة وجهزت الشقة ليوم الزفاف ترك نسخة المفتاح  …نسخة منه معه واالخرى معها
شكل قلب صغير مصنوع من  معها وضعه بسلسلة مفاتيح انيقة تحمل اسمه واسمها على

 . برغم…. كانت سلسلة المفاتيح غاية في الجمال والرقة تليك بها……الخشب

 .…فهي القطة الشرسة خاصته ………من انها بعيدة عن الرقة

شعر بمخالب تنغرز بقلبه فوضع يده على صدره وهو يذكر نفسه انها رحلت ولم يبقى منها إال 
 ذكريات

 ……جمعت بينهما

 ً كيف  ……ان كل ما تركته بقلبه كان عبارة عن عشق ومشاعر عاطفية تقربهما المؤلم حقا
 يكرهها ويحتقرها

 .. ال…وهو يحمل بقلبه عشقاً غير متناهي نحوها

 ينقص بداخله بل يزيد حتى في غمرة عذابة



 ……وغضبه منها يظل على العهد عاشق موالته

 …نظر للفرش مجددا والح السؤال في عقله

 .هل هذا…تاخذه او تطلبه حتىلماذا لم تاتي ل

 .وهل تلك…تعويضاً عن البعد والهجر حبيبتي

وحتى مال العالم ال يساوي شيٍء امام نظره من عيناكه السوداوين …االشياء ستعوضني عنكه 
 البراقتين حبيبتين لقلبي مهم ابتعدتا عني

 ..……ستظل أجمل ما رأت عيناي

 ……انت تعذب نفسك

.. ال يجب ان يدخل تلك ……هذا االنهزام كي يخرج من هنافاق عليها وهو يحاول نفض 
الشقة حتى ال يعاني اكثر يكفي معاناته وصراعته مع نفسه طوال هذا األسبوع الذي مر 

وفي كل ليلة يخلد بها للنوم يتساءل هل هي بين احضانه اآلن هل  …كالسنوات الطويلة عليه
 .. هل حقاً ُسلب حقه منه وقد…يحدث بينهما ماكان يتمنى حدوثه معها وهي زوجته

 .. وكانها كانت……باعت الحب وتابعت سيرها

 ضيفة في حياته عندما وجدت ضالتها ودعته

 ……ورحلت لألبد

ثم هبط على الساللم  …شعر ان راسه سينفجر خرج سريعاً من الشقة واغلق الباب جيداً 
 سكينةواستقلى الدراجة البخاريّه وانطلق نحو النيل العذب ربما يجد ال

 ……….. ويخمد نيرانه مع رياح الليل الباردة…بين عذوبة المياة

 عند نهر النيل وبنفس المكان الذي كانا يجلسان

 به كان يجلس ينظر للبعيد بشرود كئيب وكان الحياة

 .…وقفت وانتهت بعدها وبات كل شيٍء ُمر وأسود

اع الفراق خصوصاً ان شعور الفراق وآه من انو…شعور ُمر وسيء ال يتمنى ان يجربه أحد
 .ال يرحمك وال يرحم من………كان القلب يهوى بدون هوادة



 ………تظل غمرة عشقك بقلبك ال تزيل حتى األبد………أحببت

 ..فتح الخط…صدح هاتفه برقم غير مسجل

 .…ونظر امامه منتظر مباردة المتصل أوالً 

 

  

 

  

 

 بالفعل اتى سريعاً صوت وقور لسيدة

 ..…انيقة

 ”..…ابراهيم راضي .االسطى………الو“

 عقد حاجبيه وتنحنح وهو يقول بنبرة

 …عادية

 ”.…ايوا ابراهيم راضي مين معايا“

 ……اتى صوتها المتعالي الوقور كذلك

 معاك المدام راندا حرم راجح العراقي دكتور“

 ”.….( المعروف…)

 ..…هلم يفهم ما تلك المقدمة السخيفة المتعالية فهو ال يريد اال معرفة ماذا تريد من

 ”.……تشرفنا يامدام اي خدمة“

 ..…تحدثت السيدة بهدوء

 ”.…بصراحة انا كنت محتاجه سواق خاصة ليا وبصراحه في ناس والد حالل دلوني عليك“



 .…لمعة عيناه بومض مخيف وهو يسالها وبين اصابعه السجارة ينفث بها بغضب مكبوت

 ”.……ناس مين“

 ردت السيدة بغرابة فقد ظنت ان الرد سيكون

 ……لهفة عن العمل معها

 ”.…ناس وخالص هو انت مش عايز تشتغل وال إيه“

 حاول التريث لبرهة ثم قال برزانه اتت بمعجزة

 ..…وسط تشنج انفاسه واحتراق صدره

 ”….ممكن اعرف مين اللي كلمك…ال مش عايز اشتغل“

 .…ردت السيدة بغرابة أكبر

 ”..…هو محبش يقول اسمه“

 .…عدل الكلمة سريعاً بحنق

 ”.…..ممكن اعرف اسمها…..مش كده…قصدك هي“

 .…….وقد ظنت ان هناك الكثيرات ممن يودون مساعدته شفقة على حاله…ردت السيدة بغباء

 ”……مش هينفع هي محلفاني“

 ……ابتسم ابراهيم بقسوة وقد وصل لضالته بعد تلك الجملة فتمتم للسيدة بنبرة مبمهة

 ”…….شكراً …………تمام“

 من غيرها….هي…ر امامه بغضباغلق الخط وهو ينظ

.تستخدم ماهر كي تخرجه من السجن وتستخدم زبائنها األثرياء كي يجدوا ……سيفعل هذا
 ……عمالً له

 ……..هل هو طفال سيضيع ان تركته…هل هو عاجز لتلك الدرجة امامها

 …لماذا ال تبقي مع من فضل عليا ……يكفي ياسمر

 .…لماذا ال تبقي في احضانه وتتركيني وشاني



 يكفي يابنت الناس وهللا تعبت منكه ومن عشقك

 .……وهللا تعبت

 يجب ان أضع لكه حد كي تبقي في ساحتكه وتتركيني لساحتي الخاصة التي هجرته اياها

 .…بملء أرادتك

……………………………………………………………. 

 ..…قبل تلك االيام

ة ببعض ..اخبرتها حبيب….كالعادة كي تطمئن على إبراهيم…اجرت سمر اتصال بحبيبة
 األشياء التي ال تسر

 وانه يخرج…عن ضيق حالة وعصبيته الزائدة…أبداً 

..اخبرتها ……كل يوم يبحث عن عمل ويعود بيدي فارغة منهزم مكتئب كاره الحياة وما فيها
 حبيبة

 انهُ تحول للنقيض وبات صعب المعاملة ونظراته

 ..…باتت اكثر قتامة ورعباً عن السابق

 باحد السيدات التي كانت تعمل لديهن وطلبت مساعدتها في إيجاد وقتها اجرت سمر اتصاالً 
 عمل

 .وحكت لها عن ظروفه واهمها…لسائق ابن حالل

 عن القضية التي لفقت إليه وقتها تفهمت السيدة الوضع وكانت متعاونه معها جدا وسعت ألجل

 ……تشغيله بعد ان اشفقت عليه

……………………………………………………………. 

 

  

 



  

 

 اليوم ستخرج…بوع على حبسها بهذا القبوقد مر اس

 للذهاب المها بعد ان رضخ ماهر لطلبها على مضض

 …فحتى وجودها بالبيت يعكر مزاجه وصراخها وتطويل لسانها على الجميع بات امرا مزعج

ربما طلقها الوغد وانتهى ……ربما تتعمد التصرف بشكال غير الئق كي تخلق نفور بينهما
 .…الكابوس

 الساللم بعد ان ارتدت طاقم انيق وعكستنزلت على 

 .وهي تفكر…وهبطت على الساللم بخفة…شعرها المكوي على كتفها

 هل حقا سيطلقها ان تعمدت تلك الطريقة معه..ام

 ……انها تتوهم وهو سيتركها فقط كي ينتهي الشهر ويبدأ باالقتراب كما اخبرها بسابق

 ……استهجاننظرت لمالبسها االنيقة الفخمة ولوت شفتيها ب

وتشمئزي من وضعك ………اصبحته هانم ياسمر وكم هذا يجعلكه تمقته على حالك اكثر
 كالعروسة المتحركة بالخيوط تسير يميناً ويساراً على حسب

 ……المتحكم بها

 .. الحب سقاكه الذل……منذ متى يتحكم بكه رجل

 ليتكه لم تعشقي يوماً ما كنته تنازلته عن حقك

 .……بهذا الشكل المخزي

..والجل العشق تري الرفاهية المحاطه بكه كتابوت …وألجل العشق انته بمكان ال يناسبكه 
 ..…زجاجي يطبق على انفاسك ببطئ

 .……استلقت السيارة وانطلق سائقها بعد ان اعطته عنوان الحي

 ..…وقفت السيارة عند احد اشارات المرور المزدحمة تافف السائق بهدوء وهو يعتذر لها



 ”.…….شكلنا هنتاخر انتي شايفه الزحمة…نممعلشي ياها“

.ثم نظرت من خالل نافذة السيارة المجاورة لتجده شخص ……اومات له بدون نطق شيءٍ 
 ………امامها في لحظة ويشير بعيناه عليها ثم على السائق

 بلعت ريقها وهي تنظر حولها لتجد كشك صغير

 ..اشارت للسائق بصوتٍ …على الجهة األخرى

 ..…متحشرج

 ”……ن تجبلي ازازة مايهممك“

 ”.……عنيا ياهانم حاضر“

 .…اوما لها الرجل باحترام وهو يخرج من السيارة

 .….. تردد صوتها بصعوبة وهي تقول…حينما خرج الرجل دخل ابراهيم واحتل مقعد السائق

 ”..……أبراهيم“

 فتحت اشارة المرور فقال بنبرة خافته خطرة

 ……وهو يحرك محرك السيارة

 ”.……ا المرادي اللي هتكلم بس لما نوصلمتكلميش ان“

 .…همست برعب الول مرة منه فنظراته اصابتها بالفزع وكانه شيطان يتحضر امامها

 ”.……على فين …عـ“

 

  

 

  

 

 لوى ابراهيم شفتيه بابتسامة قاسية خطرة



 …وهو يقول بازدراء

 ”……متقليليش هرجعك لجوزك سليمه“

 طعنة جديدةوكم واقع الجملة بينهما اوجعها وخلق 

. التزمت الصمت وهي جالسه بمقعدها الخلفي وهو يحتل مقعد السائق ……بقلبها المحطم
 وعيناه

 ..…مثبته على الطريق بقوة مفجعة ، وسرعة تزيد وخفقات قلبها تتسابق معها ؟!

 رواية غمرة عشقك الحلقة الرابعة والعشرون

 ..……اني الشاغرةوصلت السيارة الحد االماكن المهجورة بها عدد من المب

ثم رفعت عينيها السوداوين  ……وقع قلبها بقدميها وهي ترمق المكان من خالل نافذة السيارة
 ..…. بلعت ريقها بصعوبة وهي تنظر اليه بتردد…عليه لتجده يرمقها في المرآة االماميه

 سالها بنبرة مرعبه وهو يرمقها عبر المرآة االمامية

 ..…بغضب يلمع بعيناه

 ”……خايفه“

 .…اهتزت حدقتيها امام عيناه ثم ارجعت خصلة من شعرها بوجل

 ”……ال“

 ..…رد ببرود وعيناه ال تحيد عن المرآة

.. تفتكري وصلت معاكي لدرجة اللي تخليني اقتلك ودفنك …عينكي فضحاكي ……كدابة“
 ”..…هنا

 .…شحب وجهها سريعاً وتسارعت خفقات قلبها وامتنعت عن الرد بفزع واضح عليها

 ضحكة قاسية خالية من اية فرح وهو ضحك

 .…يقول

 …انتي مرعوبه ….انتي مش خايفه…اسحب كلمتي“



لم ترد عليه بل ظلت صامته وهي تنظر لعيناه فقال بغضب فجأه جعلها ”……عارفه ليه
 …تتراجع برعب

 ”. ….ماشيه بدماغك……عشااااااان مبتثقيش فيا“

 نزلت دموعها وهربت منه وهي تخرج من السيارة

 

  

 

 

  

 

  

 

 …انهمرت العبارات على وجنتيها وهي تقول بتشنج …فلحق بها سريعاً ومسك يدها واوقفها

 ”……….. سبني…عاااااايز اي مني؟“

اسندها عند باب السيارة المغلق وظل امامها ينظر لها بقوة وهو يحدثها بغضب وعيناه تتأجج 
 …بنيران ملتهبة

 .. مالك…مالك ومالي ياسمر ……انتي اللي عايزه إيه“

 .. شغله بالك ليه……ومال اشتغل وال قعد في البيت

.. ….مالك ومالي متابعه اخباري ليه……مش اختارتي حياتك معاه ابعدي عني وسبيني بقا
 وعايزه

 ” ……إيه مني

 ..…برقة عينيها بضجر وقالت بتشنج



 ”.…انت بتكلم وكانك متعرفش انا اتجوزته ليه“

 .…رد ببساطه وسخرية في ان واحد

بس ………ال عارف عشان تخرجيني من السجن مش دقق عصافير فاهم وعارف“
 ”.…وبعدين

.ابراهيم …..وشوق…حركت راسها حائرة وهي تنظر إليه بغضب ”..…يعني اي وبعدين“
 .ليس حبيبها الذي…امامها بعد كل هذا الغياب لكنه غاضب قاسي

 ……عشقته وتمنت رضاه

وهو يصيح بتشنج تحت اشعة الشمس الحارقه  مسك كتفيها بنفاذ صبر وعتصرهم بين يداه
 ككلماته

 ..…التي تصب على قلبها العليل بحبه

 . عايزاني افضل معاكي…يعني انتي عايزه إيه“

..فهميني عايزه ….. عايزه اي بظبط….. عايزه تكوني معانا احنا االتنين…ابقا عشيقك
 ”….انطقي ساكته ليه…إيه

 .…صرخت هائجة فيه

 ”…سبني…مش عايزه حاجه سبني..…كفاااااااايه“

 ……دفعته بصعوبه ومع ذلك هو من تركها

 صعدت احد المباني المهجورة ووقفت اعلى سطح

..جلست على السطح وظلت تنتحب بقوة وهو باالسفل عند السيارة ……بنية بطابق واحد
 يراها

 بوضوح واقفه تستند على العمود وتوليه ظهرها

 ..…وهي تبكي بحرقة وبصوٍت عالٍ 

 ب سطح السيارة بغضب وهو ينظر لها من األعلىضر

لماذا يتأثر ببكاءها ويشعر بالغضب والكره من الحياة ومن نفسه لمجرد رؤيتها 



 …….مزال عشقها كالوشم على قلبه……تبكي

مسك حجرة صغيرة من األرض وقذفها بقوة نحو السطح الواقفة عليه لكن بعيد عنها 
 .…بمسافة

 …حجر الملقى جوارهاانتبهت سمر وسط بكاءها لل

 …رفعت عينيها الحمراء عليه فوجدته يعصف صوته بغضب

 ”..…انزلي ومتهربيش لسه كلمنا مخلصش“

 .…صاحت سمر من اعلى السطح بغضب

 ”.…….امشي وسبني في حالي…هتقول اي اكتر من اللي انت قولته“

 

 

  

 

  

 

 .…صاح بغضب وهو يعض على شفتيه

 ”..…انزلي ياسمر“

بعناد ووضعت يدها على صدرها وطيف من الحنين الدافئ يغمرها لمجرد سماع اولته ظهرها 
 ..……اسمها بصوته

.وأريد ان اساعدك باي طريقة كي …..ياجلف أال تفهم اني أحبك…اشتقت اليك ياقاسي القلب
 اعوضك

 .……عن شقاءك بسببه 

 .…انت بالفعل عشيقي وليس ذنبي فليس على القلب سلطان يامغفل



. انكر يابراهيم ومهم ……ت تحبني وبرغم قساوتك عيناك تفصح عن الكثيرحتى انت مازل
 .……انكرت سأظل ابرهن بحبك مهما فعلت

 ……اجتاحه الغضب ولحق بها لألعلى

وصل اليها وحافظ على مسافة بينهما وهو يضع يده بجيبه ويرمقها بقسوة 
 .……لصوص..ربما يريد ان يقتل هذا االحساس اللعين لكنه يطارده كا….شوق……و

 .…قال بخشونة وغضب وهو ينظر إليها

 ”..…كالمنا لسه مخلصش ياسمر“

 .…صاحت بغضب وهي تتقدم منه

 ”..…عايز إيه قولي عايز ايـ“

 ..…قالها بنبرة غاضبه وهو يتراجع خطوتين قائالً ببرود”.…….متقربيش……ابعدي“

 ”..…..انتي ناسيه انك متجوزه……حفظي على مسافة بينا“

 …مكانه وهي تنظر له بوجهاً مبللتيبس جسدها 

 نظر ابراهيم اليها مليا ثم قال بنبرة تحارب كي

 .……تخرج الكلمات

 ”.……ادتيله حقي فيكي“

 ……اهتزت حدقتيها وثبت جسدها أكثر كتمثال بل روح

 ً  . فقال بنبرة…وكان الجواب وصل إليه سريعا

 …مطعونة بااللم

 كان سهل ان ياخد مكاني……بسرعه دي ياسمر“

 ”.……حضنك في

 . ماذا يحدث معهم…نزلت دموعها واسبلت جفنيها

 ماذا يريد ان يعرف وهل تأجيل االمر سيفيد بشيء



لماذا تصعبها علي ارجوك  …ستكن زوجته …عاجال ام اجال ……سينالها ماهر يوماً ما
 أرحم قلبي

 ..…ارحمه يابن راضي فهو ُهلك ألجل حبك

 ..…قال بصوٍت خشن منفعل

 . شغله…ايشه ومرتاحه مع جوزكوطالما انتي ع“

 ”……بالك بيا ليه

 نظرت للناحية األخرى وقالت بنبرة

 ..…مهتزة

 ”……انا مش فاهمه انت بتكلم عن ايه“

 .…تحدث بهدوء وهو يطول النظر إليها

 ..مش هي دي…مدام رندا مرات راجح العراقي“

 ”……اللي كلمتيها برضو على شغل ليا

ً عضت على شفتها بحرج وانكرت سريع  ا

 …وعيناها هاربه من حصاره

 ”…….. محصلش……ال“

 .……صاح بغضب منها

 ”……. بالش تلفي ودوري عليا…كدابة مفيش حد هيعملها غيرك“

 ..…لوحت بيدها باستهانه وتردد كذلك

 

 

  

 



  

 

 ”…وفرض دا حصل اي المشكلة اني عايزه اساعدك“

 اظلمت عيناه وهو يسألها بخفوت

 …خطر

 ”.……وتساعديني بصفتك إيه“

 ً  ..…ردت سريعا

 ”..…بصفتنا جيران“

 تحدث بنبرة خافته مرعبه ووجه يظلم برعب

 ……كلما زاد الجدال

 على كده انا طالب منك طلب بما اننا جيران تكلميلي جوزك اشتغل في شركته اوهوه اكون“

 . وينعل…سواق معاليه ومعاليكي وخدامك وخدامه

صرخ في اخر جملة بغضب “.. …اسمر هانممش ده اللي انتي عايزاه ي……ابو اللي يزعلكوا
 ..…ونتفخت اوداجه وحمر وجهه بطريقة مخيفه

 سحبت نفساً عميقا وحاولت التحدث بهدوء اكثر

 ..…امام صراخه العالي

 ” ……ابراهيم ”

 ……صاح بعصبية وانفعال عليها

كري . ياما بقا تكوني بتف….. انتي اختارتي خليكي قد اختيارك وبعدي عني…مفيش ابراهيم“
 ”..…تكوني معانا احنا االتنين فا دي ليها حسبه تانيه

 .…تقدمت منه بغضب ومسكت ياقة قميصة وسحبته نحوها بعنف هادره بقوة

ومش انا  ……. انا اشرف من الشرف يابن راضي…. قولتهالك وهقولهالك تاني…اخرس“



 ”……اللي انزل للمستوى ده

 ……بقسوة مسك خصرها بين يداه واعتصره بقوة وهو يخبرها

 .. انهُ …امال انتي دلوقتي نزلتي النهُ مستوى“

ُكنته سبتيني  ……عشان تخرجيني من السجن ………مستوى خالكي تسبيني وتتجوزيه
 ……فيه

 . نزلتي…ُكنت سبتيني والني اخرج القيكي معاه

.. ال وكمان بتتوسطي ليا عند الهوانم اللي زيك …بقيتي هانم ياسمر ……النهو مستوى ياهانم
 ..دا انا عندي اموت من الجوع وال اوطي…ن اشتغلعشا

 .كفاية عملتها مرة يوم ما خرجت…راسي قدامك

 ”.…ولقيتك مراته

. تاوهت بغضب والم وهي ترفع كف يدها لتجد احد …دفعها بقوة ونفور فوقعت أرضا بقسوة
 .……االحجار الصغيره المسننه جرحت كف يدها وسال الدم منه

 …نبرة حازمة خشنةاوالها ظهره وهو يقول ب

 .….. خليكي بعيد عني…مش هعيد كالمي كتير“

 ”..…سبيني انا كمان اكمل بعيد عنك …وزي ما ختارتي طريقك ومكمله حياتك فيه

 .…تجاهلت جرح يدها وهي تسأله بخوف

 ”……هتجوز“

ضحك بقوة ضحك كثيراً وهو يهرب من عيناها ثم حينما انتهت ضحكاته بتدريج رد عليها 
 …بسخط

 …ايزاني اعيش على حبك دا انتي معملتهاش!ع“

 ”……بعتي وكملتي حياتك وال كاني كنت فيها

.( قالتها بداخلها وهي تنظر لجراح يداها ثم ضغطت …. وهفضل احبك……)وهللا لسه بحبك
 ..……قائلة بصعوبة …على شفتيها بوجع وهي تنهض من مكانها



 . وانا اوعدك…ربنا يسعدك انت تستاهل كل خير“

 ”……رب منك تانيمش هق

ربما كان يود الوصول لتلك النقطه معها لكنه حينما سمعها منها شعر  …اغمض عيناه بقوة
 بالغضب

 وكان جزء بداخله يصرخ مطالب بقربها يصرخ

 ..مازلت احتاجك……برجاء ان ال تبتعد وتتركه

 

 

  

 

  

 

 ..…رغم بشاعة ما اقترفتي بحقي

 .…اوقفها قبل ان تبتعد بكلمات ساخره

كده احسن ……….انا كل واحد فينا يرمى نفسه في حضن واحد تاني…د احسن مش كدهك“
 ”……صح

 .…استدارت اليه وصرخت بغيرة عليه

 مش….انت مش هتعمل كدا فيا…كفااايه يابراهيم“

 ”.…هتبقى مع واحده تانيه غيري

 ..…تقدم منها في لحظة وفعها في اقرب عمود وهو يزمجز بغضب وغيرة عنيفة

احساسي انا اي بقا لما كل يوم ……..مجرد كالم خالكي عمله ازاي…انتي عملتيهاواشمعنا “
احساسي إيه وانا ………ابقى عارف انك في حضنه لما كل يوم ابقى نايم وبتخيلك معاه

..ردي عليا شيفاني …شايفك مراته وبكره هتبقي ام والده احساسي إيه ياسمر



 ضرب العمود خلفها بغضب”.……جبل

 …ظر لها بإزدراءثم تابع وهو ين

معقول اللي حبتها ضعيفه اوي ……على قد ماحبيتك على قد ما كرهتك وقرفت من نفسي“
 .دا…كده

عارفه ده معنى ……. السند اللي هتسند عليه لو وقعت…انا كنت شيفك ضهري
 عارفه حبك وصل……اي

 .كنتي انا……نفسي …كنتي روحي……جوايا ألي

ر من نفسي عملتي أي بعتي كل حاجة عشان وكنت بثق فيكي اكت …وكنت انتي كنا واحد
 تخرجيني

 …تابع بسخط قوي”.……وكاننا مدبحناش بنفس السكينة………وكانها كدا اتحلت

..وكل حاجة …بس بكره انتي تنسي الفلوس بتنسي والعيشه الحلوه بتخفف الوجع“
 وانا…بتعدي

 .حتى بصي لنفسك لبستي……متاكد انك هتنسيني

.وكاني ……بقيتي زيهم ياسمر……ك زي الهوانم. وكويتي شعر…زي ماهو عايز
 ”.……معرفكيش

 اسمى تعريف لحالتها االن انها تقف بين يد جالدها

.جالدها يقف يحاسبها ……. جلد بدون رأفه على حالها…والكلمات تنزل عليها كسياط
 ويقاضيها ويعذبها

 ويحرق روحها ويهشم قلبها الذي ينبض بوجعٍ 

 .……بين اضلعها

 فعت يدها المجروحه تمسح وجنتهانزلت دموعها فر

 سال الدماء على وجنتها مكان مسحت الدموع عقد

 حاجبيه ونظر لها بقلق ابتعد عنها قليالً ثم رفع يدها



 ……المصابة وقال بقلق

 ”..……مالها إيدك“

 سحبت يدها وهي تبتعد عنه بعد ان حررها من

 ……بين يداه

.. ليك حق …….. انسى……يا دلوقتيزي ما بتعمل معا……أبداً اذتها من غير ما تقصد“
 تعمل اكتر من

. …كفايه اللي حصلك بسببي ……انا مكنش ينفع احشر نفسي في حياتك تاني……كده
 صمتت“

 ..…قليالً وهي تبرر قبل ان بتبعد

 ”..……بس انا كنت عايزه اساعدك“

 ..…رد ابراهيم ببغض

 ”……وانا مش محتاج مساعدتك“

 ..…مهجورة قالت بصوٍت باهت حزينقبل ان تهبط على ساللم البنيه ال

 

 

  

 

  

 

 ..واوعدك اني مش هضايقك تاني…هبعد زي مانت عايزه………مش هتكرر تاني يابراهيم“

 ”..…بوجودي

فركل ابراهيم بقدمه العمود الصخري بغضب وهيجان وهو يلعن ويسب  …اختفت عن ابصاره



 بكلماتٍ 

 ..…نابيةٍ 

الح عليها الدوار سندت على الحائط بقوة وهي سمعت السب والصراخ وهي تهبط على الساللم 
 تحاول

 الجلوس بتعب وانهزام على اعلى احد درجات الُسلم

بالطابق السفلي وكان امامها الشارع حيُث السيارة الفارهة التي صفها امام المبنى 
 ……المهجور

 نزلت دموعها ووضعت يدها على خدها بتعب بداخلها

 …وحب .حروب عجز وضعف وغضب……حروب تقام

 .ماذا تفعل في طريقهما المسدود……ماذا تفعل معه

 هو محق يجب ان تبتعد عنه……بماذا سيفيد القرب

 .لماذا…وتتركه لحياته ومستقبله مع امراه غيرها

 ..…تخشى الحقيقه يحق له المتابعة مع غيرها كما هي تابعت السير وحدها ؟!

منها ثم تجاوزه بدون ان يلمسها وهو يقول اخرجت زفيرا عميقا قاسياً وهي تشعر باقدامه تتقدم 
 …بخشونة

 ”..…قومي عشان اوصلك مكان ما سبتك“

 ……ابتعد بعد تلك الجملة نحو السيارة استلقى مكان السائق بقرف واغلق الباب خلفه

 نهضت من مكانها بصمت وتجهت نحو السيارة

 ..…فتحت الباب الخلفي فوجدته يقول بحنق

 ”..……تعالي هنا“

 ..…بغرابةتساءلت 

 ”……اشمعنا“



 .…رد بحنق وهو يدير محرك السيارة

 ”……..خليني اجبلك شاش وقطن اليدك اللي بتنزف دي…اسمعي الكالم“

 اتجهت بجواره وجلست بدون ان تتفوه بحرٍف اخر..

 عند اقرب صيدلية على الطريق وقف واشترى له

 .……مستلزمات طبية لجرح يدها

 ..…نحوها وقال بهدوء دخل السيارة من جديد وعدل جلسته

 ”.……قربي ايدك“

 مدت يدها اليه وفتحت كفها المجروح وهي تنظر له بنفس الصمت الميت

 .…وعيناها تطوف على مالمحه بشوق وعذاب

 ..…هناك أخرى ستتمتع بقربه وحنانه يوماً ما

 هناك من ستكون زوجتك يابن راضي وانا سأكون

 ……مجرد ذكرى تلوح في ذهنك من حين ألخر

 

  

 

  

 

 ..…نظر لكفها المجروح ثم تافف بحنق منها ومنه

بدا بوضع القليل من المعقم على القطنة البيضاء وتحريكها على الجرح كي يمسح الدماء 
 ويطهر

 .……الجرح من التلوث

..رفع ……حينما شعرت بلسعة المعقم وضعت يدها األخرى سريعاً على يده الممسكه بالقطن



 وهي يسألها بقلق عيناه القاتمة على عينيها

 ..……اشتاقت إليه

 ”……بتوجعك“

اومات وهي تبكي ال تعرف هل تبكي الجل هذا الوجع البسيط اما تبكي النها فقدت حبيبي لن 
 .……يعوض ولو بمال العالم

عقد حاجبيه لكثرة عباراتها المنهمرة وليدها التي مزالت تمسك يده تمنعه من االستمرار في 
 ..……تعقيم الجرح

 ها المجروح بيد واحده ورفعه بالقرب من فمهحمل كف

 ……نفخ به برفق وباليد االخرى واصل تطهير الجرح ومسح الدماء الجافة من حوله

 .…نزلت دموعها وهي تعاتبه بشجن

 ”..…مش قولت ابعدي عني……ليه بتعمل كده“

 بدأ يلف الشاش الطبي حول يدها وهو

 .…يقول بخشونة هارب من عينيها الغارقه بدموع

 ”…….اللي بيحصل ده ملوش عالقه باللي اتكلمنا فيه فوق……ولسه بقولك ابعدي“

 …ردت بوجهاً مبلل بدموع

 ”……انت اتغيرت اوي يابراهيم“

 رد ببساطه وهو يبعد يداه عنها بعد ان

 ……انتهى

 ”..…وانتي كنتي سبب التغيير ده“

 ..…وهو يقول بهدوء اشاحت براسها للناحية األخرى فوجدته يمد لها منديل معطر ومبلل

 ”.……امسحي وشك من الدم“

 ……قال وهو يدير المحرك مجدداً …اخذته منه بصمت بدون ان ترفع عيناها عليه



 ”.…السواق بتاعك مستنينا في نفس إشارة المرور“

 .…نظرت اليه ورفعت حاجبها بدهشة

 ”..…انت متفق معاه وال إيه؟“

 ..………انطلق بسيارة..ثم …اوما لها بتأكيد وهو يلوي شفتيه بضجر

 بعد مدة تركها ابراهيم في نفس اشارة المرور

 .….صاحت سمر بغضب نحوه…ودخل السائق مكانه بتردد وهو ينظر لها ثم ليدها المصابه

 ”..…انت عارف لو ماهر خد خبر باللي انت عملته ده هيعمل فيك إيه“

 ..…هتف السائق بزعر

 ”.. …الفلوس عمتني انا……بيش سيره للباشا.ابوس ايدك متج…انا اسف ياهانم حقك عليا“

 ……قاطعته ببرود وهي تنظر للمكان الذي ذهب منه ابراهيم

 .لكن لو انت بقا عايز تحافظ…انا عن نفسي مسمحاك“

 ”.……. فهمت وال إيه……وال كانك سمعت وال شوفت ……على شغلك وتتقي شر ماهر

 

  

 

  

 

 ……اوما لها الرجل بوجل

 ”.……ي تشوفي.. الل……اومرك ياهانم“

 .…..ثم قالت بقرف…ادارت وجهها اليه ناظره لها بشزراً 

 ”.……اطلع على الفيال“



بعد قليل دخلت الفيال بخطوات ثقيله صعدت على الساللم فوجدت ماهر يحدثها من الردهة عند 
احد االركان جالس على احد المقاعد الفخمة واضع قدم على اخرى بغرور واضح وهو يرمقها 

 ..……اسها حتى اخمص قدميها بنظرات تجمع ما بين الرغبة والشك بهامن اعلى ر

 ”.……كنتي فين ياسنيوريتا“

 استدارت اليه وهي على اول درجات الُسلم

 .…وقالت بارهاق

 ”…….. حتى ابقى اسأل السواق بتاعك…عند اهلي“

 ..…نظر ماهر ليدها الملفوفه بالشاش الطبي وسأل باستفهام

 ”……ومالها أيدك“

 .……سمر ببرودردت 

 ”.. ….الني تعبانه وعايزه انام….اي اسأله تانيه……وقعت عليها واتعورت“

 نهض ماهر وتقدم منها واقف امامها قائالً بمكر

 ..…ويداه تالمس كتفيها وتضغط عليهم بوقاحة

.عشان التعب دا كله ………. تحبي اعملك مساچ…الف سالمه عليكي ياسنيوريتا“
 ”..…يروح

 انفها فشعرت ببعض بوادر التقززغز عطره مجدداً 

 تداهمها ونفس شعور التقيؤ مصاحب لتلك األعراض

 .…فقالت وهي تحاول االبتعاد عنه قدر المستطاع

 ”…….. انا تعبانه وعايزه انام……أبعد عني ياماهر“

 ..…قال وهو يحاول تقبيلها رغماً عنها

 ………ق طاقتي ياسماره. كفايه اسبوع صابر عليكي كده كتير فو…وانا تعبان وعايزك“
 ”.…فوق طاقتي

 ..……حاولت دفعه وهي تصرخ بشمئزاز وصدرها يطبق عليها من غزوة انفاسه الكريهة



 ”..…قولتلك مش عايزه انت مبتفهمش“

 

  

 

  

 

 ……كبل يدها بيد واحده وهو يحاول تقبيلها مجدداً باصرار ورغبة اكبر

.. انتي اللي مش ……مش فاهمه انا بحبك قد إيه ……انتي اللي مش فاهمة“
 ”………فاهمة

 .…حاولت دفعه والمقاومة قدر المستطاع

 ”……حرااااااام عليك………ياخي ابعد بقا“

 ..…صرخت بقوة وهي تراه يحملها على ذراعيه وقد اظلمت عيناه برغبة وهو يقول بجنون

 ”……. اااااانا…….. انا اللي جوزك مش هو…حرام عليكي اللي بتعملي فيا انا جوزك“

ها الغرفة وهي تصرخ وتستنجد بالخدم ولكن لم يتدخل أحد بل ظل الكل يتابع عمله دخل ب
 .…بصمت

 القاها على الفراش وهو فوقها يكبل يداها محاول تقبيلها بمنتهى الهمجيه وكانه حيوان تقوده

 …شهوته وال يشعر بمن ترتجف وتصرخ وتبكي اسفله

. …من تلك المقاومة والمعافرة وتلوي اسفلهكانت تقاوم بكل ذره بها وهذا أغاظه بقوة منها و
 مما جعله يثور كالشيطان وهو يصفعها عدة مرات شاتمها

 .……باقذع الكلمات التي تمس امها وابيها وشرفها كذلك

 صرخت اكثر وهي تحاول المقاومة بقوة وبعد معافرة

كلته فقد ر……قوية صرخ ماهر وهو يمسك عضوة بغضب ثم قذف ما بفمه عليها وهو يبتعد
 ..…بين ساقيه اثناء تلويها مما جعله يبتعد وهو يتألم بحنق



 اقترب منها ماهر مجددا ومسك حفنه من شعرها

 ……بقوة وهو يقول بغضب

هاخده ولوو حتى  ………اقسم باهلل ماهرحمك يابنت ال****واللي عايزه هاخده منك“
 ”.…بالغصب

 القاها على الفراش بقوة فصرخت بتعب لتجده

 رفة سريعاً مغلق الباب خلفه بالمفتاحيخرج من الغ

 .……عليها

 وقتها فقط تركت نفسها تقع بهذا السواد تستمد

 ..…منه الراحة وعدم الوعي للحياة وما فيها

…………………………………………………………….. 

الثَّ  اأْل ْنفُسه و  اله و  ن  اأْل ْمو  ن ْقٍص مه اْلُجوعه و  ْوفه و  ن  اْلخ  نَُّكْم بهش ْيٍء مه ل ن ْبلُو  ،و  ين  ابهره ره الصَّ ب ّشه اته و  ر   م 

 .”سورة البقرة

عند تلك االية سارت الرعشة اقوى بداخله وهو يقف بين صٍف طويل يصلي في المسجد بين يد 
ولسانه يردد االية بحزن وعجزاً ومع تلك المشاعر تلوح بسمة صغيرة ……هللا بخشوع تام

 ..…أال ييأس من رحمة آهلل تحتل ثغره وهو يسمع رسائل موثقه اتيه فقط كي تحفزه

 بعد االنتهاء من الصالة بدأ بالجلوس بالمسجد

 ومسك احد المصاحف لقراءة بعضاً من ايات

 .……آهلل

 …يحتاج الن يهدأ ويرتاح مع الحديث الى آهلل

 دوما يرى هذا المصحف منفذ اً لهمومه واحزانه

 يرتاح هنا يشعر بعد كل فريضة انه بمكانه انه لم

 الذي يرضى…و انه مزال ابن راضييغترب ويقس



 .……ويحمد هللا بأقل شيٍء يأتيه

 

  

 

  

 

 ”..…تقبل هللا“

رفع ابراهيم عيناه بدهشة ليجد عمار امامه بجلبابه االبيض وسبحته ناصعة البياض 
ً ……كذلك  ..…ابتسم ابراهيم ذاهال وهو يغلق المصحف مصدقا

 .…ثم عانقه وهو يقول بدهشة

 ”..…من شافك..اي جدع عاش ………عمار“

 .…رد عمار وهو يبادله العناق قائالً 

مش مكلمك يابني في التلفون وقايلك …مين اللي المفروض يقول كده انا وال انت“
 ..اي…تعاليلي

 ”.……نسيت العنوان

 …رد ابراهيم عليه بحرج

 ”..….اصلي بقالي فترة بدور على شغل…ال بس مكنتش فاضي اجيلك“

 ..…تساءل عمار بهدوء

 ”على كده؟..ولقيت “

 ..….ربت عمار على كتفه وهو ينهض من مكانه…هز ابراهيم راسه وهو يبتسم ساخراً 

 ”.…..الكالم هنا مش هينفع……طب تعالى نتكلم برا“

عند المقهى الشعبي بالحي جالس عمار على احد المقاعد يرتشف الشاي وبجواره ابراهيم 



 يجلس

 ..…ينفث عن همه وغضبه من خالل سجارته

 .…ار ساخراً وهو يقولضحك عم

وهللا العظيم نفس حالي بس الفرق بقا ان انا خدتها من قصرها وال دورت وال عملت نزلت “
 ”..…اشتغلت مع ابويا في محل العطارة وديها ماشيه

 ً  …نفث ابراهيم دخان سجارته وهو يقول هازئا

 ”……ومرتاح على كده“

 ..…رد عمار وهو ينظر امامه بوجوم

..بس هعمل ايه …….ومطلع عين ابويا واللي شغلين معاه…فاهم اي حاجة ابدا وهللا ومش“
 ”.……ومبقاش ينفع غير انك ترضى باللي قدامك…بخبط ماهي اتقفلت خالص

 ..…رد ابراهيم بخشونة

 انا بفكر اشتغل ُحر وفتح اي مشروع صغير وبدأ“

 ”.……من الصفر

 ..…قال عمار بجدية بها لمحة من التشأم

.انت شايف الحياة …..بس حتى لو هتبدأ من الصفر محتاج مبلغ محترم…حلو الطموح ده“
.مصاريف ……مابالك بقا بمشروع……بقت عامله ازاي وكل حاجة بقت في العالي

 ”……تانيه

 ارتشف ابراهيم من كوب الشاي وانزله وهو

 ……يتحدث بهدوء

بعتها  (لو……سبها على ربنا انا عندي حته ارض كده في )……انت بتسدها في وشي ليه“
 على التريله

 ”..…هيجيبوا مبلغ كويس ابدا بأيه اي مشروع ُحر

 ..…لمعة عينا عمار وهو يقول بحماس



.بس قولي اي هو …….ادخل معاك شريك…فكره انا كمان معايا مبلغ محترم في البنك“
 ”.……حاجه بتفهم فيها…المشروع

 اعتدل ابراهيم في جلسته ونظر له ملياً وهو

 ..…يقول بجدية خشنة

..عشان كده انا محتاج قعد معاك …هو تقريباً انت اللي فاهم المشروع ده اكتر مني……ال“
 قعده تانيه

 ”…….تجيب دراسة المشروع بتاعك وتيجي نتكلم فيه…بس مش في شارع فوق عندي

 ..…رفع عمار حاجبه بصدمة وقال ذاهالً 

 ..انت عايز…..انت بتقول اي يابراهيم…مشروعي؟!“

 

  

 

  

 

 ….دي مصاريف تاني يابراهيم…..(…صنع )تفتح م

 ”. …احتمال فلوسي وفلوسك ميغطوش مصاريف المشروع

 ..…رد ابراهيم بايجاز

 ”.…مش مشكلة ناخد قرض من البنك بضمان المشروع“

 .فهو ال يصدق…هتف عمار بدهشة وتردد كذلك

 ان حلم حياته سيتحقق بعد كل هذ الشقاء

 .……والسجن لسنوات طويلة

.يعني احتمال ……..ابراهيم انت مش خايف نخسر…على الحاجة سخن كدا ليه انت داخل“



 كبير

 ”. ……يبقا في خساير

 رد عليه ابراهيم بتصميم وبعضاً من بصيص

 .……االمل بداخله

مش معقول ……..انا وانت مطرودين ومشبوهين في اي شغل…مش هنخسر قد اللي خسرناه“
 ينا نجربخل……هنفضل حطين ادينا على خدنا زي الواليه

 ونخبط في اي حاجة مش يمكن ننجح ونبقى

 سبب في رزق و فتح بيوت لناس محتاجه

 .…خلينا نتوكل على هللا ياعمار……………زينا

 ..وان شاء هللا ربنا……انا ظني في هللا خير

 ”.……هيجبر بخاطرنا

 ”..…ونعم باهلل“

 مط عمار شفتيه ونظر امامه شارداً وهو يفكر بجديه

.بالفعل لن يخسر اكثر من الخسائر الفادحة التي تعرض لها كالعمر الذي …في حديث ابراهيم
 ضاع

هباءاً ظلم وافتراء من حاكم في االرض ظالم..لن يخسر كسمعته التي باتت في الحضيض 
 واصبح

وعائلته مزالت تعاني شماتة البعض وسخرية البعض وطمع …السارق اتى السارق ذهب
 االخرين

 يخسر فهو تذوق مرارةلن يخسر اكثر من هذا لن 

 .……الظلم والخسارة منذ زمن لماذا الخوف االن

 .…سمع عمار صوت ابراهيم يساله بخشونة

.هتجيب دراسة المشروع ونقعد مع بعض نفهم الدنيا راحه فين وال …قولت اي ياعمار“



 ”.……ايه

 …رفع عمار راسه اليه وقال وهو يهز راسه بجدية

 سة المشروعسبني يومين يابراهيم اراجع درا“

.الني بقالي اكتر من سبع سنين مهوبتش ناحية الورق …تاني عشان اعرف افهمك
 سبني يومين……ده

 ”.……ولي في الخير ربنا يقدمه

 .…اوما له ابراهيم وهو يشعل سجارة جديده

 ..وربنا….هستنا مكالمة منك………ان شاء هللا“

 

  

 

  

 

 ” ……يكتبلنا الخير

…………………………………………………………… 

 بعينيها عدت مرات وهي تشعر بطبول ضرب رمشت

 .…..وتشنج قوي بمعدتها باستثناء الم جسدها وثقلة في اٍن واحد…براسها

.حاولت قدر المستطاع ان تستلقي على …تاوهت بوجع وهي تحرك راسها بصعوبة
 وحينما فعلت…ظهرها

 ..…نزلت موعها وهي تالمس وجنتيها الملتهبة اثار صفعاته عليهم

 .…الصفعات؟!

بدات تستعيد بعضا من القطات البشعة عن حلبة مصارعة كانت خسارتها عبارة عن 



 .خسارة…نفسها

 ……نفسها وسقوط في الهوة بدون منازع

.اتجهت الى الحمام وافرغت ما بمعدتها بمنتهى …نهضت بتثاقل وهي تشعر بتشنج معدتها يزيد
ت تشعر برائحته بقبالته الشبيه برغم من ابتعاده عنها إال انها مزال……االشمئزاز والنفور

 ..…بحلزون سار على وجهها وجيدها تارك سائل هالمي مقرف خلفه

افرغت ما بمعدتها اكثر من االزم لدرجة انها شعرت بانسحاب الهواء من ريئتيها واحمر 
 وجهها وعيناها

 …سعلت بقوة وهي تحاول غسل وجهها بنفور……كذلك 

.اوصدت باب الحمام و وقفت …بوغه على بشرتهاوحينما شعرت ان رائحته ولمساته مص
 ……تحت الصنبور المياة بعد ان تخلصت من مالبسها

تدلك جسدها بقوة ونفور وتسيل المياة من اعلى راسها …ظلت تحت الماء الساخن فترة طويل
 .…حتى اخمص قدميها تغسلها مع دموعها الغزيرة

على مقعد ملتهب بنيران تتشبع على  يجب ان تتخلص من هذا الرجل بات العيش معه كالجلوس
 تشعر انه ليس فقط مجنون بل سادي ……اذى األخرين

 يتلذذ بعذاب االخرين وتتشبع روحه المريضة بارتعاد

 ………وايذاء الطرف اآلخر

مع هذا المجنون بماله ……ماذا جنيته لتصل بكه االقدار لهنا……ماتلك البلوى ياسمر
 وسلطته اللذين كانوا

 ..……طوقه حولك ويكاد يزهق روحك بالبطيء كسلسال حديديّ 

 ..…اهربي يافتاة قبل ان تفقدي اكثر من ذلك

وبعدها ستكوني …فانته نجوته اليوم من بين براثن شياطينه ربما المرة المقبلة ينالك كما يريد
. وافعالك مهزلة والخطايا حولك ال …مهزومة …. هزيلة…صورة طبق االصل من رزان

 ..……تحسب

 …رزان ياسمر انته ابعد من هذا الضعف لن تكوني



 تخلصي من ثوب الخنوع هذا ولوذي بالفرار بعيداً 

 ……عن هذا المجنون وسجنه الفخم !

 لفت جسدها بمئزر الحمام وخرجت بوجهاً شاحب

..كانت هزيلة الجسد بحق ……تزينه كدمات ارجوانية اللون عند صدغها واسفل عينيها
 وشعرها مبلول

 فاقد الحياة وعنفوانه المميزمتهدل حول وجهها 

 ً  ……كما حال صاحبته تماما

.ثم بعد مدة …جلست على المقعد امام التسريحة وبدات بتمشيط شعرها المبلل ببطئ وضعف
 من التفكير

وجلد الذات بدلت مالبسها بأخرى للخروج واثناء ارتداءها للحذاء دخل عليها ماهر يحمل بين 
شرب نصفها لذلك يقف امامه يترنح والعرق يغطي وجهه  يده قنينة من الكحول تقريباً كان

 ……وعيناه زائغة عليها بضعف واعتذار !

 ..…نهضت عن حافة الفراش وهي تقول بانف مرفوع بترفع ال يالئم الكدمات المحتله وجهها

.انا ماشيه وروقت طالقي توصلني ياما قابل بقا قضية الخلع اللي ……كويس انك شرفت“
 هرفعها

 ”……عليك

 .…ابتسم متهكماً مضيف

 تجرع من ”.…عايزه تخلعيني ياسمارة …خلع !“

 ……القنينة وهو ينظر لها باستهانة

 .…عقدت سمر ساعديها امام صدرها وهي تحدثه بقرف

.بعد ما يعرفه …لو مطلقتنيش بذوق هرفع قضية خلع عليك..وقابل بقا الفضايح اللي هتجيلك“
 “ …في وشكانك ماسك في واحده مش طايقه حتى تبص 

 



  

 

  

 

.ارتعد جسدها قليالً من هول تلك الحركة لتجده يتوسل …جثى ماهر سريعاً على ركبتيه امامها
 لها

 .…بدموع ورائحة الخمر تفوح من بين انفاسه

. انا بس كنت عايز المسك …. انا مقدرش اعيش من غيرك انا اسف…ال متسبنيش ياسمارة“
 ”..…بحبككنت عايزك تحبيني زي ما  …وقربك مني

 ً .. لم تشعر بذرة من الشفقة …انعقد حاجبيها معاً بصدمه وتوسعت عينيها وهي تنظر له مليا
 نحوه

 . انه بالفعل…بل زاد النفور وانقباض صدرها عليها

 ..…مجنون او يعاني من خلل ما

 .…صرخ ماهر فجأه في جلسته جعلها تبتعد بوجل وتوجس منه

.انا ممكن افعصه بايدي ده وال …..انا…ن مني في إيه.الشحات ده احس…انا بس اللي بحبك“
 انا…يساوى

 ”..…هنا الكل في الكل انا اللي معايا الفلوس والسلطه

 ثم رفع قنينة الكحول……تابع وهو ينظر لها بقرف

 …وتجرع منها ثم انزلها وهو يزئر كاالسد المجروح

 ..عايزه اي اكتر من كده…انتي كمان شحاته زيه“

 ربيات ولبس ومجوهرات كل حاجةفلوس وفيلل وع

 .معاه….ليه مش عايزه تحبيني…عندك عايزه ايه تاني

..دا كلب …….دا كلب وال يساوى حاجة في سوق الرجالة……اي الشحات ده عشان تحبيه



 ”دا ابن ا***..

 .…هدرت بانفعال امام عيناه الغاضبة

رمقته ”……ه.هو ملوش دعوة بطالق انت عارف انت عملت إي……كفايه اياك تشتمه“
 ..…بقرف

 وكان الرغبة تاججت بداخله مجدداً مع كلماتها

 ..…فقال بنبرة سوادوية متوعدة

اقترب منها محاول نيلها مجددا لكن تلك المرة ”..….منك…بعمل اي باخد حقوقي وهاخدها“
 الكحول

 .…يفعل العجب به

 السرير وبقى سحبت في لحظة خاطفة من بين يده القنينة الزجاجية هشمت نصفها في خشب

الجزء األمامي التي قربته منه بغضب وشياطين تتالعب بعينيها ترسم لها افضل الحلول 
 للتخلص

 ……من ابشع الكوابيس التي تراود واقعها !

..ابعد عني ……انا خالص مبقتش بقيه على حاجة…اقسم باهلل هقتلك…اياك تقرب مني تاني“
 وخرج من

 ”……هنا

 ..…قاحة بذيئهابتسم ماهر بشر وهو يقول بو

 ارمي االزازة دي وتعالي معايا على السرير“

 ”.……صدقيني هترتاحي اوي

 ..…شعرت بتشنج معدتها ومطت شفتيها بتقزز وهي تقذف ما بفمها عليه قائلة بنفور

 ..ابعد عني ياما وربي افتح كرشك…….انت مفكرني واحده من االوساخ بتوعك…هرتاح؟!“

 هاجمته باصرار”.…بعدا ……وريحك انا من الدنيا كلها

للحظة خشى منها ……باطراف الزجاجه الحادة حينما راته يقترب اكثر مصر على نيلها



 وراى الشر بعينيها ابتعد خطوتين وهو يحدثها بهدوء رافع

 ……يداه معاً بقلق منها كي يهدئها

 

  

 

  

 

. هحبسك هنا لحد ما ترجعي لعقلك …بس مفيش خروج………خالص اهدي هبعد“
 ”……ياياسنيورت

وتركها ……دندن باستفزاز وهو يسير مترنحاً لخارج الغرفة ثم اغلق الباب خلفه بالمفتاح
 تعاني وحشة

 .…الخوف ورعب منه ومن رغباته الحيوانيه

 قذفت ما بفمها مجدداً وهي تنظر للباب بتوجس

ووضعت …ثم سريعاً جرت احد االرئك المتوجدة بالغرفة بصعوبة ثم وضعتها خلف الباب
 االشياء الثقيلة عليها كي تضمن اكثر ان االريكةبعض 

 …ستعجز دخوله اليها في اي وقت من الليل

 جلست على الفراش وهي تنظر للباب بوجل

 ووضعت بجوارها نصف الزجاجه الحادة فهي

 .……السالح المتوفر االن معها

ها.. ال ان . هل تتصل باعائلت…نزلت دموعها مجدد وهي ال تعرف ماذا يمكنها ان تفعل اآلن
 ……تدخل احد سيتاذى بسببها يكفي ايذاءها هي يكفي فهذا المجنون االذى بعيناه

……………………………………………………………. 

 ترجلت من السيارة وهي حامله طفلها علي بين يداها



 ..…نظرت بعبس لفيال خالها )فؤاد(

تحفز نفسها إال  ثم خطت خطواتها للداخل وهي تغمغم بعدم ارتياح لتلك الزيارة برغم من انها
 تكن بهذا

 .……الضعف وال تمثل دور الهروب منه كما تفعل خالل الثالثة اشهر الماضية

.. لكن ماذا …لكن بداخلها صراع وامراة عاشقة تريد ان تختبئ منه وتبتعد عن كل ما يحيط به
 ..…تفعل هذا الصغير اقوى رابط جمعهما

 

  

 

  

 

خرج بعد الصرخات الطفولية مع بعد الكلمات الغير نظرت لعلي الذي ينظر للحديقة بفضول وي
 مفهومة

 …لكن من بينهما )ادو(

 .…اومات له وهي تقول بابتسامة تقطر حنان

 ”.…. اي رأيك…ايوا ياستاذ هنشوف جدو دلوقتي“

.. سحبت شعرها من بين …ضحك الصغير وهو يجذبها من خصالت شعرها القصيرة كالعادة
 يده

 ..…وهي تقول بحنق وكشرت عن انيابها بطصنع

 ”.. …. فين المام…..فين السكر…فين االدب ….. فين االحترام…حد يعمل في مامي كده“
 دغدغته ببطنه باسنانها برفق فضحك الصغير بقوة على اثارها

 ضمته آية بحنان وهي تشتم رائحته …محاوالً اثناءها جذب خصالت شعرها القصيرة مجدداً 

 …تتمتم بحب . وهي…الطفولية المميزة بنهم



قبلته من وجنتيه وهي تقف  ”..…. انت ياحبيبي…انت الوحيد اللي بتهاون عليا ياعلي وحدتي“
 ……امام الباب كي تقرع الجرس

انها تهرب منه  ……تاففت بتثاقل هل خالد بداخل ال تريد ان تراه او يحدث اي تصادم بينهما
 منذ

 ً  . تهرب من قربه واعتذاراته……ثالثة اشهر تقريبا

. قلبها يدفعها ….مزالت مشتته ولم تتخذ قرار نهائي في قصتهما……اتصاالته المتكررةو
 …وعقلها وكرامتها يرفضنا تلك العالقة اساسا …العطاءه فرصة ثانية بل وألف اذا أراد

ومزال الصراع بداخلها قوي وال تعرف من بينهم على صواب ومن ستنحاز إليه قلبها ام 
 ..…المنطق؟!

 …يؤكد ان الخائن يظل خائن وال فائدة معه من الفرص والمحاوالت الفارغة المنطق الذي
 سيظل يخون وحتى ان اغلقتي عليه الف باب سيخونك بتفكير

 ..يظل خائن يسعى…. بتقصير نحوك……. بالمشاعر…

وستظلين انته هكذا أعلى الرفوف تنتظري كي يطالعكه ولو  ………إلرضاء غرائزه فقط
 ..…حتى بنظرة

 .…لوال ألحاح خالها ما كانت اتت لهنا…ساً عميقاً وهي تنظر للباب الذي لم يفتح بعدسحبت نف

 فؤاد ابتزها عاطفياً ُملح بكل الطرق ان تاتي تزوره

 ..…كي يرى حفيده ويطمئن كذلك عليها

لم تجد مفر من المماطلة معه فهو يلح منذ اكثر من شهرين وهي تهرب منه متحججه بالعمل 
 المتراكم

 ..…ت بتعب واالرهاقواوقا

 لكن بعد كل هذا الهرب الملحوظ اتت واين بقلب

 …بيته؟!

ماذا سيقول عنها ان راها، تتعمد الحاق به او انها وافقت على طلبه وقد سامحته وانتهى كل 
 شيءٍ 



 ..……بسهولة هكذآ

 فتحت الخادمة فدخلت اية وهي تلوح بابتسامة

 هلل.استقبلها فؤاد بحبور وت…راقيه على شفتيها

 وجهه بسعادة وهو يعانقها بحنان ابوي قائالً 

 .…بالطفة

 ”..…..معقول خالك العجوز مش بيوحشك خالص كده…أخيراً شوفتك يايويو“

 

  

 

  

 

 بادلته العناق بحرج فهي تعلم انها قصرت في حقه

 ..…وحرمته من حفيده تلك الفترة الطويلة وهو ليس له ذنب فيما يحدث بينها وبين ابنه

 ”.…بجد وحشتني ……بس ياخالو بتقول كده هو انا اقدر استغنى عنكازاي “

 خبطها برفق في كتفها وهو يفصل العناق ناظراً 

 .…لعيناها بعتاب

 ”……. دانتي جاي النهاردة بالعافية وبطلوع الروح….ياكدابة…وحشتك“

 ..…ردت اية مبررة

 ”..…معلش ياخالو مانت عارف الشغل“

 .…فؤاد قائالً بأسىالح التأثر الزائف على وجه 

 الشغل برضو يا آية وال من ساعات ما رجعتي“



 …الفيال وقعدتي مع اخوكي ومراته نسيتني

 ”……نسيتي خالك العجوز

 …ضحكت اية وهي تقول بمناغشة جميلة

عجوز اي بس دانت وال بتوع السيما بالك انت يافؤش لو صبغة الشعرتين البيض دول “
 العرايس

 ”……ش هنالحق.وم……هتجيلك لحد البيت

 ً  …ضحك فؤاد وهو يسحب الصغير الحضانه معلقا

 اوعى تطلع زي …تعالي ياحبيب جدك وحشتني“

 ”..…. وتضحك عليا بكلمتين……امك بكاش

 تمتم فؤاد …ضحك الصغير وهو يتمتم بأسم والده

 ..…بحنان

 ”…. هيفرح اوي لم يشوفك…خالد فوق زمانه نازل“

 ………نظراته عليهم بتساويرد خالد من اعلى الساللم وهو يوزع 

 ”..……. واخيراً ظهرت ياعلي انت وامك…انا فعالً فرحان اني شوفته“

 ……بلعت اية ريقها وحاولت الهروب منه وهي تلعن نفسها

ثالثة اشهر كاملين  …اقترب خالد منهم وتقدم من ابنه وحمله عن والده وقبله وعانقه باشتياق
 يمتنع

 ……للعينعن رؤيته بسبب عنادها وهروبها ا

 

  

 

  



 

 ..…تقدم منها وهو يحمل ابنه بيد واحده ثم مد يده االخرى قائال بنبرة أجش

.. ويترى جايه عشان تشوفي ……..أخيراً ظهرتي وشوفناكي…حمدهلل على سالمتك يا آية“
 خالك

 ”……وال جايه مضطره عشان علي

 .…رد فؤاد بخبث خلف ظهر ابنه

 ”..…مش كده يايويو …اي الكالم ده اكيد جايه تشوف خالها“

 ً  ..…لوى خالد شفتيه بابتسامة فاترة وهو ينظر لها ملياً ثم قال عابثا

 ”..…. جاي تشوفي خالك فعالً ………ردي يايويو“

 .…احمرت وجنتاها بانفعال منه فقالت بوجوم

 اختلج”……امال جاي اشوف مين يعني ………أكيد“

 ..…ضراء الثاقبة عليهاقلبها بالخفقات القويه فقالت بارتباك امام عيناه الخ

 ”…….انت عايز تفطر ياخالي مش كده…انا هروح احضر الفطار“

 .…قال فؤاد بمحبة وهو ينظر اليهما

 ”..……انت وعداني في التلفون هتفطريني من ايدك النهادرة……اكيد ياحبيبتي“

 ”…حاضر ياحبيبي بس خد عالجك األول“

 .……شعر بالغيرة والغضب من كالهماردت اية عليه وعيناها لم تبرح عينا خالد الذي 

..فهي كتعويذة …اتجهت للمطبخ سريعاً وهي تحمد ربها انها تخلصت من نظراته القوية عليها
 غرام تشبكها

 ..……به اكثر من االزم

 ..…قال خالد لوالده وهو يحمل علي بيد واحده

 ”.……انا نسيت القهوة على النار“



 .…ه وهو يضحك بمكركان سيدخل بطفل للمطبخ ولكن فؤاد اوقف

 ”…هات انت حفيدي و روح شوف القهوة بتاعتك“

تخلى خالد عن عبوس وجهه وهو ينظر لوالده بل تلك المرة أيضاً ابتسم في وجهه بشكر 
وامتنان ليس النه يفصح له المجال ليصلح أخطائه بل امتنان لوجوده في حياته وبقاءه معه 

 برغم كل عيوبه

 ..…ويوجهه للصالح يظل والده خلف ظهره يدعمه

 .أرجو رضاك يا….اعتذر يا سندي…آسف يا ابي

 ……معلمي

 ..…دخل خالد المطبخ والح عليه العبوس المصطنع وهو يقول بتافف

 ”……فين كنكنة القهوة اللي كنت حطتها على النار انتي شلتيها يا آية“

 .…رفعت اية حاجبيها بتوجس ثم برمت شفتيها باستخفاف

 حد بيغلي القهوة في هو لس في…كنكنة؟!“

 ”.…كنكنة

 ”..…متغيريش الموضوع اعمليلي واحده غيرها عشان مصدع”..…ثم أضاف بحنق”..…انا“

 …برمت شفتيها بعناد وقالت

 ”.….تعالى اعمل لنفسك انا هعمل الفطار لخالي…ال“

 ……رد وهو يضع يده بجيبه قائال بزهو

 ”..…القهوة بتاعتي قبل اي حاجة“

 هي تضع يدهاردت بتحدي سافر و

 

  

 



  

 

 .…بخصرها

 ”…….اعملها لنفسك…………وانا قولتلك ال“

 ..…الح على وجهه البراءة وتاثر وترجاها بأدب

 ”.……انتي عارفه اني بحب اشربها من إيدك…..اعمليلي القهوة لو سمحت…يويو“

 ……بلعت االبتسامة بصعوبة وهي تضع الركوة على الموقد وغمغمت بسخرية

 ”……ليكاألدب مش اليق ع“

 ..…علق خالد بعد ان سمعها بوقاحة

 ”.……عارف وهللا عشان كده بحب قلة االدب اكتر..مريحة في تعامل مش كده“

 .…ابتسمت وكشفت عن اسنانها وهي توليه ظهرها ثم قالت بنبرة عادية

 ”…….. دخلي اي انا بكالم ده…معرفش“

 ..…تنهد بعمق وهو ينظر لظهرها بعذاب

 ”..…ول و وريني ضحكتكحني عليا يايويو اال“

 .…استدارت اليه وهي عابسة الوجه

 ”..…. انا مضحكتش أصال……ضحكت اي“

 .…ثم تابع وهو ينظر اليها بشوق ”..…كدابة“

 ”..…مستحقش فرصة تانيه منك ….. معقول…تالت شهور بتتهربي مني يا آية“

 ..…حزناولته اية ظهرها وهي تعود للموقد تقلب القهوة بالمعلقة وهي تتافف ب

 ….. انا مش مستعده الي حاجة…خالد ياريت تنسى الموضوع ده ومتفتحهوش تاني“
 …صدقني

 ”.……مش هقدر



 .…قال بالحاح

 ”……لو ادتيني فرصة يمكن اغير رأيك“

 .…زفرة بسام واخبرته بوجوم

 ”……انا مبقتش زي األول.. وثقه بقيت بينا صفر …صدقني هتتعب معايا“

 .…رلن يمل وهو يترجاها باصرا

 ”……مستعد ارجعها يا اية وهللا مستعد بس اديني انتي بس فرصة“

 بلعت ريقها بصعوبة وهي تهز راسها بامتناع قائلة

 

  

 

  

 

 ..…بتشأم

 …. الطالق…صدقني هنرجع لنفس الطريق من تاني“

 انا مش مستعده اعيش التجربة دي تاني

 ”……اعفيني

 تقدم منها ومسك يداها بين يداه بترجي وهو يقول

 ..…بخفوت واعتذار

. انا مستحيل ابعد عنك تاني وسيبك حتى لو انتي عايزه …مش هنرجع للطريق ده تاني“
 ”.…كده

 …رمقته بقلق فتابع وهو يقراء نظراتها نحوه

.. انا معرفتش قيمتك في ….. انا محتاجك في حياتي يا اية…آية اديني فرصة وهللا ما هتندمي“



.. انا مبقتش ……حياة علي فكري في رجوعنا من تاني.. و…حياتي غير لما خرجتي منها
 ”.……قادر اعيش من غيرك

 سحبت يداها من بين يداه وقالت

 ..…بترقيع

 ”……مانت قدرت زمان واتجوزت و“

 قاطعها خالد بهدوء محاول التاثير عليها عاطفيا

 ..…حتى ترضخ لطلبه

عارف اذيتك ووجعتك عشان خاطري متفتحيش في القديم انا عارف انا عملت اي زمان و“
 بس …إزاي

 سامحي ……كلنا بنغلط مفيش حد معصوم من الغلط

واوعدك …….. سامحيني واديني فرصة عشان خاطري وعشان خاطر ابننا……يا اية
 هستغلها على قد ما

 ”. …قدر ومش هتندمي

 .….وتساءلت بحزن…رمقته بتشكيك وعقلها مزال مشتاتٍ 

 ”…….. متاكد……متاكد اني مش هندم ياخالد“

اوما لها وهو ينظر لعيناها العسلية بضعف واشتياق ورسائل كثيرة من الترجي واالعتذار 
 ترسل اليها

 ……بلغة العيون وما اصدق منها في لغات البشر

 ..…اسبلت جفنيها وهي تقول حائرة

 ”..…سبني افكر وبعد كده هرد عليك“

 .…هتف بحسرة وهو ينظر لها ذاهالً 

 ”.…تالت شهور . بعد……لسه هسيبك تفكري“

 .…حركت كتفيها بخبث وهي توليه ظهرها



 . انا…ومين قالك اني كنت بفكر في تالت شهور دول“

 ”..…مكنتش فاضيه لحاجة غير شغلي وابنك

 .…عض على شفتيه بغضب وهو ينظر لها

 اتجه للموقد بتزمر ”..…. ابن الكلب…ابني !“

 …طفولي قائال

 ”……ابعدي كده انا هعمل القهوة لنفسي“

 .….. فنظر لها خالد عابسا وهو يقول بحنق…رفعت حاجبها ورمقته بصدمة

 اعمليلي فطار انا جعان وال دا كمان محتاج تفكير“

 ”……تالت شهور قدام

 .…استفزته بترفع انثوي وهي تفتح المبرد كي تخرج الخضورات منه

 ”.……. يمكن يكون اكتر من تالت شهور…انا محددتش امتى“

 نظر لها بصدمة ثم تفوهجفل للحظات وهو ي

 ……بصعوبة وكانه سيصاب بازمة قلبية بسببها

 .. هتقعدي تفكري تالت…انتي بتقولي اي يا اية“

 ”.……شهور ترجعيلي وال ال

 .……ردت آية بجدية مستفزة وهي تضع االحتماالت لرفضه العاجل

.. ال طبعاً …نا. هو انت فاكرها بساهل كده تعالي نرجع هوبا يال بي…ايوا طبعا واكتر كمان“
انا محتاجه افكر واخد وقتي وبعد كده لو لينا نصيب استأذن عز اخويا وعز برضو هياخد وقته 

 ”…ويفكر واحتمال كبير يرفضك

 عقد حاجبيه بتعجب وشعر بالهواء ينسحب من

 امامه مع تلك االحتمالية الخطيرة مما جعله يسألها

 ..…شزراً 



 ”..…وان رفضني هتسكتي يا اية“

 ……تهذيب جادردت ب

ضربت كفيها األثنين ببعضهم بتعجب وتمتمت  ”….. اكسر كالم اخويا يعني…ايوا هسكت“
 .…بنبرة ناعمة منفعلة قليالً 

دا لو عايزنا  …….. مش قولت هستحمل اي حاجة استحمل بقا……امرك غريب يا خالد“
 ”……نرجع

 .…قبض على كف يده وضرب الهواء بغضب

.نادت آية عليه ……خرج من المطبخ بوجها مكفهر ”..…. ماشي……. يا اية…ماشي“
 …بلؤم

ضحكت ضحكة شيطانية وهي ترقص حاجبيها  ”.. …هتبرد……يا خالد……القهوة“
 ..…باستمتاع

 ”..…….. هختبر صبرك وحبك وشوف بقا وصلين معاك لحد فين…ولسه ياحبيبي“

 بعد ان حضرت فطار فخم وضعوا الخدم االفطار

 ……لقفي الحديقة في الهواء الط

وعند الطاولة المستديرة جلس الجميع يأكل بصمت باستثناء نظرات خالد عليها الجامعه بين 
 ..……الغيظ وسعادة الجل تجمعها بينهم مجددا واكل الطعام كذلك من تحت يداها

بدأت تاكل بصمت وتطعم صغيرها كذلك الذي كان يتمتم بكلمات غير مفهومة ولكن ضحكاته 
 وصرخاته

 .……لالجواء بريق آخر مليء بدفء والسعادة المبهجة اعطت

 .……تنهد فؤاد وهو ينهض من مكانه حامل الصغير معه وهو يقول

 ”..……تعالى بقا ياستاذ علي عشان انا عملك مفاجأه انما إيه“

 ……ثم ضيقت عيناها وهي تساله بخبث…قضمت اية من التوست بنعومة

.انا اتنسيت …دايا الحلوة كلها لعلي.انت مش مالحظ ان اله…جبتله اي المرادي ياخالو“



 ”…خالص كده

 ً  .…وزع فؤاد النظرات بينهما وهو يقول عابسا

 .شايف امك اللي يشوفها كده ميقولش انها اكتر واحده كانت مدلعه في…بتغيري منه وال إيه“

 ”.………العيلة

 …مطت اية شفتيها وهي تضيف بعتاب

وعايزه هدايا زي ابني مليش …….انا عايزه شويه من الحب ده…كنت اديك قولت“
 ”..…دعوة

 ..…ابتسم خالد وهو يسألها بهدوء وعيناه تسافر على مالمحها الجميلة بتريث يحرقه شوقاً إليها

 ”..…عايزه هدايا اي يعني“

 ..…لوت شفتيها مطصنعه الثقل وهي تنظر لخالها بكبرياء

 ”……انا بطلب من خالي“

 ابتسم خالد وهو يكبح غيظه منها وقال

 …سماجةب

 

  

 

  

 

رفع خالد عيناه على والده ”..……وانا وفؤش واحد مش كده يابابا……وانا ابن خالك برضو“
 ..…بمرح

 تهلل وجه فؤاد بسعادة تشفق عليها العيون مثلما

 فعلت اية وهي ترى سعادته الواضحه من حوار



 ..…..مما جعلها تقول بمناكفة……ابنه الرائق معه الول مرة

 .وتكسفني…تحرجني ياخالوال مش كده اوعى “

 ”..……قدام الخبيث ده

 ……الحت الصدمة على وجه خالد وهو يتساءل بدهشة وكانه تفاجئ بصفة الجديدة به

 ”……انا خبيث يا اية…………خبيث“

 ..…اومات ببساطة مستفزة

 ”……أيون“

 ……رفع حاجبيه اكثر وهو يكشر عن أنيابه بغضب ثم حاول النهوض وهو يخبرها بتوعد

 ”..…..انا خبيث ……ايون !“

قالتها بشقاوة وهي تنهض لتركض من امامه بقلب الساحة الخضراء ”..….حصل……اها“
 لحق بها بشر وهو

 ..…يقول

 .ااااية تعالي…الكلمة دي مش هتعدي على خير“

 ”…هنا

 ضحك الصغير وهو يراقبهم يركضون خلف بعضهم

 حاول الصغير النزول اليهما وهو……بمرح مبهج

 ا?يزمجر في جده 

 

 ضحك الصغير وهو يراقبهم يركضون خلف بعضهم

 حاول الصغير النزول اليهما وهو……بمرح مبهج

 .……يزمجر في جده الذي يحمله بين يداه

 .……ضحك فؤاد بسعادة كذلك وهو يراقبهم ثم نظر لحفيدة وقال بحنان



 ”……انزل معاهم من حقك تعيش اللحظة دي“

 ير الذيقالها فؤاد وعيناه تدمع بشفقة نحو الصغ

 ً  .……نادراً ما يحظى بقربهما معا

ركض الصغير نحوهم بخطوات متعثرة لطيفة بل كثير من اللطف ببنطالة الجينز الصغير 
 وقميصة

 االنيق وشعره االشقر المصفف للخلف بوسامة مع

 بشرته الحليبية الناعمة وعيناه الخضراء..امام هذا

بينما  …م منهم بابتسامة مرحة بريئةالوصف تذوب وانت ترى خطواته الحريصة وهو يتقد
 خالد

واية يركضون خلف بعضهم بسعادة ومزاح وضحكات الممزوجه بينهم تملء المكان فرح 
 ………وابتهاج عالٍ 

 أنتبه خالد لتقدم الصغير فحمل اياه سريعاً وهو

 .……يقول بمزاح

 ”……..يال عليها……انت معايا صح“

..كان ……نحو اية التي تتجاوزهم بسهولةكركر الصغير بقوة وهو يرى والده يركض به 
 علي يضحك بين

يدي والده وكانتا يداه الصغيرة ممدودة في الهواء محاول من خاللها النيل من امه واالمساك 
 ……بها

كانت آية اثناء ركضها تالعب صغيرة وتخرج له لسانها ويفعل الصغير مثلها مقلد حركاتها 
 جرداً كما علمه والدهوهو ينظر لوالده منادي على اسم امه م

..من بين ضحكاتها …جلست اية على العشب األخضر مربعة قدميها وهي تمسك بطنها بتعب
 قالت بتعب

 ال مش قدره بجد بطني وجعتني من كتر“



 ”..……الجري والضحك

جلس خالد بجوارها وهو يضحك بقوة وبين يداه الصغير الذي حينما لمست قدميه األرض 
 ك لتقع اية على ظهرها وصغير فوقهاأنقض على امه وهو يضح

 …….صاحت اية وهي تضحك……ومزال يتمتم باسمها مجرداً 

 ”……مامي………اياك تقول اية دي تاني سامع………اسمي مامي“

 .…تمتم الصغير باسمها مجرداً وهو يجذب شعرها

 

  

 

  

 

 .آآه بس…ملكش دعوة بشعري هقول لخالد“

بضته وسحبه خالد بعدها من عليها حاولت تخليص خصالت شعرها من بين ق”…ياعلي
 واستلقى

 على ظهره مثلها وبجوارها كذلك وظل يداعب الصغير بين يداه واوقات يحمله بكف واحد

 ……..اثناءها قال خالد بحنق من صغيره…ويرفعه لألعلى

 ”.……هتزعل يايويو تاني“

 .…تمتم الصغير بطريقته

 ”……يو“

 ..…ضحكت اية اكثر وهي تنظر لخالد بحنق

.نظر لها خالد ……ضربته في كتفه بغيظ”.…..انت اب فاسد…..يو اي انت فسدته…و !ي“
 ..…بحب وهو يهديها اعمق إبتسامة لم تخرج إال من اعماق قلبه العاشق لها



بادلته اإلبتسامة بحنان وهي تعود بعيناها البنها المرفوع لالعلى بيٍد واحده من والده المستلقي 
 ……بجوارها على العشب األخضر

.ربما كلما اشتاق …ابتسم فؤاد وهو يغلق مسجل الفيديو بعد ان سجل اجمل اللحظات بينهما
 ً  لرؤيتهما معا

 سيشاهد تلك الدقائق المحدودة كي يعطي لنفسه

 ……امل بعودتهما معاً مرة أخرى

…………………………………………………………… 

 جلست على حافة الفراش وهي تبتسم بنعومة

 .……وعلى اذنها الهاتف

 هتتأخر …تبطل قلة آدب وترد عليا علطول ممكن“

 ”……في الشغل وال هتيجي بدري

 .……همهم عز الدين الناحية األخرى وهو ينظر في عدة ملفات متراكمه عليه

 ”…. بس شكلي هتاخر النهاردة…مش عارف ياحنين“

 ..…سالته بتشكيك حزين

 ”.……يعني مش هتيجي تتغدى معانا“

 .…نفى عز الدين باعتذار مبرراً 

 .….. اتغدي انتي وآية…ال ياحنيني عندي شغل“

 ”.……هي موجوده في البيت صح

 ..…ردت وهي تنظر امامها بوجوم

 ال هي في النادي طلعت من ساعة كده هي“

 ”..…وعلي

 ……ضيق عيناه وهو يترك القلم واعطى لها كامل التركيز وهو يقول



 

  

 

  

 

 ”……نتي هتفكري تسألي.. لو موجودين معاكي وال ك…عشان كده رنيتي عليا“

 ..…ابتسمت حنين وهي تخبرها بدهشة

 ”…….. وبعدين انت مضايق ليه هو انا قعده مع حد غريب دي اختك…يسالم مش لدرجادي“

 ..…رد بسأم وهو يقول بانانية حمقاء

 ”.……سامعه ….. اهتمامك االكتر يكون ليا…واي يعني أختي“

 فلتت الضحكة من بين شفتيها وهي تراضيه

 ..…برفق

بس انا زعالنه “. …ثم اضافت ببعضاً من العتاب ”..االهتمام كله ليك انت وبس..…سامعه“
 ”.…. معقول اليوم اللي اصمم اطبخ فيه عشانك متجيش…منك

 اخرج عز الدين زفير حانق من العمل وساعته التي

 ال تنتهي والتي تبعده عنها ويختصر اليوم بينهما

 ……بتبرير واعتذار اليها.. قال ……في افضل ساعتين ليالً 

 معلشي الشغل الفترة دي مينفعش يتاجل اكتر“

.. انا هاكل هنا في المكتب هخلي السكرتيرة تطلبلي …..اتغدي انتي وآية وعلي……من كده
 ”. …اي حاجة من المطعم اللي جمبي

 انتبهت حواسها بأكملها بينما اندلع شيٍء ساخن

 .…فوق صدرها من الداخل وهي تساله ببطء



 ”..…هو انت عندك سكرتيرة ………سكرتيرة !“

 الح التعجب على وجه عز الدين مما جعله

 ..……يتمتم باختصار

.اول …….. اي راجل اعمال عنده سكرتيرة تنظم شغله ومواعيده…اي السؤال الغريب ده“
 مره

 ” ……تعرفي وال إيه؟!

تقول بغيرة نهضت من مكانها وسارت بالغرفة بانفعال هب في اوردتها في لحظة وهي 
 ..…عمياء

 …. بس ليه سكرتيرة…ال طبعاً عارفة مش جهله يعني“

 ”…….. مالها الرجاله يعني في الشغل ده……لي مش سكرتير راجل

 رد عز الدين باختصار ال يخلو من اسلوب التبجح

 ……في تعامل معها او مع اي انثى على العموم

 المكان ده اتعمل مخصوص للست ……مش هينفعوا“

 مة الحلوة الترحيب الراقي االسلوب الناعماالبتسا

 كذا ميزة ……واهم حاجة الشياكه وذكاء االنثى

. الزم تكون ……تخليكي تعتمدي الست اكتر من الراجل يعني عشان مصالحنا تمشي وكده
 ”…حلوة اوي فهماني ياحنين ………الواجهه حلوه

 ..…صاحت بانفعال وهي تقف مكانها

 ..…ضبغمغمت بغ ”……حلوة سمعت خالص“

 يارب على البجاحه وربي عمري ما شفت راجل“

 ..آآه مستغربة ليه جوز األربعة……بالبجاحه دي

 ” …صح



 .…سألها بشك

 

  

 

  

 

 ”……بتقولي اي مش سمعك“

 ..…سالته بضيق

 ”……. انت هتاكل امتى……مبقولش“

 زم شفتيه باستغراب لكنه

 ..…رد بايجاز

 ”……يعني مش دلوقت“

 معاومات براسها وعيناها تل

 ..…بغضب

 ”……تمام انا جايه“

 . ثم تساءل…انتبه اكثر لما قالته

 ..…بصدمة

 ”……جايه فين ………نعم جايه“

 .…ردت وهي تبرم شفتيها بضجر

 . انا جايه اشوف الواجهه…مالك مخضوض كدا ليه“

ًّ  ”……الحلوة  اغلقت الهاتف في وجهه ثم اغلقته كليا



 وتهوهي تهم بارتداء مالبسها بغيظ وغيره مقلدة ص

 ..…بازدراء

 االبتسامة الحلوة الترحيب الراقي االسلوب الناعم“

 آآه الذكاء والخ…واهم حاجة الشياكه وذكاء االنثى

 ”.……الخ الخ

 .……نظرت لنفسها بالمرآة بغضب ثم قالت بعد لحظة تفكير

 .…فكرت قليالً بعبوس اكثر واضافت ”……داهية لتكون السكرتيرة بتحوم حوليه“

ااه حريمه ماهو عايش في دور حريم السلطان  …فيها وناوي يضمها لحريمةيكونش بيفكر “
نظرت في المرآة  ”..….. جتك القرف على إيه يعني………والجواري كلها بدور حوليه

 .…لبرهة ثم قالت بحنق

 ”..…..دا كفايه عنيه……جوزك حلو وفي الطمع …. انتي هتكدبي على نفسك…على إيه !“

 .……طوات غاضبة والغيرة تنهش بقلبهاهمت بدخول الى الحمام بخ

 …. قال واجهه حلوة قال………وربي لنا رايحله“

 ” ….. ماشي يابو عين زايغه…ماشي ياعز

 بعد قليل كانت تستلقي السيارة وهي مرتديه فستان

.يصل طول الفستان الخر …صيفي انيق من اللون األسود مطبع بورود من اللون البرتقالي
 كاحلها فضفاض

 ا لكنه يبرز قّدها النحيف الناعم بجمالعلى جسده

.ووضعت القليل من الزينة على وجهها ورفعت ……بقدميها ارتدت حذاء رياضي أبيض أنيق
..بالفعل تأنقت اكثر من االزم وهي ذاهبه إليه فتلك أول …شعرها على شكل ذيل حصان انيق

 مرة ستدخل مقر عمله

 .…امام الموظفين

نه احضار علب الطعام التي اعدتها إليه كي تشاركه وجبة لم تنسى كاي انثى وزوجه حنو



 الغذاء بقلب مكتبه

 بمنتهى السيطرة عليه وعلى تلك الواجهة اللعينة

 ……التي تحضر له الطعام بيدها

بعد مدة وبعد ان اوصلها السائق لمقر عمله وهو صرح شامخ وانيق يبرز الغناء الفاحش الذي 
 .……منهميتمتع به اصحابه وزوجها واحداً 

تهامس بعض الموظفين عنها بفضول وخرس فضولهم حينما نشر احدهم ان تلك هي زوجة 
 ..……عز الدين الجديدة سيدة االعمال التي كانت تعمل بالخارج مع والدها

 عقدت حنين حاجبيها وهي تستمع لهذا الحديث..هل

جتماعي امام من هذا هو الخبر الذي نشرة عز الدين عنها كي يحافظ على عمله ومظهره اال
 .…يشبهوه

برغم من شعورها بالغضب والغيظ إال انها بلعت جوارحها وهي ترى احد الموظفات تشير لها 
.التي …على باب مكتبه الذي يمتد برواق صغير كبير وانيق في احد زواياه مكتب السكرتيرة

 ..……لكانت غاية في االناقة والجمال باستثناء بطنها المنتفخة قليالً هل هي حام

 

  

 

  

 

 كانت السكرتيرة الجميلة تتحدث بالهاتف بصوتٍ 

 .……ناعم حنون

 .آآه ان شاء هللا هخرج…ال ياحبيبي متقلقش عليا“

 .بجد حسى….عشان نتمشى شويه…بدري النهاردة

 ثواني…آآه تمام…اني مش قدره اتنفس ياهاني



 ”.……خليك معايا

 .…بها بالباقة وهي تقول ..رحبت…نهضت السكرتيرة بعد ان انتبهت لدخول حنين

 ”..…..في معاد سابق…تشرفنا يافندم“

برغم من ان تيبس جسد حنين للحظة وهي تترجم نظرياً ان تلك المرأة متزوجه وحامل أيضاً 
 إال ان سؤال المراة اغاظها فجعلها تقول بهجوم غريب

 ……طابعه صك ملكيتها عليه

 ”……ي..عيزاني اخد معاد عشان اقبل جوز…معاد سابق !“

رفعت السكرتيرة حاجبيها ومررت عينيها عليها ذاهله تتفحصها عن كثف ثم ضربت جبهتها 
 تذكراً 

 ..…واضافت

 ”..……. اخ حضرتك انا اسفه اوي ازاي نسيت الصورة…جوزك !“

 .…تساءلت حنين بتعجب”……اي صورة“

 ..…ردت االخرى سريعاً ببراءة

 صورة حضرتك شوفتها في درج المكتب صدفة“

..هستأذنك اديلو ……انا آسفه جداً ارجوكي متزعليش……برتب بعض األوراق لعز بيهوانا 
 ”..…خبر

 ”…هو عارف اني جايه……ال خليكي انا هدخله“

 منعت حنين السكرتيرة وهي تشعر بطيف من الدفء

 واالبتسامة تزين وجهها……والحب يطوف باعماقها

ضمن الصور التي التقطها  .يحتفظ بصورة لها هل من…صورة  ……بعد حديث تلك المرأة
 .…اليها في شهر العسل

 مؤكد ياحنين وهل كنته متفرغة في السابق للتصوير

 ..تعلمته الميوعة متاخرة يافتاة…وميوعة الفتيات تلك



 وتذوقته السعادة متاخرة وكل بفضل عز الدين الذي

في الحاضر  يخرجكه عن المألوف فتشتته اكثر لمجرد المقارنة بين حالك في الماضي وحالك
 .…معه

يحق لها التغير ………….ام وجود الحب ورجل كعز الدين بحياتها الجافة…هل السبب المال
 …….يحق لها……في كلتا الحالتين

دخلت حنين اليه بوجهاً عابس وبرغم سعادتها بما سمعته بالخارج وراحة قلبها برؤية 
 السكرتيرة الحامل

 لها المتزوجة كذلك إال انها غاضبة من مالعبته

ومكره في الحديث عبر الهاتف هل كان يقصد اغضابها وجنونها كي تقدم على الذهاب 
 ام…إليه

..براءة وعز الدين معاً هذا انحالل عن النص …انه ببساطه كان يجيب على سؤالها ببراءة
!…… 

 كان جالس على مقعده باسترخاء يراقب دخولها

 .…بصمت وعيناه مشتعلة بالغضب

 ”..…اقفلي الباب وراكي.……شرفتي ياهانم“

 ..……بلعت ريقها بتوجس واغلقت باب المكتب خلفها وهي ال تعرف لماذا هو غاضب هكذا

 استدارت اليه فوجدته خلفها مباشرةً..صرخت بفزع

 . كتم عز الدين…ووقعت الحقيبة من بين يدها أرضا

 ……فمها بيده وحجزها خلف الحائط وهو يزمجر بغضب

. وبرضو بتخرجي …. اي اتجننتي خالص مش مالي عينك…احنينبتقفلي السكه في وشي ي“
 .. اي مش….. احنا قولنا إيه…بمزاجك من غير ما تقوليلي

 ”..……بتفهمي عربي خالص

توسعت عينيها وهي تنظر له بخوف ثم نظرت ليده التي تكمم فمها وزمجرت من تحتها 



 ..تركها…بغضب

 ..…بحنق ومزال الصقها خلف الحائط

 ”.……ه تقولي ايانطقي عايز“

 ……نظرت له شزراً وهدرت بشك

 .وبعدين انت مضايق اوي كدا ليه تكونش خايف من حاجة…عايزه اقول انك قطعتلي الخلف“

 ”.……مثالً 

 ..…هدر بتشنج

.ازاي ……وبعدين انتي ليكي عين تتكلمي وتحققي معايا كمان……هخاف من اي يعني“
 تخرجي

 ”..…من ورايا ياهانم

ول امامه بتحٍد هش مهم تصنعت القوى وشراسة مزالت هشة حزينة وتلك عاندت حنين وهي تق
 ..…صفات اكتسبت اياها بالفطرة !

 ”..…مش من وراك انا قياللك في التلفون وبعدين انا مرحتش في حته جتلك يعني في بيتها“

 ضرب الحائط من خلفها بغضب هائل وهو

 …يزمجر

 ده قبلتها. اكتر واح…. ياهلل…….. في بيتها…في بيتها“

 ”الصبر.. ……باقل كلمة بتعرف تخرجني عن شعوري

 ……ضرب الحائط مرة اخرى وهو يبتعد عنها

 نظرت له بتردد وتابعت بعيناها جلوسه مجدداً 

 .….. قالت بحنق…على مكتبه بغضب

 ”….انا مقفلتش السكه في وشك…على فكرة ياعز“

 ……هتف وهو يرفع سبابته بتوعد



..قبلي …قى اعملها فيكي هتعرفي الموضوع بيضايق وال ال.ولما اب…عملتيها ياحنين“
 ”. …الجاي

 ً  .…زفرت بغضب وهي تحاول ابتزازه عاطفيا

 ”..….دا انا جيالك مخصوص وجيبالك الغدا معايا….هو انا اللي علطول غلطانه…اوف بقا“

 .…لوى شفتيه باقتضاب قائالً 

 

  

 

  

 

 ”..….شوفتك شبعت…..شبعت…مش عايز“

 ممزوج بالغضب وهي تقول نظرت له بحزن

 .…بتشنج

 ”.….انا ماشيه…..ماشي ياعز…انت بتتريق“

 .…ناداها وهو جالس مكانه خلف مكتبه الفخم

مفيش مرواح غير ………..قربي هنا وترزعي مكانك……تعالي هنا ماشي راحه فين“
 ”……معايا

 ..…تقدمت منه وبنفس االبتزاز قالت بخبث

 ”.…بتذنبني.انت …هقعد كل ده معاك وانا جعانه“

 ابتسم ساخرا وهو ينظر الحد االوراق

 .…باستخفاف

 ”.…..انا عمري ما شفتك بتاكلي زي البنادمين ياحنين…اللي يشوفك كده يقول بتاكلي فعالً “



 لمعة عيناها بضراوة وهي تسأله

 .……بخطورة

 ”..…قصدك اي باكل زي مين بقا“

 .…رد ببساطة وعيناه على األوراق

 ”……زي العصافير“

قها رده فابتسمت وهي تغير مسار اتجها وتلف حول المكتب بهيمنة تؤكد لك ان تلك المرأة را
 .جلست في احضانه وهي تقبل……تمتلك المكتب وصاحبه

 ..…وجنته بحب قائلة باعتذار

 ”……اسفه“

عد اغلطها وهو ينظر لها بحنق برغم من مشاعر الشوق والحب الذي اشتعلت بعدما جلست في 
 حميمية وباسلوب انثى مهيمنة احضانه بطريقة

 .……بطريقة تشعل فتيل صبره اكثر نحوها

وال اسفه على …على اي انك شكيتي فيا وجيتي باالكل حجه عشان تيجي تشوفي السكرتيرة“
 خروجك من غير ما تقوليلي وقفل التلفون خالص بعد ما قفلتي

 ”…….اسفه على إيه بظبط…قبلها السكه في وشي وانا بكلمك

 ابعها على لحيته بفضول وهي تقولمررت اص

 ……بدالل

عشان ناكل انا …….انا جيباه مخصوص عشانك….معادا موضوع األكل…على كل حاجة“
 ”…وانت سوا

 …ابعد يدها وهو يقول بغضب

 ”..…سيبي دقني وقومي من على رجلي“

 .…رفعت حاجبها ذاهله

 ”.…اقوم؟ ………………يسالم !“



ابتسمت وهي توزع القبالت على وجهه وعنقه  ……فاوما لها بحنق وابعد عيناه عنها بضع
 …باعتذار حبيبه تراضي رجلها المدلل

فتحت اول ازرار القميص  ”……. هنا كمان عشان اسفة…. اسفة…. اسفة…خالص اسفه“
 وكانت ستقبل

صدره لكنها شعرت به يبتلع ريقه بصعوبة وتتحشرج انفاسه وتثقل بشكل ملحوظ وعيناه تظلم 
 .……هاوتلمع برغبة نحو

حاولت التالعبت على  …شعرت بسادية وسعادة انها تاثر فيه وكم هذا عزز ثقتها بنفسها كانثى
 …اوتار صبره وهي تقول بخبث مطصنعه الحزن

 

  

 

  

 

 . انا هقوم…برضو مش عايز تسامحني براحتك“

 ”……زي مانت عايز

 نهضت من مكانها ببطء مهلك وحينما ابتعدت مقدار

جلس مجدداً وهو يكبل خصرها بيداه وشفتيه تهبط على ثغرها يكتشف شعرتين عنه جذبها لت
 ..…تلك الفتنة التي تثير جنونه وغرئزة نحوها

همهمت باستمتاع انثوي وهي تغرز اصابعها في شعره الغزير وقربته منها اكثر فزاد عز الدين 
 ..…هجومه العنيف على شفتيها تاوهت وهي تبعد شفتيها بصعوبة عن أسنانه

 ” …براحه……مم………عز“

 .…هجم عليها مجدداً وهو يصيح

 ”.…عشان تبطلي تقفلي التلفون في وشي تاني“



ضحكت وسط قبالته بجنون مما جعله يبتسم بحب وهو يعزف لحن اكثر نعومه على شفتيها 
 .…الشهيه

بينما شفتيه افسدة زينة وجهها ، فساد مقبول في قاموس  …ويده العابثة حلت عقدة شعرها
 ……العشاق

 .…بعد قليل

 .…كانت مزالت بين احضانه وهي تغلق اول أزرار الفستان بحرج وعيناها على باب المكتب

 ”……يالهوي لو كان حد دخل“

 .…ضحك بغرور وهو ينظر لها ملياً وأضاف

. وبعدين …خايفه من اي محدش يقدر يدخل هنا من غير ما يخبط على الباب ويستأذن األول“
 ”……. دي حاجات بسيطه لم نروح هنكمل.……احنا عملنا اي يعني

 .…تمتمت ذاهله

احمرة وجنتيها وهي تتذكر لمساته الوقحة وقبالته وكذلك هي كانت  ”.…حاجات بسيطه؟!“
 ً  اكثره جنونا

ورغبة وكان تغير المكان خارج حدود البيت اشعل قلوبهم واجسادهم شوقاً ورغبة بعالقة 
 حظاتحميمية مجنونة كالذي حدث جزء منها منذ ل

 .……قليلة

 …استدارت حنين برأسها ومزالت تجلس في احضانه

 .…. سالها عز الدين باستغراب…فتحت احد اإلدراج ونظرت بهم

 ”……بدوري على اي“

ابتسمت وهي تجد صوره  ”..…فضول …بتفرج على المكتب ……وال حاجه عادي …ها“
 لها موضوع

 . كانت احد الصور الذي التقطها…باطار زجاجي انيق

. تتذكر هذا اليوم جيداً كان من …الدين لها وهي على الدراجة الهوائية في حديقة العامة عز



 امتع األيام

 حتى تلك الصورة كانت تضحك بها بقوة وسعادة..

 ..…ابتسمت وهي تمرر يدها على الصورة وتبتسم الجل ضحكتها في الصورة

 بس غريبة انك محتفظ بيها ……حلوة الصورة دي“

 ”…وهنا ؟!

مر وجهه بحرج ألول مرة وهو يسحب منها الصورة ويضعها بدرج مجدداً قائالً وهو اح
 ..…يضمها الحضانه كي ترتاح على صدره

 ”.……تقريباً اتعودت أشوف ضحكتك ولو حتى على صورة“

 ابتسمت وهي تشتم رائحة بحب وتساءلت

 ……بمناغشة

 ”.…. حلوه ضحكتي لدرجادي…شكلي هتغر !“

 ضمها رد بصدق وهو يزيد من

 …لصدره

 ”..…اوي احلى حاجة فيكي“

 

  

 

  

 

 . رفعت راسها عن احضانه…وكانه ذم في جمالها

 ……وهي تنظر له بحنق

 ”..…اني مش حلوه ………يسالم قصدك إيه“



 …قرص طرف انفها برفق وهو يقول بقلة صبر

 اتغلبي على عرق النكد ده شويه ياحنيني وفهمي“

 ”.…. فهمتي……ك الحالوة بعينهاالكالم انتي حلوة كلك حلوة لكن ضحكت

ضحكت وهي تعود الحضانه بصمت وظلت تتحدث معه في بعض األشياء وهو يرد عليها 
 ……ومزالت جالسه في احضانه باسترخاء جميل

 .…بعد قليل

الطعام الذي اعدته بيداها  …كانت قد أخذت جزء من سطح المكتب ورصت عليه علب الطعام
 …ه في الطهيبحب وتحمست بشدة لكي تعرف رأي

خرج من حمام المكتب وهو يجفف يداه نظرت اليه بحب وهي تنتظره حتى يجلس على مقعده 
 خلف المكتب ويتناول الطعام الذي وضع مكان

 ……الملفات !

. ضيق عز الدين عيناه وهو ……تقدم منها وهي واقفه تقرب العلب اكثر من ناحية مقعده
 ينظر لها

 رز بالحليب ثم للطعام الشهي وكان عبارة عن

 مطبوخ بالفرن ودجاج مطهي بطريقة مميزة جعلت

 .. وكذلك حساء……رائحته الشهية تسيل لعابه

 ..……الدجاج وسلطة خضراوة

 ”..….. انا هاكل كل ده…اي دا ياحنين“

 .…ردت حنين بابتسامة واسعة حنونه

 ”……المهم اي رأيك ………انا وانت“

 صمت قليالً وهو ينظر للمقعد اليتيم”..…هطلعتي شاطره اهو …راحته وشكله يفتح النفس“

 …المجاور للطعام ثم عبس وهو يقول

تحرك كي يجلب لها مقعد لكنها اوقفته وهي تقول ”.…هتقعدي فين…فين الكرسي بتاعك“



 ……بابتسامة ماكرة

 ”.…..امسك بس ايدي كده واسندني…خليك مكانك“

 .…هو يتابع ما تفعلهمسكها و…الح التعجب على وجهه وهو ينظر ليدها الممدوده

 تخلصت من حذاءها الرياضي سريعاً ثم

 وجدها تضع قدمها على حافة المقعد وتصعد

.لتجلس مربعة القدمين على سطح مكتبه مستعدة لألكل …بالقدم االخرى على سطح المكتب
 وهي

 ..…تشير له بعيناها الواسعة كالوزة شهية بان يجلس على مقعده

.وهي جالسه هكذآ فوق سطح مكتبه بمنتهى الثقة …ظر لها ذاهالً قهقه عز الدين بقوة وهو ين
 …..والقوى الهشه……و

 ..…ابتسمت حنين وهي تنظر للطعام ثم إليه

 ”.……بتضحك على إيه“

 خفف ضحكته قليالً ولم تذوب االبتسامة من على محياها وهو يسألها ..

 ”..…وهللا انتي مشكلة من قلة الكراسي يعني“

 ..…لتهم وهي ترد ببساطةرفعت كتفيها وانز

 

  

 

  

 

..كنا وقت الراحة …..يعني دي كانت احلى قعده بنسبالي ايام الشغل في المصانع…عادي“
 بنطلع نقعد…بندوخ على ما بنالقي كرسي نقعد عليه واخر ما بنزهق



..اصل الوقت عندهم …فوق تربيز حديد طويلة او سير قديم من بتوع البسكوت وناكل عليه
 ” …وتاخير بجزا…….. و النص ساعة هي النص ساعة…بدقيقةكان محسوب 

 ذأبت اإلبتسامة وهو يتقدم من مقعده جالساً عليه

 وهي مكانها فوق سطح المكتب جالسه بعشوئية

 ……مثيرة !

 ابتسمت وهي تعطي له المعلقة وتاخذ االخرى لتبدأ

 باالكل بصمت وهو كذلك اخذ اول معلقة من

 ..…من الدجاج) األرز المعمر(ومعه قطعة 

 .…ابتسمت حنين وهي تراقبة وبين يدها المعلقة معلقة في الهواء

 .…وجدته يغلق عينيه باستمتاع وهو يهمهم برضا

ازدادت اإلبتسامة وهي تراه ياخذ معلقة أخرى وثانية وثالثة وفي الرابعة نظر لها بجدية قائال 
 ..…بأمر

الرز دا اول مرة ……ي كده وال الرزالفراخ دي معمول ازا……انتي تطبخي كل يوم مفهوم“
 اكله بطريقة

 ”……دا رز إيه………دي

 ..…ردت بخفوت ومحبة

 معمول في الفرن يعني….بس معمر…رز عادي مالك“

 .عمتا لو االكل عجبك……لبن وسمنة كده يعني

 ”.. …اطبخلك كل يوم

 اخذ معلقة اخرى باستمتاع وهو يقول بأمر..

 حكمتي..علطول ياحنين وانتي اللي …علطول“

 ”..……على نفسك



ضحكت وهي تاكل وعيناها تلمع وهي تراقبه بحب وسعادة وفرشات تدغدغ معدتها بقوة 
 ..……لمجرد رؤيته ياكل من تحت يداها

 .…بعد قليل

..ضحك وهو ينظر لجسده ……ترك المعلقة أخيراً وهو ينظر للعلب التي انتهت بفضله هو
 .……الرياضي بقلق

 نهض ”..……ي كل يومانا كده محتاج اروح الناد“

 .……عز الدين متجه للحمام كي يغتسل

 ..……ضحكت حنين وهي تلملم العلب وتغلقها ثم تضعها بالحقيبة االنيقة

 .…ثم ضربت كفيها ببعضهم وهي تحاول النزول كي تغسل يداها

 

  

 

  

 

وجدته خرج من الحمام وتقدم منها ومسك خصرها كي يساعدها على النزول حينما لمست 
.. ابتسمت بنعومة ودالل إليه وشفتيها …ا االرض ومزال ملتصق بها ويداه تابى تحررهاقدميه

 …كانتا تلمع اثار الطعام

جوع من نوع آخر ربما هذا الجوع ال يشبع أبداً منها مهما  ……نظر لشفتيها االمعه بجوع
 …نال منها يظل جائع اكثر من السابق

 .…ابعدت راسها وهي تقول بدالل

 انا لسه هدخل اغسل مكان االكل. …عز اياك“

 حاولت دفعه واالبتعاد لكنه كان ”..…أبعد

 .…كالحائط ال يتزحزح



 رد وهو يميل عليها ليقبلها من وجنتيها

 ..…بحرارة

 ”……. دا احلى حاجة…………واي يعني“

 .……حاولت ابعاده وهي ترى شفتيه تسير على طول جيدها ببطئ مهلك

كتم  ”.…….. عز مممم……اللي انت  عايزه طب هغسل االول وعمل ……عز بس بقا“
 اعتراضها بشفتيه الشهوانية فذابت بين يداه خاضعة لرغباته به

 .…خضوع يشعله اكثر ويزيد تعلقه المجنون بها

بعد ان قضت يوماً جميل بصحبته وتقريباً من وقت دخولها المكتب وهو لم يفتح ورقة ولم 
 يوماً جميالً ربما .كان…يستقبل احد ظل مغلق مكتبه مكتفي بها

 .…هو أفضل من اي خروجه سبق وخرجتها بصحبته

 أوقف السيارة امام باب الفيال وترجل منها وهي معه

..وجدا آية في حديقة الفيال تجري اتصاالت ويبدو عليها …عانق خصرها بيده وسار بها للداخل
 القلق..

 وحينما رأتهما معاً تنفست الصعداء وهي تتقدم منهم

 ……فعلته هو ضم حنين بقوة وهي تهتف بحنان وقلق وأول شيء

 ”.……معقول ياحنين خضتيني عليكي“

 . بينما عز الدين…سالتها حنين وهي تفصل العناق

 ……يتابع ما يحدث بتعجب

 ”..…مالك يا اية اي اللي حصل“

 .فأصبحت ترى حنين…زمجرت اية بحنق منها

 طوق النجاه ألخيها من مستنقع التيه الذي كان

 به قبلها ، في احضان اية امراه تقع عيناه يحيا



 ..……عليها

..دخلت البيت ملقتكيش وسالت الخدم محدش يعرف انتي روحتي …هو إيه اي اللي حصل“
 .…فين

نظرت  ”.…. خوفت تكوني اتخنقتي مع عز وسبتي البيت…رنيت عليكي لقيت تلفونك مقفول
 اية لهم

 ..…وتنفست براحة

 ”.…قلقت اوي ..……الحمدهلل انكم مع بعض“

 ابتسم عز الدين وهو يقرص وجنتي اخته قائالً 

 ..…بحب وثقه

 . مفيش حاجة هتفرقنا…متقلقيش ياحبيبتي“

 

  

 

  

 

 ”.….. مش كده…ان شاء آهلل ولو في اي مشكله مش هتوصل ان حنين تسيب البيت وتمشي
اوتار حب وسعادة وقلبها يرقص على  …رفع عيناه على حنين التي كانت تنظر له بصدمة و

 …هذا الوسيم المغرور

 هل يعني هذا ان إتفاقه على الطالق في السابق

 .…شرط محذوف من حياتهم االن

 ..…….مثلما تكن له انهار من الحب تروي جفاء القلوب…هل يكن لها مشاعر

 لمجرد انه لم…اخفضت جفنيها بتشتت وحزن

شاعرها خوفاً من ان يصارح بشيء عن مشاعره حتى اآلن حتى هي مزالت متكتمه في م



 .…يصدمها رده

 .…تمتمت اية بود

 .عن اذنكم هطلع….دا اللي بتمناه…ربنا يسعدكم ياعز“

 ”……انام جمب علي لحسان جايه من برا هلكانه

 ابتعدت عنهم وتركت اياهم واقفين في حديقة الفيال

للقرب من حيُث الظالم واالضاءة الخافته االمعة وهواء الليل يتخلل اجسادهم المتلهفة 
 .…بعضها

 .…عانق خصرها مجدداً وهو يغمز لها بخبث

 ”.…..هلكان اوي……يال عشان انا كمان عايز انام“

 .……ضحكت بخجل وهي تهز راسها وتسير معه للداخل

……………………………………………………………. 

..وجدت رساله من خالد …بدلت اية مالبسة بقميص نوم مريح ودخلت للفراش بجوار ابنها
 ..…تماميسألها باه

 )روحتي يا آية..(

.ادتهوله زي ما ……..خالو خد عالجه ونام….)آآه من ساعة كده…ردت باختصار
 ..(…تفقنا

 …رد وهو يبتسم من الناحية األخرى بحب

 ..(…)آه متقلقيش ادتهوله ونام

 .…ارسلت له آية بنصيحة حانيه

هو في …وبصحته ارجوك حاول تقرب منه اكتر من كده وتهتم بي…)خد بالك منه يا خالد
 ..(….عوضه عن غيابك على قد ما تقدر…السن ده مش محتاج غير وجودك معاه وحبك ليه

 ……ارسل لها خالد بحرج

.واحده واحده وان شاء هللا عالقتنا هتبقى …. بحاول اقرب منه اكتر….وبحاول…)عارف



 احسن من كده..(

 ابتسمت بامل والحزن يلمع بعينيها وهي ترسل

 ..…له

.يعني والدك وابنك …مبسوطه انك بدأت تلتفت لحياتك وللناس اللي حوليك …هللا)ان شآء 
 محتاجين

 (……لوجودك وحبك وحنانك عليهم

 …أرسل سريعاً باستفهام

 (……)وانتي يا اية مش محتاجاني؟

 ترددت في االجابة كتبت عشرات السطور

 .. وحينما يأست…ومسحتهم قبل إرسالهم اليه

 .…ب منه كعادتهامن رد مقنع اضطرت للهرو

 .(…….عندي شغل اصبح بدري…عشان انام……)مضطره اقفل

 ……أرسل رسالة طويلة مليئة باالعتدارات واالبتزاز العاطفي كذلك

.انا محتاجك ….بس اوعديني انك هتفكري في جوزنا تاني…)براحتك مش هضايقك برسايلي
عرفت قيمتك ..و…..صدقيني ندمت على كل حاجة عملتها فيكي……في حياتي يا آية

 ..انتي غاليه اوي…خالص

 يا آية وبدعي ربنا كل يوم انك تبقي من نصيبي

..ساعتها هستغل كل دقيقة من عمري عشان اعوضك واعوض ابننا عن غيابي ……من تاني
.فرصة واحده بس اثبتلك فيها اني قد اي اتغيرت ….. بس انتي اديني فرصة……في حياتكم

 عشانك وعشان

 (……ابننا

 .…ا وكتبت بجديةبلعت ريقه

 .(…)اديني وقتي ياخالد وبالش تضغط عليا أرجوك



 

  

 

  

 

  

 

 ..…أرسل سريعاً بتفهم ورفق

 ..(………)حاضر زي ما تحبي وانا هستناكي لو العمر كله هستناكي

 ارسلت بعدها

 .(…. تصبح على خير……)تمام

مرراً وتكرراً  .(وصلتها اخر رسالة ابتسمت بحنين وهي تقراها…)وانتي من أهله ياحبيبتي
 ..……حتى نامت والهاتف بين يداها

…………………………………………………………. 

 كانت تنام على صدره العاري وتضم جسده اليها أكثر

.ونالت ……اشعلها بلمساته وقبالته ولم يتركها إال حينما نال منها بقوة……جولة منهكه معه
 ……هي قدر كبير من المتعة وراحة في احضانه

 ……صدره العاري وهي تساله بخفوتمررت اصابعها على 

 ”……عز“

 ..فتابعت بتردد…همهمات خشنة كانت الرد عليها

 ”.…ممكن اسأل على حاجة“

 .…طبع قبلة على شعرها وسند خده عليه وهو يضمها اكثر قائال بخفوت



 ”……اسالي ياحنيني“

 حسمت امرها وهي تسحب نفساً بسيط

 ……وقالت

اني سيدة اعمال …يت الـ..الموظفين بيتكلمه عنيو أول ما دخلت لق……لما كنت في شركة“
 ”..….هو انت قايل اي عني بظبط………وكنت عايشة برا

 رد عز الدين باختصار وهو يالمس االستياء

 …والعتاب في سؤالها الهادئ

انتي عارفه ان الناس بتاخد ……قايل حاجات تمنع الصحافة والناس تجرح فيكي او فيا“
 .…بالمظاهر

 ”.……عالقتنا أبداً  ومفيش حد هيفهم

 ……همست بسؤال حزين

 ”……وانت بقا فاهم عالقتنا ياعز“

 ..…اجابها سريعاً بثقة

“ ً  ”..…وهنكمل لحد دلوقتي ليا……لو مكنتش فاهمها هتجوزك ليه….ياحنين…طبعا

 شعرت به يمرر…صمتت قليالً بوجوم ولم تعقب

 ..…كفه الكبير على ذراعها العاري وهو يقول برفق

انا عملت دا كله عشان احافظ عليكي وعلى …حاجة وسيبي اللي يتكلم يتكلم متفكريش في“
 ”.…نفسي وشغلي كمان من االشاعات والكالم اللي ملوش الزمة

 ظلت صامته أيضاً والظالم يفترس الغرفة من

 حولهم واجسادهما مشتبكه ببعضها بعناق

 ..سالها عز الدين وهو يالس خصرها…حميمي

 ..…العاري بحنان



 .لو عايزاني اعرفهم انتي…ه ليه ياحنينسكت“

 ”..…مين وعايشة فين انا ممكن اعمل كده لو دا اللي يرضيكي

 ..…هزت راسها وهي تقول بنزق

 انا ميرضنيش تبوظ شغلك…كفايه اللي قولته……ال“

 ”……وسمعتك عشاني

 ……رفع حاجبه بصدمة وعلت انفاسه قليالً بانفعال ملحوظ

 ياحنين…يب دا ياحنيناي الكالم الغر…ابوظ سمعتي“

 

  

 

  

 

.. انا لما عملت كده …افهمي حياتنا الشخصية تخصنا احنا االتنين ومفيش حد ليه حاجة عندنا
. …..افهميني ياحنين…كان بهدف اخرس األلسنة مش الني مستعر منك زي مانتي بتلمحي

 ”..……وحاولي تعذريني شوية

ع قبله طويلة عليه ثم ضمها اكثر ودفن .مسك كفها وطب…اومات برأسها واغلقت عينيها بحزن
 ……انفه بشعرها ثم ثقل جفنيه بعدها ونام معها 

ربما يجب ان نتنازل قليالً كي نحافظ على بعض االشياء الهامه في حياتنا ، لكن إحذر ان 
 تتنازل

 ……بقدر يقلل من شأنك امام نفسك

…………………………………………………………… 

ء ايام عاشتها بين تلك الحوائط ذات الدهان الفخم فخامه لن .اسوا…ثالثون يوماً ُمر كدهر عليها
 تمحي



 .…ذكريات ومشاعر موجعة عاشتها بداخلها

ثالثون يوماً ال تخرج من تلك الغرفة تاكل اقل ما يقال عنه وجبة واحده طوال اليوم تاكل 
 لقيمات

 ..…قليلة تساعدها فقط على الحركة

. انها تبكي كل …فردها.. كم وقت مرة على البكاءكم مرة فقدت الوعي في وحدتها وفاقت بم
 دقيقة

 ً  .. روحها تدمرت وتشوهت الجل اآلخرين…تقريبا

 ثالثون يوماً تتلقى اتصاالت من حنين ووالدتها

 واخيها ومع كل مكالمة وسؤال عن احوالها تمثل

 عليهم انها بخير ، برغم من ان صوتها المرتجف

 ت على ماالحزين يبعث رسائل واضحه انها ليس

 ……يرام

 تعذبت بالبطيء هنا رأت الرفاهية بابشع صورها

 زيجة بُنة على تهديد وجنون من شخص حقير

 ..…مريض يتلذذ بخضوعها إليه

ثالثون يوماً لم ترى الحقير إال ثالث مرات وفي كل مرة تشهر الزجاجة في وجهه وتصرخ 
 ……بجنون ان يتركها ويخرج

 الغائبة تداوي امرأةثالثون يوماً وهي تحتضر روحها 

امراه تعرضت لالهانة وضرب في سبيل ان ينال الحيوان …كانت على وشك االغتصاب
 ..…جسدها

 ..….انها من يوم تهجمه عليها وهي تشعر انها اغتصبت بالفعل…وحتى ان لم ينالها

ربما هناك اغتصاب العن من اغتصاب الجسد وهو اغتصاب براءتك نقاء روحك وصبغ اول 
 نقطة



 .……وكانك فريسة خلقت فقط كي ينتهك عرضك من قبل الجنس اآلخر……داء عليها ؟!سو

 ..……..والى اين ساذهب في تلك القصة الى أين…اين العدل

 نزلت دموعها مجدداً ونظرت للسقف بضياع..ومن ثم

 .……نهضت بتكاسل كي تدلف للحمام

 اثناء وهي في الحمام فتحت الصنبور وغسلت

لمرآة وتفاجئت عبر المراه بامرأة شبيهة لها ترمقها بخزي واسى وجهها ورفعت راسها ل
..وكانها تتمزق بداخل وااللم يخرج على …..الرحمة فقط…وعينيها السوداوين تصرخ برحمة

 ……مؤلم كحياتها………شكل نظرات مطعونة بالوجع صامته صمت مؤلم

 

  

 

  

 

.ربما النها لم تعاجلها ظلت ……وضعت يدها أسفل عينيها عند تلك الكدمة التي لم تمحى بعد
 وكانها تود اخبرها انها اصبحت)ضعيفة(……ساكنة مكانها

 ولم تعد تلك المرأة التي ال تقهر رغم الظروف؟!..

 …اكملت غسل وجهها وجففت بالمنشفة وخرجت

 انها اشتمت …وعند خروجها وجدته بقلب الغرفة

 رائحته القوية التي تشمئز منها ويقبض صدرها

 …….. وكانها ترى ابشع الكوابيس الحية امامها وهو بالفعل كذلك…اعليها بعده

 رفع ماهر عيناه عليها وهو واقف مكانه بشموخ ووقار

 ..…مصطنع



 ”……هتفضلي على الحال دا كتير“

 ……نظرت بقرف إليه وثم جلست على الفراش بصمت ميت

 صرخ ماهر وهو يتقدم منها ويسحبها من

 .…ذراعها

 ”انتي عايزه اي بظبط.. …دهافهم إيه من سكوتك “

 نهضت معه ببساطة وبعيون جامد رمقتها وقالت

 ..…ببرود

 ”..……. طلقني فين كرامتك وانت بتجبرني اعيش معاك……عايزاك تتطلقني“

 .…خفت نبرته وهو يمسك يدها بتذلل

. حرام عليكي ….. اللي حصل ده كان غصب عني…. اي اللي حصل لده كله…اطلقك“
 ”……جوزك تمنعيني عنك انا

 ..…صاحت سمر بغضب واسحتقار

 . الكالم بتاعك ده مش هيأثر عليا..…طلقني ياماهر“

 ……سحبت يدها بغضب وابتعدت ”.…انا قرفانه منك ابعد ايدك عني

 .…لمعة عينا ماهر بدموع وهو ينظر لها بترجي

 ”.. …وانا بحبك …….تسبيني لوحدي…يعني انتي عايزه تتطلقي وتسبيني“

فهو يمثل المأسى ورجل  ……ا بجمود وهي تعقد يداها امام صدرها باستهانهاومات براسه
 العاشق الولهان

 .. يمثل بطريقه مقرفة ومستفزة…المصدوم في الحب

تستفز كل خاليا جسدها تجعلها تود حرقه في وقفته تلك حتى تتبدل نظرات الذئب لوجع كي 
 يشعر بما

 .……سببه لها



 …ل بوهنارجع ماهر شعره للخلف بحزن وقا

. وكمان هاخدك النهاردة ……انا مستعد اطلقك …خالص ياسمارة لو راحتك في الطالق“
 .. البسي وهخلي الخدم يحضروا…اوديكي عند اهلك

 ”..…شنطتك

 نظرت له بشك وحركت رأسها باتجاه واحد وهي

 

  

 

  

 

 . قاطع ماهر وصلت النظرات…تتمعن بنظر إليه

 .…بطيبة وخنوع غريب

انا هبعد  …. خالص ياسنيوريتا…له فين كرامتك وانت بتجبرني اعيش معاكانتي لسه قاي“
 عنك خالص

 ”……وهطلقك زي مانتي عايزه

 سألته بشك وهي تراقب نظراته الغريبة

 .…نحوها

 ”….. هطلقني فعالً وال…انت ناوي على اي يا ماهر“

 .…قاطعها ماهر بصوٍت حاني يحمل تضحية كبيرة

هم لو عايزاني كمان اروح البراهيم وتحايل عليه يرجعلك انا .سعادتك عندي ا…مفهاش وال“
 ” ………هعمل كده

 …رفعت سبابتها في وجهه وهي تخرسه بغضب



صمتت  ”……..الطالق مش بسبب ابراهيم وانت عارف كده كويس…ملكش دعوة بابراهيم“
 قليال ثم

 .…قالت بوجوم

 ممكن تخرج خليني البس ومشي من المكان“

 ”..…قد كالمك وطلقني عشان مرفعش عليك قضية وفضحك. وياريت تطلع ……ده

 ..…رفع يداه وهزها بوهن غريب

 .…ال ال يا سمر انا مش حمل الفضيحة هطلقك“

 ”..…وربنا يسعدك معاه

 زفرت بحنق وهي تسحب طاقم من الدوالب وتذهب

 ……للحمام صافعه الباب خلفها

 .…رفع ماهر الهاتف وحدث السائق بخشونة

 ”..….. انا اللي هسوق بنفسي……حضر العربية“

. برغم …بعد قليل نزلت على الساللم بسرعة وكانها ال تصدق انها ستكن ُحره بعد دقائق فقط
 شعور السعادة الذي ينتابها إال ان هناك انقباض قوي

 . كخوف…كـ …. انقباض من نوع آخر…بداخلها

 ال تعرف هناك رجفة بقلبها …من شيٍء قادم

 …ور بالفزع ال تعرف؟!. شع…وانقباض بصدرها

 وجدت ماهر يستلقي بمقعد السائق خفق قلبها خفقة

 غريبة وهي تتقدم من السيارة وتساله بصوٍت يرتجف

 ..…بعض الشيء

 “..مش هو اللي هيوصلني.. …هو فين السواق“

 



  

 

  

 

 .…فتح ماهر الباب من الجهه االخرى كي تجلس وقال بهدوء خطر

اخر  ”.تعالي قعدي.. ……فيا توصيله اخيره ياسنيوريتا. اي مستخسر …انا اللي هوصلك“
 كلمتين كانوا أمر

.جعلها تبلع ريقها وتجلس بجواره..وبرغم من انفعاالت جسدها داخلياً إال انها …خرج بحده
 ..……امامه كانت كتمثال من شمع

 ً  ..….وظل الصمت مخيم على المكان لدقائق معدودة…انطلق بسيارة سريعا

.وكان ثالثون يوماً ……نافذة المجاورة لها وتنظر للشوارع والطريق والمارةكانت تنظر من ال
ومع ذلك لم تشعر بسعادة بل بنفس …كانوا ثالثون سنة وكانها ترى الشارع الول مرة

 االنقباض الناتج من خلفه خوف

 ……غير مفسر بداخلها

ك حاولت كانت تشعر بنظرات ماهر السامة تختلج خلوت الصمت وسكينة جسدها ومع ذل
.. تحتاج لحضن امها ….بيتها كي تحتمي منه ومن الجميع……تجاهله حتى تصل للبيت

تحتاج لمناكفة أحمد ورائحة ارجيلة خالها وهو يدندن باغاني شعبية …وحنانها عليها
..هواية …..اشتاقت لهوايتها…اشتاقت للسوق وبائعين السوق الغالبة اشتاقت للعمل……قديمة

 التي كانسمر الشابة البسيطة 

اليوم وبعد تحقيق االمنية الغبية اليوم …اقصى طموحها خلع عباءة الفقر والخروج من الحي
..تتلهف لرؤية حبيب ساكن هناك شباك غرفته يطل على شرفة …هي تتلهف للحي والحياة به

 .…….اشتاقت إليه وهي تعلم ان االشتياق ُحرم عليها منذ الرحيل عنه؟!…بيتها

. …. ولماذا ال نرضى…غير عالمنا ونظن اننا قادرين على التجاوب معه لماذ نطالب بعالم
 ولماذا ياتي الرضا

 .….. لماذا؟……ولماذا ال نرضى …بعد ضياع اشياء استهانه بوجودها بين ايدينا



 ً لكنها تغيرت بعد ان أحبت  ……مزالت تسال نفسها على تعاقب النها لم تكن راضية يوما
 هل …إبراهيم

 لماذا عاقبها هللا وقسى……ادهكان العقاب بع

 ………عليها

 …تمتمت بدهشة في سرها

 ” …أستغفر هللا العظيم……استغفر هللا العظيم“

 انتبهت سمر بان الطريق التي تسير به السيارة

 .….. نظرت سريعا لماهر قائلة…غير صحيح

 ”.……انت واخدني على فين بظبط …. ولي مرحناش الحارة…احنا رايحين فين“

 ..…تحمل انفعال قويرد بنبرة 

 .…هنسافر انا حجزت تذكرتين لينا وهنسافر امريكا“

 ”……وهنعيش هناك

 .…توسعت عينيها بصدمة وهدرت بضجر

 حاولت فتح الباب ولكنه كان ”.……. وقف العربية…يعني اي هنعيش هناك انت اتجننت“

 ..….. صرخت عليه بغضب…مؤصداً 

 ”..…وح معاك في حتهمش هر …. انا مش هسافر…وقف العريبة بقولك“

 سحب شعرها بيد واحده واليد االخرى تتحكم

 …..هتف ماهر بنبرة مهزوزة تحمل انفعال هستيري…بعجلة القيادة

 مش هتروحي في حته هنسافر سوا وهنعيش“

انا خالص قريب اوي هبيع كل حاجة  …هبعدك عنه وهتبقي ليا لوحدي ……هناك انا وانتي
 ………ك عنه وتبقي معاياالمهم ابعد ……هنا وهنقل لهناك

 



  

 

  

 

 ”..…معايا

 حاولت ضربه في صدره محاولة التخلص من

 ..….وهتفت بتشنج…قبضته على شعرها

 …ابعد بقولك …….على حثتي لو خرجت من البلد دي…ابعد عني مش هروح في حته“
 ”.…اابعد

 ……هاج عليها بوحشية وهو يتكا اكثر على خصالت شعرها

.. وبمزاجي هاخدك للمكان اللي يعجبني وهعمل اللي انا …ي انا.. كله بمزاج…مش بمزاجك“
 ”…عايزه فيكي

 .…هدرت بغضب وهي تبكي رغما عنها بخوف

 ”انت مجنون ابعد عني.. ……قولتلك وقف العربية“

 …لكمته في عينه بقوة تركها وهو يتأوه بقوة

 ثم حاول ايقاف السيارة وهو يتوعد لها بعد ان

 .……امها وابيها سبها بشتائم نابيٍة تمس

..نظر لها تلك ……مرة بعد مرة حاول ايقاف السيارة لكنها ال تستجيب وسرعة السيارة تتزايد
 المرة بعجز

 .……وغضب

 صرخت سمر وهي تتابع محاوالته الفاشلة في

 ..…توقيف السيارة التي تزيد سرعتها برعب



 ”..….. وقفها بقولك……في اي مالها العربية“

 .…ل ايقافهاصاح بهتياج وهو يحاو

 ”..….. مفهاش فرامل……مفهاش فرامل“

 ”.. …يعني اااااايه ……يعني إيه مفيهاش فرامل“

صرخت سمر وهي تشعر ان جسدها كل يضخ عرق وقلبها يخفق برعب وحدقتيها تهتز بعد 
 …استيعاب

 .….. هل العمر انتهى هنا……هل ستموت اآلن

 ..…نظرت امامها ثم اليه وصرخت بغضب

 ”……. هنموت…بقولك افتح الباب ……افتح الباب“

 توقف عن المحاولة وشعر بنشوة وهو يرى رعبها

 .…ثم ابتسم بطريقة مرعبة وهو ينظر لها ببرود

دمر اعصابها في تلك اللحظة ودموع عينيها تنزل بغزارة وشحوب وجهها يزيد وكان سرعة 
 السيارة

.هدرت بنفس االنفعال ……والموت الوشيك لم يرعباها كما ارعبها بنظراته الشيطانية
 .…المتعب

 بتبصلي كدا……بقولك افتح ………افتح الباب“

 مسكت ياقة سترته ”.. …. افتح الباب…ليه؟

 …بقوة وصرخت فيه بقوة أكبر

 ”.……افتح الباب هنموت“

 .…هتف ماهر بنبرة خافضه مرعبة

 ”……عرفتي بقا انك ليا لوحدي ياسنيوريتا……حتى الموت جمعنا سوا“

وضعت ……مة ونظرت امامها لتجد سيارة كبيرة تقترب منهما بسرعة هائلةتركته سمر بصد
. فقط الظالم ……يداها على وجهها وصرخت صرخة عالية ولم تشعر بشيء إال الظالم بعدها



 ……والصمت التأم

 رواية غمرة عشقك الحلقة الخامسة والعشرون

ا يهرول بفزع وهو كانت تهرول زينب وهي تنزل على ساللم البنية واخيها )عارف( خلفه
 ..…يضرب كف باخر سال اخته بهلع

دا  …. عملت حادثة ازاي….. سمر في المستشفى…انتي متاكده من اللي سمعتي دا يازينب“
 احنا كنا لسه

 ”……مكلمنها من ساعة

 ضربت زينب على صدرها بقوة وهي تلوم نفسها

 ……وهي تبكي وترتجف بعنف خوفاً على ابنتها

 بقالها شهر …ه ياعارف. ُكنت حس…ُكنت حسه“

. كانت بتكدب عليا بتكدب زي كل ……بترد على مكالمتنا بالعافيه وصوتها مكنش مريحني
حتى اللي كلمني في التلفون مطمنيش انا خايفه يكون جرالها  ……. قلبي كان حاسس…مره

ضربت على صدرها بقوة  ”..……آآه يابنتي آآه ……. الرحمة يارب الرحمة…حاجة
 ……أحياه فهي تشعر انه ينقبض بقوة ويثقل بوجع يجعلها تاخذ النفس بصعوبةوكانها تحاول 

 .…ربت عارف عليها باسى

. واتصلي باحمد ……. خير ان شاءهلل بس همي نلحق نروحلها…طولي بالك يا زينب خير“
 ”..…يحصلنا

. فتح ……رفعت هاتفها الصغير واجرت اتصال بابنها وهي تسير في الشارع برفقة اخيها
 ……فصاحت وهي تبكي الخط

سكتت لبرهة ثم  ”(……اتصلوا بي من مستشفة) …. اختك عملت حادثة…ايوا يا احمد“
 تابعت مجدداً 

 ..…وهي تبكي

.. بسرعة يا ……حصلنا على هناك انا راحه انا وخالك …معرفش يا أحمد محدش طمني“
 ”..…أحمد



 .…اغلقت الخط فسال عارف وهو يسير بجوارها

 ”..…قولتيلو يحصلنا“

 

 

  

 

  

 

.. اجابته زينب وهي تمسح دموعها …وصال لشارع الرئيسي حيُث سيارات االجرة
 …بوشاحها

. انا مش عارفه بس ……ياقلب امه قلب وقع في رجليه وانا بقوله ………ايوا قولتله“
 …تابعت بحسرة ”..……النصايب دي كلها كانت مستخبيالي فين

 عمر رجلينا ما خطت المستشفى غير للشديد“

. لطفك …ي دلوقتي بقيت راحه جايه عليها وعلى مين على العيلين اللي محلتيش غيرهمالقو
الطف بينا يارب وحفظلي والدي  …بينا يارب وهللا غالبة ال عمرنا اذينا وال افترينا على حد

 ”…دانا محلتيش غيرهم

 مسحت دموعها بحسرة مجدداً..

كانت تقترب من الشارع اللذين  رفعت زينب راسها فوجدت دراجة بخارية تقترب منهم او
 خارجا

 .……. انتبهت زينب اكثر لمن يقودها وكما توقعت ابراهيم راضي…منه

 اشاحت بوجهها بحرج وهي تمسك يد اخيها وتتحرك

 للناحية األخرى كي تعبر الدراجة ويتابعون

 ..…سيرهما لسيارات االجرة الكبيرة



ً  أنتبه ابراهيم اليهم فتباطأ بدراجة حتى اوقفها  .…امامهم وظل المحرك مصدر صوٍت مزعجا

 سلم عليهم ابراهيم بالباقة من باب

 ……الذوق

 ”..…….. ازيك ياعم عارف……إزيك يام أحمد“

 ……رد عليه عارف بهدوء وهو يشعر ببعض الحرج منه

 ”..….. حمد هللا على سالمتك…الحمدهلل يابني“

 وزع ابراهيم انظاره عليهم بترتيب ورد عليه

 .…بهدوء

 ”.……. بتعيطي ليه…….. مالك يامي في حاجة مضيقاكي…هللا يسالمك ياعم عارف“

 شعرت زينب بوخزة بقلبها بعد نداء ابراهيم ولقب) امي( الذي تعود على لفظه بها من يوم

ان خطب ابنتها تدفقت الذكريات لراسها فنكست راسها بحرج وحسرة وتجمعت الدموع في 
 .……مقلتيها اكثر من السابق

ابراهيم محرك الدراجة ونزل من عليها وهو يتقدم منها بطوله الفارع وضخامة حجمه  اوقف
 الذي

 اصبح صلب بطريقة متعبه بعد ان اصبح يأكل

 .. ياكل القليل……كلما تذكر او كلما شعر بدوار

كي يقدر على التحرك ومتابعة مشروعه الجديد الذي مزال يرتب فيه طوال هذا الشهر ويحتاج 
 لالكثر

 ..…يقف هذا المشروع ويتم تشغيل المكن والعمال كما يتمنىكي 

فأصبح في حلبة مصارعه يعمل ليالً ونهاراً محاوالً بكل الطرق االنشغال عنها بتفكير بنسيان 
 حبها

 .……. وهل سمر تُنسى؟….. بنسيان سمر…. ضحكاتها….. عينيها…. جرحها…

. وتلك معاضلة من التيه …بوجودها ! الفكرة انهُ كلما فكر بنسيان وجودها ذكر نفسه اكثر



تسير بها بداخل حلقة من النيران مغمض العينان ضائع بافكارك وال تدرك انك تحترق كلما مر 
 ..……الوقت وانت تتناسى أمرك في تلك الحلقة المشتعلة

 ……وضع ابراهيم كفه على كتف زينب وهو يسألها بقلق

ربما يود ان يسال  ”……ه حصلت لعيالك. في حاج……. انتي تعبانه…قوليلي يامي مالك“
 .……عنها خصيصاً ولكن حتى السؤال سيجرح كرامته بينه وبين حالة قبل الجميع

 ..…رفعت زينب عينيها الحمراء على عينا ابراهيم وهي تخبره بين انتحابها القوي

 ”……سمر يا ابراهيم“

 

 

 

  

 

  

 

بااللم وهو متسمر مكانه بقلق استشعر بسقوط قلبه من أعلى أعلى الجبل متهشماً وشعر 
.. ثم برهة واثنين من الصمت وسأل حينما راى زينب تصمت وتبكي وهي تنظر له …مرعب

 ……ثم الخيها

 ”.……مالها سمر ………مالها“

 .…ردت زينب بوجها مبلل بدموع

 .. اتصالوا بيا من مستشفة…عملت حادثة“

 ”.. ….بس مطمنونيش عليها…..(…)

 …من ذراعها بحنقلكزها اخيها وهو يجرها 

 أشار عارف ألحد ”.…….. اتاخرنا عليها…يال يا زينب“



 السيارات ولكن السيارة كانت محملة ظل واقف

 .…برفقة اخته بانتظار سيارة تقلهم للمشفى

وكان الصمت مخيم عليه وكانه جمد مكانه وكان انفاسه توقفت فجأه بدون سابق انظار وكانه 
 ..……لم مريح برفقة االموات يحتضراوشك على الذهاب بال رجعه لعا

 .…حادث؟!

. وخزة قويه شقت قلبه فوضع يده مكان االلم ….. هل تتألم…اي حادث هل حدث لها شيءٍ 
 وهو يشعر

بوحشة الرعب تفترس صدره وخوة الحياة من حوله وكان العالم انتهى وهو واقف بمكانه 
 يستوعب خبر

 ..……الحادث

 اي حادث؟!

..يكفي قسوتكه في إلقاء نفسك في أحضان الغول هل ……القسوة انته لن تفرقيني بتلك
 ..…هل

 ..ال هي بخير لن تضع تلك النهاية بيننا…هل تعترض

 ساتحمل وجودها معه سأتحمل اي شيء موجع

 ……لن احتمل…………إال هذا الوجع

 فيكفي ان أصبر نفسي انكه معي بانفاسك بخفقات قلبك وحتى ان كانا عن بعد كبير بيننا يكفي

 .……..و موجوده…ان اسمع عنكه انكه بخير و

 

 

  

 

  



 

 ً  ……انتبه لوالدتها وخالها يدخلون احد سيارات االجرة التي اخذتهم وانطلقت بهم سريعا

جر قدمه بصعوبة على األرض وهو يركب الدراجة وينطلق بها بدون تفكير الى المشفى الذي 
 عرفها فور

 ……ان نطقت زينب إسمها

 شك حدوثه وهو ينطلق بقوةكم حادث كان على و

.ال يعرف كم مرة كان سيدخل في سيارة هذا ويخبط أمرأه …وسرعة بين السيارات والمارة
 .األمر…ذاك

 ً  كله انه يقود وهو مشتت عقله يلوح بكل شيء متشأم في تلك الحياة وكذا سيناريو ماساويا

 الفه وهو يجري بدراجة على الطريق السريع

 ت قبل ان يذهب ليراهاكم يشعر انه هو من سيمو

 .انه ال يتحمل االلم…لماذا كل هذا يحدث معه

 السابقة كي يزيد األمر ويتحمل وجع جديد

 .………لماذا قيد حبها يشدد عليه اكثر ان يبق وال يبتعد ولو حتى بتفكيرة عنها ال يبتعد !

 .……وصل للمشفى بعد مدة ال يعرف كم كانت ثقيلة عليه

ف قد سبقوا إياه بثواٍن فقط وكانوا يقفون عند أحد ابواب العناية حينما وصل وجد زينب وعار
 المركزة

 يسألون الطبيب عن الشخصين المصابين

 ….(…في حادثة السيارة على الطريق )

 …تحدث الطبيب باسف وهو ينظر إليهم بشفقة

 ”……البقاء هلل“

تصديق وتجمدت مالمحه وقف ابراهيم مكانه خلفهم عن بعد متر تقريباً وهو يعقد حاجبيه بعدم 
 برعب



 وصالبة قاسية احتلت قلبه الذي كان يخفق بسرعه

 بوتيرة متعبة وكانه كبوصلٍة حدث بها خلل

..يشعر ان قلبه سينفجر كما كل شيٍء به بات ينهار بتدريج وكانه …فقاربت على االنفجار
 ..…بركان سيصدر الفيضان بعد ثواٍن معدودة

 ..…وهي تصرخ برعب وعدم تصديق ولولت زينب ولطمت على وجنتيها

 ”.…..سمر مامتتش…..ال…ال……..بنتي ماتتت…بنتي ماتت“

 …بكى عارف وهو ينظر للممر الفارغ بعدم تصديق

 .…حدثها الطبيب بصدمة وهو يحاول توضيح االمر أكثر

.. انا بكلمك على الشخص اللي كان معاها في العربية توفى من …….. اهدي يامدام…بنتك؟!“
 .…ن بسدقيقتي

 ”.……تقريباً اسمه ماهر المحمدي على حسب البطاقة اللي لقيناها معاه

 .…صاحت زينب بشراسة تشبه سمر حين تغضب

بنتي اللي كانت معاه في نفس  ….. انا بسألك عن بنتي……مايولع في ستين داهيه“
 جرالها …العربية

 ”.……إيه

 ..…تحدث الطبيب بهدوء جاد

 

 

  

 

  

 



اشار ”.……تحت المالحظة ………طيرة هي في العناية المركزةبنتك كمان حالتها خ“
 الطبيب

على النافذة الزجاجية فتقدمت زينب تنظر بها لتجد ابنتها مستلقيه على الفراش األبيض كجسد 
 بال روح

وكان جسدها هزيل بطريقة مؤلمة وكانها كانت منعزلة عن الحياة لفترة طويلة وهذا مؤكد ليس 
 . راسها…ي ملكوت اخركانت ف …آثار الحادث؟!

 واألنابيب الطبية موصلة بها من كل اتجاه وقناع التنفس يغطي …ملفوفه باكملها بشاش طبي

 ً ..كل مابها ساكن باستثناء االجهزة ….ووجهها شاحب ساكن……نصف وجهها تقريبا
 .……الموصلة بها كي تبرز مؤشراتها الحيوية لالطباء لحظة بالحظة

لزجاج بوجع ووهن وكانها تلمس ابنتها الساكنة امامها على بكت زينب اكثر وهي تلمس ا
 ……الفراش بمنتهى االنهزام الموجع للقلب

كان قد تقدم ابراهيم ووقف خلف امها وبطولة الفارع استطاع ان يلتقط نومتها على فراش 
 المشفى ولمح

 لمح الشرسة اصبحت…االنابيب واالجهزة الموصلة بها

 ……كسور الجناح.عصفور م……اضعف من العصفور

 ..…ام كالنا ……انا ام هو……من كسر جناحك يا سمر

اسبل عينيه وهو يبتعد عن المكان ولحق بطبيب كي يعرف منه اكثر عن حالتها 
 .ربما الطبيب…الصحية

اخبره بمنتهى الصراحة انها بغيبوبة وانها ال تستجيب للعالج انها تود السكون واالبتعاد ال 
 وت وتناجي اياهتستجيب وكانها أحبت الم

 .احد الحاالت النفسية المتعصرة…………بضراوة

 وبرغم ان الحادث قوي واالصطدام كان اقوى

 اال انها نجت باعجوبة وقد خرجت باقل الخسائر

 ..…….اذا خرجت منها سيكون الباقي سهالً مع العالج ستشفى……لكن الغيبوبه العائق هنا



 ضعفجلس على المقعد في الممر وانحنى بانهزام و

 . الشعور الذي ال يفارقه منذ ان…وهو يشعر بالعجز

 ال يمتلك إال…….العجز وقلة الحيلة…دخل السجن

..الصالة ودعاء سيلح في دعاءه كي تشفى وتنهض من نومتها تلك سيدعي …الدعاء لها
 وسيظل معها ولن يتركها حتى يطمئن عليها ويرى عينيها الحبيبتان

 ……وهي تطلع عليه بهم

ولن اتعلم شيٍء غيرهم ………يبدوا اني تعلمت من الحب الصبر واالنتظار ………سانتظر
 ..…؟!

 .…رفع الهاتف وبعد برهة اتى الرد وكان صوت عمار

 ..…قال ابراهيم بنبرة ثقيلة مكتئبه

.حاول ترتب انت …انا عايزك تتولى موضوع المشروع الفترة دي…….اسمعني……عمار“
 ”…معاك في التلفون الحاجات النقصه فيه وانا هبقى اتابع

 .…سأله عمار عبر الهاتف بقلق

 

  

 

  

 

 ”……..انت كويس……في اي يابراهيم“

 هز راسه وعيناه على غرفة العناية المغلقة

 .…الممنوع دخولها

 ”………ال مش كويس عشان كده بقولك اتولى انت كل حاجة“



 ……توتر صوت عمار وزاد القلق

 ”…في حد عندكوا تعبان……طب احكيلي في إيه“

 ……هز ابراهيم راسه مؤكداً بكآبة

 ”.……أيوا“

 ..…ساله عمار بدهشة

 ”.……مين طيب؟“

 قالها واغلق الخط وهو يشعر بدموع”………حبييتي“

..ستعود الشرسة مجدداً بعنفوان …تكاد تتجمع في عيناه مسحها وهو يقوي نفسه انها ستعود
 ..ال تقلق ياقلبي…ستعود……شبابها وجمالها الجذاب

 .……استعود إلين

……………………………………………………………… 

اتجهت حنين الى احد الغرف الشاسعة حيُث االضاءة الخافته وشاشة التلفاز الكبيرة المعروض 
 عليها أحد

. كانت تحمل بين يداها طبق كبير من الفشار وهي تتجه نحو اية ……األفالم الكرتونية
 ..…وعلي

 .…ابتسمت آية إليها وهي تسالها بمكر

 ”…….. آروبه فعالً …هلحقتي عملتي“

 ضحكت حنين وهي تشاركها الجلسه وتضع كمية

 .……من حبات الفشار بفمها

“ ً  ” …دوقيه هيعجبك…….. امال إيه……طبعا

 مسكت اية القليل من حبة مكسرات ووضعتها بفمها

 .…وهي تخبرها بامتناع



 ”……ال انا مليش في الفشار بس علي بيحبه“

 

  

 

  

 

وبدأ االكل منه بنهم وهو ينظر لحنين ويضحك وكأنه يشكرها هجم علي الصغير على الطبق 
 .……على تلك الوليمة فهي المحببة إليه

 .…ابتسمت حنين وهي تمد يدها وتداعب شعر الصغير بحب قائلة بحنان

 .…تاملت حنين عيناه الخضراء اكثر وعلقت بعفوية ”……بالف هنا ……ُكل ياحبيبي“

 ”.…….. يعني مش قصدي احسده…ارك آهلل.. لون عنيه حلو اوي تب…ماشاءهللا“

 ..…ابتسمت آية بود وهي تنظر البنها ثم لحنين ولمعت عيناها ببريق عجيب وهي تخبرها

 ”.….انا كمان كنت بحب لون عينه اوي……طالع لباباه“

 .…عقدت حنين حاجبيها وهي تعقب

 ”..…ُكنتي ؟!“

 .…توترت حدقتي اية بحرج وهربت بعينيها للتلفاز

 برغم من…ه حنين بحرج وعضت على لسانهاأحمر وج

ان عالقتها باخت زوجها بدت بتحسن واصبحت اية احد مصادر السعادة والونس في يومها هي 
..تخشى كال منهن من ان …وصغيرها إال ان كلتاهما تخشى ان تسرد عن حياتها الشخصية

لمطلوب كي تفصح .ربما الن العالقة لم تصل للعمق ا…تعري ضعفها ومشاعرها امام األخرى
..ربما عالقات الصداقة تحتاج لسنين …كال منهن عن ما يجول بخاطرها بتلك السرعة لآلخر

 .…ووقت كي نعطي الثقة المستحقة للطرف اآلخر ؟!

وضعت حنين حبات الفشار بفمها ومضغتها وهي تنظر للتلفاز بشرود يشهدون ما يشاهده 



 الصغير

 .……بصمت

 ن الصمت وسألتهانظرت آية لحنين بعد برهة م

 .……بدون مقدمات

 ”…….. هتقدري تسامحيه….. وسابك واتجوز غيرك ورجع بعدها ندمان…لو عز خانك“

“ ً  ”.……مستحيل طبعا

 .……ردت حنين تلقائياً بعدما احست بصدرها يغلي تدريجياً من مجرد افتراض

لت اية بدون ان قا……ابتسمت آية بمرارة وهي تنظر للتلفاز بوجع كامن في عسليتاها الصافية
 تنظر اليها

 ..حتى لو مش قادرة تشوفي…حتى لو لسه بتحبيه“

. دايما بصه …حتى لو وقفه مكانك مش قادرة تمشي خطوة لقدام………نفسك مع غيره
 ”..….. مستنياه……وراكي لعنيه وقفه ومستنيه

 ..…قالت حنين بضيق

 ”..…ولي وقفه مستنياه طالما باعني وخني“

 ..…واضافة بتيهلوت اية شفتها بأسى 

نظرت إليها اية ”.……وبرضو عمري ما لقيت اجابه مقنعه…نفس السؤال اللي بقوله لنفسي“
 وقالت

 ……يعيون تلمع بالحزن الدفين

 ”.……خصوصاً لو حبييتي حد محبكيش………الحب بيذل“

 ..…وكانها اصيبت بلكمة قوية في معدتها سار وجعها بكامل جسدها وهي تفكر ملياً بحديث آية

الما كان الجميع يشكو من الحب وعذابه امامها لماذا تنظر هي لمشاعرها نظرة اجابية لط
 والجميع

 ..لكن الهوى…يعطي لها إشارات سلبية عن الهوى



 

  

 

  

 

.. حركاته …. رائحته وقربه…حلو وحالوته لم تجربها إال في احضانه وعيناه وكلماته
 ..…وهمساته

ه فانا في الحب غارقة وفي الهوى ضائعة و الحضانه الهوى حلو ياعالم فال تجعلوني أهاب
 .…….. الهوى حلو ياعالم فال تجعلوني أهابه ؟!……جائعه

 اخفضت حنين عيناها ثم رفعتها على آية

 ……تسالها مباشرةً 

 ”..…قدرتي تسامحي؟“

 هزت اية راسها بنفي وهي تفصح عن مشاعرها

 .……باستياء

بحارب نفسي مشاعري  …ارجعلهانا ساعات بحس اني بحارب عشان  ………ال“
 بحارب الماضي …وكرامتي

ارجعت  ”……والوجع والوحده اللي عشتها بعده والوقت اللي كنت ببقا محتاجه ليه ومبلقهوش
 …اية خصلة من شعرها للخلف وهي تضيف باستنكار

. قالتلي انتي بتحبيه ارجعيله …تعرفي لما حكيت لوحده صاحبتي مقدرتش تفهم مشاعري“
 بللت ”……كويس انه رجع ندمان عايزه اي تانيوخالص و

آية شفتيها وهي تحارب دموعها كي ال تتجمع في مقلتيها امام حنين التي ترمقها بشفقة 
 ……وحزن

محدش  ……من اكتر حد حبته …مش اي حد هيفهم مشاعر واحده ست اتخانت من جوزها“



 ممكن يحس

 ”.…بطعنة الغدر اللي بتجيلك من اكتر حد بتحبيه

 ..…ها حنين بخفوت سالت

 ”.…انتي شايفه انه ميستهلش فرصة تانيه“

 ..…ردت آية سريعاً بنبرة شاجنة

يستاهل ياخد الف فرصة عشان بحبه لكن انا اللي مش قدره ادي لنفسي ………يستاهل“
 فرصة عشان

 ”.……اقدر ارجعله

 الحت الصدمة على وجه حنين التي سالتها

 ..…بغرابة

 ”..…فيكي عايزه تقوليلي ان المشكله“

 .……ردت آية بكآبة

. ازاي هرجعله …انا مبقاش عندي ثقه فيه …تقريباً المشكلة فيا وهو سبب فيها من البداية“
 وانا مش

 .…تابعت اية وهي تنظر للتلفاز بتيه ”……واثقه فيه

 …خايفه أطمن من ناحيته ويرجع ياذيني من تاني“

 االحساس دا صعب اوي ياحنين ومش اي حد يقدر

 ”………زي الشيطان قبل مايشكك في اللي حوليك بيشكك في نفسك ………يراوضه

 .…هزت حنين راسها بتفهم وهي تربت على كتف اية قائلة برفق

 . وحاولي تتأكدي…خدي وقتك في مسألة الرجوع“

 .. اعرفي من تصرفاته ومن المواقف اللي بجد الشخص ده فعالً بيحبك……اكتر من مشاعره

 ”..……وال ال



 احتل شفتي آية وقالت التواء بسيط

 

  

 

  

 

 .…بسخرية

 ”……. وزي بقا اتأكد من مسألة ُحبه…منك نستفيد ياحنين“

 هزت حنين كتفيها وهي تقول ببساطة

 .…واختصار

 . مهتم بيكي…بسيطة الراجل لم بيحب بيبقا مهتم“

لو في ايده اي بالذي وحصلك اي ظرف طارق واتصالتي بيه تالقي جاي على مل وشه اعرفي 
 ”……ه بيحبك ومهتم وبيخاف عليكيان

 لمعة عينا اية بومض غريب وهي تدفعها

 .…للمتابعة

 ”..…..واي تاني…وقفتي ليه كملي“

 …ابتسمت حنين بسمة صغيرة وهي تتابع بهدوء

. اللي بيحب …ومثال لو بيحبك هيسمعلك لو بتحكي حوار ملوش اي تالتين الزمه هيسمعلك“
 بجد بيحب

 .ويحب يعرف اكتر…بهايعرف اكتر عن اللي بيح

 إضافة ” ……عن تفاصيل حياتها ويومها وكده

 حنين بعد انتباه آية الشديد لها وكانها كرسة



 ……كل حواسها لحديث حنين الشيق

كمان الراجل بيحب يفضفض للست اللي بيحبها.. يعني لو لقتيه بيشاركك مشكلة اعرفي انه “
 بيحبك

ان عايز ينكد عليكي ال خالص دا حطك في مكانه ودا مش معناه  …وبيشاركك الحلوه والُمره
والمكانه دي جميلة اوي انك تبقي صاحبته قبل ما تكوني مراته  ………اكتر من حبيبة

 والموضوع ده كمان بيسهل الحياة اوي ما بينكم وبتحاوله تسيطره

 ”..…. وزعل بينكم ميطولش…على المشاكل

 ……سألتها اية بفضول

 ”..…. كملي……واي كمان ياحنين“

 ……قالت حنين برفق

. الراجل الحنين ده رزق من عند ربنا اللي يخاف على زعلك اللي ميقدرش يبعد …الحنيه“
 عنك ومهم

.. بيحاول على قد ما يقدر ……. حنين بيمسح دمعتك ميقدرش ينيمك زعالنه…غاب بيرجعلك
 . الحنيه…يجبلك كل حاجة ويسعدك على قد امكانياته

 تريها وال نقدر نمثلهابذات يا آية مش بنقدر نش

على اللي قدمنا طول الوقت الحنية دي زي الحب وهبه من ربنا بيحطها في القلب اللين في 
 ”….. فهمتيني…المعاملة وبتطلع للكل وبذات للغاليين على قلوبنا

 ..…اومات لها آية بصمت بدون ان تعقب

 ..…قالت حنين بنفس الين في صوتها

بعد ما  ……. وحاولي تطمني قلبك من ناحيته…ختبري ُحبهدوري على الحاجات دي فيه ا“
 ً  ”..……تتاكدي طبعا

 ..…حاولت اية تغير الموضوع وهي تسألها

 



  

 

  

 

 ”…….كان ليكي تجارب فشلة قبل عز…بس غريبة انك عارفه كل الحاجات دي“

 ……اومات لها وهي تضيف باالمباالة

. فهمت …بنا بعض وتجوزت عز.. كنت فكراه بيحبني بس لم س…آآه واحد كان خطيبي“
 ..…تابعت حنين وهي تبتسم في وجه آية ببشاشة ”……الفرق الحقيقي بين الحب والوهم

مش الزم تمري بتجارب عاطفية عشان تتعلمي تقريباً الحياة عبارة عن مدرسة ودروس اللي “
 ”.……كده يعني……بياخدوها الناس من حوليكي بتبقى بمثابة شهادة تقدير ليكي

 .……ي على آية حملته اية وهي تناغشه بحالوة روحهااتى عل

 ..اروبة انا قولت كده مش سهله……وهللا اوربة“

 ”اروبة………حنين ياعلي صح

.هتفت حنين بغيظ وهي تنقض عليه بقوة وتالعبه وتشاكسه …اوما لها الصغير وهو يضحك
 بروح

 ..…حلوة كحالوة ضحكاتها

 ”……انا ياعلي…………مين دي انا“

 انها بمزاح لطيف جعل آية تبتسمدغدغته باسن

 ……اليهما ثم علقت بفتور

 ”.…مش بتفكري تجيبي طفل ياحنين؟“

..عقبت اية …السؤال جعل حنين تتوقف لبرهة بصمت بل وتنظر إليها بلمحه من االندهاش
 وهي تبتسم

 ..…كاشفه عن اسنانها برفق



 ”..…قولت حاجه ضيقتك……إيه مالك بتبصيلي كدا ليه“

 .…ها بنفيهزت حنين رأس

 ”.…….بس يعني مفكرتش في موضوع الحمل ده قبل كده…ال“

 ..…سألتها اية بأستغراب

 ”……ليه انتي بتاخدي حاجة تمنع الحمل“

 ……هزت حنين رأسها سريعاً بنفي فقعدت اية حاجبيها وسألتها

..انتي مش نفسك يكون عندك …وطالما انتي مبتخديش حاجة ليه مفكرتيش في الموضوع“
 ”.………زطفل من ع

اخفضت حنين جفنيها وخفق قلبها بسرعة عالية وهي تفكر في طفالً منه ومنها كيف سيكون 
وهل ان اتى سيفرح عز الدين بوجوده ام انه سيغضب ويضطر للعيش معها من أجل 

 .ربما هي تستبعد الفكرة أساسا خوفاً من التفكير في عواقبها…الطفل

 .……اذا حدث

 اً بينهما برغم كل ما تختبره معه من مشاعر وسعادة وحب وتعودمزالت ترى النهاية قريبة جد

..سياتي اليوم ويتركها كما ترك …لوجوده بحياتها إال انها تحفز نفسها على الفراق الوشيك
 غيرها

 .……سياتي ال محال

 .…رفعت حنين عينيها على اية وسألتها بهدوء

 

  

 

  

 

 ..هو لي عز مخلفش من األربعة…قوليلي يا آية“



 ”.……للي كان متجوزهم قبليا

 برمت اية شفتيها وهي تجيب ببعضا من

 .…الحيرة

..بس ميرال ولينا كانوا بياخده حبوب منع حمل النهم كانوا عارضات …بصراحه معرفش“
 ازياء

 وكانوا مهتمين بشكل جسمهم وبيتبعوا حميه

 ..ام إميلي وأماندا فا دول كانوا اجانب…غذائية صعبة

ه عاشت مع عز شهرين وطلقها يعني ملحقش الموضوع بينهم يوصل وتقريبا اقصى واحد
 ”.……لخلفه

 ……صاحت حنين بعد ان احترق صدرها غلٍ 

 . ال عاتق برا….هو اخوكي دا اي……كمان اجانب“

 ”……وال جوا

 …ضحكت آية عليها وهي تهدأ اياها بتفهم

وقتي من أول ما دخلتي .انتي ليكي تحاسبيه من دل…أهدي ياحنين الكالم دا كله قبل ما يعرفك“
 ”.……حياته

 ..……زمت حنين شفتيها بوجع حقيقي يلمع في عينيها الحزينتين

 ”..……..ياريت انا كل ما افتكر إني مجرد رقم في حياته بحس إني…ياريت اقدر يا آية“

 مسكت اية يدها وهي تمنعها من المتابعة قائلة

 ..…بتفهم حاني

 .انتي…ممكن تشيلي من دماغك الكالم دا كله“

..معاملته …….صدقيني انا دايما بحس انك غير اي واحده اتجوزها عز…مش مجرد رقم
ليكي ونظرته عليكي بتعرفني انك مش مجرد رقم وهيجي غيرك انا حسى انك هتبقي االخيرة 

.بالش تحطي جوازته القديمة في وشك طول ……..ويمكن االولى في قلبه…في حياته



..بالش …دي الن كلها حصلت قبل ما يعرفك او يشوفك .. حاولي تنسي الجوزات…الوقت
تنكدي على نفسك وفكري في حياتك معاه معاملته طرقته هتتاكدي انك واخده مكان مقدرتش 

 صمتت اية ثم لكزتها“.. ……اي واحده من طليقاته انها توصله

 ..…بخبث واضافة بمكر انثوي

 

  

 

  

 

طفل بينكم هيفرق وهيربطكم اكتر وحاولي تركزي اكتر في موضوع حملك الن وجود “
 ”……ببعض

 .…رفعت حنين حاجبها بشك

 ”………تفتكري“

اومات لها اية وهي تحمل صغيرها بين يداها وتضع حبة فشار بفمه ، متابعه هي وحنين 
 والصغير باقي

 لقطات الفيلم الكرتوني الذي ربما لم يشاهدهُ 

 .………أحداً ُمنذ بداية الجلسة

……………………………………………………………… 

 جلست على الفراش بانتظار عز الدين بعد ان قضت

 .ربما لوال وجودهم…وقتاً طويالً برفقة اية وصغيرها

 .……لكانت قاربت على الجنون والتحدث مع حوائط الغرف

. تعكس شعرها على ……كانت ممدده على الفراش ترتدي قميص نوم حريري من اللون البني
 كتفها بجماالً 



 ً  لقصير قّدها اللين الناعم الهشيبرز القميص ا……ناعما

..ال يعطي للمخيلة …مما يكشف عن كتفيها وطول ذراعيها وساقيها الرشيقتين الجميلتين
 .…فرصة

 .……كان مكشوف ومغري بشدة عليها

 كانت عيناها البنية الواسعة تكحلها بكحل أسود

 وشفتيها تطلي اياها بحمرة المعه وزينة وجهها

 ..…بعطر الياسمين ناعمة وانيقة وعطرة نفسها

 هيئة نفسها بشكالً مغري ومهلك بانتظاره

 بانتظار من يقضي معظم وقته في العمل

 ..…ويتركها تنتظره على احر من الجمر

 …اشتاقت إليه وكل يوم تتلهف على تلك الساعات القليلة الليلية التي تقضيها معه في احضانه

 الى اي مدى وقعت في غرامك ياعز الي اي

 يبي أحببتك ووقعت اسيرة فيمدى ياحب

 ..…غمرة عشقك

سمعت بوق سيارته باالسفل فنبض قلبها بقوة وقفزة من مكانها تقف امام المرآة تعدل قميصها 
 وترجع

 ..…خصالت شعرها بسرعة

 .…دخل عز الدين من باب الغرفة فوجدها بانتظاره

 .……التعبابتسم إليه بحب يشتبك به الشوق على مالمح يرتسم عليها االجهاد و

 اقتربت حنين منه وطبعت قبلتين على وجنتيه قائلة

 .…برقة

 ”.…..اتاخرت اوي…حمد هللا على السالمه ياعز“



 ..……رد عز الدين بأرق واضح

 ”…عامله ايه…معلشي ياحنيني الشغل مانتي عارفه“

 قرصها من وجنتها برفق ثم مسك فكها بيده وقربها

 

  

 

  

 

ها احرقتها وهي التي كانت تنتظر قبلة اعمق من تلك كي منه وطبع قبلة سطحية على شفتي
 تروي ظمأ

 .لكنه زاد بعد تلك القبلة المزعجة..…الشوق في بعده

 ”.…مالك شكلك تعبان……الحمدهلل كويسه“

 ..…رد باجهاد واضح

 ”.…تعبان اوي انا حتى مش قادر اغير هدومي“

 …ات بفتح ازرار القميصاقتربت منه وخلعت عنه السترة ثم بد”……خليك انا هساعدك“

 ……ابتسم عز الدين بمكر وهو يقترب منها ويهمس في اذنها بوقاحة

..انا …هي القمصان الحلوه دي مش ناويه تخلص وال إيه ……بس اي الحالوة دي ياحنيني ”
 ”.. …هيحصلي حاجة بسبب القمصان اللي بتشتريها دي

 ……سالته بمكر انثوي

 ”..….. وحشه……مالها القمصان يعني“

 ……غمز لها وهو يداعبها بوقاحة

 جامده زي …دي …ماهي المشكلة انها مش وحشة“



 ”……اللي بتلبسها

 …ابتسمت بخجل وعقبت

 ”..……انت بتعاكسني“

 ..…رد بايجاب

 ”.……حاجه زي كده“

 ابتسمت حنين وهي تخلع القميص االبيض من عليه

 ثم امرته ان يجلس على حافة الفراش ففعل ما

 ..…جثي على ركبتيها محاولة خلع الحذاء عنه..ليجدها ت…تريده

 …منعها سريعاً وهو يرفع يداها ويدفعها للنظر إليه

 ”……بتعملي اي ياحنين“

 …نظرت اليه بغرابة واردفت ببساطة

 .هساعدك……بقلعك الجزمه مش بتقول تعبان“

 ”. …تغير

 الحت بسمة عميقة حانيه على شفتيه ثم قال

 ……يةبرفق والحب يلمع بعيناه العسل

 ”..….انا وفقت انك تساعديني بس مش لدرجة انك تقلعيني الجزمه…ال ياحبيبتي“

 .…سالته بغرابه وهي ُمصره على المساعدة

 .هو انا مش مراتك وانت جوزي…واي فيها !“

 ”..…مفيش بينا احراج وطالما محتاج مساعدتي اي فيها بقا ؟

 ..…رد بجدية وهو ينظر لعيناها بقوة

 ”……مينفعش توطي راسها حتى لو عشانيفيها ان حنين “



 .…لوحت بيدها باستهانة

 

  

 

  

 

 ”……بطل افوره وسبني اقلعك الجزمة“

 مسكها من كتفيها وهو يرفض

 ..…بحزم

 ”..…قومي……انا هقلعها……قولتلك ال“

 ..…ردت حنين تلقائيا اثناء اقناعه باألمر

 ”……يا عز ياحبيبي مفيهاش حاجة ا“

 ..…ا بصدمةعقد حاجبيه ناظراً اليه

 ”..…..ياعز يا إيه؟…………يا إيه؟“

 ..…طصنعة الغباء قائلة

 ”.مش فاهمه.. ………يا إيه ؟“

 نادها بضيق”……حنين“

 .…ابتسمت بشقاوة وهي تقول

 ”……متدققش بقا وسبني اقلعك الجزمة“

 جذبها اليه فجعلها تجلس”.…وتعالي ………ال“

 في حجره وتفاجئت براسه تستند على صدرها



 للين بكلتا يداه وظل على هذاوضم خصرها ا

 ..…الوضع للحظات في حالة من الصمت والسكينة

رفعت حاجبيها لالعلى بدهشة وتوسعت عينيها وهي تشعر بضمه اليها اكثر وراسه مدفونه 
 بصدرها وكانه

 .……يطالب بعناق منها ويخجل لسانه من طلبه على الملء

سأله بقلق فاألول مرة يبادر بطلب عناق ضمته بحنان وداعبت شعره باصابعها الطويلة وهي ت
 منها بهذا الشكل العاطفي األقرب لعاطفة خالية من اية

 مطالب جنسية كانت تحدث بعد كل عناق

 .……حميمي بينهما

 ”.…….في حاجة مضايقك……مالك ياعز“

 ……رد بنفي

 ”…….مفيش………ال“

 .…اعادة السؤال بشك

 ”………متأكد“

 

  

 

  

 

 …انهارد وهو يهز راسه داخل احض

 ”..….شوية مشاكل في الشغل……يعني“

 ..…سألت بتصميم انثوي



 ”……معقول شوية مشاكل يخلوك عامل كده“

 ……همهمات بسيطة كانت الرد عليها طولت بالها وقالت بلين انثوي

 ”…فضفض مش يمكن نلقالها حل……ممكن تحكيلي“

 ..…رد عز الدين بيأس

 ”.……ملهاش حل ياحنين“

 هو يحملها على ذراعيهوجدته ينهض في جلسته و

ثم جعلها تستلقى على الفراش وهو بجوارها لكن راسه كانت على صدرها وذراعيه القويتين 
 تضمها

 .……اليه مجدداً بقوة مهلكة لقلبها الضعيف في ُحبه

اغمضت عينيها بضعف وهي تشعر به يقبل مكان فتحت القميص عند الصدر ثم يعود ويريح 
 راسه

 ..…ويضمها اكثر إليه على صدرها اللين بصمت

 ……داعبت شعره مجدداً في نومتها تلك وهي تساله برفق

 ”……. وال حتى هتاكل…هتنام كده مش هتغير“

 ..…رد بنبرة ناعسة

 ”..…. سبيني انام…مش عايز حاجة ياحنين“

 زاد القلق اكثر وهي تسأله باصرار والن صوتها

 ……في السؤال

 ”.……اطري قولي مالكعشان خ….قلقتني ياعز…إزاي اسيبك تنام“

 ……رد بنبرة كئيبه

 ”……في كذا حاجة في الشغل عندي متقعبله“

 سالته برفق ويدها تسير على راسه



 ..……بحنان

 

  

 

  

 

 ”.احكيلي…حاجة زي إيه يعني“

 استسلم لذلك االلحاح الحاني وشعر انه بحاجة ان يحكي اليها حتى ان لم تفهم معظم حديثه يجب

وتلك المشاعر الدافئ ربما لم يشعر بها باحضان انثى ……معها ان يحكي النه يريد ذلك
 ……قبلها

 ”……في مناقصة وقفه معايا ومهمة اوي للشركة ومفيش غير واحد بس هيقدر يمشيها“

 الحت عالمات االستفهام عليها وهي تساله

 ……بهدوء

 .ولي مش عايز تكلمه طالما في…مين دا “

 ”.……ايديه الحل

 ..…صميم قلبهارد ببساطة أصابتها في 

وتقريبا انا بعد ما طلقتها قطعت كل …مش عايز اكلمه عشان الراجل ده يبقا أبو ميرال“
 ”..……الوصال بينهم

 تشنجت يدها فوق راسه وتجمد جسدها اسفله وتحولت للنقيض وهي تساله بنبرة باهته

 ..…مشحونة بالغضب الوشيك

 ”.…..هترجعلها عشان المناقصة………والمطلوب“

 .…از بعد ان لمح انفعالها الوشيكرد بايج



 ”.……الموضوع مش كده هحاول اضغط عليه بالفلوس ………ال“

 ……زاد انفعال حنين وخرج مع كلماتها العنيفة

 ”..هترجع لبنته عشان المناقصة.. …وافرض موفقش“

 رفع راسه وطل عليها بهيئٍة رجولية

 .….وصاح بنفاذ صبر عليها……جذابة

. وال ….. هرجعلها ليه….. اكيد ال…انتي عايشه في دا ياحنين اي المسلسل التركي اللي“
 الف مناقصة

انا بفكر معاكي بصوت عالي  ………تخليني اعمل حاجه انا مش عايزها لو هقفلها خالص
.. مش انتي اللي قولتي اتزفت احكي يمكن نالقي حل …متخلنيش اندم اني اتكلمت معاكي

 ”..…اديني بتزفت احكي

 ي تبرق بعيناها بغضبنهضت نصف جلسه وه

 ..…وتهتف بغيٍظ منه

 ”..…مش من حقي اعرف وضعي إيه في الحوار دا كله ……انت بتزعق لي دلوقتي“

 ..…رد عز الدين بحنق منها فهو يعلم ماذا تقصد بكلماتها السامة

 ”………ومفيش حاجة هتغير وضعك ده فهمتي …وضعك الثابت هو انك مراتي“

على النوم على ظهرها ثم القى رأسه على صدرها وعضها  جذب ساقيها لالسفل كي يجبرها
 من

 .……الجزء الين اسفل رأسه

 

  

 

  

 



 .…تاوهت بغيظ وهي تضربه على كتفه

 ”……..ونام وانت ساكت…متقربش مني“

 رد بعبث كي يمحي هذا الجو المشحون

 ……بينهم

 انام إزاي يعني وانا نايم على اطرى مخده في“

 ”..…االوضة كلها

 تاوهت وهي تبعد راسه بغضب……داً بقوةعضها مجد

 ……قائلة

 ”.…عارف لو مبطلتش هقوم انام في اوضه تانيه“

 ..…سالها ببراءة وأغاظها اكثر

 ”……هو انا عملت اي لده كله يامجنونه“

 .…عضت على شفتها وهي تلفظ بغيظ وقهر منه

 ”.…وال حاجة الموضوع وما فيه اني مبقتش عارفه انا وضعي اي معاك“

 …على االجابة مرة اخرى بخشونةشدد 

 ”.…….. مراتي……وضعك ثابت“

 .…ضيقت عينيها بغير اقتناع

 ”..…لحد امته بقا؟“

 ……رد ببساطه خشنة

 ”………لحد ما اموت ياحنين“

 هتفت سريعا بعفوية قلبها العاشق إليه وهي

 تمرر يدها على راسه بحنان اقرب لحنان االم



 ..…على طفلها

 ”ديمك نعمة في حياتي.. ربنا ي……بعد الشر عليك“

 لم يرد عليها بل عضها مجدداً بوقاحة ضحكت

 …بدالل وهي تبعدهُ عنها

 ”……ممكن تبطل قلة ادب وتنام“

رافع راسه وقرب شفتيه من شفتيها وظل يطبع قبالت سطحية محمومه بالمشاعر وهو يقول 
 …لها

 …في نفسك …. عماله…. انتي…. بعد اللي…بذمتك“

 ”..…ده هعرف انام

 ..…دفعته وهي تحاول النهوض بخجل

 ”..…خالص ابعد هروح البس حاجه مقفولة“

 

  

 

  

 

 .……رد وهو يمد يداه بوقاحة ويالمس مفاتنها

 ”..…ونام ازاي من غير المخدة الطريه بتاعتي“

 نادت حنين بهمس ضعيف وهي تنظر

 ..…لعيناه

 ” …مم…………عز“

 ………اصةطبع قبله على شفتيها ثم عاد لعينيها ورد ببحة خ



هجم على شفتيها بقوة فجعلها تستلقي مجدداً على ”..……ياروح عز………عيون عز“
 الفراش غارقه

.ترتوي لعلها تتوب يوماً عن …بقدر الحب وعذابه…في انهاره ترتوي بقدر ظمأ شوقها إليه
 الهوى ، وهل

 ..…للهوى توبة ؟!

 .……في صباح وجدها تيقظه بقوة وهي تبكي بهستيريه

 بفزع وهو ينظر لعينيها الحمراء نهض من نومته

 ..…الباكيه بخوف

 ”……مالك ياحنين بتعيطي ليه“

 قالت حنين بنبرة مبحوحه وهي تنتحب بكثرة

 ..…وجسدها باكمله ينتفض بخوف

 .سمر عملت حادثة……سمر في المستشفى“

 انا….. قوم وديني هللا يرضى عليك ياعز…امبارح

 ”..…وديني هللا يخليك………الزم اكون جمبها

 ربت على كتفيها بقلق عليها وهتف

 ……بحنان وتفهم لحالتها

قبل ”……متخفيش ان شاء هللا خير……اهدي ياحبيبتي وكفايه عياط هوديكي متخفيش“
 ..…جبهتها وهو ينهض سريعاً للحمام

 بعد مدة اوقف عز الدين سيارته امام المشفى

سيكي وتاركه شعرها خلف ونظر الى حنين التي كانت تجلس بجواره مرتديه طاقم انيق كال
ظهرها وتخفي معظم وجهها بنظارة سوداء كبيرة تقريباً كانت تخفي دموعها التي لم تجف من 

 .…وقت سماعها لخبر الحادث

 ..…كانت ستفتح الباب بجوارها وتخرج لكن عز الدين منعها وهو يمسك يدها



 نظرت إليه بغرابة من خلف نظارتها السوداء

 ..…ومن ثم مسح دموعها بيده وهو يحدثها بحنومد يده وخلع النظارة 

 

  

 

  

 

.اجمدي ….هتدخاللها إزاي وانتي كده…ممكن تبطلي عياط وتحاولي تمسكي نفسك شويه“
 ”..……شويه ياحنين

 …هزت راسها وهي تنهار اكثر ودموع تتجمع مجدداً بمقلتيها كغمام شفاف المع

مسكت كف ”……يكون جرالها حاجة.خايفه ….انا خايفه ادخلها…..مش قادره…مش قادره“
 يده بقوة وهي

 ..…تنظر لعيناه العسلية برجاء عنيف

 ”.….خليك جمبي……..خليك معايا……انا خايفه ياعز“

 ..…رفع يدها القابضه على كفه وقبلها بحنان وهو يرفع عيناه اليها ثم قال ببحة دافئه

 ”..….ان شاء خير……..متقلقيش…انا جمبك ياحنين“

 برفق وضمها بحنان وهو يحاول دعمها عاطفياً حتى تقاوم هذا الرعب وتدلف جذبها الحضانه

 ..او صديقة عمرها…للداخل كي ترى صديقتها

 كما اخبرته مرراً عن تلك الصداقة النادرة

 .……التي ال تتكرر كثيراً في حياتنا

خل ممر بعد لحظات قليلة دخلت برفقته للمشفى ويده القوية تقبض على كفها وهم يسيرون بدا
 المشفى



وكانت حنين تشعر باالنقباض ورعب يتغذى على روحها ببطء ودموع تتحجر بعيناها كلما 
 .……اقتربت من رقم غرفتها

 ..…انتبهت حنين لوجود أحمد وامه وخاله امام باب الغرفة وقع قلبها وهي تقترب منهم بهلع

 ”………..هي جوا وال لسه في العناية…سمر كويسه……طمنوني“

 عليها وكانت مالمحه مظلمة وعيناه ذابلة رد أحمد

 ..…بشكالً ملحوظ وكانه فقد ومض الحياة بعد خبر حادث شقيقته

 ”.…هي فاقت من الغيبوبة واتنقلت االوضه دي“

 خطت حنين خطوتين بلهفة باتجاه

 .…الغرفة

 ”.…..مين عندها جوا…طب انا دخله اشوفها يا أحمد“

 ..…رد أحمد بهدوء

.هي لسه مفقتش الدكتور ……..احنا اطمن عليها…..شويه وخرجين…جواابراهيم وحبيبة “
 جت……بيقول كلها ربع ساعه وتفوق بس هي كويسه اطمني

 ” …سليمة

 اتجهت حنين الى زينب وضمتها بحنان وشفقة

 ……وهي تقول بين دموعها

 ”……..ربنا يكمل شفاها على خير….الحمدهلل انها قامت منها سليمة……ادعلها ياخالتي“

 ت زينب وهي تولول في احضان حنينبك

 .…بحسرة

 ”..….آآه…آآه يابنتي كان مستخبيلك فين دا كله“

 ..…ربتت حنين على ظهرها وهي تبكي معها

 



  

 

  

 

لكنها لمحة بطرف عينيها المبللة نظرة عز الدين الغير راضيه عن ضعفها هذا واالستسالم 
 ..……للبكاء والحزن امام والدة صديقتها

خرجت من احضان زينب ومسحت دموعها وحاولت …حده فهمت ما يريدهمن نظرة وا
وال يجب  هللاالتخفيف عن السيدة ببعض الكلمات الحانية المحفزه لها ان كل شيء بأمر 

 ..وان األمور……االعتراض على أمره

ستتحسن قريبا وال داعي للولواالً والبكى والحسرة على ما فات فتلك االمور ال تقدم وال تأخر 
 ……ياتنافي ح

.. هشاشه تهلك ثباته وتزلزل …ابتسم عز الدين بفخر واعجاب بحبيبته الجميلة الحزينة الهشه
 كيانه

 فتجعل منه نمر جائع يريد نيلها اكثر من السابق

 ……شهية ومغريه ككل شيٍء بها

…………………………………………………………….. 

 نظرت حبيبة إلى سمر الراقدة على الفراش بشفقة

 ضعاف وهي ترى ابراهيم جالسثم زادت الشفقة أ

 بجوار السرير على احد المقاعد يمسك كف يدها

 ..…ينظر اليها بصمت طويالً وكانه يحدثها في نومتها باشياء عديدة

تعلم حبيبة انها اتت لهنا بعد مكالمة ابراهيم إليها وكان من خلف المكالمة ان يكون وجودها 
 ككارت

 بحجةمرور اليه حتى يعرف الدخول الى سمر 



 زيارة حبيبة اليها التي اتت خصيصاً كي ترى سمر

 وتطمئن عليها ال الن تكون وسطة خير بينهما

 حتى يجلس معها بمفردهم و بدون ان يلفت

 .……االنظار اليه كذلك ؟!

ابتسمت حبيبة بعطف وهي تدلف لشرفة الغرفة وتقف بها كي تعطي له المساحة الكافية في 
 ..…مر للتو اثناء تاملها لهمالتحدث معها فقد استيقظت س

..رمشت بعينيها …أخيراً شعرت بانفاسها اخيرا مات الصمت وسمعت صوت الحياة مجدداً 
عدت مرات وهي تحاول مقاومة الضوء القوي تشعر بوجع قوي بكامل جسدها تشعر ببرد 

 بكامل جسدها إال كفها

 …كان دافء بين يدي قوية تقبض عليها بامتالك

هل ماتت هل تزوجت ……هل هو هنا…نفاسه وعطرة تشعر بوجوده..تشتم ا…انفاسه
ابراهيم وكل ما عاشته كان كابوساً هل ستسيقظ وتجد نفسها باحضان ابراهيم على 

ً ……فراشهما  .…هل كان كابوسا

 …تتمنى؟!

 …بداخلها تتمنى ان ينتهي الكابوس وتتحرر لألبد

 سمعت صوته يهمس بالقرب من اذنها برفق

 

  

 

  

 

 …خشن

.حسى …فتحي عينك………..انتي في المستشفى……..فتحي عينك اطمني……رسم“



 في…بايه

 ”.……حاجه وجعاكي

قبضت سمر على يده وشريط الذكريات األسود يمر امام عينيها ببشاعة مفجعه وحينما وصلت 
لمحاولة اغتصابها والحادث بعدها حتى شهقة بقوة وهي تحاول النهوض واالنتفاضه في 

ت كف قوي يمنعها وصدر صلب رحب يضمها هامساً بحنان ينصهر . لكنها وجد…نومتها
 .…الوجع وااللم بعده

 ”…….. اهدي انا جمبك…احنا في المستشفى ….. اهدي انتي كويسه…أهدي“

 همست بارتعاد وراسها يرتاح على

 ..……صدره

 ”. ….فين……. ماهر….. مـ…ماهر“

 .……كانت صفعه قوية منها حتى يفوق لنفسه

 بل وازداد تحشرج انفاسه وهو يرىتوقف عن ضمها 

ال يحق له حتى لمسها لماذا يضمها بتلك الطريقة لماذا يطمئنها بهذا  ……بشاعة ما يرتكبه
 الشكل

 ..…لماذا يضعف امامها ولماذا ال يرحل ويتركها

ابتعد عنها ونهض من مكانه وتركها جالسه على الفراش تنظر له بوجه مبلل شاحب ترتسم 
 ت اثار الحادث وأيضاً راسها المصاب الذيعليه بعض الكدما

 ……يلتف حوله شاش قطني

..فهو لو عليه لكان …نظر اليها في وقفته الصلبة وهو يحارب الكلمات كي تخرج بصعوبة
صفعها على وجهها عدة مرات وحملها على كتفه وهرب بها ألبعد مكان في األرض وتباً 

 ..……يع ولكل شيء يحرمه منهاللمنطق وللجراح ولكرامته ولعائلته تباً للجم

 ”……البقاء هلل………جوزك مات في الحادثة“

 بهت وجهها وظلت تنظر اليه للحظات بعدم استيعاب



 .……والحسرة تلمع بعيناها

حسرة كانت كطعنة غدر إصابة قلب ابراهيم فظن انها أحبته لذلك هي حزينة ومصدومة بخبر 
 .……وفاته

 .…الخبر سألته سمر مجدداً وهي تحاول استيعاب

 ”………متاكد انه مات“

 .…رد بانفعال مكبوت وهو ينظر لعينيها

 ”.…او الدكاترة……معرفش تقدري تسالي اهلك“

 .…ثم أضاف وهو يقترب من الباب

 ”.…….هنادي اهلك عشان يطمنه عليكي……الف سالمة عليكي“

 .…سألته بلهفة

 ”……ليه انت هتمشي“

 ……رد ببرود قاسي

 

  

 

  

 

..حبيبة في البلكونه بتعمل مكالمة وطلعه عشان …نا عملت الواجبا……هقعد اعمل إيه“
 ”…تطمن عليكي

 .…الح الوجوم عليها وهي تعقب بكآبة

 ”.…يعني انت جيت بس لحد هنا عشان حبيبة“

 ……اوما لها بتاكيد بارد



 ”.……يعني احنا في االول وفي االخر جيران………امال هاجي ليه ……أكيد“

 ..…لوت شفتيها باسى وقالت

 ”..……..شكرا عطلناك…………عندك حق“

 .……رد بنفس البرود المغيظ العصابها

 ”..……انا فعالً متعطل وهمشي دلوقتي بس بعد ما وصل حبيبة“

القت نفسها على الفراش امام عيناه واغلقت عينيها بتعب وغضب كذلك منه وصدمة من خبر 
 .………موت ماهر وانتهاء الكابوس

 …ول بحرج أكبرخرجت اليها حبيبة بحرج وهي تق

 ”.….قلقلتينا عليكي…حمدهلل على سالمتك ياسمر“

 ردت سمر وعيناها معلقة على سقف الغرفة

 .…بتعب

 ”.……هللا يسلمك ياحبيبة“

 خرج من الغرفة واخبر أهلها اللذين دخلوا سريعاً إليها

باستثناءه هو وشخص آخر وقور الشكل ضخم البنيه ثري الهيئة ينظر اليه بتحفظ 
 ……وصمت

القى عليه ابراهيم نظرة باردة وهو يجلس على اقرب مقعد وينظر امامه باستهجان لكل شيٍء 
 ……حوله

 رفع عز الدين هاتفه وسار عدة خطوات مبتعد عن مكان جلسة هذا الرجل ذو المالمح المكفهرة

 البنية الضخمة الذي من هيئته تبرهن انه قاتل

 متسلسل ، مخيف النظرات حاد حدة

 ..…ول لمحةملحوظة من أ

 ..…بداخل الغرفة



نزلت دموع حنين وهي تجلس على حافة الفراش تمرر يدها على صدغ سمر وهي تسالها 
 .…بقلق

 ”……حسى بحاجة …انتي كويسه ياحبيبتي“

 ابتسمت سمر في نومتها ومن بين مالمحها

 ..…المرهقة قالت بهدوء

 ”.……انا كويسه ياحنين متقلقيش“

 ..…ي تنظر لها بحزنقالت حنين بقلباً ملتاع وه

..الحمدهلل انك كويسه الحمدهلل …..دا انا كنت هموت من الرعب عليكي…مقلقش ازاي بس“
مالت حنين وقبلت جبهة سمر وهي تمرر يدها بحنان على راس ”..……انها عدت على خير

 سمر برفق وشفقة على

 .……ما اصابها

ي وبجوارها عارف من ناحية الفراش كانت تقف زينب وتمسك يد ابنتها وهي تبك
 وخلف حنين…اخيها

 .……من الجهة اآلخر يقف أحمد وحبيبة

بدت زينب بالبكاء واخراج بعض كلمات الندم والحسرة على ابنتها التي ترملت في عز 
 ..وبرغم من فرحة زينب من تخلص ابنتها…شبابها

 

  

 

  

 

نظرها هي فالعالم ال من تلك الزيجة إال ان التوقيت وموت ماهر اشياء تكسر الظهر من وجهة 
 يرحم ال المطلقه وال االرملة وان كانت كزيجة مثل زيجة



ابنتها مؤكد ستخرج االتهامات الباطلة على الشابة التي تزوجت عجوز قدم في الدنيا وقدم في 
 اآلخرة وسر الزيجة ميراث العجوز الذي لم يطول عمره

 ..……معها إال شهر واحد بعد زواجها منه

 ..…في أخته صاح عارف بغضب

.دا بدل ما ……مش وقت كالمك دا يازينب الحمدهلل ان احنا اطمن عليها وربنا خلصنا منه“
 ”..…تفرحي

 …قالت زينب باستهجان وقهر

.لو كانت سمعت كالمي من …افرح باي ياعارف….افرح ان بنتي بقت ارملة…افرح !“
 األول كان

 ”……زمانه مات وخلصنا منه ومن شره

 .…استهجاندفعت حنين عنها ب

 غسله وضمنه…وهي هتعرف منين ياخالتي“

 ”.…اللي حصل حصل وكل ده مكتوب ……جنة

 ..…اغمضت سمر عينيها بقوة وهي تحاول مقاومة انفعلها حتى ال تثور على أمها

 …….. فقالت بحزم……انتبهت حنين الى منظر سمر وانفعالها وضغطها على نفسها

 ”……شايفه سمر تعبانه إزاي. انتي مش …اقفلي الموضوع ده ياخالتي“

 ……مالت حنين على سمر المغمضة العين بقوة وقالت لها بشفقة حانيه

 ”..…. اعذريها دي مهم كان أمك وكالمها ده زعل عليكي مش اكتر……أهدي ياسمر“

 ..…فتحت سمر عينيها ونزلت دمعه محجوزة في مقلتيها ثم بنفس الهمس قالت لحنين بقهر

 ”..……. محدش عارف ياحنين…ايه في الشهر دهمحدش عارف انا مريت ب“

 همست حنين بغيرة االصدقاء وهي تلوح

 …بابتسامة متكبرة



 . كفايه انك هتحكيلي انا…مش الزم حد يعرف“

 ثم زادت ابتسامة حنين بمناكفة ”.……مش كده

 .……وهي تقول

انا هقعد . …اعملي حسابك اننا لينا قعده طويلة مع بعض ومش في البيت في المستشفى هنا“
 ”………على قلبك هنا لحد ما تخفي

 ..…سألتها سمر بابتسامة فاترة

 ”.……جوزك هيسيبك تباتي هنا“

 ..…غمزة لها حنين بصلف

 

  

 

  

 

 ”……اكيد هضغط عليه بطرقتي“

 .…كشفت سمر عن اسنانها وهي تعقب بتعجب

 ”..….. اتغيرتي اوي……حنين بقا ليها طريقه !“

 .…حركت حنين حدقتيها بدهشة

 ”يسالم و أي بقا اللي اتغير فيا ياست سمر.. “

 .…رد سمر ببساطة وبنظرة ثاقبة

 ..….. وبقتي حبه الحياة…ثقتك في نفسك زادت“

 ”. …واضح ان جوزك هو سبب التغيير ده

 توردت وجنتي حنين بحرج وهي توما لها



 .…بتاكيد

 ..…لراقيخلف حنين كان يقف أحمد بجوار حبيبة التي نظرت اليه وقالت بصوتها ا

 ”.……الف سالمه على سمر يا أحمد“

 رد بفتور

 ”……هللا يسلمك“

 …سالته بقلق

 ”.……مالك وشك مخطوف“

 هز راسه بنفي وقال

 ”.…انا كويس ياحبيبة متقلقيش“

 اصرت حبيية وهي تسأله

 ..…بقلق واهتمام

. …. انت حتى واقف مكانك ولحد دلوقتي مسلمتش على اختك…مش باين انك كويس“
 ”.…مالك

 

 اصرت حبيية وهي تسأله

 ..…بقلق واهتمام

. …. انت حتى واقف مكانك ولحد دلوقتي مسلمتش على اختك…مش باين انك كويس“
 ”.…مالك

 ……رد أحمد بخفوت

..دخلت خلفه وهي ……قالها وهو يدلف لشرفة الغرفة بدون ان يشعر بهم أحد ”……خايف“
 تسأله

 .…بصدمة



 ”..…خايف من إيه؟“

 .……سفل حيُث حديقة المشفى والشارع عن بعدرد وعيناه على األ

 ”.……من الموت“

 نظرت حبيبة لساحة الخضراء والواقفة المتعبة العصابها الممزوجة برائحة البنج واألدوية التي

 ..قالت بعد برهة بنبرة حانيه…تخنق انفاسها

 ”.……. كل نفسا ذاقت الموت……هو دا مكتوب“

 

  

 

  

 

 ثبته في األسفلرد أحمد بوجوم وعيناه مزالت م

 .…تلمع بحزن لم يتضح إال االن امام عينيها

. حسيت اني هبقا …….لم سمعت عن حادثة سمر…. بس انا مبحبش الفراق…عارف“
 .. نفس اإلحساس لم سألتهم وانا صغير…لوحدي وهبقا يتيم من تاني

 . حسيت ان عادي…عن ابويا وقلولي اُن عند ربنا

. بس سنة ورا سنة …فسي مش صعب انك تعيش يتيموقولت لن ……مع اُن كان بيوحشني
 كنت بفهم

 .. يعني إيه سندك…يعني إيه ابوك مش في حياتك

 . يعني اي تعيش من غير ماتبقى…يعني إيه كبيرك

يعني اي تتعب ومتلقهوش جمبك يعني اي توقع في مشكلة ميبقاش  ……تحت ضل ابوك
. يعني اي ……بهات صحابك موجود معاك يدافع عنك ويجبلك حقك زي ما بيحصل من ا

 تتحرم من ابوك وانت لسه



..ال تشوف حنانه وال تلحق تشبع من حضنه حتى الذكريات اللي كانت بينا …يدوبك ست سنين
 ”. …ومش فاكر غير حاجتين تالته منها ……معظمها نسيتها

عاً نزلت دموع حبيبة وهي تنظر إليه بشفقة لتجد دمعه حزين هبطت من مقلته فمسح اياها سري
 ..…وهو يشيح راسه للناحية األخرى قائالً 

ابتسم  ” …..في تانيه جامعه ولسه محتاج ابويا…. شكلي عيل اوي مش كده……انا آسف“
 ..…ساخرا من نفسه

 .…ردت حبيبة وهي تمسح دموعها بالمنديل

 ”..……. مش بسن……. مش بسن يا أحمد……مهم كبرنا بنحتاجلهم“

 رجاء وعيناه تلمع آثاروجدته يستدير إليه ينظر اليها ب

 مسك يدها ……الدمعه الغادرة التي نزلت منه أمامها

 ……وقال بتوسل غريب

 ”.……. مش كده…هتفضلي معايا ………انتي مش هتسبيني صح ياحبيبة“

 ……اكدت حبيبة بنبرة حانية

انا جمبك ومعاك ………. ممكن تهدى شويه انا عمري ما شفتك كده…اكيد يا أحمد“
 ”..…متقلقش

 ا وطبع قبله بداخل كفها وهو يمهس لهارفع يده

 ……بنبرة تحمل من العاطفة انهار تروي

 

  

 

  

 

 ”..…. بحبك اوي……انا بحبك ياحبيبة“



سحبت يدها سريعاً وهي تنظر للجهة األخرى بتوتر وقلبها يخفق بشدة كلما نظرت لعيناه 
 ..……وسمعت اعترافه بالحب وما أجمل منه اعتراف

 باك وكان أحمد مزال ينظرعادت براسها اليه بارت

 ..….. قالت بتوتر……اليها بصمت وسكون بمكانه

 ”……يال عشان تسلم على اختك وتطمن عليها“

 .………خرجت من الشرفة سريعاً امام عيناه التي تالحقها بشوق

خرج احمد خلفها واقترب من اخته بعد ان القى نظرة امتنان لحبيبة التي كان وجودها بمثابة 
 .……هطوق النجاه ل

مالى على سمر وقبلها من جبهتها وهو يقول بحب أخوي به لمحة من المزاح حتى يخفف كآبة 
 ……المشهد

 ”..………. كده عايز تفلسع وتسبني لوحدي……حمدهللا على سالمتك ياشقي“

 ……ردت سمر بمناغشة بسيطة بعد ان لمحة عينا اخيها الدامعة

 ”.……و وعارف لوحدكافلسع اي بس انا قعده على قلبك عايز تاخد زوز“

ابتسمت زينب بحزن وهي تنظر الخيها عارف الذي ربت على كتفها وهو يواسيها ببعض 
 ……الكلمات

………………………………………………………… 

 قالت حنين بتلقائية ……خرجت حنين لعز الدين الواقف امام الغرفة ساند ظهره على الحائط

 وهي تتقدم منه

 ”……عليها . سمر فاقت ادخل اطمن…مدخلتش لي ياعز“

 رد عز الدين بامتناع وهو ينظر لساعة معصمه

 .…بعجلة

 . يكون الجو…ال مش دلوقتي خليها وقت تاني“

 ”..…. خليها براحتها مع اهلها……هديي شويه



 …هزت حنين رأسها بتفهم وهي تخبره بهدوء

 طب تمام لو وراك شغل روح انت وانا هستنا هنا“

 ”..…مع سمر

 ..…سالها بأستغراب

 ”..…تروحيمش ه“

 ……اخبرته سريعاً بخفوت

 ”.……..انا كمان عايزه ابات معاها في المستشفى…ال انا مش هينفع اسبها“

 الرفض السريع اتى منه وهو ينظر لعينيها

 .…بحزم

.لو عايزه تفضلي معاها طول النهار ماشي لكن بليل تبقي في ……ال ياحنين بيات ال“
 .مفيش…البيت

 ”……مبيات برا

 .…صميم امام عيناه المشتدة قليالً ردت بعناد وت

 ”.…..وبعدين مينفعش اسبها…ولي ال ياعز دا ظرف طارق“

 …قال بتبرير

 ”..…انا مقولتش تسبيها انـ“

 ..…قاطعته حنين بجدية محاولة اقناعه

.سمر يامه وقفت جمبي ياعز ولو انا موقفتش جمبها دلوقتي هقف امتى …امال قولت إيه“
 ”……بس

 .…م وقالزفر عز الدين بسا

 

  



 

  

 

 .…هو انا قولتلك متقفيش جمبها وال حتى منعتك“

. ولو قلقانه عليها اوي كده انا ممكن انقلها …معاكي طول النهار ياحنين واخر النهار تروحي
في المستشفى عندي واعين طاقم طبي بحاله ليها وساعتها هياخده بالهم منها طول الليل 

 ”.…ويطمنونا عليها

 .…وهي تقول هزت راسها برفض

 المستشفى اللي احنا فيها …مش مستهله كل ده“

 ”…دي كويسة ومتفرقش حآجه عن المستشفى بتاعتك

 سالها بحنق والغيرة تنهش

 .…بصدره

 ”..…امال انتي عايزه إي بظبط“

 احتدت نبرتها امام عيناه العسلية

 .…القاتمة

 ”……عايز اكون جمبها وبات معها“

 .……رفض بهيمنة رجل يغار

 ”.……ال“

 زمجرت في سؤالها بـ

 ”.……ال ليه ياعز ؟“

 خطى خطوة بالقرب منها ومالى عليها وهو يخبرها

 .……بتملك وغيرة



. وال ينفع كل واحد ……عشان مقدرش استغنى عنك ومينفعش ادخل البيت وانتي مش فيه“
اختلج صدره بالغضب والغيرة من صمتها وسكونها امامه  ”.……فينا يبات بعيد عن التاني

 .…اضاف بغطرسة وأمرف

 ” …مفيش مبيات ياحنين دا اخر كالم عندي“

شعرت ببوادر السعادة من اول كلماته لكن سريعاً تالشت السعادة وامتقع وجهها وهي تسمع 
 امره

 ……عقبت باستهجان………الحاد

 اسكت ياعز ومتبوظيش أجمل كلمتين قولتهم“

 ”..…معاها معاد بليل اتفقنا..خالص مش هبات بس هقضي اليوم كلو …باألمر بتاعك ده

 …شعر براحة أخير وهو يتنفس بهدوء قائالً بتملق

 .…مع ان دا كمان موافق عليه بالعافية……اتفقنا“

 ”……بس كل يهون عشان حنيني ترضى ومتزعلش

 قرص وجنتها بحب ابتسمت ابتسامة جميلة

ز الدين .عقب ع…كشفت عن اسنانها البيضاء وهي تنظر لعيناه بعينان تلتمع بالحب
 ..…باشتياق

 ”………أخيراً شوفت ضحكتك“

 

  

 

  

 

 عقدت حاجبيها بتاثر وهي تعتذر بدالل

 ..…انثوي



 ”……معلش انا عارفه اني خضيتك الصبح بس كنت هموت من القلق على سمر“

 ……رد بحب وعاطفة جياشة تضرب صدره كلما راى ضحكاتها وشعر بداللها االثنوي عليه

اومات له ”..…اتفقنا………اريت مشوفش دموعك دي تانيبس ي……انا فاهم ياحبيبتي“
 .…بابتسامة دافئة

 .…مرر يده على شعرها وهو يقول بحنان

..كمان هخليه …انا همشي دلوقتي وهبعتلك السواق بالعربية يستناكي برا منين ما تخرجي“
 ”..…يجبلك اكل وهو جاي ليكي ولي الهل صاحبتك

ً اومات له حنين بإبتسامة جميلة لكنها   انتبهت سريعا

..علقت …البراهيم القادم عليهم في أول الممر وكان بين يداه عدت اكياس من الطعام الجاهز
 حنين

 ……وهي تعود بنظر لعز الدين

 ”..…. وجبلنا اكل……واضح ان ابراهيم سبقك“

القى عز الدين نظرة ثاقبة على إبراهيم وكان نفس الشخص حاد المالمح الذي كان يجلس منذ 
 ساعة

 .عاد بعيناه اليها وهو يسألها……لى احد المقاعدع

 ..…بغيرة

 ”.…مين ابراهيم ده انتي تعرفيه“

 .…حاولت اللعب قليالً بنار فقالت بخبث انثوي

 ” ……..بس هو جدع وكويس اوي وابن حالل جداً …….يعني هو جار سمر……ال“

 .……همهم بحنق منها واحتدت نظراته وهو يقول بغيرة

 ”……كويسواضح انك تعرفيه “

 .…نظرت نحو ابراهيم ثم اليه بعبث

نظرت اليه ببراءة اغاظته مما  ”.….. مالك بتبصلي كدا ليه……تقريباً من كالم سمر عنه“



 ..…جعل نظراته تزداد حدة وهو يقول بنبرة مهيبة

 ”..…انتي عارفه ببصلك ليه“

 وضعت يدها على فمها وهي تكتم ضحكاتها

 ..…الماكرة قائلة

 ”………خالص سكت“

 ..……ترك عيناها البنية ونظر خلفها حيُث القاتل المتسلسل الذي دخل غرفة سمر للتو

……………………………………………………………. 

 وضع االكياس على الطاولة وسمع صوت زينب تقول

 ……له بحرج

 ”..……كلفناك على الفاضي…مكنش لي داعي يابني تتعب نفسك التعب دا كله“

 لى سمر النائم على الفراش والتي تتحدث مع حبيبة وعيناهااستدار اليها ابراهيم والقى نظرة ع

 .….رد ابراهيم على والدتها……تختلس النظر اليه من تحت رموشها الكثيفة السوداء

 ”…….احنا جيران…مفيش تعب وال حاجة يامي“

 .…ربتت زينب على كتفه بامتنان ممزوج بالحرج

 ويكتر…..ربنا يبارك لنوال فيك…كتر خيرك يابني“

 ”.………أمثالك من

 

  

 

  

 



 أومأ لها ابراهيم بصمت واخذ كيس من ضمن االكياس به بعض العصائر ومياة شرب

 اقترب من فراشها وبيده الكيس وحينما……صحية

 وصل لعندها وضع الكيس بجوارها على حافة الفراش ، قائالً بنبرة خشنة رغم خفوتها وبوجها

ع كلما نظرت إليها وطال النظر لعينيها يزيد حاد المالمح رغم حنان عيناه التي مزالت تلم
 البريق

 ……ويشتعل الفؤاد بوجدانه

 ”.……اشربي العصير دا وُكله عشان تعوضي الدم اللي نزل منك……الحاجات دي عشانك“

.وشوق لو بيداها لطلبت منه …خفقة مجنونه اصابت قلبها وهي تنظر اليه في نومتها بتعب و
.لو بيداها …خذها من هذا المكان ويسجنها داخل اضلوعهاالن ان يضمها الى صدره ان يا

كلما سأله ……لصرخة عليه بان يتوقف عن تلك المعاملة الغبية واالجابة السخيفه جيران !
 .لسنا جيران بل…احدهم عن سر اهتمامه ووجوده يخبره انهم جيران

 …حبيبان الم تخبرهم ان الحب باٍق مهم انكرنا وجوده

..اصرخ …امامي هكذا ساكن وعيناك تحكي ما يعجز اللسان عن قولههل ستنكر وانت تقف 
 واخبرني

 انك تخشى البُعد وان الموت كان قريب مني ومنك

 أصرخ واخبرني ان الحب باقٍ ……ان رحلت عنك

 مهم اشتد الخصام والبعد بيننا ، باٍق يابراهيم

 ……باٍق ياحبيب قلبي

 ً  طويالً  وقتا كبير من النظرات المتبادلة بينهما، وقتا

 ..……ولسان عاجز والعين تحكي بطالقة عن ما يجول بخاطرهم

 فاق من شروده وابتعد عن سوداوين عينيها الجميلة

وهو يسمع الباب يفتح ويغلق مجدداً وقد ظهرت حنين منه التي تقدمت منهما وهي تبتسم بحرج 
 لتقف بجوار حبيبة التي كانت تتابع نظراتهم



هما ولم تكن حنين أقل منها تاثراً خصوصاً بانها على علم بصمت وهيام وحزن كذلك علي
 .……بحكاية فراقهما والظلم اللذين تعرضوا له باسم الحب

 .…تنحنح ابراهيم بحرج وهو ينظر لحبيبة قائالً 

 ”..…. اتاخرنا……. كفاية كده…يال ياحبيبة“

 نظرت حبيبة بطرف عينيها على أحمد الواقف

 ……بعيداً عنها قليالً 

 ”…. انا ملحقتش اطمن على سمر…شويه يا ابيه خلينا“

 

  

 

  

 

 ..…ابتسم أحمد واسبل عيناه وهو يتحل بصمت في حضرة ابراهيم حتى ال يشك في امرهم

 …رفض ابراهيم بهدوء وهو يلقي نظرة على سمر

 ”..…. بس دلوقتي انا مش فاضي عندي مشوار مهم…اكيد هنيجي نطمن عليها تاني“

. قالت سمر باندفاع ……لمحة من الفضول والغيرة كذلك نظرت له سمر بحنق به
 ……شرس

 ”..……. عشان شكله متعطل اوي….. روحي مع ياحبيبة…تنوره“

 ……لم يرد عليها بل استدار للباب وهو يقول البنة عمه بأمر

ثم القى نظر على عارف الجالس على المقعد ووجه له  ”.…يال ياحبيبة هستناكي برا“
 …الحديث

 ”. …..ربنا يقومها ليكم بسالمه…على سمر ياعم عارف الف سالمه“



 .…رد عارف من باب الذوق

 ”..…تسلم يابراهيم يابني وتشكر تعبناك معانا“

 ..…رد باختصار وهو يفتح الباب

 ”..…وال تعب وال حاجة احنا جيران“

 .……خرج من الغرفة وتركها تستشيط من خلف تبريره المغيظ العصابها

 ..…ا وهي تتجه لسمر وتقبلها وهي تقول بابتسامة معتذرةحملت حبيبة حقيبته

 ”……. انا هجيلك بكرة ان شاء هللا خدي بالك من نفسك…الف سالمه عليكي ياسمر“

 .…ودعتها سمر بإبتسامة فاترة من باب الذوق

خرجت حبيبة بعد ان سلمت على زينب وعارف وتمنت الشفاء العاجل لسمر ثم قبل ان تغلق 
 رة اخيره على أحمد الذي ودعها بإبتسامةالباب القت نظ

 ..…حانيه عميقة لمن أحبها ويتمنى قربها يوماً بعد يوم

 جلست حنين بجوار سمر على حافة الفراش وهي تسالها بغرابة من وجهها الممتقع المشدود

 .…سالتها حنين بهمس حريص……بانفعال

 ”..…. هو قالك حاجة ضيقتك…مالك ياسمر“

 ترد عليها بنفس زفرة سمر بكبت وهي

 الهمس وعيناها معلقة على سقف

 …الغرفة

اغمضت سمر عينيها بتعب “. ……..انا تعبانه وعايزه انام……هو بينطق أصال ياحنين“
 وهي تشعر

..وهي التي كانت …ببراكين تكاد تنفجر بداخلها من هول برودة اعصابة واختصار حديثه معها
 تظن انهُ 

 ..…حنةسيقف بجوارها حتى تتخطى تلك الم



 سحبت حنين الغطاء عليها اكثر وهي تربت

 ..…على كتفها بحنان

 ”..…نامي ياحبيبتي ورتاحي ونسي كل حاجة“

…………………………………………………………. 

 

  

 

  

 

كانت يدها تمسك بعجلة القيادة واالخرى ترفع بها الهاتف على اذنها قائلة بصوتها االذاعي 
 .…الناعم

 ب شوية حاجات..( ُكنت بجي…ال انا على طريق)“

 ”…….هو علي كويس…وجايه

 رد خالد من عبر الهاتف وهو يقف امام المرآة يرتدي

 .……سترة الحلة ويهندم اياها وهو يرد عبر سماعة البلوتوث

المهم خدي بالك من  ………. هو تحت مع جدو ودادة معاه متقلقيش…علي كويس يا اية“
 ”..……نفسك وسوقي على مهلك

 .…تقول بهدوءهزت راسها بايجاب وهي 

 ”……. انت رايح الشغل صح…تمام“

 .…رد على مضض

 آآه عندي اجتماع مهم في شركة وعز طبعاً خلع منه“

 ”……ودبسني



 ..…ابتسمت آية وهي تساله باهتمام

 ”..……لسه انت وعز برضو مش متفقين“

 ……لوى شفتيه باستهجان قائالً بوجوم

خفت نبرته قليالً فقال بصوٍت ”……لكمتشغليش با…من يومنا واحنا مش متفقين على حاجة“
 أجش

 ”. …المهم يايويو وحشتيني ”

الحت بسمة ماكرة على شفتي ……تنحنحت بحرج وشعرت بتيبس جسدها وتحشرج صوتها
 خالد

 .…وهو يسألها ببراءة

 ”.……..تقريباً عدى شهر على اخر مرة اتكلمنا فيها……لسه برضو بتفكري“

 ردت وهي تنظر امامها

 ……بحنق

 ”.…….اديني وقتي…………سهآآه ل“

 .……حاول التأثير عليها بابتزاز عاطفي لعين

 حني …انتي عارفه اني معنديش صبر لكل ده“

 ”……. دا انا ابو ابنك برضو………عليا يا يويو

 …توترت قليالً وهي تنهي الحوار

توسعت عينيها وهي تجد السيارة تتعطل وتقف في نصف  ”..…..انا هقفل عشان……خالد“
 ”……..اي دا بقا……ال“.. …سريعالطريق ال

 .…عقد خالد حاجبيه وهو يسالها عبر الهاتف

 ”.……مالك في اي“

 



  

 

  

 

 ”…….اي اليوم دا بس يا ربي……العربية عطلت“

 فتحت باب السيارة واغلقته بقوة وهي تتجه لمقدمة

السيارة وتفتح الصندوق خرج الدخان بكثرة على وجهها مما جعلها تسعل وهي معه على 
 …خطال

 ..…حدثها بقلق وهو ينزل على الساللم

 ”……في اي يا اية ردي عليا بتكحي ليه“

 ..…اتى صوتها الباكي الممزوج بالحسرة والحنق

 سعلت بقوة ثم قالت”..………العربية عطلت“

 ……بعدها

 ”.……وبطلع دخان كمان“

 ..…هتف بقلق وهو يستلقي سيارته

 ..عشان…وقفي في حته في هوا…ابعدي عن الدخان“

 ”…….انتي فين دلوقتي على نفس الطريق…الحكه دي

 ……ردت بتشنج

..انا مبحبش حاجتي …….بس انا هاخد تاكسي وهبعت السواق بمكانيكي يصلحها……آآه“
 دبت االرض بقدميها وهي”..…تبوظ بشكل ده بتعصب

 ……تنظر للسيارة بحسرة

 ……د تكون جنونيهابتسم عليها فهو يعلم ان اشياءها الخاصة غاليه عليها بطريقة تكا



 ”.. …خالص اهدي وخليكي مكانك انا جاي اخدك ”

 ردت باقتضاب وعيناها مثبته على

 .…السيارة

 ”……ال خليك انا هوقف تاكسي“

 ..…رد بتصميم حاني

 ”..…قولت خليكي مكانك يايويو شوي وجاي“

 بعد مدة من اإلنتظار خرج من سيارته عند سيارتها

 ا تراقب وقفتهاالمعطلة والتي كانت تقف جواره

 ………بحسرة وحنق

 .…صف خالد سيارته وتقدم منها بلهفة قائالً 

 ”..…انت كويسه يا آية“

 ..…هزت راسها بتأكيد وهي توزع نظراتها على عيناه الخضراء ثم السيارة المدخنة

 ”……بس العربية ……كويسه ياخالد“

.. لكزته اية في …افقاوم اإلبتسامة بقوة ولكنها خرجت باستسالم وهو ينظر لها باستخف
 صدره وهي

 ..…تضم شفتيها بحزن

 ”..……بتضحك على اي هو انا ناقصه“

 ازدادت االبتسامة وكشفت عن أسنانه وهو

 ……يخبرها بحب

.. اي يعني العربية عطلت تصلح ولو ……وهللا مافي حد في الدنيا دي هيجبلي الشلل غيرك“
 مصلحتش اجبلك واحده جديدة اي فيها يا

 ”.……يويو



 دت ذراعيها امام صدرها وهي تزم شفتيهاعق

 ……قائلة بترفع انثوي جميل

 

  

 

  

 

. دي اول حاجة جبتها من حر …. انا بحب العربية دي…مين قال اني عايزه واحده جديده“
 ”.…مالي

 …خٍط من الحزن داهم عيناه الخضراء وهو يقول

 .. وانا وانتي اي يعني ما فلوسي…حر مالك !“

 ”………هي فلوسك

 لعيناه لبرهة وها قد ذأبت الحسرة على السيارة المعطلة وحل محلها االشتياق وخفقات نظرت

 مهم ابتعدت عنه ……القلب في حضرة وجوده

 ومهم كان ماضيها وجرحها معه يظل صاحب

 العيون الخضراء له تأثير قوي عليها يجمدها

 ويربكها ، وتسقى وتشقى في حضرة

 ..……معاليه

 يناها بقوة عنه محاولةتنهدت بعذاب وهي تبعد ع

 .. فهو كان…السيطرة على نفسها وخفقات قلبها

وسيم اليوم عن اي يوم سابق بالحلة العملية المجسمة عليه وكانه ُصنعت خصيصاً له كي 
 يجذب



 هل يذهب ……االنظار ويفتن قلوب العذارى في الحب

 ………هل تراه الكثيرات ويتغازلن به أيضاً ؟! …كل يوم بهذا الشكل للشركة

 .…عضت على شفتها وهي تنظر له بهيام وشوق

 …سالها خالد بغرابة من نظراتها عليه

 ”..…مالك يا اية بتبصيلي كدا ليه“

 ……انتبهت الى ما تفعله فتركت شفتها واستقامت اكثر في وقفتها وهي تقول

 ”..…. مش هتوصلني بقا وال اي…ال وال حاجة“

 لباباوما لها وهو يتجه لسيارته ويفتح لها ا

 …قائال بتملق

 وانا هكلم السواق يجر ……تعالي طيب ادخلي“

 ”..….. كده راضيه وال اصلحهالك بنفسي…العربية القرب مكانيكي هنا

 استلقت السيارة بجوار مقعد القيادة وهو لحق

 ..…بها فقالت ساخرة وهي تضيق عيناها

 ”……على اساس انك هتعرف تصلحها يعني“

 .…ل ببحة خاصةأدار محرك سيارته وهو يقو

 ”..…بس تحني علينا ……عشانك اعمل اي حاجة“

 ..…طصنعة الغباء وسألت

 ”..…احن عليك بايه ؟“

 القى عليها نظرة فاترة وهو يعود للطريق

 ..…واجاب ببساطه

 ”……انتي عارفه ومع ذلك هستنا“



 نظرت للنافذة جوارها وهي تقول

 .…بجمود

 ”.……على كده هتستنا كتير“

 ..…يلة وهو يقولاخرج تنهيدة ثق

 ”……..بس اكون واثق انك رجعه في اآلخر…عندي استعداد استناكي العمر كله“

 ردت بتيه وعسليتاها على النافذة تسابق

 

  

 

  

 

 ..……الطريق

 ”.….على حسب……على حسب ياخالد“

 القى عليها نظرة يأس ثم عاد للطريق مجدداً صدح

 .…هاتفه فرفع الهاتف وهو يقول

اغلق الخط  ”..…. تمام……انا شويه وجاي …جلي االجتماع نص ساعه كمانتمام يا رشا ا“
 وسمع اية

 ..…تقول باعتذار

 ”.……شكلي عطلتك انا اسفه بس انت اللي اصريت انك تيجي انا كان ممكن اخد تاكسي“

 رد بنبرة رخيمة بها من العاطفة واالهتمام انهار

 ..…تروي قلبها

. كده احسن …ا روحت االجتماع كنت هعرف اركزوتقتكري لو كنتي روحتي بتاكسي وان“



 اوصلك

 ”..…البيت وطلع على الشغل محصلش حاجة

 .…ترددت آية قليالً قبل ان تساله

 ”..…هو انت هتتأخر النهاردة في الشغل“

 القى عليها نظر عابثة ثم عاد للطريق

 …واجابها

 ”……لو هتستنيني ومش هتروحي انا مستعد اخلص االجتماع واجي علطول“

 …حركت حدقتيها نحوه بفضول ”..…وان مشيت“

 .…ضرب على العجلة برفق وهو يقول باسى

 . هكمل اليوم في الشغل زي كل…خسارة“

 صمت قليالً ثم سالها وعيناه عادت اليها ”.……يوم

 …كي تطوف على وجهها الجميل الفاتن

 ” …وال هتمشي………هتستنيني يا يويو“

 .…خفقاته المجنونة وهي تخبره تنهدت بقوة وهي تحاول السيطرة على

 ”…….بس اوعى تتأخر………هستناك“

 هز راسه بطاعه رقص قلبها فرح بعدها وهو

 ……يقول

 ”.. ….بس اي المكافأة بتاعتي لو متاخرتش…مش هتأخر هخلص االجتماع واجي علطول“

 .…نظرت اليه لبرهٍة ثم قالت ببراءة

 ”……..اي رأيك……ممكن كيك بشوكالته“

 ……اال ينظر لعينيهارد وهو يحاول 



 ”..…انا فعالً عايز احلي بس اكيد مش بكيك شوكالته“

 سالته باستغراب وهي تنظر اليه

 …بجدية

 ”..…امال عايزني اعملك إيه“

 

  

 

  

 

ادار راسه اليها ونظر لشفتيها الشهية لبرهة ثم قاوم هذا الشيطان وهو يبعد عيناه عنها ويطرق 
 .…صبر محاول السيطرة على هذ االلحاح المتهور على عجلة القيادة باصابعه بنفاذ

 ..كفاية انها…كيك بشوكالته كفاية……وال حاجة“

 ”.……هتبقى من ايد يايويو

 ..……عقدت اية حاجبيها ونظرت امامها ولم تعقب فهي ال تفهم سر عبوسه هذا

 ..……عض خالد على شفته محاول كبح تلك الرغبة وهو ينتبه اكثر للطريق 

 لحرمان حينما تحرم على نفسك شيٍء كان حالالً ابدياً لك وحينما تالشى حاللهاصعب أنواع ا

 اشتقت إليه وندمت على حرمان نفسك

 .……منه سابقا !

 أتت رسالة على الوتساب الية فتحت إياها بحرص

 …وتردد فوجدت محتواها كاالتي

 .(……)طب من غير للف ودوران انا بحبك يا آية وعايز اتجوزك

 ………لهاتف سريعاً وهي تحاول ترتيب انفاسها وتجاوز صدمة طلبهاغلقت آية ا



 نظرت لخالد مجدداً فوجدته شارداً عنها في القيادة

 عادت للنافذة بحزن وحيرة وهي تفكر للمرة المليون

 هل تنساق خلف قلبها وتلقي كرامتها في أقرب

تكمل حياتها مع من . ام تحافظ على كبرياءها و……سلة قمامة وتعود لخالد وتسامح في حقها
 يتمنى

 ..……لها الرضا كي ترضى عنه ولو حتى بنظرة

 ً  ..هل عندك…وهل عندك الشجاعه لقتل قلبك حيا

 ..…الشجاعة يا آية ؟!

……………………………………………………………. 

 بعد مرور أسبوعين استعادة سمر بعضاً من صحتها

 …لكنها مزالت ماكثه في المشفى بأمر من األطباء

 من الحساء الى سمر وهيمدت حنين معلقة 

 .…تقول بحنق من صديقتها

 ”…….. مكانش طبق شوربة ده……يابنتي كلي“

 .…ابعدت سمر المعلقة برفق وهي تقول بامتناع

 ”……كفاية كده ……وهللاه شبعت ياحنين“

 ..…حاولت حنين معها مجدداً 

 .طب خدي…فين بس الطبق زي ماهو ياسمر“

 ”.. …المعلقة دي حتى

 يل ومسحت فمها وهيمسكت سمر المند

 …تقول بوهن

 ”..…قولتلك شبعت لم اجوع هبقا اكل خالص“



 …سالتها سمر في جلستها على فراش المشفى

 ”…قوليلي هي امي فين انا صحيت ملقتهاش جمبي“

 ردت حنين عليها وهي تخرج علبة عصير من

 ..…المبرد

ك من عندي ماحنا مقاسنا أمك روحت البيت تجبلك كام غيار كده وتيجي مع اني قولتلها اجبل“
 ..…مدت حنين علبة العصير لسمر وهي تقول برفق ”……واحد بس هي مرضتش

 ”………خدي بقا اشربي العصير ده“

 

  

 

  

 

 .…ابتسمت سمر بجذل قائله بذهول

اوعي تكوني …….انتي شغلتك في الحياة تغذي اللي حوليكي…يابنتي انتي حد مسلطك عليا“
 ”.……بتعملي كده مع جوزك

 ت حنين ولمعة عينيها عند ذكر اسمهضحك

 ……واكدت بمرح

 ”…طبعاً دا بينزل الچيم كل يوم بسببي“

 ..…زادت ابتسامة سمر فرح ألجلها وقالت بود

 ”…….شكلك بتحبيه ومن كالمك عنه شكله هو كمان بيحبك……ربنا يسعدك ياحنين“

 اعترفت حنين ببساطة وهي تعود وتجلس بالقرب

 .……من سمر



 بس هو مش عارفه اذا فعالً …فأكيد بحبه لو عليا انا“

 ”.…بيحبني وال هي دي معاملته مع اي واحده اتجوزها

 ..…عقدت سمر حاجبيها وهي تسالها بحيرة

..بتغيري …انا مالحظة انك بتجيبي سيرة جوزاته اكتر من سيرته هو شخصياً اي الحكاية“
 ”…عليه؟

 ……زفرة حنين بكبت وهي تقول بلوعة

 .كل مابتخيل انه لمس واحده غيري واحده إيه…انا بموت من الغيرة عليه..دا ……بغير بس“

 ”.…قصدي اربعه غيري ببقا هين عليا اولع فيه

 ..…فغرت سمر شفتيها وسألتها

 ”.…لدرجادي؟!“

 .……شعرت حنين بشيًء يشتعل بصدرها وهي تخبرها بقلبا ملتاع

وانك تكوني ……ة جوزك.احساس وحش اوي انك متكونيش االولى في حيا…واكتر ياسمر“
 ”.………مجرد رقم وسالم

 ……اندفعت سمر بالحديث قائلة

 ”……متقوليش على نفسك كده انتي برقبة اي واحده قبلها“

 .…ابتسمت حنين بحزن ولمعة عينيها بعطف وامتنان لصديقتها وقالت

.بس اكيد االربعة اللي قبلي كانوا احلى مني …بتقولي كده بس عشان انا صاحبتك“
 ”……بكتير

 قالت سمر بعتاب وهي ترفع من معنوياتها

 ..…اكثر

.وانتي مش وحشه ياحبيبتي …من امتى واحنا بنقارن نفسنا بحد كل واحده ربنا مميزها بحاجة“
مدت سمر يدها وربتت على يد حنين بمنتهى الحنان ، ودفء الصداقة ”……انتي قمر
 .……الصادقة



 امةتالقت عينا حنين بصديقتها وتبادال نفس اإلبتس

 ..……الودودة والممتنه لوجود كل واحده منهن في حياة االخرى

ُطرق الباب في تلك اللحظة وسمحت حنين بتهذيب للطارق بدخول وبالفعل دخل رجال وسيم 
 ..…قال بعملية وهو يوزع نظراته بينهما بتساوي……فارع الطول يبدو عليه الوقار

 ”.…..مين فيكم حرم ماهر المحمدي……سالم عليكم“

 الت سمر بتوجس وعيناها تبصر الرجلق

 

  

 

  

 

 …بتردد

 ”.…….مين حضرتك………انا“

 ..…عرف الرجل عن نفسه

.انتي سمر ……..محامي شاكر المحمدي اخو المرحوم ماهر المحمدي…مدحت الشايب“
 جمال مش

 ”. …كده حرم المرحوم ماهر المحمدي

 .…أومأت له سمر وهي تشير له على المقعد بأدب

 ”……خير ……اتفضل ياستاذ ..…ايوا اتا“

 ……فك مدحت زر السترة وجلس بشموخ وهو يخرج ورقه صغيرة من حقيبته السوداء

 ”..….حقك في ميراث جوزك………اتفضلي يامدام“

اخذت منه حنين الشيك ووضعته في يد سمر التي نظرت اليه بعيون جامدة برغم من الرقم 



 المضاف

 ادت..ع……إليها والذي كان رقم كبير بنسبة لها

 ……سمر بعينيها الصلبة اليه بهدوء وحذر

 ”.…….تقريباً مفتش اسبوعين على موت ماهر….بسرعه دي اتوزع الورث……ميراث !“

 ..…رد عليها المحامي بجفاء عملي

وان وزعنا دلوقتي وال بعدين  ……الحي ابقى من الميت يامدام……اي اللي هيخلينا نستنا“
 ”. …….خير البر عاجله…يعني مش هتفرق مش هترجع المرحوم من الموت

 .…نفذ صبر حنين فقالت تحت اسنانها بغيظ

.وتقعد معاكم وتشوف تركة …بس كان المفروض تستنوها لم تخف وتخرج من المستشفى“
 المرحوم

 ”.…..مش دا حقها برضو…عشان تعرف اللي ليها ولي عليها يامتر

 ..…رد مدحت ببرود وتعالي

.وماهر بيه ملوش ……بيه ليها واظن ان دا حقها واكتر كمان حقها في الشيك اللي كتبه شاكر“
 ورثه غير

..والمدام سمر مكملتش في الجوازة دي غير شهر ….ال عند ابن وال غيره…اخوه ووالد أخوه
 ”.…………وال المدام حامل ومخبيه علينا……واحد يعني ملحقتش تجيب وريث للمرحوم

 هتفت سمر سريعاً وهي تشعر بنفور من

 .…ع على السان !مجرد توق

“ ً  ”.……ال مش حامل طبعا

 ..…اوما الرجل بعد ان استرخت اعصابة قليالً 

..اسمع رأي حضرتك في المبلغ اللي وصلك موافقة بيه وال رفضاه عشان بس ارجع …تمام“
 لشاكر بيه

 وكان كلماته بها بعضا من التهديد”……وهو يتصرف



 جعلتها تجفل للحظات ثم قالت بعدها

 .…تشير بيدها على الباب بحنق منه وهي

 ”..….. وصل سالمي لشاكر بيه شرفة……تمام يامتر“

أحمر وجه الرجل بحرج ولكنه نهض من مكانه واغلق الباب بعد ان انهى مهمة استالمها 
 ميراثها

 الذي كان اقل بكثير من حقها الشرعي في ثروة

 .……ماهر الكبيرة

 .…اتجهت اليها حنين بانفعال

 ”……انتي حقك اكتر من كده بكتير……لغ دهازاي تقبلي بالمب“

 ردت سمر بوهن وعينيها شاردة في رقم المضاف

 ……في الورقة

 ..الرقم…..كمان المبلغ مش شويه…مش مهم ياحنين“

 ”……مش بطال………كويس اوي

 جلست حنين بجوارها وقالت

 

  

 

  

 

 …بضجر

 ”……يعني هتسبيهم ياكلوا حقك“

 ..…اجابتها سمر باستهانه



حتى لو مكنوش ادوني حاجة انا مكنتش  ….اي حاجة من ناحية ماهر هسبها…آآه هسبهم“
 ”.…هدور أصال

 .…سالتها بغرابة

 ”……طب لي بس“

 ……زفرة سمر وهي تقول باستياء

 انا…عشان انا مش حمل حرب تانيه مع حد“

 ”استويت وعايزة ارجع لحياتي وعيش ُحرة بقا..

 …ثم لوت شفتيها بأسى وهي تتابع هاكمة

 ة اللي حصلي من تحت راسه مش هروحكفاي“

 احارب مع اخوه كمان عشان اخد فلوس من واحد

كان ناوي يخطفني ويرميني في اخر بالد المسلمين ويعالم كنت هخرج من تحت ايده سليمة وال 
 ”……ميته

 ..…جذبتها حنين الحضانها بقلباً ملتاع

 ”..…بعد الشر عليكي الحمدهلل ان ربنا نجاكي“

 ……ر وهي تخبرها بكآبة وهي بداخل احضانهانزلت دموع سم

.هدنة ارجع فيها زي ………..هدنه عن على كل حاجة….ومحتاج هدنه…انا تعبت ياحنين“
 نفسي…األول

 ”..……ارجع زي األول

 ابعدتها حنين عن احضانها وهي تمسح دموعها قائلة

 ……بعطف

 ”……هترجعي ياحبيبتي وهتبقي احسن من األول“

 ……مريرة اخبرتها سمر بابتسامة



 ”..…إزاي وهو مش معايا“

 قصة ابراهيم وسمر لم تكن……نظرت اليها حنين بشفقة وقد المها قلبها الجل صديقة عمرها

 فقط قصة حب بين أثنين تقبال فاحبا بعضهما

بل انها قصة محن ومع كل محنة تجد الحب باٍق مهم طالت المسافات  ……و أرادا الزواج
 ل تلك األيام التي قضت أكثرهابينهما وهذا ما رأته حنين خال

 .فرأت حب……بجوار سمر في المشفى

 ……ابراهيم وخوفه عليها واهتمامه المبالغ فيه على سمر

 برغم ان إبراهيم لم يدخل لسمر منذ اخر زيارة بينهم

اال انهُ كان يتردد على المكان باستمرار في صباح والمساء يرسل إليهم الطعام واالدوية 
 ويطمئن

ة سمر من خالل الطبيب المختص بحالتها وكل هذا من بعيد ويحلف حنين التي تتولى على حال
 األمر

 ان ال تخبرها بوجوده وال تخبرها بأمر الطعام واألدوية التي تاخذهم منه وتتحجج باي حجة

 .………غير ان يتطرق أسمه في األمر

قه لمن وهب قلبه بين اعجبت حنين بشهامة ابراهيم ورجولة ابن البلد اذا أحب واوفى في عش
 يداها

 تتمنى من كل قلبها ان يجتمعان معاً مجدداً 

 

  

 

  

 

 .…ولألبد



 حاولت حنين رسم االبتسامة بصعوبة على محياها

 ..…وهي تقول ببعضاً من المرح

 ”………..انسي بس وتعالي ننزل نقعد شويه تحت في جنينة…كل حاجة هتبقى تمام“

 قالت سمر بملل وهي تتفقد الغرفة

 .…رفبق

 ”..…جنينة اي ياحنين انا زهقت وعايزة أروح“

 اخبرتها حنين وهي تنهض وتجذب يدها كي

 ……تنهض معها وتترك فراش المشفى قليالً 

الدكتور قال ان احتمال كبير تخرجي بكره فبالش استعجال وستني لم يشوفك بكرة ويطمن “
 ”..…….ويال بينا قومي نشم شوية هوا ريحة المستشفى خنقتني……عليكي

نهضت معها سمر بتكاسل وكانت ترتدي بنطال قماش من اللون الرمادي واسع جداً من عند 
 الساقين وملتف

.كان …على خصرها النحيف بجمال وعليه ارتدت كنزة صفيفة بيضاء واسعه باناقة عليها
 شعرها

 ً  .……االسود منساب على ظهرها بنعومة خاليه من اي تموج كان يتميز به سابقا

 مر مرفق حنين وسارت معها لخارج الغرفةتأبطت س

اشتمت حنين  ……حيُث حديقة المشفى الكبيرة ذات الساحة الخضراء المفعمة بجمال الطبيعة
 …الهواء النقي ثم علقت برخاء

 ”…شمه الهوا دا احنا كنا بنشم بنج وادوية الفترة اللي فاتت دي“

 ……شرود حزيننظرت اليها سمر ثم ابتسمت بفتور وعادت تنظر امامها ب

 …لكزتها حنين بكتفها وهي تقول بمناغشة

.في حد يكشر وهو حوليه المياه والخضرة والوجه ……ياستي فكي ياخربيت البوز“
 اشارة”.……الحسن



 حنين على وجهها بصلف جميل جعل سمر تكشف

 …..لكزتها حنين بمرح……عن اسنانها وهي تبتسم

 ..ايو كده الشمس……ياختي على الضحكة“

 ”.……نورت

جلست سمر على احد المقاعد برفقة حنين وبدأ بدردشة قليالً لكنها توقفت عن التحدث وهي 
 تسمع

 ……صوته القريب منها يخترق الجلسة بدون مقدمات مسبقة

 ”……سالم عليكم“

رفعت سمر عينيها بدهشة وخفق قلبها لرؤيته وبرغم غضبها منه وحزنها من ابتعاده كل تلك 
وقها انهزمت وهي ترد السالم بفتور رغم مشاعرها النابضة الفترة إال انها امام ش

 ..……بقربه

 ”..……وعليكم السالم“

 

  

 

  

 

 نهضت حنين سريعاً وهي ترفع الهاتف على

 ..…اذنها واستاذنت بهدوء

 ”..……طب بعد اذنكم هرد على جوزي“

 ً  ………ابتعدت حنين سريعاً ذوقياً كي تترك لهما حرية الحديث معا

 ..…ارها على احد المقاعد ونظر لعينيها وهو يسألها عن احولها بهدوءجلس ابراهيم جو



 ”……..شكلك بقيتي احسن بكتير من اخر مرة شوفتك فيها…حمدهللا على سالمتك“

 ابعدت عينيها عنه بصعوبة وهي تبرم شفتيها

 ……بحزن قائلة بعتاب

 ”.…….كتر خيرك………لسه فاكر تسأل“

 ا ببساطةحك ابراهيم في انفه بحرج وهو يخبره

 …جرحت قلبها

 ”…….وتقريبا نسيت وانشغلت اكتر…ُكنت مشغول شوية“

 لمعة عينيها السوداوين حزناً وهي تسالها

 .…بمرارة

 ”.…….. واي بقا اللي خالكي تفتكرني…نسيت !“

 اجابها بخشونة فاترة وهو يتمتع بنظر الى

 .……وجهها الجميل بعينين صلبتين

 ”..…مهما نسينا بيجي وقت وبنفتكر“

 هزت راسها بوجوم وحاولت تنظيم انفاسها المتشنجة اكثر وكذلك تحمل خفقات قلبها

 ..…المؤلمة من واقع كلماته القاسية

 ”……تمام شكراً على السؤال…………آآه بنفتكر“

 تنهد وهو يشيح راسه عنها كذلك وينظر لالمام

 …قائال

 ”.…الدكتور بيقول ان احتمال كبير تخرجي بكرة“

 …أماومات له بس

 ”.….. بيقولوا……اه“



 سالها ابراهيم بصوٍت اجوف متراقب بعيناه

 ..…القاتمة االجابة

 ”.…هتروحي على الحارة وال على فيال جوزك“

 نظرت الى جمود مالمحه وعيناه الحادة فقالت

 ..……بنبرة خافته مفعمة بتشنج

 .لكن لو وجودي هيضايقك انا……ال على الحارة“

 ”……ممكن اخد شقة برا

 ……ابراهيم لها بعصبية وقال بنبرة حانقةنظر 

روحي بيتك وقعدي ……….هتقعدي على راسي مثال…اي العبط ده وجودك لي هيضايقني“
 وسط اهلك

 ”..…عشان يراعوكي وياخده بالهم منك

 ردت سمر هاكمة ونظراتها تنبض باالنفعال

 .……االنثوي الجذاب لعيناه التي تراقبها بجمود

.مانا ……….خلينا معاهم لحسان ينسوني زي ناس……ني غيرهمايوا مين هياخد باله م“
 ”………بقيت بتنسي بسرعة

 ضرب ابراهيم على ركبته بضيق وهو يبعد

 ……عيناه عنها

 ”……. متستفزنيش يا سمر……ال اله إال هللا“

 برقة عينيها بالغضب وهي ترمقه

 ..…قائلة……بدهشة

 ”………مين بيستفز مين يابن راضي“

 



  

 

  

 

 تأمل نظراتها وانفعالها للحظات ثم اخبرها بدون مقدمات بقسوة توازن قساوةعاد لعينيها و

 ……االيام في بُعده

 ”…….وانتي عارفه ليه…………مبقاش ينفع“

 رغم تألم قلبها إال انها بمنتهى الشموخ ابعدت

 ..…راسها عنه وهي تخبره بترفع قاسي

 .انا…بتكلم على اساس اني هموت عليك يعني“

 مبقاش ينفع اي……بقاش ينفعكمان شايفه ان م

 ”. …حاجة

هدر ابراهيم من بين أسنانه بقلة صبر رغم رغبته الغير ادميه في لكم انفها المرفوع االن امامه 
 بترفع

 …….. كحالوة شفتيها الشهية وهي تحركهما ببطء متعب لالعصاب…حلو !

 ”………ر..وقولتهالك قبل كده مفيش حد بيموت عشان حد ياسم…ال مش هتموتي عليا“

 .…صمتت قليالً ثم قالت بدون مقدمات

 ”..……مبروك على المشروع“

 عقد حاجبيه بغرابة ثم سريعاً فك العقدة وهو

 ً  ..…يترجم جملتها وعقب هازئا

 ”.……هي حبيبة لحقت بلغتك بدي كمان“

 ..…زمت شفتيها وهي تنظر له بنفس االنفعال



 ”..…….شكلك مكنتش عايزني اعرف…الموضوع جاب بعضو“

 ……ال باالمباالة ازعجتها جداً ق

 ”…ليه كده كده كنتي هتعرفي مفيش حاجة بتستخبى“

 .…قالت بانزعاج

 ”.…بللت شفتيها امام عيناه وهي تضيف بهدوء خرج بمعجزة”آآه كنت هعرف زي الغريب“
 على العموم

 ”……مبروك يارب يكون فتحت خير ليك

 ……من الصمت الكئيب بينهما .ثم بعد برهة……اوما لها بصمت وهو ينظر امامه بوجوم

 ”……بكرة ان شاء هللا هأجر عربية واجي اخدك انتي واهلك بيها عشان اروحك على الحارة“

 .…سالته باهتمام وعيناها عليه

 ”.……ليه فين المكنة بتاعتك“

 لوى ابراهيم شفتيه بمرارة ساخرة

 .…وعقب

 ”..…مبقتش قد المقام مش معقول هاخدك بيها“

 .…عه من قلبهاقالت بعفوية ناب

 ”……اوعى تبعها في يوم يا ابراهيم“

 ..…رد وعيناه تبحر في عينيها بعذاب

 

  

 

  

 



 .…انا عمري ما بيع الغالي عليا انا بشتري بس“

 ”..…………لكن ابيع ال

 لم تهرب من عيناه بل علقت على جملته

 ..…بوجع

 ”..…إال حاجة واحده ا“

 عبهقاطعها وعيناه معلقة بعيناها اكثر بقوة مت

 .……لكاليهما برغم ان حديثهما قمة في التحضر

تنهد ”..…….وفتكرت انها بتشتريني لم تركني على جمب وتمشي……ال هي اللي باعتني“
 بكبت وهو يقاوم

 ………شعوره في ضمها الى صدره فأمام عينيها يعجز عجز مؤلم لكبرياءه

 ……نظر امامه وهو يخبرها بنبرة باهته

 ونسي زي…الناس متفتحيش في القديم يابنت“

 نهض من“ ….انسي………مانا ما بحاول انسى

 ……مكانه وهو يضيف بخشونة

 متخلنيش…هاجي الصبح من النجمه عشان اوصلك“

 ”.……استنا كتير عشان مش فاضي

 .…رفعت راسها اليه وهي تقول باقتضاب

 ”..…. احمد هيطلب اوبر……بالش تعطل نفسك“

 ..…أكد بحزم عليها

 ”.……المس………الصبح هبقا عندك“

 تركها وابتعد فشعرت ان قلبها انتزع من مكانه

 .………ورحل خلفه



………………………………………………………….. 

 في اليوم التالي انتظرها امام المشفى بسيارة أجرة

 كان يقودها بنفسه بعد ان اجرها من احد األصدقاء

 خرجت سمر برفقة حنين ووالدتها وخالها عارف

 ضرات هامةباستثناء أحمد الذي كان لديه محا

 ……صباح اليوم ولم يقدر على المجيء

 .…سلمت زينب على إبراهيم وهي تقول بحرج

 ”…….. أحمد كان هيطلبلنا عربية توصلنا لحد البيت…تعب نفسك ليه يابراهيم معانا“

 . وهي تشير على…هتفت حنين باستياء منهم

 .……سيارتها التي تقف خلف سيارة إبراهيم

انتوا اللي دماغكم  ……لعربية موجوده اهيه بسواق كمانعربية اي بس ياخالتي ما“
. ثم قالت بتحفظ حتى ال تحرج …رمقت حنين سيارة إبراهيم الصغيرة قليالً  ”.…ناشفه

 ..…إبراهيم

.. …اي رايك ياخالتي انتي وخالي عارف تركبوا عربيتي وتاخدوا الشنط دي معاكم بالمرة“
 ”.……عشان بس سمر تقعد براحته

 ..…يم بوجومامتنع إبراه

 ”.……اركبوا كلكم في العربية ……ملهاش الزمه الشحطته دي“

 …صممت حنين وهي تجذب زينب للسيارة الفارهة

 اسمعي مني ياخالتي عشان تقعدي مرتاحه“

 ”.…ومتقلقيش على سمر انا هركب معاها

ق استسلمت زينب اليها واستلقت مقعد السيارة من الخلف وعارف في اإلمام وقد وضع السائ
 الحقائب

 في صندوق السيارة من الخلف انطلقت السيارة خلف



 سيارة إبراهيم والذي بداخلها جلست سمر في

 ..……الخلف وحنين بجوار إبراهيم

 

  

 

  

 

 ..…طوال الطريق كانت عيناه على المرآة االمامية يالحقها بعيناه بوتيرة ثابته طوال الطريق

وهي تحدث إبراهيم بهدوء ال يخلو من تنحنحت حنين وهي تقطع وصلت النظرات تلك 
 ……الحرج

 ”……هو صحيح يابراهيم انت سواق تريله“

 ..…أومأ له وهو يلقي عليها نظرة عابرة

 .…تحدثت حنين بتعجب

ازاي كنت  ……انا دايما بشوف التريله دي حاجه ضخمه كده ومرعبة …بجد“
 ”..…بتسوقها

ه وتجاهلة إياه وهي تطلع في نافذة عاد ليراقب سمر بصمت والتي حاولت الهروب من عينا
 ..…جوارها

 ”..……عادي زيها زي اي عربية الموضوع مش صعب بس عايز تعود“

 ……شعر إبراهيم بالحنق من تلك الحركة فنظر لحنين وسالها بفتور

 ”……انتوا صحاب من زمان“

 ..…ابتسمت حنين بعمق وهي تأكد بمودة …نظر لحنين ثم اشار بعيناه على سمر في الخلف

وامها هي …….. سمر دي مش صاحبتي دي أختي…من واحنا عيال صغيرين“
 اضافة ”. …احنا عشرة سنين …….وخالها واخوها دول اهلي زيها تمام……امي



 ..…حنين بطيبة وحزن

بيحب الكل وبيعطف  …. اللي في ايده مش ليه…عارف عمي جمال ابوها كان زيها كده تمام“
 ” ……على الكل وجدع مع اي حد

 لها إبراهيم بعبث طفيف وعيناه ال تبرح البهيةسا

 .……الجالسة بصمت خلفه

 ”.……وشبح مع الكل برضو ؟“

رفعت سمر عيناها السوداء عليه لبرهة ولكنها رات تلك المناكفة الصبيانية فابعدت عينيها عنه 
 بضيق

 ……وعتاب

 فهمت حنين قصده فقالت بخبث بين ضحكة جميلة

وصفعها كي ال توزع الضحكات واالبتسامات أمام رجل لو سمعها العاشق لكان اتى 
 ..……غيره

مش  ……وبعدين مفيش غير شبح واحد في حياتنا صعب يكون في اتنين……ال كان طيب“
 غمزة لها حنين عبر المرآة ”.……كده سمر وال انتي رايك إيه

 رسمت سمر اإلبتسامة بصعوبة على محياها

 ……بعينين قاسيتين حادتين غير مفهومتين وهي تنظر البراهيم الذي بادلها النظرة 

 ……بعد مدة وصال للحي اوقف إبراهيم السيارة وخلفه وقفت سيارة حنين الخاصة

 نظر ابراهيم عبر المرآة لسمر وخصها بتلك

 ..…الجملة بهدوء مفعم بالدفء والراحة الغريبة

 ”……….. الشارع نور من تاني…حمدهلل على السالمة ياسمر“

شعرت انها على وشك البكاء وهي تتذكر اخر مرة تركت بها الحي والقاء المؤلم لمعة عينيها و
وظنت انها لن  ……او الوداع الحارق لروحها وهي تتركه وتستلقي سيارة ماهر وترحل لألبد

 …تعود يوماً 



.. مهما ضاقت بك الدنيا ياتي الفرج من …لكن هيهات من معه مفاتيح الحلول غير هللا وسبحانه
 ..…تدريحيُث ال 

.رفعت …خرجت من السيارة ومعها حنين التي كانت تمسك يدها وتدعمها كي تدخل البنية
 سمر عينيها

 على شرف الجيران وعلى األبواب والمحالت والمارة

 

  

 

  

 

 والحظت ان معظم من في الشارع ينظر اليها بفضول

تحت لها بعد موت البعض يحمل الشفقة والبعض اآلخر يحمل الحقد على طاقة القدر التي فُ 
 ..……زوجها

 ونفس النظرات كانت تالحق ابراهيم لكن

 بطريقة آخر

 كاستهانه بما يفعله مع من باعته وتزوجت

 وكاتهام انهُ هو من حرضها على تلك الزيجة ……غيره

حتى يكبش معها من ثروة زوجها المتوفي والبعض اآلخر أكد انه مسحور ينساق خلفها مغمض 
 .……العينين

وكانه وهم خيالياً ال يناسب المنطق  ‘الحب  ‘ع احدا في تلك االحتماالت المريضة ولم يض
 ……الخاص بهم

صعدت مع والدتها وحنين وظل يتطلع عليها حتى ابتعدت عن عيناه ود لو ذهب خلفها ود لو 
اطمئن عليها أكثر لكن األمر أصبح منهي ويجب ان يحفز نفسه على هذا من االن وصاعداً 



…. 

 غمرة عشقك الحلقة السادسة والعشرونرواية 

بعد مرور خمسة أشهر قد تغير بهم أشياء عديدة وانقلبت بعض الموازين بنسبة لها فها هي 
 تقف اآلن

 امام المرآة تهندم الطاقم الكالسيكي االنيق مستعدة

 منذ ان فتحت …ليوم حافل من العمل ككل يوم

 صالون التجميل من شهر تقريباً وهي تعمل على

.فكان المبلغ الذي اخذته من المحامي كافياً جداً لشراء صالون تجميلي في ……دٍم وساقٍ ق
 منطقة اقل

 مايقال عنها فخمة اصحابها اثرياء.. والسيدات بها

غاية في الكرم ومبالغين جداً في تلك األشياء وفتح صالون تجميل انيق كهذا وصاحبته هي 
المهنة بطريقة غير طبيعية تجعلهن يتهاتفنا عليها سمر تلك التي يداها تلتف بالحرير وتتقن 

 .……ويترددون على الصالون باستمرار

 

حتى هي استغلت ارقام بعض الزبائن التي تعرفت عليهم في العمل السابق عن طريق 
 . استغلت…رزان

 تلك المعرفة وسحبت اياهن لعندها وكانوا مرحبين

 . الن على حسب ما سمعته سمر ان…جداً باألمر

زان اصبحت مهملة في عملها وكذلك سمعتها تشوهت بعد عالقتها المشبوهة بالمراهقين ر
. …. فأصبح الجميع ينفر منها واصبحت وجهة غير مشرفة لبعض سيدات المجتمع…الصغار

لذلك صالون سمر كان افضل حل لهم خصوصا انهم يحبون سمر ويمدحون في عملها 
 …………المتقن

 

 



 

 رفة وحين ابصرتها قالتدخلت والدتها عليها الغ

 ……بفخر

 .عيني عليكي برده………بسم هللا ماشاءآهلل“

 “ …وبدري كده؟…انتي نزله وال إيه؟……ياحبيبتي

 

اومات لها سمر وهي تعكس شعرها المنساب بفعل مكوة الشعر على كتفها وهي تخبر امها 
 بإبتسامة

 ……فاترة

ش هيسده لوحدهم الزم اكون عندي شغل كتير النهاردة وعفاف وهاجر م……أيوا يازوزو“
 ”..……معاهم

 

 دعت لها والدتها بحنان قائلة

..طب تعالي بقا افطري لقمه قبل …ويسعدك ويريح بالك……ربنا يفتحها في وشك ياحبيبتي“
 ”.…ما تنزلي

 

 

 

 ً  ..…امتنعت سمر سريعا

.يال سالم ……..ال مش هينفع هبقا افطر مع البنات في البيوتي سنتر…ال“
 ت على والدتها وقبلتها وهي تخرج من الغرفة ثم من الشقةمال”……يازوزو

 .……بأكملها

 



 .…نزلت على الساللم وهي تتحدث عبر الهاتف

 “ …. شويه وجايه مسافة السكة…ايوا ياعفاف ”

 

اغلقت الخط فوجدت رسالة على الوتساب منه محتواها فاتر بسيط ككل رسائله في خالل تلك 
 .(……)صباح الخير……األشهر

 

 ..…بنفس الفتور ردت

 .(……انت كويس ……)صباح النور يابراهيم

 

 

 ً  ……اتت رسالته سريعا

 ..(…. انتي راح الشغل……)الحمدهلل

 

 .…ردت بسؤال مثله

 (……. وانت طالع……)آآه

 

 .…رد برسالة مختصرة مقتضبة كذلك

 ..(….. تمام خدي بالك من نفسك……)ايوا

 

 .…قزفرة وهي تبعد خصالتها عن عينيها قليالً بحن

 خمسة اشهر يتواصل معها عبر الرسائل باسئلة

 ..…مختصرة جافة عن احوالها وتنتهي بسالم كاالغراب



 

 حتى هي كانت تود تجاهل األمر في البداية ولكنها

 لم تقدر على االمتناع عن الرد مجرد رؤية اسمه في

 رسالة تشعرها بطيف من الدفء واالمان يطوف

 ……حول حياتها المملة من بعده

 

حتى هي كانت ترد بسؤال مختصر وكانها تخشى الخروج من تلك القوقعة وتنفجر به وتجرحه 
 وتجرح قلبها قبله لذلك فضلت التواصل المختصر

 .……. كما أراد !………كاالغراب

 

 خرجت من البنية فوجدته بداخل يستلقي سيارته

 . ربما ليست موديل السنة وال ذات ماركة…الجديدة

 افضل بكثير من تنقله ……غالية ولكنها سيارة

. برغم من حبها الشديد لتلك الدراجة وذكرياتها معها إال انها سعيدة انه …بدراجة بخارية
 اصبح

 في معيشٍة افضل من السابقه يمتلك مصنع خاص به

ومشروعه جيد وناجح كما سمعت من حبيبة التي تعتمد عليها في معرفة بعض األخبار 
 ا على كونها اصبحت بعيدةتلك االشياء التي تصبره……عنه

 ..……جداً عنه وعن عائلته

 

 بداخل السيارة اشار لها بكفه كنوع من سالم االغراب

 .…المتعب العصابها ردت السالم بابتسامة مقتضبة



 

..استلقت بها امام عيناه وانطلق …اتت سيارة االجرة بسائقها التي اجرت اياها لمشاوير العمل
 السائق

 ………بعدها

 

 هيم ابتعاد السيارة فتافف بغيرة وغضبراقب ابرا

 .……وهو ينطلق كذلك بسيارته لكن باتجاه آخر

……………………………………………………………… 

 .……وصلت مقر عملها ترجلت من السيارة وهي تشكر السائق بلطف

 

..لم …دخلت الصالون وسلمت على الفتيات العامالت معها واللتينه كانوا اصدقاءها عند رزان
 تتغير سمر

ت كما هي الشابة الجميلة صاحبة الكرم الحنونة ذات اإلبتسامة الودودة لم تغيرها االموال مزال
 وال امتالك

 ..ربما بعض الراحة…حلمها بمكان كهذا اصبح ملكاً لها

 .……واالطمئنان بانها اصبحت ُحرة ولن يؤذيها احد بعد االن

 

الكوابيس وتستيقظ منها فتجد شعورها االن في تلك اللحظة كشعورك حينما يداهم نومك ابشع 
 ..……نفسك ببيتك مع عائلتك ولم تصاب بمكروة

 

برغم اثار ما حية بداخله في زيجة ماهر وقبل …هي اآلن تشعر باالمتنان النتهاء الكابوس
 الزواج منه

إال انها تحارب كي تتخطى األمر تحارب وهي تحفز نفسها انها نجت من براثن الذئب نجت 



 وها هي

..لوال الفراق لكانت اآلن تلمس …ش بقلب الحارة وكل من حولها بأفضل حالتعمل وتعي
 النجوم لكن

 رغم كل هذا الهناء يبق البُعد عنه الشيء الذي

 يمنعها من الفرحة بكل ما وصلت إليه في تلك

 ……الفترة القصيرة

 

 .…سمعت صوت عفاف احد العامالت تقول

النهاردة وطلباكي مخصوص عشان تعماللها بقولك ياسمر اعملي حسابك مدام ريماس جايه “
 قصة جديدة لشعرها عشان راح حفلة تخرج ابنها

 ”..…بليل

 

 ..…اومات لها سمر وهي تجلس على مكتبها الصغير واالنيق كذلك

 في حاجة عندنا من………اي اخبار الشغل“

 ”..…المنتجات نقصه

 

 ..…اومات لها عفاف وهي تمد لها احد األوراق

 اقصين كتبتهملك في الورقةفي كذا منتج ن“

 ”..…دي

 

 ..…اخذت منها سمر الورقة وهي تنظر لها

 ”.……تمام هكلم نبيل يجبهم“



 

 بعد مرور ثالث ساعات نظرت سمر للساعة و زفرة

 ……باقتضاب سالتها عفاف وهي تمسح المكان بعد ان خفت القدم قليالً في تلك الساعة

 ”..……مالك مضايقه كده ليه“

 

 .…بوجوم ردت سمر عليها

 ”.……عايزه امشي………مفيش يعني“

 

 .…سالتها عفاف بغرابة

 ”…………هتروحي فين“

 

 ردت سمر وهي تنهض وتضع نظارتها على عينيها

 ……وتحمل الحقيبة بيدها

 “ …بس مش هتأخر ساعة ورجعه……مشوار ياعفاف“

 

 …..(…بعد مدة وصل سائق االجرة بها الى أحد المناطق الصناعيه حيُث مصنع )

 

حتى االن ……ت عينيها في تامل المكان وبين يداها كانت تحمل باقة من الورود االنيقهضاع
 ال تعرف

 .…لماذا اتت الى هنا ولماذا تريد رؤيته اآلن

 

 وهل بعد افتتاح المصنع بثالثة اشهر ستهناءه



 ……االن على المشروع

 

تفعل تريد ان تراه وترى مجرد ان تظهر امامه االن بتلك الحجة امر في غاية السخافة لكن ماذا 
 ……مصنعه لو لم يفترقان لكانت اصرت على العمل معه باي حجة كي تراه صباحاً ومساءاً 

 

 ……ااه من هذا العشق الن ترتاح ويعودان ؟

 

 ..…خطت قدميها المصنع فاوقف اياها رجل من االمن يقف عند الباب الرئيسي

 ”.……ايوا يامدام اي خدمة“

 

 األمر قائلةذاب التردد وهي تحسم 

 .…بهدوء

 ”………عايزه اقبل صاحب المصنع“

 

لم يجادل رجل االمن بل افصح لها الطريق وهو يشير لي الدور الخاص باالداره فقد ظن من 
 هيئة سمر االنيقة انها احد المناديب الحد المتاجر الفخمة

 ………التي يتعامل معهم صاحب المصنع

 ”.……اتفضلي يامدام“

 

ى واشار لها على احد المكاتب دخلت بهدوء وتردد ورفعت عينيها بعد اصطحبها الرجل لالعل
 ..……ان اغلق الرجل الباب

 



عند رفع عينيها وجدت رجل يرتدي جلباب رمادي بلحية سوداء كثيفة يمسك بين يده احد السبح 
 واآلخرة مسواك يفرشه به اسنانه وهو يتطلع على الحاسوب عاقد حاجبيه الكثيفين ويبدو عليه

 .……تركيز الشديد فيما بين يده ال

 

رفع عمار عيناه البنية وتلقائياً تمتم حينما لمح جمالها  …تنحنحت سمر بحرج كي ينتبه لها
 …وجاذبية الغريبة التي تتمتع بها

 .……غض بصرها سريعاً وهو يتنحنح بحرج”..…بسم هللا ماشاء هللا“

 ”..……لمؤخذه مين حضرتك“

 

 ……ردت سمر بهدوء في وقفتها

 هو انا كنت عايزه اقبل صاحب المصنع………سمر“

 ”.…بس شكل بتاع االمن اتلغبط في االوض

 

 .…رد عمار بفضول

 ”……انا صاحب المصنع خير يانسه سمر“

 

 ..…تبلدت مالمحها للحظات ثم سألته

 (….هو مش ده مصنع)…ازاي انت صاحب المصنع“

 ”.……وصاحبه ابراهيم راضي

 

 ……أومأ عمار وهو يغض بصره عنها

 ”…….واحنا ُشركه……ايوا مظبوط كالمك“



 

 ً  .…معلومة صادمة بنسبة لها لم تذكرها حبيبة سابقا

 ..…بللت شفتيها بحرج وهي تقول

 ”.…..ياستاذ ……. مكنتش اعرف……انا آسفة“

 

 اخبرها بالباقة وعينين متفهمتين لسوء

 ..…التفاهم المسبق 

د تقدمت منه وجلست ببعضاً من اشار لها على المقع ”.…….. اتفضلي شرفيتنا……عمار“
 . قال عمار…الحرج

انتوا جيران  ……….. بيباشر الشغل مع العمال وبيشوف المكن هو والخبير…ابراهيم تحت“
 ”.…مش كده

 

حتى هو لم يطيل النظر اليها كان يحدثها بتهذيب  …اوما له ببساطة ولم ترفع عينيها عليه
 وعيناه كانت

 ..…واالخر لمجرد ثانية ويغض بصره عنها بحرجتسترق النظر اليها بين الحين 

 

بعد اجابتها تأكد عمار من ظنه فقد ربط اسمها ببعض االشياء الذي ذكرها ابراهيم عن المرأة 
 الوحيدة التي

 ..……احبها في حياته ولم تكن من نصيبة

 

 ……سالها عمار وهو يرمقها هي وباقة الورد بيدها”……تحبي تشربي إيه“

 

ن نفسها على هذا الغباء وتهور منذ متى وهي تنساق بغباء خلف متطلبات تنحنحت وهي تلع



 .……قلبها االبلة منذ متى ؟

 ”……..شكراً …وال حاجة“

 

 ..…اصر عمار بمودة

 ”..…. الزم تشربي حاجة انتي ضفتنا……ال“

 

 تجاهلت سمر اصراره وهي تقول

 .…بتردد

 ”.……هو ابراهيم هيتاخر تحت“

 

 ملفاترد عمار وهو يمسك احد ال

 ..……ويتفحصها

 .. هو الزم كل يوم يلف على……ال يعني شوية“

 البنات اللي شغاله تحت لسه …المصنع والمكن

 جداد ومعندهمش خبرة اوي في الشغل فالزم يبقا

 ”..……معاهم عشان المكن ميبوظش لحد ما يتعوده على الشغل بتاعنا

 

 ……بتوهج مريب رفعت راسها اليه سريعاً كطلقة الرصاص وقد برقة عينيها

 ”.….. هو المصنع ده شغال فيه بنات…بنات !“

 

 أجاب عمار وهو ينظر اليها



 …بتوجس

 ”……. في حاجة……ستات ورجالة“

 

 نهضت سريعا وهي تلفظ من تحت اسنانها

 ..…بغيرة مكبوته

 ”……. عشان مستعجلة وعايزة اشوفه ضروروي قبل ما مشي…. بس ممكن انزله…ال“

 

 .…عده بل قال بهدوء اشعلهالم يتحرك عمار عن مق

 ..انا ممكن اكلمه يطلع علطول…تمام ياخت سمر“

 ”.……عـ

 

 مالت على سطح المكتب كالمجنونة وهي تنظر

 ……له بشراسة

 ”..…..اي عندك مشكلة……ولي تكلمه انا هنزله“

 

 .….. فعقب بارتعاد……رجع عمار في مقعده بخوف وهو ال يفهم سر هذا الهجوم

 ”.…. استهدي باهلل ياخت سمر…ال اله إال هللا“

 

 استقامت سمر في وقفتها وهي تحرك شفتيها

 .…بعنف

 ”..…اي شايفني بشد في شعري …………نعم“



 

 .…حدثها عمار بمزاح وهو يمثل الفزع منها

 “. ……ال ولكن وهللا اعلم اشم رائحة شياط“

 

 ..…تاففت سمر بنفاذ صبر

 ”..…ممكن انزل البراهيم……استغفر هللا العظيم“

 

 .…نهض عمار وهو يكبح ضحكته بصعوبة

 .……وغمغم بمزاح

 ”……سلم على الشهده اللي معاك يابن راضي“

 

 ..…سالته سمر بحنق

 ”……انت بتقول إيه“

 

 .…رد وهو يفتح لها باب مكتبه كي تخرج

 ”.……وال حاجة اردد المعوذتين لعل وعسى تطرد الشياطين“

 

 . مما جعله يجفل…برقة عينا سمر بشراسة نحوه

 .…وقال بتصحيح

 ليس انته ياخت سمر فأنته الخير والبركة“

 ”……وهللاه 



……………………………………………………………. 

 نزلت لصالة الكبيرة حيُث المصنع والمكينات والعمال

منهم الرجال والسيدات واكثرهم فتيات كانت اعمرهم مابين الثامنة عشر للخامسة 
 ..…والعشرون

 

ان يقف عند احد المكينات بجوار احد الفتيات الصغيرات اشار لها عمار على ابراهيم الذي ك
وكانت طريقته غاية في اللطف والمرح …من سن حبيبة تقريباً يريها كيف تعمل على المكنة

حيُث كان يضحك ويمزح معها والفتاة كانت تبتسم بخجل وعيناها قاربت على اخراج قلوب 
 .……ق مع العمالوهي بجوار صاحب العمل الوسيم الغاية في الكرم وذو

 

 عاد عمار ادراجه وطرق سمر واقفه مكانها تتابع الموقف بغيرة تشتعل بقلبها ولمحة االلم تظلل

 …….وحمدت هللا ان النظارة تخفي بعضاً من مالمحها المتبلدة الحزينة…عينيها

 

 ترك ابراهيم العاملة بابتسامة فاترة وهو يستدير كي

.. متسمرة مكانها بجمالها ……ه تفاجأ بوجودها خلفه..لكن……يتابع تلك الجولة الصباحيه
األخذ وطاقم الكالسيكي والشعر المصفف والنظارة السوداء غالية الماركة التي تخفي معظم 

 .……وجهها وتزيد غيظه هي وشعرها المكوي !

 

تقدم منها بمالمح هادئة محاول ……انتبه لصمتها الغريب ولباقة الورد التي بين يداها تلك
 .……رة على الدهشة والفرح كذلك لرؤيتهاالسيط

 ”.….نورتي المصنع…..اي المفاجأة الحلو دي……سمر“

 

ردت باقتضاب وهي توزع نظراتها عليه وعلى العاملة التي كانت أيضاً تسترق النظر اليهما 
 ..…بفضول



 ”.…مع انها خسارة فيك……خد……..وبيها…منور بيك“

 ً  ……من أمامه القت في احضانه باقة الورد وخرجت سريعا

 نادها بغضب من ما فعلته امام العاملين”.……سمر“

 ..…نادى احد العمال وهو يعطي له باقة الورد

 ”.……طلعلي دي فوق“

 

 ً  .……حينما اخذها العامل منه انطلق ابراهيم خلفها سريعا

 

 كانت ستخرج من باب المصنع الداخلي لكنه اوقفها

 غلقوهو يجذبها الحد الزوايا الصغيرة كممر م

 ..……في نهايته

 

 .…صرخت بجنون وهي تبعد يده عنها

 ”..…عايز إيه مني ……أبعد عني“

 

 ……صاح ابراهيم بصدمة منها

 ”..……..انا اللي جايلك وال انتي اللي جيالي……انتي مجنونه“

 

 .…ردت بغضب ونظارة تظلل شراسة عيناها

 ”..…انا اللي جيت وغلط فعالً اني جيت سبني بقا“

 



 .…والقاها أرضا بهيجان وهو يصيح سحب النظارة

 ”……ممكن تبطلي هبل وتهدي“

 

 توسعت عيني سمر وهي تنظر للنظارة المحطمة

 ……أرضاً فقالت هائجة

 ”.……كسرت النضارة يابراهيم“

 

 رد باهتياج وهو مزال يمسك كتفيها”.……تولع“

ضربته في صدره بعنف فتحرك شعرها بعنفوان حول رأسها وظللت خصالته ……بقوة
 ..…يناهاع

 

تاوه ابراهيم وهو يضحك تلك المرة ولم يمنع نفسه من االستمتاع ونسيان كل شيء وتوقف عند 
 ..…تلك اللحظة

 

 …صاحت سمر بغضب وهي على وشك البكاء

 ”……..ليك عين تضحك كسرت النضارة…بتضحك“

 

 ..…ضيق عيناه بمكر لذيذ

 ”..…يعني انتي بجد زعالنه على النضارة“

 

 ..…ب بعيناها من حصارةاومات وهي تهر

 ”……ااه هكون زعالنه على اي يعني“



 

 اظهار جسارة غير منتهيه وهو يرجع خصالت

 ..…شعرها للخلف

 ”..…وقبل النضارة رميتيلي الورد ومشيتي ليه“

 

 ……توترت من خطورة ما يفعله فقالت

 ……ابعدت يده بضيق وضعف وهي تقول بغيرة”……ابعد ايدك……عـ عشان“

 ”.……اخد راحتك اكتر مع العمال خصوصا البنات الصغيرةعشان اسيبك ت“

 

 ……رجع قليالً للخلف ووضع يداه بجيبه واجاب بصلف واستمتاع بغيرتها عليه

 ”…….يعني مش مستهله تاخدي في وشك اوي كده…اديكي قولتي صغيرين“

 

 ……ازداد بريق الحنق منه فقالت باندفاع

 ”.…انت فكرني مضايقه منها……هاخد في وشي ليه“

 

تأتأ بشفتيه بنفس االستمتاع وكان الفراق لم يحل عليهما يوماً ومزاال على عهدهما في 
 ……الحب

 ”..…. شويات…مش شويه….انتي غيرانه شويه…. تؤ…تؤ“

 

 ..…اهتزت حدقتيها وتبلدت مكانها لبرهة ثم قالت بنبرة اشبه برشاش رصاص

س عشان ابركلك على المشروع احنا جيران وانا جيت ب….ليه..احنا….اغير عليك…اغير“
سكتت  ”.…. تكون خلصت كالم وضحك ……ولما لقيتك مش فاضي قولت اجي وقت تاني



 قليالً ثم تابعت بنفس العنف والغيرة وهو واقف امامها بالقرب منها قليالً 

مستمتع بقربها بانفاسها بسماع صوتها وعنفوان شبابها الجميل يحرق فتيل صبره 
 ………بقربها

حك اهوه وتهزر وبالك رايق..امال ليه في الشارع بوزك شبرين بذات لم بتعرف تض“
 ”.……بتشوفني

 

 .…رد بتسلية وعيناه تتشرب من مالمحها الشهية

 ”.….انتي اللي بتظهري في وقت غلط……محصلش“

 

 .…رفعت حاجب واحد وسالت باتهام

 ”……ودلوقت برضو ظهرت في وقت غلط“

 

 ..…اوما بـ

“ ً  ”……تقريبا

 

 انفعالها تهورت وهي تركل بركبتهافي غمرة 

 .صاحت سمر بشماته……بطنه فمسك بطنه بتالم حقيقي

 ”……. هي وجعتك…………اوه معلش“

 

 .……رفع ابراهيم عيناه عليها بمالمح يعتليها الغضب واالهتياج

 

بلعت ريقها بتوجس وهي تراه يقترب منها ويقبض على شعرها برفق وقربها منه بغضب وهو 



 يهتف

 فاسه الساخنة التي تلفح صفحة وجههامن بين ان

 .……بعذاب

 ”..…اتهبلتي بترفعي ايدك عليا……اي الجنان ده“

 

 .…ردت بعناد وهي بالقرب من وجهه

 “ …. سبني يابراهيم انا عايزه أروح……سبني يابراهيم……وانت اتهبلت ماسك شعري“

 

.ترك شعرها ومرر يده …الحظ الالمعة القوية بعيناها المهددة بدموع غزيرة على وشك الهبوط
 ..…عليه بحنان ونفاذ صبر وهو يقول بخشونة خافته

 ”..…..اطلعي معي فوق على المكتب نشرب حاجة سوا…مفيش مرواح دلوقتي“

 

 ردت بحنق وهي ترجع خصالتها للخلف

 .…باناقة

 ”……ال مش عايزه شكراً “

 

 ..…اصر ابراهيم بحزم وبعيني ثاقبة عليها

اسمعي الكالم انا لسه مشكرتكيش على الورد اللي اترمى في ………مفيش شكراً في حاضر“
 ”……وشي

 ..……لوى شفته بسخرية وهو يسبقها في الخطى وعلى كامل الثقة انها ستأتي خلفه

 

..دخلت مكتبه الخاص بتأني وحرص سواء بالخطوات او النظرات وهي ……في المكتب



 تطلع بكل شبر به

لكن فخامته تكمن بانه ملكاً البراهيم راضي فخامة  ليس فخم بالقدر الذي يعجزها عن الكالم
مالكه تجعلها مهتمة بشكال مذهل وهي تنظر لكل جزء به بانبهار لمجرد انه مكتب الغالي على 

 .……حبيبها وعشقها األبدي…قلبها

 

جلس على مقعد خلف مكتبه الكبير بسيط الشكل ككل شيٍء بهذا المكان الذي من اول وهلة 
 تعرف

 سعى له اصحابه كي يكتمل علىانه حلم ي

 ..ومزال طريق طويل لنيل ما يستحقه……خير

.. وصبر ورضا مفتاح الفرج وهذا ليس صعب على إبراهيم وشريكه الشيخ عمار …الجميع
 .…ومسواكه الغريب !

 

 كان ينظر لشرودها الغريب بحيرة ثم عقب بهدوء

 ……وهو يحدثها بصفاء نفسي غريب

نقصه شوية حاجات بس بكرة يكمل ويكبر هو والمشروع .هو صغير و……عجبك المكتب“
 ”…اي رأيك

 

 ………ردت وهي تتقدم منه وتجلس امام مكتبه على احد المقاعد

.. مفيش حاجه بتبني ….وتعلمك الصبر ورضا….كل حاجة هنا حلوة تفتح النفس……جميل“
يابراهيم انت  ان شاء هللا ربنا هيكرمك ……من يوم وليله وال نقدر نطلع السلم بخطوة واحده

 “. …تستاهل كل خير

 

 ..…عند تلك النقطة جامل إياها باقتضاب واضح



( مكان كويس ……وانتي كمان تستهلي كل خير مبروك على الصالون اللي فتحتيه في )“
 ومش اي حد

 كان يضغط ”…….. مبروك ياسمر……يعرف يشتري فيه

 ……راث زوجها بمال ماهرعلى نفسه كي يبارك لها فهو على علم ان هذا المشروع من مي
 األمر يهينه جداً كلما فكر به كما يشعر باالهانة كلما ذكر نفسه انه

هذا حاجز يمنعه عنها وهناك حاجز اقوى واكبر عائلته التي ترفض رفض  ……ليس األول
 ..…قاطع تلك الزيجة واكثرهم تصلباً والدته الغالية

 

 حتى االن ال يعرف هل يمنع قربها ألجله هو

 ..……جل عائلته ام ان ما بينهما بات صعب تجاوزه مهما تظاهرا بالعكسام أل

 

 .…سالها إبراهيم بهدوء

 ”……تشربي إيه“

 

 ”……ممكن شاي“

 

 ..…عقد حاجبه ذاهال وعقب بمرح

 ”………..انا هطلبلك عصير برتقان وال لمون…..انتي مفكرانا فقر وال إيه…شاي“

 

 ..…هز راسها وهي تبتسم

 ”.……ماشي برتقان“

 



 طلب عبر الهاتف من البوفية المشروبات واغلق الخط

 ..…وهو يضع يداه على سطح المكتب وسالها بخفوت وعيناه تتشرب من حسن مالمحها

 ”..…. كله تمام…اي اخبارك“

 

 ..…ردت ببساطه وملل واضح

بخرج الصبح اروح البيوتي سنتر وبرجع البيت بليل هلكانه اكل لقمة  …….. كل تمام…تمام“
؟ ونام  ”……وانت 

 

 .…تنحنح قليالً وهو يقول ”..…نفس الكالم“

 ”.……حاولي تروحي بدري البيت مش الزم شغل لحد بليل“

 

 ..…ردت بتلقائية وتبرير لألمر

 ”.….الشغل كله اصال بيبقا بليل…مش بمزاجي وهللا“

 

 ..…نظر لها بقوة واندفع بالحديث

البيت واللي انتي عيزاه انا . قعدي في …واي الزمة التعب دا كله يابنت الناس“
 ”……هجبهولك

 

 طرقت باصابعها على المكتب وهي

 .…تساله بمكر انثوي

 ”……بصفتك إيه“

 



 اجابها ببرود رغم دفء عيناه وهو يحاصرها

 ……بنظرات

 ”……بصفتنا جيران واخوات ………بصفتنا“

 

 .…برقة عيناها واشتدت وهي تصيح بانزعاج

 ”..…اهيم.. بس احنا مش اخوات يابر…أخوات !“

 

 ..…رد بنبرة جافة

 ”……دلوقتي بقينا أخوات“

 

 .……عضت على شفتها وهي تحاول ملياً االنتقام منه في وقتها

 ”.……. على كده الزم اخد رايك في العريس اللي متقدملي…بجد“

 

 .…هاج كاسد مجروح وهو يهدر بانفاس متهدجه

. عايزه …ياسمردا بموتك ان شاء هللا انتي اتهبلتي  …. عريس…مين ياختي“
 ”.……تجوزي

 

 ظهر طيف من سعادة سادية على مالمحها فقالت

 ..……بترفع يغيظ

 ”……اي فيها مش انت اخويا والزم تقف جمبي في قرار زي ده“

 

 ضرب ابراهيم على سطح المكتب فجأه



 ……بعصبية

 ”..…اعقلي يابنت الناس وما تستفزنيش“

 

 .…مالت براسها عليه بنفس العصبية خاصته

 ”..….عشان احنا مش اخوات…ت متستفزنيش وتقول جيران واخواتوان“

 

 …توسعت عيناه واستنكر األمر بزمجرة

 ”……يعني مفيش عرسان وانتي بتحوري“

 

 .…هزت راسها بسأم وهي تسأله ببرود

 ”..…ولو في عرسان يعني هتعمل إي؟“

 

 ..…اخبرها بعينين قاسيتين وهو يقول بصوٍت اجوف منفعل

 قبة ابن الكلب اللي عايز يتجوزكهكسر رقبتك ور“

 ”……اعقلي كده وقولي عقلت

 

 اشاحت وجهها بضيق محاولة”.……عقلت“

 ..لماذا الشرارة…تنظيم انفاسها العالية الغاضبة

 بينهما قويٍة لتلك الدرجة لماذا الشجار لذيذ

 والبعد رغم عذابه جميل وقربهم كانا االفضل

 ما في..لماذا كل …من وسط تقلباتهما المزاجية



 تلك العالقة كامل متكامل حتى العذاب فيها

 ..…مقبول بشكالً ال يصدق

 

.ورغم كل شيء سار معاهما مزاال هنا معاً رغم انقالب …تفهمه ويفهمها من نظرة من كلمة
 .……الحياة والعالقات هي هنا وهو معها

 

 .…اتى الساعي ووضع العصير وخرج من الغرفة

 جانب وجهها األحمرتنهد ابراهيم بحنق وهو ينظر ل

 فقد اشاحت وجهها عنه وحرمت عليه رؤية عيناها

 ”..……بصيلي ياسمر“

 

 ……نظرت اليه وقالت بتشنج

 ”……عايز إيه“

 

 .…امرها بهدوء

 ”……اشربي العصير“

 

 هزت راسها بعناد كاالطفال

 “ …شكراً ……ال مش عايزه“

 

 امرها مجدداً وهو يشير بعيناه على الكوب

 …بخطورة



 ”.……. وال تحبي اشربهولك بالعافية…مراشربي ياس“

 

 ……نفخت بغيظ وهي تمسك الكوب وترتشف منه القليل امام عيناه الثاقبة وابتسامته الدافئة

 

اثناء تلك الجلسة الهادئة المشحونة بالمشاعر..طرق الباب وظهر منه احد الموظفين الذي قال 
 ..…لرب عمله باحترام

 ز يقابل..بس في واحد عاي…لمؤخذة يافندم“

 ”……حضرتك بيقول انه اسمه عبود

 

 ..…تهلل وجه ابراهيم بابتسامة رائعة خفق قلبها بقوة الجلها وهو يسمح للضيف بدخول

 …صاح بصوٍت قوي”..…. سيبه برا…دخله يامجدي“

 ”..….تعالى…ادخل ياعبود“

 

 ……نهض ابراهيم ودار حول المكتب وكانت سمر تتابع ما يحدث وهي مكانها

 

د اليه وكانت مالمحه باهته يعتليها العجز والحزن ولحيته مهملة غير حليقة وعيناه دخل عبو
 حمراء

 واسفل عيناه أسود باهت وكانه ال ينام ويبكي ليالً 

 ………ونهاراً 

 

تقدم منه ايرهيم وكان على وشك عناقه ولكنه توقف وهو ينظر اليه ويرمق هيئته بتوجس 
 .……وقلق



 ”…….. في حاجة حصلت معاك…كدا ليه. مالك متبهدل …مالك ياعبود“

 

 نظر عبود اليه ثم الى سمر الجالسة خلف ابراهيم

 .…فقال بصوٍت ضعيف

 ”………ازيك ياسمر…………ازيك يابراهيم“

 

نهضت سمر من باب الذوق وهي تسلم عليها فهي تعرفه شخصيا هو وزوجته فهم من جيران 
 .…الحي

 ”……عبان.. مالك الف سالمه عليك شكلك ت……ازيك ياعبود“

 

 ..…اسبل عبود جفنيه بحرج وهو يقول بصوٍت متحشرج

 انا جاي اعترفلكم اني غلط في حقكم واني“

 وعشان ربنا كبير ومبينساش……اذيتكم انتوا اإلتنين

 .…..دوقني نفس الكاس اللي دوقته لغيري…المظلوم

 ”.……حقكم عليا

 

 .……ق الباب خلفهاشار ابراهيم للموظف ان يخرج ويغلق الباب ونفذ األمر واغل

 

 مسك ابراهيم يد عبود وساعده على الجلوس

 ……وهو يسأله بعدم فهم

 ”..…تقصد اي ياعبود انا مش فاهم حاجة“

 



جلس ابراهيم على المقعد المقبل له واشار ابراهيم لسمر ان تجلس على المقعد الكبير خلف 
 مكتبه فلم

 .……يكن هناك اال ثالثة مقاعد فقط حول المكتب الخشبيّ 

 

برغم من اضطرابها من مظهر عبود وحديثه المبهم اال انها لوهلة نست ما يحدث وابتسمت 
 بحفاوة وهي تجلس على مقعده شاعرة بامتالك العالم لمجرد

 ……انها جلست على مقعده هو بأمر منه !

 

 ً  .حاولت السيطرة على فرط……وكانهم وآحد حقا

 مشاعرها العاطفيه اآلن وهي تتابع ما يحدث

 االضطراب الذي لم يمحى في غمرة بنفس

 ……مشاعرها

 

 ..…جلس عبود خائر القوى واطرق براسه بذل وهو يقول

 ”..….انا اللي حطتلك فرش الحشيش في كبينة العربية…انا……انا اذيتك ياصاحبي“

 

 .…توسعت عينا سمر وصاحت بغضب

 ”.….. انت اللي بعته ليهم…انت اللي عملت فيه كده …انت“

 

.انصاعت على مضض ……وبعينين قاسيتين اشار لها بنظرة واحده بان تصمتبوجها جامد 
 .……لطلبه والتزمت الصمت وهي بحالة قويه من االنفعال والغضب من هذا العبود

 



 .…نظر إبراهيم الى انحناءه وضعفة وسأله مباشرةً 

 ”.…المبلغ كان يستاهل انك تبعني ياعبود“

 

 .……ن إبراهيم الصلبتينرفع عبود عيناه الدامعة بمواجهة عيني

 

 لم يرد عبود مما زاد انفعال إبراهيم وهو يصرخ فجأه

 ……اجفلت سمر وارتعدت للخلف تلقائيا

 ”……انطق………المبلغ كان يستاهل انك ترميني في سجن ظلم………انطق“

 

مسكه إبراهيم من ياقة قميصه وهز إياه بعنف وانفعال ومزال تحت تاثير الصدمة فهو طيلة تلك 
 لم يتوقع ولو للحظة ان يكون عبود هو االشهر

 .……من سهل ترتيب تلك المكيدة له

 

 ……صاح عبود وهو يرتجف بين يدي إبراهيم ويبكي بخوف

.انا ربنا بيعاقبني بسبب اللي عملته …ابوس ايدك يابراهيم سامحني انا غلطان وطماع وندل“
ني شهر واتين وتالته انا دخلت على عيالي فلوس حرام واكلتهم بالحرام وربنا سب…فيك
و …..بنتي عندها سرطان بسببي….لحد ما كتشفت ان بنتي الكبيرة عندها سرطان……لحد

. …. مراتي لم حكتلها على اللي عملته فيك سابت البيت وخدت العيال ومشت…مراتي
.انا بيتي اتخرب وحياتي اتقلبت عشان قبلت على ……ومعرفش عنها حاجة ال هي وال عيالي

 نفسي الحرام

 .…مال عبود على يد إبراهيم وقبلها بذل وهو يبكي”.…وكنت سبب انك تترمي في سجن ظلم

 ”……..سامحني يابراهيم……سامحني ابوس ايدك تسامحني“

 



 سحب إبراهيم يده ونهض من مكانه بتشنج واواله

. عدت مشاعر مختلطه بشكال متعب يجعل …. وحزن…. وصدمة….وبغض…ظهره بغضب
 .……سياد الموقفالتشتت والعجز هما ا

 

 اطرقت سمر راسها ونزلت دمعه تلو اآلخرى ال تعرف

 ً  هل الدموع ألجل ظلم عبود لحبيبها ام الدموع حزنا

 على عبود وضريبة العقاب التي يدفعها هو

 ……وعائلته الصغيرة

 

 ..…قال إبراهيم أخيراً في غمرة غضبه وعجزة

ً ..و ربنا يسامحك ويسامحنا …روح لحال سبيلك ياعبود“  ”..……جميعا

 

 نهض عبود بساقين خائرتين وهو ينظر لظهر إبراهيم

 ……قائالً 

 ”.…قول انك سامحتني يابراهيم انا مبعرفش انام“

 

 .…مسح إبراهيم على انفه بتردد وهو يقول بنبرة خافته وحاسمة

 ”..….ربنا يفك كربك ويشفيلك بنتك……روح ياعبود“

 

 فاطرق عبود راسه وخرج من الغرفة منهزم ضعي

 .…وكان العالم اصبح اضيق من التابوت بنسبة له

 



نهضت سمر بعد ان خرج عبود اتجهت الى إبراهيم الواقف مكانه بصمت يوليها ظهره وعيناه 
 ……على النافذة الزجاجيه المطلة على الشارع

 

 ..…بدون ان تلمسه سألته بتردد

 ”……انت كويس يابراهيم“

 

 ..…سالها بدون مقدمات

صمت قليالً ثم قال بحزن ”..……تى هفضل اتصدم في اقرب الناس لياقوليلي لحد ام“
 …مرير

 “ ….وعمري ما شكيت فيه ولو للحظة….كنت بعتبره اخويا………دا كان صاحبي“

 

 اتجهت إليه ووقفت امامه ناظرة لعيناه القاتمة بحب

 ..….مدت يدها ووضعتها على وجنته وقالت باعين المعة……وحنان امرأة تعشقة البعد حد

 …..عشان خاطري انسى…انسى اللي فات يابراهيم“

 “. …محدش يستاهل انك تزعل نفسك عشانه

 

 اغمض عيناه بضعف ثم فتح جفنيه ونظر اليها

 مسك يدها التي تحتل……عن قرب بعشق وضياع

 صدغه وقربها قليالً من شفتيه الدافئة وطبع

 ..اثارت مشاعرها……قلبه طويلة بداخل كفها

 بجسدها فوراً وهي تتذكر وشعرت بحرارة تثري

 ..……تلك القبالت الدفئة بينهما كلما مسك يدها



 

 ……نظر لها وقال بصوٍت اجوف متاثراً 

 ”……يال عشان اوصلك“

 

وكانه اوقع عليها دلو بارد جعل جسدها تيبس للحظات وهي تنظر ”..…توصلني………إيه“
 …….وضعف……له بحيرة

 

 ……سألها بفتور

 ”.……اي مش عايزة تروحي“

 

 قت من وقاحتها وهي تبتعد خطوة وتدلك رقبتهافا

 ……بيدها بحرج

 ”.….بس انا لسه عندي شغل………ال أكيد عايزه أروح“

 

 .……اتجه الى مكتبه بشموخ وهو يلتقط الهاتف والمفاتيح

 ”..…يال بينا…………تمام هوصلك“

 

انفاسها سبقها وخرج من المكتب ارجعت خصالتها للخلف قليالً وبللت شفتيها وحاولت تنظيم 
 وهي

 .…تحاول نسيان مشاعرها واحتياجها لقربه

…………………………………………………………….. 

 .…. حدثه كرم بتافف……كان يسير بجوار صديقة كرم وقد قاربا على الدخول للحي



 .. هنخرج فينا في…ياعم انت ارسه على حل“

هتخرج معايا عافية ……..مانا مش هقعد في البيت عشان خاطر حضرتك…العيد
 ”……ماشي

 

 .…رد احمد اثناء سيره باالمباالة

 ”…….دا عيد لحمه اصال انا هاكل ونام…ياعم فكك بقا“

 

 .…رد كرم بحنق وهو يرمقه بضجر

.يابني احنا نضرب الفته من هنا وننزل نصيع من هنا هللا يخليك انا تخنقت من …ال اله إال آهلل“
ك كده ونطلع نصيع مع اي ..خلينا نف…المحاضرت والجامعه والغفر اللي بنشفهم فيها

 ”..……موزه

 

 رفع أحمد عيناه الماكرة وهو

 …يقول ببراءة

 ”..….. انا توبت………استغر هللا ياجدع“

 

 ً  .…رفع كرم حاجبه وتشدق هازئا

 ”..…….. بامرة بصاتك اللي من تحت لتحت الي واحده معديه…معلوم“

 

 ..…رد أحمد بتبرير

 ”.……. عقبالك…انا توبت توبه نصوحه… ياكرموربي عيني بتقع عليهم بالغلط اتقي هللا“

 



 .…برم االخر شفته باستهجان

..هنخرج فين اول يوم ….المهم يعني متوهش الحوار…بعد الشر لما اتجوز نبقى نشوف“
 ”.…العيد

 

 .…القى أحمد عليه نظرة ثم قال بصلف

 ”……عندي خروجه جامده بس اي ملهاش حل“

 

 .…سلوح كرم بيده وهو يضيق عيناه بتوج

 ”.……. قول يا احمد ناوي تخرجنا فين…ال المقدمات دي انا عارفها كويس“

 

 .…رد بفخر

 ”……بحه“

 

 …فغر كرم شفتيه ذاهالً 

 ”..…نعم“

 

 .…اضاف أحمد ببساطه

. انا بقالي ……..مش هو عيد األكل خلينا ندلع نفسنا وناكل من عند بحه…ايه مسمط بحه“
 ”.…كتير مرحتش

 

 .…و يقولبرم كرم شفتيه بقرف وه

 ”….مش عايز اخرج خالص ياعم…ياعم هللا يقرفك“



 

 .…حدثها احمد باستهزاء

 ”……ال ونبي بالش الفيلم ده عليا دا انت بتروح تطلب مخاصي انت هتصيع“

 

 ..…نظر له كرم بحرج وبرر األمر

 ”………ماهي طعمها حلو بصراحه“

 

 .…حاول احمد اقناعه فقال

 ”.…….اشطا………صي مخصوص ليكخالص تعالى معايا وهنزلك طبق مخا“

 

 .…اوما له كرم بسعادة وحماس

اشطا طبعاً بس احنا عايزين منيو محترم بمبار كبدة فشة كرشة لحمة راس مخ كده يعني “
 ظبطين

 ”..…دا انا هفتان

 

 ..…اوما له أحمد بمزاح

 ياعم الهفتان بطن العجل كلها هتبقى على التريبزه“

 ”.……قدامك احنا عندنا كام كرم

 

 ..…نظر له كرم بامتنان

 “. …جدع بصحيح……هللا يخليك يا أحمد“

 



 ……اقترب منه احمد واحاط مؤخرة عنقه بذراعه وهو يقول

 ”.…….المهم يعني الخروجه دي هتكلف شويتين……حبيب قلبي“

 

 .…امتقع وجه كرم ورفع حاجبه وهو يعقب

 ثم”..….واطي بصحيح…هللا ينعل ابو شكلك“

 ..…اضاف سؤاالً بتبرم

 ”.……هو انت مش عزمني وال إيه“

 

 .…اتكأ احمد على رقبته وهو يقول بخشونة

نعم ياخويا اعزمك ليه بحب فيك ويوم ما عزمك اعزمك على مخاصي انت دماغك راحت “
 فين ياال

 انت اخرك معايا طبق كشري وواحد كنز دي العزايم

 “ ….ماشي………اما التقيل ده نشيلوا سوا

 

 …لى مضضفك كرم حصاره وهو يقول ع

 ”..…الصحاب بتبان برضو وقت الشده……ماشي ياخويا“

 

 .…رد احمد بسماجة

 ”……عشان تعرف اني خيري عليك“

 

 ً  .…رد االخر عابسا

 ”……اصيل يابو حميد“



 

 لمح كرم اثناء سيرهم شيٍء فنبه احمد اليه

 ً  .…سريعا

 ”.……..شوف مين جاي علينا………اوبا“

 

 وكانت رفع أحمد عيناه فوجد ُمنى تتقدم منهم

ترتدي بنطال جينز ضيق جداً ويعتليه كنزة ال تقل ضيق على خصرها وصدرها الممتلئ 
حتى حجابها كان ُملفة وهو يكشف نصف شعرها الناعم  ……المرفوع باغراء امامها

 .……المصبوغ باللون األحمر

 

 كانت تنضغ العلكه بوقاحة مستفزة وهي تتقدم

 تابمنهم ثم وقفت امامه وكانوا على اول اع

 ……الشارع اللذين يسكنا به

 نظرت له”…….ازيك يا أحمد…مسا الخير عليكم“

 …بدالل ومزالت تمضغ العلكة بشكالً ثابت مغري

 

 لكزه كرم بخبث وهو يقول بنعومة ويمضغ

 .…علكة وهميه بفمه مقلد إياها

 ”……ما ترد يا احمد………ازيك يا احمد“

 

 ..…رد أحمد بانزعاج من رؤيتها

 هو يوم مش باين…….خير يا ُمنى.…انا زي زفت“



 ”.……من اوله انا عارف

 

 طصنعة ُمنى الحزن وهي تشهد كرم عليه

 …بأسى

 .يرضيك ياكرم يرضيك يعلقني بيه وفي اآلخر يديني خزوق…مبتردش عليا لي في التلفون“

 ”..…….يرضيك…معتبر

 

 تاثر كرم بداللها ومافاتنها البارزة امامها بسخاء

 ……مصطنعمما جعله يعلق بحزن 

 .آآه يا….القمر ده برضو ياخد خازوق…خزوق !“

 .……لكز صديقه وهو يوزع نظرات العطف والمواساة على ُمنى”……قاسي يامتوحش

 

 ..…هدر احمد بشر له

 ”……كرم اتلم عشان متغباش عليك“

 

 ……تنحنح كرم بتراجع وقال لُمنى

 ”…….معلش بقا ياُمنى المسامح كريم سبيه ودوري على غيره…احم“

 

 مالت قليالً في وقفتها نحو احمد وقالت

 …هائمة

 ”.……انا بحبه…………ال مقدرش“



 

 ..…رفع كرم شفته باستهجان وعقب

..احمد والخوزيق ……انا بقولك اهوه ……هتتخزوقي تاني وهترجعي تزعلي“
 ”……صحاب

 

 …فرد كرم ببراءة……ناداه احمد بتحذير”..…كرم“

 ”……بفهمها عشان شكلها غبية“

 

 ووجه النظرات النارية نحو ُمنى وقالتركه احمد 

 .…بوجوم

 ”.…عايز اي يا ُمنى وموقفانا كدا ليه في الشارع“

 

 ..…سالته بنعومة

 ”..…بكلمك مبتردش“

 

 .…ارتسم على وجهه االستهانه وهو يقول ببرود

 “.كده يعني.. ……مذكره وجامعه والذي منه …ومبقاش عندي وقت للهري……مشغول“

 

 ……رها واستعادة كيدها وهي تقولوضعت ُمنى يدها بخص

 ”……مش حجه دي يا أحمد لو مردتش عليا المرة الجايه هتزعل جامد مني“

 

 ..…رفع احمد حاجبه ونظر لصديقة ساخراً 



 “. …ياما ياما خوفت……دي بتهددني ياكرم“

 

 .…ربت كرم على كتفه وهو يقول وعيناه على ُمنى بوقاحة

 أحمد…اهدى ياصاحبي معذورة ماهي متعرفكش“

 ”..…دا بتاع نسوان قديم يعني صايع يعني مفيش واحده تقدر تمشيه على هواها آآه

 

 ..…نظرت له ُمنى بحزن وقالت بميوعة

 ”…….بتزعقلي……اخص عليك ياكرم“

 

 …نظر لها كرم بخبث وهو يخفف نبرته قائال

 ”..…..دا انا بفهمك بس…انا اقدر برضو …انا زعقت“

 

 ..…ةضرب احمد قدم كرم وقال بحد

 ”……اتلم ياكرم واتعدل انا وقف معاك“

 

 ..…رفعت ُمنى حاجبها الرفيع وهي تسأله

 ”.……. انت بتغير وال إيه…اي ده“

 

 .…رفع احمد شفته باستنكار ثم نظر لصديقه وقال باهانه

 ”……اتفضلها ياصاحبي وشرب بعدها كوباية ميه بملح عشان تغسل معدتك……بغير إيه !“

 



 .…وقالت بميوعه نظرت له بطرف عيناها

 “ …كده……اخص عليك يا أحمد“

 

 ..…رد كرم بميوعه مقلدها

 “ ……تزعل ُمنى بونبوناية الحارة ….كده……ايوا اخص عليك يا احمد“

 

 ……ابتسمت ُمنى بدالل وقد راق لها كالم كرم فقالت الحمد بعتاب

 ”.……اتعلم شويه من صاحبك“

 

 ..…عدل كرم ياقة قميصه وهو يقول بفخر

 ”……تعلم مني دا انا بتاع نسوان قديمآآه ا“

 

 في لحظة لمح كرم حبيبة من بعيد فصاح

 .…بصدمة

 “ …..حبيبة…ينهار اسود حبيبة يا احمد“

 

نظر أحمد سريعاً فوجدها بالفعل تتقدم منهم ولكنها كانت تتحدث في الهاتف وغير منتبها 
 مسك أحمد منه سريعاً وادخلها في احد االزقة الضيقة…لهم

 .…صيح بغضبوهو ي

 هللا يخربيتك والبيت………هللا يخربيتك ياُمنى“

 ”……اللي جمب بيتك

 



 ..…صاحت ُمنى بحنق وهي تنظر له بغل

 ”……مالك خايف منها كدا ليه اي يعني لو شفتنا“

 

 .…رفع قبضته مهدد بضربها وهو يقول بغضب

ك .اترزعي مكان……اخرسي لحسان وعز وجاللة هللا اديك بونيه اطير سنان امك“
 ”..…وكتمي

 

 ً  …نظرت له ُمنى بحزن وحاولت التاثير عليه عاطفيا

 ……مدت يدها ومررتها على ازرار قميصه وهي تقول بلوعة

 ”……اخص عليك ياحمد بتزعقلي عشانها“

 

 .…انزل احمد يدها بقرف وهو يقول بسخط

 ”……آه بزعقلك عشانها اهدي شوية بقا“

 

 مدت يدها من جديد ومررتها على وجنته

 ..…تقول بميوعهوهي 

 ”……اهدى ازاي دا انت وحشني اوي“

 

 .….وهو يقول بتبرم…انزل يدها مجدداً بنفاذ صبر

..انتي مهزقه كدا …يابت اعقلي بقا واحترمي نفسك شويه…هللا يخربيت الشيطان اللي لبسك“
 ”…ليه

 



 .…نظرت لعيناه هائمة وهي تقول بوقاحة

 ”..….دا انا بحبك….اخص عليك……مهزقه !“

 

 اح بعيناه عنها وهو يحاول التملص منها وهيأش

 ……قال احمد بازدراء……تكاد تكون ملتصقه به بمنتهى الوقاحة

 ”…….اهدي ها اهدي…انا فضلي دقيقتين كمان وكره الحب وسنينه“

 

 ..…مالت ُمنى عليها بدالل قائلة

 ”……اي اغنيها……. هو انا بشد في شعري دا انا بقولك بحبك…اهدى ليه“

 

 …ساخراً وهو ينظر لها بسخط رد احمد

 ”.…مش مستهله تغني انا فاهم بس مش مصدق“

 

 ..…تحسست وجنته باغراء

 ”……وازاي اخليك تصدقني“

 

 .…انزل أحمد يدها مجدداً وهو يقول بخفوت

 ”..…وهللا العظيم ما عايز اصدق اعقلي بقا ياخربيت شيطانك“

 

 ..فكتم أحمد فمها وهو يهمس…ضحكت ُمنى بميوعة

 ..…بحذرلها 



 ..احنا في منور الجيران….هتفضحينا…اخرسي يابت“

 ”……ينعل ابو شكلك

 

 ..لكنها……فتحت احد السيدات شباك منورها وهي على استعداد لنشر بعض المالبس

 .…توقفت سريعاً وهي تشهق بفزع

 .انتوا مين وبتعمله…بسم هللا الرحمن الرحيم“

 ”……اي هنا

 

 .……وهو يتنحنح بحرجدفع احمد ُمنى وهو يستعيد ثباته 

 ”.….آآه بنصلح موتور هنا جمبكم…..احنا…احنا“

 

 .…ردت السيدة وهي ترفع حاجبه بدهشة

.أخيراً حنت على نفسها وجابت واحد …آآه موتور ام احسان ياخوي دا صدعني“
 ”.…….هو عيب إيه ياخويا……يصالحها

 

 .…القى أحمد نظرة على ُمنى وقال باهانه

 ” ….. عن اذنكم…ياحاجه شمال……عيبه انه شمال“

 ..…تركهم وخرج من من الشارع الضيق

 

 عضت ُمنى على شفتها وهي تتوعد له في

 .…سرها

 ”……ماشي يا احمد وربي ما معديهالك“



 

 .…خرج أحمد لكرم الذي وضع يده على صدره وقال

 ”..…الحمدهلل حبيبة مشكتش في حاجة“

 

 .…نظر أحمد للشارع وساله بقلق

 ”..…شافتنا وعامله عبيطه متاكد وال تكون“

 

 .…هز كرم راسه بنفي مؤكداً 

 ”.…تقريباً ال عشان سلمت عليا ومشيت عادي“

 

 ..…ساله احمد بغيرة

 ”…….. بايديها…سلمت عليك ازاي“

 

 .…رد كرم ببساطه

. بصت عليا كده ورمت السالم ومشت …لي ياعم مش لدرجادي هتقف تسلم عليا يعني“
 ”……علطول

 

 الضيق المجاور لهمنظر كرم لشارع 

 …وساله بحيرة

 ”.…هي فين ُمنى صحيح“

 

 ..…اجاب احمد بامتعاض



 ”……لحسان انا اتقفلت من اليوم دا كله…غارت في داهيه يال ياكرم نروح“

………………………………………………………….. 

.. الغرفة الخاص بها لتبديل المالبس ولتهيئة نفسها كي …جالسه شاردة في احد غرف االستديو
 تخرج

 ……ستديو التصوير كي يتم أذاع برنامجها الخاص على الهواء مباشرةً مرة من كل أسبوعال

 

تصعد بضراوة للشهرة والنجاح واصبحت وجه إعالمي ألحد الشركات وبعض االعالنات 
تتهاتف عليها حتى قد تم العرض عليها لتعمل في احد االعمال السينمائيه و رفضت بدون 

 . حصة النجاح…تفكير

 .…لكن …وشهرة التي تمنتها االن بين يداها تتزايد

 

 . ال تشعر إال بالمرارة في حياتها شيءٍ …لكنها تعيسة

 .…يعكر صفوها ويجعلها ال تستمتع بهذا النجاح

 

 .. حديثه واعترفاته…. حديثه منذ ستة اشهر…ربما هو

ون تبريره وحقيقة مشاعره كانت تذبحها بد ……التي كانت كالسوط يقسم ظهرها لنصفين
 ……. ولم يرأف بقلبها وظن ان ما قاله سياتي بنفع ويداوي وجعها……هوادة

 

اخرجت زفرة تعب وهي تغمض عينيها بامر من الفتاة التي تعمل على وضع زينة وجهها كي 
 ..……تخرج لالستديو وتبدأ عملها االسبوعي

 

اع تقذف بها يميناً مررت الفتاة الفرشاة الناعمة برفق على وجنتها وهي غارقة بين موجة األوج
 ويساراً 



 حتى خارت القوة ونزلت دمعه منفردة على وجنتها

 …جعلت الفتاة تتوقف وهي تنظر لها بتوجس وقلق

 ”…حضرتك بتعيطي؟! …انتي كويسه ياستاذ اية“

 

فتحت آية عينيها بحرج ومسكت منديل ومسحت عينيها بقوة مصممه بعناد وعصبية ان تفسد 
 زينة

 ..…ها الفتاة لساعة كاملهوجهها التي تعبت ب

 

لم يكون هجوم عدائياً على الفتاة بل كان الهجوم عليها وهي تبغض رفضها له وتلعن قلبها الذي 
 مزال

 ..……في الهوى متعلق

 

 .…تراجعت الفتاة للخلف بهلع وهي تسألها بدهشة

 ”.……انتي هتطلعي على الهوا كمان ربع ساعة بظبط …ليه عملتي كده ياستاذه اية“

 

 ……مسحت اية انفها بمنديل آخر وهي تقول للفتاة بتعب

 ”.……هدير لو سمحت سبيني شويه لوحدي“

 

 .……قالت الفتاه بشفقة

. هو ممكن …تحبي اقول للمخرج انك تعبانه ومش هتقدري تطلعي النهاردة على الهوا“
 يتصرف

 ”.……وينزل اي حلقه من الحلقات القديمة



 

 .…رآة بصمت غريبهزت اية راسها بنفي وهي تنظر للم

 .. اخرجي بس ياهدير…ال مفيش حاجه هتتأجل النهاردة حلقه مهمة وضيوف مستنيين برا“

 ”..…خمس دقايق ورجعي كملي شغلك

 

 رمقت هدير زينة وجهها التي فسدت بحسرة

 ..…وهي تقول بانصياع

 ”..…اومرك ياستاذة خمس دقايق وهدخلك“

 

ام المرأة تمسح الكحل من حول عينيها بصمت ..وظلت اية ام…اغلقت الفتاة الباب خلفها
وعقلها شارد فيما حدث بينهما منذ ستة اشهر حينما اخبرته انها ستنتظرة حتى يعود من 

 .. وهو برهن…اجتماعه

 ……بعودته مباكراً 

 

ووصل الفيال فوجد والده يالعب علي الصغير ببعض االلعاب  …وبالفعل اتى بعد ساعتين فقط
 حك ويردد بعض الكلمات معالجديدة والصغير يض

 ……جدو

 

دخل خالد والقى السالم وهو يقبل والده كما اعتاد منذ فترة قريبة بعدما بدات العالقة تتحسن 
 ……بينهما بتدريج

 (……)سالم عليكو يافؤش

 

 .…ردد فؤاد السالم وهو يسلم عليه بمحبة



 ..( نظر له…..جاي بدري يعني…)وعليكم السالم

 .…والده بمكر

 

لد مسترخي على االريكة وقد اخذ علي بين يداه وبدا يقبله ويالعبه واثناءها رد على جلس خا
 …والده

 (…….دا كان وحشني اوي……)يعني بذمتك علي يبقا هنا ومجيش اشوفه وقضي اليوم معاه

 

 ..…رد والده بخبث

 (…….عشان كده جاي على ملى وشك عشان تشوف علي بس…)هو بس اللي وحشك

 

 وهو يضحك ثم نظر لعينا اطرق خالد راسه

 .……والده وقال

 .(…….هي فين صحيح……)على ويويو

 

 ..…اجاب فؤاد بمكر

 ..(……)في المطبخ بتعملك الكيك

 

 ..…نهض خالد وهو يضع ابنه بجوار األلعاب

 .(……)هي لحقت قالتلك

 

 ..…رد فؤاد وهو يالعب حفيدة مجدداً 

 .(…)من غير ما تقولي انا عارف



 

ابتسم خالد بحرج وهو يتجه اليها عبر المطبخ الذي ال يدخله إال .(……..يافؤش…)ماشي
 ..……حينما يعلم انها بداخله

 

كانت توليه ظهرها وهي تشعل مضرب الكهرباء وتمزج عجينة الكعكة قبل وضعها 
 ..…بصنية

 

لم يقدر على منع نفسه من التقدم منها والميل عليها وطبع قبله على وجنتها الناعمة وهو 
 ..…يسألها

 .(……)بتعملي اي يايويو في مطبخنا

 

 …شهقت اية سريعاً وهي تنظر له بفزع واضعه يدها على صدرها

 .(….حرام عليك ياخي خضتني……)خالد

 

 .…قد تناست امر القبلة للحظات ثم عادت ووضعت يدها على وجنتها قائلة بحنق

 (……)اي اللي انت عملته ده

 

 .…سالها بمراوغه

 (…ده.قوليلي ك……)عملت إيه

 

 ..…اتجهت للصنبور وغسلت يداها وهي وتوليه ظهرها قائلة بكبرياء

 (…..وياريت متكررهاش تاني….انت عارف…)مش هقولك



 

 ……سيطر على انفعاله في تلك اللحظة وهو يدعي المرح

 (….عمله الكيك متاخر كدا ليه….بس قوليلي…)تمام

 

 .…وع عليها طبق عجينة الكيكردت وهي تتقدم منه وتقف امامه وجوارها الطاولة الموض

خلصت ……ويدوبك لسه فكرة موضوع الكيك…)الوقت سرقني مع خالو وعلي
 (……اجتماعك

 

.ثم راقبها تغمس اصبعها في طبق لتاخذ ما يعادل القطرة من العجينة وتتذوقها …اوما لها بفتور
 بتمهل امام عيناه الخضراء المشتعلة بمشاعر ملتهبة تكاد تحرقه

 ..…كانه يراقبها بشوق !وهو واقف بم

 

 …علقت آية بتلقائية وهي تنظر اليه

 .(….زي ما بتحبها……)سكرها معقول

 

 ً  بلع ريقه وهو يشعر بالخفقات تزيد صخبا

 .……فقال بخبث غير مرأي

 ..(……)دوقهاني كده

 

غمست طرف اصبعها في العجينة ورفعتها على فمه فمسك يدها برفق وامتص اصبعها ببطء 
 اهلك كالهما

 .……شوقاً واشعل مشاعر حميمية جامحة بينهما



 

.وكان لسانه دافئ أملس وهو …رفعت عسليتاها ناظره لعيناه المظلمة بالرغبة واالشتياق لها
 يمرره

حوله اصبعها بوقاحة تعلم انه يرسل بعيناه وحركاته رسائل غاية في العبث والوقاحة الذي 
 .……يمتاز بها عن غيره

 

 .……الوقاحة التي يمتاز بها عن غيرهرسائل غاية في العبث و

 

 …سحبت يدها وبلعت ريقها بارتباك وهو تقول بعجلة

 (……. انا هحطها في الفرن……)هي كويسه

 

 عض خالد على شفته وهو يقاوم هذا االحتياج بينهما

. وال تعلم انها تنتقم منه اشد انتقام ببعدها وجفاءها واالشهر التي تمضي …فهي تحرقه حياً 
 .………هي مصممه على الهجرعليهم و

 

. وهي تتحاشى النظر ……وضعت اية الكعكة بالفرن وبدات باعداد صوص الشوكالته
 .…إليه

 

 اقترب خالد منها ووقف امامها وظل ينظر اليها بصمت مما دفعها لرفع عينيها ونظر له بتردد

 .(……)مالك بتبصلي كدا ليه

 

 .…سألها خالد بحنق

 (……وال ال )اية انتي عايزاني في حياتك



 

 ..…ردت بضيقاً وهي تهرب منه بعيناها

. اديني وقتي ومتضغطش ….. احنا اتكلمنا قبل كده اني لسه بفكر……)اي الزمة السؤال ده
 ..(…عليا

 

 قاوم انفعاله في تلك اللحظة محاول الصبر

 وتحمل نتائج ما ارتكبه فهو يستحق عناء نيلها

 ……من جديد

 (……. تحبي اساعدك…)تمام

 

 …عينيها بدهشة فقد ظنت انه سيبدأ نوبة من الشجار واالنفعال الزائد لكنه صمت رفعت
 ً  …….ترردت لبرهة ثم قالت بفتور……وتعامل بصبر وتحضر وهذا جديد عليه كليا

 ..(…)تقدر تجبلي اللبن من جمبك

 

 احضره لها فقالت …نظر جوراه على الرخامة

 ……وهي تخفق مكونات الصوص

 (……)نزلو واحده واحده

 

. حتى تناثرت بعضاً من المكونات الجافة على …بدا بسكب الحليب وهي تخفق بالمضرب
 بذلته

 ……وحين انتهت نظر لحاله بضيق

 (…….. وسختي البدلة……)عجبك كده



 

 ..…ضحكت بشقاوة خفق قلبه وهو يراها تبتعد عنه بدالل قائلة بغرور

 (……)اي يعني بوظتلك بدله فدايه الف بدله

 

 .…محبةاجاب بصدق و

 ..(…)فداكي خالد نفسه يايويو

 

 نظرت اليه واهدته اجمل إبتسامة وهي تضع

 ..……الصوص في المبرد

 

 .……ثم عادت اليه فوجدته ينفض البذله بيده وينظر لحاله بتافف وحنق

 

 …زادت ابتسامة سادية سعيدة وهي تساله بهدوء

 ..(…. االمور تمام…)عملت اي في االجتماع

 

 .……لس على احد المقاعد حول طاولة بداخل المطبخرد عليها وهو يج

 ….. يعني في مناقصة وقفه في سكتنا…)مش اوي

 ..(…ومحتاجانها باي طريقة

 

 .…شاركته الجلسة وهي تسند ذقنها الى كفها

 ..…وسألته باستفهام



 (……)واي اللي اللي منعكوا عنها

 

 .…قال خالد وهو ينظر اليها

 (……)اللي يقدر يمشيها الميسيري

 

 .…فغرت اية شفتيها بذهول

 هيرجع عز الدين يحط ………. ابو ميرال…)إيه

 (………ايده معاهم من تاني

 

 .…اوما خالد وهو يقول بجدية

 .(….. وشركة محتاجة المناقصة دي…)دا شغل يا اية

 

 …نظرت له بتراقب وتساءلت

 (……)وراي عز ايه موافق

 

 ً  ..…رد خالد هازئا

 وصال بينه)مرحب اوي شكله عايز يرجع ال

 (……وبين طلقته

 

 .…هزت آية راسها بامتناع وتصميم كذلك

.( ثم تنهدت ……. ومش معقول هيرجع لميرال ما كانت قدامه…)ال طبعا عز بيحب حنين
 .…بجزع



 يعني …)بس ربنا يستر من حوار المناقصة دي

 واحتمال عز..(……دا هيفتح باب جديد لميرال

 صمتت بشرود وحزن ان ضعف شقيقها امام

..ممكن ان يخسر ……طليقته واالعيبها الخبيثة ، كالحرباية تتلون كما تفضل
 .وخسارة…حنين

 .…حنين كبيرة وهي تيقن ذلك جيداً 

 

 .…لوى خالد شفتيه وقال باستنكار

. على حسب ماهو …مش هتدخل غير باذن من اخوكي …)لو اتفتح لميرل بدل الباب عشرة
 (……عايز مش على حسب ماهي عايزه

 

 ت تلك الكلمات اليه وهي تنظر لعيناهاختصص

 .…قائلة بجمود

 ..(…. الخاين خاين……)صح مفيش للخيانة تبرير

 

. جز على اسنانه وزداد …نظر لعيناها لبرهة بعدم فهم ولم تمر الثواني اال وفهم قصدها
 احمرار وجهه غضبا

 .. كان يغزو…وليس احمرار بالفطرة كما تحبه

ه ومالمحه تحكي عن انفعال وشيك ضرب الطاولة في لحظة االحمرار القاٍن وجهه باكمل
 تراجعت هي في مقعدها بصدمه وتوجس مما جعله ينهض ويكبح

 …غضبه بعيداً عنها

 

 ……خرج من المطبخ بخطوات عصبية تحت انظارها المرتعبه النادمة على غباء ردها



 

 بعد ساعتين من االنتظار لم ينزل من غرفته وظل

 ..…ه ولم ينزل حتى ليرى ابنهبها مغلق الباب علي

 

 كانت تود الذهاب بعد تجاهله لها لكنها سيطرة على

 تسرعها وصعدت اليه بيدها طبق به قطعه من كعكة

 ……الشوكالته

 

كانت تسير بخطوات واثقه انيقة ببنطال من الجينز وعليه قميص فضفاض يغطي نصف وركها 
 من جهه

خل البنطال كنوع من الموضه الحديثة التي واحده والجهة االخرى تضع طرف القميص بدا
 …تتبعها

 

كان شعرها القصير حوله وجهها يتارجح بدالل كصاحبته..صاحبة الجمال و الراقة والوجه 
 الحسن

 ..…ككل شيٍء بها

 

 ً .فتح خالد الباب وكان مرتدي بنطال قطني مريح …طرقت على الباب بعد ان اخذت نفساً عميقا
االت عريضة اظهرت عضالت ذراعيه النابضة بالقوة والصالبة ويعتليه قطعة داخليه بحم

 ..…وكذلك اظهرت عرض صدره الصلب وجسده الرياضي المشدود القوي

 

 مدت له الطبق…بلعت ريقها من هذا الموقف المحرج

 ..…قائلة



 (…)انا قولت اطلعلك الكيك وسلم عليك قبل ما مشي

 

 .…رفع حاجبه فوق مالمح عابثة

 (……وقتي)انتي هتمشي دل

 

 ..…نظرت له بانزعاج

 ..(…الزم أروح ……)هقعد اعمل ايه يعني

 

 ..…اخذ منها خالد الطبق وقال بخشونة

 ..(…)ادخلي عايزه اتكلم معاكي

 

 .…سالته وهي على اعتاب الباب

 .(……)في اي بظبط

 

 .…وضع الطبق على المنضدة ونظر لها بتعجب فهي واقفه مكانها متردده بدخول

 (…..هنتكلم شويه مش هاكلك…خايفه كدا ليه…………ة)ادخلي يا اي

 

 ……رفعت انفها بكبرياء وهي تدخل الغرفة وتغلق الباب خلفها

 (…….انا بس مستعجله ومش عايزة اتاخر اكتر من كده…)هخاف من إيه

 

 ..(…)مش هاخد من وقتك كتير



 ..…بتراقب كبح الغضب وهو يجلس على المقعد امامها فقد جلست على حافة السرير تنظر له

 

 ..…قال خالد بدون مقدمات فارغة

 ..(…)انا مخونتكيش يا اية

 

 …اثار التساؤل بداخلها فقالت باستفهام

..احنا اطلقنا من هنا وانت اتجوزت بعدها ….مش فاهمة……ازاي يعني؟ …)نعم
 ..دا معناه انك…بيومين

 .(…كنت على عالقة بيها وانفصلنا عشان تبقا معاها

 

 …هو يوضحهز خالد راسه و

 .انا مكنش ليا اي عالقة بمروة وانا…)محصلش

 ..(…معاكي ا

 

 …قاطعة آية بتشنج

 ..(…..اللي انت بتقول ده مش هيصلح حاجة…)كفاية كدب ياخالد ارجوك

 

 تحدث خالد بجدية وهو ينظر لعينيها بقوة

 ..…متعبه العصابها

احكيلك وسمعيني لآلخر  ..خليني…)الزم تعرفي اني مش بكدب وال بقولك ده عشان ترجعيلي
… 

..وكانت دايماً بتحاول تلفت …انا كنت اعرف مروة من مصنع البسكوت اللي انا شريك فيه



 انتباهي

 .وبعد ما طلقتك…بس انا مكنتش بديها سكه

 .. وعايز ارمي نفسي في حضن…حسيت اني تايه

 ..…. وكانت اسهل واحده مروة…اي واحده وسالم

بعد ما دتها مبلغ مكانتش تحلم بيه كعربون عن االيام اللي ……اتجوزتها وشهرين وطلقتها
 ..انا خونتك لما مقدرتش احبك لما……قضتها معاها

 خنتك لم اتجوزتها…مقدرتش افهم انا عايزك وال ال

 .الني كنت بعمل كده بس عشان انتقام منك…فعالً 

نمت مع انا ………وطلع اني مش بنتقم من حد غير نفسي…ومن ابويا واخوكي وناس كلها
.وكنت بدور على نفسي …….وفي الحرام………كذا واحده غير مروة يا اية

..بس ………ومن غبائي كنت بدور عليكي في حضن كل واحده بقبلها………فيهم
 ..…ملقتكيش

..زي حته وتبترت من …انتي بتجري في دمي يا اية……وملقتش راحتي بعدك
 .ملهاش بديل…جسمي

 .….(بلع غصة حادة يتابع……عمره ما هيبقى زيها..وحتى لو ليها بديل …وال ينفع تتعوض

..انا منمتش ….بس خيانة عن خيانة بتفرق…وجرحتك وخونتك عارف……)انا غلط واذيتك
 .…..وال عمري خنتك بمشاعري…مع واحده وانتي على زمتي

 .…(انزل عيناه لالسفل واضاف……قلبي وعقلي وكل حاجة كانت ليكي

اكون معاكي لمجرد انك كنتي مفروضه  .كنت غبي اني مش قادر…)بس كنت غبي
 (……عليا

 

 ..…نظرت آية اليه بوجع فوق مالمح جامده تشع برقي رغم االسى الواضح عليها

 



 .…اوما وهو يتابع بقسوة على نفسه

..وكنت بموت من …..مكنتش عايزك رغم اني كنت بحب قربك…)آآه كنتي مفروضه عليا
..واكتشفت ده …انا بحبك……ل ليكي في الجامعهالغيرة لم كنت بشوفك وقفه بتكلمي مع زمي

 بس لما

.حتى لو شيفاني مستحقش اكون ……بحبك يا اية………بعدتي عني لما حرمت نفسي منك
 .(…وهتفضلي حبيبتي وام ابني الخر يوم في عمري……هفضل احبك ……معاكي

 

ي ال نزلت دموعها أخيراً وهي تنظر اليه ثم أسبلت جفنيها وذرفت الدموع أكثر بحزن وه
 ……تعرف هل يجب ان تكون سعيدة العترافه فهي الول مرة تتالمس بقلبها صدق كلماته

لكن اين تاتي السعادة وهي تسمع انه القى نفسه في احضان الكثيرات مارس معاهم العالقات 
الحميمة وحينما اكتفى اتى إليها وكانها اسطبل يعود فرسها الجامح الطائش ليالً بعد يوماً حافل 

 ..……لتسكع مع الغير !من ا

 

فهي ال تعرف على اي  ………اين تاتي …اين تاتي السعادة في مثل تلك الحقائق ياترى
 …درب تريد السير

 

 شتاتها وعجزها وجعلها ال تعرف اال البكاء

 والهروب منه بعيناها الحزينتين النافرتين منه

 ..…ومن قلبها الذي يهواه حد المرض

 

. مسح دموعها بيداه …ها على حافة الفراش وهو يحاول تهدئتهااقترب منها خالد وجلس جوار
 ……وهو يقول بندم

. دي اخر مرة هضايقك فيها وهكلمك في …انا غلطان ……. حقك عليا…)انا اسف
 (……. بس كفاية عياط…انا هطلع من حياتك تاني يا اية وزي مانتي عايزه …الموضوع ده



 

يها الحمراء ترتجف بعذاب تكتم خلفها صراخ امرأه نظرت إليه بعيون مبللة تتألم بقوة.. وشفت
 ..…مقهورة

 

ماذا فعل بها هل أخطاء حينما اخبرها بكل شيء.. هو فعل ذلك فقط كي يحسن صورته امامها 
لكن بمنتهى الغباء وتهور في الحديث حكى اشياء ال يجيب ان تذكر لذلك اصبح األمر اسواء 

 .……من السابق

 

 …ح الدموع وهو ينظر لها بقلق واعتذارمرر يده على وجنتها يمس

 ..(….. وهللا ما كنت اقصد……)انا اسف يا اية

 

 ثم وجنتها من الناحيتين …مالى عليها وقبل جبهتها

ً …سارت شفتيه عليهم بعذاب وهي بين يداه جامدة كتمثال بال روح  . ود لو يتوقف فليس وقتا

 لتلك الطلبات العاطفيه اللعينة ولكن اشواقه

 .…اقاه اليها ولم يكن جيد في ترويض شيطانهوحبه س

 

 ..…التقط شفتيها في قبلة اطاحت مشاعرها المهمشة وحزنها في مكاناً ما

 

 ولم تشعر إال بدفء شفتيه السليطة المهيمنة وهي

. تاوهت وهي تحاول ابعاده ولكنه زاد جنونه ولم يقدر على …تسير على شفتيها الناعمة بعذاب
لة قبالت متالحقه كالهما أعمق وادفى من األخرى شعرت بظهرها يستلقي االنسحاب زادت القب

 على الفراش وهو فوقها يبث اشواقه وحبه ولهفته عليها

 ..…وهي كانت بين يداه كريشة في مهاب الريح



.. …لكن كلماته واعترفاته تتردد في اذنيها باصرار تجعلها تتذوق الصدى بين قبالته العنيفة
 وكانها

 عذبها وتشقي قلبها الذي يخفقتريد ان ت

 .…باثارة اثار ما تحياه بتلك اللحظة على يداه

 

 اغمضت عينيها وهي تشعر به يقبل جيدها باشتياق

 .…وجموح رجل حرم من النساء العوام طويلة !

 لحظة لحظتين صرخت فجأه وهي تبعده عنها

 نهضت من مكانها فنظر خالد لها باعين مظلمة

 النابض بقطرات العرق وتساؤل يلوح على وجهه

 في بيته …اثار ما عاشه منذ لحظات في احضانها

 ……الذي هاجره بغباء واشتاق اليه حد الجنون !

 

 قالت آية وهي ترجع شعرها للخلف بغضب

 ..…وكره لم حدث منذ لحظات

. سبني في …. مش عايزه…….. مش عايزه ارجعلك…. انا مش عيزاك……)مش هينفع
 حالي وبعد

 .(……اللي كنت معاهم عني وكمل مع

 

خرجت من الغرفة سريعاً وهي تبكي وتركته مكانه جالساً ينظر بصدمة وعجز ألخر مشهد في 
 نهاية

 ……القصة



 

 عادت من شرودها على صوت الفتاة التي اخبرتها

 .…بهدوء

 ”..…جاهزه صح …كده تمام اوي كلها دقيقتين وتطلعي على الهوا“

 

 . كذلك عدلت…ارتدت طاقم كالسيكي فخم انيق يليق بالعملاومات لها اية وهي تنهض بعد ان 

 الفتاة زينة وجهها مجدداً فاصبحت آية اكثر جماالً 

 ……ورقياً برغم النظرة الحزينة الباهته في عينيها العسلية

……………………………………………………………… 

.يشبع ….يواظب على رؤية برنامجها ككل أسبوع…كان يجلس على المقعد يشاهد التلفاز
 ..….وأصبح مثل الغريب في حياتها…الى هذا الحد وصال…وقه برؤيتها عبر شاشة التلفازش

 

ستة اشهر عذاب بمعنى الكلمة ال يراها وال يعرف عنها شيٍء حتى حينما يريد رؤية ابنه يكلف 
 والده بتلك المهم فياتي علي اليهم مع المربية التي تراعيه

 ……التي تحرمه من رؤيتها وتهرب منه باستمراروالدته ……طوال اليوم حتى يعود لوالدته

 

 حتى هو سمح لها بالهروب واحترم قراره برغم غضبه

ورغبته في استعادة عائلته إال انه يحاول تمثيل احترام رغبتها بالبعد ويكتفي برؤيتها على 
 ………شاشات كغيره من ماليين المتابعين لها

 

انه شريك او منافس قوي يستحوذ عليها اكثر  . لكنه يغار لمجرد…يسعد لنجاحها ويتباهى بها
 ..…منه !

 



ظهرت اية في التلفاز بطاقم كالسيكي انيق وشعرها القصير مصفف بجماالً يحيط رقبتها 
 ويداعبها بدالل

يليق بها بحسنها ورقي مالمحها وصوتها االذاعي الناعم وهي تتحدث اآلن وتعلن عن اسماء 
 ضيوفها

 الثقة البارزة فيبمنتهى العملية المتقنة و

 .……عينيها رغم حزنها الطاغي عليهم

 

تاملها خالد بحب وندم ألجل ضياعها منه والجل االيام الطويلة التي تقطع من عمرهم وهما في 
 البعد

 ………متمسكين

 

 ..كانت تقف بصعوبة كي تعلن عن الضيوف لكن جفنيها…انتبه خالد بانها ليست على ما يرام

 ة انها حتى ترنحت لبرهةثقيل تفتح اياهم بصعوب

 .……براسها لكنها عادت وقاومت وهي تتابع تقديم الضيوف

 

. هوى قلبه …نهض خالد من مكانه ومع وقفته وقعت هي مغشياً عليها امامه عبر شاشة التلفاز
 ……معها وهو يرى الشاشة اغلقت واتت اعالنات

 

 اتجه سريعاً لغرفته وبدل مالبسه على عجله وخرج

 ..……لى السيارة سريعاً قادها الى موقع االستديومن الفيال ا

 

 وصل للمبنى المقام به التصوير وصعد للطابق

 ……المنشود وهو ال يرى امامه من شدة القلق عليها



 

 …اوقف فتاة تمر بجواره تمسك دفتر بيدها

 ”…….نقلتوها المستشفى……..اية الخولي فين…لو سمحت“

 

 ..…ةردت الفتاة وهي تعدل نظارتها الشفاف

ال يافندم هي كويسه دي كانت اغماءه بسيطه الدكتور كشف عليها وقال ان ضغطها واطي “
 ”.…شويه

 

 ..…سالها بلهفة

 ”..…طب هي فين لو سمحت“

 

 ..…اشارت اليه الفتاة بابتسامة فاترة

 “ ….هي موجوده هناك لوحدها……تاني اوضه على اليمين“

 

 ..…أذناتجه اليها سريعاً واقتحم الباب بدون است

 

 رفعت اية عينيها عليه وكانت ممدة على االريكة بتعب بوجهاً شاحب فاقد للحياة وعيون فاقدة

 ……بريق السعادة

 

 . وضاعت من كثرة……فقدت هوايتها في البعد

 وتمر االشهر وهم……الهجر والقسوة عليها وعليه

 وليس هناك مكسب إال ………في نفس الصراع



 دور عليهم بعدائيه.وتظل الدائرة ت…الوجع و األذى

 ..…غريبة ستنتهي بموت أحد او كره االخر ؟!

 

 ……أغلق الباب واتجه اليها بلهفة وهو يمرر يداه على وجهها بخوف

 ”……..مالك بتعيطي ليه….في حاجة وجعاكي…انتي كويسة يا اية“

 

 .وشعرت بغزو من االلم…انهمرت الدموع بعد رؤيته

 ……ما يحدث بينهما تعبت كثيراً من هذا الصراع.اشتاقت إليه وتعبت من …يداهم قلبها
 تعبت من

 ………تعبت بقوة……غمرة عشقها له

 

 ..…مسح دموعها وهو يسالها بقلق

 ”.…….تعالي نروح المستشفى…اية ردي عليا في حاجة وجعاكي“

 

 مالى عليها كي يحملها لكنها منعت اياه وهي

 ..…تقول بصوت متهدج

 ”..…ملوش الزمه يا خالد انا كويسه“

 

 جثى على ركبته جوارها على االريكة ومسك

 ……يدها وهو يسالها بقلق

 ”.……بجد انتي كويسه“

 



 قالت وهي تتكأ على يداه بضعف الول

 .…مرة

 ”..………ممكن متبعدش عني تاني“

 

 رفع يدها الى شفتيه وطبع قبله عليها وهو

 ……يقول بصوٍت حاني

 ”…لو عليا نفسي افضل جمبك علطول“

 

 .…باهته سالته بنبرة

 ”……واي اللي منعك“

 

 نظر لها ذاهال من هذا التغيير

 ..…فأجاب……الغريب

 ”…….. اخر مرة قولتي………انتي يا آية“

 

 .…قاطعته اية وهي تقول بحرج

 ”.……انسى الكالم اللي قولته ومتبعدش ………انسى اللي قولته“

 

 .…غز عينيه الحزن فقال بعتاب

تره اللي فاتت دي كلها وانتي اللي كنتي بتهربي انتي عارفه اني كنت بحاول اشوفك الف“
 ”.…مني

 



 ..…قالت اية بوهن

 “. ….انا تعبت ومش عايزه اهرب تاني……دي اخر مرة ههرب فيها“

 

 .…لمعة عيناه بالفرح وسالها بتشكيك

 ”.……يعني موافقه اننا نرجع“

 

 .…اومات له وهي تبتسم لعيناه بصعوبة فوق مالمحها المجهدة

 

 ..…للحظات بعدم تصديق ثم حينما وجد لسانه سألها بحماقةظل يرمقها 

 “..هنرجع لبعض.. …انا برضو مش مصدق …………ال“

 

 وضعت اية يدها الناعمة على وجنته واشارت له بعيناها ان يقترب اقترب ببالهة فوجدها تطبع

 .ذأبت……لحظة وحدة و أدرك مايحدث منها معه…شفتيها على شفتيه وتقبله بحب ونعومة

 لصدمة من عليه وحرك شفتيه معها متجاوب وبهيمنه وخبرة ذكورية للعينة قاد القبلة بقوةا

 .. تاوهت بضعف وهي تحاول االفالت من…أعمق

 بين يداه القويتين التي تحتجزها في

قالت بضعف  …حين ترك شفتيها وظل يسير على وجهها بشفتيه الساخنة ………احضانه
 وهي

 .…مغمضة العينين

 ”..………كفاية ……………خالد“

 

. ومن بين انفاسه …انصاع المرها بصعوبة وتوقف وهو ينظر لها بلهفة وشوق يحرقه بقربها



 العالية

 …مسك يدها وطبع قبله عليها وهو يعود بعيناه الخضراء اليها

 ”…….بموت فيكي يا آية…………بحبك“

 

 ابتسمت ابتسامة تقطر عسل على قلبه وهي

 ..…تقول بنعومة اهلكت فؤادة

 ”..…. بحبك اوي………ا كمان ياخالدوان“

 

القت نفسها في احضانه وسندت راسها على كتفه وهي تشعر براحة وسعادة تجتاح قلبها 
 .……الحزين

……………………………………………………………… 

 ..…جالسه على احد المقاعد ممددة الساقين امامها المسبح مباشرةً 

 

بية تليق به وتجعلها عنوة عنها تراقبه كان هو بداخل المسبح يستمتع بالماء ويسبح بمهارة وجاذ
باعجاب يلمع بعيناها مذكرة نفسها في كل دقيقة ان هذا الوسيم القوي ذو الشباب المدغدغ 

 النوثتها هو

.دعوتكه يامي تحققت حينما امتلكت العالم ومافيه بحب رجل ….عز الدين زوجها…زوجها
 ..……كعز الدين الخولي

 

اجئ فابتسم بخبث وهو يشاكسها ببعض قطرات الماء التي اتت انتبه عز الدين لشرودها المف
 ..…بنفع وقد افاقت من شرودها وهي تنظر اليه ذاهله

 ”.…….غرقتني………اي دا ياعز“

 



 ..…ارجع عز الدين شعره االشقر للخلف وهو يبتسم بوسامة قائالً 

 ” …..تعالي…..المايه حلوة اوي……مش ناويه تنزلي“

 هزت حنين راسها……قاحةمد يده وهو يغمز لها بو

 ……بامتناع

 ”.……ال مش عايزة“

 

قالها وهو يدفع جسده للماء بحركه متقنة فاختفى تحت ”……..انتي اللي خسرانه…براحتك“
.ربما السبب الذي جعلها تخشى النزول عمق المسبح …الماء للحظات وكان المسبح عميق جداً 

 واللذين يفضال

ً هكذا عز الدين وشقيقته فهما حتماً م  ..….فاشلة وجبانة !……اهرين في سباحه عكسها تماما

 

 رفعت راسها بقلق من اختفاءه كل هذا تحت الماء

 نهضت من مكانها واقتربت من المسبح كي تراه

 ..……عن قرب

 

 ..…انتابها الرعب وهي تنادي بحنق

 ”……..هتتخنق يامجنون…….هتنام تحت يعني….متهزرش…عز“

 

 ..….قالت بحنق……ه بعيناها البنية الخائفتيندارت حول حافة المسبح تبحث عن

 ”.….وحياتي عندك اطلع انا مبحبش الهزار ده………عز“

 

فجأه امتدت يد قوية من اسفل الماء ومسكت يدها وال تعرف كيف انزلقت تحت الماء في 



.وكل ذلك في اقل من ثانية حتى الصرخة لم تلحق اخراجها بعد تلك السحبه …لحظه
 .……عبة.. والمر…المجنونة

 

مرر يده على ظهرها وهو يقول ………رفعها بيداه االثنين لألعلى فشهقت بقوة وظلت تسعل
 …بقلق

 ”.……اهدي خدي نفسك“

 

 ..…ضربته في صدره وهي تسعل بقوة

 

 .…قال وهو يضحك

 ”…….خدي نفسك االول…يامفتريه“

 

 ..…وضعت يدها على صدرها وهي تسعل

 ”……كنت هموت………حرام عليك ياعز“

 

 .…ده اكثر على ظهرها وهو يقول بحنانحرك ي

هو الواحد ميعرفش يهزر معاكي …خدي نفسك بس واهدي……بعد الشر ياعيوني“
 نظر لها بعتاب”……أبداً 

 .……مصطنع

 

 تلعثمت وهي ال تعرف الكلمة المناسبة

 ……لم فعله معها



 ”…….دا….دا………دا مش هزار“

 

 ..…اكمل عنها وهو يقترب منها أكثر

 ”..……فهمتي……..حب…دا“

 

 .…انفرجت شفتيها باستفهام”..…ها“

 

فاغلقت اياهم …طبع قبله على شفتيها المنفرجة بدهشة”..…. فتحه بؤك كدا ليه……ها اي“
بخجل والحمرة تغزو وجهها بجمال خلق لتأمل ليقع العاشق في عشقها اكثر من ذي 

 ..……قبل

 

 ……زمت حنين شفتيها وقالت بتبرم

 ”..…كده يعني اللي بيحب حد بيعمل في“

 

 لم يرد عليها بل قربها منه واحاط خصرها بيداه

 ……وهو يقول ببحة عميقة

 ”………وحشتيني“

 

 .…وضعت يداها برقة على صدره وقالت بدالل

 ”..…..دا انا جمبك طول الوقت……وحشتك ازاي“

 

 .…طبع قبلة على جيدها وهو يعود لعينيها قائالً 



 ”.……حتى وانتي جمبي بتوحشيني“

 

 .…ةسالت بحماق

 ”……بجد“

 

 ارجع خصلة…اوما لها ونظراته تنهال من جمالها

 ..…مبللة عن وصدغها وقال

اقترب من شفتيها اكثر وهمس بعذوبة اهلكت ”.……..هكدب يعني…بجد ياعيوني“
 ..…فؤادها

 ”.…….بحبك ياحنيني………انا بحبك“

 

حلو في  خفق قلبها بجنون وبين يداه شعرت بشيًء قوي يثري بداخلها وكانه سكب شيءٍ 
 اعماقها

 فجعلها سعيدة مستمتعه بما قيل على لسانه وما

 ..بلعت ريقها وبكل غباء……يروى في عيناه

 ..…سالت سؤالها الشهير

 ”……بجد؟“

 

 .…ابتسم باستياء ثم أكد مجدداً بنفس النبرة العذبة الحانية

 …..اعمل اي فيكي بس…هي دي كمان فيها بجد !“

 “.. …كدهآآه بجد ياحنين بحبك مش كده و

 



ابتسمت بخحل وهربت بعينيها محاولة وجود كلمات تليق بالموقف لكنها نظرت للماء االزرق 
 ..…المحاط بهم ثم لعيناه وعقبت

 ”…. وتقولي فيه بحبك……يعني ملقتش غير البسين“

 

 .…رد ساخرا من سؤالها الغير متوقع

 ”……. في الحمام……امال اقولها فين“

 

 ..…باقتضاب لكزته في ذراعه وهي تقول

 ”.……انت غلس على فكره“

 

 ..….وقال بغزل…تغاضى عن ردها

 ..حولينا المية فوقينا…مفيش اجمل من كده أعترف“

 ”………عشان اقول اني بحبك……..قدمنا القمر فاضل اي تاني…السما

 

بلعت ريقها بصعوبة ثم في لحظة القت نفسها في احضانه وهي تخبره بصوٍت عذب 
 ……عاطفيّ 

طبعت قبلة على عنقه ودفنت ”.…….بحبك اوي ياعز………كمان بحبك .انا……انا“
 ..……وجهها في عنقه فزاد هو ضمها اليه وهو يتأوه من قوة احساسه في تلك اللحظة النادرة

 ”.….من امته؟……وأخيراً نطقتي………آآه ياحنيني“

 ..…سالها بلهفة عاشق

 

لحظة لكن مع االسف خجلها ردت حنين بتلقائية وهي تحاول ان تكون رومانسية في تلك ال
لكنها كانت تحاول السيطرة على صخب …وصدمتها بعد اعترافه جعلها بلهاء في تلك اللحظة



 .……مشاعرها

 يمكن بعد جوزنا حسيت اني بحبك………مش عارفه“

 ” …وانت من امتى؟………ومقدرش اعيش من غيرك

كتفها وصدره فباتت  نظرت اليه بتراقب بعيون تلمع و رموش مبلله وشعرها يقطر الماء على
 ……شهية في سؤالها المرتبك نحوه

 

 ..…رد عز الدين عكسها تماما بمنتهى الثقة والبساطه وكانه يحكي عن طقس اليوم !

 ”.………من اول يوم شوفتك فيه“

 

 ..…عقدت حاجبها بغرابة

 ”……. انت بتهزر……بجد“

 

 .……رد بتاكيد عميق وهو يسند جبهته على خاصتها

. وكل مرة كنت ……ول يوم شوفتك فيه وانا متلغبط وعايز اعرفك اكتر.من ا…ههزر ليه“
 ..بس بعد جوزنا اتأكدت اني بحبك…ببرر لنفسي االحساس ده

 ”.…ودي اول مرة احب من اول نظرة

 

 ………ردت حنين بهمساً بعد ان بعثر مشاعرها بانفاسه الساخنة

.. قال عز …في احضانه عادت والقت نفسها”..……وانا كمان اول مرة احب الحب دا كله“
 الدين

 ..…وهو يقبل كتفها ويشدد في العناق بينهما

 ”.….عايز اكمل حياتي كلها معاكي…….انا عايزك ياحنين……انسي اي حاجة اتفقنا عليها“



 

 ..…تنهدت بعمقاً وهي تمرر يدها على شعره حتى مؤخرة عنقه بدالل وحب وهي تقول

 ”..…معاكعايزه اكمل عمري كله  ……وانا ياحبيبي“

 

ابعدها عنه وقرب راسه منها وافرغ تلك المشاعر الساخنة المشحونة بالحب على شفتيها بقوة 
 جعلت

 جسدها باكمله يذوب وتفقد القدرة على الصمود

ُمصر على أخذ  …….وشفتاه مشتبكه بشفتاها بهيمنة…وتهوى في الماء بنعومة وهو معها
 انه اللتانه كانوااكبر قدر من السعادة والحب من هتانه الشفت

 للعشق سبيل كي ينجو من سوء نفسه

 ..…وافعاله

 

 بعد قليل كانت تقف امام المرآة تلف جسدها بمنشفة

 طويلة تصل لفوق ركبتها تمسك المجفف بين يدها

 رفرف شعرها البني الداكن…وتمرره على شعرها

 حولها بجماالً ومع عينيها الشاردة اثارت مشاعره

 سباحة الذي لم يكن اال سروالفتقدم منها بثوب ال

 ..…قصير يخفي نصفه السفلي

 

 احاط خصرها بيداه القويتين ومرر شفتيه الشهوانية

 .…على طول عنقها وهو يسالها بتسلط ذكوري

 ”……سرحانه في اي ياحنيني“



 

 اغلقت المجفف ووضعته على طاولة الزينة ثم استدارت اليه وعلى محياها ابتسامة حالمة

 ..…عينيها وهي تنظر إليه حلوة كحالوة

 

 .…عانقت بيداها عنقه وهي تقول

 ”……تعرف انا نفسي في اي دلوقتي“

 

 …تعمق بعينيها بحب وقال

 ”..……اطلبي وطلباتك أوامر“

 

انتظرت ردة  ”……عايزه يكون نسخه منك ….نفسي اجيب ولد شبهك……نفسي اكون أم“
 .……فعله على احر من الجمر

 

 ..…جمت لسانها لوهلةوكانت ردة فعله طبيعية ل

 .…ضمها عز الدين اكثر اليه وهو يقول

 ”……شبهك بظبط ……….. بس اجيب بنت شبهك…وانا كمان نفسي اكون اب“

 

 ..…نظرت له بتساؤل وصدمة

 ”.……بجد نفسك تكون أب ياعز“

 

 ..…أومأ لها بصدق وهو يتكا على خصرها بحب

 ثم اضاف”.…….عشان هيكون منك…نفسي ياحنين“



 .…أى السؤال يتراقص في عينيها بتصميمبعد ان ر

 يمكن لو كنت اتسالت السؤال ده قبل ما عرفك“

 كنت قولت ال مش مستعد اكون اب وال هينفع

اكيد كنت عايز بس انا كنت بدور على حبيبتي قبل ما ……اجيب ابني من اي واحده بتجوزها
.ومش محتاج ……والدي يعني لو لقيت حبيبتي يبقا انا كده لقيت ام……ادور على ام لوالدي

.. لي متمناش اكون أب طالما …وديكي قدامي اهو……مرة واحده كفاية……ادور مرتين
 “ ……والدي هيكونه منك

 

ابتسمت بسعادة ولمعة عينيها تاثراً وهي تمرر يداها على وجهه بحب وكانها ترسم مالمحه 
 ..…بيداها

 .…وعيناها مشتبكه بعيناه بعاطفه جارفة

ً  ”………اوي يا عز………انا بحبك اوي“  ……داعبت انفه بانفها وهي تطلب منه بهمسا
 ”. …احضني“

 جذبها الحضانه بشوق متقد يغمرها عشقه

 بقبالت متفرقة راغب بها وبكل شيٍء بها

 ..…استسلمت لتلك المشاعر وبادلته بنفس اللهفة والجنون

م شعرت وفي لحظة شعرت بالمنشفة تنزلق من عليها ث…وجدت جسدها يرتفع عن األرض
 بالفراش أسفل ظهرها وجسده فوقها وبعد ان كانت تشعر بالبرد

 بعد انزالق المنشفة إال ان ثواٍن وشعرت بدفء

 يثري بكامل جسدها ومتعه غير منتهيه في

 احضانه ومع كلمات حبه وكلماٍت جريئة تعزز

 ليه بجنون ،انوثتها وثقتها بنفسها وتجعلها ملكة تمتلك قلب زوجها وبأقل حركة منها تاثر ع

كانت تحلق في أبعد مكان عن االرض وهو معها يبث شوقه وعشقه وادمانه لتلك المرأة التي 



 امتلكت قلبه

 ……بدون بذل مجهود واحد يذكر !

……………………………………………………………… 

 ..……بعد ان انتهى يوم العمل رحل الفتيات اللواتي يعملن في صالون التجميل معها لمنازلهن

 

 ..……كان المرتب النظيف برضانظرت سمر للم

 

 ثم اتجهت للمرآة الكبيرة التي يزين حافتها مصابيح

.هندمت مالبسها وارجعت ……صغيرة مضاءة تساعد اكثر على رؤية نفسك بصورة أوضح
 ……شعرها للخلف وهي على استعداد للرحيل

 

 …صدح هاتفها برسالة منه عبر الوتساب محتواها

 (…)روحتي ؟

 

 .…ريقة التواصل الغريبة بينهما والذي يفرضها عليها بمنتهى القسوةشعرت بالغيظ من ط

 

 .……تجاهلت أمر الرسالة بعد ان فتحتها متعمدة اثارت غضبه وقلقه كذلك

 

 ..…لم تمر الثواني إال ووجدت رسالة اخرى

 ..(…. انت كويسه…)بتفتحي الرسايل ومبترديش لي ياسمر؟

 

 .……برودللمرة الثانية فتحتها وتجاهلت الرد ب



 

.. جعلها تجلس على أحد …كانت ستغلق انوار الصالون وترحل لكن رنين هاتفها اوقفها
.. الحت ابتسامة خبيثة على شفتيها وهي تتجاهل اتصاله ……المقاعد الدواره امام مرآة التزين

 األول ثم يصر بلهفة

 الحبيب على االتصال الربع مرات وفي الخامسة

 ……فة عليهاردت لياتي صوت ابراهيم بله

 ”.….. انتي كويسه……مبترديش لي ياسمر“

 

 .…اشفقت لبرهة عليه لكنها قوة قلبها وهي تقول

 ”..…. كنت عايز ايه…مش فاضيه“

 

 انصهر القلق واللهفة وحل محلهم الغضب وهو

 ……يصيح بهيجان

 ”..…. اللي خالكي تدخلي تشوفي الرسايل يخليكي تردي ياهانم……يعني اي مش فاضيه“

 

 ……ته سمر باقتضاباجاب

. انا لحد دلوقتي مش فاهمه أصال اي الزمة الرسايل …….. هيحصل اي…وبعد ما رد“
 ”……دي

 

 .…ضيق عيناه وهو يسالها

 ”..…مش فاهم ………يعني إيه“

 



 ……ردت سمر بصالبة

 ”..……انا وانت مش صغيرين وفهمين بعض كويس ……ال انت فاهم يابراهيم“

 

 ..…زفر بكبت وهو يقول بنفاذ صبر

 ”.…جيبي اللي عندك يابنت الناس ومتستفزنيش“

 

 ……سالته بجرأة

حين طال صمته على الخط برمت شفتيها باستهجان وهي  ”……انت عايزني وال ال“
 .…تقول

 . ماهو حاجة من االتنين..…ساكت لي يابن راضي“

 ”………. ابعد وال رسايل وال غيره اقطع الوصال خالص بينا…مش عايزني

 

 ……قد سألها بنبرة خشنة”..……ولو عايزك“

 .……واتى ردها الحاسم بقوة

عايزني خبط على بابي وانا هكون اول واحده  …سهله برضو العنون ميتوهش احنا جيران“
 مرحبه بيك

إضافت  ”..……. بس اعرف نيتك من ناحيتي االول ومنها نشوف…وهقف قدام الكل عشانك
 …بجمود

 ”..….. سمعني ردك دلوقتي……قولت اي“

 

 لسانه وال يعرف ماذا يقول فقد فازت عليهلجم 

 .. ربما يعشقها النها سمر…بكالمها وطلبها الجريء



 )الشبح( تلك التي ال تهاب شيٍء وتدخل في

تلك التي تتحمل وتصبر وتعشق وتروي وتشقي في اٍن واحد تلك ……الحروب بصدر رحب
 هي سمر

 .………حبيبته

 

وقع في حبها شعر انه يحب قوتها شراستها صفاتها لم تكن محببه اليه من قبل لكن حين 
..أحب فتاة بمئة رجل وفي سابق كان يتمنى …صراحتها التي تصل للجرأة في بعض األحيان

 ..……فتاه تخشى السير بين المارة بدونه !

 

 الحب يغيرك يجعلك تحب حسب الهوى ال حسب

 .………متطلبات قياسية

 

 قالت بنبرة خافته …حين طال صمته على الخط

 .…م قوتهارغ

نظرت سمر ”.……اي ده……….ربنا يسهلك ويسعدك مع واحده ا…ردك وصلي يابراهيم“
 الى تلك القنينة

 .…الزجاجيه الخضراء التي القت من النافذة وكانت تشتعل بنار وبداخلها سائل قابل لالشتعال

 

 ..…انتبه ابراهيم لما قالته فسالها بقلق

 ”.…….مالك….في ايه.. …سمر“

 

 ..…ة وهي تشاهد النيران تشتعل امامهاقالت بصدم

 ”..…….بيولع……..الصالون بيولع…نار“



 

 ”……انتي فين“

 سالها بلهفة وهو ينطلق بسيارته فقد كان يحدثها

 ……وهو امام المصنع ولم يكن يصل للبيت بعد

 

 ..……وجدت قنينة اخرى ترمى من الخارج فتراجعت بخوف وهي تستنجد به

 ي حد بيرمي علياف……..أبراهيم الحقني…جوا“

سعلت وهي تتراجع مختبئه في احد الزوايا التي لم تصاب ”.……ازايز بنزين المكان بيولع
 …بعد

والنيران كانت تاكل االخضر واليابس امامها وهي واقفه مكانها تشاهد الحريق بصدمة 
.وبداخل حدقتيها السوادء ……وقد توقف عقلها في تلك الثواٍن عن التصرف حتى……وهلع
 ………النيران تتوهج بضراوة وهي ثابته مكانها كالوحٍ من الرخام كانت

 رواية غمرة عشقك الحلقة التاسعة والعشرون

نظرت لنافذة السيارة  ……كان الطريق طويل ممتد امامها واالمطار تتساقط قبل أوانها
 ولقطرات الماء المنسابة عليها بنظرات باهته وبمقلتي حمراء

 تجف باستمرارووجه شاحب وشفتي زرقاء تر

 .هل من تلك الصاعقة الرعدية شديدة……موجع

 البرودة ام من صاعقة اقسى عصفت بداخلها

 .…فاطاحت باالخضر واليابس فجأه ؟!!

شعرت بالمرارة في حلقها تتزايد كلما تذكرت البدايات ……نزلت دموعها مجدداً بندم وخزي
 وما بعدها

 .……لتصل للنهاية هنا ؟!!

وضعف..وتهدل شعرها البني الداكن حول وجهها واخفى الوجع عن اطرقت براسها بحزن 



 العيون

 لتخرج شهقات مكتومة موجوعه من بين شفتيني

 كان يخبرها مرراً ان من خاللهم يرى أجمل ابتسامة

 .وانه يسعد حينما يراها تضحك……وردت عليه

 ..اليوم تعيش أصعب لحظة……ويتالشى حزنها

 …يجزم بحبها.اليوم تزوج من كان …في حياتها

 ..…تزوج بالكذب عليها ولعب بمشاعرها

.كيف يكون …حتى االن مزالت مشوشة التفكير…كيف تصدق االمر رغم انها راته بعينيها
 ماهراً بتلك

الدرجة التي تجعله بعد ساعة من تركها على سريره بعد ليلة حميمية جامحة بينهما اثبت لها 
هب الخرى بعدها كي يلقي نفسه بين ذراعيها بمنتهى . يذ…مراراً وتكراراً انه مدله في حبها

 ..……البساطه وكان قلبه حافلة كبيرة تسعى للكثيرات !!

 ..ام انها ببساطة……او حتى حب…وهل هذا قلب

 ..وهذا واقع ملموس منذ بداية……شهوات بهائم

خبث .. بداية قربه وتعجله في لمسها واالقتراب منها وتسلله اليها بنزاهة و…معرفتها به
الرجال وهي وقعت في الفخ بغباء فكانت تسعى وقتها لالرتواء عاطفياً وجسدياً خصوصاً من 

 رجل كعز الدين لن تنكر انها السبب الرئيسي لجرح نفسها

 فهي من ركضت خلف الهوى وحالوة مذاقه

 والقت مشاعرها بين يدي من ال يفهم إال

 ……كغيره من رجال……متطلباته الجسديه فقط

 ”..…امداموصلنا ي“

 فاقت على صوت سائق التاكسي رفعت عينيها الحمراء المطعونة بالم الغدر اليه ثم اخرجت

 تنهيدة مرتجفة وهي تعطي اليه االجرة وتترجل



 ..…من السيارة بصمت

 خرجت من السيارة وسارت في شارع بعيون ذابلة

 تسير بقدمين رخوتين وكانت ترفعهم رفع عن األرض

 ط بانسياب حزين وكان الجو هدأكانت االمطار تتساق

 ورأف بحال الحزينة فاكمل صورة الوجع بشكال اعمق

 ………في األثر

 ..…وصلت البنيه وصعدت لشقة والدتها اطرقت على الباب بيد مجمدة باردة كجسدها وقلبها

 انحنت امام الباب كوردة ذابلة بانكسار بعد ان

 قطفها احدهم واستنشق عبيرها النافذ والقى بها

 .. وكانها لم تكن…عد ان جفت اورقها الحمراءب

 ..…يوماً و ردة مزدهرة جميلة تسر العين كغيرها

 فتحت والدتها الباب بمالمح متعبة وعيون ناعسة

 .…وحينما وجدت ابنتها امامها بهذا الوقت المتأخر

 جفومظهره المفجع فكان شعرها مبلل وعيونها باكية حمراء كالدم وجهها شاحب وشفتيها ترت

انزلقت عينا ماجدة المذهولة لمالبس ابنتها المبللة …بهستيريه وقد قارب لونها على االرجواني
 وارتجاف جسدها الملحوظ

 ……كل هذا الفحص كان في عدد ثواني قليلة قبل ان تسالها ماجدة بفزع

اي اللي مبهدلك البهدلة …….مالك ياحنين..فيكي إيه ياضنايا…بسم هللا الرحمن الرحيم“
 ”……دي

 القت حنين راسها على كتف امها وهي تخرج الوجع

 المكبوت ببكاء مرير قاسي وموجع للقلب مما جعل

 ماجدة تبكي الجلها رغم انها ال تعرف سبب هذا



 ……الوجع لكنها تعلم ان الذي يوصل حنين لتلك الحالة شيٍء اكبر من طاقة تحملها وصبرها

 البسهاادخلتها امها غرفتها وساعدتها على تبديل م

 ثم دثرتها تحت الغطاء واغلقت االنوار بدون

 ان تفتح اي حديث معها فلم يكن الوقت مناسب

 ..اعطتها مساحة كي تهدا وترتاح…لالستفسارات

 وتخف نوبة الحزن والقهر التي تراه بعيني

 ………ابنتها

الدها تنهدت ماجدة بحزن وبلعت غصة ثقيلة في حلقها وهي تدخل البنها محمود االكبر في او
 بعد

 .……حنين

 .…ايقظت المراهق الصغير برفق وهي تقول

 ..انا مش قادرة…..قوم يابني……محمود قوم“

 ”اناهد.. 

 ..…استيقظ الصبي يفرك في عيناه وهو ينظر المه بدهشة قائالً بنعاس

 ”.……. انتي تعبانه وال إيه………اي ياما“

 ردت والدته وهي تجلس جواره على حافة

 .…الفراش

 ”……انت معاك رقمه صح…بس انا عيزاك ترنلي على جوز اختك……سةانا كوي“

 ……رد الصبي وهو يتثاءب

 ”…..ارنلك على حنين…ااه معايا رقمه هو وحنين“

 ..…قالت االم بحزن

 ”…….رن عليه وديني التلفون اكلمه….انا عايزة اكلمه هو…ال اختك هنا“



 ..…نظر اليها بعيون ناعسة

 ”……ين سوا.هما زعالن……هو في اي ياما“

 ..…قالت االم بنفاذ صبر

 ”……..رن عليه وهات التلفون وكمل نوم…ملكش دعوه بالحاجات دي انت“

 حك الصبي في شعره وهو يجري اتصال بعز الدين

 ثم اعطى الهاتف المه وعاد للنوم سريعاً كالمغيب عن

 ..…الواقع وباليا الحياة

 خرجت ماجدة من الغرفة وهاتفة عز الدين بصالة

 ..حينما…يت بصوٍت خافت حتى ال تسمعها حنينالب

 .…وقال بفتور……فتح الخط

 ”……..امك كويسة…….اي اللي مصحيك لحد دلوقتي…الو اي يامحمود“

 .…قالت ماجدة بتردد االم

 ”..…..عامل ايه……انا بخير ياعز يابني“

 ..…عقد حاجبيه بأستغراب وهو يرد بهدوء

 ”..….. ازي حضرتك…………الحمدهلل“

 تنحنحت ماجدة بحرج وهي تقول”.……هللالحمد“

 ..…بخفوت

.خالها رجعه منهاره …انا بس برن عليك عشان اعرف اي اللي حصل بينك وبين حنين“
 النها كانت رجعه تعبانه من برا….انا مقدرتش اسألها……بشكل ده

مالها يابني ……عشان كده رنيت عليك افهم منك…وطبعا انا مقدرش استنى كده لحد الصبح
 …ياحكيل

 ولو هي غلطانه اوعدك اجبها لحد عندك الصبح



 ”..…….. ولو انت اللي غلطان قولي صرحني واعتبرني زي امك…تعتذرلك وتراضيك

 ……هز راسه وعقد حاجبيه بغرابة وهو يسالها بتوجس

 ”…….هي حنين عندك……انا مش فاهم حاجة“

 ..…ردت ماجدة تلك المرة بدهشة

 ”.………مشفتهاش وهي خارجة .انت….لسه جايه من نص ساعة…ايوا“

 .……رد بفتور مفعم بالحيرة

 ”………..وبعدين احنا سيبين بعض من ساعتين ومكنش فيه اي حاجة…انا برا…ال“

 لوحت ماجدة بيدها وهي تجلس على االريكة

 ..……بعجز عن التفكير

.لو انتوا كويسين مع بعض..اي اللي يخليها ترجع معيطه بشكل …ازاي يابني“
 ”.. ….انت لو تشوفها تقول حصلت بينكم حاجة كبيرة.…..وشكلها…ده

 القى تلك الكلمة وهو يسترجع”……معقول“

 ماحدث بينهما قبل خروجه لعله يجد

 ..…سبب مقنع لذهابها المها بهذا الشكل

 ……قالت ماجدة بقلة حيلة

صمتت قليالً ثم ”..……..انت مشفتش شكلها وهي جيالي…امال انا رن عليك ليه يابني“
 .…تابعت

 .كالم التلفونات مش هينفع…اسمع ياعز يابني“

 ”..…تعالى افهم منك اي اللي حصل بظبط

 ..…اخرج زفرة حائرة كحاله وهو ينظر امامه بتيه

 ”……أكيد جاي ربع ساعة وهتالقيني عندك“

بالفعل بعد ما يقارب الربع ساعة اتى لعندها فتحت له الباب فطل من خالله بهالة شامخة 



 ..وحضور طاغي على كل شيءٍ …جذابة ووسامة رجولية

 يجعل كل شيٍء جميل لمجرد……من حوله

 ………وجوده به

 ……قال بلهفة وهو ينظر لماجدة

 ”..……هي فين حنين“

 ..…اشارت على احد الغرف وهي تقول

 ”. ….فهمني االول اي اللي حصل بينكم………..بس نايمة…جوا“

 …ضرب جانبية بعصبية وهو ينظر لباب الغرفة

هدأ من غضبه قليالً وهو ينظر ”.…انا ذات نفسي مش فاهم حاجة……ي يام محمودافهمك ا“
 .…الى والدتها

 ”……ممكن اشوفها“

 ..…ردت ماجدة بتردد

 ”……بس دي نايمة“

 ..…رد عز الدين بفظاظة

 ”……..مانا الزم افهم في إيه……تصحى“

 .…طرق على باب غرفتها وهو يقول بخشونة

 ”…….حنين……حنين افتحي انا عز“

وعيون ال تنضب من ……على الناحية االخرى وقفت حنين خلف الباب وهي تساله ببغض
 .…الدمع

 ”..….اي اللي جابك هنا أصال……عايز إيه“

وهو يقف مكانه على الناحية ……عقد حاجبيه وشعر بانياب تنهش في صدره في لحظة
 االخرى



 ..…يسالها بعدم استيعاب

 .…صمت قليال ثم اضاف بحيرة”…لده كله .اي اللي حصل…اي للي بتقولي دا ياحنين“

 انا فاكر اني سبيك من ساعتين ومكنش في اي“

.حد من الخدم ….آية زعلتك…..اي اللي حصل خالكي تمشي وتسيبي البيت…زعل بينا
 .افتحي…ضايقك

طرق ”..….انتي مش صغيرة افتحي خلينا نتكلم بالعقل…ياحنين متسبنيش وقف على الباب كده
 .…بحنق على الباب مرتين

 .…صاحت بتهكم من خلف الباب باكية

.كفاية تمثيل وقرف ……هبلة اني صدقت واحد زيك…ال انا مش صغيرة انا هبلة“
 .طلقني ياعز…بقا

 اتفقنا كده انتهى خدت اللي انت عايزة وانا قبضت

 ..اتفقلت الستارة وخلص……التمن خالص فركش

 ”.…الفيلم الهندي بتاعك

..فوجدها تنظر اليه بحرج يماثله لكنه مليء بندم فهي …تها بحرجاستدار عز الدين الى والد
 سبب تلك الزيجة الرخيصة والتي كانت تحاول اغمض عينيها

 .……عن حقيقتها المكشوفة للمأل

..فلم يمنع نفسه من السؤال ……عادت عينيه للباب بقتامة تشتبك بنفس الحيرة وتيه من حديثها
 ……امام امها

بعد ما …اي اللي خالكي تطلبي الطالق فجاه كده…ميني اي اللي حصللو عايزاني اطلقك فه“
 ”..…..وريحي قلبي ياحنين….فهميني…كنا اتفقنا على كل حاجة

.قالت ساخرة ……كانت اخر جملة منه بها رجاء حاني جعلها تبكي وقلبها يتجرع الًما
 .…بتألم

 ”.……..بعد اللي عملته…اريح قلبك !!“



 …هو يصيح هائجاً من هذا الباب الحائل بينهماضرب الباب بقوة افزعها و

 ………..اي هو اللي انا عملته…اي اللي انا عملته“

 ”. …اطلعي وفهميني……فهميني

 …ابتسمت هازئة

 ”..……افهم انت لوحدك ياعريس“

 ..…عقد حاجبيه وهو يردد الكلمة بغرابة

 ”……..تقصدي اي ياحنين…عريس“

 ……هدرت فجأة ببغض

 ياما ورحمة ابويا هرفع…اعزطلقني ي……اللي وصلك“

 ”……وافضحك في كل حته…عليك قضية خلع وهجرجرك في المحاكم

 ……رفع وجهه منتفضاً بغضب وهو يردد ذاهالً 

 ”..…لدرجادي………عايزه ترفعي قضية خلع……تفضحيني انا ياحنين“

 …قالت وهي تذرف الدموع بضعف قائلة بكره

اوفي ……الطالق منك في يوم هتوافق..اني لو طلبت ….طلقني قولتلي قبل كده…واكتر“
 بوعدك

 ”……وطلقني زي مانا عايزه

 ازدادت مالمحه تشنجاً ومن بين تلك التخريف

 .……قال بعناد

 وفتحي الزفت ده خليني افهم اي اللي…مش هطلقك على جثتي ………مفيش طالق ياحنين“

 ”.……قلبك عليا اوي كده

 ……قالت بصوٍت ضعيف غاضب

..انا مش ….ابعد عني ياعز……ومش محتاج اقولك……إيه انت عارف كويس انت عملت“



 ”.……عايزة منك غير ورقة طالقي

 .……هتف بحدة

. انتي مراتي غصب عنك وانا اقسم باهلل ما هفوت الهبل ده على …مفيش طالق ياحنين“
 ..…ضرب الباب ثم هدر فجأة بقوة ارجفت جسدها ”.…خير

 انيلينا كالم ت…خليكي مستخبيه ورا الباب ياحنين“

 ”……بس مش من ورا الباب يامدام

 ابتعد عن الباب ثم من الشقة باكملها بخطى هائجة

 .والح بها وجع……ومالمح تزداد قتامة وغضب

.بعدما كانت تئن بأسمه بحميمية في احضانه منذ ساعات ……ممن تطالب بالهجر اآلن منه
 .……قليلة !!

.. وظلت تسير قرب …ا بعنفبداخل الغرفة اخذت تتنفس بسرعة وهي تتطبق على عينيه
وعيونها  …الباب المغلق ذاهباً وعودة وهي تضرب وركيها بقبضتين يداها بقسوة وتشنج

 .……تذرف الدمع باستمرارية توجع قلبها وتحرق اعصابها اكثر من االزم

……………………………………………………………… 

 في صباح دخل الشركة وهو في حالة من العصبية

مر بجواره وكانه يخترع المشاكل حتى يفرغ غضبه على الشديدة يصرخ في اي شخص ي
 الموظفين

 ..……أصبح شديد االنفعال وهو الذي كان يتمتع بين الموظفين ببرودة اعصابة ووقار تعامله

 ……انقلب للنقيض فجاه جعل الكل يهابه اكثر من السابق

ف على ثم سند ظهره للخل…ترك القلم بعصبية على سطح المكتب حتى اصدر صوٍت مزعج
 ..شرد…مقعده الوثير وهو يحل ربطة عنقه باختناق

 ناظراً باعين حمراء من شدة االراق وقلة النوم

 .……ليلة أمس



.حتى االن ال يعرف سبب وجيه يجعلها تطالب بطالق بتلك الطريقة الغريبة …أمس؟!!!
 ..……ماذا أصأب عقلها………االقرب للجنون

وهو يشعر بان حوائط المكتب تطبق على اغمض عيناه و ازدادت انفاسه سرعة مرهقة 
 ..…صدره

..اجرى اتصال سريع بحارسه …نهض من مكانه بتشنج ووقف امام الحائط الزجاجي االمع
 الخاص )نزار(

 ..…ساله بنبرة رخيمة مفعمة باللهفة

 ”.……ها يا نزار خرجت“

 .…رد نزار على الجهة االخرى باحترام

اخواتها بس راحه المدرسة وهي ووالدتها ..…مفيش حد خرج من البيت……ال ياباشا“
 ”.……فوق

 ……قال عز الدين بسأم

 ولو هي…لو والدتها خرجت اتصل بيا علطول“

ارجع شعره …اغلق عز الدين الخط وهو يزفر بضيق”……ماشي……برضو خرجت كلمني
 للخلف وهو يجري اتصال جديد بها وهو يعلم انها لن ترد عليه

 اها عبر االتصالفهو حاول طوال الليل مهاتفة اي

 انها حتى……والرسائل وهي تأبى بعناد الرد عليه

 …………ال تود ان تريح قلبه وعقله وتحكي سبب وجيه لطلبها المفاجئ بطالق

 صدح هاتفه فرفع اياه باللهفة ال تخلو من الغضب

 ..…..فتح الخط وقال بصوٍت كئيب…وجد ان المتصل شقيقته

 ”.……..خير………ايوا يا اية“

 ..…بارتياب سالته اية

 ”..…. انت كويس….. في اي ياعز مالك…خير“



 ..…رد بنبرة باهته بملل

 ”..….. كنتي عايزه حاجة……الحمدهلل“

 …الح القلق اكثر على صوتها وهي تساله بشك

.هي ….سالت الخدم قالوا انها خرجت من امبارح بليل ومرجعتش……هي فين حنين ياعز“
 باتت

 ”……اي اللي حصل بينكم ……برا ؟!!

 ..…رد عز الدين بجزع

 حنين بس مامتها تعبت شوية…مفيش حاجة يا اية“

 ”..…فا راحت تقعد معاها عشان متبقاش لوحدها

 ……قالت اية بعدم اقتناع

 ”……….هات العنوان ياعز…يبقا الزم اروح اشوفها……مامتها تعبت“

 ..…امتنع بسأم

 ”……مش وقته يا آية“

 .……قالت اية بعتاب

 جرالك إيه المفروض انت كمان تكون…ته الزم ازورها وطمن عليهاهو اي اللي مش وق“

 ”.……معاها دلوقتي

 لوى شفتيه مستنكراً وهو يقول باعين

 .…شاردة

 ”.……هي مش عيزاني اكون معاها“

 ..…وقع قلب آية أرضا وهي تساله بخوف

انا اختك ياعز هتحكي لمين  ….عز ارجوك متخبيش عليا…….انتوا متخانقين…ليه“
 ”.. …غيري



اغلق الخط سريعاً ”…….لم ارجع هنتكلم…انا عندي شغل كتير اوي……مش وقته يا آية“
 بدون ان

 ..……ينتظر ردها

اجرى اتصال مجدداً بها فلم ترد عليه بل ارسلت رسالة مليئة بالكراهية والغباء الغير 
 .……متناهي

.اطلع ……ني ياعزنفذ اتفقنا وطلق……)ريح نفسك انا ال طيقه اكلمك وال طايقه اسمع صوتك
 قد

 .قدامك اسبوع بعدها هرفع…كالمك وطلقني

 ..(…قضية خلع سمعني

 اتكأ على ازرار ……بعد تلك الرسالة الغبية منها زاد تنفسه تشنجاً وازدادت مالمحه قتامة

 ..…كيبورد الهاتف بشدة وهو يرسل لها بعنف

 )وريني هتخرجي من باب بيتكم ازاي للمحاكم

.يمكن …….اطلعي من جحرك ووريني نفسك ياحنين هانم……انا مستني خروجك منه
 ساعتها

 ..(…تعرفي تقنعيني بطالق فطلقك من غير خلع يامؤدبة

 .…ارسلت رسالة تنفث عن غضبها منه

 )غصب عنك مؤدبة ومتربية انت اللي مشفتش

 ..طبيعي ترجع في كالمك هنتظر اي من…تربية

 .(.…..جوز االربعه……واحد بيبدل الستات زي بدله

 ……كتب ذاهال لها ولم يمحى غضبه نحوها

 )انتي اتهبلتي مش كنا خلصنا من االسطونة

 ..(…بتاعتك دي

 ……ارسلت ببغض



 ..(…)مخلصناش ومش هنخلص ريح نفسك وريحني وطلقني

(اغلق الهاتف ……)وهللا ال هريحك وال هريح نفسي ومفيش طالق..ولما اشوفك لينا كالم تاني
 ……البعد نقطة امامه بسوداوية وهو يكبح انفعاله ناظراً 

……………………………………………………………… 

ابتسمت بنعومة وهي تعانق الدمية المحشو على شكل خروف بفرو أبيض احد هدايا أحمد لها 
 والتي

 ..……اهداها لها في عيد االضحى

 ..…ظلت تستمع الحد االغاني الرومانسية وهي تحدثه في الهاتف بصوت خافت

 ”.…يعني قربت على البيت“

 .…رد على الناحية االخرى وهو يقول

 ”..…. انتي بتسمعي إيه…آآه شويه وهوصل“

 .……ابتسمت بحرج وهي تقرب الهاتف من من السماعة الصغيرة )مكبر صوتي(

 .(……)وبيستحي بعرف حبيبي بيستحي ياريت لو بطفي القمر ليحكي على عتمة

 عادت ووضعت الهاتف على اذنها فضحك أحمد

 ……ثوهو يقول بخب

 ”…….. مش مشيه معايا خالص…متاكدة ان االغنية دي ليا“

 .…ضحكت هي االخرى وهي تبرر االمر

 . انت بتعمل حاجة…ليه بقا مش ماشيه معاك“

 ”……من ورايا

 ……رد احمد بمزاح

 …. بس انا ما بستحيش خالص……وال حتى قدامك“

 ”. …تقريباً الست اليسا بتغني لواحد خريج ازهري



 ..…ة بسامهزت رأسها قائل

 ”.……علطول بتثبتلي انك مش سالك……مفيش فايدة فيك“

 ……رد بوقاحة

انتي تخافي من السهونه اللي بيحاول يثبت انه بيصلي  …كويس اللي يعمل كده متخفيش منه“
 على السجادة قدامك ومن وراكي نسونجي قد

 ”……الدنيآ

 …قالت بغيظ معاتبه

 ”.……حبكملفاظ السعد ياستاذ انت مش بتكلم واحد صا“

 .…رق صوته وهو يقول باشتياق

 ”.……عمتاً وحشتيني اووي ……دي لغة الجيل ياستاذه بيبه“

 ..…غيرت مجرى الحديث كالعادة

 ”.….. قولي عملت اي في الجامعة……تمام“

 .…مط شفتيه وابتزها عاطفياً بعتاب

ا احمد .. قلبي ي…. بموت فيك يا احمد…. فين وانت كمان يا أحمد…احنا هنهزر يابطتي“
انتي ال عايزه تحفظي وال  ……اي هعلمك فيك لحد امتى يابيبة …روحي من جوا يا أحمد

 ”..……عايز تفهمي

 ..…بللت شفتيها وهي تقول مستنكرة

 ”.…مش اوانه الكالم دا يا أحمد“

 .……سمعت صوت مضغ وطحن شيء بضرسه

 ..…سالته بفضول

 ”……بتاكل إيه“

 .…رد بفتور



 ”.……وسوداني………لب“

 ..…بمناغشة حلوةقالت 

 ”……هات شويه طيب“

 ……قال ببساطه

 ”.……انزلي خدي شويه“

 .…سالته وهي ترتدي اسدال الصالة وتلف حجابها”..…انت تحت“

 …رد وهو باالسفل وسط ضجيج االطفال بالكرة

 صاح للصغار وهي معه ”……ااه انزلي لو تعرفي“

 .……على الخط

 ..…عاد اليها قائالً  ”..…جودة معايا …وعشان منضيعش وقت …احنا مع الفريق الجامد“

 ”..…نزلي حاجة من البلكونة وخدي فيها اللب ده“

 ……صاح للصغار بعدها

 ”.. …اتفرج وتعلم……ضربة جزاء اركن على جمب يابني“

وقد اقتحموا …اغلقت الخط وهي تخرج للشرفة لتجده يلعب هو وكرم مع احد الصغار بالكرة
 بجمال

كال جو اكثر حماساً وسعادة مع صغار الحي الذين كانوا منبهرواً مبارة الصغار واصبحوا يش
 .……بلعب أحمد وكرم االحترافي بكرة القدم

 غمز لها أحمد وهو يمرر الكرة بين قدميه بسهولة

 فقد………حتى ال ينالها كرم ويسجل هدف

ن تم تقسيم الصديقان على الفرق بتساوي ليكن كرم منافس ألحمد الذي كان يرقص الكرة بي
 قدميه

ثم تجاوز كرم وبعضاً من الصغار ودفع الكرة بقدمة في المرمى مسجل  ……بتالعب ومهارة
 ……هدف سريعاً بعدها



فصاح فريق أحمد من الصغار بسعادة وبدا في اغاظة فريق كرم الذي صاح بغضب 
 ..…مصطنع

 ..…نظر للصغار وقال بجدية”.……اي يعني جاب جون اول ما نزل“

 ”……جالة بعون هللااحنا كسبانين يار“

 ..…صاح احد الصغار من فريقة 

 ”……متاكد ياكرم وال احمد هيعلم علينا“

 ً  ..…رد كرم سريعا

 ”……اكيد هيعلم علينا“

 ً  .…صاح الصغار بقوة معا

 ”……ااااااااااااايه“

 ..…ارتعد كرم للخلف بخوف مصطنع

 ”.…ني هكسب.معاكم كرم صالح شخصياً وهكسب يع…اهدوا يارجالة اكيد اكيد هنكسب“

 ..…لوى احمد شفتيه باستهجان

 ”……كرم صالح هنا زي محمد صالح كده في المنتخب فهمين“

نزل كرم على االرض وعمل تمرين  ”.….اصبر عليا…دا انا هقطعك …اتريق اتريق“
 الضغط امام الصغار

 وكذلك أحمد الذي قذف من فمه قشر اللب ورفع عيناه عليها فكانت …فضحك فريق احمد عليه
 ً  تقف بشرفتها باسدال الصالة والحجاب الذي زادها نضجا

.جميلة ملكة الثلج ذات …….. تالقت اعينهما فابتسمت اليه ابتسامة تقطر عسالً …وحالوة
 الوجه

وعيونها الزيتونية كزيتونتين وضعوا على طبق من …األبيض بياض يغيظ احياناً من شدة نقاءة
 من الطماطم الجبنة البيضاء وشفتيها يمثالً قطعتين

 .لم تكن وجبة دسمة لكنها شهية صحية…الحمراء



 ..…للعين للقلب لمشاعره التي عبثت بها البيضاء فأصبح ال يرى جماالً إال من خالل عينيها 

عض على شفتيه وهو يجد افكاره تنحرف وهو يفكر في شعوره حينما يمرر شفتيه ولسانه 
.كيف سيكون مذاق وجبة فطوره التي ينتظرها ……الشهواني على تلك المالمح االنثوية النقية

 ..……منذ ان وقعت عيناه عليها

 حاول الخروج من تلك االفكار فلن تزيد اال اإلشتياق

. رفع يداه اليها بلفة صغيرة من اللب واشار لها ……ومتطلبات اخرى ال يود االنسياق معها
 ..…ان تنزل السلة لتاخذها

 بها لفة اللب بالفعل انزلت السلة الصغيرة ووضع

 ..…. فتحتها في الخفاء بإبتسامة حالمة…الصغيرة ومعها ورقة صغيرة جداً 

 (…….. يابطتي……)بحبك يابيبة

 ابتسمت حبيبة وهي تتابع المبارة الشيقه من

 ..……االعلى وهي تاكل اللب باستمتاع

من جديد كسب أحمد وسجل خمس اهداف وفي اخر دقائق سجل كرم هدف واحد فصاح بعد 
 سجيلت

 ……الهدف بسعادة عارمة

وهللا وعملوها الرجالة ورفعه راس مصر بلدنا ووقفه وقفت رجالة مبروك لمصر ولي “
 ”.……والدها

 ..…صاح احد الصغار وهو ينظر لكرم بغيظ

 ”…….احمد سجل خمس اهداف واحنا هدف واحد……احنا خسرنا على فكر ياكرم“

 .…رد كرم باال مباالة

 ”………فين روح المنافسة الشريفة …وعملنا اللي علينااي يعني احنا حاولنا “

 ……اقترب منه احمد قائالً بلؤم

 وقف امامه أحمد ثم مسك”..…قولهم يابني“



 ياقة قميصة فجأة على مرأى الصغار قائال

 ..…بخشونة

 ”.……شخلع عشان تعدي“

 ……نظر له كرم بتوجس

 ”……اي يابو حميد في إيه“

 ..…حدثه احمد ثم حدث الصغار بمكر

 ”..……هو مش اللي بيخسر بيدفع برضو يا رجالة……هو اي اللي في إيه“

 ”.……اااااااااااااااه“

 ..نظر لهم…صاح الصغار كلهم معاً حتى فريق كرم

 ……كرم بغيظ هادراً 

 ”……..يعني اجيب جون وشرفكم ودفع كمان…جتكم اوه“

 .….جودة…صاح احد فرقة احمد

 ”……أحمد جاب خمس تجوان“

 ..…زدراءاخبره كرم با

 ”.……عشان غشاش“

 ”..……بتقول إيه“

 .…جذبه احمد بغضب من ياقة قميص

 عدل كرم الجملة وهو يقول بنبرة قاربت على

 ……البكاء الزائف

 وانا راجل على قدي يرضيكم…عشان حريف“

 ..دا انا ساكن في شارع اللي ورا حتى…تقلبوني



 ”.……يعني ضيف عندكم

 ……تركه أحمد باستياء قائال

 ”..……هات عشرين جنيه ومتحرجناش قدم العيال يابني“

 نظر له كرم بغيظ ثم اخرج االموال على مضض ووضع الورقة بيد أحمد بقوة وهو يقول

 ً  ……مقتضبا

 ”..……..وخد في بالك احنا مش بنلعب على قمار……خد ادي العشرين زفت“

 ً  ……رد احمد هازئا

 .…ر احمد لجودة وناداهنظ”………ياخي اتنيل مش لما تفلح في الكورة نلعب قمار“

 ”. …جودة خد الفلوس دي وجيب لرجالة خروب“

 اوما له جودة وهو يضحك بسعادة وسحب اصدقاءه معه والذين ال يتعدى عددهم عن الستة من

 .…الفريقان !!

رفع أحمد عيناه على حبيبة الواقفة بشرفة مكانها تنظر له بحب واستمتاع بتلك المبارة التي 
ً انتهت لالسف سري .غمز أحمد لها بخبث والقى اليها قبلة في الهواء وهو يدخل البنية ……عا

 ..…ومعه كرم

 ازدادت خفقات قلبها وهي مكانها متسمرة بدهشة

 .…وقد اشتعلت وجنتيها بحمرة الخجل والغضب مما جعلها تمسك الهاتف بتهور وكتبت

 ..(……انت قليل االدب…انت…)اللي عملته دا ميتكررش تاني يا احمد

 ……ارسل لها ذاهالً 

 ..(…)ياخربيت الهبل وكاني بوستك من بؤك

 ..…ردت برسالة منفعلة ببراءه

 .(….. وقولت البراهيم……)يسالم متقدرش تعملها دا انا كنت فضحتك

 ……ارسل لها الول مرة بمراوغة وقحة



 . اسمعي…)يادي ابراهيم اللي فكراه بعبع المنطقة

 تها هقطعفي يوم من االيام هتبقي حاللي وساع

 (………شفايفك الحلوين دول بسناني

 .(…)ياقليل االدب انا غلطانه أصال اني بتكلم معاك

. لكنه …وضعته على الحظر سريعاً وهي تبكي وكان من المفترض ان تسعد بكالمه او تخجل
حينما يحاول التطاول معها في الحديث تشعر باالختناق وعدم االرتياح لألمر وكانها تفعل 

 عةجريمة شني

 .……لذلك كانت تضع حدود واهيه بينهما

 ً  لكم أحمد ….. فكرت كثيراً في األمر…ليتها كانت تمتلك الشجاعة لتقطع تواصلها به نهائيا

 إدمان وجوده ……وصل لالدمان داخلها

 .وجود أحمد وكل شيء……واتصاالته ورسائلة

 ..……يخصه عيوبه قبل مميزاته ؟!!

..كتب لها اعتذار …من الخط االخر الخاص ايضا به مسحت دموعها بعصبية وهي تجد رسالة
 .…مشتبك بندم

 . انا عارف اني……معلش……)حبيبة انا اسف

..بس وهللا غصب عني هي طلعت كده …اتجاوزت حدودي معاكي في الكالم
 (اغلقت هاتفها……معايا

وهي تعلم ان هذا ………بل اكتفت بتجاهلة ……بتشنج ولم تضع الخط االخر على الحظر
 قابانسب ع

 .……له

 دخلت الغرفة وخلعت االسدال والحجاب بعنف انسدل شعرها البني الفاتح كالبندق

 …على ظهرها بجمال

 جلست على الفراش لتجد امها تدخل اليها



 ..…وهي حزينة المالمح بعيون حمراء اثار البكاء

فراش بل .فهو ال يأكل وال يبات جوارها على ال…فمزال زوجها يعاقبها ببعاده وجفاءه نحوها
.. لوال حبيبة ….واالكل اوقات كثيراً يهمل فيه…كان يبيت في غرفة الصالون على االريكة

التي تصر على اطعامه باعداد وجبات خفيفة له ، فهو مزال ينفر من كل شيء ياتي عن 
 ..…طريقها هي

 .فحاولت…وكم المها هذا و آثر على نفسيتها تجاهه

 وكانه يرىارضاءه بكل الطرق لكنه أبى بعناد 

 ان مزال عقابها ببدايته لعلها تخلع جلد المرأة

 الفضولية المؤذية وتعود لثوب الزوجة واألم كما

 او سيتم استبدالها او……يحتاجها هذا البيت

 ……حذفها من حياتهما لألبد

 الول مرة يكن زوجها قاسي معها والول مرة تجد

 خصامة لطمة كبرى الفاقتها من غيبوبة الغل

 ..وتركز اكثر مع ابنتها وزوجها…ا بهاالتي تحي

 ..….فهي مزالت تسعى لرضاه…ان سمح لها بذلك

 ..…قالت صفاء بنبرة حزينة

 ” …الغدى جاهز……مش هتاكلي ياحبيبة“

 .…نزلت دموع حبيبة وهي تقول بامتناع

 ”……مليش نفس ياماما“

 ..…جلست صفاء على حافة الفراش بقلق

 ”……مالك بتعيطي ليه ………ليه ياحبيبة“

 ……قالت حبيبة باعين باكية



 ”.……. ينفع تاخدني في حضنك ياماما…انا مخنوقه شويه ……مفيش“

 ..…سحبتها صفاء الحضانها وهي تقول بحنو

 ”……. مالك بس…….. تعالي……ينفع ياحبيبتي“

 قالت حبيبة بحرج وهي تشعر بالحرج من

 ..…امها

 ”.……مفيش زعالنه من واحده صاحبتي“

 ……فق الول مرةسالتها والدتها بر

 ”.…….. وال نص نص……صاحبتك اوي“

 ..…قالتها حبيبة بملل”..…هتفرق يعني“

 …قالت صفاء بهدوء وهي تربت على كتف ابنتها

 هتفرق لو صاحبتك اوي مش هتقدر على زعلك“

ولو صاحبة نص نص يبقا متستهلش دموعك وزعلك ……وهتتصل تصلحك
 عشان مش……عليها

 ”……زعلتي منها وال الهيبقا فارق معاها اذا كنتي 

 خرجت حبيبة من احضان امها وهي تنظر اليه

 .………وتاخذ المشورة في الخفاء

. مش عايزه تحطني في ……هي صاحبتي اوي بس اوقات بحس اني زي زي غيري عندها“
 ”..……المكانه اللي استحقها منها

 قالت والدتها بمحبة وهي تقرص ذقنها

 .…برفق

 انتي غالية .…ولي تستني مكانتك عند حد“

 حبي نفسك وكرميها بصحبة اللي ……ياحبيبة



 ”..………تستحقيها

 عادت حبيبة الحضان امها وهي تقول بنشيج

 .……حزين

 . انا كنت مفتقدة…انا مبسوطه انك رجعتي ياماما“

 ”..…وجودك رغم انك كنتي معايا طول الوقت

 ..…ربتت صفاء على كتف ابنتها بحرج قائلة

ا غلط في حقك وحق ابوكي واوعدك اني هفضل معاكي دايما واعوضك حقك عليا ياحبيبتي ان“
 ”.……عن اللي فات

تنحنح بخشونة وهو يقتحم ……كان حامد يراقب هذا المشهد من فتحت باب الغرفة المفتوح
 المكان

 .……بهدوء شامخ

خرجت حبيبة من احضان امها ومسحت دموعها ثم نظرت اليه صفاء بحرج يشتبك 
 ..…بخشونة ..فقال حامد…برجاء

 ”.. ….وريحة االكل جوعتني اكتر……مش ناوين تغدوني انا جعان“

 .…نظرت حبيبة الى والدها بصدمة وكذلك صفاء التي ابتسمت بسعادة وهي تقول بلهفة

 ”……بجد هتاكل يا حامد“

 ..…رد بصوٍت خشن مفعم بالوقار

 ثم نظر لها”..…ايوا هاكل امال هتفرج عليكم“

 ..…لمةبعيناه الحانية المسا

 ”..……طبخلنا اي يام حبيبة“

 نهضت وقد عاد لوجهها الحياة وكانه القى عليها

 ..….فقالت………قصيدة غرام



.ربع ساعة واالكل …….. وطاجن بامية بالحمه برضو…فضلت خيرك ياخويا لحمة ورز“
 ”. …يكون جاهز

 ..…كانت ستخرج لكنه اوقفها قائالً بحنان الزوج

 ”.…سمعاني ……ط. وكفياكي عيا……اغسلي وشك“

 ً  ……اومات قائلة بصوٍت حزين ممتنا

ربتت على صدره وهي تسير للخارج بخطوات سريعة ”..…..حاضر يا حامد……حاضر“
 ..……سعيدة بلهفة كي تحضر وجبة الغداء له

 .…نظر حامد البنته وقال بخشونة

 ”…..هتسبيها في المطبخ لوحدها…يال ساعدي امك“

 مسحت دموعهاتهلل وجه حبيبة بالفرح بعد ان 

 ..…..ثم نهضت قائلة بمناغشة…في الخفاء

 ..هروح…ال ازاي إحنا نقدر نتعب نبع الحنان“

 ”.. ….. هوه……اساعدها

 راقب حامد خروج ابنته ثم ابتسم بعدها براحة

 .……وهو يشعر ان المركب تسير في االتجاه الصحيح أخيراً 

………………………………………………………….. 

 كالسيكية الراقيه وهيكانت تغلق ازرار السترة ال

 . قد ارتدت طاقم انيق للعمل…تقف امام المرآة

وضعت القليل من أحمر الشفاة القرمزي واضافت كحل  ……وعقدت شعرها بكعكه مرتبه
 .……لعينيها السوداوين فزاد جمالهم إتساع جذاب

 استدارت اليه …صدح هاتفها على حافة الفراش

 سيء. أصبحت تعاني من مزاج …بمالمح حانقه



 ..….. او طوال اليوم !!…خصوصاً في صباح

.ربما من يوم ان سمعت خبر خطبته وهي في حالة من االنفعالية الشديدة التي …ال تعرف لماذا
 تنتهي بصراخ على اي شخص يحاول اختبار صبرها

 ..…عليه

 .. عقدت حاجبيها بحنق…لم يكن أوان اتصاله أبداً 

 ة هاتفهاوانفعال وشيك وهي ترى اسمه ينير شاش

 ً  .……صباحا

 ……جزت على اسنانها وهي تفتح الخط واخذت قبلها نفساً عميقاً كي تهدأ من توهج غضبها

 بعد ان فتحت الخط انتظرت مبادرته هو بالحديث

 .…وبالفعل تحدث ابراهيم بنبرة خشنة

 ”……صباح الخير“

 .…لم ترد الصباح بل قالت باقتضاب

 ”..…. رانن ليه؟…في حاجة يابراهيم“

 ..…اتى صوته ببرود

 ”..…اكيد مش عشان احب فيكي“

 ..…قالت سمر بجمود ساخرة

 ”..…كلمها وحب فيها……كفاية عليك خطبتك ………وتحب فيا ليه“

 .…رد ابراهيم باستهانة باردة

 ”……المهم انا مستنيكي تحت انزلي ……نشوف الموضوع دا بعدين“

 ..…قالت سمر باقتضاب

 ”.……ه. ومستنيني لي……انزل فين بظبط“

 ……اخبرها ابراهيم بفتور



 المحامي كلمني وجد في االمور امور في قضية“

 ”.……حرق الكوافير

 .…قالت بايجاز فاتر

شددت على اخر كلمة بكبرياء  ”….. لوحدي…. هعدي عليه بعد الشغل…تمام …مم“
 ..……وتحدي

 ……اتى صوته الرخيم بنفاذ صبر

. انا مستنيكي تحت في ……انزلي ياسمر …ميالمحامي دا تبعي انا والكالم الزم يكون قدا“
 ”……العربية

الحت الصدمة على مالمحها وهي تنزل الهاتف عن اذنها وتنظر له ”..……قولتلك انـ“
 .…ذاهله

 ”ماشي..  ……قليل الذوق ……قفل السكه في وشي ”

 عضت على شفتها وهي تسحب حقيبتها وتخرج

 ..…من باب الشقة لألسفل

 سارت اليها وهي تشتم وتسب إياه……ف بعيد عن منزله بقليلباالسفل لمحة سيارته تق

 ..……بتهكم

 دخلت السيارة صافقة الباب خلفها بقوة كادت ان تهشم زجاج النافذة ومع ذلك لم يعقب ابراهيم

 على فعلتها بل نظر لها ببرود وتفقد هيئتها الجذابة

 التي تحمل من الشراسة شيء مغري لعيناه وقلبه

 .………المدله بحبها

 استقرت عيناه على شفتيها المطليه بالقرمزي الملفت

 ..…..بلع ريقه وهو يشيح عيناه عنها بجمود ثم سحب منديال وقدمه لها بصمت…والفاتن كذلك

 ..…نظرت سمر للمنديل بقرف وقلبت شفتيها ممتعضة وهي تقول



 ”.……اي دا بقا“

 .…قال بجفاء همجي وهو ينظر امامه

 ”..…….انتي راحه شغل مش راحه فرح…ي امهاو خفف…امسحي االحمر ده“

 ……قالت سمر بتمرد انثوي

 ..راحه شغل راحه فرح ميخصكش..زائد…وانت مالك“

 ياستاذ انت ازاي تقفل السكة في وشي وانا بكلمك

 ”.……اي قلة الذوق دي

 ……اشار على نفسه بصدمة وهو ينظر اليها كمدفع رشاش”……انا قليل الذوق ياسمر“

 ……قول بهجوماومات له وهي ت

انا دخلت اقولك الكلمتين دول بس …وبعدين انا هروح للمحامي لوحدي ……آآه“
 القت عليه نظرة”……ومشيه

 ..…باردة

مسكت مقبض الباب كي تخرج فوجدته أوصد الباب ”……ومن غير سالم كمان“
 استدارت اليه بشراسة……عليها

 ”………..افتح الباب………نعم !!“

 اً وهو يرمقهاحرك المنديل بين اصابعه مجدد

 .……بتحذير

 ”.……خدي الزفت وامسحي ام شفايفك“

 ……تمردت مجددا قائلة بحدة

 ”..……مش مسحاها وفتح الباب ياما هصوت وفضحك في الشارع كله“

 القى نظرة”.……وانا لسه هستنى لما تفضحيني“

 .كتفت…جافة عليها وهو ينطلق بسيارة بعدها



 .…تابعت الطريق بغيظذراعيها امام صدرها ونظرت له شزراً ثم 

 اوقف السيارة بقوة امام احد المباني الشاهقة

 كانت ستصطدم في زجاج السيارة االماميه

 لوال تمسكها في اخر لحظة مما جعلها تعيد

 ……سبه بخفوت

 ادار ابراهيم راسه اليها وهو عاقد الحاجبين

 ……وسالها بشك

 ”.……بتبرطمي بتقولي إيه“

 ..…بغيظ وهي تفتح الباب جوارهالوحت بيدها ”..……وانت مالك“

 ..……حيُث مكتب المحامي…كبح غيظه وهو يلحق بها للمبنى

 …وقفا امام المصعد هما وامرأة عجوزة انيقة المالبس

لمح ابراهيم هبوط المصعد واقترابه منهم مما جعله يميل على المرأة العجوزة ويخبرها بخفوت 
 ..…وحرج

. …مراتي عندها صرع بيجلها لما بتوتر اوي بس انا……مش عارف اقول لحضرتك ايه ”
فلو حضرتك تحبي تدخلي معانا و تهديها ………وهي اكتر حاجة بتوترها ركوب االسانسير

 ”..……يبقا كتر خيرك

نظرت السيدة لسمر بخوف وتردد وقد اضطربت منهما بعد ابتسمت ابراهيم الباردة فاعادت 
 ..…ادراجها وهي تعتذر له

ثم نظرت لسمر بشفقة قبل ان ”..…بي بتتعب من الحاجات دياعذرني بس انا اعصا“
 ..…تبتعد

 ”………ربنا يشفيكي ويعافيكي“

 ً .. عادت بعينيها …توسعت عينا سمر بعدم فهم وهي ترمق السيدة التي تركتها وهرولت سريعا
 النارية



 ……على إبراهيم وسالته

 ”………..قولتلها اي عني…مالها دي؟!“

 راهيم من ذراعها ودخل بها المصعد وحدهم قبل ان يلحق بهماحينما وصل المصعد سحبها إب

 .…أحد وهذا ما خطط له منذ البداية

 صاحت سمر وهي تجذب ذراعها من يده

 ……بعد ان دخلت المصعد

 ”.…….قولت اي يابراهيم انطق….انت قولت اي للوليه عليا…سبني“

 اخرج إبراهيم المنديل واقترب منها قائالً ببساطة

 . وبصراحه انا……نك عندك صرعقولتلها ا“

 ”……مكدبتش

 ……ابعدته عنها بتشنج وهي تصيح

 ”.…. انا عندي صرع يابن راضي……انا عندي صرع“

 نظر ابراهيم النفعالها المبالغ فيه فأكد االمر ببرود

 ”……دا اكبر دليل انك مصروعه ياحبيبتي“

 ضربت يده الممسكه بالمنديل وهي تقول بانفعال

 .…مبالغ فيه

.وال امشي …انت مالك احط احمر وال اخضر…وانا مش همسح شفايفي…وليش ياحبيبتيمتق“
 عريانه حتى

 ”..……مالك انت ها مالك انت

سحبها بقوة من خصرها وقد اغتاظ من ردها فنظر لها باعين قاتمة وامتزجت انفاسه اللهثة 
 ً  غضبا

 .…….. هدر ابراهيم بصوٍت خافت محذر…بانفاسها المضطربة بقربه



 ”……يانه ازاي يعنيعر“

 بلعت ريقها وخففت من حدتها وهي تقول

 بحرج..

 ”.……انا مقولتش كده“

 سالها وهي يستنشق اكبر قد من رائحتها

 ………الجميلة كبخور العنبر والمسك

 ”.……امال قولتي إيه“

 قالت بتردد وهي تهرب من عيناه قوية

 النظرات

 ”.……مش فكرة“

 ……ناغلق شفتيها باصابعه قائالً بأمر خش

 ”…طول مانتي متعصبة متفتحيش بؤك خالص“

 عندما سحب اصابعه عن شفتيها قالت

 ..…بغيظ

 ”……يسالم وانت مالك اي هتمسك لساني“

 ..…اخبرها ابراهيم بعبث

 ”……..ميخصكيش……امسك اللي يعجبني“

 .……احمرت وجنتيها فقالت بانزعاج

 ”..……احترم نفسك“

 .……قلب عيناه مصطنع البراءة

 ”……ن نيتك مش سالكهمش ذنبي ا“



 ……ردت سمر باحتقار

 ”……على اساس انك انت اللي سالك النوايا“

 .…قال بصلف وهو يبتعد عنها

 ”…وانتي اول واحده تشهدي بكده……طول عمري“

 نظرت سمر للمرآة المصعد فوجدت حمرة شفتيها ملطخ بسبب اصابعه الغليظة التي امتدت منذ

 ………ةثواني لتغلق فمها بتسلط وسطوة لعين

 ..…صاحت بغيظ وهي تنظر إليه

 ”.………نيلتني ………عجبك كده“

 ً  ……مد لها المنديل وهو يعقب هازئا

 ” ….خدي امسحيه……شكلك مسترخصه“

 مررت المنديل حول شفتيها وفوقها برفق

 .…وهي تقول ممتعضة بحسرة

 ”.…مسترخصه ؟!! صباع الروج ده بتمن راتب شهري “

 ……رفع حاجبه مندهشاً ثم قال بسخط

 ”………كده عرفنا فلوسك بتروح فين ……بسم هللا ماشاء هللا“

كبحت ضحكتها رغم غيظها منه ثم عدلت سترتها حينما وجدت المصعد يفتح ابوابه 
 ……أخيراً 

 ……فرت هاربه قبله وكانت تسير في تهادٍ 

 اقترب ابراهيم منها بخطوات سريعة

 ..…ثم بالقرب من اذنها همس بغيرة

 ”..….. مش كده………اظبط مشيتك ياشبح“

توقفت وهي تنظر اليه فوجدت عيناه في عينيها ثم انحدرت عيناه خلفها لالسفل صاحت 



 ..…بغيظ

 ”……عينك يابراهيم“

 ..…جز على اسنانه وهو يقول بحنق منها

. انتي اي اللي حصل الخالقك …..دي اضيق من خلقي…الچيبه دي ضيقه اوي“
 ”..……بظبط

 ..…ق وتهديدوضعت يدها على خصرها قائلة بضي

 ”…….هنزل وسيبك…وهللا لو ما بطلت كالمك ده“

 ..…قال ببرود

 ادخلي خلينا نخلص من ام ……ال وعلى إيه“

 ”..…المشوار ده

 في مكتب المحامي جلست سمر وجوارها ابراهيم

 ……. تحدث المحامي بعد الترحيب بعملية…امام المكتب

حرق الصالون بتاعك يامدام  . ولي كان سبب في…الحكومة وصلت للوالد المسجل ده“
 ”..…سمر

 ..…اومات له سمر وهي تساله باهتمام

 ”.……وطلع مين اللي وراه يامتر“

 ..…تابع المحامي بجدية

بعد التحقيق معاه طلع اللي مسلطه عليكي واحده اسمها رزان الشافعي وواحد شاغل عندها هو “
 تلهم.النيابة بعت…اللي اتفق مع الواد ده اسمه تقريباً تامر

.. وانتي هتطلعي …وان شاء هللا هياخده جزئهم ولي غلط هيتعاقب…وبيتم التحقيق حالياً معاهم
على النيابة بكرة الصبح عشان ياخده اقوالك من تاني ويسالوكي عن الصلة اللي بينك وبين 

 ”.……رزان وتامر

 كانت في حالة من الذهول رغم شكها في رزان



 …اتهاماً على المإل منذ البداية لكنها لم توجه لها

 رفعت عينيها على إبراهيم فوجدته ينظر لها

 ..…بهدوء بمالمح مبهمة ونظرات غير مقروءة

 سحبت سمر نفساً عميقاً وهي تعود للمحامي قائلة

. اكيد عملت كده عشان ماهر طلقها وبعدها ….. هي رزان كانت طليقة جوزي…ايوا“
 .…اتجوزني علطول

وهو أصال خدام القرش وممكن يعمل اي  …ايا في البيوتي سنتروتامر طبعاً كان شغال مع
 ” …حاجة عشانه

..لكن …فكانت مضطرة ان تسرد صلتها بزران بطريقة طبيعية…عادت البراهيم بعينيها
 هيهات ازدادت

 نظرات الحبيب قتامة نارية وهو يرمقها بغضب

 .مما جعلها تخفض جفنيها وهي…………واحتقار

 ي الذي فتح الخطتسمع رنين هاتف المحام

 …امامهم قبل ان يقول

 ”……بيباشر القضية هناك….اكيد في اخبار من سيد السكرتير بتاعي…دا تلفون من النيابة“

 اومات له سمر وهي تتابع اتصاله الذي كان مفعم

 .بعد ان اغلق المحامي الخط اخبرها…بتوتر

 ……بتردد

.رزان لسه معترفه بعد الضغط .….والقضية بقت لالسف قضيتين…النيابة حققت مع رزان“
.. انها هي وتامر اشتركه في تدبير الحادثة اللي أدت لوفاة جوزك ماهر …عليها في تحقيق

 ”. ……وكانت كمان متوقعه موتك معاه لكن ربنا نجاكي منها  ……المحمدي

 توسعت عينا سمر وكذلك الحت الصدمة والغضب على مالمح ابراهيم فسالت سمر المحامي

 .……بصدمة



 ”.……ولي عملت دا كله“

 .……رد المحامي حائراً 

.وانا اكيد …….لما تروحي النيابة هتعرفي اكتر عن القضية………اإلجابة دي عندها هي“
 ”……هروح قبلك بكرة

 ..…نهضت سمر وهي تقول بمالمح مرتعدة

 ”……..مش هقدر…انا مش عايزة اروح في حته“

 نهض ابراهيم خلفها ومد يده يحيط كتفيها

 ..…قائالً بقلق حاني ويدعمها

 ”..…متخفيش…….انا هبقا معاكي……اهدي ياسمر“

 نظرت اليه خلف غاللة دموعها المحتجزة

 …….وقالت بوهن………بعينيها

 ”.……بجد هتيجي معايا يابراهيم“

 حرك كتفيها بين يداه وهو يقول

 .……بامتالك عاطفي

 ”.……اي مكان ياسمر هبقا معاكي متخفيش“

 ..…تلقي نفسها في احضانهنزلت دموعها بضعف وهي 

 ……قائلة بضعف وخزي

.انا مكنش ليا اي ذنب في طلقها هي عارفه اني عمري ما ……..ليه عملت كده………ليه“
 ..….ولما اتجوزته كنت مضطره وهللا كنت مضطرة…خنتها

 ”..……وال حد راضي يرحمني ليه……لي مفيش حد راضي يعذرني

 قال بصعوبة وهو يكبح نفوره من تلك

 .……بأكملها وااللم الناتج من خلفهاالقصة 



 ”..…..اهدي ياسمر…اهدي كل حاجة هتتحل“

صدح هاتف ابراهيم في هذا الوقت فزفر وهو يخرجه من جيبه وسمر ترتاح على صدره تبكي 
.فتح الخط في الرنة الثالثة …. نظر ابراهيم للهاتف فوجد اسم )هبة(ينير الشاشة……بصمت

 …باقتضاب قائالً 

 ”………..خير………ايوا ياهبة“

وال  ……فتحت سمر عينيها وقد استوعبت أخيراً انها اقتحمت مكاناً بات بأسم امرأة أخرى
. خرجت من احضانه وهي تمسح عينيها من …يحق لها االقتراب من اي شيٍء ملكاً لغيرها

 .. وانسحبت بعدها من المكتب باكمله…الدموع ثم ابتعدت عنه بهدوء 

 ……ةبدون ان تتفوه بكلمة واحد

 راقب ابتعادها والهاتف على اذنه يسمع صوت غيرها

..وويلك من وجع الهوى فالبعد اليوم …. جداً عنه…. تلك البعيدة جداً …وعقله وقلبه يالحقا بها
 ……بات بارادته؟!

……………………………………………………………… 

 ضحكت سمر بعنف وغيظ وهي تنظر لحنين الجالسة بشرفة بيتها على احد المقاعد الخشبيّة

 ..…المتهالكة

 

 ضحكت سمر بعنف وغيظ وهي تنظر لحنين الجالسة بشرفة بيتها على احد المقاعد الخشبيّة

 ..…المتهالكة

 ……استندت سمر على سور الشرفة المتهالك مائله برشاقة لألمام وهي تنظر امامها بحسرة

م ان . وانا على عل….. ورجع لطلقته وانتي على ذمته…يعني انتي جوزك طلع بيخونك“
 ابراهيم قراء

 فاتحه على بنت حسان والخطوبة اخر االسبوع

. …النحس ركبنا ……احنا منحوسين يانونا …. دا اي الهنا دا كله…والفرح بعد شهرين بس



 مفيش واحده

 ”..……عاشت مرتاحه

 كتفت حنين ذراعيها امام صدرها وهي تنظر للشرفة

 .……في جلستها تلك بكآبة ثم الح عليها الحزن وهي تقول

مش  …. قال وانا اللي قولت ان بيحبني وانه فعالً شايفني جوازة العمر…فعالً النحس ركبني“
 اخرجت تنهيدة شاجنة ”……فترة وسالم زي غيري

 .……وعيناها البنية تلمع بدموع

. قلة …تصوري كان واخدها في حضنه في الحفلة وهي عماله تضحك وتدلع على كتفه“
هنتظر اي يعني من واحد كان  …ح اوي بلمة الستات حوليه. بيحب قلة االدب وبيفر…ادب

 …متجوز قبلي اربعه ها

مسحت  ” ……. جت الحزينة تفرح ملقتلهاش مطرح….. كل محصل بعده…هنتظر إيه
 دموعها في المنديل

 ……ثم انفها بقوة مصدره صوت مقرف بعدها

 ..…امتعضت سمر وهي تحدثها ساخرة

 ”.……رة يجوا..كلب راح عش…زعالنه من اي فكاك“

 ..…جففت حنين وجنتيها وهي تقول بعتاب

 ”….متقوليش عليه كده…عز الدين مش كلب ياسمر“

 ..…رفعت سمر أحد حاجبيها ساخرة وعقبت

 ”……يال……..صحيح يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك…شوف البت“

 عادت عينا سمر للشرفة بشرود وقالت بنبرة

 .…باهته

.وبرضو …..وبعدها اتقلبت حياتنا احنا اإلتنين…عدنا نفس القعدة ديمن سنة ونص تقريباً ق“
.دخلوا حيات كل واحده فين ومكناش نعرف وقتها في الدنيا ……القلبان كان بسبب راجلين



دخلوا عشان يدوقونا ……غير الشغل والفلوس وازاي نخفف الحمل التقيل اللي على ضهرنا
 الحب وبعدين

 ”.……مرارة الحب

 ……ين حزناً وهي تقولانفطر قلب حن

 ”..……وده اللي وجعني …لحد دلوقتي مش ندمانه اني حبيته يا سمر“

 قالت سمر بلوعة وهي تنظر اليها مستندة على

 .…السور بجزعها

.بس معرفش اعمل …………عارفه لو كرهته مش هيفرق معايا……وجعني اكتر منك“
 ”..…..افضل بس احبه وتعذب بسبب بعده……حاجة غير اني احبه

 نتبهت اكثر حنين ألمراً أهما

 ..…فسالتها

 ” …معقول هتعمليها……انتي فعالً هتزوقي خطبته“

 ..…ردت سمر بنبرة قوية رغم تألم قلبها

.مش …حتى لو بضغط على نفسي……..اي عايزاني انكسر قدامه…الشغل الشغل ياحنين“
 ”……معقول ابينله اني خالص مش قادرة على بعده

 ..…قالت حنين بدون مواربة

 ”..…بس انتي فعالً مش قادرة على بعده ياسمر“

 ..……قالت سمر بكبرياء وهي تهرب من عينا حنين بحزن

 ”..…..حتى لو روحي فيه مقولهاش…مقولهاش“

 ثم اعتدلت في وقفتها وهي تنظر للمارة باالسفل

 .………بحنق

وح يبقا خالص كل واحد ير……مش هو اللي اختار يبعد ويدخل واحده ملهاش ذنب بينا“
 ”.…لحاله



 ……سالتها حنين بفضول

 ..…تفتكري لو ابراهيم فاق من اللي هو في ياسمر “

 ”.. …هتسامحي وترجعيله

 ……قالت سمر بحيرة

 .ساعتها يمكن….وفاق قبل ما يتجوزها………لو جالي“

ثم لوت شفتيها وهي تتذكر رفض اهله لها واصراره هو على نسيانها “ …يمكن……اسامحه
 …بامرأه أخرى

 ..ابراهيم…عتقدش ان ده اللي هيحصلبس م“

 ”. …….. وانا مش في الحسابات دي…خالص رتب حسباته

 ……قالت حنين بتبرم وانزعاج

 ”.…هما ليه الرجالة عندهم حتة النقص دي عاليه“

 ..…قالت سمر بقرف

 ”.….وبيحبه يعيشوا دور الضحية…عنيهم فارغة“

 نهضت حنين عن مقعدها ووقفت جوار سمر

 ……أكيد وعن تجربةوهي تقول بت

.والقمصه بتاعتهم حاجة ال ……ليه فعالً بيحبه يعيشوا دور الضحية…………صح“
 ”..…تطاق

 ……قالت سمر باستنكار

 .ماليكه بحناحين…عشان احنا الصدر الحنين ياختي“

الزم ندادي ونطبطب ياما كده يا نبقا كخه ومش عارفين نحافظ على بيتنا وال 
 نظرت سمر”……جوازنا

 مغلقة امامها وهي تحدث حنينللبيوت ال



 .…باستياء

 .كام بيت من دول مفتوح…بصي حوليكي ياحنين“

 .. وزوجة راضية…بس عشان في أم صبره

 ”..…بنصيبها

 .……قالت حنين بشفقة وحزن وهي تتفقد المباني الصامدة وكانها تعرف خبايا كالً منهم

 احنا…دول االبطال اللي المفروض يكتب عنهم“

 ”..……منهم ياسمر ؟

 مطت سمر شفتيها حائرة وفضلت الصمت وهي

 ……تطلع حولها بشرود

 اخرجت حنين زفرة ممزوجة بالوجع وهي تسالها

 ……بهدوء

 ”……هتروحي النيابة بكرة الصبح زي ماقولتيلي“

 ..…اومات لها سمر فقالت حنين برفق

 ”……تحبي اجي معاكي عشان متبقيش لوحدك“

 ……امتنعت سمر برفق

 ..وانا رجعه…ش شكلك تعبانه..بس بال…ياريت“

 ”..……هعدي عليكي

 ..…اومات حنين بارهاق

 ”……….وكمان نفسي انام أوي…انا فعالً من ساعة ما صحيت وانا تعبانه“

 ..…تثاءبت سمر على سيرة النوم وقالت

 ..تعبانه وقرفانه وعايزة…انا كمان هموت ونام“



 ”..هروح استلم السرير…اهرب من الغم ده بنوم

 .…نين وهي تدخل غرفتهاسحبتها ح

 ”..……..تعالي نامي جمبي وسكتي…وتستني ليه لما تروحي“

 .…خلعت سمر السترة وهي تقول بحنق

حسى اني اول ما ادخله هلقيه  ……انا أصال مش عايزة ادخل الشارع ……وهللا ما هكسفك“
 ”..……. هاتي حاجة بقا طريه عشان الهدوم دي مكتفاني…في وشي

 فراش بظهرها وهي تقولاستقلت حنين على ال

 ..…بتعب

 ”.…ياختي افتحي الدوالب ولي يقابلك البسيه“

 نظرت لها سمر باستغراب فقد اغمضت حنين

 ..…عينيها سريعاً بتعب

 ”.…مالك يابنتي انتي مانمتيش كويس بليل؟“

 .……فتحت حنين عينيها ونظرت لسقف الغرفة وهي تقول هازئة من نفسها

 .والمفروض يعني…قتيلبالعكس دا انا نمت زي ال“

 واحده جوزها خانها واتجوز عليها امبارح مدوقش

 طعم النوم وتقعد تحرق في دمها اكتر ماهو محروق

 ..حطيت راسي امبارح…لكن انا فخورة بنفسي اوي

 ”.……على المخدة و روحت

 قد انهت سمر تبديل مالبسها بعباءة قطنيه بنصف

 جعها..ثم تقدمت منها وهي تش……كم مريحه للنوم

 .……بفخر

..انزحي ……نحرق دمنا ليه وهما مقضينها مع الهوانم بتعهم…جدعه مفيش احسن من النوم“



 ”.…شويه

 استلقت جوارها على الفراش نائمة ونظرت للسقف

..ثم لم تلبث كلتاهما إال وكال منهن انفجرت ضاحكة بقوة حتى دمعت أعينهن …معها بشرود
 ..…تها العاليةسالتها حنين وسط ضحكا……من شدة الضحك

 ”.……بتضحكي على إيه“

 ً  ……قالت سمر وهي تقهقه عاليا

 كل ما تخيل شبكة ابراهيم وهو وقف جمب“

 ” ….بفصل…خطبته اللي شبه خلة السنان دي

 ……اومات لها حنين وهي تبتسم

 ”.……حتى وانتي جمبه اطول منك بشوية حلوين……هو طويل فعالً “

 …قالت سمر بزهو

 ”.……ه اكترايوا بس ان ليقه علي“

 ..…اومات حنين بسخرية

ً ……امال إيه“ ً ……..طبعا  ”.……..طبعا

 استلقت سمر على جانبها وهي تنظر لحنين

 .……بغيظ

 ”……ليقه عليه ياحنين متهزريش“

 .…قالت حنين بمحبه وهي تنظر اليها

 ”……….هو اللي ما بيفهمش……ياجلبي انتي تليقي على اي حد“

 ……لكزته سمر بكتفها وهي تبتسم بزهو

.كل ماتزيدي من التطبيل تزيد غالوتك ويدوم الود …ايوا كده صاحبتي بجد مش كالم“
 …ثم اضافت سمر بتساؤل ”……بينا



 ”..…وانتي بقا كنتي بتضحكي على إيه“

 ..…لوت حنين شفتيها وهي تقول

 .اصل كان بيقول ان الخاينة…على عز الدين“

 ”.……مش في طبعه

 ……عقبت سمر بازدراء

.من اول ……..وانتي طبعاً صدقتي زي الهبلة……. على المحترم المؤدب…ياغتي جميلة“
 حضن

 ” …اندلقتي

 ..…قالت حنين بفخر أهوج

 .كانت عليه بوسه…من اول بوسه وحياتك“

 ضحكت حنين”..………بتجيب من اآلخر

 بمرح ساخر وكذلك سمر التي قالت

 .…بسخط

 الحزين اللي كنت فكرتيني باليوم……هما أصال مش بيفهموا غير في الحاجات دي“

 ……بتعارك فيه مع ابراهيم فوق السطح

 يعني كنا بنتخانق ومش طايقين بعض

 .انا اخدت…وفي لحظة القي بيبوسني غصب

 ”……وقت على ما استوعبت اللي بيعمله

 ……قالت حنين وهي تغمض عينيها ناعسة

 بس……فكره مانتي كنتي حكيالي قبل كده“

.. عمره ما غصبني على …ما تبست منه بالغصب الفرق اللي بيني وبينك ان انا عمري
 كان……حاجة



 هادي كده وراسي وبياخد اللي هو عاوزه

 ”. ……بالحب

..وقد …اغمضت سمر عينيها بعد تلك الجملة بتعب”..……ما الحب ده هو اللي جابنا ورا“
 ذهبا في ثباتٍ 

 عميق بعد وصلة من الضحك والدردشة التي تخفي

 ………بخلفها قلوب مرهقة بأسم الح

……………………………………………………………. 

 وصل بها ألحد المقاهى الراقيه وجلس امامها

 ابتسمت هبة بخجل وهي……على احد المقاعد

تنظر اليه بين الحين واالخر باعجاب وسعادة بان هذا الوسيم سيكون زوجها بعد 
.تخشى ان تخرجها سمر قبيحة ….بل وانها ستجلس جواره في حفلة الخطبة……شهرين

 …اً منها على ارتباطها بخطيبها السابقانتقام

 تنهدت هبة هائمة وهي تسترق النظر البراهيم

..وسيم …….هالة من الرجولة تحيط بهذا الرجل شرقي المالمح…من اسفل رموشها
 ..بجسد…الطلة

 رياضي وطول فارع يربكها احياناً من قصرة

 ..…قامتها ويشعرها بكم هي ضئيلة جواره

يكفي …..رجل بمعنى الكلمة…ادة فهي ستتزوج من رجل يتمناه الكثيراتلكنها اكثر النساء سع
 حنانه

 رغم ان شخصيته……وشهامته الملموسة مع الجميع

 .او…قاسية أحياناً بها نوع من الخشونة التي ال تلين

..لكنها ستحاول بكل الطرق ….هي ال تنتمي لهم بتأكيد…يبدوا انها تلين نحو اشخاص معينة
 ……ر واخذ المكانه التي تستحقها منهإختراق هذا الحج



 .…ابتسمت هبة برقة وهي تسأله بصوٍت ناعم

 ”..……هو احنا جاين هنا نسكت“

 خلع نظارته السوادء عن عيناه وظلل الجفاء

 والملل نظراته وهو يقول

 ”……ال جايين عشان قولتي ان في حاجة ضروري الزم نتكلم فيها“

 تدبير فركت هبة بيدها فتلك الخروجة كانت من

 امها التي تحاول بكل الطرق نجاح هذه الخطبة

 ……التي اتت لهم على طبق من ذهب

 ونفسي…و….انا قلقانه شويه و…يعني بصراحة“

 ”..……يعني اعرف اكتر عنك

 ..…قال ابراهيم بفتور

 ”.……عايزة تعرفي إيه“

 ……فركت بيداها اسفل الطاولة وهي تقول بتلعثم

 ”..…..كلمني عنك شوية…كـبتكره إيه..………يعني بتحب إيه“

 ..…اجابها ابراهيم بمالمح راخيه

 ”..……..احنا جيران وتقريباً متربيين سوا…انتي عارفه كل حاجة عني ياهبة“

 ……قالت هبة سريعاً بنفس الحرج الملحوظ

“ ً  ”..……..بس انا نفسي يعني تكلم معايا اكتر وتفتحلي قلبك…طبعا

اشار للنادل وهو ”..……وقتها متستعجليش.خلي كل حاجة تاخد ………مش وقته ياهبة“
 يسالها

 .……بهدوء

 ”..……تشربي إيه“



 زحفت الحمرة لوجنتيها امام نظراته الفاترة

 ..….ادعت الدالل والخجل المغري……عليها !!

 ”.………اختارلي انت حاجة على ذوقك“

واذ وهو ينفر من اسلوبها المصطنع لنيل رضاه واالستح…ابتسم ابراهيم في وجهها بصعوبة
 .أال تعرف انه مقيد بحب امرأة…………على تفكيرة

 ذات عيون سوداء المعة وشعر طويل غجري

 ………. من نظرة واحده غلبت فؤادة وغمر العشق وجدانه……متوهج بجمال حول وجهها

……………………………………………………………… 

 ……بعد يومين

 ……وضعت عفاف رزم االموال امام سمر على سطح المكتب وهي تقول بخيبة أمل

 ”.……وبرضو مرضاش ياخدهم ….. اتحيلت عليه كتير…مرضاش ياخدهم ياسمر“

 ..…رفعت سمر عينيها اليها بضيق قائلة باستفهام

 ”..…….. قعدي وقوليلي قالك إيه…يعني اي مرضاش ياخدهم“

 .ثم…جلست عفاف والتقطت انفاسها بتعب

 ……سردت ما حدث معها

 . وطلع…روحت عنوان المصنع على وصفك“

 ..وديته الفلوس وقولتلى…طلعت اقابله……هوه

وحطيت قدامه الفلوس دي  ….وعرفنا اللي دفعه…. اننا حسبنا حسبتنا…زي ما قولتيلي
 وقولتله

 ”..……دا نص المبلغ ونص التاني هنبعته كمان شهر كده

 .…نظرت لها سمر بجدية وهي تدفعها للمتابعة

 ”.…….. وكان رده إيه……ها“



 ..…وقالتلوت عفاف شفتيها بتهكم 

 . مشوار طويل عريض من الصالون…كان رده يقهر“

.. رجعي الفلوس دي ليها وخليها هي بنفسها تيجي تحاسبني …لمصنعه وفي اآلخر يقولي
 بالورقة

 .…..انا مش برمي فلوسي على األرض………والقلم

 ”..……التقدير حلو

 توسعت عينا سمر بغضب وهي تسالها بدهشة

 ..……مفعمه بالغيظ

 ”.……ه ياعفافقالك كد“

 .…اومات عفاف وهي تقول بصدق

. زي ما …. انتي عرفاني ال بحب ازود كلمة وال نقص حرف…وهللا العظيم ياختي قالي كده“
 قالي

 ”.……جيت قولتلك

 ..…نهضت سمر عن مقعدها بغيظ قائلة

 ”.…….تمام انا هروحله……. مش هو عايز يحاسبني بالورقة والقلم……ماشي يابراهيم“
 .……االموال ووضعتهم بحقيبتها االنيقهسحبت رزم 

 …ثم القت نظرة فاتره على عفاف بينما قالت بهدوء

 ”.……ساعة بظبط ورجعه خدي بالك من المكان في غيابي“

 ……اوقفتها عفاف وهمست بلين

 ”.………اديلو حقه بعد ما يحسب حسبته …بس اسمعي بالش تشدي معاه“

 ……التجميل الفخماومات لها سمر باقتضاب وهي تخرج من صالون 

.. دخلت بهدوء …بعد مدة قصيرة وصلت للمصنع وبعد الصعود للمبنى اإلداري وصلت لمكتبه
 .……بعد ان طرقت الباب برفق



 كان جالسا خلف المكتب حينما طلت عليه البهية

 .. المسك والعنبر رائحة البخور…بعطرها األخذ

 …القديمة الممزوجه مع رائحة عطرها

هي تمتلك عطر طبيعي لم يشتم مثله على أمرأه غيرها ولو حتى من باب لماذا تضيف عطر و
 …الصدف !

رفع عيناه عليها بنفس االنجذاب الذكوري القوي نحوها ، تأنقها وجمالها المميز الجامع بين 
 ………الجاذبية االنثوية االنيقة وشراسة قطط الشوارع

 كم يحب كل مابها رغم ان كل مابها عكس

 .بل اهوس بكل شيءٍ …حبه..لكنه ا…مايريد

 . حسناء المالمح فاتنة…تمتلكه البهية

 .زهرة تزدهر وتتفتح كل يوم عن……القوام

 سابقة وال تمتلك حق االقتراب منها بل خلقت

 .…امامك كي تتأملها بحرمان !!

 كانت ترتدي بنطال جينز عليه قميصة ازرق فاتح

 كان تضع نصف اطرف …كانت ازرارة باكملها مغلقة

 .. الذي…يص بداخل بنطالها الجينز الضيقالقم

. قوام عارضات االزياء وصلت اليه بفضل المحن …برز خصرها الرشيق وبطنها المسطحها
ربما لم تمتلك يوماً جسد أنثوي ممتلئ لكنها كانت تمتلك جسد انثوي  …التي مرت بها

. وهذا لم …ام انحف.. خسرت الكثير من وزنها فباتت تمتلك قو…بمنحنيات مغرية ممتلئة لينه
 .……يقلل من جمالها بل ازدادت حالوة

.( كانت تتدلى الضفيرة الجميلة على ظهرها …كانت تضفر شعرها )ضفيرة سنبلة
..كانت تضع أيضاً بعضاً من الزينة الرقيقة على وجهها فزادت اشرق وجهها ……بدالل
 ..……بهاءاً 



ها في لحظة واحده بدفء واشتياق يكابر بينما عيناه مرتا علي…للحظة من التأمل ضاع عقله بها
 في

 ……الفصح عنه

 ارتجفت سمر من نظراته الطويلة على جسدها

.رغم غضبها منه وانفعالها الواضح بعينيها الناريه عليه إال انها للحظات …وكانه لمسها
.. وقد اشفقت على غباءه في اختيار أخرى …تجمدت مكانها امام نظراته القوية الجريئة عليها

 .أال يرى…أال يرى نفسه كيف ينظر اليها……ي تحل محلها بقلبهك

 .…كيف حضورها يأثر به؟!

 .كيف وعيناك تجزم انها…احقاً ستتزوج ياحبيب

قلبك مدله في حبي وانا وانت نعلم ان ليس هناك شفاء من غمرة ……لن تهوى سواي
 ……ويلك من العشق كاللعنة اصابت كالنا من اول لقاء………العشق

 طويالً وهو يستعيد رزانة عقله قائالاخذ نفس 

 ……بصوٍت اجش

 ”……خير ………نورتي المكتب ياسمر“

ذاب الجليد والحنين الغبي نحوه واستعادت غضبها قائلة بانفعال وهي تتقدم خطوتين اخرين من 
 …المكتب

 ثم اخرجت رزم االموال ووضعتها بقوة وقلة ذوق

 ..…امامه على سطح المكتب قائلة

. قال اي ليك حسبه …وانت رفضت تاخدها …لي عفاف جبتهالكدي الفلوس ال“
قولي عايز كام ونتفق اسلمك …….انا جيت بنفسي عشان نشوف الحسبه بتاعتك……تانيه

 اللي معايا والباقي كمان شهر

 ”..……اكون جمعته

 اشار لها بان تجلس وكانت مالمحه خالية من



 .……التعبير

 ”..…قعدي االول مش هنتكلم وانتي وقفه“

 .…جلست وهي تزفر بضيق وقالت بانزعاج

 مكنش فيها حاجة يعني لو خدت الفلوس من“

..اكيد مش هقولك …واللي عليا…عفاف وكنت كلمتني بعدها في التلفون وعرفتني اللي ليك
 وانت تشكر انك ساعدتني……حاجة دا حقك ودي فلوسك

 ووضبت الركن اللي اتحرق وجبت البضاعه اللي

 ”..……كلتها النار

 …ظر لها إبراهيم بحنق ثم سالها ببرودن

 ”..…من امتى وانا وانتي في بينا فلوس“

 ارتجف جسدها برعشة عاطفية متأثرة بحديثه الذي

.بلعت ……يدل عن مشاعر ولى زمن الشعور بها بعد ان اخبرها ببساطة انه سيرتبط بغيرها
 ريقها وقالت

 .……بنبرة قوية مختصرة

ل واحد فينا الزم ياخد حقه عشان انا ال اجي عليك وال انت الكالم دا كان زمان دلوقتي ك“
 ”.…تيجي عليا

 ..…رد هازئاً وهو يلوي شفتيه القاسية

 ”……واحنا لسه مجناش على بعض ياسمر“

 ..…اخرجت زفرة متعبة وقالت بحيرة

.وعشان انا مبقتش فهماك …..ومبقتش عارفه انت عايز اي بظبط…ابراهيم انا احترت معاك“
. انا هكلمك عن …مش هرد على سؤال معنديش اجابه ليه……مه نهاية عمايلك ديوال فاه

 ”……الفلوس اللي جايه ادهالك حقك

 .…قال بفظاظة بعد ردها عليه



 ”.…خدي فلوسك وتوكلي …وانا مش عايز فلوس“

 نظر للملفات امامه باهتمام مصطنع وكانها خرجت

 ……من المكتب بالفعل واصبح بمفرده !!

 ..…نت تستوعب اسلوبه الفظ وبعد برهة قالت بغيظ ممزوج بصدمةبينما هي كا

. لو كنت ….. تكونش فاكر اني جايه هنا عشان احب فيك……انت بتطردني……اتوكل“
خدت الفلوس من عفاف ومبعتش معاها الرسالة بتاعتك دي انا مكنتش دخلت المكان ده 

 ”.……ابداً 

 ……بطرف عيناه اخبرها ببرود

 ”..……محدش قالك تعالي“

 ..…قالت بنفاذ صبر

 ”..…كالمك مع عفاف خالني اجي“

 ……رفع حاجبه بتعجب ناظراً لها وقال

 ”……تيجي عشان تديني الفلوس !!“

 ..…قالت سمر بجفاء

 ”..…اي اللي هيخليني اجي غير كده……مستغرب ليه“

 ..…قال بامر قاطع للنقاش

ز الفلوس انا مش عاي…حوارات الفلوس دي عمرها ما هتبقا بيني وبينك“
 ”.….خليها معاكي……متلزمنيش

 .…قفزت من مكانها قائلة بانغعال

 ”….. جوزي ….خطيبي…وتبقشش عليا بتاع إيه“

 ..……اجاب ببرود

 ”.…..جارك وفي مقام اخوكي…ال ده وال ده“



 برقة عينيها غضباً هائل وهدرت من بين انفاسها

 ……السريعة باستهجان

.اسمع احنا مش اخوات والجيران …لها تتنطط في وشيبالش الكلمه اللي بتخلي العفريت ك“
 .……مدت الفلوس امامه مجدداً باصرار”..….ماشي……مبيعملوش كده مع بعض

 ”..…خد الفلوس“

 ..…اعادها اليها بقوة

 ”.……متلزمنيش ياسمر خلص الكالم“

 ……عضت على شفتيها بغيظ وهي تدب بقدميها بعصبية

 ”………ي الزمة الكالم اللي قولته لعفاف دهطالما مش هتاخدها من االول مكنشي ل“

 رد بنبرة دافئة المعاني رغم رده

 ……البسيط

 ”……….كفاية اني شوفتك…………لي الزمة“

 انتفض قلبها بخفقات سريعة وهي ترى عيناه تحاورها بالحب عن اشياء كانت بينهما ولم

 ً  ……حتى بعد الفراق ……تمحى بداخلهما يوما

 .…تقول بمكر رفعت سمر حاجباً شريراً وهي

 اظن ان هبة هتزعل اوي لو عرفت ان خطبها“

 ”.………عينه زايغه

 ابتسم ابتسامة خالية من المرح ثم نظر لها

 .……ببساطة

 ”..……معاكي رقمها وال ادهولك“

 ..…ثم قالت……القت عليه نظرة محتقنة

 ”..…انا ماشيه……ال مش عايزة اشبع بيها انت“



 ……قفها وهو يقول بتسلط لعينادارت وجهها وكادت ان تذهب لكنه او

.وطلعي القميص من ……….ومعاهم وسعي أخالقك…ياريت توسعي بناطيلك وچيبك شويه“
 البنطلون

 ”.……الصبر لي حدود يابنت الناس

 .…ادارت راسها اليه وقالت بعناد وتحدي سافر

 دي حاجة ترجعلي……كذا مرة قولتلك ميخصكش“

 ”..……. وانا ُحرة……انا

 وقد ذاب قناع الجمود وحل مكانهاتكأ على اسنانه 

 ..……الغضب والعناد معها

 وهللا العظيم لو القميص ده ما طلع من البنطلون“

 ”.……دلوقتي يومك هيبقا اسود

 وتسير…اولته سمر ظهرها وهي تتجه الى الباب

 ..……في تهاٍد ُمغيظ اشعل مشاعره وحرق فتيل صبره عليها

 .……قالت وقتها باستهانه بكالمه

 ”……..وقدامك كمان…طب وريني هتعمل اي هخرجوهللا “

حينما وصلت يدها لمقبض الباب وفتحت جزء بسيط منه وجدت كف قويه سمراء تغلق الباب 
 مجدداً بقوة

 جعلتها ترتجف بهلع وتشهق بقوة وهي تستدير اليه

 ……باعين تلوح منها شرارة الغضب

 ”.….اتجننت……افتح الباب اي هتحبسني هنا“

 داها االثنين من عند رسغها وقال بحدة وهو يغوص بعينيها السوداوين االمعةمسك ابراهيم ي

 .…بالغيظ



 ”…….اسمعي الكالم لو مرة واحده…لسانك ياسمر“

ردت سمر بعناد امام عيناه الغاضبة ومالمحه الحادة وانفاسه الساخنة التي تضرب وجنتيها 
 ……….وعذاب لها…بقوة و

 ”.……االومر منك واسمع كالمك ها .بتاع اي انت عشان اخد…مش هسمعه“

 ترك يداها بتشنج وهو يحاول التخفيف من حدته

 .ابتعد خطوتين ومسح على وجهه يهدأ من انفعاله…امامها فهو اصبح على حافة التهور معها

 ويكبح رغبة في تقبيلها من شفتيها المتوردة

 التي باتت شهيٍة كلما حركتها بشراسة في

 .……انفعالها

  يابنت الناس وخرجي الزفت دهاستهدي باهلل“

 ”..….سمعه…من البنطلون مش هتمشي كده

ثم لما تفعل اي شيٍء غير ……زفرة سمر بجزع وهي تضرب على يداها امامه بتشنج
 الصمت ومحاربة

 .……عيناه القاتمة الحادة امام عينيها المشتعلة بالقوة والبهاء

 وهو …لم يبرح عينيها وكانه يتحداها بالخضوع اليه

 .…يعرفها تماماً هي بعيدة عن تلك الصورة جداً 

 ظلت يداه بجيبه واقفاً بشموخ وبطول مهلك ومربك

 حضوره…لقلبها وهالة الرجولة تحيط به من كل مكان

 ……طاغي يخفق له القلب خفقات تكاد تصل للعنان

 وضعت سمر يدها في خصرها وهي تقول

 …باحتقان

 ”.……هنفضل نبص لبعض كتير“



 ..……ملل وهو يخرج يده من جيبه وينظر لساعة معصمه بتاففرد ابراهيم ب

 ”..…….. وال صعب…….وتسمعي الكالم…بايدك تخلصي نفسك من الوقفه دي“

. ثم …دبت بقدمها بقوة وهو تزفر بعصبية عدت مرات وقد أحمر وجهها من كثرة االنفعال
الرفيعة امامه تلوح بها  .وقد مدت سبابتها الطويلة…تقدمت منه سريعاً وقطعت المسافة بينهما

 ……هائجة بشراسة

.بس مش عشان انفذ كالمك او اديك الحق انك تتحكم فيا وانت …انا هطلع الشميز من الزفت“
بس انا هعمل كده بس عشان اخرج من …ملكش حق تتحكم فيا أصال وانت عارف كده كويس

 .واسمع…هنا

 وبطل تركز معايا……خليك في حالك وبعد عني

 ”.……حكماتك لخطبتك مش ليهوفر غيرتك وت

 ثم……نظر لسبابتها التي تكاد تخترق عيناه

 ……حذرها بنبرة مهيبة

 ” ….وتعدلي…..نزلي احسلك…صبعك هيخرم عيني“

..ثم …قالتها بقرف وهي تجذب اطراف القميص امام عيناه بجرأة وغضب”……همجي“
 انساب

 الجزء المتبقي من القميص االزرق وقد اخفى

 زء بسيط من فخذيهاخصرها المنحوت وج

 ..……المغريه

واستدارت كي تغادر امام عيناه ……القت عليه نظرة باردة ولوحت بيدها كسالم بارد مقتضب
 القاتمة ومالمحه الساكنة التي تخفي خلفها شوق ورغبة

 في إختطاف تلك المرأة وسجنها بين اضلعه ربما سكنت روحه وطمئن قلبه بعدها وهي بالقرب

 ………جداً جداً منه

 …….. ماتلك المعضلة الصعبة ؟!!…. والقرب منها هروب…يبدو ان الهروب منها قرب



…………………………………………………………… 

بعد ان خطت لفيال خالها )فؤاد( وجلست بعد السالمات والترحيب الحار من خالها اليها والى 
 .……الصغير )علي(

 .…جلست على االريكة وهي تسأل خالها بخفوت

 ”.……هو لسه نايم؟“

 ..…اوما لها فؤاد بعيون عجوز ماكرة وسالها

. بقاله كام يوم قفل على نفسه اوضته ال بيخرج وال بيتكلم وعلطول …اي اللي حصل بينكم“
 مصدع

 …..دا غير عصبيته الزايدة على الشاغلين…وتعبان

 ” ….انتوا زعالنين…………قال إيه محدش عارف يعمل فنجان قهوة عدل

 ..……مأ براسها كتلميذة مذنبهاخفضت جفنيها بأسى وهي تو

 .…قال فؤاد بعد تلك الحركة بشك

 ”……يعني انتي اللي مزعاله المرادي“

 .……وقد انطلق بعدها بحماس جميل…ردت بخفوت وهي تترك الصغير على االرض

 ”……وهو كبرها ……حاجة بسيطه ياخالو“

 راقب فؤاد لعب حفيدة فاقترب منه وهو يالعبه

 ..…ث وقال لهابحنان ثم ضيق عيناه بخب

وبالمرة تعمليلوا فنجان قهوة من ايدك يمكن الصداع …انا من رايي تطلعي تبصي عليه“
 ”..…يروح

 .ثم نهضت واتجهت للمطبخ…ابتسمت آية بامتنان له

 …………احضرت له فنجان قهوة لذيذ من صنع يداها تفوح منه رائحه ذكية

 فستان صيفي انيق قصير ملتصقوكانت ترتدي …صعدت على ساللم الفيال الممتدة الفخمة



.كشف كذلك عن ساقيها …بارز تفاصيلها االنثويه شديدة االغراء……بجسدها باكمله
.وكان شعرها االشقر القصير الذي استطال قليالً بعدما تجاهلت قصه …الرشيقتين الجذابتين

.كانت ………فبات اكثر حرية وجمال وهو يتأرجح حول عنقها باغواء……االشهر الماضية
 نيها العسليةعي

الواسعتين مكحلتين بجماالً مع زينة رقيقه على وجهها وحمرة وردية على شفتيها فازدادت 
 جماالً يحبس االنفاس ويهز الحجر الرخامي عن

 ……موضعه

 .…اطرقت على الباب برفق وبيدها صنية القهوة

 صرخ خالد بصوت حانق عابس وكانه يتنفس

 ً  .……غضبا

 ”..……اااااادخل“

يها وترددت بدخول للحظة لكنها سحبت اكبر قدر من الهواء كي تهدأ من روعها عقدت حاجب
 …وتدلف اليه

 دخلت اليه واغلقت الباب ثم رفعت عينيها اليه فوجدته جالس على الفراش ممدد ساقه الطويلة

 ينظر امامه بمالمح غاضبه عاقد حاجبيه فوق

 ..……..مخاصمتين……عينين قاسيتين

 …فية تقطر عسالً قالت آية بابتسامة صا

 ”.……صباح الخير“

 ً  .….ناظراً اليها…رد خالد مقتضبا

 ”.………صباح النور“

 ..….اشارت على القهوة بهدوء……بلعت ريقها وكانها تلميذة بليدة تنتظر توبيخ استاذها

 ”……القهوة“

 أخيراً رفع عيناه الخضراء المتوهجة بالغضب عليها



 ..…وطلتها المغرية……وغاص بعينيه بحسن بهاها

بلع ريقه تاثراً وهو يالحظ بروز منحنياتها االنثوية الممتلئة امامه بتالعب تختبر صبره في 
 ..….قال بنبرة جامدة وهو يبعد عيناه بصعوبة عنها……الخصام والبعد عنها

 ”.……..مش عايز……ال شكراً “

 ……قالت متعجبه بنعومة

الصنية جواره على  وضعت”.……من امتى يعني وانت بترفض فنجان القهوة من ايدي“
 المنضدة

 وجلست على حافة الفراش وهي تتحداه بعينيها

 ..…العسلية ان ينظر اليها

 ”……..بقالك يومين ال بترن وال بتطمن…مالك“

 …ضحك بسخرية مريرة قائالً باستهجان

 ”.……وبتسالي كمان“

 ……احتدت نظراتها نحوه وقد الح عليها الغضب فقالت

 ”……محصلش حاجة لده كله“

 ……. مخاصمتين……ال خالد بعينين غاضبتينق

 نهض من”..…وطالما محصلش حاجة جايه ليه“

 .…مكانه بتشنج واوالها ظهره المتشنج بانفعال

 ..…نهضت خلفه وهي تقول بنفاذ صبر

 ”.…خالد ارجوك متبوظش كل حاجة بينا بكالمك ده“

 ……أدار وجهه اليها وهدر من بين انفاسه اللهثه غضباً وغيرة عليها

واحد بعتلك رسالة ………مين اللي بيضحك على مين دلوقتي……مين اللي بيبوظ يا آية“
كان المفروض تردي ……واحنا خالص فرحنا بعد كام يوم……بيحب فيكي وطلبك للجواز

 وترفضي عرض



 .لكن ال انتي مردتيش عشان كده……البقف ده

ة وقد انتفضت صرخ اكثر وهو يقترب منها خطو”..……النطع اتشجع وكلمك على التلفون
 ..…بفزع منه

.وفي اخر اليوم بعد ما اسيبك …اسمع واحد بيحب فيكي وبيطلبك للجواز وقعد ساكت ها“
 .وانا من دقيقة كنت…القيكي بترني عشان تطمني عليه

تقوم المدام ………بكسر عضمه وبهدده انه لو فكر بس يكلمك هيشوف النجوم في عز الضهر
 ”..…ط وهتموت من القلق عليهبعدها بكل بساطه تكلمه وهي بتعي

 ..…دافعت عنه نفسها بحرج

 ”..…انا مكنتش هموت من القلق عليه انا كنت خايفه عليك انت ال تعمل حاجة تندم عليها“

 ..…صرخ امام وجهها بجنون

مسكها من ذراعها بقوة وقربها منه وهو يقول بوجه أحمر من ”.…………ليه شيفاني سفاح“
 شدة االنفعال

 .…الهائل يعصف بخضرة عيناه المتوهجة بينما الغضب

 ”……..مرفضتيش ليه……لما طلبك للجواز“

 ..…قالت بتردد صادق

 ”.……خوفت اجرح مشاعره“

 ..…صاح بجنون وهو ينظر لها شزراً 

 ”.……ملهاش تالتين الزمه عندك……بنت حرام يعني ……ومشاعري انا ايه؟؟“

.تحسست لحيته بحنان …دته بالسانهامدت آية يدها الصغيرة الناعمة محاولة اصالح ما افس
 وهي

 ..…تحدثه بهمساً وكانها تراوض فرس جامح

واني مكنش عندي اي نيه ارتبط بحد …حبيبي انت عارف اني بحبك……خالد“
 ”..……بعدك



 ..…اتكأ على خصرها وهو يقول بتسلط

 وال اي حد هيقدر……ال بعدي وال قبلي يا آية“

 ”. ….. انتي فاهمه……ياخدك مني

 لعيناه المتوهجة بالغضب وقالتنظرت 

 .……بصوتها اإلذاعّي الناعم

 ”.……ممكن تهدى شويه عشان خاطري“

 ……ترك ذراعها بحنق وهو يقول بقنوط

 ”……سبيني لوحدي وانا هبقا كويس“

 لوت آية شفتيها قائلة بعدم

 ..…رضا

 ”………يسالم بعد كل دا زعالن“

 ……لوح بيده وهو يقول بصوٍت معاتب

اللي ولعت ……وطفي النار اللي جوايا……هتعرفي تراضيني……وهفضل زعالن“
 ”……بسببك

اقتربت منه بدالل وتلك المرة هي من احاطت عنقه بيدها واقتربت وهي تقول بنبرة وقاحة 
 وكانها

 .…عادت معه لعهدها السابق

 ” ….. واكتر…هفضل اشعللها اكتر……انا ممكن اطفي اي نار اال نار غيرتك“

 ..…قال خالد بجفاء حذر

 ”.……لو استهونتي بيها ممكن تحرقك“

رفعت راسها لوجهه محاولة جذب راسه اليها اكثر لفرق الطول الشاسع بينهما الذي يغيظها 
 .داعبت انفها بانفه وهي تقول…أحياناً كثيرة



 ..…بمراوغة انثويه

 ”.……..هتحرق مين فينا…مين عالم ياحبيبي“

 ه كمتأثر بقربها ومبادرتها بالمسه ومعانقتها ل

 . ولم تذوب حتى بعد…اشتاق لمشاعرها التي حجزتها منذ الفراق وفي قوقعه جليدية اخفتها

عودتهم بل اليوم يشعر ان جمودها يمحى بتأني وتوجس وكانها تخشى ترك قلبها والوثوق به 
 .……مجدداً 

 .…سيعمل الفترة القادمة على محو تذبذبها هذا

 نيلسيحاول ……فقط بعدما تعود زوجته مجدداً 

 رضاها ومصالحة قلبها ومحو الماضي والوجع

 .……من قلبها

.محاولة …وجدها ترتفع على اطراف اصابع قدميها وتقبل كل ذرة بوجهه بدالل واغراء
 ..…استخدم كل اسلحتها الفتاكة نحوه

 بلع ريقه تاثراً وتلك المرة سلم الرايا..واغمض

ة تطوف على وجهه بتأني ..شاعراً بشفتيها الناعمة اللين…عيناه بعذاب وضعف
..وتطبع بعدها بقوة شفتيها أعلى …..زاويتي شفتيه…….لذقنه الخشنة القاسية…..لوجنتيه…

 شفتيه المخاصمة تدمغ عليها بقوة

 وقد امتزجت انفاسها بانفاسه بحالوة تروي

 .……قلوبهما

مد يده وتحسس خصرها الغض المائل عليه بشدة اهلكه اكثر من هالك شفتيها على 
 ..اوقفها عن ما تفعله وهو ينظر لعيناها العسلية الواسعة ثم مد…ههوج

 يده ومشط شعرها االشقر باصابعه بحب وهو

 يقول بصوٍت هادئ يتناقض من الصراخ الذي كان

. …..والنه يمتلك قلب طفل يثور ويهدئ بكلمة واحده !!……يصدر منه منذ دقيقتين فقط !!



 ورغم

 نها تعشق تلكعيوبه وباليا ماضيها معه إال ا

 ………الميزة وتستغلها بسادية

انتي متعرفيش احساسي وقتها وانا ……..وبغير عليكي اوي…انتي عارفه اني بحبك يا اية“
 سمعه

 ”……بيطلب ايدك وبيحب فيكي في التلفون

 .…قالت بقلب عاشقة تعشق البعد حدود

ثم ”……ن ناحيته.. اتفقل وهللا ومفيش حاجة ال من ناحيتي وال م…الموضوع خلص ياخالد“
 ..…همست امام شفتيه الشهوانية الجائعة

 ”..……..ومفيش راجل يقدر ياخد مكانك في قلبي وانت عارف كده كويس…انا بحبك ياخالد“

 لم تجد رد إال شفتيه الدافئة تنهال من ثغرها متذوقه

مخلوقه عسل كلمات الحب التي القتها عليه شاعراً بعدها بانه عاد لمنزله الحضان أحب واحن 
 على قلبه

احاطت آية عنقه بقوة وهي تشعر بان ساقاها رخوتين امام هجومة  ……زوجته وام ابنه
ويداه القوية تحيط خصرها تدعمها حامله إياها كريشة في مهاب  ………الشديد عليها

 . كي تستقبل القدر االكبر…الريح

 ..………من جنونه على شفتيها

 دبدبات خافته بقبضتين صغيرتين على باب

 . وصوت الصغير المشاكس…الغرفة المغلقة عليهما

 الذي ينادي عليها باسمها مجرداً كما علمه والده

 بل انه يدلل اسمها أيضاً بمنتهى اللطف الشهي

 الذي يحولك لذئب بشري تود عض وجنتيه

 .نادى علي عليهما خلف……البيضاء الممتلئة



 ……الباب المغلق باصرار األطفال

 (…يو…. يو….. بابا…..بابا…..يو……يو……يو……)يو

 تركها خالد والمست بقدميها األرض الصلبة

عضت ………ثم ابتعدت عنه بهيئة مشعثة اثار يداه التي كانت تعمل في كل اتجاه بوقاحة
. ثم قالت بخجل وهي تنظر …على شفتيها الحمراء المنتفخة اثار هجومة الذكوري عليها

 .……إليه

 ”..……دا علي صح“

 ثم اتجه للباب……مة في غاية السعادة والبال الرائق وكانه امتلك كنزاً ثميناً للتواوما لها بابتسا

 فكان يسند…وفتحه فكاد ان يقع الصغير أرضا

 .. يبدو انه…يداه الصغيرة على الباب قبل فتحه

 ..……قد يأس من ان يفتحا له الباب

 تمتم الصغير وهو ينظر لوالده ببراءة ينافسه في

 ..……االمعة لون عيناه الخضراء

 ..(…)بابا

 حمله خالد وهو يقبله بقوة مشتهي”..……عيون بابا“

 ..……تلك الوجنتين وكانهم افضل طعام بالعالم

 اشار الصغير على امه وقال

 ..(…)يو

 ……قال خالد بمزاح وهو متعلق بعينيها

. ….بتفسد اخالق أبوك…….تصور كانت بتتحرش بيا…يويو دي طلعت شقيه……يويو !“
” 

ية ناظره له بصدمة..ثم وجدت الصغير يكركر ببراءة وهو ال يفقه شيٍء مما قيل ضحكت ا
 .…له



غمز لها خالد وهو يتجه اليها حامل الصغير على يده ثم طبع سريعاً قلبه سطحية على 
 .زمجر علي بعد ان رآه ثم القى نفسه بعدها في احضان…شفتيها

 . ثم مسك بيداه…امه سريعاً مخاصماً والده

 ة وجه امه والصق وجهه بها بحزن وداللالصغير

 .ابتسمت آية بتفهم وهي تقبله عدت……الصغار

 . ضحك الصغير…مرات وتدغدغه باصابعها بمرح

 ……ورضى بعد لحظات متناسي قبلة والده لها

 ……لوى خالد شفتيه ناظراً لعينا آية بقنوط

هو يتجه لفنجان و……اشار على ابنه بغيرة حمقاء”……واضح ان احنا هنتعب من االستاذ“
 القهوة

 ثم احتسى منه بتأني وتلذذ بمذاقة المميز

 ..………كصاحبته

 بينما اومات له آية بمراوغة حلوة كحالوة شفتيها

 ………في ملمسها وقالت

 ”.. …غيور زي باباه…………جداً “

…………………………………………………. 

 خرجت حنين من غرفتها بتعب وهي تقول باعياء

 ..…تسأل امها

 ”.…….بطني بتتقطع…كن يامااعندك برشام مس“

 ..…تقدمت منها ماجدة بقلق

 ”……مالك ياحنين اي اللي وجعك“

 .…ردت على امها وهي تجلس على االريكة بتعب



 ثم تفقدت امها التي كانت ترتدي”..…شكلها قربت………شوية مغص عادي تعب كل شهر“

يناها عباءة سوادء ووشاح يماثلها وكانت على وشك الخروج بوجهها المتعب وع
 .بسبب مرضها المالزم لها وجلسات غسيل الكلى…المرهقه

 ………األسبوعية

 .…قالت والدتها وهي تثبت الوشاح على راسها

 هعدي على الصيدليه وانا رجعه وهجبلك“

 ”.……البرشام معايا

 .…عقدت حنين حاجبيها وسالتها

 ”…وانتي خارجهراحه فين “

 .…قالت والدتها بشفقة وهي تتنهد باسى

هروح اخد ……….جوزها توفى امبارح…ح اعزي واحده جارتنا هناهرو“
 ..غلبانه….وعزيها…بخاطرها

 يال اهي امانه وراحت للي……مات وسبلها كوم لحم

 ”.……..ربنا يرحمه ويرحمنا…خلقها

 ..…….رغم نومها المتواصل خالل اليومين التي قضت اياهم هنا…قالت حنين بآرق واضح

 ”..…في السكه انتي تعبانه وبتجهدي نفسك على الفاضي لحسان تقعي…تحبي اجي معاكي“

 ……قالت ماجدة بعاطفة األم

 .وبعدين تيجي معايا…سبيها على ربنا انا كويسة“

.. ربنا يصلح حالك ……. انتي نقصه كفاية اللي انتي فيه…فين دا عزا وصويت وحزن
 .ويهديكي…يابنتي

 ”……على جوزك ويهدي ليكي

 .…وهي تقول بتبرم نظرت حنين للناحية االخرى



 ..خالص كل واحد…ملوش الزمه الكالم ده ياما“

 .والحمدهلل على……وقريب اوي هنطلق…راح لحالة

 ”.……قد كده

 .…قالت ماجدة بجدية امام عينا ابنتها

 شوري نفسك تاني ياحنين وحكيلي عملك إيه“

 ”……عشان تطلبي الطالق مرة واحده كده منه

 حاولت حنين الهروب من السؤال

 ..……قالتف

 ”.…مش وقته ياما روحي مشوارك ولما ترجعي“

 ……قالت ماجدة تلك المرة بشدة ال تناسب مالمحها الذابلة من شدة المرض

 هتصل بسمر وسالها انا عارفه …انا لو معرفتش منك“

 فقوليلي انتي عشان مسألش ……ان سرك كله معاها

 ”..…صاحبتك وحرجها وحرجك معاها

 التها حنين وهي تتمددق ”.……لما ترجعي ياما“

. وكان هناك مكوى ساخنة تسير عليها ذاهباً …على االريكة شاعره بتقلص امعائها يزيد بداخل
 ………وإياباً بدون رأفة بوجعها

 ..……والوجع ياتي كثيراً ويختفي قليالً لبرهة ثم يعود يفترسها و هذا عذاٍب بالبطيء لها

 ..…زفرت ماجدة بقلق وهي تقول

.بس استني اعملك حاجة دافيه قبل ما …يل وجبلك البرشام معايانص ساعة وهج“
 كانت”……نزل

 ستدلف امها للمطبخ لكنها اوقفتها وقالت

 .…بامتناع



 مش عايزة ياما انتي عارفه وانا تعبانه نفسي“

اتكأت على ”……….انا مش عايزة غير برشام يسكن الوجع ده……بتقفل من اي حاجة
 جانبها بيدها

 ..قالت ماجدة…مرة واحدهوهي تتلوى بوجع 

 ……بتردد من الخروج وتركها وحدها

ولو الوجع زاد ………حاضر هنزل اجبلك اللي انتي عيزاه ………ال اله إال هللا“
. شويه وجايه ….. املي ازازة مية دافيه وحطيها مكان الوجع هترتاحي…عليكي
 ”. ……ياحنين

 يسكن قليالً  …خرجت امها وظلت هي تتلوى بوجع

 ………اكثر ويزيد عليها

سارت باعياء نحو الباب ثم فتحت …بعد ما يقارب العشر دقائق وجدت من يطرق على الباب
 اياه

 ً  بدون تردد ظناً منها ان امها قد عادت سريعا

 ..……من العزاء

 وحضوره الرجولي …لكن حينما فتحت الباب تفاجئت به يقف امامها بضخامته المذبذبة لثباتها

 ……هالطاغي على المكان من حول

 القى عز الدين نظرة متوعدة جامعه مابين الغضب والتوعد لها عن غباءها في خالل اليومين

 ..………الماضيين

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثالثون

 ً  …من أراد هجرك وجد في ثقب الباب مخرجا

 ومن اراد ودك ثقب في الصخرة مدخالً 

 #حكمة_متداولة

____________________________________ 



 رغم مالمحها المضطربة الشاحبة من شدةب

الوجع المداهم المعائها إال انها عقدت ذراعيها امام صدرها تحتضر اكبر قدر من الكراهية 
 .……والبغض نحو كذبة وخيانته لها

 ………بمالمح محتقنة غيظاً وعينان تلمعان بالغضب منها …كان يقف امامها بشموخ

. ثم نظر لباب ……م خلعها بمنتهى الهدوء و الغيظبعد ان أغلق الباب فتح أزرار سترته ث
 ……الغرفة التي كانت تختبئ خلفها في سابق

.. قائالً ببرود دون النظر …اتجه الى تلك الغرفة بخطوات واثقة وكانه يمتلك البيت وأصحابه
 .…لها

 ”..…….. عايزك……تعالي“

 .…احتقن وجهها غيظاً وسارت خلفه بتهكم

 ”..…. عايز تكلمني كلمني برا…اطلع برا من اوضتي.. …هو اي اللي عايزني“

 راقب الغرفة البسيطة ذات الطابع االنثوي البسيط

 ثم جلس على حافة الفراش وامامه مقعد

 خشبي اشار عليه وهو يرد على امتناعها الغبي

 ..……باستنكار

دة كانت ستفتح فمها وتعنفه لكنه اسرع بنظر لها نظرة شدي ”..……. قعدي……ليه هاكلك“
 الخطورة

 .قائلة……اخرستها وهي تجلس ببغض

 ”.……..انا مش عايزه غير ورقة طالقي…مفيش كالم بينا ……عايز إيه“

 سالها وعيناه تطوف على مالمحها الشاحبة

 ..…المجهدة بصمت

 ”.…….عايز تطلقي ليه…من حقي اعرف……..اي سبب…ليه ”

 مدت وجهها لالمام قليالً نحوه وهي تصرخ



 .…سه لبرهة وهي يسمعها تصيح بجنونفجأه اجفلت حوا

 .مش عارف انك رجعت…مش عارف اي السبب“

 ”……..وانك بقالك يومين متجوزها…لي طليقتك

 عقد حاجبيه بتعجب وهو يناظرها

 .……باستفهام

 ”.…….طيلقتي مين؟!………طليقتي“

 ..…مطت حنين شفتيها هازئة

وانت واخدها في حضنك في  .انا شفتك بعيني…ميرال هانم……آآه معلش نسيت انهم اربعه“
 .بامارة فستان الفرح……الحفلة وبترقص معاها قدام الكل

 ”.……اللي على ذوقك اللي جبته عشانها

 .…لم تنحل عقدة حاجبيه وهو يهدر سائالً 

 ”.…. انتي اتجننتي…..ورقص إيه……فستان فرح إيه“

 .…نهضت بحنق وهي تضيف بسخط

 ….اي عايزني اكدب عينيا وصدقك…ال وهللا“

 بامارة فيال…وانت معاها……انا شوفتك بعينيا

 ”………)المسيري..(مش ابوها دا برضو

.عضت حنين على شفتيها بغيظ امام تلك النظرات ثم ……نظر لها بنفس الحيرة والغضب
 اتجهت لهاتفها

 .واعطت…التقطت اياه ثم فتحت الرسائل الواردة

 ً  ……الهاتف له بعدها بمالمح متشنجة غضبا

.ومجرد ثواني وبدأ صدره ………في الصورة التي أرسلت لها في يوم الحفلة دقق عز الدين
 يتضخم



 غضباً حتى اوشك على ان يقتلع ازرار قميصة

وقد ازدادت مالمحه قتامة وهو ينظر لها بغضب مختلف تلك المرة مشتبك به 
 ..كخذالن…شيءٍ 

 هو ده اللي خالكي تسيبي البيت وتطلبي“

 ”..…الطالق

ً ترفت بعينيها الح  زينة بدهشة وهي تنظر اليه مليا

 ..…في محاولة إليجاد صوتها امامه

 اي…..مطلبش الطالق؟!!…والمفروض بعد دا كله“

 ”……عايز تكون معانا احنا االتنين

 .…نهض واوالها ظهره وهو يقول ببرود وتباهي

الموضوع مش صعب انتي عارفه من قبل ما تتجوزيني  ……ومالوا يوم عندك ويوم عندها“
 ”.……راجل بمل بسرعة وبحب التغيير اني

وشعور الغيرة يتفاقم …شعرت بصدرها يحترق بل وجسدها باكملة في حالة نفور وكراهية منه
 .فقد أكد خيانة كان يبرهن قلبها الغبي……بضراوة داخلها

ً …انه مظلوم منها  ..….. وانه لم يستبدلها بأخرى يوما

. يبدل بهم كما يبدل …دهن االثنين زوجات لهها هو يقف امامها يأكد انه تزوج غيرها ويري
 جواربة !..

 استدار عز الدين اليها فوجد تأثير واقع كلماته

 .…..نظر لها ببرود وامرها بسطوة مهيبة…عليها

 ”……هتروحي معايا……البسي هدومك ويال“

زاد  ”……اروح معاك”……ابتسمت بانفعال وهي تشعر بتلوي امعائها اسفلها بقوة بعد كالمه
 رقتع

 جبهتها بقطرات باردة وهي تكبح الوجع قائلة



 .……بصوٍت صلب

 ”..….ودلوقتي حاالً هترمي عليا اليمين…….انت هطلقني……انا مش راحه معاك في حته“

 ……قال بنبرة شديدة اللهجة

 ”..…مفيش طالق وانا مش هسيبك ……بعينك“

 .…توسعت عينيها ولمعة بالغضب وهي تهدر

 ”..…يك اللي عندككفاية عل………هتعمل بي إيه“

 رد عز الدين ببرود واستهانه وكانه يعاتب

 ..…عيناها

استدار ”..….غيري هدومك ويال……..مين يقدر يستغنى عنك….. ياعيوني…انتي وهي“
 ليخرج

 ……من الغرفة بجمود

 اتجهت اليه سريعاً ووقفت امامه صائحة

 …بحنون

عمل اللي انا ..المرادي ه….مش كل حاجة هتمشي زي مانت عايز…مش هيحصل“
 ..وطالما…عيزاه

 ”.……عايزه أطلق منك يبقا هطلقني

 القى عليها نظرة مهدده وهو يقول من بين

 ً  ……انفاسه اللهثة غضبا

.هتروحي معايا …..طالق مش مطلق وقعده هنا مفيش…مش هتمشي على مزاجك ياحنين“
 تقعدي

 ”.……في بيتك زي اي واحدة محترمة بطيع كلمة جوزها

 …عدت مرات وهي تقول هائجة ضربته في صدره



..احلوت ….احلوت في عينك طليقتك لما سبتها….جوزي اللي خني واتجوز عليا…جوزي“
 ”……انا اللي كنت بحاول ارضيك باي طريقه…وانا…ها

 ارتسم بعيناه خٍط من الوجع وقد انتفض ذاهال

 .……وهو يسالها بتعجب

..انا كنت فاكر ان كل حاجة …يكل اللي كنتي بتعملي ده كان عشان ترضين……ترضيني !!“
 كنتي بتعمليها

 .عشان بتحبيني وعايزه تفضل معايا وينجح……معايا

القى عليها نظر طويلة وهو يقول بنبرة ”.…مش عشان ترضيني بس ؟!……جوازنا
 ..…باهته

 ”…….هو انا لدرجادي كنت اعمى…يااه ياحنين“

 وضعت يدها بخصرها وقالت بسخط..

..وانا الظلمة الوحشة المفترية …طلع انت المالك البريء المظلوم.و…اقلب التربيزة……آآه“
 ”.……مش كده

 ..…ارتدى سترته باستهزء قائالً 

 ”..….. ادخلي البسي ياما اخدك زي مانتي كده للعربية…ال انا ال مالك وال بريء“

 .…هزت راسها وهي تقول بصالبة

 .….هطلقني يعني هطلقني…انا مش راحه في حته“

 ”..…….. عشان انا ال انفع زوجه اولى وال تانية فاهم…مين دلوقتيوهترمي الي

 رفع عيناه الباردة عليها وهو يغلق ازرار

 ..…السترة وقال بمهانة

 ”..…فعالً وال حتى تنفعي تكوني زوجة أصال“

 شعرت بانه صفعها على حين غرة فنظرت اليه لبرهة

 …بوجع وهي تشعر بنيران حارقه بصدرها



 ”.…ما تخلص …يزني ارجع معاك ليه.. وعا…يسالم“

 ..…اقترب منها بانفعال مكبوت

حملها سريعاً على كتفه  ”..…….. بس لما اربيكي األول…. هخلص ياحنين…هخلص“
 كشوال

 ..…بطاطس

 .…صرخت حنين وهي تركل بطنه بقدميها

 ”……..هصوت ولم عليك الناس وقول خطفني…انت اتجننت سبني“

 ..…ن الشقةقال هازئاً وهو يخرج بها م

 ”.…هو في راجل برضو بيخطف مراته“

 صرخت بجنون وهي تحاول النزول من على

 ……كتفه الصلب

 ”.……. روح للجديدة زمانها مستنياك على نار…مش مراتك ……انا مش مراتك“

 ..…رد عز الدين بجمود

 وبالش تدخلي نفسك بين واحد ومراته احنا ……هروحلها وطفي نارها متشغليش بالك انتي“

 ”.……هنساوي امرنا سوا

 ..…صاحت بغيرة وهي تعافر كي تنزل

 ”….. نزلني واشبع بيها…اولعه انتوا االتنين نزلني“

 قال هازئاً وهو يهبط من على درجات السلم

 .…المتهالكة

 ”..…مش لم اشبع منك انتي االول ياعيوني“

 ……هدرت باشمئزاز مفعم بالكراهية

 ”. …نزلني……ش بياكل معاياخالص الكالم ده معد …بطل كالمك ده“



 القاها بسيارة في المقعد الخلفي سريعاً امام اعين المارة المندهشه فالجميع يعرف انه زوجها

 ……الثري

 كانت ستصرخ حنين لكنه كمكم فمها بيده

 ..…الكبيرة وهو يرمقها بعسليتاه الضارية

اوه سريعاً وهو كبح الت ” ….آآه……يامؤدبة …وال كلمة وفري كالمك لما ترجعي بيتك“
 يبعد

 . فقد قضمت يده باسنانها……يده عن فمها

 .…الحادة فطبعت اسنانها عالمه حمراء عليها

 نظر لها بشر وفي لحظة تهور رفع يده وكاد

 ان يصفعها لكنه توقف حينما راها تغمض

 ..منتظرة شيٍء يقسي…عينيها بخوف منه

 ………قلبها اكثر عليه

بقوة وهو يلقي عليها نظرة معاتبه غاضبه ثم جذب بعدها انزل يده المرفوعه وقبض عليها 
 حرصاً على اال …حزام االمان وربطه جيداً بها بقوة

 ……تفتعل جنوناً اثناء قيادته

 خرج من السيارة صافق الباب خلفه بقوة بينما

 سار بعدها خٍط من االلم منتشر بجسدها ولم تلبث

 إال واغمضت عينيها مستسلمة للواقع المرير

 ه والحروب التي ستقام بينهما من االنمع

 حتى يتنازل احدهم ويترك………فصاعداً 

 .……لآلخر حرية الهرب منه

 أدار محرك…دخل السيارة واحتل مقعد القيادة



 .…السيارة وهو يلقي عليها نظرة محتنقة

 ………بينما هي ساكنة بالخلف تغمض عينيها هرباً من نظراته

..الح بعقله تفاصيل تلك الحفلة التي اقامت في فيال …ااثناء قيادته والصمت األسود بينهم
 )المسيري(

 الحفلة التي امتنع عن مرافقتها……الفخمة والد ميرال

 له حتى ال تحصل مشادة كالميه بينها وبين ميرال

فهو يعرف ميرال حينما تضع احد في راسها تحاول بكل الطرق افساد حياته وما 
ً ……يمتلك  وخصوصا

 ..……ين مكانة كانت تسعى ميرال الستردادها مجدداً ان كانت تمتلك حن

 كانت وقتها ميرال…يتذكر اليوم جيداً وتفاصيله

 . ينساب…تنزل على ساللم الفيال بثوب أبيض المع

 . عاري الكتفين……من الجانبين أرضا باناقة

 ..…….. وجزاء كبير من ثديها بارز بجرائة…والظهر

ى ظهرها بقصة عصرية وتضع أعلى راسها تاج كان شعرها المصبوغ باالحمر منسدل عل
 ..……ملكي يلمع بااللماس

 من يراها وقتها يعتقد انه حفل زفاف ميرال المسيري

 ..والذي يمشي……مدير أهم واثقل مكاتب في الدولة

 صفقات والمناقصات برْشوة من بعض رجال األعمال

.بل انه ……ي اكثر من االزمالذي هو لألسف واحد منهم وقد ساهم مرراً في نجاح هذا المرتش
 ً  .………ناسب اياه سابقاً في ابنة ال تقل طمع وحقارة كوالدها تماما

 اتجهت اليهم ميرال بدالل في حديقة الفيال الفخمة

 .……المضيئه باالنوار والتي تم تجهيزها باعلى مستوى فخم يليق بالعائلة العريقة وضيوفها

 الاقتربت ميرال من دائرة تحيط عدت رجال اعم



 اتجهت……من ضمنهم والدها وعز الدين الخولي

 ..…اليهم بهيئة العروس تلك وهي تقول

 ”..…انت ناسي ان النهاردة عيد ميالدي …. هو احنا هنفضل نتكلم في الشغل…اي يا داداي“

 .…..ثم تنحنح قائالً …عقد عز الدين وقتها حاجبيه وهو ينظر للمسيري باستفهام

 رف نجاح المناقصة والانا فاكر ان الحفلة على ش“

 ”……انا فهمت غلط

 قد اوشك والدها على الرد لكن سبقته ميرال

 ……قائلة بصوٍت ناعم متملق

بصراحة انا قولت لدادي يخبي عليك موضوع عيد ميالدي عشان  ……االتنين ياعز“
 ”.……متعتذرش كلعادة

 لكنه فضل …الحت بوادر اإلزعاج على وجهه

 االعمال الواقفينمعايدتها بالباقة امام رجال 

 ..…معاهم

 ..…ابتسم على مضض”..….معلش مجبتش هدية معايا…كل سنة وانتي طيبة“

 كانت جواره حينما احاطت ذراعه بيدها وكان وقد

 انشغل عن عمد في الحديث مع احد

 ..…همست جوار اذنه بميوعة………الرجال

 ”……دي احلى هدية عندي………كفاية انك جيت“

وقتها نظر لها بقوة ……ودة وقتها والتي ارسلتها لحنين بعدهاتم التقاط الصورة المنش
 ..وقتها شعرت بالغضب والحرج……ثم سحب يده بنفور بارد…مهيبة

 امام رجال االعمال الذين كانوا يرقبا تصرفها المتملق

 .حتى والدها هز راسه وهو ينظر…مع طليقها السابق



 ……لها في الخفاء بعدم رضا

 ..……الهزيمة بحلقها مما جعلها تبتعد عنهم بابتسامة رسمية في لحظة استشعرت بمرارة

 وقتها وبعد لحظات لمحها عز الدين تغلق هاتفها بانتصار وهي تتجه له بدالل واغراء محاولة

 .…جذبة بكل الطرق

 اقتحمت مجدداً بسماجة وميوعة المكان

 ووقفت جواره وهو يتحاور مع بعٍض من الرجال

 .…لى تنفيذهافي مشاريع جديدة يقارب ع

 وقتها حدث ميرال احد الرجال الوافقين

 ..……..وكان بعمر والدها…باعجاب

..معقول النهاردة عيد ميالدك انا افتكرته فرحك بالفستان االبيض …بس اي الجمال دا ياميرو“
 ”.…ده

 .…رفعت وجهها بترفع وهي تقول بزهو مغري

 ..االستايل عجبني فقولت……ومالو يانكل تغيير“

 ”.…اول واحده تلبس االبيض في عيد ميالدهااكون 

 ً  ..…اوما لها الرجل وهو يقول ضاحكا

 .وانتي عارفه الحاجات الغريبة دي……على كده هتطلعي ترند الكامرات في كل مكان“

 ” ……بتسمع مع الناس

 ..…اومات ميرال وهي تقول بمكر

 ”.……عند ناس.انك تتعرف اكتر من خالل ترند سمع ….تجارة ربحانه…ودا المطلوب“

 ……لوى عز الدين شفتيه وقتها بازدراء وتابع الحديث بصمت

 ..…عقب وقتها احد الرجال مجامالً 

 ”..…ميرال المسيري بصحيح …برافو ياميرال بنت ابوكي“



.. نظرت لعز الدين ……ابتسم والدها بزهو وهو ينظر البنته التي بادلته اإلبتسامة بصلف
 لترى انطباعه

 وجدته صامت يرتشف…م امامهعلى الحديث المقا

 .…من كأس العصير بصمت وعيناه ال تنظرا لها

 وهي التي تأنقت خصيصاً له بل انها اختارت اكثر االثواب جماالً و آثاره ألجل ان تجذب عيناه

 ……وتاثر عليه كما كانت تفعل بسابق

 .……ماذا حدث له لماذا ال شيء يأتي بنفع معه

 رية امام خادمةهل فقدت اسلحتها الفتاكة المغ

. ماذا فعلت له لكي ال يتاثر بقربها ولو للحظة …خالية من االنوثة فاقدة الفتنة والجمال
.ماذا فعلت بقلبه لكي يظل معها كل تلك االشهر الطويلة بدون ان يمل منها …!

ماذا يحدث هل ستظل معه لألبد ………..لماذا لم ينفصل عنها حتى اآلن……كغيرها
 .……؟!!

 عميقة مفعمة بالغيرة والغلاخرجت زفرة 

 ثم ابتعدت عنهم واتجهت لساحة الرقص

 ..محاولة ان…واخذت المكرفون من منسق الحفل

 .……تجعل الجميع ينتبه لها بمقدمة لطيفة ممتنه للحاضرين

. بما ان النهاردة عيد ميالدي …شكراً لحضوركم الحفلة ووجودكم معايا في يوم مميز زي ده“
 فانا

 ردة مع شخص معين هو موجودحبى ارقص النها

 التقطت عيناه من بين الجمع”..……هنا بينكم

 ……وقالت بدالل

 ينفع نرقص سوا على……عز الدين الخولي“

 ”اعتبرها هدية عيد ميالدي ………االغنية دي



 صفق الجميع بعدها بحرارة لهما والكل ينظر لعز الدين مشجعه على قبول طلب أميرة الحفل

 ر بالبغض لتواجده هناجز على اسنانه وهو يشع

 فاليوم ألول مرة سيفعل شيٍء ال يريده لمجرد

 ………ان يحافظ على واجهة التحضر ولباقة امام المتواجدين

.وزداد التصفيق بحرارة …اوما لها بابتسامة خرجت باعجوبة امام االعين المحيطه بهما
 واصرار

اوتار موسيقى غربية فلم يتمكن من الهروب بل تقدم من ساحة الرقص ورقص معها على 
 ………ناعمة

ونظرات الجميع تحيط بهما باعجاب ومنهم من اخرج شائعة عودتهم لبعضهما وهذا الحفل ليس 
 إال حفل زفاف لهما كما ظنت من كانت تراقبهما من بين

 .………االفرع الحديديّة

اربة سحب رابطة عنقه باختناق محاول التركيز اكثر في الطريق ثم الحت منه نظرة على اله
..تسند راسها بأسى على زجاج النافذة وتنظر للطريق الراكض امامها …منه بعينيها لمكان آخر

 ……بشجن

 .لهذه…عادت عيناه للطريق بانفعال حزين منها

..صدقت انه خانها وتزوج عليها صدقت امرأه تعلم جيداً انها …الدرجة ال تثق به وال بحبه لها
ولماذا لم تدخل وقتها ….لماذا ال تثق به وال بحبه لها……لالمستفادة الوحيدة من هذا االنفصا

. كانت وقتها ستعرف انها مجرد مكيدة حقيرة هدفها الخراب ……اليه وتواجهة امام الجميع
 ..لكنها كالعادة جعلت ضعفها يقودها وهربت مبتعده عنه محاولة بعدها…بينهما

 .……بكل غباء اقتالع نفسها من حياته

انته عيوني ، عيون ارى من خاللها حالوة …بمثابة أكسير الحياة ليكيف ياحنين وانته 
ً …الدنيا  .. انته صاحبة الضحكة التي تجعل قلبي يخفق فرحا

. انته شفافة الروح والتعابير التي ….انته الهشة التي ترضيني وتجذبني اليها أكثر……معها
 ……تجعلني أرى الطيبة والنقاء والصدق في امرأة واحده



.. وكيف ارضى واسامح وانته خذلتي قلبي …كل هذا الحب وتعلق بكه تطلبي الهجركيف بعد 
 ..…كيف ؟!!…….كيف أرضى واسامح غباءك وتسرعكه في البعد…وظلمته حبي لكه 

…………………………………………………………….. 

 فتح له افراد األمان األبواب الحديديه الضخمة

 دلف بسيارته الفارهة المجمع السكني الراقي

 …معظم المباني منه على البحر مباشرةً المطله 

 هذا المكان الذي احضرها اليه يوماً لقضاء اول

 أيام في ثمار حبهما حتى ترعرعت المشاعر

 ..…ومتدت جذورها لتربط بينهما بقوة

 اوقف السيارة امام الفيال التي تطل على البحر المميزة بركنها البعيد عن باقي البيوت المجاورة

 ..و تليق بصاحب……اكثر حتى تكن خصوصية

 ……المجمع الثري

 انتبهت حنين انه اوقف السيارة أخيراً بعد رحلة طويلة من الصراع مع النفس ومناقشة نفسها

 في كيف سترغمه على تنفيذ طلبها بالبعد عنه

 .…لألبد

ثم  …وهي تراه يخرج من السيارة ويفتح الباب جوارها ……بلعت غصة حادة كشفرة مسننة
ً اشار لها ب  …منتهى الهدوء وعيناه تحذرها إال تفتعل جنونا

 ”.……انزلي ياحنين“

 كتفت ذراعيها امام صدرها ونظرت امامها

 ……بغضب

 ”………انا عايزة أروح“

 .…رد وهو يستند على سقف السيارة ببرود



 .. انتي هتقعدي في المكان اللي…مفيش مرواح“

 ”……انا عايزة

 ……قالت حنين بتمرد وهي تنظر اليه بقوة

 ”.…….. تكونش اشترتني…يعني إيه“

 ..…اجابها بقسوة مهينه

.( وانتي …والشقة الجديدة اللي في ) …. بصي على حسابك في البنك…آآه اشتريتك“
 ”……هتعرفي انك بايعه وانا الشاري من زمان اوي

 .……قالت بعينين نافرتين نحوه

 ”..……خدهم وطلقني ……مش عايزهم“

 هو يميل براسههدر بانفعال بعد تلك النظرة و

 .…عليها

 ”…. فكي الزفت ده وطلعي…مفيش طالق سامعه“

 حاولت جذب الحزام ولكنها فشلت في خلعه

 ..……فسبت بغيظ وهي تصيح

 وال كانك …تعالى فك الزفت اللي ربطني بي ده“

 ”.…….. قرف……رابط بقرة

 .…حذرها ببرود

 ”……وتعدلي ……لمي لسانك يامؤدبة“

 .…ع اليهاصاحت حنين بتشنج من الخضو

 .احنا جايين هنا ليه انا……مؤدبة غصب عنك“

 ”.……..روحني……عايزة اروح

مالى عليها وفك حزام االمان وهو بالقرب منها انفاسه تضرب وجنتيها وتوصل الرجفة لجسدها 



 .……وقلبها االبله الذي يخفق بالقرب منه بجنون

.. فقد كان منحني امامها …قليالً  كان قريب منها جداً يكاد يالمس شفتيها بشفتيه ان رفع راسه
 يحل الحزام الذي يابى بعناد تحريرها مثل شخٍص 

..واصابعه تالمس جانب وركيها بين …ينحني امامها االن وعطرة الرجولي يداهم انفها بقوة
 دققت النظر……الحين واالخر وهو يحاول حل الحزام

 لراسه المنحني وجانب وجهه الرجولي المتشرب

 وخصالت شعره المائلة……سمن اشاعة الشم

 لالشقر قليالً التي تلمع كذهب بجاذبية فاتنة

 ..…مع اشعة الشمس

تنفست باضطراب وهي تشعر بالحزام ينساب عن كتفيها و راسه ترتفع اليها لتكتمل الصورة 
 بشكال

 مهلك ورغم الغضب تتدفق مشاعر حميمية اساسها

 ً  ………عاطفي راقي كحبهما تماما

اء كانت بمثابة الحلم الجميل وقد انتهت بكابوس خذالن وكالً منهما له تبدال ذكرى عن أشي
 .…وجهة معينة

 ……بلعت ريقها وهي تقول بحنق

 ”.……وسع عشان انزل……هتفضل تبصلي كده كتير“

 تافف امام وجهها بغيظ يكبت تلك المشاعر التي

 .……انكشفت عن الستار بنظرة واحده لعينيها

 نتظراً اياها بصمتابتعد عنها وانتصب واقفاً م

خرجت وسارت جواره على مضض وهي تستشعر باالعياء من كثرة المعافرة وصراخ عليه 
 واصبح

 .……االن إخراج حرٍف اخر مجهود اكبر من جهدها



 استغرب عز الدين صمتها وخضوعها تلك المرة

 نظر اليها فوجدها تسير بصعوبة وتفتح عينيها …له

بحنان وقد تبخر في لحظة غيظة وغضبه منها وبات  ..اقترب منها واحاط خصرها……بجهد
 القلق

 ……والخوف مشاعر تقوده اليها

 ”……انتي تعبانه……………مالك ياحنين“

 ..…قالت بنبرة خافته وهي تغمض عينيها بتعب

 خارت قواها وانزلقت قداميها اسفلها ولوال يداه القوية التي كانت تسندها لوقعت”……شوية“

 ..…أرضاً بقسوة

 ز الدين سريعاً بين ذراعيه برفق وهوحملها ع

 ..…يسالها بقلق

 ”……انتي اخر مرة كلتي فيها امتى“

 ..…ردت باعياء

 ”.…….الصبح………امبارح“

 ..…فغر فمه بتعجب

 ”..…..ومجوعتيش……ايه كل ده !!“

تثابت وهي تغمض عينيها على ذراعه ”..….سبني انام عشان افوقلك…مش عايزة اكل“
 ..…هو ينظر امامه بغيظعقب عز الدين و……بأرق

 ”.…….. شكلها هبت منك على االخر ياحنين…تفوقيلي ؟!!“

 .…قالت وهي مغمضت العينين بين الحلم واليقظة

 ”.……ياجوز األربعة…ولسه انا هطلع عليك كل اللي عملته فيا“

 غمغم بقرف بعدما شعر بان انفاسها انتظمت



 .……سريعاً بشكال مريب

 ”……ا بسببكيادي الجوازت اللي كرهته“

صعد بها للغرفة ووضعها على الفراش ثم دثرها باالغطية واطفأ األنوار وهو يخلع سترته 
 باختناق

 خرج على الشاط حيُث االمواج المتالطمه بقوة

كما يفعل هو االن ويسابق افكاره وحزنه من ثقتها  …تسابق بعضها كي تصل لنقطة معينة
 …الواهية به

لى الرمال أرضا بغضب فاتت األمواج الثائرة وسحبتها ببساطة خلع رابطة العنق والقاها ع
. ان ترك حياته واستهان باألمر كما فعل ……وهو لم يمانع بل ظل ينظر الى ابتعادها بوجوم

 ………االن ربما سيخسرها ويخسر كل شيٍء من بعدها

 يجب ان تعرف ان الحب المنزوع منه الثقة ال يدوم

 .وان كانت…الوقتوال يثمر إال وجع وشكوك طوال 

 ……تحمل الثقة داخلها ولو واحد بالمائة ما كانت ابتعدت بتلك الطريقة الغبية المثيرة للشفقة

 ….ولماذا اتى بها إال هنا تحديداً ……ماذا يفعل معها

 كيف يبرئ نفسه ويشرح االمر لها وهو يحمل

 ………كيف؟!………غضباً وحزناً منها

حر بوجوم ثم رد بعد ان رأى اتصاال من اخيها صدح هاتفه في جيبه اخرجه وهو ينظر للب
 محمود

 أكيد امها تهاتفه لالطمئنان على ابنتها.. اخذها

وبعدها بدقائق اقتحم ……بدون علم أحد واستغل خروج امها بعد ان بلغه حارسه الخاص
 البيت

 . وبمنتهى الهمجية التي…بدون ان يستأذن اصحابه

. لكن ماذا كان سيفعل ……والقاها بسيارة رغماً عنهاال يفضلها مع اين كان حملها على كتفه 



. غضبه االعمى نحوها جعله يتصرف على نقيض ……مع عنادها وتصميمها الغبي
. ……..فبات هنا يتنفس غضباً ويحترق غيظاً وهي باالعلى تنعم في نوٍم عميق……شخصه

 وهو هنا يشعر بانفجار براسه من

 ..…كثرة التفكير

 .…يضع الهاتف على اذنهاخذ نفساً عميقاً وهو 

 استمع بصدر رحب لحديث امها المتواصل الباكي

 وعتابها اليه على اخذ ابنتها بهذا الشكل وسماع

 ..….قال بصوٍت هادئ قليالً …االمر من الجيران

 . انا عمري مأذيها ووعد…متخفيش على حنين“

 ”……مني هنيجي نزورك انا وهي قريب

من المخطأ في حق اآلخر رد بنفس الهدوء على السيدة عادت امها تساله عن سبب المشكلة و
 ..…المريضة التي لن تتحمل هٍم فوق همومها الثقيلة

.. وحنين مراتي وانا مقدرش استغنى …متقلقيش انا وهي هنحل مشكلنا احنا مش صغيرين“
 ..وهي كمان مع الوقت هتفهم انها كمان……عنها

ب وبعد ان انهت حديثها طمئن قلبها ثم استمع لها بصدر رح ”..……متقدرش تبعد عني
 .……بهدوء

 ..وانا….حنين في عنيا…صدقيني متقلقيش عليها“

 اغلق بعدها الهاتف”.…وهي هنزورك في اقرب وقت

 وهو يخرج زفرة قوية ثم القى جسده القوي الصلب

 على الرمال المبللة جالسا ، وظل مكانه يشكي للبحر

النهار لياتي الليل حالك قاتم يخفي ُزرقة البحر ..حتى اختفى ضوء …ما يجول بخاطره بتيه
 وصفاءه

 ……عن العيون



…………………………………………………………… 

 فتحت عينيها بتعب وهي تشعر بثقل براسها

 .…تحسست راسها باعياء وهي تتافف بوجع

 ”..…راسي………آآه“

 اعتدلت في نومها جالسة وهي تفرك براسها بتعب

 ت نحوه.نظر…سمعت خرير مياة صادر من الحمام

 ……فوجدت الباب مغلق وبداخله أحد

نظرت للمالبس البيتي التي كانت ترتديها في شقة والدتها وكانت عبارة عن بنطال اسود 
 .……مهترى ويعتليه كنزة بنصف كم من اللون البني الباهت

 شعرت ببوادر الحرج من رؤيته لها بهذا الشكل

 لكن سرعان ما نفضت االحساس وهي تذكر

 ورجوعه لطليقته……ته عليهانفسها بزيج

 .……اآلخرى

سحبت نفساً عميقا بتعب وهي تهدا من شعلة غيرتها تلك محاولة ايجاد حل كي تجبره على 
 …طالقها منه

 رفعت عينيها بتعجب وقد اشتمت رائحة طعام تفوح

حركت حدقتيها جوارها فوجدت على المنضدة اكياس تفوح منها رائحة ……بالقرب منها
 .……الطعام

..فتحت حنين االكياس ……ت بان معدتها تتضور جوعاً وبدأت تصدر اصوات مزعجةشعر
وكانت تحتوي على بعٍض من العلب االنيقة تحتوي على افخم وجبات جاهزة من ارقى واشهى 

 ..…المطاعم هنا

 بلعت ريقها وهي تفتح العلبة لتغمرها الرائحة الشهة

. …حم تغطيها وحبات رمان تزين الطبقكانت علبة تحتوي على اصابع ورق عنب وشرائح الل



 ……وهي تغمض عينيها بانزعاج ……تمتمت بغيظ عند تلك النقطة

 التقطت واحده ”.……. استغفر هللا العظيم…رمان !!“

لكنه بعد المضغ بثواٍن  ………من لفة ورق العنب وهي تبرهن ان الطعم سيكون كارثة
 بنهم انفكت عقدت حاجبيها وهمت بالتهام واحده تلو األخرى

.. كان المذاق حامض وحلو في نفس الوقت حتى طعم شرائح ……وكانها لم تاكل منذ قرون
 اللحم

 ………كانت تذوب بفمها

برمت …بعد دقائق مدت اصابعها فوجدت العلبة فارغة وقد انهت محتوى العلبة في وقتاً قياسي
 شفتيها

 وهي تضعها جانباً وتفتح أخرى وكانت تحتوي على

 ت بسعادة وشفتيها ملطخه قليالً نفس الصنف ابتسم

 ..……بلمعة زيت الطعام آثار األكل

 همت باخذ واحده تلو األخرى ومضغها باستمتاع

 وانسجام وكانها تجلس في فاضل مكان في

 .…العالم

لكن سمع …خرج عز الدين في تلك االوقات فوجدها تجلس على حافة الفرش تولي ظهرها له
 همهمات

 .…اصوت مضغ بسيطةاالستمتاع تصدر منها مع 

 ………جفف وجهه بالمنشفة واقترب منها وهو يراقبها تاكل بنهم وراحة

 ……نظر لها وقال بفتور

 ”…….ياعيوني……اللي ياكل لوحده يزور“

 رفعت عينيها بصدمة وكانت للحظات امام

 الطعام قد تناست امر شجارهما وسبب



 ..…وجودها هنا !

ا بقوة واحمر وجهها اقترب منها عز الدين .فاتسعت عينيه…شعرت بالطعام يقف بحلقها
 ……بقلق

 اقترب منها وتحسس ظهرها”.……مالك ياحنين“

 .…فازداد االختناق وبدات بسعال……بيده برفق

.اعطاه لها شربتها على …نهص سريعاً وخرج من الغرفة وعاد بعد ثانيتين بكوب من الماء
 مهل وهي

 .……تنظر اليه بتوجس

برفق وهي تضع الكوب وعلبة الطعام على المنضدة باحترام حينما هدأت اخذت انفاسها 
 ..…؟!!

 ……عقد حاجبيه وقال بصوٍت حاني

 ”…….كملي اكلك……سبتي االكل ليه“

 برمت حنين شفتيها واشاحت وجهها بحنق عنه

 .……قائلة بامتناع وترفع

 ”………مليش نفس“

 ”.…ومين مكلتيش..انتي يعتبر بقالك ي…..ُكلي ياحنين…مفيش حاجة اسمها ملكيش نفس“

وقت هذا االنحناء البسيط منه داهم انفها  …مال امامها وسحب العلبة ووضعها فوق حجرها
 .……رائحة عطرة الطفيفة

..امام ….نهضت سريعاً وقد وقعت العلبة أرضا وتناثر محتواها……شعرت بتشنج معدتها
 عيناه الذاهلة

 ..لحق…راقبها تضع يدها على فمها وتركض للحمام

 جدها تتقيأ بقوة مفرغة كل ما اكلته منذبها فو

 .………دقائق



 ظل جوارها حتى انتهت ساعدها وغسل وجهها

 وفمها وسندها الى ان وصلت للفراش ثم سالها

 ……حينما استرخت على السرير

 ”.……..انا هتصل بدكتور يجي يشوفك…انتي تعبانه ياحنين“

 ..…نظرت امامها ثم قالت بنبرة باهته

 ”……متتعبش نفسك ووفر قلقك وخوفك ليها……شوية برد في معدتيملوش الزمه دول “

ثم عاد لعينيها الهاربة منه ……عض على شفته وهو ينظر لسقف الغرفة بنفاذ صبر
 ……وقال

 ” ….تمام…بكرة لو لقيتك تعبانه هنروح للدكتور “

 ……القت نظرة باردة عابرة عليه ثم هربت من عيناه

 .…م الواقعه أرضااتجه وقتها عز الدين لعلبة الطعا

 انحنى ونظف المكان بهدوء مرتب امام عينيها التي

 ..………تختلس النظرات إليه بغيظ

 بعد لحظات عاد المكان نظيف وقد اعد لها كوب

 ……..وضعه جوارها على سطح المنضدة قائالً بصوٍت رخيم……من الليمون الدافئ

 ”……هيريح معدتك……خدي اشرب اللمون ده“

 ..…قالت بوجوم

 ”..…راً مش عايزةشك“

 ..…قال بجزع وهو يجلس على اقرب مقعد

 ”..…اسمعي الكالم وبطلي مقوحه“

 ..…زفرة بغيظ وهي تنظر له ببغٍض 

 ”.…..هفضل محبوسه في المكان ده……وبعدين“



 ارجع ظهره للخلف وهو يشعل سجارته

 .…بتهكم

ياتي انا مش عاطل انا عندي شغل ومصيري ارجع اكمل روتين ح……يومين وهنروح“
 ”.…الطبيعي

 عقدت حاجبيها ونظرت امامها وهي تقول

 ..…بلهجة شديدة المعنى

 وخرجني انا من …تمام كمل روتين حياتك“

 ”……الروتين ده

 نفث دخان السجارة وهو يقول ببرود

 .…مستفز

 ”..…. اشربي اللمون……انتي اساسه ياعيوني“

 ابعدت الشرشاف عن جسدها وهي تنهض

 ……بتشنج

 ”.…..عيزاك تطلقني…نا عايزه اروحا……مش عايزة“

 جز على انسانه وتشنجت عضالت وجهه وهو

 ……يقول بنفاذ صبر

 ”………مفيش طالق ومفيش مرواح غير على بيتك بيت جوزك ياحنين هانم“

 .…رفعت حاجبها بغيظ وزمجرت هازئة

.طب كنت قولي كنت …….ومفكرش حتى يديني خبر…اللي اتجوز عليا…جوزي !!“
 قتال“.. …فرحتلك

 ……عليه نظرة ساخرة تحمل سوداوية المعاني

 نهض بتكاسل عن المقعد ووقف امامها ليظهر فرق



 الطول بينهم وكم هي فريسة ضعيفة امام وحشية

 حضوره وعينيه العسليه الضاريه التي تلمع

 .قال بمرح بارد به………بقسوة مهيبة لقلبها

 …..امام غضبها الثائر…لمحة من الجبروت

اوعدك ياعيوني المرة ……..اصيلة ياحنين…الفرحة اهيه بتتنطط في عينكاديكي عرفتي و“
 ”…الجايه هاخدك معايا عشان تخطبيهالي بنفسك

 ……وضعت يدها بخصرها بانفعال قوي

 ”……هي مين دي ان شاء هللا“

 .…ادار وجهه وهو يقول بسخط

 ”…….مانتي عرفاني بمل بسرعة……التالته“

 للبرهة دارت حوله بجنون وكان عقلها اختل

 ……من شدة الصدمة من ردوده المستفزة

 ..…وقفت وسالته حائرة بوجع

 ”..…وطالما مليت مني مطلقتنيش ليه“

 ……قرص وجنتها وقال ببرود

 ”..…….حد يستغنى عن عينه برضو……انتي االولى ياعيوني“

 خفق قلبها بوجع وهي تنظر اليه

 .…..سائلة بتشتت……بحزن

 ”..…يعني انت فعالً متجوزها ياعز“

 مط شفتيه ولم يرأف بحالها بل قال بقسوة بها

 .……عتاب خفي

. بتسألي ليه دلوقتي مانتي ……لو كان عندك شك واحد في الميه كنتي دخلتي وجهتيني وقتها“



 عشان كده طلبتي الطالق …متأكده اني متجوزها

 ”..…من غير حتى ما توجهيني وتعرفيني السبب

 ……ل بصوت متهدجنزلت دموعها بانسياب حزين وهي تقو

 ”..….. وانت مانكرتش قولت انك متجوزها…انا وجهتك من كام ساعة بس“

 .…قال ساخراً بجفاء

. اتصاالت ورسايل واول مرة جيت فيها كنتي حبسه …وجهتيني بعد ما جتلك بدل المرة الف“
 نفسك

 ”..…ورا الباب ولي طالع عليكي طلقني طلقني

 نظر لهاالقى سجارته ارضا ودهس عليها وهو ي

 . وثقتها…بعتاب مطعون بالم الخذالن منها

 …….اضاف بجسارة……الواهية به

 ”……وبرضو هتفضلي معايا غصب عنك….وتجوزت عليكي…آآه انا خونتك ياحنين ”

 ……صاحت بوجهاً مبلل بدمع

 ”……في شرع مين ده“

 لمعة عيناه بقوة وقال بسطوة وسط غمار

 ……غضبه منها

 نا مقدرشفي شرع ان ا……في شرع الحب“

 ”..……استغنى عنك وال انتي كمان

 رفعت راسها اليه باختناق وهي تحارب الكلمات

 .……قائلة بكسرة

..ادوس على قلبي وال اذل نفسي …طالما دخلت واحده بينا يبقا خالص …………ال ياعز“
 ”ليك.. 



 ..…صاح ثائراً بعنف

 ..عمري ماغصبت…اشمعنا انا بذل نفسي ليكي“

. وكلمة طلقني كانت بتتقالي مرة وبعدها ببقا رامي اليمين …ا بالعافيةعلى واحده تعيش معاي
 اشمعنا انا صابر على كالمك……عليها قدام المأذون

 ..ال وجيبك من بيتكم كمان غصب……وساكت

 ..مين فين دلوقتي…عشان بس تفضلي معايا

 اضاف وهو ينظر لمالمحها”.……المذلول للتاني

 ……حبهما بوجع وقد راى في عينيها انهزام 

 أضاف ومالمحه تحولت للرمادي الداكن في

 ..…لحظة امامها

 . وسلمت قلبي……اول مرة اندم اني عرفتك ”

 ”….وال فيا…لواحده معندهاش ذرة ثقة في نفسها

 ……خرج من الغرفة بعدها صافق الباب خلفه بقوة

ط واحده تلو نظرت للباب بوجع شاعره بقبضة من الصقيع تثلج قلبها وعباراتها الساخنة تهب
 .سمعت…االخرى بانسياب ساكن كسكون جسدها في وقوفه

.لم تلبث اال ……بعدها محرك سيارته ينطلق بسرعة رهيبة تارك قلبها ينفطر الًما بعدها
..حتى ظهرت …والقت نفسها على الفراش ودفنت وجهها به ودخلت بنوبة مريرة من البكاء

 .…وع لم تجف عن وجنتيهااول خطوط النهار فذهبت في سباٍت عميق والدم

……………………………………………………….. 

 جميلة …خرجت من ابواب الجامعة وحيدة شاردة و

 جميلة بطلتها الرقيقة..كانت…حتى بحزنها وحيرتها

مرتديه بنطال جينز يعتليه قميص انيق هفهاف يزين وجهها الصغير األبيض حجاب لونه يالئم 
 ……الطقم



 .التي شبكته……عيون تلمع محبة وعشق لتلك االميرة الصغيرةاخذ نفساً عميقاً وهو يتاملها ب

 ..…بالهوى قبل اوانه

 رفعت حبيبة عينيها فوجدته يستند على السور

 ……بظهره ويناظرها وهي تقترب منه

 توقفت مكانها عن بعد وهي ترمقه بغضب وجفاءٍ 

 ثم في لحظة اولته ظهرها وهي تغير االتجاه

 ……وتسير باتجاه معاكس

..وهو يقول …د خلفها سريعاً وعرقل سيرها بالوقوف أمامها مباشرة وجهاً لوجهركض أحم
 معتذراً 

 ..……الول مرة من فتاة !!

.صدقيني الكالم طلع معايا كده …وهللا ما كنت اقصد حاجة…..حقك عليا….. استني…حبيبة“
 ”.…وقتها

 عقدت ذراعيها امام صدرها وهي تقول بترفع

 .…صلب

 ”..…احنا في شارع……ممكن تعديني ياستاذ“

 ……نظرت حولها باحتقان

 ً  ..…زفر احمد بانزعاج وقال واجما

 …محصلش حاجة لده كله…حبيبة بالش الوش ده“

 ”..…….متكبريش الموضوع…..غلطه و مش هتكرر تاني…انا اسف

 رفعت حاجبيها بغيظ وهي تقول بغضب مكبوت

 .انت مش واخد بالك ان رسلتك…مكبرش الموضوع“

انك شايفني واحده مش محترمة مباح تكلم معاك في حاجات  ……نى واحدملهاش غير مع



 ”..…زي دي

 .…ظهر اليأس على وجهه وهو يقول بانزعاج

 ”.….. مكنتش كلمة قولتها…حاجات اي ياحبيبة“

 ..…قالت بجسارة حادة نحوه

 .. انا مش عبيطه يا احمد وال…كلمة هتجر كالم“

 ”.…بتبقا عامله إزايغبية انا فاهمه كويس اوي البدايات دي 

 ……مسح على وجهه بقلة صبىر ثم التقط عينيها في نظرة مترجية قائالً بصدق

 .. يابنتي انا بحبك واكيد مش…وهللا ظلماني“

 ”.……شايفك كده

 فكت عقدت ذراعها ثم قبضة على كف يدها وهي

 .…تقول باللهجة شديدة

انا  ….. بطل ترن عليا………لو عايزني انسى اللي انت قولته وتثبت نيتك من ناحيتي“
 مبقتش مرتاحه

 ”……وال حبى حوارات التلفونات دي

 اغتاظ بشدة وهو يتخيل االيام بدونها كيف

 . بينما اليومين التي انقطعت عنهم…ستكون

 .…باالتصال به كانوا غاية في الكآبة والجفاء

 أال تفهم انها تعني له اكثر مما ظن وان االنقطاع

. أصبحت تشكل حياة اخرى لديه واالبتعاد ال يناسبه …غير عادالً ؟! عنها واالبتعاد امراً 
 ……..زمجر بقنوط……فكيف يقبل بطلبها االهوج ……قط

.انت بتقفليها ياحبيبة وبتحطي العقده في …يسالم وطمن عليكي ازاي وكلمك إزاي بقا“
 ” …المنشار



 ..…قالت بجفاء غليظٍ 

 ..انا مش هستنى اسمع الكالم ده تاني…رد فعليانت اللي عملت كده االول متبقاش تزعل من “

 ”. …منك

 . لكنه اخذ نفساً عميقاً وهو يستغفر عدة مرات قبل ان يقول…اوشك على االنفجار غيظاً منها

 .…بهدوء وكانه يحدث طفلة صغيرة

 ”.……لو اتكررت تاني انا بنفسي اللي هعمل البلوك خالص“

القة التي ال تعرف كيف سيكون تاثرها في اشاحت بوجهها بتردد وهي تفكر في تلك الع
 .بينما في وقفتها الضائعة سمعته يعتذر……المستقبل عليها

 ………بحنان

حبيبة هللا يرضي عليكي انسي انا بقالي يومين هريكي اتصاالت ورسايل وانتي وال انتي “
 ”.…هنا

 ناداها مجدداً حينما راى عينيها الزيتونية ترفضا

 ة بين العبث والدفءالنظر الى عيناه الجامع

 شيٍء بالفطرة يجعل عيناه ونظراته جذابة

 ..…مؤثرة

 انه ال يمتلك عينا ملونة فعيناه بني داكن كاغلب

. بها العبث الذي يربكها والدفء الذي يغمر قلبها طمأنينة …البشر لكن نظراته بها شيٍء مميز
 ..…وامان نحوه

 …م معاً ؟!!غريب هذا الحبيب يمتلك شيئان من الصعب اجتماعه

نادها مجدداً فافقت من شرودها وهي تدعي الحزم رغم خفقات قلبها المعلنة عن ”..……حبيبة“
 .……االنهزام امامه

 ..بس ياريت…خالص يا أحمد الموضوع انتهى“

 ومتتعداش حدودك……تحافظ على صحوبيتنا



 ”..…معايا

 ..…زفر بنفاذ صبر قائالً بتهكم

 ”.……..انا كرهت نفسي وحروف الرسالة…مر..كفاية أوا…خالص يا بيبه هانم“

 ثم بعد دقيقة أخرج السلسة الذهبية من جيبة

 وقبض يداه االثنين امامها وهو يقول بمرح

 .…طفيف

 ”. …انجزي عشان انا مش طايقك……دي وال دي“

..ثم بدون تعليق …هربت ضحكة خافته على بين شفتيها الصغيرة الرقيقة ككل شيٍء بها
حينما فرد أحمد يده ظهر ذاك السلسال الذهبي ……لمحتوي على السلسلةاشارت على الكف ا

 ..والذي وقع يوماً منها ورفض الجلف…الرقيق الذي يحمل اسمها برقعة

 مطالباً مقابل ولم يكن المقابل……احضاره لها

 …….وتناست أمره بعدها………وهي رفضت وقتها تاركه السلسال معه…إال رقم هاتفها

 ……ها وهي تنظر لسلسال الذهبي بدهشةلمعة زيتونتين عيني

 مرجعتهاش لي من ساعتها……تصدق اني نستها“

 ..…نظرت له بضيق“ ……انت رخم

 ..…ابتسم وهو يحك في شعره بحرج

 ”.……واهو جه وقتها ورجعتها ……حبيت احتفظ بيها شوية“

 ..…قالت بسماجة

 ”……انا قولت انك بعتها“

 ..…برم أحمد شفتيه قائالً باستهجان

 ”.…….. دي شكلها دهب صيني….. تساوي كام يعني…ليه نعم“

 ..…لكزته بخفة في كتفه



 ”.. …..دي دهب……صيني في عينك“

 فتحت قفلها الصغير ثم همت بلبسها امامه

 .…بينما هو يقول بمداعبة مرحه

 ”.……تحبي البسهالك“

 ..…ابتسمت بسماجة قائلة بغلظةٍ 

 ”…. انا لبستها خالص…. المرة الجاية…ومالو“

 هز راسه باستياء من تلك العنيدة التي تتحداها

 ..……بكل شيٍء وتضع حصن مشدد بينهما

 ”..…فاضيه تيجي معايا نص ساعة“

 ..…بدا في السير معاً فقالت باستغراب

 ”..……فين بظبط“

 ..…نظر لها اثناء سيره وقال

 ”..…عمرك العبتي سكيت قبل كده“

 …ريعاً بحماس وفرحتوسعت عينيها وقد لمعة زيتونتين عينيها س

 . دا انا وشذى نفساً نتشجع ونروح مول…متهزرش“

 ”……..( عشان نلعب في صالة التزلج اللي هناك…)

 .…قالت بسعادة وهي تخرج هاتفها من حقيبتها

 انا موافقة اروح معاك بس اتصل بيهم األول“

 ً  . وقول لنور بالمرة وانت هات كرم…يجوا معا

 ”.. ……ونتجمع سوا

 .…مد وهو يقول بحنقاوقفها أح



 ”..….انا عايز اروح انا وانتي بس…تتصلي بمين ياحبيبة“

 .……نظرت له بتوجس قائلة بقلق

 ”….ال مينفعش الزم صحابي يبقوا معايا…انا وانت بس“

 .…..وبوادر ملل…قال أحمد بجزع

. خلينا نروح المرادي سوا والطلعه ……حبيبة المكان ده متروس ناس متخفيش مش هاكلك“
 ”……جاية يجوا معاً اتفقناال

 .…نظرت له وقالت بتردد

 ”.……. بس نص ساعة بس……ماشي“

 ……ابتسم بفرح قائالً اثناء سيرهم

 ”……ماشي ……على مانوصل ونقطع تذكرة وندخل …تقريباً ساعة عشان مبقاش كداب“

 اومات له وهي تسير جواره وبداخلها سعادة خائنة

 ……معه اليوم !!يرقص على اوتارها القلب لكونها ستكن 

 .…….دخال ساحة التزلج الشاسعة……بعد مدة

 قد ارتدى االثنين احذية التزحلق المسننة

 ..وارتدت حبيبة خوذة تغطي……من األسفل

 راسها حرصاً على سالمتها في تلك الجولة

 فهي من المبتدئين في تلك التجربة باستثناء

 أحمد الذي كان ماهراً في األمر فاتضح بعد

 المتبادلة بينهما انه يمارس عدة رياضاتاالحاديث 

 ..والسباحة…كرياضة التزلج والتزحلق على األرض

ليس منتظم في تلك الرياضات لكنه يمارسها على فترات بعيدة مع ………ورياضة كرة القدم
 فعمله في المطعم بجوار الجامعة والمحاضرات يأخذا جهده وساعات يومه……أصدقاءه



 ً  ……تقريبا

 الرض الخشنة الجليديه المجمدةوقفت على تلك ا

 .……بحذاء التزلج الذي كان غاية في صعوبة خصوصاً بالوقوف به

 .ورغم…كانت يد أحمد تطبق على يدها بقوة وحرص

 انه مطمئن الرتداءه الخوذة الواقية الي ضرر اال انه

 .……كان يخشى ان تفقد التوازن وتصاب بجرح او كسر بسببه 

 ……يقف معها بداخل تلك الساحة الجليديةقال أحمد بهدوء حريص وهو 

 ”…….ضمي رجلك على شكل رقم سبعه…حاولي تقفي كده …حبيبة بصيلي“

 .…فعلت مثلما قال فبات التوازن أفضل بقليل

ابتسمت بسعادة طفولية وهي تترك يده لكنه لم يعطي لها الفرصة لالبتعاد بل شدد على يدها 
 بين

 ……كفه قائالً بحزم

 ”..…عشان متقعيش……طول ماحنا هنا.…متسبيش ايدي“

 .…اهدته ابتسامة تقطر عسال وقالت بمراوغة

 ”.……. يعني انت هتسبني اقع……متخفش“

 شدد على يدها اكثر رغم انها تركتها معه تلك المرة

 .…..لكنه قال بلهجه حازم مجدداً …ولم تمانع

 ”……نا..اتفق…….خليكي مسكه ايدي ياحبيبة……هلحقك ازاي وانتي سايبه ايدي“

 ..…اومات له بانصياع

نظرت لمجموعة من الماهرين يركضون ”.……. قولي امشي ازاي زيهم………اتقفنا“
 ……حولها ببساطة مستمتعين بتزلج يمرحون مع بعضهما

 ..…مسك يدها وسار معها وهو يقول برفق لين



 ..…حركي رجلك يمين وشمال براحة…وطي شويه لقدام يعني متخليش ضهرك مفرود اوي“

 ”.…تعجليش لما تتعودي هتجري زيهما للورا كدهمتس

 ……ابتسمت حبيبة وهي ترى شخصاً يتزلج عكس االتجاه ظهره لالمام ووجهه للخلف

 ”……تعرف تعمل زيه“

 ..…قالها بزهو جذاب”..…واكتر منه“

 ……فجعلها تقول بفضول

 ”……طب وريني“

 ..……رد أحمد بمزاح وهو يسير معها على الجليد بتباطأ وحرص

.الساعة دي بتاعتك انتي نعلمك كده عشان المرة الجايه تيجي …دلوقتي المرة الجاية مش“
 تتشقلبي لنا

 ”. ……هنا

..كلما زادت …ضحكت حبيبة وهي تسير معه على الجليد بتلك االحذية المدببة من األسفل
 دقائق

 تعلمها من استاذها الصغير زادت ماهرة وتعلق

 بسعادة ضحكة حبيبة……بتلك الرياضة الطريفة

 .…وهي تقول بجذل

 رمقته بامتنان يحمل لمحة من”..…….دا احلى يوم مر عليه…انا مبسوطه اوي يا أحمد“

 .…الحب

 ”.……شكراً “

 ..……ابتسم مراوغاً ثم قال بنظرته العابثه دفئاً ؟!!

 ”………اعتبري عربون صلح عن سوء التفاهم اللي حصل بينا“

 يعاً ضحكت حبيبة ببال رائق وهي تسحب يدها سر



 ……من بين يده قائلة بشقاوة

 ”.……تيجي نتسابق“

 .……رفض سريعاً وعنفها

 ”.…مش من اول مرة ……هتقعي يامجنونة“

 .……وسارت أمامه بحرص بحذاء التزلج…لم تهتم لكالمه بل رقصت حاجبيها إليه

 بينما أحمد لحق بها خوفا ان تقع او تنصدم في

لفها مباشرة عن بعد بعدت خطوات.. ورغم .سار خلفها تارك مسافة بينهما ليكن خ……أحد
انه بسهولة ممكن ان يتخطاها ويكسب السباق لكنه فضل الهزيمة امامها حتى ال تتعجل في 

 مالحقته

 ……وتتعثر وتقع

انتبه انها تراقب من حولها وال تنظر امامها مما جعلها كانت على وشك االصطدام 
 ..……باحدهم

ا من الخلف واوقفها في لحظة خاطفة في ركن جرى سريعاً وبمهارة سحبها من خصره
 ………أمن

..نظرت له في قربهما العاطفي …بينما وقعت حبيبة على صدره اثار سحبته القوية المفاجئة لها
 ……هذا وسالته بوجوم

 ”……كنت هتوقعني ………لي عملت كده“

نف بلع ريقه ببطء متعب وهو يشتم انفاسها الممزوجة بعطرها االنثوي الخفيف على األ
ومالمحها القريبة جداً منه خصوصاً شفتيها الصغيرة التي زمت اياها بعد تلك الجملة 

 ……الحانقة

 اجابها باعجوبة وهو يبعدها عنه برفق كي

 ..…تستقيم اكثر في وقفتها

 اضاف بنصيحة جادة كاستاذ يعنف”…لو كنت استنيت شويه كان زمانك وقعه فعالً “



 ……طالبه على التهاون باالمور

 ”..…….. سمعه….متخليش حد يشوش تفكيرك…ي قدامك بعد كده يابيبه وركزيبص“

عادت البسمة تداعب شفتيها الصغيرة وهي تسحبه من يده تلقائياً لساحة التزلج بسعادة كي 
 .…….وقالت وقتها……يشاركها اللهو

 ”…..بس يال بينا قبل ما النص ساعة تخلص…فاهمه“

تسير بسرعة على الجليد وأحمد معها يده بيدها قضت نصف ساعة في سعادة وهي تتزلج و
 يمزح

قليالً معها واوقات يقهقه عالياً حتى تدمع عيناه وهي تشاركة الضحكة بنفس الصخب وكانهم 
كانوا يحتجزا الضحك والفرح حتى يتقابال هنا هاربين من العالم والمنطق كي يلهوا على 

 االرض الجليدية

 ..…كاألطفال

…………………………………………………………. 

كانت جالسة خلف مكتبها الصغير تلعب بسلسلة المفاتيح بشرود حزين وعيناها تطلع على 
 القلب

 ……الخشبي المحفور عليه اسماءهم

مررت ابهامها الناعم على حروف اسمه مغمضة عينيها بعذاب وقلباً ملتاع انقسم لنصفين 
 نصف

 .بينما……يتذلل بلوعة ان ال يتركه ويرحل

 ……فر جاهداً على النسيان !النصف اآلخر يعا

فتهدل شعرها المتموج حول وجهها صانع فوضى اقل …بلعت ريقها واطرقت براسها بحزن
 ..……بكثير من فوضة مشاعرها نحوه

رفعت عينيها الذابلة للمكان من حولها حيُث السيدات االنيقات اللواتي يجلسنا على المقاعد 
 للتزين او لكوي

 ..…ليم االظافر.او تق……الشعر بقصات عصرية



 تطلعت للفتيات العامالت اللواتي يعمال على قدٍم وساٍق في محاولة لترك انطباع جيد عن عملهم

 .……كي تاتي الزبائن باستمرارية لهنا

 . واوقات يتم طلبها ب…وفي الحقيقة نجحت هي والعامالت في كسب زبائن اكثر

 

..وبعد تلك االقوال …من طليق رزان اخبرتهم برابط التعامل المهني معها وزيجتها السابقة
 .…سمح لها الضابط باالنصراف والتواجد في المحكمة عند نطق الحكم

 ً  كانت وقتها تشعر بنفور من كل شيٍء لذا اخذت نفسا

 طويالً وهربت القرب مكان لقلبها بعد احضان

 ………. نهر النيل العذب……الحبيب

.فكان شاجن هادئ يماثلها يحمل ……له بحزنجلست وقتها وقتاً طويال امامه تطلع لعذوبة جما
 عواصف

 .……داخله ويخفيها بصمٍت بحركة رتيبة كحالها

 .. كعذوبة حزنها ، تروي…كان يماثلها وتماثله

 .……الجميع وال يروي احد ظمأ قلبها ؟!

 وقتها شعرت به يجلس بالقرب منها وهو يقول

 ً  ..…واجما

 ”.……عملتي اللي في دماغك وروحتي لوحدك“

تكن مصدومة من وجوده ولم تكلف نفسها عناء النظر اليه فهي تعلم جيداً انها اتت لهنا حباً لم 
 في

 هذا المكان ومن علمها الحب غيره ؟!! لذلك

 …لم تندهش فهو من علمها التردد لهنا برفقته سابقاً ؟!

 قالت بصوٍت حزين والهواء يرفرف شعرها



 الغجري وضوء الشمس يداعب عينيها ويجعل

 .……ا لؤلؤة سوادء متوهجهمنه

 ”……انا تعبانه ومش عايزة اتكلم“

 ..……اتى صوته المهتم الحاني

 ”..……اي اللي حصل؟“

 ردت سمر بمالمح باهته وكان االستياء بادياً عليها

 .……بشدة

..اجازة ابعد ……وعايزة اخد اجازه من الوجع والهم…وال حاجة الحكاية ببساطه اني تعبت“
 بيها عن كل

 ”..……. وانت اولهم.……الناس

 التوى حلقه حزناً وجفلت حواسه لبرهة وكانها

 .نظر لجانب وجهها بقسوة……صفعته بأدب

 ً  ……متمتا

 ”.…بس انا أصال بعيد ومن زمان كمان………مشكورة“

 .…لم تنظر اليها بل قالت بجفاء

 ”..…جاي لحد هنا ليه ………وطالما انت بعيد“

 ً  ..…لوى شفته بقرف وقال هازئا

نظر امامه بعدها شاعر  ”..……اني قعد في بيتكم وبطرد منه للمرة التانية انا حاسس“
 بالغضب

ً ……وعدم رغبة في نظر إليها  .…ثم برر واجما

 وسؤالي كان من ………انا شوفتك هنا بصدفة“

 ”……باب معرفتي بمشوارك للنيابه



 .…ادعت القسوة قائلة

 ”……بطل تهتم الموضوع اتقفل بينا لحد كده“

 ..…في عبارته المسننة بدى اقسى منها

 ”…وانا اكتر واحد كنت مرحب بده……اتقفل ياسمر“

 ……بينما نهض وقتها من مكانه ونظر لها في جلستها الحزين بوجوم

 ”..……يال عشان تروحي“

 رفعت راسها وكتفت ذراعيها امامها متاملة

 ……المياة العذبة

 ”..……روح انت انا لسه قعده شوية“

 قالها بغيظ وهو”……وهتفضلي هنا لحد امتى“

 ..……ينظر للسماء لحظت الغروب

 ……رفعت انفها ببهاء عنيد

 ”.……..انا لسه قعده……لو مستعجل امشي ……معرفش“

نفض مالبسه بغضب مكبوت ثم تركها واستدار لسيارته وهو يحارب نفسه على الرحيل 
 وتركها وبالفعل استلقى السيارة وانطلق بها

 لى قلبها المتيموقتها لوت شفتيها حزناً وشفقة ع

..وكان وقوفها قوي وكأن …ولم تمر الدقائق إال وسمعت بوق سيارة تصدر خلفها……بعشقه
 . وكانها عادت للتو من سباق……محركها انهار من سائقها المخبول

 ………ووصلت لخط النهاية هنا ؟!!

 التي عاد استدارت سمر عاقدة الحاجبين فوجدته ينظر له بعينين مظلمتين حادتين بدخل سيارته

 ……بها للتو بعد دقائق فقط من تركها !

..وقلبها يبرهن انه لن …نظرت امامها سريعاً وعلى شفتيها رقصت ابتسامة ساخرة مريرة



 يبتعد كثيراً 

 .…سيعود يطالب بها في حياته

هذا صعب  …….لن تبدلني بأخرى يا ابراهيم…انت تريدني كما أريدك……من تخدع
 انت …يامعذبي

 راً مستحيل ان يسكن غيريتعرف انه ام

 ..…قلبك الضائع بدوني

وقتها مرت نصف ساعة وتحركت نحو سيارته جلست جواره على المقعد بصمت وانطلق هو 
 ..……بعدها بسيارة للحي ليذهب كل واحدا لبيته بنفس الصمت الموجع لكالهما

ً …عادت من شرودها الرض الواقع  والواقع دوما

رفعت سمر عينيها لتجد) هبة(تقف امامها هي وفتاة أخرى قاسي وصلب حين نرتطم به ؟!! 
 ………تبدو قريبتها ستساعدها في ارتدى فستان الخطبة

انتبهت سمر للواقع المرير وحاولت السيطرة على شعور النفور والغضب وهي تنهض وتسلم 
 ..…عليهم بابتسامة عملية

 بس ان شاءهلل….اتاخرتي علينا شوية……أهال ياهبة“

 ”.…في المعاد اللي اتفقنا عليه هنلحق نخلص

 وحهت الفتاة المرافقة لها حديثها لسمر

 ..…بابتسامة لعوبة

.عايزين عريسها يتجنن ويخلي …ياريت وكمان عايزينها تخرج من عندك زي القمر“
 الخطوبة

 ”..……كتب كتاب عطلول

 لكزتها هبة بخفة امام عينا سمر التي ازدادت قتامة

 ..…وضها كفرس جامحانثويه تعبر عن غيرة ترا

 .…همست الفتاة لهبة بحيرة



 ”.……ليه الخبطه دي هو انا قولت إيه“

 ً  ……قالت هبة بهمسا

 ”..…متكلميش عن ابراهيم قدمها“

 ابتعدت عنهم سمر باناقة وهي تنادي على

 ..…عفاف

 .…بينما قالت الفتاة حائرة

 ”……ليه طيب؟“

 ..…اوضحت هبة

 ..…ن المتابعة وهي تقول بهدوء مغتاظاوقفتها عفاف ع”.……عشان هو كان خـ“

 ..…ثم سألتها ببرود”..…اتفضلي ياعروسة عشان نعملك الصبغة“

 ”……هتبقي بشعرك وال بطرحة“

 .…قالت هبة وهي تتقدم منها

 ”…..انا متفقه معاكي على كده اخر مرة……ال بشعري“

 .…لوت عفاف شفتيها في الخفاء قائلة

 ”.……ن تختاري الصبغة اللي هتحطيهاعشا…….طب تعالي معايا…آآه افتكرت“

بعد مدة انهت عفاف عملها ووضعت الصبغة على شعرها وغسلته لها وجففتها ثم اشارت لهبة 
 ان

. امام منضدة التزين وكان امامها مرآة كبيرة المعة مضيئة …تجلس على احد المقاعد
 ……بالمصابيح الصغيرة

دات تكوي خصالت شعرها بمهارة ارتدت سمر القفزات الخاص بها وتقدمت من هبة وب
 وتركيز عالي

 ابتسمت الفتاة المرافقة لهبة والتي كانت جالسة على



 .……مقعد خلف هبة تشاهد ما تفعله سمر..بينما قالت بمدح

 ”.. …..تفتكري هتعجب عريسك…الصبغة حلو اوي عليكي ياهبة“

 ..…ابتسمت هبة بسعادة وهي تنظر للمرآة بزهو وقد تناست أمر سمر

.بعد ما ……بس تعرفي انا مكسوفه اوي انه هيشوفني بشعري كده………اكيد هتعجبه“
 ”. …قلعت الحجاب

 ضحكت الفتاة وقالت بعدها بوقاحة

 ”…ياختي ماهو كلها شهرين ويشوفك من غير حاجة خالص “

 .…تاوهت هبة فجأه وهي تنظر لسمر عبر المرآة

 ”……براحه ياسمر شعري“

 ……ودقالت سمر من بين اسنانها ببر

شدت سمر مجدداً بقوة وهي تشتعل بسبب احديثهما ”…….ببعد الخصل عن بعضها…معلش“
 الوقحة

 صرخت الفتاة بوجع وبدات تشك انها قاصده

 ..…ايالمها بهذا الشكل الخبيث

 ”…….شعري هيطلع في ايدك……براحه ياسمر“

 .…هتفت سمر بنفس الغيظ

عن بعضها بقوة اكثر فصرخت جذبت الخصالت ”……اهدي ياعروسة مفيش حاجة بساهل“
 الفتاة

 ..…بوجع واوشكت على البكاء

 ..…تدخلت عفاف سريعاً وهي تاخذ من سمر المكوى وشعر الفتاة المسكينة قائلة

 ”……..والميكب……وشوي وهنادي عليكي تعمللها التسريحة…سبيني انا اكولها شعرها“

 القت سمر نظرة جافة غاضبة على عفاف التي



 لى المكان المحيط بالزبائناشارت بعينيها ع

.فهي اقوى من ان تنهار بهذا الشكل ……وافتعال المشاكل امامهم امراً غير صائب
 …..المثير للشفقة…المخزي

جلست على اقرب مقعد وراقبت كوي عفاف لشعر ……بلعت ريقها وابتعدت عنهم بصعوبة
 المدعوة هبة

 .……االزجه كمن سترتبط به ؟!!

.نظرت لها سمر بقرف فوجدت الفتاة تبتسم وهي تلوح …فزةصدح هاتف قريبتها المست
 بالهاتف بيدها

 .……بلؤم

 ”..…هيما بيرن ياهبة ارد عليه وقوله انك مش فاضية“

 ……عضت هبة على شفتها السفلية بخجل وتسارعت دقات قلبها قائلة بلهفة

 ”……انا عايزة اكلمه………هاتيه……ال“

 ..…ضيقت االخرى عينيها بخبث

 ”…….زمانك انتي كمان وحشاه عشان كده مش قادر على بعدك… إيههو وحشك وال“

 ..…مدت هبة يدها بحنق

 ”..……هاتي بقا يارحاب وبطلي رخامة“

 .…قالت االخرى بمناكفة

 ”.…….لما اكلمه انا األول………ال“

 .…نادتها هبة بغيظ”..…رحاب“

 ضحكت رحاب وهي تنهض وتضع الهاتف بيد

 ……هبة قائلة بخبث

 ”……دا احنا بقينا بنغير كمان اهوه…….. هتاكليني…خالص خالص“



توقفت عفاف عن ما تفعل بغيظ وهي تنظر لسمر التي كانت تتابعهن ببرود وداخلها انفجار 
 وشيك

 ..……على الجميع وهو االول بتاكيد

 .لكن لم تلبس إال وانكمشت مالمحها وهي ترد على…رفعت هبة الهاتف بابتسامة تتسع بجذل

 ..…المتصل بحسرة

هو  …..هو…..ال مش عايزين حاجة…آآه تمام…انا فضلي ساعتين كده……اي يارحمة“
..بينما اقتربت …اغلقت بعد السالمات وهي تتأفف يائسة“. ……. ممم تمام…ابراهيم فين

 …منها رحاب وسالتها

 .واخته بتكلمك ليه من…مالك قلبه وشك ليه“

 ”……على تلفونه

 .…لمرآةقالت هبة واجمه وهي تنظر لنفسها با

 ”..…بتطمن تشوفنا هنخلص امتى ولو عايزين حاجة يعني تجبها وهما جايين ياخدوني“

 ..…عقدت االخرى حاجبيها وسالتها

 …طب وهو ليه مكلمكيش بنفسه وطمن عليكي“

 ”.. …هو مش في البيت

 .…مطت هبة شفتيها وردت باختصار

 ”.…….بيلبس البدلة وكده…ال في البيت بس مش فاضي“

 .…الخرى وهي تهون عليها بمزاحهمهمت ا

 ”.…. فكي بقا وبطلي نكد…طب خالص يعني مش فاضي“

 .…راقبتهما سمر بصمت وعيون متراقبة ذابلة

………………………………………………………. 

 بمنتهى الدقة والمهارة لفة شعرها في لفة انيقة



 .…ماالً تليق بوجهها المستدير ثم اخرجت خصلتين على جانبين الغرة حتى تكتمل التسريحة ج

 وبمنتهى التفنن والتناسق واالحترافيه في

 ……االلوان كريشة فنان ابدع في لوحة غالية

والزينة كانت هادئة وفي نفس الوقت تبرز جمال الوجه ……خرجت هبة حسناء بشكالً مبهر
 بدون

 .وهذا من ضمن األشياء التي…هرجاً ومبالغة

 .……تميزها في عمالً تحبه

 قف امام المرآة الكبيرةابتسمت هبة بسعادة وهي ت

 ..بفستانها الفيرزوي وتسريحة…بانبهار

 شعرها المالئمة لوجهها ثم لزينة وجهها

 ……الناضرة بااللوانه الهادئ والجذابة كذلك

 ” …صح يارحاب……..دا انا طلعه حلوة اوي…آهلل“

 اقتربت منها رحاب وقالت بتاكيد وهي تنظر

 ..…لسمر كذلك 

..التسريحة دي جديدة …حقيقي ايدك تتلف بحرير…يرك ياسمر..كتر خ…زي القمر ياهبة“
 اوي اول مرة

 ”..…. حتى المكياج جميل اوي وسنبل…اشوفها على حد

 ثم مالت رحاب على صديقتها وهي تقول

 .…بسعادة

..عايزين ……..يال بقا اتصلي بخطيبك قوليله انك خلصتي ومستنياه…الف مبروك ياهبة“
 ..…اضافت رحاب بمزاح لصديقتها“ ……قت من القعده دي. زه…نطلع على القاعة ونهيس

 ”……القعده مع عروسة في الكوفير…تاني اسواء حاجة بعد اكل مال اليتيم“



 وكيف…ابتعدت سمر عنهم بدون اضافة مباركه لها

 تبارك وتدعي االمباالة وهي تحترق وتتلوى بعذاب

 خالل تلك الساعات التي قضتها في تزين عروس

 ه ان تخرجها ملكة جمال من عندها.ساعي……حبيبها

 كي تحافظ بقسوة على ماء وجهها امام نفسها

 ………قبل الجميع

 جلست سمر خلف مكتبها بصمت مبهماً شاعره بتذوقها للهزيمة رغم صمودها في الحرب إال

 ً  انها كلما ادعت القوى انكسر قلبها خاضعا

 .…لالحزان خاضعاً للعزلة ومرارة شعورها

 اً وفتحت ملف الحسابات امامهااخذت نفساً عميق

واغرقت عقلها به لعلها تنسى ان اليوم خطبته وتنسى انه سياتي بعد قليل ياخذ العروس 
 .……ويرحل

..فهي لن تسامح نفسها ……تتمنى ان يمر اليوم بنفس هذا الصمت والصمود الظاهري عليها
 ان انهارت

 ………بعد رؤيته

 ..……سوى ثالث سيدات قاربا على االنتهاء قد بدا الصالون يخف من الزبائن ولم يبقى

 بينما في هذا الوقت صدحت زغاريد وابواق

ً …سيارات اتيه من األسفل  خفق قلبها وجعا

 وهي ترفع عينيها عند مصدر الزغاريد

وخلفها ابراهيم الذي ……لتجد رحمة تدخل من باب الصالون بفستان سهرة أنيق مالئم لجمالها
ً طل بوسامة غير عادية كنجم   سينمائي دخل مكانا

 ..كان يرتدي……فجلجل فوضة لسحر طلته



 ً  حلة غاية في الجمال عليه وكانها صممت خصيصا

 .…له برزت طولة الفارع وجسده الرياضي الجذاب

وقد حلق لحيته فبات بصورة اكثر وسامة عن …كان مصفف شعره االسود للخلف
 .……السابق

عينيها بوجع وهي تشعر بقبضة من الصقيع ..فاغمضت …سبق النفها عطره القوي قبل دخوله
 تضغط

 ..……على قلبها بدون رافه بجروحها العميقة التي لم تشفى بعد !

.. صمود من خلفه انهيار يكاد ينفجر …فتحت عينيها وظلت مكانها صامته تنظر اليهم بصمود
 ..……على المال ويسبب كوارث للجميع

 ثم……ابتسمت رحمة بحرج وهي تنظر إليها

 ……السالمالقت 

 ”……..ازيك ياسمر……سالم عليكم“

 ..…قالتها وهي تنهض بجدية قاسية

 استدرت”……العروسة جوا مستنياكم………الحمدهلل“

 .……دون النظر اليه عن قرب

 ……تابعها ابراهيم بصمت ورحمة ترافقه

 .رفع…حينما وقعت عيناه على هبة وهيئتها الجميلة

 ه انها ستقومعيناه تلقائيّاً نحوها فهو كان يراهن قلب

 بافضل شيء كي تثبت فقط له ان خطبته ال تعنيها

 .وانها غير مهتمه بكل ما سيحدث………بشيءٍ 

 ……بعدها

 ..…كانت عيناه صلبة قاسية وهو يقول بجفاء



 ”.……واضح انك اشتغلتي بضمير “

 ..…لوت سمر شفتيها وهي ترد عليه بجمود

 ”..……جة من عندنا مبسوطه..اهم حاجة تكون العروسة خار…دي اقل حاجة ياعريس“

 ……ابتسمت هبة وهي تتقدم من ابراهيم بحرص بسبب تنورة الفستان الكبيرة

..بجد مفيش كالم يوفي …….انا كنت متوقعه حاجة غير كده خالص…بجد تسلم ايدك ياسمر“
 ” …حقك

 ..…قالت سمر ببرود

 .هو اكتر حد محتاجه…وفري الكالم الحلو للعريس“

 ”..……الجايه . وااليام……النهاردة

 . وشعور هائل…شعر ابراهيم بالتواء بفكه

 .بلع تلك المرارة المتغذية على……باالختناق

ثم رفع عينيه الغاضبتين الى عينيها السوداء الواسعة التي تلمع بالشرسة  ………روحه
 ويظللها

 ……الغدر !!……شعور اخر جديد ال

النظرات بينهما قائمة ولم يقدر  توترت االجواء وباتت مشحونة بمشاعر سوداوية بينما حرب
 احد

 ..……على قطعها

 …تنحنحت رحمة وهي تجذب انتباه اخيها برفق

 ”.……اتاخرنا عليهم في قاعه……يال يابراهيم خد عروستك“

..وانه اصبح بحبها …وزفر بملل وهو يشعر انه مل من تلك المسرحية…ابعد عيناه عنها أخيراً 
 .……اضعف من ان يبدلها بأخرى

.تباطأت في سيرها معه ……من هبة التي ابتسمت بخجل وهي تعانق مرفقه بيدهااقترب 
 بسبب



 ……حجم الفستان حتى صديقتها كانت تساعدها في السير بتلك الكومة الكبيرة

 راقبت سمر خروجه مع اخرى بقلبا ملتاع

 ً  وقد تجمعت غاللة الدموع………وعينان تنزفان الما

 قتها ادار..و……بحدقتيها اثناء مراقبة ابتعاده

 راسه اليها في لمحة خاطفة فهبطت عبارتها

 امامه سريعاً مما جعلها تستدير بسرعة وتمسح

 ثم تبتعد لداخل الحمام الكبير………دموعها

 ..…المتواجد في صالون

وتركت الحرية لدموعها..وهي تستند على الرخامة الممتدة ……اغلقت الباب عليها
 .……امامها

 بقلق وهي بينما خلف الباب طرقت عفاف

 ……تقول

 ”….طمنيني عليكي…….افتحي الباب ياسمر…سمر“

 لم ترد سمر بل فتحت صنبور الماء وظلت تلطم

 الماء البارد بوجهها بقسوة محاولة ازالت القهر

بينما خلف الباب ………تكاد تختنق وكانها في تابوب زجاجي محكم……والحزن من عليها
 تطرق عفاف

 ……ابقلق ُمصرة على االطمئنان عليه

 وجهها المبلل المحمر…هيئتها المشعثة…اسندت يداها على الرخام وهي تنظر لنفسها بالمرآة

 ً كانت ……….. وعينيها السوداوان يمتزج سوادهما باحمرار البكاء والقهر…غضباً ووجعا
 ذابلة كوردة مزقت

 .…اوراقها الحمراء والقت في اقرب سلة مهمالت



داك وتفشل في كل مرة تفكر فقط في المحاولة بجد أصعب شعور ان تحاول اقتالع الحب بي
 ؟!!..

 .……وهذا حالها حتى االن مزالت تحاول وتفشل قبل البدأ

اخرجت زفرة مرتجفة وهي ترى عبر المرآة قطرات الماء تنساب على عينيها الضائعتين في 
 متاهة

 ………الوجع

دره ينقبض خوفاً بعد ان دخل السيارة جوار العروس شعر بان ص……على الناحية اآلخرى
 ً  عليها..خصوصا

 .……بعد رؤية دموعها التي تزعجة وتستفز صبره

 ..…فتح باب السيارة وهو يقول لهم بهدوء

 ”.…..هدخل اجبها وجاي…شكلي نسيت حاجة جوا“

 ..دخل الصالون مجدداً ……وقبل ان ينتظر الرد

 ليجد ان عفاف تقف امام احد االبوب المغلقة

 دي على سمروتطرق على الباب وهي تنا

 .……بقلق

 وقع قلبه أرضا وهو يسير نحو عفاف ثم وقف

 ……امامها وسالها بهلع

 ”…….مالها سمر………في اي ياعفاف“

 .…نزلت دموع عفاف بهلع وهي تقول

 معرفش دخلت وقفلت الباب عليها ومش راضية“

 ”. ……..انا قلقانه عليها اوي لحسان تكون عملت في نفسها حاجة………ترد عليا

 راهيم للباب وطرق عليه بقوة والقلقاتجه اب



 ..……يتغذى على احشائه

 ”……افتحي الباب ……..سمر انتي كويسه…سمر“

 ..…في غمرة قلقه عليها فتحت الباب ببساطة وظهرت من خلفه ناظره له بعيون باردة

.هامساً بقلق وهو ينظر لهيئتها ……اقترب منها وقد تناسى كل شيٍء وهو يعانق وجهها بكفيه
 .……ثة ووجهها وشعرها المبللينالمشع

 ”.……..سمر……مالك واي اللي بلك كده“

 ..…لوت سمر شفتيها وقالت هازئة

 ”.…قول بقا انك سبت عروستك وجيت تطمن عليا“

اتكأ ابراهيم على اسنانه وهو يدفع جسدها لداخل الحمام مجدداً ويغلق الباب في وجه عفاف 
 ..…التي توسعت عينيها بصدمة من قلة ذوقه

 ………وقلة حياءه

 ..…ابتعدت سمر عنه وهي تقول بانفعال

 ”…….. وسع كده…. انت عايز الناس يقوله عليا إيه…انت اتجننت قفل علينا باب الحمام“

كانت متجهه للباب بخطوات غاضبة لكنه اوقفها حينما مسك يدها وهو ينظر لعينيها قائالً 
 …بجمود

 ني. مش قولتي انك بتكرهي……كنتي بتعيطي ليه“

 ”..……واني مش فارق معاكي أصال

 …نظرت اليه بشراسة تكاد تكون متوحشة

 وانت سايب عروستك وجاي لحد هنا عشان“

 ”..……تسالني ان كنت فارق معايا وال ال

 ..…التوى فكه وهو يخبرها باستهانه

 ”..……. ومن زمان كمان…ال متقلقيش ان عارف اني مش فارق“



 .…ردت سمر بجمود

 ”……حاجة تاني تقولها عندك …………كويس“

 . فمسك ذراعها وقربها……نفذ صبره عليها

 ً  .…منه بقسوة صارخا

 ”……انتي اي مخلوقه من حجر“

 ..…نزلت دموعها امام عيناه وقالت بلوعة

 ”. ….انا وال انت…….. مين فين اللي قلبه بقا حجر يابراهيم…انا وال انت  “

 سارت عيناه على وجهها المبلل بعذاب قائالً 

 .…ع ال يعرفه إال معهابضيا

انا كنت ناوي اكون معاكي كنت ناوي بعد كل حاجة  …….. انتي………انتي ياسمر“
 .. لكن جيتي انتي وقفلتيها…حصلت بينا كنت ناوي اكون معاكي

 ..…. تطردني من بيتكم…اكتر ماهي مقفوله جوايا

 ..…..انا استاهل منك كده……وتهنيني قدام اهلي

 ”.……بعد كل اللي عملتيهال وكمان عايزاها تخلص 

 ……قالت امام عينيه الحادة بنفور

.بانك …….يارب تكون خدت حقك مني صح…ويترى خلصت كده وال لسه يابن راضي“
 تجيب

 ”..…عروستك لحد عندي عشان امكيجهالك بنفسي

 .……رد ابراهيم باستهجان

وشوف ……عد.الحاجة الوحيدة اللي رتبت ليها اني أب…تعرفي دي بذات مكنتش مرتبلها“
 ”..…حياتي بعيد عنك

 .ثم قالت بتشفي وثقة…قربت وجهها منه بجرأه



 .…لم تتغذى إال على افعاله وحبه لها

.انا بجري في ………انت معايا هنا وسيبها هي برا…بص على نفسك…وعرفت تشوفها“
 …دمك يابراهيم

 ”……مش هتنساني بهبة او بغيرها

 وهو شعر بالغيظ منها فدفعها مجدداً القرب حائط

 . مسك وجهها بين يداه بقوة وهو يقول بجنون من بين انفاسه…امامها يحجزها بجسده الضخم

 ً  ..وامام عينيها الجميلة خضع…اللهثة وجعا

 .……قلبه عند بابها !!

 ”…….عشان لسه بحبك………فعالً مش هنساكي“

 خفق قلبها سريعاً وتوسعت عينيها بدهشة وهي تراه

 .…شعرت بانفاسه الساخنة تلفح صفحة وجهها الشاحبة…ها بشوقينظر لشفتيها بجوع ثم لعيني

 اغمضت عينيها وهي تشعر باضطراب

 .…في كل حواسها بقربه

وقبل ان تصل شفتيه للفاكهة المحرمة وجد الباب يفتح وعفاف تقول بتبرم وهي تضع يدها 
 ……بخصرها

 ”………عروستك مستعجلة ياعريس“

 ………لتي انقذتها من على حافة التهورحينها دفعته سمر بغضب وحرج من عفاف ا

..اما هو فظل مكانه …خرجت من الحمام وكذلك عفاف التي لحقت بها سريعاً كي تطمئن عليها
 لبرهة

 من الوقت ينظم انفاسه المتسرعة اثار رغبة ملحة

 ..……مشتعلة نحوها

………………………………………………………….. 



 ..……الموسيقية تعزف مقدمة لدخولهماوصال للقاعة المقام بها حفلة الخطبة وبدات الفرقة 

 ..……كانت هبة واقفه جواره تبتسم بسعادة ويدها تعانق مرفقة بنعومة

 ……رفع عيناه عليها فوجدها تشير له بعينيها ان يميل قليال ففعل بصمت فقالت بانبهار

 ”……البدله طلعه حلوة اوي عليك“

 رفع راسه من تلك االنحناء وابتسم لها

 ..…برها بصعوبةبمجاملة وهو يخ

 ”.……. طلعه حلوة……وانتي كمان“

 ازدادت ابتسامتها سعادة وهي تنظر له بنعومة

 ……ودالل كي يقع في شباك حبها

 ……بلع ريقه بتردد وهو ينظر لالمام بحرج

 بعد برهة دخال القاعة وجلسا على االريكة

 .……المخصصه لهما

س على طاولة مستديرة انيقة بفرش وكان امامهما الجميع اقاربها واقاربه كل مجموعة تجل
 ……راقي كمقاعدها الجالسين عليها

 بدا منسق تلك الحفالت باختيار االغاني المناسبة

 ..……لكل فقرة

 ولحظات والجميع بدأ يرقص عند ساحة الرقص

 وبدا……فتيات وشباب على اغاني شعبية

 التصفيق والزغاريد في جواً مفعم بالفرح من قهبل

 ..……اهل العروس

 ما اهله هو فكانوا جالسين بهدوء يراقبون صمتها

. ال تعرف من خاللها هل هو راضي عن اختياره الخرى …ومالمحه الحجريه الغير مقروءه



 .……غير من ملكة قلبه ، ام انه يضغط على نفسه ألجل ان يرضيهم فقط

 برغم من انتظار نوال لهذا اليوم ولهفه على زواجه

ن يغيم قلبها ألجله وكان حزنه انطبع على قلبها فلم تكن قادرة على إال انها لم تشعر إال بالحز
 الفرح

فهي لم تقدر على اسعاده بل شاركة  ……. االمومة بداخلها تنهش في قلبها…وهو بهذا الشكل
 ..…في تعاسة ابنها اكثر من السابق

 ً ي دنيا حينما كان يجلس جوار أمرأه سلبت قلبه وجعلته ال يرى ف …شردت في ضحكته سابقا
 غيرها..

 مغرم لدرجة تجعلها تغار أحيانا على طفلها

 الذي كبر وصار رجالً تاركاً طرف عباءتها

 وممسك بأخرى باستماته بعد ان تخطى

 ……منتصف الثالثين !!

 .معقبة…تنهدت نوال بحزن وهي تنظر لرباب

 ”……شايفه اخوكي قعد جمب عروسته إزاي“

 .…قالت رباب بتبرم

 .…وكانه مغصوب …ب بوز ليهانا مش عارفه ضار“

 ”.……دا حتى اهل العروسة بداه ياخده بالهم

 .…قالت امها بقلق على ابنها

 ”.…….. شوفي ماله يمكن في حاجة مضايقه…روحيله طيب“

 .…هزت رباب رأسها بامتناع وخوف

. هو قافش مني اصال من ساعات زيارتي …. انتي عيزاه يطلع غلبه عليا…ال مروحش“
 للزفته

 ”ه..بتاعت



 ..…لوحت نوال يدها بحسرة

مالت نوال على رحمة الجالسة جوراها من  ”.….. مبتريحش قلبي أبداً …آآه منك يارباب“
 ..…الجهة األخرى

 ”.……روحي انتي يارحمة شوفي ماله“

 ثم ……نهضت رحمة وهي تزفر بحنق

 .……اعطتها الصغير

 ”..……خدي بس ابراهيم عشان ميعيطش ……حاضر ياماما“

 . ذهبت رحمة البراهيم…خذت الصغير منهابعد ان ا

 ..…واقتربت منه هامسة

. بالش تكسر بخاطر عروستك في ……. الناس بدات تاخد بالها…فك التكشيرة دي يابراهيم“
 ……نظرت لهبة ثم اليه”..……يوم زي ده

 .…قال ابراهيم بفتور

 ”..…. انا مصدع بس شوية……مفيش حاجة يارحمة“

 ..ودون…لت برفقمالت اخته عليه بحنان وقا

 .……مقدمات تافهة

لو  ……بالش تدفن نفسك وسعادتك عشان حد …لو لسه بتحبها وعايزها روحلها يابراهيم“
 قادر تسامحها وتكمل معاها بدون تجريح في حاجات قديمة

عشان متكسرش  …روحلها لو مش قادر تكمل مع غيرها روحلها ……حصلت بينكم روحلها
 ”.……قلب تالت بينكم

 .….. ثم تابعت بتشجيع إليه……رة على هبة التي تتحدث لصديقتها بسعادةالقت نظ

 ”……انت لسه على البر دي حيله خطوبة“

متذكر  …ترك عينا اخته ونظر امامه وقد ازدادت مالمحه قتامة وشعر بصدره ينقبض بوجع
 قربه



 منها منذ ساعة ونبضها الخافق المضطرب

 على صدره يشعره انها لم تبتعد مزالت

 . مزال حضوره يؤثر بها…بض شوقاً وحباً إليهتن

 ..…مزالت مكانته كما هي لدى قلبها

 ……ربتت رحمة على كتفه بحنان وهي تبتعد عنه

 قابلت في طريقها حبيبة التي سحبتها وهي

 .…تقول بحماس

 ”.……..عايزة ارفع الصورة على صفحتي…تعالي صوريني“

 ابتسمت رحمة وهي تقول باعجاب بثوب حبيبة

 …نيق والحجاب الذي زادها نضجاً وحالوةاال

 ”.……الدريس حلو اوي عليكي“

 ..…قالت حبيبة بمناغشة

 ”……مش هقولك اتفضلي عشان دا لسه جديد ……اي رايك“

 ……قالت رحمة بتبرم

 ”..….انا بعد الحمل ضعت….اتنيلي…ياختي على اساس ان اجسامنا مقربه لبعض“

 ..…بدالل لتلتقط رحمة بعدها الصورة.ثم مالت في وقفتها …ضحكت حبيبة عليها

 ..…اخذت حبيبة الهاتف وهي ترفعها سريعاً على صفحتها قائلة

 ”………شكرا يارحومه“

 ولم تمر الدقيقة إال ووصلت رسالة من احمد

 ..…شديدة اللهجة

 .(…دي صورة تصوريها…)اي المايعه دي يانسه



 .…ابتعدت عن رحمة وهي تكتب له ببراءة

 .(…هو انا وقفه بشعري……أحمد)مالها الصور يا 

 ..…اتت رسالة حانقة منه

 (……..امسحيها…الصورة وحشة ياحبيبة……)ال وقفه معوجة

 .(اغلقت الهاتف……وبطل رخامة……)ال مش همسحها

 ..…بغيظ وهي تنهي النقاش ثم تزفر متمتمه

فتحت الهاتف “. ….. مالك انت….قال امسحي الصورة قال……هيتحكم فيا دا وال إيه“
 ……رت للصورة مجدداً ونظ

 دريس وطرحة اي………مالها يعني فين المياعه“

 .……برمت شفتيها وهي تغلق الهاتف وتتجه لطاولة مجدداً ”……لبسه بدلة رقص !!

…………………………………………………………. 

 ……وأخيراً انتهت الليلة بكل ما تحمله من افكار وصرعات داخله

 قد رفض الجلوس مع خطيبته في منزلهم قليالً 

 .…وصل الجميع للحي والكل تفرقا لبيوتهمبل ا

 اما هو فقد شعر باالختناق من دخول المنزل اآلن

 لذلك قرر اخذ الدراجة البخارية ولف بها في شوارع

.لعله يقدر على نزعها بعد ان يرتب أفكاره ويحفز ….لعل عقله يتوقف عن التفكير بها…ليالً 
 نفسه على

 ..……حياته الجديدة التي اختارها بدونها

..كيف سيرضا قلبه بحب …انه ال يتخيل حياته بدونها……لكنه هلك من كثرة التفكير
 وكيف…غيرها

وكيف سيتخطى الفراق وقلبه يقف على اعتاب ……ستحركه رغبته نحو امرأه غيرها
 ..…بابها



..وفي شدة االمه ……تعلق بها لدرجة تصل لحد االدمان…من يخدع هو يعشقها بجنون
 ة.ال يرى الراح…منها

 ……إال بقربها

 .حب ال ينسى….شيٍء ال ينتزع…هي تسري في عروقه

ً ….ال قلباً وال جسداً ………إمرأة ال تهجر امراه ال تهجر سكنت …….ال عشقاً وال حزنا
 القلب وتعلقت بها الروح

 وبات نزعها شيٍء ال يحتمل وكانه يستأصل قطعة

 ..……من قلبه

.ينقسم لنصفين نصف …ن الغضب والحنينارجع شعره للخلف وهو في حالة من الفوراً مابي
 يريد

 الذهاب اليها ركضاً ونصف يريد الفرار بعيداً 

 ..…عنها

ظل فترة جالس على دراجته البخارية وعينيه مثبته على النيل واليل الحالك مغطي عذوبة 
 ..…الماء

 .…اخذ نفساً عميقا كاد ان يقتلع أزرار قميصه األبيض

 ت متدليهسحب ربطة العنق باهمال فاصبح

من الجاهتين ثم فتح اول ارزاز من القميص وهو يشعر باالختناق رغم انه تخلص قبلها من 
 سترة

 ..…الحلة والقاها جانبه

 عدم….عدم الراحة….االختناق…شعور يتفاقم بداخله

 .عدم التكيف مع أمرا اختاره بكامل…السعادة

 .…أرادته

 ي..العجز ف…..عدم البعد عنها…عدم التكيف بدونها



 ..كل شيٍء يخنقة……هجرها ونسيان ما مضى بينهما

 يشعر بان صدره يضيق به لدرجة تجعل سحب

 .…..تمتم ساخراً …النفس مجهود كبير بنسبة له

 التوى فكه”……مصيري في يوم ميت بسببك“

 ..…وهو يتطلع حوله بانفعال يلمع بعيناه

 عند انتهاء أمسية الصرعات الغير منتهيه داخله

.اوقفها امام البيت ورفع عيناه تلقائياً على شرفة غرفتها ……جه البخاريةوصل للحي بدرا
 فوجدها

 …مضاءة

 ..وان عشقه كالحياة…يقولوا ان العاشق مجنون

..وهذا مافعله حينما دخل ……بنسبة له يقتحمها بكل قوى كي يصنع لنفسه مكاناً للعيش بها
 بنية شقتها

 ……بدالً من العوده لمنزله

الشقة بهيئته المشعثة رابطة عنقه المفككه والملقيه باهمال فوق  وصال امام اعتاب
 ..وشعره األسود الفوضوي…سترته الملقى على معصمه بعدم اكتراث…عنقه

 . عيناه القاتمة الحادة تنظر الى خشب…الجذاب

 .……الباب بقوة حارقة يكاد يخترق اياه كي يصل اليها

 كانت حالة جنون ولم يكلف نفسه عن السؤال

 اليوم لبس……ن ماذا يفعل عند اعتاب بابهاع

 الخاتم لغيرها اليوم حضر حفل خطبة كان بها

 . عريس لم يبتسم طوال الحفل إال نادرا……البطل

 .…وكان اإلبتسامة باتت طفرة في حياته



..وحينما طلت البهيه وقف عقله …بعد ان اطرق الباب انتظر فتحه على احر من الجمر
 ه سافرت على مالمحها الشاجنة الباكيةللحظات عن العمل وعينا

سافرت على هيئتها بمنامة النوم الرقيقة على قدها وكانت تلتف بشالها االسود كي تخفي نصف 
 ………ذراعها المكشوف من بلوزة المنامة

 كان شعرها الغجري منساب حول وجهها بجاذبية

 لطالما كان شعرها المتموج شيٍء يسحره بعد لؤلؤة

 .……ينعينيها السوداو

بلعت سمر ريقها بصعوبة وهي تتفقد هيئته الفوضوية الغير مرتبه وكانه عاد منهزم من أحد 
 ..فكانت نظراته جامعة بين الحدة…الحروب !

 ………والحزن واالنكسار

 ظلت النظرات متبادلة بينهما للحظات وكال منهم

بعضهما من وكانهما يتعرفا على ……يناظر االخر بتراقب وتامل لتفاصيله وكل مابها
 .شيٍء جعلها تسأله بتردد……جديد

 .…وهي ترمش برموشها المبلله عدت مرات

 ”.…..اي اللي جابك هنا…في حاجة يابراهيم“

 ”.……تجوزيني“

 .كلمة اخذت وقتاً الن…تلك الكلمة الوحيدة التي تفوه بها في وقفته الشامخة وعيناه الحادة

 .……وفتحت الباب بدونه ؟!! تفسر معانيها وكانها تركت عقلها على الوسادة

.وكانه سيفتك بها ان ظلت على …عاد ابراهيم الكلمة بنفاذ صبر وعيون متوحشة النظرات
 ..……صمتها هذا

 ”..……تجوزيني ياسمر“

 …اشتدت عينيها وهي تصيح بغيظ

 ”.………لبست الدبله لخطبتك وجاي تطلب ايدي…….انت اتجننت…اتجوزك”“



 ..…اخرسها بخفوت خطر

 ”..…..انا بطلبك للجواز دلوقتي ردك إيه…وتعدلي وانت بتكلميني وطي صوتك“

“ ً كانت ستغلق الباب في وجهه لكنه سحب يدها بقوة لتكن ”..….مش عايزة اتجوز……ال طبعا
خارج الشقة معه وينغلق الباب قليالً لتجد ان المكان اظلم ولم يكن هناك إال ضوء متسلل بسيط 

 ا وهي تراه يحجز وجهها.توسعت عينيه…من فتحت باب الشقة

 بيداه ثم ينهال على شفتيها في قبله افقدتها ثوابها

 فاغمضت عينيها مسالمة ألول مرة معه وهي تسرق

 ..……من عمرها قرب بات صعب المنال

 سحبها لصدره شاعر بخفقات قلبها القويه فوق

ضياع  ………..ضائعة هي معه……وكانتا شفتيه تطوف على شفتيها بعذاب …صدره
 مخزي

 . وسلم حصونه الى…من قلباً خان عهدها

 ..……حبيب استبدله بغيرها

 ابعد ابراهيم شفتيه عنها وهو يمرر ابهامه على شفتيها االمعه الحمراء اثار هجومة وانتزعه

 همس بالقرب من……لفاكهة محرمة عليه

 وجهها ويداه تحيط خصرها معانق اياها بحب

 ………وشوق

 ”.…تجوزك.بحبك وعايز ا……انا بحبك ياسمر“

 …ضربته في صدره بغيظ وهي تحاول إال تبكي

 ” …وابعد عني………..روحلها…وفين خطبتك“

 حجز وجهها بيده وهزه برفق قائالً ببحة

 .……عميقة أرجفت اصولها



 .انا…انسي اللي فات……كفايه معافرة……هشش“

 عايزك تكوني مراتي على سنة………عايزك ياسمر

 ”.……هللا ورسوله

 ..…ول بتهكممسحت عينيها وهي تق

 ..والبت اللي خطبتها….. واهلك بقا…يسالم“

 ”..…عشان تغظني

 ..…عقد حاجبيه قائالً بخشونة

.انا كنت عايز …….انا مش كده وانتي عارفه كده كويس…انا مخطبتهاش عشان اغيظك“
 تنهد بثقل”.……..ولما مقدرتش ابعد جيت لحد عندك…ابعد

 …يلةوعبث وجهه قليالً وقال امام عينيها الجم

 .فا متشغليش بالك طالما انا عايزك……اما اهلي“

 ”..…وانتي عايزاني يبقا الباقي كله سهل

 .…نظر لعينيها واضاف بحب وندم

وننسى  ….. وكمل معاكي…. انا عايزك عايز اتجوزك……انا مش هسيبك تاني ياسمر“
 ”.…اللي فات

 .…سألها وهو يرى الدموع تجري على وجنتيها

 .. وال…تجوزيني بذوق. …قولت اي ياشبح“

 ”..…بالعافية احسن

 …قالتها بحزن وعتاب”…مفيش فايدة فيك“

 فسحبها هو الحضانه بقوة وهو يمرر يده على

 شعرها بحنان محاول االعتذار لها عن قراره الغبي

 .……في البعد عنها



 لذلك رضخ قلبها إليه……االمر صعب وهي تعلم ذلك

 ……لها.حينما عاد معتذراً ……ولم يكسر خاطره

 ..……ضربته في صدره وبكت في احضانه وهي تقول بوجع

 ”.…….بكرهك………بكرهك يابراهيم“

 ..…ضمها اكثر مبتسماً بعمق شاعر بطيف دافئ من السعادة أخيراً يتخلل جسده الصلب البارد

 ”.……..بعشقك ياسمر………وانا بعشقك“

 ماذا عليها ان تفعل بداخلها شيٍء يود االفصاح عنه

 ……والسالم من حرب لم تؤذي اال كالهما وللعجب كالً منهم كان يؤذي نفسه فقطيود الراحة 

 ضمها اكثر لصدره شاعر بجسدها اللين اكثر بين

 اغمضت سمر عينيها مستمتعه بهذا……ذراعيه

 ..وكان عقارب الساعة توقفت عند……العناق

 ..…تلك اللحظة

 ..…يعاً هامسة بقلق..ابتعدت عنه سر…بعد لحظات سمعت سمر مواء قط من األعلى

 ”..……شكل في حد نازل من فوق“

 .…عادت الحياة لوجهه وهو يشاكسها بحالوة

 ”….احنا في حكم المخطوبين…ومالك خايفه كدا ليه“

 رفعت شفتها لالعلى مستنكرة ثم وضعت

 ..…يدها بخصرها مدعيه الدهشة

 ”……والفرح امتى بقا………وهللا خالص اتخطبنا“

 يرتدي السترة رد ابراهيم ببساطة وهو

 …امام عينيها



 ”.……الفرح كمان يومين“

 ……فغرت شفتيها وهي تترجم كلماته جيداً 

 ال انا عايزة اخد……كمان يومين انت اتجننت“

 ”.……وقتي كام شهر كـ

 .…كمكم فمها سريعاً وهو ينظر لها بقوة صارمة

 ا طالق..وعلي…الفرح اخر االسبوع……ام كلمتين دول هما اللي بوظه حياتنا……هشش“

 ”……بتالته ما راجع في كالمي ياسمر

 رفعت حاجبها بتعجب وهي تزيح كفه عن

 ..…فمها

 ”.……طالق من مين يابراهيم……طالق !!!“

 .…اجابها بغالظة

 ”.…….مفيش غيرك يعني……طالق منك“

 ..…احتدت نظراتها وقالت بغضب

 ”……طب خد في بالك بقا هاجل الفرح شهرين…بطلقني من قبل ما تكتب عليا “

 .…اشار بعيناه على الباب خلفها وهو يقول بحزم

 .دا كالم رجالة ملكيش انتي…بت ادخلي جوا“

 ”……دعوة بيه

 ……مطت شفتيه بسخط

 ”.……يسالم هو عافية وال إيه“

 ……اوما ابراهيم بغلظة

اخر “. …ادخلي يال…….هجوزك ورجلك فوق رقبتك…. هي فعالً عافية…مش وال إيه“
 جملة قالها بقوة



 جعلها تستدير كي تدخل وهي تمط شفتيهامما 

 .اوقفها قبل ان تدخل بخشونه……بجزع

 ”..…استني هنا ……انتي يابت“

 ”..…عايز إيه“

.ابعدت وجهها سريعاً قائلة …اقتربت منه قبل ان تفتح الباب لتجده يطبع قبلة على وجنتها
 …بغيظ

 ابتعدت قبل ان ينال منها”.……بطل قلة آدب بقا“

 في وجهه سريعاً مما جعله يرفع ثم اغلقت الباب

 ………حاجباً مندهشاً من فعلتها

 على الجهة األخرى عضت سمر على شفتها

 ……الحمراء وهي تتمتم ذاهلة

 …”..….ازاي يعني……يعني اي الفرح كمان يومين“

 رواية غمرة عشقك الحلقة الحادية والثالثون

 فتحت عينيها سريعاً بفزع حينما سمعت صوت

 .……محرك سيارته

 نهضت من مكانها بتعب وهي تدلك راسها وشعرها

 جفونها…كان مشعث بجنون حولها هيئتها غير مرتبه

 منتفخة وعيونها حمراء كالدماء من كثرة البكاء

 حتى وجهها شاحب شحوب االموت وكانه امتص

 ..……منه الدماء

 ليلة عصيبة قضتها بين حوائط البيت تتنقل من

 وع ال تنضبغرفة الخرى وهي تتلوى بوجع ودم



 من مقلتيها

 نيران تحرق صدرها كلما رسم خيالها صور وهو مع

 .. هل تركها ليلة أمس…. ميرال…زوجته الجديدة

 .……ليقضي ليلته معها

 ……حكت في راسها بعصبية الصداع يتفاقم من كثرة التفكير في حديثه ليلة أمس

 . اعجز……قد ادخلها في دوامه هي بالكاد بغنى عنها

 فباتت في المنتصف جالسه ……دقيقتين تفكيرها في

 .…. وصورة حفل الزفاف…هل تزوج عليها ام ال

في سابق خضعت ألجل المال  ……كيف تتخطى األمر وتخضع لسطوة الخولي مرة أخرى
 وباعت

 واليوم تخضع ……ماتمتلك بثمن مهين لكرامتها

 ألجل قلب مزال يبرر خيانته ويلتمس له العذر

 . وكيف تتغاضى عن األمر…كيف تصدق انه لم يخونها

. ان لم تأخد موقف اآلن فماذا ستفعل في األيام المقبله سترضخ لتكن زوجة ……بعد اعترافه
 في حياته

 ..……برقم !!

 لوت شفتيها ساخره وهي تنظر لنفسها في المرآة

 …محدثه حالها بشتات……ببغض

 انتي من االول وانتي رقم ياحنين مصيره هيجي“

 هتفرقي اي عنهم …قبلكزيك زي اللي ……غيره

 ” ……يعني عند عز باشا

 .…اتجهت الى الدوالب وظلت تبحث عن شيٍء كي ترتديه ولكنها لم تجد غير مالبس السباحة



..فقد كان يحتفظ …عضت على شفتيها بغيظ وهي تاخذ قطعه السفلية منهم ثم قميص من عنده
 بكمية

بعد قضاء شهر العسل جمعت عكسها تماماً حينما رحلت ……اكبر من المالبس بدوالبه
 مالبسها كلها

 .……بحقيبتها ولم تترك شيٍء فان كانت تركت لكان نفعها اآلن؟!

 ً  وكيف لها ان تعرف انها ستاتي لهنا المرة الثانيه رغما

 ..…عنها محملة كشوال البطاطس الى سيارته !

 .……لغير محتملةدلفت للحمام وأخذت شاور بارد يزيل انهاك الليله الماضية بكل اعباءها ا

 بعد مدة خرجت من الحمام مرتديه قميصة األسود

 ……الذي وصل طوله لمنتصف فخذيها

 .…اغلقت ازرار القميص حتى تركت اول ثالثة منه

 ثم بدات بتجفيف شعرها امام المراة ثم تمشيطه

 بقوة وغيظ وهي تتمتم بحرقة واالفكار تضرب

 ……رأسها بقوة

. …….. ومالوا ياعز……رح وسبني انا محروق دميآآه زمانه نام في حضنها امبا“
 صفعت وركها ”.……ومالوا

 ً  ..…بقوة وهي تهدر غيظا

..منه هلل اللي وقعني ……جتك القرف في كدبك ……وبعد دا كله انتي االولى ياعيوني“
عضت على شفتها  ”.. آآه.. …. يجي غلب فوق غلبي…..كنت عايشه وراضيه بغلبي…فيك

 وت. تشعر انها ستم…بجنون

 .………من القهر

 اتجهت الى الشرفة بخطوات هائجة حتى تعرف لماذا

 .…….. وجدته واقف على الشاطئ يتحدث في الهاتف مولي ظهره لها…لم يصعد حتى االن



 …قبضة على سور الشرفة بيداها بقوة وهي تبرم شفتيها بقرف

 ”.…….. ليقين على بعض……. جتك القرف…. وبتحب فيها كمان…لحقت توحشها“

ند تلك النقطة التفت لها عز الدين وتعلقت عيناه بشرفه تلقائيّاً وكانه احس ع
 .همست……بوجودها

 ..…داخلها بكره وهي تشيع نظرات البغض نحوه

 ..……بص قدامك ياخويا وكمل عك معاها“

 ياجوز االربعه ياللي ما بيمالش……يا رمرام

 ”.. ……عينك غير التراب

 .……هاتف ويتجه للداخل بسرعةعقد عز الدين حاجبيه وهو يغلق ال

 وقع قلب حنين بقدميها وهي تقول بتوجس

 ضربت خديها ”.……..معقول…هو سمعني إزاي“

 . لكن سرعان ما…. وخفق قلبها بهلع…بخفة

 ذكرت نفسها بزواجه عليها ومبيته عند

 ..…الجديدة

 .. دا انا اقولهاله في…. اي يعني…يسمعني“

 ”…….. هخاف يعني…وشه

 .…ن بقوةصرخ عز الدي

 ”.……حنين“

 بلعت ريقها وهي تجده يدخل الغرفة ويمسك ذراعها

ً ……بين يداه بشدة  .…صرخت حنين تلقائيا

 .. انا جوايا…تستحق اكتر من كده………سيب ايدي“

 ”.……كالم لو طلع هتكره نفسك



 ..…هزها بقوة وهو يتكأ على ذراعها

 ”..…. انطقي……كالم اي وكره إيه“

 ..…قول بغضبحاولت جذب ذراعها وهي ت

 ”..…. انت مسكني كدا ليه سبني………انطق إيه“

 .…ترك ذراعها وهو يهدر بعنف في وجهها

.. …حكي لصاحبتك على اللي حصل بينا …. انتي قايله لصاحبتك اي ياحنين……اسيبك“
 ”..…انتي اتهبلتي

ً …نظرت له بتعجب  …وتساءلت تلقائيا

 ”…….. قالتلك إيه……………سمر ؟!“

 على بغيظ وهو يضيف بعدمنظر عز الدين لال

 .……تصديق

 تهددني انا.. تقولي انت فاكر بعد عملتك السودة“

 ”.…….. انا خطفك…….. بتهددني انها هتبلغ عني عشان خطفتك…دي حنين هترجعلك

 .….. هدر عز الدين بعنف…اومات حنين مؤكدة األمر دون التفوه بحرٍف واحد 

 . صاحبتك دي تقطعي…جتك اوه منك ليها“

 ”……قتك بيهاعال

 ..…رفعت سبابتها بقوة في عينه

عندما نظر لها بقوة انزلت اصبعها بخوف ”.…سامع ياعز إال سمر …على جثتي إال سمر“
 .…..قائلة………وهي تخفف من هجومها قليالً 

 ”……صاحبتي وبدافع عني ……وبعدين هي مغلطتش ”

 ……رد بنبرة حانقة

 ”..…وتحكي ليه لصحبتك أصال حاجة تخصنا“



 ……بتلقائيه ُمبسطه لدى األصدقاء قالت

 ”……احنا مبنخبيش حاجة عن بعض خصوصاً لو حاجة وجعانا“

 ..…اتكا على اسنانه وهو يقول من بينهما بنفاذ صبر

 ”..…حياتنا متطلعش برا ياحنين ولو بينا اي بالذي مفيش حاجة تطلع برا“

 ..…رفعت راسها وهي تقول بكبرياء هش !

 معدش في بينا حاجة.. أصال …وفر كالمك ده“

 ”..……عشان تطلع برا

 ..…لوى شفتيه قائالً بملل

. اسمعي صاحبتك المؤدبة زيك عزماكي على فرحها تقريباً اخر …الكالم معاكي خسارة“
 ”.…األسبوع

 ..…رفعت حنين حاجبيها القصى حد معقبه

 ”.…….. هتجوز مين….. سمر هتجوز…فرحها !!“

 ……اوالها ظهره ببرود ”..…معرفش“

 ..…..وقالت بلهفة…بينما هي وقفت امامه مجدداً 

 ”. …تلفوني مش معايا……طب هات اكلمها“

 ..…رد عز الدين بغالظة

 .. انا مش ناقص نشفيت دماغ اكتر…ال“

 ”.……انتي متنيله خلقه

 ..…مطت شفتيها بحنق

 ”.…….. مالي انا يعني…اي متنيله دي“

 ……رد عز الدين بنزق

 ”……ان انتي وصاحبتك البلطجيه دي عايزة تترمي في أقرب مرست“



 ..…صاحت بغيظ

 ”……متقولش كده على سمر “

 لوح بيده بحنق وهو”.……ياشيخه بال قرف“

 ………يخرج من الغرفة

 ..…اتجهت خلفه فوجدته يدخل المطبخ ويعد فنجان قهوة عند المكينة الكهربائية

 وقفت امامه متخصرة وهي تقول بغضب مكبوت..

 ”. ……كنت فين طول اليل ”

 ……رد بكلمات متقطعه باردة

 ”..…اي اساله تانيه ……. نايم في حضنها……عندها“

 مزالت متخصرة امامه بتشنج وعيناها تتوهج

 ..…بالغيرة وهي تسأله

 ”……وهللا ومبسوط على كده“

 ..…اجابها باستمتاع وانسجام خلق في نبرة واحده

 بتعرف تخرجني من المود ……. لذيذة ميرال……جداً “

 القى عليها”..…بعيد عن النكد وشكوك………الكئيب

 .…نظرة جافة بطرف عيناه

 ……ضربت وركيها بقوة وهي تصيح بعنف

 …طب بما ان الحياة زبادي في الخالط اوي كده“

 ”.……ما طلقني

 .…رد بملل منها وهو ينظر لها بحنق

 ”……عشان انا مصدع ومنمتش كويس …….اطلعي من دماغي…مفيش طالق“



 شرير وهي تحترقرفعت حنين حاجباً 

 ……بداخل

 ”……. كويس كمان؟!…وآهلل مانمتش“

 ..زاد من اشتعال صدرها…رد عز الدين بفتور

 ………كأتون متوهج

 ”..……نمت ربع ساعة بس……آآه كنت سهران طول اليل“

 ..…قالت بنزق وهي ترمقه ببغض

 ..وفر صحتك….دا انت بتشقى اوي معانا…ياحبيبى“

 ”..…لحاج متولي دهواستكفى بيها وطلعني من جدول ا

 .…ثم عقب بسخط……ضحك بقوة وهو يخرج من المطبخ وبين يده الفنجان

 ”..…وهللا العظيم انا متجوز واحده هبلة“

 .…اتجهت حنين خلفه وهي تصرخ بجنون

 ”.…. انا مش هستحمل الكالم ده…عز طلقني“

 ..…رد ببساطة وهو يجلس باريحية على اريكة الصالون

 ”.……وانا بريحك عشان منلفش وندور على بعض …معي كدهانتي اللي عايزة تس“

 .…عضت على باطن شفتيها بعنف هادرة

 ”..…انت اكتر انسان مستفز وبجح قبلته“

 أومأ بتاكيد وهو يطبطب جواره على االريكة قائالً 

 ..……بصوٍت لين

فرجيني على القميص  ……تعالي تعالي …. عيوني من جوا…وانتي حنيني ……فعالً “
 …ليكيبتاعي ع

 احساس حلو اني ادخل االقي مراتي لبسه



 ”…….وحشتك صح……هدومي

 ..…صاحت ثائرة بجنون في وقفتها البعيدة عنه

 .طلقني……ال موحشتنيش وال عمرك هتوحشني“

 ”..…بقا عشان انا خالص قربت اولع في نفسي

 ..…رد باستهانه

 ”……معايا والعه تاخدي“

 ه لغرفتهانزلت دموعها تلقائياً وهي تركض من امام

 تغلق بابها عليها كي تكمل نوبة بكاءها التي لم

 .……تنتهي أمس

. …. ورغبته…قد انفجرت المشاعر الكامنة على وجهه الحجري فجأة ليظهر مدى غضبه
 ..…وحبه لها

.استشعر انه يريد معانقتها حينما …ظهر شعوره واحتياجه لها حينما وجدها ترتدي قميصه
 سالته

 .كان يود ان يضمها…ة أمسبغيرة عن مبيته ليل

 الى صدره ويخبرها انه لم يخونها يوماً لكنه

 ترك غضبه يتحكم به فأصر على وجعها اكثر

 .…من االزم بمنتهى الساديـة

 لو تعلمي ان لليلة امس ترقرقت الدموع في عيناي

 حزناً منكه واالول مرة اتأثر ألجل امراه تحاول

 أمس لمنزعي من حياتها.. لو تعلمي ان لليلة 

.واالفكار تعصف ……أقضي إياها إال على الشاطئ بين االمواج الثائرة ووحشة الليل القاتلة
 براسي



..انته ياحنين حينما يتعلق األمر بكه يحن القلب ويبحث عن الف …تكاد تهشم عقلي تفكيراً بكه 
 عذراً 

 ..……لكه ويأبى البعد راضخ المر الهوى في لُقاكه 

 وقد……امامه بتعب بلع ريقه بعذاب وهو ينظر

اغلق عيناه بأرق متناسي فنجان القهوة الذي اعده خصيصاً كي يخفف من وجع راسه 
 ..وال يحتاج……. ربما الوجع ليس إال انهاك جسدي ونفسي……قليالً 

 ..……إال القليل من الراحة والسكون

 . ماذا تفعل…ظلت تدور حول نفسها بالغرفة بجنون

 تفزها فقط..هل حديثه ليس إال سخافات كي يس

 ..……ام ان صراحته اللعينة وصلت لحد الوقاحة وعدم الشعور بالغير

 ..….. وهي تصيح بغيظ…اغمضت عينيها وتشنجة مالمحها بغيظ

وضعت  ”.……انا مش هستحمل العيشه دي …هيطلقني يعني هيطلقني ورجله فوق رقبته“
 يدها

 سريعاً على معدتها وهي تشعر بامعائها تتلوى

 ت على شفتها بتعب وغيظ وهي.عض……داخلها

 .….لعله تسكن االلم قليالً …تفتح باب الغرفة وتخرج منه حيُث المطبخ كي تعد لها شيٍء دافئ

 .…غمغمت بتالم مكبوت وهي تدلف للمطبخ

 ”.….. مصيره ميته مقهورة بسببه…قهرني“

 .……رفعت عينيها حيُث الصالون فوجدته ممد على االريكة وذاهب في سباٍت عميق

 ق قلبها بغباء وهي تعود للغرفة لتحضر له غطاءر

.. وعيناها تبحر على ….. وضعته عليه ودثرت اياه برفق…اقتربت منه وبين يداها الشرشاف
 .. تنهدت بشتات مابين شيطان يقود…مالمحه المسترخيه

 .…غضبها ، وقلب يقود مشاعرها نحوه



دداً لكن حينما ادارت وجهها وجدت اغمضت عينيها باسى وهي ناويه االبتعاد الى المطبخ مج
 يده القوية

 ..…تقبض على رسغها جاذبها نحوه برفق

 .…مسحت وجنتها في الخفاء وهي تقول

 ”..……سبني ياعز لو سمحت“

 ..…همس عز الدين بصوٍت هامس

 ”.……تعالي نامي في حضني ياحنين“

 .…قالت بغيظ وهي تسحب ذراعها بتصميم

 ”.……مش عايزة شكراً “

. ادراها بحزم ……الرفض اشتدت قبضته وسحبها بقوة لتقع جواره على االريكةعند هذا 
 .……ليكن وجهها المحمر مقابل له بعد ان تمدد جسدها جواره

 .……مرر اصابعه على وجنتها المبلله وهو يسالها بهدوء

 ”……لسه بتعيطي“

 ……دفعت يده هاكمة

 ”..…. سبني اقوم…. وابعد عني…ملكش دعوة“

 ..…و يعقب بضيقعقد حاجبيه وه

 ”..…كفاية نكد وعياط بقا اي مبتزهقيش“

 .…زفرت بقرف وهي تقول بحماقة

 ”…و مش هبطل عياط غير لم تطلقني …ال ما بزهقش“

 ..…رد عز الدين وهو يتعمق بعينيها الواسعة

 .……كحبتين لوز شهيتين

.عشان انا مش ………. بدري…على كده هتخسري عيونك الحلوين دول بدري“



 ”……هطلقك

صاحت بعنف جنوني بات ينتابها كلما رد ببرود مستهان بطلبها مستهان بافعاله وكالمه 
 .……معها

 ”……. هطلقني ياعز………هطلقني“

 ……اخبرها باللهجة صارمة

 ”……ها نامي ….. غمضي عينك ياحنين ونامي…مفيش طالق“

 .…قالت بغيظ وهي تحرك شفتيها بشراسة

. مش هسيب االوض كلها ……مد كنت نمتولو كنت عايزة اتخ ……مش عايزة اتخمد“
 انهت الحديث بنظرة ”……واجي انام في حضنك على الكنبه

 ً  .……..فيزيد العناد معها اكثر…وتزيد غضبه نحوها …كره باتت تغيم على قلبه حزنا

 .. قال لها ببحة خاصه…من بين مشاعره تلك

 ……اربكتها للحظة

دفن  ”.. …. تعالي ربنا يهديكي…..تعالي ياعيوني…النوم في حضني ……احلى نومه“
. وسحبها اكثر الحضانه وساقيه القوية تحيط جزءها السفلي كي …وجهه في جيدها من االسفل

 ..……يشل حركاتها وال تفكر في الفرار

 …صاحت حنين بحنق وهي تحاول التملص منه

 ”..……خنقتني ياعز“

 المس عنقها بشفتيه دون ان يقبلها ثم حرك شفتيه

 ..…ا وهو يقول بتحذير وقحمالمس بشرته

 هشش نامي لحسان الفرك ده نهايته معايا مش“

 ”……هتعجبك

لم تستمع له بل ظلت تتلوى في احضانه لكن بدون جدوى فكان يفوقها قوة وقد كان يقيدها 
 بساقيه



 ..……وذراعيه انها حتى تشعر ان جسدها يكاد ال يالمس االريكة من قوة تكبيله لها

د دقائق من المعافرة الفاشلة اغمضت عينيها وهي تريح صدغها الناعم خارت قوتها بتعب بع
 ..…على ذراعه القوي ثم تتثاءب بنعاس ذاهبه بعدها في سبات

حينما انتظمت انفاسها رفع راسه عن جيدها وظل يتاملها للحظات ثم بدأ يداعب شعرها البني 
 .. وهو يتطلع عن قرب لتلك المالمح…الداكن باصابعه

 ة المعبرة الشفافة والتي وقع في غرامهااالنثوي

 .وفيما بعد وقع في غرامها…من اول لقاء بينهما

.ال ………وقع أسير حب أضعف فؤاده فصنع منه متملك لعين………مغرم بها وبكل ما بها
 يرى غيرها

 وال يقبل الهجر تحت اي……وال يريد سواها

 ……ظرف ؟!!

…………………………………………………………… 

 ت فوجدت نفسها نائمةاستيقظت بعد عدت ساعا

 .فركت بعينيها وهي تستعيد…على االريكة بمفردها

 ………ما حدث منذ ساعات فقط

 ..…زفرة بغيظ من نفسها وهي تنهض

متجوز عليا.. وكان بايت في حضنها بليل وانا انام في حضنه  …نمت في حضنه؟!“
 …اي ده …الصبح

 ”..…اي ده

وحينما لم تجده خرجت من  …بتوجس صرخت بغيظ كالمجانين وهي تبحث عنه في الغرف
 الفيال باكملها

 .. والبحر العاصف في جو……حيُث الشاطئ مباشرةً 

 ..………مشمس مفعم بهواء منعش يحمل رائحة المياة المالحة



رفرف الهواء شعرها فجعله يتارجح خلفها بجماالً وهي تسير حافية القدمين مرتديه قميصه 
 األسود

وتلك االزرار …من وركيها ويكشف ساقاها البيضاء الرشيقةالذي بالكاد يغطي جزء بسيط 
 لو تعلم انه عبث بشكال……الثالثة المفتوحه عند الصدر

..مستغل سكونها والمسالمة تلك بافراغ …غير متوقع منه وهي نائمة بين احضانه كاالموات
 .ما كانت خرجت االن……اشواقه في احضانها

 لم امامه كوجبة شهية دسمة وضعت امام جائع

 ..…يأكل إال الفتات ؟!! 

 .…كان يتفقدها في جلسته على رمال الشاطئ

.وحينما التقت عينيه بعينيها أشاح ……كحجر الرخام ……وهي تتقدم منه بوجهاً حجري
 وجهه مدعي الال مباالة وهو يناظر االمواج المتقاذفة

 ..ورذاذها المنعش يضرب…على الرمال امامه

 ……وجهه بقوة 

 ..…ره بصمت تاركه بينهما مسافةجلست حنين جوا

 ……تعقد ذراعيها امام صدرها وهي تنظر للبحر بانفعال مكبوت …جلست ممدت الساقين

 …. الغضب…. الشوق…دقائق طويلة من الصمت مفعمة بمشاعر كثيرة من بينها الحب
 ..…. الغيرة…الخذالن

 ………يابمرت الدقائق حانقه واالمواج تتالطم هنا وهناك بقوة وانس ……الغدر

أخيراً تفوه عز الدين في تلك الجلسة الصامتة بـدون مقدمات كثيرة وكانه كان يفكر في االمر 
 ..……وهي جواره

 ”..…انتي فعالً عايزة تطلقي ياحنين“

 …..اومات بخفوت……بلعت ريقها بصعوبة وهي تنظر لعيناه الضارية كنمر يحترق

 ”……ايه أويكده كف…..ياريت تخلصني…….عايزة أطلق…ايوا ياعز“



 ..…هتف فجأه بتشنج

 ”……هو انتي ليه معندكيش ثقه فيا“

 .…صاحت مع اصوات االمواج الهادرة بعنف

 ”……بعد اللي قولته اجبها منين الثقه“

 .…قال عز الدين باستهجان

 ”..…انا قولت اللي انتي عايزة تسمعي“

 ..…رفعت حاجبيها بتحدي قائلة

 ”.……ال انا عايزة اعرف الحقيقي“

 ……بخشونة قال

 عشان انا مهم……الحقيقي هتعرفيها بس مش مني“

لوى ”…….معروفة……..مانتي هتثقي في الغريب عني…قولت شهادتي مجروحه قدامك
 .………شفتيه من احد الزواية بعدم رضا

 سألته حنين بعينيها

 .……الحائرتين

 ”……انا مش فاهمه حاجة“

 ..…قال بغلظة وهو ينظر لالمواج بكبت

 بعد الفرح هطلقك……د كمان تالت ايامفرح اية وخال“

 ”.……ياحنين زي مانتي عايزه

 خفق قلبها خفقة موجعه وسالته بصعوبة

 .……محاولة الثبات امام قرارها التي كانت تسعى للحصول عليه في االيام االخيره

 ”……..وليه مش دلوقتي…بعد الفرح ؟!“

 . غرز يده في االرض ومسك…اغتاظ من تعجلها



 .……ل وتكأ عليها بقوة وهو يقولحفنة من الرما

معلشي اتكي على نفسك ….اصبري شويه…لم يخلص الفرح ياحنين مجتش من تالت ايام“
 ”..……الشوية دول

 .…قالت بصعوبة كي تدعي الثبات امامه

 هي…انا هصبر بس عشان خاطر مكسرش فرحة اية“

 ..انا…تستحق تفرح هي وابنها بعد السنين دي كله

.ومبروك عليك …بس ورقة طالقي توصلني بعد الفرح ……وم دولهصبر ياعز الكام ي
 نهضت من جلستها”..……..ياعز بيه…ميرال وغيرها

 سريعاً وسارت نحو الفيال وهي تبكي ولكنها

 ..…توقفت فجأه وقلبها خفق بوجع اكبر

 فقد سمعت صوت رنين هاتفه و رده الذي

 ً  .……اتى سريعا

 ”.……..ال انا كويس………ايوا ياميرال“

 حت دموعها بقوة واحتدت نظراتها بالغيرةمس

 ً  .…والكره وهي تتجه للفيال ركضا

 استقام عز الدين واقفاً واستدار وهو يتابع ركضها

 ..اغمض عينيه بتعب وهو ينتبه اكثر…بعيداً عنه

 ……للمتصلة

 .……. الفرح مش هينفع من غيرك…اكيد هستناكي“

 ”.……انا كمان محضرلك مفاجأه هتعجبك أوي

ً اتى صو  ……ت ميرال مغناج ناعما

 .(…….مفاجاة إيه……)بجد يابيبي



 .……اجابها عز الدين بنبرة مبهمة

 ..يوم الفرح……كده هحرقه ليكي اصبري“

 ”..…هتعرفي

……………………………………………………………… 

 ……في اليوم الثاني

.ثم …صدح هاتفها بقوة ُمصر المتصل على ايقاظها من النوم تمايلت وهي مغمضت العين
 ..…لهاتف بين يدها وبعد ان فتحت الخط وضعته على اذنها قائلة ببحة دافئة ناعسهالتقطت ا

 ”……الو“

 ..…تنهد المتصل من الناحية األخرى بخشونة

 ”.……كل ده نوم ياعروسة“

 ابتسمت سمر بنعومة وهي تقول

 ……بخفوت

 ”……..صباح الخير…………ابراهيم“

 ..انت منمتش كويس امبارح…صباح النور ياشبح“

 ..بينما ابتسمت…اتى صوته خبيثٍ ”..…يهوال إ

 ……هي بحالوة تقطر عسالً 

 . وبتسأل كمان مين اللي كان…يسالم عليك“

 ”.……مسهرني معاه طول الليل على التلفون

 سمعت تنهيدة حارة تصدر منه وعقب

 ..…ببحة خاصة

 ”…….احلى ليلة………آآه كانت ليلة“

 …سالته سمر بدالل



 ”.…يا اوي كده..كان وحشك الراغي معا…يسالم“

 ..…رد عليها ببساطه

 ”..…انا أصال معرفش الرغي غير معاكي“

 .…هتفت بنعومة

 ”……بحبك“

 ..…همس ابراهيم بحرارة

 ثم تنحنح وهو”..……وانا بعشقك ياسمر“

 .…يقول بصوٍت خشن قليالً 

. في …المهم انا عايزك تحضري نفسك بعد بكرة هجيب الماذون واكتب الكتاب عليكي“
 ”……بيتكم

 ..…نهضت من نومها بصدمة معقبة

 ”..…إزاي يعني تكتب عليا بعد بكرة؟!“

 .…اتى صوته حانقاً قليالً 

 ”..…اي غيرتي رأيك……زي الناس ياسمر“

 ..…اسرعت بنفي وهي توضح

 .بس انا مقولتش الهلي…مش مسألت غيرت رايي“

 ”……لحد دلوقتي

 ..…اجابها ابراهيم بفتور

 ”..…فهمتها كل حاجة وهي الحمدهلل موافقهانا لسه قفل مع امك وكلمتها و“

 ……ارجعت شعرها للخلف وهي تساله بتعجب

 ”..…..إزاي…………امي موافقه“

 ً  .…اتى صوته الرجولي مداعبا



 .هي شايفه ان انا الوحيد اللي……زي الناس“

 ”……هعرف المك

 ..…مطت شفتيها باستنكار

 طب قولي اهلك…….متبحترا انا وال إيه…يسالم“

 ”……واللي اسمها هبة دي………قالوا إيه

شعر ابراهيم ببعٍض من الحرج والذنب فأمر فسخ الخطبة الحديثة التي لم يمر عليها إال ليلة 
واحده وفي الليلة الثانية قرر ابالغ هبة عن طريق اخته )رحمة( ان كل شيٍء قسمه ونصيب 

 وانها تستحق شخصاً افضل منه يحبها ويسعى السعادها

 .…مها معه ولن يمنحها ما تستحقفهو ان تزوجها سيظل

 يعلم انه في تلك القصة نذل وجرح مشاعر الفتاة

 ..فرفض شيٍء مهين للمرء…حتى ان لم تكن تحبه

خصوصاً ان كانت أمرأه اتيت لعندها وطرقت على بابها وطلبت يدها بكامل قواك 
 .ولم……العقلية

 .….وال حتى هي؟!……يجبرك أحد على ذلك

.لكن األمر خارج عن …تباط باخرى حتى بدون ان يحاول بجدحسناً هو فشل في االر
 .فإن كان…ارادته

 ظل مع هبة سيظلمها اكثر وسيكون معها ابشع

 ……من ماهي تراه االن عليه ؟!

..حتى ان كان …فهو رغم شعوره بذنب لكنه مقتنع بان فسخ الخطبه االن افضل على اية حال
 اخراج تلك األفعالوغاية في تهور من ………امام الجميع أمر مريب

 ………من رجل عاقل في مثل سنه تخطى منتصف الثالثون

 لكن ماذا يفعل عشقها بشكالً جعله يجن وهو

 .…يتخطى المسافات بينهما محارب شيطانه



 .. وغيرته حتى يقترب منها تحت اي ظرف…وحزنه

 .…كان

 ………فالبعد لم يكن إال جحيم لكالهما !

 ……رد عليها ابراهيم بهدوء

..انا خليت رحمة تكلم هبة براحة وتفمهما الوضع وتعتذرلها …مام ياسمر متشغليش بالككله ت“
..واهلي ان شاء هللا ……واتقفل على كده….. يعني خلصت الموضوع من بعيد…بنيابة عني

 ”. …يوفقه

 .…سالته سمر بتردد

 ”……ولو محدش منهم وافق يابراهيم“

 ..…اخرج زفرة ثقيلة ومعها قال

 ”…مر انتي بتقفليها في وشي ليهجرالك اي ياس“

 وسالته……عاد السؤال يلوح بينهما بقلق

 ……مجدداً 

 ”..….هتعمل إيه…وافرض محدش وافق عليا“

 .…اخبرها ابراهيم بصوٍت رخيم

..هتوفقي عليا لو كتبت عليكي من غير ما يكون معايا حد من ……هتجوزك برضو“
 ”……اهلي

 ..…قالت سمر بصوٍت حزين حاني

 ”.…زاك تخسر اهلك بسببي يابراهيمانا مش عاي“

 ..…اخبرها بصوٍت حانق قليالً 

 .انا…احنا اللي هنخسر بعض بسبب الناس ياسمر“

 ريحي قلبي يابنت……تعبت من اللف والدوران



 ”……. زي ما تيجي بقا……..وسبيها……الناس

 ……تنهدت بسأم وهي تقول بتحذير

.مش ……ي خلتيني اقاطع اهلي.بس مترجعش تقولي في يوم من األيام انتي الل…ماشي“
 ”..……هستحمل الكالم ده

 مط شفتيه وهو يطمئن قلبها قدر

 .…المستطاع

وعارف ان مهم قسو  ….عمتاً انا عارف اهلي اخر زعلهم اي…وانا من النوعيه دي ياسمر“
 ”..……هيصفوا من تاني

 ..….معقبه…برمت سمر شفتيها بتشأم

 سب…ايوا هيصفوا من ناحيتك عشان انت ابنهم“

 ”.……انا

 ..……اكمل برفق وهو يقول بصوته الحاني المتفهم لخوفها

.مهما شالوا منك ……..بصي ياسمر في مثل بيقولك تبات نار تصبح رماد……مرات ابنهم“
 ومتخفيش……هيجي يوم وهينسوا ويصفوا من ناحيتك

 من حاجة انا معاكي هفضل جمبك مش

 ”……هسيبك

 ..…قالت سمر بشجن

 ”تي بيهم متكهربه اوي كده..مكنش نفسي تكون عالق“

 ……ابتسم وهو يقول بحنو

..وانا اوعدك اني مش هرتاح غير لما النفوس تصفى من …مصير كل حاجة تصلح ياسمر“
 ”.…….اتفقنا………ناحيتك خالص

 ”.……اتفقنا ياحبيبي“

 ..…اتى صوته اللين قائالً 



ح وانا هقفل معاكي عشان شويه وراي……يال بقا قومي اغسلي وشك وفطري ”
 ”..……المصنع

ً  ”.…رايح المصنع !!“  اشتدت نبرتها سريعا

 ……بغيرة وهي تلقي عليه األوامر

 .وتبطل تلف على المكن سيب شريكك……طب ممكن لما تروح المصنع تفضل في مكتبك“

 ”……اللي اسمه عمار مسواك ده يلف بدالك

ً ”.……عمار مسواك !!“  .……انفجر ابراهيم ضاحكا

 .……الطابع على قلبها فابتسمت رغم شعور الغيرة

 ..…ثم اضاف ابراهيم

 ”……..بس الشيخ عمار مينفعش يلف على العمال…تشبيهك فظيع“

 ……تساءلت بضجر

 ”..…اشمعنا بقا“

 ..…اجاب ابراهيم بفتور

 مبيحبش يحتك مع الجنس االخر ال من بعيد وال“

 ”..…من قريب

 …قالت بغيرة

 ”……واشمعنا انت بقا“

 ..…رد بزهو مستفز

 ”…….. معروفه……انا ابراهيمعشان “

 .……قالت بحزم انثوي جميل

 ”.…….عينك في االرض بعد كده ماشي…طب ياستاذ ابراهيم“

 ً  .…وكانه لم يعجبه كالمها فانهى الحوار سريعا



.. يال خدي بالك من نفسك ……. انت اللي في القلب…اطمن…..على هللا ياشبح …ممم“
 شويه

 ”..……وهبقا اكلمك

 تنهد هائمة ثم وضعت بعدهااغلقت الخط وهي ت

 الهاتف على صدرها وعينيها معلقه بسقف ترسم

 ..……حياتها الزوجيه معه

 ..…فتحت امها الباب في تلك اللحظة وهي تقول بابتسامة حنونة مشاكسة

 ”..…أخيراً العروسه بتاعتنا قامت من النوم“

 ابتسمت سمر بسعادة وخجل وهي تزيح الغطاء

 ..…سائلةعنها وتتقدم منها امها 

 ”.……هو ابراهيم كلمك“

 .…ضيقت زينب عينيها وقالت باستنكار

 دا انتي……هتتلئمي على امك……شوف البت“

 ”……لسه قفله معاه

 ً  ..…ابتسمت سمر حتى برزت اسنانها وهي تقول سريعا

 هو….انا بس عايزة اعرف…مش القصد يازوزو“

 ”..…كلمك قالك إيه

 قائلة……ابتسمت امها بخبث

 ”..….قالي بحب بنتك وعايز اتجوزها……قالي إيه“

 ..…خفق قلبها فرحاً وهي تقول بلهفة

 ”……بجد قالك كده“

 ضربتها امها على”……وانا هكدب يعني يابت“



 ..…راسها برفق

 حكت سمر مكان الضربة وهي تسالها بعيون

 ..…المعه

 ”.……طب وانتي رايك إيه“

 .…تنهدت زينب بقلق وهي تمرر يدها على شعر ابنتها بحنو

 انا…تفتكري يعني انا اقدر اقوله ال واكسر فرحتكم“

.. هتعملي إي معاهم بعد ما تتجوزيه …..خايفه عليكي منهم……بس قلقانه شوية من أهله
 ”..……وتعيشوا معاهم في بيت واحد

 ..…قالت سمر بتردد وهي تنظر المها

ري امه ممكن ..تفتك……..بس انا مش عايزة اخسر ابراهيم تاني…دي اكتر حاجة مقلقاني“
 ”……تعمل معايا حاجة زي ما بنسمع من حموات اليومين دول

 ..…تاتأت زينب بشفتيها سريعاً بنفي

.نوال مفيش في طيبة قلبها دي تكسبيها بكلمتين ….تفتكري خوفي دا كله من نوال…نوال !“
..عشان هي طيبة وبتخاف …وانا عارفه انك هتعرفي تسلكي مع حماتك……حلوين

جواها السواد اللي في سلفتها اللي ما تتسمى هي والعقارب اخواته .ومفيش …ربنا
 ”……التانين

 ……اخبرت سمر امها بفتور

..مع انها كانت االول كويسه اوي …لكن رباب هي اللي طالعه لمرات عمها…رحمة كويسه“
 بس…معايا

 .منين…انا مليش دعوة بيها انا في شقتي مع جوزي

.وهحاول اصلح ……ها باالدب وباالحترام وخالصماتيجي تشوف امها هنزل اسلم علي
 اموري مع

 ”……أمه عشان خاطر ابراهيم



 ..…سالتها امها بارتياب

 ”.…طب واللي اسمها صفاء دي هتعملي معاها إيه“

 .…حركت سمر شفتيها بامتعاض قائلة

..هي ….انا في حالي وهي في حالها ولو فكرت تضايقني…وال حاجة……هعمل معاها اي“
 كفايه …انا مش هسكتلها تاني……في اللي هيحصلها منيُحره بقا 

 صمتت قليالً ثم تابعت“ ……اللي عملته اخر مرة

 .…بحيرة

 ”…انا مش عارفه بصراحة ازاي دي تبقا ام حبيبة“

 .……اومات زينب بتاكيد

. …ثم استردت في األهم ”.…يال ربنا يسهل لها بعيد عننا……صحيح بنتها حتة سكره“
ان حدد كتب الكتاب كمان يومين وناوي يخلي الفرح آخر األسبوع الجاي  المهم انتي عرفتي“

 ” …دا مستعجل اوي………ده

 ..…ابتسمت سمر بحالوة وهي تقول بدالل

 ”..…ونأجل لي يازوزو ما كل حاجة جاهزه“

 .…هزت زينب راسها بحنق معقبة

 ”……وطفحي يازينب ………آآه طبخنها سوا“

 ظرضحكت سمر وهي تتجه نحو المرآة وتن

 .……لجسدها الممشوق يميناً ويساراً وهي تقول

 ”……تفتكري فستان الفرح هيبقا حلو عليا“

 ……قالت امها بمدح

 …ثم تنهدت باشتياق واضافت ”..……لو مطلعش حلو عليكي انتي هيطلع حلو على مين“

 ياما كان نفسي ابوكي يكون عايش ويحضر“



 ”..…….. ويفرح بيكي وانتي جمب عريسك……فرحك

 .…سمر وهي تنظر لنفسها في المرآةقالت 

 تفتكري لو بابا كان عايش كان هيوافق على“

 ”……إبراهيم

 ……قالت زينب بحنان

ماله ابراهيم بسم هللا ماشاءهللا راجل مالو هدومه جدع وطيب وكفايه انه …وميوفقش ليه“
 ”. …وشريكي لحد دلوقتي………بيحبك

 .…اتجهت اليها سمر وقالت بمزاح

 ..بتقولي شعر في جوز…زوزوهللا عليكي يا“

 ”………بنتك

 .…ضحكت امها وهي تقول بلؤم

 ”……..خالص بقا جوزك……جوز بنتي !!“

 ……احمرت وجنتي سمر وهي تضحك بحرج

 ”..……متحرجنيش بقا يازوزو“

 سحبتها والدتها”……وش كسوف ياختي“

 ..…الحضانها وهي تقول بحنان

 ثم”………ربنا يسعدك ياسمر ويعوضك خير“

 ..…احضانها برفق قائلة بنصح لينابعدتها عن 

.الراجل راجل ……انا عيزاك تعقلي كده وتبطلي النمردة اللي فيكي دي……اسمعي ياسمر“
 وست

 واحنا ربنا خلقنا عشان نكون الصدر الحنين……ست

 ليهم وهما ربنا خلقهم عشان يكونه السند والضهر



 ..فغيري شويه من نفسك وخفي عصبيه……لينا

 ”..…تبعده عن المشاكل ..عشان…وعناد قصاده

 .…اومات سمر قائلة

 ..انا وابراهيم فاهمين بعض…متخفيش يازوزو“

 .انا…وبعدين انا مش نمروده………اكتر من اي حد

 ”……بس خلقي ضيق

 ……قالت والدتها بحزم ووعي

 ..اسمعي كالم أمك…وهو خلقه اضيق منك“

لعب العيال اللي و ……. الجواز حاجة….عشان تعرفه تتفهمه سوا……وخفي عصبيه شوية
 ”.. …كنتوا بتعملوا في الخطوبة ده حاجة تانية

 ..…اخبرتها سمر بفتور

 المهم انا كلمت جوز حنين ……ان شاءهلل خير“

 امبارح وحاولت اكلم حنين اتحجج باي حجه

 ” ……عشان مكلمهاش

 ..…نظرت امها اليها بصالبة قائلة

 ”.…طف اللي امها حكتلنا عليه.بعد حوار الخ…اوعي تكوني قليتي ادبك على الراجل“

 .…هدرت سمر فجأه من تحت اسنانها بغيظ

بيتنفس بجاحه وقلة …….شخصية مستفزة ورده بجح…بصراحة مقدرتش امسك نفسي“
 عصبني……ذوق

 ”.. …. دا قفل السكه في وشي…انفجرت في وشه وياريته قدر

 ..…رفعت امها حاجبيها بتوجس

 ”.…اوعي تكوني شتمتيه ياسمر“



 ..…ر شفتيها وهي تدعي البراءةزمت سم

 ..هزقته…من امتى يعني وانا بشتم حد في وشه“

 ً  ”.……في سري طبعا

 ضربت امها على كفيها وهي تنظر للسماء

 .…بحسرة

.امال ……. يافرحتي بيكي وباالدب اللي بينقط منك…عوض عليا عوض الصابرين يارب“
 ”.…قولتيلوا اي في التلفون

 ..…لوت شفتيها وهي تقول بتزمر

ربنا يستر وميكنش …….بمشكلة كانت بينهم وحنين حكيالي عنها…هددته بقا ولساني فالت“
 ”.……اتعارك معاها بسببي

 ..…رفعت امها سبابتها وهي تحذرها بحزم

 …اول واخر مرة تحشري نفسك بين راجل ومراته“

 ”..……هو ُحر معاها ملناش دعوة

 ..…هتفت سمر بتمرد

 ”..…بتي. دي صاح……ازاي يعني ياما“

 ……قالت امها بلهجة صارمة

وال هي …..متتعديش حدودك وتحشري نفسك في حياتها……صحاب في اللي يخصكوا“
 .هللا اعلم بعد مكالمتك…عشان متخربوش على بعض…كمان

 ”.……حصل بينهم إيه

 عضت سمر على شفتيها وهي تقترح بدافع

 ..…القلق على صديقتها

 ”……اكلمه تاني اساله عنها“



 ..…قالتها امها وهي تنظر لها بقوة”..……ال“

 ..…قالت سمر بتصميم

 ”…….ماالزم اعزمها على الفرح……ال ليه“

خرجت امها من ”..…….ويال تعالي افطري االكل اتحط…قولي المها وامها هتوصلها“
 .……الغرفة بعد تلك الجملة

………………………………………………………….. 

 ..وهي تهتف بحرقة…صرخت نوال بقوة امامهم

 .عايز…انا مش موافقه………..على جثتي…اتجوزه“

 ”……تخسر امك روح اتجوزها يابراهيم

 .ثم قالت بحنق……ربتت رباب على كتف امها بقلق وهي تنظر الخوها بحنق

 ”.……كل دا عشان ترضي الهانم بتاعتك……امك هتموت بسببك“

 ..…حدثها ابراهيم بغالظة

 .واتجوز…ملكيش دعوه بالموضوع دا يارباب انا ُحر“

 ”…للي اشاور عليها مش هتجوزوني على مزاجكما

 .…صاحت امه وهي تنظر اليه بعتاب

 ”…….اتجوزها بس ال انت ابني وال اعـ……اتجوزها“

 ”……اياكي تكملي يانوال“

اخرسها راضي الذي كان جالس على االريكة بوقار وهدوء ولم يظهر عليه عالمات الصدمة 
 اهيم فاليوم الذي خرج.. فقد اخبره ابر…او الغضب من قرار ابنه

 ..…به من بناية سمر عن قراره في العودة اليها

 .او…حتى اقتنع…اقنع والده كثيراً بالقول والرجاء

 .فابنه البكري…ترك له التصرف بحياته كما يريد



 قد تخطى منتصف الثالثين ولم يعد صغير

 .وان رفض او تقبل النتيجة واحده……للتوجيه

 .…ابنه سيفعل مايريد !!

 رغم احترامه وبره بوالديه إال انه حينماو

 يريد شيٍء ال يقدر احد على تغيير رأيه او

 ……اعجازه عن نيل ما يريد

 وراضي يعلم ان ابنه لن يستقر ويرتاح اال مع من

 وابنه….وليس على العشق سلطان……يتمناها قلبه

 .وما يثبت صحة كالمه…عاشق البعد حدود

 ا السابق منرغبة ابنه القوية بها رغم زواجه

 .…غيره

 اتجهت اليه نوال وهي تضرب على وركيها

 …بحسرة

 ..….موافق على جوازه منها…حتى انت ياراضي“

 جوازها…انتوا اي اللي جرالكوا نسيتوا اللي عملته

 ”.…وابنك مرمي في سجن……من راجل قد أبوها

 …حدثها راضي بجدية

 ابنك مكنش…متنكريش يانوال ان لوال سمر“

 ”..…الشارع من تانيهيشوف رصيف 

 …صاحت نوال ببغض

 ..وبسبب اللي ربنا يقحمه مطرح ما…كل بسببها“



 ”..……راح

 .…هتف ابراهيم بقوة خلف ظهرها

 ”…….والزفت ده محدش يجيب سيرته قدامي…سمر ملهاش دعوة بسجني“

 ..…مطت رباب شفتيها وهي تقول بسخط

 ..هتجوز واحده كانت…وطالما دمك حامي اوي كده“

 ”……ه قبلك ليهمتجوز

 ..…صاح ابراهيم بعصبية فرباب تستفزة بكل الطرق الممكنه

 انا عايزها….خليكي في حالك…ملكيش دعوة يارباب“

.كل اللي حصل …….ومحدش لي دعوة باللي حصل قبل كده……عايزها وهتجوزها
 ”…يخصني انا وهي بس

 مسح ابراهيم وجهه بكف يده بنفاذ صبر وهو

 ……ادرة ثم نظر المه قائالً بقوةيحاول تهدأت انفاسه اله

 …انا كنت ناوي اتجوز وعيش في شقه اللي فوق“

.منعاً …….انا هاخدلها شقه برا……..بس طالما انتي رفضاها اوي كده…زي ماكنتي عايزة
 ”.……للوش والمشاكل

 نظرت نوال لزوجها الجالس على االريكة

 ……بصمت

شاركت زوجها ”.……ز من غير اهله.عايز يتجو…..عايز يقطع بينا…سامع ابنك ياراضي“
 ً  ..…الجالسه بمشاعر ثائرة غضبا

 اقترب ابراهيم منها وجثى على ركبته امامها

 …وهو يمسك يدها……قائالً بنبرة لينه قليالً 

..ياما انا بقنع فيكي بقالي اكتر من تالت ساعات وانتي برضو اللي طالع …مين قال كده“
 عليكي زعيق



 ”……ودعى على نفسك

 ا نحوه وتضح ذلك في عينيها الحانيه لكنهارق قلبه

 ..…سحبت يدها مدعيه الغضب والغيظ منه

 ”.…واحنا كلنا نتفلق  ……. مش كله مرة تمشي اللي في دماغك…سيب ايدي متمسكهاش“
 نظرت لعيناه

 ..…وهي تقول بحسرة

. سحرالك ……مخلياك مش شايف واحده غيرها …نفسي افهم عماللك اي بنت زينب“
 ”..…إزاي

 ..…معقباً بجزع……نظر ابراهيم للسقف بتعب

وريحي  ……ارحميني ياحاجه …رجعنا تاني لحوار السحر والعمل ……يااااا الـلـه“
 ترجاها بعيناه”……قلبي

 .….بينما هي عقبت بضجر…القاتمه

وتسيب لحسان ومراته الدهب  ……. تفسخ الخطوبة تاني يوم…وانت بقا ريحت قلب امك“
 ”……يء الفالنياللي جايبه لبنتهم بش

 .…اخبرها ابراهيم للمرة المائة بنفاذ صبر

.. رجعوا هما الحاجة تمام …االصول بتقول اني طالما انا اللي سبت مليش اطلب حاجة“
 ”…….مينفعش انا اطلبها……مرجعوهاش خالص

 .…توسعت عينا امه وهي تقول بغضب

يفسخ …للي ابنك عمله فيهابعد الفصل البايخ ا….قالتلي دا حق بنتي…امها طمعت في الدهب“
 ”.. ….ليه هي بنتي بايره……الخطوبة تاني يوم

 ..…مط شفتيه قائالً ببساطة

 يال في…واضح ان امها كانت دخله على طمع“

 ”……داهيه فدى سمر



 .…ضربت امه وركيها بقوة هادرة بذهول

بقا بيرمي  …..ابنك اتجنن……سامع ابنك ياراضي…..انت عايز تقهرني…فدى سمر !!“
 ”. …لفلوس في األرضا

 .…دافع عنه والده كالعادة ودعم رأيه

. …اذا كان هما قبله الدهب تعويض عن اللي حصل ……عايزاه يعمل اي يعني يانوال“
 عايزاه هو بقا

 ”.…يعمل ايه

 ..…نظرت له نوال بضيق

روح مع ابوك …..اسمع انا مش حضره افراح عايز تجوزها…يقهرني بس…وال حاجة“
 ”.…الوعمك لكن انا 

تلك المرة هتفت رباب باعتراض لكن نظرة قوية من والدها ”..…يتجوزها……ازاي يعني“
 ……اخرستها

 ..…امام امه…تنهد ابراهيم وهو يدعي األسى

 ً  ……وابتزها عاطفيا

 ”..…على كده الزم ادور على شقة ايجار برا“

 ……نهضت نوال وابتعدت عنه وهي تبكي بقلة حيلة قائلة

..شقتك فوق اتجوز ….وتشحطت نفسك انت وهي في االجار ليه…هوتشوف شقة برا لي“
 ..…لوحت بيداها بعصبية وعيونها تشع طيبة االم”.…فيها

 ”…….قعدوا في حالكم وسبوني في حالي…بس ملكش دعوة بيا ال انت وال هي“

 مطت شفتيها بضجر واضافت وهي تدخل

 ..…الغرفة

 .وانا كملتي بتتسمع في البيت…من امتى يعني“

ونوال ملهاش تعترض نوال تقول حاضر ونعم …..كل اللي عايز حاجة بيعملها…هد



 .ربنا يعوض عليا في………..وال كاني تعبت وشقيت وربيت…وبس

 ”.……سنين الغلب اللي عشتها معاكم

نهض ابراهيم متجه نحو الباب بقلب طفالً يخشى على امه من ……اغلقت الباب عليها بقوة
 .……الهم والحزن

 .…ه قبل ان يتقدم من الغرفة قائالً بخشونةاوقفه والد

 ”..…….امك بتطلع تطلع وتنزل على مفيش…سبها دلوقتي يابراهيم“

 عقدت رباب ذراعيها وهي توزع نظراتها عليهم

 ….نظر لها والدها وطلب برفق…بعدائيه

 ”..…اعمليلي كوباية شاي يارباب“

 ………يهاابتعدت رباب عنهم بغيظ بعد ان القت نظرة جافة على اخ

 ..…ساله راضي بهدوء

 ”……هتكتب الكتاب امته“

 .…اجاب والده بفتور

 ”…….كلم انت الماذون وتفق معاه……بعد بكرة ان شاء هللا“

 ..…اوما راضي براسه وهو يساله

 ”.……هتعمل الفرح هنا وال في قاعه“

 ..…اجاب والده وعيناه بها بريق الفرح

 عشان…ال ياحاج الحنه هنعملها هنا في الشارع“

 ”.….. والفرح في القاعه……كلنا نفرح

 ..…اخرج راضي زفرة ثقيلة على قلبه قائالً 

 ”..…….ويخيب ظني وظن امك فيها…ربنا يسعدك يابني“

..ويعلم جيداً انهم ….فقد كانت اثقل جولة يخوضها في اقنعهم…اطرق ابراهيم براسه بتعب



 غير مقتنعين

 .…. وبحبه لها ؟!…الوقت يقتنع الجميع بها. لكن ربما مع …بها وال بالزيجة باكملها

……………………………………………………………… 

 . اليوم سيتم…اليوم كان غير كل ايام عمرها

 .. على من امتلك قلبها..وارهقه…عقد قرانها عليه

 ً  .……حباً وعذابا

 …إبتسمت سمر امام المرآة وهي تنظر لنفسها برضا

يه فستان ابيض مطرز بخطوط ..مرتد…كانت جالسه بغرفتها امام طاولة الزينة
..فكان ممشوق على قدها ….يتميز بقصة حوريات البحر…بأكمام واسعة قصيرة……ذهبي

 .……الفاتن حتى قبل ركبتها بقليل ثم يتسع بكومة صغيرة انيقه

. وقد زينته عفاف …قد انهت لها عفاف تسريحة شعرها الذي كان يتدلى خلف ظهرها بجماالً 
 ……لهىء صغيرة بيضاء تلمع في شعرها ببريق جذاببدبابيس شعر على شكل آل

مررت عفاف الفرشاة على وجه سمر وهي تنهي آخر لمسة في تلك التحضيرات التي استمرت 
 .…لساعات

 .……لتطلق امها زغردة عالية وهي تدلف للغرفة قائلة بسعادة

 ”..…. عريسك وصل ومعاه الماذون…يال ياسمر“

 …مقعدها سائلةوقع قلبها بقدميها وهي تنهد عن 

 ”..…هو جاي لوحده ياما“

 ..…قالت امها بهدوء

. قالوا تعبانه …. امه مجتش…….. وحبيبة ورحمة…. دا جاي معاه ابوه وعمه…ال …ال“
 واخته

 ”..…الكبيرة قعده معاها

 ..…اخرجت سمر زفرة قلق وهي تقول بشجن



 ”..…اكيد مش موافقة عليا عشان كده مجتش“

 ..…ا بتوبيخضربتها عفاف على ذراعه

. المهم ان …كبري دماغك.. مطرح ما تحط راسها تحط رجليها …يابنتي انتي بتتنفسي نكد“
 ”……ابنها شاريكي وعايزاك خالص

 ..…قالت سمر بعدم اقتناع

 . انا هعيش معاها في…انتي بتقولي اي ياعفاف“

 ”……بيت واحد

 هزت عفاف راسها وهي تهندم لسمر اكمام

 ..……الفستان

 وفرحي مرة …انسي وكبري …ي شويهممكن تهد“

. دا اليوم اللي كنتي بتستنيه انتي وابراهيم ماتكسريش فرحته وفرحتك …من نفسك ياسمر
 عشان حاجة

 ”..…تافهة زي دي

 …برمت زينب شفتيها معقبة بجزع

 ”. ……قوللها ونبي ياعفاف عقليها“

 ..…قالت عفاف بمناغشة

 ”..…اعقل مين انتي عيزاني اترفض من الشغل“

 ….ناظره لها بعتاب…زمت سمر شفتيها

 ”……السنتر بتاعك زي ماهو بتاعي …بطلي كالمك ده“

 ترقرقت الدموع بعينا عفاف وهي تقول

 ..…بمودة

وبدعيلك من كل قلبي ربنا يسعدك مع اللي  …. انتي اجدع واحده قبلتها…حبيبتي ياسمورة“



 ”.……قلبك اختاره

 دمعت عينا زينب وهي تاكد على دعاها

 .…حبةبم

 ”..…يسمع من بؤك ربنا ………يارب ياعفاف“

……………………………………………………….. 

 بالخارج دخل ابراهيم الشقة بصحبة المأذون

 ……و ابيه وعمه وابنة عمه) حبيبة( وشقيقته) رحمة(

 

 ..…جلس الجميع بصالون وقد احضرت زينب لهم قبل ان تدلف البنتها اكواب من الشربات

 .…احمد وعارف خاله وصديق احمد )كرم(كان يشارك في تلك الجلسة 

 لكز كرم أحمد في كتفه وهو يشير بعيناه على

 .…حبيبة بخبث

 ”..…عقبالك يانمس“

 ……رد احمد وهو يرمق حبيبة سريعاً ثم ابعد انظاره عنها

 ”..…آآه ان شاءهللا كمان اربع خمس سنين كده“

 ..…همس كرم بدهشة قائالً بمزاح

 ”…انهم خمسة ايام كدهومالك بتقولهم وك ……يااه“

 .. وهو يتجاهل النظر الى…اخبره أحمد بخفوت

 ..…حبيبة التي تنظر اليه بين الحين واالخر باشتياق

 ”.…على هادي يازبادي…مش مستعجل يابو المكارم“

 اشار كرم بعيناه عليها في الخفاء وهو



 ……يقول

 ”..…انت زعالن انت وهي وال إيه“

 …ساله بهدوء

 ”..…ليه بتقول كده“

 .…اجاب كرم بلؤم

 ”..…اصلي ال شايف غمزة وال همسه“

 .…خبطه احمد في قدمه قائالً بحزم

 هتودينا في داهيه احترم نفسك …ابوها قعد“

 ”……وبص قدامك

 ……ادعى كرم البراءة قائالً 

. بقولك هما معندهمش بنات في …مين موجود يعني غير حبيبة وقربتها دي…ياعم باصص“
 العيلة وال إيه

 ”..…عده ناشفه اويالق

 .…نظر له احمد بتحذير

 ”.…ما تلم نفسك ياال هو انا مقعدك في غرزة“

 ……رد كرم بمهس متنهد بحرارة وتمني

 .. بس القعده الطريه بدنيا…ياعم مش القصد“

 ”. …وهللا

 ..…اخبره احمد هامساً بوقاحة

 ”……فوق السطح عندناهتالقي بنات الشارع كلها  …اتقل القعده الطريه دي بقا ساعة الحنه“

 ..…قال كرم بمكر

.. فاكر البت اللي كان وسطها متكهرب والبنطلون …فاكر اخر حنه حضرناها …آآه شوقتني“



 ”.…كان

 .…اسكتها احمد سريعاً بهمس

 ”.…بس حد يسمعك ……هشش يافضيحة“

 .…برم كرم شفتيه قائالً بقرف

 فضيحة اي ياعم دا انت قولت عليها كالم في“

 ” …..انا اتكسف اقوله……اليوم ده

 ..…رفع أحمد حاجباً ساخراً وهو يقول

 ..امال انا مصاحبك…ابو المكارم واالخالق العالية“

 ”..…ما عشان انت مؤدب……لي ياصاحبي

 ……مط كرم شفتيه بحسرة

 ”.…هللا يرحم المؤدب وحشني اوي“

 ..…ناكفه احمد بشقاوة

 ”.……لو وحشك سافرله اعاره“

 …غمغم كرم بغيظ

 ”..……يت تقل دم امـيخرب“

 قاطعه احمد بجدية وتحذير

 ”.……وال هاتتهزق“

 .…ضربه كرم على كتف وهو يقول بتملق

 ”…….بقولك هي امك طبخه إيه…ياعم امك هي امي ياعم“

 .…مط احمد شفتيه قائالً بغالظة

 ”.. …مش هتاكل ياكرم االكل ده للعريس واهله“



 .…اغتاظ كرم قائالً 

 ”..…ا انا ضيف عندكم حتىياجدع خلي عندك دم.. د“

 ..…قال احمد باستفزاز

 ”………انت صاحب بيت ياجدع متقولش على نفسك كده“

 ..…هتف كرم بجزع

 ”..….. يمكن اطفح…سبني اقول على نفسي كده“

 .…تحدث الماذون في تلك االوقات قائالً 

 ”.…اين العروس كي نبدأ اجرات كتب الكتاب“

 ..…رد عارف الجالس جواره بهدوء

 قولي صحيح……شويه وجايه ياعم الشيخ هي“

 ”..…هو انت ممشيها جواز بس وال جواز وطالق

 رد االخر بفتور

 ”………االتنين“

 ……..ثم عقب……نظر عارف للمأذون ذو الجسد الممتلئه و الحية الكثيفه

المهم انا اصلي كان عندي واحد صاحبي في مشاكل بينه وبين ……عشان كده وكلها ولعه“
 ”..…مراته

 ..…ه احمد قبل المتابعه بحذراوقف

 ”..…مش وقته………خالي“

 ربت عارف على”……ااه صحيح النهاردة الفرح“

 ..…ركبة المأذون واضاف

.. …..اهو تسترزق…..اصل الموضوع معسلج اوي…هبقا احكيلك بعد ما تكتب عليهم“
 ” ……وتاكل لقمه حلوة من المشوار ده



 ……عاد احمد يوقفه مجدداً 

 ”……وقتهبعدين ياخالي مش “

 ..…همس كرم الحمد باستفهام

 ”..…هو خالك عايز يبوظ الجوازه وال إيه“

 ً  ..…رد احمد ممتعضا

 ”.…ال هو في المناسبات بذات بيفتكر صاحبه المتوفين“

 ……رفع كرم حاجبين فوق عينيه المندهشة

 …قائالً 

 ”……اعوذ باهلل متجبهوش في فرحك“

 ……اوما أحمد وهو يقول بمزاح

بعد تلك الجملة عادت ”..……ط اساسي ان خالي يحضر الفرح بعد ما يخلصال ما دا شر“
 عيناه العابثة بدفء تتطوف على الجميلة المجحبة والتي

 كانت ترتدي فستان طويل محتشم بحجاب

 ..عينيها الزيتونية مكحله بجمال……يالئمها

 وتضع القليل من الحمرة على وجنتيها البيضاء

 د نظراته المشعهكي تتورد اكثر من توردها بع

 …نحوها عتاٍب وغيظٍ 

 .نظرة طويلة لم تكمل الثواني واشاح عيناه…وهي أيضاً بادلته النظرة لكن باعتذار واشتياق له

 ……المخاصمة بعيداً عنها

..مصفف شعره االسود …على الناحية االخرى كان يجلس ابراهيم مرتدي حلة انيقة جذابة
 الغزير للخلف

 ..وحضوره الرجوله…مكان شديد الوسامة اليو



 .……يطغى على كل شيٍء حوله

 ..رفع عيناه…غز انفه عطرها الممزوج بالمسك والعنبر

 .. فوجدها باطالله تفتن العين لدرجة جعلته…عليها

 …متأمل كل انشاء بها …متعلق بها للحظات طويله

لتين من اول فستان الحوريات التي ترتديه حتى لفة شعرها المتدليه للخلف وتلك الخص
 المنسدلتين

 ..يزيدون…عند الغرة حتى اخر وجنتيها من الجهتين

جمالها وداللها مع عينيها السوداوين المكحلتين الواسعتين بجماالً زاد من بريق سحرهم على 
المغوية بامتالء …….هبطت عيناه على شفتيها المطليه بالقرمزي الفاتن………قلب المحب
 ..…خلق للتقبيل

هو يعود لعيناها ليجدها تتقدم منهم وهي تنظر اليه بحب وعيناها تنطق ظلمت عيناه شوقاً و
 ..…بالفرح

 ……اهداها ابتسامة رجوليه عميقة مطمئنة قلبها تبعث طيف الدفئ لجسدها

 .…تقدمت سمر وسلمت على الجميع بهدوء وحرج

 . وحبيبة اخذتها باالحضان…سلمت على عمه ووالده

 ……تلك المراهقة وباركت لها بمحبة ونقاء تتميز به

. ترددت قليالً لكنها شجعت نفسها وهي ترفع …حينما اتى دور سمر في السالم على رحمة
 وقد تفاجئت برد فعل رحمة التي سحبتها الحضانها …يدها

 ..…وباركت لها بنقاء ومحبة

 ”.……. ربنا يتمملكم على خير ونفرح بيكم بقا…الف مبروك ياسمر“

 ابتسامة عميقة فصلت سمر العناق وهي تهديها

 ……ممتنه لتلك المباركة ولوجودها معها

.. كم مرة عليها ان …اتى دور السالم على من سرق القلب والعقل بهيئته الخاطفة النفاسها



 . تحب…وحضوره الطاغي …تحب وسامته الحادة …تقول انها

 هو وسيم بطريقه تاثر عليها وتجعل …كل شيٍء به

 ……الذي يخفق االن بقربه بحنون وهي ترفع يدها إليهحضورة مربك الى قلبها المسكين 

 …وضع ابراهيم يده بيدها واتكأ عليها بوقاحة وقد سارت قشعريره من الحرمان في اجسادهما
 ……وهو يتأمل البهية المغرية وجمالها البراق

 ……فاتنة لدرجة تسيل العاب

 في عيناه هي كوردة متفتحة حمراء ازدهرت في

 . وتلك الصحراء هي قلبه.…ارض جافه صحراوية

 ..…الذي لم يعرف الحب اال حينما التقى بها

.. فقال …ثم ابتسمت بحرج وهي تبعتد قليالً  …اطرقت براسها وهي تسحب يدها عنه بصعوبة
 .…إبراهيم بهدوء

 ”……تعالي قعدي جمبي الماذون هيكتب الكتاب دلوقتي“

. وقد بدات اجراءات عقد …دتوردت وجنتيها وهي تجلس قرب االريكة على احد المقاع
 .. وقد…القرآن

 .…كان إبراهيم وكيل نفسه بامر من والده

 .…وضع ابراهيم يده بيد عارف وكيل العروس

وردد بعد االيات القرانيه واالحديث.. ومقدمة ال بأس …و وضع الماذون على ايديهم المحرام
 .……بها عن الزواج ثم بدأ باالجراءات في حضرة الجميع

 .….لي ولي العروس…اذون بعمليةقال الم

تابع الماذون الجمل ”..…إني استخرت هللا العظيم وزوجتك موكلتي وابنتي سمر جمال“
 متقاطعة وبدأ

 ..…عارف يردد خلفه بهدوء وتاني

 حين اتى دور إبراهيم تلقائيا عانق يد سمر الجالسة جواره بيده المتحرره وردد ما قاله الماذون



 ……حسس يدها بابهامهبتاني وسعادة وهو يت

 إني استخرت هللا العظيم وقبلت زواج موكلتك ”

سمر جمال على كتاب هللا وسنة رسول هللا وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله 
 .…والحضور شهود على ذلك وهللا خير الشاهدين

 .…اعطى الماذون القلم لسمر لتوقع على العقد

 ابتسمت سمر بخجل وهي توقع بيد ترتجف

 ..…وقلب يرقص بصخب داخلها

 وفي االخير وقع إبراهيم على العقد والشهود

 وقد اعلن الماذون بعدها انهما زوجين……كذلك

 ..……على كتاب هللا وسنة رسوله

انطلقت بعدها زغاريد الفرح من زينب وبعض الجيران الذين دخلوا حينما بدأ الماذون 
 ..…باجراءت العقد

 بالفعل نهضت سمرمسك إبراهيم يدها كي تنهض و

 ……بوجهاً احمر من شدة التوتر والسعادة وضربات قلبها العالية يكاد يسمعها الجميع

.فوجدته يميل عليها ويطبع قبلة طويلة على جبهتها اغمضت عينيها …نظرت سمر له بتردد
بضعف وهي تشعر انها ستموت من شدة الفرح وعدم االستيعاب بانها زوجته االن امام 

 ……الجميع

نظر لعينيها وهي كذلك ثم قال ……عد ان ابعد شفتيه الساخنة عن بشرتها الشاحبة الباردةب
 .…ببحة عميقة حاملة مشاعر غاية في دفئ والحنان

 ”.…..مبروك ياحبيبتي……مبروك ياسمر“

 .…توردت وجنتيها وهي تقول بهمس

 ”..…هللا يبارك فيك يابراهيم“

 ان لم تتصور انه سيعانقها امام الجميع بدون



 …..ضمها الى صدره ودفن وجهه بجيدها…يخجل

 ترقرقت دموع الفرح في عينيها وهي تمرر يداها

على ظهره بحنان مربته عليه.. وبادلته العناق باشتياق فكانت رحلة طويلة شاقه اخذت من 
 بط الحب بينهماٱ.. وقوة ر…كالهما كثيراً واعطت اكثر

 ..…عن السابق بكثير

 ……ن اذنها بخفوت ملتهب بالمشاعرهمس إبراهيم بالقرب م

..اغمضت عينيها ……طبع قبلها على جيدها في الخفاء”.…..بحبك اوي ياسمر…بحبك“
 .…هائمة بضياع

 ”.……وانا بموت فيك ياحبيبي“

 …بعد لحظات فصال العناق ألجل مباركة الجميع لهم

 وبعد هطول المباركات الحارة عليهما من الجميع

 ..…قالت زينب برفق

 ..…ثم نظرت البنتها قائلة بحنان ”.…يمشي ياجماعه.. قبل ما يتغدى محدش“

 هحضرلكم …خدي جوزك وادخلوا قعده جوا ياسمر“

 ”……صنية الغدا

 …قالت رحمة وهي تسحب حبيبة من يدها كذلك

 ”..…انا وحبيبه هنساعدك ياخالتو ام أحمد“

 قالت رحمة بتودد ……نظرت لهم زينب بتردد وحرج

 ”.…واحنا هنعمل اللي انتي عيزاهاو تقعدي انتي “

 ..…قالت زينب بدهشة

 ”.……قعده وكل حاجة هتجلكم لحد عندكم …دا انتوا ضيوفنا …يادي العيبه“

 .…قالت حبيبة تلك المرة بمحبة



 ”. ….مفيهاش حاجة يعني ماحنا قعدين اهوه……ال هنساعدك ياطنط“

 .…اضافت رحمة بابتسامة حانيه

ذهب الفتيات خلفها للمطبخ كي ”……ا خالص بقينا أهل.احن…وبعدين احنا مش ضيوف“
 ……يعدوا الطعام للرجال وبعض الجيران الذين حضروا عقد القرآن

 دلفت سمر لغرفة الصالون وابراهيم خلفها

 سحبها إبراهيم سريعاً من يدها فوقعت على

 .…صدره وهي تشهق بدالل

 ”……إبراهيم“

 ..…بالقرب من شفتيها المطليه بالحمرة الشهيةلفح وجهها بانفاسه الساخنة هامساً بحرارة 

 مالى عليها”.…حني عليه……إبراهيم استوى ياسمر“

 ……وقبلها بحرارة وترك ليداه العابثة حرية السير على مفاتنها البارزة من خالل هذا الثوب

 ..…ابعدت سمر يده وهي تفصل القبلة بصعوبة قائلة بانفاس متهدجه

 ”..…ب.. وبطل قلة آد………لم ايدك“

 قالها”.…. انا كتبت الكتاب خالص…انتي عبيطة“

 وهو يخبط جبهته بخاصتها برفق ثم مالى على

 ويداه…عنقها ووزع القبالت عليها بتمهل حارق

 ..…تسبح على جسدها بجراءة

اغمضت عينيها بضعف شاعره بجسدها كله يحترق تحت لمساته وقبالته القوية المتطلبة الكثر 
 ولم تكن تتصور انه وقح لتلك الدرجة……من ما يناله منها

 وكانه كان يراوض جموحه ورغباته خالل تلك السنوات حتى تنفجر امامها هي االن..

قالها إبراهيم بحنق وهو يلتهم شفتيها الطريه باسنانه مجدداً ”.……هو الفستان دا ملوش منفس“
 .………لكن بقوة جعلتها تتأوه بجنون واستمتاع



وحه عليها فتعمق اكثر في تلك القبلة حتى تحركت اقدامهم عند حافة ال تعرف ان هذا زاد جم
 االريكه فوقعت سمر جالسه عليها وهو ينحني عليها

 …بجموح ساند ركبته على الحافة جوار وركيها

 رافع راسها بيده حتى تتمكن شفتيه من النيل منها

ه على وجنتيها ترك شفتيها كي تاخذ انفاسها المسلوبه بينما هو يمرر شفتي………أكثر
ناعمة لينة منعشة …….. مالمست شفتيه على بشرتها الساخنة كلمسات اوراق آلورد…بحب

 ..……للروح

 .…ابتسمت بخجل وهي تحاول ابعاده عنها

 هيبقى شكلنا …كفاية يابراهيم لو حد شافنا ”

 ”.. ……وحش اوي

 وكل تلك …بداخلهابعد شفتيه عن وجهها وهو ينظر لعينيها بشوق و وحوش الرغبة استيقظت 

 اللمسات والقبالت بينهما احدثت فوضى بداخل

 جسده الجائع وقد فجرت الدماء في راسه فقال

 .. وهو يرمق شفتيها المتورمة……بنبرة ساخنة

 ……اثار هجومه عليها

 ”..….. عايزة تتاكلي…انتي حلوة كده ازاي“

 .…نهضت سمر سريعاً قبل ان يقبلها مجدداً 

 ”….هتخوفني منك كده……يموبعدين معاك يابراه“

 ..…اقترب منها إبراهيم مدعي البراءة بمزاح

 ”. …تعالي اقولك حاجة في بؤك ….. دا منظر حد بس تخافي منه…هخوفك“

 .…ابتعدت عنه مجدداً بدالل

 ”..…إبراهيم بس بقا“



 مسكها تلك المرة من ”.……بس انتي تعالي“

 .…خصرها فضحكت وهي تهدده بميوعه

 ”..…ك الناسهصوت وهلم علي“

مالى عليها وقطف  ”. ……..دا انا جوزك برضو….. خليك جدع…بوسه واحده ياشبح“
 شفتيها باسنانه

 .…لكنها سحبت راسها للخلف قائالً بشقاوة

 ”.…يسالم وجوزي دا ما شبعش“

 ..…مالى عليها مجدداً 

 ”……هو انا عملت لسه حاجة“

 .…قالت سمر بجدية ليس أوانها

 ”……. تخص جوازتي االولى…كلمك في حاجة مهمهإبراهيم بجد الزم ا“

 ترك خصرها سريعاً وهو يرفع راسه عنها وقد جز

 .……على اسنانه بغضب وغيرة

 ”. …….دا انا بحاول انسى……اي الزمة السيرة دي ياسمر“

ابتعد عنها خطوتين مرجع شعره للخلف بغيرة فكانها القت عليه دلٍو من الماء البارد لم يكن 
 بداً جاهز اليه أ

 ……لحقت هي به سريعاً ووقفت امامه وهي تساله بجدية

 ”..…بتحاول تنسى إيه بظبط“

 .……نظر لها إبراهيم بقوة قائال بتحذير فهو على حافة الغضب

 ”.….. انتي عايزه تقلبيها نكد……ممكن تسكتي“

 ……قالت سمر بسرعة

 .. انا عايزه…وهللا ما نكد …مش نكد يابراهيم“



 ”..…حقيقهاريحك وقولك على ال

 ..…سالها باستنكار

 ”…….. حقيقة اي بظبط…حقيقة !!“

 اخذت سمر نفساً طويالً ثم قالت مرة

 ..…واحده

 ”……..ماهر ملمسنيش…حقيقية اني انا لسه زي مانا يابراهيم“

فوقفت  ……عند باب الصالون وقبل ان تدخل رحمة سمعت تلك الجملة تخرج من سمر
 مكانها متسمرة

 ……متسعة العينين

 ..…مسكها ابراهيم من يدها وهو يسالها بخشونة وغير استيعاب

 .والشهر اللي قعدتوا مع بعض…انتي بتقولي إيه“

 ”.…ده كان إيه

.مزالت تشعر ……تنهدت سمر ونزلت دموعها تلقائياً عند تذكر تلك األيام العصيبة السوداء
 بها كمرارة

 ………العلقم بفمها كلما تذكرتها

 ..…وجهها بيداه بحنان وهو ينظر لعينيها بعمق وقلق  حينما راى دموعها عانق

 ..اي اللي حصل…انتي مخبيه عني اي ياسمر“

 ”.……معاكي رد عليا

 …سردت سمر امام لهفة عيناه وقلقه عليها

حاول يضغط عليا بجواز عشان ……بعد ما ماهر اتهمك في قضية المخدرات“
.بعدها علطول احمد …العمر كله .وانا رفضت وقولتله اني معنديش مشكلة استناك…يخرجك

 .…عمل حادثه بسيطة

 .وبعدها…عربية خطبته وهو بيعدي الشارع



 ماهر بعتلي رسالة بيهددني ان دي مجرد قرصة

 ..…ودن والجاي هللا اعلم كان هيبقا عامل إزاي

ترك ابراهيم وجهها وهو ينظر لها بصدمة ممزوج بالغضب من شخصا أصبح من األموات 
 ودين

 تابعت سمر……ولن يسترده مدى الحيآةدفن معه 

 وهي تبعد عينيها عن تعابير وجهه المشدودة

 ..……بحدة مخيفة

.ووفقت اني اتجوزه بشرط يخرجك من …يومها خرجت من المستشفى على مكتبه“
 .……وهو وافق ووكل المحامي اللي خرجك منها…القضية

ساعة خروجك  …ي حصلوفعالً دا الل …وساعتها اتفقت معاه ان اول ما تخرج هنجوز“
 كانت نفس

 الساعة اللي كنت بمضي فيها على قسيمة

 ..……جوازي منه

 .. اني محتاجه اخد وقت على…بعدها اتفقت معاه ”

 ”.. …….. وديله اللي هو عايزة برضايه…ماتعود عليه واحبه و

 اظلمت عينا ابراهيم و ازدادت قتامة وجهه

 . وهو يتابع حديثها……ولتوى فكه بتشنج

 ..…..وقلب موجوع……ر منقبضبصد

 …بللت سمر شفتيها وتابعت

 وقتها…شهر بس…ساعتها قالي انه هيسبني شهر“

اتهجم عليا ……وفي اليوم اللي قبلتك فيه وانا رجعه…صدقته لحد معدى أسبوع واحد
 …بلعت الكلمة وهي تتغاضى عنها متابعه”.…وضربني وحاول

 . وقدرت ابعده عني في…بس ربنا نجاني وقتها“



 .…. وتخنقنا…..وطلبت الطالق ساعتها…اخر لحظة

 ..صدقني انا لحد دلوقت…وهو طبعا رفض يطلقني

 ……مش عارفه وال مستوعبه االيام ازاي عدت عليا بعدها

 …تنهدت بحزن وهي تتابع باسى

.وقالي انه مستعد يطلقني وان هياخدني دلوقتي …المهم انه جه يوم الحدثه“
.ُكنت زي الغريق اللي بيتشعلق …ه زي الهبله..ساعتها فرحت وصدقت…يروحني

فروحت لبست وخرجت ………..كنت عايزة اخرج من السجن ده باي طريقة……بقشايه
 ”..…معاه

 .وعينيها تذرف…برمت شفتيها ساخرة بحزن

 ……العبارات الساخنة بوجع

 .اننا…اتضح بعد كده وانا معاه في العربية“

.بذات …..كان مجنون مكنش طبيعي…عنك كان عايز يرميني في اي بلد بعيد……مسفرين
.عمري ما هنسى اللحظة دي مش هقدر انساها …لما اكتشف ان العربية مفهاش فرامل

 لما قفل عليا باب……ابدا

 ..عشان اموت…العربية ورفض يخرجني منها

 ..…انفجرت في البكاء فجأه بصوٍت عالي“. …معاه

حينما ضمها لصدره فكان جسدها باكمله  سحبها ابراهيم الحضانه وقد نزلت دمعتين من عينيه
 يرتجف

همس إبراهيم برفق ……..دموعها الملوثه بالكحل تطبع على قميصه األبيض……بين يداه
 …لها

 ”…….. متكمليش كفايه كده…………هشش اهدي“

 .…قائلة بشجن…مسحت دموعها وهي تبتعد عنه

 ”……يارتني انساها……يارتني انساها ……دي أسود ايام مرت في حياتي“



 ..…حدثها ابراهيم معاتباً بحزن

 ”.……..لما كنا مع بعض وقتها لي مقولتليش…ليه مقولتليش“

 .…زمت شفتيها الحمراء

 ”..…كنت هتعمل اي يعني“

 قال بقوة وعيناه الحادة تشتعل غيرة

 ..……وغضب من هذا الحقير

 ”……..هخطفك وروح بيكي اخر الدنيا…كنت هخطفك“

 ..…هتفت بلوعة امام عيناه

 ”.……سالم ماهر مكنش هيسيبكي“

 ..…هتف بمالمح مشتدة

 ”….هقتله وخلصك منه……كنت هقتله“

 .…. وعقبت ذاهلة…توسعت عينيها بصدمة

 ”…….وتضيع نفسك………يسالم“

 .…صاح بغيظ

 ”..…مش احسن ما تضيعي انتي“

ً ”……انا فداك“  بينما نظر هو……قالتها تلقائيا

 .……لها طويالً بصمت ثم عقب بتعجب

 ”…….انتي مفكره الدنيا دي تسوى في عيني حاجة وانتي مش معايا فيها……!! فدايا“

 تلك المرة هي من القت نفسها باحضانه ودفنت

 ……وجهه في عنقه باكيه

..وال اي …..وال حاجة في دنيا قدرت تعوضني عنك…وال تسوى في عيني ياحبيبي“
 ”..…حاجة



 ةضمها اليه اكثر وترقرت الدموع بعينيه قائالً بلوع

 ……محب

 ”.…….انتي نصي الحلو يابت………..وقلبي وعيني مش شايفين غيرك…انا بحبك ياسمر“

 أخيراً تشعر……ابتسمت سمر وهي تتنهد براحة

 …..وينبض قلبها كاالحياء……اآلن انها تحيا كالبشر

 وطيف الدفء والحب يالمس مشاعرها المهشمة

 .……برفق

 دمنذ ان ابتع…منذ متى وهي فاقدة تلك المشاعر؟

 .…وحرمها منه ومن كل شيٍء تستشعره بوجوده !

 ..كان الدفء من قرصة…كان الدواء لداء الحياة

 ……. كان الحب في لحظات الجفاء……الشتاء

 .فكيف…كان الحنان من بين قساوة البشر

 .وكيف ال تتأثر حينما……ال تحبه وتغرم به

 …كالحياة هو لها……يهجر قلبها المتعلق به

 .……حياة !وهي عادت أخيراً لل

 ..……مسحت رحمة دموعها وهي تبتعد عن الباب وصنية الطعام بين يداها

…………………………………………………………. 

 ..…بعد عدت ايام

 ..…سحبت سمر يدها بامتناع

 ”..…….. انا مبحبش الحنه……ال ال“

 .…توسعت عينا عفاف وهي تضحك ذاهلة



 ”..…في عروسة يوم حنتها متحطش حنة“

 .…قالت سمر بنفي

 ”.…ا مبحبش المهرجه دي ياعفاف مانتي عارفةان“

 ..…قالت عفاف بلطف

 هرسملك رسمه رقيقه على ضهر …متخفيش“

 ثم رمقتها بزي الهندي”.……..اتفقنا…ايدك

 ..…وقالت بمدح

 ”.…….وكانه اتعمل عشانك…الساري حلو اوي عليكي ياسمر“

 وهي تتأمل الزي الهندي…ابتسمت سمر برقة

..القطعة العلوية تصل لنصف ….كان عبارة عن ثالث قطع…ذو اللون الفضي المطرز
 …خصرها

 .اما النصف السفلي عبارة عن……كاشفة عن النصف االخر وبطنها المسطحه كذلك

 …تنورة طولية متسعه قليالً كفساتين االميرات

 ام الشال فكان شفاف من نفس للون الزي

 وكانت تعلقه على كتف واحد ليتدلى من جانب

 ……واحد باناقه

. وقد وضعت بعضاً من الزينة …تركت شعرها تلك المرة طليق بنعومة بموجاته الصاخبة
 وحمرة

 ..…شفاة وردية تلمع لمعة ملفته

 دخلت امها في تلك االوقات فوجدت سمر تجلس على حافة الفراش وعفاف امامها ترسم لها

 ……الحنة

 ”.….دا الناس بدات تهل…لسه مخلصتيش ياسمر“



 .…قالت سمر بهدوء

 ”.……ساعة كده وطلعين“

 ..…قالت عفاف بفرح وهي ترسم الحنة

 حاجة كده……ابراهيم عامل شادر تحت انما إيه“

 ”.……اخر جمال

 .…قالت زينب بسعادة

 ”……دي ليلة العمر…هو هيعمل كل شوية…امال ياعفاف“

 ..…قالت عفاف بخبث

 ”…….دي حبيبة القلب…مالعروسه مش اي حد برضو ياخالتي“

 ر بخجل وهي تعض على شفتيهاابتسمت سم

 .…مطرقة براسها

 .……خرجت زينب وهي تضحك بسعادة واطلقت الزغاريد العالية وهي تغلق الباب خلفها

 ..…صدح هاتف سمر بعد لحظات

 .…فاخرجت عفاف همهمات خبيثة وهي تقول

.كلها سواد الليل …اي مش قادر يصبر….ماتقوليله انك مش فاضيه……كل ربع ساعة يرن“
 ”..…ي في حضنةوتبق

توردت وجنتي سمر وهي تنظر ليداها اإلثنين التي رسمت عفاف عليهم الحنة برسمة رقيقة 
 ولكن ممتدة

 .…على ذراعها قليالً بافرع من الورود الصغيرة

 ..…قالت عفاف ورنين الهاتف مزال مستمر

 ”……اي رأيك كده“

 .…تطلعت سمر لرسمة الحنة مجدداً ثم قالت



 ”..…تسلم إيدكحلو اوي ياعفاف “

 …نظرت عفاف للهاتف ثم ضيقت عينيها بسأم

 ..السماعة جمبك حطيها وكلميه…مش هيبطل رن“

 ”……خدي بالك لحسان الرسمة تبوظ

 ..…نهضت بعدها عن المقعد وقرصة وجنة سمر بحنان وهي تقول بمحبة

 .ربنا يتمملك على خير يابعد…الف مبروك ياسمارة“

 ”………جلبي

 ة في الهواء وهي تراها تغلقالقت سمر اليها قبل

 ..……الباب خلفها

تاركه الهاتف على الفراش وهي تسير بالغرفة …تنهدت هائمة وهي تضع سماعة البلوتوث
 …بتغنج

 …اتى صوته سريعاً قائالً بصوٍت رأق البعد حد

 ”..…بيعمل اي الشبح من غيري“

 ……ردت سمر بابتسامة ساطعه

 ”..…برسم حنة وانت“

 ه قائالً وهو مزال يبحث فيمط ابراهيم شفتي

 ……خزانة المالبس

 ” …تيجي تدوري معايا……لسه بدور على القميص“

 .…ضحكت وهي تساله بدهشة

 ”……بس كل ده ملقتهوش ……ال شكراً “

 ..…قال بسأم وهو يبتسم

 ”..……البيت كله بيدور عليه“



على رسمة  قالتها وهي تسير في الغرفة ذهاباً واياباً وعيناها”.……شكلك زعقت وهللت“
 .…الحنة

 .…اوما وهو يبحث بجزع

دي ………..شوفي اكتر حاجة بتقفلني اني احط الحاجة ورجع ملقهاش…طبعا“
 ”.……بتجنني

 تساءلت بتهيدة ناعمة

 ”.……واي تاني بيجننك“

 ……اتى صوته العابث

 .قوليلي……اني لسه هستنا بكرة بفارغ الصبر“

 ”.……فاضل كام ساعة

 نوثة وهياطلقت سمر ضحكة مفعمة باال

 .…تسأله

 ”……انت مستعجل اوي كدا ليه“

 .…اخبرها ابراهيم بحب

 ”..…….أخيراً هيتقفل علينا باب واحد……طبيعي استعجل“

 ..…سالته سمر بدالل

 ”.……بتحبني ياهيما“

 .…اتى صوته المراوغ رومانسياً البعد حد

 ”.…..العشق ياشبح……دا انت العشق……بحبك“

 ..…ابتسمت وهي تقول بارتياب

 ”..انت كويس.. …الرومانسيه الزايدة دي مقلقاني“

 ..……مط شفتيه بحنق حقيقي وهو مزال يبحث عن القميص



 ”.…لو عليا انا مش طايق نفسي بعد ضياع القميص“

 …اقترحت بهدوء

 ”……البس اي واحد تاني“

 ..…اوما واجماً وهو ينتبه لحديثها اكثر

 ”.…انتي لبستي إيه……شكلها هترسا على كده“

 .…بته بايجازاجا

 ”……ساري هندي“

 ..…سألها

 ”..…عريان“

 ”……ال يـعني مـ“

 .…اتى صوته الجاد

 ”……..عريان صح………متكدبيش“

 .…ردت سريعاً بدفاع

 ”.…..وبعدين محدش هيشوفني غير الستات اي فيها…مش بظبط“

 .…ذكرها بحزم

 ”……واخوكي وخالك“

 .…ردت سريعاً بهدوء

هيقعد …وخالي هيطلع يعمل اي أصال ……لبنات وكدهمتخفش امي مش هطلع احمد عشان ا“
 ” …تحت مع الرجالة

 ..…ثم اضافت بترجي مبررة

 .باهلل عليكي عديها المرادي انا هقعد……ابراهيم“

..وكلها ستات في …فوق السطح وانت عارف السور أصال عالي ومفيش حد شايف حد



 ”..…بعض

 .…اوما وهو يقول بخشونة

واشوف بقا عريان وال ……صال ابص عليكي وقعد معاكي شويه.انا كده كده جاي أ…ماشي“
….” 

 .…قالت بتلعثم وخجل

 ”.مينفعش.. ……..تيجي وتشوفني كده……هتيجي“

 ..…زم شفتيه قائالً باستهجان

 ”.……واعتبريني جوزك ……معلش مشيها ينفع“

 ..…رفعت حاجبها بغباء

 ”……طب مانت جوزي فعالً يابني“

 ..…خريةثم عقب بس…عقد حاجبيه بتعجب

 دا الدلع بتاع……..بسم هللا ماشاءهللا…يابني !“

 ”..……بعد الجواز

 …اومات بدالل

“ ً  ”..…….آآه………تقريبا

 ……قالها وهو يرفع القميص بين يده بعد ان وجده”..……تقريباً انا لقيت القميص“

 .…سالته باستغراب وهي تبتسم

 ”……لقيته فين“

 .…حك في شعره قائالً 

 ”……يه وكنت ناسيكنت حطه في حته تان“

 ..…ضحكت وهي تقول بذهول

 ”…..وزعقت للبيت كله !!…يالهوي“



 .…اضاف ابراهيم بمزاح

 ”.……دا انا مسبتش حد غير لما اتعصبت عليه“

 ً  …..وجدته يخبرها بنبرة حانية……قهقة سمر عاليا

 ”.….عشان اشوف الساري…هنزل قعد شويه تحت وبعدين اطلعلك“

 ..…قالت بسرعة

 ”.……زم تشوفهمش ال ………ال“

 ……عض على شفتيه بتوعد لها

 ..……مش عايزني اشوفه عشان انت كداب ياشبح“

 ”..……وهتزعل على الكدب ده

 اغلقت معاه بعد مدة من االحاديث المتبادلة التي

 ال تخلو من مزاحه وكلمات الحب على طريقة

 .…ابراهيم راضي ؟!

 على يداها فزادة حالوة مع الساريبعد ان غسلت يداها من الحنة وظهرت الرسمة الرقيقة 

 ……الهندي الفضي

 صعدت لالعلى فوق السطح واستمرت

 الزغاريد والطبل والزمر ورقص ساعات

 طويلة واالغاني الشعبية تدوي بصخب

 .……حولهم

.. وقلوب …وايضا باالسفل عند ابراهيم استمرت هذه األجواء المفعمة بالفرح والسعادة
 ..………متوهجة باسم الحب

………………………………………………………….. 

 ..……خرج من الخيمة الكبيرة التي يجلس بها رجال في الشارع



 رفع عيناه لالعلى عند سطح بيتها فمزال الضجيج

 مستمر واختالط اصوات االغاني وزغاريد يدوى

 ..…من عندهم

 …بمنتهى التسلط الذكوري صعد لالعلى كي يراها

 وكي يروي فضولة برؤيتها…ويشاكسها قليالً 

 ..………بساري

عندما وصل لسطح المنزل وجد المباركة تهطل عليه من سيدات الحي وبعض الفتيات 
 .وهناك…المراهقات

فهو اتى الى هنا خصيصا كي يرا …من ال يتوقف عن الغمز ولمز الحاقد عليه
 ..وترك الرجال…العروس

 .……باالسفل لياتي الى هنا إليها

 .…همست احدهم لصديقتها

 ”………سحور بالحباوعدنا براجل م“

 ..…قالت األخرى هائمة بتعجب

يابختك ……او ربعه انا معنديش مشكلة…..اموت والقي حد زيه…دا عاشق……مسحور“
 ”. …بعد كل اللي حصل اتجوزها …ياسمر

 .…ضحكت االخرى بخبث

 ”……مش بقولك مسحور بالحب“

 ً  رفع عيناه عليها فوجدها بكامل اناقتها كما هي دوما

.. تسيل العاب وتتلهف لتذوقها واحده تلو االخرى بشهية مفتوحة دوماً …الشهية كحلوى األطف
 .……باستقبال حلواها

وقف مكانه يتاملها وهي تتمايل بخفة ورشاقة على اوتار الموسيقى الشعبية وامامها بعض 
 .…فتيات الحي وايضا زمالء العمل اللواتي يعملن لديها



 براق كانت ترتدي زي غاية في الجمال عليها فضي

 ونصف خصرها المسطح ……يكشف ذراعها باكملة

 وشاله يتدلى بجمال مغري …وتنورة طويلة وانيقة

 ..…على كتف واحد

 شعرها يتراقص حولها بجماال ، وترى واجهة

 الفتون من خاللها فيقف القلب مسحوراً بالبهية

 وعندها تنتهي قصائد الغزل وتبقى قصيدة

 ……واحدة على اللسان

 …قلبي بعيونك السوداءيامن عبثته ب

 ..…يامن فتنته عيني بشعرك الغجري

 ……يا من سلبته عقلي بضحكة واحدة

 ……يامن اهتز وجداني امام جسارة قوتك

 .…يا من حرقته الصبر في بعدك

 يامن عبثته بقلبي بعيونك السوداء

 ارحمي قلب عاشق ذاب فؤاده

 ……في غمرة عشقك

 كتهالحظات وهو يقف يراقب ضح……تاملها طويالً 

 ..يراقب…وقلبه يخفق خلف صدى الضحكه بلهفة

 ..…تمايلها وفتون جمالها

 .……سمر……………يراقب زوجته

 مذاق الكلمة حلو شيٍء اتى بعد عذاب وهجر شيءٍ 



 .شيٍء اتى بعد ان قوى الحب و زاد…اتى بعد نزعات

 واصبحت مشاعره االن اقوى وامتن من…التعلق بها

 اثله امامهواصبحت تلك المرأه الم………السابق

 .وهو االحمق…تشكل له حياة بمعنى الكلمة

 ..……الذي كان يحاول بشدة انتزاع حياته بيده ؟!

.واكثر مما تبرهن هي …..هي تشكل له اكثر مما كان يظن…كانت محقه هي تجري بعروقه
..ايقظت …..لم يستشعر الحب إال الجلها………. تؤام روحه…سمر نصفه االخر……به

 قلب ظن انه خالي من

 .…المشاعر

 أخيراً اقترب اقترب بعد لحظات طويلة من التأمل

 .……والقاء الغزل قصائد خفيه ألجلها

 انتبهت سمر لوجوده فوقفت بحرج وهي تبتسم

 …بوجنتي زحفت الحمرة الشهية لهم عند رؤيته

 قالتها وهي تقترب”…….. جيت برضو……ابراهيم“

 منه وتعدل الشال الشفاف عليها حتى تخفي

 …..حرج شهي لعيناه…لعاري بحرجخصرها ا

 .…ولقلبه المسلوب امام حضرة جمالها

 .…رفع ابراهيم حاجبيه وهمس بعدم رضا

 ”……طلع عريان“

 ..…ابتسمت وهي تقول بدالل

 ”…..قولي انت سبت الشادر وطلعت……مفيش حد غريب كلها ستات……عديها بقا ياهيما“

 .…رد وعيناه تطوف عليها بوقاحة خفيه



 ”.….وشوفك……قولت ابص عليكي شويه ونازل“

 .…ابتسمت وهي تقول بهمس

 ”…….. حلو…بس اي رأيك“

 ..…رد ابراهيم بمدحٍ منفرد

 ”……لو لبستي خيش هتبقي حلوة برضو …مفيش حاجة بتبقى وحشة عليكي“

.كل ما به …مدحه منفرد …. فهو غزله منفرد.. حبه منفرد…هزت سمر راسها باستياء
 ..وربما…منفرد

 ..…قلبها ويرتوى في ان واحد ؟! هذا مايظمأ

 …ثم قالت…لعقت شفتيها امام عيناه المظلمة

 ..انت كمان طالع…كده فهمت انه حلو عليا“

 ”..……حلو اوي بطقم ده

اقتربت منه امام االعين المتربصة لحركاتهما رغم انهم ال يسمعون همساتهم بسبب صخب 
 الموسيقى

 ..……العالي

 ثم مدت يدها واصابعها الطويلة تمشط خصالته السوداء …ةً كانت بالقرب منه امامه مباشر

 ..……وهي تنظر لشعره…مرجعه اياها للخلف قائلة باهتمام

 ”……باظ ……شعرك عايز يتسرح“

 .…اقترب منها اكثر وشذا عطرها يداعب انفه

 ”.…بدل ما نزل……. طب اعدليه…بجد“

 …بنعومة ابتسمت بنعومة وهي تتخلل باصابعها خصالته للخلف وهي تقول

 ”..…كده تمام“

 ..…قرب وجهه منها بخبث



 ”……..انا حاسس ان لسه……متاكده“

 لمعة عينيها بالحب ورغم ذلك قالت

 .…بخجل

 ”.….الكل بيبص علينا……………ابراهيم“

 وضع يده على خصرها العاري ليالمس الول مرة

 ..….قال هامساً بحب…بشرتها اللينة الناعمة

 ”……وركزي معايا…………سيبك منهم“

 بلعت ريقها بضعف وتساءلت

 ” …عايز إيه“

 مالى عليها وبعثر انفاسه الساخنة على عنقها

 ..…وقال ببحة عميقة

 ”.……عايزك في حضني شوية“

 اطاحت بالحرج ونظرات الحساد في عرض الحائط

 ..…اقتربت منه اكثر واحاطت عنقه بيداها وهو قربها اكثر منه ويداه تحيط خصرها الغض

.اغمض ابراهيم عيناه بضعف …سها وسندت جبهتها على خاصته بنعومةمالت سمر برا
 شاعري

 واالشتياق لها يمزق…وقلبه يعصف بصدره بقوة

 احشائه وما عليه اال التريث وترويض جموحه

 ……حتى طلوع الشمس

اغمضت سمر عيناها هي ايضا وهي تشتم انفاسه الساخنة الممزوجة برائحته الرجولية وعطرة 
 بنهم

 ..يخفق…انها في احضانه وامام الجميع ال تصدق



 قلبها بلوعة ومشاعرها تزداد صخب وجنون

 ..…بعد لمسته على خصرها

 هناك من يتابع بنفس……ظال الجميع يراقب تمايلهم البسيط وعناقهما الحميمي الشاعري

 ………راضية واخرى حانقة حاسدة

غنية هادئة مفعمة ساعدت عفاف في تلك الرقصة باطفاء األغاني الصاخبة وتشغيل أ
 …باإلحساس

 …همست سمر وهي مزالت تلصق جبهتها بخاصته

 ”..……بحبك ياهيما“

 اخبرها هامساً وشفتيه المست شفتيها في

 ..…الخفاء

 ”……وانا بموت فيكي ياست البنات“

. وزاد صياح الجميع …وضعت راسها على كتفه وهو ضمها اليه اكثر ……بعد تلك الجملة
 بفرح وصفق

 ..….وقد انتهت االمسية والجميع ال يحكي إال عن رقصة العاشقين……بحماس البعض لهم

……………………………………………………………… 

 جالسة بسكون جواره تنظر للطريق الراكض امامها

 .. صمت باهت……ساكنتين ……بعينين ذابلتين

 . قد مر عدت ايام قصيرة على…كنظرتها للحياة

 ..……..قرار االنفصال……حديثهما

 الم يكن هذا…عر بصدأ الكلمة في حلقهاياهلل كم تش

 ما تسعى اليه حينما اكتشفت انها نقطة في بحر

 ..……..رقم سياتي بعده !…نسائه



 لم تكن الحقيقة مخفية عنها…لماذا ينحر االلم قلبها

 فهي قبل حتى الوقوع بحبه كانت تعرف انها

 حتى…زيجة رقمية محددة المدة كغيرها……رقم

 ……ية غيرهايمل سيدها ويطالب بجار

 وحين طلبت الطالق لبى…وقد طالب وهي على ذمته

 ..…او بعد زفاف اخته كما اوضح لها…السيد بعنجهية وجفاء ولفظها من حياته

تعبت نفسياً وزادت ضغٍط …تلك االيام التي قضتها معه كانوا ثقال على قلبها بشكال غريب
 على كونها

 …!لكن على من اتقنت الدور ……ال تقهر من الفراق

 وهللا حتى هي لم تقتنع بصورة المراة الصامدة

 ……امام شق غائر كهذا بحياتها

. وقد امتنع الى الدخول …بكت وتعذبت ليالي وهو ال يفصله عنها إال حائط…على من تمثل
 اليها

 ……امتنع عن رحمها من العذاب

ة بكل شيء . كانت ستعود ضارب……بينها وبين نفسها كانت تتمنى ان يطلق ميرال ويعود لها
 عرض الحائط

 ..…وتعود إليه

. تجد به النصف الحلو في دنيا والعوض من شقاء …هي تجد به اماناً ، تجد بها بيتها
.. تبرر له رغم احساسها بالغدر رغم غضبها كانت سترضى ان اعترف لها ان األمر …الحياة

 ………او كان مجبر للزواج من أخرى الجل المناقصة ……نزوة ومرت !

بداخلها امرأة تحتاج لرجلها  …الغفران للغدر والخيانة …شيٍء هش يريد السماح إليه داخلها
 .تنتمي…بقوة

 ..…اليه اينما كان ومهم فعل



 .تريد…وامرأه اخرى موجوعه مذبوحه بسكيٍن بارد

 .وما النجاة إال بالبعد…الخالص من الوجع النجاة

 ……عن معذبها ؟! ………عنه

ه السوداء القى نظرة عابرة عليها محملة بالوجع والحزن من طرف عيناه ومن اسفل نظارت
 منها

 ……وعليها

 حرك يداه على عجلة القيادة وهو شارد بشيٍء اناني جداً ولكن يحق له التفكير به هو

 كيف ستكون حياته دون حنين؟؟

هل عليه ان يجبرها على العيش ……هل سيتابع حياته بعدها…تساءل كثيراً بينه وبين حالة
 معه

 ……ل عليه بعد ان يكشف لها الحقيقة كاملة ان يتابع هو معهاوه

 ..…لمن يعطي االمان ويبني الوعود وهي بهذا الشكل ال تثق به وال تملك المواجهة للمتابعة

 ً  هو يعلم ان بينهما شيء حلو شيءٍ …ليس الحب كافيا

 يعلم انه وجد……دافئ مزيج ما بين الراحة والتكامل

 واصبح عاشق علىنفسه معها حركت مشاعره 

 .…يداها !

 فكيف ال تثق ……وال يكتفي منها ……اصبح يكتفي بها

. وتقصه من …به وان فقدت الثقة في سهوة الموقف كان عليها ان تواجهة ال لتهرب منه
 ..وكانه لم يكن يعني لها…حياتها بهذا الشكل المخزي

 شيٍء أبداً !..

 ..وحتى المشاكل تريدها…مشاكل والتعقيدوكان الزواج بنسبة لها حياة وردية خالية من ال

 .تلك النقطة ستكون…وكيف هو يتهاون في تلك النقطة….كيف…مبسطه ألجل ان تواجهة !!



 .وتسببت بالوجع له وهو…من يخدع هي بالفعل دمرت مابينهما !……الدمار لم بينهما

 ……زاد اوجاعها

ن هروبها منه وطلبها للطالق ربما السبب الذي يجعل منه سادي معذب لها بكلمات هو عقاب ع
 …دون مبررات مسبقة

 لكنه تلك االيام يشعر ان ال أمل من هذا العقاب

 .سيكشف براءته فهذا…لن يتحمل اكثر عذابها

 وبعدها تفعل ما تشاء فهو لن ……من حقه

 .……يمانع

 .….ربما نساها كغيرها…هو أيضاً تعب ويريد ان يبتعد ويرتاح

.فحقاً ياليتها كانت مثلهن ماكان سعى كي يبراء نفسه …بتجهملوى شفتيه عند تلك النقطة 
 ..كان تركها كغيرها….ما كان سعى الي شيٍء معها !…امامها

 ..……دون لحظة تردد واحدة

 وصال للفيال وكان الصمت الكئيب يخنق كالهما واالفكار تنهش في العقول بضراوة كقلوبهم

 ..…التي تخفق شوقاً ووجعاً من لوعة الحب

 ن ينظر امامه حين قال بهدوء ال ينهم عن صراعهكا

 .……الداخلي منذ دقائق

.بعد الفرح هنفذ …..بكرة فرح آية…..زي ما تقفنا هنقضي اليومين دول هنا…وصلنا ياحنين“
 صمت لبرهة حينما وجدها لم ترد”………اللي انتي عيزاه

 وتهرب من نظراته في التطلع في الحديقة

 .…تى ال تبكيح …الداخلية باهتمام مصطنع

يعلم انها ستبكي فبدات ترمش بعينيها عدت مرات محاولة السيطرة على تلك الدموع التي تود 
 ..……التجمع بمقلتيها

 .……اخذ عز الدين نفساً عميقا وتابع وهو ينظر اليها بطرف عيناه اسفل النظارة



فصل خلينا نن …مش عايز اي حد يعرف حاجة ياحنين ………مش عايز آية تعرف حاجة ”
 ”. ……. اتفقنا…بهدوء

تكره  …. الضعف…نزلت دموعها فمسحتها سريعاً وهي تشعر بالخزي من تلك المشاعر
 تكره ترددها …ضعفها

 ……تكره حبها الذي يجعلها بلهاء امام جمودة

 . لماذا ال تصرخ بوجهه..…. لماذا تبكي…كارهة الدموع

 الن تخرج من تلك السيارة …لماذا جالسة حتى اآلن

 ..……تختنق تشعر ان جوانب السيارة تطبق على انفاسها وكانها محتجزة في تابوت انها

شاعره بروحها  ……فتحت الباب وخرجت من السيارة سريعاً وعند اقرب جدار تقيأت بقوة
 تنسحب

 …منها

 ..……وقع قلبه وهو يلحق بها مخرجاً منديل من جيبه وقنينة ماء من السيارة

.منذ فترة وهي تعاني من الم المعدة ….الطعام ال يظل بمعدتها…افرغت ما بمعدتها بقوة ووجع
 التقيأ

 ………االرق والنوم الكثير واالجهاد الدائم

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثانية والثالثون

.منذ فترة وهي تعاني من الم المعدة ….الطعام ال يظل بمعدتها…افرغت ما بمعدتها بقوة ووجع
 التقيأ

 .………واالجهاد الدائماالرق والنوم الكثير 

حتى هي لم تحكي  …وهو غافل عن ما تعانيه …ال تتحمل شيٍء واالكتئاب يزيد اكثر عليها
 عن تعبها

 حتى ال يشفق عليها ويظل جوارها او يأجل قرار

 ……الطالق حتى تتحسن



 اخفت تلك االعراض عنه وكانت غرفتها في تلك األيام ماوى ومالذ لها هروباً منه واخفاء

 ……التعبه

فتح زجاجة الماء وصب القليل على يده وثم مسح وجهها بها وهو يقول بصوٍت زال منه 
 .…الجمود وبات القلق في المرتبة االولى

 ”……..تعالي نروح المستشفى…بترجعي ليه معدتك وجعاكي………انتي كويسه ياحنين“

 ..…قالت بايجاز

 ”.……. شكراً …ال انا كويسه“

 .…اصر وهو ينظر لوجهها الشاحب

 ”.……دي تاني مرة تحصل…اسمعي الكالم يال بينا هنعمل تحليل ونطمن“

 .….في الحقيقة تلك المرة التي ال تعرف عددها من كثرة تكرارها !……المرة الثانية !!!

 لوت شفتيها ببسمة ساخرة التقطت عيناه

 ..…تلك االبتسامة المجهدة فسال باستغراب

 ”…كتة.هو انا بقول ن…بتضحكي على اي ياحنين “

 ..…نظر لوجهها قليالً ثم قال بشك

انتي تعبانه وكنتي مخبيه عليا الفترة اللي فاتت …..ردي عليا ياحنين…انتي رجعتي قبل كده“
 ”.…دي

 كانت ستتفوه بشيٍء لكنها توقفت حينما لمحت آية

 اية قادمة عليهما بعد ان ابصرتهما يقفون بهذا الشكل الملفت وكان يبدوا عليها التعب مما جعل

 ً  ……تسأل تلقائيا

 ”.…..انتي كويسة……وشك لونه مخطوف…….انتي تعبانه…مالك ياحنين“

.فكانت االبتسامة في تلك اللحظة مجهود اكبر …اومات لها وهي تتقدم منها وتبتسم بصعوبة
 …من تحملها



 ”..….الف مبروك……انا كويسة انتي عاملة إيه“

 .…ثم فصلت العناق قائلة…عانقتها آية بحرارة

 ”.…. اكلم الدكتور ييجي يكشف عليكي….بس حقيقي انتي شكلك تعبانه…هللا يبارك فيكي“

 .…قالت حنين بفتور

 ثم ادعت”……متكبروش الموضوع انا كويسة“

 ..…المرح وهي تقول

 ”.……انا عايزة اشوف فستان الفرح دلوقتي“

 …مسكت آية ذراعها بحفاوة وهي تقول بجذل

رة تشوفي علي سألني كذا مرة عليكي وبالم……..تعالي اورهولك……فوق“
 ”….مشوه اسمك…نين …نين…تصوري

 .…ابتسمت حنين مجاملة

 ”……دا كده بقا احلى بكتير“

.نادى عليها عز الدين ……استدارت تعطي ظهرها لعز الدين متقدمه هي واية لالمام
 ..…بهدوء

 ”.……حنين“

.تبادال للحظات …له بصمت تامخفق قلبها بقوة ووجع وهي تقف مكانها ثم تستدير اليه ناظرة 
 النظرات امام عينا آية الواثقة ان هناك خالف كبير بينهما

 ……لهذا حنين ابتعدت تلك الفترة عن البيت

 ……قال بصوت متهدج……وعن اخيها

 ”..…. عشان اطمن عليكي…الزم تروحي تكشفي“

 ..…قالت بنبرة باهته

 ”……مش مستاهلة“



 ..…ظرا لها بقوةقالها وعيناه تنا ”.……ال مستاهلة“

 …….هروباً من االلحاح…جعلتها تقول بفتور

 ”.…. انا جايه تعبانه ومحتاجه انام…خليها يوم تاني“

 .…أدارت وجهها وتابعت السير جوار اية

. انها تنام اكثر من اثنى عشر …فهي ال تتوقف عن النوم طوال تلك االيام …شعر بالقلق اكثر
 .……ساعة في اليوم ومع ذلك ال تكتفي

………………………………………………………….. 

 ابتسمت حنين بفرح وهي تالمس قماش ثوب

 ..…الزفاف الناعم برقة

 انا واثقه ان هيبقى حلو……جميل اوي يا آية“

 ”.……اوي عليكي

 ..…ابتسمت آية وهي تتأمل الثوب

 ”……انا اول ما شفته قولت هو ده…خالد اول ما شافه قال انه كانه اتعمل عشاني“

 .…ودةقالت حنين بم

 ”……..انتي تستهلي كل خير…ربنا يسعدك يا اية“

 .…قالت اية بمحبة

ثم اقتربت منها اية ووقفت امامها وسالتها ”……..تستهلي كل خير…وانتي كمان ياحنين“
 .وتلك المرة كان دافئ جداً …بصوتها االذاعي الناعم

 وهي تسالها برفق..

تخبيش عليا باين انكم ..م…….. هو انتي زعالنه انتي وعز……قوليلي ياحنين“
 ”……زعالنين

 ……لوت شفتيها بابتسامة متجهمة



 ”..…باين اوي كده“

 .…لم تعقب اية على ابتسامتها تلك بل أكدت

احكيلي يمكن اقدر اظبط الدنيا ……النكد مرسوم على وشوشكم……جداً شكلك وشكله متغير“
 ”.……بينكم

 ..…قالت حنين بفتور

ركزي انتي بس في فرحك …بسيط وهيتحل ان شاءهلل.الموضوع …ال مش مستاهلة دا كله“
 وترتيبات دي

 ”……..يعني كل حاجة تمام بينا متقلقيش…وانا وعز تمام

 ..…. ثم سائلة…نظرت اية اليها بشك اكبر

 ”..…..انتي بتكدبي عليا……حنين“

 .…قالت حنين هاكمة

 ”..…مش مستاهله اكدب الموضوع انتهى“

 ..…فحاولت اصالح ما قالته بـ…دمةرفعت آية حاجبها ونظرت اليها بص

 قصدي ان اتحل ومفيش اي حاجة تستاهل قلقك“

 ”……احنا مع بعض وهنفضل كده

 وضعت آية يدها على كتف حنين وقالت

 ……بتمني

 ”.……..انتي متعرفيش عز بيحبك قد إيه…ياريت ياحنين“

 ..…اتى صوتها االذع بسخرية

 ”…….باين اوي…………باين يا اية“

 ..بينما حنين لعقت شفتيها بتردد وهي…اً حاجبها وسحبت يدها عن كتف حنينرفعت آية مجدد

 ً  ..…تقول سريعا



 ”.…انا هدخل اغير هدومي وبعدين اجي قعد معاكي“

 وصاح …دخل في تلك االوقات علي مع المربية

 ً  وهو يدفع جسده نحو احضان حنين متمتما

 ”……نين ………نين“

 من قالت حنين ببراءة وفرحة اخرجها الصغير

 ……كومة االحزان عند نداءة اللطيف

دغدغته بيدها فضحك الصغير بقوة وهو  ”….. اي الجمال ده…. عامل اي ياعلوش…قلبي“
 يحاول

 ..…جذبها من خصالت شعرها بشقاوة

 ابتسمت آية وهي تراقبها تالعب الصغير في وقفتها

 . ربما هي هادئه…ومشاغبة بسيطه …بانسجام ومحبة

 ومشاغبة لكنها تحاول جاهداً بطبعها ليست شقية 

 ان تصل لتلك الصفة كي تراضي الصغير الذي وقع

 …في حبها ألجل سكونها وسالمها مع اآلخرين

.. مسكت اية سريعاً …وكانها ستفقد توازنها االن …شعرت آية بان حنين ليست على مرام
 ذراع

 . وباالخرى سندت ابنها كي…حنين تدعم وقوفها

 …هتفت آية بهلع. ……ال يقع من يد حنين

 ”……. انتي كويسة…حنين“

 .…فتحت حنين عينيها بصعوبة وقالت بهدوء

 .…اعطتها الصغير وهي تضيف بأرق ”..…. خدي علي…انا كويسة متقلقيش“

 ”.……انا هروح اغير هدومي ورتاح شوية“



 ..…قالت اية بامر شديد

 ”……حنين انا هتصل بدكتور“

 ..…قالت حنين برفض قاطع

 ”.…….. سبيني براحتي.. اكيد هروح للدكتور بس مش دلوقتي…و سمحتال يا اية ل“

 ..…حركت آية راسها بشك وقلق اكبر وسالتها

 ”..…انتي مخبيه حاجة عننا“

 .…نفت حنين وهي تقول بنبرة مجهدة

 اكيد من …دا شوية صداع ….. ال هخبي ايه…ال“

 ”.…….. انا هرتاح شوية وان شاءهللا هبقى كويسه…السفر بالعربية

 ..…اومات آية بقلة حيلة وقالت

ملكيش  ….بس لو لقيتك تعبانه…وانا شوية وهبقا ادخل اطمن عليكي ……زي ما تحبي“
 حجه

 ”.. …هتصل بدكتور اتفقنا

 لم ترد بل اكتفت بابتسامة فاترة ثم خرجت بعدها

 ………من الغرفة

…………………………………………………………….. 

ً حينما دخلت الغرفة سريعاً تخلصت من الست ..قد كلف …رة الحانقة والقتها على الفراش جانبا
 نفسه أخيراً وجلب لها طاقم انيق كي تخرج به

 . بعدما قضت ايام تبدل في قمصانه ترتدي النظيف وتلقي المتسخ من سلة الغسيل حتى…لهنا

 اتى يوم وكان يبحث عن قميص البذلة وحينما لم يجده صرخ بغيظ رغم جفاءه معها بسبب

 ……خالفهما

 ”.……..مش القي وال قميص البسه اخرج ازاي ياهانم دلوقتي…وبعدين معاكي“



 برمت وقتها شفتيها وهي ترتدي احد قمصانه

 رمادية اللون مهلكة عليها لدرجة تغيظه ويزيد

 .……عذاٍب لكبح رغبته بها

لوحت بيدها وتابعت  ”……وهللا لو كلفة نفسك وجبتلي هدوم مكنتش لبست من هدومك“
 …بانزعاج

 ”…….. قعد بالمايوة…هلبس اي انا يعني“

نظر عز الدين لساقاها المكشوفة بسخاء وفتحت القميص اللعينة من عند الصدر التي تتعمد او 
 ال تالحظ انها تفتح ثالثة ازرار منه كاشفة عن مفاتن

 .…قال بنزق مغتاظ……تحرق صبره وثباته امامها

 ”……مفرقتش كتير……..احنا وصلين لنفس النتيجة برضو……يكون احسن“

 ……احمرت وجنتيها وقتها غيظاً ينافسة وهي توليه ظهرها قائلة ببرود

اصل حضرتك ساعة ما ……ممكن تجبلي حاجة البسها وانا هبطل البس من هدومك“
 …خطفتني

 ”………مادتنيش فرصة حتى اني اغير هدومي

 ..…لوى شفتيه بسخرية ورد على حماقتها

 ”..……على ما تغيري هدومك مانا خطفك بقا هستنا حضرتك ازاي“

وقتها تركها وهو ينفث غضباً وقد اشترى بعدها عدد جديد من القمصان متجاهل طلبها في 
 .لذا عاندت وقتها وشاركته القمصان الجديدة…شراء مالبس لها

 ..وكانت تظن انها…بوقاحة دون استئذان

 تغضبه بفعلتها لكنها رات العكس فكان مستمتع

 .استمتاع ذكوري يبرق بعيناه……بتلك المبادرة منها

 . ويظل وجهه امامها جامد التعابير متحجرة…فقط

 ..وكانها هي من أخطأت وغدرت……بقساوة نحوها



 .……به !!

 ..…محقة سمر الرجال يتقنون دور الضحايا ببراعة

 .……وتظل المراة المذنبة المهملة دوماً !!

نيقة وبنطالها األبيض والبلوزة ذات .مالبسها اال…تنهدت وهي تنظر لنفسها في المرآة بحنق
 ..……الحماالت الرفيعة عند الكتف و التي كانت ترتديها اسفل السترة

 كانت مغرية وجميلة بهذا الطقم تمتلك هشاشة

 ..تلك المرأة حزينة العينين ، شفافة المالمح،…غير طبيعية جذابه تجذب قلبه وعيناه إليها

 ..تجعل…وتعابير الصادقة تاثر عليه بجنون

 …عيناه ال تبرح وجهها الحزين وجمالها العادي

 .…كل ماهو عادي يجذبة كل ماهو هش بها يهلكه

 كل ماهو بها يتعبه ويشقي قلبه ويظمأ حبه

 ..…نحوها

 .…متى احبها بالقدر الذي يجعله يتأملها في وقفته المتجهمة تلك

.حينما …الً ام أجالً كغيرهاولماذا أحبها وهي كانت تتشكل في سابق كنزوة سيخرج منها عاج
 ينال

 ..…منها كما ظن في البداية 

 ها هو نال منها ونالت منه وجعلت منه عاشق أحمق

 .……..مدله في حبها لدرجة تثير الشفقة بينه وبين حالة…موجوع من فراق موالته !!

 ..……اين عز الدين الذي ال تهتز شعره من راسه ألجل أمرأه تطالبه بالهجر

 …رغباته ويزيد جموحها في اجسادهن ربما تهتز

..لكن بعد رؤيتها والعيش معها …يعشق النساء وال ينكر انه رجل كثير الملل ويحب التغير
. …ولم يكن يطالب بغيرها كان مستكفي بها ……باتت تشكل السكينة و الدفء لحياته الجافة

 الوجع..لكن ماذا سببت له غير الخذالن و……يجزم انه كان مكتفي بها وحدها



 ……والفراق !

.. …فوجدته يقف عنده ينظر اليها بعيون شاردة …حانت منها التفاته عند باب الغرفة المفتوح
 ارتجف جسدها تلقائياً وهي تسحب السترة وترتديها على عجلة وهي

 ……متذمرة

 ابتسم بزاوية شفتيه هازئا من حركاتها وهو

 ……يقول

 ”..……خدي راحتك البيت بيتك“

 ..…دعيه الكرهسالته بحنق م

 ”……انت مش هتنام معايا هنا مش كده“

 لوى شفتية وكبح غيظه من رغبتها في لفظه

 .…خارج غرفته؟!

. وهتبقى مكشوفة اوي لما ….. آية معانا في نفس البيت……ال مضطر انام الليلة دي معاكي“
 تالقيني

 ”……بنام في اوضة تانية بعيد عنك

 قالت حنين بنبرة مرتجفة وخفقاتها

 .…رعة باضطرابمتس

 ”.……. المهم متنمش في نفس االوضة اللي هنام فيها…اتحجج باي حاجة“

 ..…رد بجفاء ناتج عن رفضها له

اطمني انا مش هنام جمبك انا هنام على الكنبة لحد ماليله دي تعدي وكل واحد يشوف “
 ”..…حالة

 خٍط من االلم والحزن امتد لوجهها وعينيها الذابلة

 ……صطنعلذا قالت بجمود م



 ”……. انا مستنية بكرة بفارغ الصبر…فعالً الزم كل واحد يشوف حاله“

 .…رد بحنق

 ”..……هيجي متقلقيش“

 …مضيفة…اومات بازدراء. 

ً ……اكيد ومبروك عليك“  ”……. ميرال مقدما

 .…وهو يبتسم امامها ببرود …جز على اسنانه

 ”..……يامدام……..مبروك علينا الطالق…مم“

 بتعد عنه داخلة الحماماشاحت بعينيها وهي ت

 …صافقة اياه بقوة تدل على غضبها وغيرتها

 ………وحرقة دمها بحديثة

ثم القى جسده المشتعل على االريكة بتعب ……زفر عز الدين بغيظ وهو يخلع سترته
 …وارهاق

 .……كابح شوقه وحرارة مشاعره نحوها

 كان سلطان زمانه…بماذا جنى عليه الحب غير العذاب

.بماذا جنى عليه ….وبنظرة واحده تقع اسفل قدميه افتن النساء…ميع طلباتهيشير ويلبي الج
 الحب

 ……وماذا فعلته ياحنين !

..ظل طوال الساعات يتظاهر انه نائم لكنه لم يذق طعم …اتى الليل الحالك بقتامة باردة
ً ……النوم م .وهو يتقلب على االريكة الضيقة بغيظ والهان….حتى اشارت الساعة لثالثة صباحا

 تنعم بنومها الثقيل

 .فقط النها رفضت مبياته…على فراشه الواسع

 ً  .خشيت ان تصاب……جوارها الليلة مؤقتا

 ..…بالجرب منه



.الهانم ….ليته لم ينظر……شتمها بغيظ وهو يفتح عيناه وينظر اليها في نومتها الهنية
 المحترمة تنام بقميص نوم قصير جداً بل وانها ازاحت الغطاء بميوعة

 ..…اكثر مما ستره القميص فبان

 ً او …….ربما تتعمد حرقة بنيران باردة…هل كل هذا ال تتعمده……اطبق على شفتيه غيظا
 ربما

 ..……تظن انه لن يبالي بامرها طالما تزوج غيرها

 وهللا ان تزوجت نساء العالم أجمع..……آآه ياحنين

 وسخونة جسدك باحضاني ……ساظل اشتهي قربك

 تى تنتهي نبضات قلبيسأظل اشتهي كل مابكه ح

 ………وحبك معها

ناظراً اليها في الظالم من بين ضوء بسيط يتسلل من …نهض بهدوء جالساً على االريكة
 الخارج

 ……سواء بشرفة او من عقب الباب

شوقة لتقبيل شفتيها السخيه الشهية المسالمة …ارجع شعره محاول تهدات رغبته بها
شوق بها وبكل ……كي يطمئن قلبه انها لم تبتعد مثلها..شوق في ان تسير يداه على جسدها

 .……شيٍء بها

ام ذئب بشري ال  …معتوة هو……ماذا يحدث معه…اظلمت عيناه وازداد التنفس حشرجة
 يستيقظ إال

 ……ليالً باحث عن احد ضحاياه

اقنع نفسه انه سينهض فقط ليغطي جسدها وسيعود للنوم او للشرفة كي يحرق اعصابة 
 ……راهة بفضلهافبات مدخن ش……أكثر

حينما اقترب منها ورفع الغطاء على جسدها تمايلت في نومها بنعومة وهي تنادي عليه في 
 .…نومها وكانه تحلم احد االحالم الحميمية معه

 ”..…عز“



 …خفق قلبه شوقاً وهو يرد مابين الحنق والتردد في البعد

 جلس على حافة الفراش كالمسحور”……عايزه إيه“

 تنهض نصف استلقاء وتعانق جوارها ثم وجدها

 عنقه وتقرب شفتيها منه ظناً منها انها مزالت تكمل

 ……حلمها الغرامي معه

 .………همست بها وهي تالمس شفتيه بشفتيها وتبتسم بنعومة”..…بحبك اوي“

 اغمض عيناه بعذاب وفوارن ساخن انفجر بجسده

 .…مما جعله يلتقط شفتيها بقوة مقبلها بجموح

وشفتيه تسير بجنون على  ……منها …ي على الفراش وهو فوقها ينهالجموح جعلها تستلق
 ..…قسمات وجهها بقوة مفعمة برغبة الملحه واالشتياق لكل مابها

.شيٍء ……اغمضت عينيها بقوة وهي تستقبل تلك المشاعر الجياشة بضعف واستسالم له
وهي تكملة بقلبها  وشيٍء يكابر في اظهار الحقيقة ناسج انه حلم …يخبرها ان مايحدث حقيقي

 الضعيف امام

 ..…سطوة عشقه

 .……همس من بين قبالته ولمساته التي تزيد جموحه كي تيقظها من االوهام

عني  ……. لما بتبعدي……..انتي متعرفيش….. لي عملتي كده…لي بتبعديني ياحنين ”
 ”. …بيحصلي إيه

عنف مجبرها على قالها بتقطع وهو يقبلها بين الحين واالخر بجنون ويتحسس جسدها ب
 االستيقاظ

 . فهي اآلن تعلم ان ما يحدث بينهما…من كذبتها

 .…بعيد تماماً عن األحالم الهادئة التي تنعم بها

فتحت عينيها بزعر وهي تواجه أخيراً الواقع وما سببته كي يكون في احضانها على الفراش 
 اآلن



 . هل القت جسدها باحضانه…هل اخبرته انها تحبه

 . اي قاع…. اي رخص هذا…قها منهكي يشبع شو

 ..……وصلته اليه ياحنين

 ..…دفعته بقوة وهي تصرخ بغضب

 ”..….. كفااااية…كفاية ………بس“

. تسمر مكانه جالساً ……توقف وهو يشعر بدلو بارد نزل على جسد الذي اشتعل في احضانها
 ..…….ووجه غاضب متحجر……قاتمة ……وهو ينظر اليها بعيون عسلية ضارية

 …واقفة وهي ترفع حمالة القميص الرفيعة وتبعد شعرها للخلف وهي تبكي بعجزنهضت 
قالت بعد لحظات الصمت الطويلة بينهما وكانتا عيناه عليها  ……وحرج من غباءها امامه

 بقوة منتظر تعليقها عن ما

 .……بدر منها منذ لحظات

 مش…مش هقدر اكون كده……انا مش هقدر“

 ”..…هينفع نكون كده

 .…هقال ببساط

 ”.……انتي اللي“

 ..….قائلة…قاطعته بحرج

 ”..…..اكيد كنت بحلم…انا مش فاكرة حاجة“

 .…سالها بجسارة

 ”……ويترى الحلم عن إيه؟؟“

 …ارجعت شعرها بحرج وقالت بخفوت”..……عن“

 ”.……مش فكرة“

 .…زاد جرعة الوقاحة قائالً ببساطه



 ”..….تحبي احكيلك بتفاصيل……بس انا فاكر“

 .……هي تشعر بالخزي من نفسهاقالت بتلعثم و

 ”..….دي غلطة…….ارجوك……لو سمحت ياعز“

 نهض بقوة متجه نحوها ثم مسكها من خصرها

 ……بكلتا يداه القوية وهو يقول بغيظ من حرجها االهوج

 .بتسميها…..انك عيزاني زي مانا عايزك……غلطة !!“

 ”……غلطة

 صاحت بكراهية وهي تحاول التملص من بين

 ..…يداه

انا مش رقم في حياتك …..انا مش عايزة أعيش كده….انا عايزة اطلق منك…ش عيزاكانا م“
..مش عايزة اكون ….تلف لفتك وترجعله اخر اليوم……ياعز..وال انا هكون اسطبل

 ”.……مش عايزة ……كده

 ……هتف امام عينيها الباكية بقسوة

تركها بقوة ”……زك .ولما ابراء نفسي قدامك ساعتها انا اللي مش هبقا عاي…انتي ظلماني“
 نافراً منها

 .…في لحظة ثم خرج من الغرفة شاتماً بكلمات لم تسمعها جيداً منه

 وتعاد الكرة وتسمع صوت سيارته الراحلة

 .…………وابتعاده عنها وعن البيت بأكمله

……………………………………………………………… 

ثر على واقفه بشرود في احد االركان تكتفي بالعزلة وهي تضم شال الفرو األبيض اك
 إال انها تشعر…وكانها تشعر بالبرد رغم ان الجو صيفي ورائع…صدرها

 بخٍط من الصقيع يتسرب الطرافها ناتج شلل في

 اناس مرفهة…حواسها وهي تتفقد الناس من حولها



 .…….لن تضيف وصف اكثر فهذا يكفيها…في كل جزء بهم ترى الرخاء والثراء عنوانهم

 .……ه يوماً ورغم هذا احبته بل عشقته حد الجنوناجواء لم تحبها ، لم تحب عالم

.حتى من …منذ حديثهما وهو لم يعود للبيت ولم تراه……اخفت االلم وهي تغمض جفنيها بقوة
 احضرها لهنا

النه ليس …حتى انها تقف وحيدة منعزلة عن الجميع……كان سائقه الخاص باوامر منه
الى زوجها كي يتم عقد قرانها من جديد .وآية باالعلى تكاد تنتهي من التزين لتنزل …معها

 ……على خالد

رفعت حنين عينيها فرأت خالد يقف باحد الزاويا مع احد األصدقاء وقد رفع عيناه الخضراء 
 تفاجئ انها هي من تراقبة………حينما شعر انه تحت المراقبة

 .…اسبل عيناه ثم اعتذر من اصدقاءه وتقدم منها

..لكنها كانت تود ان تسأل عن …ر اليه واليوم تحديداً .وشعرت بحماقة النظ…حينها توترت
 عز الدين

 ………ليس إال

وها هو وقف امامها بجاذبية رجولية لم تحبها يوماً فهي تحمل شيٍء شهواني 
 ربما ال ينظر لها……بنظراته

.غير …مالعب……بهذا الشكل ولكن اكتسب تلك الصفة بالفطرة في مالمحه
 .ربما الرجال….وقح…مريح

 يمتلكون نفس الصفة) الوقاحة( لكن خالد جميعهم

 ……الوقاحة تضيء عيناه الخضراء

مزال النفور يداهمها رغم ان ما حدث بينهما تناسى كالهما لكنها مزالت تشعر بصدأ النفور 
 ..……بحلقها واالنقباض بصدرها لمجرد رؤيته

.. …الوسامة .. هو جذاب ووسيم ال تنكر انه تخطى عز الدين في…كيف احبته آية ياترى؟
 …لكنها ال ترتاح لمالمحه لعيناه رغم انه ال يسيء لها بنظراته !!

لكن هذا انطباعها عنه منذ القاء االول وهي غير قادرة على محو ما تراه او ما تشعر به كلما 



 .……تحدث اليها او نظر نحوها

جاذبية المهلكة بلعت ريقها وهي تجده ينظر اليها بهدوء بوسامته وبحلة العرس الغاية في ال
 وكانه

 ..……نجم سينمائي ساطع اليوم تحديداً 

 .…سالها خالد برفق

 ”..…وقفه لوحدك ليه ……مالك ياحنين“

 …شددت على الشال بتوتر وهي تقول

 ”.……يعني انا معرفش حد هنا“

 .…قال بصوٍت لبن متفهم

 ”……تحبي اعرفك على قريبنا كلهم هنا“

 ها.مما جعل…اشار على الضيوف بعشوائية

 ……ترفض بحرج

 ” ….هو انت متعرفش هو فين……هبقا اتعرف عليهم لما يجي عز …ال مش الزم“

قالها بغيظ وهو  ”.….. انا عارفه……تقريباً هيبقا قاصد انه يتاخر عشان يأجل كتب الكتاب“
 ينظر

 ..…لباب الدخول

 .. فهم ال يتفقان أبداً …بينما ابتسمت حنين عنوة عنها

 ان اذا احتاج أحد االخر سيقفمعاً رغم انها تبرهن 

 ………بظهره

وكان  …وبداية مقابلتها بعز الدين في سابق اكبر دليل على ان خالد يعني له اكثر من ابن خال
 .…يود ان يبعدها عنه فوقع هو في شباك الهوى ؟!

 عاد خالد بعيناه اليها فوجد االبتسامة معلقة



 ..…بشفتيها مما جعله يبادلها البسمة قائالً بجزع

 ”..…….انا مش عارف انتي مستحماله إزاي…حقيقي تلج“

 ودت قول هذا كله ولكنها اكتفت…..ونذل وال يهتم لمشاعرها….وسافل…حقاً هو ثلج

 بابتسامة متعبة وكانها تخبره انها تعافر مع الثلج

ً …كي يذوب يوماً بين يداها  .…..فقال خالد تلقائيا

 ”……ربنا يقويكي“

 ربما …الضحكة عنوة عنهااتسعت ابتسامتها وخرجت 

خالد شهواني المالمح وال تريحها عيناه الوقحة رغم براءة نظراته إال انه شعلة نشاط ومشاعرة 
 ……ظاهره ال يغلفها الجليد كمن وقعت بحبه ؟!

 ..…. قال خالد وقتها بفتور…فكان اي شيٍء يقوله يالمسها رغم بساطته

 ”..…كويس انك ضحكتي“

 ……تقولتوسعت االبتسامة وهي 

 ”.مش ظاهر يعني.. ……هو علي فين مختفي“

 اخبرها بهدوء وهو يتابع بعيناه الحفل من

 …حولها

 ”.…آية بتقول ان بقا بينادي عليكي……مع جده“

 .…اومات وهي تندمج معه في الحديث

 ضحكت بصفاء ”..…نين ……أيوا“

 .…مضيفة بمحبة

 ”..…ربنا يباركلكم فيه ……بجد علي دا عسل اوي“

ً قال خال  ..…د تلقائيا

 ”……ادعلنا نخويه“



 احمرت وجنتيها وهي تبعد عينيها عنه

 …قائلة

 ”.……. ويسعدكم……يارب“

 ..…وهو يقول بخفوت …توترت نظرات خالد قليالً 

. بس الزم اعترف ان لوالكي مكنتش خدت بالي اني بغرق …حنين يمكن مش وقته وال اوانه“
 ”.……وبغرق كل اللي بحبهم معايا

 لينة مهونه عليه وعليها حرج لقاءهماقالت بنبرة 

 ..……األول

ودي  ….. كل شيء قسمة ونصيب وانت نصيبك مع آية وابنك…ملوش داعي اإلعتذار“
 القسمة الحلوة

 ”……. مش كده…من الدنيا

 ..…اوما لها وهو يقول بنبرة مترفقة

 …. وربنا يسعدك مع عز…انا بتمنالك كل خير ياحنين“

 انا واثق ان يستاهل يكون. لكن …رغم انه كتلة تلج

 ”. بتحبه..……في حياته انسانة هادية ورقيقة زيك

. او ربما ……وكانه يشفق على حبها البن عمته الجلف !! …عند اخر كلمة ابتسم لها بحنو
 يخشى عليها

 .. ال تعرف لكنها شعرت ان االبتسامة…من هذا الحب

 ……وكانه يعرف انهما على وشك االنفصال ! …تطيب خاطرها 

 تبادال قليالً األحاديث ثم استاذن منها بعد نداء

 ..…أحد األصدقاء

 ..…بكونها ستظل وحدها مجدداً وبين هذا الجمع …شعرت بعد ابتعاده بالفراغ واالختناق



 من بعيد كانتا عيناه العسلية بركتين من اللهيب الغيرة تنهش قلبه وكلما زادت احاديثهما

 .……لقة واشتعال صدرهوضحكاتها لرجال آخر زاد تشنج ح

 .…. ولماذا تضحك هكذا اليه……بماذا كانا يتحدثا

 اي وقاحة تلك التي تجعلها تبحث عن البديل

 ……قبل حتى ان يطلقها ؟!

 . وهو يشعر بمن تعانق معصمه……التوى فكه بغيظ

 بنعومة من الخلف قائلة بدالل وصوت كخرير

 ……القطط

 ”..…. اتاخرت عليك…هاي يابيبي“

تسامة باردة وهو يعزم النية على الدخول معها مشارك شيطانه لذة االنتقام منها اغتصب اب
 ……قليالً 

شعرت بان المكان انقلب فجأه بهمسات ونظرات البعض عند باب قاعة الفندق المقام بها 
 الزفاف

رفعت حنين عينيها تلقائياً عند الباب فوجدته يقف هناك يسلم على بعٍض من االقارب وبين 
 . بثوبها القصير العاري…. تتعلق ميرال !ذراعه.

. ووجهها الفاتن باتقان فقد اتقن طبيب التجميل بروز …وشعرها المصبوغ باالحمر الناري
 ….. حتى عدسات عينيها زرقاء مصطنعة…مالمحها بشكالً الفت

 كل شيء بها مصطنع ورغم ذلك تعجبه وترضي

 وتتقن التاقلم …فقط النها تشبه عالمه …رجولته

ً  ……ه تحت اي ظرفب  ..…عكسها تماما

 حقاً لماذا …لماذا تذل نفسها هكذا …آآه من وجع قلبها

 ..…تجعل نفسها اضحوكة الجميع

. ربما تلك المرة واليوم …حسناً يا عز الدين ……يتقصد اهانتها بهذا الشكل امام الجميع



 االخير الذي ساقبل

 ……ي هذا الحفل و أرحل.. اليوم فقط ساضغط على نفسي.. حتى ينته…باإلهانة
 وهنيئاً لك……لالبد

 ..…….ومبارك عليها رجوعك اليها من جديد……بها

 .. وفروه االبيض المحيط بمنكبيها…رفع عيناه عليها بثوبها البني الناعم كشخصيتها ومالمحها

 .……مالئم لقلبها ونقاء روحها

 …ا بفوضوية جميلةكانت تلف شعرها بلفة انيقة لالعلى يتناثر بعض الخصالت على وجهه
 تشبه

 ام مالمحها فكانت……فوضة مشاعره وغيرته عليها

 .……تحمل وجهة الرقه مع زينة زادت جمالها

 ابعد عينيه عنها بصعوبة وهو يتحدث مع ميرال

 ……التي تتدلل عليه بتملق امام الجميع

ا يحدث تحملت اكثر من طاقتها وهي تنظر لمكان آخر وعند النظر لبعيد لمحة خالد يراقب م
 .……بشفقة عليها وغيٍظ من ابن عمته لوحة الثلج كما يراه

…………………………………………………………….. 

هبوط الدرج الممتد بتاني راقي شيء ال يفعله إال أميرة خرجت من الحكايات فقط لترمي 
 سحرها

 ……عليه ويكن حبيبها طوال العمر

يض الرقيق المالئم لها بشكال غير ابتسم خالد وهو ينتظرها اخر السلم وهي تنزل بفستانها األب
 .……طبيعي

كانت تعانق ذراع اخيها عند نزولها وعيناها العسلية ترتفع ذاهبه اليه باضطراب وخجل 
 ……ال يحق المراه تتزوج للمرة الثانية منه…أحمق

 .…نظرت آية لعز الدين وسالتها بإبتسامة



 ..…هي حنين فين ياعز“

 ..…رد بفتور

 ”..…وقفه تحت“

 ……قالت وهي عاقدة الحاجبينبينما 

 ”..…لي مطلعتش معاك“

لم يرد وقد وصال لنهاية الدرج فاخذها خالد من بين يدي عز الدين ومالى عليها مقبل راسها 
 وهو يهمس

 ……بسعادة وعيناه نافذة بمشاعر الحب

 ”..…مبروك يا يويو“

 ..…بادلته ابتسامة تقطر عسال وهي تجيبه بصوتها الناعم

 ”..…فيك هللا يبارك “

. زادت التصفيق حرارة عند ……رفع يدها وقرب كفها من فمه وطبع قبلة طويلة عليه حارة
 .…..فخجلت اية هامسة…تلك النقطة

 ”.……خالد“

.بادلته ……اهدى قلبها المعشوق ابتسامة عميقة تحكي عن سعادة لن يكفي الكالم تعبيراً عنها
فكان دوماً الكالم محدود بينهما ومشاعرهما  االبتسامة وهي تتشبث بذراعه وكانها تكتفي بهذا

 ……وافعالهما المتبادلة تغطي على كل شيء

 ..…راقبت حنين العروس تبتعد مع زوجها لداخل القاعة

 ً ال  ….. فقد تعبت من رؤيته مع ميرال…اقنعت نفسها انها ستسلم عليها وترحل من هنا سريعا
 .……تقدر على الصمود اكثر

..رفعت عينيها بغضب …واحده ووجدته يقبض على ذراعها بقوة تحركت خطوة واحده فقط
 .…عليه

 .…فوجدته يجذبها من معصمها قائالً بقوة



 ”.……تعالي معايا“

.. ثم …سحبها معه الحد االركان الهادئه”…..سيب ايدي ياعز…..سيب ايدي…على فين“
 ..……ترك يدها قائالً بغضب

 ”..…كنتي بتكلمي في إيه انتي وخالد“

 ..…ازدراء وهي تدلك ذراعهاقالت ب

 ”.…وبعدين انا مسالتكش عن ميرال…ملكش دعوة“

 ..…قال بتجهم

 ”…وجودها هنا لسبب…ملكيش دعوة بميرال“

 ..…قالت ساخرة

 ”..…واي هو السبب“

 .…….وهو يحاصرها خلف الحائط الساندة عليه…اجابها بنزق

 ”..…مصيرك تعرفي ……ما تستعجليش يامدام“

 ..…صائحةضربت ذراعه بقوة 

 ”..…ابعد عني متلمسنيش“

 ..…سالها وعيناه العسلية ضارية بغيرة

هو كان بيوزع …….مخلي الهانم بتضحك جامد اوي كده…مش لما اعرف كان بيقول اي“
 نكت

 ”..…عليكي وال إيه

 ..…قالت بتبرم

 ”..…قولتلك ملكش دعوة“

 هتف بغضب أحمق والغيرة تسيطر على كل

 .…حواسه



 ”……..ومن حقي اعرف ياهانم …ه مطلقتكيش.انا لس…ال ليا“

 ..…صاحت باستسالم وبنبرة منفعلة

وشيل اللي في دماغك عشان ……مفيش بينا حاجة….هنكون بنقول اي يعني…كالم عادي“
 انا مش

 ”..…لو سمحت……عايزة اخسر آية بسبب شكك ده

 مسك يدها بقوة واطبق على كفها وهو يقول

 ……بتشنج وعيناه متوهجة بضراوة

 ”…….. ساااامعه…..متكلميش مع حد ال خالد وال غيره…و سمحت انتيل“

 ..…قالت بانفعال جاف

 وخليك انت  مع الهانم….آآه سامعة…سامعه“

 .اللي تعرفك الزم…..ابعد بقا ابعد…بتاعتك

 ضربته في صدره”.…تكره صنف الرجالة كله

 .…وهي تحاول ابعاده عنها

 .…تابعةنظر لها بغيظ دافعها للم”..…قصدك ايه“

 ……بينما هي اجابته بقرف

 دفعته لكنه”..…ابعد بقا……قصدي اللي وصلك“

 ..…لم يتحرك بل قال بغيرة وسطوة ذكورية لعينة

 ”..…. إال انا……انا عايزك تكرهي الصنف كله“

 ”..ياجوز االربعة. ….. سامع انت اولهم……انت اولهم“

معها جيدا ولبرهة وفي شدة قالت اخر جملة بخفوت وغيظ مكبوت وكانها تسبه ولكنه س
 الغضب ابتسم

 ..رغم ان عيناه لم تلين اعلى وجهه……بتهكم



 .ومزالت الغيرة عاصفة………الحجري الغاضب

 .……بصدره

تلك المرة اغتاظت اكثر بعد رؤية ابتسامته فدفعت اياه بقوة وهي تتجازوه بصعوبة هاربة 
 ……منه

……………………………………………………………. 

 .بعيدة عن الجميع…ركانوقفت بعيدة في احد األ

 .……بانطوائية موجعه للقلب

 ..والهمسات الحارة متبادلة…راقبت آية وخالد وهم يرقصا معاً على اوتار الموسيقى الناعمة

 كانوا مثال للعشق وكانه تجسد بهما……بينهما

 ……فترك صورة جميلة خلفهما

ا يحتك به بلعت ريقها بوهن وهي ترى ميرال تميل على عز الدين بتملق وجسده
 رفعت……بوقاحة

 فوجدته يرمقها …حدقتيها عليه بغيظ والغيرة تذبحها

 ببرود وخزي وكانه ينتظر رد فعل آخر من امرأه

 .……تحب زوجها وال تقبل بالهزيمة امام غريمتها

لم تترك حنين عيناه بل ظلت واقفه مكانها وعيناها تتابع ما يحدث لتجد ميرال تنظر اليها 
 .…لعز الدين بشيٍء مابتشفي وهي تمهس 

.وامام عيناها …لتجد عز الدين بعدها يهز رأسه بالموافقة ويسير جوارها لساحة الرقص
 المندهشة

 ..…رقص مع ميرال على اوتار شاعرية

بعد ان …يذكرها هذا المشهد باليوم الذي اكتشفت به انها احمق واغبى امرأة على اإلطالق
 صدقت

ً ان امثاله ممكن ان يقعوا بحب ا  ..…مرأه يوما



..مجبرة قلبها …بلعت ريقها وكانها تبتلع شفرة مسننة وهي تراقب ما يحدث بصمت وانهزام
 على رؤية الحقيقة كاملة لعله يتخلص بعدها من وهم حبه

 ………لهذا الرجل الماثل امامها باحضان أخرى 

الرقصة  عند ساحة الرقص انتبهت آية وهي ترقص في احضان خالد ان عز الدين يشارك تلك
 .…. حنين……مع ميرال بدالً من زوجته

نظرت آية الى حنين بدهشة وحزن بينما انتبه خالد لمالمحها المضطربة فحانت منه التفاته 
 للخلف ففهم

 ..……ما يزعجها

فقال برفق وهو  ……ضمها الى صدره برفق وهو يحاول جذبها من كومة األحزان تلك
 يضمها لصدره

 ..…نهشاعر بجسدها الناعم باحضا

 ”..……انتي كويسة يا اية“

 .…نظرت بعسليتاها اليه قائلة بقلق

 .. دا بيكسرها….. حرام عليه…اللي بيعمله عز دا غلط“

 ”……. واخد بالك……البنت وقفه بالعافية

نظر بالفعل لحنين فوجدها ليست على ما يرام وانها تمثل الصمد ولكن الهشاشة تجتاح حنايا 
 ………وجهها الشاحب

 ..…اه لحبيبته وقال بنبرة لينةعادت عين

 ”.….. متكبريش الموضوع…يمكن رقصة عادية مجاملة“

 .…برقة عسليتاها بالحظة قائلة بسطوة الحبيبة

ومكنتش سلمت انت  ……. انا كنت كلتها باسناني…. لو انت اللي عملت كده…مكبرهوش“
 ”كمان مني.. 

 كان يود ان يندهش بطصنع او يدعي االرتياب منها



 ………ابتسم وهو يقول بتفهم موضح نظرته لألمر كرجللكنه 

 يمكن دا اللي مستنيه اخوكي رد فعل واحد.. يثبت“

 ”..…انه من حقها هي بس

 .…عقدت آية حاجبيها بغرابة

 ”..…. ويعمل لي من االول كده…ولي يستنى كده“

 ..…رد خالد بقنوط

 ”..…متعرفيش اي اللي حصل بينهم“

 نين ثم على اخيهالقت آية نظرة عابرة على ح

 ..….وقالت بانزعاج……الذي يرقص مع ميرال

 …انا نفسي افهم حنين بتصرف بسلبية ليه“

 .. هي…سيبا جوزها مع واحده تانيه كده عادي

 ”..…اللي ليها الحق فيه

 ً  ……همس خالد عابثا

 ”..…وانتي ليكي حق في مين يا يويو“

 ..…نظرت لعيناه وقالت بقنوط

 ”..…ال في إيهاحنا في اي و ………خالد“

 .…همس بنبرة حانية وهو يقرب راسه منها اكثر

سبيهم يحلو مشاكلهم هما ……متضعيش اجمل يوم في حياتنا ……ركزي معايا ياقلب خالد“
 ثم ضمها الى احضانه ومالى عليها دافن ”. …مش صغيرين يعني

 .…. قائالً بحرارة…وجهه بعنقها

 ”……يايويو ……بحبك“

.. …مع قبالته الرقيقة على جيدها و الخفية عن اعين الجميع اغمضت آية عينيها وضاعت



 اخرجت

 ……تنهيدة هامسة

 ثم بادلته العناق و اكمال ”.………وانا كمان ياحبيبي“

 فكانا صورة …الرقصة بنفس الصورة الجميلة للعشق

 عادا بقوة …حية لترابط الحب بعد عواصف الحياة

 غرامليندمج كالً منهما مع اآلخر مجددين مثاق ال

 ………بينهما

شعرت انها غير قادرة على التنفس او المتابعة بتلك الصورة المخزية لذا تحركت وهي تنوي 
 المغادرة

 ..…. اكتفت من هذا المكان وعالمه…يكفي

القت نظرة اخيرة عليه وكانها الوداع وظنت انه منغمس مع ميرال لكنه كان ينظر اليها بقوة 
 و..

 .……وغضب

 يها بضعف واشاحت وجههاتجمعت الدموع بعين

 ..…وهي تغادر القاعة

وفي الممر الطويل سارت منهكة متعبة وهي تبكي بصمت وتضم الشال بقهر الحضانها لعله 
 يداوي

 ……الصقيع الذي يتخلل جسدها المنهك

 .…وجدت من يجذبها بقوة الحد االركان وشفتيه تطبق على شفتيها بقوة كاتم صرخة الصدمة

فحاولت  …وشعرت به يتعمق في تقبيلها اكثر …نفاسة الدافئة هدأ الزعرلكن حينما اشتمت ا
 الفرار

لكنه كان كالجدار ينهال من شفتيها بالقدر الذي يروي به ظمأ االيام الماضية وظمأ  …ودفعه
 ……العمر القادم دونها



هكذا  …. وكانها آخر ذكرى بينهما…بها شيء من الشوق والوداع …كانت قبلة عميقة حثية
 رتشع

 ورغم المعافرة الواهية في البعد إال انها كانت

 ……بحاجة لتلك اللحظة

 لحظة دفء بين يدي رجل احبته البعد الحدود وجرحها بقدر الحب ولم يكتفي بعد من رؤية

 ……آالمها على يداه

.مرر اصابعه على وجنتيها ……فصل عز الدين القبلة وهو ينظر لوجهها االحمر الحزين
ً  ماسح دموعها برفق . فهي …وهو يقول بنبرة متهدجه اثار جنون اللحظة وقبلة لن ينساها يوما

 االعمق واالصعب بين

 ……..وكانه كان يريد شيٍء اعمق حتى ينساها !!……كل ما عاشه معها

 ..…همس أخيراً دون مقدمات

 ”..……تعالي معايا ياحنين“

 .…مسك يدها فجذبتها وهي تقول بوهن

 . انا عملت اللي…كده. انا هروح كفاية …على فين“

 خالص كده مفضلش ……انت عايزة وحضرت الفرح

 ”……. وطلقني…غير انك تنفذ كالمك

 ……قال بغيظ

 ”.….. بس قبلها الزم تعرفي الحقيقة…هطلقك“

 .…قالت بحنق

 ”……حقيقة اي“

 …رد ببرود وهو يمسك يدها مجدداً 

 ”.……اسمعيها من اللي وصلتهالك احسن“



 تاركه يدها باستسالم بلعت ريقها وهي تسير معه

 ..وحينما دخلت الحد غرف الفندق وجدت ميرال هناك وحينما ابصرتها ميرال……بين يداه

 رفعت حاجبيها بغرابة وهي تنظر لعز الدين

 ..…وسالته

 ”..…. اي اللي جاب دي هنا…انت قولت انك عايزني في حاجة مهمة……في اي ياعز“
 اشارت على

 ………حنين بتعالي

سترته والقاها أرضا ثم عكف معصم القميص وهو ينظر لميرال بتأهب وقد خلع عز الدين 
 زادت قتامة

 ……وجهه وكان غضبه المكبوت انفجر في لحظة امام سؤالها

 توسعت عينا حنين بزعر وهي تجد عز الدين يصفع

ً …ميرال على وجهها بقوة  …….. صارخا

صرخت وهي تنظر اليه سحبها من شعرها الناري بقوة  ”……هتتكلمي وال اكمل عليكي“
 برعب ثم لحنين

 .……وقالت بمكر رغم الوجع وعدم شعورها بوجنتها بعد صفعته

 ”..…انا معرفش انت بتكلم عن إيه“

 قبض عز الدين على ذراعها بقوة هادراً بصوتٍ 

 ..……مهيب

. …الفستان األبيض اللي كنتي لبساه يوم حفلة عيد ميالدك …الرسالة اللي بعتيها لحنين“
..انطقي ……ة اللي طلبتيها قدام الناس عشان ميبقاش ليا عين ارفض الهانمالرقص
 ..اصلها صدقتك..……احكلها

 رغم انها عارفه انك المستفيدة الوحيدة من

 القى نظرة على حنين التي تسمرت”.…طالقي منها



 ..…مكانها فاغرة شفتيها مصعوقة من ما تفوه به

 ..…بينما قالت ميرال بلؤم وهي تدعي الوجع

 ”……انا معرفش انت بتكلم عن اي معرفش…آآه حرام عليك“

جعلت حنين تنتفض وترجع للوراء بفزع وكانها …صفعة اخرى اشد واقسى نزلت على وجنتها
 ..……هي من انضربت منه

 …صرخت ميرال وهي تتوعد له بقسوة وغل

 …..هفضحك في كل حته…اقسم باهلل هتندم ياعز“

عايشة في حارة محدش من اللي شاغلين عندك  شحاته……هعرفهم انك متجوز خدامه
 يستنضف

 ”……يعيش فيها

 ……اسكتها وهو يمسك حفنة من شعرها بقوة

انتي اللي شحاته والوسـ.ـاخة ولـطمع بيجره في ……اخرسي****دي انضف واشرف منك“
 ”..…..جتكم القرف……..كلـ.ـبة فلوس زي اللي جابك…دمك

 . صرخت……القاها بقوة فوقعت على األرض

 .……ميرال بغل

 ”.……وسود عيشتك وعيشتها …وهللا الفضحك وفضحها“

 رفع سبابته وهو يتوعد لها بشر يلمع بعيناه

 .……الضارية كنمر غاضب

..اعرفي اني ممكن ادمرك انتي ……لو فكرتي تلعبي بديلك تاني…انا اللي هسود عيشتك ”
 واللي

 ..و زي ماكنت سبب شهرتك والخير…جابك

 .هكون سبب…لى ابوكياللي نازل عليكي وع

 ”……..سااامعه…فشلك وفقرك انتي ولي جابك



 لم تهدأ ميرال بل زادت صراخ وهي تتحس

 ..…وجنتها المشتعلة واصابعه الطابعة عليها

 ..وكل قلم هيتردلك……انا مش هسكت“

 ” …ياعز

 .……رد بنزق وهو يجذب حنين من ذراعها خارج الغرفة

 ”.……يابنت المسيريوانا مستني عشان اردلك القلم قلمين “

والقلوب شاعره باخر ……..مرتاب من القادم…نزل بها لألسفل وكالهما صامت غاضب
 نقاط الحكاية

 ..……توضع في مكانها الصحيح

على السيارة التي تصف امامها و سائقة الخاص واقف …اشار لها وهما خارج ابواب الفندق
 .……راهما من بعيد باحترام وبزي الرسمي جوار الباب وقد فتحه لها حينما

 ..……اوقفها عز الدين قبل ان يصال للسيارة بعدت خطوات

 ……وقف امامها وقال بصوٍت رخيم هادئ

 ..وكل حقوقك هتاخديها….ورقة طالقك هتوصلك في اقرب وقت…اللي طلبتيه هيتنفذ ياحنين“

 ”..…زي ما مكتوب في قسيمة الجواز

 ..……ها بعجز وصمترفعت عينيها اليه بعيون ذابلة وهي توما براس

.لكنها لم تفعل حتى …لوهلة تمنى ان ترفض وتصرخ عليه ثم تلقي راسها على صدره وتبكي
 ………الدموع جفت بعينيها ولم يتبقى اال الصمت وجمود المالمح

 اوما براسه وهو يحارب مشاعر التملك

 .……وقال لها بفتور

 ”…….اشوف وشك بخير……السوق هيوصلك“

 الباردة وكلماته المنمقة وكانابتسمت ساخرة لعيناه 



 لم…مابينهما كان هين لدرجة تجعله يودعها بفتور

 ً  ……يكن بينهما يوما

 هكذا هو طالق األثرياء غاية في البرود وتحضر

 الذي يجعل المرأة تشعر بانها لم تكن موجودة

 .الذي يودعها اآلن وكانه…يوماً في حياة زوجها

 .…سيراها في المساء بعد انهاء عمله !!

 …ادراة وجهها دون كلمة منه وحينما وصلت بخطواتها المتعثرة للسائق وللسيارة بداخل
 .…شعرت بحقارة الموقف فانها تلبي طلبه كطفلة شاردة بائسه

 .يمكنها…ربما هي بائسة لكنها ليست طفلة شاردة

 .……الوصول دون مساعدته السخية

 ………اغلقت الباب بقوة وهي تتجازو السيارة وتكمل سيرها

..ودموع تغطي …لم تنظر وراها أبداً بل سارت في طريق الفارغ بسرعة اشبه بالركض
 ..…وجهها الشاحب

 ..…. ضاع كل شيء….. غبية ياحنين……غبية

 .……غبية

…………………………………………………………. 

.. وقضت …دخلت الجناح الخاص بهم بقلب الفندق الفخم.. بعد ان انتهت امسية الزفاف بسالم
.. وبعٍض من االنتصار لعودته اليها بعد كل هذا …بهم راحة وسعادة ال توصفمعه ساعتين 

 . جاعل كل من في الحفل يجزم انهما لم يكونوا إال لبعض.. ولم…الفراق

 …تكن اي أمرأه اين كانت ستنافس آية في حبيبها

وتستحق فمن هو الوغد الذي يترك امراة جميلة مثقفه ……فها هو اتى راكع ألجل عيونها
 .……نونة ومتفهمة سوية التعامل مع الجميع مثلهاح

 .. وها هو الوغد يتاملها بصمت…من الوغد هنا غيره 



 ..……شاتم نفسه على سنوات الفراق التي انسابت من بين يداه هباءاً 

 .…ربما عوضها سيسعى للتعويض من اآلن وصاعداً 

 ..…الناصعة التي تلفها بجمالدلفت للجناح بفستان الزفاف االنيق والكومة  …رآها تتقدم قبله

. ……وشعرها االشقر القصير الذي التف بلفة غاية في األناقة وتاج رقيق يلمع اعلى رأسها
 ملكة

 خرجت من أجمل القصص حباً ودفئاً كي تجتاح

 .……عالمه وتنيرة

 شعر بطيف دافئ يشتبك بقلبه وشعر بالخفقات

اليه بصمت وتلك االبتسامة الجميلة الحانية تزداد بين اضلعه وهو يراها تلتف بفستانها وتنظر 
 تشتبك

 .. اللتين يلمعان بالحمرة الفاتنة..…بشفتيها الشهيتين

 بارزين لدرجة تسيل العاب لذا يشعر انه يود االنقضاض في لحظة على الملكة الجميلة سارق

 من بين شفتيها الحب والدفء الذي تتمتع به

 ..…بالفطرة

ي طال بها وصمته الغريب وعيناه الذي تغلفها كلها ولم تترك جزء ابتسمت آية عند شرودة الذ
 بها

 .……إال ونظرت اليه بتمعن

 ”……. واقف كدا ليه…مالك ياخالد“

قالتها وهي تتقدم منه عند باب الجناح المغلق عليهم ممسكة بتنورة الواسعة وهي تخطو 
 .. حينما…نحوه

وجنته الباردة وتحسست لحيتة المنهدمة وقفت امامه تركت التنورة ورفعت يدها الدافئة ل
 ……والجذابة برفق

 ”..……مالك ياحبيبي انت كويس“



 لم يجد تفسير لما يفعله االن فقد انقض على شفتيها

 …في لحظة جعلها تشهق بهلع من هول الدهشة منه

.. حاولت مجارته وتبادلة العاطفة ……ارتطم ظهرها في الحائط بفعل شراسة وعمق قبالته
 بجموح

 .. ولطالما طالب جسدها…هي أيضاً اشتاقت إليهف

 . وكانت تنفر بعدها…في لحظات الضعف قربه

 ..…من رغبتها تلك بغضب وكبرياء مهشم

. لكنها تختلف عنه فان كانت تريد تريده هو ال …لكنها امرأه وكانت لها نفس احتياجاته
 . اما هو فكان…غيره

 الراحةولم يجد  …يتنقل بين احضان الكثيرات قبلها

 ………والسكينة إال معها في نهاية

تاوهت وهي تشعر بان ثوب الزفاف ينزلك اسفل قدميها اغمضت عينيها شاعرة بيداه تجري 
حقيقة عادت إليه ولن يسمح لها  …بشوق على منحنايات جسدها كي يذكر نفسه انها هنا

 ..……ولن يسمح لنفسه بفعل حماقة اخرى معها …بالفرار منه

.هل تشعر بخفقات ….هل تشعر بجسدها بين يداك…آية بين يداك مسالمة لك …دهي هنا ياخال
 ..هل مزال مذاق شفتيها كما هو لين……قلبها على صدرك

 .مزال واكثر يعطي….مزال واكثر…وسخي في العطاء

 …….حانية هي دافئة كالوطن…له كل ما يريد بسخاء وحب

 …وطن هي يعود اليه متعب بعد ان ارهقته الغربة

 …….. فالوطن ال يباع وال يستبدل……يخون وطنه مرة اخرى ، لن يهجره أبداً سيظللن 

.وام ….. زوجته وحبيبته…. صديقته…ابنته …واخته …. امه……وآية وطنه عالمة بيته
آية ……اية من الحب…..آية من الجمال…هي آية……هي الوطن هي الماوى والحياة…ابنه

 ………هي آية………من العطاء



 ه ومزالت شفتيه تطوف على وجههاحملها على ذراعي

 ..……. محاول االرتواء بقدر سنوات الفراق…وشفتيها باشتياق

وضعها على الفراش ثم تخلص من سترته و قميصه وشاركها تلك النومة التي نسجها خياله 
 .……عديداً من المرات متخيل حالوتها بعد الرجوع

 ..……خة قليالً اثار هجومة عليهاهمس خالد بحرارة فوق شفتيها الشهية الحمراء المنتف

 ”.……بحبك يا آية“

 ……ابتسمت بنعومة وهي تحيط عنقه باغواء مقربة شفتيها الشهية منه قائلة بهمس حاني

 ”………وانا بموت فيك ياحبيبي“

فبعضها لم يكن هناك إال تاوهات ………تقريباً اخر شيٍء نطق في تلك الليلة الجامحة
 .………وهمهمات حميمية تصدر منهما

……………………………………………………………… 

 انسدلت اول خطوط الصباح بشمس مشرقة وجو

 

 ……رائع بنسمات هواء منعشة وشمس دافئة

 خرج من الحمام وهو يلف نصفه السفلي بمنشفة

 وشعره المبلل يقطر قطرات من الماء ……كبيرة

 على صدره المشدود بالعضالت وذراعيه القوية

 …ر لهامسك منشفة اخرى وجفف شعره وهو ينظ

 ……بابتسامة رجولية رائقة وراضية البعد حد

 وهي…قد جن جنونه امس وانقض عليها كثور الهائج

 ……بطيبة قلبها وحبها وعطاءها الغير متناهي لم تمانع بل بادلته بقدر شوقها ورغبتها به

 …اندهش قليالً وهي تبادلة بنفس الجموح والشوق



 .…دهشة ذابت وهو يزداد وحشية في احضانها

قد خشى عليها لليلة امس من نفسه وتصرفة الوحشي في احضانها ورغم ذلك كانت معه كما 
. لكنها …..حاول كثيراً ان يقلل من جنونه معها……هي قادرة على التحمل ألجل ارضاءه

 ..…حينما تبادلة او تئن باسمه بحميمية تفقده ثوابه فيزيد الجموح وحشية بينهما

 ..ولكنه…مةوحشية جميلة رغم فظاعة الكل

 متوحش بقلب طفل لن يؤذيها مهم زادت

 .……وحشية رغباته نحوها

..وبينما كان منغمس بتفكير …ابتسم وخفق قلبه وهو يعيد ماحدث بينهما ليلة امس بتأني وسعادة
 بها

 .حتى طرق…كان يرتدي مالبسه ويمشط شعره

 .……باب الجناح

.القى على خالد التحية وبارك …فطوراتجه إليه وفتحه بهدوء دخل احد العاملين بعربة اال
 .…له

 شكره خالد وهو يعطي له اكرامية اكثر من المستحق

 ……ثم اغلق الباب ودخل بعربة الفطور لغرفة النوم

 تمايلت آية في نومها بنعومة وهي تفتح عينيها

 …..ماذا حدث أمس…..ال تشعر بجسدها……بتعب

.غطت وجهها ……كرة كل ما حدث بتدريجاشتبك الخجل بوجنتيها حمرة لذيذة وهي تعود متذ
 وهي

 ..…غير مصدقة قلة حياءها معه

 ربما هي ال تمتلك الحياء معه ال السابق وال اآلن

 لكن كان يجب ان تدعي الحياء في اول مرة يلمسها

 .ولكن كالعادة فقدت……بعد فراق ثالث سنوات



 القدرة في احضانه وبادلته بنفس الشوق

 .…………والحرارة

 .…ها فوجدته دخل الغرفة بعربة الفطور ابتسمت باستحسان فهي جائعة جداً رفعت عيني

 ..…وكانه قراء افكارها بعد ان ابصرها جالسة على الفراش تراقب دخولة

 . عشان كده طلبت يطلعوا……عارف انك جعانه“

 ” ……..تعبتي معايا اوي امبارح……الفطار اول ما صحيت

 .…همست بغيظ من وقاحته

 ”……خاااااااالد“

 ابتسمت شفتيه بخبٍث وهو يتقدم منها بصنية االفطار ثم وضعها على ساقيها العارية المخفية

 ..……تحت الفراش

.. وال اقولك اي رايك نطلع على …. وننزل نتمشى شوية ….. عشان نفطر سوا…يال يايويو“
 الغردقة

 طالما رفضتي نقضي شهر العسل ………او شرم

 ”.……في اي مكان مكان برا مصر

 .….وقالت بنعومة وهي تمضغ الطعام بهدوء…ات في االكل بنهم امام عيناه المبتسمةبد

. واكيد هخاف يسافر وهو في …انت عارف انا رفضت ليه عشان علي اكيد مش هسيبه“
 العمر ده

 لسه صغير ياخالد وممكن يتعب من تغير

 ثم ابتسمت وهي تقترح عليه”..…الجو

 . خلينا.……وبعدين موقع الفندق هنا حلو  ”

وعلي  ……نقضي يومين هنا وبعدها نطلع اي مكان على البحر نقضي كام يوم هناك
 ”…. اتفقنا…معانا



 ..…اوما بقلة حيلة

 ”……اتفقنا“

 سالته وهي تقضم من التوست ثم تاخذ رشفة

 ……من كوب العصير

 ”……قولي انت واخد اجازة قد إيه“

 ابتسم وهو يمسك قطعة خيار ويضعها بفمه

 ……ةمجيب بوقاح

 ”.……مفتوحة لحد ما شبع“

 ..…لمعة عينيها وهي تقول بثقة

 ”……كده هتفضل علطول جمبي“

 ..…اندمج بالفة معها في الحديث وهو يضحك

 ”..……علطول ………. عمتاً انا معنديش مشكلة افضل جمبك…يا واثق انت“

 .…همهمت وهي تقول بحنو

 ممم ماشي بس بالش تطول عشان عز الدين“

 ” ……الشغلميزدش عليه ضغط 

 …عبثت مالمحه وزالت الضحكة قائال باقتضاب

تحبي انزل النهاردة  …يعني عايزاني اقطع اجازتي عشان اخوكي ميتعبش من ضغط الشغل“
 ”……وبالها اجازة خالص

 ضحكت وهي تقضم من التوست قائلة

 ……بشقاوة شهية

 ”……زي ما تحب ياروحي“

 ..…ردد الجملة بغيظ



توست فجأه مما جعلها تنظر له بدهشة عقب وهو يحمل الصنية اخذ منها ال ”.…زي ما حب“
 .وقال…ويركنها جانباً امام عينيها المصعوقة من فعلته

 .طالما وصلت لنزولي الشغل……بالها اكل خالص“

 ”.…..عشان خاطر اخوكي…تاني يوم فرحنا

 .…همست آية بحنق له

 ”……على فكرة انا لسه جعانه“

 ………قال خالد بشر

سحب الغطاء وحملها على ذراعه وكانت ال ترتدي  ”..……نتي يومك مش فايتعلى فكرة ا“
 اال

 .…قميص حرير قصير جداً من اللون األبيض

 مطت آية شفتيها بدالل قائلة بحنق وهي بين

 ..…معلقه يداها بعنقه باستسالم…ذراعيه

 ”……انا جعانة ومفطرتش“

 ..…نظر لها باستنكار قائال

 ”……كالمكانا بقا نفسي اتسدت بعد “

 .…ضيقت آية عينيها وهي تقول بشر

 ” …..انت ُحر…لو منزلتنيش هفطر بدراعك“

ً …جفل خالد وهو ينظر لها بفزع  ..…..معقبا

 . دا انا على كده مش هالقي نفسي…ياساتر“

 ”……على العشا

 .…مطت اية شفتيها وقالت بابتزاز عاطفي

 .اخر مرة…عايزة اكل ….. نزلني……انت وراحتك“



 ”. …كانت امبارح الصبح كلت فيها

 .…لم يتاثر بل قال ساخراً 

. تعرفي انا مش فاكر انا كلت امتى أصال تقريباً من يومين …صعبتي عليا ……يعيني“
 ”.…تالته

 نظرت للصنية والفطور الشهي بحسرة قائلة

 ……إليه

 ”.……نزلني وناكل سوا ……االكل قدامك اهوه“

 ……سار بها قليال ثم نظر لها بسفالة

قالها وهو ينزلها على ارضية الحمام الباردة ثم التهم  ”……ل قدامي وهاكل لوحدياالك“
 شفتيها بقوة

 ……وركل الباب بقدمه مغلقه عليهما

…………………………………………………………. 

قد انهت عفاف لمساتها األخيرة وقد انتظرته في البيوتي سنتر الخاص بها والتي تم تزينها 
 .والذي…به

 …لصاحبته كي تتزين به اغلق اليوم وفتح خصيصا

 كان يشاركها في تلك الجلسة رحمة وحبيبة وعفاف

ً …واخريين عاملين وزمالء لها منذ زمن  .كعفاف تماما

حتى حنين اتت اليوم كي تحضر حفل الزفاف معها بعد ليلة أمس التي قضتها في قهر بعد اخر 
 ..……لقاء بينهما

 حتى تكن مع صديقتها في هذا…ليوم تحديداً قررت تأجيل األحزان وتوقف عن التفكير بنفسها ا

 فصديقتها تستحق……اليوم كما تمنت سمر

 .……ان تكون لها سند ودعم في هذا أليوم

 ……ابتسمت حنين وهي تميل على سمر وتقبل وجنتها وهي تمسك يداها كي تنهض



 نهضت سمر معها بابتسامة واسعة وهي تسالها

 ……بعيون المعة بالفرح

 ”……ي ليهاي يابنتي وقفتين“

 ……عانقتها حنين وهي تبتسم بسعادة ألجلها..ثم رفعت الهاتف امامهم وهي تقول بجذل

 ”.….اليوم ده ميتعوضش………تعالي نتصور سوا“

 .التقطت…طالت البسمة في عينا سمر وهي تعانق خصر صديقتها ناظرة هي وحنين للكاميرا

 حنين عدت صور لهم بوضعيات مختلفة معظمها

 يظبط بسبب اهتزاز يداها مضحك واالخر لم

 ..……والقليل جيد جداً 

 .………ان الصور تخرج جميلة فقط الن جاذبية سمر تعطي للصورة نكهة خاصة

وان وقفت سمر جوار الجميالت ستكن امامهم المراة االكثر جاذبية والملفته لالنظار بجمالها 
 ..وكيف وهي….. فكيف ال تغطي جاذبيتها على حنين…الخالب

.وشعرها …زفاف غاية في االنقة والجمال بتنورة متسعة كفساتين االميرات ترتدي ثوب
االسود المموج انساب على ظهرها بتسريحة انيقة وقد وضعت فوق راسها طوق بورود 

 االلماس البراقة ذادت تألق به

وكان باخر الطوق من الخلف تشتبك به طرحة الزفاف البيضاء الشفافة المتدليه خلفها حتى 
 ………االرض

..كان يود تغيره حتى ال يذكرها بما …هذا الفستان هو بعينه الذي اهداه ابرهيم لها في سابق
 مرا

 ً  ولكنها رفضت واصرت على ارتداءه كما……به معا

 ……تمنت في احالم اليقظة !!

حتى تتابع حياتها ……اليوم ارتدت اياه محاولة تخطي الماضي والقاء الوجع خلف ظهرها
 …معه



 اجبارياً من الدنيا حتي يدخلوتقتنص حلمها 

 .…الفرح قلبها وتكن قادرة على اسعاد قلبه بعدها

 ……فهما يستحقا االفضل بعد تلك المحن المؤلمة

 .وطالت البسمة الحلوة في عينيها السوداء االمعة…ابتسمت سمر بشفتيها القرمزيّة الرقيقة

 ……المكحلتين بجمال زادت البهية فتون للعيون

 ”.……يالصور حلوة او“

 ثم تطلعت حنين”……عشان انتي فيها ياسمورة“

 .……على الفستان واضافت بسعادة منكسرة قليالً من كثرة اوجاعها

 ”.……الفستان حلو اوي عليكي“

 ……قالت سمر وهي تتفقد ثوب حنين البني والفرو األبيض المحيط منكبيها

 ”……انتي كمان فستانك حلو اوي“

الرتداءه مجدداً فلم يتوفر وقت لشراء ثوب سهرة ابتسمت حنين باقتضاب فهي اضطرت 
فقد أصبح  …. وهي في االساس متعبه ولن تتحمل جولة بحث وشراء…مناسب لعرس سمر

 مجهودها في

 ……االونه األخيرة مقتصر جداً 

 تقدمت منهم حبيبة بفستانه االنيق البنفسجّي الفاتح

وكذلك حجابها كان ……لتي تتمتع بهاالهفهاف الطويل وكان مالئم لها وبازر حالوة رشاقتها ا
 ……ملتف حول وجهها برقة مغطي شاللها البني عن العيون

 .. حتى مالمحها هادئة راقية…ذوقها راقي ناعم مثلها

 ………ناضرة تكمل صورة ملكة الثلج كما يلقبها من وقع بالهوى قبل أوانه

 ”.……انا كمان عايزة اتصور مع سمر“

 .…بنها الصغير)ابراهيم( بين يداها وهي تتقدم منهمصاحت رحمة بغيظ وهي ممسكه با



 ”..……وانا كمان عايزة اتصور مع العروسة“

 ضحكت سمر وهي تاخذ الثالثة صفين في احضانها

 ..…وحنين على الجهة اليمين وحدها وحبيبة ورحمة من الجهة األخرى

 التقطت حبيبة لهم الصورة )سيلفي..(وقبل ان

..فشارك …زمالءها وعفاف اولهم كي يتصور الجميع معها يبتعد الجمبع نادت سمر على
 ……………سمر………الجميع الصورة على شرف العروس الجميلة

 ……سمعت الزغاريد وصوت ابواق السيارات والدرجات البخارية بالخارج

خفق قلب سمر باضطراب واهتزت ابتسامتها بينما اقتربت منها حنين وابتسمت لها وهي تبث 
 ..…الطمانينة لقلبها

 ”. …فكي التكشيرة……. دا ابراهيم حبيبك………مالك ياسمورة“

 ..…صاحت حبيبة ورحمة بسرعة لهم

 ”……سمر ادخلي في اي حته مش عايزين ابراهيم يشوفك دلوقتي“

 .……. قالت حبيبة بغيظ من سمر الول مرة……عقدت سمر حاجبيها بحيرة

 ”.…اسمعي الكالم ياسمر ونبي ماتبوظيش الدنيا“

 .…نحو حنين بحيرةنظرت سمر 

 ”.……هو في اي ياحنين“

 ……ابتسمت حنين وهي تخبرها بخبث

 ”..……عايزين يلعبوا شوية باعصاب العريس …اسمعي كالمهم شكلهم“

 ..…مطت سمر شفتيها باستنكار معقبة

 ”.……هو دا حد يقدر يلعب باعصابه“

 .…صاحت حبيبة بسرعة

 ”..…ابراهيم داخل“



 ورة الفستانبرمت سمر شفتيها وهي ترفع تن

 .…وتدخل احد الزوايا قائلة

 ”…….. ام نشوف اخرتها…………امري هلل“

 …دخل ابراهيم بحلة انيقة غاية في الوسامة عليه

 . وقد حلق لحيته…وشعره مصفف للخلف بجاذبية

 ومالمحه تنبض…فباتت بشرته صافية ناعمة اكثر

 ……ردهة المكان .وعيناه تلمع بلهفة وشوق وهو يبحث عنها في……بسعادة والراحة

سمع ضحكات نسائيه ماكرة مما جعله يشتم رائحة غدر وهو ينظر لبوكية الورد االحمر الذي 
 اشتراه

 ……لها كي يقدمه كما تقول الطقوس حينما يراها بثوب األبيض

نظر ابراهيم للبوكية بحماقة فهو ال يفضل تلك السخافات ولكنه يحاول ان يظهر بصورة زوج 
 ..………الكتاب رومانسي كما يقول

. لوى شفتيه وسال …عادت عيناه القاتمة للكاتمين ضحكاتهما بايديهم وهما ينظرون اليه
 .…بهدوء

 ”..…فين سمر؟“

 ..…ردت حبيبة بمكر

 ”……سبقتك على القاعة“

 ..…ابتسم ابراهيم ببرود قائالً باالمباالة

 ”……وفرت ………حلو اوي“

. وكانت تنوي …جيداً من موقعها عضت سمر على شفتيها وتوسعت عينيها وهي تسمعه
 الخروج وخنقه بيداها لكنها تحملت لتراه سيخرج بدونها

 ……ام سينتظرها كما يفعل دوماً !!

 .…عاد إبراهيم وسال حنين مباشرة عن مكانها



 ”……فين سمر ياحنين“

 .…حركت حنين كتفيها وقالت ببساطه

 ”.….. لو عايزها……دور عليها بنفسك“

 .… بنزقتجهمة مالمحه قائالً 

 . طب ما تخرج…اي لعب العيال بتعكوا دا بقا“

 ”.……هي اسهل

 ..…اقتربت منه حبيبة وقالت برفق

 ”…. بس ادينا ضهرك…. احنا هنخرجها…بص يابيه“

 ً  ……رفع احد زوايا شفتيه مستنكراً وسال تلقائيا

 ”……ليه هي كل دا مالبستش الفستان؟“

 دمة مما جعله يشعر بحماقة ما قالهاحمرت وجنتي حبيبة بخجل وتوسعت عينيها بص

 .…للصغيرة

 .…تدخلت رحمة في األمر وهي تتقدم منه

 …عايزين نصور اللقطه دي …اسمع الكالم ياهيما“

 ”.. …اول ما تشوفها بالفستان

 .……ردد نفس كلمات سمر بنفاذ صبر وهو يدير وجهه لجهة الخروج

 ”…خلصوا عشان زهقت منكم ومنها ………امري هلل“

 سمر على اسنانها هامسة له بتوعداطبقت 

 ..…من خلف الباب

 ”..……كلمة تانيه وهاخد بعضي وروح“

 اتجهت حبيبة لسمر وساعدتها على الخروج ثم بدات



 ..……رحمة بتصوير اللقطة التاريخية

 ..…سالته رحمة بلؤم

 ”.…قولي يابراهيم اي اكتر اكله سمر بتحبها“

 .…صاح بغيظ في وقفته الشامخة كتمثال حجري

 ”.…….. ما تخلصي يارحمة وبطلي غتاته…احنا في برنامج اديني عقلك “

 .…صاحت رحمة بتهكم وهي تقلب شفتيها

 ”……كل ده بيتسجل انت حر …مين فينا اللي غتت دلوقتي بقولك بصور“

كانت سمر تقف خلفه عن بعد ثالث خطوات وقد وضعت يدها على فمها تكبح ضحكاتها من 
 غيظة

 …له في هذا اليوم تحديداً ومشاكسة الجميع 

 ..…سمعته يجيب على مضض

 ..….. والشوكالته…سمر بتحب المكرونات“

 ”..……. وكابتشينو……والنسكافية

.. وخفقات …توسعت عينا سمر وهي تنظر لظهره بصدمة وقد شعرت بفرشات تدغدغ معدتها
 تشعل

الكثير بسبب .. ربما يعرف …….. كغرابة رده وتفاصيله بما تحب…قلبها حيوية غريبة
 احاديثهما

ً …الطويلة على الهاتف في فترة الخطوبة  حقا

 …مزال يذكر التفاصيل الدقيقة والبسيطه بينهما

رغم انها ……مزال يذكر………مزال يذكر انوع االكل والحلوى والمشروبات التي تفضلها
 لم تذكرها إال

 .وفي احاديث استثنائية ال تتكرر…مرة واحده !!

 ……كثيراً بينهما



 سعت ابتسامة رحمة وهي تزيد العيارتو

 …قائلة

 ”……واي اكتر لون بتحبه“

 ً  ..…رد إبراهيم هاكماً مغتاظاً منهن جميعا

.بتحب اشارات المرور احمر اخضر …انا مش عارف اي اللي جابني بصراحه“
 ”……واي حاجة فيها ترتر……أصفر

.ولكنها انصدمت …هاخرجت ضحكة خافته من بين شفتيها فوقع قلبها وخشت ان يستدير ويرا
 .…مرة اخرى وهو يقول دون ان يلتفت اليها

 ”.…….في االخر……هيطلع عليكي……مانتوا متفقين…اضحكي اضحكي“

 ……وضعت يدها بخصرة قائلة

 ”..…هللا انت بتهددني قدامهم يابن راضي“

 صاحت حبيبة تلك المرة وهي تقول بلهفة

 .…مترجية

 تلف اخر سؤال قبل ما…ونبي يابيه اخر سؤال“

 ”.……لسمر ونبي

 ً  .….. ثم قال…مط شفتيه حانقا

 . المايك معاكي…االسئلة احلوت النهاردة“

 ”.…يابنت عمي

 .…ضحكت حبيبة وسالته بحماس

 ” …..اذكر تالت حاجات……اي اكتر جاجة بتحبها في سمر“

 .…رد بصيغة ابراهيم راضي المبسطه في حبه

دتها على بعضها كده بالبركة مش هقعد .هو انا خ……. تقريباً كل حاجة…شعرها …عنيها“



 ”.…انقد فيها

 توسعت عينا سمر بصدمة ووضعت يدها على

 .…وجنتها معقبة

 ..…انت بتشتري كيلو طماطم يابراهيم……تنقد !!“

 ”.. …ياحظك ياسمر

 .…سالها باستغراب ولم يستدير بعد

 ”…….في بعد كده حظ…..دا انتي هتجوزيني…مالوا حظك ياسمر“

 ..…ا باالرض غيٍظ منهدبت بحذاءه

 ”.….روحني يابراهيم……روحني“

قالها وهو يستدير اليها أخيراً ليجدها بكامل اناقتها بثوب  ”..…هو احنا لحقنا …روحني“
 الزفاف األبيض

 ……بجمالها وجاذبيتها المعهودة

رسم آالف الصور بعقله وهو اتي اليها وصورة الواقع فازت  …انها أجمل مما تخيل
 ..……بجدارة

 . وعيناه تلمع…ظل للحظات يتاملها بصمت و

 .. تنطق نظراته نحوها قصايد…بالحب باللهفة

غرامية جريئة قوية تالمس قلبها بقوة.. مما جعلها ترتبك وهي تنظر الى جاذبيته 
وبقلب عيناه القاتمة تحلق البعد ….فهي دوماً تقع اسيرة شموخ الوسامة الحادة به…كالمسحورة

 ……ة بريق خاص بها ال ينير إال حينما ينظر إليهاحدود محاولة اضاف

تالشى غيظها منه وحل الخجل وتسارعت نبضات قلبها وهي تجده يتقدم منها ملقي البوكية 
 خلفه

 ..……ببساطه

توسعت عينا سمر وهي تنظر الى البوكية الملقي أرضا بحسرة ثم عادت اليه بعينيها لتجده 



 مها بقوة وشعرتض ……يجذبها الحضانه بعدما وصل اليها

 .…بساقيها ترتفع عن األرض بفعل يداه القويتان

 صفق الفتيات لهم بحرارة وهو وهي كانا بعالم آخر

منفصل وهي تشعر باحضانه الدافئة تغلف جسدها االنثوي بحميمية اهلكت كالهما واشعلت 
 .……القلوب اكثر من السابق

. حينما وقفت امامه …س االرضبعد ان مرت لحظات مسروقة من عمرهم ترك قدميها تالم
 ترك خصرها وعانق وجهها بكفيه وهو يميل على جبهتها مقبلها

 بحب قبلة طويلة اوشكت على ان تفقد ثوابها

 .. لقوة المشاعر الناتجة عنها رغم بساطة…معها

 .……اللمسة بينهما

 ”.……مبروك ياحبيبتي“

 ..…اهدته ابتسامة تقطر عسال وهي تقول بعيون المعة بالحب

 ”..…هللا يبارك فيك يابراهيم“

 ..…همس لها دون ان يالحظ أحد

 ”……االبيض هياكل منك حته ياشبح“

 …رفعت انفها وقالت بتعالي

 ”……عشان تعرف بس انت متجوز مين“

 ……رد ابراهيم بنبرة مستفزة وهو يجعلها تعانق مرفقة بيدها الناعمة

 ”……ري رايكيال قبل ما تغي…..شبح في نفسه…متجوز مين يعني شبح“

 ضحكت وهي تلكزه في كتفه وتخرج معانقه ذراعه

 ……والفرقة الموسيقي تعزف خلفهم

…………………………………………………………. 



 وصال صالة القاعة الشاسعة الفخمة وتمت فقرات

 ..……إستقبال العرسان على اكمل وجه

 .……وقد بدأ الجميع بتهنئة اياهما بحرارة ومحبة

 .…عض الحرجتقدمت نوال منهما وهي تشعر بب

 فقد اوصلت رحمة الحديث الذي سمعته على

 .……لسان سمر لهما

.وحتى بعد ان …ربما كبرياءها كأم وسنها يمنع اعترافها بحقيقة انها أخطأت في حق سمر
 حكت رحمة

 ً ..بل كانت صامته وكانها مصممة على اتهام سمر بابشع …لم تبدي رد فعل حياديا
 .……الصور

.تعرف جيداً …..لكن نوال شعرت بندم لكونها امراة ظالمة !!…هذا ما كانت تظنه رحمة
 عقاب

 ..وهي حكمت واصدرت الحكم……الظالم عند آهلل

 دون التأكد او حتى سؤال ابنها مباشرةً عن حقيقة

 .……زيجة سمر

 . وتحافظ على…كانت مضطرة الجل ان تنقذ ابنها

جل على ابنها كما ولم تحرض هذا الر….لم تكن طامعه في المال كما ظنت……اخيها
 ……توقعت

 .. وقع قلب سمر وهي جالسة…وقفت نوال امامهما

 .. الذي…على االريكة جوار ابراهيم )الكوشة(

 رفع عيناه على امه ولكن رد فعله كان مختلف

 ً  .…النه نهض سريعاً وعانقها متمتا

 . عارف اني مش……كنت متأكد انك هتيجي يامي“



 ”……ههون عليكي

..وهي تربت على …ق الدمع بمقلتيها وهي تبادلها العناق قائلة بحنان االمرق قلب نوال وترقر
 كتفه

 ”..…. ربنا يسعدك……مبروك ياحبيبي“

. بلعت ريقها ……بينما نهضت سمر ووقفت منتظرة رد فعل قاسي يكسر فرحتها أليوم
 بتوجس

 ..…حينما وجدتها تفصل العناق بينها وبين ابنها

 ة نحوهاثم نظرت اليها نوال وخطت خطو

 .……ورفعت يدها

. ولكنها تفاجئت بان نوال ……حينها شحب وجه ابراهيم واغمضت سمر عينيها بخوف
 تتحسس

 ..…وجنتها برفق قائلة بمحبة

 ”..…….. ربنا يسعدكم………مبروك ياسمر“

 ..ثم…بادلتها نوال النظرة بابتسامة معتذرة حانية…فتحت سمر عينيها ونظرت لنوال بدهشة

 ………ابتعدت عنهما

عادت عيناها البراهيم الذي ابتسم ابتسامة واسعة حتى برزت اسنانه وتلك طفرة ال تتكرر 
 ً  ..…كثيراً..ثم وجدته يحيط كتفها وهو يخبرها هامسا

 ”..……مش قولتلك“

 بادلتها اإلبتسامة براحة وسعادة وهي تعود

 .……للجلوس لتتابع ما يحدث عند ساحة الرقص

 كذلك بعد ان قد وصال يوسف ونور الى القاعة

 .……دعاهم احمد للحضور

 .…ابتسم يوسف وهو يناكف اخته



 ”.…فستان روبنزور ده هيكفيكي على وشك“

 ……مطت نور شفتيها وهي تنظر لفستانها الوردي والكومة الكبيرة المحيطه بها من األسفل

 كان طفولي قليالً بلونه الوردي والورود المطبعة

 قدته بضفيرة.حتى شعرها االسود الطويل ع…عليه

 .……..ردت على اخيها بغيظ…غليظه انيقة تتدلى الخر ظهرها بجمال

 .وبعدين عجبني..وبابا قال انه……اسمها رابونزل“

 ”.……حلو عليا

 ……مط شفتيه ساخراً 

 ”……بابا الزم يطبل لدلوعه“

.( لوحت نور بيدها …كانت سترد عليه لكنها رات حبيبة تتقدم منهم هي وصديقتيها )شذى وهنا
 …لها

 ”..…حبيبة“

 …قالت حبيبة بابتسامة واسعة وهي تتقدم منها

 ”.…. ُكنت لسه هرن عليكي…نور أخيراً جيتي“

 سلمت هنا وشذى كذلك عليها وعيناهما معلقه

قالت شذى وهي تعانقها ……على يوسف ذاك الوسيم وسامة تعلق عيون وقلوب الفتيات عليه
 .…بحرارة

 .…ثم همست بالقرب من اذنها ”…بة عليكي.. كنا لسه بنسأل حبي…هاي يانور“

 ”……مين القمر“

 .…همست هنا من الناحية االخرى بوقاحة

 ”.…….. انا معنديش مشكلة اوصله…شكله تايه وعايز حد يوصله“

 .…همست شذى لنور وهي تعانق كتفها بتملق



 ”.……. قريبك دا وال خطيبك…خليكي انتي ياست انا هوصله“

 .…اجابتهم نور بهمس

 ”.……اخويادا “

 .…عانقتها شذى فجأه بقوة

 . انا اول ما شوفتك اصال…حبيبتي حبيبتي“

 ” ………حبيتك جداً 

 .…برمت هنا شفتيها متدخلة

 ”..…متهزريش ياشذى انا اللي حبتها األول“

 ..…قالت شذى من تحت اسنانها

 . ان شاء هللا يكون عندها اخوات…اكتمي ياهنا“

 ”.……والد تانين

 ها وهي تراقب تصرافهمكتمت حبيبة ضحكات

 ..……المتملق ناحية نور بعد رؤية اخيها

وحينما كانت هي تضحك وتتابع صديقاتها كان يوسف ينظر اليها بقوة محاول تذكرها فهو 
 يشعر

 ..……. لكن أين…انه راها من قبل

. وشعره االسود المجعد تاركه …في تلك االوقات تقدم منهم كرم مرتدي طاقم شبابي انيق
 .……فوق راسهبجنون 

.. مهما رات سيظل …اول من الحظ وجوده نور التي نظرت لمالمحه السمراء الوسيمة بهيام
 كرم

 …….. وضعيف في الهوى…حضور و وسامته يرتجف عندها قلبها الصغير

قالها كرم وهو يسلم على يوسف وينظر لنور باعجاب ”..…اي ياجماعة لسه جاين وال إيه“
 فطلتها



ً  اليوم تصنف باميرة  ..…االساطير كما يراها دوما

 …اجاب يوسف ساخراً وهو يبتعد عن صديقة

 بس نور بتسلم على ……. لسه دلوقتي…آآه“

 ”.…صحابها اللي انا أصال معرفش صاحبتهم امتى

 …تلك المرة تكلمت حبيبة إليه موضحة بهدوء

 اتقبلنا صدفة في مطعم كنتاكي ومن بعدها“

 ”.……بقينا صحاب

 .……سماع صوتها فحاول اطالت الحديث متسائالً النت مالمحه عند 

 ”……مين بقا عرفكم على نور“

 أشار كرم على نفسه بهدوء محاول حذف أحمد

 .……من الصورة

حبيبة جارتنا وشذى وهنا  …. شوفتها صدفة وعرفتهم على بعض…انا ياسيدي“
 ”..…صحابها

 ……اوما يوسف بتفهم وهو يبعد عيناه عن حبيبة متسائالً 

 ”.……أحمد صحيحهو فين “

 ..…مط كرم شفتيه بحيرة

 ”..…على العموم ادخل الشلة بتاعتنا كلها جوا…مش عارف انا مش لقيه أصال من ساعتها“

 …ثم نظر الخته قائالً ”..…طب يال بينا……بجد“

ثم عادت عيناه لحبيبة التي  ”……. بس قدام عيني متبعديش…خليكي انتي مع صحابك“
 توترت

 .…ذا اشاحت بوجهها بعيداً عنهتلقائياً من نظراته ل

 ………بينما راقه خجلها وهو يبتسم ابتسامة جذابة ثم رافق صديقه للداخل



 .…لفت نور امام اعيناهما متسائلة ببراءة

 ”..…اي رايكم في الفستان“

 .…ردت شذى باعجاب

 ”..…جميل أوي“

 .وحينما…بينما رفعت حبيبة الهاتف على اذنها

 فتح الخط قالت بغيظ

 ”.……ين يا احمدانت ف“

 ..…رد بغالظة وفمه ممتالء بطعام

 ”.……في إيه ……باكل يابنتي“

 ”..…بتاكل فين“سالته بدهشة.. 

 ”..…في البوفيه“ ……رد ببساطة

 ”..…هو البوفيه فتح“. …عقدت حاجبيها متسائلة

 ..…رد بمرح وهو يمضغ الطعام

 ”.. …االكل طعمه حكاية……..تعالي ُكلي……فتحلي مخصوص“

 ها على بطنها وهي تشعر انهامررت يد

 ……تشتهي الطعام

 ”..…..قولي اجي فين…انا فعالً جعانه يا احمد“

 ..……وقد هربت من اصدقاءها بحجة دخولها للحمام…وصف لها المكان سريعاً 

 وقفت عند أحد األبواب المغلقة وطرقت عليها

 فوجدته يجذبها من يدها صرخت برعب ولكنه

 .…برفق كمكم فمها وهو يسحبها معه



 ”…….. تعالي……هشش هتفضحينا“

.جلسا االثنين تحتها لتجده …جذبها ألسفل أحد الطاوالت الطويلة العالية المغطى بفرش أبيض
 ………يحتفظ بصنية كبيرة من الطعام عليها كل مالذا وطاب

 ضحكت حبيبة وهي تمسك قطعة من

 …اللحم 

 ”.……انت حرامي“

 .…..قائالً …سحب منها قطعة اللحم بغالظة

 ”.…الطبق بتاعك قدامك بطلي نصب“

 ……ضحكت وهي ترفع الطبق وتبدأ بالتهام ما به

 ..…ثم سالته بمناغشة

 ”……مقولتليش اي رايك في الفستان“

 .…مضغ الطعام وهو يقول ببساطة

 ”..…شغال………مم حلو“

 .…سالته وهي تنظر اليه ببراءة

 ”.……انت لسه زعالن“

 ً  ..…رفع معلقة االرز على فمه مجيبا

 ”..…لو زعالن هكلمك ليه في التلفون“

 ..…قالت حبيبة باقتضاب

 وخمس……ايوا بتكلمني بس من غير نفس“

 ” …دقايق وبتقفل

 .…اجابها بغيظ

 ”……عشان لالسف مش بتسمعي الكالم“



 .…قالت بانزعاج منه

 وبعدين كل…على فكرة انا مسحت الصورة“

 ”……اللي عندي على الصفحة بنات

 .…الطعام رد بحنق وهو يبتلع

.وكمان ياهانم انتي آآه كل اللي عندك بنات بس كل نص …انتي مسحتي الصورة بس امبارح“
 ساعة القيكي مشيرة حاجة على صفحتك دا غير تعليقات

 ”…اللي بشوفهالك

 ..…زمت شفتيها وقالت بضيق

 ”..…انا مش بشير كل ساعة يا احمد“

 ……اوما وهو يضيف بسخط

 بعرف اخبار الدنيا كلها قسماً باهلل ياحبيبة انا“

 ”……من صفحتك

 كتمت ضحكتها وهي تنظر إليه قائلة

 .…بشقاوة

 ”……بطل زولم“

 ضحك عليها وهو ينهي طعامه واضعاً الطبق

 ً  .…فارغا

 ”.…لو خلصتي يال نخلع قبل ما نغسل االطباق“

 هي أيضاً تركت طبقها شبه منتهي وهي

 .…تقول

 ”..…شبعت انا كنت جعانه اوي“

قالها وهو يخرج من أسفل الطاولة ثم مسك يدها وخرجت ”.……مايلعدي الج“



 سمع……معه

 ..…االثنين صوت احداً قادم من باب المطبخ اآلخر

 جذبها أحمد سريعاً من باب الخروج التي دخلت

 .……منه ليركضا االثنين سريعاً وهم يضحكا

…………………………………………………………… 

 ..……القاعة وقف كرم بشرفة شاسعة المتواجدة بقلب صالة

 .كان يرى األفق……ظلت عيناه البنية ترمق الجو الحالك المنير بالمصابيح البعيدة امامه

 وكان السماء…من خالل تلك الشرفة العالية

 ..كانت النجوم تزين…ملتقيه باألرض عن بعد

 ..وتلمع بها مضيفه نكهة…قتامة السماء الصافية

 .……لتأمل

. يتأمل البعيد بعينين …وهو ساند على جدار الشرفة بيداهوقفت نور خلفه تتأمل ظهره وصمته 
 حزينتين

 ..………ساكنتين

 ً  ..…وجدته يغني بصوٍت رخيم وبهمسا

 (…….دنيا جديدة بتلمع……)هاتي ايدك نشوف

.وهو دوما يذكرها ببطل تلك الحكاية)عالء …ابتسمت نور حالمة فهي تعشق تلك األغنية
 .(…الدين

 .…ه يعلم بوجودها خلفهتفاجئت به ينظر اليها وكان

 …وجدته يتابع االغنية وهو ينظر إليها بحنان

 .(…امتى قلبك كان ليكي يوم دليل……)يا اميرة

خفق قلبها وهي تتقدم منه وتشاركة الخلوة وهي تنظر اليه بعيونها االمعة المنبهرة بفارس 



 …احالمها

 …تابع كرم وهو ينظر لالفق البعيدة

 ..دنيا…نيا عجيبة.وشوفي الد…)سيبي قلبك ليا

 .(….على البساط السحري نطير…بعيدة وقريبه

 .…نظر اليها بحب ثم لساحة الواسعة من امامها

الحلم يبقا  …منحسش بيا بخوف وفيه نشوف ….. دا عالم تاني مش معروف…)دي دنيا فوق
 ..(…حقيقية

 ..…شاركته نور الغناء بصوتها الناعم

.بقيت في عالم تاني ….. اكيد اكيد…انا وياك بعيدو…دا عالم تاني معرفوش…)دي دنيا فوق
 (…معرفوش

 .…ابتسم كرم وهو ينافسها بقوة

 (……)بقيت في عالم تاني معرفوش

 .….بصوٍت ناعم مفعم بالمشاعر…تابعت نور وهي تنظر لعيناه

 فوقي…..حلم وانت اهو صاحي…)دنيا متقولش حلم

 ….بشوف سما صافية مالها حدود…وتحتي حواليا

 ..(…ا فوقدي دني

 .. طايره بال جناح…)نفسي اشوف حاجات كتير

 .(……مش عايز يرجع تاني يبقا أسير……قلبي مرتاح

 ابتسمت نور واحمرت وجنتيها وهي تبعد

 ..…وقالت بلطف……عينيها عنه

 ”……..ودي اقرب أغنيه لقلبي…صوتك حلو“

 مط شفتيه وهو ينظر للبعيد



 ”..……. بريئه زيك………عارف“

 ……وهي تنظر اليه بانبهار توسعت ابتسامتها

 ”……تعرف انك بتفكرني بعالء الدين“

 ..…قال كرم ساخراً 

 .عشان نفوز……ربنا يوعدنا بالمصباح السحري“

 ”.……بقلب األميرة

 ..…قالت نور بحنق

 ”……مين قال ان فاز بقلبها بسبب المصباح“

 ً  ..…قال هازئا

 ”..…هي حبته عشان أمير“

 ..…قالت نور بدفاع قوي عن بطلتها

 ”……لما انقذها…في سوق…هي حبته من أول مرة شافته فيها“

 .…قلب شفتيه قائالً بغالظة

 ”.…اختارته عشان هو أمير………في نهاية برضو“

 ……هزت راسها قائلة بانفعال

 ..مش عشان…غلطان هي اختارته عشان بتحبه“

 ”.……هو أمير

 .ثم حدثها…نظر النفعالها المبالغ فيه لبرهة

 .…برزانه

 ”..…….انتي لسه صغيرة…يش نفسك باالوهام يانورمتعلق“

 .…هتفت من بين اسنانها المطبقة عليهم بغيظ



.ومش محتاج مصباح سحري عشان تثبت انك ……وانت كمان لسه صغير“
 محتاج تفتح ……انت بس محتاح تفتح عينك ياكرم……تستحقني

 ”..…عينك

شعره للخلف ..زفر كرم وهو يرجع …تركته وابتعدت وعيناها تلمعان بدموع
 ..ضارباً سور……بتشنج

 .……الشرفة بعدها بعصبية

…………………………………………………………… 

.من بين …وقف هو وهي عند ساحة الرقص وقد بدأ بالرقص على اوتار موسيقية ناعمة
 االضاءه الخافتة

 . وتتساقط عليهم بعٍض ……واجهزة البخار الملونة التي تخرج كغمام ملون يطوف من حولهم

 .……لورود الحمراء بين الحين واآلخرمن اوراق ا

 عقب ابراهيم بمزاح وهو يرى ابتسامتها تتسع

 ……بانبهار وسعادة وهي تسند راسها على صدره

 ”..…عشان تعرفي بس اني صارف ومكلف“

 …ضحكت سمر وهي تختبئ بصدره بنعومة قائلة

 احنا اتجوزنا………قول ان كل ده مش حلم“

 ”.……فعالً يابراهيم

 ..…شتياق وهو يقول بحرارةضمها اليه با

 ”.…….. اتجوزتك اخيراً ……اتجوزنا ياحبيبتي“

 ……إبتسمت وهي توصف شعورها ببساطه

 ”……حسى ان قلبي هيقف من الفرحة“

 أسند جبهته بخاصتها وداعبها بانفه قائال



 ..……بصوٍت أجش

 ”.……بعد الشر عليكي“

 ..…نظرت إليه بحب قائلة بحرارة

 ”..…انا بحبك اوي ياهيما“

قالها وهو يعانقها بقوة رافعه قليالً عن االرض ليدور بها ”..……وانا بموت فيكي ياسمر“
 ……عدت مرات بينما يصفق لهما الجميع بحرارة وحماس

 على الطاولة األخرى النت مالمح نوال الجالسة

 تتابع ابنها وسعادة ……على احد المقاعد

 …….تمتمت بقلب أم……الواضحه عليه

 ”……ويعوضكم خير………يربنا يسعدك يابن“

………………………………………………………… 

بدأت  ….كان يقف أحمد مع اصدقاءه الشباب عند ساحة الرقص…بعد رقصة العرسان
 ……االغاني الشعبية تصدح من حولهم وبدأ الجميع برقص شباب وبنات

. وكانت حبيبة والفتيات الثالثة واقفين في احد …وقف هو وكرم ويوسف جوار بعضهما
 الزوايا

 عيداً عن تجمع الشباب والرقص لكي يرون جيداً ب

 ……ما يحدث

 ..…همس أحمد بخبث

 ”. …شايف البط البلدي“

 ً  ……وهو يذكره بحديثه……رفع كرم شفتيه لألعلى وقال هاكما

 ”.….توبه نصوحه وال إيه…يابني هو انت مش توبت“

 اوما أحمد بخبث وعيناه تسير على كل فتاة تمر



 ثابته ال تهتز .ومع ذلك مالمحه……بجواره

 حتى ال ينكشف أمره امام من تراقبه من

 ..…بعيد

 ”. ….يخربيت الدريسات جامد……….بس دا ميمنعش انك تمتع عينك برضو…آآه حصل“

 ……لوى يوسف شفتيه وهو يشاركهم الحديث ناظر الحمد بطرف عيناه بتساؤل

 ”..…الدريسات برضو؟“

 ..…رد أحمد بوقاحة وتالعب صبياني

 الحشو فاخر بيجيب من………بسنهاال اللي ل“

 ”.. …االخر

 اتت ُمنى عليهم همس كرم بخبث وهو يضرب كتف

 .بعد ان رآها تتقدم منهم بثوب أحمر ناري…أحمد

 ملتصق بها وحجاب تقريباً يغطي نصف

 ..……شعرها

 ”……قابل يابرنس……أحمر وانا شقيان ياالاللي“

 نظر لها أحمد ثم لصديقه كرم وهمس حتى

 .…سفال ينتبه يو

 ”..….هي حبيبة لسه وقفه مكانها……حالوتك“

 ..…صاح كرم بمكرٍ 

 ”……وعينها عليك يامعلم“

 اقتربت منهم ُمنى وقالت بصوٍت ناعم

 ..…متملق



 ”..…. عامل إيه……ازيك يا أحمد“

 لوح أحمد بيده متجاهل النظر إليها وهو يحدث

 .…صديقة بسأم

 ”.…..النموس مالي القاعة ياجدع….. هشش…هشش“

 اوب كرم معه في الحديث وهو ينظر لمنىتج

 ..فكان الثوب ملتصق بجسدها بشدة…بجرأة

 .……بارز قوامها الفاتن لالعين

 ”.……ازاك اُمنى……………نسيوا يرشه والد إال“

 .…ابتسمت ُمنى بنعومة

 ثم نظرت الحمد وقالت”……الحمدهلل يا كرم“

 ..…بحنق

 ”.….بكلمك على فكرة…انت مبتردش عليا لي يا احمد“

 ..…لوح أحمد مجدداً بيده متجاهلها

 ”.….هششش بقا دا انت بارد…هششش…النموس“

 وضعت ُمنى يدها بخصرة قائلة

 .…بضيق

 ”..…ممكن تبطل هزار وترد عليا“

 ..…غمز يوسف لصديقه ناظراً لُمنى

..ودي اللي ضربت …ما ترد على القمر يا احمد هي دي جارتكم بقا اللي كنت بتحكيلي عنها“
 ”. عشانها.

 ……اوما كرم سريعاً وهو يكبح ضحكته

 ”.…آآه هي دي اللي اضرب عشانها“



 نفى احمد األمر سريعاً وكانها تهمه

 ..…شنيعة

“ ً  ”..…انضرب عشان دي انت عبيط ……ال طبعا

 ..…ضيق كرم عيناه وقال بمكر

 ”……ياعم مشيها ُمنى حد طايل“

 .…ضحكت ُمنى قائال بمراوغة

 ”.…قوله ياكرم“

 رم وهو يميل عليها بوقاحة قائالً اوما لها ك

 ……بتالعب صبياني

 ”…….. شقيتي القلوب ياُمنى…..بس اي االحمر ده…وهللا بقوله“

 مدت ُمنى يدها ومررتها على ياقة قميص أحمد

 ……قائلة بجرأة

 ”.….أحمد………إال قلب واحد تقالن عليا“

 ابعد أحمد يدها عنه سريعاً وهو ينظر نحو

 ..…رحبيبة بين الحين واالخ

 ”……ايدك بعيد ونبي احنا مترقبين“

 .وهي تضع يدها…نظرت ُمنى حولها بخبث

 .……على كتفه

 ” ….محدش شايف حاجة……مين مرقبنا بقا“

 .…ابعد يدها بغيظ وهو يقول بحزم

 ”.…وبعدين يعني في ام ايدك اللي هقطعهالك دي“



 ..…تهلل وجه ُمنى وهي تقول فجأه

ابتعدت عنهم كالمجنونة الذي ”.……بحب ارقص عليها..و….بحب االغنيه دي اوي……آهلل“
 اصابها مس

 .…وبدات تتمايل عن بعد وهي تنظر الحمد بشقاوة

 قال كرم هو يبتلع ريقه بصعوبة ناظراً نحو

 .…ُمنى

 ”……انا اعصابي باظت ياجدعان ”

 ً  ……قلب أحمد شفتيه بازدراء معقبا

 ”..….اللهي تعجبها وتقرفك في راحه والجايه…جتك القرف“

 .…اوما كرم وهو يتحسس صدره بوقاحة

 بحب البت الساهله اللي مش هتمانع……ياريت“

 ”.……مهم طلبت

 ..…تلك المرة تحدث يوسف بتهكم

 ”.…….نسيته………و ربنا بقا“

 .…عدل كرم جملته قائالً بحرج

 اكيد……..دا انا بهزر…في اي ياجدع فك كده“

 ”.……مش اخالقي

 …ريةربت أحمد على صدر كرم قائالً بسخ

 ”..…ال وانت ماشاء هللا ياكرم اخالقك عالية“

 ..جز…اقتربت ُمنى منهم وهي تتمايل بوقاحة

 أحمد على اسنانه وهو ينظر اليها قائالً 

 ……الصدقاءه بغيظ



 ”..…..افتح تربة ودفن نفسي…اروح فين ياجدعان منها“

 ……اقترح كرم ببساطه

 ”..……ياسطا ارزعها قلمين وخلص“

 ..…خطزم أحمد شفتيه بس

 ”……وبوظ فرح اختي ياغبي“

اقتربت منه ُمنى بميوعة وسحبته من يده لساحة الرقص امام الجميع وظلت تتمايل بخصرها 
 . وتتالعب بعيناها…على األغاني الشعبية الصاخبة

 …بنظرات جريئة تدعوة للهو معها مجدداً كسابق

 هاً جحري وكانه بات ال يعنيهالكنه كان ينظر اليها ثم ينظر لحبيبة التي تتابع ما يحدث بوج

 ……االن !!

 .…همس أحمد لها من بين اسنانه

 انتي عارفه لوال ان احنا وسط الناس انا كنت“

 ”..…عملت اي فيكي

 ……اقتربت منه ومالت عليه وهي ترقص

 ”..…كنت عملت اي ياحبيبي“

 ..…قال بشر مغتاظ

 ”……كنت لعبت في وش امك البخت“

 حاجبيها لالعلى بنفاذنظرت له ُمنى بقوة رافعه 

 .…صبر وقالت

 وانا زهقت من اللف…انت جابت اخرك معايا“

 ”.…وراك

 ..…رفع احد حاجبيه قائالً بسخرية



 ”..…ريحي نفسك ياختي وقعدي في بيتكم واحترمي اللي جبوكي“

 ..…اومات برأسها وهي تقول بنبرة سوداوية

توقفت وقتها ”……..يا روميو…ه.بس قابل اللي هيحصلك بعد كد…هقعد في بيتنا يا أحمد“
عن الرقص ونظرت اليه بشزٍر ثم ابتعدت عنه تاركه اياه واقف مكانه وبعض الشباب والفتيات 

 ..……يرقصا من حوله على الموسيقى الصاخبة

 …عادت عيناه على مكان حبيبة فلم يجدها بمكانها

 ..…زفر بغيظ وهو يبتعد عن الجميع

………………………………………………………. 

 ..…اً الشقة بعد امسية الزفاف الحافلةدخال مع

 .……خفق قلب سمر باضطراب وهي تراه يغلق الباب بالمفتاح !!

 ..…فسالتها وهي تنظر اليه بتوجس

 ”……ليه قفلته بالمفتاح“

 .…نظر لها باستغراب

 ”…….. مالك انتي خايفه……عادي“

 .…حركت كتفيها بتعجب

 ”……. هخاف من إيه عادي……خايفه !“

 . ويقفا امام…هيم وهو يقترب منهاابتسم ابرا

 .……. نظر لعينيها السوداء االمعه بشغف قائالً بنبرة عميقة…بعضهما في صالة الشقة

 ”..……مبروك ياحبيبتي“

 .…لعقت شفتيها بتوتر وهي تغمض عينيها

 ..…قائلة بهمس

 ”……هللا يبارك فيك“



 نظر لشفتيها الشهية ثم لعينيها البراقة كنجوم

 بلع ريقه وهو يمد يده ……اء قاتمةالمضيئة في سم

 . هي أيضاً اغمضت جفنيها……لبشرتها الناعمة وتحسس وجنتيها وهو مغمض العينين بتأثر

 بخجل لتشعر بانفاسه الساخنة تلفح صفحة وجهها

 ومن ثم تشعر بشفتيه الغليظة تالمس بشرتها برفق

 ……….كان ناعم لين في الوصول لمبتاغاه…وكانه يالمس أوراق آلورد

 حينما وصل اليها قضمها بقوة ويداه تعمل ……شفتيها

 ……على دس جسدها كله في احضانه

 …غرقت معه باستسالم لكن قلبها مزال مضطرب

 . تخجل من ان تكن امامه…تخشى نقطة معينه معه

 . كيف رغم كل شيٍء تخجل……كما يجب ان تكون

 .………من تلك النقطة

 لتقع أرضا ثم عند سحابة الفستان صدح جرسشعرت بيداه تخلع طرحة الزفاف من شعرها 

 .……االنذار وهي تبتعد عنه للهثة

..حتى لمساته …ابتعدت عنه وهي تضع يدها على صدرها من شدة مشاعره القوية معها
 ..……عميقة ……..قوية……وقبالته كحبه

 .…نظر لها باعين مظلمة وسالها بقلق عليها

 ”.…….انتي كويسة…مالك ياسمر“

 ……ا محاولة إيجاد كلمات مقنعة البتعادها المفاجئ عنهفركت في يداه

 ”.……..انا…………انا“

 .…اكمل الجملة بتفهم

 فرد كفه الكبير”.……..تعالي………خايفه !“



 ……لها وقال بنبرة مترفقة

 ”.……..خالص مش الزم النهاردة…تعالي ياسمر“

 .……اقتربت منه فضمها لصدره وهو يهمس

 انتي…يكي..انا عمري ما هأذ……انسي ياسمر“

 ”..…..مش انا ابراهيم حبيبك……عارفه كده كويس

 ابتسمت وهي تمرغ راسها في صدره متنهدة

 .……براحة

 ”. …. وكل حاجة ليآ……حبيبي وجوزي“

 .رغم…ابعدها عنه وهو يحاول افتعال المرح

 ..……مشاعره المشتعلة في احضانها

شان ناكل .وبعدين تسخني االكل ع…خالص يبقا تدخلي تغيري الفستان ده“
 ”.……و………سوا

 سالته بريبه

 ”.…وإيه“

 ..…قال بصعوبة من خلف قلبه

 ”..….حلو كده………ونتفرج على التلفزيون“

 ً  ..…تهلل وجهها فرحا

 مسكت تنورة”………..انا هدخل اغير………حلو اوي“

 .….سالها بصوت حار…الفستان ودخلت الغرفة

 ”.……مش محتاجه مساعده“

 .…اتى الرفض على الفور

 ”……هالاااا“



 ارجع شعره للخلف مغتاٍظ وهو”.……الااااه !!“

 ..…يصبر نفسه بحزم

 …..بتحصل…عادي مكسوفة……اصبر يابراهيم“

 زفر وهو يخلع سترته ثم اتجه”……دلوقتي تفك

 ..محاول تهدأت…لالريكة والقى جسده عليها

 ..……نيران اشعلتها البهيه باحضانها

 يعلى ناحية األخرى اغلقت سمر الباب بتوتر وه

 ..…تفرك في يداها ببعضها بخوف

 ”.…….انا هموت من الرعب….يارب عديها على خير…يارب“

حانت منها نظرة على شكلها في المرآة فوجدت انها شاحبة الوجة وعينيها مهتزة وصدرها 
 يتحرك

 .……بقوة مؤلمة من شدة تنفسها السريع

 عضت على شفتيها وهي تقوي نفسها امام

 ……المرآة بحزم

 …دا ابراهيم…….مرعوبة كدا ليه…مالي هو انا“

 ”..……آهلل……ابراهيم ياسمر مالك

اغمضت عينيها وسحبت نفساً عميقاً ثم زفرت مرخية اعصابها ومهدئه من مشاعرها 
 .……المضطربة قليالً 

 ثم فتحت عينيها وقالت امام المرآة لنفسها

 ……بخفوت قوي

كل حاجة ……يوم زي ده ..مش هينفع تزعليه وتبعدي عنه في……..مش هينفع…سمر“
 ابراهيم…هتعدي



.توكلي على آهلل ………..ابراهيم حنين وهيحاول يتفهم خوفك وترددك آآه…مش زي ماهر
 ”…ودعي

ولكن شجاعتها في كسر هذا الحاجز بينهم  …شعرت بان قلبها يخفق رعباً اكثر من االزم
 وعالج نفسها

جعلها تخشى ان يزيد  …ق الباب عليهمامن تلك الرهبة التي اكتشفتها اليوم تقريباً حينما اغل
 األمر

 .……سواءا بالبعد

 نادته عند ……خرجت ولم تغير الثوب بعد

 ……عتابة باب غرفة النوم

 ”.……ابراهيم“

 .…تقدم منها ابراهيم بهدوء وحينما ابصرها بثوب الزفاف عقد حاجبيه بحيرة

 ”.……..مش عارفه تقلعي الفستان…وقفه كدا ليه ……مالك ياسمر“

 قت شفتيها بحرج وقالت بتلعثم..لع

“ ً  ”….. ينفع تساعدني…. مش عارفه اقلعه……تقريبا

 . فهو يود االقتراب…تاوه بداخله فهي تعذبه أكثر

 …اكثر من مجرد مساعدة في خلع ثوب الزفاف !!

 .…اوما لها وهو يكبح رغباته ويسكت شياطينه

 ”..…حاضر افتحي الباب طيب عشان ادخل“

 فتح إال جزء بسيط من باب الغرفةانتبهت انها ال ت

 وبيداها االخرى تمسك الباب …والذي تظهر منه

 . نظرت اليه بتردد ثم بلعت ريقها وهي……بقوة

 ……تفتح له الباب وتبتعد



. ……وقفت امام المرآة وهو خلفها بطوله الفارع ووسامته الحادة التي تربكها كحضورة
 اسبلت جفنيها

 نزلها ببطىءوهي تراه يمسك سحابة الثوب وي

 مزال القلب يخفق بجنون وال تعرف خوفاً او تاثراً 

 ..…من مالمسته البسيطه لها

 ..…هي تريده تجزم انها تريد ان تعيش وتشعر بتلك المشاعر معه وتشاركه اللذة كاي زوجين

 لكنها تخشى قوته الجسمانية داخلها رهبة من

 ..ورهبة من نقطة حدثت معها……قوته معها

 ً  ..……سابقا

. اسبل جفنيه وهو يحاول الخروج من هنا قبل ان ينقض عليها …انكشف ظهرها امام عيناه
 كالثور

 ..……الهائج ويفسد كل شيء بتسرعه

 .…قال وهو ينظر اليها عبر المرآة

 ”…….. انا هستناكي برا…كده هتعرفي تقلعيه“

 …كانت ستتركه ولكن شيٍء دفعها للحاق به

 ..…ناعممسكت ذراعه هامسه باسمه بصوٍت 

 ”………ابراهيم“

.. وهو يراها تقف امامه وتنظر …اغمض عيناه وجز على اسنانه بقوة وقد تحشرجت انفاسه
 اليه

 .. ثم مدت يدها وتحسست وجنته…بحب

 ……الناعمة

 اظلمة عيناه وهو ينظر اليها بشوق قائالً بخفوت



 ……يصارع الكلمات كي تخرج

 ”.……متعذبنيش يابنت الناس“

 ..…جنته وهي تقول بترددثبتت يدها على و

 ”..…انا بس عيزاك تطمني ……مش بعذبك“

 ..ثم مال…عانق خصرها بيده مقربها اكثر منه

 ……براسه عليها وداعبت انفاسه وجنتيها الحمراء

 هامساً بعدها بعمق آثر على قلبها الضعيف

 ……بحبه

. فيا انا …ومتفكريش غير فيا …. طلعي من دماغك اي حاجة……عايزه تطمني“
 ”……بسو

 .…همست امام شفتيه بريبة

 ”……وساعتها هطمن“

. ولكنه حاول …اوما لها وهو يميل عليها مقبل وجنتيها برقة ال تناسب جموح رغباته نحوها
 ان

 يكون اللين والحنان طريق للوصول إليها حتى يشعرها بما يريده وما هي بحاجة اليه وتجهل

 .………تفسيرة

 يسير بشفتيهاغمضت عينيها بضياع وهي تشعر به 

 وكسرت حواجز الخوف …الدافئة بحرية على عنقها بنفس الرقة التي أذأبت قلبها ومشاعرها

 ..…بينهما

 لم تشعر بشيء إال عناقه بعد ان تخلصت من ثوب

 .. احاطت عنقه بيداها برقة وهو حملها…الزفاف

 بيد واحده من خصرها حتى الفراش وشفتيه



 حاول تخديرتسير على وجنتيها وشفتيها برفق م

. …حواسها ومشاعرها حتى ال تشعر إال بالذة قربه منها كما هو يتعلق االن بين للذة احضانها
 زوجته امام …غير مصدق انه تزوجها أخيراً وأصبحت حالالً له

 ..……آهلل وامام الجميع

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثالثة والثالثون

 س ذراعتمايلت في نومها ورفعت يدها تلقائياً لتالم

 .. عقدت حاجبيها وهي تفتح عينيها…صلبه جوارها

 وعيناها على من ينام جوارها منبطح على ……ببطىء

بينما جسده الضخم يكاد ياخذ معظم ساحة السرير بينما  …بطنه ومولي وجهه للناحية االخرى
 .……هي نائمة جواره كعصفور منكمش صغير

 …بللت شفتيها وهي تستوعب ماحدث لليلة أمس

 فت الحمرة لوجنتها وهي تغمض عينيها هائمةزح

. كم كان حنون ……. ليلة أمس كانت تبحر معه بانسياب…وقلبها يخفق بسعادة غير منتهيه
 .……هادئ متفهم لوضعها سواء خوفها او انعدام الخبرة لديها

. مشاعر ….. رفعها للسماء…كان يحاول بكل الطرق ان يجعلها تشعر باللذة في احضانه
 ميلةغريبة ج

 …….. فهي بين يداه كانت تلمس قطعه من السماء……تعب مقبول !! ……متعبه

 . مالمست كل جزء……لمسته المتلهفة لها

. شفتيه التي كانت تسير بحرية على بشرتها تشعلها وتيقظ رغبات كانت كامنة …بجسدها
 …حتى عناقه …….. مالمست جسده مع جسدها االمر يشقي ويروي في ان واحد…بداخلها

.. كل …..هو افضل شعور حصلت عليه طوال حياتها….نومها بين ذراعيه…آآه من عناقه
 .……شيٍء حدث جميل حلم وردي أقرب للكمال

متذكره أكثر حينما انتهت من تلك الجولة ……بلعت ريقها وذكرى لليلة امس تداهم عقلها



 ……الحميمية تعبت كثيراً وتالمت كاي عروس حديثة الجماع

 ن ذراعيه بحنان واجلسها بماء دافئوقتها حملها بي

 تتذكر ……وظل معها حتى تحسنت وسكن األلم

 أمس جيداً انها كانت ال تقوي على الوقوف وهو

من ساعدها في ارتداء مالبسها وحملها للفراش ونام هو وهي في احضان بعضهما بعد وصله 
 من

 .……االحاديث الغير منتهيه

 .همست بصوتٍ ……حسس ذراعه القوي بحنان ورقهتنهدت بنعومة وهي تميل على جنبها وتت

 .…ناعم

 ”……هيما……….حبيبي………ابراهيم“

..ابتسمت سمر بخجل وهي تداعب شعره …ادرار وجهه بانزعاج وهو يفتح جفونه بصعوبة
 ..…باصابعها الطويلة بدالل كما لو كانت تيقظ طفلها الصغير

 قالها إبراهيم وهو يعتدل في نومه”……صباح الخير“

 .…على جانبه مثلها وجهه مقابل وجهها لينام

 ثم …احاط خصرها بيده وهو يقرب جسدها منه

 ..…مالى عليها وداعب انفها بانفه بحب وهو يسالها برفق

 ”………لسه تعبانه“

..اضاف ابراهيم وهو يلمس بيده شعرها االسود الغجري …هزت راسها وهي تبتسم بحرج
 ..…بشوق

 ”.…متاكده انك مش تعبانه“

 ..……جفنيها بخجل وهي تعلم ان السؤال خلفه متطلبات زوجيةاسبلت 

 ……ربما ستكون وقحة ان صارحت نفسها انها احبت األمر اكثر مما ظنت !!



 ..…ثم قالت بنعومة …لعقت شفتيها امام عيناه الجائعة

 ”..……انا كويسة“

 بحنان ويداهوظل يقبلها  …قرب راسه من شفتيها والتقطها بين شفتيه بدون اضافة كلمة أخرى

 ……تسير بحرية على منحنياتها البارزة الشهية

 .وجسدها باكمله……اغمضت سمر عينيها بضعف

 …يحترق باحضانه

 بعد مدة قليلة خرجت من الغرفة بعد ان اخذت

.و …حمام بارد وارتدت فستان أبيض انيق مطبع بالورود الحمراء قصير يصل لقبل ركبتها
.. اطلقت شعرها الغجري على …في احد الجوانب كاشف أيضاً عن الخصر في شق واسع

 ظهرها بجمال مزينة إياه

 بمشبك للشعر

 ……على شكل فيونكه حمراء تتدلى للخلف معه

واضافت القليل من الزينة على وجهها مضيفة على شفتيها السخية حمرة قرمزية تهلك عيون 
 الحبيب

 ……حينما فقط يبصرها

 مملكتها تلك …تاملت المطبخ لبرهة بابتسامة ناصعه

 .…مطبخها الواسع األنيق المجهز باحدث األشياء سواء في ديكور او الفرش ومعدات الطهي

 . فتحت الثالجة وبدات باعداد……اتجهت اليه بتغنج وهي تدندن باحد االغاني الرومانسية

 .. وهي مزالت تدندن بنعومة وقدميها…الفطور

 ..…الحافية تخطو برشاقة في انحاء المطبخ

 عند عتبة باب المطبخ كان يتاملها بحب وقف

.وقلبه يخفق مع كل خطوة تخطوها وكل جملة تخرج منها ملحنة …وعيناه تسير عليها بلهفةٍ 
 ..……بصوتها



 ابتسمت بدالل وهي تبدأ بتقطيع الخيار على

 …قائلة وهي توليه ظهرها……القطاعه الخشبية

 ”..……. مش هتيجي تساعدني…هتفضل تبص كده كتير“

 ت االبتسامة هلى محياه وهو يقتربتوسع

 .…منها

 انتي دخله ……مساعده من اول يوم جواز كده“

 ”..…على طمع

 اغمضت عينيها واخرجت تنهيدة حارة بعد ان

 وجدته يعانق خصرها من الخلف بذراعه ووضع

 كفه الكبير على كفها مغطي اياه بهيمنة وهو

 .…يقول بصوت أجش

 ”……تحبي اساعدك إزاي“

ا وهي تحاول محو االرتباك والخجل امامه ونقطة الضعف التي ينهار جسدها عندها بلعت ريقه
 ………حين يقترب

 ”.……انت و شاطرتك“

 مالى على عنقها ولفحها بانفاسه الساخنه

 ……قائالً بصوٍت أجش

 .. انا شاطر اوي في…ممكن اقطع معاكي“

 ”.……الحاجات دي

 ابتسمت وهي مزالت واقفه مكانها وهو يعانقها

 .……الخلف بحنان من

 ”..….إبراهيم…………كده هتعطلني“



 وجدته يقترب من عنقها اكثر مقبلها بحرارة

 ..ويده تحرك السكين معها مقطع ثمرة…وتأني

 ..…..همست سمر بضعف……الخيار شرائح

 ”.……كده الفطار مش هيخلص“

 ابعد شفتيه قليالً ثم همسا فوق بشرة عنقها

 .…الشهية

 ”.……هيخلصكده كدا ……مش مهم ياشبح“

 .….واستدارت إليه بدالل واحاطت عنقه بيداها قائلة بصوٍت متغناج…تركت السكينة من يدها

 ”.……انت عايز اي بظبط“

 مرر يده على وجنتها وقرصها برفق قائال

 ..…باشتياق

 .انا…عايزك تفضلي في حضني طول الوقت“

 ”.……حساس اني لسه مشبعتش منك ياسمر

 ……ع قبله على شفتيه الحادة..وهي تطب…اخبرته سمر بحب

 ..لحد دلوقتي بحاول استوعب…وال انا ياحبيبي“

 ”..……اني بقيت معاك

 .……سالها وهو ينظر لعيناها المحببة لقلبه

 ”..…لدرجادي كان مستحيل“

 سار خٍط رفيع من الحزن بداخل عينيها

 ……البراقة

 ”.……ز غيري. خصوصاً لما قررت تجو….. بعدك عني كان اكتر حاجة وجعاني…آآه“



..وقال وهو ينظر لمالمحها …تحسس بشرة خصرها المكشوفة والتي كانت تحت يده مباشرة
 ..…بلوعة

في اكتر  …….انا فركشت يوم الخطوبة ياسمر…تفتكري كنت هقدر اكمل المشوار لآلخر“
 ”..……اني مش قادر اكون مع حد غيرك ……من كده اثبات اني بحبك

 عذابتحسست وجنته وهي تحدثه برفق و

 ..……عاشقة

 ”.……انك جيت يابراهيم …يمكن دي الحاجة اللي خلتني اسامح“

 .…نظر لعينيها بقوة قائال بجدية

 ”.……انا وانتي عارفين كده كويس ….. بهبة او من غيرها كنت هاجي…كنت هاجي“

يفهمان بعد حد الغباء لذلك لم تقتنع يوماً انه  …محق هي تفهمه اكثر من نفسه وهو كذلك
 سيحب

 غيرها او يتاقلم على الحياة دونها وهو كذلك

 .. هناك شيٍء عميق بينهما قد تعدى……األمر

 ……مرحلة العشق

 تاملها ابراهيم في شرودها بثوبها وحالوة طلتها اليوم فكانت متفتحه ومتوردة بشكالً ملحوظ

 …وعيونها السوداء تلمع ببريق السعادة والرضا

 ه قائالً بعبث..نظر لشفتيها القرمزية وابتلع ريق

 . اي…مفيش حاجة تحت الحساب ياشبح“

 ”.……حاجة لحد ما تعملنا الفطار

 ……قالت سمر بهيمنة أمرأه

ابتعدت عنه بدالل نحو  ”..……. كمل تقطيع على ما عمل االومليت…احنا هنعمله سوا“
 الموقد..

 بدأ ابراهيم بتقطيع الخضار وهو يخبرها



 ….. بهدوء…بعد مدة

 لك واهلي هيبقوا هنا علىاه ……على فكرة“

 ”..……عشان يباركولنا……العصر

 .…اومات براسها بتفهم قائلة باقتراح

 ”.……تحب اعمل غدى“

 .…اخبرها باختصار

 . حتى….. قالوا انهم هايجوا بعد الغدا…قولتلهم“

 ”……امك قالت نفس الكالم

 ……حركت كتفيها مضيفة

 ”.……خالص جاتو وحاجة ساقعه مش كده“

 .…بفتورقال ابراهيم 

 ”……تمام ……التالجه عندك فيها كل حاجة ولو في حاجة ناقصه قوليلي وانا نازل اجبها“

 ..…سالته بهدوء

 ”.……هو انت هتنزل“

 .…اخبرها بنبرة عادية

 ”..…الضهر هيأذن كمان ساعة ……هنزل اصلي“

 ..…سالته وهي تنظر اليه

 ”……هو انت واخد اجازة قد إيه“

 ”………أسبوع”..…اجابها بايجاز

 …اخرجت همهمة بسيطة فاضاف ابراهيم بمناكفة

 ”……اسبوع بحاله لحد ما تزهقي مني“



 ..…قالت بنبرة حانية ناعمة

 لو قعدت العمرة كله معايا عمري ما هزهق منك“

 ”……ولو للحظة

 ..…رد بحرارة ملموسه بصوته

 ”.……وال انا ياسمر …………وال انا“

 .……م الذي يطهو على الموقداهدته قبلة في الهواء وهي تدير راسها للطعا

ابتسم بحب وهو يتامل ظهرها ورشاقة جسدها و وقفتها االنيقة وذاك الشق الوسع الذي يكشف 
 .. بلع ريقه وهو يدير راسه…جزء من بشرتها عند الخصر

 ..…ليتابع ما يفعله

 ….. تفتعل الفوضى بداخله بنظرة…شهية تلك المرأة بدرجة تجعله يشتهي قربها طول الوقت

 بهمسة

 ..……. تؤثر به بشكالً ال يصدق…بلمسة

رفع  ……وضعت الطعام على السفرة االنيقة وتشاركا وجبة االفطار معاً جوار بعضهما
 ابراهيم لقمة

 ..…بجبنة الى فمها قائال بهدوء

 ”……افتح بؤك ياشبح“

 .…ابتسمت وهي تنظر له ثم للقمة

 ”..…. هاخد على كده…اي الدلع ده“

 .…وية واحده بمكر بينما هي فتحت فمها فوجدته يعيد اللقمة لفمه بسماجةلوى شفتيه من زا

 .…رفعت حاجباً شريراً وهي تقول بغيظ

 ”.…. هي دي الرومانسية….يابراهيم…وهللا“

 ..…قلب شفتيه وسالها ببراءة



 ”..…هي الرومانسيه ان انا اللي أأكلك“

شهقت  …جالسه عليه بقوة لعنده.. ابتسم وهو يسحب الكرسي ال…مطت شفتيها ولم ترد عليه
لتجده يرفع لقمة جديدة عند فمها ضيقت عينيها بتشكيك فنظر لها  ……وهي تنظر اليه بغيظ

 …ببراءة حانية

 ً  .…قائالً بصوٍت رومانسيا

 ”..……طب افتحي بؤك ياحبيبتي“

 مطت شفتيها بشك ولكن امام نظراته فتحت

 .. وضع ابراهيم اللقمة بفمها…فمها باستسالم

 ..…عدها غاص بشفتيه بثغرهاوب

 اغمضت عينيها بضعف وهي تجده يسحبها الحضانه

وقد …كي تجلس على حجره ويتعمق اكثر بقبلتهما الشهية وفتات العيش يذوب بين كالهما
 ………انصهر اسفل حرارة شفتاهما

 ..…ثم قال من بين انفاسه اللهثة …فصل القبلة وهو يبتلع مالذا من فمها

 ”…رومانسية احلى من كدةبذمتك ياشبح في “

 اغمضت سمر عينيها وهي تخفي راسها في عنقه

 .……فقال وهو يحملها على ذراعه متجه بها لغرفة نومهم

 ”……تعالي نكمل الفطار جوا“

 ضحكت بدالل وهي تدفن وجهها المحمر في عنقه

.فهو يمنحها ………وهزه بسيطة من راسها بالموافقة على طلبه …اكثر مكتفيه بضحكة
 ال شعور

 يقاوم بقربه فكيف ترفض وهي تحب هذا الشعور

 ..…كما يحبها هو

…………………………………………………………. 



 ووالدتها …دخلت والدته وشقيقتيه االثنين

 .…….جلس الجميع بعد ترحيب ابراهيم بهم…أيضا صالون الشقه

 ……سألت زينب عن ابنتها بقلق األم وهي تقول البراهيم

 ”.…ه نايمة..هي لس…هي سمر فين يابراهيم“

 .…قال ابراهيم بهدوء وهو يجلس على احد المقاعد

 ”…….سمر في المطبخ بتجبلكم حاجة تشربوها……ال احنا صاحيين من بدري“

خرجت سمر وهي تحمل صنية كبيرة وثقيلة عليها اطباق بها قطع من الكعك وكؤوس عصائر 
 متنوعة..

قابلة في الصالة وحمل عنها الصنية حينما ابصرها ابراهيم نهض سريعاً على مرأى اعينهما و
 ..……ثم اتجه اليهم ووضعها على الطاولة

.كنوال …ابتسمت رحمة بسعادة الجل اخيها..ام رباب فظلت صامته ولم تبدي اي ردة فعل
..وشعرها المتدلي بجمال خلف ……التي نظرت لسمر بثوب االستقبال االنيق المطرز

 .وبشرتها الناضرة……ظهرها

 .………المتوردة

.فبادلتها زينب العناق ودمعت عينيها وهي تهمس في اذن …عانقت سمر والدتها بقوة واشتياق
 ……ابنتها برفق

 ”..……انتي كويسه ياسمر“

 .…اومات وهي تقول بنفس همس امها

 ”.…..انتي عامله ايه…الحمدهلل يازوزو“

 …فصلت زينب العناق قائلة بعيون تترقرق بدمع

 ررت يدهام”……البيت ملوش طعم من غيرك“

 ..…على وجنتي ابنتها وضربتها بخفة قائلة

 ”……كنتي عامله للبيت حس ياسمارة“



 .…لمعة عينا سمر بالحزن وهي تحاول اال تبكي..بينما قالت رحمة بمرح طفيف

ربنا يباركلها في جوزها وتنور بيتها هنا …خالص بقا ياخالتو ام احمد بالش تقلبيها نكد“
 ”……علطول

 ..…ح دموع الفرحدعت زينب وهي تمس

 دا…هو انا اكره…يارب يارحمة يابنتي ويسعدهم“

 ”……يوم الُمنى اني اشوفها دايما في بيتها مرتاحه ومبسوطه مع جوزها

 قال ابراهيم وهو يحيط كتف سمر قائالً بعيون

 …تشيع حباً ودفئاً نحو زوجته

 ”..…دي في عنيه……متقلقيش على سمر يامي“

 .…كتفه قائلةابتسمت زينب وهي تربت على 

 ”……..ربنا يخليكم لبعض ويكتبلكم الذرية الصالحة……دا العشم يابراهيم“

 .……احمرت وجنتي سمر وهي تتجه لوالدته كي تسلم عليها

.فابتسمت سمر بمحبة وهي تجلس جوارها ثم بادرت بمعانقة …مدت نوال يدها في جلستها
 نوال

 …بحرارة قائلة بمحبة

.كنت نزلتلك ……تعبتي نفسك لي وطلعتي……رك.اي اخبا……عامله اي ياماما“
 ”……انا

 ..…ابتسم ابراهيم براحة فهو يعرف ان زوجته قادرة على كسر الحاجز الواهيه بينها وبين أمه

 اومات نوال بحرج وهي تربت على كف سمر

 ……بين يداها

 ”.…..مش عايزين نتعبك…ملوش داعي ياعروسة“

 .…زادت ابتسامة سمر اتساعاً وهي تقول



.دا انا مستنيه ابراهيم يخلص اجازته ونزل قعد معاكي تحت ……تعبيني ازاي يعني يامامات“
 ”………نشرب القهوة ونقرا الفنجان

 ..…ابتسمت نوال باستحسان قائلة بخفوت

 ”……اكيد انا كمان وحشتني القهوة من إيدك“

 قفزت سمر في وقفتها قائلة بابتسامة

 …واسعة

 ”……لك حاالً .. وهي صعبة هقوم اعملها…يسالم“

 ..…ثم نظرت لرحمة وسحبتها بشقاوة

 ”.……تعالي ساعديني بدل مانتي قعده“

ثم القت سمر نظرة على رباب المتوترة في جلستها ……ضحكت رحمة وهي تنهض معها
 ..…فقررت بخفة ان تزيل الحرج بينهما وتتعامل بصفاء نيه

 ”.……تحبي اعملك قهوة معايا يارباب“

 ……قول بحرجاحنت رباب راسها وهي ت

 ”..……شكراً  …….. ال مش الزم ياسمر…ال“

 ..…قالت رحمة تلقائياً بابتسامة جميلة

 ”……رباب بتحب النسكافية“

 .…اومات سمر وهي تقول بنفس االبتسامة الحلوة

..نسكافية من ايدي حاجة تانيه هتيجي تشربيه من عندي …خالص نعملها نسكافيه“
 ..…سحبت رحمة للمطبخ معها.ثم …اهدتها ابتسامه صافية”.…علطول

 اتجه ابراهيم نحو الصنية وبدا يقدم لهما الحلوى

والعصائر وهو ينظر المه بامتنان على استقبالها لسمر ولو حتى بنسبة خمسين في 
 .………..هذا كافي بنسبه له……المئة

 وقفت رحمة معها في المطبخ واثناء ماهي تراقب



 ية باحدالركوة على الموقد كانت سمر تعد النسكاف

 .….قالت رحمة بشقاوة……المضارب الكهربائيه الصغيرة

 ”..…الجواز حلو وال“

 ……اجابت سمر بخبثٍ 

 ”……..انتي شايفاه إيه……منك نستفيد“

 .…اخرجت رحمة ضحكة عابثة وقالت

 ”.……شايفاكي زي البدر ……ماشاءهللا“

 همهمت سمر بميوعه

 ……مقصودة

 ”..….يبقا الجواز حلو…………ممم“

 .…بمناكفة قالت رحمة

 ”.……هو حلو عشان متجوزه اخويا بس“

 ……اومات سمر وهي تضحك بشقاوة

 ”……هو حلو عشان مع ابراهيم ……هي حقيقه فعالً “

..ثم ترفع عينيها ……اتت نحنحه خشنة من الخارج جعلت سمر تبتسم وهي تطفئ المضرب
 .…عليه

 وجدته يحمل ابراهيم الصغير ابن رحمة بين يداه

 ..…وهو يتجه الختهويهدهد به برفق 

 توسعت عينا رحمة وهي تتطفئ على الركوة

 ..…ثم اتجهت للصغير قائلة الخيها

 ”..…..كان قعد معاها……هي حبيبة جت“

 ……اخبرها ابراهيم وهو يعطيها الصغير



 ”……ال هي طلعته ونزلت“

 ……قالت سمر من خلف رحمة

 ”……لي مقلتلهاش تدخل يابراهيم“

 .…اخبرها ابراهيم بهدوء

 .بس مرضتش قالت هتعدي…كيد قولتلهاا“

 ”………يوم تاني

 بدأ الصغير يئن فهدهدت به رحمة وهي

 ..…تقول

 ”..…ابراهيم أصال جعان انا هروح أاكله“

 …اتجهت اليها سمر قائلة بمحبة

 تعالي ياحبيبتي ادخلك اوضة النوم عشان“

 ”……ترضعيه براحتك

 ..…اقترحت رحمة بحرج امام عينا اخيها

 ”…….. ماشي……ل اوضة األطفالخليكي هدخ“

 ً  ..…قالت سمر سريعا

 ”.…….دا بيت اخوكي……متستاذنيش“

 هدهدت رحمة الصغير وهي تجيب

 ..…بمحبة

 .بس دا بيتك انتي واحنا…حبيبتي ياسمورة“

 ”.……..عن اذنك عشان بدأ يزن……واخويا ضيوف عندك

 . فاتجهت سمر…خرجت رحمة من المطبخ



 …للركوة

 ومالى عليها مقبل كتفها ثم وجنتها ابتسمت بخجل وقلبها يخفق بلهفةاقترب منها ابراهيم 

 ..…وحب بقربه

 ”..…….. احنا مش لوحدنا…ابراهيم“

 ادارها بصمت فوقفت امامه بابتسامة جميلة

 .قال ابراهيم لها……وعيون واسعة المعه

 ……بامتنان

 .. وخالني اطمن…استقبالك الهلي بسطني اوي“

 ”..…نا في شغليمن الجاي وماشالش هم وا

 ..…تحسست سمر كتفه وهي تقول بتفهم وحنان

وانت ………بس عايزه وقت وصبر …. كل حاجه هترجع زي االول…اطمن ياحبيبي“
 ومش الزم نخسر حد من اهلك ……عارف اني بعمل كده عشاني وعشانك

 ”……مش كده ……بسبب جوزنا

 ……قال وهو يطوف بعيناه في حدقتيها الواسعة

 ..…مقائال بصوٍت رخي

.. ……بس مكنش عندي استعداد ابعد عنك اكتر من كده……مين قال اني عايز اخسرهم“
 ”..…خصوصاً اني حاولت عشانهم قبل ما يكون عشاني

 اخرجت تنهيدة مفعمه باالمل ”……عارفه“

 ..…وهي تضيف

 بس انا واثقه ان االمور هتتصلح وكل حاجة“

 ”..……هترجع احسن من االول

 …… بحبضمها الى احضانه قائالً 



 .طول ماحنا……وانا واثق من كده ياحبيبتي“

 ”. …مع بعض

……………………………………………………………. 

 .…بعد مرور يومين

 ……ابتسمت بوله وهي تنظر عبر المرآة لمنحنياتها المكتنزة ورشاقة جسدها المعهودة

. لم يترك للمخيلة شيٍء كان عاري ومغري ألبعد …قد ارتدت قميص قصير فيروزي اللون
 . يتدلى…حد

 ……( يداعب وركها المكتنز األبيض بفتون…عند وركها سلسال فضي المع )خلخال

. نظرت لزينة وجهها …راجعت شعرها للخلف امام المرآة فتمرد كامواج هائجة خلف ظهرها
 فكانت

 ..…هادئه متقنة بشكالً جميل

وية خفيفة ابتسمت برضا وهي ترش عطرها الناعم مزيج مابين المسك والعنبر برائحة انث
 .…تفضلها

 ……اتسعت االبتسامه حتى برزت اسنانها البيضاء وهي تسمع خشخشة مفاتيح باب الشقة

 خرجت من غرفتها……انه اتى بعد انهى صالة العشاء

 ..……سريعاً واتجهت إليه بكامل اناقتها

 ..مر ثالثة ايام على…رفع ابراهيم عيناه عليها وكان يحمل بين يداه عدت اكياس كالعادة
وكانها تطفو فوق سحابة وردية عالية حانية ……زواجهما كانوا االجمل واالفضل في حياتها

 ……آمنة

.. …وكل ما تحبه……كل يوم وفي اخر فرض يقضيه في الجامع يحضر معه كل ما تشتهيه
 .……وحتى دون الطلب يحضر لها كل شيء

ففي بعض …….تكتفي باعداد وجبة الفطور فقط……حتى االن لم تطبخ له وجبة دسمة
االوقات تعد والدته الطعام وتحضره لهم بمحبة واهتمام بابنها الوحيد وعروسته 

 ..واوقات تحضر امها هي لها…الغالية



 …وجبة الطعام

وكلما قررت الطبخ تجده يمنعها وهو ينوي اشتراء طعام جاهز من اي مطعم ولكن امه تسبقه 
 وحتى……وتجلب لهم الطعام جاهزا معد من تحت يداها

 ان امتنع ابراهيم عن ذلك تصمم امه بقوة على صعود الصواني لهم حتى العروس تتم

 ………اسبوع كامل كما هي الطقوس

 ..…تاملها بدهشة وفغر شفتيه قليالً وعيناه تطوف عليها

وهو …….بها شيٍء كنعيم…كم مرة عليه ان يخبر نفسه ان تلك المرآة االكثر جاذبية بالكون
 تذوق النعيم

..كلما …..كل مابها اهلك كيانه اعجز حواسه….تهلك بشكالً متعب…حلو شهي فاتنكل مابها 
 حاول

 ..……المقوامة ولو قليل يجد نفسه ينهال منها كاالسد الجامح الجائع اللتهام فريسته

بلع ريقه وتوهجت عينيه وهو يراها تبتسم بنعومة متقدمة منه بخطوات ناعمة تخطوها على 
 قلبه يجزم

. تضخم صدره وهو …قلبه فاالبله يخفق خفقات غريبة وكانه حدث به خلٍل ما انه تسير على
يجدها تسحب منه االكياس وتضعها جانباً ثم تقترب منه تالمس جسده بجسدها و تعانق عنقه 

 .…بيداها بنعومة وهو مزال ينهال عليها بنظرات تشعل جسده

 قالت سمر وهي تقرب شفتيها

 .…منه

 ”……جبتلي اي معاك“

 ..…م من زاوية واحده بخبثٍ ابتس

 ”.……انتي كنتي عايزه حاجة“

 .……فهو ال يجيد المقاومة امامها……مطت سمر شفتيها بخبث كي تتالعب بصبره قليالً 

 …بتدلعني بزيادة…….بس دا ميمنعش انك عودتني على كده…اكيد مش عايزه حاجة غيرك“



” 

 ..…قال وهو يتحسس خصرها بحب قائالً 

.هجيب لمين …..وجبتلك اللي نفسك فيه وبتحبيه…تكيش انتي.لو مدلع…واي يعني“
 ”……يعني

 ……من بين تنهيدة ملتاعه قالت

 ”.……انت حنين اوي يابراهيم“

 ..…رد تلقائياً وعيناه ال تبرح وجهها الجميل

 ”..……وكانك اول مرة تعرفي ياسمر“

 .…قبلت شفتيه وهي تقول بحرارة

 ”.……. انا بحبك………عارفه اكيد“

 اه على القميص وقدها الفاتن الناعم بهسارت عين

 ……ثم عقب بمرحه المعروف

 ….ارحم ياشبح….كل قميص اصعب من اللي قبله ياسمر…بس اي الحالوة دي…وانا كمان“
 معاك بنادم

 ”.……من لحم ودم

 مطت سمر شفتيها بحسرة عند تلك النقطة ثم

 ..…قالت

 . الن بعد ساعة…المفروض انا اللي اقول الكلمة دي“

 ” …..خسارة……ظبط بيبقا مقطوعب

 ……رفع حاجبه قائالً ببراءة

 …اي يعني لما نقطع تالته اربعه……مش كلهم“

 ”…فدايا



 ..ثم…مررت يدها الناعمة على وجنته الخشنة

 قالت بدالل

 ”..…….شوية صبر ياهيما………بس مش صعب يعني اني اقلعهم……فداكي ياحبيبي“

 ..…اتكا على خصرها بوقاحة قائالً 

 ” ……..بعد كل اللي بتعمليه…تك الصبر ينفع معاكي انتيبذام“

 القت اليه نظرة متالعبه وهي تحاول االنسحاب

 ……من بين احضانه

 ”..……وانا بعمل اي يعني“

 .…سحبها بقوة قبل ان تفر من بين يداه

 ”……بعد كل ده ومش عارفه“

 ضاعت الشهقة المائعة بين شفتيه التي اطبقت

.تملصت منه بصعوبة بعد ان وجدت يده العابثة ……كوري لعينعلى ثغرها بقوة وتسلط ذ
 .……تسير بحرية على منحنياتها اسفل القميص الحريري

 ”..……ابراهيم بس بقا“

ثم نظرت اليه وقالت بهدوء وهي تسحب …ارجعت شعرها للخلف وهي تبرم شفتيها بانزعاج
 .……االكياس الحضانها

 ”……هلحد ماشوف جبتلنا إي ………شغلنا فيلم حلو“

.ضحكت بشقاوة مغرية …مط شفتيه بعدم استحسان والقى عليها نظرة مغتاظة من هروبها هكذا
 ..…وهي تبتعد للمطبخ لتسكب ما جلب في االطباق

فقد احضر لها بعٍض من الكسرات اللذيذة وانواع فخمة من الشوكالته خصوصاً البيضاء فهي 
 تعشق

..واحضر كذلك عصائر ………ات منها..وقد احضر عدت نكه…الشوكالته البيضاء جداً 
 معلبة وكذلك



 ………نوعين من الفاكهة

فهي اكتشفت بعد …اعدت صنية من المكسرات والشوكالته واحضرت له كوب من الشاي
 معاشرتها له

 .…….ومدخن شراهة في سجائر…….مدمن شاي…ثالثة ايام متواصلة انه لألسف

 لم تستحسن أبداً اإلثنين فهو يحبهم بشكالً مغيظ

ام تغار من ان يشتهي شيٍء اخر غيرها …..ال تعرف هل تخاف عليه من اضرارهم…هال
 ..…بنفس القوة !

 .……ربما االثنين بنسبة لها

 …دخلت احد الغرف الخاصه لهم والذي خصصها ابراهيم خصيصاً لتلك الجلسات االستثنائيّة

 ة كبيرة ديكور فخم..شاش…كانت غرفة صغيرة انيقة بها اريكة ممتدة من الجاهتين )ركنة(

 ..……اضاءه خافته وكانك تشعر بانك بداخل صالة سينمائيّة

. جالس امام التلفاز يشاهد احد …راته ممدد على تلك االريكة عاري الصدر ببنطال بيتي مريح
 ……االفالم االجنبية تصنيف اكشن !!

و من محب االكشن .ابراهيم ال يفضل االفالم الرومانسية اطالقاً وه…اضافٍة للشاي والسجائر
 .……ورعب واي شيء بعيداً عن التلزيق السمج كما يلقبه

 .…وضعت الصنية وهي تقول بحنق طفيف

 ”……..مش عايزة حرب…على فكرة انا قولت اني عايزة فيلم“

 .……رد بنبرة خشنة تحمل الكثير من الغيرة

 ”……ل..والعيال الملونه اللي انتي بتتفرجي عليهم دو…بس انا مبحبش التلزيق“

 .…ترجته في وقفتها بصوٍت لين

 ”……وحياتي عندك تابع وهللا ما هتندم…ابراهيم عشان خاطري المرادي بس“

 ..…لوى شفتيه بعدم استحسان قائال

 ”.…مانا جربت قبل كده مجاش معايا ياسمر“



 مالت اكثر عليه في وقفتها بهدا القميص

. عاشقة …يقه من على البهيةالفيروزي القصير الذي يستفز صبره ولديه رغبه في تمز
 .…سمعها تقول برجاء……الدالل

 ”…..عشان خاطري…نجرب مرة تانيه ياحبيبي“

 ..…رفع حاجبه وقال بنبرة حازمة

 ”……بس اخر مرة……نجرب عشان خاطرك“

 ……قالت وهي تبتسم بوله

 ”.…مش هتكون االخيرة هتحب الفيلم ده جداً “

 دا عرضهكتبت اسم الفيلم ثم اتكات على الموقع ليب

 وبين االضاءة الخافته………على الشاشة الكبيرة

 اقتربت من وتمددت بين ساقيه ووضعت راسها

 .فداعب هو شعرها باصابعه وهو يشاهد بداية الفيلم واثناءها سالها…على صدره

 ..…بهدوء

 ”.……عملتي الشاي“

 ..…هزت راسها وقالت مغتاظه

 ”……اكيد دا بقا اساسي“

 ..…سالها عاقد الحاجبين

 ”..…ومالك بتقوليها وانتي مضايقه كدا ليه“

 ..…قالت بتنهيدة ُمستاءه

 ”.……اصلك علطول سجاير وشاي مهما اتكلمت مش بتسبهم من ايدك…يعني“

 .…سالها ذاهالً 

 ”……انتي بتعدي عليا ياسمر“



 .…رفعت رأسها وهي تقول بهدوء

 انا بس خايفه عليك من كترهم..……ال ياحبيبي“

 ”.……ليهم اضرار برضو

 ..…نظر لشاشة وقال بهدوء

 ”…بعدين نشوف الحوار ده خلينا نتفرج على الفيلم“

 اومات براسها بانصياع وهي تاخذ القليل من اللوز

 ……. ثم فمه…وتضعه بفمها

 ……ابتسم ابراهيم وهو يضمها اكثر لصدره شاعر بامتالك العالم في احضانها

قالت سمر تلقائيّاً ……الشقر والعيون الزرقاءابتدت اول احداث الفيلم بظهور البطل ذا الشعر ا
 كاي

 ..……أمرأه محبة للجمال

 ” ……دا كفاية عنيه……..بجد مفيش حالوة بعد كده…قمر“

 ..…اتكأ ابراهيم على اسنانه وهو يحاول التغاضي عن األمر حتى ال يفسد االمسية

لشاشة مما جعلها تعتدل في جلستها وهي تنظر ل…بدات احداث الفيلم مشوقة أكثر
 .وعيناه….سالها ابراهيم وهي يرتشف من كوب الشاي…بتركيز

 …عليها

 ”.……انتي اول مرة تتفرجي على الفيلم“

 قضمت من الشوكالته البيضاء

 .…..وهي ترد عليه…باستمتاع

 حضورة…..انا بحب الممثل ده اوي…تقريبا رابع مرة“

 ”…….تقريباً انا بتفرج بس عشان خاطره……فظيع

ً رد هاكماً هاز  ……ئا



 ”……لدرجادي…………ياراجل“

 ..…اخبرته بسهوة وعيناها متعلقة بالفيلم

 ”………وال عضالته دا عنده عضلـ …دا جامد دا كفاية عينه وال“

 .…ضاقت عيناه واشتدت حدة نظراته قائال بنبرة مريبة

 ”……. مالها بقا عضالته…………كملي“

 بلعت ريقها بتوجس ثم رفعت عيناها عليه

 اءة بعد ان لمحت نظراتوحركت كتفيها ببر

 ……الغيرة في عيناه الهادئه

 ”.عادية.. …….يعني عادي……ملهاش“

 نهض و بين يده كوب الشاي وعند نداءها قال

 …بهدوء ال ينم على غضبه من غزلها لرجال امامه

 .انا هدخل االوضه اشرب السجارة…كملي الفيلم“

 ”……دي وجاي

 اي ردة فعل تنم على ثورة الغضب التي راتها عضت على شفتيها وهي تراه يبتعد بهدوء دون

 ……بعيناه القاتمة

 عضت على باطن شفتيها وهي تنظر للشاشة

 .…بحنق

 ”..…هو اي الهبل اللي انا قولته دا“

 نظرت للمثل عبر الشاشة وقالت بغيظ من

 .…حماقتها

 انا مالي……يجي اي جمب ابراهيم…عضالت ايه“



 سها وهيالمت نف”.……لبخت في الكالم كدا ليه

 تصبر عشر دقائق ثم تدخل اليه حتى يكون انهى

 .……سجارته وكوب الشاي

بالفعل بعد دقائق دلفت لغرفة نومهم فوجدته ممدد على الفراش نصف جلسه رافع راسه على 
احد الوسائد العالية كي يتمكن من شرب السجارة الثالثة في تلك الدقائق القصيرة التي تركته 

 ..…بها

 ها وهي تراه يسعل عدت مراتعضت على شفتي

 .…بقوة ثم بعد االنتهاء يحرق صدره بها مجدداً 

 تقدمت منه وسحبت السجارة من فمه والقته في المنفضة ثم سحبت علبة السجائر قائلة بحنق

 ..…وهيمنة الزوجة

 ”.…….هتتعب……كفايه كدا يابراهيم“

 رفع حاجبه بدهشة منها ثم قال بهدوء ال

 ……ينم على شيٍء بداخله

 ”.……روحي كملي الفيلم وسبيني ياسمر“

 .……قالت وهي تقترب منه

وضعت العلبة في صدرها بعبث وهي تنظر لعيناه ”……مش عايزه اكمله انا جايه قعد معاك“
 …بوقاحة

 وهو…تمددت على الفراش بدالل امام عيناه الحانقة

 يعلم انه احمق ان غار عليها بهذا الشكل ومن

 ..……شيٍء كغيرها من المعجبونشخص ال يعلم عن وجودها 

هل تحب الرجل ……. وعضالته ووسامته الشقراء…هل تغزلت بعيناه الزرقاء
 ..……االشقر

تغاضى عن هذا الشعور األحمق وهو يشعر انه يريد التدخين يريد احراق شيٍء غير فتيل 



 ..…قال بهدوء خرج بمعجزة……صبره الذي قارب على النفاذ

 ”……هاتي علبة السجاير“

 ..….عقد حاجبيه مغتاظاً منها قائالً …تأت بشفتيها وهي ترمش بعيناها ببراءةتأ

 ”.……هاتي ياسمر العلبة“

 ”.………انا اسفه“

 قالتها وهي تتمايل على جانبها لتكن بمواجهة عيناه

 ..…أكثر فارتفع قميصها أكثر وأكثر

ا بنظرة .ثم واجه عيناه……شعر بتحشرج انفاسه وهو يبعد عيناه عن ساقاها العارية
 ..قائالً …قوية

 ………بصرامة

 ”……هاتي السجاير انا مبحبش االسلوب ده“

 ”……اسلوب إيه“سالته ببراءة 

 ً  ..…قال بغيظ حانقا

 ”.…..مش هينفع معايا مهما حاولتي……التحكم فيا“

 .…لمعة عينيها بالحزن وهي تقول بهدوء

 .انا خايفه عليك..شربت…مين قال اني بتحكم فيك“

 ”……دلوقتيكام واحده لحد 

 ”……سمر“. ……ناداها بجزع

 ”……قولت اسفه“ ……صاحت فجأه

 ”..……اسفه على إيه“ …سالها هاكماً وهو ينظر اليها

 ..…قالت بخفوت مبررة موقفها

..ومكنتش اعرف انك …….. مكنتش اقصد اللي وصلك……على اللي قولته برا“



 ”…هتضايق

 ..…قال بخشونة وهو ينظر اليها بقوة

 ”……للي مش هيضايق ياسمرالبارد بس هو ا“

 ..…قالت سمر بنبرة ناعمة مترجية رضاه

 ”……اسفه ياحبيبي ………انا غلطانه حقك عليا“

 بلع ريقه حينما وجدها تتحسس صدره العاري

 .…بيدها صانعه فوضى غير قابله لالصالح

مالت بشفتيها عليه وبدأت توزع قبالتها الحانية على وجهه وشفتيه وهي تئن باسمه 
فمد يده نحو صدرها وسحب علبة السجائر حينها عقدت ……..الهبت مشاعره…بميوعة

حاجبيها حانقة فوجدته يميل عليها في الفراش بعدما القى العلبة بعيداً وقال بخشونة من بين 
 .……طلته المهلكة فوقها

 ”……اول واخر مرة تاخديها سامعه“

 ..ثم…ابتسمت بتالعب وهي تنظر لعيناه بحب

 ……اها قائلة بلؤمعانقة عنقه بيد

 ”………مقدرش اوعدك“

 قضم شفتيها باسنانه واتكأ عليها بقوة وهو يقول

 ..……بعد تركها

 ”……بطلي تحكماتك دي عشان بتخنق……ال هتعملي كده وغصب عنك“

 ……ضربته في صدره وهي تتحسس شفتيها الحمراء باصابعها بغيظ

 ”..…. شفايفي……اي الغالسة دي“

 ..…صاحت بغيظ وهي تضربه ……جعله يحمر والمها كذلكمالى على خدها ومصه بقوة 

 ”……. هقوم……بطل غشومية يابن راضي“



 قال باستفزار وهو يحاصرها بجسده الضخم

 ..…الصلب

 ”………قوم ياشبح لو تعرف“

 حاولت ازاحته عنها لكنه لم يبتعد وكانها تبعد

 ..…. قالت بضيق……حائط وقع فوقها

 ”………ابعد بقا“

ً قال بمراوغة وهو ين  ……ظر اليها مليا

 ”.……ابعد إزاي وانتي جايه برجلك“

.. قالت بنبرة باكية وهي تتلوى …شهقت بدهشة وهي تراه يشق قميصها بقوة من النصف
 …اسفله

 ”..…. القميص……حرام عليك يابراهيم“

 قالها وهو يكبل يداها فوق ”……المرادي مقصودة“

بقوة وهي تحاول تحرير يداها من . ضحكت ….. ويميل على عنقها مدغدغه باسنانه…راسها
 ..…قالت من بين ضحكاتها بغيظ …حصاره القوي

 ”..……برضو مش مسمحاك واي قميص قطعته هتجيب قصاده عشرة“

 ..…رفع راسه اليه وداعب انفها قائالً بحنان

 ”……عيني ليك ……اللي انت عايزه ياشبح“

 ابتسمت بحب ناظره إليه وشعرت بالرغبة الملحة

 ..…ا الرجل وكانه شعر بطلبها حرر يداها وبدأ بتقبيل عنقها بحرارة وحبفي تقبيل هذ

غرزت هي اصابعها في شعره بحميمية وهي تراه ينهال عليها بقبالت حارة تفقدها صوابها 
 فتجعلها

 . ويزيد هو جنونه بعد سماع اسمه……تئن باسمه



 ..…ينطق من بين شفتيها بهذا الشكل

عمق جعلها تئن بقوة وهي تالمس اعلى درجات السعادة والمتعه قضم شفتيها بين شفتيه بقوة و
 ..…معه

 ………انسجم جسدها بين يداه وبقت معه غاية في الخضوع والحب

 بعد مدة استلقت على صدره العاري وهي تهمهم

 . داعب شعرها باصابعه…بنعومة بين احضانه

 .…اربهم الحميميفقالت سمر بحرارة ومزال جسدها كله متخدر وفي حالة فوضى بعد تق

 ”.……بحبك اوي يابراهيم“

طبع قبله اعلى راسها دافن انفه بشعرها مستنشق رائحته الطيبة المعطرة بشوق ال ينضب 
 بداخله

 ……مهما المسها ونال منها

 ”.……وانا بموتك فيكي ياحبيبتي“

 تالمست صدره باصابعها الطويلة وهي تساله بفضول

 ” …..بس متزعلش…ممكن اسالك سؤال“

 ..….قالت وهي تنظر لعيناه بتردد…اخرج همهمة بسيطة منتظر سؤالها المتردد

 ”.……انت كان ليك عالقات تانيه قبل ما تشوفني ونتجوز“

 .…ضيق عيناه قائال بلؤم

 ” ….. وال إيه……..ملكيش انك تزعلي او تحسبيني….دا قبل ما اشوفك………وافرضي“

 .…شحب وجهها وهي تنظر اليه بصدمة قائلة

 ”……..غيري……ي انت المست واحده تانيهيعن“

.اخرج ضحكة ….فابتعدت عنه سريعا للناحية االخرى واولته ظهرها……اوما براسه بعبث
رجولية خشنة وهو يسحبها بقوة الحضانه وبق ظهرها ملتصق في صدره قالت بحنق وهي 

 ……تبتعد عنه



 ”……عايزه انام………ممكن تسبني“

 ان خفف منضمها لجسده اكثر قائال بهدوء بعد 

 .…عبثه وضحكته المستفزة لمشاعرها

انا بخاف ……..اكيد ال ياسمر مش انا اللي اعمل كده…دا سؤال تسأليه……انتي مجنونه“
 ”.…ربنا

 نظرت للبعيد بوجهاً عابث لكن بداخلها

 كان هناك سعادة عارمة لمجرد سماع رده

 ..الذي لوهلة خفق قلبها…..الجميل…البسيط

 …..سالته بهدوء……بمعه بفخر لهذا الحبي

 ”..……يعني انا اول واحده تلمسها“

 طبع قبلة على كتفها العاري فاستدارت اليه سريعاً دافنه راسها في عنقه”..……واخر واحده“

 ……وهي تقول هائمة

 ”.…….بموت فيك…………بحبك ياهيما“

 ..مغمض عيناه وهو ساند ذقنه على……اكتفى بضمها الحضانه محيط جزءها النصفي بساقيه

..وهي أيضاً اغمضت عينيها على كتفه شاعره بدفء يسري في …شعرها االسود المموج
مزيج مابين العشق واالمان والكمال في عالقة كانت لها كاالمنية البعيدة وتحققت في …اوردتها

 .……غمرة اليأس !

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 ني بقلبي الخالي ..)كان مالي ما كنت في حالي مته

فات رمشه الجريء وندهلي .. وفي أجمل عيون توهني قولولو ندهني ليه .. حيرني وشغلني 
 عليه

 بالحب اللي زايد والشوق اللي آيد



 من أول دقيقة أبو عيون جريئه

 فات جنبي وعيونه حبايبي نسوني اللي عايشين جنبي بصيت له قوام حبيته .. من فرحة عيني

 و يقول لعنيه إيه آخرة دا كله إيهناديته قولول

 يا يصحي لي قلبه .. يا ينسيني حبه

 (…. أبو عيون جريئة……أبو عيون جريئة

تنهدت سمر وهي تنظر للنيل العذب وهي جالسه باحضان ابراهيم على احد المراكب 
 ..…الصغيرة

يصدر وجواره المذياع …ومعهم رجالً عجوز بشوش الوجه يقدف بهما على الناحية االخرى
 ..……اجمل اغاني عبد الحليم حافظ

 رفعت راسها لعيناه فكان يضمها من الخلف في جلستهما ناظرين االثنين لعذوبة الماء وحركتها

 الهادئ بهدير الماء المنعش وهواء الليل الذي

 ……يضرب وجوههم برفق

ابنة النيل لم  كان الجو اليلي في قلب النهر على احد مراكب الصيد متعه ال يعلمها الكثير وهي
 ..……تجربها إال اليوم معه

 معه أحبت النيل وعذوبة هدوئه.. معه تذوقت

 الحب ومعه وقعت في غرام عبد الحليم واغاني

. معه استيقظت احتياجات االنثى ….معه تذوقت للذة القرب بين الجنس االخر…الغرام كلها
 ..…ن معه هو فقطداخلها وخلق على يداه امراة متدهلل متالعبة في بعض األحيا

ُخلقت من جديد والفضل يعود لصاحب المالمح الحادة ذلك الذي وقعت في حبه بعد أول حديث 
 .شغل عقلها فجعل قلبها يخفق في رؤيته…بينهما

 ……..وعيناها تشتاق للنظر إليه……وعقلها مشتت في بعده

 طالت النظر اليه وهي رافعه راسها لعيناه فطبع

 ……ها بهدوءقبلة على جبهتها ثم سال



 ”.اوعي تقولي اني وحشك.. ……بتبصيلي كدا ليه“

 .….فابتسمت سمر ابتسامة تقطر عسال وهي تقول…نظر لها بمشاكسة

 ثم صمتت قليالً وبعدها قالت وهي تتحسس كفه”.….حتى وانت معايا…انت علطول وحشني“

 ……الخشن الكبير

 ”……فاكر اول مرة قبلتك فيها“

 لحالكضحك وهو ينظر لنيل والجو ا

 .…واجاب بلؤم…حولهم

 ”.……فاكره انتي قولتي إيه وقتها“

ً …هزت راسها وهي تعض على شفتيها بحرج  ..….وقد تشاركا نفس الذكرى معا

 ”.……افتريت على اخويا جامد…مكنتش اقصد بس اضايقت منك وقتها“

 ”……يستاهل“.. …قال ببساطه

 ..…عقدت حاجبيها قائلة بحنق

 ”..…د كدهاخص عليك متقولش على أحم“

 قال بجدية وحنق مزال يتربع في صدره غيرة

 ……على ابنة عمه من اخيها السافل

 وقتها كان يستاهل ياسمر وانا وانتي عارفين“

 ثم صمت قليالً متغاضي عن”.……كده كويس

 ……خطأ اخيها واضاف بعتاب مصطنع

 ”.……اكيد فكرة……انتي وقتها كنتي عايزة تعمليلي محضر“

 شة وهي تحاولرفعت حاجبيها منده

 .…التذكر



 ”……اي دا كنت هعمل محضر فيك بجد“

 ..…ابتسم من زاوية واحده مؤكداً 

 ”……حصل وعندي شهود“

 .…ضحكت وهي تقول بدهشة

 ”.……يالهوي انا عملت كده“

 قال بنبرة هادئه مرحه قليالً مع تلك الذكرى التي

 ..…لم تمحى يوماً من ذاكرته

 ”……..شبح في نفسك اوي…….كنتي شبح…اليوم دهواكتر انتي هبلتي بالكالم جامد “

 .…احتد صوتها قليالً وهي تقول بدفاع

 ”……بس انت كنت مستفز برضو متنكرش“

 ..…قال وهو يمط شفتيه بمراوغه

 ”..…وقتها مكنتش طايقك ………مش هنكر“

 ……رفعت راسها ورفعت حاجبيها بدهشة وهي تعقب بكبرياء رفيع

 ”..…وب فيكعلى اساس ان انا وقتها كنت بد“

 ضحك على مالمحها المشتدة فسالها

 ..…برفق

 ”.……طب امتى عرفتي انك بتحبيني“

 ابتسمت وهي تعود لصدره سانده عليه وهي

 ً  .……تقول بصوٍت هادئا

لما ضربت الحرامي وجبتلي منه الشنطة..وقتها يعني حسيت اني معجبه “
 .واالعجاب بقا……بيك

 ” …متى؟.وانت من ا……حب بعد ما قرينا الفاتحه



 .…تلهفت لسماع اجابته

 بينما هو حك في لحيته وهو يخبرها وعيناه تحلق

 ……في سماء عينيها الواسعة االمعة

.. فيكي حاجة ……. وانا كنت حاسس انها مش زي كل مرة…من اول ما بصيت في عينك“
.. كنت عايز …عايز اموت الفضول ده بالقرب منك ……لقيت نفسي عايزة اقرب …شدتني

 ”.…ا اعجاب وال حباعرف د

 .…مرر يده على شعرها المموج وهو يقول بنبرة عميقة

 ويوم ماخرجتي من بيتنا حسيت انك خدتي“

ساعتها قولتلك انك تخصيني وكنت واثق بعد الكلمة دي..ان ………حاجة مش هتتعوض
 قدامي

 ”..….. وهو اني اتجوزك…مشوار واحد همشيه معاكي لآلخر

 ..…عمة متابعاً بخفوت رومانسياً البعد حدمرر ابهامه على وجنتها النا

مبقش ينفع اليوم من غير ما شوفك اكلمك واسمع  ….. حبيتك لدرجة متتوصفش…حبيتك“
 ”.…ولو من بعيد …حتى لو مضايق منك الزم اطمن عليكي …صوتك

 ترقرقت دموع الفرح وتأثر بعينيها وهي تخبره

 ……بصوٍت عائم على شاطئ الغرام

 . انت أجمل عوض……راهيممحظوظه بحبك ياب“

 ”……من الدنيا

 اخبرها وهي يتامل مالمحها الحسناء الفجة

 .…بجاذبية غريبة مزال يقف عندها مسحوراً 

. لحد دلوقتي بحمد ربنا انك بقيتي مراتي وقسمك من …مين اللي محظوظ بالتاني ياسمر“
 نصيبي

 تمتم باخر ”..…. الحمدهلل……رغم كل اللي عشناه



عانقت  ……الحضانه.. شاعره هي بخفقات قلبه العنيفة تضرب بظهرهاكلمة وهو يضمها 
 يده بيدها وظلت

 تنظر للنيل العذب بعيون سوداء المعه طالت بهم

 .…بسمة الراحة والحب واالمتنان لهذا العشق فهو الوطن الذي تحيا به اآلن

 ..…اكمل المذياع اخر كلمات األغنية بصوٍت عذب وموسيقى متناغمة

وطال تعذيبي وإلمتى حداري لهيبي لهيبي أوصف له غرامي دا كله وفي أول  )طال شوقي
 مقابلة هاقوله وأحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق إزاي قلبي حبه والبال انشغل بي

 ..(…من أول دقيقة أبو عيون جريئة

…………………………………………………………. 

 .. عكست شعرها االشقر المبلل…سارت بقدميها الحافيتين المبلله على رمال الشاطئ

 جانباً كي تصفي منه الماء المتعلق به

 ..……. بعدما اخذت جولة طويلة بين امواج البحر……بيداها

 

 .. عكست شعرها االشقر المبلل…سارت بقدميها الحافيتين المبلله على رمال الشاطئ

 جانباً كي تصفي منه الماء المتعلق به

 ..……ويلة بين امواج البحر. بعدما اخذت جولة ط……بيداها

.. والذي كان يجلس على ……شقت شفتيها ابتسامة ناعمة وهي تتجه لزوجها وابنها الصغير
 الرمال

 ……الشاط يلعب في الرمال بالعاب البحر 

 تقدمت منهم وكانت مرتديه ثوب السباحة الذي

 كان عبارة عن قطعتين واحده علوية واالخرى

ينافس عسليتاها االمعة ويسيل لعاب كل من تقع عيناه ……شاحبسفليه وكانا باللون االصفر ال
 .……عليه



 يحمد هللا ان موقع البيت مناسب وان تلك الفترة

 .……زوار هذا التجمع ال يأتون إال في بداية الصيف وليس في اخره كما احضرها هو لهنا

كل مابها  …ية.. حلوة آ…عادت عيناه الخضروين إليها …نظر حوله زيادة تاكيد فلم يجد أحد
 يثير جنونه

 ……وجموحه

 ……قضا معاً اربعة ايام كانوا من أجمل ايام حياته واكثرهم عمقاً داخله

 ..……عاش معها حلم جميل يتمنى اال يستيقظ منه أبداً 

اظهرت صفاء اسنانها البيضاء وهي تقف امامه ساحبه المنشفة كي تجفف جسدها ولكنه كالعادة 
 العابث أراد

 .…. فاحتفظ بالمنشفة بين قبضته…الً مشاكستها قلي

 وهو ينظر لجسدها المكتنز المهلك وقصر قامتها

فهو ال يراها إال مراهقة صغيرة شقية تحب العبث مع االكبر  ……التي يجعلها شهية في عيناه
 .…منها سناً !!

 ..…قالت آية بحنق وشيك

 ”..….. ماتغلسش……هات البشكير ياخالد“

 و ينهض عن االرض.(تمتم علي اليها وه…)يو

 .…ماسك في ساقيها منادي عليها بتزمر

 (……يو……)يو

 .…حدثت صغيرها برفق

 .…ثم حاولت سحب المنشفة بغيظ”.…حاضر ياعلي هشيلك بس عشان متتبلش“

 ”……بطل غالسه………هات ياخالد بقا“

 سافر على جسدها الفاتن لوهلة ثم عاد لعينيها



 .…قائالً بوقاحة

 ”.…ما تخليكي كدا احسن“

 قرصته من كتفه وهي تسحب المنشفة باليد

 ..…االخرى قائلة بانزعاج

 ”.……هبرد يامجنون“

 رفع حاجبه وهو يتحسس مكان القرصة ثم رفع عيناه

 ..…الخضراء بدهشة وتوعد لها

 تراجعت آية للخلف وهي تقول بشقاوة

 .…وتحذير

 ”……وهللا لو قربت ال هصوت“

 ..…اقترب منها وهو يقول بحنق وتوعد

 ”……..تعالي اوريك القرصه دي بتوجع وال ال…بترفعي ايدك عليا يا آية……وتيص“

 ً  ……قالت وهي تسبقه ركضا

 ”………ال مش بتوجع“

 ……ركض خلفها بغيظ وعيناه تتوعد بحنق لها”.……طب تعالي اوريكي“

 .…ركضت امامه بسرعة وهي تصيح ببراءة

 ”.…بقولك مبتوجعش……هتجري ورايا وتسيب ابنك“

 ……منها جداً وهو يقولكان بالقرب 

 ”..…طب اقفي عشان نعرف بتوجع وال ال“

قالتها وهي تستدير تنظر اليه خلفها لكنها صرخت بقوة وهي تراه بالقرب ”..……انت غلس“
 .……منها وقد مسك ذراعها عند تلك االستداره

 مسكها بقوة فصرخت وهي تترجاه بجبن أال



 ……يفعل

 ”..….ايدك تقيله……خالص ياخالد اخر مرة“

 ”..…وانتي ايدك خفيفه“.. …قال ببرود

 ”..……ايوا طبعاً انا بسكوته”..…اومات ببراءة

 نظر خالد لكتفه مكان القرصة ليجدها احمرت

 ..…سريعاً اشار عليها وهو يقول بتهكم منها

 ”.…شايفه يابسكوته ايدك عملت إزاي“

 نظرت للبقعه الحمراء ثم قلبت حدقتيها

 ..…ول.. وهي تق…مدعيه البراءة

 ”..…مش انا دي اكيد حساسيه“

 ..…تمتم مغتاظاً وهو يقترب منها

 ……حملها سريعاً على كتفه كشوال البطاطس”.……يعني ايدك تقيله وكدابة كمان“

 .…شهقة آية بصدمة وهي تتلوى على ذراعه بحنق

..طب مش هعمل كده تاني …..لو سمحت كده كفاية…خالد نزلني“
 ”……..خاااالد……ونزلني

ركلت بطنه ……رها اهتمام بل ظل يستعرض عضالته بحمل جسدها الصغير على كتفهلم يع
 ……بقدميها بغيظ

 ”..….ياعم الصامت……ممكن ترد عليا“

 ”……عايزة اي يابسكوته“.. …رد باستهانة

 .…قالت وهي ترفع راسها المتدلي على ظهره

 .انا دوخت من……نزلني ياخاالد وحياتي عندك“

 ”.………القلبه دي



 ”.……وهنلم ادينا“ ……مقال بحز

 .…عضت على شفتيها بغيظ ولم ترد عليه مما جعله يتنهد بخشونة قائالً بخبث

ً …انا قولت برضو ان البسكوته بتحب الشيل“  خصوصا

 ”……لو دخلنا البحر واحنا كده

..صرخت آية وهي تقول ……اتجه الى البحر بخفة وكانه ال يحمل وزن زائد على كتفه
 .…بخضوع

 ”…….اخر مرة……خالص خالص“

ضيق عيناه والتقط عينيها العسلية في نظرة طويلة بها وقاحة ورسائل جريئة خصوصاً بعد ان 
 استلقت

 ……على كتفه بهذا الشكل 

 بلعت ريقها بخجل وهي تراه ينزلها برفق على رمال

.ثم جعلها تقف امامه ومالى عليها وطبع قبله على وجنتها ثم ارجع شعرها ………الشاطئ
 مبللاالشقر ال

 ..……خلف اذنيها

همس خالد  …بينما اغمضت آية عينيها وهي تشعر بدفء اصابعه على وجنتها وشعرها المبلل
 .…وعيناه الخضراء ال تبرح وجهها االنثوي الجميل

 ”….فاهمه…..أبداً يا آية…اوعي تقصي شعرك تاني“

 ..…اومات براسها بانصياع قائلة بهمس

 ”.……فاهمه ياحبيبي“

فوجدته ينظر لجسدها المكشوف بوقاحة فشهقت فجأه وهي تدفعه في صدره فتحت عينيها 
 .……بقوة

 ”…….. نسينا علي……يالهووي“

 ..…ابتعدت خطوتين وهو يراها تركض نحو ابنها الذي كان منشغل في اللعب بالرمال 



 ارتدت سترة شفافة فوق ثوب السباحة ثم اتجهت

 معهالى ابنها وشاركته الجلسة وهي تالعبه وتبني 

 ………قلعة من الرمال

 ثم سمعت بعد دقائق فقط صوت خالد يصيح

 ……من بعيد بحنق وهو يتحدث بالهاتف

 ايوا الدرج اللي على اليمين في…….قولتلك الملف الزفت في الدرج…جرالك إيه يارشا“

 ”المكتب.. 

 .…صمت قليالً ثم اندفع في الحديث مرة واحده

 اجازةمينفعش اخد ……ما يولع اعمله اي يعني“

 صمت قليالً مستمع للطرف االخر وهو يتقدم بقدميه منها جالساً على مقعده”..…زي البنادمين

 ثم خفف نبرته قائالً بشفقة……مجدداً 

 .…وتفهم

 حقك عليا….استحمليه الفترة دي…معلش يارشا“

. ………….تمام…….ماشي خديه من مكتبي ودهوله……..حاضر…انا ياستي
 ”.……سالم

ً بعد ان انهى المكا  …لمة سالته آية تلقائيا

 ”..…ومين دا اللي يولع……مالك ياخالد“

 ”.…اخوكي“ ……رد بقرف

 فغرت شفتيها بصدمة ورمقته بدهشة وحينما

 . قالت……وجدت صوتها بعد رده الفظ

 ..…بانفعال

 ”..…..بعد الشر انت بتقول إيه…………نعم“



 جلس على المقعد وهو يرجع شعره للخلف

 ..…قائالً باستهجان

 ل يشخط وينطر في الموظفين وال كانهمعما“

..انا مش عارف ……حتى لو متستهلش…وكل حاجة يعمل عليها فرح……عبيد عنده
 ”……مستحمل نفسه ازاي ده

 نظرت اليه آية بانزعاج بينما قالت بنفاذ

 .…صبر

 .انت مش مالحظ…اي اللي بتقوله دا ياخالد“

 ”.……انه اخويا

 ..…لوح بيده وامام عينيها تشدق بنزق

 ”……..دا شخص ال يطاق….اخوكي دا تالجه……اخوكي“

 .…رفعت حاجبها وقالت بنبرة متأهبة للشجار

 وهللا كلمة كمان وهاخد بعضي ونزل القاهرة“

 ”..……انت ُحر ……دلوقتي حاالً 

 ً  ..…اصر وهو يقول هاكما

 .انتي عارفه ان……انتي هتقفشي عليا يا آية“

 ”..……اخوكي مـ

 ..…بقوة وتحذيرقاطعته وهي ترفع سبابتها 

 ”.……وال كلمة ياخالد انا حلفت“

 ..…نظر لثوب السباحة من خالل السترة الشفافة لبرهة ثم قال وهو يلوي شفتيه باستفزاز

 ”.……ياشيخه آية ………ماشي“

 ……قالت بجزع



 ..…ثم اضافت بتهديد انثوي”مش شيخه بس مش هيقع حلفاني..“

 ”..….عشان اخرتها مش هتعجبك……وبطل استفزاز ”

 نهض ووقف امامها وهو يسالها

 ……باستفهام

 ”.…هتعملي اي يعني …………بتهدديني“

 ..…ضيقت عينيها وقالت بمراوغة

 ”……هنام في حضني ابني حبيببي“

حملت ابنها سريعاً وضمته الحضانها فقبلها الصغير من شفتيها تلقائياً وكانه اشتاق لها في تلك 
ا شعور االمومة فتناست شجارهم الوشيك وضمت ..تحكم به……الساعة التي ابتعدت بها عنه

 الصغير لصدرها وهبطت عليه بالقبالت المتلهفة لمذاق هذا

 حدثته بشغف ……الصغير الشهي

 ……االمومة

 ”.….اي الحالوة دي…اكلك اكل……نفسي اكلك“

 لوى خالد شفتيه حانقاً وهو يقول بغيرة

 ..…وتسلط

 دا لو….انسي يا اية…مفيش نوم جمب ابنك“

 ”……..مفيش برضو نوم بعيد عني…ين بعضضرب

 طبعت قبله على ثغر ابنها وهي تقول بترفع

 .…أنيق

 ”.……افكر“

 …سحب الصغيرة منها بقوة وهو يقول بغيرة بلهاء

 ”..….الوال خدوده احمرت……بطلي بوس في امه“



 داعبت آية وجنتي علي وهو بين يد والده وقالت

 قلبه بشقاوة لذيذة لعينا خالد مما زاد ضربات

 ……الهائم بحبها

 ”……دا مبسوط ………هو اشتكالك“

غمزت للصغير بمداعبة حلوة جعلت الصغير يضحك وهو يمد يداه االثنين بحركة معبرة عن 
 ..(…يو…الذهاب اليها ولعب معها مجدداً وهو يئن بـ)يو

 ..…رفع خالد حاجبيه وقال هاكماً نحوها

.بسبب ……احده بتشيله بيقعد يبوسها من بؤها..الواد اي و…انتي بتفسدي الواد بحركاتك دي“
 حركاتك

 ”.…دي معاه

 قالت ببراءة وهي منسجمه بلعب مع

 ..…ابنها

 ”..…واوقات حنين …مبيعملش كده غير معايا انا“

 تمتم علي وهو يبتسم بحالوة شهية كحلوة

 .(……األطفال)نين

 .…ربت خالد على صدر الصغير قائالً بقنوط

ثم نظر لعينا الصغير ”……ين عشان متخسرش خالك المجنون. ابعد عن ن…بس يابابا“
 الشبيبة بعينيه لكنها ألمع وابراء بكثير من عينا خالد االمعه

 ………بالشهوة الغريبة

 يا …هو يا اية يا حنين…وبعدين بطل بووس شويه“

 ”.….انت طالع قليل االدب لمين…اي واحده تشيلك

 .…كبحت اية ضحكتها قائلة بمكر



 ”……اهمن شابه أب“

 ……قال خالد بضيق

 .انتي اللي مبوظه اخالقه…اتلمي يابسكوته“

 ”……بحركاتك دي

 مطت شفتيها قائلة

 ..…ببراءة

 ”……هللا مش بلعب معاه“

 .….ووجه عابث…قال بجزع

 ”……اللعب ده خلى الواد ينحرف قبل اوانه“

 ”.……علطول ظلمني“ ……تمتمت ببراءة

 مد اصابعه وقرص شفتيها المكتنزة الحمراء

 ..…قائالً بمراوغة

 ”.…….وشفايفك دي عايزة تتاكل…علطول بريئة يابسكوته“

 .…ضربت كفه وهي تقول بدالل

 ”..…. انا مخصماك……احترم نفسك وابعد ايدك“

 …تقدم خطوة بالقرب منها قائالً بمداعبة شقية

 ”….بس علي ينام…انا مستعد اصالح…مخصماني“

 .…برمت شفتيها قائلة بلؤم

 ”.…والنهاردة هسهر للفجر ……خالدمش هينام يا“

 اعطاها الصغير بين يداها وهو يقول

 ..…باستفزاز



 عادي زي……هتفضلي صاحيه معايا للعصر يا آية“

 ”.…ما تحبي

 ”..…مستفز“ ……تمتمت بانزعاج

قرص وجنتها وهو يبتعد عنها نحو الشاطئ وعلى الشاط خلع ”.……مش اكتر منك يا يويو“
قبة ليظهر جسدها الرياضي األبيض المحمر بشكالً مستفز كاستفزازه قميصه امام عينيها المترا

 .…لها بالحديث

 رفع عيناه الخضراء العابثة عليه والتقط عيناها سريعاً ثم غمز لها بوقاحة وهو يقفز في البحر

 ..…بشورت السباحة الذي كان يرتديه منذ بداية الجلسه

ثم قالت بحنق وحب في ان ……بوسعضت على شفتيها وهي تنظر للصغير بين يداها بع
 ..…واحد

 اوعى……بس حلو اوي…….مستفز……شايف ابوك“

 ابتسمت وهي ترى علي”.……تطلع شقي كده زيه

 . قالت بتوجس…يعناقها واضع راسه على كتفها

 .…وهي تضحك

. …….. احنا قولنا هنام الفجر…ياعلي قوم …انت هتنام ياعلي وتسيبه يستفرض بيا ”
الصغير تذمر وهو يدفن وجهه بجيدها بتعب فقد اصابه االرق من كثرة  حاولت ايقاظه لكن“

 ..……الجلوس على الشاطئ وكثرة العب لساعات طويلة

 ..…قضمت شفتيها قائلة بغيظ

اتجهت الى الداخل كي تضع الصغير ”……ماشي……الواد وابوه عليا“
 وتركت خالد يسبح………بغرفته

متلكها صاحب العيون الخضراء ذا االمعه بقلب البحر بمهارة متقنة وجاذبية مهلكه ي
 .…الشهوانية

 ..……دخل خالد البيت بعد مدة من السباحه واحتضان األمواج الباردة



 ………كان يصعد لالعلى وهو يجفف شعره البني الفاتح باحد المناشف الصغيرة

 فتح باب غرفة الصغير فوجده ذاهب في ثباتٍ 

 ………الشاطئ لذلك نام بعمقعميق وقد استنزف كل طاقته في اللعب على 

 اتجه خالد الى سرير الصغير ودثره جيداً باالغطية

كمالك …..متامالً جماله في نومه…ثم طبع قبلة على وجنته وهو يربت على صدره بحنان
 مسالم

 .ال يرى منها اال الضحك واللعب وحضن…للحياة

 ..……امه وابيه

ضه عن تلك الخدمة التي قدمها له دون .مهم اعطاه لن يعو…ممنون هو لهذا الصغير البعد حد
 ان

 ……يعي ذلك

وهو كاالبله كان يجهل ترجمة مشاعره نحو المرأة …قربه من آية وجعله يستشعر مدى حبه لها
..قربه من والده الذي تجاهل وجوده عن عمد ألجل ……الوحيدة التي احبته و راى فيها وطنه

 ..…الصالح له مهم انكر ذلك ؟! تسلط والده عليه في سابق من اوامر وتوجهات كانت

وقف ……وقف امامها يحاول اصالح ما أفسده…قربه من نفسه عرى عيوبة امام مرآة نفسه
 امامها كثيراً 

 ً . ولي اي مدى اتت بالسلبية …وطويالً حتى يعرف الى اي مدى وصلت عيوب طباعه عمقا
 على

 ………. وافسدت عالقته بمن حوله…حياته

 …نقى مشاعر في الكونهذا الصغير جعله يشعر با

 ..أب يحتاج ان يشعر بانه أب ال لكي يسدد…االبوة

 ..بل كان هو بحاجة ماسه إليه…هذا الشعور البنه

 وصغيرة اعطاه دون مقابل أشياء لن يجدها



 ..…ولن يراها مهما بحث

 . فقط مجرد التخيل لو لم يكن…مجرد التخيل

.واين ….كيف ستكون الحياة…الحياة موجود هذا الصغير بحياتهما ولم يربطهما شيٍء في
 ..…سيكون هو اآلن ان لم يحدث كل هذا بفضل وجود ابنه قطعه منه ومنها

 تمتم خالد بينه وبين حالة وهو ينظر للصغير

 بامتنان حقيقي وكانه فعل معجزة يستحق

 ……الشكر عليها ليال ونهاراً 

ان قبطانها ال يجيد االبحار  ممنون انا لك ياصغير فبفضلك انقذت سفينة كان عيبها الوحيد
 ويوهم نفسه انه يجيد كل شيٍء ولم يستوعب بعد انه

 ..……يغرق ومعه ابرياء

.ممنون ……ممنون انا لك يا صغير فبفضلك انقذت ما يمكن انقاذة وعالجت ما يمكن اصالحه
 يا علي ياجمل ما رات عيني………لك ياحبيب أبيك

 .…ستظل االروع واالفضل والمنقذ من بينهموصدقاً ياحبيبي ان انجبت أمك عشرون غيرك 

 سندي في الحياة وعكازي ……ستظل الغالي البكر

 .…….ممنون انا لك ياحبيب أبيك………في الكبر

 .……طبع قبله اخرى على وجنته وتجه للخارج مغلق الباب بحرص خلفه

 دخل لغرفتهما فوجد آية جالسه على الفراش

حماماً دافئ وصففت شعرها وتركته طليق يعانق . وقد اخذت …بقميص قصير باللون السكري
 .. ثم جلست على الفراش كي تدهن………عنقها بدالل

 ……كريم مرطب ومعطر لجسدها

 .…نظرت اليه بطرف عينيها وقالت بعتاب

 ”……اتاخرت اوي“

 ابتسم وهو يجلس على حافة الفراش مراقب ما تفعله بساقيها البيضاء االمعة كقشطة الصباح



 ..…سيل لعابك جوارهاشهية لدرجة ت

 ..……حافظ على اتزانه امام تلك الفتنة المتحركة امامه وقال

 ”..…. وحرماني من النوم في حضنك…انا فاكر انك تحت قولتي انك مخصماني“

 ..…قالت وهي تمط شفتيها بدالل

 ”.…بس انا غيرت رايي من شوية ……تقريبا آآه“

 .…مالى عليها براسه قائالً بمراوغة

 ”……على كده هنام في حضنك النهاردة ……كبير منك يايويودا كرم “

نهضت من جواره لتضع الكريم مكانه ثم اتجهت اليه وفي لحظة قفزة  ”……انت شايف إيه“
 عليه بخفة

 . همس…جالسه على ركبته وهي تقبله بشقاوة

 …وهو يقول بذهول من فعلتها

 .في…انتي عارفه انك مجنونه وال مش عارفه“

 ”.. …ط النطه ديواحده عقله تن

 ……قالت تلقائيا بدون مواربة

 ”……لو همشيها بالعقل معاك يبقا هتعب“

 عقد حاجبيه سائال وهو يشتم رائحة سخرية

 ”……قصدك اي“

 ..…قالت بنعومة وهي تتحسس صدره بدالل

 ”.……..انا قصدي يعني حبك معايا بيطلب كده…وال حاجة ياحبيبي“

 سالها وهو يلوي شفتيه بابتسامت

 .…غربمست

 ”.……بيطلب معاكي بهبل يابسكوته“



 ..…عقدت يداها على عنقه قائلة بتغنج

 ”..…ال بيطلب معايا بعفرته ياقلب البسكوته“

 ……اشتهى تقبيل وجنتيها البيضاء فقبلها وهو يقول بحرارة وقلب مشتعل بالحب

 ”.…بحب كل حاجة فيكي……بحب جنانك يايويو“

 .…زمت شفتيها وهي تخبره ببساطه

 ”.…نا بموتك فيك بس استفزازك مبحبهوشوا“

 طالت البسمة في عيناه الخضراء وهو يقول بنبرة

 ..……مشتعلة بالعشق

 اعرفي اني طول مانا بستفزك وبنكشك ابقا“

 ”..….. لو بطلت المفروض تقلقي على حبنا…بحبك

 ..…اخرجت تنهيدة ناعمة هائمة بحب هذا الرجل وهي تبحر في خضار عيناه قائلة بثقة

 ”.……..انا بس كان نفسي تدور عليه بنفسك…انا عمري ما قلقت على حبنا“

 ”…وفي الوقت المناسب ……وديني دورت ولقيته“

 قالها بمداعبة وهو يتحسس ساقاها العاريه بيده

 ثم مال على عنقها يوزع القبالت عليه بعمق ولهفة

 وهو ويشتم شذى عطرها المنعش المتعلق بها

 ……هكذا رائحتها سواء سابقاً او اآلن……حه بفصل الربيعاقرب لرائحة ورود متفت

 اغمضت عينيها وهي تميل للخلف مستمتعه بقربه

..شعرت به يضعها على الفراش وينهال عليها حباً وشوقاً بها …وبكل دقيقة تعشها بين يداه
 وبكل شيءٍ 

 …قتمتلكه تلك المرأة الكريمة في حبها لدرجة تشعره بمدى حقارته معها في الساب

 آآه من هذا الذنب يود التكفير عنه باي طريقة



 .…كي يعوضها عن ما سببه لها في الماضي

لو فقط يعلم ان التكفير عن الذنب هو ان يبق وال يخذلها أبداً ويحافظ على قلبها العطوف في 
 …حبه لعمل على ذلك أسرع مما أراد !

……………………………………………………………… 

به وهي تضع صنية العصائر على المنضدة وقالت وهي ابتسمت سمر ابتسامة حانية مرح
 ..…تستقيم

 ”.……نورتنا ياشيخ عمار“

 ……رفع عمار عيناه عليها لثانية ثم انزلها سريعاً وهو يتمتم بحياء ذكوري

 ”…….الف مبروك ياخت سمر…دا نورك ياعروسه“

 ”..…هللا يبارك فيك“

ن يجلس جوار صديقه على االريكه .الذي كا…كبحت سمر ابتسامتها وهي تنظر الى ابراهيم
 وحينما اتت

 .…عيناه بعينيها أشار لها ان تنصرف فوراً 

فاومات براسها وهي تستدير لتظهر اسنانها الناصعة بضحكة صامته وهي تغمغم 
 ……بفضول

 ”……اموت واشوف مراتك“

 …ضرب ابراهيم على ركبة عمار قائالً بخشونة

 ”……منور بيت اخوك ياصاحبي“

 ..…صوٍت فاترقال عمار ب

 ”……امورك تمام ….. عامل إيه في الجواز…منور بصحابه“

 مد ابراهيم يده واحضر لعمار كوب عصير واعطاه

 ..…له وهو يجيب بشكر

 ثم”.…. فضل ونعمه من عند ربنا………الحمدهلل“



 ..وسأله…نظر إليه بعدما اخذ عمار منه الكوب

 ”……أخبارك المصنع إيه“

 ..…اوما عمار براسه قائالً 

 ”..….. انت نازل امتى………كله تمام“

 ..…اخبره ابراهيم بهدوء

 ”……من بداية االسبوع الجاي ان شاء آهلل“

 ارتشف عمار من العصير ثم انزل الكوب وهو

 …يخبره بسعادة

. وخالل …كنت جاي افرحك وقولك ان احنا سددنا نص مبلغ القرض اللي وخدينا من البنك“
 الست

 ”……باذن آهلل …الباقي شهور الجايين هنسدد الجزء

 ..…نظر ابراهيم لالعلى وتنهد براحة قائالً 

 ”…….. ربنا يعديها على خير…………الحمدهلل“

 ..…قال عمار بنبرة متوهجة بالفرح واالمل

. وبدأ اسمنا يتعرف وسط اسامي لشركات ومصانع شغاله من …. المشروع بدأ يقوم…يارب“
 ”..…سنين

 ..…لقال ابراهيم بجدية مفعمه باألم

 ”..…. انا متاكد ان ربنا هيعوض تعبنا وصبرنا خير…الجاي خير ياعمار“

 ..…اوما عمار براسه قائال

 ” …..ان شاء هللا يوصل المشروع للنجاح اللي يستحقه…. املي في ربنا كبير……ونعم باهلل“

.لكن سمر سبقته وهي تقول …صدح جرس الباب في تلك االوقات فنهض ابراهيم ليفتح
 .…بهدوء



 ”.…دا احمد اخويا……خليك مكانك يابراهيم“

عاد جالسا واكمل الكالم مع صديقه عن سير العمل في المصنع الذي غاب عنه اكثر من سبعة 
 …ايام

 فتحت سمر الباب وهي تبتسم بحفاوة ناظرة

 ……..وهطلت عليه ببوابل االسئلة والعتاب…الخيها بشوق وهي تعانقه

..من امتى يا …ما صدقت اني خلعت من البيت .كل دا غياب……وحشتني يابشمهندس“
 ”.…اي ده مالك……من ساعة الفرح وانا مشفتش وشك …احمد

 مسكت ذقنه وحركت راسه بيدها متفقدة وجهه

 ..….. وهي تقول بقلق…يميناً ويساراً 

ثم تطلعت لوقوفهم على ”..…….انت بقالك قد اية منمتش…مالك عامل في نفسك كدا ليه“
 الباب فقالت

 .…من نفسها وهي تضرب جبهتها بيدها بحنق

 ”.….ادخل هنتكلم على الباب……آآه من غبائي“

 ..…امتنع أحمد وهو يسالها بخفوت

 ”…….انا جاي اسالك عن حبيبة…هجيلك مرة تانيه…مش وقته ياسمر“

.فان علم ابراهيم بشيٍء سيقطع راس اخيها وان علم انها …وقع قلبها وهي تنظر خلفها بقلق
 .………لك القصة منذ البداية ستكن راسها جوار راس اخيها ال محال !!على علم بت

 .…بلعت ريقها وهي تبرق عينيها بغضب

 ”..…….جاي تسالني على حبيبة هنا…انت اتجننت…حبيبة !“

 …قال بعصبية وهو يضرب حافة الباب فجأة

 ….اخبط عليهم وسأل امها عنها…امال اسال مين“

 ”……مين االقرب ليا هنا

ها بخصرها وهي تقول بانفعال مكبوت حفاظاً على سالمته وسالمتها من شر وضعت يد



 .…ابراهيم

 هو انا هبقا الكبري اللي هيبقا بينك وبين الست“

..ولو سكت على الهبل في االول فده خوف عليك من …..انا مش عيله يا أحمد…هانم بتاعتك
 .بس دا مش….. وخوف عليها هي كمان…ابراهيم واهلها

 ”……ي موفقه على قلة ادبكم انتوا االتنينمعناه ان

 …قال أحمد بجزع وهو ينظر الخته برجاء

ومطلعتش من  …. بقولك عايزة اطمن عليها مبتردش عليا…انتي عماللك فرح لي ياسمر“
 ”.……البيت من ساعة فرحكم

ي تفقدت وجه اخيها تلك المرة بقوة وكانها تراه للمرة االولى بعدما علمت سبب األرق الباد
عليه وحمار عيناه والهالت السودة التي بدات بظهور اسفل عيناه.. وكانه لم ينام جيداً تلك 

 ..…. تمتمت وهي تنظر اليه بدهشة……هل امتنع عن األكل …. بدى نحيٍف صلبٍ …االيام

هو انت بتحبها يا  ……. كل ده عشان بعدت عنك كام يوم…انت عامل في نفسك كدا ليه“
 ”…احمد بجد؟

هي تنظر اليه بهلع فهي تخشى ان يكون اصابه الحب باكراً فيقع اسير الوجع طوال سالته و
 عمره

 فمزال قلبه كزهرة شباب تتفتح بتأني فكيف يقتلها

وكانها تستشعر وجعه فهو  ….. وكيف ال يالمها قلبها االن وهي تنظر إليه…بالحب وعذابة
 يذكرها بصراعها مع الحب وعناده معها في سابق ؟!..

 يكن الحب يوماً هيناً في نيله وهي تعلم هذالم 

 جيداً لذلك اصاب قلبها خفقة مؤلمة ألجل اخيها

 ..…وهي تساله مجدداً بنبرة مرتجفة

 ” ….انت قولت انكم صحاب……بتحبها يا احمد“

 .…رد تلك المرة بقوة وجدية غريبة عليه



 ”……احنا عمرنا ما كنا صحاب وانا وهي عارفين كده كويس“

 .…شفتيها بانزعاج قائلة برمت سمر

 ”. …. هتفضل كده……واخرتها يابن امي وابويا“

 اخرج زفرة متعبه وهو يرفع عيناه لالعلى للثوانٍ 

 ..…ثم عاد الخته قائال بنبرة مجهدة

ارجع شعره للخلف وابعد  ”……انا هتجنن ….. قوالها ترد عليا ياسمر……طمنيني عليها“
 عيناه عن

 .…سمر بقلق سالته ………اخته مجددا بضياع

 ”……قولي اي اللي حصل بينكم“

 .…قال بنزق وهو ينظر اليها بترجي

 ….. قوللها بس ترد عليا……لو هعرف مش هجيلك“

 ”..…كلميها وعرفي هي مش بتكلمني ليه

 ..…هزت رأسها ممتنعه وهي تقول بقوة

 …قولتلك اني مش هدخل في حوارات العيال دي“

 ”.…متسألنيش .. اكتر من كده…انا هطمنك عليها بس

 ..…اوما لها بقلة حيلة وقال

 ”..…. المهم اطمن……ماشي ياسمر اي حاجة“

 .…اومات له وهي تمسك بذراعه قائلة بعطف

 ”….. شكلك ما فطرتش…طب ادخل يال عشان تتغدى معايا“

 ..…امتنع بنبرة شاجنة

 مرة تانيه عشان نازل مع كرم ………ال فاطر“

 ثم ابتعد مالى عليها وقبل وجنتها ”.…ويوسف



 قائالً بنبرة بعيدة عن المرح وكانه حاول وفشل

 ……في ايجادها

 ”.……عايز حاجة ياشقي“

 …ابتسمت بحزن عليه وهي تقول بمحبة

 . ومتتاخرش…. خد بالك من نفسك…ال ياحبيبي“

 ”..…على امك انت عارف بتقلق عليك قد إيه

 ..…اكتفى بهز راسه بانصياع وهو يبتعد عنها

 فعت وجهها فوجدت عمار علىاغلقت الباب ور

مما  …وشك الخروج من الشقة وابراهيم كان خلفه يلح عليه بالجلوس لتناول وجبة الغداء
 ..تقول…دفعها كاي زوجة اصيلة كريمة مرحبة بضيوف زوجها

 ”……. وانت مش هتخرج من هنا غير لما تتغدى….. الغدا جاهز…على فين ياشيخ عمار“

 عيناه فيقال عمار بحرج وهو يحدثها و

 ……األرض

 ”……مرة تانيه ان شاء هللا انا كنت جاي بس اباركلكم خصوصاً اني محضرتش فرحكم“

 ..…تذكرت فسالته بهدوء

 ”..…صحيح انا مشوفتكش في القاعة“

 ..…رد ابراهيم نيابة عن صديقه

 ”…….. لو فرح اسالمي كان حضر…عمار ملوش في القاعات“

 ويفرق اي……ازاي اسالمي“سالته سمر باستفهام 

 ” ……عن االفراح العادية

 .……بسط عمار االمر بهدوء

. كل واحد بيفرح وبيبارك للعرسان بطرقته بدون …..اناشيد اسالميه……قاعه منفصلة“



. يعني مش الزم لما نفرح نغضب ربنا ببعض التجاوزات والحاجات …االختالط وتجاوزات
 ”. ……اللي بتحصل في االفراح العادية

 مرح خبيث وهو يربت على كتفقال ابراهيم ب

 ……صديقه

 .اوعدك الجوازه الجايه اعملها……بارك هللا فيك ياشيخ“

ً ….وعزمك……فرح اسالمي  ” …. هتيجي طبعا

 ..بينما قالت سمر وهي تجز…كبح عمار ضحكته

 ..…على اسنانها

 على كده الزم تعزمني انا……وهللا يابراهيم“

 ”..…كمان

 سهاوما لها ابراهيم ولم يتمالك نف

 ……فضحك قائالً بمكر

“ ً  ”……دا انتي االساس ………اول واحده طبعا

 ……همس عمار اليه بمرح طفيف

 ..وزيادة…سلم على الشهدا اللي معاك يابن راضي“

..باالمانه هتتباع بالكيلو ……واي كياس عندكم……حرص يأخي اخفي السكاكين قبل ما تنام
 ”.. ……بكرة الصبح

 ”.…سمعاك ياشيخ“ …قالت سمر بغيظ

 كبح عمار ضحكته وهو ينظر لالرض بحياء

 ..…ذكوري

 .…قالت سمر بخفوت

ثم بعدما مرت جوار ابراهيم قالت بهمساً من  ”…عشر دقايق واالكل يكون جاهز على السفرة“



 بين

 …شفتيها شبه المطبقتين

 ”……عايزاك ياحبيبي“

ل بغيظ . فضربه ابراهيم في صدره بعد ان اختفت سمر وقا…كبح عمار ضحكته بصعوبة
 …منه

 ”..…. احنا جامدين اوي……بطل ضحك“

 .……قال عمار بهدوء

 ”……طب كلم االخت سمر“

 ……رد بشجاعه مفرطة

 ثم القى على ”……. يعني هخاف……هكلمها“

 .……عمار نظرة هاكمة وقال بتأنيب

 ”..…. اديني لبخت……كان الزم يعني تقول فرح اسالمي“

 غمز عمار اليه وهو يقول

 ……بمرح

 ”.…مش كنا جامدين ووال إيههو احنا “

 ……قال ابراهيم وهو يضحك

 ”..……امال حديد ياشيخ“

 ..…وقال بمزاح……حك عمار في انفه وهو يعود جالساً على االريكة مجدداً 

 ”..…. وتطلع منها بأقّل الخسائر………ربنا معاك“

 ..…ضحك ابراهيم وهو يتجه لزوجته بالمطبخ

. فضحك وهو يكبل ذراعها …باغته بضربه في بطنهحينما دخل المطبخ ووقف امامها وجدها ت
 ..…. تاوهت بصوٍت مكتوم وهي تقول بغيظ…بقوة ويلوي اياه خلف ظهرها



عايز …….. وبتفكر تجوز….. معداش على جوزنا اسبوع يابن راضي…بتضحك اضحك ”
 ” …….. سيب دراعي…تعمل فرح اسالمي

 قال بخشونة رغم نبرته المفعمة بسعادة غريبة

 …….من مجرد حديث…غيرتها عليهلرؤية 

..انا سامع …مش بايدك ……اتكلمي بلسانك….. ايدك جمبك بعد كده…لو مش عيزاه يكسر“
 ”مش اخرس.. 

 ..…همست بنبرة محتقنة بالغيرة

 ”..…عايز تجوز يابراهيم“

.تفقد وجهها …ترك ذراعها وادارها لعنده لتكن بمواجهة مالمحه الحادة رغم لين عيناه نحوها
 مراالح

 ……وعيناها البراقة بشراسة متوهجة

.. من امتى الشبح دمعته قريبه كده وبيقلب من أقل ….يخربيت الهبل……يابت بنكشك“
 ”.…كلمة

 .…قالت بعتاب وهي تبعد عيناها عنه

 ”..…اياك تجيب سيرة الجواز دي تاني حتى لو هزار……اللي شوفته منك مش شويه“

 وكانه..…ادار وجهها اليه وهو يقول باعتذار

 ……يدلل طفله

 .…..اللي انتي عيزاه…ماشي ياسمر حقك عليا“

 ”.……ممكن تحطي االكل بقا خليني أأكل الشيخ عمار وخلعه عشان اصلحك على روقان

 ….بعد ان خفت ثورة الغيرة داخلها …قالت بنبرة هادئه

 …انا مش هاكل لوحدي…..عشان تاكل معايا…. نص بطن كده…متكلش معاه اوي“
 ”. .…هستناك

 ..…قرص وجنتها برفق قائال بمناغشة



 ”…….. اي اوامر تانيه ياجميل……حاضر“

 تاتأت بشفتيها وهي تبتسم ثم اقتربت منه

 …وطبعت قبله على شفتيه

 ”.………ال ياحبيبي“

 ..……بينما مالى هو عليها وهمس بالقرب من شفتيها بمشاعر جياشة

 التقط شفتيها في قبلة سريعة”………بعشقك ياسمر“

 ……كها بعد ثانيتين وخرج من المطبخثم تر

اخرجت تنهيدة حارة وسندت على الرخامة بكف يدها تطالب منها الدعم وهي تنظر للفراغ بعد 
 مزالت تستوعب جمال شفتيه حينما……خروجه

 .والغريب انه يعرف ماذا تريد…يقبلها كما تريد

معرفتها هي به  .. وكانه يعرف متطلبات جسدها اكثر من……دون ان تتفوه بحرٍف وآحد
 …؟!

 ……العالقة تخطت مرحلة الحب وكل يوم تكتشف انها اعمق واقوى مما ظنت ؟!

…………………………………………………………. 

 . شعور بالغضب…ثورة داخليه ال يعرف متى ستنتهي

 .……واالصعب عدم القدرة على المتابعة !! …وعدم القدرة على الصبر

 ..…. ال تعوض؟!…وكانه استأصل قطعة من قلبه

وكان حوائط المكتب تطبق  ……زفر بتعب ثم سحب رابطة العنق بقوة فهو يشعر باالختناق
 على

 ……صدره

. لم يكن …. واصبح معظم المواظفين يحاولوا تجنب غضبه……أصبح شخصاً فظ مع الجميع
 هكذا

 يوماً لطالما كان يتمتع برزانة وطولت البال االقرب



 الملتهبه . ذأب الجليد وبق قطعة من الجمر……للبرود

 .……تحرق كل من يحاول االقترب منها

 .……فتح اول زر من القميص بعدما تخلى عن سترته كالعادة وعلقها على ظهر المكتب

 فتح علبة السجائر وبدأ باشعالها بشراهة فبات

 .……احراق اعصابه معها شيٍء روتيني ال يزيد االمر بداخله إال سوءاً 

 يٍء تعلق بيده رفع كف يده ليجد بعٍض من الغبار متعلقسند يده على سطح المكتب ثم شعر بش

 ..……بكفه

 ……زم شفتيه بقرف وهو يرفع هاتفه محدث السكرتيرة ان تاتي اليه على عجل

.فهي باتت …دخلت )رشا(وهي تدعي ربها ان ال يتسبب في احراجها وصراخ عليها ككل يوم
 ال

 تقدر على التحمل نوبات غضب مديرها

 ………المجنون

 .…امامه بمنتهى االحترام قائلةوقفت 

 ”.……اومرك ياعز بيه“

 ..…..اقرب للعنف…رفع يده المحملة بالغبار وقال بتهكم

 .المكتب…المكتب ده متنضفش الصبح لي يارشا“

 هو مفيش حد في شركة دي شايف……كله تراب

 ” ……شغله ليه

ب على حبة فغرت فمها وهي ترمش بعينيها عدت مرات محاولة ان تستوعب ثورته الغري
 ً . عوٍض عن المكيف …غبار ممكن ان يكونوا دخله مع الهواء بسبب النافذة التي يفتحها دوما

!…….. 

 ……عضت على باطن شفتيها وهي تنتقي كلمات هادئه ال تثير غضبه



 هو عامل النضافة دخل نضفة زي كل يوم يافندم و“

 ”.……..زي برضو كل يوم…وانا كنت وقفه معاه

 .…ظهره للخلف قائالً بحنق لوى شفتيه وارجع

 ”………ومش نضيف زي كل يوم…ولي في تراب ياستاذة“

حاولت رشا ان تتقي شره وتبتعد عن جداالت كثيرة لن تجني إال فقدانها الوظيفة ال 
 ..……محال

..لو تحب حضرتك تنزل تقعد في الكفتريا تحت لحد ما طلع …غلطه ومش هتكرر تاني“
 ”.………العامل ينضف مكتب حضرتك تاني

 لم يرد عليها بل اشارة بيده بتعالي وحنق ان تبتعد

زمت شفتيها وهي مزالت واقفه مكانها بحيرة فهي ال تعرف معنى تلك الحركة ، هل تنصرف 
 ..……لمكتبها ام تاتي بالعامل للتنظيف

ب حينما رفع عز الدين عيناه ووجدها واقفه مكانها قال بنبرة قوية وكانها تلميذة بليدة تقف بمكت
 ..…مدير مدرستها ويتم تأديبها على خطأ ما ؟!

. على مكتبك ياستاذه رشا وياريت ناخد بالنا من شغلنا اكتر من …انتي لسه وقفه مكانك“
 ثم زدادت قتامة عيناه العسلية مضيف بتهديد”……كده

 ..…سادي

 ”.…دا اخر تحذير ليكي المرة الجاي هنقلك في حته تانيه ”

 على البكاء من تلك المعاملة الفظة ولم تفعل شيٍء إال ايماءة بسيطهمطت رشا شفتيها واوشكت 

 وتدعي عليه ……وخرجت كي تبكي في مكتبها

 وال …. وقاسي…. وبارد…فهو بات مدير ظالم فظ

 .سيطردها ألجل حبة غبار………يقدر ظروف أحد

 ……….. ظالم……لمسه مكتبه الفخم

 .. ماذا به……زفر بغيظ بعد ان اغلقت الباب خلفها



 .. هل تحول للنقيض بسببها…ياهلل ماذا يحدث معه

فتح احد اإلدراج بشتات لتقع عيناه على برواز يحتوي على صورتها الجميلة الضاحكة بمالمح 
وعينيها رغم حزنهم إال انهم حينما تغمرهم الضحكة يكونا جميلتين ساحرتين  …تنبض بالحياة

وحهم حتى وان كانت هشة كشخصية . يغرم بهم بدفئهم بحالوة ر……شفافتين التعابير
 .……صاحبتهم

 .…مرر اصابعه على مالمحها وقلبه يخاطبها بوجع

.. هل …بداخلي شخصاً همجي يريدك ولو رغماً عن انفك اللعين ……كيف ابتعدته ياحنين
ً  ……تمثلي الكبرياء في حبك لي  لم يكن بيننا يوما

 ..…ات الحب حبيبتي..هو يدمر كل عالق…أراه يدمرنا …هذا الكبرياء اللعين

تعتذري وتلقي نفسك  …. ظننتك ستعودي بعد يوم او يومين…لماذا تقسي عليا ياحنين
 ……هل راقكه الفراق حبيبتي …باحضاني

 ……. مقيد انا في هذا العشق وال أجد للقيد نهاية…لماذا ال أرتاح في بعدك ياحنين

 . مرا أسبوع ولم ارى طيفك…حنين أشتاق اليكه 

 بات مذاق االكل ُمر ال أجد له……كولم اسمع صوت

 .. فراشنا بارد ياحنين…طعم بعد طعامك حبيبتي

 ……بت ال اطيق النوم به دون احضانك

. روحي تريد ……. جسدي يريدك بقوة وقلبي يريد بيته امانه…يحرقني الحرمان في بعدك
 اإلستكانه بين

 .……ذراعيكه 

 …ذري عن غباءك وقلة ثقتك بي وبنفسكان احارب ياحنين على امل ان اجدكه اتيه لعندي تعت
 اريد

 وعد صريح انكه ستكوني قادرة على الحفاظ على

 ً .. …. والضعف……. انتي ال تحاولي فعل شيٍء غير البعد والهروب……زواجنا معا
 وضعف رغم انه شفرة



 التعلق بكه منذ البداية وبانكه دوماً بحاجة

 نفسي انجذب لكل شيٍء حولك حتىلمساعده ووصلني شعورك الهش فبقيت جوارك وشعرت ب

 بته خطر ال أحاول نزعه بل انغرس به اكثر

 .……واكثر وعن طيب خاطر مني

 اشعر انني اتراجع كل يوم عن الصمود امام هذا البعد

. كنت اود في تلك الليلة ان اخطفك مرة اخرى واخيرة واجعلكه في غرفتي ال ترين …تعلمين
 …ري سادية انا اعلم. مشاع……النور إال من شرفة الغرفة

 ..…واعلم جيداً حينما يتعلق األمر بكه يكن كل شيٍء خارج عن السيطرة

 . ابتعدته دون حتى اي…لكن ماذا فعلته انته 

 عتاب او حتى دون ان تبدي رفض بخصوص

 . بل ابتسمته يومها بتهكم ورحلته كما…قرار الطالق

 .…الرحيل ال مواجهة وال تمسك…دوماً تفعلين

 .……يءوال اي ش

 ..……. ال انته …وكاني انا المذنب

كانت تصرخ بي بل ترجوني ان ال ابتعد  …عيناكه يومها كانت صريحة شفافة التعابير
 على لسانك …لكن انا قسوة و أرادت ان اسمعها باذاني …عنكه 

 …انته لكنكه منعتي هذا الرجاء بابتسامة باردة و رحلته 

 ك عنيوتظني انكه قادرة على محو شفافية تعبير

 …وقعت بحبك ألجل تلك المالمح المعبرة الشفافة

 ……. وال تكذب وال تخون…تلك المالمح االنثوية رغم حزنها الملحوظ اال انها ال تخدع
كتاب ال ينتهي وتظل صفحاتها  ……ومشاعركه ككتاب مفتوح يراها كل من يود التمعن بها

. وال نهاية لهذا الكتاب كما ال …ماتنهر من اللهفة لقارئ ال يرتوي مهم جرت عيناه على الكل
 ..…نهاية لهذا الحب ياحنين



.وعاد للملفات بتشتت محاول الهروب من تلك …وضع الصورة مجدداً في الدرج
 .………فالحرمان شعور عاجز يصيب المرء في مقتله…المشاعر

……………………………………………………………. 

 اخرجت تنهيدة متعبة وهي تاخذ االقراص كما

 .……باخبرها الطبي

 .……بلعت بعدها نصف كوب من الماء وهي تشعر بان القرص متعلق بحلقها

 سعلت مجدداً ثم ارتشفت من الماء وهي تنظر المها

 .…بضيق والتي كانت تصيح بغضب

 .وظلمتي جوزك وتسرعتي بالحكم……والغلط ركبك من ساسك لراسك……غلطانه ياحنين“

 ”. ……عليه

 .……صاحت حنين بغيظ من امها

..بقولك مرضاش ياخدني الحفله ….اي واحده مكاني كانت هتفكر نفس تفكيري…!ظلمته؟“
وبعدها جتلي رسالة من الزفته دي وفيها صورته وهي مسكه في دراعه ولبسه فستان 

.روحت وقولت اتاكد بنفسي ومكنتش ………فستان فرح ياما هو انا عاميه يانااااس…ابيض
..كانت لبسه فستان فرح وبترقص …اشوفته وهو بيرقص معه …….بس شوفتهم…مصدقاها

 معاه

 .…كل ده ومتجوزهاش…ولكل بيصقف وفرحان بيهم

 ”.. ….اعرف منين ان كل ده كدب اعرف منين يعني……انتوا عايزين تجننوني

 ..…تجاهلت امها سؤالها وهي تقول

كانت روحت واستنت جوزها في البيت وفهمت …واحده عاقلة وخايفة على بيتها وجوزها“
 ……منه

وعلى حسب ماهيقول كنتي ……الكدب ملوش رجلين كان مصيرة قايلك على كل حاجةو
 …هتصرفي



 لكن كل اللي انتي عملتيه خدتي في وشك وجتيلي

وانتي عارفه ان اللي بيعمل عمله والجبان هو اللي …وهربتي…هنا وقفلتي على نفسك اوضتك
 ”.. ……ياحنينبيهرب من المواجهة لكن انتي هربتي ليه وانتي معاكي كل الحق 

وعدم ثقتها به …اسبلت حنين عينيها بحرج ولم تجد كالم تدافع به عن نفسها هروبها
.هي تعلم انها أخطأت لكن أيضاً هو اخطأ حينما رقص مع ميرال في تواجدها في …وبنفسها

 .اهانها…حفلة زفاف اخته 

جعل االعتذار  . مما…هذا شيٍء مهين لم يعجبها قط…على المأل بوجوده جوار اخرى غيرها
 .بقلب منفطر….شيٍء جعلها تبتعد عنه……يتبخر على لسانها

 ً  ..……وجعاً وجسد يرتجف ضعفا

..رغم جوازهم …هي الزوجة السرية……فعلى من تكذب لم تكن يوماً جزءاً من حياته هي
. رغم ….هي المرأة التي يخجل من الوقوف جوارها امام الجميع…الشرعي والمعلن للجميع

 ……..رغم التكيف الغريب بينهما …ي المختلفة عنهه……حبه لها

 رفعت عينيها المها فقالت والدتها بحزن عليها وخففت نبرتها الحادة وهي تنظر لبطن ابنتها

 .……ثم لعينيها

 . مفيش اسهل من…متبوظيش حياتك يابنتي“

 .حرام عليكي تحرميه منك ومن……خراب البيوت

 ”..……وعناد ابوه. اللي في بطنك ميستهلش عنادك ………ابنه

 .……وضعت يدها على بطنها وتحسست اياها بقلق ثم قالت بحماقة

. دا مش بعيد يحاول يرجعني ليه وبعد ماولد …لو عرف اني حامل احتمال كبير ياخده مني“
 ”.……ياخده ويرميني في شارع

 مطت والدتها شفتيها وقالت بعقالنية معاتبه

 .……اياها

. مصدقش انه يطلع منه ….. دا انا ياللي ما عاشتش معاه…بذمتك دا كالم واحده عاقله“
 .. هو كان وحش معاكي اوي…انتي تقولي عليه كده …كده



 ..……نظرت الى ابنتها بقلق لعلها تجد سبب منطقي لما توقعته ابنتها للتو”..……كده ياحنين

 حينما سالتها والدتها نظرت لألرض بضياع ثم

 ..…قالت بصعوبة

.. …. بس انا مضمنش انه هيرضى يسيب ابنه يتربى معايا هنا…عاياعمره ماكان وحش م“
 ”…. دا ابن الوحيد…أكيد هيبقا عايزه يعيش في بيته في خيره

 .…اومات ماجدة وهي تقول بهدوء

عشان كده دايما بيكون  ……مش هيقبل ان ابنه يتربى بعيد عنه ……اي اب هيعمل كده“
 ”..……العيل وصلت صلح بين ابوه وامه

 .…حنين فجأه بقوة وهي تصيح بحرقة قفزت

.. يضطر يعيش معايا …. ودي تبقا عيشه.. تقبليها عليا ياما…هيرجعلي عشان خاطر ابنه“
 عشان

 ”…ابنه

 بدات انفاسها تعلو بعنف وهي تقول من

 .…بينها

 ”……. لو حكمت اخد بعضي وغور في اي داهيه بعيد عنه…انا مش هعرفه اني حامل“

 وهي تحاول اقناعها قالت والدتها بهدوء

 …بلطف

اسمعي كالمي يابنتي وكفايه  ……حقه ان يعرف انك حامل في ابنه ……دا حقه ياحنين“
 وهدي……وسبيني انا اقوله وعرفه اللي فيها …منهده

 ”.. …الدنيا بينكم

هزت راسها وازدادت انفاسها تحشرجاً وهي تشعر باالختناق لمجرد فكرة انه سيضطر للعيش 
 معها

 ..….صاحت برفض……هالجل ابن



.. وهللا همشي وما هتعرفولي …وهللا لو قولتيله حاجة الخد بعضي وامشي ….. ال…ال ياما“
 ……”..…طريق

 رواية غمرة عشقك الحلقة الرابعة والثالثون

 شعور االرتواء بعد الظمأ ماهو اال امتنان ال يشعر به

شعور الستر بعد  ……بهاشعور الشبع بعد الجوع نعمة ال يكتشفها اال صاح …إال صاحبه
وشعور الحب بعد العذاب شيٍء ال يكتشفه إال  ………اإلفصاح معجزة ال يكتشفها اال صاحبها

 .……. وال يستشعر بحالوته إال القلب…القلب

. والمصابره في كل ……الكثير يهمل متطلبات القلب فقط النه قادر على تقبل الرفض
 . ام عن رغبات…شيء

وماذا عن الحب ماذا عن  ……. كالطعام الشرب الستر…لهاالنسان فهي شيٍء يجب ني
 الشعور

 .…. برضا نفسك ومشاعرك…برضا بتكافأ

 ..…كيف كان بهذا الغباء حينما ظن انه بكسرة قلبه سيعيش كباقي البشر

. عينين تفصح عن الحب الرضا الراحة لمجرد انها …ها هو اآلن عن شعوره تتحدث عيناه
 اصبحت زوجته

 .……ن انها نجت ونجى حبهم من هذا الطوفان اللعينامتنان للرحم

 قصة عنيفة ابطالها كان غاية في العناد.. الكل يريد

 ان يثبت انه قادر على المتابعة ورغم انهم يعلمون

 ……جيداً انهم اضعف من البعد إال ان الكبرياء كان العن شيطان بينهما

..حقاً كانت …لبيضاء قبل حتى البدءكانا يكابرا في حرب خاسرة قد رفعت قلوبهما الرايا ا
حرب سالم وقد اكتشفوا مؤخراً ان حروب العشاق ماهي اال حروب سالم ال يملك احد سالح 

 …إال لي آزيت نفسه فقط ؟!

شعر انه غير قادر على البعد وفي أشد الحاجة …وهذا ما اكتشفه حينما عاد اليها يوم خطبته
 …لها



 ان تغفر غباءه القى نفسه في احضانها مطالب منها

 مطالب منها ان ترحم قلوبهما…في استبدالها باخرى

 من العذاب وتنسى وجعها وتدويه كما فعل هو حينما

 طرق بابها وطلبها للزواج في وقت ماهو اال

 …جنون عاشق اتى معتذراً عند باب معشوقته

 لو لم يفعل هذا كان اليوم يجني على قلب أخرى

 ……مستحيالً  وكان االنفصال عنها صعباً او

 هندم مالبسه الكالسيكية المكونة من قميصة

.حدة احبتها واحده …وبنطال انيقاً بالوان داكنه تليق بتلك البشرة السمراء قليالً والمالمح الحادة
.و من نظرة واحده …فقط ووقعت في هوى صخرة صلبة لم تكون إال رخوة سهلة االختراق

بعينيها اذابت قلب عرف الهوى على يداها .وتعويذة كسحر ……القت عليها سهام الحب
 ..……الجميلتين

 نظر لعينيه عبر المرآة محفز نفسه انه يجب ان

 .……..فهو مزال لديه رغبه في الجلوس معها…يتابع حياته وعمله

 .….ياال جمالك ياحبيبتي…سمر قطعة من السكر

ك قوتكه في اثبات راي…نقاشك و مشاكستك……ضحكاتك…. خطاكه …. صوتك…داللك
 شرسة ……على اي شيٍء مختلفين به

 ..…. ووداعة الحمل في نظراتك حينما تكوني راضية عني فقط…شراسة القطط في عيناكه 

 من نظرة مغوية اذوب ……ماكرة …لعوبة …فاتنة

 فيكه عشقاً من همسه جريئه من بين شفتيكه 

 .……افسد بالساني واسناني حمرة شفاهك

ماكرة وتريدي االستحواذ اكثر ……عال جسدي وقلبي بكه ماكرة حينما تتدللي عليا محاولة اش
ً …علي  ……..كي تطمئني قلبك انني لن اتخلى عنكه يوما



 ..…تعلمه انني لن اجرؤ على البعد مرة اخرى لكنكه تودين ان اجزم وابرهن بذلك

 .……سبعة ايام كانوا من أجمل ايام حياته…شق محياه بسمة عميقة وهو يتنهد بشوق

مشتم انفاسها ……احضانها ضامم جسدها اللين مالمسه بحرية بين ذراعيه لم ينام إال في
 ……..شاعر بها وهي ساكنة الجسد بين ذراعيه بانفاس منتظمة…الناعمة

 ً .كان ياكل معها واوقات كانت تتدلل وتاكل وهي على حجره ……تشاركا اوقات جميلة معا
 محاولة المزاح

 ..…شفتيها الطعام..وهو يستغل االمر ملتقط من بين ……المغوي

.كان يترك الفيلم واحداثه …تشاركا مشاهدة افالم ال يحبها ومع ذلك لكي يراضيها شاركها معها
ال تعلم قطعة السكر انها شهية ومغرية اكثر حينما تكون ………ويظل يراقبها بعيناه العاشقة

 منجذبة لشيٍء ما وتتابعه

التلفاز كلما زادت االحداث ..وعينيها السوداوان تلمعان بقوة مع شاشة …بتركيز
 ..بينما يظل االستمتاع بنسبه له هو رؤية مالمحها المنجذبة…تشويق

 والمنبهرة نحو الشاشة وهذا هو فيلمه

 ..……المفضل

.. انها افضل وقت بنسبة ….. هل عليه ان يذكر االمر بينه وبين حاله…اوقاتهما الحميمية
 أمرأه فاتنه .. هي اكثر……. قطعة السكر تذوب بين يداه…له

 …ومغرية وجميلة وترضيه كرجل في كل شيء

 بينهما تكافأ في تلك ……هي شعله من المشاعر

. …….. تحب هذا معه كما يعشق تلك اللحظات معها…النقطة غير طبيعي كما يريدها تريده
 .………وهذا الكمال الذي يبحث عنه الكثير

.. ترتدي فستان …بجمالها المغريفاق من شروده على صوت باب الغرفة يفتح وتدخل البهية 
 قصير أنيق

 . كانت…مفصل جسدها مكتنز المنحنيات بجماالً 

 تطلق شعرها الغجري خلف ظهرها فيتراقص



 …كقلبه الذي يهفو لها حباً مطالب بقبلة الصباح

لبى قلبها نداءه فابتسمت اليه وهي تضع الصنيه على المنضدة وتستقيم اليه ثم تخطو نحوه 
 ……وة عانقة خصره وهي ترفع وجهها مقدمة شفتيها الشهية اليه قائلة بداللمتبسمة بحال

 ”……مش ناسي حاجة ياهيما“

 ..…ابتسم وهو يميل على شفتيها لكنها ابعدت راسها قليالً بشقاوة تهلك الصبر لديه

 ”………انت نسيت تقولي صباح الخير“

 حاول مشاكستها هو أيضاً فقرص وجنتها بخفة

 .…ائالً ودون ان يقبلها ق

 ”..……صباح الورد والياسمين“

 …مطت شفتيها محاولة شد انتباهه لشيٍء هام

 ”.……بس كده“

 ..…ابتسم بخبٍث وقال

 ”.……هما بيقوله غير كده“

 ……تدللت سمر قائلة بنعومة

 ”…بس احنا بقا بنعمل اي بعدها…هما بيقوله كده بس“

 ……حك في شعره قائالً بخبثٍ 

 ”..…مش عارف“

 .…قائلة بحنق……لكزته في بطنه

 ”..……متهزرش“

 ……مسك يدها قائالً بمكر

 ”…غمضي عينك كده……مش بالعافية يامجنونه“

وقبل ان تغمض عينيها انقض على شفتيها فشهقت وهي تعانق عنقه بيدها محاولة الصمود امام 



 .…هجوم صباحي سينتهي بابتعاده عنها للعمل؟!

 ……يها الحمراء قائالً بمعافرةفصل القبلة بعد دقيقة ثم مرر ابهامه على شفت

 ”..…. هياخرني عن المصنع…اللي بتعمليه ده“

 مررت اصابعها على شعره مرجعه إياه للخلف

 .وقالت……باهتمام وحب

 ”.……قعد النهاردة معايا“

 .…اخبرها وهو يرتدي ساعة معصمه

 ”…….. كفاية اسبوع……مش هينفع ياسمر“

 ..…. قالت وهي تبتعد عند صنية الفطور…رهااومات بالموفقة رغم رغبتها في بقاءه جوا

 ”……انا كمان بعد كام يوم هنزل الشغل“

 .……همهم بخشونة وهو يحاول منع نفسه من تلك الرغبة الملحة في منعها من العمل

استدارت اليه واقتربت منه مجدداً وامامه بدون  …فهمت ما يريد من مجرد همهمات مقتضبة
 .……ان تلمسه قالت

 ”..…انا بحب الشغل ده قد إيه …بس انت عارف …انك معترض على شغلي انا عارفه“

 .…قال بهدوء مناقش اياها بعقالنية

.. انتي مراتي ومسئولة …. انا اقدر اكفي كل احتيجاتك…بس انتي مش محتجاه ياسمر“
 ”.…مني

 رفعت راسها وقالت بترفع جميل مؤثرة على

 .……قلبه المدله في حبها

. اني …. الشغل مش هيمنعني احس باالحساس ده معاك…يابراهيموهفضل مسئولة منك “
 ”.……مسئولة منك

 ……اصر على رأيه الحازم قائالً 



. وانا عندي القدرة …محتاجه الشغل في إيه …. وردي عليا……بالش تزوقي الكالم“
 ”..……الحمدهلل اغطي كل احتيجاتك

 ينيه المتراقبة لردها وقالت بهدوءثم عادت لع …اسبلت عينيها قليالً وكانها تفكر بما ستقوله

 .…طامعه في مكانه افضل

 نفسي انجح في حاجه بحبها ……نفسي انجح“

 نفسي اكون ميكب ارتست معروفة في البلد

 .……كلها الناس بتجيلي من اخر الدنيا مخصوص

 .ويبقا عندي كذا فرع……نفسي انجح يابراهيم

 .…فكذا بلد في مصر ولو برا مصر يعني اي فيها

..اطور من نفسي وشغلي ووسع ……مش من حقي احلم وحاول انجح في حاجة بحبهاهو 
 مجالي

 ..…..واضافت…لمعة عينيها ببريق األمل

 ”..…من ساعة ما بدأت اشتغل وحب الحاجة اللي بعملها…دا حلم كنت بحلمه من زمان اوي“

 .……قال بصوٍت هادئ لكنه المس قلبها من عمق احساسه

.المشروع بتاعي لسه بيبدأ …اني محتاجك في ضهري…ك دلوقتيهبقا اناني لما اقول“
 ومحتاجك

 ..مش عايز حاجة تشغلك عني…معايا وجمبي

 ”..……عايزك معايا علطول واخده بالك مني ومن طلباتي

.قبل ان يكون زوجة تعشق زوجها وتريد …قالت وهي تمرر يدها على ذراعه بحنان أم
فهي ……نجاح او حتى فشل…هما كانت النتيجةمساندتها ومشاركته كل خطوة في حياته م

 .……ستظل معه تدعمه مهم كانت النتيجة

مش هاجي على البيت وال هاجي على …انا هوفق بينهم…مين قال اني هقصر يابراهيم“
.انا ……لحد ما مشروعك ينجح…كمان انا عمري ما هسيبك هدعمك وهفضل معاك…شغلي



 ”..…ني أبداً عنكجمبك ياحبيبي وهفضل جمبك ومفيش حاجة هتبعد

 ……ثم همست برجاء اقوى نحوه

..ان بنفسي هنسحب …خلينا نحاول ولو حسيت اني قصرت معاك…عشان خاطري يابراهيم“
 ”..……..ودا وعد مني…وهركن اي حاجة على جمب عشان حياتنا ……عن كل حاجة

 . وعقل شرقي متملك يود خضوعها…اوما باقتضاب وداخله نزاع بين قلب يود رضوخ لها
 هي

 ..…لقراره

.تلك التي تثبت انها قادرة على اقناعه بما تريد …ولكن انتصرت مشاعره امام تلك المرأة
 .……ومناقشته بكل حرية وسالسة حتى يتفهم وجهة نظرها

 .…حينما وجدته صامت شارد حاولت جذبه من تلك القوقعه وهي تالمس ذراعه هامسة برقة

 ”.……الفطار بايدي .عماللك……يال ياحبيبي عشان نفطر سوا“

 .……جلسا معاً على االريكة المتواجدة في الغرفة وامامهم صنية الطعام على المنضدة

 غمست اللقمة في الفول بالزيت الحار وقدمتها إليه

 .…فقضمها منها وهو يقول بهدوء

 ”..……انا باكل اهوه……ُكلي انتي ياسمر“

شكال ملحوظ وكانه غير راضي عن نظرت لالطباق ببعضاً من الكآبة فقد تبدلت مالمحه ب
 ……عملها بعد

..كيف ترضيه وترضي رغبتها …شردت في الفطور بعينيها لكن عقلها ظل يحل تلك المعضلة
 ..كيف…في العمل والنجاح وشق وجهة خاصه بها

..وهو يصعبها بصمته وتجهم مالمحه رغم موافقته عن ………بين نارين كما يقال
 ………قرارها

 .…الها باهتمامسمعت صوته الرخيم يس

 ”..…لي مش بتاكلي ياسمر“



رغم ان دالله الخاص يروقها اال ان نداءه باسمها طعٍم آخر وهي تسمع اسمها بصوته حرٍف 
 حرف هذا

 ..لكنه األجمل من…شعور آخر ال توصفه كلمات

 .……بين اي غزل يلقيه عليها

 ”..…افطر انت عشان شغلك……باكل ياحبيبي“

 نه وقدمها امام شفتيهامد لها لقمة مغمسة بالجب

 ..…وقال بنبرة حلوة عميقة

 ”.…..افتحي بؤك………طب خدي دي من ايدي“

 كالطفلة المنبهرة فتحت فمها وهي تنظر اليه بحب

.وحينما وصلت اللقمة فمها تركت اثر بسيط من الجبنة على زاوية شفتيها ………جارف
 مسحها

 ابراهيم بابهامه واعدها الى فمه ثم عاد ياكل

 ..……وكان شيٍء لم يكنبهدوء 

 .سالت نفسها……ترى لماذا رحل التجهم والصمت؟

لكنه سحبها من قوقعتها بتقديم لقمة اخرى لها..وهي لم تبدي اعتراض بل اكلت من بين 
 ..…يده

ويغذي والقلب وروح فماذا …عليها ان تعترف ان الطعام بتلك الطريقة اشهى والذ يملئ المعدة
 ………تريد اكثر من هذا

…………………………………………………………… 

 فتحت نوال الباب فوجدت سمر واقفه امامها مرتدية

 …عباءة بيتي أنيقه تنظر لها بابتسامة مشرقة

 .وشعرها الطويل…ومالمحها ناصعة ومتوردة

 ..…متدلي على ظهرها بموجات راقصة



 .…ابتسمت نوال تلقائياً وهي تفتح لها الباب قائلة

 ”.…الباب ليه .وقفه على….تعالي ياعروسه……سمر“

 حينما خطت سمر بقدمها المكان عانقت نوال

 ..…بحرارة ومحبة وهي تقول

. قوليلي فطرتي …جيت افطر معاكي وقعد معاكي شويه…….عامله إيه………ازيك ياماما“
 ”. …وال لسه

..فقد …ابتسمت نوال بمحبة وهي تعانقها بحنان ممرره يدها على شعرها االسود الطويل
 ..……اليها صباحا كي تطمئن عليها وتشاركها ساعات الصباحاعجبها نزول سمر 

 .…فصلت نوال العناق وهي تقول بصوٍت لين

..عمك راضي نزل بدري معرفش راح …….بحضر الفطار…ال لسه مفطرتش“
 ..وابراهيم قبل ما يروح…فين

 ….ومسكت فيه يفطر مرضاش…الشغل نزل بص عليا

 ”.……وقال ان فطر معاكي

 ..…ه للداخل بحريةقالت سمر وهي تتج

.قوليلي …….. بس انا كلت نص بطن كده عشان اكل معاكي…هو احنا فطرنا فعالً “
 ”..…هتفطريني اي بقا

 .…ضحكت نوال وهي تشير على المطبخ قائلة

 ”.……هدخل اعمل الفطار دلوقتي“

 .…منعتها سمر وهي تتجه اليها وتمسك بها

 ”.……لي عايزه تفطري إيه.. قولي…. انا هحضره ليكي…خليكي انتي ياماما“

 ابتسمت نوال بمحبة قائلة بكرم األم اذا

 .…أحبت

. وانتي زي رباب ……دا بيتك …افتحي التالجه ولي عينك تيجي عليه اعمليه“



 ”.……ورحمة

 ..…ابتسمت سمر قائلة بلطف

ثم اضافت وهي تدخل ”………. ربع ساعة وتالقي احلى فطار عندك…حبيبتي ياماما“
 .…المطبخ

 ”…….. وحشني طعم القهوة من عليها…لسبرتايه ياماماوحضري ا“

بعد مدة قصيرة خرجت سمر تحمل اشهى اطباق الفطور على صنية متوسطة 
 .وقد انهت نوال اعداد فنجاٍن من القهوة….وضعتها على المنضدة…الحجم

 وقد شغلت الراديو القديم على صوت احد اغاني

 ………الراحل محمد عبد الوهاب

. كان البيت …في صالون البيت على احد االرائك ذي الطراز القديم الكالسيكيوكانوا يجلسوا 
.. تلك االم التي تستيقظ فجراً تنظف وترتب …نظيف ومرتب فنوال من امهات الزمن الجميل

 قبل طلوع

 الشمس وتبخر الغرف صباح اليوم ببخور معطر

 دافئ وتفتح نوافذ البيت تاركه للشمس حرية

 تواضع ناشره الدفئ وطاردهالتسلل لبيتها الم

 ………اي طاقة سلبية في المكان

قضمت سمر من اللقمة وهي تشعر براحة غريبة بهذا البيت نفس الشعور الذي تسلل اليها يوماً 
 حينما دخلت هنا أول مرة واحتست فنجان قهوة مع والدته

فقدت وقتها األمل  يومها عرفت انها ال تناسبه بعد حديث امه عن رغبتها في ارتباطه بابنة عمه
 ……من ناحية هذا االنجذاب الذي ما كان إال اعجاب به

وهي تتابع بعينيها جلوسها على نفس االريكة برتبة زوجة ابن تلك  …شق شفتيها ابتسامة ذاهلة
.. من كان يصدق ان االيام ستدور وتجلس نفس الجلسه …. ابراهيم راضي…العائلة الوحيده

 .……!! مع تلك المرأة بنفٍس راضية

 …. وزوج حنون يعشقها…من كان يصدق ان كل شيٍء انتهى وانعم هللا عليها بحياة هادئه



 واسرة من زمن

اسرة محترمة حنونة متفهمة واالهم تخاف هللا ولديها  ……يود الكثير العيش به ولو أليام
 …مبادئ

 ……وقناعات

اة ال تمنح المرء إال فالحي ……نعم ياسمر وانته يجب ان تحافظي عليها وتكوني اهال لذلك
 فرصة واحده

 صادقة ان تمسك بها واعطاها كما نال منها سيعيش

 ……مرتاحاً طوال حياته

 رفعت فنجان القهوة واخذت منه رشفة فوجدت

 نوال

 .…تعطي لها بيضة مسلوقة قائلة بنصح االم

 ….عشان تقويكي…ُكلي البيضه دي كمان ياسمر“

 ” …وخفي قهوة وفطري كويس

ً …ولمعة عيونها ابتسمت سمر انها تذكرها بجدتها  …. تلك المرأة ال تذكرها بامها اطالقا
 ً  كبيتها هذا تماما

عليها ان تعترف انها لم تحب امه فقط النها هي من أنجبت حبيب قلبها انها تحب امه النها 
 تذكرها بزمن

 .….. وهي تذكرها بها…جميل دافئ كانت تشعر بحالوته ودفئة مع جدتها رحمة هللا
كل شيٍء يذكرها بجدتها وهي في  …تصرفاتها وهدوءها طيبة قلبها ومسالمتها في الحياة

 الحقيقه أحبت جدتها اكثر من

 .……امها

 وهذا ظلم المها لكنها حقاً أحبت جدتها اكثر من

 كسر قلبها وكأن ……. وحزنت بعد فراقها……امها



 ……جدتها اخذت قطعه منها ورحلت

 .…ل بهدوءرفعت سمر عينيها وقالت لنوا

.. فين عشان اجبهولك …. ابراهيم قال انك بتاخدي دوا بعد األكل…صحيح ياماما“
 ”.……تاخديه

 .…منعتها نوال وهي تنظر اليها بحنو

 ”……قوليلي عامله اي مع ابراهيم …خليكي انا هقوم اجيبه شويه كده“

 توردت وجنتيها سمر وهي تقول بحياء..

 دع وحنين... ابراهيم ج…. كله تمام…الحمدهلل“

 ”.……ربنا يبارك فيه

 .…ربتت نوال على يدها قائلة بلوعة أم

 ”..…. دا بيحبك اوي……ربنا يسعدكم ياحبيبتي“

 .…قالت سمر تلقائياً بحب

 ”.بحبه اوي.. ……وانا وهللا ياماما“

فقد القت بنفسها للجحيم  ……اومات نوال وهي تتذكر حديث رحمة وتضحية سمر ألجل ابنها
 كي ينجي

 .…. اطرقت نوال براسها وهي تقول برفق وحرج…ا واخيها من براثن الشيطانابنه

 .. ربنا يخليكوا لبعض وما……عارفه ياحبيبتي“

 ”.……يحرمكم من بعض أبداً 

 ”……ويخليكي لينا ياماما“

 ..…. ثم قالت بهدوء…طبعت سمر قبلة على وجنتها وهي تحمل الصنية وتنهض

 ”…….. وطمن عليها وعلى خالي……لى امي تحتانا هغسل الطبقين دول وهنزل ابص ع“

 …اومات لها نوال سريعاً بتفهم حاني



.. وقوللها ام ابراهيم مستنيه ……. سلميلي عليها…ومالوا يابنتي امك وليها حق عليكي“
 زيارتك ليها

 ”..……عن قريب

 .…قالت سمر وهي تتجه للمطبخ

 دلفت للمطبخ وطرق ”..…اكيد هقولها من عنيا“

 ..……االباب بعده

 .…نهضت نوال قائلة بهدوء

 جايه تبص…….. دي اكيد حبيبة…خليكي ياسمر“

 ”. ……عليا زي كل يوم

 رفعت سمر عينيها وهي تغسل االطباق عند

 وقد سمعت من الخارج صوت حبيبة…الحوض

 فجففت يدها بعد ان انهت غسل…ونوال

 ..…..وخرجت من المطبخ…االطباق

 ى احد المقاعداتجهت نحو حبيبة فوجدتها جالسه عل

 وكانها ال تنام …متعبتين….لكن عينيها كانتا حزينتين يائستين…وتحدث زوجة عمها بفتور

 ..وبدت هزيلة…وتبكي ليل ونهار مالمحها شاحبه

 ….وكل هذا في خالل أسبوع !!…ذابلة عن السابق

 ً  حال أحمد كان اسوء منها ومع ذلك هي أيضا

 علهافج…مختلفة وهناك شيء مؤثر على نفسيتها

 .. مريضة…تظهر بصورة متعبة مرهقة وكانها

 .…….فهي نفسها لم تتطمئن بعد رؤية حبيبة بهذا الشكل…بماذا تطمئن اخيها ياترى؟

 حانت من حبيبة التفاته للجانب االخر فوجدت سمر



 ..…تقترب منها وهي تنظر اليها ملياً بقوة

 اسبلت حبيبة عينيها وخفق قلبها وكانها راته هو

 …ال أخته

 .……بلعت ريقها وهي تنتبه لحديث زوجة عمها القلقه عليها

. هو في حد …امك بتقول ان حالك مقلوب من ساعة فرح ابراهيم …مالك ياحبيبة يابنتي“
 ”.……ضايقك هناك وال زعلك

 .…قالت حبيية بنفي وبصوٍت باهت

 ”..…انا كويسة ……مفيش حاجه يامرات عمي“

 .……لذي تبدل للنقيضقالت نوال بعتاب وحزن على حالها ا

 …وبتاكلي اللقمه بالعافيه وبالمنهدة من امك …إزاي بس دانتي علطول قفله عليكي اوضتك“
انتي عايزة تعيدي السنه وال  …دا غير الجامعه اللي بطلتي تروحيها ومحضراتك

 .دي اول سنه……إيه

 ”.…ياحبيية ولسه المشوار قدامك طويل بابنتي

 .…ربتت على كتفها واضافت بحزم

دا انتي  …….. مش ناويه ترفعي راسنا قدام اهل الحته وال إيه…جرالك اي يابشمنهدسة ”
 ” ……الوحيدة اللي دخلتي الجامعة في عيالنا واالمل كله فيكي

 .…اطرقت براسها وهي تقول برفق

 ”.……. ان شآء هللا هنجح السنادي…متقلقيش يامرات عمي“

 .…نظرت نوال اليها بعدم رضا مضيفة

.. اوعديني انك هتاخدي بالك من نفسك ومن …وانتي مقصرة بشكل ده فين“
سكتت نوال وهي تمسك ذراعها وتتكأ عليه متفحصه اياه ثم مطت شفتيها بحنق ”.…دراستك

 .……قائلة

.. انا هقوم …انا مش عارفه صفاء سيباكي ازاي كده …اي ده انتي خسيتي كدا ليه يابنتي ”



 .. زمانك مفطرتيش…باية للبناحضرلك لقمة تاكليها وسخنلك كو

 ”. ……لحد دلوقتي

 ً  ال يامرات عمي“.. …امتنعت حبيبة سريعا

 ”.…مش عايزه

 ضربت نوال على وركها بقلة صبر قائلة بصرامة

 ..…األم

. انا محدش يجيلي هنا ويطلع …. هتاكلي يعني هتاكلي……جرالك اي احنا هنعيده تاني“
 ”..…جعان

 ……تت على كتفها وهمست بهدوء وقلققابلت نوال سمر في الصالة فرب

 ”.……يمكن تفك معاكي بكلمتين ونعرف مالها …روحي قعدي معاها شوية ياسمر“

التي نهضت وسلمت عليها بعناق حاني قائلة  …اومات لها سمر وهي تتجه الى حبيبة
 .…بمباركة

 ”……. الف مبروك……عامله إي ياعروسة“

 ……ابتعدت عنها سمر قائلة بعتاب

 ”……. فين من أسبوع محدش شاف وشك….. جايه متاخر اوي…رك فيكيهللا يبا“

 قالت حبيبة بحرج وهي تعود جالسه على

 ..…مقعدها

 ”……معلش كنت تعبانه شوية“

 ..……سالتها سمر بلؤم وهي تجلس مكان حماتها وتنظر اليها بتشكيك

 ”.…. بس يترا تعبانه عندك إيه…باين انك تعبانه“

 وتر وقالت باختصارمررت يدها على حجابها بت

 ”……شوية برد يعني“



 ..…اومات سمر بعدم اقتناع قائلة

 ”.……حتى احمد كمان تعبان“

 ……خانها قلبها وسألت بلهفة عنه

 ”.……. عنده إيه……ماله احمد“

 ”.……نفس اللي عندك“. ……اجابتها سمر بنزق

ً …زمت حبيبة شفتيها بسخرية  وتلقائيا

 ……اجابت

 ”……مظنش“

 .…غم خفوت صوتهاسالتها سمر بقوة ر

 ”……اي اللي حصل بينكم ياحبيبة“

 .……قالت حبيبة بنفي

 ”.……وال اي حاجة“

 ..…اصرت سمر وهي تقول بقوة

 ”……….وتقوليلي حصل اي بظبط….ممكن متخبيش عليا…حبيبة“

 .…هزت حبيبة راسها قائلة باختصار

.وحبه اركز في .…. انا بس حسى اني فوقت من الهبل اللي كنا بنعمله…صدقيني وال حاجة“
 ”……دراستي وحياتي اكتر من كده

 .…قالت سمر بقوة وبقلب اخت

 ”…….بدل ما تقفلي الباب في وشه مرة واحده………ولي مقولتلوش الكالم ده“

 …حمحمت سمر بحرج وهي تعدل من جملتها …رفعت حبيبة حاجبيها ونظرت لسمر بدهشة

بس انسحابك بطريقة دي ……األول  اكيد انا مش راضيه عن الهبل اللي كنتوا بتعملوا في“
 .. ليه مقولتلهوش الكالم ده ومشيتي…. وانا عارفه اخويا…وجعه



 بس عشان ……وقفلتي كل البابان زي مانتي عايزة

 ”..……يريح نفسه من اللف والدوران

 ..…زمت حبيبة شفتيها قائلة بتهكم

 . كمان اخوكي…انتي متعرفيش اخوكي بيعمل إيه“

.مش ….. فعادي يعني…انا زيي زي غيري عنده …ف عشان حدمش من نوع اللي بيق
 ”.…فرقه

 قالت سمر بحزن مع تذكر هيئة اخيها عند باب

 .……شقتها وهو يسالها عنها بلوعة

 لم سألني عليكي مبنش انك عنده زيك زي“

 ”………غيرك

 ..…رفعت حبيبة حاجبها بحيرة

 ”..…امتى سالك عني“

 قالت سمر

 .……بت منها سمر ومالت عليها برفقاً قائلة بهدوءثم اقتر”..…من كام يوم بس“

. وكمان …. انا اكتر واحده مبسوطه من الخطوة اللي انتي خدتيها دي…اسمعي ياحبيبة ”
. لكن انا عايزاكي توجهي احمد بكالم …….. واحترمت قرارك اكتر…كبرتي في نظري

 . وتثبتي على رايك مهم…ده

 ”. ……الح او اقنعك عشان تفضلوا مع بعض

 ..…اخذت سمر نفٍس طويل ثم قالت

 .. ال بياكل وال بيشرب…أحمد كمان حاله متشقلب“

 ”.……دا غير السجاير اللي بدأ يشربها………وال مركز في دراسته

 ..…عقدت حبيبة حاجبيها وتمتمت ذاهله



 ”.…سجاير ؟!“

 ..…اومات سمر وهي تحكي لها

وكالعادة زعقت معاها …ي التلفونايوا دا اللي عرفته من امي بليل وانا بطمن عليها ف“
 ”……وتعاركه ورضاها بكلمتين وقالها اخر مرة ومش هرجعلها تاني

 .…مطت سمر شفتيها وهي تضيف باستياء

..اللي بيبدأ في زفته دي بيفضل بيها ……بس دي مش هتكون اخر مرة انا عارفه كده كويس“
 ”…..وابن عمك اكبر دليل على كالمي……طول عمره

.. شعور الضعف في حبه يزعجها …جفنيها وبدأ قلبها يخفق لوعة وشوق إليهاسبلت حبيبة 
 .. في الغضب منه من ما فعله في عرس…يجعلها مذبذبه في البعد

 . نظراته على الفتيات رقص ُمنى امامه………اخته

 والغيرة عليه والغضب منه يشعلون قلبها …كيف تتنازل وتصفح وهي موجوعه منه بقوة

 والذي لم يعرف الحب إال على..الخام …الرقيق

 .……يدي شخٍص لالسف ال يائتمن على قلبها

 مسكت سمر يدها تنتشلها من هذا الضعف وهي

 ..…تقول بحزم

 عشان قلبك يحن وترجعي…انا مش بقولك كده“

..وانكم ….انا بس عيزاكي تقبليه وتفهميه ان الموضوع بينكم اتقفل على كده……في كالمك
 لسه

.المهم تركزه في دراستكم ومستقبلكم عشان مفيش ……وا يسهلها ربناصغيرين ولما تتخرج
.والحب والجواز دول بيجو بعد ما االنسان يحقق ذاته ويثبت نفسه قدام …حاجة تعطلكم عنهم

 ”.…..وال انتي شايفه اي يابيبه…الناس وقدام نفسه قبل اي شيء

 اومات حبيبة براسها بتفهم وهي تقول

 م في رؤيته مرة.وداخلها رفض تا……بهدوء



 .…أخرى

 ..حتى……..وفهمها وجهة نظري…هكلم معاه اكيد“

 ”.…..وبس…لو مفهمهاش المهم اكون وصلتها ليه

 ..…صدح هاتفها برسالة صوتيه على الوتساب

 .……نهضت بقلق بعد ان رأت ان الرقم غريب وغير مسجل

 ”..…بعد اذنك ياسمر هرد على واحده صاحبتي“

وبعدها سريعاً اتت نوال حامله صنية صغيرة  …ا تدخل احد الغرفاومات لها سمر وهي تراه
ً …عليها فطور شهياً اعدته لحبيبه  .. سألت نوال تلقائيّا

 ..…حينما وجدت سمر جالسه بمفردها

 ”……هي حبيبة مشيت وال إيه“

 هزت سمر راسها وهي تشير بعينيها الحد

 .……الغرف المغلقة

 ”.……ي االوضه ديدي بتكلم في التلفون ف ……ال ياماما“

 .…جلست نوال جوراها وسالتها بقلق

 ”……معرفتيش منها حاجة“

 هزت سمر راسها بحرج وهي تبعد عينيها الكاذبة

 ……عنها وقالت

 يعني مضغوطه شوية من……مقالتش حاجة“

 ”.……المذكرة والجامعه

. ووجهها شاحب شحوب …خرجت حبيبة في تلك اللحظة محمرة العينين بنظرات غائرة
 ……وات وشفتيها تتحرك برجفة غريبةاألم

 نهضت سمر تلقائياً بقلق واقتربت منها ثم مررت



 وسالتها……يدها على وجنة حبيبة الشاحبه

 ……باهتمام وقلق

.في حاجة حصلت كنتي بتكلمي مع مين في …وشك مخطوف كد ليه…مالك ياحبيبة“
 ”..…التلفون

 بلعت حبيبة ريقها وهي تنظر لسمر لبرهة بهدوء

 ..……ي عن نيران صدرها الثائرةال يحك

 ”.……ال دي واحده صاحبتي“

 ..…قالت نوال تلك المرة بحيرة وتشكيك

 ”..……وشكلك عامل كدا ليه قالتلك اي صاحبتك دي……واحده صاحبتك إزاي“

 ..…نظرت لزوجة عمها ثم قالت بصعوبة

فون لحسان التل ……….انا هطلع فوق اكلمها…وانا قلقت عليها…اصلها تعبانه شويه“
 ”……فصل

 …اقترحت سمر وهي تمسك ذراع حبيبة بقلق

 ”..…تحبي تكلميها من عندي“

 ..……هزت راسها سريعاً بنفي وقد جرت عباراتها على وجنتيها

..هطلع اكلمها من فوق …رقمها متسجل في دفتر بتاعي ……. ال…ال“
 ..…ابتعدت عنهم بخطوات اشبه بالركض وهي تمسح دموعها”..……احسن

 اد حاجبي سمر وهي تتبادل النظراتازداد انعق

 .…مع نوال بشك وقلق على تلك المراهقة الصغيرة

…………………………………………………………. 

.. …وقفت للحظات تاخذ انفاسها المسلوبة بصعوبة …حينما خرجت من الشقة واغلقت الباب
 .……وخفقات قلبها العالية الموجوعه …ال تسمع صوت اال صوت انفاسها العالية

.هل …هل قال هذا الكالم لُمنى …….. هل احمد فعل هذا…ماذا …عته للتو حقيقيهل ما سم



 ….. في نفس القاع معه !!…. واين هي االن……وصل لهذا القاع

وعقلها يردد ……….. نفور منه ومن نفسها…شعور النفور احتل مالمحها الشاحبه
 ..…بشتات

 .. اعترافك بالحب كان….. هل خدعتني…احمد

.. احمد هل كنت بنسبة لك ……ماهي إال مزحه كي تنال مني ومن قلبي.. …مزحه سخيفة
 كالباقية

هل كنت بهذه السذاجة حينما وقعت في حبك في لحظة غباء وسن ال يسمح إال  ……لديك
 ………بتهور المرء

ولماذا اشعر بالغثيان لمجرد تذكر كلماتك الوقحة في  ….. ماهذا الوجع…احمد قلبي يؤلمني
 ……وماذا عن ما كان بيننا من مشاعر وحب خالل تلك السنة والنصف. …رسالة مع أخرى

 نزلت دموعها وهي تنظر للبعيد بعيون غائرة..

وانك لم تخن  ….. وستخرج االن تخبرني انك كنت تمزح…. مقلب هذا…هل خدعتني للتو
 قلبي

 ً  ……يوما

 . كيف هونت…. باهلل عليك…انا ظننت انك احببتني

 ..…لم تهون يوماً علي . وانت…كيف هونت يا أحمد

. النيران تحرق صدرها والدموع ال تساعد في …ضربت صدرها بقوة وهي تبكي بحسرة
 تهدأت اوجاعها

 . وكانه جبل شامخ وقع فجأه…بل تتزايد اكثر داخلها

 .……عليه لم يقتلها بل اعجزها وظلت في قوقعة االلم حبيسة

نها لم تجد طريٍق للتنفس وباتت تختنق رفعت راسها لألعلى تحاول سحب الهواء لريئتيها لك
 أكثر

 ……مما جعلها تسعل



 وضعت يدها على فمها وهي تسعل بصوتٍ 

 وعينيها الزيتونية تتحرك عند باب ……مكتوم

 .……شقتهم وشقة زوجة عمها التي تقف عندها

 نظرت لالعلى حيُث شقة ابراهيم وسمر ويليها

..ولكن كان …ء لريئتيها مجدداً ..صعدت لالعلى وهي تحاول سحب الهوا…سطح المنزل
 ……األمر صعب والهواء الذي يدلف لريئتيها بسيط محدود يتعبها أكثر

 انها حقاً فقدت القدرة على التنفس بشكالً 

 .……صحيح

 …….حتى وصلت للسطح جلست على اقرب اريكة…سندت على سور السلم في صعودها

ن قد وضع ابراهيم اريكة ومقعدين .في احد االركا…كان السطح فوق شقة ابراهيم منظم جداً 
 ومنضدة

وفي أحد االركان هناك أيضاً ……أنيقة ومظله فوقهم كبيرة تحمي الجالسين من اشاعة الشمس
 .……مظلة كبيرة تظلل على ارجوحة ارجوانية على شكل مقعد بيضاوي الشكل

 ..…كان السطح محيط بسور عالي لخصوصية أكبر

 ً  وصاً مع.خص…وكان شكله جميل ومريح نفسيا

 ..……الهواء المنعش وسماء الصافيه فوقك

 ……نزعت حبيبة حجابها والقته باهمال على مؤخرة عنقها

 ثم نظرت للبعيد بوجع والعبارات تهبط من زيتونتها

ً ………الحمراء .فتكتمل صورة ….والهواء يطير شعرها البني الفاتح للخلف بجماالً شاجنا
 ي اسرت قلباً عرف. تلك الت……ملكة الثلج الرقيقة البيضاء

 ……الحب قبل أوانه

.. تعلم صاحبه جيداً.. فهي كانت تنتظر مكالمته رغم مشاعرها …صدح هاتفها برنين مميز
 .…الثائرة



. ……تنتظر مكالمته بعد ان أرسلت له الرسالة الصوتية التي اتتها دون اي عنوان معها
.التي ال تهزء إال من ……قة الهازئهقاصدة المواجهة وانهاء تلك الكذبة السخيفة وبتر هذه العال

 ..…سذاجتها معه

.ومزال وجهها شاحب غارق في ……أخذت نفساً عميقاً ثم فتحت الخط ووضعته على اذنها
 ……ونظراتها غائرة حزينة……دموع

 ..…ات صوته سريعاً بلهفة عبر الهاتف

 ”..……حبيبة“

 كات على اسنانها ولم ترد..ات……خفق قلبها بقوة وليس على القلب سلطان لكتم خفقات الحب

 ……لتجده يحدثها بنفس اللهفة وندم

..وهللا من …وهللا العظيم المكالمة دي قديمة….حبيبة وهللا العظيم……..ردي عليا…حبيبة“
 ”.……قبل ما عرفك

 ..…لوت شفتيها بسخرية لتجده يتابع وكانه راى ابتسامتها الهازئة منه

..وهللا العظيم كمان مرة انا بطلت …قبل ما عرفك.انا بحلفلك باهلل انها من …مش مصدقاني“
 حبيبة ردي……اكلم اي واحده من ساعة ما عرفتك

 عشان خاطري……..انا تعبان لوحدي………عليا

 ” ……ردي عليا

 ..…أخيراً تكلمت بهمس خافت وبنبرة باكية

 ”..……..عشان انت اكبر مقلب خدته في حياتي…ينفع تبعد عني“

 …قول بلهفة حانيةقال عبر الهاتف بنفي وهو ي

 ….بطلي عياط وسمعيني…ال يا حبيبة مش هبعد“

..مش معقول هتلوميني على حاجة عملتها من قبل ما …الحوار دا قديم من قبل ما اعرفك
 ”.…عرفك

 ..…سالته بنبرة باهته



 ”………لو انا مكانك هتسامحني“

 ……صاح بعصبية اليها

 ”.….اسمعي………بالش الكالم العبيط ده“

 ……ة شاتمه اياهقاطعته صارخ

..والغلط عندك ليه الف مبرر وجرحي مش سهل يداوى …..انت اناني وكداب…اسمع انت“
 .…..قائلة بحرقة…ارجعت شعرها للخلف وهي تبكي بقوة”..…بكلمتين متزوقين من بتوعك

 اللي…..اللي بيحب مبيعملش كده……انت محبتنيش“

انت كنت عايزني اكون نسخة ……مدبيحب بيخاف وبيحافظ وانت معملتش كده..بالعكس يا أح
 من ُمنى

 ”.………وال ناسي رسالتك

 ……بلعت ريقها ومسحت دموعها وهي تضيف ساخرة بمرارة

. بصاتك على …تمام وفرح اختك كان برضو قديم…بتقول ان المكالمة قديمة……بالش دي“
..انت متغيرتش لسه زي مانت  ……البنات في الفرح ورقص ُمنى قدامك كان برضو قديم

هو …أحمد اللي بتحبه حبيبة الهبلة……….وبتحب تبقا تحت االضواء دايما…ينك فارغةع
هو نفسه احمد اللي بيعلق اي واحده معديه من جمبه …نفسه احمد اللي هتموت عليه ُمنى

بيحب ……هو نفسه احمد اللي ميقدرش يعيش دور بطولة واحده………بنظرة من عينه
 .هو نفسه احمد……وليهاللمه والهيصه واهم حاجة لمة البنات ح

. …وبروح معاه اي حته وانا مغمضة …. احمد اللي كنت واثقه فيه…اللي حبيته وتعلقت بيه
 ”.. ……هو نفسه احمد اللي غشني وكان بيلعب بمشاعري زيي زي اي واحده عرفها

 .……همس لها احمد بصوٍت حزين

 ”..…. وهللا ما زيهم……انتي مش زيهم ياحبيبة“

 ..…دموعها قالت بمرارة بكت اكثر ومن بين

 .…..انا فعالً زيهم…انت اللي وصلتها لكده يا أحمد“

. عملت كل ……. كدبت على اهلي وغشيت نفسي…انا كلمتك في تلفون وخرجت معاك



 حاجة تثبت اني

 ”..……بنت مش محترمة زيهم

 .…هتف بنزق محاول التبرير بكل الطرق

 ”…خاطريغيري العقلية وتفكير ده عشان  ……الزمن اتغير“

 ..…قالت حبيبة بسخرية ُمره

احنا اللي بنغيرها واحنا اللي بنحافظ  …بس االخالق مبتتغيرش ……الزمن اتغير فعالً “
 ..…جزت على اسنانها وهي تحاول التحدث بنبرة اقوى ”.…عليها

 ”.……دي اخر مرة هكلمك فيها ……عشان نقفل الموضوع ده“

 ……همس معترضاً بلوعة

 ”.……اسمعيني …. عشان خاطري…مرة ال ياحبيبة مش اخر“

 ……اصرت بقوة وهي تنظر للفراغ بكبت

. سبني اركز في ……. لو فعالً بتحبني ابعد عني…مش عايزة ……ال مش عايزة اسمعك“
 . انت علقتني بيك لدرجة…. كفاية……دراستي وحياتي

 خلتني عامله شبه المدمنة اللي مش قادرة توقف

 ”..……وال قدرة ترجع زي األول

 ……ل أحمد بلوعة ونبرة رجولية باكيه الول مرة تسمعها من رجالً على العموم !!قا

 .. انا……. ردي عليا…وانا متعلقتش بيكي“

تقوليلي ابعد  ……..انا بقالي اسبوع هموت وسمع صوتك ويوم ما تكلميني…محبتكيش
 …. ازاي…عني

 ”..……انا مش هقدر ابعد ………إزاي ياحبيبة

 مؤلمة من بين شفتيهانزلت دموعها وخرجت شهقة 

. اصابها في …. حشرجه خشنة وصوت رجولي باكي……وهي تسمع بكاءه على الخط
 .فقالت……مقتلها



 ……هاربه من شعور الضعف الذي انتابها فجأه

 ”..….. الموضوع انتهى يا أحمد…انا الزم اقفل“

 .……تراجاها بهمساً رجولي متعب

ولو  ….. المكالمة دي قديمة……ش عليكيانتي عارفه اني مبكدب …متعمليش كده ياحبيبة“
.. انتي عارفه اني …بس متقفليش الباب في وشي……اللي حصل في الفرح ضايقك عتبيني

 ”…مقدرش استغنى عنك

 هزت راسها وهي تقول بنفس

 …الحزم

 ”.……يا احمد ………الموضوع انتهى“

 .…همس بنفس النبرة الرجوليه الباكية

 ”س واوعـ.... المرادي ب…عشان خاطري ياحبيبة“

 .…شددت على كلماتها رغم ضعف صوتها الباكي

احنا لسه صغيرين  ……….. كل اللي كنا بنعمله من االول كان غلط……معتش ينفع“
 ”..………ودارستنا ومستقبلنا االهم

 احتدت نبرته فجأه وقال بعصبية من بين

 .……اسنانه

.. …ي ما تحبي.. ز……وسبيني انا لحياتي …ركزي انتي في درستك وحياتك ……تمام“
 ”.……سالم ………انا كمان مش عيزك في حياتي

 ً . وبقى الفراغ وصوت الرياح هما …لم تسمع إال انذار اخترق اذنيها ان االتصال انتهى سريعا
 .……الشيء الوحيد الحي هنا

 هل ….. آآه من قلبها انها فقدت الشعور به…وقلبها

 ..……يخفق كالعادة ام توقف بعد كلماته

لى راسها وانحنت بانهزام وظلت تبكي وتلك المرة تركت العنان لشهقاتها وضعت يداها ع



 والتي

 ………كانت تحمل اشد شعور باأللم

 .………الفراغ بعد الفراق !!

……………………………………………………… 

 ”……مالك يا أحمد“

..وهي تتحسس …رفع راسه المه التي دخلت اليه الغرفة وجلست جواره على حافة الفراش
 كتفه

 ……بحنان

 ”……انت كنت بتعيط…ومال عينك….وشك احمر كدا ليه…الك ياحبيبيم“

 ً  هز راسه نفياً وهو يمسح وجهه سريعا

 ……قائالً المه بهدوء وهو يدير وجهه عنها

 ”.….انا بس تعبان شوية……مفيش حاجة يازوزو“

 ”……فيك اي طيب“.. …سالته والدته بقلق

 القى نفسها على الفراش خلفه وهو يقول

 ..…بنبرة حزينة

 ”.………سبيني انام شويه وانا هبقا كويس………جسمي همدان“

 .……سالته زينب بقلق اكبر وعيناها تطوف على مالمحه المتشنجة

 …قولي ياحبيبي …انت مخبي عني حاجة يا احمد“

 ”.……دا انا امك

 .…رد عليها بنبرة باهته وهو يهرب من عينيها

 مش ….شوية تعب……لو في حاجه هقولك“

 ”..…مستهله قلقك



 مررت يدها على شعره االسود الغزير ثم مالت

 ……وقبلة جبهته وهي تقول

 ”…….. يكون االكل استوى عشان تتغدى معانا…هغطيك وسيبك تنام ساعة كده“

 .. مما جعلها تتنهد بقلق وحيرة……لم يرد عليها وظلت عيناه معلقة على سقف الغرفة

من الغرفة مغلقة الباب رفعت الغطاء عليه وربتت على كتفه ثم خرجت  ……عليه
 ..……خلفها

بعدما أغلق الباب حرك احمد عيناه عند احد الزوايا ثم اخرج علبة السجائر من جيبه واشعل 
 . وعينيه كانت تنظر للبعيد…واحده منهم يحرق بها اعصابه

 ..………بغضب وعجز

 . هل حقاً انتهت…هل حقاً سيتابع حياته دونها

 ………القصة هنا

 استند على أطار السريرارجع شعره للخلف و

 . ثم رفعها…خلفه وهو يسحب من السجارة بشراهة

 ..…امام عيناه بسخرية متمتما داخله باستهزاء

 ……تذكري انني تعلمت هذا بفضلك !!

………………………………………………………… 

 جلست امام الطاولة المستديرة وعلى سطح الطاولة

 ……هناك اعواد من الملوخية

 .……بهدوء وهي تنهض عن االريكة بعد تنقية االرزاقتربت منها نوال وقالت 

 ”..…وانا هدخل اعلق على الرز وشوف اللحمة استوت وال ال …قطفي الملوخية انتي ياسمر“

 ”..…خليكي يا ماما“

 ..…حاولت سمر النهوض حينما مرت جوارها نوال لكن نوال منعتها بمحبة االم



مفهاش حاجة  …االكل زي مانتي عايزة..سبتك تعملي ……يابنتي خليكي قعده وبطلي فرك“
 .…اتجهت نوال للمطبخ ”………بقا لو عملت شوية الرز دول

 .……ابتسمت سمر وعادت جالسة وهي تقطف أوراق الملوخية على سطح الطاولة

.. ……وضعت سمر السماعات باذنيها وشغلت احد االغاني وبدات تدندن معها بخفوت ناعما
 .…عد ان تسلل صوت سمر الناعم الذنيهاابتسمت نوال وهي بداخل المطبخ ب

جلست معها اربع ساعات كانت …بصدق …سمر تلك المرأة مفعمه بالطاقة بالحب بالعطاء
 . حقيقة لن تقولها…نعم االبنة قبل ان تكون نعمة زوجة االبن

 ……ابنها محظوظ بتلك المرأه ………إال بينها وبين نفسها

 .…م لهموهنيئاً الطفالها فهي ستكون أجمل واحن أ

 ..…تابعت نوال طهي الطعام بنفٍس راضيه

بعد لحظات صدح هاتف سمر ، تبسمت شفتاها تلقائياً ببسمة دافئة مشتاقة وهي ترى اسمه ينير 
 الهاتف

 ..….. همست بخفوت…فتحت الخط وحدثته من خالل السماعة

 ”…….. عامل إيه…اي ياحبيبي“

 .……ةاخرج تنهيدة حارة خشنة وهو يخبرها بنبرة مرهق

 ”……مطحون في الشغل“

 ..…فغرت شفتيها قائلة بدهشة

 ”..…كل دا من اسبوع اجازة ……. لي كده…ياساتر“

 .…قال بخبث

 ”……كلو بسببك ……شوفتي“

 تنحنحت بخجل وهي تقول

 .…بهمس

 ”.………عند امك…على فكرة انا تحت“



 ..…عقد حاجبيه متسائال

 ”.……لنهاردةواضح ان احنا هنقضيها جبن ا……لسه مطلعتيش كل ده؟“

 .…قالت وهي تتبسم بحالوة

 ”.……امك عزمانا …. احنا هناكل تحت النهاردة…ال متقلقش“

 ……حك في ذقنه قائالً بحب

 ”..……المهم وحشتيني ……. طول عمرها……كريمة الحاجة“

 .…اخرجت تنهيدة هائمة وقالت

 ”..…. هتيجي امتى……وانت كمان ياهيما“

 .…اجابها ابراهيم بهدوء

 .تحبي اجبلك حاجة معايا وانا……ةكمان ساع“

 ”.……جاي غير الشوكالته البيضه دي

 هزت راسها بنفي وهي تقطف اوراق الملوخية

 ……ثم قالت بحنان

. انا مش ……وبعدين التالجة مليانه شوكالته انت كل يوم بتجبلي …ال مش عايزة حاجة“
 عايزة

 ”.….خد بالك بس من نفسك وتعالى بسرعة…غير سالمتك

 ..…هيم بنبرة عاديةقال ابرا

 ”..…طب ادي المي التلفون اقولها حاجة“

 ….قائلة…اومات بتفهم

 اتجهت للمطبخ”.……استنى عشان هي في المطبخ“

 ..وبعد السالمات بينهما…واعطت الهاتف لوالدته

 ترقرقت عينا نوال بدموع الفرح وهي ترد



 ……على ابنها بمحبه

 ال وهللا مش عايزة……عايزاك سالم ياحبيبي“

.بس مطولش يابراهيم ………الخير كتير الحمدهلل …حاجه هو انت وابوك يعني مقصرين
 ”..…طيب ياحبيبي مع الف سالمه………عشان نتغدى سوا

 .……اخذت سمر الهاتف منها ووضعته على اذنها فقال ابراهيم لها بوقاحة

 ومش قادر…اعملي حسابك انا جاي كان النهاردة“

 ”.……من ضهري

 ”……والمطلوب“. …في المطبخ وتعود للطاولة سالته وهي تترك امه

 .…اخبرها ببساطه

 ”…….مش بتقولي انك شاطرة في الحاجات دي……مساج يفك عضمي“

 ..…اومات بصلف

 ”……….. بكرة تعرف……جداً “

 ..…قال بمراوغة ذكورية

 ”.……بليل هنشوف………اما نشوف ياشبح“

 توردت وجنتيها وتنحنحت قائلة بحياء من وجود

 ..…امه

 ”.….عشان انا راحه اخرط الملوخية…الموضوع ده اجل“

 ضحك بقوة ضحكة رجولية خفق قلبها معها

 وكان هو مستمتع بخجلها وارتباكها الملحوظ

 ..…بسبب وجودها مع والدته

 ”. ….ناجله بليل…….. فهمت……تمام“

 اغلقت الهاتف وعضت على شفتيها بخجل وهي



 ………تعود بعينيها العواد الملوخية

 ..…بعد مدة

 حينما دخل الشقة فتح بالمفتاح فوجد والدته

 جالسه على احد المقعد وبين يداها االبرة

والخيط تخيط جلباب والده وعلى الناحية األخرى على االريكة تجلس سمر تتابع احد 
 ..…المسلسالت الهندية

س يبدوا على والدته انها اول مرة تتابع هذا المسلسل فكانت تسال سمر باستفسار كل خم
 دقائق.. وسمر

 .…ترد عليها بهدوء مستمتعه بمشاركة المسلسل معها

 .…قالت نوال بفضول

 ”..….. وال مرات ابوه…يعني دي امه ياسمر“

 .…اخبرتها سمر وعيناها على التلفاز

.. …. بس منفسنه……دي مرات عمه ومربياه عادي من وهو صغير …ال دا وال دا“
 ”..…تصوري عايزة تقتل مراته

 ..…ينا نوال وقالت بدهشةتوسعت ع

 ”..…..اي الشر ده…. اعوذ باهلل من دي ناس…ياساتر يارب“

 .…اشارت سمر بحماس على التلفاز

 ”.…. اهي دي بقا مراته…بصي ياماما“

 ……لمعة عينا نوال وهي تتأمل بطلة المسلسل

 .…وقالت بتلقائية األم

ووشها سمح  …لها حلومش عجباها ليه دي شك ….. ياختي بسم هللا ماشاءهللا…قمر“
 ”.……حتى

 نظرت لها سمر ثم نظرت للتلفاز واشارت على



 .…احد االبطال

 . دي اللي لبسه…ياماما ال هي عايزة تجوزه دي“

 ”..…ساري زيتي

 مطت نوال شفتيها بعد ان ابصرت المرأة من

ً  ……شاشة التلفاز  ..…وقالت سريعا

 ”……. مش مستريحالها………دي بوومه“

 .…ول بسرعة حماسيةاومات سمر وهي تق

 .. شوفت على النت في الحلقات…ماهي فعالً شرانيه“

 ”..….. ان هي هترميها من فوق الجبل…الجايه يعني

 ضربت نوال على صدرها بصدمة وتاثراً كما لو

 …وقالت بحزن……ان البطلة من افراد العائلة

 ”..….. وهتموت…يالهووي“

 هزت سمر راسها قائلة بنفس

 ..…الحماس

 ”..…هتفقد الذاكرة وترجع تقبله تاني ال ال“

 ..…سالتها نوال بفضول

 ”.…. دا بيجي الساعة كام ياسمر عشان اتابعه…هللا“

 اخبرتها وهي تعود بعينيها لمتابعة

 …المسلسل

 ”.…. خمسة بظبط على القناة دي……خمسه ياماما“

 ……قالت نوال بطيبة



 ”……ابقى اتابعه بدل مانا قعده زهقانه“

 .…بهدوء اخبرتها سمر

 ”..…في واحد برضو وراه جاامد اوي“

 ……قالت نوال بفضول

 ”..…طب احكيلي قصته ………وهللا“

 اخبرتها سمر وهي تتابع التلفاز

 .…باهتمام

 طب استني لم يجي عشان اشورلك على“

 ”……االبطال

. مظهرهم وهم يتجادلون على نوعية تلك …اطرق ابراهيم براسه وهو يكبح ضحكته
 ة فيالمسلسالت غاي

. رغم انه ليس من محبي المسلسالت لكنه يتذكر جيداً في فترة …البراءة االقرب للسذاجة
المراهقة كان اوقات يضطر للجلوس مع شقيقتيه لمتابعة مسلسالت هندية سخيفة فقط النهم 

 يحبونها

 وكان يضطر للجلوس تلك الساعة حتى يبدل

 او محطات……المحطة بقنوات المصارعة

 ……الرياضة

وتصوير كان شيٍء ………نفس التاليف وهي هي القصة باحداثها مع اختالف األبطال كان
 ……مستفز يفور الدماء !

 .…. افتر ثغرها في ابتسامة تقطر عسالً وهي تتقدم منه…رفعت سمر عينيها فوجدته امامها

 ”……. معقول محسناش بيك وانت بتفتح الباب…جيت امتى ……ابراهيم“

 ها على كتفه فمال عليهااقتربت منه سمر ومررت يد

 وقطف من وجنتيها الوردية قبلة عميقة متعبة حانيه



 ..…تبث شوقه لها خالل تلك الساعات الطويلة

 .……هي تموت خجال حينما يقترب منها او يحدثها امام عائلته …اسبلت جفنيها

 ..…اتجه الى امه وقبل راسها ويدها قائالً 

 ”…….. بتخيطي إيه…عامله اي ياحاجه“

 برته نوال وهي تغرز االبرة فياخ

 .……في جيب الجلباب

شكلك “.. …ثم اضافت بعد مالحظة االم الدقيقة ”.………جيب القفطان بتاع ابوك“
 ”. ……تعبان

 ..…اوما ابراهيم براسه قائالً 

 ”..…. قوليلي الحاج راضي فين…كان يوم صعب“

 .…اخبرته والدته بفتور

 ”.……. على ماتيجي…بيقرا فيه. زمانه فتح المصحف و…دخل يصلي العصر“

 اتجه الى زوجته وجلس جوارها على

 ”.……مذنبكم انا صح“.. وقال المه …االريكة

 ..…تبسمت والدته قائلة بمحبة

 ”.…بس برضو اللقمه ميبقاش ليها طعم من غيرك ……شويه“

 …قالت سمر بعتاب

 ”..……هو بس ياماما“

 .…ضحكت نوال وقالت بمودة

 ”.………انتي قبليه ياسمر“

 ..…هتف ابراهيم بدهشة مصطنعة

 ”…. دي قعدت معاكي ساعتين كلت الجوو…يسالم“



 .…ثم نظر لزوجته وقال بمزاح

 ”……خفي ياسمر رحمة ورباب لو عرفوا هيكلوكي“

 .…قالت نوال بقوة وصوٍت حازم

 ”…. هما عرفني لم بقلب…يبقا حد يكلمها كده منهم“

 ارجع ابراهيم راسه للخلف بدهشة حقيقية

 ……غمز لسمر في الخفاء وهو يعود المه قائالً بمزاحثم 

. انا لو كنت اعرف كده كنت لخصتلك المسلسالت كلها في …ال دا الموضوع كبير“
 ”.……كلمه

 ضحكت والدته واطرقت براسها وهي تكمل

 ……الخياطه

 

 اغمض عيناه بتعب تحت لمسات اصابعها الناعمة

 قليالً  .. كانتا عينا سمر تتابع التلفاز…على راسه

 ……ثم تعود ناظرة البراهيم فقد اغمض جفنيه

 .……و ذهب في ملكوت آخر بعيداً عنهم

 .…همست سمر بدهشة وحرج من وجود امه

 ”……اوعا تقولي انك هتنام“

 ” …وسبيني…….. اتفرجي على المسلسل…هشش“

 …ور.البخ…اخبرها وهو مغمض العينين مستمتع بقربها ولمساتها الحانيه ورائحتها الناعمة
.آآه من عيونك …….من يمتلك تلك الرائحة غيرك ياقطعة السكر……عطر المسك والعنبر

 ..…ممتلئة امتأل شهي……..وشفتاكه الحمراء…االمعة كالؤلؤ براق…السوداء

 ..خلفها انثى حنونة…مالمحكه االنثوية الشرسة



 ..…شعرك المموج المتمرد……فاتنة البعد حدود

 .……هو منفرد مثلك

 بيتي…وهذا الحضن…و تلك النظرةتلك الضحكة 

 .وطعم…انته ياقطعة السكر ، ذأب انا في حالوتها

 .……السكر ال يفارك فمي وكان شفتاكه مزالت طابعه عليه

ممنوناً ان لكه ياقطعة السكر فانته اثبته انكه قادرة على التكيف مع من حولك مهما كانت 
 خالفاتكم

 تخاف ..ممنوناً ان لزوجة حنونة متفهمه…السابقة

 .…هللا وتحب الجميع وتعطي دون لحظة تردد

 ً  كنته اختيار هللا لي وانا هلل شاكر نعمته وممنونا

 ً  ..………للنصيب الذي جمعني بكه يوما

 وجد من يربت على وجنته ففتح عيناه

 .. همست سمر وهي تنظر اليه…الناعسة

 .…بحنان

 االكل جهز على …….. يال ياحبيبي…هيما“

 ”..…السفرة

 .. وكانت سمر واقفه…له بنعاس فوجد نفسه نائم على االريكة متغطي بشرشاف خفيفنظر حو

 .……وهي تتامل مالمحه عند االستيقاظ …جواره تنظر اليه بعينين متبسمة

 تشعر من نظراته …فهو حالة اخرى عندما يستيقظ

 ام وهو نائم……انه طفل تائه يبحث عن والديه

 لهذاساكناً حالة اخرى تذوب عندها عشقاً 

 .……الرجل



 وليس…ومع كل حالة تقع في عشقه من جديد

 ……طبيبعياً أبداً ان تعشقه اكثر من مرة ؟!

 .…سالها وهو يفرك بعيناه

 ”……بقالي يامه نايم“

 ً  …اخبرته بهمساً حانيا

“ ً  ”.…….. انت ذنبتهم جامد النهاردة….. يال قوم اغسل وشك……ساعه تقريبا

يتجه للحمام وهي اتجهت للمطبخ لتحضر باقي االطباق من اوما لها وهو يبعد الشرشاف عنه و
 ..…امه التي كانت تفرغ الطعام باطباق التقديم

 ……عند سفرة الطعام تجمعت العائله معاً والديه وهو وزوجته

 ……تناولوا معاً الطعام في جو دافء مرح عائلي البعد حد

ذكرها بوالدها رحمة هللا فكان يحمل شعرت سمر بانها في بيتها لم تبتعد كثيراً.. والحاج راضي 
.. ووالدة ابراهيم ……نفس صفات الحاج راضي سواء في الحنان االبوي او الحضور والوقار

. كانت تعاملها كابنة بحق وهذا ما زاد ….غير مصطنعه كبعض الحموات…امراه طيبه حنونه
 حبها واحترامها

 ..…في قلب سمر

.. عند اسمه ستقف …انها زوجة ابراهيم راضي. يكفي …ان حكت عن زوجها لن توفي حقه
 قليالً تحمد هللا

مهم فعل ابراهيم سيظل بعينيها رجل ال يعوض حبه وقلبه  ……على وجود ابراهيم بحياتها
 ..والعوض…الكنز الحقيقي الذي نالته من الدنيا

 ……الحقيقي الذي انعم هللا عليها به

……………………………………………………. 

 .……فف شعرها بالمنشفة بعد ان اخذت حمام باردخرجت من الحمام وهي تج

 كان ممدد على الفراش يتحدث في الهاتف مع شريكة



 ..…)عمار(عن العمل

حينما وصل النفه رذاذ عطر االستحمام التي ”……..الطلبيه هتوصل في معادها…ال ياشيخ“
 ..……تستعمله رفع عيناه عليها تلقائياً والهاتف على اذنه

 …………..قطعة السكر…نفسه تارك لعيناه حرية النظر للبهية فغر فمه فجأه وتنسى

بلع ريقه بصعوبة وهو يراها ترتدي شورت قصير كحلي اللون ال يغطي اال جزء بسيط من 
 وركيها

 ..…كاشف عن ساقيها البيضاء الناعمة بسخاء

 وقطعه العلوية كانت بيضاء رقيقة لم تترك

 ..……صرها المنحوت وبطنها المسطحهشيٍء للمخيلة تصل لمنتصف خصرها كاشفه عن خ

 عقد حاجبيه وهو ينتبه لهذا الوشم االسود جوار

 كان على شكل هالل صغير يحيط ………سرة بطنها

ً ……به فرع رفيع من اوراق الشجر السوداء ..متى وضعت ……..كان جميالً وجذاباً و رقيقا
 تلك

 ..…الرسمة ؟!

 همس ابراهيم بضياع وهو يراها تقف امام المرآة

 تمشط شعرها الطويل المموج وهي توليو

 ظهرها له ففقد بعٍض من ثباته قائالً وهو

 .…شارد بجمالها وفتون جسدها

 ”. ……مش كده ياشيخ عمار وهللا ”

 ..…مط عمار شفتيه من الناحية االخرى قائالً باستفهام

مش عايزين نخسر العُمال  ……….. الطلبيه الزم توصل في وقتها…)مش كده ازاي يعني
 احنا

 (……مصدقانا الزم نرضيهم يابراهيم



 قال ابراهيم بخبث وهو ينظر لسمر عبر

 ..…المرآة

انتبهت سمر اليه فنظرت له ”…….. لحسان الواحد تعب اوي…عندك حق الزم نرضيهم“
 ..ابتسمت بدالل وهي تتابع حديثه…لتراه يكاد يبتلعها بعيناه

 وعيناها الحبيبتان……وتمشط كذلك شعرها

 .………اه الجائعةتعانق عين

 .…اوما عمار من الناحية االخرى بجدية

 .(…)فعالً العمال تعبه اوي معانا االسبوع اللي فات

 غمز ابراهيم لسمر وهو يقول

 ”……بس اي الحالوة دي“

 ً  ..(……….)نعم…اتى صوت عمار مندهشا

 فقال…تنحنح ابراهيم بعدما ادرك ما يتفوه به

 ”…مكلمةعمار هكلمك تاني عشان معايا  ……احم“

 ً  ..…اغلق الخط سريعا

 ً  ..علق…ضحكت سمر بقوة وهي تضع الفرشاة جانبا

 .…ابراهيم بغيظ منها

 ”……الشيخ هيقطع عالقته بيا………عجبك كده“

 ..……ضحكت سمر اكثر وهي تتقدم منه بكامل جمالها واناقتها المغريه

 جلست جواره على الفراش وهي تقول

 .…بعبث

 ”..……حد قالك تركز معايا“

 ..…برها وهو يميل براسه نحوها قليالً اخ



 ”..…حد قالك تطلعي من الحمام دلوقتي“

 ..…رفعت حاجبها مستنكرة

 ”..……يعني افضل جوا“

 .……عقد حاجبيه وتحدث بجدية ال تليق بكلماته الوقحة

 دخولك…طول مانا بتكلم مع حد متظهريش“

 ..غير في…ومبعرفش اركز………بيبوظ الدنيا

 ”.……حاجة واحده

 ت سمر وهي ترجع خصلة من شعرهاهمهم

 .……للخلف ثم قالت بمراوغه

 ”..…عشان نظرك…خف تركيز ياحبيبي……مم“

 ……ابتسم بعبٍث قائالً بمشاكسه

 مالوا نظري انتي متعرفيش ان الحاجات دي“

 ”………بتقوي النظر

 ..…رفعت حاجبها وضحكت وهي تعقد ذراعيها امام صدرها قائلة باستمتاع

 ”……منك نستفيد …ي تاني بقاوا……يسالم يادكتور“

 ……ضيق ابراهيم عيناه بتركيز وقال بمكر

جذها الحضانه وضمها بحنان “ ……..تعالي كده…..بينشط الدورة الدموية…الحضن مثالً “
 ضحكت

 ..…وهي تدفن وجهها في عنقه

 .….وهو يقول بسفالة……ثم بعد ثواني ابعدها عن حضنه ومسكها من ذقنها قبل ان تعترض

 ”……حتى شوفي……. بتقوي عضلة القلب…ثالً البوسه م“

 فرض شفتيه الساخنة المهيمنة على ثغرها بقوة فاغمضت سمر عينيها بضياع وهي تشعر بقوة



 قبلته الحثية التي تبعث شوقه وعشقه من

 .…خاللها

 تركها بعد لحظات ومرر ابهامه على شفتيها

 .. وهو ينظر لعينيها الجميلة البراقة…االمعه

 نيها وتبسمت شفتاها الحمراءفتحت سمر عي

 ..……وهي تقول

 ”.…….مش بتقوي……البوسه دي بتموت“

 .……قال بشقاوة ذكورية

 ”…..هبقا حنين المرة الجايه…دي اقل حاجة عندنا“

 ……ضحكت برنة انثوية فاتنة وهي تقول

 ثم اشارت على الرسمة”..……انت حنين علطول“

 ……التي بجوار سرة بطنها وقالت بمرواغه

 ”.………يك في تاتواي را“

 .اغمضت…مد يده ولمس اياه ببطء حاني”..……حلو“

 عينيها وبلعت ريقها وهي تبعد يده قائلة

 ..…وهي تنهض مبتعده عنه

 ”..…انت مش قولت انك عايزني اعملك مساچ لضهرك ”

 نظر لها في وقفتها وقال بعيون المعه بالرغبة

 ”……. هتعرف………ياريت ياشبح“.. ……بها

 ً  ”……أكيد“.. …اومات سريعا

.. تساعد على االسترخاء …اتجهت ألحد االدراج واحضرت زيوت مخصصه لجلسات التدليك
 ……وتعالج تشنجات العضالت



حينما اتجهت اليه خلع التيشرت سريعاً وبرز صدره العريض المشدود وعضالت ذراعيه 
 الكبيرة القويه

 ..وبطنه……وخصره الرجولي المنحوت بصالبة

 ة العميقة والمثيرةذي الخطوط الرياضي

 ……للعيون

. عليها ان تكون صريحة مع نفسها رؤيته وهو عاري …بلعت ريقها وخفق قلبها باضطراب
 شيء يربك مشاعرها فتكن متخبطه مابين الهروب والبقاء

 .……للمس ما تراه عيناها !!

 .…له حينما عادت لعيناه وجدته يغمز لها بسفالة مجرد احراجها يكن الشعور االمتع بنسبة

 ..…عضت على شفتيها وهي تلكزه بغيظ

 ”.……ممكن تنام خليني اشوف شغلي“

 ..…برزت اسنانه وهو يقول بلؤم

 ”..……لغوشي على الحوار ………..ايوا…ايوا“

 . وهي تدعي الحنق…ضحكت سمر بدهشة

 ”.………ابراهيم“

ه بخفه تسطح على بطنه بينما هي بدات بدهن ظهره بزيوت وبدت بتدليك ظهره وذراعه وكتفي
شعر بان عضالته باكمالها  …….. جعلته يغمض عيناه باسترخاء تحت يداها……ومهارة

 تلين معها

 مما جعل وجع سنوات انصهر على يداها هي

 ..……دون غيرها

 ً  بعد مدة جففت ظهره بمنديال وهي تقول بهمسا

 ……حاني

 ”.….. وال لسه ضهرك وجعك…كده خالص ياحبيبي“



 ..…عاً الحضانه قائالً بصوت مرتخي مرتاحاعتدل في نومه وسحبها سري

 ”..……ياحبيبتي…………تسلم ايدك“

 اغمضت عينيها بحميمية وهي تراه يتحسس الوشم

همست بحب حينما وجدت شفتيه الشهوانية تسير على وجنتيها ………هاللها االسود الصغير
 وشفتيها

 .……..ضاعت اكثر في احضانه وذابت كقطعة سكر بين للهيب نيرانه…بحرارة

 ”..……بحبك“

 طل عليها في نومتها هامساً بخفوت

 …وحرارة

 ”..…….يا سمر………وانا بموت فيكي“

 عليها ان تخبره المرة المقبلة ان اسمها من بين شفتيه

 في لحظاتهم الحميمية أجمل وأروع قصيدة غزل

 ..…مرت عليها ؟!

……………………………………………………………. 

 تفكير بهايام وهي تحفز نفسها على المتابعة دون ال

 ايام وهي تجبر قلبها على الكره والبغض وهو يابى

 . بكل شيٍء متعلق بعزالدين…ويخونها مفكرا به

لكنها كانتى بيتاً ساكناً اماناً دافئاً ………عيناه العسلية الضارية رغم القساوة الظاهره بها
 ..…لها

 . كيف تبتعد…كان مصدر الحياة والسعادة لها

 ..……وكيف تجرؤ على النسيان

.. وكانها …تائه لدرجة تثير الرعب داخلها ……. مذبذت القرارات…. خائفه…ضائعه



 .……غريبة ، جديدة اتت لحياة ال تعرف كيفية التكيف معها

 . تسلل هو…بدونه هي ال شيء وهذا ما يزعجها

 لقلبها واستحوذ عليه وعند خروجه ترك الفراغ

 .يشقي فؤادها ويحرم على قلبها السكينة…يعذبها

 .……ي بعدهف

 مسحت دموعها بظهر يدها وهي ممدة على

 .……. ثم تحسست بطنها بيدها برقة ناظرة لبطنها بحزن وخوف……الفراش

 خوفاً من اخباره فيظهر لها جانب السلطة والجحود

 ……وياخد منها طفلها ثم ينبذها خارج حياته لألبد

.. وأيضاً لن تستمر …شائهاوهناك خوفاً اخر من ان يقبل بها ألجل ابنه التي تحمله في اح
 العالقه

 ..…طويالً 

تعلم انها امرأة متشأمه غريبة ويائسه جداً ولكن ماذا تفعل لم تعطيها الحياة إال يائساً وخوفاً 
 ً  .…وجوعا

. وهللا حتى هو كان رحلة ترفيهية …لماذا ستغير نظرتها هل ألجل األشهر التي قضتها معه؟
 قصيرة

.. ليتها كانت اآلن في احضانه تخبره عن …قصيرة ليتها دامتلها تعويض عن الشقاء لمدة 
 ..…طفلهما

 الطفل الذي شاء هللا ان ياتي في البعد وتزول

 .……فرحت وجوده بينهما

. ….مر شهر ولم تفكر حتى باالتصال بي او االطمئنان على احوالي……نحن لم نعد كما كنا
ً .. هل كان تهديداً وسنع…حتى ورقة الطالق لم ترسلها  ود قريبا

 ………ام ان االمر انك نسيت اجراءات الطالق كما نسيت وجودي معها



 مسحت تلك الدموع اللعينه إال تنضب أبداً 

 .…من مقلتيها الحمراء

.. حتى تكون ……هي فقط تنتظر ورقة الطالق …. انتهى كل شيء بينهما…ماذا يحدث لها
 اخر شيءٍ 

 ..…بينهما

 …اكمةوضعت يدها على بطنها ولوت شفتيها ه

 .…وذكرت نفسها ساخرة

 ”……حامل ياحنين ………. انتي حامل في ابنه…بتضحكي على مين ياحنين“

. شيء يريدها ……لن تنكر ان رغم الحزن هناك طيف دافئ من السعادة والحب يتسلل لقلبها
 ان تتبسم..

 ً هذا الرجل الذي اصاب  ……طفلها يحمل جينات عز الدين الخولي ……هي ستكون ام قريبا
 هاقلب

 المتباهي ……الوسيم المراوغ ……بسهام الحب

 . والصريح صراحة…. الوقح…بعالقاته النسائيه

 ..……تصيب قلبها في مقتله

 هل حقاً وقعت في حب رجل كان زوج الربع

 نسوة غيرها وهناك الكثيرات من وقعوا بحبه

 ..كيف تركت قلبها اليه وهي…بط شرعيٱدون ر

 م انها ستتذوقوتعل ……تعلم ان هناك ضحايا قبلها

 ..……من نفس الكأس الدائر !!

.. شهر مر وهي ال تلتزم بتعليمات …نهضت من مكانها بتعب وهي تشعر بعدم االتزان بالمرة
 …الطبيبة

 تهمل في …ال تاكل جيداً وال تاخذ الدواء بانتظام



 . حتى حالتها النفسية سيئه جداً …كل شيء

 وطبيبة حذرتها انها ممكن ان تتعرض لالجهاض

 ..……في اي وقت

ولكنها كلما حاولت االنتظام تفشل وتسحبها موجة سوداء من الحزن واالنعزال والصمت 
 ..…واالكتئاب

 فتحت باب غرفتها ثم اتجهت المها لالطمئنان عليها

 دخلت الغرفة فوجدت والدتها نائمة على الفراش

 .……ساكنة الجسد

امها ال تنام كل تلك المدة  ……هراقتربت منها وهي تنظر للساعة التي تشير لبعد الظ
 .…الطويلة

 ”.…. اصحي احنا بقينا الضهر….يا امي……ماما“

 شعرت بقلبها يهوى أرضاً بخوف فوالدتها لم تتحرك

 ……ولم تجبها

. وضعت اذنها تلقائيّاً على صدر ……اقتربت اكثر منها بقلب يخفق رعباً وجسد يرتجف بهلع
 يناريو مؤلم راودامها وقد نزلت الدموع بغزارة والف س

 .……قلبها الضعيف

وضعت يدها على فمها تخفي شهقة خوف ولم تدرك نفسها إال وهي تركض لغرفتها متناولة 
 .. اول من اتى في عقلها المشتت هو…الهاتف مجري اتصال به

 . لالسف…فتح الخط سريعاً واتى صوته الهادى

 …الفاتر وكانهما لم يبتعدا شهراً عن بعضهما

 ”……ينخير ياحن“

 ……نزلت دموعها واصدرت شهقاٍت مكتومة وهي تنظر المها الساكنة على الفراش

 .…حينها انتفض صوته يتردد في اذنيها بقلق



 ”.…. انتي كويسه……مالك ياحنين بتعيطي ليه“

 .…نزلت دموعها بهيستريه قائلة

. …وحسى انها مش بتتنفس …..نبضات قلبها ضعيفه…….. امي تعبانه اوي ياعز…ال ال“
 دي مش بترد

. انا ….. اتصل بمين……. مش عارفه اتصرف…. انا مش عارفه اعمل إيه……عليا
 خايفه …خايفه

 ”……تموت

 .……اتى صوته الهادئ سريعاً وصوت خطواته السريعه تسمعها عبر الهاتف

 . ربع ساعة بظبط وهتلقيني عندك..…هشش اهدي“

خليكي  ……دكاتره هيعمله االزمو …وهيبقا معايا عربية اسعاف هتنقلها لحد المستفشى
 ”….اهدي ياحنين……وبطلي عياط واهدي عشان خاطري ………جمبها

 ..……اومات براسها بضعف ومزالت الدموع تجري بخوف على وجنتيها

حينما اغلقت الهاتف بدلت مالبسها سريعاً وجلست جوار والدتها تمسك يدها وهي تبكي 
..لن تتحمل تلك ……ي ال تقوى على هذا الفراقوتناجيها سراً وضعفاً إال تتركها وترحل فه

 ..……لن تتحمل ……اللحظة

. فوجدت عز الدين …بالفعل بعد ربع ساعة سمعت طرقاً على الباب اتجهت اليه وفتح إياه
 …امامها

 ..…دخل سريعاً وابعدها عن الطريق كي يدخل الطاقم الطبي لياخذوا امها لسيارة االسعاف

زوايا وصالة البيت كانت في حالة فوضى ألجل نقل امها حينما وقف معها عند احد ال
 ..…..بينما هو مسك ذراعها وتفحصها بعيناه بقلق…لألسفل

 ”.……انتي كويسه ياحنين“

كان جسدها يرتجف بشكال ملحوظ ووجهها شاحب كاالموات شعرها مشعث بجنون وكانها 
 رأت شيءٍ 

 ………مفجع للتو



 له مسكت يده بيدها الباردة كثلج وهي تنظر

 .همست بضعف من بين……بعيون حمراء باكيه

 .……شفتيها الزرقاء المرتجفة

 ”.……. خايفه اوي……انا خايفه“

 ..…..من ضمها الحضانه……لم يقدر على االمتناع

 .…خصوصاً بعد تلك الحالة التي اصابتها

 .…..خفق قلبه بقوة…ضم جسدها اليابس الحضانه

 يام مرت.أسوء ا…اشتاق إليها……وتاوه داخله بعذاب

 .انه فشل في المتابعه دونها……عليه في بعدها

 .توام….حنين هي الحياة بنسبة له…االمر صعب

 ..كيف ينساها وهي….و ونيسة قلبه…روحه

 ……قطعه منه

 .ورعبها من ان تفقد……ظلت في احضانه ال تشعر بشيء إال باحضانه ورائحته الرجولية و

 .………امها

 ………ه ونقلوا والدتها لسيارة االسعافحينما انتهى الطاقم الطبي من عمل

 ……اصطحبها عز الدين لسيارته حتى تلحق بامها في المشفى

…………………………………………………………….. 

 كانت تستند براسها على زجاج السيارة وهي تبكي

 .……بصمت ناظرة للطريق الركض امامها برعب

 نظر عز الدين لها فوجدها على وضعها البأس تنتحب

 ..……وجنتيها ودموع تجري على



 ..…لم يقدر على منع نفسه من مسك يدها معانق كفها بيده ثم اخبرها بنبرة حانيه

 ..…..هتبقى كويسه…كفاية عياط ياحنين“

 ”.……متقلقيش

 ..…قالت بنبرة باهته ضائعة

 ”….انا ممكن اروح وراها…انا لو امي جرالها حاجة“

 .…شعرت به يتكا على كفها بقوة قائالً بانفعال

 .مش عايز اسمع الكالم االهبل………ي اتجننتيانت“

 ”..……دا تاني سامعه

 زاد انفعالها عليه هو باالخص وهي تقصده

 .…بكالمها

صرخت وهي تنظر للطريق ”.…افرق إيه…..ها….افرق اي عندك انا…ال مش سامعه“
 .…بجنون

 ”.……يا رب اموت وارتاح“

 توسعت عينيه بغضب مما جعله يلقي كفها بعيداً 

ً  عنه وهو  .……يصيح غيظا

ومش هستحمل هبلك دا …….. انا صابر عليكي بقالي كتير…. اخرسي…اخرسي ياحنين“
 ”……تاني سامعه

 حركت راسها بانفعال وهي تميل نحوه وقد تناست

 .وصاحت بغيرة كانت كنيران…وعكة امها الصحية

 تشتعل بداخلها بدون هوادة خالل هذا الشهر

 ………الذي مضى في بعده

 . كنت…. هبلة فعالً اني صدقت واحد زيك.…انا هبله“



 . نمت في حضن كام……بتعمل اي في شهر ده ها

 ”.……واحده ها

 ً وبطرف عيناه ودون ان تالحظ كان يتابع تاثير  …نظر عز الدين امامه وقال ببرود متباهيا
 ..…واقع كلماته على وجهها

. …حت رجلي..واي واحده عيني هتقع عليها هجبها راكعه ت……كتير اوي ……كتير“
 ”……عايزه إيه انتي مش خالص عملتلك اللي انتي عيزاه

 ضربته حنين في كتفه وهي تصيح بعصبية

 ..…وقد احمر وجهها من كثرة االنفعال والغيظ

.. مش ……ورقة طالقي فين بقه …. بس ورقة طالقي…عملت اللي انا عيزاه ……آآه“
 قولت انك

 ”.…هتبعتهالي

 .…رة سوداويةاتكأ على اسنانه وهو يقول بنب

عقاباً ليكي هتفضلي متعلقه كده ال طيله ال سما وال  …مفيش طالق انا هسيبك كده“
 ”..…أرض

 برقة عينيها اكثر وضربت على وركيها وهي

 ……تنظر امامها محدثه نفسها بجنون

 ”……. آهلل…والباشا يفضل يتسرمح …يسالم انا اتعلق كده“

 ……السيارة صائحاً بغيرةشعر بفوران دخل صدره وهو يشدد على سرعة 

 ”.……عايزه تطلقي وتجوزي تاني …وانتي عايزه اي ياحنين“

 .…هتفت بغيظ من تحت اسنانها

 ”………. ياجوز االربعه……بسببك …. ال انا كرهت صنف الرجالة والجواز كله…تاني“

..بينما صرخ في …مسكها فجأه من مالبسها بيد واحده وترك االخرى تحرك عجلة القيادة
 وجهها



 ..……وهي تكاد تلتصق بوجهه

 ”.……بطلي تجيبي سيرة ام الجوازات السودة دي سامعه“

 حاولت سحب الكنزة من بين يده وهي تقول

 ……هاكمة ببغض

 . وال ناسي كالمك) اي واحده هتقع…….. على اساس ان الكالم بيحوق فيك…سيب هدومي“

 .……عيني عليها هجبها راكعه تحت رجلي(

 ”. …نفس عينتك ماهما من …اشبع بيهم

لسانك “.. …حرك مالبسها بين يده وعيناه تشتعل بومض مخيف محذراً اياها بنفاذ صبر
 ”……يامؤدبة

 سحبت مالبسها أخيراً من بين يده وهي تقول

 ..……بعتاب وغضب

.. ورميني ….. الدور والباقي على مقضيها….. ومحترمه كمان……غصب عنك مؤدبه“
 ”..…كده

 ……خراً لوى شفتيه وهو يقول سا

 ”……. وكانك قعده في الشارع مش قعده عند امك…رميكي“

 قالت ببرود وهي تعقد ذراعيها امام

 ……صدرها

 ”……آآه قعده في بيت ابويا اي عندك مانع“

 مط عز الدين شفتيه قائالً 

 ……باستهجان

 ”. …..فعالً ليس على المريض حرج……مجنونة“

 ضربت زجاج النافذة بيدها بقوة وهي تصيح



 ..…كاتمه رغبتها في لكمهبتشنج 

 ..ال انا هسكت خالص……انت شايفني مجنونه“

 ”.. …لحد ماخرج من ام الزفته دي

 نظر عز الدين للنافذة ثم نظر اليها وقال

 .…بجمود

 ”.…..االزاز هينزل فوق راسك……براحه يامؤدبة“

 ……سالته بحماقة مغتاظه

 ”.……خايف على االزار لحسان اكسرهولك“

 اخرى باستياء وهو يومألوى شفتيه مرة 

 .……براسه قائالً 

ممكن تلمي ايدك بقا وتبطلي هبد ……ممعيش فلوس اجيب غيره ………آآه خايف عليه“
 ..…ورزع

 ”.……لحد ما نتنيل نوصل

 .…ابتسمت بتشنج وهي تنظر للنافذة بحنق

.. …مش بتقضي كل يوم مع واحده شكل ….. صحيح الزم الفلوس تخلص…ممعكش فلوس“
 ”……على الستات مضيع فلوسك 

 .……اوما براسه قائالً بوقاحه

 .. مين اللي بيجيب الفلوس غيري ومين اللي هيطيرها…واي يعني لما اضيع فلوسي عليهم“

.ومقدرش اعيش من غير ……. وبصراحه بقا انا راجل وليا احتياجاتي………غيري
 ”.……ست

 ..…قالت حنين هازئه منه

 ”.……متوليياحاج ……من غير ما تقول دي حاجة معروفة“



 ..…لم يتمالك نفسه من هذا التشبيه التي تلقيه دوماً نحوه

 . ضحكة نسى وجودها في…ليجد نفسه يضحك بقوة

..ثم حينما اختف الضحكة وقد راها بطرف عيناه تلوي …خالل تلك االيام المظلمة الكئيبه عليه
 أحب اسلوب المناكفه معها……شفتيها بقرف وغيظ منه

 .……فقال بمرح خفي

 ”.……….ملهاش حل….انما إيه…امبارح قضيت ليله……كرتينيف“

ساد الصمت بينهما ولم يتابع الحديث بلؤم مما دفعها للغيظ والغيرة تنهش بصدره وهي تجد 
 ……السؤال ينطلق كمدفع الرشاش من بين شفتيها

 ”………كان معاك واحده“

 ”……تالته“.. …رد ببرود

 اشهرت ثالثة اصابع من كفها امام وجهه وهي

 .……تصرخ بصدمة

 ”. ….ياعـــز………تالااااااااااااااته“

 ً  ”..……صحابي“ …رد سريعا

 تمتمت بصدمة اكبر وهي تنزل يدها وعيناها تتفحصه

 ………بذهول وكانها تتعرف عليه للتو

 ”..….. صحابك كمان………استغفر هللا العظيم“

 .…ضحك عز الدين وهو ينظر لها بدهشة

 ”…ناس صحابي..قعده عاديه مع …ياخربيت دماغك“

 ..…سالته بفضول

 ”……..يعني مفيهاش ستات……قعده عاديه“

 وداخله سعادة ال تضاهي أحداً ……رد باستفزاز



 .……فقط النه استفزها كما يحب

 ”……….والقعده الحلوة بدات……الستات جت بعد ربع ساعه“

 توسعت عينيها مدعيه الدهشة وهي تتبسم

 ”…….. كانوا حلوين……ياراجل”.…بعصبية ملحوظة

 .…رد ببساطه وعيون هائمة في سهرة أمس

 .…..كان فيهم واحده شقرة انما إيه…اوي ياحنين“

 ”.……حكايه

..كمن لبسه …لم تتحمل اكثر ضربت على فخذيها وهي تدعي على نفسها بجنون
 ………عفريت

. نزلني من الزفته ………..نزلني نفسي راح…..ال ربنا ياخدني فعالً …ربنا ياخدني“
 ”………ديه

 مرة رد بجدية وصرامهتلك ال

 …عليها

 ”..……افتحي الشباك اللي جمبك وعقلي“

 .…جزت على اسنانها وهي تقول بنفاذ صبر

 ”……بذمتك اللي تعرفك يبقا فيها عقل………اعقل“

 ………اخبرها بخشونة ممتعضاً من الحالة الذي وصل لها بسببها

ه ويفكر يدخل واحده ..تفتكري لو اتبقى فيه ذرة عقل يعيد الكر……ولي يتجوزك يامؤدبه“
 .…تانيه حياته

 .كرهتيني في صنف الستات…انتي ياحنين وبل فخر

 ”…….شوفتي وصلت لفين…وكرهتني في الجوازات اللي كانت قبلك

 .…مطت شفتيها قائلة باستفزاز ومالمح عابسة



 ”..……وتغسل ذنوبك هناك…عقبال ما تحج بيت ربنا……أحسن“

 .…قال عز الدين بنبرة جافة

 ”.……..نغسل ذنوبنا سوا وذنوبك انتي باالخص…نتي ان شاء هللاانا وا“

 ..…نظرت اليه وسالته بتعجب

 ”.……..وهي فين ذنوبي دي بقا………ذنوبي“

 .……اخبرها هاكماً وعيناه تعاتب قلبها سراً 

لما تبعدي عني شهر بحاله وقبلها تظلميني وتصممي على الطالق من غير حتى ما تعرفيني “
 .فاكره طبعاً لما……غير الذنب إياه دا……السبب مش ذنب

 ”.……منعتيني عنك

 احمرت وجنتيها بحرج واسبلت جفنيها وهي

 تقول بخفوت فقد تغلب عليها الحياء في

 ..……حضرة كالمه الوقح

.وبعدين انت مش قولت انك …….احنا في إي وال في إيه……ممكن نقفل الموضوع ده“
 ”…هطلقني

 يباً جمدة قلبها..تقر…اخبرها بنبرة جامدة المعاني

 ..……لوهلة امام سطوته اللعينة

.زي …ياتخليكي قعده عند امك……….يا تيجي تعيشي معايا……مفيش طالق ياحنين“
 ”.…..ماشي……البيت الوقف كده

 ..…نظرت اليه وقالت بضيق

 ”..……انت بتلوي دراعي ……يعني ايه؟!“

 ضرب على عجلة القيادة بخفة قائالً ببرود

 ناك رغبة شياطنيهاشعلها غيٍظ منه وه



 ..…في ضربه

 ”.……مش احسن ما تلوي انتي دراعي“

 عضت على شفتيها وقالت بتلعثم من شدة

 ..…انفعالها

 ”..….و…..مستفز وبجح………انت مستفز“

 ..مدعي اإلزعاج…اخرسها عز الدين بغالظه

 .……منها

 ”.…كفاية كالم اي بلعه راديو………هششش“

 .……وهي تنظر للنافذة بعصبيةابعدت عينيها عنه بحنق ثم عضت يدها 

.ام هو ….ينتقم منها حينما تكون كبركان ثائر يقذف نيران ملتهبة…لماذا يشعلها حديثه هكذا
 يظل كتلة

.جالس ثابت هادئ يتحدث بمنتهى البساطه االقرب للبرود هذا المتباهي الوقح ……من الثلج
 يعرف كيف ينال منها

كلماته كسوط تنزل على قلبها ………ان يلمسهايعرف المخادع كيف يصفعها ويؤلمها بدون 
 الهش

 فينقسم لنصفين ورغم االلم مزال قلبها االبله

 .المتباهي…..البارد……عاشقاً مخلصاً لهذا الوقح

 ..…..جوز االربعة……بعالقاته النسائيه

.وكيف ستتأقلم مع نيران الغيرة المتوهجة دائماً …حقاً الي مدى ستظل تتحمل هذا الوجع
 واالصح كيف توازن بداخلها الحب……بداخلها

 والثقة معاً خصوصاً ان كانت زوجة لهذا

 ……الرجل

..والحب كان ….ام ان الثقة منعدمة بداخلها من األساس ؟!…هل فعالً بداخلها حٍب منعدم الثقة



 وال

 فهناك صفات………بد من التأثّر بهشاشة روحها

 ………بالفطرة تستحوذ علينا وعلى مشاعرنا

 .……..وتفاني فيه ؟!……سيكون الحب وعلى حسب شخصك

……………………………………………………………… 

 .…جلست على اقرب مقعد جوار غرفة الطوارئ

 عانقة جسدها بيداها وعينيها ظلت متعلقه بباب

 ..…الغرفة المغلقه على امها

وخفقات حيه تصدر من قلب منهزم ……تشعر برجفة قوية تسري بجسدها
 ..ضمت نفسها اكثر………متعب

 .تشعر بنفسها…الوقت دون اي اخبر عن امها وكلما مر

قاربت على االستسالم لتلك البقعة السوداء التي قادرة على تسكين هذا االلم الذي ينحر بقلبها 
 …و

 ……ومعدتها

 ……ترا الجنين تأثر من تلك الحالة

 ..…محدثه اياه سراً بحزناً وتبرير…مررت حنين يدها على بطنها وتحسست اياه باعتذار

 …دي امي…….بس مش قادره……ني ياحبيبيسامح“

..هتعرف كويس اوي يعني إيه …لو لينا نصيب نتقابل……انا روحي فيها
 نزلت دموعها وضمت”..………أم

 شفتيها المرتجفة تحت اسنانها وهي تزيد من تتحسس بطنها بشكالً ملحوظ وهي تحدثه

 ..…سراً 

هتقدر تعوضني ………ي من بعض.هنبقا قريبين او…عارف حسه اننا لو اتقابلنا ان شاءهلل“
..انا حبيتك من قبل ما …..اوعى تعملها……وال هتروح معاه وتسبني…عن باباك



 ”.. …..وهتعلق بيك ازاي…..تصور بقا لما اشوفك هحبك قد إيه…شوفك

 رفعت راسها فوجدت الباب يفتح ويخرج منه عز الدين ورئيس الطاقم الطبي المشرف على

 .…لت زوجها بقلق.تلقائياً سا……حالة والدتها

 ”..…..امي جرالها حاجة…في اي ياعز“

 ……اجابها الطبيب بهدوء ووقار يالئم سنه

..على ما ….هي بس محتاجه تتحط تحت المالحظة يومين…والدة حضرتك الحمدهلل كويسه“
 ”………نعدي اليومين دول وكل حاجة هتبقى تمام………تستعيد وعيها وصحته

 ان االرض حاولت الثبات في وقفتها فهي تشعر

 ……تترنح بها

 ”..…طب واالغماءه اللي جتلها دي بسبب إيه“

 .……اخبرها الطبيب بجدية وهدوء

 .مش بتاخد االدوية بانتظام…هو اهمال من عندها“

.يعني مش ماشيه حسب التعليمات الطبية وده اللي ادى النخفاض …واالكل طبعاً لخبطت فيه
 في

.كلها حاجات عملت مضاعفات في جسمها …ها.دا غير االمراض المذمنه اللي عند……دم
 ادت

 ثم حاول التخفيف عنها وبث”.……لالغماء

 ..……فقال……الطمأنينة بقلبها

 ”.……بس ان شاء هللا كل دا يتظبط واحنا معاها مش هنسبها“

 .…ابتعد الطبيب بعد ان القى تحية لرب عمله والمستثمر االكبر لتلك المشفى العريقة

اقترب منها عز الدين  ………عب وهي تسند على الحائط بكف يدهااغمضت حنين عينيها بت
 واحاط

 خصرها وهو يدعمها في الوقوف قائالً بقلق



 .……عليها

 ”.……تعالي قعدي……..مالك…حنين“

. ثم تحسس بيده ظهرها بحنان وهو يسالها …جلست على اقرب مقعد وهو شاركها الجلسة
 ً  ..…بنبرة حانيه بها اهتمام قويا

 طب……….حسى بايه…ياحنين انتي كويسه“

 ”..…بصيلي

 ..…..فقال وهو ينظر اليها بقوة حانية المعاني…نظرت اليه تحت غاللة دموعها

انا موصي ……الدكترة هنا كلهم مهتمين بحالتها…مامتك هتبقا كويسه……اسمعني ياحنين“
 عليها بنفسي

 ”.……وهما عرفين اي تاثير هيلبسهم في الحيط

فقالت بنبرة …ها خصوصاً مع مزاجها المتعكر من اعراض الحمللم يكن السكوت وشكر عادت
 …الذعه

..وال تكونش قولتلهم دي حالة …..المريضه اللي جوا تبقالك إيه……ويترى بقا قولتلهم“
 انسانيه

 ”.……وبعطف عليها

 ً  سحب يده عن ظهرها بقوة وكانه مسه ماٍس كهربائيا

من مشاعره العاطفية الساذجة في  .وانقلبت نظراته في لحظة لغضب وذهول أسود……فجأه
 حب امرأة

 حمقاء غبية تمتلك لسان ال يلقي إال كل ماهو

 ………مقيت ، قذر

ثم حدثها بهدوء يخفي خلفه ……نهض بهدوء واغلق ازرار السترة وهو ينظر لجلستها بجفاء
 فهي لن تعود لرشدها إال……صدر مشتعل ورغبة قويه في ضربها

 تستفزة للوصل .يشعر دوماً بانها……بصفعه منه



 .…….التطاول باليد !……لتلك النقطه معه

..انا مبعملش حاجة غلط وال انا ……كل اللي هنا عارفين انك مراتي وان اللي جوا دي امك“
 مستعر منك

 .مكالمة تلفون بسيطه مني الي مدير مستشفى خاصة……زي مانتي بتلمحي مكنتش جبتك هنا

 ”………هيقصروا برضو معاهاوكانوا هيستقبله امك احسن استقبال ومش 

ً …اطرقت براسها لالسفل بغيٍظ وحرج  . فهو دوما

.. المشاغبة المتسرعة في ردود …. المذنبة…رده عليها ينتصر وهي تظل الطالبة الغبية
 ………افعالها

بداخله رغبة في تركها والعودة لعمله وحياته الروتينية  …ظل ينظر اليها في انحناءه بحنق
 و …الممله

 ى أشد قوة ونابعه من قلٍب ولهان يطالبرغبة اخر

 .……بالبقاء معها اينما كانت واينما ذهبت

.. …استدار عز الدين الى الصوت االنثوي خلفه ”..…ازيك عامل إيه ……عز الدين“
 وابتسم تلقائياً وهو

 ……يسلم عليها بحرارة

 وال كانك شغاله ……عامله إيه………شيري ازيك“

 ”. …هنا الواحد بيشوفك بصدفة

 ابتسمت المرأة باناقة متقنه وهي تبادله السالم

 ……معاتبه إياه

 وكان……على اساس ان حضرتك يعني متواجد دايما“

. وال ……انت مش من المستثمرين فيها برضو………المستشفى ملهاش حق عليك
 ”……إيه

 .………تحدث عز الدين بالفه ملحوظه معها وهو يتحاور معها بود



 وضوع كان تدبيس..انتي عارفه ان الم…وال إيه“

اقوله ياعم انا مليش في المستشفيات وجو العيانين ………وهاني السبب …أصالً 
 ”.……وشيري درسه المشروع كويس…….يقولي توكل على هللا وخش معايا شريك……ده

 ثم…ضحكت شيري بنعومة تقطر اناقة بالفطرة

 .…قالت بصوت اذاعي ناعم

 ……بقت من اهم وافضل المستشفيات .والمستشفى حاليا…بس متنكرش ان المشروع نجح“
 ..عشان نوفر افضل خدمة……خصوصاً اننا بنطور فيها دايما

 ”.……للمرضى

 ً  .…اوما عز الدين بتأكيد مضيفا

 ”…. وانا شوفت ده بنفسي……في دي عندك حق“

 ”.……مراتك صح“

 اشارت شيري بعينيها على حنين الجالسه تتابع

 .وتشيع نحوهم نظرة……حديثهم بصمت

 …عدائية

 .…..وقال بفتور…اوما عز الدين بغضب مكبوت

. …..مع الدكاترة………وعايزك تاخدي بالك منها…….مامتها تعبانه شويه…آآه حنين“
 اوصاها على“

 .…والدتها بهدوء

 .…بينما اومات شيري بتفهم قائلة

 متقلقش هدرس التقرير الطبي بتاعها كويس“

 قوم.. وت….ان شاء هللا ربنا يشفيها…وبلغك بالجديد

 ”……بسالمة



ثم اتجهت نحو حنين الجالسة مكانها بصمت حينما وقفت شيري امامها مدت يدها وقالت 
 ..…بتودد

وتقريباً متربين ………مرات صاحب جوزك……….انا دكتورة شيري…هاي ياحنين“
 ”.…سوا

 ..من…ابتسم عز الدين وقال بلباقه

 ..…خلفها

 ”.…مش تقريباً احنا فعالً متربين سوا“

 شيري وهي توزع نظراتها عليهما اومات له

 .…بتساوي

..حتى …باباهم كان صديق بابا …….انا اعرف عز الدين واية من وهما صغيرين…صح“
 ”…………هاني جوزي اتعرفت عليه عن طريق عز

نهضت حنين وسلمت عليها من باب الذوق فالمراه مزالت معلقه يدها في الهواء منتظرة 
 ………مصافحه منها

 ”.……كتورة. ياد………تشرفنا“

 ………عقدت شيري حاجبيها وهي تقول بابتسامة مجاملة

 ”……..احنا اهل وال إيه…. خليها بس شيري…….مراتك رسميه اوي…اي دكتورة دي“

..بينما ابتسمت شيري وهي تربت على كتفها قائلة بنبرة مرفقة ……اومات حنين بحرج
 .……بها

..انا هفضل …قلقيش على مامتكومت…اي حاجة انا موجوده…لو احتاجتي اي حاجة ياحنين“
 معاها

 ”..…اتفقنا ياحنين………وهتابع حالتها دايما

.االنيقة بمبالغه …….فرغم الغيرة من تلك المرأة الجميلة…اومات لها حنين بوجهاً عابث
 إال ان ذوقها…تغيظ



 ..…واسلوبها الراقي انتصر على غيرتها فشعرت بالحرج من نفسها ومن العداء نحوها

 مرة أخرى على كتف حنين وهيربتت شيري 

 .……تقول بصوتها االذاعي

بس ….اكيد هنتقابل تاني…فرصة سعيدة ياحنين….لحسان عندي عملية حاالً …طب استاذنكم“
 ”……..انا وانتي وآية….نرتبها سوا…برا الشغل اي رايك

 ترددت حنين في االجابة خصوصاً من عينا عز

 ا.بلعت ريقها وهي توم…الدين المتربصه عليها

 ..……براسها بالموافقة

 ..…ابتسمت شيري بلطف قائلة بتفهم

 ”..…عن اذنكم ……تمام………الرد ده هعتبره وعد“

 ..…ابتعدت عنهم ودخلت أحد الرواق

 .…تنحنح عز الدين وهو ينوي المغادرة

 ”..…والزم امشي……انا عندي شغل“

 ”..……هتسبني“.. …وقفت حنين امامه قائلة بلوعه وتيه

 تاه الضارية وقالنظر لها بعسلي

 ..…بتهكم

 ”………..قعد اسمع كالم ملوش الزمه…والمفروض اعمل إيه“

 شعرت ان الترنح يزداد فمسكت ذراعه قائلة

 .…بتعب

 ”..…..رجلي مش شيالني……انا تعبانه ياعز“

 انصهر الغضب وحل القلق في المرتبة االولى

 ……وهو يسالها



 ”..…مالك ياحنين“

 ”……دايخه اوي“

 شيٍء قالته قبل ان تقع بين يداه كان هذا اخر

 . توسعت عينا عز الدين وهو يجثي…في لحظة

 .……على ركبته حاملها سريعاً بين ذراعه بالقرب من قلبه

 صرخ بعدها في أحد االطباء كي ياتي

 ………ويفحصها

 وتم عمل عدت فحوص لها وهي مستكانه في نومها بتعب..……استلقت حنين على الفراش

 غرفة اتى الطبيب واعطى لعزبعد مده وخارج ال

 .…قائالً ببشرة خير……الدين نتيجة الفحص

 .…التحاليل بينت ان المدام حامل في شهرها التالت“

 ”…….. ياتربى في عزك…الف مبروك ياعز بيه

 تمتم عز الدين بدهشة وهو ينظر للطبيب

 ……….وكان عقله توقف لبرهة بعدم ادراك للحروف األبجديّة…باستفهام

 ”..…التحاليل دي سليمة ……..انت متأكد…حامل“

 وتبسم وهو يخبرها…هز الطبيب راسه بتأكيد

 بعمليه ال تخلو من التعليمات الطبية

 ..……االساسية للمرأة الحامل

.انا بس كل اللي طلبه من حضرتك انك تاخد …..الف مبروك…سليمه ميه في المية يافندم ”
 ..وياريت…هكتبه ليهابالك منها من ناحية التغذية والعالج اللي 

. وهيمنع اي مضاعفات في …..دا هيساعد جداً في حالتها…لو تبعد عن اي ضغط نفسي
 ”..……الشهور الجايه



 اوما عز الدين براسه وهو يشعر انه في غمرة الفرح

يود معانقة الطبيب وتقبليه ولكن حمد هللا انه مزال به عقل محافظ على ثباته وال يكشف إال عن 
 ابتسامة

 ……ادئه شاكره لهه

..والتي استيقظت ….دخل عز الدين سريعاً للغرفة المتواجده بها حنين…حينما ابتعد الطبيب
 للتو وهي

 ..وحينما راته امامها لم تالحظ…كانت جالسه على الفراش تضع يدها على بطنها تلقائيا بخوف

 تهلل وجهه بسعادة وال لمعة الفرح بعيناه

 ل عقلها في تلك.. بل ان كل ما شغ…العسلية 

 .……اللحظة سؤاالً واحداً تفوهت به

سؤال كسر الفرحة في قلبه وجعله لبرهة يتجمد مكانه وكانها اوقفت الزمن من حولهما حينما 
 طرحت

 هذا السؤال اللعين الذي جعله يرى نفسه كم هو

 أحمق لدرجة تجعل منه اضحوكة بينه وبين

 حاله..

 ”……في حاجه حصلت للحمل؟“

..بخذالن …… النظرات لبرهة وهو كان ثابت مكانه ينظر اليها بصدمة بغضبظل يتبادال
..همس سائالً بصعوبة وعيناه ال تحيد عن ……..لكن تلك المرة كانت أصعب…للمرة الثانية

 ..…عينيها المرهقة

 ”..……انتي كنتي عارفه انك حامل“

ليتها راوغت ……اطرقت براسها بخوف منه ومن غباءها في سؤاله تلقائياً عن الحمل
 لماذا……قليالً 

 ..لماذا التلقائيه……تلك الصراحة اللعينة



 .……و الخداع !! ……والشفافية في عالم ال يتعامل إال بعملة واحده لها وجهين الكذب

 حينما زاد صمتها وهروب عينيها الزائغة منه

 صرخ عز الدين صرخة شعرت انها هزت أرجاء

 .……الغرفة

 ..….كنتي عارفه ومخبيه عليا…امل..كنتي عارفه انك ح…انطقي“

 رواية غمرة عشقك الحلقة الخامسة والثالثون

 تاوهت بقوة وهي تراه ينقض عليها كالنمر الغاضب

 .ومالمحه باكملها…وعيناه تشع قساوة مخيفة

 ………قاتمة متشنجة بانتفاضة غاضبة

 ..…اتكا اكثر على ذراعها بين كفه الصلب وهو يهدر بنفس السؤال

 كنتي عارفه انك حامل ومخبيه ..…انطقي“

 ”. …سااكته ليه انطقي……عليا

 اغضمت عينيها بقوة وانتفض جسدها بخوف منه

 .……وهي تقف امامه كالفريسة الخاضعه منتظرة النهاية الحتمية منه

 .…صرخ بقوة عليها مكرر السؤال مما جعلها تصرخ بهستيريه وخوف ودون ان تفتح عينيها

 ..…هدرت بارتعاد

 ..كنت عارفه…كنت عارفه…….. ايوا…ايوا“

 ”……و خبيت عليك

 لم يرأف بحالها بل هزها بين يداه صارخ

 .…بعنف

 …كنتي عايزه تنزليه ……. ها…وخبيتي عليا ليه“



 ’.….كنتي مخبيه عني ليه……وال تاخديه وتهربي

 فتحت عينيها الحمراء واعترفت

 ……بغضب

 ………ور عشان خاطرهاو متضطرش تعيش معايا مجب ………عشان متخدهوش مني ”
” 

.. ثم ابتعد عنها ……تركها سريعاً نافض ذراعيها عن يداه بحركة نفور اصابتها في مقتلها
وارجع شعره للخلف بعصبية وهو يوليها ظهره بقسوة ظاهريه بينما جسده بداخل ينتفض 

 ً  بغضب وكان داخليا

 ً  ……في حالة انفعالية مريبه لم تنتابه يوما

 ..……جفاءهتف بمقٍت وعيناه تشع 

 ”.…انا فعالً مضطر اعيش معاكي بس مش مجبور“

 ..…خفق قلبها بخوف وسالته ببطئ

 ”.……. مش فاهمه………يعني إيه“

 ..اجابها…نظر امامه وعيناه تضج بصراع عنيف

 ..……بنبرة خشنة

 .. وتقعدي في بيتي زيك……يعني هتروحي معايا“

 من اللي في بطنك ولو ربنا كتبله تعيشي بس عشان تاخدي بالك …زي السرير اللي قعده عليه

 ”..……. هتكملي برضو علشانه…النور

 سالته من خلف ظهره بحماقة وتسرع

 ……كعادتها

 ”……هتشغلني خدامه عندك ………مش فاهمه“

 برم شفتيه وهو يستدير اليها بعيون عسلية



 .……مشتعله غضبٍ 

 …هتعيشي عشانهانتي هتخدمي ابنك و ….. ال انا مستغني عن خدماتك…اشغلك خدامه !!“
 زيك زي

 ”…اي واحده ما بتعمل

 .(…)وانت

 نطقت بها عيناها الشفافة من اسفل غمامة

 .……الدموع مما جعله يقول بنبرة سوداء باردة

.هتعيشي بس معايا ……كاني مش موجود معاكي …. فطلعيني من حساباتك……ام انا بقا“
 ”..…ه عايش بين امه وابوه.عشان لما يجي الدنيا يالقي نفس…عشان خاطر اللي في بطنك

 توسعت عينيها ونزلت دموعها بانسياب على

 ..…وجنتيها وهي تقول بعناد

 ”……مين قال اني هقبل بالوضع ده“

 .……توعد بعيناه الضارية قائالً بقتامة

 .…ياّما ……. ياتعيشي معايا عشان خاطره…هتقبلي“

. وانا وابني هنفضل مع …اهوكملي في الطريق اللي انتي عيز ……بعد الوالدة تتنزلي عنه
 ”..…بعض

 نزلت دموعها أكثر امام عيناه وهي تنظر اليه

 . ثم…بصدمة ومالمحها شاحبه كاالموات

 ……همست تلقائياً بعتاب

 ”..…….. انت بتقول إيه…………عز“

 ..…اقترب منها ومال عليها هادراً بانفعال

.. …مصدومه كده ليه. مالك …….. ما دا اللي انتي متوقعاه مني…. اتصدمتي……إيه“
 مش برضو



.. انتي صح وانا …خبيتي عليا عشان خايفه الخده منك او اضطر اعيش معاكي عشان خاطره
 ”………بخيرك

 هامسه…نظرت اليه بعينيها الحمراء

 ..…بضعف

 ”.……عز“

 طافت عيناه على مالمحها بالقرب من وجهها

 وقال بنبرة حزينة موجوعه ألبعد

 ..…حد

 مكنتش مستني منك ………وجعتيني ياحنين“

 ”………..مكنتش مستني………وجع تاني

 ..…رق قلبها وتحركت مشاعرها نحوه فرفعت يدها تضعها على وجنته هامسة بتردد واعتذار

 ”…….. انا……عز“

 ابعد كفها عنه بقوة وهو ينهض قائالً بغضب

 .……وعيناه المخاصمة ترمقها بقسوة

 الكالم اللي قولته ……اياكي تكرريها تاني“

 .……..وهتكملي بس عشان خاطر ابنك……هتروحي معايا ……يه بالحرف الواحدهتنفذ

 ”.……زي مانا نسيتك ……وانا تنسيني

 .…نزلت دموعها وهي تساله بوله

 .ازاي عايزني اعيش…….بالبساطه دي…نستني !!“

..انا مش اللعبه بتاعتك تاخدها وقت مانت عايز وتسبها وقت مانت ……معاك بطريقه دي
 ”……عايز

 ..…ستدراته صرخ منفعالً من حديثهاعند ا



 ”.……..انا وال انتي……مين اللي ساب مين“

 ..……صرخت معه ودموع تغرق وجهها بشكال بائس يليق بحياتها وحبها له

رقصك مع ميرال في فرح اختك وقبلها برضو والصور اللي جتلي وانت بترقص ……انت  “
يزني افضل دايما الجزء ..لي عا……قولي هو انا لي مش في حياتك ……معاها مجملة

 المستخبي ورا

 ”.……ليه………الستاره

 .…لمعة عيناه بقسوة وهو يرفض ما تشير اليه

 ”.……االوهام دي في دماغك انتي“.. …معقباً بنفور

 ……هدرت بدموع القهر

 ”……الحقيقه……االوهام دي الحقيقه ياعز“

 قال بجمود من بين اسنانه المطبق عليها

 ..…بشدة

..وهترجعي معايا البيت غصب …حاجة من اللي عملتيه ياحنين كالمك مش هيغير“
 ”..……..سامعه عشان خاطره بس ياحنين….وكله عشان خاطر اللي في بطنك…عنك

 خرج من الغرفة امام ابصارها المشدوهة الغارقة

 …………في الدموع

 .. لماذا كل شيٍء يتعقد…ماذا يحدث لهم

 ..……م على خطا ومن على صواب..حتى اآلن ال تعرف من منه…….لماذا………أكثر

 واحيانا كثيرة…أحياناً تشعر انها ظالمه وقاسية عليه

 تشعر ان هو من يقسو على حبها وقلبها الضعيف

..ليته يعلم انه ….لكنها فقدت القوة والعزيمة مع سنوات الشقاء…يظن انها قادرة على التحمل
 .وتعب…هو الوحيد القادر على تبدد الحزن بفرحٍ 

 .ليته يريح قلبها العليل في حبه.……برآحه



 ويطمئن قلب تعب من……ويتفهم مخاوفها

 …………كثرة الدوران

…………………………………………………………….. 

 مسكت المقورة ثم ثمرة الكوسة وبدات بتقورها

 .…وهي تقول المها

.. وشهر ده قربت منها اكتر هي …وحماتي كويسه معايا………كله تمام ……الحمدهلل ياما“
 وبناتها

 ”…….. مفيش اي حاجة…ي تمام معاهموامور

 سالتها والدتها الجالسه جوارها والتي كانت تنقد

 ……الحصاة الصغيره من بين حبات االرز

 ”……شوفتيها ………ومرات عمه“

 ……قالت سمر وهي تمط شفتيها بعدم اهتمام

اول مابتشوفني بترمي السالم بالسان كده وبتاخد بعضها وتدخل  ……مرتين بظبط“
 ”……شقتها

 .……قالت زينب بمقٍت وشماته

 احسن شكل جوزها منبه عليها بعد اللي عملته“

 ”.…….. ربنا يبعدها عننا……معانا

 تحركت حدقتي سمر في صالة البيت وهي

 ..……تسال امها

 ”..…. قوليلي صحيح هو أحمد فين……يارب“

 ………..قائلة باستهجان…اخبرتها والدتها وهي تتنهد بجزع

 ……اله مابقا عجبني ال بياكل زي الناس وال بينام وال بيقعد معايا. ونبي ح…راح الجامعه“



 وطول اليوم برا

 ”.…يا برا مع صحابه ……يافي الشغل يافي الجامعه

 ..…بررت سمر حتى ال تفشي سره امامها

 معلشي ياما هما اللي في سنه مبيقعدوش في“

 ”..……. بيحبوا اللف…البيت اصال

 .……دعت زينب له بقلق

 ”.……ويكفيه شر نفسه………رها عليهربنا يست“

 ”……يارب“. …اتممت سمر خلفها

 ظهر عارف من أحد الغرف وحينما ابصر سمر الجالسة جوار امها على االريكة تقور الكوسه

 ً  وهي تتسامر مع امها حتى تهللت مالمحه فرحا

 ..…وهو يتجه نحوها قائالً بحنان

 . وانا بقول برضو البيت نور مرة واحده…سمر“

 ”..……ليهكدا 

 توسعت ابتسامة سمر وهي تنهض متجه

 .…نحوه

. مفيش مرة جيت زورتني ……فين من آخر مرة شوفتك فيها………منور بيك ياخالي“
 ”..…حتى في شقتي

 عانقها عارف وهو يعتذر بنبرة ابوية ال تكشف

 ..…إال امام اوالد اخته

 ”…مبحبش اللف……. بس انتي عرفاني…حقك عليا“

 .…ه بعتابابتعدت عنه ونظرت ل

 .البيت……. دول خطوتين…فين اللف بس ياخالي“



 ”..…. دورلك على حجه تانيه…في وش البيت

 ابتسم عارف هاكماً وهو يوليها

 .…ظهره 

 ”…معنديش وقت ادور كفايه الحجه دي“

 ”..…رايح فين“. …سالته باستغراب

 ……تابع عارف سيره قائالً 

 ”..…واجي قعد معاكي ………هولع على الحجر“

 ت زينب بحنق منقال

 ..…اخيها

 ”.……انت مفطرتش ياعارف“

 ……قال عارف وهو بداخل المطبخ

 ”.……مش عايز يازينب مليش نفس“

 ..…نظرت سمر المها وسالتها بحزن

 ”..…لسه زي ماهوا برضو“

 أسبلت زينب عينيها وهي تتابع ما تفعله قائلة

 ……بحسرة على اخيها الكبير

 ”………والصبح بيبقا في دنيا غير دنيازي مانتي شايفه كوابيس بليل.. “

 ..…عادت سمر جالسه وهي تتسامر مع امها

 من ساعة ما مراته وبنته ماتوا وهو على الحال“

 ”..……كانه دفن نفسه معاهم بالحيه …ده

 اخرجت زينب تنهيدة شجن كئيبه



 .…..وهي تقول…متعبه

ً …..الفراق صعب…على مين نلوم يابنتي“  .. خصوصا

 ”.……راحوا حته مننالو كانوا اللي 

 اومات سمر بتفهم وعيناها لمعة بتمني

 ..…حزين

 ”.…. بس نفسي يرجع زي األول……عارفه ياما“

 .……قالت زينب بنظرة شارده

 …. عايز يفضل كده…هو اللي مش عايز ياسمر“

 .…وال حد ليه دعوه بيه …بعيد ال ليه دعوة بحد

 ثم نظرت البنتها محاولة الهروب”.……مع نفسه

 فسنوات تمر………حزانها على اخيهامن ا

 وعارف هو عارف ……وتركض من حولهم

 تائه شارد بعيد رغم انهُ معهم دوماً لكن

 جسده يظل باقي هنا اّما روحه المشوهة

 …………تظل تطوف على قبر األحبة

 .…سالتها زينب بابتسامة حانيه

 ”……المهم قوليلي جوزك كويس معاكي “

 ها وهي تبتسملمعة عينا سمر سريعاً وخفق قلب

 .……ابتسامة تقطر عسالً ثم قالت هائمة

 . حنيته وخوفه…. هو في زي ابراهيم…الحمدهلل ياما“

 ”..…وخايفه اصحى من الحلم …..انا حسى اني بحلم……عليا وحبه ليا بدنيا كلها



 رق قلب زينب فربتت على كتف ابنتها

 ..…قائلة بحنو

 . افرحي ونبسطي……مش حلم ياضنايا“

 . عيشي يابنتي وعوضي سنين………سمربشبابك يا

.. وانتوا االتنين اتخلقته …ابراهيم جدع وابن حالل……عمرك اللي راحت في شقى وتعب
 .وافرح بنجاح اخوكي.. وبعدها……ربنا يسعدكم يابنتي …لبعض

. وساعتها مش ………. قعده جمبه بنت الحالل اللي تصونه وتاخد بالها منه…اشوفه عريس
 ”. …. هموت وانا مطمنه……اعايزه حاجة من الدني

 .…عقدت سمر حاجبيها وقالت بعدم رضا

 .…. صلي على النبي كده…موت اي بس يازوزو“

 ”……بكرة تجوزي احمد وتشيلي عيال عياله كمان

 ..…ضحكت زينب وقالت بعد تنهيدة طويله

 ”……يامين ياعيش ياسمر ………ياااه“

 ..…ابتسمت سمر وقالت بمحبة وتمني

 ”..…ربنا يطولنا في عمرك .…هتعيشي يازوزو“

 صاح صوت عارف من المطبخ قائالً 

 …بتذمر

 ”……. فين برطمان الشاي يازينب…يازينب“

 نهضت زينب سريعاً وهي تنظر لسمر

 ……باستياء

 ثم قالت وهي تدلف”..……حاضر جايه ياخويا“

 ..…للمطبخ



 ”. ……خليك ياعارف وانا هعملهولك ”

.فتحت الخط …شفتاها بعد رؤية اسمه ينير الهاتف صدح هاتف سمر في تلك االوقات فتبسمت
 ..…ووضعت الهاتف على اذنها قائلة برقة

 ”..….. عامل إيه…اي ياحبيبي“

 ”..…اي لسه عند امك……الحمدهلل“ …اتى صوت ابراهيم متسائالً 

 ……اومات وهي تاخذ ثمرة جديدة لتقورها

 ”.…هتيجي امتى ……..شويه ونزله…آآه“

 ”……يفي معاد“ ……رد بايجاز

 ”……وحشتني اوي“.. …همست بحٍب له

 اتى صوته هامساً بعمق خفق قلبها مع

 .…كلماته

 ”.……وحشتيني اوي ……وانتي كمان ياسمر“

 قالت بدالل بعد رجفة الشوق التي سرت

 .…بحسدها

 ”..……. وحياتي عندك…حاول تيجي بدري شويه ……هيما“

 ..…اتاها صوته العابث قائالً 

 ”.…وانا اجيلك دلوقتي.. ارشيني ……والمكافئه“

 عضت على شفتيها وهي تتبسم

 .…بتغنج

 ”..…. وانا موافقه عليه……شوف انت عايز إيه“

 ……قال بخشونه وصوت مراوغ

 ”…فاكره ايام الخطوبة لما رحت جبتك بتاكسي من ادام مول ****“



 ضحكت سمر وعيناها معلقه على باب المطبخ

 .……بحرج من ان يسمع أحد حديثهم

 ”……يومها سحبت فرامل مرة واحده وقلبتلي الهدوم على بعضها. …فاكره“

 ..…ارجع راسه للخلف واتى صوته المتسلي وهو يسالها

 ”….الترتر االحمر بقا فين……جبتي المفيد……ايوا“

 ……اخبرته بابتسامة متوردة

 ”.……موجود ياحبيبي“

 ”……طب إيه“.. …تسأل بخبث

 ”..…إيه“.. …ضحكت بتالعب

 ..…رةهمس ابراهيم بحرا

 ”.……حن مش كده………إيه انت ياشبح“

 ……مطت شفتيها وقالت بجزع

 ”.……ودي شكلها حلو اوي …بصراحه بقا انا خايفه البس البدله وتقطعها“

 ”.……انتي جربتيها“.. …سالها باستفهام

 .…قالت سمر بتاكيد وهي تضحك

 ”..…. وبغير رايي تاني…انا كل يوم بجربها“

 .…اتى صوت ابراهيم ساخراً 

 ”……وطبعاً مش كسوف دا خوف انها تتقطع……ال وهللا“

 ……اجابت بصوتها الناعم المتدلل

 ”…مفيش بينا الكالم دا ياحبيبي ……كسوف اي“

 ضحك وهو يخبرها بوقاحه ونبرة



 ..…صادقه

 ثم أضاف”.…ودي احلى حاجة فيك ياشبح“

 ..…بمراوغه

 ”..……..هتحن امتى………المهم يعني“

 ..…قالت سمر بدالل

 ”..…ب ما اشوف انت هتيجي امتىعلى حس“

 ..…قال بنبرة عميقة

 ”…….. سمر…………اعتبريني جيت“

 ..…ردت بصوٍت متيم ……عند نداءه

 ”..……اي ياقلب سمر“

 ..……ادعى ابراهيم الحنق قائالً 

 ”…وانتي معطالني ………اقفلي عشان عندي شغل“

 ..ثم بعد برهة…رمشت بعيناها عدت مرت بعدم فهم

 .……بغيظٍ ذابت الصدمة وصاحت 

على فكره انت اللي  ….. اي الغالسه دي…بتهزر صح ….اي بجد…ايه“
 ”…………رانن

 ..…….مما جعلها تتذمر قائلة…انفجر ابراهيم ضاحكاً بقوة بعد حديثها

 طب……انت رخم وهللا ……بطل غالسه يابراهيم“

 . جيت بدري وال متاخر حتى هتنام…لعلمك بقا

 ”.……في اوضة االطفال عقاباً ليك

 ف ابراهيم من ضحكاته وهو يقولخف

 ……بصوٍت مبتسم



 ”..…واهون عليك ياشبح“

 .…اومات سريعاً بحنق

 ”………آآه تهون“

 ..…اتى صوته أجش عميق المعاني

 ”……باهلل عليكي اهون“

 سلمت الرايا البيضاء سريعاً وقادها قلبها قائلة

 ………بحب

ً ………يالهووي ياعليك“  ”……. ال متهونش طبعا

 ”.……بحبك يابت“رارة ابتسم قائالً بح

 ……زمجرت قائلة بشراسة

 .. لي….. متقوليش يابت…اي بت دي“

 ”.……اسم انا

 ..…سالها بمداعبه

 ”..…واسمك إيه ياجميل“

 ..…ضحكت سمر فجأه وهي تسأله باستغراب

 ”.. …ابراهيم انت فاضي اوي كده‘

 اخبرها بنفي وهو يضحك

 ..…معها

 ”..…وهللا وال فاضي وال حاجة“

 ..…ها ُمستاءه وهي تقولهزت راس

 ”…. وحاول تيجي بدري…طب اقفل وشوف شغلك“



 ”……عشان“ ……تساءل بمكر

 .…اجابت بغرور

“ ً  ”..……. اي مش كفايه…عشاني انا طبعا

 ..……اوما بنبرة عاشق ولهان

 ”….. ساعتين كده وهطلع ان شاءهللا…طبعاً كفايه“

 ”..…تيجي بسالمه …ان شاء هللا ياحبيبي“

 .……عد السالمات ورفعت عينيها على المطبخ وصاحتاغلقت الخط ب

 ”.……. عشان نزله……عايزه حاجة تانيه ……والبتنجان …انا قورتلك الكوسه …ياما“

 .…خرجت زينب من المطبخ قائلة

 ”.…راحه فين ياسمر ما تقعدي تتغدي معانا“

 ……تركت سمر مابيدها على المنضدة ونفضت مالبسها وهي تقول

 ”.……. ابراهيم زمانه على وصول يدوبك الحق اعمل الغدى…غدى اي بس يازوزو“

 ..…قالت امها بحنان

 ”..…طب ما تقعدي وتتغدوا انتوا االتنين معانا“

 ..…امتنعت سمر سريعاً قائلة بهدوء

 وبيبقا …. ابراهيم بيجي من الشغل تعبان…ال …ال“

 .…خليها يوم جمعه كده ………عايز يقعد براحته

 ”..……ابقي اعزميه

 .……ت امها كتفيها بقلة حيلة قائلةحرك

 ”..……زي ماتحبي“

. رفع عيناه الحمراء الذابلة …في تلك اللحظة دخل أحمد من باب الشقة بعد ان فتح بالمفتاح
 عليهم



 ……ثم القى السالم بفتور على اخته

بينما ……بعد هذا السالم البارد هم بدخول لغرفته”..…….. ازيك ياسمر……سالم عليكم“
 هيردت سمر و

 ……تقول بعتاب

 . وكاني بايته في….. رايح فين……الحمدهلل“

 ”………ماتيجي تقعد معايا شويه …حضنك

 .…وضع يده على مقبض الباب ثم قال بوجوم

دلف للغرفه  ”……….. ومصدع وعايز انام…. انا جاي تعبان من برا…مرة تانيه ياسمر“
 ..…واغلقها بهدوء

 . فقالت زينب لها محاولة التخفيف…ينيها المهانظرت سمر للباب المغلق بحزن ثم عادت بع

 .…عنها بعد قلة ذوق ابنها

..وعلطول قافل على نفسه ……. وهللا يابنتي ما بيقعد معايا……متزعليش منه ياسمر“
وال اي حاجة وكان مفيش  …. ال اكل وال شرب زي الناس……اوضته زي مانتي شايفه كده

 كان هو وال خالك جيبنلي الحسرةاذا  ……لحد ما غلبت معاه ……حد عايش معاه

 ”…ووجع القلب

 زفرة سمر بسأم وهي تنظر للباب المغلق

 .…بقلق

 ”.……..كل واحد وفيه اللي مكفيه………ربنا يهديهم ياما“

………………………………………………………….. 

 ظل جالساً على )الركنة(ام شاشة التلفاز الكبيرة

 .……يقلب في المحطات بملل وقلة صبر

 الغداء معاً تركته ودلفت للغرفة بعد ان اكال وجبة

 وحكمت عليه ان يظل مكانه حتى تنتهي من تهيئة



 .……الجو الشاعري الحميمي لهما

 ..قد مل من……ساعتين وهي تهيىء الجو؟!

 .………الجلوس وحده

.لوال ……رفع عيناه ونظر للغرفة الفارغه من حوله والفراغ يحتل الشقة وكانه جالس بمفرده
 ………لتظن ان الشقة ال يسكنها أحد صوت التلفاز العالي

 سحب نفساً عميقاً لصدره مبرد اشتعال جسده

 ..……ثم علق عيناه على التلفاز بشرود

قد تسللت البهية لحياته واستحوذت عليها وبات اي شيٍء دونها ليس له قيمة وال يشعر بحالوة 
 اي

 ..……شيٍء إال معها

 وانه يميل لالكشن أكثر او……انسيهذكر كثيراً انه ال يفضل مشاهدة االفالم الروم

 ..…الرعب

 االن هو يجلس منذ ساعتين امام فلمه المفضل

..وقلبه معها اينما …وال يستشعر باي حماس او استمتاع عقله لالسف مشغول بها
 .……..والشوق غالب يدفعه االن كي يذهب اليها وتباً لالنتظار…ذهبت

 ………سمعها تنادي عليه بصوتها الناعم بداللبلع ريقه وخفق قلبه وزاد اشتعال جسده وهو ي

 …….حينما وصل للغرفة ودلف اليها رفع عيناه عليها…نهض من مكانه متجه اليها بهدوء

 ..………وهي كذلك تعلقت بعيناه الحادة بالفطرة رغم دفء نظراته عليها

بعدما ………عضت على شفتيها وهي ترى نظراته تسير على جسدها الفاتن المكشوف
 لةارتدت بذ

 رقص قرمزية المعة عبارة عن قطعتين األولى

 ..بارز من خاللها…تشبه حماالت الصدر

ام باالسفل كانت تتدلى كتنورة طويلة حريرية مفتوحة من الجهتين ………ثديها بشكالً مثير



 تبرز وركيها من االعلى حتى اخر كاحلها األبيض الذي

 .……زين بخلخال ذهبي يحاط بورود حمراء صغيرة

 اه لألعلى مرة آخر وهو يشعر بفورانرفع عين

 ..نظر لعينيها السوداء المكحلة بجمال……بجسده

 .آآه من شفتيها المكتنزة الشهية والتي طلتها بأحمر صارخ…زينة وجهها المتقنة وشفتاها

 ام شعرها الغجري………حتى تزيد اثارة وفتون

ق كما يحب ان فهو كان هالة من الجمال زاد قطعة السكر حالوة حينما تركته طلي
 .………يراه

 تبسمت شفتاها وزاد توهج عيناها شغفًا وحبًا

 وفضوالً انثوي منتظرة اية تعليق بعد هذا المجهود الجبار التي فعلته بحالها فقط لترضيه كما

 ……يحب

 رمشت بعينيها عدت مرات وبدأ االحباط يتسلل اليها

.متاملها بقوة وكانها …براحة ببطء وهي تراه واقف امامها مجمد عيناه تتحرك على جسدها
 لوحة

 ..او لغز محير للعالم واتى هو………فنية مبهرة

 ……الكتشافه

 ..يجب…لكن كيف يكتشف مساره وهو بعيد هكذآ

 .……ان يقترب كي يحل تلك الشفرة الصعبة

 ……قالتها عينيها وهي تدعوه بوقاحة ان يتقدم

 معلق عيناه عليها بصمت ابله …لكنه كان كما هو

 مط شفتيها باستياء وهي تميل امام مجسمجعلها ت

 حجري جميل على شكل بلورة اصدرت اضاءه خافته



 .……كاللهب مختلفة االلوان وسريعاً انتشر الدفء الحميمي من حولهم

 وعند تمايلها هذا بلع ريقه بصعوبة وهو يرى انحاءها

 يعبث الفوضى اكثر بداخله ويزيد سخونة جسده

 تلك الفتنة الفجة المتحركة امامه بثوب قرمزي مثير حد اللعنة ورغباته المتطلبة بعد روية

 .…عليها

 اشعلت سمر أيضاً المذياع على موسيقة شعبية

 .ثم مسكت بين يداها عصا…) الطبلة البلدي( 

 .……خشبيه رفيعه باللون االحمر

 اتجهت اليه باعين متراقصه ووقفت امامه ثم

 ..…مالت عليه قائلة بشقاوة

 ”..……كتيرهتفضل ساكت “

 اخبرها وعيناه متعلق بعيونها البراقة

 .…الجميلة

 ”..……مات الكالم قدام جمالك ياسمر“

الصقه  …ضحكت سمر ولمعة عيناها بومض الحب ثم تركت العصا جانباً وعانقة عنقه بيداها
قائلة بحرارة امام ……جسدها بجسده الساخن وهي تميل عليه وتداعب شعره باصابعها

 …عيناه

 ”..…بحبك أوي ……احبيبيبحبك ي“

 تحرك أخيراً مستجيب لها وعانق خصرها بيداه مقربها منه اكثر متاوه بداخله بشوق من شدة

 ..…. وهو يميل على شفتيها….همس بخفوت عميق المعاني……نعومة جسدها اللين بين يداه

 ”……وانا بموت فيكي“

 اغمضت عينيها ……فاغمضت عينيها وهي تراه يالتهم شفتيها بقوة وحرارة بشوق جار



 واتكات على شعره بضعف وهي ترى يده العابثة

 بينما شفتاه……تسير بحرية وتسلط على مفاتنها

 آآه منها تفعل بها العجب لم تترك جزء بوجهها إال

 وسارت عليه بتأني وحرارة حتى عنقها أخذ حصة

 ..…قوية من القبالت الحارة المتلهفة

 ابعدته بصعوبة وهي تقول بانفاس

 .…هدجهمت

 ”..….استنى…كفايه……ابراهيم“

 ..…دفعته بقوة وابتعدت عنه ثم مالت على العصا واعطاتها له قائلة

 ”..……ارقص معايا“

 ..…ضحك وهو ينظر للعصا ثم لعيناها

انهى اخر كلمة بغمزة ”..….انا ممكن اصقفلك وتفرج……ال انا مليش في الكالم ده“
 .…وقحه

 ..…ضحكت وهي تلقي اليه العصا

 ”.……ترقص معايا برضوو“

.وشعرها ……اعطته العصا وبدات تتمايل امامه بتغنج وخصرها يذوب مع الطبل والموسيقى
 االسود يتارجح حولها بدالل وهي ترقص على اوتار

 األنغام تاركه لروحها حرية االنطالق على

 …اعلى اعلى درجات السعادة واالنسجام

ية النظر لمفاتنها المهتزة الشهية وخصرها المنحوت وهو يراقبها بقوة واستمتاع تارك لعيناه حر
 ……الذأب مع االوتار

 كان يحرك العصا بين يده ويلف حولها وهو يرقص



 بعصاه وهي تميل بخصرها بدالل امامه وتصدر

عنها ضحكة انثويه صداها التغنج ورنة الضحكة تذيب فؤادة فيرقص قلبه على صخب أعلى 
 ..……من الصخب الذي يترقصا عليه

بعد انتهى األغنية وقعت على السرير نائمة بعرض الفراش وهي تضحك بقوة غير مصدقة تلك 
 انها تشعر………الطاقة الجبارة التي استنزفتها في الرقص

 ..……انها بأفضل حال عن السابق

 ..……عليها ان تعترف انها لم تشعر بحالوة الرقص الى حينما رقصت إليه

 ها بعيناه المرأهشعور غريب دافئ وقح وهي ترى نفس

الوحيده بالكون نظراته وهي ترقص امامه وتتمايل بدالل وجرأة تكاد تجردها من 
 مجرد نظرات اوصلت لها رسالة صريحة انه على شفرة…مالبسها

 ..……الجنون من افعالها تلك

.وهي ال تكتفي مهما اعطت له يظل بداخلها هذا االحساس …وكانه ال يكتفي مهما نال منها
 رغمالصريح 

..تحب عالقتهما الحميمية جداً تحب قربه احضانه ….تريده دوماً معها……وقاحته الملموسة
 قبالته

 .……همساته تاوهه المتحشرج في عز جنونهم

 .……اغمضت عينيها وهي تشعر بانفاسه الساخنة على عنقها بعد ان شاركها تلك النومه

 شعرت بشفتيه تطبع على وجهها وعنقها وشفتيها

 ..…بحبٍ وهو يهمس 

 .…..مش هتبطلي شقاوة…وبعدين معاكي“

 ”.….هو في حالوة كده……جننتيني يابت

فتحت عينيها ………اغمضت عينيها اكثر وهي تسمع كلماته المتقطعه وقبالته المتلهفه
 ونظرت لعيناه



 تبسمت شفتاها……الجامعة مابين الحدة والحب

 وهي تمرر يدها على لحيته الخشنة ثم قالت

 ..…بدالل

 ”………فكرة دقنك بتشوكعلى “

 .…داعب انفها بانفه قائالً 

 ”.…….احلقها عشانك………بجد“

 ”..……بتشوك ياهيما“. …قبلها مجدداً فزادت عيار الدالل قائلة بميوعه

 ……نظر لعينيها وقال بتوعد وقح

 ”.……..انا لو اتهورت اكتر من كده هضيعي…يابت بطلي دلع“

 ..…براءةضحكت بقوة وهي تعض على شفتيها ثم قالت ب

 ”.…….حقيقي دقنك بتشوك……فين الدلع ده“

 ..…اوما قائالً بلهفة حارة

 ”.…بكره احلقها خلينا في النهارده ركزي معايا“

 نظرت اليه بعيون متالعبه بشقاوة وقالت

 ”.……ركزت“.. …بطاعه

 بينما هو نظر لعينيها الجميلتين ثم لقرمزي

هى بعد عبثه هذا مما جعله يهمس .اصبحت اش…شفتيها المنتفخة بسبب هجومه عليها
 .……بحرارة

 ”……..خلص الكالم……احنا مطبقين ياشبح“

 ضحكت بقوة فكتم ضحكتها بقبلة جامحه جعلها تتاوه باستمتاع وهي تحيط عنقه وتقربه منها

.وجسدها باكمله في حالة فوضى بسبب هذا الوسيم …أكثر فهي اشتاقت إليه
 ..الذي يعرف……المتالعب



 ا ويجبرها على االستمتاع بقربه بلكيف يصل اليه

 ً  ……ويجعلها تشتاق اليه دوما

وتحب المشاركة …….تحبه كما تحب ان تفعل كل شيٍء معه…تناغم غريب جميل دافئ بينهما
 معه ايا

 ……كانت المهم انها معه هو فقط

..وقلبي اكتفى بك عن الجميع ، ولن يبقى في األثر …وفي زحمة الحياة اختارتك رفيق دربي
 واكس

 .فاقترب ياسيدي ان لك أنتمي وملكك……حبيب

 …عاشقة ال تهوى سواك وال تسعى إال لرضاك

 اقترب يا حبيبي يا سيدي و يا نصيبي اقترب

 …….. وكفى ……كله لك وانت لي وقلبك حبيبي

……………………………………………………………… 

وهي تولي  .. نفضت اليد بحنق…في صباح شعرت في نومها بيٍد عابثة غليظه تحاول ايقاظها
 . لتجد ذراعين قويتين تسحبها…ظهرها للناحية األخرى

.. وشعرت بشفتين غليظتين …….. التصق جسدها من الخلف بجسد صلب قوي…بقوة لعندها
 .……تسير بحريه على عنقها وكتفها

 .…همهمت بحنق وهي تحاول ابعاد راسها عنه

 ”..……بس بقا يابراهيم“

 ..…همس بالقرب من جيدها بعبوس

 ”……. بقالي ساعه بصحيكي…ومي ياسمر بقاق“

 ..…. وهي مغمضت العينين…سالته بتزمر

 ”..……هقوم ليه“

 ..…اخبرها ببساطه



 ”. …وورايا شغل……عشان انا جعان وعايز افطر“

 .…مزالت عينيها مغلقه وهي تجيب بهدوء

 ”.……حاضر افوق بس“

 .……قال بصوٍت أجش

 ……ادارها إليه”………تعالي فوقي في حضني“

 ..……خلت هي في احضانه ودفنت وجهها في صدره العريض المشتدفد

 اغمض عيناه وهو يدعب شعرها باصابعه قائالً 

 ..…بهمساً حاني وكانه ييقظ طفلته من النوم

 ”..…..قومي بقا ياحبيبتي متنميش……سمر“

 وجدها تحيط خصره بيدها وتدس نفسها اكثر

 .……بداخله قائلة بنعاس

 ”………حسى اني سقعانه اوي“

 ضمها إليه اكثر وهو يسند خده على شعرها قائالً 

 .……بقلق

 المس وجنتها”……وريني كده……اوعي تكوني بردتي“

 ..…بظهر يده فوجد حرارتها طبيعية فقال

 ”……. متقلقنيش……مفيش حاجة ياسمر“

 قالت بعبوس وهي تفتح عينيها نصف

 .…فتحه

 ”.…انا بس سقعانه شويه……مين قال اني تعبانه“

 ضمها اكثر اليه بحنان”……دفيكيتعالي ا“



 ……فابتسمت وهي تقول مع تذكر لقطات من ليلة أمس

 ”..……سهرنا جامد إمبارح“

 اصدر همهمات رجوليه خبيثة وهو يقول

 ..…بوقاحة

 ”..….حمرة بجد مش كالم………كانت ليله حمرة“

..مرر يده على ظهرها ……ضحكت سمر وعضت على شفتيها وهي تدفن وجهها بصدره
 قائالً العاري 

 .……بهمساً حار

 ”……..بعشقك يابت…….بحبك ياسمر……بحبك“

 رفعت راسها اليه وقالت امام عيناه

 ..…الحانيه

اقتربت منه وقدمت شفتيها الشهية اليه فما كان منه إال ان ”.……وانا بموت فيك ياحبيبي“
 التهامها بقوة

 وزادت القبلة عمٍق حينما بادلته باشتياق

 دهم بل تشتعل كلما زادتورغبة ال تنضب في اجسا

 ………القلوب حبًا وتعلقًا

 …طاقم كالسيكي أنيق مهندم ومحتشم…بعد قليل وقفت سمر امام المرآة تهندم مالبسها االنيقة

 ..وجملت……ثم لملمت شعرها بربطة مرتبه للخلف

 وجهها بزينة طفيفة تليق بنهار اليوم واوقات

 ..……العمل

 ال جينز وقميصاتجه اليها ابراهيم وقد ارتدى بنط

 ..….ارتدى ساعة معصمه وهو ينظر اليها بتساءل……أسود



 ”.……على فين بدري كده“

 قالت وهي ترجع خصله من شعرها للخلف امام

 .……المرآة

فقولت اروح بدري …….عندها مشوار مهم….عفاف هتيجي متاخر النهاردة…على السنتر“
 ”.. ….على فكره هتوصلني……النهاردة

 ..…حنقمط شفتيه مدعي ال

 ”.……سواق معاليكي انا“

 .…اتجهت اليه وقالت برقة

 ”.……ال جوزي وحبيبي“

 ..…لوى شفتيه في بسمة ماكرة وقال

 ”..….بس مش واكل معايا……حلو التثبيت ده“

 ..…وقفت سمر على طرف اصابع قدميها ومالت عليه طابعه قبلة على وجنته قائله بتغنج

 ”..…طب وكده ياهيما“

 …..مما جعلها تقبل الجهة األخرى قائلة بنعومه…ضا وقلب شفتيه باستهجانهز راسها بعدم ر

 ”..…وكده ياحبيبي“

 هز راسه مجدداً بعدم رضا وهو ينظر للجهة

 ..ضحكت وهي تميل…االخرى مطصنع الثقل

 على شفتيه وتقبلها بتاني وعمق كما علمها

 .……هو

 وجدته يتجاوب معها بل وقاد بهيمنه القبلة

 وتخلق المتعه لكالهما ……تذيب قلبهاوبخبرة اكبر 

 .…همس ابراهيم بمكٍر من بين شفتيها



 ”..……لو طولنا عن كده مش هنروح الشغل ال انا وال انتي“

ضحكت وهي تبتعد عنه ثم شدت مالبسها وهندمت إياها بعد ان كرمشتها يداه 
 قالت وهي……العابثة

 ..…ترفع حقيبتها على كتفها

 ”.… عشان منتاخرش.يال………انا جاهزه ياحبيبي“

 ..ثم…اوما لها بابتسامة عميقة المست عيناه 

 ً  اقترب منها وعانق يدها بكف يده وخرجا معا

 ..……حيُث سيارته

 .…بعد مده أوقف السيارة امام )البيوتي سنتر(

 نظر لها حينما اوقف السيارة قائالً 

 .…بمناغشة وهو ينظر لها

 ”…….وعدى الجمايل ……يال انزل ياشبح“

 قالتها وهي تمرر”……يلك مغرقانه وهللاجما“

 اصابعها على كتفه بإهتمام نافضه شيٍء وهمي

 ……وهي تقول بهدوء

 ”.………انت وعدتني ان احنا هنتغدى برا النهاردة………اوعى تتأخر“

 عقد حاجبيه وهو ينظر اليها

 ……..متسائالً …باستغراب

 ”.……امتى وعدتك“

 ..…ابعدت يدها عنه ناظره اليه بدهشة

 انت نسيت…….واحنا مع بعد…رح يابراهيم بليلامبا“

 ”.. …وال إيه



 ..…قال بمناكفة وهو يدعي النسيان

.مانتي عارفه بقا كالم بليل مدهون عليه زبده لما بيطلع عليه النهار …تقريباً آآه“
 ”..……بيسيح

 الح الحنق على مالمحها وهي تقول

 .…بانزعاج

 ”……تنيانت وعد……ال باهلل عليك يابراهيم ما تهزر“

 ارجع شعره للخلف وهو ينظر للمرآة الصغيرة

 .……امامه ثم قال بمراوغه

 ” …اديني اماره………امتى وعدتك انا مش فاكر“

 نظرت حولها من خالل نافذة السيارة ثم نظرت

 ..…اليه قائلة بخفوت

 ”..……ماشي قرب بس عشان محدش يسمعنا احنا يعتبر في شارع“

 ى شفتيها..لكزتهمالى عليها وطبع قبله سطحية عل

 ……سمر في كتفه وهي تضحك بدهشة من فعلته قائلة

 ”.……..اسمع……بس يابراهيم“

 ضيق عيناه قائالً بمزاح وهو ينظر اليها

 .…بشك

 ”…….اوعي تقول توووت………انا مقلق منك“

 ضحكت بملء شدقتيها حتى سعلت ثم ضربته

 .……ومن بين سعالها قالت……في كتفه بغيظ

 ”..……رك بسبطل بقا واسمع هفك“

 مالى عليها وهو ”.……. قول ياشبح……ماشي“



 .……يبتسم ويده تعانق كفها

 بينما همست هي بعدت كلمات جعلته يرفع

 قائال……عيناه عليها وهو يزفر بحرارة مكبوته

 .……بتذكر

 ”..…….هعدي عليكي اخر النهار اتفقنا…آآه افتكرت ماشي“

 ”.……ولو اتأخرت“. …سالته سمر

 ..…اخبرها ببساطه

 ”..…ماشي………تعاليلي انتي على المصنع ونطلع من هناك سوا“

 اهدت ابتسامه ناعمة وهي توما براسها

 .…بالمواقفه

 ”.….عايزه حاجة……اتفقنا ياحبيبي“

 هز راسه بنفي وهو يترك كفها أخيراً ثم

 .……قال بصوٍت رجولي جميل

 ”…صباحك زي الورد………خدي بالك من نفسك“

 ل بنبرةهمت بفتح الباب وهي تقو

 …مشرقة

 ”..…صباحك عسل ياحبيبي“

 خرجت من السيارة ثم سارت للصالون وعندما

 وصلت للباب وقبل الدخول استدارت اليه تهدي

 ..بادلها هو االبتسامة بحب……إياه أجمل ابتسامة

 وقبل ان يرحل اشار اليها بيده بوداع



 ………مؤقتاً بينهما

 اخذت نفًسا عميقًا وعيناها الهائمة متعلقه

 بسيارته التي اختفت عن مرمى أبصارها

 ……سريعًا

 ً  استدارت للمكان مجدداً ونظرت لصالون مليا

 ثم همت بدخول بنشاط على كامل االستعداد

 .مستقبلة اكبر قدر……للعمل من بداية ساعته

 ………من الزبائن ببال رائق وابتسامة مشرقة

 ..في قلب الصالون التجميلي…عند السادسة مساءاً 

 عينيها تتابع سير العمل من خلف مكتبهارفعت سمر 

 ..……ارجعت ظهرها للخلف بارهاق وهي تتحس عنقها بيدها

 كانوا ساعات طويلة متعبه قضتها بين التنقل من

 ..………هنا لهناك من شعر تلك لتزيهن وجه أخرى

 وأيضاً اإلشراف على العامالت القدامى زمالءها

 تفانٍ .واللواتي يعملن معها ب…في السنتر السابق

 وحب كما كانت معهن دوماً سواء في السابق او

 ..……االن

ثم تتنقل كذلك معدلة على عمل العامالت الصغيرات اللواتي اتوا لهنا لكسب خبرة ولقمة عيش 
وهي كانت مرحبه بهن جميعن فكانوا فتيات مراهقات تالثة تقريباً ظروفهن صعبة  ……معها

هن مراهقة صغير على مشارف السابعة عشر من تشبه ظروفها في السابق حينما كانت مثل
 وتسعى لنيل……عمرها

.مجرد رغبات …….ولكن كانت تقابل وحشة البشر واسواء ما بهم…رضا اصحاب العمل
 ذكورية مكنونه ال تخرج إال امام من يسعى بقلة حيله لكسب ماالً 



ء والقسوة معاً في ..وان رحمك ربك من رغبات البهائم تلك ياتي الجفا…حالالً يعيل به اسرته
معاملة قذرة منهم وكانك عبد تحت ايديهم وتم شرائك بالقليل لتلبية طلباتهم االكثر من 

 .………الكثير

 ..…تذكر ان ظروف الفتيات حسب قصتهن المختصرة التي سمعتها من عفاف

 ان الفتاة االولى تعمل لتعيل اسرتها المكونه

 من خمسة افراد في محاولة منها لتوفير

 ام والشرب وكافة احتيجاتهم بما انهاالطع

 ……الفتاة االكبر كما قدر عليها ذلك ؟!

 والثانية تعمل ألجل اعالة والدها ووالدتها الكبار

والثالثة تعمل ……في سن بعدما القاهم اخيها االكبر وهاجر بال رجعه وال يعلمان عنه شيءٍ 
 لتتكفل

 …نة زواج في حادث شنيعبطفليها بعدما تزوجت في سن صغير ومات زوجها بعد س

كلهن يحملنا اجبال فوق عاتقهن وجمعيهن يركضون في حلبة سباق ال ترحم والكل يصارع 
 .……ألجل كسب لقمة حالل ونومه بضميٍر مرتاح

 اتت احدهن من الفتيات وتقدمت من سمر وهي

 ..…تقول بابتسامة صافية

 ”……تحبي اعمل لحضرتك حاجة تشربيها“

 .…على الفتاه بهدوءابتسمت سمر وهي تطلع 

تلك المبادرة تذكرها بنفسها حينما كانت تسعى الخذ مكانه مميزة عند صاحب العمل حتى ال 
.ولكنها كانت بعد هذا العشم تاخذ اكبر …يتخلى عنها يوماً نظًرا للهمة والنشاط التي تتمتع بهم

 بين…مقلب بحياتها وهي ترى نفسها تتنقل من عمل ألخر بانسياب

 .……وجه ذاك لينتهي المطاف عند صالون رزان !وجه هذا ل

 ……قالت سمر بهدوء ووجهاً بشوشه



 . لو….مش عايزه حاجه دلوقتي……ال يابثينه“

 ”.…….. روحي شوفي شغلك انتي…عوزت هقولك

 .……اومات الفتاه بطاعه وهي تبتعد عنه

 اسبلت سمر عينيها وهي تجري اتصاالً هاتفياً به

 .…م بنبرة متعبهحينما فتح الخط قال ابراهي

 ”……اي خلصتي وال لسه“

 ..…مطت سمر شفتيها وقالت بعدم رضا

..معادنا كان الساعة اربعه ……..الغدى بقا عشا ياستاذ…انا اللي المفروض اسالك كده“
 ” …العصر بقينا المغرب يابراهيم

 برر وهو يتافف بأرق واضح في نبرة

 ..…صوته

 الشغل فوق راسي وشيخ……غصب عني ياسمر“

 مار طلع مع العمال يسلم طلبيه كبيرة وهيرجعع

 .وانتي عارفه من االسبوع اللي فات ان……على بليل

 ”. …احنا بدانا نشغل ورديتين في المصنع

 .…زفرة باستياء وقالت بهدوء

 . خالص روح شوف….تمام……الحجج دي معناها ان احنا مش هنخرج وال هنتغدى“

 ”. …شغلك

 ..…بحنان قال بصوٍت حاني مرضيًا اياها

 بصي….اكيد هنتغدى…بالش القفشه دي ياشبح“

 ”.…عدي عليا نعقد ساعة بس ونطلع نتغدى علطول

 ”.……قصدك عشا“ …زمت شفتاها معقبة



 ……انغمس معها بالحديث قائالً 

..هي بنسبالي غدى انا على لقمة الفطر بتاعت الصبح اللي كلناها …سميها زي ما تسميها“
 ”..…سوا

 يدها على معدتها قالت سمر وهي تضع

 ”.……وانا زيك وهللا“

 .…اتى صوته عابساً معاتباً اياها بخشونة

 .مذنبة نفسك…الكالم ده من عشر ساعات ياسمر“

 ”..…كل ده من غير اكل

 ..…اومات ببساطه معقبه

 ”.……ااه اشمعنا انت يعني“

 ً  .……اتى صوت هاكما

 …حوارثم تنهد بجزع مغيراً ال”……..هتقرني نفسك بيه…انا غيرك“

 ثم”……ونطلع من هنا سوا…على عموم تعالي“

 ..…سالها باهتمام

 ”.……هتقفلي الصالون امتى“

 ..…اجابته بفتور

 ”………البنات هيقفلوا زي كل يوم على الساعة اتناشر كده“

 .…اوما براسه بتفهم قائالً 

 ”..…….تعالي انا مستنيكي……………تمام“

 ودعته برقة قائلة

 .……بحب

 ”. …سالم.………جيالك ياحبيبي“



نهضت سمر بعد ان انهت المكالمة وضعت الهاتف بحقيبتها ثم اخبرت عفاف بانها ستذهب 
 ..……وستتواصل معها عبر الهاتف حتى تاتي ساعة االنصراف

…………………………………………………………… 

بعد مدة وصلت للمصنع وصعدت على الدرج الى مكتبه مباشرة فكل من هنا يعلم انها 
 …زوجته

 ودفء يبعث سعادة من نوع اخر هو ان تشعر بأهّميّة مكانتك في قلب حبيبك شعور غريب حلو

 واالهم ان يعرف الجميع ان لك صالحيات لن

 ..…يشاركها احد معك ولن ياخذها احد منك

 تظل ملكك كما يظل هو وكل شيٍء يخصه لك

 .……وحدك دون منازع او مشارك

 ابتسمت وهي تطرق على الباب بأدب ثم تدلف

 نيها المشتاقه له وانفها اشتم عبقرافعه عي

 رائحته المعطرة بعد ان فتحت الباب وعند

 عطرة خفق قلبها بقوة وهي تبصره منغمس

 بين اوراقه يحسب ذاك ويراجع هذا ويجري

 اتصال بصديقة )عمار مسواك(كي يطمئن على

 .………تسليم الشحنة

هو جالس على مقعده هاكذا ..فهو و…ابتسمت سمر وهي ترى تلك الهالة الرجولية المحيطه به
 بداخل مكتبه البسيط وغارق بين األوراق والمكالمات حالة آخرى

تقع في حب رجالً جاد عملي طموح يسعى للعيش في ……حالة تقع في حبها مرة أخرى
 مستوى أفضل

 واألهم ان ينجح بالحالل كما تربى وكما تعلم

 من الدنيا ، فالحالل باقه حتى وان كان فتات



 ..……فانه حتى ان إقامة منه ابراج !!والحرام 

 ..…رفعت حاجبها بدهشة وابتسمت وهي تراه يشير لها بيده بالجلوس على المقعد المقابل له

 ثم سندت جزعها على …جلست بطاعه انثويه جميلة

 سطح المكتب وسندت خدها على كفها وظلت تتابع

 ..……بعينين هادئه بهم ومض االستمتاع

 ليها وجدها تحاصره بنظراترفع إبراهيم عيناه ع

 عينيها البراقة بجماالً ووجهها الناضر بحالوة مع

 تورد يسيل له لعابه خصوصاً وهي تطبق على

 ..……شفتيها الوردية بهذا الشكل

.ولكنه …شرد قليال بوجهها مما جعله ينسى المكالمة الهامه ويتلعثم عدت مرات في الحديث
 لحق نفسه

 متحدثاً بجدية أكبر وابعد عيناه عنها وهو يعود

 ……جابر عقله على العمل في اتجاه واحد فقط

ابتسمت سمر وهي تبعد عينيها عنه وتمسك هاتفه لتبعث به حتى ينهتي من هذا الزحام الذي 
 لالسف

 سبب لها صداع من اول دقيقه جلستها امامه

 مابال هو يجلس منكفي هكذا بين األوراق الكثر

 لجولة الصباحباالضافة ……من اثنى عشر ساعة

 الذي تاخذ من ضمن هذا الوقت ثالث ساعات

 ..……كما يحكي لها

 لذلك يشتكي من ظهره دوما وهي كل يوم ليالً 

 تنتهي……لها جولة معه في جلسة تدليك متقنه



 ……بالليله حميمية جامحه منه

 ..وكلما حاولت التحدث ياتي شيءٍ …ظلت ساعة جالسه تراقبه منشغل بين االوراق ثم الهاتف
 يوقفها

 ..……ام ان يعتذر وهو ينظر ألوراق او ياتي اتصال يقطع اي كالم ابتدى بينهما

وجلست …حينما نفذ صبرها اتجهت اليه ودارت حول المكتب ثم ابعدت األوراق من بين يداه
 على

 ……حجره قائلة بملل

 ”……..مش هنمشي وال إيه……انا جوعت“

 ”..…جوعتي اوي“. …سالها بهدوء

 ”.……اوي“.. …اكدت ببساطه

اراح راسه على صدرها واحاط خصرها بذراعيه “.وعايز انام.. ……انا كمان جعان أوي“
.. وهو يملء ريئتيه بعطرها …..ثم اغمض عيناه بارهاق واضح…بحنان وامتلك يدغدغ قلبها

 .…االنثوي الجذاب

 ……مخرج تنهيدة متعبه بين احضانها

 ……اخر عنقه وهي تقول بحنان مما جعلها تشفق عليه وهي تمسد على راسه حتى

 ”…….خلينا نجيب اكل واحنا مروحين وناكل في البيت……بالش نخرج النهاردة“

 ..…لم يرفع راسه بل سالها بخفوت

 ”……مش هتزعلي……بجد“

 ..…مشطت شعره باصابعها قائلة برفق وتفهم

 ..خلينا….متعوضه……شكلك تعبان……ال ياحبيبي“

 ن انا كمانعشا ……نروح ناكل ونرتاح في بيتنا

 ”………تعبت اوي النهاردة

 ً  .……بعد حديثها رفع رأسه ونظر لعينيها الجميلة ثم لشفتيها وقال بصوٍت خافت مداعبا



 ”.……انتي مش مالحظه اني مسلمتش عليكي لحد دلوقتي“

 ……تبسمت شفتاها وهي تدعي الصدمة

 ..……ثم ضيقت عيناها قائلة بمزاح

 للي.اي ا…….إزاي تنسى حاجة زي دي……بجد“

 ”.……وكل عقلك

 ”……من غيرك يعني“ …قرص وجنتها قائالً بحب

 وزعت انظارها عليه ثم على سطح المكتب

 .……وعادت اليه قائلة

 في منافس قوي…بعد اللي شوفته ده…انا“

 ”..……ليا

 .…حدثها بنبرة صادقة وبمشاعر جارفه

 ..…وعيناه تبحر في عيونها الجميلة

 ”. …. انتي وبس……القلب مفهوش غيرك……تفتكري في حد يقدر ينافسك برضو“

 .……عقبت سمر هامسة بحب

 ”..……وانت حبيبي………قلبك حبيبي“

 مالت على شفتيه مقدمة عرضاً مغرياً مما جعله

 ..قضم شفتيها…يلبي طلبها على احر من الجمر

..فاجمل شيٍء يحصل عليه …بقوة ثم تأوه داخله بحرارة بعد ان المس شفتيها الطريه الشهيه
 بعد

. تذمرها …وضحكاتها …. حديثها…. واحضانها…يوماً متعب حافل بالعمل ، هي شفتيها
..كل شيٍء يهون امام نظرة رضا واحده من عيناها الحبيبة ونظرة اخرى منها ……ورضاها

 .…مليئة بالحب حين تعانق عيناه الهائمه بها



 .لهثة سمر بقوة وهي تنظر اليه…حينما ترك شفتيها

. ثم لم تلبث ان ابتسمت وهي تدفن وجهها بعنقه مرر ابراهيم يده ……ببدهشة ممزوجه بالح
 على

 .……شعرها قائالً بلهفة حارة

 ” ………. وال إيه……انا من رأي كفايه شغل نروح دلوقتي ناكل ونكمل كالم في شقتنا ”

اومات براسها وهي تنهض وعلى شفتيها ابتسامة حلوة تقطر عسالً على قلبه المدله 
 .……بحبها

………………………………………………………….. 

 . الضحكه……مذاق الحب حلو ، ملمس السعادة هناء

.. والتسامر باحضان حبيبك يغنيك عن العالم وما …جوار من تحب االصدق على اإلطالق
 .…فيه

 واألسرة

 وان تحدثنا عنها لن تكفي السطور ولن توفي الكلمات

 األسرة هي البيت األمن واالنتماء الذي ……حقها

 ……بعده إال حياة وترابط اسري قويال ياتي 

.. …ورحلنا بعناد …ومهم ابتعدنا بغضب …مهما زادت خالفاتنا واختالف أفكارنا
 نعود النه الرابط ……نعود الن العودة اجباريه وليست اختيارية……نعود

 االمتن واالقوى وال يقوي احد على بتره

 ..………الفشل حليفه !…………مهما حاول

ً  …وماً على احدوحتى ان كتب الرحيل ي . و زوجها أكبر دليل بان ……فسيكون رحيال مؤقتا
. سيعود المهاجر للوطن حينما تشتد عليه وحشة الغربة وايامها ……العودة امراً مفروغ منه

 ………الباردة

. ثم ابتسمت ……تمايلت في نومها على الفراش بهذا القميص الحريري القصير كناري اللون



 لى ابنها الذي يجلس جوارهاوهي ترفع عيناها العسلية ع

 ..…. بعدما جلبهم بنفسه لفراشها…جلست القرفصاء ويلعب بالمكعبات الملونه على الفراش

لكنه بعناد وكاالطفال تجاهلها وصعد بالعلبة  …رغم تحذيراتها الواهيه بان يجلس أرضا يلعب
 ………المكعبات الصغيرة للفراش ليفرغ مابها ويلعب

 ……تنظر لخضار عيناه االمعه ثم قالت بعتاٍب طفيف داعبت شعره االشقر وهي

مسكت فكه  ”……. مش كفاية األرض عملتها سوق…ينفع اللي انت عمله في السرير ده“
 ……برفق وقالت بغيٍظ مضحك قاصدة المرح معه

. افهم بس محتل …محتل االوضه دي ليه ها …انت مش بتلعب في اوضتك لي ياعلي“
 االوضه

 ”.……بتاعتي ليه

 الصغير وهو يضع شفتيه على شفتيها تمتم

 ..…بمسكنة االطفال

 ..(…حوه ………)يو يو

 قبلة شفتيه ثم ابتعدت عنه وهي تدعي

 …التزمر

 ”.……انا مش هتثبت اصال …مش هياكل معايا الكالم ده …….. حلوة…يسالم“

لي نادها الصغير مجدداً وهو يقف على الفراش ويسند كلتا يداه على كفها قائالً بصوٍت طفو
 ……وديع

 ..(……حوه ……)يو يو

 زادت آية عناداً طفولي معه

 .…وقالت

 ”..……. وحشة وزعالنه منك……ال انا“

 صرخ علي بقوة وهو يصر مردد الكلمتين



 ..……بطريقة جميلة لطيفه

 …بينما نظرت آية اليه بقوة قائلة بغضب مكبوت

 …يها بقوة كي تخيفهحينما برقة اليه بعين ”.…. بتصوت ليه…احنا مش قولنا نبطل صويت“
 مط

 الصغير شفتيه وعلى حين غرة لسع وجنتها

 ……بصفعه قوية بيده الصغيرة

 وضعت يدها على وجنتها بصدمة وهي تنظر

 .…فصرخت في وجهه بقوة وغيظ ……اليه

 ”……علي“

 ………تزمر الصغير وهو على وشك البكاء ثم القى نفسه باحضانها وظل دافن وجهه بكتفها
 وهو ينادي

 ..كي تصفح…دلل اسمها كما علمه والدهعليها م

 ……عنه وال تغضب

 اشاحت بوجهها عنه وهي تبعده عنها بحزن

 .…طفيف

 ”.……ال ابعد ان زعالنه منك“

 ..………ظل الصغير في احضانها يئن بحزن كي تصفح عنه وتبادله العناق

يذكرها . هذا الموقف ……. فقبلته وضمته لصدرها وهي تتنهد بتعب…وبالفعل رق قلبها إليه
 …بخالد بسابق

. ليس بقلب زوجه بل …. وسامحت في النهاية وافصحت…كانت أيضاً صفعة قوية غادرة منه
 بقلب

 .……أم

 .هي بالفعل ام…حقيقة تعرفها بينها وبين حالها



 .وستظل الزوجة السخية في العطاء……لطفلين

 التفانه والحب اتى بمقدرا……معه فليس بيدها

 …حصة في العطاءمعين وكل امرءاً حصل على 

 …وهي دوماً تشعر انها تعطي اكثر من المستحق

 ……….. وتموت الحياة بعينيها…..فتصاب بمقتلها…وتخشى ان يخذلها الحب للمرة الثانية

 .رغم الحب….كيف تثق…كيف تقتل شعور الخوف

 ً  .اختناق غريب بحلقه?……الوردي التي تحيا به مزال التذبذب في مشاعرها متموجاً واضحا

 

 .……ستدارت تعطيه كامل تركيزها لتجده يشير على طبق الفواكه الموضوع على الرخامةا

 ..ممكن ناكل زبادي اي……يعني العشا فاكهة“

 رفعت علبة الرائب امام عيناه فهز راسه”……رايك

 ……وهو يشير باصرار على طبق الفاكهة

 ثم اتجهت لطبق الفاكهة……اعادت العلبة للمبرد

 الثمار تحت الماء واتجهت للصنبور لغسل

وحين االنتهاء احضرت طبقين وسكين ثم اتجهت جالسة على المقعد ……الجاري جيداً 
 وامامها الطاولة الجالس اعلها علي يراقب امه وهي تقطع

 من ثمار الفاكهة وتعطي له قطعه بقطعة واوقات

 ..…تشاركه حتى يتشجع وياكل بشهية مفتوحة

.قالت وهي تضحك …لتفاح ويقدمها له بقبضته الصغيرةضحكت آية وهي تراه ياخذ قطعه من ا
 ……بسعادة

فتحت فمها اليه وهي تبتسم فوضع الصغير ”..…..هاخد على كده…اي الدلع دا كله يالولو“
 ..فخور بانه اطعم…قطعة التفاح بفمها وهو يضحك بسعادة وانبهر



عناء ألجل تلك فخر بريء جميل يخبرك ان االمومة تستحق ال……امه بيداه كما تفعل معه
اللحظات النادرة البسيطه التي بها ينصهر كل شيء بداخلك وحتى ان كان حزناّ غيم على قلبك 

 …لسنوات ؟!

 ابتسمت وهي تقشر له الموزة وتعطيها له بيده اخذها

الصغير وقضم منها وهو يتمتم ناظراً خلفها عند فتحت المطبخ بحماسية غريبة 
 ً  .………مناديا

 ”.……با با“

.. يبدو ان علي هو …بها وهي تستدير اليه..وحينما ابصرته يتقدم منهم داخال المطبخخفق قل
 من راه أوالً 

. وهما …لطالما كان علي المنبة الحقيقي والمنقذ لحياتهما …………ونبهه انهما هنا
 .………. بطل في أعينهما…معترفين جداً بانهم يمتلكا منقذ صغير

اغمضت ……على وجنتها وقبلها قبلة طويلة عميقة.ثم مالى …ابتسم خالد وهو يتقدم منها
..حينما ابتعد عنها رافع عينيه الخضراء ……عينيها وهي تعانق ظهره بيدها السانده عليه

 عليها سابح في عسلها الصافي

 .…قائال

 ”..……وحشتيني……عامله اي يايويو“

 .…ردت بابتسامه رقيقة

 ”.……وحشتني اوي……وانت كمان ياخالد“

 ابنه الذي ينادي عليه باللهفة واشتياق اتجه خالد الى

 ……تهللت اساريره سريعاً وقال بسعادة وهو يحمل صغيره بين ذراعه بخفة

 .…..عملت اي مع يويو……عامل اي ياحبيب بابا“

 ”……اوعى تكون غلبتها

 ثم قالت واشيه…ابتسمت آية وهي تراقبهم بحب



 ..…بمزاح

 ل.بس جه على بلي…يعني هو كان هادي النهارده“

مررت يدها على وجنتها وضحكت بخفوت كلما تذكرت صفعته الغادرة ”……كده واتغابى
 ..…لها

 ً  ..…عقد خالد حاجبيه وهو ينظر لها حانقا

 ”……وانتي ازاي تخليه يمد ايده عليكي“

 ……بررت بحنان االم

 ”…وفكرها لعبه…علي لسه صغير……اضربه يعني“

 نظر خالد اليها ثم للصغير باستهجان

 .…وقال

 ”.……فين اللي صغير دا عنده سنتين“

 ضحكت آية وهي تهز راسها

 ..…باستياء

 ”..…وسنتين يبقا كده كبير“

 ……قال خالد بنبرة جادة

 .. طالما بيقول اكل واشرب…مش كبير بس فاهم“

 ”..…….. متتسهليش معاه ايده هتطول عليكي وعلى اي حد……يبقا فاهم يا آية

 ..…مطت شفتيها وقالت بنبرة حانية

 . انت لو تشوفه….. بس بيصعب عليا…هحاول“

 ”.……وهو بيعتذر

 ……رفع خالد عيناه وهو ينظر البنه

 ”…. يعني عارف اُن عمل حاجة غلط…اعتذر كمان !!“



 اومات اية براسها وهي تضحك تلك المرة بتاكيد

 ……على كالمه السابق

 .…لصدروجدت خالد يمازح الصغير بغالظة قائالً وهو يمسكه من مالبسه عند ا

ثم  ”…….. وتلم ايدك دي….. انت مش هتلم نفسك…ها ……بترفع ايدك على يويو ليه“
 ……نظر اليه بغيظ اكبر وهو يتذكر شيٍء اهم

 صاحي ليه …انت منمتش لي لحد دلوقتي ليه“

 ”…ها

 ……ثم حانت من خالد نظرة عليها وعلى قميصها الكناري القصير وهمس بشك

ند “  ”.…معايا مش كدهأكيد انتي اللي مصحياه عه

 ..…هزت راسها سريعا نافيه األمر ببراءة 

 ”.……. دا كان جعان فقولت أأكله ونايمه…وهللا أبداً ياخالد“

 .…اوما خالد براسه بتفهم ثم قال بنبرة جادة

 ”..…قريتي الرسالة“.. …وعينين ثاقبتين

 .…من بين تنهيدة ُمستاءة اجابت

 ”……قرتها“

مطالب بمدح ……قاحة وتباهي وكانه أرسل رسالة غراميةسالها بو”……واي رايك فيها“
 انثوي

 …جميل شاكر الحساسه المرهف في حبها

 عضت على شفتيها وهي تتذكر كلماته الوقحة

 ..…بعقلها ثم مطت شفتيها بعدم رضا

 ”..……..انت جايب الكالم دا منين………كالم قليل االدب“

 ..…رد سريعاً باستغراب



 ”.……دا محصلش…دا……لكالم افهم.ماله بقا ا…من جوا قلبي“

 نظر اليه بقوة قائلة

 .…بنزق

 ”.……تحب اقولك الرسالة كاملة“

 ..…هتفت بحرارة واضحه

 ”………ياريت ……………آآه يا آية“

 نظرت اية للصغير ثم اليه وقالت

 ..…بغيظ

 .وبطل تبعت الرسايل……انا مش هقول الكالم ده“

 .رسايلك بتحسسني انك عايش في قارة……دي

رسايلك بتحسسني اننا ………..خالد ان كل يوم في حضنك……ني ومبينا مسافاتبعيد ع
 متقبلناش

 …….وانك ملهوف علشان تشوفني……قبل كده

 .دي اقل….احم…تلمسني وتاخدني في حضنك

مررت يدها على عنقها بحرج الحقه نفسها قبل ان تتفوه ”.……حاجة مكتوبه في رسايلك
 .…باالكثر

 ..…اً مط خالد شفتيه وسالها حائر

 ”.……..بالش….لو مش حباها…هي رسالة واحده ببعتهالك في اليوم“

 .…مالت عليه براسها قائله بحب

..)بحبك يا …..مكتوب فيها حاجة واحده بس…مستعده اقبل منك الف رسالة كل ثانيه“
 ”..….(بس…اية

 ..…زم شفتيه قائال باستهجان



 ”.….كده حلو……..يافقريه…بحبك يا اية“

 ”………لي فقريه بقا“.. …عتاببرمت شفتيها ب

 ……قال بتباهي ذكوري

 ”.……دا ان ببعتلك شعر مش رسالة عادية…….تتمناه اي زوجه…اللي بترفضيه ده“

 ……ابتسمت آية باستخفاف

 .…قائلة

 ”.……شعر وقح“

 ……قال بتفاخر عالي

 ”…….والفصحى دايما راقية الكلمات والمعاني…بس بالفصحى“

 .وقالت……حركت كتفها بدالل

 ”..…….بس المعنى واصل مهم زوقته……صلح“

 اعطاها خالد الصغير الذي بدأ في التثاءب بين

 ……ثم قال لها بمكرٍ …يداه

 ”..….. عندنا حصة نحو….وتعاليلي عشان مستنيكي….اطلعي نايميه…علي عايز ينام“

 .…تساءلت باستفهام عاقدة حاجبيها بغرابة

 ”……. نحو إيه……إيه“

 ..…ضيق عيناه قائالً بلؤم

 ”..………كلمة ……إعراب الرسالة يا يويو كلمة“

 ثم همهمت……عندما وصلها مقصده عضت على شفتيها وهي تناظره بعينين مغرمتين به

 ..…بدالل

 حصة النحو اللي ……زي كل يوم ……ممم“



 ”..…مبتخلصش

 ضحك بقوة ثم بعدها قال

 ……بعبث

 ”……ومن امتى النحو بيخلص“

 ص الكناري القصيربعد قليل دلفت للغرفة بهذا القمي

..كانت تحمل بين ……الملتف على قدها االنثوي بجمال بارز مفاتنها المكتنزة اللينه بسخاء
 يداها طبق الفواكه

 ………المتبقي منها هي وعلي

 .……بعدما تناوال معاً وجبة العشاء بعد ان نام الصغير بغرفته……قررت مشاركته مع خالد

 ..………نطالة بيتي مريح وصدر عارياتجهت إليه فوجدته يخرج من الحمام بب

 بلعت ريقها بتوجس وهي تراقب صدره العريض المشدود وبطنه الرياضية المسطحه وذراعه

ً ……القوية الصلبة  .ولون بشرته تلك التي دوما

 للونها العادي يضخ حمرة تغيظ وتزيد جاذبية

 .……هذا الرجل عن غيره

عليه وعلى ساقاها يرتاح طبق الفاكهة  اشاحت بعينيها عنه وهي تتجه لطرف الفراش ممدده
 .……لتاكل منه قطعة من التفاح واخرى من العنب وهي تراقبه بطرف عينيها

 …ابتسم خالد اليها وهو يراقب نظراتها المختلسه له

 عليه ان يعترف انه حينما يجدها متأثرة بحضورة

ان تئن في احضانه .يحب ان يقبلها و…الرجولي تتكون لديه رغبة قوية في تقبليها بجموح
 ً  ..……باسمه بضعف واشتياق مطالبة باالكثر دون حديثا

.من اول هذا الكناري الحريري …مرتا عيناه الخضراء على جسدها في تلك الجلسة الهادئه
 ..………حتى ساقاها البيضاء االمعة

 ……اتجه اليها قائالً بمداعبة



فراش ممدداً باسترخاء ثم وجدها استلقى جوارها على ال”.……اللي ياكل لوحد يزور يا يويا“
 ………تميل عليه بحبة عنب

 ………فتح فمه والتقطها منها وعيناه تبحر في عسلها الصافي ذو االمعه الشقية المغريه

 …نظرت لصدره العاري ثم لعيناه وقالت بهدوء

 انت هتنام كده قوم البس حاجه عشان“

 ”..…هتتعب كده……متبردش

 ”..……فه علياخاي“. …سالها وهو يعانق عينيها

 ..…اومات وهي تضع قطعة من التفاح بفمه قائلة بتاكيد

 انت…هخاف على مين يعني……طبعاً ياحبيبي“

 وعلي وعز اخويا وخالي طبعاً كل حاجة ليا

 ”..…واقرب ناس لقلبي

 ..…اخرج زفرة صغيرة وهو يسالها بهدوء

 ”………..انا اقرب لقلبك يا آية….انا بسأل عني انا…مش بسالك عنهم“

 .…وضعت طبق الفاكهه جانباً على المنضدة واكدت سريعاً معترفة بصوتها االذاعي الناعم

.من اول ما وعيت …طول عمرك حبيبي…..ولعقلي ولروحي…طول عمرك اقرب لقلبي“
 على الدنيا وانت

 ..وقلبي….وعيني مقدرتش تشوف غيرك………حبيبي

 ”..…برضو مقدرش يحب غيرك

 ها وجلست علىسحبتها ذراعاه سريعاً الحضان

..بينما هو يمسد على كتفها …حجره وضمها إليه فارتاحت راسها على صدره النابض بقوة
 العاري

 ……معترفاً بنبرة عاشق ولهان……بحب



.ومحبش …قلبي ما عرف الحب غير معاكي…..اقسم باهلل…انا كمان محبتش غيرك يا آية“
 ..نفسي افضل عايش معاكي…….تعرفي انا نفسي في إيه……غيرك

 ”..……لحد ما شيب و يوم ماموت اكون سيبلك ذكره حلو تفتكريني بيها طول عمرك

 رفعت عينيها عليه وقالت

 .…بحنق

 ”..….. بعد الشر عليك…بطل كالمك د ياخالد“

 همس امام عينيها بصدق وعيناه بداخلها

 صراع قوي فتاك يحكي عن عذابه الحالي

 والدائم كلما تذكر انه كان سبب آالمها

 ثالثة اعوام كاملة في الهجر والجفاءخالل 

 .……والغباء منه

 .نفسي اعوضك عن كل…نفسي اسعدك يا آية“

 ”……حاجة وحشة عملتها معاكي

 رقت عينيها وتحسست صدره باصابعها محاولة

 .……..قالت وهي تغوص في خضار عيناه…تهدات تلك الخفقات القوية العالية

.تفضل بس تحبني …ندي انك تفضل تحبنيالعوض الحقيقي ع……سعدتي انك تبقى موجود“
 ”..…ياخالد

 بعد كلماتها……اغمض جفنيه بالم متأوه داخله بقوة

 .فتح……التي تكشف عن خوف مزال كامن بينهما

 ..…جفنيه وقال بمشاعر حانيه صادقة

انتي اول حب واخر …….. الحب اتخلق عشانك.. يا آية…هفضل احبك طول عمري“
 ”..…حب



 ورفعت راسها وهي تهمسعانقت عنقه بيداها 

 ً  ..……بخفوت عاطفيا

 ”……بحبك“

بعد تلك الجملة مالى عليها وقبلها برفق حاني وهي بادلته  ”………وانا بموت فيكي يايويا“
 بنفس النعومة

 لتزداد القبالت رقة وعمٍق منه و هذا ال يفعله إال نادرا

.. فانا ذكرت ما …كثر منهعالقة حميمية للينه وعاطفية يود بها ان يمتعها هي بهذا القرب ا
 يفضله خالد

كاي رجل بعًضا من الجموح الناتج خلفه شوقًا ملتهب ولهفة العشق التي يصعب السيطرة 
 ……عليها

 . وطعم العسل الحلو……استلقت آية على الفراش وهو فوقها ينهال من شفتيها السخيه اللينة

ي بحب بالقرب من همسها الحان ….جسدها اللين………بهم كاللون عينيها الصافية
. فاتنة تلك المرأة بالفطرة وما تملكه من جمال فج ومميز يجعله يشعر بسعادة في ……شفتيه

 ……احضانها ال تضاهي أحدا

 .كاليلٍة قمراء مضيئه بنور…كشعاع هي براق

 ..أضاءة عالمة المظلم وخلقت لها مكانه…القمر

 ومع هذا ……قويه بقلبه انتزاعها يعني موته

 ..بل ويسعى…مرحب بوجودها معههو اكثر من 

 ……بقوة لتظل معه وال تمل يوماً منه

 انقلبت األدوار وبات اليوم هو من يخشى ان تتركه

 . أصبح يسعى الن ينال رضاها ويطمئن…وترحل

 .. محاول كسب الثقة التي…قلبها وقلبه معها

 ……ضاعت هباءاً بسبب نزواٍت نسائية



…………………………………………………………… 

 .…بهة امها وهي تسالها برفقمسدت على ج

 ”.…عايزه حاجة تانيه اجبهالك ياحبيبتي“

 هزت ماجده رأسها بنفياً وهي تسالها بنبرة منهكه

 ..…من شدة التعب

 . قعدي انتي بس عشان الوقفه…ال ياحبيبتي“

 ”……والفرك الكتير ده مش كويس عشانك

 سحبت مقعداً …اومات لها حنين بانصياع دون جداالً 

 ثم مسكت كف امها برفق……ر السريروجلست جوا

 ..…بين راحتيها وقالت بولة

.لوال ……انا كنت حسى ان هيجرالي حاجة………خضتيني اوي عليكي ياماما“
 ”..……عز

..تشعر بالغضب من نفسها تلك ……بلعت باقي الكلمات وهي تشعر بوجع قوي ينحر بصدرها
 المرة

 وهو كالعادة مزال الزوج الخدوم……آزته بقوة

 الذي ال يقصر عن وجباته مهم حدث الحنون

 .يتحمل مسؤوليتها هي واسرتها……بينهما

 ………متكفل بكل شيٍء ألجلها

بخوفها وضعفها وقرارتها …..افسدت كل شيءٍ …لكن ماذا فعلت هي ألجله ال شيء
 .……..وعقلها المشتت اوصال بها لحائط صلب سد بينهما…المهتزة

 امها مرا أسبوع على تواجدها في المشفى برفقة

 .……بعد اخر شجار حدث بينهما



 ..…اسبوع وهو ياتي لهنا لزيارة امها واالطمئنان عليها هي بتلبية احتيجاتها ثم المغادرة

 تاركها تبيت بالمشفى مع والدتها مؤقتاً كما رغبة

 منذ ان حكم عليها بالعودة اليه ألجل ما تحمله

 …في احشائها

. حتى ان ……ر على النظر لعيناها مباشرةً اسبوع وهو غير قاد …اغمضت عينيها بالم
 حانت منه

 التفاته اثناء حديثه لها تكن اقل من الثانية

 …ثم يعود ويبعد عيناه عنها بتجاهل

ال يكشف  …تعامل فاتر هادئ ………. والمها اكثر هدوء تعامله الجيد معها…المها تجاهله
 عن الغضب

 .……الكامن بداخله وال الحب العاصف بوجدانه

 انه مل من الصراخ والغضب واراد هدنهيبدو 

.. ورغم سالمه خارجيًا وحروبه داخليًا إال انه يزل امامها شامخ ……مؤقتة بينه وبين حالة
 ..………مغلف بالبرود وتعامل الفاتر

 هي تعلم جيًدا لماذا اتخذ هذا النهج طريق

 ……للتعامل معها في االيام المقبلة

الثيران الخاص به وكذلك حتى ال تتعرض الي فقط للحفاظ على ابنه من نوبات غضب 
 .…مضاعفات كارثية تؤدي لفقدانها حملها االول

 .……هل االحتمالية الثانيه تعني انه يخشى عليها.. كاي زوج مهتم يحب زوجته؟!

اشتاقت  ……. اهتمامه بها…اشتاقت اليه لي احضانه همساته لمساته …اخرجت زفرة متعبه
 إليه

 بب بعده عنهاوهي علي يقين انها س

 .…….تستحق وبجدارة حاولة افعالها للنقيض…وجفاؤه معها



 نظرت لالمام بضياع وقلبها يحدث الحبيب

 .……في الخفاء وعن بعد مسافات

اخشى ان تقع نسخه منه بين يدي أمرأه  …هل لك ان تعود ياعز الدين فمفتاح قلبك معي
 ..…بالفعل بكابوس أسودوقتها ساكون قد تاكدت ان القصة الوردية انتهت  …اخرى

.رفعت عينيها الحزينة باهته النظرات المها التي …شعرت بيدي امها تتحرك بين راحتها
 .…سالتها بقلق

.إزاي زعالن منك بعد …….مش قولتيلي انه عرف انك حامل……لسه زعالنه انتي وهو“
 الخبر الحلو

 ”……ده

 اسبلت جفنيها هاربه وهي تقول

 ..…بنفي

 ”……..امورنا تمام……ياماما احنا مش زعالنين“

 ..…مطت ماجدة شفتيها بتعب قائلة

 ”…….متكدبيش عليا انا أمك………..باين عليكي وعليه…بتخبي عليا لي ياحنين“

 هزت حنين راسها ونزلت دموعها قائلة

 .…بضياع

 انا بوظت كل……انا مش عارفه اعمل إيه يا امي“

 ”..……حاجة انا خايفه يكون كرهني

 .……ئنة قلبها برفقرق قلب امها فطم

وال ……لو كرهك مش هيمسك فيكي كل ده…لو كرهك مش هيجي يطمن عليكي كل شويه“
 هيعمل

 ..جوزك…معايا وال مع اخواتك كل اللي بيعمله ده

 بيحبك ياحنين وشريكي بعد اللي حصل بينكم



 ”..……لسه عايزك

 حركت كتفيها وهي تقول

 .…بضياع

 ”..……والمفروض اعمل إيه“

 وعي وخبرة تفوق عمر حنينقالت امها ب

 .…اضعاف

 الراجل يابنتي شبه………اشتريه انتي كمان“

الرجالة كلها بتطلع تطلع ……باكله حلوة تكسبيه ……. بضحكة…العيل الصغير بكلمة
 وتنزل

 .من نظرة واحده بيقعه على……على مفيش

 ثم نظرت امها لعيناها الدامعه وقالت“ ……بوزهم

 .……ة المتعبهبقوة تتناقض مع مالمحها الشاحب

.العياط والنكد مش هيحل …فكي التكشير دي وبطلي عياط الرجالة مبيحبوش الست النكدية“
.. ويمكن لما يجيب اخره منك يطفش ويدور …المشكلة بالعكس دي هتكبر وطول اكتر بينكم

.. وان كان حبيبك عسل متلحسوش ……ماهو الصبر ليه حدود يابنت سيد…على غيرك
 ”.…………كله

ين بعينيها عدت مرات وهي توما المها بانصياع محاولة كسب زوجها من جديد بأقل رمشت حن
 هل سيتأثر ان حاولت التقرب……ما تملكه من جماال

 هل………منه وافتعال الدالل والمسكنة عليه

 ..…سينسى ما فعلته

 يجب ان تتحلى ببعض الثقة والخبث االنثوي فهي

 حالان ظلت بهذه الهشاشه ستجده مع غيرها ال م

 (…….)للصبر حدود…فكما قالت امها



.تمتمت …طرق الباب في تلك األوقات رفعت عينيها وهي تتوقع رؤيته لكن الزائر صدمها
 بدهشة

 ……وهي تنهض

 ”..……سمر“

تبسمت شفتا سمر بجماالً واتساع وهي تدلف للغرفة تحمل بين يداها اكياس عصائر 
ً ……وفاكهة  ..…وقالت معاتبه وهي تضع ما بيداها جانبا

اتجهت ”.….اسمع من الجيران انك في المستشفى مع امك بقالك اسبوع…كده برضو ياندله“
 الى

 .…والدة حنين وقبلتها من وجنتيها قائلة بود

 .شفاكي….الف سالمه عليكي…عامله اي ياخالتي“

 ”..….اخبارك اي دلوقتي……هللا وعفاكي

 ابتسمت ماجدة لها بمحبة قائلة بصوتٍ 

 ..…ضعيف

.الخير كتير ……واي اللي انتي جيباه معاكي ده…..تعبتي نفسك ليه بس… ياعروسةالحمدهلل“
 ”.……والحمدهلل

 ..…ردت سمر بمودة

 ثم”..…ربنا يزيد ويبارك دي حاجة بسيطه“

 اتجهت لحنين وعانقتها بقوة واشتياق

 ..…قائلة بمحبة

 ”.……واي اخبار الحمل………عامله اي ياحنين“

 ..…ردت حنين ببسمة هادئه

 ”…………حمدهلل كله تمامال“

 ..…قالت سمر بعتاب اثناء وقوفهم



 ”..…الزم اسمع من برا…..ليه بقا مقولتليش انك هنا…طب الحمدهلل“

ً ……قالت حنين بحرج منها وعيناها تحكي لصديقتها الكثير  .……والتي قرأته سمر سريعا

 ”……الدنيا كانت متكعبله معايا اوي االسبوع اللي فات ده……مجتش فرصة“

 ..…بت بها ماجدة وهي تقول بلطفرح

 ”..…….عامله إيه وزينب اي اخبارها…قعدي ياسمر ياحبيبتي“

 ..……جلست سمر على االريكة قائلة بهدوء..وهي تنظر لحنين بقلق

..بس هي جيالك بكره ان ….بس الضغط عالي عندها شويه…الحمدهلل هي كانت جيالك وهللا“
 ” …شاء هللا

 ..…قالت ماجده بهدوء وود

 ”.……انا كلها يومين وخرجه باذن هللا…قوللها متتعبش نفسها…الف سالمه عليها“

 ..…قالت سمر برفق وشفقة عليها

 ”.. …ويشفيكي …….ربنا يخفف عنك……تخرجي بسالمه ياخالتي“

 .…اومت ماجدة براسها بتعب وهي تقول

 ..…..قوليلي عامله اي مع جوزك…يارب يابنتي“

 ”……كويس معاكي

 . وقالت بنبرة تحمل…بومض الحبلمعة عيناها 

 .……بين طياتها سعاده وامتنان واضح

 ”……. واهله طيبين اوي وبيحبوني…الحمدهلل ابراهيم جدع ومحترم“

 ..…قالت ماجدة بلطف ومحبة

 ..…ربنا يديم المعروف بينكم يابنتي ويسعدك“

 ”..…ويكرمك بذرية الصالحة يارب

 زاد بريق عيناها بتمني حقيقي



 .…فقالت

 ”..……ارب ياخالتي ادعيلي ي“

 ثم نظرت لصديقتها بعدها وبعينيها اشارت لها

 ..……على باب الخروج

 .……حينها نظرت حنين المها بطرف عيناها ثم نظرت لسمر وهزت راسها بنفي

 .…ضحكت ماجدة عليهن وهي تقول بلؤم

 انا كده كده تعبت وعايزه……أطلعه اتكلمه برا“

 ”………انام شويه

 .……نهضت سمر وهي تبتسم بحرج خارجه من الغرفة وسبقتها حنين تنحنحت حنين ثم

…………………………………………………….. 

واثناء سرد حنين شهقة سمر وهي تنظر اليها  …بالخارج تحدثا امام الغرفة على احد المقاعد
 .…بدهشة

 وهو وال اتجوز وال …يعني انتي كنتي ظلماه كل ده“

 ”……مرة دي.. وكان ملعوب من الحربايه الح…عمل حاجة

 ..…زفرة حنين قائلة ”..…أيوا“

 ”.……المشكلة ان الموضوع اتعقد بعد ما خبيت عليه موضوع الحمل“

 ……قالت سمر بتفهم ورفق

. يمكن لما شوفتيه مع الزفته في اليوم اياه كان ليكي حق …انتي غلطي في دي كمان ياحنين“
 ثم اضافت سمر بغيظٍ ”..……تطلبي الطالق

 انا مكانك كنت دخلتمع اني برضو لو  ”

 وجبتها من شعرها ولي يحصل ……فضحته

 ………يحصل بعدها



 بس انا عارفه طبيعتك وعارفه انك عمرك ما

 ..…..وعذرتك وقتها…هتعملي كده

 بس حوار انك تخبي عليه حملك بعد حتى ما

 . وغلط……تاكدتي انه متجوزش عليكي غلط

 نظرت لها سمر باستياء“.. …كبير كمان

 .……واضافت

او ناويه تفضلي مخبيه عليه وتحرميه من انه  ……ده فهم انك مش عايزه اللي في بطنكك ”
 يعرف

 .. ودا أكبر غلط الن كان……اُن لي عيل منك

 .. عشان دا ابنه من صلبه…مصيره هيعرف

 ضربت كفها“. ……هيشيل اسمه يام العريف

 …بغيٍظ من تفكيرها المحدود في حل مشاكلها

 .…بحزن وقالتبينما نظرت حنين امامها 

 انا كنت خايفه من رد ……اللي حصل ياسمر“

 .. وكنت فاكره لما يعرف هيضطر يعيش…فعله

 ”.. …او بعد ما خلف ياخده ويرميني في الشارع……معايا عشان خاطر ابنه

 ……..وهي ترمقها بتعجب…رفعت سمر زاوية شفته لالعلى وقالت باستهجان

 …. فوقي ياحنين…ش مع واحده بالغصبيضطر !!!.. ياختي هو في راجل بيضطر يعي“
 ”.……دول بيرموا عيالهم وبيروحوا يتجوزه مرة واتنين وتالته

 ……ثم تابعت بشفتين تلتوي بمقت

. هو بجح آآه ومستفز …معتقدش انه جاحد اوي كده …وموضوع بقا تخلفي وياخد منك ابنك“
 بس نقول اللي لينا ولي علينا …وبصراحه هللا يكون في عونك



جاحد بدليل ان أول ما تصلتي بيه جالك على ملى وشه وجاب االسعاف والدكاتره  هو مش
. هو عمل كده …معتقدش ان عمل كده من باب االنسانيه ……عشان يلحقوا امك

 .وانتي لسه……عشانك

 قايله انه مكنش يعرف انك حامل غير لما جيتوا

 .………هنا

 وعشان نكون……عمايله دي..مش معقول هيرميكي بعد …يعني كله عشان خاطر عيونك“

غمزة لها سمر في اخر “ ……واضحين هو عامل اللي في بطنك حجه عشان تفضلي معاه
 جملة

 .……بخبث وثقة

 ”..…تفتكري ياسمر“ ……فقالت االخرى بتشكيك

 ……قالت سمر بمكر انثوي جميل

 . بعد كل اللي حكتيه ده ولسه…صبرني يارب“

 .…انا عن نفسي شايفه انه على اخره……شكه

 ”.……وفاضله تكه ويسلم الرايا البيضه

 لم تهتم حنين بما قالته سمر بل سالتها

 ..وهي شاردة العينين…بعجز احمق

 ”.. …..عندك حل…انا مش عارفه اعمل إيه“

 اتسعت عيون سمر بدهشة وهي تعقب

 بسخرية

 دا انتي بقالك سنه …بتساليني انا ……ياخبتك“

 ”.……قالها شهر !!. جايه تاخدي خبرة واحده متجوزه ب…معاه

..وفضلت الصمت بغيظ حتى ال …عقدت حنين ذراعاها امام صدرها ومطت شفتيها بكبت
 تنفجر في



 وجه صديقتها التي في حالة مزاج رائق يسمح لها

 ..……بالمزاح مع حالتها البائسه

 .……..وقالت بنبرة حانيه…ضحكت سمر وهي تلكزها بخفة

 بوزكوتفردي  …اول حاجة تعمليها تبطلي نكد“

 اتفرجي على فيلم ……تاني حاجة ………ده

 ”……صراع في النيل

 نظرت لها حنين بقوة و

 …دهشة

 ”..…نعم“

 ضحكت سمر تلك الضحكة االنثوية الجميلة

 .مما جعل طبيبًا كان يمر……ذات الرنة الفاتنة

 من امامهم ينظر اليها بدهشة ممزوجه باعجاب

 .. مع االنوثة الفجه…بجمالها الشرقي الجذاب

 وجد نفسه اثناء النظر لها……لتي تتمتع بهاا

 يتعثر في شيٍء وهمي وكان على وشك

 . لوال تمسكه في اخر لحظه…السقوط

 استقام بشموخ وسار باتزان امامهن حتى اختفى

 .………عن ابصارهن

 لم تالحظ سمر ما حدث للتو بل انغمست

 في الحديث بصوٍت خافت وهي تخبرها

 .…بجدية



ً انت……نعم هللا عليكي“ .نرجس …انا عيزاكي تبقي هند رستم في نفسك…ي عارفه الفيلم طبعا
 .والضحكة…..الثقة والجمال والدالل……في الفيلم

 الحلوة اللي هزت ثبات رشدي اباظه في

 .. الماشيه المايعه اللي…..والماشيه……الفيلم

 ”……وقعت عمر الشريف على بوزه

 فغرت حنين شفتاها بعدم تصديق

 ..…معقبه

 ”……رزي معايا ياسمر صحانتي بته“

 ..…اكدت سمر وهي تتبسم بجذل لها

شويه دلع على ……..جوزك مش هيجي وال هيرضى عنك غير بطريقه دي…طب وهللا أبدا“
 حبة رقه

 ..وبكلمة حلوة منك هيقولك…هيجي زاحف لعندك

 ”.. …اومرك ياحنين

 ضيقت حنين حاجبيها وهي تسالها

 ..……بيقين

 ”……يمانتي بتعملي كده مع ابراه“

 .………اكدت وهي تقول بطريقتها الخاصه مابين الجرأة والصراحة

 …مش جوزي ولي حق عليا…هللا هو عيب وال إيه“

 وكون الصدر الحنين ليه بعد …والزم ادلعه كده

 ..مدلعش عليه…الضغط اللي بيشوفه طول النهار

ته ومراته هو الراجل عايز اي غير ان يالقي راحه في بي ……ليه وهيأله الجو في بيته
 مستنياه وضحكتها



 ” …واخر اليل شوية دلع ……من الودن دي للودن دي

 لكزت سمر كتفها بكتف حنين وهي تضحك بخبث

 بينما شاركتها حنين الضحكه وهي تهر راسها

 ..……باستياء قائلة

 ”……. انتي كارثة……هللا يكون في عونه“

 …استغربت سمر من جملتها فقالت لها بجدية

 اني …دا حب على فكره ……ليههللا مستغرب “

 ابقى بسعى اني ارضيه وبسطه وهو معايا دا اسمه

 .وهو كمان بيعمل كل حاجة عشان يرضيني……حب

 ”………محولش ليه انا بقا كمان اقدمله حاجة ولو بسيطه تسعده

 ..…اومات حنين مؤكدة وهي تقول بشجن

 …عز عمل كل حاجة عشان يرضيني……عندك حق“

ترقرقت الدموع ”……اجة ترضيه طول السنه اللي عشناها سوا مش فاكره اني عملت ح
 بعينيها بتانيب

 .…..وتابعت ببوح لصديقتها……نفسها

 .ومهم قدملي….كنت عايزه اخد منه وبس…حسى اني كنت انانيه طول الفترة اللي فاتت دي“

 مكنتش برضا ودايما بحسسه انه مقصر

 ..دا غير اني كنت دايما بحسبه على……معايا

 ”.……وضايقه بالكالم ……ته القديمهجواز

 ..…ربتت سمر على كتفها برفق

خدي انتي بس ………انا واثقه في ده…بكره االمور تظبط بينكم ياحنين“
 ..وصدقيني…خطوة



 ”.…طالما بيحبك هيقدم بدل الخطوة عشرة

 نظرت لصديقتها وقالت

 ..…بخزي

 ”. …انا حسى اني جرحته اوي ياسمر“

 ي تقولخففت سمر الضغط عليها وه

 ……بتفهم ومالطفة

 …وغصب عنك……معلش انتي كمان كنتي مجروحه“

وابنكم هيتربى …وان شاء هللا الحياة هترجع بينكم احسن من األول…حاولي تصلحي أمورك
 ”..……وسطكم

 ابتسمت حنين لها وترقرقت الدموع بعيناها قائلة

 .……لها بمحبة

عايا نص اللي عملتيه .مكنتش هتحبني وال هتعمل م……انا لو كان عندي اخت“
 .ربنا يخليكي ليا ياسمر ويديمك نعمة في……عشاني

 ”..……حياتي

 لسعه من الدموع غزة عينيها فردت على

 ..……صديقتها بابتسامة حانيه متأثرة

واالخوات إيه غير …….وبعدين احنا مش صحاب احنا أخوات……وال يحرمني منك يانونا“
 سند

 وضمتهاسحبتها سمر الحضانها ”.……وضهر لبعض

 ..……برفق وهي تمسد على شعرها بحنان..ثم قالت بمزاح

 ”..….. اتفقنا…بس متنسيش تتفرجي على الفيلم“

 لم ترد حنين بل فلتة ضحكة متعجبه من بين



 شفتاها بينما شاركتها سمر الضحكة بصخب

 ..…أنثوي جميل

………………………………………………………….. 

 ابتسم له بمجاملة وهو يخرج مافي جيبه ويعطيه

ً …له في الخفاء  .. ليقول اآلخر وهو مبتسماً رافعا

 .…حاجبه بتشجيع

 ”……صباحك فل يابو حميد“

 ……ضربه احمد على كتفه قائالً بنزق

 ”..…….. اخلع…صباحك زفت“

 .…هرش الشاب في شعره وهو يضحك مبتعًدا عنه

انفاس متسارعه اخفى ما بيده في جيبه سريعاً حينما لمح كرم يقترب منه عاقد الحاجبين يلهث ب
 .………من كثرة الجري للحاق به

 .…نظر له احمد بتعجب وساله

 ”……في اي يابني بتجري كدا ليه ما براحه“

 حز كرم على اسنانه وهو يلقي بين يدي احمد

 ..……دفتر

 . انت……المرجعات اهيه ….. خد يازفت…براحه“

 ..انت مش عارف ان……مبتجيش الجامعه ليه

 ” ……الحضور عليه درجات

 ..…وى شفتيه قائالً بنزقل

 ”.……. ربنا يسهل هبقا احضر……فكك من الهري دا ياكرم“

 نظر كرم للشارع الواقفين فيه ثم عادت عيناه لصديقة ينظر له ملياً متفحص وجهه بقوة قبل



 ..…ان يساله بشك

 .. مش مظبوط بقالك فتره…انت فيك ايه“

 ”.……مالك

 .……رد أحمد بنفي رافض ما يشير اليه

 ”.. …….انا تمام……ون مالي يعنيهيك“

 ..…هز كرم راسه بعدم تصديق قائالً بنبرة خشنة صلبة 

 وبعدين تعالى هنا …. هتخبي عليا…ال انت مش تمام“

. افهم بس …. من امتى يعني واحنا بنقف مع ماندو وشيلته…الواد ماندو دا وقف معاك ليه
 . واصال وقوفك معاه……انت مش عارف انه الواد دا شمال

 ”..…يشبهك

 رفع أحمد راسه قائالً بغضب واندفاع ليس له

 ..…داعي

 ”.……انت هتشاركني …وبعدين معاك ياكرم اقف مع اللي يعجبني“

 ……قال كرم بنبرة قوية حازمة

 وصاحب التمام …. بس احنا صحاب…ال مش هشارك“

وانت بتغرق واكيد بتضرب حاجة باين على  …اللي لما يشوف صاحبه بيغرق يلحقه
 ”.…….. انت بتشرب اي يا أحمد…ينكع

 ..…مط احمد شفتيه بقنوط

 ”…….مانت ولي امري بقا…ما تحللي بالمرة …هللا هو تحقيق وال إيه“

حتى ال يفتعل حديثهم ……نظر كرم للشارع والمارة من حولهم ثم قال بنبرة هادئه قليالً 
 فضحية

 ………تصل لعائلتهم



 ”..…تعالى عندي البيت …بقولك اي الكالم في الشارع دا مش هينفع“

 عزم احمد المغادرة وهو يمتنع

 …بحنق

 ”..…. انا مروح…ال عندك وال عند غيرك“

 .……مسكه كرم من ذراعه سريعاً وهو يقول بقوة واصرار

 ”…انت بتشرب إيه …مش هتروح غير لما اعرف“

 لوى احمد شفتيه وهو يسحب ذراعه سائال

 .……بنزق

 ’……جرب حظك …سفشقول متك …ليه عايز تشرب معايا“

 اطبق كرم على اسنانه وقال من بينهما

 ……بغيظٍ 

 ” ……متستفزنيش يا احمد ورد عليا ”

 ..…زفر أحمد وهو ينظر اليه باستهانه

 يعني انا لو بشرب ……انت غريب اوي يا جدع“

 ”……حاجة هخبي عليك ليه

 ……خبط كرم على كتف أحمد وهو يقول بغضب أعمى

.. و ربنا لو طلعت …وبتشتري من ماندو …نت بتشرب حاجة. وقسم باهلل ا……انت كداب“
 بتضرب

 ”.……حاجة لهعدمك العافية يا احمد

 ……مسك احمد ياقة قميص رفيقه وهو يقول بشر وعيناه تضخ شراراً 

 ”..….. تعدم مين العافية……انت اتهبلت ياال“

 .…لم يرف لكرم جفن بل قال بقوة



 ”..و.. ………اتهبلت ومش هرجع في كالمي“

 ..…ت كرم حينما وجد أحمد يتركه ياقة قميصة وينظر للخلف باعين ثاقبة غائرةصم

 استدار كرم خلفه ليجد حبيبة تمر بجوارهم

 …وعينيها في األرض بخزي وتجاهل ملموس

.واليوم راها وياليته ما ….فهو كل يوم يتمنى ان يقابلها ولو صدفة…اغمض احمد عيناه بعذاب
 .زاد…رآها

 ..……..واصبح صعب السيطرة على نفسه…وق لهاالوجع وازداد الش

أردت انهاء …هي ال تريده……لماذا القلب يهوى الشقاء……لماذا ال ينسى ويتجاوز األمر
 القصة رغم

..وقد انتابه الضعف وقتها وبكى ألجلها خوفاً من ان تبتعد …انه كان صادق في المكالمة
 ……وتتركه وحيداً 

.. وال حتى …ما ظن وبات صعب نزاع اي شيٍء يخصهاوكانها تسللت بداخله بشكالً اقوى م
 الغضب

 .. وال حتى الدخان قادر…قادر على محو الحب

 .……على تسكير األلم

نظر له كرم بصدمة وهو يترجم ما يحدث معه في االوانه االخيرة وتلك التغيرات التي بدلت 
 صاح كرم…….واصبح شخًصا غريب عنه…حالة في لحظة

 ..…بصدمة

 ”.. …في نفسك كده عشانهاانت عامل “

لم يرد عليه أحمد بل نظر له بصمت ميت مما جعل كرم يثور غاضباً وهو يدفعه في صدره 
 …ترنح احمد للخلف ليجد كرم يصرخ في وجهه بمقت

 ”.…ياخي يانعل ابو الحب اللي يضيعك بشكل ده“

 مسك كرم تلك المرة ياقه قميص أحمد



 .…صارخاً مجدداً وهو يقول

 مافي…لت هضيع نفسك عشان واحدهانت اتهب“

 ”…….من امتى……. من امتى وانت بيفرق معاك حد…داهيه

 ابعد احمد يدي كرم عنه وهو يقول بنبرة متعبه

 ………باهته جداً 

.مما …استدار مبتعداً عنه“.. ….انا ماشي….سبني باهلل عليك……احنا في الشارع ياكرم“
 جعل كرم

 .……ينادي عليه بحنق

 …..كالمنا مخلصش…نت يابني.ا…استني يا احمد“

 ”. …استنى

 لم يقف أحمد ولم ينظر له بل تابع سيره

 ..……مبتعد عنه

 زفر كرم بغيٍظ وهو يخرج هاتفه من جيبه ثم

 رفع الهاتف على اذنه قائالً بضيق بعد ان فتح

 .……الخط

 ”.…….احنا في مصيبه………ايوا يايوسف“

 .…ساله يوسف من الجهة االخرى بيقين

 ”.……أحمد عرفت مالوا“

 ارجع كرم شعره للخلف بكبت وهو يقول

 ……بقنوط

 ”…….. انت فين…….بص الكالم في التلفون مش هينفع……يارتني ما عرفت يايوسف“

 .…رد يوسف عليه بهدوء



 ”……. تعالى انا مستنيك……انا في الفيال“

د تعلقًا رغم رغبة الرفض الباديه على وجهه من الدخول لبيت صديقه خوفاً على قلبه ان يزدا
 بعد

 ان يرى اميرته الصغيرة صاحبة الشعر األسود

 .…الناعم الطويل والمالمح االنثوية االغريقية

 وعيناها و آآه من عيون سوداء براقة عميقة ال

 انبهار …تحمل إال الدفء واالنبهر الغريب نحوه

ويغضب جزءاً آخر اكثر نضجاً  ……. يرضي جزءاً منه….. وجميل…مزعج
 ………وعقالنيه

 .……رد كرم باستسالم

 ”.……..نص ساعة وهبقا عندك…تمام يايوسف“

عندما دخلت الشقة سريعاً دلفت لغرفتها واغلقت الباب وهي تضع يدها على صدرها الذي 
 يخفق بجنون وانفاسها تتسارع بقوة وكانها اتت من

 ..……سباق سريعاً للتو

 …نزلت دموعها بانسياب على وجنتيها الشاحبة

 .……الصغير يخفق بوجعومزال قلبها 

كانت ……كانت تظن انها عند رؤيته لن تشتاق ولن تتألم..ولن تنزل الدموع شوقاً وعشقاً له
 .سيزول األلم مع…تظن ان مع االيام سيزول الحب من قلبها

 .……مرور الساعات

سمعت كثيراً ان الحب االول نوعين االول اعمق واصدق يبقى في األثر مهما حاولنا نزعه او 
 ………والثاني وهم نكتشف انه كذبة كبيرة حينما ياتي الحب الحقيقي……تبدالهاس

هل يجب على المرء ان ينسى الحب بدخول في عالقة جديدة تحمل نفس المشاعر او 
 .اي……اكثر



 أال يجب ان ننتزع الحب من قلوبنا……هراء هذا

 …………حينما نريد ذلك

 الحب يغزو القلب…وهل الحب محكوم بقواعد معينة

 .. وعند الفراق يتعلق…. ويجرح في سهوة…سهوةٍ  في

.والسهوة تظل سهوةٍ سواء ذكرى عابرة او شوقًا بائساً لمن احببنا وهجر في …بك مدى الحياة
 ……سهوةٍ !؟

 ..……اتجهت الى شرفة غرفتها ومن خلف الستائر ابصرته يتقدم من بناية منزله

بين وعد اخذته بينها وبين نفسها وبين  ظلت تتامله بعيون المعه بدموع عمقها يحمل صراع ما
 .……شوق يعصف في قلبها االضغف من المقاومة

 لم تتخيل عند مراقبته انه سيقف امام باب البناية

 .…وقبل دخوله سيرفع عيناه مباشرةً على نافذتها

شهقت حبيبة بصدمة وارتجفت اصابعها التي مزالت متعلق في اطراف الستاره تأبى تركها 
 ةرغم الرجف

.. …. كانت نظرة قوية عنيفة……القوية التي سارت بجسدها كله بعد نظرته المفاجئة لها
 تحمل غضب

 ..لم تظن يوماً انه سيلقي اليها…أسود نحوها

 .….هل حقًا اصبح يكرهها……تلك النظرة المماقته

 ..……ماذا تعني تلك النظرة يا أحمد

ت الستارة ورفعت راسها لالعلى وهي ..ترك…وجدته يبعد عيناه عنها ويتابع دخوله للبناية
 تبكي بضياع وضعف تناجي ربها بقلب ضعيف في صمود امام

 ..……الحب وعذابة

 ..يارب….يارب انساه….يارب…يارب خرجه من قلبي“

 ”.. ….ساعدني……انساه



……………………………………………………………. 

 اللون تتناثر صعدت على درجات السلم بخفة وكانت متانقه كالعادة بفستان صيفي انيق ابيض

.. ام شعرها فكان معكوس على جانب واحد بعدما صففت …عليه فرشات ملونه مبهجة الشكل
 اياه

ام وجهها فكان ناضراً متوهج ……فانساب شعرها االسود ناعماً على كتفها……بمكوة الشعر
 .……بحمرة شهية وعيناها السوداوين البراقتين تضوي بشعاع السعادة والحب

.حينما دخلت السطح وجدت ابراهيم يجثي على ركبته ……داها ابريق الريكانت تمسك بين ي
 امام حوض

.. التي مع الرعايه منها ….. وقد انتهى من زراعة افرع الورود…زراعه مستطيل الشكل
 .………ستنبة في التربة وتتفتح مع االيام

 ”……. اسقي الزرع…خد يابراهيم“

 ..…نظر ليداه الملوثه ثم لعيناها قائالً بحنق

 ”. ….انا كده مهمتي خلصت……اسقيه انتي ياسمر“

 اتجه الحد االركان وعند صنبور مياة قديم اسفله

 وقف عنده وفتح إياه ……يوضع دلو بالستيكي

 ثم وجهه بل انه انزل راسه كلها …وغسل يداه

 ..……أسفل الصنبور

االخضر  ثم اتجهت لحوض الزرع وبدات بسقي الزرع …ابتسمت على كائنها الهجمي الضخم
 ……بتمهل واهتمام وهي تقول له

 ”……انت مضايق مني“

 سالها وهو يرفع راسه المبلل نحوها ومزال مائالً 

 ”……ليه يعني“ ………نحو الصنبور المفتوح

 ..…برمت شفتيها وقالت بنبرة ناعمة مقتصدة



 ”..……عشان استغليت يوم اجازتك وطلعتك تزرعلي ورد“

 .……مط شفتيه وقال بصراحه

 ”……انتي عارفه نفسك استغالليه من الدرجة االولى.. …ممم“

 ادارت راسها نحو ونظرت لعيناه وقالت

 ……بخبثٍ 

 .وبعدين فيها……….على فكرة انت ظلمني……انا“

 ..…اي يعني لما تصحى يوم اجازتك بدري عشاني

 ”………انا فاكره انك يوم اجازة االسبوع اللي فات صحتني الساعه سبعه الصبح

 تجه الحد الرائك ويتمدد عليها وعيناه الشقية تداعبها بوقاحة وهو يقولضيق عيناه وهو ي

 ……بخبثٍ 

 مش كنت محتاج……فكريني صاحيتك ليه“

 ”……حاجة مهمه

 ……برمت شفتيها وقالت بحنق

 ”..دا كان مهم انك تصحيني من احالها نومه..…يسالاام“

 .……زاد عبثاً وهو يقول بمكر

بقالك سبعه وعشرين سنه نايمه عملتي …من النوم .وبعدين احنا خدنا اي……طبعاً مهم“
 ”..…إيه

 ً  نهضت واقفه وهي تضع اإلبريق جانبا

 ”.……وجهة نظر برضو“ ……وقالت بسخرية

 .…الحقها بعيناه وهو يقول بسفالة

 وبعدين الموضوع ده لي فوائد……مش كده برضو“

 ”..…اهمها هتصحي فايقه و رايقه



 لةوضعت يدها بخصرها ورفعت حاجبها قائ

 ”……ممكن تبطل قلة آدب“.. …بقوة

 فلتت ضحكة استمتاع من بين شفتيه ثم

 ..…قال وهو ينظر لها بجراءة

 ”……مين بيفتح قلة االدب غيرك“

 لم ترد عليه بل اتجهت نحو األرجوحة االرجوانية

 وجلست عليها ثم تارحجت عليها وهي تسأله

 ……بهدوء

 ”.……عامل اي في شغلك“

 ……ماء بتانيرد عليها وهو ينظر للس

 وبقى….ادعيلي اخلص القرض دا بقا……كله تمام“

 ”……حر نفسي

 ……قالت بحنان وتفهم

 ” …هتخلصه بس اصبر……ان شاء هللا ياحبيبي“

 .……اعتدل في نومه جالساً وهو ينظر اليها قائالً بهدوء

 كنت عايز اسألك عن……الحمدهلل ادينا صابرين“

 ”.……حاجة بخصوص اخوكي أحمد

 دميها وهي تساله بقلقوقع قلبها بق

 ”..…ماله أحمد يابراهيم“

 ……سالها ابراهيم وعيناه ال تبرح وجهها الذي شحب بقلق

 ”.…انتي بتشوفيه لما بتروحي عند امك وال ال“



 ……هزت راسها وهي تقول بوجوم

..هو ……او برا………علطول في اوضته…ومش بيقعد معايا…..اوقات……مش دايما“
 …في حاجة يابراهيم

 ”.……ي عني حاجةانت مخب

 ..……اخبرها بنبرة خشنة

..المهم اني مدققتش اوي كنت معدي ….مش عارف هو وال حد شبهه……تقريباً اتخيلت بيه“
 بالعربية

..ساكن في شارع ……وشوفته واقف مع واحد..انا اعرفه كويس……من الشارع الرئيسي
 ”.…اللي ورانا

 اتجهت اليه وجلست بالقرب منه

 …بتوجس متسائلة

 ”..……..يابراهيم………دهمين “

 ..…اخبرها ابراهيم بهدوء

دا غير الحاجات اللي بيبعها ……الواد دا مش تمام ورد سجون أصال……واحد اسمه ماندو“
 ”…للشباب

 .…رمشت بعينيها بخوف سائلة

 ”……حاجات إيه ………حاجات“

 ً  ..…اجاب ابراهيم سريعا

 ”.. …..وبرشام من اللي بيلحس المخ……حشيش“

 فمها وبرقة عينيها وضعت يدها على

 ..….وهي تساله بسرعة…بزعر

 ”.……..انت متاكد ان أحمد اخويا..انت شوفته وهو بيديله حاجة….يالهووي…يالهووي“

 تلك المرة تحدث بيقين محاولة مواجهتها



 .……بالحقيقة

..بس ……انا مش هتوه عن اخوكي ….. حتى لو مشفتوش كويس…تقريباً هو ياسمر“
 ”.…وش وهو بيديله حاجةالشهادة هلل انا مشفت

 لم يطمئن قلبها وكان اإلجابة االولى كانت كفيلة

.ذهبت عيناها بمكان اخر ونزلت دموعها ثم غمغمت بعدم ……بان تمحي اي اجابة بعدها
 .…استيعاب

 ”.………معقول أحمد“

 .………مسك ابراهيم كفيها واجبرها على النظر اليه وهو يقول بقوة رغم خفوت صوته

وتدخلي …….. انا عايزك بكره الصبح تروحي المك…ش البلى قبل وقوعهاهدي ومتقدري“
.. لو اخوكي بيتعاطى حاجة …اوضة اخوكي تفتشي فيها من غير ماحد ياخد باله

 ”…….وكده كدا هو بيروح شغله الصبح بدري صح ؟…هتبان

 ثم تمتمت………اومات براسها مؤكدة وهي تبكي

 ……بذهول وهي تنظر لعيناه بضياع

 ”….. مش معقول…ل احمد يعمل كده يابراهيممش معقو“

 ربت على كتفها وهو ينظر لعيناها السوداء قائالً 

 ……بجدية

 . السن…مش هتخسري حاجة …زيادة تاكيد ياسمر“

.وياخده بالهم منه اكتر ……. والزم امك وخالك يحطه عنيهم في وسط راسهم…ده اوسخ سن
 .…من كده

 ”.. …دا لو اتاكدنا انه بيتعطى حاجة

 ……نزلت دموعها وهي تساله بتيه

 ”……..هتاكد ازاي ان مش بيتعاطى حاجة…طب افرض دورت وملقتش حاجة“

 ..…مط شفتيه وقال بخشونة وتوعد



وكان …ساعتها انا بقا اثبت ابن الحرام اللي كان وقف معاه وعرف منه ماله ومال اخوكي“
 ”.……واقف معاه ليه

 .……قالت سريعاً بلوعه

 ”…ابعتله اي حد غيرك……واحد زي ده ولي تشبه نفسك مع“

 قال ابراهيم بعدم استحسان وعيناه الحادة

 .……تزداد قتامة

.وبعدين اللي زي ماندو دا وال غيره مش …مش عايزين نوسع الحوار ياسمر……ابعتله مين“
..من نفخه …هيقدره يعمله حاجة معايا وال مع غيري دي عيال الحشيش والبودرة لحست مخهم

 ”.……بيطيره

 ضربت سمر على صدرها عدت مرت

 .…بقوه وهلع

 ”…….هو ممكن يكون…..يالهووي…..يالهوي…بودرة“

 .…اسكتها ابراهيم وهو يقول بصرامة

 ”……هشش متقدريش البلى قبل وقوعه قولتلك بكرة الصبح هنتاكد بنفسنا“

 نهضت فجأه وهي تقول

 .…بتسرع

 ”……انا عايزه اروح المي دلوقتي“

 .……ها جواره على االريكة عنوة عنها وهو يقول بخشونة حازمةسحبها من يدها واجلس

اتكي على الصبر يابنت الناس والصبح يحلها …انهارده اجازة ياسمر واخوكي قعد في البيت“
 ”…الف حالل

 نظرت امامها بعيون متسعه غارقة بدموع

 .……وحدثت نفسها بلوعه مولوله بحسرة

..كان حصل اي ……كان حصل اي لده كله….لي تعمل فينا وفي نفسك كده…ليه ياحمد“



 ..……بس

 حرام عليك دا تعب السنين والشقى دا كله كان ….. ليه يا أحمد…هضيع نفسك ومستقبلك ”

.زي ما ابوك هللا ….. على امل انك تنجح وتتخرج وتشتغل بشهادتك يابشمهندس…عشانك
 .ليه يا…….. وزي ما امك ما بتتمنى…يرحمه ما كان نفسه

 ” ……رق قلبي عليكأحمد ليه تح

 ..…سحبها ابراهيم الحضانه وهو يهمس بحب وقلق عليها

 .……..اهدي عشان خاطري……سالمة قلبك ياسمر“

 ً  ”..……ويطلع مظلوم……ان شاءهللا ربنا هيخيب ظنا

 بللت صدره بدموعها وتشبثت بذراعه تطالب

 ..…منه العون وهي تقول بتمني

 ”.……يارب يطلع مظلوم……………يا رب يابراهيم“

 رواية غمرة عشقك الحلقة السادسة والثالثون

 بعد السالمات المتبدلة بينهم جلس برفقة صديقة على االريكة بداخل غرفة الجلوس الفخمة

 ..…الشاسعه

 نظر كرم حوله بحرج تقريباً فرش تلك الغرفة

 بالتحف الباهظة واللوحات الفنية الثمينة مايعادل

 ..…ثمن معيشة عائلية لمائة سنة قادمة

اسبل جفنيه ربما تلك الحسبه تقام داخله فقط ألجل ان يخمد صراع داخلي اهوج يحسب 
 حسابات

 ……وهمية اغلبها الحب والمشاعر النبيلة تراهات ال تكسب مال وال تباع لربح مال !!

انه  ……هل توفيق الشامي رجل أحمق ليعطي ابنته لشاب مثله مزال طالب وحتى ان تخرج
 سيعمل



 لتي يملكها والدها باي وجه حقفي الشركة ا

 واين تلك االمكانيات المادية التي يمتلكها كي تعيش ابنته …يذهب ليطلب ابنته وهو يعمل عنده

 .…في نفس المستوى

 رفع كرم عيناه للسقف ثم لوى شفتيه بتهكم

 ……محدث نفسه بسخرية

 تعقل و انظر ….. باهلل عليك…)اي مستوى يا كرم

بل انها مستحيلة كقصة خيالية  ……لتقهر قلبك ، انها صعبة المنال حولك ال لتمتع عينك بل
 انسى………..نور مستحيلة…صعب ان ان تختلط بالواقع

 كفى وتعقل..(……انت ال تناسبها وال هي ……يا كرم

 انتفض انتفاضة طفيفه حينما هزه يوسف وهو

 ……يقول باستغراب

 ”.……بقالي ساعة بكلمك……مالك يابني متخشب كدا ليه“

 ……ر يده على شعره المجعد الكبير وهو يقول بحرجمم

 ”……سرحت شويه ……معلش يايوسف“

 ربت يوسف على كتفه وهو يميل لالمام

 .…بقلق

 ”..….. قولي ماله أحمد……وال يهمك“

 هز كرم راسه وهو يقول

 …بحنق

 ”..…حاله مش عجبني بقاله فترة“

 ..…رد يوسف بيقين

 . أحمد مش مظبوط من ساعة…دا عارفينه“



.. مش هي دي …البنت اللي كانت بترقص قدامه ………الفرح.. يكونش زعالن هو ومنى
 البنت اللي

 ”……بيحبها

 ..…اوما كرم براسه وهو يلوي شفتيه ساخراً 

“ ً  ”..……. وهو بقا ماشي في سكه شمال….. المهم انهم سابوا بعض…تقريبا

 .…عقد يوسف حاجبه متسائالً 

 ”…. بيعمل اي أحمد………سكة إيه دي“

 كان على وشك التحدث لوال طرق رقيق على الباب

 ..…وبعدها طلت نور بصنية المشروبات

الفتاة الوحيدة التي عند دخولها  …خفق قلبه وابتلع ريقه تاثراً من اطاللتها الخاطفة النفاسه
 ……خلل مقبول ……يضطرب قلبه ويصاب بخلل في الخفقات

 .………مه فقطمتعب وعالج التعب قرب غير مسموح به إال في احال

 . وشعور…اغمض عيناه وعبق عطرها يغزو انفه

 جميل حاني سكر حواسه كلها حينما همست

 ..…بنعومة اليهم

 .. عامل…ازيك ياكرم……جبتلكم العصير بنفسي“

 ”..……إيه

 فتح كرم جفنيه لتظهر عيونه البنية االمعه مزيج

 من الوسامة مع بشرته السمراء وشعره المجعد

 الشبابية العصرية التيالكبير ذي القصة 

 ……تليق عليه جداً وتزيده وسامه وتميز

 رمش بعيناه عدت مرات وهو يبتسم اليها



 …بمجاملة

 مرتا عيناه ”.…. انتي اي أخبارك…الحمدهلل يا نور“

 .…عليها سريعاً قبل ان يبعدهم عنها بصعوبة

بشكالً جبار  ..حر…فكانت ترتدي بنطال جينز وقميص ابيض ضيق كان شعرها األسود طليق
 فزادها

 فتون وتألق وهي يتدلى لبعد خصرها

 .……بدالل

 عليه ان يذكر واحداً من اكثر االشياء التي تستفزة

.ان شعرها الطويل حينما تطلقه حراً خلف ظهرها يكن ملفت أكثر …في هيئة اميرته الجميلة
لى اي مدى حقاً كم شخص جذبه طول شعرها فنظر ليحدد ا……من هيئتها الناعمة الفاتنة

 .………يصل عندها !

 ..…جز على اسنانه وهو يسمعها ترد السالم وعيناها السوداء تبرق اعجاباً وانبهراً به

مزالت نظراتها تستفزة  ……اغتاظ من تلك النظرة رغم خيانة المشاعر وخفقات القلب بقربها
 ود لو يصرخ بها ان تتوقف عن النظر اليه بتلك الطريقة ولكنه

 توبيخها عن شيٍء ان توقفت عنهكان يعجز عن 

 ……ستقتل اخر اآلمال في قلبه !

 ..…سمع يوسف يقول بهدوء

 ”.……..وخدي الباب في ايدك…سبينا لوحدنا شوية يانور“

حينما خرجت واغلقت الباب سمعت سؤال …اومات لشقيقها وهي تنظر لكرم نظرة أخيرة
 اخيها من الداخل مما جعلها تتسمر مكانها بقلق وهي

 .…ق السمع عند البابتستر

 ”.……فهمني ……سكة إيه ياكرم“

 ……..وكبت واضح…رد كرم بوجوم



 ”..…يابرشام ياحشيش ……احمد بيشرب حاجة“

توسعت عينا نور من خلف الباب بصدمة ووضعت يدها على فمها وهي تنسحب سريعاً من 
 .………امام باب الغرفة

 التي …سريعاً دخلت لغرفتها واجرت اتصال بحبيبة

 …الخط وحدثتها بصوٍت باهت منهكفتحت 

 ”.……ايوا يانور“

 ..…قالت نور بلهفة مفعمه بالقلق

 ”.…في اخبار مش حلوة خالص عن أحمد …حبيبة“

 ..…لوت حبيبة شفتاها قائلة بقرف

 ”..…رجع لُمنى وال رجع يصيع تاني مع البنات“

 ”..…انيل“ …قالت نور

 زمت حبيبة شفتاها

 .…بقنوط

 ”.……هو في انيل من كده“

 ً  .…قالت نور سريعا

 ”…….. احمد بيشرب مخدرات……بمراحل“

 .…انتفض صوت حبيبة بقلق

 ”.…. مين قالك الكالم ده….. انتي بتهزري…اايه“

 قالت نور سريعاً وهي تفكر معها

 .………بصوٍت عالٍ 

وجاي  …تقريباً كرم لسه عارف النهاردة …وانا سمعتهم من ورا الباب …كرم تحت عندنا“
 يقول



 عشان يشوفه حل يوقفوه عن اللي ليوسف

تفتكري عامل في نفسه كده عشان  …. معقول يضيع نفسه بالشكل ده……بيعمله في نفسه
 سبته

او ممكن يكون حبى يصاحب شباب تانيه  ……وال هو حب يجرب زي غيره …بعض
 ”……وطلعوا مش كويسين فبقا زيهم

 .…ارجعت حبيبة شعرها للخلف قائلة

 ”……نور ينفع تقفلي“

 ”.……مالك انتي كويسه“.. …لتها نور بارتياعسا

 .…قالت حبيبة بنفياً حزين

 ”.…تفتكري بعد اللي سمعته هكون كويسه“

 عضت نور على شفتها وهي تلعن غباءها فهي

..كان من الممكن توصيل …اتصلت بها سريعاً واشيه على أحمد كالبلهاء دون اعتبار لشعورها
 ..لكنها…ورهاالخبر بشكالً الطف واخف مراعية لشع

 ..……اخبرتها مباشرةً دون مقدمات

 ……اعتذرت نور بحرج

 ”.…….. اكيد هيفرق معاكي تعرفي…. انا بس قولت اعرفك…انا اسفه ياحبيبة“

 …قالت حبيبة بنبرة شجن

. انا لسه بحبه ومش هقدر أشوفه بيضيع نفسه …حتى لو سبنا بعض …اكيد هيفرق يانور“
 ”.……وقف ساكته

 ……ولسالتها نور بفض

 ”..…هتعملي إيه طيب“

 .……خرجت الكلمات بانفعال ولم تقدر السيطرة على نفسها قائلة

 ويعقل ويكون …. الزم يبطل القرف ده…الزم اكلمه“



.حرام ……هتبقا مصيبه ……….. امه لو عرفت او اخته…قد المسؤوليه لو مره واحده
 ”……حراااام ……اللي بيعمله فينا ده

 فيفقالت نور بهدوء محاولة تخ

 .…انفعالها

 ”……اكيد ميقصدش ………اهدي ياحبيبة“

 صاحت حبيبة منفعله اكثر وهي تقول

 ..……بازدراء

 ..حقيقي قرفت منه…….. ليه هو نغه…ميقصدش !!“

 ازاي سمحت لنفسي احب……ومن نفسي اكتر

. إزاي سنة ونص مع ….ازاي اديته فرصة يكلمني في التلفون ونتقابل…واحد زي ده
.. وفوق كل ده اثبتلي النهاردة انه …بالي انه كداب وخاين وجبان إزاي مخدتش …بعض

 . ماهو اللي يعمل الصغيرة هيعمل………انسان ضعيف والغلط اسهل حاجة عنده

 .. منتظرة ايه انا من أحمد.. منتظرة……الكبيرة

 ”. …ايه غير كده

 حاولت نور مجدداً التخفيف عنها قائلة

 ..…بهدوء

 ”..…ق.بكره يفو……اهدي ياحبيبة“

 .………نزلت دموع حبيبة وقالت بصوٍت متهدج من شدة انفعالها

 ”.……ويوجع اللي حوليه……احمد بيضيع نفسه واسهل حاجة عنده انه يغلط ويوجعني“

 بعد مدة اغلقت الخط مع صديقتها و وقفت في شرفة غرفتها بشغف هائمة العينين منتظرة

 ……ظهوره على احر من الجمر

. بعد ان …وهي مزالت تنتظر بدون ان تمل حتى طل أخيراً عليهامرت اكثر من نصف ساعة 
 .…خرج من الفيال مودع اخيها عند الباب



 . تمتمت…سار في الحديقة الشاسعه مولي ظهره لها

نور وهي تقبض على سور الشرفة بقوة ومشاعرها كلها في حالة اشتهاء ، راغبه في نظرة 
 اخيرة منه

 عب وصدف تاتي. فالقاء بينهما ص…قبل ان يرحل

 ..…بين الحين واالخر بنفس صعوبة القاء !!

 ”…….. ارفع عينك عشان خاطري……بص ياكرم“

 ……مطت شفتيها بيأس حينما وجدته على وشك تجاوز الباب الرئيسي

رمشت بعيناها عدت مرات وهي تحفز نفسها ان هذا اللقاء كافي لتغذية الشوق لحين حدوث 
 صدفه

 ……اخرى قريبة بينهما

قلبها بقوة المتها وهز كيانها بأكمله في لحظة حينما وجدته يرفع عيناه مباشرة على شرفة  خفق
غرفتها وكانه كان على علم انه تحت المراقبة ورغم ادعاء الال مباالة وقتها قد قادته في النهاية 

 مشاعره

 ولبى نداء قلبها ونظر اليها نظرة اخيره مودعها

 ً  ……مؤقتا

 ..…وحت له بحماسية وسعادة غريبة ال تخلو من االنبهار بشخصهتبسمت شفتاها اليه ول

 ثم …ابتلع ريقه من هالة الرقة والجمال المحيطه بها

 عند ابتسامتها الناعمة البريئة شعر انه يريد المبادلة

 .…معها ولو بشيٍء بسيط

د في ومكان عليها إال ان ضحكت بسعادة اكبر وهي تزي ……فرد االبتسامة اليها بوداع لطيف
 ..……التلويح اليه بيدها كالبلهاء

 ابتسم كرم اكثر وهو يهز راسه باستياء ثم تابع

 ………طريقه للخارج



 . وكانت…صاحت نور بسعادة بعد ان اختفى

 ..…تقفز كالمجانين قائلة

 …yes…. yes…. yes ……بيحبني وهللا“

 ” ……بيحبني

……………………………………………………………… 

 .…ن األعلىجلس على اول درجات سلم السطح م

 اخرج سجارة صغيرة غليظة غريبة الشكل تفوح

 منها رائحة أغرب تعمل على تسكير الحواس واالنتشاء لفترة مع دخانها المتراقص الذي

 يخرجه من فمه وانفه ببطء واستمتاع

 .……غريب

 ثم اجرى…لوى شفتيه وهو يخرج هاتفه من جيبه

 ..…اتصاالً وهو يسحب من سجارته بتلذذ

 ..…المائع باللهفة اتى صوتها

 ”.…….أخيراً رنيت……………أحمد“

 اخرج دخان سجارته وهو يقول بابتسامة

 …ساخره

 ”……بعد ما بعتي التسجيل لحبيبة………كنتي مستنيه اتصالي مش كده“

 ..…اتى صوتها الئيم متململه بميوعه

 ”.…انا مبعتش حاجة…..تسجيل إيه…تسجيل !“

 ”.……يابت ال****“ ……اسفتزه ردها فسبها

 …صاحت ُمنى بغيٍظ منه



 ”…هللا ما تلم نفسك انت متصل بيا عشان تهزقني“

 .…اتاها صوته الغاضب قائالً بشر

 ”.……ال يروح امك انا متصل بيكي عشان اقولك ان احنا كده خلصين“

 .…سالته بتوجس

 ”…….ازاي يعني………خلصين !“

 لمعة عيناه بالقسوة ومزال ينفث بسجارته بقوة

 ..…قال بشرٍ  ..ثم……وتلذذ غريب

 انتي بعتي لحبيبة التسجيل ووقعتي بيني“

 . وانا بعت البوكي نفس التسجيل……وبينها

 …. ال…ال…بس مش عشان اوقع بينك وبينه

 ..انا بعته عشان يلحق شرفه اللي…مش كده انا

 .عشان يعرف ان بنته مقرطساه……اتمرغ في الوحل

 .. واي حاجة شمال…وماشيه مع اي دكر خلقه ربنا

 .…ابتسم بسادية مضيف”..…يه فيهاجا

 ”.……واحد بنت**** ……..عشان انتي شمال و*****…بتحبي الشمال اوي ياُمنى“

 صاحت ُمنى بانفعال وهي على وشك البكاء

 ..…خوفاً 

هللا ……..يانهار اسود….انت بجد بعتلوا التسجيل….هللا يخربيتك…اخرس يازباله ياحيوان“
 دا…يخربيتك

 لى وجنتها برعب وقلبهاضربت ع”……ممكن يموتني

 ..……يكاد يتوقف من شدة الهلع

 ..…بينما رد احمد عليها باستهانه



 ”.…….لو مغسلش عاره بايده يبقا راجل مش تمام…بصراحه حقه“

 ..…صاحت ُمنى بخوف وهي تبكي

 حسبي هللا ونعم وكيل….اخرس…اخرس يا أحمد“

 ”.……منك هلل ……فيك

 ً  مع ضحك احمد بقوة انهارت اعصابها رعبا

 .……ضحكاته المفعمة بالغضب والشر واالزدراء

 .………بلعت ريقها وهي تسمعه يقول هازاً بعد ان خفت ضحكاته االنفعالية

..عارفه انا لو وسخ زيك مكنتش استكفيت بس باني …وهللا ضحكتيني افتكرتي ربنا دلوقتي“
 اعرف ابوكي وسختك دا انا كنت فضحتك في الحته

 ماشيه معاهم وبقرشينكلها واجيب العيال اللي 

. ……..ويخلوا فضيحتك بجالجل………بس هخليهم يحفله عليكي انتي واللي جبوكي
 ”.. …ياشماااال

 ..…صرخت بانفعال ساخرة

 انت كمان وسخ وزباله…مش انا لوحدي اللي شمال“

 ”..…ياشيخ أحمد ……والطيور على اشكالها تقع

 .……هدر احمد عبر المكالمة بغضب قاتم

 ا ياُمنى لو قربتي مني تاني اوو رحمة ابوي“

.يارب ابوكي ………جيتي على سكتي ال هسفلت وش امك ده خالص وفضحك في الحته كلها
 ”..…يطلع راجل ويقدر عليكي واالهم ينضف وسختك

 ………انا وسخه يابن الـ“

 ..…اغلق الخط في وجهها ولم يسمع باقية الجملة التي بالطبع لن تعجبه الباقي منها

بتعب واستقلى بظهره على درجات السلم وهو ينظر للسماء وبين اصابعه اغمض عيناه 
 السجارة التي



 ………قاربت على االنتهاء

 .……نظر للسماء من فوقه ثم للسجارة ودخانها الداكن المنبعث منه يتراقص مع الهواء العابر

 ..هل اعجبك هذا الدور…لماذا تنزلق اكثر في القاع

 ف عن كل هذاومتى ستتوق……هل ترضى عن نفسك

 متى ستتوقف……….انت تنتقم من نفسك………متى

..هل انت ضعيف لتلك ………واالهم هل لديك رغبة في العودة للحياة دون وجودها
 .…الدرجة

 .اخبرتك سمر سابقا انك…تحب الهروب صحيح

 يوماً ما ستواجه شيٍء صعب الجوء للهرب

 منه..

 وحينما وجهت الصعب فضلت الهروب واالختباء

 نغماس فيما يذهب العقل ويسكر االلمبل واال

 ..……ولو للحظات !

 ……حينما انتهت السجارة اغلق عيناه وفرد ذراعيه محاول اخذ قسط من الراحة

 ……فحسابات النفس واهيه !!

…………………………………………………………… 

اتكات باصابعها المرتجفة على سحابة حقيبة اليد تحركها ببطىء وارتباك واضح شاعره بتموج 
 غريب

 يتخلل جسدها مع خفقات قوية متعبه لصدرها

 بينما تهدج انفاسها مستمر من وقت جلوسها

 ……جواره في سيارته

 ستعود…..ستعود رغماً عن انفها……ستعود معه للفيال



 ستعود…ألجل قطعة منه ومنها تحملها بين احشائها

 ً  ..………النها حقه ومابينهما أحّق بهما معا

سحابة بعصبية واضطراب مصدرة خشخشه مزعجه مع كل اغمضت عينيها ومزالت تحرك ال
 مرة

 .……تفتحها وتعيد غلقها

.هل حقاً يجب ان تصلح العالقة بينهما وتعطي له …هل عليها ان تاخد خطوة وتقرب منه
 ..…فرصة

.جرحها كثيراً ويوم زفاف اخته كان اسواء األيام عليها …هل تسامح دون ان يطلب هو ذلك
.هل هي قادرة على لملمت اوجاع …..هل تغفر اوجاع تلك الليله…لهاواشدها قسوة وقهر داخ

 ……تلك الليله والليالي التي أتت بعدها في بعده وتجاهلها

 اثناء قيادة عز الدين للسيارة نظر لها بطرف عيناه

 فصوت….واصبح على حافة االنفجار بها…بحنق

 ..…الذي تصدره جواره يستفز حواسه

 ..……رج علبة عصير والقاها بحجرها بصمتمط شفته ومالى لالمام مخ

زمت حنين شفتيها وهي تنظر للعبلة المستقرة في حجرة ثم عادت إليه بصمت..فنظر لها نظرة 
 فاترة

 ..…كمعاملته التي تستفزها خالل هذا األسبوع

 كهدنة اتخذها معها سبيالً ……معاملة مهذبة هادئة

 ……للقادم من حياتهما معاً !

 صراحه مع نفسها معاملته الهادئه عليها ان تكن اكثر

تستفزها واوقات تود ان تستفزة ليخرج من قوقعة التحضر والتهذيب هذا فهو ال يليق عليه إال 
 ..…قلة التهذيب وسفالة والتبجح 

..لكن تلك المعاملة ان استمرت ستحاول البحث عن طبيب …ان عاد لهم ستشعر انه بالف خير



 يعالج

 .……له خلل عقله !

 فتيها وانفها أكثر لإلمام بحركة عصبيةزمت ش

 ……فبدت تشبه نقار الخشب بشكال مضحك

 نظرت اليه مجدداً بهذا الشكل وجدته يتجاهلها

 …وهو يضع سماعة الهاتف ويجري مكالمة عمل

 اطبقت على اسنانها وهي تفتح علبة العصير

 ..……وتغرز بقوة الشاليمو

 ا واخرجت علبة متوسط الحجم تحتوي على عدتثم مدت يدها في تلك الكيسة التي احضرها له

 ……قطع حلوى متنوعة الشكل والطعم

 بدات باكلها لعلها تجد بعٍض من السعادة بها او

 تبدد تلك المرارة التي تحتل حلقها دوماً من يوم

 ..……ان ابتعدت عنه

 كان مزال عز الدين منشغل بالحديث عبر الهاتف

  انيقوعيناه مثبته على الطريق يقود بشكال

 .بينما طريقة تحاوره مع المتصل………رتيب

 تعطي له هيبة وجدية جذابة يزداد معها

 ..فتقع في حبه……وسامة اكثر مما يمتلك

 ..……اكثر من المتوقع

 تشفط اكثر من الشاليمو وهي منشغلة في مراقبته عن كثف واضح وباليد األخرى تاخذ قطعة

 ………قطعة من الحلوى وتاكلها بنهم واضح



 ء مراقبتها وشرودها به كانت معلقة مصاصة العصير بين شفتاها تسحب منها بتمهل ولكنهااثنا

 مع الشرود به واالنغماس مع تفاصيله الرجوليه

 . اصدرت…المنحوتة بوسامة غير طبيعية لعيناها

 .. مما….. محرج…. مقرف…صوته غريب مزعج

 .…جعله يعقد حاجبيه ويدير راسه لها

بت انفاسها ولم تفهم معنى نظراته الثاقبة عليها فسحبت من الشاليمو فتوسعت عينيها واضطر
 مما جعلها

 ……تصدر صوٍت أعلى معلن ان العصير انتهى وكفى غباءاً وقرٍف رجاءاً 

 …توسعت عيناها اكثر بفزع ونظرت اليه ثم لعلبة العصير

بشكالً يجعلك تود  مما جعله يبتسم من حركتها العفوية االقرب للغباء االنثوي المقبول ولذيذ
 االنقضاض على تلك الشفاه الناعمة على حين غرة كي تتلذذ في

 طعم العفوية وعدم االستيعاب االقرب للغباء منها

 …كتلك القبلة التي اخذها منها يوم زفاف شقيقته

 ما جمل …ماجمل التقبيل على سهوة من الحبيب

 عدم اإلدراك في قبله ال يترجمها العقل وال يحتضر

 ..……بينما القلب والمشاعر في لهفة لها قبل حتى ان تلتحم الشفاه ببعضها لها

 حينما راته يبتسم شبه ابتسامة بسيطه ارتاح قلبها

 بشكال غريب بل انها بادلته متناسيه الموقف الغبي

 ……المحرج التي وضعت نفسها فيه

 حينما راى عز الدين ابتسامتها الجميلة أدرك انه غبي

 .. هل ابتسم لها…ه من نفسهلدرجة تثير غضب

. لو حكى القصة ألحد سيتهمه …….. مزال يبتسم في وجهها…للتو !! بعد كل ما فعلته



بالجنون فمن هذا العاقل الذي يقبل بالهدنة مع أمرأه تؤذي مشاعره وتهين رجولته بهذا 
 . مهم حاول وقدم ألجل عيونها تقدم هي العكس له وجع…الشكل

 مل فيها وفي حبها الهش. وخيبة ا…وتنازل عنه

 .….. غدرت به…..وأخيراً الغدر……ككل مابها

واخفت حقيقة طفله الذي ينمو بداخل احشائها.. ولوال الصدف ما كان علم انه سيكون اب بعد 
 أشهر

 ……ماتلك القسوة اهذ هو الحب ياحنين

وية في .. بداخله رغبة ق…ترك عيناها ونظر لبطنها وبداخله شعور متناقض مع غضبه منها
 مالمست بطنها

 .……يريد ان يشعر بابنه ويشعر هو به

حينما احبها تمنى بداخله ان يحظى بطفل منها  …حرمت على قلبه لذة الفرحة بخبر حملها
 . وتخيل كثيراً مقتطفات خياليه كثيرة عن خبر…هي

 حملها وانه سيكون اول من يعرف بعد معرفتها

 ..……مباشرةً 

كانت قاسية وهي تعترف له عن صورته المشوهة في . و…حرمت على قلبه الفرحة
 …مخيلتها

 .……وهل هو من ساعد في رسمها على نحو بشع قبيح …متى رسمت تلك الصورة

لو تعلمي ان صورتك داخلي هي األجمل واألروع شكال وفي عمق المعاني هي االكثر دفئاً 
 ً  واقل امانا

 رغم الحب……..واستيالء وطن…هي اجتياح مشاعر

 .ورغم ذلك لم اشوه صورتك…ؤذيه حبيبتيانته م

 ً و تسببته في ايذاء مشاعري بعد رؤية الصورة …….لكن انته فعلته ببساطه………يوما
 واضحه



 ..الجميلتين…..الصريحتين……في عيناكه الشفافتين

 ………رغم األذى العميق بهم !

 سحب من بين يدها علبة العصير واعطاها علبة جديده وخز الشاليمو بها وقدمها
 .…..بصمت…لها

 .…قالت حنين بامتناع

 ”..…………مش عايزه شكراً “

 ثم اشاحت بوجهها للنافذة وبدات باكل قطع الحلوى

 واثناء مضغها كانت تترقرق عيناها بدموع رغماً عنها

..لو صرخ او تحدث ولو بكلمة واحده كان سيخفف عنها تلك …تختنق من تلك المعاملة
 المشاعر الكئيبة

 .……خيم على قلبهاالقاتمة التي ت

 .السالم بتلك الطريقة يتعبها فتشعر انها على وشك االنفجار…تشعر باالختناق من تلك الهدنة

 ً  ..…..معترفه ببساطه انها تريده…امامه يوما

 .……تريده ان يعود ويغرقها في انهار حبه واهتمامه

 ..……تلك الهدنة الباردة تكرهها كما تكره صمته والفتور الذي يتحلى به

 ..…سمعت صوتها اخيرا يسالها بهدوء

 ”..……بتعيطي لي ياحنين“

 ردت وهي تمسح عيناها هاربه من نظراته

 ”………مش بعيط“

 .…قال بقلق وهو ينظر لها

 ”……نطمن………..حسى بتعب نطلع المستشفى طيب…انتي كويسه“

 .…قالت له بغلظة



 ”……انا كويسه متقلقش على ابنك“

 لم يترجم كلماته وهو

 .…يقول

 ”……نا قلقان عليكم انتوا اإلتنينا“

 .…….مما جعله يطبق على اسنانه سائالً بنفاذ صبر…نزلت دموعها اكثر ولم تنظر إليه

 ”..…ممكن افهم انتي بتعيطي ليه“

 رفعت عينيها المبلله اليه قائلة

 ببرود

 ”..……انت عارف ومع ذلك بتسال“

 لم يرف له جفن ولم يتأثر بجوابها الصريح بل

 ..……رقال بفتو

 .ومع الوقت……بس انا مرتاح كدا ياحنين“

 ”.……هتتعودي كده احسن لينا

 ..…صاحت بانفعالٍ 

 ”………ال مش احسن ليا“

 ……زادت نظراته قساوة وهو يقول بحدة

كالمي هيوجعك ………..يمكن اخسرك لو قولت اللي عندي…لو اتكلمت هتزعلي ياحنين“
 ”.……وانا مش عايز كده

 ..…وعقبت ……لوت شفتاها ساخرة

 ”..…وانت كده مش بتوجعني“

 ..…رد بفتور

 ”……قولتلك كده احسن“



عادت للنافذة مغتاظة ثم مسكت قطعة من الحلوى ودستها بفمها ومضغتها ”.……فعالً احسن“
 ..ثم…بعصبية تحت ضروسها بقوة وبشهية مفقودة 

 اخذت واحده أخرى بعصبية فوجدته يسحبها

 ……منها ويضعها بفمه

 .فقال بفتور…عه إليه بصدمةرفعت عيناها الدام

 .……يجمد حواسها

..خلتهم ……انا قولتلهم يحضره الغدا على ما نوصل……كفايه كده عشان تعرفي تتغدي“
 ”……يعملولك كل االكل اللي بتحبيه

 .…رفعت حاجبها وقالت ساخرة

 ”……وعرفت منين االكل اللي بحبها“

 .اصابت قلبها بخيبة…اجاب بنبرة عادية

 ..…أمل

 ”…………امتك ساعدتنيبسيطه م“

 نظرت لالمام بصمت وهي تفكر بوجوم في

 .……أمها

فوالدتها الحمدهلل تحسنت عن السابق واستعادت صحتها بعد رعاية االطباء وعادت لبيتها اليوم 
وقد جلب عز الدين لها خادمة ترعاها وتلبي طلباتها هي والصغار وستظل في خدمتها طوال 

 الوقت وعند أخذ

تبدل معها باستثناء الممرضة كذلك المسؤوله عن حالتها الطبيبة والمشرف  اجازة ستاتي من
 ..….وكل هذا بفضل عز الدين…على عملها افضل األطباء

 لو لم يكن في حياتها البائسه ماذا كان سيحدث

 .…لها ؟!

مدت يدها في علبة الحلوى وقدمت له قطعة محاولة تلطيف الجو المشحون بينهما وبداية الود 



. …. وغباء…. رغم انها ال تقدم له إال اذى…بعد ان تذكرت ما فعله وما يفعله دوماً معهامعه 
 ..…. وخيبة أمل…وضعف

 ”……خد دي ياعز مني“

.. اطبقت على شفتيها وهي تتجرأ مائلة نحوه …هز راسه بامتناع وهو ينظر امامه بهدوء
 …متناع.. بينما نظر لها قائالً با…بكليتها وقربت يدها اكثر من فمه

 ”.……قولتلك مش عايـ“

 …توقف عن الكالم بعدما دست قطعة الحلوى بفمه

 نظر لها بدهشة فابتسمت اليه بحب بينما نظراتها

 كلها وداعه وللطافة كقطة تدلل على صاحبها كي

 ……يرضى عنها وتكن المفضلة لديه

 . لكن الرضا انا غير قادر…)انته المفضلة دون منازع

 .(……على الشعور به معكه 

 ..…سمعها تقول بهدوء ……قالتها عيناه وعجز اللسان عن نطقها

. وانت قولت كفايه عشان الغدى فقولت يعني تاكلها ………كانت اخر حته في العلبة“
 ”……انت

 ..…اوما بصمت ونظر امامه

 .……مدت يدها ومالت مجدداً عليه وهي تمسح بابهامها احد زاويا شفتاه

.. وهو يسألها بصوٍت …تظهر عليه بوادر التاثر بقربهانظر لها عز الدين بدهشة وبدأ 
 .…متحشرج قليالً 

 ”……بتعملي اي ياحنين“

مسحت نقطة بسيطه من الشوكالته كانت معلقة بجانب شفتيه.. ثم رفعت ابهامها وقربتها من 
 فمه

 .…قائلة ببراءة



يناه ثم امام ع ”..……. آسفه…واضح ان نيلتك لم حطيت الدونتس في بؤك مرة واحده“
الثاقبة مصت بواقي الشوكالته من على ابهامها وهي تنظر اليه ببراءة تكشف عن خداعها 

 وخبثها من خالل تعابير

 …مالمحها وعينيها الشفافتين

اخذ نفساً عميقاً مغتاظاً بينما نظراته مشتعله نحوها ومشاعره مختلطه بفوضى غير قابله 
 ..…لالصالح

 قال من بين اسنانه المطبق عليهم

 ……بقوة

 ”.……ارجعي ورا ياحنين وقعدي عدل“

 ”……ليه يعني“.. …سالتة بلؤم

 ……نظر لها بقوة قائالً بانفعال غريب

 قعدي عدل واياكي ……عشان انا عايز كده“

 ”.……تقربي تاني

ورغم خضوعها إال انها تشعر بلذة غريبة في امتالك  ”..…. اللي تشوفه…تمام …ممم“
 ……سالح فتاك كهذا لرضخه لها

……………………………………………………………. 

 ..…اوقف السيارة بعد دخولها الساحة الخضراء

.لكنه توقف قائالً بهدوء وهو يرفع هاتفه على …ترجلت حنين من السيارة وهو لحق بها كذلك
 ……اذنه

 ”.……..غيري هدومك ونزلي عشان تتغدي…اطلعي انتي ياحنين“

 …سالته وهي عاقدة الحاجبين

 ”.……وانت مش هتتغدى معايا“

 ..…رد بفتور يتعب قلبها



 ”.………اكيد هتغدى معاكي“

 ماذا عليها…اومات براسها وهي تستدير زافرة بتعب

ان تفعل انه عنيد وعند الخصام يتحول للوح ثلج وعقله سبحان هللا يكن اصلب من 
 ..……الحجر

 وكيف ستمحي هذا الفتور……كيف ستخترق حصونه

الن يجتمعا في مكانا وآحد ……ها وتهرب منهواألهم الى متى سيظل يهرب من………بينهما
 ..…يوماً؟!

 دخلت الغرفة واغلقت بابها ثم سريعاً اخرجت مالبسا

 ..……من الخزانة وتوجهت للحمام

محاولة مع الماء ازالت ……تخلصت من مالبسها ووقفت تحت الماء البارد للحظات طويله
 واالهم إيجاد حل وسط خرير……التعب األرق والتفكير

 .………المنساب على جسدهاالماء 

رفعت وجهها في مواجهة صنبور الماء اعالها هبطت المياة بقوة على وجهها كاتمه انفاسها 
للحظات بينما كان عقلها يعيد مقتطفات من حياتها السابقة وحياتها االن معه كشريط ذكريات 

 ………يمر امام عيناها المغمضة بسرعة وأحياناً بتريث

بينما ……فابعدت وجهها عن الماء وهي تاخذ انفاسها المسلوبه منها للحظات شعرت باالختناق
 .……دموعها بدات بالهبوط

 .…الحقيقة اقرب للحالة االختناق التي انتابتها للتو

 .……بدونه هي تختنق وتحتضر الموت !!

..خرجت …بعد قليل خرجت من الحمام بعد ان ارتدت فستان بيتي انيق قصير بنصف كم
 بشعر مبلل

 مرر عليه المجفف بل اكتفت بتجفيف المنشفةولم ت

 ..بينما وجهها ناضراً رغم شحوبة البسيط……فقط



ً  …واحمرار عينيها من البكاء  وكل هذا لم يشكل فارقا

امام عيناه الثاقبة التي تخفي للهفة مشتعلة وحب نحو تلك المرأة التي كانت له بمثابة درٍس 
 ابسطه

 .(………تترك قلبك في يد بائسة.. وال …)ال تعطي األمان المراءةٍ 

 …بلعت ريقها وهي تقول بهدوء…….وكانه كان ينتظرها…شعرت باالرتباك لوجوده بالغرفة

 ”.……شكلي اتاخرت عليك“

 …نهض من مكانه وقال بهدوء وهو يقترب منها

 مسك يدها برفق”…….تعالي………ال متاخرتيش“

 ……..سالته بأستغراب…واجلسها على مقعد امام مرآة الزينة

 ”……بتعمل اي ياعز“

 .…رد باختصارٍ 

 ”……عشان متبرديش……هنشفلك شعرك ده“

 ..…توسعت عيناها بدهشة لتجده يشغل المجفف ويوجهه على شعرها برفق وتريث

 .لماذا يفعل كل هذا…نظرت له عبر المرآة بغرابة

 ………معها ؟!

الت ، راضخ وجدته يترك المجفف ويمسك الفرشاة ويمشط شعرها البني الداكن ناعم الخص
 بانسياب

 .……خلف ظهرها

 ..…قالت بنبرة مرتبكه

 ”.…….. انا هسرح شعري…مش الزم ياعز“

 ..…سالها بهدوء أجش ……نظر لوجهها عبر المرآة بينما يداه تمشط شعرها بحنان

 ”…….. الحمل تعبك اوي كده……شكلك تعبانه“



 افترت شفتاها في ابتسامة ناعمة وهي تخبره

 ..……بهدوء

.. وزهق وحاجات كتير …. اغلب الوقت بيكون تعب نفسي كسل وارهاق………شوية“
 متشقلبه فوق

 ”..……بعضها

 ..…تخلل باصابعه شعرها الناعم المنساب خلف ظهرها بجمال ثم قال بتفهم وصوٍت حاني

. الهرمونات بتبدأ تتغير فالزم تاثر على جسمك …. الدكتور قال كده عشان الحمل ……فاهم“
 ”.……ونفسيتك

ت بهدوء فوجدته يحرك المقعد الجالسه عليه قليالً ثم جثى بركبته امامها ووجهه مقابل اوما
 وجهها

 .يسالها…ثم قال امام عيناها بتردد ألول مرة

 ..……وعيناه توزع النظرات بينها وبين بطنها

 ”.…….حسى بيه ياحنين……هو انتي حسى“

ة الدموع تداهم مقلتاه وهي ارتجف قلبها بداخل صدرها وهي تنظر اليه بدهشة وعادت لسع
 ثم ردت بهدوء وعيناها ال تبرح……ترمقه ببالها

 ……عيناه العسلية الضارية

 ”……مش ابني حته مني………اكيد حسى بيه“

 ”………بيتحرك“.. …سالها بغباء

مسكت كفه الكبير ووضعته على بطنها ثم اغمضت عيناها بضعف فحقاً ”..……هات ايدك“
 أشتقت إليه

 وتبخر خجلها المتبقي معه.. لدرجة تهلك صبرها

تحسس عز الدين بطنها بتأني حاني من فوق مالبسها وكانتا عيناه تعانق عينيها بقوة 
 .بلعت…وعذاب



 ..…ريقها وهي تقول بهدوء

 هو انا مش هحس بحركته دلوقتي تقريباً بعد“

 ”.……..هيبدأ يفرك ويتعبني………الشهر السابع

 قالت بهدوء كي تقتل الصمت بينهما……سطح بطنها اخذت نفساً عميقا ومزال كف يده يعانق

 ..……وتخفف شعلة المشاعر التي تحرق اجسادهما

 ”.…حسى انها بنت ………تفتكر هيطلع ولد وال بنت“

 رد وعيناه مثبته على وجهها

 ..…الجميل

 ”..……. ولد وقوي كمان……………ولد“

 ..…تبسمت برقة قائلة بمرح طفيف

 ”.……….. تفتكر هيطلع شقي……زي ابوه“

 ..…رد بنبرة خشنة

 إال حاجة واحده……اكيد هيطلعلي في كل حاجة“

 ”. …بس مش عايزه ياخدها مني

 .فرد بهدوء يحمل…سالته بعينيها الشفافة 

 .……بين طياته أوجاع

 ..ولو حب ميضعفش قدام اللي…انه ميحبش“

 ”..……بيحبها

 انتشر خٍط من الحزن بعينيها..

 .…وهي تسأله بشجن

 ”..……ت قدامي ياعزوانت امتى ضعف“



 تاوه بخفوت وهو يقول امام عيناها

 .…بسخرية

 ..انتي الوحيدة اللي ُكنتي درس كبير وقاسي اوي…آه ياحنين قولي امتى مضعفتش قدامك“

 ”عليا.. 

 نزلت دموعها امام كلماته فلعقت شفتاها

 .…قائلة بحرج

 ”.……..بس وجعي انا كمان اكبر…انا عارفه اني وجعتك“

 ه بحديثها فقال بصوٍت باهت عاحززادت اوجاع

 فهو رغم كل شيء مزال يعشقها……باسم الحب

 ..……بهوس

.ان اللي بعدت ان اللي هربت طب انا اللي قسيت وخبيت ان ……انا اللي باعت……أكبر !!“
 في طفل بيربطنا انا اللي ظلمتك وحطيتك في صورة

 .…بعيد اوي عن الحقيقة وعن كل اللي كان بينا

 .وليا سمحت……عملي كده فياازاي قدرتي ت

 ”..…لنفسي احب واحده محبتنيش

 مسكت كفه الذي كان يضعه على بطنها ثم قالت

 ..…بقوة تبث له برهان العشق

 ”..……وهللا لسه بحبك…..وهللا……اقسم باهلل حبيتك ياعز“

 ..……اتى صوته المعاتب برفق محاول ان يتماسك وال ينفجر في وجهها

 ..طب….اتمسكتي بيا…هعملتي اي عشان يثبت كد“

 ..وال اي حاجة……حسيستيني اني فرقلك في مرة

 ..الظلم…..حلك العياط البعد……وال عملتي اي حاجة



.مهما قال ……ماهو وحش بقا وجوز االربعه…وانك تعلقي غلطاتك على شماعة عز الدين
. مهما قال انه ……انه عايزك مهما قال انه مستكفي بيكي ومش عايز اي حد غيرك

 . بيفضل وحش……كبيحب

 وكداب وخاين حتى لو عمره ما خانك ولو

 ”.. …بنظرة

 نزلت دموعها وهمست باسمه وهي تتكأ على

 ..…يده باعتذار وضعف

 ”……عز“

 سحب يده من بين يداها برفق قائالً بصوتٍ 

 .……رخيم بعد رؤية دموعها

 انا مش عايز اتكلم ياحنين قولتلك اني“

 عارف نفسي ..انا…. وهوجع نفسي معاكي…هوجعك

 .عشان…اللي جوايا لو طلع هيبقا صعب عليكي وعليا

 انا معنديش استعداد تاني اوجعك وال اوجع نفسي

 ”.…….بالش نتكلم……اني وجعتك بكالمي

 ”.……الزم نتكلم“. …صاحت فجأه بانفعال

 .…تحلى بالصبر باعجوبة وهو يرد عليها

 مش الزم الن مفيش منه فايدة صدقيني“

 .…نهض بهدوء قائال برفق”.………يدةياحنين مفيش فا

 ”…هستناكي تحت على السفرة……يال عشان تاكلي“

 .…قالت بتبرم كطفلة عنيدة

 ”……مش عايزة أطفح“



 احتدت نظراته نحوها ولكنه حافظ على هدوءه

 .……قائالً 

 ”.…عشان اللي في بطنك…هتاكلي مش عشانك“

 نهضت هي أيضاً وامامه عقدت ساعديها قائلة

 ..…فعالوهي تهتز بان

 ويترى بتتعامل معايا بالهدوء واالحترام ده عشان“

 ”.……برضو اللي في بطني

 االن بدا ينفجر رويداً رويداً مع افعالها الحمقاء

 ……فقال بحزم

 ”..……..واحمدي ربنا انه منعني عنك………ايوا“

 عضت حنين على شفتيها وهي تقول

 .…بتهكم

 ”..…ولو مكنش موجود كنت هتعمل إيه يعني“

 ل معها لحافة الغضب فاجابهاوص

 …بقسوة

 ”……اكيد مكناش هنرجع أبداً  ……على نظامك ده“

 ..…استدار بشموخ قائالً 

 ”.……متتاخريش………هستناكي تحت“

 ..وهي تحاول استيعاب ما……نظرت الثره بدهشة

 ..……قيل للتو

……………………………………………………………… 



 هبطت على الساللم بوجها شاحب حزين وعيونها

 ..……ته النظراتحمراء باه

 دلفت لغرفة الطعام ورفعت عيناها عليه فوجدته

 ……بانتظارها

 عادت بعيناها للطعام المرصوص امامه يغطي جزءاً بسيط من سطح الطاولة الكبيرة والممتدة

 بشكال مبالغ فيه ككل شيٍء فخم كبير بتلك

 ……الفيال

 خطت نحوه وامام نظراته الثاقبة وعند وقوفها امامه

تسم له ببرود ثم تخلصت من الحذاء امام عيناه الجامدة وخطت بقدمها على المقعد وجدها تب
 ومنه لسطح الطاولة وجلست ناحية الجزء الفارغ والن

الثوب التي كانت ترتديه قصير جلست بجانبها على حافة الطاولة تأرجح ساقيها المكشوفة 
 ..…باغراء

 ……ببساطه وهي تبدأ في األكل نظر عز الدين لساقيها ثم لعيناها بتسأل..فقالت

 ”…….في مشكله…انا عايزه اكل كده“

 .. ثم لقربها المهلك…نظر لساقاها العارية

 ……وقال بانزعاج

 ”…….. مينفعش…………ايوا عندي مشكله“

..ثم حركت حاجبيها …مدت المعلقة في الحساء واخذت رشفة بصوٍت عاٍل مقصود
 ……ببراءة

 ”……..افهم…لي بقا مينفعش“

..صاح بجزع ……اسنانه وهو يجدها تشرب الحساء مرة أخرى بصوٍت عاٍل مقرف جز على
 ..…وهو يفتح اول ازرار القميص باختناق

 ”.……ممكن تشربي الشربة عدل“



 ..…زمت شفتيها بمكر انثوي

 ”……هللا وانا بشربها ازاي يعني ياعز“

 مالت امامه بالقرب منه لتاخذ قطعة من اللحم بيدها

.غمغم بنفاذ صبر وهو ……تبرز ثم تتحرك بتراقص مع حركاتها العفويةمما جعل مفاتنها 
 .…ينظر لسقف الغرفة

 ”..……يا صبر أيوب“

 رفعت حاجبها باستفهام وهي تاكل

 …بميوعة

 ”.……بتقول اي ياعز“

 ..…خرج عن المألوف قائال بانفعال

 ”.……..عشان اعرف اطفح…أنزلي ياحنين قعدي على الكرسي“

 ……قالت بعناد وتحدي

 ”.…ما تاكل براحتك…هللا هو انا قعده على قلبك“

 ……نظر لها بتهكم ثم قال ببرود

 انزلي بامؤدبة وكفايه كده …إزاي وانتي قعده كده“

 ”.……حركاتك كلها مهروشه

 شهقت حنين بصدمة فهي لم تتوقع أبداً الرد

 نعم هو بجح وصريح لكن ليس ……الصريح منه

 ا وتموت اآلن.انهُ اصابها في مقتله…بتلك الصورة

 . لكن لوهله حاولت التماسك…بداخلها حرجاً 

 ……قائلة بلؤم

 . واحده قعده بتاكل اي…حركات اي مش فاهمه“



 ”……المشكله عندك

 مد يده عند مفاتنها في لحظه خاطفة ثم ابعد يده ببساطه بعد ان اشار عليهم ”……المشكله هنا“

 ……بلمسه بسيطه

د انتصر عليها الوقح في لحظة وبحركة سافلة منه .وق…شهقت حنين بقوة وهي تصيح بخجل
 تبخرت

 .…شجاعتها الزائفة واالغراء الميؤوس منه

 ”…. انت قليل االدب……انت ازاي تمد ايدك كده ها“

 لملمت الفستان من عند الصدر بغيظ فالتوت

 ……شفتي عز الدين وقال بتعجب

 ”..…. انتي ناسيه اني جوزك…قليل األدب !!“

 ي تحاول التحكم في بلبلةقالت بقنوط وه

 ……مشاعرها بعد لمساته

 ”.…ايوا جوزي بس ده يديك الحق تعمل كده“

 .…رد عز الدين بخشونة صريحه

 . الموضوع……واعمل اكتر من كده طالما بتستفزني“

 ”.……ده مش هيحل حاجة متحوليش

 نزلت من عن الطاولة ووقفت على االرض وهي

 المهانةتوليه ظهرها قائلة بحنق وهي تشعر ب

 ..…معه

 ”…….. وكاني انا اللي غصباك على العيشه معايا…مش شايف انك بتذلني بكالمك“

نهض هو االخر لكنه حافظ على مسافة بينهما ومن خلف ظهرها قال ببساطة رغم حرارة 
 المعاني



 ..…بها

 . وعملت اللي في…بالعكس انا اللي غصبك“

 ”……بطنك حجه عشان ترجعليلي

فما كان من عز الدين اال التقدم خطوتين منها وقال …عاً ناظره اليه بصدمةاستدارت حنين سري
 .……بنبرة حانيه تحمل بين طياتها اوجاع

. وبرضو دا مش هيمنع ……مش عيب اني اقول اني بحبك ولسه بحبك …بتبصيلي كدا ليه“
 واللي بتفكري فيه مش هيصلح ………انك غلطي جامد في حقي

 ”.……من كده .. انا عايز اكتر…حاجة بينا

 .…نظرت له بتوجس متسائلة

 ”..…عايز إيه“

 ……رد بنبرة حانيه لكنها قوية في االثر

. …عايزك تتمسكي بيا ……عايزك تحبيني بجد مش كالم ……عايزك تصدقي اني بحبك“
 عايز اكون كل

 ..اكون انا……واهم حاجة عندك……حياتك

 ”..…كل حاجه واهم حاجة في يومك

 ”……قا عندك كدهوانا ب“.. …سالته بوجوم

 رد عز الدين بنبرة عاطفيه رغما

 .…عنه

 ”…….انتي عيوني……انتي عندي اكتر من كده“

 عند صمتها واهتزاز حدقتيها بخجل اشار

 ……بهدوء الى سفرة الطعام قائالً 

 ”……كملي اكلك“



 ……هزت راسها بامتناع

 ”..……مش عايزه شبعت“

 .…ة فقالت بانزعاجمسك يدها نحو الطاول”……انتي مكلتيش حاجة تعالي“

 ”..……مش عايزة هو بالعافية…قولتلك شبعت“

 ……اجلسها بالجبار على المقعد ورد وهو يشاركها الجلسة

 ”……آآه بالعافية“

 .…اشار على الطعام بصرامة

 ”..……ُكلي عشان اللي في بطنك“

 .…هزت راسها بعناد قائلة بتحدي

 ”……مش هاكل وريني هتغصبني إزاي………ال“

قالها بصوٍت حاني وهو يمد معلقة االرز لفمها فنظرت له ”……عشان خاطري وان قولتلك“
 بتردد فقال

 ..…بنفس الهدوء وكانه يراضي طفله

 ”. …افتحي شفايفك الحلوين دول واسمعي كالمي“

مطت شفتيها وبصعوبة وبعد دقيقة تصميم عنيد منها واصرار قوي منه رضخت اليه كالعادة و 
 بجزع وهو يقطع بشوكة وسكين..غمغم …فتحت فمها بتبرم

 ……قطعة لحم لها

 ”.……ربنا يهديكي“

 .…عقبت بتعجب منه

 ”.……..ليه ملبوسه انا……يهديني !!“

 مد قطعة بشوكة نحو فمها وهو يقول

 ..…بوجوم



 ”.……..اهو هيكون ليكي عذرك……ياريت“

 اكلت ما في الشوكة من يده وهي ترد عليه

 ……بغيظ

 ”. …واعصابك تالجه………انت مستفز“

 قطع مره اخرى بشوكة وسكينه لها وقال

 ……ببرود

 طبيعي اللي يعرفك الزم يحط مراوح على“

 ”.……قلبه

 عضت على شفتها وهي تسحب الشوكة من بين

 يده وتدس قطعة اللحم بفمها بقوة ثم تقول

 ..…هاكمه

 ”……انا بعرف اكل لوحدي مش نغه انا“

 ……مط شفتيه قائالً بسخرية

 كنت لسه هلفت نظرك انيدا انا ……لسه فاكره“

 ”.……مليش في رومانسيه الهابطه دي

 شعرت انها تلقت لكمة قويه في معدتها

 بعد حديثه فرفعت حاجبها قائلة

 .…بغضب

 ”……يسالم امال ليك في اي بقا“

 ………مرتا عيناه على جسدها في لحظه خاطفة ثم قال بسفالة

. إزاي يقدر …ين راجل ومراتهانتي عارفه مفيش أجمل وال اصدق من األفعال خصوصاً ب“
 يقولها



 ”..……كل حاجة من غير ما يتكلم

 حاولت العب على اعصابه قليالً فقالت بمراوغه

 ..……وهي ترفع حاجبها كعالمه هازئة من حديثه الغير موثوق فيه

 ”.……وهتقدر فعالً تقول كل حاجه من غير ما تكلم“

 شدها من ذراعها بقوة ”..……قولتلك متستفزنيش“

 لحظة وقبل ان تترجم جملته وجدته يهجم وفي

 وقد انفجرت المشاعر المكبوته في……على شفتيها بقوة يبث بها شوقه وحرمانه منها ألشهر

 ً  . والمسكرة…لحظة على شفتيها اللينه ملمسا

 ً  .…مذاقا

غرقت حنين معه مستسلمة لتلك القبلة العميقة القوية المليئة بالمشاعر الصاخبة رغم عمقها 
 مالناع

 تخللت باصابعها شعره البني بخصالته الشقراء

 الناعمه تجذب راسه اكثر اليها بضعف واشتهاء

 ..…له

.فكلما تعمقت القبالت زاد عمق االحساس جماالً …اغمضت عينيها وهي تئن بعذاب
 .……آآه من دفئها وتسلطها انها دوماً تفرض ملكيتها الحصرية بقوة عليها…وشفتيه

 بة وهو يأخذ انفاسهتركها عز الدين بصعو

 بتحشرج وينظر اليها بقوة ثم قال دون

 ……مقدمات

..اغلب الناس …اخر االسبوع ده في حفلة كبيرة هتتعمل هنا في الفيال……اعملي حسابك“
 ”.. ….ووجودك مهم الحفلة معموله على شرفك………الموجوده قريبي وصحابي

 ”…….. ليه……حفلة !!“ ……سالته بارتباك



 تنظر لشفتيها المنتفخة الحمراءرد بهدوء وعيناه 

 ..…اثر هجومه عليها

 ”….مش دا اللي انتي عيزاه……هعرفك عليهم اكتر“

 هزت راسها بامتناع وهي تخفي خجلها

 …بعد نظراته المتفحصه بقوة لشفتيها

 ”…ومطلبتش حاجة زي دي……ال انا مقولتش كده“

 .فهو بات…قال عز الدين بنبرة خشنة موثقة

 ..وهذا العمق الذي لم…فسهايعرفها اكثر من ن

 .……يختبره مع أمرأه غيرها

 ”..….عينك قالت كل حاجة……من غير ما تطلبي“

 .فوجدته يمسك ذقنها……اطرقت براسها بحرج

 ً  .……ويرفع وجهها اليه قائالً بهدوء موضحا

 ..اني مش ناوي ابعد…محتاج اطمنك واطمن نفسي“

 ”..…وال هسمحلك تبعدي طول مافي طفل بينا

ً اهتزّ   ت حاجبيها بصدمة وسألت سريعا

 ..…بما يجيش بصدرها اآلن بعد حديثه

 ”..…بس عشان اللي في بطني هتعمل كده“

 بعد جملتها اغمض عيناه بقوة و زفر بتعب

 …يئن بيأس قائالً 

 فتح”.……..مفيش فايدة فيكي…آآه ياحنين“

 .……عيناه ثم قال بهدوء



ثم نهض مبتعداً عنها ”..………ه وجاي..انا هطلع اعمل مكالمة شغل مهم……كملي اكلك“
 وهو ينوي التدخين في غرفة مكتبه لعل الدخان يريح

 .…اعصابه او يحرقها !!

……………………………………………………………… 

فتحت زينب الباب وعقدت حاجبيها سريعاً بدهشة عند رؤية سمر امامها في هذا الصباح 
 .…الباكر

 .……قالت تلقائياً بفزع

 ”.…نقتي مع جوزك وال إيهانتي اتخ ……مالك ياسمر“

 ..…ثم اغلقت الباب بيدها قائلة …هزت راسها وهي تتخطى امها داخله الشقة

 . مفيش حاجة انا جايه قعد معاكي…ال يازوزو“

ثم بحثت عيناها في أرجاء  ”. …..اصل ابراهيم نزل الشغل بدري…شويه وفطر معاكي
 الصالة سائلة

 ……بهدوء

 ”..……هو فين أحمد“

 .……بفتور اجابت زينب

 ……ثم اتجهت الى المطبخ قائلة ”..…….. بيستحمى وخارج…في الحمام“

 ”………قعدي طيب على ما حضر الفطار عشان تفطره انتوا االتنين سوا“

حينما اختفت والدتها في المطبخ امام عيناها الغاضبة عادت لباب الحمام في لمحة خاطفة 
 لتسمع

 ………خرير الماء العالي

 ..……هي تدلف للغرفة بحرص وقلق كالسارقينعضت على شفتيها و

 عند دخولها اغلقت الباب سريعاً بهدوء ثم وضعت

 يدها على صدرها وهي تلتقط انفاسها بصعوبة



 .. بدات بتفتيش…وسريعا ودن االنتظار أكثر

 ……في ارجا الغرفة كالمخبرون

نضدة الموضوع ..عند الم……. في الخزانة في مالبسه المعلقة…اسفل الوسادة اسفل السرير
 عليها

 .………عند التسريحه وادراجها……. في اإلدراج…الحاسوب وكافة اشياءه

.وقع قلبها وهي ……توسعت عيناها وهي تجد قطعه صغيرة مغلفة في حجم عقلة اإلصبع
 تمزق الغالف

 ..…بعصبية ثم ترى قطع اشبه ببلح العجوه

 ..لكن الرائحة…انها اعشاب ذات لون رمادي مخضر

 عبقها……ا يكون عن اعشاب طبيعيةابعد من م

 ..………غريب مسكر يخدر الحواس لبرهة

بلعت ريقها وهي تنزل القطعه عن انفها بوجع لترمقها بخزي للحظات وقد عجز عقلها عن 
. ولم تالحظ الباب الذي فتح خلفها وطل منه احمد بمالبسه الداخلية البيضاء وكان …التصرف

لها جاثيه على ركبتها امام احد ادرج منضدة الزينة حتى يجفف شعره بالمنشفة وحينما انتبه 
 سالها بارتباك

 ..…طفيف

 ”..……بتعملي اي عندك ياسمر“

 

 ”..……بتعملي اي عندك ياسمر“

. ألول مرة ……كجبل خار من كثرة األثقال …نزلت دموعها ومزالت متخشبه مكانها بانحناء
 .. ضعف انها غير قادرة على المواجهة……تشعر بضعف

 . لطالما…نتكاسه التي تشعر بها اصعب مما ظنتاال

 . لطالما……كان احمد بمثابة االبن لها اكثر من أخ



 ً  ..…كانت ترى فيه سندها رغم تخليه عنها دوما

 ألجل …حتى المعافرة في الحياة كانت ألجله

 ان تراه في احسن مكان بشهادة لم تحصل عليها

 . كانت تود رؤيته بمكانه……وعمل لم تطمع به

 ..لعل ياتي اليوم……أعلى تستحق عناء السنوات

 التي تقف فيه امام المرآه وتخبر نفسها ان

 .…التعب لم يضيع هباءاً وان هللا عوضنا خيراً 

مسحت دموعها بظهر يدها ونهضت بتكاسل وصعوبة وهي تقف امامه بمواجهة البد 
 ..مهم كانت مرارة المشاعر وحسرة الموقف التي لم تتوقعه…منها

 …ماً وال حتى في اسواء الكوابيسيو

 رفعت يدها بقطعة المخدرات في مواجهة لعيناه

 .…وسألت بنبرة قوية غاضبة

 ”……اي دا يا احمد“

فصرخت وهي تتقدم منه وتمسك ذراعه  …نظر للقطعه ثم عاد لعيناها بهدوء ولم يجيب
 …بقوة

 انت بتشرب……اي ده ……. اي ده…ساكت ليه انطق“

 ”.. …بتشرب

 جح وهو يسحب ذراعه بقوة من بينصرخ بتب

 …يدها

اعمل اللي عايزة هاخد اوامر منك انا  …ملكيش دعوة بيا ……. انتي مالك……آآه بشرب ”
 .…وال إيه

 ” …خليكي في بيتك مع جوزك وسبيني في حالي



هبط كفها بقوة على صدغه وصوت الصفعه عمل ضجه قويه بالغرفة مما جعل والدتها تصرخ 
 ..………داخله إليهما

وضع احمد يده على وجنته وهو ينظر لها بصدمة وقد برقت عيناه واحمرت بانفعال وهو 
 يرمقها

 .…بغضب وخذالن

 …لكزته سمر في صدره هادره بغضب امام عينا امها

 بعد كل اللي عملته عشانك تطلع وسخ بشكل ده“

رج .وتتخ……شقى وتعب ومرمطت سنين عشان خاطر تتعلم زي البنادمين وتدخل الجامعه
 …محملتكش فوق طاقتك ال انا وال امك……وتبقا انسان محترم

 .كل ده بس……دلعناك وكل طلباتك كانت مجابه

 عشان تطلع احسن مننا وترفع راسنا قدام الناس

 نزلت دموعها وهي تقول بصوتٍ ”.……كلها

 .……باكي مقهور

 .طلعت……بس انت عملت إيه وال حاجة“

 ..……عيل ومش مقدر النعم اللي في إيدك

 ..عايز تشرب حشيش…عجباك الصياعه صح

 .وقريب اوي هلقيك مقتول على ايد واحد من الصيع اللي ماشي…وقريب اوي هتضرب بودره

 ”……معاهم

 .…ضربت زينب على صدرها وهي تنظر اليه بزعر صارخه في ابنها بصدمة

 .ياخبتك….بتشرب يا احمد…انت بتشرب يا احمد“

واد اللي طلعتي بيه من الدنيا هيضيع نفسه ال…..ياحظك االسود يازينب…يازينب
 ”……يازينب

 صرخ احمد في اخته وهو يتجه للخزانة



 ..…ليرتدي مالبسه بعجلة

 ”……..ارتاحتي………عجبك كده“

اتجهت اليه حينما راته انتهى من ارتداء مالبسه وعلى ”……مين اللي ارتاح انا وال انت“
 وشك الخروج

 .…مسكته من ياقة قميصه صارخة بقوة

 ”.…اقسم باهلل لو ما رجعت عن القرف اللي بتشربه ده لـ“

 .…قاطعها احمد بنزق وهو يبعد يداها عنه بقوة 

 ولي…..قولتلك اني مبقتش صغير…هتعملي اي يعني“

 ”..……عايزه هعمله وانتي ملكيش دعوة باي حاجة تخصني

 توسعت عيناها هادره

 .…بتشنج

 ”……دلوقتي مبقاش ليا دعوة“

 .…ينظر اليها باستهانه رد بعصبية وهو

واي فلوس صرفتيها عليا انا هرجعهالك عشان نخلص من االسطوانه بتاعتك  ……ايوا“
 ”..……دي

 اشارت على نفسها بدهشة وهي تشعر بصدأ الكلمات

 ..…في حلقها سائلة

 ”……..بتقولي انا الكالم دا يا احمد……اسطونه“

 ..…لوح بيده بتشنج هادراً بتهور

..انا حر …..انتي مش ولي امري…….ارحميني وسبيني في حالي……سمرآآه بقولهولك يا“
 اعمل اللي

 ”………انا عايزة



 ابتسمت سمر ساخرة بينما عينيها كانت ترمقه

 ..….وحسرة……بازدراء

 زفر بغضب عند تلك النظرة فاستدار

 .……خارجاً من الغرفة

 ”……ومش راجع هنا تاني………انا ماشي“

 مسكت زينب معصمه بقوة وهي تهدر

 ..…بغضب

 ..اترزع مكانك مفيش خروج…ماشي رايح فين“

 …لحد ما يتصلح حالك……من البيت بعد كده

 ”.. …وترجع لعقلك

 ..…صرخ أحمد في وجه امه بانفعال قائالً 

سحب يده بقوة من يد امه  ”……. سبيني…ماحط طرحه على راسي وقعد جمبك احسن“
 وابتعد

ماني على شاب مستهتر مثله ال يصلح صاحت سمر من خلفه بقرف وخزي ألجل تعلق األ
 لشيءٍ 

 .………غير الهروب

امك وخالك والبيت ……….اللي زيك مكانه في شارع…خليك برا……إياك ترجع هنا تاني“
 ”.……ده نعمه واللي زيك ميستحقهاش

اغمض أحمد عيناه وجز على اسنانه وهو يفتح الباب بقوة ثم صفقه خلفه بقوة انتفض على 
 أثرها قلب

 ..……اكبر بعد رحيله سمر بوجع

……………………………………………………………… 

 ً .وقف عند احد المباني ………وصل ألحد مباني الحي القديم الذي كان يقطن به سابقا



 المتهالكه ورفع

 ..…راسه لالعلى ثم سحب نفساً من سجارته وهو يصعد لألعلى حيث سطح تلك البناية

وهو يلقي سجارته أرضا طرق على الباب ……وقف امام غرفة صغيرة سقفها من خشب
 ويدهسها بحذاءه

 .(…فتح الباب في تلك االوقات فطل منه )ماندو

 …نظر له ماندو بغرابة فقال احمد دون مقدمات

 ” ….ادخل وال……اتخنقت معاهم في البيت ومش القي حته ابات فيها“

 سحبه ماندو من ذراعه”..…….ماتدخل ياسطا البيت بيتك…اي ياعم المسلسل الهندي ده“
 مضيفاً بترحيب

 ”……ادخل يابو الصحاب نورت بيت أخوك“

سعل احمد حينما اشتم رائحة الغرفة المكتومه الممزوجه مع رائحة الخمر والمخدرات 
 …المتنوعه

 ”..…. انت ما بتهويش امها خالص…اي ياعم ده“

 ضحك ماندو والذي كان يرتدي سروال بيتي قصير

 المحه فكان..اما عن م……وعليه فانلة داخليه سوداء

شاب في اواخر العشرينات فوضوي الشعر وسيم المالمح لكن اثار الشرب والمخدرات جعلت 
 تلك الوسامة تحصل على جزء اخر ينفر منه البعض

كان نحيف الجسد يعلق في عنقه سالسل فضية باشكل غريبة وخواتم اغرب في اصابع معينه 
 في

 ……يداه

 ……ن على االريكة الصغيرةقال ماندو بوقاحه وهو يلملم مالبسه م

 ……قبل اصابعه قائالً ”..…اصل اخوك كان معاه فرسه انما إيه“

 ”.……لووووز متقشر وحياتك“



 القى أحمد جسده على االريكة قائالً 

 ..…بخبث

 ”.……يعني اتشقيت ياصاحبي“

 ..…نظر له ماندو قائالً بقنوط

 ”.……..قولتلك تعالى انت اللي وش فقر……احلى شقاوة“

 ..…راسه بفتور هز احمد

 ”……ال انا مليش في الكالم ده الحمدهلل“

 …ابتسم اآلخر ساخر وقال

 ”.…ياسطا طول مانت معايا هتجرب كل حاجة“

 .…قال أحمد ببرود رغم صرامة كلماته

 ”……انا اعمل اللي انا عايزة مش اللي انت عايزة……اطلع من دماغي ياماندو“

 ……رد ماندو بطريقة سوقية

منين ما  ……عمتا….انا كان قصدي ابسطك وطلعك من اللي انت فيه…ياصاحبي بشوقك“
 ”……تعوز انا حريمي كتير

 ..…حك احمد في راسه قائالً بقرف

 ”…وهللا مانت راجع غير لما تقع على جدور رقبتك“

 .…رد ماندو ببساطة ممزوجه بفخر غريب

 ”خلصانه..……ياسطا هنفضل ابطالها لحد ما نبطلها“

 .…ائالً بوجومنظر أحمد لالعلى ق

 ”……خلصانه فعالً “

 ..…نظر له ماندو لبرهة ثم اقترح بهدوء

 ”.…..وال تاخد االصطباحه…اعملك شاي وال فطار“



 مد يده في الطبق جواره واعطاه سجار

 …اخذها منه أحمد قائالً بنزق ……محشو

 ”.……دي كفايه اوي“

 راقبه ماندو وهو يشعل السجارة ويسحب نفساً عميقا

 رجه ببطئ وهو يرجع راسه للخلف بغضبمنها ثم اخ

 .……وضياع

 ساله ماندو باستغراب وهو ينظر لحالة المقلوب

 .…بارتياب

.يعني انت طالب في كليه هندسه وكلها اربع سنين …ما تقولي اي اللي شقلب حالك كده“
..غير لو كنت عايز ……اي اللي يرميك على صحبتي……وتتخرج وتبقا مهندس قد الدنيا

 ”…تضيع زيي

 ساله احمد وعيناه معلقة على السقف

 ……باستخفاف

 ”……وانت بقا ضعت إزاي“

 لوح ماندو بالقداحه قبل ان يتكأ عليها ويشعل

 هو االخر سجارةٍ محشوه وينفث بها

 .……بحنق

 …ياعم ما تمسكش في الكلمة انا طول عمري ضايع“

 ومفيش حد عاقل .انا مستجدعك يابو الصحاب…انا بس صعبان عليا اللي بتعمله في نفسك

 ”……يدوس على النعمة برجليه

 ”……مش فاهم“ ……ساله ببرود

 قال ماندو بجدية وهو يخرج دخان



 ..…سجارته

 اي……..عندك حياتك ومستقبلك اللي بينك وبينهم كام خطوة…يعني عندك ام وخال واخت“

 ”..…بقا اللي يخليك يازميلي تضيع كل ده اوعي يكون اللي بالي بالك

 ”..…اللي هو“.. …ببرود ساله مجدداً 

 ً  .……رد ماندو هازئا

 ”..……الحب يازميلي انا عارفه انيل من المخدرات في الجسم“

 نظر احمد اليه وساله

 ……بفضول

 ”..……انت عمرك حبيت ياماندو“

 ..…اشار ماندو على قلبه بوله

 ”..…دي كانت العشق………حبيت مين بس“

 ..…ابتسم احمد بتشكيك قائالً 

 ”..…ق دهوراح فين العش“

 ..…رد اآلخر بقنوط

 ”.……اتجوزت يابو الصحاب وخلفت تالت عيال ورابع جاي في سكه“

 .……انفجر احمد ضاحكا وقد بدأ مفعول االعشاب في الجسد حيث االسترخاء واالنتشاء

 ”.……متاكد انها العشق“

راعه اشار ماندو على ذ”..….دا انا داقق اسمها على دراعي…وربي دي العشق الغالي كمان“
 ..…….(مكتوب على ذراعه بوشم اخصر…ليرى أحمد اسم)رانيا

 .…تمتم احمد ساخراً وهو ينظر اليه بتشكيك

 يعني مش شايفك……واضح بامارة ليلة امبارح“

 ”……متاثر عايش حياتك ودنيا حلوة



 …اخرج االخر دخان سجارته قائالً باستهتار

 واحنا برضو مع………يل الرابعونكد على نفسي لي ياصاحبي ماهي اتجوزت وهتجيب الع“

 ” ……بعضينا يعني

ً …مط احمد شفتيه بتقزز  .…معقبا

 ”.……هللا يقرفك معاها وهي متجوزه“

 ضحك االخر مشير الى قلبه

 .…ببساطه

 ”.……. هللا……ماقولتلك العشق الغالي“

 رفع أحمد مجددا عيناه للسقف وهو يسند

 ….قائالً بقرف……راسه على ظهر االريكة

 ”.…….انا اي اللي خالني اصاحبك ياجدع……هللا ياخدك“

 ..…مط ماندو شفتاه قائالً ببساطه

 ”…ياعمي بكرة تفوق وتدينا ضهرك زي اللي قبلك“

 اخرج احمد تنهيدة عميقة طويلة وهو يقول

 ..……بعدها بلوعة

 ”.…..هموت وسمع صوتها……انا بحبها اوي ياماندو“

 ..……حاول ماندو مساعدته فاقترح بهدوء

.فجر مشاعرك كلها في الرسالة هتالقيها بترن …رن عليها او ابعتلها رسالة حلوةطب ما ت“
 عليك

 ”.……وتقولك انا اسفه ياحمادة

 لوى احمد شفتاه في ابتسامة ساخرة

 .……وعقب



 ”……انت هتجيب اللي بحبها لرانيا بتعتك“

 ”……هي اسمها إيه“. …ساله ماندو بفضول

 انزل احمد راسه وهو ينظر اليه ببرود

 ……جيباً بازدراءم

 ”..….مالك انت ومال اسمها……هطلعلها شهادة“

 ”……..المهم انت سبت البيت ليه…خالص ياعم الحمش دا سؤال عادي“

 ضحك ماندو وهو…رمقه احمد بقوة وتحذير

 ……ينهض بعدما سمع صوت الباب يطرق

 ”. ……خالص ياعم الغامض مش عايز اعرف حاجة عنك“

 جد من يدفعهاتجه ماندو للباب ثم فتحه لي

 ……ويدلف للداخل بغضب

 ”.……مين عندك جوا يا ماندو“

 .…صاح ماندو بحنق وهو يلحق بها

 ” ……اي دخلت المخبرين دي……في اي يانرجس…………نرجس“

عقد احمد حاجبيه وهو يرمق تلك المرآة الواقفه امامه بعباءه سوداء شعبية باحته مفتوحه من 
.كانت أمرأه في اواخر الثالثينات تقريباً بشعر …المنتصف تظهر ثوب قصير ملتصق بجسدها

 اشقر

مصبوغ وتضع وشاح على راسها بعشوائية اما عن وجهها فهو في حالة هرج من كثرة 
 ……االصباغ المضافه فيه بمبالغة

حينما ابصرت نرجس هذا الشاب الوسيم الجالس على االريكة ينفث في السجارة بتاني وهدوء 
.. وعيناه آآه منها كان ….. كان جذاب وعنفوان شبابه واضح…سألوعيناه ترمقها بغرابة وت

 تبسمت شفتاها قائلة ……بها من العبث دفء يرضي اي أمرأه

 ..…بميوعه



 ”.…هللا هو انت عندك حد هنا ياماندو مش تقول“

 عقب ماندو بدهشة وهو يوزع النظرات عليهما

 .……بمزاح ساخر

 ”……ال اي يابو الصحاب.انت جاي تقطع علينا و…صالة النبي احسن“

 ضحك احمد بخبث وهو ينظر للمرأة مشيرا

 .……بعيناه بمزاح

 ”..…..رانيا………مين الحلوة“

 .…سالته نرجس متخصرة بغيرة

 ”..…مين رانيا دي ياماندو“

 ..…رد أحمد ضاحكا بسخرية

 ”……دي العشق الغالي“

 ضحك ماندو وهو يجلس جواره على االريكة

 …قائالً 

 ”..…….هتبوظ عالقتي بالبت بتاعتي……مياعم مش كده ياع“

 .…وضعت نرجس يدها في خصرها قائلة بقرف

 ..…على اساس اني معرفش اللي بتعمله من ورايا“

 ”..…دا انت مسبتش واحده غير لما

 ..…اوقفها ماندو سريعاً وهو يقول بمداعبه

 .برجعلك في االخر…ماخالص ينرجس قلبك ابيض“

 انتي كاب كيك ..كلهم فيك اال……برضو وال إيه

 ”…ياغاليه



 .ليجد ماندو يغمز لها قائالً وهو يشير بعيناه على الجزء….فضحك أحمد…لوت شفتيها ساخرة

 ……المتبقي من االريكة

 ”……ياواخد قلبي مش هتيجي تقعد جمبي“

 .…ابتسمت نرجس وهي تنظر الحمد باعجاب

 ”.….لكن انت ال…انا ممكن اجي قعد جمب صاحبك“

 …… ببؤٍس واضحامتنع احمد قائالً 

 ال ونبي صاحبه قرفان من الحريم وبطل الصنف“

 ”.……من زمان

جلست نرجس جواره مما جعل ماندو ينهض جالسا على األرض وهو يلف سجارة أخرى بتاني 
 ومزاجٍ 

 ………عالي

 ”…ومين بنت المؤذيه اللي عملت في القمر ده كده“

 .…نظر لها احمد قائال بصرامه

 ”….عشان مزعلكيش…كالممتهلفطيش ب……عندك بقا“

 مسكت نرجس ذقنه بجرأه قائلة

 بخبث وعيناه تسير على مالمحه الوسيمة

 .…بحرية ال تخلو من اإلعجاب

 ”……مع انك صغنون………واضح انك شرس“

 ..…ابعد يدها عنه قائال بنزق

 ”……..لحسان اعضك……ايدك بقا ياطنط“

 .…ضحكت نرجس بميوعه قائلة

 ”.……تفكر تسيب واحد عسل وروش كده زيك ونبي عسل دي تبقا هبله اللي“



 ً  ……عقب احمد هازئا

 ثم نظر لماندو”..…انا حاسس اني بتشقط“

 ..…قائالً بقرف

 ”……اي ياسطا الموزه دي مش تبعك“

 .…اغلق ماندو السجارة بالسانه قائال بوقاحه

 ” …دا احنا صحاب……..عادي……ياعم خد راحتك“

 ..……حك أحمد وهو يقولوجد نرجس تقترب منه اكثر في جلستها فض

 ”.……..بصي انا مش بتاع كده خالص…ال حول والقوة االباهلل“

 ابتسمت نرجس

 ..…متسائلة

 ”.……امال انت بتاع إيه ياحليوه“

..اجابها …ضحك أحمد بقوة من اثر االنتشاء واالسترخاء الذي يشعر به بعد ان انهى سجارته
 باستهزاء..

 ما مشيتويوم ……انا كان اخري مكالمة تلفون“

 تصوري بتعاقب عشان……عوج خسرت كل حاجة

 ”.…كلمتين قولتهم في ساعة شيطان

 ..…ضحكت نرجس وهي تقول بوقاحة

.دا انا الشيطان ذات نفسه قعد تحت السرير …..كلمتين في ساعة شيطان…يالهووي“
 ”..…عندي

 عقد احمد حاجبه متسائال

 ……ببراءة

 ”……ودا بيعمل اي تحت سريرك“



 و يشعل سجارته ثمضحك ماندو وه

 …اجابه بلؤم

اشار ”……..اصل ما حسوبتك بتشجع المنتخب…يازميلي دا بيسجل االهداف التاريخية“
 بعيناه على

 ..بينما قال احمد بامتعاض بعد ان……نرجس

 ..……فهم المغزى

 ”..….. ربنا يسهلك ياست……آآه“

 داعبت نرجس شعره قائلة

 ..…بمكر

 ”.……وانت بقا بتحب الكورة“

 ..…احمد يدها قائالً ببرودابعد 

 ”……..واي حاجة فيها جوان….. بكره الكورة…بكرها“

 ……لوت نرجس شفتيها بامتعاض وملل وهي تنهض مبتعده عنه

 ”….خدني جمبك ياماندو…ملكش في الطيب نصيب“

شاركت ماندو الجلسة أرضاً بينما غمز ماندو ”……تعالي ياحب احنا زي بعضينا“
 .…لصديقه

 ………نقائالً بامتنا

 ”…….كنت عارف ان عينك مليانه…تشكر يابو الصحاب“

 …ثم نظر ماندو لنرجس متسائالً بخفوت

 ”.……انتي جوزك هيرجع امتى من الشغل“

 ركله احمد في ظهره وهو يصيح

 ……بزهول



 ”..…هللا ينعل ابو شكلك“

 تحسس ماندو ظهره ثم سال أحمد

 ”……اي ياعم ……آآه“. ……بصدمة

 ..…قائالً  مط احمد شفتيه بامتعاض

 ”……….دا انت ُمقرف ياال……اي ياعم“

 ..…همست نرجس متسائلة

 ”..…هو بيهزقني وال اي ياماندو“

 .……رد عليها ماندو بهمس

 ”..….الواد ده نضيف بزيادة………سيبك منه“

 ..…سمع احمد يطلب منه بفتور

 ”..…بقولك ياماندو انا عايز ادق على دراعي“

 ..…ضحك ماندو بلؤم قائالً 

 ”..…اً هنعرف اسمهاأخير“

 ……تأتا بشفتيه بملل قائالً 

 ..اسمع هدق على دراعي…ريح نفسك بقا“

 ”……ماشي…Hحرف 

 .…نهض ماندو سريعاً وهو يقترح

 ..تحب تاخد…أجيب االبرة وعملهالك……ماشي“

 ”……حاجة تسكن الوجع

 ..…هز أحمد راسه بامتناع قائالً 

 ”…….انا هستحمل………ال ال“



اتجه ماندو ألحد ”……شي هي كده كده هتنمل بعد شكتين تالتهما……شبح يابو الصحاب“
 .…األركان

 بينما تاوهت نرجس بحسرة قائلة وهي تنظر

 …نحو أحمد بميوعه

 عقبال مأبو سمير يكتب اسمي على دراعه“

 ”……ولو حتى حرف منه

 ..…لوى احمد شفته قائالً باستهزء

 مش لما تطردي الشيطان من تحت السرير“

 ”.. …األول

 ..…كت نرجس بميوعه قائلة باستخفافضح

..بس بعيد عنك في ناس بتدمن المخدرات وفي ناس بتدمن ذنب مهما حاولت تكفر …بحاول“
 عنه

 ”..……بترجعله تاني

 على آثار حديثها تذكر أحمد نظراته في زفاف شقيقته وكيف كان ينظر للفتيات وهي موجوده

.. وقد فعل …سه انه لن يخون ولو حتى بنظرة..بل واالهم انه احبها واخد ميثاق على نف…معه
 .ومزال……وخان نفسه وخانها وخسر كل شيٍء بعدها

 ً  بات ينزل……يخسر نفسه كلما زاد عناداً وتحديا

 …للقاع أسرع مما ظن

من كان يصدق ان بعد صحبة يوسف وكرم سيكون هنا مع شاب فاسد مدمن مخدرات وامرأة 
 ..…راضيه زانيه تعشق الحرام وتخون زوجها بنفٍس 

 .……..(Hعاد ماندو اليه وجلس جواره وبدا بعمل وشم على كتفه من األعلى على شكل)

اغمض احمد عيناه بوجع ومزال يسمع صدى كلماتها القاسية وصوتها الباكي وهي تودعه 
 وجد……لألبد



 …ماندو يقول بهدوء وهو يغز جلده باالبرة 

 واوعى تندم…..اللي باعك بيعه…فوق ياصاحبي“

 ”.……م عليهيو

فتح احمد عيناه ووزع نظراته بينهما فوجد ماندو يعمل على الوشم بتاني وحرص اما نرجس 
 ويبدو انها …فكانت جالسه تبعث في هاتفها وهي تتبسم

فهي رغم اعجابها ……وجدت سريعاً لعبه مسلية حتى ينهي ماندو وشم احمد ويركز معها
 باحمد إال

 هم كانانها لالسف ال تحب الرجل البأس م

 يمتلك من وسامة تهلك العيون وخفة ظل

 ………تسعد القلب

 مسح ماندو كتف احمد بالمنديل ثم

 ……قال

 ”..…..اي رايك……خلصنا يابو الصحاب“

 نظر أحمد لكتفه وللوشم الصغير الذي كان عبارة

 قال……(مرسوم بشكالً جميلHعن حرف)

 …بلطف

 ”.……فنان ياماندو“

 ..…ربت ماندو على كتفه وهو ينهض

 ……..ريح بقا على الكنبه دي……اي خدمة“

 ” …. اكون نزلت جبت غدى…وانا شويه وهصاحيك

 ..…هز احمد راسه قائالً بامتناع وهو ينهض

 ”..…..انا بس عايز انام شوية…..انا تمام……ال ال“



 ربت ماندو على كتفه قائالً 

 .…بمحبة

 ”……نام يابو الصحاب المكان مكانك“

 .…….ثم اغمض عيناه ذاهب في ثباٍت عميق…يكة بتعبالقى احمد جسده على االر

……………………………………………………………. 

القت  ……وضعت المفتاح في باب الشقة ثم دفعته بتعب وهي تجر قدميها جر في سيرها
الحقيبه على اقرب مقعد باهمال ثم جذبت بقوة المشبك الذي يلملم شعرها والقته أرضا 

 لقي نفسها على اقرب مقعد امام.ثم فركت في راسها بتعب وهي ت…بغضب

 .……طاولة مستديرة

وجسدها كله ينتفض ……فردت ذراعيها على الطاولة ودفنت بينهم وجهها وهي تبكي
 ……بوجع

 ………..كصدا تشعر بها في حلقها الذعه مره كمرارة العلقم……الكلمات تنحر في صدرها

 …تلك هي كلمة شكراً التي لم انتظرها يوماً منك

 ية الجزاء ان تضيع نفسك وتقهرهل هذه هي نها

.هل تلك الرجوله التي كنت انتظرك ان تتشرب منها ولو ……قلبي وتحرق قلب امك عليك
 ماذا فعلت……قليل حتى تكن سندي وسند امك في الحياة

 ..تتعاطى الممنوعات…انت حينما صرت رجل

 .……وكثرت عالقاتك العاطفية مع الفتيات

 .ان تخطاء…لم تكن تلك من شيم الرجولة ياخي

 ان تنزلك في القاع من أول تجربة……و تستهتر

 ان يكون عنوانك هو الفساد………حب فاشلة

 وسفالة فقط النك تذوقت مذاق الرفض

 ..لم تكن تلك……والهزيمة امام من أحببت



.كانت …….ولم استحق منك انا وامك كل هذا الوجع والخزي……من شيم الرجولة ياخي
 االماني

 الحنان لك وحدك يامدللمعلقه عليك والحب و

 لكن ماذا قدم مدلل العائلة لنا غير ……العائلة

 . صدمة كسرت قلبي……الخذالن وصدمة فيه

 لماذا ياحبيب اختك ياطفلها ……وقلب امك يا أحمد

 المدلل لماذا تصل بك الدرجة السوء مكان

 .. ولماذا انكرت النعم ولماذا……في القاع

 ك. مع ان……وتتعامل مع كل شيٍء بجبن

 قوي وذات معدن اصيل لكن الجبن

 يجري في عروقك وانا اعلم وانت تعلم انك

 ……جبان رغم قوتك ؟!

 نزلت دموعها أكثر واهتز جسدها اثار بكاءها المرير

 ..……ولم تنتبه أبداً لباب الشقة الذي فتح ودلف منه ابراهيم

اليها سريعاً والقى هاتفه ..اتجه …بعد ان اغلق ابراهيم الباب أنتبه لها ولصوت بكاءها العالي
 والمفاتيح

 .…على سطح الطاولة ثم رفعها من ذراعيها بقلق

 ”…….بتعيطي كدا ليه…مالك ياسمر“

 نظرت اليه بعينيها السوداوين الحمراوين من اثار البكاء المرير المتواصل

 .فكان وجهها شاحب…تفقدها ابراهيم بصدمة

 بوجنتين حمراوين وعينين خالبتين رغم حزنهم

 ..……الطاغي والنظرة المطعونة بااللم التي اصابته في مقتله عند رؤيتها



 سالها وهو يجلس جوارها على المقعد ويده تتحسس

 ..…وجنتها المبللة

 ”…….اي اللي حصل…مالك ياحبيبتي“

 ..…قالت بخفوت بال تعبير مقروء

 ..هقوم اعملك حاجة…..انا كويسه…انا……مفيش“

 معلش…ه من عند امي.انا لسه جاي…خفيفه تكلها

نهضت من مكانها فمسك ابراهيم يدها واجلسها بالقوة قائالً بصوٍت ”..…ملحقتش اعمل اكل
 هادئ

 .……بين طياته نبره فوالذيه

 ”.……انا عايز اعرف مالك….اكل اي اللي بتكلمي فيه……قعدي ياسمر“

 مسحت دموعها وهي تقول بنبرة هادئة

 …قوية

 ”……حاجة. مفيش ……انا كويسه يابراهيم“

 سحب نفساً طويال قبل ان يقول بعدها بنبرة خشنة

 ..……جادة

 اسمعي مش عايزة تحكيلي حاجة براحتك في نهاية“

..واكيد انا مش هزعل الن حتة تشاركيني مشاكل …دي حاجه تخص اهلك مش تخصك انتي
.بس ……اهلك او تعرفيني اللي وجعك منهم او عليهم دي برضو بتاعتك انتي

 ..….قولي انك مش عايزة تحكي……ن انتي مش كويسه ياسمرعشا……متكدبيش

 ”..……اكتر من كده مش عايز اسمع

 .. وهي تنهض قائلة…عفت نفسها من الرد عليه

 ..…بصوٍت باهت



 ”……انا هقوم اعملك تاكل“

 منعها وهو يمسك ذراعها برفق وقال بمالطفة

.وعياطك …وليها حل.كل مشكلة …….ادخلي اوضتك ارتاحي ياسمر…ال انا مش عايز اكل“
 وزعلك

 ”.……مش هيحلو حاجة

 ……القت عليه نظرة حزينة قبل ان تحني راسها وتذهب لغرفتها بصمت ممتنعه عن النقاش

.. وفي نفس الوقت يخفق قلبه …زفر ابراهيم بغيٍظ ممن كان سبب دموعها وبكاءها المرير
 بوجع نحوها

 .…ومن حالة الضعف التي انتباتها في لحظة

اين تلك المرأة التي ال تقهر رغم االلم في قلبها  ……. اين الشرسة…الشامخاين جبله 
 واالحمال الثقيلة

 . اين انته حبيبتي ومن سبب تلك……على عاتقها

 ومن اوجعك الوجع قلبه ألجل ان ……الحالة

 .……..وتعودي لعهدك……ترضي

ن . وعقله ال يتوقف ع…وهو يرجع راسه للخلف …القى جسده على االريكة بتعب
 ……التفكير

سمع صوت باب الغرفة يفتح من جديد وتخرج منه سمر بعد ان بدلت مالبسه وارتدت منامة 
 بسيطه

 وعقدت شعرها بكعكة فوضوية ومزالت عينيها

 .. وجهها احمر كدماء……حمراء ومبلله بدموع

 وكسرة النفس …والحزن ساكن بعينيها السوداء

 ..…تلوح في نظرتها

 ينظر بحيرة لوقوفها عقد ابراهيم حاجبيه وهو



.. وهللا كانت …….. وجدها تبكي وهي تقول من بين بكاءها بحزن كطفلة…امامه بهذا الشكل
 ……لم يراها يوماً طفلة إال اآلن وهي تقول ……في تلك اللحظة طفلة ضعيفة بائسه بريئة

.قالي كمان اني …واي فلوس صرفتها عليه هيرجعهالي…احمد قال اني مش وليت امره“
 دعوة بيه مليش

 ”.….وسيبه في حاله…خليني في بيت ومع جوزي

 قد تحولت وسامة ابراهيم الى شراسة ضارية بينما

 بدت عيناه كعاصفتين هاجتين وهو يرمقها بصدمة

 ..……ال تخلو من الغضب نحو اخيها

 .…تابعت بحرج وانهزام وهي تنظر لشيٍء اخر غير عيونه

 ”..……اعمل إيه. انا مش عارفه …انا ……احمد طلع بيشرب“

كان قد نهض ابراهيم اثناء حديثها ووقف امامها ومد يده ومسك ذقنها ورفع عيناها اليه وهو 
 يسالها بلين

 .……رغم جمود مالمحه

 ”……لي مخبية عينك عني ياسمر“

 .…نزلت دموعها وهي تنظر لعيناه بخزي

الي كالم وان ق ………شايف انها حاجة تشرف لما اجي اقولك اني اخويا بيشرب حشيش“
.. وان ساب البيت ومهنش عليه حرقة قلب ……لما ليقت القرف ده في اوضته ……زي ده

 .. اقولك…امه عليه

 ”……إيه

 .……تابع ابراهيم الحديث عنها بسالسة وجدية

 .. هتقولي…. قوليلي اللي انتي عيزاه……قوليلي“

 .…الً بنبرة حانيهنظر لعيناها بقوة قائ ”..….. وبتهربي من عيني ليه……لمين غيري ياسمر

 ..حبيبك..…. انا جوزك…انا ستر وغطا عليكي ياهبلة“



. ….محروجه من اي ياسمر……اللي ميهونش عليه يشوف دمعه واحده نزله من عيونك
 اخوكي هو اخويا وامك هي امي ولي يصيب اهلك كانه

 ربت ”……صبني ولي يفرحهم كانه فرحني

 ..…على وجنتها وهو يحديثها برفق

. اهلك هما …. الجواز عبارة عن عيلتين بقوا عيلة واحده…ش اتنين بس اتجوزواالجواز م“
 ” ….فهماني…….وكلنا عيله واحده…….. واهلي هما أهلك…اهلي

 .. شعرت بذراعيه القوية تجذباها……اومات وهي تبكي مجدداً شاعره بغصة قوية بحلقها

 .…د انين البكاء..اغمضت عينيها وهي تتشبث بقميصه بحزن زا…الى صدره الرحب

ضمها اكثر لصدره وهو يربت على ظهرها بحنان بينما شفتيه تسير على جبينها وشعرها 
 ..…بحنان وتمهل

 ”…….اهدي كل حاجة هتتحل أوعدك….عشان خاطري بس…بس ياحبيبتي“

 ..…قالت وهي بين احضانه بضعف

 ”…….اول مرة احس اني مشلوله قدم مشكلة…انا مش عارفه اعمل إيه“

 ……ها عنه برفق ناظرا لعيناها وهو يطمئن قلبها بنبرة متمهلةابعد

 ”..…..كفايه عياط……كل حاجة هتتحل………بس بطلي الكالم االهبل ده“

.ثم مسح وجنتيها المبللة ……اومات براسها فوجدته يميل عليها ويطبع قبلة حانية على جبينها
 بيداه وهو

 ..…يخبرها برفق

 ”……خل اعمل حاجة خفيفة ناكلوها سواوانا هد……قعدي ارتاحي وهدي كده“

 .…امتنعت سمر سريعاً وهي تقول

 ”.…….انا هدخل اعمل بسرعة انت لسه جاي من شغلك تعبان……ال ال يابراهيم“

ثم حاول المزاح معها ”..……اسمعي الكالم وقعدي مكانك……مين قال اني تعبان انا كويس“
 قائالً..



 .النهاردة استثنائي…بس متخديش على كده“

 ”……بس ياشبح عشان صعبت عليا

 حاولت التبسم لكنها فشلت وهي تقول

 ..…بصوٍت خالي من الفرح

 ”……يسالم بصعب عليك جامد اوي انا“

 خرجت الجملة منه بمزاح”……آآه بتقطعي قلبي“

 .فهذا هو المعنى…لكن واقعها على االثر قوي

مات في الحرب ولم . وكان جيشه كله ……الحرفي لمشاعره حينما يرى انهزمها وبكاءها
 يبقى إال

 .هذا هو شعوره……هو وسالح فارغ من الطلقات

 .…حينما يراها ضعيفة تنحني بانهزام ؟!

ال تعرف كم مر من الوقت وهي جالسة هكذا على االريكة كانت تتكور في جلستها ضامه 
 ركبتيها

 …التلفاز بتيهلصدرها بذراعيها وتسند جانبها على ظهر االريكة بينما عيناها متعلقة على 
 .………فكان عقلها في مكاناً آخر

شعرت بدخول ابراهيم بصنية متوسطة الحجم وضع عليها ثالث اطباق اول طبقين يحتويا على 
 المكرونة

والطبق الثالث كان عبارة عن شرائح من اللحم غارقة  …بصوص الصلصة الحمراء الذيذة
 ..…في صوص بني شهي الشكل والرائحة

استنشقها رائحة الطعام الشهي.. وهناك أيضاً رغبة فضولية عند اي زوجة  شعرت بالجوع بعد
 في هذا

 الموقف االستثنائّي هو كيف سيكون مذاق الطعام

 ..…الذي اعده زوجها لها 



 ……جلس ابراهيم على االريكة جوارها وهو يقول بمزاح

 ”……الطبقين دول بتوعي على فكرة“

 .…ضحكت وهي تقول ببساطه

 ”.…….كاني كلت بظبط……سيديبالف هنا يا“

 ابتسم ابراهيم وهو يقرب منها طبق المكرونة

 ……وطبق شرائح اللحم الغارق في الصوص

 …..طب يال ُكلي وقوليلي رايك……اخجلتم توضعنا“

 ”……متخديش على كده النهاردة بس…واخر مرة……دي اول مرة تاكلي من ايدي

 ..…ضحكت وهي تقول بمزاح طفيف

 ”…تش النهاردة في المستشفىربنا يستر بس ومنب“

 رد ابراهيم بمناغشة وهو ياخذ معلقة من

 ..…المكرونة

 ”……عيب عليكي دول هيعملولك غسيل معدة كمان ساعة“

.. ثم اغمضت عينيها بعد التذوق واخرج …ضحكت سمر وهو ترفع المعلقة على فمها
 همهمات

 . ووللحظة قد تناست كل شيءٍ …االستمتاع وتلذذ

ف العالم عند هذا الطعم الذي بدد المرارة بحلقها بحالوة مذاقه وتوابله ووق …من حولها
 المتراقصة

 ……في فمها بسعادة

توسعت بسمة سمر وهي تاخذ معلقة اخرى من المكرونة تشاركها قطعة من اللحم وصوص 
تكاد تجزم ان هذا  ………..ليزيد الطعم حالوة والمذاق خرافياً بنسبة لها……الغارق فيه
 اكلته اشهى شيءٍ 

 . فجدد شغفها للحياة……منذ فترة طويلة



 .……بشكالً سريع

 فتجدها اآلن تاكل وهي تبتسم بسعادة ورضا غريب

 ارتاح قلبه قليال عند رؤية تحسنها عن السابق

 ..…ولو قليال

 .…قالت سمر بحماسيه وسعادة تلمع بعيناها

ابقى اديني  ……ننانت اتعلمت الحاجات دي فين االستيك يج ……االكل تحفة يابراهيم“
 ”.…الوصفة

 …رد ابراهيم بهدوء وهو يشاركها الطعام بتمهل عكسها تماماً كانت تاكل بنهم غريب عليها
 والمذاق مكلف باسعادها ……وكانها تضع كل الضغوطات في الطعام

 .………ولو بجزء بسيط

بس  ……. كنت شغال مساعد شيف في مطعم كويس…زمان قبل ما شتغل في مكتب الشحن“
 ملتش فيهمك

..بس من كتر وقفتي في المطبخ مع الشفات لقط كام وصفه ……يعني مكانتش جايبه همها
 ……كده

 ”.……واهي ماشيه

 …مررت سمر يدها على ركبته وهي تقول بامتنان

ً ….األكل حلو اوي…تسلم ايدك ياحبيبي“  تقريبا

 ”..…قدامه نسيت كل حاجة

 …مسك كف يدها بين يداه قائال بصوٍت حاني

 ..وكل حاجة هتتحل بس…المطلوب انك تنسيودا “

 ”اتفقنا ياشبح.. ……بهدوء من غير عياط وزعل

 ..….. مد ابراهيم طبقه لها قائال بهدوء…تبسمت شفتاها وهي تومأ بانصياع

 هروح اشرب سجارة ………كملي ده انا شبعت‘



 ”.. …في البلكونة وجاي

 ..…منعته قبل ان ينهض قائلة

 . انا شبعت…استنى بس كمل اكلك االول“

 ”.……على فكرة

 ..…مط شفتاه قائالً بمناكفة

. …. شويه وجيالك ياشبح تكون لمتلنا الدنيا دي…انا كمان شبعت …يعني انا سايبه عشانك“
 وعملتلنا

 ”..…كوباية شاي من ايدك الحلوين

 نظرت اليه وقالت

 .…بحب

 ”……من عنيا ياحبيبي“

الخاص به وبدات في التهامه وهي تتمتم حينما اختفى عن ابصارها مسكت طبق المكرونة 
 بحسرة

 ..…خوفاً على جسدها من الزيادة

 ”..….استحاله……استحاله اخليه يطبخ تاني“

 ثم اخرجت همهمات متلذذه وهي

 .…تقول بحسرة مضحكة

 ”..……. اوي…………حلو اوي االكل“

 بعد قليل كانت تنام في احضانه على )الركنة..(

 ابعون مسرحيةيداعب شعرها باصابعه وهم يت

 اقترح ابراهيم تشغيلها كي……قديمة كوميدية

 ……يخفف عنها قليالً الضغط



 ..…سحبت سمر نفساً عميقا وهي تمرر اصابعها على صدره قائلة بنبرة ناعمة مسترخية

 ”….. كنت عملت إيه…تفتكر لو مكنتش في حياتي“

 رد بمناغشة وهو يتخلل شعرها

 .…باصابعه

 ”……زي مانت تقريباً كنت هتفضل شبح“

 ”……بطل هزار“. …لكزته في صدره بمزاح

 طالت االبتسامة في عينا ابراهيم وهو يقول

 ..…بحيرة

لو مكنتيش انتي معايا كنت  ….. السؤال ده المفروض انا اللي اساله لنفسي…عايزه الحق“
 هبقا مع

 مين ويترى اللي هبقا معاها دي هحبها زي كده

 ”.…وال ال

 .…لعيناه بغيرةرفعت راسها وهي تنظر 

“ ً  ”.…مكنتش هتقدر تحب حد غيري………ال طبعا

 ”..…ياواثق من نفسك انت“ ……قرص وجنتها قائالً 

 ……قالت بتعالي انثوي جميل

 ”.…. انا االولى واالخيرة…طول عمري ياستاذ“

ً …نظر لعيناها بعمق قائالً   ……..بهمسا

 ”.………بحبك يابت“

 ..…ضحكت وهي تسند جبينها على خاصته

 ..…قائلة

 ..ياجمل واحلى عوض……وانا بموت فيك يا هيما“



 ”. ……ربنا ادهوني

 لم يجد كلمات تنافس كلماتها ومشاعرها فاكتفى بالتقاط شفتيها في قبلة حانية كانت كالمخدر

 ..وقد وقف كل شيٍء عند…المسكر لجروحها

 تلك اللحظة لتجده فوقها ينهال من رحيق

 احضانها . ويغرق راسه بين…عسل شفتيها الناعمة

 متناسي هو وهي ……مسحور امام فتنة جمالها

 .تاركين كل……باليا الحياة ومشاكلها التي ال تنتهي

 شيٍء خلفه كي يرويا قلوبهم من مشاعر

 حميمية دافئة يحتاج لها االثنان اكثر من اي

 ……شيٍء اخر

……………………………………………………………. 

 ..…في اليوم الثاني صباحاً صدح هاتفه برنة مميزة

 خفق قلبه باللهفة وهو يلتقط الهاتف عن الفراش

 بعدما ارتدى مالبس الخروج وهندم مظهره

 ……عازم النيه على الذهاب للعمل أليوم

 ً  فتح الخط ووضعه على اذنه ورغم رجفت قلبه شوقا

 لملكة الثلج إال انه تريث وانتظار بفارغ الصبر حتى

 .. كما بادرت في االتصال به…تبادر هي بالحديث

 اتى صوتها……عد اخر مكالمة وداع بينهماب

 ..…عالياً وهي تساله

 ”..…وبايت برا البيت ليه ………انت فين“



 .…نظر للمرآة بحنق وهو يسالها بوجوم

 ..ما براحه…وبتزعقي كدا ليه ……عايز اي ياحبيبة“

 ”. …انا سامع مش اطرش

 .…هدأت من حدتها قليالً قائلة

 ”..…انا عايز اشوفك يا احمد“

 ”.…عشان“.. …ا ببرودساله

 زفرة وهي تقول

 ..…بجزع

 ”..…لم اشوفك هتعرف“

 …اوما بنبرة فاترة

 ”……تمام هنتقابل فين“

 ……قالت سريعاً بتردد

 .. انا مش هعرف اخرج…في مدخل البيت بتاعنا“

 ”……انا هستناك ……قبلني هناك

 اغلق الخط ”..….ربع ساعة وهبقا عندك………ماشي“

 يكة النائم عليها ماندو وهزهسريعاً ثم اتجه نحو االر

 ……برفق وهو يقول

 ”…….. عايز حاجة….. انا ماشي….. وال…ماندو“

 ادار ماندو راسه للناحية األخرى

 …قائالً 

 ”…….. مش عايز سبني انام…….. ال…ال“



 القى أحمد عليه نظرة استياء وهو يقول

 .…بتهكم

 خليك ……مانت لو نايم بدري هتقوم تشوف حالك“

 ”.…النسوان وسهر معاهم طول الليلموركش غير 

 ………فتح احمد الباب ثم اغلقه خلفه بهدوء

.ودلف ……كانت المسافة بينه وبين بيتها شارعين تقريباً فقطع المسافة سريعاً و وصل لها
 وهو يتنحنح

 لمدخل البيت الكبير حيث برهة صغيرة تحتوي

 على سلم طويل يوصل للطوابق االخرى حيثُ 

 عمها وشقة ابراهيم واالخيرشقتها وشقة زوجة 

 ..…السطح

 ابصرها تقف في احد االركان تستند على الحائط

 مرتدية اسدال صالة و الحجاب ملفوف حول

 .…وجهها الناعم بلفه متقنة وجميلة تزيدها حالوة ونضج وحياء انثوي يليق بها

 كانت جميلة رقيقة كاجمل شيٍء تراه في

 ..……يومالصباح وتتفائل به في أول ساعات ال

 ساكن االن امام حضرة………ويظل وجهها الصباحي الرقيق اجمل ذكرى تداهم عقال يابس

 .……حضورها

.واليوم …..لم تراه من يوم الزفاف…..فقد تغير في تلك االسابيع…تاملته أيضاً حبيبة لبرهة
 تراه

 ..رغم الجاذبية التي يتمتع…متغير عن السابق

 يرتديهبها وطاقم الكالسيكي الشبابي الذي 



 .ذقنه الغير حليقه……كل هذا لم يخفي تغيراته

 .فقد وزنه بشكل ملحوظ…عيناه الغائرة الحمراء

 وكسب مع هذا التغيير………وزاد صالبة وقوة

 نظرات باردة هادئة يلقيها عليها اآلن

 ..………ببساطه وكانه يريد ان يجمدها اآلن قبل اي شيء

 استفزتها نظراته الهادئه فاشتعلت نظراتها

 ……صرامة ممزوجه بالغضب نحوهب

 بينما استدار أحمد واغلق البوابة الحديديّة الكبيرة

 ..…عليهما وكان حريصاً حتى ال يراهم احد من المارة

 ثم عاد اليها واقفا بهدوء وهو يسالها ببساطه

 بينما……وعيناه تتشرب من زيتونتين عينيها

 ..…قلبه يروي ظمأ االيام الماضية في بعدها

 ”. …ياحبيبة عايز إيه وبتبصيلي كدا ليه في اي ”

 اعتدلت حبيبة في وقفتها واتجهت اليه خطوتين ثم

 …وقفت امامه عاقدة الذراعين وهي تساله بهدوء

 ”………انت بتشرب فعالً يا أحمد“

 .…عقد حاجبه بتعجب متسائالً 

 ”……. مش فاهم………..بشرب إيه…بشرب!!“

 ..…قالت حبيبة بنبرة كالفوالذ الصلب

 ”.….. انا عرفت كل حاجة………انت فاهمال “

 ”……وبعدين“ ……سالها بملل



 توسعت عيناها وهي تنظر اليه

 .…بدهشة

 ”……هو اي اللي وبعدين“

 ……هتف أحمد بنبرة كالجليد المسنن

 …ايوا عايز إيه يعني بشرب وال بتنيل انتي مالك“

 . وقولتيلي كل…. مش خالص فركشنا…مالك ها

 ”……. طلعيني من دماغك…واحد يروح لحالة خالص بقا

 ..…صاحت بغيظ

 ”.……مانا فعالً طلعتك من دماغي“

 .…لوى شفتيه هازئاً وهو يقول

 ”. جيباني هنا ليه..…لو فعالً طلعتيني من دماغك“

 مررت يدها على حجابها بعصبية وهي تبرر

 ..……موقفها بتلعثم

 .….عشان اللي انت بتعمله دا مينفعش…عشان“

 ” ..……مينفعش تضيع نفسك

 ……صاح احمد بعصبية امام تبريرها االهوج

 ……. مش سبتيني……اضيع نفسي اولع في نفسي انتي مالك …برضو انتي مالك ياحبيبة“
 سبتيني وانا

 بحلفلك في التلفون ان المكالمة كانت قديمة وان

 سبتيني وانا بتحايل عليكي ……وهللا ما خانتك

 . مستعد أقبل باي عقاب اال انك…متبعديش

 كل ……. وال اي حاجة…ي عملتي اي انتيتسبين



 ”…. مستقبلنا…مينفعش ……شيء قسمة ونصيب

 دفعها في كتفها بظهر يده بخفة وهو يقول

 …ساخراً 

 ”……وسبيني انا ادمر اللي باقي منه …خليكي انتي يابشمهندسة في مستقبلك“

 توسعت عينيها بصدمه من دفعته رغم خفتها

 ة مع حديثهإال انها اوجعتها وكانه صفعها بقو

ً ………السام  …….عقبت بقرف…….كحبه تماما

 ”.……واضح انا الزفت اللي بقيت بتشربه بدأ يشتغل وبدات ايدك تطول“

 ..…لوى شفتيه بضجر قائالً 

 ”.……..هبقا اغير الصنف…………معلش“

 القت عليه نظرة ازدراء وهي تقول

 ……باقتضاب

 ”..…ومالك بتكلم بكل فخر كدا ليه“

 ..…بغيٍظ منها هدر من بين اسنانه

 …. اعمل اللي انا عايزة…عيزاني اتكلم ازاي انا ُحر“

 ”……مش اللي انتوا عايزينه

 اخذت نفساً عميقا وهي تحاول التحدث

 .……معه بهدوء

. انت ازاي مستهتر …….. احمد اسمعيني اللي بتعمل ده غلط……احنا خايفين عليك“
 ”.……كده

 ……ت التعابير فيهعزم النيه على الخروج وهو يقول بصوٍت مات

 ”………وتبعدي عني زي ما اخترتي …حبيبة ممكن تسبيني في حالي“



 .……مسكت ذراعه وهي تترجاه بقلٍب موجوع مدله بحبه

 .. ايوا احنا….. اللي بتعمله دا غلط……ال مش هسيبك“

انت طول الوقت فارق معايا  …….. بس دا مش معناه انك مش هتبقى فرقلي……سبنا بعض
 …يا أحمد

 ”.…….. ارجوك يا أحمد……. لو كنت فعالً بتحبني…ك بطل الزفت اللي بتشربه دهارجو

 ……نظر لها ذاهالً وردد الجملة بمرارة التعجب

 . ال انا حبيتك……لو كنت فعالً بحبك !!“

..اني رامي نفسي ….لكن وقتها كنت اعمى…….. ومكنتش بلعب بيكي لما قولتها…بجد
 ”………عليكي وانتي وال الهوا

 .……ها فقالت بضعف امام عيناهرق قلب

 ”..……. حتى لو بحبك…مكنش ينفع نكمل بعد اللي عرفته“

فانتفض جسد حبيبة باكمله وهي تنظر  …صرخة قوية باسمها هزت الجدران من حولهما
 لدرج السلم

 لتجد ابراهيم يقف عنده بشموخ مرعب وقد

 ……تحولت وسامته الحادة لشراسة ضارية

 .. نظراته نحوهم……والنار متاججة بعيناه

 ..…مؤذية تكاد تكون حادة مسننه تقارب على شطر اجسادهما لنصفين من شدة قوتها

 ..………حتى وجهه من شدة االنفعال قد تحول للون القاٍت بشكالً يدب الفجع في قلوبهما

 أصبح في تلك اللحظة يشبه السفاح الذي قد

 ……قارب على سفك دماء ضحايا

.لدرجة انها من شدة الرعب والخزي من الموقف …اوصولها شعرت حبيبة بالوهن يدب في
 التي تعيشه اختبات خلف ظهر أحمد برهبة وهي تمسك ذراعه

 ……بقوة طالبه منه الدعم والحماية



 بادلها احمد بنظرة هادئة مطمئنة وكانه قراء

 .لم يصل أحمد لنفس حالة الرهبة…مشاعرها بلمسه ؟!

.كان عكسها تماماً هادئ ……خة واحده من أبراهيمالتي وصلت لها حبيبة سريعاً من صر
 ..…بارد النظرات متمهالً 

 لكن داخله كان يشعر بالحرج من المواقف الذي

 مهما عاند………وضعوا انفسهما فيه امام ابراهيم

 واليوم…اآلن امامه هو أخطاء وتجاوز حدوده معها

 .…هو السبب في ان تعيش هذا الموقف المخزي معه امام ابن عمها 

 رواية غمرة عشقك الحلقة السابعة والثالثون

 .يوصل الرجفة لقلبها…هربت حبيبة من عينا ابراهيم التي تحقق معها بصمت قاتم مرعب

 ..…وجسدها الهزيل..الذي يضخ عرقاً من قوة تأثير الصدمه والخوف

. بها صراع …كانت النظرة من عينا ابراهيم عنيفة وتحمل عدت انفعاالت متضاربة
.. وأخيراً صدمة في ابنة عمه التي …مابين غضب وخذالن و ….والمشاعر مختلطه…هائج

كيف لتلك  …….. كيف تخون الثقة وتطعنه بهذا الشكل المخزي…يعتبر رباها على يداه
 البريئة ان تكذب وتغش الجميع باالدب واالخالق العالية الذي اكتشف االن انهم غطاء ستر

 إليه بسببيخفي اسفله انحالل اخالق وصلت 

 ..……حبها الوهمي لشاب مستهتر كشقيق زوجته

. وعقلها …حينما طالت نظراته القاتمة عليهما وطال وقوفه امامها زادت انتفضت قلبها بذعر
 ..…مرتعب يفكر بهستريه عن كيفية النجاه من تلك الماساة التي وقعت بها

اختبئها خلفه بهذا الشكل يزيد اتكات على ذراع احمد عنوة عنها وهي ال تعرف ان تمسكها به و
 ..…االمر سوءاً ويتضاعف غضب ابراهيم نحوهما

فما كان منه إال ان يتحدث مع ……بلع أحمد ريقه وارتجف جسده تاثراً من لمستها ورعبها
 ابراهيم



 .……قائالً بهدوء

 ”.……ابراهيم ممكن تسمعني الموضوع مش زي مانت فاهم“

اخيرة لكي ينفجر في وجهه وتثور شياطينه ربما كان غضب ابراهيم ينتظر اشارة 
 لكم……عليهما

 ً  أحمد بقوة اسفل فكه جعل االخير يقع جانبا

 ..…تارك حبيبة بمواجهة مصيرها المحتوم

 بلعت حبيبة ريقها ونظرت لعيناه بزعر وداخلها تتمنى

 ان تصاب باالغمى او تبتلعها األرض.. اي شيٍء حتى تهرب من تلك العيون الحادة والوجه
 القاسي..وااللعن

 .……الموقف بأكمله

 ..…وجدت ابراهيم ينظر اليها بغضب وصمت مهيب

 رغم الصمت إال انها تهان بشدة من نظرات عيناه

 غشت الجميع وخانت ……الصريحة نحوها بانها

 .……الثقة

 هو محق وهي تستحق ان تحيا هذا الرعب بسبب

 .اغمضمت عينيها…تهورها وقلة احترامها لعائلتها

 ..…تبكي بعدما راته يرفع كفه لصفعها وهي

 انتظرت الصفعه وهي تبكي وتشهق وداخلها تود

 نيلها فهي لألسف تستحقها هي وكل االهانه التي

 ………ستاتي بعدها

.لم يلمسها كف ابراهيم …عند انتظارها سمعت صوت الصفعه تهبط لكنها لم تشعر بالوجع
 ..…حتى



 دملتصط…فتحت جفنيها ببطئ وهي ترتجف بخوف

ابصارها بظهر أحمد ومن رؤية وجوههم المتقاربة بتحدي علمت ان تلك الصفعة تلقاها احمد 
 .……على صدغه بدالً منها

 نزلت دموعها اكثر ووضعت يدها على فمها بصدمة

 .……لتجد احمد يستدير لها وبطرف عيناه وبهمسة قوية قال

اخر جملة ”.……ه ليه.اطلعي وقف……..اقفلي اوضتك عليكي…اطلعي على فوق ياحبيبة“
صرخ بها جعلها ترتجف وهي ترجع للخلف ثم صعدت على الساللم بسرعة هاربة من بطش 

 .……ابن عمها

 مسك ابراهيم احمد من ياقة قميصة وهو يصرخ

 ………فيه بوحشية

 وصلت بيك الوساخة انك تضحك بعقل عيلة“

 صغيرة ملهاش في شغل الخمس ورقات

 لعنيوصلت بيك الوساخة انك تط……بتوعك

 ..…طب ياخي احترم النسب اللي بينا………بقرون

 ”..…بتشتغلني انا اي شايفني ****

 حاول احمد ابعد يد ابراهيم عنه وهو يقول

 ……بتهمل

 انا عارف اني غلطان ……ممكن تهدى وتسمعني“

 …بس اقسم باهلل كل اللي كان بينا مكالمة تلفون

 حتى ايديها …اقسم باهلل مافي حاجة اكتر من كده

 …. انا اللي غلطان…وحبيبة ملهاش ذنب ….. اقسم باهلل مكالمة تلفون بس……مسكتهاشم
 متمدش

 ”……ايدك عليها يابراهيم خد حقك مني انا



 هزه ابراهيم من ياقة قميصة مجدداً وهو يسبه

 ..……بوحشية مهيناً اياه بقوة

 اقسم باهلل ما هرحمك يا ……اخد حقي منك !!“

 .. ال هي احترمتني وال انت احترمت……ه بتجري في دمك. انت عيل ****والوساخ…أحمد

 اول مرة قبلتك فيها ……النسب اللي مابينا

 قولتلك بنات الناس مش لعبه وانت عندك اخت

 تروح تلبسني انا القرون وانت ماشي معاها……وحذرتك بدل المرة اتنين انك تبعد عنها

 . ومقضينها والهانم عاجبها…ومستغفلني

 ”……ن*****عليا وعلى اهلهاوشغلي ………الحوار

 جز احمد على اسنانه وهو يسمع السب والشتأم

 .……تهطل عليه كلمطر لذا اندفع قائالً بتهور

.. بس بعد ما تخرج …ومتفق معاها على كده …….. انا عايز اتجوز حبيبة…انت فاهم غلط“
 ”..……عشان اكون لقيت شغل

 ..…زادت نظرات ابراهيم قتامه فقال بازدراء

 ”.…تفتكر انا ممكن ادي بنت عمي واحد زيك وانت“

 ..…ضيق احمد عيناه قائالً بغيظ

 ”..……ومالي انا يعني“

 حرك ابراهيم شفتيه بشراسة ممزوجه بالقرف

 .……وهو يقول

 اللي زيك اخره يعلق بنات الناس و يضحك عليهم……. متتأمنش على عرض…أبداً حشاش“

 بكلمتين متذوقين عشان يلين دماغهم وياخد

 ”……للي عايزه منهم برضاهما



 ……زاغت عينا احمد بحرج فقال بتردد

 ” ….وبعدين انا مبشربش……انا بحب حبيبة وفعالً عايز اتجوزها……انا مش كده“

 ً  ..…اوما ابراهيم بقوة وقال ممتعضا

ثم قرب وجهه ”..……بتشرب وبياتك عند ماندو اكبر دليل انك ماشي في السكه دي ومكمل“
 ……ٍت خافض مهيبمنه وهو يهسهس بصو

 سمعت……اما حبيبة فدي نجوم السما اقربلك منها“

مش واحد حشاش ……….. هتجوز واحد محترم……بنت عمي يوم ماهتتجوز
 ”.……..سامع……..انت متنفعهاش وهي متنفعكش……صايع

 ..…عاند احمد بقوة أمام عينا ابراهيم الغاضبة

 وانت ملكش……ال مش سامع هي بتحبني وانا بحبها“

 ”…….طالما طالبها بالحالل……منعني عنهااي حق ت

 ً  .………ابتسم ابراهيم بازدراء قائالً بسخرية وهو ينظر اليه مليا

.دا انت عيل ياخي دا انت لسه مكملتش …..انت عندك كام سنه…طالبها بالحالل“
.. واضاف وهو يربت على كتفه بقوة تكاد تقسم كتفه …ثم صمت قليالً  ”.……العشرين
ومشوفش وشك هنا ……لمة زيادة وهتكون بموتك ابعد عنهااسمع ك“. ……نصفين

لو كده انا كنت  ….. عشان هي اللي مابينا دلوقتي….اللي رحمك من ايدي اختك…تاني
 ” ………بعد القرف اللي سمعته……طلعتك على نقاله

على الناحية االخرى قد صعدت حبيبة لشقة سمر طرقت عليها بقوة وهي تاخذ انفاسها 
 .…بصعوبة

 .…سمر الباب بفزع ناظر لحبيبة بقلقفتحت 

 ..ووشك مخطوف كدا…مالك ياحبيبة في إيه“

 ”..…ليه

 .…قالت حبيبة من بين انفاسها العالية



 ..…وابراهيم……احمد تحت في مدخل البيت“

 ”..….سمعنا واحنا بنتكلم تحت وعرف كل حاجة بينا…ابراهيم بيضربه

وهي تسحب حبيبه لداخل الشقة ثم اغلقت  ضربت سمر على صدرها بفزع بينما اتسعت عيناها
 الباب

 ……عليها قائلة بهلع

قالتها وهبطت سريعاً على ”……خليكي هنا عشان امك ومرات عمك ميحسوش بحاجة“
 الساللم بقلب

 .…يخفق برعبٍ 

عند وصولها وجدت ابراهيم يمسك اخيها من ياقة قميصه ويصرخ في وجهه بوحشية وشر 
.وكانه صاحب ……اخيها يتحدث معه ببرود مغلف بتحدي ..بينما كان…يتطاير بعيناه

 .وضعت يدها………حق

 على فمها وهي ترى كدمه حمراء اسفل فك اخيها

 بينما صدغه احمر وصوابع غليظة مرسومه

 ..……عليه

اغمضت عينيها بقوة وسحبت نفساً قوياً وهي تتجه بسرعة بينهم واقفه امام ابراهيم بحزم 
 ومسكت

 ين في محاولة منها لحمايةساعديه بيداها االثن

 ……اخيها من بطش يده

جفلة حواس ابراهيم بصدمة وارتجفت مالمحه بغضب وهو يراها تقف امامه كحاجز صلب 
 تحمي

 ………اخيها منه

 نظر لعينيها فوجدها رغم قوتها وعمقها القاتم تترجاه

 ..……بلين ان يتوقف



 وشتات مابين …هذا المشهد يذكره بأول لقاء بينهما

 قاء والموقف الحالي الذي يحمل عدة مشاعراول ل

 ……عنيفة تنفث عن غضب مشتعل في صدره

 ..…همست سمر بقلٍب ملتاع

 ”..….انت فاهم غلط…….احمد وحبيبة مفيش حاجة بينهم……ممكن تهدى وتسمعني“

جفل بدهشة اكبر وهو ينظر اليها بقوة وقد سكنت انفاسه الهادرة لبرهة وهو ينظر بتعجب لها 
 ..……راها الول مرة وحينما وجد صوته سالها ومزالت يداها متمسكه بساعديهوكانه ي

 ”.……انتي كنتي عارفه“

..ولألسف هي مرحبه …اومات بتردد وهي تعلم ان الغضب كله سيندفع نحوها هي وحدها
 باالمر

.التي حتماً ستنال عقاب قوي على تسكعها السابق ……لكي تبعد الخطر عن اخيها وابنة عمه
 ..…دمع أحم

 نفض يداها بقوة وهو يصرخ في وجهها بقوة جعل

 ..…الرعب يدب اكثر من االزم في اصولها

 كنتي عارفه وساخته……كنتي عارفه وبتداري عليه“

.ممكن يضيعها في اي ……غطيتي عليه وانتي عارفه ان بيلعب بقلب عيله……وموفقه عليها
 ”……لحظة

 ..…قالت سمر بحرج وهي تحاول تهدئته

 وصدقني مكنش في بينهم………غلط يابراهيم احمد مش كده وحبيبة بنت محترمهانت فاهم “

.بس عشان خاطري …..وهو غلطان وهي كمان…حاجة اكتر من مكالمة تليفون
 ”.……..هما عيال وغلطه…..الموضوع هيتحل من غير كل ده……اهدى

 مسك ذراعها بقوة وهو يقول بوحشية

 .…مهينة



 ”.………ا داريتي عليهموانتي ياعقله ياكبيرة مغلطيش لم“

 سحب احمد يد ابراهيم عن اخته وهو يهدر

 ..……بجسارة امامه

.انا بحبها وعايز ……. قولتلك اني مش بلعب بيها……..كلمني انا…سمر ملهاش دعوة“
 ”………اتجوزها

 ..…دفعه ابراهيم هادراً بتشنج

 ”.……ورجلك متعتبش البيت دا تاني…..امشي اطلع برا…نجوم السما اقربلك منها“

 …اتسعت عينا سمر وهي تنظر البراهيم بصدمة

 ……معقبة باسمه

 ”……ابراهيم“

نظر لها نظرة اخرستها فجعلها تقف مصدومة وهي ترى نظرة أحمد المتردده في 
 ..مما جعلها…الرحيل

 تزدارد ريقها وهي تشفق عليه بعدما قراءة

 ……فقالت هامسه برفق……خوفه

 .متخفش على حبيبة انا……روح يا أحمد“

 ”……..متخفش…معاها

 دفعه ابراهيم مجدداً بغضب وهو يكبح رغبته في صفع سمر محاوالً السيطرة على مشاعره

 ……الثائرة بسبب وقاحة االثنين امامه

 ”..…سامع…….. واياك تقربلها تاني……اطلع برا“

 راته يغلق الباب الحديدي في وجه اخيها مما

 ……جعلها تقول وهي تتأوه داخلها بغيظ

 ”.. ….دا اخويا على فكرة……يابراهيم مش كده“



 ..…اشار لها بصمت وهو يتوعد لها بشراهة

 ”..…..اطلعي على فوق…….انتي ايامك الجايه معايا هتبقا سواد……هششش“

 اتسعت عيناها وفغرت شفتيها قائلة

 ”……انت بتقول إيه“

 هي البت فوق…….وال استني……اطلعي ياسمر“

على الساللم قبلها والشياطين تتراقص امام عيناه  تراجع صاعداً لالعلى”………عندنا صح
 ……المتواهجة

 .…صعدت سمر خلفه وهي تحاول منعه بخوف

..هتفضحها قدام ابوها وامها حرام عليك الموضوع …اعقل يابراهيم البت مش حمل ضربة“
 مش

 ”.……مستاهل

 حينما وجدته يسرع الخطى ومالمحه تنذر بالشر والخطر

 هلع وهي تولولحتى ضربت على وجنتها ب

 .…بارتعاد

..خربت الدنيا فوق ….هللا يسامحك يا أحمد……..يارب استرها…يارب عديها على خير“
 ”.……راسي وراسها

…………………………………………………………….. 

 دخل كالثور الهائج للشقة وكانت سمر تهرول خلفه

 اتسعت عينا سمر وهي ترى ابراهيم يسحب حبيبة

. فكانت حبيبة …وعدم الرأفة بالفرق الجسماني بينهما بقوة من حجابها بمنتهى الهمجيه
 كعصفور صغير

 ..……امام ثور مثله

 .……صرخت حبيبة بوجع وهي تحاول افالت الحجاب من بين قبضته دون ان تضطر لخلعه



 اسرعت سمر بعد ان ذأبت الصدمة من عليها لتخلص

 ..…المسكينة منه صارخه برعب

 ..…في ايدك . البت هتموت…حرام عليك يابراهيم“

 ”……حرام عليك

 صرخ بوحشية تصيبها بزعر كلما صرخ هكذا

 ..…في وجهها

 . لسه حسابي معاكي جاي…اطلعي انتي منها“

 ”..……. متستعجليش……جاي

كانت تحاول ان تكون حائل بينهما بينما يدها تسحب الحجاب امامه بينما ظهر حبيبة منحني 
 نما الدموع تكادبسبب تلك المسكه التي تكاد تزهق روحها بي

 .…تعميها من شدة الهسترية التي وصلت لها

 صرخت سمر مجدداً وهي تحاول معه فقد

 وصل لحالة جعلت الغضب يعمي قلبه والجنون

 يمحي الشفقة على تلك المسكينة التي ستموت

 .……بين يداه

 .. والحوار مش هنعرف….. امك وامها هيطلعوا على الصوت…ابوس ايدك يابراهيم سيبها“
 .. عشان خاطري اهدى البت هتموت…نلمه لو حد غيرنا عرف

 ”.……في إيدك

. ثم قالت برجاء …نزلت دموع حبيبة وهي تحني راسها بوجع بسبب مسكته القوي بحجابها
 ..…وهي تبكي

 وهللا غلطه ومش هتكرر تاني ……حقك عليا يابيه“

 عشان خاطري يابيه ……….. انا آسفة…انا اسفه



 ” …خاطريعشان ………روحي بتروح

 ..…انحنت سمر بهستريه تقبل يده القابضة على حجاب حبيبة ترجوه برعب على حبيبة

 ”.……. البت هتموت في إيدك…ابوس ايدك يابراهيم سبها“

فك قبضته أخيراً نافضاً اياها بعنف مما جعل حبيبة تقع أرضا وهي ترفع راسها لتصرخ بوجع 
 وهي غير

 .……قادرة على رفعها بشكالً طبيعي

انحنت سمر عليها وبدات بتدليك رقبتها وتحريكها يميناً ويساراً حتى تخفف تصلب الرقبة 
 .….. وهي تهمس برفق…وتشنج عضالتها

 ”..……معلش حركي رقبتك معايا عشان تفك“

 بكت حبيبة وهي غير قادرة على رفع راسها

 ..…..هامسة بتأوه…بشكالً طبيعي

 ”..…. آآه….. رقبتي وجعاني…مش قادرة ياسمر“

 ..……لوتها سمر بشكالً مفاجئ جعلت حبيبة تصرخ وهي تضع يدها مكان الوجع

 اثناء وقوفه امامهم القى عليهم نظرة قاتمة

 ..…وهو يصرخ في ابنة عمه قائالً بعنف

 ”……هاتي التلفون اللي معاكي“

.فهزت سمر …اغمضت حبيبة عينيها وهي تمسك يد سمر تطلب منها العون والحماية منه
 لها بقلة راسها

 .……حيلة وتلك المرة كانت واثقه ان الوقوف امامه االن لهو الغباء بعنيه

 صرخ ابراهيم بقوة حينما راى حبيبة مزالت

 ..…جالسة ارضاً مكانها

 وال …انتي مش سامعه هاتي التلفون يامحترمه“



 .. متقلقيش اخته…مستنيه تبلغي الباشا اخبارك

 لة..ماهيه وص…موجوده وهتقوم بالواجب

 ”……الوصال اللي مابينكم

 اغمضت سمر جفنيها بقوة واطبقت على شفتيها وهي تكبح غضبها فهي من اوصلت نفسها لهذا

 للنهاية ستتحمل ………المكان وعليها التحمل

 نوبات جنونه وغضبه الذي كان اآلن أصعب

 ……واسواء مما ظنت

من جيب االسدال  .ثم اخرجت حبيبة هاتفها…نزلت دموع حبيبة وهي تنهض وتليها سمر
 واعطته

لكن سريعاً رفعت راسها حينما سمعت تكسير هاتفها غالي …له وهي تنظر أرضا بحرج
 الماركة بين يداه

 .……فقد اطبقه بعنف بين كفيه ببساطه

نظرت حبيبة لعينا ابن عمها ثم للهاتف الذي انزله ارضا داهساً عليه بالحذاء األسود وهو 
 يرمقها

 . وكانه نال منها…نتقامبغضب ممزوج ببريق اال

 .…ولو قليل

 اذا أردت ان تحرق دماء احدهم حطم هاتفه الغالي

 بين يداك وسترى الحسرة تنبض في عيناه الحزينة

 وكانه طفل فقد عزيز على قلبه وبعد حطام هاتفه

 ..…اصبح يتيًما دون صديق ؟!

.. …بكاء دون صوتٍ نظرت حبيبة للهاتف الذي تحطم الجزاء ثم لعينا سمر وانفجرت في ال
 فقط الدموع بدات تجري على وجنتها بسرعة وجسدها بدا

 ..……يرتجف من شدة ما تحياه



 ……صرخ ابراهيم فيها وقد اشتعل كل الغضب بداخله دفعه واحده

. انطقي الواد دا ….. تكسير التلفون مش هيرحمك من بين ايدي….. ياحبيبة…اخرسي“
 ”.…بتكلمي معاه من امتى

 .…فقالت سمر بتمهل ……د وهي تنظر لسمر تطلب منها الحمايةصمتت ولم تر

 ”..…. حرام عليك انت بوظت اعصابي واعصابها…ابراهيم كفاية كده“

 ..…نظر ابراهيم لها نظرة قاتمة وهو يشير على غرفة النوم قائالً بهدوٍء ما قبل العاصفة

 ”……ممكن تدخلي اوضتك وتسيبني اتكلم مع بنت عمي زي مانا عايز“

انتفض جسد حبيبة وهي تمسك بذراع سمر التي لم تتحرك من مكانها بل ظلت واقفه تنظر اليه 
 .………بغضب وتحدي

ثم نظرت إلبراهيم قائلة بصوٍت يرتجف  ”……. متسبنيش ونبي…متسبنيش ياسمر“
 ً  ..…رعبا

 …هقولك وهللا …انا هقولك على كل حاجة يابيه“

 ”.….عشان خاطري……بس خليكي معايا ياسمر

قلب سمر فنزلت دموعها وهي تسحب حبيبة الحضانها مربته على كتفها وهي تقول  رق
 .…بشفقة

 ثم ”..…اهدي بس ….. اهدي…بس ياحبيبتي“

 نظرت إلبراهيم ترجوه للمرة المليون ان يتركها

 . لكنه كان متصلب الرأي…ويكتفي بما فعله

 ……وهو يهدر مجدداً بخفوت مهيب

 ”.……انطقي ياحبيبة“

 .…ة راسها وهي ترتجف امامهرفعت حبيب

 ”…….في التلفون…بقالنا اكتر من سنة بنتكلم“

.. سالها وهو ينظر اليها …هز ابراهيم راسه بصدمة وهو يشعر بخنجر حاد اخترق ظهره



 ……بخزي

 .….من غير كدب………خرجتوا لوحدكم قبل كده“

 ”……انطقي

 .…اومات حبيبة وهي تمسح دموعها بظهر يدها

 ..…ماكن عامة وهللا العظيم..بس في ا……خرجنا“

 ”..…واوقات بنبقا مع ناس صحابنا

 قال ابراهيم تلك المرة بنبرة اقل خفوت وهو

 .……يرمقها بقوة

..وصونتي الثقة …..شايفه نفسك احترمتي اهلك ونفسك……شايفه ان اللي عملتيه ده صح“
 اللي

 ”..…..شايفه نفسك صح يابنت عمي……ادنهالك

 قة رأسها بحرجهزت حبيبة راسها وهي مطر

 ..…….. والخزي من نفسها يزداد كلما زاد العتاب على ذنبها…تبكي بانكسار

.. غلطه ومش ….. بس اوعدك مش هيحصل كده تاني…انا غلطانه ……انا غلطانه يابيه“
 هتكرر يابيه

 ”.……حقك عليا

 .……قال ابراهيم بصوٍت قاتم مهيب

. انا اللي هوديكي الجامعه …حساب. خروج من البيت بعد كده ب……هي فعالً مش هتكرر“
 …وهجيبك

وانا عارف رحمة مش هتخبي عني حاجة وال ……واي مشاوير تانيه هتبقا مع رحمة
 القى نظرة”..……..مش هتعمل زي ما مراتي عملت معايا…هتستغفلني

على سمر التي اطرقت براسها وهي تشعر بتعب من تلك المصارعة القوية التي خاضتها حائل 
 .…بينهما



 فعت سمر عيناها فوجدته ينظر اليها بقوةر

 اجفلت حواسها وقبل ان تهرب من نظرات

 ..……السفاح التي تحيط بها سمعته يقول بنبرة متوعدة

 ”..…….وحسابي معاكي بعدين…كالمنا لسه مخلصش ياسمر“

 ..…القى عليهن نظرة خاطفة مليئه بالغضب الممزوج باالحتقار لكونه كان االبلة بين ثالثتهم

انتفض جسدها للمرة التي ال تعرف عددها حينما سمعت صوت باب الشقة يغلق 
 ومعها تركت حبيبة لشهقاتها العالية حرية البكاء دون قيود……بقوة

 ..…فجلست أرضا بانهزام تنتحب بحسرة

 القت سمر نظرة صامته عليها ثم سمعت رنين هاتفها

 اخذته من على المنضدة لتجد اخيها المتصل رفعت

..ثم سحبت نفسا عميقا وهي ترفع الهاتف على اذنها ……ا للسقف وهي تزفر بتعبراسه
 ليسمع احمد سريعاً صوت بكاء حبيبة فيشعر بقلبه يهوى متحطم

 ……وهو يسال اخته بقلق

 ”.……مالها حبيبة هو مد ايده عليها………سمر“

 .…ردت سمر عليه بغالظة

نا اللي داريت عليك من .ويهزقني بسببكم ما….حقه يكسر دماغك ودماغها…حقه“
 .يارب…االول

 .بوظت كل حاجة بصياعتك…تكون ارتاحت يا احمد

 خليت البت تتهان من ابن عمها……واستهتارك

 وتقف قدامه شبه الكتكوت المبلول ال عارفه تدافع

 عن نفسها وال عارفه تنطق بحرف واحد يرحمها

 ”………من بين ايده



 ..…اتى صوته به لهفة وخوف وهو يسألها

 ”……….ردي عليا……شتمها قالها إيه…….هو ضربها…مر ردي عليا ورحمة ابوكيس“

 .……نزلت دموعها وهي تقول برجاء ممزوج بالغضب منه

..لو بتحبها ابعد عنها وسبها في حالها وتقي شر …..بس ابعد عنها…حبيبة كويسه يا أحمد“
 .اتقي……ابراهيم وشر ابوها لو عرف اللي بنت عملته من وراه

 .ابن……أحمد وحسى بيا لو مرة واحده هللا يا

ارحمني يا احمد وارحمها وكفاية ……..ولي بتعمله ده هيخرب حياتي انا…عمها يبقا جوزي
 ”..……لحد كده

اغلقت الخط بعدها في وجهه ثم مسحت دموعها وهي تتجه نحو حبيبة التي مزالت تبكي في 
 أحد الزوايا ضامه ساقاها

 ا على ركبتهالصدرها وتنحني بخزي ساندة راسه

 .………وهي تبكي بال توقف

 اشفقت سمر عليها فجلست جوارها ثم ضمتها لصدرها ومررت بعدها يدها على كتفها

 ..…. وهو تقول لها بمواساة…بحنان

 ..اهدي…….كل حاجة هتتحل…اهدي ياحبيبتي“

 ”..………عشان خاطري كفاية عياط

 ..…قالت حبيبة بنبرة باكية مالمه وهي بين احضان سمر

 ..حتى لو احمد هو السبب…انا اللي غلطانه يا سمر“

 .…بس انا اللي وفقت من األول اكلمه واخرج معاه

ابراهيم عنده حق انا خونت  ……مش احمد بس اللي غلطان انا كمان غلطانه اكتر منه
 ..انا انسانه…الثقة

 …..انا زبالة زي زي ُمنى وغيرها……مش محترمه

 ”.……انا مفرقتش حاجة عنهم



 .…سمر على كتفها قائلةربتت 

.بتفكريني بواحده …..مشكلتك بس انك هبلة…..متقوليش كده على نفسك…هشش بطلي هبل“
وما شاء هللا عليا مش بقابل غير النوعيه دي في ……صاحبتي كانت حزينة زيك كده وهبله

 ……حياتي

ثم اضافت ”.……آه ربنا يسترها من ابن عمك كمان اكيد محضرلي وصلة نكد محصلتش
 ..…ر بمرح طفيفسم

 ”……بفكر الحق انا االول ونكد عليه“

 قرصت سمر وجنتها برفق ثم القت…ابتسمت حبيبة بحزن وهي تخرج من احضانها

 .……نصيحه لها اكثر واقعيه واشد صراحة

.اخويا صايع ……اهم حاجة تبعدي عن اخويا….. تبات نار تصبح رماد…..فكي…ايوا كده“
. انا اخته واعرفه اكتر منك ومن …هلي حد احسن من احمد.. اسمعي مني انتي تست…ياحبيبة

 اشتري ……نفسه

 ….. وانسي اللي بينكم واعتبريه محصلش……مني

 ”. …وااليام كفيلة تنسيكي

..كلما حاولنا ……..فااليام كفيلة فقط لتذكرنا بالوجع…التوت شفتي حبيبة هازئة
 ……النسيان

……………………………………………………………. 

 على باب المكتب المتواجد بالفيالرفع عيناه العسلية 

ليجدها تدخل بهدوء حاملة بين يداها صنية انيقة عليها فنجان من القهوة وكوب ماء وقطعة 
 حلوى

 انحدرت عيناه على هيئتها كانت ترتدي)جمبسوت..(

 ملتصق على جسدها والسروال الخاص به قصير

 . كانت تربط…يكشف نصف ساقاها البيضاء االمعه



.. لم تضع شيٍء على وجهها فكان …شكل ذيل حصان يتدلى بجماالً خلف ظهرهاشعرها على 
 ناضراً 

 .باستثناء شفتيها……ناعماً صافياً بدون مصبوغات

 .……التي طلتها بحمرة وردية المعة

 اسبل عيناه وهو يعود للملفات بين يداه محاول التغاضي عن تلك المشاعر التي اشتعلت بعد

 ……هرؤية الجميلة الهشة أمام

 وضعت حنين صنية القهوة جواره قائلة

 ……بصوٍت رقيق

 ”..…جبتلك القهوة بنفسي“

 ادعى االقتضاب وهو يكتفي بايماءة

 .…بسيطه

 ”..……شكراً “

 عضت على شفتيها بغيظ لكنها تحملت وهي تتجه إليه ثم جلست على مكتبه من الناحية االخرى

 .. بينما عيناها تتابع ما…وهي تسأله بهدوء

 ……يفعله

 ”……انت بتعمل إيه“

 .…رد عز الدين بفتور

 ”.…….. بشتغل……زي مانتي شايفه“

 …قالت حنين بحنق

 ”………. شغااال…. حتى يوم اجازتك…هو الشغل ده ليل ونهار“

 .…رد وعيناه متعلقه في األوراق

 ”..….. في اي اعمله غير الشغل…آآه شغال“



 قالت بانزعاج وهي تسحب االوراق من بين

 ..…يداه

 . الحمل جاي….. انا زهقانه…انك تقعد معايا في“

 ”……معايا بزهق

 ……كبح غضبه وقال بفتور

.. اعملي اللي انتي …اخرجي في الجنينة انزلي البسين …الفيال عندك طويله وعريضه“
 ”..…عيزاه

 .…مسكت ذراعه وهي تقول بصوٍت حاني

 .. فاكر اول مرة نزلنا فيها…تعالى ننزل البسين سوا“

 ”……لي إيهفاكر قولت

 ”.……ال مش فاكر“. …هز راسه نافياً ببرود

 حركت ساقاها اما عيناه بدالل قائلة

 ”……تحب افكرك“

 ..…. وعاد للملفات…تأتأ بشفتيه بامتناع سمج

عضت حنين على شفتيها وهي تميل امامه وتتناول بيدها طبق الحلوى ثم استوت في جلستها 
 وهي تبدأ

 ..……لتي تسترق النظر لها من تحت جفونه. امام عيناه ا……التهامها بغيظ

 …قالت بكبرباء وهو تلتهم الحلوى بغل

 ”..…انا كمان مش فاكره اي حاجة“

 قال عز الدين بوقاحه وهو مزال ينظر لألوراق

 ……بين يداه

 ”.……لو كنت فاضي كنت فكرتك“



 ..وهتفت…التهمت قطعة أخرى من الحلوى

 …بقرف

 ”……. سبني في حالي…مش عايزه افتكر“

 ”………مين اللي جاي لمين“. …رفع حاجبه بتهكم

مدت يدها لتاخذ  ”..…ماشي انا همشي بس بعد ما شرب القهوة اللي جبتها ……آآه صح“
 الفنجان

 .…الماكث جواره لكن قبل ان تلمس الفنجان قبض عز الدين على يدها قائالً بامتناع

 ”.……. القهوة غلط على الحمل…. انتي اتجننتي…قهوة إيه“

 .…ولت االفالت من بين قبضته قائلةحا

 ”..……. وبعدين انا اللي عمالها…فنجان في اليوم مش هيأثر“

 .…قال بجفاء

 ”……مش عشانك ……عمالها عشاني“

 ..…قالت حنين بتبرم

 ”……آآه دا كان قبل كالمك“

 ..…قال بغيٍظ وهو ينهض من مكانه

 ”. …اسمعي الكالم بقا……وبعدين معاكي“

وقد دب  ……قوية وهي تراه يقف امامها اثناء جلستها على سطح المكتباهتز قلبها برجفة 
 الضعف الصولها امام شموخ هيئته وهالة الرجولة

 ..……المحيطه به والوسامة الغير عادية التي يتمتع بها

 فاهتزت …وجدته ينظر لوجهها ثم لشفتيها

 ..…حدقتيها بتردد

 ”..…بتبصلي كدا ليه“



 زويةاشار عز الدين بعيناه على 

 …شفتاها

 ”……في حاجه متعلقة في شفايفك“

 سالته وهي ترفع يدها على فمها كي تمسحها لكنه اوقفها وهو يمسك يدها ويميل ”..…اي دي“

 في لحظة خاطفه ممتص بشفتيه ولسانه زاويه

 جوار شفتيها اغمضت عينيها بضعف وخفق قلبها

 ……بجنون وهي تهمس بأسمه

 ل إاللكن لحظة الدفئ تبخرت و لم تطو

 ..…ثانيتين ثم ابتعد عنها قائالً بهدوء

 ”……كانت النوتيال لزقه عند شفايفك مكان الكيك اللي كلتيه“

 اومات براسها بشتات وهي تسبح في عيناه

 لتجده يميل على فنجان القهوة……هائمة

 وياخذه ثم يرتشفه منه بهدوء امام عيناها

 .……الضائعة في حبه

 .…تحترق سالها بهدوء يخفي خلفه مشاعر

 ”……انتي كويسه النهاردة“

 ..…اومات براسها وهي غير قادرة على الحديث

 ..…فسال مجدداً 

 اومات من جديد دون حديث”..…وخدتي عالجك“

 ..…فقال مغتاظ

 ”..…اي اللي حصلك للسانك ياحنين هانم“



 …لعقت شفتيها وهي تقول بخفوت

 انا بعد بكره عندي معاد كشف مع……عز“

 ”……وال ال……جي معاياهتي ……الدكتورة

 ………رد بفتور مقصود

..صحيح ان بلغتها ……..لو كده هخلي اية تروح معاكي……لو فاضي هاجي معاكي“
 ”. …اتصلت بيكي مش كده …بحملك

 ……اومات وهي تقول بحرج

 ”.…و زعلت اني مبلغتهاش بنفسي……ايوا“

 ……احتسى من القهوة وهو يقول بوجوم

 عشان…نا نزعل.كلنا من حق…فعال من حقها تزعل“

 ”.……دي حاجه متتخباش

 .…قالت حنين بصوٍت شاجن حاسم

 ”.…….هتفضل تعتبني وتبعد عني بطريقه دي……ولحد امتى ياعز“

 ..…قال بنبرة واجمه

 ”…….خلينا كده احسن عشان خاطر اللي في بطنك…انا ال بعاتبك وال ببعد“

 احتدت نظرات حنين فقالت

 .…باستهجان

 ”……بشكل ده وهللا وانا هفضل معاك“

 …ظهرت بوادر من االنفعال على وجهه وقال

..مانا بتعامل معاكي عادي …….بهينك.. بضربك حبسك…ومالوا الشكل ده……اي شكل“
 وسيبك

 ”..……براحتك



 ..…قالت بعيون تترقرق بهما الدموع

 ”……اهو بتعامل معاكي عادي دي وجعاني“

 .…رد عليها بمرارة

 ”……وانا موجوع اكتر منك“

 ..…اليه قائلة بولهاتجهت 

 ”.……..وانت………طب مانا بحاول ياعز“

 ..…رد بنبرة متعبه تحمل بين طياتها الكثير

 ”.…….وكل اللي عملتيه كسرني…….تعبان…انا تعبان ياحنين“

 .…عقدت حاجبيها مرددة بذهول

 ”..….. لدرجادي…………كسرك“

 ..…اوما بوجوم وهو ينظر لعيناها بعذاب

 ”.…ا حبيتك قد إيهواكتر انتي متعرفيش ان“

 .……قالت باللهفة

 ”.……ولسه بحبك………مانا كمان حبيتك“

 ً  ..…رد عليها هازئا

اتجه الى مكتبه مجدداً وعاد الى اوراقه ببساطه وكان ”..…….واضح ياعيوني……واضح“
 شيءٍ 

 …. لذا صاحت حنين بغيظ……لم يكن

 ”.…عز احنا مش هنفضل كده شوفلك حل“

 .…نما قال هو ببرود.. بي…القت عليه نظرة غاضبة

 ”.…الحل انك تخرجي دلوقتي وتسبيني اكمل شغلي“

دبت على االرض بقدمها وهي تنظر اليه برجاء لكنه لم يلتفت لها مما جعلها تخرج من المكتب 



 بانهزام

 ..……وعيناها غارقة في دموع

 عند خروجها تركا ما بيده بتشنج وهو يرجع رأسه

 فوضى للخلف بتعب وجسده باكمله في حالة

 .……وشوق لها

……………………………………………………………… 

خرج يشتم ……بعد خروجها من المكتب ضاع التركيز لديه وبات ال يطيق الجلوس في مكتبه
..فجذب انظاره جلوسها على الحشائش الخضراء جالسه جلست …القليل من الهواء المنعش

 القرفصاء

 .كانت تاكل……وامامها طبق كبير مليء بالمانجو

 .…تبكي !! بنهم وهي

 عقد حاجبيه بدهشة وهو يرى دموعها المنهمرة بينما

 ……يداها تدس ثمرة المانجو بفمها

 اطبق عز الدين على شفتيه ومطهما باستياء

 .……ناظراً للسماء وهو يشكي بقلة حيرة

 ..ان الجوازه دي تكفير ذنوب…انا كده عرفت“

 ”..……عن اللي عملته في حياتي

األرض جوارها وهو ينظر لالمام حيُث الساحة الخضراء ثم ثم اتجه اليها وجلس على 
 .……المسبح

 ”……ممكن افهم بتعيطي ليه“

 وقالت……نظرة اليه بحنق

 مدت“ ….تاخد مانجا……..عادي…مبعيطش“



 ……يدها نحوه بثمرة من المانجو

 ..…نظر هو لها وقال بامتناع

 ”……بحبها عصير………مبحبش اكلها كده“

 ”.……لك عصيرتحب اعم“. …قالت بقلب امٍ 

 قالها وهو يخرج منديالً من”.……ال مش عايز“

 فنظرت اليه باستنكار……جيبه ويعطيه لها

 .…قائلة

 ”……اي ده“

 قال وهو يمسح حول شفتيها بالمنديل قائالً 

 .……ببساطه

 ”..……تقريباً وشك بياكل معاكي“

 .…بحنق ابتسمت عنوة عنها وهي تراه يخرج منديل اخر ويمسح عينيها الباكيه قائالً 

 ”.…….انتي بتتنفسي نكد……ممكن تبطلي عياط“

 .…قالت بغيظ منه مندفعه بشكالً طفولي

 ”..….انت اللي بتخليني اعيط………كله بسببك“

 ..…لوى شفتيه باستهجان قائالً 

 ” …مستغربك بجد……انتي اللي بتحبي العياط“

 اطبقت على اسنانها وهي تقول بغضب ممزوج

 ……بالغيرة

.آآه اكيد الهوانم …بني على اساس انك عمرك ما شوفت واحده بتعيطمستغر ………يسالم“
 االربعه

 ”……..مدلعين الباشا……كانوا فرافيش



 اخرج زافرة واجمه وهو يقول بغرابة من امره

 ..…ومع نسائه قبلها ……وعالقته المعقدة معها

 سبحانه هللا كانوا مريحني ومدلعني“

حاجة في حياتها غير العياط وماسك فيها .وجيت عند واحده مبتعرفش تعمل ……وطلقتهم
 ”.….نحب اللي يتعبنا ونتعب اللي يحبنا…….حقيقي احنا صنف عايز الحـرق…

 جزت على اسنانها وهي تنظر امامها بكبت

 ……ولم تجد رداً مناسب يخرسه

 …بينما قال عز الدين وهو ينظر لجلستها باستنكار

 ”….. القعده دي هتتعب ضهرك وبطنك…قعدي عدل“

 بدون تعليق تحركت و جلست ممدت الساقين ثم نظرت اليه بطرف عيناها لتجده ينظر لساقاها

.. لعقت …….. والمكشوف نصفها بسبب سراول )الجمبسوت..( القصير…الممدة امامها
 شفتيها وهي

 …تقول بتردد

 ”……بص قدامك ياعز“

 .……حرك حاجبيه وهو ينظر امامه ويبتسم من زاوية واحده بسخرية

 دأ الجو اكثر هدوٍء بينهما والهواء يداعب وجوههم ورائحة الزهور والجو الطبيعي المنعشثم ب

 .. مما جعلها…اعطى مزيج رائع دافئ مليء بالحنين

 …ترفع ثمرة المانجو اليه بعد ان قشرة احد جوانبها

 ..…انتبه الى ماتفعله فنظر لها مستنكراً فقالت برقة تذيب الثلج

 ”……. احلى من العصير…حلو اوي في االكل على فكرة..طعمها …ُكل معايا“

 .…ضيق عيناه وقال بمرح طفيف

 ”……انتي شايفه كده“



 …اتسعت ابتسامتها بجماالً وهي توما براسها بسعادة

. فهو ألول مرة …وامام عيناها خضع القلب فاخذ منها الثمرة وبدأ باكلها بحرص وصعوبة
 يجرب

 ت المانجو. لطالما كان……اكلها بتلك الطريقة

 ومعظم الفواكه بنسبة له كوب عصير صحي

 .……ليس إال

 

. فهو ألول مرة …وامام عيناها خضع القلب فاخذ منها الثمرة وبدأ باكلها بحرص وصعوبة
 يجرب

 . لطالما كانت المانجو……اكلها بتلك الطريقة

 ومعظم الفواكه بنسبة له كوب عصير صحي

 .……ليس إال

 ……. لتجد بذرة المانجو انزلقت ووقعت على بنطاله الثمين…بدأت حنين تتابعه وهي تاكل
 فانفجرت

 بينما هو نظر اليها بضيق وهو يحمل ……ضاحكة

 البذرة باطراف اصابعه بقرف ثم وضعها في

 .……الطبق

 لذا لطخت حنين اصبعها في ثمرة مانجو ذأبه

 ..……ثم مررت اصبعها على انف عز الدين وهي تقول باستفزاز

.وهو …ثم غمست اصبعها مجدداً ومررته حول شفيته ”.…ان انك كلت مانجاكده عشان يب“
 ..…..بينما هي تقول بهدوء…يرمقها بشرر وتوعد

.انا اول مرة …..انت بنظام ده هتدخل موسوعة جينس…فين اللحوسه بتاعت المانجا ياعز“
 اشوف



 ”آآه.. ……واحد بياكل مانجا بروقان ونضافه دي

تمرر اصبعها حول شفتيه فتح عز الدين فمه وحاول عضها في  تاوهت ضاحكة فحينما كانت
 لحظة

 خاطفة لكنها تداركت األمر وهي تنهض راكضه

 ……من امامهم

 ركض عز الدين خلفها وهو يمسح وجهه بالمنديل

 …بقرف

 ..…لفت حنين راكضه حول المسبح بينما لحق بها عز الدين وهو يقول بتوعد

 فيعشان احط وشك كله ……تعالي هنا “

 ”……قلب الطبق

 .…شهقت وهي تضع يدها في خصره ضاحكة

 ”..…يسالم طب وريني كده هتعملها ازاي“

 .…قال وهو يقترب منها بتوعد

 ”..…قربي وانا اوريكي“

 .……ركضت قبل ان يلتقطها

 ” …الجري غلط عليكي يامجنونة……تعالي ياحنين“

على بطنها وبدت مالمحها  ..بل ووضعت يدها…بالفعل عند جملته وقفت متذكره أمر حملها
 محتقنة

 ….هوى قلبه أرضاً وهو يقترب منها بقلق……بااللم

 ”.……..بطنك وجعتك……مالك ياحنين“

 ……قالت حنين وهي تنحني بتعب

 ”..……ارجع مش قادره اخد نفسي ….ارجع ورا…..ارجع ورا…اوي ياعز“



 بالفعل رجع للخلف خطوتين ليجد في الثالثة قدمه

 ……..ليقع سريعاً في المسبح……تنزلق في األسفل

 كركرة ضاحكة وهي تنظر له بشماته بينما ممر هو يده

 .. قائالً …على وجهه المبلل وهو ينظر لها بشر

 …بغضب

 ”..…. طب وهللا ماسيبك……بتستهبلي ياحنين“

 ……وجدته يخرج من المسبح مندفع نحوها بقوة صرخت بخوف قائلة

وجدته قارب على  ”..…نتش قادره اخد نفسي.. انا فعال مك…عز مكنش قصدي على فكره“
 ..…..لذا افتعلت المسكنة وهي تمسك بطنها بتعب…اإلمساك بها وعيناه تضج شراراً 

 ” ……آآه بطني ياعز مش قادره ”

 .…ابتسم هازئاً وهو يجريها في كذبها مدعي القلق

 ”..…وريني كده ……مالها بطنك ياعيوني“

 ”……ها“.. …فغرت شفتاها بعدم فهم

وجدته يكرر الجملة وهو يحملها على ذراعيه سريعاً بعدما  ”.……ريني ياعيوني بطنكو“
 صرخت حنين بدهشة وحركت ساقاها ……شتتها كما أراد

 …….فقالت برجاء…بهلع وهي تراه يتجه بها نحو المسبح

 .. انا…. عز….. باهلل عليك ال….. انا اسفه…ال ياعز“

 صرخت حنين حينما شعرت ”……عز ……حامل

 .…لماء البارد يتخلل بشرتهابا

 عانقة رقبته بيداها وهي عنوة عنها تقذف مابفمه

 من ماء ابتلعته من المسبح على وجه عز

 الذي توسعت عيناه معقباً بتقزز وهو……الدين



 .…يمسح وجهه

 ”..…. وهبل وعياط….. هو الحمل جاي معاكي بقرف…اي ده“

 ..…اومات براسها وهي تعانقه في قلب المسبح

 ..…لة بمكر انثويقائ

 ”.……كله من ابنك استحمل“

 مط شفتيه بعناء حقيقي معها وعقب

 ……على جملتها

 ”……اديني مستحمل“

 ..…دفنت حنين راسها اكثر في عنقه وهي تبتسم

.. فهمست …بينما هو لم يقاوم احضانها تلك المرة بل ضمها الى صدره بحنان في قلب المسبح
 ا ومنحنياتها بشوقبضعف وهي تجد يده تسير على ظهره

 .……و رغبة شديدة تشعل جسده

 ”..……وحشتني“

 ابتلع عز الدين ريقه وهو يبتعد عنها قليالً بينما وجهه

 ملتصق بوجهها وعيناه العسلية تطوف على مالمحها

 .همست حنين امام عيناه……وشفتيها باشتياق

 بضعف اكبر وهي تشعر بانفاسه تعانق انفاسها

 .اما عن……ي عنيفوالعيون في تشابك عاطف

 .…القلوب فالخفقات بها تكاد تقتل من شدة قوتها

 ”..……وهللا بحبك……انا بحبك ياعز“

 ..…تجرأت وقربت شفتاها منه وبدات في مالمست شفتيه بقبالت ناعمة كلمسات الفرشات

 بلع ريقه وهو تارك لها حرية التعبير عن مشاعرها



 .……بتلك القبالت الناعمة الهشة الخجولة

ت يدها على عنقه وهي تالمس بشفتيها وجنته هامسة باعتذار وهي تبث حبها بقبالت غير مرر
 منتهية

 .……من كثرة نعومتها وصدقها

 ..انا بس كنت………اسفه ياحبيبي ……انا اسفه“

 ”..……خايفه

 .…….ويؤثر عليه بجنون…همس بصعوبة من بين ما تفعله به

 ”……..خايفه مني انا ياحنين…كنتي خايفه مني“

 ..…بلة شفتيه وهي تهمس من فوقها بعذابق

 ”..…….. انت بتوجعني….بس كفاية كده…..اوعدك مش هتكرر تاني…غلطه ياعز“

 نظر لها ورغم التأثير البادي على مالمحه وعيناه

 .…إال انه عاتبها بوجوم

 ”..…..موجوع ونفسي انسى كل اللي الهبل اللي عملتيه…انا موجوع اكتر منك“

 .……داً قبالت سطحية وهي تهمس بنعومة وداللقبلة شفتيه مجد

 ..وانت…بحبك اوي……انا بحبك……..زيزو…عز“

 ”..….بتحبني ياعز…..صح…لسه بتحبني

 ”..…ال“

صدمها بهذا الجواب وقبل ان تترك العنان لدموعها بانهزام وجدت شفتيه الساخنة تعانق شفتيها 
ث حبه لها دون أحرف ابجدية بقوة بينما يده تجذبها من شعرها بقوة عاطفية محاول ب

 ..فاالفعال في الحب اثرها في القلب باقي مهما قيل من قصائد…سخيفة

 واشعار تظل األفعال اثرها ملموس للروح

 ..………والقلب



 حينما فصل القبلة العميقة القوية التي المت شفتيها

 لدرجة انها تاوهت عدت مرات بين يداه ولم يرأف

 انه يعاقبها دون كالمبها بل تعمق اكثر واقوى وك

 ..…على انها السبب األساسي في جموحه عليها

 .……بعد كل هذا البعاد

لم تظن ان بعد تلك القبلة سيحملها خارجاً بها من المسبح الى غرفتها ثم يضعها امام باب 
 الحمام

 …قائالً بفتور ال ينتمي لي حرارة قبلته المؤلمه

 دخلوانا ه…ادخلي غيري هدومك عشان متبرديش“

 ”..……اغير هدومي في اوضتي

 …سالته حنين بتعجب وهي عاقدة الحاجبين

 ”…….. انت برضو هتنام بعيد عني…اوضتك !!“

 .……تغاضى عن السؤال واشار مجدداً على باب الحمام

 ”..…ادخلي ياحنين غيري هدومك“

 ..…مسكت ذراعه وهي تنظر لعيناه بشجن

 …ناعز انا كنت فكره ان بعد اللي حصل تحت ان“

 ”. …هنرجع مع بعض زي االول

فقال وهو يمرر يده على وجنتها ……نظر للوزتيها الجميلتين والتي تلمع بالحزن ودهشة
 ..…برفق

واكيد هنرجع ………اديني ودي لنفسك فرصة ……. كل حاجة مع الوقت بتتنسي…حنين“
 زي األول

 . وانا هروح……ادخلي غيري عشان متبرديش



 ”. …اغير هدومي

. رغم العشق النابع بعيناه …. لماذا هذا الكبرياء…ريعاً امام ابصارها المذهولةراته يخرج س
 يبدو انها وصلت معه ……مزال هناك كبرياء لعين يعكر صفو حياتهما

 لحائط صلب اختراقه يتطلب منها اكثر مما

 …………ظنت

في منتصف الليل كانت تتقلب على الفراش بعدم راحه وهي تشعر بنيران الغيظ تحرق 
 .…درهاص

 فكرة ان يمتنع عن النوم جوارها ويتخذ غرفة اخرى

 .هل هي……بعيداً عنها تحرقها على نيران باردة

 .……جرب يخشى على نفسه منه

 …عضت على شفتيها بحرج وعاتبت نفسها عابسه

 فهي أذاقته نفس الشعور حينما اصرت ان ينام

 تها حتى ال تتأكد اخته في امر..بينما هو نام على االريكة وق…بعيداً عنها في احد الغرف

 ……خالفهما

 وفي نفس اليوم تتذكر جيداً انه كان يروي ظما عطشه كاي رجل من زوجته وحبيبته لكن هي

 يومها سحبت نفسها من بين يداه وقابلته بالرفض

 ……والنفور الذي يصيب اي رجل في مقتله

 كيف كانت قاسية بهذا الشكل وكيف سمحت لنفسها

واالهم كيف تتنازل عن حقها فيه وكيف تدمر بيتها بهذا الشكل …ين يدي ميرالان تكون لعبه ب
 …المخزي

 وكيف عفى هو وتغاضى……كيف كانت بهذا الغباء

 ..…عن كل هذا في سبيل الحب واالدمان عليها



بينما هي كانت تحارب دائما وأبداً الفساد  …كان دوماً يحارب بصدق ألجل نجاح تلك الزيجة
 ..…ل ما تحمله من حب ومشاعر صاخبةتلك الزيجة بك

ثم ارجعت شعرها للخلف وهي تسير حافية القدمين  …زفرة بعذاب وهي تنهض عن الفراش
 على االرض

كان قصير وناعم  ……االمعة بينما كانت ترتدي في االعلى قميص نوم قصير باللون السكري
 ..……على جسدها

 ……اكث بها عز الدينفتحت باب الغرفة واتجهت للخارج حيُث الغرفة الم

 ……فاتاها رده الرخيم……اطرقت على الباب بخفة وهي تنادي على اسمه بعذوبة

 ”……ادخلي ياحنين“

 .……..اغمضت عينيها وخفق قلبها وهي تفتح الباب…وكانه القى تعويذة غراميه عليها

.همست حنين وهي تنظر …حينما ابصرته كان ممدد على الفراش عاري الصدر ببنطال بيتي
 عيناهل

 ..…بشوق

 ”……ممكن انام جمبك“

.فقد مد ذراعه لها قائالً …لكن ما فعله صدمها…كانت تظن انه سيرفض او سيرد ببرود
 ……بحنان

 ”..…ياعيوني……تعالي“

نزلت دموعها وهي تدفع جسدها الحضانه لتجده يضمها بقوة وهو يتأوه بتعب هامساً بنبرة 
 …حارة

 ”.……هتلقيني عندك .كنتي…لو كنتي اتاخرتي دقيقتين بس“

 .…دفنت وجهها في صدره وهي تهمس باعتذار

 ”.……انا اسفه“

 مرر يده على كتفها وهو يعتذر بصعوبة بالخطأ



 .ولوال عناده وتصلبه معها…الواقع عليه منذ البداية

 .………لكان انقذ عالقتهما ولم يصل معها لتلك النقطه المؤلمة

 زم افهمك..كان ال…انا اللي غلطان من االول ياحنين“

 ”..….حقك عليا….بس غضبي عماني…من االول

 قبلها من قمة راسها ثم دفن انفه في شعرها وهو

 يضمها اكثر بين ذراعاه القويتان محاول اشباع

 .همس بخفوت اوصل……شوقه من ضمها لصدره

 ..…رجفة الرغبة لجسدها بضعف

 ”..…وحشتيني اوي……وحشتيني ياحنين“

 ه الباكية وهيرفعت راسها ونظرت له بعينا

 ……تساله بتردد

 ”.……بتحبني ياعز“

تأتا بشفتيه بنفي مما جعلها تنظر اليه بصدمة ممزوجه بالوجع لتجده يبتسم تلك االبتسامة التي 
 .وهو يمسك……تزيد وسامته أضعاف مضاعفه

 ..…ذقنها قائالً بحرارة

 ”….عارفه يعني اي بعشقك……انا بعشقك ياعيوني“

..لتجد ابتسامته تزيد عبساً وهو …وهي تنظر لعيناه العسلية بهيامهزت حنين راسها بغباء 
 يالمس

 ……شفتيها بشفتيه قائالً 

 ”.………هقولك“

..غرزت اصابعها في شعره ……شعرت به يداهم شفتيها بقوة في قبله تبث عشقه واشتياقه لها
 وهي



 .……بينما هو جن جنونه وهو يجذب جسدها الناعم اكثر الحضانه……تتأوه باسمه بضعف

خالل لحظات قليلة تحولت القبالت العنيفة المتبادلة لعاصفٍة هوجاء قويه لفت كالهما بجنون 
 .……معها

 ً  وقتها تعلق كالً منهما باالخر يبثه عشقاً واشتياقا

 ..………فاق حدود احتمالهما

 تاوهت حنين بضعف هائمة بين احضانه وهي

 ……تسمعه يقول بحرارة

 ..……وجدته يلثم عنقها وهو يهمس بحرارةٍ ”..…كل حاجة فيكي وحشتني ياحنين“

..واعشق …..اول واحده خطفت قلبي وخلتني ادمنها…انتي اجمل واحده قبلتها ”
 ”. …. بحبك ياعيوني……بحبك ياحنين……قربها

وهو يهمس بالكثير والكثير ……لم تتوقف شفتيه بل ازدادت انهمار على حنايا وجهها وشفتيها
.حتى خفقات قلبه كانت جنونية تضرب ……تاثيرها القوي عليهعن عشقه لها وادمانه بها و

 كفها الموضوع على صدره لتاكد

 ……وثيقة موثقة عن عشقه الجنوني لها

……………………………………………………………. 

 .…تمايلت في الفراش بتعب كقطه اتعبها الدالل

 …مررت يدها جوارها فوجدت الفراش خالي

 أفتحت عيناها ببطئ وهي تبحث عنه بين أرج

 ..خفق قلبها للحظة بحماقة وهي تحاول……الغرفة

 ……التأكد من ان ما عشته ليلة امس كان واقعاً وليس حلم

 سحبت نفسها بارتياح وهي تلقي جسدها على الفراش مجدداً ناظرة للسقف وهي تبتسم

 ……ببالها

قد جنت وجن معها ولفت بهما دوامه قوية تحمل مشاعر جامحة لكالً ……ماذا حدث أمس



 ……هممن

 عضت على شفتيها وهي تتذكر تلك الليله

وممارسة الحب معه بعد الفراق لهو أجمل للذة حصلت عليها منذ فترة طويلة ………الجامحة
 منذ ان

 تركت للشياطين حرية العبث في حياتهما

 وتركت لضعفها ومخاوفها القيد الذي يحرك

 ……مصائر كالهما

 وضعت يدها على بطنها وتحسست اياها وهي تنظر

 ……للسقف بعمق نظراً وتفكيراً 

 اليوم لن تسمح لنفسها أوالً ثم الي شخصاً آخر انتزاع

 مهما كلفها األمر يجب ان تكون اقوى ……حياتها منها

 ……..وثقتها المهتزه……واصلب في حرٍب العدو الوحيد بها هو نفسها الضعيفة

ينتظر حياة مثالية . فمن يسكن بين احشائها االن …يجب ان تكون زوجة صامدة وام قويه
 ..ال تنزعي…..هذا حقه يا حنين…اسرة كاملة ينتمي لها…واسرة

 .ال تفرقكه بين……حقه منه بغباءك وتسرعكه رجاءاً 

 أب و ابنه وال تكوني سبب في مرارة الهجر بينكما

 فانته جربتي عذاب الفراق وشعورك من بعده لم

 . تعقلي….وهو كذلك االمر……يكن سواء الندم

 .…..والحب واحد……رص الحياة واحدهرجاءاً ف

 وانته هائمه بحبه كما حالة عاشق لكه وبجنون

 ………فماذا تريدين أكثر من ذلك ؟!

 حركت راسها للناحية االخرى وهي تنظر لباب الغرفة



 المغلق هل خرج مبكراً وتركها دون حتى ان

 ……ييقظها

ها الذي يتذكر كل ماهو واقعي تخللت اصابعها شعرها وهي تعود للسقف حالمة في البعيد بخيال
 في ليلة

 ………أمس

 صدح هاتفها جوارها فعقدت حاجبيها فهي لم تدخل

 ……اخذته من جوارها ثم نظرت للشاشة الُمضيئة لتجد اسمه ينير هاتفها ………الغرفة به

 ابتسمت وهي تضع الهاتف على اذنها قائلة بصوتٍ 

 .……خافت رقيق

 ”……انا زعالنه منك“

 ية خافته خفق قلبها معهاوصلتها ضحكة رجول

 ……وهي تسمعه يقول بمداعبة

 ”.……. نفسي مرة تكوني راضيه عني…انتي علطول زعالنه مني“

 ..…تبسمت شفتاها وقالت

 ”……. بدون شك……ممم راضيه طبعاً عنك“

 ……اتى صوته الوقح

 ”..…عارف كان باين عليكي اوي امبارح“

 ..…همست حنين بدالل

 ”……. آهلل…………عز“

 .…الدين بمداعبه وهو يضحكعقب عز 

 ”……وحشني دلعك ياعيوني ……………آهلل !!“

 .…برمت شفتيها وهي تعاتبه



 ”.……لو وحشتك كنت صحتني من النوم مش اقوم ملقاكش جمبي“

 ……زفر بوجوم مبرراً 

 ”..…. وكذا اجتماع مهمين النهادرة…غصب عني عندي شغل“

 ..…عبس وجهها وهي تساله بتردد

عز انا عايزك تيجي  ………هتحضر معايا كشف الدكتوره اوعى تقولي انك مش“
 ”..…معايا

 .…اوما بصوٍت حاني وبمالطفه قال

. قوليلي الكشف …. انا طلعت بدري عشان الحق اخلص وروح معاكي…اكيد هاجي معاكي“
 ”.…امتى

 ..……نظرت للمنبة الموضوع على المنضدة ثم اجابته بحماس

 تيعني كمان تال ……الساعه اربعة العصر“

 ”.……هتلحق ……ساعات

 ..…صمت قليالً ثم اوما بانصياع قائالً 

 هلحق ان شاء هللا وهاجي اخدك من قدام الفيال“

 ”……اتفقنا ………الساعة تالته ونصه

 اومات وهي تقول بصراخ جنوني مفعم

 ..…بسعادة

 ”….. بحبك ياعز…….انا مبسوطه اوي……اتفقنا“

 ضحك عز الدين قائالً بحبٍ 

 ..…جارف

 ”..……عشقك ياحنينيوانا ب“

 ً  ……قالت حنين سريعا



انا هضطر اقفل معاك عشان اخد دش كده وانزل افطر ويدوبك احضر نفسي “
 واعى……واستناك

 ”……تتاخر

 ..…اتاها صوته الحاسم قائالً بعمق

 يال……مش هتاخر تالته ونص هتلقيني عندك“

 ”.. …باي ياحبيبتي

 أغلقت الخط بعدها وهي تنهض من على الفراش

 ……الغطاء حول جسدها وهي تتجه للحمام تلف

……………………………………………………………. 

 نظرت في ساعة معصمها التي تشير للخامسة

 زفرة بوجوم وبوادر الحزن اشتبكت……مساءاً 

 .……بعينيها البنية

 اسبلت جفنيها وهي تتحسس بطنها ثم نظرت مجدداً 

 لباب غرفة الكشف الطبي ثم لممر العيادة الجالسة

 .……د المقاعدبها على أح

..ثم ابلغها بعدها انه سيقابلها ….لم يوفي بوعده كعادته…وعدها انه سيصطحبها للعيادة بنفسه
 ..……في العيادة وعليها ان تنتظره هناك

 نظرت امامها بحزن قاربت على الدخول ولم ياتي

 قد اتى دورها اكثر من مرة وقد امتنعت……بعد

 يتم ودخلت امامها اكثر من خمسة نساء حوامل

 فحصهن ويخرجا مبتسمين وجوارهن أزواجهن

 ممسكين بيدي بعضهما والفرحه ترقص في



 ..……عيونهم

 كانت…رفعت عيناها على المرأة الجالسة امامها

 .وكان زوجها جالس جوارها يمسك بيدها ويتحدث معها بحنان…حامل في شهرها األخير

 ..وهي تبتسم تاره وتتكأ……واهتمام مبالغ فيه

 ..…وجع تارةٍ اخرى وكانها قاربت على الوالدةعلى كفه ب

..هل سيكون معها يوم الوالدة ام سينشغل عنها كما انشغل اليوم …اسبلت حنين جفنيها بحزن
 وتركها

 ..……وحدها

 انتبهت الى خروج الممرضة التي اشارت لها بدخول

 ..…قائلة بلطف

 ”……الدكتوره في انتظارك يامدام حنين“

 هي تنهض عن مقعدها ثماومات حنين براسها و

اتجهت للباب وقبل ان تدلف للغرفة تراجعت في لحظة األخيرة وهي تقول بخفوت 
 ……وحرج

 ”.…..هاجي للدكتورة مرة تانيه…مش هينفع النهاردة“

 ……عادت ادراجها وهي تخرج امام ابصار الممرضة المندهشة من امرها

 .……بيأسحينما خرجت من المبنى نزلت دموعها وهي تنظر للسماء 

 .حينما…تحركت وعدلت الحقيبة على ذراعها وهي تتجه للسائق الواقف امام السيارة ينتظرها

 ..……وصلت اليه قالت بهدوء

 ”.…محتاجه اتمشى شوية على رجليه……خليك هنا“

بعدها استدارت وسارت في الشارع األنيق بين العمائر الشاهقة الفخمة و اشجار الورود التي 
 تصف



 يه بجماالً لتعطي منظر بديع اكثر منهامام كل بنا

 ..………راقي

.فهي وعدت نفسها انها …كانت تسير محاولة السيطرة على احزانها وكبح غضبها نحوه
 ستكون

 ..لكن عنوة عنها قدرتها محدودة……اقوى من ذي قبل

 تثور وتجن وتلبس……وتحملها ضئيل خصوصاً معه

 ل..ال تود ان تفسد ك…ثوب الحماقة وتفسد كل شيء

تود ان تعيش تلك …….هل العمل اهم منها ومن ابنه….غاضبة جداً ……شيٍء لكنها غاضبة
 اللحظة معه

 تغرق في اهتمامه ويالحقها كظلها في تلك االشهر

 ..إنهُ االول لماذا…مهتم بكل تفصيلة تخص ابنهما

 يتهاون في األمر وكانها انجبت له عشرون

 ..ومافي بطنها ال يشكل فرق…طفل قبله

 .…؟!معه 

 سمعت صوت سيارة تمر بجوارها لم تكلف نفسها

 ..لكن سائق السيارة….فقد كانت شاردة غاضبة…بنظر

 عاقد الحاجبين……انتبه واوقف السيارة وخرج منها

 .…منادي عليها وهو يالحقها في الخطى

 ”……حنين“

ينما خفق قلبها وانتبهت أخيراً لوجوده فاستدارت ناظرة اليه وقد لمعة عيناها بدموع ح
 .……رأته

انها شفافه وحزنها يظهر لالعمى وغضبها يلمع …كان صادق وسيظل صادق في تلك النظرة
 في



 عيناها رغم خضوعها امامه واقفه تنتظر اقترابه

 …منها

 حينما اقترب عز الدين منها مسك ذراعيها بين

 ..…يداه سائالً بقلق

 ”.……بتعيطي ليه“

 هيضربته في صدره بانفعال ونزلت دموعها و

 .ضحك……تحاول التملص من بين يداه بتشنج

 .…عز الدين وهو يسحبها الحضانه معتذراً 

 .غصب عني وهللا…خالص يامجنونه حقك عليا“

 ”….ومكنش ينفع الغيه…االجتماع كان مهم

 .……حاولت االفالت منه قائلة بتشنج

 ”.……ابعد عني ياعز……الشغل واالجتماعات اهم مني ومن ابنك“

 ..…ائالً بصوٍت حاني عميقضمها الحضانه ق

خالص بقا ميبقاش …………انتي وهو اهم حاجة عندي في الدنيا……مش اهم ياعيوني“
قبل وجنتها ”………خالص ياعيوني……التاخير ده كان غصب عني وهللا ……قلبك اسود

 ..…من الجهتين ببطئ وحرارة فضربته في ذراعه قائلة بحرج

 ”.……احنا في شارع غلى فكرة“

 ……ئال بمكرحرك حدقتيه قا

 .قوليلي…قولي لنفسك حد يعاتب حد في الشارع“

 ”.……كشفتي وال لسه

 ”..…لسه“.. …ردت بضيق

 مسك كفها واتجه للناحية االخرى حيُث مبنى



 ……عيادة الطبيبة ثم قال

 ”..…يال بينا نطلع…….لحقتك برضو…طب كويس“

 زمت حنين شفتيها بحنق منه

 ……وقالت

 ”..…على فكرة انا اللي اخرت نفسي“

 ”.……شطورة“. …اجابها باستفزاز

 ضربته في كتفه وهي تقول من بين اسنانها

 ..…بغيظ

 ”..……انت مستفز“

 نظر للفستان االنيق التي ترتديه ثم لشعرها المتدلي

 بتهذيب خلف ظهرها ثم لعيناها البنية االمعة

 .…و رد عليها بعدها بنبرة مداعبة

 ”.…….. اي الحالوة دي……وانتي قمر“

 .لتجده يعانق خصرها…على شفتيها ضاحكةعضت 

 .…بذراعه مقربها منه أكثر هامساً ببحة عميقة

 ”..…بحبك“

 كانت ممدة على سرير الكشف حينها وضعت

 الطبيبة سائل لزج على بطنها ثم بدأت بوضع جهاز

 ثم بدات بتمريره على بطنها وهي تشير……السونار

 امة..قالت الطبيبة بابتس…للشاشة الكبيرة امامهم

 .……لطيفة



 والنونه…الحمدهلل الحمل تمام ومفيش اي مضاعفات“

 ”…….هنتاكد اكتر الشهر الجاي…تقريباً ولد

 ..…اتكأ عز الدين على يد حنين وهو يبتسم فبادلته هي االبتسامة قائلة بحب

 ”..……نفسي يطلع شبهك“

 ..…داعبها بعيناه التي تلمع بالحب وقال

 ”…اجة إال العياطبس انا عايزه يطلعلك في كل ح“

 فلتت من بين شفتاها ضحكة خافته وهي تنظر لشاشة بحنان األم واللهفة تبرق في عيناها

 ………الجائعة لمشاعر االمومة

 تحكي عن شوق أم تنتظر مرور األشهر القليلة

 حتى تسنح لها الفرصة بحمل رضيعها بين

 يداها كي تشبعهُ حبًا وحناناً وقبالت غير

 ……منتهيه

 الدين عليها وطبع قبله فوق جبهتهامالى عز 

 وهو يتمم المباركة لها التي تأخرت اكثر من

 ……االزم

 ”…..عقبال مايبقى معانا……مبروك ياعيوني“

..حقاً تتمنى ان تقف الحياة عند تلك اللحظة فالمشاعر بها أجمل …انها تالمس نجمة من السماء
 وادفئ

 ..……مما ظنت

…………………………………………………………….. 

اما هو فمكث على االريكة ينفث من ……ك له ماندو الغرفة وذهب الحد سهراته الليليهقد تر
السجار المحشو يحرق صدره وهو يجلس جوار صديقه كرم الذي اتاه سريعاً بعد ان اتصل به 



 .…واخبره ما حدث معه

 ..…ارجع أحمد شعره للخلف بقوة يكاد يقتلعه وهو يتمتم بتشتت

 .. معقول…. انا هتجنن.…انا مش عارف اعمل إيه“

 ”……يكون مد ايده عليها وسمر مخبيه عني

 مط كرم شفتيه وهو يكمل وصلت التقريع

 …نحوه

. واي حد مكانه هيعمل …. دا في مقام اخوها الكبير…يعني حتى لو مد ايده عليها هتعمل إيه“
 .. ياخي كنت…. انت غلطان برضو من األول………اكتر من كده

 ”…بينكم عشان خاطر اختكحتى احترم النسب اللي 

 ..…تشنج احمد ولوح بيداه قائالً بنزق

انا بحبها ياكرم  ……. انا جايبك عشان تحزني وتبكيني اللي حصل بقا…جرالك اي ياكرم“
 ”.……ومقدرش مكلمهاش وال اتواصل معها ……بحبها

 ..…هز كرم راسه بغيٍظ منه قائالً 

قولي حاولت ترن عليها  ………بينكم . كلهم عرفوا اللي…ودلوقتي عارف تتواصل معاها“
 ”…على التلفون

 ارجع أحمد راسه للخلف وهو يسحب من

 ..……سجارته بضياع

 ”.……. لقيته مقفول……رنيت من خط قديم“

 ..…رد كرم باستياء

 ”……يبقا اكيد سحب منها التلفون“

 سحب احمد من سجارته مجدداً بغيظ وهو

 ……يتمتم من تحت اسنانه



 ”..…ارف دماغي هتفرقع.. مش ع………اعمل إيه“

 سحب كرم السجارة من فم احمد ودسها في

 …المنفضه وهو يقول بازدراء

. فوق شوية عشان نشوف هنعمل اي في ……. ارحم نفسك…بطل القرف اللي بتشربه ده“
 ”..……العك اللي عكيته

 ..…برر سريعاً لصديقة بحسن نيه

 ثم ”..…يابني انا قولتله اني بحبها وعايز اتجوزها“

 .…شار على نفسه وهو يقول بعصبيةا

 . وعيل انا عيل ابن…يقولي انت حشاش“

 ”.……ال*****

 ..…فقال بملل منه………زفر كرم وهو يسمع سبه للمرة المليون في ابراهيم

 .. وبصراحة بقا عنده حق…يابني لسانك مش كده“

 ”.…انا لو في مكانه مش هطلعك على رجلك

 احتدت عينا أحمد وهو ينظر لصديقه

 …تهكمب

 واضح ان انا جايبك عشان تحط عليا مش“

 ”.……تحلها معايا

 نظر كرم لمكاناً اخر وهو يفكر بصوٍت عالٍ 

 …معه

 .…. مانت بتقول تلفونها مقفول…هحلها معاك إزاي“

 ”.……لو نعرف حد يوصلنا ليها تكلمها وتطمن عليها بنفسك

 .……تمتم أحمد مفكراً 



 .…لنا بيهاايوا احنا عايزين حد نعرفه كويس يوص“

 توسعت عينا أحمد فجأه ”…………بس مين هو

 . بينما ارتعد كرم…وهو ينظر نحو كرم بقوة

 ……بتوجس قائالً 

 ”.……اكيد مش انا ……بتبصلي كدا ليه“

 هز احمد راسه مضيف

 …بجدية

 ”……نور ………ال مش انت“

ً …عقد كرم حاجبيه بتعجب  ..…..معقبا

 .…نعم اي دخل نور في الحوار ده ……نور“

 ”..…ا نور باللي بينك وبين حبيبةماله

 مالى في جلسته محاول اقناع صديقه

 .…بهدوء

ياكرم افهم لو نور راحت زارت حبيبة بحجة انهم صحاب وراحه تطمن عليها هعرف اكلم “
 ”.……حبيبة من تلفونها وطمن عليها

 ..…والغيرة تلمع في عيناه…ساله بحيرة

 ”…حوارومين بقا اللي هيكلم نور ويرسيها على ال“

 .. فقال كرم…نظر له أحمد بطرف عيناه

 …بحنق

 ”.……. ال انسى………انا“

 ..….وهو يمسك معصمه…اقنعه أحمد بهدوء

 ”……هرن عليها من عندي تاخد التلفون وتتعامل انت معاها ……رقمها معايا“



 .…نفض كرم يده وهو يقول باستهجان

 ”. …..مليش دعوة بيكم………روح كلمها انت“

 ..…متسائالً  ضيق احمد عيناه

. مترجعش ……انا قدرتك االول وقولتلك خد انت كلمها……يعني مش مضايق اني هكلمها“
 ”..…تزعل

حينما لم يجد رداً منه مسك الهاتف واتكا على الشاشة وبسهولة واخرج رقم نور ثم اجرى 
 .…اتصال بها

 وحينما وضع أحمد الهاتف على اذنه

 غار كرم فجأه واندفعت الدماء براسه ثم

 .…نزع الهاتف قائالً بخشونة

 ”……وبعد مقفل معاها تمسح ام رقمها من عندك ………انا اللي هكلمها“

 ..…عقد أحمد حاجبيه قائالً باستهانه

وبعدين لما بعوزها في حاجه ……ماهي اللي ادتهوني …انت اهبل اي يعني لو رقمها معايا“
 ضروري

 ”.……صفي النيه شوية……برن عليها

 ..…حينما فتح الخط على اذنه وهمست نور بصوتها الناعم جز كرم على اسنانه

 ”………اي األخبار …………هاي يا احمد“

 ابتعد كرم عن المكان خارجا من الغرفة البسيطه

 .….ثم حدثها بعصيبة……الى السطح

 ياللي بتوزعي رقمك……معاكي كرم ياستاذه نور“

 ”……على الشباب

شت مشاعرها وهي تركز على هجومه المبالغ خفق قلبها من الناحية اآلخرى بلهفة لكنها تال
 …فيه



 ..وزعت رقمي فين……انت بتقول اي يا كرم“

 ”..……انا

 ..…صاح ثائراً بجنون

 ”..…رقمك بيعمل اي في التلفون أحمد“

 ..…ردت ببساطه بها لمحة قوية من الجرأة

بعدين .و….مفهاش حاجه لو معايا رقمه اطمن عليه….احمد زي اخويا…عادي يعني اي فيها“
 انا طلبت

 .مضايق…رقم تلفونك قبل كده وانت اللي رفضت

 ”……لي دلوقتي

 اصبته الدهشة وهو يسالها

 .……بتجهم

 ”..…نور انتي واعيه للهبل اللي بتقوليه“

 .…قالت بهدوء محاولة توضيح وجهة نظرها

 .انت غريب اوي على……اي الهبل اللي انا بقوله“

 عايامش معنى اني م …….الموضوع عادي…فكرة

 ”………رقمه اني اكون بحب فيه وبتواصل معاه كل يوم

 اشتعل صدره كأتون متوهج ثم اندفع

 ……بغيرة

 ”.……تعرفي انك عايزه حد يربيكي“

 .…قالت نور بجسارة

 ”.………في انتظار عالء الدين“

حينما صمت بغيظ من تلك الجرأة التي تحيا بها سمعها تضحك بجماالً ناعماً وراقي ككل ما 



 .……حينما تالشت ضحكتها سالته بهدوء .ثم…بها

 ”……ممكن اعرف كنت عايزني في إيه“

 ارجع شعره المجعد الغزير للخلف وهو يخبرها

 ..……بحرج بعدما تذكر الموضوع االهم

 ”……حبيبة“

 ..…عقدت حاجبيها متسائلة

 ”.……..انا برن عليها من الصبح تلفونها مقفول…مالها حبيبة“

 ……اخبرها كرم بوجوم

..وتقريبا ممكن يكون …وسحبه منها التلفون و….اهلها عرفه انها بتكلم احمد…ضوع انالمو“
 ”..……مدوا ايديهم عليها

 .…قالت نور باندفاع وحزن على صديقتها

 ”…..واي فيها يعني هو الحب حرام…اي التخلف ده“

 ً  ……لوى كرم شفتاه هازئا

 ”..…واضح ان كل حاجة عندك عادي“

 …بجدية صارمهاغتاظت نور منها فقالت 

..بس هي معملتش حاجة غلط عشان …ال طبعاً في حدود في اي عالقة حتى لو كانت حب“
.وبعدين لو حبيبة دي ولد …دي بنادمه مش بهيمه……توصل انهم ياخدوا تلفونها ويضربوها

 هيعمله…وعمل كده

 ”.……بالعكس دول هيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم……فيها كل ده

 ..…رد كرم مبرراً 

 ”..…الراجل راجل وست ست“

 ثم شعرت بتسرع في ”..…دا كالم الناس الجاهله“



 .بس انا…سوري ياكرم“ ……الرد فاعتذرت بحرج

 ”……مبحبش الجمله دي

 ……تحدث كرم بوجوم وعقالنيه

..اسمعي يانور سمعت البنت هنا زي …….دا المجتمع اللي عيشين فيه…حبتيها او محبتهاش“
الزم البنت تحافظ على نفسها سمعتها …ته ملوش قيمهلو النار لمس……عود الكبريت

 ومتسلمش…وحياتها

 ..انا مش برمي الغلط على……قلبها غير لجوزها

 حبيبة بس احمد كمان غلطان وبيستهبل بس

 احنا…هنا الغلط كله بيترمي على البنت واهلها

 المفروض نحمد ربنا ان اللي عرف الحوار ده بس

 ……عيشين فيه ابن عمها مش اهلها وشارع اللي

 .…ثم صمت قليالً قائالً ”..………قدر ولطف

 نور احنا عايزينك تروحي تطمني عليها ولو عرفتي“

 تخلي احمد يكلمها من على تلفونك للمرة االخيرة

 …باي طريقه……..هو عايز يطمن عليها…اعملي كده

 ”.…خايف يكون ابن عمها اتغابى عليها وضربها

 اتى صوتها المتفاهم وهي تقول

 .…دوءبه

 ”……….هروحلها بكرة وطمنه عليها………اوكي“

 ساد الصمت قليالً بينهما لياخذ كرم انفاسه

 ..…بتوتر قائالً بهدوء

 ”……نور انتي كويسه“



 ابتسمت وهي تعبر عن مكنونات مشاعرها

 …ببساطه

 ”..…لم سمعت صوتك بقيت كويسه اوي“

ة الشعر االسود الناعم همس بصوٍت يحارب مشاعره وشوقه لتلك االميرة الصغيرة صاحب
 ……والطويل

 ”..……نور“

 .…اتى صوتها الهادئ ببراءة

 ”.……سمعاك يا كرم“

 ”..……الزم أقفل“.. …قال بتردد

 لكنها…اومات من الناحية االخرى بتفهم

 ……سالته بتردد

 ”..….هو انا ممكن اطلب منك طلب………تمام“

 رد سريعاً وكانه يعلم ماذا

 ..…تريد

 ”..…. ال يا نور………ال“

 عضت على شفتها وهي تبرر

 ..…االمر

 ”..……مفيهاش حاجه يا كرم لو اتكلمنا“

 ……قال كرم بصوٍت صارم

 ”….وانتي زي اختي الصغير…فيها اخوكي صاحبي“

 ……اتى صوتها الحانق

 …اها عشان كده خايف تطمن على اختك الصغير“



 ”…….باااي……….زي ما تحب………اوكي يا كرم

مما جعله يزفر  …….. معبره عن غضبها بتلك الطريقة…دهاغلقت الخط دون ان تنتظر ر
 بكبت وهو يحاول

 تهدأت مشاعره الثائرة بجنون بعدما سمع

 .……صوتها الناعم الجميل الفاتن

 .……آه يانوري لماذا انته جميلة لدرجة تربكني وكاني قديٍس لم يعبث يوماً مع جنس حواء

……………………………………………………………… 

 ريكة ضامه ساقيها لصدرها محاولة نسيان خوفها من أمر تهديده لهاكانت جالسة على اال

 ً  الصداع يتافقم في راسها من كثرة ……صباحا

 .……التفكير

 …ألول مرة تراه هكذا كان همجي بشكالً ال يصدق

 تهجم على ابنة عمه ولوال وقوفها بينهما لكان

 ً  .هل جن كان ممكن في نوبة……ابرحها ضربا

 ..……يده غضبه تموت الفتاة في

..هل عند نوبة غضبه يكن بهذهه ……المشهد ال يفارق عقلها غير مصدقة انقالبه بهذا الشكل
 الوحشية

..هي أخطأت في اخفاء …….لكن قلبها المدله بحبه اعطاه الف عذر…لوهلة ارتعبت منه
 لكن……األمر عنه

منهم برر ..وكالً ……ماذا كانت ستفعل قد تحدثت مع جوزين الكناري سبب كوارثها اآلن
 ..وعلى…األمر بانهنا اصدقاء وليس بينهما ما يدعي الريبه

الرغم من ذلك تركت االمر مفتوح ولفتها دوامة زواجها من ماهر وتليها االحداث االكثر 
 ………صعوبة وتناست أمرهما بتدريج

.لكن يعطي لألمر اكبر من جحمه يجب ان يعذرها هذا اخيها لن تسلم …يحق له الغضب منها



 هرقبت

 .ان علم منها……..ستصل معه لنفس النقطه……له

 سيثور غضباً وياكل………او علم بتلك الطريقة

 .……األخضر واليابس كما فعل

 .……دب الرعب في قلبها وهي تسمع صوت خشخشة المفاتيح ثم يليها فتح باب الشقة

 ..……ظلت جالسه مكانها بانتظار العاصفة الترابية التي ستعمي عيناها وتخنق انفاسها

 ..ثم القى نظرة عليها…دخل الشقة بخطوات هادئه

 .…ولم يكلف نفسه باالكثر بل اتجه لغرفتهما

 ……رفعت حاجبها وهي تمتمت بارتياب

 ثم لوت ”..………شكل الجاي كله سواد فعالً “

 .……شفتيها وغمغمت بتوعد انثوي

.لو فضلت على الحال دا يابراهيم هعملك ………اللهم طولك ياروح“
 ..وهتتعب وهللا……بمعاملتك

 ”.. ….مش سمر اللي يتنفضلها……في اآلخر

 انكتمت سريعاً حينما وجدته يخرج من الغرفة

 وقد احضر مالبس بيتي مريحة له ثم اتجه بها

 ……للحمام بنفس الصمت الذي يستنزف صبرها

 …بدات في تقليم اظافرها باسنانها بغيٍظ متمتمه

 ….وهيحضر الحمام بنفسه…طلع هدومه لوحده“

 دا واضح ان قالب……على كده مش هيرضى ياكل

 ”..…. مش كلمتين في ساعة غضب……عليا بجد

 جزت على اسنانها وهي تنتظره على احر من الجمر



وقد بدات في االنفعال وبد هذا على ساقاها التي تهتز بقوة غير مسيطرة على اضطرابها 
 …الملموس

 ………فة األطفال واغلق الباب عليهحينما خرج أخيراً من الحمام اتجه بعدها بهدوء لغر

. فما ذنبها هي …اغمضت عينيها بقوة لثواٍن ثم فتحت عيناها وهي تنهض ناويه على الشر معه
 حتى

 يتجاهلها بتلك الطريقة المزعجة المهينة لروحها

 ..………المتمردة

بدون الطرق على الباب فتحت بقلة تهذيب ودخلت الغرفة لتجده ممد على السرير الصغير 
 ..……نشغل في الهاتفم

ً  …صفقة الباب خلفها بقوة حتى ينتبه لها  .…. وهو يطردها…لكنه كان بارداً هادئا

 ”.……اطلعي برا ياسمر“

 ”……نعم“. …همست ذاهله

 تجنب النظر إليها رغم انها كانت ترتدي منامة

 تقريباً محتشمه عن مالبس العروس التي

 .……االجش وقال بصرامة.تماسك برابطة ……اتحفته بها طوال هذا الشهر

 ”.……عشان متجنش عليكي………اسمعي الكالم واطلعي برا“

 ……فغرت شفتيها قائلة ببراءة

 ”……عملت اي لده كله انا ………تجن عليه“

 مسح على وجهه وهو يهرب من عيناها قائال

 ………بنفور

 ”.…. عدي اليالدي على خير……اطلعي برا ياسمر“

 .…سالته وهي متسمرة مكانها



 ”..…ام هنا يابراهيمانت هتن“

 ..…رد عليها بجفاء

 ”..….. عند سيادتك مانع……ايوا هنام هنا“

 ……قالت بصوٍت مغوي

 ”…. عيزاك تيجي تنام في حضني…ايوا عندي مانع“

 خفق قلبه بعد جملتها لذلك اشتعلت عيناه بغيٍظ منها

 ..….. مخادعه قطعة السكر…وهو يراها تتالعب به

 .. لكنكه من بينهن…كل النساء مخادعات جميالت

 .……فذة أشد خداع و أشد فتنة واكثرهن قوة

 ودليالً على كالمي ان عيناكه السوداء االمعة

 تبرق باغواء وتراهن بحماقة على خضوعي

 ..…اليكه 

 ما حذرتي ياشرسة يامخادعه انني لن ارضى حتى

 ..…ان كانت المكافأة النوم بين احضانك الدافئة

 ”..…نامي في اوضتك.. روحي ……انا هنام هنا“

 .…..وسألت…نظرت له بانزعاج

 ”..…يعني كمان مش هتاكل“

 .…صاح بانفعال غريب

 ”..…. ممكن تخرجي وتسبيني……ال مش هطفح“

 ..…لمعة عيناها بتحدي وهي تقول بصالبة

 ”……. وانت ُحر بقا…انا لو خرجت من هنا يابراهيم هاخد بعضي وروح عند امي“



يقطع المسافة بينهما في لحظة ويحتجز جسدها خلف الباب  قالها وهو ”……اااااااايه“
 .ثم…المغلق

 سند كف يده على الباب جوار وجهها وهو يميل

 .……عليها بشٍر متسائالً 

 ”………هتروحي فين ياسمر“

بلعت ريقها بخوف وامام حضرة حضورة الطاغي وضخامته انسبت الشجاعه من بين يداها 
 .……وذاب التحدي امام نظراته القوية

 حاولت افتعال المسكنة ممثله البكاء وهي

 …تقول بصوٍت باكي

 .. دخلت…مانت برضو بتعاملني وحش يابراهيم“

 حتى دخلت جبت هدوم من جوا ……البيت مرمتش السالم عليا حتى وكاني شفافه قدامك

 وخدت دش وطلعت برضو شوفتني وال كانك شايفني وفي اآلخر تقولي هنام هنا ومش عايز

 . اسميه……وبتطردني من األوضة. ال …اكل

 ”..…اي ده

 استفزته وكانه هو المذنب فصاح وهو يضرب

 ..……الباب جوارها بقوة افزعتها

 …. غلطي وكنتي مستغفالني…سميه انك غلطي“

.. باهلل عليكي مفكرتيش للحظة في ……ال واخوكي ركبلي قرون بعد ما حضرتك دريتي عليه
..مفكرتيش ان ……مراهقين بيحبوا في بعض في التلفونالبالوي اللي ممكن تطلع بين اتنين 

 ممكن اخوكي يضيع

 …….. وانا واثق انها اول مرة تكلم مع شاب…. حبيبة عيله ياسمر……البت في اي لحظة
 واخوكي من

 غير مانتي تقوليلي صايع وبتاع بنات ومقضيها مع



 ”..…ه.بيضحك على اي بت بكلمة حلوة عشان يوصل للهو عايز……اي واحده شوية

 ……نظرت له بصدمة قائلة باندفاع

 ”….. و…احمد مش كده يابراهيم وحبيبة محترمة“

 ……قاطعها بصرامة قائالً 

 .….مشكلتها انها طيبة بهبل…حبيبة محترمة“

 واي بنت من النوع ده بيبقا سهل اوي يضحك

 ولي زي اخوكي بيعرفوا يصطادو ………عليها

 اكويس اوي النوعيات دي عشان تبقى سهله لم

 ”..……تيجي رجليها

 ..…لوحت بيدها وهي تصيح بنبرة فوالذية صلبة

..اقسم باهلل …أحمد بيحب حبيبة …وبتظلمه …انت مش مالحظ انك بتهين اخويا“
 ”..…بيحبها

 .…نظر ابراهيم لها بقوة قائالً بحزم

 . ومتنتظريش مني احترم واحد غفلني ودخل…. بيحب النور مش الضلمه…اللي بيحب بجد“

 .…من ورايا وحط عينه على اهل بيتي بيتي

 وال احترام نسب بينا وال حتى عمل اعتبار

 ”.……للعيش والملح اللي كان بينا

 ”……أحمد لسه صغير“.. ……بررت سمر بحرج

 .…رمقها ابراهيم بتهكم قائالً باستهجان

 .. انا كنت اصغر منه……ال اخوكي مش صغير“

 ……دى االصول وخان العيش والملح.واخوكي اتع……وعارف االصول كويس ومتعدهاش
 والغريبة انه



 ..…. بحبها وعايز اتجوزها…كان بيبجح قصادي الصبح

. ….يلم نفسه ويمشي عدل…. ويبطل القرف اللي بيشربه…طب مش لما يشوف نفسه االول
 ”……يتخرج من الجامعه ويشتغل وبعدين يبقا يفكر في الحب والجواز

 ..…ثم نظر لعيناها بقوة واضاف بعتاب

 ”……يخساره………وداريتي على اخوكي في الغلط……مش مصدق انك استغفلتيني“

 ..…ترجته بعينيها قائلة بحزن وتبرير

 يعني…كان غصب عني……بالش البصه دي يابراهيم“

 ”.……كنت عايزني اقولك إيه

 .…ابتعد عنها وهو يمسح على وجهه بغضبٍ 

ثم اضاف بضيق وهو يجلس ”..….مش تفضلي ساكته ومدريه عليهم…تقوليلي اللي عرفتيه“
 على

 ..……حافة الفراش

..انا عمري ما رفعت ……على االقل كنت لميت الحوار من غير مضطر امد ايدي عليها“
 ..وانتي واخوكي خلتوني اعملها ومع مين…ايدي على واحده ياسمر

 ”.……مع حبيبة العيلة اللي مربيها على ايدي

 صاحت سمر فجأه بانفعال وهي تفرغ مشاعر

 لغيرة ألول مرة امامه والتي ال يشعلهاا

 .…سواء اهتمامه المبالغ فيه نحو ابنة عمه

انت عايز تجنني وكانك بتحبها وغيران عليها من ……. حبيبة……. حبيبة……حبيبة“
 .راعي…احمد

 ”.………شعوري شويه دي مش اختك دي بنت عمك

 جفلت حواسه لبرهة وهو ينظر لجنونها والغيرة

 ليقول بنبرة………ا في لحظةالتي لمعة في عيناه



 .……حانقه

 ”.……دي في مقام اختي الصغيرة وانتي عارفه كده كويسه“

 ……قالت منفعله بغيرة

 . انا برضو عارفه…….. بس راعي مشاعري…ال عارفه“

 ”..…انك كنت هتتجوزها قبل ما تشوفني

 ..…نهض من مكانه منزعج ورد عليها ذاهالً 

 ”..…انتي اتجننتي دي عيله“

 تمرد انثوي والغيرة تنهش فيهدرت ب

 .…صدرها

.. طالما …. بس تمام….. مش عيله يابراهيم وانا وانت عارفين كده كويس……ال مش عيله“
 شايفني

 . واستاهل عقاب حضرتك انك تعزل…غلطانه

 وانا…….. اعمل ما بدالك…نفسك بعيد عني تمام

قة الباب خلفها فتحت الباب وخرجت من الغرفة صاف ”..…مش هقولك انت بتعمل إيه
 .ثم…بقوة

 اتجهت للغرفة واغلقتها عليها وهي تحتضن الوسادة

 ومعها ضعفها……..ثم تركت العنان لدموعها……باكية

 وقلة حيلتها امامه سطوة من أحبت..

 رواية غمرة عشقك الحلقة الثامنة والثالثون

 تخرج وال تكلمدخلت صفاء غرفة ابنتها فوجدتها جالسة على الفراش كحالها منذ األمس ال 

 أحد وكلما سالوها تخبرهم بانها في خالف مع

 ……احد االصدقاء ادت للخصام لذلك هي حزينة من انقطاع عالقتها بصديقتها المقربة



جلست صفاء جوارها وهي تمرر يدها على شعرها البني المنساب كستار حريري على 
 ..قالت…كتفها

 ”..…بتك تخليكي عامله كده في نفسك.مشكلة بينك وبين صاح…وبعدين معاكي ياحبيبة“

 نظرت لها حبيبة ثم قالت بنبرة متحشرجه من

 ……كثرة البكاء

 ”……مفيش حاجة………انا كويسه ياماما“

 ……قالت صفاء بحسن نيه

 ”……طب اديني رقم صاحبتك وانا اكلمها وحل المشكلة اللي ما بينكم وصلحكم على بعض“

 ……امتنعت حبيبة بهدوء

 ”…لمتها امبارح بليل وتصالحناانا ك……ال ياماما“

 ..…سالتها والدتها بتعجب

 ”..……طب فين تليفونك……………كلمتيها“

 ..…توترت قليالً وهي ترد على امها بتقطع

 ”.…….. بتسألي ليه…….حطاه على الشاحن………تليفوني على الشاحن……تليفوني“

 ..…عقدت والدتها حاجبيها موضحه

 ”..……..من امبارح وهو مختفي…ايدك اصلي ديما لما بدخل عليكي بلقيه في“

 .…توترت اكثر وازداد احمرار وجهها فقالت بتلعثم

 ”……مستنياه لم يشحن………على الشاحن بس……موجود“

 .…نظرت لها امها بشك وسالتها بتريث

 ”..……..احكيلي يابنتي دا انا امك……انتي مخبيه عني حاجة ياحبيبة“

و ربما تصرفت امها كما فعل ابن …زياالمر مخجل ومخ………ليتها قادرة على البوح
 عمها وتضربها وتخبر



 والدها فهي ال تخفي عنه شيٍء خصوصاً ان كان

 ..……األمر في خاصة بهذا الشكل

 ابنتك الوحيدة والتي باتت في سن المراهقة غارقة

ْن؟ . شاب مستهتر كان يعبث بمشاعرها ويستغل سذاجتها وخبرتها الخام في …في الحب من م 
 .…وبالفعل باسم الحب تعلقت به ولوثت اخالقها وتالعبت بثقة الجميع…ت ليُقع بهاالعالقا

 وصلته للقاع يا حبيبة ورغم كل ما حدث مزال لديكه 

انته تبكي منذ أمس لسبب واحد فقط ان ما ……رغبه حمقاء بالتواصل معه واالطمئنان عليه
 بينكم انتهى ونسيته البكاء على سخافة الموقف التي تعرضتي

 ..………له امام ابن عمك و زوجته

 .……فاقت من شرودها على صوت امها بتساؤل

 ”.……..احكيلي…..انتي مخبيه عني حاجة………مردتيش يعني“

 …هربت حبيبة من عينا امها قائلة

 ”………هخبي عنك ليه……..ولو في حاجة هقولها……مفيش اي حاجة ياماما“

االسئلة لن يجدي نفعًا ربما سالتها فيما ..لكن الضغط عليها االن ب…اومات صفاء بعدم اقتناع
 ..……بعد

 .……. فاتجهت صفاء للخارج لفتح الباب…صدح جرس باب الشقة في تلك االوقات

وعندما رفعت عيناها على  ……عندما فتحت صفاء الباب غمر انفها عبق عطر انثوي غالي
 .…فكانت فتاه شديدة الجمال تلمع هكذا بشكٍل ال يصدق …الزائر

او  …في كل جزء بها سواء بمالبسها وحقيبتها الغالية ……ناقة وثراء واضحتلمع با
. باستثناء شعرها الناعم الطويل شديد السواد كان حالة …باالكسسورات االنيقة التي ترتديها

 ..…اخرى مضافة لها من الجمال

 نظرت نور للمرأة من خلف نظارتها السوداء الباهظة

 ..…وتنحنحت بحرج قائلة



 ”……. صح….. دا بيت حبيبة حامد…طنطهاي يا“

 ……اومات صفاء ومزالت ترمقها من أول راسها حتى اخمص قدميها

 ”.……. انتي مين…ايوا يابنتي“

 .…قالت نور بابتسامة ناعمة

 ”.…….. صاحبتها………حبيبة الشامي“

 نظرت لها صفاء بتشكيك ونزلت عليها ببوابل

 .……االسئلة

. واقرب اتنين …. انا اعرف صحاب حبيبة كلهم…ك.. بس انا اول مرة اشوف…صاحبتها“
 انتي تعرفيها من………ليها وبيجوا هنا علطول هما هنا وشذى

 ”. …معقول في نفس الكلية ……..شكلك اصغر منها…امتى

 ظلت االبتسامة محفورة على شفتيها وهي تجيب

 .……عليها بتمهل

يعني ……خل اعالم ان شاء هللا.. ويوم ما دخل جامعه هد…ال ياطنط انا لسه في تالته ثانوي“
 ” ….. عن طريق هنا وشذى……انا متعرفه عليها من كام شهر

 ……سالتها صفاء مجدداً بعدم اقتناع

 ”.…وانتي تعرفي هنا وشذى منين انتي قريبتهم“

 ..اجابت نور…الن ينتهي هذا التحقيق

 ……بصعوبة قائلة

“ ً  ”..……تقريبا

 .…اشتمت صفاء رائحة الكذب فسالت بشك

. ومفيش حد فيهم عنده قرايب …. انا اعرف اهليهم واحد واحد…ريباً إزاي يعني !!تق“
 ”……. انتي ابوكي اسمه ايه…مستوى كده



 .…ردت نور بفتور

 ”.……توفيق الشامي“

 ..…قالت صفاء بتذكر

 ”.…….. اه دا اللي فاتح على اول الشارع مخبز…توفيق الشامي“

 …فلتت من بين شفتي نور ضحكة تعجب معقبه

. هي حبيبه هنا وال ………..ال بس مش هو اكيد تشابه اسماء….. عسل ياطنط…مخبز !!!“
 ”.…ال

.. …قالتها صفاء وهي تبتعد عن الباب ومزالت تحدق في نور بريبه”..….. ادخلي……هنا“
 بينما دخلت

 ..…نور وهي تزفر قائلة في سرها

 ” ……أخيراً التحقيق خلص ”

 ا ثموقفت صفاء عند غرفة حبيبة وفتحته

 …قالت البنتها من الداخل

 .في واحده صاحبتك مستنياكي في…حبيبة“

 ”……صالة

 .…نظرت لها حبيبة من جلستها متسائلة

 ”..…صاحبتي مين ؟! ……صاحبتي“

 ..…طلت نور براسها من بين فتحت الباب وفوق ذراع صفاء المعلق على اطار الباب

 ”.……..نور……انا يابيبه“

 ئلة بحفاوة رغمابتسمت حبيبة وهي تنهض قا

 .…حزنها البادي عليها

 ”. …وحشاني …عامله إيه…….اي المفاجأه الحلوة دي………نور“



 ..…عانقتها حبيبة بقوة وهي تسلم عليها بحفاوة

 ..…بادلتها نور السالم متسائلة

 ”…….. بكلمك من امبارح تلفونك مقفول…وانتي وحشاني اكتر …انا الحمدهلل“

 ..…ردت حبيبة بتردد

 ..…ثم نظرت حبيية المها وقالت لصديقتها”.….اي اخبار المذكرة………اصل شحنآآه ف“

 ”.…….. بعد اذنك ياماما…تعالي ندخل جوا نتكلم“

 ……سالتها والدتها وهي تدلف للمطبخ

 ”……اعملكوا حاجة تشربوها“

 ……ردت نور بلطف

 ……دخلت حبيبة الغرفة بصحبة صديقتها”.…….ملوش لزوم………مرسي ياطنط“

شالها من حول عنقها ثم رفعت النظارة اعلى راسها و جلست على الفراش  سحبت نور
 ..…قائلة

 ”..…اي األخبار“

 ..…اومات حبيبة بهدوء

 ”..……الحمدهلل“

 ..…قالت نور بدون مناورة

 ”.……على فكرة انا مش جايه من نفسي“

 ……ردت حبيبة بيقين

 ”.…احمد اللي باعتك“

 ”……نينعرفتي م“.. …رفعت نور حاجبها بغرابة

 ”..……حسيت“. ……هزت كتفها بوجوم قائلة

 ……قالت نور بابتسامة هادئه



 وكمان عايز يكلمك ويطمن عليكي……..وبعتني عشان اطمنه……هو قلقان اوي عليكي“

 ”..…….قولتي إيه……بنفسه

 ً  ..…امتنعت حبيبة سريعا

 ”.……..كبري دماغك…ال مش عايزه“

 ..…سألت نور باستفهام

 ”.……وا بعضهو انتوا فعالً سبت“

 ”.……أيوا سبنا بعض“ ……اجابت حبيبة بوجوم

 ..…قالت نور مندهشة

 ”……دا انتوا بتحبوا بعض اوي……معقول“

 اخرجت حبيبة زفرة واجمه وهي تقول

 .…بتعب

.احنا لسه صغيرين …واحنا ارتبطنا دلوقتي كان اكبر غلط…كل شيء قسمة ونصيب“
 ”……ودرستنا ومستقبلنا اهم من اي حاجة

 ..…شفتيها قائلة باستهانه مطت نور

 واي المشكلة يعني لو كملتوا دراستكم وانتوا“

 ”.……مع بعض

 ..……هزت حبيبة كتفها قائلة ببساطة بها لمحة من الحزن

مينفعش اربط ……انا حياتي غير حياتك……الموضوع مش سهل زي مانتي فاكرة يانور“
 نفسي بواحد

 ”………من ورا اهلي

 .…ردت نور ببساطه

 ”……عالً عملتي كده ياحبيبةبس انتي ف“



 ترقرقت الدموع بعينا حبيبة وقالت

 ……بندم

 ”……ايوا وندمت“

 .…سالته نور بصدمة

 ”.……ندمتي انك حبتيه“

 خفق قلب حبيبة بوجع وهي تهز راسها

 ..…بنفي

“ ً .. الموضوع اتقفل اكتر لما ابن عمي ….. بس ندمت اننا ارتبطنا بطريقة دي…ال طبعا
 .انا عشت امبارح أسوء موقف……احمد عرف اللي بيني وبين

 بجد موقف وحش مفيش بنت………في حياتي

 ”………تتمنى تتحط فيه

 ..…ترددت نور قبل ان تسأل

 ”.……هو ابن عمك ضربك فعالً “

 برمت حبيبة شفتيها بغضب من الموقف باكمله

 .……وهي تسرد لها

كنتش بينا كان . وشدني من الطرحه وكان عايز يضربني لوال سمر لو م…ال كسر تلفوني“
 ”…زماني بايته في المستشفى

 ……قالت نور بتذكر

 ”. …مرات ابن عمك ده……سمر اخت احمد صح“

 فقالت نور بتعاطف مع……اومات حبيبة بااليجاب

 ……صديقتها

..ابعدي عنه الفترة دي لحد ما …معلش طالما اهلك صعبين اوي كده……الحمدهلل انها عدت“



 ”.……االمور تهدى

 ..…ا بنفي مؤكده باصرارهزت حبيبة راسه

 ….انا هبعد عنه خالص يانور…مش الفترة دي“

 ”..……وكفاية كده

 اومات نور بتفهم ونصحت إياها

 ……برفق

..المهم تبطلي عياط …..وانتي ادراى بيها……في نهاية دي حياتك……زي ما تحبي“
 وتخرجي من المود

ماغك من اي .ارجعي لكليتك وللمذكرة لصحابك ولحياتك وكبري د……الكئيب ده
 ”..……حد

 ”.……دا اللي هيحصل“ ……قالت حبيبة بوجوم

..ورات حبيبة االسم بوضوح ……صدح هاتف نور في تلك االوقات وانار الهاتف باسم أحمد
 رغم خفقات قلبها المتسارعه إال ان هناك شعور كان ُمر قاسي

 . الغيرة من تواصله مع…….. الغيرة…يموج بحلقها

 ال يحق له التواصل مع ..مزالت تشعر انه……نور

 .……اي فتاه سواها !

 ..…نظرت لها نور وزفرة بحيرة

 ”.……. ردي عليه وطمنيه بنفسك……احمد بيرن“

ً “. …امتعنت حبيبة بتردد  ”……ال طبعا

 ..…نظرت لها نور بقوة وقالت بجدية

 . مفيهاش حاجه…حبيبة انا عارفه انك عايزه تكلميه“

 . طالما قررتوا…لو اطمنتوا على بعض للمرة األخيرة



 ..…القت اليها الهاتف ”..…. خدي…..خدي ردي عليه……تبعدوا

مسكت حبيبة الهاتف بتردد ثم نظرت لنور فوجدتها منشغله عنها عمداً وهي تبحث عن شيٍء ما 
 .……في حقيبتها

فتحت الخط ثم رفعته على اذنها وقلبها يطبل داخلها بشكٍل مؤلم واثره متعب لروحها 
 ……المنهكه

لتجده يهمس بنبرة حانية مشتاقة بجنون الميرة  …رجت نفساً مضطرب بعد ان فتحت الخطاخ
 ……الثلج البيضاء

 ”..……حبيبة“

 ..…قالت بتوبيخ …حينما وجدت صوتها بعد نداءه الدافئ

. ولم عرف ……مش كفايه ان ابراهيم عرف …انا مش عارفه انت عايز توصل اليه بظبط“
 ”……حضرتك عملت اي سبتني ومشيت

 قال احمد بضياع ومشاعره تحترق بعد سماع

 ……صوتها الباكي

 ”……لو كان ينفع كنت هربت انا وانتي“

 برمت حبيبة شفتيها قائلة بتقزز بعد هذا

 .……االقتراح الغبي

 ”.…شايف القرف اللي انت بتشربه وصلك اليه“

 ..…ارجع شعره للخلف قائالً بتردد

وجودي كان  ……مكنش ينفع افضلبس ……. اكيد مش مضطر اعمل كده…مش قصدي“
 ”.. …..قوليلي هو مد ايده عليكي……هيبوظ الدنيا اكتر

 ……اجابت هازئه

 ”……هتعمل اي يعني ………ولو عمل كده“

 اتى صوته المتعب



 .……قائالً 

 ”……ريحي قلبي ياحبيبة“

 .…ادعت القسوة وصالبة قائلة

 ”……ريح قلبي انت وبعد عني يا احمد“

 ..…سالها بشجن

 ”.……تاح لما ابعدقلبك هير“

 ……نزلت دموعها وهي تقول بغيظٍ 

 .. انت متعرفش اللي حصلي…أيوا هيرتاح“

 ”..……امبارح بسببك

 ..…اعتذر بحرج منها

 ”……. انا مكنتش حابب اللي بينا يوصل لكده…حقك عليا“

 ..…زمت شفتاها معقبه

 ”……. هنعمل إيه……………واهو وصل“

 ……قال مستسلماً لمطاف حكايتهما

 ”……وانتي اول واحده كنتي عايزه كده….. هبعد زي ما كلو عايز…جةوال حا“

 نزلت دموعها وهي توما براسها

 .…بحزن

 ”..…صح يا احمد انا كنت عايزه كده من االول“

 ……باح بمشاعره لها للمرة األخيرة

 .. خليكي…. وهفضل احبك…انا لسه بحبك ياحبيبة“

. وهللا ما …حبي ليكي.وان عمري ما كدبت في ……فاكره اني هفضل احبك
 ولكنت بضحك……كدبت



 ” …عليكي

 ارجعت شعرها للخلف وعضت على شفتها

 ……وهي تقول بصعوبة

 ”……. الزم اقفل……الزم اقفل ي احمد“

 .…قال أحمد عبر الهاتف بصوٍت حزين

 دي ……. ومن دراستك……خدي بالك من نفسك“

 ”……اخر مرة هكلمك فيها

 بكاء وهيوضعت يدها على فمها كاتمه شهقات ال

 .……تسمعه يقول قبل ان يغلق

 ”.…. ربنا يوفقك مع االحسن……مع السالمه يابيبه“

 انا اهواك……ياحمق وهل قلبي سيخفق يوماً لغيرك

 ……اهواك ياجلف…….. أهواك ياوقح…يا احمق

مدت نور  ……. مما جعلها تنفجر في نوبة بكاء مرير…اخترق اذنها نغمة انتهاء المكالمة
 ……الحضانها وهي تربت عليها بشفقةذراعها وضمتها 

 .…. لو مامتك سمعت عياطك……اهدي ياحبيبة“

 ”……مش هنعرف نقولها إيه

 ..…قالت حبيبة وهي تبكي في احضان نور

 .الحكاية……. سبني………احمد سبني يا نور“

 ”..……. خلصت يانور…خلصت خالص

 .…ربتت نور على كتفها قائلة بشفقة عليها

. احمد بيحبك وانتي ……محدش عارف اي اللي هيحصل بكرة …. اهدي…معلش ياحبيبة“
 بتحبيه



 ”..……واكيد اكيد هترجعوا

 قالت حبيبة بقهر والدموع تجري على

 .…وجنتيها بكثرة

 .…. الحكاية خلصت خالص………مش هنرجع“

 ”.. …خلصت يا نور

 نف..بداية لقصة حب أخرى اقوى و اع…وظننت يومها انها النهاية ولم أتوقع انها بداية

 …من السابقة ؟!

____________________________________ 

 بعد ان خرجت من البناية القانطه بها حبيبة خطت

 .……نور خارجه من الشارع للوصول للرصيف حيُث الشارع الرئيسي

عند سيرها وضعت السماعه في اذنيها وشغلت احد األغاني الغربية الصاخبة وهي تسير ببهاء 
 كانت بحماقه تقارن تلك الجولة البسيطه بجولتها……ّي بين المارة البسطاءفي الشارع العشوائ

 ………. لكن شتات بين االثنين…الصباحية في قلب الكمبوند الفارهة التي تعيش به

 اثناء سيرها وجدت من تخرج من بيتها وتلقي امامها

 ..……ماء من اناء بالستيكي كبير

 البيضتوسعت عينا نور وهي ترى حذاءها الرياضي ا

 توسخ بسبب الغبار الذي طار على الحذاء بعد اندفاع

 ………الماء على األرض وأيضاً رذاذ الماء الذي تناثر عليه زاد االمر سواءً 

نظرت نور للمرأة الواقفه امام باب بيتها بعباءة بيتي باهته تلف الوشاح فوق راسها بشكالً 
 .……عشوائي قديم الطراز

 ماعه منصاحت نور بحنق وهي تخلع الس

 ..…اذنيها بانفعال



 ”.……..بوظتي الشوز……اي دا ياطنط“

 برمت السيدة شفتيها متخصرة وهي تقول

 …هاكمه

.. ضربالي …وانتي وال هنا ……حاسبي يابله …مانا ياختي عماله اقولك حاسبي يابله“
 ”.……السماعات في ودنك ومديها طناش

 …قائلة بتبرم……به حذاءها األبيضزفرت نور بحنق وهي تخرج منديالً من حقيبتها وتمسح 

. انتوا …كده هتضري البيئة وتزيد األمراض …انا مش فاهمه انتي بترمي في الشارع ليه“
 ”..……معندكوش بالعات

 .……قالت السيدة هاكمه

 .. بس الواحد بيحب يطري…عندنا وهللا يابله“

 السيدة ضحكت”……..يعني امان…على فكرة دي ماية بفنيك……الجو بشوية مية معطرة

 ..…بخبث مائع

 ثم…فزمت نور شفتيها وهي تشم يدها بقرف

 ..…عقبت باشمئزاز

 ”.……..دا المعطر بنسبالك……..اي ده…يع“

 ……قالت السيدة بفخرٍ 

اذا كان هو وال الكرول في التسييق …دا احلى معطر دا بيخلي البيت يلمع كده ……امال“
 ..…حكاية

 ولك. اق…وبعمل خلطه جامده لتنضيف الحمامات

 ”. ……عليها

 .…امتنعت نور سريعاً باشمئزاز

 ”…….كفاية كده……ال شكراً ياطنط ……ال ال“



 نظرت لها السيدة بتاني ثم تساءلت

 .…بفضول

 ”..……. هو انتي بنت مين صح……براحتك يابله“

 ……قالت نور بترفع وهي تنظر لها

 ” ….بنت توفيق الشامي……نور توفيق الشامي“

 ب ي ثم ارجعت راسهاتاملت السيدة وجهها األ

 ……كعالمة عن التذكر وهي تقول بفتور

 ”.……انتي بنت الراجل اللي فاتح مخبز في اول الشارع“

 ………االن ارتفع حاجبيها بدهشة حقيقيه وهي تغمغم بحيرة وحنق

 هو بابي…هي اي حكاية المخبز ده……مخبز !!“

 ثم نظرت”……ساب الشركة واشتغل في فرن !!

 ..…بنفيللسيدة بوجوم قائلة 

 ”..……دا تشابه اسماء………ال ياطنط“

 اومات السيدة بتاكيد وهي تسالها اكثر

 .……بفضول

..والراجل صاحب المخبز ده وشه يقطع الخميرة من ….دا انتي زي القمر…عندك حق“
 ازاي…البيت

 ”.…….طب قوليلي اسم امك اكيد هعرفها……تطلعي بنته

 عت لسانها وخشيت ان تكون امها بائعة البان علىكانت ستخبرها باسم والدتها بعفوية لكنها بل

 ..……ادعت نور اللطف وهي تحاول الهرب……قمة الشارع

..عايزه حاجة …….انا كنت جايه لواحده صاحبتي ومروحه حاالً …انا مش من هنا أصال“
 ”……ياطنط



 قالت السيدة بمحبة وهي ترمقها بتأني وعن

 .…كثف

 …حلوةياختي ونبي ……عايزه سلمتك ياقلب طنط“

 ……اشارت لها السيدة ان تتقدم وهي تضحك بوجهها البشوش”..……تعالي اما ابوسك

 لم ترفض نور الطلب بل تقدمت منها بعفوية وعانقتها

 ..…قبلتها السيدة ومررت يدها على شعرها الطويل وهي تقول باعجاب

 ”..……دا شعرك دا حقيقي وال بروكه……بسم هللا ماشاءهللا“

 هي ترجع خصلة من شعرهاابتعدت نور عنها و

 ..……خلف اذنها قائلة بحياء

 ”. …شعري……ال ياطنط“

 …همهمت السيدة ثم قالت بصلف

 تعرفي انا من عشر سنين كده كان شعري حلو“

 ”……لما بطلت الجاز وزيت الخروع خاب امله ……اوي 

 .…رفعت نور حاجبها بغرابة

 ”..…. وجاز ياطنط ؟!…خروع“

 ..…خرٍ قالت السيدة وهي تبستم بف

 قوليلي…….كده سايح خالص…..دا بيخلي الشعر سايح ونايح…ايوا ياروح طنط“

 ”.……امك بتحطلك جاز وخروع برضو

ً  ”. …كبحت نور ضحكتها قائلة  ”……تقريبا

 شاملت اإلبتسامة وجه السيدة وهي تخبرها

 ……بصلف



ص .. لسه مخل….انا عندي واد قمر قمر….وحبيتك اوي……تعرفي انا قلبي استريحلك“
 ”.…….اجبلك صورته…..بس مش صبي صنايعي بياخد يوميه محترمه…جيش شغال محار

 امتنعت نور وهي تحاول الهرب من امام

 ……السيدة

 .انا المرة الجايه هاجي اشوف……ال ال ياطنط“

 ”.……صورته بنفسي

 ..…مسكت السيدة ذراعها قائلة بتصميم

 ماتيجي……..هدخل اجبها…ونبي لوريكي صورته“

 ”..… انتي ريحة الفنيك بتخنقكمعايا وال

لوحت نور بكفها امام وجهها محاولة أيجاد هواء نقياً بدالً من تلك الرائحة التي تغزو انفها 
 حينما

 ..…اقتربت اكثر من البيت

 ”..…انا هستناكي هنا ياطنط……بصراحه هتموتني“

 دخلت”…….استني…ماشي ياروح طنط“

 فرار هاربةالسيدة سريعاً بينما كانت نور تنوي ال

 .. لوال نداء كرم الذي اقترب منها…من هنا

 ..…متسائالً بدهشة

نظر كرم للبيت البسيط ”.…….ووقفه هنا بتعملي إيه؟؟….انتي لسه مروحتيش……نور“
 التي تقف امام

 ..….وعاد متسائالً ……بابه

 .ومروحتيش ليه…وقفه هنا بتعملي اي يانور“

 ”.……لحد دلوقتي



 .…رجاءمسكت نور ذراعه قائلة ب

 ”……قبل مالست اللي جوا دي تطلع…بس يال نمشي من هنا……هفهمك“

 ”..……ست مين“.. …سالها بغرابة

 اتت السيدة في تلك االوقات وبين يداها البوم

 ……صور و قالت بحفاوة

هيعجب اوي الواد واخد الحالوة كلها مني  …انا جيت ياروح طنط وجبتلك الصور كلها معايا“
 السيدة االلبوم والقت اياهفتحت  ”.……حتى شوفي

 .…في يدي نور التي نظرت لكرم بصدمة وتردد

 انتبهت السيدة لوقوف كرم بينهن فقالت

 ..…بدهشة

 .امك عامله اي ياوال…اي واد ياكرم اللي جابك هنا“

 لكزت نور وهي”..……و ابوك صالح اخباره إيه

 …تخبرها بنبرة خافته سرية وصلت لمسامع كرم ببساطه

.واخواته …وامه ست محترمه وفي حالها……اوي راجل تقي كده بتاع ربنا ابوه طيب“
 البنات مؤدبين معاد هو طالع صايع ومنشف ريق اهله هو والواد

 مصمصت السيدة”..…اللي اسمه احمد جمال

 ..…بشفتيها وهي تثرثر اكثر من االزم معها

 .ياختي…مين يصدق ان احمد ده ابن زينب وجمال“

م ماكانوا ساكنين في شارع اللي ورانا مانا كنت ساكنه فيه بس نقلت من انا اعرفهم من ايا
 .اعرف احمد وكرم…كنا جيران بقا………شهرين وجيت هنا

 .احبها اوي البت دي…ده والبت سمورة العسل

 بت بمية راجل جدعه كده وتشرح القلب بالك



وحنين بنت سيد  .هي….شالت الحمل ياعين امها…انتي كانت راجل البيت بعد ابوها ما مات
 هللا يرحمه

حنين دي صاحبة سمر بقا بس اغلب من الغلب بس سيبك انتي ربنا ……كان راجل غلبان
 كرمها

 .نسيت اسمه بس قمر……وتجوزت واحد متريش

 .…شبه الرجالة اللي بيطلعوا في االفالم دول

 ”……حكاية……طول بعرض ياختي

 ..…حاول كرم اسكتها قائالً بحرج

 ”……فاية كدهخالص يام محمد ك“

 .…لكزته السيدة وهي تضحك قائلة

. قمر حبيبي حبيبي …اهو دا بقا يانور…استنى ياواد اما احكلها على ابراهيم راضي“
.ياختي ربنا يسعدهم ويحفظه …راجل بمعنى الكلمة جدع وقمر اتجوز البت سمورة…بصراحة

 ونبي كنت هجوزه لسمر……محمد ابني ميتخيرش عن هيما……الهله يارب

 ..…اشارت على احد الصور”.……….ونبي دا قمر حتى شوفي……لوال النصيب بس

 ً  ..…بينما عقب كرم هازئا

 ”.…….انتي عارفه دي ابوها مين…انتي عايزه تجوزيها محمد ابنك“

 ..…لوت السيدة شفتيها قائلة بانفاً مرفوع

انا بقا ……ع..اذا كان هو فاتح مخبز على قمة الشار…هيكون ابوها مين يعني ياواد ياكرم“
 جوزي فاتح

 ..…سوبر ماركت جمبه وابني محار قد الدنيا

 ”……ومبيحطش السجارة في بؤه

 ……قال كرم بسخرية

 ”.…يسالم وشيشية اللي ما بتنزلش من على بؤه“



 ..…شهدت السيدة نور قائلة

 ”…….الشيشه احسن وال السجاير…طب قوليلي انتي يانور“

 .…اشارت نور على نفسها قائلة ببراءة

 ”..…هو انا بصراحة مجربتش غير الشيشة“

..بينما اشتعلت نظرات كرم غضباً عليها وهو …شهقت السيدة بصدمة وجحزت عينيها
 .…يعقب

 ”……انتي بتشربي شيشه يا نور“

 .…عضت نور على شفتيها قائلة بتلعثم وحرج

 .….. جربتها مرة مع ناس صحابي…شيشه تفاح“

 ”……ومعجبتنيش اوي

..ركضت بخوف وهي تقول …منها خطوتين ببطئ وعيناه تتوهج شرراً وجدت كرم يقترب 
 …بزعر

 ”.……..اخر مرة وهللا……اخر مرة يا كرم“

 ..…صاح كرم وهو يسرع الخطى خلفها

 ”.…….مش هنجري في الشارع…تعالي هنا يانور“

 ..…لتعقب وهي تمصمص شفتيها بحسرة…برمت السيدة شفتيها وهي تراقب ابتعادهما

 ياختي جيل ايه المنيل……تفاحبتشرب شيشة “

 ”.……يفتحوا بيوت ازاي دول ياناس ……ده

 .…ثم نظرت لصورة ابنها قائلة بحزن

.يعني امك …بس مش مشكلة ادورلك على غيرها…البت كانت قمر ياواد يا محمد“
 ”.……هتغلب

قبض كرم على معصمها سريعاً وادرها اليه وقد وصال للشارع الرئيسي من سرعة خطاها 
 ً  خوفا



 ..…منه

 ..…هتفت نور بخوف وهي تنظر اليه بحرج

 ”.….. ومحبتهاش أصال……كانت مرة وهللا العظيم“

 ..……جز كرم على اسنانه وقال من بينهما بنبرة مغتاظه منها

 اخوكي وابوكي فين …انا عايز افهم حاجة واحده“

 ولبسك ….. وبتشيشي…أرقام شباب على تلفونك

 ”. …نور إيه االنحالل ده يا …كله ضايقدد

 رفعت سبابتها واوشكت على البكاء

 …قائلة

 ”.……انا مسمحلكش على فكرة“

 .…قال بصرامة وهو يرمقها بجدية

 ……خافي على صحتك حتى ….. اول وآخر مره تكرري الهبل ده تاني…وال تسمحي“
 بالش شكلك الن واضح

 ”. ……ان كل حاجه عندك عادي خالص

 .…ءرق قلبها امام خوفه عليها فقالت برجا

 ”.……انا آسفه …. بس متزعلش…اوعدك مش هتكرر تاني“

 زفر كرم بحنق وهو يرمقها ملياً معقباً بعدم

 …تصديق

 ”.…….. معقول…انا لحد دلوقتي مش مصدق انك عملتيه“

 اقتربت منه خطوة وهي امامه قائلة

 .…باعتذار

 ”..…….. اسفه وهللا…وهللا غلطه ومش هتكرر اسفه ياكرم“



 ا ثم نظر اليها بعتاب قائالً اخذ نفساً عميق

 ..…بنصح

. بالش تختلطي بالشباب ……لو انا غالي عندك فعالً بالش تعملي حاجة تاذيكي ……نور“
.. بالش تخرجي مع بنات مش كويسه اللي هما علموكي …ولو حتى بحجة زماله او صحاب

 .. ابعدي…تشربي شيشه

 ”..……اتفقنا ….و تزعلني منك……عن اي حاجة ممكن تضرك

 ومات مبتسمة وهي تطلب منها

 ..…بجرأه

 ”.….. ينفع نتكلم مع بعض في التلفون…طبعاً اتفقنا“

 .…نفى سريعاً قائالً بقوة المتها

 ”.…….. دي اول حاجة هضرك وهضرني معاكي…دي بذات ال“

 ”………كرم اسمع انا بـ“.. …قالت نور بتهور

 .…اوقفها عن المتابعة هادراً بغيٍظ منها

 .. انتي لسه صغيرة على الهبل…بس يامجنونه“

 ”……ده

 .…اندفعت نور معترفه بقوة

 ”….بحبك اوي…انا بحبك ياكرم……انا مش صغيرة“

 بلع ريقه وخفق قلبه تاثراً بكلماتها العاطفية

 .فسيطر على فوران المشاعر المتقده…البريئه

ات قلبه بداخله وهو يشيح راسه عنها ثم رمش عدت مرات بضياع وال يشعر بشيٍء إال خفق
 وانفاسه العالية وصوت اعترافها يتردد بتكرار في اذنيه

 بجماال ناعماً دافئاً كطيف حنون عانق جسده



 ..……المتعب

 بلع ريقه بصعوبة وعاد اليها بعيناه البنية الداكنة

 ً  وهو يضع يده على خصره وياخذ نفسا

 .……متهدج ثم غير مجرى الحديث قائالً 

 ”..…تاخرتي..انتي ا……الزم تروحي يانور“

 .…..وهي تقول بصوٍت حزين ُمصر…مسكت نور ذراعه وقد ازداد االمر سوءاً داخله

 ”.……رد عليا االول يا كرم“

 همس كرم بصعوبة وهو ينظر للشارع الواقفين

 ………فيه

 ”……احنا في الشارع يانور“

 اتكأت على ذراعه قائلة باصرار قوي ونفس

 مشاعرهالنبرة الدفئه التي تتسلل اليه وتعبث ب

 ..……بعذاب

 ”.…..انا بحبك…عشان خاطري يا كرم رد عليا“

بينما هو يخبرها من  …آه من هذا الشعور يريد معانقتها تقبيلها بقوة حتى تتاوه متعبه بين يداه
 ً  .عاشق لها…بين قبالته القوية انه يهيم بها عشقا

 .همس وهو يحاول ايجاد صوتٍ ……حد الجنون

 قة الصغيرة التيقوي صارم يوقف تهور المراه

 .األجمل من…تلعب بنار بهذا االعتراف الجميل

 ً  .……اي شيٍء سمعه يوما

 ”……….انا مش مناسب ليكي……..مش هينفع يانور……نور“

 ابعدت نور يدها وهي تحاول اقناعه باسم الحب



 ..……التي تكنه له

 ”.……..كفايه اني بحبك…وهللا مناسب……انت مناسب جداً ليا يا كرم“

 حزن به لمحة من العجزقال كرم ب

 .……وقلة الحيلة

.بس الحب ال بياكل وال بيشرب وال الحب يقدر يعيشك معايا بنفس ……ياريت الحب كفايه“
 ”. …..مش كفايه……..الحب مش كفايه يا نور……المستوى اللي انتي عيشاه عند اهلك

 هزت راسها واوشكت على البكاء قائلة

 .…بقوة

 ”..…ي انت إزاي اقنعك.. قول…انا بقا شايفاه كفايه“

 ارجع كرم شعره للخلف وهو يقول بهدوء عكس

 ……مشاعره المشتعلة بجنون

.سيبي ….يتطلعي انتي غلط واطلع انا صح يالعكس…..االيام هي اللي هتقنع حد فينا…األيام“
 ”.……..اتفقنا……االيام تقنعنا يا نور

 اشاحت نور بانظارها بعيداً عنه وهي تقول

 .……بنبرة باهته

 ”.……وانت رفضته…افتكر ان في يوم قدمتلك قلبي“

 اشار كرم ألحد السيارات التاكسي وهو يخبرها

 ..……بوله

 ” ….دي الحاجة اللي عمري ما هنساها………فاكر“

 . ثم…اومات بحزن وهي تستلقي سيارة التاكسي

 فضهادفع لها كرم االجرة وانطلق السائق بعدها ومعه االميرة الحزينة مكسورة القلب التي ر

 ………األمير مبرر األمر بحماقة



 نظر كرم للسيارة التي تختفي عن ابصاره بوجع

 وخفق قلبه وهو يتمتم بحٍب مطعون باسم

 ..………الفقر

 ”……. مش بس بحبك……وانا بعشقك يانور“

……………………………………………………………… 

 .…عدت ايام مرت كئيبه بشكٍل غير مقبول بينهما

 وقٍت متأخر ومع كان بهم يأتي من العمل ليالً في

.. ورغم ذلك وذاك يتحجج بتعب ……ذلك كانت تنتظره على الغداء الذي أصبح وجبة عشاء
 ويدخل

 غرفة األطفال للنوم بها ويتركها وحيدة مغتاظه

 من جفاؤه معها ، تتخبط مشاعرها مابين الشوق

 .……والغضب والحنق من هذا الخصام

وخالفات وتضاربات لكن ألول مرة تشعر فراق  ……حدث بينهما مشاكل عديدة قبل الزواج
 ان الخصام

.. ربما النه معها اآلن اصبح زوجها …معه امراً ال يطاق متعب والبعد يطبق على انفاسها
 .……فالخصام يختلف جداً عن اي خصام مر عليهما

. …….. أمراً منقلب……كانت امها محقه فترة الخطوبة شيٍء والجواز والعشرة أمراً آخر
 العديد من األزمات والمسافات البعيدة بينهمامرت معه ب

 وكانت صامده قوية قادرة على المتابعة والتحمل

 لكن عند هذا الخالف البسيط تشعر انها ……دونه

 .……اضعف من ان تبتعد عنه

. ورغم انها ال ……بات قطعه من روحها ليس فقط قلبها ……تسلل لها بشكالً ال يصدق
تحاول في الخفاء ان يرضى ويعود اليها دون ان تعتذر بشكال  تحاول بدا الصلح معه إال انها



 ..…صريح

ربما النها  ………كيف للحجرة الرخوة ان تظل صامته كل هذا الوقت ……الم يشتاق لها
 تحاول من بعيد

 لو حاولت ان تلمسها الخترقت تلك الصالبة الزائفة

 .………وهدمت حواجز الخصام

. غير قادرة على …مزال شعور الغيرة يموج في حلقها. …ربما لو حاولت لكنها أيضاً غاضبه
 أال ….. أال يفهم انها تغار بجنون عليه…تمريره بسهولة

 وتخفي…يفهم انها تغار من شقيقتيه وامه كذلك

 ..…األمر داخلها حتى ال يعد انانيه وقلة عقل منها

 كيف تمرر مشاعره الهائجة بالغضب االسود

 .كيف…حبيبة واالمتالك لمجرد اقترب أحمد من

تمرر وتبتلع الغيرة من ابنة عمه الصغيرة المراهقة التي لوال تدخلها هي في حياته لكانت 
 زوجته

 .…اآلن منجبه منه اطفاالً !!

 ..…ايعقل ان ينجب اطفاالً من اخرى غيرها !!

 …عند تلك النقطة عقدت حاجبيها مشدوهة

 لوال أحمد ما كانت رأت ابراهيم ولو لم تكن

 ….. ماكانا انجذبا لبعضهما !!…عراك في الشارع ومشاحنه قوية منها ومنه !!البداية 

عليها ان تعترف ان لوال غرابة اللقاء ما كانا هنا اآلن معاً زوجين يعشقان بعض حد 
 .….حسناً ربما في السابق اما االن فهم غضبان من بعضهما حد الجنون !!…الجنون

.ونفس …هي تسمع خشخشة المفاتيح مجدداً ككل ليلهاخذت نفساً طويالً وزفرت اياه بقوة و
السؤال المتكرر سيعاد ونفس الرد البارد سيخرج منه وتنتهي االمسية تتلوى على فراشها 

 بغضٍب وغيٍظ من جفاؤه



 .……وفتور معاملته معها

..وعند االريكة تحديداً …دخل إبراهيم الشقه ورفع عيناه حيُث بقعة االضاءه في احد االركان
..احد القمصان ……ت تجلس تنتظره ككل يوم ترتدي ما يجن جنونه ويشعل جسدهكان

 القصيره الحريريه تلك التي تناديه باستحياء ان يقترب ويمزقها ليرى ما

 .……تحتها !!

..و رغم تلك …تعذبه قطعة السكر تلعب على اوتار صبره وتراهن على مقاومة سحرها امامه
د رؤية جمالها وشم عبق عبيرها المسكه مزال الغضب المشاعر التي تضرب صدره بجنون عن

 …يلوح في األفق بينهما مزال يشعر بضيق النها اخفت األمر وجعلته اضحوكة بين ثالثتهم
 يشعر انه سينبت له قرون

.يظن انه اذا تاخر قليالً لكانت تلك العالقة اخذت مسمى آخر ……لو لم يكتشف األمر مبكراً 
 .……فل اخو زوجتهوضاعت حبيبة على يد السا

مزال غير مصدق ان هذا الوقح وقف امامه وصرخ بجنون انه يحبها ويريد الزواج 
 ..بل انه…منها

 .كان شجاع……دافع عنها وتلقى الصفعه مكانها

 .……نبيل رغم قلة تهذيبه

 رغم رغبته العنيفه في ضربه يومها إال انه رأى

.كان يود بصدق ان يكون ………حدهامشاعر حب عنيفة تسكن بعيناه لم تكن سواء لحبيبة و
.. وكالً نال …اقل انفعاالً ولكن االمر كان خارج عن السيطرة فقد اعصابه وهاج على الجميع

 ……جزاه يستحقه بجداره

لو كان أحمد ال يشرب الممنوعات لو كان اتى لعنده وصارحه بمشاعره لحبيبة لكان ساعده 
 بصدق وجعل

سه خاتم الخطبة واعطاه له كي يقدمه ..واشترى له بنف…بينهما رابط رسمي
 ..لكن أحمد قلل……لعروسه

..ويستحق تلك المعاملة والبعد ….وهذا غير مقبول……من نفسه ومن حبيبة ومنه هو واهلها
 …عن حبيبة امراً يجب تنفيذه وسيحرص على هذا جيداً 



الطفال كما قالها دون النظر مرة اخرى لها ثم استدار ينوي الدخول غرفة ا”.……سالم عليكم“
 ……اعتاد منذ فترة قصيرة

 نهضت سمر واقتربت منه قائلة

 ..…بهدوء

 ”.……احضر العشا“

 ..…دون النظر اليها قال

 ”..……ال يا سمر انا وأكل“

 دارت حوله ووقفت امامه قائلة بغيظٍ 

 .…مكبوت

 .……..مانت عارف اني مستنياك…كل يوم وأكل“

 ”.……دي بجد مبقتش عيشه

 طرها يداعب انفهابعد عيناه عنها وع

 ..….قال بجمود مصطنع…بجنون

 ”..…….اجلي الخناقه لبكرة الصبح…انا جاي مصدع وعايز انام“

 ..…هزت راسها بانفعال قائلة

 ..انت بتمشي…هو انا بشوفك الصبح أصال“

 بادرت بلمسه الصخرة لعلها تلين ولو”.……بدري

 ..مدت يدها لوجنته واقتربت منه……قليل معها

 ت بهمساً بين طياته شوقخطوتين وقال

 ……مجنون

 ”طب انا مش وحشاك.. ……ابراهيم انت مزهقتش“

 اغمض عيناه لثانية ثم فتحها وقلبه يخفق بشدة



 ..تشجعت…اثار مشاعره المتفاعله مع همسها ولمساتها

..فبلع ريقه ومزال وجهه صخرياً …واقتربت منه أكثر حتى شعر بصدرها اللين بين احضانه
 ً  قويا

 ..بين اللهفة…راقب الخطوة القادمة منهاوعيناه ت

 ..……والغضب من تالعبها بمشاعره

 ”.……….وحشتني……هيما“

..ثم لعيناها السوداء البراقة …نظر ابراهيم لشعرها االسود المموج بجنون طليق خلف ظهرها
 المكحلة بجماالً وانحدرت نظراته على شفتيها القرمزية

 .……االمعة الشهية

على شفتيها فابتسمت وهي تقف على اطراف اصابع قدميها وتحيط بيداها وجدت عيناه معلقه 
 عنقه

 .……قائلة بدالل

 ”……بحبك“

حاولت تقبيل شفتيه لكنه ابعد وجهه عنها ثم نظر لها بعينين مشتعلتين و قال بفتور عكس هذا 
 ……االشتعال والتاثر البادي عليه بعد اقترابها منه

 ”.…بحي على خير.وعايز انام تص…انا تعبان ياسمر“

..كانت تظن انها حينما تقترب سيزول اي حاجز امامهم …شعرت باالهانه بعد ابتعاده عنها
 وسينصهر

 ……الخالف وكانه لم يكن

 ..…صاحت هادره بعد ان اغلق الباب خلفه

 ”..…….. انا مش قعدالك فيها يابراهيم قعد لوحدك…خد في بالك ان هروح عند امي بكرة“

 دبت االرض بقدميها مقتربه …ه ردحينما لم تجد من

 ……من الباب صارخة بغيظ



وجدت فجأه  ”.…….. يا بارد……وبقا قعد مع نفسك …سامع مش قعدالك فيها همشي“
 الباب يفتح

 ..…وتسحبها ذراع ابراهيم للداخل

وفي غمرة الصدمة وجدت ظهرها خلف الباب المغلق وشفتيه تقضم شفتيها بعنف ومشاعره 
 . تاوهت…تهدر كبركان ثائر في احضانها ………رانكلها في حالة فو

 سمر وهي تغرز اصابعها بشوق في شعره تقربه منها

 .……اكثر حتى تضيع مع قبالته العنيفة

فصل ابراهيم القبلة بصعوبة وهو يلهث بشدة  …بعد لحظات كانت االجمل واالدفئ بينهما
 وهي معه

 غير قادرة على الوقوف من شدة المشاعر التي

 ..…طوفان داخلهاتهدر ك

نظرت الى عيناه بخجل لتجده يضع يده على وجنتها الناعمة ثم بابهامه العريض مسح شفتيها 
 ………االمعه اثار تقبيله لها

 وضعت يدها على كفه تلمسه بشوق فاتن لعيناه

. كانت تنوي الهمس ……نظرت لعيناه بتردد ال يخلو من الحب العنيف بينهما ……المشتعلة
 بشيٍء جميل

 .…له

 ………لكنه اوقع دلو مثلج فوق راسها حينما قال بخشونة

 ..وصوتك…مرواح عند امك مفيش يا سمر“

 ميعالش تاني مش عايز حد من اللي تحت يطلع

 ”..…على صوتنا

 اثناء سماعه عقدت حاجبيها تنظر اليه مشدوهة

 ……لتجده يبتعد عنها قائالً بفتور



 بلع ”…اللي حصل ده يثبتلك اني عمري ماكنت بارد“

.. وعطر انفاسها المعانق النفاسه …ريقه وهو يتذكر طعم شفتيها المسكره الطريه بين شفتاه
 ..…بحبٍ 

 ……ثم اضاف بنبرة خشنة

ً  ”………خصوصاً من ناحيتك“  ثم قال بوجها

 .……حجري

 ”..……روحي على اوضتك ياسمر“

 ..……. لتجده ينظر اليها بقوة وحزم…انتفضت ترفع وجهها الغاضب المشدوهة إليه

 القت عليه نظرة باردة متوعدة ثم خرجت من

 .……الغرفة صافقة الباب خلفها بقوة

عند خروجها ارجع شعره للخلف والقى جسده على الفراش متاوهاً بعذاب من قطعة السكر 
 ..……القاسيه في المضغ رغم حالوة طعمها

…………………………………………………………… 

 .…شقيقتيه بازواجهن واوالدهم عند شقة والدهفي اليوم الثاني كان يوم الجمعة وقد اجتمعت 

 وكذلك عمه حامد هو و زوجته وابنته معزومين

ً ………على الغداء  ومن المفترض انهما أيضا

 سيقضوا الوقت معهم وسط التجمع العائلي

 …الذي ال يحدث إال على فترات متباعده

دي عباءه استقبال كانت ترت ……كانت واقفه في المطبخ تحضر طعام الغداء في مطبخ حماتها
 انيقة

 مطرزة بجماالً وتلف شعرها برباط أنيق قريب من

 ………لون العباءة ويتدلى بعدها شعرها خلف ظهرها بمواجات متراقصه



. استيقظت اليوم مبكراً على غير العادة ونزلت باالسفل للجلوس ……منذ امس وهي تتجاهله
 مع والديه

 .…وتركته نائم ولم تيقظه حتى لصالة الجمعة

 ً .ذهب الجميع لصالة الجمعة من ……قد قاربت الصالة على االنتهاء وهو مزال باالعلى نائما
 ضمنهم

 حتى االن ال يعلم……..وال يشعر بأحد…ازواج شقيقتيه ووالده وهو مزال يغرق في احالمه

 .……انهم سيقضيا اليوم بأكمله باالسفل

لى رحمة التي غمزة لها شعرت بمن يلكزها في كتفها فذاب الشرود ورفعت عينيها ع
 .…بمشاكسة

 ”…….. وصالة هتروح عليه هتشيله ذنبه على فكرة…اللي واكل عقلك نايم فوق“

 …برمت سمر شفتيها ممتعضه وهي تقول باستنكار

 وانا مالي اللي عايز يقوم يصلي يقوم يصلي“

 ”.……مسكاه انا

 .…سالتها رحمة بشكٍ 

 ”……هو انتوا زعالنين بجد وال إيه“

 مر كتفيها بنفيحركت س

 .…قائلة

 ”.…….. مفيش حاجة………عادي“

 حركت رحمة حاجبها قائلة باستجواب

 .……كالضباط

 ”.…وهللا امال مش راضيه تطلعي تصحيه ليه“

 عضت سمر على شفتيها ثم انفجرت



 …قائلة

 ”……رحمة انا هطق“

 .…ضيقت رحمة بين حاجبيها مدعية االسى

 ”……. ليه كده اي اللي حصل……ياساتر“

 قفت سمر عما تفعله وهي تنظر اليهاتو

 .……تريد المشورى منها

 ”……. هو انتي لم بتبقي مضايقه من جوزك بتعملي في إيه…بدون دخول في اي تفاصيل“

 .……ردت رحمة باختصارٍ 

مررت رحمة يدها  ”.…بتجاهله خالص وال كانه موجود فيشعلل مني اكتر………بتجاهله“
 على

 بخبثٍ  صدرها من االعلى لالسفل متابعه

 ..…شيطاني

 وانا ابقى هنا مرتاحه وكاني فضيت الطاقة ”

 السلبية كلها لم االقي الحجر اتحرك وبقى

 ”……بيحس زينا

 ..…نظرت لها سمر بحيرة

 ”……يعني انا ماشيه كده صح“

 ..…قالت رحمة بهدوء تتراجع عما قالت

 .بس كل راجل وليه طاقة……انتي زي الفل“

عصبي هادي بطبعه فحتى لم بينفعل بيبقى ليه محطه معينه  يعني انا جوزي نوعيا مش شخص
 ..اما ابراهيم فربنا يسترها عليكي…وبيقف عندها

 اشارت على سمر ثم على نفسها”.……وعلينا



 ..فضحكت سمر وهي تعود للموقد…بتوجس

 ..…قائلة بحنق

 ”.…واضح اني باخد نصيحة من الشخص الغلط“

 ها حباً ضحكت رحمة قائلة ببساطه تجتاح مشاعر

 ……اعمى نحو اخيها !!

وبعدين لو ماما سمعتنا هتعمل مننا صنية ……اكيد مش هسلطك على اخويا انسي“
 ..قال عايزه…بوفتيك

بيحب الجالش ……اعمليلو صنية جالش……تعرف هتعمل اي في اخويا لم يضايقها
 ”.……اعمليله جالش بالقشطه هيرضى عنك……بالقشطه

 .……لوت سمر شفتيها هاكمه

 ..المفروض انا اللي ارضى…لي يرضى عنيهو ال“

 ”.……عنه ياماما

 ضحكت رحمة وهي تقلد صوت محمد سعد

 …قائلة

 ”..….انتي وليه ُمقتدره…انتي ربنا مش هيباركلك“

 .…ضحكت سمر وهي تعقب باعجاب

 ”. …جايبه صوته بظبط يا رحمة“

 ……قالت رحمة بمرح وهي تبدأ في فرم الطماطم في الخالط الكهربائيّ 

 ”.……ي خدعه ياستيا“

 دخلت المطبخ في تلك األوقات صفاء والدة حبيبة

 ……وقالت بهدوء

اعطتها سمر  ”………نوليني من عندك ياسمر المقورة وهاتي كيس ورق العنب من عندك“



 االشياء فسالتها

 …بنفس الهدوء

 ”……حطيتي ميته على النار عشان نسلقه“

 ..…ردت سمر بفتور

 ”..…على النارآآه يام حبيبة حطيت الحلة “

 ..…قالت صفاء بنبرة عادية

 ”.……ماشي حضرليلي الرز وانا هاجي اخده منك عشان انقيه“

 .…امتنعت سمر قائلة

 ”.……متتعبيش نفسك انا هنقيه“

 مفهاش تعب وال حاجة ياسمر احنا لما بنتجمع كلنا“

ها . ونوال ياعيني بطبع……. مش هنرميها عليكي يعني…بنساعد بعض في عمايل األكل
قالتها صفاء بنبرة تتلون بالؤم الفطري داخلها  ”…طيبه وحركيه مبتحبش تتكل على حد

لم تنتهي الخصومة داخلها لكن الهدنة حاجز عازل لشرها الذي اذا …خصوصاً من ناحية سمر
تم اختراق هذا الحاحز مؤكد سيتم انتشاره كسابق وسيخرب حياة الجميع وبيتها أول من سينال 

 .……لسانها السليطالخراب بسبب 

 ……بلعت سمر ريقها وهي ترد بثبات

.ولو حصل اي حاجة انا ……. انا مرات ابنها الوحيد في مقام بنتها…انا مش حد يام حبيبة“
 اخدمها

 ”.. …برموش عنيه دي في مقام امي

 جزت صفاء على اسنانها وهي تتراجع قائلة

 ……بطيبة زائفة

ثم ”..…ة وهاجي اخد منك الرز عشان انقيه.شوي……معلوم ياحببتي ربنا يخليكم لبعض“
 ..…نظرت لرحمة قائلة بامرٍ 



 .عايزين الغدا…شهلي يارحمة مع مرات اخوكي“

 ”.……يجهز بدري عشان الرجالة

 ……ردت رحمة ببرود

 ”.……حاضر يامرات عمي“

 .…بعد خروجها قالت رحمة بمالطفة

 ”..……يهي بدب الكلمة كده وزي ما تيج ……متزعليش من كالمها ياسمر“

 .……قالت سمر بوجوم

. يمكن مش بحتك معاها اوي في الكالم بس انا بحس انها بتبقى قصده ……وانا رديت عليها“
 ”.……تضايقني بكالمها

 ..…قالت رحمة بحزم

 ”..…انا هحكي لماما وهي هتوقفها عند حدها“

 ..…امتنعت سمر قائلة

 ……تنين من تحت لتحتهي آخرها تلسن عليا بالكلمة وال ا ……ال ال مش مستاهله“
 .…وبصراحة النوعية دي مش جديده عليا انا اتعملت مع االسوء منها

 ”..……وبرضو بطريقة وقفته مكانه ثابت

 قالت رحمة باعجاب وهي تضيف موضحه األمر

 .……من منظورها

وخدي في بالك مرات عمي لسان وخالص هي  …. احب فيكي ثقتك في نفسك…جدعه“
 ……معاها من اخر مرة كانت عندك فيها وهي فرملت مكانها أصال من ساعة ما عمي شد

 بس انتي عارفه بقا االنسان بطبعه غالب مش طبيعي تتغير معاكي مية وتمانين

 ”.……. صح……درجة

 ……اومات سمر بالموافقه قائلة باختصار

 . بس في نهاية هي في حالها وانا في…صح“



 ”..….مش كده……حالي

 ……ابتسمت رحمة قائلة بمزاح

 .يال عشان احنا عملين نرغي…كده ياُمقتدره“

 ..وماما هي اللي هتيجي تلسن علينا احنا اإلتنين وعلى علن مش من تحت…وسيبين الطبيخ

 ” ……لتحت

 تبسمت شفتي سمر قائلة بصدق مفعم

 .…بالمحبة

 ”.….متتخيرش عن زوزو…بالعكس مامتك طيبه جداً “

 هزت رحمة راسها قائلة بنبرة

 .…حانية

 ”.. ….ربنا يبركلنا فيها……قا عندك حقفي دي ب“

 بعد دقيقتين واثناء وقوف سمر بمفردها في المطبخ

 . وجدت من……بعد ان ذهبت رحمة الطعام صغيرها

 شهقت …يقتحم المطبخ كالثور وهو يمسك ذراعها

 ……وهي ترفع عينيها عليه بارتياع

 للخلف وذقنة الغير حليقةلتجده امامها يرتدي قفطان ابيض ناصع مصفف شعره االسود الغزير 

 تزيده وقاراً وجاذبية وكانت وسامته تخطف قلبها

وعينيها السوداء رغم ارتعد جسدها منه بعد دخلته الشبيهة بدخلت شرطي قابض على 
 ..…مجرم

 وكانه قراء افكارها سريعاً وجدته يترك ذراعها ليمسكها من عنق العباءة بيداه اإلثنين مقربها

 قها بخوف وهي تنظر اليهبلعت ري……منه أكثر

 .…..قائلة…بهلع



 ”.……في اي يابراهيم“

 ..…احتدت نظراته قائالً بتعجب

 ”.…….انتي صاحيه من الساعة كام يامدام…انتي لسه بتسالي……في اي يابراهيم !!“

 ”.……تمانيه“. …ردت بفتور

 ……اطبق على اسنانه قائالً بتشنج

 ”.……ش سامعه الخطبه كل ده.اي م…تمانيه !! ومصحتنيش اصلي ليه يامدام“

 .………استفزته قائلة ببرود

 ”.……. تصلي وال متصليش دي حاجة ترجعلك…وانا اعملك إيه“

 مسك ابراهيم فجأه رسغها يبحث عن شيٍء ما..

 …توسعت عينا سمر مشدوهة وهي تسأله باستغراب

 ”……انت بتدور على إيه بظبط“

 ”..……دقاه فين“. …قال ممتعضاً وهو ينظر لعيناها

 ……ضربته في صدره بحنق

 ”……متهزرش في الحاجات دي يابراهيم“

 احتد عيناه القاتمه اكثر وهو يقول

 ..…بانفعال

..اسميه ….صاحيه من بدري ومش هاين عليكي تصحيني الحق الصالة…مين قال اني بهزر“
 ”..……اي ده

 ..…قالت سمر بعتاب خفي

دعوة بيك وال ليك دعوة يبقا مليش …..احنا مش متخاصمين…سميه زي ما تسميه“
 ”.….مفهوم…بيا

 .…هزها بغضب قائالً باستهجان



 ”.…..هو انا همشي على مزاجك…مفهوم إيه“

 ……حاول التملص منه وهي تزمجر

 ”………انت مسكني كدا ليه هو انت ماسك حرامي سبني يابراهيم“

 نظر الى وجهها بشوق ثم ادعى الوحشية قائالً 

 ..……بشرٍ 

 ”.…….اقسم باهلل عايزه قلمين على وشك…سمرانتي عايزه تضربي يا“

 ..…قالت بقوة امام عيناه الحادة

 ”………طب ابقى اعملها كده يابن راضي وانا هحرم نفسي عليك العمر كله“

 ..…قال بخشونة تجتاح سطوة الحب

 ”…انتي بتاعتي يابت غصب عنك………متقدريش“

 االن خفق قلبها بجنون لكنها سيطرت على نفسها

 ..…قائلة بحنق

 ”……ال مش بتاعتك“

 ً  .وهو يقول بشرٍ …لفحها بانفاسه الساخنه غضبا

 ……محذراً 

 .شوفي الكالم رايح……وهللاه انتي هتخيبي ياسمر“

 ”……فين قبل ماطلعيه على لسانك

 ..…لعقت شفتيها امام عيناه لتتلف المتبقي من الصبر لديه وهي تقول ببرود

قايم متاخر روح الحق الخطبه اللي قربت ممكن تسبني طيب وتروح تصلي مش زعالن انك “
 ”..……تخلص ياعم الشيخ

 ..…لوى ابراهيم شفتيه ساخراً 

 ” ……ربنا يهديكي………هو اللي بيصلي في الجامع اليومين دول بقا شيخ“



 .…جن جنونها وهي تحاول التملص منه

 ”..…سيب العبايه يابراهيم………شايفني مجنونه“

 داً ثم عقبتركها أخيراً وهو ينظر للعباءة جي

 ..……بتسلط ذكوري لعين

 ”..….اطلعي غيريها………العبايه دي اصال ضيقه“

 ..…هزت راسها بعناد قائلة

 ”……ال مش هغيرها العبايه واسعه“

 نظر لمحنياتها البارز بحياء من اسفل

ً ………العباء  ……ثم عقب هازئا

 ”……كل ده ووسعه“

 زفرت وهي تنظر اليه

 ..…بضيق

 ”..…ابراهيمانت عايزني البس شوال ي“

 ……امرها بتسلط خشن

.. …..بواحده واسعه….ارجع من صالة الجمعة القيكي مغيره ام العبايه…اسمعي الكالم“
 سامعه

 ”..…واسعه

 هزت راسها بامتناع

 ”.……مش هعمل كده“

 عاد وقبض بيداه على عنق العباءه مجدداً مما

 ..…جعلها تزمجر بغيٍظ منه

 ”……انت ماسك حرامي……سبني يابراهيم“



 

دخلت نوال عليهما وهما في تلك الوضعية اتسعت عيناها وفغرت شفتيها وهي تقول 
 .…مشدوهة

 ”…….اي اللي حصل يابني…في اي يابراهيم ماسك مراتك كده ليه“

ترك سمر سريعاً وهي ابتعدت كذلك عنه بحرج وغضب و وجهها يشتعل احمرار بالغيظ 
 ……منه

 ..…لخروج من المطبخ قائالً بخشونةتنحنح ابراهيم وهو يحاول تجاوز امه ل

 ”……انا رايح اصلي“

 ..…اوقفته نوال قائلة بصرامة األم

 .…استنى عندك هي عملت إيه عشان تمسكها كده“

ترضى حد من اجواز ……مش عيب يابني هي دي الطريقة اللي نعامل بيها بنات الناس
 ”.……اخواتك يمسك واحده من اخواتك كده

 ..…ئال بحرجحك ابراهيم في لحيته قا

 ”..….احنا بنتكلم عادي…انتي فاهمه غلط ياحاجه“

 عقدت والدتها حاجبيها مصدومة وهي

 ..…تعقب بدهشة

وبعدين يابني لو بتكلم معاها ……امال لو ماسكين في بعض هيبقا إزاي…كده وبتكلموا“
 تمسكها كده

 ”.……ليه هي هتهرب

 ……قال ابراهيم بنفاذ صبر

ضيعتوا عليا صالة الجمعة هللا يسامحكم ويصلح …صت..الخطبة خل…عديني يا امي“
 ”..…حالكم

 .……قالها باقتضاب وهو يتجاوز امه



 ..…ضربت نوال كٍف بأخر وهي تقول ذاهله

 ……ثم اقتربت من سمر وسالتها برفق”.……انا مش عارفه الواد بقا غشيم كده ليه“

 ”……انتوا زعالنين……ماله ابراهيم ياسمر“

ً  ردت سمر بهدوء وعينيها  ..…تلمع حزنا

 ”..……فعشان كده مضايق مني…..انا بس نسيت اصحيه يصلي…ال ياماما“

 .مدافعه……ربتت نوال على كتفها بحنان

 ………بالحديث عن ابنها بالفطرة

.راضيه بكلمتين لما يرجع وقوليله انك نسيتي غصب …معلشي ياحبيبتي طولي بالك“
 ”……عنك

 ……اومات سمر بحزن وهي تعود للطهي

……………………………………………………………. 

 ..…..ثم عادت لمراقبة تسويت االصناف على الموقد…قد بدلت العباءة باخرى واسعه قليالً 

وكل ربع ساعه ينظر ……عاد هو من صالة الجمعة وجلس مع الرجال في صالون شقة والده
 ..…من عند الباب حيُث جلسة النساء التي تخلو منها

 ..……تظل تطهو بمفردها..هل س…لماذا ال يدخل احد ليساعدها

 سحب نفساً عميقاً وهو ينهض من مكانه داخال المطبخ ومزال يرتدي قفطانه األبيض الناصع

 …الذي يزيده هيبة ووسامة

وجدها تمسح قطرات العرق بكم العباءة وهي تغلق غطاء االناء ثم رفعت عينيها مباشرةً على 
 …بانزعاج.وحينما ابصرته اخفضت جفنيها قائلة …دخلت المطبخ 

 .اي أوامر…..انا غيرت العباية…جاي تتعارك تاني“

 ”..……تانيه

 نظر للعباءة االنيقة زاهية االلوان بشكال يسر العين



 .…عقب بهدوء……خصوصاً عليها تزداد جماالً وانوثه

 ”..…كويسه“

 …لوت شفتيها وهي تميل بوجهها بعيداً عنه

 ”..……دا كرم كبير من سيادتك“

 …الموقد ثم قال بعدم رضا نظر لوقفتها امام

 ”..…انتي هتفضلي وقفه في المطبخ كده كتير“

 ”.……لحد ماالكل يستوى“ ……ردت بفتور

 .…قال بخشونة مغتاظ منها

 ”..…….مش عملتيه سيبي غيرك يسويه…هو مفيش غيرك يعني“

 ..…جفلة قليالً وهي تقول بدهشة

 ”.. …يا هشغلهم.وبعدين اخواتك جايين من اخر الدن……إزاي يعني مينفعش“

 ……قال ابراهيم بخشونة وتصميم

وانتي ……..هما جايين المهم وابوهم وهيتعامله عادي…اخواتي مش غرب ياسمر“
 مقصرتيش

 ..اطلعي وانا هخلي رباب……انتي وقفه من بدري

 ”.. …تقف مكانك

 ……قالت سمر ممتنعه

 ”..……انا هستحمل الشوية دول……مش هينفع يابراهيم“

 ..…على اسنانه سائالً عقد حاجبيه وجز 

 ”..…يعني تعبتي“

 ”.……شوية“ ……صارحة ببساطه

 سحبها من يدها برفق قائالً 



 ..…بجدية

 ”..……تبقي تطلعي وتسمعي الكالم“

 ..…..واثناء ذلك همست بضياع…تنهدت بوله وهي تنظر لكتفه وهي تسير خلفه بانصياع

 ”.……بحبك ياهيما“

 ية واحدهفي لحظتها وقف مكانه واغمض عيناه لثان

 ..…ثم فتح عيناه ومال بوجهه ناظراً اليها متسائال بشك

 ”………قولتي إيه“

 ”..………وال حاجة“.. …هزت راسها سريعاً بحرج

 ..اجلسها…اوما براسه مقتضباً ثم سار بها للخارج

 على االريكة جوار امه وهو يقول لرباب

 .…بهدوء

عشان سمر ………س عينك عليه.هو على التسويه ب……ادخلي كملي انتي االكل يا رباب“
 تعبت

 ”..……من الوقفه

 ……انحرجت رباب ونهضت معتذره

 ”.……خليكي وانا هكمل تسويته……معلشي ياسمر الكالم خدني مع امي ومرات عمي“

ابتعدت رباب ودخلت المطبخ فنظر ابراهيم المه ليرى ردة فعلها وكانت هادئه صامته بل انها 
 ً  .……بدات تتسامر مع سمر همسا

 .……ا ابتعد لجلسة الرجالوقته

 راقبت سمر ابتعاده ثم انتبهت لحديث نوال وقالت

 ..…بهدوء

 ”………يعني دا تعب بسيط من وقفت المطبخ والحر……لسه بدري……ال ياماما“



 ثم اشارة نوال لحبيبة التي”………طب ارتاحي ياحبيبتي وانا هخلي البنات يكملوا“

 كانت شاردة كالعادة والحزن الدفين يغيم

 ..……عينيها الزيتونيةفي 

 ”.……قومي ياحبيبة شوفي رباب لو محتاجه حاجة ساعديها“

 ..…اومات لها حبيبة بانصياع وهي تنهض

 ”.……حاضر يامرات عمي“

 ..…حينما استدارت حبيبة قالت صفاء بلؤم

ثم  ”.…..عشان ابراهيم بيحبها……اول ماالكل يستوي أعملي السلطه علطول ياحبيبة“
 نظرت

 ..…معدلة المغزى بابتسامه صفراء لسمر ونوال

 ”..….كلهم بيحبوها جمب األكل……قصدي كلهم ”

 ..…قالت نوال بقوة وهي تنظر لصفاء بحزم

.وهي هتقوم تعملها …..بس بيحب ياكلها من ايد مراته…ابراهيم بيحب السلطه جمب االكل“
 ربتت نوال على يد”.……منين مانقرب نحط األكل

حة وهي تنظر لها بامتنان فلو كانت امها معها لفعلت مثلما فعلت سمر برفق فابتسمت سمر برا
نوال تماماً لذلك لمعة عيناها بدموع وهي تحمد هللا انه وهب لها بدل االم إثنين وهذا ال يحدث 

 …للمرء إال نادراً 

..وخشيت ان تشتكي نوال لحامد وينفذ تهديده ويطلقها …اخفضت صفاء وجهها بحرج وغضب
 يجب ان

الصمت وحتى ان كانت كارهة لوجود سمر بينهما يجب ان تتقبلها او تدعي تلتزم 
 .بلعت صفاء……ذلك

لسانها وفضلت الصمت حتى تنتهي تلك العزيمة التي باتت ال تطاق بوجود دخيله بينهما تفرق 
 ..…بينها وبين آل راضي والكل بات ال يطيق كالمها



 ..…ازواجهن وعمه وزوجته وابنتهمااجتمع الجميع على سفرة الطعام والديه شقيقتيه و

 جلس ابراهيم على احد المقاعد وهي جواره بعد

 ان ساعد الجميع في تحضير الطعام على

 .………السفرة

..الول مرة تجتمع …بدأت سمر باالكل ببعضاً من الحرج لوجود اغراب غير والديه وشقيقته
 بازواج شقيقتيه

 …….فاالمر كان محرج قليالً …وعمه

 م لها قطعة من اللحم في طبقهاوضع ابراهي

 ً  ……وهو يقول لها بهمسا

 ”..….مالك…متاكلي ياسمر“

 ……همست بحرج وهي تقلب في طبقها

 ”..…مفيش يابراهيم انا باكل اهوه“

 ”……تحبي أأكلك بنفسي”..…داعبها برفق

 .…بطبع كان سؤالها االهم هو

 ”……قدامهم“

 ً  .سائالً …لوى شفتيه مشدوها

 ”..…بنسبالك..………هي دي المشكلة“

 ……فمال عليها متسائال باهتمام……اومات براسها وهي تبتسم ببساطه

 ”……االكل بتاع امبارح فين“

 …..هامسه…ابتلعت ضحكتها بصعوبة

ً ……هيكون فين“  ”.…….في التالجه طبعا

 ..…نظر لها عاقداً الحاجبين بعبوس



 ”..…يعني مكلتيش امبارح ؟“

 ..…زمت شفتيها وهي تنظر لطبقها

 ”.…باً كل يوم بنام على لحم بطني بسببكتقري“

 ..…جز على اسنانه هامساً بتجهم

 ”.……عايزه تضربي وهللا“

 ”………يسالم“.. …رفع وجهها بدهشة عليه

 ……اوما براسه وتوعد بعيناه قبل كلماته

وبالمرة ازغطك ………فكريني لم نطلع اطلع عليكي القديم والجديد………ماشي ياسمر“
 زي البطه

 ”……في التالجه دهاالكل المرمي 

 هل انتهى الخصام ام انه يحاول المالطفة معها

 .………حتى تبتسم ولو قليل جواره وال يالحظ احد خصامهم

رفعت سمر عيناها على حبيبة فوجدتها تقلب في طبقها بالمعلقة وعيناها شارده في محتوى 
 الطبق

 لكنها تعلم انها شاردة في وجهاً واسما وصوتٍ 

 .……قلبهاتحفظه هي على ظهر 

فحتى احمد لم يعود للبيت من وقت الشجار …تنهدت باسى وهي تعود لطبقها بشهية مفقودة
 ..….حتى والدتها ستجن بسبب بعده عنها…الحاد الذي حدث بينهما

..ورغم ذلك ……لطالما كان احمد المدلل لدى زينب واالقرب لقلبها وال تعرف السبب حقيقةٍ 
 احبته بقلب ام لذلك……زينب لم تغار منه بل احبته كما احبته

 ..……كانت الغيرة امراً مفقود بينهما

صدح هاتفها في احد الزوايا فنهضت بهدوء لترد عليه فكانت مخصصه رنة مميزة 
 ..لذلك كان……المها



 .…قلبها يخفق بخوف حتى من قبل ان تفتح الخط

 .……حينما فتحت الخط هوى قلبها محطماً وهي تسمع صوت خالها فقالت بهلع

 صمتت قليالً ثم همست”.……مالها امي ياخالي“

 ..…باسى

 ”..……احمد“

استدارت حبيبة سريعاً وهي تنظر لموقع وقوف سمر بقلق ولم تالحظ عينا ابراهيم الثاقبة 
 ..…عليها

 حينما انهت سمر المكالمة نهض ابراهيم وعلى

 ……مرأى الجميع سالها

 ”.……في اي ياسمر مالك“

 .…رعبنزلت دموعها وهي تقول ب

 ”……امي تعبانه اوي يابراهيم انا نزللها“

 ..…اوما ابراهيم بالموافقة قائالً 

 ”…….وبعدين ننزل انا وانتي…استني اتصل بدكتور يجلنا على شقتها“

 ..…نهضت نوال قائلة

 ”.……وانا كمان جايه معاك يابني“

ها وهو قال”……نطمن من الدكتور االول وبعدين زوريها براحتك……مش دلوقتي ياحاجه“
 ..……يدخل احد الغرف

 ..…قالت سمر بتعجل

 ”……بسرعه يابراهيم هللا يخليك“

 ..…تقدمت منها نوال قائلة بشفقة

 ”.…….خير ان شاء آهلل…متقلقيش ياسمر خير يابنتي“



 رفعت سمر راسها تناجي هللا

 ..…بلوعةٍ 

 ”..…يارب……يارب عديها على خير……يارب“

 .……نهضت حبيبة وقالت بتردد وتسرع

 ”……سمر ينفع اجي معاكي اطمن على مامتك“

 قبل ان تتفوه سمر اتى صوت ابراهيم الحازم

 .……من خلفها قائالً 

 ”.…….هبقا اطمنك عليها متقلقيش………..مش هينفع…ال ياحبيبة“

ودت لو تبتلعها األرض االن من امام ابن عمها فهي أصبحت امامه عارية المشاعر بشكالً ابله 
 يجعلها

 ..……ية منهااضحوكة للسخر

 .……اومات حبيبة براسها وهي تبتعد بحرج

 مسك يد زوجته التي ترتجف برعٍب وقال

 .…بهدوء

 ..اهدي شوية و الدكتور جاي في…يال ياسمر“

 ”……السكه وان شاء هللا خير

 ..……اومات وهي تتحرك معه بساقين رخوتين وعينين غائرتين غارقتين في الدموع

 ……والدتها قائالً بعمليةبعد مده خرج الطبيب من غرفة 

انا ادتها حقنة تهديها وهترفع الضغط شوية المهم تبعد عن …الضغط عندها بس واكي شوية“
 اي

 ”.….عشان تتحسن صحتها………زعل واي انفعال

اومات سمر للطبيب وهي واقفه جوار خالها عارف بينما ابراهيم اصطحب الطبيب 



 ……للخارج

 …يكةقال عارف بوجوم وهو يجلس على االر

 ”..…امك تعبانه عشان احمد مش موجود معاها“

 اومات سمر بتاكيد وهي تمسح دموعها

 .…بالمنديل

 ”.……عارفه“

 ..…قال عارف بحنق

 ”.……انا خايف يكون جراله حاجة ……انا برن عليه تلفوانه مقفول“

 ..…قالت سمر بشجن وهي تبكي

 ”.…انا كمان رنيت عليه من شوية تلفونه مقفول“

 .…ف بشتاتاقترح عار

 ”.……. نروح ندور عليه عند صحابه اللي نعرفهم……هنعمل إيه“

 ً  ..…قالت سمر بتاكيد واضافت أيضا

. …هنعمل كده يمكن نلقيه عند حد فيهم …ايوا ياخالي لو تلفونه فضل مقفول من هنا للصبح“
 الزم يعرف

 .…ان امه تعبانه وهتموت بسبب عمايله السوده

 ”.…القلب دي منينانا مش عارفه هو جاب قسوة 

. اجرت اتصال به …زفرت بغيٍظ وهي تنظر لباب الشقة الذي لم يدخل منه ابراهيم حتى اآلن
 على هاتفها

 ..…وحين فتح الخط سالته بهدوء

 ”.…….. انت روحت…انت فين يابراهيم“

 .…اخبرها بصوٍت فاتر



 ”……. هجيب احمد واجي……ال ياسمر“

 ”..……انهانت عارف مك“. …عقدت حاحبيها سائلة

 .…اتى صوته باختصار

 ”.……هكلمك تاني سالم ……أيوا“

 لكنها لم تسمع اال صفير انتهى ”.……ابراهيم“

 ……المكالمة نظرت لخالها قائلة بحيرة

 ”.……. وانه عارف مكانه…ابراهيم بيقول انه هيجيب احمد ويجي“

 ارتسم خٍط من الحياة لوجه عارف قائالً 

 .…بامل

 ”……بات في البيت امك هتصحى الصبح زي الرهوانكويس لو جه النهاردة و“

 ……دعت بلهفة حزينة

 وعلى …. انا هموت من القلق عليها……يارب ياخالي“

 ”..…. ومقضيها سرمحا……اللي مطلع عنينا

 ..…قال عارف برفٍق موضح لها

 ”.……السن ده خطر بذات للشباب اللي زيه ……ربنا يهديه ياسمر“

 المستمر اومات وهي تقول بتعب من الركض

 ..……خلف الجميع

.. بس اديك شايف عمايل احمد وصلته ووصلتنا …عارفه بتبقى كل حاجة بنسبالهم مباحه“
..وانا قلبي هيقف من كتر اللف ورا ده شويه وورا دا ……. امه هتموت بسببه…لفين

 . انا تعبت ياخالي……شويه

 ”.. …ونفسي ارتاح بقا

 ……قال عارف بنبرة كئيبة



 . الدنيا…دنيا يعني راحه تبقي غلطانهلو فكرك ان ال“

الراحه الحقيقية في االخرة في النهاية مش في ……دي كلها تعب وقرف ووجع قلب
 ”……البداية

 .…اومات سمر بوجوم قائلة

 .. بس انا نفسي ارتاح وبعد عن…عندك حق“

 ”.……. مش من حقي ياخالي…كل ده

 نظر عارف للبعيد قائالً عبارة ُمره كمرارة

 .……العلقم

 . كلنا من حقنا نرتاح إال………من حقك ياسمر“

 ”……اللي ماتت الراحه في عينه بعد موت حبايبه

نظرت اليه بحزن وشفقة يبدو انها فتحت صندوق االحزان األسود داخله واخرجت األوجاع 
 بطلبها البريء للراحة من تلك الدوامة الشبيهة بطوفان

 .لكن………كاسح ينهال من صبرها وقوة تحملها

 ……ن يرى باليا الغير تهون عليه بلوتهم

..وهو ……فضلت الصمت ولم تعقب فهذا الرجل ضائع دوماً وصادق كثيراً في بعض االقويل
 عارف

 لكنه لم يعرف يوماً عند اي مطاف سينتهي به

 ..……الحال

 …نظرت سمر اليه متسائلة داخلها بحيرة

 ..سعيدة…ترى عند اي مطاف ياخالي ستنتهي قصتك

..هل تضاف …أصبحت في منتصف الخمسينات من عمرك ……كئيبة سوداءام ستظل 
 االلوان لحياتك بعد هذا السن ياخالي ام سيظل االسود رفيق دربك

 ………حتى اخر دقيقه بعمرك



 اخشى عليك ياخالي وهللا لو بيدي لكنت ارجعت

 لك عقارب الساعة وساعدتك بعدها على ان

 حدةتتزوج بامراه اخرى تهون عليك مرارة الو

 و فراق األحبة، وتضيف االلوان لحياتك الباهته

 .………بظلمة الماضي

 ..…ليتها تعرفها ؟!……لكن من تلك المناسبة لك

…………………………………………………………….. 

اطرق على الباب الخشبي المتهالك بقوة فزمجر صاحب الغرفة بغضب وهو يقول قبل ان 
 …يفتح

 ”..…اسر..الباب هيكااااا…ما برااااحه ياعم في إيه“

حينما فتح ماندو الباب وجد ابراهيم راضي امام عيناه بضخامته الجسدية والصالبة الحادة التي 
يتمتع بها سواء بجسده او بعيناه شديدة السواد الحاد الذي يوشك على ابتلع من يحاول اعتراض 

 .……طريقه

 بلع ماندو ريقه وهو ينظر إلبراهيم بتردد ثم سال

 ..…همبعد ان طال الصمت بين

 ”.……اامرني ياكبير ……خير ياعمنا“

 كانت نظرات ابراهيم ثابته قويٍة وهو

 ……يسأله بخشونة

 ”..……احمد عندك ياماندو“

 تلعثم ماندو وهو ينظر في الغرفة من الداخل ثم لعينا إبراهيم وهو في حيرة من القاء

 ……الجواب

 ”..……. انا معرفـ………انا ……بصراحه“



 .…دراءاخرسه ابراهيم قائال باز

 ”. ….ادخل نديه……من غير كاني وماني انا عارف انه بقاله كام يوم مجرش عندك“

 ..…حك ماندو في شعره قائالً بتلعثم

 ”.…ماتعدي عليه وقت تاني……بس دا نايم ياعمنا“

 .…مرر ابراهيم سبابة اصبعه على انفه وهو مطرق الرأس قائالً بجدية وتاثراً 

 ”……..حرام نصحيه……فعالً نايم“

 رفع ماندو كفيه لألعلى وكانه انتصر في احد

 …المعارك

 ”.…انا قلبي عليه ازاي……شوفت ياعمنا“

 اكتفى ابراهيم بايماءة بسيطه وهو يقول

 بهدوء

 ”.….تعالى ياماندو عايزك……كلنا قلبنا عليه“

لم يتردد ماندو في التقدم بل تقدم منه وكان يرتدي مالبس بيتي عبارة عن سراول قصير يصل 
 بعض ركبتيه وفوقه فانلة داخليه حمراء وكان يطلقل

.صراحة هو ……شعره الطويل قليالً بفوضوية غير محببه للنفس كالمتحرشين في الطرقات
 ……من يعلم ؟!……يشبهم بشدة ربما يكون واحداً منهم

 حينما اقترب منه ماندو مسكه ابراهيم سريعاً من

 حماالت الفانلة وقربه منه وهو يقول بنبرة

 .……فته مرعبهخا

 لحد ماطلع من……انت تقف مكانك هنا تستناني“

 ”………سامع……جوا ومعايا والوال

 اوما ماندو بانصياع



 ……مقرف

 ”……بيتك وماترحك ……سامع ياعمنا“

 .…تركه ابراهيم بقرف ثم سألها بصالبة

 ”..……في نسوان جوا ياال“

 ……قال ماندو بمناورة

 ”.…شجرة.. ان انا مقطوع من …مانت عارف ياعمنا“

 ..…اشتدت نظرات ابراهيم ثم هتف بصالبه

 ”.…. انت عارف انا بسال على اي كويس……ماندو“

 .…صاح ماندو باستنكار رافضاً ما يشير اليه

 ”……. انا مليش في شمال…….. مفيش حد جوا…ال ياعمنا“

 ”.……وال“. ……هدر ابراهيم بغضب

 ارتجف جسد ماندو فاعتراف بسلوك

 …خسيء

 ”…….. بس مشيت بدري…هصراحه كان في“

 اطبق ابراهيم على اسنانه وساله بهدوء

 ……كان يخرج بمعجزة

 ”……واحمد كان معاك في ليلة دي“

 .…قال ماندو ببساطه مقرفة

. وبعدين …مغوطش عن كده ………ال احمد ملوش في الحاجات دي اخره سجارة حشيش“
 ياعمنا

.. احمد كان في …وحمام . دا هي اوضه…اكيد مش هجيب الحته الطريه واحمد موجود
 ”.. …و دخل نام علطول……وردية المطعم بليل دا لسه راجع من ساعتين



 .…اشار ابراهيم بكفه بغطرسة قائالً 

 ”……خليك مكانك لحد ماطلع“

 .…خطى ماندو الحقاً بإبراهيم الذي دلف للغرفة

ب المغلق في بعد تلك الجملة لم يجد إال الفراغ والبا”.…….. اعملك شاي…براحتك ياعمنا“
 ………وجهه بعد ان ركله ابراهيم بقدمه

 مسح ماندو على انفه قائالً 

 بفتور

ثم اخرج احد لفائف سجائرة وبدا يلف بها وهو يستند “. ……مشاكل عائليه مليش دعوة بيها ”
 منتظر ان يخرج الضيوف من غرفته ……على سور السطح

 ……حتى يعود لها

 .…عليها أحمد زفر ابراهيم وهو يتجه لألريكة النائم

 .……. فبسبب وجوده هنا جعله يختلط بالحديث مع األوباش…نظر له بغضب وازدراء

 سحب ابراهيم نفساً طويالً ثم اخرجه بحنق وهو يميل لياخذ كوٍب من الماء ويقذفه على وجه

 أحمد بقوة

 بينما انتفض احمد وقتها بهلع ناظراً امامه كالمغيب

 بينهم حتى أدرك ..ساد الصمت للحظات……عن الواقع

..فساله أحمد بفظاظة ولسانه القذر يقذف ما يسيء لشرف …وجود ابراهيم في غرفة ماندو
 ..…أحدهم

 المرادي جاي واديك شايف………جاي هنا تعمل إيه“

 ”……مش معاها …………نايم

 .……لكزه ابراهيم في كتفه مسيطر على اعصابه بصعوبة

..وهللا لو مكنتش …بعدك عن ايدي اختك ..وقطم ياحمد اللي…متجبش سيرتها على لسانك“
 ”………بينا لكنت دفنتك بأيدي



 ..…نهض أحمد صائحا بغضب فيه وهو على كامل االستعداد لالشتباك معه

 لو راجل ……. ووريني هتدفني ازاي…ال انسى اختي“

 ”..……وال انت مفكش غير لسان يابن راضي ……وريني اخرك

 ..…قال ابراهيم بعنٍف مهيب

دفعه  ”..…ادخل اغسل وشك وتعالى معايا …هتطلع هنا على نقاله …ياال متستفزنيش“
 ابراهيم بقوة فوقع أحمد واصطدم راسه في األرض فاصاب

 ..……بجرحٍ طفيف

 رفع أحمد رأسه وعض على شفتيه وقد تفاقم غضبه

 ..…بقوة فنهض كالمجنون يلكم ابراهيم في فكه

اها من شاٍب يصغره بخمسة عشر عاٍم ماهذا تحسس ابراهيم فكه بعد الكمه القوية الذي تلق
 . زاد جنونه الثيران لدى ابراهيم فلكم احمد عدت لكمات…الهراء

 ..……تحت فكه في نفس المكان ليزيد وجعه وكانه يضرب كيس مالكمة

 صرخ أحمد بوحشية وهو يلتقط احد المقاعد ويلقيها

 ……على ابراهيم الذي تفاداها ببساطه

. عندما …فتح ماندو الباب بتوجس بعد ان سمع صوت الشجار والتكسيرعلى الناحية االخرى 
 فتح جزءاً 

 ……بسيط من الباب ليرى ما يحدث وجد ابراهيم يصرخ فيه هادراً 

 ..……قفل ماندو الباب سريعاً بخوف ”..………اقااااااااافل البااااااااااب“

 تفادى ابراهيم أحد االوني الطائرة الذي رماها

 .…احمد عليه

 قترب ابراهيم منه في لحظة خاطفةثم ا

 وعرقل سيره ليقع أرضا وانقض عليه بعدها



 .…صارخاً بغضب

 هفتح……عارف لو مبطلتش الهبل ده وعقلت“

 . قوم اغسل وشك……دماغك اكتر ماهي مفتوحه

 ”.………من الدم ده وتعالى ورايا

 مسح احمد الدم عن جبهته وهو يصيح

 .…بنزق

 ”…….. سبني في حالي………عايز مني“

 ً  قال ابراهيم بتهكم وهو ينهض من مكانه واقفا

 ……بينما احمد مزال جالساً أرضا

 ……امك تعبانه ياغبي ……. بس امك تعبانه…لو عليا مش عايز أشوف في وشك“
 بسبب انك ياحيله بتابت برا البيت و مبيهونش على سيادتك ……بسببك

 ”..……حتى تطمنها عليك ولو حتى في التلفون

 مد وبهت لونه فجاة سائالاهتزت حدقتي أح

 ..…بقلق

 ”..…امي تعبانه“

 ……هدر ابراهيم بنفاذ صبر

ثم القى ابراهيم نظرة ”..……….قوم اغسل وشك وغير ام هدومك دي……انت لسه هتسأل“
 استحقار

 ……عليه وعلى المكان من حولهم واضاف بتحذير

جاي للمكان ده تاني الكون . وقسما باهلل لو لقيتك …تغير هدومك وتاخد الحاجة اللي ليك هنا ”
 ”..…مبلغ الحكومه عنك وعن الزفت اللي وقف برا ده

 طلت رأس ماندو من نافذة الغرفة قائالً 



 .…باستنكار

 ”..…..هو انا اللي بقوله تعالى…وانا مالي ياعمنا“

 .……تجاهل ابراهيم ماندو و نظر الحمد مهدداً اياه بشرٍ 

وقولهم انك بتتعاطى حشيش وبتبيع كمان انت  لو لقيتك في المكان ده تاني هبلغ عنك“
 .طالما……وهو

تبقى حشاش ورد  …وبدل ما تبقى حشاش …انت عجبك الدور ده هكمله معاك لالخر
 .. اي…سجون

 رأيك مش دا اللي انت عايزه تحرق دم اختك

 ”………وامك عليك

 ……نهض أحمد رافضاً ما يشير إليه

 ”..……انا مبحرقش دم حد“

 بخصره وهو ينظر اليه بغضبوضع ابراهيم يده 

 …..ثم هسهس بنبرة مخيفة…وصدره يشتعل بغيظٍ 

..وتفوق من القرف اللي …جدع تبقى تمشي عدل وترجع لبيتك وجامعتك وتركز في مستقبلك“
..ربنا مديك فرصة تكون انسان نضيف كلها كام سنه وتتخرج وتبقى ……انت بتعمله ده

 اء تعترض على..تروح انت بكل غب………مهندس معماري محترم

..وتشرب القرف اللي بيلحس المخ …النعم اللي محوطاك وترمي نفسك في مكان زي ده
 ..ومش بس كده ال وتروح كمان تعيش…وبيحلي الحرام

 ”..………مع واحد راضع من الحرام

 ……لوح ماندو بيده مدعي االسى

 ”.….انا بنادم من لحم ودم برضو…مابراحه ياعمنا“

 ”……اخرس ياال“.. …هدر ابراهيم بحزم

 ……قال ماندو بتهذيب



 ثم نظر ماندو الحمد”.…اللي تشوفه ياريس“

 ……مضيفا بنفاق

 ”.….الراجل ده دماغه عاليه……اسمع منه يا احمد“

 رمق ابراهيم أحمد بقوة قائال بخشونة

 ..……وتهديد

 ……ورجلك متعتبش المكان ده……..وهات حاجاتك معاك…اغسل وشك وسبقني على برا“
 ”..…نهدسسامع يابشم

 اتكا ابراهيم على اخر كلمة لعل هذا األحمق يفهم

 ..……ان مستقبله على وشك الضياع كلما زاد تعانداً وتصميماً على أفعال السفهاء تلك

……………………………………………………………. 

 .……فتحت سمر باب الشقة بعد الطرقات وسماع صوت ابراهيم من خلفه

ثم عقدت حاجبيها ………أحمد ثم ابراهيم تسمرت سمر مكانها وهي تتبادل النظرات مع
 .…بصدمة

 ..…انتوا ضربتوا بعض………اي اللي حصل لكم“

 ”.. …وال اتعركته مع حد

 لم يعقب احمد على سؤالها بل سأل عن األهم

 ..……وهو يندفع للداخل بقلق

 ”.……امي فين ياسمر“

 ..……قالت سمر بنبرة باهته

 ”.………عليك.هي صحيت وبتسال ……..ادخل شوفها…في اوضتها“

 دخل أحمد الغرفة بينما نظرت سمر البراهيم

 ..…متسائلة بقلق وهي تتحسس فكه



 ”………انتوا اتعركته مع مين……مين اللي عمل فيك كده ياحبيبي“

 .…قال ابراهيم بهدوء

 ”..……مفيش عراك وال حاجه“

 ..…ضيقت عيناها بشكٍ 

 ”.…هو انتوا مسكتوا في بعض……امال من اي ده“

 …رداً توسعت عينيها قائلة بصدمةحينما لم تجد 

..دا غير …..الواد وشه متشلفط….هو انت رايح تجيبه وال تمسك فيه……لي يابراهيم كده“
 ” ……التعويره الجامده اللي في قورته

 ً  قال ابراهيم باستهانه تجتاح غضبا

 ..…مكبوت

 ”. …وهللا هو اللي بدأ يبقى يستحمل بقا“

 ..…الونقالت بجزع وهي تشير على غرفة الص

 ”.…….وقعد هنا على مجبلك تلج يضيع الكدمه دي……بطل افترى يابن راضي“

 ..…برم شفتيه قائالً بسخرية

 ”……وبنسبه الخوكي اللي وشه متشلفط“

 ..…قالت بوجوم وهي تستدير للمطبخ

 لم يخرج من عند امي هقعم الجرح اللي في راسه“

 وقفت”……وحطله تلج على الكدمات اللي في وشه

 ……قائلة برجاء لبرهة

 ”..……استناني اوعى تمشي“

 زفر ابراهيم في وقفته قائالً بجهد نابع من قلب

 .……هلك من كثرة الدوران خلفها



 .……..اديني مستني…هستنا مين غيرك يعني“

 ”..……مستني ياسمر

 بداخل الغرفة كان احمد يجثي على ركبتيه جوار

..كانت …اقده بتعب على السرير. كان يبكي في احضان امه التي كانت ر……سرير امه
 .……زينب تربت على كتفه قائلة بنبرة باكية متعبة

..هونت عليك يا ….بس تعبت لم بعدت عني….وآهلل كويسه…انا كويسه ياحبيبي“
 ”..……..تقطع بيا كده وانا مليش في دنيا غيرك انت واختك……..امك هانت عليك…أحمد

 .…قبل يدها وهو يبكي قائالً بنشيج معتذراً 

 .غلطه ومش……..حقك عليا…سامحني يازوزو“

 ”..……هتكرر وهللا

 ……قالت زينب بنبرة حزينة باكية

متغضبش ربك …….اوعى تشرب القرف ده تاني…اوعى تمشي تاني يا أحمد وتقطع بيا“
 ”.……وتقهرني عليك…………يابني وتزعل ابوك في تربته

 مسك يدها وقبلها عدت مرات وهو يقول بعيون

 .……مبلله بدموع

..هرجع للجامعه وللمذكرة ….أوعدك……مش هرجعله تاني وهللا ماهرجعله تاني يازوزو “
 ولصحابي ولحياتي وهبعد عن السكه دي خالص

 ”.…….اوعدك……اوعدك يماا

 ……قالت زينب بصوٍت مبحوح متعب

 .مضيعش تعب اختك وسنين…عشان خاطري يابني“

نشوفك احسن  .مضيعش حلم ابوك وحلمي اننا…عمرها اللي راحت عليك
 .عشان خاطر نفسك……..مضيعش تعب المذكره وسنين الدراسة يابشمهندس……مننا

تروح انت ……….دا احنا بنتشعلق في رضا ربنا……..وبعد عن اللي يغضبه…اتقي ربك



 ”……تغضبه

 ……تحسس أحمد كفها وهو يقول برجاء

احسن من خالص يازوزو قولتلك وهللا ما هرجع لسكه دي تاني اوعدك هتعدل وهرجع “
 بس انتي……األول

. وطبخي تاني وعمليلي …وروحي السوق …قومي من النومه دي و رجعي روقي البيت
 ”……السمك اللي انا مبحبوش

فبكى احمد في ……ابتسمت زينب بحنان من بين دموعها وهي تمد يدها وتجذبه الحضانها
 احضانها كطفل

 ..ورغم ذلك…صغير كان تائهاً ووجد امه أخيراً 

 .………..والوعود الصادقة……كاء في تلك اللحظة اسمى معاني الحب والندميظل الب

دخل عارف عليهما الغرفه ثم اغلق الباب وجذب احمد من احضان امه بقوة وهو على وشك 
 صفعه على وجهه لكن أحمد نظر له بوجع وبعيون

 .…مبلله بدموع الندم 

 ..…قهراً المنظر هز قلب عارف فبدالً من صفعه عانقه وهو يعاتبه ب

 ..…يابتاع البنات …..كده ياصايع…كده ياخايب الرجا“

كده يابن ……….تقهرها لحد ما تخليها ترقد على السرير كده…تعمل في امك كده
 مع…..طالع البوك…جمال

 ”………..انت طالع صايع وفلتان كده لمين ها…ان ابوك كان اطيب خلق هللا

 ..…ه وهو يقول بصرامةحينما زاد نحيب احمد الخشن ضربه عارف على ظهر

 ”.………مفيش راجل بيعيط ………بطل عياط“

 لم يتوقف احمد عن البكاء الصامت وانفاسه

 وصدره ينشج وينطبق باختناق ……تتهدج بتعب

من بشاعة أفعاله بعد ان انساق كالمغيب خلف شيطانه بل ومرارة الغربة أياماً بعيداً عن بيته و 



دموع عارف وهو يربت على ظهر احمد قائالً بحزم ..نزلت …عائلته كانت االسوء واالصعب
 ……حاني

 اخر مرة تهبب اللي هببته……آخر مره يا أحمد“

 ..ومهم كان اللي……اعقل ورجع لحياتك……ده

 حصلك مفيش حد يستاهل انك تضيع حياتك

 .محدش…علشانه وتنتقم من نفسك ألجله

 ……….صدقني يابني محدش يستاهل……يستاهل

..ولم يحصلك حاجة محدش هيموت من القهر …م يسندك غير اهلكلما توقع محدش هيقو ”
.. مش …….وخاف ربك…….فلو بتحب أهلك اتقي هللا في نفسك…والوجع عليك غير اهلك

 خرج احمد من احضان خاله بينما”………هقولك اكتر من كده

 ..……ربت عارف على وجنته قائالً بحنان أبوي

 ..وانا هروح اسخنلك األكل……روح اغسل وشك“

 عشان تأكل خسيت وعضمت وحلتك بقت

 ”..…بالبال

 قالت زينب بتعب وهي تحاول التحرك من

 .……على السرير

 ”……..انت مش هتعرف…نادي سمر ياعارف“

 ..…قال عارف بهدوٍء خشن

..وبعدين سمر بتحط تلج للكدمه اللي في وش …ال هعرف خليكي مستريحه“
 نظر عارف”………جوزها

 وجرح جبهتهللكدمات المزينة وجه أحمد 

 .……الطفيف ثم عقب بعدها

ورجع عقلك ………..بس هو قام بالواجب وفوقك…شكلك طولت ايدك على جوز اختك“



 ..……ربت على كتف احمد واضاف بحزم”..……لراسك من تاني يابن جمال

 .بوس…ادخل اغسل وشك ورجع قعد جمب امك“

اضي اختك وبعدها تطلع تر……..لحد ما جبلك تاكل……اديها و راسها و راضيها
 ……بكلمتين

 ”..….سامعني………اختك اللي كانت ليك اب قبل ماتكون اخت

 ………اوما احمد بانصياع وهو يخرج من الغرفة داخال للحمام

………………………………………………………….. 

 .……مررت سمر قطعه من الثلج على فك ابراهيم..فاغمض عيناه متألٍم بصمت

 ..……همست سمر برفق معتذره

 ”.……انا آسفه“

 بهدوء وهو يتحسس قال

 ..…فكه

 ”..……على اي انتي متقصديش“

 ..…ارتبكت حدقتيها قائلة بحرجٍ أكبر

 ”.……. انا آسفه اني دخلتك في مشاكلي ومشاكل اهلي…مش اسفه على كده“

 قال بجدية وعيناه تسافر على مالمحها

 ……الجميلة

 ”.……كمان..بمشاكلهم ……قولتلك مية مره ان مشاكلك هي مشاكي واهلك هما اهلي“

 زمت سمر شفتيها وأحنت كتفيها قائلة

 ..…بوجوم

 ”…….. متزوقش الكالم…انا عارفه…انا مش بيجي من ورايا غير المصايب يابراهيم“

 ..…مط ابراهيم شفتيه بأسى قائالً 



 ”.…..انتي فعالً كتلة عقد ومصايب…مش بذوقه“

ً …توسعت عينا سمر بصدمه  راهيم قائالً .النت مالمح اب……وانتفض وجهها مشدوها

 ……بخفوت أجش

 ”…….بحبك يابت………بس هعمل اي بحبك“

 خفق قلبها ولمعة عيناها متسائلة

 ..…برجاء

 ”……يعني مش زعالن مني يابراهيم“

 ..…اخفض انظاره قائالً بحزم

 ”..…عتابي معاكي في بيتنا ياسمر مش هنا“

 ..…رفعت حاجبها متسائلة بعتابٍ 

 ”……ابيسالم واللي فات دا كله مكنش عت“

 ..…هز ابراهيم راسه وهو يقول بخفوت خشن

..لو رفعت ايدي في مرة عليكي …..بعدي عنك خوف عليكي……ال ياسمر“
 لما تالقيني بعدت…….اعرفي اني مش هسامح نفسي وال هسامحك……ياسمر

 سبيني لحد ما اروق انا كدا كده……سبيني

 هرجعلك بس لم اروق وحسى اني قادر اتكلم

..هقدر ارضيكي وخدك في حضني حتى لو ……يا حتى لو هيزعلكوطلع كل اللي جوا
 ”. ….فهمتي…..وزعل خد وقته معايا وانتهى…الني هديت…….ليه…مضايق منك 

 ..…هزت راسها بتفهم ثم قالت بتبرير

 ”..……..بس الزم تفهم ان مكنش قصدي اخبي عليك الموضوع بس انـ……فهمت“

 ……قاطعها ابراهيم بخشونة

 ”.…….مش وقته………ياسمر نتكلم في بيتنا“



 نهض ابراهيم بعدها من مكانه فلحقت هي به

 .…ناهضه لتقف امامه قائلة بتساؤل

 ”.……هتمشي“

 هز راسه قائالً بصعوبة وعيناه معلقه

 ..…بعيناها

.لحد ماتخف وتقوم على رجليها من …قعدي انتي الكام يوم دول مع امك……أيوا“
وعينك على ………ي التلفون. وانا هبقى اطمن عليكي وعليها ف……تاني

 ” …..ماشي…أخوكي

 ”……حاضر“.. …اومات براسها بطاعه

قالتها وهي تبتعد من امامه كي يرحل لكنه لم يتحرك من مكانه بل ظل متسمراً ينظر اليه 
 بصمت يشتبك

 ……بالشوق لقطعة السكر الذائبه بحالوة

 لعقت شفتيها بتردد

 ……قائلة

 ”……بتبصلي كدا ليه يابراهيم“

. فاهتزت شفتيها في شبه ابتسامة وهي تضع كفها الصغير …طق بحرف بل فرد كفه لهالم ين
 بكفه الذي

 .. سحبها ابراهيم…اختفى حينما اقبض عليه برفق

 بحنان لعنده فخطت برفق على االرض وكأنها تسير

حينما وصلت لعندها ارتاحت راسها على صدره بصمت …على قلبه الخافق الملتاع في حبها
 ذراعيه االثنين بقوة فتاوهت بنعومة هامسه بمافضمها ب

 ……يكن داخل قلبها الجائع الحتواءه الرجولي

 ”………وحشتني اوي“



 ……تحسس ظهرها وهو يقول بحرارة خافته

شدد في ضمها لصدره بينما هي تتنهد بلوعٍة حٍب  ”..………وانتي كمان وحشتيني “
 واشتياقٍ 

 .سندها في……رجلها حبيبها ………لهذا الرجل

 .دوماً يلبي طلباتها ويغذي قلبها بقربه………حياةال

 الدافئ الحاني يروي معه مشاعر ذابله مجهده

 .……منذ زمن

..فهي أحياناً …وعناقه القوي العاطفي كان أكبر دليل انه يقراء متطلبات جسدها اكثر منها هي
 ال

 تفقه ماذا تريد معه بينما هو يعرف جيداً ماذا

 ……تحتاج منه

 ..وفي……راهيم راضي الف مرةستقع في عشق اب

كل مرة ستدرك انها لم تعشقه بالقدر الكافي الذي يستحقه فستحاول مجدداً فقط ألنهُ العوض 
 .……الذي اتى بعد انتظار عظيم

……………………………………………………………. 

 ..…مررت القطنه على الجرح برفق وعينيها تنظر اليه بعتاٍب قائلة وهي تطهر جرحه

 ”..…….. ونعقل ونبقى رجاله بجد مش كالم…يارب تكون اخر مرة“

 .. وهو…بلع أحمد غصة في حلقه والتوى فكه تشنجٍ 

 ……يبعد عيناه عنها

 .…لوت سمر شفتيها قائلة بنبرة باهته

 ”……وكمان انت اللي زعالن“

 هز راسه نفياً وهو يعود لعينيها السوداء قائالً 



 ……بخفوت

 ”…….. حقك عليا……كالم مينفعش أقوله.انا لبخت معاكي اخر مرة وقولت ……انا آسف“
 مالى ليقبل راسها

 ..…لكنها ابعدت راسها عنه قائلة بصالبة

 ”..……مش هسامحك بطريقه دي“

 .…عقد احمد حاجبيه وعيناه تسألها بصمت عاجز

 ……حينها قالت سمر بجدية

 واهم حاجة……هسامحك لم ترجع احسن من األول“

سامع عايزك ترجع ……نات وكالم التلفوناتوالب……تبعد عن القرف اللي كنت بتشربه
 احسن من األول

 .اللي….عشاني وعشان امك……مش عشانك انت

 . واديك شايف لما بعدت عنها…روحها فيك

 ” ………كام يوم حصلها إيه

 كانت تتحدث وعيناها رغما عنها غارقة بدموع بينما

 مالمحها انتشر بها الحزن واليأس في خطٍ 

 فات على الطاولة.وضعت علبة االسعا……محدد

 ثم مالت قليالً عليه كي تضع ملصق طبي على

 جرح جبهته

وشعر بالوجع الهائل ينتشر بصدره وهو يخبرها …بينما أحمد نظر لها بعينين يائستين
 ……بصدق

 ”……انا مش هعرف ارجع زي االول ياسمر“

 .…ارتجف قلبها بعد نبرة صوته التائه النابعه الًما



 ..وضياع…ل شيءٍ بينما عيناه يائسة من ك

يخبرها ببساطه انه ان لم ياتي اليوم لكن مات من شدة الضياع والتساهل مع …بادي عليه بشدة
 ..……شيطانه

 ترقرقت الدموع بعينيها وهي تتحسس وجنتيه بيداها قائلة بنبرة حانية مشفقة على قلبه الخام

 ..…المتألم من اول تجربة حب صادقة مرت عليه

ودا مش ……يمكن انت اخترت الحب بس هو مختركش……نياسمع……أحمد ياحبيبي“
 معناه ان العيب

..بس يمكن يكون ربنا شايلك حاجة أجمل وفيها خير ليك …فيك او انك متستحقوش
 يمكن……أكتر

 ..بكرة لم تتخرج وتبدأ تشتغل…حبيبة مش خير ليك

ان لعب وهتعرف ان كل اللي عدى عليك ده ك …وتتعامل مع ناس تانيه هتكبر وتفهم اكتر
 .وانك…عيال

 ”. ……. وكدبة كبيرة…وان كل ده كان وهم……محبتش حبيبة اصال وال هي حبتك

 .……قال احمد بنبرة باهته

ان الحب االول ……حبك البراهيم اكبر دليل……عمر الحب االول ما كان كدبه ياسمر“
 عمره

 ”..……ما كان وهم

 ادعت سمر كاذبة كي تقحم رأيها في رأسه

 ً  .…اجباريا

.ولم ……..انا حبيت زيك كده بس كان حب من طرف واحد…قال ان ابراهيم اول حبمين “
 فوقت لنفسي

 ..…وكبرت حبيت ابراهيم وعرفت ان كل ده كان وهم

 وانت بكره تتخرج وسنين تجري وتحب بنت



 ” ……تانيه

 ً  ”..……غير حبيبة ؟!“.. …سالها غير مصدقا

 اومات سمر بقوة وهي تستشعر وجعه وعذابه

 .……لذي يخفق الًما ألجلهبقلبها ا

 اي المشكلة يعني هو اللي خلقها……ايوا“

 ”..……مخلقش غيرها

 ..…اوما أحمد براسه بتعابير باهته

 ”..……بنسبالي مفيش غيرها………أيوا ياسمر“

 .……قالت بصوٍت حازمٍ 

..يا احمد انت لسه …..بتموت نفسك وبتموتنا بالبطيء…..هتفضل كده…يعني إيه“
..لو كل واحد عمل في نفسه اللي انت بتعمله ده عشان ……طويل والعمر قدامك…صغير

 .. كان زمانا…فشل في قصة حب

الوجع جزء من “ ……زفرة وهي تضيف بصوٍت حاني قليالً  ”.……كلنا مدفونين بالحيا
. وانت الزم تكون اقوى من …..بس بيقوي وبيعلم…والوجع مش بيموت يا أحمد…الحياة

 ”. …….. وتبقى احسن من األول…كده

 اوما أحمد قائالً بنبرة مجهدة تجتاح الحرج من

 ..…أفعاله المخزي في تلك الفترة القصيرة

ثم مالى عليها ”……….عشانكم قبل ما يكون عشاني……اوعدك اكون احسن من األول“
 وقبل راسها

 ”……وتعبتك اكتر…..انا غلط في حقك كتير……حقك عليا“

 .…على كتفه وهي تقول بولهنزلت دموع سمر وهي تجذبه الحضانها مربته 

 وانا هستحمل……مش اخويا ………انت ابني ياهبل“

 عشان……اي حاجة المهم ترجع احسن من األول



 ..وبكرة تعرف…وعشان نفسك……خاطر أمك

 ”……ان عندي حق في كل كلمة قولتهالك

قالها بزفرة متعبه فهو حقاً يتمنى ان يزول حبها من قلبه ويتعافى من هذا ”.……ياريت“
 .…عالوج

 ربما السنوات كفيلة بان تنسيه كل ماعاشه

 .…معها ربما ؟!

 


